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β | Ἴε ᾿ πΝς ᾿ τ με μῖδμς μεμα οἱ εἰφρλσβὴς αρορῃ ΤΠ ἡ ἐν θρα μα, 

5 , δ πο δῆς ἐδ Ἰσ Ὁ ἡβθονίλ, τον οί ΑΡοβοί ον οὐνιφγεβ επί ἐς 

τοὶ πιο ἣν ἘΌΝ ἢ ἰὰ ἐφίοημε χρη μὰβ [ ὀγεμὶ φΟΉΉΡΆΘ:- -. 

ἐπ . ἢ “ον ἅν ἩΜΑ ν τε ἐπ εὐργείνσει: Ἵ ὌΝ τ ρ ᾿ 

" ; ἐπα ἡ ἐν ΩΣ πϑῃς ἀρίαι πὴ; ΥΙσιαα ἀρ βδῆα πιάμμ, «ιλῖα. ̓ρρζα τ ε Πἰπιὰ επιοηάλτα δι λ0.-. 
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“αν ᾿ ὶς τὴ δ ἮΝ Θὰ ͵  5: ς ᾿ πὶ ΑΕ 

ΦΕΒΕΝΙΘΘΙΜΆΑΕ ΒΕΟΘΙΝΆΕ 
᾿ἘΤ 8 Υ Ι5. ΗΩ2[|ΕΚΟΙΟΙ5 ΥΚτν- ᾿ 

0.5" 

ον, ΤΊΒΥ αὶ δ  κδ μ ἡμ δε αν ΑΜ δ 
Κερια Μαϊςίϊαιε ἐρίεμάϊάα, ᾿ ᾿ 

τὰ ΡΝ Ὀ. 'ἘΠΙΞΑΒΕΤΗΕ.. ὁ, Ἄ. πω τς ; ΓΕ 

ΑΝ ΓΑΕ, ΕΚΑΝΌΟΙ ΔΕ, ΗΙΒΕΚΝΙΆΕ, ΕΤ ᾿ 
Ο ΟἸΒΝΟΥΝΜΙΑΟΕΝΤΊΝΜΊΙΙΝΒΥΙΑΆΥΝΜ, ἈΞΕΈΟΙΝ., 

ἔ Ἰδρὶ Ὸ ῥγιδίαπις Ρυυρηρνίαινίο, Τ ἨΕΟΡΟΆνΒ5.ΒῈ ΖΑ, Ο᾽ποροηβς Εὸ- 
ἴδιο Με ρίβον, Οὐαιίαρι τ" Ράςφηι κα ΟΝ {5 δεγμάϊογο ποῖγο [Ὲ 5 Κ 
ΟΗΠΚΙ5ΤΟ τ εἰ σ.. δ κα ἄν 

᾿φυΐπαπι πρυϊτὸ πυης Πἰπηατίυς,, ὃς αυιδῆτα τηλχίηλα ρου ἐ Πρ εητία ἐπιοή- 
ἐπώπα ἦνψὴ ἀςοορίιμι τὶ οδ μετ» Α ἃ Παῖς δυϊοπγ δι Πυἀ ατοεάιι, συνά. 
ταυϊτὸ οτίαπι ρατοῦ ἃς οοττίσγες, φυὰπι δητεα είς Ἰπτοτρ οἰ απάα Τα ἃ. Μ᾿ 
οςολίτοπες, χυὶς Οἰυτατὶ, ὃς ρος πα: πᾶς οἰεγᾶτ,ία φαατῦ πογηίης ροτιὰς 
᾿φιὰπι ρείιατο πηεο, μα ο Δοςἰρίαψλίε!πι.. Ομβητὸ σπίτι νθεγίοτοϑ ΠΟΙ». 
φιλιν {προτιουιδιιβαππὶβ Ομ πιθδιυιβ, συ ριπερεητατ, σίρε Μαχ. Ῥεο 

᾿ ρίας ασοηα!,ἀς Πα πλο {09 Ὁ Τυα ΜΟδς τος Ἀερπογιη ταογιπηλ-. 
ἴυνίσωνς ἀϊαϊπίτας οἸ πὶ σαρτο, τὰ ρτοτίαβ ΕΑΝ ὧν το αἱ δ τοῖγα, δος 
πάις, ρα] οὸ ὃς ρΠμλτίπα,λ ἤμης νίαμς ἀἰετη ζοπίετιαιο ὅς Βοῦο αὐ ξ 
πο νηἰδβ ταῖς ρορυ ς ργορτίο, ἔφ νἱοίηἰς οτίδπι, ας ργαίοτιῖπι οὐ μοάοχίς 
οἰηπίθυς οτοῖς ΟΒγ δαὶ Ἐςο]εἤ!5 σοτηπηυη!}5 εἀ ὅς ροσϊλύπλμαις (ἰμ,- 

τς Ὡδίη (απνιη!ς ΑΙ ςυἰτατί θυ 5,τΔαγ προ, ὃς τάτὰ Πρ ογα τε δἀίατᾷ, φυϊὰ πο 
-ἀουπάλιῃ οὔ, χαΐς τα νεγὸ Ἀιορία; ππιιὶ ὃς ΟὨ τ δηα οματιιατὶ ἀςθ ει 

᾿ Ἠκολυτοπι οπηία δ. Ππρυ]α., αυσαη,ντ ομληίθις ἰςου ὸ ςεἰεδγαηάλ,ποπ 
(λπὸ χυδητιππυΐς ρτο χα ἐρηξοίαπι,ς  Ἰοπρλπι δι ευ]ξτατη Εἰ ποτίαπι 
τοχυΐίλητ: μος 4]. αυὰπι Οτατυϊατίοι5 πομγϊπδηυης ἃ πις Ἰευΐτέν οοπι- 

δον ὃ 



ἀ-- -. 

τι εἰν : 

ἐς ἢ τς ἷ - ἀν 
. ἢ ι ᾿ς “ 

ΩΣ 

ςΥν ποτ᾿ 7: ἜΜ τ ᾿ τ δὰ τ 

ἮΣ ὡ γ πν Ἰ οὐ 

προ στον πατρὶ , 

Ἐπ π- ΥΜ4Ἅλ κ᾿ ΟΥ ΝΑ, μιλϑ τοροτίξαϑ π' ὯΝ 
51 ᾺῈ ΝΜ ὠήξαο »τοπουδῖο ἤπια] φυοά ἰαμηρτίἀοτη ςοποερί,γο: 

ἴον ποθ Προ ἢ ω ; 
"" ἐκ ἰηιγὰ νη ἰαηρὴν Αηρίὴ Ἰ ΩΝ ᾿ 

μὰν ἀἠοξξα ϑορίδοτανι ΜΒ ΟῊ ΠῚ 

ἐν ἄφινε ἡ ἰοηρὼὴηι γερμάνμε, Βυϊεαηρα εί ἀρ τ ν κὐν 

ὃ ᾿ Ἢ Ν᾽ ηρίοῖ ἀμ "ν βαλμγξηιαην,. ᾿ 
᾿ κ Ὰ “ Ἁ τ: 
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ἰξαϑπιδδϑ Υἱρ 5, Ἀ,. 

ΠΥ ῥΙγηρνρῃ 
Ὁ οὖν αἰ νύν 7 Ῥοοίορ φγηη! οὐ βομιιες,, {Ὁ “υαγίὴς Θγμαγγαιοηϊϑη ΟΟΡΙβγ4" 

ΚΔ «αἱ 
, ἢ ΘΟ πη; " 4} ἢ ἢ: ς ἊΝ ἬἉὟ 721 Υ χ ἸῸΝ ᾿ "4 ΄) ὀ  ,  Ο  ῳ δ Ὲ ΑΥ ᾿ ν», ἐ , ἧς ; Ἧ ἐδ μυυλθυδα ἷ ΦΩ͂, : δ ᾿ ΥἷΔ ." 

ΟΗΚΙΒΤΙΑΝΟ ΓΈΟΘΤΡΆΑΙ ΤΗΒΟΡΟΑΥ͂Σ ΒΕΖΑ ΟΑΑΤΙΑΜΈΤ 

ΝΝ νϑ5 ἀρίπν φηφάγαροίηως {ξαρνάμα, Οὐνβίαρο ἰοῦον, εχ 
440 ΝΜ ομὶ Τ οἐ άριδητὶ 1, ἀτίηαρα ἐμδηργο απίομοι ομθηάαγε ᾽ 

“ {μη ασρνο Πα, ΟἽ, ου τοηΙοΧΉε, ἸΟῊ »ιοαἱρ οὐ μομενμαρούρι υοο Ὁ 
μ, δ} Π νις φηαὰην ρ αν εὶς ὑμαη[Ὀγήρες ζουμηνίις μα»: ἤΉΡΥ [ΠΣ 
ωάοφιμ, [δα οἰλαι οὶ, δγγὰ ΤΆ ΕΥΡΤΡΙ ΠΊΟΝΙ οοϊαῖο, {5" γὰρ 
νὰ βοιμε βὰς ας ἀνομία, βαύηῖηε ρρ ὉοΙοΥΗ, ὙΦοογῆ,ς. 
ΟΡ ρος ΡΦΥΡῊ ΟΡ γΟΘΗ ΓΟ δμιΣ., Πρ, ῥίοίαιθ, Τρ οὐ θη ἣ 

᾿] 

ΤΑ 

τ ΩΝ ἐήης υογὺ με βος Σ  τὐὐκόνται: γε βορῖ ορογμεῖ, ργοαηάς βάγΟηῈ 
οά ᾿ {: γιὸ υἱδογιοάο 0 εύφι; 

τ, 
γλδα ῬΙΡΘΟη6 ΘΙ 16}, τη} οι βγΟΡΟΙΗΝ βεῖ 

ἸΟΥΉΜῈ ΜΟΥΜ Ηρ ὲς βοίίως εὐ μά μογηρη βορὰ ἡριηημαίες, εἰ ῥδηρβοῖο, ρεγιρμμείρος ῥα- 
ῥει ἐς χιασ,αά βος ΣΟ ΑΣ ΣΣ ορη ρΥαβαράηνι ἐχοίξανοΝ, ΠΝ 

 φμαηάρηι, [69 ἀαρίο, οογμριοάα ΣΧ ΤῸ το: [ῥ εἴη ρηαο μεηε ρίοτα- 
. ἢ μηρῆ ἀοέϊγίνια, Γ ρεοίορογίρ ὑμάλολε, τρρμι πα ϑος χει δ, δογήρμετις 1,αεμα ῥῃτ. 
: Ἡ δα, ψὴν, ΡῈ ἐρίονηρρι “οφη6 “δγὸ Οἰγ ξββαπογμρι Ρυριαριιηι οὐ οἠο ΧΟΡ ΜΗΙ 

᾿ αμμξξογίατοη [ἀροία, ζ5' ῥππυγίᾳ κί αγλερρῃ ἰῤησιμογηρρι ἑάϊονιαια( (ον βοὴν (προ ̓ - 
ββ|ρπεδι)ιναπλι, Εαἰρς υονὸ (Ρνἰδίαηα ογεηξς ἀρ η οαηι, Κ εἰσαγξθη νίαν. 
ΤΣ ἐν Ἢ; ποῖ ἐαηὶ ἤν 618 κατε ΕΠ ἐδγοηγηεμε οἰ μη οουγεχῖε, οχ Ἡΐο ἣν 
π0η βάμΟἿ: ἰοζαν «ρβάγει, 9 ἰάθη ον οο ἡμὺ, πὶ Δηήρη ῆο φρίάθηι Ανηῤνοβο, ΕΊ εἶα: 

᾿ Το ἐχοβι υἱχ υἱδις βέυοῆα ηρια ξκάϊαι, ,μἰ ποπημπήνῃ αὐ Μά ποι ἀϊτο. 
, πἶῖι, Αὐτὴ φηλερμὶᾳ {ϊαρανηονι πιο γι ηίρῃὸ αὐοίογεάανν, ἐηριὸ υετὰ μὐϊο(Ἐ ὁ, (' γείϊσία:., ἦς 

. δημοφά εἰς βεγὶ βοιο , ο  ἀηετεηηεηάμηι, ΠηΉΦΕ Τάρρηθη, ἐχ ἐηβηήια' ροηὸ ἰο ΟΜΝ 
Πμόβε ΚΉ, μΠ7 ρίαύηνιε ἰδοὺς αὶ ἰἰφγογερο Κλενν μ6 ἀρργαμάξάη : ἐδ ὅ- 

᾿ἥαμχυς ἤῤεγὸ ἀϊοανα χμοάγες ἐς [ρὲ ἃ Ο κοῖς Ρ οης ἀἠρράενε, οὐ Ὀμγὲ γενίρα πον. 
᾿ ει πρράά(εχ ἐξ ΤΣ... ΣΣ, 6  ῥὶε φεηγμἰς ε{} ἐρειεήργεν, σο ἰοιδιμ)ργκα. 

ΜΉΗΙ γε “σάφ αὐἀἠοογοιυὶ οάρι γε ηἐήρμὰ [ὲ δ ΤῊ ογμαδ ἡ ἐφ» ΡΥ) ἀδρρ "ΟΝ ΤΡ 
ΟΠ ε μη ρογϊρὶς μίτον τεμείεὶς γπάσπος εὐγογος δδίοο [δ Ὁ Ρὴν τ 

ΠΠΊς ἐρίμεν ἀξ ἐμ νὴ “μηρόν υὐτονρι, ἀσὴ μἰάθημὴη ΡΥ Υνε δ υονὸ πραρπὶ ἰέναι, 
ζπρπήμαν (ας ἰαμάαα νρὸριογία ΟΊ, ).]οανραὶς Οαἰμέρι Ἰαίρ  γοέν ΩΣ 

᾿ [μη ρει ἐγμέμε ορογῖς [ζοίνμθρι, μεϊίμε ποι η  βεοίατην αἰαῖ, [εβφμδηβαίε υε-. 
ἐμ ϑεξξαηάμνι, ,Κ' εἰἠμαϊοαράνρη Ρ᾽υροίμί,δοπες γλαρσῃα ἡ ῤ ΕἸ Οοί 4 (9" δεγεη να 
ἡρί ας, Εγαποια, ΕἸ γϑονηίω, (ϑ' Οὐγχιυρμἠασθημίμν ἐπ να Ἀορρια, βα φοιορά εβ 

4ΗΠ0 ]λοχμμηὶ ἴ, χα ται, ΤΟ θογάγεμι, ΠΩ ἐρίρεν βιξομμχυρ ριον ἤν ἃ μή μια εὐ 
Πλρηη ορδῃ (ΡΊΡΟΥ ἀτροονείδιμε υαἰὸ ἰοομρίοιαμαηα ἀμρρι ραμομία φμαάφ ἐπ ἠρ " 

᾿ Οπίσχις βιοῦν ο  δῇι μάεο, ἐη αμροιαιϊομίδιε φωικάάηα, ρανεῖ αὐ αρρίοὶς φὐριοη» 
ΒΝ 

μ“ 
ϑ :“ν 

Ν 



τοαμ ᾿ Ἂ " Ἄι τεὸν ΠΝ ὰ ΣΙ ΞΕ " 

εἀνοράνη ἐμ οὶο ρ(ῦ πιρογονσηβοὶ οὐκ ργρνβανηοίλο; νομέα Νλιδεάνηε πκυαῖου Ἵ νει ὦ 12 

Ε μη, Ὑὐν ἩΨ ΤῸΝ νοά λιν [εδῆμην β αν ἰονίθαδὶ, υν ἡπροπβαηθ τ δε δον ήμ- ἊΣ ἘΠὺ αὶ 

ΝΕ ΣΎ ΜΨΕΝ δγεποία ψέμα γαάονῖπει φημοεΐεβρι βνομοονο, νιὸ ἐαπρν αὐ μῆι ἢ
 ' .᾿ 

τ κ᾿ φργυμοθοῖ ἸΉΒΟΜΑΙΑ ἐβένε νεήννα ψσηθρμρτίε ρα ραὐ ἡμίηα δΗΙΜ οροῦμ οὐἀδηομες 
Ὅᾳ{ψ{. 

σαράϑαμνανι ΤΣ, μμμ μμωδμει ΨΥ ΩΝ 
μ" 

ο΄ αὐδιδεμ δ νιν πομηπὶ μνάφατ: μηδ ἩΜΗΟ με ἮΝ, “ενοὔδενο, “οὶ βιοβικαν κα τιν κῶας, ᾿ ν᾿. ΣΙΝ 

ἃ ποϑηνε μη ΜεΡΝ ορεγὶς νηαρηὐννάλλὶ, ΜΕ ἐν {μρηγιο ἀἐβάεγίο, ἡμδῃ. ες τ ΠΝ ' Ὁ ψ σον 

μὲρ νὸν γαΉ ΟΥ̓ ΑΡΊ νὴ ἀνε Οὐ ΗΔ Ορο τ αάἰϊμιο, ἐπ ΒμΣ ἀξίαν. ἴμεν δος ἀμρηε , ηἰβ " ἃ ἘΠ . 

. μος πολιάν θος ἰοοο γϑοόη ἐπι, ρεπὸ βιεγ ἢ ἘΡΙρὴ ετύμθη ϑήντμ. Η ἀμο [μαι ὦ “ . 

ΟῬΙοαημει Ρ ταῖν, διζοηοηβς βοαάρνιία, ἀρμά Νἰμ γεν ΝαἤοιιοφῬυϊκείβος πνοάρς Ἕ 
᾿ 

᾿ ΣΤ  ρώ δεάαηρη διῥοία Ῥγαξξξβμ: φμὶ ἀμογφνμνε διό... Β΄“ ἘΣ τ τ ᾿Ὰ ἜΝ ᾿ γν 

οὐ {με δαποιαμοηπει ἀορμνα Πριὸ αὐ Ἰημίο φἀ βπενευ[ημε ρεη ας [μνινιο «α
ἰ δῥιο ἐμ. ὍΣ τῆς κὰ ὑμὴν ἄλ, δ Ἰ͵ἸἸ-- " 

ἀνεὶο ἐχρομαησηι,αιήνε φἀοὺ [μα εἰϊαε «ηὐήαάμεηβοηες ἴη Πἰϑείίηπεμοη ὸρανιμη
ι: ᾿ ὅ.. Ν ᾿ 

κϑὐνῶν ἡναρυδεσευμεν εονιμημἐἰράγε [μ{βρμονηηε , πράμθε γυἱ ἐος [ΗΠ (ΑΙ, Μἱ 

ραγείηῃ ἰἰδμμηι βρης ἡπτεγροίαγε, ράγηνη εχ γεργε ῦβομίδι νεῖ 6 ΓΕ ΝΝΜΑΙ αϑ 

πον! (5' [ἀνηδῆϊ ρα μὲ Ομ ΉΕΥΗΜΙΣ οἱ ΡΥ βΟΤΙ γηἰηρἰγριὰ φγεαὶ "05 βάγμ4ηι Πα 6΄ 

γμἰπῃφ, σ υβέγονυ ἀμη ν μμ εἀμιίοπὶς ρατΙξ, ΠοΥ, ἐγ οηὶ φτ
απάογί ἀοδεγ!:.. 

Ομἱά ρίνγας ΗΓ ἀπορίαν εἰ οηθι ἀμνεαάμο μὐ ργαἶο ΕΠ Μρποη «πος ἰῊ ἰοοὶςγ 9" ἴῃ 

ἦρο (ΟΠΙΕΧΤΗγ Θ᾽ “Απποιαηοηϊφησ, πο ΜΙ βὙΗὴ1 ΜΉ ΑΙ 15) ΔΙ ἀειγαζα, ραγηηρ. 

᾿ αὐ οξβι5,γεοορχονίημά ο γε ΟΡΗ Ομ πὰ οὐγπεα «ἡ ΒεΙ Αγ ΑΙ γῈ κε εοηβοπθεγοβμά. .᾿ 

νετο τος, χοο,λεο [μρνε ρον ὅγόηι [μι εὐἀμηνι. Τπτεγράχυεγὸ Οβυ βιαπο νοξπον, ἠὲ ἔτ ΡῈ 

᾿ μοὺς ἰαϑονίφιε, ὉΠ ΗΔ ΓΕφὶ τάρι οἱ δια, μά ἐϊος [πρρεμε φηάρπος Ἂς ἀμειμγμος ἱάμι 

γιρίρὶε ἀηηὶρ,οχρογι [οἰ ᾿βκονεςϑ") μίάοχ ἣς βνεῖξιεε οοΠοῤεγὶς, θεὸ ΜΙΦΟΗΙ Ργά- 

εἰ’ ἀσε. δεάφσ' "μὲς [ἐπεξξαμι ηξάηῖ, φἀμοιζμε ἡϊογιερι Ρεγ Δ  Πρριονηῆι μεῤμίοηῖ, 

τς [βογοίαμξέμνι δτίαηι 1 Ε δὶ Κ᾽ ΠΟΝΊΟΗ ἘΠΘΗΙΙΟΥΗΗ ῥηρηρη ηνὶὸ τη βξδασ οαἰμηηηαι, “ 

νος ρρηρμθηίος οἰ τ αηιδη ἀμ ΠΗΡΕΙ ριερέγιψκρι ΣΧ Χὼ ̓ΟοορΙ [Ὀγηρεθο οι 

ας χρβ νιοάλ( μόνε οἤίάμε Α γποΥ μρΡ Ε[{6 τΟἩβ Χο ἢ ὉΟΥΝΡῈ ΕἸ τοῦ ᾿μὶς ἱπεγιζ,' ΗΝ ὀυνσεῖς, εοτῖο τ ἢ Ἴ ςτὸ τ τὰν ἃ 

᾿ φεγδρεν Θεοὶ ταϑανμββμοίοχς (ἰμμαὶ, Εαἰοβς ζ" δεν Οτηξκδη ὡ Βογγοπάδηι.
 " πον δ αὶ ᾿ ν ᾿ ΣΡ, ὁ ον 

ἡ αι Αρο[βαμα ποιάπε βμηγΈνΕ. Αμερο, εἰ ῥρμοβοίο, άἴνμο υἱπο:ά βμοαμῃεγεδίδ, δ' “6 ἣ ΕΟ ΎΥΎΝΝ ὧν 

πιο δ, (5 ΓΟΥ̓ΡΟΥΕ οὑξ ἀρ  βημμνὴ ἀπμ ΜΗ ἐμργε με, υαἰφοι κἀρμς β ηΆρε[νμίμα απ “᾿ 

οἶδανηηι ἀμΜΉῊ ἄρέῃς δὴ βας [χονὶ ΜΙ αι νη Νμριά, [τον αμδβαηε ἡϊαθι ον Ῥοῖνο-. 

Ὑἰρατοη ρμΙγοχ [40γῸ Ῥεῖ υεήδο,ρυ ἡτθο ἡμοάμίο, ἀσθονόρεγξο,, 4ἀ ΘΧΙΓ ΡΊΗΜΙ [786 

᾿ μαίνρηι «ἀμοίίες ἐχοογαθδαρε ἡἴδη; οὐδὶ (ὀρμ οο ὶ ἐηββάθΉΓΕΊΡΕ ΜΕΘΥΘΙΤΙΓΡΗΣ, ἐμμάρρι Μ
Ὲ 

ἀρ ἡρ λον ΤΩΣ "Ν υογὸ ἀἰμάϊοαπάα, Οὐνβαποίοξίον, ἰδ. 

᾿φμῖδης οποίος ὀχ  πριαμετα, ἐμ! [0 καη ἀογόρι φἀξεν, εἰ Οὐνηβαηά (ϑα- 

τι} ας ἀἰ ρομα μη μὶ: οὐ [ογνηανμάϊς γ164 γοϑομάδαι, Βεθὲ 
ὙΠΑῚ ΟΟΜΗΘΗΪΔΙ γ᾽ [" 

“«ἀἰξιΟοηομιεγγαίομά δ Αληο υἱμημα Ὠε ριἰομια.ο}) ἰυχΟν 1}. 

Ν 
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δε. " π Φι ᾿ ΕὙΑΓ- 

-» 



 ΆἌΟΟΤΑ 
ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΥκΚ. 

Ὑ4 

Ι͂ΙΝΌΕΧ ἌΕΚΥΜ ΒΤ νΕᾺ ΒΟΚΥΜ ΩΥ̓ΕΊΝ 
ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΥ͂ΒΙΝ ΕΥ̓ΑΝ ΘΈΠΙΒΤΑ 9 ΕΤ 

| ᾿ΑΡΟΘΤΌΠΟΚΥΜ, “"- ᾿ 

ἐδ ΘΑΡΆ  μΕ 
“ρηά 7ιαεῖπος Οὐαοῖ ἐογνφέῥονάδη!. Ἑ χορ ν 4 γα" Αγ γνοπίαηη ἐγ ᾧ ἡμὐμ ἢ νι ἐμέφνὰ γὺ " οὐδε. ἱ 

ἐσ Αφιξιειδις ἱμονᾷ χ ἰοσιώ ἐβεου αν» οὐ γα ἀἔίω βμϑ ας ἀπεδρὶ ὰ κ | ̓  

ν 

- 
-. Ὁ 

᾿" 

ἊΝ 

Ἰλιοτα ἃ δὲ Β ἔπβπε οογατη αυᾷ πη μος Τηάΐος ἁππότάπειτ ροεαιρείοτοπι 8ε ροϊποἠοτοτη ραβίπα ἡ 
φαγιοπγίαυα νυϊρὸ ἐο] υπηηὰ ἀπε |δις μρπιρε οτος ὑφ 

᾿πέᾶπὶ ἀςηοἴλξ, . : 

ν α ρριβῆνρκ ΛΕΡΟΞΙΤΙΟ ἀδημονεῖν 118.λῸ ἐγαϑυποῖησωι ὃς ἀγαϑονμλῖν {2 
; τὰς ἢ 534. ᾿ μσπιοάὸ ἀς Οβεῖο ἀϊςατασ ο ̓Ιδιά. ἄγων ρτο ἰτὸ 1.390 ἃ 41,314 

ΝΟ ΎΕΣΝ γισξασ Ὑ ῬΙῸ, ἀδικεῖν ρζ0 βλάπτον 281ι19Ὁ ἀροῖ Αςοἰάληηα". ᾿ βμευικ 
ΚΑ ἂν αάϊθυς ργας δάνςὶ αυοπιοάο ἀϊοσάπτις νἱτα δοιη- ἀϑοτ ἢ υ] | . 43234Ὁ 

κῶᾶϊ ᾿ό4τοὰ πιοάλ .3.4. ἀδρίυτιπατὶ γχοῖϊ Ὁ ἢ τ ρχ,9 ἃ 
Αδάϊας Βασγῖο- δάϊυγαπί, ἀτηοπος Ποιηίπαπι τότὰ 2 Ὁ ἀσστοαί᾽" ᾿Π 4λ)ιο 

ΝΣ ΔᾺ εαἰὰς 49:.29ἃ αὐϊαταγε .-᾿ τὴν ἡχῖς ΡΟ ὀγνιζεῶτῃ ἜΣ ᾿339,}ς ἃ 
ἡ» ταν αδηϊίοατς δα. 6 Ὁ δάϊατατιρηοε ἰη ΒΑρτΠηΐ ρυστογιπι ἔου-ὀ ἀγαχία ιᾷ, τ τῷ 35 χ 

Αθιλτμᾶν ρτὸ Αὐἰμιτοίςοθο 2.124. ᾿ χηπίλην φια΄. 5. Ιφιοἷν ἀβποίςοιο Πεὺπὶ ᾿347.47 4 
οὐ λα ᾿ 229.28 ἀυοριούο Αἀψιληάυς οι 5366.20 ἀρηοίξετς δ' τοηβτοη ἀϊεταης 42.128 
αδίτε ρτο τυδαΐγο. 18.114 ἀάογατητ (Ητ αι, ες ρὅδαλα, ἀραας το δῆς ροςράιὰ 3,» .41ϑὲὴς 4, 
ἰληυςᾶτα ᾿ 297.19Ὁ δάοταγε ΟἈυπὰς χαλτοηυν ἀϊώτυτ 166 ἀρ ηος, ΡΑίζεῖς ἴὰ ε;5 Βοῖγις. 446.6 

᾿λϑϊηείοηος αιογζυλῖξο {3908 ,ος(Γ᾽σᾶ ᾿ Ὑ ον ῬΕΓΛβηος πγαδ Α ροβοὶὶ Ἵπις] φυπτυς 
δὐησσατς ας 82 6 Ὁ Δὐιδιπγτιηι 4όρτα ,“ 42461οὉ ᾿ 

. δδοπηϊηάτίο νδίδ!οηῖς 11.4.18 ἃ ᾿Αάτίατίους ἥπυς. --. 473. 180 ἐδραυλοῖν τ ὑΠν Π 41.468 
ἀδούκειτον ἰρεςίἐδ διωάνν 371.142. λάτδῃηγγτίσηιις Παυς ᾿ φ69.214 ἐγρίων νοχ αυἱά Πρηίῆρας 1.23.8 Ὁ 
λογάαμβλὰν Ὥευς - φι2.17 Ὁ δάϊλης Οἰτί τυ δά ἀςχίταιη Ὠσὶ μ᾽6 ἐγρούν Ὁ," 01.214 
ὑγαιναίγεὶ ἰορἰοίιλα ρχοφςηΐςς 39.200΄. 1 ὃὺὖ.- τσ ἀμγγίςοα " ἡφ3 
μειορτιπατίο εἴας γαάς τα οἰνοδηάα ..480.4 ἀδηϊτεγδὰδ ἃ Ολνὸ δρίο υϊλ. 302. Ὁ ἀρτίρρατοχ. ον 63.40.56 ἃ 
1 ὃ. ᾿ πςς ,Δϑδυ οὶ φυὶ δὸς όζια6 ἃ ἀχὲι Ὁ ΒΕ ΤΙΣ 

: ἐδγαϊιλπειὶς φυοτποᾷο ἀϊελίυς τανε ἃ ᾿ἰπ αὐ υἸξετίς ριπιεηάὶς Τυϑρέογαπι ας! -΄, ἀγωνία, ΓἈΥΙ Πμέλα ἀἰκίτυς, ὀ391.88 
Αἰες ΕἸηπιοτίς. ,81.3᾽2 βεπτίὰ ται, ἈΦ͵Ήγ} 4, ὠμοοῤῥοῦσι, ᾿  άρα 

ε, Αοπιοάρ πηλίβοατιις οροτίθι5. τὰ. 164 ἀάυε 6 6ῸὋς.-. 4.91.2 " νὸς ρΓΟ ἡσάνος τος ϑ14.6 
γ᾽δίς δίοιη Θοημεὶ 298,19 Ὁ δάυϊτετίαίοἷα ρτο δ ἰτὰ ἀσουρτυης 5.γί- ὀδνρτο ρξηροτυίελτς Ἡϑόν τ δὲ 29 

᾿φμς γοζδῖίο.. 6 ν, 4“)η9.0}8ὃ ὕχ "Ν δὰ. τοᾶ. ἣ ᾿ 
.Ὑοτορὰτο Ὠοἱ οοὐ ἢ υπι αυοπιοίο ἀΐ ὠδωνώφυ ἰρεοίες πος 3704. ἀπ᾽ κιδοε 418. 

οδῆτις. ΠΟΙ  Πιο8 167, δι13 δ ἐδιωΐτου(ρεοίςς 386.4 Ὁ ἰροιν ργο (οἰυετε ἐἄγιδα ἡ 
λυίϊοπηις νχοτος ρατεὶς ν]Οἰδτ γοιὸ κἀυοηῶ Κοπιαπὶ “ἢ 4710 ἃ ρχὸ βεῖζλις -᾿ λό Ὁ" Ἣν 
ἀδίςείοτε Ροῖγυν ἃ Ομ ἶο ἰἴι9 τᾶ. δάἀυξητυς δοπιίηὶ εὐ ΜῈ} ἃ ᾧμος : πον 7 ἢ ᾿ ᾿ἴο ἃ ᾿ . ἃΔυοίδτυς ϑρίτίτυς “τᾶς ἃ ἡτία 91.11 8.924 
ἐδίοἴυετε 163,47 ἃ ἀυοςαῖ! 4υὶ ᾿ ἢ 4112}4 ων ἐπ 137. λλ ἂν 
“βυῆε ὃ . 461... ὡάοι Μαιοί αρυὰ Ν ἐποίδν φθι84. ἣμ ἐὺ ϑβοηΐτυς 48.438. 
αὐγΠΠηοτῦ οτροσ ἰπ ϑαρτἀπάολιᾳ 10 Ὁ καϊβοατοίερυϊςμτα, ἡ ΤΑ. Αἰαδαϊγγιη ἀλλ» 
δυγως ΣΝ 17.164, ΕΖ ρυ) ἀςεγάοτες ἔυϊογυηι ραττὸ πδᾷ  ἐκαλώξοιν δὲ ἐλολύξοιν. Ἰδη.λὴ 
ἐεοίρεῦς α] κἀπὶ Ὁ ἢοσλοδ φνεηδιςαδδηῖ 168.10 Ὁ δα. ος φφ4λι.Ὁ 
δ(εοὶς 7.10 ἈΕἤεαε ἰεέξυαπι ἤέτηεῖς ἰαΠ: 496.) 4 ἀἰόχελβοι Βαθος -.  ᾿ φποά 
μαῦδε!ς (είς εὐδδρθυτυς ρα μεμα , Φγά ΡΓῸ ἀς παι ΜΦ 108....4 λ[Πἐπδοη ἃ ον, 4072.38 

191 ὔ ἌΣ  ἀχαιπξηίλ᾽ς: ἀν ἐλυδὴε ει κι Ἀ934.. ἃ 
ἀκέμεοι 49.6 Ὁ ἀϑτατίαπινιἤφιξμπι. ' 1δ8.428 Αἰ ὃς αἰϊμά ἐπ ΟἸιο νος 37,06 Α 
δἰόϊι τη ςϑεῆνο φροιτείξιπ 147.. 1. αἴἶξῃ ὦ ὭΣ Ν 444} ΑἸτυϑ, δ αἴϊυς, δι «Π]υὰ ὅς αἰ υα φιιδυηοάο 
Αεἰαΐα μγοοσηίω! ες ἀιοοτοῖαγ 31.168 ἀἰξιατς τ δὲ. ἐς Οἰνεο ἀϊόφάμιες, 348.γ4- 
καλδιλεῖμ τᾶς Αὐϊαῖνας πλῖᾳ ΦΕἰδίορυσι ἤπιε ΑὉγΠΠπογυήν πιοείη δ6- αἱήυϑ ἰη Πϑὺ ποή αἰνὰ δ] .21.8 
᾿δων ῥγὸ ἔλιπα τς χρλ ἡπ “ ᾿4.20.5 αἴϊυν βαῖοῖ φυλιυ Βμίυο μὰ, αν 8 
ἐκριξιμω φιίά αἱ μξ ἣ δι κακοὶ ἔχοντος τς 0 αὶ αἰκλὰμμέςγγο “᾿ς... 4444 
ἀρίων, “" ᾿Ἄ58ης ἃ δησφπιπυς αυλιῃ ἴῃς 5 33... λ βαγιίοιδα αὐξέσνῳ, 4“ἔινλεῦν . 
δον αὐ ἤμε,ς τὰ ἀλλ ἀβ δείο δι ἢ βοτο ἡ δι} ἀὐδρον ὰ ὃ ἰ 3»οἱῇ 
γ{2 Αροδόϊοσυι Ὁ 44ὖ0οό.εΙ. κμιγα ' "4.621. ἄὥδει δὲ ἔτεγε φιδγήοίο ἀΠΠετῆι κι 46 
ἀλυφυιὼ αινή ἢ σΠ Ὁ. δγιπηπποιηεη ς . Μ488 αἰκαηα πυπς ψἰαγραηδε ἃυὰπν πιαϊὲ ςοὶ- 

ι . ν ᾿ Η , 

. 

ν ὍΝ εν ὦ 



- Φ ΙΝΌΕΧ ΡΆΙΟΚ, τ ΜΠ . Ἵ ΤΝΘΕΧ ΡΕΙδΑ.. Ἐπ 9518. Φὲ ἄρ Ἃ 
ἐν θεν ὐδοι οξ νου, αππηταϊοβοίδο ἵνα 416. Ἀδ΄ Ὁ : 17.4.12} τγαι τορι! 17,388. Αφίϊι,. ςς ἡ 4δμ: 0 ἔθγεὰ ϑόνι "δ, 

Ἰἰφαᾶιτ εχ ΟΝΟ δὶ ἀίθιόὶ - δ᾽ φρστων σἰοίρμα βεὼμ ἀμ ἡἈπὶ ρος Ὁ 17 14 ἃ᾽ ἣ : , οι; ἄ0Σ. ὃ ἀϑιἐνειὰ δὲ ἀἰδιενὶς ηυἱά “0,6. Βανηζιῶω νος ,ἰδ4 δ. 

αἰτὲ γοραίτα ΕΟ ἐῶ ἀρ πὖ ὁ χερὶ ΔΝ υ ρειφικεη οῖνα ᾿ 4426 Ὁ ᾿ατοινφίδας ΕΠουϑάϊα παρ πἰ ΑἸΐμρ.. το, ἀδιέννια ργὸ ποιὸ Ὁ νὰν Βα ττίζοῦτο Ρτὸ λονιϑτὉὦ 2ὅ8ι0.2 
αἰτίοις ἀς Ὁδᾳ Πὰν ᾿ΠΑΑλεδ δ. Αΐ εἶνε (εν εν π᾿ ᾿ς 107. Ν οὶο ἐμεῦ πφρω ὁ ἀνὰ κῶν ιφ Ὁ τοις αἰγπάειο ἩΑΣΘΟΊσΟΝΝ ΓΝ ἃ Βωντίζον '΄᾿ὸ ΟΞ [144.418 

διηάτε Βιμυτὰ Ῥδῖον ἀΐοτυτ,. τὔφλὴ δ ἀδᾷν! ρἰκίελτι ὙΠ ἩἈΡΝ δῆτ ιδο 3 ᾿". ᾿ Ἵ ἀὐχημὲς 4.1 ᾿ς 68:3 Α ΑἰΒΔηλίῇ ἰοσυϑ. Ὁ) ᾿ Ὑ λ . Βαρυίπνωυς Ε ο΄ ἀμραιὰ 
ΝΡ ΉΉΉΝΝΝ τόφρα δι Ῥδγόμ πο οἷν προ τς ὦ, 8238 βοράν ἘΣῪ ὙΠῈΡ πἰοὺ ἀχδὰ χοουπὶ σχροίείοποι νασς Αἰπςη ἰδοις τείδεξα οἰηίὰς ἜΤ ζτιρ ἃ, ΒΑρειίμν ἀρρο!ερ . τιγι,4αὖ ὰ 

διρθίκίο Ν Ἐροϊεβα πίον. 9463" μὺ ἈΠΙΠΑΡΙΟ ΥἱΚΑ ΔΡΕΤΑ ων ἀρεοθγοων ΠΡ ΤΦ ᾿ ΠΝ ,, ὅϑ4101 πον ἐμ βιΒρι ςη[δς ρικολόγρε. 4514. δδρείύτατιε γιρ!εα Προ βοβιρ 738.244 Ὁ 
᾿ς Απιργοίὴ αὐτοὶ ἀρ Ζαραια τδ Ὁ δ “νυ , 3" 8: 4δι30..8 ᾿γανδιόδνω Ρῖο κεάάοιε γεΐ ρεπίοϊιιοῖς ἀμ. ν μεβιίγπαρορί . 163.Ὁ ἃ. Ἀϑἰιερίρηίςο το! ριαιοτας ἃ Ῥαυΐο ἀϊξεὶ δαροίίανα μεο αἰθιξειοηίθυς. φρν 

δδύϊλς .΄-ἔ͵, 174Ά΄,4δει δαηϊπια αἰηπια μὰ ἰηΐκτου ἐς 4601 8 ΜΗ “ἽΡ “ ω Διο γπαρορὶ ρίυτῳ -. ς. χρβιφ δ᾽ 31.174. ἐρνοος ς Βαρμίπιιϑ λῃ Ρεῖσηθδας ἃ Ραρη ἰριοδις ὺ 

διαρυΐδια νἱὲ; αἱ’ Ὁ. “διφτὺ βδιας ὈΝΙΠβι αἴοοιία νὰ ἰηίξεοι. ΜΝ ἈροΙ παχὺ ἐδ 348,48 , "δες τγς αι5.6 0. ες Ά3 4.40 Β (Δ γδιμοιηίαα θα ὉΠ}. τοοις 4. δαρεμίιπα ᾿ρᾶμηις ἴονϑ ἃ ᾿ ᾿ 

τς ἤρῥσ δ τὐραδάν 51 8. ᾿ ᾿ ἐπ Δ. οὐὐνμῦρα ᾿ ελι ἢ χορ ηρεαίείτις δγπάβορς 4418. ἀθετεῖν “ν : τόϑιι9 » "θαριίπιις Ιθη. ςὉῸὃὖὅϑ6ὀὠαφιδν ΄. ᾿ 

αὖ δηνσα ρεξουαὶ οἰλυζια. Μ 346 ῥηίπιανα ΦΞῸΟὃ. 47 με α ὑπελύαρωδιε ΘΡΉ τς, ΄μ64}8  διεσραρ τὶ" 20.434. ἀϑετῖν ͵Ἶ 1γλο ὁ οθαρμίμνι » ἰοληπὶϑ μιὰν 
χῆζῃ γὸχ μεδιδα 240,1. κηἰπιὰ μοπνηίς ρῇο οπίίης 180.) Τὰ τἀ Ἶγὰ ΠΥ ΟΌΝ Ε 33.1.22. ἐθεπῖεογορατε ὦ 67. δ. "Νάρείηλις Ιοφηηίς ἘΝ 
αὐλὴ, δε τρμπαα τς νο9 22:4. Δηϊπια (υΠποῆτια δειπηπιο γι τᾶς. 274 ἸρΆ ἽΝ ν τς ἰα Αἰορα πιο ροτεγδέξις ῬλυΐαΒ. 421 «ϑενίζοιν μ[ι8 αυλπι ἐπιθλέτν. κι δαρείινὶς Ιρλμηιθ απ ρικέρίπε ριπάιρα- 

ὠμοίσενημοντοτίε ρεξίες . ὅλα. τ΄. ὑπό ΠΟ ᾿ ρϑβ ὐβιϑβ 44γ 58 π0 ᾿ “ν “Ὁ 490 ὶ ἄρεῦ ἢ . ἔἴφηοιη ες 1440 ἢ»-- 
ἐμφίζνισρον, ᾿ ΠΥΣΠ. διπηᾶ: γοσαδιυπὶ ἯΙ 151..12 εϑβιβ μα ψαρα διφοηϊαγ) . : 71 Ὸ} ἀπμαζεν - ᾿ Ο φοφα8 5 Ββριβμιι Ιοαπιῖᾳ δι φμει 31 9.8 

ἀπιρβοις “ὃ. ον 3,438 Ὁ. ἀπιπιλπὴ ΟΒελὺς ἀσρόμις ᾿ ἐν ἢ ἐπεόῤξειν . ᾿49..4Ὁ διρεητατιὴ ΟΜδαι δ δημοςς εν σφι Ὁ Βαρτπημοιοάπηις δὲ Ομεμε ἰδοηιξ 9» τὰ 
Σ΄ ἀμρότερν ἀς ρἰυεῖδας ἀϊοίτῃς κα 716.6 4. ἀριπιληηπυςπισο. ΤΣ Σο ΟΣ πο ἐεϊπνεῖ ὁρατὰ ἀγροπιάτῖις 41.404 ἀἴτοτον ἱπήξοςη9 - ᾿ 3, αὶ ̓Ῥαρτίζηας ποῖος δ Οτ,. ἀ42 48 Ὁ 

Απιρίτς τ" εὐ ὕν 4δ1.49 8. ληϊπιατα βοιϊετο ᾿ς . , ἦ5λ.» ἃ ὑπερ μη τῸ συμαΐνοιν οἵα ἀξβοπῖει. "72. ΟΤΉΜΕ Ὁ οἶννπον τς 474.4.Ὁ Βαρείίανιν 5ρ:ϑε ξηίεεαια, . 14.217} 
αὐ ρας 46.6 Ὁ δηϊπηλη Ἰοτιαίς 8: ϑλῳῦ δι ἱπυςηίτο το εὶ ΠΕ ΦΨΜΗ ἡττν αἰξυιοτς πτυπάσιη ἐς ρεζζαῖο. .427.14. πτεία αι καὶ τοπηρὶρ ἀἰείηξειπὶ ΠΟ 530.:1 ̓ δαριίημ Διά: ριμι] δρετίτὰς οι οηςὉ 

εἰ φἐάὰ ρατάοσυ]α , ιο3οὰ. 8,8 ι τα Αρόϊοδιτυς εἢ ον: ΙΝ Σὰ ἐς - σῤγύρμοι. ΝΞ 15.3.5 Ὁ ἀττεηάεις δι Ἰητοϊἤζεῖς ἀϊβέεγυηι 65. (ΟΙπράτᾶο ΄. 411.14 

,, ασυλϑίταῖε ραζείευα ἜΦΟΆΒ ἈΠΉΜΙΣ ἀπε τοτυία Ὁ ΡΡῸΡ δροιτοίατως ἰοτῖςπι ορςτς 45. ΠΣ .ΕΕΞΕ ᾿Δ116 0 , 214. θαριί(τὩ! βογπχμα ἱρά οατίοπίς [2 Ὁ 
Πος ἀπξτιθυτίαναν ν᾿ 174.4.8. δοιρνλτη ἔαλεις. 4λόᾳ:14 Ὁ τ ολτ ον ἐΜλΟλΑι ἘΦ: ΣΉΝ ἐὐντῶρ νος 27.410ς ἀῖζο!ετς ἀΠαυΐὰ δά ὑτος 165. δαρτιη! ἔστην αἱ Αροίπολις (ξειαία. 

Σςς ἀηροπιροἤεοης,νεἶ εἶν νεῖ χροὶς ἤξιηι-, «αὐ ρ ρτοτίς Π ςῸς Ὁ 490.4Ὁ᾽ β᾿ ὀἰευμποι πα υἠυ μὴν 9 εἰὐ4 ὌΝ 10.140 ττᾶ " ᾿ “- 703.41 ἃ ἜΝ 

᾿ βραι Πνο Π ΜὯ6Ρ δὰ Απηᾶπὶ ΟἸείτι ἀσδιξτις, 434. ἐδ έο γος ΟΒη ως 3 ἐξα . αππνδ μδροηῇς 1329.1.6 α Αἰτᾶϊί4 νεθς ΡαιηρΒ. Πα «9.11 Ὁ βαρείίην ἤρησαι οχϊσγηυπὶ ᾿ 2318 ᾽ 
ΠῚ σοιμροίτίοης ρτὸ «ἴω ὍΣ ἁτῦ ΞΕ πῆς τὐηυψῳ ῥβοβεζαιο “ὦ ὁ "3 ὴν ἀτίπιλι μσοη ς΄ 441ιο Ὁ δυᾶτιτία ποῖα “ 2γυ19 ἃ θΑρτίην ἰτοτασο Ὁ 6 8΄.. 

ἱπφοιηροίεσης ρτὸ πάλιν 17.5 Ὁ ἀπηϊ(ετίμτυτίς ἰα ργρίο 4“δοιτῦὺ ΠΣ ὅλο ΄. Σ εἰ ναυϊποοτατία Ομεϊ λα. . βφας λυζξξοτίιας “-- τοταϑ 5 δά δαρείζπιιπι [οαμπηίς αι μι ΜῊΝ 

ἐτεγατίοποπιτφπιβολτι, 9 φ54.0 ἀηποσιπὶ ρρυΐλτο αυδυς Ρορυΐυκι πλνύλκις ΠΘΙ͂ΒΆ .47.4 ̓ Σ ἰνεῖϑαι". 81.1.12} ἁἰιέξοτίτας ΟΠ ἴῃ ἀοςομίο 78.108 δΑρμ μη νἱς Ἰμ44,8 ᾿ 

ρα ΌΤΑΝ - 1.27.7) δάναιπιιεῖοεπι νίαυς Ῥαυΐυς αἷς ἐς ἼΡΟΙΟΝ ΕῸ ̓νε τ ῥειίλαις τοβϑι αἰΓληὶ ο 444274 διιξχογίτας Οἰ νοὶ ἴῃ ἀοζεπάο ᾿ χςς..4 βαπῆςω ἀνέχει ΡΒαγθες ε χγδι4ἃ 

᾿Απάδαριδς . ες 226.6 Δ ἰῃ Οδιληδῖα : πλλτο πὴ ΗΝ ὑμμυθουαν κὸὰ ὲ ΔΓΙΔΠΐ ος ἮΝ δ ᾿ μεῖς ἘΠ ΛΘΕ ΜῈ ΜΝ πγαοι ς 43.8} δ βρεῖς εἰγηνας “, βοαον 

Ἀπαβραριχατυτη κοινωνία, 181,14. μώγιον." 5 2.19.2 ι ι τοῖν “ΝΣ χίις ᾿ Ξ244.31 “Ὥοη ἀθηἰτα ᾿ ἐς ὃν. βαγιοίι ρίσιιάο ρτορίνεῖλ. 6διξιοιΣόα 

. Ζυλην ὧν γυλμανι νηάς βββλιηυο» ὃ αἴομει ᾿ 221.9 Ὁ ἘΠ Ευἰμηλίον ὍΡΟΙ νέρεζμης χτἐς αὐ 0 “δ 4} τ λυζτογιτας Ομ ΓΟ ἀατὰ ἀοσοη Δ! 210. Βαγηαίν:5 ἀσέγοι Ἀμεῖο ἸυΖὶ ἐὐοπβοιοο 

᾿μκοκέπειν ΠΞ ᾳἜἜᾳπῊ αὐόμων χειροῖν ", “59308 ᾶ εραῖ ἴα Οἰπαιῃ ἴκς, ἐπ πη ς ᾿ “ὁ ἴοᾳώ ΄ ᾿ ἌΝ δαγπαρας Πίιις ξοηίοίατιαι8. .471.1Ὁ 

κἰαὔλόπιν : ες ὙΜΔῚΡ αὔωϑεν ρτῸ [τογπ| 38.334. ἅ80 " ᾿ πος. ἘΠ «ηλαὶ ταί Ϊἀπτὰς. ὃς 413.36 Ὁ ̓αὐξλοτίτας ἀλτα Αροοῖ!ς 47.264 θάτγαας δ ᾿ 118 ’ 

«ἰακάμπτειν νςτδὶ ἤφηϊβοιθθν - 5 9 ΚΡ λπτς ΟΒγίζαπι ψυοπιοάο βιγες ἀιραητατ, ἃ τοῖν τῇ ἃ σλτμ - ΞΟ Οὅδι «ττϊληὶ το! ϑητας 430,34. διξχρτίτας ηυα ἀλτὰ ΤἈεῆο, 41.18.4 βασανιζόμνοι ῬΩΣΣ χ7χ 8 ἃ 

«ἰακεῖϑοῳ ρτο πιρτταιι εἶς ἀόφιν Ὁ ᾿ 40] νοποτυπί οὖς 49444. 3" διὺ. ; ᾿ “5 ὉὴΝ ἃ ΠῊῸΝ ΠΡ ἀϊξοτυης 3384. διάίςηάο διά Ὁ .“ ᾿ 65.45 ἃ βαροινι ζύυᾷν οἱ ηλυΐρ ἢ, 2710 " 
Ῥιὸ νηὰ (πάσα, 1... γχτ δι. ληῖς Δ ατίπι πο πα δὶς}! οι οινιίη Δ} νὶς 31..16 Ὁ ἀμ ἀἰτο }ΠῈ τι 464.20 Ὁ βάσανος ςγυείλτυς κοοὺς 9488 Ὁ τὰ ἢ 

αἰακχ ὦ. .«ὐ 179} ἐπέρε ὑεῖ ἀβεἸτ  μο ΦΉΣ, δ. 58 110 Ῥ των ̓ ἀἤπερτο ἵπ ργδίδης δςζίρίτιν 15:1 ἜΜΕΙΣ θε ὃ ᾿406.:04 βάσιν. ρίλπια με ΄͵ 464. ᾿ 3 

“αὐακθλύν Ὁ} 46᾽ 43.178. αὐτέχεν πη οτὸ ᾿ ως 3520, ΔΛ; ; “ΔΌΣ ἡπριονων ες 64.220 ἃς. -- 11.298 βαφαζειν ΡΙῸ φύρειν 14..} 1. ᾿ ει ᾿ 

αἱαύδεικνύειν ρτὸ ἤπηρίοὶ κ΄. 4444π4. ἀηιεροίτυς Ιφαπηΐ Ομεήτυς 3464 ηβεϑ: ἩΝΡᾺ ἢ ἜΣ ἐδ να τὸ Η μὰ πλνας Ά ͵ 1:53. Ὁ Αὐριιπίπας ἀς φότροτς Ποιπίηϊ 3:9.: ΡΝ ἐλτει Ριοείδις Εν . Ὁ 

«αἰἐχοῶαι δι πώς 85.4 Ὁ αὐόϑει ΜᾺ ὅλ 40 ἃ οἰ, ἀϑοανοίο ἐμ ξ γον Αὐαθι ᾿ ἡ φίου!ὶ πἢ νἱβ αϑαφορακὰ - ὅ:.40 "Ὁ ᾿ ἡ ,᾿ βατιοκόγιὴν αι εἰς : 30.λ0 ἃ ͵ 

αἰωχυμῆσα ρτο τε δ 17. ἐπὶ ρεαροίποηίς ΥἹβ 340.38 ἐῈ πε οὐ ἐπ ἅζπιον υϊά . ἕ 18.3.5 5 ἀυρυηὶ ἀγδπιεηταπι 421:.20.Ὁ. ὕάτης οόιᾶ ᾿ Ϊ 

αὐακρ᾽νεόδαι ἀέ φαὺ ἀϊρατυς 468, ἔργο ἐγεκ  ἢος 2002 τὲ οΙ γοςατί δαί ἀδῖς ἀμοιν ἶς Ὁ’ ἀΐπον ΓΟ μόδα δυδυπιπὶ ἐς Μαρ δος ὀ Φδις.0 Βεείζεδυ! ηυϊά, εἾ κι ' 
εὐάγιϑωι υίά Πρ πε ριουσὴθ, Ὁ 85.240 ὌΘΝ ἱ 4 ἜΡΙΝ 41) “Ὁ ἐὔπον ρτὸ τίλεβν 101.2 8 δι ἘΠὶ ἀς Μάτιὰ ἰςηιςπιςητλ. 3)ς ὈΡΡ Ε ΡΥ ΒΗ  Ιρευ ἐπιθεῖδεη όραιλ. ] 

᾿αδαίδεια, το, "5.3 αἰέβιεῆαις ἀϊπίο ξλίοπεῖα ῬΟΙΕΠΆ πὶ ἃ δ βοίοιω ἀιςερτατίο ἀς πιφίοτείο- ᾿ ᾿Π αἐποιρφεϑ μὲς εὐολϑας ἐὐγβοτος : ϑοηςάϊοεις ᾿ ες 7: 2 Ὁ ᾿ 
αὐειρεν : ". 471. ἡ νἱοἰδυῖτ᾽ ᾿ 436. Ἵ" πὴ υὐμχα δ ἐ Στὸ τος Ὡὰ κενῆα ς αὐ [εαπὶ «ιοηιοάο [ἐ πορει Δυσυ ἸΠἰ οοι , δ.41Ὁ φεηοάϊοοτο ο 213Ὰ ; 

«ἰκλαμζαλειν ὕτὸ αἵριῶαρ εἰς ἀφ ἀπαζγιίεις φίλάίαπι ντευπιως {ἱ νοη ἀὐου ον οὶ ΓΕ ΤΕ ΠΕ ΨᾺ ὌΝ σμηήας. Ἷ 18γ.1ς 4 ̓ Δυρυπίπι Ἰοοὺς ἀς Ν΄  τθο Ἀεὶ ΕἸ]10 344. Ὀφηφάιοοτα ρτο Ῥοῆς ργοςαὶ σφ} Ὁ | . 

«ἰαλαμζαίιϑοῳ φτο τίωπι τοορὶ ᾿αὐρ. ἀΐοας ΕἾ 471.6 Ὁ ΟΠΟ ΟΝ μα ταϊῆϊο ἡΐμα ἃ ΕἸΜΙ ΤλεΙ. "» αἰςεπάειν δι ἀείςεηάοτς 468. ὅσα τπν (πη δοποάιςὲτς Ἢ τοιοῦ ͵ ᾿ 
δὰ Ἂ : ᾿ απϊεμιδι γπηεῖς ἜΤ το ̓ : ̓ ἈΝ ν ᾿ 9.84 ἢ Αἰτεηάετς οἰατίοπὲς φιοπιοάο ἀιοαπτατ ἔν ον τείδυτα ργουϊηοιῖς ἱπιροίμις ἘΠ ΕῈ Ὀεο τ ἢ το 437.γὉ 

᾿οἰάλίψις ΟΚδ πο δ 2796 Ὁ ΔΠΈΟΙΣ τ γδημι19 δὶ ) . : ᾿ : ᾿ ἀσῳ, “" .17 ἃ ᾿ . δεηςάϊοειε ἡγοηίς “ χορὸ 

σαν το Ὰ πον. φῦ φλαδιιοῦ. ΟΠ κ' ἜΣ ΟΣ εἰρλκλοσα ῬΠΟΡΠΑ Ἀὰ ΠΣ παρυὰ ΓΙ ρνεαΐαπι Ὁ 26ο.24Ὁ δι]. νὰ ὅς ᾿287.4 4 Ὀσησαίχης ράπιθῃς ΟΒετις ἀν η 18 

᾿Απδοίδα ἐχληίπγς (οἱ ἀν ἐλγνίδὺν ὐπςίωα αἱ (τ λδιγὺ αὐ α ἃ, : : ἡδοηάις ἴῃ ςαΐος ΟὨτ τὰς φαοιποάο δι [4 ἀρυὰ νεῖογες ᾿φ|8.7,} ἀιιοίτυς " 174. 
δηδηΐαβ Ῥορτιίες. ες τ 44412} δχρενοίες Ηεδταῖς (απ ίατος 373.22.8. πὐμηναϑρίν μοι ἘΠ 854 Σ τἀ είδις , 2381.) 4 λυϊο δαὶ ἰϑοις ἀς τ ἢ] τιμτι οἰ οιο 24» θοηοάιέξλ Μαῖα , ΤῊΝ 

Δηληταροάοιοι 197.15 Θδξτίδανι φυιίὰ Πι ργορτιδ οὐ 12.480 ἔν "»" ἘΛΌΝῚ Σ πο αἰζεηϊοηίς Οἰνεῖ ἰ ρεαδίο 38..21.. 3984. τ“ κ΄, Βομεάιδχας ες χορ40 ἢ 

“. εἰάπαύειν ὅσας ὙΦ 918 απλαμδαι δῶ ΝΝ 136. ἢ ΤΡΕΙ͂Σ Ἐπ νᾶ ἩΣῊΝ . αἰςζοηῆοπςιι Ομ τὶ σαςτιςηῖὸθ 466. δι τος 46 δἰτάϊςπ μι ἰλαροῖς , 3.7.4. Ρεηςάιξξυς λοι ᾿ 

"μακισενν ὁ ΘΠ. ὼ. 78410' ὐποδελμῶν ς 4798. ἐξγιθε “ Ὁ ΑΡΘῸν Ψ 260 ' αὐτοὶ Ρτὸ 50}: τον 4 δεποάιδυς Ομ τις ἢ 23,18 ί 

εἰασκινάξιϑῳ! ἢ 449..68 κ᾽ ορδιλμάν Ι 47 τ δ᾽ ν»" πξώφ .. ιϑ ἣν, ἀσίκγια, " ΟΝ 4.40 αὐτομάτως ᾿ τόριιο ἃ δοηοάιξζωας ὕει 4117. Ὁ 

εἰκναΐ τὸν ὅν σ 17{38 δύϑροπος ὡς ᾿ ᾿ΞΉ 2. Ὁ Ἀν ΣΑοΝ ἀψεῆ νὰ εὐμῶη “ ΑΠᾺ 1416 Ὁ αὐνέπτω ρεθατοιος 27.411 Ὁ δεηοῦτθι! ΄ ; 111.1ἃ . . 
ἰπρρξο ἐδ αργα4Ὁ εἴϑρωτοι ῥίο τιν 189.1.4ἰν δι }11.21ἃ Ἁ ποτ Ἴ ΡΞ ν ἈμῚ Ο᾿ αἤλτοῖνα ἢ ζ4χλο Ὁ ἀξιν νηάς ἀἰϊδίμπι δι αυ!ᾳ Πφηίβοοι 12. Ὀειείλεετδ | 2.18 

“νι μδαρρέφεδθῃῃ ἐπ ΟΣ δς 4.8 Αουῆδιιϑ ΡΓῸ ΡΥ (επτὶ Ιο8.}9 ἃ ΠΣ ΟΒηΝΙ “νι ον θ᾽ , δῆς δὲ μι ο ΟἈτΐπας ἰα(οἀα ψυοπῖο ϑοδ δοπείδοοις ρῦ..  ῸὀῸ 360.) 
Ὁ κμένανν υδοῖτν, ἦς 427,22... φοτιτυπι ΡΓῸ Ρτϑείςηιί πος 7119 Ὁ. ϑαεῖιο νήπιε Ἰγείς με δλς Ἢ ̓ ἣ κἀο ἀϊζάτυς , φθιο ἄξιος ἰάοποιις ίσιι ἑοπςηίςης 5:1) ἃ δεηςβεοςπιία [γλι 49 “4. ἢ 

 Ἰκνδον αὐἰὰ . 48 το ἀρ Πρ πἰβοατίο π- 407.:}} ἃ ΡΟ  μεῦ ᾿ τεῖυσι ἢ Π 'παῇηλιία πιοῦι νὰ 8)ι Ὁ ΑΣγπιαία φιληέήρ ἐπροθῶς 46.4.4 δεηςῆςεί ρείπειρος 420 ἃ 
ως. τὰ τὸ ὁ γ59 ἃ δου ει ρτο φιυίαμλαι ρετεέϊο ψᾳ ΤΠ ἐδῶ " λω; ἀεώτως ᾿ : 5304 δι΄ ΑἸγπιογυπι ἀΐοο ᾿Σφ 18 δεηευοί ομτίλ" 24.λ4. δὲ 

«ἰαδιμμηζφ. τ 0 ιοδδδι. ὀΛΘΠ:π6Ἷἧ΄ΓΠ Ὑε τὴν τ" ἀν ϑο νον τ «ὐἰσκάζιδναι φυϊᾷ, 48:20 Β᾽. ; δεηίβαις δὲ δεν ρηὶϊ ες 463 τ1δὰ : . ᾽ 
- νίαν τ κι 34,18 Ἰλτι τηρίεχ Πφιϊβρτίο 1τ08.8Ὁ ἐγ πο ὸ Ὁ παν ἀνπάζιϑεῳ δαἰαζαις ΕΟ ΒΒ ἀουβροιαὰ φιος βορυϊαξτγῖ. Βογπαιάϊ ἰοζὰς ἀς ΟἸ Βίίιο ἴω ἐμός εἰα- 

ᾧδευ ἢ ᾿ “. τι299 ἔνωτᾷν ΓΩΙ . 5754. 3ὃὉὉΡ1 ὃ ᾿ ὡεὰ Ὁ ἼὌΡ: , ἰρεξδας [υχάϊποίας ἀλπιπαῖος 14.230. ἤλτυς ο΄ ᾿ς, Α8,300 " πῆδῆῖς ᾿ ὙΠ πδῆοαος 
᾿ αἰαὶ Οδεῖις ὁν.. τ᾿ 94 Ὁ ὦ εὐϑαθαε ἀλρσος χφνι ρΡΙῸ ΜΜΕΙΕ Ν ἿΝ “1.8. ᾿ ἀεφάχοιᾳ εὐϑγιφ Ὁ ̓ ΒΑΘΌΪΙ αὶ οἰϊατο αυαΐςπι (ο5΄ ΓἈεας δαγπασέί ἰοοιις ἀς ἀμ Ἔπάο (μοι οι. ὁ ΄ 
ἀὐληΝς : ᾿ δ ὯΝ ἃ ἀπέχον " "“" εἰνλόναα, ΡΡΙΟΡ ΗΝ ς Ομειῆι ων ον τἀνανὰ ὑτα δ νδὶν τ χφ4.16 Ὁ Ρτοΐνθελι εν . 48:45 Ὁ 418 ᾿ ΝΟ . 

νι  χϑεδῦαθεν ΩΝ ον ἌΒΙ. Δ ἀπέχον ργο ὑπολαμιζαθεν Ὁ λφρ4).8Ὰ ἴποσο ἀἰζλίυς . 82 ἐκφαλίζιϑει 4270 Βαλύίατς ἀς πιά αἱθ οασρι9 14.264 Ρετηίςς . 46.}8 

᾿Π μέχιϑή . ἧς ὑΠ 4δ4λ {τὴ "α ἀρ! εκ ὁ ΄ [1 364.6 Ὁ 8408 δχ ἘΠΡ ιμειο φρο), ᾿ ἀίριοοτο ἔγατγὶς οὐγοῦοθ ο΄ 3... βώλειν ᾿ 174.14 Ὁ Ὀετοεηίε 429..1 

᾿Ἀπξαεὶ φυὶ βιρείαι (Δ) Ἴο᾽ “ἐπ᾽ τον τς ἡ ἼΜΠ48. 5691 ΕΚ ΜΙΒΒΕΥΜΗΡΙΕΉΝΕΗΝ ἐμὴν ἀὔριοεις νὶ 4 υὰπι νἱάεις 29.25} βώλειν 204448 δεῖα τυ. ὁ 40.2.1 Ὁ 
ἀπζεείέτα᾽ 1) ,,δδι {3 45 τὰ , Μ41|4. δαιὰ νὰ ἢ Ὁ 44} ' Αἰϊατία ον τὸς 1.1.4. 8 βώλεϑιι ργὸ αιίοοτα ς χμ48ἃ δειδαθάτα, ᾿ ' πλ4} ἃ 

ἀγγλεψηυμνυε τς ἄανα ἀπεμήζων ρτοίρεγατε, "844... αι βαρεί:ϑε νεῖ ἰῃ ἀαυα ἰάδππι 1. Αἰϊατίυ 9 ψιηε Ειοτίς 41.) 0 ΒΑπψμίογν τς μ7ιφῦ Βειμαηία 10(..72 δ , 

᾿ΔπΕ ει εκ 467 Ἀρεπὶ᾿ : ᾿ δι Ὁ δι 41.48.. ἊΝ ᾿ Αἰδσυοικδαὶ κατίο ρυὰ Ηοῦταος. 16. βαρενίαῦαε [οὐπ πε ν ΠΣ Ὁ δεεναηια,ς 21}.17ἃ ΝΝ Ν 

Δηκεὶ! οἰοοπάσπτεν δί ἀσίξεθδφηρε! ᾿ ἐρετίυπι οι Ζεοίνανίᾳ 1),6 0 ἐα καθὰ δι ϑρίείευ φίβοἱ ᾿». : ᾿ Βαριιχᾶπαι δι Βαψυπιατία γοῦν 13. ς 4. βοι ΝΠ 38. Ὁ ὶ 
νος ἅμ,4 ὌΝ δ ἦν ὁ ἀβεβδοιε οι. 9. [2}}] Δηυα πιυϊτς λδδὸ σον αὐπογρίατῃ βιξτυπι νιδὶα ποπῖενς Βάρειχᾶις εν ΠΟΠΊΘΙ “45.1.84 θειιληία, Ἄλ 10 ἃ 

᾿ δρβείι εὐκϑαπὺ 4 άπι . φέρ! 5 ἀφῳίξειν ςοτγυηροια. μιλοῦ Λαμὰ ρίοὸ δένηλη!».. .3 Ν ᾿ς 47ι104 “  βάρίικαῖς τμα]ὰ νει ρετβιράεγδ 13. ϑοῖβφηια ἀρ γιδς φυοῖ Πλιιίς ἀη αι οι, - 
ΡΝ δὰ οδ᾽ ταν Ὁ ἐρανίζειναυ!ά ἘΡ . 9470 ἀμ ἣν ΤΑ δ, ΤῊ ᾿ ἸΛῆον εἰμίτας 47.356 398 ; ᾿ .5.} Ὁ ᾿ 

εησὸϊί ἀϊθοῖ! ς΄. 0  ΄ τ τε γὅ1 8 ἀμαρακίουϊα εἰς αἰ ἰατὶ ᾿ 30. 444 Βαρτιίλεὶ ἱπποπιεη Ομ δὲ " 462.6 ἃ ΒΟΙΝΙ ΝΝεμν Πα τ δμ48 

νος δε ρυεγυϊοτευπὶ , . πδιρ ἐμμεβιαζιλία ἤν τά ἢ ἀ[6 γάτιρυϊα ὸ πέρι αἴμοτε πι4 0 Βαροταιὶ τὲ. Ποῖα. ΟἸνηδι οῖ- δθελ ενεσλι θα. γισος 

πον, ἢ υἰδιοριοά μΜιροαίασαγμα!Β ἔφην γιὺ ἀνίέξετα, τς ον αν Ὁ «ἡ ἰἀειἠ φυοί Ἅμα οὗ 9.1 αἴμπιι ᾿ς. “00 τρῶν δ μη ὰ «θ᾽ θεθλιεἰον Ποἱρρίων νἱάρτυγ πα μ δ 

᾿ δηΐε!! πῇ ἀμί οοξοαίνηραι ᾿ 412 ἀλόννη αυἱά ἐἰν ἀξείαναν [108 ἐμ βρριοθοο ροία Αἰβεδὰ 4... Δίου γεῦς Δι οΙἀΐ 444.7Ὁ Βαρτηίλνι δριτίτυ 5. 414 ἃάῖο Οἰηο ες ἢ 0:08 

ἘΠ Ξ.ᾳ.ΕΝΣ , Μὲ " ’. 9)» ἶ ᾿ ὡὼ . αιήχος ριο ἐχοιξίζοα 4410 βαπτίζεν ψφιμί .30.. φιοκιοῦ δι Βειλ εἴμ ΣΙΝ 
4 - ὅν “ ᾿ ) . « ᾿ὰ ᾿ " ᾿ . αἰ ὦ 

Ἶ : ᾿ψῳ. ὡ ᾿ τὰ; - 

᾿ ΠῚ " ᾿ “ Ζ ΤΡ τι ὴ "Ἶ ἢ 

οὐ 



ον ἱνδεχίθκῖοκ. πα ς ν  .. σσ  ς ' 
" ᾿ ᾿ ; «ἱ ξ ᾿ ν ; ΄ ἌἍὯΨΜ : Φ ᾿ ὶ " 

Ω ᾿ δ ᾿ Ἰ ̓ ' ἡνῶν ἡ ἊΔ ᾿ Ἶ ι 

᾿ : ἡηϊνεϑοίοιε μά 6. - τόδθὰ κα οίθτυπ ᾿ς φφ 460 ρατρβδο αλϊά ρτορείὰ φῆι Ἢ ὈῈΧ ῬΚΙΟΝ ., , 

νρρ ἀὰδ ύμα . τη) 4ν ὑμον “τ ὑπ Υ̓ΕΜῈ τὰ ἸωπΩΣ Φργαῦ εἰιείβι ἀυρίες παταῖὰ 446 ἐπάρας υκοταδι ἐὺς Ποη ζοῆβοπμηοε δαῤηλουυ 6 νι} 

ἐδτς 4 4, Ν Δη ἦν ᾿ 943 ἰὼ “ . τθι.λὰ ἃ δ 
Η ᾿ ᾿ : ᾿ " ὶ -. 

᾿ ᾿ ᾿ 3 Ἷ ᾿ 

διε σας ἀΐοοτε ἰπ φοπιπιναὶ ῥοις τος “ ἀς ὈκΗο τορδιίυην 410. κρτασκίινώσνν ρτὸ πἰδϊδ, Ὁ ἰλοῖν: δ ΗΝ δὴ " ᾿ Νὐν Ως γάροω εὐτεάιοδλιας ΠΝ ἐν μὰ εὐδοα 

ο, φήσοτυπι, 4ὲ α΄ ; -ρμαισέων αἱ ρορΣ 6 6 Ὸ. 4083. "ἋΣ ΟΡ μὴν 919.40 ΜΡ 2 ἐοσϊῶ εἰ. 

ἐπὶ ᾿ Ἐπ Ἱνειεῖς ἰη (ας είν! ημἰά ᾿ΑὐλΦῸ φρυὰ (εἰερμηιροῖλ 444 Δ Ὁ, μεδμοιτεν οἱ Ἄν νοῦ αδρου' ΡῊΝ Ἐρηδε ἢ ΠΟΥ ΤΕΡΝ: τὴν εἰμηξανιποάεβίω οχεπιρίωπι ἡουδῖ, ῬἈζ, ἀρμον ἊΝ μοβδὰ ἢ ἱριαὶ ἜΣ ὦ 

: εδιερ με .΄ Ἠ749.8 κρὶεν υϊὰ ΟΥτδοις 4(. δὰ καιαεῦσω το ρεγάυζεῖς 4ολὰν ῖ το το οείτ6 ΦἈοΙεὶ μαπιρια ἱπβεπηαμετείξιπιϑοια, σορηἰείο Πεὶ τὰ χυυοον 

, : δμίρδεπα Ὁ Ὁ «6.88 κς.. “Ὑ 4499 Ὁ χριτίχριν νετθυ αν ρδυτίοαι" 474,82“ "δὴ ἢ ἥ ᾿ 5574... Ψ,λι168 ες φοκηί ἷ! ἢ; 347.478 δι ἡ ὦ 

“ βικσφυμίη ᾿ . 236.14 Ὁ ̓κριολε , 10.14 δ »ριπίλολοι ΑἸΠ πα ἱ ἘΠΕ σαρίνλντε ᾿ς 4439 ςἰπίξιν ρραιοηρότέρα μορφῇ - δπιτίο Οἰνει δὶ ἀν ρίες 381.90 π ! 

| ( Ν" Ε : 310.) , “μι. εἰείϊευο νἱτὶς ' αὰ "ἢ ἐκ μὴ" 3918 ὃ φοβηιτίοπις Ομιυηι , Γ Ι 

᾿ βιένων εστῆσῖα. ἐγ41 8 χριολε δι χεόνοε ἀϊῥοταπε, 4κιϑ3 ἃ οδίοηδ Υἱπέξυϑ Ῥαυΐας, φ76.41Ὁ μείξας Αροῖοὶ 43.3.1} «Ἀπίμε πέξυν ἄφαντον 4414. ξο πίς ᾿ " Ἱ βτλήμις 81.418 

βλύπων δι ἐγμᾷν ἀϊδοτυσς. - δάαΦ Ὁ ολίορδτοε εἰε ἀϊίρυϊος Οἰιείδυε ἰυδοῖ κρϑῖν . ᾿μφϑὺ εἶ ῥρδῳ βο οἷν ἰὼ ἢ 27.9.44. οληίειν Μανία ἱπάίρπατας. 342.1.ἃ οορηοῆ χρφὼ ΤΟΝ, 332»3 Ὁ 

βλέπειν ᾽ ᾿ς φρΆ45 ἰόδιθ8 ᾿ ΑΝ ΤΕ μόνα τὰν ὑαϊεθαςὰς Ριοάϊεηὺ ἢ 23».4Ὁ φππίτιιοηομ ἀαπιηαῖ ππιη πὶ 56] 38 ΗΝ ἠβόλοεν ἽΟΣ ..333.3}} ἃ 

κλαρὶ ἡ τὴ ἐρτυλθαι Ρ : Νδ εολίοδου ροποῖὸ Μοῖῶς ὅς αἰ ἢ 14. νωδινιϑὴ Ὶ ᾿χοβιφόν . ἘΔ ΚΝ ΤΟΝ, Βιρ  μεμε ἢ οὐ Ὲ δ οὴν βάο ἀρ
ρτεβιοπίας ιν οἰᾷειας ο ΝΗ εἴ γχοσπι ν: , 

λένων ἱπιοχυοη δ᾽ “ὦν ..1(8 ΝΣ εὐ μῳδημβνοϑεεπε,ν εἰ Ὀσῆδοῃε ἥ ΠΣ ᾿ ᾿ “ δι 44 ; . " ᾿ 43»79᾽ Ὑ 

μμιά ΑΊΝΝ ᾿ β ᾿ Ψ 4 εἰξεονεκυοτο, ΝῊ ἀν λῆν ἃ εβορι ἄδαι ον ἐς τ ΡΉΘψς κοξηοίοεηάμπι 166. ᾿οβμηίξυς ἰὐροη Δοςυίατυτιαι [αάποε,ς Ἐρλῆι ἈΥΦΑ͂ “ρι ὃ ; ᾿ 

βνέγιν ρεῷ αἰξοπάετε πϑῷ Ὁ κρκοὶ κἀγοϑν) ζγοιο Ὁ κωνέχμον ὦ, νΨΪ9' Ὁ ὦ ἡ ΘΠΊΟΘΟ Οἱεα 376 π Ὁ ΠΕΡ , 38 -- ὦ κο} 

βλένῃν δτὸ ΘΆΠΙοΙς Δο)Αλ ΒΟ χαχίνρτο ϑοπὸ ᾿ 7 0ϑῸ καῦίξειν ηυλῖς ἔογ θυ. Πὰ ΝῊ καρϑλ απ μρρίᾳ μαβόη ΝΣ Ω͂ ἜΦΠΗΡ Ομηΐας αὶ ἐσίο ΠΕΡ ἘΞ ρον " Ἐλν πὐευ δον δὐπὶ Ομσϊο 4.2. 

βιαίων ἢ ἣν ες γγϑαςφᾷ Οαΐυδηυν ἀ' δοι φηίεῖς 516 ε] πΔαἰΐπι καϑὼν 46 μ1΄ πΣ διθοίοι ῬΟΤΙΕ σοῖς οὔλας ζερ ἀπς 380,44 4ἅδι 381 9. ἃ νοιγωνίᾳ ἐδὴω ᾿ ᾿ ον 

βιένων δ[υις αιὸπν Υἱἀόγα- φι48 αἼουτυ: ᾿ 39δλ48 καϑύνι δῖο δίῃ Ἀπό ἀὐδίβοι νΠΙ1} μεσύτης 1 τ Ν᾽ τπρξεαις ἰ ἰὰς ἷ ν ἀφλαζοην ἱ 915 , 

Ἶ ᾿ ὈΡΑΡΟΕΝ ε- ἐν κπ ολπνοῖις με (οταπιςπ'άους οοθλε καθμιδῖν ΔΕ, 348 τοῦ εοὐΠὶ (μπηπιοροητίῆςε ςοἰατας να ἰδ ες βρῦδου αἰόλον "ον ΜΜΜΕΝ ως ᾿ 

- ὶ ' ἘΝ "“" .-,,Ὁ; 77,90. κρμελϑὲ εὐ Ἰ9Άἠλ Ὁ καπρρῖν δὲ πιρρνεῖν ἀϊδογιιπς 10.3,,᾽ ᾿ ὌΝ τος “486. ; ' : 

δοϊμ παυτίσαπν ρετραπιάζείαπι. 773. καμμύεν ᾿ μη, ΕΝ ρειμαθεῦ, σ ἢ με ἤδο ̓ ἘΠ, φυοααάο ἀϊσάτις ἀρργορίπ. οδηδιιν (οἷὰς ἰη το πιρῖο ἐο δε κῃ. κοίδεβ αν αφυῆιον, ) 17.0 ἃ Δὸν 

ΐ 188 Ὁ Φ ὍΝ δος ᾿φἀπα πἰτος δίπιου 4736 Ὁ κανρϑώματα αυἱὰ ρτορτῖς ἀϊοαηϊογ ἐρ. ἀι διομὴίσεβ κι νυν τήρει ΠΝ Πτίθεπεῖι Ἕ 4“1᾽Ὁ δυ θύει ΠιδΥπαβοβα 18 ᾿ 

οηλ. ᾿ 94.321 Ὁ" ἐληάίάυιη ἐὐ τοῦ 8 38 . : : κ΄ ἀμέβαε κε , ναριϊῇ "4 διλο ἰςηθοης ἰπτοιτλ 391.9 αὶ ρος οοἸγοηϊς ᾿ . | 

Ὀουᾶ 4] πὰ. 407.13 ἃ κολρογηδυηι ντὸϑ ΟἈεὶ δὲ 41: Ὁ οὐυςτὀφνοίχεν. 36,8 ἵ ᾿ ἱ δὰ μὲ δὲ ΒΕΡΟΒΜΗ τς ι0Ὰ εν "΄ φο)πηδα,φμαῖς ἴῃ ΒΑΡτΙ "612 

Ῥοπα ιαῦεηι ἃ Ὁοο φοηοα 306. “Αρ Πα» ποη ολάὶς 2753 καυβμπίζηϑαν : ῬΡῸΝ " Ἔ ττι, τς ν ᾿ οδυϊζαπι νπάς ἤτ πφπιο σους πἰτισιιε δοϊυηι “ ς ἰπΒαερείπιο Ομῆι γα 

Ε Σ.ᾳ.ᾳ.Ε.Ε.: ᾿ καρίτα ὑτὸ ποιπίηἰἶδις . 4310 ἀπ αυνὰ Ἰατίηἰς Πσηίβίςες 20. βοεὶς ποῖῃν εὐ μκὴν ἐσέ πιρρε : ᾿ οοϊποάεηάι ὃς Βίδεηά; τλτώβα ᾿ ᾿ 

; : Ῥοπὶ νἱτὶ φυ ᾿ λλϑᾶν ἃ ολρίταϊια ἰϑἀδοί ΙΔ αὶς οαγορῖ 319 εβάτοη τόσας ᾿ 4321 ἐρϑν ἤτω τὰ Σἰοβξνίο " 15.120 ἃ᾽ ἘΠ ΠΠὺν (ε αδουίτλυ ἐξ οὐ φογοᾺ ξοχξάο "Ὲ ἔνοζοςς 3428:118 

ὡς , Ὀθόπιπ) Ρῖο ταΐδηις 3634 92 | κοδ ΓΟ χρρρφνῶν "δ τ ύξιν ὰ ἸΕ 8 ἘἸΤῚΝ ΟΝ δὰ τὐακιδες ς τἰίξως ἴς λυάιτιμη ὰ ράττς αμοσηοάο ξοπηπικοτατίο εἀτηὶ {; 1.48 α 

᾿ θοηυς (μη τυς ἀιφαχα φλριτα! τ ἰυάίςία ποτὶ βιονύης μεπΈΓ ας, οεηίαύα ΕςοἸεδαξίςα 89 Ὁ ᾿ῷ ᾿ς " ἘΣ ἴα ἀεί ἘΥῸ ἀϊοιξηιοι 8 " ἴδ. Κουπηπειπογατὶ ΠΕΙΝΣ 415.4Ὁ 

Βοπιι εις ᾿ Ἰϑεδὰ δΔαύὶ ΠΑ βθ.4 α ςεηίαν τ ἔχον ; " “: ἀρτίπιο εἰς Ἰη. ἀείειτα (Ρ- οἶτιίξιῃς (,Δηλ νἱαι αἀ Ῥαίτοπ τοβις. φοπγείτυτα β τὴν ἐδὼ ἀν τὰ ι6 Ὁ ἥν ἃς 

ἐν 3) βούκεϑει δὲ ϑείλειν ἀϊξεοταηι. 4722} ορίτλ!ά ἐμά ἰξία Τά ὶς ἀἀεπιρίλ 475 «εηίμ ργὸ τεϊδυτο Ὁ 20.128 ὡς με πὶ ᾳηο "5 ἐὰῳ ΕΠ ἈΕΨ  τ τας οι τοιολεί μιν π τδΝ βηοῦ ι 

. οἰραθραι ἔκ ἘΠ ὉΠ ἼΠΒΕ Π ᾿ ββώρῳ νρ οὐδ ἱριροῆτας . δέιῦ Δ Ντ νις ἀλὸ Ροτεῖϊας 14: ἐν : ὑνρνας ἐρλθδε τοι ἰοοαρι φερ, μαμήζον ΑΝ τὸν ἢ 

' ͵ μέφοι ὕτὸ ἔμζρυον ΣΝ τ ἀϊ4 45. Ὁ φἀριτἰριοαρι 0 δ9ο.Δ4 Ἂδυρίιο ἀ ἱ ; Ἔττν : 2 ᾿ τοάϊτυγις - ᾿ : εν " ᾿ 

ἧς ἠποϑ ΝΣ το τι ἡθμα Ἢ ΞΔ παρ ΣῈ δέον . ΝΕ Ὁ 4ιοὔιθαο ΒΡΡΠΕΣΜΠΣΝ ; ὑϑπὴν Ῥοΐϊτας οαίωο δι τοίαττείλιο 247 ΜῊΝ Δ. , τὰν ̓ ν ψέηΩ Οπηδυς ἰητει ποπιιῃὲς 

βιωσεκτυξο. 5388 ραμι Τὴ Σῶμα τρι,. 2173 ̓  ἘΠΕ τς ΟἸνἶο πιογίθητὶ δάστας 22}... ἐν ραήξας Γοἀπηὶ «ηἰζροιῶς 349.64. Ἐπ σμυτες ὔ ἐβρνα ςοπηρτιμε αἰ ἰηυ μὲ Ἀάδευς οὐ ΟΝ ῆσ 

ΠῚ "Ἢ : ᾿ ᾿ τῆ! πο 163.2 20 . ἣ Ἱπὶ πε προ το γον ὌΝ 414280Ὁ. κιδ8 Ὁ ὝΦΟΣ τ νος ς 

ἝΝ τ ςς . Ἧς κ ἢ το (Ἀεὶ οαἰὶς ζοητίπεῖυ 466. τεπτυτίοπὶς τλιεϊοοιηατῖο ἃ αὐήηο τ) 39.)8 ΤΠ ΡΟΜΟΙΝ , ἐὐ πον βολὴ ρρεν 19.22 ἃ Ἐπέμητρ οπΊηϊα ἡνοπιοιδ μαδυεήῃς 

᾿ ΜῊΝ τ ΝᾺ Δία, Δ ΠΣ , Ομηδι ρΡλπὶς βοΠυπὶ 483.44 ἃ ππκν οϑὲὲ νίατρατακη ἴα νον ἔπδ ιν μὴ ΤΟΣ οἰαβεηᾷς «ονίμειαδο ὑπ τ νιον ἄϊνγε: 463.84. δι. 

οἵ ὦ : κακοί τραϊὰ αβςξξα τὶ το δεῖς 517. «ἄτο ΟἈτιδΙ αυοπιοάο γημβο 38.134. 15.4.8 δον Φν : ᾿ ἰπρσοῦμς Ρτεςαιίσμκη νοζας 570 Ἡ ϑυρολβ μερν: 419.7 Ὁ βόδι εριαῦ ρα υβέηηνα ἐπὴν “ 

ἑ ἘπΥΤ τ Στ ΠῚ πὰ οὗλον δ αν το ΠΣ ςς ἘΠ 
ὑὸν . 348. "δ αγνειν τ 71. ; : ἢ ἰ ςἰ ἢ ,456.2᾽ 8 κωμοπύλοιι " -. 

ταν σῶς ἃ Οἰγοιπῆτπια. ᾿ ραρ αὶ σεται νορείξοη, εἴτα αἀΐοξε ἀμεν ς ἀλανς χρόίῳ νίμςτς ἀερηπορ Ὁ ΗἸΠΕΙΙΘΕΣ Θροϑεναι ποῃ νἱ οἱ τἹ588. οδΙρα Η͂Ι. ξιλάσεριο ΕΠ ὡρὴὺ 

: μ᾿ ολάλιιον, 24ι}}12 ἬΣ 7. ἃ ζῶο ρτοὸ μοηνίης. “᾿ 1147 «ονεπιοπιλ δ 'ςχ φιοχθοάο ἀθ τοι αὰ ἐλείίδιο Βάς ῥετοορτυςίαπιοι Ἐψαίας . ΕΝ Ἐλο πο, τὸ ΟΝ λοᾶ Φ 41:8. : 

τ Ὁ ᾿ πος (ΟΝ Ἔλπεν . ος ἸΘΑ : ὄλτο ρτὸ δοπηπε 548441. 2:30 2 Ὁ 3 θὲ Αὐη ΔῈ ἐλατι δι κει υρει 'Ὼ ᾿εοπηροπίρτίο δηϊΐηγος ς "} 

. ᾿ τι : το ΔΌΙᾺΙ " τ 459 φάτο τὸ ἰισπνίης κς 433013.4 ζοτίητίυς ; ᾿ 4101 ἃ Ποῦ ΟΜ τυϊὴ φιοπιοάο Υἱθαπιις 48 φτοιποίι Ἰὰ Ὑπυιᾶπα γ12.3542 ςοχηρίτα. ' 1ο ᾿ ἡ 

ἘΡΕΡΕΙΝ ξιείεπι ἜΗΝ 8412 : ἘΔ μεῸ ποηας 48.1.4. κἰριρὶ δι κερμρποὶς ες καρ “71 , 484. μὐβαόι τς ΟΠ ετι5 ἃς ὧς 24334Ὁ κομᾷως ἔχων " ἩῬΗΔῈ ὲ 

Τςοιῖᾶ ποπηηυπὶ ἰοῦ 18 8399.36 Ὁ οὐγὸ ργΟ εν ἸὈΥΠΊΔ ὁἀδιτ Ὁ οοτταηλίπὶ οἰγανρίεὶ δὲ Βά δ] ςοἰϊκῖο ΠΥ ἫΡ ὶ ἰὼ : μδῇ ᾿ ς 144.464 ςοηο]ἰλὶ ᾿ : ἱ δ: , 

τ Δ ΝΣ ἤτον πο ΡΝ ΤῸ 
Ἰξουον ἀυσοης ̓  ᾿ Δία εα οαγπὸ Κοηαπι 49.414 (βαηδηῦα τυ} εγ. “4 : . ΠΠΑΥΝΟΣ Ἔν , ΕἸζᾶ8 ἃ ἸρΡΙΣτ)ἱ ἀτοττ436.8. ἢ ατὶ ΓΑ ᾿ ᾿ς τἀ ἢ τὺ ἀστοὶ ἡ 

᾿ εδος ἡρὴηι Ῥοςοάϊῆε αροπιοάο ἀϊοαῖυς ποα- ολτηὶς Ἐπ μεὺ ' κα τεν χάραγμα ψαῦα ἐπ (ςερτιτλῖς ἐβι δι " οὐ των ϑσννα ἐναττν “ 1555 ἫΝ ἐς Μροεψίς δίλιον εἰν Ἐροἢ - ᾿ 

" 
ἷ ἥ : ; : φ Ν ᾿ 

. ᾿ " πδὰ, . “4: ἂς ςῸκμ ἷ ἘΦ ΟΣ 

ΝΕ γ᾿ς Ἐκ πο ᾽ | " ὑκ φανείς ἀρρε λτίο 329.60 ἃ (ιάσίτας εμυδίδηα , 44... . εἰσίις ἐ οαΐο Δοίκεηάς.͵. ,.,,60.42} οἰδιάυς, ΠΡΡΗ͂Ν 271. ἃ ἑοπςΠἰατίο ἴμιζα; δὲ Ῥὰυ]] : 26γι.9Ὁ . Ϊ ᾿ , 

4 ἿᾺ , 39.440 τρρτρν- ες 44324104 οἰφείωρ Ὠεὶ, 189..6 ἢ ἀυρίοχ δι. Οἰεῖπι ἀϊίρυιτατίο ἐδ μεψα. 21.2.4 εἴδιοςςο .463.30 ςοηο Πἰατὶο ἀνδε Ομ τὶ ουπὶ λο 58 : ; ὮΝ 

«κα 4)6.18}} οαξεε!!]οπὶς νεγο τορτεῖιεπία. ρ.4Ὁ ἃ εἰαείκας ἐπ βοατιοηΐα εἴξεζευπη:69.} ΠΝ τοι μρϑἰθηθον γάϑμ ας ὅδε κείνως δηιτοηίς . Δϑοβζὰ ᾿ταδῦ ' ὑῶν ὑν Ἦν Τῇ | " 

οαίλνοα ΡΜ ρρί ς ὅο.45 ἃ τ. Ὁ δχτρις ἃ.2..19. δι 4.16. δὲ}9. εἰνατί τίς ταρίηα ορροπίτας 2,8: θ΄ φυέηι νεῖοτος φοπξεπη σίς πῶς ΣΆ ΠΒΡΜΙΘΓΟ ν4η [0}} Ῥεῖτο ἀατς οοης άτίο Ἰοσοτι πὶ ΜΟΙ͂Ν δὲ! υςα αν Θ΄ ἣ 

“ ᾿ς ΡΠ ; 179,44 8 312 δι4430 ὃ δι 76. 15 Ὁ 89.14. ἃ δι}. 3. εἰατίκα οοπιηχεπάδέϊο λο640 εἰγίδυς [οἱτ λυσφρτῆς διλύτρν 484.5. ῥα ἣ 180 ἐν εὐὐων "- " 

Ψ εὐρα Ὁ υρὴν ν ' ΕἸ ΛΕ ΤΡ Τρ Ψ' τὴν ἣν εἰμβμυλοβ ἡρδν τ βεμλαο 3798 δος ῥηδαο ἴῃ ἔσγα!α αἱ ςοϊςνά8 4:.2} Ὁ οἰεοραεν ΡΙῸ [ρα ϊοδτου οι Αφι γα ςοηοιπίαιίο Ἰοςοταπι τερυρπαπείαπο 48 ᾿΄: 

1 ' 41 24:28} 267.}} ὃ δζ}}. 4071:9 δἰιασίκατίς ςοπτηγεπάατίο 417,08 οαγηκὶ προτὶ δουρί τι “68. Ἵ : 5014 {28 τὴ ΕΣ τῶν ἐνενενς ἀ 

" δ. ἰδὲ ἰγυσηγίῆα “94.175 ὃ 4ι18ις 4 4411} ἃ δι 419. δι 46. εἰαείκατὶς οἰ πίχμα οὐυα “5.3 οἰτ πὶ δ ὀβδῶ [: τε ̓ ἀπ μρϑδαφον χη δεὺ 437.15 Ὁ ξομο ἰατίο ἡ τεα δὲ Ιοδηπὶς αι ἊΝ Π ; 

ἘΕ ἴὰ ΠῚ ΠΕ: τρ ἐμ πων ΡΝ υκοι 1. Ἐπ Ὁ δ" “ ἀἰνηυς τούσατ! ἰερς φυοπιοάο ποη ἀρ νομα ὐδοοο αὐρρες ςοπο ίατίο Μ τε ὃς ἔυςα 190.} ἃ ᾿ ' ̓ 

᾿ , ἜΣ Ἔρος ἍΕ θεν πο 93.140 ὉπΘΓοηὶ ἐφ «980. [ , 447.10 Ὁ φοηςἰ ατίο Ματοὶ δι ἰΙσαηηὶ ΡΈΕΙ ' 

φάπιοιι Ῥεῖ ερεχεχοίη εαρίϊουτλοΟ εἰδμϑξλεες αἰἰαυϊά φιοιηοάο ἀϊεατονς ἐἰιατίητια, ἐςτεπιοη ας αιο ἰοτο [ΠΣ φαεῖδυν ποῦνε γοηίατοςς ὍΣ πῆ δι τιμήν . 411.218 2 Γςοποι μην παρ ηιιΩη ΘλΠη!9 Ὁ “ : Σ αἱ 

. ᾿ ᾿ς ,384 18 εἰϊ4ο.3.4 Ὁ . ΠῚ τ " Ν 4059.41 Ὁ ζομοῖο ΟΠ ΕΝ ἐς ὙΠ’ : : ᾿ ᾿ 

[Ἢ ΤΕΣ γανία κοςορείοπα 149. οαζις ΔὈίοΙ μι! αμοπσάο τείο]υδητις τό πἰτνῥον, βιλυπι φυοδάλι τϑ» Ὁ : “οἷ ̓ 4ιοινοῦό οἷς ὼ τὰ εν ἘΠ πὐφθ ταὶ παῖ 
1ο1.20 " δοηοίο ἩτΉ μα, πω χοκίο ᾿ ῬὴΣ 

, ὑα σν. 

44. .«. “ κμίθη ἰοῖν πομησα, 4810 ἐὐεὶηι φοτροτίς γϑιααϊκατὶ ζαιὸ ᾿ δὰ 97.Χ..ἃ φοδείαρτο ςουξαία πγαϊεἰτυδίπο 6 4: ! ξεν: 

ἢ Ῥίο κόνει ᾷ μλδς Ὁ οαίυν ὃς τείαττοδείο ΟΝ τ δι᾿ 2210 ὃ εἰ] δόσε ρορυὶι Προ εἰοὶ ς . θιγ8 ἐτευμμ ἑοὸςν ἐρὸχώσα ὐροάψοι ΡΝ ει 3276. ἃ ἐδροίαιε αι! οὐδρ 51: δ 

: ; Ἐπὰν τὴν ᾿ » ες - ἔοι αν εμθ ἐμῴπον ἀϊξεγαπι - τὰς θὰ ἡρ δ ον η τγδάϊτις ἀιρας α τα ἐλρὶ ΑΥΝ ἢ πον ἐπε ῖτ Ε υτο μι ἐπ ής ΠΝ ἑ 

Ε ἡ Ῥγο λας. ἃ [ο. “πο ᾿ 4.7.» Ὁ υδ]ληιγο οοὐζίπα “54. ἀκίο εδεὶ ἱ κὶ ἡθιπῳ πα ᾿ς Α4δ6.464 ςοπάρίεις Ι 

ΕΣ ΩΣ ΐ οὅιιδ Ὁ λη ὠνοθρρας π4τὰ ἀραν τω 9.88 ἐὰν ἘΡἈΠΑΙΒΕΡ ΜΟΙ μέν ῥυα «αία ΟἸΠΑῚ Βαρείαιο, αν, ΤΉΝ ΡΝ 

᾿ Ρῖο ἐμὰ ᾿ 447 41 (δ᾽ ἀϊπείδυκία ες {90 Ὁ χενάνῳ “Ὁ ἐμηΐας ἴῃ ἔζυοο δχοᾳ τ ὐμαδνξα ἜΝ ᾿ ΞΕ, οοη(οίπο δυτίου είν ᾽. 

Ὁ δεισόνες 409.28 ὃ. κριτὸ ἀϊδειϊδυμαὲ ροβέυπι ἠλλ5ὁφ,6 Ὁ ἀῳμαδοα ρτὸ ὀνομάζιῶη ΄ ἐῴἼ104Α . εδἰννείν ἐρφβι  τσθο ΑΝ, τὐδΝ Ἐ τ ἡπώνα Ρἰεοπαβίεὲ ροῆτιπι 468. φοπίδῆπιο δυιγίουϊαγία γηὰς ΓΤ μοθρρι ν ᾿ ἣν ἢ 

εἶ Ὁ ριὸδὲ ἐπ τ Μ9.41 ἃ κρι πὲ ρεκροῦεϊϑ 18 νι 7201} ἃ ὁ τἰβίαπι ουΐδυς οΟΠ]αεὶ ᾿ς 4008 « οο ̓υϑδληκὶς ὥγννα.. ᾿. 331,34 εἰς 4.0" Ἶ 35. ᾿ ᾿ . Ἃ 

τς δ Ριονδ ᾿ 446.) ὃ κμνὰὶ γοὺδπ . ἍΝΆλΆ ολεϊπίαπὶ φιί δι νϑὶ ρεϊηνὴπι ἀϊδὶ"..6 Ὁ (μγίτο {Π]ατᾶς ἱπιιγια ὶ πο  ἰείδυν (49.194 φαϊιαν ργολοτα 3.47 4. Ἑοπε[Ποπίε φιια ἐ Βερεϊίιπᾶιν τειψυίγα- Ὡς 

ΣΤῊΝ “ ἐν.328 ρτόρτο κώτω ες 46φβ98 εἰιεϊπίλαί φυκηῖῖο γεϊηχὴι ἀὐβὶ 4Φ26.18 θἰλεί(! δά Ἰποιταην μεηξ ἐιτὶν αἰλογίταθο. ας, 2Μ.0. θάτυε [ογπιυ!α ΠΑ» 4 ΡΣ ΡῸ 

τω ἀρ (65.3.4. Ὁ καιερτοίη, νεῖ Ροι . 4424. τδεϊῆιν δι ν181: ἃ : ᾿ ἜΤ πος 68.12 ἐοηξείποπεε ες εἰεῖϊαι ιιϊά 421. Ὁ ΄ ἢ ε 

ΨΡΙῸ ̓ ς εν 190.) Β κι πὶ [υδὲν ἀΐεις τιόφιιὸ Δ «Ἀείβιν αυί- 42} εἰὐγηζι οτυς βκὶ αἴαν τ μφαδὰ κζαπᾶ δι » τοι α74 ζοη[είϊμε ; ΝῊ : ΞΔ 

ἔριδος 107). ὅ κριτάζω ΡΙῸ κριοί εδΝ 4.147 ὃ (δε οσεη.͵. 48. διφόιαν εἰκείυν ςγυςιῆ χύν . 34δι7ἃ εαὴᾷ ἈΠῈ 53.8.14. ςοηξάεητία ἀἰΠοβ υἱτυν καὶ ἤάε 48.248 - ὦ ᾿ 

ὁ να 4 ᾿ς ΨΌΡΕΥΝ 4454 επτίυε ἀρροἨλιϊυὲ ῥτὰ Μείβε 9.78 ἐὐῆβιΝ (υ(τίτατυς τ ἢ 4844. ςαηδε ἱπ{πἰτυτίοιἑ ποη κι φομβεςτ ρεύραιὰ ιν ἀΐςαμταν Ηρ βεῖν ᾿ὰ ἶ “Ξ 

: ᾿ς δ τρπζολὶ Δ... ἐμέ ἜΡΝΟΣ ᾿ ττυν οοπνάο!ευο ποι! πίδυε,.,. 16}. πθι᾽᾽. ΤΙΧΑ ᾿ ] ' ᾿ 

-- ΩΣ ' γ τὸ τὸν ᾿ς .84,.38 υὐὐτεκυφιδενν. ᾿ φδι; ἃ οἰεὴ Ἢ ποπιδ Δρρεϊαείυὲ ροπεῖ 108.10 4 ἐβείξιυκ ποὰ ροτυῖς ἑήστα. Ὄ ον Ἀν νὰν ἩΤἂν «ἐοημβἐ εοοιγαξειν ᾿ ϊ ; 

, 
Ρ Ρ μαϊτάι α τ6 Ὁ φαθᾶς ρα ςαἱίε ἴτυν ᾿ ᾿ ΤΣ ; 

. ͵᾿ γ͵ὺ πω Ὁ717 Δ κρυαλύον ἀἰμο Ε΄ 4714 0Ὁ οδειῖυε (ἷυε ." ΧΗΣ πι. ᾿ εἰὔπα ρει ᾿ Ι; 46.2.6. οοπινβίοευπι νἱπουυπι 9..ὴ0 4. ᾿ 

ἣ τ “- ψμΟ. 4.16 χρτεμῆαι 47.1.4 α ἐείδυ ποὺ οἱ ὁ (εἴδους ὩΡίμν οἰνεὶ νιν ἰαλιέτατμο (4 4 Ῥεγλξλα {ια μιο Παῖς, 419, ᾿εορίυπέλία στο εοϊείω! τ ἜΝ 

Ξ : φιμῖοα οξοηάν 2418. τ}. ἃ ν᾿ Μ4 142 

; . : μ8 εἶ οι . ; Θομιι μέ! ἠψ ί δι τεὶ ΠΥ} 

τὸ ᾿ ; ὟΝ “4 4 

" 

“4 ὑπ λρν 



δ μευ ἐνε ἀρ ον ἃ ἈΝ ὙΤκΤ νσσ ΣΎ το τ Πα δεν, τ : ΟΝ τὰν λα ἴ το ἐξόν ὑὰ τ ρα ᾿ ΠΣ ΉΝΤΩ ᾿ ἘΠ τἀν ᾿ ᾿ “αα-ν- ᾿ ΩΣ ἐπὶ 
« ᾿ Ρ ἢ - 

Υ ἔν “ ἐχρ .» ΡῈ ὧν ΠΝ ἢ ᾿ - Ἵ τι 

ὐς ἴα: ο ἹΝΌΒΝ ΡΕΑΙΟΆ. πεν τς κ : ἱἹΜΌΈΧΙ ΡΑΙΌΚ. ᾿ς ας ἀρ αἱ τ ὑὴς 
φουναπδείσαίε εἰφἀσατίιοα τεῦ βυλάσς τ 5... ὦν ! ΟΝ τὰ 1771} ΔΑ ΓΡ 80.44.8 δι18:4 ιν, Ὃὃ. ἤγοιατα ἀϊυρετξπι ὃς Ἀδρυδίαπε ἀἠθογαπες 4 

1. ἕν ΘΟΓὰ ἧς δι νδ.15 4 ἀαιληδάϊ γογθαπὶ ργό φαυΐα ἀαπιη το. ᾿ς εὐς͵ δοίδετίο ἐοη ἢ ᾿ 1τ96ν Ὁ διηριώμριτα λοι Ὁ. ἢ  ωΝ 

φοηίιτλο 7494. Ὁ οοπτὶ ἀ ᾿ 2458 πἰε - 361.}Ὁ . Ὁρίοιτιαι ρῖὸ τεβίοηε (ἰτιιοία, τι9.6 4 διαριάματα δέ πρίματα ᾿ς 32».47 ἃ ἀἰποιτία ποῦ ῥγδοσρτα ὕόσο Μοῖς. 8 τῷ 

ξοπαίϊετε ἐν σους 6ΑΝΌ κρσπρδσε χα ἤηΡ ᾿Ἰοϑ9Ά ψαν. . 30.170. τς ἢ Ποίοττιην νηῦς Βοι 44 47:16 Ὁ [θίοετγα ἰάσι φιοὰ ἰυδεῖς. ᾿δ4Δ Μ8μὉ ἐς : 

᾿ Δομηεα. . 16} κρινεῖν Ὁ, 1Ὁ90.16 Ὁ ̓δεπίεἰήε (οτίρια " 6470. Ῥοίροαίλην ζογγιπίροης ἀἀΔΉ τς ΓΙ} τοαφ. ψίξεγε ρῖὸ σορίταρας, ᾿ς 4193.6. ἀϊιοττ εχ δπτίυατα »ν468 , 

φοπηίιοτο ; ες 477.4.“Ὁ κρρρῶν αυἱὰ ππηθον 41.300 ἀατσυὰπι ἀφοίρετα Βοατίνε, νοὶ ἀϊχετς. Ὁ. 4.30 ες κἰ βίεσταρτο υδοῖς. ὁ΄ 80.40.8: ἀϊυοτι!} ΠΕ Πα τον σοἠκςοῖι9. χρ..Π ἃ. 

φοπήθτοιο. .λ41.338 κπρριτεϊεγαηρἐἰὶ Μμ4116Δ ΟΝ. : 4470 ὃ ἐείροηίᾳ τοίξριιο Μαγίλ 42.3.4 ἄϊεςνε μτο ἰυδεῖς ᾿ 00.219 ἃ δοκεῖν, ὅς διξα᾿ 199.6 Ὁ 

δοηίξογάτση ἰδ ΥοΣ ", χλδβ6 8 δὲ Ὁ μρμτεῖν ᾿ ᾽ τι οῦ ἄδτε ἐπ λυ} - γδ4.208ἃ ἀεοιία νίγοινχοῦ Ββαρσδάτυτ.. 431} δίκῳ τεία ζηιῆας τ 46.4.12 ὀὀκιῖν γατὶς ἢρηϊβολτίοποε 5656 τῳ 1. 

(ουΐιια, ᾿ , Μφιφῦ Ἀρρπῖνρτο βγη το έθοιθ " 46{108 ἄτα λυξτοτίται με Ὁ ες 4290 Ῥεθοιστο Επελι Ὁ δοχϑτομοῖν᾽ ; τ17.12 ὃ Ὀόρεῖς ἰάςαν 4 ἀοποτιιπ ἤοςῖς ρα" 

φοηλυπι Ὁ εἰ ᾿ς 4λ19.4. Ὁ κοησιρ, ες 2:88 ἀεί ΟΝ ποθ. . 469,4 Ῥεὶ ποιπεὴ ἴῃ ἑυταπισητς, 2.118 ϑόαχὸ . ᾿ ᾿ 1γ.8ὰ εἰρεηι ᾿ 460 .41λ" 

ὦν ἃ οευῆε πιοά εἰν ἀϊπίησυσπάμα. θ᾽ 4. ογοάσπάμηι ἃς Ομεϊῖο φιϊά 444. ἄεῖιε ἃ το ἤϊιι: 36140Ὁ ἄους αποτέτοης βιτυγα αι χο3.84. διδακτὸρ δὲ μαϑητὴ ες «98,378. δυχὺ Θρυ]υπὶ : 1898 

ον φοσβίσιν ουδηφ ο[ουπι “᾿ὐόδ, Ὁ ͵ : ἀδυ  αΐο ορυ!οἶμμπὶ 46οπὉ ες ἄκυς δοπιίπμο πιοιτάοσυπι. ὀ 107.4.Ὁ θδδῦναι : ες Μγ16 4: οοίεα ιατοδϊοὶ ες 199.8. 

, Οοηϊξίδαπι ὁπιας Ὠοὶ οχροῖταπι. 344. ἐγοάξητίιπιν αἰτίο ᾿ 45π1λ11.. ἀλυϊὰ ἰη ϑρίτίτα ἰοφυυεῦς, 2ογινο ες ἄρας (ζοἸ ογατοτιμ ὙτιτῸ Ορογὰ 104. διδόνω ἐργασίφν, | δϑοῖο Βς Ὀοξεὶ ἃ Πεο ΚΣ | . 

ἐν) Ὁ ΣΟ φράσις Πεοῖϑε ἰη Ὀεῖμπὰ 1)7.1}}. δὲ 146. ἀλυϊά γοχ οὐ ον. ." ἘΦΕΝ πος ΒΙἀαοίμμα πον βόα Ὀοθοτγειν νορλτὶ ἀποιηράο ργομίδολς ὁ ᾿ ! 

φοηϊθεισ. Ὁ . 4536  ϑᾳὃΔ|᾿΄ΦὋἘὃὺ . ..ὺ. ἀλυϊὰ ποη αἰοεηά ἶς ἰη ςαΐος ἀμαοῳ : . ἄοι αἰϊοιίυς Πὰς τς χργδ ἀϊάταςδιηδὰ υδαὶς ςχαδυῦ 8681 ΟὨείξυς ᾿ τορι 
φοιϊευς αὐχες β᾽ ἴα νοπιηἰδεσίτο υ οὐδεϊετοίη πομλεη 57.31} ἈΑἀϊξατιγ, “τ 16 ἄξεις ράτοτ ὁ ἐξ, οὐρανοῦ ᾿ αϑοιις᾽ δχιϑαρι ὉΠ νος 2743 Δοδτοτον αὶ αἰάϊςιράὶ ᾿ 203.7 Ὁ 

φοπἤίοις φαὶϑ εἰ ρτορὰ κ41738 εγοάετς ἱπιρτοῦὶ ἠοΐπηι 41.018 ἀλυϊά νοϊψητατες Ὀ οἱ βαξτχαρ. ἢ 1. ἀευρ νἱαοτυπι τας ται δ διασζϑη 6 τόν ἢ ,(ἀοῆοτος Ὁ ἐ ες ρϑ468᾽ 

Φομιοίάτως (ρ τοις » 4“"ᾶ7Ὰ χρθίαν ἐχοὶν δὲ ὀφείλειν ἀεπιδε. 14.43.0 χ11ἃ ἡ ᾿ : ἐηάεο ἀϊπιοες τ ὦ 493.) ἃ ὈΠοσὶ ἰ4σηλ ἃς ἰλξελε 471..7 Ὁ. ἀοδλοτεβ Αὐτοί. ὁ 09.181 

. φοῃίρειζυς νεπὶς Ομ ΝΑΙ 4181ὸ Ὁ «τοριίου! ρᾶτῖες. ᾿ 338.:68 δὲ,ςΔα (ἈΠ 6 ραντιου ἸΌ9.4Ὰ ἄδυς τὰ εαἰϊς ᾿ 21.0.2 Ὁ Ὀίοα βτο τοπροῖδ Ὁ μι 4 Ῥοδεείπα οἰπὶ ἤφεῖς σοπίμπν πὰ 125 

Τα οηίροξζα Ὀοπιπὶ λ120,104 δὲ σ᾽ ετείζετο μη ταν, πὲπαΐ Ποᾶπηος 40- δὲρατείουϊα ἀιοζετίαα τ .1Ὰ ἄδυς ας ἀεο, 32:24. ἀϊεξ ργῷ τεπήροῖς "Ὁ  44188 1 1 ν 

: "ον στὴ : τοούο ἀϊολτυν , 62180 δέρτο ἐδὼ ᾿ “ μ032 ἀκυς ίοτια . ' 479 90 ἀϊες ρατηὶν οοαῖπϊ  65ΌΟ.)͵ ἕλοι ἀοθείηλοβο πὶ 388. 

᾿ θοπίδίοους δι ἠοίςοίρίτίτυπι ΠΡ 5:1 ἀαοιοηίςς ὃς Ατδῦος ᾿ς 4410 δ ριογ δ : 201. 8 εχ ἀζὸ βιοηἰτὶ . « 3486 ἀϊε5 Ἠετγοάις Γ . 2.28.3 Ὁ ἀοέϊτίηλ νεκὰ (αἰ υεὶς . 403.45 : 

. φοηίρίςετς Οπηἤυ, 4...178 χμῖσα τ ὅς 20 δέριογδ λ141Ὁ ει ἄρας οἰς συπὶ Αἰίφυο 348..74. ἀΐσε Ποιμιιὶ 498.14 Ὁ ἀοδείηχ Αροϊοίοῖς πἰμί] δάϊσόχυπ - ' . 

«οι ριοϊσιάυμη (ς Ολρτας οχαίδες 42,2. χρμοία' ει 174ο Ὁ Ὀδρίο Κὶ ἱπιογάμπηι ροηίτας 2410 8 ἄξυε ρτο ρας - 36ι᾽.44.ἃ ἄϊες Εἰ} ' : "1: α4{2ῦ. . ν Ν Ἧς Ξ 

«δὰ ες ΤΠ τ χρνμμεήζοιν [γοα ἀεί. 9.48 δέρτο οὠ ἄν 264,40 ἄξει εἰς δρίτιξιις “« 366.4. δι. ἐϊος Ηἰογυί δηλ 319.8 Ὁ Ῥοίστος μηοτιῖς φαῖδυς (σίας ΟΒυΝταΝ 

εουίρίεἰςπάύ (ε ρχαθιίς Οἰνετι6 4.47.1. χορὸς ᾿ ᾿ς 47.4.1}. ἀενιτρεοωῖλ ὁ. 111.28 Ῥεοροτιὺς φιὰπι ποπιϊπίδιις οδοάίει. ἀΐςπὶ ἀουαιὶ Αδταίναηὶ ν ἀπ 498,20 Ὁ Ὁ 429.26 ἃ . ἘΝ’ 

ςοπίιιπχαγάτιμ οἰ, Ὁ 440 ν.4ὲ ἃ χρισὸς δι φονηρε ορροίιά 16.100 ἀςδίτα εἰς ρεοςοαῖα ἀϊοδητος 3.3.1. ἀυηι : 474.14 ἄορ ργο τεπηροτίθιι9 τς 4 448.9 ἃ ϑώμᾳ, δε ἀΟ΄λυ. δ, ρᾶτς φιλό 8. 

ἐσαιταξξιαι(αἠλ ἡμοπιοάο ΟὨγϊας. χρσὸε νατὶὲ (ἀδλταγ 263.27 ἃ ἀεταροϊίς ΕΓ ΕΣ ἄευς οἷς ουπὶ δἰίηο ἀαοιηοάο ἀϊσλτιγ ἄϊος ἀπ εἰ αι ᾿ {2.4 Τοπιλτίῃι αίλις ρδηὶς 463,29 

ριοἰμθεας 443.118 : ετιδτᾶσς 3Μι Ὁ ἀδοαροϊίς τερίο . 173. 48:18 ἀἴδαν ν]τηθπΐ ἀατπιοπος πιεῖ πι., 41. ἀοπιατίηι ἀοουσγιης Αροίο 477.34 

οδιτλάισοτο Οἰεηἴο οχ ἰσητδητί  Ὀσιρον κρίμα ρι0 κτούκραμαι 3401 ἀξοτοῖυπι Ὠ τὶ ἐλοίαης ἰπρ. 470 ἄδις ἱπσογροτοις υλῇ σότροόγοιις ἐμός. 26 ᾿ ] εὐ Βσήμησιιο Εςοςαψεὶςά ρτοϊ)ῖτα. 329 

ηἰδ»45ζ.48Ὁ Ὁ κρίμα ΡΓῸ κρι τακρήσι. πόα. 40 ᾿ ἜΠΟΣ ἐδ 42.108 Ὀίριτυς Ὠ οὶ ες ϑδόλθ 410 ὅτ ἐδ ἧς τὺ 

εοπιίποητιᾶς νοῦ! Φ1.211 οτἰηιίπαῖο ᾿ ᾿ς 437.21Ά ἃ ἀξογοτυπι Ὠεὶ κ ρταίςἰςητία ἀϊπίηρυοηο δἐπρατείοι! “ αϑιτεῦ Ὀισηυϑ 49... ἀοιηίῃίςυς ἀΐϊς. ΟΘ΄ 4244. ες 

φοἠϊττ ΝΣ 1117 θ᾿ κρίνειν δὰ δον, ,59:.8 ἀυμὶ τ ΠῚ 4700 τς ἔξοδο θῖὸ δέχεϑῳ. ᾿ . 41.66.39 δ᾽ ἀϊσημηι [αἰ οὐ 3161 δ ἀοηλμεὶ ἀϊῶιι οὐδίαγεθο. ζός.} 4 ᾿ : 

ςοητυλιλεοῖλ ἜΝ 39.ζ.6 ἃ κοίνοιν δὲ κρίνοϑαι ῬτῸ χα ΄.2718 ἀςετετυπὶ Ὥς! οἰπιδῆη τοππρογιηι ἴς.  δξιόλαζοι 4} βιετιας. 47.118 ὈΠεδῖο Ὠςεὶ κε ν ὅν 97.5.4 ἀοπίπας οτὸ ργορ]ιείάτῃπι Ἰοαατις 9. γι 

φοιτυπιεδιας ἰη ΟὨε αι τι 319 ἃ κρίνειν ποιὲ ςοππιυξζαπι!, 4671 ν» τσἰεπδητεςοάϊς 419.» Ὀεχῖτα αιαχ Πα εἰ πηξτίο ροτὰς φίλην ἀπ ρξτο ἤρπαπὶ ΤΠ οατίοπις. - 269 4τῦ ' 

» φοπιοτῆο δά ὈὨειιπὶ ᾿ς φάδιιϑα κρίσις ΡΓῸ κα τοκρίσε 1τ6.11. ἃ δύχεθαι ἀε αιήδεις ἀϊςίτις 41.λ8 8 διιδτα , 16.470 τ τ, δὲ τς οὐ ἀοανίπυς σ᾽οτία γα είβχυς 361. 4 

ἐοπυευΠοηίς [υϊημιλ . ζηδυλα κριτε ρτο ριξίεξιο ᾿ [7}}} ἀερίπαις : Πιιοᾶ ν ἀεχῖτα ροτεητῖδε 1.40 Ὁ Πέϊροτε ρτοχίπιυπι “ 94.κ Ὠοιπίπιπι νσοας Μάλγία ολάλιος ΟΚηδὶ 

αὐϊ οπυςτιλὴι (ς . 467.9 Ὁ λεόνος ἀς ἰοηδοτειηροῖο 1. 312308 ἀςοίκτηλις τις ςἤδη (ΟΠ πὶ ΡΒ ίαὶ χρ. ἀξχίγλρτγρ νἱγτυῖς 464 Ὁ Ὀϊημέτοις ΝΡ 142411 442.18 ΝΞ : 

-«οπιειῖετε ς ΄. τ Ἐν δι. οὐχ φυλὶε βοῆς ρρΠ οἷ) 436114 464 Γ ὅσα. δύ τδα' Ὀϊπιπείται μαστοὶ 414226.4. Ῥοηλις ΑἸϊαγδοὶ ᾿ς 7.40 

εὐπιϊείτετς ἴοάππες δὰ [ευπι πγυῖτος Ογιςοπα τι  Ἰετο 44Ά,.-ξ 81.1.0 ἀορίπιλίς οροτίοτο. 89.108 διὰ ριαροίτίιοηὶς νἱς 14.41 ἃ δὲ 14.40 δ΄ διόκείν αι!“ “ ες 0184 ἀοηλυ ΓΒ τίει ᾿ 14934.8 

φυοιιοάο ἀϊοαυ:  6δ0᾽ 29.414 ὑπιςέ ροιταῖῖε δίπιοη νεάϊφλτυν 220.} ἃ ἀςοιηηᾶς οὐζ ΟἸυογοης Ῥ]ναε σι αἰ διὰ Ῥίο ὧν ο΄ χ3|408. διώκειν γοσθὶ νλτῖλ Πσηϊβολτο {0.4 δ. Ὀόπιις ΟΠ Ὁ. ς΄“. 193.25.ἃ 

“ξοπυςτιὶ ρτοτοίριεις ὀὀὀδιτ ὕγιοςπι ἔμαπι Ομήϊτας ροσς 438 138 ; : ᾿ «ὐὲρτο μετ 14911ἃ ΡΓῸ πὸ 149: Ὠϊοίουτι. 474:15 δ ἀοπηις ἀρρε] ]ατῖο. 232..1.1.ἃ 

«οπιμια ἰοἸςππία ρυποίρμα 10.4.9» 77. ᾿ . ἀεςγεῖυπὶ Ὠεί. Πρ ψ9.5Μ94Ὁ τοῦ : | ᾿Ὀἠζργρτας  ἀδιηοης,, Ὁ 47.217. ἀορβυὰς ρτὸ ἀορηοι εἰς 8. 49.16.8... ; 

κοπάζων ΜΡ κα αθχυς  447358 ὰ δαιηῖς πλεάϊὶς ἀϊπίησιιςπάυτη.. 460 διαζιλφν αὐ!ὰ ἦν {448 Ὠηορυ  Ομηδι,, ᾿ σις αι ἀοπιας {{τάς] ρτο σεηῖς 2 : ΜΕ ον 

ΝΤΤΉΤΗΝ ἢ Ζ4λ0 ὃς τ ἃ οτιοιβρ  Ονετύ οὰγ τυ ἀεὶ νοἰυςγης 436 ἀξουτοπξς ΝΝ ᾿ 4174. ᾿ς δαβλέκάν ἀἰρίοςτ νος 35.31ἃ ἐδ ὴ ὅμως ΟΝ ριον Αροίζοῖσε. 157 ἀσπηὰς Ζαςμαὶ Βἰα Αὐτὰ (6.6. ; ἣ ΄. 

τορίς Ὀεὶ ᾿ ἀρ4.4 Ὁ 1: δ 37.56.8 ς εὐ δεσορίμον ραττὶ οἱρ 1} δαΐιι γὶς 469. Ῥιλδοίως ; 121 Ὁ : : . ᾿ππυβρηναηη νεηϊίς Ἰείως υοπιοάο ἀϊολτυς ͵ : 

κἂς Ἂ ᾿γδιβὰ κᾶϑαι 4 ῥτοριϊδ 4.41 τᾶ ΝΣ ἀϊλϑοίϊυς αυὶς ἀϊοίτι,, ἀπ 15 ἀϊείραλέρτονήο οχ 1115 ταθῦ «Σλὄχτα. ( ὲ : . ' 

παρὸ ΓΟ ΠΟ 6 βλος "πόδα ρτο ἀζαυίοεις Ὁ. 4448 ἀςίοπλατς ἔαςίοπι νεταπιας. 3.2 ἀιιθοίας ἰνοπηοία .397.14. ἀ γτίηοί» ἀϊείρυϊυς ρετίξθυς . ἀκ463.}2 ὃ ἀσπιυϊ Αροίτο]! οοπηηλιποπι εἰσ οῦμας : ὯΝ 

καηίῆν δὲ πονεῖν ἀἰ ἴοσιηςς 47.}7 "τίσος ἵν; 210.26 υ ̓ δέηδες ᾿ 44291.. ᾿ς φίο Ὰ ᾿διά. π τὰ ογδάσητος γοζαῖὶ ἰητο 42. δὸ Αἰδνηΐοπε Ομσ 00» 4: 2,44 ὃν φ΄ : 

εὐ χάφος ὃς πόνος. 15...} κῆσε τ .125.34 Ὁ. δεῖπνον ρτο (πα ἰοζαἱ! -. 1:6} 2 ἀϊαδοίαπι ρτο Πιυρ οἰ μανία, πια δ λος- 43 | ἀουλυπὶ σοπἰπγιςπάλγιπι τα 213. ἰΐῳ ΤΣ 

ζοι. τε ὅτ Οὐδίτυε. ΝΞ 2.95.16 Ὁ δυσυδήμονος αἰ. 4117. ᾿ . φὶ ἐφ ,44 ἀϊίορυ! εἴτι δὰ πυριῖαϑ ςοπαίται! 344. 26.Ὁ : πο , 

Φοὺ πιλσηυ πὶ 5 ἣν ὁ. ὅ4 3. Ὁ ουδηυτ ἀρροπέτο μ᾿ 293.16 Ὁ δοισιδωμιονία 64. "8 διλοῖος. πιογρον οἰοτς ες 8411 " “ὟΝ ἘΝ. πὶ 313..9 ἢ 

ξοιγπυπι τς 4719 διδίτογυμη τάτιο 495. 8δὲ 0 ἀεῖτας ΟΒπΙ. 163.4Ὁ ἀρδοίας σίρπετς λυοπισάο ἀϊσάτωγ 68. ἀϊίοιρι!!! δὰ Οἰγήτυπι ἃ Ιολη πε αὐ ἀοπὰ εἰ ἐμοτωμέα Ὁ - πῶ ὁ 

ξοτρτο πείθου 94:10 "ΐθφ Ὁ 169..5 Ὁ ἀείτας ἴῃ Πμείο δαϊδίτας ᾿ 3,48 662 οὔ Ἣν ἷ 661. τς ἐοπαροπά ᾿ς 361.8 

εοιϑαηά τ 33..ι0 ουΐευρ Πεο ἀεβίτυϑ 366. Ὁ δἀείϊκατίς ρεορτγίοτατμαι αἰμπηριίο 264. ϊλθοίιις αὖ ἀρ εἰς {πἰς ἀπἰπρυίζυν 46 ἹΘΡΗΝ ΟἸνδί αἱ φυλεὰ ἀιοάς εἰσι 40, ἀσηλ ὃς πλιπογα ἀϊοτυης ἅ,31.8 . 

οὐ ΟΡ. ες χογαδ Οατὺς οχτοζηις 289...) ζοὰ͵ τ 90 ςὶ ἐνὸς, τ 418. ᾿ ᾿ ἀσπὰ Ὠεὶ 361... .. , 

φοτάϊς ποίποη 41.4.2 "νολόεν Ἂ - 84,329. δ ἀεἰεατίς Οἰ ἢ αὔοτιο . 28.421 Ῥϊδοουΐ αι} : 22.6ῳ Ὁ)΄᾽ ἀϊίςιρι! ΒΡ εΠηΣ - δὰ δι Ὁ ἀσπλ 1)εὶ ουδηϊάα ἰῃ τορτσθὶς δ,.34:ἃ ἣ 

φογά δε ργοροίίταπι “ φοφν Ὁ οὐποῖτα αὰς (οπιηϊα !α Ἐτοϊοαηι ἰα- ἀοϊκατίς ΟΡ το πηοηΐὰ 38). Φιάκονοὶ τος 4. ἀϊίοίρο! ἀνϑιὲ φαὶ ΟΝ εἰ ίλπὶ ροίξοα 494, ἀθπὰ ἰ) εἰ ποη οςουϊελπάα ὅ9...ἃ ' 

ξοιης}}) ἐδην ατεῦ “4ρ7αι Ὁ μεχς ἡϑιατ ἀείξας ἀν Ημπιληίταις ἀϊξιπρυίτυν 39}. ἀϊαρουὶ : 4“7γι ιῦ Ὁ ᾿ ο ἮΝ ῥΔορα Ὀεὶ δρί τίτιρ νοζάπτας Δβοποῖν ΝΕ 

ἐογπεῖίιῃς δυσιζὲς 497.118 οὐποά!α ᾿ Ι 11,4 0 ἀιδοοη ἴα :- 417.374 κου δίτυς δοτ φυοειηι 41.8.6 , ἀοπὰ [εἰ μονα μέλυτων 41.183: . 

κοιπείνις ἐπ Ῥεῖ (]υϊαηάο τηοάυπμῃ ουοάϊά ρτὸ οάτζετέ "34.4.8 ἀεἶτας Ομ : 41.118 Φιυιρίν ὅτι ' Γ. τοι λάα Ὀἰσαπδεῖς στ Αρτααῦο 4υ 4 99. δόνω δὲ παρκτ ϑένω χϑοιιἃ Ἐπὶ τ 

ποη ἴδθεῖν . κι ἀρφαρ ον ορηι ὖ. 94.478. ἀείταϊοη ΟἸντΙὶ αὐοπιοάο Ῥεΐψμς αὔον δα δεχδαι . ). αι τρὰ ΄. ᾿ ᾿ Ὠοπατία; ἫΝ ες 4144 Ι ὦ: 

φὐτπεϊίυο δηῖς δαριϊπιυπὴ βάοἰ ἧς τοὺ Ογρτθηὶ ἰυρ]ορίο Ρᾳμ]υ 4664 Ὁ ταῖ ες 4698. Ῥιασταπηαι ἔεπὶ ραίμα , 1.1. Ὠϊροηΐτοῦ ᾿ τ ὙΠ Θοναυϊὰ ἤφηίῆςες ες 417. ΝΕ 

ἃ ογτοηΐμδ. 52.41.21 Ὁ ἀεπιςηΐθηι 19:80 Ὁϊαίορίε Ἡεδται πορίςξατες, γταητας ἀϊρεπῶτος Ὁ Ὁ σ᾽ δωρναὴ ὉΠ ἢν τ 4Σ:61048 

ξοῖπὺ (δ εὶς ' 418.γδ ᾿ ᾿ ἀεπιειτίδηὶ αὐταὶ 4142 τότ Ὁ Τα ΠΠΠ|π0| εἰ ϑϑ βαμινιυ 306.304 [οπιίης πιοϊαι, 4σσπιοάο Φφαῖς 45 | 

ξοτολ ἃ (ρίοίε Ο336.7Ὁ εὐ Ὁ ᾿ἀςπηο!ἰςηαὶ γοίθυηι ν ὅ(οὉ Φινλιγίζεϑι ὁ 101,10 4 ἀϊ "δὲν ἐαδησο! δας 4871.28" “.Ὁ ' ὶ . ἐς δον ἢ 

ἐοτρότα!β ρχαίοπτί αν αι τ 41. ἐς ἀοιτόν τς ΝΕ ἀεχποογατίαιη ᾿ι Ἐσοϊρηαπη ἱπυοίιοπίοα δελιγζεῶτ ὃς 90.13.8 ἀρετῇ δαὶ ο΄ 40 αὐ δ δώφν ρτῸ πιαπεῖα 42.15.8 Ἥ 

21 ἃ ᾿ “ιποαία, ρὲρ ἱπιρυτίς ρἰειεῖθ. 3) 8934 , ἯΙ διαλιλσμὸς ὁ γ640 ἀϊίγεγοπίε πομηίης 401 ἱπιο!β ητγ Ὀοτῆδηὶ τον. 

ξοιρι Ομ εί πὶ εἴτοδε νϑίααο,. 94,44. 1 148 : ἢ . ᾿ἀέπιοηϊγαις Ῥαδῖγεθ 271:60 ὃ δι37218 Φιαμορεύργεδοι ; 308.8 ερσ!ῖδ. ἃ δυνλ οἷνιν (δίς κατρ είν οοπιρτειοη ἀξ 12 

εοίρυ: Ὀε 4,4304 ἀκιποηίδτλζοῖς ἐυΠὰ τ Ψ48ι08 ἀοπηοηπτατίαυη ργοποπιξιρτο γεϊλειισ δαμοργύμ δα! | 46χ.2.0 αὶ ὈΝΠάϊυπι ἘΠ τ 4)6,19.. 3. ἮΝ ' 

φοῖρυς οίηίηὶ 5] ον σάτιιπὶ 439.2 ἀατηοηφεταςεῦδ αἴ ,; Μ478 τοιοα ᾿ . Ῥίδπαι Πιπο δέ νπι διοητερ, :432.τὰ ὨΠΤοίμοτε ἰδ ον ρτὸ νἱοίατό. 21.21.4. δἔξα ορίηἰο δι Εἰοτία 49.421 ἃ ΕΝ ; 

φοῖρυβ Οἰεὶ ργοτοτα κυπιληίίατο 5.7 ἀπιποηιθν ἰπ βοῖοος ἰητεὰὶ ουτίρει- ἀεπατυε τού,38 ἐκ οιανδιάλωρί υχῆς 413γ4 ὀφώξειν ; γ4.71. διδάξζεϑιῃ ρτο ἡμβῶνῃ 49.41.8 " ' , 

460 ᾿ ες φηϊηπι πε 27...} 8 δὰ ὀεμαγίυπι (οἰυοτα. - 4,498 διαφέρειν ρι ξάτο ρα ος ογα (94:0 Ὠἰβειδιαειαὶς Ηεδιαὶ οαγτὲπε.͵ 166.7γ4 Ὀγαοίιηι 2,14 : ᾿ 

δορὰν ΟΝ ΙΝ τοιηρίυπὶ νοζαιιμη 427 ϑιαρόνιον [υτότίς ἤοῆας ᾿ 393, Β ἀεπαήυν αἰΔ 41:68 δι έγοιν 5,.δ Ὁ ἀενιδυείαὶς Ηςδταὶ οατοής,. , 170.9. Δ ἀποαια ἀπρίοχ. λόϑ:ῦῦ 

Ἢ ᾿ ' ἀκηποπίοτυπι εἰεδτίο 'ὅολο.α ἀσπατίοσιπι νβι: 108.17 Ὁ δλαρδορρὸ το (ἐρυ!ετο {14.2.0 Πιπειτί νχογ ημοπιφίο ἀϊοίτα. 4.14. ἀταοϊναπαγιὴι να. 2υδι9 Ὁ 

(οἴροτίς ΟΝ  ν} 1 τλε 499.4,4 ἀπιηοήϊυπλ (κεειαῖα πδξμτβ ὃς αἰτυκία ἄεροηις ΔηϊπΊὰπὶ Οείβιια 40,198 διατορεῖν δι δια πορεῖ δα θοῦ Ὠιυδε  η 6 ᾿ ΠΣ 92.248 δεένασον ΓΙῸ πιοήοτίδις ᾿: τάσιν. , 

οοῖρυε ΟἈείβι ἃ τείυτιςίοης φυαία νγ2ι10Ὁ Ὁ Δεροηΐς ἐρ γίευπι ΟἸευν 4710 διαπορεῖν. 42..8 δ ἀΐιτσν φυὶ ἃ τεξ πο οἱ ἐχοϊυδάπιυς »6. Ὀτυθῖμα : 460. ᾿ 

“μοῦ Ξ ἀφαιοπυπι ἐπηρυῤεαῖὶα 1618 Ὁ ἀετοίνηφυοῖς ῬΑῖΓοὮ) δὲ τηδίτοη »Ψ ᾿ διαπρίνθνι 4714. .Μ,.4 , Ὀυδθίυν. ᾿ γ418 | 

εὐφοιμ Ομ γεγα οχλιθίτιο ἤρ ηἰΗ. ἀπκιποριβοὶ 4} "ὦ ἃ ᾿ διαφ δέδϑαι χε 6 Ὀϊυἰπίτας ἐπΟ ἂρ ἰαϊιαδέταηε Ἰ.4.30}ν Ὀμοεηπᾳ ἀση αι) 170 .ἃ | 

᾿ τὰ : 441.4.4 ἀκιποηίαςί ηνεϊὲ (υὐοῖῦ 9.44. δέίρω Ριὸ δώμν : ., 404,27 8 διατώριαι 4.64 ἀϊυαϊηίτατίς ΟἸνεΠῚ νἱς ᾿ς ϑριδᾷ Ὦνο ἀνο . 1667.4 | 

ἡ δριϑὰ ἀϊείκυ: ταὐδγδου ΠῚ ἘΤ ἐπιηχοίδους ριπάϊοληι ὭεκαΡοΝ ἃ) 9 8 ἀείοτὶρείο οὐδίε ΠΝ 1. 4046 δι η48 διατιέοσφν εἰϊσοτα 4,18 Ὀινατοι εὐεἰϊυε 4. 9ι. αιυΣὶ ςοεὶδα. ὄνο γηλ «ἈὉ ταν ἢ φιλο 8 

ι 98 : δωμορίψιϑιῃ ὑδι δ “7118. ἀρίοεπάςτο δὲ Ἰηΐσιοι 460.7.8 διατώτιϑαι τ τ φπι,.64Ὰ. τοι ςεο ἰι4, δα δ νχοι ἀυοῦυν ἐοιπὶπὶε (εγιΐτϑ ..15 

Μιτμρτιοηφαι Ομτίδων ποι φηῖς 460 ἀλιρηδιομί οαυὰ πο 4} ονυφοςς δ᾽ ἰβεομηπυε ὲ οαῖο λῶν" δια παγὴ μι0 δοωννίξ 426.1ἃ.» με ύδεφευε ν ἐν ἄξονες ϑυμινίε μα (οί. ῈῸ φ794 

᾿ ᾿ ὃ ᾿ Ν Ω ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 3 4 

) 



εν δ δεν ντλον δ πε ΟΝ ΣΝ το Χορ ὦ ἀρ μ κς οχὰ στ ον ΕΟ εν να 

ΕΧ ΒΚΙΌΟΕ Ὁ Ὁ 
Γ1 Ὁ ΝΗ ΟΠ ΎΝΡΕΧ ΡῬκίοΚ, ἝΝ  ΦΝ, » . φ Α, ὅς - τὰ τ : . νον ἌΕ: 

ἀνιῶν δι κρταδέι ες ᾿47Δλο εἰοδιίο ρεϊοτιι ἀιραψ.8 ἔοι δ ργὸ ἀππὶ σὰ ᾿ ες τ" ο΄ 4δοιρ ἐξομώζοιν ως ἹἩΜΑ.}8 ἢ ἰσοὸς τ πᾷ, 
πναμτΑΎΣ ΑΝ δᾶλ ΡΕῸΡ Ἑϊδοτασῇ πὰ αυϊά ᾿49.8. ἔνιοι. Ἰξυηνν ει ἄδιυ Ἠὑταίωυπι ἀϊοοηδὶ δοῦν. ἐξενείκ Ροϊετὰν Πυςαυδοκι! 38,1 Π]υν ϑαιδηὶν αμοσγοῦο γορλέμε Οβιεί.. 

ἡ διμώαμῃ, ὁ τοι οἰοεπιοίγ πα δίσεθάττα ἴῃ πιοπιοτίάπι ἶφι δινυ βτὸ ἱπτογίπι ἀθΠ| ὀ ΛΔΕΙῈΌ).Ο “ται “ 3746Ὁ οἰ ἐξουσία ᾿ τ εν 248. ἄμ 40... Ὁ 
Ρ διωώμας 4714 ἀυοπιοίο ἀϊΐξαπτν 497.106.4 ἐπηγγλία ρτο ἐνωγγλία 471. - ΡΝ 96. τ ἔλυνια δι διώαμε ἀἰςτῃπε ΠΤ "Ἄ]ηι το (οἰ δεϊοϊε ρος 3128 4 ͵ 

2». διώαμες δὲ έβενοία ἀϊειυθπε.͵,. 141.34.8 εἰοεπιοίγηίε ρεςςτατοάίαιετο, 1881: ΡΟ ἐπαναμεγεῖν εν τ 4461} Ἐμοί φιϊά ἰπ ες τ) 30.404 ἐξουσία 147:9 ὃ ἢ ιυε ἐπ ἔπι ρεετίς ον Μθ.4. Ὁ 
εν ὥρας ἃς ἐξ ψυσὶα ; 410 ἘΠκι.. 138.27.8 ἐπενδύτος ἀυἀ {ι ; λβττο Ὁ τ; φεβηίοιν 018 ὴ 89ρ.}6 Ὁ ἐξουσία ᾿ ΕΝ 1.2.8Ὁ δἰ ϊυε εἰ Ομενῆμε ἃ δαιληλ ἀὐδίςης 12. 

δινΐαμει ὑτὸ ταίγαςυ]ο . 164.41. εἶνπα νερτυτι , , 4{18 επόχην ὡ Ἔσο ὅτι ρατείουϊα Ὁ ᾿ς 30.224. ἐξουσία . ᾿Απ 260 ἴθι πον δὲ αὐ 
᾿ς διώκω ἔα ες φρο ΕἸ ΐδοδι Μοίες ΟΝ πο σοἰοηασηῖεθ 85 ἐνύρχραι δι οεἰσύρχριδευ 24.3.44. ἀμρεῖα βιπέοπὶς ἀπλρ ἰτυὰρ λ6 ἐξουσία Ἄν. 14.}} ἢἤταν Ὁ οὶ, 4οπὶ δίκαιος ἀῶ: 16.174 

: Ὀγπαίϊα 4,411} 170 ᾿ς Φρ ἑφωπν ᾿ Δ8διθ 8 δι Ὁ Σ ες βξουεῖα ρτῸ ἀξίωσιε, μ71οῦ ΗΝ Λθυαιηὶ ΟἈεϊθυς 1: 
δινύεϑι ρῖο γε] ς ψφ 6.24.0 οἰϊαν γξητατιςαπῖς Ομτπαπι 84:5 ἐς : ΓΥΡΝ , δυδηξ εἰ ἴάτυπι οτάο ᾿ ΜΣ ἐξουσία Ὦςο ρτορτίὰ 40:21 Αἰ Αὐβα. Ὁ ῸΟὋἝ-.- -πιόβ44 

͵ ! Β΄ εΠςς ρβι ρεορβοιία ἀς πιιηἀΐ ατᾶῖς 211..4.Ὁ Ἐρἢοία Βίετα δ τ 43δι47.8 οὐδηῤρ νη αὐἰὰ κε ἃ αυοπισήο (δ. Ἐχρίϊτᾶτς δτυῦ : 43. 12 Αἰνπιερᾶεις. “- 378 
,ὐν ΟὟἿΓΟ λιοπνρατείσυϊα οὖς 47... «εἴθε τοἀίτον ἐχρεύτατυς  Γαἀκὶρ 1.8 Ὁ φρμεῆα Πτογα ες Μ0278 ομ ἀϊη Μαμβαιιπι ἀΐσατυν ἰδίάις Ἐχρυνραῖς πον πηλ48. Ἀΐι εἴ ἰη αἰ ς. ΟΟἀδιλδΡ 

: ἘΣ ρϑιτίςυϊ 25.7.0 οἰναα τογτίο ἀῆπο πιῆ δὴ Αονάϑαπι «ρςίυς ΑΙἶζ πιςιτορο “4430  φυδηβεϊ ἃ Ματίδαο αι Ππηρυλίςτ. Εα  6ὃῸὃ η7.ο 4 Αἰίας ἀρ φυ Ὀξὶ ἔθηξ. . ποφῳὉ 
' πε 3 " δᾳὶ μὰ ἌΠΠΑΣ ' 8.5 ἡμμ6. . : φημι | λιϑιὉ οὖς μαι, 4280 Εχιλίη Ἴχοερτίσης ροϊέυπθ͵ 47.314: ἥϊίες ἃ (εἰρίο φυοπιοάο εὐδ! βαείς ἡσιἃ | 

ἐκὶ ρισἔτω 4“1λ.πὰ ἘΠιχαθεῖῃ φορηοια Μαασία 4197. ἐἰριφόνη δ. τ φυλοβε!α ἰδαυυτυτα ρεχάϊςυητυτ 2.64 Επγᾶβ Δα δογίδατιημῶσς 7ἠζ 90 δι47γ:6.΄ ὁ. ζῶ 
δ΄ οΝ ἀὰ δὲ γοὺ ἴχρο ρογανιταητας 11.9.8 ΕΠ σάθοιι οοουϊαπείς 23.1.4 Ερβταῦ ΠΟ -᾿ 4.13.8." εὐληβεἸϊυπι γεφηι ὁ ἽΝ 4ΦΑ ᾿ς ἥἶιις Μαγιδ Οβείυα..,, τῳ Ὁ ᾿ γι." 

᾿ ᾿ ἐδ ἀδισεδ . 12ι.18.ἃ Ἐίωφαι - 2647.19.8 - ἐπηροείζᾷ αυ"ἱά δι νηάϑ Ε 27... ᾿ εὐδηφοἰίυηη δὲ εὐδοβ εἰ ΐΣατο 475. ; ἮΝ Ε.. βίϊυς Ὠεϊδὶςλυς Βοηγίπίς ἰᾳ ἀἰοο “38 ; : “τ ἀκ ρῖο ὑπὸ : 46.61.8 εἰ νἰωιρὴ δι ἔων ῥ ξετυης. 477... θὲ συ τεττῖο οδίῃμ 1γολοΣ οὐδηβοϊ πὶ τορῆ . 114.2} ἃ Ἧτο 48 ᾿ : 
ἀιξώλήν “ τη416.Ὁ πιλίωνφα) αἱ ἀϊξιὶ ἤπι 49:.19.0Ὁ 141.17Ὁ ευδηήδείιυαἹ Ὠοπληὶ 1.28 Αὐοῦ γοσλῖυς ΟἨὨ τος, ἰός 80 ΑἸΐμς νέτὰ Ἰομουα 6... ἃ 
δεκρικοῖν 311.12.8 ΒΙλίωνξαὶ ρτο σεζομῆθοις 40:.1..8 δδὴἀς ᾿ »ϑιά ὃ εἰδηβο ᾽ν ἴγχαρον. 441..7Ὁ Ἐλδυϊατί δι ςσηίαθιιϊεὶ 329.33 Πἰτως νὰ ἤοπιο υσππούο ἐὰ ἴ μαροαὲ 

Βεείεῖα δι.45.8.δὲ ν.0 ἘΠ ρος ᾿ 1.16. ϑθὴ γος Ργὸ ἐν 31.178 εὐληξο πὶ ίετιπο (αἱ με 5473. Ἐλείϊεπάϊ νείδιπι αἀ φίλ τείκετυς. “ντη Θ᾿ 23.1.7 ο 
οὐοϊοϊα 4716 Ὁ εἰ Ὁ. 149.10.8 δ8) ἰήςπης διὰ, “464 Αγἢ εὐλημα!! ἰαςεπτι (οολητίαπι τοπά- 49642᾽ Ὁ τ΄ ΠΒἰμιηΙ οὔ ἰπ Ῥάτις 407γ.44 “«΄Δ“ς-ε΄οἷοσἋἦ ᾿ἢ 

" εὐοἰοῆα νερὰ ας ᾿ 40}.19.}} εἰ βίον Ἡεδεσὶς (Δπλί] το 8 17.1.0 ἘΦ’ ρτοκρνὶ ἢ : λϑδιιδ κτλ οι ὁ δὺς 6308 [λεῖδε " : - ἀο 79. 5 ἘΠῚ} Αροϊζοϊοσαπι αὐΐπο φιὰδι λα 422 
τος φροϊοβα αἀϊβείο φοπιράτατις 4φ9.3 0.8 εἰ Πριῆε ραττίοιρη 420.14.4. δβὲ ῥρζο κρι τὰ “6118 κπληβο  Αἰἶζος 11...» εὐἱ αροτίυπι ἰβοίειι ἀἰτίρ ετς ΔΙ ́υολ. 479... Ὁ 4 ἜΝΝΕ ε. 

,Φοοϊ εἴα ἐς [υἱπεὶς ἀἰέϊα. " βρεῖοιθ αΠΠρίεον Ἔχ επιρίιπὶ 74.16.8 ϑθέρτο σογδηι τορι διά. "ἄκοϊο, ᾿ ᾿ ᾿ς 176360 δἴτας νἱυϊβοαι ψισεγυῖϊ . 3721370 
ξοοϊολ ἀςαυιῆεα Ὀεὶ (Δηφυίης. «47 τά οἰΠρίος Ηρ ταὶς πη ΐατορ᾿ φαιοιὉ δι ρτο οϑε ᾿4ϑς 6,8 ἐμδηρεῖίο φυδηάο Ἰοεὺς εἰ ὁι.χ10 λέξειν ΟΜ ες χυοπηόάο ἀξαῖας 4162. Αἰΐις ει ποη «οφηίξῃς ἃ δαῖλπα, νῖ ὁ- 
οςοἰςίϊα ἀΐςοτς 89.14.4 ΒΙορία ἀλυνηλζοτυπι . 49.6.4 Ῥηζώσλην ρτο ἐμζανλειν 44.184 εὐδηβεῖ} νοτά ἰητογργοῖλίο 449.384. 38 ΤΩΣ ΝΕ . μιδούσιος ᾿ ἐν Ἰδιοὰ : 

᾿ δὰ εὐοἰοίδπι τοτλτι δὴ ἤηρυϊλ τοίστοεπάδ Εἰ) πιδὶρ Ρογ ἐς ρ8τ5 41ο...Ὁ Βζλεμαῥαωις αὐᾷ ᾿ς 4468, δδοκια 17.6 ἀς τερτοθατίοης ἀις» Ἑδςυΐτᾶς ῥτὸ ρειεὶά 1920 ἃ δΙίυς σεβοηπε ᾿ἡο 40 Ὁ 
89.34.4 μὰ ᾿ εἰγιιας ἐά εἰὰ ηναξιις 410.30 Ὁ δβηζαάνλήν οιμπὶ ἱπηροτῃ ρτοίδοοτα τδουλὶ ὃ τὰ ᾿ 47.3.0 ἘλΠιοΙ ςὶ : 136 35 Δί ρογάϊτίοης ΄. 431:.958 

: ͵ Ἐοοϊεαιε δὰ ἀοπιίπαιο 6δᾳ446.1. εἰγπιας οὐῆδίς Αροίκοί ες φ1ο.4:.4 δι 4.0 Ῥηκεῖϑνω ' “46.41. ἀδικία ᾿ χ41.34 δι Ἐροιξ ρτο οοηθίτυίε "4224. βου ποιποῆὉ 7 ρα ' 

ι ᾿ εοςἰοβλιιία δάπκίηἰ ται νόσος νη- Ἐπιληλπεὶ } δρίγιῖυς 416:6.8 δδηχειρίνοιν, 5.4.8 ἀδικεῖν φι!ά τ. τς.434 αυοπιοάο ἐς Ἐεΐ ἀπιατϊτυάίηίς «. 439.34.2 ΠΙϊοτιιηὶ Ὀεὶ ἀρρεῖ τσ. ΄ῸΟ ιδιξᾶ ᾿ ᾿ 
ΠΩΣ ' είοϊελης τεληοδτεὶ 414.29ς.4 Εἰῃδηυο] Τρσπις ΕΠ τι8 ΝΝ 11.36.0 ἔθου οἰκνύφε ᾿ ἦρ.γ0.4 τς" Ὧτσ ἀϊολτυς σκρδι τείροόϊυ τς5ι 4 Ἐοὶχ ρεαίςς αὐπα 46Φ.6 ἃ δ] ἸοτιΩ ἀρῃρίϊδτίο αυἱά ἐσητίησας ὲ 

κεἰ φροίρἢχίιοα ἐδηίιτα ᾿ς βρῖ . ἐμόφιμᾷ δα 4υ]ὰ φαίβεες 4619. βυδιδδνω αυ]ά ηρῖες ὅ3.ο Ὁ δήνες ἀε νιττζαῖς ἀϊοτως 420314. φύρην δι ἄγον ᾿ 17)6..χΧ0:: ὁ 40 . . . " . 

ἐεοϊεϊλ(εἰςὶ πιιηἐξτετὶ) μη αὶσ 320.2.Ὁ ἐμβροιμοΐϑω , "413.1.ἃ δθργαμζράειν᾽ - . τόδ 8᾽ ὅς. ᾿ς ἅ44348 Ἐκ τ ραίοςδα τγαπἤαστίο 41.4.31. Αἰΐδτυπι ποπισῆ 4ιο ἤρπίβοατι αὉ Ηδ- ΠΝ ; 
ς(εἰς[λίξίουλ πηι ἤθη ἰάφηη οὐπὶ οἰ- Ἐπαϊηξητος : τ6ς.1.ἃ ϑθυλάμῥαὐειδνῳ ᾿ΆΤΡοΙς 511.3.2 δι 31.1.2 ὥλογῖν γτὸ Δ χαρισεῖν 170. 7 Ὁ δι 176 ἐείτιιπι σγπιοτιιπι ᾿ μνιφὰ Ὀγαὶς νίυγροτι;.  ς 3934 πὴ ' 
εἷς  . φϑιοα Ἐπι ως ΟἸγίας ἰπ ἀοίεττιπι χα 7.20.0 ϑθόνοια ρἴο νᾶ φοτηπιοῆτο 48.274 Ὁ  κ ες Ἐοβυεῖν τὸ ΕΆΜΗΚΗΣ βύίδες δι τὸ ἃ δ]  τμαίδιηι αὶ ἀϊξρητιῆὰ πρρ ὟΝ ὟΝ ἐ | διγαμίζεϑω, 1Φ7.10.4 Ἐπιηπιδηις] ΟὨεϊεις. ς 4.0 Θιορμωῖν αὐ 4 ἐρηίβοος, “π|8 ᾿ Ευμάϊ νοτδὶ νῆιν ᾿ 44.118 ουτ άίοιν ἰοσιη Ραυϊυσπ πιυτάγο γὸ Αἰ" τερσοὶ εἶ ν 49,27 δι 8Ὁ | 

ΝΝ . ἔχεν οἱ 2731. Βαιπιον ὦ σιχὸμί 48...Ὁ ϑθμούσιος φι!ά ἡρηϊῇοει 30.1.8 νου δι σμωνοῦν : 3.40 Ὁ ́. [υἱε 161 ΗΠ") πγα] ναὶ ες 68.478 ᾿ ! 
ἢ : ᾿ς Ὁ ἤχνρεο δάδεϑιῳ ὁ εἰ φῶ δ ἀμρανζην 411... ἘρίρΗδη!) ἱοςυς ἐς ὅν.5. "Ἄ,...Ὁ Ευμυοδ .-᾿ 4908 Ἑιςυς μάταδοία ΩΝ ες πιδῆρα Αἰη Πῶς 18139 8 ! 

" ἔχρτε ρτο ἐξέτε ᾿ ες 8.59.8 ἐμρϑυίζοωνοτςπία νότου. 4Ἧ4{6.26.0. ἐρίῥβαπι) Ἰοοιις ἐς ΟΝ ε ἢ οοηρερτίοηα ἐμηυζλυς ; τς φᾷφδαδι 3 ἤδις ἀΟἈτο πιάἰςἀϊξια 20 7.10 ἃ. ΗΠ} τείυτγεξείσηῖς - ει 3511 Ὁ ' 
᾿ " Ι ἐκλελυιᾷδε ἀ{ Πρατὲ 47.6Δ ἐμορϑε! πολδὰ 234.5.. ἈΚ κω Ν᾿ 131.440 ΕἸαεἶερ αι, ; φοά τὰ ἢ] τμα]δηνὶ 151.26 ἃ εἰ οὖ 

| εὐ τον ἀαλύνβεῳ . 177.9.8 “ἕμορῖνεν 76 μι. ἐρίρβδην ἰΙοσας πηιεμάἀοῆις 4970. ἀξ ρισκοιν τῇ 83... βάες : εἴα τ Α]η μγὸ ξεποτὶς 40.444 : | δεν ᾿ς 370, 9.8 ὧν ματτίοὐ!λ τς δυο. δθησκόηνϑιῳ Ὁ 4774|Ὁ ἄοισναιν 344.) Πάες τοῦς 6290 ΠΙη νυΐυς κοι 6, ο 818 ἢ 
΄' α΄ δεφοῦοε : 190... Ὁ ὁναδυπάλης ος ϑ93,4.4. Ἐριίίσρρατυς πυπηαῆις 41.4.4 Ἑυγοοίγάοη νγεπῖῦθ. ν. 6 4718} 69 478.15. ΠΠΠ} πυΐας (σου! 4ὅ616 Ὁ ,- “ 

| ιδαπηλιπῆεϑνο ροτος ὲ ἼΠ 8.0 ἃ δεὺρὴ ἀϊδξετυπτ ". ᾿ ψΜ4,15.ἃ ορί(ἑορᾶτυς ΡῖῸ βιηδείοας. ᾿ 4543 Ἑυΐεθίως ᾿ιαΠ]Πεςίηάτυς 4741.Ὁ βάεςρτο ἀοξξηίθβα. 5 ὼς 441.31. ἘΠῚ σπίπυπ 6204 Ϊ ἀνὰ 
᾿ ἕκρανε Ἷ τς χδᾳινθ ἐείάοπι ἃς δὶ. : 3464 ϑησκοπὰ Ἠραοῦ λιϑὲ 341.23 Ὁ δες δι βάιςῖα ἀϊβίηχυςεπάα,͵ 34.414. 6] Ρτορποιλευπι - η6γ.8 ἃ Ν 

ἤχγαε. φυσι, ὦ ραϊείσαϊα νἱΦ᾿ 4111) .ἃ ϑθεσνησμὸς ες χγθ8 , ἐμραπήζεθα Ὁ νος 102 .48 ἢῤοθοχ ἰπδιιδις ςοπίξουν ᾿ ὅ5..}4 Πἰίοτυπὶ Ὀςεὶ παῤῥησία. 4,61 ' 
τῳ ἢ ἐκ τινὲς τῶν πον φοὅια ἐν ριδεγοιεϊοηί ὮΨ τείροηέος 414. διά ᾿ “ἢ χφραδᾶ “ ξυϊγολίαη! .) 371. Ὁ βάες νεγὰ ἀοήυπὶ ὠμεταμέλητν σι ἢ ἘΠΑρ οἰ ΐλτυς ΟἈτ ϊυς ἃ ΡΙΔ156 16.8 « 

Ἑάδειε ἀρροῖτια ἀϊίρυ! ἢ}. 281... ὧν ῬΓῸ Οὐ πὴ μ τς βδ44π8ἃ ηηρένήν 6647} Βυϊγεβες "36,18 λὰ ἢάει τὸ ᾿ τς ΟΣ 9 8 ἠαρεϊίλτυς δὶς Ορυς χλο ἃ " ' 
, » οόοις ρδηθαι 0. 74.214 Ὁ ὧὲ ῥῖο οἷς Ὶ : 146.12 ἃ ϑδίτροτοι 4λὶς - “46ι9Ὁ εὐτγοΐαπι ποῦ (πα ἢ 141.}38 ἃ βάσιη Βαθοητι οπληΐα ΡΟ ΠΡ1]14 ρα. τ βυψ ΟΠ] ἰς τςηςτ - ἢ 13.240 δ. ἌΡ " 
: δ ρβδοτὸ Ῥϑηοηὶ : 1γλλσλ ὦ ΡιῸ οἷἐς ὃς 2321.31:. ἐαἼέριο ἐάκοῦ. 9οδὺ δυτγοδιλπὶ (ὐἰρτυγαιῃ ἀεργάυλταπε ζὲι ἤάεβ ὈεΙ μον 1010 ΕἸΔιΏΠλα Ἰρηἷς, ργο 'δης βαηῆς 48} ι ᾿ ; 

ας δος δγκλ ἡμἀ ρτορτίς ἡ 464.26.08: ἁρτο ἰητετιγεῖ ἀρυὰ ᾿ς 435,8. Ἐγαΐπν ἐς ἰυγείαγαπάο ορίπἰο ίροβ ,7ὺ Ἂν “ Πάος Ὠεὁ οςς Ψ[4ι,0ὸΉυ πθ. ἐπρο το οἷς ' 
ἐγήμι γαχίὰς ἀκοϊβερείοια ἕ 41.6.4.» ὁ ρτοίητες. . ῇῆο1Δ 24.198 ᾿ ἀεγοπίαηὶ μυηις ιξιπροεὶς 364.194. ἤδες πιαῖδ ἱπἀπείδὺς εὐἰδυΐτυς, χλ6.1 ἃ. ΕἸει τ εἰπεῖ: ᾿ ἃ 9. 4 ι : ἃ τὴ 

" ᾿ς ἐἰ γυϊρεδμη ; 1930 ὦ ῥιορεῖῦ ἀοος  Ἐτγαδίπι γερτγε όηῆο 4168. κι οἰμδιὶ γε δ ϑπτας 4“..390 δεῖν ποθὴ εἴς ορυς ᾿ 379.30 Ὁ ἴῃ διϊχιοὶς εἰς Ἱ :Ν κνδό Ὁ νΝ ᾿ . 
, τὰν τι ρα οἱ ἰῃ (υδἱεξξίοπο ροϊτια) λοῖ 1 ἀν ριοΡεγ. 415.,41.Ὁ ΓΟΗΘ Ρετρμταῖ Ἠεῦγκα γε 8 ἐυςγο βία . 466.2:0 δάεί μηρί οίταί ςοπιπιεπευλ 481.49 δ Ἐσεάυ» νηυμη δον ᾿ ον ἜΤ ἘΝ, 

᾿ ν ἤν τῇ : εἰτφιο μὴ ες 48.48.5 ἐν δίορος .ς 444 : Ἐχλοίηιὶς ςοοἰ ἀϊξοληληίας 475.6Ὁ Πάοε εἰεξζοσυαι πυπῆιάπι ὀχοίδἠς 480 ἴκπάει ἰα ἡ πόνο : ὑπ0᾽.55. ᾿ Ἐπ Ἢ ᾿ 
᾿ -“- ος Φριοῖν - 31.32.8 ἀρριορεῖ 40.9.8 ἐγ ΘΆι ρτὸ ἡένη 12630 ὃ Ἐχοίκτως υηἱαι βαθὺ λιη ἐχροπεῶυς 4. 4320 ΣοΡΝ τοι ες ἘαΠΙΝ Ῥαυΐιη ἀπρὶξ 461 ΕΣ ΤΕ] ; 

᾿ ἄ ριὸ ἦπ ὥνσυ 466.10.8 ὧν ρτοροῖς : Φο.11.8 ἔρχρϑιι ῬτῸ ἐδγαι 5.810 Ὁ τος 438 ; μ᾿ ." βιάδρ. κ᾽ σουβάςηςα ἀϊδίηρυίτυν 382) Ἐσποσαεὶ χιοιηδήο ρε ηἰ Π|ππὶ 9.21.2. ἧς δ : ἘΌΝ 
δ΄ κἦρῖο δΥ 468.6.4 ὦν ρεῦσιω. ᾿ “ 8μ,:4.8. ἐχρϑώρ Ριο ένα 476 ἃ Ἐχοσαηϊηϊυπίςατίο πέπον Δόιν 340 ᾿ : ἔπηογατίο Ἰ9.9Ὁ ὅν νὰν, 

οὐ μόνρτο (οὦ {8.10 4 ἐν ρσὸ συν ἐπι δοοῦ ὄγχρτω "8180 ᾿ ἐχροιπιμυπίοατίοηίς ἔροοίεθ. 4ο40 δεένετα. . : Ἅ, ὁ ἰκεποργδιοιίς ρδξείοπεν . 6:2: 5 , ες 
ἘΪοδε ἔοτας ἃ ΟΒεῖο 1741.8 ἀν ριοσιω "ὦ 21.3.8 ἐρχύμρορ τδοιοδ, “ Μκοηηρίαγο 3.41}. Πἠεϊ οχεπιρίαια. 6. “,82,1}14α Ἐοτεὶ ΟΠ τίς ἐχρυϊίιε οὐσ ἢ ᾿ 
εἰς Ῥιοὺν 1.41.6 ἑν ρῖὸ συ ὁ 4411.0 ἐργάζεϑεῳ εἰ μφθς Ἐχετοτυς οαἰςῆες οτος 443,44. βάξείη ποιηεη Ομ. «σέ. Ὁ ἔαγδυς οἸδιῆς ὈΠηπον ἰορτοίζι 443 

᾿ οἐρτον ᾿Π 4320. ἑνρίο σιν . 4625 ὃ ἀρ αζιϑιῳ . 471Ὁ δχεσοίταϑ «αὶ 48:.41. βάξε ποπηίηίε 46ς.19 Ὁ δι σὰ 170 Ἴ ὌΣ ᾿ 
αἰ ριοὺ ιΖΦι.8 ὧν ρτὸ σιμὴ '447γ18.8 Ἐτεητς ι.3,6 8 ἐξέγχιδιι " 17γϑ ὃ δάεα ργὸ ἀοξξτία ἘΡΡΔΕΘΙΗ͂ 478.454 Ἐοϊηαχ ἱμηἰς | 9.8 4 
ὁἐρ ῥγοὺν 144.14.6 ὦ βὺ τὶ ὔ 4771} α ἐμάζεϑιι . 479448 Ἐχλιδιείοπὶς Ομ τίβι πισάσ. 421.64 βἀὲθκααία ἰηπταπιεηταῖῖθ. φμ4 (Ὀγηϊςατίο " »1480 

᾽ς φεριον Θ667᾽.΄. 1η6.1..8 ὦν Δϑυμάσλησ ων 14... δ ὀγμωνία ἢ Μο6}Ὁ ἐξέλϑιν. 7 179.480 ἤέες οπνπίδυς ὀδίδια.,ποη εἰξ οτμπίυπι Ἐστιὲ νοχ ἐερυάϊαία, ᾿ς 1647 
οἰ εἰς ρεοὼν , 468.10.4 ὡτεδυηόλην 4δειλ1. ἐγωνῶν 17.178 . ἐἔνγίδων ὁ “οὺ 433 ᾿ο τ ᾿ἰεἐὲ νὸς γερυδίατα ἐπὶ (κοτε. 2) ὡς Ὁ 

͵ δ᾽ Ῥτο ἐμ) 468.10.4 ὅνα ῥτο Ἡνὶ , τοῦ. 4.4 ὑγννδ νοχ ἰδὲ ρδῖεε Ὁ 4“98}} Ἐχίτο ρτὸ γοπίτ 4“48.19Ὁ Βάυςία ἃ πάς ἀἠξετε γιΐ εἡἰρνον μενα . 441. Ὁ 
᾿ς φερτο διε, ᾿ βοοιρᾷ Ἐπαϊϊε ει ἐχαηιρῖι. Ἰδε.6.Ὁ ἐχαπὶ αυίὰ δι γμάς ἀπ 24118 ἐξίεαϑὼ ᾿ 6ο.4, Ειϊανριο ἐχ ροϊεκιαιε,. λ:9».44 διαξξιρ βεηϊέ βίο πιπευφξολυίδοι ἃ δ : 

᾿ ᾿δὲρ δι φρὶ οοάξιι (ἐπα Υἤιγραπτυς η 410 Βροκηΐα 401..3.Δ Ἐῤδὲ δοιδα ᾿ς 3098 εὐ βμεόνω τος ποιφὺ Μϊα ἔπιεν [ΠῚ μόιΔ μκ0 .ο ᾿ 
δἷς μι “ε ᾿ 34.394 ἥνεχ νατίὲ εἰ Ὁ 805 δ Β[ε Απρεοτγιπη δὲ Δ᾽ Αγ ΠῚ ΓοΓΙΠΙ οἰθν ἐξιοόνω ιτ64.4.)» Ββί!άτιην δοπιεπ Ἠεδγαὶα φΡτΡ διδημχεπάΐ ραηὶς πειὸ 844 ; 
οἷεβέο ρος “᾽ . γ͵41.6 υἱ 1σγς Ὁ διπὶ 9λ.40 ἐξίσαδῳ ᾿ {{.418 Διιδλεϊοὰ ἑε σαυδα 447.10 ἢ ἐλ δα Ρεηεπί ΕΙΤ1..} Ἶ 
“δε αϑὲ φιἰδιεο δ ἐνέχην. τρὸ.}.. αἵδε ἰη (Ε11ε : ως 4410 ἐζιφαῦῶαι 1γ1 15 4λ ἈΠ} νοοαδυΐυπι φψ4 Ὁ Πδηβεηξεε ράποπ ἦς 46441κὶ ᾿ 

' ; ὅερτο πὸ τς 347148 ἀφργύυμνι φυὶ οἹἐπὶ ἀἰδεὶ "9.4.0 εἴα ἰῃ Ὀεῖγε γε εἴο ἰὴ ΒΡ 420).48 ΠΝ . 488..4.6.. δίιυε οἱ ΟἈτί ων ᾿ς 84.4Ὰ. Βιᾶϊεν φεδιηδιι Υχοταπὶ δάδειτι9 το 
οἰεὐλε Ὁ ος  428.6. ἱνρμύμην αὐἱ 49.41.0 δἱϊε ρτο ἤειὶ Ι φιν 8 Ἔδων ΤἪ ἐπὶ ἀΐξας Μοίδε δὲ ἘΠΑ.277 ΠῚ δείη νειν ες ἅΜ44 ἐοὰ ἐν ᾿ Ε 
Βίυίδευν ὃς σιν ἀϊοταπ ρ49 Ὁ ὄνεχν ὅνη αυἱά ἔς 81.41.8 εἴΐε ρτο βοεὶ Ο Μμ4828 »5 , : βιέυν φυα τἄξιοις λέγε ἀϊειυ 4 τ  ΄ ἐκεὰ 
ἑλαώνην 1γι.4.4 τὸ υύντο ᾿ " ἀραλιαϑι Ὁ εἱΐε ργο γεὶρία εἴϊε δοπιρετίεὶ ᾿ 18.168 τ δωμιλομῖν “γκ.99 τεῦ ᾿ : Καίτοι ρίο ὀοξπϑ ,. 76.470 : ᾿ 

, ἈΪεδι Ὀ οἱ ἰη ἀγόδηο., ' 48.19.9 ἔνημοι,ρτῸ ϑέμινι 6.14.0 ἘΠ ριο ἤφηἰῆται Ὲ φν ᾿ ἐξνμνλομῖδω 6.» βίνια φυσπιοίο ἃ γαέτε ἀπβίηζαίιον μ{ ἤιτεν δ ἰδγοτει΄ 116.} ν᾿ 
οἱοδ! συπαιαπι ρετίτυτί δἔἶαι Β ὡπλώ ρικοεριὰ τἶρ.42.14 οἷξ νετδὶ Υἱὲ 68 Αὐϑελύδδεα δι ἐξαγίωι ἀϊῇεταῆε ἡ 48 ᾿Βαίνο γιὸ οὐβαίμες Μ5.4. ἡ ἼΞ 

' χτύποι 41... 4. Φἰυίδοπι ἠδ. ὡνο . 816.24.4. ὄξω ρτο ἔξω . 99ὸν ΝΥ : δἰ ω  Ὁεἰ 1)ρ.4 4 ὄδειγον Ὀριηίηὶ Μ5. 90 υὺ Ὅς 
," φεικεὶ ἰδίά. ἐνηέννθεν ς φόφεθιν ἐξμαίναι ΡΓῸ εἶναι οι 95 ἘκοιτίᾳΨὁ ὁ Μι41 5 δίνιν μοπιίηία ἀείςεπαιε ὁ οκΐο “46.4.0 ἄπειροι Ὁ ί ρτο οὐβηεῖίς 2.290 6 ̓ 

, φἰοδιο οοηεπιεδλ͵  Ὸ 4141}ι2 ἔωι οἶ ριο σοὲν ἡ 30.4.6 ἐφηνένη ορροαίτι» τ οφ α 4»9}}8 ὁκοιοίῃις γον κ.δὲ ς΄ ἤϊιων Ἰνοπειννίε 37,16 0 ἔταττον δὲ πηατεῖ Ποπηηὶ δ. Ἷ 
ες φἰββοπια δἰνο ἐπμῶοθ . 4.42.8 ἔνι ἀφ 4.0 τεπίροτε ἀΐοαῖ 1444 Δοὴ Βίωηιυτοέ οὰ μὰ μαι μκ οὐοϊοίτα ᾿υϑὴϊ ἐσ βῆυε μοπιίηίε 28. 1.4΄ ψηον ν οα. ἤλιγοι Πιοὶ ΟΝεδων γοσλε Αγόϊθο.Ὁ 

. ᾿ ν᾿ - 4 

4 , : ᾿ 
Ψ 



᾿ ᾿ τοι ᾿ Ρ ἧ ᾿. το ᾿ ᾿ πος ᾿ ᾿ "Ε ΩΝ " ΝΣ Ἔν... το ΤῸ ᾿ ᾿ π : ᾿ ᾿ ᾿ ἷ ᾿ ᾿ 

Κι ως ΤΡΚΦΕΣ ΦΕΤῸ κ᾿ τ τῆν ΙΝΌΕΧ ΡΚΊΟΑ, , δ, ἦρε " : ος ἀμλθδὰ Οονβποί δι Οογλλα “πῶ}ι» 4: εη οὶ δεέρίιαη! ςοηἰςξζυτλ.͵. ,ὐσ,,44 νδερτο ἀΐψτιο : 12.τὰ ψαξίάδο͵ ἰδ, Ἰπεχιιηδευείκη ; 14 14 ἰοίσρδί ἰορυήτυγα ς «6 ἁ 
᾿ἄταιζαπι δὲ Δι θἐρυϊοπηαι ποπιπα γ 28 ἥ τ ἀρ οδω κεν 854 ΘΙ ἀδασυΐδυν ἀιοίεν ἢ ἥϑριν ᾿ πρέὶὴ ὅν εὐ κἄ(ῷο.2 ἃ. [ηἰλπιὸς λὰ ΤΠ πὲ ΑἸϊλτὶ Ζι4ιτ ἃ δὲ ἔφ ( πρρερεν δ Ἰίδετος τρδηίροτι ἐδ 
ὀίκ,σα. εὔρνο " ημ σαι γτο νοὶ 6Ὁ 498.) 8 λοτδκ δὲ ἔκηιαι ἀξεγυης νι Ὁ ἐμ .14117 Ὁ 1 Ὠἰς τεπιροῖς ζεημοτῖς . Δ 0Ὁ 
υβρδοαν το σηὶ Τλοἱ οὐοεσ. ὁ: 193. .Ὁ ΝΡ χρμᾳ ὁ" ἐλτη δ Κα δ 465 Ὰ Ἠοτσιες ! δ 4812 δὴν διθλένσεν ἀἰξετυπς’ 6.170 “ἰπίλητος Δη βής ρισάϊτι 87.9 Ὁ [ουνηΐληυς 4ι9 0 ὃ 

αβαβηχε νομετ 0... ν΄. δι} ' υδιβροίχρρᾳ, Ὃς 214. δ ̓ Ηφεοάςε ᾿ " Ἰος ας Τἀϊοιηαταϊη φοπιπιαφηίσατιο,, 3614 δὲ δ. τηπξιητος ἀπίπιο εἰ ποι τατίοπο ρει! ὗφαν. ; Ὁ Ὧο2 20." 

Ευ Ἀν  ὙΜΗΝ ἀβδγνδιι, 6 ᾿ς 8349. Ὁ γπογοάες τσ " 118,41} ἰάιοτας φυὶ 469.1ἃ 147.|18 ὶ δψούδερ 4“14.λ4 
Ἐμὶξοητίες ἀς ρερολτοιιπι τειηδοπς “ νεϑὺῳ ς πν 378.» Β΄ ποτοδξε [δφηπεπι πλοῖο 21.272 ᾿ἸάΔοῖο ποπιοη ἀκιηοηὶ τείρμίτυς 46. {πῴτιυατιις (α] 2047 ἴτὰ εἰ φυοπιόάο πιληοῖ 18:4. 

εν ἘΟΥΤ.) ΠΝ Ν. ΚΟ κὍφρεθῳ ΡΓῸ πὰ . ΜΙ ἃ πιογοδοθέγε. ἘῸ “: ἐΤΑβα, ες Μ4Ὁ ! : ᾿ Τηἰπτγογιῃ ραης 308.12 Ὁ ἡτά ἤθη ὁπιηὶς ἡλιμηδη δ , 3 418 
δυϊάα δ ωλοννῳ ἡ 6Φ9.178 δὲ ΑΆ}) γμνεϊβνὴ Ρῖο ἦναι τον 18.7 ἃ ἰλότοίος τόχ ἀἰξξιις 167. 7 ἃ Ἰοβηπεπι ἸδΔοϊἰο διιόξορίτας γι τλιίοπο δοαυίξάτας. 1πείιτας τορι οθογαπη ργεῖς ἀδήνηατθ- ἱγᾶριο οαἰδαμτατίθιι: μ σι." 
ἥαπονατο δι (δρεΐο ΄΄. Χ}.|9.4. φγνέβαι Ῥτὸ ἧγαι ὅλο Ἰἀφάϊοηε θεοῖο ἡ 168. 464,)ὃ : πες αἱ ᾿ Δ 44.14.0 ὑγλτοθτίξξει ληϊ πη ον ψ3414ἃ 
«πειάτυσι Ομε οούρ φ411)Ὁ  ἡγνάθεῳ ρτρ πιραήγννῶρ.. ὠῴἠ(184.48ἃ Βερόδοεη Πυάσλτορηαην. λφοιδ δε ραττίου!α νἱς " “ςςς 4.28λ. Τηβεπιίτας Πήε δι πὶ ες ΜΡ Ἰέγλο!ις πα ἘζΖγρῖο ρετορ ἰπδείοηίς πὶ 
μμετιηι ροπιρα ρα Ἰαἀπὸρ 4{15Ὁ 0 γηώτω ρτο ἀδυεηίτς “ΠΟ τδύ ἃ Βοτοάςο νεβεήηξπαϊ 4 ΟΝ ευπιηδυϊς Ἰοκμοηίᾶς ᾿Ἰ σαν οί δὲ Ἰολ 1.18 ἃ ηβτγιηϊτατίε νοχ᾿ ι4019.4 5 480 Ὁ ἡς 
ψβισοιυ δι ἰλσπὲϑ" ἢ ᾿ 4σφησα ἡνῶτ ηὐῖς φίοαπτυς 3.11.1 3.4“΄ὦἃὦ» Ὁ ΠῸῸἮῪΝΟ ἡ Ἰςβουλςυς ςοημοτίμαι ἰα Κύροε. 62 ἱπβτγηιος (υἔοίρετς ᾿ 4471 Ὁ -Ἰίδοις ζαλυδοηυϑ χ6 43:18 
εβισιοῖῖϊ κὰ ἀφιατου ἐστι 08 Οἰβδοηάι γείϑυηι ἀϊυκηδ, νιατραῖυπι 'ποτοάες πλληιςς ἰηἰϊοίς ἰα Ἐςοϊοληι 06 το ἃ ͵ ᾿ ΤΡρ σι ΘΠ τὶ : 404.18:2. Ἰΐλγευς Ολιίαθοπιις 4,...2 ἃ 

Ἑυΐζιτὰ ρτὸ ρογάτίας ς΄ μΟ78..349.420 ΝΣ ὑδ στ τ κ6 8). " τ ἧς ΠΣ Ὁ ἢ ᾿ Ἰεϊμηὶ 421.16 Ὁ Τηδαυίϊτατίο εἰ ἐπ Γμγηῖο δὲ [αι (λπξεὶς ἐ(λαςὶ Ολίλυδοπὶ ςοπίεια 4786 ἃ 

«Βικυγυαι ᾿ηαιοδεοὶ ρὲο ἐπιροτάτίαο, τό χμνώεκοιν ργο πεῖς 6 ΘὋἋὋῈὋῈ) 163.» ὃ ἀμί ἐἶο πετοάοθ ᾿ τὐρ ἤπδι4Ὁ λεϊυπί το ἱπιραῆϊς γ8..3λ 3:73} ᾿ : Μεατίοτεν [ἀλς. ,“8.9 
᾿ ΠΝ ΚΘ Β 0 .ντς ἢ Οἰδάϊιυς ῥτο ὃς [ἢ ςαἰληλίταῖς 45. ἃ μιογοῦοα ποὴ ἀλτ [το Φίοτίαπι το 8 54 Ὁ ἐείιπ!} νοὸς ψυοά ταπιρὰς ποΐσευς 470. [πποεοητα ὈΒΕ ΠῚ - 131.3224 ἡΐολείοιος ᾿ ᾿ 4116 δ᾽ 

᾿ ᾿ : ἐωκυγιπιρτο ἰπηρετάτίοο ἡ 27,29 Ὁ δὲ Ἰγἰλάίις Ῥίπτυ "ἐν δὲ τεδηρο ΓΑ] ς 98.2.5 ἃ, ἃ νογπλδι!ς σγοίις ἐτ ἄσφχλ μ᾿ : Ὰ . Ἰηββηια πάύίυμη οἱϊπι “7.16 Ὁ ἐκυρὶὴς ναΠάϊι 1.61 δ᾽. 
γ. ὠς ὅδ 1} Ὁ ; ͵ σιλάϊας τοπηροτα 8 δὲ δρί εἰταα!!ς 3} Ἰνεγοάὶς [εγπιεπτωπις Ὁ ἀρ τὉ Ἱετεανίας ρῖο Ζας ιλτία 134... ἰπῆτιο ἀυρίεχ ες 4418. ἐκυρλε, όο30. 

; ΕΞ "“δατυτυπνρτο ἐπιροτατ!ο, Ὁ 9.78 1284 “. ἀον, τν τότι ον Ὁ: εἴν ἬΙοετοίοἱ γανς οὐἠάϊο 101 οί πιφηδολὶ 4“06.14ἃ ἰαἤίτυτα 2ιρ.7 Ὁ ξένω : . 13.474. 
Ν ξατμχυπι ρτο ἱπιρογαθο εἀρνα7 Ὁ φἰλάίαπι νεπμηάι 46 ἰατς ἤρὶ Απτὶ. Ἡοτοάίληὶ Ἰοτοῖς ἃ 1εἰυίκαγαπι ἐγροςτῆς 45.11. [πιοιῃρογδητίᾶς ρίςπας ρατίπαα. 1...20 Ὁ δέους ἀε ἤςι πηλίςἀϊδλ ἃ Ομεῖλο 1οΣ 

τ 11: ἄπ: ΚΤ ταος (ΚἈχιτας νἱηάίοας Ὁ ᾿ς, 471.9 Ὁ Βοιοάϊλ ἡ 1288 Τείι: Ναταΐσι 443.:94 [ηἴοτ ριπροίτιο μοῦ ῦ το. ᾿ ἡ 
τ σΣ- ΝΞ "γαύκος ρεο νη ἀυ]οὶ “17.9ὺὉ φόρον ναι εχολ πό ἐοίυπινη κι Ὀευς ὁ 01.132 [ητοιοςιο ΟἈΥΗΝΙ ἐμ αἰ 4159.208. {πὰς τος 424 π᾿ 

Αδδϑαῖδα .428.18.. 0] ᾿λλρημαρυοι 34.128. Ἠετοάίδε δὲ ΠΠ Ιλ οἰυς εὐ σϑιθα . ῥείιπι εἴϊο Ομ πηι τοῖατὶ Ἀροβοἱν 754. Δητογριοτάτιοηος μα: ἰορ ἰα ἃ Ὀμεϊδο ἵτερ φαδθαὶ ΣΝ 
Γ Δ  Ολάλιλ τ᾿ ) 41... δ΄ ροτῆι Αἰ τοὶ ρ Φηὶς ἰτοροβ 388.19 4 Ηἰοτοηγηῖυς ἀς Μαρὶς " δι4ο8 ᾿ς Ὁ ' 5 ποῖατα: 12.1.4 ἃ ἰυάζὰ ο φ' όι98 ὦ 

Ν τ (Ωράλίοηΐ ᾿ ἀοιδᾷ μοῦ τ . ᾿ς 348.41 Ὁ Ηἱετοίο! Υ πὰς 5.178 ἔγμόνες Ρεσῆάις ρεουϊποίλτι 40.3.4 Ιπιογαιστοτς εν νος, 471460 ᾿μάκί Βοάίο Ἵ ατολταπι ρυ δ] ολοὶ 28 ' 
: ΠΑ σα Οεητίι πη ᾿ 8.4 Ὁ φίογια Οηβὶ θὰ φ ον βοατὶ ορὶς 430. Κἰοτυίιΐςιν Ἀπ 2226 Ὁ ἐγμέοενοκ τς χρρεςα [ἡἴτᾶῖς δι οχο. ὁ τς 444.41. “40ἃ ' ᾿ 

. γαλιῖαα φυοπηοίο πέραν τορδώνυ 1:07 τ14Ὁ "τ" Ἰυοτοίο! γπια. ον Μ τ λμονδίων 140440 ἱπίις ἢ τὰ 174.8 Ὁ ἱάλς ργαείριτατας, : .4442184 ὦ 
Ν ᾿ οτος 860 ἜΝ !οτία Οἰνεπὶ ἀλτα οτεάςητίι5 43}. Βιοτοίοί γ πιὰ δ0π' δρήοίςεης Μεοίϊηηι ἡγμονία 247 ἀν Ὁ ἴπτις ἥλθοτς το ῃ πὶ Διο ΣΟ α λιάκὶ ἰἴλμῖος δι βεχὶς σεηίδυς ργερατὶ ς 

ι Οδιίχα ποδιῆϊήης φυϊᾷ ἰητο Πράτος 191. 2 δ᾽ 39.128 ᾿ ΤΠ ψγνώνες ς 339.174 [πιξπιτς ἀπ ἢ πος 8332Ὰ (οἰκί λορξιοᾶ ἢ 
: ες ΤῸ ἃ ; ᾿᾿ φιοείᾳ οί, το Ὁςο οἱοτίοίο 486. Ηἰἰατι) ἐς Μασὶς ορίαίο 644Ὁ Ἰψιατίυς πιάτῖγτ 87.19.4 ἰπυφηῦς θ γάτα) “5: . 2 410 ἴυάις ἀρτασι δου αυομποίο ἀϊτ. " 

ἐν οὐη αἰ σαπὶ τς ἰυΠ Ἀροϊο οὶ 4.19.5 Ὁ σίοτγίδαι Ὀοὸ ἀατς 4083. Ὁ Ἦος ; . 11.718 εψρὰδαρειίοι φυϊὰ Ωγ πίῆσες,. ἀφι2ᾳ Ὁ [πυσβιξατε .3.98Δ οἴ ΕἿΣ. 

- . ρα! αὶ Ν | ο΄ φφ71ἃ φίογίβοατις χυα Πφηϊβοει δι1Ὁ ἃ Ἡσοάϊο δι οτᾶς τες χϑϑιἸλᾷ . ἐκίφιη ναἱ]ς Ηιπποα 2.5 Ὁ Ἰηυπῖς Ὀ σις ρορυΐι. Ὁ 2328.1 90. ἰπάδᾶς ςτηδ: ἰηΠίτυτίοη! ποῖ ἱπτεσίωιε ' 

' αἰμα΄. ες πῳ7ἃ ροτίβοαις .Ἅ41.17 Ὁ ὈἿΨ (ξουύϊιπι Ὁ 2118 ἐφεὶς ἰπαχτιουίδιΕρ ιϑαν Ὁ Ιπυσοᾶτίο νοτὰ ποη θιίτα ἀητε με 418. Ὁ : : “τ 
Οὐδ  ς Ἐς οτα το ; 4716.} γνωρίξην 5.43..54 Ἡοϊοοδιιτοιηλτα 207..48 ἕως ἦξπις δ δρίπτις οι απ δ ταῦ 379. 348 ἀἀυσπτιηῖ - 419... ἰυάλς ΟΑΠΠαυς φυληάο ἐζοττις. 47. 

ἡαμζρῥε ἈΝ 106,19. Οοἰφοῖβα 7.14 Βοιρίοιάλ Ὁ 151.1Ὁ ἐξῶις (πάϊς (ἀρετ Αροίΐϊοιος 446.:204 [οι τυίυς ᾿ς 6 98 κοῦ νον 
ψιμᾶνδι γαμῖϑι οὶ ᾿9ν4 ἃ γνυσιιν δ 84.1.0 Ὁ Βοιπίοιἀλτι τος σγάᾷις ὃ 23.} . πε δαρτιτι 4] ᾽4.1ὰ ὃ [οχππὸς ἰῃ ντοτο (δ Π] πῆς 2.1 ἃ ἰυάδς Οαι]οηῖτες. τος 1725. 

4 Ἰβεμεῖν δι γαμιϊῶτ Ὁ εν 1073 ἃ ΟΥαρθάτυπη 149.36 ὃ. Ηοηο [οἄππες ἀϊέξυς" 346. ἐᾷπε ἰαυγυητοῦ διριλεὶ δ ει δίορ., 108 ΕΝ ΝΞ ἐυάας ἸΔσοῦι ἔχάτας 443". 
Δ) ςκφίοτίυλ ραιτίου! “" 4.4 ἃ Οιτὰ δὐϊτο 144.4 ἃ Ποπῖο μηπηιη! ρας 49.1 νυς : 14.290 Ὁ [οληηὶς δὲ ΟΝ ΤΙ οδυςλῖίο 5 Ο 37.254 ἰυάκεί ἃ ἐποίεε Η ἤν). ἃ 

-" ᾿ ἥδ Ῥερ οὖν . 296.16 Ὁ φσοῖ πλυϊοῦ εὐππο 474.30 Δ Ποῖπο ρεγάΐ φαοιηοάο ἀΐσάτας 151..9Ὁ ἰξηοῖο Πεο ἅτὰ σομίεογατα 41..1 Ὁ [οὐηηος ἀ Ὀςο [υ(είτατυς , 4418. ᾿πἀχ} Ἀσμνα τυπιιϊτυάτὶ 41412 
 φδζτο, οὖν : 4ϑιιολ διδεὶ : ἜφοῦΣα Βοπῖο ρίο ἰμάπο 484 υμκίᾳ 247144 Ι[ολππος Οβγιίζυιη ἃ δαρείσηο ςοηάτος ἰυάκὶ ἰατεῦ Τ τοις ρυ δ] σδηΐ, 4130 Ὁ ' 
Ὶ Θαγρυΐας ἀρ εἰἴλτυς Ῥάυ]9 11.424. βιδοὶ 46.1.4 οπιο ἴδτις ὑπεν; 665. εὐπμία Ρτὸ φογροτίς φιδητίταῖς .3532 Ὁ ἀϊυστῖοεῖς 4 τὸ Ὁ Ἰυάαὶ φυίθυς σοπηραγόητῳ 4 τλἃ ; 
1 Θαιάέμπι Αρταμα ,. 398διλοῦ βταοογιπι ποποπ ς Δἰζαῷ Ὁ Βοπιίηΐς ἀρρε! ἰδτίο ᾿ 36,28 πΪγτίους ΠῚ 6.19 δ Τοληπος φυοπηοᾷο τη (οἰτιδίας οοηςῖο- ἡἰάπότγηπι Ῥεταϊοαοία ηδταῖυγ. 396 
᾿λχα ἄνα ᾿ 490.. ἃ ̓δτιαοοτατῃ πιυτηλοῦ 477.114 Βοπηπὶς νῶχ οπιρ τοὶ ἈΔἀϊτα,. ὃς ,4δ᾽ δϊίγτιοας ἀε ἀπίπις οἰϊσητία 3979. πλυς. “ 132 240 ᾿ ὑετὸν 
᾿οὰχ Ολλὰ ἀείεια διά. βιατία ρίεηί (ξεπιοη ες 2.4.12. 4 Βοηιίηεο ρτὸ Οεπιίδι᾿ 85.178. ἱμκάπον ρτοὸ νεἤιίδυ κο Ὁ (α 4 [ολππος δὰ Ραριυϊλαάυπι ἐχτοτίὰς ταὶς ἰμάποτυηι νοεϊετημπι ες ΜΠ18 
; ΟΑΣορ γἰδοιυη 494ι1α πνατία δὲ ἡποτοος φόιις δ' οπιηιητὶ νοχ ἀδυπάαπθἪ 0138 ᾿ς ἐμῥηον ρτο οπιηὶ νοϊείπιεητίχεπειο 44. ἰὼ: 15.7 ἃ ἰαάκίς αι ἐπ ἀϊέϊα ρεγαι Ὰ “6.Ὁ ' 

Γ Ὁ Δ Ὁ ’ Δδόψε ψυλτίᾳ ηὐ12 ἀπιροητίδυς ἀροῦντες τς. ἐα Βοηληλθιι ςο ἡ κι αὶ 4γ6.ι}0. ' 1οῦ ᾿ . Ιοληηῖς πγυπὺ 5 ᾿ 13030} Ιυφίοληάϊ ροτείτας ἈΠΟ ἀαϊὰ 573,0 δ᾿ δς ᾿ 
᾿ , Οεδιεπηλί ξοὶς ᾿ υ ει Ὁ 0 ὃς ἃ . τς πιοπηπίδυς τε γίττοῖς οἤεηία9. τοῦ μἕ“0ς«ὠ ες 140304 [οἀῃηῖϊς ρτάοοη υΠ] 6121Ὁ ἀοῦ δὲ 27γ4.1Ὁ ᾿ ον ᾿ 

ξλβεοπα φυίά . 41.21ὰ γέταξία ῥύὸ ρτατίλ ., φοβοῦ Βοπεβιυ ιπά - 27. {τιηρεγάξοτες ἀλιππαῖοτιπι οἰοκιθ δ ἰολπποι ῃςίϊατυς ἀς ΟΝ δὸ 349.19 ἅ {π4ιςλὲς αἰναυςῖη ῥηταῖς Ηοῦταα. 60 ᾿ 

. δ 7 ρῖὸ ἐρηΠηίο 18ι1ο Ὁ. ξίλοια ἰςρι ἦν 3500} Ἠοποεῖς ἀρρο! τα. σεφαδὺ τεἰδεῦλης ἐΠ 419.8. ἃ οἴληπος τὰν δά ΓἈείπαηι πε ἀνίρυϊος 0 Ν ᾿- ᾿ 
τπ , εν, Οὐπηὶ ᾿ 47..19 Ὁ ριατία οἰ σέξι ρύδρι 48.4.18 Ηοτά που. οἵ τίοη ᾿ 46,62 Ἰρίεες, ρτο ριχῖατς εν 414. 43258 Ἔν ἰμάϊοία φυᾷ ςοπάσπιηος ΟΒεο; 34 ἢ Ὶ 

ἘΝ “ ἌΛ]αςους ἱ “μἀζεϑὼ Ῥτο ἀληρφύδοι ιόρλαῦ φιδείδ ἀϊυϊμαῖη οῦὶν 41).4.8 ᾿όγα ργὸ πποιηςῖο 99 Ὁ . ἐπηρίοες οἷς ἀϊοίκατ ϑατλη8 ᾿47κ1:12 ἰολῆηοθ πιράϊῃς ἰητεν (τ παπι δι ῬΓο- 2. ὦ ἡ 
. , Οεπεθταγάι ἀξ Μαξίς ορίηἰο - 6.44 βτατία 5. υ}} 4745. 8 Βοιᾶ ρτο τοπρογα 2660 ἱαιροίείο πιδηθιαι 4789. ῥδιεῖλδθ. ᾿ 167. ἃ ἰρβέϊες Ῥατεὶ πυ]]ὰπὶ φυοιλοίο ἀϊοά- ἢ 

ΗΒ. επαρτατάυς ἧς δος... γαδὺ {ται βοατὶ ἜΤ Ὸν 166.17 Ὁ ποι τοττίὰ ΟἸιγπας, ριυοῆχυς τὰ . ἱπιφγοῖγυν ϑλῖαπ. ᾿ Ἅ 54 ἰολπῃες ἩΝαβΗν  υλύπεν γε εἴς κει. 4 τὺς Ἐπ ο 372 0Ὁ " 
᾿Οεπεκακτίοπίς ζαγηαῇ ο ὃς (ρ τυναίις ἀεὶ Ὅταυς ῥτετίαπι κονοοος; ἅ2 8: Ὁ Ποῖ οἈποηΐοῦς 30..7. ἴα ρταροίτιο ᾿ς 14.4.40 ἰοᾶδηος βεξατίς Ομ ὰπι ὀ 4{1͵264 ἰυάϊοκες ἴς ποπηϊπόϊῃ αιοπιοδος πῆξις ᾿ 

,, ἄπει ἽΝ 349.14.δ. βναμίάας εχ λἀιιτεγίοιάσε εχ ἰζοττάτίοης βοτὰ ργρ τοπιροσς 4.68 π ἀϊεπὶ Ο᾿ ὶ 48 6.10 4 ἰοάημος ποπ ηἠουίς Τεΐαπι φ 14 Ὁ. ἀΐοις ον 399. Ὁ ᾿ 
εγδιοηὶς γοχ ' 1:60 ράαπα. πος αἡφᾷ Βοπῦθ, οὐ 4845 Ἴὰ δι Δᾷ οὐάςηι ἰσηΐα νίυτραητυς. 19. οαπνοβθου με... 5) 3468 " ἱμάϊείιπι πέρϑι 88} ΄Ὸ 1 

"ἡ 61.238 ἃ. ξταυόλη) Ματίκαι Σοίδρνιὲ ἡ ει Ηδίληπὰ ΤΙ 1Ὁ ἘΝ Ἰράππςβ (Ὁ ΕΠ ἠοπιίης ποτ φ41 ἰυάιοίαια ΟἈ Δι Δ} ]Ζτὸ πὶ, 4“114. Ἵ 

ἯΝ νι μιὰ 4 ἀπε ἥδ 9 Ἠοίρίείωμπι ππάτατς φιοιποάο Αροϊοϊί ἴα ρτοσυηι ὅν τῆς δ . “681 γιόῦ πτρ ἰυάιείαπν Οτ πέρας Δαραπτίαπάιαν ὡν ᾿ 
ὅς Ὁ : ἫΝ οβνεί το ατᾶῖς ι|6 180 διδθίξος δυάϊτο δ Ὁ ριοβδιθίεὶ ᾿ 27.118 ὥριο δὲ, 29.104 ἰόδπηοε νἱηχ αἰκλτοπι νοις ηρίους 478 ἩΌΝΝ ὶ 

' τἀ ἢ εθῖν ες, ἡβμὰ ξ οοττὰ ἰβεοία Ἀοπίίπυ. ϑοΦ ὦτεχ νους. ἘπΠον͵ φοάΓᾳ. Ηοίρί κατα εἰΐβ το ργοκ διε ἀἠορυ ϑὲ ἰπἴορτγο,ῖε σσηίείο ως 8.50 φῦ ἊΣ ἢ τς δά ἰυβίοίωπι ἐχετοξηάμπι (Βγυς νά- ὶ 
ἘΝ δον νῷ δ... ἀπὸ ὸρΠ ΠΤ βυαρη(μρυίηίς Ὁ ες, 3λῖδὰ χδιιαυτϊαγε 481 ν ωὡνιχοὶ νῶγραιο ᾿Π κ4 ,ἰοδηηερτποίπδτυς ἰη ρεθλα ΟΡ 418". αἷς Θ΄ ' 402.}Ὁ ᾿ 

- ᾿ " Θεμεαίορία δ 6 ς ἀπτοὰ δὲ αυϊατοιοσιτοηι,.  8444.8Δ υπαηά ΟΝ εἰ παῖυτὰ η,8ι0Ἁ ὅν ἰδὼν ιϑιφῦ. μ΄ τ να ᾿ς ἐπάϊοίαπι πιϑηάί. 412::80 ᾿ ᾿ αν ᾿ Ἀνναῖ ἀρρεϊμοιίοὉἢ ᾿μδαια Οτατὶρ ἤρῃὶ ,ς 4615 Βυπιλίιταε Ἀεὶ αὐ ἀῷλν ἰη ἀϊυίηὶρ Ἧι ρατείουὰ τολικιῦ τ π φβαδα ἰαληαὶ Οἰιίπας τουοίδευς 1α δαρείίπνο ἐμάϊο!) ὀχεῖοεράϊ ροτεῖας ΕἸ]ο ἀατὰ 47) ὶ, 
ἢ . Θεμπικὶ ἐ πιυδεύδυα 44.128 . ͵ : ἜΝ . σρεείδιις εἶσι 4,18 ἵμι ρατεὶςυΐα: τασᾶσς 6 α810᾽ 1248 .᾿ 4φ Ὁ ! ὶ 
Ἧ ον δηΐκυε δὲ βάτος : “1 ἃ Η. Πιυηΐϊδε πὰ [ ὅριοῦ ὧς ἐδιρώς ροίϊτυπι 424.) Ὁ δι φυφγα ἰολα Ὠγυΐυν ᾿ 411.74. ἱμάϊεϊ)]οουσι σνάζατε γεῖς. ἧς ρεγπμ πη ι 
ΝΣ εμίέυν οσ Μαιὰ Ομ. 5 ὁ ᾿ : Ἡυπηϊ τας 8γ44 δι.4409.1}}λ ᾽ . ἰοδηία αὐ δα πν ἔπμι (Ἀγ ὶ ρτα- {651|8ς ' ἝΕ 

νεμᾳ.. ' Ἰ742 Ὁ Ἵ Ἴ Αὔεην δι ποῦ μεδοπε δ(Δ44 διηνεαν ὁ, ἷ 426,ὲ ᾿ ἥερτο μεν ,479.18. ἀϊοετίοης οοἰ ἀτυπὶ 441.10 δ΄ ἀεὶ υάϊςίο πιαράυρ ἀηβαίτυς 417.10 
"δ τ τ 444 Ε μβκινά κοι μαδεῖθ Ἰεολο δ ἤυπηδτας δῆς ΧΩ 1ηοιγου πο οοτᾶα 486.21. 4 ἰοδηὴε κατ ηοηίωπι 474,39 ἰυάϊοία (ἸΝ [υὐδειν φεπα. «46.Ὁ 

᾿δῆνα ΟἈείδο ἀυρἤοίλον σαπυσηίς 9 δήλθφατος ξτατίαπι, ρὲ ταὶ δι ἀτοοριὶ Ἡγαιπυε ᾿ 1.741 λησιφάμϊι οοηἀομηηδτί 6048 Ὁ ἰοβπηξν ἰυζεης ἰὨξογηὰ 473.44.8 ἰυάίοἰοτιπι εἰυλδυπι ἔοι ᾿υϑπεὶν νῇς 

88, Ἔν ες ἀδμ444 ἡ : ' Ἡγάτία ἜΑ Ν ς 454}8 Δ}: ἃς ἱηχιαιὶ ἰδῶ Ὁ ἰη τοληηὶς δαρείίηα δαρμτὶ «8.40 τδϊὰ ᾿ ἀλὸ Ὁ ͵ 

ς, Μρηϊδλακας ν΄ "μόν ἰνεθέταις δι ζοπιπηογατὶ ἀἠξβενηδε 19.344 βγραϊ!εβ ο ἐχειηρίαπι 45.490 αοτεβμίίιαε ἃ ἀἰάφατία ἀἰϊατε. χι ἰοάπην ἠ8ία εαβιπιοῃίμπν 443... ἰμδοκ ἰπίχυυε οὐ ἦν δεο φυσπιοάο οοιῃ- κα ἢ 
πα δοπίπυη φ41 δ Μοθίϊδτίοπει πιυϊτῶ ἰπ ἀοπιο ραϊείε. 49 Ηγροςνίτα αὶ ἀιςάπιυς 49.168 χ8 πῶς ἰοἰλάδε δ᾽} ᾿ς Μ.4.0 ράζεῖυς ηλ68 

όσοι δι υδαὶ ορροπιπθοῦ 46ι.91.6 458 ὄντ ΗΝ ἴΐορο εἰεκιιμάατα ροηχία 44044 ἰδεναάυ!ἰτατίβ αυξδον πο εἶτ ευν χοό- [οἰερλις Ατἰσισεην . 7.20 ἰυβυπὶ ΟΝ π]εὰδ 17.43.4 δι 17)... Ὁ 
βευτίαπι νοολιίο βεῖτο ξποῖδ 441.64 Ηδεοάίτει ΡΣ ο 447..1Ὁ Ἷ ἐπα ον ΟΜ Ὃ εὐ ἰρίεβῇ γε] Ἰοίτε ᾿Π 444448 1π]άπυε Αροδιλτα | ιϑϑας Ὁ 
ρούμι νοολτίο Ῥεῖγοποοζαία μόν Ἡμτοῖε νος γα ριορυὲ 47,14 Ὁ ραπίουϊα γε 4188 ἔα ΙΒ εἐχεπιρίυπι 4416 4 ἰοίερλν. Μοηιδίί πϑὴ δηβς 4444. ἰὰ Τιμαπισητίε ΟΓΡΟΥ 56} δάπιπη εἰ 48. 
.4(8 : διοτοείοου εμεἴϊετο Δ ΜΔ Πξγλείδυι ρτο. Η: Ρἴο εἰμὲ 61,.η6 8 ΕἾ γοι ἰκδίηὰ ὶ Οιπολ φδλρανειν ἰοἰσρίνιν Μάτιδι" εἰ λό Ἢ ποῖ. 1 : - 

Ἔ: ἐν ὶ ᾿ ἴα ἀχρυ] ! ἃ οοἠίβοδει! ραραα., ἐιδίευπι ὃ. “δν:8 ἰδοοθυν ἔγατος Ποπιηί ἰλρίβδτυν 447 ΠΧ Ὁ δθς τὰ 198 [υγδηάϊ ἰηάδίροῦεα! ῬῬφοίεθ πη ἐπι. Ἢ 
ἢ φόφᾳ, οὐ γεείοαν φυΐε 4723,1οῦ 98 ἢ ἐλάϊοδείονα ργο ὁρτατίυο , διβ4 Ὁ ἰοίορασι ΟἰεΥὶ ραῖον Παίς 244..70 τάπάνιν ρεο ἐδίτυμι 19 
εὐἀβραιί μὴ νοςατ!οηίο τγίρίος ἰαἰείυπι 287 ν “ Δ7..8 δ ἰδοονιν Ῥεῖγο ρρφροῦθιν 4748 ἰοδάμφρτε ἰῶ τειατίομεηι φιοπιρόο Ὅθθε ἰοίορίνιν δὐποναῖυς δεπαῖος. φαϑῖο ἃ [μταινάυιν αυσηοάο φϑδ19} 

εδᾷ Ὁ ᾿ βῃ!οιμία 84414δ ἰκθλυν τοῦς. 2148 ἀϊφρὶυι ἫΝ κα ὦ β{84 Ἰοίογβινν “Ματίατι βιαυνόληι ἀργεῖ ςῃ ἴωγαγε οαπρίπο ρεολιδίειδῃη 4124970 
μυ ας ῬΑ Δροϊοΐου {80 διαὶ ψιὶ νούατὶς 442.18 8 ἰφπίτοι τεβαὶ οαἰοσυπι 401...5 δα ρερ Ὁ δι: ῥπμιφοοπα 47} ἐτ' 4.12, Ὁ ἱπεοιυτδηάο ἐμε8ι Ὠρφιωμῶνε 4219.΄ 

ὦ ὑϑω γε] Ομμδιφαί .. 4:.,8}Ἀ44 Βιλρνοσιοι ἀἰου ιν 14.γὺ ἱδαίιοται ΤΩΝ λαῤμεει ει υσε νὰ ,), φιψ 8} ἰοίξραμε νεπάδιις ἰη δἰ ᾷγρευαι ,ὅ 0 δὰ ὦ Ν : ἡ ἢ 
τ κα ε μὰ ᾿ ὶ 

Ὁ, : ᾿ ; ἷ ᾿ Ὶ 
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ἤ Ω 

Π ῇ 
᾿ ὶ ᾿ “ 
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τ | ᾿ ἣ ὦ ᾿ ε το κΚᾳ ἢ ᾿ ᾿ ᾿ 

ον τἶτον ΤἌΝΌΕΣΧ ΡΚΙΌΚ. 
Ἰααδίλεθηι αμοὰ κοῦσε ἃ Ὀλεϊδοτθρὶς ἰεκ ρελτίαπι ργοαι εὶς ἱπιρίοπυῖδυ: ἐὐπὶ Ἰωφεπελε μθυδορθοπαμηῦν.. Ἰρμ} 

π : ; ἐ αὐξε αι. 3ομν ἃ : ᾿υφξεπτίυπι οἰἐπι παῖ Ἐς 4ς.Πη 

ἄρνίαμιη ταετὶ μτἠδείλιιία 2η Πσολς 18. Ἰορίε μἱῆς ἰητετρτειτατίοηςι ποῖλς 1} ἐπβῖρε 319 

ΤῚ : μι 48 "μι ᾿ ος 404.78 

᾿ λυδιυιαηάμπι ἰα Ὀεὶ οὐἶτα αὐπιοτάῖας ἰδκ νε ἥΠ κ δυῦλης ἴα ἀιαιτδα υ:9 ἰδ μιροτῦ ἱποάδίο φυσπιοίο ἄδι βι ες, 

, 4659... " ΩΣ, 88 “" ἣν ; 49. ᾿ ΗΝ ᾿ 

τυδι ίῃ οοορεέια οὶ Φ  1ι:9.8 4 λωπυργῖν ἀς ρυδ ̓ ς!» (υπξείοηίδυς ἀϊεὶ- κυ. Θ΄, ΄ ΓΝ 

.ἐιίβεαις θεθον ὃὖἷἢ. Ὁ τὴν “. ςοϑ9ι49λδὺ 1.γβεςηίε Ῥαδυΐυα Ὀειπιὶ οχϊβίμηλης 

δώσουν . Μή7.18δδιι ιισοτυ!! ἀε ΟἸεΗϊο ορίολ 1037γὉ ηβιπαταιγοςι τὰ σειν δὐάμοιης τις. 

ἰμ ιβολγε ἰς Ὁ ᾿ 4θ9498 ἐπὰν αυὶς πιοῖθιι... 387,2, Ὁ ; 

ἑυξίβεῖις κε 4073. ἀρ Ἰεορτὰ ἰυἀϊοίιπι μϑαύαν, 1τ48.:8 Ὁ λνηγζώσιως Πἰθοτάῦο ο)8.49δν" 

τυ βοατὶ 410.17 ἃ Ἰερτοίαπι ἰλπάταμι τὰς Ὁ εἰΐυς νεῖ " πὸ 

ἐιμειβκατί οχ (πγπιοαίδυς όι.11. ουνῃυλπὴ ἀΐςοτα τς 4διεῦ Μ᾽ 

᾿ἠαδιβνατος τ ἀπ480 [ιουλἰάεπι φαΐ Ματιμας πο ᾿ 

ζαπίβολτα ἀρίεμιλ ἡ ει φξιο δ ἰουίτα ρεέ ̓ υόδαηὶ ἀευνιτὶ ὀ κ13.:68 ΜΗ : 961 Ὁ 

ἐνμειβολτως ΑὈταϊιάπιυ9 ορεῦθιβ 18) λίω τ71.88. Μλϑατίο ραίοδα . " 1.4} 

ἅττα ᾿: ὃ ἰθοτ ρεπετατίοηθ. ι1ο1 Μαράδλ ᾿. 7ρ43 

᾿Τυβίοία ρτο ἤποετα ἀοξδετίπα δνκα μὲ Ἰῆϑον τυἀΐουπι εὐ, τοῦῦ Μαβάλίςπα: Ὁ ᾿φ9λΑ 

1 ν οὖς, Ἰμδόρῖτς ἃ ρεοςατίς, [εἰ ρτορτίααν φιια Μαβι αὖι βιοτίπι ͵“, δ: 

ἰαβίεία ἑητοτάμπι ὑτὸ εἰσεπιοῖγπα 19 ἰἴδεγαις Ομηποτεθυίτοῦ 4.19 παι 4υ ἴῃ ΤἸυὐχλπι γαποτυβίλη τεθὲν 

͵΄,,͵., ὔ ν-  φονδειοηίε γατίρο ραςίεβ. - 438.484 6.διἃ 

ἐυδυεία ὀγετιηι Ἢ φχὰγ ἃ {ἰδοττίποτυπι γβάροςε 478.170 τοδὶ λῃ Ἀορος η Οτίεπις δέοθεο- 

ζυβίκα γηάς ἰίἠιληά" 9649 δ᾽ 1δετυπι λιδιτίαθι. ,“6)γι1ὺ πιράξηι ἀρυὰ Ρετίας δυξχοιίτας κ 

. ἑυξιχία νηὶ Ομεϊοτθαςπάλ. 1:9.}} Ρ ̓ οσῆτία τοηοθταγιτα μρισὺ ττὉ , 

ἑυπὶςίδ ἀϊιρίεχ ἀϊπιάφυςηάλ “τὴϑφ0 Ὁ κικμάζίν ὁ το4.8 πιλσούνηι ἡἀυςητιϑ8 χ46 κτ9Ὁ 

ἐσεεἰκία; αινὺς νοτὲ μἀςαΐ Ξδτλοι "1ἠᾳ4πά! δι ϑο]υςηἀϊ γο9 ϑ8βι.41Ὁ τηαρὶ αυοπιοίο παι ταῖεην ἈγΉ κάθ» 

ἐαδιείλπι μςούς. πὰ 1.8.2 Ὁ 1112 ἀστοπιπὶ 5.40 Θιὲ 6421 

, ἐμ τίλπι ἱπιρίεις ὁροόππεῖς ΟἸγηζως θ᾿ 1νηθὴι ᾿ 41034 πασοζυηὶ δάἀυεπτιις ΒΟ ΔΙ οπηᾶπὶ 4ιο 

“ἴπο Βαριίπηο, ες ἀΐεας 1.6 ΤΠπιδὶ ἀπ σατο ᾿440.1ῈῪ ξξήνροις ςζοητρετι 8.1 Ὁ 

τὐξτας ςοποπηίατες [οἴορῖι 444540Ὁ0 1ηβιυάτυιι ἀοηα ΠῚ το δῦ Μαρήϊογ ἂς Ἰδοιητηυς νοσάτυβ ἃ [οἷς 

ἠπίως {πὶ Ουπτυς ΠΤ 44} 6 Ὁ μαφυις αἰνίς Ἰοφαυτὶ Αροῆο! 446181. (. τῖυν : 41,.2 

ἐυῖὶ ; ἡν6 ἃ πύσαῖς ἀϊυοτῇϑ Ἰοφιιτ Ροίτο ! 446.50 ταλρ ἐξετια ογάϊπαείαπι 50. 5. ἰη Ἐκεϊεῖὰ 

ἐὐου ποι γοοὰς ΟΡ τι . Α4124. [ιίησηνριο ΕΠ γεμηῖο, .«91ὸῦ 418.64 ᾿ 

ἡξύγεσις ᾿δοιο Ὁ μι μοίτοῖος «ὦ 4ὅ5.ο 2 τηλριπττατας ἴι5 ἰῃ Ροσταρθάζοτες 4726 

͵ ᾿ : δὰ λίτρᾳ - εν 4π2Ὁ 228 . 

ἽΝ 1 οευῆα αυΐδυς ΙοᾶπηεςΥἸχὶς φιλίςϑ, 12 πιλξιβτγάτυς αὐτοιίκας 43261Ὁ 

: ᾿ 38 . ταλατγλειερτο εουείοηίδαν ζ17.48 

᾿ τ Ἡῤοα ᾿ 191.18 χόγα αι ἤφηίβοσηι Οτφοῖς. 484.} Μαρφιδβεάτιυηι οἥτοιυπι 47ι Ὁ 

1. τς Οεηοζάγοῖ 16.9.4 χορζέϑτῳ ἃς Ὁ ΄ 29λ.10 ἃ Ὑκ ἀὐὰδὼ οἤιοιυμνίῃ ἀδυϊξετος 9}. 

᾿ς Ἀαλε ΡΓῸ λόὴῳ 168..." κογίζοδγο, ΡΤῸ ΠῸ ΠΊΟΣΑΤΙ. 1.8} σῦ 

λαμῶωνειν ὕτῸ δύχρϑαι. . 4727 κθ΄ Ὁ ὍΝ φιϑι6 πιλρ τὶ ποπίςη 20.412 

. λαμζαύοιν ρτο παρα δέχεϑαι Ἴων Ὁ κώρεσι οῦο,, Ὁ 4όιι6α Μαβηυπὶρταςερτυπι 1ογϑ Ὁ 

᾿Ἰιλυυραάδε. ᾿ π|8ι1 α δία ἃ λέγερτο ηἀοβηξμα ρῬετίου 77.14.4 ππδβπυς ἀϊες φλουλτιὶ “5.14 

1ιληςοα ρετίοίϊις Ομ. 44012 χόγερτοῖς ὦ ᾿ς χοβᾶνα τῆλ ἠϊες αἢι 390 μὲ 

Ἱμερνάλιο ̓ « " Ἄ0..33 ἃ, χίῴε, Ὁ ὃ ΠῸὖῦ .β. τουλα τηΐβηυς ἀιος ΒΔ , . 4405Ὁ 

1ιλίπα νόοες Οταςὲ ἀςοίηλια 14 κέγιρτο το : 49.4 Ὁ πιλβηυε ἢ σερο ἐσίοπιν ὀ 19110Ὁ 

344. πος ἀροετιν τον κόγνε Εὐΐνις Ὠεὶ Το φ{φισ0 τηαθοτυπι ολάκιοτα ὃς ποιῃίηα᾽ 4418 

γκαπροίᾳ ἴῃ (Δοεὶς Πρ τίς γύϑουϊτυ στο 17. νόγε 4υοιποάο ἴῃ (εἰρίο 448.}0 Μδιρτγράῖος Ε]0 ᾿Ν ᾿ς [κι 

ἌΝ Ἐς ᾿λόγεναγια Πφηῆζαι 44.110 πίδογεαν ράτι ἐπὶ Π]1οΟ ηυοπιοίο Απίληὶ 

Ἰδιτίηλ - ὑός, Ὁ χὸγνφοιάδιῳ “ 4,9408 ριοδειεης. 4812 

μάτοπο ὦ ον Στοοιῆδῦ κοιδερῖν ο΄ 401.6 ἃ μερεϑιῃ 40} ἀϊζαητυς .- {6 Ὁ 

Ιοτγοηεν Οδείδο οοπυϊείλητοθ 346.10 Ὁ λοινὰ Ὁ δ ντ Δφ 410} σλανία αι" ΝΟ γᾷ ἃ 

τάτυν Ολριδυΐεηνοα ρότίοδιπι 441 ᾿ωσηγίαυςε 4463 ν ἀεεοίθυϊλ ᾽0. Μαῖὶε ξεῖς αυὶ ἀΐσλητος 46.1.8 

ΠΣ ᾿ ᾿ βοφιείλην ΟἸ ΕΠ [τἀπὶ ποη ἂρ ποίοιης Μαίεῆειν ἀϊέτυς Ομτδς 454300 

ἴλίπλ ᾿ 4γο1:2Ὺλ τό - ᾿Μεξηυν δδῖλη ψι.298 

Τ1.χελτὶ εχεϊταιὶο 34.327 Ὁ Ἰ,ρᾳυὶ ρτὸ ἰθβοτθ ᾿ 494. 4 Μεϊοοί! 464..10 

ἴσαν ὁ Ὺ ἤογ7..3 Ὁ Γοιυΐο πιεῖ πέϊοι νταεις ὀ 4946 μόνον φοπιρατάτίαἰς ῬΙεσπαβίοῦ ἰυπκί» 

1μοῦνυ: . ᾿ Ι Ὁ 47244Ὁ Ἰοτσ μέδυῃ Ἰδν Ὁ 41701:41 τὰς 4.8} 

 Ἐορο ὁ 0.6" δι 4972.1}8 ἰὑχοε8 δυάιτλίοτιρες 31:7:10Ὁ μρῖδον δὲ ᾿ "4719 8 

Ἰεβφαίνισι. ὀεγεπισπίαγινὴι γίωην ΟΒοκία- μῆὸῷ Ἀἰδοτίο αυδηήο φάθ 417194 ὔνρνῬΓῸ [10 2178 

ὕὐνε φιο ἰοόσ δι ίαις Π φον δ᾽ ἰυρᾶ εὐπὶ Μοίς ςοῃοιϊατίο 479.8 Ὁ μᾶνοντοδυπάδης 176..98 

. ἀοραῖίοαι τιθυσι οὐς πυ]ὰ πορεί ἰα΄ Ἰλιοεῦπα φδ. ἢ τ 4454. Μαῶρτο πτυπῖηὰ δὲ ΑΠδ δείοπε Μ᾿ 

φγησόρ Ηϊεϊοίοἰγηνίαπα. {8.1 1αςετηδ πόση ολπηοὶ  κ4κ.ὰα δὺ : 

᾿ Μελγιο οι ἰονρευτία. “οφλδὸ ἵμεὶν ἐρρυϊαισ᾽. δ φ485η4 Μεπμδοπὰ αυἱὰ εν 4’ 

Ἰεκ ρῖο τοῖα ἀοϑπηι οί 46.424 ἰυκ βοπιπυδι ἡηύ14 Μεβείφυιὶξς  ᾿ γἈ9εδ᾽Ὁ 

εχ βούεφοι οἷ οἴοιτο ρεν Οὐψέδυμι ῥᾳ΄ ἦυκ οοἷον πίε οὐ 8η4ε0 Μαπόλει Ὁ εἰ “μ94724.. 

ΠῚ Ἢ; ἀτνεθ 46.418 ἐἰπεπιίπεῖ οδίποπε πιδράδκινς πιόϊυε ᾿ Μ04 

ες φιοπιοάο ἐπε επέε ᾿ 11.174 βοπηπει 44}..4 Μεδάιοιηά! δι οἰδεηδίνοα. ἩἘ 

λε Εἰ κπραμδνκοιεκανη αρ σεσας μα, ακ βοὴ δοιιρτεδεπνία δ ποπήπίους. {{4΄ ᾿ 

᾿- ᾿νρνμκυσηρίς 28.}8 Ἶ ὩΣ ΝΝ ; “5: Ὰ παρ ἐρολγεύνς ἀσανλὰς γαμῃ 

δ ταιὶα ἀρ. τ ῃᾳφῦ εῦθὴ Δ πηδά ' 79 φίερτὸ ἠϊυδῖο . . 483 

μὲ Β υοίω ἃ ἰσβάδι εἰοϊοπι δοϊϊαννο ἰυκαῆε δ σα εἰ φισπισᾶσ ἀϊδεπτυς πλληεν βῃο νυλννς ἐρον ὑα δ, 

φιι ἃ πος Ὁ Ἀγυδοί. 44.490 Μέπεε. : 4.0 

σφ ταὶ ετὸε γοολθυϊε. - τὐι208 ἰαέριοἀοδείαν ἐννῆδ {68.7.4 ἸΦΜΉΟΙΝ ἡ 6.778 

ἐκ εὐληαεῖ᾽ ἀνοιίθεθ {05.0} Ὁ Ἰυκ αιοπάὰν ἢ υ. ψνῳ " Μαηϊεββορνιη ἰηΐλαία - 497. δ 

λεὰχίι το γε Αβεδ μῶο 1 αὐνϑιὶν ρον δνεσκοίαι ,γἍ6 Μεθ ἡ ε[δ..Ὁ 

δὰ ὼ -»-" "ἢ ΠῚ Μεκμβερεηίν ρἐεἰτηαί!ν δὲ μεΛΙ  Θ0 

κει ΟΝείδυν μαψίναίς ποκα ἰγίταπι ἔστ Ἰοίιε σδίειαι νὰν ϑμὴ δε, φρι4)}ν τεὺν (μι Οβεῖπο οοηκπυεὶ ΚΜ, 

ὶ ᾿ : "Υ̓ ὲ ὙῸΣ οὐ ἥλδε ἴαξειαι Δοῦ ΟΒὲ -πι δ᾽ ; 
"νόμου αι Δ οδοῖ μεοοπιπιο. ς Μιρδίμηεμδιε εἴξας ' 058 
ς ἽΝ; ἅδε δὲ ψεπίρν. γένγ0 « τϑδνθεῖη ρδῖτο εἰετυὴξ ὀ ἠ 3ἅ4.28 
ἴοι δεν κα μοί λ ἀῤίφο! . φνρ.εε ὁ ἐνοῦμαι ὀθτριν βιννθ᾽ Μεπδοριο μήν ᾿ ᾿Οἀδι478 
μὲ οτουροίδολιο ὁ δ» ὺ Κήνι ἌΝ ππι ὃ Μαμε Ὀεοὶ εὐ φβφα 

μν Ὃ . . δὴ} 

. ᾿ ᾿ Ἶ “ 

ε 

κ 

Μείυν Ὀεΐ ᾿ς τ 4301 

ἡμλπυε Ὠοπιίαί ρο Υἱπθθ8 ψ112 Ὀ 

Μαπιν ροϊϊατα 171. 

Μαδιαν σε 12810Ὁ 

εὐ Μδηυς οὐἶτα ἔξ 475}18 

ἴοι γιὸ νταςς οὖ χόϊ.448 

Μλβιια βίο φυοίϊδες ἱπὔφηπιδηιο 484. 

τὸ ἃ ἌΣ ἌΝ 

Μαῦυυπι δ) υείο τς ἹΜμΜἴΜἘὃ 

Μαρυσπὶ ἐπηροϊεὶο ΠΣ ΕΤΟῚ 

ἸΜαπυσπι ἱπιροϊεοιίε εἰτρ 458:94 

Μαλιεϊοπίις τείοϊυπεὺς 413." 
Μαιεϊοπίτατυπιδύκησιε ν, 44:88 

ΜΜασζας Κοπιῖ Ρειγί φοπιος" ἐσσι» αὶ 

Ματοὶ Βυληζοίίαπη ὦ “γιό 

Μμ 
18 
δτ6 μιο λοι 

Μεηροίορα. 
Μλεδ ἀε ἀοπῖο Ὁαυϊά 9 

Μαια στα 

ΜΜλγδ ζιλτασὶ ίοτοῦ : 

Νδιεὶ [σοι ἐαπὶ μια οοπ ΟΠ δξυα τρο. 

18.2.8 μετεμρίζι ὅδιὴ ᾿ 194.48 ἴυ. ἘΜ 

439..8 ἃ μεπι 3.15 4 πίον ἐς εἶν τῇ Θιῷ “δι. 

225.2 ἃ, μοτοημσίαι ὕτὸ μέτρων μὲς καὶ ἃ πιοίος ἐχττυῆιε Ἰ οριι Ὠ εἰ 47.1.84. 

4.90 μέέφμὸι αυϊά 282 πλοΐξε δὲ Ἐ᾿λ:ς Ὁ77.Ὁ. 

407.4 Ὁ μινρήζεν - ον ψι2ο Ὁ πλοίδε δι Ε] Δ ΟΝ τ Ο «ρ]οαυξτες 83,270 

ΙΝΜΌΕΧ ΡΆΙΟΚ.: 
μην Σ 2.57 Μον]ίεῖεχ πδη αὐτορμά 41.2: ἃ 
ΜΜοῖϊα ποσιεα : 84.4.17 8 πιοαταίες νἱπυῖεϑ ᾿ς φῦλα ἃ 
᾿Μείοροταπνα: 479. Ὁ Μοιροιηι οὐὔρσο . β3.4ι Ὁ 
Μεῖϊαν (οἱ τυ είτία κ΄ 240.11 ἃ πλοιθόγιπι λυ ἄρνλο " 
Μοεῆϊας ποῦ ἀβπίϊης . Αριῖ αὶ πλοῖθοϑ ἱπιετάμη ἡ Ὠαιηοπίδης λίη- 
μεπὼὲ ᾿ὰε ᾿ λέονα1 4 ᾿κπιϊκτεὶ ὶ 4918 
μιἀριοδὰ ᾿ς... ὁ στοᾷ) πιοτίρερζαιο, 24οῦ 
εϑατοὶ ρτο δι ᾿ .420.8 4, τῇ οτὶ ̓̓ ροςζολείς 1949. « 
βετε ρεριμειξύ' πϑοό δ. Μοῖς ΟΠ νι ῆς. 3.γα7 Ὁ’ 
μεταμίλενι : τον Ὁ Πιοτίςη νἱάετε ες ὁ44.}7Ὸ 
μρέαμέλοϑιι μὰ μιταοιῖν . ΙῖοΣ Ὁ πιϑτεϊοπγήσῃ οὐπίρίοετα 39Ἀ.4. ἃ 
μεπμχωῖν μὰ ρεορηὲ τ: 6 Π46α ἔπδεῖε πιοῦὶ : ᾿ 354πἃ 
μια ῶν δι μιταμίλεδνῳ ἀϊβεριαι 11.492 ἃ πιοευΐ αυάϊεητων οὐσπι ΕἸ 473 21 

» Ἂ- ᾿ εὐ, πποεῖμος ἐχοίτλσα 4ιοις ἃ 
μεταομα,. τ, ες 446.10 ἁ τασιτὰ ο τείυτρ οετα ΝΥΝ 
μοπαίοιι δι μετα μέλφια ἀξ ξένης 47:.21. 8 Μοι: ες 5.) 
μιτομψύχνσιν ᾿υδαὶ ςτοάερλης 39.9.9 Ὁ πκοίεε δεουίατον 1πάἀσοταπι ποι Οτὶ- 

Μαμα ἀείροηί ἀϊξια 4υιιπὶ ἴλη αὐρῆζ. -Μετοηγηηία (λοταιποηταῖῖς ὀἤλιο Ὁ πποίδὲ δὲ Ρτορβεῖα ποὴ ἀητε [δὰ οὐπὶ 

. 4 : 241414. Μειτοηγηιίλίλςτλπιξια!ις ἀυρῖεχ 3:91904. Οβτγηῖο νεησγιης. 40.04.20 4 

Μεηλιδείροηί Ἰοίερπο 2... Μεῖυεουπὶ "δυςίαρυξπαξ 1439.248 πχοίξε ᾿ἰθοιλῖος 484.2,8 

Μαία εἤμηάεηξ νηχυεπῖυῦι 41:54. Μέτυι δ( ράνος ον 1.41.8 ἃ Ὀεοης "θά. 

τ ΜΖ ΗΠ πα δδογατίο ψ2φἴο 5 μὰ ραττίέι!α ΄.  4,3λ8.1: πιοῖς ποιπέπ. Ὁ ἼφοΙ Β 

τ πὰ βίγδτις ἀΠἸς ἔλα “313.8 μὲβλιτίςιϊλ,. ᾿ γλ4τὸ Ὁ πιοής ςατιιεάτα Ὁ τς 1οβ,294 

Οληα Ἰοίςρμί νχος 3.08 μηδὲ 149.8 ἃ. ποῖ εὐτη κυς ὁοποἰ Π λεο 4γ9ιβὺ ἡ. 

᾿ΝλἠΔ ϑιοτόκος 434.474. μιφὸν ἀνετθι) Ιοοο ροΐτυπι 469.28 νυ» πιοῆς ξοπειο 477. Ὁ 

Μούς αυ}}2 πιογῖτα φ τῳ2λο ν᾽ μάποτε ρδττίςι! 2 ́́. “Π χμϑ9Ὁ0 ποῖ εἴγοσίη ξἰγοοπίϊαπ 2 τοπηροτὶς 

Μαπίαι ρεςεαῖυτι ροτοητίς Ραἰγλουλιιπ μιοὸ ἢ) σουιζοώτων.. «,4ἴϑο 48,10 ἃ 

45.335 Μιψάλὶ Ἠεϑεγ, Ε 241.444 υἱεγ ὦ Ομε ἰ ρεάςς 3691 
ΜλωςΣ ἈἩΕΡΈΝ ἐ λ44.1:8. μαίάγος Οτασοτατι ἰΔοἶθπι,. ῸῈτιχὺ τϑυλιοῦ δὐυίξοτα αἀ ΟΠ πη πὶ δἠάμδιλ 

Ματίδαι ν τ ΠΕ ΠΏ 4.16 Ὁ μέλειν νοχ]ᾷτὶπά . 2230 391.24 Ὁ 

Μαγίλιῃ ἥης ρεζζλῖο «οπϊηηἠυπτος Με ηυ] 8, ἰοληηᾷ νεηεγίητ 49.194 δ ἀθίολιτα πος 9φγχις ἢ 

Ὑηάεοτην ο΄ {80 Μιίπίπλςτη τοξηο εξίοτυιῃ “1.25 δ᾽ πα! Ποτοα Οἰγυς 54 Πηατίτλπδηι (οἶς 

Ῥμδηλαι υἱεριηἰταῖεπ πΟη γος 238. Μιίπίηνας ἰπ τοζπο οαοτυθ. 14.444 αἰϊοαυίτυτ, ος χδγαδά 

ον οθ΄ ὯΝ Μίπίπια ριποσρια αυοιιοάο ἀισαπῖυν μὲ Σπυϊίοτος πγοίοτς (Οἷς. 117.12 ἃ 

Μαλιείοη . 3:4πάΔ 14Ὁ τὴς ἷκ, ᾿ τηυ]ογος ορογάπι ἰςυϊτίς ρυδ θαὴϊ2 46. 

Μασεο υαηρεϊίυ τι ἀϊδεαῖῃπι 180,7 ἃ Μιιηἰχετίαπι Ευληρίεϊου δ 1340 168 " 5 ΝΝ ππς 

- Μαπβαϊοϊοιτιο τς φῆ ὃ ΜΙίηϊβοΙ πάτυγὰ δὲ τσ  φὸφἢ ταὐίνες ῥεϊπατία λδυςκίις Ῥαυΐιπι ὄχ: 

Μαχιγιῖς υΐ ἐπ ἰλονὶς ἀϊσδητασ 544.3 Μιείῆτὶ Αροῖοϊ "τὐδε οἰάϊε. φιἰδαὺῦ 

᾿μρρτυρῆν 1.44.0 Μιαηϊῆτγοτυηι οὔ είυτι 159.41 8 πηρίϊετος ἃ πα ππῆοτ!) ξιηδειίοης εχοῖυ» 

μαρτυρῶν 418.34 Μιαηίϊξεοτυπι νειϑί μοϊείας 98:38. ἀμπίυς ΄ τος 44.41.8 

μαρτυρρθιᾶνος 477..4.Ὁ Μιπιβτουιπι εἴξ αἰϊτς αὐάίίοτες τος. 9 ἃ του ετες ἤθη ἀρευμηδεῦδης οὐπὶ γἱεὶς 

ιρϑησούοιν οι {4.4.0 Μιπυύπι . ,. 96.172 168.7, “΄ῸῦθΘ᾿ αὐτὴν πα 

οὖς ωϑητάειν,ἀοςςηάο δάδυςζετε τὰ βάοπι Μίηυτα ες νος ἡφβ844 πλρ ς θην μροίκδιο δὰ (πρι]ο με ἢγ22.4,᾿ 

Φς;ς αι ἀπ΄ τὸ .Μίιμουϊα ΟΠ “410 πὲ. ον Ν᾽ 

᾿ς μμδητενϑεὶς ᾿ γοας 4 Μιγαουΐ ΟἸτΠ 4γι.6. Μυΐτ [ἐς ΟἸεἰδιὶν ἀϊδευτι9 417)... ἢ 

Διλτειἠιοπίυπι ροῖ τὸ φξίοπι 307 Ὁ Μήγουϊε δὰ μνυμεῖα ΜΑτγταπι 15.4.11 ἃ σπυΐτὰ ποιὰ. ἡ κ ὅθι Ὁ, 

Μεχίπιιν ἰη τοξπο οαἰοίδηι., 8).4 ἃ Μιγλουϊλφὺ Αροδο]ὶς εἄϊτα, ὁ ἀφ Μυϊιευάο ῥεο Ἐροδῆα οατῦ ζζ0.4 4 

Μεάϊυπι αὐ]]υπι ἑητον Ολτλυπι δὶ 54. Μίγδουΐδ οαπὶ υοῦθο οοπίμηφεηάᾳ, ἹΜυίΐκως ἀϊες - . τ τόρ Ὁ 

ἬΚΕΙΑ δια 46 ΜΝ πιϊτίταάσφτο κατὰ ἐδηϊοτυν στε. 

Γ΄ μέγαν τιὐρϑαῃ τορ9..»8 Μιίγαδυΐὰ παπφθαπι ἃ ἀοθείπά ἰσράελα. Μυπάυερτείςτπιοῃ ξ ςο ἀξι}}347.:8 

Μεαίβαπεε η Οτίςπις. ει σὰ ἠ ἀλάφφιν ις ἀπρθᾶαε ἰετιάπάυς 361.44.Ὁ 

μηζονριο μίμοις ἢ τό. δ Μιγοιΐα ρας ποπιση ΟΝ εὶ εὐϊέα, χΧ81. Μυηδοί! Ιοσιράς πιλησυπι ἰσείοις 172. 

Μεδίω ἐνυϊα .7η, 12 ὀἠ 17.ἃ : ᾿ ιο ὕ : 

ἄυα πυίαε ἠοταϊπὶς ἱπίυ αι ἠθ.. Μιίιδουϊοτ οαυπ, 6 408} πιιπάυεριο ἀυϊσυίαΐ 9 5.41. δ᾽, 
μένοιν ὃς ἐσέυᾶν ον 443..3 Ὁ ΜΙιίδγειίο αυϊά. Ἧ “414. Μιυρμαεὰ ἀσπο ἀἰξοιυ 42.174 

μεμοναυδνυ νἱάνὰ . 16δολ48 Μιίειεοτάσε. 463.4..4. Μυϊείοτια νεῖες ἃ τε6.6}) ’ 

Μεπιὸ εἵο Πευϑ φιοπιοάο ἀϊοίτυς 38 Μιΐαπι πος Οἰειπυὴν ϑδίλα 400. πιυτυὴι ἀκπιοπίμεα) : 186. Ὁ 

,Ζὺ . ᾿ ς΄ προάοάιοδξτας, : 17.9.4. τοῦτα ἐρίείτις Ἰρὶ ἢ ἢν 

ἸηΜεἰποτίαπι τευοιλπάς Αροδοϊι 42: Μίκοε αηΐδυε ορροηδῆῖυ. 2018 Νγτὰ ἱιγεία ντῦε ν 470,54 

ιὉ “ἴα δρίηευς φυοιποάο. ἀϊοάτητ, 421, ταγετβαταπι ν ἰπυπἢ ὁβόσοῦ 

μέμφιϑ 1γιλδι 10. τηγετδατυηι υἱηθ μη ες ἐεοιίας λει τ΄ 

μὰ Ῥαιτιζυϊδ ἔπε δὲ 4“,.7).16Ὁ μυνμέσυν βῖὸ μνέμῃ 12.211 ΤΥ οσία Ἀγοδηκίας Ἂς δ4μο" 

᾿, Μεράϊοληίει τδῖγεν χδι.10 ὃ. ψωφνειδω. 43..9ἃ : Η 

Μεπίη} ͵ 41.7.90 μοσιόνϑαν δι ἡεμδν βετιπὶ, 5478 ΝᾺ ράπίου ᾿ 1 Ὁ 

Ἰ επί ανηϊδτατε 47γιν Ὁ .-Μοβεδὲς ςοπιπεράλεῖο, αὐλὉ νὴ νὴ δι καὶ “νηυλγε οαηϊηλισισ. ἀ 

Μεηίιτα ρίο περί .4Ὁ Μονεὶεἶεχ. ο΄ 49.4.4. Ἡαγάδυε υά2 Δ12.1}9 6 
Μεπιίτί ἐη Φρ εἰκινπι 4719 Μοῤείει ἐπεπιρίυπι. φϑιτο Ὁ πειιαείοπει Ἠεδισόπιαι ἱπδυδης ρδα- 

Μεείϊιτη εκ οπξτυο .9γι14 Μακβείνερο ἱπρυ ἀἰσἰεῖα ποῖατα 4. [πίε ἤει ΠῚ γε 

εἰτεάα ποίηο αυοπιοάο ἀεοἰρίε ἢ . 30 Ὁ ᾿ Ναίεὶ ἐξεῖιπε ΕΙΣ 

ἀεὶ 9.30 μωμιάλοε, ᾧ 176 414. πεῖ ες Πεο 27. 

Μεῖεεβε ἀΐξαυε ὁρεγατίεν 494: μειχμία 9430 παιῤυδέα Ἰεΐις οὐν 4] ἀδτιν, που οὐὰε 

ἸΜειοειδεῆ δα αυάϊεπάϊ κὴ τοϊοιλάἑἑ Μοπιεπιπηὶ ,“΄σι 4.08 . ΄ 

τοῦ 4 Ὁ Ν ἩΜΜοπδεϊιοτυπι ογάϊηο ἀριἝο ολυπεε: ΟἸΝ ἰ τοιέρυο .4.786 

Μετερὰϊ ἀϊπαίτον ες ὑρία τολ]τος 30» Μοπαβεείεηίεν απαδαρ δ Μ54}Ὁ ΒΑΚΌΓΔΟΙΠΙ ΟΙνεὶ ςοηβῖσ 466..4}} 

ἢ 895 Μοπεπῖον ἤης 6 6. {Ὁ αλῖῦταν ΟΝ εἰ] ἰεραγληὶεε ΝΜ εποτίδηί 

μειψῳμνᾷν (οἰ εἰτὰ ἐορίεοτς “4196 Μοπῆταις ὁρεια μα βάτεν Εἰ ο ἀϊους 466 Ὁ . 

ψιφἰζιϑαι Ὁ ἀϊΠιάειο ἐον  471.4{4 ᾿ς Ναάχο ΟΝ, τοοῖν 

Εἰςονυμ Κ᾽ οτία 9.Δοῦ Μροοΐλθον 414 Ὁ παιλτεῖ εὐ ὦ ΧΕ 

φ ΓΝ ᾿ ᾿ ἢ } 

Ψ 

“ΠῚ 

. 



“ὖν ᾿ ᾿ ! ὲ ᾿ ᾿ : ; ᾿ ἷ ᾿ 

: ὶ “ Ἔα ἐπ ἂ 

᾿ πον ᾿ς ΧΗΡΕΧ ΙΝ. τὺ ἸΝΡΕΧ ΡΆΤΟΑ, ἑ 
; ΠΤ ἂμ : : Νὰ οὐ ρατείουϊο - ι μι. Ὁ. Ῥαγηνεποποι σευ ᾿γϑιδα. δὐάϊε ἡοί4. ᾿ , 

ἃ. ὧν . : ἊΣ νοδα! οἰ δίκα . τ’ ἄφηλῳ Ἐ. Ἡϑαρνίν... 109. ἃ ὀνειδίζων ΩΝ "8.0 .18 δι 312 εὐ φ'ν ΡιῸ ἐνὶ ,328410 Ῥαγασπηδ ρτὸ ράγαδοία . 4Φ4.1.8. μάυϊυν Ῥοπείξορπι ΕΗ Δ" ΤῊ 1ρ8 

Ἢ ἢ ΝΕ Νυαπαγαοταηι οὐἰάτιοποο, "κγ0.7' Μεμίμκαιυ ροτπρὰ πᾶν 4 οἷνεζκηδει τπυ εγοδ., 3.440 ὕτως δὲ 149..} Ὁ παρρικία γιϊᾶ ἠοίξϊεα ἀϊςίτης 10,37 ἃ υοπηοάο ἀΐξας (ς ηείςἰμ{α εἴς 

: , ᾿᾿ἸΝΑνάτεατυ ὑδῖυσι. ἐπι. τ 446.16᾽ δ," νυφάζων. : τπϑ,34 Ορυε θεῖ ἤτ{ος ΕΣΈΤῚ νὕται ραγηίουϊα ἊΣ 42.218 πορρεκεῖν 94οοα τλρβκοιν ἰυιὴν 
Ὄ -Ναταιοαμδ εις. τ" .142:38 ᾿Π σμις [)εῖ αὐ ιοηπιμῃ Τρθε, αἰπιρφυδν ἣν Ρ0 διότ ἿΣ 193.1ἃ Ῥατορίε τχ9 Ὁ. ρα}! ἀεΐοςηπι: ως φη,ᾳ Ἰλὰ 

: Νε ἀκ ἀνθα δ τοίη ιζ4δο α' Ὁ ἀσειαϊας ἰᾳφοιζαίειι᾽ ὅ4.1 4. ἀππὶ ΥΣΥΓΥῚ ἕνας ρτῸ νοινύτο 46.4.5 ναῤῥεσίᾳ ΡΙῸ σαφῶς ᾿ς 18ρ.4ἃ ΓΝ δάιερτως τὰ γεγο) ροίς τηϊοηδλιηι 

' ᾿ Νατίδρτοπυς ἀδ ΟἸυΠὶ τοηταξσαίδιι8 ὁ γἠϊιογίητον οὐ αβτίαταπι. 75.158 ρα (μαΐ}ὰ Ράττῖν ἕν ᾿ Ρ πεῤῥησια ρτΟ ςοἰςδεῖταῖς 487..ἃ ἃ ΠΠοτατίοης φφφ4ς Ὁ οὐπὶ φυΐδυε 

Ι ἐὔχικ : κεν τ. ΦΙΜογσηιης διορίιδηυς αὐ͵ιθϑὰ, γι κε 5 Ἐ (οι ΑΧ ἨϊετιΔίεαι ὦ 319 αα, δ σαῤῥοησιαξεῦται ἀϊειΐπεις Δροξοίί 417 Δροιϊοὶις Ηϊετοίο]γ εὶς νειίλτις 49) 

Ν» " | ἜΣ Ἰνφείλητοδ  Ποέιι8 ἀνοαςς 478.2 4) Ὥ' ΜΓ ῥΓῸ ΠΟΣῚ 18.4.8. ορερὰ Πεί᾽ γ2χυ χγὺ Ῥᾳοίρ ποπηθ.͵. 240.19 δὲ ΤΑΡΝ 31} ι8 : 

; τὰ εν γαίδηφηὶ ἰοξιις ἀδ. διισθν, ̓ 943 Οὐοιπγφαγο ονᾶτς 4μ14α. ρει ἅς (αὍλ νλτοι 4,74 λεῖα ποπῖςα 3ιρι1ν Ὁ παρουσία Δάἀιισητυϑ 13.314. ρϑυΐμρ πγθςγπλπὶ ηδυϑ,λτίφηςηι νἱταπ- ᾿ 
Ἵ εαὐφὺ. δι , το Οἰιγηξι 0 πῖρηνι νίρβ 85 ἀξ ν. φρόρὰ θαΐτις (οἷς ΕὐθαΒ.....,. 406.20 0 Ῥαοὶο δοπῖσῃ ἀρῃ μὰ Ηεδγαος 49.124 Ράγγεϑ ρτὸ τορίοπς 7 ἀΔπ) ςεπίει {7ηο.γῦ 

Πὰν ᾿ εἴ ΒΕ ρος ΕΝ  ῊΕ ῊΝ πεμν, υϊδείοηος. “ εν ἀβς το ϑρόταρτλιρασοζοηδ. - Ἐ816 ἢ πρδλϑες Ομδο βαρεῖα 420.18 Ῥαγςιρίιπι]οζο ποπηηΐς {Ὁ 20 δάιοιίι Ραυΐυπι κα] ηνληΐα 491. Ὁ 

᾿ ὴ Ἂ τι δν Νοο μία ευτ νοςέπτιτ ταις ἀοδνενενῆς ΦΡΒίαδοιος (ρ ποβαβθεοε γοσᾷῖς 1:2» μοι ρὲ φραγάτοναιν “Γι, δορηχα᾽ ἐς ἀϊπηι 45.4.1 Ὁ Ῥαττιοίρίνιπι τείο!υντυς μὲ να 177 Ῥλμο ποῦν Ἰμαθιτάςς ςοηςο υηι 476 

ἷ οἷ Αρρίδο!! ἰ᾿ ϑτσθο, . ὁ .ν. ν, μι 4 ΘΟ εόλανι." οι 2.93.1}. οροτ ἸΓ τι τατις ΡΝ 91 ΠῚ ἩΜᾺ "4879 814 ; 

πιο ὐδῆν τὺ ηρερίπρας οἤοηε ποιίογαηι εβοα6. δι ΟΡοΐιρ [ταἰ συ" κἐδιυγζὺ οροζυηι ππρθο νον ἩΝοΑ ἰαρῆος. 16,6 ἃ Ραττὶςἰρίᾶ Ἰοζο γοτδαϊίαιπι "ΤΟΣ δ ἃ ἼΣ αυδττῃς ἜΣ 321} 

ὩΣ ἠροαίεες δι εὐλέξιο - ιϑιααν ἐὰν. δόριε. ΝΣ ραν ἢ ποία ουσηρκηῖ 3ιϑὲὺ τόγευϊὰ ριορτία 42.1..Ὁ φατε οριοτιη ἰπ ΤῈ ἀἰφηιβολίᾳ 469. ϑαυρετος φίττο ἂμ 19.210 Ὁ 

ἱ “Ναχρίειρίιπι ἢ ἰ δντο Ἀὶ Φἀφομῖμν ΓΊΤΤ ἄρας 279.29 ἃ Ωρμογάρι ἐϊθο 4υΐ Ῥογβιθηεῖ ἰὰ νληι"ς σα δέον δὲ πῶς ἄ: 19:..7Ὁ 408 Ῥεζόατε ἴῃ (45111Π] 404..4 

᾿ περξιδοῖνεν ἀπ Ἢ »ὅν»όάι Οϑιταζζατόν εν. λὸ. 4. δασὺ 379.18 ' τῶι νοζαραΐαπι ἀπιδίβυαπι ζφ9οα βδιτίοίρίο ργὸ τευ ϑὺν 167.15 ἃ Ῥεζζάταχπῃ οτἱριυαῖς - λχλ 0 "ἡ 

ΤῊΣ ᾿ Ὡρβάσο ἀυρίοχ, ΠΩ. δίς ἐδ εραι ρα ὥπο- Φρφοιέςξης “οἱ 1417)“εὸ δ ΟΡΟΙΓΆΓΙ} [Π Οριις 1)εὶ ὀρ εἐδηνὶ γ.48 συλιγβοισία ἐφζ Ὁ Ῥάγω! πάείος 8γις  ρούζαῖυῃ ἀςθιτυπι ΕΉΕΥΝ 

: ἡ φρβια, εν αὶ μι Φοείάετα αἱ ἀσθηο ἀϊεδητυτ ας 47 Ὁ, Ορετγαείο νπῖσα Ραττὶς δὲ ΕΒ)" Ἔρλ.,02 πᾶλεν ὈΓῸ σὶς τουτέσω 175.7 Βα ρᾶγι! ΟἸΎΠ ἀϊοίρυ ! 43.1.7 Ὁ. Ῥεορλταπι το] τὰς πη9} 

᾿ς, αδο ὦ ἢ ΡΝ ἐς οτγατ πα, ἀρυφμοποτι Δι «Οοὐιήτατιο ἀοηογαπι ἴδ) οῖ «δριῖδα, ρρε: Ἰρ| ἴς οόνο "Ὁ Ῥλ  υπι ἀςροηςης ΟΝ ας “16. Ὁ οι ἘΤΈΡΒΟΣ τεπιβολὴς Ῥαυΐὰς {67 Ροζοξτυηι χἀαόοτα) τεδάςατίαπι ΟΠ τὴ» 

ἜΣ ὶ ω τρί ἐπε ιν: ψ'" .) ἐμ κὲ εὐχκδ ὅτῳ ὁ 15 ΕΙΣ φρείλμ ἀ ὕφλοντες ποὺ τς Ῥαϊπιύίτος (ςογῆπι ἃ ΟβΟ 41437 ἃ ἴαμα," 438.6 

᾿ ΟΝ “τοῦ . γ ὁ ἄλιαις ἀιὸς ἐξενν θην δλ2ιωσ Ὁ Οριβιδιποι βρεπαίπν. 2υῦν 8 Ὁ Ῥλτλείςτιι5 4“ νὰς πα μπαϊὰ ροϊδιπι 498.13 4. Ῥεςοατῃπι αυοάιις πηοττέ πιρίστυτ 22.3 
ἃ: νὴ Ὁ Νειμο ργαραὶ λμδίι “ ἰ 444. τ (ὥευΠυς πιαΐυνδο νυ 1. τι ὅς πρηνῆ ὀπίδρ"" ἜΜη 189.1γ8 φαμτονλα 177.1 4 πᾶστει ἱπάςβιῖτὰ ράττίου]α 4.48.123 4 ρερράτυμη η0Π΄ μμαοίτυτ! 11 Οἰιεήδως Ὠοη ' 

ΓΝ : τἶοι δι καινὸς 4 ἐὉ δι Ἄχ ΦΘοιβιέιπαίας.. Σ: 17γς 18 ὅπλα . 2δ7)λ σἂν ηἀς πίτζηλ λοι, Ὁ Ραίζατελρπος Ομ ει Ρεῖτις ἱμις 446 νεηίεε “41.1.50 ππο 

ὃ ἜΣ Νεῆρημηὶ 4[14Δτὰκ  Ορυΐος γιὸ ἀρυϊο᾽ Ὡ6. 7 0, φιρπιοάσ ὅπου ᾿λλλᾶ σῶν 117236Ὁ᾽ἁ γ . Ρεζοάτυπι ἰη δριᾳπᾶυπι 61.118 ἤ 

᾿ “ὌΝ ηεἰξ εὐ μὲ ; τς δαὶ» ἡ οιις Πνοσὶς ὀχρλιοατίοης μοσζατίης. ὅπως ὦ ρτῸ ἐπειμὰν κΑρόνλϑδι πᾶν ρτο αυσυΐ. 28.9.27 Ὁ Ῥαίοιια ςασπᾶ 418,25 ἃ βεζρᾶτα ἀςθίτα νοσλητυγ , 4839.1.8Ὁ ᾿ 

ἮΝ Ἵ πε(οῦυς. ᾿ 36.165 δε" τ διά, Οβοττιννταζα, ἡοῖςε 4:49 τὰν 34.1.8 ῥαίς Βα [υΔπογηλ 43. "ΠῚ ὃς ἃς τταά!- Ῥεζζατυπι ἢ δριπΠΠΠη ΔΓ) ον γὲ δι᾿ 

,ς Ἰδιιτίο -εη τα Ἡερταὶ εὐτριῦ . 385. ΠῚ ΠῚ {πρΊοχ 31:.χ8 Ὁ ὀψάρμον Ρηοιο σ, σοηιίς 446..4᾽ Ῥαηίξ “χηγιιόα τίοπε Ιδἱά. 1. . " 

᾿ ; ὍΝ ΠΝ τ" εοντος ν᾽ φαιμαι οποι ὸ φασηγοίο πιροληνις 24. οὐκρια ἡ 1)7γ98 γμπίς δὲ Ρόοιι «πσαϊουίε ἡμδαΐοι 318. ραίοϊνα ρτὸ ἀξηο' 317.19 Ὁ Ρεζολτά ποη οἴξε ρατία 22: “Ὁ 
-- Νόχαν ἐπ᾽ τες 89. 75. 418 : ἐμ ὴ λυ ὉΡ ᾿ραίςμα ςεἰεδτατυπι. ἃ Ομπ το 154, Ῥεζολτα γεάίηλετε οἰςοπηοίγ αἷβ λῆδις ρ΄, 

τὰς Νιςαΐ. Ἄχι5, ποῦ ὄἤςσας πους Ομ ἡζωπι οςμ}ῖ οἶλῃ ἢ 8ζ. ἀροιτι φ4Ο0.ις ᾿). ὀφτε ρύο πρρρ γι τον γδι).1Ὁ 8 μοὶ οαϊο. 380. ἃ διλ δι Ὁ Ρεύζλῖδ νξδ πὶ χα 14..9Ὁ ᾿ ' , 

, τ ΜΝ ει τβ του" -"- οὐ! φίαιπὶ 99.6 ᾽ Ομίρυ!α ψυκὶ βιετίης χάνι ρμπὶ ἐπί εὶς. σμηυ φβοιτα Ράϊοα, Ρῖο ἅ8η0 21.184 ἴῃ ρεσςατίς πλτὰϑ 201 4Ὁ ἊΝ ι 

 " ; ὉΝΙφοφοηνς αϑαὶῳ Ὁ οουἱι ἐοχτει νοεῖ πηλπὴ} 5. ἀοχτγᾷν Οχ Τ0 1) Ορίιμ “τὼς ᾿ τόϑυο ἃ ἁηὶς ἤς ἢ ἐπ σατο ΟΠ 385.444 (οἶνα [πὶ ληἤατίο 1.4.3. Ὁ Ῥεροδτοτιρτο ἐπρίο 401.3 8. ; 

τι ΝΎΠΠΙΝ " οἷν. τίο οὐ 5.  χάφ6 ἢ ὥρα 7117 ρΑπὶς ἀϊοια, 18..10 ἃ Ῥαίεἰλαϊὶς «στη σετοπιοπία 8διχο Ὁ ψεοζοδῖοι!β ΠΟΠΊςΠ ᾿ΑΌΣ21) ᾿ ᾿ 

᾿ Νά δι οἰδυ αν 2 ᾽ ΘΟΩΪ ρτο τοῖο βιομνμινς μὐβοηΐο 3.49 ὅρᾳ γ"δβα ριπίς ρτο ἀοξξείπα . 332.314 ραίς μα]ὶς [ε{πὶ εἴτας " μ4.6. φεζράτοτος Δη Ὀεῖῖς αὐάίας 4025 ᾿ " 

1 ΜΗ αι (οἰρίο, “5 4τ8χ:21 Ὁ Ο(}} ιντοητὶ 2,938 ἀ ἀ Ὁ 4 ὥρᾳ ρτῇς πιοιηοῆτο 41.188 ΡἈηὶς ρταίοτίρει φυϊ 30.47 Ὁ ραίςδα [κἢϊ ἀΐες ἢ 41.184. Ῥερυηία ἐνεργὸς, . 317.15 ἃ ᾿ 

πῆς τς πὰ δὰ ΔΗ ἀὐίχιφ (ετπισης μέλη) φάτ γς Ὁ ὁΘου ν᾽ γιάςια δὴ λα να γε τοιηροις ζοι 108 Ρλπὶ; αιοτιἀίαηυς 30 ἢ δ αἰξμᾷ τγαηἤίο 438.3:.2. Ρεσιιηία: ἀρρε! το 197..0 Ὁ 

' ἘΣ "ΙΝ ἈΝ ρλτι πλραγοιουϊα ἢ 147 2 ὁδὸς ἃ ὥμσις συ ηῖ (γΌπ Ια ,αὐδιυ4α Οὐαομὶι νοχ 9... ληὶς Υἱτ8 480. Ὁ. ῬΑΠοτγοι]ς πρβίκαι Αἀρίον {1.28 Ὁ Ῥεουλτία ροττᾶ 369.19 4 " 

, εἰ ΤΣ τοὶ Ναφτα" : δμ3ξ Ὁ ὁμοῦ νον 00 (δα μι ἀρεριαϑυγ, 461. ὀυχηρ " ᾽: ΜΗὶ , βμαΐς ργο χιρις εἴδο 461.) θ᾽ ῬΡῬαίως, ἢ ἱποηΐια Ὁ  ὀ6ᾷ473.:34 Ροάξε Αροϊοϊογυπι ἰλυᾶῖ Ομημεις 4ις : 

Ὁ Ἂ ͵ : ΝΜ ματαίους Υἱς .371. ᾿ ὁβξεηάοις κρεετκύπ φν “ 16,2» "» ὁὀρκίφωιν 1614} ἢ ᾿ Ῥδηις νίαις 38,.16 ἃ Δίας ᾿ρίεχ 441.9.3 τοῦ. αυΐς (τορι: Οἰιτίῆι ἰμ νας ἰο- 

ΝΣ ΚΠ 1 ἢ τ Ἐς γπος τὸ, “6340 φηποάεις αὐδ λόιαης νι ΔΆ 3.1. Οτάιπατὶ κά νίταπι στοιμαπι".͵ σιδϑ ῬΑθιοίζυ]ες λ441οῦ ΡῬαϊογνηυς͵ 405 44 τίοης 417... 

Ὄπ" Νος οἰκο ἰαβεεία τ7.α. ΟἸεηάι ἰὰ ( εητο 43,1 Ὁ (Οὐῤιηὶς ἀππανζεῖο τατογ. Ἀρο ζοΐος: : σανυρμα οι 3.140 γαϊοταα) οἰβείαπι " 404.1} ἀρυὰ Ροάςς ηυτείτι 152.12 ἃ 

: | ᾿ υϑῶν 178.2 Ὁ οβοηά᾽ οἴμοι ΠἈτήϊο βου, ϑιὅτα. 444] υ᾽ . Ῥαρήϊα Δ δοάϊς δυάίεηἀϊ Ἰοβας » Ραξζαπι 1,749 δ ρεάμπῃ Ἰοτίοη!ς τῖτιις... 41).24..ϑ . ; ὁ : 

᾿ ἊΝ Νρρρη ΠΝ ει 2.4. οβοπάίοια ΞΟ ᾿ς ὅ φΦιῦ ἃ Οὔροηος ἂς Οἰο 4710 : φετασμα αυϊά 3 αρὺῦ Ῥλτεν Πές ᾿ πὐφ4139. δ᾽ Ῥείεγάτο. 25.540 ἃ ᾿ 5 

πο" οἱ ι ον ἩΝοιῶςη Ομ  Ι δαρεὶῃ ̓ς, 46νδα ΟἸξδι τΗροείς εἱς νι ομεηίλης 87 ογίβοοςς Βα νσιπατιις 9Δ}8 παρὶ τινὸς τς {φι|42.4. βάτο αυὶς ἀϊκάταν Ηεῦταῖς 396.30 Ὁ πιράζειν ἐς ἱηΠἀϊοί ἐχρ!οταϊίοης ἀἰοῖτα ες εἰ 

ἐς πφιῆςη Οὐ ς όσα, 5 ᾿ Ἑ ὀργή υὰ λοι τὰ 4,38 ᾿Ἶ χαρῇ ϑυοᾷ 381.25 δ᾽ Ράϊεγ γηι18 Οἰιε {πὶ ὃς ««ἰεδεπείααι 4414 ιδηλδικόῦὺ ᾿ ὟΣ 

ἱ ΐ Ὡοιητη ἴ)ςὶ ’ φ 17 πα ΘΗ τη οι Πον εὐπίθον 88.21ιὉ Οἷς νοσαθι Πμ τοι 64 ναῤὰ ΡΓῸ ΑΔ λον. ἀπ ᾿ - πεῖδφν ρτο (μαήεῖς 477.28 ᾿ : 

Ι [ ἸηπΝσδνοη Ῥοπιηΐ αυοπιοίο βαρτίτα-. ἸΟ ΐξινιε Οἵα παρηπῆ “ΜΝ τεοίρομάος. Οερλτις δάμη βιάτῃς 1874 Ὁ παρίζασις 444,3} ῬΆτοΓ ἀμίροίνν φιονοδο ἀκιετος "96 ̓ σϑιῶα 476.340 φ Θν 
τ ἢ ; τίηῖ Αρδιιο ὶ ς ᾿ "423 4}4 "Νὰ ἰς ν ὀρϑρίζειν 4,7 λοἃ ' Ῥαιδοία φιὶάᾷ ἮΝ λοφιιὰ ᾿ »8 υ πειδαρχϑιν φυϊά ηε ᾿ 4731 ᾿: εν 

ὴς τῇ ἊΣ ποιεῖν αἰατιμτι βοὸς «ιοά (ξυνέπτυγ μο- δὲ ᾿νια Ομ λάπις ς μα Ὁ ΒΩΡΟΣ ὑτο Ῥτοιιςτδο 24.219 ἃ Ῥᾶτος (Ο]υ9 γοπι γου9 430484 ηυὸ- Ῥεϊαριληὶ τὸ Κ]]απτυγὶ 4153) ὃ | : 

. . 2. ᾿ : ει ΜΠῸς 458. πον ; 747 δ᾽ ο5 γιὸ [ρυΐταῖς ἰσηνευς ΕΝ ὁμιΆθο]ὰ 76:18 τλοάο Ἀἰλ ν β μου τ βώμω 37: πίλαγε Ἢ 8730 Ὁ 

Ἔκ τος . Ἧς ποπηίοῖς ἱπιροπεμϑι! πὰς ἱαττί τα σά τὰν ῥδἴκνμα ΡΓῸ οὐτξοῖς “071. ὧς μαίτιοι “ Μ.38 γωθοίας αυἱά' .6410 ἃ δι 65.18 46 Ὁ δι373 ἃ ᾿ Ῥείαψυς , ᾿ τά. , ΤΡ 

κα δὰ ν : ὸς 4 17 Ὅ ὰ οὐκία Ρτὸ ἄσυνο, 16 19. Ὀ ὡς βἴοόπος τ ν..0 υν τρρκρλ ον ᾿ 249..8 Ὀ ΡΑττὶς ἐξίωσις 173}. 16 Ὀ σἰμπήν ἢ ἤης ταία νίιγρατας 9.16 ἅ Ἷ . 

"ἡ πόρμῃς θροίϊείο ῥοιοίεἀτίς ἰοϊιπιοκ οἰκονόμος ὦ ͵ ψ9ὲ εὐν ὠζρτο ὅτε νο] ὡςν ΠΤ Ὁ πρρμαλόν φυίά { ; 4538. Ράττςπι (υ Ὀεῦ Ομηδυς γοίᾶς 370.170 Ῥεοηάςης αν γέ .320.2}.0. ἃ | 

. “Ὁ ᾿ ἀἰκάκνκοι ΝΣ - 4931 δεγτὸ χδὸν 1δ1.38 κιρχρλεῖν γάτα ἢ ἘΒΙΒΟΘΙΠΟΔΕΝ 5. ῬεγΡαῖγοπι φιοπιοάο νίμας 484.252. πόντος 9.4... Ὁ ς ηωχοὶ 94. ᾿ 
τορι Οτητι οχέϊροις 1933. ὺ δ “ΟΙοτμν (γγν ο]υηπ αὐγαῖς. 1456.3.}» Οερτο ογρνοης 89.418 "40 : Ῥάτεν πισηάας!} Ὠϊαρο ως, 3973 Ρεηϊεᾶς 228 τ 

. Ἀ ἀρφινλ᾿ : πγης ἱπε ἐπ τταπι τσ δ Οἰκυ]ο [Ἰπταθ αι τίτιις 135. ψεριμλουϑεν, ΟΣ 0 αιϑιηι ἃς πάϑη , φιδχ Ὁ Ῥαητεζοίξεε ἀΐες ἐοπιρίει! 41.146. 

! “βοΙΙ ΘΟ ὍΠΗ ργαήϊςαις. 109 244 ῥιπης Ποῖ συμ Ερμοῆις χροὶ ὅρια δεζισὶ ᾿ 414.ἀο}» ᾿ ψαρκκύηδήν 339... ἃ ᾿χαδίγτὸς 08.14.8 πεποίδησις οοιηςθ πληρφιρίας 277. 100 

. ποιβιῃς ΟΠ νοηξιγὶ προ {πὶ . 4406.1) ἢ - ὅσυν ὅς ἐλμῶων 2.0 ὺ ρα δνλμα 3410 Ῥαὶ 440.16 Δ πέρριν Ργὸ (ξοι!8 17.400 ᾿ 

1ὰ ἀπανω οι μέ νεμίτο, 2η5. Κα σπίμῖς ραττιοηα ἱηἀς ἢ τὰ τραο ἢν ὅσον μη μ Πιϊτὸ ἡ οἤταδι ᾿7γοὺ ποιλημεηζο φιὰ ΗΝ Ὁ Ρατί ργο αῇβρὶ μιρριξίρ. ᾿β18111. δέρρν 377.18 ᾿ 

Ἀ: 3 ΟΥΠ ΐ τοιγατιο ἡ 4117} ὅδ. . 1:47.Ὁ πρδῆνπ 14.134 ρᾶτὶ ΡτῸ (ἀρρίιοῖο ἁΠΠ οὶ 429.16 ἃ. αἷαμν ᾿ ᾿ 47:12 Ὁ 

πιόηήης ΠῚ νοηϊσαϊον φίδυψοριο. Οἰμπηϊν νογίτᾷ »το τοϊατῷ τιόμιι ὅπ τ τὴν 6448 παραδιδόναι Ἴ23,,.4. πω ἀνμι ἸῺ Ῥιοίοι δε ἰδοίαταιίν γ1. Ῥεῖςεἶϊετο 50 58 

ἱπι “ γδις 4 Σιἃ οηγηος 144.8ι0 δα ΠΕ ἜὌἜΗΣ μαρκδδοςς ΠΧ ν ., Ῥεγάϊειο αὐ [νοπνἰίδυ, 3688 

ὶ ἡρτ Ὁ “ ἱππομηπεϊ)οπίηί “ὃς τοῦ σ. οἰμπος ἃ Όοο ἀοίχὶ 4-- 381.2184. (ἢ ραιτίοι ας. ες λ66408 πρλξξα τιν οὔϑαβὰ Ῥεδηρ οὶ 7οανν Ῥερβδξτυν 94,6} ' : 
ἀντ, Νοῖὴ εμ ἬΝ, ἰγϑιρα ομηςε ποιηϊηες ΜΠ αἰηϊπατὶ ἵμιιςο 40. ὅτι ματτίουα {πιιευἀτηὶς͵ 2040 ψαρβγΗν ι ᾿.98.37 Ὁ δὰ ΟἸεικὶ ͵ τός.14 Ῥερδῥθοπὶς ἀπαϊοῦα ἤοῃ παιιαἹίταν το- ὶ ὔ 

᾿ : ΠῚ ροϊὲ μια μος .Ν 37).14.ἃ πιοίίο πξαπταν 4471 οἴη νὸ τίτας, ΡΓο κοιϊα ς 1644 ἡαραλημζιειν 1),.8 ἃ δἴρυοα ἀὐμον δ᾽ διείιειπαμι 4821 αυΐϊητὺν ἴῃ ΓΗ ΠῚ 30. .2. 

ΓΟΥΝΝΙ ἀτοπὶ οῃ δ δία. 5993.46 0 ἀπιιφεβοιπίπον (αΐαος Πα αισιηοάο ὅν ολυδί νέην μάθοις ΡΝ Ταρακημίμνοι, δι ποκαμζαδειν .. 4.418 Ῥδυλιποηευπι ρετοίαϊη 7.00 ἀρ λγλνν αὐυληάο ἔς ἀίείρυ!υ 16. ἐκ 

ὡς; γοσρί δε ἡιΔ΄ 9 ἢ ὃν. 411190... γε δίλεις 451... ὅτι ριχτυιαις νις ᾿ς, 4116 ἔα ἴον Ρτο αἰυπηετα 16.4.Ὁ Ῥω Πίρος, δα νίκην ζἀηννν πάθω ἢεὶ κᾶοι ἐκρτα πα ὰ ἰοιππίλης λ8 

και ᾿ ΝΝοῖϊας αἱ πση ἡοἵἵε ἀς Ὅεο φιοπηοάο οἰημας ἰυ οπεῶν λίδοτς ἰὰ σαξαδιλ4.}} 2 δε Ῥαττιςυ γὶς «ὠαηηρεῖ 4733 ἀγγείοις ΟἸ ἢ ὀρίλτθε. 42.115 8. Ῥάυϊας δὲ Βαγπαρὰς Ἡϊεϊοίσιγιπιαι καῖ ἡ Πρ αὐϑάι ς ΟἈΝ ἰΑπί ρ Ῥριβῦι γοζαῃ- 

; ᾿ ἀινδλεοις Ν 471 πὰρ ἌΝ αιυδιίμν, 4141 ὅπρτιο ΓΕ Η 9.4.0 ἐνρευμρίοις ΠΙ͂ΝΕ 40. ἀίολης .44 {42δι44 ᾿ Ὧ}0 

δον κὰκ ͵ Νυοξίωμα Το ἐὰ ομηβο, 380,40 ἢ Οἰπηί  Βτηῖο τοιπιμ! ἐγ.44. Οὐοὶ  ἰσεπισποι ς Ν 6:108 322. κω δυ]ὺν ἀτῆοίων ἐκᾷγθων, πῖον ΤΙ ἌΡ ἍΠ136 Ὁ 
! ἢ αοιϊεία: (λιν: οἰνισέϊυ,. Ὸ38ι.42}0 οἰμαία ΟἈτΗϊο δβῖδε (ς ΡΟ Ποςτων ἀάμυ- οιἱοίιπ νει θα ὅ..ἃ φαρμη π)ην υϊά΄ " ΤΥ ἀνίαν υοὶ ρει! ἡ, ΤΡ κ τὶ Ρ 

᾿ς ἱ τύ. ἦδνοια Πππρυα’ς “να τιϑι 1.4.4. οτίαπν κα ἰοδαιαπλιὴ αἰ οῖς ὅν πιριπορθ τῳ ᾿λρλϑ 8 ἀλὺ φοβεῦαι 4 δἰμρ μενα τὰ με δὰ γί ὑσὼρ ἣ ιἿΑ εἶ 
συμ π Ῥ ΠΌ ΓΑρηο Ὁ οἀνηὲ πιαἰοἢατίοα Π γα. 4667 0 Ουΐνς ρογάπτα 884 ΠΣ Ἂν εϑαλῦ πὸ νὰ πβ ΕἾΣΙ, 
ἽΝονα Πἰναν Ῥαΐος χοῦ οὐληῖῃο 177.14. οὐεΐη εις 406.108 δὰ σευ 8 ΠΟΤᾺ 4:85 δ φιορθιαηὶ εχ ἥδην (ξαρρτομαίζε δ. με ϑα “ι ..,. 3.733 ἃ ᾿ 

ὌΝ ἐλος φ4344.64. ὉΠ} ΟΠ ΕΠ) οις ὁ (δια οὐον ΟἸπΠΠι ραίςοεις Γεῖτυς δοῦν 446 σαρατήροσιν ΡΝ Ὠεϊ ΜιΦιῖΣβ τοί ., φδδ6λόᾷ δα ν ΟἈΠ7.54:0 ; 
᾿ ΝΟ Πα ; ΚΕ Ι» αἰπηίφοιοθηα ΠΑΝῚ ἡ θα ὧν ἀη ναξυει. ἰδ. ψαρμτγγῶν ἰμ νἰτίο βοξιυτι ϑλ14. Δ βαϑ ας φίδωε αυὶ ἰαὐϊὰ δ 41 ὁ ἸΠΝ [ἴο (εὐρέυτας ἴος 4ὐο}} 

Γ ἂν ἀνύδον ρουυμαιθμν αὐἱε υςποζυηειη οημρυϊοηιῳ; ΠῚ 1ήλιχοα οὗδος ρεὸ πνραβιοεις ποιπίηίνυν, 441}Ὁ περ μηω δι ϑανηχάνεν {81,28 8 δὲ ραυΐυα ῥτειυγίοτος ες ἰυξταρ εἴξας τἰῃ Μὰ μϑιβύμει κἰιεί τὰν ἰνϑηι ἐ , 

ἀλοφοπ ἢ ὃ γ}ῖνοι ἰδ δ} νμολφγοὶν 4 . " "Δ οὐμψιι οἰϊίινηι λ04ὰ ΑδνΆ 41.3.3} με 177 ] 
᾿ Ἂ ζ πος νι 8) ΑΝ ξθιφν ῥελδοιν ̓  ὙΘΗΗΡΝ : εἰ " Ι, ΣΝ τὶ ἀν εὐ εν ν 446 Με επεῦφὸ (ε μοί (εν, [πα Ὁ θά μίας ὃν θῳ. 417,47. βεηε ιυτίοδει ἼΤΗΝ ΔΌ28 4 

" ος ἢ ι 27... (ἃ ἐμοογίερχο ρεοβιετί 3740. ρὺ γυἱοιιοβαιι, 6.4 ἃ πιῇ , ἐμῷ 410. 4 ραυΐμε ἴα Ρίναγι(φῦ πη ς ἀρ δοίσίι 64.160 «ἀνιεδῶφιν λυλι} 4 

᾿ Ξ οὐ Νυ (οἹυεῖα ν᾿ ἱ ἀφ νὰ ἦν ρῖο εδοὶ οὗ νι αἱ ΝΣ μα βαιειςη α Σ Μ48}} “δ δι, Ἢ βλυλην ἀχοκολίιρ. 49} 4. ἡρωδὰ οίυφ ωἰισαμν εαναάαπεία δια 

-- "Ἢ ἸΝυιρίμε ηἰΠδιιῳβοαπαον,ος,. ἰφφαψ ἐμμίζων (5.44. ὃ  ρβεμοια τπιοιάππι ἰωνοτοβην γ7χιΑ. ν᾿. 

᾿ κ᾿ ἐν : ΓῚ  . ΝΣ δ: Ὁ Ν ᾿ 

ΚΝ : πὰ ᾿ 
δ χρῖς τ ; Ψ . : 



ε 

ρος οὐρά δαυλοὶ Ἐπ Δ ΑΎΡΣ Ν 

ἸΝΌΒΧ ῬΚΊΟΆ. 
᾿ ψι16 Ῥδοτὴ ΕΝ 

ἀεγηίοανάεω ὁ γγ 

μη 

ἧς “μῳβ«μἶ τ. ΝΕ: 

» 

δὼ 

Ὁ ἢ 

81.176. πεννρλι ἀε ἀϊαδοῖο 16. 6:9 ἀναμοιῖν 

αἰμοάο δι γλίφ΄. 44.428. ψιύζγιδς λίγον ἀϊαοτίρος ὅξ. ὙΤΟΡΝ ἡμ ΕΈΟΕ “ν.-.: 
ΕΠ ἰϑεπι φιοὰ πλέεν ᾿- ἀνε τ πὰ ἀνθνθμς ΠΕ Ῥοβείίεκ Αλγομίοιιν 2470 

“6 ἐμ φυλακὴ κὰν οἰτίῆςος ἀυο τηλκίτηἱ λ47.λοῦ 
ἄσὰὸ τοἀυηἀληεῖς ἼΣ φυκμιὴ Ρῖο οκὸς τὸ 4.4 ἃ ἷὸ ρου! [.δ]}}9 Α70. 188 

; ἘΞΑ Ια μϑεκια Ἀεὶ " γμλαμῤ ταιοεῦ “6γ.7ὺ Ῥοτεῖ φιοπιοάο Ολάαταε Ρανςτίης,. αἱ 

᾿ ᾿ 1.9.4 ΨΚ 
μια Ὅς! ποι ορροηίμας πο ἐμ τινε δι σιωτομεν ἀίβοτιπς 2431 Ὁ φοτεὶ αισπιοάο ἃ {ιάδαὶν πυτείσεηνο 

μοι 1.4 Ὁ πήγοσνε δ᾽ πόλεσι ἀϊδετυρε ἽΠΦΡ ρέῃ Ρ ἀγόϊος 
ἢ ͵ ριοὉ πορρᾶν ' 

γκαδηφ ῖμιο . πο νὴ τὶ δε λίρα ν΄ ' ἀμ τὰν : πρέαμι δι δένει εοηξβιηάυητιτ Ἰμιοῖ 

4γ4. θη] Αεὶ τοῖα εὐ πιο Ὁ τῇ ῬΓοΥδνα Ὁ ͵ ἷ 
ἐμήρχεμρα αἰ ΤᾺ αὐτά: δία οἀπιο ηῖς Ἰολθγεἰξταθ 11.64.8 πορδύμθνον 9104 

ἔκΩ ΑΑταπΝ ΔΠῈ ϑίο ἀκοά»θ Ῥιηλτο σληδυς ἐγλάίτυ:- 21.9.1. εγαὐμίμνε ΡΓῸ ἀπερχόμῆνου 50 

ἐπηίδαπι απθϑαςς ἀρυά Ἠούίαοι Ῥίηπα τοπιρὶϊ ας ἀϊολαια, ἀἰ6. τὸ Ὁ πορνϑήκ. ἀὲ χ(ι] ϑεφοῦ 
ἴ ὀγεῦϑῃ ἸΏ Ρ εἰροινύδω ξγελῖἃ πορνία δι πυρνδεϑεῃ ἀδ λάἀσϊτετίο. ὃς 

"166. ἰῇ 169.12 "408 ᾿ 

νρθενότο ΣΝ βομδο ἰκῆνς ἡ ΦΠΟΔΠ} " 4οο.16 ἃ πόώμοσιι δὲ πήμωσις ΤΕ 143.198 

λίρα ππιηκτις υα ἰα αἰ συρίαπι δικικδΡειί ..86.7 Ὁ πώμέσις ἠ μοθὲφ ἱποῖαπε ταῖν 

γεποηιης αι Δ 48:4 δι δ πηρικὴ ὴ 1: " τοι ὁ ᾿ κοτθμι᾽ τυϑὲμ 
ῥπείοπαπιηι ποπῆμιης ἀοηϊπιοα τα τὴν ὶὲ ἐλοίονααι πε λ καὶ φἀταίγδητίς Ῥατείου]ὰ ὅμδὰ 

Ῥοιίοπατιπι πὶ τἰο ἀρυᾷ Ηρα δ. πλωᾶν Ὁ 34} Ὁ τς ῇ : ον γβθΝΝ 
4|35.5. Ῥίαπυς,. ἩραΣ.Β᾽ ἐς ἸΟδΕῖν- τοτοτ 43 

Ῥοϊδίδεις 46.1.10 Ῥίλτεα ᾳυϊὰ ἀἰολητυτ 29.324 ὑπ 5 Πα τβδἐδενν ΠΕ 
: ἐς ἤϊες αυὸ ᾿ 

Ῥειυ(ίπι διρεταιῆπι. το ἘΣ ΈΣ ἘΠΕῚ εὔπυειδοι ἐς οοαμηυηίοης 463. ΠΛ 4 ΕΥ̓ΘΗΣ 

Ῥοῖτιν δί ρεῖγα Ῥοιιο}}! εττοῖς 3.6. 

ὍΈΡΝ εἰ ἀροϑὴν απΡΡ ΑΡ αρλρι Γ δε μειδο Ἱξ φἰνιβορειείρίαι ̓ : ἀρῴρω τἰὺν ᾿ 447100 
πΙΔ ΒΝ Ὁ αὐϑωσθε αὐΔλ]}ς αὐἴϊοι ἀ4[:ιι18 

"ΠῚ 7γ.λ8.ἃ πλεονεξία ᾿ ἷ 1917 4 Ρ 
ΓΙ ν ἠτοσμον ὈμηδοΙ ; αὐ ἃ ν. κρνδια ες ἀ)άαν" πόν ρατηουα τοἀυπάλπ Ὸ η8.18 

Ι λ " ΡΙερολίπι βεφμεπιεραῥαά, Ἠεδεχοςῖο Ῥοιῖφης ἀσ ἢεο ᾿ 41618 

ἔπΑ ἀϊδχυς Ρεῖτὰ 343. 340 28 Ν ᾿ ξὐμδὰ ῤπὰς πϑ ως ἦτ ἜΣ 

Ῥ ΤΣ φϑεβάοίη ΔΆΡΟΒΗ ΔῈΝ ἡ εοπείσων ῬΑτίουϊα ο΄ Ξ ἐὐτα ̓Ν Ρόζολτία αἰ είβινν " ἊΣ ' 
Π δὶ .2 οὔδη[18 ΠῚ οὐστῶώ :- 7}. 

γαῖαν Κοιηὰς με ποη υἰδοταγ. 108 μας μείευϊο σαπῆς. 3 ΝΣ ε [παρ μοθορὲ ἐν γιὰ 

, ᾿ ἡ τὐῷ [ οἴεί[28 γεγδὲ πη Πτοσυὴν 9818 
ἰρεῖτυς ΑΙΩ ροηθαβοης ροοζαηθ ὃ: “Ὧδδ ἰάς πὴ ψιοὰ βιὰ ̓ ὁ μοιεβαι λας μὰ}. ἰῇ αἰεί 

414" τὸς : “λ , Ἷ 4410 

μὲ Ἐρηομ αὐβὲ Ὁ Λξυθαῖς "᾿ "᾿ ΤΌΝ 17 58. δ ἐε ϑαι μα βατονοξίογατη ἀγρεν 

; ἢ πὰ : 1172 υ τορες 4418 

μεῖς οὐδε κοθμάννᾳ μὲς, πέος, ᾿ς ὡμιρῃρουξβ ὁ. ΤΑΣ ι οκοι μὰ σναια ηοὶ , ἀζορῖλ θη 
ἔν ἴω γϑολίοης ξεητίαπι εὐοέλιυ5 Ῥιμωγεῖν ἰοὺς 9.11 ; ξμεοοριας ἥξει: “ , 

Ξ ῇ οΥ3.49 0 Ῥυποοφηιτίο γον ν 449ν 

ὩΡῊ νίδειτανανΤαδίεμαηι “: ΠΝ δὰ πλοῦ Ἡμαοοβηκίους Θεϊοἰηϊβυε τάν 
τισι τὰ ΕΠ 

γεῖέιν δὶ Ομηβυπι αἰσποβλαίς "5 ἔξευπηρίείαηο, με .70. Ῥικάϊοατς αδ(οἰυτὲ ροίκυμι π47Ὁ 

Ἀδ πῶ ἢ κι ες 374 ας υδὺς ἀἰεσυς ἀρὰ {πάχος φθη.᾽ δι τϑὴ τοιορίο . Ἀγ 

Ε τ οχὸε ἐσ φϑῆια δίτυῖ Ὁ 12}. 3} ποίξέτυς δΥπάβορβοο ᾿ αἦν 18 
ἔπε Ἰπουϑ βιφάϊεῖτον 447431.4| ναπλπι τοί βετί δορί ατυπι φρῦ ̓- ὀάβδμετενει Ῥ᾿ ἐδιμρεήτυν Αγοδοὶ! μῳ 

᾿Ῥοπὶ ἰδιοταε η Απλημῆι, σιὴν ̓ ΤΩΣ ατετδάτυπι ἐπερατίτας, ΘΝ ΜΉΝ τεταηι τήν 43.7.4 
ψηζοὶ ον μα. 40 Ῥιχίοἰςητία νοῦς νυ τ ἀδυτμπτας, ΤΣ 

ἀν ως 49.3.8 Ῥαπαίξετε δε τεβρίζεῖε. ἀϊέοτυπι 11.4.3 [3 
ΟΜ} - ἰδ 95 488} οὐρα ραρμ, πο εἰ ὰ φεχειοίορατιί 
φοναεία τοῖ “5 τδιν 
τον ἥρὸς «ἀνοπῖν πράξεσι Ὑρῃ μα ; ὁ 310. " ϑικίςης τοπηρις γατίὰ ὸ μμευταῖνίιπὶ 

: ᾿ ἃ. προ ἀα αιαἰϊταΐε ψιαῆς ὁπ} ων. διὰ, 
δλαιεὶ ωἀε ἀεὶ: Ἢ ἐμ ἴηι ον 4 ἐν ᾿ς 9.0 γι εἴεπε τοπηρις φιΐϑυς πανταιίουδαν 
Ρ ἔέσαο μοξτδὲ τερ ἐλλεὺ υονήνχονν Ὁ δ τ“ ᾿ φλλσιὰ σομιυίσαίαι ] ᾿ ̓ 

Ῥδμιατίί νειν εοηθίειδ οὐδπι μα δ 4 ΄ αοιᾶῆν ρτο καιϑισάνι ες 484 ἐδθι Ρῖὸ ργατετίτο τ4940 
ῥμαϊμευν θια ἀρσικη 345 πόλη ρτο δια τείζην ἢ) χὰ ῥύπίδην ργρ ιτορο βοηειήν Τὴ 

πμτῃ ἀες πιο (ὁ οἰυεηίῳ, ᾽ν Ν Ἑϑιάν νοτδὶ οοηπγιδ!ο ᾿ δῶ γιαίςηε ργοῦμθο ὃ. ᾿ τ 

Μαίίεν ΒΕ μων “ ργὰθῦ μμ ἐξ ἐμόν γα ᾿ ε " ἘΞ Ἂ ῥἸϑμὶς ᾿117.λ2 Ἢ 
᾿ “ι54 υολρξεδει δι χ᾽ { τς 7 

Ἷν Ἡρ ἐν ἐς σμμομεα Ἂν 5 ῬοΙΠ ρεη ἐμδμνῃτῃ ἃ ἀϊείυπι χε ᾿ἀὸ ἐτιν μι ἀπτςς ἡμδα υ 
εἰ " ἱ εϊ 

ν τταν } εἰ ἰυβεήνία, ἁιηηαῖα, [τ ἃ βἰνσσροι ὑτὸ . ἴὸ παρ ᾿ μὰς Σ Μεκαψε ανίλλεμ ὈΝΙΔΙ πιοδνμῇ 
εὶς δ Ρὰ | 

ἐμαὶ δι ἀν ὁ. τ ' ̓  ὅπ δέξῃ εν ΜΝ Ομ ες 4468 
με ΡΝ ΣΝ ἐ δοῤφνμῃ ΟὟ ἰὶ [πη ἤδιυπι τεῦ, 6. (0.4 

αἰ ἦκα ἐπ: ἐγ μευάς ορίφοῤίο ϑ)α ἴξετα υἱγτυτον οὖν ,7 

ΤῊΣ πριν τα Αι τ ψοηνὰ ΕἸΠΕ ὑτιὰ ἴων μα ἀνγθᾷν Ρε διδίςπι τέμρυν φοπυεηα 

υἱ Οὐηῇ ιω : ; 

υῆι εἰνρϑνὰ Ἡρημν. Ε αν τὸ ΠῚ νεὐϊναν ΟΝ εβοὼ ὦν; μλδίτιπ ΡιῸ ρέα[ερια μὰν ̓  

κῃ ἐγ ὡρέτέον ὁ ἡπβρ μᾷ 

ΩΜᾺ τυπλοῖα Γ μμῇ ΤῊΝ πὶ »ρηϊο ρα μὰ “8 
Ἐπ ΣΝ ͵ Ἴδυλθθ δικαιίο Ὀοπαίαίοα ΧΡ 

Ῥυφβ το ῥιλτα δηλ ἘΝΆΙ ἐορηνίον
 

΄΄' 

Ν 

“- 

Ν ἀ 4119. 38 φριεκρρτῶν 

ἔχοΣ μὰ 

ἸΝΡΕΧΟ ΡΆΙΟΆ, 
ηεπὶ βλ409» Βμρᾷ αὐϊὰ νι 

Ῥρορι 16 ἀνε ἀνοηιαπὶ 4.8.2 Ὁ φιοίχήν μαΪρδτο δ ηγι πὶ 18.32.0 ἰάκς ρέοραπποίαπηει .ςς ΛΟ 44118 
εἰ φυὶ Ἴ {9 1φ.. Ῥτοίδμεϊα αυ!ᾷ ἤιοτίηι. 42834 ΡΝ κρον ε ᾿ ἘΠ ΠΕ 

βπῦσα ἰμ πὶ ΓΡΟΡΙΙ 51} Φρέάχῃ ρχιορτϊὰ μιὰ! ἐξ 443. 12. ὌΝ τεβπιπὶ τα πα, 44 

ἐπλυνέίς (τὰ 16..) 0 Ῥιοίεἰ γε! 4347.1 των ̓χιιά ΡιορηΣ . 46.205 
Ῥεϊπιεηῇ (λοοτάοτει αἱ "Ὁ. 2.168 φφσιῆνήν : ἰ 8 ᾿ ἐρμένε οἴ Αἰβδαρᾷ 

εἰπλδῖυς Ῥοιγί 4115 42.140 ῥτοίείγτως 0.340 Ἀσρεῖ!ο φυρίες κρν φ64.ΦὉ 

ΠΛ) ; 9.1.1 δι 9.10 ἃ Φφσερμῖζειδαι ἀιτ δ ᾿Ἀεβεῖϊος “4114 
τἰπιοτες ΡΟΡΒΙΙ λ19,,41Ὁ «οὐ πεσε 
ὐθα γἰάσπι οὶ 5 βμοάμίη" 

Ῥησοίροε (ηξειιαιὶ) δι (λροτάοταπι. 7 

ἀν ομ: ἀοσςη ΟἈτΗϊο κπηδυτυήν ; 
1: 

πδνὼ Οἰιε αι» 167.40 3 
ΠΌΡΛΕΑ, ΧΡ ρῶς ὰ ̓υδαῖν 471.37 

δι Ὁ ς 

πα μ Ῥο Δοδοιίδιυ 414.148 
Ῥτοβίνεξα ἴῃ γ τεία 368ι10 2 
Ῥτορ στῶ ντ 6 72.140 
ΤΠ ΚΟΙΝ ἀρρεϊ το φυὶά σοιιείαεας 

μολλεὰ ὗτο ῥτορβειὶοίε ργκάϊδειοαῖ- 

79 τ4 Ὁ εροιοΙΠ ατίομημευε πραὶὲ δ τξεος ΠΠ- 
4968 φιῳσφάγον αὐ {ἴὺ ον 444.148 ἐοραδι ἐμπὶ Ὀςο τγλβ, 14.348 

᾿ φιροίϑεϑοι ᾿ 3431 Ἀσὰ οαυυεῖρ ργὸ ἘΡῚ 440,48 
ἐψεϊπριομ Ῥμαγίπογυηι. 300,24 Ὁ ἘΡΒΡΩΝΝ τοί εἰεη ἀλιπι ἐτῶν τεξλυς οαίνις ; (αρρίςιι (τὲ ἰοίες. λὸ 21 ἃ 
Ῥείη ἰπῖε Αροϊϊοίου Ροῖπις 47.17 ᾿ τοιίθυς ὁ 1τ68.}} τοίζυν ρεὸ γοκαηάϊ ςαύτ ὦ 200,21 ἅ 
ρτίπιυς δἰπιθη ι434 Ὁ φρώπερτο φῴποε 349. ἶ Ἀξάοπιρτίοη!ς ἡ τυ Π} 238..12 

εἰπημπι μη ὑτὴς 207.1.8. Ῥτουεῆεις ᾿7ι.4 Ἀράϊτς {δ Οἰμηΐτυς γ.ονοίόι ἀΐων 41ι 
ἥποερε πῖνη ἰςἰοἰεπ δι 4141. Ῥιοιυάοηκία αὶ ἰη ποίξεὰ ὥμιις “2. .-Ὁ 

ἴοᾶ Ἀοβοαι ἐς Ομ ον ργοβιςτυ; 436.28 8 
μὰ ΡῬτουίδοπτία Βεΐ ποῦ ἐρλθη ἃ ἀεειῖς. Ἀοξελεγλτο ἐεηίἴπι εἰ ο κατ, 259.29 Β.: 

Ῥηΐποορς ἀκχπιοηίοταηι 6.40 ιοὸ 3ιφιαλὉ τοβ Ἔπεγδιίοπίϑ νατίς γείρεξξυ9 1. ὃ 
᾿Μηποίρῇ ἠοίηςη νατίὰ δοορίτας 297 Ῥεοιξουλτίο. Ρχυ! λά Οαίλγεη 464 ἘἈερίπαϑαβαινεί Αὐτὸ .“ δ3118 

:3 ἡν" 14Ὁ ! “ Βοίους αιάα 368.8 ὃ 
ΠῚ γτϊπερίο 44.141 Ὀριπηλευῤ π0}}}ι|9 ἼΡφ.. ΟΝ Ἀοβηυηι ΟΝ ἡοη εἰξ οχ κος ημμπήο 
ἀρείποὶρίο 34.298 -Ὀχράξητίλ ποη γορυξηδῖ Ποῖ ργοιμάση. 436 162 

Ῥηοι. (ὀάπης Οἰευς 349..29 τα 3.8 34 τεβηυπι οαἸογυπη , 485 
Ρεὶε 14 εἴξιν σῖζιρ ὁ. φδιιιοῖ. ρῥυιάοητία ἰοτιπι 431.26 ἃ τοβηῦπι ἐςίοτυμν ὦ ες πφ4Ὁ 

ἐν νοτοὶ ἡξηϊβοιτίο 81.»1 Ῥίλπηυς ρώπιις δι ξουθἄις {14.218 τορπυπὴ οζϊοσιιηι 67.178 
- ἀμί χίλι ΡτῸ βλαστῶν τ 316.17 ἃ ψολαρᾷν 433.8 τοξηυπιὶ ταϊ σι γοσχ. 

«οὐικάζεοσαι γι.36 Ὁ “σις οαΐλιο : 373ς Β τοβπυην ςαϊοτιπι,ρτο Ἐςοο ἢ δ}: 4. ὃ 
«οχηείζεϑτ ὁ. 466.181 υὔωχρε αυὶὰ Ρτορτίὲ - “ι΄ 1930} δυ.84 
Ῥιοοοηί!} Δοἰνϊα 435. 17 Ὁ αἢωχοὶ 94.15 Ὁ δὲ πένητες »ᾳις Ὁ τεβηυπι Ὠεὶ 1892 
μοοοηίλιμῃ ποιμίης ετίαοι ἰσραν! ὑπ΄ Ρυδί οληί σαγ ροςοάτοτες νοολτὶ (οἰ τὶ 42. τοβ πὶ Ὀςὶ νοηἰοπεῖς ἤσηλ 6Ὲς 10.148 

τον, τ σατας ἡ 442.1"Ν.8. 274 Ὀ ! ᾽ τεξηιη ΔΙ) ᾿ Ὁ ἐ : 85. 3428 ’ 

ἜΒιοεα ες γον; ἢ Ρυ]ιοαπούιηι ΟΣ 4.10 τοβπυιη ΟΜΩΠΙ δὲ εἰιι5 δἀη εἰ πεληήὶ τΆ. 
᾿διοουτατοτόϑ 469.11 Ὁ ρῥυὈΠοληὶ φαΐ ἀϊέξι 8.314. (χα εχοῦ το 37.4, 

| μιοοίιτατοτος Οχίαιὶϊς 147ῶ2.160 ἰδἰά, - τεβπο οαἰογιη Υἱς αἤξιυς 4,φ 
 φιοουχάτοταπε ἀϊο σεποία 12.298. Ῥυηεῦ. ᾿ εὐ ν 38.238 Ὁ τεβηναῖ ΟΝ γε ἱπτιβ μάρεῖς ἅϑιο Δο8 
ἱπιοαϊὰ ἃ ρῬατύς Ομγηϊως 396.7 Ὁ Ρυξεῆρτο ἵξτιιὶς ζι.8λ τοβδαυμ ΟἸ ΓΝ ποπ ηλαπάαπι πὶ 97.21 
Βιοάινδις ᾿ 71340 με ἀἰπμίοπη Ηςτὶ. 8) 26 48.32.4 Ἀοήἠειηρτίο, ̓  ες 460 
Ῥιοΐξμιηλτίο δ ατὶ. {8.181 ποεοΐὶ ῳ Ρἰδιεὶς εἰληγληῖς ς «1.2. Ἀοἰατιζμιη ἀρίαιια ητεςςάςηις 19.4.37 
ΕΡΝ εὐ 76.4.8 Ῥυρηοίλυατα ὼν - "τττ 72.30.8. τεϊατίπα περ ρις ίπρε Ἰοάπηος ζω 
τοίιηάιηι Δ]πουΐυηι 48.18.4 Ῥυϊολεῖ ροῖίυ 42)092 ὯΡ 

Ῥειοξεηίξε Ὀεὶ ποπηίηες «2.38.4 Ῥυ] είς: 3400.2 Ὁ τοϊλείαία γειπίαν Ἠερταΐ ἴοοο ἐοηίμηιο 
Ῥιοβοπίες δὶ ροηςτατίοηςς νῖ ἀϊξεταιε, ῬΏ Πα αἴησ . 01.988. ἄἰίοηΐε 430.338 

4.82 ᾿ Ρυϊαιςῃτανίαηι ες λἀταδᾳ τοἰατίμυτι τοδηπάλης 29.160 
Ῥιορηοίείοα 729 τὸ Ῥυΐωεῖς δὶ εἰποτς αἴρειν 16 114. Ἀοἰἠξιοης δρυίιςης Ἡδτοὰςς 1661. 5 Ὁ 
φρ»γή κι 418.128. Ρυγράροτιια) ᾿Π 61.22Ὁ τοὶ φιοηὶς ̓ ς ἰζορυς , 38.1.8 
μον λειοᾶξε ἀρυὰ Ηεθτῶος ροῦ διξυγᾷ ρυγβ βξοτίυπι 96 28 0 νομί οα Ἐ οαριτὰ ομοττεπῖοϑ ᾿465.2.Ὁ 
ποτ ; 16... Ὁ ῥυῇ ἡιοτῇ (τιεβιδείοπος 4ο διπάλη)έιϊο᾽ τε ρ οι μά Ἰἀοτυπι ἐοπιν οηςηάδογαπι 

μρῖζαν 479.24.}. ἐυϊοπητυν 14.394 - ἴδ “ 4[ρ.10 ἃ 
δαρ ϊβουιπι Βοἰ εἰ ἐαοίτας γπάς ρεα ριεξυκοηίαιη 40 βιπάλπιςητο 4υ φάῃ) Ἂς δίοία ἐμιέγος 416.11Ὁ 

᾿ ἀει | ἐδ. .4722.11Ὁ εἰδηῖ 13.288} τοῖο ρεοίείγεα 436 Ὁ 
φρννόδειν " 8.18 Ρ Ῥυγίβοληή γεεθυαι 38.264. τοῦ β οἵ ουϊειιν ἰηορια ἀιπίησ 17.31.4 
Ῥιοποηάϊπὰ οὐγ ἰπσοπτα 2466.14.4 ρυβοιτιοηὶς τίσις εἰδὸν ἴυϑκος Οἡς. Ἀεϊϊηαρπιην ποῆμης φὶ ἐμις]αηττ 

᾿ς Βοροπούυμι δὲ ἀἀμαδυη {68.219 53) 47164 . 
φρόγασις . μο0.4.4.4 Ρυτίπολτίο Ματίαὺ 24413. Ἐπεί ρΓΟ ζοηττὰ πηριίτί τ 4.4 
Ῥιορίνοτας ργὸ νπὸ ἐχ ργορίιετις {15 ἀξ ριιτιβοιίοης φυαῇίο 361..10 ἈσαρΠδπ ἰΔοἿ! ΠοπΊοΠ' 4841 Ὁ 

118 Ῥυζρυζαηι νεπάσης 1γἀϊλ ἐῥφιδαφῦ Ἀρσαμεξεις ἀοδίτα ἘΠῚ 
ἀπνώρρι ΠΟΠΊοη Ρτὸ Βύρμεμ το ΡῬγιεποπίς τοξίοιίυι 1418.144 Ἀσρ ΐΠο ρεσολιοεῦπι ἜΡΕΝΟΙΟΙ ἰαν]τἰ- 

Ργιβοπ (ίπτας 4:6 τ|ῦὺ ᾿πυδι ήϊεηι ἀϊβοτάτωυσ ᾿ .30 ἃ 
βορέκεα ῬῖῸ Ἑ(ία 3.208 τοηψΠΠιο ρεζατοτιιηι ΚΠ: 

ΟΝ . Ἀσ ἱΠΠοαὶς ρεῤολτογυπι οι τ ̓νε 
τ (οἰ ὁρούϊει «αἰτῶν : : οι νῦς ἢ δὅ.ὰ ἃ 

γλάϊδλης ͵ Ὄ “Ὁ πουλὶ ἰὰ , Ὴ : 
φυδάνεπίφην" νἱύπι (οἴσεις 24. "ἃ ἈΝροπεΙε ἐοτς ΠΤ 

᾿Ὀὐυλἀπιροάϊβ., ῥτὸ ἀοπιο[εἰσῖε τααιὴπι ὀρτοδίους ἤση οἴξάδης.. 15.18. 
498..48 το, χρρτουδηήὶ ἀεοτετθ, ᾿κ7.4“Ὁ 

Ομαβιοπει, ῥτὸ Ἀεϊβιοαίε Ρἰαοίενε 6 Ἀερυάίωῃ, ἃ. Ὀϊιοτεϊῇ ἀἰεπιας 4.4} 
ἂν 8 ' ἄξεις Ηἱειοίοϊ γον ἐμΠΠ Αροδοὶ! ᾿ 

73::2:Ὲ μχαὖῦὸ 
ἩὙΡῚ δῖο ἔειὲ 0815. δ ὙΠ Ἰοινῖα ἡυἱά 4.148 

ἀμηνμαβίοεειοοι ηδάϊ μαδετε ΟΠ ἢ οἱἱ ν ἰΐξεπεία τοηϊμῆοπο ροςρβεουιπι 
1118 ἀπ|1υδδὶ ἀεζυυις 48.218 ποηί(ερατάϊις. 14.4.7) Ὁ 

ΡΩΝ νοῦοί ἡρηϊβοιιίο χὰ} (νυν ροιεναυοπιοο ἐχδυάίατος 34. (Ἀ εἴριςεηεία ρεείε. Ῥεκραίοηι τες 
Ῥτορῆδῖαις,, - 4..,ἅ.Δὰὐυὀὐὀἠ ταῦ σοὶ 44 
[ιορβμεται ἀϊνοχ γ4.18Ὁ Ουνπένι α ἀπμιύσιν φαϑῦ κεήρίίεετε φι α (ι ΠῚ 
τοριηαμ; ΟἸ ΝΕ νοι ίᾶτοες νὲ δ ρ8, δε αν ργο ἐγ ογα με ϑυ 
μον όγοης 51.451 δὲ ἃ Αδοὶ Ησδταὶΐν ἈΠῈ ; 20 4164 Ἀείροηθεε. ἴ40.6 Ὁ 

Ῥτοροβείῃ ράηςς 44 ἕλκων “ν 1093 Ἀαρολάεην υσπιοάο ἀϊοιτης πῇ ἰῇ» 
Ῥτρριβεῖοτ. , ΠΟΣΣῚΝ - Μ8104 τεγγοβδί ᾿ς 44.4.0 
φοοριδγοί εἰο {π46 4 Ἀλρθοαὶ 60. Ἀσίροπήεηε ἀδυπάληϊος Ρο[ι 401178 

τὸν ὐγε" 3.4.4 ἐαδρὶ ἀι τα θοπί λαό» Ἀείροηδετε χοδο ῦ 
ον ῥΤῸ κα πὰ νοὶ δὰ 91.2.8 ἈΔΌΡὶ δὶ τα ϑοηὶ ἀοχυης 4429 .4. Ἀείριυ θεὰ ΤΣ, 
μι! ἰδ α ἀρ κι 4[0τι Ὁ ταρθίηί νἱ (Ἱυιδιὶ ΟΡ “Ὁ Ἀοεβοιε κ πιολινίν τϑιιο Ὁ 

Ι 

ἱ 

Ὁ " 



τὸ ἐμονς ἐν ΤᾺΝ, ἐν ἢ τε ΞΡ ΝΣ ἌΞΩΝ ᾿ ᾿ πον: ᾿ ᾿ 
ῃ κὶ Ἀδνα, Εν ᾿ εν τ Ει τὰν ες: Ξ αν τὰν οἰκία Π 4 ᾿ ᾿ 

ὺ ᾿ ὲ ἴ ες Ἐ ; ᾿ ΝΣ ΝΣ ᾿ , : 

τ φἔσοε ες ΠΣ ΥΣ ΒΚ ΡΈΙΟᾺΆΕ ᾿ 
Ἢ ᾽ ᾿ ᾿ ἜΝ ᾿ ᾿ ; Νὰ ᾿ ν᾽. ἢ - 

ΓΗ . ᾿ ᾿ ΤΙ τπκάς 

ΕἾ ΡΣ " ᾿ 

ὁ 

Ζ 

ως κραχρκιο τ-Ὸ Ὁ! 
δον : τς “σι κὸν κόρ ον 446.49.4- φρένμμ ς πιλίςυ!]λί θοΪ. ιοόδὰ Ὁ ἤοίὰ ΠΣ ΞΤΝΦΤ 

ΕἸ. τ φμη ϑϊδεήλ νηῦε δίτοβο, .. αὔϑηα σεύχιδην 4αἰά ἍΤ 10 Ἢ ὀύλὰ Στ ΚΉΟΝ ἼΣ᾽ γεν 3.42. γράίτεομα ' ἐν ᾿ν ἴ57.368 μηιαηϊαηί αὶ, 965414. ἀυλυ Τυἀ πὶ ἐκυθγωπ η΄ 6 Ὲ6Ὸ6ῸῈ9)Ὲ) ΄. μι} ἴοτῦ χοῶν ςς ὭΚΙΟΒ ρου. ὃς ἰδ ἧσαν). ς  : μρὍ΄ὦὖὃὸὃὖὦ. 
ΠῚ ἱ γοῖ τιεε ἀϊοε 0. τ οχ ὁ ᾿ βῆξοας ἀἐαραῤεηνα πνοὴ ΜΕΙ͂ΟΝ 0 ἀομ. 2.24 ὅρια. ον: ΒθηΝ 8" ρατηγὶ αἱ ἀϊζαῆτηΣ Ὁ “,γΔιδόὃβδΛῥάέ,͵ ἱ δ υυνᾺ κοὐ δο ποος τος βπλάηταηΐ Οαϊοπιπι ποπιίπε δοπι- φιζόμμοίητολ Θεητε9. Γ᾿ 4925 ὁ ΤᾺ ἸήΔο! ποπιςα 42:94. (ρἰ ει αἱ ς οὐΐταν ἀαίοί ταῖτο 364.8 Ὁ ρρέφοιϑω « δγλ:τ - 
ἀξπιέδιιο δ. 00 ὁμοῦ ψηβοηῖ ᾿ ᾿.,297.18. σδθμιω» ᾿ 40... ΜΝ ἼΩ ᾿ χβο 4 (ϊηενν ρτὸ Αηβεϊο 3418 Ὁ. ϑιβοτο ' "5 

ὶ μὴ γρβήριημῦν ἀμ φιεθμρ ρον ὁ γα ΜΝ (ἰπαηταπογαπι ματος ἀδ τεπιρίο 180 φὰς εἰς ταν ΕΒ μῃ ω ι Ξ-. μιβὶ Ἴδαν πο δὰ ΝΣ ἐπα τ δίῃ  » ᾿ 

οδοιτείμο Τδῆδι ἁμεῖο, Δ ..4 εν δὴ . Ἴοτο 8 (ρυίαπι Ομ! ἱπαπακβαδιϊο τ τοὶ ὅτ ΤΩ ἀοέλείηα οοπἰμηρεηάα 2:6. ἐἐροέηαυρ Ἴ 15 ε Ἔρες ὯΝ τάμα, 

ε Τ εϊῃτοδοη  Π} ὃ. δεν ϑααιοίλτεπίαπι τοί! απτὰς 6 421340 481 : Σὰν πὲ Ὁ ἤρενν τεν ΤΠ  ἐνέρια ἀοὴὶ δ ο Ὁ, πἰδῆνς ποήϊερινες ἐς ὦ Κ᾽ 
ΟΥΤΩΣ μαμαῦπὰς ΝΣ ἀληὴν βημθα νῦν νι 1389 (δσμίυηι βιζηπιπηᾷα απ οδακβοιτυι δι. βξην ἀράν ΤΣ . ἼΡΙΣ Εἰρταν τὸ ἄδην. “- ἢ ον» (υὐοίείιεπτει ῥαυϊα᾽ . “ ᾿ῷ Ἀὐβμς τῶν 

. Βιορεϊαδίκως ἅς ϑλχα Ὁ᾽ βαηξηβολις αἱ 30.418. 468 : Αδαμ ΙΝ Ὄς “δὰ. Α ϑρίτιτας ἀν μπέεο 3.0.1. ϑυάδτίυπι δὲ ἰςπηιοιηξξίυ) Ὸζ40.8 
Ἀσὰ ὃς οδησχίας, ὑσ ἰπἰοπείδυν ἀἰφιπ: (μπϑϊβολις. Ὁ 11.4.8 “μρυρηροὐθρθια Ῥταςορ 1ρ7408 ΤΣ τ Ὁ δ κα κα. ἐξ ὑῤιεα μιζηίξοπι Οθα ἰρήδιτυν ἀυρίοχ ,18 48 

᾿ ἐπὶ Ἐν, εἰθϑν ἐπβοϑωι Οὐδμαν τε Ἡββε δα αριείαα Σιωλα 4, ἀμμὲ ᾿ τ χργαδᾷ ἰριτίτις ἜΝ ᾳιὰπι ΒΙΠ Εἰ α (υοοιτίε τεδυε οδπίπους ὉΠ λυ αὶ 5.23. Ὁ, “"- ὶ 
΄ βγνύων ἴλδοράῖε.. ᾿ς; Ἄ8|9}9 {δῃεῖιπολί ἐλ τ ὌΠ ἈΝ ΤΟ Αγ 5: ' ᾿ 16ς ἃἰίανς δἀυοσλίιιθο. ρι. 88. : 

λἴσυε ποαιοῆ ἀσ Ἰσδποτύπι σατο ποι πρηνρεα ἐμοὶ εὐ: Ῥ ἘΝ κύδν τενν ὐμώεν. ἐμ ΡΝ σρεγατην Εἰ ΐὰ8 πΟΩ ανΐίνινν. . ἀμ φιοιποάο ἀϊεάτυῖ οὐδ. οἰδξεφυει ἔκσῖε ρτο αἴπεμ, 69," : 
6.8 ςςςςπς’ρθθΘὃΘ τς πλπαπαασθσ Ὸς ' Ἡ ΉΨΡΕ, ππσΣ ᾿ τα ΘΣ ἔρινίτεις οιἴηαπαῖ ἃ Ρατες 4“διδαλ τ ᾿ ᾿ ο- ᾿ ταν πεϊφίον ἢ δ Μεῖῖς. ων ληϑιατα ἃς Οἰτῖο ἀϊοίταν ᾿ 3346 ἃ ϑεἀεβητῚη ϑγηλξονὶς Μαρ δε δι ἀϊ. Ἂ ΘΗΝ εἰν οὐ κα Βενέλε: ᾧιπιυνϑ, (ἀμρετιςηίςης ἰη ΟὨ τίει ὁοαςς (υρξετεῖς : . 41,112... 

ἥἔτυς ἃ τὰ εηλεηίν, ἀἰθθρφαου 186 ὡηδύεῃεὶ  ᾿. 147.124.  εἰρύ! ᾿ {1.8 ἘΠΉΜΓΕ ΤΙΝΌΣ ΟΡ ᾿ἀδνδυνι Ῥτίοης γ41 28. [υἱηπυήι σοτάς Ομ τυ 47.8.8 
Ὁ 9 γ΄ δ οι οἱ ἀιέθε δε! ὴν ἐλρὴμ ὠριγμῆνψ πε Ν ἀ τδδοΐλ ᾿429αι ἃ εχίρίτίρι (αηξτο εἴϊε (τη. 45. ἃ (χπλπνιΣ δλοεγάον Αἀγοπιςυς, ΒΩ τ. 

Βοδοτευε διρμαπα 660, ἐν Αἰ βρρυνη δ ἸΝΩ͂Ν ἐμ νυν ὙΠ 5580 ἜΠτν ΔΝ τυ δίοϊᾳ αταικυΐα κρνόναα αροὰ ᾿Ἣ(ριγιξαν γετίτατις : 4«49ῸὉ Ριυδις 481 ὁ Ἂν ΕΞ ΟΣ 
Κορεπὰϊ ναδυαι εν 7764 ϑμῃς ν᾿ 731 Β βἰμρῷ ᾧ 1. . 3881 8 . Ἠρϑιδοιάκεῖ ες 5010 ᾧ ἐπιταρ 5ισητας 366 15 ἃ ϑιροιδί ἀϊΠίραπτιις ἃ δόπίπσ 13.1.0 
Ἀοιηχπὶ οἰμέν εείδυϊλ (οἰυεδαης ,ΔΒό ϑληφυίε ρτο 6 πος 1363 σασίϑρ δι κίνησις ἀϊβέοσγυητ -. ἪἫς ΑΣΩΡ γἈρθμ ἃ εἴ ηροά νἱυϊῆτες 38μ47 ἃ' Πιρετείιαιπι πιοητίς ἘΠ αὐ 

τό ᾿ νι Δαψαυίερτο ἐαάς δραπα ᾿474.23 56Πίοη ρχὸ ἰϑδοῖς 3.40. ὅν ΙΒΕΟΝ ἕξ ! ᾿ 244.318 Ἡῤὰμ ΟἈγζυπι πὶ ἀσίσετιηι σχρυῖῖς (ρορίτίο ᾿ 46,.χ8]᾿ ᾿ 
δ οπλληις Ρλυλει ᾿ ᾿φαν Ὁ (ἀλλο Ὠοὶ υομιοάο ἀϊσαῖθς 447 δοδῆεπηοη ἤης ἑσεῖλπλίης [δγυδταν “27,1 ἐαϑν ωπον ὙΘ | π Μ 05 ΤᾺΝ ΝΣ Ι ἀρείαξηίτε . “ὁ 5 1 ἀμπτὉ 

Ἀυξις ρατον δἰππσηίε Ὁ. ἀλοιγά ᾿ς 9. : 58 ἥκεις : ἣν ρων Τρ ϑῊ Ῥοῖγας 18.378 ίτιτυς Ομ απι ἴα ἀείεττυπι Γυράμοὶο ἰμρέγιοπιγο 5ρ.5. ἰᾳ ΟἈ ὶ ςοηεορεῖον 
εν τι ἰνρὰ βιὰ δι γαάοἀδταπι 1:1: ΔρεΝ θὲ, ἈΡΜΗΙ͂ΡΙ ἘΠ’ ἐδλίοιςς ΤΥ ευρρεεύμος το θιθὴ μα ᾿ ̓ιηοάο οτςεπὶ ϑοπῆίηι ρος - 14.38 ἢ ᾿ οὐ ἣς ἀιοπγοίο ἀϊζάτος ψθιΣ 8 

᾿ς; ῥόαρο δέχ} » ΕΝ αἰτὶ 347.45 ἘΠῚ ἐϑρρω ὐϑῳ ᾿ Μ6. ᾿ με, ᾿ ες Κ 220. δ᾽ ἰριητυν διάς Οεῖβο δοορίς 4274: Ὁ Ὡρρ ἰκιοξιρι αμαιύον βαποῖα ἀρυά [υ- ἊΣ 
- εν ᾿ : “ἡ ρχίλησυιης σὲ 47. - Οἱ ᾿ ες ὅδι ον Ἐν ᾿ . : τΑρΡο- χοὸς". " ἐπ 

! . ς : δὰ ἀρ δ. ἐμ « ἴδ14. (ξπριογτοίερμις. τλδιι ἘΡΡΗ ἘΎΒΗΒΗ͂Σ ἘΠΙΒΕΠ ΩΝ βὐρεν γνχν ἫΝ τ ΟΡ ΕΣ, ΠΥ ἃ (υίοιροῖς ἰηβγηηος - Κις . 
ἐπ ο Ὁ (ηριπης οχνηῦ δοῖβ ποηνηυπι 43} (ξηβτυς ἘςΟΪς αἰτίους Δηῖς φἀρτἰιξδίοῃν.. Ῥοιτας ἜΡΟΝ τ" » ἐἰεευν σης νοβοϊα τόρ, 4775. έοίκετ! γο ἐχοιεὶ 1} | ε 

Αδιδοσιηι το. 6δ)[ 6.16 «α«Ὁ. ᾿ Ὁ ὃς γα ᾿ ὑῊΣ ἐδ ἦν Ἁ “40 ,7Ὁ . (υἱοίτατως Ομγς ΄. 118... ἃ Ν ! 
᾿ Ῥὐτήδιμε | ᾿ χ40.40 4. (ληφυίηίε ργουίιηι πλ τὸ 133.24. Ὁ 56ηίογεβ 8:12 μαι ὝΗ δα μας 463..9}Ὁ [ρίπτυηι 5 Δροίρργς ῳδτα [υἰοιταητοτ καὶ θεὸ αι μεεὶ ς4.τὸ ἃ : ' 

ἰλοθανταζτο ἡ δναιο ες 4.335 ἰλασοίπειη οἵϊε ἔσυρεν Α΄ αυεί 15) [σπίοτες. . καὐγιὺ ΣΝ γηῚ Ἰἰοίτας αυἱά - 49.45.4. ἐβ είτιπι 5ιἀςείροις 489... ἰγοληιίπιις δς ἡ) οοπιογιμαι 309.22 ἃ ᾿ εὐ 
(δθατα ρίο υΡαίο τλδιαὉ 'ἃ : πε (ευίοτες “ἫΚ͵Ι Ὁ 4088 Ὁ μὰ ἀμρλθα ᾿ Ρ ἐ 30 91 ῥ ἐπτας δινοῆτο σοπιραγαῖυ, 360.28 ἃ ὀνκοφαπῖν Ὁ 414.16 ἃ | | Ὡρδθαϊα ριο ὡθαῖο ο χ41.68 (ληφυιηεπι βιπάεις φιᾶπι' τοῖς ἱοίαμι. (ξηίογες ρτὸ ῃγαίοσίθιις Ἀφ9.0 δΙμΡΙ τέαι εἰ ἣν 68.4.2 Ρἰτίευς 5.πσηάμηι οἢε φυὶ ἀοράτους: 90 οἱ λαζέϑν, ᾿ "όιᾳφὺ . Ι 
(λθλεὶ φιίοε᾿ πθὺ ᾿. βδοδησι Ὁ, 669ΌῸῊᾺἫΪ,ΡΝ [δπίοτες ρορι!!: 5.ἋὉ ἘΙ ἀτυοτοίςς ἢ ἀν τν  οὺ; ἔ Αμμοεμάμθυ, Βῆ ΡΥ | 
[αδϑαέογυπηι ἀσα ρεοίς ἐ 259 10 4 ἰαρίσητία ΟἸεϊδυϑ ῥγοίξοιι 217.5 ἃ ϑεραγατίο λίγπλ οὔ 168 ἊΝ οῇ ἐπι δ παρ ΡΟ ἀρηῖς δία ἡπὴν ἀρυνωμο ᾿ ἐπάν, δὶ Ἢ 
ἰλυθατυμὴ δυτνσύορντον 4491. Ὁ δαιφρᾷὶ ᾽ ᾿ 70,5 2᾿δερτὐλρίπτα ἀϊίωρι]! ΔΟΛ ΝΟ ἀοιάμαιὶ “πῇ δὶς ἧς βὐδὰ ἀεχίγα βιοίδι ἐ9ο Ὁ ἰρίηταμι 5.πὸ αι ἐς αυϊάςπι 4ιοπιο δλπιροία δαρτίίαη! δεσαεης ἤππε ἰὰ φιοά ὦ 
(Δδματοταπιςοαυεπτῦε 14} Ὁ σπϑθιρ ο ΧΙΕοΙΟ δ ως ὅτι Ἡριδμρὸ ΘῸΣ τ Α186Α ἀο ἀΐεληι ἀνίρα!! 582. σηιβεδης ᾿ τ 68.9 Ὁ ἷ 
θθλεὶ ἀοπιίπιις. 14}..8 ἃ 54τάληλρα!! νοχ ὶ 2»}.13 45 (πριυλρίητα νετῖο τς ᾿ 1.42.2 Ὁ 150 ἐεευανθεης ΤῊ 4 ἰη ϑρίττυ ἰοχαὶ ,ες 2ό7ος Ὁ συββιζάζειν αυὰ ἣς {2.9 ἃ : 
δβαριπι ορεγίδυν Ομ τί ποι Ὑ]ο τὶ βαγορι 5ἰἀοηία: τ κρα ΠῚ θυ σηε, ἈΡΕ ὙΠ Ἃ "λας αἱ διολατας δίδεπτες ἤριστα βαρείμε πο 4468 συβῥανῆῖν ᾿ ᾿9δ. . ᾿ ' 

371:.24.. “""» φατόμα σερ οηἰβ ΟΠ. 6 ΞΈΎριυτη ἀυοπιοάο ἀίσαπτις “κ᾽ αὐ ϑαλταϑς ἢ " λας ἐμηπιβκυρα ᾿ χη μι ΘΕ ἘΠΕῚ φδ ει 

Δδκτὶ νεν. ὦ. 3731 διδα δειλοῖς : ὅ9 8 σαδθ. : τη ἢ ἩΝ τ 4349..8 Ὁ ἰριτίτυν διᾶη δὲ τερυζηληθ 448.8 Β΄ συναγόι 171.10 
᾿δρδεὶ ργοίπατίο "ὐ 38184 5πλῆ᾽ «.. ὀ Ἀὅ:᾽.48.4. βερυ οβγα ραεγιδομάτυπι , 4812 ουουν 1ο4.4 Ὁ ἐρίεἶτυς ργοπιρτὰς 29.190 ἃ δγπάροκα αι 1.4. Ὁ 18: }Π}} οττοῖ .- Υ 9444290 ἰλληανοχ αἱ ἤφηϊῆοες .Ὁ ἀφ 618 (ερυϊεγυμν λυ άϊς ροιὲ νεδὶς πηΐπμι τ ἠὰ ἀξ Ὅεο ἀϊδιαν 471:.6 4 (ρίξει Οἰνεῆιις ἐχυΐϊτλης.. 58}.1 ἃ (γπαρον: υἀαοταπι 4»49ὺ ̓ 
δαδο ἢληί ᾿ 3711 Ὁ ἴλταηα αυΐει ᾿ς Ὁ 3873} 408 ΠΝ ᾿ ς ἢ τοῖν τ τὺ ες 443,4 ἃ ἰρίεευν διαηξιος πιιηάυπι ἀσ ραροαῖο φρο Πδοττίηοτα 5ΞῈ56Ὸ0Ὸᾷ47810 ὨδΟ  καΐ ε  Πυπατα. “ 4[..3}Ὁ ΤΠ δὄτς «οἰϊοκατυΐ ὅ86.1} {πρυ]οπγααῖ ἡουτπι 'π 400 ΟΠ τίϊηερο-. Ὁ ἐὰ οὐ μεδεθα ; ἰδ. κχἀῃιὰ , Ἢ ἀλίοῦ, 4 ρτὸ συμπύσια τροφοῦ : 

τ, ϑδαραγάοτοι ἃς ἴα ἐμά! οὐδαπε 148.43 8 ἱπταη  γοιέδαο Φ  ᾿Δτὰ ἅτ 4415} ᾿ (ι Ἴ κῃ αἴαπιίπ Ολτδὶ πιοτῖς - 15 ίγίτας ποπίπο (δ πλητίαπι φυδηάλαν, ἡ βρ δορὶ δὰ ἡυβιωκοῦ Ἰοζὰς ἰῃ φυσπι Ἵ 
ϑλοιδιθοπιλάθο . Ἔβ466ΧῸ ἰδῆς τεραυτι ἀεβευίτοῦ,  δο3ο ἃ [Ἐρυϊεδτα ἀρετὰ ὃς. μβοῦ ᾿ ̓ Σ ἈΝ ςὐδοὶς 4 ἰπιλρίηλητες ες ἀφο 90 τοϊυοπίεδληι [Δα 19} ἃ 
(ιεταπιοπιληοι! Τοβαηιοηε 8611} (τιπααβαθο, ἘΜ ἘαΡΟΚΝΝ ἐΤσ ὑῶνε (οἷαι ία ἀοιπυιαι “αι ὑρίετας θη ΑἰΠ λα όως σλοταπιςητίς οο᾽ ἰγπαρ οι πιοιῖςτι. ὁ 41.168 Ν 
(λοίειίδηια ἃ εἰτίδυι ἀϊπίησυξάλ 366.) ὃ ἴαϊδληα βαὺς π- 14.7.1. ἃ Ω αἱ ΟΝ ἤμην χυι εἰς 9.108 ΠΝ Ὡ αὐἱά ες φ4 48 3. ΝΠ (γυς ορίς Ιοχυὶ Ραγαν μη φυίδιις 
ϑασιλῃγοπτὶρ ΓΜ} αὐ οἰεράυα 166. ἴλιλη δδιςτίις Ἐςοϊοἱάπν φιὰ ροις 81 δεν ειν 44. , πὸ δθτι ᾿ ᾿ χε δ φίήει ας γετατς άοτε 3664 1443 ' 
ἀι δ ᾿ ᾿ δὺς ᾿ (ετπιὸ ἀρυὰ Ὠειηιὶ 448. μι: πλι4.ἃ ἰρίτίτα ςοπίιπξ εθάτυν Ῥάυ]5 434. σιωκλίζεϑιρ ἰάςπν ἃς συναϑρυϊζεῶι! 410. 

βιειαπιριεῖῖε ππαδηγ πὰ ., 58. Ὁ (λα δι] οἷ ἢ Το νοϊκεϊε πουίς 3. ἔείπιο γαῖ .342119348.7 ΠΙ τὶ ᾿ ἐόν, ι. χὰ ' ᾿ τῶν ας ὦ ἰολον . 
ἐταηιςηταῖία σαιπίρ ΟμΩ Δ εἴας 4. 4. ἴξτπιο γοραὶ ᾿ 6114. πάρω - 14.7.4. 5ρίτίτυν απ ατίτία 6. ἐ δϑοῦῖο Ὁ νοΐ συν ϑϑειν ὁτοϑοῦ ΠΣ Ἢ , β41ἰ5 δροίρετε 430.5. 2 [ξτπιο (ΑἸυτίς ρτὸ ΌΠΓΙΟ 42.121 Ωὶ εὐ πο ἰάδοι ἰη νξτα φιδτεπάο ἐρίτέει ἡπδτιμιτατίς 198. ἃ συνόχιδμῃ ἀοτί ποτὶ 19.418 ] ᾿ (δτΆναοπία ἔφοπὸ φ αεία νεῖ οοἸαια νοὶ ϑαδυὴι ψυας πιεπίαγα,. 68:14. Ρ6Γ δεγῃιοηςπὶ οπιηία βιξὶ “μ᾿ ἀντ αΝ Ἱ 4412 δ᾽ ἰη ρίτίτα αχυο εἷς Ὲ56ῸΟῦᾷΌ1όηῷο 4 δγπεάγίαπι 10... Ὁ 
οοπίοτοπάις ΠΟ Π Ἢ5, Βράθεῖυπι μιὰ [ἀτίπ. 3:55 6 τ το ᾿ Ὁ. ἀρβγτάίι νεὼς 19). δ (φἴτίτυς πιοτισπουπι π οπηΐπο ό:.3.9 Ὁ (γποάτίυπι 474.1ὁ8 ( 

ἐλοιαππθπια γεκϑύπ ρεαῆι ἘΔ Σο ΞαΠρΕ ἐς ἰοΐ 7}. ΠΡΟ ΕΙΡΕ ; Ἰ, (οἱ 2ο8..4 4 ἰρίγιτυῦ ἀς τεῦιμ τοτεηὶς ἡοτιτία 3063. Ὁ ϑγποάτία δι δγπάρ ρα ἀς [υἀις ἀΐζιη- δος [ρνορηδτογ κ Υ Εις 126: 6 Ὁ ϑοιμναυπι αν  ἀ [μἀτίαἷε 2,432} ἴοϊπιὸ ῥγὸ Βαδηρ εἰἰο ρυκάϊολτο 37} ᾿ δὴ ̓  ἸΑΝ τὰ λυδιίοι νἰτὶ- θέτει ἀφπιοηίαοιιν ΝΜ ΝΝ Σ ἜΦΑΙ: 
δαςογάστεν αἰἱὶ ἀἰξὶ 2178 χν ριον το 4 ἘΝ πὰ ἐκ ἀταιτοιη,γαοπίσιίο ἀμέδτδας (ριτίτυν πιστὰ δε ίυτάιις 19ν..8 Ὁ συνέγχοϑι ἀσ ἐρηίυρ!) γέ ἀἰσίτυς 3.46 ἃ Ὁ δ ἘΡΉΙΝΗΒΣ ἀυοπιοάο ἐοηυοπορίπὶ ἸΡΡῊ Ὺ δονεα πῆς δλϊμν ᾿ΟἸΜῸ αμην ΟἿ ΟΠ 416] ἃ ἘΠΝΝ ηὐτ ἄι. ΤᾺ Η͂ ἢ ᾿ ἐμεηκαείπρι Νήβμοον ἀτίἀϊς - 6.470 συνεμγῖν ἀδ Ὦδο ; ἸἜ τὲκ 

σοι 164.:16λ ᾿ἀρυὰ Ηερίπορα.- 460.1384 πΊςΠΙΙΟ ἢ ᾿Σ : ὶ ἰ ᾿ Ἵ ολο Ὁ συνένη ἀτιδηά ες Δ. 4 ΜῚ,ἡνὼ ορίπίο Ἰσ μοι ὧν ῬῖῸ νας οὐπὶ τι επείδις. 491. δδίχιο 8επιοης πὲ 8} ιδταπι, 544} ΠΡ ΕΕ δ μεοῦ ΡΡΟΗΜΕΤΙΣ, εὐρῦν ᾿ῤῥνθδνβῖ οἷά Ἐν ῇ μμν μὐϑ ἡ εην ἡδρη Ἢ 

δδυεα ψμ ἰη οἰατὶ 4618 “ 258 : Ω η8. : ΤῈ ὟΝ πβλουερίθη ἐπροὺ . πὰ ἰοηάϊάα νοεῖτε ΟἸτίδας ἱπάσκις 334. 40 {γποάτις ΗΙοτοίο  γπιίαη. δ 4.) Ὁ 
δεδάιιοι ΄. λογὰ δ φκὶρ τῶν ἐν τον, φ26ιᾶϑ 0 [πὶ ἰδέτω σατο Μ83. ἣ τόφρα ἃ ἰβοπίδοπιαι ταϊϊο'ρυά [υάσιον “3.412 ἃ σιωπλεῖν ρτο ἤπιρ] εἰ πλῦῖν"-ς ῈῸ 48... 2 ,  δεπεδὰ δϑιὰ δ ϑεἰΠπονεβίυπ! κοὐ 5.18 δεήρεης εἰκτας ἱπ ἀςίοττο 4119 Ἀγ γε ς ἠρημα : ᾿ ᾿ τἀ δηϊῶ τὰ ο΄ μ8438 Ἡηρμρσ: δ: ριοεπ. 6 ἀοραβα. 

Ὁ ᾿ Βλογ ἢ σκώκος 409.}».. 5εἐπιδπὰ ἀεογεῖιπι ᾿34148 “δία ΠοπηΠυπὶ ὅν ̓  ̓ τ κῶν εὰ κΑΙηδείοηε ἰεοια σωφεμμών τῆι ἤν 
δε] ἰηϑιπατὶ απ οιποίσ ἀϊοίτη: 4017} δεὶδα 1ογιΔ5 δ ϑείαςτυν Ὁ αμ48 συϑονεν ἰὸς, ΕἸ ἘΣ τμλα ἀμεὴν χρτνον ΤΟ ΕΜ ΝΝ βπλφηκῦβ “5: 

εὐκηΐά! αὐ] ντἠ των 4Δοοῦὺ δοιπόρεβία  486.8 δ 5εραΐ γοριδυΐαπι Ὀεὶ, ΒΗ ο τεδυίμις ππρμκόμαὶῃ ΤῸ ΛΈ ΠΕΝ ἰκη!ζαῖς ν᾿ ἐπαδενν αν ες φαρμῥηῆοιν 6 449.) ' ι ὯἹ᾽ εοιπριαπτυ οοτεθ. 19,172 ϑεοιιβειοηὶς ποπιίης 4 ἱπιο 8. {ῤ.1 ᾿ δρραυανα ἘΑΈΓΕΕΡΙΟ ἀκλλενν ἸσΙα δ ὡ ᾽ φριιἃ σιωτυχμεῖν 37...3.8 
᾿ ορδτυν οπιαίε νἱ δε πιὰ ρει. το ἰη ϑγηοίο ἨϊεΓΟ Οἰ γα πα 31:2 (δι! πα! δι ον μϑος ῬῸ μα ὐτὸ κα ἮΝ ΤΝ [δητεε Τυϑαὶ ρεεξατὶ (ΟΠ τὶ 4042 συφύνων πο 4725. δόϊεθθα θὲ ΟΡ 9} πολ ιοῦ 86πΙΕΕ! διάκο 4.0 Ὁ ππ δ εὐ ς ΓΤ 5] “ππε ἀμ κονεῖ (ρήδεν μὰ ἀεχειαιὴ δεϊ482.. 65 Ἔγηα ἀραιδα ὥφῃ 

μαβραρυ τ "ι νέο ἀδανμε ᾿ ἐρεὶ μτωΝ ἐΡ βαΗεος Ὁ Ν δοπισνοτσ ον ΜμδΝ, 'βμεεν ἐσϑο Ὁ ϑγτοριαπίος 178 34.4΄ 
ϑυλιύσωη ᾿ Ν1] ΠἸΌΜ ΡΟΡΆΠ ΟῚ : γη460“ τὸ. ᾿ ἱ τος ᾿ ν Δ. Ἶ σνῶντενν ρὲ τδαιὶ 4.8. 

. δίδοΝ Τὰ ΒαδοδιΝι ρῥιμθ ἀμ (μοὶ ἐς ςοἴαεί 74,6}. Θέπιΐε πιδίμ 1υἀρεὶ οοπίξευπιιν 496 καλεῖ αι: ἦν νν ΓΝ πάῤ κσίοι ΠΝ γοῖτα " εἷς Ἀρούσι Ὁ αἰτὸ ΡΤ : 
λα  . λ9.156. εηθαλιπι τεῖὰ βοποῖὰ 7.4Δλ 48 ; ᾿ : , 

τῖμν δ τα μαι ἀωιράϊ ἃ κι ρνανα ας, ων ΜΩμ δνομπῶινι ας μοροιίον κα ἜΘ δ ππτὸ δ τὰ ι8 συρευτε γα (Ἀοεῖς (οτίρε λ41:δη᾽΄ι᾽αε " : 10 . 

αἰδιίοπαι ΠΩ αϑιλο ἃ [ηρευτιῆμῃ φοἰ το . {4.42 δε[ϊοπεπι λὰ ἀεχίταμ φιρῖοηιο 466 ἘΡΡΟΜΠΙ ΤΣ “5: μεῦῖμο ρα ἢ οἴ ς ΡΠ ὙΠΕΡ ἰαϑνν 
ἐς Ὅν! 448. 6 ἴδηρτυνα ΑΙῆη οχρ!ἰοαιίοα!ναν ἀυοσιο. 470 ἡλρῆνν δι νι ἀαεὶ ἀϊβὲ τ εἰωα δε ἴϑεῳ ορροπυπς 168,94 Δ Τανοιπλουΐιη το[ἰπιοη  κχῃξ. ΜΡΌΟΝΙ Δ2411ρ86 ἀοοζουττεπάυπ Ὁ 16.4} δ ϑοστατίαε Ἂ ; 17)..{8 τὴρῃ ΑΙ δι ΥἹάϑε! ἀβόγιπὶ 29 : "πὰ πως ολ48. “᾽ν ' 

. δεῖσεν ηοὕια ἐμηιάϊα . 48.3.4. ϑευίνευεα δε βο ἦν 4.2 δι πιρεφεε θην Ῥαπίουμ τὰν ω, 4974 τ : "4 
Φ 



τηνφεραδυΐαια Μοῖοον ἢ 
τἶρν͵Ὁ.͵8ὉὉὃὃ ὃ ὃ ὃ ὃὍὋὃὍὃ 

οἦμ τξηϊατίοπεπι Ὅευς ἑηάυοῖς 

- τοηζᾶτον ϑδϊδῃ τό.4, ᾶ 
“ κεπίδτυς ἰη ἀοίοτίο Οπτίδυν τοῦ 
Ὑπς Ὠοὶ ; 347.47 ἃ 
τεζάρτο γοδίους Ομαπᾶδα 32.118 
κεττφηοιθε 14ολὉ δι .2Ὀ. 
κειγη οδτίηειο ἃἰὰ ἀριδᾶ, 
τεῖτοπ φια νοζεῖ ΟΝ εἰ τυς 3όο6 8. 

᾿ παιεπί τογίρηι ρίηης . 36..4οῦ 
τειγτῦῃ} ϑοπλίηί 1240.“ 

ες Εδιείατη Βοσδἢ ἀἰεὶ μαπάϊομηι Λρὸ 
πῇ Ἵ ΜΝ 

.“ 

4θμ} 

᾿κοητάτο,νοεὶ ἴγους, νεῖ ̓ βοαιίηςε, γοῖ 58 
τὰν ἀυοήποιο ἀϊολώταγ' ἢ 

.38 
τοπιρτίοηςο ὈΝΗΙ δὰ τεία οαρίτὰ τοϊλια 

17.4. ἃ. 

κειτυ "πὶ ἰοοὺε π8.3 Ὁ 
τον καὶ ἀϊέταπι ἀο Ὁεΐ κοἰξαίτίομο,. 

432.18 ἃ 
, δ ἐπὶ ἴοουν ἀξ Ναζατο τοφοῦ 

. κου κα  ἀο Μερίε δρίμὶο δι Ὁ 
ἘΠΟΟΒΝΙ ἰοσῦν ἀα φευπιϊβίουο Ὠοὶ 41 

ἐκ μθον ἽΜοημηὶ ἔοεϊετα (ἰκίπδιυι 
411... 

ξουτυ δε Ἰόσαι ἐς Ῥδιτὶν δι ἘΠῚ} ποεί». 
τε Ψ93410 

, τοπυ απο ἀς Μοῖϊι ἀρράγτίοῃϑ Ἷ. 
3 

κει ίληυε Ἰοληηὶ ἰηἰυείλιαι ἔωςἰς 
488 ᾿ 

τυϊαειυενεῖει ἐς Εἰ ο ΠΩΣ Ῥ 
φοίτον ἰδρίἀϑιομέ πριν Δ 

ΕΣ 

ΟἸΝΘῈΧ νᾶῖρκ. 
μἐῤψεν τεβποπίυπι "" 

Ἵ ἰαβύπουίαιη Ὠαὶ. ΠΝ ΓΝ 

“218. 

48 
Ὕαια ΔΙ ἰης κεηοιαείᾳ ποταίεἡ 14.2.8. 

Μ' τρράὶ εἰπρείοώε ροδευκη 

ὉΠΊΟΧ ΜΝ ἃ. ̓ φοβιπιφαίαπι αὖ οπιπο (βεϊυε πο ᾿μράθοειο 
πὶ : 1641406} - ομρὶς 37..3} ἃ 

᾿ααῤσεν φιίά Ονκεὶν. 30,48. τελίπιοπίιπι ομηδὶ ἀο(οἰορὶ ἀπ᾿ 
᾿ἡβλδῖνι ἘΡΙῸΡ "293. 188 “ 

ταρλεῇ. Ἴ: ἱρεϊευαι 1γ48. Ὁ, " ἑπνοηία πη ἀαιυπὶ Οἰείῖο ἐς 3.4 ὃ 
ταῖς ἴα Οἰπείβον ωΣ 44Ψ20.Ὅ1.Δ.. τείυπιοηίυπι Οδτηεὶ ποι τοοφρυ 360. 
Κλ. ἃ ἘΝ, “δι6 Ὁ ἘΣ Ἐὼ 
νν αὐ τὶ 408 119 ν 

μὴ μάλμμν ἃ δινανρῦ γεγδηπὶ ἰογοπδ . ἴοι ἃ 
ἕ 1οσ. 4 τάνθεν ὃς δυταιφιόζειν τ" ἀξιλρ.8.. 

τέκνα Ἰφιὶὴ ἘΞ οὐῆὰ Ἰϊδοιὶ τ ποιὸ 5. ϑέῥῥον ἰάςπ) ἃς ςφηβάεγς 4λι00 

Τεϑυην ! τ 9.20 Ὁ ϑιδῶνμι δ ἑρβμῶνῳ ἀϊβστυας “αὐ 
τεξευπι ἢ ϑάοπλο .. ἃ ϑέλη 168,17 ἃ. 
τολοσφυροῖν 470.6 Ὁ ϑέλων σον 478.4}Ὁ 

φόλν αυα ἠϊ πῶιξ . 4221 ϑέλωιν βζῸ ἀπίλγε. . φοβι4 ἃ 
σόλειο ΟἸ εἰ ληὶ «48,11 ϑέλων ρτῸ διωίάϑνα 417. Ὁ 
τολοιωύϑωρ 399.17 νδι32οφλ δ ϑέλιμα βούλησις ὃς ναὺ ϑελνηκὰν ἴητες [δ 

᾿φελενψᾷν ᾿ 10.481 ἀιβξετιης 40.148. 
«ολῷ τὸ αυἱὰ πκηίβοει ρεορῃίὰ 190 ϑειφίδιεκτος 405 482.19 ἃ 
Ὑοεϊοαίαπι φηΐ᾿ 1 ςἅ{πεε ὙΝορρ γα τὐῤρες τοργεδοπάιτας 
τοπηοῖυδὴ σὰ ςς σαν αϑιοῦ 
εἀδο ἴαμι ἀοϊευνίυδες Ομ βυο 308 Ἤμοριγιεδὶ Ἰοῦς ἃς ἀνβμαζος ΩΣ 

πρὶ μββπεοα Ἰληϑς 4411 Ὁ ν᾿ 42.4.16 Ὁ 
[αὶ Ν τείρίοχ ἀσίδολτῖο 4.01.3) δ᾽ ἐς ν 414.14.ἃ 

“τερλρίὶ ἘΠ ΡΝ δι ως 5430.28ἃ ϑερργᾷεν αυ!ά ϑιορὰ 19.7 ἃ 

μθκὶ ἐμὲ οι φὰς κἀϊβερευπν 312. ὙπΒογίαοα 47.128 
,“ὅ ὙΠΙοΟΡ γ Δ ξλι5 ἐς Ματία 231.38 Ὁ 

Τοίηρυς γ1.1724. Ὑποορ γ]δξεὶ οτίος ἐσ ρει πγαει ἐς ὅδος - 
ἐς} γη9.38 Ὁ ἀσειδιις 7.338 
τριηρι: βατυτὶ ἰυ ἀἸοῖ} ἰφποταπν ζιταϑ ΤἸςορ υς ᾿ χλϑιᾳ Ὀ᾽ 
Ἐοπιροιᾷ ἴκρε ἃ Ρτορβιοτίς πιρίφητυγ 5. ὙΠοΟΡπγ ΠῚ ποηιοπ 68.38 

᾿ς δᾶ ϑεριπδδειν 27} 108 
τεπιρογδηίυς (φἰτίτυ δ]! ορροίτυς 46.19 δ ϑεραπούειν ρτο ἐἄδϑ οι 3.36 Ὁ 

᾿ Τσδαεδελγιηι ἀρρο ἰλτίο Δ 40.1.2 ϑιομκπαύνειν ρτὸ ἴλπλις 4.8 σ 
τοποῦτα ἔφγριῖς ἀχλιςὉ. Ὑβοίδιυτιο ρτὸ Ῥοηι φοιιὺ 
ξερορτᾶ ἐχιὶπς Ε ὅ49.10 Ὁ. τἰείλυτας ἰῃ ἁβῖο οὐοὐϊεαῖυ δφ.14.ἃ 
ΠΗ ΜΕ: ἱχ Ομ πιοσὲς οοοσῖς 112. Τλβεαϊοηίςεηίες οὐ Βειαςηριις οοἱ 

ἰλεὶ . 3018 
ἔνε ως Ρτὸ Βοπιίηϊς πιοπῖς Ροξῥεῦςα- Ὑβοινάλὶ φυλῃάο εχοττε 47216Ὁ 

ἴμηι τόο δὲ δ: Θυρίον 146.1ἃ 
Τεδοιο. 190...» Ὁ ϑυρίον. ποίη πατηῃ, γἱρετὰ ἀἰοίοιν 75, 
Ῥεπιληϊος ὨουΣι 430 14 
κοηῖλις γοχ πιεάϊα ο1διδ δλαρὰ 104.} ἃ 
τσηϊάτο δρίείτυηι Ὠεὶ.. 472,37 ἃ τιϑιημμῆνη Υἱᾶ 36.188 
τεητατὶ Οἰευς ομς νου 12.470 ϑιυίθην ἀφας Ὁ 
ξεπίαεί ὍευΣ ηοπιοάο ἀΐσλειν 16.45 ἢ ὑμῖμε 6480. 

123.:14 Ὁ 
ἔρις ΠῚ ἀς ΟΠ ο 44.4.20 
πῇ πα φο πη νου 419.11Ὁ 
ἴδ ἃ ϑύω 44.) 
ϑύειν 104.) 
ϑυμδεφυϊὰ Ν 9.0 ] 

ϑυμὸς ΡγῸ ἐτὰ βϑιινλ 
ϑυμον δεῖς ὃς ϑυμικοὶ ἰϑιή, 
ϑυσίᾳ ἐς (αςτίβοίο δί νἰδείηνι ἀϊοίευς 44: 
8. 

ϑυσία Ὀδΐατι ο “δεκὸ ἃ 
ϑυδίω λο7γ98 

: Τιβεῦ) ΔΠΠῸ 10 παι Οἰιεϊβυολ. 7.21 ἃ 
ἡ γόριο οστερινγὃ 14} 18. 
φηλᾳμηοῖρ : ρα Ὁ 
Τιοῖτο δεὶ Ἂν: [4,0. 348 
ΤΠανμπὶ αἰνιο ἀοοΙ» ἃ 
Τίποι Ὀεὶ. , ἡοοιλ 
πμυρίδς, 444.8 Ὁ 
ἐμυΐων ετυοὶ πηροίτια 429.44 
ἐπμίνύνο ᾿ 171.) ἃ 
αἰ νῥουμῃ δος ἅρ548 
οἶφειε ἄς Μαιΐα γἱίμα 8)14.ἃ 

τοἰϊεον ρφούεῖα ... 4.41 
το}, ἃ πιράϊο, ΄ 414.1οὰ 
πλρδεμι . 3223248 ἃ 
τοιπδίπα πον ἀιὰπι ογιοίδξι5. Ἰρὼνγ ἃ 
ἴοττε τονε 41}.1 

7ϑι4ὺ0 
, τοῖς ΑΝ Ἢ “ἰδιρῦὺ 

ι 1.26.8 
ἐδ έάὶρ δρίτίτυν ΘΟ ει» ΠΡ υ 
τορβείοηίε νοελθυΐμαι 241ο}Ὁ 
ὑπνῶν ᾿γλὰ9 Ὁ 

τε ἀμ δίοδον ἐλαῖαι Ὀεὶ ἜΜ ἜΝ 
ϑ. ᾿ς Ἵφιοῦ 

ἰάδαημ! γοχ ἀοπιοίο νβαρατύινν 
3,8 8 

τελιί Ἑιδοϊοὶ ἀποπηοῦο ἀἰςΑπτων 38 ἃ 
τιδοὐλίοηίε σποιηρίιπι 4ι74γὺ 
τιδιφέξιοηεν ρατείου τι φ90 8 

24261Ὁ, : πρήτο, ὅς ροηεζγαῖς " 
γπηλτο ΟΒεΙ ΠῚ 84.) 

ἄνδαι ψκεις τδεητυγ ΑΌ ΠΟΙ! 8.....6 
τιρηῆτο ψεβμλόνχῳ ἀϊρατυΐιλ,, δ 
τ ΗΟΗ͂ΒΝ Ἡ εὐργαὶς ἔλιν] τσβλο, κοῦ 
ΠῚ ἀϑιϊεητήατίο νηβςς ὀρ ῳ 18 
πραύμρτι ὃς σληγὴ ᾿ ρ480 
ττοϑ ἀΐος φυΐθις ὀμηίες πίε εανεν, 

18δι.4 
ἴγος ἔαδογηᾶ . 6: 12 
εεἰδυοῖς δ! ογίδμν Ὦεο 401. Ὁ 
εοδυξυπι ζὰς ΟΠ τας ἤθη ἀςίλετοι 86, 
,ἃ59 ᾿ 

οὐκ ρτο Ῥςξῖτο ρενίοίυίς ἰ.᾿ 
τεϊδατα ρεοιίη οἰ!ς ἐπιροῆτα 
εἰήρ!οκ οοηΐςηϊο Ὀ εἰτὶ. 
τρΡΙοχ δοφατίο 
Ὑτοῖν ντὺς δί τορος ππαγι6Ὁ 
Ὑτοσγ]ίη πὶ ; τ 4418 
τευοιάφγε ρίας ιὰπι αςοίάεις ζιαζα 
τὰ ἀϊχὶ ὶ : 
τυτίχα δεινά Δι ἔδειαι τ ἀρ 1Ὁ 
τυτθλῖ  δΔηίπια ΓΒ τη 458" 
τοτθδρυς Οδγηϊης 40944 
ταγεῖς διοληι ᾿ς 2976 
υϊοΥ [ Ατίηις 4ινὴὲς 466... 
Τγρίνοη ὅς Τγρποηίεῃς ἡ 47ιἀὉ 
ἀντ ρτο ἤφυτὰ 444.102 
Τγντδρηί (δοία ηοαςῦ 
ϑυζάζεϑνω 18,..η8,, 
Τγεὺς δὲ ϑάοη Ρτὸ τοξίσης ψΙΓίηΑ 16. 

18 

ν 

Αι ες 607)4 
Ματίεἰ πατὶ δὲ Ῥγορ]ιεῖδλις :ϑ ἃ" 

ψρίᾳυνεατίς ςοπιῃιοπτι.. 466,18 
Ψθιαυίεας νηάς πλιὰ ΠΕ 4845 
ΜΡ ιτατὶ 4.249 
ΜεἸπι ᾿ς 168.) ἃ 
γεϊίς ρέο ὀρῖατε {. Τ9.6 ἃ 
ΜΝ εἴμπι το οι]! διὉ 
Ψεηάξες οὐπηΐδ οὺΣ Οληβις ἰυγέηεαι 
ἐπε Ὁ ",,φ73}ἃ 

ψεηΐτς ΟἈη ας 4ιοπιοάρ ἀϊραῖυτ ψιὴ 
ἰᾶπὶ νςηογαῖ «οινὺ 
νραίγα δ ΟΠ πἤι) " 4802} 
Μειρεοθτγυπι φυὰ 14.418 
Ψεπιυγις ραγειοίρίαι ἀηζορε, 7304 
Ψεμὶι ἰη σαγῆσαι Εἰπαρ 3.,ῷΨ 
νξητυβ .΄Ὁ. γοοιὰ 
ΜΉ ξυιὰο κα γεπιὸ ἀνε. . ἰδ, 
γοητυν ΟΌΠΣ ἐπ ρ δῖα τι π8 4618 
ΜΝεθυπι, λύε ἵ 4420 ᾿ 
νοευπι ὄγχαρον νηδὲ ΕΣ κτι 
ΒΡ [οἱ ποὴ ροιϊοίξ οχοίδογο 167. 

νοΐ εἰ (διηρει ἥς ᾿Ἂγ44Ὁ 
νοδυπι εἰ Ποη διιάίεητεε φ97.,(Ὁ 
νεγδυρι οὐ] υμι ἱπηρο Πρ. 1.446 
γοδὶ σοὶ νἱε 67.4.5 
ὙΕΝΙ δ ύω ουδείδημαι 466. 

᾿ 
γε οῬγο ἰυδεηάο 4010 
νερὸ Ὠεὶ ἀοιταιοηῖο 249} 
γεῖδο Ὠεὶ γἱμοῖε “40 
νεῖθο Υἱυετε Βοηκίηδε γε ἀϊαπευ 4. 

ΣᾺΝ δφ ρει Ὁ Ἠοὐχαὶι ντραῶν 
μοιοε 

ἊΣ γίια ᾿ 27448 
γεγίξα 461... 8 
γερο δεὶ 4.1128 

[ΠῚ 

86.,8 ) . 

τταν' 

μ{.{Ἀ 

1160 

᾽ . 

᾿ 

ἡῤεγέραττεια ορετδαίςπὶ φυὀπιοίο ἠϊ- 

ὙΝΌΕΧ ΡΆΙΟΒ: 
όσα ῥιο βδοεϊίτατα νοὶ ἱπεοζτίταα "97 ΥἱΙΔ ἀυοπιοάο [ας ἀΐελτυς ὀ ἠ ὠὠὀφ46348 
. γίτὰ ποίἐγα νμάσ δηγδηεὶ Ευθνε 4 

ἰγεήκατις ἀυάϊοβιε αίε. παι τ στῶ αἰκαγ Όεο ἡθοπιούο "---- 
γετιτατίη ν τόξα νγἱῖλ Αηφέϊογμμι δι κοπιηυηὶ μὴ 

. ἀῃ Ῥοτίζαῖς δοι πιληῇῆς Ὠϊαδοίας 397. Υἱτδα ὙμΗ μάδεῖ φυΐ β απ ποθὴ δα 
»ἃ 282 

ἜΝ εἴς 4373. υἱθαῚ ἠποἰρίο μάθοι ΕΠΙυ 4: 773 10 ἃ δι 
ἰη ψειίταις (ηδε  Πςατὶ 4114. τὸῷὸὸὦὦὸὖὦὖὦ : 
γεείο δεριυαίητα 134,1. Υἱκα ρεαίοατις αἰπνίάπι ἀιάίμια. 294. 
φεῖῦοτς (ς Τοῖς ἡμομιρεῦ ἀϊοίτας 484. 178 
418 γἱτῖς ΟΠ εἠτας 4..." 

Ψείοὶ δι «ὐετς 173... Υἱῖῖς νοσὰ Ὁ ἠ1.ῳῳ Ὁ 
γεβλίδυϊυπι , 4816 Ὁ Ψψηΐςὰ ἰριά, 

τς γοβιελυπι "4.10 ἢ Υἱιξῃς Ρατρῖ οι 284. 

γεξίυπι πο Ο χακιᾶ, Υἱδογα ργο ὑδίστο λ6ν.1 ἃ 

Ψοειειὶς τεϊαπιεητί ὦ ταταίσοα 3.4.4} Υἱυοτα Ὠεο,υ!ά ἤς 3η6..78 

ψειοιὶς Το απιοητὶ ἀἶο 381.1.,.} Υἱθετε ἴῃ Ὁςο “4.154 

Μια νοχ 400 ἔξηζι λοςὶρίατι, {61 Ὁ Υἱμογὲ ρος ΟἈγ ταν, δι ΟἸνγιτυς ρεγ Ρὰ- 
ψίλ Ὠςὶ 1ο 9:4 τσὶ αμοπιοάο ἀϊσᾶτυς 384.418 

υἱδ Ὀεὶ {17.174 δι 141..7.. Υἱυιῆσας ΕΠ} οἱ χιος νος 47.2.43Ὁ 

ψίχ ΠΟΒΊΣη 439. νΠΠ9 ρΔι 9 383.17 

Υἱὰ εὐἱιίαυς γούλιίο 44.164, ΥἹυπνιπι αυτά {τ [ματιηἰς 14.118 

γία Οεήτπιμαι 48.518) ΜαδΙ οὶ Πυγοῦαμι "4,84 
Ὑἱζ ρῖο Υἱῖὰ δὲ πιοτίδι 1οζ.13 δ. γπιρτγὰ τποιτὶς Ὁ 1.14.8 
ψίδηι οσπ). Ἰάπᾶτς 51.260 νπιῦτα πηοττὶς 240.168 
γίας Ποπλίηὶ ροταργῦοῖς ἐάιτο ὃ Ι νηξεο Ὠομηὶ 11:1.λλὰ 

Υἱὶς (αἷς ἀπιδυϊατε , φιϑος δ, νηδιίοηίς οὔ τεηιοπία 166 λ9Ὁ 
ψίατοτος αὐ ἀἰδε " , 418.9ἃ ᾿γηξείοπος πιοττιλίες 1:}.30 

γίους Μαῖα 40γ7.74 ᾿νπέυς Ομ ηϊτυς 3.125. 

γἱάσητες ΡΒ ὶ 403.14 Μπάς δὲ ΟἸεθας ̓ σαοτγληι ΕΣ 402. 
λ4ὰ ἡ, 

τυ Οἰγήλης 371.49.Ὁ νηάς οἰ φιαπάο ἀϊδεὦ 341.:04 

γοτς ργο ςοπυεηΐγο ἅ7ιιο δ᾽ ϑηξυξητα Πανμάλ ἀιλανα, 

γίάοτε ρτὸ ὀομειςηΐτα 43.1.4. Ψηρυσητόταῃη νας ΝῊ ΠῚ 

γἱδξτς ὑτὸ εορποίοφετθις 4ὃ.1ἃ ἀπσηιοίο καὶ (πο ἠπρανς ες 

ψίφετς ργὸ “ξητῖγο 46030 ὃ νειβεητι 
γἱάετε ᾿ ἠὐμη Ὠοὶ ,8δαοῦ. ιωοηις δὶ λεία δ Βαδίτυλί: Πρ αν 

γἱάεις ἫΝ πιοηιοάο ἀϊξατυν ορεην ἀλ 348.19ἃ 

λιτὶς 471.6ς Ὁ δι271.4 Ὁ μον εὰ υγροβοείοιπι ςυοτῖςηῖςς 466. 

ἡλις αὐϊηἠεοτίὶς ἐς π)ρΡ],- οὐουραῖδ: » 46. 
15 ἃ δὲ "Ὁ ἘΡκαν Ὁ ατίσπι, οἰυ(αἐπιαας ελυίλ 

Ὑἱρ ας “3πῸ  42:ζ.22214) 
. ὙΠ Α ραίομα ὦ ἀϑ5 Ὁ ὙΆΙΌΟ παζασιγυην ἴῃ αἰμίβο) 348.15 ἃ 

νἱηέξυς φρίτίτιι Ῥαυΐος 446..81. μὰ) ες Τγοάσηϊος. - 43.5.21 
᾿ Τἰῆουΐσταπι ἀρρε!ϊλρ. ζ31:4 νομὴν ἔπος Ρριο ΒΘ ΠΣ. 406.4 ὃ 

νἱπὶ εορίατυρρεάίτατα καὶ ΟΝ 357.46 ὦ νήσμν ἀςεῖς ποιοί ἀϊχετίς ΟἸιανίτυς 
Ὑἱηυ πὶ ρτο καάστε Ὥριόλ Ἐ44Ὁ .) 
᾿υἱπυπιςοηάνευπν, τξὶς ἀαπυπατίς ρταθι- Υαμπὶ ἀςοίίς Ἀρϊπούο ἀίορτυι ἃ ΟΝ 

“ταδὶ 1 “ιόϑοῦ ἼΩΝΑΣ δ πες ΤΣ Ὸ ἐιφὰρ 
ὟΝ τὸ αυ άλπλ,Ἢ 3.ν 69, δὰ ρυ Ὁ δε τς 388.314 
πον Ε διραμν ν' τὴ ὰχ ἃ, τ᾿ Μοσάξι γιὸ εξ: " ἐᾷ ν: ̓  ει ὡοαφᾷ 

ἀθλινατὶρ νοιδ' ἀἰν Μαῖα δε! Ἦν Ὑδελειρτῤ εἴα... Ὑτος ΤΠ χϑ98 
᾿ βηχλ δ΄ τὸν 2 οχ δ᾽ [Ὡ ὑνοξά ρεο οὔςν ον ὉΠ ΒΟῸΣ 218 

ἡ διαὶ τις καμιά βάκινμος, ἐ νος σε δ". Ν᾿ ας τ μοι 
᾿ ἐπ μοδ τ γυκ πεονύννη ᾿Υρολεὶ ῥτο ἴα .111 6 ἢν 43.198 
ΠΝ ἰῇ 66." ὟΝ ᾿μϑὴϊ ἃ ὑπαλας ὙΝ ἢ Ἢ ̓Ά33.1 8, 

οὐ μαιν ἀφρό μωροιει Βαηΐφ: τϑδὰ τπίρεῖν Ἀμδϊεβαβιι Δ ἃ 
Ὁ Υ]Σ ἰδ; ὙΦ ΟΝ , 4,7 44 "" οὐλῖο ̓ ὐὰ Ποῖ τον “409. 46| .} 

᾿τγάτυζος δἀοα ΓΙ ΗΝ Ἵ “αι τ οορείο οὐ πο εὶ τος ἥ ες π444 
Ὁ μου αραγοα Ἰαλιρος: ς, κ6 2 νρίαι ο βοβιαϊεκ μίση ΤᾺΝ ον 9.82 ἃ 
πὐμμμρεημοποῖΣ {δι ςχρταν: ἍὩς τῇ ῬΑρυϊκαρνίμὴ ἰωγω ΠΤ ΚΟΣ 
ΒΕῚΩ ρο ἐφ δα μια ̓ ν ἐλ δΣμΣ ς ᾿γϑάγαν υγοοο᾽ δον; ἢ Ῥέκηδς Ββοϑ 5 ΩΣ 

, ἡ ας ὉΝν τς τας ἢ . ἐπ ἐπ ραφδάδδ. οι, ΤΣ Τὴ ἐὸν 

᾿γἰαἰηϑεμυδὰξ ἡ ΠΡ ἘΣ ἢ ἥχδιίᾳ, αὐτὸς ἥω υὐτεήεμουίαίεμον. ΕΥ͂ 

“αιδγεῖνῳ ΠΩΣ πῶς ' 
᾿ ἢ ἃς ἢ τ 

Ὶ 

ὶ 

᾿ ν 

᾿ 

͵ ᾿ « ἊΝ Ἢ ὶ ; 

4Ἔὲ γρειτίοηε υαμῆο 
γοζον ποις ἰπ 

320,12 καὶ 

ὙΠ ἡπὸ ρει (ιδιβδηκίαδ Ροῆτυπ 5.448 
γοΐμοτος οἷ 4.10 
μᾶγς γοίνηι Εἰάε]δο 321174 
νΌΪι πτᾶς πὸ Ὁ 
νοΐυμτατις Ῥλιτίε δα ΕΝ νπεῖο ,8146} 
νοϊζτατειη ἔμδιη ποι. ἐχσηυ! φησπιοάο 

ΟἸενζως ἀιζατον 4810 Ὁ 
νοϊαπταῖος 1η Ογιο ἄμα πυπιςτο374. 

ΠῚ 

ψοίΐνιπτατες Ὠεὶ ᾿λυγυς Ὁδυίά υοπηο- 
ἀο ἀϊοᾶτως {13,21 

τιθμθίπι τερυφηδητία εἴτι πο. ΟΝ 
Ὁ 128, 1 

ψοια ἔς οοπήπρεις ἡ φφρας 8, 
νῦν ἂς οἰδτας Δι βοτιης 1ο32γὺ 
ντὸς ᾿υάὰ 1243 Ὁ 
τὸς ΟἸτΙδὶ ἜΘΗ ἀιοπιοήο ἀϊ- 

ἂλ 41.5.9 Ὁ 
Ψεραιτῖςα 348.46 Ὁ 
νεληάίορὶ " ἀςείασαι γϑατῦ 
γιΐ ῥός.8 ἃ. 
-νχοτεημα ροβοίοτιηι εαπι ἐΠν ἐοηῦο- 

ΠΙΣΤῊ 4224. ἃ 
νχοῦες ἤσἢ ἀαδλης Ἰροἴλυπι ἀδοτι) 14 
᾽ν ἃ 

νχοτες ἀΐηιπτοῖς [πἀπὶ 42, ΠΟΟΝΝ 
ϑῖας ἢ : 

υλῃ γοοίδυς Ἡςεδεαὶς 6.1.4» 
ὑσακούοιν ΡΓῸ πείϑειν ᾿ 1428.47 ἃ. 
ὕπαγε τὰς πη ἀτῃις ἐναν , 17.108 
ϑ πάγειν 69.326 ἃ 
ὥσάγιιν ᾿ 189.5} 2 

᾿ ὥναῤξειν δὲ κτόϊᾳ τω 463.168. 
αάτοις ΟἸδοὶ αιος νοζᾶτης 1710.36 ἃ 
υϑερῶὸν 4136 4 
εὡνορρᾷν ςοηηἰθεῖς 432.19 ὃ 
ϑσηρόται αυλαίςε. ται, 21.109 Ὁ 

. ὑφηρέηγης 1 τ ς 1ο]48 
ὕπνθρ δέ ὄνειρρε. ἀϊειμις 4248 
ὑπεουιῦ ὅς καϑευδεῖν ςς γιοῦ 

οὐὐαδήη ςοἸηροίτι8 15.3.0 
νανδέχιϑαι -. . 29.220 Ὁ 
ἀνοδήματα τόδ. ἃ Μ σαρδάκια λ4. ἃ 
ὑανδματα 4υϊά τ 14.17 ἃ 
ὑπολαμόενειν ΙῸ ἐπαμειδθ κ8,. τὉ 
ὑπομείνας αυϊάς.. {9.18 ἅ 
ὑνω ἄξειν . “ 32.4 0 ὁ 
πρδδν αυίά ἤς Οεπεὶς 21.490 

φἐνλεῦαι κὰν ἢϊ ργόρτιδ ψη6.18 
ὑρεμῖν ϑ4ῳῦὺ 

Ἀ πο 
"Βιρὲὴε 17λὲῈ0 ἃ 

Ζὲ ἢ ἀχὼ αἷς ες 3169 
Ζαδςβοπία ἰοζις ἐς ἀρτὸ ἔφυ)" 134. 

ΟΝ 3) 2:6.118 ΐ 
ΓΑ ΗΝ 1» ὃ 
ζυτεῖν ο 
Ζ2ικαηίουιπι ράταδοῖία ταῖιῦ 
᾿ρξδιει ᾿ ζωυποιεῖν , 
Ἰηνοςῖθυ 

οαἰαμία υρίεπέκαβ, 



ἐχώσς σοὶ 

“ι 

Φ 



Ἂς 

4" 

. ᾿, 

ψ. 
[ 

'ΔΙΟΝ ΤΟ 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ἐλρνν τς ΝΟΥΝΑ ᾿ΝΤΕΈΠΡΚετ,. 

Κιφάλαμαν "Δ. "" 

ν" δ᾽ ᾿ ὼς ζι 

ΤΟ ὦ ᾿ ΟΝ ΤᾺ 
υἤς. ΟΣ δ χι ἈΠῈ ΠΡΟ Β- υχρεσν τ  βῤρ ξεν ΩΣ ᾿ς 

ΑΝΟΘΕΠΙΥΜ 5Ε-- 
ΟΥ̓ΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΕΥΜ. 

Νετν 5. 
ἜσαΑΡ,. ἢ: ὉὯ ΑΓ, 1. 

3.8. Ε Κ χωργγος 
. ϑεπεγαμίο ἴοῃις (πε 

Το ΟΡ έβι, ἔτυς ὁτίὰς 

ἀπεῖπεν β αρίά, ἡλοετ 

1}ι4 «αρνάβάηι. ς ᾿ 

ΕἼΒΕ αὶ ξοποιαίο α 
οἷα 1οία ΟἸΟΠῚ, 
“611} Ε)4υ!]ς, ΠΠ] 
ΑΒΡτγδδαμπιὶὶ- 

6)" οἶδα 

; ψιος ΠΑ διαϊνατηις 856} 2| «ἀὐναίνρη σορηΐε 7- 1ᾳλα, ὅς οκ᾿ 

αὐὐτ δου. Πα συ ἀατξ ρα. 

{ουἱϊε Ἰαοοδά Πἀσοθις δυτοπὶ ρος β΄. }2πορ. Ζαεὺν ἄνθη χες ἰδοῦσι 6 
μας. ͵  [πάς ΑΕ Ὁ) φέμμμῖ ξυτα α 1)4 

ὭΆΑῃ(ἜΕ({ῃ{(Ι » φάτ αι - Ἴρνε 7δαὰ Ὅσα 
ἐπ ΓΑ 5 ἐγβόνησε τὸν [α- [πυῖὲ Ἰυάδιη. δί ἔταῖγε5 οἴτι». κιβ δ ρόναυν τον ἤπθι ἐδ δὰν 

ἣν ἷ ἢ “. Ὦ » δ ἢ ἡ . Ο͵ν. 212. 

τωδ ωκοϊξ ὁ ἐγηύνησε Ὁ Ἰούδαν, καὶ τοις Π]α (ας υτοπι ρεπυΐς ῬΒαγο(α} 31] γμῴασ ἀμρονν φοημὶρ νη λἢ 2. 
ἀδελφοιὶ ἀπ ἣ ἃς ζαγα ὁ ΤΙιδυταν, ἢ Ρμαγοίας ῥῥαγτέε ὦ" Ζαναμι ἀν ἴδοις ὃ. 3. 

᾿ Ἰούδας δὲ ἐγδλύνησε τὸν Φαρες καὶ τὸν" 9 
Ζαρᾳ ὡκ τῆς Θαάμαριαρες ὃ ἐγϑνησε δ 
Ἐσρϑόμ. Εσοονμ ἢ ἐγῆύνησε τὸν Αραμ. 

μιναδὰξ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσὼν. Να- 
«οσῶν δὲ ἐγβύνησε τὸν Σωλμών. 

Ῥαχαβ. Βοὸ ὁ ἐγλύνησε τὸν ΩἸδῆο!, ὡκ 

“ἰς Ρέϑ. Ωδηο!͵ ὃ ἐγβύνησε τὸν ἵεοσα᾽. 1 

᾿σλέα. Δαβ)οῇ, ὃ ὁ βασιλοῦς ἐρβύνησε τον]. [1Π|ς 

Σολομῶντα ὠκτῆς τῷ Οὐρίου. ᾿ 

δαϊειη φεπαῖς Εἰτουνα. Εἰτο- 
ταις δυῖοηι ρσοηθῖς Αὐλπλμίηι 

Αὐδηις αὐτῇ σσανῖς ΑΙ ηΔ- 
ἄαθυαι. Αανηδάλθιυς αὐτεῃ ρε- 

Αραμ δὲ ἐγηύνησε τὸν Αμιναδάξ, Α᾿.} 4.ὑυἱε ΜΔ Ποηςιη. Ν ροι διτοπι 
ϑεηυ ες δα πιοηεπι. Ν 

ϑαίσιο νογὸ ρθη Βοοκιιπι 
ΨΥ ν πΠ|Πλ2τ. 5 οχ Ἀπείαθ. {Πβοοζιυβδυῖςοὶ ρο- 

Σαλμῶὼν δὲ ἐγθύνησε τὸν Βοὸζ ὀκτῆς] ΠῚ δεάυιι ἐχ Αιπμά. Οθε- 
ἀυϑ αυτεη σεπεῖς Ἰοἤεη. 

ξ Π1εΠἴϊς νογὸ ρεπιῖς Πδυ 46 τ} 

Ἰεσσαὶ ὃ ἐγβύνησε τὸν Δα), τὸν βα- ς Ἰτορεπιν {ΠΠμπ|. Τραυ!ἀ ἀυτεπιὶ τοχ 

αυς μεογαῖ υχον Ὑιῖα. φ 
.» 

Γαδὲ σεμμῖἘ ΑὙΎ ΑΙ. 
4] «4νανε φρο ηὰ ζέπηνε 

««ἀνηαάαν. Απιΐηα- 
, {ἀκ ἀμρεηὶ φεμμῖε Δ μΜ|. 

0». Ν' φα[ον»» ἀρέοηι ψο- : 
πηῖε δ αἰ ηιομ. . : 

ς ] δ᾽ αἰνισν» αφξεηι φ ΗΜ 
δον (ε Καραὺ, 00 
αμμεηὶ φεμμς Οὐκ ἐν 
νεῖν, Οὐεφ ἀμέο σε- 
πρΐρ 26. ἧς ᾿ 

6] 76|}6 αμ!δ σέμηῖε 72- 1 ϑάρνιδ. τ, 
“14 γογεηιῳρ κα ἀμρτονὴ μὐτόον 

᾿ ν “ὁ 472. 115 
ΓΚ ΕΜ ὁ αἰοηΙΟΜΟΝΙ ςς 

"ἐπ γα φα βῆ Ἐ τία. 
δεπαίς ϑοϊοπηοπει εχ οᾶ 

Ι 

ΛΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, ΙΝ ΟνΙΒν5 ΚΑΤΙΟ ΙΝΤΕΚΡΚΈΕ-" 
“ ΤΑΤΙΌΝῚΙ 9 

ἘΥΑΝΟΣΜΙΥΝ Μ᾽ Εὐαίγίλιον. τὰ εἰ ΔΗ οτῖα εοτῇ αις 
οευίι ἃς ἴον: τοις ΟἸιτπιφρἱαοιιπἀιδἰπιιτη (αἰεὶ αιιητίᾶ 
δἰοτοίς, δὶς οί ἰαισὰς ᾿ ἱπεοζρτειατατ, Αὐέ τα, Ἐὶ ᾳιίπι . 

Ι ᾿Ἐυδπροίιιπι Οἵς οἷς φιοάιι δουιιπὶ ὃς ορτάτιπι πινητίιπι 
αἰκοίλγεις ργορτὶὰ ἀϊοὶ ςαρῖτ ἀς νοτα 111 (αἰμετὶς ἀοἀτιπα, υιαν 
Βοι) οἵξ ἐχοομίτατα αὖ βοιπίπἰδιι, [οἀ καὶ αΐο λά πος Α|1κτὰ, 
ἢςιι ριδιἀϊέξιιτι ᾿ς ΕΠ, 41. 7. ντ ἀθταλ (τ ἑπτοῦ Βἀςπὶ δὲ 
Μοησιπι ρυαάϊςατιπι τοϊλτῖο, ᾿λοπγ το 7, 5.4 ὃς ΠΠΙ Δ ο ίογ,, 
πἰδηάχιπι εἰς, ἰπτοτάϊνται ᾿Ἑπααρο !) ποπλίυς ποις νον μια- 
τιῖοσ ΠΠ06}10 5, ἀσαις ἐρί αι ρτοργι ἀοέϊείλην, [κα οἶνος ρο- 
εἰὺς ἀοδεηίμα ἀποιιιυατίσηοιν Πρμηϊβςατί, νὰ Ἄοια. αν ὅ( αν 
(οὐ, 4.19 0)δὲ » Οὐτ, 8.18.8. αἰἰ0] κῳς, Οὐαάϊπι ιτοιι ως γοὸ- 

. δαδιμσι, φιλί Εςο ἐς ΟἸ ἽΠῚ ρον θην, γτ ἅΠ οἰ πσαὶ 
οπιῆίλ  οπτον του μη π15.. δουμηάννν “Μαμ κηηι,τὸ κατὼ 

ἈΕΡΡΌΙΤΝνΑ. 

ΔΥΣΊ -ἼΡΟ᾽ {ξεῖν εἐἰοϊοάοη». 1υληυίς τι τ ρυγαῖς, ὃς 
ροίετον ἀοπρηουβος νετὸ Ππρυίαγς, νε ΟΠ] φρργούις ἀο- 
Εἰλγετιϑυραιάϊτον αὐτοιπ  Ηἔίο οἔνοὶ αἰϊᾳαϊᾷ οἰυπιοάί:νε {ι 
Ἀἰς ἀταΐας ἡρη τοῦλι λα τοτία;, (ςἀ ς φμεπεῖδ σοηςα]ορία:. ἃ ὁ. 

ς οὔὐληὶ ἰιος τοτῦ θόλος γϑυίσνως}} αἰ τυιή ααὰπι ροθοτι [οτὶξ 
ἀκείαγας. ΟἸέετο Ππλἴττος Πρ." Π ποι μῇ ἀἰϊχς, 4 φιγμεῖρς Ὁ. 
"ἰ γβυέσνως ἃ εἰμπαϊοτῦ ἐχ ααίθεις οτβις οἱὲ Ομ απο νος Ὁ 

, Το Πρ), ἄς σάγας Οἰνε Πὶ νουτῖς Ν σφι] δυιῷ Οσπογατο 
εἰς τοτη, ράττίπι ψιὸά Ομ ἰαπούν γος {{|6||ας αἤπιεῖς, ; 

το Ρατεῖπι οτἱά χιδά ορτι πιὰ νἱάσατιγ ΟἸνδῚ ἐνσούρκωσιν οχρτι- ἠἷτ 
ποις ψαία ἀτογαι }}ς οἱ ΕΠ ασαϑη ροιο ! ἀὰ οχ Παμ!άς 
ὃς ΑργΆμαιπο ροηίτας, ἀιήη μόν γνουϊαε τ πισητοιῃ ΠΠ4 
Ἰολπρῖς, Εν δου }ΠΠ|- ἔλάιις οἰ ζατο. 4 Ση ἰ Πα ἰάϊεν ἰοῦ 
Δαζίσι. Βατοον ἀρὰ ἩΠς γος Ἀμδτῦ ἀρροΠατίοης, ἔναις οἰ 

Φιατθεῖον. 1 εἴτ, να (ον έρτιθι ὅς τελά!τῇ οἷς ἃ Ματεϊμοῦ (αὶ !- ας ἀρὰ Πματίμου ροςτας ΝΝοροιά νόςαῦθυο, ροϊετος οὐλης 1- 
ἴϊο σσπιιετεῖς, χήνέϊονε ΔΗ τοι τοι πν]νὶ ἀυγιιίο] νἱάς. 
ταιγ, Μαρίς ουΐμι (νε ὁρίου ἢ ρε ρει ὰ Ἰσ ποίην 48} )οῦ Ἰνι- 

. ὅια Επιλυμο  ἀμέχοτό νορα) τ ογρτόγοι Μαπαῖ, ἔλιοον 
ταιπῦν Ειιαμρο! ἃ Μαυτςὶ ἃς αἸιοτῇ γαὐ ἡλίμν5 φαλαν Ραμ νοΐ 

το Πψὰ, τα τον ἐφοἰς νὲ πόμα ται Ἰνοσνίαιῃ αἰνὶς ΠΟ οἰσαμα- 
Ἰπόγιας ἀίοοῦς, Εὐλι Ἂς ρέσρμηατιμνν, 5. ὁμὸ {Ππ|4| λα αν: 
αία (αι Α]100} Π ιι15. ἀπηβορτον χρομάαι ῥγοιαε ποι 
[οταναίατιν δὶ χλν το μοχὶς Μαίνκεν, τ Προ ον 

᾿ Ῥεῖγὶ Εριο[αραϊαυς οὐ! αὐέλφμέ ρμτο {οτίρτους ἀϊοὶ (οἱεῖο: 2ὸ ἀεἰοττὰ ρο σοῦ Δργασῆνο ὃς Πλιη] ἀν, ἴογε γε ποι ἀπ οχ ἐ- 
{εὐ πὸ ρυτο τοιποτο [Ὀγρεῆ ψατὰ Ματθάον ροτίας ιὰπν Ματ- 

Σ Θιῶν,νςο] διὰ Ματθαν οἱ αἰιν] οὐ νοίι, ἀιοιά ὙΠ 709} 
τιδιβο ἢ) ἀοιης ἰός ἐπ ἰσοο ποι τὰ πη θοα ορ μεθα ἐς- 
οἰλτάτ αμλαι ἐρῇ (οτρτὶ ΠΥ ΠΕ ζοι βι ει ῖπα, 
(οτρτοῦ ναι σιν ΤΠ ἀψμιοτίά πναρὲς Πμιοἶ οχ ἡ οτρύοης ηιἧς ψῇ τὰπὶ ἀμοτῦ δππικρι ομνε ποθ πὰς μι νίτττς, 1 4. Ἅὐνα- 

ἐμ [αι οἱ ἐφῤίοιυ τοροτίταν, ποθαρο δαπόζι ᾿)γοπθὶ πο ἢ 
Ἰεία Οἰνεῖ βιὶ Παρ οἰ νῦ, (ετυνδα Ματν, Τοντα, δὲ Ογρτίδι, 
ἴαρε ον Πἰῦτοα οἴναιιτος Οὐςοα γτςροίιτισιν, φιιαμὴν Κα τνπὸν 
Δογνονίοοντα τοτιιϑγαας, νε αρς δι ἐδνλιν Καὶ Ματεῖν ἄς ο, 

ρίωπιυι ἀν ανον ἀτῷ οχ ἡ{π "ΠΝ δοαν Δ οπλοα 
σχογίατα  Νοηας τοσΐοτο (πέλεν οἱ ἐντὶ (νι ἡλαιν Ῥοσ παι. 

τοῦ νοσεῖν Πἰΐας Ασγαϊνανοι ἃς [ει ἀν5: 44}} ό τὰ ἐχ λὲς ᾿" 
ἱπτογος ογῦς ἐν οὐδ νυιηιν ν ογὰΝ δύ ρτοχίπημιν ἢ} ὁ- 

νει εἰοῦ Κβομάμι(γυαπονν παῖς μοί ἐς Π»αμής οχ ΜΉΝ 
[ιετὶς ἐκ Λυγάϊμιπν βοιοῖς ταμά]ὸ ταπλΐ Α Δ εϑαι ( μυπιά 

τοίατγοιν ἑάδει ἃς Πἤναν λιν εν ἃι αἰνὰ. θυ πι ἀϊοαταν, 

ΡΙΓΌΡΓΟΥ ρεδι τος Ἰνὲς ἀποίγενν λέ ταν με Ομ ον, 

τ μιδεν πιβλοςιι τος 9, Η κυτουνά ἐ{οτιίμνο,νε σα, “30 ὅ αν ζει Ὑν τὴν εἰ ἰωγ τὸν Δαζι δὲ εὺν βασιλέα, Ἀφροϊίς 

, , ΟΣ 

ΤΡανιαν. Ρθάγος ατερι (56..4.17... 
, ἤχωμίε Εἤγονις Εβρορι ας δ 47.1.42) 

Ἶ Ἄμδ, χει 



Ἄς ᾿ τ» ᾿ Η τ κε βλν αα αν ΓΝ ᾿ ε ν᾿ Ψ 
: 5 

Οαρ.1... Ὁ .ὉῸῦ , ᾿ΒΨΝΑΝΘΟΘΕΙΙΝΜ. ὃ τ)᾽ὴ᾽ὃῊἯΡ-.-“΄ τὰ ΜΕΌΝΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΔΕΝΜ. ἫΝ 

- πῇ ατουΐασ επρμαΐι πρα σαγειτποημοταταση ρτο ΔὈἰ 15 οἷς Β’. ρον τοχ ξατυγιμαν ποπιϊπδτίπν βιογᾶς τοι 9, (κω ᾿ γνδεν αδν. 5.ἀ ὃς ἀρὰ [τίπον Οσπίταν δὲ Ναια3 βετπα- εκ ἀιείτων, ὶ λεγόμίρθ». γαρατα, Θ'ιυΐ νόραῖωνν ἰὰ εἴς ἐ κα. 
ταίπι ἐοἐεὐταζα μι ραται το δυϊδοπι ᾿ΠΠπλ τόρεπι θᾶ... μα {{νεναι Ὑ ον  τία, ἐμ τῆς τῦ Οὐρίου, αἶμα, κε 

οὐ Μιο, φαῖσαν ἰάεπν πβομῖέπ Ἀιοτῖς, ἀϊ(ροταὶ, Μαϊὴπι ἐφίωωτ τα. βῖε Ὑυϊιφιρὰ τοξχὸ ςπιςμάδυίς Ἐτλίπιιις ἡ ἢ εἰ ρῆ ον ᾿ 
“ον Ἀμμ Δοῇρπλτί, πὸῃ πιοφὸ τ τοὶ Ρτϊπιᾶ 106 γερὰ ἀϊμαϊ- .πΜ]ΠἰΑτὶ ἤοῃ πιοάὸ [υὐδαμἀατιῖν γυωωαμοὸς, [ςᾷ δι ραττὶςιριᾷ 

ὄρη; τότε ἀμθαπι εχ εἴρια μιᾶι, (εἶ ἐπ ρα πη γε ἀἤεπι σα ἴᾳ--ς δορὶ (ξοιηάϊ γμοεμήνης «ἀάλτιιγίης νι ἀςάταν ϑοὈχλρη πλτις. 

τλρτατ, Ῥγαὶμ! ταιπςα δου φυγάσι στο Βναίπι νεοποια, λκώμψῷ» 54 Ορεέβως, Κριόν. Πεθταῖςε ἈΜΘΌ [ πνείοίδα!» } τᾷ ; τα 

πο νπιμπ νεῆριμη ρἰαγίθιι ποίη, πι]α περοίδίτλῖς ςολέζα3, εἰς νπδεμϑινεγὸ γοχ, πὲ πλίγιτλ δὲ γαίομδ Π}ς δλοαγάοα, δί ὕτο- ᾿ 

ἱπτογργοῖαῖς ἰαιοά νίτὰςς «οπζίτι, πολά οἰὰ9 βετί ροιοτῖς, ρβρια, ίπιαμο βεπεγὶ ργοπι 5. 1,λεἰπὶ Θέαολπι νόζεπε 

Οαρίτς φάει (ξοαπάο, 4μο ἀϊξιιείάϊος {τ (εηἴιβ,νεγγσεηναφς ἱπιεργασι ἔεγιιᾶτς πιά ισγυηῖ αιὰπι νπτιπη γοολτε, πὰς 

᾿ ᾿ Ῥτλνογία τοίλξχα [υἱτ ποπηοιοι γιάοϊίοςς Μο[8|19.,. γε ρογ- εχ λάιίκετο. “. - Νάπιν αι ελρτο[α πιαταῖιν Ἰοςὶ {Ππ|π᾿ ἄς πισπτείο : ὅς ἔογιμα, ροίχοα Απιίος ας υτιξλπι ἀνέτὶ ἤναι Ομ ϊληὶ; 4αὶ ρτιὰς 

: ον ἢ πα μα στῇ - ᾿ - Σ ᾿Ιοπεπὰι ἰοτιανία βῆτι ἀμείοτνίι ἐπ φ- ροίὐοπι Οεαΐτθ,, ἀϊίοιρα!ι νοοα ρα ΛΝ Δς Δέϊ.11..6.Οὺ. Ι 

πο ἀπάρας, πὸ χ ν οἱ , τ «τος. : ὑ : να ἊΣ ᾿ ν 

πα δγνα- ΣΤΟΝ ἐγλύνησο τὸν Ροβοαμ. Ῥο- Ηδοϊοιπο νεγὸ φοηυίε Ἀο-} 7: 8. αἴοννοια ἀμμὲ φεηνὶν. ΒΡῈ 3 - ; 
- ἢ ᾿ οὐδε δον, Ἦν δ : αἱ " ἐδδι νης . ᾿ Ξ “ “- Π Π σπι νῳ ἐ 3 Ἢ ᾿ " ἐ . . ἐ , 

Ι...  Ἀρρς, δοὰμ σὲ ἐένησε τὸν Αὐιά, Αἰξιὰ δὲ ἐ-] |Ῥοαπιᾶ. Ἀοβοαύηιϑ δυὸ βεπυΐς Ἡροιμὰ γραγρεί ες Πά ἢ αἰ βρεα) δπὸ Αρχωμ ἕως] 17] “Ν οἰυςτία τρίτος ργοβεηὶ 8 17 ᾿ μθυτ μι μη , , 
., ἌΩ δ να ἡ ἡ Ὄπ κκ 4 ΜΕ “-. " 5 ᾿ “ Ν- ͵ “ΟΝ Ὰ λ “4.}Ὁ ᾿ τῇ ΟΜ ἡ ἰζ ἢ γΎ]4. ἰ Ι 

ἕ Ἔν ἔδυ . Ὑτὰ τδάψησὲ τὸν Ασεΐ, » ἂν ᾿ τ “ ΡῈ ΗΝ τς ΤΑ ρατὰ ἀὐρος 8 1 φεμρ «{4{4. ᾿ Δαδὶσὶ, “ἡμεαὶ) ϑεκαποσαρες κὺ ὅσο Δα.- ΠΑΡΠΉΜΝΝ ταν ες ἜΜ «ὦ »αά, τα κα Ι | 

: ΡΝ ἔφ: ᾿ ; : - ἢ : ἐποτ τας ὅν, Ἀγ ρα “» “ ἢ Η ' 

“τ τὰ ̓ Ασοὶδηἐηγύνησε τὴν Τωσαφάτ. Τωσα.- [ ᾿ ἃυ ν δέηι ΓΤ Αΐ «{ αηξ Κη 704 βιὶό) ἕως τῆς μετομκοεσιὰς Βαζυλώνος, δ τὴ ἢ ] ἡ μαναὰ ἀντ ᾿ φιαεμονάεεύ: σὰ ρα... ᾿ ᾿ 

δ δὰ ΨΥ ν ἢ ὑ Ὁ Τωρλμω σιὲὲ - ΠΠοίαρατιβ αὐτοῖν ρεημ!Ἴογα- ᾿ς ραν. ἀοαρβαι φρενὶ ρεο Ἢ ΥΜΟΘΡΕΡΟΙΝ ΒΡ ἜΡΑΡΥΜΙΕΙ λυ!άς να 8 τιλίροζτοιίίοπό! [μά Ὑμε «ἀ ἐγαηβηΐ- ᾿ - 

ἂν Φ  Ἄ Δ γηϑησετον. ὠξαμ. Ἰώραμ 466: ἰμγυπ), Ἰογϑηις δυτὸ ροπαΐς Ε]1095} [δνε όναπι. Δονάμ αἱῃᾷ μαι ἈΧῊΝ Πε;. ΚΤΙ - μου κ} ἸΒΑβγ]οπίςαπι» ἔτοδενος 404.} ᾿[βγαειουέ δαὐ ίον, ξ6- | 
ὉΠ τα ρας λύνηζε γον (ὐξίαν. | ᾿ 2ἰ ΔΆ. ᾿ ἈΠῸ εν ᾿ι κεσίως Βαβυλῶνος ἕως τῷ Χρλξου, ἥνεαι “ Πτυογάςοιη: δὲ ε τεληίροτέρτίο- ππῤρόν ἡμὰιμονάας ; Ι 

: . ἐκ νν Ἐν Δ 7 ἈΝ ἢ Π « Ἧ . (14: 41 - ἐ ἕ ᾿ λὰ πο Ὁ ᾿ ᾿ Υ ᾿ 

“νι , Οζίας δὲ ἐφῥυνη Ἡοχζαπνιβ ἀυτοΠῈ ρεπυἘ 1045} 9 πα ρφα ὑθα ἐἰχγὶ δεκατέῦσαρι. ὁ ὁ ὁ ὁ ης Βαργ!οηΐοα νίψυς 4ἀ Ολεῖ- δαλρίμλνν ΕΝ ; 

ὯΣ ΠΥ ᾿ Ρ υ ᾿ Ἢ κ ϑωμ δὲ ἐ τβαπιι ὴ. Ἰοδιβαηνυς δυζε θ6- 12. Π»ηΐ «τὐκῦ. οναν αν Ἐππαρίτος "ὦ ΝΥ “ 18 ἤπμπι, Φτόβοηος 4υλτιογάςοῖτα, [μεπι, φεπεγαηίομες ἡμφκ᾽ ν᾽ 

ΕΠ, ΤΠ ὁ δια βύνηήσι τὸν Ε ζοκίαν.;, πυΐρ Αὐδμόκυμν. Αςἰγαχιδιιῖ οπιΪ {{επν ςεηνὴε Ἐχεκώμης ος Τοῦδ Ἰησοῦ Χραςοῦ κἡὶ “ύνησις οὕτως ἢ 181 1ΕῈ 9 νετὸ (με “ πλείατατὴ 18, εμονάζοιμα, οο 

ον ἡγιϑ᾽ κ Νρονς Τρεηυῖε Ἐχες πη. τ ὁ]. Ἐἰρεβω ων ας ἐρωῃ {ει μνηφευϑείσης γὸ τῆς μηροὺς ἀντ Μα.[ [τὰ ἕαττ ἢ! Οὐιαλ Θητα πιαῖοτ ἐν ως πα ἔρενν ' 
κι ΠΕΡ. “Ὁ . ᾿ } , τ ᾿ ἣ . ἜΒΑ ᾽ ᾿ ὶ ᾿ ; α. ς ἐγάϊ, Ομηηῖι{|εἰ 46. ΟἾ τ 8. 

νυ: ἘΣ ἢ: Εξεςΐα5 δυτξ βεπυΐε Μαηαίς ] 10] λεαναίονν. λεανναΐοεαι. ρίας τῷ Ἰωσὴφ, τρὶν ἢ σιωνελϑεῖν αὐ-} [15 Μαιία ἀείροπία ἐπι ἰοίς- 1 ΓΝ Ὧ εἴτι Μα. νας ἴπι- ΟῚ 
τοντο ν᾿ τῆς πτοἱ ἐπα, Μαπαες δυῖξ, ρεημς Αατο- ἕω βεῖι ΚΣ 59} “Ἅγ"50), “«Μὐτοη, Ν "οι αἰὐ ἔθη ὼ φφὶ ἔχουσα φι Πυσί.. ΟΝ Ρεϊυυᾶπὶ ΙΡ ἱ ςοπυςη τ Ἂν γἰα ΤοΠρν, αη!εφμ ρον,- πλδηψε!,αΦ 

᾿ ΟὟ ἤσπν. Απιοη Ἀυτᾷ βεηυΐτ Τοῆλπι. [ “. ἰἀμηοι βεαῖς τβαηι, 6 0Ος πω ω ᾿ (επε ἰπιιρητὰ οι στα ἀα οὐ. δ 1 μοΐκομε, ἐνμειτα ἐβ ἴω ἰκῶ! “μά ᾿ 

ἽΓΙοΙ ας αὐΐσεπν ροηαὶς Ἰοζ μο- ] Τὶ ᾿ ΤΠ αμβεν σοΉ μέ [ε μῶτος ἄγου. Νὰ δρίττα ἰδηέζο. γέδρο ῥαϑεης ἀφ΄ δ ρίτέμν φίξ ἰδατααΣ 
Ε ὡς . " τῳ Ὁ τον ἢ ἙΡ}0) υ . . “ Ὶ Ὰ ἣ ᾿ 

αἰδῃὶ ἃς {τλῖγεα οῖ5, ἐπ ἐγληί- ΤΣ ᾿ Τωσὴ» δὲ δ αὐὴο αὐτῆς, σἱ Φ Ϊ] ιοἱ Ῥόοττο Τοίερίνι5 νἱτ εἰι5,᾿ ααῇ] 19.) [αείο, ἘΝ ΝᾺ ] 

τ] ροτιαοηε Ν᾽, ΒΑΡ. οηΐςα. .“ διΝγήνοι, ΤΠ ΔΥΑθΩΣ ᾿ ὡσηῷ σὲ αϑὴρ αὑτῆς, σὐχφος ὠν }} “1 ςε(ῇεε ἰυπυ5» 8: ΠΟ τε μὰ “ἢ ]ρηο. λένε να μεμα ἐβιὴ ἐόριυς ἢ. ὑῸ ἢ 
ΜΈΓ ὁ ᾿ ἐἐδιεν ὐῦ . - Ω ἢ ον ͵ . "οἱ. .7.- ι 

«1, ΡοΙὲ τὐδη ροτται! ποι σηρενο τῷ} "Ἐ ΡοῈ ἐναηβηϊ νην μήϑθλων αὐτὴν φρο ασειγμιοτσωι » εβε- η18 ἐΧροηεῖςξ, νοϊαΐς οἸατ}  Ἰζμν ὁαπὶ ἐναάμεινε, νοϊωίε ΠΡ ΜΤΕΡῸ; 
ἐμ {4 ιι" ΒΑ γ]οπίσαπη, Ἱ Ιεςμοηΐας " [μνέηι βαὐγίονι 8 “αίο- λήθη λάϑρᾳ σολυσαι αὐτίω.. δέος 6ΔΠ) ἀϊπηίττεῖο. ἴ οτομἱιὲ ἀϊπείξξενε φάπι, ἰϑας ὑκῇ 

τ νεβιν ᾳ, λεέχλνίαβ ἘΠ ΡΗΘῈ ΤῸν. ρα ΊΜ Αι, μα οἰ ἐδηὐδε ϑα!αι Εἰ εἴ φς ΘΑ Βίεμαυ. ἔς. τὸ μἶν. 41} δαἰαιλε, : ΠΕΣ ἐθν Ὁ τα ἐπροκεεσθκοσες Ὁ ΘΕΟΡΒΕ, 
Ὥς δ ν ἵν, ϑιθλ δὲ ογγόνησα, τὸν Ζο ὁᾳβ ἄἀξι χν ἡ Ἰίξαι ρε ἀϊτ Ζοτοθδάβεϊειν. δ πον μον φωρε. 17 νιμονίς ἐφ ίεην ῥγος ἐμῖον͵ πῶσ ουιῦ αἱ γνεα. Ιά εἰς, Οπι- Ἰτογίεά πιίπιις νογοςαπάλ, ϊης βλῦ νι Τ ΟΡ γ]λξι. σωωεὶ " τὶν, 

ΤΡ ΩΝ "  Ἐθὲ ἣν » ποτα οτδδεαι αὐπεία σου Ἀν 11} ὅχρὰ ἢ " δος {| (εἷς στδάιθυς,ρτοιταϊίας αἴμσι σεπιμ, Ια ἰνὰς ἔλπν- ϑεῖν ἱπτογργεῦςτι μιγϑνω! απο ἐρἀτπ ἀπγῖιν πιιςηὶ, {γαιο» 

, ᾿: ἱ ἀξ, Αδὶ ἢ ἘΡΑνΗΣ δε ἐπάν νι ΒΕ Ὶ ΡΡΙ ἠ Τρ ε Ἰ'ς Ὀαὰ! ἀϊς τ υϑθνπε οὐαιηπογαῖὶ. Ἰτλαις δος ἀφπιιὰ φίς ἀκα, ἐν γα ρὰ ἔχουστ. νυ ρα, Τπνεενο ὑναδενη, ταί, τανε, 

ΕΗ "μι ῷ. Αὐτὸ Ι Δαῖθη). δ πὶ Ε- . ἀπ με : 4 ἐμά αριὲ ποάηευται ΔΥΣΊ Γε  ϊράαι}}}ν οσδητ, ραίδιυὸ φυμάσιη ἃς- τὸ ἰνἔγκυθνν»ἡἀ νεγθιηλ, Ππ νοπττς Ιναῦοη9, 4υοά ἀἰϊςεὴάϊ σοριις 
Ἐν Παείρλσπι). ἘΠῚ εἶπππις δυζεπι ρο- ο' μαρίηις Εἰϊαοίηι. ἡ Ἐρταπι ρτο {ππρυ]]ς αὶ εἰσηυπταύ σοβογατίρπίς Διο} πο- ΠΟΡΠῸΝ εἷχ στχεὶς ἐποῤὶ εἰς, φεδίοτοπι ΗἸΙρροοταὶ : ας 

Ὡμ τ ΑΖζουδπη. ΝΣ κ ὼ ϑρλτμα ον. γαδ,ηιοὰ γότας Ἰπτοῦρτας ὃς Ἐγαϊπυ υ ἠιγραντσταςο φιαῖ- ἴοςο ἀρροίμ! αμιοὰ [μη εἰς νἰελτίνιε αἰ πνα ἐπιιϑ ἰητετ- ᾿ Δ κ᾿ τ 

4]. Αχὸΐ φυϊδαὶ Φεουΐε ςχάοςΐί. Ἢ τὶ ὧν “ΗΠ σεηη ἀε τείρομάςτ, (ἐᾷ ταδὶ να πὶ εἷϊ ὀσίοσυτίι3. ΟΑ τ οἸ ΠΟ πᾶν. ργόραγι, Κ μγ ἐπὶ εννεχντϊοφιίτατ ΡΠ αἰ. 4 6 δρίνεεν [2 Ὁ ᾿ 

. ΜΝ ἤοοὺς αὐτοῦ δοηυΐς Αφβίπν : ἡ ρῥκμαδιξωλῥδ ὡς βιιήβεικτείκκε τετα βνοσαριιο τρὶς αἰ ίριιο: ." ἐἰογὸκ Πνδύματος ἁγία. ψιυιίσατλ, Ὅς δ ρίνμν [ππέϊοι Οιαπυίναι " ᾿ ᾿ 

Δ θροῦς σὰ τὴν ΕΔ ! φ)Ξ: ψ, ΤΣ Το δ' 1 ΘΠ 1Π1},} και ̓ ἜΧΗ ἐν “Ὁ: ᾿δηϊθλἀποιτοτίπι Ἡογοβοιᾶ ἴῃ ΟἸο πέμηῖον γῆρος ἀϊχ ἴς, αι ᾿ς τὸπὶ Ὡς ρτό Ε ἱπιεγάνπι ροθαζυς  ἴάπιδα μος ἰοοο μη πὰ 

Ἐπ νὰ ϑό τ᾿ μα ῤχον ἸΣς ἜΣ ἐν Α΄ βίπιις αὐξεπι δέηυ!ς ἘΠυά.᾿ ἐν ΚΟεΣ όδως τὰ ᾿ς αὐποροτίς β]Ἰο ἀρότεῖ, ψοτισ ἀξ ἐρίς Ἰητετρτοϑίτα νῖ ο- ᾿ιπορείῆς δίς λῆς εὐα ρου ἀοοοτίοτς : χιοὴ ἀπηούλαϊς Εταΐς 

“συν “Ἑλιουο. ἐιλυλύνισα Τὸν ἔλεκξαρ. Ε. " - ἘΠυ ἃ ἀυτεηι ρεῦυῖε Εϊεαν- ΕΝ “ξα ἐπεῖα μἰρῶ ον φο ἡϊυιά Ἰοτογρτγοῖᾶτιις ἐπτδι ο φετισον που ὑρηοτξ Πἴὼ νοτὸ πλγγϑηταγ Ἐπ ήλ δὲ τὸ εἰς ρογ λειιοὶ εὐνθμὸν 

ἐχιοηοῖν ἮΣ ἜΑ ΡΤ ἐς ΣΟ πα πλὴν Δα, ἰὰ. Τ τυ. σἰρίθαχτις Δυϊοτ σοηρὶ ὗ ἜΣ τΟσΟ ΠΟΙ γοσαθιΐο Ρἰεγαβαις τοιτὰ φομεσὶβ (οτῖςπι {15|- παγζατίουὶς σχίτιϑ. ἡ Ὀ᾽τ τατίοῃς : αἰιΔηϊι4 δἰἴτοῖ οεξηίσας 

δτ ας ἘΠ με γηὴ ον γ3 ζαρὴ ἐγμησετὸ Ματϑειᾳ Ματϑαὶ ΓΤ ΜιαΝΒΑΠδαν Μαιιιδὴ ϑτ τ ̓  [ ᾿Ἡμαυθτε ἐμβυσνῳ ὙΜΔᾺ ἕκῖς ποτ ἐν ες Ὑβεορμγίλξζχιις: ἃς εὔίλπι ΒΑ(μινι5 Βουμ 1} ἀς ΑΓ τὶ ροπο- : 

ΣΝ ὃ ἐπ νηήσε τοῦ Ἰῳκώβ. ἀμ Ὰ ; ΠΕ ᾿ Ὁμη 8 εἰναι ἠηβ δ ξεμηῖ Ψαροῖν ι8 Ναρηδεδεμὶ γβώνησις, Ψαἰρανα, ΟἸνεγαείοιφιμοᾷ παῖς 4αΐ- 2 τατίοις. γηάς σὐλτα Ἰόερθιις Μαγίλτι ποῦ εκ σουρτοῆι οὔ , ΟῚ 

ἐπλο δ εν ἐπ ον ΑΝ ἊΣ )β:} ἐγ γύνησε τὸν Τὶ σὴφ -ἶχὸ αἷ-}}1ς πιμὉδεοῦῦθ, ῸὋῸὋ ἐἌττν ἐΕ Ὸ ἄστη ἰοςὺ ποη γἱάετιιν σοπυεηιτς,αῦ Μάτεμςιις ὀχ ολμ 4: ἦτο, [ἀ ἀἰνείπα ῥτοτίι νίγτατς θτςρβαπεςπὶ εἴς, ἰῇ εκ, ᾿ (ψ 

; Ῥ - ἃς Τα ἀοιδ χ εὐ ρόσία τὐϑῤε ὡ τῷ 85} Ιδεοδιις αὐτῷ θῴιυι Ιοίερ ῦ, 1ξ ᾿ τὴ ᾿Αμὲ μοι [υςορετῖς ἱρίπιις ὡσαρκώσεως Ἀἠξτοτίδιη, οὐ ἐχροηςηδά τες ατίοης ἐμιο! ζετο ροτιῖτ Ετίι μος ἀὐαπάς «ορποιι. , ᾿ 

δφα Μαι, φοθξῆξ δυνήθη [Ἢ ΧΟΥ͂Σ - ᾿ νίνυιι Μαης, εχ 40α ρξηίξης οἵ} ΜΡ, νένηρηι ἀδανίεχὶς νθὶδς φιοπιοίο ΠΠΠ ρερογοτις Μαγίαρ δξιπέι χα οὔ μὰς ἴδ, σὺ Π]1πὶ ςορίεαίἴει ἀϊπιϊκιο τοὶ ΜῈ τυ εἰμ μρεηδέ δὰ 

᾿ς λεχόῤῥδῥος Χῤλτός. νον δ φε Ἵ1Ὲ ον ς {16 αυἱ ἀϊοιτάς Ομ υς μά παρ Ἐ 7 8 8 Ὺ 8). πιαντατίοης βγτοχίτῃς ςοἸνςγοπτ, ματα ἐγρο ναῖε ΟἸρποτω 4 εἴποι ἐπτυά, αποάταπιςπὶπ οπαπίδι5 ςοάϊοιδας ἐχεαῖ,δί στπ- : 

ππ ὐ ν- ἰν ΡΥ τῇ κι χω Οθε.. αιιᾶ νοῖθαῖι ποιπίπς σαγοατ,ςοαξε (απιις πηποηγηαᾶ αιιςτο- 25 υἱπο νἱάοταγ ἐυμἶἴς ἀϊιοϊεμάϊτλας (ιὠραινιἀϊρηδᾷ εἶ τοϊατιιιᾷ ψ, 

τε: ιιοά δι ἐριη ἀΠΠΠ01: φιιὰπὶ ἀρυιὰ ΝΠριλπϑ ποῦ τασιηοὶ Ιο- εὕνετῦθο ἀαρήοον το δβφινι 1 ἩἨεῦταὶς πληϊηλὰ Ἰοζαστλονο [τὰ 

κεγουναυεντατῷ κάρηοι τπλ! ἀΐςοτο φυὰὶπι οττᾶ,ποαιϑ οαπι τότιιν ἐς Ἰοσιῖ νεττάτατ, ( οπιροττὰπι οἵϊε φιδαϊάλαν  ιιοά ' 

δοτιιοῖο ἡΠ|0 ἐπιρῖο ὀχ είμπου ΕηΠιιπι [χεὶ τὰ ἀεπιᾶ ἐχοττιπι, ογατ] ὃ 5ρ.(ληέτο. Ογλιιϊἀαπι ματι Π].πὶ εἰς Ἰοίορίνιι" οχ 6-. : 

ἃς γιά δὰ πυροίκα αι ατείποτ ἃ Ῥαῖσς (ΗΠ ἀϊεἰπέτιπν, 4 υἱάσητίσιις ἤρηί5 ἀϊάϊαας, ἤος αὐτοῖα εἴϊε ϑρίτιτυϑ λα ξει 

εχ δ γριας πάτα οἴστι χα τπαὶς οδίξεῖ δος ἴοςο ἀε Βι]ο εἰ, 30 ὀρ »εχ Ἀπρεῖΐο ἀσπλμπι σορηοιίτ Ομοὰ αὐΐμαι, 411 ἀςνις- 

ἀυστοητπ οιτο (ἔχηι εἰχγἰαἰείτιιτατα εἰϊε παττατίουδ, 4}α.. φιηίτατίς νοῖα, αΠ} ἄς γι ρρίης Ἰοΐεριο που λοβπιυρι, (οά 

με ύτωρ μὴν ετουπι ὑμδ ροἤτιιπι εξ ἐπ δου (οαπὰϊ ὕραὶ- λα ἐϊητοάιοπάαπι ἐἸ]λπι (οπιμη[α τγαάυηι, ηδη πιὰ οἴ ῷ-. Ν 

βεολιίοης, ἤσατ Ἰηξτὰ χας,ᾶς Ματοὶ τι322. Ἐταίπιν οοππεγιεγ ὑμιῖα ντ δι Π ἃ χιοαϊε ἐχ νοτοθμς ετἰλπὶ φορπθ! }} [οεἰ- 

" βεϊμιϑέρα ἢ ΟἿὉ ὅτως ἔχ, Γογθοτ, Δάορ. ΔΓ ἅ ἐμέ νοριο, ἀεβ᾿ θὰπι πο πιτιιι Ὠειμο γο {ἴς δάτλης ἔμπας νἱγβίηἰθ σους δον 

εὐέτι α εδ εἰμε Μανία [κι ἀβρονε 2 (εν!νο, μνεςευϑείσης γδ πῆς. 37 Ὀορτατε τεϊατὶ: φαλημ αἰ οαυὶπ ας βάτλη αι 4ξ μοι ς 4] ἀ- ὃ ͵ 

υδρὰς αὐτῇ Μαρίας τῷ Υ ὡσὴφ νὰ οὔ ἱροηξίοιις γιοη 2. Νεῦς- φιλπιροίίς, φῃοά ει νοδτ Ἰρῇ εἶα φηοῖμπι,ς, : ἘΣ 

ππη Ἰάδμς ἐπ εαηάσηι ἀοπιᾶ ςοριιεπετάηυ: δι βοηίἭας τὸ μον. 1’ φνηηε εἰϊδεγῶν, Ἐτατπιιις, Ὁ νἱα ἐγαβ, Ψιν χατὰϑ Ἰητεῖῤτοι ὉΠ ΚΑ 

νῦν χχ ᾿σερμὶε Ὑοϊϊμονίαν ἢν» Ἡπερές οἱήὲγ ἐγβύόνηον γὐντελρνίαν καὶ ̓ τς φαΐ πα τοῖς γοχ ἱὈΝδκος μια, ᾿ς ἂν, Οεμρὴξ Ὑ εἰδεημια ἐόν οὐδεν ἐγβύνησε γὸν {ι λρνίαν ἢ) αι ἢ, χ' γιά ὉΝΝκος. ἰὴ Πτοτασι Μ ἀοί!- 
Ἶ Νδεμνρμδε Μηδ ΠΑ ατιορ: Ὀμαὴ ὃς {πριιπά την τορλάοςα- παῖφυο Ποιμον  ῆε ἱπογιμὴ ἡοπιπιμη ἀςζφργδιιδῖῖο, τ 
ἡϊεῳ βρ με; δὲ τομϊαμα λό μορῦ, βρρνόϊηάὲ ΑἸτατὶ Πρ ἀς- 4 δ ἐγαη βόνεδοιιε Βαξγἰονΐοαγ δλὶ τῆς μετοικάσιας Βαβυλῶγθ.». ᾿ 

᾿Ὡ; ἀβε ὙΝΝΝ τιῤημιεν ἠραιικίκατα ἐπ ΒΗ Σουὶὶς ἸοΠάς Ιςομο- το ἰά εἰξ, φιο κεπιροτὸ εταπΐρογιατί ἐμῆς Βαργίοπςπι, Ὑαἱρ. ἐν 
: ἜΝ Ν φάει ἰημοβ μιλδη ἰωμιοαϊαπμεῃ) ἰλιηρτιἀθιαι, ᾿ ἐγαηβη γαβίοννε. Βα γἱ ον» ἱπιρτορτιδ :μιοηίαπι ἔροητε (ε- 

“ΠΕ Ἰμιας Ἰσθὶ ὌΠ αἰ Ἰἰριρινασίο τοῖς, ἐεπβιό-. ἄοπι πχιζαήτιθιιΣ ἰᾷ ρτορτὸ τούυποιῖς, Ἐγαη, ἰη ἐχη ο. Β4}γ» 

ἐπχλ 
“- 

ιν ααῤταθλαις ἈΟΙΝδΓ μα ΚΕρΊν (δ σιν δι: ἀδϑιέμα ἃς βάς,ας. ἰουΐζο, φιιοᾷ οτἱά ΕἸ Εσ κυρ χιίαῦ λῤρι ᾿ν ααβι αὴς ἈΘ ΒΡΗ͂ ΒΡ (ἐν φαίμν δε ἀσϑτηι ἢ ΟΣ δῤν» αὐ οχιμμαὺς ρόραϊας φυλίρίαιη, 
ἀπληλοῦ ὁ πο οἰ Δι μα αὶ (λοείᾳ ρεςογέμιι οχουδυθάλς, .. ποῖ ἀϊζαταν, Ἰτάσψιις γοιτοῖς πιλῖμεν ἐν ἐβλσαδτῃ Ρο-" 
ἐμ ομτα β πθιτη ρ πὰ αχιοἐβέτο αὐοίτροῦ ) ἐχ νοι ΕἸ γς πλάιιτ οἰαίπτι μυτοικλσία ργὸ μοτονμσμός » χιῇ ΔΠ!οημΐ μετοικών !- ρὐντίδω δε χε ἡ ιν δεινοί : ἘΣ ΝΝ ῬΤῸ μετοπισρξς. Ὁ αθε μεθ ΚΑ ΠΣ 
οι κα (ἡ πστλκι διμίη Αδομι ἰλοϊαρὲ διαρ αἴσῃ δὲ Μαγ- ᾿ ρπϊβες  ποο!ά εἴϊεινπάς πιοιαοὶ (ἀδ διϑθυβ αβίταν [Δ], 
πἰπαη δας ἀν) δ ξιή τ σίας δὲ ἐλυνησε τὸν Γαχείμ, Ἰακεὶμ δὲ τὰ, Ο,ἀδήθτς Ε[0]} 8, μυτοικία, ἐνοϑυσρμαβυν Ἰμιὶς ἰοίσ 

" 

ἢ ἊΝ ἡ ΠΥ ΤᾺ ΓΑ ἐπ μά νβι Τα ἀνε ὄμη! ψκίνι, 16: πὸ ηιιδάγαγς γεγ κα] (ςαιιξη5 οἴδἐπάϊτεία ηα Ἰοοἰιοηία! φυύνϑεοι δὲ τὸ γαμεῖν ἀρι ἃ Ὀγαοονοίμοιι δρυὰ Ηδδιςο ΨἼΝΓ.. δι Δεπὸ ἰοφυντας εἰϊ, Κα αὐσοοταπι ραν ριυα εἰεσλη" ἘΝ 

᾿ ἡ) ἀρ με ῳ ὑι] Ἰοδίφνν ημι ται ἐτιλία Ἰεξεϊοποια ἰα ρυιοτὶ- " ἀϊοίτατ βοημἴρ δα ατϊνο  επτι μυντοὶ τὴν μετοικεσίαν, αι τάπισα γα(.}»} διὰ ἠννοά τρ6! ρογ ρετριγάμη ἀΐοσυλι ΛΩΝ ΠΡῚ τεῦ οχργοίνίς, Τ ἡ πονιίοία ΩΣ κἰ πὸ μεν νεῖ, 1 τ γᾷ ., 

ἀλδος, Ν δ νΑθλνμΉνην ἔν Δηνρ ξχρνν "διά ἀνιαθμς ἄς. φαὐις [επ- χοἰ τῷ ἱπφοίλτυ ρεπιΐς, Μοτύνείξειν ααξοιη ἀἰοίτων φιιὶ αἰ φυοι {ἀκ αοὶν {{εδναῖν} ἄφα πνιπιιϑ ἑητογ ἔς ἀϊβέετνς φυιὰπν ἀριὰ 1,ὶ|- 40 ἐλπὶ οχεπιρίθηι ατιιοτς. Ηχς δηὶπι οἶς ποϊάτίο ἀγαοὶ αΐμϑ 

ἜΔῊΙ ἣν ΠΝ α τὴν ἀπνλ)ἀο!ϊοοέ λδοτα ἴδ᾽ νει ὐπιδιὴι ο (νε οααίτιν Ηῤτοίσιι αι Τογρἤομοτς, ἐξ ἰϑέων ἐξανίζησιν, πος (βοπία!ἑα ἃ πὐιρ τὶ 4,8. νι. ὕρεξκας ΠΠς Τ ογεητὶ) νεγῆςι- γεγο ,χυσὰ Δυριβίηι! δά νοτδυπῃ Ἐρ 69. νος ξανηρία- 

ἐξ ιδιος ἀϑανον μόνῳ ἡδη φἠϊοιδαξίρας γυίοτομι» οχ, [4 ομῇ, [8 (ἐάϊθυιὰ αρτορτου,αΠὸ τγλροίογε, γπάς μετοικινμὲ 
ἣ ἌΡ δὶ ἐμὴ Ἀγ οἸ φαλολ ὴ ἰπγομμιαιϑς ; ἘΝ αὐ πὰ δὲ Α[Πἰ4 Ἰρί νἱ ἀο! ἔσει ταρθνιοτιπι τα ρογιλο, Ἠεδτςὶς Μ᾽ [{ 

ἀφ θιδὶ νων τον φολριμδηιὸ ἐπαρὶν φιὸά ἔν Ψψετὰμι Πιρειει ἀνα ἀἠβηςυταν, Ομἤπαπι εηὶπι ἀἰοῖρο- 
Ἰπιμαθην ἀν κκιολίαι λον ΒΜ: ἰσμέιπιις ᾿ φιοὶ {ἰ χς τοιΕ] οὔπαϑ ν] 105 τειηροτγο ἐγαπήροττιδισπξδ ἰήλοτοἹ ρουιῆον ᾿ς 
Ἴ ὴ ΠΝ ἢ Ν᾿ ἥν ΩΝ ἈΠ}, ορίθστ, τ αι οέγοιμηῖο ἀπις ] οἰο αἰ ναὶ σαρυϊυΐτατοστι ( οὐλι9 βήπεμ 
᾿ ὙΥ ΑΝ ἐρλονιπιιπιο του, (μα ἐρανὲ ὑπ γς νοστ τιο λλη,1.1, ληῖς σαρτιμη νοτὸ Ἰεομοηίαπι ἀπηὶ8 ναάδοϊπιν. 

τ νρκῶμ ἐδμκηόαι, ἀσοὶ Ἰοι μοι, νοιμ νἱάς σοι, ᾿ἀοπίχιιο ηΐξ δούος εἶα τγααἰροτγτατίοποιι ἀπυνὴν αὐἰπίθναια, ὁ 
"Σ εν ονὴν ἀἰπρνίο, βἴμμι Ππἀμιςπῶν, χαμαὶ ἴα ἐρί τοορᾳ- νἱρἐπὲὶ ἀιιοῦιιν ἐμτου εν ᾿ξαχιῖς ἐπι} γϑὴ τῆς μοννικεσίαρ (νῦ Οἱἢ 

τς ὁ εὐβρδρ μλι μα ἄς Πἰϊόγίμον,, (Δ, μοι αν]ήττου, σοτριρτιν γον νετθα ἐγθύνησν, (4 δά ὑρῇαε Τοἷῆς Πμείγονγαμιον βεπαίο, τον 
ἡ ΝΗΡ ἰςα) Μη Ιαρλεην. ΟΜΝ ἈΠ σαν ἀρροςπἰ μιὰ ἧϊς. (τγεπά εἰμ φιοτῇ νἰδεἰμοκε τοπορφλῷ ποίας μουν νοι. 

πο ρα ταν γα γιὸ Ἰύμιμ» δ ἐγήρμες ΝΣ 7ει δονέμηι μνΐο.. Ὀνηγ ὃς (δ τεὶν. τὸμίθν αὐ το Μάπιο νιδομοοι ραῖτο οὐὐ- 
πΠ τι ἐν Ἡ Ν"" ἡ ιν ἐ: ἡμῶν (7 οαἠρραιβεηνι ΝΜ ἀλ{ δ μι θ, γμο }4- μάν Ιαφποαία ἢ "οϑπέζα, Δὰν δεάςεἰα ἀεηία. εοἰπιαια ΄ 

4.02 ἣν περ δ κυνη ῬΜὺν Κῶ ΛΓ [μον μὲν Ν᾽ ΣΝ {κνὲ- τα ροτιατο » Ψι δ νοῖνς νοἰςαῖῃ ἐσιααμογαὶ Ματιν, 

; Ἶ ἢ ἀρ βνμο γῆν ΟΡ ἰνηρἐμεάίιε ἐτριβδονῇ ἀρμα ἄνθτοι 35... 14. ΟἸεμίινι δ, μήνννδν, νυΐαια, Ναραισά άση ναὐοῖ, 
τὰ αὐτὸ Πα δε: Ἵνε τ α [μεν εἢ} Εἴᾳς Ν]ς τος Ἡ ΓΝ νεΝδ,λυΐθυιπ ταπηθ εἴς τς Ἰάριπ δαΐττι Ἰαῖσαν μαι, ἄς ΟἈ ΓΙ ο Ἰοῆιιοιμν ἐτέχϑη ὑμῖν δ 
Ἔα. ᾿ ἰοδουϊαβίμωυς γε  μεςέϊριαμιν (μἴς ἐσπαρις ἰοαρία. ο΄. “ἀρρδιφαϊτι νη σαραιν οι 47» ἐς Εἰρωλθοινα ἀϊχηνει, ἐν. 

ΝΣ ᾿ ἶ | ν ᾿ωδὼ 

͵ ᾿ [Δ 

1.4, δίαειμν, ἀαΈγο ἐμμμ! δ) βὶς ἐξα! ἀλεε. ἘτΊναης ΤἸυ ἀμ τεγϑί νετιια Ἰητόγρεο Τυσάπεενεγθο ρδίδιπὶ πε ΒΕν 

δοπίϊιοτυδίποσν ΔΜ νε νῖῖον (ρσηία]!ὰ δὲ πυρτίαϑ τέριια α- Πἰάπιν,νε δὲν οτρο ῥνῤνεανεγίπ τελέζατιι ἐς (ρα, δὰ εττὸ πες 

1ἰχιοά ἰατοτοςάόγει, οὔϊϊαγε ροτο εχ ἐμφεῤῥβλτν ΔΑ Μμῖ: οπιπὶς νυἰδτνῃ αι ἐταἀιξιιοις, ες οχμηὐπιταθαΐλιιο ἰμίαπια 
το μιετϊοι! γῇ μος Ἰοςο πὸ οἴ ἐδ  Α} 8, (ςἀ ἐπρὶ τίμα σας “ς εἰ [οὐ οα ἀςπιιπι ας ἢ ἱμποπιίπὶς οαιΔ., νοὶ τα ἢ τὰς ἼΟ, 

δριι 1 ὐϑυνοδ. ινιπιοτό. 4 δια ἐμ} τοιμιδί με, πρν ᾽ ὀγοβώπιδνεγα ρα Ογετερίεν, δι Δρυ αὶ Κοιηαὶη τμῦΒο τύ. | 

συηλϑεῖν αὐτούρ,ἰὰ δίς, Ργμαΐ μιὰ ἡΠΠἀπν ἀιικέ!!ου ἀοπιᾶ, Θῖμε (νε΄, ἀιιέξ!, Αὰ φιιοῖπι πιόγοπν ἄμιιπν γοίροχ ἐς Ῥαμῖιις πιλῃ! ἔς. | 

τϑοχ αἷς ἐρίς Ἀπμοῖις νοτΓ. 50.) ἀπτοφιῖ οατι ἀροςρίἤστνχο- Πὰ (οἱοί. ᾿, τ΄. ἐδοιγμόσσεν το ξεὸ ἴθι ἐοπιιογἤιιη εἰἰ γεγο ὺ 
τὸν ταί, δνλζφνανη ζοηρ να 9 Πνε νον ηἰμαλ πῇ (ξαιλίτιι Τυαίωοιγε, ἴκ ερ το ]ὰ νετὸ ἡ Ἠσρτφοϑ ὅδ. 6, εἰδρδογμαύ.: ᾿ 

ἐδ γος ἰτὰ σκροηιις φῇ πν ἀητοα Ματὶα ἐμεεὶν Ἰο[εριαἰ 10 ζοντοιν νεὐράταν ἐπισῖργον ν ΓΕ ὑβενεοὶ δαϑεπεοειαμο ςη[ι 

νᾶϊλε νχοτ,κ 1 ταπιοι ἀ ἡ μνοτίεγδι φιυάέ εχ νἱταιτατίε -- δα! πητίις νεΐτις Οἴσιτιν νοῦς. Ορετὰ αὐδῥδεογμμηδο [ρηϊ8- ᾿ 

νοιοὶ δρώ πη ἀμ ῖρο ἀιπ νοϊξεοελας ἴα τὸ περ απὰ μα 1. στὰ εὖ ἰηςρεὸ Οεἰυμν"!». 6 ὰΡ.: 4ιὰ κλάτοι δι πμωφᾳ αοά , 

εἰμ 'φὰρὰ νἱάεται νου ρομὰ (κρίοα ἱπτοτ ἴον τοςοητοτο δὰ ἰουθαία νά οὶ! ἀτιίπου, Δ πεαγνήτ δε τὸ τ ϑοιματίξειν α]- 

δηϊιπλύί εν δα, μος ̓ατπνογιτὸ Πλροῖ!λς Ἀγαθοῦ ποις. ΜΙ] αἰνιν ἀεο! εν αληιρι ες νηβαιθὶς ἘΧρΌπΕΓΟὶ βεμι (αὶ 

περίπίτι[αις, ἐἰψι ΑἸ θη τὸ σμμβρ χοῦς ἀσυλμιιο ςου μὴ ν- τα Ποὰ ανοϊνηινν, ΣΙΗμ μωνε  ἀιοϊτα ἅις ἐπιευνφά ετἰά ιν ὰ ἰα- 

(ὰι ἰνοινοϊ τὸ ἀϊοιτώνννε νζ οΣ.7.ζ. ὁ τούροννδοι ἰκλτίπᾷ νοχ 0. 4ἀἔίοε πὸ ἐιβηξίπιν ρισηλνε ἀρ ν᾽ αγ οἰ Καο Ν]οείωε ογιν 
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Ορ]. 4 
«Ἰβτὰν ὐἰεῖδ ραταπι ποποίις γουβουϊίε [εἰς οδαϑειγμαήαι. 
αυσὰ δι τὶν ἐνυσπὶ ,πεοάμπι ἰη Βοοἔϊαετι [οὶ δά ξοϊτο,ευ6- 
Εἰτιαιαπι τλιθῃ πλλοιίαπι ἤρετο πῖς πιπὶ ἀϊξεῖο εἰσὶ ἰλέξία 
ἰυ ἴο. Οἰτλατιν δ᾽ αϊὴς οχεπιρῖα τπι᾿ εκ Ὀεπιοίζιεπς 

᾿ μα Μυδαγήνῳυεν τασ ΠΠΠτϊὰ αυοά πρλχίυμὲ ἀρρρίπτιιπι εἴϊ, εχ 
' Ῥοϊγ οὶ ταπι ἰἰδγο ταςνθὶ ἀσ Λεβοιδοο τγγλῆηο 

αυοάειη ΗΒ ἐας, ἀΐρβπιηι ἐπ μαι εἰδε αἷς «δειαγέμήνον εἰς Πε- 
λοπέγνησυν ὁ αὖ Ἡμώρίας αἴομδοιγμμηζόμῆρονν ἱτνὶ ἐκλιπεῖν τὸ 

εξῆν, δὶς οἰίάπι ἐπ πος ἀς υιο ἀρίτυιν (λέλο, ργοζυϊ δυο Μα- 
τὶς ἱπβαπιϊδιο Ποῖ ρατυᾶ ἰοναήει Ἰοίορ ιν», ἢ νεὶ ρεϊαλίμι 
νςεΐ λά(οἰτὶσ ἀομιο οὶ τοί 9. οαπὶ τοριαιλίϊοι, Νοαμε ριι- 
τος ἁρὶ ἀς Μαγίδ ραῃα ἰαρίἀλείοἱία ἀκί πιοράδ : αιιδηιΐ8 
Ὁτκοὶ ἰητούρτγοῖον Νιμ,:.,ινετῦ »ρ᾽ {ῥαἰκ6}} φιοά (αἱρέ- 
ἀὰτς ἢ Ἰήρατιμος γερο ὅτςοο ςχργ σίας, Ἐπὶ ἐπἰπι δὶ 
δι ρεοδί ἰοπυίπί5 οἷ ρείιιατας ἰηλι 145 ΟὈΠμΝ οἱ , τἀ πιεπ ἃ- 
«ἀυϊεοεῖ) οτίαις, ἰσηρὲ ρτλμ  (δἰπινπι, ποα ἄς λολ]ὰ τοροη- 

᾿ ἄϊμπι, ϑομηῖπο τᾶπὶ ξιβι ςἀϊοξιτο γε πος πιαίμιτι ἃ πιςάϊο 
Ϊ . τοϊϊατιι, Ροήδ 5 ἐρίτιιγ, φυλπι ἄς τὰ οτίλιαι ροῖϊοι να Ματία αὉ 

᾿αἴϊο φιορίαπι Δπτς ἀείροη[οηξ εἰϊες σταίἀατα τα υΐτ ολπὶ 
εχἰίπτιατς ργαυί ἀλπὶ ὑσὶ πορνείας ( ντ οτίλπὶ Ἰοαιίτιν 1π|- 
τὰ ἐπ Ὀἰαϊορο ὡρὸε Ὑμίφωνα) ρος 4ιιλην ὐντὸ μοιχοίας νι γἱ- 
τὶ Ῥοπὶ (σίοπε σπιηίὰ ( φιὰρά ςἰιι ἔςτὶ ροτοῖξ ) Ἰα πιοίίο- : τὶ γεσρο ἤξριςο Πγὼ {ἰναἰ αι} τεροπάσην ἃ ἕιπς Διχτίοι, 
Τοπὶ ράττεῖι ἐεάρεν Ιὠ ἈΜεαΠΝΠ ἐσθ υει τ( ἰδοῦ, π1π- -ἀϊοίτιν δυϊδίη ἀἰμεττί χχοτ αιιληάο ὁ ἀοτηο πιατῖτὶ λὰ μος , ἔς φοπίαϊα τειν μαι εἰιπὶ 4|10) Μααχα ἀχσούονχο- τραογ υδεῖην, ἡ πλυεϑτα γενὸ Ρίόρτον (οἰμτιιη σοηϊμρ}} - 

» τδηὶ συπιοροτίεβαξ (ἔἴεαι ολὶς Μοίος, Ῥειις. 2.18) εχ ρᾶ- 15 νἱπουΐιιπι, ' ᾿ 

Ταῦτα ἀυτεί ἐνθυμηϑέντος, ἰδὲ, ἀγ.- 101. Ηςς δυζξ᾽ 481} ἴῃ ἀηϊηγῶ ἰη 710. κε ἀμβεηὶ εὸ εὐφἡῆς ͵ 

τς 2ιλθς Κυρίουκατ' ὄναρ ἐραύη σῷ, λέ. |ἀυχὶ ἴοι," φοζειλπβεζῆς Γοτλίη1} κοκον εοί ιν ᾿ς (ἢ »" ᾿ ἱ ἱ μα 2ων, Τωσὴρ εἷὸς Δαξ)οΊ, μὴ φοθηϑῆς πα. [18 οπιδῖο ἀρραευὶς εἰ, ἀίσεπο,͵ς “μη! ἐν ὙμΩ δὲ ν πἰὼ νων ἐπ Π]οίερῃις ΑἸ! Ιϑαυϊαἰς πς τρεῖς ΤΠ ον ρηνν ἀρ λαθριν Μαρίαν τίω γιυαγκοώ σου. 10} [τ ςεὶ ἐν οὐδ ὸ ΡΜΎΜΗ χῇ τεσ ΤΕΤΟ τὰν ΠΟ ΟΥΣ ὁ Δεοίροτο Μαγιᾶ νχογϑίῃ τυιδίη. 7. γέμον ὑχογόνο εἰς ἀγα, οροᾷ 
Α' Ὁ ον αὐτῇ “δυνηϑενγὼν Πνοϊμριτός ὄφιν ᾿Νδηι 4ι04 ἴῃ εἃ “ ροηΐτιπι εἴτ, ᾿|ονὴνν ἠὰεα πάρωπε εἰ ἐᾷ. “κος ὅίου. Φ ᾽ [ |΄ εχ δρίεεα (ληξξο εἴ, ᾿ εὐ ρηυφόθω!" τ πον ἜΝ ἬΝ ἜΝ : ᾿ ; ' Ὑξξεται ὃ υἱὸν, χαὶ καλέσης τοδνομᾳ] 11. ΒΑτίδς δυζοηι Δ λυ, ἢ δὲ νο. ἢ ,Ὶ Ὁ ἐαῤμονε ΠΗ | - ΠΥ Ν ἈΡΡΣΘΉΒΕΝ ν, νὴ οἷς ἠοπιοη οι 1 Τρή τὐμ, ἐπ ϑάν μα 

| ΕΣ ὠνα ἸΗΣΟΥ͂Ν. αὐτὸς γὸ σώσᾳ τὸν λαὸν } . [(8 ' ΕΞ5ΥΜ. ἰρίς ΒΥΜ. ἐρδ ορίρι [αἰοννὴ 
φὄν}δρ 

΄Ν Ἵ ἀντί ἐπὸ δύ ὡμαρτιῶν αὐ. 66Ϊ 
; (Τα δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληαρῦῃι 1: 

Αδιλι: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 18 Κυρίου δὲ τὸ φοροφή. 

του λόηοντος, ᾿ 

Ἰδοὺ, ἡπαρϑένος ἐὺ γαορὶ ἕξοι, γῇ τέ. 33 
“ , Ἐασομ, ἕέεται ἰὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα ἀυτῦ] 8ι Ρτίες ΒΙίαπι, "δ: νοςδδῖ5 πο- ὑπὸ τὰ κῶν μα 

Ψ ᾿ ἀῤυρν να ᾿ "οὶ τηξ οἷυις Ετηπιδημε]: φαοά εἰ, αΪ [γὴν ΤῊΝ ἐρθο 
ἐπ σοῦηλ, ὅρι, Λιαϑερμδουσύὀμδμον, ἱπεδιρτοιοείς, Νοδηοῦ 1)6υ:.) Αμήμιυ σρπίνητηιις μϑ ἡρμδ ὁ Θεά.) ᾿ (- μ υὐὰ τέ α χα ΤΌΝ Νονιοῖ Ῥυσ) 

280. Ομῇ 5 ΦΡΑΙΊΜΗ» ἩΑΠΟ ΜΗ ὠνθυμηϑέντος 4 ςἰὮὠνον.- 
σαντος, αι ματα ἀρυἀ (ε οομεἰτι ες, (οτιιατα οι Πράϊῇςα- 

ε, τιοας, λιΐς ἄς Εταίη, ΣΟ. τορίξᾳη!6. ἄ ξειε ἰδού, Πς τοῖν ΜΗ, 
᾽ν {Πηήμ41} ῃλρατιίοι]α ππρα 5 ρεηὲ γονθιινειιπτιιτ ὐτογ 

. τάτςα ἰνος ἐρῇμιμ5 νἱε εἷς νεἸδέϊοτριν ρεκράτος δὰ ἀπαϊά ἐπ. 30 μων 
ἔτμαε δι πλίγιβουπι αὐ διομάμπν, Ε 1 (υνννοΐο, κατ᾽ δγαρ,Ἰὰ οἷ, 
ΝΝοξζιιγηξ νἱ[ιϑας ΝΑ κατὰ ἴερε ἰάεπι ναϊεῖ ψιοά νεῖ, 
Ψυϊρλια δὲ Ἐνδίχινς 75 [Ὁπιηῖς τπιλϊαούμης ἱπεοιρσοιατὶ "φιλῇ 
ψεηριαπι {πὸ ὀνύσηον, Λυηυὶ ὑπνβν ἀκ ὁ 'νον ἴϊας ὄναρ ἰηϊοῦ 
{πε ταμπερ βοῦ πλϊαμσ αᾶπι [οταηυ ὰ (οπιηίο. ιισὰ ἱῃάϊοαϊ ἐς φιξηφ εἰς Ἀλοϊείς [Π] ἐδητὴσι ἀείροαία, “νἀάο, ἐπα ίτνενὶ 

λεὶς Ἡσοιμετὶ νεγβουλμ Πἰλά, β, ϑεῖόρ μα ὀνύσννον ἦλθεν ὀνοιφρο. 
(ες (ξπιρεῖ (εππιλτιις ἀμονίσλου ἱμῦοτ ἕω ὅς ὄναρ, Ἠογοάστιν 
ἔῃ Τευρ το, ὄψον ἐγυπὴν γοολς, δ Δ ειριοῖμε, μὰ φιζιϑέι Λα]. 
Δ οἷ! ειπιεγείαλιο τροἀονθίφως [ετὰ ςοπμοττοσς (οἱει ργϑμὶ- 
θευάὶ ἐἰρεεανύμα ὍΤα πμρμσες φς αμχοαι ἰπάϊςλυς, τἰ- 
κῆοτο Ὀς 
ἀϊαράα ἔτωαε φιιὸά (νεΔηνὸ ἀχι) αἱ!ὴ νίτο οὐποχίδιν ἀτθίττα- Ὁ ; Ἰρρὸ τῳ δά ΜΝ ἐμ ἡμ] ἘΞΌΝ ΜΑΙ βεαι 

᾿ ἐα!οῖῖοσι. ἄ εοὶνονε, ν ἰ- Ἷ ἀοϊίοος εἰδὶ ἃ (χε νερτίων ἐκατι ον εν Ἢ πραγ 
λαοῦ αἰδρλημῴζνον διψιαυλαμΟάννν, αμοτιπι 4 ἀς οο ἀϊοὶ- 

ς 

: τοπτιδ ἱπιογ [, ργορτίαῃ, ἐφ! σαιλοαξ πὲς τετίηε (οα- 
τὰ φυοᾷ τὰπς ῬΩΝ αὖ αἰίο τδίεμπι δοοίρικιν : ἰπμά . ἘΡῸΡ ὃ 
νειὸ ἐς δο φιοί γοίδάοτε ἀείετίν, ϑέ ροικοὶ τεοιρατεν, νὲ 
γμίυπριι: οἰτεηάϊε Πομιοἢ]ισηεε ἑη ἡἰδ με οφληρη δληννω, ' ἢν ἀξεμιιπι νεῖῦο νεεπάνιπι [μὲ 

͵: Ῥμὰ ἴδ ἰαιη ἐιαἰλίταπι φρο ριατίς οὐ (αὐαϊίοιιοιτι νοὶ νερτς- ᾿ ξιλλίεῖι το άίφανο οἷν αν ἘΠ ΡΑνΘ ΙΝ κι νς δεά δε ος 
γεγθμπι οοπππρἀὲ νετίοτὶα, αρμά με γειίμεο ῆοαι «βεμκαλῶν 
ΟἸαμλπιατ!οἱ ἀος αγμας πὶ ἑαυτὸν καλήνιρτονμο Εραί  ονίυο- 
τὸ κηλίμὶε ψδάλωνρενε ἡ 
ΡΙειατίο ἔάμιογο νἹάογὶ ροις!! σογιμη οσιππιδηζο, ᾿ Ἶ ἤμ Ὑἱγρίαἰτλτίν ἰὰ Μάτίὰ οὐμπαι ηϊ (ταμίας ; ΓΤ 

᾿ΒΝΑΝΘΕΙΙΥΝΜ., 

εαἰαλ᾿ ΗΠ  Θγαθίς ρορυΐατι θυ} 
εχ ρεςρατίς Ἰρῆυ5. 

(Τοιυπι πὸς ἀὔξεμα ἔλτυτη 
εἴτρντ ἱρ! εγεῖυν φυοά αἷς θο- 
τοϊπυς ρος ργοϑβείδπ), ἀϊςεηιξ, 

ΠΕςοο, ἡ νῖτρο 1114 οτῖς ργδυΐάα, 23 

3 ἷ 4 6. ἡμετυκύρανρα γί το ες ἀοἠνοοῖ, πὐοῖμῳ Ραἴδιπι σοςαςεῖ:,αΐ τάπιοη ὕμιπι Ἦ Δάϊςενο ἴξρο σοηιε 

ἀεϊοηίαπι, ἔδγαλτο ἀϊ[οτίπιίας 4ἢ ἐμ, ποχϑὲν, 

ε- 
ἔξει, ᾧ Ἰοίερίνιε Ματίδιῃ ἀ- ζο ὑδτᾶς, (δὰ ἐηοπιοηῖο ἱπιερτὸ ςγοαι ἰη νἱγρ Ὠ ΦΥΡΈΓῸ : ἐμὲ 

ἐὐη[μφενά περι νέα, ἠμς ἱπτον- ἐς ἐπ οηἱᾷ ἡ 4 
ι 

τεηριπὶ φοηίρηία,, ἀ φυο νἱήϊϊπι (εἰς ε ἱρίῃ οΒ τινι 2ηὶς 
ἀείρομίοπεπι, νοἀ ταπὶει ἤπς αἰίχιο Ματὶς ἀεάξοους ἢς. 
τίλοι ροιιησς, {ι ἃς {Π{{π|5 ἰτλυάς οοπαμείτι ξυϊ οι το. 

᾿ [ρμιοαὶ εἴλπι 8 διμῆςε οὗ ἀϊισείογδα ποθὴ ἰηιιδητὰ γἱγρίης 
ζ. λά ἰυδιοεν αριἀαπάλιχι ἐγάδεῖςο,νῖ οοάξ οςο ςαυετιτ δῆς 

ποϊείς (γε ογατ νὴ ἰηβηὶ ργοθίταιο) νο] νχοῖοπι δἰϊοπᾶ γεῖὶ.. 
πεγονς λοι τά (μᾶ ἐπδα τὴ Ρογίςαιι : (ςἀ οἸλτι ροτιὴκ 
ὃς «νεία πὐ}}1 ἐχροζιτα( (οι δι! ἀ πὶ ςοηίμοιιοτδηι) ροπίϊοης 
ὃς Πάς ἀκτι,}}17 ΔὈ(ο]ιιξτε ας Πρεγαγς, ϑγτιια ἐπιτεγρι ος νιίπμ 

10 γοσάθυϊο 4ιιοά ριορηὸ ρηῆσαι ορετίτα, δὲ ἀς ρυιάςῃδις 
διίδπὶ ἀϊαειλν:οορεγᾶτία αἰιοσιιε {πμπιβοκτίοης ἀος γαῖ, ἰά 
ποά τατρο εἴξ ραϊλιη ἕλςοτο, ἔ  ύρηίειενε ἐαρα, ὐπολῦσνι αὐτίω͵ 
ταί, αὐ οα ἀϊῥετίενξ. ἤοςςι Μοάοβίπως ἀαυ τροπῆς, Ὀϊ. 

᾿ μογτίαμπι ἰητεῦ νίγιηλ δι νχογ βοτὶ, Ἀοριάίιιπι νοσὸ ἴϑοπί 
1 τοιχλτο Ἐγας δυε ἢθς τειπροῖς Ματχίὰ ἐεροοία ΣΝ ΤΣ 

αἰαπι : [64 πιαίιΐ΄ ἀν βαίιδρῶν ετρὸ δεῖς τεριιάἀίαμἀϊ νοσα 
νϊσατᾶστι γοσ[οισαι τοτιηοτο: αυδῃιη9 Το εξοίξδυδεικα 
ἀφνέγαμαυὸἀ ἀρράγεας Εἰιλη εἰδαν, δἴαϊις εἰἰλπι βαμ πη, ἴῃ 
τς ἀυη[5πιᾶ ας ΠΤ ς πιο ΠΠοίπναπι Δ] 4ιιοά νοςαθιηη, 

10 ἰάςόφιις Ποηοὴς ἀΐοοῖς [οἰὐτος ἐσπολύειν,, νοὶ ἀφιάγα!» φιὰπι ἢ 
Ἀπυπιμονῖδαι, νοὶ ὀκβώγλειν: φιῖς Ῥτορτία αυξίοιη ἔπε, δί εἰδξ 

ῥφοῦ 48} ἘΘΥΜΗ, 
(δος «μφεην ἐοεῖ 

11. 2 ἐβνε “ἀἰηιρίογοιων 
φνοαὶ ἀξ εἰβ ἃ Ζοονεῖπο 
γεν ρνορβεεανγάἀἰςοδεξ, 
Ἐερεγνίρρο ἐπ ψεογο 

4 ἐ , Με Ν : - 
ἴαπι φιίάεπι ἱπταξεαπι νἱγίηξ πιλη({ς τοίτοτις ἐποχ ἰρίς Ε-- 
ἀδηρο 14, ΝΜ] ἀμ σσπη οἱ ἱπορτῖμ8 Τάλισα βθιΐα αιάι 
δι ἀλϑ (πῃ υὐσῶς τοςοπίοτ, ὃς πιίτλπὶ οἵξ ἃ ΟΠ ἰλαΐ9 ΠΟ ρΔῃ. 
εἰς ἀΐμπαπι νἱΐζαπι βαἱΠς φις [κατὶπὰ νεετογεῖας. ΦΡ χογοῖ 

» πὴν γυωξηὶ σοῦ. αὰς τίδί ρλξζα οἴξ νγχον. Νλῃι χικ 
ἀείροηί ογαϊ, 'πν νυ χοῦ ἀειξἰπλτίομς ἤλθοῦατας, εἰῇ αιίά 
ἰποιάϊ ες φιοά ἔροι (αἹια ἀϊγίπιεγος, φιιαπιοῦτειη οτἰ διῶ γε 
Δάμασος ρυπίςθατατ ποι χαίπας αι μἠοίρουίαπι φαλπι φ' 
ἀμρύλδὶ ζογχῃρίος, ει, 22.24.8 Ἰλοοῦ,, ὥς. ᾿" Ὁ: 

γχονοη» πῆ, θοίαπνα ὃς ἐητετρτοτατὶ σἰω γωωῶπκ φύυ, ΡῈ 
γχον ἐμά, νὰ ΜΑτζὶ 12. 23. Υδὶ τλῖπθη ἤοα δάήίτιν ἀγιιομ ιν 
λας ῥγθηοπῖεη. [τως αοη εεὶς μὲς Ππιρῖοχ ἀρρο[ιὶο, ῥὲ 
(μρρίεράνι εὐἰι οἷς τὸ 7). οιήμ πιο! ἰρῆν ἀρυὰ Ηοϑτχὸς 

τας, γε Εχοί.21.7, ἤᾳυϊε νοηάιδετὶς ΕἸίλτι ΒΟΝἾ ζἐμε- 
"αἰ } βτὸ φυὺ νεγίογιῶι Ογαρὶ οἰκέτην, ἀφ οἱξ Ὑηε αήϊα. 
[οἀ γεῖον ἐεεϊὲ ἐπεοτργϑιδο νεῖα εἰξ ργορῖεν δἀϊμηδηπι 
ρει οι πΡΡτΩΝ ἡμιϑα ροηϊη εἘ},νὸ ἐν αὐ τῇ γγονεδὲνι ὦ Δ14- 

«Οὐπςεβδρσυλληφϑὶν, Ἐρο,ιϊλαιιε {πὲ ρεγΏ!}- 

(δο ΝΙ (μδυδκος ρονίὰε φυὰπι (οἱ δὰ Βαξ ας ἰὰ Ἰιοπυ]ια ἀο 
ΤΑΡΙν κϑελένον ἵνης οοἰ αὶ πὰ οχἰπέπιας, ἐοτρ᾽ ΟΝ 
δὶ Αἰμβογαοα (μοοείδι τεροιίε εἰξουπικιῦ, νε ποίπια 

1260 4υ ἀξ ἰχιάϊεϊο (αΠοἰατ ο οάεες αυοά νετιῥἰπιῖ ΕΝ 
(Ὁ ἰμαπιαπίτατέ πιπαυά εχίγα ΑἸ) ρεηοπᾶ ᾿γροίκαὶ μῇ 
νηῷ ιδιειβελιαῖαι δὐτέ Βυδηκεϊ [4 (οεὶ τἰϑ ὨΒμτο δὲ 
ῃδτγομν νν»ϑὲν, οἵ σεμἐ ἢ τὰ πὶ ὁ ἡἡνινδν, ΟΝ χ 9 

ρρεδια νι ἰρ ἀμιμμρέμαμαὶ βοτυτῇ 
δ νδς ἐπ (οίς “οι άογατβικαίις ἢ μάδέια ἐμ ει ΘΝ 

υσά μά δρ. (μέ διτϊπειμηλαὶν ρτορτιὲ(ορομδῇ περ 
᾿ 

{μοῖρες ρορινίνην μη ἃ" 

ΒΕΟΥΝΌΥΜ 
αἀ ματι ζ, δκιίμες, δὶς ἐρίτιν νεγοῦ ἡνννϑῆναι, ἤσας ἀιρίοχ εἰ 
ἀρ (Ιαἡδὸ παν γάρ Ποἶτετ ςτἰᾷ οἱ ςδιιςηῖτ; προς φιάτοπιι9 

ς φῇ γηὶοῦ ἢΠ1|ς Τεὶ ΒΠτιῖν Βατεὶ δῥυούσιος δὲ σοκτδγηι!5 ρεπεγατίο 
τς ἀῤῥύτῳ δὲ ἐμήτυρι : αιιλυδρις πμτξ μοῦιο οἵϊ, ροπογατίοης, 
πο δὰ πιλτογ ἃ ἀτπου ιιιπλπλιφισά δά ὀλυίλτῃ δαυτέ ε[ἢ- 

(πτὶι Μεεδ ξἀςοὶ τγρὺ τἀνιπθγαῖα, Ἠεὶν.7,3. 4 7» ἐαγὲν 
ς φὐτῇ δὲς ἐπ ολντ στίλΠὶ εχ οΔ.04],4ῳτντ ρταιήτον ντρεῖ Τοῖ- 

τα! ΠΡ ἀς ξάγης ΟΒ ΕΠ Νὰ αἰϊοχμ θῇ αἴἶος Βιΐτπς {11 εχ 
Τραυϑἐϊᾳ Πιμπιο 5. οὐ τιιτι85 πες νεγὸ ἔγατοῦ ποῖϊετ, ἃ δα δρέ. 
γμ βυιξ] ονὲκ Τινδύματος ὠγίον ΝΡ. δ ρίνίηι [ἀξ Ἐνδίπι, κα 
δρίνίμι [ανξν. Ἐν (λπὰ σοηίτας [νλ9 ργ προίτίοηςϑ ρογεημταγὶ, 
Μαϊιϑτ ταπιοῃ ἐν ργωροίτόσ τετίπεις, αιλήηυά Πάιι5 νο- 
ται ἢς ἰιςς ἱπτογργοτδίϊο βιπατίοὶς 1}}|5 ἐδιιείς νἱάσόριτ αὶ 

υἱὲ Βαξίεινς τγαΐγατιι, ἄς δρίγιτι (λπέλο» δὰ Αμιρ οἰ ίμπι. 
Ἅ1 Δἰϑεραί ἡ σοῤσᾳ, ΑἸΙΟὶ ντοτ δεγιιαπάϊ νογθο, ὰ αιῖο ταιτιξ 

Ἰης αδ(ιη, ργόρτον (ςφιισητειη ρταρ οἰππίοιξ νύ, Νά Πι4 
. ιρη απ, δόγμα εχ νμάμ, ροξτιοῦ εἰϊ, ψιΠρατά δι Εγαΐ. 

τλι3.) δ αἰμῖρ [αὐϊορψρενὶρπγαῇ (ντ ορίμοτ) πυηϊἠις ηςοοζατία, 
Αῤράτρν αὐζοπὶ νοΐ οχ μος ἰοζον αι Τ᾽ σοι Ογαοὶ, Ιεἴατη 

, Ἰμθπέγοσλης, ρθε. ἀϊοὶ ϑηϑιὰ νὰ", [7ε{εβαδὰ 7.(ε 4} 
φιοὰ ἀξοϊλταῦ τὸ σώξοινιντ ῥἱχηὸ περι ἤπὸ Οἤαπάτί ἄς φιιο- ᾿ς νατίλητιγ, οπρὰ γααιουῖς οἱξ πιοπιοητὶ αυδά Βοπηι {ϊ μος ! 
τυπάλμα ἴῃ ἤππς ἰρειμ σοπιπισητα, 70 με αὐ οἶα, Δάνει.- 

ε θαπὶ,Εονηηι, Ν ΙΠιοτὶ δῃτοπί ταιτατίο εχ Ἡςρεπότγαιῃ 14ϊο- 
τῆλτς πατὰ οἴτγαοὶ τη ποπιηίθας σο Ποζ τα 5, οὐΓπιο ἀϊ ἀϊέσπ- 
ἀὶ ρεπέτα ἰοσισατον νίαγρδμς, νε δι Οὐαῖζὶ ὃς [ματα ἑητοῦ- 

ἀρ 1. [ὰ ἀμ, Γἰεγαῦς ἃ ρεοολεπ δὲ ὌΡΙΒΜΗ (πὶ, ποῦ 
ρος κυρίης σοπιιοηῖγο εὐ εἰ φυϊ ἡλειγα (τ Ποι5, 

ἀν ΟἸΗρβἰενοιν γπλοροϑῆΝ αἷρατα, Αἰ ἀ νη ίονομεν, Ἐγαί, βὲγ. 
Ἵονεμι" τελειωθῇ οί ΐιος ἀϊσοηάϊ ραηιις παι )] ἀτίηὶς ἀπ 
τίθιις οἷξ Ἰρποτιιπὶ, ΩἿΠ αααπι Γοητί πιιις Δα! {ιοἀ ἀςοτας τοὶ ἃς α΄ ἐφι μεϑερμίωιυσμῆνον. Ψυ ρατ, Ουοά ἐ{} ἐπξενργόξατμο, Ἐταῇη, 
τςοη(ιπισηαπάκ, ται Οἱς αγι]τίς ἰσοὶ5, ν ἕιγρας πρρ]οῖς ρτὸ 
Ῥιαϊαγειφαο {ει νἱάοτιιν Βἷς νχιτρατῇ, Νεαις νοτὸ Ι: 
δηποτα οι ηἱξ νοι έ (επγςὶ εἴς ἀξχαμι αιοὰ (πρι(ἱπις 
φυει πους ἐερετεη δ, Φ Γεν ρνορῥοεῖ, διοὶ χὦ ῳρρφήτυ, Νόμα] 
Ἰιοχϑρίἀτῖα ποπιξ μα ξι Εἰ Δηοχὶ 

ἴω Οταοϊβοτοίροπάξε Π [{.6] φυίπτα: {ἰτοτα; ἐχρτοῖα ἴῃ Ης- 

ποίησεν ὡς ποοοσύταξεν ὠντὸ ἀγίελος 
Κυρίε, χἡ παρέλριβε τίωΣ γυυυάξκα ἀὐτῷ. 

Καὶ ἐκ ἐγίνωσκεν ωὐτίω), ἕως ὅ ἔτεκε) 15 
τὸν υἱὸν αὑτῆς τὸν φσρφῳτότοκον " 2) ὁκά» 
λέσε τὸ ὄνομιριώυτε ΣΟ ὙΝ. 

Ὁ ΘΝ Κεφάλαιον β. 
ῬΤΊΟΥἍ Ὁ Τησοὺ ἡβρνηϑέντος ἐν Βηθ- 

οὐδ τῷ βασιλέως, δ, κὐλοι δπὶ αὐα.] 
τολῶν παρογῆύοντο εἰς Τεροσόλυμα; ὦ 

ΝΑ Ἐχρεννεδξνα σφ 7α βνγδινγερϑεὶς δὲ αὶ ὑωσήφ. Ἐταύηι, 
ἄχοίάνμ ἀμεϑὴὶ ρίερν, (οὰ Ἀος φίμμἀ Ἰοςο ρ}ι15 οἵλ σὸ δινγῦμ- 
τ αι μὴ ἀχοίτανῦὶ ν᾽ αἰ, χνεξεηε ἀωβόηι ἠα{ερί οἱ εἴζ, ἐνηρεί. 
μμοι δι Τ᾿ ὡσὴφ, ἐπβατυμος τωξενῬεςτοῦιθ ρον ίεξχα ὃ. Δσ- 
τἰβὶ προ σαι ρἰμΐχιμασν ροιβεξεία ςοῃίαπάμππειν ἁ (εραῖσ, 
Ψυὶρ. δνκοορὴν,. 'ῃμο, γῖσ γοςζαδιΐο ἐπ μᾶς τὰ ἐεγὲ ντὶ (ὁ- 
ἰες, Νοταμίοα, φιμπὶ ἀϊιοτῇς νοςλθις γεδατυς [ετἰριο- 

» χογενι [μαπιγτία) γιδνῆκα αὐπῇ, ἰά οἰξ, Ωμλπι ἀμοα ἀείροη- 
ἀδεδτνχόγοπι ἀυχίς.. . "1 : : ͵ 

Φ) δε, κὰ, νος, δὲ γαίπυν ὧν, Ὑφκὰτα ἡξαῖ ποὺ 
ἰάδι λἀπογ(ααλδι ράϊτιομϊδηι πγοίίι5 φοπιιςμίτο,  Οοτταπι 
δὲ κυϊοπὶ Το δ ρίμιτα τοὶ βίοης ταύλυμ ἡαπὶ ὅσια ἀτ ας, 
ιν ἐάπὶ ὀχ δρί ἰτιι πο 
αὐφῷ νοΐ εχ ἐσάειῃ "Π1ο Αὐείο νεῖ εχ ἐρύα Μανία μίξηϊη ἐο. 

ος ἤνεῦρ,  Ἧξ φὴ εἰς μυνῖν ἐκ ἐγίνωσκον, δὶς τοξγὰ (βηϊξοα- 
τοῦ παι ουϊᾷ γχόσα σοηρτο τ εὐίαπι ἀρνιά ἐδθποθο Οἱ. 

ιν, ̓ Ὲ 

ξτησθὶν νοὶ εὐηά ε [ρλεγοχ, νἱτρίαὶε νἱἀο!ίοςς [αἰτία αιιοά! 

εἰεπτὲ δε αὐ πιοάιμη δειίποτ, ὑπερφυσιαῇ ργοτῆι5,δε ἀπώτορι:ηης 

εοτρίις ΟΠ (ρἐτίτιιαἱς (λεϊᾶτ, ταπααᾶ ἐν πιλξον!ὰ ἀφοίαν οι, 
ὁπ πος εντὶ ργαροίπίοης ἅ,4ιλ ἀς τα τπαἰϊᾳ στ ἀϊτὰ [τὶς 

ἀιιπειδοιτὸ δάτεπι ἀπποιᾶς Οδίβίδηνς [0 ἐς Ἰπσαχιμβείοης ς. χ0 ἰτ ϑεανθρονπος, [4 εἰξηῖς ς 

: μῆμὲ ἜΤ τς Ἴ ΤΑΤΚΟ «αὐτϑ οἷ Βει Ν ἐστι ΐ εἶδ γέ ὑα δι, (νυν 
"λεὸμ "Ὴς ἴρδαιας, ὧν ἡμόρ αἰς Ἧς" Ν { με παῤ θα ΐα ἀνοδ ἣἶε. Ῥ υ ογοαν 

τοῦς γορίδιεοςς, σταρὶ ἢ ΟΥέ-ἢ 
τὸ αὐιδησγυηνῦ Ηἰ ΘΓ ΟἿ οἱ παι. 

τοῦ, τοπαθίπιαν εὐύφιο Οτοςο [ιατίημδυ αἰιιοί ὀρύολείες 

ξο οἱ νίαν (ἔπ ἀνγιζοτίαπι, Τιάφιφ ἐοπίραισπάδφ ἐλ. ΠΟ ἐμ’ ὑμνιᾶνιν ἡμιενὴ ὧδ 
ι 

ν ᾿ 
ΜΑΤΥΤΤΉΔΛΕΨ Μ. 
δγκο οοπτοχηιπἰπυγᾶ νε ἰηῇ ρηὶς αυκάῖ Νίτρο Πρηϊβοδιι,, 
Αὺ ἀτότγηο ν!ἀςεἰ σοῖς [οἰείχα : δὲ εὐὐπς ἰδηλςη οχαι ςοπιγτιι ἢ 66 φ 
[ἐγρέπτμ άριτ. Α᾽ ῥγέφρν εν γὸν γαφ ἐξοι. Ν αἷχ. λά νοῖ- 
ἐν, 7πγεονο μανοές, Πϊστοηγ παῖς αὐ ΡΑΠμμμρ ιν ἰερὶι ἔχοι, 

5. 1ὰ οὔ ᾿μδοετςοάοιη ἐσηΐι Νάπι ἴῃ Ηςθταο ταπὶ ροταῖς αισαμ. 
᾿ἀϊ Εἰτ φυλαὶ Επτ, Ἐπ γορίβεῖα ἔξερᾳ τοπὶ ρτασίοητι ταῖσι 
οτίαπα ρτατονιτο τοπιρογς ντιιταν, φιιδιμς ἀξ τα πγιἶτις ετί 
νὸξ (ςοιηϊς μευ Ἰοφιδηζαγινε ργορβιοιςς νφτίτατέ (λμοιατ, 
{Εἰ νοοῦν, αὶ χαλέσᾳ δεῖο ἴῃ ρἰετίχιις ψκο δίαγίνυν ἰεριὶ 

1 ἡ αλέσουσιρ! ἃ εἴ, ὃς νοσιθιιητινο!,δε νοσαδίταν Οὐιδπι οτίὰ [ς- 
᾿δέοινοπι [ξηνήτιις 5 γτιις ἰητοτρίοθγδς Πἰβίπυν Μάσεγε ἴα Ὀἱὰ 
ἰοβο τοὺς Τρίφαναωινερεί αιοανς Ἐρέρἠδιλη ἴα Αἰοβόταιο. 
Ογρείδη. ἴῃ τελές, χἀμεγίις ἐτύςος νοι, δ γούαϑ να κῆν. 
λόσετει δε ιὶ ργςίταϊ γοςερταιη ἰςέτιοδξ (ομ1. γε τ ἀροίιι ορμς 

᾿ῷ ργόρβεῖς ἩΝΝ Ὠεὶ ἐστγερτί, δὲ νεγρίμὸ ρφῇ τοι εοἶα μὰ. 
[οὐἰταγαπι, ιαῖι ρτς [ἐπίουπ, αἰ] οαινότίς, φιεοά πλάρῃῖ νἱμι]ιὰ. 
ὈστΝόιςε ἰουίτες ργατοτονῃάῇ εἰς 4ιυοά εἷϊ ὁ ἀοξις ἱπτεῖ- 
τετίθιις ο(εγυατεϊηγποι τοαςγὸ εὐίριι! ἐμλττ ἀι15 ποσι μυῖα. - 
τε Αἰτο τε σοι: χυο ἃ ἴυ18 ροτίιις ραϊγὶ οδιιςπίεθας, ἀοπ 

20 λιτῷ μηλετί, ΝΠ} εχ ρατεῖν οὐίειία,ντ ἰφιῖδτοχ ἴαις,τιόο.62» 
δι εὰ κς 18. Ραΐτ ἐμΐ πὴ σοί! ἰβ ππηροίτίο μου] ροῖςζατιν 
δί Ἰπγρετὶ] τοι ποπιἤ γαοπ.},19.Ὀλι)ς κα προΐει ας, Ν 
τατοπς ΠΠΠ Βιιπο,ιιλίσημς ἰοιμο εἴϊ, εἰϊς ὠποτορκ, ἢ Σρηπα- 
πρρεῖ, Ἐμμαγυλ, ΟΡ. Τηρη νεῖ, 5ο ἃ νοολίδς ἡ{τα: ἔχρε ἀϊαϊε ξγὶς 

θοῇ γεκγομς δά ἐρίλπι ἀπαγ πατατγάγαπι πυροῦ ατολορα.ἦ 
"Δα ποξϊοποπλαμο ἀ τασῖςα αἱ (ξαζιάτιιγν ΔΙ} ἰκὶο ἀίςεταν ἐς 
μος ΕΠΠο χιιοά που οἱ το] Ἰαυὶβ ἐσιιςπλατ,δος φυος Ὀοιαὶ- 
πιῖς ἔτος Ἀθογδιογῖς, Εἰ ἰδίοις νπι}ς ὰς σὰς πουιίτιιπι, τὰ 

“ Ὀεαξ( ΑΔΔ.10.18,)) τ ὀπὶ υἱς- 
πἰτιιάο Ὀεϊτατὶς Βαθίτος ἡ ἸΡίο σωματικῶς, Οοἰοί,2.9. πιὸ 
ἡπ τὴς στλαι φὰς ἐφα[ἰτικιηταν ἐχ πλάτογια δὲ ἔογπια, (μομ 
ἐς Ομειο ἰὈπιλίας Ἀρο  μΑτῖς) ἔγπιὰ νπλρὶς ρτορυιβε!- 
ταῦ σμπὶ αματουῖα φυλὰ ἐν ππάτοτία. Ὁ οᾷ δ ἐμετνβΥξεν ς». 

. Ομ οά ἢ ψοῖς ἠπενβγερέτην, (παι, Πα ὰ ςἢ! ἀπλοιριαια : μος ἃ 
Ὀγςεὶς ἐεοςάϊτ, Οἰξ οπάϊτ δατξ Ἰυὶς Ἰοςειὰ, νὲ ὃς 411}. ἀπλλ!ε5 νεῖ 
Μαινςιπι(φισ ποπαμ}}} εχ τγλάϊτίολς σρὶπαπει ἡ) ουται- 
οὐ ποη [οτὶριἴς Ἐπληρειιπι ((αν ουΐπι Πρταὶοὶ (ογῖθςης.. 

ΚΕΧ ΜΆ Τυτα. ΥἹὰς ἰηξγλ,:.17. 2.0 πιο Πἰροατίθιῖς, Η ςῦταια ἰητοτρεοτάτοζατϑ) νεῖ Ἡεθταϊοὲ ὃς 
23. Μ ᾽ν οΙ ἰαγὴ πευρϑίνος. ΑγΕ σι ας Πση τεπῖοῦς δά άίτις ες Οταςὰ φισαις (τι ρΠε: νεῖ πᾶς ἂὉ ἐο αὐϊςξξα αχιὶ ἤ.Ης- 

δτφα Ματτὶςι ΟΥα"οἰδ Ἰητογργοταζῃ, 

᾿ 

Διϑηερϑεὶς ὃ ὁ Ἰωσὴφ δὸ τῇ ὑνε,ὁ.154) . "Εχρετγεδῶς αὐτῷ Ἰοίερὶι εχ} 34 
; ογηηο,ἔςεἰτνε εἰ Ἱπηρεγαταῖ Δἢ- 

βεῖμς ̓ οιοίηί, δὲ ἀεςερίε νχοτξ 
ἰυὕ1π. ὃοὲξ“[. .. ᾿ 
᾿δεά ᾿ηὖ σςορπὸυῖε εᾶ᾽ αυου- 41 

Ἐχανχόης ἀμέομι 70. ἐμῇ 
ν ὉΠ 4 Κρ  ἧπεμο, Πέσίεβοια Ἔχ διίδοι 

βγάζιΣ δἰ ἀπ ξεῖης 3.- νἱγρίης- 

τ} Ὁ" ἀΟρΡ} ἐόν ὁ σοτίαρτα 
᾿ ες [{μαμε, ἢ ο΄ τὰς οἰἱξ, 

Εζπδ φοσηοίζεναε οἢ ὃς ἰδίας νὸ 
: ποὺς : “0 } ἢ » Φ“,... ἕλις αὖ ἴ- 

4ιυς ρορερει" {1 (υχτι ΚῸΝ ἴὰ ὦν ταδὶ ἴδεν 
" “κῆς ν ἐν ᾿ ὈΦΕΜΕΓΗ  ΟΘΑΚΙ θοῦ Αηρε- 

4} μΩ ΛΑ δὶ 1ἱ. 
Οκ», 1ἴν ΡΥ μ ἐνο μάμει; ἴαις λας 

φηά φῇ Ιυάἀοςιιροείθις Ης τς Ἄ τον ἰὼ, γυοῖ 
γοίρ γε έξτον παρ! Ὁ Ἰὴ Ἐρηδ 

 γιήσρι, δὲ λίιι 
“πες ες Ὠδμούξιινν 

: , ΠΗ ΤΩ 

ταΐης ποι αν με ογε, Φ χόνοι με, ἴς ὃ, Νοιδηδιδη οἴ, τσὶ ΕΠ 
αὠμβαις ΥβυγΝ θύῃ ὡ μμδάμμι τοίου εἰ λά τε ρὰς οὐ πτίωι 

4᾽ ρεκοσάεπε γε ἃς [δηιόπῃ πο αἰβγηϊοιιν ὁσπηράνίαπι.. αἰιοά ὕει τις ἀϊ- 
τὶν ἐπάϊζαπι γεὶ ροίγεπια νοῖσα Ηδ δ Ἑμδαρο ἢ, )δοὺ, ἐν υαἱπίιλειν ἃ 
οὶ μεθ᾽ ἐμὴ εἰμι σείσας τὸν ἡμέ ψρς, ἐνὲ πῆν σιωγελοίς ἡ υἱοῦ, ἰὴ ἐοστε 
εἴἴ, Διο γ νοβάίομηι [ρη γ)ν4 “(. εὐ ηδιαοηθη [ομ, Ἐκ ἑὰς ἋὉ 
αιΐθιια νενθίο ςοἰ ΠἸφς τε ποῦ ῥέϊεἰο Οἰκεϊζαπι που οἴϊς ηο- οχιοεν, 

10 υἱίξμπι Αἰτιγαπι ροῖκ οὐ ιμιπάϊτίδης ϊ [έςι, Νίσαιις ἡυοά οἱ 
αἰϊτος ἰαεονάμιη, ασοιρλτις γαβίοι ἽΨΡ Ὁ δ 1 αριιὰ ἢς- μ ἰ)εὶρι 
δένον Υἴ 2. 518, δ. 23.ψυὶ δεῖται Μίρίλοὶ Πρ 9. Δΐδενον ἢι. ἜΝ εΝ 
ἡ ὐς . νίψις λά ἀϊεγῇ ρίοίτι! (, Θεῷ δι ἑητετάιπι εαὲ ὃ (οτυτ, τὰ- 

᾿ς μαγθουϊα τοπιραὲ Ἰοτοτί οι ἩΠΗμΠ οἰ δὲν ἀδόΐλγας,, νεροῦ. πίον μπ-ς 
᾿ Ὁ ἐμ ἐκὶ οἰπεοτργοιατὶ, [τορι ὅπηι οτάξ ᾿ραττυγα,, ἐφ. ρεμάξητος 

Ὁ Βθυοι εἵϊε ἀἀἸ οἰ Ποτιαταις,, δε ἀμ εν ἐἰδινονι μεν γεϊρῥε τιΜὰὴν ἰωεύχο κ᾽ ὦ τῇ δῷ, ἌΡβΕΟΡα 
[9] τανάὲρ ημὲ τη ἐν ον εὐφη ἰὴ, ὃ Λϑιστ, ν), ἐᾷ ἐχμ ἥμενον ἡμέ ἢ 

'δ:- "1 υγίηομ ὯΔ δ. ἢ ἩΐΗρΗ ἰ- 
ἰαἰδα μσδιη Ῥιοτουληβοίαμι νοάδε, δέτοῦα ἐἰ μι Π [ἀε. ἐονιινν, τὸν ψὸν αὐτῆς, Νυΐρ. δὲ Ἐγαίπιιν, Μη νη [νῳνεδρ- 

κὴρ μαλίφις ἴγλε ἀρμὲ διυιμίαμιταπι πη}. τοίκατι ἰὰ γος 6 Φ Ὀἱς δἰτεηι μοι νίβειταγ Ομβουή ἀξτίςιμιν οὔοῆιβ, ἐξά εβυπεῃ 
γι νὴ οἰ. δκ ἀναφοβι!Ά, [ἃ οἵδ να νι δὰ 66 ερὶ ἤῤλϊ ξετων. 
δανΐες ἀπεὸ ᾿μέδλ εἴ ὦν λημρίιν ἐβςμτὶο ᾿ς 806 οἰιμειι νς - 

ν 

δον (τεόψιφτου, ρεϑίψῃρ φίλ Πἴσ.σ,δς Βελλὺ ΟΜ]: ἀἰοίτ ἔνθα. “αν μὲς 40 αἰὐε Μαεῖς θ}}} Δ δίοφιιαν, “μον Ἐπν 
. : ““ν ὄν ἷς ᾿ . ι “ΎΝ, Ιἢ΄ ; ᾿ 

ΠΟ ν ονε Ἤν μΟΥΗ3 7εγ9. τούϊηστιις 

» 



πλυκκρα πὸ 
“« 

Οἰρ. ΤΙ. 6. 
πα οι μμ δα ὀγεάο, Αἰξητῖοι οηὶδι ἐς φαὶ ἀς Νίλι λα 
ντ (εἰς (ξίπιο ογράπο, (λμδει(ἐπιὸ (ξητήιιπς, 4» ροανένανε 

δον μορφῇ φμᾳ 7ς Ἄψι ἐκῴδλεσι τὸ ὄνομφι αὐτῷ [ησνυιῶ, 1 οἰὰ 
τ 

Ἰείμπι ποιπίης, 
ΙΝ ΟΛΡΥΝΤιιι. - 

τ΄ Ναῖο, γυνοϑίντορουἱὰ εἰξ τεχϑῦτο,, νἱάς {πργά γ.16.5ςἐ}- 
ἤω σεττὰ ποι ροίζιιαι ἴτὰ ἰητο Πρ! φυαίϊ ἡχατίπι πλτο ΟἸτο 
ἤϊε ρείτα., φιυπῖ (ἴτοιι ἱπιογοοίϊοτίας ψις ἀρυά Τιοατι 

ἀϊδιης Οὐαοὶ ἐκρλεσιν αὐτὸν ἰκσουιῦ τοιυύομοι,ΤιΑτιρὶ, Ν οσλυις οἴ 

ἘΝΑΝΟΈΓΓΙΥΝΜ : ' 
ταἰτί 15. ἐπι γεττίηρί ν]]ο' πίοάο ροίαίε λυς ἀοροατ:ηὐϊηϊμιὲ 
ἱβοζωμιτορίλπι ἀϊροίτητοπι ἀμ πλμΐλταγο Ἐμδηρε! μξατηςς 
(λαὰ τος, 1 τόρο9 [Πσατ, δι αν Αὐλοάϊ8 τας οτ ἢ ἀὶα τί. 
ἰοηθροτίεἰ5, τ δὲ ἐς "]ὰ λάμπ] ττο Ἡ ετοάς Ρατιβοτῇ ἰο. 

Ὕ τε ϊαγλῖο, Ἐττάπιςῃ ἢ Οςηεθτατάο, ΡαγαΠςαίι τποοίομο, ετο. 
ἄδπαγρθας ς( γεῖιν ΒροΙ οἔια τγαἀιίο, Πρὸ αυΐθιις τοι θυ» 
Τοτα  λπο (ἀπαιμε) λυρυδίηο, Ηϊμτίο, ϊςγοηγπιο, δί τς. 
οεπτίρι!α ἅ1ι19 ποπῃιν ιν (οτίρτοτίριι5. Αταμὶ ἀρυιά ΟἈεγίρ. 
δοπλμπι, ΤἈεοἀΔοτετιιη, Ογρηαηῦ, ΝΥεμααι, Οὐ, οὐὶὰ 

Υἱγρίης, 

(νι ἐεγὰ 

μγγδηταν ἀδ ριιστο Γςουπάλιηι ορεπὶ ΗΙογο(οἰγπιὶς οὔα- τὸ νοὶ πδης μι ποτίαπι Ρειιγαξχλμς, τι ]α ας τεπιμ(διπιὰ αι άς 
. τοῖδε δἰ εἠπίδ᾽ ροίβὶ ἀειισαι Μαρὶ νἱάσαπτων ἱπτυἀαλτι ά- 
τιοα ἴον ὰς ἱπίτιυι, 4 Βειεενια μα 61 Τράκα, ἐν βοθλοὶ μυτῆς 
ὕνδάαρ δὶς ἰοφυυηοιτ Ἡςδγαίςνε τ δέομαι τῷ 18, ἀἰοίτας Βε- 
ταίεςπι τ ἀαηἀ εἴς, Βοιμϊοςιι φυσ οἱ ἰῃ εγίθιμ!4., φιιοά 

δ: οὐμἰά οἴ ἴῃ ΟΑΠ ἴα ἱπίοτιοτς, να Ϊρᾶτα νογεῖτ, “5 ϑεεδίκοηι ᾿ 
κα. Ἐταίπιινε Ἡςγαϊπιιανὶ προ !ίγες, δά ἀϊε οὐμέρανο. ᾿ ἔοττα(οῖϑ οτὰ Μοάϊα νἱήεῃα ((η 44 Μαροβροριίος ΗἩςτοάο- 

ἀρρο!]λείμιιπι, 5ςἀ πος φαοάις ποι (λεία ἐχρτίπις ἀβέοτςη- 
τιλῖῃ {Ππιύτλαις Δ[Ἰ4μ}4 ἀπιρ [τι (αρρίςαϊ, [ἀκα γετὸ δὲς 

τοβία: ἡδίιι9 πιαὶοἰξταεὶς ταφητο,ϑεἀ χα! αἱς ΤοστιΠἰδηνοὲ [ο 
οὐμα ΜΠ Ρία μη λυ Δρρ σας μέ ἔϑίνι [μόχὸ- ὃς Ματείοης, 
“Ν 4’ πιαφοεηἰπαὶτ, γεσοι βενὲ ῥαβωῖς Ονέρ, (σ' Ῥαηναίοως 
«ἀναδέκ γεῖγο ἐερωεαῦδενν. 

Ριοριηαυμλίἰπιᾷ τερίθης εὐἀμεῖς, 4} ταπιου εχ Ρεγῇάς, ἀμς 

τιιθ)ϑιγαθο Ρ  ηἰας, ςοἰ]οοδης) δάυοπετίητ: βοπεῖς πόπλης " 
ΡῬιοοι άιθλο, γε δὲ Οἰα  ἀπίς δοοὶάϊι, δά τος οηιλίποϑ ταμάξ 

λμτε ρίτας ταρίο:ῆς ργορηὲ ἀϊόχα κα τεϊίου ταΐα, (ὰὺ ἴῃ ο- 40 τεληῇλτο; αιιὶ ἐἀριξεῖα {Π] ας (φεεὶς (εἴς νεπάϊταρᾶτ Εἰ φιοὰ 
εἰλπλτγιθιι8 Βεηίλπιῃ οὄρτοιοη ἀλειις. Ηϊογοηγπιις ἃ 
ταλολίμιπ Πγατίογαπι Ἔύγοτς βλέτιναι ραταῖ νῖ ρτο δα (τὶ 

Ω 

λι-ὀ ὐΟπεπιξ δἱὲ Τοστ λοις τηλρο ςτὸ τοροι Βαθυδἴς, ἡπθιις 
τεδιπλοπὶἐ 8 φγοβθαγὶ ροϊοὶ Ναῖα τολροῦς ἱάεπι Ππχλχιπὰ 

Βεχοιων άσα, εκ ἐπι {8 (ναι τ) αἰήαγιοσι ρομεῖ Βερί εν Αἰ ἀρυά Ροτίλτατηι τορεϑ διέχοτίτατεζᾳυλθιις της Ατίλεὶ. 
οἱ ἘΠΕ σοι; ΑἸ α φηϊπὶ οτὰς τερίο ̓ μὐαα φαλπι ἀλ! χα, 4 λ- 

χεμμάώγοι Ῥίτο ἴῃ Αἰοίοἰλάς ρτίοσς τπᾶμος ἀϊεὶς δε Ροτῶ.. 
τῇ (λριοηεδιππος, δ. μαγείαν Ζοτολεεὶς 41} Ἡοτοιπατὶ νο- 
Ἶ ϑεῶν ϑεραπεανοϊά ςδ, Ὀεοτῦ συκῇ, φυὲ πρὶ ἀθϑειις- 

, τάμε εἴων Ροεγίλταπι σεράβ,ντ οείαπη πὸ βασιλικὶ, ἰά οἱὲ τερῃὶ 
«Ἀρραγετὶ ρίτατ πάγος ας ταπι ἀἰμίη!, τ Βιιπλαπὶ ἰμ- Ὁ. 

εἰς ἱπτέγργέζο5, 4.94 εὐἰλπι τοίϊαηταν ει νοτο, ἔσῃ Δ] ρο- 30 
- τἰὰς, Ζοτγοαίετὶς πουνας «ἀϊτὶ γεγῆςι!! Ογαςῖ, 4105 λομά γο-΄ 

ολταπο ΡΙοο α δὲ ΤἈεορμίάἰς (ωπιοπεὶὶς σα αὐ βια]οα. 
δε4 ἌΠΙΡΗΟΕ παλρὶ ὰ πεξατίαϑ ἀγῖςβ ςόμογῇ (ντπου τἀπιὴπι 

ζλῖ 

ἅτινα 

ςΧ ργεορῆληὶς (ςἀ αυῖτο εἰ ἃ αιαρίας 
ζπδυλ πδις (Δρὶ ςατία ἐπξαπιάτιης, 

εἰςπτοἀσιις ρον οχιγλογάϊηατί ἃ ρτοτῇις Ριαοοιξ, 
γμεϊεςιἰγιη ν(ρυοὰ οορίοίὲ χα μὰς Ἰοο ἀϊεσίς Οἢτὶ- 40. πιοιιἀϊξ τάχα ἢτα, 
(οἴκοπιις ) ρὲν ποιά οἰ Δπὶ ἀορεγοπταν νογίζατοιπ ιν νε- 
δετίδυις Πρ (1ο}}15 24 οπιλέ ἐπυρήςταϊσηι αὐλῆς ἀδιμῇ. 5. ἀιὶς 
φοΐπὶ ἐχιγλογάϊηλιϊ ᾿ρτοσίμς βμΠΠς τότ μλυγδτίο ἀοοίλγατς. 
5: ἀ πιιτὰ οετιὰ ἢ ο}]} ἄροετς “ΠΟ 5 τλητιμτι τγ ποι ἤοα 

ἀκ Ῥλιτλὶ ἐπιροχιταθλης σι ΟἿ εΗτίι5 βάτυις 6) ταπὶ εχ [ἰ. 
1ς “ἢ5 τι οχ ΡΓορμληὶς μη τοτιι αιετίάταις λάςὸ τὺ ἕλῃ 

ὑγίς τοβῃιῖπα ἐρέται ον 415. Δ] αιιλμάἀ μι οςουραῖδς, δὲ τοι. 
διὰ χιοαμε [τι άϊοίοϑ βι1{ε γέψεϑ οοτιιτα, σοττδίηχιιμι οῇ: 
ἀν Ὑογαμα οτίλιαι οἵ αυοι (εἱς Οἷς. Πν. ἀς Νάταγα ἄρο. 
τιιπὶ 3. πεπιίπςπι οἵϊς ροτι!ς Ροτίασιιη τοροπὶ φαΐ ποπ ἀη- 
τοῦ πιλρότιιπὶ (οἰς πιάτα ἐς ἀπ ορ!μὰπι Ρεϊςερίει, πλλβο; 
ταπιζ Ῥγορτοτοᾶ ἀϊέζος ἀκ ματος βιΗἴα γόρος, νἱχ νη- 
41π| ἱιεπίας, 55 ἃ 1τὰ ἰμηὸ [οχιρέετίς οθίτεν Τ τα Πάπας, 
Ἰοοῦ εἴτι ΡΩΙ, ἀστοταιεην η Ργορίετοα μτιἀ ἐοτηπιςητύ, 

τἰ Πἰτεσῖϑ Πίαιιςτ) - βιογῖς Εςοἱοῇα: τγαάϊτίον ΗΙ]ατὴα5 αἰιτ Ἰοσιιπὶ Εἴ. 47,14. εὖ, 
ΔιρΑὈΠ ἰοσ εἷδ μας 4ς- αἴϊοτο 1110 Ρ(Δ]. 75. το οοπιραγας αιίάοπι, τα νι ἠζος ἀν. ποτα ἀς ΔΗ ο νἱχά πάτο, τ ρτοοιιζνε Ἰοαιίτιις Το 

ἀοτετι)άϊαδο νάτος δά (αὶ λἀονατοπεπιτο ἑατοτὶδ οιο- 
σαπῖς, ὃς Οφητίμαι ρεἰ πιϊτίας εχ ἱρ{ϊς ἰηβεζογ ᾿Ῥαποιγα!θι5 ρτεῖατυγ, ραγτίπι ἐς 

αἰπιὸ ἀϊεαιτερὰς βμΠ εἴη: ἐῸ φιϊάειαι οςττὰ ΠαΠιιοίηατας, 
4ιδά αρόγοια ΔΕργρι ρατὶπι Αἰ]οροτιοὸ ἀς πιλρία ἰπτει- 

ἀύηστε ἃ πλαρ)ς σοηβςέϊο Βειμὶς γίχις 
πιο! ρὶς : χαιμῃ ΔΕΘΡΗΙ ποι βγεγὶς δά Ογϊσηῖςπι κά 

Ἰσχοπγηλι!ς γοτὸ λη ΗΠ1 ἐσίμην ΡΙΔΙπιΐ 
εἰςγίδοης, πεαμμλῃα ἀϊαι ἴον ἔληἴε τερον ἰξἀ τοριπι γος 
ΡΟ5, ποπὶρς "δτι5 ρτορβιοιίᾳ ρσἰ μη τίλϑ ἐς τεριομίθιις τρή: 
τἀ Ομ ι οὐραϊειοιεπι ἀςςοἰϊιτὶς, δ. ἰη Ααρμβίπο γτςίει. 

Ἢ τίπα οἴτδρο χηδηϊξείξις οττοσ ἀρράτετ, 51. φῃΐπὶ ἀρ ἰἴμηι 

μοιπι 

τυϊτιταρες ἀοος Πς αι ὁροτταίε, φαο Δα τἀβταπι (ιἴεὶ- ὡς ἰθρμων μν.3.ἃς πυτΑ Ὀ ἰδ ιι5 (ογρτιιτ,οαρ, 4 4αφὶ Η ονοί. Ρἰεηά τον δὲ ται τ ἐπι  ἀϊσἴλιτι τλητὸ ἐστιιοῖς ρεγίξαιιςι. 1) ΈΥΡῊΕ ἱνκάρα ἱημοηρὶς ΠΝ 
ΔΔἀπηρο ἢ ]ογοητατιργορμοτίδιι νλἀο]ϊοος ΒΙ ςαπιίρναίις Ρίο: 4 
οὐ] ἀιοήο εχ νου Ἡ 5ἰ πιΐς 1115 ἀπηριιτι (οἱ αὐ πιαρί5., φυίαν 

“πεἰ ἐδειγῊὉ2 ΟΥ̓ ΑΗ ἢ: γαεμ 
παρὸ γδὲ πα οφηκαὶ ἰοοιοηι ἀροίρονει, νηοδαμε [ἡ διδοίο [Ὡηίο; 

3.) γε εαρί κονε εμηε, Ομὶϑ νετὸ γ οἱ πις ἀϊοςτὶς ἰυ τοὶ! ἰεᾶον δέορεος νοῦθα ( Ποιιτὶ (οτίρτα (πε Ναυη. 2.4.12) νίαιελ-ὀ φοτγγιριᾶπι εἰἴε ᾿ςξεί θη, δέ γιοηοῆεο  υνάοϊο Ἰδνηιοιιο νερῖτν (ὁ φπι μογᾶ ροτοοατάτίους οὄφστυμηι, ντ οπιπίπο, ας 4 το Ἰρτηνν νἱάοοοι) αἰφονες εμπε, ἰς 
ἸΡοου ατὶ τοι εὶα 
ταιϊτὰ ἱπ 

οἴτιαι τοί ἀομα ροπὸ γογθίς τεροτίτιι», ιιδηιιο ά 

λης (ηᾶ δ. Νεδυιζλάποχατὶ Ἰδοιιο τὴγΣογίλ 
πριδο δίρεγ  μμὶο δ ἀχρί!ολη δα ςἰγά- 

λιι15 ἀἰϊὰ γατίοας οορηοιετίηι, οὐ ργογζις γείρο-. 
αἡῆς νἱἀελατθτ: δοὰ ὅς Τληϊε 5 οἴϊδη Αρμά χάρος ὃς ἔἰβιὶ 

. ἕατς ροηὲ τερία, ὃς ἀϊυϊπὶς ΡῬτορ οι ρτφοιάιδίο σεῖς 
εἰοίπεὶ (οεύρτα, ἀὨθ], ποσὰ δἨ αὐὐΐα βιοτίπε ἀρμὰ Ροτία ρτε- 
«οί, ἂς ἐοτταίαίε ουἷᾷ' ἀςομτγαιιὰς αιὰπι ἀρ ἐρίος τάχος 
οδίεγματα, Ποπίαιις ἱπ ρα ον ῃὶς ἴσοι! αν ἧς τα τᾺ Τα- 

εἴραῇ.- 
δὴ τοπιρογὰ ὃς γε ἐρίλπι ποη τοξτὰ ἀσορηυπιοάδτιιϑ. βέγιγο- 4ο Ῥοπιπίιγ θεμίψας πεχυλά λά ἐπιρὶζ Ῥζορ 
διεναεγιμαμλι, Οὐέενδθ φθθ ϑοδνν: Ὁ» φον δννς ομήνίογ 416 ἐπ [4- 
εἰεγνὲ δὺ μεριβονο ᾿νάκα βγ τ δῷ ραρνὴς βοίνοψν, Πλοϑ αὐτόπι, 
τορεῖ (Πρ, τοκιοῖς ομιδέμο, ἐμ) ἀἰει ἐξοάϊςαπι Αιὶτ, οἐ- 

᾿ χιῖο, οκοτίο, υἱοὶ ἀϊοιῃ- 

αλλά εἰΐς μοὶ νἱάσο Ὁ 
δεἀ ἐς [315 παρὶν ρ]ι5 (τὶς - ὡς ρα οοττὸ τλητοροζο οι 
Ἰασογάγριμ ( φιθπι, ετίαπηῇ γέροι ἐπ γι {Ὁ ἀλτοπνας, 
(αἴ πιληςας ἈΠ χοτίᾳ νοτίτὰς9) αἱ, φυαζοραιλμη φιδὰ [ε- 
τεπάᾳ μοη εἰς ἐογαπὶ διάαοία 41 δυδινπιοᾷι σόπιταιτα ἴω: 

τᾶν 5 τί μποτί 5 αΠασης, ᾿σηρὰα δτίαπι ρτοςοίεζει θοῦ ἐπη- 
Ῥυδοπτία, αι ποι πιϑάὸ πιαροτυπὶ πιιπιοςα δι ποπιΐμα ἔμηι 
ξομιηβοητῖ, (οἀ δὲ ἐονιπι ἐλάλμογα ( (μετοάετε ἀΐξαιπι εἴ) 
Οοἱοηπίαπι νίψιις αὐ Ἀ]νεηιπι ἀευόχογιης, νθὶ ςὔαπιπιμῖ 
δέοταηάα ἰιοάϊς τη στὶς ρορι!» πείίο χα ολάλιιεγα ρτῸ» 

διίοηξ ἀςείζειν 
πλοϑ οτίαπὶ ἐδ γογὰ πιασίςυ, βιΣθητίσ 5 ἱπιρτίντιε δοηὶ9]- 
ἴδ) ἐρδάϊκϊοηῦ Ἐρο] οἰὴκ ἀσξεηίοτίδ. ἱποϊουίε,νε Αἰ εί9 {Π96} 
(ρατὶϑ,ΜοΙο ἤοτις, Βαϊεινείατίε ποπιπίδιις, αὖ ἔμηο οτιιοί 
800 ἴεγ γρρεῖίεο, ρατας οἰνλτιις ν οἷ ρου μάπιοπα; ἐπίοτιρεΝ δ 

τοῖς ἐχ λ[λ ἱριαγργειδεοῃς 
τα γορϑα βρλοθα δὲ μοίρα σνιθμο (Ἰε το σὈ]αιατ αυᾶ ἰῳ [- ὅς φο]ο ἀρρεηῇς, ἀιιοίμἷ5 πιοιῦοε, ἔς! ςδτ,άςρεϊίαης, Νὺ τοὺ, Ἐπδρεῖν 
καυμταγλ σοφὰς 

λίρες, πὶ 
λάὺς τὸν Τυδιυων)οἸϑομθν Ὁ αὐτῇ τὸν α 

Ἡλι πο νκηδε κώτας ἐδ κὠτ ς τοὺς αῤχιερὸὶς 
" γβομμβνοῖς τὸ αν, ὑπμυϑιὸς 

πᾶρ᾽ αὐτῶν ἄοὺ ὁΧριφὸς νῶι 

ἀφροῦ ἔπι γεβεὶ ΟἸχΙὶ ργομαρατίο νηάϊαιις Θεμεργάγάς, μας φισαιιο νεῖν οἷς Βοοϊείια τγλάϊιϊοῦ δ ἃ» βου αμαμΐε Οεπιαπι νοζατίοπὶπ ρτί-ὀ πῆσῃ τα δς τον {84 ἔς τίν, νἱ ἀοτὶν, ὃς [ἰοπείο (ίνδπι ῥιοθλν 

ν ὁ τεχϑυὶς βασι] }}) Ὀϊοδιοα, ΝΡΙ οἰ ἰΐοτεα [υ-]} 9 ίκεμιι βπυβ, 
ἀκονυπι υὶ ἡδτυς ἐἶδὺ νἐδίπιι.} "45: ὅἔνεκ! 

πΖ. : ἐλνηος διλδιη ἐ- σίρμ ὧν 2ἢ αὐατολν, αἸ ἤβϑοὶ απίμι δίῃ {πε ]απὴ ὴ ΟΥΐδητο, δι} [τνεσημ Ρα ΝᾺ οὶ. 
᾿ νυ θε "ἴαμα Ἀναν) θυμὸν ἜΞῸ, ,, [ νφαΐπιας γε δάονγοπιαβ δυτ, ΚΡ ϑΥ θηῤνμ δἰ 

Ἡ Ἀκούσας ἡ ρα ἀὐβερλάς ἐπ] ἢ Ηἰἱπε δυϊδαν δυαἰεία Ἡδγοάσθι , ἀἰδααρίμμ α,ᾷ, 
εὐχϑὴ Ψ ὦ : ὄλυλζρ ΤῊΣ ΓῈΧ τυ θαῦυ8 εἴν, δι “τοῖα Ηἰετο- ἸΝΗΣ Διίβίγνια εἴ 
“ὐνν. “ΔἸ αν Ἰ(οἰγηνὰ ουτὰ 60. " 

. ἘΒεεϑημρεραιίν οπνηΐδιυ5 ρτὶ ἢ ἃ 
Ὁ Ἰιμιοτίϊα ὡμξεγάοιίρυε δι᾿" («ἰδ δ μα. : 

. Προρυϊρεεςὄξδιυε οἵ αὖ εἰ νϑὶ “'ε υὐ οἸνὶ 
Η Οὐμείίγνο {1}|π παἰοίτυγως εἴἴει. ΑΝ πηξονεῖνν 

Φ εὐ 1 ὥνιϑ 

Ν 

8 γοσζό που υἱάσι, ΤΟΥ ΠΔπ ᾿Ὸ“. ἀδὶ (οἱετ πὰ αἰτετία ἀἠοτεατίάπι, αι οἵ ἑπτείδιι Ζαθιι- τς ἐπ οο ἀξοσρτυπι, φυϊδά {08 οχ Αγαδία ἄταὰς λάςὸ Τπιαίζο 

« 

αιταγ, ρι τυταγαικίτατα, Ἴδίμϊατι ἕμπέδι. Εχιαΐανις ἰος1ο- 

ἂ 

ΦΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΎΒΑΕΥΜ. » 
4 οὶοονρειγλέγεγτες οῖςπι (οτὸ Ης ταὶ ἈΜποτῖας αὐδῶ: δι 

τδιτατ» ἱπάχιξεὶς ἐρ[5 ροτίοπίβ ἐχρίϊςατγο : μαξληὶ σφηιτὴ ρίε- ι μοΓΟ Αι μα π]ς Δεῖ: : 
τυπηῖς ΦΟΠψυὶς πατγατιοπῖριι5 4018 νοσδητν νθμητον τ 110 ον ΜΆτοὶ )4.4 3.) ἃ εἰξλο 61} }}| πρεώψιοα νἱγοτῶ σιιωεδιρίῳ» 
επβν Ἢ ετίλπαι (τς το πμρογ τοῖλπι ἰιλης ροτοάμαι οοα- δάϊιρδι ἐγάμς 2ΠΠ) σογι θα εἰ άφηι εείρα: Ρορμὶὶ Ὅρρε!Ἰατί,ε. 
μοττίτ, Μς νετὸ ἐπίας (αγρ!οϊτατίς φμάπτι δρ εἴτα [ἀπέξι!Σ ς Μλρλὺ.ς ἀσιαμος Ρἰενίίαις Ρἰδοςε(υιΠς ἐχεφιξάις (γηςἀτὴὶ) 
διηφρίοχιβ οἴ, αὐ παιαπι ρυερς, ᾿ΝΆπι ζογος ἶκες πΑγγλῖιο πάϊς ΓΑ ΟΣ γεῖηθαι δυτξ {ΠΠ}05 ἀϊέχος βμΠε εχ 50 φυὸφ 
ρἰαι μαθος ἐπογρία: ἀιιλτη, Π οὐϊιὸ αἰϊεπλιἀϊέϊτα τείςττει- ἰεψὶ ἰουιδειάμς δὲ ἱπιεγργεϊδλη δα νάράγοηῦ, φυσι (τοτατῇ τὰ- 
τὐτ,οο φιὸά τοϑ πο τὰπι πλτγατὶ αιὰπι μοτὶ νἱ ἄξαξιιτ, τι δυΐάταπι ουϊτοάος ὐοπίτλγε ροιοῖϊς ἐοτοπὶ. 8. δι ηάς ΤΙ! 
ΕΣ ἢ ἡ] τεχ Πμάφονμη πὶ μάρον ε} ὃ σοῦ ὅξιν ὁ πεχϑεὶ βα- πλιιἀπ[τ5 μια απατος εἴϊε ἀρράγςῖ, αὶ Ἐχγᾶπι γοϊμην με 
σιλϑὺρ ΦἿΦ Ἰουϑαίων ἢ γι. δὲ εβ χα λ ναῖης εβ τες 1νἀκονμβ ΤῸ ογάϊηἰς δογιϊνατυΐα ἀμέϊου οι, οὐ Ῥοτίων βυϊεἱπβαμγατον : 
Ἐταβημο, ὑἱ ΠΕ ἡ εωδ πάτα εβτοκ Τηάαονιμηὲ Ἐρο νοολῦιι- δψὰ πος φυϊάσπι γετυπὶ εἴ, (σράταπι ΕςοΙ ε[ΠαΠτ! ἢ δητς σὰ. 
ογιιπὶ ςο!οςαίφποπι πιαταιή,γε σας εΐςτ ἀιιοιάϊοτ. Νά ρτἰπιίταιςπι Βα γϊοηϊεὰ Ῥοτίιις ἀεὶ ςοιπροίτυπι εχ (λοοτάο- 
αἰϊοφιι νιἀστοητι πιλρὶ ἀΠ 4 φιιγοσε : πέπλρε, νθὶ {1 1} τἰδιι8 ὅς ργορ ιει5,αρὰτη ἐχ δοτιθίδιντ Ἰεσομι, 26. νδι29.1.1Ὲ 
φιὶ πυϊαίμινὸ ματι εἴ ργίτιατι5,, (πἀ τοχ μιάπογιπι ΔὉ ἐρῇ5. αιυΐδας ἰοοἰ5 ΡιορἈςιϑῆδον οροτίεῖ ἃ Ρ̓ΡΠΙΡαΙ 1110 ἀμχιμ- 
ἐπουπάθιι!15, 4αὶ ἔσπίι ποι σοπιιςηΐ!, Ἐλάσπιτγαϊεζλίοης 15 βιιετε ψιίνηο (ρετῖτας ἀϊυίηὶ ἐχιτδοτάϊματίο δββατυ βιτυτα ν 
γῇις εἷκ ἱμις 19.938. - ες Ρταᾷιοςυάς  αμΐ 1] ςἰἴςης βλανην ὃς Νιπιαπίτας ἰῃ [ερ}8 

2 Τοια Ηἱενυ[οίγηια , πάσω Ἰεροσολυμᾳ. Ἐταίπιι, Το ἀοξϊειπα ἐα(ειτα, μποῦν «τά τό πατμας ΡΑταρλιγαίὶε 9 
Ηϊογο[οἰ γνιοτινι ντδεὶ οἴϊεμίι» πιιταείοης ἀςο πρτϊοι βαιά δουθᾶς νίγοσυε ἼΩ Ιου ἰόςο ἱπτεγριοδτατιδέ ἱπά4ε [χ- 
Ἠϊετοίο πιὰ ραι]ο Δητὰ ρίμγα!! πιμηςτο νίαγρας Ευδηρα- ἄλαπι γε ἀρμἀ Ῥλμ] μοη ἔρμο! ργορμοιαπάϊ νεγοῦ ἄς ρτο- 
{32:4 πος ἐρο πἰΒ}} πιογογ. ἵνάνη Οἵςετο ετιαιῃ ἵρίς Ῥτο 20 Ρβοιίαγᾷ Ἰητοσργςματοῃς,ετία ἀθρ(ᾳας Αἰτιτὰ Ρυαάϊοςπα! (ρὶ- 
Εἰλοοοννίγοαις ροποτς νι οἵτ ἐι μας γγῦς ἀρρε! δα Οἰὸά εἴταν, ν Πιγράζατ, ΝΝες οτἱά ἀιιοίμηι οἰτ αμίπ ει ῥιπεἰριιὰ ις- 
ἀὐτοιι ΗΠ ροίρριις νοκάταηι εἵϊε ριιταῦ ΗΙεγοίογ πιᾶ ἀμ!  τίπε μευμήεας: φιαπιοῦγεπι στὰ Ρίεταπαις ϑεπάτιϑ μἰς Ἐςοϊε- 
ἡερὴν συλύμων, ὅς Ἐαξεῦο. ψιια!! ἐνρὴν Σολομῶντος,» πο ςετιἐ τς Παίςι εχ ϑαςογάοιέδοι!5 δι [ει τα ςοροῖειις ἀϊοίτιιτ, νεἰατὰ 
φυϊτσπᾶσπαιη Ἠορταῖςα; Πηρυα; ἱπιροηθᾶ: νηάς οείαπι μξϊς ΙοΝλ.1.19. Οὐ ,οὰ Δυζοιη ΤΊΝΑ παι ἰηβα ἰανῖς Ρἰετοίψιιε εχ δ - 
βιτο γι δ τανὴ ἰνιῖς ποπλῖηι αὐρίγατίοπειι ὑγαροίμονιητ, 47 πηεοη 15 τεῖθα ἀΐοιιηι, ἐἃ αι (οἴσης διδαςία “οχηπηϊηϊίςιπ- 
τ Βείπιαγῆ! βικεν οι νιν, αἰκεεε δὶς ἐεαυσε νοι “ἢ ςχ τυγιϑςἀ (οςἰτὰ Δἀπιοάᾶ Οεηευταγάιι8, ἀς δου! θὲς ςχ Ἀλριμογ 

“" ΔΑΙΌΠῚ Διὰ ἃ] (οἱ! ἱερεῖς, 1 εἴ (λοογάοϊοβ, ἀϊοο- τεροη ὃ ' 

ἀρ δι ἐμπαὶ ΗΝ { ρει τ ΝΣ (τςιιτὶ ΩΝ σαρτὶ- ἰοκὰ τείβονιἀ εἰναι, χνὶ Ρεμ ον ηγἤεγὶα βρηριννανῆηη [νμαμίην: 
υἱταζειῃ ἄιεταῖ ςατῇ ἀπκεῤθυτίο ἰαίξαιίατα,», νττεΐσστα Νε- ρα ἐβθῤ Οαπονεῆβηεγ φνία ἰορεα ονῆες ἐσ ΜΜο(αίοαι [πτηνάωηπι ἰοὺ 
γεν 1. ὃς τοι ταοάὸ νἱοος {πα οπιηςς αἀ Προς νίφιις τοια- 30 φογείζεμι ευγαθαμ. ας ἐπ ἰεῖψαα φιιομιλπὶ δατβαγὰ δι οδ(οὐτὲ 
μογὰ ρεπξιγογαητ, Οὐλιλοῦτοιη οτίδηι νοσληταγ ΡΠ ποῖρο8 ἰςείρτα [ἀπτραρεηῖ (οτιλίοἰς ἱπτεγργετλίίοης. τ ἴρίταν ἐς 
ἰληδιιατιἡ. «τ. ς: ἃς μος ᾿ρίο ποπιίης ρσἰποῖρες (οτ- Ῥμαγίίχος ἀξ ἰὰ μῆς ἀρυιὰ ἐιευηηθοα ΤΒοΪορὶ ρες- 
ἀοτῦ,. ΟἸμτο.36.14.1ταὰ ]Π ταν Ὑ Βεορ Ἀγ Ἰλέχιιτι αι {σεῖ- [σγεῖπι δοχθοπίοί (ΔἸ τι δὶ τ ναι οὉ) κοάϊς ίμμι Ἐςεὶο- 
υϑφ᾽α τ4. Μαιριτας ἧς νοολτοϑ αὶ ἁαυᾶάο ρότιποες παχὺ {π ΟἈεδηριο νἱιτὸ ἱρίι5 «οποςάϊπιν5, 4ιος ἈΪΠΙΓΏΙΩ 
καὶ κυ πτ,ποὰ ταις ται τὰ γοη4}} λέϊο ροσηβολειι; .35 Ομηδιρνε δι δοτῥραδ,νε ΓΟ (μ] άρςο]]ο εχ Ἐςοϊεία ας ἐχ- 
ἔπειτ ἀριιά Ἀ οπιαπος ἔμλοι;, Οὐιρίτον!), ΟΟυ(μίατοα ἀϊςε- εὐτροςῚ δογλϊσας νετὸ 1ὰ οἰἐπι ΗΠς φιοά Πας μοάϊε Ποδο- 

τας αυοϑ (δηοιήδας ἀρρεϊΐλης, ἰοιέτοῦ δάμπηοάμπι (Δοτλοχ- 
το βϑηεήβοες ἰατογρτοταταττιαιοά ποπλεη ἐπιαἶνει νπὶ ροπέϊῇς . -. ἘΠ ασε θα φυϊάξ σεπορταγάϊ (σατςπτία Βακὰ (το υὶπὶ 
ειιλχί πο ρτορτίαπι (ἐγααγς. Επὶτ δα εἰς σαξῖιι5 «Ὁ στοάς {πτοτερονίο χατὶ (οἀποηϊα; φιοπάὰ Ῥοδϊοτ,ἠθης νεῖ Ῥ, 
τολέζιις, οι Πἰυιὰ σωνέδιμον οἰαϊίς, [ξὰ Εοοἰοπαβίςις [ξαλτωϑ, 40 Μ) διλιλξαταγα,δεά δι ἀίδιαιι5 οἴίλπι Αἰ μά, Ἔναδὲ ἀμερής ξυ' 
αὐ ΠΠΠ|ο εἰμ}1 ἀπίπέτιι5, 4 δενίδὶς ρορεἐ ἐγ γραμματεῖς σῇ λαῦ, ἐρ δονίδα μιλαμμῖς, ΔΗ οἰ ἰτννμάε αι λλ,νηὴ βανϊ ες ἐἰ;- 
δογί θαι τε ροπογα ἰὴ (λογλϑ το τὶς ἘΡΕ ΘΟ ΤΗΝ οογῇ αὶ ΤΗΠΡΗΣ κά ε ἤμε εαἰρεάταιν Μοῇε, γι 4μὶ γαρηιάτη ἐπηρά- 
τορίθιυι ἀρραγοῦδης, (φισάοιπαις ταπάςπι ςογιῖπὶ ταθπίς Ἃ ἤδεηε ἀβοι {ποεράοεον εἰἰμῥείὴς Ἐεοὶεβαβίοις αὐμεοπεεν [κωιπι (οι 
(μογ) νε 2.5λπλ.9.3,8ι ΣουΣ τοπι: Ἀςρ. 1 το δζ 22.3. δι Δ[1- ᾿ ἀεβνετεηι, ἙαἰπτμεγογΘεπορταγάς, ιὶ {ςἀ{{{ε 1105 ἀϊχὶτίι- 
δἰ (πρς. ΑἸνογιιπι,εογιπι αι ρεϊιατογῦ ςουτγδέζι δὲ Ἰηξεγιι- ἐς ΡῈ ςατιςάγδῃι ΜοΙῖ5, ἀπποα ετίλην ἱγσίτὰ ςοϑ ἐςοιἴο [ει 
πασηϊὰ νἱάδηταγ ἀοίογρ(εταιος ποταγὶὸς ν οὐαπλιϑ:οι! τὸ τηληίαῦα, ὃς Δ0 εοτιῖπὶ (συ πιςτο οἵϊε σαιιεπάμιη, ες νοοίξε- 
ορετγασι ἰολίτος ἔα ἴς ἤλυιάγς Κιίσσοβ. πα αι αἰϊοφι! ματος τάτας ὃ Ομὸδῇ Ῥμαγίἔσυμι εἴς Ἰάςπὶ οἢ Ἄταὰς (αι ο]!οῦ, 
ἀϊταϊοπι σααπιτγίσαθις (Οστίτοβ, ἰηθογο ορίποσ οχὰ, ΟἸιτ., δος εξ, ἘΠΕ ΟΡΟΣ ΟἈηβίλπμπι εἰἴς» ας τιδὶ ςοηίσοιτ 
φφΟὐμυπιοάϊ οτίλτῃ σοπιελξτυιπι αιυὶς πιο ϑ ἢπετῖτ) ΠΟ Πρ]. Ῥλιία5, Αι ῬΙαγίαι ππππὶ εἰπνατῇ Ρἴο δεροσεῖδιις ἀυχίςννε 
οτεῖς ἐχ [ότ. 32.1. φιὸ νἹάσταν αἰἸε {π Ῥγοριθί μέ, 45.2. 90 ΟἸμήίδμις εἴδει Αἱ ἰάσια (ἰπφιιὶς 9) (ς Ριαχίσαπι οὔὲ εἶλ- 
ἔκωρα ἀεπίᾳις ἀϊθὶ Γαπτὶαγί8 ἀϊιιληὶ ρον ἴπῖοῦ οαίαγοθις. ἤλλτ, Ἀξκ.23. δ Νϑίῖρς λῃ ζαρίτο ἤνς ἀτιςαϊο ἀς τοϊαττεξχίο- 
ψιο ποιπέιιο [λμάλτανς Ἐπτας, Ἐεγα 7.δί τι.) ἡμογῖπι σπυιαῖς «ποοίοι ἀϊ(οτιὸ σχρ σας ε τὰ γεγὸ ἴῃ ρέποτε Ἰοχμετῖς, Εν ἃ- 
ἐν τατη ἐπ ἐγπαρορὶβ τ ἴῃ τεπιρίο ἰερό ἀοζετε ἰιὰ ἐς οι! τὲ ἀἰεἰβ αμοάτες οἴχιπες ςπμ εἴ ὙΠΕΡ ἀπο γάνῷ ηυὰπι 
γυμικοὶ ἀρρο αι ἔπηι, νε σουίατο ροιοίξ εχ Μλῖῦ, 7.295δι17, νοὺ Τβεοϊορὶ ὃς Οαποηπϊα γετοσίδυς ἥ 3 ὦ τίϊκὶς νῖ ρΆτ 
το δί 23.10. Νίαγ. 1». φῇ, δε μις.7.30.0 Χ 11.465δ( τ. Οογ.1.20. 4 ριογίας μιγὲ (τβό οὶ οολτῖ ΤΠ πε Ἂ "πᾶ ἀς ορετά 
δεἀαιιοπίδηι ἰ) φιογιιη Βῖς τ τιςπτῖο, πόῃ (παρ! ςίτεν σου πιεῖ, ὅτις ἥΐλτ ττα ἀϊρίοηυπι. ρείδιιο υ,ϑιπιάτιιπι ἃι- 
να [ο4 σεγίθα ρορι νοσληταν, ἀρρατές (οἷς ἔτος Αὐῇς οχ |- ας α]εὸ ἐπιρ δἰ πηάτινα ςοἰ αι! ἰρξθζοπιι9, 4 ΔΥαἰοίτωννν 
ἰο οτάϊως τβ μὰ μα » 4ἱ ΠΒΡΗΝ [λξεάοείριι9 δἀϊιηξῃ, 
Ἐκοϊο αἰτίπιαι σαι ὀχφιογοε σις οτϊλαλ ϑομλουίθι9 ρὸ- 

Ρυ 14 οἷ δειατογῖ δι}, 405 φλπξιεάτίη Ἠοδταὶ ἀοπιῇ γο΄ 
ζἌγαητ (ΟΧ Φιογαπ ημπιοτο Ἀλΐς Ἰο(ερ μα }]ς Αγυμπλιμαοη" 

ηλίζίταγας ΕυϊΠδς ἀϊοατιιγιφυα: ρμιγαίῃς ρ οἴ οἵδ ἃ πιςάϊο, 

᾿ «{ὲ ἐμέ ἀἰκενωμ εἰν," ΔΓΕ ἀϊχεγᾶε εἰ, ΒΕ δοπια κα 
ΠΡ ας Ἂς 715 Βενεενν 7μά8, δ ἐς φμά οὗ Ἰυάακ δὲς οηίΐηι [οεὶριῦ 

ς [εἴ ρεὲγ ργορβεῖδπηι, 
Ἔκ Βει δ εεπια τοῦτα Ἰυάα,} κα 

᾿ φεχυδημδηι τΐηἰ πιὰ δὲ" Ἰησοῦ 
ἔργο Ἔα τὸ επί εχί δὶς 
άἄυχ φυὶ " ραΐεος “ ρορυΐην {ΠΠΠ 

» [προυπλ Πγδεῖ, 
Τυσι Ἠεγοά ες] πα" νοςαιΐ5} » 

πἡαρὶς, ἡ ἐκαυϊπυΐς δῦ εἰς ᾿4υο 
τοιηρότε ἢε 8 ἀρρατυ ει. 

Οἱ ὁ εἶπον ὠστοῦ, Ἐν Βηθλεὸμτῆς [κδα 5 
ας. οὕτω γὸ γέγραήήαι δγὶ τὰ «οροφήτε, 

Καὶ σὺ Βηθλοὸμ γη]ούδα,, οὐδαμῶς 
ἐλαγίςη, εἰ ὧν τοῖς ἡγεμόσιν ἰώδα. ὧμ σοῦ 
δὺ ὠξελαύσεἶ ἡρρύμδμος, ὅῳς ποικᾳ- 
γθὶ τὸν λριόν μϑυ τὸν ἴσρᾳήλ. Ὁ 

Τότυ Ἡρώδης λάϑρῳ καλέσας τοὺς 
μάγοις, ἠκρίβωσα παρ᾿ αὐδώ τὸν χρόνον 
τὸ φανρρᾶῤε 

4" 4}. 

. 9κ ἘΦ ΦΗΙΗΆ ΝΥΝ 

Τρ Δινοίδεν εἴσω 
γοιαδ, ΩΝ ἀδ ἐν ἔιεν 

μδῥε ἀςέρος. ὀδόνρίε αὐ δὴν ενηρία βεὶ 

,, Καὶ πέμψας αὐτοιῤ οἰς Βηθλεὸμ οἷ] 8} Έβε εἰν ΒΕΙΒΙ Φοπιαπὶ ἀϊαι!βῆ, 0 άνα ραν ταν σῷ Ποραύϑωτες, ἀκριβῶς ἐἰξετόσει ἀϊχὶς Ῥγοίε ει, “ρον, ρκφυΐειις ἢ μέ ἀναίν,ἰρε,ον ἑπρον- αὐδὶ τὸ πα οἶον! ἐπτὼ ὃ δἴρητι, ὠπαϊ εἶδ, 3446 ριετυΐο ΠΠοφοίβοθαιν αμιέϊ ἰγηραι ἀϊηρενρεν με 
λατό μοι, ὄφρις κφγο ἐλθοων πρρυσκιιυής ἐϊκμ' ἰηυεπειὶείε, ὀδημηείαιε ἐπ ηνθῳ πε οηβθν 
σω ἀυτα, δ ᾿  {μ} γενε δὲ εβῸ γεπίαρι δε κά Ἀεαρεκον οὐ δα 

κῆδος Π κ ΓΕΙΏ Οὐ Π|.. . 
μμμΩ.Ωσ-Φ.............-.......» 

ΝΣ λον φυίάομι ἀυχίμη νἱ- 
Α. ἐδ}. 

᾿α Τοδα {φαγ γὴ ἐυὐδα) εἢ, ὐᾳ [αἸμἀμὰ θτά εὐ φς 

Φ 

ἰλοιηὶς μαι ποὈϊς τεροηοπΞ)Οενρὲ παυίτ,νε διαν [πὶ ἐῥεο.. ᾿ 

4{π| γ΄. γυνῶτων ἰᾷ εἴ ιο σέο ἀριάρτορίιεταϑ παίσατων νεῖ ΄. 

ΩΣ 

ξεὴν δερίσεμι ἩΡά Μίείν, σι αι 
ἡνία, μημαφιαηε πιλμ]- γος, 7. 4. 

Ἴνα σι ἐκ ρυδαρίρεδως 7.6 

μέγεψει βορνΐνη με Ὁ 1 αν βοβηδονν ἢ τς 

“.- 



Φ 

ὺ  ᾿Ὶ , ἧς : “με 

“4 

ΟΡ: ΤΠ. 8, ΕΝΑΝ 
ἀδταν γὴν [υτοτρεοται ργσ νι: ἀβο πιεῖν τάπιοι Ἐπη ρέει 
ἰλ Πεουδα ν[γραμῖς, ΔΠλ Ἔχοπιριλτία μλρςηῖ τῆς Ἰ᾽υδαίας»1.»- 

ἀκα, αιιοὰ ρἰληΐιις οἴ, τὰ Μίος Δ Ἰερίταν Βοινίοο; Ερβνάτα, 
ἘΠ επὶπικος αἰτοτιτν ντΐν οορποιπισμτι, 46. θ΄ αἰτατα 

4 ἀπ(εογαίτας, ᾧ Δ᾽ ἐν κανανη τλΐηλνπα 59 ἄδα μῶς ἐλαχέφῃ οἱ, ἤλης 
[οἰ ιοπετὰ (δαυίτιιν εὔίατη ΠΗ πυδιανιαπι ταπιςπίι Ἡεδγαο 
ἰεράτις ὌΡΧ {ἀνὲν ὅς ἴα ΟἸροὰ εἀϊηοις ἐλεγορὸς εἶ, νὶ 
ποὰ Μιςδςας 4.1: ἰῃ Ηςοτςο δίβειπας, υἱάςσατην Εἰς περάγει 

1} ὑίτιις εχ βάσραλπε [Δ ροϊετίοτα τπειαθτο [ιραυάιη ἃ- 
ριιά φτσριιςιάπι δἀϊνιοετίατιιαιν ραγεῖσυϊασι: φιοὰ νἱάστωτ 
ἔσηδις τρίς ροίκαϊλτο, ὅς Αἰ αὶ οτίλιῃ τορογίτειτ, ν Ρῴ  ϑον. 

141) ἃς 147.. δι τοῖν, σ..30 : γε τοτι ἰοουϑ ἐκ ἔτ ἰεροπάϊις, ΣΕ, 
ἐν βεηλίεοηι Ἐρθνγαιαν βανημΐα ες ἐμμον εἰὐίαας ἀκ τον το[ μὰ 

πιο} ἐγ γεάϊοιειν ποϊνὶ αμὶ [ε ἀυπιήπαιον ἐηα Π[γαεῖο, δοἐ δι ροτεῖὶ 

Εἰς ἰσοιιβ η ΗεΌτςο σομτεχτὴ ἰ ἰητογγοψάπις ἀὐσομει ον 
λῖς, ΜΙηΐηλε τε εοὲ αιοά αὐ Ηεδτςὶς {ραιβοίταν Πτογα ἥ, 

Ἰπεοτάνιπι τἀπιςπ ρτοτοτη  Πωντ]οῦ..40.10. δι 41.1.0. 516 «τά 

Ἶ γι οτ. 15... ϑ Πα ἰρίτανς ἤεενς «λάςπὶ {π Μέοϊνος δέ. Ματειοὶ 

[πητοιτία, 55ἀ 410} Πρ] είτε (επείιῖμτ, Μαάτεμςααι τε ροχίῆς 
ἐρέτας ργορῃςτῖς εχίτιηι, ἃς Ρτοίμάς ποι πὐϊμίπιλαιν, τὰ εἴ, 

Ο θοῦ μέωσιν,εχος Πςαο μιλπὶ ἀϊχῆϊε, αιιάπι ρτορίνετα, ποι- 
ὄνμη νἀοοος παῖο Ομεῖο, πὐϊοίμιλιι νοσϑιῖτ, τὰ (τε, 

ἀρρᾶγοῖ ρισρβοῖαπι Πρηϊβοατς νοἱ εἴς, ἰιος ὁρρίάἀνιειπι, ἃ- 
» Ἰίοαιιία Ἔχίφιι πιο εἷς τπνξ ἐχοῦτι ποῦ Νίξιαπι ἃς ος- 

Ἰεδογγίτπμπι ἰογει φιιοά ραι]ὸ ἀρεγτῖνιν ἀσοίατας Οτςζὰ ς 
ἐπιεγρτουατίο, δ 7ημεν ἐμόδε ὃν τοῖς ἡγυμόσῃ, δὰ γὲ- 

ὑμεΐη Ηεῦτφο ἰορίταγ ᾿ΒΝ [ δεαίμίνε, Ἵος οἰ, ἴῃ ΟἸ Δ Σ 
δι: ἴδιι ροτίιις ἔπτας οἰ] ατγοιας, Ὠἰ γί δα ςπίτι εὐατ ρο- 

᾿Ξ 

Ἃ Οἱ ὃ, ἀκούσοαιντεξ τὸ (ασιλέως, ἐπε- 

ρδὔϑησαν᾽ καὶ ἰδοὺ, ὁ ἀςφὴρ ὃν εἶσον ὧν τῇ 
αὐατολῇὴ, πὐοφήηλυ αὐτοιὶ, ἕως ἐλίϑωὺν ἔςξη] 
ἐπόνω ὁ ἰωὦ τὸ πω σίον. Ἴ 

ὑδῦγτες ὃ τὸν ἀφύοᾳ,, ἐχάρησαν χαροὶν 
"μεγάλίω σφόδρα! δ. 

Καὶ ἐλϑώντος εἰς τίω οἰκίαν, αἴἶρον. τὸ 
παισδόδν μὰ Μαρίας τῆς μητρὸς ἀντί καὶ 
σεσίντες προσεκύνησαν ὠυτοὐ νὴ α)οίξαν-Ἰ 
τὸς το ϑησαυράς αὐτὴμ,τοοοσηνείκαν αὐ- 
τῷ δῶρα χρυσὸν,κὶ λίβανον, (ὃ σμύρναν. 
Καὶ χρημ(ρισιόϑέυτες κατ᾽ ὄναρ μη αὐα- 

ομητυς κάμψαι “ηϑὸς Ἡΐρῳδίω, δὲ ὥὄλλης ὁδοῦ 

μήν αὐοχρύρισειν οἰς αἰ χώραν αὐδῆ,. --.-. 
γτὰ πορὶς 
«τις αὶ, 
ἀμ ἐ ἰξ- Κυρά φαίνεται κωτ᾽ ΠΝ Τωσὴφ, λέν] ρὲ 
μρνίε 2.0ν, Ἐγερϑεὸὴς παρρίλρθε τὸ παιοίον κα} ᾿ἴο 
με σφίρἡ μηπρᾳ ἀντί, (ὃ φευγοως Αἴγνηον' 

καὶ Ἰσθενκαῖ ἕως αὖ οἴστω σοί. μιόλλά γὸ 
Ἡρῴδης ζητεῖῃ τὸ παιδίον, τ᾿ ὑπολόστη 
αὐτό. ὃ. 
δ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ ποὴ δίον κ᾿, 14 

τίω μητέφᾳ νυχτὸς, χαὶ αὐεχωρησεν  - Ρ 
εἰς Αἴγυηηον. ᾿ 

δὶ 

:ο 

οὗ 

ἷν 

ἵνα πληρφ» Νὴ) τὸ ῥιϑὲν ἰπὺ τὸ Κυοίν δζῳ!. 
“ ͵ λέ : ἜΣΑΙ ᾿ αὶ 4. ἢ 

16 τοξύφητϑ, ρντος, ὃς ἈΠ ΠΙΒ ̓ κῶ- ΓΕ 

λεσο τὸν όν μου. 
Τὸν Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι Φνεπαίχϑη 16) ας 
πὸ Δ μιάγῶν, ἐθυμώθη λίαν" 

Οἰεὲκ τι, 

τοῦτα Οτοητε, ρτεῖραῖ εἰς, ((ο- 
ἢςς νεηῖς ἰποῖίτα; (ὐρτα ἰσοιηι 
ἠ5 400 δταϊ ρυογυ]} 5 1} ς. 
ΝΑ δυῖεπὶ ἢε}12, ραυ (μην 

δαυάο πιᾶρηο να] άς: 
1 ἘἙτηρτεῆϊ “ ἀοπιῦ," ᾿ππςης- 

της Ρυσγϊ οαπὶ Ματγιηδῖγο} 
ἱρίπυς : δὲ ρτοῦγατί δάἀοτδισγυης 
εὐτη : δρογ(αυς τἰιείαυ τὶς (αἿδ», 

τυ, δς τηγτγ λη]. 
Ἐς ᾿ ἀϊιϊηίτυς δὐπιοηϊε ἴῃ 

(οπγηΐο πὸ τουοσίονεξευς δὰ Ηἴ6- 
τοάεηι, ρεῖ 4] 1πὶ νἱδιῃ τερ οη 

᾿ ὑγων ἢ αὐ ἰϑοὺ - [{πηε ἡ τερίοηετη {ὑπ}. 
Αγαάχὼ ηδαντοων ὃ εἶσου ἀΐγελος; Ιρῆς δυιϊξ τορτοῇ!5, ἐὐζδ, Δη- [12 Γβαγείε [ονινε Π[ε|ἴν. 

οἰρὸ ριιογυϊυπι δὲ πηαῖγῷ οἶι!5» δι 
βιφε ἴη Φεγρίυαι : ἂς ξῆο {Π]|ς 
νίφυεάα ἀϊκοτο εἰδὶ. Ἐυτυτῇ εἰ} " 
φηΐπὶ νῦ Ἡεγοφες ηυστας ρις- 

ΠΟΪυπ,,44 δύ ρεγοηυῃ). 

δι᾽ πε 'π Ἐργριυῆ). 

Καὶ ἑεὖ ὠνιοὶ ἕως τὴς τελοῦτῆς Ἡρφόου τς] Ἐτ Ι , 
᾿Ἰτοάϊξ τ: νῦ ἱρ] οτοαιγ αυοά αἱῖ 
Τϑοιηίηυδ ρεὺ Ῥτορ ει, ἀϊοδιξ, 

ΘΈΠΙΝΜ 
ῥυ]ας Πτλεϊτίοα ἴα εἰ 4625, εις ἀρραγού οχ σαρίτο ἘχδῊν Α 
τϑν15. δι Θεἀεροίβ οτατίοπο, [νά]. 6.16. ἐ δι ἰ γουμμμοράω. 
αἰεὶρ. οἰ Ἴοοο ποπλίηὶς, ἰά οἷ ἀγεμόνν. ψιοά ἀκα ἡ 
εατὶ ἰδἰιαι. 4 δ α[τεεγποιμανοῖ. ν αν. γεζεῖ, φιοά τεροδαε 

1 γῃ δυϑύνειν. ἘγΑΠπηι!5, ρα δοτπαταγι τ ἢ, Χά οἰϊ αυβενήσει, Γγο 
εἰορλμίοπι (Ἀπὸ πποιαρ θογᾶτα (ογμαι, δὲς (ο ες Ἡοιηονως " 
τερον σοιμῆδας λαῶν νοζατε. δ ρτςοίλγιηπ οἵτ {Πα ἀϊξχμῃ Χι" 
πορΒομτῖς αὐδώπλήσια ἔργα ἐφὶ νομέιες ἀγαϑεῦ κἡὐ ὀασιλέως ἀγιϑυῦ, 
4 μορηΐμμι ἐἰδρην πιέμην ἡ [γαεὶν τὸν λανγ μα τὸν τ σϑααλ, ΑΥτί σα 

10 οχρεοί οι ευίτι5 οπιρμαί α πος ΙοοΟ ποπ [εὶς πορ ροπάλ, φιῖ 
"θΙ4 τεροϊάτατ ἃ Ἰλοπιίθο, γε ἕιαπὶ ἐπ αἰππππὶ νην Ρορυίμπι 
Βεποιιοίοπτίατπι (αρυΐάτοια ἀσοίαγες, 

7. Ῥοραιγκαλέσας, ΕγΑ[Ώι., Αὐεογβες, 4 οὔξ μυπιπεμψά. 
μῆνος, ὅ Ἐχφωϊϊηείε, ἐκρίβωσειυρ. Φηφέμιον ἀ ἀϊείε, Ἐταί, 

1Σ «ἀτειμγαιὸ μεγφωίβίε, Ν᾿ οὐδ ιιπι Οτφοιιηι Πρπϊβολε ἴῃ ρεπο- 
τοξιαπια δὲ ςχαιμξτα ἀπ!ιμεπεα αἰ χαϊά ἔιςεῦς, Ὑιἀς [χς, 
1.2. 4(ζο ἐερηθονο [εἴα ἀρμάνιε ει τὸν χιρόνον πῇ φεμνομῆρα ἐξήρρι, 
νυΐρ Τηρε βεῖα ρα ἀρρανιρῖν ες, Λὰ νογθαμι, Τένηρην 4- 

. ρηγώμ βοἰϊο. Ἐταί, (ιςπι ει παι νἱ ἀετιιγ ἤμπο ἢείς. 
20 αἰΠπιμιῃ ορτϊπιὸ οχργοίςϊς, εξ ςηΐτη, ροίπτιμτι φαινομίόν γτο 

φανεγος. 
8 Εἰ οι ίοορι ἰϊηι 16, ἡ πέμψας αὐ τὰς εἰς ϑεβθλεὲμιἕτα, 

Ἐχριιηχὶς ργομονη δ δι νοὐτιῖ πέμψας, ἐπε ἐγεν νὰ οἷκν κριύσαρ,, 
ἐόναι, Ἐρο νετὸ εχ  ίσιο, ἐοροτα ΗΠ ἃ (ς ἀϊπι δὶς, Οἱαηβὸ ἃ 

24 Βοηί ρα ἔτοῦ σδιλοιξγαίζίο, 4 εν μιν ἐχφιείτνις, σκριζῶς ἐξεπί- ς 
στε, Νιμᾳ1. ἽἼηεενγον αι ἀμἰἰφονιεν 9 πότ, ἐϊπιοι μὰ γο. 
«ἀδυϊογιηι (τὶν ἐχργοο, Ἐταίνλαν., «γονιὸ, ὰ οἴ, θὲ, 

“-- ι 

μάλως, ᾿) 

πε ἀπ ΠΥ ΨΎΣ. 
9} ΠΗ νοτὸ, απ ἶτο γορο, ργοίς- 91 9"1ημ απάβδενερξ 

.] αδευν ες εερθ,βεφιῖ 
γλδογι ἐπ ΟΥ̓ εἰ γάπῖετα 
εἰείνιιι ους γν[ημειἰ νοός " 
ανει {μεργάνϑὶ ὀγαιρμον, 

γ Ἰάσονος σι βεϊ!" 
φαμΠΠ Πρ χαιμάϊο η!ά- 

αητι δὲ εςςς, [ἴς}1Δ φυῖ ν]4ο- 

»ε οΟ «. 

ἰσπο νηἑ (οὶ 

Εἰ με γσηῖος ἀσην ὐπς 
μεμέγηνι βμογῆ οἷ, Δίας 
για ΙΔΙΥΡ ἐϊμ4: Ὁ’ Ρύοτιν 

ἐοητες αὐονιμονιρι εἷς 
(Τ᾽ ἀρονις εἰνείαμις [μὴ 

οὔτι ἑονὴ! οἱ ΜΕΥ Α, 6 
ῬΗΠῚ γέ γ᾽ ἩΡΥΥΥΐ ΜΙΝ, 
Ἐξ γέβοη[ο ἀσεερο ἐμ 
0111: 216 γοήιγξι α([ε 
τοάθριγ γεν αἰ γιῆγες 
πονῇ βίπε ἐμ γος ἰοπ εῖ. 
Ὁ μὲ φΙΉΗιηὶ γοροβι θην 

ἐεού,αην εἷη ΖοιπηΝ αρ 

"» "- 

τυ]ογαηῖ Οἱ τα ύαλυσα τ γᾶ 

"- ΓΝ 

ἄΐκονς, ϑηγρε φ" ΠΩ 

Ῥμονἧ! 4" πιδιτε ἐμεμγ ΟΝ. 
ΠΥ ΣΙ ΧΙ ΦΔΩΝΣ 
ΓΝ “τάκ ν ἐκ εἰν, 
ἤμπανη ἐΠ} εοῖπει γε ΗΘ 
γϑίΐος φηίαται ρηοτῖί γ δὰ 
μενάονάνηι οι, ; 
(μὴ τομίμγ θην αἴ 

᾿ "1 ῬΗΟΥΗΗΙ ΟΣ ἩΙΛΙγ 8 ἐ" 
1116 νετὸ οχρεγγοίζας δος ρΙ} 14 ἐδ, ᾿ Ἱκαβὰ νι 
εἴὐ1 ἂχ τηδῖγοπη εἷυ 8 μοίϊθ)} 1 ΈρΎΡηρΝ. 

ἽἼ Ξε ἐγαὶ δὶ γίνε «ὦ 
οἷν; Μεγοβ τ: ν 445 

μ" ἐθη  εΡΟ ΤΩΡ ψινοιὶ ἠϊβηνν 
εἰ ἃ Ζδονημο ΜᾺ ΡΝ 
ρϑει δ, ἰοειργεα ΑΕ 

χ ργριο νοοαιυὶ ΒΠ1ἃ νοῦ. ἵρω γοραμ [ΕΠ πεῖ, 

Ὁ Τύμης Μιοήει, ἩΔδΙ: 

ἡ ἐδ φξα γε "Π)}1 ημομίανι ἡ ο 4ιὺ 

ιυ( βεΠε ὰ τη} Β1}» ᾿ Ἄχοᾶψινε »ναξῖς 3 ΠΣ 4 ναὶ -: 

: | 
λ 

ἴας ον πὶ ᾿ἀρρατεῖ τη (δηΐο 
ἴερ ον ἀἰεδξε, Ἐχρεγγεΐξζυς ἃς- 

υἷε {Πἰς νίᾳ, ἀ οδὶτά Η΄Φ- 

9. ναίναι, ορῦγω. ψυ "ἀπιεςείεμαι, Εταίπια, Ργκειί. εἰσ, ἐπάνω αὖ τόπου ἐφ᾽ οὗ, αἴ ἱμάς (αι εἴ νιοῦ ἀοβοπθ- 
δα!. ανιοὐ ὅς ἡρίυων 1κΑεἰηὶς 
νἱαᾳ, (δὰ {ΠΠππ|ὼ ρεορίαν αἰνεῖν 

, ἡβιβοιι!ῳ ἕᾳοσάστς νὰ {1 ἀμπχ Ἵο ται τίη αὐμεροίυδι οςὶ, 
ΟΘγωφον δι διάϊειν αὐτο γέ - 

; μον ΦΟΘΠΛΉῊ κατοὶ 
Ἢ «οπηρην οἷρ πἰω οἰκίαν, Ηΐπα ςοη είς ἘρίριΑΠΙαΡ κα 

εἰρτσευπι ργοποιθφη,, ἤεμτ δορὶ ἀϊτ ἰὴ σοπίμσατίσηο ψιάπι ᾿ ἀλόγων, Μάρος βει μεεπνλτ αὐμειὶἴς, φυυπὶ εἱὐνὶ ἰκπὶ 
Ἠεδεςι ΗΙ ἐν αἰνοῖ νούδηι,. νη "5.8 Αι ρα (δομ. Κ Εὐμαι ἢ 
πη μμ. αὐϑῆνεν ἡληι 4 ροιιάτῃ Φείβυα νγίο]υνὸ ἱπεοτ ἄμπὶ 
γλο Ῥγαῖνςν νὰ ἑαίγὰ δινρυ δὲ ας. 18,3». 
 ἐμείνω οὗ, γνἶβάτα, υρνα νϑ. ξιψρίοιτ 
αἀὐβπιβνβθςιὰ (ἔξιει Γαμῖὰ, ἐ 

ϑέβηα! ἰοίνρε ] φμον "5 οείλπι ΘΟ ΓΟΠτλτις ΟΧ 
ν  ἀεῖαγ ςοΠ μὶ μοϊε εχ γερο ἀνιχωμσην τεννιζαενς ᾿ οὐπιπὶ το ρίη Ἐ- ᾿ Ν 

ἀνεοη ἦιφὸ λαζορτ ἰοάνα - . μι εχ ΔΕργρίο τς δις ον Το ερ θα» μΦῈ [6 16ξϊὰ 

υἱοήιίιπι (Ὁ Τφῖ Ἰοίερίναε δι Μαγαπεαιις μα νεῖία- 
ιῖ 

τοηαιν ἰὴ ἀϊπονίογιο ἃς παριϊο, ίεὰ πρναν α ΝΤΥΝ 

ἐξιεῖ. 

Κ μ 

ἰ ᾿ς ) 

ἀν Φφρο ᾿ ν 

“ἢ ς Ε ς 
᾿ υ 5 ἢ 

᾿ 

“' γεμεττι  ἀοπιϊο ππιπλληῖοὰ πο πιιτλίει} ἅ Τήμενεγωνες 
αν ρρναιι οὐνοάθις Ὑςζα!ε]5. οχοιιρίλγίοις (ςρταπι Ιερί παι 
4. εἶδον, νίίονωε, 4 Ρτοοίἠεπεογπασόντες, Ετὰ πα, ρνο βυ4Η:λὰ νεῖ- 

᾿Ρμηι, 4μβην φεελά ζει, δέρπι Πόλας διζεπὶ Δἀοεδπήμπι ρο- 

Διιιδὲς [ΓΑ λοςΙάοτς αἰϊοιὶ ἀϊοίτιτ αι ριοίκγλταβ αἰϊξιὶ 

(ιρρ κε, τὸ κιωεῖν νετὸ εξ οἵυϊαρι, ας οϑ»ἔτες τηλπιιπινίι-᾿ 
τς ρεπιιδ: ιια: ἀειν (οἰ (ςπὶν ἕαλς λοτατίο. Ἰάςο Ραπιαιρίυτα 

πεσόντες ἀ ππ δῦ (μἷς, φιοά ταηλση ῥίσγαπαας τοτίςςταν ἀμί 
γερο κηνσκιωοεῖν ἱποΠ 1. 

1; οινέμέϊησ αἰριομῖτῖ, χρηματισϑέντὲξ, Ννυΐκαιλ, ἈδΡοη 
κιιρίοιμου [τὶς ργορηὰ, αιμ ρετοοηταητίοι9 ἀσπλσι τε- 
ἦμολίιαι ἀνα ξτα οὐμς οἷο κἀνιοηϊεὶ, Ἐρο νετὸ εῷ τε ἐρίο- 
τὐπὶ πε αι αιμοίη νος 19 ,τάπισα Οὐδομ ᾿ἰ θεῖ τε- 
ἀαρίο»ν εἰμ Τἀοϊοχινη (ἀρογξίοης σοπιαπιλίηατί, Οπτοτῇ 

τἰληιιῖ5 γοτ δ 5 χρᾷν δι χρῶτ» τις χρῆϑοι 4 ἀἰαϊπαβ ρᾶτςξι- 
Διρήτι ἀρμί οατίβ, ποι χρῇ μαγίς ἃ χρησμὸς ρτὸ ἀἰμμίηο πιοηΐτο 
ἢ τείρομίο, ἠςἀποάτιγ :τληιῷ ὃς Ἰλεῖις ἐρίς χρηματίζειν ἄς - 
εἰς φιαπι ποπιίπες Αἰ]οχυίτιν γὅς ) αιιοβ κτὰ φόρα] ας, χρημα- 
τπἰξιῶτι νδς οἴτι8 [ΕἸ ΠΊΟ τὸ κε χριμφτισμβθονγντ [«{|ς.2.,.Σ.6.ντ χρημᾳ- 

οἷ (ἀπὸ οχας Ηε.12.2ς. δἰ ρηιῆοαν ἀυτεπΊ τὸ χρημστίζεϑη μος 
Ἰοςο δί πιοχ ψογί,.ιἀιιιλπλιις λἀιποπετί) οἰϊα πα! φαὶς ρυίοσ 
Ῥεῖιπι ποι σοιιρο ]αγὶς. χίπιι5 (4 Ττγρμομξ ,), τοξχὰ ἰητοτ- 

ψον 

ΝΌΥΜ ΜΑΊΤΤΗΛΕΥΜ. 
τιραβιηίτας, ἡμοά νίοῖς μὲς οἱὲ ἴα γεῖθο αἰγακάμπῆο. αιίλῃ.. 
113 ἐπῖπι 1λιπο νετρο Ἀσιοτιὶ Ογαοιπὶ ἀνασρέφοιν το Ῥομ- 
ἀρλι,ιλπιςπν ετθαπι ἐτίδιτι ἀνακρίμηοιν αιμίη ργορτὶὲ (ἰ κς- 
ἢείχεγο,λά νούθιαι 4 Κ ιλοτῃ Ρτοχιπιὰ λοςςάιτ: ιμπὶ 18 

Ὁ δὶ ἀνακρφόμηει, σαγίαπι νογζατ, δἰ φιιίάςπι ἀναηρίμηθειν ᾿ἀπυαίο 
οἵϊε νἱάστυτ, ὅς ρτορηὲ ἢ ρπίῆσαι [ῃ ςοπιγατίδηι ρᾶττοιι βε- 
ἔχογειξοιις ἀγωσ ςρέφειν ἐς ρϑαιτίθις ἐς ἐαυ τίθως ἀϊοίτων, Πισ 
ἀοτὰς ἰἶρτο μδ),ὁ 3 σιμφϑοὶς γαύαριης ἀγέκα μη εἰς Καρχηδέγα λὰ 
εἴτ ργα ξένα αδϑεη εἰαβὶς οὶ τῆι ἡ εναιγνενίηα (ανιϑασίμεμν ὦ 

10 σαρίμηι γεβεχίς. 
“13. «ἀρβανει,φάνεπι, Ψαΐρα,. Ἄρραγμῖε, Οομαςηίτ τοπιριι8 

Ρταίςης παιγατίουϊθις ςτίαπι ἐςγαπι Ῥτιατογίιαγααι, βοχτμαὶ 
ςχοπιρίαν [οτίρταπι δλρερας ὑπο τεῖνα) : αιαῖῃ ἰδ ἰομειι 
[ξαματῖς. » Ὀρτἰπιὰ νςτιε8. εχ Οἰζόγοις ῥῖο δεχιίο, οἱ 

1ς ΜΕΓΕΗΙ, ᾿ ᾿ 

14 δεοοβἠεγἀνεχώμισνν. Ῥιςροίιτια ἀγὰ ᾿ς τἀ νεῖ ψιοΐ' 
χρείς.ρϑυ]ὸ λοτὲ νἐτὸ «οάοιανς το ἰδοιη ιοά παλιν. 

ις ξιξμηχὸ ὠννα 
οὐΐο τᾷ, ἀΟΡέξινι, τελευτῆς, Ἰτὰ νᾶς της Θιςςεῖ ἡπούτεῖῃ πιεῖο- 

πισμὸς Βιοπι, τα Βχοπιρίιιαι νογδὶ χρηματίζειν τι. 1110 Πρη!ῃ οα- 20 πγτηϊοὸ, αι (τ Ἰηαιιῖς Του] μος ) τ πέρας τἴηξικ ἐκῴ- 
τ. ]10᾽ αἱ τελευτὴ ἐχίγοιημπν Πρηϊβοιτ συὐιΐσυπαις τοί: 
δἀεὸ ᾳιιάσπι νῦ τελευτιὴ ϑαγάτοιο, ρετὶδῃγαξιςὰ πιοττοιη ἐρ- 
ίλπι «ριμὶ Ἠοιποζ, ἀοσοίατος. [λιιμιὶ ΓΕ ΉΤῚ ράτυπι ἀπ διὰ Ῥτοετατιτγκωτ᾽ ἡποκάλυψιν κελιυσθέντεςγλτόληι ἀςοἰατατίοης θΓ οδίταπε 'νοσδητ, [ππιρτᾶ πιειάρβοτα αὐ ἐὰν 4} τον ξιοιμαῖ, 

{π. Λε σεν εὐτεγ ον ,μὴ ἀνακοίμᾳαΝ αἱ. Δ’ ενεαϊίγοι 14 οὔ μη 27 τελευαἰμ ἐρίτιιγ νὈΐαις ἱπιοτργειαδίπηιν Ὀυϊϊαπὶ 5) ἃ ϑανατον 
ἐπαγιλϑ οἷν, αμοά ταιηση ἀ (οὐϊλοι ἴτας οἵ, ὁλάξ οἴλαι τλΔ- 
ποηῖς (ςπτορείαιν οτὴ πη δι λεὶς ὃς αἰ ἰς ρίογίίαυς Ἰοοίβ(α ιο- 
ται τὶ πομομ ς οὐ Ὁ [ταμα ἀπιστία ἀμ σαυὶ νετθα [χὰ- 
θέτ)νε οὐίτοτ αἰϊαι εἰν οτιὰ ἾΝ αταος ᾿ϊηρια ἔμπης μάϊο- 

“ποτῖοιη. 
16 (δεἸάοίηίμπι {δι ἐγὸπ αἱ θη, Ν ἢ (9 μον νι ἡ [ως ἐ[ϊεε, 

5αρς σὐλὰν νίαγραι δας ραττιουίαν Ωμομέληι δίομία, αις ἐπ 
μος διςοπάϊ ρεποτς ἔμπης δατθάγς., ἀιϑὰς οτίλιη ἐρηρως 

, Δρστατιβοιγοτ, εχ ἔγπουν ταὶς [κατα σὰ ἀειίροτς Τοπᾶτιις {19 ταιϊτὶς, 4 Εχοαμάρίε,ἐϑυμοῖϑη, ΝῸΪ  λζα, γάρ ὁ ἰὴ οὗ ὠργί- 
ομὰ; Ογαιοὶς ρἰαπὸ τείροπάξι : ργαοτηιπι νοτὸ νΌϊ ολάξ νῖγο- 
δίφις πιοιαρλιουα οἱξ τάτλσναας (αἴτει Ἀμαια οἴ πιεζάρθο- 

; τας Ὁ : 

ὅλας Εταΐ, ὑνάίσηφενς οθβ, ΟἹ σοῖο ϑυμὸν ὀχοκηκε[ςεπείπην ἰπζου- 
. Ῥιεταταιν Ζιισ μὴ (ποτὶ ἔμπης, 

ν»-ς 

τοιῤ ἐν Βηθλεέμ, καὶ οἦ πᾶσι τοῖς ὁρίοις 
.ν"ν ψῳ ἃ “ ᾿ Ἷ Ἁ Ἁ 

" αὐτης, στο «τοῦς, κα! κατωτέρφο, κἹὶ τὸν 
χοόνον δν,ἠχρίξωσε φοὐοσὶ μοίγων. 

᾿ Τόν ἐπληρώθη τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ ερεμίε 
τῷ οροφήτου, λέγοντος, ἐὰΝ 

ϊο 

᾿ Φωνὴ ὧν δαμκᾷ ἠκούῶϑη, ϑρίωος καὶ 
κλαυϑιμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολι, αλλ 
χλαίουσω το τόχνα αὐτῆς καὶ ἐκ ἤθελε 
τἰδακληϑθῆναι,ὅτι εἰκ εἰσί. Ἰ108 

καϊδποςείλας ὠὐεῖλε πάντας τοιβ πδας} 1» 414ε:δι “ Αἰ Πῖς οατγρῤβοίδιμ" Ὁ] Φ' πρριϑην οὐκίϊε ομι- 
Ττεγειηΐς οὐδε ροτος 40) ογδῆς 

ἴῃ Βει ἐς πλ, δι ἴῃ οπιηΐ σοηῇ- 
“ οἷι, “ ἃ ὈιΠ,115 δὲ Ἰηζτὰ, 

“᾿εουημάσηι τεηρας αὐυοά οχ- 
αυϊπογας οχ τηλρδι ἔχον τοῦ ἢ 

17} Ὕωυης ἱπιρίοτηηι (αἷς ηυοά] χγί Τληε αἰ τηρίειμνιεβ 
ἀἰς δ ονηϊηυ 5, μεσ, ΗἰςΓεπιῖδπι 
Ῥτορβείαπ),  ἰςεπεεπι, : 

18} ΠῸχ ἴῃ Ἀπαπια δυάίτα εἴ; 18 
᾿Ιλπλεηταῖῖο δι. ἥξεις ὅς “εἰ 4- 
τι τι ]τι5) ἈΒΔοῖνεῖ ρ]οσβης ἢ- 

δάτηξετοῖς, ἐσ οο απὸ ἃ πὖ παι. 

ἨΕΣ βηενος σηΐ ἐγΑΜ ἐν 
δειίηνονη, ἐπ οπιπίδιως 
βηλδεμ εἴτα, ἃ δϑίπμεν 
ἐὰν, {ξουρκάμτς ἐεπιρὴσς 
φμοί εχηνη ἐγαν- ἢ πια- 

φυοὰ ἀϊξῥνπι 4} βὲν 76- 
ἸἩνενίάμλ ψγοβ ε! 40} ) ἀϊ- 
(Ὁ 61. 

Κοχ ἐπ Κἰαρια αμάϊεα 
8, μίοναια (5 νἰμίαεης 

' ἐρῶ . ὍΝ ῥίοναης 
{δε [νοε: (σ' ποἰμιῖε οομς [υοφε ὃς ποίυὐε᾽ ςοη(ο]ατίοη [βισῆιν ὁ πρν μαι 

ἔπέζε [ωανηἰβείνεα,} Ὑὐποσείλας, Ντῖρ. πηίτεις. ΜοιΌαπι ΔῸ- 
οἷμτισα, ῥοάς ΜΜατμαις Ἰςοιπάμιη ρμταῇπ Ἡςδγαίσαπι 

ηφη οο ταητὰπὶ Ιοςος (τἀ οτίαπι αἰ τὴς ρἰγμπὶς, πιμιταμὶς ὁ ο- 
ομνρμηι ἴῃ Τηχραιαμοά ταπησῃ ροίτουΐις ἀμ ίαιαια Ἰοσὶ ἀρυώ 

Ρῴ!.ς7.4.Π {δ  φεῖν 1 Δί εϑει αὶ ἐαῖο : τ ἐἰδεν ας το, ντ ὃς ὃς Ἰάσιμιοος ἀυτίογοβ. 
Ρ(α[ πι τος ζο. υοπιοάο ετἰδην ἀραιὰ Οτρροϑ νίμτρατατ νοῦ: 
διιπὶ πύμπειν οἰ ο ἀἀάϊτο οαἔμ, Ἠοιούον ἢ (Ἰ το, ἐσ οῖπε σφι 
ψίμψας, ὅπλα ἐρεία μὴ ὀκτῆθϑοι, Ἐταίμι, στρο νὰ θο ρῆμι (ιρ- 
Ρίετεῖ. δεεύνμνν ἢ ἐεοϊ λείδεα, Ἀτορο, Ἴ εαγβείνιν: 
αιοὰ μηνὶ πιε[ὰ 5 νη τὶ οἰ ςουποηίτο (ςζοἶςτῖβ ἀιγοοίεαει, 40 ρίατὶς αὐτπουήζατοιδα τὰ ἰοίογς Ἰοηαὶ Ματηιαυπι, 
ἴὰ ιο Ἐγαίπι, οτίαπι πη [εαμοτ, φιὶ τα ᾿4αὶ μϑα] εὶς ἡην 
δὰ τ4.το Νάρον Ολῆο πο Ἰκιὴς ἰϑοιιπι [να νοτ 9 οἱξ ἰητοῦ- 
Ῥτειλοιο, ΔΙ ΚΤ ΠΥ] τρῥτὸ ἐμιβέςβε αι). ΜΙ ιιὶ- 
ἄξειν ἐμφωτικώτερον οἔϊς νἑάκίατ ρογ πα με ξεις ιὰπι 

. ᾿ 

17 νοΐ αἱε ζρονιΐμερ μὲν Ηϊονονλὴαηι ΡΥΟΡΙ ΝΕ αν γά σειιφηι, 
“ ῥηϑὺν εὐ Κυρίοὐ δεὰ Ἰγριμήου αὖ πρρφηφον, λέγοντος, [Π ςοάϊοιθας 
ἀπιργοί εἰ ἰορίτιιγ, τὸ ῥμϑὲν ιν ἠρεμηου αὖ πφρφητου λέγ ογτοριδοὰ 
Ῥγοῦαταν μας ἰσξείο ψυλμι ἔς ιιτιι9 ἀρ λ μή οταν ἰὰ Ἐχοιῃ 

ἱμμοτίοτα 
οἰξεπάμης, Οεττὸ τπᾶρπα ν  οῖδὲ, 
διιν ἱπιο Πρ  πῖνιν, πο ἐρ[ο9 ἢ 
ΡΓΟΡΒοτάγιηι οι, ᾿ 

18. Δαπιεθεαεο, ϑηδδος, Ησοο γοςαδυίιμ ργαιοτπάε να] 

5) (ξ4 Ποχηίημπι οτς 

Β: Ἐξ ένα Ψ1Δε σαρος ρείμπμπι; νοτῇ.. 

πὶ νευθογωπι; εκ φιὶ- 

ἴοτρν μι 

παϊτῖοτο αὶ ἐπιοτ ἢ ἰάτ, ἀλη εν ἀνεῖλε, ἡ) γὰς ἰη τὰ το, 28. 41 βλύλρηξαις οεἶαπι Ἰορὶς τω{πἰπιι5 ἀϊα!οξο πτορε Τρύφωνα, 4 Σἰε- Ὁ 
 Σι ἐν» ομηρὴ φϑη ΠΝ ἐον ὶ ἐν πᾶ σε τοῖς ὁρίοι. Ψα], δι ΕγΑί, ἐν» ὀρ 
πλύμ β»εδησ, ναι ριὸ, Ναια τὰ ὅρα νρολς ποι τοῦτον) Β6- 
εἰνες χες! Ἔχιγοπια, (μὰ ιϊοαυίά ξεν σιωώορρν, ἢ Σινεγωὐπῆε: 
νἱ ἀεί κοὐ Βοι εἰσοπιιποαιις Ν᾽ ο ν]]απὶ αππιρ δ αι νἱάδο, 

ἐνϑ)κλαυθμος, Ψ αἱριρίογαθμ, ΜΙ δυιραῖα νἱ στιν Εἰετς 1μτί- 
ΠΟΓΙΠῚ ἃ κλαήειν τζοογαπι ἀετιματμπι : φυδημο [τὶ πυγι ]- 
᾿Ἰυὰ ἀϊρτθοηρο ποι {ετίρβατις, 4 δ να ρόδυρμός, γραῖα, 

, μίας, Ἐταίπα; ψίοναενι, Ἐρο πιβίαἱ οἰ] ατι πὶ σοπιετῖετο 
νὴ πος ζοροι ἀ ἐορειδηάιπι Δητοςςάςη5, (σας (ποὐς Ετα!, 26 αιὰτη ἢ ςειμῃ να ν]α]ατιάτι, φιόγιπι ΠΠπιἀ ποη (αεῖα πιαριᾶ 
ἐπ ὑγηιίνεςς»" ὑηζγα, γυτὸ δες καὶ κατωτέρρν, Ψατὰϑ ἰπῖογρτο8, 

ἃ ὑύνιαιν,ζ ἐηζνὴ, Νάπι οστίαπι πὶ αι θυ ἀλπὶ ἐχοιπρίαείρεις 
ἰορβίταν κάτω, ἃς οἰλπι εκ {π ἀρράτεε πὸ δγέτως ἰ ἃ οἱ κντὸ δεοτί- 
«Ὁ. δρά ρουιὴϑ Ἰεβοπάμιη εἴϊο ὑπὸ δενηῖς,, ριατεγαιάπη φιοά 
Ὁπιμί τη ἐχ 5 ΠῚ ἕ 
τίαιῈ βάϊόπια σοπξτινατ, αι ορίμον πο Ἰσοο ἀΐςοεγοης [20 
ΠΟ ον [νεῖ δνανα [ωἰνονναι ἰνίον υἱοεαμοὗ ΥᾺ βίο ἀμονῇ πα- 
ΜΟΡΜΜ,, (Ὁ ἐμτὴ Ὁ (ογυιατ ξείλιτι ἐπα! αρε πιιριετὶ ἤπμ Δρὸ 
τὸ ρίαγαί!, ἴηι, (μοίηνοι ἐ{{φννὲ δ ήννν ἑν τ’ ηΐπονϑε: ἀιον 

νι Πα εῖ , ἰὸς φοι!ὰς ἀςο ἐλ: τὸν ὑλολυγμόν, 4 σοί αεἰο- 
“επι πἀρε μενον βορκλεηϑῆναι, Ψαΐρα, οη οἰ εὶν φαοά ραζϑἰιιὰ τΔ- 
τὸ ἀϊοίτιιγ  1,ατί ἰδ, [τὰ γοθεὰ ἐδοὶς Εγδπιν αι ρον 
ρ γα φια[ογῖς, ταιααι «λῶν ἱπιεγάϊιπι οἰ 5 Ῥγε: 

ν᾽αγίιτι σοπίοινίιικ ργοσας, Ἡεθταότιπι ο- 15 σατὶ, ἑπεσγάσαν Ἡοτιανὶ ἀσείαγας, ἔγχιατς ναὶ ετίλπὶ πιοάίῃ 
{εἰς ΔΙ "οἱ νεττοπάϊπι, 61 Δὲ ἐο 1 φνδί ποθ ιμγ ὅτι ἐν εἰσὶ λᾷ 
οὔρια Πισ] τὶ ἔπι, δα ροτοπιγείπας, φυδά ἀο[ετίηι εἴα 
ἱπῖσε οτποϑηποῦς ἰοψιομᾷὶ Δοτὶϑ ετἰδιὴ ((εἰρτοτίθιι [- 
τ τὶ, να Π1.39.14,, δε Ιεῖεπι, 49.10. Αἀ Δ} δὐιειτί νας 

ξεγργφαοὶο ἰσημὴν τος άϊι ἃ ὑγαςίς, δ δ εέμννένοι ἔεθιρι. 60 γοτῦα [{{6.6] νι σοι «Πσημὶ (λε|5 οὐ[ουτιιπι ἡΠΠυΠ γάγειτ, 
Ἐπ᾿ Τὶ Χρόνον. Ησσηοη ν᾽ ἤθο εὰρ πῆπιις ἧς 1ωαεϊπὰ ἀϊέλιμν 
4ιιθια Οἰςεςοιν λ{Πμιν, δ᾽ ἐρννκίμνν μαιφραάεν Ἐγαίμιιν ἀψιςη 

Νν φιδὰ ψεἶμ.ἐπεςηρεοταταγ μία ρον (μι, γἱάσταν οἰνίςιι- 
εἰὰφ ἀέλιμαν Βγδΐ δορίνεα ψηλά νον [ται ὰ νἱ ἄξιαι {40 

΄ 

ἃ 



4: 
ἢ Ῥισριοια κι 

- ζοίῳ, νίταμα. ἧς οαἰπὶ Ηυοἄσοιιις πιϑε διό, πελευτῶν τὸν ἢ 

Τρ. 11. το. ἘΥΑΝΘΕΙΙΥ͂Μ 
ἴαπι ἀϊιοτίῃπι οζοηάοτο, Ναας εηἰη εκ Κίιπο, Ἐπληροι!.. ἰαοπεπι,ίς ἃ πάγγατς ροιίὴ9 ἐσ φιὰ τς ΠΟΙ ἰστίς σοπ(ο]ιεο. 
ἤλπι ἐχροποῖς (αυίλπι φιλπιοῦτεπι ποι δἀπιοτὶς οοα ἢ. πο ν]] ρογαμι οςτῖ, 

. ,, ,“" " , Τελούτόήσοειντος ὃ τῷ Ἡροῤδου, ἰδου,] 19 

ον, ὠγίαλος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τῷ 
φυῶο Ἰωσὴφ ον Αἰγύπῳ, ἅπιο, , 

τς τὸ ΝΟ ΣΕΥ φ5ν: ποενὰ “νῈ 38} Ὁ ἀδι 6-΄ χ ᾿ ͵ ᾽ 
ἀνραθς υἶον χῳ τίω Ἡτόρῳ ᾽ ὧπο δὔου εἰς 

ΝρροηΝς, ἰῷ Τ οὐήλ περ  νανι γὸ οἱ ἐπῶν γε δα Ἰρίο Τὴ δι μλρδν Χὰ, 
Ἑτἃ μόπίι- υ Ν 

᾿ἱ ἀμ ω ὐυχ ΤῈ ΠΤΡῊ ον; ̓ 
“ιοὰ ἰῇ Οὐ ὅ ἐγερϑυὶς παρέλαξε τὸ ποι δέον] τι 

, ΩῚ ΠῚ : γ.3 ᾿ 
εὐἰϊιτατα κα τίωμηΐέρᾳ ἀυτο, χα ἤλϑιν' εις Ὑ 

εἰἰ, εὐἶει ἰσραήλ ἥν 

Ουμπι απο ΟὈΠ ει Ηετγο-] 19 
ἀ 65, εςος»ηρεῖα5 Ποιτηὶ ἰπ ίο- 
π)ηΐο ἀρρᾶγει Ἰοίερῃο ἰη Ἐ6γ- 
ρῖο» ᾿ ὌΝ ᾿ 

Πιοςη5, Εχροιτγούξυς δοςίρο 19... 2 κενεγδηῃρ 0 αι." 
Ρυδγυΐυιη δὲ πγαεγᾷ οἰυ5,δι ργο-} ἰεἶβε ρμέγηπι (Θ' γηαϊγεπὶ 
βΠεϊίςοῖς ἰη τερίομξ Πτ86}}15, 
Ι Μοιτυΐ (υπε οπίπὶ ἀδ Ρεῖοθιε 

ν ᾿ 

Φεβιβίϊο απ εχ Η ε- 

τοΐε,εςοο, αηρείης Ζοηιὶ 
"5 ἀρράγηε ἐπ [ὑπννεἷς 10. 
[ρα Εργρι, 

ι {μιαεί. ἐοβμιῃ {μπρ ε- 
᾿ ν "πἴην ιν φηαγεύιυ 4). 

ΔΙΑΙΠΊΔ 1} ρα θΓῸ]}, ἃ Ῥιάη βμΕΥ 
ΤΙς νετὸ οχρεγγςίζις αοζορῖς [ 211: Οὐ οοηβινροιες ατρα 

Ρυσγυΐοτη ἃ πιδιγούη ἱρῆι8, ἃ] Ρ᾽Ὲ μϑέγμνι Θ᾽ τραίγεπι 
ἌΝ ι ᾿ ΣΟΥ 

εαον εἰς 69 τ» : νουϊτ ίῃ Γοριοησίη Π{{46]]ς.΄ ; ἡ ρ τῇ ἘΡΡ ΜΙΕΘΥΝΝ 
“ , - ͵ ᾿ μ ν - Σ 

ὙΠ κι Αἰπκούσας δεῦτι Ἀρχέλαος βασιλοῦει] 1. Οὐυπὶ δυζει αὐα δ ἴεν Αὐς!ο- .1}} ΓΟ ἀμάϊοιν φρεενιφιὸὰ ᾿ 
πού, δ) τῆς ἰουδαίας αὖτε Ἡροόδε τῷ παϊοὲς [!αὐπ’ τερσηατε ἰῃ Ιυάχ ργὸ ΕἸε.] “ἀπίδίαιν πάπα Ἂν 

Ἢ ἂν τῇ Ἵ "ν᾿ δὰ .“.» . " 

ἀυτε, ἐφοξήϑη ἐκεῖ ἀπελθεῖν" χρήματι] [Γοάς Νὰ - ἐρρονῳ τμα ον ΠΝ ἘΠ Δ μὴ 
Ἴ Ω , ᾽ νι. . ῖ 1 ὅπ Α ὴ 

ϑεὶς δέκατ ὄναρ, ὠνεχρησθν εἰς Τὸ μύε- ΣΈΤΕΣ ως ̓ ΠἜΠΙΤΙΣ ΠΠΘΉΤΗΙ γηοη δες ἐπ [0112 γ {6 
᾿ ἡλάρς ἴη (ουπηίο,[ςοςίοεἴη ρῃτγιςς Ολ- [είν ρατίος σαἰθίσα 

μή τῆς Γαλιλαιάς. ΝΗ ιςα. ὁ : ' ΕΗ ὩΣ 
ν} Ν ’ Ὑνε νοῦν ᾿ Χο" : ᾿ ε : "" ς ἜΣΣΩ Και ἐλθὼν, χωτῳκησὲν εἰς πόλιν Λεξοῦ 32 τὶ 4υσπι εὸ νοηϊεὶ, αῦιτ4- 223] Ἔὲ νερῖοπε, δ δἑϊαρὶς 

, « ἐν 4, . “29 .« ὗ μ ΒΕ ΆΗ͂Σ, 

. ϑρίω Μαζαρέϑ' ὅπως πληροοθη τὸ ῥη-} |υἱτ΄ Ἰὸ νεδο χυς ἀἰείτυγ Νάζαις. ἢ. [{} οἰφήϊαιο φιά νοαῖων 

"μά... δὲν φχ Τρ: ἦϑ, ὅτι Μαζωραὶ βαῖνε ἐτηρίὀγθεις υοι ἀιδυτο! |4 “ζαταν αὐήνιμίο. 
“ δχα ζοθοφηγ, ὁτι 'Ναζωραιὸς Ἶ Ρ ἐν {πν μοιὶ ἀἰ ξέν ε[8 γὲν 

ν χληϑήσεται. : Ἴ ἸςΠ ρεῦ Ργορβοῖα5, ἔοτε νι ΝΝἃ- ῥτορμίνοιας,  μομῖκηι Νὰ 
Ζαῖξυς νοολγοτα τ, χαγάης γοζάῤτεν, 

ΩΝ 

- 

, 19. Ομηηε ἀμρθη οἰ 6. τελευπήσαιντος δὶ, διιθαιἀϊ, πίω αμοᾳις (ΟἿ ςατ ππρα τίς αι! ρίαπι ργορβςτα: φιδάνπονο- 
ἰυκτιης {οεἰρτα ργορ λέτῖοα ἀμῖ οοττξ ἀμόθιις σοπιρτεμεπίίς- 

ὥνα. Ν υἱρ ὃς Εταΐπι, ζεβινξίο ἀμέοηι, νιὰς (υρτὰ νοτίι τς. ΟὟἿ- ς τορταγ 5.4 ὃς ἰνο τὶ πιάϊσιιπι, νπάς (ἰπιρτι ρικλτας μὶς 
το νΕΓΟ μι πηογ ΔΤ Οἰιτὸ δὲ ἃ Ρίλυτο δὲ ἃ Ῥ]πίο νίατρατιγ. ἰοςι5, ματα εχ 13. ς, ἃ ΡΙυγίρις Ῥεορβιετῖβ μβοςοῆανὸ {εἰς 

10 ἘΠῚ ἐγωϑεὶς, Αυππάδλπε ἰητεγάμπι οἰαπιοάϊ {ςτίριιι5, γι τάπισα Ῥαγαργαῖτος Ἰορὶτ » Δὲν Ρυορίνεῖανη, 
γοῦες εχ Ποθγαοσιμαν πιοτς, ιπιμὶ ρετ ἔς ἔαεὶς ἰπτο] Πρλη- ππρυϊαγὶ ἡμιποτο : δὲ ΗΙογοπγπαῖις νος οἰτατι Εἰλίαπι οαρ, 
τιιγιϑεᾷ νἱἀςταγ πος οοῸ τὰ ΤῊΣ πποπογὶ γε Ἰατια εἰς δὰ τι.1, ΝΌΪ ρετρογάπι ἰὸρὶτ ΝΝοΖῖγ ρτο Νεῦζον, αὰς νοχ {μγομ- 
τοάίτιπν ἐδρατοτ, Α δυοβεϊ(ἐενε, πορϑίον. Ὑ υρ, δ γα, Ἡ' ἄρ. το ἰηηι ἀφοίλγται, 4 Βογεννι Ν ἀγάναης νοσδηρεην ν ὅτι Ναξαρῶρος 
14 οἱϊ ἀδιξε.. 4 Δονεὶ βονεγτεϑνήκασν, ψυΐρ, ὃς ταί, Φεξμνξιν. κληϑήσεται. γυΐρᾶτα δι Ἐγαίμλ5, Δ᾽ αδάνλεως νοσαβίεων, Νάτα 
βοεναιοιποῖο ράμῖο δηιὰ νεττογαηῖ τὸ τιλωυτᾷν, 4 “2 ἰπιαν Ποτὶ οτίάτη ροτοίτ νε ἀθιιπάςτ. ὅτι, (τοις ΑἸ ὲ ἐγοαιςηελεἰπιέ, 
“ἴω ψυχίω,Δὰ ἈῚ νίτδηι») ΗςὈγαογωιῃ ἰΔἀϊοτίἤτιο, ἃ αι πος ἘΕχήπιτηο τλπῖσα ἐπὶ ραστιοίλει ἰηάϊςατο. προ οἵϊᾳ Εμλη- 
ἐκ χε ταςοιτὶπι ροξια) ἀογγοπῖ,ηες [νἀ ηὶ, Οἰβοτεμια εις νοτθα, τοίκτοητς βοὴ τάμα τρί ΡῬγόρίνεϊαγιμη Ὑδηρὰ 
δημτι ΠΠὰπὶ ληϊπιὶ δὲ δυλπισε Παρ ΠἸοτ8. τοι πιὰδ. Ἀν φαλπι [εητεητίαπι. (ιιοά αὐτοπὶ δά ἸΝαζαιαὶ ποπίοῃ διὶ- 

Ὧν Ῥαῖνεοἰμογεαϊρὸς αὐπῦ, βαὶς Λτομολλις Ἠσγοάίς πιλμαὶ ποῖ, ϑγ115. αι άοιπ, Ραγαρ γα 8. Π]ὰ (οχίδὶς ρον ΤίλαΙ, 
βιιν,, εχ Μαγιδᾶςα δαιμάγιταηλ, τορηὶ Γμοοοον τοϊξχας ἃ. ἥμαυμι ἢ 4ιϊ νοῖο οὐβείπρεθδηταν,, Ναξαγαὶρες Ζαϊίῃ ἀϊ.- 

ἣ γϑιγο(εὰ ροῖξα 40 Διριμῖο [λέχει Πάσχα εἰμιιαγοίλα, αιιιαι ολητατ, ιος Ογοοὶ ἐἠιόγρτουςβ αἰ σαὶ ΗςὈτζάμι νοσςπντο, 
ἀἰαιιαπάδι γορὶν πομλίης δα ΠΠοτ αθαίαν, ταμάοπὶ ἐπ ἐχήτμα,. τἰποηζος Ναζηραυρ, «Ἰδὲ νἰγιασμθόνς, γε Αἶδος 2.11), [δὲ αἰ γνιν 
Ρυΐ 5» ἐπ 4 Μερμΐε, ἐφοζέϑη. ΕΓρῸ ὀχεγα ἰνης ππχοτιμτι το- 20 ϑθεέντας δ ἐγνευμῆψας ἱπιοτργοῖδητα » Ναπιεγου, 6. 2. 4}0 
ἀν 1ον ἰπ τιάχαμι, ποπιρα Βει ιἰσεηνδιι, ας ργολινάς απ, τοίμοχὶς οτίαπι ἰοσιις Ἀέζοτ. 21. 23. δὲ 26. δὰ ςογζιπι οἵ 
δαῖς ςοηςοροηςηΐ Ὠοπιμ Βαδίταγοι Ναχαγοζὰς,, κι... ἀριά Ἑυλήμε ἰλλ8. Ναζωράϊον δὲ Ναξζαρηνὸν Ῥεῖ ξ, εἴϊε ροπί- 
τ γὲῈ πᾶταπὶ Βειϊίςεκις Ομεϊζααι νἱάοτιγ οανμϊὸ 19-ὺκς ἰς ποιῆςῃ ἃ Νάχάγοιὶ οἰμίταῖς ἀφάμέξαπι ς ομίιις νεσὶς ψαιῖ 
(ορίπιρ. νπὰ οὐπὶ ἀφο ἀοιπίο αι. ἰδὲ ἄχ! ἴς, αι ἐ-. πυίρίλαι ἤατη νοτοτὶ Τείβληιςξητο πιςητίο, πςοςς οἰ [ο- 
ταν Μαβρὶ δἱσθηίο ὠπιὴῃ ἐχαζῖο δάμιοπογίητ, νὰ οτίλην 25 ΟΠ οχ Ῥγοροτίς εἰτάταιη ρμὸτ ἢ Πποηςπὶ ἰητο ἔβοτο, νι 
εχίΠίπιας Βρίρμδηίαν. γ]ἀς ἔμρτ,ν.η, ἀεἰίεςς Ἰοίμν ἀπὰς δ νοςᾶταβ μος Νάτάγζαν Πὰς ἸΝαΖάῖο 

43 Ξὲ φωνηι [ὃ 1 νεμ εἰ καὶ ἐθῶν. Ηας φοιςτα ἀϊςεηἀδϊ! αι») φιλῇ Ναχαγοιδα οι: [οἠ νεγὰ βιετὶς Ναχαγαις γα 
ἔμπρτὰ ἔμπα Ἡσδεςἰν,υΐδυς ἔχης (1 ρίοοπαῦαι σαθοα,. ἰι τγρ βαοεῖι διμνίοη, ποη εχ νοῖο [οἀ ρεγές λιοἑται μι» 
τοβ ἐ νέϊπιῷ εἰπβῶι ἀϊουπι, Εἰ ηζενε «θαι, Εἰ γε φονάμε, ἀϊ. ἔχίταῖς, ας ρεγτίμος ἱπῇρηίς Ἰοειις Τοττα ΠΙδηὶ ἐπ Ἰϑιῦ 
«εν: ὃς Πιη!ϊϊα πναΐοα; ας ἐπί! πιτ 5] οςὶς οσσωγτιῖαι, ἤδημς 30 λἀμογιβ Μαγοίοποπί ἀμάττο : Ν᾿ ἄϑάγας νογανὶ ῥαδέῳ 
τἀπιε ριυταμίσιις ἐπίπνατλνα, 4 Ἡ ὐλεαμέε, κατῴκησεν, εμμάμηι Ῥγομίνειίανα ΟΡνίβη: Οτεάίονῖε, ᾿’μήε (Ὁ ἐμ πον 
ἰά εἰϊ, {ἰδὲ ἀσπι οι αμα ἀο]σρὶς,, ἐν αι ποὺ σοιμέμοσα- νος ψμί αὶ Ν᾿ αν ἀγέννος ἀρρείίανε βὲν ἐμ. ΑΙ ἀη Ὁ ἀμμόη τὸ 
τοῖν δὰ τοίιριις , [δ οαιη (Ἀμμ! ὰ παδίματει, Ρατγίας ναῖς-. δὴν [ὑγήρονο φ(ἢς Ν αγαναὶ ἐκαἰ αι! [μπὲ βερεν πέροηι " νη 
ἀϊοςυν. Νάπι ἀρθα οτςζοι ἀϊβέοτιχοι κωτοιωδῖν δι πιιρρικεῖνν ἢς- κείν ἰωννάμει ἀεἰἐπημεμιία ριπεν μη, (ν᾽ πέρναε ἐρηουαηθία νας 
τ ἀριιὰ [κιατίπου ἰναυίταγς δ ςοπιπιογατὶ, δὶς οαίαι Οἴξοτο, Καὶ ὅγε. ΟΡ βο ΔΗ: Ν ἀζαναι ἀρρεϊαενο ἐονη μερί ιννα θεν 
ΜΝ «μεναι παι εγάονο  εἰϊίωνσι βοδνὲς ποι ὑαδίνανάϊ, [5 τοηιννονι:. ἐη{αμἶα ἰανεὑνί,, «ὦ φμας ἀρᾷ ΓΑ͂Ν ἀνοιΐν ἀείςονκί, γήνννάο 
ἐν ἀνάϊι, τἀ είλτῃ βεῖτα νίταπι ποίλυ κι ναρρικέων νοοῖ ο-ὀ σάγιίνοίαμνν βίη ᾿ τνιίμε. Νάπι οΟιμππιςιτέτίάτα ἡΐμπι ἐ- 

« ἰερλητοῦ, τι Βρίντι τ), Βάτοου ταῖς χες ἀποτ οιτίαεν ποι δἰ οίλαν καιι!, ποίκιο σαι ἐπα μἑπαυἢ Ὀγοοραίη!α,, δ 
ἐ ροεγροῖυλαν Εις ἁιτοπι ἀοβοι μι Πχτῆς λοίςρινιμι, αι ἀε(οε ἐθίζων (ΠΗ ἔογπλα ὅς παίσας, ΠΌΚΩΝ 

νεῖ οχ ρο ᾿ἰφιεξ αι ργοῤῖεῖςα Ομ νοζάτ οἱ ΝΝΆλα- 4ό ογὰς Ναχάγζογιι., βεπιὸ αι μάίφι) ποσιο εἱξ (ορίμον 
ἐεοιν. 7» νοῦς εἰρ πόλιν, αὐτώ ον φἰς ΡΓῸ ἐν ροιίτογ, ν΄. «μὴ ποη ρεγίριοίας ΑΒ ]ιοιπίπς λοπιλιο ποιὸ ἐρείρτλοι μον 

; Μετ. ὅτι δὲ οἶκόν ἐφνν ῥτὸ ὧν οἴκῳ, δι ΠΠ0] ἔξρα. ἰτλχις ατίνς.,. χὰς ἐπ βδυ δα μιηἴα,, (πὰ ἷν ἱποῶο αιορίλι ςοπββᾶ: 
ἐποτίς ἰς πιο νὰ ἀπμουαἴς, δἱς ἀρὰ Πουτςον ἮΝ ε γὼ 32 ἀρ ἐπβεντα αἱ οαιοδι, θα ποδὴν μοὴϊς Ἰυκὶ υίὰ 
ἀεί(οτιίσυῖς. βομίτις, να σι, 4 φγιλ9, ΠΡ ΘΛΓΩΝ {εἰ-ναριο  Διγρομταρθεν, ραγτίηι ἰπτουραίαϊα, ράγεῖπι τα με μαι ἐμλον 
ῥανηῖς Γ Ἢ δὲν ργορδειανν διὰ τῶν ΦροφνὴΝ δὲο Παίσδινῖ Ομ 41 μυϊ(ίπια, νετοεὶν Πα ίμν [ςεϊρτοτὶν πσπαμας ργορΟΜ ΘΑ. 
πολοράνοον ἐπζοηκονις Ρτομίσγοα ποςο[ϊς οἱὲ Ἔχ ρ[ μείνειν ἀνάγον αμτὸ ααᾶι Νάτωιχῖπι ἐβοαγο μια εμ, τὶ μοπιδ: 
Ῥτορίνεια ρει εἰἷς Μος το ποθημῃ, φιμι κα εἴταν. αγυλιδμι νίται σιν, το 
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ΓΙ 

ΩΣ εν" ναίε μι ἔεγγαηρ " 

ΦΒΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΤΊΤΉΛΕΥΜ. μ 
ἢ Κιφώλαμον Σ»"» 

'᾿ΝᾺ ταὺς ἡμέραις ὠκθίναμς φὐδαγ,-} τ Ἴ 
γέται Τωαννης ὁ Βαήπι φὴς, κηρύδσων 

ὠλτῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, 
ΕΣ] “ 1} ἌΡ» Ὡ : ᾿ ᾿ς ᾿ ᾿ Ὁ 

Και λέγων, Μετανϑδειτέ. ἤγίηκε δὴ ̓ ἱΡεοριημαυλιμς, ἐπι ΄- τορημιι. 

ες [οφίοιης Ὁ (ασιλεια τὴ ἀρανῶν. 

ἪΝ ΟΑΝ 11: 
1: Τερηρονίδης ἀρτον ΠΠΠ1ν γον δὲ παῖς ἡμέραις ὀκϑέγαις, ὈλοΓΌ τι 

ἀρρο κτίσις ἃ υὰ. Ἠερταος τεπῖριιν πριϊδοάτων : φιοὰ Ὸὰ 

οἰρεθίς ποβ ἃ ἰφαλμάο ἱπιίταγὶ : πο ταπιξῃ ἰοοῦ Ρυϊδυ!- 

ται. πιατα πάρη, ρτορτοτοῖ αι 4 ἴητοῦ οὰς πχοτιας αι 

ριαοςόγμας ἐὰ ἐς σις Βἰσαρίτατ, (Διλ5 ἰοηραπι τειηρο- 

τὶς ἀπτου πα τη Ἰμτοι τ ] τας ὁρόττοῦ : φυθηι γα ποη- 

Ο ΝΠ οἰγοῖτοῦ ἀπθσπι ἀὴρ εἰσμλιμι θιοτῖς ϑαρτυτάταθγηςς "Ὡα]- 

τὸ χητὸ τεπιροῖς νιάσατῃγ Γόαπιος (ππὶ πιο τιμπι {- 
εἰοαῖς, Τεἰπρὰ ἐμίταν ἐἸα ἃ Πρ πιβοαταν μο ΟΒεμζας Να- 

χαγότ]ναι » ντρυϊαλτις ἀρᾷ ραγφητος, ἰατίταῦας, Ἔτ δὶς αν 
νἱάσοταγ ποτε ζιθιὶς φεὺϊὲ τὐὐἰχότγαι ν ἐτογ 17) 4105 Ὥς 

Ργορίιεατ αι νοοςν αι τι ἰγηασορ δ Ἰοροῦληῖ, πόσας ρᾶ- 

ἤοτγιιαι Γοπαποίαιιο, ἴλης, νι. 17. ἀσαις πλάροταπι αάπιοιτιις 

Ἰπξαητιοιάτο φιάχις σοοὈττ", ποαὶς ἔγρῃοιι ε||ς μος 

οσλαταις» ἀσα|ις Αρπς οςοδτατηδοιν νάζως ἴῃ αλο το τύαρὶο 

διιάϊτα με ππαέχίο, οχοίτανο, δ᾽ δά (πγτιυτι ρεγαιγέμάιμη, 

ἃ νθτουμηις Ἰαείταντος, τὐομιοπάσια, σοι στο ροταο- 

ταῦς, γἃ ἃ ἐρίταν {Π- νουῖτ μα (05, ὃς ἐρίιπ (μι ποι αὐπη- 

͵ δ εἶ ᾿" ᾿ ς σωφρρνισμῦς : Πσυδ ἰλας- ἀϊὸ τκέ ὁ του πραμτυν ἃ "Ἱαατοῃο 

τὸ ςοα] ἢ) πλαττοποπὶ ἴῃ ὠλεϊ εις (νι ήσα τγαάδιμς, ) (ς 
{πρ! οἴτεν (ΟΠ οἰτι ποι ψιανν μη. χροὶ δνσαρίξησιν { τὰ εἴτ ἀςπαὶ 

᾿ ᾿ ν " ἄτ ς τ 
ἀὴ ἀνα αὉἢ ) ἐχρυμηῖζ, {πε [λοις νετοτῃ λέξιν, ἴσα θῸ- ρτζααπὲ 
πὰ (οι πιὰ (τ, τα ςέζαϊν, οἷῖς νυϊιπχιικ, οτίαμα Ὑπὸ: ποη οἷ φίλης. 

ΟΑ ρ. 111: Οαν. 111. 

Με ΓΕΘ ΊΜΉ (Πα ΟΥΗ ΜΙ. 

᾿ Εἰηροτίθιιϑ δυϊς ΠΗ 14.} 1 Ι᾿ ἀνεύμε αμεοων εἰ: Μαιῳ 
ἔωϊτ Ἰοάπῆος ΒΑρτη α, ἴρτς 

ΣΝ 
: “κι γγαάϊοινν ἐπ ζετο Ἰοαπηθα 

ἐτοάης η ἠείδντό ϑπα, ἀρ ἐμ Παραιατὶ 
᾿ ᾽ - “" Ἢ Ἀ .- ᾿ ᾧ τῶ ἷ. 

Ὀιϊςέπίψυς, Ἄς ριεῖες, ᾿ ὯἃρΡ- [ Σ Διά, Ραμ οι 16 τὲ 

χὰ ἀφῆι ἀρρνυμέμεμιαμὲ ὃ- ἐν ες 

τὰ νιτα δὰ 

{πεγταῖο ὁ 
Ι ἣ ᾿ πο ἐσ αὐντς δυτυσον τ κι ὐδ αν κου κίσνν Τληι ζω 

᾿ ᾿ τὰς ὩΣ τ τς αὐ." ἴον τὰ (δ 
πιηαινᾶτι ρόδιτιν αἰἢ ἐμ θόπο νι ( πῖςο φυνήοσα Πμ ΔἸοῖο ) ςοπιεττές, 
Διιϊίσηνας τὰ Πὼ ἢ 
αν οι ὰς χα ὰπὶ 

ιο ἐβιργαπηπαῖς οἰηιθὰς ποῖ μεταμέλει. Ομνηἴο" 

τάγωαν ἀλέγιιγινν Αἴοτιτ, "νοτίαν ρουταπις ἤλαπι (ς σ 
ττὶ γατίο ρογμλ τς, ϑοταμοῦ οηστ οιμια ματανοίᾳ ςοΒατοῖ ὁ Πυμιῆτο 

Ἰῃ Ῥαϊορὸ πότερ δι ζῶον φρρηιμωτερα. Δ νοτὺ μετα μά) ὖϑτεαι 

χο]μτὶ νἱᾷ. 
Ριζρλγαξ, 
ἐσ Εἴαϊας 

ἀεοίαγας ΒΟ Ὲ τοι ψ!ιαθαπι ἐλέγαια (Οἱ νοιτιμαι δὶς δέ Δηχιὶτ ρτράιχο- 
ῬΓΟ 4ιτ0 ἰνἌτιὴ} ἀϊόμης βιχπιτοτς ἰάτηὰς τά οταμὰ νίανρατι τας Μὰ πιπιᾷ, 

ροτείϊ 1. νι Ο.- Νεοῦμς [ὙΠῸ νΓορῆς σοιηρ] σξττατ γῆ ἃς Ἑυμμ ρει 

ι Ἂ εἰ 

πουο (ΟΠ ο ἰοςιις το ἐζγιις, Ρ] ταν ολες ἐς ἀνΐζον ἄμ]. (υ- 
Το, δὶ οτίδτιν ἀατιταν ποιιμὶς μετανοίας ΡΓῸ μεταμέλονας Ὁ φγ)γ μῶν, 
[4 εἱἵ πχοτίμπι, γοςαῖ. Οὐφοι ὙΜροίοθι κατάνυξιν, αι λη1- 
πὰ (Διιςῖοῖ, τι} ὙΟςςπτογος ((ΟὈτΓτιολ νροομληζ: 

αυς {τ ἐιετίε λύπη κὰ τοὶ τὸν τὸν» τι ΡΊρΙΣ μετανοαν το ντάᾷος 
οἰαγαῖ Δροί, γι οτ, 70. γ{πι Δ ΗΠ ΝΣ. τοῦ Οἱ1 ἀἀΠλαχλιθν 

ἴσια. 4 “πηι, πἰδαΎνεση  αὐρατα, Κωμεμὰ οἰὉἶλϑεν, Ε- 20 ἡ τπης ((ο]ιι9, ὃς ταπάε γα τὰ ἐἰσιρογαθομοιη, ἀχηδ Μ} ιτ- 
ι μαίμνενς, υὐοριοίίεν ὰ οἱ πρρσύρχαται. Γίγεδε νοτὸ ργὸ {ἢ ἀσοί- 

οἾν ποίας εἰν ιλτιντ {πρτουαπάμπι, εἰμές ΡΓςίοης τοτι- 

Ρι5.. φισθαῖς βαγτατ ουθεν ἁσςοπιπιοάλτιπι, πλαται 18 

φιατοττιια ταιοί νἱάσιιν πλοόίνας οπὶ [ςαπιεπτσιι5 δί ρτα- 

ςοὐσομίας (τος αιάςινοςο) οοἰιςγοτο, αυιπὶ μος ἐμοὶ 26 πὰ οἱ ἀϊσιιαταγ μὰ 

ρατίαναν Ἡοσγαῖος ἰνοραα τατίο, Οοπιγὰ νοτὸ νὰ ρόϊε ρις- 

Ἡψτοτίτιναι ἐπτογρτεταθίτηαιγ ρου ργαίςης, Ε΄ δυκάτοαη5) κυρ όσῶν, 

Δ εἰς, (οποίοπος μαϊσοις.» νο] Ῥγοοϊπιλης: αἰήι πιαίτπιις 

γ᾿ Διδαμάϊτς βώηισιχα μετανοίας γ ἰὰ οἙ Βαρτπιιμη, το ρ!οςη- 

᾿ζ5 ἀς τὰ ργοίιτοτς Ἰοΐμοης, ματι μεληΐγεῖς γ ΜΠ) 111 ἐπέ- 
φρεψεγ ΠΟΙ μεταγοη είς: Πτ ταν ρα ητοαην ὦ Ζια Οἵ ἀίου- 
Ρῖαι5,. δὶς οτίαιῃ ἀραΐ Ραι[α,2.( ογ.7.8.. μετὰ μ  ἐὥτῃ ἀςοίατατ 
Ὁοίοτεπι σῖροτο ΟΧ ἐο φιοά κϑέξιυαν ογαττᾷς ομχαι.29, ἀο-- 

ταμελητα. (Δ εἰϊ, «απο! νε πομ φοί- 
ΠΣ Ἡνπτάν τὸ (ποῖ ρῥμαιογαητ, φιοά Ηερεςῖς ἀδ- 
οἷαγτας νοσλδυίιπι ὉΠ [»"αεἰγναη!} ἄτι πὶ μιετανορῖν Ῥοιὰς ῃ- 
φαιβοσταγνεῖρο 2} {{(δε}} νυῆς ΠΔΊΩΤ, { ἠνει ) ενα!» 1 ἰά 
εἰν (σπιιοι {ποιϊτάχιις Ρεττιις Λέϊ.3λ19.), ἡιπι μετανοηστύτε ἐ{-- 

τἶα;,, φιοά ἀἀάνάϊι Μάτγοιις ᾿ αιαθαῖς σϑποῖο αια (ςφιπταν γᾷ 30 χΗΙοτ, (ατίπι (ἰιιπχίτ, κὶ ὅθαςιρέψ ἀνε, νὰ ΠΠπ|ὰ οΧρ!ςάγοῖ, 1- 
Οιος ἐτίμα ρατποίρπιπι το ξοιτι ροίδῖτ, 5.4 ἀρμά τῆθοίοβος3 
μος νοςασαλισν αὐ(οἱτιτὸ ρορίτεν εχ σσηβιοτυάϊης» ἃ αι 
αἰ(ζιο οτος ποϊυιπιὰς, το τῃτοια ἀϊσίτας ἰοληας 5 ςοῦ- 

εἰοπατας ἴῃ (οἰϊα βίης » ποιὶ ον ἱτὰ ἀσοιριοηάμπὶ ψιλῇ βιρε- 

τὶς ποιπέπιαι σου ίρε ἔχηι, να ἢ) ροίτοα ἔξοξγιηι αὶ ργο- 
Ῥίέγοα ἀϊέλὶ απ Ἐγωτητα : [54 Πείοσιιπι εχ νυ ]ρδὶ τοπίις- 
τάτης μὲ α νοσατατ τορῖο ἰταοῖα,, ἴῃ ψια Βαθίταδας Ζας]α- 
Τἱλι.. νῖ (ογλ ίτανγ ἰαις.1.40. 10] απσαιῖς βιἴε ἀοιπιτα ἰοαὺ 

Ἰερίτηιις» 2.9411,2.3.6.. ὃς δυιίας ἄς οτο ᾿Ὸχ οφρίἀλ αἰμπεγδη- 

{π᾿ Ἰοίιαφ σι, 

ἀοπι ἔαςὶς βαυὶις Αἕζ.26.20. Ετρο μωτανοεῖν ὃς μεπένοιαν νρίᾳις . 
ἱπτιογργεταϊσηπιγ Κ σἤρὶ σεῖς ἃς κα, μοοιιλαη : (τὰ ΘΠ» 
φιαπιιῖς λιιέϊοτε Αιΐοιΐο παιροπ Γαζιλιπι πο πιασοατ,, ἰὸν 
4 ποΌὶς ἰτσοαῖ, ἀπέτονο ᾿ιφέξαηιια ᾿νρ.6..Δ0.14... νι τεξτὰ 

35 δὲ εἴσραητοτ γοπὶ τοῖαπι οχροπίι. ) μεϊμμώιῶτῃ νοι, Ραπῖς 
τοῖς, Φ Ὑρβνορφηαιε, ἡγέν. Νὰ τη παρ τὶς Πχτίηϊς τοῦ! - 
εἰθιις ἰερι κατ, υἀρρνορένφηαδίβ, Ορροπίτην δὐτειι ἱπιιά Τε- 
"ϊαπισαεὶ νοτοτίς ναιδτ5». ἐπ αιιις ΟΠ γητας υαῇ ρτοῦα! 

οἴττιις ςοὐριεἰς θατῦ (ΟἹ ἐς Πιἀε]ις τηςητῖν σοι 15. Ηεθ.11.13. 
40 Εὐτιγῆι ΤΩΣ Ομηδιιν, οὐ ἰλπν πλρας ἃς οἰγοϊτοῦ ἀππὸ5 

ὕγ ΑΚυβρίίοίιο,, μετανοεῖτε. νιυίΐρατα, Γ᾽ απ μον αον 45. εν τῖρητα ΤΑ ΡΟΩΝ ποιάν ταπλο βίης πὰ (απ οὔ- 
ταΐπαις αυσαιις σοάςαν πιοίο, (οἀ Δάϑιαϊς, Κ΄ ηδο ρείονί, αμὰ 
ἱπιοτργετασίσῃοιν τπτιϊτας οὐ σαπίας τοριιάϊο : (ςἀ οὐ οἀπὶ 
ϑοτι(πιηλὰνα, αιιδά ταῦτ ἐπηροι τα σοζαβοποπι οχ μος ἀϊ- 

ἰγεῖν ντροῖς αἱ ΟΧ ἀρράγιιατο]οληῃο5 ἀμάϊτοτος ρατατοτῖτ' 
ἢςς διεφυκφηορι Δ ᾿ρίᾳ ρις(οπεὶς ὅς ἴρψμιοπεῖ9 ΟἹ πὶ 
εχβ δ ιτίοης ἀπείαριοινάᾳ οἰτγαια σοπιοιμογαζες ᾿ς, το. 

τοραΐ σοποῖς ἀγγιρπονίης Εάτον ορίμιοθυιμ ἐς (λτίσβι- ΑΦ 9, 4 Κορμ δαίονμηι καὶ βασιλεία δ ἐρκνάν. νᾷ «ἢ του πῶ ςαῖς.- 
ἑϊίοπο, αυίνειν οάϊς ἀρίταταν Ἐςοίς μα, (ατοτάμλ μεσενοεῖν» 
{πὶ εἰ νοῦθδιπν αἰσ(αἸετιια., ρτορτὸ Πρηιῆσαι Ροῖ ἢ- 

ἔϊπιπν ἀρετς,, ἃ ἐς εἴτοῖς αἀμμ 10 ἴτὰ ἀοϊετς ντ σοτγιμας: 
ψιοά Ἐαχίηίς ριορηὸ Πρίίτι Ἀο[ριίσους, ἰααις ρτογτία 

-οτ΄.τὦ..Ὁὄὔὐὔ....------- 

« τοροφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ον 

τῇ ἐρήμῳ, Ετοιμώσατε τίω) ὀσδὸν Κυρλμ, 
δὐϑιίας ποιεῖτε τος ἐρίξους ὠντμ. 

Αὐτὸς ὃ ὁωαννης εἶχ τὸ ἐνευκᾳ αὐὖ- 
τῷ ὅπὸ ξἰχῶν καμήλμ, (δ ζωνίω δερμᾳ:- 

τνίω αὖρα τίω ὁσφιυὼὺ αὐτῆ. ἢ ὃ τροφὴ 
ὠτή ἰωὼ αἱ κράσις ᾧ μέλι ἄγομον. 

τὰν τ ππ ππι οο 

δηὶ ἰἰἶσ εἰς Πἰς (ἐς αι ἀϊ-: 
ἄυπι εἴ ρει Εἰίλπι ργορβετῆ, 
ἀϊσοηιοιῃ., ΠΝ χ νος δ δητὶς 
ἴῃ ἀοἰετῖο, Ῥάγαῖς νίατῃ ΤΣ οΠιὶ. 
ηἱ," ςοιῃρίαμματς (4115 δία8, 

ΠΙρίς νοετὸ Ιολπος μαυοθαῖ 
1ἰπά4υπιοπτῇ (ματα ἡ ἃ ΡΠ} 5 αηνο- ὁ 

᾿νηὶ5., δί χοῃαῖτ ςοΟΓ σα ο- 
οὐπὶ ᾿υτθὸ8. ἴπορι αἰ πισηῖμι 

ΤΠ αὐυϊοπὶ οἷ. ἢ στὰς ἰοοιηὶς, δι 
ιης] ἀρτεῖϊς. 

Οὗτος γαῤ ὄδιν ὁ Ξ 1 Ν 

ἂς ἃ εἰρίιοιτ αατοίη πος εἰς ρος ρταἀιζεοπος ἐς Με. 
[, 8 ἱρῇυς τὰρῃο: απο αῦρ ἰρίο είλπι νερὰ οαἰοῆς γοςα- 
Ὀατητ ἡ Με : 
τοριι βιτυγϊτι οἸΤετρραιοῦ ἀητο Πρ ούοιν, τ τῶ 

-----σὦοὦοὃοἜοἘὃἜσᾳᾳ.«-ὕᾳΦ------.-.-...... 

3 

[6 γἱὐιθμ ἤουνμ νδν γοίας ι 
ἀὐ [ἀρ μιας εἴρε. 

ή “ἢ ᾿ 
"να νοι ΣΟ 
μη ς οὐηιοίονμρ, (Σ 2ο- 

» ᾿ ν 

Ὁ} .17}} ρεϊδιεωνη εἰγοα ἱμη- 
νον βιοι. ειι4 ἀν δον οἶτς 
γαῖ ἰοειθα τυ» νηὶ δ. 
μεβνε, 

΄ 
- “κασι μαν ἡυδετος ᾧ - δωπον ἐ,. ὦ αῷ ΒΕ ΨΡῚ 

3 ἢ οὐ νοτ[{Ὡγ μι τε φανιὴ ζοων νος οἱἢ βοῶσα, ολννάν, νὰ {τ ζο ιάθε!ς (οραταιτπι δὴ {ρηθοαι τᾷ νὰ τὴ Πιπυ άςό. 
εὐ ἈὐΗ Ῥτοοίμνντου μἰνεομα, 4 ον δεν ον λυ οίας πο 
ὅτε. ἰὴ ἢ, Ρἴλυλε κι φ θα εἶος αοιοιψυοι νὰ νὼ ἀϊοθννις, 
ρρίαιϊν, ἐνγοί!ον τ νην ἥκηι {τιν (οἷο ᾿οηένεν [οι 
Δ. (Ομ ῖζλται ἐμ νεσειιν ἱμμιο [τιν βάν σπι νἴδαιηῃ δὸς. 

πο ἃ Οἰούνοις ον  [προῦ ἐσηϊιθριαια, 
Νέας ζιοτοατν Πρ οαητοῦ, 

4 Ἄρει ἐμ εγνυτὸ τροχῶν καμίαν Ποἴιαν ντάς τς: 
οὐ αν ίι ἔμ ρτορπαιανμα δυμ (λιν νἱ ν Ἀορυπι, κ.8, δὲ 

, 

αἱράτα, 8. ταῦ, 

δίατι ἃ το οχροέζαθας, χιλπὲις ιαὶς ιος ᾿ 

ὠ ν᾽ οδιὰς 
, ΤΏΟΧ ετα: 

{2γ01... 

"Ω}» 4. 

ἰφ 45.1.11. 

Ηΐς εἰ ἐπίῃ εἰς "0 
ἄγεξινη ἐ[} μὲν Ἐρεα γα. : 
«αν αἸερυνῥ, "λοα εἰα. Κ᾽ 

μεαμεῖς ἐπ ἀςξογεο, Ῥαγα. ἘΠ. 40. - 

“00 ἀμεινι Ἰοαημες Δαν. αν ᾧ, ῃ 



. ᾿ ἐ- 

ΌΠ ὦφ. ΠῚ. « 
δορματαγοχ νἡ]}}15. νἀ! Ἰζοτϑὲ σαρτίπὶς ρα  ρ: υἱ] οῇ9 ςοπίε- 

ἀἀα ἔρθ.11.37. 4 λοοοβγ ἐκρίδος, μα ογαῃς φ᾽υτίπι ἰπ δι .: 

" ἰὰς ποιρινὶς οχρΠοατοίς, ᾿ΝδΌΜΠΠΙ οαλον οχπιπάτιης ἰϊᾶ 

νοσατὶ (ἀπηπιὰς οἱογιπιραντοϑ) ἰὰ οδ ἀμρεμόνας, νενυῖτ {{140- 
τίς Ρεϊαιποτον Πρ ανερ δ. 132.ςοπιπμίποιι ἱπτοτρτεισηοα 

4 ἩΧΟΡ [Κινιεια1 αυὰ νεῖμιν Δ ΝΒ δ γερο Ης- " 

; : ντ ἱπερῖαπι γε εἰίςης, ἱρίς ρουλθνντ αὐοιεγογμας ἰὴ τὸ μιά] α- 

εἰπάτιι3. ΑἰΠ) ολογο8. Ἱπιοτρτεῖϊδητι, 41105 δὰ Ἰοτάλιν5 γἰρᾶ 

ὍητῸ; τὰ μος ἀμ ονλν αοιεςοτίνς ρζατοτοβ. δε ΒαῸ 
ἐχρ ἰσάτιο ρῥγοτίι 

," 

ΕἘΥ̓ΑΝΘΈΚΙΥΜ 
Ζ λοῖνιι3..4.Αἰέζον εροια δῇ Ἠεῦτ. νοσᾶϊ μηλωσαὶ δι αἴγεια διδημ "95 ρορ ο5 Αι πΊο ἐς 

εἰο»διγάθους δέ ΔΠτς Ἡ|μϑξτ, δι ἃ Μοίς πυπιεγάποιγ Ἰοει,: 
νδὶ εἰδοτᾷ ἀἰϊϊοτίιοη ἐχρ!οατοντ αυὐάς ιν ὁπιηςς Ηςθ. σὰπὶ 
νοςλθι ἃ ΤΙΝ [αγϑεἢ}} ἐβτοῦριοιαμτιγ, γ οχ διτειι ογτίλο 

Ὀτῶο ἀεάιιείσιν αιο οἰ νοῦς προϊῆσαι, πους ΠΑΝ [ἀνϑν}} 
ἃ πον οἰτιάνης, δέ ἀιιδ 4 ἀρταϊματιαν νο τοῖν ἀϊσιμητιιν εἰμ. 
πιοάὶ δεϊίοϊα “δι τοερευίταν τα Πρηϊβολείους νοσλὈυ! {μὰ 

ε βγτϊδοῦ Εΐ.40.12.ὅς Ναδιμὴ 3.15.8. 17:55 4 δὲ μὴ Οτςοῖα ἀκρίς 

. αὐίατάα ον Νοαις ἐπίπι ν]105 οἀποιος 10 δὰς (υποιπαιις {πτὰταράῷ Βυύιις ποπη 5 Πρ ΗΠ σατο) πεῖς 
. Οὐ ς οἰ νοσαμτ ἀκράδας σά (40}}158 καρίδες ἀΐοιμητν γμάς νεγὸ , “ ἰπτοσ νἱϊογοβ οἰ δο σ᾽ πμπλοίατας, σου ἴας εχ Δι ορΆλῃς ἴῃ 

Ν Β 

. , ᾿ (αιϑ!ϊα ἰῃ Τοτάσμε,αι ργαίεττίπι ἰα πιάτς ποι ἰαβααῖ (εἀ 
δος 7 ὅτοιὶς ΔΟ(οτυολτιτ Ὠείμάἀδ αοὰ ἀολιπι εἷς φπ Ιολημςα 

Λεϊιαγηεη, Εν ἀρᾷ Ρατοίι ὁγσιροίο ὙΠ αϊὲς τα Ἰοηιίτῃν, 
γιαργῦ γὸ ὠκῥίδοε κρὶ ὀρδθοος ἐντὶ πυρρὸν καὶ κρεῶν συγκομίξειν κἐ. 

ἀΔυιγλτῖς Ἰοοιη τὶς νείοὶ, εχ δ᾽..Ὁ 

᾿ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΛΑΕΥ͂Μ ἢ 
ἑδποσιθα νοδίε, δέ λέγον ςοηϊιοττί ἀϊσεννάμνη ραυΐο Πρ ετίως 

: αἀπι (οἰσαιη, νῖ ἀεινο πιοίο πος ἀϊσοπᾷϊ βοπι: (ἰτὸ «ἀ-. 

αἰ μπρυλγοπιιυοά ααϊάοπι νογηλοιίο (εγιποῆς {λε|5 σοιαπιο- 

ἀὲ εχρτιαὐἰπιιιφ,αιιῦ ἀιείμλιιδ» ΑΓὸ ΕἸ μάγοι μὲ ε
μἰάες μα: 

ῥνε, “μὰ γοῇμ[υς,.ν ἑαυτοῖς δ ὦν ταῖς μαἱρδίαις ὑμλδ,ντια- 

Ἐτργοῦλταν Μάγοι! ορ.28, ἑαυτοῖς συ πος ἰοῦ οἱϊ (ςοιιπ- 

ἀκ φετίοης; δι ἐν ρτῳροεἰοποπι τα μος βόποτε ἀιοοπάν ματῖ-, μά. ἔχοι ᾿ ρα τύνναιν 

αἱ ἱητογργοταπταγ Αρυά, Ῥοίζεμλι τάπιεη σοπιιςτίοτς μον δαίείνατε βίοι. Ἐγαίνπιν, ἔπεεγεν! [βνκαμε βίῳ. Ἐβο ἐλιίλια 

γυεἰὰ ὦ ὑμῖν, νε Ιοαιίτατ ἐπέτὰ οἂρ.10.26χ8έ αΠ11 ἴπρε: ποι νἱάνο στ νταν ῬοΓρ ταὔτ, αι ἐγοίροιν μ- τὶ ἔτ τγᾶπν 

αὐλρςρω το ἐν ἰάομι ψιοαῦς ναίει λρυὰ Οτςοοϑ φιοΐ ἴη.- 1ὸ {πίυλιιη, οἴη άς τέκνων, 14 εἰξ ργο!!ς ποιπει, ἰοὰ ᾿ἰθοτοτῶ,]2- 

τοτ ἀριιά [ματίποϑινε ἐηίτὰ σάρ.1π.11ν, ἐν γυνιτοῖς γιωαμιῶν, ἰά εἰς τἴπις φιιὰπι Ἀἰϊοτύκῃ ρατει,αυοά [εμχοὶ λμποτάτυπι νομῇ , 

ὁμοῦ ζέρίερς ἐκ γι ον νης ϑοὰ ΡτοΣ 11 ἐχροίῆο πὲ δὶ πιὰ- ἰάςπι ἱπῆπίτι ρεηὲϊοοῖς οὐοιιγγᾶς, 

εἰς ατριάςς, Ψωΐρατα δα Εγλύμπιις ἔξρε οοινμοιτιης, ΠΗΡΡς γσις 
υσά ποπ πποάὸ ποι εξ κλτίμιπι (νῖ ορίποτ) [ςἀ ςτίλπα οὗὔ- ' 
σαγιμπ, 4 Σείαπι ἐχ ἰδριάΐθνν, καὶ ἐκ ΜῊ όϑων. (μι μξξχίοπέ ! 
ὸ ταάρυᾶπὶ πος ἰοίο νῖτπ Ιαθογς, δὲ πο μιςοιπηιοιᾳ Ἃ πο- 
υἱς ἐχρεολπι εἴἥειποπιο (ντ ορίμοτ) ἀιιταθῖς. ἔλπὶ δαι ἐπ 
δἰάιάνπιις,ν οτιὶ ἐχειπιρί τίς ἤβειη (ραλλιτι, δὲ ΤῊσορῖγ 
[ἐλ οπιὰ ὀχοιι. 4 χείρας {ἰϑόνοῦ,, ἐγ οῖραὶ τένγοι, νάνι. 

»ι 

ΜΟΟΝΝ Ν παυώσαι ἢ 

ες εἰδὶς ἐπ ἐσς ῥτομ ἰτῖβ νοίοἱ πος ἀεαοτῖς πες νοϊιιοῦῖτ, ᾿ς ; Βελονηος ον δὲν διαφέροι τύραννος γανδιραπύϑων μᾶλλον ἀῤχεῖν κἡὶ φηιδερῖν 
; εἴας Πίος αὶ εχ ἀκρίδας ἐκοοτίας ἀχράφα,,ιο ποπλίης τς - αν ζυλόμβμος, Οςτίιπι οἱξ διτοπὶ {πραϊοατὶ ποὺ ποιπίης ἐοημι (οὶ. 

αἱ ρίτα (υἹπειτεὶὰ νοσαμει[οἀ γεραρμᾶς ὁπληλαπὶ «οἀις ςοπ- [τη νιίμπι δὲ αναχὶμηὸ ραταθηειι, Δηποτας οἐϊά Ἐρὲρ μαμίν, ! 

{εὐλίις. ΝΟΦΝ στοτομι ἰοτογργέτοιι [ς4ιἱ ποι ἀυιοἰταιίπγιν. , κατ᾿ Ἡ᾿ βιωναίαν,ιομπιθος τμάκος ἀορταιτὰ ΡΓῸ ἀκρίδες ἰορηο 
᾿ς ἐγκράδερραιο ποπιοη ἀεοίαγας θα] ]λτῖὰ οχ ππο]ίς, Ὡ Νδια (οἷττος αὐ ἐμ Οτίοηςς δὲ ἀρὰ ΔΕυ δορὰς ἠιοαις 

ΠΓαης “εχ ἀϊτ δά εὐχὴ ΠΠΙετο-] 
(οἱ γηλα, δὲ τοι 1υἀἀαν,᾿ τοτάχυς |᾿ 
τορι οἰ τἰγουπηϊ ας ΦΆ οὐ ἀααἱ: υ᾽ 

τ Βαρτιϊχααητιγ ἃὉ 60.,1}} ὁ 
Ιοτάλης, ᾿ ςοηξεξρῖοϑ βοζζαια 
ΝΕ ἌΝ ΝΣ 
1 “Ὅυῦαι ν᾽ Δ" ὲ διιτϑαν “ αν0}-} 7 

τοφ οχ ῬΠΑΓςἰθ' ὃὲ δαδάμςα δ 
᾿νοῃίδητες δὰ Βαρτίανιιη [μυΠΊ» 
ἀἰχίς εἰς, 'Ῥγορου δ ν]ρογαταιη, 
αιαϊς νοῦς ᾿ ργαιπηομιδις νῖ 

Ταπς ἐχίϑαιρ αἰ ὑρηι 
Ηεγο[οἱγηλα, ζ0» ὑγημῖ 
δράφα,, {5 οπμ φονυρ 
εἴγε Τυνάβμενιι 

. Ἐξ ὑαρη γ αὐαήμν" αὖ 
90 ἐμ Ζογαἀ νος, ΤΟ βΕσηρος 
μευ θα, Ὁ : ἜΡΩΣ 

Τότε ἐϊξεπορσίίντο ποὺς αὐτὸν ἱερφσύ- [1 

λυμαᾳ, παὶ πᾶσοι ἡ Γπδ'αία, καὶ πᾶστι ἡ] ̓ 

πὐδέχωρος τῷ ορδείνε! 

Καὶ ἐξαηηίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ᾽] “ 

ι ᾿ ἐπ, ὠξομῥλογόρδρμοι τὰς ἁμαρτίας 

, “τ Τσὼν δ πολλουῤ ἶμ Φαρισαίων Δ Σαδ] 7 
ϑτ ᾿ ΝΗ ξ. Ι! Ϊ ͵ Η ,γ. Τ᾿ σὸἣ᾿Ρ ε 

-Ὁ φυὲ πορής διεχάων ἐρχομέψεις ἔγὶ τὸ βάπήισ μα αὐ-. 
γί ἃ ω οι. Φ' ὋΝ 3 “Ὁ ! 

νεἰϊοτίοοι. τα επτον αὐτοῖς, Γαννήζώτα ἐχιδ' νων, τὶς 

.« 

Δλιαγέξεονεσι (" δαάδν 
ΔΟΥΉΗ νομρέομῖος αἱ Β4: 
ρηίημι βαρ, ἀἰχίβείε, 

, δ υ σ θη ον φήβεγ αν ψμ» 
ἀιϊᾷά ἃς ἃ- ὡρτά ΤῊΝ ἜΘΟΣ 1 τπτν δῇ : εἰρρὶο ς : 
με μὰ ὑπύδ φξὲν ὑμῖν φυγεῖν ὃπο τῆς μλλου- προτεῆς ἃ ατυγα ΜΝ" : ΤῊ ἐθῶν τα δ 

: τ ᾿» ὦ ᾿ ᾿ δος ὃ ᾿ μά “4ΦὝ 1γ4} , εἰνλϊι μι σης ὀργῆς; : οτῖς ἰρίταν απ οζι5 ΠοΠποη!- ᾿ ΘΝ: Ἰὰς 
᾿ τ ρΙ ς 1: ᾿ " ῃ "ν ᾿ ι 5 .““ : ᾿ ΕΒ ᾿ τ 

Ἴπ . . ΤῊΝ ΩΣ Ποἱ Ἰσξυτᾷ οὐ καρηο ΝΝ [ο Τὴ ΙΒ 3 οτος τοί πςζοηῖς, ἴρπηνε ΜΝ Υ, ἢ ᾿ς, ἄμα τς, Πορήσ ἐπ ΘΟ ΤΡ ὉΠ ΤΟΝ τ δὴ νὰ πο σσι δι - μ "10.. 7 : : - ἃ δὲ 0 τι δ οἷν ,»" 
Ν ; " ἐς ΠΟΣᾺ τανοίαςξ. : ; ᾿ [ ἣν ἔρος ἴπ ἘΠ} Εἰπὲ νεϊ εἰς ἀΐςογε πε 

Ποῖα τοῖς Καὶ μὴ δόξητα λέγειν ὧν ἑαυτοῖς, Πα-Ἶ ἀριιἃ νοβρίοϑη! ὑάῖγοσι προ - }  Ἰρηα νον,Ραίγεπι ἰναδοντων ἐἰεεπεα ΚΣ ὦ ᾿ Αδραάι λέ ΚῚ ἔ Π} Αὔὺταμαπιι πη. εἰἴζο οηϊπὶ «ἀὐναν,Ἵ ἀἶοο ἐρέρι νοῦν, 
εἰῃ- . υδν Ἐπ . .» ς᾽ . 

πρθημης τ ἐχὸ γ πε ᾿ ᾿κωνῃ τὴς ̓ “2. 7 ΜΕ νος ᾽ Πευπι Ροίϊς “ομδ ἐχ Ἵμομ απ βαξθης εξ ϑεμ 
ἱὰ μιφιῖς. μεῖν ὅτι δωϑαῖ ὁ Θεὸς καὶ ὁκ ἦδ λίθων) [12ρίΐβις ἐπὶς “ Ἔχοίτατο Πδετος [4 μερίδα, Ἴβεβμ: 
κ δα χούτων ἐγεῖραι τέκνα τω Αρρίάμ. ΑὈταϊαπιο. ὙΠΟ: 

ες Ῥεω . ᾿ ἡ ωῆς 
ΕΝ Ἱνηη, 8. 79 -πΞΞΞΞΞΞΞΞΣ ΞΟ πΣΞΣΞΞ τος τε: τοε λενεεεετεεαςεισσσποιςοις 

ας μι πόνος Ἐκ οι, ἐξεπορθύετο, Ἐταίαν, το α ἐ[.14 εὐ ἐξέ, λαλι πον. αἰΐάρου Εἰτὰς τὼ ὅιὸ ΤΠιοθῖτε, Α΄ δυον οὐ ον, γυνήματα ΜΠ ἐ, 
ΤῊΡΙΗΡΝ εδλεϑεὴ έγα!, ἔρχοῶαι » βαίνοινγείςρς οὄμιπάμητιτ, 47 οἱνί με τος 20 οἱ φιιοά νετπαςιῖο (εὐ πιοης, ἐπι άϊοίο γοςαυαΐο ἀἰείπεις 

5.1 ἰ χ ἀυϊος - 4|9 εἰγοί  μεὺπς Μυνι αὶ πῶσο καὶ αξείχωρρς πῷ Ῥορδαγα, Ψ αἷσι Σὲ 

γτάρης αηοχὰ προ) ἢ 

ΗδῊ δὲ νὴ ἡ ἀξίνη ποὺς τίω ῥίζαν] 19 Ι 

δ δίνδιρων κέξται. πᾶν ουυῦ δένδ'οιν μὴ 

τ΄ ποιοιυῦ καρπὸν καλον, ὠκκόπήεται; γ) εἰς 

ι΄ πὐρβάλλεται. ὲ ᾿ 

᾿μιατάνοιαν. ὁ ὃ ὀπίσω μου ἐρχόμϑινος,ἰσχυ- 

εὐτερός μου ὅν; οὗ ἐκ εἰμὶ ἱκανὸς ταύ. 

ποδήμρυτοι βαφείσο αὐτὸς ὑμῶς βαπίϊ-- 

ες σριον Πνόύματι ἁγίῳ καὶ πυρὶ. 

; τὸ 74 γεῦο εἰἰαηιρδες δα δὲ νὴ Αγβθέτ ἐς ν οτογοστι ἱπτοτ- 

᾿" τοῖοιῃ ὅς Εγαϊπιιπὶ ἴα ἀπποταυ οαθΆα Ἰορ ΗΪς γδ : αιιοά ετῇ 

τολὲ πο ζΟπιιοπίτ, ταπιέθ ηα {5 ἐχειαρ τς γοτα!! δὰ- 

τβοτίταις ἰσρίμηιις ςοπβτπιαειπ." «ἀὑϊεέξον, βάνετω. ΟὉ- 

(ὐληάδα εἰ εἰ ρ μας τοιπρουὶϑ τ δοηπτ5.») νῦ χα! ἀἰςίιπι εἰ 

πο ταπαιῖλμι βιπιγιπι ρου οπίϊτος., ΩΝ νεϊυδίληι 

φιχίοας ον 9 (αἰ !οἰατ Πταχιψίποι ργορο (αἘοἸΠοαὶς μα- 

τοιρτοτατ οποη) αι ςοπιιοττιῖ Ἐχείμήεκάα 4}. δ᾽ δι ἡξηεπὶ 

Φμοϊονά α. Ἐταίναιις ὅς υ]ρλυ Δεϊεείμεν ταμα; Ππρηϊβοατίο 

εἴα δυο γοῖρο σοπιιευίτ. (ἀπ τῆ! αμιὴ ἐς τε- 

115 ἀρίτΓ. αι οὗ σα ετἴαπι ςααΐλαιν αὐ οι} ἀιοαατυγῖτα- 

ας νει ιτα ἐς] ςρὶ ιοά πιαίοτοπι γοὶ ἰπυιτῖ]ις σοπτεπηρτασι 
κολαγαῖ : ςοιπροίτο τἀπιοῃ ν[5 το Παρ! οὶ, ἔσυςτ τη Ης- 

εὐ Βιφογατα ογἰρτς βίοετς ἴξρς πεοςοις οἴκ. τα τὰ Εταίιι5, ὁ, 

Ἴς φιγοί,13. σοηιοτεῖς ὁληϑῆναργε ργσέἠςίαξητι 

“ 

1 Ἐγὸ φηλίενν ὑμαρε 0. ἐγὸ μὴ βατῆϊζω. εἰ ({ νοταειιαι 
᾿φιοάάαπα Ἔχ οπηρίατ [ςαμλτίς , ἰὴ ημο (οτ ρτιτ εξ, μὲ οι) 
Ἐσο σίτων δαρεῖνο, διρμλῆσας ἀυτοπὶ τὸ ζαπλίζοιν Τιηροτς φυῖ 

Ἐγὼ μὲ βαηηίζω ΡΥ ὕδατι εἰς 1 Ϊ 

Ἴδιη νεζὸ δεΐδιῃ (εοιεὶς (4) 10] 7άπε ἐρέρν {ροωγὶς αὐ ΠΡ. 7.9... 
. Ἂ᾿ - ὑκρ, ἔραν κ4, 6. 

τλάϊεεπι ἀτρογῖ ροίτα εἰϊ, Ὁ μη- ἜΗΝ ατϑονηπῖ ἴα » ; 
ηἷς ἰρίτωγ ἀὐθοῦ πο ἔξύεης ἔτυ. 105. ΧΟΥΝΗ  πεθυαάῃ Ι. 

ἼΩΝ ΜΝ μας πο {τοῖν {[τιφέϊεα ' 
ΠῚ θοπυπι, χοἰ, δὲ ἴη 1. πων εχ ίμιν, Οἵ» ᾿ 

δηξηλ ΕΤΟΠΤΙΣΝ ἐκ μορι Ή ΓΗ. ᾿ 
"δ ᾿ Νε πη ἢ- Ὁ 

Ἐχὸ ψυϊάοη; δάρηζο ἔμιι φιἀξ 
Ὑοΐ 1 αφμα ἐμ ραγαήξοι- ἃ Θοο (Δ-ὶ Ἔρο υϊάξ θαρεῖχο νοϑ᾿ “οἷ α 

404 “δά τε ρ ςεητίδιη : ἰδ νεγὸΪ[ ᾿εἰανπ τ ψν ἀμεοπι ρο πιο ἿΝ πο- 
αὐὺς λα μενον Τὸ ἐς ἐς, : [ΣΠΤΕῚ 
461. ροῃὸ, πὶς νοηΐτ, να δου] Ἰώμέννησἐβ » τέτον πις ΝΣ 
της οἰΐν συΐα5 ἤθη (υηγ ἀΐρπιι Ἴ Πη8! π0ὴ [{;πὶ ἀβηηα γο. τὴ. ἐς 

τῷ κ. εκ Ὸ; «αἰξεαριόμμα ρογίαγφ [}|6 τῦι αὐἀονιεὶ 
υιϊ (οΙεαϑροτιοπι ὰ Ἰρίς νος 04-} - γο5 δαρεῖ αϑὴξ ἴηι δ ρίτ|- {ἰγὶ ἢςτό- 
Ρτίχαθις “δρίγίευ ἔδη ἕϊο: δε ἰρηθΐ Ἐν {αρέξο ἐν ἐφηὶ ἀὰ εἰ δεά 

ὃ - αἤπιτροη- 
ἀᾷ εἰ πά ,. 

{1 φυυίη ςτας, ποῦ ὶα νοῖιι5 ἐἰτ : ὅς ἰλῃ ται σα ρ νοσλῦα- τέ. ἰρίαπι, 
5 1ὰ αἷς πιιηςν (πγραπιιν, ΠΗΠς Ἐςοἰείς πρρὶς βαυαϊίαγία, ὃς ἰὰ οἷ αἀ 

τς ῥγοῖδάς ΠΠἰς 1ρῇ15 ππαρὶς ρἰαοιηθε, [4 ςοπιιίπεῖς, αι (4- ΠΡ τίβαπι 
πιοά τγλϑὼ ἀορτομεπάμηταέ Αἰ τοῦ ἰσχαιτ, ϑογλαν φιὶ τὸ ταν Ἔλερ 
Δρᾶς φἸπὶ 1{{|5 πηα}15 ἔπι ἀιὶ Ῥτὸ Λήρε]ς πο 8 [αχίσλας ει οἰδηι στη 
Οξηΐοϑ, δ( φιῖθι τεϊρίο εἴ Ομ μια Μοάιλτογεια ἀρρεῖ- μοὶ ἐχις 
αγοὶ ἵνα ἀς Τιηϊτατὶβ νεγρο αἱ πἰπηὶ (τ ορίποσ ) ἀι-, ἔμ Ἔρα-. 

10 ὑΐταπς αυΐῃ {τ εχριιπμοπάϊπη, «αὶ (εἴα 1 Ἴλεικι στο άεις ς- ἈΥΣεὴ 
᾿σπιδείεμλης Ῥτοῆϊεη, δοάαρο, ἐοπβ ἀσιητίσες ΠῚ» ἰνοχπίμι- ΤΣ 
θὺ5 [πὶ σοπβάςητίληι τοι παιιαπὶ5, Α γ47.4).ἐὲν ὑδάτι, 194..16. π 

Ὁ Ναϊρατα, 15 ἀ4ηαν Ῥγαροίτιο χάάϊτια εἱς (ε δηπστᾶς Ετδί- ὑσέξι,ς, Φ' 
τῶν εχ Ηεθέχοσιαν Δ ουῆπα, ἀρ υος (οἰ μίοος Ὡ {ὑερ}} γι. 1. δ᾽ 

ἃς ργαροίιτίο, ςαπίαγαπι οπιης ρ εἶτ Ἰπίμι, ἴσχε ἰλισας “9 Ὁ 
αἱ πη λ5 ἑῃτεγάϊηι νλάοτις Πεῦτγαιδασς φαλιη νου, ἴτο5 Ὁ 
πληρο! εἰς, ρταροίτίοποπν οαμίτ,, ἐλρ.3.15, Ηος Δυτεμι 

Δηποῖδιι, πε ααίς ἰῃ [ἂς ἐψέιι: νἱπι αἰϊφιαπι (θοε ρα- 
τάγεῖ : αἰιϑά ἃ νάσατιν ΠΟ ρεγιλίς 4ιὶρασγος μοι μι. 

30 τὰηξ τὸ θαρτίτατος » εἰἢ, ῥτοτἧμβ ἱπηπιοιράηίαν, κα υτὐγε- 

Ν ᾿ Οὐχον ὦ Πος ΝΠ} δορά γεψίο εἰγεῖ ΤΖονάκηδ. ταί, Τ᾽ οιπή; τὲ ἴο ννά δα; β'μεδνμα 7ογ- 

ἱ ᾿ ἡπθλο, πος ἀμηῖ, ἐἰϊομήμνια Ἔχδρίατία δἀζαην ποταμῷ 9 δυιυϊοιδιιαιάι: 
μιορίείοα ταῦ δυζοια ἰῃ Οτςοο γῆντοιτα,. ἃς ν(υγράτιιν ἐοπτϊηοἠῥρτο ςὔ- 

: ᾿ἴληνξ [)0} ἐρηῖο, αὐείχωρρς οὐδ ἰάοπι ναοῦ φιιοι αὐρικειμῆνη,, 14 ς[ξ οἷχ- 
ἀτοος ΝΣ ἡ ̓ οὐμαϊδοςας, φο νοοαθεσντίτις Ὑ᾿ Πἰμλιι5..Ὁ 

εἱ ᾿ Ὁ Οὐδ, δα ἱεβαης ἴς 6 Οονβιοος ρβεζταιὰ {μεν ἐξομολογνμῆμοι τὰς ἀμαρτίας αὐ δἷδ', 

' . κι Το βρις πιό- Οὐμπξτονι ροοσατα πα. αἱ Ἡςρτοὶς ἀιοππτις φαὶ (ς “πιοάὶς 
τ “ς ᾿" σαα- οἰπμίθικ ρεσζάϊοτος οἷς ργοῆέσηκιιν, ὃς νεηίλιη ἃ Ὀοὶ αλς- 

ΛΠἧ 

. ν ἴω ἱσποῖη βοὴ 4]105. ἀἀρν! ΠΠ} ἑἁ πιυμτι Ὀλρα πιά φιλμι χοὶ 
ἀοδιτιμᾷ ρ᾽ ατυῖτς τοπη δοίης. ρεσοατογ (τὸ ἔς ατηρίςεξὶ 

᾿ κοἰτατοιτιγι αἱ πο άί στίαιι ἐξομολόψησις ἐπ γεῖοτο Εσοίςα 
᾿ ᾿ ἃ «ἀτοοαμιςι ται γεθαταν. τ τινης δαέσιπ ρεσοατογαι 

ἣν ᾿ ἐξομολόγησις δὲ ἐξαγόρδυσιςγαις (Δι έζοτς ὈΠτάτοο) ἐὰ Οοτο- 

"Βα α ἔοι δὰ ἐνάς τλιταλε ἔππτ ροητο), πσὰς Ἰδαῖος (ι- 

ηἰς εἴταν πο {1 ποίτδς ΜΠ] ἀϊογίταςα ἐλιι4 λάνηἰτιστο ἀἰοὰτ 

δαῖὰ ᾿οηπιουγἤσας αὕςς οπιμιας Το τιτδ.2ι. 
7 μένοι ες Ρ[ μεν [αἰεγπολλνς ΠΗ δ Φαρασώων, Ν τΐρ. Μηΐρος 

τ μιν [πουμη τας οἵ ςουλιιίἴο,ντ οτίαιῃ ἐροεν 
ἀίλμν (συμιτις δ] νιαῖν ΠΟ Ὶ ἀχ τ» 22ες ενκενσε ἐανηπιγδον- 
ται ἰαπαγηη 1). ΠΙνατ  χὴν ἀὐπῖς, νείς ἤς νοσαιὶ {πη (ἰς ἔτι. 45 
τ νὴ Ππηροίαι ἐν, δί ἀοίετίμα; ἃ ἐἀ! τ} ἴολα, Μογσστα μία: 
πον απο πα θιν αὐ Ναιγέχ 4 Ἰοχίςοι: Καθτπὶ 
Ῥοσμιν ἀνχογιας ἰοτὴμ Ἰλλμ Καὶ Βα τ λον, ιὐδ αν αἱῃν 

ταί χιοπος ἀορταπαγιμνο,αδιςέϊο οτίαπν ὙΠΝτῶ ΔὈΓΟΙτίο - 

ἐρῇ «ιοννοίο ὝΠΡΩΝ τ ἰψανιιῖς ρους χ τυτῖαν {τις} μος. 40 γοίᾳ, Νὰ πε τὸ ἐξιον αὐβμὶ τὸ 

τα(μιιβ:, χα τς τον πὸ 

“ὐτέν τα νεῖ [λπέλιπνουνα ἃς πὐυμνάνειο [πε μέ γι εἰϊσηιμοι, 
νῖ "ἢ νοΐππι,, φαδ Ιοροιι ρόρηο απὸ ΟΡΥ ΤΩ, ἴαμα - 10 ΝΥ γμετάις ἐαπαπι οὐ ς οἷν ἄς Αθγάθαπιο {προταείδν γι. 

᾿ “Δι (εεὐοινάμιη (Πττ σπσηι Βογίμ, 8. δας (σμῖσιν. 

εἰν ἐοημτιματ “Ἢν Πὰν εϊπι αι τοβαη ΠΠὰ ρτοζατίο ἴμις 18. 
; τ Ἐκο νον αἰσασα κα αναΐο Ἰοίαρ!ο Ἰυλ». λυτία. 4. ὴρϑς ΙΝ 
{Ἰὸ νιτὸ κν Ἠεῦγςι (τυιρίου νιν οκοτοϊταίνο, να ἥς ἐνέλι 

ἷ βιςτ τε 1 μεν σθαι ται οι ρεοἤτονοηταν ἐπ [γιαρομλμ ὁ 
| , ἮΝ ἡποιϊαιμιοι αἱ μάχιμα ράτιιορη, ἑοτανά, ἄσςει αἰλιν ςῳ- 

Εηφοάπος, Φ γαηιον ται  ἐγύσόδειξιγ, Ὠϊςαταγ τὰ ΡΠ λείας. 
ὃς ϑαδάτϊιςαο» ρα ίοιττι φαὶ ατρᾷ σοῃοϊοπίθιι8 ἐρἤιβποα 
ἱπτογβιογλητ:[ξὰ τοὶ πουήζαῖς σοιηπιοτὶ ροτιὴς φιυὶπε ἀϊίσοι- ᾿ 
ἀϊ Πμάιο,ὰ οἴμα ἰροξταπάϊ ας ξονταίοι5 ἐτίαμη α-αχμαίοης 

25 λάήιζξι λἀμοπογδητ, παϊπυῃὰ οοτιὸ αὐ τοἢριςομτίαπι οοπι-,, 
ματατίτας ργοιᾷο ταπι ἀοογρα γορτομοινίοης, νε φαΐ ἤιδ ἰι- 
{πἰτία ἃς ροιοτς ]οὸ Βάιιοία ἰῇ τὶ ταγρόγοπε, κ δαρτίπια 

“Ρρτφραταιθ, ιογιπὶ πηᾶρπα ρὰτα Πἰ 10 ποῖον οια το, απὸ 
21..ς. ἄΡνεηλοι βραμῖε γύπιδήξε, Ν αἱ. ποι βταιῖε: ντ νἱ οᾶ- 

᾿ᾳ εἰδ(νυάρίς οχροιμ) οἰαποι Ἰαδισαις - φασι πμ] φιπξ. 
γίάουιτ ροιΐτας ἀἰ ἰςπᾶ ἂρ μος ἰοσοιΝαμι ροτιὰς ἀπὸ τα ἐπίμ" 
πιοάϊ οοπιροίιτς ται θιιῖταν παρ Ϊ 5, Δ τονρα μα γε πίο- 

ὐτίοτς ἰοςο [ςἀσμιίμι τοί ροξτμινμάς ἀσόδεγμρ ρτο «Ἔγδο. 
ὶ 3 Ὑμα,Π[ἔς.4.π|. 4 ἔμεργάγ τῆς μενούσης Ἰτὰ στέαιῃι ᾽ὰ ἀπτίν εἰεὶ- 

τς πιγ!ζογὶὴς ὦ μυνκ νον ναρ μα, ν [ἀγρασλταγ τ ΄υληι ἡ τπὸ οοάϊες {μττῖπο (οτῖρτιπι ἔς γορεγ [ὁ -ποίξαταν Ἐτσαΐπφι 
ταῖηςι ἰΐοοτς πιαΐαϊς νενρηγαγψιαῇ [ΟΠρτῇ (ἐφ μελλύση ἐλθεῖν 
8 Οοιμμοηεμεος, τοβρί[ ωμμαὶ, ἀξίνς τῆς ματανοίας. γε (Υ 

Ἐταῦι, γοττ}Ὁ) Ομ ἄμε εαμε γοβ μήθ αν, παρα πονγοις σῇ μιτά- 
'ν» Ῥγορτιὸ ἐς σσαάϊοίτιν φιούς- 

αιαλν οἱ ροράοτιϑ ἃς διά νι ἐελυβαιίοως ὁ μὰ ΠΣ 
ταϑίους (ἀπηρτὰ, ἐπ ψι ἰλὰχ ἰληοςοπι δὐἀάιοις  ροπάεη! α- 

; ' ἐπεὶ οὔὐλην ὅγ 1115 ἱμτεγρεος τε(ιὰ (οι - 
“είς νοὺς ἀ γεν Ἡοθτιπ {{εὐνανα 1 ἀσάι(τα, οί [ρυλι. 
ΩΝ ΟἸΤοιδο [Ἰς χυοψιις [ματιμῖς ἀγρίης ἀσοὶρίαιγ. κς 

τὸ [γΓνέλεεν ἀϊρη] μαιμτοιτία( γε ν οἴῃ} ἐμτοῦρΓοϑ «σπυςτιμ) 

νἱχ «ΠἸτον ροίἴος ἡμιο πο! «ιὰτα σδιγατίο Ρειμτμ5 (ὡα[ι,Δἰραί 
νἰδοιοςτ ἀπτοτιπὶ ἜΠῚ ραπίεσαι, 

9 δεμδ γμιπεελ νοι») ἐβεσάημι, καὶ μὴ δίξητε λέγνιν, με, 

δε ς νεϊ εἰν ἠϊΐιενο, Εταίηνιον Ν εἰναι πιονε ἕπεο νε ἀίφαδδ. (ῳ- 

τουὶσι τὸ ιβκνγπσαιο ὁ Πρ Ποίϊον πριν ῆταῖ γιοῦ, Ἐν 

γυΐμὺ ἀνοιτνν {ονμένον τ ποηθς Ῥατανς δὺς Εχιππατο, που 

ἴμιοτλ.40.51, ξεν 13,1: κῇ αἰνι {οὶ ροῖ ἈΠΕ Ρ Ὸ 

4 ἁιθθν οἰατίοπειι μετ ιλάοτο, νοὶ δεν ὡς αηυσῃ λοετοή!ς 
αι ιλμη ἀοοίριταν ΡΒ]. γ.4.,ὅκ Μανοὶ 10.452. Δ41ις δάδιάι 

τΡτθιΣ 

τιρογάϊα ροταπῦνε Όλη. 9.2,8ι ἀσίποορτ, Ἠίης ἰρίτιγ ἀρράτετ 30 τι Ἰορ ΤῸ ὠπηδνιξεν. γα ἴπιις, δηδηιοιβτανιεποιιο νουαθμίο, τς ---οτ 
ΕΝ ε εἰ φιπίπος τερτὀδοπάσῃς, βαρ φαμὶ νοδιηηλ ληαιμτ,οχ Οὐα-. 40 ϑους ἀμτὴν μέγιζον ζ τὸ χαίρειν οἷς δεῖ.  Ἐχφιθ5 εχ ιῃρ!1ς 

Ὁ ββιοοεέαια, ἐς ριυωτάνοιαν, 1ὰ εἴς, νε γεβρήεατις. Ἐχιογπιιτι δηίια 
Βαρεπι| πσησπι εο5 Δἀπηοπεθας Δ τοπίρενια νλιά δι ἱτὰ 

ἀοίλοοτς δέ Μεῖρευς, δὲ ἃ γοτθο διώαι, ἀϊετι ἀμποά Ργοβιθ- ιυλάςιῃ δὐμιοηεθαι, νὰ ἀαῤιτίοποιι λα γι ςογρ5, 4ιο 

ἀπιπὶ ρεῖετς ὃς (αγπεγροῦς ἀςοίατατ, νῖ εχ ἐΠΠονβτουίθ οτας.,͵ νοτιῖς Βρπῖο ἀπουίτατ, ὃς ποις μείζων, νοτὲ δὲ ἘΠ ΔΟΤΕΥ 

. ἈΠ νεγουϊο σουξαιῖ; Αἰ σκὸς βαπίξῃ, διωῦα δὲ τοι καὶ ϑέμιι ἐφὶ, 35. 1115 οοἤρραγες αι Ἰοληπὶ στο άεγοπτ. Νιυίρατα, 7νι ρα πη 

ἴῃ ἀπο ιαο ἄϊο νῖ ἀϊιετία ἀϊπιηρσαμητιν. Νεο ἀ[1 οἱϊ {μηϊ- ἐεμεϊφηὶς. ψαίπιι ταδί ες οουιιοιτοῖς 4ἀ ραηεηείαηα, ΝΠ ἃ 

βολτίο νοὶ ἼΨΡ {}ανιαἼψιο νταπτυύν 5γτί ρτο δαριμᾶτε, δοηίταξ, εἰς ἃζ πριν ἰὰ οὐκ, 1ὰ δὲ Αἀ, ἴῃ (ιος ἀϊςοπάϊ σοπεῖς, 
Ἰυϊίλπιι5» αάμοτίι5 φιιεπὶ Ἐγιιά τἰδιεμος ᾿ῦτο 5 (ετὶγίς Δὰ- εοάεια σηξι νίιτρατὶ, Αγοι. Επὶι.2,, οὐ γ μικρὸν οἰρ τὰς ορά: ᾿ 

ἐυλίηιις, Ρεγβιπάετς Ἰητογρτοίατι" οι πὶ σουήτατεηι Αι- ὀ ὠΟἔξις εἶ αὶ κακιῦς χαίρειν, Ἰτςπὶ Π|15.10., δυκεῦ δὲ καὶ φρῆς “ἕω αἴ ν'- ᾿ ᾿ 

τ «νοὶ τὸ ζώειν ἀϊξατατ,, δὲ ἥαθπι τρσεπάδ πιεγρληταγ, Μα- 

τοἱαιίνα ἰυιε μα [ς "αδεῖ, νὴ πο» [υἷοαε πὴ τὴ [πογαριθμῖο γέρε- ἀρρατςῖ, ἔς εὐπάςσχῃ γέγαψας ριςροπεοῆξ ὀλρ! (ει ὑνδ 

φογαοπὶς μπὲ, Οαλημῖ5 αὐτο ποὺ το ἀμαητιοομη- {4 4 ᾿ ᾿Εὐϊλην] ατίηὶ (ςρ (πιὰ νταμτιτ ργαροίβοης ἈΔ: νέ αμαπὶ 
᾿αιεΐαδοτε ἢς ὁπῖπος πιματς ομρίαπι νι ἀ τὴς δα α8 οςα. ὠἀΐσμηι αἰϊφα!ὰ ςοπέξττο ἀὰ νἱτᾶπε δοιτὸ ἰταηβρεπάνιμι, ἃς. 

Ἅτην » ὃς Ὁ ἐπλυιὶ λογομοχίᾳ τᾶδι ὁσττὸ ΔΟδοτγελπν απ ἐπμ τὰ ἡμλήϊα, Τοεγδητίτ νοτὸ ἀἰχίτ Ῥι μος ιεῖς ἢ 56 ᾿ 
υὴὶ πιαχττηὸ : ταπῖς ἰος ἴοοο ποι ροίπιιπι ἀϊνπιη τε χιιο- 45 ἐασπδαι : δὲ ὈιήστΝ τὶ τς ἀφ ἰὴ ἀγραπιπταμα. ϑούγιάς- ᾿ ᾿ 
τυηάλαι δἰνφιοίαι»,ις ντληάπι ἱπιγα νει] ςοη Πτοτοῖ, ΜᾺ τὰν ἱπγογάμπι ριαροἤμοης Αά γεὶ ἰμσιμοηδιιπι νεϊ αι 
ἰρίαις (χιιογιμη ρτίηςςρς οἷ δεδαβξίλμυς (αβς 0) Βάρε- «βΐαεμ5 ροτίας φιλέη οἷν Πρμϊβοστ!, τάσις ῥτο σαβοις 
χαράϊ νοτθιμτι, (αιοά φυϊάδηι,Πι νοσαθυιίιι ἐρήμη ἐρδέϊο5, . ἐοτιπι ἰς φαῖριι5 ἀρίταγ, ἐοι{ιβοταλάϊμτι οὐ νεγαίπεςριο- 
τοίροπἀει Ἠοῦτζο ἼΣ0 [αὐ να] ροτίτιν φνὰπι {{Π {νπού62}) τατίο πιᾷρὶς φοπιιςηίαε  ἤΐσις ἡμθτά σἂρ. 15.4.1. οἷς τὸ κορυγμρι 
οἰϊπι ἐπ ποιὸ την τογίο νίαγρατυιη αὶ (λοτὶν (ογ ρτοτάνεις,τότ- 407 ωνῷ ποίϊτῃ σομιοῖζοῖς 25 ργαἠιοιοηεηι, [ςὰ “ἡ ρναάίςαιῖο- : ; 
ας ἐδειηὶς ρο(ἴσα οἰπιύνπι Εςοϊοξατίηπι, τάς οουίςηῇι, 
ολσ νὩἱ (λογαιισηῖο σου σογάζαμη , άσο νεῖ να] ρατίλ ἐ- ἣ 
εἰάπὶ ᾿ ΔἸ “πλᾶτὰ οχμπίτιη ροπὸ σαμεν τε λλίοτι, δὴ ἴοὴ τς Μιήρατα, δὲ Ἐταήπισν (ὐνὶ νονεώνης δὲ (ηἱ Ἀἰο τ) οι 
ται τοιγῖοῖς ἐπηπηιϊάτο, νὰ [λυ ληαι ὃς ΑἸ πο πάι δέ ᾿οὐϊοι.. ποι ἐς το ργαΐσπε οαιήταῦ! ἀσαμε νςαζινιπι ποῖλῖ, [τἀ 
νοολδιο,, νἤτατα νοςς βαρείζαμαι δι Βαρείμν υναῦ! οἰ μπιύ- 55. φυ ἴλαν (τ αι γἱα, ἀταας αὐρὸ ρεοχίπναν, ἀἶφίτο ςοπληιοα- 
Ὠλῖα δέ ρτοβίμαια, ντλμτατ, Ἰλο ολτὶ σουτὸ ποιϑμον, 40 π6- ἰἰγαμίς, δε ποι τοπιογὰ ἀχὴς ὀπίσο μουν ἐἐ οἵ ροπς ϊορο- 
ας ρεγροῖνὰ τοῦ (σοιονταμν λαμ ποτίτατο σομημνοισηζατγ τας φίλαι μετ᾽ ἐμὲ, Κὰ τας Νὰ ἀς Ομ Πἴο νῖς αφὶ σοττῇ ει, 

αὐιγτότες ἢςς Ἰοηιοπάϊ ἔογιημία, 4 ΟἸβνενΐε, ὁ ἐρ ἊΝ 

υῆις υοιίάϊαια νιρὶ σοι ιοιιάτης ναὸ Ἰοψαςπάο ἀδιςις νὰ ἰαπηνψιιοα δὰ ροτοιὰ ἐρίμνη ατυϊνεῖ γηφίσητο, ἀιαϊις Δίοο 

ἘΠ Φοϊμηξνι ἐρουοκὴ ἐκοῖς ράκοῦς απο σατο ἀτείμπ θὰ: τογρο ἤρ} τιν Ἰϑαγρὲν ἐπι πότος Ροτοίζ εαιπὸ νος ἂς ἀιὰ ἀζα 

ἔλεε το ΠΟδΌιιν οὐννηον σοποσάμοι ο νος οἵ γ ντηθις ΘΒεῖγοίογει αἱ ἐριιαν μα] ατὸχ ργαβιοατοις ΠΙΤΙΣΤΙΝ 
[9] ηξρ νῇα δὲ ορτίηια Πὰς ρος ἀοτιτοιμαιαι μα τοιθαιι Αι δὲ πισάδίαιουνν πνιθια ἀρννοι τὶ ρατο λέλίομδ: αια ομλΑταιο ; 

Νουιις οἵδ αν αἰ άιοῦ νετογαμι ἐπ μησὶ ἁιεἰνουτἄτοι ἧς αἀὐχὶς ζαη σφ μαγοτοροῦς, ρουὲ[Νν ἠμλαι βαύίξά. “--΄ | ' 
εἰ βιατοχᾶμε, νοι αιδὰ γρήλμην Ἰπηροηίοι ἀἰχεί ρτο θὰ- {ἰάῥον,Ἰε χμρῤννρρελ δϑιωματώτνρρειν δι ταί, βογη)ε,τςέγὸ μὶ- ἡτως 

Ὥ ἔμενεν » δὲ Τοτια παν αιούίμαν ἰοοο ΟΜ ιν δεηας: ὠὀέιίοἀ τλριτη φιΐά ρτο ἐσ χψην ρὲ ἀνώοτς [οἷςο ψαϊογσείάιμ- 
« ὕτοπιριο Μοάϊατοιο νοκάι, ἴω ψαρα ἐ]Πἰν νοτοιθμ ψια- Φεῦ οὐᾷ ἱσανον, ν απ Δ ροιλιν φυλαὶ βοτιξ ἔμ ἀμ μεθ 

᾿ ! Ν ᾿ | Ἷ Η ᾿ : ]ἅ ! 

ἐ 

μοην Νεααε νοτὸ ἴνας ἀπηοταῆξ ἘΝ υφιεῆι υ τίς οὐ- ἐς Ὑν τ 

ἘῚ 
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ἘΥΑΜΝΘΈΓΛΙΥΜ᾽ 
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τ τ 1. 
ΤΩ τὴν 

᾿; ΄ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΆΛΕΥ͂Μ. ᾿ ἢ 
“Ὁ - (Οἱ, ἰρθδε Βιιζαν, Ζάρμενν. “Διὶ (αὶ Ἰώβ ἰδ ; : 

ἤν ον ΠᾺΝ χρη δ ἰμνοφ. τ ἃ ΜΠ) ἀμ Η3. δια (αἱ (αἰϊοσ) ποα ἰκέμε (αἰδοῖ ροάδα. τι ίς, ἐτνιν το οφος δ : 

κατ ον ἐς ἀμίδα ἀαΐμα { αβζισ ας ἀςςοπιιπόάλταν αὐ οι ἰᾶ ᾿ : ρεάσπι ὅς (αἹσοιτπὶ 4ΠΠαμ19 εἶμ οἱ σαϊζοσ οἰ . ᾿ πσόί 
. 

ἐεο  ΥΩΝ ΩΣ νος οὔ χιώι, "4 τρίτη [ο, ὃν Τιγεΐμρι γί ὧν Κ(δΟΣ ἐς: ᾿ς χέβο τακε!ρέδαλὶ εἴ, ποά πποχ Γερἰτι. {Δ 

Αἰ Ἄρρν δ ρτ ΤΠ ΓαΤΟΣ ΠΣ ΉΩ τὰν ἰραδῦνη ν ᾿ ἸΔΈ 
δι . ΤΑΝ, ἀγα, ξ ἱ . .; . : - 

τς παβωο δ ἀνδρίας δομκοιμς στὸ τλκη να οι μετεη σαααυδ ας μῆς ας, πὸ σττ τ᾿ ΟΝ 
προροθον ΤΟ ΡΕΒΙΗΙ υὐὴ ἐκανὸρ ἱ τοὶ ρταϊκιπάα ράγοηι ἤφμιολτ,, ὠἰπιηραπι ςηίπι ἐ{| ρτα οἰτίοποηι ολ{ιϊ 1 χἰρ ες γάῃ : [εκ ταμοααΐ Ἰσαϊοις πορὶ ὀλίγου, δὲ τοιηριις ρεςτεσὶ ἁ ἐα πλσίδεπ 0 δί ΠΟΙ ΕΟ ρυ ἢ] νίϑρ ς91 

το κπος ἴϑο ως ᾿φιοπιοίο εἰ; Δ ΟΔΠΕς ἀιοιπταν (μεἰςατρ , αιογιπι ΔΟΛ ὅ ῬΓΟΡΤΊΝΙ ἰ ἰδεῖ ἐν ϑδαδνλξρα ἸΛΒΤαπαεπτῖς ἐξξαι Γιά ἰηέτλ,.6.29. 4) " ρας ἘΠ ἔην, γμ ὅλα ἀκ οῤίουε Ἀπιείμν 1} ΡΓΟΡΕΕΥ μον ἰεβὲν ὀ
ούτἢ δι 

Πνρο λον χροφὸ νίεεβ ζα ρος 4 νίξειτς 5 Δηϊπεὶ ΠΝ  μοκτοὶ Αἰϊουὶ Ἷ ἀβο πη 0}: ϑεοτύπεν, 515 ΘΗ ἃ απ τε α τὼ ἢ ΩΝ ἘΝ ηδίω, ὧν πη. πΝῚ ἀξρνηον [α ΑΣΩΝ Αννα ρον ' αἰ ταν 

αὐος ΤῊΣ ΟΓ5. ΔΓ ναι ἱ νεῖ ἰιλεἰπὶ, Ῥεῖ ϑρὶγίταπι δατοπι χηξὶ Ἰὴ ΗΝ : ΣΝ αὐ ιιραιάϊλειις ὡςν, Ἐβό νογὸ ρατο οὐμι}}} τὰ Ἔ : ος ἰοοο βεποτα ἐὰν ἀς οαπνιὶ ἰμι- 

ἐν δοι  ρρρβάμβαν (δά οτίδπν ἀμί ἀραὶ ἤπε φαῖοιι αἰϊαυϊά ςοπιπιῖον 
(ίησι δκρε Νἰξίταηι ἀμέδην ἐἀμιέϊαπ), 1 αἰξέι μὶς ΝΣ ἐὸν ἐξὶν ἐδ ἐαπβοπάια Το ΣθΜγεα ἐνεϑοκαρίυδοῖς Ἰερ μπρίεπάα ἢε!οαμιμτας,, φιλῇ! ἐς τπάπρτς Ἰολπηὶ δι [δὶ 

Ἔν πε εὐταὶ δά επμάεπι πποάϊεπι ντιητας ] , πίηρι Ὀαρτὶ σθιιπα ἰαζογίοτεμι δὲ βρλγίταἴς πε αῦ οχτετῖ ἮΝ Σ΄ ἀμαον ἐν οἴἴδ ἰμπῥοπάσπι, ΤΟ ἧι ἐκιθέείαν, ἰὰ ες ὁπιαία,. ςοἰαδλμπιβς αγανὲ ταπίοα ἀιβιδριιση δι πὰ ΟΝΡΙς 

δ θα σοί Δα Ὶ ϊ τ νοῦς ὈΤἸΝΎΓγ-. 4αὶ ςἢ ἢ] ἴὰς ἴσηῆπι 5 ἡ δοῤῥλον) . δ6 «ἰδ πόϊετο πιιπετὸ βιηροιάο πιαπάλελ, ΜΙ σαίηι : ταπτου ἀϊτἀρυιςηἀλιιὴ εἴτ, φιοὰ ζμγί- 

ἐν δτ το ον ἐμᾷ ς Πρ τῖπλα τφιαοα μιαυά (ατὶς [οο 
ἀπ δα! ἰομφιας Πρη! ἰτ νὶ δ ὕπι 5αογαπιςηταῖς μος ἰοὲρ ἱπιξ]]Προπάι ᾿ Ν ἡμμις . Μιδιις σαίανα» ει Ροτίκξηἰπιὸ ρτο πὶ κκῆ ; ἱ 

ΟΣ ἌὐΞ  ἘΥΠΕῚ ἘΟΕΌΝΑΡα νάθο Γαδ [ ρηϊῆ- [μογίτ νὴ ὅς «ηοαεία ΟἸΝΗ ΕΙ πα Υἱυϊ ςαπεὶς δὲ ἃ τα βαμποοντἀαιὰ δαρτίξαγθε οχταῦίλε, ἂς πρα Ομ δ ΡΟ. δε Κἰεῆς νει μοϑ Ὁ γμίιίφμς κα 

κου μὸν ον φαρίοῆς γίαϊροτι τ ἴτλαμο ςοπαετεί τα ἐχα ὄξος ἔκήύστιιπι 10 τὶς, αὶ ΠΣ φΥἹβαπτὶς δὲ ἰλπδιιῆςλη- ὁ. ἐ ΛΥΥΜΗΡΝ τερον των χἰξχυιθντ- ποπλρο ὃς ποτα 19 ὃς ὁοὐαπλοπιλλιν Ἰερ]ν νἱ ποῖος 

ἀὐ Ή ΤΈΙΟΠΕ ΣΑΠΡΟΙΜΕΣ ͵ ᾿ 10 εἰ: : ἢ ἀπιὸν ὙΗΝ 9 ἀμέτοτοοάη. 4.Φν 564 αὐ ολοεπάυιῃ τ ἢ, “μοηδιαγοῦ, δαὶ 1 ἱερία νἱοίατα πια!εἀϊξειο- 

νὴ τς ΣΤΟΝ οῖττ ἐπκετρέξτοια ἔδαμιμηις ἐμῶν μος ίοσο ἐγ : γαιις ρὲ ϑριἰταπυ ἀπέταπι οτοἀεπείσις ἱππαυάμι, ἤς ΟΥΕῚΣ " 4 Η χε ον "πο ΠΠροταγοῦ, 'δι},4.4. δὲς. 8} εὖ αἰϊόνῥιδα οΥἰτὶ ᾿ 

τ ἘΠΕΟ Εἴς ᾿ ἵ ΒΟ ᾿ ας (ΟΧτοΓον ὈΑρτ τίμ Ι ! πὰς : Ὁληβμπι πο, [4 ποίπρὶ οαυπὰ Ε. ἱ ᾿ ς ἰῆς, νεὶ ἈΠΟ ἸΕΡ ΤΕ οἰ νδαπηοι το υίειρι9 

ΕΞ εἰμα ἰημλ εβνδι κΟ στα, 40 πιοάοειϑαίι Βα ἀιῖο ἰμτὲτγ λλυμᾷο αν Δολὰ εν β τμ ἐς ἐρα αι θ ὰ φορ χϑνο ᾿ ΓΝ, ον! " τῶν τον Ὁ ἈΝᾺ ΕἰκοΙθΙε 9 Ρἰπβιῶς νεϊβιυχέο βράιοιμνει δχοῖ. ; ᾿ : 

ΠΥ ἐη ον ΤΑΣ . δὲκμεμμμμόγεανἱκαῖρεες -ἀξιῆοι ἈοΡ᾿α ιμ
εαρ δι μικόναιίς φολεν φώρ ! πα τα “νὰ ----- : : δ ννν, ᾿ 

εὐ ον ο βμάνος ὙΕΠῚ ΙΣ "15. ὃς Χοὺς ζοϊοιηθητιπι νἱδεϊίςοῖ ἢ ἢ ἀλη - Ηὶ : λα ὁ ἵωσοῖξ αὐέδη οὔ ᾿ ; .Ν ; ἬΝ : 

εὐ φοὺς Οοτιβιφ) Ἰδόπευπι δ τμε Ἧς ρὸν ἈλΗλι ἡνε κὼ ἐπα Ὁ ΠΕ ἐΕ οηο δι. εἰιοιᾷς ἀρυϊοἠπιάμε) “. 
ἢ.» - Καὶ β αἡηιϑεὶς ὁ ἰησοις ̓αϑέθη δὐϑυς] 156| Ἐκ θρτίξατυϑ εἴμ αἰροηἀἰτ, 14] -δεμεζ κων αμβορι 16- ΟμρΕ ρα 

Κ γο0 ΚΕ ἤρς τ φισθνεε συποείνεσταν ἀνονσποιήσελόϑαι πίω ἐδτοιανγοπνλέηπε,. ἐΐ ἐενδμτς ἀὐ Ἐς εἴαλέν ΝΕ πιεῖ Ἠρε θξεῖς ν ᾿ ποτ ὑδατος᾽ κ᾽ ἰδοὺ, αγεώχϑησων αὐ.) - Πλείμι ὃχ δᾷυᾶ: δύ ἐσςς, ϑοττ) [ΠᾺν εὐρύν αἰερννάϊε ἀδ ἀρ δι Τῆι 

ὍΝ ἘΝ ὡς Σ ΠΡῸΣ γα ἀρηβίηες κά [᾿πνεβεινίαπι 
ὑωμενοίενείαηι, 45.- πιῇ ἐχργί ἰταῖ αρυὰ θῖν ἐν ΘΟ ΙΤΊΔΗΙΣ Εὐυαί- 

᾿ ᾿ οὶ δ ὀμνοὴ, 4 Ν, δὲ τὸ σιν μᾳ “τῷ Θεῶ!. ' (υπε΄ εἰ ον δ νἱδιε ϑρι πη ᾿ αδερὰ "Ὁ ἐὐεὲς ἀρεγτὶ Μ»: τἰαεῖρ αἀ 

τῷ Αἰτν ον ἀράν ὁ ἐξ ἀλη εἶ ψατδήμῳτα. 515 Ογατὶ νοτληξ μα [τίη οαφοφαΐθιις ᾿ς Αἴπια ςοηίξαξι : ἃς ἐτά οἰτατοῦ Ηΐ δε Ὁ ἙΟΟΙ ΗΓΛΌΡΙΣ ΝΕ διἰνοοσεὶ κδὲ Το π} ἸΠεὶ Δείςεμάεμιξ 4υδ! οοἸυῆν, εἰ κί, ἐν ὐάϊε δ ρϊένον Μείίαῖο. 

! τὸ Ὧν 52 οὐῖν ἀμιπταχαϊ οὐτεραπτατ, αἰ πολ πῆις ἔπ ἰπ ρος θιξτιμο θδδενο ες γνν τὰς ἐπε βου νορον γοῖει. ὁ , χάτο ΟΠ ΘΟ! σερονγ. ἐρχορίθνον μην ἀν᾽ ϑηνειν ἢ ἱρίῦ " δεὶ «ἰε(οενμἀονροην ἤβωε τίσ πάπα, 

τ ν: ον ΒΕΙΘΩ ἀρ δ δ φιοὰ ἐπί, λα ροὰςϑ γἱἀοἸςετ, αἰ. 20 ποάϊς ΛΒ βΐμου νο Ἴδλιτς ΜΑΙ ἡμῶπι ΛΕνμοραβίαιος “ .΄ ες 465 αΟΤΟ. -- τω ἽἘ ἐεητειῃ ΤΡΕΓΊΡΙν... γεοίεπιβαηί,, Θ' γοιεπεεην ΠΝ οἷς 

ΤῊ ἫΝ τς το τος Μρδητατ: ἀιμᾶς ἥδυ 4 Ματοπίο, Τ γυτνονα βεάμην νἱιουία) ν Ὀμ  ομι ὰ ᾿ΕΝ ΡΩΣ νοῦεπιν αὺς ᾿ΐο τταυβαΒ ἢ . καὶ ἰδοὺ ἡ δ Κ - ν ἜΝ Ει ςςςΟνοχ «ἀβιμ ὲ οὐ 5.41. } γγ} {πρὸ ἐρίη
ν. ἌΣ δ ὙΠῸ 

ἐπρον ᾿ ἢ Ἔρως ραν ν γεν ἡ πεμνι απο ην! ᾿ρατα, ἘΠ αιτςαι. - ΠΥ ΝΑ ΥΥΝΣ ὙΒΡΤῚ α ἼΜΩΣ ἐπλπιβει εξ. ἢς ὴ Ἂ ̓ Ὁυ ΣᾺ οἱ πρανων» λέρου- 17} ςθης  ΗΙς εἰς ἜΠΙυς11}ς λει, ἀπ ὙΡ ναι ἐν 5, φρίτιτας Ὁ 

ες τ {γα ὁ γιδαογδίαίς μος ἀΐοζαι ἰ βοημ5» Υἱαγρατιπι οτίλιῃ ἃ δαυθ τεῦ ΜΟΙ αφ ιαςεὶ. σαὶ 05: ΟΡΡῸ ταὶ εἴτα! δάϊς- ; ὲ στ (ὐυτὸς ΘςῚΨ 0.0 υδα απ ο᾽ τ ἀἰοξξυ 116, ἰὴ αιο᾽ οαυ; - ούν» Ηἰς εξ ἜΝ νειν. γταθοῖο 

; ' ἀν δι δοο, ΦΙΟῪ ἐἰβέανιμαι ϑκαιοημον 
(μυϊβσατιγ τ οῦ- Ρμ κά πες πε Υν ΦΕΡῚ αρτὶ ἐλμπι ἈὉ εἤεξιι

ι ἢ ώ ᾧ δ) δόχησω ἯΙ Ω 7. . εὐ. ᾿ ΠΘΉΠΟ 56 Ἰρερ: ω ἀνιοῖμμν, την ηο τονὲ φονα- φοίλταν 

᾿ πν ὁριπογλὰ; ςοι(ιεράίης τμήςότιπι {αὶ Δἀμεμίοη- 25 ποιπίηϊιπι πιξηῦ ἿΝ τως οὶ αὐμο νοὶ τρὴ ὅκ᾿ ΗΠ ιἜγλης ᾿ 4 αν 
. ΩΝ μἰαιψὶ, ἩΠΡΤΗΕ 

᾿ δ ταν α Μο πίμιῆι ρεῖρε ἰαυλες ςομ[ιἰξιιοτλας, 
γορίοης εἰπεγᾶν οι πιροίογον ἡκτβόμμη ΠΝ ἸΏΡΙΚΕΓΩΟ φρρουΐν, -Σ Ξ »ἐ Κεφώλαμον -ὃ' ΝΣ ΟλΡι ἵν. ' ἬἬΡΤΜΟΙ ω 

: ΠΟΟ,Ο,͵ ΤΟ, ΑἸμβιον (μοῦ ες μὴν οι ἑαυ Μείκαν. δ ναμις απ ᾿ς οὶ αιεερυημι ἤξε δελαν’ ἡκδίΑ ἐὰν τάρήρνοῖ, ἢ - ΡΓΓΟν ὁ ζησοξ αὐήχϑη εἰς τίω ἔρι-Ἶ 1}, τ ἀγαοιοῦ ΤΥ» 

ἡ Ὁ π΄’ “ ἐπιμ ει ἀφπιὶ Ἰοσυπη ἱηρτοίλιτῖ, οαϊσοουροιες
. τᾶς απρβττίτοτ, πλειδρ ρον ὲ νοζατὰτ ΝΡ ἰρϑῆς 4} αὐ Ριο. : . Ἐν ξεν -ἰς ᾿ ν᾿ πρβδμοι τ νος Τείις ᾿Ωὐδαθυφία} ε} ' ᾿ς, ὕδδάνο γῆς 

᾿ ᾿ 1. ων δ θαμα ἐπ τὰ ἴοϑ αἰίαυος ἐκ» Ὠοπλίηιι, σατ
α ΜΠ 5 οὐἰο- μα: ἀΐς Ρεηιςοοίτο 5 Ἔχ] λτ, (αἷς Ἠετ  ὐθομι 356; 

ἵ ' ᾿ κὰν ἀνθὸ τ ἡ ιυ ὼ ἘΡΈΡΗΣΙ ἴῃ ἀοἰεττιπη “ἀϑρὶ λυ νι “ιν ΠΡ ΡΗΣ ΚΟΥ 

᾿ ΤΌ ἀπο ρ  Ν ον ἰείδ(ν Ὁ ὅδὈλν 30 Ρἱΐο ἐπα βοϊρ γθει υἱξι ἴσαι γεϊνειοητὶν ἔτη πευκῃ - ΕἾ ΞΟ ναι ὑπὸτὸ ὀζαθόλου.. 
᾿ς Πτρἠταγοῖαυτ  ἀάίλθο]ὁ δ δ 1 ὑέρ Ὧν ΑΥΡ ἐπίμα, οαμήμιν. 

ἔρος Ὁ κὸν Ἔν ἴμς ρος λτὶς ἰοα, Ησάϊς αιιοαιις ἡ εν ταβοιϊ μαι: ΠΟ ἐδ ν οτα, ἐμὶτὶ ΟΏΓ55 μας, ἘΝ κι Αι ᾿. “εν Δ ἀξίποι ; ἐήδδν ΠΣ ᾿ ὝΡΜΡΑΥΌΕΗ ἃ ἰαδυίας ἜΤΟΣ 

ἜΤ ΙΞΞ ΝΣ ἀμ τον τ λυ ἀνὰ ον μονηνδν ἔεὶ ἀξεχαλδε: δε λμεας ἩΡΡΝ τὐν ἐΑΡλυ μρερὲν αν δῷ ἍΝ. : Και νηςουσας. μέρας προσ θοχοῦυ) ὅ. Ἔν αυι ἰοϊ παίει ἀϊος αυ8- 1} Ζεφοΐβ ἐεμήναίεε 4ια- ἡὐαον τὰ ̓ 

; τὰ ζοτο ςοηἤιοιογαης σοὶ ογαπς ἀοςαθιτιτὶ, 4) ον»- [ἸἸοα τὴ ΜΠΙΗτυληάι τῷ ον ἡ : ἀἸολτΙοηΐ Ειλησο., ὃ. ΝΌΟΝ υυσασσμ δι “τς ὃ.-.-.-...-..ὄ. ὺὺ.-ς-ςς--ε---ς
ς------ ᾿ Ὥ δι. νἱᾶ 

: : ἢ : ἀὐευρ. , Ἰὴ ΠΗ ιν άϊς ἃ ρας; (.: Ὴ ᾿" Ἐπ το τῷ ΞΞἘῃΞ͵ ΞΕ [ μα " ; Ἅ ΡΣ θοῦ 

ΓΑν ἈΝ ΡΝ αν εὐ οἱ ἩΝΝ οϑυρθιι Ηος ἰοζο βακεέζεν {παρ τατος 
ἰάοιη ναἰεῦ αποὰ - Πρριπηθι, διάφιμι, 4 Αἀὐπτον ας ῥγόροτν 

νον τὰ ἦς. ἡ. 0 “ἢ ᾿ς 16 Εἰγ αὐτῇ. τολπαὶ (οἰλίσετ, πουιαπι οαίτῃ ρέισάφιῖπι ἐπ.  εἰαγας ΠΙΆςεῖς δι ταδαπάϊνιπν εἴϊς, Οτέτιιτ
ιτοπι  νειῦο δ) δὺ- εὐλάϊαι ἐμ 

ΕἾ ὧ ΝΣ ἜΝ μά μλαρ τρδν Σλὰ νὸς ἧς πλλρῃὶς ο
ποτίδις ἀϊοατιοίποις 4ἴ1- 35 ςος φιῖδιις ροῖ Λαρτι ΠΗΥ αἰθιϊας δα Ἐν αὐπύρι (ληξὶ ἴῃ τ Ήδο 93 : ορὶο Δ (18 γε ὈΪν. ᾧ ἰδύ; ἀλη} εὐἱά δά [Τ

Π μοοβῖφ». κῷ νετθλὶς δ, δικία, ἐτοσιτος α π
ομὸ Τοβαϊδεηῖο τοροτικ; βὰ ἜΘΕΙ τ 

ΝΝ τὰ κῆρ πε θεβονν ΡΣ ὑκτ μϑοι λῦσμι τὸν ἱμάντα [ίμενς, ἰονηνι β- μος εχριεὲ ρυνμναν τα ἿΝ ἐεράζΕθ ον τπληλθ, ὃς ᾿βοπῖςῃ τοίοττι ροίοἰτ, {ι ἐφ΄ αὐτόν αξοὶρίαν ρτὸ ἐφινλαυτὸν, Δ ω-. οὐλιιπριβοατίοη 65 Δα τιςιῖα ἴμπι ἐχίρε
ἀς » ἀϊαμο δὰ τὰ ἄς ες, εὐπάξ 

ϑὸ, δα πὐο ες δ πω Μ “ ὰ ουϊαίμλοι οι: Οἰι ἀϊαπιπι 
πιά, κία ἄμα. ἃ θεῖο Αἄογαισ, ὃι ἃ Ῥλυο Ἀξζοτ.9.4.δς. ἤρνω ηαἰἰοά ἰὼ {ονεϊμίδοε αἰίφιος γεῦογρι ζοάίοςν Γ

ασηὶ νὶ ὅι εἰναι. «40 ἀρλτυς ἀοοὔπιφάαπάα:. Αἰιὸὰ «υτεπὶ 
ταιοῦτῇ οοιιςῖ- Ἰοῆέ πρᾷ 

᾿ Ἴ 1. ᾿ "ἢ βε6! ἡἰσε νι βαςτίσω ροίδὶς ξοτταίϊς ςουιοττί
 δι τίποτο, ᾿ οὔλάμα ἵροὺ “τὰ τοῦ (αἰτῶν Αὐκ ᾿ ἐμὲ ἐπ ΜδΙΕ  ηου; πρῦ ἢ : βΐμιϑ. δεάη θεχόο (εὐαιοπς' ἱπαΠτ

λτα ἐκ Ἰώ φηαιβς, ὶς τήν ρὸν ταίδῃϑ, δον τ ὐήμουλι αν ταν αιάψει Ῥ1. τόβιυς, 

ἱ δι οὐδ, κα τὰ 7ι.8ς Ολ 4, χιδες, τεῖρ θ5ι Πρ τὸ γππος νι) ἐβίμος {ριῦ, (εὰ Ἰρ μος 
πιοτῦ Ἰοξχίοαί αἰϊιιοιιεεῖι, ς(ἀ ἃς ἤος πιοὰδ Οεξοοϑ ἱπτεγάᾶ 

.- ὦ 
Ἦν τ ᾿ " " Νὰ ἐς ΠΝ "νὴ ̓κ ἐς : ἀπσὰ (εάχιοῃ8 Ῥατεῖϑ οἱἰδιεῖς5 οὐα

τίο Ἰοφα, ναὶ. {μιὰ Ἡξαιοί, αδεὶ σεφάνν οἰτουάὲτ, Οἰκοδερμῆ
σαι τὰς 

"δπεο τυπτπ  ππ’'τ-πττ’-΄ὸὖὃς Ὁ-Ἔ Ἐπ᾿ δτιμοΝαονας νας Φοια τσ μοῦ τρας Πι αροτα τα κοῖς 
ἐ Κδεδο 4.17... υ ν» 3 Χ Ν Ϊ . ἢ τ Φν Ὁ Ρ ᾿ ΨΌΝΙ ΞΕ ὙΣ Α ΡΣ : : ὡ ἜΠΙΟΝ "ᾺΣ εἰ δ) τ' “ 44 ἐμ ἶσα «ἀἰβοα, φοσυά Ηἷς εἰἰρουν ὁχηδὲεὶ [1- 

!|ΙΠΞΞΠ τῶ ἌΡΡΑ Ὡς ἀφ μὰ, χήοι ὠντέ,κς δζακα- ΤῈ ᾿Οἱΐας νετ]δογυῦ) 4} ἴῃ { ιν] Ὑρρλκε νομεϊαννιοη ὧν 0 ὶ πιειη οὐἢ με σα] Ἰαγίτον πμρέδεϊβονῖῖο ἀτοχαῆ ε Τσάπ 1.3
9.ε μοξειλ αὐ μεανκύ γον, γεάειία ἕεῖι ΠΡ ὔ 

ΝΕ | εὐμαρι εθλει τ ὥλωνα αὐτῷ" χἡ͵, σωνάξοι τὸν ταδὶ (μα, δι “ φηὶ ρογρυγραδί.} γιαδρ για, Φ' γενι ΑΝ γ᾽ Η κ10 ἐπίατῃ τοἡ!έρίαιτ Ομ μπι ἀαῖοῦ μό ῥα! ε Ἰοιπηὶ τθ!- - δἶπο ποιρίπιθ τοζϑποιματιμαι, ΛΙΠυμάἰὲ αὐϊτοπ. πιαυβοδεὲ 

ἐπὴν, ἀπο οὐτὸ ς τἀ ἡσοϑήειν, τὐσϊάγυις τᾷ ἔδατα: δὲ ζρηβεοβεμῆς αὐ!ς ᾿ς Αἰ ἤν ο αατὸ Στ πιο ΟΝ 
ἿΝΝ ΟΣ ᾿ τ ες πρτ αὑὐἷε ΝΙΝ ἢ Ν ᾿ ἌΝ Χ βαξίο ΒΓ τον ΠΡ τιπα δί Τὰ ησιῃ αυ111 σοι Γατο ἀῶ νοι λον οι ἃ ἐϑλοδιυδε τε ες ᾿ - 

: μένη φονμωτακαύσε πυρὶ ὠσβέξῳ. 
᾿ : ἀρθεμ αξεὰν ἐ μ ΑΝ δ ιητῚ Ῥᾶ- μη, τϑριάτον ῥρι τ δ. “. ί π᾿ αἰτεῖ ρίθγ Ἰοδηο ταὶς ἀδπμοίευς φαϊείαξγά,Οἰιτὶ- ἐολ τε ἐς 1Ν  ΟΑΡΥΤ τὶ Ἐ1,. Ὁ ἈΝ 

δύ ἵ ὙΠ ᾧ ταὐ ΠΝ ' εἰρη ᾿ἰηοχ. ἢ: ὼὰ τὴς ᾿ ᾿ εἰἴεαμὲ με παρΩροΩς Ἐ τε δ πῶ μροι ὧν α ἐδώ Ν ἀύχθ προ τὸ πα ΤΑΝ γὴν 

᾿ ᾿ εὐ μοϑλννε.} ὁ Τησοίς ὁσπὸ της Γα-} καὶ ἰτἰπᾶο ἘΒΉΥΒΕΣ ἐπὶ ΙΝ, ὑεχιῤηγε; ἜΣ ξερὰ ζ 4 “ σεν ογ μϑυμ με ορφρεν ἸΝ εὐμαν τ τνρκήδις γωνθνατι ἡ αν πὸ 

᾿ Ἄγ αθχὰν ΔΙ ξ Π τε : ; ᾿ ἢ Ν Ἐν τᾶς ΡΩΝ πα 
 ἶν ΠΤ Ν 416 πλάριθοῦ- - ἀν ἐμΣ Ἰφὰϊ ἱπίλοίαμοά ἧι γογῇ οἰτρχαδὶ- 

ἤ ᾿Η ἱ ΣΝ ΕΝ "Σ, ΤῸ Τρραδοίνίιυ ὥφΟς τντω.: 
ἤΤυης αὐυςηΐξ Ἰοίις ΔΌΪΣΙ- 2 ᾿ ο ἥν νι ΣΝ ἐΕ Ι τυ ρος ας νυ ἐρᾷ φημ εἰἴε.. 4 "αΠγ ὡσεὶ; ἰά ὁ ταβαίεταμο ἥκων : μονα ἡρλν ΠΝ 

“τοῖν “ σλ ως σα ΣΝ ΠΝ τ τι τς γα μοι τς δια το υλ μος δρ ϑνεσές 
. . ἰηοξτᾷ μὰν 9 αὐ ὠαϑνῆς ᾿ νι ἀριϊχαγοίατ δῦ 6δο. 5 "ὦ , 10 4μμάὰ δὲ ἐδχίάμεν Ἢ τ }᾽ ἂν: αἰοϊλοι δία. ἀσαιὸ γογα βείεισο. οοἰυπι, Το γὴν Ομ ΘαΝ ον ΒΡ ἈΡΦΑΝΣ ἤν τς ὙΩΥ ὑϑ 

τὴν εἰἤηα: ἐ ΟΝ "ἢ "ΕΣ ΟΣ ΠΤΡΕΣ τὴ πα Κατὰ 7οαμπορ, ὧι δ δαὶ Ὁ"Ἑ ἃ φισαις γοτα βιαίας. φοϊαπιδα «ὦ μοοὶ ἔπι δ ταν, .αϑάμέενε βιέελ κέ, ἐμη Διϊςονεῦ ἀοἀιόλυιϑη ὲ - 

Δ Ελ,τ 0 ἐρνὰ ἢ γῶν, Ἐγὼ λερίων. ἐχῶ ὑπὸ σοὺ θα η]μ}.. πεν Ἰοδήῆπος " ορηίχὲ ργολὶ ᾿ μ πη αὗ τ. ἄδι᾿ τ τ λας τλῤκολ ἐμ δον ἐν ἜΠΠΕΡ  ΥΝ σέο πες μὰ ΟΝ κὰν ν[αγραμίε Οἷς, Ἑ “1. Ὁν νέες ἀἰξενοίονν, ἴα- 

," Ἂ προς "Δ βοπα ϑἰωυαμ ὴ σὺ ἔρχῃ “πρὸς μα’ 
ΝΥ. οθαΐ ΕΠ}. ἀϊςεπ8, ΜιΙἢΒὶ ὈΡυ5], 7οΐναρμοε με δνο 

αν τῶ Ἂς ὯΔ δ ὶ ἐὙλυρΝὰ ὍΚΟΣΙΥ ΕἾ αἢ νηϊοῆς (σιθοίνιπι, 
᾿αἰμς (μεῖνε διηβὲ δι ἢς ἐχρί

δολγο ἄγ! φιιάπι δε ὁ ἤππι , 

ἜΝ Αποχειϑεὶ ἡ ἤν: ΠΩ ΣΙ εἰ νε ὰ το Ὀαρείζον, ἡ δέτι νοῶ αὐκε εμὴν ἀΐρευς, Ἀὰρ δ΄. τες ἢ ἢ ἰἠω ἤν ΠΝ νι ἐπξτὰ, 7.5. 4 ἰϊεέμμ. Ῥ οὶ αχϑη, νέην Μὴ ομην νομεῖς ἰβεετρνοῖα, ιάρμις πα “ἢ 

1 , Αἰπνδιδὺς δ τισι ἁπιωεὶραῦ.}». ἐᾷ τιον ΓΗ, τππυττ πο το τες 
᾿ 

. ἢ ὅκα ΝΣ ᾿ ᾿ “ν Νς ἈΜΜΌΡ ΜΓ. 
..32:. ἶ ΤΠ ΙΝ ΠῚ Ὶ ἱ 

᾿ ἘΝ . Δδ ᾿ Ἧφες αὔτ, ἥτω γὺ τρόπον ὅφιν ἡμὰν 1, Ἰλείροπ
άεῃς αὐτο Ιοἴμ5 ἀ{-| τς γεν αἰ γ:6 ὃ ἈΝ ἘΞ ἀληρσεθκοδγνς εὐϊ τιν εἰὶ πάω. ΕΣ θεν Ἴ 

ΑΝ ΚΣΤ αν Ἰ ΘΝ αἰαφνεα ιν με τῳ 

΄ 
ἢ Ὶ τ " 

Ω . ὃ Γ Ν ἥκῃ , ἜΝ ᾿ »: ᾿ "αὖ ΓἋᾺ ) ἢ ὁ ᾿ αὶ ᾿ ᾿ Υ ᾿ γ 
᾿ ' 

«΄, " ΠΕΡΟΥΥ πα σδικσ]οσιμς υ. τῦτο ὦ. χι 44 εὐπ|; Οπλΐκιε 558 σης: ἡ πο νονάοος αι ἧς ἘΣ ζ ἰἀξώρονε νυρ. ἀμ ἩΝ οὶ οι ἱκοωὶ, Ἐταΐημ, 1 ηἰὸ νας Ταοτ ἀε μος δο τερεπιὲ ἐς πεεημν, τς ; 

Ὑ1 τς φησιν αὐτόν. "᾿ς Ὁ γεν δι ἰτὰ δπΐπι ἀετέι ὴ οϑ᾽ Ἱπηρίογε ο: ΓΝ ἀἰκίεν, δήνμϑάλᾷς Ν ἢ ἀντ κ᾿ ̓ὰ νην, Ὀγρεανιν!ής 1. δ υθοθοα ΝῊ ἐαρην γυλον 4,5 ἐανλνὲ ἐς αι Νονδάλμεας ἔμ. Ὥς τς ἢ 

δὴν ἐν τρια, φτπ το θυ ἡ ἘΠ ΠΕΒῚ ἰαϊπϊείαπι, Ὑμῆς οπηειϊξ] Ἢ ΟΗΡν ἄθρο μοι {πιρίενεος αἴ πῃ ἐὰ τομίετῖ παι τ ἤχου ΤῊΝ ὑοῦ ΤῊΝ ατεραι εἰμ α΄ 

. ἡ  ν ᾿,ὐ ἄς ρει ἡ δι ον τ οὐ δα αν" ἐλρν τ εὐρὸς ἐμξβέμίανη ΤΊ νας ἐς ἰὰ Ι ΠΡ  ΎνΝ τ ΣΈΜΓ ἐπρο ΠΝ σεν παρῆμεν ΣΡΥΝΙ Ὁμὰ ἄεο Ρατείε ἐεβλγμῖμν δ αἱ ' 

αν Α ἘΣ ΆΟΣΣ ΕΣ ἜΣΕΙ ΣΟῚ ΠΕ 5. ἸΘΟΟΣ ΑΒΟΒΝΕ ϑέο τς ἐν ΜΠ ΜΕ  ϑροϑτον πο νι "᾿ς οὐσυθως κεν ἐπε πε τως εοοῖνς “ ἐπενεγοι απο δὰ ἐνέγνίαν ατείσοτ, βιὶᾳ ΟΝ ΠῚ, οὐγηξ ρίδ-. 666, 

ὌΠ ἀ 1. "ὐα ᾿ τ κι ΠέΕοΠΓΠΠΕΕΨΓΠσέΕοσσοος 
ἐρλιθος .ἦ ν ΚΗ. λ ἀημὶηρ! νοΐ Ἔο αικὶ ἀῖειη ἀμιοά 

(απτο, Δοκϑῖν θὰ ᾿ πιὰ ἐμή Ουοὴ με Ἰοαμοι αἰιαυΐα, Ἐυαπαοϊἶελ " . ᾿ 

ἀρ δ, ῶτον οι ἡνίοε, τονε μίινιση, Κὑ|Ε} ἡ νίνν, ἡ Πηι οὖ διδῶ ᾧ αἴ. φοίο, ἤοὰς ἱπροσς τιν ἾΝ ἮΝ Σὺ πα [εἰπεῖτε δι εχ πναγοὶὴ αιὸ ἀδέμιετῶ εἰ ὀἰδοκδιν, Ἐχρτίπικπάμης ραταιν . ὡαρὸ γε (βλιηι πο μα σὸς ἃ ; 

ὑπ τι ΤῊ ᾿ ἰ οἶς (δὰ μραδιίρείαν χὰ ἐάγρυραι, 
Λάιον ἀφ, τᾷ ἐὐθν νληλσ θὐγήνιῷ ἰοὴ ἀρσεάϊ ποιιροιςῖ, 

΄ ἝΝ Ὑπὸ ἔν πγογάϊμτι ζἀίαπι Ναθαν ἀϊυιμέϊιιπι, ἀτηαφ ἐάσῃ ναΐστ. ᾿Μοῤιατοτέπι βιοχ ἔμα εἰυμά χαυιπυνίριον ἰνοπιίπεν βίο, “ΝΝ 

π  ππ φππτ ππν  ΠΝ Ἐν προ ΤΝ
 

ΝΞ ΕΞ Ξε “αμ0. «δα ἀρραγρυ ἐν 52 ἰού αν Ν δ. ῬῬνοϑιλδεῦαι, ἈΝ ΡΡΉΒΝ  .0Όῦϑ βκἰάς" Ἰαιὰ μην ςοῖ, Βοα ἱ ; ὶ : ᾿ ἐερἐ τὸς 

. Ε ΟΘῸΘ᾽ οἴ Φωφμιαεινβδί "κὴ Δ ΉΡΉΝ ἘΝ εριομεάμει δίνη, αὐ ν μὴ ρεφρρ ἰτἰοηῖο διὰ φχρτπισινάαυν κα ΟΝ -. ἐν μῆνέιμαν Βυτῆην αὐκα ριορεηίο ἐδ πνοαὶ τε ΓΝ ἀράν ἀσϑνθοει ἐθις τευ ρα ἡγάνο γεν ' 

, ἢ ἐλ ὁ ἀδαθμαειαδια ναῦς σᾶ ἀφο, οἷοι εἶν, «ὐνδὼ τῷ. ἀσυψν ἘΝ αμί, ἃ ἀγέρε ἱμίαν,ἡνκὶ πῃ ετιδτθς . ἢ ᾽Ὶ ἀ αν μοὶ αἰαμα ρίαβὲ ποῦν Τμυνβεῖο, (αοσείίς εΐαν μὲ Σπιρε!νίο ἐσατει με, ἐδ το δἰ ον, ἢ 

τ ΕΣ ΔΝ πεν στ ἴῃ νει γεμει ἡ ἀΟΙμεΝ Ὑδο !ατμῆν δὐμ δὲ πλάνη οὐην τι Χρείεο, ἐᾷ εἴξ ἐφοίκα, ΠΥ ΩΝ ᾿ ᾽ 40, ἀμέαν ἐχμ, μία “ πε ὯΣ Ἧι Ν ̓ ΝΣ ἴαμα ρδῃ Ἰρκὸς λει εξ ξῖο, (λας εἴς ελὴῖῃ ἀρράγδην, πο 1μἐρὶὰ ἐμ ταρυ Δ. αυῷ ον οςοἰάϊτ, Ποῖ ο- ᾿ ν 

᾿ ῊΥΝ Υ πη δε ἐπ γι γλσλαν  νταοθλιΠραιάγαι ) 44 τἀιτίσις' 
κα ϊμι!. ἸΗ οὶ τ Μη ἐγμεαβ! : φια ἰπρογρίδ. ΑΝ 

μη! αἰσηβοηὶ) ἰἀείγου ἰάοπὶ φαο-. ἴϊαν. Μοηΐοβ, οαἰϊτας τείξεγοι, [πὰ νὲ πομιὶ ἰαράοη γιοη, - : 

Ἰὐε εν οὐ Ἐπ ἐς προ ἐν τὸ τλλμὰμ τὰ λον Γξὰ γα, ἀναο φειμτν Πίος ὁ Οἰκοιοία ἀὰ ἔξήτῃ, μλπι φιλαχλία ψαϊβραη, ἀροαταεϊμὰ ᾿ Η 
Ρεοπιιίματον ἃ ἀλ εδίιοτ σεις. 960. ι 

τυ πε αν πον ἄν γὴν ἢ τήτων ως ΜᾺ » δεν μθιμνν ερηβεῖν. βενν μαι. Ὁ ΡΤ, 4.4 ιμίίι, ναὶ οὖ δνιζν. δὶς ἀϊοίμις μηρυσια ς σρίς 

ΠῚ οὐ δαν ἐτηον ἰδδρφοι δ νοιή νειν! ἔμ, Ὀγρ. Φρ Ν. χνν δι Λμρυδία Ὁ Ὑλάα Μαν, 4 0 ἐφ γεν αὐ πε καὶ ν πχβοφομ! ᾿. οὐδ. 
των ἀι Πεῇ εγιιὰ Λάιϑνᾷ περι δειιὶ αν οὐϊδηϊαιπη,φιμ- 

ΠΣ ΕΣ : ἘΝ Νπ γπ αν Ἡϑ μου σθαι αι ἀσας ἡ τη νιν Ἰμδδ. ἃς: ̓ κρομάμα ΠΣ ΒΕ : ΕΣ .ἾΣ “ἥκω; 
᾿ιἸκῳρμ ιν ἐμυ ἀσιιξ, μὸ (0 πιοττοξ ργαοὶρὶθο 4 ἀράν οὐὴ ε- 

“οι ΩΣ ᾿ κμεβδααε γομία ἀνα ὐψδει δειπῃ νοΐ ἀεμδυ!, ἴσμὰς ἐο νέείριφαῇ οἱ ἐ θα Γὴν νοῆλο δὲ ονλίορε Ομ ἢ κ« ἤναι Υ τρθῃ παπαντι αἰ πὴ πον αν ὙνΑ τον} ΤΠ 

1,9...  ἀυμεθαγαε ον φλνην εὴ υἡθέαμ σαν" οὐκ μομολ δα πιφεάψει μεημίμετελαη Ἐσ ΜΙ ποῦς ἢ ἐὰν γγκενρικετεμμηιμμαίμνλαε νοκ αἴ! αλῆακεν μῆναν γαίαιὶ καὶ 

᾿ νἀ Ἐο τ λυ κεαί ἀφμνφμῳ ̓ " ΩΝ ὍΝ ἡινο οδ νἱκ ΥΥΝ αὐ τ ΛΔεπης ἐρία, ξυνὴν ΜΡ ὑμπὶ ἰαχὴ ον, νυμᾳυδπο-, ἦς 
ποιδε κἰμῖσ τοῦ οὐ εὐααβριμτατ αδ ἐλο τ  οτὰ (χ. 

, “Ὁ. ὃ ὦ εἰδὲ ΠΡ με νει ον μπμκη κηην ἀραιὰ, ῥα, τά. ἀϑίνσννν ἐμηθ Πδαίηναι μὰ Ἴ νι σεν, ρα ῥά; ἐλ ἕι 
ὃς εκβίϊολι τυ Ῥ(ίμα, δγηίαςα νετὸ ἑηςοτρτοιαιίο Ὁ Ν 

᾿ Ἂν». 5Ὁῦϑ τ μαι ἡ ἩΜΗΝΝ "ον Ν, ΝΠ ἀῤελνας εὔχασν τ. τόκας, δε το, Ρϑρήπας, ἥρη εὐρα ἢ εἰ, ἀείλο ρισιυνέτει 9. 50... 
ΝΚΊΡι μία Καρεηζα 114 «ὔι ργοιμαΐφαιονε θΒυΘ πκΕΙθ, 

ἀν τττος ἩΜΗΝν ἩΠΜΗΝ δον ῳ, ἰῇ οἷἢν (αὶ εχξμμι ὑμυημλῆν 
νοίείμι ΣΥΝ θα τσ υἸομος υῖνο ΟΝ 

Ἐπ ΡΝ τς π μμν ἘΡῚ ἐπράπαν Π 

: δ: ἿΞ ᾿ ἘΠῚ τολν μποους ΠῚ ΝΣ πολυ 2 ὅρα ι ἰδ μια! ἔμμεν θῸ " ἀν ὥς 
" χούίατάς, νι ἀμῆειαῖ εἰναι ψιϑιφιγα, ἰὰ οἱὲ [ωτοις", ἀ]-, 

ἐπα ΣΉ ΚΝ ΝΝ ΠῚ ἢ ν Ν ' κνἐκν Ἔν ἢ που ψῆς ἡ 
οιαταν, δε φιῦ ἴναῖς γυχν ΥἹ ὅς δλθλυα βριλδοναμσ 

[ἴ] : 

πε δος τῇ : ΕΣ 
ΠΌΝΣ 

᾿ ᾿ 

͵ ν 
ν : 

᾿ ς ᾿ 

ΥῸ 

᾿ 
μψῳ . 

1 , 



ἼΩΝ 

ιν. ὦ, ΓΕΨΑΝΟΕΠΙΝΜ ᾿ ᾿᾿ 
εὐτις Αἀειετίἀτίαενσμίαμαια ἰη (λουϊε λεοῖ φαπηεῖο ρίμεαςἠ φὶ (υἰϊείαπτωτ ταπφυαύῃ ἰψῇω» φὐπμαϊεὶ, γα Μαζν σαρὶ. 

Ν 

᾿ς ΟΡ. ἸΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΛΕΥ͂ΜΟ ἋὉ 

τα. 6. " 
Ο Ἀνοκρεϑεὺς οὗ, Γέγραπείαι, Οὐκ 4] ριυῦι ςἴς, ΠΝ οα ἔοϊο ρδης "νί- 

| ᾿ 
᾿ Τὶ νἱμέρεδτησ: ἀυθίμμι πρποῖ, ανίο ἱρὰ πηρυρ πιο φιῖί. τας. 4}, αὐ ἀσιιηοησ5 ὅς ἀξβῃλοπίλ νοσδητυσ, αιξηὶ Ἰοζιιὰ ΝΣ αμᾷωνᾷ αὐτὸν ὁ δᾷξο- 8 Ἀυτίατα διαγκίς εὐ ἀἰε- 8 ; ΠΣ ΠΙ ----.- 

ὃ Ϊ εἰλπιἐηῦςε οστογον ϑρίεἰτιι9 ἀεα βῃομιγγοιὶ ταπαμοπι ρεὲποῖ- νὴάσ, Ν᾽ ΤΣ ν λί δοῖίμα ἰὴ πιοηῖθῶν {Ὡδ] πηςτη ἐαϑοῖνε " νιοββέπε ἐπ- 

᾿ , ᾿ : ᾿ ΕΝ ᾿ ὃς οἰς ὁ ς ὑψηλὸν ἡπβώμαι ἰβωῤῥιος να] 46) δι ̓ οἤεπάϊε εἰ οπιηΐά τα ΠΝ τὴ Θ᾽ Τὴν ; “- ἘΣ δἰ τος ἦν --- , - - - - --- Ν ἀσιλοίας τῷ κόσμου 3 5 ᾿ 5 ἄϊε οὐ ΠΗ ΤῊ. πῖμη,- 

τοὶ χαὶ νύκχοαις τιοσράκοντα,, ὕςερον ἐ-] [ἀταβίπεα δὲ πρέϊτες φυλάτορίπ- ἐταραὶα οὐδ κν χὰ: ὦ δὲ ὅτι ε Ὡς παραὶ δὲ ρ᾽ οτΐαπι φΟΥΠΙ, [14 ξἰονέκιηι εονιν, 
ΡΝ Ὁ ἡ τον εφροίξαᾳ οἰυεὶὶς, ΄. πον 1 "1 ὀναρίηρα' νοζῆδιμς, ρ: ἀτω ὑξαν αὐτῷ. Ὁ . Βἰκίϊαυς εἰςς οπιηία τἰθὶ Εἰ ἀἰοῖε εἰ, Ηκε ον ; 
ΡΙΘ;  . ὍΝ Ἕ τὰ ι κα κἢ ες ἽΓ με εἰννίως πο Ἃ Καὶ λύγοι εἰτῃί, Ὑαὗτα πάντα σοι οϊαῤ-] ̓  [44δο, Π[ ρτοίτατυς δὐἀοταιοτία [ |ττρίφειϑὲ ἰαδο, [οαάρμε,. ᾿ 

᾿ σ' λϑὼ εἰυτῳ ἰζων οἱ ,3 ἴ δοοοαεπὲ δα δυπὶ ᾿Τοηῖα-! 3ἅ Ἐξ κεοίονις ἐομβάιο ᾽ ͵ : «ἀρναινανί ημα. . ; 
Καὶ ΘΕΡσ ΜΝ αὐτῷ ο πειρρφῶν δι). νος, ἀἰχῖς, “9! ΕΙηυς ες Τ εἶ, "ἀϊς [  ἀνκίενη, δέ βιλαν θεῖ τ, σω, ωὐ πασῶν προ σκωυσήσῃς μρι. πῇς. γὴν ἀὐολὴν ᾿ : ᾷ ᾿ὐὰ ὦ πὸ γα οἱ λίϑο ὈΘΙΧΙ, ΟἹ ΓΊΠ08 65.126}, ( ἀὐκὶρ εἰς δὲ διίμα δ εὶ ει, ᾽ ἰ ἀόνη δῇ ᾿ ᾿ Τηης ἀϊοὶρ εἰ 7εῆμν, , 

πο Ἑ ἰὸς οἱ τῷ Θεοῦ, οἰπὲ ἵνα οἱ λίϑο!) ἱν ΠῈ Ἰαρί ἀεα βάπες ἤξηι. : ἡβῳ ἰαρίδον “δὶ ρώμι Τότε λέγοι ὠυτῳ ὁ ἵησοι, ὙπαγεΣ α-} παὲ «ἰεὶς “ἢ εἴυ», Ῥὰ 88. 10} »αἷὲ δαδιπαι βείρενον Ὅν, δ.τ, 
7ΌΙ ἢ ᾿ ἱ 1] ,. , Ως κἰκ ων ".ωγ, ἌΡ, τ8402.(ΓΡτῸ ἢ ΕἸ Φηπ, 120 111- 4{} εαὐρὴγ δϑον Θεῆ Θ᾽ το. το. ἡ ἱ ᾿ ᾳ ΔΌΠΠε τοίροηάεης,ἀἰχίς,βο ἃ ὅυ; μῇ ἀρενμι, τανὰ. γρραηήαι ΤΧΡΟΝ ̓  Ἦν ̓  απ, Ὁ Ρ' ἐπλ τ λαβ ει ἀοίμηε: Μ ἡἰϑρι τνηϑη, ΦΜΙΡ δι 

᾿ ῬΗΝ.8.) κ Γ δενίβένρνεβ, ΝΙΝ ἐμ (. σπιυυήσοφις τώ ὦ λδιτρόυσάς.} |;; Ἐ ΚΟ ο δι ᾿ς {ἐ{υρρῖφιν : : 

σ᾽ αὗτῳ μόνῳ ζισόϊωι αὔϑροπος, ἀλλ] [υἱεῖ Βοηιο, ἴδ οχ αυουΐϑ γοτῶο, ὦμον ναίων, μὲ “ὌὍΦ0Ἑ ἐὔρρί δήβῥο ἐμ ἴυπι ἔοϊμαι ὅπ: ον 7 1 αμν καϊρμίνοβ ἶρις ' 
. “πῶν λ δή Ἤ ᾧκπο ομδύῳ δέὲ «ὁ- “ριοάἀευπεεῖρεῖ οΚ εἰ. ἐν οινηὲ νενδο φμοιὶ ργο- ἣ "ἰδ φ ΠΝ Ν δλὺς “ὦ Ὧ]ν Ταηο πη αι ΕΙΣ εἴ ἀϊδδο- ' ῥοίρ:φ’ ἐφεε,4ν εἰἐ ἀρ ὶ | 

' τό, μὰ δον Ρ : τ Τυης ΝῊ δυῃ ἀϊλΆδους : τότε ἀε ογνε αὶ, ᾿ . δου ἀγίελρι ὩΟΟΦΟΉΛΌν, καὶ οδηκόνουυ ἰιι6:δὲ εζ(ς ᾿ δηρς! δοςεἴεγθηι, Πρΐν τ κί ἤν αὐάι εἰ. ' 

᾿" Α(ατοςθε 5ειτὸς ὴμν Ἁ ει ῃ; ἴῃ (απόζαιῃ γε πῃ» ὃς [Ἰαταίε οἴ ἰὲ ἐφ ΤΕ ὡς ὡυτώ. ΝΕ ᾿ δι τοἰη! γαῦαηι εἰ... . " γὉ ΜΕ ΒῊν Τε ΝΧΕΥ͂Ν ᾿ 

ἢ Τότε φὐοῳλαμθαῖη αὐτὸν Ὁ ὀζχθο- Σ᾿ ροτ ρίηπας ἐςπιρίν: τῶν β ἀμηδύρυς ᾿Ακούσας ἃ ὁ Τησοιξ δῃηι ἰωαύνης πα-} τ» Ιϑυπι υδιῆες ἀὐτεπι Ἰοίω ἐμ κῃ ρῆν ἐαρ φῤώνάμ, ἢ δ ν ἐμ ἊΣ τος 
ει Δος οἷς ἰοὺ ἀγίαν πόλιν, γ»ἡΐρησιν αὐτῆ Ὁϊοἰταυὲ εἰ, δὲ ἘϊΠΙις 66 εἰ,] “4 μότε μά αρρ κα τ εν ρεόϑηῃ, αὐτχωρησεν εἰς τίω Ταλιλαίαν Ἰοβηηςαι ᾿ἰγδάΐτωπι εἰῖε ἐπ ομιο- μας “ἀμ ΓΈ ΤΑ! λ., 

ςς ζὴτὸ ππερύγον τᾶ ἱεροῦ" ᾿Δεὶϊος τεϊρίμ γ΄ ἀδοτίαπ). παι ἢ΄. [] 8: ἀἰίε "εν δὲ βίμωι β Κ Ν ψ ν πίω Μαφαρίθ, ἐλϑεὺν " ἄγη, το ρτεῖϊμα εἰξ ἴα ΚΔ] Π]ραπ).} ἡ ̓ Σενοι ῥα Ν᾽ ἐζαγεῖν, ῬιΆ κου Ν᾽ 

αἱ Ἰχέγει ὠυτεῦ, Ε υἱὸς τῷ Θεοῦ, ξώ.1 ς [ {οτῖρευην εἴτ Αηροὶίς (οἷς ρτς- οὶ εὐ, νοίεβα  ἀδογα,.Ὁ Ὁ - ΜΙ ΚΟΤΟΛΟΤΩΥ ΤΑΝ λᾶς ΜΡῸΡΥΡΜΩ͂Ν Ἐπ Φογοιἐξι ἸΝαζατοιἢ, νοηῖν } 15 γερὶρ ον ναϑνεαιν ιν εἰς τ οτς πας ᾿ 
οὐκ κύύι, μεν ἐφ οῶΝ εἰρίδε ἀδ το, δουρί πλιτοιοὐτῖο! ο δ ύρρμνν 6 νεῖν, ον ὉΠ χατῴκησεν οὶς Καπερνωΐμ τίω ̓ ωοσ-] |.δς Βαθιτδαϊτίη Οαρεγηαιπι υγόσ [ [τίμα σαρενννάηπη πιαὶ δυνατὴν, τ; 

λαύσεαυτον χοτὼ.}Ὲ ορἥγαι γὉ Οἷι τϑϊς ὲ Ρ π ̓ 8110] δηττς «πε ἢ ὔδαδὶε ἀι ᾿ ΐ ΠΡ»: 6 ν λ ἐκέτηϑ, ἰη δηΐθι5 Ζαῦ Ἰο τ εἶπαν ἐπ αίδης Ζ αὐν. Ρ᾽ομα Το | 
ἀὐήλωρ πὸ ὠτελῶται ἘΞ: ᾿ ἰη τηϑη8.) ᾿πεαυδηάο “ ὀβέεη- πρραρ πὐοδανεητὴ ἡμώμη; αν, ὧν ὁρίοις Ζαδωλῶν χαὶ Νε- ἀρὰ ον τῷ αἰθυ8 Ζαδυοη δι} ἰν ὧν Ν μεναι ἘΝ ἡ Ἶ 

"ς αὐτῷὸ ΕῚ ἐν, . ͵ ε ἢ πὶ ᾿ ὺ ἷ : ἱ . ᾿ “ ἢ φ. ᾽; 

: Ὡς ἤει νι ἐν δ , ἜΣ ΚῸΜ ἀκ αὐ ἰαρί ἀδαν ροίειη τυυπι. 2.7 "4 [ϑνιὲ. οεκ ἀν φϑαλείμ. πον ΡΌ ΠΑ Π1. Ὸ , Ψελαϊσηρίερομεν ιοὰ δ τόπο | 

"χίερν ὠροῦσί:σε, μήποτε ὡξοσκονῆς Ηϑϊχίε εἰ Ιεἴυς,᾿Ν οἰ δίτα (εἰ γ [{αρῥάδην ρεάοπε εμίμι, Ἐν Τ1ζα πληρφβῇ τὸ ῥηθὲν δὰ Ἡσῳΐα τῷ] "ἢ ἅτ ἱπιρίορεῖυγ φυοα ἀἠξβυπο] 14) ἀἰῆμην ἐβ΄ μεν πιμίφνν νὰ βεος ᾿ν 
“οῦς λίϑον τὸν παι σου. ετπι εἶτ, ΙΝοη. ᾿ἐεηιδθὶς δο- “«4͵ε Μὲ Ἰείωι, Ἐμὲ ὦ ἩΕΌΟΝ ὭΣ εῇ μέν Εἰαίδιῃ ργορβεῖαπ), ἀϊ- ῥ νοτψειοιν πε λαὶ ἐμὰ ΗΝ 

Ν ι ᾿ δ τῷ ΕΟ " Ξε ᾿ Ρ πὰς ὡς ὙπᾺ τς πτίρενηρ ε[}.,. ΔΝ ο"5 ἕετν «ἀῃροφητου,λδορντος» ." : Ν᾿ σφ πα ει, ἧς Τενα Ζαϑ πίον φρ» ταϊείονμ δ ἡ ; . 

: ΠΣ Ἐφε ὠντότησοις, Πάλιν γέρα: αἱ κα 7 Ἰταἰάυαιν Του ην τυυ 1] ἐαὲν; ον. ἄραι τῇ Ζαβελῶν καὶ γ} Νιφϑειιλοὶμ., ὁ.} 5 [ΓΙ Γειρα Ζαδυίοη ὅζτοοτα ΝοὺΪ ας μετὰ ΛΝ ϑηλαιίΚνίεν τοῦδ ἀρ λΦ τ ν 
Ϊ 3 ᾿ : - . - ἣ ᾿ “ἷ: Ὶ ἢ ; τ Ἶ ηα ᾿ ηὐγᾷ, Ο᾽4- ὡ ὶ ᾿ ῳ ; 
' ; ᾿ Ουκ ὀμπειξασοις ΚΌΡΟΥ τὸ Θεὼ τ: ." ΡΝ). ᾿ : δὲν ϑωλῴοσης, πέραν τῷ Ἰορδάνου, Γωλι- ββεβεϊήοι, "κα νἱλην πιϑτῖβ “Γετυ8 ἠιρρυβύμαρῳ "θα ἀμ, 

: --- , , - -ο-- ᾿ λαία Ν᾿ ἐϑνῶν' ἊΝ ογάδησπι; (ας Οσηείμτι: " : ΩΝ , 9 
π ν 4 Δ παῖον, ὃ πειράζων, Ὕεητατς ΒοοΊδοο ροπίταν ἰῃ νἱ».. Ὁ “41 πιΐὲν αἰδελαμζάνε, Ηος Ἰοςο «ἴδρλαμζάνον Ὡοο- πε ον ᾿ 

εἰαμῶτο ἰαδἀϊοία ἀὰ τα ἱπιριϊἤοας, φιοὰ ϑάτλις δί πἰλ- 

ἰουῖτα ργορτλιπι οἴτινε ἸΔςΟΌ] 1.13. σσηςγα]ίαι5 επὶπι εἱλ δοκε- ᾿ 

7 : ' -- ' ς τς Δοζορτιιη τταπϑέογες, νι ρδυ]ὸ ρὸ  γογία 8, Ιεάαεις [μ- 
(ἀβ (αρίτε 4. οληήσπι ἰποτίλαι ἡλεγδηθ, τηλίἷς νοὶ νοῦ 4 

. 

,. τ μάξον αιλπλ πορίζειν, ἰά οἰ οχρίοτανε αιλπι τεπίατς : φιρά 

ι μοϊεετίας εὐπι η υἱτο ροπίτις ἴῃ (δοτῚ5 Πτεεὶς , τῖπι οτίλαι 

᾿ ᾿τηϊλιάς, γε αυσπὶ τεπταῖε Αὐγαπάπιαπι ἀϊοίκιις Τλορλιηιι5, 
δ Οεπ, αὐἰδ δι (λ1..6...,δς ».Οοτ.3.5. 564 δείῃ νἱο ροαίτατ, 

: ρτὸ Τεπιοτὰ νεῖ ρος αογοδαϊίτατεπι Ὁςο ἀδυτ, νε (ςρι(ϑἰαιὲ 
ἀπΡ( [πη ἀἰοίτας τ νηάς Μαίϊα δὲ Μούσας ἀρρεἰϊατίοπο: Ἐ- 

ἀνώγειν, ἘΠ᾿ ἀιτοτι ᾿ἰς ἰάϊοτϊπιι9 Ἡ εὈτξουιαι» ἀρυὰ φῦ 
ἔχρε ροίϊτο γηο νοσθο ἱπιεϊ! φάτις οοπίξημοπς,» νῖ ἀΐξεῃιμ " 
ἐπίγὰν 13.432) δ. Μᾶγ.8.αὶ, ἴμις.3.7.8ς 1.38. Α δίαμαν, οερύ- 

τὸ μον υἱρλτα δε Εγαίμαιιθ, Ρίαιβαοημηπς Ὀατ τὸν δὲς ἀιῖσηι 
'νοῦδι ΝΜ ατείιδειι5 ἀπιδ τι φο οἰλιιιπι τοιαρὶὶ τεέλιιπι απι- ὦ 
Ὀϊερατιτ, ποαιιίς ἰηᾶς τοῖα πολάοτς» ἔοι ςαμτιμαι οτὰς 

8. οἤειράϊε, δείκνυσιν. ὙἹ ἀσταν Πατίμυπι τπάϊιτε ἃ ὐτςοο 
Ἶ Ἢ ΓῚ ὑπ , 

τείδιπιι", γε ρίδηίον εἴϊει οτατίο. 5 ὁ ίςεκο «ὦ Ομίπτιπι᾿ 
δεικνύειν {υμηρτααι : ἔτάαις σα] τρίς ρίαςοι ααλα Μοη- ᾿ ἔζαῖγςπι, Ηοποέμορι εοπιρνεβεράϊε, θὰ ἐπι ουβοαϊ μεν Ερίῇ ἐναάϊος 
ἄγαγον νεὶ Ὁσπιποηελγο : δά (ροξζαηόιαι αυμά σαὶ ἰοόο ἈΦ Κερνοβμε εβγἀτοχρόροσον, ἰὰ εἴν, ἐπανζλδενινς! ( Ὑὐ ἰλιοα; 2.39) 

«οπιιδηίας. Ναζίδηζοη, ὁγάκίοης ἰδ (Δαξειανι Βαρι μὴν υὑπέῤρψεν, ϑαρτὰ οτίαπι, (40.2.12, ἀϊσιιατας αβὶ ἐμοχρηῖσαι, 

(οἰϊὰ ἐἴϊλ8 τεπιατίομοα δὰ τγία γείεγε ἡ τᾶν φιῶ ἰρεξξεπε { ἰὰ εἰξ ἐπανωσψω). νὰ ἀνὰ ἰάςπι δὶς ναῖσας χυρι πείλιν. Διὰ 

εἰἶλαι ποῖσὶβ Δἀιιοτίμ 9 οἰπάςπι οῖεαι (υειηβα ςετταπιὶ- : ἐγ μετ ν γον : αιοὰ ϑφοϑδεην οι δα μρΕΙσε 

: χοά.17.). ποιοί ἐρίτας αἴτοτα φοτὰἐπαριιτὶ δρηεἰτανοψιδά ἔς - ει, αλ: βεπῖρς Δἀ μοριιτλαπη, ἀιϊπὶὶ οἰατίοηςπι, ὃς δυματίτίπι,. ᾿ ἀϊετοηάϊ ἀρ ρεγίςμιουίς Αἰρλ, δεὰ {ι (φεςάετς νοϊερας Ὅν χὰ 

΄ ὶ Αἰἰμονα, ἰά ἰδίοις ΕχΡ τἰξὴ 4 μ᾽ βιίως ΕΝ 4 ρεῖδοε ξεὶρβνα,θῴλε σεμωτόν, Μ αὶ. ΜῈ εν ἃς αὐ το» Ὕ ἴο οὐδὲ, ὕπαγις Οδο νει φοάϊοο: ἀάϊτυπι παροσς ΟἈγίξιινε Ηστοάὶ» τγγαηίφαλῃ γίτάνςς; οἰ τος ἐπ Ολ ]α:- ; 

ἰὸς εἶ σῇ ΘεδΣ Νοῦ ὐάϊτιν ἀτιϊου]υίς, δς οοηίξας ΑἸοτιια Ὀεὶ τῷ ρτοτλίίοπς βιρτὰ ἀϊχλνπι οὰρ.3.10. Ἐταζ, Ρυκεϊρέξα τες λαάλ- ὀπίσω μωχ ρομὲ »ηδ. αιοά νἱάςεις οχ Αἰ ἑείος! ς δὐάίσμαι, ΥἹ- 

ἴτυις οτρλτόν, ππηνὸ φιὶ ΜΑτυ.27.54... Εἰ 15 Ὠεὶ ἃ Οφα- 
τυτίοης ρερδίολζας, Ππλρ! οἶτον ἀϊοίτας . 1μιρ..23.. 47. 

! ᾿ οἸαταὸ γατϊ ας ἤδη οἵδ, ϑαλπαπι ̓ ὐΗμῶ μϑήα ἱμπιρυιάςηιι 
ἽἘΝ πιὸ ἱπιρτοδιυι; ἃ Ομ δ} ϑυότηνα ἰἰλαι ὀμούσιον ταις ἀρπο- 

. . αἰοο δοσ [επόβενδεριην 6. ἘΔ οοῖπι ῬΓορ μου λ8 ὃς 
᾿ εἰς Ἀρηϊεῖ!α πεδάοηλλδα, ὃς Πιροτ! ἡ παγγατα ὅοπ Ἰρμογαράς 

: νετογατοι ταπίεῃ την (ἘΠ ἐπὶς εἰξ ὅς ἑηοὄρτε μορίοις ἡτιιά 
-- πγροθαῦ ᾿1δεί ὀνσοιρκαίσεως τὐγίτενία πη, γε δαις ἐρῆα 

εὐονμονμμβ μῤλεν δὴ ἰηςο ἐρὶ ἀϊφαίταις αἸΐαυλ Ἰηξριι ἀϊ-- 

π᾿ ὴπ 

οἷπ5 ἑοτιαίϊς, αιιλπιιῖϑ (οαίαση, ὀχρτο οτίτ:ΙΠ ὁ ναγθο οὔ- 
ἐμαραϑ ραγτιςιὶα κρίτῳ γ ἀερηβηι) Ῥτο 4ιο Ταοτυΐ, λάνιοείις 

. Ριοχραπλ ἰοερὶς ἐντάϑον, ῥέος, 4 ΣΗ ἐρβ). Ἐμληρο τ ηὅ το- 
ςουίει ΠΡ Ὰ Ὀνυϊάϊο νετθλ, ργατεύυ οπὶπὶ πιοιθτ νοῦ 

20 ηὔ, ὃς ρᾶτειουϊα αὶ λἀἀϊάϊε, Ιάδο ἰηίεσυὶ ργομοιιςη» γὲ πιλρὶϑ 
ρεγίριοῦα ἤστες φαντί, Φ περοὶίδε ἐ6 ἰνεπμονρ δὶ χήρρν ὠρέσι 
συ ὶ,εὲ πιαηίθδμσ φεβαὀμε νὰ ΔΆ) ρταροίιτίο, ἰὰ οἴε ΨΤ ἰνμ1] χυιᾷ 
Ἑγδΐσπι ττ,πειηιπιὲ γοδυπάα: δὲ τὸ αὐρεν μὲς ηῦ ἀεόξετας [λ- 
ὁεητέ (δ!οματεχίεὰ ἀϊφι ά ἐ πιδρλθιιν ἔεγγε ὃς φοίκατο; ἀι. 

τε ἐὐχῷ μαρεν ς δθὸς ἐραιϑ Τγείτατίν ἐγτοίγα ρας σνκμάν» 25 ἐδα (βη ιοατιουὶ» οχιρίπε αὖ ἰδ φιὶ φμνεαϊαιοα ρείβατυτί,, 
Ἀ, ο φιν, βυτα δ. ὃς Ἀσήπ,ι16.λ ποπίτα υχυ εἶα φημ οἱ οδτὲ το» 

ἡται.. αυὸίγαϑαι Αροβοίι5 Ἀσπλς. 20. δὲ ΗΠ εθ.10.19, 
ΕΝ γι ΡΘΕ σοί! ρεουϊίαν ὁ αι φτατίῳ τεϊδαλταγ,. 

ον ΜΑδι δι γεδί ον ἀμοὶ τ ρῆν τῳ ὙΒοπιδὶηο εάν τας. 
οὖ Τα αϊπλ μμυ δὲ ρεαικαηεί πηι μότῃσ αἰας Αιὶτ ἃ ἀϊ- 
ον. ζρυλε" οὐἰάπι [δε ὁοχοίτις 8ι μα ἴτι8., ἃς εχ Ῥτορ)ιοτί- 

᾿ οἷο (τρεῖξ» δί εχ Ἰρἢιιϑ ὀρεῦιπι οοπίροξζι δὲ ποις ἰχλτίιαι 
4 

δικοίϊυπε ἰὰ ποτ δ λιθο τοπὶ οτίαιτι 7 ασον τρια] ας 
τεγρτοιαγ ααὰπι 1 νιδηΐδιι. 4 Ν᾽ ἐφηλάργμήσονε Ν Ὁ]. ΔΤ ζ0ν- 
Ν᾿ ΛΕῖιὶ αἰἴλιι Ν ς ἔοτίμης Ἰσοιν,ὃς μᾶς ἰοτογργεϊαομξ οί! ἢ 
εἰμ ]οοἱᾷ τφένὲ ἐμιφηβαμὶν Εταί, οἰ εράα., οϑφοκόψῳυ, δ Ὲ- 

30 νυϊνιρτοτρεςειίο, ἡμά καῖγον ἕο αὐνὰοηλὶη ἰοσο Δὺ Εγαΐν 
. τερμάίαται ασμπια ἰκιοδνοδ,αὐτετιιοτίς, ΝΑ ρεξιογαιῖπι 
ῳ ὑχὐυοτίο τείρδἀειθιςοο γερο, οίϊ ἐείλμι μΑτ μα ογαιίος 

π᾿ πσοι κατα εἰς ἴοοσὰς ὁ ΤούτΠ. δάμεν 

ἀπῦ) ιῖς ογὰς ἐμ ἀϊίοης Ἡετο ἀν Απεῖρα;, ας μοῦ ρουιὰν πιλ- 
ἀε Ματ.ϑ3.1ἀςαλαυτέ μὲς γαΐει ὑΐναγε ἀταιῖς ἴπαγ.) ιο γοτ- ἀ0 πετὸτ ἢ Ἰὐ χα; αι ἰδαι οταέ ταῤλέτα ἱπργομίποιαηιϑ ΟἈεὶ- 
θὸ νευπτον οτίδηλ [υλὲϊηΐ ἃς ἤς οτίλαι Ἰοααίτις Αὐπορ μα: ἴμ5. οτρο ρετίςυυξίοηία ποτα ποί ἐξοςνς ἰᾳ ΟΠ ἰκααὶ, 

οἰίοοννδι οδ΄ νηάς ῥτοξεξζιιβ ἀγας νς Ὀαρτίζατοτως ὁ Ἰοάπης : (πἀ ροτίν5 
λἀάϊε, δοαμάαίμην τονὲ ον ἐκ Μαι, 6.3... Ἔ ἡ ῥίον [ὑμὴν δὰ Οαἰος Δλείπι δοςιγεῖς, δὲ ἰδὲ ἀϊοίρυ ᾿ ςορὶτ ζοἰΠρ- 
αὐτῷ μόνῳ, Ἡςο ραττίουϊα Ἔχοίιιια που ἀὐἀϊίοίτις ἴα Μοϊ9 τε» ἠὲ! ναίεις Ἡετοάίϑ ταρλςπι, ἄσπος Ἰοδημεια δυιάΐγατ' 
κοηϊοχία Ὠεῦζεῖ, 6. 13, δί χο, λφ, δοάίποϊειάϊτεῖς ἱπ ρσοῦο- τς ἱπτογοπίρτιαι, δὲ Ἡστοὰςπὶ Πἱ αιιοαιις υὐἰϊπατὶ, ΝΑπιτιμτι 
ταΐῃρ ἐρ λιῖςο αὐτη ἐγ: ντΡίδιαι. ᾿.ς, ργομοπῖσῃ σὺ αἰϊοα ἀοπιιπι ἔς εἰς ἀϊοτας εἰς ἔρημον τόπον ἰαἴτὰ 14.132. Ἰήςο 
οὐηῆςς ΘΙ 9 Ἰδεὶ νοςαῖος Ἔχοίἀϊξ. ἀϑμὰς εχ αἰϊοτυμα εἰἰά Μάγουϑ [πάρ οίτον ἀϊχὶς σαρίτοι, 14. ἤλϑυνν δὲ ἸΟΔηΏ ς5 ἐ πῆλ- 

Ἰοτοτισι εοἰϊδτίοις ἱπιο! Πα ίτις, νθὶ (οὶ δέτυισ, Δγρμ αδεδὲς « 9εν» οἸρ 4, 4δήνοφυς ταπιση ἢςρὸ ΟΠ τη ωο τόροτερατ.. 

αἰΐος ἀεος, δὲ εις ὡμισνϑεμσ γηβς ἐθβ, δια ΠΣ τἀτίοης ἀϊοπῃα. {εαυϊδοηοιι υἱτλῖο, νὴ ἐσ ὶν Ματείνκιι φ4ρ. 12.1}, μος εο- 
εἷς (6ἷλ βάς ἰυμπβολτί, φἀάϊτα οχοϊειια εχ εο φιοὰ ἠάϊε 20 ἀεχῃ νεῖῦο ντοηϑ. “Ὁ 
Δροίζτοίιι5 χορὰν ἔργων, αὐ4με ορενίδμε, 4 (οἷον, λατρέυσειρ... ἢ 
Οὐομίτας ποι ταποὶπὶ εχ Οὐ ρδοὶα Ογαπηπιαιίοἶδ5 νετὴπι οτίδπι 
εκ (λοτίο {ςηρείθ,ας ρτα(ογεῖπι Ἀροῦαὶ.11.3.ποπίης δουλεία, 
εἰδὴ σοεηρτοξοηάι λατροίαν:ν ν5 τἀπὶ οὐὈτὶπαΐς,νῖ λα- 

ἦν {»νδϑε]ονανέβδμη τἰω σωφρϑδιιλασείαν Εἶὶς (οἱσιάμιῃ εἰ 
ἀιτι οι τὰ ποὺ οἵα δἀάίτιαι, νι ἀππίασυλήμ ἤισο νεϑαῦ ἃ. 
11ὰ εἰυαάεοι ποπηηὶ, (κά ἀϊιπεάχὰς λά ἐρῇῃν νεϊυα, Πτμιη ἐχ- 

ἱπιοπάϊιπλινε (οἰαηγιϑ τς ππα ρλτγία ἐχρμἰ (ΒΝ ἢ Πς 
πρεία μι 18 0 τίβ ρτο ὀυἹτὰ ἕλοτο, δέ νηὶ ςο ἀφθῖτο νίμγρο- 5 ἡϊποςπι; ἀμιτα νεῖ 5 ἀΐτα δά ἰλσαπι {τὰ πιυΐτο «οἰδοτιον εἴες 

͵ ΤΙ Το, εἰσι γεῖγνν Ἐτιύπιιν, ἤδη ἰά οἵδ, μέλοι. Ναπι χυῦ Οοἰνμης!]α ονμω «ἡ βρὲ οκάονε, Ἐταί, Ἰοὶρίκᾳ ε. Οἰζοῖ ΜΠ ἸΠτΕΓΙΟΓΕ » τι ἜχτοΓΠῸ Ἄὐἶτι, εἴγπιο ( νενοίμας Οτᾶ- 0 οαι,νι ορίποὺν Ἐταβ ἥρχρα υἷε πμτὴ ἰά οἷν, γογρεπθ κά 

δ πὶ πν Ὄκιιε αι ϊρρίαπι ἀἰοὶτ', ουίδηι ἐπιρογας 1 φιὸ οτίάπι ταίρεχίς 37 παροκρρύον ἐετὰ ἀϊσιπωνε ἕἰῃ {Πα ἐπα τ]ο, δὺρ φαὴρσύωρύ πὶ ἡ. ταβαῖς! ) ἃ λιὴὶ ραγτίοιι!α αὐξνήσιας δὲ γςθο τρεῖν αοά τγεπιοτε α)ΘΔ  φὸς νἀ ᾳ)ὶςος, ἰὰ εἴς, ἰοῦ ας εἶτς Τισδογάϊα ὃς : 

' | φὐκλαΜαξμἠπιὰ γ δοϊ οι φησι απε πιά ἱρ Ππὴ τοῖυπι Ὁ-ὀ σχϑὶν “Φκφνην λίϑονιδί φῶ σα οἰϊδοιϊοπε ἀἰἰριί εχ Πριηϊῆοας ἀσὰμξιο : δι ἤς φισψας νόος τς Οοίειε δι Ου]- 30 δυποίατου, δινοαμάϊτας ἀυκξ κρπὶ γε] ανήωνε ἀπιοίας Το - 

, Ι Ἵφ εἰ πιάπάαιο εχεεἰδι Ἠορυχίς αιοχας νεῖθαπι ὍΝ φιιθιι9 ταηἀδ δάϊὰ πὰ οἰαποεύοσας οτμιοῦδ τὰ φυληάλαν. ρεοιι ΐατοπι γεηπεγαιίδηοπι ἀπο άσπτ, Ροῖ- 

ϑιώνϑερηνο, γε ἕος ᾳιφαας ἐρίαπι ϑἀξλθαπι ἰλθοτε ροτιοτίε, μὰ (μίπηϊίαπων ἀὐάςτιοχ Οἰόος, ἰὸν ἄγε αὐ ϑιυμᾷ 

κωτὼ Κόνωνος. 4} ἰοἰβἐογπείλινενν οἵϊ ὠνέσωμνιπος φαῖπι δὐγοῦς, {υ“παρ]αυοὰ ἡ κνον Ν᾿ ἐπνγνεγυπαιιο Προ βολενπεπι. 
: ᾿ τς δ ἐφηγείαετὶ ροιοίξ τοῦ μθαάη πες ρυχδμὶς Βεδίπη, περι" Ρὸ δι ἀΐοοτα δ ἰυθατα, 

τοῦ, φιλῇ οὐπλ Ῥεοι ατὶ τοεγεητία ςοηϊπέζο, αι δὲ οοῖ - 
Ρυς δι αηἰπῖι [εο νηὶ είς τοῖσι νἱ ὐτοκρρότωρι οηίςογαῖ, 

Ρόγασι ἐρ τιν δὲ ἰαίοίεὰ αιιοαιις τοσορέα δὶς τεἰ οι ου]- 
τὰς ἀϊείπέϊιο ἐπ λατρείαν, δυλοίαν δὲ νὠώνδουλείαν, {πὰ ρυ- 

υαὰλπὶ ΝΑχαγοῖι, ὌΝ: " 
1 [.«44] νἱάρι ηπανὶεγοδὸν ϑαιλάσνυρ, Μη 4414," ἡα νιανί ἴοχ- 

᾿γίλδλυν. αι εοἰ ρῇε ἑλπὰ ὀϊημ εἴν, 
ἐς πιεῖν, τ τι ἰοοιμπιὶ μὰ 
τη ἂν Βυδήμεϊῃ 

εὐτεῖβ ταῖς [ἀτία 
αἷς πολ εἴα ἱπροργωμι οἰτ- 

αιδιρυ βσασιτ ετρο δὲβ νεσθ 8, καὶ πμιφιλίαι, Ὁ 
: " ὶ . 40 φολητε δηιηϊα, οοὐϊο( ἰοδεϊοπογεϊορε ἀἰίπεια, Οἰεϊδινμι- τἰλλο ουΐτι!5 δὲ τειαγοηιῖα, δα αὖ ἰαβατίοτ σις ἀείνειας ἅι- ἐά οἰξ ἐὰ ρογτίο Οαἰή σας αυα εἴν ἐὰ δ Τιδειιαἀὶοίπ 4. ἃ 

4 Ῥιοήδενηβηββωπομυνμδῳ. Ψυΐρατα, (νοι μμοτεά)!, Ἐγαί- μὲ ποἠϊορροηίε ον ἃνιουογίρκιγαε ἰοζοϑνν τἐραφηῖιοι, (οὦ Ῥετιοτίθοειν ἃς αἰίαμια ταίοης ρταϊελιτίοτι 15, ἀπξίηφιοιν- "}5. Πις ἥιαῖ ἀρεγηαῇ, Βουμ δίψα δι Οἴνοτα ἰρεντραν ρεςἀϊορτίο- 
τοι μου ΑΝ Ἐξο εαὐίλπι ἤθη γλάδο ογτοριίο-ὀ ἔς ἰπιδν ἰς ςουίεγε, νι Αἰ ΐλπα ΠΠΠΠ.8. ἐμιοτρτειατιοῃξ ἀχαὶιε- ἀὰ βιετίς ἴῃ οἂπι ας ποτὰ οἰμὶ !5, ἰά ες δά μυύας νον, δε, ας ΟἈγΙ ὶ οαἰοἰνοντίπις, ἄφιονν Τογἀαν δ) νέραν οὗ Τορδώνον, γα]. 
μι μαι ἊΝ , Φρεν" δι, Βερταλ βιπρι είτε δοῦς. υἰμϑ εοἰϊκείομο οοπυίηςαι  ἐχ ἦμο ἀοσεπιυν φαδταιίοποῖιν Ἔχίετοι {{ΠΠ4 (ροίτας, δι τε μὶοίλιη δἰοτατίοιοι, ἤμς οὐ]- ὅς τα, 1 τάν: Τογάανεν, ἥὰς εἰίλαι ρησρείᾶ ε ογάςα νοος 

. ΔΝ 9 ΜΘ Ἴ Ρ Αἰ. Κοίλησεζαν μὲ λεϊννὰ Ἵ ἀς οαι- πε οείρειιες ἐχρ ἐσατοηίδαν 
"ὶ εχίθι οὐ σ,, 1 εἰἴδ, οὔλη! 8 αιιοί Ἐργείιπι διετὶς 41 τετι στῇ 
ἐχ ὁτὲ Ὠεὶ, ἤμογ μοι Π)εὶϊα σομ τὐετῖς ὃκ ἀξογειετίε, {π4- 
(1 ἀρροτεῖ Οτάνον ἐδρεξρτῖαμ ἩΟΆγοΓθά ἱπεορρυδιαίον, 

ες δαπῆιδαομι εἴν, ποιιΐδεβ ποη νι οτα κα {ΟΠ 4. αι ο᾽νγ- 
ἢν, φαμν ϑϑυ ποι, ἤιε ἘΠ} ἀπ τι έλμε, αιοί διομὶ ᾧ. 
ταρίαθαητι νς ρου! εἴδατα ἐκ Μοί! κα δι Ἠεῆς ἐχοηιρ!! ραῖε- 
τα. {Πω|4 Ολγ ίδιν ἱπρις,βατδὴν ἐπηρυῤαηθαμα ἀοτίτοῦ σατο 
ρεμο, ἰρίιι ἕετο ἀδμδητϊείη, 

υιπορύ,βεασερ ονὴς 

«ἰπαριϊοὶ ἀφο ρίοαδ, τὸ «οιψίξνν αὐτ βαυ!ὸ αὐτὸ ἀϊχίποιν ἧς, 
Ιαἢιἀϊοία εἰν ταιίοπο ἀϊείγαια νειίηνιν φι βαδυοιίω Ὠεἰΐ, 
φιιὶ νεὶ ἀ!βι ἀδεία ρτοιηι (ἰοα ἱρίτα: γο!άτ χροτίεί ααροβοὶς 

τ δὲς ρτορν τ ρεαίάγο,νεί πιίὴλε ἐρ(ι πὶ δβεμῆ λει: ἐὲ εχ 
{0 ἀπ  ἐβαρβὶ (ετἰὸ ἰσφιαῖιν, Ἀμειγ δικό Ἰηδιοδλεῖα! ργὸ ἱπιρθ- 

νδείυο ροίοῦ ον, Ηεδτξοτάγπονε: φυῇ ἀιδε φἔἶδι, ΝῈ μιν", 
με βεφ αι θίξίσποι ομο Ἠεϑραὶ ρα τ ΦΡΘΡΑΡΝ , 

λ 

ἀεηῖς, Φ͵εραδἠὑκανιρίειι, Οοιρο τ ριον 
ἔμμὶ γηὶ ἴ0ο, ἔτι ν] ργονγίυυ ἀξίοις ἀσυίτιπι. 

Ὧ Αὐρν ει, ἀφίησιν Νιέχι οαἰπιίγαε ἰη Π4]ντΔ, δ 
ΔὈ(οϑέους ᾿ΗΠ|ν αὖ το οὐ ράτοτσ φυδημτιί ἐννμίτηι" τελὰ- ὁ 
Ὀαταγ, ΔΌΙῚς τάπιοα, οἵ Δυπαίαηι {μ}}} ἐστιαίας Ολτ!- 
αι τοπϑαραγιιν, τλιτιοι οπιπία: ἀἀχιοτίμψ Π]α πὶ ροῖ ΑΔ ἀν 
ΠῚ ππιδυιοίρ πῃο! τιγεις, 1θαιγλ.31» δὲ [λὲς ϑεριάομος ἱρίσ 
δὶ νἱκίππιαπι ὀτασφαι βρετείῳ “. 

» ,1» Τραήξοννυ εν χωμδϑδν, ἰὰ οἵν, ἰα φατζόγο σους 
αἴδε. διθδιιϑίου ἐπὶ ϑαμει εῇ οἷρ φυλανίω. (μοά ποι υα- 

: 
ἐν 

ἈΝ 

. ψέρρν ἀςοίατατίο, 5ςἀ εοπίξας, μα τ Πιάφᾳ ταξίοης,, ΟΑ]}- 
[καπὶνίγληαιις οἵο εἰν Τογάλιεπι  νερίΔῃὸ τὸ πέραν γρίροπ.- 

ο ἀεᾶι [διλής (νοοἱ βὼν ἐπ ἰιος ὕφαϊῇρλτα, Ρ] Δ. }Π0.λ 4 οὰρς. 
Ταύρων [ομὲ βων,, βἱἰο Ρομη!, Ομίητ!}, 1}... σαρίτε ἃ. 
συοπάηξμς εβ φαρν,, {ορὶ νίδον βήνα. 8ὲς Ἡοῦτκιν ΩΨ 

᾿{Μεϑε»} δε αὐ Προ φατμιοά νε λἀιμο οἰ αἰέξας Γαιπρίαμπ, ὑομ 
ταίδυς ἀσοίάγαι οἰξανίων {{πτιλ8 ἸαΝ νἱκεαύμε: ἤσωτίη Ὀσμς 
τοτοιφιπίο ἐγεφασηζεῦ ἀιοίτιιν ὧς Μοία, 4} υτάδμριπ μα. «. 
ἀιιὰπι τραϊ εὶς, (ὐμάτς νἱδοτὶ ροιφίς ἰιος ὡ τα ἐς. 

ἐὐ᾿)ν 
Ν 

ΟΝ 

Ω εὐ τ φ 



. ΟΡ ἹΝοι ΕΝΑΝ 
ἤρμλῃ Ρ̓ΝΒ., τὰ α΄, Τύληϑ Ἰονδιλίπλ τερίο,, φιιὰπι οτὰ ὃς 
ἀἰττυν φιο δον ἀληῖς ΑἸ αἰτγ ντ αἰιὶν αἰΐχιιος [οὐῖς ᾿ Υἱάς ἰῃ- 
τὰ ἀφρὸν Οἰμδά {{ αἰ. τλαίης νγβογε νοὶ! ριορισιδτοια 
Θεοὶ νοφα]ν!ἢ πόραροἱα εἰς τγας,ἀϊσαμι, φιο ἢ οὔατα ρίλαίαν 
οὐ νἱολ 19 8ὲ σοπιίμιιαν αὐβέμον Ἐεειοῆς, Ιηΐς ἐξ ἱγααγί, 
ποιθρυ ττθιπὶ Ζαδιΐου, τγίδυιπι Νορ τα! πὶ» οὐ μαι αςιιν 

Ἕ υἱτευογσαν.: ([4 εἷδ, Ρογαλιῃ τορίοποιη, ἰα μὰ ἔμπης Ονουὰ- 
εἰ ἃς ἄγοι) 4115 τοσίοιλεν ἐγ οαιςπιςγ ΟἸγ τς5 ἱπαί- 
τ) 4 ετίαπι σα ες ααν Οςητίμμι, (ἀρδτίονοπι νοκήρν 
4υ εἰ ἀΠΉΔκ εχ ράτις τοι βργενοῦιι τθαηι Νερ ἈΠΕ, 

: ἢ κάσαοι δά εεἰθιιλ Αἰ Ροτι νι ππιπαγ Ῥέμον, φιὰ πιαγ τὶ τ᾿ 
ας; ' τμῷ οτάτ, ᾿ὃὲ Ὑγτὶ βηΐριι» νλςίῃα, φιὸ οΡδη ροτιιοηίν ΟΒεΪ- 

(τυ. νι πδγγάτιν ἱπέχλν σαραφινν Αἴας μος πιοήο τοῦ το- 

. ΜΉ ς Ἑ ἴς ὙΠΟ Σ πΣ - ᾿ τ 

Ω 

ΘΈΓΠΙΝΜ. , 
(οτίρτιμαι οἴοτ, γῇ Ζαβουλων, καὶ γῇ Νεφϑωλοὶμ, καὶ ἩΪ παρ᾿ ἐδδε τῆς 
ϑιρλαίργης πέρρν Τ᾽ ορδκγοῦ,, ἃ Γαλιλαία ΟἿ ἐϑνῶν, 4 (πε )εϑγῶν, 
Ἦσρο πομῖςῃ τουμιί παι νὰ ια]Πἰᾶγς (οεὶν Τοτιρτοήμας 
4μι νοσαίναητ [ιμῤπὶ σσεῖοτοϑ ροριΐου ἰμι θοἱ καάοτε ποι τό, 

Φ ΡΓεβουίοϑ, δὲς δυῖοπι ἀϊέχα οἵ ΟΠ ςα (μροτίον, ποι (οἰὴτη 
αιδά Τγτί!5 ἃς οἰδομ 8 εἴζει παι πια. [τἀ ετίδιη Ῥιορῖον γι- 
ἱπεὶ {125 νγθ ον κα δοϊουμοις ἀλτας Τγτίοτιτι ταρὶ» [τὰς τς- 
δεῖν αὐ ομ,9. τιν τρί ἢ ἰρίτιις ΔΗ απ ἃς Ῥαγίςεγιοι. 
γλ5, ΝοπηιΠι τάππσιι ἀρυ δ Εἰλίαπι νὴ) γινε ἀρρεϊατιω 

1ὸ ἢ μαϊβοατίοπε. ργο φοπβαίο ἀροὶρίμης, φιόὰ ἴ))}}2 Γ φίκι 1 
εἰγουίαιπι ἤας φιἠ τῇ Ι 

ἘΠΕ ὉΛΩΝ [{αιπιπιΐν] ας ἢ, ἀϊσας ΟΠ ἶχὰ Ροριιίοίι; 

σπογα τρτ ἀξοίατςς, δεά χιῤάμι. ,σ ᾿ 
ἀλα ἐπεογργοτάικι Αἰ φα πὶ βου, φυλῇ ὟΝ; τὰ 

0Ὁ.- 

“ 

““-.-.« 

δ ιν, Ἐν ἮΣ ΣΙ ΠΥ ΠΑ ΦὙΕΣ ΔῊ ὩΣ Ττ 0 ν᾿ τῶν ον 
4 . : ᾿ 

ΟΑΦΉΝΣ ν ἢ 

ΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΗΛΕΥΜ, 
δάττιάφί αἀαυάϊεμά᾽ θεῖ γον; 8.4 1 (πο Πτ αἰτπίγαπι, 
αϑὸά [ουν σιωαγωγη οὐορὶ τὸ συνάγειν, (ις σοΠ]ορία ἃ σοι Πρἕάο 

᾿Τησοίς σδιδείσμων εἰν ταὶς συυωγωναὶς αὐ-. 
᾿ ᾿ ᾿ Ι ν ᾿ 9 . “Ὁ ἔρ,καὶ κηρύσσων τοσϊωγλιον τῆς βασι- 

᾿ ͵ Ἧ ΤΠ ν ᾳΜ ὋΝ ΐ .- Ν᾿ ὙΝ Ὶ σέδύων νόσον Κὶ ἣν ἔ Δ ΠΝ λριοῦβ, 7. ϑερα ἦ 560 ΙΥΟσΟΥ ἈΥΤΩΣ διυιη) ὅς 4υοιημὶν Ἰδηριογθηι ἐμ]: 
ἐδ λ ὙΉΟΡΕΥ ε΄ ὅψῳ: ων , ν Ρθορυΐο. ᾿ ᾿ ΠῚ 

“Καὶ αὐῆλθεν Ἢ ὐοοὴ ὠντὰ εἰφ- ὅλίκυ 3 ὙΠ ῈΕ  ἐιηφηάοὶς 

, φία) Συρίαν" κΚ ποοϑσήνεξιαν ὠυτοῦ πάν-.} [τοιαῆν δγγίδιῃ : ἃ. οθιυ]ογυης ἐΐ᾽ 
Α “ἢ 

᾿ τὰς τοὺς καπῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις 

Ὶ Ἰφίμ», ἀοςςηε ἴῃ ̓Πγπαρορ δ᾽ Ιρ- 
[οταπι, δὲ ρεααίσλης Ἐυδηρο ἃ} 

1 τοβη], δὲ ̓ἴδηαηϑ “υ οπναΐβ ἀτοῖ- ἢ 

Ἔ Άτπὰ ἱρίυς ἰα [24] 

τ τ το πε σ --ὔρὶυκ. ἡς 

μέαηι Οὐ ἐἰκανι, ἄοςεν 
ΠῚ ̓ ρναφυσὲς ἘΟΥΗΝ 7 (1 ἴδν ἡ 

᾿ ργεἰοαης Ἐμεεν εἰλντι Ἰνὺν {μπ5, 
γέ ἐγ" ὧν» ΓΙ ΠΩΣ 

ἰφεν μού Φγ5 οπμεηι ἢἢ- 
βενμνεαίνην ἐπ Ρορηίο. 

----.-..-- 

19 
ἀϊεῖ, (ΠῸ ὀχ πιπαμίτ, Οὐ αἰιτᾶ μος πομιξ τνάἀφοτῦ Εροϊς.. 
Π|» μέϊιπα {τ ραοιίαςς 5. μαζαι Ὁμιθῖθο οἷο τοϊἀμοπάτα, ᾿ : 

ηηίως 
ζουίρογα" 

ἐριστι} δ 
δι΄ {6184 
(ἡ ᾿μὰ γὲι- 

τοιιδ αα λΣ 
Εἰ αδὲλ οριεῖρ αἰιρα ἐπ κὰν το. 

οἰ[μοεαπι δ γγέδηνι Φ οὗτη- τὴ δ) 
ἰενηπὶ οι ογερος φεῦ ρα. ἘΠΔῸ 
ὑομεές γ νατίϊς ἰαηισμονι- 
ὑμεν ζ5" Τογρνεῖς ἐοηψνο. 
βεηξον., (σ' ψεὶ ἀφρινηία 

: ἐμ γἱ ἰμεὶ ῇ 1ἰο ἡποίο μοί ιν ἢ ᾿ ᾿οἴηηος τηα]ὸ Δ ρέζος, νατὴῖς τηοΥ } - θετοπάμηα οτῖς νοαδι νι γή, ἐογγα: ἃς ὁσριυλτίμα:, ρον αἴγα- το παϊίο ἡποίο ροίϊιι: φιιδηιίν ἔς γοτιςεῖς ὅγ 115 δμιτογρτος ᾿ , , ΝΥ δὶς ἃς" σγιοίατίδυθ᾽ ἀοίορτος Αἱ 
ἀείοι οπλα, {πρρίςιιία; Αιοπης ρεγιμιὶς αοῇ ἰτὰ ἐπρορτὰ τς πος ἴοοο. ὼ χῳ} βασεωοις σμμεχομόμης, καὶ δαιμρνι- Ἰσίειτρς, ᾧ 

ἐν Ν᾽ « 

᾿ ζομδμες, κἡ σελίουιαζομδμοις, κ) Ὁ ὧὉ4- 
τς ας ἢ ᾽ Ω 

Ι ἀσυποηίαςος, ἃς Ἰππλτίςος, ἃς 

Πρηϊβολτίοης πρὴ πιειηΐπὲ ἰσρογς μος γοτθμια ἀρυὰ Ἰάο- 
: πδοϑ διιξξοτο8.) φρδιβ Ἰατίην (εἄςεπι ἀοιῃ!ολ πὶ, νοςςῆς, 

»ηὗνα μλρνεῖ., σκιᾷ διαγότου. Ἡ δταϊ 8. (οἴ νπιργοῦι 
πὰς τοποτίοοίδ Ἰμοτῖο, Οὐλήσφυαπι μ΄. ΔΎΟ [ φγαίννι- 
με} ναλουαι νος απ οἵ οχ ἐρῶ ςοιατιμη, νὲ γε χὸ 
ἀπηοτᾶς Ἐταΐηι8. Ὁ ἢ , το 

17 Ἐκ εονεμβογε,νδὴ σότε, Ψ αἷν, Εαίής. ἈΔ νοτθιαι, Εν 
ἐνμς ἰὰ εἰξ (γε ἰσαπαπτι! ΗσΌταὶν ΠΡ [ρπελοι.1 4 ρρνυ- 
ἀρ μη νης ταίπι, Ζηβ ἐα ἐνέρηκο, αι ἠοη ρίοῦο, 

φγοςοι! αἰνεῖϊς, (ο ἰαπὶ δὰ δου Ρεγαει  ἶς, φαδιιογοιη εὰ 

ἐαὰς εηἰπὶ ἀϊςοῖς νοϊαίς ΟΠ πβιις, αν οαἰοταπι μοι, 

«ἷβ ργορείατῃ ἀρροϊ!ατίοπέ ἀριιὰ 1ιλτπο5 ποπ γοροτίο, αμίατο, 
βοιλογ5 Ποπίοη γαῖ}, : 

ΓΑνΝ τ 4110 ἀϊζετ α πια! πι ρονιὲ πιο. ἘΠ᾿ ἀιιτὲ “εῦτε ρτορεὲ 
ἐνξάμοιθ! ἃ Βοτγυδητῖθ, ἤσας Ἠεθταϊο Ἰ20 Γἐεἴτν,7 νε ςεἰά ποι 
ἱποριὸ νοτεί ροίδίτ, τα ρὴι ῥῥνί πα , δ οἴξς, (δι μηίηὶ πιο, 
4- διμηρεγβλδίως, Δ αἱρ, Οομεὶνοδ,συωνχῶς ταί, Προ λά οἷν 

19. ϑεβοἑηιηὶ πο γϑδοῦτε ὀπίσω μυ, ϑ αἷσαι, δι Εγλήη, Ψενίμ -΄ 

υτῖκαι, {ΟΠ β εμὶφέγσιργιοιαρς πιιι]υδιη ροῆθι ἃ νἱω- 
30 Τοπειη ἔμᾶπι τοάϊειιτῖ, φαδιτὶ ῥτορτᾶ οἵδ νοὶ ΔΙΏΙΙ- 

εἴα! ἰνυΐμας νοτίοἱ ποϊατίοποτα, Ψαἶρ ρεἰ ἰδ γθομ (λεῖα ὀκρτεί- 
[ἃ,ἤσας ἐπ. ΟΑΠ το ποιἔτο (ἀγπῖοπς πιά ροιμη, οἱὲ ἀἰίοηπιου 

Ἀπιοσγίηο, Εζο οὐ ἐτηι ὀνηθένε μια ἀϊτονάν [μμε, ἰδοὺ ἀΐκενο, μὸ- 
“παφηάην ἘΩΗΙ 4), ΠΌΠΟΙ ΧΙ, ΚΖ ὀχῖγο 1.» γηΐζη; ΑΜ δ 

- φοιογβε,αιιογὰ ἀιιογηηι νογοτιη πικὶ Αἱ οοπιποιϊαν ν ἢ. ας 
 ἀμιποβ; δ εμηα αι; Νιυρ Ορ νοι ,διξα, Αά νετρῦ; «αἰμίϊμον ἡ 
᾿«ιοά νοράδι! Οὐαί δι Οἴςοτο νἤιγράι Ρτὸ ἔμιαιὰ δὲ τίμιος 
τεγίεις Ηευομιμι ΡΨ {{{βεηιαν} νιν 2, ϑαιη.4.4. Νὸς ταδηση 
αἰυά, νι ταν ἐλπΉ ματος ρεφτ πιθν, { Οὐτιἑογιμιεγαρσίωνγ.- 
καν, Εγαίπι, αἰὐιἐνοχργνηε, ἡ, πορρσῆγον, ᾧ αἰ εδῖοε, ἔχοντας ].λ4 γο ρι; 
γε, Ν᾽ αδεινκεεαιιο γοξξὰ μλυκαιμε Εγαΐ, λιν Μα!ὰ μαθοῖς Ὁ αἱ 
Πωνίιείεοι Ροἤίναι ᾧς ΑἸ μεριῦ εἴϊο, [ματίηναι οἶα πομαῖ,. 

ὶ 

πυαλογο Ππριἰατ, 

Ρερειμπι θοῦ ον ' 

ἘΞ 

οἱ 

ἃ, υἡρερῖογ ἀνοίξας. ἢ ςδταίφιπι ἀϊοοηι 
πιο ἤαης οἰ ρ να πλμοη πα} εἴϊς νοἱμ» ντ 5 ἀσιπιμαν τὶ. 
εὐυμτ οί Γούταηι ὅς ἐχτπύτμη αἰϊε μια ἀϊέχιτὶ Γαμνι ὃς ἡ Ἰοὺ 

εἶ μα {ιρηϊβοατίοης ἁμιὰπι Ῥτὸ αὐμλ δι, Ἵ γθλαιις ντοσμιν 

δέπι"», εἰπεῖν ἃ- 

"(. Ζαψμεγες [δίνω «Πωχοὶ ἡ ψυδύματι, Νοςλῃι οἹωχοῖν 
Ἰὸ πιςηάίοος, ἰά οἱζ, 4 εχισοιλάπι ἱπογίαπι το ακίοιι 
ο 40 ετἰλπι μἰλοιίς Του ίαιο Πδτραάιον ιν Μαγςία: 

ἡ. ἴπυις ἰσοῦ ςοπμοιτοτοιδοἀα ἀίταια δρίτίτιις πομῖςι ὁ- 
[πγιϑισ ΝΟ ΠἸσηλίμιο ἀΐομας «ἀὐρίγημι, ΦΤονπιενησβα. [πεμάϊε ἢ νοςατί ᾿ος Ἰστοι,: γ πὲ ρλμρμοίζαῖς αἰμις (ὰ- κοὺς . τρΔ υΐπιι! 5. ἴπεαῦρυΟτΑ ΓΙ ἀρ ρνορἰνομκαμίε,,. χιιὰπι ὐρῥγορέν., ἧἴητον ζαὐεν ὃς Ουίεεν, ϑοεθιμπι δαζεια ἀφιέναι θη γηίο 1.’ σείνοιν. αὐ. 7 ογπιον δὰ οἰὶ σρέβλωι, νι Ἀκεὶςὶ γοσαιι, ἘταΠ, Ιἀπιίτατίθιιν ἀοπιιι, πιο νγὸ (τῆι Ἀέρα ἅμ ἔμοιιιμι 4μ4:, ΜΙ ἀ τ διῖτοιπι πιαη (τὰ αἱ ΕΠ. 5... ὁ. τἶπο βι ς μὶς ἰαϊοτρτοζάταπι, ποι οἵδ 4ιο «μα ημλιπιαίνο. ἡ ογπιίαἰίνω ςδιεταῖτ, να υἱξισσς ἀμί} ηθο 15, ψις τάμῖςη αε]άς ἐς ἐλίλ!., δα αἷν οὐπιὶ Πιρουυ μι τοπιοτί,, ἰσύς Του «Πιδίϊοίμιν, ΓΝ 13 4 ηναρε, «ἰδ τίω δώλασλίᾳ, ες ταϊττιαν, ΡΓο ΄άσι, 35 τοῖς ᾿ Ἰυῦγαςο ἴοσιμν πα θυυοἀ μοι]ὰ γοςαριο ρταςοάςητς τοὶ - ὁ Μἢ Ρτοιουθ σιν» δὲ Εἰ, τρια. (ἢ ἰοοί {πε όχι ΟἸε ἰ. φρμὶ ἀϊξξμν, τὸν Ἡγύμῆνον, Ψυΐμ, (μὶ γοίαμεν, ἐᾷ οἰ ρνγκαλι.- 

μν ΕγαΓ (δε νοταίμεν», ΑΙΖαΪ ποπιάμπι εἱ ἐομιυοπιοπιῇ ἧος 
πάϊειιπι ετᾶϊ λ μη οιίδ τς ἰὴ ἀκα ἡ ιν νοΐϊαϊς ἔμαι. 

ἡ ς .“ 
"Δ... διανγίειμεγκαταρηζοντως, ἡ αἰσῖτα, Νοβοίομαι, κά νοι οὕ 

τεὐηνμεςνάμιαν. άσι αβτον ἀἰοίτιιν μο( Ἰπίορταπι οἵδ, 50} ἀ, 
νος νεῦθο ρίθιγα Μασ 1.ρ,8ι οι... 

Ἰϊτιιτ, Ὀοϊηὰς Τοτγιμμαπι φρροϊατίοις ςοίταν τλητὰοι ποῖ - ἰ νου ἱπισιρτουέ 4) γοζαρτιν ΠῚ ΟὐοΨ ( ἐρίνι.- 
λι ζΟπτίπετυτ αι βασοίνως νοζοῖ διιλὴρ ΟΠ {πὰ ἤκιιος Θμνηςα 1 δέν νιν 1 ἃς ὈΝῺΡ {μφήδιε 1 ἃς Θ'ΝΟ ΔῪ { κὺ μπξκαι,}. - ᾿ 

. ΒΌΟΓΘΟΣ αὶ ἀἰμεοιιμν ἀ οτος ἀοΐονιιν ἐχοταοίαι ψαἢ} ᾿ρροίτον ἐςτοςίθων δὲ Προίυἷα, ντιάσιι Τ γι ἢ ἰλνμιν εν ! ΠΝ τ  ψοα αὖ αἴτουρι δίπιοης (λιίτα ἀιἰδηγιιονει  7αείολτοι, 13 Οὐ κί εμῥμβῆμ. Δὰ νεγϑυμη, Οἰγομνες λον (μὰ ἀγον ρτο. τοοῦ ἰομπς τὶν ὃς ὁφιαΐςο νεγίτατὶα οχτοτ ιοιάα: οαμὰ ἰμι: 44 θτο Ὡς ρΡϑεὶςπεία, Θορίοὔ μπὲ σχρουῖι, ὅγ6ι5 Ῥβαγάγίι ας ) ἱαζκαν αὶ, ημεμνι εἰ|π|4 Ἀθτς Νὴ (ντ αγασὶ5 γιορτίῶ) ἴμπι 40 με ὐξοίρί μιν, νι }} 5} διμοιατ οἱξ, Οἰγοιιπηάμεγε γοτϑὰ ἴ.1- ϑοίϊοθιν δι διυυιίοις σιωωεχο μῆννε. γα. οὐρνεῤνειοε. ἰά εξ συγ... ἴπτ- ἐοπδοιίοι ὑΐμις σἼωχοῦς συϑύμντι, [εὐυλτὰ ἱπεῖαρβο. ΔΙΏρ όχι κεναι ἀειη ἰδίαν χςεὶς [Ατι πὰ ποις ἀϊοιτιγ τιν. οὐμίερτο Οἰκξιμπάμοοτς δοοἰρίταν, δγμαου !νυωεγαγεῖη, Φιλημμῆθνε. Ἐταῦ, Οοηβε έ ον. ἰὰ ἢ σιωε φεγμῆμονεν νοἱ συωδερίῳ εἰς ΤΥ ΣΤ ι Δα κίμα δενμαν 1 νοοτρις ' ἦς Οκεὶ ὁ ὥύκφν, ἔ Κερο,άμφίζλες ρο, δὶς ψιδεινι αὖ ἐμφὶ δι βών. ἰνοατίσιιε δο ἐοπιῤητίϊνι ἔλετίν, Ως ἰοζῦ καἴφαι βοιιοη, φῆι (Εττὲ νὸ ἔχεδι μἰς ἰάοιν ναΐοι 4: οὐ φἀρίι τομονὶ Ἀτ να]. Οταταν, Ἄ ] δὲν, ψιδά 4 ἀοίραγνίι ογθειη οοιηρ!εέξανως ἐν δινν 1: αμοὰ ΟαῇεΠ Ιου  ρίασμίμαηριβίφτν οἱξ Πρη!ςαμοιίνννι 1- ἐπὶ ιαυετὶ ἃ Ἰηστθο, Δ δεριννίνοι, λαμ νξομῷνε, (χάλι 4 00" ἐπχον!ν οἱ πνϑ ἄντην, ὁρροιμιθτιαν Πρ δον 1ΐ δ 4] ' ἤραείαιι, ΕΣ δῆτειν (ορίποι) ἔουν (ροϊδν, σις αΠΠ}6 ἀϊοίτας,͵,͵. Ῥ νεγῸ! ποιατίο ἀοείλτατι ἤδημς ὕγβοο ποπιηὶ τεροπάεϊ, ϑύρετ. γοττν ζνίοβθν, νοκαθνυο ἐῳ τὸ μινιννειμιι μειοάβμς 41 γοἰιιρελείσειν νάραμι Ὁ ὅς αἰαδις τ Βαμα ὰ διίμια, νοιλν, ᾿ “9 ἀ)νιη εν. ὑαὶ γὺ τὰς (ἰλαυῴτ Ἀδὰ εἰν, θὰ ἀρρο  ϊονῦ, κ χυνιῃ μὲς ἀλσατων ογπάψομὰ ἴσον ἰρίς ΐμ αν ἀξ ̓ θῳ ρυϊοία εἰμμιὴ νοι [ϑες, Νες τὰν ἀςίμηι ψαυῬᾺ. ων 8, αν ' ᾿ ᾿ : ; Ἀ8᾽ . ἼΠΕ 

ὁ .“»" ; ᾿ 

: “-Ξ-- τ-πτπτοπῆςτ τ -π-ππππετιτ  - τῆ τεσσ: ς.--....ὅ...ὌἨἜὌοροῬοασα. .ΌοΌς.ς.ς δ τὰ Σ . ΦΡΑΡΑΪγ ἰσος ἀπδιήίσας δοφς βαβείνηιε, Ὁ ἰρμιἧοςς , Οἱ λρὸς ὁ καϑήμϑμος ἐν σκότει, εἰσε[ 16} Ῥορυ!υε ροίτως τὰ το θτίδν! 16 ἢ ΠΡΕΝῚ 4ε μηιδνίς ᾿λυτικοιζ᾽κ) ἐθερᾳτοίσεν αὐτοιζ, Τ᾽» εις εἰ ἀν αίμμι Ἰπ ἢ {ιν ΤΉ ΕΙΣ μὸν αὔτως 
5 δ: δ αυ, οἶ , ΠΝ , ,, Ὁ Η Ἀ2 ΤΥ ΚΝ ν᾽ ͵ ᾿ " ἐξ ἂν πράβανοοδος Ἡἶ δον. Ὁ 
δὺς , Φῶς μέγα, χαὶ τοῖς καϑημᾶμοις ον χώρᾳ : τὰ εἰ ΤΙ ΒΌ ΟΝ Ρο(ιτὶς τη νυ ἡμὴ δὴ δὴ ᾿ | Και ἠκολρύϑησειν εἰυτῃῇ ὄχλοι πολλοὶ ὅ5τὰ ἃ ΟΠ Ἰψα Ἂς ΓλοσαροἹὶ ὃς Πἰς ἡ, 7" μμϑὶ Πρ νι ήρῳ ; . », "ἊΝ ἫΝ : ἐῶ ᾿ς Ν Ν ᾿ ΠΕΣ “ς δ 4,». ον ἢ οὐνλξο ι : ; πε χαὶ σκιφὶ ϑαινώτου, φὼς αὐέτειλεν αὐτοῖς. Ιυχ Ἔδιοθεν Ὰ υτὰ ΤΔΟΓΕΙ͂Σ.} ἢν φρρίοης ᾽ νρτι . τὸ τῆς Γ ἀλιλαμῶς καὶ Δεκαπολεζως κα}} - Ἰτοίο! γεηῖς ἃ Πάτα, ᾿δὲ γφβιοη}. Ὁ] ἐμνύνα νιμίτα ἀν σαι οι, . - 7 Μέντα,, Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν, "7 ἼΕκ Ἀβαδ : ὕρεξ δὐέρὶν πάν μολιῶν μὲ ὁγῖα ε[! ̓  ' "Ἡροσολύμων 4951 ἴεδιίας καρ πέραν τῶ] |δηετιλῃς Ἰογάαιιοιη ψω, " δικμθαδι ον ̓  “ ἐπ νω4 : ν! ε ὑδτρ; ὃ ᾿ ες ΦΑΤΕ ἕρΡΙΓ 76 {{ὲ » ,. ΝΝ ἀδὺ νν ᾿ - ἐπ ΒΗ [0Γ}}00}1}) Ὁ ἀρ }ιμίνοαις ᾿ ν 7) λέγοι ᾽ Μετανορίτε. ἡγτκε γὸ ἡβα.- ρτιααίςατς, ἃς ἀϊςοις, Ἰλεπρηοὶ ρναάϊοινε,τ' Ἵν Ἰσρδανου.͵ ΣΤ: 5: μον : αν βάν ἐμ “ογι μερὶ. Ι σιλοία ΤἿ0} ἐρᾳνῶν., ᾿ εἴς». ἡ δρρεορίηφιάυίς εηΐπν το- ν᾿ ΠΝ ΤῈ Εν ΘΙ ΕΠ: ᾿ Κεφαλαμον ἐ: : ᾿ ἄν.  ς ᾿ | Ν τς “κι ν᾽ φησ δἢ ᾿ “7 »,Ο᾽'΄ γ΄ : . ; ΑΡ, ν. ἥ 

τ " Βεραπωῦ! δὲ ὁ ἵησούς οὐδῷ τίω ϑιί.] κυ δηυ ἐαϊοτγυϊη, ΕΝ κε ΤρδεΝ, :" δὲ. τοὺς ὄχλους; αϑέξη ΘΙ ΤῸ ρος γψυ νἱ αἰ εε ἀυτέην ἴυτ. [ἢ Λίτε τὰ ΩΣ ΐ »"» ᾿ Ψ Δ’ Ω ω Ρ- .. Ν μ ὯΝ ᾽ Ἢ . ὦ- ᾿ ᾿ ᾿ ; 
; . ῥέα δ. λμοσαν τῆς Γαλιλαίας, οἰ δύο ἀσελ.} 1. ᾿ΔιΒΟ]Δη5 αυζοπὶ είς “ δὰ] 18 «Ἱνηδκίμμς ἀμβέι 1. γ) καϑίσαντος ὠντεί, ποφοσήλϑον τῷ (λυ ας οη 4] δΊη μτοητοηι: μιγβαεγαζενάηι. κα. μκ ἴα, ὲ . ἐμείῆω οι ΣΙ ὡγα. ἘΝ λὲ ἡυδρόν Πέτρον 4} Ὠλατδ λας, νιάϊε ἀυοδ [γἃ-- με ως "1ηγ8 Οαϊ κα, οἱ (αϑήται ὠσπες. ἱ “ δὲ αυτή ἐὺ [ἐς τι | ῬΙΟΜΓΟΙΣ  ᾽ ἤΜΜῊ “αἱ }- ὧν κῆστο Τρ εδλοι, πεήμέο ὅτων » ΧΟ} ἰτγες, δίπιο ἔχυϊ ἀιίις οἢ ἐδ ἀπον βαιγεν, ϑένιο ; ΒΞ ΨᾳΕΥΕ, “ΔῊ ΡΣ {οὶ ; ᾿ 6 5. πὐουζονιωις κα ὀρηὴ γι, μυΐαν νἱ 

: ιο ἅ, ἡ ἢ »! 6 , πΙοΟης ᾳ γ' ᾿ Ι Ν ΄ ΜΝ τ; Δαϊοτυηΐουτη ἀ{{ἱ υΠ} εἰς “2 πε ἢ ἐν πυΐων νὶ ᾿ ' Πρλίθη ταν Ανδρίαν τὸν ἀὐδελφον » Ῥαλλοντας Ῥεῖίθθ, ἃ Αηάτγοαπι φαέγεπ 6- 7 5,2» 49} Ὑογαμην Ῥέργμ, Καὶ «ϑοίξας τὸ φοιζρ, αὐτὸ, ἫΝ , ᾿ Εἰ τις ἀὐγολριεὶ εἴν τὰ ςύτηον ᾿ τοὺ αν τ ἀμφίθληφρον εἰς τίω ϑώλαοσων (ἦσαν {{ς." ἰαεὶ ἰὐ : Θ᾽ «ἀμάγεᾶ βιενξ εἶ, οὐ αὐτου, λέγων, Τυης “ϑροττο ογο ψι9 ἀοζέ- Ἐὲ αρονίομετος ἔνι, ὧν δε ὃς. ᾽ ἐμ νη ὅροι βῃ ὃ ᾿ 1.15) ἐαρ εν ΓΕΘ ΊΩ σγαγο: (6- ΗΠ ΡΟΣ ὙΕῈ 1} ἸΩΑ͂ΤΙ: τ αἱ ΝΕ; ὮΙ οἱ ΕΟ οὐ ταν αν ἀ ἜΡΟΝ κε ΓΟ ΠΤ ΤᾺ ο  ΝἝΟ ἀσσεῖναε ὁος, ἄορ: ἣν τῶι τ 
ἢ 

ΚὴΝ : : : Νὴ τὰς ἀν ΡῈ ᾿ Ἶ ον δ ΟΠ τὺ 
. τὸ οχίτᾶϑ, »ὃ “"} "ες ἬΝ ν 0}. ταῦΣ 6Π11] ΡΙ “Ἄτουε), τ- (ὀγάμε ἘΠ Η2 βίαιον) : Ἵ θ. ᾿ Χχ ῆκς ῷ ᾿ 3 ᾿Βεδε ρᾷυρεγεβ [ριηευ αὐὸ- δέκ μαπβενες 7 ν]. ὍΣ ΜΙΡΝ λέν αν - Και λέγοι αὐτοὶς, Δαῦτε ὀπίσω μου, Ὁ13] Ἐς ἀϊ εἰν οἷς, ᾿ϑεφιι πη αἱ πιςν δι [ 19. ἐῶν " ἡ ες, Κωμμε ς αὐνδὲὃ δδιν ἡ βασιλεία 2 δρᾳγῶν. ηἰατη ᾿ρίογιπι οἱ τερηῇ ο(]οΥ 7. - μϑς μον ἐρίόνκη (ἢ! ἰὼ ἵμ ἐὰν: 4 ἀμ Ῥ ᾽͵.. εν ε, ἦν ἢ ᾽ - τὸ μ Ἢ ἢ «Π διαὶ [2 414. ἢ ͵ ΚΝ 'ν . ἡ ΚΝ ς ρων ᾿ τον κὸν Α εἶξ τς- ἀμεϑεκάνν “ποιήσου ὑλίας ὠλιρις ὐϑφῴστων. ἢ γος: ἀυαιενδι ἜΘΠΙΩΙ: πε νρίος ῥϑ λων ᾿ ᾿ Μαχῴρμοι οἱ σπένϑουυτες οδτι αὐτοὶ] 4 ὝΙΠΒοατι ἡ 41 Ἰάροητ: συ σηΐᾶπι) ἐὐ ΘΤΕΗ ΠΝ: ̓ ὼ 

᾿ ΓΜ ΝΕ ἫΣ ποιὰ ᾿ : ν τὰ ᾿ ᾿ : δ ᾿ ᾿ ἔτὴ ψ "δ᾿ προ , “᾿ ᾿ ᾿ τ] 4 

εἰώρυϊο, ὶ δ᾽ .» ἄνθμς ἀφέντες τὰ δέκτυα, ἢ: ὦ θιις ΑΥΝΝ ἼΝ ἀπλεια ᾿ ἡὴὴ ᾿᾿ «1: ΠΝ εὐεϊμὸ ΙΝ φὐδάκληϑησονται. μι ᾿ ἱρῦ [οἸδτλεη ἘΕΟΡΊΕΗΙ: ΝΣ ΜΝ " ἜΝ ἡμῖν μὰ ἷ Πυὶ ἀλΐεϊ κ0 ὦ σι ἐυτώ. : ε : ΝῊ ΡΝ γορὶδμς [6 “ ΠΩΝ ὁμηὶς. ᾿ Σ ᾿ τας : ᾿ πττεπέταεςς {πιλ Ποῖ ἡ φανεῖεν" ζω ΝῊ γὺν δας Ὀχῶ δὴν. ὥνλὸ ᾿ Τυης ργορὺ εις ΠΠΠ πο; νἱάϊι εἰ ἐλιασηλα νει " 4 Πρ|νιενιγαυ δ. ΟΑἸ ]ρεοτμί ν Δοίνςοι, φιλο ταν μοι μὲς. χποηλιπὶ ἤτς ἀϊαροίμι5. ἡΝ}}} αἱ νὰ οἷς αιλιπ μρνία., πλοτ- ὃς πιοὶϊς - ΒΕΓ , αὶ Ὄϑ ὡς ὥκοιϑεν ̓  θισὲν. αδὸδι ἡ 21} α]δος ἄχος ἤατγεβ, Ἰςοθυπὶ ἢ- ἀϊε αἰέρε ἀμον [ραινετ,ῖας. 5 ᾿φεἰβίτ, 4 Ἀερνἐγηὺς βασϊλοίας 1 εἰτ,αιπαπείαης [611 ΠΠ πιιυς, δι νἱἀο]ῖοςτ πλταταίης, δὲ αὶ ρματππαςῖς ἱλπαγὶ ρούοὶτ : αὶ ΠΝ νη τ Ὁ χἰοιξερια οἶνο ἀσελφοιλ,ἰάκωθον τὸν τῇ Ζεθεδ'α 8, [Ἰἴμην Ζεδεάαὶ, ὃς Ἰοαπηθηὶ ᾶ- [ς δοδμν ἐπὶ Θ᾽ 1“- Ὁ τς διμπ τορεὶ Μοίσις ταράμι ςχρεοϊαιὶ, Οἱιοά οτρο τ ἃ ἀρ ρο Ν  ἐολρενον “ ΤΠΙΣ πνλτου μα Ὰ βολιτ ας τὰς μὸν ; ΝᾺ τὸ ταάου, «ΑΥ̓͂, 2 Ν 9 νιν δ. ) ᾿ “δὲ Ἢ πῶς ΑΡΜΝΟΡ)} [γαξροηλ δἰμε ὁ ᾿ φεφίῷ ὁδιιοττι αἰ ο ΟΡ ζγᾶ οἴνάνχας οὐᾶ(νε ἀἰςᾷ ιο ΡεΠ με τοις ματι, Νέτοτος νοολγιις ἀεργουμβόνυ ς :. 41} το]; ΠΝ ᾿ τολοογυπὶ ᾿υ]ωωνἕω ἃ ἀδελφὸν ἀυτθ,ον τοῦ πλοίῳ ἫΣ υὐκαυβν ἜΒΩΙ 109 ἘΠῚ Ζεβς "κΑηὶ "" Ζεοίκο γῶν Π} ΠΠΟῚ μάτια Ἰρροῇτεῦ, 4 ς νων δεραπένων. Ἀἀιποπεῖ Εγαΐ, ταπιζῃ. Ομε το ποπιξιὶ ἀέάοτλης ». ὅΚ τπτοῦ οαζοοδιπηςηος τὰ ἐφλέῤας ἢ αα νὲ ἀΠ μὰ Ζέξδεδαε 8 Πάρθος αὐνὴδμρ ΧΟΤΌρΤΙ- 20 ρϑῦτς 150, ᾿ΠΑΓΟΙξΏΤὸς ΚΕ ΡΝ ἡρποαρεὶ γοῖς ' οτυἀἰεὸ νὸ ϑεορυτευΐειν ἐππρτορτὶκ Εἷς ν(αγρατὶ» αι ἀριιάμας- σρηίςλητιστ δι 1π ἐπιορτίιη τολιτιςμι αὐ θοσαιριν ὑππίταν, τὲ : πεν κὸν ζοντας ὶ δίχηυα αὐἶο" ) ὁμάλεσεν (υδ:δ. νοςαυΐτ 608. ν᾽ μαϊζν νοκαμὴρ ξορν ὦ . ἀϊοοσ πρηϊῆρες ρεορτγὶὲ ρναγηχαοιν, πάλη, αὰξ νἱξτιις τατίο- κφ005 ὀχογοί τὰς νοσαασῖν οτος αὐ γατουλθι5 αὐ αἰ δῖτιν, ὐοκησως ᾿ τὸ εὐ τόρς ΑΝ Ως ὲ ἡ ὌΙ ῖ ΜΠ ἀὐῖοιῃ δείγη "ον σι πα- 33 τ ἰδ αμεειρ [ἐφρῖηι γοὶὶ- Σ τς (λπαγοταυσὰ πιοίοτί ἀϊσιης. ΤΕ θμλ τόνοι: 5ἷς φίλῃ τὸ αὺς ἴδῃ αἰϊπ, ριάρμο οττοτθ. {Ἰεῖιν ἐς [1 ποι ραιιοα (ΟΠ. γος ἡ : : (ρρεᾶος αὐτοις., ΡΝ υἱρίο ἂχ Ρᾶτες ιο (ἐχαικὶ (δι δ νερύκο Φ βαῖνε, [ὲ- ᾿πτογρσούάτας ἰηΐν Ἐραΐ τοι Εἰς οαίαι ας Ῥαγηοιία]ος ἱσοο ἁἀιἰτὶς (οπιιςηἠο πιὰ » 1 ἑοσαλυλάμν Ὀαρυην μιογουθμι τ τἰοήαδς " κεεβ. ἔς Οἱ ν ὀὔϑέως ὠφέντες τὸ πλοῖον καὶ 2} «ον ὑπ ες [{φωιεέ βωε εν, ἤτοι 40η νηλμον(αΠ ς {{πρ Ποιτοῦ [οβ Ἰμἀοβαίτα νὰ μὲ τεξτὸ σοτατ, ᾿ἱγγορίογααρ, ΡΝ ΤῸ ΤῊΣ πον τ απ, ἄς : εὐκτὸν, ι γι τ πον ᾿ " τὶ ας Χ Μ9}0Ὶ ΤΡ ΣΈΟ Σ ᾿ Εὲ εἰγονηνίδαε Ζεβεε. ᾿ ᾳισά [ἰ πόιμι!}Πϊ ἀημαφάνιονεἰότ,υό Λάςο τὰ τὸ Ἰηζεσρτε- τς δὶ Τηΐμα χαὶ Τουδιαας, γιὶς Μαν. 3.7. ΣῈ [νερομῖδιν) φιρύπις ᾿ , , Το ποτάρῳ ἀὺ ΜΝ}, ἠκολρυδησῶν. εἰυχῷ. : Ορίυΐε δυϊοίι τοῖα) Δ]. ἃ | 23 ; Ἂν ταγοητατ {Π ||, Φόρος Ὑμῖρ ὀριιον ᾿ρηαίνιοσ [αἷηος βορὶ, δὲ ἅ- ἐνάής Πρνάἀαμέην ἘΠ εν 7 κἀὶ πέραν οὗ Τοῤδανου, Ψα ματα αὰ γογ νιϑάοιϊς Καὶ “οὐρα , γὼ δλίω ἰὼ Γαλιλαίαν 6} .υ3! ὶ ; ,᾿ . ἾΝ ταῖϊςς ἰοοδϑ, φαῖθι. ἀραταμβαι «ἀ οαρττοηάαπι ῥτικάς Ππα.- 'ς ὑιι, Ἐς ἐΡ 5 1ονάανοῃι, ἅς Ἰοσυατίο εὶ Ριςοί, ττὰ- αν ΜῊ ν τοδ τλος ᾿ - . τιοηβ ἀοξεηά, { Λαηαυνξχμνσλακίαν. Ῥξορτὶὸ ἀρὰ πιξἀνζοΣ αιις τεξιὰ ἔπος Ἐγαίπιαν ιὶ τύ τάδ: αἰίσιιοι νοζαίνι. ἐμὴ τ ἦηο νι » 16 Ῥοξιεεγὸ καϑημῆνο,Ἰὰ ο[ξ,4ιεῖ νογ θαι, . μίρα, φιῦδ ραγυίιπῃ σογτροτὶς παμλοῦ εἰς νὸ πλώτος ἀνευρυυώνται, κἢἡ κοιλαι Ἰρβυλμίᾶ Τουπλοῆι μρμηΠοὰτ μαλακία,αθιαπι αἰϊτοῦ νοῦδης κότ- δ Ἀς ΩΣ Ἢ ̓ἀσαριῦρτο άπ ΜΗ ἀἰζοτόμιαι κι οἱ ᾿μ 
ΠῚ ὁ απιφμίαναι, 1 ςαῖπι ἰαϑοπς Ἠοῦταα, 5εὰ ἰῃ φιϊρυάμη (0. σα ἰᾷ ςἰἴ,οὰς ἀμ φΉβθο ἐπε ἰφεῶ ἐκρανάλεην φρ ἐποναμινς ΝΝιος ἢ!-. παγίς ρτὸ 115 πποεδι» Πὲς ἀςοὶρ τιτ νήσας ςοττορτῖ, ἐπῇαισ, «Ἔχ Βῖς το δίομλθιι ξαμιει Ἰοίμμα,, ἐὐαμι τγιας Ἰογάμμιαι, , » ἀϊοίθυια 1. Δεἰη9 Ἰερί πλιὸ βάεξα;. 4 ΡΟ εἰ τρκαϑημῆῤοις, γυΐρᾶ, ᾿ἰιᾷ οἴζμιεο ἀν ἀογημμάχανιι ἢ εὐρὶρίμνι ἀρρο λιν, 112’ ἀκουγαδιιπε,τάμιομ ὰι ἀδηῦ ὃί ἐομταοίομαι,, : ΚῊΣ τὐλ τς μος ες Ὁ ᾿ Ἴ ὃ ἊΣ ἷ ; δεάομίδις, Ἐταίμλιϑ, Ο οἱ (μἀονανε.. Νλπν μος ὑοαις Πρηϊ- πς γ4|1α ἱπτεγρτετασιόπῇ ποη τοοίρίο. Ομμα Πιῤπεδιτᾶ [νι- ͵.324. Ἐριάμπαιγ ἀθηλθην, γυΐν. δὰ γον, οαὐἰ ει ς; ΝΧ 20 ὁ" ᾿ ἜΝ | ΘΦΆΑΡΥΝΤ ν. ἶ ' ἱ τς δας Οτξοιπὶ γοοαρυλιπι, 5.4 δεῴοτό εχ Ἐογφουιιὴι ἐ- χο ἐμ τετία ἐουπιὰ οχ οα ὁσμ ράτες γομοἰπχὰ ςορποίχὶ Ρο- ἡ {λεχαῖ νὰ Ρέαρις. Εὐαΐ. δ ννιιοικαεγαμο  τείρομδοτ ροτίμν τῷ’.  ΄. τ" ; ἔξ ὶ ἿΝ Κὰ ἀϊοιπαῖο ἰσ ροιίμιγ ὑτὸ Ηλθίοιτς ὅς. Ἱποοίοτο, αιυὰ τοῖϊξ, ιια 46 οἂ ἀςπόταίπατά οἵδ ὠἀμφιβληρ βονιδήρ, ας ιιι5 γον." δηλ νι νυτιιν Ρέχς, ἰὰ ΕρΗΈ ϊη οὰ Πρ σλοης, Οἰσιρῖρ. -- 1 Τνϑανρρὄνλυ, Ἡαγδάβίη Ρ᾽ αν] δου πιοπαϊη ἰςροῖς Δ- Ι ᾿ : τὰν ᾿ 



᾿ ; ΤΥ Ἐ Υ ΑΘ ἐπ 1: νείξεν γεῖτα τοήϊιά δὰ ἐπέδυ! ΟῚ 
Ν ὑμδϑ' πολιὺ ὦν τοῖς οὐρανοῖς. οὕτω γὸ ἐδί.}] γἴρεγζές ν ἶ ῥίοβα εβ ἔνι οαἰει βα ονΐπες 

ἷ ) ͵ , γ « ἮΝ ἢ εἾἴα ΘΠ} ΠῚ ρΡεγίεψυυεὶ ίμηι ΡΓΟΪ' Ἰρεηημνεὶ [μπὲ δγορῥες- 
ὠξαν τοῖς φοροφήτας τοὺς Ζ0 69 ὑμδ. Ῥίνδτας φυὶ ἡμεγμήξδηῖς νοδ. ταν ἡμει [πέγμ ἀπρε νου, . 

δον. ρι17ὸ.. ες ᾳφῳΦ } ξ “ι΄ π Ὶ ᾿ ' ν . 

πίονος Ὑμεῖς ἐξε τὸ ὥλας τῆς γὸὶς .ἑαλ δὲ τὸ} 5} 5 εἶδὶς (αἹ τεττα. αυὸδὰ 6} 5} }., 4β[ν {αὶ τανε. 
ε; »“,.,ΆΪ᾿ ’ ͵ 3 

᾿ ἀαμείνι, ὡλᾷς μωρᾳνϑϑῃ, ὧν τίνι ὡλιαϑήσεται ; οἰς 

ἘΨΑΝΘΈΞΕΙΝ Μ. 
ΙΒ ισατὶ ἡ ψιΝ ἔπ ματα 8: σοὶ 5 

αἰᾷ ἱρῆ τεύγαπὶ ἈςγοαἸτατ18 ἴυτς 

(αρ. Υ. 20, 

Μακῴρμοϑὲ τραδὶς' ὅτι αὐτοὶ κληρ9-- 
ἔμ. 17. γοιήσουσι τί γίω. 

Βεδεὶ πιδεςὶ 4μοηλάμι 

ἐΗ μΡοβίάενιμι: ΣΙΩΝ 

͵ ων ᾿ “ οθδιϊποδυηῖ, ἘΠῚ 
Ἐμεστας Μαχαέμοι οἱ ΠΟΤΕ ως δυφώντς 6 ᾿Βεαιὶ αυὶ εἴυτίαητ δὲ Πτίυητ; ὁ ἡΐεν Αἰ εἰ οὐρα καὶ 

τίου) διχαγοσυσίω." ὅτι αὐτοὶ χορτασϑν-) Υ)γ 0 τίατο: φιοηίαπι ἱρῇ (Ἀτυσᾶ-} [0 [μενναδνπινν. 
᾿συντα!. δυπτο., Βεαιὶ εἰ [πνίοονάει, 

. τ᾿ Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλε-- Βεατὶ ηυἱ ίμηε πιϊ(ετὶςογάς:} 7 ᾿κ ρρβ υ μα νρωαΝς 
εν ᾿ ἂ ἢ - . . ἐν . Ἢ ( ᾿᾿ 

ἐνὶ ϑήσονται. γμ». σιοη!ᾶ ἰρή5 πϑετὶ ςογάΐά τε]- Βιεκεὶ νημηο τογάε: 
, ς . «τ, ἴ- μοπὴη ἐρΠΠ Ὅεροι νέάεν. 

Ρ(ι. τ34.4΄. ἀν ϑεξιοι τὐϑορυα ΤΠΣΡ σίᾳ ὁ δ εὐτί φυΐ ίυπε ποῦ 4] σρτάει! 3 ᾿ϑοῆ ὡ . 
αὐτὸ τῶν Θεὸν ἴψονται. σάν ΚοΝ αυοπίαπι ἱρί Γλειπὶ νἀ εθυητ. ᾿ Βεκεὶ ρατβοὶ : νον 

; Μακᾷθμοι οι εἰρίωυοποιοί' ὅτι αὐτοὶ "οὶ Βαῖὶ 4υἱ (πηι ρϑεϊ Ἀεὶ :480- φ "" [Ὰ ἡμὴ γρεηκειντς 

Θε8 χληϑήσονται. πἰδηη ΑΠ1) Ὁ εἰ “νοσαδυῃειτ. ἐαήλ βῤϑξδρ ματι περὶ μ4ΙἸΦΓΗΝ ΡΥΟΡΙΟΥ ἐ- 
101 (ἐείαηνψφονίάθε Τρ[ΟΥΙΗῊ 

{γε γημη ταἰογης 
Μακάριοι οἱ δεσγωγμδμοι ἕνεκεν εἶικοι 

οσύνής " ὅτι αὐ» ὅδιν οἱ ξασιλοία ΝΠ  ἐ.- 

- οανῶν. ; 
υρεᾳ 4. Μαχαᾳθμοί ἐφε ὅταν ὑνριοδσοόσιν ὑ- 

μᾶς χαὶ διώξωσι,ὃ εἴπτωσι παν πονηεθν 

ῥῆκα “καϑ' ὑμδδ, ψουσδόμϑμοι, ἕνεκεν 
γ,Ρε!.4.1.. ᾿ μρῦὺν : 

Χαίρετε καὶ ὠγωλλιώϑε᾽ ὅτι ὁ μιϑὸς 

Βααεὶ ἼιοῈ Ρετίεαμυητις βο- 
τρίηεα ἰα{Ππί σαυία : αυφηίδη)} 

αὶ. Βιαεὶ ἐβὶς ἥνωπε πια- 
Ἔτρ]ον 1 ἰοἀ α νεδε νονὶσ ὑονιΐηος, 

{7 ρενεφωνε νος βιονίηι, 
δ σν ἀἰκετέπε ομρηνε νὴ αίριπ 

αὐμεν[ην2 γοῖ ) ΜἸΘΣΊιη- 
ΩΣ 

ββανάειε ὦ’ ἐκμέραιε, 

“ αυϊάυ!δ. τ22}} δάνείίις γ03, 
[Ῥύορτεν ποὸ ἃ Σ 

1} Οὐδυάεῖε δὲ εχυΐταῖς : ᾳὐοηίᾶ] τὰ 

; πδὲ ἢ [αἱ εναμνεξῖς, ἐμ 
Ψψετδὶ γες- δὲ {πἰἰορνὶ αἰ αἰ δεῖμα 

παίος νἱ να, ε΄ νε νηε!α. 
Τερν ξογασ, (Ὁ φοπομίςειης 
αὖ ἱονιδ»έδης, 

ΑΙ Ἰηατιατυς ξιεγίς, υο (αἰϊο- 
τοῦ αὦ η18}}]} να] οὶ ̓ Δτρ] υ5 1] 

Ἰνι αδίϊοίατυν ἔοταβ, ὃς ςοηςι]- 
Ὑρδαῖο τι κῶς ἐδ άσηρυὶ ων οκτυγ ἃ φυϊριίυ 5. 

ἈΝ εῖϊεον ΤΜΟῈ ἘΞ Ή ῬΩΡΤΡ δον: 5 δύνα- ψος εἰ τὴς Ιυχ ποῦ, Νοπρο. Ἵ 14 
τι οτος, Ταῦ πόλις κρυβίωναι ἐπανὼ ὄφφες κρι-]  τεἴύντθς οςουϊτατὶ ἴμρτα πιοη- 
νἱᾷ κἀ (ὰ- χϑυη.. ὌΝ τεπὸ ροῆτα. ᾿ 
νὰ ἡ τ. χδμη " ἔθος, 

»“ἀκ΄ νειθὶς 
φῶς τ "-: ριξε, - 

ΡΒ ΚΡ Ομ [απε πε ε:γε πρφεῖς» ορροίεει [γ8 ὃς ἀρτοξιριι5 δῦ- ἐ 
Ἕ“δῆτατο. αλληΐρι5. ΦΤ  ργΔη οὐ ἰνενοηε) πληρρνομήσουσι τἰαὶ γιῶ. ᾿ὰ ἢ, »ηαίμην νογύηηι. Νος νεγὸ Πιργὰ οϊεπάϊήιις, σάν ἱπάοβηϊτὰ 

“οἰβοὶ πᾶς γἱτὰ ὃς Ὀοηὶς ἢϊ|5 ἐτιισπτησν οὔσας δὰ ροίεγος δοοὶρὶ» 4.23 ῆμα νετὸ τείροπάει 121 ( ἀφναν] ΗἩσδιζοότιπι. 
ἧϊοι τρληδέεγοητ, ο᾽ι15 οπἰ πὶ εἶτ κληρρνομεῖν ΄ιιληι τὸ κτῶϑωυ Εἢ. ἀυοῦ δὲ ἊΣ Ρτο ἱῳμλεβηίτα ραττίςα!α νμγραταγ : νὰ ἃ πο- 
διτοῖα ρειίτα πὸ (οδιοηεία εχ ΡΙΔ].37.11., φιιδιι ἴῃ Ἰιοπίηϊ- 5 5 ἔπε ν] Πα σαι ἰδίατία ροτιοτῖς ρτςτογηντα, ἸΜΑιη οτίλαι 
θιὶ5 εὐἴλιν αἰϊοσιιΐ γος τοὶ ρίοηί5 ὁ νυ Ἠνύν: οδημναία εχ- ἰῃ πῖςο νετι{τ|5}πὸ οχεπιρ[ τὶ ἀοςτατςι φιοά τληχεη γοτθα 
ρεγίομτία Ἡρϑ μεμν δι εοπεγὰ,τεῖξε οὐΐλτα Β]ατους, αὔϑω- ὀνειδίζειν δί εἰπεῖν ορτίις ςοπιδηϊς ἐν ρο[ϑίπλες οτίδπι ἄς ὁ - 
δονας ξιυύοικος οἵε Ἵμημία, ἰάᾷ οἵδ, νιογοβεαεὶς οομίονε [οἱϊενίο. 
Οιληῖο ἰίσιν πιαρὶϑ 4 εὐοηΐεῖ [8 αχο5 ἱρία ρίεταϑ δαιδθῖ- ἀμιπι αἰ οὶ τὸ σονηρλνμος ἰοοο φοιιογαΐϊτος ἤρηϊβοει τὸ κὰν 
ε5 τοἀιϊ ἀοτίς, φιιαπεμπιμία Πας ἱπιριι5 Ἔχοίν ττααυὶξ Ομς,- 10 κὸν ορροίτιπι νἱ ἀφ] σεῖς Βοηο, ἦ ΡγΟβεον ηνο, ἐγεμν ἐμ, 5ς- 
Αἰααὶ ουδυς οοπιράτάπυτ, Ἡχο δύτεπλ Ὀξηςάϊέλίο ἔις τος, ᾿οιαάϊιπι ἐχοπιρὶαν (τγ ρταπι ᾿ιαδολι, ἔνεκεν διχαιοσειύης γ. ἐε- 
τεηλείονς Ρἰμῖν ὁτίαπι πιο !οτὶς νίτς δβκπυϊτο σοτείοτίς ρὲ-. βίος οκωία, ΑἸ ἕνεκρι ἔοϊεο. ἐαμ αι Ἰατογργοτατὶ : ςὰ γίται. 
88. ἀλ βεὲς αρίιγαϊτας (εηεσπτία;, [κἀτίηἷς ςπίμι ὁσω ξοτὰ (οπῖρεῦ 

9 Ῥοναϊθημμι, πληϑήσονται, ά οἰἘγογίης, δἰ φαϊῆοας οηἶπι, ὁαυίλαι ἤπαϊσπι ἀεξρηατιου πὐῆϊιν εἷς ἰοσας,, νοὶ πρυΐ. 
Ἡς ταὶς νοϑιση νούλπάϊ ΜΡ [0 ανα] {ἰς ἀσσορτιιμι, αἰϊ αι 15 ἤσλαιν σαι Ῥευδαμυκίοπεην εἴποίςης, αυληϊιῖ8 ΡῈΓ 4(- 

ἡ οἰαϊπιοάὶ εἴς δέος πομλίας ἂῦ ονληΐδι: αὐεξ εν: ,ς οἰάδῃβι 
δολθὴν 

πιῆτος ἧς ὀυ δὲν ἰογύοι ἔτι οἱ μὴ, βληϑηῆναι ἔξω, χαὶ 
᾿ ΩΝ ε " 7. 

"αἰ νος καταπατε δῖ ὑπὸ ἐμ αὐ θρφότων. 
Ἰας. Οἱλ- 

ὕὼ ε[βὲεἰρα πηρμά πὸ 

4 διοηδεηι βο[ α, 

ἁριιά Ομεγίοοπιαπι 11}..3.. αδοὶ ρωσωΐενν Ἐταίπτις, Ορη!α 

ἐν ΟΠ. 7ηξιιαμμ (μεν. γνϑῇ, 14 εἴξ, οπιῃί δου πηοπίδ 
τι Ῥοϊτοηρλεὴε εν ὁνεδύφωσιν ὑμᾷς, Ν υἱρ Λαο. ὠἀερετάϊτα, αι τοϑ σατογαϑ (οἷος ἀδιιογῇια ρικτοάίποπι ἐοπ- 

μενίμε νηβεὴ ἠονμηπεγί οἴ υχμκολογέσιοουν ἱμᾷς. Οχιοπὴπι αἀάϊ-ὀ ἀἰτςν (φιια νἱ8 εἰς ϑρ᾽τίτιι (ληξλὶ, ταλη ογῖο γε δὲ κά σοξι- 
ἀϊς Νοταϑ δεετρτε τεϑεμπι, αἱ ἀς ϊς ν]ἀεραταν αἀ οχρίςι- 20 ςοπάαπὶ ἰπ ποθ ὁπιροπὶ φοτξαριίοποπι γεξητίϑ ) ἸπΠρί διι 
ἄλιι ςοηβειδεϊοπειη : [δὰ ἐς ἰη ρ] ετϊἔαιιε Ἰϊησεις (ἀρρίοτὶ ουα(οτίς, ἤσις θεῖς,» ἔδεισα, ἰάλείς (ἀροτίβ σχρεγρσβ,, ἀΐουπ- 
[οἱει, δὲς οαἰπι (ἰςοτο, τ ΟΣ Φείονεινάς ΠΕΣ γίηνεε τατ Ὑυϊρατα, ονανμαγὲξ, ἤσαν ἰὴ ΟΑἸ οο ποίτεο ἀϊείπι ἐβν 
βίενε Ψ ἔπηξε. πανὴ ἀμ ὠμοὶ α! βι{δῆρενε ποίει κε θέε, ἐμερνέ, 4 Ομο, ἐγ τίνι. ἐᾷ εξ, ρεγγημαή. νυ ϊμαὶα δὰ νὰγθιυμπ, 
βνάνε [ς ἱριρεάῥωνδνν,νε ημον πανὶ ἀεδεκι ἀεξενεου αι μαῖαι. 15 ἀμον 7 ρτὸ Ρὲν, Ἠεδγαογια  ἀἠοτϊπιο, ἄς ὅλο Αἰ δὲ ἀἱ 
την, Ἐγαΐηι νοτς, δοῦν ἐδοονίμε ἐπινος, ΜΑΪμὶ νος μοί. Μ᾽ χὶ,  δαίἑεμεσ, ὠλιϑυηόντωι, δά οἵ ἰά ταπάσῃι (μφοτεηὶς 
ΝΜ}. αἤξνεενίνε, πα! α ἀδάϊτα ρεςροίεἰοπο. ΤΈπμ!}, ἐπ ϑεογρία- ὀ μο νεῖ ρο[οὶε δὰ (λ]!επάμιπιτ Νά], 84) ἐρίε ἱπβλειίλτιβ, 400 
οο νοτεὶς Φυφικοναμενίηι, ἀιετὸ, ΄ Ῥειβφιυιὶ Τωβ αφὐαλ αν τἀπάσηι (Πἰοῖιγ ἡ ντ οἵξ ἀριιά Μάγοιπι 9..0. 4 “νη ΝΜ» 
σιν, ἀφώμιν (ἰὰ εξ ρεγίεαι ) ἐτοαίε νεγθνπὶ εἴτ, αιο ἐατ ρο- 
εἰ πναπε ἐπ ατίαν Ηἰο ρυτο ἤρα! οατὶ φαΐριι νἱτὶ ἑηποῦεπ-ὀ δὲ μὲὴ ἵνα, Οσπι ἀΐξεπάϊ ρετίτιμη ἃ πισάϊο, ΝΝος οπἰπιϑα εχ 
τοι αἰδποίυπιυν, ἥψμι ΟΧ ΤΥΓΑΠΏΟΓΙΠῚ οὐλέχὶᾳ φὰ ἐυάϊειυπι 30 (ας εὐαπίάο νε τας ας λά ἤπια φυϊάοπι ἱπάσ οοηβοῖοι. 
τρι δυιμα! α ρεκετα ιβιτνο ἰά οἵδ, δὰ ριιΟ] σαπι ἰηϊετίαπι, ικ ἄμπὶ ΟΠ ἰρὶ ροιοῖι. Ηϊπις αιιτσαν ρετιιπει ΠπΔ 4. δ, ιοΐ 
διυκπονίταις αἰλαϊ πτάῖας ἀγιη διιὺ, ἴκαι ρτίμιισι ΠΠπ|4 ὀνοιδή-ὀ ὀ ταηάοῖπ ἰν οοἰεία Ἀσιμαμα ἐπιρίςεω!η ςογπ ται θυ ον 
σωον Δὰ σοπαίτιὰ ἰγήντοραϊομ Ιοιπίναιπι γοίοσγο ᾿ροδγοπὶ Ὁ εἰανη [ρνν,, [ῥεγηνανι 4φυήμε μέγ με ὁ Πεὶν βέριᾳ στὴ πῆ. 
διε αἴσοσν, ἀἀτεκλίι αι δὲ ἐμά οινα ἰκίαιεδεεπι, ἀμν φυϊδη εν να ὶ ΜΝ ἀνθερέπων. γυΐρατα δὲ Ἐγαζπων δά νεεῦμιν, 
ἕμπι ὁπιαίιπν ἰπίαγίδγινν πιο φσια ἐχοιηρία ποδὶν 44 κὐὺ δονεὶμενη.. ἤσαν οσπαοιῖρ ἰετηιοπο ἀϊαίηιν, Θὲ ζ 9» 
μοάϊε (ιρρεάίταις ἢἡ φιὶ νοτίτατεσι Ὠεὶ ἰπ ποδὶ ρΡεγίεφιθ-ὀ οὐ Φ᾽ ν»»»εἰμίονν, ἊΣ ὶ 

τι, ἀμάπαμληη ᾿ς ΟΠπννὰ βοπεγΆ το γ ἀξείρετο ςοπαπιοὰ 14. Κέενε, πάλε, Ἐταΐπμιν,, Οῤρῥάμνν, Ἐμο νθίᾳιο νεθεπι 
ΡρΙ ιμτιιν, 4 φμέάινλι νιαἱη, γᾶν πονερλνύδμα, γαΐχα, Ονννες,͵. φοπυσττὶ,, ἤςως γαϊ μα ρίαςει : φιιὸά εἰμιιδξ!ν πόπῖοα ἰαὐὶ 8 
νεησίνιν, φαιια ἐαὶπὶ οβ ς ῥῆμα τ αοὼ οἴἶλπὶ Ἀφη Γορετίτως, ραῖφαῖ; 

τ “ν 
᾿ [.] 

ᾧ 

᾿ 

Ρϑεε[β εἰρέξας αὐ ον [»-; 

οὐ λαῖθα9. αυλπταπλεῖς διγοοιις πιαὶ οὐ! έξι4 μοῦ ἐπι Π μεῖς. 

ἔπι. νιυΐμαια δι Φήμη, "Ἱερὰ, Ιὰ οἱξ αϑωνέρο, 4 Ὁ)». 

. σούτων ΦἿ ἐλρέσων, χαὶ διδάξῃ οὕτω] 

ν᾿ 

ΣΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΤΤΗΛΕΥ͂Μ. 
ΟΝ “ 

21 

Οὐδὲ καίουσι λύχνον, χαὶ τιϑέασιν) 1. 
αὐτὸν ἀπὸ τὸν μόδιον, ἰλλ᾽ δηλ τίωλυ- 
χνίαν' κρλαβηήκιχινι πᾶσι τοῖς ἐν τὴ οἰκίᾳ. 

Οὕτω λαμψώτω τὐφῶς ὑμδ ἕμυτορρ.. 
ὧν Ὁ αὐθοοόπων, ὅπως ἴδωσιν υὑμδ 
τὰ καλ ὶ ἔργα, χαὶ δοξάσωσι τὸν "τατέρᾳ ἔγσα 

᾿ἸΝεαυο᾽ ἀοςοπάυηιυςόγηᾶ,} τὲ ! 
ὃς Ροπυης οϑιῃ {υδῖοτ τροάιῇ, 
[εἀ " ἴῃ Ὁδηἀεϊαγυπι : ὃς ἰρίςη- 

161 εξ οπηηίρυς 4υΐ (υαητίη ἀοτιο, 
ΠΠπὰ (ρ] ποις ἱμχ γοἔγα ἐο.] 16 

τατὰ λοι ηἶθυ, νὲ γί άοδηι νο- 

ἄννῦι, νι ἱμεθαε νη!- 
μῆδης φωὶ ἐῃ ἄρνιο [θπες 

. δὲς ἰηοιαξ ἐπε γέρα 
εὐγαη, βορέαν ὙἘ ὙΠ 

δοπᾶ ορειὰν " βἰουϊβοέηι. ἀναιιιορενὰ γεβναὐοηά, 

Νοαηε αεοόνμίμης ἰνς λξρν͵ 411,. 
ες 9.7 (Ὁ ῬΟΜΗΜ ΦΗΜῈ μεν, 

(ϑιγιοάϊα, [κὐ [ωγον οι. Φα,μ. φ᾽ 

1.Ῥε", γ.}}. 

“Ξ- 
ὑμῦμτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ὁ τ 4υς Ραϊτοπὶ ΠΠυπὶ νελγαπὶ αὐ} ἐν ίονήμιοιιοδαῖτεπα νος | 

᾿Νιὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλυσα δ) 17 4 ἰὰ «αἱ... ἘΝ ᾿ὥμ μόνο ΑἿΣ ἐρένα Νςε εχἰπίπναῖς τὲ νοηϊς νι] .γ ὁ. ᾿ ' 
νόμον, ἣ τοῦ πρερφήτοις. ες Ἦλθον χατο- ΓΙ ΡΟΝ ΔΉ Σ ΕἼ: γεδρὶις- ' ὰ ρβες φηοηἰῆ ΞΕ ; 

ὕστωω. ᾿ . . : δ} [ γεμὲ [ίμογε ἑεςεπεν ἀνε ᾿ 
λυσαι αὐ λώ πληφξοσαι. 125: ποη γεηί γε δάηε ἀπΠοίδραι, , } ονορίειαν: πον κὺρ τε ἐδ ᾿ | 

Αμίω γὺ λέγω ὑμῖν, ἕως αὐ παρέλ] 15} {5 νε φατε ἱπρρί οδτι. «ΟἿ νει αὐῤηφίενεῦ 66 αὐὐδέει 
ϑη ὁ οὐρανὸς χα) ἡ γῆ, ἰῶτα ἣν ἢ μίακεε [Αμλεη υΐρρε ἀΐεο νοδὶς,:8 ΟΕ ΟΣ ἩΠΕΞΕ 
"2 ἘΠῊΝ ͵ ε " ᾿ δ αν "βέ ΠΗΡβε αἱ κεν ᾿ 

ραία εἰ μιὴ παρέλϑη ὑπὸ τὸ νόμρυ, ἕως αἢ 1" νίγισάμμ ργξιφηϊεεῖε σαι) ἢν κύνα ἔν ς τη ἀὐπεα ας 
πῶντα γένηται. ΩΝ .} }δὲ ἴεγτα, 1οῦα ἡ Π01λ αὖτ νΠῈ5 ἅ-} .} Ὁ ρα ,» ω!4 ὙΜΜΗ ΑΗ Ἰκαεπογοῖ,. ᾿ 

ΡΕχ 

οΟὲ ἑωὴ οὐὖ λύσῃ μίαν Δ᾽ ἀκτολῶν [τ 

τς αὐθ᾿ οφόπους, ἐλάχιφοξ᾽ κληϑήσε!) ἐν 
τῇ βασιλρίᾳ ἡδουρανῶν' ὃς οἱ οὗ ποιή- 
σῃ (ἃ διοβοίξῃ, 988 μιόγοίς κληϑησεῖ) ἐν τῇ 
βασιλοίᾳ, τὴ οὐρανῶν. : 

ἐν -- 

Ιοφε, νίφυξάυπι οἰπηϊᾷ ξϊὰ 
[μετίητ. ᾿ 
ΠΟ υἱίᾳυϊς ἱφίεαν ̓ ἰο᾽αθελεῖ ν- " ἢ» 

οἴῃ Ἔχ ργςερτίε' ἴτας τηϊηὶ- 
υλῖδ, “ὃς τὰ ἀοςπετῖς ποιηΐη 8, 
ταϊηΐτγυς νοξαδίτυν ἡἰα τεραο 
εφΐογυιη: φυϊαυΐς δυΐειη ἔεςο- 
εἶς ὃς ἀοουοείε, πε τιαρηυς νο- 

; ᾿ [κδίτογ ἰπ τορβησ ςα]ογτη, 

᾿ποχυδαθαπι ργφιογί εις οχ 

“Μὲ, 

Πιδ:γ πιλνέρημ:. γοταὐὶ- 

γέ 50 δαίογιπι Φ 
- 

τς «Δοροηάμνδ!) χρίασε. ἸταρεγΓΟυλιίτος., νὲ ἀἀπρουιήγλιθς 
υρτὰ νογία, Οχτοσὰπῃ Οτςοῖς μος νεσδαπεποη τάπι δος 
ξεράοτε φιλτινγοῖς Πρηίβοαι, νεὶμ 11ο Ν το  } Κ νέοὐΐον 
δπη2 μοξδωνννα ἰπ ἰηγηῤνα ςεάνρηι, δοιὰ ἀρράτες πῆς μάθοις ῇ- 
φοϊβολίοπεπι Ἡςυταίοα οοπἰιρδιίοῃ!8 φιιᾶπι νοσλης Η ΡΒ] 
ἘΞΟΡ ὙῸ ὑιεάοιεἰκλν,} Νάπὶ αὶ ἀροςπάϊε, βαφῖι νι αἰϊαυϊὰ 
Ἄργατῃν - Πουῖ ἀρυὰ αοἴάσπι Οἴζοον κα ϑέξοιν ἰητοτάϊαι πευττῇ 
εἶχ, ἱπτοτάτπι γοτὸ μεγεξαπτικὸν, νε ἰηΓὰ 1.7. Αρογτίι ἴμι- 
615, αὶ ρτο κκίυ σιν [οτὶρῇι ἑκῆυσιν. δὶς Ατ τορ Δηοϑβἰο Νε-, 
Βιιῖι9, ἐπΊ. πῷ χύχνον, ἄχιοενβαρι» λύχνον, [τ νοολίιτ νοῖ 
Δα ιιποηπτῦ ἱρύια, ριιτ Ἰλιηρ48, οσυἱ οἱεῦ δας αἰϊιά αι! ά- 

. Ῥίλπα ἱπερ οπίτατ' ψιοα ἀοςοπᾷάτιτι νος 1ἀ ἐρίαπι φιιοἀ ἀγάςι, 
ρυκάβιχ ἀυτοληάς!., 4 7η ἐκηἀεἰαύνινη, ὅᾷι, λυχνίαν. νεῖ, δ»- 
ῥα εαμάεδανδνηηεν ἡεϊγμτιςηαμη νἱ δε ςςτ ἀρλίηςητὶ ἰοου Ῥο- 
ἀπτιπι, δαὶ ππροποῦαταων αι ἱπῆ ρεθατιν γος Ηομιετις 

γῆν, αϑηε' πβὰι γοίλι. ᾿ 
16. Οἰονϊβοῤνεαιεκιὶ δυξώσωσιν, ἡᾷ οχ, Οἱοτίαπι Ὠεὶ μιξάϊ. 

Ἐπορτο 4110 ΒαΠιας ἀἰεῖς διβολογεῖν. ΠΡΆΒΕΛΘΣΙ διιτοπῖ νο- 
οὐδυΐυμα νἰπτᾶτατα ὃς ἀμ ἰλάτς (φονὶϑ (οτρτοτίδις εἰμι 
Προϊῆσας ρἰονϊοίὰ, Τὶ τηαϊοεζλτρηι δι ἰλιιάος μεξάϊοαις εἷπ- 
Ἐρτάϊμν νοτὸ ο]οσίληι δι ρ] βοτγεν αἰιοὶι αἴΐοττς, ιῖς ρο' 
Νετον ἢφοϊβολιίο ποῦ νἱάσταν ῥγορτίὲ οοπυιεηῖγο ποπηληί- 
Ῥαβ αι Πτ9 οἱ δὶ ροτίαπι ργοβτοσὶ αιιαπι τοίρίΑ ἀτα-. 
οἰ ποῦτο ποὴ ρο ϑιῖ, 1 κὸν 

27 Μὲ ἀϊβοίνα, καταλῦσαὶᾷ εἷϊ νϊοἰ πὶ, εἰοραπ ττδηΐ. 
ἰατίοας : ιοηϊαμηνιἀΔοϊίςοι. δποπιίπς 8 ἰςρίδυις φυῇ νἱαουις ; ἰεϊηριιατιιτ, δὲς ου ἡμὲ ἐγ δειαε τὸν νόμον αὶ σις πυρρφήπταιν 

ΠῚ ζμεμειὴ πιάσαι ἐπ μόπετε υϑ ρτὸ ποθι ἐπιρίοιίτ, [τἀ 
τοι νι ἰδ ατι ἐγγίτδιη ξιξογος, δα λοστοπὶ δέ ρεοσαϊαηλ ἀς- 
ἔγιιχὶο, ἸΝάπὶ Οογοπισηίαίοιι φυϊάσαι ἰοροπὶ ἢς ἀδτορδυίι, 
γῇ τοῖα ἐρίλπὶ ρτὸ νπιρτὶς Πρ ἰτιιοτῖτιϑε αιοά λά πιοταϊαια 

᾿ Ἰοροπιατείηοι, Πἰρετο ας πος φανάσιπ αὖ οἰλιο ππαϊ ςἀϊέχίοιίς, 
Ζεὰ ταηξυῖτα αὐ αὖ Το νι ἐπι το τοι, 
Ἰυπιβέατοι, Ια οἱξ “0 111. 1,ορί5 ςοπάςπικαιίοις δἰ] οειοῦ, ἴμι- 
ξχιῆςοι, ἐ οἰ, Πλινερτο νίγιρι ργαϊταπδα πα άῖο πον ἀομεῖ, 
ἤεμὲ ραίαίιη ἀοτοι Αροίϊοί ειδί φιΐέειη Ἀσίη. 6.8. 7.τος 
αιυίάενη (οἰπὲϊ εἰς Ἰὰς Ιεβι5 μηρί σείοις ἀἰέλιιπι οοιβοῦ Ρτο: 
ῬιιςῖΔΑ ΔΌΤΕ, ὑΓορ  οτίοας ρται  ἰξλίοπαν ἐμτο  ΠΠρέτ γα μι45 ἀτι4 δ 
Ὀπῖπες ρυς τ, 

18. “ἐπε γά μιω,)ὰ εἴν ν ἐτὸ δὲ οοτιθ. Ηεθταοτατη δατοιι 
φοκαβυΐδι οἷν ΠΩΛΟΝ πιμνα] ἀοτ νιάτα, (αιιοά νογίτατοπι 
Πρηϊβοαῦ αὐμπι ποῖ τποάὸ ται οἵπησς ποιὶ Τ᾽ οϊαιποριὶ 
[ἐγ ἐριοβοϑ τουδιθγίηι γί νυ μαι ψισαὰς Ππυψιάταπι νάϊ. 
τλλξα ς Ἰης αυϊάθαν νοϊἀϊ οχρυκμοτς: αιλυιιν νά Ποιιοται, 
φυροίαπι ἑα]νος ἀϊςεηὰὶ ροποῖς γι μα Ὁ ΠΔῊΝ ποι (οἴει 

νῷ καὶ οπεζαυο πο.» φαμεν μαιαροὐἠὸ μλϊ εν μαολάϊ ἔμπης ἰη Ἑοοίς[α, ἴε4 

ἰὰ νὔιτραγς, Ομίποιπι ἐχοπιρίας μάδοθαι ὈΪ9 (οτίρτυπι ἁμίω, 
4 γ[γμεά μοι ρυκερνίενίε, ως ὧν παρλϑυ. Ῥετοᾷ Ἠεδτεά ηνην, 
{ἰπεἰναἰ ρβῆσιι Οτεουμῇ, παρόλϑῳυ εχ λἀμοιίο τοίροπάει, ἤγοὶ- 
βολι ἔις ἁἰϊαυϊὰ ρτάξτομιτεῖνε ετίατα πιατοτις τὰ πιο 

ς νίαγρατας Ρίαϊ πο τολ.2., 4 Δεφαήραηι, οὐ μώ, “ Ὁαρίοχ 
τῇ ἀμ ἰπόγαζο ἐ [δὰ αια; πηαρὶδ ἧςρος τοδὴ πεν 
“σοῦ 
Ῥ οὶ πορατίοας ἀϊδληριογεμιας : αἰοκ ἰάειῃ ἐβοίχηι!5 ἰὼ οὐ- 
δωμῶς, 4 κα, ὑπὸ, Υιίψαιλ, ἃ, Ῥυχροῇείοηςν. ἐκ δι υνν ἴΣ. 

το ΡῈ ἀρυὰ Ογχοοϑ ρογτῃμτδατιιτ, νεἰυτὶ φαιμη ἀϊοίπλιν, εἰκον 
, ἀπὸ ξυλου: 1 οἰ ύμιαξο ἐ φησ» νείρτ 3.4... Ο - 

19. δοίμενίε, λύσῃ. ῷ, εἰξ νγλοίάῦιι, σαὶ Θρβοηίειιν τὸ σονεῖν. 
4 γνμηιγ μίαν, ἰὼ οἴζ, ναὶ νηΐοιπιν κᾷν μέν, γε Ματ. δ.νοῖ- 
ἴι 16., 4 ΗΠ ρεἠνρὴηιλεγ τούτων 5 ἐλαχίγων, ἰὰ εἶ, φια δὶ 

ὶς Ῥύςο ΔΕ} ἀοέζοτς: Ῥτο πιαϊπλὶβ βαδοας : νι αὶ» αυια ροτίι.- 
τ ετληι [εξ 5» περ] ροζοῦῖ, νῇ ὀχίογη!8 οι ΠΟ 5. ὃς (μ5 
τελαϊτιοηιθι8 τας ρυὰὲ ἀπῆςέσησος τ ἤξως {ΠΠ|9 ρυδίμι ρτο- 
Ρβοῖα οἕᾶπι ἱμΠ} ἐχριοθγαγδῃι, ΝΝος τάπιεη ποραιάϊμη εἴ, 
ΠΟ Οὐιῃῖ ρΔΓὶ9 οἷϊς αιοπιαηεὶ ρεοῦρτά,, φιληιιὶς ὨαΠ ιμτ 

" εἴ, παία νίϊς ἐχειαρίο α τοῖα ἀετεαὶ ἢςο ςοπεὶο ἰμ Ρ[ιατὶ. 
, ἴχοκ 8. [οτδλδ» ρατήπι ταοζίδια ἀγροοηταρ,, ραττίηι ἰε- 

βεπὶ ἴα γπαρορὶν Δ} Ἰηξετρτοτατίους ἀεργαυμηκον, ἀϊρὶρί- 
. ἴα.) ἀιάϊτοτξα ζοτγιπιραπε, ΝΙΠ πιλ  ἐσιι9 κκὶ ρτὸ κανς- 
ἃς οἵροῦς, δέ ἐπιςγρτοτατὶ, 2ιήοερ ἐξα ἀοεννίεδοηηίηει. ἰά εἴς, φυὶ 
υοά δά νίταπι διτίμιοῖ, ργφοσρία υϊάδι νἱοίατ, ἀσςεῖτα- 
πιεῖ υδά ἰοχ ργαοίρίε, ΣΡ ἈΠῸ ἰοαυέταγ ᾿ομαϊπις ίη- 
τὰ, 21..2, δι. 3. τ γὲ ϑτῳ" γείογατιγ ἤθη δά γεγθιι λύσῃ, 
(ἀλλὰ ἰρίλπι Ισροπι. Εἰ οστιὰ ς μις Πα {δὲ ςοηβαυὶτ ορ- 

40 ΡΟ τί ἐπιὸν δου φαὶ ἀϊειμῖς ὃς σοι λους, νι ἐπι, δέ τοῦ 
ἀμ ἀΐσυνιε δέ ἔλείνμτ, Νααι αιΐ ποσιὶς βιοίιιος πεηιις ἀ - 
οαπς φιο γοξλιίει εἴ, ἐπηπιὸ ςελπλ αἰ ΐλαι ἀοξεγιηδῃι ἐπα 

ΠΣ 
σείληι ἐμείκμάι, ἄτας ἁἀοὰ ἀρ μεπάϊ : νι φιὶ ποσὰ ἔως 1» 

»ς ογον, (πα ἰπρὶ : ἐς μήνας ἀϊχὶς Ἰλοπιίηιι5, ὕδιιςτς ἃ ρίοι- 
ἀορτγορ νοτί5, Νέαπο ἱμύοτο, “ΜΑΙ ὑπο ριόγει ̓  ογοίς 
ψις σχρόμοῦο, ΠΝ αἰ ἴνο , [ςἀ φυΐ πιο ρτοῦίι ἤπς 
Ἰοῶον Ψεγὰτῃ ῥιας ἐπισγργειατίο ςολέλα επιτλαιῖα πάπορο- 

7 Ποείούςπι οχρ ϊελείρποπι ἀφηρεέζοτ, 4 »ὶ οεαῥέρων » κληὴ 
40 ϑήσντος 1 οἰϊ, οὐὲν δι οουίεδιτις, ἐς ψιιῦ Ἡςυ ταὶ το ἀἰ- 

χίθνιν [δογὰ, νει ρὶ. ΔΆ ΓῊ καίονμνη, ἐν τῆ βασνλοίᾳ Νὰ 
οὐρμνῶν, 1 οἷ, ἐν Εςοεία, (ιε νοτὰ Ρίονγιπι ἐαδῖα γειὰ 
ἀπε πιτον ἢ (ραξάογας επί ΟἸγ εἰ αιτατίουεπν πιοχ 
Γι ιμταγλαν πὐίτιτό Ραυ πο, ἐατο ας νοεῖς ἀο- 

“ς ἐϊπῆς ςογτηρτεῖιν ρεν Ἀρολοῖφε ἀφτερεπάϊε ας ςρτειγορήιν, 

ἧτο 
- 

πῆς ἀγεχ"β0} ῥναβανὶ- 16 ματι 
δὲ ὸ εχ » ἄονες ΟΠ» 4 νέ ᾳυρά 

ςογόπιο- 

Ω 

. 

ἢ}. αἴας 
Ὀτας 

ΓΘ μὶ ἐγρὸ [οἱνμενὶενηνηι ἐὰν, περᾷ ' 
.7 46 πιαννδαεὶ, ἐβὶς ναϊηῖ- ἐπιρίοτει, τ“ 

πιὶςν ( ἀοιμεγίε [ΐ δο- ̓δσοταῖῖν εἰ ριατίὰ 
Ποπιηῖν. 

ἐφ ἡ τόση ςαἐοτμ Δ. 4Ν 8 Ἃ τηρϊοὰ- 
αμέθηῃ [ὑτονὶς Φ' ἀοομεγίεν ἀϊοις 16. 
μίονιάσημς γοραδέεων ἦν εἰν. ἀςὰ- 

ἐ γἵ νς- 
ταγὺ οὐδ- 

, " ἀϊεπας ἃ. 
1τεξς ρες 
(ςτίρες ν- 
(πι ἀοςς- 
ξεῖ, και ε 
"μὐσὸ νίπι 
οὐεάεπάϊ 
πιφπέθυς 
ἰηίυ!ρο- 
τεῖ. 

Β ΟΧ) ἔμ. 16.17. 

φιλία ἀρυ μά Ἱνατίηος, Νο9 γαρὸ ει νογίῃχμϑ ντὰ ἤπν. 44. λιλο.,. ὅ 

ζοβϑα τ ργαυ πιημπι, 4 ΣΕ ρα ἐρονενίι,, καὶ οὕτω διδαξηοϊὰςς ὁ 



Ὀλρ- Ὑ.5:: ΒΕῪ 

ν 

ἡ διχφοσύν 
ΜΝ 39. 

Ἱπεὶρίς ὰ 

νοι Τιδρὶς 
οκρριϊμο- 
Ὡς, αιλνο 

{πε αι 
δ, ἡ [α]- 

ἤς ϑοτὶϊι- 
Ἐῷ οὐπεοη" 
εἰ. σρρον 
βὲϊι, ποάῆ 
νῇ ν 8] π|}- 
ἩΠλὴ ρταλό 
τ φριουύιπὶ 
Βαῖτε νθ- 
Ἴϊε πθ0]σ- 
τς, 

Ἐχεά, χ0. 

" Ἡ. θεν". 4, 

- 

τ," 
δοκιὶ ρίῶ- 
«(ἃ 

᾿ ἐχροῆιιο, 

᾿--ὸ 

. ταρλτα ρίλϑ ὀχτεγίόγον αετίοηεν, [δά ἐπηρείαις ἐπείπιδϑ ετϊὰ 30 Ὀμὶο ξθτφο "ΝΜ ΓΣΙΗ] ηποά τεῖ πἰ8}}} ἀεοίαγας, 

ες ἀργῶν, ὅτε οὐ μι εἰσέλθητε οὐς αἰω βασιλείαν 

ον 

, 

τέων χἡὴ Φρ 

τῷ ἀδελφῷ αὐνῶ οἰκῆ, ὕοχος ἔξ᾽αι «Ἢ 
ἐ 

ἢ ᾿ Ἔ ΊΆΈΚΩ ῥακρὶ ὑέος ἔφαι τῳ συνεδρίῳ - ὃς δ αἱ 
ὄϊπτῃ μορε, ἔνοχος ὅσαι φις τίου γβενναν τὸ 

, ῃ , ῳ ᾿ 

“υθός. Ἂ 

40. Μεβέα ἐμβιειᾳ δ διχρμοσιώ, ὑμ. τυιϑιύς ποάνης ἰπ- 
τοἰ ας [Ππόςραπιτύοι ἀοξπείπατι τισὶ υἱξλιγοιαιν νετλο Ὡςΐ 
νἱβεϊίςος αυοί οἱὰ μιπίοἱα νοτὰ ποτα, Ὀσηῤιιεηιξ, βεἀὰςε 
ἀοξιείπα ροτί ὐπιλια, δὲς ἀρ! ίψιςι εκ ἰοαιοπ τερες βο- 
ἤιε [ἱάταιαι πρὶν ἰητοετργοιλτιοπμιη, ΕΙΣ ἀμίφῆλ ζςρεῖεη- 
ἀιμη τυδ πα μαρς ε πηλῷ Δεῖ (οτίρειαι οἴει, τῆς (Δ᾽ Φαρι- 
κων, Ν Ἰὰς πῇ διότ ̓ Νεήναήμάηι ἐηφνεῇμνοι ἐμ ψερθηπιοα- 

ὶ οὐᾳμνῶγ,1ἀ οἰδ, Ἰη δὶ - 
8009 ἔοὲς αμἱ ἐπ Ἐσεῖς [Δ ἀσφοαοὶε, ας καΐπι ἀς χιοταπιιιῖυ 
Ρίογιπι οἤϊεῖο,, [τἀ ἀς (οἱ᾽ν ἀοξξοτίμιιΝ αξίριϑε αοιμίης γο- 
πὶ ςαἴοτιμαι, νὰ δὶ ἔπρεν που τειμαρβδπτοπι (νι νυϊρὸ, 
ἔαιιηωι ) [οἀαάδιις πιη ταήτοπὶ δὲ αὐ ξοτὶο ραξοτιπι 
ερεσῖοιη Ἐςθς λιτ ἱπες Πρίε, ᾿ 

11. ἀνά βἐεγὲκεύσοτον ΗΠ νοτοἰ ἢ σα ῇοας ΔΙ [9 1ερὶ ἰα- 
ποῖργεταίοηοῦ ἰαπιρτι σία Ἰυἀϑονδι ὑγμοκοῖς τοος- 
φύλα Ργαίτας σηίηι τοῖς ἀρχαίοις ἐχρῇςανε υδῇ [οιίρταπι ἢ 
ὐπὸ ὍΝ] ὀρχαύανν (τ ἢο ποτεπτιιγ (γπκρορς ἀρέζοτος, ἐλπιρτὶ- 
«ἰσπιίϊς ἀοοςητεα, αὶ (ο]εἰσατίς ράϊγιηι δε πιλίογιιπι ποπιίπᾶ 
(μὲν ΑΠΠς ἱπεονρεετατίοηίδιι ρτωκρκαῦς) φιιλτὶ δά αἰιάϊιοτα3 
τείεττς, Ἐς ἀιθξεαν ουίοτιιηάϊηι ἰδ, ἴτὰ ρεχοϊρυὰ πριᾶ- 
τί τἀϊαξιλ ἃ δοΣιοίε ἡμὲ σε 8, αι} }5 εἱὲ Μὰ, ΘΝ νἱ: οο- 
εἰάενίεν ἀαπιναι ον ἐμά οὶ, Γιατοτὰηχ ρεοσίμς ἱάςρτίυητ, ἡς- 
4ις φυοά ἔτ Εἰιλῃ οὶ ἢ δι ἢ ομ 9 ἀἰ ουίπλϑη ἐπτο  ίρυπι, αὶ 
ὁχ μὰς ΟΣ ὰ ἀϊξρυκαειοηεἰσσμίκμιας, ΟὨγήξιιπὶ ἰάοίτοο 
ετἴλα νοη ἴς, νεον ἀγῶ ΑΙΝᾺ φιὰηι νατογοῖι ρορυίυπι 
νἱποιίε ἡηρὰ πὶ ἤλρὴ φιᾶ ἐ ςοηεγάρίο ἰἀοίζοο ἐμενῖτ αἱ - 
ὕμ νε ποι ἀ πιιϊφἀϊβείοος [,ορὲ6 αὐ(οἰματοῶ δεγαρος ἐρίτηνς 
{μεχ ἰτα (υἷε ἑπτολ σοι δὰ γε αμης ἀ ΟΝ Ρ το ἐχριίσάτις, ἰρίτὶ- 
τι4}15 παίγσια; νυ ϊοαυίειν Αροδοίι9 Ἀοια.7.14.,4 εἴν, αοη 

οομίτατίουςϑ ἀγαιςης : (τἀ φιιμμ αἰτεῖ ἃ σογίδία ἐχρ!τατο- 
τα, δὲ τοξεδ οχρ ἰσατίο δά ἰηις ἐμ φηάιμπὶ δὲ ὀχροτεπάαπ) Ε- 
ἀληρο!!} Ροπεβολιιπι ἐγθλρίηνι φάρεψας, τὸ ΜΕ ῊΝ τοιϑ(- 
Ποιιὶ ρετοάτοιπιη τοἰρι(σοπείλτῃ δρογεξας, μος δά το ρι(οξ- 

᾿ἘΝΑΝΘΈΚΙΝΜ, 
10|; ίεο εὐἷτῃ γοδὶβ, ἰῇ επιΐ- 
Ἴμεας " νεῖχα Γι} απ ρ! υ5]᾽ 
διαὶ ἐ{|4 ϑοτὶ δατοπν δὲ 

οὐοπι ), νῸ9 που πὶ ἰπ- 
Πριοῆηεος ἱπ τοβόυπι: οἸοτὰ ἢ, 

ΛΠ  Αυάίηΐε ἀϊξιηι ἥδ ἃ νς- 
[κοδύ8, ΠΝ Θη ὁςοἰ δεν: αἰἠ αυῖν 
ἀὐίεξηι ἀεεϊἠοῆι, ἀλιηηα5 δεῖς 
ἰδὲς). 

32} Ἐρο νετὸ ἐΐςο γονίδ, αυϊςῇ- 
- Ἰὰς ἐγαίςίτιη τφττὶ (μο" τοπιεῖς, 
7  ἀαυπ89 δὐὴς ἴυ 4|ς}} : φυϊοσυη. 
ἀπε νετὸ 4ίχοτὶε [γετὶ πο, Ἶτα- 

ἢ σα,δασηπαθ φείεἰ τοήϊςΠι5: αἰ. 
. [4υἱς δυέθηι ἀἰχϑσίον τω, ἀλπ)-. 
[188 εν εἰ Ρε Β εηηα Ἰρηΐ5, 

τς υἱογίδυν ἐἀυ 9 

᾿ « » 

Δ ίκο εμΐπι νοδς,. σιρα 
τἠΠ αϑυμάαμονὶς ἀμβμα 

Ἰνεβνα μίμνε δεωίναν 
ὧδ Ῥίμερι κογηην,Ν ἠ0} ἐγε- 

Τηνενηῖς ἐμ ΟΡ ΠΗ ςαίρι 
ΤΉΝ " 

αἷς 

Ἰ" «ἀνά έε φρὶα ἀϊμηι 
7 εβ αυεἰφυΐεν Ν ων σεείάει: 

ἡ εὐὴε φ οΐος 
͵ Ν 

εὐῆο. φνὶ ἀμίενα ἀἰχονῖς, 
μα, τορος εὐ φένενια 

; ΟΣ - 
εἰΐο τας Ἰμϊ θυ} ἤυς φραιιοτίδιι» εἅ αὔξεςοτίπτ : αιιαπυιίς ηο- 
ὡς ρΑτὰ ̓ ιςς πης ρερύλτα, ἤςαμς ρᾳΣ 9 ρατῖς νἱπάϊοαιιάλ. 
“τ ςαἰπὶ αι σδιι9 Ῥεζασῇ ΠὩᾶρῖς πλῖιγὰ πους πὶ ςτετηῖ 

τλεγοάτιν, ἧς ἱρίο ἡμίάειτι πιογὰ Οὐ βίπα!! ἐχοσρῖο, (Κοτπ., 
4 14γ8ς 6.23.) τΔΙΉ ἢ διοτπαγιμῃ εὐἰληὶ ροσπατωπι ΔΙ αυάπι ίυ- 

ζυγά ἱπιραδίτατεπι, ᾿ἰιιεῖ εχ ἱρίμι: ΔΩ ΠῚ νογθὶς Ἰη τὰ το, 
1ς. ὃς {Δ ἀμοψιε ἐηβαγτα δ᾽ ργοἰϑειδὶσ ἰη ραπίς φιοσυε 
(ετάτνι φιιας ἤδοιιν ρεζοατ δι15 αι μας νἱτὰ ἰηβ ρίτ, 5οὰ ΟΠ. 
ἔτι τοτλπι μιαις οτατίοπριῃ αὐ οἰμΠΠπὶ Ἰιμάϊείογαμα ἐου μι 

τὸ ᾿μιἀκ}ς νἤτάταπι Δοσοιηπιο ἀλιτ: ἀριὰ φιος (νῖ εχ ΤΒαϊπχυᾷ 
᾿πνε εἰ ληποτάτγινητ) τγίαπιν ἐστὶ ἐς Ρεσιπιλτ ἐς δὲ πιϊπἰ τη ἐς ολι- 
[9 ςορποίρεθάτρις ργοϊπάς ἰευθιις τηι]δεῖν σοπυ 09 τος. 

᾿οαβιραθαπε:σειωΐδριον ἀιτε πὶ οοτὶϊπ 4ιι08. οτίληι δαπηςἀ τᾷ 
νοολίγδηϊ; δὲ δῃ ἥρῷ Χχαχς ἱμάϊοςς σοηξάςθαης, ἀς 81.- 

ἱ οοτηεδας,ας ρτοίπάς βιαὐόγεθ ραπαδ ὑμ. 
βἰρεῦας : (ιπιηναπι δασεῖα ςοη[ίγμπι ἰιάϊξιπι τ, χ χα, ἀς 
τὐρκίρ σὴν τοῦ, νεϊατὶ ἀς ςεττὰ ΑἸ αι τίσι, ἀς ἤιπιαιο,. ὴ : ζεράσίς, ἀς ρίειιδορτορβεια, ἀς ρᾶςς νεὶ Ὀς[ο ἤλτυεθας 
αἀἁ φιοηι πρεοας πα τείρεχις, 4 ̓Καιαγῥακά  ραῖς 

0 ἔδίης οἀϊτίοηϊς οσάϊοος ἰερύος ἑαχώ κὰ ρεγρεγδπι,, Ὑγ ἃ 
Ἄτετῖ οχ ὅγῸ ἱπῖεγργεῖς, 41} ΝΡ ὙΓγεκκ 41 [οτιθῖς ρεῖ ο 
κει Ταϊηηιἀϊοὶς ἡ ποηιονΟὶ ἀοδβίδί νι Ἐπίπιαημεὶ 
τας πι5᾽ ποίτος τεΐζλτις ἔπρε ἢς ἰορὶ, 4 νος Πρηϊβοετὺς 
μόπιο ἱπηργιιάξε, δί αιιαῇ ἐςγεῦτσο γδσιμι9,ὰ ποπιίης Ηοργαο ᾿ 

τς ΡῚ Γρῖκ,7 φιϊοά νουιπι δὲ ἰηλιςπὶ ἀςοίαγαι, Νος ΟαΠίοο ἰ- 
. ἀιαπταῖς ΕΟ ἰοπὶ ολάςπι γατίοης νροληνν[ἀτίηὶ (τυ, ἔστε 
ταί ἃ νοῦς! Ηεθταα ἸΏΒ ρειδὶ.7 5: μαυά ἰοϊο 2 ἢτ ἰοιίυα 
οὐπυϊείνμτ, αό ποι ροτίιν πος ἐρίμπι, ἄμοά πιοχ νοῦς μωρ)ε 
Πρπὶ βτλτιγνρτο 4 ὅγε ἐπιογροι ΘΑ ΝΣ [[εἰε]ὰ γοςλ- 

σας 
θιςοα νοεὶ γείρομάει, Ογαεὶ ργοξεξχὸ πο τοπιογὰ πλης νος. 
ὄππὶ κοτίηιμμοτιιηι, ἐς φια ἢς Βα ] 5, αὐς αι ας οἵ ΩΝ 
κω ἐσκτινῶν κριτ ϑλητομίυ), ὅρῳ να, Ῥ' αχφὶ ὅδιν ϑβνχώρων ἐδ μαι, ἡ πιν 
ἀτέρας ὕβρεως, πρὸς τοιὺς ἰκφιοτέρρυς λαμβανόμενον, ἰά εἷς χΆσα εξ 

εἰαιτι αὐἀάιοὶ ροίαἰς πἰ} αὶ ἴδ σογλπι δ τουπὶ εἶδε σορπο- ὡς ἀἰξεῖο {ΠΠ|5Ιοςἰν νῇτατα,πἰτιοτίν ρτοῦι!, φιᾷ ἀἀιοτίμμι ἀο- 
ποτὶ: ἰΔοἶτοο ἰασγιης στίαιη ας ἐτα: ὁρίαίσης», ρταίος- 
εἶτα ἴουο ἰδπὶ νία ἱπιλοζογατα, ἀξτοροσάᾳ Ἂς το  ἰοπάς, νὲ 
οὐρίτο λοῦθο δὲ νηΐοιπι ἰνπῆς παρα ϊςιπι Βοπιίης5 ἀοζατ- 
τούεπῦι ΠΡ οαιρυς φιοχιὰ Πάϊε ἘνΔηρο!}) ἀοξτοτίθιι: 
εἢ ἴθι 

4: “Τομενεγεϊκῆν ἤοη οὐ ΤΠ ὁπιηΐδ ἰΐὰ ἀλπιπληάα, νι- 
βοῖς ις τεῖϊ ποπιης ςοπιηδηάσειις, δ αιιλτα οἰίδαι ποη 
ἡιπιποῦιὸ Ῥετιραιθεὶοὶ (ογτἰτυά αὶς ςοῦοῖτ γοσδμτιίρα δὰ ἀς.-. 
πϑυπὶ νἱτροταη 8 οἵδ, ας νοἱ ἐπί ιν δὰ εἷξ νεἰ ἐππιπούογατα, 
Ἐρμοίφῳδι ιοανιηαι ενῖρ, ἔξχος ἔφῳ, νυΐρατα, Αερε ἀνίε. 
Ἐγάίμνν,Οὐμοκέμε ογίρ. ἸΝουτογ Βποο ἐυμάϊςϊο, λιν ἐχρτεῆὲ, 
μι γευ οτίδιη εἴτε μοιεῖϊ φιἧπι ἱπποσευνδι οἰδυοχίων ἰα-. 
τεγάιι ἀς ἰοίουθ υΝ αιοαιὶς 
πλ}}5 οἵδ μια ροτὶςιυν δε ὶ 
υφϑαρ ἤπτα ἔνεχον τ 
εἰξηῖς ἀι δριμ ἐυἀϊοειῈ πο Κταυβιοιάιη, (κά γε ἀλτηβαη. 
ἀιι5»| 
σαρίταἰσιοτίτπςη ἀρὰ οὶ πβιιιηὰὶ," 

4 γα ξιη, κφίφοι, ἰᾳ εἶ, μαιιίδ χμς αὶ ἐπεί ιν ἰαβίμυη- 
τὰν ΟἸετμπι δικειὴ ἐεειίηι οἷ ποῦ ἣ οὐκ σαν ἰυἀἰς 15 δι 
βὰν ἀ παρ τγααι ἐν αι γϑαυκ τὴΝ ἀε ἱρῆμε Πεὲ εεριμμα!! ἃ- 
βοτὸ ἐἀρυλί αυεπὶ ριαπὰ ποις!) ὉὉ νἱοίαταπι ἰὸς ργαξο. 
Ρταην τοις ἀητιιν, δ πιοάὸ ιυὶν ται αἰτοτὶ αἰριςειμεγίει ς- 
κάλ αιξρεοχίχηο μοςοπάι αἰξοζγιυπ αθυοτμκκ,κμς ἐουιιί- 

Ἰιείταν, νὲ αμην ῬΌμος τὴ 
τὶ οϑδοκιος: ᾿ς νοτὸ ἐγέ. 

ὁ (λοϊεμ ναι, | 40 

ἐδεγι Ναπινε αἰετοῦ ἤριορλτα οἱ [ρείμς εἰλάϊὴ, ἐᾷ εἷ 

πρςίτλοο5 δέ ξιηἰϊξατεβ γἤιγραης, ΟΠ (Οἰζοπηι μὲ ἤμηο ἰο. 
ὅλ δὐάϊς ϑγγος πος ἠρητίπς νοὶ ργο Τὸ ν, ποη,ντορίπου 

᾿ιὸ 4 ἐχ εἰ πιατιείτα {ρηϊβοατὶ πος ργοποπιςη, ίεὰ φιδά ρεί 
ηξεπιρέσιη (οἱελε Ποπκί αἱ (εγυοώ, νι αἱ ὶ αἰΐοϑ χιιοϑ ἀγροῦ 

ἈΔΌΓΩΣ ἀρρςίϊατε,, αιοά εἰν 64|ΠΠ|5 Τίνεογεν, ΑἸΠ),. (απο ἴοι 
Ῥηππο Ὶ μά: τοῖσι ἐα [18 Οτὲβ παυΐτάτιιαι οδίσγιυατοτὰ 
ἀφοερίιαι ίεγο ) ρυίλης ἀξ Δι τ νἱἀετὶ ροίϊε ἃ «ποιαῖς 5γ- 
τὸ ΠῚ Και] φυσι ἔριιεγα ἀφοίατας, Ἰποὐ εἴγηιοι (φαμυτμ5 
ΤΑςορΡ γἠλέτηε κατα ηἸυρὸν ἱπιογρτατάτοτ, ἰὰ εἰς οοπίριιοἐ 

4 δὲ ἀὐθοιπίπαπάϊιηλ,: ιοά ςετοὰ ςοπα}} βεπιι στδιμιμ 6 
βιοχὶτ ἐς φιοτάήεη νεργδιίοτα Ἰοφυίεις ΟἸνϊειι5, τωράμε 
καἰ μὲ ἡλὰ σοι εγοπτὶ πιαχὶ μὸ νὲ ἀετον ργοθλιδα οογιμπίει 
τοητὶα φαΐ ραίλις πὲς ἐουείταὶ του δι δάμοσίαν ρτοχίπλ 
μά! απατίοπὶᾳ ῥνλάμο,, φιῖα ιος ἱπεογαϊξε! οι οἰ ἀν) ρεςύϑ, 

Πιρινίεας ἤγῆιϑνι αὶ ἀλίσκιϑιρ,, δι οἱ ςοπ- 19 ρῖο ζοπιργοβιὀηάινατιν, ἀμναιηυια μπράτὶ ρεσςάτο, γηντι οο- 
τὰν ιν Ἰειίτατς δὰ αἰίχιο ἱποοηβάεγλτο οἰβοέτι αὐτοριί 
Ῥισχίηιο πα νοϊθας, εείλαι [ἢ τοῖαπι μια ἐπίδοιπι αΝ- 
“ααιμπ με ργοπιδυς, τ φυὶ ποι νίῃψς αὐζο οἤεγριοτίς, Αἰκ 
(για οοτίεηι φίδι ἐπὶ απλτίο που φιίάοτι ἀργία δ 4- 

Ἅτττὸχ οςοπι είν, [δ ταπῆδη νοουΐδιη ἰϊαμιαπὴ ςοαιεπιρῖυ 
ἰπίιμηὶρ πάϊς επὶ δι φυσι εἰππι βοίϊυ φιορίαπι ἕλαρείδονς 
τ ΔἸ] οο ἰδεπιοῆς ἄκων θιὰ {ὑπι| δή ων, ΜΝΝ ἵἱπ 
νοχ Κατ α Πϊετίε:οιποά! αι ἀκ ὰ νἱάσειν πφεδὲϊ Νυπ,. 
1..1.4.8ι φηρτεῖ αὶ Ὠεμτοτνῖ.». φυρά ἀρ ἔς αροὶριερσ αν 

᾿ ἃς 

φηΐ αρέεμε φοεί ἀοτὶρ, τις 

Ὶ 

ἐ" 

πο 

Ὁ 

᾿ 

ν᾽ 

᾿ 

τρίο σεγαεπίς δέ ῃ ἐρέταις φόμν (ρμογίται, Τορτίαιη ἀφ- 

εἰς οοΥπὶ 4} ἀροτο8. σοιμα τίς ργοχπον ᾿χάνιας, 4 οτῖτι 

ἀρεοίοιπ ὑπ ργοοι δα ϊο νυ ἤμλαπι σοπιηειηογαῖ 

Ομεήμιον νε ἢ Οὐ πο ἀἰοᾶς (οι. δι], νκά. ἘΠ τρέπειν [μας νοΧχ 
ὁγφύψιο πιλχιμις Ἰδοπιαξο, ᾿οςῖ ποι Ρθτο ἴυϑαο 58 ροῇ ολ- 

ρθναῖς νος ἈΠΕΠς ἐουεατ:πιυτιὸ δέ οἀρτιαίταιὴς ἐρίτι τῷ- 
ρον νὰ ἢς ὁ (Ἰα]4αὐδ, Βαλγ]οιῖς ἀϊρποίω ἩΝΝ Ρο πε, 
κυ οχ ΧΧεπορβοιτῖς ἰμραί ἴοσο ἀρραγοῦνὶ Βλογ οπὶ5 ἃ 
Ογτοςᾳρις ᾿υμϊοτίληι ἀοίογδίτ, χζάφας αἰετοῦ ἰϊ5 μι] Κα- 
εἰ νοΐμμι ἱπεοηάίταπη εἰς νοςαΐαιῃ Πιοπλίμίς ἰηάίρηδητίς: ι- 

᾿φαντττὸς ρυλάες μὴ ς ρα τιιλπταγ ἐογμη ἀμ σουττα οπιὶ- 

δυτα ορι ποπειπ,ρτοί ποιαῖς ἀριια Ποῖ σεπίοητιτ, δι 

Ἔοτιμη 411] τὰς ἀμπταχαυαάμογίις ργοχίμπιαι ςοπμποιξ- 

τανιαλλ [οἰτὲ λἀιιοάίιαι Τ᾽ εχ { ἰς ρατίςπτίλ, [γα το] - 

Δἱ ἀαμπι νροιταίτοι, ἐογμηὶ μι σους οἰἸοταςίςιπι να 
ἱτασάν αἰναμί ἃ ςοτπαητουτίες ἀςηιχιιον ςογα ιν ἣν ἴῃ 
ἁρόδειμι αἰϊψιοῤ σὐνπσαιπι οὐιμραηι, (Αἰ ὸ δαίμεγο- 

ΦΕΌΟΝΝΌΥΝΜ ΜΑΪΓΤΉΑΛΕΥΝΜ.. 
αὐ ὅς {Ππ|π|εῸ|4ς 4ιο Ἰθῖ ἀρίτοιν Κα οἴου οι ριογοταν, ἰεά αυδᾷ " 

ΠῚ ἀὐν Κοιμαμὶ τοῖα ἴπμις οὐ 

23 
ται ΠΒΊΝ ΓΖ ρἑε.} ἀἀείτυτιῖα, αα οἱ πὶ πῆξειιο Πιίροτῆίν 
τίου νοητὴ ρεπίιια αὐἰδιξξ ἤος [ἀος5. ἀϊς Δάοἱς- 
ὑαυτμηδασίια ιλάμη ἐπηπιληΐτατς. ἫΝ ἔλέχυπι ντ ἀζεοῖρος 
ΓΟτιν Ἠὰ ἴοςο “ταοιαιάις ἰη ατογηΐ τεργοθὶς ἀς(ίμητο, ἀτ- 
{τις Δάθο για ἐρίο {πρρ] οἷο ὃς ἐτίτοίλειι, ψαο τἐβοίπητωγ ς 
δαγᾶμα ἃς ἡἀὐπε ἰρίμικ, σας ἔνα, ἃ Δ} πιὰ λμποταηιηᾷ, 
νι άςτοτ.7γ3:, 10») πυορς. ἰὰ εἴτ, ἀγδοηίσηνοχ Ηουγχοῦ 
ἠἀιοτϊπο αὶ πη]! γάτοης Ολγιοπὶ ροςοατὶ ρτο σάτῆς Ρες: 

᾽ν 
σλτῆος ἀνόμητιϑς Ἠθπιθοπι ἀλγεῖ, ΡΓῸ Πιοιπίης ἁὐάτο. δὲ 

1ὸ ταπῖς ρεμεπηλιῃ γγο ἐμ ίο ογιιοίατῃ ἀοοὶρίλη, παϊὶὰ ετὶτ 6- 
Προ. δορά μος ἀυοαας λοροπιῃοάλιμε Οβγτιιν λά τὰς 
εἴμῖ!ς {δ ἰτάτιτη ρα ον (ἴσας εχ ᾿δτο δασποάτγιη Βλ- 
Ὀγ!όπίοο ἐμ τατ) [ἀσιναμι οομο  Πανη φιλάτορ οὶ (ἀρρ  - 
εἰοτυ σεησῖς προ τ παι το Ἡετυώςς ἃ ροῖ Ἠεο-.. 

ἴᾶσμα μετα  Ὀ με: ποηρῷ 
Εἰς δηρυατίομο, δ όϊο, ἰαριδιῴοης, ὃς ςομιδινζείοης : ἰπτες 
4 ποὴ πθάιμι οὐ φιλίας ἐαμίσπα μβουτημάς με 
νῖ ατόγηας ἈΠ ρασηας,, σα ἐμεῖς {ρρίνειο ραΐμι ἰαςτὶ 

πον οἰχ νοτοτρτιταιν : αιλτα τοἐ τὸ ρ ς ντάονῖς, -Π (ον 1μι5., 9 Γοτίριογες σοιηράγοπτ, Οὐὰπι λατοιανοίιπι ἢϊ α΄ οιοά 
σωνδρίῳ. Ναὶ ίτα ὃς Εγλίπνις σοποίϊο, Ετ οοττὸ ἤτοοῦ Οὐ - 

ες ΚΠ νοσαθυϊπ [ἃ ναϊότγο, Τα ΠΠ ργογίιν αὐοίϊ ἃ Οναο. 

᾿ 

Ὃ» 

τ 4 Οενοηννεν εἰς τἰμὶ γίενναν., Υ οὐαἰιήιμνι ος Ἡεθγαιμῃ οἰϊ 
εχ ἀυιοίνιις ςοιπροίπημν ὃς να σι Ἡτμοι ἀφόϊαγας, ψις ἐ- μ 

γι τὸ ϑυσιάςηριον, πνεῖ μνηϑης ὅτι ὁ 

ἀδελφός σόυ ἔχοι τὶ Ὁ) σοῦ, 

ἄφες ὠβιεὶ τὸ δῶρόν σου ἔμτοεφοϑεν τὸ "14 
ϑυσιαφηῤίου, καὶ ὕπο γε ὥφῳτον δ᾽αλ.- 

λόγνϑι τῷ ἀσυλφῳ σου, καὶ τότε ἐλϑῶων 

ϑύσφερε τὸ δῶρόν σου.. ; 

1), δἰγοῶν ποιῇ αὐτισδίκῳ σου ταχὺ». τὶ 

ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδ᾽ αἱ μετ᾽ ὠυτό" τοῖν, 

σὲ -“ἰοαδῷ ὁ αὐτισυκος᾽ το κριτῇ, χα) ὁ 

χρατύς σὲ οἱοσδῷ τῷ ὑπηρέτῃ; καὶ εἰς͵ 

φυλακίω βλνϑήση. «Ὁ ᾿ 
δον 

Καμβὶ ποίας τ ῬΊ4].27.. μὰ μὰς να]ὶς αἷμα ΓΗἴς ρογροιαπι 
ἔρηςπι σοπιδιιγομάίς σα αιονήρεν ὃς ἐργροτίσαις ρο ]ατί5, 
αι 1ΠῸ σοπὶ ἰοἰςαμταγραιιὰ τάπλοι ΟΠ για αΠ Π Ἠ]ς ποις 
ἽΠΗῚ γοΐιμις, ἧ : [ ᾿ 

-...---...ὃρ....΄...- ὕ-ρὖ-ῦῸὈυ0ὨΚὨ(Ξο-6ὃὈς-0ὕ0.-Ὁ-Ὁ..-ὉΟὉπ΄ό.. -Ὁ.»...-ςὕ.ὄς----- -οῦὃϑῦΟὕΚο0ΣΚ ἐ(ὕ..7»ὕ ὦτὩὈ«ὦὠὥο ὁ ΄.νϑῦΡΟῦ ........... 

Εω οι ποροσφέρης πὸ δῶρόν σουῚ. 23 ρῶν ἢ θὰπις ΤΠ} οὔἴι-"} 23 

; ἰοτῖς δά αἰἴατο, δὲ {Π|0 τησγγϊης- 
τἰἷβ ἐραῖσ πὶ ΔΗ άθεῦς Δ]! αυ!α }. 
εοητᾷ το, ; 

Ἐοίίπαηυς 1Π| ἀγαήυς τασην 54 
δλῆτϊα αἰτατογ δ Ὁ]: ρεϊτηὴπιτε- 
«πο δῖος, ἔγαιε! τὰο, ἃς ταης 
γέοὶ ἃ οὔδεῖ πυυπὰϑ τυυτη., 
᾿ ὥδροης εὖ ᾿Δἀυςτίτιοταο ἡ 

οτὸ), ἀσπὶς ἴῃ νὶᾶ συ οο: ,. 
“ΛΟ΄υληΔο τὸ τάδε δάυσεία- 
τας ἰυ4101.9 δε αἄσχ ἔς τγαάας 
ὅπη ηἰῆτο, δέ ἴῃ " ςυοα ἃ ξοη- 
ΠΣΕΤΣΝ ᾿ 

δὲ εγϑὺ οἷξενς ΗΜ 

ΓΜ) αὐ αἰτάγε, ὧν δὶ γα 

εονάίαεης βιενὶς για. 
ἐεν τνμ αθες αἰ αι αᾷ, 
μον εν. 

Ἀοἰέμηθε ἐδὲ πνρθνς 
μιν 16 ἰμαγο,) τ να- 

ἐν ἔμ, Οὗ τππς ὙΓΗΜΟμδν 

, οἴενες ΗΜ. ΠΗ, 
ὌΝΟΝ Ψ 

. Σβο τονεομμίενς δά 
μεν [ἀτῖο ἐμο εἰδυ ,), ἀμηιον 
“5 Ὅ͵α, μπὲ το τ 86 [νιὃ 
τναδάαε κε φαἰμετ{ωγίν ε ἔμεν 

τη 07) (δ᾽ 1 ΟΑΡ ΕΥ̓ΕΠῚ 
ηΝαγῖς. ἡ 

23 Δήμομε, τὸ δῶρρν. δὶς τοξχλὲ νεττῖς ΘΝ, ἄβκοῃ ἴλης 15 Γοτιληδαπι, γι ἀοςοπιποάλες τοῦτα υας ἔστμο- 
γοσςπι, ροτίτις χα ἀπι Ζροηερις στ ὰ Οταςο δδρόν ἀρρο Πα, 
Μιιμις εὐἰπὶ ργορῆς ἀϊοίτις εὰ ἄμ ἔρεοιες αυδ οἴβαῖϊ 
φιλεὶὰ ἀλτυγρᾶς ῥτοίμάς ςα τατίοης ἀςθότιτ, οὐ πιοάϊ (μας 
αιἰς ᾿ογλιος Πτο, ταπαμὰς (μὰ ριοτατὶς σαὶ (ἃ, ἀπίπιο ργᾶτο 
οβπιμῦ, ἃι ἀνςὶ ἐπ ἀπλῖςον ἐφηξετνβνς, αΠΠὰ ἀΠὰ ψαὰπι 30 Τ{πππὶ {αι τγλησβουιηῖ, 

ε πϑπτας ἰσοποποίςατία: σα αι αι. όσα νοτὸ ἔμαθε ροαιι- 

4 

Ἰατῖτον ἀρρο! λυάα,, ἀμ: ρτοτίτ5 ἐχ πιστὰ δερϊρηίταςς οπ]- 
Ρίλτα ἀοπαπτιν » 8. τοοϊρισηζοτη ςο δοποβοῖο {οἱ οἰ τίη- 
υμύ, ττάψας ἀοια φιἄσνα σουίοντ οὰς πομηϊλνσιι5) Βομλὶ- 

Δ οη ἀἀ τοηροταπι Γἀοτιπὶ τατομειῃ, Ιτάφας τηςρ (καῖ, 
4 οχ ποοΐοοο ἰαϊσοηάα πμὰς εἰΐς αἰτατία ὃς νίαγρληάλϑ ς- 
λα[πιοαι οὐἰλείοπες οὐϊριμε : (ο41| ᾿φηξὲ ἄμμιι ἱπορτιρίαιὶ, 
φι αιοά ἀϊξρια οἷ ἀξ χπιτυὰ ἐὐωνν τὴν υ τω Ρυγρλϊο- 

: ΟΜ ᾿ ᾿ 

24 Ῥυϊριμηιγορίτον. Ἡληρ ρατεοι δῇ ἢ σοηἰιπῤιηε. 
εἰμὴ ὕπαγε» 411} οἰμηι διαλλάγιϑειαο γοίτοτιις υἱάστυτ πνο- 
᾿ς ςοημεμῖγο. ᾿ 

ἃς Οομίρους τηνι Τῶν δυνοῶν, Ἐταίπιας, Ἡ αἰνεῖυ ϑεμομοῖον. 
πὲς ἀπο αι [60 ποι ἰτςπιν τ ἰσηὶ νοσαθαΐο σοποτα δέ. 25 τίαρ. Δὰ γογραπι, ΕΠο Ροποιοῖι5, 14 οἶς, Ἀςά ἐπ ρτατίαμι, 
πιὸ δοοόρτον ΠΏ ποηλαοβ φιιοππαις μαθοιῦ, Ἰνῃο δ- 
τίδον (οἰ ρίο5 τοῖον ἴ)οο ἀοθέλῃε: ἠςς ἀς ἐρίο Ποο Ὀσμς πηο- 
τοῦ Υ]Π0 πιοίο ἀϊοὶ μας ἐπιρίσίαῖς αιόληῖ, ΡῬίδιιη. τᾷ. ἡ δι 
Ἵμιο)ιῖο, ἔγαπεταποη, βιῖοοῦ, οὐϊαποιςς αηδιάλην 0 1.ο- 

δι ας νι ἤς αιηίςσυς Νος οαμη τὐοησι ταρτλπιντ δηῆλο ὕξῆς 
νοίμηιι δἀματίλτιο ίοά ντοιπι οο τγληβραποι : ιοά βε τ 
εἰ ἐρίο ςοἰϊοαιιιτῖ τεςομρι σπιαγι  αἱβατανοῦτις, Εββο οὐ. 
Κνμομ. Ἐκ ἱπάϊοατ Δαφιυβίηως (Πἰουεαίποιας Εγαίπμιθ.) πρῃ.. 

φοαὺ Ηευπεῖς 1212, ΕΛΙεφίνοη»,} εὐαυι αυλί (ρουτα- 40 μος νοις, Εβο τομίου: Ἐχ αυΐθιις ξοηιϊςοῖο νοτογέιη ἰπ. 
πείτατος, τἀ οἵ νίτοιοο ἀἤεθιυΐρταίοις ἐπιμμιὸ τὰ αιμξ 
4α{| οι ἀοθῖτς (φηί ποὺ επίας ςο ἀοθομνιν 9) ((ἱ Ὁ 
ἴις οὐἰλυοδίθιις ἀἠπιέλα: αὐ αιὰς ἀμ νά ἐχ σοῖτο ρτςίςτί- 
Ρῖο [ορὶντοιοσαταν: φιᾶς ρτοιθάς 4’ ὁ κο οὐνιῖη ἱπιριὸ πλαν 

τετρτςίσμι ἰορις συωνοῶν:ΔοἸ}}ς «αἰ π αὶς Ἰαρίταα δ ἴῃ συ : αἵ- 
4ις λάοο μας ἰοίτιο (οτιαίδὶβ εἰς νοξίοτ, αυάπι Υ εἴςτῖδ ἰπ- 
τουργοτὶβ ἀιιξξουτατε πἰτάταχο ὅς ἐς! μασοᾶς (αἱ μ] τ) 
Ρἰεβίογοτι, νην ταπτὶνῃ οὐίκας, ιιοᾷ συωγοεῖν ἀρι 1ἀο- 

τπςοίορὶ ὁρετα ιριτοτον τἠσοὶς δυξειιος ἀρρο το, Δὰ μᾶς 4ς πςος αυδιογοϑίνε [πιεῖ Ἄταας ἐτεγιαν ἠϊτεο ΑΙ οθιλάϊς ρο- 
ἅυτοιν οὈἰατίοημπι (ροσίοπι, ντ χαδ' ὅσο ρὲ ουτοτιν ρίιςς- τεηοτὶς αμαὰ Ρ᾽ΑτομοΠι) Πρυ!ῆςες δοιηι δι ταὐτὰ οορίτατς 
τὸ ρεῖ ἴς νεςτί ροι τας, ἀν νιάοῖαγ Οἰγιλαν το ρόχιἴο, 

. ἕὰς φιοψις πόράης οἷς .0 εἰν: Ἐ; [1 α}» ἐο γτομοίςαα 
ἀπγ) φαὶ οἴ ἔγλτεῖς μον ρΥ 9 (τις ςοΥτ πόάανα νι οὐ- 

αἰ παν ἀφροτίης φιλιῃ ὁμονούν, ἰὰὶ εἰ (οὐ δατίτα, Φυεάμον 4. 
γίογτη ἀντπιδίκῳ, ΜΝ γογθιμη, ον γα ἦξαδυνῖ, Νράιις επὶπὶ ἀὲ- 
αἰδεμος ταῦ [ατὰ ρος Οὐς οὶ φιὰηι [τι Ἀδιενίαγιμ,, πἰβ 

{ἀϊπατια ΠΠ4 ρον (ορνοῖγνε Βούις πσαμα!ἰ Ιοαιιμιταν ἔχ οροῖς τὸ ἥπιπι οτ γον λλαπὶ ἐοτοηίο τ φιία μμΠὶς ἰάενη ψαΐος ἀἰσας ρὰγα 
Ὀρέγαίο ρ]λσογοι, 4 ομενίεν ἐς “σεεσφηνς, ἰἀ οἱ » {ἰλὰ αἱ- 

τῶι ς νσπσην ἡιαις οοϊαιισινν, ὥρρουῦις οπανιίάτοιν (}01- 

ς πρηῖς ἐπ αρας στλαπν ἐπίασαν οὐ τι, Ἰιλοηάϊαι ἃς 
πΔ4Π1π|πάς πιο ρα ας πιά υἱαιδαυς ἀοροιάοις,ς 

Δὐἰμογα, νὰ νή!ρουὶ ᾿ἰσχιύτατ, 4 νη, ἕως ὅτου, ΜΙ ἱ γειτὶ 
φημ [μεν ᾿εῖς ἰόεο πον ζοῦμε, Ηἰὶς δηΐηι ἰάοηι νλ- 
᾿νε χιοά πέτα ἀπιπλ,ντίμα 14.122, ἡπιβιο βοποῖς ἀϊςοιμὶ 
οὐμιπ νἤιγράταν ἔνε Πππρίοχν Πὰς νὰ θέσις, νε Μάγὶσ,.. 

νι ἀ{ΠΠουϊίοτον (ως κα τεςομοιμιιομοα ρεα θελα  θον ρος 55. 47. 4 Νεημανάο,μόποτε αἰ. Ν ὁ γε τ θοῦ τοξχὸ χπυτατῇ 
τὐσης βότοιο ν οι σρονίε δι αὶ Ἰὴςς οἵ ρὲ ιν ίηνα [ςηζσηιια, 
πΟΒΥΦοἰδὲ ἃ (γοο γιὰ ρὲ οχαῦα ἐπε μδὲ ; δι πριοίον ας 
πιεῖν [αἱ αἰπαμιιν τέμαος νυβιμνὰ δ] του(ΐοῦς τ αιοι ἰπρὸ 
ταΐλππΐη [οτοπξ συν ἐοναι οὐοΎ (νὰν σχροῖ ἀθλία, Ἵπι} ἯΔΕ δ 
Μῖς {ειρίοτιν Αἰσχαν ἐκ χο λα! ") 
αιμμν (νη μενεν “Η γέμς ἐν εν. {. “ἢ, ἢ. ἐδ με ιν 

ππριτὴν 1}. ὐθυνναὶ, σριδξηποί ρα τ ποθνηος 
γαάϊολναιν ἀυίψις πίει κο οὐ μα ταμ ἡμεῖν Δ αοαιοῦ- 

Ν δ τιν . ἣ 

εἴτα ἔγαίννο μίαν ἐπνὴν Ἰοούν,ντ “αποταθπηνις (ρὶ ὰ,4.6.: 
4 γνμίαι γναραδῷ,ν εἰἵν σαμίλιη ἀρυν πιάσῃ σθτηςαι, φυὶ 
τοῖπ ὠὐοσγῶς ῥἀδιυςοπάινη ἀρραπιοτί τγιάμι, «Μίνβνο, 
ὐφσηρόν οἵ ΠΟ Λοτῖ,ν οἱ ἀρρανιτρτί ὑπηρέταῳ τπλου ἰπ μομο ἰοαλεν, 1 ἐμ μνζαι σὸν ἀνςιιήτον αἱή [αὐτχιιίμνν θα! (μγουαίμον, πισταρίνοτα 

οἀ τοπαμἢ ἀπρ, Ἠυυιαὶ ὈΥΟΥΨ { {ὑἐο εν, νϑολμῖ. ὰ 

Οὐ τοῖν διάννο νΟΓΑ ΠΥ ν τα τλλο.26, ἴαης νίΓιθχῃς 

ψιχοααν γαῦ ἰμαιμο τ αι (υἹομιμϑ», Δ} ψαμια ἀδωλμ: 
᾿ ᾿ Ἃ ̓ 

ὍὌσοσοβαπε 
πα} ΡΠ ὰ- 
εἰ[πὶ ρίας ἡ 
τἰ ϑού ο- 
δΙπαοηὶ-. 
Ῥὰς ἴῃ 1.6- 
δε ρικορ- 
Ῥυ μᾶς 1- 

ππ ὩΣ ι΄ νον ἠει μεῖνε τερομείϊῥανς βα- ῥ 
δὰ, ΝῸ- 
τ ολτεὰ 
ΟΝ 
Ὥοο ρικᾶ 
οἢδ εὐἱυ- 
αἰ οὐἷα- 
κπἰοιιξ αὶ 

(τακιὶ οἶδε. 
αἰεὶ, φ ἰμάοχ ἐὐαάαι 19 (ὁ ποῃ (ᾳ- 

τἰσίοςστίς, 
ἀἴηϊς οὐἱᾷ 
αἴῆγηναι 
πιηαυαῖα 
Ῥεζίτασις 
ἀ{τὶς ἔταϊτ 
ςοιπέρτιο- 
τρις ραις 
ἔλοϊξάνητι 
εἴς νεῖϊμς 
Εχἰεῦ ὁχ ἰ- 
τῷ δὲ τὴι- 
Ιεάϊδίοπα 
οἷ, ρει 
αυὴπι ἔα» 
(ΠῚ ΡΟΠ1- 
ταῖς {π|ϊκίδο 

ςουηιν 
1μης, 13», 41. 

ἡ. ἡ Ἂχ 



δι 

ΟΡ. Ν.:4 - 

ϑοοτιάτος 
κοηίξιις 
τοτᾶ 60 Οὐ ΑΙΘΙ' δύσεις. 
φιπαίς ἜΝΙ εν ον ἐς. ἢ πια!ίοτοπι ἔχι δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων 
«οἰςυρὶ- γὴν 
τμεαε βίο γυαι 
ἱπάσ οου- δὴ ἐμοί φυσθν αὐτίω ἐν τῇ χα δίᾳ αὐΐ. 

ἀεὸ ο(ςα- συμφέροι γάρ σοιἵνα δπόληται ἐν ἣν ,μ.4- 

. ὅλ, νὲ πααίτα δἰλας ραίειπι ἀρυὰ Ἐπιαηρεῖ! 

Ἰὶ ςοπεὶπέ- ΔᾺΝ ᾿ 
ὦ μαι ὃς ἘΪὉ οὐφϑωλμός σου ὁ δεξιὸς σκωνσὶα-- 
ει} 9- " ΔΝ 4» ͵ ᾽ν »Ἢ 

ἀμηὰν δὰ λίζει σὲ, ἔξελε αὐτὸν, ΧΦ βαλε ῦσο σου. 
'πέίχψας 4- 

δά εἰξ νεώπιτον, Ἐγαίπιι9, Εχεγονηνρι - φιο ργορτίὲ πὸ ἄκρον ἀς- 

ςοηἰς Ἐξοϊοξαζεὶςἰς ἂς πιεπείοι πο α σαΐπα αλα  αὐτηιι 9 οκ ςου- 
Ἡιοτιδίης Ὀϊλοσπον ὄτςοο Ὠοπιίας γοσαῖς, Τοττα ] τοτᾶ πᾶς 
Ἰοσιπι (α" ἑπτειφτειατίοης ἀεργαυλαβ. ἐπ ]ίστο Ὡς δηίτηα, 
λαϊαγρτοτάῖας Δηβοίαπι οχεςιοπὶθ, δοωβοῤίαπι; φυλακίω, 
ΟΥαοὶ μοποῖτο νοσαθυΐο ἔς ςατοστοιη γοσλας : ἀμοτη οτίδια 
φΡ φλιὴ οαμίαπι οἴκομμ ἀϊοεΐναπς Αἰβοιίσηίοϑ (14 οἴ ἀοπιίοὶ- 

᾿ προς Αμἱωὼ λέγω σοὶ, οὐ μὴ ὠξέλθῃς ὠκοί-! 
εν ὅς υὐτὸδ ας ἃ ἔσχατον . 

Ηκούσωτε ὅτι ἐῤῥέθη. τοῖς ἀρχαίοις, 

α ὥρϑς τὸ ὄγιϑυμήσοι αὐτὴςἦ- 

2, 

2 

᾽ν 

χ6 Μεάάϊ(ετὶν, ὑσοδῷς, Ἐταΐπιιις, δενξίμενιςλὰ οἰε ποτι-. Ρτγαζορτιμσι τοοίζατιτ, 
σηρ ναι μαρ ἀςοίλτας νοτθιιπι κποδιδδγω ἰος ἐμὰ Ιοσονντ ΠΊΟΧ 
φιοαις νοῦν 33. 4} 1ρέγπηιν ἐσχατον. Νυΐραια, Νοιβ ίηιηπε,, 

εἰλτατιν, Οτςοὶ ἢ σχοῖον ἀϊσιης ἃ σχῶν, ἰά εξ ἃ ςοητίποπάο ὃς 
οοἰρεπέο, 14 νἱἀεϊίοςς ἰὰ αι πεοοῆς εἴ γε σοηΠίξαιπι5: 
ποις μαεϊπὰ ΠΠυι4 ἀϊοίταν νἱσιπνιπι, νἱττα “ὐοδῥτερεῖς ποα 
ἰἰοσλ, 4 ομαάναμιει, κοδράντίω. ἰαὐοξνδὶ δεθε Ἑ 

ἔμπης; ἃ ποδὶς ἔδπιεὶ ΤΟἰ Ποοῖα, ἀογάριογ, δένωκριον, ᾿ὥφος γκαντυρίων, 
αἰοῦ σορ» νολωνία, κουζωδήα, λεγοιγγλεντιον, λιζερηῖν(ῶ.» λίᾳρα μίλιον 
Ἱβκελλον μεμιβροίνκυμόδισί, ξεςθς, προ τοίριον, ἡ’ δαριμικίνϑιον, σι- 
κρῖρι0.γ σοὺ δεέριογ. αίπεμουλγωρ, ταζ ἔβγη, φόφργ, τίτλος, φρργόλλιον;. 
φακγολλουῶ, τὰ οἵξ, ΑἰΓλγ 15. εηλτιι5,υ||5, Οοητατίο, Οςα- 20 ἔχης, ποι κόρη. 4 
(5. Οοἰσπία, Ουποάϊα, Ἰρερίο, 1εἰπγοίιπι, Γἰδεντίδας, ζίτγα,. 
ΝΠ τς, Μαςοίϊμνα, Μεπιθζαπα, Μοάϊιις, δοχταιίνς, Ῥγάτο- 
τίπι ἈΔις ἀλ, δοπαίο πέτα πη» δια γί αϑνϑιάαγίιμετι, Θροοιίατοι, 

᾿ Τα γηα Βογιιπι, ΤΊ] ΕἸ Δρο {μιν ἐπβριαῖτ δεάνι δά 
ο τοπιτοάσαπι, Αά ν]ἀϊπαπη φιαδγαήξεοιι 

{τον ἀϊείτιν ἰ. χυίσιιι (πιπιο ἑπιτο ἀρίταν, Ουδὲ αὐτῷ Οα- 
Δο ἶο ἀππσταις, ἰά οἵδ᾽ φιιοά [μλτἰπὶ δῖος λὰ ἀσπαγίιιη 
(οἴκιεγο, οἰτάτο ἰοοροχ ογατίοις (ἰοσγοιίςργο Οἰπείονξ- 
ἔχπι εἰς. Πἰς αὶ ττι ά ἀειλγίατη (οἴμοις οἵδ ἀδπατιο (οἰποιοι 

πεηῖρςε ροϊτοπια δά Δεὶς, 1}. ς. 4 ἀυιαι (οἰ οῦο (1 
Ῥτοτίιο (σαί (οὐ οἰτυιτ:νιοά νμ!ρὸ ἀϊοίπιιις ράγεν ἐνμοι αν 
«ἰονι εν ἀεοίδν, ἐπεῦβονον (ςεϊοε ρα διίτοριις (ογπιοιίϑ (τὶς 
οὔϊεπάϊι, ἐχιγα νίλιη νοὸς αυίσιπαις αυοκί Ἰνὶς ἀϊ εἴταν ἀς 
παττῖα οπιΐπιιπι ητοσ ἰς τσσοας ΠΔεϊοποκγλπηηε αὐ ποπεᾷ ἢ΄ 
οὐπὶ Ὁεο τοοοη( Πἰδτίοποιτι ῥοῦ ςρημιοτγῇοποιι ὃς τοπν δίο- 
Βοπὶ ΡεΟΟΆτΟΓΉΠι: σα τὰ πη [πὶ βαττιπὶ [Γοτί ρεί5 ἔαρος ἱπου!- 
Ἄλταγν δι ὁχουίαγ! ἀρρ!!σλτίφης φιιρίαπι ροτοῖ, 5: ( ας ἐ1- 
ἴοϑ ἐετὰς φιΐ δὰ μὰν ἡτουν ἐλεήνία 
νοτὸ  οχοϊεὶ γοι 
Ομ ὶ ρεγροίδοπιθιις ἐγ στὶς πον ὁραφινοῖ ΟἸντ ξι4 ἤτω. 
ὑἷκ ἀλταν ἀππταχας ργο (οἰ μεἰοπίς  ποὐὶς ρει ας ἢ ἀρρὶς» 
τλξτο Πεϊπάς, να] οι ας Αἰ Ποροτία ἀρριϊολτίο, αινς ες (ἰ- 
τὐυετῖς αἀνιεν Ὁ} ρετίοησιη ρτατον ἔλειπε, σα πὶ ὅπ γοάϊ. 
το ηδ5 ἐπ κρατίαιηι οροτυσλτνάμμῃ ἐη νἱ Αγ οἱ  η Δς νῖτὰ ῃι- 
εὐϑιϑ Λεχαΐ σάτοουίν δέ ἐπεε τα: (οἱμτίοπί» ταμδξα ἐἰς ἀειπή 
ἀεπιννείατιτ » αι ἐπ ρτατίαιῃ ἀθῃ τοή οι θη πὲς νοτὸ μία 
ἱμπειη ρυγρατου), ἂς ποι ΓΝ ἀτεγηᾶα ἐπίσγογαῃ ροθιιλε 
τρίι ρυγρατοτὶ) ἔλιζογον ἀοιεϊοαμιῦ 
ἄγ «νειανήνηε, τοῖς ἐχαίοις. ΠῚ βο]ιις ἀριι4 γτιαι ἐ- 179 

ἣ 

ἀόθοϑεν ἡ οΖις δ νοπογδικίᾳ ἐπιρελνθ!ς ἀπε ψυ ατῖς 
Κούϊες αὐ ςίματις ἰὸς ἰοςο,, ψι {0 μιμίγαπι ρυτγιῖκι οί 

ΕΥ̓ΑΝΘΟΕΕΙΝΜ' 

ἀετίο ᾽ν] εἰπισσι" αυδάγαητοῃι. 
Αὐαιπὶς ἀϊδιιαι αἰ Πε ὰνγς- 17 

ταῦῖδυ9, [“ΝΟοη ας Βαθοτίβ. ε Πδεγίς. 
Ερο νετγὸ ἀΐςο νοδίς, " Ουΐ- 18 

ουπῆυς αἰρίοῖς ἡ πγυϊΠδτγοηι νῖ 
ὅδηι ςοηουρὶίςας, ἰὰπι φάυ]το-. 
γδυΐς ἐδ ἰη οοτάς ίυο. 

ΠΟυὸδά {Π οευΐυς τὐυϑ ἀοχ- [29] Θηδά "[ὶ οομῖηε ἐμμε 
το ΄ βοιῦ ν τι οἤδη αν, “οἴ ς 

Φ ' - ᾿ ᾿ ᾿ ψ , - 16, Αἴηεξη ἀΐοο εἰδὶ, ἀςαυδαυδν 26 “Ἴγπιρη ἀϊο εἰ δ κ- 
εχἰ δἰ5 {ΠῚ ς νίφχυεαιπιλ “ τοά αἰ. 

7 

8 

9 

οὐπὶ» δέ Δ ςς ἂθς τὸ. Ὄχροάϊε 

ΡΝ 
ἀμυοιοάμι ε 

ἱπογδ, ργοιουθα- 35 

δτξιιτι Δ᾽ ααρὶν ΑΙ ιιοτῖοε : φιιοά αμαηιιῖς 
μ4}} φορά δοοττασὶ {Ἰριῆοας (νι ἰΐϊψιιοῖ οχ Οἴξα 4.14.) ὦ. (ομι νυϊρὸ ἈΡΗΝΝΝ ρὸν φρεζσμαχονι ὧν μ[[σννε. 5:4 αἸῖο ἰοςο, 30 πχςη δὲς δοοτγιλιίοποηι 

“νι 

φΦ, ἐ 

λμπι}) διιέζοτς Π ατλγοΐγο ἴῃ δοίους, ὁςὰ ἃς Τατίη!ς εὐῆο- 
ἀϊα νοζλτας ζάτοοτ, (ζετο αὐ Οὐμίπτιπι ἔγλεγειη Ἰΐοτο 1, 
Ηοπλίπειτ σοιαρτγοϊοηάεις δὲ ἴῃ οἰμϊοφίαπι τταάοις, 4ς». 
ἐδείανιε, βλοεϑήσῃ, Δὰ νογθμπι, 74εἰφνῖ. οἷν. ΑΔ ειαγὲε: ποᾷ. 

4 ρϑμὶο ἰσπίαν νίάδοτιτ, Ἰη Ἰεομηο πιλπμίςτίρτο Ἐχοπιρίατὰ 
σρίειτ βλνϑξο,γς (9. ᾿ 

πα ἐμάς ἀρηες φεήβς; 
πορλθέπιεπι ἀναφάγαηςς, 
“ἀνά βιίε φωλα ἀϊξὶῷ 

6{} ἀπρίανὴε Ν διαὶ... 

Ἔρο αμεῖ ἀΐοο νοὶ, 
4νἰαᾳ ομιηῖς φωὲ γἱξείε 
πιρἐ ἑεγεης κά οομοημι εξ. 
Μ22 ς ΑΡΊ γ "402 γη ας μος 
ἐ[ ἐαπὸ ἐν ευγάο [δ 

ἄἀεχεεν ̓[αιμάαι ἡγαι [γε- 
γηε ἐμηι, ζὉ γυοῖδρο αὐε 
[-. ἐχροάϊε ἐμὴ εἶδὲ γε 

ἣ ᾿ γ οἵ } Ἂ . ΘΙ, τρί " λῶν σου, ΧΡ ΜΗ Ολύν Τὸ στομ(φ σοὺ βλη- δηπ εἰδὶ νι ρέτοαὶ νη ἐχ βένοασε νμρηρ τπϑηϊυγονίι. , ο', Ϊ͵ ᾿ 
᾿ .. ἷ ᾿ ᾿ Ἰὲ ἀρειιὰὰ Δ) ἧς γνγαν. ᾿ Μπιειηδτὶδ τὰ}5. ,΄ ἃς ἤθη τοῖμῃη ἘΡΦΥΜΉ νὴ ὍΣ ἘΘΕΗΦΙ τον... οδιηοποιὲ ; . ΠοΥριυ5 ἔπ} πὶ, ςοηιεδτυν ΠῚ θε- ῬΗ5 τῆ ΗΒ ΜΓΗΡ γε ΡΟΙΠΠισιωε, τρῖνος ᾿ Γ ) διάπδα ) εὐ Πθεηρατι ἐφηΐε, ᾿ γε] σπακὶς Καὶ οἱ κἡὶ δεξιώ σου χεὶρ σκανδαλίζει] 39 ἐ ν Ἢ Εἰς [᾿ ἀεχεενα νιομα" 

πιμὶς ὧηε σϑρἔκκοψον αὐτίω, κὶ βάλοι δπὸ σοῦ.συμ.. δ} ΠΟΧΓΕΓΑ τὰ πδημς [ΔΓ] 30} μα απααίϊγαε κὸν ὥς, ονἱιαπάκ. ͵ ; ἣ ᾿» ἔληήπα, ὃ Ν ντίι οἴοη 15, Ἔοχεϊπάς 641) δ Κίμάε οἷ, γένετ δ(ε τ Π260 ὐλος “πΌΛῊ, αι ἐν τὴν μάλὼν} αθίϊςς αθον τειεχροάϊε δηΐπὶτἰδ᾽} ᾿1ε. ἐκρεάῖε ον η Τὶ γὲ ἀνιφα7. δου» 55 μὴ ολον τὸ στωμίφίσου βληθῃ εἰς] γι ροίδατ νπι}ΠῈ ΟΧ ᾿πιοηδτγίς {ππῸ ὙΠΕΠΙ πρηρι δή Ὁ ᾿ ΥΗ 71), ΟΜ ΤΟΣΗΡῺ (ον. ΝΣ ένναν. τᾶς 0 [Οἵ πὶ (ΟΓΡΕ5 ἴα) ΡΗΡ τρμᾳ ξαρ ἐπ, φεῆσνυ. 
Ὁ Γσοη ςἔδτογ ἰῃ σε δηπάτη. πάη, 

Ἀρράᾶτεϊ τάπης εχ 1,5 χια (δἰ οίμη- 
ταῖς, ἀεργανιαταπι [νιιΐεις σας Ῥιςοςρτὶ (αητεητίαπι ἃ ϑετὶ- 

. δὲ (μΠς ργορτίς πο οατίοη νογθὶ μοιχεύων ἱπδιατοπείθας, 
ἴο γῇ δὶς αἰιοαις νεῦρα 2 ἐετίποσὶ Ροίβίης. Ἐλγο.» γεαείαδε- 

τέσ ν μοιχϑύσεις, Ὑύταν Τυοπιπις αρι μὰ Μοίξη νεγθο ἢΝ2, 
ΓΝ «καρ!» ηαοὰ ἠοα οἱῇ ἴῃ Ὠμρ πὶ ςοπιροτίτἴτάσας [οἷλ 26- 
αἰτειια δὲ ιΐάςπι γοἰρ(Α ρατγάτα ἀοζοῦθαηι ϑοχιὺς ἴος μΖ-: 
οορῖο ἐπμίθεγὶ. ; 

τῷ Ομ οιὶς αἰρίοῖ!, πᾶς ἃ βλέπον. γυΐρ. Ονη»»"ὶς φρὶ γἱάες, 
Διαιιὶ ρ᾽ιι5 εἰ τὸ βλέπειν αιιὰτη ὁρᾶν, Νοτᾶς οπίίη ἑητοπιῖος 
Ὡςαῖ Δηΐπαὶ οσιΐος λά τοῖα αἰϊαιαπι σοτησπάατα δά  οἰοπεῖδ. 
Τότε ἀιιτο Πα Οτς οἱ γετθο ἀϊοιιης ἐγκιονᾷν ὃς ἐπεφϑνιλ- 
μιᾷιν) ἀς [ἰδ] ἀϊηοίο, ἐοτγιμὴ ἁίροέξυι αιογαμι ριρὶ}}α πύῤναι 

ΔΗ ενοηι), γυνάϊκῳ, δὶς τεέζίις γοτις ἐπ’ 
τεῦργος αιὰπι. Εγαίηιγις, 4} νχοζοπὶ ἰυτογρεούλημτ, φαῖιπὶ 
ποις ἀδιςέξῇ τινὸς νο] ἀἐδελφζεδς ἴῃ βέπεῦς Πρηϊῆρον Ομτί- 
ἴων, οἴππεια. Πἰἀἰμοίαπι αἰραέθαπι δοποιρίοεη- 
τίς αὐ σγοπι, ἤπιος πρταπι αἰτοτί, ἤμις ἱππαρτάπι, μος ργα 
«ορῖο ρον δε, Α ,άμίνοναιι ἐξ δαπι, ἐμοίχευσεν ἀὐτίω. δἷςν- 
ταπτιγ ος [μἀτῖπο νεγοϊ Δοηοὶ (ογίρτοτοβ, νὲ μευ ρἩγαῇ πό 
ἤετ οριι5. Ἐτἢς χισαιις «ταηῇεϊιὰ ΠΟ ΩΝ νεαῖδιμπ ἢο- 

ἐξέσται ἃ ΠΤ κ- 

4ύσαις ςοπιργεδπάϊε : ἀοίῃ ἀϊςοτεῖ 
Ομ, Ἰερβατογοπι οὁπιήοια ἐπηρυάιοἰείαπι νεγρο Μα- 
οἰνατὶ (4ιῸ δγαμ  δεπιιπι ζοῖτις ἀγρμίτιις ) ποταῖϊς, αἀιιονῆις 
ἐο5 αι ἰςοττατίοηὶς ἢαρίτυνα, οἰειιλθδης, ϑειισοα ἰπ ἀοοίηπ, 
μεν 4} ὧ' ἔνα βηβεο φια βωρνωπι ΩΣ 

19 αοίενι οὔξεκάας, σκανδοιλίξει σε, ψυρ. δεαμά αἰγὶ 
ἐς. Εἰαίπιιι9, ΤΊ ι ο[} οὐ αενίο, ἰὰ εἴν, ἐμποδίφει, Ιάοπτι ρα 
ρόδο, Οὐδέἠἑενίε, εἰδὶ, 

ἶ 4ις ἐππιροάϊμης συοιπίπυς ἱποβέςπίο δαγίαι ρεγραπιις ἰη 6- 
Τίοπεν ἐξ 4 γεξογαι αι ρς Ποιηϊηί. 

σης ροσολτα ποίει καὶ πο 5 {]Π|Π ραξηΐε, 40 ἐπιι8, νεἱ οτίαπη σοτταΐππισ, νης Πυ 4, 

Οξιογὴπι εὰ βολις νι οδοηάαιπη 

ολτὰ οηΐπὶ (με νοἷυτὶ ἴρκα δά φὰς ἐπιρίηρί- 
[34 ἰδ! "8 

ἐκάκε, τ. Οου. τὸ. 1}. 4 Ενηὸ ἐμ», ἔξελε αὐτόν, ΑΙΠερονεὲ ὃς 
μγρογθοϊιεὰ μας ἀϊσινατατ, αρτλ (οἰ πιὰ ταιηςν δά Πρηϊποιθαᾷ 
αιλην (ΟΠ οϊτὰ ἢ εἴδιρετς γοϊιμηι5 Χιο Γι Ν 
νἰταπάες ἤν, εἰ οὐμπι εἰιαεὶ δἰ πιάτιπι γογατι ἰαδεμγα, σ’ 

47 Ἰὴη68 οφξοαζιοηες αιήίνι δι οἰνίσα:πάϑ οορίεατίοηθα ἡγεῖ! 
κπιξηῖοα ποίγαν (ση(οτέπι, ,Δπιοδτγοιη οτίδτῃ οζυ]ὶ ἀκχιτὶ 
δὲ πιάῃμ9 ἄδχεῖς βι σιοιπίο, δά ἐσχίται ράγεο ἤπὶ εἰμηο- 
τὸν : ἀυμη {{|5 α᾽ οι! ῥατεῖθιια. οτἰαιη (ἡ τ ποι Ἰμίπ0 
ἀυὰπι ἀσχιγίς ποιπίηςε αὐπϊδηταν, εῷ 

εχὶ π᾿ 

4 Μιρναινάς Μαν.ρ.1.. διΊολ,ις 8. ᾿ 
30. Οοπέεαιιφβνιϑῆ. αΐματα, αι, ἐπέλϑηφισι [Δεῖ 
νει δὶ ἰεπμιη ἐΠινὰ πιομαν οκοιπρίας, 

ν.,.5» 

) 

᾿ 

δος φΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΤΤΗΑΕΥ͂Μ. 
ΝΣ 

ΜΝ αν 

Ε᾽ ὀρέϑη : ἸΘιδζαπι οἰξ λυῖςτ, [Οὐὐίαοί! μι [-ὀῸΦλδίννν εβ ααρέμονῖν Ρβιϑσν δοὺ : Ἰιάζαπι οἱξ ἀὐεςα, [Οὐτίαυϊο , | ΓΝ ἡ ἀνα θενιφαν ον 
; ; ν. δέκα δι, τ εἰν ἱμεμμτμνά, ματα τς 

πτ ἈΤΟΔΕ τν ἀν ΤΑ . ᾿ . , : ᾿ 1,0 ρν.γ τὼ, ᾿ τς Ἔβυ νςῖο, ἀϊςο νουδῖς» αὐ Ἀ Ἔχὺ ἀμίτηι ἀΐκο νος πᾷ τ, 

ἀμλον αἰ ρίβεναι,, ᾿ς 
“εν αρ β εν ἡνα ν. Ἔ ἹΚουΩ) ἀμ ἶις 

3. [ς ὰ νεϊογιθι, ΠΝ υυ ἐν ΟΡΘΊΕΙ ᾿ βαφίλθ.γ, 

((ᾳ τράάς5 οι αμ τὰτυ- {ζμαφὰς ἡ 
; δος θοπημρ πεζασιο κα μια, φεμιυς ΟςὟ : δὲ πο ΕΝ ΘΝ ΝΣ 

Κυρῥῳ τουφόρκοις δ. ᾿.. Ἐροὸνειὸ ἀἶτο νοδίς, ᾿ἢς 150} κχκ4Γ- Ἐξο ρον άϊιο νον, χρη καιίο “χἀ- τ 

᾿γῳ ἢ λέγ Ἅταςς σον : ὑεαυς ρος (αἰλ ἐ πρὴ βνλάῖα οπρνήπφημομες κδὴν ἩΘΘ ΕΣΙΣ 
τὰ ὧν τῷ οὐ, Πἤκμμα Ἰβέφαυς [λει εἰἰς, ς΄. 1 μιν ωμιε, ἀμ εὐ γοιναο παρ οήανη φαΐ : ἷ ι -ς ἱ ἶ εκ ) ΐ ἢ 

μι ον, ἢ ᾿ Ἵν. : ἐάϑν Βυμ ΘΡΝΝ) ὦ ; Ἰδιε εβε; δα ένα μος... 

ἐδ᾽ τ ὯΝ εὐ τ ΡΟ ΙΝ ἡ μία ἀἰγοέξας, ἰα. . Θ : ΓΕ ᾿ ᾿ - ΝΟ Ῥούτοῦγαμ, 1ἃ ς [. 36} Νιηνε [Ω ἐεγνἤγηντα τη! ἔσῥηνας 

ἱ ͵ 4--Φ Ὁ οὖν “Ὁ ε Ὁ" ᾿ ᾿ 

᾿ -Μητᾷ οὐ τῇ 9 ἡ - 
ΒεΙ διῶ δι ρϑάυμη οὐάν ἐοςᾳ0 6} {βϑυιπι εθ! ρυάμν οἰκεῖ οχοιβίρφι ο΄. μλῆνᾳ μὲν 17ιγο[υἱγηπάνι,", 

Ῥδι, Ηισγοίοϊγαμν 4μιᾷ ψεδὲ 1} Ἰώ α' ἡμία, β σπρρὲς ΘΟ ο΄ 
πόλις "δέ τῷ μογαλρὺ βασιλέως. ἀνέρος τ πο 

, ττ λελθον κὐταις τ ΝΟ εναταώμα ὅη,. ἄβραγοῖ δοότι δα ιρ οἶτον Βος ρεφοεραια αἰβιῆε, θη μαὴπὶ .Ω τὐλίον δὲ ὅτι, Κεὐπηφις ράτυζαϊα ὅτ, ἀρρᾷτοι δοτίθαϑι ῬΆΕΙΓΕΥ ἩΘΕ ῬΕΟΤΡΙΗΕ ἘΡΟΔΤΕΡ ΝΙΝ ᾿ς 
31 ται ἑξῆμη ὦ ἀλώο τὰ ἀν αν πὴ πὶ Ἰμά καὶ νυενόν , 14 αδὰ Εχοιξο 7. δι τ ὐνλάννκβ ἀϑνηλοθν ἐτοαλμᾷ τ πᾷ 

ΤΉΝ ῃ γι ᾿ εξ ρμῖς '᾿νρσγιὺς αἰτῶ δεδςξιιοῆς δά μ678. κ αὐ ΩΝ [μας κεν} νὰν ΦΡΚῊ “- "ἷ Ἂν ̓ ἐς" " ἘΠ ἐνὶ . 
Β ὑνν. ἊΝ ᾿ς τα ο πἰδὰ μίιᾳ ΠῚ ὐοὶς ἰςροῖλ ε: ΜΠ τὠηοέαγιι ει μιγαθδιηθιζο τὴ να ῥλδηθι Ἔλρν 

ἐρὰ Υ : “: ον π πὶ αλάϊτο μρι ἰΤο ἀιιούτ νο! ἐρρα νθ Ὀύδατο ̓ θαοὶὺ ἐ Ἀνθ αι τιμή ανὴν νλλς ν᾿ αυνάρο. μβλ νηὶ ΠΝ τς ἐφ ρααυόνν, αὐίοίαιϊ ςοπίκιυπειάτα. οοχαῖα [λ2. τῇ ϊμαλίε ,. εἀιοηο ξολιλέζα Πιιπείοιις οὐ ἀαθλυθ Ἀώ πἀτοβοθάοζ υἱ 

ἊΝ ἐμεῦ ῖμ, ΤῊ Αἰπιᾷ ἐὐππ οἷς αἰνὰ νει ἡυπὺ ρια- δεν τ ταν ΝΗ να ξέν ἐπιαίαβάρῃνοδιν Ἴ ἐν 
4 ᾿ ἐ ὁ ποι βοζοῖ5» ὑπάρατο υλαξαπι ρου )όφο μ᾽ ἰυ» οἰκο ζαδνσναι μλτα ϑθΌν ΟΡ ΟΦ. 

ἈΠ ἐς ᾿ ΠΥ ΤΗΝ ἐμ εν τὰ ἡδιλοι γΘΝΝ φΉμ μα ̓ἶρι ποβγοηφ αναρι» δοιὰ θεδ Β 9 πιούς' πϑῷ ἐχοιουταῦς ὁ τς φοίπι5. τ ἄσι κι 
ταῦϊτος ἢὰμ ρομίτι": ἱπιρμάεητες, ΘΝ 

αιιοιληίπιι γχοτίς ἀπλληάιγοηῖγ 40. 

ἂς ηιο τείρουοι ἀροτιὲ Ολετιι5 μος ἴοςο,, δί Ῥαυΐαν ἀνὸς Ἢ 

αὐνῳ ἢ ὕοι ῇως τα εεἰτὶ γχοοαν [" αιηληάἀιηεὶς τηξαμλιὰΣ 

Ῥιο ἐἀδοιιςεῖ ὐ ποάὶ παττογυα ξιξζυια ὅθι ἀφρτοθλι" 

Ἢ : κὰ υπδποὐγαὸ (καυοπνα πιὰν ΟΒ χα ἀλλμὰς νερρακοῦ φ μυδενιὲ (ιαμεπείϑαει φαὰν (μγιξι -" 

παυλιδις ἵμιειον φυσαὰς νπτοτάνμίν ργοιπηοιις νυιντῖιυ, ὁδοᾷ . ἔτι μον, αἰ ϑλναυευ ιμἀιγομυγαθάι (ρςοίςβ, σα ἰ- 

δι ποργθλόγαι, νἀ εἰὶ (ςον ταῦ, ἀϊάταν ἐς νχοῖς ψυρ γε! πη ὅδ. 10 ψιωμῶν ἰτ 

ταηΐδι ρεοῦας, ναὸ δὲ αἰτοσο λάμίτοτο τὐνλ νῦν ὁ ἀπε ὐῤρὺ ἀεδιφυρτα α ἘΠ δηνονο παδφμς 

α, ὡς δὲ δι) μρε!δ Ἰσφαειβ, ἀρράζεῖ “ανόὶα οὐ ἬΝ ἵἴχγε γρρυεῳτ νοεγά οαρ, 25. 1δ. ἅ ἀμτειι ματα ὡκ Ης͵ 

' ρους, ταπὸ τοιηροχβ ἔς φισαιε δ᾽ , ' ΜΡ ἶ 

ἐπὶ νὐθσθ γηθὴν θίπγααται ορειῦ ἀς ἀἀιτοιογαμι ΠΝ ΟΝΝ λάμοτθιφγνι ὅφα2,..16.δς Γαΐ 5. 5,Οφτεν 

αὶ (κι τιμεεῖτ νὰ ἀςοιίν νίαγραια, ἰπροτιαςα-. ἦι ἰ ἱ παρ ρβεβμν | 

ἄρα ὑκς ἐχζοροο Κι Πςτρημάμι φιμεὶς ἐμ αἱτονο τοῦτο ὰ-. τιν νε αιιοῖ οκ εἶσ νιτμ ἢ οςο, “ἴω μους ΠΥ 

ἜΝ Ὑ {ἰού νερφιονδιια οεὐε το ρίᾳ ἀοπιοιβάς, ι νιγᾶς [ς ΤΥ 

ὑπ᾿ οὐ ὐ ον αοῦν αι Δ Ρθ ΕΠ νειτυίὰ (ογίρειπι οἵ " ὃ εαἰσίμενη, ὑσνεδλον. μα αΠΔμιμμ υϊὸ ἐν: ἜΣ 

[τυἀΐμυμϑ σλίω, νἀ εἰ, ρτιοῖοα, νοὶ οαστειιμα, 4 Γειεναυίεφ ο τεΐχέ. ὑσοαρέννν ΣΙ ΩΊ (ξοις ἀϊςι : 

τμμεβκν δὰ οονίοίαυιν τα ιγαινάνια, δἰρα βολτ μα μιιζβιοβ - 

κον “μαμὰ βρεῖς ἰαγτα μαΐταν ααδαμα δὶ εἰμ αἱ ααΐγεςα!, 8 
οι θοαυς (νι παι ὠϊζιιο Οἰβοτοτοο) ειένανον Ηρ, εβ 

Γ ἐμνατεψεί ηνοι 4“ ἀμ ίηι (ΗΥ̓ [ΠπἸΜ Τά ΤΗΥΑΥΤν. (ᾷ ΓΥΣ ,.- 

ξανο, γεν μον έμηὶ ἐ{ ν (τ οἱ ἰςέγοῖς ἀἀπνοπεῖς ρίλοι, αμίᾶ 

διὰ [ςφμμυιμιιαοψαὶ πορ νὐψουτυν οὐἰιςι οὐ ον πιο ἀμίθαι. 
Ϊ 

Αἰτιοτοῖι αεδίτα, Ομιά, Αε αμὰ βιὦ ΜΝ Δ 

: Ἢ ΄ { 

ἱ “ ᾿ ; Ι ἐὶ . ᾿ 
Ι ΝΙΝ ᾿ -α Ἀ 



᾿ λον ᾿ ἤος ὍΣ α 
Ὡς : ἢ ἕξ νὰ ᾿ 

ν᾽ 

εν ἃ τὰς ἂ 
εἶς ἢ ἈΝ , , δι ἃ - ᾿ » 

τς ἦι το ᾿ ὩΣ (ΡΥ. [7 ἘΦ δ ἀν ἷ . Υ ΠΣ ἢ . Ἵ πο 

Ἀπ, ἄς 
. δνῖ, ΓἊ ω 

᾿ ̓ : 

᾿ φ- 
» 

᾿ 

ὉΣ τε τῇ καφαλῇ σὴν ὀμόσης, ὅτι οὐ] "5 
μ᾽ - Γ ͵ " Ν 

᾿ΠΝεδής ἕρες «αρυΐτυᾷ ἐμγαν [36 

ἡρυιτόρο. 
. 

ἂ᾿ ὼ " ΑΙ ἣ ξ ᾿ ᾿ ᾿ ως ᾿ ΄ φ ᾿ μ τ ἀκ ὦ 

᾿ πεν ᾿ ὶὶ ἐς Ἢ ΨῈ - ᾿ Ὧν ᾿ ΄ ᾿ -.-- με. ς-- .{}κ-" Ν 
᾿ επάμμε .Ν Πα ορδῖξῶς αροελε, ραϊπλιτ ὡδείαδι ἐν ῳ- υὶ ἐκεϊ- 

τ 

9 

ΕΟΥΝΌΝ. 
: ΕῚ 

᾿ . 

, 
ΜΑΊ͵ΤΤΗΆΕΥΜ. ΠῚ 
ἐλοτὶλ ροημδοταῖτ, Νοιὰ σπίτι δες ὁοτφηάτῃτο κεχ εἴξ, 

Ἡκειο; ο4-:1} 
τ ρειιὸ γοροῖςι ςρἐκ.169, [εἴλ.2,4υχ: ρυλααπι Ποάὶς ρρε- "κ 

7 

Ει εἰ χη νΐξ ἔτεσι τα 
τ ὁ ' 

νη εῖο «ομροάδγο, τυ" ̓ν" 

»ἐεάπι, ενάου ξὐ ένα» ἀἸ- 
φαΐ εἰ κυ’ βαϊ έν: 

ες ἐς σοι 
σίαμενς πε ρας, νῷ 
εἴτ τορι {110 δ αἰνα ἐμο. 

4 » Ξ 

41 

ἃ ΔΝ εἥμε μεν τάρμε μη εἰς ἕξ ε βμείετο τονε ύρος ρηνδον. ι ΓΩΡΝ ἱ-ὀ ἀαμιομίδιι" ποιὰ ιοημο ςοτιΑπιέηυπι τατίο. “Ε ΑἹ ᾿ ἀ, ᾿ς ν ως 1 Ἴδη : ἐμταμστ ες - ἐς ὠδὶς αυἱ Ῥίζθοῦ δ. οὶ; 
᾿ ᾿ ᾿ποιηστι. ΨΦ-..-.-. Ν Ὗ Ι ΤῊ ἡππλχοΝ ΠΧ ΣΝ πὰ ἥν τὶ ΡΞ : . ; τ ἩΡΝ 

: ἐὐμεὶ ΝΣ δυτοι (ογιηὼ. νο[τοι» [2.} ᾿δέδαμμη [έρηρ᾽γ,5 τ Ἵ τι δρδι Ἔπειτ αν ἀπ τες ἱμρνος κ, ἥξω σι δ λύγος ὀμδβναὶ ναὶ οὐ οὔ. πὸ] τ] "πείαπι φεῖαιο, σοι ποιν: ἑᾳμοά ΠΩ [μονα βυκον κα ταὶ κα)τῷ δέλοντῖσοι κειϑῆναϊβθ χιτῷ..49] Ἐπεὶ αυ ἈΝ Νὰ θεοὶ 
δ κὸ 4.1. ᾽ν; ἊΝ ᾿ τ τ Ε : ν᾿ - . . . ν ᾿ , ᾿ ὡ . φ΄ι " ν .κ ; 

- 
κα, βιπιελοσὸν Ἰοὔτων ἐκ Τῷ πονπορῦ ἔῶιν. τθα πὰ βρις γοδυϊι αὐ α ΥῊΣ Ἡρμιν ἡῴρου λαξειν, ἄφες τῳ" καὶ τη ἱμκόιον.. ρογο, "ἀἰπηῖεις ἸΠ| οτίδαν ῬΑΜΗΩ: 

4 ; τἂν 1Π0 ΠΡΙδΌΟ κἰηλι4ῖ. " ΠΣ ᾿ ᾿ ἘΣ ΣΣ ΓΑ Σ ΔΝ ἐρ ἢ 
᾿ , : Ἢ ᾿ ᾿ τ Ἰῇς 412 ν ἿὯΑ 1 το ἦτ τὴ ΤῊ τὸ ς » κ" 41, { ὁ ἢ, , Ἐκ αυϊίηυϊθ το " ΣΕ: 

" ΕΝ ἘΝ ἐπ τεὸς Αυαϊξις ἀέμιη ΑΙΠς, [Ὁ 1. νάβιε φαΐ ἀμ, ἢ. αῤδςις σὲ ἐγίαρούσφθαέλιον ἕν, ὕγεα.. 41]. ᾿ ἣ ἅπ|5 ᾿ ΔῃΡ ᾿ . Ἐχρδαλλᾳ. ν᾽» Νὰ ΜΝ ρΡ Ω Οφϑαλμρν (1 38} οῃ ]υ}πὶ Ρῖο οὐσι »" ἀςητοπὶ ΡΙΟῚ 6", Οὐνίομν ἔγο φομὶν αΝν ἠδ ᾿ἀντ δύο... ΝΣ ον" "τῇ ρα 
Φερῖϑαι, ., Ἠὀφϑοϊλμιρῦ, χα  οὐόντα ἀντὶ ἀδόντος. 1΄, ἄςηῖς. δ. εν {ἀνα νοι, ον Ὁ ΟΟΗΡ Ρλο τοι οἷ νϑο σον ἢ ἡΡοτεηεῖ αἰρϑ τς ἀλτο:δς ν οἴει 

1νς. 6.1}. 
Ἄρρ».τχ.1). 
λ(“τι6.7. 

.»"» 

ω ἜΝ ΄ . : 

μ 

απο ως Ῥεμ, 941, . 
πν ὀεδεοῤε 

; ᾿ 115 ἀξρονν ἈΝ ἈΝ δ , ς΄ δ ἢ ' 
φὰ δαπὶ ξοιίθα, ἔο γηρῳ αλλελοςις σὲ ραπιβει ὄγι τίω 4)ε- 

οἴεμαάϊε αὐσε- Ὗ σου᾽ ἘΠῚ . ξηέψον οὐλητ νο αὐ ᾿ 
, παρειάς Εὶ » σιν ν 5} Ν “ εἰνπτ χα ἐμὲ 
[ τηδὶο τοιαῖα ὥλλάν. ᾿ Στ ἝΞΙΣ 

. ζει τῃράο ἥ ον ἦν 
Ἰίσσας, ᾿πιπιο. 
Ροτίμε ταρειίτας 

ἰλνυε ραν ἐμὲ δ οούμνο, 4 αἰϑυνίαμε ἠλδνιψη, λδυκίωὶ ὶ μίλαινών. Οδαιμπιε- 
ἐς " φαρὶ(αϊίδις χὸπιρίαἶ το ἢ τ ραγτίςυα 
Ῥοιθυς Πἐ δ 5. πμηςς ΠΑΡ ἐπὶ χα ἢν ΑἸ διις,πίρτιπι γράφεις; ἴλαις πῷ τ - παξεοίδη ἀμῃ), ΤΩ Ἷ ᾿ 

Ε᾿ κὸ ὃ λέγω ὑμῶν, μὴ αὐπεηναι τῷ πο. 

Ἢ 
"ς εν καφμεγὸν σῇ κεφαλῇ «δὶς τι{π|8 τριιά Ἱδίτρι!, ῥεν φαρηξ 

πὶ ἣν τ ΑἸ (δι{ιι5. πο ρος Β4. 

ἽΝ᾿ ες Φ τς δ Ὁἱ 

9] Ἔρο νογὸ ἥϊοο Ψοθ ἧς ὁ} 
{{π κο μρτοθο, ( οἰ τὸ ἐα- 

ε14εξ ἰὰ ἀσχίογα 
Ὄδθιοτγῖο οἱ δι΄ Αἰτοίδτη: 

ἀοτὶ σἀρίτίσ (αὶ ἀοπιΐπος.- 
37, "Εϑέο ἀμεεμιγέςῳ δύ, Ὗ εἶ, δὴε ἀρεῶνι, Ἐταῦηιια, ρέέ αν. 

ἐενην, ἔφαι αν,  Ει αι εὐλαπ νοὶ ναὶ. Ν αἱρ ὃς Εταΐ, ΕΒ οβ Πάοπι 
τἀπιςῇ ἰηξχ 1116. ναὶ ἰπτογργαζάτως φηλάμ ΚΙ, πῶς γὃ 
νοτεῖς ντ ἐρα ἷρ ἐξοί; 2,(ξοτ.1.17. (θα ζητοίη οχίδὶ ἱιᾶ ῬΗιλιιογίπι ἀπ ρατατὶ «οπάξιοἰ!οατίομεπι ἰδῆς δ εἰϊηάςσπι ρογιίπογς, (εἀ ρείστεπι 10 Ἴρμοιπι ΠΣ ὀχ ἰαῇς, ρᾶτ πὶ οἰἷς ἱπεργγοράπιὶς, Ροϊεγίόγςτι τοίραπάρςμτις, 
Ἠ0Π1Π}9 (φμοά ἐς πὶ) Ἐχοταρίλτίς αὐτϊνογίτατε ςοπῆγπιλτιγ, χιασηΐπι σι εηάιπιν μοι, τα; ναὶ οὐ; οὐ, Ιἀξπὶ τασίῃς ἃ- 

«ζἴλῃῃ ἔξει ἰδεστργοιλίοηοιαι, πιμίι αἰπιγαμι ἰασοας 6. “ αλϊηιθγνε (αι (εγχιο᾽ ποδεν ἀβήγιηλι, νοτὸ αἰῆγμιοε ἢ ης 
. νοιδτῆς 
δρὶ ἀς αἰβτιπιδηάὶ ὃς ἠορλπάϊ (ουμιι}λ, ποι ἁκιῖρπὶ ἀς ἡρῇιις 
δΕβτπιλιϊοιίς δὲ πορλτίρηίς νοτίτατς, 

- φοἰατοδλης ποὺ ν]άεο, . ἢ ἐγὲ 4 ννβοεὶς 4.4. «ὐβνπιδεὴς: τ νε- γὲννεξεξὶς ἄμα περ μεΐδ. φρο ἀμεβεηη Μηρναίμο τεάμκά κε, κα κιαίον 
γτοει(οίενν Νου ἀε[πητιρίτως φυϊρυΐεης ροπιίηλταπι νἴγαη- 4υὲ ραγεοιΐδηι εἰπρίμίε νι ολμλ, Φιιαῇ Ιδοπιΐηιι9, Ρτορῖει- ἐλ αὐδά (ξτὲ ἐμιγάπιιιβ νὰ ποθ ουσάλτιγ, ἐπδεατνς δειαϊῃα 
θοτιις αβῆτιηλιίοης ἃς πορληοης νέλχλιγ, αὐότη Ποὶ ποηιξ τοιποτὸ νἱυτρέπγιϑ., Ἡδης οηΐα οὐπῇισακέγμειο ἴῃ αἴευε- τατίοης βιϊ{16 ἀρυνὶ ΗΠ Ρετος ν[ι ράταμι, Ἀρράζος εχ 2. Ἀτρ, 1ο ΤΌΝ] ἰσρίπι Ὁ) ΟΥ̓́» γαϊεξ Ἴρτο ψιοὰ μὶς ἀϊ- οἴτον ναί, δε απλοῃ ἀι , ἰη οπιίδας οοάιοίδιμα ἰπτεγροπίαις ἀμπαότίο, ὕες ἀαἱ οχἐείπχομς ἴα 5 Ὑς δ, ὑρτὸ 3. ὁ λόγος ὑ- 

ἃ 

- Αἴ, 15 αυοά ἀς ρααπὰ τα] οι ὰ ἐμάιςς., ] δ δες αι {λτίπι (δ τιητίιτ, ἐεύτμαν, τὰ 4 Ρ ὰ »ἰς 

Οοπιοίρ οηϊπι ῃςςς 

᾿ μδ, ΕἸβδο αιρεννγένηιο νεβονς Ῥτοϊορίη εἴς, φιια ἀϊει ἀίτιτ αὐ.) γοὲ ἴῃ ἐμ25 (ρεοὶᾳ, ἀ’Γπλαηζοια νἱ ἀεἴξσος ὃὲ πόρλητο. Γι οἰ τη γα ὃς οὐ, δὶς οαἶπι ν[ατρατὶ μὰς ραγεὶςιελε 
Ὅσον 17. δὲ (ςγαλοιοια ἤμασι τοίξάτιις Λροίδοίιιν ποὴ κΠῈ ᾿ φαὶ δι οὖς, ἰὰ οἱξ νΑξίνιαιν 8ι ἱβοοιααηεςπι, νε σοί ὁλυφόπι τῦο- 

τοημιιτα ἰοχαίτιιτ, ΔΥ, τα φη δ πεξοι αὐ αἰοί μοὺς ἴχαῖς ΟΒτὶ 
ΔΕ γδτίσα ροτίοδὲ ροἢίιας ἀςοὶρί λοί ἐτὰ (οείρτιι οἴει, ἔς «δύ μδδ ὁ λόγος ὁ μὴ ναὶ, (4 εἴ καταρωτεκὸς Ἰω"δ δέοῦ (ἰά εἴϊ ὑνα- φατικὸρ) οὐ, Ηος εἰξιν οἴῖεν ἰδγπιο ἔτ, ταλῃϑ βυίάςαι, οἰἰά: Ψ Ἢ πεβᾶμϑ νοσὸ, ποι, άπ Ππιρ οὶ ὃς ἡμάα αἰ πιιτίοαὶ ἀπ ας 49 φατίοηὶ φιοα ἱταχο  οἰτας νυ γεάμηάει, ἃ πμεῖο τοβρὶ(οίτατ, Ἰάγας ρτον[ιτεἰδολάει τοτίδεπι βοτὰ Ἰαςοδὶ ὀλξιῃ φαρινυΐ ὥς (ογιῖς, κτὼ 9 μι τὸ ναὶ» να υὴ τό δ γοῦ, φὺς νοτθλ {{π||Π|πὰ- τἰοῆρ ἰπιογρίριον ἄδησα ἑατληάο, πδἰλιτσιῃ ἀδ αθϊτεηατίο- . αἷφ δι πο 

᾿Ἔος ΟἸΎ δ ἐσνπλοπο [υπμιτίμάτυ, 5οὰ δὲ ΒαἢΠϊμΣ ας Ρ(].1.. ἄϊα γι που, ἱπιογργξιάζατ υΐς Ἰοοιμπι ἄς μμμάα γε αἰ υπιατίο - τς ναὶ ποβατίοπρ, μοι κρρδρν μας τεάμρνμι τὸ ἢ προιὸν “ουτων, Ϊ ζοὰ εἰμδερ ἐδ, αὐιωκἀ πνεῖν 4}. ΕγαΓ νοι νἱενα ὅς «ἀϊωμρ ίδων, ἔρμο 
πυοοίσοο νἱϑ ηὗ αἰμῆῶ ὡκρεϊπισιδια: 40 πιπαΐτγιμη νοςαθιο εὐ ἀιοι Ἰϑς Πρ ἤρατιν ἤγαν!οχ αἀϊκέλιο ἰυγι τά! (δά ἔιρει. διιὰ τςφυπήαπεία, (σά νίάσμμως {| ποϊβποιψι μογαῖῖς 4εὶ ΦΧ ἐπθϑαν νετθὶς θεὲ διέτυν ἑπτογἀϊξει μι εἴα νι. τἀιλοι μα: ἀύτῖαν τλπλειν ἃ νη ἐν βυιταιϑ! γεῆῃν τορσχοὶι ι ἀκ 0} πρφιισάαιαμμ αἰϊοημίη έβμᾳ τἀμδι ὐνϑο ᾿ τοὐιποβειμδῃ οἰϊ, ἩδΝν {μπρ οὶ ἁβιτθρείοαι γεὶ τς φσπὶ ἀὐκιειγγαίηλνη Ἰήβῦ τα ἔν εἰς σοααν τμνν, ΝΑγα δὲ ᾧ: βοίηι- ἐν, ἢ τορέϊοτα, ὀϑλμοιιοί!, ἠναμίον πέςεϊς ἢ άπ : αἴ. τε ἀφο ἰε [γεὶ οὐἶτῃ πιπρφβλταν ψισημε πβιηγαηάπηι, {4 ἡ ο ὑπρβνοίνογον, ἢ αὐβνηφῦ. ἡ», δὶ κἀ ἀίαθο!ο, δίρηὶ (Δ 4}{Ὲ πογηρῥε γιὰ ἡ ὅτ ὑκιὶ 

᾿ 

᾿ 

ἰφιοῖ οχ 2... 

“ὁ ππήμπαγοι, πιοδὸ πόρτες, Ποιιύθοάναξρς ες δριιὰ Τς-3᾽ 

εἰοαίς. χοῆτλς ἐπα του ΜΠ Ἰσοά Ἰλέοθιις οχ 41 ρόδ,ά τ οίν ἐπάραμϑν, ἴῃ 

᾿ἤς σολέζῃ ἴμπι Ἰαιασρυρεαὶ, νὲ χα ἢ 1Ὁ 

60 ΤΊΝρ ἐροέγαι ἴσοιιν ἀηῇρμνν Π|4οτὶ Ῥοϊυδου ρα Φρ αι. 
δον μόΐχϑηρε, ΑἸϊ δεν ἀβυρίπις 

ἐν αἰξιία φὑπίε ϑίς νθὶ ἀρίειιγ ἀς 1|5 φιί ἴλης ἀοέξηὶ 

. Ἔρο φρο ἄορ νοῦ 
Ῥ 4» γε[ {ξενε πναῖο ρα ἢ 

4μὲε 16 βεγομ νὴ ἐμ ἀρ. 
ἐἐγαΐ πηαχείζωνν ἐμαῃ;, ἡ, ᾿ . ᾿ 

ν᾿ “᾿ ργαὐε "εν αἰξογαηες “ 

«ὐνκὰ Μ» τ νᾺ ΡΝ ὩΣ - 
-ἀιλπι κακὸς ῃστηρο οἴ αὶ τ ἴῃ ὁπιπί (κοΐςει ὀχοτοϊταϊῃς, ὃς Ὁ . Δά λαλιά" σαζαίς ἐηξου Ομ τότιις ςὀρτατμϑιοιῃ ορβοηίτιτι: ᾧ ὁ χριρὸς. αἰαὶ ες γία! οπιπίθιι5. Τἀοόψας ρεῖ “πιοποηιαῇα ΠΝ νοσᾶτιν ϑαϊα: δειλοῖς ῃχο ἀΠ Ἐς τξοα εὖ [ετοροῦ οὐ δγαςιιν, ΞΡ. Πἰνρβκούσερτε, Νὰ Πὰς αυϊάξι ῆι νοτογά πιςητίο μος τληΥξ εχ νοσθὶς Ποπιίηὶ ἀρράγοτ ἰορξ τα οι χμδϊοια ρετ ἢ τἱπεπιξ φρογᾶχῃ δ ργχιιατά νι ἰἐξᾶ τοι! εἴς, 4ουμὶὶ ἐφ. ω ϑωλρών. [αὐ νεγως, Ηςς εχ ἰοχ τ] δ ηἰοχάς λνίάε ἀρ Α,Οεἱ.- 

ας τ ἀἴμᾳ ταῖπιοι ἐοστῇ οἰ (Ομ μπὲ 
δῆς, ψιυΐ, 

τυ δηλ" ἼγῈΧ}} 18, 

Χ 
Ὑ 

δ νδδς αἰύςτὰ ἐς ἀστοί (πέλὶ (αἰιοπάο πό εἴΐεης, δεᾷ μὰ Βαὺς ἔων ἀρ ἀταίηα ἱερὶς γος" ὑαγίϊης νι} δἄϊεξιοις,πά Δι Μρίςῃι χέργοβοηφιι ΠΥ δι Μοίλίος ἰερὶ5 ὁπιῖς διιχιςἸΝ μεν ςοιτϑδν οτά ΠΙΗ͂Ι ἐς «εριᾶ ἴῃ 5γυαρσιμ8 ᾿υμμν ἰορὶα !(Δενιαιῖό τερυςίνοις ἐτφια ἰᾷ ͵ ἱ ι δικπλα ςορίτατίδης γα. . « ἀπιομηβιρξάα Ολκο δατατυἰτι αἱ ρχιιατὰ νἱπά! τς εγεθᾶξ, ,. 39 Νεοὐβῃιξε, μὴ ἀνποήνω, ΕἸππυπν εὴ Ρτοκὶὰ γὶς [πιλτις νεγοί νέος οὐλίπι ἀντισῦναι ἐοιυυισαγ φαϊοαίις ἔς δάμοτ:. ο (85 ἰοϊατίᾶ νεῖ ΠΠλτᾶπι νοὶ] ἱπέογεπαλ τασπειιγ, φι ὃς πτε α- " ε βεῖς ἀφυκὰ παρ εϊγατύ ροίκἰηνιῖς, δ, Βαποι τι τατιοπίδῃ» ἰηΐα- ὦ τὰ ἀξοεῖο:[ἐ( ἀς ὁ ἀϊοιτιιναιιὶ νὴπι γὰ ὁρροπμλᾶῖ, νὺ βὰν ρλτὶ τείεγαυϑ αιχῖπι ἀροτις νὶ ροιϊὺς οδάργα ηὸς ορο αν, δι ρα- 
Ἶ {|ύι εῬαμδας τὰς οἰνθυρηκότας ΓΤ τα.3.8, ἀν ζεγηίτ δῷ 5 4009 ἀωδα. ὁ τιϑεμβόν ἀρραῖίαι, Ὁ Γἰπι....ς, 4 ἐἰπηβνυϑοχτῷᾷ πογυρᾷ ἔιας (ξε- Ἰεγδτο, ἃ χιῖο γι 6] τρεγιπαμβοίτῇ (σοῖιις ᾿ςίις ἔμου!..Ηρδις 0), τ ἘΧ ΣΝ]. Δεαίοια Αἰὰ (δά ααθὶ υδρπο αι θὰ “ δοοίριατ πελτγό ροηςτς Ρτο ἰαίμιτία, φιώοοπ 

τσ [σά ργίαι ἡ 
οτοντίι ΟΠ οὺ ἀξ λο γκείοξ κι, οὔ δετἰοὐϊο ἱπἀοβ ϊτὸ ροπτονν.. Ι ἐπ ἸΏ Δ ἐναίις ΔΕΙΡΙ ρεπέγέ τῃ πονηρῷ ἀμτο Προῖς Ρίοτῇ πὸ ὁ ' ἡ ἥηράᾳ οἱ ταλ τὶ χ,ἤμις ἱπιρΓοὐ ταί, ας 41 νιἐς οιη1.29.. Φρνε δοτρΝ Ἱ δ έφροίαλ, οἴτιο, αιιοά πη ΠΠ 8 σοί κγος οὐ ᾧς Κ΄. 

σρΟτο ΡΓῸ οἱ ἴσοι ἰη 2 .. ᾿ ο θεμίαγο, ντ ἀρζορίϊς νἱἀειὰγ ΟΒεγί, γοτὰ οὐδε άϊει. ΣΕ ΘΑ δὲν ἀς Εῖροι ΡΟ Ζιιλπι ἐς τὸ ἀςοῖ; 6. 

δ δ ἠοίμηταν, ΦΖε ἐκάει, σὲ ῥα ῖσᾷ, ὙΌΣΤΕ ῥεγομενμ σὲ ΟῚ πατάξᾳ. Εταΐ, ἡ ορ ἐγῖξ αἰάραμι. Βς ἀπδια ἠὅ οἱ μι τὶς αἰλρά . φιοχιο ἐπι ἀϊσάτατς, φιξης οεἱὰ πιλυιιαι διεὶς οσυλυ ἧς : πλοάτι, ψέβοτιις ταπισῃ Οἱποῦ νοσάθιυα Βάοίμις μος φιίἀέ Ἐπ ἴσοο σχργείηΠς νοτιι ἱπεοῖρτοϑ. Νίλτι ῥαπίζειν (9 ἀοπῇ ἀεὶ. Ν τιν Οὐζοὶς φιὶ σοπταριολία οαμρνίγρβάχιις μας, Ανις ςτίαπι «τορὶ ἀ4,}} 0 οκάϊε: (πλπιὶ ῥα ξς νἱτβ ὃς οτορίἀατ Πρηὶῇ- εὐῦδἤϊευς Οπιρίιαϊς (πάλ! ο σαρις Ἠφτοι!ς γογδοίάθας, ΡΙαιία γμιπὶ ἔτος, του ὃν τοῦ ὠγῶσε ἀρρνξαγὶςτεμῆδις ῥαπίξυσι, ἷ, Χο: ψιὴ ἢονγεανιεέϑη ἐπ ΡΕΙρε[πίμε [ὠνρηηί, αν, Βὶ ρἴμο - 
᾿ υὐῦ, “δι βακτηρίαν ἐς πατάξον» τν . 1) ϑωηπι ὑδομβ ἐν μον νεῖμεν ῥοτομμνιε, γἱάς ἰοΐ, 26.67. δα λήλτοι τ4.6ς, (δ Αὐτῷ ἀεχεγα; ἢτ ροιίις ἡποπεῖσ φαλιη (αἰνὰ, αυΐία παϊβταπι Ῥοτίτες ἔσγαιιιν προτινο᾽ τἰομτὶ ρα φασαιε ποι ραῖο ταῖς πορ!ροημι. Περί οχ επίπι 

δα ἰανετία,ηυ ἃ {Π|Δπὶ ἀουςειι ἐδητζέμιρειν, Ομ αιμδεοὺ.. τοπιηλτλυϑ,οοι βοτὰ (οἰ ξισιιν αἰιοτίο ἐξξμ ἐς ἰογς ἡμμιμμιὶπ ἡ 
{το τινι ἰλειιν εἰ γοίνεθα ὶ ποθὶς βας οἴ στο, ιαῇ στ ανα μά. 
ὅ05 195 νοτβογςμλι. 50 ἤνος ταιποι ουταίπἰ αἰτίην οἱὲ 
ἈΓΑΙΓΗΨΈ ΦΟ νενεεντ έ ζον. ΔΛ νοτθνιπι,}" ἔρια. νη κάτα, δε’ 

15 δε, εἰἴ, πωΐολν. [π νπο σοιίςα (οτίρέιιαι οτας τρέφον, οὐάειῃ 
[εὐᾶϊι, ἄ (ΤΠ) εναην, εἱαὶ λίν, λρινζονςοος ἐ Πογολεῖα ΠΠ4|8- ΟΝ ν ἰοζ νοι δζ ἔτερρε ποι Οὐ γιατα ταπι ἀπ βοιτοῦ ἡνλπιἑπῖογ 
Αἰΐαν δέ Λίτον ἀρι! Ταἰῆοπ ε ἄσαῃς Ηεριτὶ ἐκ ἀϊπἰπρυα. 
ἐν βΓῸ νέέσαις νη ςάπὶ νος ἌΝ {εν 1 νϊ ἀγροιτ, ὼ 

“οριϊοῦ ἃ 
ι 

᾿ ᾿πθτο 4. οι Ῥροριθγοᾶ μίδονι ὀχίςθοις, Νοϊξγααν, α- «{π, ὁςγίδιποη οἢ ΟΙγπιρίςο μὲ οι μη ἀἀμοτίμμν, {Π|6 ἘΠῚ 
; 5 ψφιξ 

ΜΙ οἰ  ωύσοῦ διονείξα δή, με ϑρος ὀαφῆς: 

᾿ 

τοῦ, 
43 

ὃ 

εἰχούσήννε δ. ἡ δὴ, Ἀὐγδλοίε δ φῶ 

᾿ Ἐχὸ δὲ λέγω ὑμῶν, αἰ ιπᾶτε τριὶ ἐ-}4 
χθ φουὶ ὑμδ, δ λογεῖτε" τορὶ καταρφομιέ- τς 

γοις ὑμᾶς» καλῶς φριξντᾳ τους μιησοιυυτδες 

ὑμᾶς' κἡ φεοσαὔχεῶςε ὑαρ ἦῥ ἐπηρεα- 
. ζόντων ὑμῶς Ἢ οδ᾽ωκόντουν μὰς , 

εἴῖα ἢ 

[δηΐ!, 

49 δὲ χω “εἰτε εεζηην τονξονάογο ᾽ πῇ ϑέλογτέ σθι κριβύνμις ς 
Ψαΐρας, Κὶὸ φωῤ νει μμδῥοῖο εοοιῆηι ἑομεομίεγε, ΒΤ νὰν. ἀβρ κὸν ᾿ 

ν. τε νολίει δὲ μεσ ἐραβεγεν δ βτασὶ τὰ πο Πρηϊβολείοπς ντοιάμ 
εἴϊος νέγθο κρίνοιν σαὶ ἅπαττο σαι", τὸ ϑύλοντε σὴ κε ἐνεινο! δὲ 

- φιοηῖθην [σαι τὸ πρίειν ἐξ τὸ ψιῇ γι μιν, νοῦαῖ, ἐτᾷ κρίννδγεε. " 
ἄκμων ἐς εὁ αι ἴῃ ἔτι γφοατιι, νεγιῤάας μι οτ ΐο ἴσαις - τὸ 
τὰ ντ συὶ ἀοεἰρογέτιι ῥγο υἱαν φοῦ,ςἱ αιί νέ τὰ τὸ ἐκ ταν ὑταξὶ, 
14 εξ, αι οσραἤοηειη εἰθὶ ρτασεῖ ρίππι ἱπ νὰ νοσλιηάί ς- 
τορῖο ἿΝ ἍΠΠΠ|σ, δέο, φια: Ἰιτοτρτοτατίο ρίακοσαιὰμι φιῤᾷ " 
νἱοΐςητα ἐἰϊ, ἀυαθυς σογεῖς (οἱ ΠΟΣΊ τατιοπῖθιις ςμογάτας, 
λα μιῆς τὸ λαζεῖν ρΡιςξρομοπάμαηι τῷ ϑέλοντι, Νξὺ ἐμ απ ας 

. ᾿εἰαἴπιοάι αιϊίρταπι νε ες ἴῃ ἐπι νοοαγί γε ετιροτεῖ Ἐκόψῳ: 
[5 ρα!!! αν ροτίας ογίρετοῖ ντ οὐσαξοηςπι ίεςιιπι ἰἀτίρΔηά! - 

τς ργαδεγος Ὠςίηάς ἀρὶς (Βγξες ἐς τοϊεταπάϊς ἑαίατιῖ 5 4 νἱ 
. φοῦτζγα ὁπληςπὶ ἰμγῖ5 ἔρεοίςπι ἰπξογιιπταγ,δί ροτίας φυὰπι ἴῃ. 

ἀαχίαφη οὐἰαῦ ρκαι ϑἰαταπν ( φιλὶ!ς εἰσ ρτς ἀθπιπῆς δι ςσ- 20 
αμηὶ φαΐ ρυθ]ἴοὰ λαξζοσίταις αδιτα τι) ργίπατα νἱμάἰξῃα τς 
ΧΑ] ςπιΠῦ, ράτάτος,εἰϊς πος οροίτοσς ἀοοοτά αἰτεισί φυο- 
416 σταιίοζοπι προῤοντως ΝΙΒΙ ἐρίτυν 1 ὀγτίηςης δά 
ἐυάϊφία ὃς Κηρδηϊγατυς οοσάιη αιμδιι5» πιοάὸ ριυο]ίες οβξη- 
ἤου!», δὲ αἸϊατητατις ἐαπιπιαι τατίοιι μα δ ςαπιιις, αἰ ΙΓ ρτγο- ἃς Βυκσηάα, ς νι ρτὶυϑ χα. ηιειά! ςὁ9 ἃς ὑΓογίας ἰῃ 
Ἰέροῦ χιο πυίμας ἐμίξαστι οι [πε θιισλπνιτ, τε αιὶς τὴ κριθμμ- 
γ.ι ΟἸ,η0, ππ 1] ρογίμλάοο τοίροπάογε νεῖρο Ἠεῦγσα )" 
{δοο]ὴμοὰ ετῇ ἀο ξοτεηξρυν ςοπιγοιιογ!5 ργορτὲ ἀϊοίκι» 
γε Οὐάρολν, τὸ κρίνϑιν ἢ κρινιάγα) : τλπιοη ἐκίαπι χαγὶ δὲ ἐοηῖοτ- 
ἄττς ἀφοίατει (υοά Οα!]ιςο Ἰάίοπιαις ἀϊοίντυι ἡμερεῖίον) υς- φὸ ἴσο ̓  
Ἰιμεὶ Τογος τονδο Ῥγοι στ, δὲ 26,21.δ. 271: 1ἀοηι ἐγ τρίτος 

ἢ φὺ σοὶ κριθίκδνω» ἀἴσιλς μόρῳ νὴ ἐῤιξιῆμι σοί, ὐλᾶς νῃτακὶ (5᾽πια 
«( ἰοταπι νογϑοτιι, ςὀ ξτιμξείο ἀριν ὄταζου: νὶ δχίς ροῖ- 
τλγΟ Νὴ "ες οὐγίαμρονίς νἱ α, ᾿4 εἴτ, Οὐϊειία, Εν τς οείατα {τὶς ὃς 

. Ἡείρϑηάὶ νοζαθι}5 ντιιμθς ῥγοπι τινὲ [μιεἰπ,, 
ΦΤῚμ"ἰριΐς τὸν χιτῶνα, [(οὰς δ. 19. ῥτίοτρ ἰοσο ροπΐς ὑμώπον, 
Ὁ ὑλοϊλις ἐσήμφοντηνμηι το ἐρ ροπαϊςς νεροτίι ρο- 
Ἰσεῖις φυίίρίληχ ἐχτετιογὰ αιὰπν ἱπεοτίους γειῖς, απ χε- 
τῶνωἀς τηιετίοΥς ἠὰ οἱ ἐς ἀγοΐζα, ἀϊοέειν παι ε ὰ Ἰολιῖρ, 
4}ιαυλπιην ἀδ νεῆὲ αὔοαιις ἐχθμι ἤτις δδυπολῇῆς ἱπεογάυτι 
ἀἰοὶ Ὀδίενινος Εἰηπατλνις Πλᾷ, Φι νὴ ροποιαπᾳς ἀβανρη ἐμνίτον' 
που ληί μέο ομλπὶ ἐπάιππσητσ ἀϊοαταῦ, Βιυιάιειιν ΟΑ1Π1- 
σλιτι νος ἢ οάθείον ραῖάς ενογὲ ΟΥςοαπὶ εἴθ ὁ χιτών. δε ἀ ος 
ποπῖςη ατοά Οταπιπιαιῖοί Οτς οὶ νὰ καὶ χέριν ἀοτ πάτα ργὸ ἴΔ- 
αἰοτς νεῖ ο Δοςἰρίμητ, πγϑγὰ εἰς Ἠεδύμιη, Δ πὸ, ζείροισηοι] ἃ 
ἃ Λιρτιαρίνυα φιοανεϊητογρτοτίδεις γοζοιζμι. 

: 41} “δοραν αὐ, γα ρϑύν οι, Ἐχαίπμν, μπάοφενὶε ἐο, ἤλαθιιε 
ἀε φαιήια ἤιοο ϑφεδυνῃ τατὶημ:ρεϊπιὰ οι φιία [μλεϊστι αν] - 
γι Μιαῖνοο αιιδι ἀμεκ νὐπι ἐΠ Πα σχρτίπλαι : ἀσίνιάς υΐα Ἱ. 

Αὐάιηὶς δἰ ιιτι ἐς. [Ὁ 
σους τ ΤΥ ἢ ει Προς ρτοχίτημηι τυυ τὴν ὃς οὐΐο . ν σου. κβυῤθοῥὰ ᾿ ώμα ΠΟΙ Τὰ ἐχθεύν ! Πμαθεδίς ἐπίπϑσαπιτυμνπι,, 660 

4 Ἐρο νετὸ ἀΐοο νοῦν!» Π ὨΠΠρὶ- 
ἴα ᾿πτυῖςος νο[ττοϑ ἢ βειοάϊειες ] 
᾿τἰς φυΐ Ἐχεσγαητογ ν 5) Βεθεία- α΄. 7 δοιβαεῖεε ἐὴε 4, οὐἰδρῆν, 

" ἐξ ΡΟ 1ϊ5 “αι. νο δὶ (οὐ η- 

υτμαγὶ 4ἍΡ0ὲ τοῖς δάἀποτία- 
ἐἱα εἰς ςγ' γοίενεν ἡληρζηαγα 
ΕΥ̓ ΣΝ 

.-»» 4 

εἰ, Ουρι ρνυχ πεῖ ἐμῇ, 
9 οάνο μανεὐίν ἐμυμειι 
ἐπηρὲς, ᾿ 

{Ἵ ἔπο φμίεν αἴ ο νον 

ἰδ ηυἱ οὐξγυητ νοῦ, ἢ δι΄ ὁ- 

εἰδης νος. δὲ ρετίοαιπηζυν νοβ: | : 

“ἀζ,νε! δά (εγοπάνιηι αἰ αυἱἀη σι ἰπεγὰ οα.2.7.22. τ ἐξοττατ ἀὰ 
Ὄγτεηςο ἐΠΠ5 φαζηι τἀσρουτης πιά δά Βαϊ! ηδιμη ετὰςξ, 
Ῥγοροηίμις ορο ἃ ὈΒγιΐζο [ον εὐἰτατῖς ρδμιι9 Ρεηὲ Ἰητοίετα- 
θ1|:, φιιοά ρεου  ατί οτίαιη νοσαθιίο ἀοοϊαταπάαπι, Ηος εἰ 
4ιιοά Πεῦταὶ γεγο 2 [έκρ ας] Φοςίγλας: γηάς ἐοτταίεις 
τγδηβαίφ ἰἰτςτς Δυρατία ᾿ΑΣΝ μὐ ἕρα βεγίοιιπι ἀεφμέζιπη, 
δὲ ἀτεουζῃ ἄγχω δε: [π᾿ ηιπα Λαρο. ΔΓ. “ἰγνίἑανε γημπιν μί- 
λον ἐγ, Αἰά 1 ργξρο[υίοηεπι, νς σοι ιίοηοπι ἰσπίγοια ἀπ 
Ἰοάιὶπ δύροκίαςς τ μίλιον αὐτοπα [Δτίδυπι εξ νοοαδυ! οον- 
ταρταπι, αι ΒΒ, ς οἰ βοτίιλοἰελῆϊ ταοτὶχὶ ἰοςοτατ 
ταϊόγηααγντ Ρετῖς ρλγδίληρ!ς, ΑἘργρτὶ (ςσηὶς, Φ Φινο, δύο, 
νυ (νυ οἰετη φαϊουΐάλιη ἐχεηάρίατεθιι8) Ξε αἰλα ὠνο.ά εἴ, ἔτι ἀλλα δύο, (οἰ]ῖςει μίλια, Ριτο λατοιᾳ μυςγεωΐ ἔπιον τεῖξ, 
θ0Πιεῖοι αιιδά σοιιιογτας μίλιον ΜΙ1]ς ρας, λἀἀιἀπς αἰὴας 
ἧς ἰμρ, «Ὡς διηθίβια εἰΐςι οτατίο. ττὰ σοηβοίοητας πα] ἰατὶα 
τη ιδιαυμπὶ Ἀλο ἤας ἀϊίοσιιπι ἀιττάχας κιοπεῖο. δ8εὰ ἢ ἔβηζοη.- τἱὰ ἱρίλῃι ὑρςξζεπιις,Ἰιαις ἀἰ(οεαραητάα μι Πα οἶδ πτοπιορεί, 

45, “- Κ᾽ οἷεικβεπε, ϑύλοντο να (νι Ἐγφ μαι) σωύσνεενι, Ἰνλπν νεἰὶς τείροιάοι τῷ βηλοόϑε: [54 τὸ ϑύλων αἰ αυιληάο ὀχρτοίριας 
«ἰἰαυὶᾷ ἜΡΘΗ, ἰάξατμε δὐκοηλ ῃεο ἀμ τποεπιυτὰ ἀϊβίη.- 

ἘΚ ρετιὶ- 
Λοαν α ἶ..5 ἀοπαπάνιπι ἤτιποα ταιξιιλπάμπη : ρο 
τοῖῃ ἀξ αὐκαλίοης ρεμοιαθτος ἀοσσιρίαταν, 4 
ἰαπογασί ρογ Ἰορεπὶ ποῦ Πομοτῖς. : 

4 δένει, δα τίκω δια Πρ δ Αι ξιμειρ ἤη; ρλι- 
{Ὁ μισυσιεις,οάενῖ, ἸΝ Ομ} 1 σοημοττογαμν, μάνπαιο: 4ιο- 

εἰλπὶ ἀύηᾶτα ΜΑΤΑ χὰ Ὠραιῆολι μὰπι ἀμίροτς, εχ 
Οἰςςτοηίϑ αἰιοάαιν ἸοσΩ, , ἜΝ ᾿ 

- 44 ΤΡΡΕΝ νγ δ  ΠΈΡΙΝἐὰ ιγαίορτο Βοπε ργα- 
«Ἀυπηὶ, Αἰϊοφυΐη ϑλογεῖν ἰάσιτι να!ετ οι ἐπωνεῖν, ἰλιάιιρε 

μάκὶς 

3: μα Πρυμβέλτιο Βμὶς ἰοζο πιλεμπιὰ σοαυςαῖς (ηδάιιο ἐπιπὶ 
μαςη Διο} ῥγαίςρτοτ οἰ ξ΄ 5ρ.(μιμέτην, Τοτμιπαμτξ μος πιριι- 
ἰγεῦ, δλογόν τος καταφρομθνεύμᾶς, σῃ εἰϊ ἴα νεἱρ,εὐϊείοης: ἃς 
ἰοτταίδία εχ ἴλις ττςρ τ, εἰ ταιτιςα ἐπ ὁγήδοα ἱπεογργοιαιίο- 
ης, γ] ἀς ἰηξι.2ς,34)ϑς λσλ6. 41: 4ἐ εκείγαπεμτ, τοις κωρα- 

μῆνειΝ εἰ, “ἰς οὶ ἠηρνείαμειν, ἴνος οὐρα ρτορτὶὰ ἀςοἤάγαι τὸ 
κωταρβάγωι.ΟΧ 4110 ΟἸ γεν (ον αὐ ἢ οιηφία ἀἰ σειν ἐρατὴ ἱνρτο. 
ολτογοίεα (λοι ἀσ5, ἄ {{ φινὶ σεενψνε, φιὲ μισνυΐταως, νεἶ πεῖν 
ἱμεσοῦσιν» ντ ἰΒ νουτ|9 Οὐαί ρας σχεμηρ ει σι} ἴοι ἱρι τερο- 
τἰιπι9, ινλνοδ ἡ ἤροε ἐδ γάμν πηρναζόντων. Ν ], αἰ ίῴρια- 

ὁ εἶδε ρογανμτο νοςαυϊογιυ ογά με, αιναί! ρενμν (λέ ἤν 
τποπτο ὟΝ διωκόντων αυλπι Μ᾽ υνημαξοντων (αἱ ἐπισΓῤγοίδτιο- 
εἱ ἔλμςς Ῥοῖγ ἀϊλοῦια ἰοείν, μὰς ἱρίαἴρ τὸ νεϑαν νογθο κα- 
“αλαλόν, αὕςτ,, ἢ δ 16. - Ἐγαῦ ΟΝ κι βλανῆεντων. 
Νιπιηιρ αἰ πνὶς ἀἡατὰ νος σαέ νη νεύθοινε οδγρειλαι τς ᾿ "Ἂν οὐ ΤΠ" οὐ ὉΠ πση ἐδριιἀἀὐτ θΠγ χ ν. τὸ Οὐάπιιὶςΐ, αἷν ὥρης ἀοδιιέϊο, ΒΟ ἢ ἢ 5 ἃς νεΐατε ΒΟ ες πμίμ!- δεμὶσἐϊλιλη, ἀλαγειαἰϊομ ἐπ νετογληογασι. Ἀπράτὶ δυϊοὴ 

( νὰ ποιαιτ' ΒΥ ΠΝ δὲ Βυΐσυ: ) Ῥεγῇν ἀεροάντας πον 
“ποάίο δααι νοςβιηιμ,δοά μος ϊητοὶεῆ » {σᾶ Ἰνρδ)ς ἑςττὶς 
ἔρατι!ν οὐἸϊοοαιὶ (όι χμ} ρεήνιειρυπ ἐπ ρεηκθνην αἰαμτωτ, νὲ 
εἰμιον αδοαμς κἡ σοτβιβαράγαίσε ΡΠ ΜΗ ἡ ψετὰ συτοτὶ. 

τς δι {δες εὔαπμνοις Τπεσλιπι} ἂν σρατ αὐ δὴν ἐήπον, δι αὐ παρε ριανει δνάτιι (ἡ, τὸ μϑὼ 
Ὑ ΟἹ πλίαν, 10 ὁρίσεφείααν Ἰνοιπί μον τΑροτο ἢ ον ἥππι νὰ 
ἧς ἔλξμης νε Λαγανίλευ Ἀκυϊρίμτα το αὐνεον δ αὐ σμιτζα, 

τ δ τὰ, ᾿ ΝΟΣ 

τι}9 ποτάτι γ᾿ ιοιὶ ροβδλινι δι ἐρίμπι τὸ μβ νῶν ὰβ ἰμτρία ρεὶ 
παιοε ἰτλἀπετῃ ἦμα 1 φίνειν δί κρινεῶτῳ, ἰσγοαζος νϑθαϑε. 
πα(οὐῦ τ ἔμο νοι πυΔμοὶ βροι ολυτιὰν ἔλης γος σχρτμμς- 
τὸ, (ἷν τὰ γί φε! σον Π μιηΠεάτο, πὰς ἀροτγρίδηεπα νι δὲ ἑηβα. 
 Π δηινΑ ψμενίριά Ονι Νλ ἑληων Βριῖο ἀρροϊλθε ἔϊας ἰατὴν οἷν. 

“γὴ δι ργομε [οτέ 
(ς νεται υἱῆς 1} σσπιτιςιλθε αιοή ἰῷ εἴὴρ, νενμϊυβὸ α: . Βέτένμνςι πὸ (ΟΠ οΌ ει μεῖς δυόνώνων ὦ Ὰ νι υο 

1)» 

“ιπῖδης (υ εαἰιημρν δ Ὁ κ 

τ λ- - 

Φ.ἐ ἀμμεπι, βετεε ἃ τεν ἥγρριιις δ, 

“νά Π!ς ΤΩΣ αἰϊξξινι ζεῖ .18. 

Φηϊχέξε τεΐσιέοοι νο[γος, Ἰμε.δ..}' 

γοῦγ (δ᾽ ογαῖδ ῥγὸ ρώξει, ἫΣ ὟΝ 
Ἶ 



- ̓  Ὀμρ.ΥΊ]: 8 

{ Π : . ᾿ : ᾿ 
εν.» ἣ᾿ ΕΣ Ὗ Γ ἢ 

5 [ , , ᾿ τ Ν ἘΥΑΝΘΕΊΙΝΜ'. “ 
ἐφ ὃς ᾿ ν᾿ ἢ “ ἦν Ἂ ᾿ 

ἀνηγῆνηταν αὔτειι ἴμυπι αἀνενίμε Ἰοϊ υἱὲ ̓ἀφεοταπι τας, δι ἰυἀ οὐίοὐμεδάμπι εἶ, πος ψεῖθυπὶ ἜΗΝ εἷς: 

᾿που ἄμδικο φιιέπ ίμιτο δέ ἀδμιίπο δε Βαπιδφο ΟἈτἰβειΑπὶς ἢ!" : 

ξεας τασσυμὶθ ἄυας φιοαμο ἤηριυίατε ρᾳτί οδεῖς ἐχοσιρ μαι -. βοτίοηκ ςοαϊεταὶ οομί μευ} ς. Θγ Γι ἱπτοτρ δον, Οὐ νοι ττα. 
ταίταῖς, ἰρῆα ἴῃ ῥεῖπι8 ΟΡ Ἔχειὰ ἴο, οβοτίξας,, σι ἰὼν ἡ ἱβενγοχροιιτ 8 ις ἔοτο ἀμπταχας ἀράϊαν,  6- 

τὴ φιοαυς ἔνιο ροτιὴ γοπυιπτίαγο,ιιὰ Αἰϊαυ! ἃ οογαπιῖς- ς τίαπι ἀκοτοίοατ ρτατίοι τοροπίςση λιτοιῃ νυ ἤοπ τρηϊοῖς δὲν 
ἴδε αθο Ὁεὶ αἰοτία οἰβοίατ; δὲ ἐξατγιωτι παϊβοαλτοπὶ, 55:4 τοροτίτιιπι,θὶ5 οιΐατα ἐχρτοίσ, . 

ἐνιυνιαννοκἑμκαττοτταπιι νοι γυναι γπασουλ σον τέο τ το τ. τδτϑὕϑ'έπτ'ΠΠπχττττπόὶ - -πῆπ“ῆππ-π-ὩὩὩπ-πΦΠΔΨΔΨἕΨΦωι .2.ο τ τ τ ’“’----ς- 

μαμν, Οὔπω ἡμᾶς ο) τῷ πατοὺς φμν  το 5} ΠΝ Ὸ πεῖς ΕἸ Ῥαιηφ λίας ν ς- 04}. Κι Λῷ Ραιίιν 
γ, νεῆνν.7. 6 δ᾽ ο, 5 αγοῖ᾽ ὅτι τὸν ἥλιον αὐτῷ αὐατένθν τὶ φιὶ εἰ ἰα οἰ 5, ᾿ςὶς επί] [Μὴ 4" ἐν καίρια γα. ΟΨ πρρινοίςζ᾽ δΉ τὸν ἡλίον αὐτά ἰτάγνςι (ἰρεεὶ εἰρρ [λωηε οΥ ἐνὶ ἀκὴν: ἵόνο,͵,͵. ΨΩ) σγονηρριὰ κ' νι φρένα! [δὲ ο] ἔωυδ εχοτίατυν ἔαρος ἴπν- ἐο με βθηδοβαν μὴ τὰ 

πὸ λϑαμρα τὴ βάψν ὦ αγυϑοιρ καὶ Θρῦχ Ρτοθος ας Βοηοι,᾿ δέ Ρἰυἱε ρεγ! ᾿Πρινίε γεν ἐρβω ΠΣ 

“ἀμριακ, ταῦ κα διχαιοὺς γι ἀσίκοις.. Ἰωῆτος δε οἰυδο. 6 ἐρθον. ΔΘ ῸΠΠΛῊ τ, . 
᾽ “ἊΝ 3 “ . “:. τ, . . : ἦ ᾿ νιν 

ἴοι, το168 1}... Ἐὰν ὃ ἀδαπήσητε, πίς ὠγατωντος 46 Ναιῆ ἀι)οχουιτὶς δος υΐ ἀ1-| 46} ἃ. 5. εὐὶηὶ ἀπ ρ εὶς ἐὺς 
ἔτος εἷς 9. - οὖ "ἢ ἊΝ τ ωω αἱ ᾿ς ͵ ἃ “ 4» οι ἀέρι, γι η 
οἵτεςαἰξοταπι ὑιῷ» ἀρὰ μι ὅὼ ἔχετε; ἐχὶ 1ϑ 0, τῆνος: ΒΠΠῚ ὀὐνοὼ ὙΡ5Π| πιεῖροάξ . δμὰ- τ Ἱπιενοάοῃ Ἔϑνεητ σοπιραταῦ, αι χὺ αὐτὸ ποιοῦσι; ἣ ὈςΌ 5 ἐ ἠόπης δὲ ̓Ρυδ᾽ ΌΔΩΙ τ νιν ικανκὶ γος βιοίμηιϑ 
ἌΦΟΝ τη - ἰάοα, ξεϊυητῦ Ἢ: ' 

Κα) αν ὠστ ἀσιῶς τὰς ἀδελφς ὑμδ 6} 47 Βαΐας (εοιμ! τος 7: Ἐκῇ “ φοπιρίοχί (ιοτ!εἰς ας, Ὑ7} ἘΠ {ἰμεανενῖκε βα- 

“ μόνον, τί αἰδιοσ᾽ πτοιξέτε; οὐχὶ καλοὶ τε.} ὑτγες νοίιτος δοἸδ πὶ, υὶή ἀσι ὑοῦ νεβεθεεαμεὺνη, μιὰ “ 
Ὁ δ τ Δ τον τ ταν Τ᾿ ., φΡΙἴα5 ἐιοἰεῖς ἢ ἡόηῆς “ Ας ριδὶ.-ἰ μι ξιελεἰεϑηόινε τ» 

λώναι οὐτῶ ἡτϑι8σι; κεν δ..." Ἐμηρρώφε βιοίων,. 
(Δηὶ " [εϊυηιῦ. ' 

᾿ ὁ Βίζους Ἰρίτας γος ρεγξδαεὶ,}4 
8]. ᾿ : ᾿ 
ἜἼῖνι Ῥαΐει ἦνμει {Πρ αυὶ ἐπ ἢ ἐς 

τι ρεγίοεδας εἴς, | 

ἙἘσοῶε οἱοδ ὑμεῖς τέλοιοι, ὦὗγπερ ὁ 
Ρ Φ ΦΑΡῸ τυ »ν 7 τῶν »ν 

᾿ πατὴρ ὑμὴμ ὁ ἐν τοῖς ἐρανοῖς τόλοιός ὅθ. 

᾿ Κεφάλαιον φ. 

ἔπη οως Θ᾽ δαιεν νεβεν 
4 ἐπ (αἱὴς ἐξ, ρενόμις. 

᾿ {τὲ πε ἜΝ 

Ολνρ. νυ. Ολρ υὰ 
ἘΠῚ οἵ Ὧ45 “ ᾿ ᾿ , «. ᾿ τ ΟἹ] . “. Ν Φ ᾿ " Ν 

χρδίθο, Ἰπὲ Ροσέχετετίω σδυφοσιυυζω ὑμηό μη] 1}. Ἃ “ Τιτεηάϊες ης ἡ μ{π|πῖδτη 1 ΠΑ Τιονμάϊε κε ἐᾷ 

115 ἔλοίς, τ ΄ζοιδιν ἔμνωοφῶεν ὐδϑιρούγτων, ΟΠ; νεϊελτα ἐΧούςΟα[15 ΠΟΥΔΙῺ ΣΑΣ γε βκίω 

Μ[ ποπηηΐθιυ». "νὲ βείιεπίηὶ θ᾽ [{{8 ἐοταπι δον δεν, τὲ ΜΕΡΝΣ ἿΣ : γἱἀοαηιδεὲ αὖ εἰς "αἰ ἰοφοὺ 
εἰἶ5: Αἰοαυ! ᾿πηεγοδάςῃι πο μα- || ηεγεδάηρ πον ναϑεδα), 
Ὀεδιτὶς ἄρά Ῥαΐζεπὶ νοϊζγαπλ) {πρνάς Ραίτεμι. νεδίεην 
συ! οἴ τη ςαὶ5. ᾿ φρὶ τα καἰ ς ἐξέ, 

ποὺς τὸ ϑναϑῆναι αὐτοῖς᾽ εἰ Ἵ μήγε, .μι- 

Ἐν ταν αὐ Διο υττι 
ον τὸς ϑρανοῖς. " 

. 

τῴ, 4. ͵ . ᾿ 

ἊΣ δὲενγθαῶο Τἰγννῶτα ἰητογάιπι λάοπν ναΐοτς αιιοά ἢ ἀορὶτηνιϑ τρις φίλοι» ΝΥ ει. Ἡδψφι γαβοκοτόν, Ἰάοτη κὲὸ να: 
νεὶ {Ππ4 Ἡοπιςτίσιιπι ἐρίταεῖοπ οἤέοπάϊε,, αιιό ἡοσᾶς ϑοοιὰ ἐεῖ «ἰθεοσὸγφιθι πλέον; δι (ΒΒΒΈΤαΊτιιτ, Ο ρου αἰ, 51ς ετίλπι ἰῃ- 
αἰειγμέται, ἰά εἴξ (νῖ αἰ0ὲ ἀϊοὐτ) αὐὲν ἐδεταςἱὰ οἱξ, (ειηρεῖ οχὶ- {τλ,.)... ἋΣι με και ἐξα ἐαούρμιθ υὰ οἱ πιλῶγαι οὕτω πιοῦσιν; 
ἤξοητες, ὅς ἀ ςπίνα ἀιαπὶ ςπιο πἰῤι αξδας ὙπΝ 111ο ραξγῖ5ν 10 γα ΐρ, ξηρείςέ, ἰσαῖ ετίατα ας ἀμοῦιις οὐ ἀϊςιθιι5 ὃς ἴῃ νεῖα- 

ἤσπλο ηἰῇ χιί ̓ ἅπι {1}15 Ὁ εὶ ξιέτι!5 οἹἘ 1Π|08. Θῤ᾽τίτι8 ἀο. δι(ίηϊο πισὸ {ςερειηλ οἰξεη αὶ, καὶ οἱ ἐϑιγυκοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; Ες 
πλϊίοης » αὶ ἀναγλονήσεν, ρταίξει φιοί ας εχίρίτυτ : ααΐπαμι Ἐἰδηϊοὶ (ἰά εϑέδειεις δὲ ὑτοίλης ροηςε8) λάσι ἐλοϊαπτὶ 
μᾶς Αἰ ϊατίο σοαϊεᾳι ἀϊσετον {Ππ4 ἐρίππι σαὶ οδιιίλιαι ρτα-, 48 ΕἘβοιε,σνῶν,, Ἑταημο αὐ νδτθιιπλ, νη δι αὶ νι ἀε}1- 
θεῖ δ τέάφας ἐπ πος ἀΐσοπά! ροῆετς να]ες Πὰ τορυ]α, Τμὰς ει οχὶπἰπιαυλτ μας ΟΠ ΗΝ ςὐποίοποηι δά (οἷος αμοίάλπι 
ἐϊοϊερς αἰ χα! εἷς, φαιπὶ δε ἰαιο!Πἰρίτιιγ. γε Π8 εγρο 15 ρετβοέτοϑ ροτεϊπεγείαις ορὶπὶο ΑἸ ϑὶπιὰ εἴς, ἸΝοπιό διζοπὶ 
Ἰάεπι ναἱετ ἀταις τς ΕΠῸ εἰ ρ ἃ ζοπιρεγίατιϑ, δὲς ἀϊοὶς Αὐτὰ- ᾿ἱρποτας ἀριὰ Ἡςθύκοϑ (περ {δἰπιὰ ἐαευιτιιπὶ ἱπάϊολτίμὶ αοοὶβὰ 

ον μαμμαιΊάοοβθι5 ἐχ οροενῖδιυι ἐμ βόλταπι, ἂρ εῇϑ8΄ νἱἀε! σεις, ργὸ μαροσάπαϊὶ πιοάο, νὲ ἱπξεὰ, 6. 6. ὃς ροτεδεὶ εποτονίάοτα 
εὐ (πὴ ἄς και ἰαιβολίοπεια. ςβιοἰοπεῖθι», Γςὰ ἐς εἴεςΣ 9. ἰὴ ἀφοίατας, αἴαυς Ρἰδαιπὶ ἔχέιτε , Βατγ οι εἰ πὸ οεἰοἴξεπι 

εχ αυϊοδα ἀτπιιπι ἐπ πε ει! βςατιῖς ἀσοίάγαταν, 4 Εαο. ἱπήταπ ό,νος εἰἶε βοζπιδπλπε εἰωϑ ὑρὶτἰτυιαίοπι νἱἀοἸίσει (ο- 
«εηἶπι, ὅτι ἀναπώλοω. υΐράτα, γογτίτν ΟΝ» νἱάοτας ἐπί πι]ερ 30. ροίςπι:δε φαμαι ἴα το ρακές ἐλ ἔπε οὐπηί γος μας υἱετιίοπι 
ἴς, ὅετις : δὲ (ογτδίϑ8. τοξείει9 φυλαι ὅτι, χης 8 φοίτα νλάστιν,. ραιίαπαὶμὶ τι νοδὶϑ τοηιῖτὶ, . Ὑέλοιοί ἐτάηιις νοσληταῖ' νον 
«οἰλαέετς. ἘΕἰῚ διιζεπι πα νογθο ἀνατέλλφε ἔοτπιὰ ὁσηίμιρατίο.. ΟὨγιδλληβ", τααι αιιά πὰ ρετέεξεϊοπείτι ἡλπι ςοιξοπάλαι, 
υἱὸ Ποδτχουιηι χιαπὶ γοσαην Ηρ]  Ξ χιᾶπι ὅση [ακὶο νὶάε- Ἐρβοῖ, 4.12.8 ΒΑ Πρ}. ταπι φυὸ ἃ οπληίιπι νεγαγιπι υἱν- 
ταν ἐχργίπεις Ἐγαῇμι5, φαντί πτεγρτςτάτυς Ἔχονὶνὶ [νΐε,.ὀ τικάτι (εἠνηδοίιηε ἐρ(!5. ἃ δρίτίτιι ))εἰ ἑαῆιια, χιληνιο ποα- 
Ῥίις οἵ εαὐιπ βόετε φυίρρίάπι φιληὶ βιήοτς ἤοτ!, 4 ΕἸ μἰμίε, 35 ἀμηῖ φηο!ευετίσι, 7, ναί, Ραγειςιϊ ποη ς μαϊταιξ, (οὦ 
ὸ έχει. Λάὰ νει. ΕῈ γὲχαι, νἹἀεἰλοεῖ Ρἰνμμλ, Ἑγαί, ρίω- ἁπλαῖ ἀοοϊλγδλης, Υἱάς ἱπξπλ,6.10. ΄᾿ τὸ ν᾿ 

ὁ ρὐαντνη εεἰδ : ἐαάςπὶ αἰηλίγτιπι ἔσταια αι ταῦ δ ἀϊχί πῖυβ ας. ἢ ΠΝ ΟΑΡΥ͂Τ ΚἹ ᾿ 
εἰρὶ τὸ ὠἀνατέλλαιν. “ . - 
τὰ Ηὐεὐλρὴεν ἔχιν, ΨΊΔετων φησι ἔλοτο ὑτὸ ἔξει ον. 1 «Αμεμάϊρε,ανοσίχντα, νοὶ οἰλιοῖς,, νὰ νοτζίς Αμραίημ: 

[υεραεὶ; ὅς αἰϊοί ψθσχις, εἰμι 6.1, δέϊη κὸρ νετυβι(εἰ- 30 ἰ0.4ς ἰεγίοις εἰ ἰα πλοπτεν ἴκεμα ὁ ολρίτς, νὰ δι 3.60}: 
Ἔτι οχεπιρ [τὶ Ἰερίευς ἔδυνεν Ομοά Π]ςρίσιις ὄχιτέσαπινε- τῶν ἔμιςιιλας ὃς ἰπίτὰ 7. 1ς. ῬοΙεπιαν οἰἰδηνγοστετο νἀ) 
ἐείς ἰανογργσῖςν ἰοπῆ δεῖς, Ομ πι πιορεοάςπι πα οιινἀ τὲ αὐένημμι, ἸΝΔπὶ ορσύχοιν δά ίδετε ἀφηϊβοατδι (υθαυάϊη 
εἴ, χυλπι πιογδοάσπιτος ἐμ πὶὐ ναὶ, 44 νοῦ. ἀεϑετι} νἱ άξτιιτ τὸν νοιώ, φυοά ςτίαπα ἔφρς ὀχρεικαίμαν : ἐιηριτύτρμε 
4 ὀ διαὶ, οἱ φιλδνω 5:6 ἀσιιπιαν φαΐ Ὑδέλιρανα τοάίαιαπε, τοττίο οαζαὶ ἀριιά Οἴζοοϑ : γς δηῖς ραγτϊοιιίπι μὲ, αὺς (εαυΐ- 
Ἐσδης δυροῖι ἡ τεϊϊαμί Ἰπάκτὶς ἐχοί!, ταῖσι ἀιὸῤά ρτοίαυϊς ὃς τις, νἱάσατις (υσλυάίςπάνι5. ἀγτισιίυς ῳ. 4 ἐβάϊμη 

ὡ ᾿ς Βοιππίδις (ἀ εἰς εφυ εἰ συ: Κοππαμ1}) ορεταπναλιη αι νεβνγανι ἐκένςεαρ!» αἰαὶ διμριοσυυύω ὑμδ μοὶ πιῶις, Οὐμλπινΐς 
. δὰ ορρηπλοπάαπι Ρορυ! [)εὶ Πρεττλιςιῃ σσαίεης,, τὰπι ε- ὁ ρίσγιαιις Οτγςοὶ τοῖο συώνω γ, (οτῖρομπι οδλμι 

εἰδπτι φυδά δὲ οννττν σρκυν ἀματίτίς ϑοπηης ρει μιὰ ἰνΐς πμαδαρὶ νι μαιὸ γμοῖϊ, Ν ΡΝ εἰςοπιοίγ μλπι» ὡς 
, Τεπαρ ον αιιάιεγίς, - Ροίευ ὁαλὸ ἡμὸ4 τινὰς ἐἠ αἰ [πἰπιὰ ἔξειςπς,͵.͵ φιάνοος πιοχ ἄορι: ταβῖδα ὃς ἀϊιριβηπι πιαπυίοτίριο - 
Ἀοπιάποσυπι ἰυρίαπι, νἱάδ ΊΔΠ}. »ὸ. Νξάιις {Ππ|ὰ σπαῖτ. 40 ται οοάϊομαι γετιβι(εἰπιογιιηι, δὲ γεγο! ἑηϊογρτοείδν ἐς 
κεπαΐιιπι εἶν, τά πον φανθμν οἰἶπι ρα ΟΠ ἑσανν ἐπητορότο ας. «πηι! δέππογιτη αἰίοιιου ράτγμπι. δμέξοτίξαζοιι, τρείόμεπι 
τύμινς ἐχοίνν ἰνοάϊς εἴϊε Τιιγοάνιαν γυνο!κάποε,, πὐσηιγιδ!ϊὀ ἰρίδιη ἀξηίηας ( οἱ ̓ϊοτ) Γοαυυϊαν Ἰμπιδια οπιομ ρτφῖυ!!, 
αυοάσιῃ [εἰ ἐν ς!ο. Ἧς ἀιοὰ οὐΐτπ ἃς εἰςοπιοίγηλ, 4ε ργεοἰδυιδαμοηυς ὃς 1οίμ.!0 

ες 47. Οονηρίδ τὴ ῥνθνίεὴ, μὲσ παίσν,δνν. Ν αἱρ, δ᾽ αἰμεανερ  εο ψσπαΐ ρὸ ὦ ΟἸε τὰ ρερεὶ ἷϊ, φιΐδων τὰ φιλϑυ ταυτί» ἐα ργοχὶ- 
" ζυβῃ (ἰυκάσο φαιόν! ἕμοίῃςαν, [ἡ οἰοινο δι ὀσπιρίεχυναι 41 ἀναπῖ, τὰπι ρἰδρλείο!α ἔλειιι, ἀγρυπιοπεὶν τοίκατὶ (μμαιρίο΄ 

πῦον ἐπάτιιαι ροπεμιπι εὐαε, Η!ς ἀητοὶ ἥος νηο δ δείο οα- « δίταξοπι ποιμίης8 ςοα{μευεγιης, ἘΠ᾿ ἀμκοπι Ἠευγαιδιμδι. 
, ἐενά εἰἰλπὶ ξοπιργοίο πα τ' ανοσυι εὐτοπιὶ αἰ γτυν νυΐχα-ὀ τίλπι ἀσεγαμάοσα ἀιαμις ἰυδιεὰ δὲ τοδὰ νλμενει αιιοά φεπεν. 

τὰ νότἤοης, 4ιιάπι βιεαυοιεοῦ η Ἐρηο ΙΝ Πφιή [εφιμε ἧι. ἰἱτος ἐπ εῖο ἀϊδιπι, ροίκοα ἐρεοίαείπι ἐλ ιμ τεσ» ΑρρΊ ΟΑΤΌΓ, 
νιν. δ λνηῤρω ιν ἐδολφοιξ, 10 οπιπίσια νσατ ς ὁ ἀϊοίσιν στραῖςοο ααὐάςαι ἐμάϊοίο,, πρέϊὲ ἰοοιν Ἐς 10 Αὐρμΐζηιο ἐχ 

᾿ : εἱἱνλ. 

δ᾿ ἠ 2 ' »- Ὁ τ 
- εκ : ᾿ .»Ξ» 

αὐἱογοϑγευπι τεττίο ρουϊὴ 5 αητὰπι φιιάττο σαὔι ἤνις Ἀ εἰ ἤμς 

᾿ Ἐβοιε ἐγ οΎ0: ῥεῖ. ὃ 

4 

δ Ἐν : ν ' ᾿ 

ἘΝ Ὁ ν᾿ ΄ δ ΐ 
. 

- 

Ο 

, Ὁ ΦΕΟΥΝΌΥΜ. ΜΑΤΤΗΔΕΥ͂ΜἜ ῳ᾿., 

4 

, ἐϑθελταν οὐ αμεπὶ ἀὐχί "δτο ἀς ϑετιπουφ ἱῃ Ἀἰδαῖος κι εἴρις βάπη ἀπποιας Βιαΐπμν.. (Ὀοὶμάς δεζθϑνῳ ρὶ 19 εἴασα ἐφ-. 

αν ποῦ ἐφηρτεπν σστίκοι, 4ιιου οἰἰλαν (δάμαρ εἰς θα (ταν ἀρμα νλτιμον ρὲ εἰὶ δροέζατι φιλην άοτὶ. 

ΤΩ Ιξοπιο γηᾶ ἰοτο Πἰρεῖεννε νοότίογιας οἴίαπι Οὐ οὶ Ὅς, ρτατί ψαςοιριτιτ ρεο φορβίτατο αιμάι πὶ ργανπιίο) ἔξ εο τᾶ- 

ΠΕΡ ἀπ καν, {γι [βοξβοριμαὶ, ορλε τ ϑυκδῆναι. να. Φ πιοη πα πὐν τιμῖγα δοιοίαἰεις! ταικιλτι πηεγῖτι δὲ της τ- 

τ ΡῈ ἱἀεαπιλο τι ἰοσιμιτὶο οἱξ ἀπηοίρια , ντ οχ Αὐβ- ἐς τοϊλτιοιοπι (οῃρίἐπες ἡ 
Γ 

μη ἐγ [εἰ εἰμ: 
τηοίγατι »᾿ ΗΟ ἐδ (α- ὅτων οἰωὖ ποιῆς ἐλεημιοσιωζω,μὴ σαλ-} 9] ΑἸ ἴπααυς ΜΔ ἐαίσθ ὡς ᾿ 

δύ ὧι ἐν " ᾿ιηοέγηδι » “σ6 ουγαῖο ὈπςΟ ἢ 

πἰσῃς ἵμιανεῦ ἂν συ .ῊΝ π ἐκηῤῥον μοι, ᾿ ΠΗ, τονπιοοι ἡ γροςντα 

ΠΉΡῚ ΠΥ ΟΟΟ τος σευ σας ἈΡΙΡ, βλεϊυης ἐπ γι σομὶβ δι π΄ Ῥ]Δ. 

ας βύμαιςγ ὁπτῶς δυξαϑωσιν το .Ν τεῖϑ, “νι ρἰογίβι ζορ εξ υλη ΓῺΓ 

αὐϑοώπων. ὠμίω λέγω υμὶν, ὠπέχουσι] 1 γο,μοπνίμίθυς. ἀπιδ' ἀϊςο νοδ 5, 
τὸν μιδγὸν αὐ. ἘΝ ἜΣ. ρεγσερτατι βαρ ης τῃεγςεὐειῃ 

Το τ π΄ ἴμδιν. 

Σοῦ ὃ ποιᾶντος ἐλεημοσαρΐω, μη χνώ-} 31 ᾿Οὐυπι γογὸ τὰ ἀα5 εἰεςπιο-} δ 

χῷ ἡ ὠραςερο σου ἡποιεὶη δευξιώ σου" ἔγπαπην ἡ ἢς πουετῖς βηϊτα τι 

. πως ἣἦ σου κὶ ἐλεημοσιη ἐν τῷ κρυ-᾿ 4 αὐτά ,: ἀεχεεῖὰ τυλὲ Ἂ 

{: 4 δ'πατήρ; σον ὁ ὄλῴπτων ἐν ταῖχρυ- ἡ Ἐς ἄχτυα εἰ δόιηοίγπα΄ α ος- ἰ 4 

τάνοϑν ἢ Ἵ Ν ΑἸρέχ. 
τ γος , ΝΕ ΑΊ εὐυϊτο : Ῥάτες δυϊδιῃ τυυ δ᾽ 40} "σ 

Ν “ἰδ αὐτὸς ὁ ποδωσή ἜΠΥ ὑσΝ τ αἰρί εἴτ ὁςουΐτο, ἡ τεάάει τι 

( ν Α ᾿ 
᾿ 

Γ Θ᾽ με νἹεΐ γι ἠοπο- 

γ εεων 4 ἰγονηϊπιϑης. 
«πιοη (ἰἶτο νοδία, τεζέρε. 
τμη τηατοείεπι βίαι. - 

ΑΤ ἐ αρῖενι ζασιομε ες. 

ΟΣ ΨΚ ΩΣ 
λβναυνα 4 ξαοίαρ ἀελα 
Ἰρή ΓΝ: ς΄. .. 
ον Με εἰοονμο [γα ΤΥ 

ἐπ δἰ (ρον εο : ΚΡ Ῥαιων 
ἐρμ ΩΝ νἰάεε ἐπὶ αὐϊοη- 
ἀλευχγεάφάει εἰδὴ. 

δ 

ΜΝ ἘΝ "" ἐπ ῥβιορϑῖυΐο, ᾿ 5 - 

αὐ ὅταν τοφξϑσευχῃ. ΒΧᾺ Εσὴ ὠφήθέρο!, 4}. γι" χυυτὰ ογάρὶς, πὸ εἶϊτο νὴ «ἢ 

οἰσοκοιτὰι ὅῃ φιλουσιν ὦ ταῖς σμυαϑὼ-} ἸΠγροεττατο ἀπ Εηΐπι ἐοη- 

Γῆς κ»ἡ ἐν ταῖς γωνίαις δ πλατάων εφτο- Ἰυφητίδυς δὲ ἰη ᾿δαρυ]ὴς ΡΙατεατῶ 

πς ““ορσεύχεδι, ὅπας αἢ φανωσι τοὶς αν- ἷ ἔαγτες ΟΥΆΓΟ», νΕἀρραγοδηῖ ο 

ϑρφόποις ἐμὴν λέγω ὑμὶν ὅτι ὠπόχεσι τὸν] [ιπἰπίδιυις. διηε ἀϊςο νΟδ σα. 

ἘΠ Ο ΜεχΣ ἐορίάπὶ μάδεπε πλεγοςα ξ (δ). 
μιϑὸν αὐδῶ. κἢ 5 , 

ὩΕΥῪ 

ΟΥΠ 15 

μας ογάνγεγ νε νἰάοάνιεν 
αἰ Βογαϊ μέθης. ἀριόν ἀο0 
γοβί 5) τ ςεβι ΤΉ] ὨΝγυδς 
ΓΎΓΤΣΩΝ ᾿ 

σ μη “ψὲς εἰθονϑο γναη , ὅταν ποιῇς ἐλημοσουίῳ, ; Ι 

Ἧς «ἰἶσιῖ ἴαμα τ πμύμ ἦμηπι ἔποοτιπι, ΡγῸ, ἢίρε « "ὸ γὴν εὔτη πεποίνναν δγοιδορ ἷ, (Δι! σηνπὶ μοπείϊατὲ ἐπὶ (ὦ {ς. 

φια ραυρεῆθα5 «γορλτατ, φεβεγαϊ τες ἀπο ΠἸρίτοτ ΠΟ αἶα. - οὡς πυρεϊατῇ ἀς(ροχίτ,ἀςοίλγας (οἴς ποι Πδετοτᾶ, (οἀὰ νο]ω- 

ται ογλης Ῥεηεβο ψιοά ἴῃ ταϊΐεγος σοπέεττις : ἔς οτιάπὶ νομῷ ταν λιεγίβ ςοηϊιοτα της υςζι! 7: ἰτᾶηιις τῃετ- 

ξανίορῖς Οὐ ἰπιλοισ τη ἯΥ πῖδο πα Ὠεΐππι. « Νεε μναῖ, τοἀὸ το ρετζερὰ ἰναθος, τς ὃς ΠΝ 5 ν]1ἃ το! υῦ βιςὶς 

ς ῥμεείρα εν γμιὴ σαλπίσψεν Σαλπήξειν {ΠΠππ εἰς οπιπίπο ιοά [ἃ εος (οπιισηιδάϊ φμὶ οχ 60 οοπουθίτιι πἰτὶ (σποντ 4} εβξοε- 

τοὶ δυιεοίπατο ἀλομας, δς Αυτοῖα δοορίτιν καπαιμάπι ἰα Ηα- τήτντπο μαζὶ φαιάξ {τε Ἰηβαι!α ὃς ἀςάξοοτς ροταετίητ, δὶς 
ται οὐμυραάοης ΒΡ ΨῬΌΊΜΓΜονα»Ὶ Ν αἱρατα, Νοῖὲ εηνα εὔλπι μὰ [λιφαπὶ τὸ ἐἰπελπηζειν {γαϊβοῖς εχ ἡλστιο {ἘΠῚ 

Ν εάπεγε, Ἐτλίπνα τεδληα, Δ 6 ἐμδὶν φηαρ : πυτᾶτο ἀξεί- ας ἔρογατοιδς ἀρὰ ΑΥΠτοτοϊεμι ἰἰρτο οἰκονυμηκῶν βι ἡγτοπορθιϑνι» 

δον φᾳροἰη ρεΐμιμπι, ᾿ {ΠΗ γροονίμά, ϑνυκρεπᾷ. ἰὰ εἴν {ἰπιαϊατοτοθ: δὺ αἴίο ἀϊίζεάετα, ᾿ ᾿ : 

4ιοὰ γοολδυΐαπι τμεῖίοεί τεύπιιοτιης, Οἰφροτμες Ῥτο- 3 Ουῥνετὸ ἔν ἀαε σοῦ 4. ποιοιῶτος, Ν υἱρ ὰ νογθ, Το «με 

τ τἰὰ ἐς Ἡμτ οαἰθμ5 ρεηοηλιῃ ααυλτν μι ίπεηεῖδυ ἰῃ μ- ΤΩΣ ἐπρε:αιιοὰ Ῥϑμ]ο οὐίοιτίας υἱάςραταγ, ταί, Οαιεῦνηι φεῆ 

εἷΔ: ξοαμεύίταως ( σταπαοτᾶς Εταίμα5) φυπι το αυοά ἀϊ; γαβαὐίο, ΦΝ ε "οἠετὶς [ὲ βναγμιὰὴ γνῶτω καὶ ἐφιφερᾷ ὕτοὐιετὶ 15 

. χογλτ ρλυΐο διὰ, γε δε Ἱεηιέμι, τληαιιαπι Ἰλτβςαττο υἹάςεἰ!- 2 Ἰς δὲ μγροτροϊίςυτα ἀϊ ξπιμο, γς (εἴε ὐνῖτα Αὐριδίπ, 

«οι, αυοὰ δε ἰρίμπι εἰδϊειπίθι5 ρεγβτορεῦας ἐντ τοῦ ἢςξο αν ᾿λαΐιος τχρ πο Ἰοὺ βαρατ, ἢ Ργορδιϊὸ λαιὸ οἴταῖο, 

οἄϊο Νιοὲ εἱδπιϊοαίςα νἱάετὶ φοιῖει, ἰὴ φίβῆι υἱλιὲ σααμζια “4 1ὴ ὀρυμἑμο γᾶν τῷ κευπΐῷ, Ἠσῦτιρτο οςοίι ιὰ, 4 Οε [{.ὦ 

ἀῤετεηῖατ, 4 5γηαχοχίο» συωαγογάεον οὐὰ αἰμτι Οταοῦπι [ρίείε, ὁ ὀλέπογ πιο, Ομ {βου} α ῥίκίις λὰ νετοῦ, Ομ ἰφοιαιὸ 

τοιϊηυΐπαι, νι Ἷ κὐγθμὶ αιυπα νι Δεἰίςοι ἀρίτιις ἀς «οὐ- πιηάο ναὶ. δι Ἐταΐ, Ἀταυ βλέπειν ἀϊοίταν φιλι βάνεν ὦτας, 
ἀρατιι, ἴσυι ἴοσο ἱρίο ἴα απ ἐπὶ ςοπυςπὶτγς (οἱεθαης μιάαὶ δὰ χε:Δ εἱἷ λἀϊίςετς͵ οὐυϊος, φαρά οι οἷς ἡμλπηι νἱάστο 5» νι δἶχι- 

ϑρειρτυναα τιάαπάηπι, αιοοάο ἷσ αοάιιά ἀ(οΙΡ νί» ται ιργὰ ς.18. Αὐθη ἀλτ απο τεϊλεϊωῦ αὐτὸς Πεἰταῖτο πιο- 

ἀετυγιϊοας ρει ρἰατξας ἐυτεϊ ἐρέται ἔσται αυὸ εἰνδθι πε. γεῖνεοὶ λδάϊτὰ οἷν (κε ληποιδιῆς ταί) γε ρειοαζ Ῥατὶς ἀ)- 

᾿ ᾿ φοιὶ]5 δί ςροπλμιοΓοῖ}5 εἰϊταςςοπιπιοάκτιπι, (εἰ εὐτίους ἐγ. (ἰηραλι ΔὉ εὐ ἰπ αιιξ σουξεττμτ Ὀεμεβέϊῇ, Ἰδεεγατ τλιλοι 

᾿ (ας οὐπλοϑ ντδίαπιίοοος ἐαρταθαης 1 ἀς φυῖρι}ς μὲς ἀρήτατ: νοετυ τ ἐχοπὶρ,4.6.8. ΙΒ 1η βνομαηἶογὲν τῷ φανβ.Ἡςς ἀοίμνι 

᾿ Ὧν εἰπτίοδος ᾳυᾶτετς (οἱσης σοιννγύρεν:» ναὶ Ἰυοτὶ νυςὶ Ὀβεῃ 30 λρμά γετετγὲ ἰητεγρτοτέ ἕτ τοί[τιιτ ΜΗΡΌΝ ΊΝΙΝ, (ξρίεις ἰλτὰ 

τἀ οηΐο οἀυία, δ) αιεὶεῥύμαμοδὶς πιαῖαί ἱατοτργοῖατὶ ηὐλαι. ἀ πιςοἰτάτονποη (ἩΤ εἰα ἈΝ τὸ ἐπρυλν 1 πῖζὸ αἰλνάς νεῖ}. 

γηεειναμν ᾷ νἰταπάαπι Δι ἰ δο Ἰλπι, τισι ετῖλπι αι πα. Πιβίπιονησαις μος ἰοζο,ποαβο λα οὐϊςαιεῆῖς ἰφρίταγιδγτιις 

ποῇίδετ νίκο9, [δά ρίλτοαν δὲ ἔοτα νετ πὶς εἰ ἰῖοσ 4ιιχι ταγλεα ἐητοτρίος νίγοιις Ἰόοο ρἰεοῦ μδης ἰμαῦςοι ἀηὶ- 

ΓΝ ες ρουίομπυπι ἤρηϊβοιτίο υἱάςτατζοπυεηῖτς Οἷς ΣΤ ἊΝ τ᾿ ΟΝ 

(ὁ νοσαδυῖο ῥύμη αι ἀςάυολτατ λῤνν»!ἀ εἴν, ἐρμῶγντ φαΓΟ 6 36 ὃς μἤ φναδὶς ὅταν αρδεύχῃ, Μ αἱρο]εριῖ Ῥλυρυ ὅταν φὠσεύ. 

νδείοσιπι πρμίβόσε ἐν υεπὶ σπιπε8 σογελαηι Του βαμης, χνῶν, ἐν ὄσγῶν) Ομ ρτεσαμίπιίηὶ γὐσάς γα, 4 ΔΥῸ ἐβο, ἐκ 

ἴάεπι εαΐπλ οἱϊξ Ροϊ ιιοὶ φιοά πλατεῖα, δνδρμδιημὸ ἀιιτοῖα φινο- ὦ τὸς Ὡς Ἡσ [υτατ ρέο ἱπιρειλϑί πιοίο. 4 «Ἵνπαμι εὐ πῆρ 

σὸν, ἰὰ εξ ληρίροτταπι μα ἐοπιρίτατι Ἔχροηὶτ, Ὑὶ ν]άε!!- . δπ φιλιῦσ, σι (0 νἠάοτον τ, τοδὲ βοιιὰ ρετοάῦ ἵμοβο- 
᾿ φου ρίητοϑ νοὶ τογπηϊηδυταγιαμί ἰοςὶ ργορτετοὰ (με Ἰαχίο- αἴε,νι [ςπίυ οἴει ἀρτίοτι  υἱρ αιμὲ ἰμτο γῦρο ΟΝ; 

τεϑ, δι τεαιδηιίοτγο, νὲ ρόιοά [εᾳινετῖς. {ν᾽ κίονα ἐοηα 40 ἸορὶΠε νἱ ἀσάτνν οἵ ρτο ὅτι, Δὲ φιλφι νετ ἦτ Ἐτα. δ οἰδι,ν, εἶωϑα σιν, 

[ιφηανων, πως ϑιξαϑιῶονν ΜΝ αὐάταν »ι Μομον βοεμ εν. ὨΔΙᾺ 
ὃ- ἔρμο νετὸ εὖῇ ας [επίτιπι εἰς πὸ πορο, δι φιλῶν ίαγς ἽΝ 

᾿ ξαγιάνωι ἰάοιι ἰδέ ναίει αι δά πιμβάαῃ, Δόξα τοι τὰν Ομ». ρτο (υἱετο λλλση προς ἐπι σα Γοταοδξ Ῥτοθο, φυΐα Οτα:- 

εἰοηδπι {ρηϊβοαι ὃς οχιἰξιπιατίοηεια, τα οτἰαα μοτιαι, εἰς τείροηάετιδι Ἰιος κου βοριι νἱὰςο δι Ὁ ἐὐ εν δι 

ἴδηις Ἐγαίημιν ἀπεετργοτάτας εἰἰ πὐμια μάν!}; ηυο πιοάοο- ἃ ΗΠ] πίον δι ἀ Ποτγδο Τὰς, νλιγραιῇ, δίς οτἹὰ ὙΜῈο ᾿ " Ονΐ 

{ἘΠῚ ὈΟθ» αι στἰ 8 4υϊάεπι ἀρίτως ἀς Ὁει αὐός δι ἰοτίδ. ᾿ Αὗ αἰγρϑ ἢ Ρν λον, 4» φομηφηβνηο γὲν τῆς “υιαγογὰ " ἴηι πῃ 

4 ακοβεσηι ἰνοδειν!, ὠπήχου σε, πειπρς αἰ ογιοἴλπι ἡΐμπι, ἢ «ἀϊ- μορς(λοτῖν ἰςξιοπίρυγας δΙοΝΝ τεὶ ἫΝ ἣϊς Ἔτῖϊ ἐς 3 

μΔΠΘΙΝ στ αρἀϊοατίοπειι,, ας Ὁ ποι} ριοβοιίοιτως. δι τα οτιλίϑια (νυ κοζο} εὐἱὰ γα, διμεηοηοι Α ἔπ ΠῚ 

Νιυιΐρανα, διεερένμον, Οχτευλε Ργορεὲ τὸ ἐσέ χοιν, Λὺς εν" ποη σε ον οὔυιεητινποηας Ἰοκὰ τΐ (εταῖα ες 40 " τὸ. 

εὐίοοι Ἂς δυιτειι άοπι ναῖοι υοά γνυλαωμ(ένοιν, ἰάολ, Ὁ. πηπῇ ἴα ἕοτο δι «εἰεδυίονι μι ]οον αϊανἬπις οἰνςειΐον,, τ 

Αἰϊιιο φεγοεραμα δἰ ἰαμίά οδτίηογο: νπὰς ἡσυχῆ ἀνοίταιγ (οτὶ 50 δι Διργὰ ἀσορὶ ροτείε νος νοςανι νοτῇ, ιἤςαι μενα δ 

νἴθιη αὐο ογεάϊτὸν ἀεθιτόςεπι αὐζοϊα!ο  ταγεϊνα τα δοῖο..,͵ΕΟ͵ πόδια εὐἰλιπ σωωαγγια ἀϊκυηδιγ, ΔΟϑγοττοῦς 00 τ ἢ 

το. ἐς ἰτοτιατοτ εις Ἰοχιιοὶν γ ἥθστιπε ἈΠ ον. βοίσα οοπδι- Ἰιςο ἐδίοπλαῖο ει εονηβα θα τνηδίιυ. 4,1π "ἰπι μὐμν 

ταὶς τὰ ει  ραιτγέ πολ οσρὶ ἐγ8 ἐν γάμῳ παρροθν τὸ καλὸν ὁ 1ᾳ εἴ, νοὶ ἀσμύτ ν νὰ 1 ἀπρμ]ον δὶ εὐ τῆ νοι ΜΠ ἢ 

πῃρνονίωνι ἀβδλό; δεν ἀν ἐδονῆς ἀγἐμῆμος γυω κα, τόν το μιδϑιῤνώσο.͵. μἱλγὶν μέθαι ἐστὲ αὔσδτιι ποπιλῇ ἀκ. αἰαϊα τη 

᾿ 

ος ἰοςο ϑγτ» ἐρεῖνεῖα μ ΕΊΣ ποχαιὰς τητοτάμπι ρεοί» { Μεροείενν, μιῶνον, ΜΞ τοκάι ποιΏεη ράί γε [0 (Δογ} ϑοτ- 

ἐχει, καὶ παῤῥησιαν αὐτο «πρὸς Τουὶ ἡβυομῆνους ἐκ ἐπολέλοιπεν, οἷς αὐτὸ ἡ 

κ 

ἌΡΙΝ χλι, 

βενε αηβα δά, [ομ! ἤγργοο.. 
ΟΣ βείμηβρν ναζο : 

- 

ΥΥΣ ἤν ΟΥΑΙ 1) ΠΟΙ Τγγο ἔχν ρεδαῖν, 
Ἰεμὲ Ῥγβοζν  ο αι θὰς πγαχίπηα νῇς. 

"πάη ἐπ [γβαφονὴν τ τὰ ταρτο στο 
Πρ ΠῚ ἀΐς, ἀτηθίηοι ὅ 

᾿ δὲ ᾿πλῃ δπὶ ρλζο 
ταϊκαξδηι, 

ἣν 



ὰ : : ᾿Ξ πεν ἃς - τ 

ἢ ΄ ἕξ ᾿ 
᾿ ᾿ 

ὧν. Ἱ. 30. ΒΥΑΝΘΕΚΙΥΜ 

. ; ἐ 
Ἃ - ῃ 

ἢ 

᾿ΒΕΟΥΝΌΥ͂Μ ΜΑΥΤΗΛΕΥΜ.  ’ 
᾽ν 

. 31 [ 

νφυαἀνδοϊίε ᾧ απαίρόνεῖν. τλοπφο ἂς αμἷα Ὧπ-ὀ ολθαπτιιτ, Ῥοίαπιμν τπιςο βηῖςε Παιρ ἰεῖτος ἀρείρεταριο ΄ αἱ εἴφες ἡμῖν τὰ ὀφοιλή ἷ ἜΙ τοπὺ “4 ἀεδὶ πὲ ψτν μη ἈΝ “" 
; : κ᾿ Αἱ αὐνλας Ἡπω προ βάλη νοι ἐλθς ἐδ τ ΤΣ υμϑὴ ἀιδι σιν πίρῆτο ἰδιβἀιάτευ γέ θαν: ΣἈ ΜΉΝ, μος ᾿ - Καὶ͵ ἄφες ἡμῖν πὼ ὀφοιλήμριτοι ἡ-. 152... “Εἰ τοπητις ποθὲν "ἀεδίτα ηο, 12| ΣῈ ἐδηΐερα μοδίε ἀεδίρα ᾿ 
3 δ ; ΤῊΝ δὰ ὧν φαιῶσο αἱρο»ὲ νἱδεκηθνν, οἰπιίαμα ἀϊ! τέ, ᾿ ᾿Ξ τα τυἀςὶ ἰαεςγάμπι ατίδιῃ τλητοϑ σχραπίμ πιλπίριι ῥτο- 

{ἰγαφίιουι δι ποὸ γεπηττίπιαα ἐς- πυξνα,βον φ πο: αἰἰριξξο. Ὁ ῬΌΞ ἃ 
ἥην ἀφὐϊπογίδια ποβγης 

. 

αἷῶ, ὡς κὶ ἡρωεῖς ἀφίεμϑμ τοῖς ὀφφιλέταις! 
ἡμὶ δ ν : φ ὰκ Ἰδίεοτίθυς ηρἢεϊε. ; 

᾿ π ὼ - - -π-ππΠππφπρφπφρφπρᾳρᾶΨΠΦ πο πππππδῶν κ ! ' ᾿Υ ᾿ Ε ᾿ 4.» Φ “ἢ Π Ε ᾿ ν Ρ 

ΤΣ ἫΝ , . . : η6 ποϑ ᾿᾿Γαἠσςα8 ἰη τοῆτα-} 15] δὲ νε νος πμέμεας ἐη 
πὺλ , οἷο τὸ Οταὶσ, ἰη-͵ 61 ΤΡ ἌΜῈ5ΗῈ φημην γα, ᾿ μὴ οἰσενέ ἡμὰς 6, «ἰ8}..ὅ ὃν: ἘΤΝῸΝΣ ἘΝΕΉΘΕΉΟΝ ᾿ ἑ πὺν δε αξρσιύχῃ, ἄστλϑη ἀκτὴ «], Τὰ ὑπ ἄραι οι! ἀς:} 1. τ ταῦ στῆς . ἢ - ὀ ὀἠΚα μὲ ἐσνίγαῃς ιᾷς ὅὲ παξας 5. ἠοῦσαν ἐπ Ἡτ τοῦ ἀν οι γαμα ιαησαιν ᾿ 

Ἰουμήθίον σὉ Ὁ χλοόσας τίω ϑύρων σὴν ΤᾺ ἘΠ ΟΣ ὀλεέδμῃ ταῦ "“πνΟ’ εἰαι υβίο,ονα,. ᾿ σμν» ἀλλ βυσοι ἡμᾷς Ἐπ πο Πϊππρτοθο." ᾿ . 1 75 ναίο, κηνφ. ᾿ ἴναγαρ. | 

᾿ ἈΡῸ Η͂ΘΟΣ { ᾿ ἰεὲΣ ΩῚ οὐδ, Γ΄ ΤΡαρρανη ἐμμπιὼν αὐ [ζο:-. ᾿ ὺ Ἰλρια ἡδιαθα, [46 (αὐ6Ἱ εἴ τοὺ : ᾿ ὶ ᾿ 
εἰ ν ) φεϑσευξαι ποῖος σὺν τῷ ὦ τὸ κρυ ἴα. οὐουΐτο ς δὲ Ῥαῖεῦ ἴ}8 401" ἀΐρο. τ’ δάμεν μμιβ φυβ ᾿ ὅπ σοὺ ΦΌΡ ὥρμοι ἘΠΕῚ Ὁ ΜΕΡ ϊ ΝΗ Ἰοτῖα αν ΕΣ Προ κο το νος, ὁ ἸΣ 

Ν ἫΣ “714 ἀφ! ογτατηρ σε βλέπων πο" : τοοζρί εἷς ἰη οεξαΐτο, τοάάει δὶ γἱάεε ἐν αὐτοράϊεο, τεᾷ. ᾿ ᾿ς Ἀφ) ἢ δόξα θις τοῖς αἡωνας. ἀμίῳ. 11Ε ἸΝ τοι ἐαα (αεί εν ἊΝ ̓ Ἔ ᾿ξήρα ἀῤἰζονῖεὶς ὡν ἢ 
ν ᾿ ᾿ ὌΨΕΙ, ' . {.. τὰ δὶ. : ἐῷ Ἔρος . “ἰ ᾿ : ΟΓ11}1- παῖδες βεζοηα φονεῖς (ρῃβοτιᾶν ] 

ἡ), ὁποδώστοι σοὶ ἐν τῷ φανερῷ. ΤῚ ἐνρὐϑαυνη - 4] 74 εἰὶς ΝᾺ, ) ; ι ἐν ςουάον ᾿ 
: ο Ὸ Ρ Ἑωὴ γὃ ἀφῆτε τοῖς αὐ ϑιρῳ ἐπα 14] δὺς ἱρίοτυηι οοπίαμ!, τε .Ἵναΐρκερ δ' νοδι Ῥαεεὴ γα τἰδὰν. ἰη- : , ἡ Ρι τ : εὐ γὃ ἄφητο τοῖς αὐ ϑρφποις τάπο Ρ ( . ταιηίττοῦ εὐ : : 

᾿ ᾳ) ᾿ ; ͵ “ τῇ φν ν : ΠΛΏΓΓΕ δυῖοπι Ὡς εδοπὶ 7 ΛΟΥΜΗ1Ε: ΜΗ] μοὶ ." 7. ͵ )ὃ φ ἣω : , «ὲ «᾿ς 4), οιἰαπὶ νοῦ! ὺ Ρδιοῦ ΠΝ γαΐει μὰ εαἰιβὲ ἀεἰ ἐξα γε ΠΕ ἐβῶ 

δ: - Προσευχόμδμοι͵ ὃ μὴ βατ!ολργησιν, δίδτεταῖς “νι Ἐιπηΐςὶ. ρυζάπε 6- ἢ | νημέενρ ἰοφινὲ, εν κέν. εεή]ώματα αὐ, ἀφήσά ( ὑμῖν ὁπατὶμ, “κάμῃ τ υιδος ὙΝ ἥμ. μένοι ρα 

π᾿ ᾿ ᾿ ἴασερ οἱ ἐϑν κοί. εἰοκοῦσι γὸ ὅτι οὐ Τῇ Το- οἰ οτος νοίοα 118 ἰοφυλοίταις αὐοὶ,βμ!αμεὲ ἐῖρ ἡμ ἀ ἡ ὑμδώ οὐυφάνιος.͵ "ἢ ἮΝ ς; ἑ οἰ βεϊες μοί το] Ὁ; νον ἧς εἰϑυ αὐτᾶ ᾿ 

᾿ λυλογίᾳ αὐγὴ οἰστυκουδϑϑήσονται εχαυνϊλητβῆ, ᾿ γημἐρονῖο [ὁ ὁκαιάϊαη . ᾽ ἧς ἀρ ᾿δῇ ἐν βκηί ᾧ ΤῸ μη ἀν βεὶ- Ῥέα εἶδ: 
; τς 4 “ ΡΩΝ « . 1} : ; σῆς ΡΝ 5. νι Ν ΜΝ ὭΠ005 ἸρΙου. οἸξῃ 45) ΠΟ ἐφ βοημμ δὸς) πος Παῖον Υἱιῖο. 

δ ; ὩΣ : - Νς Ἰρίτυς ρῆς ΔΤ }}] Δ πλ!η]. . ἡ ἱμ6 ον ὑη 4. Ἑ ἂν 2 ΜΉ ἀφητεποις εὐ Θροΐποις πὰ] Ὄ» Ν : ἡ οἱ ΤᾺ ον να ἰδονιῖδε γυδιερεο- Μαν. νοῶ ὧν . ἡ ΡῈ Εν Ἀπ ιἰ. ὃ ἢ] ῇ : ΝΟ ἡ Φγρὸ αὶ: Ὶ Ψ ᾽ν ὁ ρ᾽» ἃῖογ νοίῖοῦ γοιτεῖ νοῦ ὁ , κωιαϑὰ 

5 Μηο ομοιωϑηῆτε αὐτοί οἷδε ὁ] 8. Ἰποιηῖ Εη1Πὶ Ῥατογ ᾿ἰὶς νεἴϊεῦ 4015}: Τρ εὐ είε “ἢ δ αιεν γε. ἥ7ω τὰ ) οὐδὲ οςπτατηρ υμὺ ἃ“ “ἴὰς δῇ ᾿ ταῖᾳ νεξίνα. ἀκυδς ᾿ 

ἐπ ρα, ἐῶν ἤενς πρὶ δύο [δὺς {τ νοθὶς ὁρυ9γ). “Διο Δῃ) ἰἄ ορμε [ε νοὶ ΕὉ ΓΗ 5 ᾿ “ ἰςπίας νοἴγαθ.. ᾿ρμμπι ἀμέθηι ἐείμιναρη ΄- Ἵ . πατὴρ ὑμδμ ὧν χεείαν ἔχετε, “ὧε9 Ῥυμφὶς μοί πρλλθσεν Ρ ᾽ 4 ἐὲ ρέν μα ὧν φήσᾳ τὰ αἰδσηϊωματα ὑμδ. ον 7 Τ᾿ Θμαοχ δμεεαν Ἰεἰμηδεὶς, πο] 16] ἶν΄ κενὶ βων Βγροιτι- ἴα δου φυῖ 
: ᾿ αἰτήσει αὐτόν. ὅθι τον ὙΠ ἰρίτων ἴτὰ ΤΡΞῈ ἸΡάτακ 9 "» “ Οὅταν ἃ νης δὔητε, μὴ γνεῶν ὠςπερο! 16 οἴοιϊο δε ΔΥΡΘεΙς ᾿τοργίςο διγβον: σκρογνιναρε ες βπαμδιὶα : . 

εἴ οἵη- ᾿ δου που ἰωωῥο Ἰοϊλὰ ἢ δὲ ΠΥ ΤΝ πο φ ν , 5 ῃ ΕΝ, Ξ Ἷ ἱ "ἱ εἰ2. γ)ὲ μάν. αν; 

, αἰ ΟΒεῖ- Οὑτως ϑέυ “οεϑσευχεῦε υμμεῖς, ΠΑ-..5. 1 ποῇοι μὴ δείη οα!ίς, (ηϑςο- 1 [να α κᾺ πε. ἌΡΟΧΟΙΤΕΙ σκυθροποί. ἀφανίξηᾳι γὅτα ΐ “" οὐδ κῇ ̓ εἰμ Ἕ ΡΣ νέαν ἜΣ Ἂ ἐμ 
' ἱ ἐπ θυνόσα ΤῈΡ ὑμδίδὸ ὧν τοῖς οὐρανοῖς, αγμαδγητω τον ποις τυῦ 1. ἐ» οαἱλὲν(απξξβοορων πο- ρεθσώπα αὐ, ὕπτῶς ΦΟΥΟΟΣ Τοῖς ΜῈΡ ' τὐδστα; ἍΠ ἄϊοο ϑοδίοτεςυϊο. 7. "προ ΝΑ ΠΊἪ ἀΐεο γον) ᾿ ᾿ 

᾿Ξ} πιὰ δ. 1 ὄγομίφ σου. ΕΝ ' . Αδυξηΐας Γερηιπ ταις ἤατ} 10 ἔην ρήμμντ ϑιρφόποις ὑης δὔοντες. ἀμμέου λέγω ὑμῶν δτι͵ ᾿ ᾿ «ἰα νεζεβείμηε πιεγγοάξ . εἰπς νος 
ῥογπιαία,, ΜΦ0(ΝΝ λϑὶ ἕδος ΤᾺ ψοϊμηἴδβ ταᾶ. γὲ ἐὴ εαο: “4 8- «“ἀμειίδε τεσπῦ ἐρῶ τάγοῦς χ μϑδν απ τις πηογοσάοτῃ ἐπ8Π|. Ἡ ΑΜ.) Ν ! ὼ 

, ἘΡΉΘΝ ἼΡΡΗΣ τ Ν σπεῖ ὰ εἰαδῃ ἴῃ τοῦτα ᾿ Ἂν βαὲ νοϊνεαν ἔα βορὲ ἐμ , Ἰτέχϑσι τον μοδον αὐγὴν. ; Ἶ ἷ ᾿ 

ϑελημφσουγως ὧν βἐρανῷ, (Σ ὅι τὴς γῆς. "νον κἰ π] ἐαἰοχον ἐπ εῦννα, ἘῸΝ τ ειο 0 ᾿ 
' ,. ἐφ τ Ῥᾶποην ποία" αυοιαϊδηί 1 Ῥαμομρ ποβγῖ ρον πο ἣ ἼΞ πτΝ ᾿ ᾿ ὕω 
᾿ τὸ τὸν ἡμὴ τὸν δ τέσιον οδὸς ἡμῶν 1 , . " . } 9 ἷς ΑΝ ἄφες. Νυΐρατα,, Φινηλεε, αυσχαοάο ᾿ρἃ. Οιυτάπι, νίαις λά πημμάϊ ςοπ(ιιπηπιλτίοπεπι, νίαις αά νἱ- 

σή ἣν ΄ ἐλ ΠΟΒΙΕΑΘΕΙς ἱ ". μὴν ΠΑ Ὦ »" ἰϊοαιις Οἴοοτο φΝ ογεῖπα ἀιχίς, [ϑἰμλίττεῖς ἐς (παῖπα : τίμια γῇ ἠὲ ποι τοπΊοτς ἃ Ογλιη πιλτὶς κ οἧτι5 ΕΥ̓ Ππιοἢ ΓΟ. 

πώηω Θ ; Ν δὰ ἡ νὰ πάν, ὑοι πιοάὸ 4ιια [ματίπὶς. πιλρὶς νίιτατυιαι, [ε΄ “ Ἴκτοιν λά νεγσιπι ΩΨ {ναἰαηι)αιοά Ἡεθδτςὶς «ἢ Δυίζορήε-. 
: ᾿ , ᾿ ρ ετἰατι ψιία ϑοτας ἐρίς ἐθτστρτοΣ αἰτὶς Ρἰεγίαις Ἰοοὶς εἴ τς, Νληιιπὶ λιτοὶ εἰς φιοὰ αἷς Ἡϊεγοηγηιις ἴῃ ΑΙ ΠΑ ΜΉΝ δ 

: : 6 (Γομεϊαμογτωμιεϊον: Υυ], Οεδέοἑ Πατίας πε ἀολννμς ἱρπαϑηςῖῖρο ἀθιπι,ιλῇ νοὶ τοηοτι ἀξ ελϑ:δί τὸ ϑελητὸν ἴμδ Ἰητογρτγοῖατα, Φ ὥθμαι ὀφειλήμοιτο,, ἰὰ «ε ρέζολτα, οχ ὲ ἰλτάγῃοπιρς ὈῊΨ ἰβοίᾳηι) οἱπιὶ λυ ἀἰοτηίατξ) [μπὲ 110 τες τς Ἃ : 

᾿ Ϊ « μιθῆον Πραίβολε οαἰπὶ χοπότγα!τετ Ιοοαπὶ (ςοτοτίοτοιι ἢ ἀιιο. ὁ ϑύλημα Ορ(ογληάμπι αἰ ςτσιέη, 6 {7.4} εἰἰαηήκα. Δριὰ δγυὶ ἐεγητοηὶς Ἰάϊοτταο : πεπῖρς ἐἐκῴμεηειν χὰ γεθε λιν τς Ρι ἀϊατατπασι Πρηιβολες ἰλπι οἵδ αὐ 4}1185 Δηποτατιπιγπλα ἡ ΒΕ. ῃ 

" . τεροπάϊιηιιε Αἰ 4ι|4, Ηἰς ἀὐτοιη σοπλιοηίγε νἱάςταγ σας Ἠεθγαος ἐςρι[ἰπγὲ ἀεοῖ ραϊτίοιϊα Πα τυ πὲν ὑσοδυτική, απὰπὶ Ὀςο ν ἀμ με ϑετῖῖ φοπιρςπ(ιεἰομειη ργοχίπιο ἀς- 

εἰτυῖς γοσαθευίμμι αἰ οιὶ ρεπατίυμῃ γοἱ] οεἴϊατι ἀιχηΐωα, ἐκ 

ἀρογοῖαγ ἐς τοῦμ9 δὰ (ταί! νἱέλιιαι ρεγοπεατίθιις : ἤσιις λίταβ, [τὰ ταητὰπι δια! ορία 5, ντ ετίλτα {αρτὰ 5.48.ς ρτοίπὰς 
1“ς.11.}4..δι 1ηΠλ» 2.4.6. πὸ ταμιεῖα νεττὶς Ἐγαίπνις σαὶ. πιἃ 40 Απαραρτιβῆς κα δι10}}ὅπάλπι μι δ (ϑίπιατ ἱπι- 
Ψετεῖς ἱητογρτεῖς ρεβειγα!α, 42» οεοιήιο, ἐν τεῇ κρυπῷ. 516 10 φίςτάτοῃι ἱπιριιάςητβιπιὸ ἀοτοτμιότατ, 4 Ὁ μοεί ἀίφανμη, τὸν 
Ἰερὶς νοτίις μλτοτρτοϑ, δὲ τεξεὲ πλέο λάδϊοῖο : νὰ ετίαμι [γι - δηπεέσιον. Ηοο νοςαθμίαπι νετετε ἱητοτ ἀμ πὶ ἂν τὸ Ῥθνένα!, νῃ- 
φῖμπι ἰερὶ ἰπ ἀοῦυς. πηδηι τ ρτὶς ςοἀϊεῖθιι5» δ( ᾿π 1116 πιοο. ἀεν' »ϑνῶσα Οὗχοί5 ἀϊς5 αἰτογιιπι ρέοχιμιὲ ςου!ἐφαοτς ἀϊοὶ- 
ψετιτ(5πο, Αἰἢ Ιορυῶς τῷ ἐν τοῦ κρνηϊῷ,, ψωὲ ἐ{Ὲ ἐπὶ οτονίιογ τιγγάεάμέζιηι ἱπτογργεζάητις Οὐ πρειδα 
14 οἴ, φιάποη οἷ οοπίρίοιιιοῖνε ορροπάταν Ὁ σας ἱποοηίρι» (υηϊοίατ:αοά νε ργοσίπιϑ ςοαξτυπι τορι άϊο, φιλαι- 
ἐν», δέ χλιηςῃ οπιηΐα οἴίασι σσουτἰ ἰπιᾶ ρεγ(ρ σεις, μ4- 4 ΤΙεγοπγπιο ἑοπβτπιετι Εὐΐληρε ἐπ ανηθοὶ ἡπθν 
τοϊπῖθιι5 φυόταπι δι ἀθηὶ μπρήαιαμαι Ριοῖᾶτς φαρτάθληςν, Ἰςουδλάνπι Ἡεδταος γος) διιδοτίτατθ, φιὶ οτίαμι ἐπ οοπι- 
Ν ἮΝ Ρ ορδεμίο, ἐν τῷ φαγιρῷ.. Ἰγετανα μας { Γπατία οὐϊῦδας “οδαά ΕΖεολ. 18, ρεγιιεητατύτα ἰητεγρτγοζτιγ, νὸ Δύρα- 

γιάς ΜΑτγ.3.2 6.516 Διτοπι γε τταΓ ΔΟΒ ρετβαέλιοη 5 αια- 

΄ κὰ ΔΝ εαάεηι πβέναμ, Μὰᾶὶ βουπολογήσητο. ἸΝοιιτα εἷς ἀς-.,͵. τεῖὰ ἱητοτάμππι Ὁ ἘΔ] δὲ στα ἀοςγίιλητος ἤδης γοςοηι, ἱπῖοτ- 
ἀιιάχυπι εἴϊς Βοσνογθυπι ἃ Βλτῖο φιοάλῃι, δ. ἐο Πραϊβοατὶ 50 ργοταηταν Πιρετ(αρίχαπεὶ ει, χυαῇ ἀς ΟἈτδο οεἰςὶ ρᾶης 
«ἰτέα οοτιιπι 4! ςαάςπι ἑδει ἄξιαι πιο [οἰ (εἰ πιὸ ἐποιοάτ; Ὡς δράταγ᾽ αυαῇ ἰπαυὶς Ἐγαίμγιϑ) ἰη ρτοοατίους τἀπὶ ος ΟΠ 
ἐυῖας χειρί απλ μι {ἰπὶ ἀρτίι» ρτοίοττί ροίσίς οο ἰογπιοις Ομεῖδαν ἀς ἐο ράῆς ποη ἰοαμάταγ φιοια ἃ [ἷ9 ραγοηίθι: 
ἀιιεπι αὖ Εταύπιορροβα(διπιὲ οἰσαειιπι,ἰαροιίο[ἢ ἰδίιπις 11- οσίρίαηε οτίλπι ροητςβ.δοά ἰὸς σετιὰ ρτοτίμϑ τερυάἀίαπάιμι 
ἴς ροξτὰ Οιλάϊιι» ἱρίῃ Βαῖτο ἰα [τὶς Μοιοπιοιρμοῦ ἐξ ττ- εἢιφυμα ΟὨγζυτη τος ἱρίᾳ οἰοπάας οορτοοσδηομὶβ οοπι- 
Μυὶς Αἰο νοιοῖδ, Μορείδιμε, ἐραρδ, ἐγάπεν Ὁ ἐνάμε ἰη Ιβ δος 50 πεῖν οὐριεἰεμά!ϊς 4: εἴπου! ἃ Π εἰ θεοϊ χοὐτλῖς 
ἡ ὲς : οὐαὶ ἀπὸ ὰ το ἔετοηβ Μεγοαγίμϑ, --- (δ γιὲ ηιηρενβίε. ρετοπάιϊμα : δὲ φιιοβ αἀάϊε [λιοας,τὸ κα ϑλνὶ μέρριν»πιληϊξοὸ ἀεῇ 
γοΐὶς, 246 εϑᾷ ρνοάς ὃ αἷς Νεαμς ταπιοη ΟΝ νήζτιις ἰνῖο ναιτα.. οἰλγας ἀο οἰδο δος δρὶ, φιοίῃ Ππρυΐος ἀϊεβ. ποδί: οριι εἶ, 
γρϑθουταταπιαιάογοηι ργοσαῃάο 14 βιλυ Δοτίιτη ποτα- οἰ φαστεπάϊ που σαγάμι φοπαςαϊοπίςτι, ἴς  ληχίλαι (οἷμ 

ἐατη νο[εἱτ ἤἀ οἴιηοϑ {πὶ πιοάϊ ποη ργεοςς, [εἀ ἱρἤι5 ι1- οἰτιάϊηςπι ροίξςἃ τοἀΑτριι οι, η05 ἀόεεῖ πα οαἰοίκει ἡ πὶ 
ΚΑ Ϊη}8 ἀεπβομοιεχρτοῖϊα γηὰ αἰοι ἐδ παι (Δὲ ἱρείίχιε ς- 55. ράτγοιι ἀϊειῖηι γεομιηῦοῖς, Ἐρο ἰρίτις δῦ ὅλ δέ ὑσία ́ ιοαις 
εἴατι μοιυϊπὶ διιενργςοιμπι ἔρεοὶς, ἔς ἀςβρηφαίς, αμάτιηι αἰ. ἀκάμςο, ΠομτΟγς οἱ ἱπεογρτοῖε8 αμούσιον, ὁ μιονούσιον» σεινωύσιον) 
“τάντα νογὰ Ἂς γἤϊαα εχεπιρία φαὶ πος νοϊετ, ίοραι Ἀοιπα- ἐτορνσνοννιοια φυαάααι ογπιοί ὀρὶς ἔστην ἀϊχεγμηῖ, δύ οἰπι 
εηἤυπι δγςιιίατία ἃς ποτὰβ αιιλ8 γοολῆτ Ολποηῖοας, Ἀοίᾳ- ᾿Ογαοὶν (οπο 5 ἐχριίοο, ὅ8ι σίω ἡμδι! μοίαν ἐναρκοιῶτα κἢνιε αἵ 
τὰλ, δι ἰαβηίτα πυϊ ιοὰϊ, φιιοτιιτι νοΐ ϑάτααπι ἱρίιπι ρ- ΒαΠΠο ἴα αἰςοιιςῖβ, ἀεβηϊείοαυς ..4.1., φρὺς τίω ἐφύμερν ζ' 
ἄκαι. {γι ἰδ τ ἐβθνεν ἐϑυιμοῖ; Ηος οτίαπι νϑοαυυτη 1.1. 40 τῷ ὠσίᾳ ἡ μη χρεσημδέεντα ἱὰ εἶ (τιραϊδτη,νε νἐξεμηι δε νοι 
εἰαὶ ΤΊιςοἷσρὶ ἕμνιαι ἐκκογιις, αιιο ποπιης Ἰυἀβὶ οαῖογς.,͵. μιλσςηθε8, ἐϊ5 σοητεατί ἐπι, φιιοά νέτυς ἐπτοτρτὸν (δεν (δ΄ 
ξεατοι γετὶ 1δεὶ δε ἀΐυϊπὶ ταΐτυι ἐχπάτας γοσαθης, ἔοι εχ. πιοψὲ Ὡμοιίἀϊαπωπι νογεῖς, φασι ἔς γοσάτα φυοά νιήρδῖ 
Ρἰϊεας Ρφυΐι8 Βριναῖ.....᾿ εἰ δι νμθλειπι Γοἰελπιμε, Ηπὶς αμτοπὶ ἰητεγρτειαείοαί (μὲς 

ἃ αβίνοαπηηλ,ὁμοιωϑῆτι, ἃ οἵδ, Ππλ}15 Βατὶς, νΊἄσταν ο- οτίλπι ὅγτὰ ἰητεγρτγειδιὶο,, δησπι {ἰπΠςίρηιεπα ἤνυε ς- υ 
οἷπι αὐτὶ νος νεται (μνὰ ετίαττι ποι γος οὐδ Ἐγατηνιν ὁ φρο Τατίνιπν νοσᾶτ. ὑκηίαμε ἀοδείίημιο υἶτο ληΐλα πιοιιοτῖς 
ἀυίτὰ, ςαρ. 7.24.) ορτίπη τείροιοτο ψεῦρο Οἵςζεο, (ἰἴσοῖο 
ἀὐοᾳιις υἠβ ένιϊανάν ἀἰχὶς, ἑ υἹμρεψιιρ νος βφ! 48}: αὖν ον 
“οὐ τὸ ὑμῆε αὐτῆσαη αὐτόν. 1. ἀλη οχοιπρίαεί πιαπυίογιρίο 
ἰερίπιμ", κενὴ εὖ ὑμιᾶς οἰνοῖξα) τὸ ρύμοι.λὰ αῇ, Λυτς φυαίη νοῦ ἀρε- 
ΤΕΥ 1} ον, ͵ 

» διμπβεινν, ὠγιαβθήτω. ἰὰ ον, ἐληέχινπι [να ρολλιγ, δὲ 
(μινδὲ οοἴλειν, ΕἸ λυκονα νος νοσαδιήμιη ΤΠοοϊογίερεςα- 
ἔλατε, τείροπάειν Ηοῦνκο ΨΊΡΙΝ 7 κράτα») αὐυῖιι5 νΑτία: 
ὕες πριν β σατίοης 58 ἔνε Ἰοεὶν ἐχρ!καηάς, ας Πρηϊοιτίοπεινεῖ ρεγ ροτίρηγαἤη, Ραηέ (μμδεδη 5 πο» 

τὸ  οἷννημαν μμεγτὸ γελαμιὰ σι ἐμισά ει ἀδοσγιε ντ ας. Εἰ 15 δὲ ἀσποῦ Νογὰϊη καδεὶ ἀρὰ ἀ πὶς πό ἕαὶς ἢςς πὸ ΕΣ Ἢ 
ἀπ ἴοι τὸ ϑενινὸν, ἐβείβγοίεωι (μρυταταπν : τὴν θϑλωσν, αμίοφυᾷ ϑς μαουληδά ρατατίμι αμο αμί(αμᾷ ρφ!ροῖϊει. 

᾽" 

Ὦ. Μεῖοεγο αἤϊεπιὶοσ, φαὶ μυπς εἴε ῬϑΠΕΙᾺ κελάϊῃ αϑομὶ 
ϑοϊοηθη ραηξ ρτεί[τὶριὶ 4 οἴ, ςοπαςπιςητοιι, δ. Παιιγαῖ 00 
τα εἰκίϊε ἃ Ὀοοργαίοείρτιπι αρροῖίαι, Ρκομοτθ 40.3.3 
τάμε ιιοτίἀ απηπι [ς τὐγβροᾷ ροτείξ οοὶρὶ αι! εἰρυεῖα 
νη ταητὴπη ἀὲξ ρείαριτ, δυῖς ἀμτέ ἱπιετρτοια θοαὶ ἐὰ οὐτξαῖ» 
αιδά ἴὰ πος ογατίοπὶν οὄρεπάϊο [μιςλ9 ηὅ ςοατελτιν ϑδινσον 
ἰχ!{πρετιά αἀάίε τ καϑ' ἐμίανε ἀοίγοο ξοτταϑε ργοβίτοη!ε 

τ 

ι 

» ᾿ά εἰ αυΐ πη (τὰς. 

Αιθυψαῤιικυϊςητεσι, στο Ὡς νότοὶς Ποιηΐολ 18, Ππἀδ 4 ἢ 

ει οἰθατ! ἐπτογρτετασ ,νοςαθυ]ο νατιηὶα νῇτατο ἐφένας αὐοτ, 

. ἤμουν, ούιπιηις ἐῃ Πεὶ βοτὰ νοϊυηζατε ἃ 

γε. ἰϑχας ἢοα τπσϑὸ } ἃ, (δὰ οτίαχη ἱπερτα δὲ ἕλτι εἰξ 
ορίοϊο δορί μταγιιπι, εχἐπἰχηλητίιπι γεύσης ροσηα ρεςοατῇ 

τὶς (ογεῖρτιις ἰοοἰς τοξεῖ!ι.1,λέϊπα οςττὲ ραττίοι]λ Οἱ μα ἀς 
Ἅππ δε βάτυτο ἔδιιροσε ἀϊείταν, γοξιὲ τγδάϊτυμ 8} Ες- 
“΄ ᾿ Ν ᾿' ἰ τε αἰϊὰ νοςε ἀεάμαία, 

τειαλττί: ιθπι γειαϊτῖοτο ρεσοάτιπι, οἰμι} πιά υά φυὰπὶ -- 1ό. τῈ6 Ηονηϊηϊδν, ἀνρῴποις, ἰά εθ,  υΔ ριις νοἰἔσ!8.. Τα ος 
ὅμιι5 Ῥασιλπι ΠΟῺ Εχιρετον 
᾿ ᾿“᾿ “- . 

12 χιμάνιας» οἱσεγέγιις 14 εξ οἱ σώγμε. ΝίΑτα φέρειν δ( ὄγειν 
- ἔςρε ρογπηιταπτιτ, Ταὐιοῖς λατςῖι Ὁοιαιη ὙΜεπτλιοηειὴ 

ἐο554005 ντἰιήτι ἰυδεχ,ηοΏ νερροφατογαπι δυΐζου, ϑλϊλης 

ΔτΌλττῖο ᾿ογπλιτελζοντ (οΥ ξοτι ἱπιρ! εατήιςας Ἰοαμίεμτ Ροτ, 
Αἄοσ.ς.3. φαϊ ργορτοῦοα ἀϊοικηταν ἱπιγοῖγς ἴῃ τοπτατίοις 1, 
Ἰωξὰ 26. 41:.ἘΠῚ σῆμ νἱβ ργςρο[ιίοπί εἰς αἰ ροίτον σοηίι- 
δέτε λον ΕΥΡΕΡΟΣ Το  ἀς ογατίους οσἴτᾶτο ἀν Αἰιρα-. 
Δίμαλιυνἀς δομο ροτίρυ, ἀρ, δ νοττῖς , ΑΓε νος ῥφείατῖν ἱμημεὶ 

{τ δατοπὶ ἱῖὰ ροατιϊ(ἰοιροῖς εχ ἐοάόπι Λαρυε. (Ὁ. αάμετ- 
(ας ευϊαπαια 9.00... 4 νενα ῆσω, Τοττα ἄς Αἰρα, νεῖ- 
τς Εννο, απο ργουία5 ὅτάςο νεγρο τοίροι οι, [ἄστα [ἐς 
οτατίοις νεγτῖς Ενρεΐε. Ἐρο ἐπ ἰοσιμια πὶ νήματα μι} ἈΠ 
ορτίπια ἀς σατη πυυταπόμπι σοηίι. «,1» Νίο ἐπιργοῦο ὐπὸ 
“ὦ πονερρῦ. 1ὰ οἴἘ δατᾶηα, φιῇί ἀϊξλιι9 εἶν ὁ ποιράξῳν» (μρτὰ 4. 
3. ΝΝδπὶ πονηρύρ, οὔ ὰ 8 ἀς ρεγίοπα φυλπι ἀς τς ἀϊοίταν, δὲ ἂγ- 
αἰσααζιις παλαίει ίιι5 ἀἀιιιτς Θηγαςτ ἀμ ἰτλτιοηςπι το ἰτ, 
ἴπγεγργους Ἰρίο Ιοάπηε 1.1040.2.13. 8 Τ τι Πῖληο αι} Δάαἱἐ- 

φηἰπινξ πομλίηςϑ οϊε πιεπιθογτηιιν ὃς ῥ᾽ Δηὰ οι (της 5. 
-φοςὰ χαΐθιι οἤεσαιπιιττααθυίςαπι ἀοιθάς Ράτος εἰς σαῖς 
ἢϊο ςοηίκετον, ἴλαις {ι Ππιρ! οἶτον σομμοτιάται9 γαΐη νοεῖς 
υϊάς ἔεγπιο ογαλιίού σα ροτίαγις πςς ἐππριαΐι5. 4Ο  [τρ[α:, 

᾿ ΤΆ τὸ οἴδοτδωματα. ὶς ἐοπιιοτεῖι ροτίμ5 χιὰπι εγγᾶτα (14 εἰξράμαρ- 
. τηματα )ντνίμ ΟΥδοὶ νος θι}}!} ἐχρτιπιοτοπὶ, δίροϊβολι επίπι 

πᾶραππῆειν αἰλαυὶἀ λυλρ] 5 ΙΒ Πὶ αρρσκόηλειν ν εἶ παύειν, ντ ἀς- 
εἰατας Ἀροϊξοίει5 Κοπι. τι. 1.14 ς[ξ, ἐξ ἐπιρίηρετς ὃς οβδεπάε- ᾿ 
τ δά αἰνηιίά νεςοποϊἀαλ: ἰοῦ οἱξ [κἀτίπ!5 ῬγοΪαέ,, νεαρα ὦ 

(τατεητλιι ρους ἐχρ οαπ5 ἀθλιῃ νογθὰ ἱπιογργετλη λα 30 Οαἰϊος ἀϊξοτυης εδορῥεν 8. ὑνονίνεν, δὶς Οἰοὲγο ρεά!ς οἤεης͵ 
Πποποπὶ νοῦς τὸ ποϑὲ παίειν 1.4 Τλιλπατιν, ὃς Δ|61,ν8 ὲ “Νὰ 
αἰι οἴου ίμια εἰτιιθατύπιηας ἢιν Εἰ ἰρίτατ ἀλμγδμαιαμιο Ἧς 
ὑταὶβ δ εἰκοί,, ἃζ ἀς Ἔγγδες τοπιοῖς δὲ ἱποομίἄςιδρὰ, ροιϊὰς 
1 ἀε(ηατα ἱπιρτοθίταις βιδιὶς ἀϊοίτας, δά ἢςς ἀἰβίη- 

24 Ἰοβιςτίς μος οοο ρει ουϊοίδ, νι κγαιμ οι πλλ5 ςξίλτα οἱ: 
[κηίας [11 115 τοημετοτοτεποαμίυν, Εν ρυφημουὰὲ ϑοτίρτιτα 
δὶς νόοῖδαβ νοϊτασ  αθι ρεοξατιπι λη ροποτὸ ἢρηϊῇοατατ, 
ἴώφιε οἴϊδεπ(ας νϑίψιιε ὁοπιιετεῖ, μα γόςε ἢφαϊβολτιν 1 ο- 
ταῆς ὑμὸ Ῥεῖ νοὶ ργοχίπιων ἰς ἀϊτυγνε ἀςπιτγαηβαλτίοι ἐς 

ἕν ἱπτογρτοτάτας ἐπ ἴρτο ἀς Ειρλ ΓΔ ςὸ αὐτιςα τι ὀχρτεῖ- 30. ποῦς (οτυαίοι αἱ γάτας ἱπτοτργοϑαισηι σγογταῖ ρτίοτε ἰο- 
1» ποι τα οὐπιρμαίοας σαι}[Δ, 4ις τποη ΠοΡ]Προπάά ἤρα 
6ὐϊ, φιὰτῃ νι δἰ μην ἐσπιπὶ ἐχρο[εδλωνι οἵ επάστεπι, αμὶ 
ἀραϊοϊρυΐταις ἰοταπι νογρόταπι ἀσοορτὶ, ραζλης δὲς ροτὶ πλὰ- 
ἰογααι, 4 εἰτνιςσπιπιοάοτιπι ὃς οὐϊαπιϊτατιε αὐτί οήσπι. 

ἑςα Ρεεοατα, ραι!ὸ ρόδα γεττῖς οἰ πέτα 4 οἱ πλημμιλήματω, Ε- 
χα Ετγατανδς σαρ.18.3.. 1.11. 4 αιεν γέβεν ἐς οαἰεβ 1) ναὶ- 
σὴρ ὑμδῦ ἡ ἀμονενς οὶ ραν (14 οδ ςα!οίι!15) Ν ετα5 ἑπιογρτος 
δάάις, Φείκο 4 νεβγαιδι ἐλάσαι νεῦρα οἴμίτος (ειμιςπὶ νετίι- 

Ψυ ρα, λἀάϊε ρατεϊοιίάια χήριον» χα τάπιαα ἴῃ τοῖς αυῖ- 95 εὐἱοῖνε ἐλου]ὰ ἀρρατοᾶς εχ ἰσαμοηςς τεγι ἰπ μᾶς εἴϊς ἔγαηί, 
διιζάλιη ποπ ἰερίτατγν πες στέατα εἶχ ἀρὰ Διρυίη, Ὁ. Ὡς 
[γπιοης Ποπιίηὶ ἐμ πιοπῖς,5. ΝΝοτιιτα, οἱἕ ἀυτοια Ομ 114. 
λ05 ἔπος ρτοὺςϑ ἴλογα οπιηον οἰδυάστς σοπί ει Ποοχ φιᾶ ο- 
εἰατα κοπ[ποιμάϊης που ἀείαας ψιὰ οχιπίπνοις τοῖλπι ἴδηι 

Ἰλτα, ΠῚ ἀπκούα ροπιμνδιὶ ἀγείςι! παῖρμια νἱδ; ρτς [ογτῖπι (ι Ρλ- 
τὴς ἀρρο το ἀπίφοπεεν σοη{ογεζαγ, ψσλαιλ5 σηΐμτι ρεςοά- 
τον ἴῃ Ρλιγεπὶ φιιὰλπ ἰπ αἰΐαπι ααρπιη8, 1 εὐ )άς ηυἱα μἰς ῬΆτεῖ 
(ἢ τς αἰπυίγιιι φι πο στοαί αμίαιις ἸῺ. ος}8 ἀοπλίμδιμτ, 

εοτγϑηϊάςσιῃ μὲ έμνην ε[ γερημηι, ἃςς, ἰῃ σοητοχίιπι ἐγ - 40 δὲ αν πος ροετέπμις νει φυμὴη ἔγατὶ ποῦῆτο ἠοραδί πιιϑὲ », ἱ Ῥ 4 
τορ[Ππριπαραἰῆζλπι ιϊάςαν εἰἶλπι ἃς Ἰουρὸ [ἀπέ ξί (πτπαμι, 
[ς 4ιὰ ταποη ἴῃ νει παῖς αἰϊχα δὶς εοάϊς, Ογαοὶς ἐς- 
ὅτ, διὰ Ογρτι Αὐιμυλίπο δι Οἰντγ (οὴ 
κἰδῖῃ νοὶ οχ ῥιοιεῖο τοῖᾶπι απ ργοσλτίοη σαι, ἱπτουργοῦπῃ- 

οαῖο ποπ σχρίϑοςτιι,6 τ. 

16 Τειτίοο ἐπα ἐτανβία ΠΥ μεν Νοῦ (διεὶς 
ἐχρτοῖε, ὄψει νούλαι Οτκολαἠροἐλινη δὲ ἐρίτι νεἴταν οοπι- 

οἰϊιϊοινεπι:σκυθρρν ἀυςει αι ορροηίτω ἐμ φαιδρῷ αὶ ἱλαρῷ, 
Ἧδ5 νἱ τ! οες δά Βηστιμτοι τποάσταταιι ςοπῃροίις. Νἱ.. 

τας: Ἐχρατ ταπιςὴ ἀρυά ϑγτωπι ἰπιετρεοῖςιαι, ὃς ἐπ ρευ!αιις 47 ἀστον ἀπῖοιπ πος φοἰϊξγετς εὐμη γίνεθν: γο ἔτ μας (δπισητία, 
Οτασοῖε αἹ}}ς5 Ιορίτιτ, 47)» {πορρίμ5.εὲἰς ᾶνας,ὰ εἰϊ ἐπὶ ρεγροτυῇ, 
δι σΐτα ἀϊςοῖς (οἰτοι Πεδταὶ ΝῊΡ {2 εἰνοίφηκ! ἀριϑιος 
ταπῖοι ἱπτεράμια)ος δϊσουάὶ κοπαν ποι ροτροιιια, [ο ςο- 
εἰμι τερον ἔρατίμπι ἀρ μεα ζοκα φυὶ οὐ ἰοςο οοπ- 

Νς εἤοις τοιτὶςὶ, νε "γυροοστίις [οἱ ἐπε, 4 ριεξοννιαηξ, ἐ- 

φανίξουσι. Τὸ αἰφανίζεσρτομτ ὲ ναοὶ οἷς ἀεἶετς φιμάρίανη,᾿ δῖ 
τοϊοτς ἃ γπεἀιοννεπυίμιαπι ἀρράτεαῖ; φιλπισῦγετν οἰίαπι 
γωΐματα γεντιι Ἐχισιωΐηαμα ἰᾷ εἶχ, ἐξερήξενον, [πα ράτάπι ἀρ- 

ἀκινίαι, ἀν! ραητεν ε ῬΆν πε με ἠνθελ νὴ υΣ αὐ ρεσαὶτιτιιηι το οὔππὰ, ᾿Ιδορὸ υμαρν ρίασιίε ΕΠ ει σηγπῖο επιο ἐσπάϊ νεΐ- 
νι (του δἰτιμνν,ϑλιι 

πνμάϊναν ἤροοἰδιμι δοῖαμν, γε νίψας οὐ ἰοβοιη, νίχυς δά 
" 

ἀν 400 ταοχ νυταν νεῖαϑ ἰπϊειρτος γοτῇι θιῆσπ πηι 

τισι ποραμηοὸ Ὁ πσαις Αἰ ιν ἰε ς ἀεοίεγας φυὰτα ἐκαλλὲρ 
ὡ ἐμὴ, 

.3 
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ἢ ,, δῷ πὐν 

᾿ ," , : ᾿ 

Ορ.Υ}.3» . ᾿ 
.. πινῆνν γι Ἐαλ. ἐἰ ματι ρα Ἡσπιουίσαιτι, ἰσχίον σοΐσω- 

ἷ ἡ ἀεςϊαται Π|44.4.Ουἱά. [ἢ νείταν Οοττιιπιροράϊ νεῖθο, νε- 
τ ἰΔοδεγαιβ οςαίοε ςοτταρι αμοίποὰρ Οἷ5 ἤμη πιοχ ἰητέτ- 
Ῥιδῖατι, φιιοπίαπι αἰ αι ἃ ἀπιρίνιι9 ᾿οὶ ἀςοίλγπς, Ὠρηὶ" 
αι ἀεξουχληάί νεέθιπι ορεἰπιὰὲ μὲς ἰοςο νίάοτιτ ζοπυς- ς 

. αἰγεγαθαμι ἐς ἐρζ νυΐτιις οχτοτπὰ ἐρρεὶς, οἱ ( ἔρις (οἷςης 
᾿ι λείοις 8 δά ἐδηὶ ἐμᾷ ἰατιεαιτῖς ἰαίποσι ρογίοναπι, ας. 
ἀιπιρτίς ετίαπι, ἃ ἤἥτορας, ἰαταὶ ἐ, αὐς 14. τατίοης νυϊταπὶ 

ε ξριηροπετς ) ἐπὶ φιοηυς Ἀγροςτίες φοπιρτυαι δὲ πιιπάϊ- 
ὄπμι οσθποιπ (ιθιταβοῦδης, ἡΠυνιὶς δι (ιιάῖοτς δὶ ργοσῖο 
ἀευαῖεν, φυμῇ πατίσνπι ναι  ἱπσάϊο το]]ετοηι, φιλ! οπὶ 
(μμμπι ἐἱωτι Ῥιοαςπι ρετίοηδτιι ϑτοίςωυ Οἴσετο ἀς[οτὶ- 

, δίε τ ἃς φιαῖον Ρ(διἀο! ε[ιίτα 5. σι ρεπί εγτίπι μοάϊς, ὃς ΟΔ- 
Ρυιὶ δα φοτηϊ πιο οὐΛίρο ναΐαι δι (ἰριιηα νάροις ἰμέδ- 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΚΙΝΜ - 
ἀειιοταπι, Ταὶς εὶς Οαγαρὴα {9 Οἱ οείιογιαι, ρεΐαξορα, η.Ὁς 
τοαιᾶπι Ῥοητίξες Μαάχίπιι ογσλγέταγλυ ιν ιιάγιιι νοςα. Ζ 
τιϑοὶπ αιιεῖι πος Σὰ ἀπαῆνν ἰωΐπιιν: 
; βηιᾳ ' ἄψνα δημῖνη ζομεεηβη. νὴ ΈΡΑς οἰνν!, ἡ 
Ομ εγάδενεὶ γμῦγα [γγνιμια ἰοὴν 4 ορ δι 

714επεννὴρ νἱρο τ ἀαρίδιν [Ὁ }ἀγοῖξ οί τ, 
Ομ ἤνῆς οηἶραι γα Ἐάγά σαβμες 
Ἐν οὐ τὰ νγανὶ ἀεἤμα οπια," - 
᾿Ζηβιβὲ εἴα ἰωβοηι φιὶ ; «με (απ. ᾿ 

4 γράνεαμε με ϑγαγεγφανῷσν νυφεύοντες, Ὑ οἱ, αὰ νοτθωπι, - 
μβαγεάηε ἐεὶμαητθογὶὰ ςίγυτ οπλης: πιο δὴ ρῖπε ἐρίοι ἐεϊαυατς: 
τᾶτι ζοττὲ ἰςϊμπαῦαπι, Ομοκ δατειι ἀττίηοῖ δὰ νογθιην λρ.. 
φαγολης,ίς ΒΒ ιλάιιοττίπιιι: ν(υτρατὶ ἃ Οἰζεν,» ἀς Εἰαϊθὰς, 
Δειῦνα ποδίς τα ἰμεα [πὲ (παι}τ) γε σά φμανμέαηεν ἀείομφηρ 

ἔϊο οραχπιθιΐδητες, νε νι δααγάν ἱπιπιὸ δά μεϊποίριπι ἄσπλος τς νἱμονάν ἀφεα {6 ἀρρανοώνς 

. , ὙΣΕΙ ς: ᾿ 

᾿ Συλνης ἀΐων ἐλοιψαί σου τίων κεφα-" Χ] Τὰ νετὸ, ιπανείαπας, ἐνπ-| 17} ΤΙ Αμτερ φυννι δεὶως 
ὔ νὴ , : οδρυτται ἢ» ἄς ας σπὶτυλτ] [54,39 ἐαρν! πρρπγα ᾿ λίω, καὶ τὸ σποούσοπτου γίψαι. ῬΑ ΟῊ τος ἀμ Ἀν χα κβοι ᾿ 

χω νι πρὴς αὐϑιρο; . νι π6. Δρραιδὰς Ποηλϊπίθυς 1] δε νιβρανῖς μορεμι): τοῖς ανϑιρφστοις γη-- “πὶ ᾿ : ᾿ εἰ ὙΙΔ4Α}19 δοπιμιν, 
͵ Ω τ νωνν 3 ἀν πα υ ἰοἰιπαγς, [δα Ῥαςεὶ ἴμ0 41 ΠῚ δι ἐείωμφης , με  Ραμὶ 

τιυῶν, αλλ Τῷ ποιρί σου τῷ ον Τῷ Χρυ-} Ὶ οςομτο - ὃς Ραῖοῖ τι, 4υῖτ ἃ- [ [πο 4νὶ ἐὔβ τι αδ βου: 
ἡἴᾳ᾽ κο)ό πατέρ σου ὁ βλέπων ὧν τοβχρυ-) {{{Ὶκ1ε 15 οςου!εο,τεάε δὶ “ἰοῚ διανμμμε, γα ὐέειὴι 
ἡ, ὅποδωσή συὶ ἐν τοῦ φανεραί. Ρτοραταΐο.. ΝΣ ὑμῤυ μήν 

᾿ ' ' 6 τβείλμητος γοσοηαΐτε ἼηΪ 19 ; ΕΝ. 
γερὰ δοπμπᾶ Μ ϑυσοιυρίζετε ὑμὴν ϑησειμφοις δ.) 15 Ἂ θέριίδῥ πε ει προ τγὸν 
ἢυάία οἰξεα- ἡ. Ἰὼ ἢ 9 ον ἘΣ Μετ 
ἀὔταν, φυὶ οετ- Τῆς γης όπου σῆς Ὁ βόϑσις ἀφανίζει, ΧΩ 
ἴο νίις πιοτῃς ὦ . ἐπ ᾿ ; “ ἢ ἢ 
τπεῷυτοηςεῖε ὅπου. Κλέπίαι διορύοσϑσι χα! ἈΛΈΠΠΕσι. 
δϊο, ἰπ οαάιιοῖς ; ; ᾿ 

" ἣδο ἰηαπίθας ο- 
ΡΣ οὔβειοι- 

᾿ αἰς νἱεὰ κοιία- 
᾿ ΜΠ. ὃ 

᾿ ᾽ 4 ε “ἡ φ΄ 

Θησαυράζετε δ᾽ ὑμῶν ϑησαυροιᾷ ὧν 39 
ἐρᾳνᾳ, ὅπου ἄτε σὴς ἅτε βοῷσις ἀφα-᾿. 

Ἵμε, ἀλιν ψέζρι,, χαὶ ὅπου κλέηαι οὐ σ)ορύοσεσιν 
ι. Τιρ. ὅτ Φ, ῃ 
ΠΣ Ὁ οὐοῖὲ κλέρηασιν. ; 

““ἪΝὝἝἕ͵, " "Δ΄ ς. . “" Ϊ ὅσου γάρ ὅγιν ὁ ϑησαυρὸς ὑμδῥ, διοῶ 11 
ᾧ “ ᾿ δὶ ε ᾿ : 

τάν. 0 ἔσαι χϑρ κἡ καρδία ὑμῦβ. 
Ἡοπιίπος 411ἅ- ἡ ε 
τοϊαπιοιησιὲ 
παῖς Οὐ Ἰατέ 

Ολύχνος τῷ σώμρτος ὅξιν ὁ ὀφϑαλ- 
μός: ξαὶ ουυῖ ὁ ὀφθαλμός συν οἱπλοῖ ἢ," 

ΓΑΕ χὰ ξχιΐῃ- ε η.» Ἷ ἣ 

ἔμιμνε, ὅλον τὸ σωμῴσου φωτριγὼ ἔς αι". 
εὖ ΓΝ ὶ : 4 }.. ᾿ Ἑων ὃ ῥὀφϑειλμός" σου πονηρός ἢ, ὅς. 15 

, λον τὸ στόμζᾳ σου σκκοπ οινὸν ὅς αἱ. οἱ οιω τὰ 
ἜΝ ,, νον ἡ , 

᾿ φῶς τοί σοὶ, σκότος δδῚ,τὸ σκότος πόσον;} [[ἀητ, 

τοτγ8, ΝΟ] τἰηςᾶ ἃς ὁγοί!ο “σοτῖ- ; 
τυπιρίτ, δὲ νδὶ ἴαγες ρεγίοίαπε! [γ8ὲ «γηᾷο Θ᾽ εἶπα ἀὲ- 
ἃς (ᾳγάητιιῦο,, ; 

[δεἀ τέσοηάίτε νοδ!ςτβείαυ- [19 
γ» ἰη αἰ ον δὶ πφαας εἴη 61 Πδ- 
αυς εγτοῆο ςογγυιπρίς, δέ νδὶ ξὰ- 
ἐδ ποὺ ᾿Ρειαίμηι, ἡξαυς Εἰ. 
ΓΔΏτΕΓ, 
Νδ Υδὶ εἴξ τείδυτιι5 νείτετ,) ἃ 

11: - οτὴν ετίϑη) σοῦ ν οἴει, 
ΠΠμιςεῖπα οογροτῖς οί οσυ- 1: 

1α5. ἰτᾶφις  ὁοσυι5 τὰὺς “Πιη- 
Ιεχ ἐμοσῖς, κοζατῃ σογραδ ει αν 6 

ὶ ἴρείφοι εΥτ: ᾿ 

ταστα τεηεδζοίμπι ετῖτ. Εγρο ἢ 
Ἰαζίςη αιδά εἴ ἰη τον τοποῦτα 

γοδις αἰείαμνδς ἐμ τετνα, 

νοΐ ἐν, (Ὁ νϑὲ τοι, 
βάϊμηε ὃν Πρναινιον, ἰδ 

ΤΙ ε(αμνέδ “ες ἀμεοηι 
Ἰνοῦς ἐδοίαμγος ἐν καΐος 
νὴ μεηηὲ ἀννρον ἤεῆηθ 
“ἰδ ἀενιοί ἑεμν, (Ὁ νδὲ 

. ᾿γῶνες πο ἐἤοάξηνε ὑες 
βηναμεων, ᾿ 

Ῥ δὲ τηνι 45} ἐϑεββεν: 
τὴ ΤῊΝ.) ἐδὴ 8 (Ὁ εὐὲ 
ἐΜΉ9), 

Δμεενθα φοΥβοΥἦ, ἐ[Ἐ 
φονέα [ἢ ΝᾺ σεηΐμς 

Ι ἐνη βιετὶς τὴρίοχ, τοῖα 

δὲ ἀμξθρι οομίμς Εμμ08 
ῬεΥ πες, ἘσΠΗ591 (ΓΟ 

ἔρως μη τορεδγόβμο ἐ- 

ἐν τῇ ε[!, κεμεῦγα [μπ:,ρ- 

ρίας τόηεθ τας φυδηταῦ { »ἦρ 

΄ 

᾿17. Ψγε, ἀλωψαι Νετα ει (εἰπλπι. ἑα {ε γπριοητοταπι 
᾿ς γίαπι ςα ἐρῇ9 Μοί!5 Πἰστὶ 5 ἀρράτοῖ: ὃς μιὰς ΑμΗ7ὁ πιοτ πὶ 

Ἰμάχογιπεαυπι [εἴς λὰ μι Ατιτατοσι ὁδροπεγοαι ιεῖ εχ 
Ἀστλ.5.. ΝΟ τρις ςοπιπιοηάλι ακαπὶ ΟἈ τ τες, ἂς ὡς ἐν" 

υ ψίαπι αὐνάοπι Πρ οἶτον νηρυιότοτιιπι νίμπι, 
τ τον {πε Ἰυχυ (αὐρίείοηςε ἰαΐτα ντάτατ, Ἠαθοπάὰ ἱρέες 
ἱπ ἡ{π|9 σσπιροηκπάϊ» τλτίο ἐοιϊπρογμπι {αίθιι5 εξ ΟΒΥ  τια 

. Ἰοφυιζιιθ, ὅς (ρεξελπάιμ εἰ Ἰοχιιεηιῖς (ζοριιπιπες ρεσρτοῖ-" 
᾿ . φᾷ δ αἰ οβοτίλν δὺς πιετλρἈρΥ τ ἰητούργιἀεοιτγοηιδαπι,᾿ 

; 18 7 }γοβαινῖο,, ἐγ 
οπληίθιιν νοτα δα οσάϊοίθιιδ» δόαιις ἰεριιρειτίη νυίρατα,, 

19 715 [εγγα, δ) πῆρ γῆρ, Ἰάριῃι νάϊοτε Σϑὴ πῆεγῆς αοκ ἐν τῇ 
γἷ { εἰ π ἴοτγ4) οἴξομάὶς δηκίι ας 5 ἐν τῳ τοιφια εἰ ίη ος- 

ΕἼος Ἑοκιμ ἐρίταῦ δυανεἰκητ ποτᾶς αὶ ρεσιιπίδτη (οἷοηϊ πόα 
ος ροδὸ τεοφηάεῖς; (ςἀ οτίατῃ ἀοίοάοτο, 
"4 βὸ οὐννιμηβῖε, ἦφεν σὴς κὶ βρβεις ἐφανίζω, Νυΐρατα, »ὺὶ ΤΩ 

Οὐ εἴηφα ἀφροϊ αν, Ἐτλίηαν, ἢ ὑἱ Ἅγηχὸ ΟΣ εἰβεα ςονγ μη. 
Ῥγλπιὰπι ἀσπαίγον ογ ἢςς ἀπο γος 1 σὴς νὴ (φβσις (με - 
τἶπι ρετγρμιίάτα, ποαιις “φηΐτπ ἀϊροίιπι οἱδ ψινὰ σή εἰπολπι 
ἀςο]λεςν εἰγπιοίορ! (δ ΠΠο Ἠείρεσλ 
νοχ τίηεαισι ἀσείαγας, νὰ Ε(ια 11.8. νηάο νοι ποπεδτδεοθο 
σητέβρρετω, ΦΩΛᾺ ἰμρίτατ τείρουδει "τῇ (ρίσειγαις τἄιθοας 
ἩΡΟΡΩΝ ἴοοο ἰηἶς ροηίεις, Τλειινὰς ΡΓῸ αττσιθς νυ ἱαυα 
«ρο λὲν (νε [Δοσυὶ ς.3.} ὑρρδ ον πιίχυλιπ, ὥμάγα οχηξίνιο 
μος νοξαδαΐαπι ἰδεῖ ράκενς, ΄αο νἐδείεες ἐπι θ! ἢ σάμίαν 
τλειοηγππὶςὲ σἰπιηϊα αἰὶς (οἴτηι ἀσραίδι ἐοϑιη τοτγά ἀοϊο δ, 
Ῥτγορίεγθα φαὺά Δυῖοπι (μέγα οἱξ εἰνολιτοπμη τιςητογηαὶ 
φμοαίάπι ἐετὲ ἐπ ρούιιηά {Ὁ ἕμηι, ςτινρέης ἐοτγιπιροπιι: 

͵ 

φανιᾷ, Ἧωας ἀξειλαῖ ος Ισοο ἐπ 25 

Ἶ ἕ ᾽ 

ἰάοίτοο νει λΝ νίάδετιν ΑΕγαρίπἰβ χοζοια νἴιγραις 
ἴς. ἴίλφις φοῤοια τοῦ ἐεοίοποπιν ογτί 111}, φαιπὶ βοβᾳ:; 
εἴίληα ρῖο οἶδο δοςὶρίατις, χααί! ἀειιοτατίοποπὶ ἀΐρα8. (γ- 
Ρείδπιο (νι γαίης βοταζλνεγον αοαὶ Οοπιοίζιγα: χιιοά., 

το πιιπο νἱχ ζονούθιη υυἱά (ἀτουςην. αὐσαις τορετζυς, Ὁ ςξιοζιπι ἀφα- ἐν ἐν 404 Ῥ ς 
νίξει μος ἴοζο (πὶ ἱπτογρτειᾶτι Οοτγαπιρὶς, ἐκ [λιοὰ; ᾿ 
ἰπ νας ἐαάςηι τὸ νετας νοτΌο διωφϑείρφιν, 4 Πενζοάίνμι, δὴ» 
μύοσουσι. Ψαϊφαταν Εἰ[ζοάϊονν,, ἰὰ εἴς, ἐβορύδουσι, ιιοά οπιεα- 
ἀλυὶς Εγαΐτι19. 

21 Κρ ὲ εβ,ἕπον δέν, Ἐταίτηιι», Εμενὶρ, Ἰά εἴδ, ὄνου ἂν ἐπ. 
ἀυς ἔδπγοη ἴφοιπι οἴ Ἰοςο, (ςἀ το τεγρῃλα ροτίαϑ οιπὶ οζ- 

. Ἰεβάρυ πιο ρονάϊμιη οἵ ες εουξεττγὶ," ΝΝ 
ψ,». Ἰὰαδ β ναι τὸν ταρα ῥν οοιμὰ ἔμπας ρταοίρυ! πιθπο 

τἰβ ἰβάϊοςς, ἰάσο το τοῖο ποιαῖς Νὲ ἀμ ἀριινὰ Πευιχοῖ 
4 γυὴεἰθεα Ον ἐτος 30 οδυγει ρουίτμτ, Ἰίληνις πλφητῖα ἐρίων ἐμάϊοίμην Πὲς ἤρα" 

«αϊωτ : (αἱ οὐιπράγαπάο ροδιι5 αιιὰπι ἀοοαταιαπά!α ορίδνιν 
ἀποιυυηθατς η658 Θροζίις - νε ἤσυς σου !5 οογρας, ἐτα εθλιπ 

᾿ χοέζα ταίοης (ά εἰ ϑρίτιτι Πεἰ) ΜΠ αἰττλτα τοῖα νι ποιὰ 
τοβφγομις, δἰπιρ  ἐςεμὴ οτροὸ ἱπιο εὶς οομ!ᾶ οι ψα τυ π αυϊ 

ἃ ὈῸ 8.4} μα 35 ριυνίιπι δὶ ἐπέσρτγιμ δαί πιιπι ἱπτυςητιαϑ ἐοίξετατ, πἰπηίτινα 
Ρυγυῖπ δὲ ἐπταρτιμη : εὐ ὀρροπίταν ἐνιρνούηεν ἰἀ ει, μἰδ᾿ 

αἴδεξγα τπςητίϑ τον, ἐκ οἷς, αἴϊαιιο, νἱτίο ἱπαιυίπαιι: αμέπι 
ατίδιτι ἴῃς νεγηβοιο [ἐγιποηθ νοτάτημα ψη ἤνάρηδῆ α, 
Τιυοἰάνενη δυοῖν ἐφτριι9 νοςδῖψ αιοά ἰπςα οουΐοταπι, " 

οτῇ» τοῖο ὀδσγαςητῖε ἐυάϊοίο ἡΠΠτατανγ : οἐαἱ σρροθλταῦ 
«πεδτοίιίαι,, Δ ἘΠ, ιοά ἐν τεποῦτὶα ροίτιμα οἵδ» ΥΡ' 

τἰοῖϊα. νἱἀοίλςςς αἰΐεθόδιις [ρμοίθαν. ταοπιὶν οἰ! οίςη: 
εἰθως, 

οὐδι; 

εοΥρης ἔπι ἱμείἀβι εγίεν ἡ, 

δίῃ δυΐξηι οουΐυ5 ται ἢ 1π|- 1 99}. 
Ῥιόδυς ψαοτῖς, τοῖυπι ςούραβ 

ον Ἰγῖε. δὲ ἐνφὸ ἱμηλε 4μοι! ᾿ 

4 τέμεῦνα ἐμάς ἐγωμδος 

Οὐδεὺς εύνωται Φυσὶ κυρίοις δουλαῦ.. 4 

ιν. ἢ γὃ τὸν ἕνα μισήσει, χαὴὶ τὸν ἕγερον 

τ βηατήσᾳ ἢ ἑνὸς αὐϑέξυται, χα τῶ ὕτερορυ 
χαταφρονήσᾳι' οὐ δυναῶς Θιᾳ δαυλαζ.. 

ΓΝ -.- 

φιν χριβ(ϑμμωνᾷ, - 

ν᾿ Δι τᾶτο λέγω ὑμῶν, μὴ μαραμνῶτε: « 
σῇ χη ὑμδ!!, τί φάγητο, κἡ τί πίητο μη-] " 

᾿ς κἢτωσώματι ὑμδ, ἡ σύσηῶς. ἐχὶ ἡ 
ψυχὴ πλιθιόν ὅξι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμ 
τῷ ενδυματος, τ 

Ἐμβλέψατε εἰς τὰ ποτεινὰ τϑούρᾳ- 
νου,ὅτι οὐ ἀπσείοφυσιν, οὐδὲ ϑερίφουσιν, 
οὐδὲ σωνώγεσιν οἰς δοτοϑήκας, καὶ ὁ πα- 
τὴρ ὑμ ὁ ἐράνιος τρέφει αὐτὰ. ὃχ ὑμεῖς 
μαλλον διαφέρετε αὐτοὶ, 
᾿Π Τίς σὲ ἐξ ὑμδμ μεριμνῶν δ ὐύαται 

τοῦ! 

ΠῚ 

ΠΝ ειιο Ροκείε' ἀμούδυε ἀοίηϊ- [14 
ηἶδ (εγιῖς ο. δὰς οί πν νημπν 88. [ἢ 
βεθίς οὐΐο, ἃς αἰκογυπὶ αἰ] ροῖ: 

δες νηὶ Δ παγοδίς,, δὲ αἰ το μὴ 
ἑοητειμῆσι, Νοη φοιεῖις. το 
[εγυΐτο ὃς ᾿πιδιπιηοηᾷ, 

ΠΡτγορέογοα ἀἶςο νοβὶς,.ς 6- 
ἴϊοτα (ο] εἶτ ᾿ἀς δηἰπῃ νεῆγα, 
αυΐά φίωτι {τὶς » δι αυὶᾷ δίδὶ 

τηϑ᾿ 
δ οούρυς φυὰπι ἰηἀμπηξητυπιδ 

, Ιητυσίληι ἰῇ νοϊμογος ςα- ἃς 
[π- ποη ἐρίπιν ἐσγυητιηεηυς τὰο- ἢ 
τυρησαυς ςοηρτερβαητ π Βογ-]} 
τες Ῥατὲγ. 1}}ς νοίτον ςα ες 

404 τὸ [πῖς ἀρενξ ει τρὸ ἀμανηδνε, γύρνα αννύρια Ῥίδί τινα. 

{Ἰ4τὶ5 οἱ ἡ 

ΦΕΟΥΝΟΥΜ: ΜΑΤΤΉΛΕΥΜΗ. ν᾿ 
ΔΤΈμῖρ βορα! ἀνοίηα ἱμειδι. ΘΟ" σ. 

ἀυνελννῖς εγέρέγε, ἀπε 4- 
"πὶ νημην οἰ ο ὑαδεδίε, 

Ἴ.Θ' αἰῥενῷ ἀἠ ἐκεῖνα γ- » " 
Ὁ] ει νεδεε,, τ αἰμενῶ 

εὐίεηαε, Δ οη ΡΟ βιε 
0 [“γμίρα ξρ' Ἠϊηη9)0.- 
δος ᾿ 

7άφω ἀϊοονοῦὶ:, »ε 0 
ἐδομὲ [εΐξ αηέρρα νέβνα, 

[] 
ης, 11,21. ᾿ 

, Ρρι!, 6... ᾿ 
4 ψὰ νμιαιμίηεείς τ ἤθῆμε {τοὶ 61. | 

τ σαυς ἀς (οΓροῖς ναΐγο, ἐθγρονὶ νεβρο,, φμίά ἐμ- 1.δεῖν. τ. 7. ; “ 

δι . ᾿ Η εὐ ογῷ (ΟἹ ςὶ- 
Ρίυϑ εἰὰ ᾿φιλιπ ἀἰιηγηεαπν,͵ Ρίμ εἰ κα “μα, (Υ' ιμὰο ἀς Νυΐως , 

ἐογβης μίμε μᾶπι νε[ῃ!- γγια τεθαι, (ο-. “Ὁ Ι 
πηρδηνεῦ εἰὰ γτοιϊἀξτις , 

1] Κριὸν νοϊαήδαοα Ὁεὶ νπιεῤιιλτο- ) 
(διφινα μοη φημι, πεάηε δδ «οετιβίνας 

ἈΡΡΉΉΡ , πρὴδε ζοηφνες ἢ Ὁ εἰ ἀμ. 
ζῆ ἐσ οντεᾷν, ( Ρα- 

] ἐν μω ἐαἰεβς ρα[εῖξ 
ἡΠά, πρημ 5 ὙΟ: ΤΗΝ 

648. πόμης γος πλυΐτο ρΡτα- 

᾿ Ρἐννὶς ες ἡ 
ΠΥ ΤΣ ὙΠ τρί 7, ως Δυτοτη" εχ νοῦς ἼοΙς!- [257. Θὲ τοι ΤΕῸΝ 

“Φερςϑεῖναι ὅ ει τἰωὺ ηλικίαν αὐτῷ πη.) [κὸ ςορίταπάο ροιοίς ἀρβοπεῖς ἐν μὰς ἐἶρεγὲ “ ᾿ Ν ᾿ “ ᾿ β, “νι 44. ἰ- «χί ἕνα; ᾿ ᾿ Δ “Ιζλτυγαπὶ [τὰ ευβίτατα ν- ΕΙΤῚ ἀν ἘΠῚ ; ἢμηδ οὖν ' ᾿ΠΖεάε νεβίηιξιο φιϊὰ 
Καὶ αἷδὴ ἐνδύματος τί μεριμνῶτε;) 

κατα άϑετε τοῦ κρίνα ἄγοου “σῶς εὐ. 

᾿ ξωύεὶ αὶ κοπιᾷ, δ δὲ γήϑει. 
εἰεὶ 

ἰο Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ἐδὲ Σολομῶν ὦν 1:9 

“Ἄρτγούασιῃ δυροίςαπι : Ὥοη (τ - 
Ιβἐηέυ μποῆις Πρηῖ. ᾿ 

5εἀ 4ἴςο νοβί», ἢς δοϊοπιοῃἑ 29], 

Ας ἐς ἰηάαμπεητο φυϊά [(οἹ}-] 18 [ ρει εβιιῦ οὔβάνμιο, 
ἐπα ἀρνί χμοριοάρ ἐγε- 
Κηπεποι ἰαθογαηδ, πς  .- “ 
φεῦ μῆς 

εἰ φῦ “εἰ(οἰές φασπιοάο {14} 

ίῳ αμεξ γοδὲς 4η0- 
4ηλ πὲ δ αἰομοι ἦμ ΟΝ 

Ψ ( κν 'Ν : . δι ὡς τὸς . 
. ρρἔὁὄἌψιΨσσἔσπσἔσἔοέΨἍ«,... ὅ.»..»ὔὔὖὔὕορΠΠΡῤΡὺΡὺὖᾶΡᾷν5ᾷῦὖᾷ........ϑ.».-τὕωὔὄ«0({ὶ το. 

44. Ὁμοῦ, δυσι, ΙΔ ποῖος ἴς τεριιρῃδιτίίι, Ναπι 
αἰϊοχαὶ ρίτιτε5 ἱπτοῖ ἔς ργοτίις σοη[ςπςητο5, ρΓῸ νο ἀϊι- 

ἦν φιρζυτ, Α »ημρη τὸν ἔνα, Ετοΐπι5, Πέρριο, Ἰὰ οἴζ,τὸν μήῥιφαΐα 
(ἰμαυῖς) αἰοαιίη Ὀἱ5 νι άςῖτιιγ τος ἐλάσαι ἱποιίςατὶ. Αἰ- 
401 ποὺ οἵξ ποιμιπὶ Οὶ5 ἰάοπι ἀΐσοτς ἴῃ φοπιαιιπὶ ἐςγπλοῦς, 
ψιαίοτηπί δριιά Ηςεῦτσος: (ςἡ τἀνάςῶ ργοόρτοῦ σοαίμηοιίο- 
ποπὶ ἀϊξμπέμιιλπι,νἱ ἀ τι ροῦις περί ταροῦίτιο : (ἰουτ άσπι 

: Ἐχγαίπιις ἰη Οοπυϊιίο ὃς ριοίο οοίογαλιιε, ΡῬοτιπάς σηϊπὶ 
«Π ἀοῇ αιιῖϑ βΔίςεγος,  Αὐν βοῖγαβ μὰς νίποςῖ, δὲ σορῷ οοάλμι; 
δι οκο ὁσάλτα, ὃς Ῥοῖγτις μς νἱηοςί, αυρά οπιληο ςἤει Ὁ. 

{ιτάϊμα. ἔξάας ργαΐατ. νέγάπηηιις μάγοι δά γεγιιπαίος 
"ὐ τρίοττὶ, τυ δεπιοιηαις ἀκ ρει ορροϊαταν αιοὰ ῇ- 

τοιδολιμθεταίτογιιηι, νεϊατ {1 ἀλοας, ἀπ Α σχοίάες ὅς λά- 
ἱ » ἅτ Δ λάιηξτο8. ἄς ἐχολάες Β.. Ομοὰ οτίαπι ἐς Β 

«φοῦέςε ἀΐςετε ιος ραῖζο, Αἰις δεχοίμάςς ὃς δἀπηίτιοβ Αν ἀν: Β 
δἀγυνίττος,, δὲ οχοϊμἀος ΑἸ, ἰτ2 γιάοϊ!ςος νος πιλῆςηῖς ςὰ- 
ἄτπν ρετίᾳμα τος τρλαβὝετάτατ, Ναπι ἱπερτπι αἴδες ἀΐσετς, 
ΛυτᾺ ἐχεϊμϊάς5 ὃς Β΄ Ἰπλϊτῖσε, ἀν Βὶ Λἀπιίτίες, δ Α Ἔχοϊ μάτι, 
Οδόα ἢ ρτίως εν, καρ νων ἀἰἰῆς φε (Ὁ αἰρανιρν οτο βανε- 
Μὴ, αὰ ὑρίιιαι πιοητὶν αἴοδιυμ: μευ νοετὸ κά δέξίομος ἃις 
Δἰοέτυν ΠΠς οοπίιμείπτατ, ἐεξόγάπιιδιταιμί ποδὶς {ὰ (ιυ- 
αἰϊίοτο ἱπεεγργοιατίσης οο ἡξορὼν, 4 .ἡνεγ»ν αὐβανεὺϊε, 

Ἶ 1 ἐ ἰνὸρ ἀνδέξετωι,» ΚΝ εἴας ἱπέοετργον, σήν νι Τρ ηεδ'ενι ν- 
ν ἀκατύν ἰερ ἷς, ὁ ἐνα ἀνέξεται, φιλημία ἀριιά Ἰοτποζαςηξ Ο. 

Ἰγπια, ργτπια,, δὲ ἀρι! 1 Ἀ ςπορβομτοτι ἐλίωικῶν δι, οἰντέχοιν 
Ῥῖο δι ίμεις ἀὐοραι Φ λίμρνρηονα, μαμμωνᾷ. ἰά ΟΙΕ]ιοκΟ 
δι ἀρρετοπάϊο ορίδιίν, ᾿χ οἱ ὅγγα, φυά Μὴ} Ἰαοτωκι, γε Αα- 

« βιπίηιι» ἰογπιο, ἃς. ἐἐς νον 9 ϑοιμίαι,, αἷλ ορεθ, αἷμ ρο- 
τς οἰμ δια ἐοιρτοϊάδειν. ᾿ ΟΣ 

ον 5 Ζδε πη νρβνα, τὖ ψυχῇ ὑμδρ. ἰὰ εἴϊ, ἀς νἱτὰ νεται 
εἸμαδελνάλ, ἰὰ οἵδ ψυϊὰ οἀλείν αν θιθαῦδ, αιο νίτὰ νἱ ἀεϊίςοι 

ος [ὀιιειιαιῃ τε τν φεςυ ιατὶ γατίοης φιιλά πὶ δά ςοτριι5 
, ἰριιμλττοίξγατμν, Φ σις φνὶ διδίγωνὶ αὶ ἡ πίντο. δῆς ραπίὶ- 
τυβιπ ὕση Ἰαΐος νοταν ἱπτορνον, φυλαὶ ταιποπ τοροτὶ ἐμ ο- 
10} 115 ἐπε πιρί αν Οὐαις ναις φιμάςιη λιν νἱάστς σρη- 
δι κλι εῆβεν [προγυβόυλιι ἐς οευίοαι Βελΐπυν χυὸά δο- 

Ὡς εἶδ) ςείαπι ροτμε ἑμις Πψαταν, Ἐρ κὰρν αἰηνωμιρον τὸς 
τοφῆς, συ ρα, Σ εἰ οὔ βερέωατοιἍιο νοτρο ποι νἰάσμις 
οὐαν ζοχηρτε νειν, πὶ σεμνεμδυχικῶν, ΕταΐαγαΒ, ὡ καρ εἰμεν 40 οὐδὲ τριηκοσίων 

᾿ ἃ εὔ σίτν' τοδιὰ ὁ φιριύςαν (ἡ σωναγύμωξ. , 
“ 26' )μεμηριμ, ἐμῦλ «τος εἰκυῖα, Αὐβιιειλὰ οἰζ, ἀναῦλε- 

' ἡ τι, 4» πρῶτε τῶ πετρνῳ ἡ αἰμλτὰ ὃς Εγαμιμα, Κ ὁ- 
ἰαμ αρᾳιοά ἥδηινλιη ἐρὶ πόιι λάΔιτο ἀρρς!]ἀτλιο. νοἰκηϊας 
{ιπλ} Ῥτογῇιν μοποια ἀϊξουάϊ Μαιὸ γοσ Ἐ Ἰνΐκ νον ΠΠιν, 40 ν κοπρᾷ, να. δ. Εταΐ, Νὸν πον. ὰ εἰν εὐ πονεῖ γε] ἐρμέξετει. ὦ 
ὥμληι [ρα βαιὶ νῆα βυιανάης ἐρηρηνὰ νοίμιει Τονάεγε τ 

30 κλτ. Ηογλξίιν, δὲ ἡϊέγημου εἰδὲ τε αἰνᾷ ΠΩΣ ΕΝ | 
ἴ5 ᾿ 

- βεμμὴδ,, ΦΟ αἰδ οὐρχνοῦ, 14 οἵξ πξτοας; {πις ἴῃ σἔτε γεγίδτιου.. . - Ἶ 
Ναπι οχίμιη ργὸ ἀέτς νίμγραγογ ομιηῖρις ρεπὲ Πηραίο νῇ- 

. τάτααι εἴτ, Δρρε!]λτίποταπι αμτοία βεύμμεμιο γτμητας Ἡοδτὶ 
, ΔἀΔςξεϊισταια ἰοςο, νὲ οπλπος ποζαπιχ 4 λυϊοὺ ργαβαιὶς τ΄ 

ὁ εἶν) μόδιον διαφέρρτε αὐοἶδι, Ν αἱρατὰ, ΟΣ ΊΩ εβὲ ἘΜ .3 
Ἐγαίπρας, δοηφὲ ρα οϊ εὶς ΔῈΝ ἐτΌυιπὶ δναφέρειν ξοταραγα- 
τίοποπι ἀςολυγαι, ἤρηϊβοατ επίπι ρεφίλλτο δὲ χσαίετς. ΠΙυ 
λτιτοπὶ μῶλλον Οὔχοὶ οοπίπῃριης ροῖ ρίςοπαπαιπι εἰϊασὶ ςὅ- 

τὸ Ῥάγας, πλλὶ ατὶβ σλρδ(19 οαπία. οἰμις οηβεμέλοηὶς ὁ- 
ΧοΙΆρία ραίϑπὶ οὐσυγεμης: ἤςας ἀρυὰ Ριτί αἰ φιιοιίς 5, ρᾶτ-- ; 
Πἰουΐὰ ρας τοάνιπάατ, γε φειάτα ἢς ς ρατείοιϊα φριιά 5 γειιπι", “τὸ - “ 
ἰητογργοῖραι οι Ἰερίτιιτ: ΝΟ Κ ἐρίτιιτ », ντ αἰίᾳισ, πιοάο οχ-, ἐν ἢ 
Ῥτιπλργοπγιϑ μλης Ρἰςοπα[πιιροτλπάσ νοτίμαιις ἀοῇ [οτί-- 
Ρτιπι οἵας πολὺ διαφί. “ὦ τς ὌΩΝ 

1 17 ϑαϊ εϊρὲ οὐφίραπάο; μαρμνᾶν. Νυβμρατὰ, σοζίξαησ, κτὸς 
. Ῥίιι5 εἶ μεραμνᾷν (ἰά εἷ (ὐμκίτασι εἴϊς ) ψυληι οσρίωτε, τ ! 

λπῃοζας Εγὰ ἔτπιι85 Ολ 5 ορίπίοηστη σοηβγπιας Οἰςοετοπὶς 1]. 
ἰμ4 Τ ιϊο, 4. οἰ ἐοῤενάρ εἰ ἀρνίννάρ. ομρὸ οορ ἐεαβίονν τῆς με- 
οὐμνᾷν ἀετί δῆς Ὀγὰμπιπιλίιοι «ἰρ τὸ μερίδειν,ιιδά (οἰϊείτ ο΄ 
Δληϊπλη ( ΤΉΑΝ νὴ γε ϊι9) ταρίαε ἐῃ ράττο να αν, Νε- - . 
ἣ!: νοτὸ ῃςς ὐάι ὔοιπ.. ἡἱΠ εχ ρτόρτιὰ, μαλι9 φοσ οι ννὶ δος ; ς 
᾿ζοϊβολιίοης Ἡμαλδη τοῖᾶ οχρ!ϊολτίο δυΐμ5 ἀσέϊγηα) φυὰ Ι 

, οπημ ἘΠ} οτίοί! νσαῖσεα Δ πχουἀϊοίτατέπι ἔμλαπι ργορμβηλη- 
15 ἀλπὶ ἀρυκασειτ: φυῇ ΟὨν τι πόα ψοτοῖ, ἑσυπιὸ νετὸ ἰαρεας 

η05 ἰαθοτς νἱέξιη αἰχγοῖς, δι οιγάτο τοσὶ ἀοιποπίςλπιε4, 
[οἰ οϊτυάίποιι ρσοιθοδι, ὅς δηχίετατόιν αηἰπλὶ ἐπ ἴξιηρες 
εοπἰηβα ςἰ ἀπ ἠσήτλ. Φ ρρονονοαροδόνα Ἰά οἵ δά- 
ἄετο, ντ νειτὶς Ἐτγαίμιιβ, νεῖ δάιίσεγε, γε πτογργουάτην Ψὰ]- 

. 

" δεμεενάαν ἡνμίαν, νοὶ {{ἰ πιλι8) αἰιδη  ϊτάτοπι , ἰά εἰξ πο- 
σύτητα. Νλπὶ ἡλκφεἠἤρμιίης, με ὙΠ ἘῸ ἴοῖο, νεἴμιςς 12." . ᾿ 

. ἅ5.δὲ τρ.3 «Ὧση ἤρηϊβολτμτ αταν, ἔξ ὑρί οοξροτν (νετα ἀϊ- ςΟςΟ ’' 
(ΔΠ1) φιδιείται ἃς ἐπα βιϊτιάο οἰδυπιοῖο ἡρπιίας 20 ἐλήωορ, ἰά 

57 οἱὲ φιλοια, δὲς ατίαπι ἀςςιφίσιν ἀριιά ΡΙ ατατοίνιπι Πρ το αδοὶ 
“παίδων ἐγωγῆεγν δ] πρῴ παἰδαωε Αἦς ἡνκμαν λαζεῖν, ἡ εἰὶ αὐξένεθεῃ. 
δι «ριμὶ αςίπαυπ ἤδτο νογάγαηι παγγαυίσυαπι Ργπο νοὶ 
τηφητίοπε,ν τοϑ πιο πιουᾶς τὸς ἐλεκας ἡμόςτιδεαν τ᾽ δέ ἐν, ἠϊαἰοσο ν 
ἀε δ γα ἄςα τἈλν φειωμρὶὶ ροτιοίθιν, ἡνπρίω, ἐπαυίτ, κρὴ 

δγυηΐων. . 
ες 38. Φέρε, κατωμαϑετε, Γταΐμγ1}4) Οὐγνο[εὶρα. 14 οἴ γι. Ὁ | 
νώσαα, Υἱἱρδάι, οι ϊάοναιε, ϑεωράσεωτος γοἶ κρτανήσασι, 
ἴμε σκεῆνϑη. 4 Πξνονν., ἀἐχοῦ, ἩσΡτγα πηι, Ῥγο ἀρτο- 
(πα, Πιιο, φὰς ρα πάρειν σσσιλγιπς, Α ῦυη ξπείξαμενν, 

Ηουκαϊοῖ φισαις νοι δι ΩΡ {Μαπμη νας μιν ἀςο αγλιν 



εὐ ἂν 

ὅντε αὔριον οἰς αλίθανον βαλλόμδμον, 

ὁ Θεὸς ὕτως ἰμφιέγνυσιν, καὶ πολιᾷ μβιλ- 
δον ὑμᾶς ὀλιοόνηφοις “ἢ 

φαγωμᾶρ καὶ τί πἰωμῆν; ἡ τ αβδεξαλώς- 

᾿ 

ἀμ 

᾿, 

4 ᾿ . 

Ἵμε..,6..7. - 
ἈδΦρ.λιι. 

 ἘΙΟϑγφεῖν ΟῚ 

Ἀερτεϊνεπάοτε 
αὐυἱάέ 41 αἰΐος 

. τἀέθοιλμθν (ες 
γος ἰδιηετὰ, πὸ 
«πὸ ντ πᾶϊο- 
τεβ. νἱἀοάπιυῖν 
τ όημς ν1Ὸ ἔγα- 
«τυπ οὐΐο. “" 
ΜΜιν.4..4. 

μκ..6.}. 
4 

πείσῃ 
ϊ τούτων. Ὰ 

Θεοῦ, »ἡ τίω) διχαμοσωυίω ἐμτεὶ καὶ τοιῦ-" ΓΙ 

εδται, ὅς ἱηζογάνπι ΟἹ δο Υτάς Ἰηίτὰ οἀρ.11.21.ΟἹοσγιδπι διιτεπὶ 

: : ; ἡπμνεσα,» ΧῚ οὐοοὺν } 
.4 ᾽ 

« 1 Ὡ Ῥ . ΓΝ ν 
φο ᾿ ' 

εκ . 

Σ - στον ! 

υϊήσπιν" ἐυμλ νηϊυστία ρον. [νηὶ κἰογία [να ὀυβννις 
(μα, ῆς σήηϊίμα μὲς γῇ νῆμα ΠΧ} 4} ἤφαε νην εν ἧς 

. νι .,} γπΠἴξῳῈ “" τα κ ς 

ν" ηὦ ἐπα δ ὦ ο σὰ {ἰ πφεβαῖ ΔΕ, τα 

Εἰ 4 ΤΡ ΑΡΡΝΣ τῷ ἄγεν σήμφενν}} ἡ βε δ υβΑ νὰν ευ δ δέχ 3 
; δἰ ραείεμες Ποὺ ἰτ ςἰγόμιδυς 
ἔς. ᾿αϑήθνον οβ πνυϊτὸ νυδρ..} 6. 

δ Αὐτὰ παϊεὶ 
" 

τῇ δυξῃ ἀὐτῦ οδεμιβάλετο ὡς 

᾿" ᾿ς 3. αμβα ἤϑνημηι “τὶ 
φῆ , Ὁ γῆν ἐξ 

ἐφηγνιοίίιια βάε» ᾿ 

ΟΥἿΝ οἶδε ἐνρο [οἰνελιὶ οἰ. 
᾿βικάϊεμο ρει ἥγδΑι ὡ ἥδοιο (οἱ εἰεὶ, ἐἱ - 

Ἢν Ἴωαϑέρης ν ἀΜῈ ἡ ά ὑῃς.. 

μϑα; “6. προ οἵηηιδ ἰἶϊα ρεπιοι το- 

"Μὴ διωδ μεριμνήσητε» λέγοντες, Τί] ΞΙ οἴου», δις ηυἱὰ}" , "Φ υὐμ 
ὟΝ δγαϊοίοπτα ἜΝ φιμ ΧΑΗ 90 οβεγισπηηδ ς 

(Πωύτοι "ὃ ταῦτα τὸ ἐϑνη ζριζιτῶ!) 41 υξκ μὴν.) πουΐς εὐ μν θάτοῦ νο- 

5.81} Β(μαι ομηη οπιῖα ΓΩΣ ΠΝ άῤμ "αι 
ΩΣ ) {κὶὲ εηΐην 

Ν Η 

Ν᾿ π Δ ἐς δὲ ὦ δ᾽ Ἰ- Ὁ] εἰξι5. νος ἰηάίροτο [5 
ποθὴ ος ὅτι χμρή.-" εὐρλλίμεν ἢ οἶδε γὸ οπωτὴρ υμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χοή-} ἢ πηρηίρυ... ' 

ζετε τούτων ὡπαντων.. 

δ ἴδν νεξον᾽΄ἡλέμ ὑΐτθηη. 

: φρο ύ ὁ νφονὸς ᾿ δ ΟΥ̓ Φ ΦΥρῸ ὈΥΓμμῶσι 

Ὁ ὡ τά θα μπὰς δεά αυσίτο ργὸ τοβηυη) τ Ὁ 
Ζηπρέτε σὲ σφῷτον ζω βασιλείαν τῇ 5 

"μὑμν τι οεὼς 

εἰ, ὃς ἰυξιτίδηι δἰυς, ἃ ἡἶλ ο- 
πγη18᾽ δαϊιοίοητυγ νοδΐδ.. 

το πόντο αὐρϑςτεϑύσεται ὑμὶν. Νς ᾿δίτων εἴζοτς (οἱ ςλ ἀξ 
ος Μϑοιδ ὑπενόουν Σ᾽ ἌΡΗΣ Ἢ εἐγα[πἰῆο: πᾶτῃ ογαϊηως εν [ο- νήσητα οἰς τίου αὐθκον : , 5 σεις 
" Εν» μδξιμ μὴ Ὁ ΦΑΡΕΣ ἰιοιτὰδ οὐ ἀς γεῤιη» (15. (υἱῆαιι 
η58 αϑέρὸν μβξλμυησ το αυτής. ἀρκάτ) 1 πο ἴαυπι πιαϊαιη, 
τὸν Τῇ ἡμόῖρῳ ἢ κακία αὐτῆς. ; 

εἰἴμ: ς᾽ Βαὶ οπρρῖνς αἰ - 
τ᾿ όιεον νοι. ὺ 

Νοίνε ἐγφο (οἱ οί εἰ," 

ὁ επΐης ἀεεν [οἰδούμες είοβ, 

{παι 

ἀν ᾿ δ ΟΑρ. γι 
ἐφάλαιον ζ. ἘΝ ᾿ ΓᾺ. 

Νν. ΤῊ ΤΕ τὐάίοαις, “νέης ἰυ4}-.} 
ΓῊ κοάνετεινα μὴκοιϑῆτοι, 4] 1. Νερανίηί. ΙΝ 

Ἐν ὡγὸ κρίματι κράνετο, κολ-] 1} Ὅμο εηΐπὰ ἱμάϊςίο ᾿ἰυἀϊς- 
᾿ϑήσδεϑε᾽ γα ὧν ᾧ μιότρῳ μετρῶτε, αὐτιμε.] 118." φοι ἀἰοαδἰιη!ηὶ : δι ἢ 408 

φρηϑησοται ὑμὰν. ἐτν ο 

᾿ | Ὁ, νι. 
ν ᾿ 

ΝΠ, ἐμάϊαῆδε, τ᾿ 
πῇ ἱμαϊειιδενλεπι; κὸ- 

Ἰεονἀεηιαϑινηίμε. , 
“ .).. 

7 μο είτε ἐμ ρον, 
ἰϊςαμονιε εγ νά εαδίμιναι:. 
ζ ἐπ φμα πιο πιο 
[εν εἸεχγεηιεξί σξην οι, 

ἡμιξηίωτα ποτα η., σοηττὰ ας-} 
τἴοτυν νοδὴδ, 

- 

29 ΟἸκρι, ἐν. δὰ νεγθυιη, τὴ ριοτία, [σις Ιοφιάτιγ θ-ὀ τερετῖο 2:[ὑοε}} Ἰητοτάιπη Πραίβοαγο ργορίοτ, Ουΐμς Ἔχααι- 
Ῥίαπι μα ε5 πεῖς ποιἔγο ργουίιις ἥπη]ς, ὑροιοτθ,:7.1. 46:- 
ἐβῥίεοε ενὲρ ἀε τγενεἹ [οἱ τεμαρεμνόσ εἰ χὰ ἑαυτῆς. ΝᾺΪΡ, 8 οἱ ἐοϊξωνοο 
γἱς βδΗ [) οὶ, μεριμνήσει αὶ ανήῇ. (σὰς ἐῃ ΨἸξτοτίληο ἐοάϊος [ετί- 

νοςαζ πραϊείατοσι δι ἰρἰομάστεαι, ἐἢΠιπὶ αι ταψςο8 ΜΠ υ ἰτίο- 
τοτεὐήϊς, νης αὐ Περταὶς ἼἼΠ ΕΜ οἀ νοσᾶτατ.. 4. »;-. 

 ἔξμηι βοεγαδοιοβάλοτο, Ν ρα, Οὐοβεγεμς, σιωμκαλύφϑη,πἰπι ς Ῥτιμη ἐερετίπιι». Εταίρμναηνβαδεῦίε [μὲ ἐρθίσιλ, φρρντίσει ἑαυ- 

- φηδ "πλῷ μᾶλλον ὑμῶο ν]ρ Ομνεμεὸ πρκὰ ἐς νον! οἵξ, πόσῳ 

δοηοια τοι αημ ϑ ἐκ [πιάτα ράιὸ Κταζαιεις δου ΔΈ "ἄς. 45 μηπεναίνηιγκακία αϑῆξ. χ, ἀταπιηα [λ,έταα ἀπ :α- 
τίμμιη Οτφζοφίοτία τοίροηάετ, Ἠοπιοειις τλναϑὶβ, αδοὶ δ᾽ αὖ τἴοιντ τα ΘαἸ εο (ςγπίοης ΑΔαΐ᾿ ργο οσπιπὶ ἐο {ππιϊτυς φιοᾷ. 
μέγε βώννοφαᾳφροι 1. ἮΝ. ΤΣ ΜΙΣ Ἐν τΣ ΕΧῇ : 

μ᾿ τὴ ΝΣ ᾿ Ἶ ΠΆΩ δ Τα 
ι 1" τἂν τ υ ἼΕΣ δ ω ᾿ 

εἰ ανμεὴι νεΐραν, ΕΝ 
{ιὸ νέθει τ φναμέρ πιά "ἢ 

25 Ἰγεμημην Πηοῖ, ( 5’ ἐδ ὁ 

μὰν εν ἐγηβένμεπε: ἐγάβέιη». Ὁ 

᾿ προ  ἐπίαηι δάοτς, Αοῇ ἀΐξετες οπιΐηιι5 .. πι}} αἱπ4 οιτὶ- 

.5 

ὑερῃ! μη! βις ἀεὶ σιαίμα νὸς 

{ἐπε κουμίοητνανς,, οὐ" πο» 

30. Μρα πων τὴ Ἑαηρμ, Ἐτα[ηλῃ85) Οναρεῆ, 88 γ{6 (σδεϊταάνιε ρίογροτια φιὰπι [πα πὶ παι (οτίατη ἀιρο- - 
Ἐρο γεγὸ μοισλτι ρου βθοριιιοιτί, ας ἐς ἐξρούδσων ούλπιτο τα οὶ ἀοημ! ἔσγοῦ 188 ορποχίοϑ ροσολειπι,, ἰαθοπις θσ: Ὁ 
ἀιϊοματιίσσηυιχι νεγὸ δὲ ργαπλςη ποη ἔτοπι, ἀς ερεύδθιιαυτε 
1 δρίτας, ἰυΐαιις οπιηῖθις φιογιιπὶ ρίαηα ἼΡΡΙ οοηίαξιιο- ἩἨογοηγίπις ἱμίτις γοόβὲ κοίκῳόιναπεογργειάτων, ἄκος ΥΊγρί" 
΄ααποαπὰ οὐ Δηὶ δας πιξατίο: δέ νυ χιάξ γιάοτιτ πη εὶ Ομγ- πὼ9 ἀρόγεπι πιργοσυπηὰ οέαιίε, νουΐρι να ίρία μαραυοά ᾿ ἱ 
“ϊιι5 Ἰλὴς ἀψαῖ φα γιχοπεῖδιιο ἰρὶοἰς ψιίθιις ἐοτγοξμέχ!5 γεὶ τὸ - {υγάντι οἰ: φυιτὴ αἰλοχιυὰν ἀρεμίσι, ἱητογρέοτε (Ἰοδγσῃο,Υἱ-᾿ 
διὐνΗςδναϊδ,νς ἀρρᾶτςτ οχ μειΐτ,3.14.. ἄρμα "οά δε ἐκιαὶ, σός τς τιοιτλῖειι ἀοείασον. Τ ει} ΗΕ... 10 Μαγοϊοπὲπι, χα ρλοϑη.- 
γέρα ὁὐτω, ἔτ, μοῦ "οάε ἠωΐ βειδιοι;ςιθοἵϊ, αδοὶ σοφιάνν, ξώντων φυϊερερη Οὐκεύς ἱπρενάμπι βγονεχαείοηίβηα (’ ἰα[ατϑεν πὸν μο 
Δεμαξων νὰ ὀντωνὴ ὁ οἴϊον ει ὃς (προγιτθεις Διμεπί εηίίριι-. , ' 
λιᾳφιοά νὐμὸ ἀϊέπιμ;, Εἢξ ἰῃ ἐφ βρης τ ΛΤύμνιδ νύ4᾽ ηληϊἐφ 

ταΐηο μβουιίηειη [ἀοεύνιβ 4 ἰλθουδιι5 νἱέτυσι ΠΟ ρατατό,. 

αΐῃ νἱτιο[ταϊοι ἴα βείούς ἀφείαγας, ᾿΄ 

ΔΊΝΤΓΟΛΡΥ ταὶ ᾿μῷνον ὑμβοι Βχα( ἐρῃρίδ» ἀ Ογάοο τοοδάοπϑ, άρονοιν μιμΐιο μια 10 , 
ι Νε μἠϊοαιε μιὰ κβνετε, ΝῸ]. ΔΤ οἰ με ἡπάβοανειηλο κἡ 60 [ρ- ᾿χὐεγοδὴς ἐά βιοδεια, ἄζογεκῖᾳ νη βάα ρναίειξ ὀχεγόρηφοι; νιν. 

“λάδι βολῆς Ἐχρτπιοὴν σὺ ολίγον, Εταί, Ραχμιη Βάεη. τὰ (οἷοι ἐχρι σατο ραττιουίααι μὴ [δατιρδτε ἐπιροταιάὶ πιο, 
τον, δὲ ἃ Ὁἱ, κύρια βάμιοια ρεβἀϊτοϑ ἐπτογρυσζατιιν. Εμο νετὸἠ ἀιενη δείδιῃ χππτας ἴρ ἱπἢινίτιιπι: τ τς ἀϊοδαϊ ρεηιις ἰπήρὺ» 
βάομνὰ βάνιοϊο, νε ολυίαμν αὐ εβίαδιι ἀμέμηριισ, Ηος αατεπι,͵ μι Ἀυυίτῖπο, αν εχ μὰς νοκε)ολιει τς τᾶργεη ἴῃ (ΓΔ 

. οὐίδεμιαπάνπι εἰς ἐπ (αζ τὶ διτοτϑ ἰοὶ ἡμάςιπι:ὶ αιὰ ἀς- 25. οο ποιν Ε(Ὁ) ἀγτῖρις αηΐαπι Ρἐ οἰ ορ ναπάϊ ἀς Πἰδοτο ἁὐθίμο, 
οιλίπλροὰρ παρὸ), ον τὰ! αμ] βἀοήν ΑἸταὶι (σγιοοῖ φιλαν [ἰδγο ἀφ Οατία ὃς ἰδοτὸ ἀγθιἐτιο, σὰρι2. 'φιοᾷ νι ἀἰς δ ἀπ- 
φιὶ οτφάλης ϑοἰφτοπιίαίοι. 4ιιο οορίοίι» αἰϊρὶ ἀϊοοίβ, ποτδιὰς {ιροτίοτϑ ορ, Εταῖ, 4,» ἐμάϊροηληὶ ἴνα μὲ χρμδῆ- 
᾿ 41. ΚΑΘΉΡΩΗΣ, δαξετῶ, Κταίλιι», Ἐκηυίγην ἰδ εἰς ἐξεπίζοι, πνλιρ. Εἰ ἐρυαψ τ αθου ὁ μὴ κομῶν. Ἐταί, Οται εβάτ- ᾿ Πἰφε ηξι ν1..,2, ΦΟκἰεβίς. ἐσυφίνιῷ,.. ἤος υοπ ἰερ!ενΐρ., οἰοιίαπῃ γι Λάάϊκιν ἴα νυΐξ, ΑΥοἰδεε ἐφνάτρηνάνε, (Ὁ τοδί 
Τιρὸς ἜΡΙΟΝ ἐπ μη ϑεῖν, ἜΝ Ὁ ἀενινα νι ηιτηὶ (ψιιοι ετἰάπι ἀγδήτνάτας Ἑταΐ,εχ πιαγρίπεία ἐδ. 
32 «ἀρ οῤεμνησωρη τεβέσετα, Ῥαν]ὸ ἀτιτὲ νῇ (ωπιιι" λρρου τεχαμῃ ἰγγορίεἴς ) δὲ ἰῃ νη ἐχοπιρίλγὶ τπλαιογίριο Οὐκοῦν 

πρράϊ νεῖρο, φυοὰ Οἶποο τείρομαι, (ξἀ μὲς ΑἠΙΠὸς οὐίτιι-ὀ Ιογίπιιια, μὴ κατα δον ἄφετε, ενὶ μὴ κωυτειδυκαϑιζαν. Οςτοπλανο- 
ὅλαν, Λα λοὶ οππὶ ὸς ἰἴοφο ἤμαὶ ας ἀξ ρυι διε (ης οἰα!θυα ἥμις ἐοοίο μα Ἰςΐϑ, ἦσαις ἐδ ἱ ἱ ἱίσας ρτὸ διιξξλσὰο ὃς εἰππῖ- 
Ἰοτω βὶ,Ν οτὰ οπίπι ὅς ρταοιριλ ποτε [αἰ εἶταν οἰξ τα σκια, ρυδειλεῖν Ἰορίεἰνπὸ ρτο ουμιμἴαμ!9 νοςατίοης ἐλέτ» ἐιάβειιν 
οὐμιιν αυαιάλπὶ μην νείμκ. Ἀρρδάιρον ἱπῆαν νίτα σοιηπιοία, ᾿᾽ ἧς ςΟπέγα "5. ἃς τα Πρ ἐσγαπι νεῖ ἐρίγασι οἴἴαπι ρεηο- 

, 38 «ἐϑε ενα[ίένο, εἰρ αἰωὶ αὐὔρωγιὶᾷ εἰδ,αοὶ τῆς αὐφιμ,νι οἴίασνν. παειιη σει(οτιδυΝἰης αὶ, ὄχῖγα ςοαιτομεηαπὶ ας ἀρυάο- 
ἴσρίς (Ἰοπισαν ἐμ θςάλμορο, νι ραι, δι Εγαίπη, δά νεῖθιπι, επποϑ ἠδ ρογιπξαοὶε ἰηῤέι ποπιίπεν, ὃ. ; 
4" ἐραηηηνντ ετἰϑιι ἢ Δοςίρίκις ὕγοιν γι, 5εἐ πος ἀϊοςπὰὶ ν᾽ Φμο φρῖνι ἐν ᾧ γέρς. ΝΝ. δέν ἐμή, Ἑταί τοι  χρυας., Ἔβοτο {Πρηβσλιιις, νεὶ ἀεί αἰ γα ὰ ἰῃ ἀἰδ διιοαῦοπι,νε χίι Ραττισιίαπι ἐν, φιληι ἸαΠμ( ἢ ος υ!άσαι ἀϊσεμάϊ ρέπς, 
15 ὅς τοὶ δοῃεϊαματὶο «αἱ ὁεντιπι νίφῃς τοιιριις. Ποιὴ, 20 το θοη ἐχρυθμις, ἅ μι  οαδεναίη, ραϑησνβι, Βεαί. 2ήϊι4. 

Οὐγί. δι» μεῖμα γελοσφόρρν εἷε ἀναυτόν. ᾿νευττααν δυτειπ εἷς ἢ-ὀ μήν ἐδ νοϑίς. 1Πιὰ δοἰπν το είς, φαΐ ΠΑππὲ σχμξίιπιας ἰυάί. 
βίοι, Ῥυϊον ὁ ροιίω» Ἠευταορῶ ρμτλξϊα εἰς, ἀρυά ψιον. φλτιμῃ ποη ἀϊοὶ διῖα " ἀμὸ ἐμάϊάλειπι οἰτκύααὶ ΝΣ ἐν 

κ ᾿ ᾿ Υ ι: 

σαὶ ἐρνεαεήννε ροννρηβην, Δα ρ, Αδαϊ ἐρήα βρη αὐ νἀ, κακίααϊοι.. ο΄. 

τς αιοά ἐταγμπι πλοτιη, μὲς διιιοπι Δ ἀέϊα βάτο 

.«᾿᾽" 

᾿ 

ψετον ρτρὶν ΠΝ 

ἱ νιον μος εϑβομπβηο ἐμάν. να] 

. : ἘΣ ἢ ᾿ ᾿ Ν᾿» ΄ 

ο ΤᾺ ἢ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ὧν τῷ 

συ ἰσοὺ ἡ δοκὸς ον τω ὀφϑηλμϑῇ 

᾿ λητε τοιβ μαρηαρότας ὑμῶν ὄμναξ γϑυ} 
δα  χοίρῳγ: μήποτε κατωπατήσωσιν αὐ- 

,᾿ ἵν ΠΑ ς ᾿ , .4}} 

τοῖς ον τοῖς ποσὶν αὐγαὶ ς«ραφέντες ρη--} 

ο ΘΒΒΟΥΝΝΩΝΊ 
κἰρία ἧς νάνανν φαμὶ ἰπημίς, Ἐκίβιεηέο ἀς μλοδίο εἰισε 
ἢ ἡ Ὑ να δά όΐμις ἀμοὶ, ({ούπιγα 

ἃ δὰ νοηρυμπί, μος 
ἡμρεδνν ναλ ἰπιρον(οπαίιρρτ. Ἐραίπιια,, Ζα πιβρήπεην νοὺϊε 

ἢ, Μιὰ νερὰ, νἱάοταγ Ἀσιμ τίη! ρἰετμιαμο φομη γάϊοις 

ταρν αν σσσσσσσοὸ 

φϑαιλμῷᾷ τῷ ἀσελφοῦ σον, τίω δὲν 
σᾳ ὀφϑιωλμᾳΐ σδοιοὸν οὐ κατανοέϊις... 

Ηἰ πῶς ἐρόίς τῶ ἀφελφᾷ συυ, ἈῚ 
ἀὐκβάλω τὸ χάρφος τὰ τῷ ὀφϑολι 

σου; 
Ὑποχρατοαὶ, ἔκβαλε πορῷτὸν τίει δὸ-} 

«χὸν ὧκ τῷ ὀφθαλμοῦ σου, "ἢ τύτε ὁζᾳλέ- 

ῴς ὀκδαλῶν τὸ χάρφος ὧκ τῷ ὀῷξϑυλ- 

μοὺ τῷ ἀϑελφοῦ σου. ΝΝ 
" Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ, μησὲ βά-} δ 

Ἴ 

ξωσιν ὑμα: ς. Ὶ 
τ ν Αἰτόντα, χι ἡ δοθήσεται ὑμαν" ζυιτεϊτέ, 7 

χαὶ σὔρήσετε “ἰκρφυετε, χῷ) ὠὐοιγήσεται 
Ὅμινν. πον ὡ 

ἡ Παΐξ γὰρ ὁ αἰτῶν λα μξεν, νὴ ὁ φυτῶν] «8 Ι 
δυρίσκει; καὶ τεῦ κοϑύοντι αϑοιγήσεται.] Ὁ Ι 

Ἠἰ ἧς ὅδιν ἐξ ὑμδ αὐϑϑοωπος, ὃν ἐων 5 
᾿αἰτήσῃ ὁ ἰὸς ὦυτε αβτον, μὴ λίϑον ὅλι-. 

! ἐς : . " 

σοι τύ. “κα ΄ 

ῥιατογαυ τη αιδὲ ὀλέποιν. οἷι5 εἱς (νι Πβρτὰ ἀϊχὶ ς.χ,8.)αιιλὰ 
φρδννίσαίισ ετίδλην νι άστην ροίξαϊατο ντ |ο νεγ ᾽ νι, 
Νες φημη ἀαπχησζαν αὶ νεῖ ἔγαῦγβ νοὶ ἴμσς οὐγοτὰβ ν]ἀεἴ δὲ 
Ἰμο Πιρίτ, [«ἀ υὶ τη αἰϊοπος Ἰαταςταν τἀ! ξορτο ςπάουάί, 

᾿ἤϊου ἀπτοπι ἀἰμίπναῖας :ᾳυσὰ Παάιιητι νοτῦο ὁνεθ θάμα: 
ἀλις. φαλαι νι ἀεπάϊ ἀοοίελκυ ἐν οη {Π0 Τ οἰοησ),, ἅδ7ε 
[εξϊα. ΕΝ κεσνενς 

4 Φμοηιοάο,, πῶς. ἰὰ οἵ φιὰ οπίό σας ναϊρὸ οτίαπι 
ἀϊοϊπιαβ, σονιριον, ἘΠῚ οαἰπι Δἀπιγαπεῖς ρόδα  αιλπι ἔπη- 
Ῥἱϊαάτον ἐπιοτγοριητίθ. 45 νιν, φέρ, Αὰγειθιπι, Φέρε, 
ὁνοῖ, Οὐπέρεεν, Τητετάππι δυτοιη ποςεῖϊε οἱ ντ ἑἀϊοτίμιο [{π- 
φυάγιαι αἰϊηιἃ ἀδίαιθ. Λουπάλε ϑοσλθαλιη Ενάρεν ἴῃ 
νυΐρατα, νεὰππσιασὶς Εγάμιι9, Οοττὲ ἴῃ ΠῸΠ}8 Ἔχοιηρίαγ- κα οδπιοὰς μαϑετς ροιςῖξ, 
ὕυ5 τερεγίπιις ἀδελφέ, νἰάετιιν ταπιςη ορτίπιὲ Δι Ἰκἰλ5 11. 
ἦαν ἰυγροοτίτατιπι ἀςοίαγαις, { ΕἸ εἰανιγέβάχω, Ἐτνδίπιμις, - 
κριάρι, φιοί τιον τοίροαμάος τῷ ἐξαιρεῖν, ζάσπι (σαιομιὶ, 
νογῇουΐο εἰσοτο ἰπτεγρτεῖάτιτ. Εἰ λυτεπὶ πος ρτίϊι. Τα. 

᾿ΜΑΥΤΉΗΛΕΨΥΜ. 

ἰλφνη αἷν- 

, 3 ΟΠ|6 δυτειη αὐρὶςὶς ἐςξιϊσαηνν ἢ 
υὰ οἰξπ οοι]ο ἔταιεὶς καὶ, ττα- 
Ὀςπι νογὸ αυα: οἰξ ἰῃ χειὴσ τὰο 
ἡοη Δηἰπιδάμοτειϑ Ι 
Αυς φυοτηοάο ἀϊςες ἔγαιγι] 4 

[: Τεμο βίης Εἰ οίατῃ ἐο ξισαπι εκ ο- 
Ἴςο τοι ἐςος χαθος {πΠ οὐι-, 
Ιοτυον -: ΄ ᾿ 

Ηγροοτίτα,εςς ρεϊπιιην γᾶ 
Ροηι ἢΠΠὰπὶ ἐκ οουΐο το, βκ τυτι 
“αἰ[ρίςείοϑνε εἰἰςἰας ξοίξαςάπ) οχ 
οςυ} 6 ἐτατεὶς εὐ: : 

Νςε ἀδεο φνοδ ἰλτιδῖιπι οΠ} τα- 
ηΐδι}5, πος ργοίϊεϊτο τηαγραγίτᾶς 
νοἤιας ζογαη) ρογοϊςπςαππηάο 
Ἑοησιίςεης σας ρα θι5 [15) ἃ 
“φοηπειῇ Ἰλσούδης νοβ. 

Ρεΐτενδε ἀλδίτι νοὐϊβ - φος 
τἶϊς, δ πυεηὶ εὶς : ρυ]λιε, ἃ 
Ρεγίστυν νοδίς. ΠΝ 
᾿Ωυϊᾳαῖς σηἑῆν ροτίξ,αςςί βίο} 8 

αἱ αυχτί ἐπ ΏΪῈ : ἃς οἱ 40] 
Ἐαρογίστοτ, ' 

ἽΝ πὶ αιὶς οἱ᾽ εχ νοδῖς Βο- 
1πο» 40} ἢ ΠΠ Ια 5 οεἶνι5 ροτίετῖς αΒ 
60 Ῥδῃεῖῃ, ἀεξ εἰ Ἰδριἀειη::" 

ὦπ; το τ Σ Ετρ ρἰίοοπν ρξτί είς, ηῦ (δτ- 
Καὶ ἐαν ἰχϑυν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ΜΝ τοΙΡοηῖοπὶ ας εἰ. ᾿ 

᾿ 

3. οαὐρίεὶεν βλέπεις. γαῖραά ἃ Ἐταζιπας » Ῥίάδονος δ." 

1ὸ Τὸ ῥνγνύειν οὐἱᾷ τίνες ἀερίλτει, 

. 

το ροιάφας τκ δάιιοι (σ᾽, νεν ἰοςς τ! θα α,, Τάχας οτίλαν 
υ ρὲ τοίροπάῤτ Ηςυγκογωπι ρεομεθιο, φιοά για ἡ]ον 

ς 5 
᾿ Ἐ δον ὐδε αν - 

μια Ἀρῆ μι ἀσείλγαν, ἔτο νἱ ἀαϊίοσι νι πιείατα πηεηίωγαι 

φιγομῃίοτται, ΝῊ 222 ΒΊΘ, (λείάί. Κων ζεά Μιάά41 νὰ 
4 εἰ τιρηϊιτα μίο πιεπίμιγα:ρίο αἷο ἰκαιμεὶ ἀϊἤλανς ρὰτ ρα το- 
τ, , 

ουά «μένηι νί ἐεν μ’: 

ἐμ). ΟΣ τἸραϑέηι ἣν στη ΐο 
ἐν9. 0} γἠ ἐεοῇι 

βιαετὶ νον ἔγάξεν, πε ἐ- 
ἡἰείαπν {ε βρὲ αν εἰσ φομίο 
"Νο : (Ὁ ετοον τγάνε ἐν 
᾿ ἐμοὲ 

)) 
πη ἰγαρεν ἐς οί 
ἐμ ο’ ἔμς νἰάεθίς εν - 

γε [βμεαηι ἐς οεμίο 
βαινιειμί, ἮΣ 

ΓΟ Νοίμε ἀκγε βιυιξξρηι 
φαμίδμς: τρόφιμα μρεδαι ἐς 
»ιάγφαγίμας γονῆς αἱ»: 
ξε βογοοκιηδ [τι  ροπορί- 
εἰπὲ ἐᾷς ρεάίνης [ῳὲρ, Ὁ» 
(ΟἾΜΗΟΥ εἰγμνάρίνε «νοῦ. 

δ᾽") 

͵ 

γοῦιν. 
Οπημὴε ἐπ ρὲ βεεῖ, 

᾿[αοοἰριεῖςζθ' φρὶ φραῖς ἐπ- 
μεηζε: ΓΟ ἈΝΤ Ἅρέ- 

τῷ ΠΥ. 

«1ε φυῖς ἘΠ εχ ᾿νοδῇς 
Ῥανιο, ιφθηνῇ βοείεν!ς ἊΣ 

ΤῸ 1|αρέἄροι βονγῖψει εἶ, 
{με [} ρ τορι ρειεένε, 

᾿ " 2ε εἰδ 

δι: ω 

. υϊδυιίάλειι νάσμιτ αὐ σαμς5 ροττίηετς, 40 λάδμηι Ρίοῦο- 
᾿ πιῆ ἡ, Ῥοιος ταῦλξ νέγαθαις δ4 σΆπο9 διϊαι ἃ Ροτοοβ το- 
ἐεύτ, 4 Σαγερᾷη νξωσιν υἱ]. ΤΠ ΡΕΜΕΒΡΕΟΡΗ: : 4ιδημῖα 

ςλιιζοπι ἀρίτας ἐς ἰαςς- 
τατίοης 4μ8: ἢς δε λάταπι ππουῆοιιΣ, ὃς οδπιιπν ας φοτξοτί. 

-πσιτον πωσνσοο ον 

ΓΞ μ, οεμίο ἐγαιτὶ; ἡ 

» 4μοπλυάο, ἀϊεὶς. 

᾿ Ἡἰγβορνίθα γ «ὐτὸ ρυΐ-. 

! Ϊ 
Ι 

ἔ- 

͵ 

Ρεγυϊζλςος. Ἐ- 
λυ βοῖη μοίξες " 
ἐμάϊβιν οίως 

Ριςάιολύοις. ἡ 

7 ἑ Ῥεῖ φ' ἀαϑιιην γο διόςος ςοιῖηλ 
δ δ: φιραυῆε, (ρ' ὑννρδαςτολιν οπνηίδας πα. 
εἶσι βοΐ ατο, Ὁ» ἀρονγίόμιν 

ἦ ]Ιηξττ,αι, 
1ῖς. ροτβιζίαπι, 

Αγ. 11.χᾷ 0 
ζμς.11,9. 

«Ἰἄμ». χ4. 1}. ὁ" 
ι6.13. 
δε, ἅ, 

ἢέως τῷ Ῥαμεριγαιμιαο 

ἡΝήφηϊα {τ ρερεθη μυνείς. " 

ὃς ΑἸ] ἀοεῖς λά ἱπλπιιπλα ἢςς Δηϊήπαϊια (ςοιη ἄνα ἰεφειι μος" 
«ὐίμος ἀούροιοτς ἱπρρυντατὶς λητο Πρ τ, 
8. φι ημῖς, πᾶ. Αἴαιι ἐπέγὰ [ςγι διε, Νοη αιυιίχα 5 πιὶ- ; 

τοδὶ ἀἰχεγιεθοπιίης, Πλοπλϊας, δίς, [ητο Π ρίταν ςτρο ἀγᾶιιπι ᾿- 
ἢιμὶ ἀξτα φαΐ ρδταπε αι ρετοπά ἔχης, ὃς αὶ αιο,δι φυοτηο-. 

.ἀο ῥουτίοπεια Ετηὶ Πεὰς θροεῖ, 6. Ὁ 
9. Ναρεηη εγὴ αἰρινεῖ, ααο "ταί, 4)" ἡμ ναηι. ἡ ραττὶ- 

οἷά νοὶ ἱπεςγγοραπάι μα τὶ τατὶ οοἰμληάὶ ἰὸς ἐπε ΦἕΗ 
[ όάαιες Ναΐσατα ςομμεττίν 

φμἐεγζοττὸ πῦ σπιοπὶς, φιῖ ᾿ὶς πὖ Πε]οεὶς ἀἠπιπξειια,14ὦ 
εὐ! βαξτ ἐπίτλνοαριιτιιν, 4 Εκ νοῦς ἰνονιυ γε ἐμδὴβ ἀνϑρρούτος. 
1{{πλυϊἀξ Βοιθο ἐϊϑηες ρτογίας ἀφοργερ. ταί,» ἐβεῶνο υνιος 
ιοοζᾶ (ςπίι. Οοά διιξ δά ἀἰτυν ἀρρμεϊ]ΔτίαΠ ἤοτηο, ἰὰ ποὰ 

τρμἀ! τὶς ετίαπι αμΠατο, 47 καδενν οἱ εγαδεν νὴ δύκος, Ν εἾρας, ἃς πιοῤὸ (νι ορίποιῦ Δέτα οἷ ςχ Ηουγαογῦ ἰἀἰουίπιο, ( ἤσως 
Τυαεοβιδεὰ τον! ρατο παπορματειοίανα δρ δἀιιοτῖο ἐδού, κρ- 
τὸ τἀχας ἀυυπἦδενεγθιπι αὐ πληδιισι ριιά νετονοπτ  - 

[ΠῚ ἐτοχιιςητοτονε ἰπίτὰ τι, ) (οἀ οτταίοῖε ετἰά αἰ χιά νἱπι 
Αθεῦντὰ φάτεϊεχ σσποϊιίοης: ἀγριψῃοιζάτινς ςαἰπι αὶ οὅ.-. 

τετρτέτοπι, φαοά ταιποι νι Πιρρίενι Ἐγαίπι, αθθλλα, Ῥο- ραγατὶς, κα ἢ ίνι εἰως μεείεγίε αὐ ᾧ βανξ, ὃν ἐὰν αὐ τήσῃ αὶ ας" 
(οἰς αὐτεπντατίο δηίενιοίον ἐκάρφος Μῖς {ρμιϊβέςι βεπιιοῦ αὐεῦ αὐτον, ν αἶα νει, Ομμεν [ἰ βιηνοῥνενς βερίενὶς μαπονι, τοςα 
Ρυτίι9 αιὰπὶραίοδιπ, 30 ἐοιητχιζτίοης [οτιατα:θὰ ἐππίτάτος Ν τ, ἀἰχῖτ, δάρονη ἐο ρος. 
“ ἰίκίοενε εἰϊείαε, ϑεα λέ {εις ἐκζαλῶν, [ἃ οἶς, αὐ ρος ὐραμΐς οῦνλοι, μι ἀ το, Εταίπις, Ομ ἢ βέμς εἰν ψερίενί μά- 

«ιοῆϑ {{τ| ὅς ψιιοπιοίο τας !ΠΠοπά. ναΐραιαν ἰεδε οἰΐτορο, - ρερι: τοχδτας ἴς το νλι τονα ἀςῆοχ ἧς, 428 εἰψαρέ: 
Δὰ νούσμηι, Ζυῥίοίον εἰξτεγε. Ν ογΠποποτᾳ αιάτι ὕτηι ἐάθιι- 
τιϑρρτοδανής οὐλία Εγαῇι, ἦα ἁιμιοτα τ οπλλς τ ψαιαμν δ τ΄ 

ἀεριὶ μὴ λέϑον γλιδώσι αὐ γυύμαιὰ ) Νιομερ ἰαρέάονι βονεῖ- 
ει εἰδ ἰῇ οἵδ, μύτι λίϑον πωρέξει αὐτῷ; ΠνΑίαμ5,ιαρίάεην ἐανε- 

κἰτι5 ναεξίοης ἰσρατιν Ρεγίρίεῖεα, «λιο  τοίρομάες ψισαις ἧς γμὲ βὲ ΗΠ Ἀσροιίεῖο ραγυζαῖς ἱαιοπορβητε, ὅς φο}] {19 
εἰδοιῃ νοῦ δὲ λφηθν εἶσ πόσιν Πἢ ἀιιοτίο (ται, 
Φ [μοἱὴ [ἀμξϊ εν» {ἐ{},] τὸ ἐὐμον. οἴο τοξγὰ Εὶ αἴτια νοις, 

Υἱ οἰϊειάογεῖ, ϑαηέζιη οἰἴϊς ἀςυτεὶιι φορεῖς αιοά ἀρᾷ 
Θπκόρϑ εχ ἀτεξῃϊο ροναποίοίτιιν, νυ γαῖα, δ ἀπέδει, 1πἄπο- 
λυ νδτιπ8 χε ΠΡ ἊΝ 
ὑνρε βμέε ἂν τοῖς ποσὶν ὐὐἾΜ, Αὐ γογθιιν, τὰ ραίμίνιν πο. 1 ὧδ 
ἐητεῦ βεάει ἤιοϑ. εἱῇ ἐν ας οἱρίαν ργὸ ον, Ποδυχογιιπάποις: 
ψιδᾷ νεγισαις ποιᾶϊ Εωπημε, ἘσυνμμονΠ, πραρέντερι ιὰ αἰ 

πουλί ἀητὸ νογθιιῃ ὅθηιδώσι, οοηπτιδιοποι μας 
βάμϊο ἀανίοτοπι: φιοί ἀγεοιά! μοθυϑ τεγαηι οσσαν τὶ λυ ὰ 
ἀναγδί ῳ Οοτγ.1..17. ἔτάψις ἔγαϊάι5, ψισπν ἔμεν ἰεφυι- 
τι. εξ νεμμαμαι ποιά πὶ οἴῃ, δὲ μὴ ἱπιεγσομληο" 

4 [ἐρέται πὸ ἀγα αν, ΦΠοδ- κο πω ἀὐιουθίμηι Πυτη τ, Ὑουθιμαν ἀυτοιῃ χλυδεδόναι, ΠῚ μτς- 
εἰ(ἃ (πταςταε υἱδ ρει ρο[εἰσιλῖν δὴ τγἀδιρίοιγοιν ἴῃ πλπμνδνδε 
ΔΙ τ» αὐφήληι σἴλλια ἀσιαξ αὐ ληι σειρέχοιν, ἐδ εἰς ροεείχς. 
κονενένι μΐμι,, 

Κὺ 

͵ 

ΜΕ . 
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ον 
Ϊ 



τς δον ͵ ᾿ .-ν : : τα ᾿ ̓ - ἰῷ " ᾿ Ε ΓῚ ᾿ : ον Ἀν 

ΞΕΟΥΝΌΝΜ ΜΑΥΤΉΗΛΕΨΥΜ. ρ»͵᾿ὰ 
ταὔδυν δ γεγριιτι, ἢ οἰνηεσεοο, φισὰ εἢ τἰδίρααπι, νειν ἰονην!αῃιοάρεν ἴς (ἀείν ἑπιο! ἢ ἵτιγ, ποις ἰπ διζεὶς ςοἀϊοὶ. . ἃ εϑ 

5 ᾿ ἜΝ ᾿ 

Οἱ. ὙΠ6 ΕΥαΝ ΟΕ... . 
ἐπτογρτγος ΡΟ Ομἐ ἐν οαὶῃ εἰ, άὶς, ἐρ(εἐρεραδίειν νέζηνμε δ. ἰνηβρθσαιις με ΒΥΓΆ ῬΆΓΑΡΠ γα Ἰςρίτωτ, ᾿ . ΝΕ 

μ- τὰ Ἐπ τ τι πὶ τὶ ὥδω : τω Ἵ 

Πολλοὶ ἐρφυσί μρι ἐν ὠκοίνῃ τῇ ἡμά-} 12} Μιιτί ἀΐεις πὶ ἀἰς {10,18 Δρμίεὶ ἀΐνονιε πη ἐπ 

δὶ νοι ἐξίτυνν αυἱ ἱπιργοδὶ ε- τὶ δὲ ἐγξο ὑρορβ 

Οἰενποί. ᾿ἀοφὰ θοπα ἄοτε ᾿ἰδε)] "41 Ἐρμθεε ϑονα ἀκια ἀα- 
« ὃ: ἷ ι ἌΝ γε μἰ 44 νεβνῖς, φρανίο 

τ» νο[τὶ δ, αὐδινῖο πη ρ1: Ῥῃζον ηέχς Ῥμῶν ἤν, 4" 

᾿ Εἰ οιὦ ὑμεῖς» πονηρ9ὶ ὁ 

“1. .ἡ ῃ “0 εν: ΓΝ ’ ᾿ 3 ᾿ . ζ .1] 11 ἴω ἘΞ Ὅρσε 114 1... . τ ν 

ἡ δήτε κὐόρρόρα δῤῥόρ δέ {||  νείτει, φυὶ οἴξίη οα}18» ἀλθιι]. || ριαὶὴ ἐβ,ἀεδίξϑοηα πὴ ἐ ᾿ρᾳνΚύραν Κύρμε, αὶ τῷσ φ' ὃν όκατι πρρι- Βοιηί τς Ποιηίηο;, πόμιιο ρον μι ἀπ αβοῖ ὌΝ τὰ 

Τοὐ᾿ὰ φανοῖς δῶσ οι. α,)γαϑεὶ τοῖς δ] ἸΒοδα ἐἷδ αὶ φειϊοτίης αὐϑρίοῦ. ᾿ [πρπεῖϑιν μὴ "Ἔ φήϊσειμϑμ, γὰ τῷ σᾳ ὀγόμιρετι δαιμύ- ποπῖς Εὐαν ἐντὶ Λετδαϊηπι, ὅζ ἈΕΗΟΜΑΣ ἡαμῳ μον ια “- ἐδ οὶ 
ἐλυλεξε λιν. Πωύτοι οὐυδ ὅσα αὐ ϑέλητε ἵνα τοιῳ.] 1) ἸΩυξουπηιᾷν τρίτον νοἷυςτιε5} 12] Ορινία ἐζζο ἀμέσμπᾳ για Φῥεξάλομἃ ἡ ἐπῆν δ᾽ ὀνά σα ἴπ ποπὶ ὐθῳ ἀατιοηᾶ οἷεςῖ-[ ἰπρήνειμο ἀδριομ α εἰσει. ᾿ ἐξ 
ἐὐλνε ννκιῆς νὴ ὑκὼ ἱ αὖὐϑ ὕγω χὰ ὑμεῖς ποι νι ἔλοίδος νολὶβ ποιγίηςεν ἰτὰ δι]. {5 ΔΑΓ ἈΡ Χριάδεγο- ; Ὁ» ΚΟΠΤ ἐμά "η5»ὅς ρέχ ποιπεη τὐχηὶ τμἶταν] πῆρ. Φ ἐπ μοπεῖμε μεο ἜΝ σιν ὑμῖν οἱ ἀϑοφποι, ουτῶ γα υμθις πῶ} τς εἰκῆ δαῖτ ἐπ 1. ἐξ δοπεῤινφέ ν ἐπα δ νοῦ «γάρ! Ἄλας εποιἡσοιμδμ; ' ὑγιίτῃζοβ ρα ἀἰπηϑὲ γἱτῖνεφε ἡπωΐ!αν ζεοίηνινοῦ 

ες ΡΟ ὅτῳ αὐτοῖς. δ γάρ ἔριν ὁ νόμος χα οἷ νο8 [βεῖις εἰεεϊδῖα φηΐμη εἰν πεχ]ς με ἅλω, ἐμά! ετον πον πΝ 1 {[{ Τὐπολυτοιι, " ρτοῆτοθοσ οἷς, χε, δε ἐμὲ ωημοίοτ Ἴγ ᾿ : ΩΣ: .4 δὲ Ῥτορξηεοῖξ. : “εκ (Ὁ Ῥτορίεῖας ἫΝ ἜΣ: , τὴφῊο,. ἥδιυν" ᾿ ἰ ΟΠΙρσΟΥ εἰς, [25 1 ᾿ ἐλ  μν, ᾿ ὶ ̓ 

ἵν ε9 ταν: ἐρῶν, τ τ Ὁ) " ἥ ἐρϑθα ρεζ δηθυΐίαην Ροΐ- . | Ἵπῖταις βὲν ΠΣ Και τοῦτ ομϑλογήστω αὐτοῖς ἌΔΩ σὸς 21 ἡ (οὶ πατῇ ΠΟ νο5. [20- ΦΡΥΣ ΙΗ δον μβωμω ἜΣ 
πμηαα.. - ἘΕἰσελῆφτε δᾳ τῆς ςινῆς πύλης" ὅτι} 13 ἤτᾶπι: ΣΥΝ πβν δος εἰς ροτῖα δι] ᾿Ἠβοίαπο : φμίαίαια βοτια, ποτε ἔγνων υκιας δποχωρώτᾳ ἀπ ἐμοῦ} [ἐεάϊτς ἃ πις “4μὶ σρόζδαι ἀκτίς [6 “κ᾽ ορέναιοιϊηὶ ἐπέφοϊεα- ΤΣ Σ Η͂ν ᾿ ὁσ ραπο4 ἷκε ᾿ 

Ἡράἀτϊοία νία αυα αθάυοὶτ το ἐχι-- φ «ἡ ἀμ ἐδ ικα 

ται» τηυϊτίψυς (α τ΄ 40 Ἰηῖγο- [ γρμέρρ {μπὲ 4ηὲ ἐρνέτηρ 

“Ἐχοπιρίιπι νἱτ Ά ὑηαῦ ἡ σπὶ δ δρύ Ἷ ὁδὸς ἡ 
ες (ἄς Δ0Ὶ ροίοην πλατεῖα ἡ πυλὴ; σ᾽ δὐρύχωφος ἜΕΡΟ 

᾽ ᾿ Ὶ ΟΝ ᾿ Η τ . 

οἱ ἐργαζουϑνοι τίω. αὐομίαν. - στ πα 1[α1. ἐρηι, . ὴ 
Ν ᾽ Ἵ πον ον “ον 

ἄσηι λῃπιίοτα- ὠπρσουσα εἰς «ἴω ὠπώλριαν, Καὶ πολλοὶ Πῶς ουμῦ ὅςτις ἀκουφ μου τουὶ λόσρις τὴ [υιίαυὲς τρίταν ὐιάϊτ εχ πῖς 141 θεὶς ἐγχῦ φαιὶ αινάϊε Ἰιμοι6.47. Ι ᾿ 
: ᾿ ., ὕοτα ρίδτας γ- ἄϊμς. ἘΣ τὴ τλῖται ς ΕΈΕΡΙ ΡΣ ν ἀν 6}. {{πιπιοπὸς {πὴ 5» ὃς οος ργαῆαι, 1 ὑαηπεαλεο, τσ ξεῖν ςκμδο με Δ! 

εἰσιν οἱ οἰσθρχόμϑμοι δὲ πυης: ἜΑ ον εὔητροῦ ἐλη, κις ΑΝ Ῥεν ἐἀρο ἘΣ γν Τυυτοί; ἰ,᾽] ἕδρας ἐυηθίοι κα μέ αΥΤΟ την τος ΝΕΙ͂ ἭΠΩ ἀἰαι] ; Ἐν μδν ἐφ ΟΝ, ἐξα. ἐἰερδυς ! 
. . ζ“ἰ; Ν ε Ἶ Ι Ν 2. - κ᾿ ἷ ἐν ᾿ Α ἣ- ᾿ ὙἘΩ 

. ᾧξη τενὴ ἡ πύλη, κα ταθλιμλῦψν Ω “; ΠῚ ἐν τα Ἢ δες 16’ «νέα νία ἐξ ψμα ἠν- αὐόδῖρα φρονίμῳ, ὅτις ὠκοοόμησε τίω οἱ- τύχα! ςἀϊβοαιῖς ἀοιμαια {πάτα} ἢ ὌΝ νὰ μϑὴ ὌΣΎΡΙΝ μὐϊδυ το τς ἐς ἦ Υ ς ᾿ Ω ᾿ λ νι, 2 Ν τᾶ 1 ᾧἃυ ι χὴ “ “ιν ΄ . ΜΡ, ΜΡ ᾿ ἝΝ ᾿ ἢ ᾿ὰμβε ᾿ κὲ ἍῊΝ 2 ΥΩ) ᾿ 

δὸς ἡ ἀπτύρουσει εἰς τίωυ ζωίω, κα Ολίκὶ ἢ τη ἂν ΠΝ ηΐ αυὴ ἱπυσπίληι | ΑΙ ΔΙ στε, τὴ μμεδιημᾳ ̓ χίαν αὐτῷ δὶ τίω πέτραν" {προς ρεῖγαιο:. ᾿ Ν Ξ ᾿ εκ ᾿ ἢ Ἢ ' ( “εἰ 412]. ἡ , ᾿ λΝ ς ΠΝ ὗ : ᾿ Ἶ Η ᾿ 5 »ριεἰσὴν οἱ ἀείσιοντες αὐτίω. ρδοον »0 Ὁ Π΄ κα κατίδηἠβεχὶρἦλϑον οἴποναι. 51 ἰθεριαὶα αὐτῶι “τωίπεδυν, ὃς τη ἡ, Αβοάὰ δία ςς ὁ ἷ ᾿ : ΨΈΚΌΧΚΚΒΕΝΥ ς ἐπ ᾿ ᾿ ᾿ [ ἴ ζ ΔΝ ς ς »} λ Ἢ ᾿ ( ἱ ! ; ᾿ ἜΝ : 55. ἘΑΞΝ ὐμίχραν Πῤρσέχωτε Ἀλτὸ ἣ ψαύσοιυροφι δι, Ὃ ξάρλνεις νετὸ γόδιδ ὰ Ρἴοι- ΠΑΝ ἀπο ἐν » μοὶ, κὴ ἔπνουσαν οἱ αὐὲμοι, Ἀφ “οοσύ- νοπόγιης ἤαγηῖμα, ἧς Βαπογαμε!, βαμονΐάε νερεί, ζγ. ἔγεμεν 
5 ΠῚ, φιοτᾶ ’ , ΠΑ - . : β τ δ Μὰ δ μ “ Ἔ,ω Ωρ; γ ὦ ᾽ ἼΔΕΙ πστάν 116 . “ἢ 

' ἐὐϑοϑ εἰδϑς ΕΝ Ἐϊα οἵτινες ἔρχονται φϑος ὑκῶς ψΨ ὥφῴυμα- ᾽ «ἀορτορετὶ9 : ᾳυι νει: Σ 44}, αἼ]Ρὼ ἀμ με “Ὡ ἼΤΟΌΥ Τῇ ΟΠ ἀρμόρυ 10 ὅν ἔπεσε. τ. τ "᾿ μα οϑήτν Κων νῶν ὑρῶ ΙΝ οἰ ύνε ἢ Ε 

ϑϑτίηα ὃζ εν "Δ, . ; 4 α-.- νὸς σῇ τἀ οητις. Οὐμυ τ, ἐμενμ δμς ἀμί ἔμ ΐω Ν᾽ ἐ ᾿ Ἀ 5 ΟΠ, ἡ ᾿ κα νι 
ἐμάς σι ανφρβ εἸὐϑν ἐπα δ εν Οὐ ὑκὶ τι τς 64 ᾿ἰητηαίοοις ἴμης Ἰυρὶ ταραν } {{φρι γάράιες : ἐπι Π ΠΠΠΟΣ ἀν μὲ . {Πισγαγτίαροτ ροττᾶμ. ᾿ , 7ρίσκεναι [νβεν βεῖναπεν τε Ι 
ἷ . : ζῶ ᾿ ; ᾿ ᾿ ὐο ει 5. Ἶ , ᾿ ; ἐν Ἴσον . ἜΝ : . : παϑας. ᾽ Ἂ 7 ΣΙ τἶ τος ΩΝ. Ἶ Ἰκή μόνην Καὶ πὰς ὁ ὠκούων μου τοι λόσροις τού-16 Ἐπ συϊηϊς διιάϊς εχ πῖς ἢὸς 26 ᾿ οἷ. αμὸ αμάϊεος , ᾿ αὖ ωσῷ Σ Ὁ τα νὰ ος ὦ καὶ σποίεοει!ς ἐοσ 1 ς ΝᾺ Ἀρο νἀ Ὁ το τε ͵ ,«' ἐῶ ᾿ ν ἦ , ι 

. , Ἀπὸ τ᾽ καρπῶν αὐ} ὅδιηνωσεῶ Α Εἰιδίῖρῳς φογινη ἀρηοίςε- } τό νῦ ονηρ ἐε (βίον ναι κα πρῖς, χαὶ μὴ ποιῶν αὐτοιὰ, ὁμοιωθήσεται [{ξτηιοῃοῷ, ὃς ἐοῦ ποῖ ρυαίξατοαί.). [δε ἡνίας, φῦ με πο θ4,.,.4. δρ τοῖς. μη συλλεγουσιν πο οὐἰὐαγϑων “ἰς ὀῦξε ΠΝ αὶ οοἰσυαι ΟΧ ρι- [δ ινιομββων εὐδ᾽οὶ ἁιωρῴῳ, ὅςτις ᾧπκοσδέμησῷ το οἶκί-: Ππμ]αρ ΓΙΓΎΓΟ [τι ςμὶ δα ῖῃ- βμίιο, τ εδδεθης ΝΣ : ΄ ' ᾿ 
ν᾿ φαφυλίω, ἡ ὅστο Φιξόλων συκα;. {πεῖς ναλυινλαῖ οχ ἐγ θυ} ς Βουδὺ ἊΝ τε αὐδον δον ἐφ αὐτὸ ὉΠ τίοὼ ἄμμον" - τπτὶ οι ἴμαιῃ {ΡῈ Γ ἀτοπαιη:. [νὴ [μαηι πρὲν αὐδηαρς ' π 

ἦς 2: ἐξῇ ἢ ἥν 2 ᾿ ᾿ ξ ᾿ Ὑἶδ᾿ εν , ᾿ ν τ Ν - ἢ ὃ 
᾿ " Οὕτω σὰν οδνδιοὺν ἀγωϑὺν καρποιῤ) .7}. Κὰ οππηὶς αὐὔοῦ δὸπα ἔοι 17 ἊΝ δι μονα 'π Καὶ χων δὴν Οροοη αὶ ἠλθόξοϊ ηρηδ Πρ Ὡς ἐτῆον ἜΠΗ ΡΑΜα ἅ.17 ἘΠ τι ει Ρμνέαῳ κἀν . ᾿ ΓΘ ΝΝΝ λ ! - ἃ ἰς Λαϊοιη δΓ- ὰ ἀρ δὶ ᾿ {δα 9.1, π|57 νόμοι ΠῈ1η114.ν ὧ Πα ογα παῖ ΔΥΜΕΥΗΜ ΜΠ," 4.) 9 ι. ; 

πὐλ - τθλὰ Ῥαλρις ποιεῖ το ΘΟ δένδρον καρ ΦοῸ μρὸ ρος Ἰρησως ᾿ ἐρῶ πλὴν Κῶ: ἴδ , μοὶ νοῦ σειν οἱ αὔεμοι,χαὶ ποερσέκο-ἱ νοητὶ, ὃς “πη γερεγμης μὰ ἀοηϊ [|| πὲ ἐξα: Φ' ἐν: ᾿ " 
᾿ ᾿ χΌΙΕΙ. , 5 95 βΟΓΕΙ͂Σ ΑΜ ΕΜῚ 47- ἦς Μ φι  φΡρ ΥΩ 4 ε ᾿ ΉΨΗ ἡ ΜΕΝ Π} [ὉΡΕΡΗΜῈ ἐπ ἀοητρρη ἰ  αρα: ἐν ἢ 

᾿ς ἢ 7 ὑμονμῃ δίνδ' οὐ δὲ Μ᾿ Νόοα ροτεῖξ διθογν δοηᾶ ἔγω- ἢ 18 [ δον νονανιαίοι βμέμ μι 6 ἘΞ ψω ΤΟΙΣ ΠΡ χαὶ ἔπέσθ γ. χα] ἰω ἡ] ΕΠΠλιπιδί σροίαἰτ, ὅς βαὶς ἡ σαίας ἐ- Φ' οὐὐτάϊε, σ᾽ βΐε γί ΝΞ 
." Ὑκιφος, οἷς δὲ ου ἐευῶται ὸ Ψ ον “8; ν καρ} ἄζυς πιαῖος δέδγο, Ἴῃε4ὰς ΔΌοσ' Ἂ ἘΠ ΤΙ ἀγϑον πιαίαὐο “]ῶσις αὐτῆς μυεγελη. : . 105 τῇΔρ15. ΠΙΙ͂Ν Ῥάρηνα, ἐάν Ὅς ἜΝΙ 

εὐ ντο λδοὶ ᾿ δ Ν ᾿ ᾿ Νὰ 4(εγξ. ὦ ς "ὡς ἢ ῈἙ Ἵ ἍΝ ΥΩ ᾿ 1.1... Ἂ- μα με τυ πρὶς πονήρϑυς ἡΤΟΙΕῖν», 86)ὲ σινόνοον σὰ-} ἢ α]α ̓ ῴδευς θοπος εἄετε. “τ αὐ ὴ ῥιῷ ΜΝ ᾿ Καὶ ἐγῆύετο ὅτο συωοτέλεσον ὁ Γησος  «ἱ ζει οἵδ ἀὐτοπα, αασπι βπ 0} χ8}᾽ δὲ λάμπ εβ, φανην στη τ ΚΣΤ; 
ὌΝ ὸ οι ' Ἂγ Ὀ ἔξει ᾿ Ἶ ῳ τ ν ἢ (οτ [οἴτεσ, (ογηλομιος {πο 5, γε “ρον. φη ηπννραῆξε. Πόβεν γεν. δόσιν δ εἰ κ᾿ ὄν ἤθῈϑν ΚΩρΊΤΟΙς καλρίᾳσπτοι πεν, εἶ Π ὐξευπαιις ἀγθοῦ ποι [Εγτ 19 (είν βινξξμινο δοηιμθηγεα- τοὺς λθλοὺς τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ἄ.Ϊ 4] ἀξετ ΟΑ Γορ τ ἢ ΓΤ οἰ τρ ἐ αι, μη  ἀϊορννανν «ὐν, «Εἰ . το ᾿ 

οἷν διρνὴ το, ᾿ Παν οένδιορν μή ποιοῦ καρπὸν Κῶ-- 1:9} ῥιιυπ θόμποπ, χει ἀϊτησ, ὅκῃ οἱάἀϊεὴτ, κ᾽ ἐν ἐσηερεγηῆεν ἀλοιδηὴ τῇ οδαχῇ ἀντέ: : " ἾΝ ΟΓᾺΣ τασγρα ἁπροῖ οὐλμά ειγίχα μων «ἰοέξνώνα ἐς, δ ; ἬΝ 

ες τς δλὸν ὠκοῤήγεγαι, τὴ εἰς πῦρ βαλλετάι. .. λ΄. ἸΙβῃεπη ςομηοίτυτο, ᾿ς ΤΠ ρην, ' , ; Τίρῇας, | ἔπ Ὁ ἘΣ 
Ν . ᾿ { ᾿ τΑ τ “΄ᾳ». ἷ ᾿ : Ῥ 2᾽΄. ΔΝόηπε,ν ῬΑττίουα αι) ργορτὶς τ ἀξολῆς ἐμὰς ᾿ , Ι 

᾿ Γ , ἀς- εἴἶκ νοῦν ἱ ἱ Κλ μὴ ᾿) ἜΝ 
Ἵ ἢ ᾿ Ἵ [-Ὶ ΠΣ Ὶ ᾽ 

"ἢ Παηϊτα ατογάσ αι ταπλόη δτξγτορβάμτι νίςς βιηιμτιτ:αοά οχ. ἀνὰ τ υαδμμον, δι κ ὶ βρι ρα ὐ  ἐφήφμοο νῷ πῆ εν 

Αἴας γὲ σὺ Μ᾽ καρπῶν αὐλὴμ' ὅχι-} “ν ΝΕρε. ἰρίτυν ἐκ Πα δίθυς 10] ἀρὴν ἐν βνεμδι 
. ᾿ ΘΟΥΘΉ1 Ἑοσηο [τες ε05. 

! ἘΑΘΝΡ ἢ ι νου Πὴ Δρηοίςς 8. ἐ 08. ὡ [ ; αἰεὶ 

; ογωσε)ῃ αὐτοίς. ’ δ᾽ “ ἈΤῸ5. οὔμμς αν ἀσὲ 
β 

πὸ ΤῸ τε ᾿ μὐης δπδι βυνος ταν με ἀδᾳ ὐξὶ {τος Δεςγθ (οὶ ἜΡΟΙ]οηῶς Ομ 6 : ; ὌΝ 
οὐ βόα ἘΝ ὦ ἩΝόπαι ἡ(ψυὶς ἀϊοῖτ αἱδι, 0 7 1 πηγὴ» Τοοιιΐηθ Τοθιέλα, ρα Ωγ αϑυναν  αντα ἡγε ἐκ ἀυαπὶ αὔτη γο νο-.,͵, ΔΑΡΩΪα, " ΠΡ Φ ΡΑ ΜΙΝ Σ Δ5. μην ἀνήσλοιν 

᾿ που Ῥ- 5} : Αἰηδ, ἢ ΤΣ ᾽ ἐ : ν Ω «Ὁ. 4 ΠΕΌΓσΟΒΚ ἃ (αν ἡ ἐ Φ : ρει κε συν ᾿ ᾿ς ᾿ Οὐ πας ὃ λέγων μρηΚυθίε Κυφμε,ρισε- ἴω αἴης Ποιόν ἱητγοι δι η το-]. ἐμεγαθρ ἐδ γόφμιτι ταἶο- ἜΕΥ ἘΝ τη σύ τὰν εὐναῦ γλτϑ ἰοζο Αρυ Ηεὺ ατῷ 5 νομέαν ἰὰ εἰ, οι ῖθιις (ςεἰοτί σαν δι βυφίεἱϊο ἀρῶ μοπιίς , ι ἄμε. γαῖ, Ὁ λα σεται. εἰς τίω βασιλείαν μ᾽ οὐρι - ἘΡΓΡΝ ἡ οὐϊόραμε , [4 Ὁ 4υΐ (εὶτὶ γι: μ φἰπ δ ναίων : πρθεη ἐρρ ἀϑ τς πα, : Τἰρεὶμ θη αὐν τ τα τ δ ἐρευολθμο ον 10 ΠΤ, ΤῊΝ ΤΡ Ὴ ΘΓ ροθαίε “μεη1 ἃς αἰΐ νος ὃ , 
ν ἘΝειἐμηνεν: γῶν, ἀλλ ὃ σΓοΙὼν τὸ ϑύληῤλα “5. ἧς “ᾳυοα νυ Ράτεῦ πο 4011 (4}. καῖ ἐπ ἐπε ἰμεν νᾶ πο ἴῃ νος ἀϊσοπάϊ ρφηοῖς : αυοά ἐἀοίγοο Ὑιΐρατα ὀχρτεῖν ν ἩΕ νι ἐν βανὸν Ὄτθμ αν πε δι ἰερ οι ππειλίδωι Ἷ 

ἷ "΄ . : ᾿ Ἢ " . ΕΞ ΑῸ ἀπ " δι ἢ , ς Β ᾿ οἰ Ν ἄμαμ. . " ππ Σ μὸν τῷ ὧν ἐρᾳνοῖς. ὅς θυ τὴν ἃ Ἰς δ " ΒΑΡ ΟΣ πὐη!:: : ἀρ γα ἀκ να τ  υγ τον μεν ἘΝ ΠΗ ἐν ̓ ρα τὸ δεροο τον ἰξυμειτ; ψιΐδινν οδη 4.8. σρροήμοτει ἱ ΩΝ, ρου τάσις : , ΠΕΣ ΤπρῚ ἘΝ ΑΝΘΟΣῚ ἈΦ νὴ δε τον διε οὶ σαι ᾶς, Παιπὶ τῸ ἢατ εχ Ὀςο ποι ρεσολητεσίχαιπι αἰοαιΐῃ ἐδάρπι τεβει 5. ὔ ἢ 
; » Ἦ 38οπα ἄρνα, δίματα ἀγϑώ,  υἱρ δον ἐλεάν αιἱι ροξοτῖο. ᾿ς. τς γὲ φαγᾶς τ᾽ ἐεία, ὃι κανάον, νοι ἀε εεἶκ., “4 νέην» φρζά- «υἱ. δἰρηίῆοις δἰ σας ΚΉΑῚ ἐν λον ον πρλρ ἐῶν γεὶ ΒΕΙΉΟ πι 1 ᾿ς ν τὰ φυὶ ἀρλτας μὰ βοὴ μάθοις; ὃς ἴμης ἢςς ἀἐ" ᾿ 

α ἢ ψ. “τε νοοξ πολ θη ὀχρυαράης, ντ ἔλτιβ ἢ νοτθο ὠνδόναι ἐχρτοῖ- “τῶν. γιοϊακιέ νοῦαζ Οἰεϑγ:παρ(αετὸ 3 ὃς ἐται!ά!ς ἡςίηο; σἰττατοπι, ΦιΔπὶ τοβατας φυϊαὶς Ὀσῆπι ἄρροῖίας οὐῳ δι πρύνι γερὰ Ῥέτιτα ἐχΡ ἀνθ 9. ῬΑ τσ αι ἀιεζηι ναϊμετα- ,) Ὁ ςς Ν 
᾿ ᾿: ἴλπι. δεὰ ἡσῇ ἀοπδιιν αὐϊοδιὶᾷ ἀατυτρδιβρυὰ σγταμτι ἰπῦοτ. Βοημης5,ιιαὶς9. {πὶ (ς οἴότοτο μαίτα (πιιλάης, ὃς (παῖ, πἰή, Δαιμόγία οἴε ἴῃ Ἠς ἔλςειν Πρεῖς γος γένναν πο ΓΙ, κρΟΠῚ πείντερ, Οπιμθς, ἃ γεῖοτς ἱπίογρτεις ςχρύς Πλπὶ, ἰα ἀθο. Δ. δ΄ ἃ : 

τς φίςίοπι νἔγτυμαιις ρουίτυν, ΟΠ ᾿ς ραβδιπε (μοι ἀκ αάν εἴτες ἐκ αιηθι!8 οἸ τη αἸρποίοε απ. . πὶ (τὴς ἀρτορμαπίς ρτο ἀἰς ὁ τὶ ὃς Βα! ΝΣ ἐρλϑυς δια ταρείμη νοῦ Ἐἰς σοάίοῖθιις Ἰμμοηὶ, Ὡς Ἰρίο νεγὸ σομηΐιι ς "5 53 
13 Ομ ἐπινοεή, οἱ εἰσυρχομήνοιῳ, ϑοταα σχοπιρίαγία τὰ ς Ῥγορεῖς,, ἀπηοτίριις κι βε ὦ τὰ ἦν μχαν᾿ τ μΆ μη ο Σ αἰης Θεχοὰ δ νρε Ἢ μεν ἡϑε και μοποείποοτ ΤῊΝ ἢ Ὁ πρ. ΤΥ ἀνομίας Ψιἀς τΠολη.. 60 . ᾿ : , 

, πασοοι οἱ ἐμμνοι; ΕΠ ἐποφόμητιν οἱ σγδάϊμησιν. ταὶ οὶ, ( νο ποάϊο Μομᾶς ἱ θὲ Ἐδοπιίταν νἱάοτὶ νοἰςαπι πιο εὙ με (ιρίσπτον ἀρρρίϊον ὶ οο έν ΗΝ Σ ἐψοδονν 34. «Ἰβιιηϊαξρο,μμιριοῖσον.ἰ ςοτηρλταθο, νυν, αβεντε  αὐίνμν, ' 

ᾷ, 14. (μα ἀὐκηδε εβιυὧτι φενή: (αραιιάϊταν ζ»οἴτ, νοτας π- την τανίτας ϑιὰς Ηφ 11, Ἶ 4) πνηέοιμν ἔφωϑεν γτὸ ἐν» ο΄ πίονα ςοττὰ πλϊγὸ ςοπρτιοοτα οἰμαὶ ΒΙζονία Σηκιῆς ἘΡΑΝΡΟ ἰὰ οἱ ὁμοιωϑήσνναμ: {μι οἵα (στείρα ἰορίππιῖ ἴα νπὸ νεῖογα 
, μεερε εν μὰα ἀμξὸ 4. Ἰΐλφης οχἐπέτας Εγαί, οαπι Ἰορ ς ὡς ϑιρίουρ ναἱγὸ ἀϊολίπιιε ραν ἀειαην, ““-: ἐνὸς Βοιὶ ὅς πριν 4} ἰγέμρορ, διωυέμιις.Λὰ νοτίδα τι, με β τω «χεπιρίατί, 4 δγνἀενε,φρρήμῳι αὶ, ἀρ βρέ ανεξ ἐπτάτα δὲς. τ 

ᾳ εν ἰη χιῖσησοῃ ἀμδί εἶ φιύπ (ΑἸ ατιτ. δἰφυίἀξ ἐπ νετιμες.  ἀ7, Ριμτὸςγ σᾶαρργ.14 οἱξ υἱείοίλε Ρό[οἰς οτίαιτν ΟΠ’. ὁ 6 Ηος τυζόπι ποπηῆεις; ἐκ Ἠοθιροτιην ἰάϊοτήιηο, ; ΠΊΔΣΣ λο. κι ἡΘηδν γΟΓΓΩΜῺΣ δαροτορἰατσγάσπι (ομίτατς. 
“σράϊςι.!}ςβἰτα}5 τί ουν,, ἰάιιο ΤΙ ςορμγ λέξον Κι οπιλοιι5 ἰη τὸ ἕπινεὶ τϑδγοιάλπι αἰ πο ύαι γέθοη ἀρλῖ Οληειι ἀδα-, : ; [Γ(νεδιιγο Ἵ ἀϊοιμητ) ἃ ςοηίσαμιοπεὶ ἰῃες Πχμπτης 41 10 24 Ν᾿ ἐπιδιεγν βερχή αὐ βρέχειν,ημοά Ἀἰρατς Πρη!ῆςαι, πα , 

" τεγρτοιατατ φῇ γάττιου!α τί ἢὰ λάἀπητδηξί5, δὲ ἐτὰ {ογίρταπι ρον βαρϑεϊοίιν ποπιαϊ οι, [ςά αἱ ἀτσογοβ ταξεταπι (οηΡ, Ῥῖςῖοῦ πατίγαΣ ουάίηςαι Εἰ, Πτ οὶ ἘΝ ἡ πρρδω τὶ το αἱ ἐοπὲ ροπίταν ΡΓῸ ὑῶν Πιρτὰ Σ. 47,8: Κα ς.17.29. νιάς βωχιὶ "" 
. οἴδειβαξζα,, ηνοῦ τ ἐν λρα, ιιὰπι ει δΔαρατα: δι ΕΣ αἱφοιί [νεσιοίας, ἰρῖι5 νογὸ σάγ16 νλτλιας Συληρν τοϊαπταγ, Εὐν)δισταϑιωέμεων γοοις Ῥαμΐα. ἘΝ νοὶ κατ ἰ ΡΓΟ νετοο γε νεττογῆτ τοι Ρ΄, 68,10, δὲ τον. 32:4υὰ Ηεῦταὶ χὰ : 

τεύργον μάθοι ΜῸ [ικα], ΝΝοη ἀέζμης εἰἰᾷ ἐούϊοοϑ ἱμακίηἱ φιιὶ ἔρις ἀοιπιιήν ρει ἀϊ8 ἀρραῦσι, 8 Δαιίμο 19 α᾽ ἐγιϑιν ' Οὐρία Ἰφίτου διωμάμεις ῥΓὸ οτος ἩΔΩ; :: Ἡε σα μνε Ἂ δοτΑΠ ποιμίης ἼΌΤ Δ14|47] νοζλητεᾳυοί (ςυμτας οἵδ οὐ ζ . 

᾿ς τρί Ομλμε ἢ ειοτ μοηΐαε τι διατί Π10.,ἀς ρεσςαῖο-. ὁ ἀἰνήγυσον Ἰδὲ ρχό Μαΐο ρομὶ ἤμς νἱεϊοίο, ἤν ᾿ Ροιοπις) ἐἤκειν οχεΔοιεϊϊηαείίς, ἤσας εἰα]υ ΠΡ ΑΡΟΝ 2 ἜΡΙΣ ἰπτογρες: δ {ΗΝ μή νίφεται νος Ἰῦτο ἢραἰβοατί ᾿ ὅν γαπὶ το τη ίσδο,ρ.4. ἰτάη5 δας Ἰοσμμ, ἰῃ ρτίοτε νον Γ]ς- τας ΓΆΡ Βμπΐ {νε οδίστιιας ἀοξλϊβίπιας Μεεροπιϑ ἀπίμοχ!- . Ἀροϊοροτίεθ ρο[ενίοτο, νδὶ ρὶς ἀοδίιποης ΠΩ ὁ (κά ἀδι ἐν : ἤνδηβαῦ Ρἰδαϊαν[οά νος οπιξο,δὶ Ῥτοος οἷα, ψιά τεγτατῇ ΠΣ 
ἰς μὰτα Ἰλτλ πῃ ἡ νοτὸ Οὐ ὰπη ἀπριτι. Ερο γοοορτὰ ἰς- «οπ δαπέγίς ἐπ γαάϊος ΦΝΘ {δκαίί.}}) Ρνό ΡῈ [γα}] ἔρρεν- ᾿ μφηχμε, {δ ἀῆπννν ἐπινίσα δ να εν εήπμιέ δος ῥυαβί- ΘΟ ΠΟΘ 65 [μίαν δι ΠοΙτς ρος τίν ὉΨῚ [Οο τ εη] . 

,  λιοπέ {πην (δαυγατιθν αυληι «τὰ Πησετίογοίη οἷϊα αιἰιετοτ, ἤιρρας ΨΝΔ (ὑεείει», 7 ντ ὅγτιι8 Ἰαζογρτος ργο σμωρὴ ἌΩΣ 
: φοινέδα, νιϑλιμμάβν,λὰ νοτθη, ΠΡεαττοο οηίηι σοπφτείίο- ΜΨΌΣ [ὑε να ὃς τὰ ατίδληι ναὸ ΝΟΧ ἀροὶρίταήμ ὁ }. 

τς ἤπατ ἀγέξίοτγεβ,πεαμὶν ἐοτιὰ τοτριμμάμίω, ἰά οἵδ ἐτίαιη ἀϊ 8, ἡ’ τ “ῃν 
γαιρτιδοὰ μὰ { πθλιμμλέω νίαπι ἀϊχίε ἴνῳνα ρεαάέρυκονδ 10. 18 Δφεφιο ανύον, ἐδὲ δένφφρνεῖῃι φιάλην νοτεῖς ὁχο πὶ" 
φάσιν υηυϊτϊτυιάίας, [δ πημ!ης ἀνιπιαϊα γεφἠμιπτατι δῖος. τὶ ἰορίτυτ ὑδὲ πείλιν ϑύνδιρρν.λὰ οἰξγιιοαιας τυγίμς, νεῖ βοαχιοοότι, 

ἩοιμοΥ, ἴσπετον ὄυβρεν λρρεῖας. 47,» 
τ γφροσεπασον τῇ οἰκίαν 1], ἃς γα, γηγμένμης ἐμ ἀα. Ψ : {τὶ ΠΑΡ }: τημπι,Ἰὰ οἵς ἐφωμμησιιν εἰς τίω οὐμῳν ἴα ταν, μι ρ9 ἐγορι ἄχη, ας τιῖηας τ μα μβμαλογἄν ἐὰ αδοραιλιιὶ ἀιοινει  υἰμααι δ Ἐ-30 μυοῦς ἐποίἤοητο ΠῚ ροτίιν. Φσειίάτε νων, ἼΜΜΝ Ῥνοβνα. ἥ Ἢ ΠΉΙΣ, ( φηβεύνον. Ἐπ ζοντὸ ὁμολογεῖν ριοριϊὸ ρα ῆοας ςοη. ἐπ. τρανὸ ρόϊὶ ΕΜ [4 ἢ κατεβλήθη Γι [νος ἴϑ.6 «ρίας ἅᾳ ας , , 

Ψ 
[ματα πη πθ νοσλης κα φμλ ον ΤΠΡΗΙΕ νττίμτον πὖ πὰ μ}5 1 λει ἀἰοιτυτι αλλ εἰάετιμνε ἀοηνεὶ ᾿ ἀςογο: διδὸν Ὁ Ἰπτοζρυσζατατ ἱπέγὰ, σλρ.12.58,, ἐποίησεν δα τάς, 

: : ᾿ ἠδθὼ ἐν } 4 ἀοοϊαγιι ἤμην Ποανία “2 ΡΟ ΝΜΕΙ . . ΤΕ ; 
αὐταὶ Ογαῖοὶς ᾿μης Ἰσοιιπα «χρ ϊρατὶ οδίεευλωίς εγμαίτι!-, ττὰ αὔροτ, : πον ἐπι ΘῈ ΔΓ (:ηβτοπάὶ νοοα νι! τὶ Ἐάν πὰ ν[ιαι αν, ἡρβεθὴν, ἫΝ γιὰ. "ἢ ψιλ ἡλένίν αὶ ὀννς 1 μεν δηνῃ Ἢ οἰαίᾳ ὡς είνη. ᾿ : 
Πλθρ οι ὑοαις Πισθοεις ( ἀπ)ογαγίμ, δὰ μος πὐλι ἡ. τ τα ΟΝ αγὐον μὲ ν δένδρον». Ῥαμιι γεῖὰ ΟΚΟΙΠ ΤΑΣ, ἰσαθν, δε ἐμέτὰ, ζὰρ10.3,2. Ἀγ β λεμρμμιανη φρο γον δ τὰ κν- υλῃ ἜΝ ΩΝ πὰς ῃ ἩδαΙ ἘΑΟΥ ΝΣ Ὁ ἘΡΦΦΡΩΣ "- : ἀγρῦτα ρφτίτς αὐλὰπὶ (οἱ Μὲ ἐχρο[τῦο νἱάσειγι.. ἰμιετροίταιι ἰαείνας ρατεϊοι απ οιυῦ, εὐ βο, δήπου ὀγνωνὑμάς͵ ἘγΠ Ῥάτεϊςι απ ροτοι νέβοτὶ ἰὰ πο ἀλόοῃ- ὁ πο ον πα ἐΕτρικοῦεας ὕϑο ιν ̓  " 

Ἴ νοιέλιντοὴ ᾿ αν ς τὐδσνς Ἡίοται. «τον γαμέορε τὰ μερί ἀμηβ ἐμανγνε" Δι σάκτνι ἿᾺ ᾿αϑν πρρὸν δὶ τό μεν εὐ; ἐπ {πιμι: ἡ Εἰ γζαξίωνι ἐν ἐλνενο. Πυργαῖςῦ ἀΔίοοπαι βοῦιιν,, "ΠῚ ἀνη τ μαδωοθχεὴ ἐβουρῶν ΟΠ Ν : ἣ Ἱ πταμιν νι ἐ " ιν» “"Ἴγιο [μας παττατίουςν (οἱοπι ςόποᾶεις, ἰάψις ὡρ-᾿ ᾿ τ ἀμ όρτα ΑὐτπΝ ὑπο : ̓ ΑΝ ἂς οἰς, σοῖο ἐπάνολιδι κθοίο, οἰ Διέλιοης Ογχοὶς ὅς, ἰληνια ἐνα-, θφαξημη 564 Οδςι μαράγμι οἵδ ̓ςς (διὰ, φιὰ νεἰζῳν δφλτειφιιν ἐπι μιίον; Μᾶιφυς, ἰἐτ τας ός ᾿ 
. 

; 

β 

; ᾿ ' ,. μ»» ᾿ Ν ᾿ 
ΜΠ 

᾿ς Ομμνεμαμον Τ ΝΡ κάμνον τ φο ἤνοον Δ εἰἷᾶ 25. 10 ΔΝ ρρε ἐφίρην μάρριγε αἱρατα δὲ ταίπηιιν, ᾿αήτων. Μ'- 
αἰϊαοιίςν, [οἀ πος ἰσοο δαμονν Πγαίβοιι, ἴοι τοὰ νοις. [ἡ γειὸ εἰβειε ας ράνεει α ἰάοπι ναῖβτς αιιοά δ ουῦ δος 

Ἐτγαίινε δεϊαπὶ {ως τι τὰ ἀεςἰρίταν ψοτομπι ἬΝ [δ αρημρ]α.,͵. ῥγατοτ ἡατίοποιη μιαίνοῖς οεέμη γέ σοπῆγηιαπά,Ἠ 6 
ἸΝΙρ μα! ποις ἀρη 0411059 γευ!νῦ χοάεγ, οἀπεοοιατίιο ρετίο ΞΟ τι οί Πλοὶι ὁ ποιῶν, 516 τεξεὸ Ψιΐᾳ. Εγαίχι, (μι ι- 

' , Ἀα ἈςοΙρί αν μ0Ὸ (δμάτς, άξαιδτο ν ἐτὸ οι το} ρτὸ ἔλανες μα ποιήφῳρ, 4 νοι γηῖρ» τὸ δένμψι ἢ ραν ε 
ἐν ς ᾿ , Π 



Ὁ ταν τ ἘΓῚΓ ΑλΎ τς 
ς Ξ 

οι τ γον στ΄. 

ὅν: : 
πλοῖο τυκεικνϑἠ μμρνκῖιες ἀερίαμξ ἠη αἴτετο ἰἰ- 

: ᾿ δ΄ Ῥτοί(δαϊςννίξά ὀμπηΐ ἐπβηἰδιηο, πλόάοιντ ὃὲ (ςπις! ἰὴ Ἑυληβε- 
3 ᾿ : : Ἰίοιπεπιρε 16... 4 δὐν μή ηε, συωνέλφεν, δ υἰρατεμουβοην. 

τηαῇτε τ χλο εὔαηι αἰϊουδὶ ντὶ οομίπιυτ,νε σλαπὶρ οἄρ.19.50, 
ἐν χάδηχ διιζοῖι μὶς ναΐος σωωτελν 89 {ἱπιρῖοκ τιλοῖν, οὐ λιι λἃ- 

' Ην γὰὺ διδάσκων αὐτοιὶ ὡς -ὁϊξουσίαν ἜΙ ἽῬοςεθαι οαἶπι οὸς ντ μαθο 5)» , διὰ ἐλ ἀμτνο 
ἘΠ ΌΎΆΆ ἡ, 7] 1 δυδογίταϊοια » πόη. αὐζοπὶ νι} [2209 βοθεβαβεν ἐμέῤενι, ἜΤ ο ἔχων, κεούχ ὡς οἱ γραμμρπεῖς. «" ἐς εμν ἘΝΕΑΜΗΕΝΟΥ (τ ποῖ βομε δενίβᾳ ον 

ν κι, ἢ - ἣ "" ̓  το νος ᾿ ΝΣ δ Ν χὰ ὶ ; τη Οὗ Ρβανέβει, 

;  ν- Κιφαλαιον ἡ. ἢ Οαν»Ο να. | ΟΑν. νιι, 

ἀν ἰμιβυοεριο. κ ὃ ὠνχτα ὐσὸ τῷ ὄροις, .} κ 

ἘΔ βηυτεὰο, ΟἿ, Ἃς κολρύϑησαν ἀὐτοβ ὄχλοι πολλοί, Ὁ 

τα ἐμ να Καὶ ἰδοὺ, λεσνεὸς ἐλϑων ανεοὐσοίναύή 
Ῥθεορρείοος επί ρλέρων, Κύρκε, ω θέλῃς, διωύασα!. 
εἰσητος αὔποτ- μα καϑυιθάσαι. ΄ Α 

- 
᾿ Ν σαῖο. ᾿ τεῖδ. : “ἧΠι μὲ ( ἜΗΝ ἐν " Καὶ ὠκταίνας τίω γεδιρᾷ ἥψατο 

ἀμκζος : ὁ Τησοίς, λόγων, Θέλω, καϑειρλϑητιΚαὶ 
᾿- δύϑέως ὀκαϑάθιιϑη ἀυτεῃ λεζφῷ. 

3 το Καὶ λέγει ἀυπίὸ Τησοζ,, Οἵρᾳ μηδενὶ 
εἴπῃς ἀλλ᾽ ὕπαγε; σεαυτὸν δεῖξον γαῖ ε- 

. βρέ, χαὶ πυρϑσένεϊκε τὸ δῶρον ὃ “ορσέτα- 

Ι 
Ι 

| « ᾿ 

| ᾿ : 

οἰις] 

ἘΥΆΝΘΕΙΙΝΗ,. 

4 να! ἀο αἰίαιιο ἰέχιι πιςιβ φχονείτιιγο, 6, 

Ε(ςεμάεῃτεοιη. διυζοην δια α 
ΤΠ. πιοηΐς., (σηαατα οἰξ τατ- 
θὰ χυΐτα, 5 

5} ΟἼΠῈΕΓ ἐοος, Ἰερτοΐας νεπίς, δε] 2 
Δάογαιτ οὐπι», ἄϊοδῃς,, Ποιηΐ- 
Ὡς »΄ Π γεο]ῖς, ροῖὸς πὶς ριμίβ- 

᾿ 

4} “Ἐχιεηίλαις τπλιΐ τετίιρ εὖ 
ΠΙςία8, ἀΐσοης, ψοϊο, ἢ Ραυγιβοα- 
[τόγ. δτατίπι ἱρίταν ραγποατα Αμτ 

4] τὰς ἀϊείτ οἱ Ἰείμι9, “ψιαε τι 
Δ}}} ἀϊςαςοἀ ΔΒὶ, οἰεπας τὸ (ᾳ- 
οεγάοτί» ὅς ὀξον "ἀομίμαι ΗΠ 

ρφαὶ πιμϊειρίοχ οἂ ἢαϊβελιίο.. ἃ δεγοα εθαμιν, ἐξιιλίσο ὦ 
φοντοΣ νοὶ ορίτιρε(δείρας, γι], «ἠπίναϑανεμν ἀ οἷ ἐϑωύμρζον. 
φιοὰ φιιάςπι πλϊήμ5 αἰ αι ρηῆοαι αιλπιὶ ὀκπλή ναι, λα 
᾿γογθιπι, Εχοιτεθαστην, παπὶ αὶ ΟὈ τυ ρείοιδιν {νιν εἰικὶ 

3 ἀμιθρὶ ἀς- 
(νά ιν ἀε νον. 

36) [τηνεῖα [28 ἐμὴ ἐν 
ὑκ πιμΐρα. 

Ἐἰ εειδγ ἐερνοίις γε. 
“πη :γαάυναῦας εἰρη, ἠἰ- 
εἐμ4γ Ζυηηίμε, ΠΠ νέτα- 
τειν με τρρίαγε,. ἢ 

Ἔ:ε ἐχεεριΐοι. [ες 

Υ "Ὁ 

ἘΡΓᾺ, ἐεργα εἰσ. ἡ Ὁ 

Σε αἱε ΗΠ 7εξεσγνὶ δὰ 
πεηνλρὶ ἀϊκονὶε [κάνα. ἡ 
ἀς, οβεπάς τὸ [πτονίοι!ν᾿ 

3 
τη ηΙ βεεὶρ ἐξ εμρη, ἀϊ 
τεηοὰ » οἱογγημπάανο, Ε΄. 
το εβίηι ηηρμίαία ἐ . 

͵ 

[1 

ἘΨΗ ᾿ » ΝΞ Ξ ῖ ἘΣΤΕ, ἬΝ: (ϑ' οἡ} εν πΙΜΜΗΣ πω η 
. ἴμιδτ4.4. ξε Μῶσῃς δὶς κιαιρτύρμον αὐτοῖς. ’ "νῷ Ι ΚὰΣ ἘΕΔΌῚΣς Μοίες, σνρίοῦ ἡμ0ι Ῥγετερὶε ἍΝ, 

ἐπι τ δ δος τ . Ἢ οἰδ το πο ]ο  ΑΙΩΠΙ Ἢ; γρ δι  π.- , γόον Η πεδὰ Ν πα ἐπ ε[ πιο Ρμηι ἐδ, 
σἰκ ἡ εννδρϑ, ὁ Εἰσελϑοντι πὖ Τησου εἰς Καπερ-} ς 1΄ {Ἱπρτοιζιπι δυγέ Ἰείμτ 4. ς [ μενα ἀνεθοι ῥοοο 

τ ἤιο (εμιυτίο- γώ μς 7 ΡΟΦση λὲν αὖντι ἐκωτονταρχος, [βοιιηδαπηαγη δα τ σοητατίο, ρτο- [πε Θαβεννιανπι, αοεβς 
ν΄ μἰβ ἐποϊσοιπιοὶν Ι ᾿ Ψ : ἢ ἡ ἐμπι σεμβΗγἴρ. τορι 
; ((εἀ Ἔχοο]επ- κωλῶὼν ἀυτῶν, . “ ... ἕλῃ 8 611Π|» : ἕὰ τὴν Η ἔν ᾿ γ 5 ἐ ᾿ ᾿ Ε “Ὁ ΝΕ δ ΙΓ ΡΝ Σ: . ἷ ϑ ὃ, , ᾿ εὐ ἐΑβοραμα, Καὶ λόγων, «Κύριε, ὁ πες μρ 6.) [0 Ἐξ ἀΐοιπο, Τοηνῖνε,, τριοιὶ 41“ Σιἀνω, δικῶν, 

δὰ πινιλθοπέ ὄληφαι ἐν τῇ οἰκία ωἷδᾳ λυτικὰ ς δὸν Ω; του 5 -Ρτοϊβέξας εἰ ἀοιηὶ Ρᾶ- ῥΜῈΥ αν: ἰατει ἐμάρηιο. 
Ρτοιονατ ἤπια! 6 , 6’ ᾿ : ὡ ς Τα γτίσιις.» ὃς νοδμεπτοητοῦ τος] ναί γείορέ, Το πιρίξ ον 

δ ἀπτηιςεδνεον: αὐανιζόμδρος. ᾿ “ ἄμοτιτ, ,ἷ ΤΟ; τ τεοϊοδιίοπςπι, ἶ 3 το ὁ  Α,ρκ,  πι Δ , {ἀπ ὲὸἷν : ᾿ 
«Οφητιαήν γοζα- Κ λέγθι τὴν ΟἹ ηδοις, Εγὼω ἐλθὼν) γ] ὌΤυης ἀϊξίς εἱ Ιείιις, ἔρονς-} 2} δι κε δι; μέ Ἐξ. 
ΣΤΉΝ ϑεραπι σωναυτον. -.  .- εἰδιην ἄς “παθο εἰμη. γεμέάπι, ἐξδκονι 

. : .- ὗν 5 τὴς “ὦ τ ς ι Καὶ ποκριϑεὶς ὁ ΤᾺΝ γτρργος ἔφε,) ς Ετ τείροπάοῃς (εμγιῖο ἀϊχῖτ,), 8] ΣῈ γφβοννάρμε σεοζα 
᾿ νΚύρμε ἐκ οἰμῥἑκανὸν ἵνα μοὺ ὑπὸ πίω ς(.}. τ πῆς πρῃ ἔμιη. ᾿αἴγηας νἱ ἐϊβρῤ μρ σον γμὶ Σ νυ ρον λων τον ᾿ΙαὉ τούλυιπὶ πιευχη ἱπρτοαίατις: ἀἠξηίμε νεμηγεν [ιὺ τες 

““Ἕ- “ γίω εἰσέλθῃς ὠῆλλα μῦνον οἰπῷ λόλον,υ (ε4 (οἰλτα Ἵ εἰν ἐβήνη πιοῖγι: [ἃ ἐαμεὴὰα ἡ“ ἘΦ ΜΕΝ ΑΘΗΨΩΣ : , [44 Ἰοϊὰχα “Ἰοάχιοῖς, ὃς ἰλπδθίταν} ᾿ πα, ὦ μὰ ως 

᾿ ᾿ “ ἽἼ ὐηρ μυῤοῖς ᾿ ῬΕΓΤΆςΣΙΙΒ, ΒΝ γιύεν μιᾶι. ᾿ 
ἂΡ “δυρεδαι διδάσκων! Ν αἱρατα Ν γεγθυΐν, ἔγχε ἀσζὸ . ὩΣ - 5 - : ἐλότι ΓΟ Πλ, ξγαρ ἀοοξς, Ἴοπιιδαὶο Εταί, λθηρκέμο ἐν, αιοά ροιίας ἐχρείπιὶ 

᾿ Ηὐὰ ἀῶ ἐδίραν » αἸνρίε τ πα με: με τλίαοα ἁδίοϊ τι, 4αιιπὶ ὑπρεβηθντς ἤει βΑβέθακδισουὺς, ἘΠ: ᾿ : τὰ Πρηἰβοεις 8 ροτίεἰςτλητίλπι [ΚΣ] ἐμὲ ἀδοαε ἵνα μηδ ᾿ Ἵ ααθαια τς βιοίσηψα: φυφιποδλῃ οὐ απ εῖν Κα ΩΣ 4 ΓΨη; τοπεγΐγα μηδενὶ οἴπῃς, Ἐτρο νεῖ ποῦ ργαίΐοῃς τε Δοιεηάα; 5. τὸ ἔειι οὐ{σια ταῦ ἈΠ ταπρεηάο (χυδαὶ ( ἰςὶ ν 4 μἐξον δίκη, ἐξυσὶ πε ρα έένοιη, γισδιογίεν τορτορτοὶ πο ε Ὁ ἐαλάιῖτραιις ἑοτταίαίς ἡμὴ ας 12 Ἐν ΄; ἠδ . “Εἴς ΟρτορίοΓαα ΓΑπαἰιᾶ ἐπαϊαιπάϊιπιὶ τορι Ποἴτνοὶ ργο μι οι « λαίογργονἰά οἱ ϑιωαμεν, πὰπὶ ἕαςς ἰητοῦ ἴς ραταπὶ ἀπογαῆτ, πος οῦμὶ Υ τ τ δι ΟΥΟΙ ργο ιυς λα ΗΝ βὐὐρὴ κυνεῖο ἐξ νήα ἀποιινε ἀξίνυν, ἢ ΠΝ ες Βος [ομρίι5 ἴράγρεϊ ς. γ᾽ ατίας ἀυτοτα Μιιΐμια ἑατοτ ἀεὶ σαυίὰς 
ἌΝ βαυκο ΣΤ ἴ αξιωσεη, ἴάζοπι, γχεξος Βα νι ἑη ἴσπρα φά Ος(λεϊςηίοϑ ἐρῊἢ ὟΝ γηϑάῖν. 64 Ποδητίας αοτηδὴ, φιδηνία ύμνοι ἐν απήμα - τά “μὰ ἸΟΠβα 80 ὉΚΙΔΓΊςΠΙς8 ςρητοῖα, Ερο νοπίία...ς Ἂ . τὰν ι τ ἢ ΙΣ τηά δέ ΔΡροί[εἰσητιᾶ εἰἴς οἐς4ο ημ ἃ ἀοξειἰμιοΙ ναὶ φἴουσια τοίρσηἀολο" της γθΐαιις τορι άἀἰδο!, αιΐα οἷοι ἱ ἄρξαι Ἔ ΉΡΘΉΠΡΙΝΗΣ ἰδὲ ἢ ΕΡΌΝΗΝΦΥῈ »"4ια ρίογ!π- γαϊεγίμγης τυρρα ἴη (οἱ ς τι γαομ 9 ΟΠ ρείςοπακηοι Δὲ Βδι αις ἰη νἱτῖο ροπίταν, Ταΐσιι αὐοζ Ηἰς [είς Ῥιίθτις ΟΠ γ τας τῷ ἐρῇ ὑρατι ἡ δά μέβεῖρυῖ Ια ΠῚ ἃ ναὶ ἸρεΙΟ ΛΒ» ΠΟ ἰλὴν 

. νοι ἴα ἀοδλεῖθα οαἰείξι ρερπιυϊραηάι, νε ἔς ρἰηὸ αὐποκοέπας ᾿ Ρδτ|} Ἰρυιῦ Πα (δὲ͵ ἃ ρλττς ἱπημρίπειιι πιυμιν Ἴ ;: ἰρι κρίτορα εἴ. ρδουπά,Αἀ ἀοζοηί νἱἀο! σοῖς τε; ϑικων ἡμέ " ἴς οἴϊεπάετςι, ἀ αιο Τοχιρα οἶα ετἶλτα, φιίαιις ᾿ δῶφν) αν μραλξεεο, ΦΦΗώΜ ΝΗ, ΝΞ ᾿ 0 δὰ ἴὸ ἔϊιο ΜΝ : , 
᾿ ᾿ς Μιΐς Δα νι ὃς πιότες Δ Πογογοι: ἀὐβωος νὶ ντἂ πὶ: εἠέγιρῥοθε μοι" ἀδησυ ἐνὶ ἰραιΐαιτ ίζλρις ατιίουῇ αὐ αἰ 

'Μ᾿ ἀοπιθα βοροβαεῖς δος ἸΙοςο ὃς αἴ τίς ποπμ] ἰδ αοη (λιὶς οα- 
ΡΓα Πιμα, Ἰεάαις ρΓῸ δο αιιοά ῬΓΟρβξτα ἱπιδρρτγοτοι Αἱ ἰδινὸ 

Ὁ νοϊιναταιίϑ, ἀΐοιπε, Ηοο ἀϊοίς Γοπιίπιινείρίς ἀΐοοις (οῖει, Δ- ᾿ εἼ 5 : “πρηάπιομ ἄἰζο νΟΙΣ, νεΊρϊιι9 Ἰοψίο ἀμ εϊοαγις ἴμις.4.3}. ᾿ ΝΙΝ Ἐτενίδα,οἱ γομφηῶι αι δῖ, ἐσίμεαρναη Ὁ ῬΙναν αἰ οὶ 
σι γραμμριζεῖς μὐ πῆ ὶ οἱ φαρισίοι. Ἐπ᾿ δ οἱ π ᾿ "ὃ ὍΑΡ, ΝΗ] ΟἿ τὶ 1: ϑεήφεμα ο[Ἐγὐελύϑηφαν ἀυτᾷ, ̓ Ὲ οὐϊπιπάλι ἀϑεχ Ηευΐδ ; “" ἰάϊουλίηιο. δ Σεῤνοίων »ψωρύε, Ων πρη ἄξεις ἮΝ απ 

Δ ἰορὶῦ δ γ᾽ ἱατου ρίςβ, 

4μτεπὶ στξοὶ εἰερμαπείαῇιι, μο9 ἰκάρενήν νοζλιημ,εά νεγηὰ », Οἰβίσια (σἀθὶς ἰδὼν 414 ἀς τα πμμ]τά ἀρινὶ Ὁιαορϑ πλοάϊ- τὰ : δι} ἐγαυμηζιῦ, Ηςγοάοτι ἔῃ Ο)ὸ λύσραν ΡοΥ λύμην οχροηΐτ, 30 δα νΙἀεῸ} βροτοῖς ᾿οπηημν οὶ αιόγδο βρριίμμι (μμπιφε- «εἰναι ΐτος οαδ]ραί ς τ νης οὐἱὰ ὁτιά ΜῊΝ ἐς τάχα Δέωγ- ᾿ ΡῸ ρύοβτες ταδεπὶ Ρυ Πν, αι ςουρρα κῳάαγςτιυλη νὰ γρ ΤΑ Τλείτιοσιππις μιούλρ πόα, Πἔπιο ὅς Διμοδίο ἐν. οἶταγ δ πη μο τὰ ϑεθΈΟΔ νοριβάρεμισοι αἴσο ναυίρι. ὐρλτῳ “.σλρ. Αἰὴ Αἰ 6 οἵϊο [ς αὐ οὶ ἄδιν γδμι. ! ; δηγψιαον,καδωφίϑινη, αἱ, τοξ τὰ οὐ νου, Δρωνάανο ἡ γοῖ δηνμάονι [οὐ νίταπψι ἔπε Δινρ νη οἰ διφις φυϊάς ἐπιάῦις ᾿ νι Ἀφομβλοῖ δὲ ῬμΠ καμιά! νεγδῇ νἱ ἰβοτίς Βιορτίιπι ορι μὰ 
ἐν 

το δἐε ρτοποπ,εμ, Κλ ιὴπι αι ἰαορι 

“4 

οἰηἰ [ψοχρτοίεἑνπιν, αἱ ρ Παίς τὸ διὰ τήν σου. οὈϊΔιϊοπξ ειΐ, 
Πας, Ἰερτοίο ργαίοεἰριᾷ, δι ὅγτιι5 ἐπτογρτοϑ «πιοαιις λ΄ 

ΠΟ ΠῚ) ΘΟΙλλ.}}}} οχ [ιν νοῦν θα 
πιφμτυὶ λυγίοματε ἡ] ζοιξοπἰοπξ εἰΐςοτο, ἴῃ «μιὰ ςονϊη 
ταῦπς ἀ(οψυκίομε κὶ ρος τίν, νε! εχ οο σους, φυδά “ἀμ, 
ὁεγάοιεπι πο πιμηἠληάί, ἔα ἴλιτι πιιιιν  κτὶ αοίοισαητιν, 
᾿ᾧ “ηβνείμον ἀμρϑὴ Τείβνο, εἰσελθόντι δὰ τᾷ τ ησυδ, δ ἰός ρ61...,.. 
Φεεαη γαββρκαλῶγι Ν ἶρ, Κο σαν. δον μῆμορ. Ἐγαί, Οὐμνναμν 

ποτυιαξομῆνοι, ΛΊΠ δ ρί ςᾶι. οεἰκατόυωγι τι ἀιίγημ κηἰπι4ι- 
Δά εἰυν Βοτὶ ΕτΝῚ (υὰ εμίφυνσ ὄγκος [με πᾶ νος ἀρροβεῖς. 
δ Ριαν,δπῶςν αἱ ΒΠΠαβ,νεὶ (τι δο Νά ρμετὶ οἰ 8 [αὐπὶα (εγιι ἀἰοάτατ σις. ἀρ Ηεθ."}8.Γ Δ᾽ «αν ]ᾷ μειετῇ δὲ τιμαῖς 

[ἰὐ ἀαρίαται, - 4 δνοίείβῃ 4{} ἰζλντ τ ἰδέχο νἱἀεἰϊοοι ρτο- 
Ἀγατι, φιαίν σλάλμοτ, (ἰςυτ ἔϊπι ραταϊγεὶςὶ, δὲς γιγρήίιν,. 
ϑιεφγδέδην ξπ᾽ τοβοφτοϊ εἰ ΟΥβον ἐνγα, Ὑ αἱ ἐκ οἵδ κεδπη: 
Βκαίπιι οδενναδερ οἴ ξ ἀκσμμοτω. φρο Ὸ 
"7. δήμαϑο, ϑερκ χεύσῳ, Ψυϊμαια, ομραΐο, Βιὰ Ἰπι νον 
ον: φιὶ τλιπει δῆς Ὑεγβοπειπ ἐπογλὸ γείοοῖι ἰμρτὰ ἀρ: 
4. 33..ὄ Οὔὐγιᾷ ἰεὶς ροιαγ ρτὸ ᾿ζϑαρ: ψιο γουαθαΐο ροίλααγσ, 
τε. 1 ' ᾿ 

8 δὶ 
ΕΣ, 

μεν ἱκανός. Εγα αν, 2 ομῃ νι μοὡρεὰ αρϑπν 
Ἡ8 ΠΠΗΠΙ. ὅδὴ μν τίωὶ εὐγίμ, εὴ ἀομιμαι, ΡΕΓΓ. 

᾿ αὐτὰρ Β' 
, 

΄ 

, 4 

Ὶ 4 

ἊἋ 

" - πον, . - 
“- ᾿ 

νος ΦΕΟΥΝΌΥΜ ή Α 
ποιἀοοίορ, 111. δ ομ μῖρ οομμόνε, δῖ Α τΩΣ εἴτ ταγ ργοπο- 

τος αὐμὶ5 τραϊοξῃ!ο, 4 οημενο. οὐπὶ λόγον. Ἐτα ,λὰ νεγυιμη, Φς 

γενμην (τους ναἱρὸ ἀἰούπυι3, δέρον νι πιοειζεᾷ ρτὸ δοφην {π|- 

᾿ρβοίτός μλης Ῥμιγδίιπῳ ἀμ} Πφαστ ἐπξὰ 12.325,  }.2ις γεγο, 

φλαὶ ἰη ιρμίθαμι οοάϊοίριι [γήρει ἰδυσηϊπιι5 οἰ πὸ λόγῳ, 

Καὶ γὸ ἐγιὸ αἰϑρφηΐς. οἶμι ὑπὸ ὥξε- 
σίαν, ἔχων ὑστ ἐμαυτὸν φρωπιώτας" καὶ 
λέγω. τούτῳ, πορούϑητι; καὶ πορόύεται" 

ἠαάγλῳ, ἔρχου;καὶ ἔρχεται" ἡ τῳ σδού.- 1. 
ἐλῳ μουνπρίησον τοῦτο, αὶ ποιδὶ. 

Αἰκούσοις δὲ ὁ Τησοίς ἐθπύγιασε' χαὶ 
εἶπε τοῖς ἀκολουϑοῦσιν, Αἰμίω λέγω ὑ- 
μιν, σὲ ἐν τῷ Τσράηλ τοσαύτίἑω πίςιν 

. Λώρω ὃ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ Στὸ αϑατο- ᾿ 
λῶν νἡ δυσμδμ ἥξουσι, (ἃ αὐακλιϑηήσον- 
ται μότο'Α ἐραὰμ χαὶ Ἰσαάκ κ᾿. 1 ακὼδ 
᾿ἐν τὴ βασιλείᾳ 0 -ἀρᾳνῶν' 

͵ 

το 

᾽ » ε΄. ν ““ ε 

ται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐἴξώτερον. κει ἔφα! ὁ 

σι μὸς χρὶ ὁ βρυὺ μὸς “}}} ὀδόντων. κλαυδ νὸς καὶ ο βρυγμὸς τὴν οδδντων. 

Καὶ εἶπεν ὁ Τησοίς ἡ ἑκατονταρχῷ;" 

Ἢ Ὑανγο,καὶ ὡς δλίςευσας ἡηρηϑήγω συ, 
: ἝΞ ς "“ »“» ν -οτἷς Ἵ ( 

δ Καὶ ἰάθη, ὁ παῖς αὐτῷ ἐν τῇ ὥρᾳ ὠκοινῃ. 
Καὶ ἐλθὼν ὁ [σοὺς οἰς «ἰω οἰλίων Πε. 

[ΤῊ 

Ἵ ι 

14 

9... Ἑτομίμι ἐρο θαι οι “μὉ] 9 
«ἰιογέμε ἀυι(χοχίτατς ἐοηβεμεμ ἶλδ 
Ῥές {(ὰ πὶς παι τος; ὃς ἀϊςο Παὶς» 
Ριοβοϊίοογω ὅς ρτοοι(οἑτατ : δὲ 
Δἰτοῦ , νο}, ὃ νολὶτς ; ἃς ἴογαο 
τηςο,ίας Πος,(κ [οῖτο: 
Η «οαχτοιὴ ἀιμιτ ἀπά ει [6-- 

[ἀιϑ»γίγατιιϑ εξ: ὅς ΟἸχίτ 115 αυλίς 
αιοαμτιτ το ἀἴ00 νοῦι5,1ς 
η΄ Τγας! αιμάσην ταητᾶμι βάση 
ἱπιςῇ!, ͵ 

Ὄιςο δυΐοιι νοῦδῖς τατος αὉ 
Οὐἴοηῖς ἐκ Οσοιάεπτςο νοηταζος,, 
ἃς ἀπ ουδίτιτος οι Αδυδῆσλιηο 
ἀκ Παλλζο ὃκ Ιδσοθο ἰπ τορπο σα:- 

ἐν τνν 5 Μη}, Πογαμη: 
Θἱδ ἰοὺ τῆς βασιλείας ὠκθληϑησαν-. τ Π ΕΠ͵ος νοσὸ τορηἱ εἰσι 1- 

[ε-: κέδν, τς 
ὉΙ, ἅς ντ οὐς ἀπ ἢ ας εἰ]. ϑλπα- 
[τὐΐχιις οἰ ῥυμοῦ οἷο οο ̓ρίο πιο- 

᾿ς, ἴὭδηζϊΟ. ᾿ 

, 

ΜΑΤΤΗΔΕΓΨΥ͂ Μ. 
(ἃ σοάσιι (ταί. Νάπι ἐπὲ (4 οἷς ἀϊς) ἀρείρίτυς Ἡςδγλίζο 
᾿ποτοφτο ὃς, λόγῳ γετὸ ἡ ϑομάς ΤΙΝ 'ἄζ νογθὶο; 
Ρ Δοῇ ἀϊοοτοῖ, Τ᾽ ἀρεὸνη ἰοφηενοὶ πλπὶ τληξὴ πὶ ορι! οἴ ντ 
νδιυσολν. ΔΙΙοφαῖα κόγοι ον νοι [ςἀ (ογμιοπεηι ὅς 

ἀοπεῖα ἐδοίαγας. νἱάς τηἰτὰ νοτῇι! 16, ἐῷ. 

Ναὶ Ὁ’ ἐ3ο ἰποπιο {μη 
[ὃ ροιεβαλε ἐοη[ μηδ 
μαϑενφβνὺ σις ἡ ετῖ 
ἐϊοο μίς,, ναάε, Ο’ να- 
ἄϊε; τ αἰ γνεοΐ, (δ νε- 
μἦει ̓ [Ἔρηο πιρογξας ἴον 
Θ᾽ βαε. : 

“τἀ γεηε ἀμβορε ἤας 
10} εβιεγνηνα Ἔ}Ὲ: σ - 

ἀμεμείδης (6 ἀϊκίε, κ- 
γει ἀΐεο νοδς 30} ἴμμδο 
βἡ ταρβάηι βάσην ἐμ 10. 
γαοὶ, ᾿ 

Ὀίςο" φρξ νοῦς φηνά 

ΣΤ) «αὐναίναπε 1- 
[παὸ (Ὁ Ἰδεοὺ ) 
εαἰογψηι; - 

1, σῇ αμεε0) γαρ πὶ εἷβ- 

τομοθυας Πὰς οχμηαβ. 1Π|6] [οὐδ ἐκ ἑεπεῦγας ἐκερ- 
εἰς βεῖας ἃ τάοσ ἀορταπ,. , ΣΝ " τὰς βώε Ὁ 

᾿ τὴν ἐ . ΥἹΟΥ͂ ἀ0Π}5}. : Ετ ἀϊχῖτ Ἰοίυ5 (οπτυτίοη!» Α-ὶ 5 1Γ κρ ἀἰκίε μεβμ ξέρε. 
γέρνν» αἷς, εν {τε εγον 
ἀἰάἀβι βμε δὲ, Εἰ ο- 
ἐπι: Θ[Ἐ ρμεν εχ ἡ  "ογα, 

39.. 

“΄ 

1 μ αὖ ΟΥέσις τ οὐ". 
εἰάημεο νεμίοθε τ᾽ γεςίω.. ἡ 

ΣΦ ΚΌΟΙΝ 

͵ ἜΝ εἼ1 Με αατη νοηηες “εἴας ἀοταῦ ἢ τ] Ἐξ’ Ἄρην γεμίζει 16. ας, κιος 3 4.» λ ἊΣ ηι 4 ἢ 
αὐτου (ελημέ.- ] ἐνὸν ποι : : »: ἐρε ἀοῃ:Μ21 δεινὴ, νὲ- γ ως, 4. “ἂν ͵ 

ΡῈ: εἰσε τω ἐμέ ρα ; β 8 " | ΓΡοτα, νἱ ἀἰτ (οογατ οἦι5 ἴῃ ἰεέτο ἐπ [ρξνωπι οἶς ἰφοοηβομὶ ἐμλς ψατΐος 3 ' 
᾿ νίωυ ,κὶ πυρεοδουσῶν. ". ' Ριοἰς λυ » ὃὲ [ςδειοϊταμτοι. κ᾿ τ ξεδυϊείμαπεονι, εδιδίδος (λπας , 

ἊΡ -" “ρον νίκαν 1 1 Τειγίτψις τπληστα εἰμ5», δ} ἃς! ἘΞ μειήςἐενιαηῖ εἶμεν τὰς ΠΣ ἐν δι ̓ 
᾿ Καὶ ἥψανο τῆς χείεθς αυτής ϑῷ ΦΗΚΕΨΥ͂ τ ἀ ται οαπὶ ΚΟ τί 5: ὃς Ταττοχίτ, ἃς Ἐδελα δυθ ἐπ᾿ 60 γπὸ δ᾽ 
αὐτίαλο ηυρέτος. Ὁ Ἡ)Αρ η; ΚΘῊ διηκόνει ΘΙ ἩΠγαμτ οἶδ. τ ΕΣ πρὸ ΝΜ ἃ 
αὑτοῖς. δος ὑτς : ἮΝ ΣΝ νυῤῥ να ὁδὁ,» Ν ,᾿᾿ , Τ᾿ κι ἢ Οὐμιὴ αὐτοί ἰογοτη ἐἰἐοὲ οἵ- Ἰ τσ, » εἴδενε αυεοοι {μξίο, δίανονιας 
ἀπ γα 9 «δυομδῥης απ Εἰ Ἴετ, “οδταόγιιας οἱ ̓ ἀα:ππομίαςος, οδμνέγημε εἰ πιμίϊου ἰω- Ἡλμοιβ.14 5 ΕΝ 

' τῷ αμμρνιζόμδῴους πολλοὺς ΧΉ Οξέ-}] Ἰςηιτος, ἄς εἰεοὶς (ρτίτας ναρο,} ἐἤορα ῥαύεμεει ος ἽΣ , ἜΣ 
᾿ Ὅζαλε τὰ πνόϊματα λόγῳ, καὶ πάντας) Ϊ ὅγη πέίαας ταλ]ὰ αβείτος ᾳμα-] ἰμν μὐ μος δ ἡμα δέξω ᾿ ΩΣ» ᾿ : φημες ααἰε ἰαδονεν ον 

“οὐς κακῶς ἔχοντας ἐϑερᾳαπαῦσεν. εαἷτ. ; πω: 

9. Εἰεμίμι ἐφ ν γὰρ ἐγὼ, ΤῊΝ Δ πα τσ ἐξογ αὐ πιεῖ. οὔ (οἷο Αδτάϊιαπιο, ὃς οἷιι5 (ονοῖς' τορηῦ πιογηῶ ραξζες εἴ, 
φγείατίο (πητοιτίαπι ἀερτλμλς, Νὸς οαΐτα ἃ ραγὶ Οσητιτιοὶ- Ὠεὶπάς ποὴ τεπιςτὰ [οτἰρτ εἰ ΕῚ ΚΤῚ ἈΒΟΝῚ ροτῖμ5 αυλτὰ 
ἢς Βἀεἰ ρίεμιις ἀγριπιξητζαάτας, ποαιῖς ἀἰχὶς Ἑυλημρεϊϊι κς, ΕΕΜΙΙ 5 5013, φιοπίᾷ πλιϊτὶ (πος ἰῃ τοβηο, αιοπτάπιξ τοχ. 
"γὼ ἀμελὰ πλίποτο δὰ πηγαῖα Πς οὐαί: δὶ ἐρὸ ἔς ΔΠἰς ἐπι- “. ταηάξ νε Ἰηβὰοϑ το οἷς : οἰπηοό δυτέ τορὶβ Β}}} μας ναϊεί 11- 
«Ῥόγαην ντ ταιπῦ αἰτις (τα Χάπιοη φιοά ταθοο ρογ δ άϊτος το 15 παταταῦν ἈΠ) οοναγοάες, Κ 7114 ἐχείηπαν, τὸ ἐξά τυῤρν, νας Ι 
πῆςος οἔῆς!ο, αὐϊά τὰ ποη εἴϊεςετίς νο] (οἷο νεῦρον 4} νἱάς- ἀχιγὰ {1ηἴ), ὃς αιὰπι ἱραρ  (οἰπιὰ ἀϊξαρι, γε πιο] ρλ5 σχιν" 
Ἰιοός {πρτὰ οὐπηΐα οἰπίποαν 45 μὺ αρέξονίεαιε [οοξέεμι.7 ἰός τοροιπὶ πυϊίαμι ες ΤΙΝ (εἰ τεηςῦταϑ, τά εἷζ ρσηαν 
ὐαὺ ἐξουσίαν, ἰὰ εβτ ὑστεξούσιος, ταύτης, ““ἰρενῖμε ροεεβατὶ μι ἀϊ- 1149 φἴογηα ξε] Ἰοἰτλτὶ ορροίτα5, φαϊδυς. ἰ]}} Ποχειδ μι, Ὄπ 
τως ρο Ν αΐράταιο Ἰαζατρτοιατιοπῷ ριαιυ ϊγ ποι μιοάὸ μα Ι(6ο ἀττίοα!ὶ τοροῦθὶ νῇ σχρτείϑὶ, ᾿ 
Ρτοριμς δύσσαῖς αἀ Οταοα, ίςὰ ἐτλαιη ψια Ῥατυ οί μίση νταγ. ἡ 12 Εο μ00 πιοηιθη!ογὲν τῇ ὥρα ἐκείνῃ Δ], ΕΝ ἡ δογαλ τ, 
μῦρος (ἰ( εἴξ εονβ είν) ρρ σαί τ οχ [κιοὰ. ᾿ 75 {114 οναι ΝΜ  άς ἰθξοαρ.9.2:: Ροδὲ ἢςς τοίϊατις Ετα(οαὶ λάν 

ει πὶ «διομδἠμνοςχὄτι ἐγακλιϑήσυνται. Τιλαῇαιὶο οἷ {ἀπιρτὰ {πρυϊληταν ποθημ!ι νοῖοτςν ςοάίος8) ἔς αἀ τ τερετγηΐς κρὶ 
ἃ σοι 8, φιρας αἷς (οἷσι ςοπιραξατὶ νἱῖς αἴστης [11- ὑσοσρέψας ὁ ἐκατόντνερχρε δὲς τἰω οὐκίαν αὐ τῇ ἐν αὐδῇ τῇ ὥρᾳ δῦρε τὸν : 
φἰτάν τάσις «ἄζονῖϑεγε "άςιι εἰς ἀςοίατας ἀίαης ρτομδο-ὀ πωώσα αὐτῦ ν᾿ )μαΐνοντοι.,. ΕῚ τενετίμ Οεπρηνίο ἀοηιὴ [ραν ἐο ἐρίο νιον 
πἰς Λυγαθάριο ἐλάας, ἐΦεῖ ςτοζος ἐς ἰο τατίϑ, οἰπὶ ἐο ἔοτα 20 ρεζηῖσ ἱβηθηΐς ρηενηηι [μῶ {ππῶς ραγνοτὸ ἠδ (πιρ! !εῖτετ ἔς ῃ- 
Ῥατοίρεβ: ιιοὰ οτίλτλ ἀςς αγάταν ἀρροϊλεοὐς οἰ οσατίο. σαηϊβολι ἀμοάεςητι ράτιοπὶ ἀϊς! σας ἀρι! Τμάςφας ἀϊς8 ἀἰυΐ- 
εἰσ ὴν ἔπι Αρταδιαπεὶ, Τςιις οἰνατι (οἴει ρας ἰβξιπΠ απ: ρτόχὶ- νιον, [τἀ "μὰ ἐρήμη τέρυ 9. φιο (Ἀγ μϊωΝ ἤἴο (εγπιοης 
ταὶ φυλῇ! ἴα {π ἐΠίις τοσδοδαῆτιαοά ἀς ΙοΔη,ἴη οχττοπιὰ (τ νἤισεντ δὮ ἐρίο ποι αἰϊαπάς ργοίξέζαπι πος Ὀσης ἢ οὐιηλ 
|| ὥατα ςὐπνεπιογαυιγ να ἐν ακλίνεθδτω ρυὸ κατακλίννδεῃ ἷς. σουαγοτ, ιΑτισῦγοιι Μοπισπτιπὶ αυὰμι Ποταπι νοΐ τοπῃ- 

. ᾿Ρορλτατγ, Ἄτ]ηἱ Ἀοςα σου φανάξ νοτθῸ ντιητυτ(φυσή νοις. ΜΓ ρὲ πλαϊ ἐπι τπτογργεῖαν, 
ΜμογρΓο νίατραιήτ, πι}}} οτίαπι Προ βοάτίοης) [ςἀ τατό. ι6 Οηδ αι {ετἰϊ {ἀπε «ΠΠρενο [ας δὰ γγοομῆρης Γι ὐ μέρκειΝ υἱ. 

ι-. Μήδοις γεν ηἰγοὶ α οἱ τῆς βασιλοίας, ὲ οἸὉ θὲ Βέθαν, 405 »'εββενὲ ΔΗ) ΤΡ πρὶ δὰ βνμῆννε Ἐγα δ αρεενι ἀβρε- " 
᾿νοςαπε νερὸ και αγαίεν [εδίφέξοτ, χπῖο Πρὶν αὐτο πῦ [)οὶ τερθῖ, εἶδε» ἐφενα ἱίι, σαβνονὴ ορρωρμανοπερονα μεν ἐνας ἀΐφὲ, αἰνς ͵ 
δ χιιοί ρειτιοληι ἰὼ σοποῖς αιἠομπηιθσγλος εχ Ἀθιασ {δηνῖνε, 4ορηνογνην, φφρσήνενιιν "ταί, “ἀδμχενμδιι περσήχι- ᾿ 

᾽ ἔτι ἀιη Ἰουμὰ ΑΝ τἅτιο σογαν 1)γ40 οςη(ειά! Π1- 30, γονιφήλαϊς φαοα αὰ (πιοιεία ἀττίῃς τ, ΠΗ 6} ἰοτογίιε νῖγο νοις 
,, ᾿ιϑε Δ γαναῦ, πνπιιγιιπν ςχ Πὰς, (ΑΠἘ ΠΟ το ριον ἐπιογρτοια- 9 ἐαροπλη, δ Οκηπον τον δαμεονιξομῆβν,, ἃ ἀστησοίθιιν οὗ- 
εὖ κἰαρ! οὶ ἐγγοῖς, Ὀγίπνλμν σαι» φυσι ἰοίοληι Πεῦταὶ, [ΠΝ ,πὸ Πηνρίίοιτος ἕμηοον, ψῦον νεῖν ἘςοΪς [ ὀνερ γρυμέ. 
ἈΠΟ μεμποτγαξίτοῦ νοις εν ἔαρι ἁἰ σα τοὶ ροςυ!ατίτςι ἄς... γμε νοσαμαι ες ἐπ θεὸ ἐμ φίοιο, πιο ἐφ 5 χα! ἐπίρτιοτς ὅς 
Πίυμτὶ, (νεται ἈΠ} ἐα]λανὶ ἀνοιπίων φιιὶ οὐ [ρου ἀπιρδνεῖν ἰλπαθη νη οτς εοτερίεδάτωγ, ἀϊμοιδα παδεηιες 
ν οὐ (ἀντι, δι Ἰολη, 17.1.2. ἈΠ πις ρεγάϊείουνν, ἡ εἰ εχίτιο ἐς. 5. Ἰοτοιια!α,, Ναιη δι Οταεὶ πισάϊοὶ αμοάάλπι ἡλιιίμπο- ι 
του ) ταν ρεοιἰατία οἴ πος ἴοςο οπρίναἸπήν οι ὀ ὠ ἀἀδ{πτοτί πα ματιά νην τοπισάϊι5 (μΔ 01} 4 βορα δαμργων νον ᾿ . 
αὐ λἰσο ντ μμ!Πὁ πποάο οχριιηροπάα {ιοτι, φιουὰ ον θ.͵.͵. Θαπι ίῃ το τά πλοι Δ ΡΝ ΜΠ αιδά (μρεηλιεοία δὲ μὰν 
᾿ος γσβιο ςοςιωτ, ἰῇ ἰάξ ὡἱ Δυταιναμὶ ἢ ἐμ5,4υϊλ Ὡτ}5. κἰο «μιχύληι ἐμιςκάμηλ αὐιδιίσοιι,, νὶ ἘΝ , Νιςοιδῃ 

ὶ). 
᾿ ῳ 

π ᾶΆΓ.. 

ΠΣ] 



ν.} ᾿ Ξ ᾿ ἶ ὰὼ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΊΥΗΑΕΥ͂Μ. 
μαἰρμνάρνο ἐὺ παμέομξαην ἡ με λοιώριον τ Δί, Ὁ ἢ, οΉ{ει ὑνντεως 

ες ΟΠ. 40 "ἘΨΝΑΝΟΈΠΙΥΜ 
Ῥλυλλίοσπιπι νἱάοτε εἴτ, Μοτθοιλυζοπὶ ἑὸν φτἰό ἃ ςοτρο- 

4 , ἐὰν ΄ 

᾿ ᾧ, ᾿ 
Η ) ᾿ ν Ϊ ὶ ᾿ Ι ἐ Ὁ, . ἱ ἡς: ὶ εἱ ἀπσπισῃ ἀαϊτατίοπο ἱπέππίαπε, Φ» εὐδο λόγῳ. ἰοφιίεηάα ΜΡ ΒΈΧΕΗ 4ιοά ὉΔῸ ΕΑΤῈ Πριυμταξ ΔΕ τε πμμοκι 

τἰδίατεπιροιίο οχίδηϊος ὰ ἀςπγοηΐδιν οταπὶ ἰητογά ἱπιπαϊετὶ 
δί ἐχ Ηἰ τότ Τοῦ  Πἰφιιδτοδί εχ 1,5 φυὶ συλεναζόμϑμε ἐπ ἰμὶς αὶ - 
ον 5 ἀϊσυπτατ ὅς εχ ἐποίει 114 πιμ στε οἰ ἄς πιεητίο 

ἀπιάχαῖγδε ἰδ οινάο νε ἢ (οἴςιτ φιοτᾷ εἴς Ἀἤπιπιὰ ροιεῇας, 
Οἰοιζα Ολιῖδ, Εσο νείνενπειν εἰς Οοη [οἱ αρὶ σενδο εἶμαι ἰᾳ ἐπὶ. 
ἐξ εὐεςίν,Ἐτραυὸ ρὸν, Ονοά το ἢ νενδα αἰαὶ βο{ζμπν, ἰβο: ἐ- 

[μις τ5ιιτ ϑοὰ δ, Ευγὶρὶά. ἴῃ ΡΙναπαί (5|5., διαιμονῦνται γοσαῖ τος. ς ρ[ὺς εἰήξενεπι ἡ "ας ἰοφημηίηι, δε Διρτγὰ νεγίῃ δ. 

’ὔ 

σἥπως πληρϑοϑῇ τὸ ῥηθὲν δ Ἡσωΐμ!] 17 γι ἱπηρίεγοταν φυοΐ ἀϊέξιιπη 12 γὲ πἀἰνηρίενείων φυοά 

μαιέ 1. αἰαὶ ναῦν. ΕΠ Δι σοιι πλοῖον φιοάςιμπαιις πάμ5 ΡΈπι5. τὸ [μοπκιῖνν ἀλοὶς Ναὶ κὐοί με, λι. τὰ, Ἐρ στ ΠΠ ἰδ νπε βεμεν 

Καὶ ἰαϊου, σεισ μὲς μόγας ἐγήϑετο ὧν ["4 

ἢ θαλάσσῃ, ὥςτε τὸ πλοῖον καλύήἠ]εῶς} 
αἰ σὸ δὴ κυμάτων αὐτὸς ἢ ἐκαθαύσϑ. - 

δὰ εξ 

Ειεςςς" (αορυπο τοῦρπᾶ ἃ-[14!]. Σὲ ερρε μαι ἜΑΡΉΝς : 

ρετίγοιων βυδίδις : ἰρίς νογὸ 
{πδδι ε} ἐπ πραγ, δα νε 
παρρφομίς ὀραγέγερων βέφυῦ Ἷ 
ἐξιδιτιρία γενὸ ἀονηιίς-. 

ἴ0 τραγί, δάσο νῖ πδιιῖ8 ο“ 

5 Ι τ λον, ὅς.) [εἴ ρου Ἑξίδι ρεορηςίδα, ἀ,-} |Πε  εβ μεν Ε[αίκηι ρνρ. ᾿ ἀοταιδατ, βῥε τ . πβαυρφφήτου, λέηρντος, Αὖὐ αῶς}) [6)ῥᾳ}Ὲ ) Ῥγορῃς [Δ]; . : μὰ κα : εξ αὐτῶ 
ΓΝ ὍΝ μῶν τ ὧν 6 ἀρ δῶ "δ ,.] 7|εδηῖδιν, ! Τρίς “ ἰηβθεχηΐτδιδ η0- πνοσυυξανιτα, ἐμὰ 5 Καὶ πυερσελϑύντες οἱ κἰαϑητίῳ ὠχτῳ . Ἐκ δοςοάσηζες ἀϊ(εἰρυ!ὶ 6Χ-} 5 Π  ΔΩν ρωγ τ 

ΠΥΧΕΙ ῥώων, ἢ τλι δ καὶ ς νοσθᾳς ἔθα- {ἴτας σοδριῖ, ὅς τήοσδος ροῖ-. : ὲ μευ ὰς Ρ ΠΑ ΉᾺ; λίδοντε Κύρμε σῶσον η.}]. οἰαυόγυθης εἰ. ἀϊοςητος, Ὅο- ἢ Ἢ "θα ᾿» παδτν ἢ ἃ δοςζέριῦ, ; ἱ Ρ Ρ[ὴγ Θ' «γτοιξαρίομεν πο. μος ἤγειραν αὐτὸν, 3 ζ , πη δε Ἰρνον ἘκΉΜ μὰς Ἷ Ι μθνιθμ οἴη φἰοφονοι Ὧν: . Ν [Φ ΠΗ ἕἔ ἐφηΐε. ΝΥ " ν᾽ ᾿ : : ΝΣ ἣ "8 ΠΟ ᾿ , : Ι ᾿ 

Ἢ ἢ ᾿ς τος (ἢ ΑἹ Ν ἰεί ΤΩΝ μπν {κε ἐθρι» ὁ ἤδυσα ϑα: αἰ Ἀτὼ λδις, ἃ (Σ νεοτὸ ἀἶχις εἶδ, Οὐἱᾷ ἔογ- 14 πὴ ΡΈΗΡ λοι ἔνε.}.17. 1 δὼν δὲ 0 Τησοὶ πολλοις ὄχλοις “4. 18}. ἢ υυπι νἱ Δ σι τὲ Ἰείως 13 ἰἐπρ ἀμδην ἰδίως τ τ Καὶ λὲγᾷ αὐτοῖς, ΤΙ δεϊλοί ἐςε,ὁλιδό᾽ 441 ἢ ν 

“ ᾿ οὴ αὐτὸν,ἐκέλούσεν ὠπελϑεῖν οἷς, τὸ πΆ- 

νει ἀΐῃ ᾿ ᾿ εἰ ἀϊείρα!! ἣ λον ὦ ΜΈΝ 
ΟὈΒΕΗΙ αἀ Ὧν Καὶ τῳῳηορσόλϑων εἰς Γραμχφοτόὺς 6ἴ- [19 

ᾧ δ ᾽ , ΕῚ ͵ 

βρῤιψλρ ὑῃ οὐ νιν ἰσπί, Διδάσκαλε, ἀκολουϑήσω σοι] 

εὐνάς πιμίμας εἰγονηι 4, 
ἐρβῖε ἀνοίρμίο: ἐγξ ἔγάης 

ΠΩΣ ὃ 

τυγθαηι, αγυΐϊτααλ οἴτουμῃ [δἷς, 
“υΐπε γε αὐ γετιγ απ ν]τογιογθηνὶ 
γΕρ 521. . ᾿ 

Ετφυυπὴ δεςείς Πἴδν ἡ 4υϊ ἀλη} 19] Ζὲ φερεάενε νιν δετί 
ὑ4. αἰε ἡ], Δεαρήβεν, [ι- 

΄ 

δ τῖθα, ἀἰχίς εἰ, ̓ ἡΜαρηοτ, συν 

σιςοι; Τότε ἐγερθεὶς ἡφτετήμησε τοῖς αὐέ- 
΄ν ͵ Ύ ͵ ͵ 

μϑις καὶ τῇ ϑαλραση" καὶ ἐῥετο γωλήσ 
γη μαγώλη. Ὥ Τ᾽: 

Οἱ δὲ αἴϑρφοπρι ἐθαύμασαν, λέφον-Ἶ 7 

1 
ἡἰάοϊοί εἢὶς, οχίρυ 

Δεῖ Τυης εχρεγιοξευ ᾿οδίυς.. 
βλυΐς νφηῖορ ἃς πιαῦς: δι (αὶ εἰξ 
τάπαυ}} τὰς τη ρηλ. : 

. Ἡοιηΐπες δυΐεπὶ Π| αγήτατί [27 

δ Ριξ- ἑά εἴρια! εξὶς πυράν 
ἐαβάεδ Ὑμς βγχεν, 
ἠηβενανε γεμεὴ: (σ᾽ πᾷ 

γὲ:ζ» ̓ μῆὰ 4 τγαμμε-ς 
ἐπα ναι. 

ἼΡογνο βοπιΐμες ἡ γάῖὶ 
, βδρχ "κ: " ἜΗΝ, ᾿ ΓΞ ἐρυσλ παπαῖ (μΩϊ, αἰοξηῖες, Οὐκ] ἢ τῆς [Μεε,ϊερμιοι, Οἱ {{} πακ ὅπου ἑν ἀπύρχῃ. ες} [τς φυοςαηαυὺς ἐδίετίς. ἐπδω πρζε οι σας, Ποτοιπός ὅδιν Οδδ,, ὅτι κα οἱ αὔεμοι αυδὰ νοητὶ ως ἃς τοαστοὶ Ἢν φοία ἘΜᾺ »ηάγς ; ᾿ Καὶ λέγον ἀὑταῖο Τ᾽ σοῦ, Αἱ ἀλώσᾳ-[ 10}. Τυης. αἰεῖς εἰ Ἰεῦύς, Μυ]- [0] «εαϊοίε εἰ δεβμε, νει. χαὶὴ ϑάλᾳοσα ὑπακοὐεσὶν υπό; ἐπ ἰρυϊδεειν , οδυᾶίῳχε εξ 
κες φωλεοιὶ ἔχουσι, καὶ τοὶ 'ποτάινα τοῦ] ΤΡ63 βαθεης"[υἱγὰ., ὃς νοΐυςτες} [ρε’ βόμεαν βαδενε, Οὐ νοοος , 

ΩΣ 

“" ε ᾿ τι “ 

ἐρᾳνοῦ, κατασκίουωσάς. ὁ οἱ υἱὸς τῷ 
ες 2 “ κῃ » λ γ 
ἀνϑορόηπου οὐκ ἔχοι ποὺ τίω κεφαλίω 

κλίνῃ. ᾿ ' 
ΤΕΠΕΠΕ ἐμοῦ Εἴτερος δὲ ἣν καϑητῶν ἐυτεῖ εἶσταν 3 
ἂς ΠΤ ᾿ » 

δας ἀεύεπιυς αὐτο, Κύρκε λίρεψόν μοι ππρῷτον ὠ- 
οἴηοϊα, νῦί ἰὰ- 
δες Ῥοπιίηυς πελϑεῖν χαὶ ϑυίψαι Τὸν πατέρᾳ μου. 

--- 

ἐμενες «αἰ τ, πἰάος: ΕΠ ἐαε 
ἀμεερὶ ὑονεΐ μές ον ναϑεὶ 
δὲ ἐαμμὶ ἔμηπν νεὶ- 
πεῖ, 

οαἰ1, “ηἰάος :΄ Εἰ ϊυναυτοί ἢο- 
πἰΐηῖς ποη Βαῦεῖ νῦι κρῖ τς- 
οἰϊησῖν - 

ΑΙΐῃς αὐτοὶ οχ ἀπ τἰρα]}ς ὁ- 
ἰιις ἀἰχίτ εἰ, Π)οιηίη 65 ρεγαμτες 
τα εἰ ΠΡτἰπιὰλην αθὶγο, ὃς (ερο γε. 
ΡΕγατη ὨγΕυ ΠῚ, ᾿ 

«{ἰπο5 αρεεη ἐς ἀεὶ, 
ἈΝἰ πε εἰης ας ἐν ζδονιὶ. 
πὸγ βονΠ ε τις βτίπιμα 
ἦτε γ Ὁ’ ρεϊίνε Ράϊγοιν 

" 

ἘΠ’ χα! στα ΠΡῊ ἌΠΡῚΣ Ι πθεΉπις ορίζα πὶ ἰᾳ , Ἐξ δζος 'εαπιάγυπεν ἀἰσεηξαδ, } 29 ἀἰ οι ο μὰ ποδὴς τὰ Ἥανίταν 
ἐρσεείμιιω Οἱ δὲ Τησοῦ εἶπεν αὐτῷ, Α᾽ κολούϑει] ταις Ῥ θη α αἰχίς “ἢ ἐρὴ σία 2} Μεέβε αμιξ αἱ ἐπὶ, δε. σαὶ σοὶ, Τησον ἐὲ τῇ Θεη, ἤλϑες ὠσί β [Οἱ 4 ποδί5 γϑὶ δ ταξυτλ» 1οία, ΠΡΕΊΟΝ ΜΙ ρεδννεν ἵτπρμλσ. μδιὰ ὟΝ ᾿ ψυ κε τε ηλε, δέ πηὲ νῇ ΠΊΟΎτΙ Γἐρο] ἐπι} " [φνὸνο κι, τ ἀνναίρρο πον ἢ "ἢ Ρ ᾿ (11 Ὁ εἰὸ νεπ δὶ δυσ νετογαιο: ξ΄ Ἰύος ρε ἐσηριορ ονῆμε- Αϑι, κγᾶφες τοὺς γεκοοῦς ϑώψαι τοῖς ἐαυ- τποττιος μος, , ἐπ05 {ἐβεἰἴγε πιονενον [μ05. ΕΟ ὑφ ρύριθς αν ΐ ἴῃ δ 20 [65 πο δητὸ οοηξςιτι Τπθει 76 μοδο δα ͵ ᾿ ΟΝ 

, ΤΡ Ῥεκεθις. οὐ ΠΕτ ᾿φυυτη ἱρίς εἴζες ἰηρστεῖι}, ᾿ ΒΥσΈΛΟΒΕΟΥ ἘῚ ἀὐτῊ ΔΈΝ χοὶς- Ἐτδὲ αὐξεπὶ Ἰοηρὲ 80 εἰ5 ρτοχ 39] βίη ὙΠῈΡ ΦΌΣ ὩΒ. " ομείυς φιίαπι , Καὶ ἐμβαίτι αὐτο οἰς τὸ πλοῖον ἯΣ ΤΕ ε 53} ὶ αἰοκνάρηξε τοὺ μα τὸν πολλῶν βοσκορδμη 4ὲ δ ἾΝΙν κνελνιμίρογῶ,. ᾧ νἱάξατοι ἤλοε 5 “ς, Δ να αν τὰν ΟἿ το Πρ ΟΡ ΜΚΟΣ. 22. παυϊρίυτη, (δηυμτὶ (μπξ φαπὶ αἴ. 10 1ς, νὴ τ, μφνμμβιμεεῦ πς ὙΥΠΉΝΣ Ῥογζογατη πνοϊτογιτ ραίς 2, ἢ Ἰβογοαιμμ ῥαίης.. ΟῚ ἱπιοτάωπι εἰἰὰ λϑησαν αὐτοὶ ψιάϑηται αὐτϑ. "πρὶ! Ε11}8. «. | αἀἠοὶρωϊ! Ὁ τς ΠΥ: ἷ : δον ἩΡῊΝ ἴῃ εχιγευνε ρε- ᾿ ᾿ . 
εἰσ! βορ!ς . ᾿ 
το νἴχο ταπιδπῃ 
ἐοπηροῖδ (ὁ ἀλ 
τὶς οπίδιις τξ- 

- , ᾿ - . 17 7ηβγνιεαιειν τὰς ἀδοονοίας, τὸ ἀδιενεῖνγ ἃ 4110 ἀεϑηνιὶς δὲ 
α ϑιένοια,, ἴη μιῖ5 Π (5. ἀἠείτιτ ται ἄς ςο χα ντ ἔτ οὐπηίθιις 

ροδιύδανΠΠος 1105 ἀοϊίττας, ἤιε σογροτίσννει, Γοτ 15.435 πὰς δηἰπιὶ, 

ΤΩ 

ἴπ ροζίαιη ροιὶ ψιρά λὰ ρἰετλξείι δ ̓ ς οαἰτιαπι αἰτίαος ἤθη ἐερεθξξητες 
ἴῃ ραζζᾶτο ργογίας ἰλοεπτίς, ντ Κοιῃ, ς. 6. πιπιὶ ἄς νἱγίιηι {1- 
Ἰλγιαι ἱπιθοο ΠΠἰτᾶτο ( φιοσιηφας Ἰά ἀοίςαιι ἴσα νἱτὶο δοοὶ- 
ἀκ.) νίαπι ροτβεδιιιπι αὐτίοπιμαι ςοἐροτίς νοΐ δηϊμιὶ παταγά- 
ἴαπι μπρεάίεηςς, Ηΐπς ἤτνο δά (μροτιάτιγα 4ιίοαις το- 
πογατοηϊδ»ἐἢ ποῦίς ἀμοζαχατί οόδτα, ἀο δ Πτατὸ τγλη - 
ἐγάτιγ. [Ιητογάἄσπι ἀεηΐ ας ταί ενῖλα 1112: Ῥεουϊιαείτει ἀς- 
εἰατὰς, αι; Ογμεὶβ ποτηίης ἱπ 5] δ τῖ5. Πρπίβολοζιτ, ρτο- 
Ρἴοῦ φιᾶβ ὅφηξεί ἃ ἀλη4ο ἀεύρίεἰ, νε νι! 69 ὃς ἀδίοξει, πιὸ 
οτἰαπι νοχαγὶ ὁσηίασιστιης. μαι Δτεπι ἃ πιοτθο ἀϊ- ᾿ 

, Πἰπρυίταονε μος οςο, ἰευῖυς φυϊίάαπι νίάοτας Πρπίῇςατο, 
δοίι Ἰομά!πἰυἀίποπι ἀϊολθ, 41 γοος Τ δετι} μῆς Ἰασιιη οἰ- λο 
τλπὸ νίι5 εἰς Εσο οοιπηιιπςηι Πλπ, ὃς Τἰιοἰορὶϑ [ατέ ας 

.  αγοπι ἠὲ λελος γοῦςπι δίας » αυμῖι ἀς τάς ῆλ 
ποτατ,γοτίημῖ, Οαιοελπι σογειπι εἷς Εἰλίληι ξοηογα τοι ἀρε- 
τε ἀς Ἰἰς οπιοίδι5 αιῖς ΟἰΓ{Ἐπ|5 ργορτοτ ρξοζατα ποῆτα Ρέτ- 
τα τ, ὃς Πρ τι} 4 ἢρ πα9 ̓ π που δεποῆοια Ρτοριὲ τείριοο- 2 
τος αιοται [ρεοϊπιξῃ ἴα (λπδηάϊςαρτοτίς εἀϊ πε, 

18. 7μ[βδίε νὲ ἀδίνεβμν, ἐκέλευσεν ἐπιλδεῖν. ἰᾷ εὐ χνάϊ κίε γγο- 
αίοθομηρτο αὰο ΟΠ] ςὰ ἀϊχοτίε," εδρναηάα 4μ᾽ο αἴθ Νες 

με Ό 

Ἐϑὲ 

»κ 

πὐϑνδὲ νι ἴὰ νπὲ σι ἐρῇς τγαϊςς Πς ροίξςα ἀϊοατυγιςἀ 20 
Πραϊβοανῖς {{Π|5 ( τταϊίσογς ἰλσυμη ςοπλίτι ΠΡ, πεπιρε νι 

νοτθαπιρϑηνε δορί, φιοί βόποτε ἀϊοςἀϊ νείπην δείαπι ἀῃ 40 
γετηδειίο ποῆτεο ἰδρηηοης, Δίαείμν, δυδώκαλε, Ν᾽ ἀς ἰηξ19. 
14, Μαμηπη ποιηξ αἰ σα ᾿λελεν ρατος: δί δηράτῃροτίων ἠυ1 
διϑασκβλῳ το(ροπόει, δὶς μέ Ηεδιςὶς Ἀ Δθθὶ ἀϊοίτατ ἀς (ο- 

. Θιοδδυινηεογρε ες 101.20.1 6.566 ὃς ιατίῃ! ἰατοράά Μαὶ 
ποιηξ ρος! γίτες ρεςοερτοτίθιμ, 405 νοελιν Γἰρι μη, “ς 

- ψε δ ἀρυά Οἰς, ἐς Διαὶεἶκια, ϑοξιιοίλ μα ιπτᾷ Πΐ ἀρροῖμας, 

ἂν. 

,, Ῥτίπρα ρετί τα Ευδήνς 
ἐπὶ πὶ ἰτὰ εἷς πος ἀςοἰρίοπάμιτι αυαῇ αἰ Γοίρι]ο5 ἰταηα ζοάπι ᾿ φιαπι,ρτςῖοτ νηῖπὶ ΟἈείεαπν, ἈΠ αι μοπηϊηἰς Ὑοσδιιηι,4.΄ 

20 δοβνα φωλιοις. νυ ἐκ Εγαΐ. Ἐομεὲᾷε, ἢ, δύγματωνεὶ διο- 
ευγς Ἐρο ἰυιἴγα ἱπεετρτοτοτ, ἔσγιλτα εἰυ (ἀξ οἰγ πιοϊορία τα- 
τους, ίν Οταπημιλιϊ οἷα οὐς Δί πηι, ΦΙ ἑἀοε,κωτασκίωδσοις : ἰὰ 
εἰ βοοίοοο, καλιόριἱῇ δά ἀτοοτγᾶ γάπιος τοξδσσο πιαί πιμς ὃ 
αιυὸ (εἴς αυὲϑ φιίοτιαϊε τοοἰρίμητ, δἰρηἰ βοάποιιν διχτέ ρεορτίὰ 
ἰιος γοσιίθυο Κνηδνφορίδιπαπὶ σκίων ἃ σκιὰ ἀοτὶματον, ἄς ςΔ.. 
τάταις Ῥγορτίὰ ταθογπλου] εχ γαῖ ὃ( ἐγοπάϊδα» ςοητοχ- | 
τῇ, ΥἹγρῖϊ, ΔΕ εἰ. ἐρνν [ ἐμῖν [οορρα εογεεἰς Φείβεγ,δς αισ᾽. 
ταοάο εὔἰλ,πἰ 41 δὺ διυθαν σοβιμιμιτας. 6 Εἰ έμν ἀμέοῦ ἤορι!- 

4 "14γὸ δὲ ψὸς πῷ ἀνθρφόπυ, Οὐδ πόμιι!Π ριιτᾶπε ἔς νοςατῦ Ολτι. 
, Μὰ ιιὸά Β] εις. αἰἴοτ νανας ταητὰπὶ Ποιηϊηὶς,, (14 «ἢ Μαια). 
σατο νεῖδ, Δ] ροτίι μοπιίη, εο τείς τιν αιιδά ἢς Εχο. 

, οἰ εἰς ἔπρε νοζὰξ ἑ ἔγίτας [)εἰτνε Δὸς ταοςᾷ, Καγίμς φιῤά 
ποημα}}} νοϊμος Ἰδαμναιά ματαγᾶ ΟἸιγιβὶ ἢ ἐμά ςατί, οΗ! γοο. 
τατι εἴτ, ταπῖςπ μα δὶ αἰιοαις νἱάστιις ἰετιίᾳιις Ἰοέίς οὖ νί-, 
ὡς ἀἄσο ἐπδϑι ροπάι9 μαθοῦς, Αἰξητίο ἰρίταν {Π|5 φαΐ 
σθγαϊο ρμύαίαι εἴϊε νοϊ τ, ρτο ἐἰδουδεμεοι Ἡοπιετιις 

ίξρε ἀδε Αἰχαιῶν (β|105 Δοβιιυοτα) νοσας Λοιλιος. 8: δηίπι 
οπλπίπο ἀροὶψίτως Ε64} Πεπεηπς Α[{|5 Ἰοοὶς ρ ιτ πιϊβ: υάρ. ο΄ 
υἷα ψετα ἰητεύρτςϑ8 ςτὲ νοτίας ρα ἢ πιιῃ, ΕΠ|} Βοιιίοιια, 
ϑεά μος δἀἠο, ργορτεγοα αυδά βαιῃ  ατο εἰς Ἠε ταὶς νι ἀξ 
ίς Ἰοφιιλπειιτ ἰπ τοττίὰ μεποηλ ίδεο Δοοὶρὶ 'οςο Ρτσποπηίαα 

ἴοὰ Αἰ τοτίδ: ἢ αι αὖ πιεπιϊηὶ αμιει, 

418 ταπὶ ἀσπιιιμι δ ασν ἰρίς ἀε (ς Ἰοφιίτιιτ, 
δ. Ἀχ ἀϊξείρεϊε ΜΝ ομαδιῖδ. Ἀν βοη ςεττὰ εχ {ΠΠ|5 ἀιισίι, 

(οιῆαι οοὐπὶ ἰοςο {ππρ]!οὐιμπ ργουποιμίμιπι τεοίρτος 
Θεςςείς ΥἹαγρατὶ ἰῃ ἰυϊαπηδαὶ Ἰοοὶς : νι ραιῖο Δηιὲ ὑπ᾿ ἐμν- 
τρρτο σ᾽ ἐμέ, ὅς ἀ πος ροτίι5 οὐ οτιμινάνμι ἐτατγαιοττιοε 
ρτίογε στο ἀϊςὶ νοπιΐπε 8 ψυ χενοιὲ, πθ4μς ἀς Ευλαροί!! ἀο- 
ἔχγίπα (αβηίοιτοδ, φιού τλιάςη μάϊιπι οροιταίς, ἰε ὄχοῦ- 
Ριείοις, ςαἰοτίδ τεἰιὶν οαπιίμ: ἀπιοροηὶ, 

8: (μνπι ρ(ς εἴ ὑη;νείίνε, ἐμζάντι ἀντ εἰς ανοῖον. ψαῖραῖ, 
«κ4ἰ.ηάεμε 

ὶ ὀλϑύντι ὠντο εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν 38 
εὐ ραν δεῖ Βεργεσίωνῶν, ὑπίωτησειν αὐ- 

σπῳ δύο δαιμρνιξόμϑμοι,. ἐμ ΟἾΔ μνη- 
᾿μϑίων ἐξερχόμδροι, χαλεποὶ λίαν : ὡς- ᾿ 

τ μὴ ἰσχύν τινὶ παρελθεῖν δχὶ τῆς ὁδῊ 
ὠκοίγης. ὁ δε, ἀν. . 
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44. δινοοηβίογσεισμος. ἰὰ εἴδ,γεἰεπιομ εἰπλδ τοπιροίεαϑ, 
Θία: οηἰσι εξ σεισμὸς 4 ὰ τὶ κένηστο  φιατπιαῖν Τ᾿ στη πιοτιιῖτι 

εἰ αἰσαπε [λείη αιιοσι γῆς σεισμῶν νοσλῃς Οτςοί, ς 
εἰς ἃς, ἘΣ χεϊρανεγηηρ, ἥ γειρῳ, Ηος νετθιιπι φυιιοι οἵξ γλπῇ- 
αὐιαῖν ἐοπιιοῦτο δ ίοἰεεῦτε γτ (αρτὰ οᾶρ.3.9. αασαι ἄς. οττοι 
τοὶ αἰϊοιίι5 ἀρίταν, ὥς ἀπο (υτίυπι οἰειαιτο αιρ ρυόιι5 
τίου οχίξερλοτ: Εποίάγφ,αυὰπι ἄς [οπλῖο ἀπ [οτίτιγ, νὰ ἂσς 
ἴοτο: φυοτίος ἀεπίαιις ΑΥ τα νοἱ ρλίβιειὰ λοσιρίμιγ, ἡμτοῦ το 
φτοῖαγι (οἶτο δρηξερο νεῖ Σαιρβενγοεβετίνν εἰ Εχοίεανεντ ἀρτὰν 
ελρ.1.24ηδ( 2.13. Ι ᾿ ᾿ 

᾿ 36 Ἐχρογεΐξ, ἐγερθείς, νἿὈἁ φυσαὶ (αγγοσ τινε ἱπίτὰ 9. 
7. Φοὐέμρρ αμἱ!γπεμμησε, πι]ρλ1λ, {ηηρονανὶς, Ἰὰ εἴϊ, ἐνετοῖ- 

᾿ «λατο, Ἐγίπι. 7πογέβφαΐε: ημοῦ μοι υϑτοίρομάος τῷ ϑβεπληήν. ις 
τατογάιτι φιτοπὶ Δἐοὶρι" τ ῥτῸ Αἰ εἰβ πιϊηὶς Ρειφξοιρεγωνς 
ἐπίτὰ οαρ τλισιπους ἀριιέ 1 Δτίμοϑ δοοιρίχυν Ἰαροση μα ΕΠ. 
δαῖοπι πος Ργαῇο Ἡοθταϊσα γε άρραγες εχ Γἰπίοτος.9. ὃς 
Ναιέπ τι 4. δὲ Ὑἱ ἀξ ντῖ μος τοὺ ϑρίγίτιο ἀπᾶμθ νθὶ ἀξ 
ἀπίμθοη 4 τρεῖς τειπροιτλξξ ἀρίτιτημὸ ἁ νς νὰ ορὶϊοὶ δί ΟΡ 20 
Ῥοιὶ νἱἀσατιγ,ι οὔδει γαίοης ἀξ δλτδηλ ἀϊολματιἴποιορεῖ 
ἴς Ποπιΐπιι, ΖΔ },3.ν,. ΜΕ 5: ΠΡΘΟΝΣ 
᾿27 Οἱ» ποταπύς, Λπαοταῖ Ἐταΐπηι9 δλης ρατιίειβασι 

δτδἰαϊείγοβάγονς μα ετλἀπιῤγατσηῖς. σπιρμαΠπη:αιοά μαι. 
εἴ ρρφιροτυατι, ἀϊξιορυ ὑλπγοη ἀοῖοι ἃ ποδαπὸς ζαῖαθ,. ἃς 
ρων ὅπ αὐτῷ. “νήρλα δ. Ἐταἤηιι9,λἀ νοι συϊῃ, Ονία εἰ, 
ἀυσὰ ἀϊσεπάϊ ρους 1ιατίηὶς οἰ ἰρποῖασι, Ο2]}1 νετὸ ἧς Ιο- 
ἐἰ ρα μϑϑο δὴ ἀξ, Ομεἶ όρηπε } φεείγημε ἐφ νει Ὁ» ἰᾳὰ 

«δ εὐδέπη ἀείςτι των ἸψΠοτία. ἀριιά μον ει ν δον ἐμ. 
ἐειῤύοε αθδυνῖερ ἐς (ένα δινόνιννη, ΓιρασηνῶγιΝει,"» σαυΐ οἢ 
εν ψυἱίρίλαι ἔς γάτίεταις οβομιμιατ, θεν μοῖ[λ εαία ἃ Ος- 

““ἐριανηῖ δέ οὐϑεπι γερερῇ (νπάς Οον μεζειι ἀσ αὐἰίγιν Ἰοΐς- ὁ 
ὯΝ "0.5. ἀ6)} 0] τι ἀλτοά οαμ.10.) ημλπὶ πσιϊτυπὶ ηοὴ οἷ 
Ῥχοίομιδο δάξοείδι βαῤρας Λιαδιξιαθθτη τὸ τομροίς 1λι- 

ἐείουν εἰἴεπι ΑΥΑΡὶς αὐ! δογοιίηντ ράτοι οχ ὉΤΩΙ 3, 
5 τ ἐ 

ι ᾿ Ά 

᾿ 

»᾿ 

τοῦ οὐ ἐπὶ τΙρᾶπὶ» ἰΏ ΓΟρΙΟΠΟΠῚ 
Οεερείοπογιηι, οσσυγγογαηῖ οἱ 
ἤάωο ἀπαγοηΐδςεΐ, ἃ πυοηυτι δῆτα 
Ρτοάει 
ποη ναΐοτοῖ υαιαπι ρυσιοτὶγς 
εν νίἀπι "Δ, 

Ζυυπι ὑοηίῆες ἰρίε δὲ ν}-| 8 ; Ἐξ ἤδηπν γδη εε 14 -ο τ αι Ποπι!- 
ἮΣ ἐγκηδ ΡΣ ΤῈ Ι0- ες ἃ τ οταβὲ- 

ες [πὲ Θένα ἜΜΟΥΝΗΙ, ΘΓΓΗΥ- 1 καἰαηῖ (δαὶ: 
ἤρέρνηε εἰ ἄμο δαδεηδεε ταῖς Πἰρσταταπι 
ἀδιποπίᾳ, ἐς ηιοινρνιον. νοπιτ ἰδ πιπὴ- 
τὲς ΘΧι ἐδ: γ [κι 1 η118. ἀυ- Ομ ο 

ἐξα εὐ μασι ἐν ἐγδηξ- αθὰι ν}}ς γος] 
,, ἃ Ἰευμαἰπιὶβ. φοῖπ 

γε βενρ γί ἶΐαν». πισάϊο φαζοῖς 
Εἰ ὀξοε οἰ απιφενμβ. πδυνατ. 

ὉΠ τος: ἴκουϊ νλ]άς, ὅ4εο νῖ 

δπ ᾿ Ξ Ἅ 

Ολάλτὰ νετὸ ἃ υ σά αὗ1ς τερίο, ἔας ἃς ἰϑίλ Ἄρα! Οςπεία- 
τοῖμ,αιςαι ΓΙ οὐπς ὕεης ἴδτῶπ νόςας, ρτοῦίλβ ὄμοφρε, νῖ ν- 
πε ἰἀέπιψις τεαέλι δι Ἀΐς δι ΕΠ ἰς τοι αἱ ροτιιοῦς, Δριυά' 
βιγαθοηεπὶ μοι ἤρτο 16 ρεγροῦδηλ ἐποο αι άσηι ἰμάϊοῖο, 
Ολάλτὶς τορίο, ἰατες Οδἤνπι πιοητοπι, δὲ μειοῦν ἤτω, ρτσ᾽ 
Ολχανὶς νεϊ σλσοσς [ερίεννγ, ἃ σαχότὰ οἰνήταϊα ἀδιαναιμαν : 
ἰρίς ᾳιυίάειαι ποῦ ὁοτηπεοπιογᾷς γ [οὐ Δὲ β(ιτινις ὁ. δλταυ. ςι, 
ἃς. Νπι Ολόλγί επὶ ὶ Ολάλγα ορρίδο τιυοἰοίἰαιο ἰα Ρεν. 
τῶν ξαϊς οτἰεπιλίςπι,» νἱάοϊϊοος οαλῖος, Ιἰηνίεοπι ἰπτευῖο-. 
ἔχοοτάλης, εκ Ἰοίερῃο ἢψιευ οἰ μτέτῖφ ἐσοῖν, ἃς ργαίεττε 
εχίιοτο ἀς Ὀεΐϊο πιάλῖοο ΑΨ τ.δὲ ἐχ Ῥἱηίο υσαμε 16. 6 ἰ 
φ.(ρ.18, {δ δῖ, χαλεποί, ἰὰ εἰϊ, ὦμο. παι (νι τοὐνὰ ποῖλὶ Ἐ᾿ 
τἀ[πλμαφ)νάγλα ἀεοϊάσας μος νοραθμ απ, ἀα ιο ΡΊατο ἴῃ Ργο; 
τροζᾶ, Ν ' 

Ρβ Οἰαιιάνιμπε,ἔκομξων Ἐταί.» οἰ μεν αδδιεων ἰὰ εἴς, ὠνιζόων, 
φρυμὲ ποδὴς ἐεσονρ γε 66} τὶ ἡ μᾺν καὶ συ). Ἐ ταίπι, Ὁνιάνεὶ νοδίφ., 
ἐετηηι δὲ τοτὲ χυϊάδηνΠλτὰ (παν τιν σεβγμαῚ ἀυιιον {16 
Ιοφυλτας εαιοί ἰςἢ65 οι φεφώνου,Διυμνύμμος μαδὲν οἶνα! σοι ὼ 
Φιλίππῳ πρᾷγμιι. Ἐς ετοάος Ω ΤοΡρβ σιν δὲ καὶ τούτοισν ορβ» 
γμα τὶ ὅδ, ϑεὰ ρτς οἰΠὲ ετἴατα λητοτάμπι (ο ἱραμαπιογ [ρατίηι: 
νι Οἰζοτου μὴ ἀ μὲς ἐμὴν Βαδ οἱ Ἰὰσιι, ον Ἡ αι νῆ ἱεξιονίδιν 
“νά εὐναὶ γδοβ!οῦ Ναἱρᾶτα αἀ γετῦαπι, φμήά ποδὶ’ εἰδια 
οδίςιτὸ δὲ δαρβατέ. ἐ “Ἔα ςομββέεμιηα ραν, ὧδ᾽ χριρρῦ. 
Ὀίεπι ἤϊηπι νἱ εἴ ϊοου ν]είποιπι, φαεσι αὶ ἰκεϊάξηενίνης ἀϊ- ἢ 
εἰ ροῆμαι ἐρῇ9 ἀαπιοιίθιιν ἀξιογίοτ ον ν δ ίμηι ἱβίται ρετὺς 
ταν οὴ νερτγορχίδαι δαί Οτςος νοςὶς ἡγαιδοί κα ςχ- 

πλι έν πὶ δὲ ζδῖοτα ἡςος [Ἄγ Του ράταγοητι, ττάχυς Ν 1. εἰπι,αἰφιἀιι}5 οἷμ!α ἐοιλ ἰδ θιυιδιοχ 110 Ἰαεο  ρήτας ΟἸρΠιμα μεν εἰ πεν ϑέἀρ τὴ ἀρ τα, παίαναπι πιοιτιίηὶ ἰος- Ῥτλπιαγοπι,, τ ἢ ΒΒ ; πνν Ελ:1πὶ ἜΕΤΕΓΕΉΘἸΕΝῚ ψ ἐϊοίρωίοι ἦνε ΠΣ βύνν, ΡΟΝ ἱκάϊοας ἔμμη τγαἰσέχίοθοπι,ας ριοἰπάς ΠΟΙ ρΔμ00} δεῖς ΤΟ ΘΟΥΤΙΜΕ τ ΤΠ “ πα ορθεεν μοὶ " Γ᾿ ἀβδό τις, τυσεκ αὐ ον μέ αν ον δ ΡΝ εἰμ δεν ἀρ δ χρο μεν: ἁὐδάϊι ἀε Ὁ γοςο ἢ ἀγα ἤραιο τὸς εἰσ ἀ ἡ" (σφαςαδυαι ἐοπηραταῖϊς, γε ετίαπ νοῆι (μρε- : Ὧλΐπο ἴετεϑοὴς οδὲ δῇ ἀμίον ΜΠ ΒΝ ἴῃ : ἜἜΡΕ αἰτιίοἀ ταπιεηῖα ΔΩ (αἱ (ἰΐοι) ΠΝ φἰνίαμε περδῦεν ρατ. " 
ΤῊΝ νἱνετίννεην ἀῶ ̓  ΘΡΤΆΟΡΝΝ ἐμ γέ νης, ΠΩ βἰϑήδι εν ν ὑοήμγε κὐμώ νοι ἡββαρμ γίνε Σ φῇ ῥενκοίοιονωνι, τιῤνουνθν δὲ εομήλπιοτ ἱερίτας ος. εἰσι αι αμα τείξσηταν 411) Ειιαημεί τις ροτοοε ἱποε ἰῃ πισα- ᾿ πέραν τῆς ϑαιλώοσνο, ν οἱ αὖ σορῦμωῦ, Ετας ἀρίπι ἢτα Ολρεταδιμη ἀρβηνπσι Βαῖοει δι ἐμρήὰ ΚΘΤΩΝΩΙ “δὰ : ἴοτο ἰῃ Ἡραοὶς σοἀιρίθυν, 5Ὑτιιν δάταπι ἰηζογργον δ Ερὶ-ὀ τἰδυς ἐμῆς νεϊιεὶ ἰα σοπίρσέϊι ἤτον,ντ ἀρραῖπὶ εχ ἀγείσμϊο 

“ εἰν ἰλοιπὶ ΤΊ ροτία ἐς, Ἵ αν 2. διοιγτο ἐανὴν Σει μαδι ψιοᾷ πε χξα βοῶν φὠμι ογναν τα Μαῤιεβχον λάθοι ἈΡ Γαϑαρηνῦν, ()δάαγε. (ς αιιαίι διῳπεκῶς ἀίμαόξον Γοτοοϑ αὐεξ Π{ἰς δὲ φυΐδωτι στεμβ- 
.Ν 19. Οηλέίανη δενηναγεῖς Γακμμαπις, Ν ΐρατιϑς Ἐταίπια αὐ͵. πὰς, νοιτοηάμιι ἐμ, ὅμον ἐρίονηνι, αι ἐαυδὴῦ αὐ άἰια, μῆνες ἔογ δίταιν ἦπι (γί {τὶ ἀρινὶ Μλτουιῃ ἃ ἔλιζαιμ, εἰπε ράμψ{ε ταΐτυμτι βοὴ ςΛιριατεγαμὸπι δηἰαι φυὸὰ ὥλάλγα . 

δι Πιρροπυρῦες Ῥεγοα υἱοί, (νεροῖς Οαἰδαταπὶ ἑμτεγιεέϊο 
Ἰοτάμης ἃν Ὁτγίςηιϊς ἤπίςαίεν εεῆτο ἰο(πρ[ν. 10. ἐς δε] οων,,,. 
ολρι»)ιοίδτυν ἑάςπι ο[ερίμι Πἰ. Δηκία.κ7.64..4.Π[ τες. 
οδοίοὶ ἐν τας, σοιίῖας ρίαγέτίς ἰαςὶς ἐἰἠπηςία 4μο: ἐδῆε- 
ταἰϊτεγ οὐχῦος νοοδμῖ ᾿ "μὴ μὲ εἰμέτατοι τοίοτναν 1} ἰᾶ πε 
τα τοσπιροτίσαν μἴς : πε ρα ΕἸ βρη Ἔχοορτα, αἴ 
ἀς τς νμὶς Ἰοίορίνμα [ἢν. ἐς μεῖϊα ̓ μἀαῖορ δὲ νι δέ 20. 
' ; 41}. 

( 

4, 

. 



--“Ἅ4 

Ὁ 

ὩΣ Κ᾿ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, Ξ . Π εαρέξ, Τ᾽ Ὑομε ἐν εἰηὴρα.. 
ΤΩΙ Ἐπ γὴ δεπ,. : 1 [{ρβράπεν ΤΗΡΩ͂Ν 
κῶν ἐμ, Ὁ ἃ χαὶ ἦλϑεν οἷς σίμι ἰδίαν πόλιν. ΠῚ [Εν ερόδ, " οδευϊοτυῆε εἰ ρ4-} 2 τ όρο εὐμεθαρ ἢ Ἶ ᾿ : πο ὧν . - ν - : : . » Ὡ τορίπυπα, ὀ Καλίδουλ «νφφσέφερον ὡστηδοδσαλυ-). 9 [τα]γεάζατα 'ὼ Ἰεδτο Ρτοιεξξυη: ἡήχιβωμογαῇ ΜΠ 
Ἅάνειο, τινὰν δπχικλίνης βεδληῤλδρον' ν εἶδον ὁ ἵη-- ᾿φυπηιαθα. νἰ ἀπεῖ Ιςΐις βάφηι ἰενι ἰονη, αἰϊαὶς 6. 
ὙΜαδΟ οτονο ον ττ ον δὲν Ὅς 1 1εὄευμι, αἰχὶς ραταϊγιῖςο, “ζοη-  αἰγείοο, Τονβεβί, το 

ΓΝ ἐν, πίω πῖπτε αὐλὴ, ὁ τοῦ ἐἀρε βάς ἢ}ν, τεμ ροι τὶ ροοοδα] [τρέμον εἶδέ γεάτα 
΄ : κῳ,Θαῤσά ψέκγον, μφέώνται σοι αἱ ὠκ(οιρ-- τω, “" : τον} {μα ΒΡΗΡῈ  ὼ ον ὧν ΛΟ ἰοςς ὃς εὐ ϑι τῆ, 4 ᾿ὲ ςου δὲς ἀὶ- 3 ἘΞ ἐτῶν φρδδάηι ᾿ 

ἡῆρνι , ἰ " φ Ἐε εοςς, φυϊάλπι ἃ Ἴ 1.5 ενίδὲς ζπενηηε ρα, 6 Καὶ ̓ δου, τινὲς δ Υ ῥα μιοωτέων εἶστον, 3 ςεναπε ἀριιὰ (ς, Τῆς" διαίρδε-. ἩΙΐς διαίμβειῆαι. εἷς 
,.. ε “" ΟΝ το: Ὗ ᾿ ἐαυτοϊς γυπὸς ει. πιᾶϊ. ΓΑ "Ὁ εἰς μὰ νυ όνο ὑπ ΓΝ "ἰδ ὰν Ελ 'φυμαχ νι δες Ἰείως οο- [4.1 Ἐὲ φμνην γλδηεε 16. ὃ Καὶ Ἰδαὶν ὁ σοί τὰς ογθσυμήῆσθες αὐ- 4] .“ Ἐν [εν ςορτξαρίομεε ξοτηηιὦ δὲ ἣ δα "μῆς ὠθυμεϊϑεσπογηρα! ᾿ δ, ΓΔτίοπες σοζῃι, αἰκίτ, ἡ Ομ! ά αἰη» Ἐἐφοδά ουρ βαλέειν 

. Τρ οῖπαν, Ἡβηυκοας θυμμεῖ γηξᾷ ΠΟριτατίϑ πια]ὰ ἴηι ςογάϊδιις γε- 

Ὁ 

ΦΡΙ͂Σ, 

͵ - ὃ -..--- τῷ 

μὲν ἀπελϑεῖν εἰς τέιρ ἀγέλίωυ δἰ χοίξον. 

ὦ τας καρδίαρς υρδβ .. 

Ὁ ἈΡΑΚ ΤΣ ΤΥ ΥΡ ΣΈ Ήγ Ὶ. Ὁ γο πΊΦῪ ἐροτ ψ μ’ 7. ΡΟ» ὦ ΠΡ τ ἀν ὙΠ 0ν πω ἦν Ὁ. ΤΥ ΦῈΡ εν Ὑ νι ἘΦ ὙΠ Το ΤῸ ἘΦ τ ΘΡ γβόν. ἐγ 

ον ΒΆΝ θεκινμ ἢ 
᾿δοτὶ) σουης ἐχετιέζα ἀ  ἴξτς ἢ, 

ὔ αρηοδε: ἀμέεηᾷ γυραὶ ᾿ : 

4“. 
Ἰδελιυιξοίσι, οἴίδι, ον δοαρρλτεῖ αὐδά δὶς ἤς πιεμίο πιομὶ-ὀ εἰδνογίζτετατ, να ἀἰφεὲ ὑκωθίς Ιοίορνι9 ἐς ΤΙ δε λὰς ἢ 
δϑδηϊοι Ῥβζ ψῇ [ερυλοβεὶν τε(ογε αι τρδέρχμια 'β. Ἡεσούς Λρῶρα διῦ 
“Διίιαῖο ὰ τ ἄϊοδ ἱταρατι5 μαδούειμν αμἱ ἀπ τα! διι5 16“. Απτίφιΐτ, 16. 4ὰρ.3, 

ἐδ ϑαίμρνες παρέκαλοιυυ αὐτὸν λέ. 51) Ιραπιοηςς ψετὸ Ῥγεςαθαητυγ 3} 
ΣΙ ὥς, ξλῖδι ψον ἡ.} [6ἀπὶ, ἀἰςξερτεθ; 51 οἰϊςὶς Ωο2, 

ὁ Ρογιηΐττς μοί αοίες 1η ρεερέ 
ὁρογοούιν 1] γι Γη. 

ςΦ .Ὁν ΙΝ δι [4] Ἐκ αἷς εἰς, ΑΒίεο. ΠΗ νετὸ 6- [5 
Καὶ ἐν ὀπυρ πθσ Οἱ χε τς 25, ργοίεὶ αδῆσγμης, ἐπ ἐΠυσα ξιερβοτ}ὁ 

ϑύντες ὥπηλϑον οἷς τίῳ αλλ ἣρ χοί. ογσούισν: δι ξοςς, “γαΐτ τοιμ]} ἢ 
εν. Καὶ ἰδουν ῴρμρισε πασοιὴ ἀγέλῃ Ὁ 

ἴῃ οσςυγίωαι [οἴμ: δ φυυαν να. 
της εὐτην τοράτυηε νὲ “ἀϊρτοάς. 
τοῖας ἃ βηΐθυς ἰρίογμηι. 

σίῖν τῷ Τησοῦ καὶ ἰδόνας αὐτὸν, 
λοι ον " “Ων, ) ἐ παρεχαίλεσον ὅχως μωτοιξῇ “διὸ Φ' ὁ- 

φ ᾿ . : " ᾿ ; 

ϑίωναι ΄. ; 

ΠΩ Κιφοείλαιον ὃ, 
᾿ ᾿ὍΑνι. Εχι 

ἘΝρτγεῖος ἰρίτος αυϊρίυπι, 
τγαίσοῦς, ἃς νθοῖς ἼΩ ίμαπ) γῖ- 

Ἰἤτο 
» ,᾿: ; δον μὴν ΤΕ Ἐρλλρα ἀν Ξτῦ ον Ἢ ἌΣ | 

Μ΄ Σίϊρίεγ ὀηβάνοιιε! αΐβΆτα «ἀθϑέτ᾽ ̓ ὐπο. ὰ οἵδ, ὀτεῦϑεν. 

ΦῊ εἰμι ἐϊρορθεας δίεοο 
τἰοἷς ποῦ ῥηρξ, ποῖ φγει 
ἐν ἄτη βογεονμη, 

ΕΙΣ ΠΝ 
“λοκαμδρες αἰδέορνηρ ἰπ βου, 
{ οοτἱΟ" ἐορε, πιάβῆο ἤπρε- 

"» αὐὴξε Ἰοῖη Ζνοκ ρὲν 
Ἰη!ς ρτεχ ρογοοτγάπι "ὲ ριαοὶρ» } ̓ γηοκῷ ἑαποανην τ τοῖν 

χοίφρν κ" φῶ κρημνᾷ εἰς τίω ϑύλροσαν, το Ἴππηαπο, δι ᾿πιοιτυὶ μῆς ἢ} {εμίγινε ἐκ φαμὲν ἢ" 

κὶ ὠπέδγανον ὧν τοῖς ὕδασιν. ᾿" “6 ὧν δαενεε ΑΜ9᾽ Μὰ 
: ἜΝ Ῥαβογες ϑαῖεπι βιρεταῃε: δι 3 ΗΜ: ΟΦ" Ὑεράεηξεε [ἢ εἰς 

Οἱ δὲ βόσκονπες ἔφυλον, ἡ ἀπαλϑὸν- 5 ᾿υσαι ΔΡὶ Πδῶι ἴῃ ἠὲ Ὀεπ, ἐϑϑὶ αὐἰοχας πρτρ ρος τ 
ἢ νὰ ἢ ΑΒΕΟΡΙ Ὠθσητάγιητ ᾿ Οηγηῖ8, δ 'ᾳις 09] [ο» ἰᾷς. Ὁ’ 4 γὴς ηνὶ ἀλ. 

τ ἡῷ ἐπ τοι ΠΈΧΟΙ. τιοηϊδεὶς λα (ςγαηῖ. ποη ὰ ἰμεξιθυαη. Ὁ 
ὧν τ λύῃς ΚΝ ἊΝ ἐξηλϑεν εἰς τὰ ᾿ Ἐξδοςς, ἴοχα γεδε {114 οχίι} Ἀ ὩΣ ΤΉΝ εν 

: , ; πασῶὰ ἡ σόλις ὡζηλνϑὲν ! : : 
νὴ κα, γνοραῦαρ ἐμη»γ 
ἐγαηίτορ ἃ βηξδες ε. 

Ἴγηπι, 

ΟλΡ. ιχ. 

ηκηοηΐ πη, ἐγαεῇνν. 

ἰαλη οογάδῥες γεγὦ 

4 εν ον Αδἰγὸ, Μλδτρϑον ἐμῖν ἀσυᾶν, Ψυΐρᾶτα, αἰ. ς πυρούάριδις φυουάϊς νἱ δέ πιὰ, οιίλη) φυκάας πγυθάιι (λιν 
δι μ04. 1 εἱξ πέρυγον ἠμυῖτο νι οἴίληι ἀριιδ' Νίοτοαπὶ (οι δίειτ, τὰς ιἀξξαγα γεάϊπιῖε.. 
Ἀ[άϊοιΔὶ ίμπε. ἐφίιαζ φαΐ ῥρεγυ(δίοπεων νοϊεοτδει ὀρρο- ' 
πιιηξ, ποίτις [ηϊαἰδι9 Πσι}5» φυμπι τορι 4145 οοηἀϊάϊε., δά 
ἔγλπι ἐρίϊιια μἰοσλλευι, ἀτίατα σχιαι ὑβίατνηι οχίτίο᾽ σοαίαα- ἀΐεν αι  Τ Ἰσνῶ, ΦΡῪ 

ΙΝ ΟΑΡΥ͂Τ ΙΧ. τ 
1 ληρνεμεμμζάς, ἡάκ νην ἱά οὐ ϑβηβνήνων : δι αὐ 

[μανη, εἰς Ἰδίαν πόλιν, ἴῃ αι Υἱἀεὶ!ν 

᾿ ΕΣ «Ποιάριν Τεβις ΝΣ 

"2 
ΕἾ 

Φέλοάενει.ὶ, ὑποχωμεσῃ, δὲ ἰηξτὰ, ζᾶ. 12. 9. Ῥυορνεῇας, ἰὰ δὰ 

ὅωπι, νιϊσιικα δεά πρ με οἵ Τοτ ΠἸλδὶ ἀϊέχιαι ἥδὲο ἄς τὸ ἐετνεϊατὶ ἀσανὶ οἰ έμιιν μα οθλτντοτῶπι αἰϊοχυὶ γορίοηςπι οἱ. ̓ 
ΠΙᾺ ὦ δ μοι δοϊ οὲ [στὴ εἰ οὶ ᾿νίης οὐϑἱεῖς πὰ}- 
ΠΑ ρα πε ρινείφόκοδι ̓ ἐΝῚ Ρ μονα οιπίηϊ νοὶ 5. Οὗ 
ἀῤηρομερραρ ποφινλρμικαθ οὶ οοδτοϊτίοι  ἐαϊ πα» βο ν- 
πη. 4: ἀβο ὀνηδὲ ἤποηη [ραν {δ αρινά ζρευπι πως. ἴοσο σοσιοηϊτ, Νοαυς ραΐτι 

ἰεηφπόπρς Οπρογβάσσα, Μάσ.2.1, - 

οᾧ [εγοδατυτρλτ) 

μπλσοι φρα {πβρὴ ἸΦιόν. 1, αυιιμτι εχ ἀνδηίβεβο ἤρῃο οὐρμθ» 

. παρα ομδίηνε βωνέφνωπν αγη ο,, ἄ Ρονζονηι  ἐ ονιννν “οἷ-ς ἔζων φυϊδέ ηλοίχο ἀξοιιπιθειθανε πάγαις Μᾶσ,},... 
ἐβυτο ἀγαϊδυΐυφ Ηρ ρουὶ δινιωνικῶς,δὲ μεὲ σειν ἤϊαπι φυὰ- 

Ἢ ̓π οοηβμαδυ βΝ δα σχρτἰπιοηδυ ῥα], 
“4 “υμε ξμεεν, Ὑυἰβοιλ ορεν ὐόεσα Ὡςοσ βοτὰ ρε- 

τίρ γί, Εγαῆπι, “Ζνεδαειν, Ἰά εἴς ἐφέγον. 4 Ἐ)γρνκοίρ᾽ο, 
καὶ πᾶ πμιμμᾷ. Ναϊψέτο δι δ ταίηοι 
ἄσπι [μλτι δὲ, (ντ οριπου) πες ίατίϑ Ἀρροίιό, Ροπὲδιν ἐπίπι 
κωφιὶ ρτῸ ἡ, γς ἰὴ ο Ἡμπσγὶ Οὐγ ἷ. ξι κωνὰ ονεμης βαλέειν, 
ἂς ἴαχο ἀοϊέσοτε,. Εν μιανε, ονἱν ϑώλασυα!, νἱάς Μαδῖς.{.1..' 
4 Μονο νενσίδωνον. Εροίγηι, δονίνννην ἃ ὁβ, μἰὐχούλοντο. 

φοιβρθνδε ρον οἰ 
αἰ ετ, διὰ πος δοάξ σάριγετί, 4, δὼν τὰς ὠθυμέσοιρϑιε Εχοὐΐ 

γε; ΦΟοηβήο, διέρσοι, Ἐγαί δ 
«εἶπ [0. Ολρ ἰδ ἰνᾶς Πραϊβολιίρας ἀΐοορς ἕοΐος Οοαίδοια 

"» δον ρθῆος ἰὰ υὶ- 59. ληϊηιοι δ μῶν δὐτξ ἰάξηι εἰἰδ ναΐετο αυοά ἀρυὰ 1ιλιίοοι οι - 
; ἶ βάστεινε! ΠΠ||4 Βετοά! πὶ ςὄβεοναε ἰρ. 4, ἰδούῥῥωι δὲ οἰ γί ϑιν 

φαπεύονη Αὐτὸν ἄγωϑεν, ἰὰ εἶν; Ὀοηῇά οδδὰς δμτξ οἱ, νῖρϑιε 
ρτίδέ (υἱ ἀυϑιοίο. Φ Χο βων ὶφέωνν,, Ν αἷς ὅς Ἀπιίπι, 

δ Ξοπἰεεορενν, ἀφίγται, ϑεά εἴξ' ἢ τειήροτα ρος ϊο αμὴβὶναίι | 
3}. αξβονει» οἱ βόοκρννῃι, Ἐταίπνι 4, ΟΝ! Ρηεδειε. νιάς ἰα- 5᾽ πιαϊμὴὰ πορἰἐβέρδα. γ᾽άς Μᾶν.3.5. 

Οἱχάϊα, Ῥενίφι 
αἴγου, ιχνείβὲ, νὰ οἵδ μεταβέντει, 40.- 

τρμαλας εγαίνεωι. νὰν λτὰ,, ΟΝ 4 Και, λὰ εἰς ναντὼ ταῦται. αὐοά ο- 
εἰσι ὐρηβυκὸ ᾿ αἰς (ϑαπαπιυν τηοἶπιια ρρ ον 
ἄφφνα δοιδομϊαξί, ἐξα βρέρδμὶ γ τὸ ΔΜ διῳμογιδομίρων. νς 
ἐκεήμμυ μα; ἐδβνλμὶμει, ἀρελή πεν, δὶς ἘΝ βεῖι. 
αἰΐηυν ῳ ἐραυμνοθ(ςυπιο) ἐμύπγαταγ. νυΐραιά, Δὲ ἐν φοὶ 
ἐἰφπομέα δὰ Ἰά εἴν μὰ ἣν δαιμοιζομλων. δἰ (Δ 1} ἀιοοπάὶ 

᾿ ἔσμογα εἰἰλπὶ ὐκθβς ἀν εν, Εν τ - , τ Ἰοίων. 
ἘΜ δίχηδεφιον μιν, αἱ, Τακιβνε ἐᾷ οἰϊ δια ιρῳ τα, 9. μαιρνξᾳμε Αμρείιι, 

3. δία [τὸ ρ.19.4.. Φρηννη δὲ πδμ, ἀνελδύντεε: , 
ζ ᾿ [ρα βεκείοης ρεσι τὶ νίαγρατωτ πεεγὶᾳ εκ ἐμχύμῆμει. 

τἰοτο, δὶ ἐμ οχιγεσῖο ἀς 

Ν 

δειὶβ ἔςείριος 
Πὶν, ἣν ταρῦο εἰὰ ἀνὰ γοέμρα υἱϑίῃ ἰεΐο Ῥ 

ερο(έσαι 
ὙΓ90. Ἰἰοαιιί ἑοπιλπιαὶ νῇι ἀρὰ ὥναςος ἀϊίεετίοτοι ἰδεκοχαίεῦς 

φιοά βλώδην σἰω φύμίω καὶ συμφιωτῶν, ἰὰ εἰ οαἰμπιρίαί, υς 
τὐαϊςάιζους ἤως ἀἸξεζίι5 ἔλιπιλαι πιαίοὐϊξλίοἸς ἀδτο, 

ἡ μων νἱά γε δών! Ολγολοιοι 
αμπι [ἰεὶ 

4: ,βλασφυμῶ ἰά ἐλίαρι Ἰοαυΐταν, Νίδηι μηδ᾽ 
970» 

ἀο {ἰπγὸ ροαίταν, φιά 8 , 

" τι 

ἐμδεγηδε,οφούφεφν ταί, ἀἀάνχενμηρ, αὰς ἰητεῖρτο 
ταῖίο πόσις θγζοο νοσαδιο ἘῸΝ ἐπήρου παν, πδαυς Βυΐς 

ἔνο ἀἴτ; 

ἰὰν εἰδῶς ἐγ νσοῖς ζεμἱα, γμη Ἡωυρίϑν μενννωλρια. : 

Σ᾿ 

᾿ ηῷ αὐθρώσε ὅλι τῆς γὴς ἀφιέναι ἄμμρ- 

Ἀ 
͵ 

᾿ ᾿ 
ΦΕΟΝΝΏΌΏΥΝΜ ΜΑΤΊΤΊΗΑΕΥΜ. 

: ἁμαρτίαν. ἡ οὐπῶν. ἔλαρ!  ᾿δοῦον τοηηΐα μην εἰδὲ ρΡοςςαῖα: {7 Ὁ ΟΡΟΝ ΠΟΡΤΟΙ, ΘΡΟΝῚ ς Δἢ ἀϊςεγειυγς ὃς βώτα ἐν 
ἀρουῤοίδηε, : , φ  φὰ [κα] δε δυΐδαι ((ἱλιὶς “ δυέξοείτα- Ἵνα δὲ οἰ δῆγε ὅγι ἐξουσίαν ἔχφ ὁ τος μὲ τοῖν ἤλθετς ἘΠΊυπ Βοχηίΐηὶς ἴῃ 

τοῖτα γοπηττοηά ρΡεσοαῖα, (τυης 
αἰ εἰς ραγαϊγεῖζο ) δαῦρε, αετοὶ 
[6 ταμαι Ἰόέξιμ ,, ὃς ΔὉ 2 ἀοπλμη) 
ξιι8π|. 
Τῆς ἐδ (ατροχὶς, δοϊϊταις 

ἀ (ἠπληα ιν σρθκα γΡῚ. 
γρϑεὶς ᾧοόν σον τίω κλίγίω, χαὶ ὕπανε 
εἰς τὸν οἶκόν σου. 

Τί γκίρ ὅδιν σὐκοπεώτερρν, εἴρτῶν, ἀ. 5 τταπι Θπὶπι οἶδ βαςλίαν, εἰ 

Καὶ ἐγερϑεὶς ὠπῆλξαν εἰς τὸν οἶκον] 7 
αὐτῷ ἀοχλιηγ ἐμ ληη. 

» Ὑδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν; χαὶ 
ἐδόξασοιν τὸν Θεὸν, τὸν δόντα οἰξεσίαν 
τοιαύτζω τοῖς αὐδθορῴόποις. - 

“Καὶ παράγων ὁ Τησοῷ ἐκεῖθεν, εἷσεν)» 
αὐδιοφνπον »καϑήμδμον δὶ τὸ πτολώνιον, 
Ματϑα)ον λερθμῦμον , καὶ λέγοι ἀυτῷ, 
ἐβόνω ΜθιυΚαὶ αὐαςοὶς ἠκολρύϑησεν 

Π{πεν  υγατὰ εἶδ, δέ ρΙοΥβοαυίτ: 
Ὠευαι, φυὶ ἀδάηἴες ταί ετα δυο 
εἴκασε μοπηίηξδιιδ. 

{Ετ᾿ ρεορτεαΐεδηϑ εἴας {ΠΠἰης 
Υἱάῖς φυσπάδιι "(εἰεπτεηι " αά 
τεϊοηίυτλ υῖ Μαιμαυς ἀἰςοίσα 
τυῦηδί ἀἶχίς εἰ,» δϑεχισῖς της: 
ἃς ἐξ [ἀτρεης [εαυυτας εἴν ει τη. 

Ετ' εςος ἔλξξυτι οἵδ αυυπὶ1ο-: 

8] -ΤῪογδά νετὸ υυτὴ βοε Ἴ ὃ 

; 9 

1ο ν 38] » 3 ΠΩΣ ΩΝ ᾿ Καὶ ἐήμετο ἀυτεῖ αὐακειμδῥε ων τῇ οἷ-|1ο [ας δοσιπηθογες ἡ ἀοπκὶ ΩΣ χίᾳ (Ἔ ἰδοῦ, πολλοὶ τελῶναι κ) ἀββ τῶ} [αγυϊτὶ ρα ζαπὶ " ὃς Ῥεςοδτογες λοὶ ἐλϑύντες σιωυανέκειντο τω Τησου χαὶ 4.1 νεηεγδης, ἤπλι] ἀοςυπιθοτόι χοῖς ξιοιϑησεῶς ἀυτέ, β οὐπῃ Ιοία δὲ Αἰ τἰρυ]ὴς οἰυς. 
Καὶ ἰδύρανς οἱ Φέολσαίοι, ἐεορσεῖς Ὁ... Οὐαὶ νεέσαι εν αιῆσηι ΡΝ τς ͵ { 1 1ΠΠΕῚν ἀϊχούυηῖ ἀπ οὶρυ] 5. εἰυ9, μσϑήταις ἀμτώ, Ἔτσ ἐὸν δι ετυῦ ΤΊΟματε οὔ ρυθ]ςδηΐς ἀ Ρεζοδῖο- ᾿ χα! ἀμαρτώλων ἐδίει ὁ σἰσασκωλος ὑ-} 1 δὰς ᾿φαἰειπαο τον 118 νοοῖ μῶν: Πρ ΗΒ, ; Ἰείυς δυτεπι χυστῖ ῥ δὲ Διά. 

(ες; αἰχίε εἰς, 115 4 νδ]θηΐ ἤοῃ 
ἀν Ἰηςἀἰὲονγίος ἰἰς αυὶ τῃγαἹὸ 

ὁ Βμθεηξ, ᾿ 
" Ἴπο νερὸ δὲ ἀϊςῖτο φυϊὰ Πι| ν 
“ἽΠΜΙΓοιαείοποιη νοἱο, ὃς ἤοη Ὦ- 
οεἸβοίμιη. ποὴ δηΐπι νηὶ νοςἃ- 
ταὶ ἰυΐζος, {{π4 ρεςοάτογες "ἢ 
ΓεΠρί(ςειΐζάμ,: , 

οἱ κακῶς ἔχοντες. ὌΝ 

Ποροὐϑέντες δὲ κάϑετε τί ὅδιν, Εἰ λεον . 
ϑέλω, τὸ οὐ ϑυσίαν. ἐγὸ ἦλϑον καλέσω 

ἱξτκτὴ ἄς ν᾿ ᾧ Ε 2 ͵ 
“Ὄἔιχίους, αλλ ὡκαρτωλρυς εἰς μιατοι ἢ 
ψοιαν. ᾿ 

Π : 
ς: ἢ ἂχ -- τς ω 

5. έν ἐπῖη ε[ τὶ γάρ ὅν ,ρτῸ πότερον γάρ ἐςτ, 1 .2ὰ νοῦ- 
δυπι, (οἱὰ ἐβὲ ἀυοὰ ἴῃ [ιλτῖπο ρτς(εἐγείπι ἰεγπιοας ποιμὴν 
εἰ. ἀοιπἀἑ οτίληι οπλῆτ σοηἰιιπέχίοπεπι, καϑήμημογιδῖς Μῶν ἱαζοῦρτοι. Εταΐηι 

6. «ἀμξλονίϊαιεηι, ἐξυσίαν Ν᾽ αἱ, ῬοιεβεοηΝ Ἰὰς ἀργὰ 7.29. ὈὲΠάοριοπι, ἰά ς 
{Τ νης, τόνε ἔας ἴαπι ποπΟ ει, ἔεά Ευαπροί χα: νοτθα ἔς τὸ δι ἰμάϊοδα καϑομῆδε 
ἀείουϊδοπτία ΟΠ εγπιθαςήι, γε ιροτίοτα αὐἰάερῃ λή 
Ῥπαγιίκοϑ, [ςαιςπεία γετὸ δᾶ ἱρίαπι ραταϊγιίσιιπι Ομ 
ἀϊτοχεγῖς, 4 μοὶ ο ἄρον. Ἰὰ οἷξ οἱ !ς πὶ Ὠυιπιοταξ, νε ἀρρὰ- 
τετοῖ ἀς νἱγίθιις ρεαίτι ἱρῇ χοξίξιτῖς - φιοά Ππιρ]ϊοὶ Τοὶ- 
ἐκιάὶ νωῦθο 1μΑεϊπὸ ποι (τὶς ὀχργί πάτα. ' 

7 ὙΠ ΓΠ|6] [ρτεχὶ, καὶ ἔμβοίς, Ῥχο χαὶ νογτἰπτὰς Τμαος 
αἶα (νε ξρς ποδία, ἀϊσεπάμπι εγὶ τ) ναι Μέδεςὀνιπιῖτα ο- 

τῇᾶ ἀζοὶρίτιτ; ἃι ν" ἃ εἰ πηι δὶ παῖς πρηϊβοιτίο μὶς ἰοτο πης- 
Ἰὰς ςοπμεηίγς, Ἐγαίπιῃϑ ατοστ, γιιοπὶ ἤϊπι (στήνει, τεξιὰ 
ἔπος αιδά τεἰαι απ δά! ουίςνε το! ]σγοταν ἩδΕδίδοῖμ, 

5. Μῆναία 6} ϑαύμαστιν Νυἱρ Τ᾽ μιμενμε,ά «(δ ἐθιώμξήσειν, 
νεοχί δέπας Εταίηια, δὴ ἐς ἀπῇ [τ (ἐτὶρτυνη ἐδ γα ζὰς 
ΠΗ βςεπάμ αν ιέγας Ἐαρβάνμδμ, Ἐχοπηθαν ἀ(ο ἀ43 1... 

οἴ ἐφυβιίϑηστον: αἰο ροτίι. ἔορίς ϑ εϊυς ἰηίετργοθ, ΦΤ μίριν 
ρἔ ον πάρο δοΗΝ αἰ ὑμ, ἔξασε αν ποιαυ πίω τοῖς ἀγδρρόποις ΠΟαμιμλ- 25 ἴῃ ἔγηφ τὰν {{Π| γερο ἰρῆϊπι ἀοι πυταβαπιιις ποι ἐμέο] ρεπιοσ 
ΟΠ διν δίπὶ οατα δὲ αὐδτου αέείη νοι σαγας ἡ υαι ν μλμ 
Ὀεἰτατὶς ργορτία, ἐρίοτιμπυπδῖτοίτπσινο, Μακὶ, 3 γ ΕΣ 
νζης Ογο αι άσπι, ΠΗ νοῦ" οι εἴτι, βιοιῖὶ ἁμρθμ- εηάπ, αμιο ἐ πιπυὴὰ ταϊποη ἀρυδίδοθληι, Ὁείαάς ἀμύ ἰμμης 30. ἀἰςίο μέλιμη εἰξ νερυν σἀσῃάϊ ἠχίναςι ροιέ : ἱππρίετλτείη ςοπυ ἰγαας, γε ἀμοίατας Ῥεέηις Ἀδὲ 

πὸ νἱάο! σεις εῖδυμι κρίογεθδατας, 
βιεγίοἰκοτημπι ἴεροτε σελώμον ρσὸ 

οἂ, Ομαηιοξτοια οκίλτι Ἑταϊ τοὶ 

ἀἰπερφυΐ [εἰἴφατι 

τειἀλέϊλορεὐρπὶ [ιατι 

ῃ 

τί τος 

(ξάτονςτα ρηη 
τλνιθο ον γοτὸ ταρδοιαῖς ρυυ]οδαὶ 

Ἰάπετς 1ᾷ εἴς, ἐλθμπι ἱπτε ράσο, Αἰϊοχιΐα ἰάετ ναϊει 
αιιοὰ πωρρδεύειν ὃς 'νκαρμένωοντ ἰητὰ ὁλριρ3ο. 

ΤΟ β εοίϊηνε, ἀξ- 
ἐἐγεγάνηεεμδίν εἰδὲ με. 
ἐΑι4 τμαϑάμ ἀέζενεγ μέτρα 
ζϑ' αηιδμΐὶ ὁ 

. ἢεκιβέμᾳ {οἱαεδε σοὶ 
ΕΝ έμς Ῥονηίμίς δαδεὲ Ρο- 
ἐεβαίον,, ἐμ ξεγγα ἀΐριε!.- 
ἐφράβ μοζοαια , (ἐμοῖο αἴξ 
βαναίγεῖςο.) δην 65 ἐσί δε 
τ μη) ἰεξξμν»., κο" γωἐς ἐ 
δἰονννηλ τἰράνη, 

Ἐὶ [ργγεκῖεγ ἐν αϑὶϊε" 
ἐγ ἀονηρηι βααηὶ, ἱ 

Ῥ άδηερε ἀμεοι τετῦα 
ἐἰπιμενμηῖγ Φ", φἰονιβει- 

ΤΩΣ ἀνάϊε 

Ῥοιοβαιεηειαίφηι μοριῤιεί. 
ὑκε, 

{{δάκηκόρε ἐν ξείονεῖρ, Λά,ε- 
ἐἰκεμηι 20711}10γ. 07" αἷε {{- 
ἐϊγα' δημόνε νει, ΕἸ [ρῖς ἐπα Ροοιίιας βμξμο 
Μκηρρμς εἶδ ορηι. 

Ἐνγαέίνδιεβ, ἀϊε- 
δελεε ἐυ ἐμ ἰοπιο, δοὺς αμ!ο, 
τὲ μη! αν ον Ρετιάῖο- 
γῈΣ γεέρέδηβες ἀΠ[τμννὺε- 
ῥδαμὲ ἐμὴν 1 εἴ ( ἀϊεὶς | 
Ῥοϊδεέω. 

Εὲ νἱάορεος Ρ αν [αὶ 
ἐἰκοδαρε ἀἠοἰροϊὲς οἷα, 
"αν εμρι ρδἰϊεαρῖς τ» 

Ῥα ῖον νε[ενὸ 
«Ὑρ7οίος αράϊον, ας, 

ἍΝ ἐδ ορις ναϊεπελδς 
γρρἀἠομεχίεά πα ναύφην 
εἰδωο, ὶ 

βεκεαξονέῥιις »ιαϑάμςας 

τι 

Ἑωμον ἀκέθη; ἀἰῆρίεε 
ἡεϊά «β, λα  [ενίοονιίίαη 
οίογορ' "015 {πονβείμηι, 0.4 ἅ.5: 
20.,.6517}} νηὶ νυζάγε ἦμ- ΤΉ νὰ τ2.7. 
βορικά δέβοθδογεει 

ὑϑος Ὁ : ΤΊ σαι, : 

ΝΣ 

4: εὐἰξηῖον» Η 

5 διξοσικ αἰ τ νετῖςοῖς 
οεἰαἔμιηι (εἀεπιοτα, φησ ποπῴγορο. Νᾷ 
(4 φαύξπι τατίσπο ἀἰςας εἤάδες, πὸ σεὰς, τε, Ὀεϊπάς γίχ Ὑπρῦδηι ξ οτἱοίμηη ἰνος ποημέηιιπι ροπων, 

4,“ εεἰονηλ νι δῆὶ τὸ χυλάπον. Ἰὰ εἰ ΣῪΝ ιλεηίιῃι, 
ΠΗ ροστο τὰς ἀριιά 
πίοι ἀφ προίδος 

Ἰς τῷ Φομηλ,ν πᾷ οἰκίᾳ, δῆλταιςὶ γἱβεἰίοξε, ρα Δίφυνοτοχ [μὰς 
: φής ρδείμεμηι “ἐμ, πειπρς ςχ μῃργομί 9 μα 4 ἐρίος φιλήφηι Ῥυ] σάφ αἱ- 

Ὁ αὐγώμλητοι ἀήϊηρχρίαης, ἤΣ; ΠΣ ΣΝ 
γεγὰ ὡμαρτωλας ΡΒ] ,ς αὶ, Πὰς Ῥοτίνο ρυμ!ςοποτά ρα, φαΐ ᾿ 20 («τὲ ργοιβποίλ) 68 τελλτ ετοριοπο φιδᾷ [μη 5 ριουϊος α 

εἰ δα εκλῤιίοπεπι τϊομεοζαπι Ἀσπηληὶ 
ἰοςαθάπι ( φυλδυΐσιμπι φείλπι ρίεγιμημο νεγθροτιι) ἀ οκο 
τοῖς Ἰυἀαΐα Ἰητον βεοίδηος ἐξαίςδδακας, ἱἀεόφως ΠΙΝΩΌΠ 
[μία (ἰἀ εἰξ ρεσφλτοτος δὲ (ςφἰεκὰς.) γοζάραμειιν, ηδαμε 

Ἰεδαπευν τοϊ ρβοαία φυΐίάεην οὈτεπιμ:αὸ ἀ. 
“πη ἰποιτο μη 5 οοιμπίμπςπὶ νῖτα οοπ στα παρονξε, 

τιιπὶ συν οχοί,, ηιμίνυ Μὲ} οροτὰ ἰο- 
Ρτουῤποίαϊεν εκικε- 

ι ἰράπὶς Πρ ἰα γε βοᾷ [εἰ ἰημτοίυ α, ἴα Ῥοτοιϊλτονι ἰλοίιιις σα αἰ ὲς ςοιπιπωμ, ρῇ {πής λέμε ἐβα μεν σοιὴη νν ΕλΕ ΤΉΝ ΡΙΘΡΙΣ ἰοῦ 
᾿ ταιίο ἐὐμειν ἐυὶς ἰοςο. ζ)ς 4 ἐπὸ πὶ 

τοητ,οχ ΠΗ ρη 5 ἐμ Ὲ ὗς δορά υἷο χμῖγο φασάκιτι ἰ)εὶ ἐμ- 

δι. 5,6. δέ αν ἡ τὰς βοτσορίαν αμῖᾳ, » Ῥιοχοείεν,, γμρέγων, ΠῚὸ ἄγεν Ροη ας δγο φμξοιν: μας ἧμῳ αξυγετρμι, ἰταημομεβιέπιο ἰδοι ἢ  ἰμή ροιτυ; 
, ῚᾺ Κι ἐἐνὴ 

Πρηπριάιμ, ς Ζιοὐ απ κι οιηρ 
οἰζδωρὴν ἌΓ 

νε ίη Ηἰσ ἐγ δε) λυ λέ αν ἐς Πραῦῖ δγαρονέον χάρισιν, βημί-. ἴω τβρ Ἰνὸς τὸ πιερίγεν, αἰμ! τἰρίννὴς ἀἰβοιμι ἢν μι 
ϑιο Τϊρνεάὶ, (έμι βὰυϊὸ γὸδ᾽ νέγῇι, χγ..4 10 
ἀκυλ ἐκ εἶδυν» ἰριπο Ὑ" 61! ἐδοϊτεῖῃ ᾿ 

Ψ 

Ἰπενη νεγτίς Εταΐ, δ ηΝ εἰΐφμρο, γετα 
[ἀν λἀάίπετι μα θοιμὺ πέννγώ ψ νι. 

Δα νρὺΣ φομυϑήντο δὲ, Ἐὺα  λωῤεβοίω νην δὲ. 
ὑ πά τυμ οι ντίη ρίο πηϑιϑένς, ἡεὴν μμεμὶ Ἐμμυμεῖηλα πρίϊον ἱμἢ }, σαρίοις, 

ἢ μι), 

43. 

Ἐκ ηρθὴν τνάμθγο} η- Μαν.χ 14, 

“εβια, γεᾷλε νοπιΐηονα ᾿Μ 6.5.7. 



Α νὰ ἀδιχ κ ὑμδχα ἐς --οὐδ να πο ο πο σον νὰ ρα συ ε σπΝΩ 

ΟΡ.ἾΧ, “4 μὲ ΕἘΥΑΝΘΈΠΞΙΥΝΜ 
. φὶς δὐτεσὶ Ἰατὶοὶ σης Ευπάδ νου ρονταπταγ, τεὶ αἰοιίυ οὶ ταὶ (ενϊςονάϊαπι σσπβιρίαπε. εγοσίισιφας σχοπιρ Ὁ. 

αὐροτείιομοπι ἐἰιρυλβούηιρ», 4 Λε εναιίοκεπι, ἔκ, ἤος ἡφίαπι φεοροπίτις 1μις.18.10. 4 .κὰ ν[γἐ οαπείαηι, εἶς μυτάνιαι, 

Αὐενεὶ ἐμωμοσιαύίω [ρτὰ γοολυὶς, Τρ. 6.1. Υἱὶ ἀδκίπμιν 40 ποφιίς νοῖαθ ἐλτογργοδ ὩςΟ ΚΓ} ἰςρίτ, πος Ἡϊοτουγ- . 

΄ ας γοςς ἐοπεὶμετὶ οἱαοἷα οἰλτίταιὶς σῃιοίλν αι ἰμαλὶ εχ, τη) 4185 τα πὐλαϊπλὲ τοἀυπάλπι, δ ἐν ςτοτίθιι8 ὁ0 

τογο οαϊταὶ μος ἰηἸσορ ορροπμηταν, 45. “εὐνβείμη, ϑὺσίαγ. ὃς ἀϊοίθυ5 ἰεφμηζαγ. Αοςυίαθαταν επὶπὶ ΟἈείξυ5 ψυδᾷ ἐμαὶ, 

φλυΐα (νι ορίπος ) θη μἈῇ κὰν πᾶς ἱπεετργοιλίοης σβέςη- [ο Ἰνδοὶ ]}|5. νεγίαγετας πλγαὶς ξαπι  ἀτῖτοτ, ἃς νοἶμε 1]. 

ἀεγεῦιν ψαΐμ, Ναῖα οτῇ Τίνας [ιστιπ γοκαθυλι ἃ ϑύω ἀς- {8 (λένετος, βλζσῖως Ομ 9,[ς οαπὶ ΜΠ Πἰσετὰ δι ἔλια  -. 

εἰαλίυν,, πιλαἰπιὸ τάχει ἐπάς «ββοίτιτ θύειν ὃς θυσίαν ἀς (μμ-ὀ τίτεῦ νετίαταπι εἴϊε, δά νι δος λὰ δοπᾶπι ταβεπι τομούλτας, 

βειδιυις ταπυὰπι ἀϊοὶ, αιμιπντόϑυΐοιν πιλδελς δι οὐοίάετς ἢ- ΔΤ ΠῚ γεφι τίτὶϑ σὰ λὰ νοε ροτίις ποῦ ἀςοςάλπι : μος λάοϊτοο 

εὐ φιίβοος ναάὰς νοτάδιαϊμπι Οὐ ςαπι Τμεν εἰ πὰς ηἸ ἈΠ] ῥτο- τὸ ββοῖο φυὸδ νού νἱἀςαπιίπὶ νοΐ βποῦ ἐροτῶ τοί ρ ςςαεία,οα- 

' ἔπρει μιουπίμην ϑυείε ἰριετάμπι ἰρίιπι (ογι βοίιπι» ἑπῖετ- ὠἰπς τάιαςα ἀσμιμηςί πὰς ολυία ἔαπι πυμ Ῥάτες, ργκοις 

ἀκπι γοτὸ γιδείπιλπι ἀεοίαγος, 4 νβον, δικρίοις. [ἃ οἴτ»οο8 4 επίπι γε[ρ [σοπιίδ οροτῖεῖ ρεσοαογαπι τοχαϊϑἱομὶν τγιπλ-- 

ἴχ 

ΠΝ ςΕΩΟΥ̓́ΝΟΥΜ ΜΑΤΤΗΔΛΕΝΜ. 4 
Τείπαις ) Εὐιαπρο λα νείταγ ἀαρμιοῖ νοσαθυΐο, νέθ. δι χα! ον ἔαρ νέγος τοπτατὶ,, ἰάςόιις ραυλεῖπι τ)" ἰτία Ἰαθοτὶ- 

γ'ς δουύογαπι {Ππ|4|, ἐογια οἱΣ αὶ ατάτειη ἰςηθθοῖ, 'ος δι» ἔιιο9 αἴιοίαςϊας, αιιοά ἴα ἐμέ! «ἰλιι Δρσίλοίις ρες ταῦ, 

ορρβοιμταν νεταγλτινι νέιθ. ροτίμε ϑεηοπι {ροϊβοατ αιὰπι 416 πλοάοτγατι Βοί[τίιιπι [πιλτίςμη, ντ ργιμνὰπα βάσιν πιϊη}8 

ποιμιπὶ : “αι ὰ ταπῖσα αὐδιγμηςη μοπ ἔσπιρες οὐίετιια- ἀἄβέτξηι,, ἱπάς δἰϊφιδοιο ρὸϊι δά νεηρεγα,, ἃς ταηῤειη «ἀ 

ταῖ. {πὰ νοτὸ ντζάχις (να τια πα," πρηϊβοατ Ομγηυ5 ἰιΔ- ς οαάος ρογακητασι εἰς, αιὸ Ἑπαιῃ γούριοϊς φιοᾷ (οεθίτοτ 
μειὶ ἰπμπλος ἐπβγιμίτατί» τατιοηοα ἃ Ὁςο, αι} πὸπ {μλο  1011.17.11,8ς 1χ1γϑς τ Οχ 10.132, : 

ι ᾿ 

9 
, 

Ὑ ὕτα ἀντ λᾳ λριῦτος αὐτοῖς, ἰδοὺ, 18} [ῆξ΄ς εο Ἰοαυςηῖς ἐρ 18) ἐς- 13) Μας {0 ἐαημεμες αὐ ΤΑ ΤΆ 

ἘΣΎ ΣΝ 'ρι ἀὐτί, λέ το." φαϊάάπιρι αἰξέϊυς βπάγογα .)493» «(θεν βρη ὙΜΣ κνμα ον, 
ἀρχῶν ελῶων φοροσέκιμυει αὐπίὸ, λέγων, ἰκν ρα δὲ ΝΜ . [δκριβεε, τ αἀἰοναΐναε εἰν. αἸδυνη οἱξ τά 
οἷ ὴὶ ϑυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελόύτησεν' νοηϊῖ, ΔαοΥΔ 1 60}ΠῚ) ἀτςδι}8, δὲ» πὰς δγαιύ νεῖ 

᾿ ἦρξε ἃ χὐτὸ ᾿πρηὴνο τ ς ἱτεε ομἦτγ6 γΠ "4 πιο. ἣΝ ᾿ 

Πρ ἐμμαὶ νἱάσπιατ » ἤμις φὰϊ {ς ἰμῆου εἰῆο (οπιπίλατ, φιοά . 4ις Δικοπὶ ἀοηυμα ἰάγρίτιις δρίγτμς ἰλοξλυε ρει Ελ} εὐ ει νόον. Ἰ νῶρά Π 9 ἸΒΜΠ|8 πγεὰ προὸ οὐίϊε: [τὰ νεηἰ,  γιοάο ἀεμνέί «ἐδ {ἱ νο. ἀλλο προ 

θεὶς Ρματ ίκοειπι ἀσμπιᾶ: φαΐριι μάν ρεοοάτοτε8, γτγαβιοατίοηεπι : ἵμερς φυϊάσαι οἰξαεητς, Ευιληβοῖλο γον ἀλλα ελϑῶν ὄχισες τίου χειρᾷ σοὺ 4π} 18. μῃροπς πιδησπι ταᾶπι ἔαρ ογ}. ,υὴρ ἐπηβοπε πηάριρη πράσα δας γετα βὰς 

ἰὰ εξ, αυἰ (μοτιπὶ Ῥεοολτοτιπι ἴςη τὶ νυϊποιαί δὰ νπλπὶ 15 Ῥυγρλῃῖς Ῥεσοάτατ. ᾿ αὐτίω,κ) ζήσεται. ε ; οι, ἄς νἱπδἴ. [μιρὲν ἐανιγορ Ὑδιει, ἐν ΕΛ ὰΪ 

: - : : --- Καὶ ἐγερϑεὶς ὁ Τησούς ὑκολούϑησεν! Ῥ] Ὅυης (υτῥεης εἴας Τσαυυτυϑ. 19}. ἘΡΜΘΗ͂ ἸΠΉΤΕΙΝΕ πα ατιπέγεις,, 

Λάμεγῆιε ῥτα. Ν Ἵ εἰυτῷ οἱ “144. Τυὴς δάδιης συπὶ ἀἰορ 1147} ΤΊρΗς περεβενηος κἀ ᾿  γα Σ )ὰ δαύτου. εἴἰξ ευτη,δς ἀπεῖρ}! εἰυς, | "αὴμν εμπερ ΦΘ’ ΦΠ{ἰραϊ ρεούμυς πὸ ὡ- 
υᾶπὶ διπυ]ατίο- ἠνο τυ αὐέν μα μὲν ἐδινῖς ἡ δέήεας Ι ΠΑδΣ ΑΑρἢ εἰ ἀηξίρναὶ οκιηΐε, Ά ἀντο, καὶ οἱ κᾷϑηται αὐτου. ᾽ Ρ Ν . Ὡςι. 

πεῖπ ἰπ τεϑυς Τωώγου. λέοντας, ΔΙΩΤΙ ἡμεῖς κη οἱ Φα- , »[Ου: ; 
ΔΗΛ ΟνΤς, ἡμυθὶς ») 01 Ὁ 

: 
τὰ κι ὩΝ εΙη5. 

σαι εἴωσεκα ἔτη 19 (Ἐπ δοςς, αὐυϊίοσ Σ (χηρυϊηὶς 290). (δε δίρε, πιμίϊον ψμια ν᾽ ᾿ χ ΕΣ: 

ἣ Στὸ βὲρὴ : ἐεηξε: ἴμανγε μος Ὁ (Κα ἰδου, αιμορροκ ᾿ ἫΝ ὙΣΤ : 

πιράϊίς. μὴ τ τ ον ; ῬΠαιιχἱ ανυϊταπὶ ἰοααπλυϑ. 4 1- 3. το Μὰ ον ἐΝ μι τοβυυΐο ἰαδογδης ᾿ὰ ἐμοάς- [{πήφείνὲς βωχηπν βαεῖε- 
' ΠΥΡῸΝ : ἠδήᾳ ] Ῥρανι(δὲ τεῤρηαηιρς {πε κρᾷ-. ΡΙ : ; Ν ἡ | 

Ἀσαμε, φασαῖοι νηρεύομὴμπολ γοὶ δὲ καϑητα (ρα! νετὸ τοί πο ἐδίμπαποῦ Ἀέμέυλ ἐϑεηβμεαι «οεϑσελϑοῦσει ὀπιόϑεν, ἥψατο τθχρα-) Ἰς η φηηΐο, Δοράήεηε ἃ τετρο;, ρα με ὩΣ 
πλιῃ σου οὐ γηφϑωουσι. ἜΣ ἐ ἀἰχίς εἰφ Ἰείυς, Ναμη Ρ οὔτ] 15 ] ἐνὶ νον ἑείηπαμεὶ 60 ασέσου τῷ ἐμᾳτίου αὐτου. . εἰὐϊε Πριβι τίσιν: γοϊιηοηει, μὲ. 1 Ὁ ἐΜΈρο, {πι ! . 

ν ν (μπι 61ἢ} ἐμδίαυὶ 1 ἀμ 45- Ἐε αἰε ἐπ Ἰόβαν. ψἍ. Ὁ τῷ ΚΦ Ὁ } : | ᾿ 
, ἊΨ » ν “ Τ' Σ μὴ δ ! 1 {πὶ 1 δι) ἡ πεν ταν ἊΝ ," Ἢ " . 5» ὲ κΣ "ν᾽, “ καῇ 11,8. ᾿ : . 

ΚΑΡΕΓΤΝ αὐτοῖς Ὁ ΤΟΣ ᾿τουαντὶ “7 λα οὑπὶ ἐΐς εἴξ [ροηΐυς} Αἀε- ΩΝ ἐ γιῆμων ἢ ̓ ,., Ἐλεϑε γὃ ὧν εαυτῇ, Ἐν μόνον ἅνψω- 21) πργιςεδαι δηΐπι ἀρυὰ ἔς, δὲ [ο-᾿ “ἡ “2 Ὶ εἶναι τηῦρι ὑπεσα θὲ 

ται οἱ υἱοὶ τῷ νυμφῶνος πνϑοιν 4Φ ὁσν}} ΙἸρῃῃς δύεθαιν ἀϊες υυπὶ “τ0}16- 1 Γι ἐβἦρν Δ Μενὶξν μαι τῷ ἱματίου αὐτῃν, σωθήσομαι. 5 1] ἰϊὰπν τετίρετο νοΠπλξητομὴ εἰς) |5’ πηξενο ἀρμορίς ἢ 
,. . ε ως ψῳ ᾿ Ἢ .. ᾿ - Ἂ ΓΗ : 

ἸΜΗΤ αὐνΡΜ] δῶν ὁ νυμφίος; ἐλούσονται δεὶ. τὰν δῷ εἰ5 ἐροηίιδν δὲ τῃης ἰςΐι"} «μέθην ἀὐον ννιιφοβ- πὶ τα, ἘΝ ἰδ ογαθοτ. ἜΠΡΕΝ ἐὐ λα φανόν. 

ἡμέραι ἔχω; ὠπαρϑῇ ἐπὶ αὐνδν ὁ γυμ- πΑδηηῖ,. ὩΣ Ν γερην αὖ εἰν οηίνν» Ὁ Οὐ δὲ Ἰησοὺς ὄχιςραφεις κη ἐδὼν αὐ- Ξ Ἰείυς γειὸ σοπιοτίυς δὲ ἱπτα 1} ,4: 7είης “οπμεν [Ὁ ' 

φίος,»ἡ τότε γηςεύσουσιν . Ναας αὐτοί σα ᾿ραδηϊ-Ἶ 16 ἀρ ψούα Ὸ Ἢ “ φίω, ἧὦπε, Θώρσᾳ ϑύγωτερ; ἡ πῖςις σου] [τὺ5 οάτο, ἀἰχι Οοηβάς ἈΠ 10: 4ες μὰν αν είς ζοιβάεβ- 
7 ἐάν ᾿ ᾿ : - ν᾿ κι 40 4ΜΗ641 : δ᾽ , ς ἡ λα δ΄͵ "ἭΝ ν - 1 . Ἂ ἐ τἶς Υ, ΟἿΆ 

᾿πΟὐδεῖς δὲ δινξάλλιοι ϑμδλημα ὗ 4 τς οὐαὶ ᾿πουυπι Ἴη νεξβίπιεπτυπι} ς πηηϊζωνανν ραντι». σίσωκέ σε. Καὶ ἐστώϑη ἡ γυμνὴ διό τις [τυ τε ΠΠ|ρογαμής, Ἐν ΠΙδογατὰ ἐυΐῖ : 

᾿ογάφυ Κλ ἑμοὴ ΠΑ ν ἢ νεῖμ5: “10 οηἱπὶ ἱρῆις ὑφρ]ε- . } ἀπ νεβίμνεμενη “ν6- ' ὥρας κείνης) τὰ τὸ τ] ε για οο τποιπεητο) ἀϊεν εν Πα βον . ᾿ 

ΚοΥ 7 Ὑγ5 μῶν παλα, ΠῚ πιοηταπντο "ἔτ αἰ φοραὶ εχ ο νς-. τΝ το ϊτε οὐὴπι βίοι , ἘΝ ἘΝ ' ": {ε [ ᾿ , Ἐξ φιηηι νομῖῇοε 7ε- -, ' 

οὐ 1 πλήρῳμρι ὠντε ὁπὸ τὸ ἴμαπε,, καὶ [(ἰπιεπεόναι ἂς ρείοτ" ΑΠμταν ἄδιροπν εἰμε ἃ γεβἠνιο Καὶ ἐλθὼν ὁ Τ᾿ σοῦ εἰς τίω) οἰκίαν τῷ] 3 Ἐς φυυπι νεηηές Ἰοίως ἀο- ] 23] (ὃν ἀυπννὸνι ρείνιείρ, ΟΡΘΝῚ ροεδη- 

ΦΡΟΡΡΕΙ ΐ ΄ : ὰ | 10) μεῖον ΚιήΠρα ἢ. 7 ͵ ταν τ! ᾽ νι [4 1}}}.} ριςίςαι ἰγπαρορα ᾽ νι -- ἴσο: νἱά {πὶ εἰδιείπος (Ὁ τι δι τ ἐπι 

χριθον σχισιο γνΆΤαι. 17} ᾿Νέζιμε πμεηνηρ μηῖ ἄρχοντος, χα ἰδὼν τοὺς ἀνλητος Καὶ ΤῸ} ἢ έταις ἐρθιςὶ ὌΝΩΝ ΓΕ: ἐδρθθε ἐρίᾳ οεάϊε, 
. Ν , ππ' πα ἀπὲ Φῳ ον ΤᾺ 5 ὑπὶϊδὶ ᾿ ξιρ θ ιέτχιις “εἰδὶςῖηες δέ τυσθαῦι “ἐμ. βαγύαμι ΓΗ ΤΉ ΑΠΓΦΗΙ, 

. Οὐδὲ βώγλουσιν οἶνον νεὸν εἰς ΤΠ] 172} Νέεαυς ἱπμοίμπε ἐῤκυνη Ὧ0- 1 ΤῬμοινωπι ἐμεγθγεα γεβεγως - ὄχλον ϑυρυξούμϑιον, τ] πιδητοίῃ ᾿ ἐν αν 
ἱ ἐφ οἱ δὲ μήργᾳ, δή Ρ, απππὶ 1η νιε5 νεῖογοβ : Δ]106.}} αἰδοῖα ὙΠΕΡ γν.. ; ΟΝ τ τς τε Φίοιϑαι, Κειοάϊ ει ποῃ 

“παλαιόυς οἱ δὲ μη, ῥήγνυίαι οι ψἐὰ ἈραΝ Ραπῖοτ Ὑἴγει, ἂς ψἱρῦπι ΟΝ ΜΡ ΟΝ ΤΣ Δ ΤῊΣ ὃ ἀπέ. 4], Ὁ οἷς εἰβρϑεςοάϊτο: θ0η 6Π1Π1754. , μἰῤὶὰι ἐὐέη θεν ῥμεϊϊᾳ, } 

καὶ οἶνος ὠνχοῦται, χαὶ οἱ ἀσκοὶ ὃπο- ἀἴτον, ὃς νέτοα ρογϑυηῖ ἰεὰ Ἰη-] |"»τν» Θ᾽ Ἔρος βόε τ ΕὙΥΡΕΦΕΤΕΩΣΕΣΤ ΧΟ ΡΎΡΕΝ 1 Πποπῖυ εξ “ρας! ] ες 4 ̓ἀονιαν } (μα ἀογννῖε. Εἰ ἀσί ἀεαιι 

᾿λριῶταν ὠλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς)  ἰωης νἱπυτι εἀθοδαν ἐ α μοῦ, ϑυνε τοκοραᾷσιον, ἀλλα κωϑεύσει. Καὶ}! ἰῈς ἀετίἀεθαπε δυπι, εμηπι. : 
ες το» , γ νι ΜΠ ἡαῤρνηνι ὶ ΤΥΦΣ ΒΟΟΣ 12 ἘΕΗΗ 7 Ο᾽ αὐτοῦ: : πο ἱ : ἸωΝΝ ἐπ ΤῊΣ 

εἰσκους χφνοὺς γ, χοὶ ἀμφοτερᾳ σώντι-} [ὑμεοξητϊε,δς νίζληυς σοηίεέυδη- [ ΛἿ απιδο ἐοηβγμηρων. κατεγελῶν αὐτοῦ. : , αὐπὶ δυτεπὶ (Οἱ Πες εἰςϑαὶ 1 ΤΟ πθ {Π 
μῇ ἢ : αὐτὸ « δὲ ξ ἐλήϑη ὁ ὄχλος, εἰσελϑεὸν" "Ὁ : ᾿ ν ἐν ϑα ΠΗ ΑΗ γ᾽ ἔορημβ 

ὄῤυῶται. ᾿ - 1 [τὰῖν ' ᾿ . ἸΛΎΟΣ [0 ὀχλρς, ΘΟ ΛΩΝ Ὁ τμτραν ἰρρ τεῆς ᾿ρτε οἶς πὰ. 1 Ἰνιαμνην εἰμεν, ον ἀἰκίν, 

: : . ἐκράτησε τῆς χοϑιθος αὐτῆς. ΧΘῊ ὌΨΙ ηυβκείι5: ὃς {πτγεχὶς δἀοϊοίς η. ἢ  Ρκεϊαχίμτῃ εν Εἰ βυνεχὶε 
᾿ ᾿ ἐν δ » ᾿ ὺ Ἃ , ᾿ ᾿ με ας, 

τος. Εἰ ἐναϊαπεὶ, οἵ οὶ πῦ ̓ υμφῶνος. Ψαΐρατα, ΕΠ [φον!.Ἑ- ὠἀεοίατετ, μὲς ταπαςη εἰξ ροτιϑ πιλτοτίας γοζαθυΐαπι, δέ ράη- τὸ Κορ σιον. τυ}. ᾿ ᾿ 

᾿τλίπυις ἈΠ τος τραματαὶ ἐδτετρτοτδίαγ, νὰ ἐρο ἴῃ Μάγοὸ δὲ [πι- πυπὶ ᾿ρηίβοατινε ἰάςπι οἰπιηίηο γαἴεαι ζϑηζλυμα ἐπανιραζαις ) ρος τον 

οὐ Νααα (νι ἰρίε τοξχὰ ηοτατ) νυμφῶνῷ» ἀρρεἰϊλιίοῆς ποηἢ- ᾿ {μέκορ ϑηηδαλλόμδμον. 1ὰ εἰ ραθοιιτ αι ραττὶ ἰλοςτα Ἰηἀϊτιιγ, Ω05 , τι πο - ὍΝ . ν ἐν ἢ 

αἰβοάτογ ἐσθν να ἐρη γανολεν ἐν Ψοςαπτς δὔτοπὶ ΑΠ τμα- νυϊρὸ ἀλοετέπιιςα νηὲ ῥίεκε ἀε ἀγαρ. Ὀμαπὶ ἅμτεπὶ ρδ- τῷ Οπλανι ρναξεέμιο τ βθαρος “47 ἄρχων. 516 νυϊρὸ [ς- τὰπι. πιεϊιὰς Βυὶς ἴοοο σοπμεπίγς τς φυσπι μῖς Πρπίῆςε- "ἢ Ὁ τὰν ς 

λπιὶ γιος ἐροπίων ἰπ μα νίαυς τα αταυμα δάταίετίς,, γε 20. αἰουΐας [μλτιηε Ἰά ρίμπι ἀαοά ἰαἰμίτιι δὲ εἴμ ρτατοζοα πιᾷ- φυῦτ, νὰ (δαμάιλτογ ραττιςἩ]ὰ τιραυαπὶ ταπΊςη τορετίπιὰς τὰς Π|ς τεπιροτίς ἀγεϊοαϊιις μος ἀϊξχα ἔμης. αιληιμῥο- 6... ' 

τ (ράλὶεε. δ. ΜΝ δ (τ Πλταν ̓  ἤσας ἀΐδιος ἩςὈναὶ ΠΡ τοτίδπι ἀσεϊαγετ,νίγυπαις 114 Οτεφμχα ρωτλμὶ ἰιος νῶο 1,.- ἐχρτοῖαπι π τρια νοτιεις Ἐχοιηρ ατίριι5. μον πε δέει πὴ πιὰ ἐδ ρτορτιὰ λήυπνέβεμη ἀςοτοσ, Ἀσίροπάος λατοπὶ “ 

. βἰαρατυνα, ΒΠος πον 9, δι 1114 ρεπυς χυς ραίαι οὐζιιτ. εἶπο ποη ἱπερτὰ ἐχρτίπαὶ οἵϊς. ΦΛγόηνη,) ἀγνάφον, γε] (νι ἐε νμησινῖ ἘΠ ἴς “νἱάσατων εἶς, φιοὰ οἰἴλαν (οὶ ίταν ἐπ τὸ Ομ ἀλίσο νοζαθυΐϊο ΝῆμΨ Γ {(αίναια ἃ ημιοά νἤιτρα- ᾿ Ἴ ο ΤἮ κ 

- τμητρξους ὁἐαπούμϊ νυν αρτὰ ορ, 8.1: στιπι ἐυτεπι ίροα. Νεὐσὴδς Εγαΐπνι5) Εικέεηι, Βιλάζε!β 7πηρνίίρην Ἰβτογργοτατηι, «στον ἐχειιρίαγίθιν: ἐς ψιῖο ἀϊςοπάϊ ρειοτς ἀἠχίτηις (ᾳ- ταγρυὰ Ὠαηϊεῖςαι 4.30. δι Πρμίβοὶς ἰδ πα τοπιροτίς τηοῦν ᾿ 

ἢ (οὐλίημεῃ ἐἰξυη ίνιπι ἐχίας τυ. 14. τῳ. Οἱκςὶ αἰββμνυμφίοις εοίοια ἴδῃ οἵδιμα,οαὶ βιϊϊο πιάπαπι δάδιις μοη λέ» Ρτὰν 8.19. ης ας ρυτοῖ νι ἀ γ]εγίθας ἀϊπιηραί., Λάαϊάϊ.. πιοπιυπι αιιο αἰϊφιϊὰ οχιαι, ὰ νς μ ἡγαίαι,1714 εἢ εἰς : 

μρρει αν ατα Ὑρὰδ Ῥεσρδαπαν ξοατεν ρ τ ἤλπι λιη ολτηλξ 25 πΐς, ως, ΩΣ ἃ ςοηίςαμςυτί, {1 Ῥεξεἠνιειξηη, ἀυτοσι [γμαρον  ποπιςπ οχ Μάγεο 5.2} ᾿τομᾶμς [λίπα δ. Κείεχ ΠΣ ΩΝ ; ᾿ν 

οαῆςὈλης, ἡΦῪ οἰολόν ἐνωρθῦ. Τιεσίτος ἐπ νείευς οσάϊος αἰθῆὴν 13 ἱματίῳ, δυιργάγεαρίτο ς.40. ἱμιέτιον (τμ8 ἐωτογρτοιλτὶ μά 4. δῆν [ππιπνὰ (ιοογάοτεπι ρμοτροτα ἰπτοτργειδζησ ) ημαπλ- 23. ΤΊ )εΐμαν, τοιὶ αὐλητεὶ ,θρηνῳδοις υήδδοοι, κ μοναμδλοις, 

εοάδαι (δαί, Ψυϊμέννη βνερνν, ἰά εἐ ἀφωμθὴ, ὔ ΤΗἱνιννἠυὶς διιδοπι ὅς αἰμε ο᾽ ατίπλιε ἰσοἱβ στο ομηγαὶ ν εἴτι πιςειὶ τὴς αῤχρερεῖς ἑπτογάνιπι ἀἠσδιτιγ ἐν οχ ΑἌτοῃς βοπι8 ἀμῶς- τς θος νοςὰς Ηοπηςτιϑ ἰῃ ἀο[ογίριίοας ἔιποιῚς Ἡ ἐξζοτῖς ὑρή.- Α 

16 1ἀνηβῶνον Ἀὰ νεγυπι, ἐθηρα εν, ψιΨαΐ ματα δι Ἑ. επεὲο δςοὶρί νἱάστυτ, .- 4171 οἷν ἐρέω ορριοηνονηι το» Ὀαπτὰ [κευτ5 ἀϊπιπᾶι. 4 λίοάο, αγτι. (Ομ άλην ποὶ τεξδιὲ γῶν ἐξαῤχρι4ν [ματι ηὶ Ρεου ιατίτον δἰτιείπο δ νοςδηζ, 4{1ςΠὶ τηο- ᾿ 

᾿ χαίπια, Βα πλπεςη ἐπαϊαὶς ἰπτοΓρτοῖατ! αἤνὲεγ νοὶ κἀ- ἥμα ν γδ τὸ αλήξρομρι αὐτῷ Κπὸ εὖ ἱματίου, αὶ. Τ οἱ ἦε εὐνὴη μίν. " ΔΤηρεν, Ναπι ἡ πιὰ πιαίοτοπι σπιρμαίπ μαθςες, Οἷςετο δ. ἰπ τϑοιϊυθῖο ᾿ἀκὶ ἃ Ῥτορμαπὶς ροπεῖθι» μαυίογδης, νς Ἷ 

ἀϊενευὶ ποὺ ἘΜῊ: Νξαιιο οὐΐην ϑὲ ποῦ ἴοσο ποιὰ 30. νεἐρνάῤνοηι οἱμς ἃ νεβίηιονεο, Ἐταίπιι5, νίονε νηίηι ορρίορροβ ψ ει, Ομἰά ἐϊοο μηβονὶ ἐπημὺ γονὴ τιρέογας ρίανὲ ρμαμῖο «ἰὲ νὶ-. δὲ ἕς ΤΙ Αιπεγαπν ροτῖρα5, [πὲς ἐπ ρι{Πετ Τοπιίηιὶς ἐμ . 

εἴλ «ἀϊ ἔν! Π|Ὲ4 δὰ Αιθουπι πνεα ταν, (δά υρρ δανεπτιπι ἡΠἕμε ἃ νεβηπεπεο, δυάκιυ5, σἀνξενε εἰν Αἰ [μρρἰεπιειννοι τς ἔβη. πος ΝΝ τος [μερο. ες ἰρεξξας συοά τείκτιυτ πὰ 11. ΦΤ᾽ μπιμἐμηδηέει, 

οὐἶτν ἀϑαίαναῖ εἰμ το! ἀδεσας αἰϊαυί ἃ, Ὀρηίαμο σὸ ζθηζανλεν, ἐμ ἃ ὙΠ 6] οπιποε νἱάσοτυτ εἰ εἰμααῖς τὸ σλήξρμα ροξι λο δαηφμίμί ργοβνίο ἰαον αν, αἡμοῤῥούσιω, Ομοά νηο 59 δορυβούμϑμον. 1ἀ οἱὲ (τἐσρεῦτοπι, δὲ αὐ ἔιπετῖ5 ροπιράιῃ ςοα- 

ως ἰοθσοίδεηι ναῖες χη ἐμδῤνλειν, ἀπφπιοῦτειη πα αὶ ἃ- υδτῖο οδίμρδε οοπίμηρὶ ςαπι νερὸ ἦρε. Οετιὰ τὰ εὐ νετθούτςοϊ ἀΐσιος ρἰμγιθιιν ποοο!ἀγιὸ ἐχρ!Π οιπλα5, δ΄... φαγγοηζοπι, ᾿ ' Ν Ἰνι 

᾿ φιυὰ Μανευτυ πιεγριεῖατ! θὴν πο τμῇ φιλῆι ἀοίεΤετ- Νεῖεγοιι ἰηζοεγργεῖοπι ἀρράτεῖ οχ ἐο αιιδά νεττῖς ρίοιννώ: αὐτειηρτορτιὸ πρπιμολίαν ΠΡΡΜΝΝ βιιχιις πνυϊευτὶ (χα 24. ιείία, κορρίσιον. Δαφυξίηιν ΠΌτο ἀς Οσοίεπίι Ἐ- 
Ῥεζαίνατις, δε ας αια: λας ἰμπε πεν για, ἰ μδονετὸ υληρ, ᾿, ορἰὲ 18ιπιοδβεῖ παν οιδαπι ςοἀἰείυ ιν ἰορὲ Δέν- 
Ρετρόταιν : φυαπιὶς νοίαΒ Δηὶ μαπμοστθοια9 ἀρρε ςπι, [ἰεγριοι ταπιοα Ἡςρτγαῖζο πιοτγε ἐς Υἱγρίοἰ δι». οτίδιη ἀἰςῖ- 
αἰχατα, να {πνχηΐηὲ μι κῆηὶ ρα εὐαεην, Ἰὰ εἰϊ αἰμυῤαγίαι 22. τὰς, { δυννιεγιαϑεύδει,μὶα ηἰπλ τ ἃ Μοιυιιῖς τθοχ ἐχοίται 

φῶώτυουσα, διαίθν τα αἰπις ἰβτογργοῖατὶ ρα [ἀπ σηΐδε " ἀλινηάς (δε λποΥ κομντήδια, ϑοἠ μας τἀπισῃ εἰ ρεγ το- ὺ΄, 
ιν ἰἀϑοναιεναι ἀπιρτορη δ ἢ μῆοι. Νοιάνην οἠἰπιαθο- μα νἱάστιε ΟἸττυς Ἰοι, οοοιβξοπς οτίλπὶ νος τινος 
τατο ἀεπογιι, 4.4 ΠΕ «πμΐνν δώδεκρι ἔτη, δίται ἴτις.8., ολἸμπιηϊατατί, φιαῇ ποὺ ποττιᾶ, (τἀ [Ὀρίτλτη ἐχειῇδει, : 

ες Ἀν πὸ ἐγ) δωδνονα, Αἰ νον θατη, Ζλινοήοείνη απηο5. 55 ροίεἰς “1 υενεμάϊε,ἐκρρίτιον, Μυΐμ, δὲ Εταΐ, Τ εν, 1. οἶχνν. Ἰθ τὰ 
Ἰμιτίης ἰυυιρίις τάτιο ρεαρο τισι, οὐ αἰ μεῤῥοῦσει πραγ. τάσπσι σαρ.1λ.... Βταξνοτείς, φρργείνενάϊε, Ἀαγίασ οαρ.1.4.3. 
(ςχιμίον τοοςραπι ἰςλιορειαι Ναῖα [ποιάν 5 οὐχ ἀν ν- κρρτήσεε ἐπτοτργείάτας σέρενα. νοςαδι! λὐτ ἐρήμη ριο- 
Δἰοιςπι ναδείνατ ροή. ἀὐιοῤῥοῦσαι δι ἀεεπεῖς λἀάϊτά μαθοαι, γειὰ ἢραίβεαι νὶ αὐ οίτα ἁΠ αι! ἀ τοτίποτε:νοαεὶ ἡνῦ βγάλη. 
᾿δώδικρ ἔπη διφυσω ὧν τῇ αϑϑννονᾳ τὰ ο{π λά νδοιπ,, Φοήάεείν,͵. την γεϊμδεδητῷ ἰπἰ οἶχα πιαπιυ που τ ει απ γα πτεγργεῖάτων Ἔ . -“-ν 
«η505 ἢ εἰσι να τα ἐμβγρνίιιἐε ἰχοας ἀϊχὶς Ψ ΓρΠ08.) τονηάον, οἰτ ηξιἀγοαρ 18.28. ΗΠς δυζειη δί 4"}}ς ἴδει: τυἶτὶς εὐθὴς φ- 
φομεοῖ απο, Βοί α χορὸ “4 ἰες αισά ἐδ οἱἱ ργοϊνεπόογο,νο! τλπρογο, Ματτί δυτοιπ, 

δι. Δι κείνην ἔνε [ἃ οἢ ςοχκῖθλι, ἘΠῚ εαίπι (νι {εἰτὰ αἰ, γ7,2,.δι φιρτο τε πέτα ν βυάιοίὲ φυτὰ ἱατι οὐίογιετς ἀςςὶ- 
Ῥίλιο ἴῃ ϑορ νην οὴ καὶ δυείνενα, δυαλογος ψυχῆς ἀνδν λόγευ. δἰταγιΡοῖ ἢςς νεγθα δνείνμδη πράνημι Ἔν νυ, αὐ άϊι, Εἰά- “« . 

τ. Μοριεμβο μόνας, Ν οτιιν ἑατοίρτος ἀνοτθιμα, Ἠόνα, Ἐ- νἰγδιείία ῥβορὺ εἶ περοράσιον ἐγ ίρυ απ ταιηθ ἐπὶ μα} Π 0 ορ. Γ 

χαίπνιν, Τ ἐηρονε, τὰ εἰξ χωννδ, Μιὰ νετὸ νἱάφεῖας πφαλαη- ὀἀίειδιιν Οὐαολα]εῴμπιν, δαμ δυτεπι ρΦΏΙΑ ἐκ ἴμυςα ".4 4. ' 

ει, φαὶ, ἀϊμον ἰοαι" νογεῖς νερορά ἐρ,οοπρείεὐε μεν νηί, ὙΦ θέρει δι Ἐτλ(,αιοσιιςεχ Ἰρῆων δηποτατιοπίθυ, ΟἸξεαίμο, 

4 »ερνήοοϊνην, θλβλυμμ μέκεις, Ψ ΪρΑτά, δορια νόνι ραμοΐ, ὀοἷπὶ (ἰφιὶζ δι μη εμάϊης δπὰ ΤΡ, οἴϊοι ἀειγαϊς, ἅ 
Ἐταίπιι:, ἩΠ βανν, Βυύζαν ἡ απεδομνεβαινίο. ὀἀξίοτπιϊον δὲ χαρτωτὰ, Λευὶ τὸ ἡ μάβιν το νοσαδυ)οίέ. 

. ἀν. Τ οτκαΐ!, εν οὐμοτίμ. Μαύς. 4. φαὶ τάσις Δ} .Ὧς οτὰ- ἡΠυ 4 (ρη!ελειίν φιοὰ ραυϊο ἀπιὲ νοςδις ζϑίζλημρ, ἐμιδ νι", 
οὐ εἰοαδν δίαψμλαν οἰδροτθεν ἐπεετργοῖατιν, ὅς λἀϊίδτίαν Ματ-ὀ δοϊίεες φυσὰ οἱ ἑιηρίεπιάλιν ἃς (ἀτεϊοπάλπι τυρειγαπι μέ. 

] δἰοποιῃ ἰδ... Ἔχ Δίητας οαί το Βιιάσιι {ι πἰβολη οὐ διέκίω, 40 ταῦ ροηίμιν ροιίμμ τεῖτο ολ{α, ἀϊς τανε ἀοιτάλιοις αἰ 

᾿ λὰ ες κἀἀϊιαεπνεπειμη δὲ ἀν ξλ Αείτμτι. αμδ πα χα ἄετα ποθ. ἀε γέξε εἰ ελ,αιιπιρίαπι (κ πουνπιιημο πλοάο ἰμαιθδηε 

ἐπ μενα γοόὲν αιιοά πίαηι! γεν ράτεί άγοῖεα - οὐχ υουμα ἀδολίας νεῖογοινίγε! τον ϑιρρ[ειπειταπι 
δα δατων,δίς εαίπι Βυραξεί δα ἱρίς γοβεὰ ἐχροίε δ ἀμέεπα εἶτ τοῦας  αμο νἱ] ἀαἰϊοϑι ἰηδίζυμι εἴν. Πος εὐὶπι αν 

“«Μίρρμν νοϊλιάμοφημο ΑἸ πνεηαιεη ἀνίας οδιηοηι, αοά ἰδὼν νοτίας ὁορυφηῖγε ηυὲμι ᾧ δὰ ρα ίυνη τείεγαη φαῦ (μ΄ 
εἰὐατι ματίομαν νϑελδιυδιπι εξ πο ἀγϑϊέτοι Οοπηα τ. 41 εἰπι γσρατάξιν ἀοιλση ἱμανέου, ῬΩδιοῦξα ἀτεϊ οι μη ἐχρτα 

υτδουζεῦναφη ἐπ οριὰ νἱἀϑτεῖαν τ κάραν Ουδεελιη εχριὶ-ὀ δὲ δ ἀϊάϊ ςαίμαι νείθοινι διη ἱαυΐτατεπν ἰδ ἐουδιευῦθο- 

, . πιογεα!ῇ ἰηῆνην οὐϊπε!νοηεπε ρζμη δὲ ἠπνανατο ἀδοῖλγα- ᾿ αἱε νἱτατεπι ὰ 4μα ἢ]108 ἀἰχί Αἰ ἀξοερίδε, { Εἰ μαανς 
Ἐπ Ἰυά φιϑοά ηβηνιγ, δι ποσίϑεο ἀϊόειιν ΜΘαμ». ἐφ διαί, νματα. ἰά εἰ ἐἔγμα. νυὶς, δοίξζανα, (ὦ εἰ τρήσει 

ἷ Οα (νι φοιδὲ δείαπα Ἐὲ δίπι") γμϊκὸ ρει νόσαπιν, δὰάεπι ἐἐπλεὴ πιληεοῖα (ορίριμτα., ν΄. 
Ι. ᾿Ἧ βίεε. ϑοὰ διιοινοσαθυ ες οὐαοα νῆο ἰλίϊπο Δα! ἐαρη!- ζὐ 7 Δνορννε εν, Ψαΐῥκτα δὲ Ἐγαἤημν, δέφιννν. Ἐμο ̓  

᾿ μεῖον» πεν θμα γεβοη πὰ ας "Δὰν Ῥιορειὲ ἀαεεζμιη ναραδυΐμια ᾳυφῇμυ!, Ῥίογιετᾳ φιὸφ [Δ ἐμείπια) 
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. δὰ Α Ν ΑῚ 
ὈΔΡΟΙ͂Χ, 46 . ἘΝΑΝΟΕΞΕΙ͂ΝΜ 

: Καὶ ἐϊξῆλϑεν ἡ φήμη αὖτη εἰς δλίω τὴν [16 :, Ἐκ οχίϊε ας ρα το 1}- [26 δος ἐν 
ΡΥ Α ΝΣ Τ ηἰλπντερίοπα. ᾿ς γα 

ἢ 4 ᾿ ΜΝ δ ΕτΡ τορτουτη πες Ἰοίατην 17) ΣειναηίἝενοεε ἐμεὶφ 7ε. 
ἐμήδω; ρῶς Καὶ ποωιρῴγοντι ὥκοιϑεν ταῦ Τησου»ηΧὸ 7 (βαυμα [πη ἀϊο σας, Ολταπ-!. Ὦ ως μεν βενε εμον ἐμ 
εἰς ἀμοδυν «α- λρύϑησειν αὐτῷ οἷο τυφλοὶ, κρῴζον- τοο, (ἃ ἀϊσεμτος, ΜΗργοῖς μοί}! ἐπεὶ, εἰανηαπρος, τ ἀϊ- 
εἶθ, ςοηἤγηιαῖ ᾿ ͵ γ.. ὁ .-ν Ὁ ᾿ ὶ : Π «ἐπ )γ “Μίζεγενο Ἢ 
ἴς παρὰ! ἰυςξ. Τῆς ΧΟ λέορντες ν Ελέησον ἡκὸς 4 Δα- 611 Ῥαυϊά. Π ρων : ἈΠ 

6ςδ]. : ᾿- Φ - ἐν ΗΝ Ὁ μενὴ ΓΤ μεμὴ 
᾿ῬαΠ ΣΝ ὅ, 9 4.ν0ν.} . ὦν Ωυι τι αὐτῶι νοεῖ 4ο- "8 ἀοημη , ἀιοἤεγιμι ΒΝ’ 

ΟΈλϑονη ἢ οἷς τίω οἰκίαν, φὐεφσηλϑο 28 λιν, δάϊοταπς οατὰ ἴσας! {Π|,} ρων ἐκ ἡ, εἰάϊε τς. 
ἀντ οἱ τυφλοὶ, , λέγοι αὐτοῖς ο 17.- ἃς. ἀϊεὶς εἰς οἰ» Οτοάιείς τὰς} [μεν Ογει εὶς μια τος 

σᾶς, Πιςεύετε ὅτι διωύαμαι τῶτο ποιησο!:}] πος ροῖϊπ (βεοτοὶ Ὀίσιητ εἰ, ΕπΔ} “{}6|μμην [αγονε νον 
ἢ ᾿Ξ γη» ἢ πα : Ὠοιαὶ 4558 δ᾽) Κ᾽ εἰφες Ζρονηΐης, 

λέγξσιν ἀπ, Μαὶ Κυρμε. “ ΘΙ ΠΟ. ; 

ΦΕΟΥΝΟΥ͂Μ. ΜΑΤΤΉΛΕΥΜ 47 
ἀχρτ[Ῥλοτοιη, εἰγτεμπυοχυμείοποπι ἀϊηθυΐ ἐκ Οἷς. Ταῖςα!, Ἐταίπαιι9 Ὀδίξτιδυίς, δεά μος ποιλπάπηι νἱἤειιτ, σκώκα. 
4. Νεπιο(ἰπημ) μαννί οἰ( [ὠρρἱἠκῖο πρ [ἐνὶ φονάϊα ςοπηπονέρην, ὅτῳ ριορηὲ ῃ06 ἐς αιλι|53 πιο οί ἀἰς , (64 ἐς βιτιρατίοπα 
4 ερον εἶ, αδοὶ αὐ. χὰ οἷς φοταια, σα ΑἸ  ουτί Μαγ. 14.514. δι Δ(δἰτυ ἀΐης εχ νἱα: φιιοὰ ἔΔοΙ ὰ (ντ ἔρετο) πὶ ςουςσάζης, 
τὶ αἰοὶ πωλῶν ὀκχιωὀμμονρἸὰ οἴξ ὑεῆν πωλῶν. δίπιίςπι ςοπίῖτα- φιϊοιπηας νίαπι απ νετοὶ οὐίεπιμτιμις, ἱτάφις ςοπι- 

διομεπι μαδεπιι Ρ(41.103.17. Λιρατα, Εἰς. Ἐταίκιιν, Εν κα αλϊ(εγατιις ς τατίραπὶ ἰςἤιι5, αι 4 ἀς νι ρἰεγίαμε εἴας 

ἡϊοι. 4. δ᾽ βιῥαιὶ, ὀκλελυρήροι. Ἀᾷ γοτθιπι., Εχοὶμεί, αία ας ἀςίειι : ἀςϊπάς; αιιοά πεπιο εχ {{Π|:: αιον ὁρσττεῖσαξ ἰναὶσ 

(οἴατα ἔπης δὲ ἀείαπέτ, ἐλάσαι φασαας ἔχις ἀϊἰραζα, Αἴτο- γηὶ τοὶ ἰπτοητοϑ οἰἴε)οιγασι (ΔἸ ατὶ 5 ἐοτιμῃ μογοζοῖ: δάτο νς 

αἰη δος νοςαδυΐαπι ἰάεπι γαῖες ψιοὶ νετϑᾶ {ππρίεχ 5801. Βιὶις δὲ ἴδιες ςτγάσεη, τἀ λτ οεθ ραίῖοτς ἀςξιτατα, 42: 

ἀδγο: γοϊατί φαιπι νἰγοβ οχοίἀτὰϑ ἀἰοίπιμ",8ι να ἑεπιμπα ε-ς. ἀἠεξ καὶ ἐβόιμμόροι, Ἰὰ «ἢ, ρα!λατος: 4ιο ἀ ἀϊχίς ΡΙυωτομα ἰὰ 
ποίμετς. αΐματα νοττίς ἢ ὁχαη ἃ οἵε ἐσ κολμῆθοι ἐφασά εεἰαπιὶ 10 ΠΡ ε]]ο ς νικταδυ πιιδστιη,, σαορδίω κοιᾶς, 510 λὰ- 

(τῖρτατῷ γε ία {εχ νοτα ξεῖν οοδίοιδαε : ἰῖςαὶ ἀριιά Ολεγίο- ταπι ἀςοάογας δαὶς ροραϊο φαοά ἀσρεαφαιας εἰς Μοίεβ Νὰ, 
Δοπιιπῖ, Ηἰετοπγπιιπι; Ηματίαα, ΤἈοορ γί λέζαπι γ σας την. , : 

Τιρης ἀϊεῖξ ἀἠἐρινϊε Τόπ λέγᾳ τοῖς καϑηταῖς αὐτῷ,Ο μῳ 47 ὍὍΤωης. ἀϊοὶς ἀἰειρι!ς (εἰς; 37 

: νυ. τὴ ΠΗΪ τ ΝΟΥ Πρ αιήάοτη τις ϊς τααϊτα, ὁ-} μέν Δοβῖε φοίάσνι ταί ἐμοα. 
Τότε ἥψατο ἡ ὀφϑαλιδ αὐ, λε- 29 ἃ Ὑμης τον αι νος Ἀν δ: 291 μος μερήσίε δρμίον ϑερισμος πολὺς;,0Ι σεεργῶται ολίφρι. Ι ΓᾺΝ δτάπὶ πάει ; ἢ Ἰμαγορενατὴ αμεονι ῥαηοὶ, Ἰφαμλιη ὅν ΟΝ 

γὼν εἀξοθ οἰ ΜΞ ΜΕ, δ “βνηϑύτω ἜρβοΣ ςζαμάμτη Πάσπὶ νο τα ΠΑ Ἡ Ὰ Αδ τθὴ : Ρ τ Ρ Ὀ ] πὰ μόκ της Ῥοϊηϊηῦ ᾿ ᾽ ᾿ , ϑῥ.' αἵ γοδὶς. . : Πβάοον νεβτθα βαὲ 9- ᾿ Νὰ αι χυρίου ῦ 8 38 ἙΡΓΘΟΔΙΤΣΏΣ ἈΡΊΓΙΣ ΧΖΟΥΏΛΠΩΓ 38) ογχαιε εῆσὸ Τύπιϊμἶᾷ ΟΝ ὀῆϑητε ον τῷ χυρίου:ο πθλσμου περ τ ᾿ ἜΡΝΣ 24:6 ἐγ : 
ὑμῖν. ᾿ : ᾿ Ετ ᾿ἀροτὶ ἔμπε οσυ!! εογαῃ;30 ον Ξ τρῶς διδόχη ἐνῶ “ γὴν ϑιρὶ μ᾿ τὴείσι5 νς ὀγαϊττας ρεγασίοϑ ἵμ} [πρὶν νὲ πρέεδε οβέγας 

᾽ τ ᾿ . ὃς Ἑ ᾿ ; ἑ “ιν νὰ ᾿ ' 

Πα Καὶ αὐεώχϑησαν αὐνὴδ οἱ ἐφ ιαλμοί" Ξο]8ς " φτδα!τόν ἰητογια τις. οἱ ἦν ἀϑέφε νεῷ τὰ ᾿ πῶς ὀμρώλῃ ἐργῶώτος θἰς : μΟν} ὑγηοιζεια ἔματη. γὴοῦ ΤΠ 4 {έτη 
᾽ . 5. ὦ τΥ “νων ὶ . ἔν ν ΐ Ὁ ι " 

ἊΝ Φ ὁνεθριμήσουτο αὐτοῖς ὁΤησοις, λάγων,) εἰς Ιοἵϊι5, ἀίοςπ5, νιάοτο ἀλοπο ] Ἶ 6 ἡ νη εβω άϊεεννς, Μ- ἀδίν ΟΑν. χ το αν, κι. ἂν Ἂ ῇ -» ᾿ ᾿ ᾧ, ἢ ἢ Ν᾿ τ τς Ἷ 4 ᾿ Ο᾽ τὸ μηδεὶς “μνωσκέτω. (εἶλι. ἥ . εἰυιε μεμα [εἶπες Ἐεφάλαιμον ͵- : ᾿ 

δὲ ἐξ ΩΝ δε στιν αὐτὸν ΑὐἾΠΕ ᾿ςστοῆϊ “(ρατίογαπε ο- 1} 21} ἀμρόῆε ἐχεηες; Ρ δεν Ὡς ᾿ ὩΣ ἦς ϑὰ οςς Γ ͵ με Τ' ν, ἀπμοάε- ᾿ 

οι ελϑοντες δὲε 31). . ἔ , : ΝΥΟΝΜΗΝ ΔῊ ἀϊββιριαν ον σμηλ ΠΣ ἴῸ ' ᾿ ͵ νι ; ἤγης λἀποοεδτὶς ἀποάοςὶ ΟΣ  ΟΟΗΜΟΘΑΙΣ ἀμθθες νι. ις, Ν, 
᾿ Ἷ ὠ ὅλῃ τῇ γῇ ὀκοίνῃ ᾿ 11.815 ταδί ἢ ἴοῖδ ἰλ ΤΟ ΙΟΙς, ἐπ δα, Αἱ χοροσκαλεστίμδμος τοῖς “ωσὶε-} ὦ ἀποιρυ 5 (ιϊς, ἀεάϊε οἷς ααὶ- ῃ ΕἸ νυ ήρϑ νλγ τμει ρα. ; 

: ἠδ ' ᾿ Ἄ,. ἢ νι ἐο ἢ ᾿ν, ]-. ἢ Ἧ ἤν εὐΐε ἴδ, ροει{αε [Νὲγὶ Αι Α 
᾿ δες, Αδ νον Αὐὴδ δὲ ὀϊξορχομδμων, ἰδοὺ τοροσή-] 3. “Πρ ἀκῖουη ογτοάιοηεῖδδι», ες 3: Ἐζεβὴν ἸΩΣ ἩΣ κα μαϑητας αὐτό; ἔδωκεν αὐτοῖς [5 ᾿ξουίτατεπι' «ἀμογία (ρἰτἴτας ἔπὰ- γῆν δι ρόδα ἃ ΟΝ μὴ μιν 

Μά, τι. Α ἥ ᾿ "ἢ . : ᾿ ᾿ ᾿ “}}) ᾿ Ἡ ᾿ ; “. - δὴ 4 Ἑ τῆς 

Ἐκειαρίαν ρο- γεῖκαν οἰυτοῦ αὔϑιοθοπον κωφὸν 4 δ'αιονι- [ος οὐτα!οταης οἱ Βοιτάμομι μηάγ ες, ἢ εὐτε οὐεμίινμη εἰ δοπαι- ἐϊξουσίαν πναύματοων ἀκαθάρτων, ὥςτα}. [ρυτος, νῖ εἰϊξεγεπτ 606» δέ ἑλπα εὐ μτέδε σον, ὃν τα οηξε ἐπ ον ον 
ἐς δ: Ομπῆι Φόμϑρον. ἷ ται ἀπο! Δο ἢ}. ΜΎΓΝ ὠιβώνλοιν αὐτὰ χοὶ ϑεραπευειν πᾶσαν" ἰτοπτ απ πλαις τποιδὰ ἃ ᾳπεῖπ- ἀρ μα τὴ μι μόν ο- : 

1η Ὀιλδοίμιις Καὶ ἐκθληϑέντος τῷ δαιμονίου : ἐ ἤ. 33 Ἑι οἰεῶο ἀπκιῃοιίο Ἰοαιι- 33 οὐδόν ἢ ἡ χηνν, ἕ γόσον' καὶ πᾶσων μαλακίων. ἢ τ “ ἔστην ᾿ ᾿ ᾿ ἢ ᾿ ἶ “ . δρνς 

ε ων ἡ εν τιι5 οἷξ ταῦτας  Ἀὸ ππίγατα Ὁ. ἐΑρι μου τὴ : : ΜΝ γὰ ὈΓΠῸ ἀϊπιοάεςιηι  Αροϊϊοϊο- 2 [" χνοάοοήμη μέρ ἀϊ- 
ΘΕ οκώφος κα] εϑαυμαστω οἱ ὄχλοι» ᾿ τιαῖδδ ᾿ ἀϊςοης, Νιυπαιϊδηι ἃρ- ἐμ γος ῥα νοε ΥβοΝ τῶν ἢ «ὠσεκα Στοςύλῶν τῶ ονομῷ- 84 τα Ὰ ὩὨΟΠΊ1η1Δ, (μμς δας. Ὀσχι- "αι ραίοννινν ποῖα μη 

' τις 3 « ε ἕ δὼ - : ας ὦ “᾽ ΓΝ ᾿ «, . Ε ΡΝ δ - . . 

λέροντες, Ο υδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐλ τῷῦ Ραγαῖς ὁταϊε αυϊάριαλ χὰ Π-ὶ Ἰρεν Νκα ἐδ α ἀ[βά- τὰ ὅδι ταῦτα. τὐϑῷτος, Σίμων ὁ Ἀελομιθ- ἢ 1 τλιι5, δίπιοη 4] ἀΐςίτιις Ρεῖζυς; διὰ Ἵ ἽΝ ΤΟΝ 
" Ν ᾿ ᾿ . : ᾿; “ [ “. δ - . ΠΠΗΥ εῖγως "» Ἰσραήλ. ἃ πῆς γαδε ο ἐν “[ραεῖ, »ἢ ΠΈΡΟΣ ἐας ὁ ἀσὲελ «] [ἃ Απάγεας [πάτο εἰὰ5 : ΙΔροθὰ5 ἐἐυραα 

; δ ντοΣ ἡ δὴ (οι ἔ γηδάρχον.} ἢ (πὶ νογὸ ἀϊςεῦδητ, Ρ Ῥμανηίκ! ἀξ ἀϊεε- ΤῊ Πέτρος, χαὶ Αγδρ Ἵ ῥενον ἘΠ Ζεβροάκὶ, ὃς ἰΙοληπες ατοτὶ ἡ χε βαιὸν εἰνο ΓΙΜΙΡ- ᾽ «λίανει γι, Οἱ 5 Φαρλσαιοι ἐλεέλον Ἐν εὐ νὰ 34] ἸἹΡματὶ ες ἀϊζορδητ, Ῥογ᾿ 34. ναπε, γι παπηνε ἀν: γοτάκωζος ὁ τῷ Ζεβεδαίου, κα) αν. τς : : 85» Ὁ Βατηνοίοπιαιες 
Ὄ μμφονλς. Ὁ δ ΐ κό «ἢ [Γραμπςοίρειῃ ἀσιπιομίογα παι εἰοἱζ ; ἠοῖ .» ν, ἢ : ᾿ ; κ) αμμονίων οκ ἄλλοι τὸ 6 -} 1}Ὁ Ρ πιο ΟΥ̓, ΟἹ ἰΟἶξ άηῖο φης οὐσελφος ἀυτώ. ῬΒΙῚ Βαγιβοῖοῦ ὑνὶ Ζεθεάεί ᾿ δ ἀπϊησηϊα, Ὁ Αρόαε δεν ' Ἶ ᾿  ΡΏΠΙρΡαΣ, ὃς Βαυτποϊ οὔλαιβι 5. [ν 7σοοῦν: Ζεδεάαῖ, ὧ’ 

μύνια. ᾿ : ἐευῖδαν ΠεβιεῚ Φίλισεπος νἡ Βαρϑολομαιος Θωμίας,{ 3} Τβοπια8, ὃς Ματίμαι» Ἰς ρα-} |429άνρο [ναῖον εἶνε: ΤΊ 
πρὸ ὙΠ λλουχή ἱ Ετρεγαργαβαι Ἰοίας ντθος οτος] 3) Ζ᾿ “ἰγωιῖναε Πεβμε ο- ᾿ ΠΟ ΘΟ Μ ἢ : ᾿ ΡΩΣ ὑΜα εὔεμε ῥηδί εὺ Καὶ αἷδιλοὴν ὁ Τησούς τὸς πόλεις πα] 'ὶ ΙΕτρ ΤΡ, δὼμν . 35] αμες οὐμέαρας τ» ραβεῖ- ζ  ύρήςν Ὁ Ὁ ΜΝ ᾿ ; ᾿ πιάνο" λα ἤναμε ῥηδιϊ 

αν. 6.6. ἤμ » ᾿ πὲς 0 νἱσοϑ, ἀοςοής ἐπ ἰγπαρο- καὶ Μάϊϑαῖος ὁ τελώνης" ἡαάκωξος ὁ τῦ! ᾿|᾿Ὀ]ἰέαπας εἸΔοΌΡυϑ ες ΑἸρΒαὶ, 
ἰαν ἄρκεης ἐπ [γπαρθεῖς “ἰεφαρεὶ Θ᾽ 16εοῦμς «41» 

εἰς ἐογαμιν ὃς ργαάϊςαης Ἐμδη-)] Ἰεονΐ, τ᾽ ρνκάϊξαης Ἔμαν 
Ἱμραγλινςς, στες γῇ τος κωμῷς, οδκλάσκων ὧν ταῖς συν- Αἰλφαίου, κἀὶ Λεξξῶος ο ὅλικληϑεὶς ὃ: Γερθαῖιις “ σορποπλιπατιςὶ “7 ρἠαὶ, τ’ Τ κάμαν: 

αὐγώγαις αὐτῶν, χὴ κηρύσσων τὸ Εὐαγ- οτος : ᾿ : ν Τμαάάκιι5: ) ἱ δενιπι τορηὶ, ὃς ἰλπαης αιιςη-} [ζεἰλωνν τες, Ο' οὐνάα Θαδιδωις᾽ ὌΝ τ ἐ ᾿ .]} ς; ; 
λον τὸς βασιλοίας ᾽ πρὶ ϑυραπεύων αἱβ τποτῦμηι ἃς ιοιλιι5 1λη-ἰ [᾿νιπερε ἐμπις βογεμ Ὁ" ο5 (“ ποὺ ἐς χὰ: Ἵ. στη ΟΩ (ὐλπδῃίτος » ὃς Τά 4, ἩΑρ Ανναν, νὰ 

ἐς Ποῦ ἠδῶν ἢ ποσῶν καλὰ κίαν ὦ τῷ ἀοτοῦι ἴῃ ροραΐο... ρϑεῆ ἰβγηιΐ άρεηες Σ μϑΥ ᾿ ΑΘΟΥ ΤΗΣ; ἐν, οὐ, ς 4 Ἰραῤίοτοςν ααὶ ετἰάτη" Ρτοάίαίς πἀβν ες ἐὐθό πες 
πασ χρὴ ( δι Ρορα]ο..- -. -ρλώτης, ὁ κὶ φολοο σου αὐτον. - [δὶ. ὯΔ ᾿ 

: ὌἜΛΔ Κν ὦ . ᾿Π Ουμπι νἱ ἀπ ἴες ἀαζετα τυτϑ] 26} γι φοαν αμένε ερνδαι; ᾿πῦδοει , π Ἐ , περ τρυσικινον ἐὐσυσεσεναι σους ,συσανασ σα πειίσος 

Ὶ ἘθαπΝῇ κείδεηι Τοδον Ἷ ᾿ οἀπύνοε ΜΆ «ἰδ δ ἰθαπὶ » ᾿δοιηπηεγαῖίοις. ἰμτηα γηΐζετεως ε[} εἰς. τ᾽ φωΐα 48 Ἐνιμαξνόκζαλῃ. νὰ ἰυ τὰ, ζλρ.12,35. αἱρτα, λέμαι. αἰΐχιο αἀάϊτιπι εἰς φμὶ Ῥειτὰ ρείμιλταπι νείϊες Δασβὶνεὶ ηἰ- 
οτἀννατὶ Ραἴο «δα 9 Ὁ μδρ ᾽ ἊΝ " [“οπππποτυς εἴ ωρος εἰ8, αιιδά)] |“αρρινοκαρί,Θ' ἑάρονμεν 

ΤΟΙ  διις τὰν ἀνα μόρας δέσθας ψϑν ϑτντ δε νος  γϑ ὐτα εἴης "αΠΠπρατὶ “ὃς ἀϊςέεὶ αιια- ἰμρίδροίε μὰ ἀμ 
«ε ,ὔ . “ λΨν 

“ποὸη Ἐκο εἰ ῥιμμῆμοι ὡσεὶ σεφβατα μη ἐχόντα σ1- 

Σιαίπχι 3, αενμάκφενδά γετρυτα, εἴ εἰσεναιιᾶ νΟΟῚς ΠΌΝ5 ἤ: μι] εηίαι (ςφυίτιν αιιοά ςοἰνατοᾶς, δε ἀ ταγλεῃ μος ἰάξτα οὔ - 
τἰκιάτςαι ἢ ἰεψαὶ νοϊαπιι", ἰηκοῖ ἰρεῦμι5 ορογαγοϑ νοὶ ὁς- 15 (ςγιιλυ πιὰσ ΑΠΠἱ Υἱαγράτααι ἤχαι!! σατίοπεινε ἀἰοοινις Νίασ.. 

; μαβονθνι. οὔτε πὶ ττεηἀο5 ἰῃ οριι5 Ὡς,» ν εἶ ττίάπι ἱπιτος δέ αὐθη. 5.16. δε ἀ δι τερογίπιας ἴτὰ {ὑτίρτααι ἐπ οπιηΐθι.5 Ἐχειηρίτῖ- 
ἐὐβ ϑδὰ μων μϑνα. Π οὐὔος ἤθη Βαδοηζος ρϑϊτούομι. ἢ τεΞεχιτμάξἀου, δυιηι5 σπἰει οὐλμεϑ 1} {{π|5 ρὺς (οττίπι τόθυ8. Ριι"» δὲ ΤἈΡΟΡΗν μέϊο ἀμῤδ μὰ 40] ἀϊ(ετιὰ ἀρίστη ἢ: 

, πὐπεὰ : , ΠΤ ΤΩΣ ΠΣ : τατὰϊί(εἰ αι, δάςὸ αιάςπι νι Μοεϑ οἴίαηι ἐρίς ροτίὰς ἔχεγι- ὀπιοϑἸάείτοο τθοδιίοτὶ Ῥεεγυμι δὲ Απάγςὰ αἰδά οἰἴδης ττρ- 
16᾽ Ἡδεναύτελὰ εἰ νυΐας τοὶ ἔλα, νὰ Δξι.}.6. 1π [ξουι- Ἰμλρία ν αγραμι τα πὶη νἱείο ροῃίκιγ ργο διαβάλλειν διά- [ω. φυὰπι δι {ις νἱάςτὶ ροτιον δὶς ἀρυᾷ ἐἰευπον ΓΦ τόκλητοι τ μοὶ λυτοπι ογάϊης εἰ] ἩΡ Α ΒΜΜῚ. γεὶ "Ἰυά 

. ἀο δχειαρίΑτί (ςῖρτανα οταῖ αὐτῷ, εἰμεν οἱξ ἀςκο. Νἰάς ίᾳα- πιμόζον., “Ὁ | {{ι|αἰφεἶ} ταπὶ ὡς Πιπρ οἱ πιξοίοας, τιπὶ ἐς οολέλιοης ἀ!- 2ο ἀφεϊάτας, αοὰ Μαγοὶ 3,δεῖκις, 6. 1ἀετα ρτοτίιϑ οτάο ποι οΡ. 
᾿ : ρ[ὰ σἂρ.4.34. 4 Ἀξιεμεννμῖ »ἱά εἴς, χώραν. νυϊρῖα δὲ Ἐπ 3 Ταἷο φωϊάρί αι οὗτωρ. νυΐρατὰ ὃς Ἐτλίπιι δά νοῦδιυπι, οἶταῖ, Ψ [εγυδιμτιδς μος οὔσῃ ἴοζο ἰπ γεῖςγο ἐγβηβατίοης Ρμΐίρρυε 

ταίταιιϑ δ νεῦμα; Τονναην αιοά ροδείειιηι οἴξ, κῷ Ῥοπίτας Δπτεπὶ τως ρτο τοῦτο, ἤοις οτίαιτι Νατ. 2,15,8 0’ δι Βατιίνοϊουιςυ9 ἴςοθο δι Ιοληπὶ ρτεροπιπέμε, 564 δι ἀρυιὰ ὺ 
τι 4Φ' ρον οἷς τἰι εἰκίῳ. ΓΑοίταν 1ο[ι9 ἀοιαμπι νεπἰς, ς ᾿ποίρο μος εἰξ αιιοά Ἡς ταὶ ἀίοινς ΠΝ ΛΤ9 [[κεγοεν.) ἡ ' 
ἐδ αὐπηταπι ἰη 4 σοη[ιξιιοτας βδίξατο, αὐπαπ ἴῃ ςὰ ντ- 34. ει μείρενν ἀκριοβίονηνι, τῷ ἀβχοντι δ δαιμονίων. Δρρ1" ἢ 

νν Ὁς ΠΌΪ ἀρινοἰίιμτι ἀς! ορ ΠΠῸτὶ ΝΑπὶ αυμπι τα Ἰσααίτατ, ἐὰ τοι ρίζας ἱπιριιγος [ρίτίτας οι ΠΣ οτὶά ἐἀρίτὶ δε ἰοὶ Ποιὸ 
ἀειοίμη ἤρηϊβολτως ἀσσιυν φυδι ἰς Ἰαζοῖ!: ψι! ν ἐπὶ ἴς ἀϊ- σοπιγατίο σαρις εἰτέϊοτιιπι οἷς “ΟὨτι τυ, καἰ σψο ρῦς 
αἰτς. πἰβ φιὶἀρίαπι αὐάίάςεῖς εχ 40 ἴα ἀοπιιε ἐβες!!ρ.- εἰιὰπὶ ἀἰαδοῖι αὖ λους 5 (μ8 ἀππιαρικιιν ἱπέτὰ 15. 4ιἃ 
ταγυοὰ εχ ἱβία παυγατίοης ἔδτὶϑ ἰἰανιοῖ, νὲ ὅς (ἀργὰ 9.10. 10 ποπιοη ρυίῃς ράτιμτι ὅς ροϊείϊατιμαὶ ἐγ σαΐται οτίαιτ γερο, 
40 εἰ ἐ{|ο] τυφλο), ὉΠῚ ν  ἀοΠ σας αὶ ρα !ὸ δριδ χρῇ σοζυτ- τεηςθτάτιαι, ἔριοῖτ ας, Ηὶς οἷ ἐμίσιν ψαὶ ὃς ϑατλη, δ [μ΄ Ὁ 
τειδηκ ἰτασὰς ἀγιιδυΐι ποι ξῖς οπιϊετοηάιμ, Ὀοίι9, δὲ Τμταῖοτ, δὲ θγίποορε πιιηάὶ δι Βοεϊχοῦιιὺῦ νοῦ" 

19. δεριρηἐμνι,κατώ, Ἐγαίπιισ, Πρ κε, «ιοὴ πιλρίβ ετίλτι τυτ, ϑεἀ ἰῃ πῆςο νοτε εἰ (άππιο ουάίος τπαπιςήρτο τοῦ ὸ 
εἰ ἰη(οἵςην ἀρὰ Τιλτίπου φυὰπν ἐἰ μά, Ἶ ᾿γψεηουιιν πόα ἴοριτιν, ἘΠ ἀαϊςχι ἡΠΠιὰ αιοφιις οὐίοπμα- 

90 οἵγρῃ ἔδδ),ἰνιῳ χϑησων, Ομ ἀττιῖα ἐχοιρίγ δά άἶξ πω- 17 ἀππὶ τγί ναὶ ἱρῇ ἰάοίο ποπιοη ἀς που], 
δαχρῆ εν ἰά εἰϊ ἰἰέτο, Ἐε τς ν Δυτοιῃ ἀϊσυητηγ δρρὶὶ εἰχυῇ, 5 δὴ βοβεϊο δ τῷ κα. Ηχς οι Ἰεσὶς Ν ἐτινς ἐπέευρτουδί 
ψιὶ αἰ νἱάοητ, φαΐδιις ὁρροπίμτι ἀροτ, ΦΣΡ χγαμίν.,. ἱθφιηρυΓἀλεη Οὐςοὶν ὀχειπρί αγίσαν πὰ ἐπιιςπίαναν, οςὰ ἴα 

; ἐπιονπήμδμ ἐδ, τὸ ἐννδρεμύσειτο, Αὐάὶ 4] αὐἀιοτθίμτι ὄνκωήεν,9 φισάλιη λάἀδίτωην οτατν ᾧ πολλοὶ ἐκολύϑησαιν αὐτῷ, Ἐεταμϊτὶ [ε' 
διὶ νἱπινοςαθμ!! ὀχρε πειό δπλ, Νλπι ἐμίριμβὥνῳ Πρηίῆςαι, σιμιεὶ ἔαπε οαπ, . 
Αὐλίτα ἰηεγεραιίοης δέ σα πὶ τεπϑίτι αἰϊγα! ἃ οἀϊςοτεῖνε ρίη . 2. 936 Οουνννξεν αν ἔνι ἐηιρέηια γομηνΉοΕΝ! 4}, ἑασλαχηθα, γα 
οὐἴααν ἀνημ! ἀ ἀδςίαγοῦ ιλιη βεπμᾷν, αι ντίκας ἑαίτὰ οαρ. ἐπα λεγεν εβ,Ἐταίιπιν", αξιέίην πη ιν καξμν β. 1 
12.1.6. Ἧ ἴσας μος νεθυπι (φισ Ογαὶ ἐπεειγτεῖον ἐχρτοίζοπιπι Πς 

᾿ ᾿ Ἀχνιβι, ἐξοδϑοντοε, νἱ εἰ σεῖς ἄσπιο ἱρίνιν ΟΚΗΔί, Ε- Ὀγαυιῃ ὉΠ [ναρίνηρη) (μϊπιηλπὶ ὅς νοἸνοπιεπίοπι «οπιπιίίε- 
ταί μῦ αἰνή {ζομ!. ἡ, ἀπηιϑέντεε, δ δ ράρίονμι εν ξενίαν, διεφύ. τα οπεπν οχ Ἰατίανὲε νης εἰ ἐΝ ρτοίςΔαπι νι οαρ αι ἔε 
μισανιεὐτόν. Δ γετθυπι, δὴ ἀριαρωνε ἐμοὶ, ἤσαῖ οἱ νογοι ΝΘ ΖΑοδιΔεἰλι ἴαις 1.728. μιν οἰ ΗΠΠἔιιν αὶ ἀρὰ ἽΝ ἐὺ, 
οαν ἰδίοίου, 554. ργκιοκαθάπι ψιλά μος νει θιμῃ γατὸ ἃ 19. ΠΑ ΜΗ πηϊογαθν χανε, ἐσκιγάννψμα, φοβεράν. ἐν 

. αχρτὶ " ᾿: Ῥ 

Ἐτγο ῥγαροηλιγ εἶνε Ἧς ΙΝ ΟΡ, Χ. ᾿ς Βαμα ἱρίμπι Ολ]λς, 2. ». άοοθυς. 
; Ρἰαπὲ ἤαν εἰ δϊοιὶ φαΐ νοίαπτ ος πνλνώρεν τγταπήϊδέ λπ- 

τ΄. Τίμις αἠμοτανὶ γιὸ πικαλεσάίμῃμες. ΨῸΪΕ ομνοραεῖ», ἰᾷ 15. εἰς γι σοπβγπιαγα : εἰἰλετι! ρει πιλξυπι ἰατοῦ Αροίτοϊος ἰ!- 
εἴ σνγκαλέσωι. Εταΐ, “ορεν ες. ἰὰ εἰς μέγωπεμφ αι νῷ.. 4. .4.-- δεητοῦ σοι εάῥπιι Ροῖζο, ] ογάϊη!α ἰατὸς ρᾶτοϑ, που τᾶ. 
ἐβονέμαιεπ, ἐ βυσιαν λοι λυ ἢ αὐ οπρατορικίω, [ςὰ τηϊηἰεοτ.- ἀπή ἔμρτα ἰηίετίου 8. ᾿ 
ἰεπι. Αὔλ.3.1, Φ χάμεν [ως [δ ἰνίθμενν οἱ 7 {ϑἰτίμμν κατὰ πυδυμμί- 3. Ῥμδιϊεαεμαγὶ πελώνηενας, ντ Ἐγα σις Ομ  βμέγαε ρος. 
τωνιντὶῃ ἀυοῦιι οχοπιρίαγ, (ςεριμμι ἰπμεπίεηλς: ἔς διάι. φανοῦ ρυκαμὶ τἀπισπ (αρρί πάσα ὁ οβνοβήνορεια) Εταί- 
ὙΜοορ γ ἤθε οσάεχ Ἀσπλο ἱπιρτείζιτ: νι οὐπαίμο ἰάσπι ἤς κο πο : φυύτα ἔλεε ἰπες Πρατας ρυδ]αφοαπὶ εἶξε ἀεί, εχ 
κὠπὸ πνώμταν, ἀῖαιισ ἰὰ ἐπ ἀἰοῖς ἰνμιςλ8 χβδὲ διμαόνια, ὃς - 4ιο (Δέλιις εἰ Ομ ἀροίοίιν, ΦΟορνυννήναμον» ὁ ζῇνκλη- 
Ρυάδγτυπι ἱητεγργοῖεπμα ἀΐεις ὮΡ {Να|.} Αἰ ταληςι ςοάὶ- ϑε Δἶ πο Ἰορὶτ τουτὶ μισὰ, Διθάι ἐγηνμινϑεήφιοά ΤᾺ 
φεϑ ποῦ κάδορε κωπῤ τἀ σιπυίμο νίάφοτιις νεἰ λἰἀουάμην, εἰ τηξῇ ἐπ οαληιρα Οὐςοὶφ ποιετία ςοάϊεί αν ἑημεα, με ϑυςιιαι 
Λιρρίοπάμπι, αἰ πα! πιὰ οἵϊς ροῦιιν ἀιςειάϊ οἱ που αὐἤηαὶ νοτὸ ρφίέπιει» [«ατἱπὰ (ογάδ]υπι ἱπεετργεταγί, φιοά μπᾶ. ᾿ 
ἰς φιο νυϊκὸ ντίπνωτρνε ἢ ἀϊόλλ ἐπ τὶ ασὶ ΦΑΠ ις ρτο ᾿πρα- 4“ ρινά Ἀσπιλσον δοϊρίοηἰ ΝΠ 5 Ναβος ςομοοπιοπειπι, 
ὲν ἴῃ ΔἸ] αι. διπλ}1 διζοπι ςοἰρίςως Ὑρπω θα μαῦου 4 Οκμαίμενκαναήπν,, Ὑυΐραιλ ἄς ΒΓλίλιν, σαράμα, 
ἘΠΕΈΨΙΝΛυ Μιὰς. 6.7. ; ἐν κανανάο νι εἰἰὰ (ετὶρτῇ ἱπιεηὶ ἰη ἀμοῦυς νετιτὶτ ςοάϊς 

οι Δ “έβοβοίονεοι, ἐπεζύλων. νυ (νι ηυχάκπι αχεπιρ τὰ δι9. Εχιβίπλαι ποππυὶὶὶ ῥοκίων ἰσς στο ἀτεπὶ Κὶαννίτνς,( τνηΐ 
Ἰαθοις) δ έρινίονηηι, ἰὰ εἰξ μμϑετῶν. Νὸν Οὐωσιιπι νοῦ. ἘῈῶϑ, νοὶ σαν Ῥρέσεα ἢ τοὐὲ δον (ἐμεγέ, νο} Πμ4 ἀξ» 
δυίυτα ( νὲ αἴϊα τϑυΐτὰ Ἐοοϊείις ΟἈ ταὶ απ τὶ) φυκτάιουν 20 ΣΝ φυδά [μχολε 6.14,δὲ ΑΕν.1.11.ξολωσίω νούας, το! 9 “ἢ ΠᾺ ἵ 
τειπσσάμπι, ἰιλεἰ δὲ τὸν ἰεραιϑὲ γοῦαγο. βϑνύφολου αιςσιη 1. ΒοθΥαῖε δι ὁγιῖ9 οἷ Μ2Ρ [μα 1 ταις (νι τοξχὰ οδίετιλε 
ἀν ὶ Η  μρνῷ ὑπθη ΠῚ ἥν {μδεϊ αλνοςλτιν,λυάνει. (δοϊηίι) αοιποι (δημηφοριπι, οὐοά ψ᾿ οοςιιει α 
δι νὰς ὅτεος νσδο ϑτο ἰεϑμῖο νεσητῶν εὐἰια Ἠοιοθοτθιδς (μοτὶν Πἰοτίοβος ἴορὸ νεῖ Πἰσταγήερβμιπι ἀσξεὶν,νεὶ ἐχροῖ- 
Ὠειμοδοιον, ὅ διήρνμη φοράν μ! ἃ ἢ μος γοοαυυίιμα δ) τοείθυν Ηουταῖος ἰναμινκ ἐμτπιρ αι εν ἐπιροίμίι. Μετὶνὸ ταχεῖ 

᾿Ἷ : 



ον ττηρο, 

ϊην.ῖςχ4. 

ΟΔΕΝΟΝ 

᾿ 

1 νεντο.9. 4» « ῇ Ξ ' 

. Βυπηπιά Ἐυσι- Ὁ ἤϊγικεν μ βασιλεια 7)
 ουρανῶν. 

ἀοιύμιο ρας Ἶ ἐς; ὍΝ 1 {τεϑμιπὶ οἰίοσι ἸΏ. ΓΉΝΝ, γέ θΗπ: οαο- 

Ἰκαιίου Αρο ΑἸ ϑιγοικῦτοις ϑερᾳπταῦετε, λεοφα] ὃ Ἰηβεπιος εὐγατο!οβτοίος ΡῬι.-} 8 ᾿ γόεοις, ον, 
Ποίίμα, ᾿ μάνα τόρ ᾽ Ἔ Ἐρεαν ἢ 3 7ηβνπῖος ἐνυατε, ποτ. 

Μιγακυϊαννετθὶ καϑαράζετε »Ῥέχροις ἐγείρετο, δαιμόνια ᾿ (ατξ» ἜΠΟΣ ἱποιταῶ} [ἔμος Ἴ 5. ἱερτοβος 
, " ᾿ ᾿ τ οἢ . ,Ν Ὕ ἫΝ . , 

φρρεπάϊος. ἐκβάλιτε . δῶωρε ωὲ ἐλᾳξέτα, δῶρ ἜΝ ἐβι δου ας ὙΠῊΗΣ ΟΠΟ Δ(ςΌΡῚ ἀγα ει μιν τ ξν 

͵ ἐν ᾿ , 10 αὐϊῷ, “ {112 11) ,η 6 

Τί. : ᾿ πν Ν : : ἐπ τ᾿ 
δ ρε ΐ ὩΝ -᾿ ᾿ ΙΝ  σοπηράγαῖς ἀπσαπι» ΠΟ’ 9 ἈΠ ΩΣΡΗΣΦΔΣ 

{μὲ φ γ.6 χτητ. ΠΩ ντησηά)ᾳ χρυσὸν, μηδὲ αργυθον, ( 9 [φὰς ἀγροπῖιπιν ἤραὰς ἢ π51}} ὁ|, δὰ ϑενκὰ διῶ εθρι 
ες ΑΒ εὶ ἐπάπ Το Ἧ ὌΡΟΣ. τὰν σι ἢ, ον ον ᾽ Ν 

ἔχῃι νει οἷ - μὴ χαλκῶν θις ζωνας ὑμὴν ΤΟΠ]5 γοίετῖ5: 

πἰδες αἰπευη- 
ας (οἰϊείτυ ἀϊ- 
πες ψεΐ ταπεὶ!ς 
ἰυση ΡοΓ ἱπε 
οι τοπιοελιΐ.. 
Τίνι τι 
{μην το. 7. 

᾿ γριβυ(ίάϊο ἐο 

αὐ οιίρω Ἀροβαίοε 

αἢ τ ἘΈΜΨΑΝΟ 
«ιχβετῖς αἸϊαιιῖϑ οις ρρεϊλύμνπι ποιμὸμ Ἐς ταῦ Ἐιιλα. 
ραν ἀηβεχοῦῖῦ ἀτφοῦ τογυϊβαιίοπα, ὃς φαϊάςπι δι ίπλο- 

νε ρελτὶς ας ἐλεγίμα μοβῆρυ πιοτιτὸ νἱδοτὶ ρούὶς ἃ (ας 
, ηλ βάλ ας ὁρρίάρ ἀξάμβανη, δέ δυὸ βιαιοηὶ αὐάίκιπι ντ ὰ 
δἰπιοη Ῥειῦο ἀϊπιημιυσνοτιτ, 554 Ἰης τὐγῆι ἀαρίοχ οὐςιττις 
ἐκεὶς ἀπο! 19, ΛΔ. οὐν ἀΐσαταν Ολαπίτεα ει Τλπηκιι, 

ἄνα ὅλη {πηρ! οὶ Ἰϊογα Ν᾽ (ογιδαειίτι Αἰτεγα, στ ρ πεῖς 
δοηρεη [μχοδϑ. ἀρρο!ἰατῖμο Οτςςο ξηλωπῆὴς ἐχρΠοατῖτ. 4 (οα- 

τί οι εγῖ σκαριώτφ αὶ οοςρτα οἴ νας Ἰοδεῖο, ἀεαὰς ἀμθῖτο αι 

1" 

Ἑ Ε ν Μ.. « τὴ 

εἰἰὰ νρος Ἡεῦται ἃ Θυχοῖς {ΠΤ π|ς ἰφπατί8, 4υοἀ λοςιἀβξο ν"- 
᾿ἀσηας ἴῃ ἀν νοσσι δ, νον Βούπιστροον Οὐ ρον, Ηο]1ς- 
δι}. Ηϊις ἐμέζιιαν γε ὅγτιι σείαπὶ ἐθκοῦρτοῦ Οαιζᾶϊῃ ζοτνι- 
ρίλμα νούοιι νογτοης (οτιρίωεῖς ΝΖ 2 {{ἰτανίμαροῖ 51. 
πλερβ αρ}»δὲ ΤΠδῖμ,ρκο δια, (ορ, δ Ται, αἤῆπιθιις {ἴτο- 
αἰ ϑεὰ γεγδαι Ἰοξγιοηεπι, δὲ Οληίηι) ἐρπισυτίαπι ἠάοιῃ ἥλοις 
ἔράοχ ἀροζτι οἰπιὰ σοηπτπιατ, νοίαις ἃρυ Ἰοδιναςπι (αιίη.- 
ας οαἰπιγαπι οἱ 8) τῖρτμμιν ϑθς Ως ὑπὸ Καριῶτυυ ἱπ Ογαεοὶς, 

, [εϊοὰ ὁ Οαήοίο, ἰὰ οἱ (αβοιερί5; Δίτογαμι δυϊςπιὶ οἴγ-ς 

γετιιπι {τ φασι Ὀλιυϊμλι9 [οΠο νὰ σοπίςοἴκ, πος αἰπιίγιιπι χο ὕτοη ἃ Ἴ2Ω ὅς ΠΙΟ3 ἔγιαρα {βεϊκυτγνε ν ἀραϊβοοτις ημὶ ἀςςος 

εἴϊς φιοά Πεσγαὶς ΔΡΡ ΟΝ {πἰκενὅοε] Νὶγ Κειοτὶν, ἰά 
εἰς Κοιξοιβίτος, Ὁ νεὸς ἢ νοσατὰ ἐπ τῖσαι ται, σις ἢς 

τποητιοτοῦις. 26) πους σα! Ποο ἰάοπιαῖς ἀϊοιημν, ἐπ ίμηε ἀκ. 

“ανίτνὰς οο φαὶ ἔς Ριυβεμ[ νει εὶς νοτοεἰ(δίπιιι9 οοὐοκχ . 

Ῥιλταοτςειίς εἰἴον ἀο(ςέξαγιιθγπε τεβαττίοης αι ἀεὶα νἱάε- 
τις ἐπάϊχετε : πος ςφοταὶ φιοαις [ξυτοητία αὶ ἃ τρια [[λ- 

τ οἴμσ ἀοδασμηι ΟΠτγ ἰοἰζοσπι» οεττὸ Ποπλ] ἴα ΜΆτ|}},.45.{|ς κα 
“ρδιτία ἀοβοχαίμλτιιι ἴσγιθις, 4 Ῥνοάιάϊε,εβδα δοιΐ, Ψυὴρ Τ ας 

φἰδαὸ ἀνα Δ 5, μος αρίγο Ευδηρο τᾷ, ἱτέπιχιια Μαγ- “ἀλάκεν χὰς ργορεῖα οἰίαπι οἱ διμὰϑ νοςλθιμι Πρμυ!βοατιο, (οὰ 

(ὁ ἀκ ἴλγοὰ [οὔίμειπι μαδες ἐχρριώϑης αἰίαιις 1, ζοτγιρτα [ὰ- 

Τούτοις τοιὶ δώδεκα ἀπέςειλεν ὁ 15-} Ὁ 

σοῖς, ἵγειλας αὐτοῖς ̓ λέγων, Εἰς ἃ: 

δὸν ἐϑνῶν μι ὠπόλθηπε» «αὶ εἰς πόλιν 

Σαμαροιτῶν μὴ εἰσέλθητε ἐοϑ}ς 
ο΄ Πορόὔεϑῳ ἢ μιδλλον Ὄρος τὰ Ὡρί-} 5 

᾿βατα τὰ δηολωβύότα οἴκου σραήλ. 
Πορουόμϑρνοι ὃ κηρύσσετο, λέσοντες,] 7 

τἰβοίὰς 

Μὴ πήραν οἰς ὁδὸν, μησδὲ σδύο χιτῶνας, 
μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ ῥώφοον. ἀξιος 
γὸ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτῷ ὅξιν. 

: : ὺ 
ς «Ἀἀἀιά!εεἰς γηαηδαια,ἀϊεειις, «Ὄρίγειλας αὐτοῖς λέγων. ἰά 

ἀξ, λδάναν πιλπάατῖν, ἰα ἢςο νετθᾶ, Νυΐρτα, δεκοίρέον εἶς. 
Ἐταίηνως, ἐπὰν μοΙ Με Μαϊϊαν, Μαμάαωλ, ἰὰ ταοο ἰἰϊο : 

ἐς ἰορίταν ὸ λέγων, Αἀάϊάϊταιςε εἰς πιλμάλ- 10 
τα,δς ἀϊχίς. γῶν (ειεῖνπὶ " εἰς ὁδὸν ἐϑυώνοἸὰ οἴτήτοι λά 
οχιετᾶς δὲ ργοίδπαν Οςπυρβ, ἴεσοσι 18. Νλπι αἰοαμὶ νίλ5 (ἢ 
Ὑΐππι ἡοοδας Ῥροφίνους ῬτοίμαοΣ δέ ἰϊηρὶοςν 4 Ἔπι πιοτοα: 
νε Ἰετέπλ το... ἀν» εὐωη, πόν Ν Ὁ] κατα, σέμέεαραν, πα] (πα- 
(υς ἰαἰατία, Ῥόπίταν δηὶπὶ πόλιν ἰρἀςβα τὸ, ποαας ἐς τῆσιῖτο- 35 

ΡοΙὲ νἱάοιιις ρος ἰοτο Πρίνφιιιπι ἀζείσυ!ας θα λἀάλτατ. 
7εν [αοίονρ ει γπομῶνο μένοι. ΜΡ. Ενπεσ;. ΝΑἰ τι, “πεν ος 

μένοι, ἘΓλ  βυέ γκομδότες, 4 πρρνορῥνημακμίε, κἴγικανινὶ- 
ἀς {ιρτὰ 1.1. ' 

ὃ Μονέμοι ἐκ οίνανος νικρριὶ ἐγοίρετε, ας ἀσίωπι ἀρυά νο- 30 
κογεηι ὑπιςήργεῖεις ὃς ΤΗοορ λέῃ. «2 υμο, ϑωμάν. 
Ὑοτοπι ξυπύολιο, βίανε εἰδὶ ἄοπο ἀρ. γυΐφᾳ. ναι. Ἐταίπηι", 

Οὐγμεμεῖο, οὐ νὰ . ᾿ 
»᾽ Νε ευληραναμε μὰ κτήση ὅν. Ψυὐᾳ, Ν οἰΐνε μοἰ ἄενε, ααῖς 

ἰητετρεουικίο αϑαΐὰ οἱ, νίάιις όμι τοῖλμι ἴα ἭΔ το- Καὶ 
ἔχδπι (ρατρρείμι ρογιεγολς, Νσασυς ςαἱπα ἑὶς ἰατοτά! τα μὰ 
ται γεπιπα ροίΓφίεο, νὸ ἀσμπι}}}} Ἀροβοϊογιια ρμεγωστῇ ἐ- ἢ 
τοίτατοτος βαρανοίες ἀο μὰ νηὰ ρτοίνξίορο δέει δὰ μιά 

ς ἀροϊηρὶ αἰνίᾳιις νἱΐια ατοϊ αἰ πρδίαις ἢ 
δάτο ἡδίαως γέκεῖῥο: ποι ϑοάδ ντ τυ] ε ἐπεροὐϊμλετιοὶς το- 40 
τὐγάσατον, (δὰ φοίλπινς ἑὰς ρχοιμ ἀςατὶς ἀἠαϊοα μα ἀςρα. 
Λλύσης δά βιξιικδο ἰΠΠλπὶ αι πέποηςαι ἡρο οἰ οαπι ρττρᾶ- 
τεῆς, Ἰάοο φιιατὶς εχ Ππ ἀοπνμηη γοιιοτί τ Ποπείνειν ος-, - 
φιὶὰ {{{ππ ἴα νἱδ ἀαβιετὶς, ἰαις δι 9. κτᾶϑει νοτὸ πάρι ρτο- 
Ρυὶὲ δι ἰξοαμεπώοις νία ἰόειτ ναϊετοάναιιο φιάἀρίδαν οοπι- 45 
᾿βάγανὺ ἤἥμα δοφωίτοις απο ροί!οα ρο(ἰἀολν,οκιγὰ οδτγομον 

ἀπ εἰϊ τινά τνπκὸ ἀρινὰ Αγηϊότοίεια ἀσς οιμππὶε αυλίθὶ 
γπυίφι φως νἐέξιμπ φάγει; δι Μιὰ Τμαοβίσαιε Οἰγαῖὶ.. 
Ναιάτα ἔς ςαπιραταοῖ οἴενι ας μαροαν ἐλοιΠων τ φολών- 
φρινιλιλτα ανῶϑοῳ ἄωφε δα μαϑεάϑ. Ῥεηάδι δίτοπι ἃ ργορτία ζ0 
μιεΐαε νοι βὲ ὑμαββολίφπε ἐοπβοιδτὶο δυίυϑ ἰοοὶ ἐεἰδέπιφωε 
υε.9..,δι λυ τόθιω ἐμ χιμα (οσιθιιοτας Μᾶν.6.8»,δς ν. Νάση 
δι τρυὰ Ματιίμκιηι ὅς ἀριὰ ἴαγολιῖ ἐμυσιάιςιιατις αἰ (ς ρων 

Εἰος ἀιιοιςοῖτα ταῖς ᾿ς}. 
ἃ λάδιάιϊτ εἰς πγαπεέατα, ἀἸος 115» 
ἽἼΩ νίατπι Οεητίαη τς ἀὨ βου! - 

τις ἱπρτγεάιαιηίηις:, 
δοά ργοβοισίμνηὶ ροεὶιο! 4, 6 

ουςϑ ραάκάϊτας ἀοπλι5 Πτασὶ. 
[ον ἐιοϊέτος νοτὸ ρτοοίλιπα- 

το, Πάϊσοητο8, Αρρτοριμαμδαϊτς 

Νίεχις βεγάτῃ δά ἴτοῦν πςαῈ6] τσ 
δίμαϑ τιιμσας»ηςαις (Ο]οαβ»ο- 
ες ᾿Ῥασυϊυιη. ηαπὶ ἀϊρπας οἵξ 

᾿ Ἰορογασίαβ ἈΠ σλοητο ἴθ ο.᾽ 

δοοΐοςο ὅς αἰἰθὶ (κρ ἀσοιρίτυς ἀντὶ τῷ πιρρδδυαι, 
“" 

Μος.. ἀμοιζοοῖνν»» την 
7657 γγασιρέομε οὐεγβ- 

ἐπ. 715 γί)» Οὐ δημ μη 

με αὐ τεν ες) ἐν οὐμίμα.- 
τες δ᾽ ἀπ αΥ πον, Μὲ ῃ- 
ΓΤ ΤΟΣ 

δ᾽ εἄ μοιέν τε αιὶ ομος 
᾿ φα ψεγίογμᾷ ἀνημι 4. 
ὁ γαιὶ, ᾿ 

7 | Εππὲς ἀμεεη ρνυρίϊτα ς 
ΕΣ μα ἀφ νο- 

κι. γεν ϑουαυθταμπογί 

«μηδ 451 τ. Φομ 9 γον. 
ΔΝ δ ροενᾶ τ» γιά, δέφη8 

ἀνίας ερπῖτα,, πεῆς εαἰρεα- 
πιεηξάγμφα; ντχᾶ, ἀἴφος 
εμῖπε εξ ορενανίη σε [μος 

Ὁλουὶ δὲ (οἷςα: ἀρυ ἃ Μαγειιπὶ λάτεπι μι ϑοητατ ϑαςα] ἀμημ 
τάχλΐ ρεΐδατς, δὲ ππάα ες ἐμ] ρατις ἡτιπετι (ςς ἀλγς,, αμαν 
ἰοῶσε Αὐρυίρει5 8ὲ ἍΠ| νς ςοαοιἰαγεης,λὰ Δ] ρους ἐομῇν. ὦ 
ξετιιης, Αταιΐ ἤοι νετατη!ο5 Ὠφ ποίη λᾶς αι άξτη ρτο- 
Ἰο(λίοας δαςμέηα ντὶ εχ σοπιπνυμὶ ποτε 1 μἀζοτιμη κατ ρεάϊ» 
Ὀχι5 εἰσι, ἤσιι ἐχ (λοτο) μαίοις εἰχθιις δ 1 151η8- 
πἰτίς (λοίάταια ἈΠ ξογίαγιπι ἴσο 5 Πιφιςε: ποαὰς ἐρίο5 ἔμππρ!!- 
εἴξετ ἱαῦ ες αϑίαιις (οἰεῖς (ροά δα νἱἀο]ίορε ργοτίις πα) 
ἱπαπι οι ἀτίοιςπι οδίγεννε ἐχ Μαγοὶ νετῦν ςοντατ; [τἀ φιΐ 
Ρτοίςδιοπειη αἴημαπι τα τμειῖτος Ἰσίολης οα {Πρ Ππιἀιοίὰ 
ζοπηρᾶγάτο αὺς λά ἱτὲτ αιλίι ςοπμπιοα ἱγὲ σοηοίςυδιιπ 
Ἐπ ἐπε 0 Ὁ ἰαῦτε δοπιίηυ9 ἀνοίρυϊοι πα} ἐπιοῖ 
Ροΐι πιοτὰ,, ἀδιςέϊλαι!ς φγογίι γυγιμη ἐπάγωιπ οεποίαπ 
συγδ, τα ντ ἀταηεάσλιν γέβοί!σςς 4ιο; πιληιμδὲ (οἱςὶν φιλς 
ρῬέδιγις ἐο ἱρίο τεπιροτο ρείϊδθαπι ςοητοητος, (ςξ ἃ νει" 
ξο ἰη νίαπιν ἀλτς, Ουλπιορτοῃ οστίλαι ἀϊ(οττὸ ἀιοίκιιγ ρυά 
Λλγζιιη 1105. ποῦ ἔν, ὨρΠοίτες σϑ(ἴς, (κά δίμον,νε ἐο ἰρίο 

σιοιιξητο ἑτοῖ ἱηρτοῖτος ἑμηΐε πες! βαπιμ8) φαο ιν ἐρίμπι ἐς 
αἰϊι. Ἡπα γῈ (ἐρτιλρίπεα ἀυσῦυ"5 οὐ εοὰξ πιληάατο εἰπίίοε 
(τἰσπας κοι. νι ετἰδιη δ᾽ ἐλια οἀπίλι δἀάιτιν αὐ 
«φὐώπον αὐπξ, Λαϊέ ἔιεἰςπι μλιη. Κτῶδευ ἐρίτιιτ [νος ἰσοοή! 
θυλκαῖνν αιιδά Οαἰϊίοο ἑἀοπιδτς ἀϊονπιις, {αέρε ρρομβαν 

ἀἴροιν εἷς τίω ὁδὸν, {τἰποτὶφ ξαοἰεαάϊ λυ (, οχίζα ογάϊπόνι" 
ἀείνοςτν Αἰ φαὶ ἀξιιπιετο: δς ἵνιισ.ῖο.3. οδίστυδάλ εἴς ρτσβηᾶ 
{Ἰμπιβελῴο νετοί (ωςείξοιν, μετ πὲς Δοῇ, ἀϊορτει όμείπιι3» 
ΝΕ νοῦ ςευποπα ῃεαιις ραζ, δες ὶ, ν]}Πἰν (ατοοί κα οπεΓΑδ. 
4.“ ΕἸ χαλόν ΛΕΩςὶ ἐπίον ἐγδασ Αἰδος δὶ φαλάγαηιει, Ἐπιτα- 
ἀὰ οχ ΜΔγ.12,41. ᾿ “ν 

ἴὸ βκομίμνι κῦδον εἰσ ΡΌ [λέακε]] νε Οεη κο Βχσ. 
18. 11. δζ τιϑάτηι..17.40 τνηάς νοχ εἴἰλιι ἐΠ4 [υχιη4 νἱἀοπιζ 

ἀεάμια. νυΐκλτα δι Ἐταΐ, νἱνζ απ γα νοῦς συμ [υδυίο ἴο- 
ἀμ υϊάάαπι Πμηϊῆ εις ιλπι νῖ εἶκον 
εἴϊε ροίτἰτ,ϑουίατι ἡ ατογρτγοῖα γί ἰὰ εἰν βαιαφία, νὰν 
εὐ τὸ ξεέῤνοινν ἤσυι οἴἰαπι πόπηι ἢ! ῥκδδον ἀϊθιαπι νοι, 
σὺ ῥᾶον α οἱοὖν ζαδίξοιν, ἢ «εἰ πιεμεογτῆς τιρφῆν Ν αἱ Ἐτ απ, 
Οἷδε. νὰ εἰλ γτν. Ὠμοέδαν ἐχσπιρίατ (πέϊριμαι μα οοῦλι αὖ 
διῶ, (ἰά εἰξ πιετοοε) 4μιοά εἰἰδιη Ἰυφιμγλμιοα 1ο. 7,δί 1. 

ν : . ; ͵ τ Ἂ 

9 πλοῦ νίωυϊ κα 

ν 

α 

« ταὰπι ἐπνιην παϊπινη 5. ἔτγα Ὀοὴς 

᾿ ΦΕΟΥΝΟΥΜ 
. 

ΝῚ ᾿ 

τιπιοῦυς αϑισχξετλιι πὐτίῆαα ἴιξς εἂ ἀεπιοηβγαιο(φυλπι 

νεϊπαμα ρίας (λυῖς ἐμτο Προότγοητ ) Ὀιρμεις εἶ ορετανιιβ 

πιοτεοάε μα, Ετρο ποὺίβ πετοῦν ΠΟᾺ ἀσοτγις, ἸΝιτίτιν ἐ- 

εἶπε δος ῥτοιαηιθαν Δι 1 Π οἱ! ας: (αἴϊετο πόα ροιεῆ: 

εἰς δὴ οἵ πόλιν ἢ κωμζω εἰσέλϑη-} πα {18 αυδηοιηάιο νοτὸ νεῦρον 1 

δυῖ νοι τατΓοΙρ  ΓΙΘΟΧΙΠΙΙ- 

ῃ Ἴτς ας τὰ ὦ πτ ἄρα»: “δὲ 2}- 

ΟΣ ΟἾΔ 3 Πρ νοδηοῖς γί ιςάϊιμιν ΟΧἐατ18. 

Εἰσερχόμδναι 9 “15 τίω οἰκίαν, ἀασα-} 1.) γεγο ύιατος ἀὐτοιι ἀογαιμή, 

τίω ἡ" Ἰμτατοϊ δ. 
Ἐπ ἢ φιηάοην βιοτῖς ἀοιημ5} α 

ἀϊσμα, νόπίτο ράχ νοϊγα (αροῦ 

ἐαιτίηι αὐτῷ μοι Πιοιῖῖ ἀϊρὴλ, 
ΡᾺΧ νοτὰ αἰ νοῦ τοι ογζζοτ, 

τε, ξετώσωτε τς ἐν αὐτῇ ἄξιός 
δδι' κᾷ-- 

κἹ μείνατεϑδως αὐ ὠξέλθητι. 

σοιῶς αὐτίω. 

καὶ ἐλ μϑρὴ ἐοϊκία, ἀξία, ἐλϑίτω ἡἹ 5 
εἰρίωη ὑμδδ ἐπ᾽ αὐτίω" ἐαὴ δεμὴ 

ἠα- 

δία, ἡ οἰρζωύη ὑμδῶ φοὺς ὐκας ὄζιςρα.- 

φήτω. ὁ. ' , 

καὶ ὃς ἐαὺ μὴ δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ «- 4} 1 
γῖ νοῦν πόσις αιιάτενῦε οσπηο- 

κουσῃ τοῖς λόγους ὑμῖν, ἐἰξερχόμϑνοιτης 

οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ὠκείγης, ὠκτιναξατε 

τὸν. κονιορτὸν “)0 ποδῶν ὑμδ. 

Αἰμίω λέγω ὑμῖν, αϑεκτότερον ἔσαι! Ι᾿ 

“ἡ Σοδύμων 1 Γομόῤῥων ὧν ἡμέρᾳ κεὰ- 

σθως,ἢ τὴ πόλει κεν. Ὁ 

Τ δοὺ, ἐγὼ δαποςέλλω ὑμας ὡς πδθῦ- 

ἔατα ἐν μέσῳ λύκων" γήνειϑε οὐ Φρο- 

νιμοι ὡς οἱ ὄφεις, τοὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ σπτὰ- 

φιφεραί. 

1105 

ὑμᾶς. 

τ Φιφπιγώξιος, Ἐφαίπνας ἴῃ απποτατίοιν ρας ραταῖ ἕ- 

ἔων ἰάοπευμι ὃς ςοιμιποάμηλ ποίριίεια τε σεν νοτὸ 

εχλλιπιο γορτιὲ λοωρὶ, δὶ τὰ πυπϊῆετ) 
«οἰεμβίοι ἀϊρηὶ- 

ταῖοῖα Ὠςο ροττίπεῖς : αἰ ράθοιν υϊάς αι νοΓΟ 5 ν [ἀ ςρτε- 

ἰὸς ἀοιοηδίτας Ἡςθτ 118, “οὐ ἀΐρπυς ὴς ἀεπιιπι μα ετατ 

641 (ς ἰαλίρπι ες οοπἤτετατ, {ταῖς ραυΐ
ο Δητὸ Οςατυτίο, 

«10.3.8. {Εἰ ἠΐπς πιανερερκκεῖ μείνατε, ΜΝ οιαῖ μοίρίτεπι τὰ- 

Τοὴὰ τουτάγειῖντ σοῖς (οίσας χα ἀϊιηιις αἰ αιιο ἰούο ταϑα- 

(υτὶ,υληὶ ςοιπιποάι πα ἰιούρλιδι σἀρταῦς, 

τῷ διϊμραιο, ἐσπώσαδιε, διρτὰν 5.47» γοΓίμτιι} Οοπιρίο-. 

δὶ, αιιοὰ δὲς ΗΠςτ ἀπτιιςυψυ τη αιλπὶ μος οτίατα ντγυθαὰς 

{ται (δαϊςατία Ἰϑαίτις ἴος, λδοπηισι οὐ τη γοςᾶϊ (08 40} 1Ὲ 

ελάοια ἀοπὶδ χετγίπητατ. 4 Σ νι γα τίω. Οεΐπαμις νοῦ οο- 

ἀϊδος μας αἀάιιτ λέγοντες, ΕἸρίων ἐν τῷ οἴκῳ πυτῳ, 4 εἰϊ, Φέκον- 

πο αν με ύε μας ἀπ ῆθον οτίαμα ἰορις Ν ει ἀρ ἀρ 

ἀντ τὐππ, δ έκουῖες μάν δμῖς «ἰονιῖ, τοὶ ἧς μαῦςος Ὑ ΠΟορὶγ - 

Ἰλέχι εοάοχ Κουιλπι". απ ἢ Ἑταλίπι ποῦ νἱάϊτ, Οατογὴπι 

ἧςςς (αἰχιτατι ἢ} ς ἀν αῦον τἀ Ηουτφουιπι ποτε ροττίης) 

υἱ Ῥαςῖς ποηϑῃς (τα ἃς ρτοίρογα οὐαί ἰηςο τπῖ, 

12). Μεονϊεὸς ὀκεύτω, Δ (να ἵπ νμο ἐχοῃρ τὶ (οεἵρτοιη ὁ- 

τλτὴ εἰσελθέτω ἰθκτοικο ἃ ς)ο] Ὀσης ρος 1} αιοὰ οτίατα 
τορλῖὶ ἐπι τ 15. 1τὰ- 

φιςποίϊει νοις ἐμτσγργοβνῖ δέ ΠΝ Τὰν ἄττο τοπιρο- 

το, οαἰεῖ,δε Ἀσινοτγστασντ (οτλλοῖς οτίδιπι ἴαις.10.6. 

14. Εἰ ἡ ον ΜῈ ΉΟΝ, ὁ δε ἐὰν μὴ, Οὐοάάλπι οχεπλρ Αγ 

. Ββαθυις {ςγίρταιν μα γί ται, καὶ ὅσοι ὧν μιὴ δὲξωγται ἐπ μηδὲ ἐ- 30 
6} κούσωσινγ Εἰ μι μρμίωσ Ὁ} ΤΟΓΟβΕΤΓμ8 γ06} ΠΕ ἢ ἐμ: Ὧο- 

ἀκῖν πιποῦῖο, (πί, Φ Φυνηο, τῆς οἰκίας. ψυΐ ρατα δά άϊτ 

Σονατοἱὰ εἰ ἔξω χιοά ετἶαπὶ ἴπενηο νοτοτς σχομρίαγὶ Ἰορὶ- 

τοις. 47 ὑΠτοννι ὑμδ. Οὐοδάνην νυ λΩΣ λάδι ἐπ᾿ αὐτῇ, 

,ἡ οἵ κατ᾽ αὐτῆεινε ἀρινά Ησιποι Πα 8, Τόσσω γ3ι Τρθδέοι κα- 

τρκομέωντες Δ᾽ χαιοὶ Ἐν πεδίῳ Ἰςτῖντο, 5 

'ις «φμηάμμω ἴγυιο σοάίσοι ὐδιπε γὸροεν δι, 

16. 15 νηράγκνη ἐν βηνηιγ δὲς μέσον λύκων δῖς Ἠοτοάοιαν οἱό. 

λύκον νοσϑτ οὐδν ιν (οἶννν Π ἐπιὸν ρον τοέζαν, φιδὰ τλ- 

σοὶ νους Ομγ πὶ ππαύαπι σουτριτ νε 48} λ το ᾿μπ- ᾧ ΜΝ ὰ ὁγποάτι9, ποιῃρς 1 ἰπιφσιαν δὲ τάλρηο 410 Ἰη μι 

ματα τηΐπιν ἀς(ογδηῖαῦ , ἃς ρετίπάσ πυμήθανν πηῖπιΝ (οἱὶ 

ἐπῶιι ἄὐππὶ ον μι πλθῸ γπςἀϊο (ππτἀοιϊιτιν, Μά- 

πἰ ἐπίῃ πιόπιουτὶ οἵτ ρτοποθνοη ἘρῸ ἰὴ γᾶς [εατοπιίϊις 
Ἁ 

ἐὰν Ἰοοῦν᾿, Ἀδρ, 6.16, δι γ4.8. [ολ0.Ἀ.16 »δ( ι6.λ1τ.δί ν. 

τ. δ Ὁ ἰριρἠιο ὠάφμι λὰ οἢν νογίιτίχ αἴας σα Π Δτατ ὡς 3. ποά μα] ταιπο π ΠῸΝ {τ ν οὐ πλη}ς, Παΐμ, ἀθοιι μιά ὶ- 

ἰρρτοτίν ἐχρεγίουγις οϊξε ἔροοίς ργμάσπτὶς μολιε ἐπιρο- ἀιίου. Ομ σχαπρίμα. οὐἄλίυια θη 1 πάρη, 

αὐ νερὸ {αἰ [ςχοιτίτο ρα ϊμοτξ 
Ρεάμπι “νοϊτοτιμῃ, 

Απίοη ἀΐοο νοῦ!5. το ταί τὶ ς 
Του οὐ φομάϊαο τοῖτας. δοάο- 
τπογιι δὲ (ἀοιμποντσοτγιμιῃ 

Ν ΙΕςςς, Ὅσο το νὸς νζ ΟἿ 5] τ΄ 

ἤα αιοάϊαην ᾿προτιπτοίίοτε γ- 
βίταγ ἌμρνῚ ἐς ντ(ι ρομτοθ, ὃς 
ἽΜΏΡ 

Ἰαδιιηῖ νος... 

.ο 

ν 

ΜΑΤΤΉΑΕΝ Μ. 49. 
ταπτὶ οἱ νοςατίοπς μα ἀςίμηρ! δεά πποαμηοτίπηις Πᾶς πιοτ

- : 

ςοάοια (ψιο δά Τλόμπι ἀτιίῃςτ) ες ρύλειμτάπι , δί Ὁ ατοῖς 

τα ετίαπι νίτ ἄσπο ἀππτιπσιοπάιπΊ, ὃς πο α αἸεῖς ἀιιλην Πάι, 

ορέτατην (οἰ μεμάαιῃ, : " 

.-»--»....---.... τον το στ" 

. Μησο, ἢ 
4“: αμαγι με ἀπὸ 0.8. 

7 ᾿ ΒΟ οΠττ 4μὶ 
Ρισοοι τιν 1- 

Ἄδδειις 

εἰμετάί δὴν ἀπὸ ταβ εἰ ο 

ἐπ γε 115. ἐμαιτΥδἢ ΑΓῸ ἀΑησΟΙΝς ἀοοὶ- 

«μὲς ἐπι ξα αἀὐφνιι {9 ῬΝεοι μα ον. 

ἦε πιάποῖα ἶοννος ἐχομ ἷς, ὕται χα ταὶ" 

1ιπγάπῖος ἀμίενι τ ἀν δἰ ϑδι, ᾿ 

σῖμι, [αἰμέαιε ἐᾷς ἀϊι εν» 

ιε5, Ῥακβηῖς ἀοηνηι. 

11 «μίάξ {ενῖε ἐν- 

τ: ἡ{|4 ἦνφνα . ὙΠ 

ρα νεβέγαι βερεν εὉΒ μας 

τ πὸπ βεγη ἐνοδα, μικ 

γεβγα τεμενεὔτον “εἰ νυ. 

τά Εν φοίομηήμθ Μ0ἢ γός αν. 6... 

ἐεβεγίε νου, Ἠθυ6 αὐμξϊεο Ἐς 9. 5. 
γὴῖ [εὐρϊονον νε[! γοΐγυνοῖς 

Πρ βθνας ἀε ἄονιᾳ νεῖ εἴν. 

πἰἰϊαεε πων. ἐχομαῖεο με - Αδδο, τὴν κι. ὧν 

πεν ϑηῚ εἶσ ρεάννη» φεβι γος "ὁ. 

κριοη ἀΐτο νοὶ "5. 10- τὰ 

ἰεγαθηίς ΕΥἿῈ ἔογνα δ 05 . 

αἰυηιονῖ ΟΣ (ὐογπονυ}φο- 

κρθυ γῆ ἴη ἄϊς ἐμά τεῦ, ιὰ : : 

ΕΔ] }μο 1 1 μὲν εἰιμεαεὶ,. τς - 

εὸ » 

"Ὡ 

Ετ φαϊσιῃαις ποι ἜΧΟΟρα- 

νοϊϊτος» ὁχοιιητες ἀοιηο 

Ἐκιεγοψο το νου[ς- Τμ0.10.». 

πος ἐπι το ἐμιμονγμὶ Οὐεηξαν ἄστεος 

Ἔβοῖο ἐταὸ ρμγμάομο [-- «υοπισίο [Ὸ κα 
] ἿΣ .ς χρὰσ ἀοθῴαμς 
“1 [ευρε εις Οἱ [νη ρίχος 

Ὁ 

ἴζος ντ οοϊσπιθα,. Ὁ αὐνάβτ μδ. 
{μι εὐἰιτηιίνα. 

ῃ ᾿ ἢ ψ΄ 4. ἐς ἢ φτμος. ᾧ 

,ς ΠΡ σέχετὲ δὲλαὸ ἡ) αὐϑοῳπων" πο- [17 Ε ἀνθ νας Ὁ ΗΝ τὴ {μι ἀνεπι αἰ ἶνο- 

) δύκεος «πῦον ον ! ὶ ττδάςῃῖ 1 νῸ5 11} ΠΟΙ ΟΠ11|5» ΜΠ} 685. ΤΥ οἴ ΟἩΠ| νυ 9 

δωώσουσι σὸ ὑμᾶς εἰς συυέδρμω, ἀςηῖ οἱ ΟΣ 11) ΠΟΙ, ΠΝ Μὲ, ΓΙΘΝΡΑΥΌΗΡΗΣ 
ε τ γὺ μᾶς »Φ ͵ ὃς 1 σοραςηίθας Πις ἔαρ ε}- ΚΠ εν μον . ᾿ 

ὦν ταῖς σωυαγόγας αὐτο μας γοσουσὶν εὐ βὲ βαρα!αύνηι γοῦν . ΕΣ 

....ὕ........ὕ.οὕ........-΄-ς...-..--- -“αὶ ' 

ς πογοιΝ ἴτας αὐτῷ ἡ Ῥαίδίαι ἴῃ ἰι5 Π τὰς ἀϊσίται ἀπλτνρν δῖ τὰ 

111 ργχάϊτι ὡπλοῖ δι ρ!Ποος νος ληζαῦ; οἴ) πο ποῦς Οναος; ἃ 

γοοεῖς ἰά ἀσοίαταπες αὉ α ρτίυλητς δ νον κέθω ἀςἀμέϊς,ντ 

Πρηϊβοετον 1 οὐὴ πὲ }}}} αἰ ἰοπὰ (τ αἀπιχιῦ αἰῇὸ αἀυ!τοτοτιτ, 

Αἷτ) ἀξάπουπε αὐ α ἃ κίφαονι νοπιῖμξ Πρ ηιοοῖ Ὸ}} ποχιῦρος 

1ὸ δινί! ἰοχιί ἢς [λυπὲ ἀξεία,  σιιβελτίοης Πἰσογετ, ἡηεϑνοην 

τγαμῇατίους ΔΌ ἀπίταα δας ππιρια ας πατιγὰ ΠΌΠΠΕες δὰ νὶμλ 

νἱ τερο Ἰορδᾷ δἰ δά ποοεια ςοτηῖθιις ἀιανλαίτ: αιια Ἰηιοῦ τ 

Ῥτοιλείο οδάξ ροηὲ τοοιἀμε Νὰ δὲ τοῦδε ροσιξίατι ορίιοιο . 

. αῦοἹξξ ἀϊουιαει νδε οὐ σιις σδράταπταγνοῖὶ συ ιαη,- 

τρὶς οπίαας ἐςτετῖς. ἀιιπάαθιιν ορροί,, Ἀςφις Ομη τις 

ἴῃ {τη πιὰ χρηςότητα συμ έσνι κεκφρμμένίω, νι Ἰοαιήτας ἸΝαλίατ. 

εχ [οματγίτῳ δήμιος σοῦ αἰϊαάοης τος ΑΙ οπῦ εἰ ρτογίαν αν. 
μος ἴοοο {Ππιὰ Ῥίατ᾽ ἐπτογγτοῖς ΟἹο , ΟΥξαν δείονελι μια εἰ 
γεπιοῖα ἃ ΠΗ εἰαροαϊ βάλεν ροιίμα ἡμὰπι δ αρλξι ἑᾳ ἀρ βο)] μία Οθς 

20 ὅγτιδ ἰβτογρσος ρελοτοπι ἰπτσΓργοτατιομθμλ βΓΟαΡ, νας 

Ρἴὸ ἰκέραρι νογτος ΝΌΣΘΠ [εἴνρηιπιε.} Ἰλεπίαις μι ἤἸσ θοο 

γειιυβατις Λἀιπίγαῃᾳ ςοάϊος μτὸ ἀἰκίραμον (ετ ἰρτασπλ εἴς ἀτλινν 

φαιτοι,γγιοά [οὐτα οἾδ ρίς νοῖμο μζουρτοϑ ποίἴοτ, ᾿ 

17. οἡὖὐ Ρονείίδησ στο ΥΝα ἀγϑεφπὼν. ναι {ς Ῥτοη τ. 

1 με ντ ἐρητεις ἁττίς}} τσ ορὸ φαϊάςηι ἰνὸ ποι ἂς Ὁ ν 

ρηοίτο; Μιἀοτίτ ἐτμο ροῖίνφ' ἀφ άϊταιν ἀττιζαι νὰ ἀπ οίρυ 
1πις Πιράγοις αὐ ρετοιοίαη νἱᾶ Ἰηργοιονορτιῦ, ἰὰ φια. ' 

ροτίας αἰτίρῆν Βοιη ιήδιιν φαὰνα ἃ ξογ5 ἀμμξ μία ςἴϊοι, Νά 
ταςὶρυὰ ἐν το μίση! 9 σα νογα οἰ“ Πα ρεοιις- 

[μῶ, οὐϊο Ἰνοιπιαὶ ἰπριι9, δ 7» ἐμ μεν ἔδινε βε 6 ἂν πάλε σιμαι» 

γαγωῆς αὐ να. Ἐταί, 4» τονε ἰαδμάίε ν εἶ, ἐοπι ἐομίξμιν αι σιωί. 

δρια Πηταλίλτιιπι ροπτίαπι, ϑυ πασόρα νετὸ ΤΠιἀδόμιΩι ἐ 4 

ἴὰ τὸ αἰϊπατναια ἃς {Πὰ δέ εἰς τνάποτιπι διογιυι : ΗΠ αι - 

ἄσιν ἐν ϊοῖ 15 σχογοουδιν, εὔλπα χασπι ἰλτὰ Ἰλοιλδμιν {|5- 

ἧς εἰσας, ντ οχ ἡπἰν δἰ ἤστην Τίχιιοῖ, ἀςιξίματα εἰς νοτὸ ἴσαν 
“βεράὶν δὶ οχρλολιάϊα ἀϊς φοὐαϊπόοταηι (οτίρτατίν ὁομίςοια- 

ἐκ. πους ρα ΟΝ ἀΠίλπος Ἐςοο Παλίολ ργοθθχτοια οἰ. 

Ἱ: ἔοτο ἀϊπιπρυιαταν, δοι ταιποη δος ἰμίοςο να σιωαγω- 

γὰς ἀροὶρὶϊ (ἥίμεν γτὸ σοηπιουτι ας οὐὠἀιατης σα ι9 

ἀοθαι Ῥοιείεχ Μαχιπιίπριίτν Δ ἀς τς ἀϊχληηιν (8. 

τὰ ξανονοῖ οχ ἰνπδυάιω Ἀνογίε σον ἴῺ [γπεά γι τοι μος 

ἢἰᾳ οὐ αὐ νοδόγιαν μαπαι ἀλνατον, δι Ηἶς δά (γεν 

ξοράιη ροίκοα ἀοϊιέϊοι, ὃς νοὶ γευρογατον οα ἰςρς [γειιι.1}, 



ΝΜ , » 

οι. 5: ζω. 

ἱ ὑαψοχάν οὶ ἰδικαίαπῃ ἀσ ἐμ ἀϊς! ἀοπιῖθυ5 1 οὶ, υι ἰοαιια- ὀπ43) πὐϊδὶ Γρεέτα ςἢ ἰης ἰοσιι5, 

" ες Καὶ δὴ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλώς, ἐ- 1 ; "βεὰ πὰ ὈΠΠΠΕΣ ᾿ Ὁ). "ΒΕ ̓  ΒεῊ τς τα 
: . ΡΈΕΙ ᾿ πος ηἱὶ πγέα φαι» τ ῥος (, ; ὼΣ 

᾿ ΜῈ τος -π ΡΝ ἐρεῖν τὰς ἐἘ τυρὸς ᾿εἰς ὃς Οὐοπτίριι5 το τιοπίάπι.} μ᾿ βικώμρίς "ὡς 
"τὸ κἰρξ ϑὸὰ ᾿ ΤΉ ΤΟΝ : Μῆσι ϑωῶς, μὲ | ᾿δεὰ ἀαιὶπι ἐγαάξης νο9» ΠΟ 19] ΠΟ μεν ἀμέρ ἐταάτῃν" 

ες κέβαι, ταν δέαϑοαδι σιν γος, ΜΗ μι8-} 15. ξῇοῖς (οἸ οῖτὶ ιονίοάο ἀπ0} [τνὺν5 μολεν 'οορ ήταν γμο- 

Ἶ ΄ θιμνήσητα πῶς κὶ τὶ λα λησητε! υὐοϑησεται ' 1 υϊᾳλορισιηι αὶ, ἀλθίτας ἐπίμα μὰ Ἢ 4μν ἰομμαηιὶ. 
; ' »ὃ ὑμῖν ἐν ὀκονη τῇ ὥρᾳ τηλᾳλήσετε. γ δι5 εο τποιμοῦτο ιρά]ο- [5): φάρα θμρι νον, ῃ μ" ον Ἢ τῇ ὧρῷ ᾿ δω : ἡ" 4 θονα φιι ἰοιννάπινη, 

' Οὐ ὑμεῖς ἐςεοἱ λαλομῶτες, ἀλλα 10 ἀπαπ.,. ,.ςς  ΄ - 1, 
δ τι ᾽ ᾿ τ πὶ Πν ΣΣ γϑ δὶ ὑμδν! τὸ λαλοιὼ ᾿ | Νου ομίπι νὸϑ οτ᾽ς 4] [6 -|2ὸ  υούνν νοι βίων 

ΕΠ ΕΣ ΘΙ ,- ᾿ φαμὶ αί,(εὰ δρίπιεις Ῥαγεὶν νου] |ρφμεῤμίνί, [54 δ ίνννων 
᾿ -  υμιν.. ΠΝ « ἀπ 4 εὐ αι οι χ νοῦ] 5. [ς ΠῚ 9) ἰνφιῖμων 

Παραδωσᾳ δὲ ἀδελφὸς ἀσελφὸν εἰς ἅς Τιλάει δὐτεηὶίτατοσ πα} ΤΩΝ ΠΩΣ ΤᾺΣ 

ϑαγατον, καὶ πᾶτὴρ, τέχγον" χ8] ἐπαναςη-ἰ ι δὰ τη οΥτογγ, ὅς ῬλΟΣ ΠΠ τιμὴ : δι 7. Υγ αιτοηι ἐμ γον όπι, ΟΣ μά 

ὃ σονται 4.8}: ορνεϊς, καὶ ϑανατώδου.., . ἰπίυτροης ἰἴδονι μα ραχοητι5, ὅς εκ σαι ἤσηιθα, - 
᾿ Φ οσιν αὐτϑις. ἬΣ: ᾿ 1 ΠΟ. ἸΘΙΕπΈρον, εἰν μ νὰ Τ᾽ νιογίᾳ 

᾿ τι τος 45 ΚΔ Υ , ἘΘΎΒΕΊΕΝ τς Ετ εσιτὶϑ ἐχο ! ουλλιθιι5 ρτο-} 22 μὴν ΜΓ 
Ο : τϑττς, ᾿ Καὶ ἐσεόλῃ μὰ ὧν μᾶν οὐ πρ με ΠΕΤῸ ͵: τοῦ ποιῆοι Πγουσα: [νογὰτη 11 6 Ο |μρνμμιϑωε. μενβέθερεβκὴ 

᾿ γος δάᾳ τούνομᾳ μου. ο σὲ ἱτεὺ μείνας βι( τος ἐμ ρδιϊ τοῖς “Δ ἤπιον νέο» 15} Ι πνόμηις ψρὴ μη εδηι βοῦς 
| λος, Οὐδ; σωδήσεται. ' ἫΝ [(ςτασιταχ., ἢ Ν μεγαμεγ Ὑψοε δὴ θέματι, 

᾿ ᾿Π Οἷἵταν δὲ δεώκωσιν ὑμαξ ἐν τῇ πόλει] 3) Οὐπι αὐτοῦὶ ρου αεητατ 2) ὡ ΠΡ ὦ ὀβος 
; ᾿ Φφαύτῃ , φόγοτα εἰς «ἰωὼ ξνλίω. Αμίω γο 5 ἢ] (α νεδον πιρτο Εν πήραν ὯΝ ᾿ 

᾿ "ὃ λόγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε ταὶ πύλεις Δηλοη ἘΠΊΗΙ ἄϊοο γοθ σε αια- Ππ ἅδε τὰ αἰ. «ἀνιξ ἄνω. 

αν ΤῊΣ τ νμθν ἐς ἐὐ γλϑη: Ὁ ἰὐδαῶως «ιλ πιο ὁδίογτίς νήθο5. τι 6115 Κι ἐὀυρῥοτς φαθυ μι τ. 
- ᾿ ᾿ ἢ, , ΠῚ «1 νΘΠΟΓΙΣ Εις ΠΟΙ 15.. τον τ ΑΝ ων 

' ΠΝ βῆηοι ον ν ε ὥ ι " ᾿ ᾿ ᾿δου εἰ ἀποῖρελα» ἰωργα Ἢ ἌΝ 6{Ἐ ΠΕΣ 
᾿ ᾿ Ὁ. ὉΠ Οὐκ ἐφι ἀ(ρϑητης ΧΩ τον σιϑεωσκα- 34 Μαρημιανποαις ἐυγι5 αι ργαὶ. ὑρὲν να ζἠβεμπενπιοι βτῖμνς 

: ΕΣ λον,οὐσ' ὲ “δουλὸς τῷ τὸν κύριον αὐτῷ. ἀοπλἱ πιὰ {πππτ, ᾿ Ι ΠΣ ἀοννέμινι μι, 
; ! Αὐνετὶν τοῦ μαθητῇ ἐγὼν ρηται θεῖ ἃ ᾿ϑυ Βηςίατ ἀιτίρυϊο ντ βαῖ ἢ-| ςς ΝΕ 

ιν ὥσρ 

Ἔ,. ; 
᾿ ἰ . ε “ “Υ̓ 

ε ἢ Ἷὰ 
σ 

᾿ ᾿ 

͵, 

ἐ 

Ὶ 

δ τὸ :»: 

ὁ. , 
δι, ᾿ 

ΟῚ 
Χο, 
τ (γαεάεῖο Λᾶοτ.,.ς δ «αὐ ὃς 40. 

᾿ δοδιοαάσκωλος ὠϑτθ, (δ τώ δύλῳ ὡς κυ] 
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ἘΥΝΑΝΟΕΙΊΝΜΟ 
βέμμω 4ιύπι ποις 5γ- τς Ἡςδτςὶ ,, πεαις ἰῃ ἡμεορῖς (υ!ῖ [ριᾶς εἰ ίϊΐοιρα- 

οας Μαρ τεσ ἰρήιι8.. ἃ (εσαο 
τοι τῆς ΣΕΥ, ΤΩΣ ᾿ ὩΣ 61: ἤἴζας ἀσηλιμϑ ἐρ {Ππφ 51 15 } ὡς ρμινουηγινν με δε. 

οἰὸς Κα ς: ΕἸ 15» οἰκούεα ὄτζω Βερλξε- Ἰτὰ ρατεοση πὰς “ΒοοΪΖο- χεδείν νουφενενλῖγ ἄνα 
θ6λ ομα λέστιψ, ποσ' ζζαία ον τοῦς ΟἰΧια-} ΠὈα]οπι νοζαιΐιτ, φιαατο πα} ἢν τιν ἤνυτον -“- 

Ἴ . ᾿ Ἃ . ξ τ » ν ᾿ 

κου ἀὐτε; Ὁ Νο, εἶδ ἀομαιοιτίςος εἰ ),  |"8΄ 

40 Ἀἰεμὲ εἰομρίνθος εἶμ. 

[ἢ “νι αἰ 
Ἔ 

. ! Ἔ 

18 σδεὴ Φ' «ἀ Ῥυαβάει, καὶ Κϑὶ νγεμδναλσν, νει ΐραίλ, Εὶ αἀ ᾿ ἰἰαρι, εἰς αἰὼ ζοιίω. Ἐχοπιρίας φιοάάλῃα αἀάίτιαι μα εραι, 
Ῥναβάει : ποι οχρυσα ραγίσμ]α δὲ, Εγαίδηας, Θὰ Φιᾷ κἂν ὀκ᾿ ταύτης ὀμδιωξῳσιν ὑμῶς γ’ φβίγειτε φἰς τίω ετερκν, ἰᾳ εἢ,, 
Ῥυϊνεῖρει, "γιβόνας ἁιιτο ἢ. ἴα γοσας ὑγξ ἢ φές ργοα!ηοίατιιπι,. Ομῤά {1 εχ ς.. αθοιμῃο ντὸς νος ἐχορότιης, πιριτο ἴῃ αλλ, 
ἤκίις ἀοοὶρίτοις ἱπξτὰ οάρ.57..δς 2. Αὐὰς ΜῊ δὲ Ἀατοῦ εὐνήν ὁ Αἰτοτιπι νοΐ, ἃς νοιπὶ ν τα τπγαπι, ἐὰν 3) ὧν τῇ ἄλλῃ δι- 
αἰϊοσιίη ος νοοιουΐο ἱρρέήοετε ἀϊος  ΠρυΠοςητατ, 4 Σρ,͵ ὡκωσιν ὑμιενρδνγοτε εἷς γιίω ἀλλίω,, 51 νοτὸ ἴῃ αἰνὰ νος ΡεΥ (ἐμ 
δ’ ον ιρναὐτοῖε ὸ τοῖς ἔϑινεοῖν 1 οἱ ἀἀιοτίας οοὺ ἃς δάμογο. τὶ ζμότιας, βρτς ἡ ἁἰαι, ΒΕ. θη. λυτοιλ διώκειν νοι ϊὸ 
{5 Οεαϊοδυνι Πάϊοι ἐχ μιιομις, ᾿φοπαδείνπιις Ρογίοῃ!, αιοἀὸ Αὐίρετςο δι Ἐχίροιεν ργόρτοῦ 

τὸ 7 νολί ἐν ὑμῖνοϊᾷ οἰ ροῦν νεῖ ἰαέγα νος, ἁὐάϊιλμα. νατίαπι ςοιϊπγαξειοηονὰ, 4 Οὐ ολεείς, πελέσατι, 
4 Δίονιε τιμ ἐξ μίης ταγ αὶ ΜΡ γϑωγατῶσου σιν οἷν δι Ειαΐ το Ψυ ρατα, σου [ιν νεαὐτεῖς τ Αὐτῆς, Ῥεγαηιδη μεν ες, Αὰ γοιο" 

Μονὶε αἤιείεοε, ἘΠῚ ἰσς γοςαϑυ αι 
εἰρίεα νο τὶ ) οὐ ρλτοῃς Ἡ ρίμι: φυσι ἀοεἰαται ρταςο-" 
ἄξης ἡΠΠπ|ὰ, εἰρ ϑούνατον: νὴ {Πρ ῃ!Π οςταν ἕστο νο ἰὶςς ὁπιπις ἐγ. διπὶ [υατίπαπι αιο νιν ἔμια, νίάοταγ (τὶς τοιπμποίδ κὰν. 
τυ αϊ ὃς Βαπιλαὶ νιοἰλύο τρράτιτ φισηιις τπορδο; ὃς δ]οτό-. ων ὀχρηοατο ἐχαΐα νίτάχις Πραϊβοατιοις ἀροὶρίτιγ"ςῃ - 
ἐς τε ρίου 5 (φεοῖς; αιουιψηναιληζατηιι!5 πςιμίογιμιι ράτ- 1 ρος Ῥῖο βόγάροῖς δ ργὸ Οἰγοιτς, Φ0Ὸ "ὐν, ἕως ἀν. ΝἸ Δουταν 
τὶς ἀΐοτιαπι Ἐχοπρ]α πο {μμπτ ἀ γετοτίθιις νἴχιε (ς σα ς το- Π ἀςοίρὶ ργὸ φρὴν κὶ - αἰϊοηαὶ {ρ,πἰῆολας ν(μιοφηπι τ χισ 
ρεϊουάλ,,.. : ῃοάο σουμογτογα (οἱσινιιν. Ιξαφιυ αι ἠὸ να ονς τἰτ,220- 

, εἰσγθο πιοάο ετί πὶ θα βαυΐις Ἀοιην τς 9. ϑοψοτα 

Ἂν" ἐκὴ ιυμέμενϊε, μείναφ αἱρατα, ΟἹ μεν βηεναιονίιν ἐς νομαῖ, 4} δρονὴε [ ῤν δυνλη δ γιίλϑ κι δὲ πῷ ἀνϑρμαουλᾷ 
(“πίω αἰὐάςπι τεθιδ χρτοίο,αῦ ποι ἰφύμαιο νοσαθυ!ο, μά, ςοῇ, μη ορονοηοῖο, Αἰααῖν ἀϊοοῖ ἔναιεν, ἰἅπὶ νεπογλονς 
ναῇὰς εἴ ἐχρτο [απ δι υ  βολε σιΐπὶ ἀνιίριιηαι δὲ ςοιηπλμτοια, 20. σαὶ ἴῃ τορτὶς ἰλανάτα οἰος νογίατιις, 
(Ὁ ομεῖς βογπγάπογοιδι [διὸ ΤΉΝΗ διμποεῖς ἀϊοίτιν, 
(τἀ μοι ηι λἀϊιέτο αἵ, ΓΕ “ἡ Πμεηι ν[γμ6., εἰς πύλορν νιάς 
ἱπῆγλν 2...1.516 δίτοπι ἀσοίλγας ἡέσιῖς τποπιοιιάρρδαι σις 
ρεγραιανα δῆς ςοπάϊτίοποπι ίοςς. 

41. 15 εάνγνδε, ὧν τῇ πόλοι τωύτη " Ἰὰ οἃ νΥΔο] ςος ααληχη- 2} 
Ἡνὰν ἐιριϊ εἶ, νὸς δι Εταίμπνιν, 2» εἰμίμαι ὁ νιον οὶ Πα. 
κοαρἢΥ ναμ πὶ Πα δεῦατ, διώκω σιν ἐκ τῆς πόλεως ταύτης, ἰά εἰ, 
γοναδερετζίης ἐχ κα νγῦς,. 4), ἡζΠπεγφόυγοτο, [ἃ οἱϊ, θιορε- 
ταῖς ἰῃ Αἰταΐν, πδάνιιη ντ σνθηιιν οι νοθὶς ἐπηροπο ροιῖοτ- 
γοίαελὶ ἀςγεγατικ βονίον ὁπίτη Ἰεῖς ἐς ρον δυςιαπιλ φιιὰμῃ ἐς 
ΠΙΣΤῊΝ ἘΔ ΝΑ ΝΗ: ἀπ γί τ τοι φεύγων Οιφονν ὃς Βιιμοτα 
Τλεύοὶν Ἰατογφιι ἐς [ο] συγ ίμν ςοϊετιταις ἀἹοίταν, φιοηιο: 
ἐὼ δοοίριτγ νοῦ τι ΠῚ 1 ὑανα"} Νοδιοχη, το, 8. Οληι. 8.14. 
Ἀεξτὰ Ἰρίτυν Τα τα, δια ἰοσμιη εἰίαμν, αιδιμὶν αἰ θα. «εἰς Βοποιέλιοπιϊεγοαρ.α, Ησς δικοιι Ἰοιο νπιρτοίὲ αὐ- 
Ἰη Ἰνὰς ρα ἰπηπιδάϊοι δ Νοη ογατ,μναιτ, τὰς κὰ ἐμ οἰ- 4: ἴμπν ανς (Ἰνοτ πε ναιη, αἰ τοιαςινάϊιμν Ια μψα τπι οςτσπια" 
αὐτατόπι ἀΠάππ τυα ει δινάιναν, (κά φιλῇ νθίηας δηιπιπεία. ματι ν μη μίοςος δα λρέλαι ' 
αλγί δ, ἄφπος γθλφις τορίστσης ἐοίζημαην [μαὴ, 4)»4. Φ{ΔῚ {ἐγμο {ν {Ἐν} μή τῳ δόνλῳ, ἰρα ερίς Ὑειωνἐμτετρτος Ἷ ' : 

πο ἐπ ᾿ ἀπεν; 
; ΐ 

ὃς ΜταῚρῃ 5 Ἰφαθογοῖυν 
ας ΠῚ νο  υὸ μξ ρέῃ ΟἸΡΙ ΠῚ ἐπ τοι λ4 λἀπδπῖω, [ὦ 
δὰ ἐρίιι" λα συτι: ρατοξ ἢ Ἰοηοιτι δὲ ροτοερτίόπειη γοβπιυ- 
ταγ πος ἰρίμς ΟἸ ΓΙ (ἡ Ἰνοιηίπινα το(ροΐλα ἀϊςιιηίαγ: νεῖ 
᾿μ τ νεν ΟἸνοίπιν πο! τος Πρηϊβοαμονίς ἔς τίν ἡΠς 
ἀαιτιγμιη τ δι ιμι τοτλπὶ τορβίοησηι ρεγαρταεὐτπονὶ- 
ἀολισεῖ (είς Μαρμῆνο ἀδ᾽ εραγὶ ὀχιτιπαῦτοβ ἀθμθμι ἀς- 
βροιμονετ Ναιῃ ἴνας κὦ ἐαργο ἀπὸ Πα. ΟΡ {π| νίανιτα 
ἃς οοἰείνειεαμαν π΄ Ἠιοταζαίεμι τεΐοττς, Πμ18ὲ φμβοιη τ' 
ατιῖπ ν εἰετατ, "οι  ἐείου πισταὶ ΗΠ Ἰπτοιμτοκαιίο εἱς ΤΊΝο- 

80 γϑγίαδλινἂι {πῃ ! εἰ πιὰ νάοταν,., 
᾿ς 46 διε ίαι αἐκοτόν. ἰὰ οἰτ,δυ!ἤςοτς ἀςδοῖ, Ηδης νειὸ 
ἐς (ἐγιιρ ἰομτοπείαπν ἐμ Ἐς ρτοιιο για τον ἀρα τυ άφον νήις 
Ρδίλιη ΝΑ τατος ιν. ποίῖον εχ ΜΠ πυἷς,, ἐδ τι 

ἰσγαπηὰς [ογοηίς: δὲ ο΄. θαι, Εἰηίενι εἰς, Ἐχοιηρίαν φιοιξάαπι, πληρφύσητι, ἡριβλερενί- " 

. 

Ν. 

ΝΣ 

. τὸν διωυώμϑμον' καὶ ψυχίω καὶ σῶμφ «- 
: ΟΝ 

“ 

Ὥ 

Ἐ ποι νίοηῖ, εαὐξα, νυΐρατα νῦίϊαιις δεοί εδην. Νὰτα 

εἰἰλπι αοάάλην οχ μηρία ᾿ς ρίτ βωρλζεζές; ἃς (ςτι δεπάμπι ς(- 

(ε β,ρμοὶ λράρράτει εκ 2.ςρ.1.». Ἐπ ἀμίφια Δολγομίταγαιῃ, 

ἰάοϊιπυηυρά ςοπιιποιὲ ροίεἱς5 ἀουπίπιιπὶ ἐπιοΆγαηι ἀρρεὶ- 

ἢ 

ΦΕΟΥΝΟΌΥΜ ΜΑΤΤῊ ΑΕ Μ. ἂ ̓  
Οιαοοτιη Μακγρρνλ Αζαγοπιείς ῥγοίς τατον το κδιιν Β}}- 
μι Πρ. 10. σἀρ. 2, γὐὶ τἀπιεπ ρτὸ Δζάγοῃ ρογρεγαπι ἰορί τι 
᾿Λοδοτγοηι; δς ἀρὰ οὐμάσαι ἰρ.:ϑιζαρ. 6. Μγτούςη ρτο Μιρ- 
μω, Φρυιανμνεν ἐκάλεσαν, (Δ μκάλιῃ γαῖαν οσύοχ ογίρταμι 

ἰλις : 0 ἢ! Οαἰδιεὰ ἀϊσενο Μμαΐβνε φριοηοῦος Οὐἰιμηοάι μπς ς αδεθαι καλούσι,νοὐληξ, 

Μὴ οιμῦ φοξηϑητε αὐτοιζ: οὐδὲν γαρ) "6 
ζϑι κεκαλυμμᾶῆμον ὃ οὐκ δαοκαλυφϑή- 
σεταρχαὶ κρυηὸν, ὃ οὐ γνωρϑήσεται. 

᾿ς Οὐ λέγω ὑμὰν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπτωτα οὖν} 7 
χὠ φωτὶ (ὃ εἰς τὸ οιΚ ἀκούετε, κηρύξατε 
ὄχι δ δοομάτων.". ς 

᾿ς Και μὴ φοθηϑυτέ δατὸ γ}.| ϑστοχτεινόν- 
τῶν τὸ σῶμᾳ, τίω δὲ ψυχίω μὴ δωνα- 
μϑῥων δποκτείναι φοβήθητε δὲ μᾶλλον 

πολέσουμδεν γεέννη. : 
Οὐχί δυο ςοφυϑία ἀοσαράη πωλεὶ- 

ται»᾽ὴ ἕν ΦἿ αὐτῶν εἰ πεσεῖται ὅ1] τὴν γὴν 

αἴσῦ τῷ παΐξοθς ὑμῦῃ; 
Ὑμδδ5 κἡ αἱ τοῖχες τῆς κεφαλῆς 'πα- 

σαι ἠβιθμημδιίαι εἱσί. ᾿ 
Μη οιυδ φοξηϑηῆτε: πολλῶν ς-ογυϑιων] {0} 

δγχφέρετε ὑμεῖς. - 
ἤπας ἄν ὅςτις-ὁμολογήσει ὧ ἐμοὶ ἔμ- 

ΟΣ 7.) γἶ᾽ αὐϑιροπων, ὁμολογήσω κώ- 

γον ὠντρβ ἐμιφοοῦϑεν τῷ παΐϊούός μα τῷ 
“ςὰ δυρᾳνοῖς. - 

λοξτις οἹ αὐ αῤνήσἠηραι μια ὁ μιτοοούϑεν 
δα ϑθρῴπων, ἀρνήσομωι αὐτὸν καγωὼ ἔμ." 
“ὡὩοοᾶγεν τῷ παρρὸς μου τῷ ὧν οὐρανοῖς. 

29 

10 

ἴτας ἧς ἐρίου πποει τ ΝΙ- 16 | Νε, εὐφο εἰηνραν εὶ, 
1] πὶ οἷ“ ὁροόσαπι φυοὰ πὸ 
ἀοτεράτι,, ὃς πίρηὶ οοσυατιπι 
᾿αυρά ποι ἐπποτοίςαις. 

Διυιρὰ ἀΐςο νοδὶς Σπτοποῦτίδ.] 27] φοννοί ἀἶοο νοὐνε ἐπτε- 
ἀϊείτο ἴα ασε: ἃς αιιοά ἴῃ αὐτό 
ἁιιαϊτί5» ργαἀἰσατο τη ἰοἰαυέ!ο, 

28ι. πὰς πλεῖ ψοόξες ΔῸ ἐς} υ8 
| 48. τεαοἰάλης, σοΥριι5» ἈΠ πᾷ 
[ Δυτετη. ΠΟ] ΡΟ ιος τοιάλτο: 
4{ι4 παετα το ἡ Ροτῦ5. διηὶ αι] 
Ῥοτος ὅς αὐήμαμ ὃ σοΥρα5 
ὑΡογάοις ἴπ γοοημλα, : 
Νόμης ἀμ ᾿ραήούςα}} "αΠἃ- 

το να ποιμῖ, ὅζ ΝΏΠ15. ΟΧ εἰς πῷὸ 
οδάςε ἴα τσ ίμλς Ράτῖς νο- 
{ἴτο} 

γε νετὸ οτίλπη Πα ρ1}}} σα] 30 
{ριτς ομληο5 πιιμιςγατὶ ἔα. 

Νο ἰρίταῦ μιοζαῖτος ὁ μα τ|5} γ᾽ 
ΡαΙΪοσςα!ς ρταϊχατίς νοϑ. 

3) ἰΘυϊίχαϊς ἰρίταν “ἀφηοίσες 
της σογαιῃ Ποιη ἶρις, ἀρποὸ- 
ἰζᾶπὶ ὃς ἐροὸ οἵ σοτάτη βαῖτς 
τῖςο 4 ΟἸἘ ἴῃ σα 5: 

σα 465 αατοπὶ ἀρ ποραπογῖς 
33 χη σοζάῃ Ποιλιδι» αρηο- 

σαῦο οαπὶ ὃ ορρ σοταῃὶ θαῖτς 
60 απ ΕΠ ἴῃ σ4}15. 

“94. με ἐξ εὐῖμε ἐ{8 ορεν- 
τμηῦ «μρονΐ πον γεηείερην, 
Φ’ οεὐμέτηπι γ ἡμθα ποι 
κίεν. 

πεῦγ τ) εἰϊεῖθο ἐμὲ ἰμρηΐμες 
Θ᾽ 4νοιί ἐν φώτα αμάλείε, 
γυκάνοφεε {ερεν ἐεέία, 

Εἰ’ ποἱ ἐξ εἴριον ες 
φεὶ οὐει ἐμὲ ξονβης, “μι- 

ἡ πιά ἀμ ξεηρ 50)} βο {ρὲ » 

οὐρέάογε. : [δἰ ροιης ἐπιε- 
"ὸ ἐμηῖ γι μοι! ( απΐ - 
γιατὶ (ΟἹ ταυρμς βεγάευς 
ἐμ φεβϑεηνράηι, 

Νόμηε ἄμο ραξεγες α{. 
[ξ ναμομθ, ς᾽ νμμ εν 

2:9 

τοι ρο σου οΣ: 

ιε Ταῖνε νοβγοῦ 

Ἐβνυὶ ἀμεύηι Ο (ὰ- 
ΡΠ ρ ἐαρέτης σπμεος μμηιε- 

ΔΝ οί ἐγχο᾿ τἰριογο: 
ΟΝ ρα ενίδηις ποίϊονος 

31 ἐβενο:. 

Ορινὴς εγζο ηΜ] ςοηβῇ- 
ἐοδιξῶν τῖδ τογάηε ἱονι νι - 

εὐταθι δθαιτὰ ππθο (μὲ ἐμ 
«εἰὴς 6}: 

τμὶ αμξηι μέσ αμε}}} 

"16 (ΟΥΑΙ ἐνονρλίδη.:) ηο- 
ζαὐο. ξ60. ΦΗΠῚ ΠΟΥ ΑΗ 
εν ποὺ ἡ ἐπ οἰ ες 

. 

« 

ες 46. Ομοὰ ποι» ἐπηθεεξιαε , ὃ αὶ γνω ϑυιύσυτάι, Μ᾽ αἰσατα, ϑηοά Ἡὸς νοςαθυΐιπι Ἀοπιληυιῃ οἷξ, οὐϊις πιοπιίοποπι βεῖς 
οὐρατῷ ἢοη Ἔχρυοιὰ (ταγὶ ἀρπιβοατίσης, ἴα χυο ταιμξ 
Ῥοίιια εἰϊν ΡΝ 
δἀμισηοης ἔοτο ντ ταηάοπι γἱησαῖ 
ἱπποοςητα, τι λἀμογίατιογιπι ἱπιργδθιτας ἀν δρῦν 

27 δε [0],νἰὶς, δϑὴ ἦῥ ϑωμάτων. ἰὰ εἴν, ἴῃ ἱρήια ςάϊαπι το- 
Αἰφρόρυο εἰτοπηίζαιτὶ Δις ργςτέγειμνε!, Εταμπς ἐπίαι οἴναν. 
{ηπειηλάιηοάϊιπι εὐιάπι ἰοίδες 1 115 γορί οι 115) ται θοτι- 
αὐτὰ κἀν ἀμπαα, νο ἴὰ 1ΠΠ|αιπριιίαγο ὃὲ ν οτίλει ροίϊςεπι: 

. (καὶ {ςετ εχ Ποιτοτοηοιη!) 5 ῳ. δι ὅς νι. δ πγιτι:, ὃς Λέζοτ, 
το. 9.1τάχὰς ΟΥκοιβ αιμάςιν ἰστιρτοῆθας, δῶμα Ἰάςτι οὐχαὶ- 

ἦτο ναἱοῖ αιιο οἶκος, αὐτο σον ρᾶτς ἀοιλες ἐρτγα ἐπ Ἰν- 
ὑήτατηγιδεά πος ἰοςο νὰ οδίογιας Εὐλίυοχ Ἠϊετοη πρηιῆοας 

Ν᾿, ἰυρτοιμιλια πρήνὰ αὐπιπι, αι Οτχοῖ νοσδηῖ τέγ. , νεῖ 
ψαρφον. Ἤεθτς! νονὸ 2λ {491 {πὸ οὐΐπι μάης νοξοπι στο 
γούτογιης ραζηαν ἴῃ νεῖοῦς τοίϊαιποητο, να οἵ, 2.6. {ἃ 9. ἃς 
1. 8ηι, 9,2 5.50 0 1.5, ῬΙάμτι!5, (οἱ ατήντν νοσαῖ ψιοά τηδηΐο- 
[ὸ ἀππισραίθιν αὖ τρία οἰκίᾳ, κα οἷν, Ἰηϊδτίοτς ἄοπιο, Ματ.13, 
τς δι Ἰηγὰ54.17,- 

8 Ο πὶ ἐνηδίίαηε, δ δτοκ τεινόντων, Νοτεσνι πος ἴοσο 
, ροκτοίνειν, Ὁ τασίάλγς, φιὸά πιο ιν νου! ποι δαὶ ετο- 
με: οὐϊ ομῖα τειιοϊατο ππαῖις ψι!άριἃ φιὰμα οὐοίάοις να. 

ΠΆΚΩ, νι ΕΠ νία ὙΠ ΡΙΡΉΡΗΗΣ “ἄϊμι:, μδ"πιόξημε ἐνμεί ἐδ, φονβυοιν 

νοτὸ σοί (οτο, δὲ φόνον σα! ἀο τ δεα χειράζεϑει 1 τογἤ σοτο, ἐνα,- 

αἷπι5 (ςητοητίδιν τως εὐλπ ἤχος ἀϊεἰρι!ος». 
Γογτα5, δὲ ταπι ρίοτιηι, 

λεγο ἰὐρτὸ ἐς Απαϊορία ρείιπο. Εις δίτοιι ἀἤατίμ8 (ντάο- 
δι βαίντις Οςογρίις Αρτίοοἱα ρείηνας,, υτ ορίποτ,, οὐίοτααν 
(0) ἀἰ πιάτα ρατ α(ος,ΠΟΗ ΠΟ ταν ΜΠ 19 γοτονὶς, [σά (οπιμηβ' 

10 οἰαὐ!5: φιιεια τείτἀτοτ ρετοιμιμαι [ερὲ Ραργτία Ρ᾽ αἴως ΠΠρ.380 
(ἂρ... Δἄιο νῖ αἴαγίις τητὴ πὶ διοτὶς απιᾶττα νησία: ρατεγαιλ- 

{ι Αἰδίςυίααι ἀϊολς, Ὁ μλπιοῦγομα οὐ νηςῖα ἀϊεϊτατ ἃ (Ἶοο - 
Ράτγὰ ἴῃ Οοὐπιςτὶοἰ5 τετρίοσαρρν [τα] ονῖπι, Ν᾿ ἱρ, 2. Ἑταίαν. 
νεγῶτ, Μέύο αΠειτοίοτουβ αὶ ργοι!! ν] τλι ἐπὶ, νὰ ν πη εχ 

1 Ργίτδογοτ ἀϊπλλνατία!, ὅγτιῖ ἰρτοῦρτοϑ [ματίπαπι νοῦεπὶ ἼΩΝ 
[{ἀν] τοτίπαΐτ, ἃς ἐχ ςοἸἸἀτίοιις μαι ζογαμα Ἰοζογιμ ἐμ Οτς- 

Δαν, 4... 

ν»ν 4 
“ 

ἡ 9 πον ἐαίες [ἀρὲν ἐωνιΐ 

2.δάνι.14.1.,. 

«18.17.24. 
ΣΟ 

" 

Μων.5... 

Ἰμρες, τ, ὧ τν. 

ὑμα, ςορθενον (5 ἐσο εἶδ τας, 
2. ΤΊ. χ.νὰ, 

(διίοβίοπίε, 
ῬυδΙ σας πος: 
ὕτας δὲ ριςιη ῶν 

, 

εἰ (οτίρτονῖθᾳς νἱἀοτὶ ροίδιε μειεγα τον Ἀαονοχ ρτὸ αἱ, 
Ἀοίπάμο νβιτρατί, Ν1ἀς Μαν,.2,.45,  )»» τονγάπι, δδὴ πίω γὴν. 
ἰὰ εἰς χαυρξι δ ιν, δημεν ἤυυαη, ΟἸτγ (οὐ τσμλας (γε ἀπποῖλε 

20 Ἐγα[ιηι5) νἱάοτατ ομ ΗΠ εἰς πουγίσδω, ἰὰ Δαιμουπιυζύλάοτε διι- 
τοπὶ πυιμν ες ταόγιαν πιοτὸ ἀϊοτον απο Ρετίς δι λυοίε- 
ἄαγρντν, Ἀεριοιο. Φ4 ὁ τε, ἀνδ.. τὰ εἶ ΠΟΩ ἰπτοτιὀπίσητσ 
ἀδογςῖο δὲ νοϊιαμταῖς. ΑἸΐοχιιν νι ἄσγετας ἢρηβοατὶ Ραϊγοαν 
«ςἰείτοεπι ππιμὶ σιιην ρα Πογοι κιάοτς, γε αιμάςπι (οἱοι ἢςς 

245 βαττίουϊα ρἰογιπαις. ν[ιτραγί: αι ποάο (ἀπλΐτις ἀρυά Πο- 
«ἈΟΙΝ αὐδοὶ τ ἐφάνου, Καὶ ταῦτα σιμυετάχϑη τῳ ναναῤχῳ οἶγδν πῇ δῶμεν 
Λ᾿ίωαμον, Ἐτπιςς αι άσιι οἵα ς ριαίκέϊο σομπιραγατα με 
{ππὸ μορυΐο Αἰ, εἰἴ πόα ἈΠ δτ διιδχοτίταις ὃς ςοηίςηία 
Ῥορμ Αὐιουίςη[α, 4} εβνο μα, Λα Δ έν ἀυσάμά ἐχειηρίς 

μα γεϊητογίμλοῦς εντ σαψις αἴτοο ἔμμν μάτίπιαι ορροῦλ- 20. α ἐν ψρρίοῖς ἰ 1} οἴ ἴῃ ςαΐς, Ἂν 
πιμ5. ν τάσταιν ἀὐτοι ΟΒεζαν ν πιρας νοσιθιιιην ψιο ἐς- 
εἴδγοῖας ας φειμνι (σιτία δι τευ ἀυλταῖς οοπαιπέϊα, νῖ 
ἀοοοας αὐ] χηλμαιλῖ 5. ἐπππαο τ τγταηπον εἰϊς πον 
διστισάον. Α Ποείν γμῶλλον, ἔταζιηιν, ΔΙΑ δι αἰζογνλις 
εὔς {ΠΌΡΩΝ Ἰνεαν νος ιΠι ἐλ λύμόε νι ἐ(Παιῖ σελ 
ἔυρτγὰ ςομιοι τμηας, δι]ονδί 7.11. ἰνος φαΐ άσην θοο βοὴ 
4 ἀνθειιηι απ αἰ νὰ ἀςοαγοῖ. Νεμες ἐπὰν τποθοῖ (Οἴει: 
ἤιε να ππῖς ἀναρις ἀαλμν ΜΠ] Π ον ταανσαιθνις [οι νε πὸ νη πὶ 
βούμιν αἰπησδιημ 5. ι ἀπ 105. 4 Πεγάονε, ἡσπλέσαι αἴει- 
πὲς νἱ ἐς ἢ οτ Πιρρ]νον8.. ας Ρ 
τίγοτα, να ἰσοοι (οἰ μὰ 

ζΑΓΗ ν, 

9 δη{ γε, ἐρουϑέα, Ν αἤματα, δηβεγεσορυ τσξὰ ,αῇ 
Νὰ ἰνΐε (νὸ μα ρ]ναβεν ἀμεπμτίω, φ “γεν ἄορ. 

Το 1». 1). το μι τοέλίσης 

, 4 

τοις πσυττίαν (απ ρὲ - 20 40ς Πάτγ νοεῖ ἀεοτοτσ ποη ἐπστοινιι, 

, 
31. ΔΛέμ  ς ρηβίγα!ι ρτα βαρ νοι π ολλιῶν σρφυϑέων διαφέρ- 

σε ὐμεές δ υἶρατα, ΜΝ ρα[ονίννε "εἰ ἑοϑδῳ οἰ ἐ: νον. ἔταζνυν, 
7᾽ὁἐ μίωνὶν ἐβεμμὴνι πνιζιν μαβυγοι!, Τάσα τσὴ (ιρε} κρ. 
δ.16.νιὶ ἐλ ιε νεῖ Γικοο  σράν, ιινη ἡ] Πἰς Ν οταν ἐμτοῦ Ὁ 
τος γε ΗἾῸῸ διαφέρετε, ἢ] εὶς οἴ ν4. Οαἰπολ]ο, 1’ ὁ. μα δεῖς 
Ἷ τμἱὺ ἐβὲε ρναβαηεννοι, απο θα ριοσο, Εἰ οπιι ἐπ 
ΑἸ Μτινενθὶς ἐλώθν σις» ηις ἡ κεν ἐὔλιν “ἢ ἀπιρίβοαιο.- 
εν τ (ΠῚ ἀϊόογος (Ἰ τιν, ν ἀούνταβμι νος οὔ ραΤετομίος 
νε ἄπο δου ἀηρη αν αὐλαι Ἅτ!ο γαρισαης, αιῇ τλπῖςι αὐ. 

εἰ4 εὐβο μἷς- - 
τατι δ θα οοντὰ ας γατίσης σροτί σεῖς πυΐτίον ΚΑ κΝ 

ι Ιον ςουἐπηρί να νονρτοῦο ἰἀρούσαι, ΤουιαΠμλδὰν ἰυυνής ἰὰ Ὁ 
ἐλνονια ΛΠ ἀν] νι ς ᾿ : 
Ἢ λχνμα » ὑμολογνας, γα, (σοβιςά!, αυοά 

" 

' . ἡὦᾳ 

με. 17 (Θ᾽ τὰς 



Ὁλρ. Χ β 
αἰϊοαοὶ τὶ Τβεοϊορὶ" βιπυϊίατε παϊα πὲ ταρυ ἀΐο,ν ἐπ ἴάστιοα 
ἐπυιςηΐλϑ ἀρυὰ ἱάοηοος ςτίρτοτοε οὖ οὐὔι ρετίομα οομλμπ. 

ἔχιπι. νοτυῦ ἀαταπι Λρβποίμσηδι ὅμὸ Φαιαῖηο Πρη ποατιους 

ὰ τλασὶα, ρταίττίπι τινι οοι(αἸ εἶσ ν (ιγρλτιιτ, δίζταιποη 

ὁμολογῶν Ἀπ] 5 ἰδρίαπι φιλπι Λρμοίςεις » νὰ ἀρράγοῖ 

ἐχ ἴο Οἰεεγουὶς ἰοοῦ ῥτὸ Ἀλυίγιο, Ονήμεν [μι κἰρεγεηιγαν 

Ῥα[τενερεν φοη ενεν, δε ἡἸυά φιοάὰ {υπΐσαταγ, (ογάμ 

ἔρο ινϑνν » ἴΔεῖ5 τά νίἀοτα εχρίϊολγς : δἰοαιία νοτυ ἐπ, 

Ῥαϊλπε αφησίεεε, Ἧος εξ πἰιπῖγαπι αυοι νατπαςι]α ἐλιὰ 

πενοπονανοτι αν στάσι στνν αν "-τοέἔοὁ“ σσΠὁοὦτ-- π
ὰ ππρπρρρπρπρφρπρπρπΦὌρΦΔΦΕοΕΨοΠἝἝΨΕοΕΕρς

ἔι 

Ὑμρ τι, {ν ᾿ ͵ ι ., ΨΦ ω ᾽ ᾿: 34 

Ἑωδηοιὶ ρι- Μη νομέσητα ΟἩ λίνον βαλεῖν δρ ! 

ἀϊεαίοποπι «ἰ- ψίρυ [ΩΣ ἡ ἰω γῆν; οὐκ ἦλνϑον βαλὲν εἰρής- 

12.9.1). ὅ 14. : ν 5-- -- 

Μανδιμ " δὐρνν τίω ψυχίω αὐτῷ, ἡπολέσοι 

ν δ΄ 17. αὐτίω (ἃ ὁ ὐπολέσεις τίω ψυχίω αὐτου 
-.-.ὕ.ὦ---..-- 

1.«".1...4. ἔγογοαν ἐμοῦ, δύρησᾳ αὐτίω. 
Ὧν ε4.10.16. ε “. « »ν ΠῚ Ἷ : λ 

μάν. Λ ω0Θ' δεχόμδνος ὑμᾶς; ἐμὲ δέχεται" καὶ] 0 

τ ἰσηὶ, οἶα δέ μιὰ δεχόρϑρος, δέχεται τὸν δποφείλαν- 
ὅλοι διινὶπάεχ. τά μα. : Ι 

Μυ νη μά Ο δεχόμδμος “οοφήτίω εἰς ὀνομ(ῷ ,2 

Οὐ ἴο ρο. . 5 φῆτου, μιϑὸν φήτου λ , γεται" 
φ- 

(ἀπ ρετίς. “Ἔ ΓΕ ᾿ 

τἡ ὁ δελόμϑμος σδέκρηον οις ὄνομ δογαα» 

τ . μιϑϑυὸν δικαίου λήψεται. 

ἍΜ αν. ᾿Καὶ ὃς ἑαὺ ποτίσῃ ἕνα Ὑλμν μικρῶν τρύ-] 4. 

τῶν “ποτήριον 4 οοὺ Αϑνον, εἰς ὄνομα ἸΠΗΣ 
“4 ΎἼ Φ ᾿] λα ͵ 

καϑητῶ, ὠμίω λέγω ὑμὰν, οὐ μὴ ὅπολε- 

πὴ τὸν μιῶϑὸν αὐτῶ. 

34. ημη Πμτηπι,ζαλεῖη ἐδν ΝΥ ΜὮΓ ανίανι ἢ ἀϊολς, 

ν ἀυπὶ εἰς, Οἰγδαπι νος Πραϊβοατς ποα φυὸ τομάας ἐρῇιις λά- 
ἀεαοινίας ρτοργτα Ευληρςο}) ἤαειι, (οὰ ἀμηταχας αυα ἰ- 
Ρὕνιε ἀἀιεατασι, ψαλπαῖϑ οι δέμας το ἐρήι5 ἀφόγετο, 
κατὰ συμβεβκκὸ; ἐτλης (φαπιμτιγαν δέ αὰς μ05 στιιθυπι α10- 
τἰάϊς Ευλημεῖιο ἠοἴνγα πιοπιουῖὰ νοἰατ γοπάῖο Ἐχροτίπιιτ, 
4οἰκάϊωη, μόλαφαν Η εν, 21 [(δενεῦ7 οἰπὶ δχ ριιπέχιβ, ῥτὸ 
θΠῚ οαἰαηγίελιο, 

4... ΖΦῆϊωε) ἀνϑγροον ΠΟΌ ΔΝ {ρ Ἴ ρτο 12 [ δε» 7 νε Ὅ κατ, 

δυβορυο ππσάο οτίαττι ἀσοϊρίταν ΟἽΝ [“ἀαν]Ρεοα 15.2.0. 
γμ! [ὴ Εγαΐπλυ, Ἡορίηει, ΦΝ νη) υὐμφίω, Ἐταί, δ ρον» 

μινιιδοὰ ΙΝ σρροηίταν (δογμί, 
47. (δε «πὶμεγὸ φιλῶν, ταί Ο μὲ αηναμενὶε, ἢ φιλήσας, 5 μ- 

ΡῈ νιονων ἐμῤννεῖ βγη Ν υἱράς, με φηὰνι ϑεἠὰ ον πλνὸν ἐς 

ρυα Εἰχάρηνη βρέιεης ἐαηζενε ΟΥαμΐα. . 4 ΝΌ ὁ} πὶε ἀ ξηνεγνω 
δεν μιν ἔξι, ἰὰ επμτ δὶ ἤθη οἷς ἐάσουσιν (οι ςοπαςπίεμν, νὲ 
αἰϊοἱ ἐς γροῦ ἀξνν ἀϊκίηνν, Νάτο αἰ οααὶ πςπιο ἔαπὲὰ, ἧς Δῃ- 
εἰ!» αι ἐρτία, ἀΐρηιν εἰ φαεπὶ Ομγιτιι5 ρτο ἀἰ(οὶ- 
υἷο Ννοἱ οτίαπι δἰ οἰτυπι ἀρποίολι. 

ὙΈΠΡΙΕΡ ἐς "τὸ εμ ατωνρενη τοῦ δόχρδει, ἃ εἰς Αοοίρετε το 

Ἀπείρετς ἔςξρε δοοιρίκιιν, ἐν δεϑαν ἐηαυλιι πῇ ἀς τες 
Ξερεῖᾳ αἰνιβάς οὐ αἶα της πὴ! ἰοβοῦς νίμγρατμπι, ΦΡονὸ 
νηὲ [ιν ρηρμάναλευϑ εἶ ἐπίσω μευ. Διὶ νοτίμπ, εῖνο τε Ν' εἰ δ 06! 
γη65 νῖ [ἀργὰ τῇ 4.1, Ὁμοά σοι ποταηάά εἰ, ντ φιὶ Πκιπὶ 

᾿ δοίνης οαΐτι ἃ ἷς εχ οὐριτατο,ἐπιο! ἰγλιὶ [είς δ ἔδαμ! ΟἸΝῚ- 
ἤνυιη, (64 }}}} ρτεὶγᾳ ν εἰϊς. Ἰεορουων μν ἧμιν ἰαιοι γτεῖά- 

4 

ΖἸΝ εἐχμπϊπαῖο ας νεμἶς ἐν [34 
μΣΠαγαπὶ ράσοπι ἐν το Τα 1: μπό 

37. ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου» ἔς! μϑὺ ἀξιὸς. Νὰ ΤΠ ἙΑΌΝ 

59 [ματπυρεγάςτ ἐαπη: ὃς 40] ΡοΤαΙ- 

Ἢ ἀογίτ ηίπαπι ματα πιοὰ σδιία, 

Ἰχπαοηϊοῖ απ. 
ΠΏ υἱ τεοὶριτ νοϑ,ῖς τορι: 

ἃς 4υἱ πο τοοῖριῦ» ΤΟ ΡΙΙ ΘῈ 

Ἢ πθττης, --. . 
Ομ τοςρὶς Ῥγορπεῖαηι πο-} αι 

ταῖπς Ῥιοροῖα: » τηοτοεάειη 
Ῥτγορίιετα δοςὶρίοῖ : ὃέ αὶ τοςὶ- 
ρἰτπαπαιη πούλιης πη }}, παοῖ- 

οοάςσαι {1 ἀοςὶριεῖ, 
[Ετ αυΐϊσιπαμς ροταπὶ ἀςάο- 

τίς νηὶ εχ ᾿ἰς ᾿ραζιιῖς ροσιλατα 
Ἰὰς ̓ (οἰμπη, ᾿ποιαῖπς ἀϊοἰ- 

τ  ἰἄξη ἀϊοὺ νοδὶδ» μ0 ΡοΥ 

ἀϊάετις πσγοςάοιι {πληι. 

Φομν ἔμιτο νειήγγλιι Ροβῇ ξεῖνε ἀττρμεν. φοὐταης οδίεσγιιλη-.. 

ῃ 
2. “ποὐμελαμζένοι. ὰ εἢ της ππροἤταν αἀμντεῖι ἴοι 

Ἐναν δειινμ 
ἀϊοίπιαϑ «Μάμονεν ρυδ  φρεθμη,, ΟΣ γεεσχμοῖβνε. Νηάς (.. 

ἔχυπινε οοπξείοίοπεβ νοῦς Εοοολ ἀθι οὐνας ΟἸεἰβιλοὶ 
ἕιχ τοἰμψιου! ρχοϊοίποπες : ἔνους οἴἰάτη (Δογηβοῖλ Δ χαριτι- 

αὐ μεμε ΛΥΊΑ {τῤοάοεῖν» } ἀϊςελητας, (μιμηέϊα ἕμος 

ςαἰπι λα ρα ἱίος ὑτοίείσμςϑ ση ἐτὰς ἰλμὰς Διυπὶ πος 

δρποίζετς ργοικεπιιγ. 5 4 Λέε, ἐν ἐμοῖ, Ετ ραμ!ὸ ροὶ ἐν 
ἀντῴ, ἰπτον ρῖὸ Εἰ) ςοπβγμέλιοης Εεθτδῖςλ, ουλμς ςἰςαι- 

ῥἰαμπι νασόνμαϑ Νομοπι,9,}. ΗΟ ςαλμα ἐν τε(ροσἀετρεέροίι-. 
τοι ὟΨ (ῥα].} 

Ἀ 

------ 

Ῥαεεπι ΨΕΦΥΪΣ ὨΜ ΓΕΥΕ ἸΏ 

1α ἀνθιά! νεπὶ ὁ ἐπηπϑυσιις ραῦοπι, (τὰ ἐὐῥηθη ἘΠΡῊ ἜΝ 
αἰϊὰ ἀνά! ΠΕ... ᾿ Ω ΤΙΝ κάλερι, 

«τοι σαιιμλῖις. γίω, αλλά μέλοι αν, 
ΕΝ ἜΝ ᾿ Ο7πὲ ΠῚ 

ἢ γι δον ς τς ἢ δος ΕΣ 

νΜιοίν, γιδ Ηἶλϑον γὃ δηχασοι αὐϑρθοπον του] 32) ΓΝμῖπ νοπὶ (ματι ντ ἀϊ{π.} 35} Κ εννὶ ἐμήη [βάνανε 
εῦς Α] ᾿ ἊΝ ΟΣ ἣ ἧς τὴν 4 δ 

παξὸς ὠντέ,χαὶ ϑυγατέρᾳ κατὰ τῆς μη-} Ἰἀρατ" ΒΠτας ἀιρατις ίμο, ἃν μαὰ ΤΗΝ ἀρτίῳ τὸν 
᾿ "δὰ γλ Ἵ ἦν Ὕ Β ΣΝ Εις , Μη} Ὁ ἀΒαγ|οῖ 

τοὺς αὐτῆς, κα νυμφίω κπὶ της πενϑέρας) πιᾶτῖς (ἀπ, ἀε΄παταδ ἃ ἰοοτα ΙΝ ἐρμσοη ϑαυδρεινηραι 

Σ΄ αὐτῆς. Ἐπ᾿ ἱπίταϊοὶ οι 15 ΦΡΜΠ] 36) οέμενίμν [ροννηι θέαν. 

.» ἱηϑ αΣ ͵ ε» ᾿ ᾿σηῤ επί ἀσιηςεῖιςὶ ἰρῆας: ᾿ Ἐε ἐριπεεἱ δονιδη γάρ 
“ῷ αὐ Θιροόπου, οἱ οἰκιωκοὶ! ης 1 ἄπ τς ἘΗΜΡΗΓΙ 

Ἰμε 4.6. ᾽ ἐχθο ΡΤ 1’ 1 αὐπλτ Ραῖχοη Δι 18" 31 νη [Πεὶ ἘἸΜ4. : 

Οπππὶὰ ἀνὰ " έν. τεῦ ἀρτα πῖον ποὴ οἵ τῆς ἀ]- ἀρνν ακόν ἡπύμῳ τὰ 
19ῃ 

. ἀπ ἀ ὰριν τον, 

Ἡὐ τώνο υϑθῶι Ο φιλῶν πατέρα ἥ μυτέρᾳ ἐῶ Ἐβθέ») 37) σῃυ:ὅς 4υ] ἀπχᾶῖ ΠΙΪὰ δας 18} ||, ππε ἡ μρῖν, ἐν νίε 
ὑεῦπι αβιεῖο οὐκ ἔςι μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλῶν ον ἤϑυ-) Ιἴἀρταὰ πλειποη εἴτ τὰς ἀρηι8. γραῖ την αν βι  ἄ [εν 
ο ῬΟΣΟΣ ἂν ἡτν  ς λ΄. ,) 4“ ἣ σον ἢ “πε » 

ἔηγῖδα4. γατέρᾳ ὑρ ἐμό,ουκ ὃς μου ἄξιος. [Ετ αιΐ ποι “λοοΙρίτοΣ »" 33 πορὸν {4 ἰν σαν 

Μανε.,.34. Καὶ ὃς οὐ λα μθωνοι τὸν ξυρὸν ἀυτεῖ, ᾧ 38 (μδιλνας “Ρομὲ τπε Ἰεαε, πὸ 4 ΡΙΗ τν 

Οὐ ἱπαοηογῖς ἈΠΙΠΊΔΙῊ] 39 
ἰβυιαὴτ, ψενάες εἰϊάηι - σ᾽ 
πὲ ρενγάϊάονίε ἀνιίπνῶν 
βρατν βγομψίεν πιογίμμεηϊα 
Θ412. 

4ο] τονὶ νεοῖβηδ φού ες γεν 
θεὲ: Ὁ ημ1 πιεὲ γέῶΡη, 

τερίρέξ ἐμηῖ μὲ πιο πηβες 

Οπηὶ τερίριε Ῥυορίνειζ 
ΠΥ ΠΣ ΧΆΣΣ 
εφάον; Ἀγορβεία αετίρίαι: 
σφ « γεζίρίε τὐξένς ἐπ 
μον της ἐμ {ΠΠ ν πιερορίεηι 
ἐμ" ακείρίει, 

᾿ ᾿ . 

41 Εε ημίοεηνε μοῦ ᾧν- 

ἀενίε νηὶ εκ πα μρηις ἐΠ} 

εαἰλοοη αημα ἢ τ, δ κμο 
ἐὸν! ἐρρ βοπεῖμε αἰ (οὐρα, 
αηῖοιι αἀἴοο νοὶ! 9 01 τ. 
εἰοε πεεγοεάςρι, ; 

ς τὰς βοῆς πῖς : αι αυσίπηοι, Ἐπληροῖ χα Ῥγατοῖ νοσθυπὶ 
ἐκολουϑῶν λἀἀσηάπηι αι ργάτοσολ ἰιιάβεατίς, μος φυο- 
«ας ρικδυΐπλα πςροαγιὸ ἐχρυπιεηάιμῃ,, αμοά ἃ Ν᾿ ἐτοῖς 
ἐπζούργετς δὲ “Ὁ Ἑταΐπο ἔτ περ δέζιμπ, " Μυϊτὶ σαί ας, 
Θἰηϊυπι ἔςαμὶ ἀΐοινης, αιαπι {Π| (ο} (ςαμαητων φιὶ ροπὲ 

τὸ (ειμιιπτωτιὶ οἵ φαὶ ἐΠυμπ νογρο ἴμο ρεφειπτοια ροίϊππιο- 

ἰοιοιίες ζἀ εἴδ, νἱτᾶιῃ ἕναπὶ ἴσγιαγς) Διοτιι φυὶ ρτείομὶ 
αἱτα σοαίτ. ΨΊΔεταγ εηλαι ρου "ἘΠ αὶ ἴῃ σοττο νἱκα; ας 

ἀς σγίγης γεγίλειιτ, δέ ἐ ςουτγατίονεἶατι (εἰρίαιπι τεσιιρετα: 

το φυὶ οχ οο ἔλϊπας ευλάίτ. ῥλιοιπκιιγ τπιση μαο εχ νυϊρη 
ὦ ορίπίοας μοιιίηιπι» ιν ἀαοπίλιῃ ἐς βιζαγὰ νἱτά ποη (ο- 
βικλπυ ρου ἢ [ἔς ρυϊάπε οος φαΐ ππογίμθταν, δὲ ἐὐα[ἴς φυί ας 
ταοτῖς οἰλθυηταγ, 

μεῦ,εοάσμι (επί. Ἰονδυῖι5 5 Αγ. -τέγοι ΓΟ δεῖνο; 1 ρνοϊδε μι. Χο 41 Νεονῆνε, εἰς ὀνεμα ἰά οἱ δά νετθυτι, 7 μοριε, εν 

ἀν ροἤτο.ἰὰ εἴν νι ῬΡγορβοίδμι, δ εὸ αυδὰ εἰς Ῥγορλιετανἤνοιιςς 

εχρ! ἰσάτιις Μάτι9.41. ἰδεδειπμν οπἰμλ ΟΝγξιπα οοἰ εις 'π." 

Ρίμις (ογΐ δ: ἀοααί ἰ } ἌΝ τι» αινοΐ ργοίΐλης φυοημδ 
ἐππῖοϑ σαπνα]αιὰ πο ρτς ἴηι, , 

ς 41. βανινὴρ, μικεβῆνιν αὐρτα, λήϊα νι, ρδιδ μον αὶ δὲ 
ΗΝ ατιιϑ, να δαροίαις Εγχίπιι" ) [ἃ οἰϊ ὀλαγέρων, 40 (4 
εἰδιῃ ἰοαίρταπι ἱπιειήφιων ἴῃ νὴο ὀχοπιρίατι, βάτο λα" 

τεμι νοσλς ραγ ςοιοοίπουςια [πον ἀςιρυΐον, μοιαίποτπί- 

αἰ οοτά πὐιμάο νὴ ον δι αὐϊςέζοι, φαον Ηερ το ΟΥ̓Κ 
20 ὑγενίνίρ") νοζλμτ, {8 οἰ γμόνον. Ν αἰ βαῖλ δὲ Βειδύπυν, 7 “"- 

ΠΩ ἔβο νετὸ ππλίαἱ νὰ πόσις ἐπεςεγτοιατὶ, Ὠοοίξ η νι0 

ἐχεπιρίατὶ, 4 Λοννμν ἀν εἰρμὶ!, οἱ εμα μαϑυαῦ, Υ ά6 Μλ, 

οὐ 9.4. τ' 
᾿ Κοφώ (ἢ 

-““-..... 

"ΟΝ οἷνεα αὐϑίγατι φρῖα - 

ται" [ρπηλγ (Ὁ {[ταμέτων 
πιεν δὴ ἘΠ! τὴ δἰ ξηΝε, ὑπ θα μοὶ ὦ 

ἄς τ ν τ 

Ἣν ΠΗ Ὲ1ἴ ΔΗΙΉΙΔΙΝ ἡ 

39 ὡ ἐπρεμον  ετὸ δὴρρν, Ναὐρατα, ον ἑῤμεμξε, Λυλπιλπι ἡ 
) « 

, 

-- 

ὐρομάμ εἰ κέ τς ρω τὰρειδδ νι οὐ ϑδ σον 

; Τούτων 

“ἀριά [ατίηος ἡ ούτυπις ροις ἢ ἐπα οπισας τειμροτίριι36.. 

᾿ βμιη ογτιπὰ οιὐὐηίιπι ςουμπςπίτς. 
ε .. 

φοὐσϑοκὼ μῷν. Δὰ γετθνηι, Σ νμεξξανιμε τ αιοποίο Υαΐγαια 

- φηιρί ας αἰνανὰ Πραϊ σας αὐυλιη Αἰρίτοις,, οὐδ αν φιοί ἃ- 

ΜΑΤΤΉΔΕΥ͂ Μ. 43 

Κιφάλαιον “α. ὧκλντ, χι-: ΟΑΡ, χι " β 

. φ ἐς αἱ. Τ βᾶυα εἰ ἀυιμπ βμοπι ἃ Ε΄ }ιμπε εβ ἡμμην οι ει μια εχ (αὶ 

Αἱ ἐγήψετο ὅτε ετόλεσεν ὁ ΤΉσοιρ) τ ΓΚ ἴηι οί ν ἐκεϊρίεμαι, 11 κοοπιοναβεε, είν ἀὐελνμαδμει 

δ ἢ συσὲ αὶ Η ὶ Ρ ἌΡ, Ρ ᾿ ἤγκοριε ἀμοάεείν δκ μὰς 'φ εἰἰς ρΡ'0- 

χαταοσῶν πὸῖς κα κϑϑη αἷς ἀμοάεοίτη ἀνοίριηις (ας, ντ ἀϊ-ς ἰοήρμίήν βυέρ, ἐν αηβίε πάᾳ πα μων, ἰωνμα 

ἀυτε ̓ μητθθη ὦκειϑεν τῷ σιδώσπειν ΧΑ φτο [5 {πιὸ ἀοςεζοῖ,ὸς μιααὶ-] γέ ἄὐτενεῖ (» ρια(ἰΐραγει Μειοίαιπ. 

χηρύασειν ὧν τῶςς “πόλεσιν αὐν0)
. ἑαίοῖ νιθιθας ᾿ςουπι. ' ΠΩ ΑΜ τ ἔμ: ὅς 

». 5. ; : Ἢ (ΟΠ οἀμες ἀηβένα ΩΗῊ 

οἷ Τωάϑνης, ἀκούσεις ὦ τῷ δεσμω
. ᾿ ΠΙδπη 8 ΠΕΊΝΗΣ αὐάι αὐάί εξ ἐν νίμομ  ορενα ἴμς. 7.13. 

“ποίῳ τὸ ἔργα τῷ Χριςου,πέμψας δι 

ΣῊ καϑητῶν αὐτῷ. ᾿ 

[Γι 5 
δια 

1] Ετε 
τς ἃς 

ρον προοφοδοκώμδι" 
Κα) ὁποκρ,ϑεὶς ὁ συῶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Πορόυϑίντες ἀπα[γείλατο Γωαύνη ὥα- 

κούετε καὶ βλέποτε' 

Τυφλοὶ αὐ μὀλεπουσι,κο) χωλοὶ φἶθι--. 1 
πατῶσι, λεγτοοὶ καϑιισ δῆτα!» καὶ κω-- 

φοὶ ἀκούεσι,νεκΘ9ὶ ἐγείοννται, γκ" Π]ωχοὶ 

δθαϊγελίζονται. 
Καὶ κακφοιός ὅδιν ὃς ἐωὺ μὴ σκανα-- 

λιν ὦ ἐμοί. ἣ 
δὶ πορουομδύων, ἤρξατο δἷγ- 

σοῖς λέγειν τοῖς ὄχλοις αἴϑὶ "Γωαϑον,, Τί 

ὠξήλϑετε εἰς τία) ἔρημον ϑεασοα δ; χᾷ-- 

λαμον απὸ αὐέμου σωλόυόμϑμον; 

σαζα 

ἼἪΠΙ 

.-.-τὦο ΞΕ... 

"ἢ φι 

“το ..............Χὕ.0...- 

. ΙΝ ΟΑΡ, ΧΙ. 
1 θμμνη [περι [υεἰῇε, ὁ τε ἐτέλεσυν. Μαΐρατα, Οίμνης εὐ βρης 

πιάίεν: αιοα τοίροπάετ πῇ σιωτελῶν, ἄς το τίμαι οἴ. 
«Ρνκοϊρίοά!, διατάστων. Ψυἴσατα δὰ νεΐσαπι, ἀν ὑθνὰ 

Ἑταΐπιας, Διανά ννάϊ, ὀγπελλόμῆμος, Ῥοττὸ διατώονειν οὐϊσεῦς ᾧ 
ἀκεῖλγας, νηᾷε διατώξεις ὃς διατάγναται ἀνοσηταν ργιποιριμα 

εὐϊᾷα, νι εῦτας:3. δε μος Ιοςο ηἰμι] «4 πα τὰ 

αἀπιφταοςρτίβ αἰϊχιςαι [ουιθλῖς δὲ Ἰαζίταετο. Νπ τοῖα 

ἦι εοποίοας Οἰιηϊίτιις φιιῖος εἰἰος εἰς οροττεῖες οἰκοηάϊε, 

(εἰ ἢ νἱποι} 5 ὀρεῖα (ΒΕΓ, 

ἀϊτὶς ὃς ̓ σοπίριοϊτι5: 
᾿Οὐδοὶ νιἤιηι τες ρίαηῆν 

εἶδιιάϊ ἀγα δυι]απτϊορτοίι Ρατί μοὶ 

αὐ ς ἀχορὰς εχ ἀϊίοίρ} 18 

(15» 

ἵπω ὦ ) εἰ ὁ ἐροὰ ἡ τ “ιχίτ ον, Τάς ἐς δ5 αμ1} νεῖ] } 
Εἶπεν ὠτώ, Σὺ εἰ ὁ ἐρχόμϑμος, ἢ ἕτε-| 3 ἸΧΙΓ ΕἸ» 1 αι 

Ζ' 

ταῦ (μ(οἰταῦτατ, δὲ ρααροιιθας 
᾿εαδη με Ζατιιτ, 

Ετίσοαταϑ εἰς ᾿χαΐ ποι ἔα ογῖς 
οὔοπίνς ᾿ὰ πϊο.ς 

ΡἰτΙοίις ἀΐσοτε τιισθας ἀς Ιολη- 
ης, Οἱ εχ  Ππ]5 ἴῃ ἀκί, ττιτῃ 
τροέζατιτ αχαπάϊποην ἃ γοτο 
ἀρ θαπι) 

Οἰνεῖ θὲ, νηρρος ἀμον ἀξ 
ΠΩ ΠΩΣ 

“αἷν {Ππ|) 7ν ὦ τι 
ὙΟΜΗΥΜ ἔδγ 45 αἰ ἐμ η| οθτο 

εἴᾶβγα αἰλιπὶ ᾿οχροδῃς ΠΟ [|ρεέβαννννν 

5) : 

εἰροπάςῃης Τείις ἀἰχίτ εἰς, 4 

ἐπιιποίατα ἴοληη1 αὐ: 41}. 

Εενοφονάεος 1 «ἦε 
ἐπ, Ἐμεες “νεανίαι ε 

1οαηπὶ μα «ἰμ θὲς τ 

γί ς: 
δι. 1) σμεὶ νἰάενε εἰμ 

αηιϑμΐαηι, ἱερτο περί αν 

τ ἃς {πτάϊ διιάϊαητιπος- γεβινσιῖ, βάηβενοι ἐμ τας 

«εἰ ψαμην, 

5 
βοενίῳ {ιἀπαϊέχαιος, ἐμ 
26 

ς αρεογη ἀδεηπεῖδη) 
«ορὲε 7είω: ἀμεενε μα των 
με ἀξ ]οάπηε, Ομ ε- 
χες ἐν ἀκίονενην νἱ ες 
γε} αγιμνίίμοηι γόηῖο αν ῖ- 
ταΓάν:} ἕ 

ἰς δαυζοῃ αἀδοπμτίθιι5, τ] 7 

ς Μ βεοι γεεϊρίμρεεγάναβλόπουσν. Ψαΐρατα, ;᾽ ἐδομβ, πὸπ ἐχ- 
ΜΠ ῥςροίτίθας ἀνα, δὲς ααΐοπι ν[ιγραταγ μος νεγθιΐπιὰ 
ἡδίους φιοαας ὅς Ατορμάπο, ἱτὰ νε ἀνα ἱτεγατοποπὶ Πρηὶ 
Βεοετιφαμηι αἰ οαι ρτὸ ἄγω αιοηιις ἀςορίατατ,., ντ ἰαξτὰ 14. 
19. ὅς τητογάμιη τεάιιηάετ, ΔἸ αἰνυιά Πραἰβοαης, φιιὰπι λό: 
σαν» νὰ ἐ(τ,ν κάενε, ΑὈ(οἰιτὰ, νεὶ χα ίκενεγμιταβαηκαι, 42- 
μαηφ εἰ ἐψατην» Ἀῤαῖγαλ. ξοντωι 1 ςἴξ, ρααρετθι5 ἀπαμῃτίαταν Ἐπ- 
πληρεϊύμι,  σιοτὰπι Ευλημεϊίμπι; Ἐμαρμείικαε, ὃἃι Ἐυλη- 
βεϊεχαγὶ, νοραδια Οταολ,ριλησαλπι ἰη ἱνατηα Ἐςοϊοῇ ἐμ πὶς 

4 ξυτμηι, αὐῆβ, ᾿επιρε ἀν(οἰραίοταμι, χὰ εἴτ ἐπ σα! τὰ, τὸ ρυϊάςην νίατρατα, ἰδεπιογ σοτιμίπιας ας δατειι ρειτίαςως 

σοὺς ρἱεταις ογληῖ οὐἶμμά!, νς ἀρράτοῖ οχ Δέϊοιαια 
3.). ; : ' τὸν 

γ 7 νἱπομϊ εν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. Ἐταζιαα τ, 1. ἐάγοεγε ὁ - 

εὐαίων Οτγασοιμα (να ετέ ται πόας Ἐγαίπλμ ) ἃ υἱαςιιὶις ἀϊ:ττ 
ἔτιπι εἰν Οὕμαν ἐρίτιτ μεῖς νἱωςιΐογιιπι ἀρρο!μείοπς τς 
τλῖη ςοπηρόίφ ηιλνπ οατοοΥ ἱρίς Πρηιβοοτατν ἃ ϑοτοῖς ἰα- 
τορτεῖς ποίαἱ ἀνΐοι ἀοτς. δορμενα,τὸ ἔργα. Ἐταΐπια:» Ἐαέΐαν, 

14 εἰλ, τὸ πεοραγμένα, ιν ἐτίαιτι ῃρς ποιπιης ψετετο πὶ ΠΣ 

δισῖοα τορτονομάϊε, Δα {8 ροῖδας ρυζαιῖς βαξχα Διοομαά, 
«υγτοτίοα ἐπ Ἐρ τοἱ ἐς Ραμ] ὀρογιπι ποπιρη τοτίρυϊς, δέ ἐς 20 

Ορετ σαν ]ιοάίς ροτίυι» φυὰπι ἃς Βιξχίς ἀνρυκατατῆ Ετίλῖοος 
φιάςπι ογρεῖα, ΔῈΝ ντιορτιὰ εὔϊε οἰδεϊμάτωπι,, νῖ πιράξοίς 

οἴἴαταμαιι ἐργα μὰ εἷ ξείϊὰ νεϊ ὐγίουες ροῖις ιλιῃ ορο- 

τὰ Ομηδι ἀϊςὶ οροτταςτιτ  δς (σε ταῖοηι απ ἀμ} πο- 
ΤΑΠΊΜ. ' | ͵ 

. ἰνίν εἰ, εἶπεν ἀτῷ, 14 οἵϊ, ἰρῇ ρετ ἐο58 ἀϊοὶ οαγάμῖτ, 
4); 4ιμ νεμίμγης ΟΥ̓: Ν κρχφμήνθο.  ἰφοτα ΕΜ Ηγ δ: 6- 

ΟὟ [4] 

ὃ πο Ἐγαύπιιν ρὲ ργαίςην, “ἦν φμΐ νενεμν αβ 
φοιπὶ ραττὶεἰ ρίαν τ ἀποερο μὰ νιγιπάιις τεπιρὶ : ποις 

γοι δὲ {ὐ!ταητίι σφοπαί, Ναίμαν οἷς ἀιτοαν πὴ δ ἐἸπροζο. 
({ εαρεξξαὐίπιμε, 

ἀι Ἑναΐπννν, ΜΙΝ νιάοιιν βτς ἔζωον ργο ἄϊσατο ροξιταιπ [τς 
ΤΑΝ νὰ ἐξετε ἀργὰ σαρίτς 4.46. Οχτογὰδι ποι [εξ 4ι- ἐς 
(αρυΐογιιν αὖ ἱψίοιμος ΟἸγηΐο σοαγρμοπάοπμῃ ςαμ(Δμηὶ- 
Πε ον Ἰσλλαςν ἡ μετςυνδιαταγον, φιράποη οὐειιατᾶ 
Κ οι Τ᾽ γτ]ναλεῖπι, τἀν ρνίνννα ἐμέ Ἰολπμὶ ἰπίαγία εγὶ- 
ὑμι]οοὶ, πεῖπρε ἐς γιαἰςοτιρειοιίσα μὰς Ὀαρείπιο δι [εὑ.4. 
δάιοτίι" Μάγοιοιειῃ. ᾿ 40 

4 {εὐ εζλέπετν, ἰδ εἰς ἐστ. Ηος εαἰπι ἰσοο βλέ ἐν 

ἰριείς ποι ροπιάςαν, ψαῖ ταμι οἢ ρεορτια μι νεῖ πο- 
«ἀο. ΜΝυΐψαῖλ, Οὴα «μά; δ’ νὐδθεν. διὰ ἀξ το ρια- 
{τπιὶ οι ντἀετιν ἃς νοὸ σοημολιμας οὐμαίὰ ςαοιαρίαεα. ὡς 

.- 

δὴ αἰξίν Εἰαΐα ἰοσμπι δι.1, Δα Ἐπλη με χαπαιῖπι ρΔΏρς Ὁ ον 
πιο τὰς : σαπ5 ἤττλεητίο ἴλις, 4. 18. νὐΐ τάχει ἰορήπιις 
ὈΝ2}) {ῤαπέν νη! Ἰααιδηίαοτῖ 4. ὃς ᾿ὶς φαὶ ποιιίηιθιν (μροτθὶς 
δι εἰλεί5 αρροπιητατ, ποη Ὁ ἢ {βανύϊη,} φιος (οἷςτπι Οἱ 
εἰ ἰμεογρτοτος πένντοιῖς δὲ πῆωχοις Ἰητοτργοτατί. διὰ τέρας ἐξ 

Εε και: ε{} Φ ποτ Ὁ 

εον, [ργάϊ ανάϊημε γπιουτὶ. 

Ους ὁὐηπδ- 
αἰσηια, ἀποᾷ 
ἰτεην ἀϊοτπ ἢ 
ἰμτοῦ τ ρἢ6- 
τάσσα ἢ {τ - 
τιν Ιοφσμὶς 

Ριςξοοπίαιηι,, ὃς 
ρίεηαι Εὐλη- 
Βειν ἰασοτ ἃς 
ςμκμδο διἱικά, 

μος ἀποιίηιςη, δ τοῖα ἰρίδιι ἰρεξζεπις, ψὐσιδι,ι ραωρε-. 
γεν πιο δ ἄημιτ. ἐοάσηλ (τη πληζητο: τὰ ςοηπιμάιο- 

. περαυὶο ἀπιγίοτο, 
6 Οεῖμον βηνῖ οἰζεν: ἐν νιεχὸς ἐὰν μη σκανδαλιδδεῖ ἂν ἐμοί, 

ἰκχαὶ Ἔχ τὰς ΠΟΙ] Ων οβειάιου! ας ρῥτοίπάς ἐπεὶ πουΐδιι- 
ἀιεπαϊ, οοςαΠοπέιϑ ει! μένον ξεν [ταν ἀαἰ ατως ἐκ νας. Ἐτὰς 
Ο πον βιεγίε “[ονιίω γεν τπε: αμοὰ {πὸ ἀςὐρὶ ρο τε, αιϊαίι ἀϊ- 
οὐ ΟἈε τυ κ ξο5 οτος δελίοι 405 ἱρίς πο ἰςς γίτι ιν [στ ἤις 
ῃο ἰόευθς δατόνε νογῦ, ἰοαυίτυς οἰἰᾷ Αἰοἴςρε,νι ΤῸΝ 

«τ ἀε Τηυεηιμόηο, δὲ φινὸ ἐν γἐεἰο εἶς ἢ πάενενιον, ΤηῈγὶ σὰρ.13. 
47. Εταΐν τἠξοπννη μέν μεν κογἐφκφινδολίζοντο ὃν ἀυτῳ, Ετ 

ολΡ.}6.31. ΙΣΤ ρμαεομὶμὲ πῖθα ἐαμ[4γσκώνδελιϑιήσνεϑια 

ἐν ἐμο. αὐ ταιπιοη νατίπὶ ἡ αδὶ δὲ παρε ρ ἰσοιπ Ἰατογργοτδη- 
ἀι γδεϊορεῖῃ ἔξρε άχιε πιστὸ, γορτοπεηάίς, 

7. 41 αοίενι αδενπεν εγτού των Φὲ πορϑυομλύων, ἘταΓ, Ειρε- 

ὑπ: αμβεμε ἐἰἰε λιχα! οεἰτς ρυςα. 7.2.4. πορϑιομήῥων ἰάοπὶ δὶς γλ- 

[ες ἄταμο ἀαᾷ χυμήύων, δι πέτα 8. χε, Ἰὰ οἰϊ (τε ἐπ νἱλτι ἀλπ 
εἰρασ, φιθνα αγήείην, σιλεθυιμῆμον, δ᾽ βῆ σα νΘοαρ. ΠῺ 

Οιαουπὶ νπάπημη τπούς πὰς δὲ ἡΠΠπς ἐπιρο πιο ρσδτα ἀ!- 
εἰς νπάληιςαι δὲ ΑἈπέτυλαϊς» ναι Ογαςὶ νοςαδυΐ ὀχργηξτ: 
Ομ νετὸ, γιὶ βόμε, Ἠε!Ποάοιμς ΑΕύν ΒΗ... τῦς ψυχϑξ ἐμ- 

φυτόρεις ἐφ᾽ ὑγρίδ πὸ στάϑοι στολϑυυύσι ε [ἃ οἵδ, Απίινο νττιαηιιε 
εχ διιαίάο αἰϊεέϊα ἐπα μαυτο τοὶ αάοαας ἀΐσιμι [ἐρβοτον 

βιέθαις, ααιθτι νὰ μἴο Ἀμιτηπτωτ. γυρι ῃν μα. Ὦος 

ἁατοπι ἀϊςαπάι ροθοτε ρεομενθια!!, ἀσείαται τοπὶ ἰυάιοταπι 

ὅς νεἱει, οὐι5. (ρεξγυύα οὐαί πα 9 πνογίτὸ ροήςιη 

«πιοιιεατ, ροῖε Δ! ἡποοη ἘΔ 6{}1} ἃς [εν πμοη} Βο- 

πὐηύπι ̓  ἰᾷ φιοά ἀεζίαγαι δοιτνείην πούλια. οραΐςα- 

εἰ δ εὐ ἐθχιιτι ἃς ἀμ πιβοσητίεπι ἐρείζατε ὀπιῖοϑ με. 
(ίαης. 

Ἑ μαι 

ἀἐοασποε ε, δοώθ;ις, ε, 

Νν 



Ὀρρ. ΧΙ. 

.54.4ν...1, 

Ἰνεϊδιιό, 

ζεται, κοὴ βιας-αἱ ἁρπάζεσιν αὐτίω, 

- γαῖ λέγω μὴν, χαὶ αἷδιοσότερον ''θ9-- 
᾿φήτου. ἢ 

" ο΄ ἘΨΑΜΝΜΘΕΠΙΝΜ 
ξ ᾿ δεά 4μϊά ΣῊ τὶς 

ἀεγεῖ ον τηκηι πιο δες 
γεβημηνθ τεὸν με ΠΝ 

Αὐχλὰ τί ἐξήλϑυτε ἰδεῖν; αἰϑορπον] 81 ,δεά ἐπῶν πα 
: ῬΈΝ υϑύον; ἰδοὺ ἱπς ἡ γοΠιι5 ἃ- ἡ ΜΑΙ δι της ΜΝ ἐπ. ἥκο ̓  πυλόξια ὃ ἐςςς 5, ἡ αυὶ ἌΡΝΑ: 

Υ. θφύ ᾽ 

“0 βασιλέων εἰσίν. 
ΘΟ Ἱ ὦ. γείξες . τῇ ἀοιὴ δι5 τὸ 

ἈΝ 4» ἡ ἴω: 
Αὐλλὰ τί ἰξήλϑθητ ἰσεῖν; φρροφήτίω:) ἢ 

τοὶ δηετερ πὶ βνε, 
ὁμππὶ!ὰπ| 

5ςἀ αυἱά οΧ 8 νπχηΡτο- 
Ρμοταμηβοοιτὸ ἀἴοο νο 5» τη 
ΔιΏΡΠ Ως αιλπὶ Ῥχορβοῖαιη, 

{πὸ επἰτὰ εἰς ἀς αιὸ {ςτὶ- 
Ῥύσι εἰξν [Εσος»εροὸ ταττο ἤτῃ 
τὶ το "ἢ Δπτὸ ΓΔΟΊΘΙῺ [Π1]» 

411 ᾿ἀρρατγαδίς γίδια τιαιη (ο- 
τα τὸ. 

ΤΠ Δύποη ἀϊςο νοδὶς, ποι " εἰ 
Αἰμίω λέγω υμεν,ν ἐγηρτ ὧν ἡὰ.- Τ| {π{οιταταις. Ἰητεῦ θομῖτος ὁ τι - 

γητοῖς γιυωαμκῶν, μείζων Ἰΐωαννου τὸ Βα- [εγῖθιι»»᾽ αυπασαηι, πηαίον 10- 
“Τιςοῦ. ὁ δὲ μικρότερος ὧν τῇ βασιλριᾳ δληης βαρτϊα : ΤΙοά 41 οἷ 

“9 ἐρᾳνῶν, μοίζων ὠντε ὅν. 1 λϊαῖμηις ἰπ τορηιο οα ]ογιη, 
᾿ ᾿ ἸΔΊΟΥ οο οἰ, 

- « “ων , Ὡς ἥ 

Αἰ πὸ Τὴν ἡμερφν Τ᾿ ωαύνα τῷ ΒαΉΠ τὰ 
“: »᾽ , “ς: ἐδ “ ᾿ 

ςοῦ ἕως αὖτι ἡ βασιλεία γι ἐφρανῶν βιά. 
͵ 

φ᾽ δι φᾷ ἐχ τέ ἐς οἱ. 

ἴσο νοϑέεγο: Ρἱμε φιὰπηι 
ῥυορίκιαηι, 

Ηὶς 4} εαΐρν ἐς 4:9 
[αΐριαη ἐγ Ετοε, ἐρο 
ἨΜΠ0. ἀρ εἰρ πφοθη απ. 
ἐε ποίδη ἐμαῖμὶ 2791 βγκ- 

μαγαδὶρ ὙὴδῆΣ εἰράλι 4:- 

6} 

, ᾿ 

ως Φ : γδ, ΡΘ . 
Οὗτος γάρ ὅξι αἴδὲε γέγραπται, 1 δοὺ, το 
λ.» ῇ ᾿Ν ν ' ἢ : 

ἐγὼὺ δποςέλλω τὸν ἀϊγεδῶν μου, το 
λ "Ἢ ͵ πρρϑστύπου σου» ὃς κατασκοῦ ἀσή τίω ο- 

σὸν σου ἔμυτοοο λιν σου... ἐδίε, 
᾿ ἢ ἤπιον ἴσο γοδὶ εγο 

υτεχῖρ ἔϑεεν πῖον πριν 
ἐΐεγηηε τιβίον 7οάνμῖς θᾳ 

ΡΗβ4: φμὶ ἀμέοηι μηΐηος 
{8 ἐπ γορηο καίουν. 
τον ἐἘ} εἶΐος ΜΠ ν 

12 «1 ἀϊενμς ἀρεεηρ 19... 
4μη 9 Βαμες να πῆς 
γέσ ΜΗΠΣ οαἰΟΥΡΉ» νἦτι }α- 

ἢ Ροιτὸ. ἃ ἀϊεῦδιιο, Το πὶς 
᾿Βαρτηξα “ νίαιις πὰς τεμηο ςα- 
ἰογααια νὶς ἀἤοχτῃῖ, ὡκ νϊοίση- 
τὶ “σαρίαητ {]Ππ|ἀ, Ὁ 

ΝΝαιη΄οὐθηος Ργορβεῖα δι τ- 
3. ρίς Τοχ νίψες αἀ Ἰοαπης ἵρτο- 

ῬΒοτάγαμτ,, Ὁ 

"τ, ζ' νἱοίομει γριὰ 

εμέ, ᾿ 
1} ὀνινον οιΐηι Λγορίνιε 

Τ᾽ δὲχ Ὑημε σά Ζυπηπξ 
ρΡγορβερανεν,, ἢ 

Παύτος γὃ οἱ πιοοφήται κχὴ ὁ νόμος ἕως 
Τ᾿ ωαΐνα τοοφεφήτευσαν. 

πππακατος. 

4 δε ἀλλα δὶς γοτηλςιΐο [εγπῖοης ἀἰοίπιις, Δίαὶς φμὐετος σοθάν βεηιι8 ἐγεψαδηζοτ ετίλπν ἀοίποορς οςςαττοτ, Ωποάλε- 
[ες νοις αἰἰεν' νοϊτ) Ἰητεττορατ ἐπὶπὶ ἀλλὰ μος ἴοςο.ΕΥαἴ, ἀχέ: τοι (δι ἐσιτι, ἐν τῇ βασιλείᾳ “δ κρανῶν, ἀριι ΤἸορ γι αδά 

ἐδης νεβέμηρῳ, ἐμάν ἡ 

ἀενιῦ Ῥυοβδειηι ΠΙΥΤΣ 

δ ρϑυϊὸ φοιῖ, 4, ΤΥ εβ δεν, ἱματίοις. Δοοὶρίταν ἱμώτιον ροιιε- 
ταῦ! Προιβολιοης Ποςίοοο, νι {ρτὰ οὯρ.9.16. Ψ ρ, ρύςτεῦ- 
ταί ες, {ομἱ ἐρῃεν αὶ φυρρειῶτες, Υ αἷν, Ονὶ πιοίἐϑνις γοβνην. ς Ποῖ, ταπῖσα οριπίοης Βουπιμμπι 
ἐφ» γοἱ μᾳλακοῖς ἡμφισμέν!.. Ὁ 

9 «Φηρίἐμεγ αἰκεοσότερρν, Ἐξαίτλι5, Εχοο θεέονεσι Ἐσο πιὰ- 
υἱ ς ροπμετξετο 5 ἤμις νε ποπιση ἤμς ντ ἀὐμοτθίι 
εἰρί45, Δα νεγουπὶ τὸ «προσὸν ἀἰοίτιις φιιοά [ἀρεταῖς δέδια 
ἅλις ἰητετάϊπι ἰη Ἰλιάς, γε λο : ἰατοχάαια ἴῃ νἰτίοιντ [ρτὰ, 
(10.4.37. ΗΝ 
,ἴος, ΝΙ ηεένην τε) τὸν ἀϊγελόν μον, Ψυΐσαια, ,ὐνφείηπι 
μρονπε ᾿ αιο  τεξξὰ τπαζαυΐς Ἐταίηνι5, φιιηι ἐς κουηίας μὲς 
ἀρατιγ, 4 “ρραναδτε,κατασκονάσοι, Ηςς πἰταίγιμ ρετίτα (μος 
εἰσ οι δι ῥεϊποίρυπι ςου(ἀφειάίῆς,» ινγιμη δἀμοηζιιπ τς 
ταιῇτο΄ λῃτὸ τύροτς (οἹεῖ σαπιίατὶ,νε τρι5 πλαίοτς οὐπὶ ροια- 
Ῥβοεοιργάίατι νὸς ε ἘΣ ' 

νι Εἰ} [μἰείταριιε, ἐγήγητω. ἐά ες (νι Εγαΐππιι τοδιὲ χρο- 
αἷτ) ἐχογῖι5 οἵ, ὅς (ρα αι ἰοιβτο ρους ραΐλιο, ἰητου- 
τοιατὶ, δυζοίταταν ον ντ ΠρρΙ ἤσοτον ὸΜ Ὠεὶ ογραπλροςιι- 
[μοὶ οἰμάχαι ππιΐη!ς νομαῖς ἱα παης πιιηάμιιη ργούίτς, 
γε] Ἰᾶπι πλῖοι εχ γε μοιμπι μιπιεγο (εἰ μ᾽ :ηιαιποῦτοπι ς- 

᾿ αἰδαι μοί! οὐστὶ νοῖοῦς ἐρίοεγρτοσο νσγῦογο δμνισχίτ, 
{ ηρεν χερίιος ὁ μι νεγίθης,, ἂν ὀβυνητοῖς γιουαριῶν. νεροῦ δὰ 
ψευρυη νΠπὲέν ἡδέυ: ἡμηΐίεων. Ἐταζιηιις νἶπον ἐοι μὲ μας 

τιν κἰη ἐερίδη. Ἐπ νοτὸ ρίχτο δὲς ροηὶ τοιὲ γϑωνονοι ἴῃ ρτο- 
ρτία {ρα βοατίοπε,, ἠξπιρε ντ μος λά νίγιιπι γείςφι στιν υὶ 
τοίεπι φίρμίτ ἐκ γχογοὶ ἀιο Ἰμοάο ποι ροτοῖϊ διεὶς μτί- 

2ο ἑὰς “αι. ἰὰ εἰἰ, Αἀ 

ΠΟΥ αν ἀσανν οαμν μοι ζῶν ὄδέν,ι.6} μας ἐς (οἰρίο ΟΕ ΓΙ ΐας ἀἱ- 
φαταυ! ιν γεὶρία ες αλοχίσοις αἴας λάςὸ Κοχ τόρῃο 

τ λιπἰπλι}159 αιοπιὶ ἰτηΐιητι 
εὔμιπ (ςατμταν ννάοταν Ἐριρδηπις ὐἀμογίας συσίτιοος, δε. 
ἴῃ ἰτὶς οὐνηΐθι» ςοάίοιριις δἀξοτίρτα στὰς ἀϊξπιπᾶιο ροϊὶ ὅ- 

φᾳιαςὰ δε ρει ΕΘ  ,88 Ὁ ν ἷ τ 5. ᾿ Η 

ἀο «ἰξα! ης, τιιαι ρὰ νεἰατὶ {οιοιη!α δοιέδγατιις αιὰ ἀἀ Ἰολα- 
1ο πςπυνίαχας εἰπεσαςγας, [ἄψυς νεάοτατ εὰ 4ὰς Θοινεφιμιητιτ, - 

ορτἰμηὲ ἀκ είμναγς, Νεχιις δαΐπι Ἰνὶς Ποππραγλητογ τον (6 
. Ῥετίοπα, (ςἀ ππιρὰν ἀοέζγιης ἐφ!εξις ἀϊξρεπίλιιο, ρτςςουίῃπι 

ν᾽ οί ναῦς Ἰοϊηηῖς οἰιαὶ ἴμερς δὲ ἱτοροιλγιτῃ ςομοϊοιήδας, 
δι σιλὰν 0 γατίπις οἰατγιίκινμα 41} Εαμαηρεὶ ἡ ργφάϊοατίσ, Ἐπ 
τερημπὶ οασἰοτὰ ἀςοίαγας Ἐςοο ς ται (Ὁ ἐχεθέτο Μεὶν 
{1.16 ἀπο νογὰ Ἰ)εὶ ρίοτία οἰμοςτ,δὶς οὐἰδιη Δροίρίταν Μαΐο- 
τι ἀρρυ ατίο ον, 13.15.8ς Ι“ἀ ὁ ἕο τ 

1. «ἡ ἀϊοδεν χπὸ ἢ ἡμερῶν. Ἠς ταὶ τις 4 εδ τοπβο. ᾿ 
τὸ ψιο [Θλπαος Ἡ θα Ρταάιοασς οαρῖτ. Φ (γινεικηνο, 

λαπς νίαιιο ἀΐςαν. χο ἐπούο νεῦσις Εταΐ- 
ται8. Αἴ εβὸ ποι νἱάφο συγ πιίηας ἰἰςεας ἀϊοοῖς νίψις 
ΓΊΤΤΕ ἸἘΡὰ νίψυς (εν, Νίαις ἁάλιις, ἐϑιε δυκὰ; ἀηοτιπι 
ἀχοιηρὶι ἔδοφιοπίον οσσαισιιης, δ ς αι ἰιρτὰ, σαρίτο 3.16. 
Ρῖσ νωῦ ροίειπι εἴς ἀϊχίπιιε, ντ ἰάοπι ναῖϊφας ἕως απ δίηὰς 

15 ἑσεγιῶ, Ἰά εἰ (νε]οαιπταν Ηεῦταὶ) ΠῊΡ ἽΡ {ρα με]. 
{γὴν αἴονμνν, βιάζεται. Ἰά οἵ, φια! ππρεῖα φυσάαπι ἐπ {ὦ 
Ρετμπρίτιιγ, ΕἸ διΐπι νεἰετὶ οἰππιριιν ἐχροίπιις5, αἱόδο 
αι δεν ι5 αττρίσηάμ5, νῖς βαςτὶς οε! ς(ἰτιπείλυτας , αοπὶ 

ΜΡ 
. 

ΦΕΟΥΝΏΥΝΜ ΜΑΤΎΤΗΛΑΕΥΜ κα 
Κ ἃ εἰ θέλε δεξα δος αὐτός ζῶν Ηἰ. 14] Ετρὶ νυ]εὶς βος τεςὶρογορίς 14 Εἰ}Πνωδ δὲς γοείβενεν! [ἵν τα, 

᾿ Ξ ᾿ ; ᾿ ᾿ "; ᾿ 44}. 4... : δλων ἐρέρεθαι εἴτ΄ ΕἸ 145 16 μεὶ νεηζατας εἴαῖ, "ἢ 4 Εἶδαν φὰ γον, Δα ΛΟ ρχεσοον ις] Ὧἱ πάρει διιτῇβ. 4 αιμιοη- κ᾽ Ὁ νὴ αδοι φυτοι αϑάϊζον Ο ἔχων ὠτον ἃ Κόϑυθιν, ἀκουθτῶ. ὁ. ἀπιη,λιάϊαι, . [{ϊραμάναι, 
Τίνι ὅδ ὁμοιώσω τίου ἡῆνεαν ταὐτίω; ις 

ὁμοία δὲὶ πιδαρίοις ὧν αφρραὶς καθ 
μϑῥοις, καὶ τοοοσφωνουσι τοῖς ἑταίοφις 

αὐτοῦ» 

Ξεὰ οαἱ αἰυνηαθο ᾿ρεπτειη 16 
᾿ἤλιὴν 5. }}}15. οἱἱ Ρμεγω  ς αὐ 
(τάδ ἴθ [οτίδ, ἃς δοςἰαπιᾶμι 
πποάα] θυ «τὶς, : 

᾿ : Ας ἀϊσιιης, ΓΊΡ115 σοσί μα  ππιϑ] «7 
Καὶ λέηρυσιν, Ηὐλήσουμϑῳ ὑμῖν, καὶ 17 γ᾽ 5». πὸ {τὰ {π|5: Ἰαπιοηταὰ 

Ορὶ ανέφη βηρ δ ἐ[Πὲ- 
πιαδο σεμογ φείουφηλ ἐβέαιὶ 
δ εν Δ} ρμενὶ. [Ράωμ εν αἱ δέ. Ῥδυϊβοαν 
ὑμα τη ξόνο, νι εἰαιιααρες οτος Ἑὰιμγο- 
εὐ μαἑ θη, 1.) μβοῇεν ἀμὴϊα 
Οἰείε,ς ἐρλπίθηρ: γρῦ τε, 1 «πΐθις. τπᾶ- 

Ὁ ῇ Ὅν. εξ 
ζ ἢ ἰαριμαμ- ἵ 7 πὸ [αἰεαβίεγίανις ἀροιέμη, 

{πς.»} ί, 

Ὰ ἰς Ἀν" : ᾿ ; ἰμηκέβες, Ἡλ λιν δ ᾿ , τ  ΠΠππιι5 νοδἱ5» ὃς ποη μ᾽ λαχίιιις. ν [5 Ο' που βαμαι ; : υδϑρὺύ Ψ ΚΠΡΕΚΟΝΝ ᾿ ᾿ . 
ἐν ε Θρλησαῶν ἐθρίωυήστι ἘΣ ΟῚ ΝοπΙκ ΠΠ ἢ Ιολη 5 ΔΟς ἐσ 18} Κἔυηε ἐπε 7ΟΔΉΜΕΙ 
ἐν ὁκοψαῶν. | 

ΗἶἾἶλϑθε γὸ Τωαύνης μήτε ἐδγίων, μήτε! τ8 

σίνων᾽ καὶ λέγουσι, Δαιμόνιον ἔχ. 

πίνων' καὶ λέουσιν, 1 δοὺ αὐὔθρφοπος φά- 
Ἴ “Ὁ ͵ ΣΙ 

“-ς καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φιλος ψῳ ἐ- 
ὮΝ ΠῚ Ι . ΄ὔ γ ν" 3 

μιαρτωλῶν. αὶ ἐδιζφώθη ἡ σοφία ϑστὸ “0 
τελνων αὐτῆς. 

"Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὸς “πόλεις ὧν 1ο 

εἷς ἐγλύοντο αὐ πδιέϊςαι συναμεις ὦντώ, | 
ὅτι οὐ μεοτενόηστιν,. 

ἀσῃς πόξς Ὀίθεμς» ἂν αἰαῖ, Ὠκχ- 
τποπῖαμὶ αρεῖ. ; 

νεμΐς ΕΠΐπς Ποπιίη!5 ἐἀοηδ] ὦ 
᾿πὔλϑενό υἱὸς τῶ αὐϑιροποῦ ἐδϑίων χαὶ;..9 135 Ὀϊδοη5, ὃς ἀΐξυτ, Ερος ποπιο 

᾿φάαχ ὃς νἶμ] ροῖογ» ριιθ]ισα. 
Ποτιτπὶ ἈΠ Ίσις. ἃς ᾿Ρορολτοχιι. 
διὰ ἸαΠπίΠοαῖα οἱξ δαρίομτία ἃ 
Β|ἰς ἴυ15.. 
ἽΠἊΩης σαρίς ἴσιπτι ἐχργο- ' κο 

Ῥγαζίοηις αὐράςις. οἰπταϊώ ἰῃ 
ηῖδιις εὐϊτα ξυείαπτ ρ] υσπα 
νίστιισος ἐρίπι5» φαυἀ πομτοί!- 
Ιρυ]θητ, ἀτοθπ ς» 

ἥκῃ με τη 4Ὲ ἰρεάης γ μεμα 
ἌΝ (σδ' καἰμητ. ζδάπιρο 
εἰρη αν. 

Κωΐε Εἰ ε πομιίη 
νιανάμεαης τ᾽ ὑϊδωι : 
ἀδειμηι, Βερε νοῆυ γον ΑΔ ὰ 

(σ μϑμιδοὸν τ, μηὑδνα- 
ΜΟΥ (2 Ρετύκιονὴ ἀη}- παρὸ 

ἀμ. Εἰ Β δὰ 4{| 5... οὐρά ρίοηαυο 
ὙΤΟΤ τὰς τς οἶς Ὑν τὐρυάϊαπε, εἰς- 

μέεηα ἃ βιηεβοῖς, Αι αιηριοόζαιι- 
5 τυῖ. 

Τιμς ἐαρὶν ἐχρυοῦγαγο Τανο 
εἰμαρίνηϑ ιν φίβεν ψατία ΕἼΤΕ ἐπ ολ 

ωμ ρίμνήηια ήτο; ες ἄπ Οὐ ας 
ὃ ' ΕΝ ιω πάχπὸ 
"Μ3. {επ 4 ΒῸΠ ερη]ων ρα- γϑαΐο τοι μη, 

ΜΙ ΜΠ Ή1} αὐυρΐ ραγιμϊὶς 
οδαις ἱυιὶ, 

λο 

΄ 

--- --ὐ-.--.--- 

τ4 Εἰϊας, Ηλίας, δρύ τί τι νἀ] σοῖς ψήτῖατο ε]ις ἔπι ς, 
ζυςατιχ7ιποῖ «αὐτοὶ τρί {Π{ι|. ΕἸνα ροτίομα, ἴολη τ.21. 
φρ πὶ νοητὴν εὐ ἀἢ 7 ὃ μένων ἐρχφόϑαι. "ἢ εξ (ντιργα ἀχογας 
νοσνοιθο) ὁ ἐρχμῆνος Εἴς Δυτοηι ραγτοιρία (ντ τοξιὲ οὐ ίοτ- 
τὰς Ἑγαξμ5) αὐ πηομεᾶπηι ἐτίλπν ρειίηςαξ, ἴζάχψις πο ἢ 
τεδὲ νοτγεῖς νυ ματα Τμὶ νορερτ εἰ! 

Ἷ 

ιφ ο"ὶ Μαϑεῖ ἀμγε» ὁ ἔχων ὅτωι. Ῥτουςτδίαῖς ἀϊςοηάϊ ΩΝ , 
οιιο τη 10] Ω ᾿ Ω 

διτοπὶ ἃ Ομη το ἔσρε ν ιτράτασα, νὰ Προίβοιγαι, σαί ρο- 
εἰἰδειηιιπι δυάιοεινἀα: ταὶ μα [ει ποιαίηὶθιις αιγος Δ Δα - 
ἀϊοπάϊενν τε διιοτιτ, Σ ᾿ ὦ ᾿ 

ις ᾿σφηοηι ἡἤάηι, αἰω Ἀυεὰὼν ταὐτίω; τὰ οἴζ, γος ᾿οτηΐπιιπι 

δέηι5 τὰμὶ μὲ δν λΕῚ δ ὁομ τι λ1χ. ΝΑΓΙ Ομ 8 Ποιποῃ Ρἰς- 
Ο τασαις ἰδεῖ ράτετ: φαπιαῖς ααιμη δι πη Πάγοια παῖς ρεητί 
μεπαςίαια Ἐχρτοῦτοῖν πατοιεηὶ μος ηδοηις ἴοζο ποι 
Ἰηςρτὶ ροίδ5 Ἱπτόγρτστατί. ϑ.4 νοζαδυΐμπι Ἠεθεςιιπι 
ἍΤ ἀον] ιοά ( ντόρο φιϊάσαν οχ τῖπι0) ἰναὶς ορροιμταν, 
αἰβεςπῇ ργορτιὰ ἀεοίαγας : ὃς ἀςαμοίτιγ ἤθη ἃ ροπετδηάον 
(ἀροτιις αὖ ἱποοίειο δὲ μαρίταπάο. ταις πρηϊβσας πο- - 
πλίματη νηἰπογ ταῖς) αι: ςοάςπὶτδιηρογο ἰὼ ογὸς τοττὰ- 29 
τὰ ἀερίτ, ΟΝ ἀπιοθτεπι δτιαπι ΑΕτάϊεπὶ “πμοΓείπιις ἰα- 
[τὰ οὰρ.2 4.λ4. 45 νειν ὁμοία ὅδ, Οται5 ἢος ἀϊοςειάὶ ρε- 

τἰτιιιι οἰ ὁ ανοθίογ ἃς ρτοίηας (ρεξλμάι οἴ ἀϊᾶι (ξπτοιτία, 
ποι ἀπτοπὶ ἀϊξχιμε ἐρίμπι, ἴφέαας οπἰνα Τ᾿ ἀδὶ ΣΥΝ νήῤενοα 
ποτα είς ἐλ ἡπον ςόρο ἴλης ραιςτι} ἰπ μὰς (ιη 
ἑ ἀρσαντατο ντ αἰ ασαις ἰολη ας ααογήζατο [οἷς δι ἐπ τᾶ- 
ποις ἐρία ἀοοςηά!, δ, ἐαπὶ ἐμ νἐξξα τισι ἴῃ νοίειτμ οἰεπάξ.- 
το, ταις ΟἈΓΠ (ες κὰ σοι πηιποπὶ (ἃ Δεσοπηηῦ- 

͵ 

«ςτετοτίαι βοπιῇ ποῦς, ΕΣ ἐπλῃ ἤρηγατα ογατίο καθ᾽ ὑὰῆν- 
βινιω, 

.9 Εἰαχ, φάγος, (ει ἙΟΠΊ τον νυ "Διὰ, Κογακ, ά οἵδ 
βορρς. Ἐναζιμιις, Ουρινίομοι, δε4 ος Οοιμεδοηίΐς νοσαθῃ- 
ἴω ρυτογψααπι αὸᾷ εἰς οὐ (οἰεταπι,, ετιαπὶ ρίαϊςα πε 
ἈΠ! αινά ἀκ εἰλγαῖ , οὐαὶ νἱάείισες αν Ῥοπὰ δι που τατος διλᾳ.» 
αὐ ιρυτίας, ἴτάφας Εταίααο τρίς ἰηετὰ, ἰμασς 7.34. Ἑάλοςτα 

Φ Ρεριαξονμη ) ἰμσρτωλῶγ, Ψιάς ἰἀιρτὰ,9φ1ο. δ7εβίβεσια 
ει, ἐδιχαιωδη, Ηος νοσιδιυΐαπι ΤΠιεοίορις μἀπιοάιιπι ἔαπι!- 
ἴματς » φιίλιηιης οῇ οέο πὶ [εὐρὺς Πμπιβολτιοις ἀξερία- 
τὰ, τάδ Π θεῖα ς. ἀπιρίοέζοτ, (φιοτάπι φιοά ραινίο λιῖς 
ἰιςς φλάεππι νοτθα γερονίμια 5. (γιρειιπιἴλιος οἀρίτε 7. 49), ᾧ 
πῶς ὁ λαος ὀἰκουστις ᾿ κἡ οἱ τνλῶγαι ἐδιχαία σαν τὸν 5ιὸν, τὰ οἰϊ, Εἰ 6- 
πληὶς ρρρυίας ἠμὶ ἀράνεγιτ, ὃς φυυδολιν ΒΕ βολαίταης 
Ὀσυσι : τὰ (ων μι ον) ορεϊριὸ ἩΜΕ ΚΘΡα σχρίιολς, δίς ἐὐλα 
[μμς.ὰ5 ριιδ᾽σαπος δὲ ταε σι ἡ βεα {ε Ὀσιιη, ᾿ά οἢ ἀρῦο- 
ὉΠΠ}ς Ἰ)εῖ ιρρίςοτίαιτι ὅς, Βουτταῖς αι ἰῃ ΟἸγ ἢ ἃς Ἰοδπης 
εἴμεξηῖι ταῖν τηεγιτὸ ροῖϊοα, ( Ἀγτας Ρναυ  χἰς ἐχργοθγαης 
Ρετι ας ἀπ), αἰχ τίς ἐπ σαταιη εἰς δαριοπείαγα ἃ Εἰ[νὴ5 
(μὶς, 4 οἵδ ἐος ἀσιπαπὶ 4} νοτὸ Πί) {ἀριστείας εἰἴεης, ά ἐδ 
(ρίσητος (οχ Ἠεθτςο νἀιοτιίιμο ἀς ηιο ἔχρε ἰαπὶ ἀϊχπμ). 
Ὁςι ἀρισαῖαμι ἀμμποίςεις ἴῃ οΟ ἀις τα ΡΠ αγἰ [δὶ σοητοπιηο- 
τεηῖ, Ἰυεἰβολτατ ἐβίτωτ δαρίεπια κὶ ἈΠ ες {εκ φαιη Ειλα- 

ἱτιάϊπο; 25 ροϊμαι ΟΒ τὶ γεςὶριτιϊγιεᾶσυε ἰητεγργοιατίο ορεἰπιὲ ςΟΒα:- 
τοῦ οὐμπ ρτφοσάειε θυ ρτα ὐτίμι ἢ ἤπσᾶς οἵ Ματτῆςο ἐοη- 
ἡμθράταγ. (οὐ οτίλιῃ γίληνι" ἤει καὶ νεττοσὶ9 δ εὐ, νι ἠοα 

15. βμνητὸς χωναμιός, ἀσαπὶ ἐοσξορτιε [τ οχ δρίγίτα (κπέξο. 
Ἠεθ ταί ἔπνει νεησατι Ὑ) [{ἐ[4{7 τὰπι ὡς ραττε αιὶπι ἀς 
ελδῖγε ἀϊοϊτει:αιδιποῦτεπι ἴοῦ «ἀρίτε 1.14. ὃς 20,4. μάτι 
νοὶ βοπενατιϑ εχ πλυϊίςτς, Βοπιίποπι ἀςοίαταε, ἰηξτὰ φιόιμις 
[μκοα χ}, ἀς Εἰ Πα δε νὰ ἀϊεὶς Απροῖιιν Ζαοἰνα τίς, οθυνεού αν τππρο! ἢ Ῥυικάϊολτίοης : ὃς φιοπισάο ποῦὶᾳ σὈατιιαι τοί, 
σρι. ἔχ αιο ἰἰχαεῖ τὸ γέονᾷν οτίαπι ἧς πρλιτο ἀϊοὶ. 5ε4 χιοιθῳ- βίδταν, νἱ αππιίγινη ποίᾳ ἐρῇς «ἀ σγοφεηάμιη (λέῃ, δι κεῖ! 
ἀοοσυμαιῖς ἀοοἰρίαν, οοηίζας ἐπι ς ἢ Πρ. νας ΟὨτ δ νογθα ἐς "5. ἅγίογς ροτίομεγληις, Νέας σμὶπὶ ἀνηίιιικ, φυΐῃ βιίζεπι ες 
1ϊ5 φιὰ οηζμιειο ἰμάτημες οτἀΐας ρέμπιιητιγ, οχ (πιπίος νεῖ ρα[ειὲ ἀςορίατεν, Μψυΐρατα δὲ Ἐγαίπιιν ἡ ἐδ ραρίεωτταμοὰ 
νἱἀεϊίοεῖ : φιοά ἰῃ ΝΙΝ ποι οδάϊε 5) 4ιιδινεν πατμπ ακ, πΗδὶ ναι εἰς οἰνίκανηαν. 
ταϊΐετς. Ὡμοάλι ἀπε δηποατ, τοὶ ν᾽ ἀοη} γ3υν»- 4 Κιρίθι αὐ πώξουσιν. ἰὰ εἰζ ἀγτίρίπηι, γε} Δοτίρίαης,, νι οἷ" 
τοῖς Πεμεγιτα εἰς τπ|}Ν ας ρταδοαθιῖς φιίάςηι νἱάςταν, Δαν, ταῖιγ αν Ἠπλεῖο, δὲ νετείξιτας Εταΐπιαν [ς ἰοηῖα (ἢ ἀυτοῦ αι ὰ τἀπάς πὶ (ποιράμαι πατιγαην ράγοτς ροτοῦ ἐπα] ον νύς- 40 σοίίος. πνετάρθουα (ἰπηρτα καὶ οὐ τί δ, λὰτ αὐ ἀγὸς ιϑρὶᾳ φις τεῦ μαπήπεη ἀκι, δ, νυἶρ, πμεορνιποι [Ατὶν ςοπιυπιοιίὰ 

νἱάἀοτὶ ροστογαϊ ἀητοα ὁςοιϊτας,, ἤςις σχρ  σάτον Ἀσπι, τό. 
40 16. Ἰἀφξόψιςοἴλις, 16. 16, ρτο βιάξετεη (τι ἱτιγ δ αγπλίφεπῳ 

Ἐχ αυίσυις ἰοοία ἰπτετ (ὰ οοιπιραγατία ἑατο! ρίπιμν ὃς ἀιομιο- 
ἀο ποδίβ οἴξογατις τοσορτίο ἴῃ τορηιιπὶ οςἰοἴξς, Ὀξαιρε 

᾿ 4ὰς Αἰ εἰπιὰ δι ἐπερευνἀεπειἰπιὸ Ομ ἀν ἀθυκοῖεη- 

ἔεοημ5. Ναπὶ ΗΠ] Ἰ{ναν} Β οθιςόπιπι (ἐμ ξείρσμπάευ καὶ " 
Ογαςοτιιἢ) ἔλιηῆς ξτίατ Πρηνβοατίοπειη αδηλίετίαι νὰ πιαιὰ- 

39 (πὲ ἀρρατες Αἰτοτγιῖῃ το.18ν,. δι ἐπέτλι, 39. οὔλαιο (0ἢ- 
υοττίτ, Εἰ ῖφωε [μι αἰἰεπα ρίφηδέα τ σαὶ πη αἰϊσητίοτι ΝΑα, 
νῦ δυχμιοῦ θεω ἑατοαν ἀ Ῥι]ο εὐλᾶπα ἀοεὶρὶ ρεο ἐλάώϑερρδϑεῳ, ἰά 
εἰζ ὺς, ἀτὶ, Ἀσίη, 6.72, τἀπιεπ ἤσηο ποὴ υἱάσι ἁἰπι οἰΠ {,- 

ἀλοτὶς ἰοπίτατο» αι Ππηρυΐος ὦ πιοῆουςαι ΒΕ. ἢ οἱ λυἀὰ 
ἰδ οἰεθας, ποὴ τποἀὸ πὸ εοπυιπουοδξιας, [κε οτὶα αἰ νιγιη- 

τας, δ οἴ τος ἀυζστὶ ἐμ ἰνν ρἰλιεὶν μιιοιιο5 {πη πηοάι σμα- 
τἰιηςει (ας οὈϊ ςέϊλτς ργοθαθι!ε Ἂν δι (Βείυιη ἐς ἱπάμ- 
ἅεῖὰ {τὸ νο εἴς δεγὶ ἔρατιιην ὃς Ρ]ατ ξογαπι ἐδἴμια ἀοιοο- δογαγὶ φιὰπι αἰϊοιννι ἢςτὶ, ὅς ἴνιης (κηΐμῃ ράταιαι σομις - 
το. Αρφροίαϊ νη: τοῖς ἐταίφρις. Ν υΐρ αι, Ουαῳμναί δε, λά οἱῖ ὁμν 35. αἰτς, Νέας νονὸ (νι ἰρίς ριιαο) οορίνηνγ ὼ. ἄλας (επιεπιὶζ 
" Ωποιἱ λυτεῖῃ ἰορ τ, δ εάδννεύδα εἰν [υνοχην εἰαηνῆιον οὐάηνα- ἀςίςεπάετς, ψινα (οτἰρευιῃ οἰϊ κπὸ πο ὑνν, (οἷσης εἰ τα ἰνὰ 
ἐϊδεν,ἀἹυνπεγτςἤρονάες ᾿ν Οτς εὶς ιὸ ἐπ νοταΠ ίιο ποίῖτο Ραγόαὶς ρογιππταγὶ, γε ρρατοῖ ἐμέτὰ οὰρ 16.531, [τςπὶ Μαιοὶ 
ξοάϊος ἰεριητι »καϑημίβοις ἐν τῇ ὦ γορᾷ γα πιρνσ φανῶντω τοῖς τα. 8.λ:, ἵμιος ρ.15.,), δὲ 17.1.4. 80ἐ δ ἐπ νοιόσιδαν (γμοάὶς Οὐα- 
6." λέγουσιν. ἢ [οτίγικ ρυίδη τερογίταγ ἂς ἰοτάλα!α, πὸ πα σης σμυούον 

{ ᾿ ν ᾿ 17 διανρεν! δε ἤιει ἐδ ἑνί σεεμῷ, ἰὰ ον, δι σηδνοι απο. )ο ὁιέχϑη. 

οχρτεῖϊα Ῥττιοια ψν, Εγα(ανμ δ, χαεραρέθη, ἐὰ οἵα μένοι. 
4 Μιμμημημικρναμ  αἴρατα δὶ Ἐγαίηιι 4, Δ4 νεγθμπι, λ7]- 
“ον, δε ἐητογάϊηῃ (οἴεσι Οταεὶ συγμρνηχνὶ νἔαγρατς ἐντὶ ΦἈΡ 
να γυημῶν, δί ςορετὴ αοατις ἢ ς ρτὸ {Π]|4 νίωμραγς ᾿ αιαπὶ Ἵ 
ἜΑ ΠΠμοη σείαην, ἰῃ ποΆτο ἔςγπίοης νογηάριῖο ν(ατραιαιια. 

ἰεγιπιρειγεἰιιν μοίτθειν ἀιεριτοτο δὶς ἀατεῖτι ἔοι ον {2 να 
ϑρίγιταν ἥβη ολταν, μι ζοττερτὶ βάεῖε8, ἕιπιμιο Πυμόίο Δ 
Ὑ τα!  ΟΓΉΔΓ ἔο  ΠΌΓΠΓ. 

13. δεορξείαγμπε,, ὠφρυφήπευσαν. βγη τα ταητὰ ἢ ριφέϊχο: 
ἐλ γαις ἤμης ρτείεατί οἰδεὰ δι ρετ(ρἱςιὰ οογηυπεαί, (στα 
γὰτπ ἰὸς φισαῶς νοσαϊεπν τάπι πὶ ΟΠ δπογιμτι 485 ᾿ 

με: εὐοἰίπημ. Ψαΐρατα, ἐαριεθεαμένν Ἐτλίμμς, Διηφμϑνίάεε- 
εἰπἠπν σι: αοὰ Οταοῖν πρυϊβειι θ. ἑωωδεῖν. (αὐ ς νοιννμο. 
φιϊανὰ σχρείεταν Ἡ λοης ΔΕτμιοριος εἰσι οτίὶ ἢ]. ς. δὲν 
νου τ, ἡ νεῖ γι κὸς λαδρεέν τι καὶ γοεξον) οἷον ἰαριγῆς ἀνδῦγος οἰ- 
δίω ἐν γυκτὶ μυρρνμδένε. 

4 γηηγ αὐτῆς. πεπιρο ἧς συφισς, αι, Εἰμειτείςγς σαί λά 
νων [εἀ ρεγρόταια, 

20} (σρὶ, ἔρξατε Ὡμοάάλαιν χοιημΉ αν αὐδι ὁ τ μροιζ, 6. 
βω. 4 μπι ἐχρεούναιίονε ἀγί μόνε, ἐνειφίξειν. Ψυὴμ, δ ρνοθτας 

41 τον δά νι ἀοϊόος ποη τορι] οπι, Εἰ τος τή νοτθανι 

δισοημ πος ἐχρυίιη δε, ζο ρίμε ρερέεγλας ειπούράγε : φιοά ἀὶ- εἰθιν ξαπιι ματι νέμλιπι, μοὶ ἐπα ἰτὶ νίμτραιλπων, 

18 Ζυάνμα4. 1 φόννα, (γηοάμ ἔπι ἐχύθη ρ!} τς ἀἀάιν φρρῤεύ 
νὅν, «ἄνουν, ΑΛ ς δες,  μιίτο ἐϑνων, ςουπιμ μι νϑάς Ποςῖ 

ϑλνΝ νεττίπιιν Γ᾽ οὐκ ἰαγί, Ἐς ἢ οὐὔς ἤος ἴοζο νεττονάιμα 
τας νεγίνμπι, μι ιςτ ον ουκ σοιτπιζλίσια εὐ φάει ςαΐα, 

ἱ ἢ. 



Ό». ΧΙ. «6 

᾽ 

ἘΝΑΝΟΕΚΙΝΜ ! 

γα τοὶ ᾿Οπογαρίη, να τἰθι} 11 

"Βομιίαϊάαπ: πλῃ ἡ τγεὶ δίς 5ι- 
ἀομὶ ςἀϊτς ΒιΗΠεπτν γτιτοο αὰς 
οαἰτα ἴμπτ ἀρι νο5» ΟΠ τι οατὴ 
ὥκοο ἃ εἴηεῖς {ξάρηεες τοῦρι! 
π.. 

1] :Ομἰποτίληι ἀἰςο νοδὶς, Ἴ γιὸ] 22 
ἃς διάομὶ το  ἐγαδ Ποῦ ετῖς οὐκὶ 
τίο 1η ἀϊς 14 1ς}} ιὰπιιν εἰ χὰ. 

1΄4 εἰϑὶ ΟἸνόναδαΐν, να 
εἰδὲ Βειαίία. 4514} ἢν 
1 γγο δὐάονε {ει «[- 
μη΄ νίγμεον {μα {μι ς 
Μμμωὲ ἐπι νοβίν γον ἐπ εἰ 

7 εἰο Τ᾽ εἰπεγε ΣΤΡ 

«ὔμμ, 
εν αι ἀϊτο γο- 

ὑὲ:., ὕγῖο ΤΟ διάοηϊ γε- 
Ἰρμθίης αγὶξ ἴη ἀϊε ἐμεϊοι 
ἡμῆπι νυ. 

Οὐαί σοι Δοραᾷξιν, βαϊ σοι Βυθ σαϊοείγ] "1 
ὅτι εἱ ἐν Τύρῳ χαὶ Σιδῶνι ἐγήϑοντο αἱ δυ- 
γάμοις αἱ ἡπυόμδμαι ὧν ὑμῶν, πάλαι αἷ ἐν 
σείκκῳ καὶ ἀσοδ' αὶ μυστενόηστοιν. ΄ 

Πλίωλέγω ὑμιν, Τύρῳ κἡ Σιδαν αὖε-- 
χκτότερϑν ἴρ'αι ὧν ἡμέρᾳ κᾳίσεως ἢ ὑμὴν. 

ΦΕΟΥΝΡΟΥ͂ΜΜ 
ανὰν, ἔς επίτι Αγ ζορίιαπο ἐπ ἈΔπίϑ. σ εἶε ἐκολαύδει λῦρ. 

40» 4 ἰϑμέε “ψιμέ μα γ ὅτι τως ἐγήνετο δ) δοκία ἐμαχρϑνὲν σον, 

Ῥαγαοα!ά ὅτι, φύλλα ἐχραηχὶς Εταίπιμβ ποι ραῖο ἀυμάαγε. 

Δάάὶτ «πίπι Ολγίτιι5 φλιαπι οὰγ ΡΑττῖν βλέχιιαι ρτοθει θαπ 

νἱϑοϊιςες φὰς ριιά ΟἈτἰ βίλπος Ἵππον ρἐμιγμπιὰτα ναΐοτς 
ἀοῦες; ἰά οςἰξ Ρατγὶς ςαϊοίετς νοἰμητατοπι. Οοτεγὰπι δ᾽ δικία 

14 ἀοείαται φιοά ΟἹ οὐ νοσλπτιι5 ἔρον μαἱῇν : ὃς ἐβώντο νδν-. 

κία, νεὶ ρεγιρηταί! ς εἰ νοτοι νύδοκεσν, ἀς ΕΝ ἀἰχίπιι!: (ἀρτὰ; 

2.0. νοὶ ἀξοίλτας 4 βιῴζιιι εἴς φιοά 1)εο {|ραΐτ, οἰ 

΄ 

ΑἸΤΗΆΕΨΥΝΜ. ες 47 
λι8 ἱπεσγργειατί, δο μος φιοαιὶς οδίσγιδπάϊιπι εἴ, πο- 
πρη ἃ δυμίας» ἀυυη πιλμ!5 ρτορτιὸ ναγροτατ ἰα εἰς τιθμὶς 
ἀκοτςεῖο, ἀρρίϊολτὶ φιοφυξ Ἀσρεοθαθοιι μος ἰα στο, αια 
Δήνειρίαπι ἀϊολ5, σπρς νῖ ποτίμπιι», ἤσαι μος ἤει, πες 
Ὀοηοτιπι ορετυπὶ ρτφαί[ιο, σλιία εἰ ΕἸοέκίοινν ἡαγρυξξιιι., 

ὅτ Ἀερτοθαμάϊ αιοαις ἀφογειαπι,ποημς ἱπογοάι ταιίν,ος- 
4ις ρερολῖογαιῃ ργφαίοιιοπι ληζορτεά!, Ράμ]ο ργοόρτοιςι 
ντιίπαμς λὰ νο]ιμιζατοπι αὶ αἰσσσάεοις, (ας ναῖζὰ Εἴ Ἀς- 
δὶ τενυλα, ελι(45 αι! άςπι ἐπίοτοτο λά ντμίαυς ἀεξοτοῖλ 

τοπί! ἢ) ἀϊιύαὶ ἔσοριιν ὅς ἤπί9. ἐπόετιχιις «λα αφρνατορυτικὰ 10 ἐχοουτίοπεπι ὀτάϊπαις, [εὰ ἃ [ςπισαρ( χὰ ροηάςῃβ, ᾳυρά 

«χρίϊολτυῦ 1. οτ ιζιδὲ 17. Ὠοΐπάε αἰϊω9 εἰϊ Ηουταὶ ὕπι8 δὰ ἀεί δοτατίουὶς ςου πέμματι ἀτίηςι, Κοπι, 9.11. δέ 18, αὐοά 
Σ ᾿ ᾿ ἐπέμωοι ϑοέν σου, φοταπὶ τε ιρίο 400 εὐλπὶ ἀϊειης ἢ ὑπ εαλῥθ ἢ μϑλθσ ον νὼ ἁμτοπι ἰμά οὶ) μοτπαι οχ 6. 

Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τῷ ὀρφανοῦ 15] Ἐγτὰ ἸΟΩφροτπαιηι, ἔχις 651 39 ΠΟΥ δὲ ταν, Ῥτὸ ἀρυνά τον νεῖ {πιρ τς15 ργοποιμίαῖς ἰοςο, ἰιοας ι- τ τ ἠεξλ3, 
; ζνς . “ Δ ,"“: ΠΑΟΨΝ “ ΥὴΣ {μη ν] 48 με (κίων εχαί- ! .--....ὄὄὄᾳῳΚΔΚ..Κ........ -:.-“- ὑψωθείσα,ἕως σου. καταθιξαϑησῃ. ὅτι νίψις αἱ : πηι πξγπτ, νίψις ἐα εν! ἢ νίαν ἵν ἐμ ξότμμηε ὮΝ παρμαεκεα τὶ ; ΟΙΒΗΪΔ τΪΕὶ τταδιτα απι [17 πενίᾳ, πηδηὶ ἐγαδμα ᾿φαπ. γ. γι Φ' δ. εἰ ἐν Σοδὸμοις ἐγῆϑοντο αἱ διυωυάμιις αἱ] [ἃ ἐπ!ογοσ ἀρ πε Π5.πᾺ [505] Ὁ πεβοάδν ἀμίαι πα δοίο. Παύτα μοὶ παρεοέϑη ἐσὺ τέ πατούς 37) ᾿΄Οὐημῖα πλῖδὶ τγλάιτα μη 17 ἩμΕΣ Ῥανενοτ στα ὅτις : ὔ , δ δὰ ΕΙΣ ἄἀονλς κἀϊτὰ (Πτητ νίττατος υπὰ [εξ πενίαι, ΕΟ ΘΥΝΑΣ δε νι, φ᾽} ΠΡλῖς πιθὸ : ἃς ῦο ᾿ποιμς Εἰ- ἐν ἘΠἐμα μι Τὰ ΝΠ τ αἰ ἴα ν- ᾿ “ἡρομᾶρ ςΨ σοὶ, ἐμειναν ων μέχρατῆς , ᾿ νῇ ἔτι τ υϑν, γηις μου» ἐκ] οὐσ)εὶς Ὑνωσίδέ ΤΟ μον οι ᾿ ῬῚ »ν» πῖο ἢ ΕἸ εΠρηῚ πα ς τηξο 76 αι τς τ ν ἀν ς ὐω «πα οὐϊτα ἰαἣτ ἀρι τον πιλημί 4μ4{π||ς [μηε μετα, βιὸς ΝΕ νον εἰδὲ πὸ ἜΕΒΕ ᾿ΐαπὶ αἱΠ Ῥάτεσ, πεαμς }ατγεια} το. πϑήμο ῬΑΪΤΕΜῚ ἀμν χα, Ὀς, ποιά, ν . Ι ᾿ εὐ ΟΗΕξ9ν. ᾿ ι ΣῈ νίχας αὐ ποάϊοτπᾶ ἀΐει. πη ἐπεὶ Ὑ{{με ἐν ἴνφης μη παῊΡ. ΘΟΕ ῊΝ παῦϑοσ τ ΘΠ 

Δζ24] αἰὐκηι, ; 
χυϊίψιλπι ἠοιμτ αἷμ ΕἸ υ 5, ἃ ποιΐξ ἩΠ ἤἰτμς . τ «ρὲ θα] ἀπε 

σαἰσιηαιιο γολιογίς ΕἸΠ15 δῆα 
᾿ : . Ὁ ἘΠ , αμαι μια, “ ᾳ4] (Διμμοῖίληι ἄϊοο νοῦ β»ζογις γοίνενίε ΕΠ με γερείαγε, τσὴ ἱ 

᾿ Ἐς ἐν νι νν ͵ οὐ τ᾿ 
, ,ω, ἔροιο -Ν Σοσὲ ᾿ ἢ ΡΘου ΠΝ ᾿ σποι οἱ μὴ υος, Κ ὦ ταν βουληταὶ ουος 

} ΟΤΙ ") (ὐν α»)έ- ἐκ ᾿ ΤῊ ΠΥ) Ὰ 
ΐ ᾿ ΠΑΙ͂ Αρλῳ ὑμὶν ὅτι γῇ εἰ δοάοιιλογιηι τοὐλθ οΥ ετὶῖ 

τίρατι εἴτις ἃς ὁποτῖαῖι» ὃζ ἐδοὸ ἐβι:γΟ᾽ «50 γεβείάηι νοι, 
᾿ 11οὁ δυτεπὶ ἱρίο τ. τηροτίβ]. ᾿ς ΠΣ . [λοίαπι νττεσαυϊοείς τὶς. . κοι, δ ϑ που Ἐ᾿ Ρ ᾿ ΄- ] ἄδεοΝ : 1» ΠΓγίϊεριρονο είν. : τος ἜΣ ΩΣ ᾿ Τοϊ κε ἀμφ ΉΙ ὈΜΗ 

4 σοῦ εἴπω» Ἐ ξομολοδουμαι ΤΟΥΠΡΙτῸ Ἰπιοιπέμτο τὰ [ροπάσῃς Ἰὰς ἀ1-}" δὴν χξμε ἴων εὐνὰ δος . ν ζυ ἷν υ ἐφ᾽ ὑμᾶς ὁ κό- 29. Αμολ τς ἘΒΕΡΠΣΤΕΗΗΙ τὰ τὰ ἰρλα τον Ρ ΓΝ δ λὲν θκετβέρανου χρή τῆς γῆς; ὅτι απὲκ ρυψας χὶτ, ᾿ΟἹοτίδηι δὶ τείδιιο Ρατοῦν ἢ  εἶδὲ ράμοσ, Δονιίης καὶ; ΘΙΤΕ ἘΣ ΟΥΟΥ Μοῦ  Ὕ ΜΘ ΖΝ] γος, ἃς αἰ(ίτε ἃ τῆς χιδά επί 5] νομί πεῖν {μπὶ το ὑμηεῖς ᾿ ᾿ 
ταῦτα δτὸ σοφῶν κὸ σωνέτων, καὶ ὠπεχά-} Ποτοίης οεἰὶ ἃς τογῳαιοά ῃς.}] [Φδ μέρα, φηΐα αὐ ουνβι ὅτε απ ἐμου χοῦν φορᾷος δἰ,» Τὰ 26] ἢ δι Ἰπιηπα ηις σοτάο: ὃς ἐν" ἶ, εογάέ: τ ἐπμιοηϊοιίενς ΤῊΝ διό, λυϊακαῦτα ππρις | : οςσαϊταιιογῖς [ἀρ ζείθιι5 δ τ- ΝΣ τὴ καρδίᾳ" χα δρήσετα ἀγναπαυσιν ταις περατοῖ τοσιοῃ ΔΕ }}5 νο ινῖεμι “ρας γεβτὶς. 

ΣΡ ἃ Τὰ πον ῤ Γ : τ "ἝΝ ε ᾿ " - ΤῊΝ το  Πσξεϊδιι5» ὃ. ὁ ἀστοχογ 5 1η- Ἡ ψυχώςς ὑμδϑ. , {{|5. ᾿ ᾿ Να)ὸ ἢ». δΉ, οὕτω ἐγηυέτο δυὸ - ἕ δι . Ρανμδ, ΑΝ ΈΨΕΙ ͵ - “ὭΩ 7ασιρρι. ἐΗ ΠΙΦΗΜῈ ὦ ἴῳ 2η ἙΕΥΒΕ ΡΘΕ, ς -|}6 ππτιριι5. ον ι ' Ο᾽ γὺ ζυγός μου γρηφῦς, τὴ τὸ φορτίον [30] {Πππριτ δαῖπὶ πλατη “αολ]εῚ 30 σου νων, " . “" ᾿ " “ Ω ᾿ " Β νη κιὰ ἐμυθφ)ὸν σου. Ἔτπίαιη Ράτεῖ, αλλ ἴτα Πρα1τ| 16] λα Ῥαιετ, φμονίαηιβε ες κου ἐλαφρόν ὅδιν εἴτ, ὃς ολλ5 τηειῖτὰ Ἰοοίξ,, ἐρήε: 
: ἀριιά το. . ν. ρὴι γίαοίειηι ἀηῖδίε, : ΜΟ Ι ὍΣ Ὰ : 

----------.---ΣΦὦἌὦχςἕἑΞ Ϊ- ὦ -.--ὔὐἄὌὔτ͵Ηῳἶ͵κασ τἜρρ-...ττττο5΄΄΄΄ὖΓὔὉἂΞἷὯὮἝἷἝἷἝἷἝἷἝἷἝἷἕἷ.͵ὃ.ὃὃ͵. - ᾿ " νος ως ΤῊΝ ᾿ τὰς ΚΝ . Κεφάλαιον ιβ. ι ὍΑν. χΧα!. ΟΑ». ΧΙ, ᾿ “ἴ Οβούαντμι, Χοραξιν, ἴῃ ὙΠῸ Ἐχεπιρίατὶ ᾿ςρίπηι5 Χορα- Ἰρὴνὲ ταλί αἱ νογίοτς Ὀερτϊπιότὶς, φιοὰ δί [εεἰς Ἐσαίηις ἰὰ- : Χο τ Δ Σ : “ ζαϊνρίϊοας «τὰς ἰητεγρτος φοπμοτειτ, Βει! αἰάαη, Βηθσειϊ- λίλιος 10.115. 410 ταπςη ἴοςο γετῃς ἰπτογρεοϑ ἰορας νἱὰς- ὝΝ ὠκονω τῶ χαιρᾳΐ ἐποραὔϑη οἴ η-] 1 ΄|Ο νεγὺ τειηροῖς ᾿ἴραι [εἴτις Δ {10 τέροτε αὐτε 16’ Μααν. λ.). ἱ Φώνϊα τεῖδιι5 Ἐχοιμρίαγθιις (οτριμῃ οτᾷς Βηθσαϊσα, αι γῈ - ταν καταζη δεήσῃ, ντ 1 ἱπτεγρτοῖοῖατ, Ὀς πογρά 8, ΨΊ οι “Ων. 66 ι δ δῆς εν ἘΏΒθαιμο ρὸν Ὡτατάϊοὶ [με μεν [4εα4{αἰνϑαείνοι ἴμκι, 6... ! τὰν ἐυτογρτο8 (ςαιχίτιι9 εἴς, 4Ονπι[άοοο Φ᾽ εἰμεν [{πἀτνεες.} δυζοῖι εἰς 0 αἱ νεῖθα Ἑ(εὶς, τ4. 14, δ. 'φ. νεάρρατολτ σοὶς τοῖς στὰ ασι ὄγᾳ, ἀποριῶν τον τίν Ρ ̓  εἷ : Ῥυ ἀἠεἰριφ ἀμεερι εὐη εἴ. Ὅς νετα ἀπ 81. ὦν σάκκῳ ἡὶ «σποδῷ βαγτιςι πὶ ἐν ἐχρτίμηο ῥεῖ σιὼ, ἐΦοἰὴ σιρη: ς του Πα βμΠς ᾿ας ΠΡ πῆμα {ΜΗ Π εν, ἔμοι-. οἱ ὃ καϑηταὶ ἀυτε ἐπείνασων, Φ ἡρξαν.. ΤΥΟΓΟ 1Ρ1}15 εἴπατε ἀπΌςαρε- τίνες, σα βεγιμηρ γεΐϊεγς βολιίοας ὥρδαςς 
δί Ρἷεο ὁΧ ἰλιως το. 13. ρατιοιρία πὶ καϑήμμαι, (ἐἀσητεθ9: ναν συ  αἰρατα, Ευγϑὸ πιαηβενιε, δά οἷν ραττίςα!. ποι [σπιροι ͵ ἢ Ἐπ ΣΎΡΗΙ τάἄμταιαρ νεῖ ]ογο ᾿ ἢ ; ; Σ ἐν ὅς εἰμίαε ᾿ πα ττιδὰχ ἔσο σεῦ τα ὙπστΧσΕτρ τι. πρήτικη, Ὑὲ τεζτε ἀπποῖας γὰΠα; ἐχ ἀΠποτιηπι ἰσξοτιπι , ΤΑ, ΤΉ τ ἀρ Ων Βατ αὶ νογὸ, χυιτα δος νἱ- ΟΣ ΜΝ δυῖοπλ εὐ υδς [ὦρτο Οἱ, Ν ἀβ νἱδετιγ οκ Ἡεῦγαο- ὠ δοἸϊλτιοῃο. : ᾿ Οἱ 5 Φαρασαιοι ἰσοντες: εἴπον εἰυτω, 5 [«{ἶδι, ἀϊχογαησ Εἰ Εςος, ἀοι-͵ [γ0ν ἀίχεγηη οἷ, Ἐοροράϊ- τὰπι ἰδίου ἴμμο, σιλι5. σχοιηρίαπι μαῦος ργοτίμν ἤαμ!ς Νο- 24. Τηαγσοῖ, Ἰπ νΠῸ σΧοπιρ] τὶ ἰερίτηις ὑμῖν, 14 οἵ νοῦὶς. ᾿δνὶ δὲ , ἰοῦσιν ὃ ἐκ ξξς τ κπηὶ ὥ δ τ; κι ρμλ ερὶ ἔαοίνοε φμοά γεν, χ. ᾿ μεσ, ο.ὐλιπεηζνε αἰϊοι οἴκεμαίπιιν) οφοιγγίς συ διῃ τετ- το 25. 7] ἰο αρρέηι ἐβίο ἐονπηβονῖς γποθιοϑξογ ἐν ἐκείγῳ τῷ χαιρῷιΝ ιἱ, 1 δου, 9: μιϑϑη ΤΑ ΠΡ 7ΕῚ ξ ̓ Ρ }} ΤΗΙ [λρίμης | αποὰ πῇ Ἰἰσεῖ (δ ἐἰθξ εἰσ τεγε (ὦψω- ΤΗΝ ἄμπι ἀρυ  Οναοος ἀἰ(οττίογέρ, Οασιοσὴπα με νοτεγτά αθο- ὀ ἠδὲ Ἐγλώμιιβ, 7ηΎΠ|0 ἐρο ἐενη φρονεῖ οἵδ χρόνῳ, ποη ἐχρτςῆι τό. ποθ ον σωξθατῳ. ἔςοτε (αὐρατμο, , ΠΝ ᾿ αἰιείνλης ςοη[μεταάϊηεπι,ίδτοῦ ργορβαμᾶς σοπίστ,ντ ὰ γτας,͵. ροτίς οἰγοιπίελητία, μϑἱηϊμιὲ τλιᾶςη ἕος ἰρέο πορὶ ρειά,2, ἘΞ τε ἰμέτιι (οἴω ἰλοςητος ρυΐαεις δί ἘἰΘΕΙα ἰρελξοηονα νεῖ εχ 4 Ἀδβοράενεγυποκφϑείς. Ἀιημὶ Ὡοθο Ἔα τΔτογγορβλγας, ϑοίει- ἝΝ ᾿ ᾿ ; ᾿ ΣΝ , 
Ἡοπιετὶ γε δε ἐαμεῖ τας Πα Μ ΝΕ ΊΜΗ ἐπι ]ροατειν,. ἄμα οἰῈ Ἰρίταγ νούριιη ΠῺΡ { ἱναηἹ ἀϊοὶ φιοαις ἀς ςο, τα 27 Οπιρα, παῦντα. ΕΓ αι άσαν μος νη ΓΑ] τοῦ νετη, ἀιιὰ τάτίοης ἀΐσατοτ ἰαριτα ΟἈΠΠ ἰσιορ διὰ ἐχρ]ρατι , ὦ ιῦ ταῖῃ ἀε(οεἰοῖς μὰν ἀσρίμρις ογιἀ εἰ ἴπίνηιια ροότὰ, [τόπι- ς αυὶ Ἰαοιριο τισι φαὶ σομείηιιας (γητόποη, 566 τἀπχξ ἑορπο- οπιθςπὶ δἀπνοἱτατίοηεπι τοῦ πὶ εε τοπμ [πὶ Ομ" ας Ἰολυς 2γδζ 3. Μαπάλτα εἶς (πα) βγλυμα ποῦ [πητταιία ο- ἡ Το τς οχ {{π|5 ΡΙατα  Ζι οὐρὰ δεισιδαιμονίας χογθι5, ας πιρεῖ- οομάλ νἱάστυς δεἰἴονίλ ἐχ τως 10 1γ; (οπείρετιαι επί ἱ ἔϊο,εχοορίο οο υὶ Πρ ιοοὶς εἰ Οἴππιᾶ: (ςἀ τὸ (ηοροπάιμα τῇης ψιοά δοθιταιη εἰξ εχ Ώςο, νίηςὶς πιπράμπι : ὅς μας οἵξ ἐτοὔιπι φυιαηιίλπι ἴτὰ ἀς (ογίδις, ἥξω χρϑητε φησὶ, σωικκίον ὅ- ας Ροΐς ἐερτιρίατα ἀϊ(ιρεος. τευθείο 5, ιιος νογίπηνο. ε αἰ μος ἰοζο δά κά ἀς ἡο ΑΘ ται» ποιρε δὰ (]υτοῖῃ εἰςδεὶς νἱζζουῖα αι νἱηςῖτ πιιπάϊιαι,β 4ε5 ηοῖετα, Ὁμίηϑις γετὸς- Χο» Ναὶ αὐμιξ ὠσμῆμος ῥάκεσι ῥυπαίβρῖογ πολλαλεν ) γυμνοῖ ἐν πηλῷ κυ- ς(τ συ Ἰοία γατῖοϑ (δγαιορου μαδιμς, 1ητος Ἰοφψμιεπάιμη ἱ- «οῃοι! πάλην Σ ρεμμὰς ἃς {1 ἀπεείει ἐγ τας, ντοιθαος {{Π|᾿ ΧΗ παῖ ἰήοο σὰς ες Ομε ἰυβυη. αυὸά Ὠςὶ ἀιιπίλχας ἜΤ τς Ἀινδου μδνοριαις (οἰ ετμ 9 ροίϊοα εὶς λά ραπίκειίτον; ἅο5. γμίταγ, φυσι ε[ιι8 ἐχ ἀϊοἰρυΐοτιμτι (οτος ἰμτς Ποχηϊοι 4ιὶ {δὶ ρεις ν (ΠΓΕΓ, τς ὅζ Ὡςος ἀἰρογποητιτ, δι (οἷα το λθτὸ δι γτυχῆπιὶ τοφαίγας, ἢΠε ριοὸ [εἰρίμπι ἰρῆοταῖ, τ θα τ᾿ Κν μρμ δον ἰδὲ οὐ ἱμάϊςίο δι ἐπ! ἰοίοτς ἐχιτα) 20. νἱοδεὰι λυ! ἀὲ ςχοερης νεγθιμῃ [εἰ ,φαοά ἃ ρεϊμοιρίθιι ὅς τὰς ρἰεσεου α ἁιδίατ: ἀτίλιη απ ἐδ νπι [ιπὶ ἐξο ἴῃ αυο [τ 
εγαάιυζ, 

͵ ες 4 γ᾽ ͵ δ] 27 

᾿ χτότερον ἔφξιαι ὧν ἡμέρᾳ κρίσεως ἡ σοΐ, 

4: (μἰνκειίαπι, «λίω, Ἡς γδϊοὲ ἽΝ [“[] νυΐ. Κέγμα- 
“πεν, Ἐγλίπλιι, ἐεεαηιδην Βάτεοσ ςηἰπὶ ἤλης ράτειςυ αι αθίο- 
[ϑἱὲ ρο[ιδηι ρἱεγαηάμις ἑάοπὶ γαΐετς “μοι ἔμα: ([Ποις ἀσοίν 
Ρίτασ [μἰοιτοιτιδορδι 82.22. δί αἰ οὶ ΖΠΙαμοτίς 5} [ςἀ ἰυκετάά 
ἄνοχις ροηὶ νἱάεειιτ ργὸ 84 (ἰ4 εἴ ἮΝ [ ἀμαϊ]) νὲ ας, δ᾽ 
2.4η8ὲ τιιϑιγδί 23.28.ΕΠις δυτεην νἤπγρατατ μὴ ἐὰ ὑφ ςοἰς σοτρς- 
ξχιοιϑ φιά ντίηιις αιαπα {προτιογὰ αι ἄςια υλιπίνοὶ γορτῷ- 
Ἰιονάϊπηιν νει! ἃ (ςἀ τδια δα ἀπ ἢ ολμλιιν δὲς οτίλια οπνηὶ- 
Ὧυ ἀρείων ἽΝ (ΡΥ τϑιδνρτο ἰλλὰ νδς Εἰς ἡὐοχις ράιι- 
16 ρόξ νδτί,ε 4, δέ ἰαξυὰ χό. δ. Νοημι 5 ἐχπνοι φίλος ἢ}|ὰ- 
αἰνιάπὶ εἰς ρτὸ οο συοά ΟΜΠΠ| ἀϊεμὴς Δέαίν ρονγίαμ εἸτα λα. 
τοῖη με, φυοεποήο ςοήμποαί πιὸ ἀχρουὶ ροίϊε νἱάετιτ 
ἴκις, 6.3.5. ΑὙΤῸ οἰεναδιἑιον ερὶρ οονάἑείο, ἐφαι ὠγικτότερνν. τὸ ὠνίχν.- 
ὅϑκι πῖον οςίςγα τοίετατε Πρηϊῆσατ, ἰάις (πὶ (Π]Ποτλργορινα 
{ριϊβολείοις, Ψι], Ἀενηήβινε, Ἐγαί, Ὑ οἰενανηννε. Ἐμο ροτίρί- 
φμίτατίε ςλαία αιαϊαὶ τοϊο τ πο ἑοπάϊκίοιξ ἰατοτργεταί, 

σομάϊίτίο ἰή ἄϊς τπά!ς!}, πὰ 

Ἐν ὠκβίνῳ τῷ καιρᾳί κπυχριϑεὶς ὁΤη- ΠῚ τι. 

4η1 4 τεγγα δ οεἰνηιογηηι τὸ- 
γνηἰ βίης εγὶρ ἐὴ ἀϊς ἐμάϊι 
ρὴνι δὶ, 

᾿αε 9 εἰνδι ςοπιοπηπείδατιγ, Ῥαγ πὴ ἐτίαπι Ορρῃρῃ2- 
δατιττα πάσηι 15 ἰὶςς νογθα οταρίς. ἄσίονίαην εἰν ἐρίνμο, 
ἐξομοελογ οὔμαί σον. ἷὰ εἰς, Αρποίςο οργδπι τς οἰ Ογατίαϑ ἀβουνς 
τοδεὰ ἐχρίισας Ἐταίπηι, Νάτη ἀριᾷ Ἡεῦτςος [ς᾽ οείατι ἀρο,- 

25. ρκὼὰγ νεγριιη Π0 (ἰκόκα!}λμ σοπίμι ματίοη  ΗἰρίΝ!. Ν ἀς ἕω» 
ῷ 10,32. Εἰξ διιτοπι ἀροίτορδς δὰ ὅλιει 40 Δητοα Ομ. 
ἃ (ἐρτυιρίητα ΠΠος ἀΠ ἀμμα ΔἸ! φαογοτιτ [τάς ποι τ 

τὲς [πγολ8 ἢςς ἀϊχηἴς Οὐ τ απὰ (ρ  τίτι ἐχμϊταπεςπι, δὲ ααϊαι 
ἐπιροτι σογγοροι πη αι ὰ ρ]οτίδην βλιγίϑ νιάογοῖ πχυθάο ρζ' 
τεῆοτ, ἀ}ηρει! ἐφενρδην, συνετῶν. αὶ συωιέγωρντ τεξχὲ οὐίσι" 
τας Ν Δ]. γυΐρατα, ρεμάεμεί νει! ἃ οἴχ, φρρείμος. Τλϊομπιας 
δπῖοπὶ τὰ μὲν σοποείείομειη, Το ἐπίηι οροιτιοιαι εἴα 
δογίσας δί δαγ [χοβ γι τλπλεη ἐγᾶπὶ ομπηίμπὰ πιΑχ σὲ τὰ 
ἀν. 4 ληβονίδηε, νεπίοις, ἰᾷ οἴ τάν οαν Αἰϊοχψυΐ δι ἰηδοϑίνς " 

Τ᾽ εὐἰἤποαιϊ εἢ Ρἰεθεσιυθλ νεῷ, Οὐπεὶς ἀἰοίτιτ κ νκὶ δι εἰπεῖν 
{Ἰἰστις ἰματιηἰβ Τηέληκ Δ Ἰ5,δ (ατί, φιιοά διά Δι μλιιπι τγλιιθίοις 
τιῖγι Ναῇράτὰ δι Εγαίμιας, δανλν. Ψιάστωγ ἀμεσμα Οτ ΩΣ 

ο τ:ϑ 

-- 

πτοκαλύψαι. Ὁ ὩΣ 
Δεῦτε τούς με πάντες οἱ κοπιῶντας 13 

γ »Ἶ Ὑ 4 « 

χαὶ σεφορτισ μᾶμοι; κοῶῦγμὸ ἀναγαμψστὸ υ-- 

τεῖεβοῖο, | 
νοηίτε 4 τὴς οπλμες 48} 4-| 28 

Ῥονίιε αὐ τῆς ΟΠ: 
φηὶ ἰαδοναεἰς {σ᾽ ονεῦαιν, 

ἄμπτ οἰπηΐὰ φις λὰ [οἰ νοἰτατοηι ἀ]|ὰπὶ ν ογλιῃ [ρεύχυρτ,νι 4ιὶ 
ψηιι5 νογιπὰ Δἰ πὶ ἴδοιιπι Ράτγοηι ἀποιπι ρατοί οἴη, Ὑις 
γοβἱ (δ ρεσέλτογιι νεζγογαπι ριοις (τι οὐτῖς, ἀρὰ ς.. 
ΦΝομῖν, ζλιμνώσκοι. ΟἸαροἢτΙπα ργο {πηρ|ἰςΐ. Νά αἰθαι Ὸ τ΄. ΣΟ νερὸ} βερηρονε, 

ΜΓ Ἡχοαυτᾷ νετδὰ Πρηϊῆς ἰληὰϑ ρμάτες Οὐρῃοίοοτς φιιὰπι Αἰβποίδσοτο. πὶ. 1,21, 
18. Ομ (αν αν οββ6γ, οἱ κοπιῶντες, γυΐρλτα δὲ Βγαἤηιις, 

Θὲ ἰαδοναιίς, Ψιάε (ἀρτὰ, σᾶριφ. 18, Οεττὰ ρίμᾳ οἱξ κοπιᾷν 
φιλιη αϑνοῖνν Π᾿ ρτορτίλτιι νεγιαΐαις Πρπἰβοιείοπεπι ἐρεξϊο- 
πῖθϑ : Ποῖ ειίαπ ἀριμὶ [ατίπος ρίαίραίαπι ἀεςίατας ῥεῖ ρα- 
τη εὔδε αιιὰπι ἰλοτα τι δα αχιλπαλς ἰατοτάμμη {τὰ ρετιιαιςη- 30 
ταγ, Ἰτλαὰὶς Δαΐμο ἀο]4{{ἀιὲ ἀϊοιιπιαννσμῃ (ιν ροσσαιογαπι ἢ 
διδυὶ (οηΐτι ἀνίπιο ζει (ομας, Φ βμεέανην νε γνεφωϊεί αι εγάνα- 
σαύσω, ψιάσ, Κεβείπηι, ((ἀτοητὶὰ σχρτοία,νοος νοτὸ ποα ἱτέ, 
408 ταζϊτὸ ἑ γα βολύμς ἱτγοχιίοτα ἰτοινὴι οὐ ρετταν- 
δατίο φιὶ ἢ ὁ μοὶ! σοι ιρίαι  εἰροπίοι Δισαν ἰνᾶς Οἵς- 36 
Ἄλνοχ Ἡεδτας ΜΔ Γ ΔΆ] ἴῃ οϑοϊιρατίοιις Ηρ}, 

πράας οὔαιῃ πουὴς ἀιιοά {τ 1. ρὶ» ὃς Ευιδηρο ἢ φι(οτλιηρη, 

ΙΝ ΟΑΡ, ΧΙ, 

ὧν ὁκ είγῳ τῷ καιρῷ, Πιις Ροτ 4 τϑηριι8.. 
δ ἰιλης ᾿πΠτοτίδιτ ποι παττατὶ ἐκ 

τειηροτίβ (οσὶο ἤποιις εἴλατᾳ σοηΐται ἐχ [μ|0 ὃς Ματγοο, δι υμ}- 
ἴαπι μὲς ἔπ Ἰῆτεῦ χηρὸν ὃς χρύνον ἀἸ (γί ανσι,ιπίηἰταὸ ἀΠοσιήϊι 
πορ! ρεπάμπι, 4 ὑπ  πορδίϑη, Ἰὰ οἱξ ἐζαδηζεν, δὶς δ} που 
ἴοζο δοεὶρίχιις 'γος νἐγθιιη, δέ Δοτί τας ργο ἱπιρετξεεϊο ρο». 
{πῖς νἱἀοτα ], πὑγ εν ἀαΐλθαι. ΝΩηΠΊΙΙ νοστμηι ρογ ρίαν" 
υιλπιρογίξέχιπι, τμεγατ: [οἀ ποι [ατῖ8 σοποάέ, αὐδα- 

ἐννο, τοῖς σώζδωσν, Εταίμλι!5 βοτὰ δαῦ αι, δι νοιούο πα 
, “αὐἰλια ἰητετργοῖοηι ἘΠ ΙΕ 'τ, Αὐχιὶ ρίμταὶο ργο ππρυϊατὰ 

οἔτυμηι οο, (τὶς ἐὴ 
᾽ 

ἰόϑις [σαιιξηκια, νι ετίαπη Μαγς, 1. μι, 
σαυς οἷ φιιοά ἄς μιευάδοπιλάς ἱπτοῖ!ρα9. Νά ἐς (τριίπιο 

ἀσήμι ἀϊς ᾿ς » δ οὐ φιμάειῃ ἰοἰειτοί, ζυολς οὐἶομάϊε: 19. «Ἡμοϊἠονάξατε, να ϊρλῶα, ΤΟΙ ες, νι ὰς (ιρτὴὶ, ο.6, ἄσαὺς μος πρδῆηι!τ Τὐτοτῖι αἱΐο ἀΐο οχογιγὶ μοτι {δες ἢ - Ρ᾿ (Αβρααμ »καννκιύμιιλνηο ἐχοπιρίϑτί (ςτίρταπι ἐ-.͵,͵ τεληβα δ] άετς δὰ εἰἰπά αι Ρ(α!.8.,. Εχ οτος ἰηδα- {ρηνηηνγινε ἐονίο, ταπωνὸς τῇ καρδίᾳ. ἰὰ οἴ, παπεινόφρρν,ντ ας. φιίάξ α Ἰοϊα ϊεπεί ερό ἀκ(ςίρυ!!, Νανη φυδὰ Ενλί(αἰι {Ἰπ- τ ΙΧ φαμναυμ, νὰ ἰπίτὰ χυοσας σλρ.17..4. ἔριν ει νίψμε,γ, υἱασι δὲ [λξχουτίνιπι ρει ἔοι [ε ἰλυάοπιὶ ταλιῃ, τεγάνμη τς εἰ νη γϑραθιῖο ἀσο!άγλης. οἷ ορροιίτιν νανν᾽- τ ἴω ῃ αμοάλπι ςχοπιρ δε ἰορίμλιιν, μὴ ἔων σὸ οὐἶδαγῦ ὑψωδη- 
“ “}} ἴω δου καταβήσῃ ἐἢ εν Νιπι νίαιις ἐπ οαἰτμη οχιο Πϑ τὺ 

νίφωε ἐι ἐαξεγπιμη ἀσίος αενἤϊεις [ομίς δέ ἰπτεσργοῖατις εἰς 
Μειωϑίπίογργον, φερε ίννερι γκαταβιζαϑιύσνιΝ αἱ ε[:ε»- 
εἰ. ἰςαίτ σηΠ καταύνσῃ, Γογγο νογθιιαι μεπιάζωο, εἴ, Σ- 

δια ὁ, [εἰϊείοινι ἀνα ιβάξω (χα εἰ σρροπίτων) ἤροὶ ἔσας μὰ 
δίτωιη αἰτο]]ο:ρτοριιὰ ἐ)κςοιάεῖς ξιοίο, δα Αἰξεμάεις αςίο. 

40. 16. ΑἰαηιΝ αἱ, βατιϊοια εἴ χα ἐςίξατιν ΟἸε ἴμν δ 
Ῥατγὶς σου ἢ] οργοτίις δεφιοίςεςς, ΦΔαιεν, ὁ σωτόμ Ῥαῖοῦ 
γοσληδὶ οαἤι, νὰ ὁ Θεύε μον, Ματςὶ 15.3.4. 4ο πιοάφ εἰἰαῖπ 
"λιο νίμγρατυν 4 σιν, Β.10.δὲ ΟΑ].4,6. [ἰς ἰυ!, 27,19» δ 
40.Ἐοττιαίδις λὐεσιτὶ δὲς οἱλ Ηεθι πόσιν Ἰἀϊου μια, μὰ {τσ 
εἴ πε ντυιπεις ράγῖηη ρτὸ πονἰματίμο ἀττομίον μαγμίαι 
ῥτο γοςαηάὶ Ἀφιιστοίο, 5. ὅς Διείςον κτὰ Ἰοφιι οὐίδεια. 

χ΄ 6}. 

φαν(., ἰνοπλο νἱἀε)ϊέος (ἃ 
ψοινοφρρσειύνης ΟΠ} Ἰὶ «χρ  ζατίαποπι, οὐΐ ὀρρουίτας θ]ιατὶ- 
ζω {ρου θίαγροτε εχ ῬΆΜΠρ. 1. δ ἀείποο ρα, 

30 ἀμυογχραφενίας οοπνηγοιζιι, ὲ οἱ ψιοῦ μοὲ (ςι- 
τὶ δ αι (οἰὰ ντὶ τα νταν, οὖν τὸ χρέϑαρ. {Ππ|4|Δυτοιν ἐς 
450 ἐπὶ τμμ{|5 ἀἰ  ογίς Ετα ἤπια ἰὴ Ἰμμς σοι, μεμνίγμσιν ΑὉ 

᾿Βυ]ο9 μη ΒορΔοιηλά!ς [αΠΠ αυδάιμα ἀρρεἸίατον (φιοά ε- 
ρειῦμε ὃς [ογτοχὶ πη λπτοπὶ σα- λοὸ θληι Δ  οτῖς ΤΊ σον πν ]λέλ ΚἸ0 6 ὰ, οᾶρ.1 8. ςτιλιῇ νειὰ εἴϊες, 

ὑτςίοητὶ ἴοςο ηιάγανς ποη ροί]εῖ, 45 αἰ ,επορέμων, Εταΐ, 
δέχειει, ΜΙ Ἰούμις αυοἢ ἃ ὥγαοο, 4 εἰδερε,τιλλον, ἂς ὡς 
εὐμίσψισηὶ βγάμα ἔο σα ν ςχίηποτς ςοπισδεμάα, 

Η͂ ὥψων {Ψο.} νἱέηγονς ἐδῶ τες. θὰ ἐλειπρίατία δάάδμης 
αὐτο Δ ἘΠῚ ἐονν 4 ρα ἐξνρν οτας ἰπιετρεςε δὐάϊι φυτῶι 
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αιιαά τάππιδη υἱδστιγ ἐχριηροπάμπν ἘΠῚ εδίπι ροπογαῖς (ΔὉ- 
Ῥατί πιδαάλτιπι. 4 1.» [δὐαεβογὸν σαζζάτῳ ἴα ψιοάλπι ἐχέ- 

ῬἰΑτὶ Ἰερίτιιν ἐν σα δζασησοάςπι τατῖση (εὐ: φιοι τἀιιο [ἅ- 

, Οἱ δὲ εἶπεν αὐτοῖς; Οὐκ αϑέγνωτε ἡ ἐ- 

ΕΓ, ιϑάηνα, δ. πίῃσᾳ Δα) ὅτε ἐγτείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ 

ἦς μα τ Θ᾿ ᾿ 

: Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τῇ Θεου,] 4 

ἊΣ τοιὶ αὔτους τίς φοοοϑεσεὼς ἔφαγλυ;ουῖ ἐκ] ᾿ 

Ἔ ἐξὸν ἰὼ ἀντ φαγεῖν, ἐσὲ τοῖς μιοατ᾽ ὠυτέ, 

φΙ[Ε5 

Ὡς, 

᾿ Ν νος Ὁ ἣ ἣ: 
: Εἰ μή τοῖς ἱέρευσι μόνο!ς5 ον δὴ. 

Ι : Ἄκοά.λ5.}1. μ ; ὡ "; ΗΠ ἘΣ ! . ΣΥΝ 4 
| μεμδτμό, Ἠ’ οὐκ αὐέγνωτε ὧκ τῶ "Ἐν οτρτοῖς 

«ε ᾽ν ᾿᾽ . ᾿ ͵ μ 

“τὶ κα. σάββασιν οἱ ἱερέιςτὸν τ ἑερῷ τὸ σείβθα- 

τον βεξηλῶσι, καὶ αὐὰγτιοί εἰσι; ᾿ 

Λέγω δὲ ὑμὴν ὅτι τῷ ἱεροῦ μείζων ὄφιν] ὁ 

ὦσε. ἡ τ ἕῳ το 

Εἰ δὲ ἐγνώκοιτε τί ὅδιν, Ελεον ϑύλω, 7}: 

καὶ οὐ ϑυσίαν, ἐκ αὐ κατεδηᾷσευτε τοις 

αὐαμτίοις: τὸ Ἐς τς 

, ο΄ Κύρχος γείρ δξγ) τῶσαξξάφου δὸς] ὃ 

; Γ σῷ αὐἰθρῴπου. Ὁ : ᾿ 

᾿ “Καὶ μταβας ὡκῶϑεν, ἦλθεν εἰς «ἴω 9 

σιμυαγωγὴν αὐτο. Ἦν 

Καὶ ἰδοὺ, αὔϑρῳπος ἰὠτίὼ χέϊρᾳ ἔ.1ο 

ἜΑ ἀν ΧΟ ξηράν καὶ ἐπηφούτησοιν αὐτον, λέγον. ὃ 

πσίως οὖ ἀϊ. φις,Εἰ ἔξεςι τοῖς στίδξασι ϑερᾳπεύθιν: ἵ- 
Ισξλίους ριοχὶ- ͵ ΝΜ : ᾿ 

Ἕ ταὶ υαἰαπαὲ ρα. γῶ πατηγορήστοσιν ὦντϑ. 

ὅπ ΡΣ Οδ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ὅξαι ὁΐξ ἐμ ι 

αἴθροῳπος,ὃς ἕξοι τορόθατον ἕν,» ἐὼν ἐμ- 

πέσῃ τῦτο τοῖς σαξέασιν εἰς βόϑυνον,ἐχὶ 

ἐφ Ὁ 

ΩΓ (.». " (λοτὶ 

(εὶς 

ἽΜαν,α. 

ἵνε.6.6. 

δοῖ 

“ . ποιεῖν, Τ 

τ ρίω χῶρᾷ σου καὶ οἰξότοινε χα) Σπόκατε- 
ἢ εν ἐ ε γιά ᾿ 

“-- φςαδη υγής ὡς ἡλλη. 
ἂ 

͵ αυδά ςοταιη, όπιῃο ἀρροίιεί, τοῖα πορἀσυποδε πιλύξτοης 

ι τς δ δῆγδα πιδα( ἱεΐς οαἴτιιὶ φοιίοογατα : ἤςας σἀϊχιτ ονπὶ- 

᾿ πι9 Πευίτ, κ4.6.Ογαοὶ Ἰπκογρτοῖςβ Ἰῃτογάϊιπι στ ἀπὶ ἐγωπῆθις, 

τὰ ΟΝ ἰοογάμηι φρρνφμῖβοις (παν ἱπεοιρτοτατί, Οὐ άφιι [μἀυιὲ ἀρ- 

᾿φοί[εϊτίος πο ἱμοριὲ γοσδιυι τι ιαἰυίπνις τἀηςῃ Δρρε! τος 

ἀοπὶ νερὸ νίαγραταπι γοτίμοτς. 45εἰ οἱ μὴ. εῦτ ΜΌΝ 

[}» ἰογρῖο ςεὰ, νι έη...4.38. Νάς σαἱ,».16. Νΐρ. δς Ἑχαίπι. 

Ν Ν, [ςατεπεὶα ὅ πος ἰοςο δέ αἰϊοὶ ἰξρε ἀερταιατα, Νιάόταγ 

«ἀυΐοπνδος ἀϊσοπάϊ μοπιφροτίταπι ἃ πιςἀϊο, τοι τα οἰγι (55 

μα ἔοι ὰ ρον (εἰπις Περὶ ῬοΙΤαπτιρίεπα ἰρίτιτ εἴζος ογδιῖο, 

Νεε ἐς αἰνὲφ με, ὅς, ϑὶς εἰς ἀρὰ Τεγοιῖ, Νοίςιο, μἰ 

Τ).εο8 πὶ βμΗε ὑγατο (το. 
δαὐναιέε, σώδδκσι. Μίαΐα εὶς οἱξ πυιπιετὶ οπαϊαρε, αι 

) ἧς βαρεῖα (Δ θατὶα Ἰιος ἰητο Πρίτυτ. 4 δνοίίυνανε, βεζιλοῦ - 

σι. Ῥγορμδαδεῖ νογὸ οἷς ἀἰοίτατ δα σάτυια ἃ δισογι οτίθιι» 

μοι ἰρίοτιπι [δά ἰερὶν (ΔὈραιὶ τείρεδει!, παὐυίφωε εὐ 

αϑαροίρίατιγν νι ἐπὶ νεῖ!ε νἱἀευαησιγ, αὐ ἤθαις Ομ τι ο- 

φειαὰ φιοτίἀϊαις φιοτιιην!8, ποις (μηϊζαι ἡ ἐοπιπι- 

Ε αἱ νομῇ ἴοτυο ἀϊκοταςθαπς, Φ νονέραίν ει ἐ εν ναγτεοι εἰσι. 

νι φυὶ ν᾿ δεἰϊοεῖ ἰπ Πεβοσι οι ρεςςεῦῖ, ἘΠ δατομι οἰεἴπιοάί 

ἀτραπισηαμ. δαζεγάοτο αι πὶ οραν μοίυμν (λιυθατο, 

' τάῖποι υοχοσι ποα νἱοίδητ, [της Βα θατί ἴομς ὁπιο !α ομε- 

' τά ποιι ριο επτς ἤἥπς ἐχςεριίοηε. Ομδὰ {| δαςεγάοιει 
᾿ποιΐανν (υλιο αιϊείξογοος ςπκομαθαι τηρὶὶ οὐει9, 

πταΐτο τηαρὶν ἐρία τοπιρ! δὲ αοσαιὶ Τ)οπιίπι, Ὀεὶ ορη5 [- 

« αἰοης, ΓΑ νλτὶ Τιορς δοπ τοιεδάτατ, Δρραΐει εὐρο ΟΝ ει 

᾿" ᾿ ριοροίιτκι αγρουλιείων δ ἐνείμπι τεμμσζατειϑι πιοτὸ φιλὰς 

Ἴρί δυτέτι ἀἰχίτ εἰωΐνου ἰς- 

εἰαγεῖ ἰρίο, ἃς «αὶ εγδηῖ σὰ ἐο 

ἀοτίτ,ι δι νεἰςὶ ποὴ γαῖ ἱρίι 

᾿ἰσίατ, πεαιε [15 Ὁ] στὰ οὖ 
ετγαμῖ, ᾿ἰοὰ Πσαςεγάοτίθιις5 [0115 

Αὐτ πο ἰερ εὶς Πα Ἰυτῳ,ς, 
ἘΩρθατῖς ϑασοσζάοτου ἴῃ του γίο 

[δῦλτα μα “ ρτοξιμαις, ὡς ἡ τη- 

τὸ τορος τὴς 

τοπαρ οὐ πιαϊούςπι Ἰηῖς εἰς, 
ἢ Οὐδά Πἰ "ποιετὶς αι! (τ, 

ἡΜμοεϊοογάϊαιη νου], ἃ ποι 

Νίδιη Ποιλίηι5 οἱξ ετϊαθ 
Ὀατὶ ΕΠ 5 οι η 115. ᾿ 
Ετ ἀϊφτεζως ΠΠ τς, νοπῖτ ἴῃ 

(γπασοραπι εοτιη. ΄. 
“ΒΕ ερος, αυτάπηι ἐἐ ο οταῖ ηλα 
αὐτὰ αθοι5 ἁγάληι: ὃ Ἰητοῦ- 
τοφάτγαητ οατπλαἰσοητεα, [ἰςέτ- 
ας (αδθατὶς φκορηρεαηι ἰλιαγοῖντ 

Τασσυίατοητς ομτή, | 
Τρίς νετὸ ἀϊχιτ εἶδ, Ος ετῤτ 

εχ νοδὶς αυὴὶ μαροαῖ οἰεηΐ νὴ 

εὔραῖ! 
. ΤΟ ληταπι αὐτῷ Ποῦλο ρτς- 
[ας οὐ} ἴταχιις {ἰσος Δ θατίς 
“Ῥεηεᾷιςετε. 

γέγονας, 8 ῃ Ἐς ' ! ; 

: : , Τόπελθ)ει τῷ αὐϑρωπῷ, ἘΓΧΤΘΙΨΟΝ] 13} γεμάς πιαπαιη τυαπὶ, Ετ γ. οχ- 

εἸτεμάϊο: ὀξαιε γοίείτατα (πα νε 

[αἰτοῖα, 

4 Ῥεοροβεεἴοιγωρϑίσεως Ἡεὐταὶ ἐμ (μοίοτιμη νοοῦϊ, 

ἘΥΑΝΘΕΙΙ͂Ν,. ὁ: 
εἰς ἰμάϊεας Γιψετίοτε ἰσοο οἱς δυιπιοτί ἐπαι Πρ οπ. φυπηνίο 
μοςφοδοτείοις Ἰοζο οςας ατεγρτετατι (Δ ατιβ., οἱ, ηιηι, 

μοφαυμτος ςη Ὁ Ῥματὶ[σὶ ἴα βεμεῖς ἀς αμθαιν [ἀρύατο. 

3 {4 1 ἀὐχὶξ εἶεν ΝοΩ 
ἐν ἐς φυῖᾷ ξινη δα- 

μἱ ψιραμίο εἰωτ τ, τ’ 4 'φυὶά ξεσογ {αι άνησα πὶ 

᾿ ΤῊΣ ΣΆ ΟΡ οΗἤ 60 ἐὐαμεὶ 

Οιιριμοάο ἐμπεγοΐοτις ἀοηλι} 4. } μοπιοιίν ἐννεναμίε ἰω 

ὃ ρᾷπο8 ᾿Ργοροίιετίος ἐ- όπτν Με τ᾽ βάμεε βνο- 
ο[εἰοηῖς «οπεραίίε τ φιορ 

“πομ ἐέευϑάε εἰ αἶδνε, μείμις 

ἐν φῦ εμπεεο εΥΑμΡ, πῇ 
Αίὶε [κορνάοεϊδη. 

1, «{πμ0} ἐερ [ἐπ 1.ε- 
χὼ 4»|4 [αὐδϑαι εν δάκον. 

- } ἄομες ἐμ ξεμιρίο [αὐὐαιν; 
νἱοί αν). ζ9’ {ες οτέρμ 
ΓΝ 

ς Φίοο αητεμι νον ἐνφοὶς, 
μερὶ μίο θναῖον ἘΠ ἰἰς 6 

δὲ «μεθ [εἴτειὶς φοὶᾷ 
ἐ{}., «Λα [εν ςονιίναμι νοίο, 
Φ πον [που ἡβεί μην, ἤμ. 
ψιάμὶ εοηἀενινα[ δεῖς ἐν. 
ποζεμές. 

Φοονιΐης ἐμίνη ἘΣ .. 
ἐδης βυνείμὴρ τρί 4η) [4ὑα- ΄ 
ἐνῖς ᾿ 

9] Εἰ ἡμηπι ἱπές ἐγ ς 

ἰζο αἰτοπὶ νοῦδἱ5, γηθηδαηὶ 

Βοίϊιμι, ποι ςοπάεχηηαί:. 
ἱποι!ραθη!ο5. 

δον: 
το 

. Ἐξ εἶξε», ἰνονῖο Ἰϑάπιιηι 
ραβεης αυἱάφηη  ζ" ἰπΐενο 
γος αἰναρε εμηης ἀϊοπειγδὲ 
ΠΕΩΜΟ ΜΙΝ εὐγάτιϑ, νὲ 
ἀοοβίαγοηε ἐηπι. 

“"ε Δηεγι ΓΜ 
Ουὲς εγὶξ εχ γοὐὶς ὕονιο 
491 ῥαξέάξ ομεηὴ ὝΝΑΝΙν 
{5.1 «οεϊάονίε ὕκε [αὐϑα- 
εἰγὼ ἐπ βνεανι , "0:6 ἴοης 

“χει 

ι 

ἐλ ἱηςιάοεῖς ἰαῦθατο πτίο- 
τομαμάατ εδιῃ ὃς 

Φπαμῖο πιαφῖς πιεῖ ον 

ἐ{8 "νοριο ομεὶ 4αφπείϊ! 

αὐύκεὶς ὑεροίαιετε. 

ἐονάς ΜΙ! 4Η. ἔμ 45, Εἰ 

εχιομάϊε: (ϑ γέβιιωα 
[αμταεὶ ἤομε αἰπου αν - 

ας ἀϊςεῖς οίηιμὶ εἰς 12 Ταΐο αἰε νοι, Εν: 

Νατα {ἀροτ(ἰτοίδ τορτεδεπί βιεγδὰς ἀϊίκίρυι! ἃ ΡΠ χἰ, 
δο ργοίμας ημ| ἐχουατίοης ορορδης. 

δ᾽ Λιαϊογεηῃχμείξων. Ιεταηις νεἴοτᾶ οΧοπιρίγία ὃς ΤΊοο- 
-ἌΆ, 

φϑγ αέχυς φύσις ἰοριμιτ μεῖζον ἑἀ οἵξ πιλίμς φυϊάρίαπιαν- 
δι άϊτιιγ εηιπὶ τι, 
7. Νορχάκ ἀν  αἱρλύόι, Ἀμηαινάνι, ἰά εἷς ἐδύποτε, Εγα[ηι!3, 

Νεάμαημαμι, Ῥαττίοια ὧν ἔλατ νν βηΐτι5" πιοάμι ρτὸ ΠΣ 

1ὸ εἶμο ἀζοίρίατιτπεχυς φιιϊοαυῆπι δάάιι ἐρηϊβολθίοβενς ῃ0- 

εἰπεῖ: δετὶουΐον εἰ (ςχιιεητίς ν οτθ]. 

. 8 δ αὐϑ αὶ ὶ αὖ σαζζμτου ϑεοτγαῖ ᾧ ράττ οι] Ἰη γος 

τογίσως ἐχοιπρατι δι: πςαὰς χρυ πλεταιν ἀνοῖςῦ ἰητοῖργα- 

τοι τάεταγ τἀπιοη ἤμον δ μαθεῖς τηιηϊχηὰ περ βυσάμῃ, 

ἸΖ γιάς Ματ,».18. 
τὸ δια μω Οὐλτιοῖ ἐοάϊος 9 αἀδιτια ἱμθεθαηςάδη! 

1ὶς. Ψοῖας ἐπιστρτοβ νίατιν πσατγααι [Ομ {Ε[ς. 4ιὐώμπιγ 

ἐξεκν  αἱρατιλά νογύινπ, δὲ σε δ δἰ ἀρυά τατος ἣν γῖο 

ἐδ ρονιτατταιοι ἡπηέγλμειγ Ἔτίλμι αἰϊφμαληήο [ματι ἰεὰ ἴα 

10 (ωυἱϊςιοιε ταπιὰτα. Τ τον ἡξονι [᾽ ἰοην ἐ!. ᾿ 

18 ΟἸΜΗΒΙΗΗΙ ἀμ ε0}. πόσῳ ὅν. Ῥαγεϊςαἴλμη φυ ποὰ πιοιπίὶ 

αἰνοὶ [ομετς ἐμ αἰΤυμπρείους αἰψαιπορεὶ ροξιλιν ρτο ἀνλάννς 

Ν᾽ Αρράγοῖ τάπιο οθλθο το οἵϊς δοοὶρίαπάλην τὸς ἰοῦῦ» 
ματι νάταν ἀγραμοπτὶ οοποβιιο. 

25 4 δερεζαςεγε, καλῶς ποιεῖν, κι εἴ, ἰιος ἴούο, δνεργιτεῖν, γῇ τεδὲ 

γοτεὶς Ἀεαίανας: ΘΗ πια!έπιι ἐπ βεπεῖς Πρηι σαὶ ἰοβοῖι ἐς 

ξυτία ϑαδατὶ δα Πππὶ τοξθιτν σριι5, ρτίοτίς νἱ Δ αἰ ζεῖ νεῖ 

οἰειϊοτίς ἀϑυΐϊα,ππρεάίτε. ΩΣ 

1: Ηονενὶ ἐΠ ἰγτῷ αὐϑερόπῳ. Δἰάπιμ ἰνασεῦλαι ἄπο ἐχειῃ 

30 ρἰλτία ἐξηβκμμῆμιν ἔχντ αἰῶ γδῖθεν ἀτε(δέγλιῃ τα εν 

. 

- 

εχ νεμεξ ἐμ [γα οραπη ᾿ 

σ 
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ϑοεπεί. φυοὰ ταπῖςα ὕλτίς, ἐπε Πρέτων ρεαροίιτο ἀττίουο τε 

ἰς 
ἰηἴετὶ εχ ςθγςο Ἐυδηβοϊίο Νλζατςοτγῆ, φιοὰ σοππυ!! ἀϊ- 

εἐχρεείμπιι8, Ηἰετοιγάις ἀπποτᾶς γα δαης ἰοσῦ αι ὰ ἄιταθράις οἵϊο Μακειςὶ αὐϑεντεκόν. δοά ἢος ἠμ{ {184 οἵδ πποπλότὶ, 

Οἱ ὁ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαθον "4 
κατ᾽ ὠντεὶ ὠξελϑύντες, ὅπως αὐτὸν ὥσο-- 
λέσωσιν. πος ᾿ς 

Οὐ ὁ Τησουὶ γνουλ, αὐεχούρησεν ὀκεῖϑεν, 

ῬΙδυὶ νοτὸ ταν “ζορε- 14. Ἀκευδῖεε αμῖονι ρ᾿α- 
της σομἊ τα δάμογ 15 σι} 11}, 
᾽ν στη Ροΐάσζοῃτ, 

Ιοία5. δυτεσι ααστα ἔοςποί- 

ἐ φάμετβνε ἐεθὶ», ἡνοπιοίίο 
ρενάεγεμε μι, τὸ 

π, Τοίμε φρβεῃ [τἰαε το- 

Ουρέοηυ δὲ 
, γέ(κἱ «ὐμβέλρηι [αεῤεϑαηε 410 τείρεδυ 

σράδηάυην ἰη- 
ἀοιπίτο ἡπρὶως 
τὰπ ἕωτοτι. 

᾿ν , , ΤΠ (ερεςείοις “πος (τασυτᾶαιις} ερές ὑκέσ,, τ βιφννιὶ ἡ 
καὶ ἠκολρύϑησειν πὶ ὄχλοι πολλοὶ ̓  κ) οἴεται ταῦθα τπι]τὰ ταν Δ ΕΠ ΤΣ 
ἐθεράπευσεν αὐτοις πάντας. πε ςοΚ ΟἸημο5. ΠΈΡΙ δησηι 

Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν, τε Ἐτ᾿ ἱιτεγινίπατις εἴξ οἷο με} 16] κε ρραρερίε εἰν πε πιά: 
ἀὐπνπομισωδῆὶ ' (ς πυδαϊ λίην ἰδοστζητ, ἰκίρηεν ἐμῆ [πιενενε, 

Ὅπως πληροθβῇ τὸ ῥιϑὲν δ) Η᾽ σαί] )7) τὰ ἐμεῦ Εὔαν, Ἰόβα ἢ ΤΠ πμήμν Ὑπ 
τα υρρφύτου, λέλοντος, .] [ἀϊςομτεπη, ΠΡ ΛΝ) Ἰδιμίνιανναεενεενο, 

ΤΙ δοὺ ὁ σαὶς μρυ;ὃν ἡρότισα" ὁ ἀγωπη-Ἰ 18 πρσια, 138 Ἔετο ΡΜΕΥ ΜΙΝ ς ην ἐ- 
ἰορ ναοί] ΠΥ ΟΧΩΣ 

ΠΕσος ἔσται 1} μηρμ 9 αιιεμι 
εἶτ ἀφ όξι5 }ς ἣν ἰῃ 40 
σα είς τ δίπλα πλοὰ : ροπαπὶ} 

.Ἰϑρισϊτῦ ἠγοιπι ρος οὔνἃς “ἴὰ- 
κι, γνς,} {6Ἰοίαπι Οοπτιδιις τεπειπτίαθίτ. 

Οὐκ ὀφίσει, γασά, οὐδὲ ὡ-} τοὶ Νίοι Πἰτὶραδίτρηεαις οἰαπν- 

δήθ, τίς ον ταῖς πλατει 

Καάλαμον σιωτεξιμμϑῥον ὃι, κατεά-Ἶ 10 
ἕξοι, χοὶ λῖνον τυφομῦγον οὐ σξίσεν ἕως 

αὐ ἐμβάλῃ εἰς νῖκος τίω κράσιν' 

͵ 

τμεα: βομὰ δ᾽ μίγἑλην ππεῷ 
βρεν νι, τ᾽ ἐμά βείηηι 
Ι ὭοΝ παπείαυε. 

19] ἐΝ ΜΝ Ὸη ἐσπιεάεε, πεηνα 

. σιντοῖς ἔθνεσιν ε 

ἐλ μεῖς ἐπ΄ γε είς “οίηἢ 
ΤΕ 

ΜΙ “μααιζ, 

1:1 Ρ]ατεῖς νοςοὴὴ οἴτι5. 

Αταμάϊηοίη ᾿υλαταμη του 20 
σοπέτίηροτ, ὅς Ἰπηατη [πη σι Δη5 6 πο εὐ ἐᾷ σεντσ' ἀιωπε 
1101} εχ ριον αςάϊη Ρίο- ᾿βοπίςαης ὑδὰ ἐχμησιει 
τυϊοσὶς αὐ νἱέτοτίλαι ἐπάϊοίιιπν: “ΟῚ ἄθρει εὐ εἶδε κά νἱς τον 

Λ ᾽ ,, "5" 3 ᾿ ᾽ “ . . Ρ ἐμά 

Καὶ ον τῶ ονόματι ἀντ ἔϑγνη ἐλ ἡ τ ἰῃ εἶιις πομιὶπέ ΟΘεηῖος ἀρθον ΤΣ ς 
“ . δ σου;τς "(6 

“πουόσι. ΄ Ϊ {ροσαθ. ιχἴ. [: [ρεναϑιρες ᾿ 
Ἴ ὑΤαμς “οἰδίατιβ οἵξ εἰ ἀα:πιο-] 11 

.. Βἰάσιις οαςι!5. ὃς πλατα5: ἃς (ἃ- 
πλυλῖ 1» ἀάσο ντ αὶ ᾿ : 2 “81 ςο 5} ἰ δνριρέμα γε ἰοήμενερην Φ’Ὶ ἃς ἸΏστι 5. βεόγαί, ὅς Ἰοαιιότοταν Πίστει, 
ὅς “νίάογετ, ' 

Τότε φοροσηνέχ ϑη ὠντῦ δαμμονιζό. 1 νϑγ ΘΠ εξ 
ἐϑμος, τυφλὺς χαὶ κωφός. χαὶ ἐϑιραστσῦ- 
σέν αὐτὸν, ὥςτε τὸν τυφλὸν χα) κωφὸν καὶ} 
᾿λαλὲν καὶ βλέπειν. | | 

14. Οερεγηη, ἔλαζιν, Ν᾽ αἰράτα, Ερζονιε, Τρ ϊηιι οτίαπ| ἴῃ . Π|6.αἀιιετίις Ματς,3.ςοὐτιλίαπι νοτιῖτ,δς φυλήν τἰάςο 
Ἧι βηρννρδε ἐποίησαν. ὰ νὰ ἅτις ἡΠιπι ἱμάϊκογυατ: ἴσας βάειη ἱτὰ ναῖς Προ αι, Βειβημ: ας ΜΡ : 4 κὴ ἡμὰς 

ἴσαις Οτα οὶ ὀμβλησιαν ποιεῖν, ᾿δ1ς στη Μ τοὶ 3.6, συμζουύλον ΓΓΓΑΠῚ ; : Ἐπ ον τ ᾿ : Ἶ 
ἜἘ ΠΕΣ, Ἴ ΤΟΙ 3.6 συμ “4 ρτορτία εἰϊ ναγοὶ συντοτν ον Πρη!οατὶ 
ὁποίοιω. Φ,ν, ὅπως. οἱ ἡμοιποίο, Ν οὐ πῶς, Ἰπάςβιιὸ ἀοςς, εἰσ δοοιρί ργο φυλλτλαι ἱπάϊοας ἀβμασὶ πάχει κὶ τὸν 
ἐσορτιη) οἷς Ῥομοτ νειις 3), σκοτεῖτο ὁ πὼς τοιὰ λόγους ἐρρῦσι. ᾿ 4αξης, βατα αυὶ ἢςτὶ ρονείενι οὐ ἰδπὶ σοι] ; ᾿ κ : Ἐ ον τος τ τηἰπαταπι εἰ ες α΄ “ηεεγπηβλξης ἐ[ γέ ποτίμασεν ὰ εἰτρλάἀάιτῖς αὐ αἷς γοζυΐτ, Ὁ [το ρ ) τορι Οτγαιιπιδειοὶ Ἡορταὶ οχ Δα τα μο Ν νὰ 
ῥα ΠΝ Ζπονεβανῖε, ιὰς (αρτὰ 8.26. ἀϊβετοπείληι οἵϊε. οἰϊεπάιϊτηι ἕπτος ὙΧῚ δ Ἴδ ΓΚ ρζ αι ὃς 
ογοητ, Πρ εγηλ παν βρη θε [πτεγς:. δείδυ..»] φιὸά Πα : ' ͵ , 5 . πτλὶς “71 φιοά ἢ ἃ ποι ἀςοίλγος ροηῖτα οοητὸ Ἂ 
Σ ϑέγμη ἢ περᾷ πῶς μου. ΝΟ ΠΙΪ ἈΠ σοπιιογτιητ: τὸ αὐϊπιιογο, ὁ ἰῤονι οτος ἴϑ εἶν εἰν ἐμμμί μη, ἐξρϑὲ Ὁ ̓Ἀβὲ ' 
᾿ δ πρηνο νὰ τού τειν εἰμὴ ων ἤτ ΠΝ ὁ πάϊς γος. πε ρο[ιο ρτὸ ἐο αιοάεχ οὰ πιάτεῦία οομβοίιιπι οἴζ,νγι ΜῊΝ αι, ἈΠ} δὲ ριιεγιῃ δὲ ΒΓ πμῺ ἰμτσγρύστάιι. λῆνα ἀϊσιμηταν τοτία οχ Πηςὶς [ὁ ἱ ἰωὶ τ (ἢ οἱξ ἀπ ς “4 τοητθι}5. Ποῖ . 
τυγιδῖς απ οἶτας Ογργιαμεν προ] ἀὐποτίαν πάσος, νἙ- 4 ἐόμ δα ἰ Υ ἢ ΑΥ ΒΑ, μὲ ᾿Ογρειανιὰ : ν᾽ Ὲ.- Ῥυοεμἑεν εγοκ ζάλῃ, (ντ ηξγὰ γογἤ οι] ο 3 ςυρτο ἐμή ' 
ταίτλιβ οὈίεγιαιίς, 5ο ἃ Ογρυίαημην σοπίτας ἰνιης ἰσσυτῃ ἐτᾶ φύρῃ) ἰά Ἦι δ νβρὺν δ ὅς ἔσταϊ, (τἀ ον ἔνι ἘΡΝ Ως φ ΕῚ “- 

εἰταῖε ντ ἀ6. νοτοὶς ἡρίιων ὕγορίνοις πὸ Πιοτίς (οἱ ιοίτιιβ:αιοά 2. ἄτα νἱἀα ἥ Ν : : ᾿ 20 ἴτὰ νἱἀαϊίοςς οὈΠςπτε δ. ἐπ ἀϊ οἱ ἢ 
εἴίληι Βυιληρο πες ρίοταηαας ἔμοίμητα {ποις νε οχ ἰρὲϊ ἘΡΕσ Τα Ὁ ἡκΉσν ν εἰαϑλν τω ἰ οὐυ τορτίαπι, 4ια (δ νογὰ δὲ τςὶρί νἱ Ὁχοὶ 
ἀρράγοῖ, (οττὸ ἀρὰ οτος ἼΡ ΓΜ μοι) [οιροῦ ργὸ ἔεν- Τβερβαοῖια θεῖθεν: ἐδ το ννλ Λε ἢ τι τς μὰ Ἀὸ 
εἴδδρα Ὁ (φιοά (σιαιῃ) Ρτὸ ἢ Ῥοπίτιτ, αιγληιεὶς αἰϊά ρέτ,ποπ ἰδμ οἰειη οἷς δὲ διμηη!ς, ὑοὰ (σονται ἐμάεχ ἃ ἽΝ 
ες τπι8, 40 οτίαπι οχ πιας ἢΠ}) νοζασαλιτι μλς-. ἰοίδαις ρίσπιιιΝ αἱμάτα ὃς Ἐγαῆπιις δά γὲκθιπι, Ση εκ Ης 
Δ Πα  ὈΒΗ σ οοπαεαίγο, Ναπιίηαυίτ, ποπ ἀείμοτγιητ ἀριμὶ φῇ ὈΓςΟ ρΓῸ δἰρ νὔμσρ : ΛΌΝΟΓ διώηεν ΠΝ δι 

ἀμον αὶ τὴν ἸρΕθΝίμαι πεπετεπεν τ δοῖεν τὸν Ὀεὶ, “ 5εἀ4 (νελμεὲ ἀἰχὶ) Εὐλῃρο!α ἀλοκων ξαρας μη 
Οταμ) ἸγΓγΟἰζοιι5, Αἴααὶ ὅτ ἰφαυστιγ ῥίς ὕΔιὶ Σ ἴω ἰη οὶ ΤΙΝ 

πλάι ν ἀνίει, Επίαπι Ῥεὶ ίε ττίηα ἀ0|Π ἡοίιία ἴῃ ἐν εὐ σι του νὸ τ νύ τον να οβολῳ δ πο τὸ ἱ : πὶ Ὡς : να, ἀμλ8 αἴτοῦξ μιὰς ἰοσὶ Οὐχοας τὐτογρχοιατὶ 
δράρεοραι Νοαις νοτὸ [ἐπὶ ἠσπαίηε ΔΟ]οΥγοὶς [κἀτίπ9 ἠσυτγα οιμη ας σοηίρηκτ ἐπ γοτῦ. Ὶ ἐύδν, ἐλαντα 
᾿ Ἀξογρτεϑ, Βα οτος π ἀ}15 οἰ !ἀοπὶ Ρτορβεῖς ἰοοί 9 ΟΒγ 930. 21 ΣῚ ἐν θέν ποιρεῖριε, τὸ ὃν ταᾷᾷ ὀνόμριτι ἀυτῷ, Ο 
“ὥς νοζατατ, Εἰ δος αιιοαιις νἱάετις αὰ ἐπνπςσἴλπι ἐρἢιι9 ς ἴω 

δ εῇ ος 

ὑδοπίκτατοιῃ πιλρήσρετε ἔπη πεῖς: Ὠκαίψας ποι ρατίτος Ηε- 
ἰοζο ρᾶγ8 αἰτονὰ ἰμιν γογί οι} τα νι ἰερίταν ἰὼ Ηςθιεὶς. ἢ- εἶτα Ῥ εἰς φιδά μαι οἢ ἴσε ποπ (οἰςαις ἢ 9 ἰῃΠίἴον 

. δταα ᾿ἰπραῖς τατον νς ΠΠ απ νρχταιπιβ, ρον, θήσω, γῷ ἔπις ΟΜ δὲ Ηἴξι οηγήνιναὴ ἡ ππομρ αν ἐγ Νδ ἢ Μινίμνι: αὐ Ἡοῦτςὰ ριγαί νο ἤξτιρῇς ος}} ἰ ' ἂρίιγαξ! νι: οὐμ]!9 (ρεξγυηάλριο- οὐρα, αὶ, ργόρτετεα χαμὸ μοίποι κρόονν ὃ ἱμρατὶ 
ΤΟΝ Πρ ἀρ ὁ σὰν ἀξθμεν ΠῚ ΠΗ ἱπῖγὰ 31 Πζμ]ιιπὶ Μιλιανμείοισια ράττοιη τγθτὰ ϑρ εν οὐθτῦν ὙΠ 

4 ἀΠΕΪ 5. ΓΙ Ὀλρο πιὸ Δἀιπ γαῖ. ὥο- φοταίς ἱπῖςτ (τ εοηάιμπ ἱ 4) ἰ᾿ ὯΝ 
Τνπὐὰ 4 μι εἰρη (ὐεμείνης αμην! αδὶ ἱ ᾿ ἐπε δε αν πμν ἰὐναρι εὐγλνόλθνι 

: ἩΝΠἰαδὴιν κρίσιν τοῖς ἔϑωσιν ἀ- αμοά αιὰπι ἔκρο ΠΠ γα 5. νάι ἱ ἱ . ΜΗ , Ι , ᾿ γοθυσγο, πούητ ὦ ἱ πεν ἘΠ ἴσης ἐπ ἀπετι (λτανῃ ἐπεο Πρ. νεϊετε τῆ παβυι ρει οἰμπ εκ εαῇ» ἜΡΆΡΩΙ μι 

ἃ τ ἴο νοι το] μίο στὰς ἰητεῦ Οεηεο ρος ἱπάς ρτο, Εξία εἴμ ποίαις Οοπῖςε ἰρετάθυα ες ἴῃ ᾿ ᾿ ἀράν » τ δ᾽ ᾿ ἐρυϊμαηα, εἰεξεα [ρουδιείοηινιν, υοά νυΐοιπιμις ἔτ, "δ᾽ 40 Ηςθταο, Εἰ Ἰοροιη οἰμν ἰαμις ςαρσέϊασυμε, νὰν μβ μοι : ΚΈΈΠΑΙΣ ταν Ἰλοιηίπιι5 δέ ἐμ ίοατο, ἀ εἶ τοῦ ρεαοο, ἠρπτο οοτοπελλ, ῃ οὐοτατὶν ᾿ τ πες ᾿ ᾿ ᾿ Οἰδκεν εβ γπφρσηνέχϑη. Πταῤίπν,, «ἐἠνέδ ει, Δ 
μ" " ὧν ζυρ ἀἰψάρα ιγτναν ν ρμκρηαιο ΛΕμοὶά, φν4[- σρῳσήχθη. Ἰάς Μ.7γ.4. 4 αὶ ἔσο ὅν ἴροω ἐπι κε 
ἀν πρῶ ἐδ Η ' ἀμοδνε οἰαίίενη ()υλΑ  Ἄτιιτιν δτξμν ΠιΑτιπῖ 5 ἀνφλὸν ᾧ μωφεγον ςτὴς ἡπροαφφθο ἰιςς ἠου ἰερίτ, Φ} δεέόγοι ΕΥΕ 

4 τΏΔΟ,ΪΟ (ποις ἀιοίπειε γοέ, ΤαιτωΠΠἰλήμη 45 σεν. ἤος ἐμέναν νοήση φιοδιποφὸ Λίριεετε πιρἀὸ (δία 

“ 

ταδίτ » ποαὰς ἀϑάϊστ αα "Πα λτη Σ μτῆμε αμάϊει α΄ 

νωνε᾽. εονηρίμονι! ΤΣ 

͵ 

κ΄ ϑυν ου31ὲ 
1 ἅμ απ 140 

, ἰαηριοννέμδῃ ἰαερσ, οοομς Μανιξς ει δίπια 
Φ' 'τπηδ33 : (ὐ", εμνανε Γιϊλαν νοτιςλθν 

πρίοσαπλ ον» 
ἀ1Π}}}9 οἵκ οὔ- 
ποχί αἱ εα πὶ 

Ἰν»- ἐσ πῆδοι τῇ 
τατος αὐ οι(. 

᾿ 

| 



Ὀλφ. Χο ἘΝΑΝΘΕΠΙΝΜ 
τε πος Ἰατογρτειλιί, ἰρώπι υἱὰεοδὶ βλουϊτάταπι ἀροῖλεαι, αποὐ ἀϊ[ογίπιςη Δυδυίπιιο(αΐϑ ἰοςῖς οἰρίειμαγο, 

ΦΕΟΥΝΌΝΜ ΜΑΤΤΉΛΕΥΜ Ο ἐὶ 

: δ μὴ ὡν ματ' ἐμου,κατ' ἐμοῦ ὅν" χρὶ Ἵ Ο
μ κὰν εἴς “πιεοιπῖ, δάμοτ- 730 

0.2. »οὦ ͵ 
: ᾿ Ε Α 

ὁμὲσιωωάγων μήτ ἐμρυ,σκορπήζει . δὴν τ νΙ ἀῤῥὺν ποῃ Ὁθηβζα. 
» ͵ .:ν -» : 

: 

διὰ φτῦτο λέγω ὑμήν, Πασω αἀμαρ-] δ ἰβατρ 

πὲ πο {Ἐ μιεονηι, 
«οὙ4 πὶ ἐ[ : Ὁ ημὲ 
πὸ, φομγτεραξ ΩΝ Ὅδθια 

Εἰ βιηβε τε υπιπες τμς- ᾿ ,ν' τ οοιξυρυϊττοτῖα ταῖδα, 41-} 13 
.- Καὶ ὀξίςτιντο πάντες οἱ ὄχ λοι»κῃ ἔλε- 3}... Ἷ ΐ μα, ὧ' ἀϊοείαηεν Νῃρι 

σρν» Μήτι ὅτός ἔριν ὁ εὸς Δαβισ
ῖ; «εἰάταιις, “Νόπεο ἡξς εἰξ ἢ- 

᾽ ΝΗ 

(ρβοιά 
᾿ Ἔ ΠΩΣ : ἴῃ 85. ΠΔπέϊωπινι 

πέσης «ας “ἐἀ "ῖς 4Ἀ Γἰρ Φαμὶ ( ι , ᾽ ͵ " ΠΡτορτοσεα ἀΐςο νοΡἷ3, αυοά- 31} δλάεο ἀΐοο γοδῖε, Ὅνιβε Μάγοι, 

ἊΣ μὲ ἜΡΩΣ ᾿ Ἵ Π [ μ ΠῚ Ὁ βλμούνκε θὐθϑο ἀρ έβ . 15 Ῥοσςατᾶ ὃς “ῬΙλρβόπνα τε- βετοαῖηηι τ ΩΣ τερηαθι 

: ΩΝ ψ τσὶ νοσον απ ηὶεῦ λα - κ4} Ριανὶ(εὶ αμοπν αμ.- 9 " ἡ σὲ τοῦ Ὁ τὸς θλᾷ- ἶ Βοιιϊηίδας :]αίρμε- [γρπέβρερων δοηνίπίδεσιδ ρὲ ἸυΛρΑδολοισὶ 

δι. 9..4. “καὶ ὁ ούσενις δίπον, 54} .. ἡ. ἷ ' : : δι» αὐνοφῴποις “μ᾿ ἦν αὐἰτίεῖας Ποπλιηιθας :Ὁ]ΔΙρηθ πὸ, 

ἠπβυλὴ Φ' δ εἰν τ ρ Ἡ ΑΝ Πέν. ἡ μ ἀπξηι, ἀϊςοθδηῖ, Ἐφ ποσὶ ο1-} 4 ἤει, ἀκ χενμηι, Ηἰς νῷ 

Δ ης,κ..17. Ουτος ὃκ ΟἹ Ὰ οι τῷ αἱμρνιῶ μ 

γἱῤμς αρβεθι δια ρϑεπια 

εὐἰεία ἰκηνοῖοε Πα Βε." ΟῚ; ΤΈΠΉΕΕΕΙΝ, 

εἰ νεϑηὺ Ρτϊρεῖβε ἐκῃηφ-. 
ΜΠ ΟΥΗΤΙ, 

71εμ,4. ἀμίερι, {πἰεης το. 
“ὐπείομες ΦΟΥΜΡΗΙ 9 ἀϊκε 

εἴς γ Οηπε γες μη ἐμὲ. 
[μῶὶ οὐὐμγα [ἐν ἀε[οίαὐὶ- 

ΠΡ τῆν : εἷς ἀςπιοπΐδ μἢῇ ρον Βοεϊσυ- 

τα τοκηα ὕπιι! Το δελξζιξελ ἀῤχόντι δῶ δαιμονίων. | ἴσπι ρτποίρβεπι ἀπτμοηίον 1. 

[᾿᾽ φΟΠΙΜΚΘΓΕ ΒΟΒ. τὰ ΠΡ ΡΒ ͵ .Ξ Τείυις διιϊοια » αυΐ  οἰγοῖ σο- 
φομαηι. Εἰδὼς ἃ ὁ Ἰησοῦς τὰς ὠϑυμήσεις αὖ ΕΘΠΟ ᾿ Ν τοἰς, Ο.- ὰ 

κὸν ,νοῖς, Πᾶσα [ασιλοία μέρι- οἰτατίομοϑ ςοταηη,αἶχίτ οἷς, 

ἘΝ ΕΙΤῊ ἀντοςν ΔΣ Ὁ τληετορηῦ ᾿ΔΠάσης δἀπογίιϑ 

ϑεῦῖσει καϑ' ἑαυτῆς νἐρημϑυται. Χο πᾶσα Ἰ(ος " ναϊζατι: ἃς Ομλμΐα. νη] 

σφημία ᾿οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς αὐδθο9,.} Ἰταίᾷ νετὸ ἴω δρίηταπι ποι σα τ] 
πνις ! ; εἰξέοταγ ποι θι15. ᾿ 

Καὶ ὃς αἱ εἴπη λόγον ΚῸ τῷ εοῦ, τῇ αὐ. μὶ Ἐπ φυιααϊς “Ιοφαύτας βιοτῖτ! 
᾿ μα υτεΝ, ΟΥ̓ κά 6" ἂν αἀυοτίις ΕΠτά Βουλλη15. τοιηῖ- 

ϑιρῴπου, αφεϑησέται ἀυτῷ ὃς οἱ, αὖ εἰστῃ 
ΑΕΗ, ἘΡΟΑ Ο ΘΡΟΒΙ, ἡρερὰ ΠΑ νι αιτξ (ιοτιτ]ο- 

κῇ τῷ Πινόύματος τὸ ἀγιον,ουκ ἀφεθησε-, ἀιαιτιις ἀαμογίι δρίγίταπι ίλη - 

Σὲ 4ηίομπαης εἰ χενὶρ 
νεγδηηι «ΟἸἨΗΥΑ ΕΠ ΐΗΡ 
βονιΐμῖε., ΤΕ ΓΟΙΗΥ εἰς 
4μὲ Ἄμεοσε ἀἠχενῖδ οομ5 

, Ἀ ᾿ ᾽ ν" . 

«ἔνδιρον σοι 9ν, 1 τὸν καρπὸν αὐτοῦ σω--Ἶ ἰεἶτε εροσγοπι ραΐτοτη ν᾿ ἃς ἔσασ] ' 
᾿ Ν ϑᾳ. ἃ ᾿ Φὔ ; δον τ ρον, 

“αοόν. ὧς γὸ τὸ καρπου τὸ δίνδιρον γνω-Ἰ. ὅλα εἶπ ρυζγοιη. πᾶπὶ ὁ τὰ 

ἐλ δεν ὅλα ατοτ ςὀφηοίοίταϊ, 
ΤΟ οῖνον “2ἅΨΠ΄κ“Δ42ῃΠΙΡ κα ν᾽ 1 Ῥτορεηίες. νἹρέγαγισα, ᾳαο-}"ν 
Τοωνήμρτα ἐχιδγων, πῶς δυναῦς ὦ. χὰ 

ΜΉ} αΝῈ {οί το ἀγϑονενι 
οἸαί αν γ (9 ξγυξβεηι εἰες 

»ιαΐπη, βιάση ἐα ἔῃ 
ἐξα αὐῦον ἀσπο(οίτητ. ᾿ : 

τοζεηλες ὙἹΡΕΥΑΡΗΗΙγ Ἡγροξειις τὰς. ὑ 

τορι εἰμ) 

β 

ἀνταῖ ὑτεὸ , τῷ αἰῶνι οὔπε ἐν ὶ - Ἐ ον ἢ δῆς 1,4 δρίνεεηι [αμξξονι, " ᾿ 

β 
: : ἰς εἰμὶ ἱ τουτῷ ὃ ἐϊά, εὖ του τγοῖοῦ ΟἹ ποαι 1π} Νῇ Ἰδ 

“-- ἃ ἢ -» ; ΠΑ͂Σ ἊΣ δον: ΠΝ: (Ὁ ογηπῖς οἐμήία γαεὶ ται ουτεον : γ}} " : 4 50)» ὙΕΠΉΠΕΙΗΤ εἰ ΠΕ 796 , 

᾿ ] πόλις ἡ οἰκία μιοιῶψσα καὶ ἑαυ») Σ ΠΗ ΩΣ ἀὐδατι; ἰοναμα ἀμ ξοιμτα εν" τῷ μέλλοντι. : μος (θευϊο, 'ποαας ἰπ τατο, . ἐν ἴνε ἤεάίο, ἠῆας ἐπ 

᾿ δ φοΟΠἩΟΎΤΑΙ. ΜΠ ριατῃο ᾿ ΤῊΣ ΡΎΌΑΤΕ, ΡΝ Νὰ ΟΒο ; ῬΜΗΤῸ, το. 

β ὔ τ , τ γονὰς τὸ Σ ὠκδάλ ἢ; ἐπ {ἰ δαζαμλς ϑάϊαηατη εἶτ 6 ὴ ἔξ [Ὶ ϑαϊανας δαικνῖ τ ἈΠΥΟΝ τὸ δίνδ δὴ καλὸν 9. Αὐτ [αςίτς αὐδόζειῃ δοπδπι»Ἶ 25] «με ιοίρε αγνονρη ὕὸ ᾿ 

- ᾿ ᾿ Καὶ εἰ ὁ σατοινὰς τὸν σουταῦαῦ ὠκθάλ- "ἡ οἷ» δάαετίι5 [εἰρίυ πὶ Πάει [εὐΐοε, «αἰμενβες [ε ἀϊωίζως “τὸν καρῆον ἀυτ χκαλον᾽ ἡ ποιήσεοιτε Τὸν) 1 ὃς (τὐίλιιτ εἰς δοπιπνδιῖ (.- πάη) Ὁ» βεξξηνι εἰμ δος 

» 4“: ᾿- ! ΤΡΆΣΝς 
Σ Ὶ ᾿ : Ἶ 

λά ἐφ ἑαυτὸν ἐμοαολάϑη" πὼς οὐων φυϑνσὲ-} Ἰημοχοοάο εγρο εἰ τ τορηπηι 4}: φμοπιοίο ἐγφο βαδὶν 

᾿ 

᾿ 

: 

| παι κἡὶ βασιλεία ὠντές ᾿ εἰμι) 
Ετ,ῖ ἐρο ρεῦ Βεςϊζεδι] οι ο- " Εὲγ ἢ “γχοὶη Βεεῖγε. 

᾿ἰςῖο ἀξιπομαν, ΑΠΠ νεϊϊσι ρος ων εἰκοἰο ἀανιονο, βια Καὶ οἱ ὀγὼ ὧν Βεελζεβοὺλ ὠκξάλλω͵ 17 

τὰ δαιμόνια» αἱ υἱοὶ ὑμδ ὦν νι ὠκβαλ- 
᾿ ἕ : - ."  .134 ἴἰο νοι εὶς ϑοηαίο. ἀξ (εἰρίον ἰμ 

ΗΝ ΝΑ στρ ᾿ ἐμ! τά. , τλοίο Ῥοίπει5 Ὀοπα ἰοααυ! αι |Ψονιοίο βοίεῖιι ὕομα ἐδ: αβὶ : 
ποῆλ οση) ργορτοτολ΄ χρίι γεβτε ἐρ χη εὖ εἴμ ' ΡΝ . , δι, ὦ τῷ με δὴ ῬΟΙΩΙ νἸ0481»4 : : νος τοῆίπιοηιο ρά9 

λχῦτο αὐτοὶ ὑμδ ἔσονηαι κοιται.}" ἀν [εἰ] “ἶ Ἰδών (9 ΜΠ ἐμάς νεβνὶ δ ὶ λαλθὲν πονηροὶ ὄντες ; κ᾿ γὺ τῷ πα (τὶς ἐπαρσοδιῦ ἡπαπι᾿ εχ ἐχάιη-] [Τρ τρο ΠΡ ΉΜΝΙΟ εν ον 

' λουσι; δζᾳ τᾶτο αὐτοίυ αι κΘ τα 9}. Ἰεζαμπτνοίετι αϊσοΣ. : ΝΕ οὖ ; αὐρρίαμεα, εἰῖτι οο 

ριοσδύματος τῆς καροϊίας τὸ σόμα .} τάλητία σοχάϊς ὁς ὀαυίτιιτ, 
, ΣΝ Ἢ ων ᾿ Ν Ἵ 1ΓῚ δ τὰ ᾿ ἢ δὴν Ϊ '» 

Εἰ ὃ ἐγὼ σνεύματι Θεον ὠιβαλ- ,χ8 51 ἀιιῖο ΡΟΣΊΡΙ {1 Ὡς δὲ σμΓεηὶ ἐξὺ 1. δ βίτὴ- ὁ «- σὲς αὔἴϑιρφοπος ὀκτε ἃ 5} 

γάϊφ ἐμε.6.45. 

95 ἰοψ ΓΗ, τ, 

εγὸ οἰϊςίο ἀασιαομιὰ» ᾿πΟΡΟΪ {τ εὶ σεῖο ἀαμιονεν., ἐν Ἵ ἡ τι ὦ 
Βοπιις βοπιο ἐ δοπο τιοίψα- κςἾ δόμως βοιησ ἤε ϑοπο ᾿ 

χω τὸ δαιμόνια; ἄρᾳ ἐφϑασενεφ ὑμῶς 
. 

᾿ 

; 
οἷν ᾿ , . 1. ἢ . ᾿ ᾿ τὰν τ αἱ 

Φ ηζοισσῖοης γος αὰ νὸς το-} [ΠΥ βέγηοη ἔμινος ταν ϑησαυόφυ τῆς Ἂ δίας ὠιβαλλει ταα- δὰ οοτάϊϑ ᾿ εὐ εν τς : ὅζ πιὰ- ἀώμΝ θην ἢ μῇ Ἢ ᾿ 

Ὁ ΒΕ ΦΑΘΑΠΕΙΘΘΌΡ: Ἰδπυμιθεὶ, ἢ | ̓ » ἡὰ ὲ ᾿ γαϑά" καὶ ὁ πονηρθς αὔϑοϑοπος ὧν τῷ πτο- ΠΥ ΠΟΤΠς ΕΣ πλαῖο τῇοίαλιχο υς ἰνμαο ἐρείλυνο ῥγοβέτε 

ΛΜ , ",» “ΟΝ ἽΝααι αιιοπιοάο ροτοίε “4}1- 1.9] 54“. ἡμοριαίο ροιεβ ἱρ ατ λα ]α, ἱ 

Ηἰ πὼς δύναται τις ρισελϑεῖν εἰς τὴν 19 παν αν, Ἀν : ᾿ εν 
νιαία.. 

φ ἣ . ἢ αν [Μὲ ͵ ἘΞ 

«αὶδ ἱπρστοάὶ ἀοπιατ “να κα {φρίξημαηι ἵμεγανε δ ἀρ 
"“ Ε Ν λ  ν ᾿ " ις , οἷν 

οἱ χίαν ἐῤὲ ἰσ χυέξϑυ»ο τὰ σκαόῦη ὠμτε δζαρ- ἡ Ἰ μομενν, ὃς “ναί οἷυς αἰτίροτο,ηἰτ ΠἸΝΊ Δαν ΚΣ 

“πασα» ἐωὴ μή φόφτον δεσ' ἢ ἩΝΊ χύθῳον. {(ι ρυϊπιὸ νἸηχοῦῖζ να πάρη 1}1ὺ, μενὴ ζυτέθη), ἐν τις 4ο- 

Ὁ τὸτε τίω οἰκίαν ἀυτέ διαρπασά; δι τας ἀοπιιηὶ {ΠΠις ἀιγί ρίοτ.! ὑμὴν έν ἀεήρίωι 

- “2... ]- ἥ 
νηροῦ ϑησαυροῦ ὀκδαάλλει" πονηρᾷ. 

; 
΄ 

“4 

Ἰοτῶ, ἤει ἃ ἄϊε ἐπιάιοι! Πιρτεπιὶ, ες δ νιγοαις, ἀϊμογ (ὰ τα. 
μλξ τλίϊσῃς ἱπομολτωτ 5ς ἀ δίς αἰττοτ δ ιἋξ ππιρ!εῖτις πμηῦ 
ποάᾷ ἐχρεάϊες (λεῖὶς εἴτ Νοτυπι ςπὶπὶ οἢ εχ Ἡςθταὶς νῇτα: ! 

ἴῆτον νεγαπι ὅς ΑἸαπι τε! ρίοπειι, ἀατὶ ρος πιοάϊιπι, 4 τἰ (οἰπὶλ μοιώσοι μιαἰπποάϊ ἡσρατίοπεβ ἐπ σοήτγαγία παχιὰ 

ἄς το ρορυλαπι ετίασι αἀιποημῖτ Εἰ ἐλ51. Ἀ ςρ. 18.2.1. αἱᾷ δος ἢ δἴβεπιαγς. Ιτάχις Δγοι τεπνϊερερων, κὰς βιοτῖς ἀταιιε ( οττὸ ὅς 

ἐρίταν ἰἴ8΄φιι!, το! ιοηΐ5 ἐουτγοιεγ[ά ΓΟ] σοπιροίτυτὶ» δοίᾳιε ν][4 νεηίὰ ριιηϊετατ τ ἴῃ ρτςΓεατὶ νἱτα, τσὶ ἴα πιτὰ- ἡ , 

᾿ ψίαην παρηὶτς ἔς ροίῇς ἔροτᾶπι αι12 οοποίδιεταν ζάτη!β ρτα- τὰ: ποᾷ τη 15 ἐρ[ι5 ἐπύρ[οτυΐη εξ αιιοϑ οἷο Δ] οφοίτις ΟΒτὶ- ; 

᾿ ἀρητία εαπὶ ὁρί τε! (δρὶςητίαν. ᾿ Ὠκτλαως πιο ας Οπτηὶ ἘΣ ΤΞΙΣ "πῇ 

41 δὲ α[Ρ)νενηία, βλασφημία, Ἐταΐμτιι5, Τονμζεέμνη. Ομϊάλλ (ὸ ἔμπιπι ΗΠ Ραγρατοτγια ἐβηςηι, ὅς ργεοος ρτὸ ἀορίωπειεις ἐκ- ᾿ 

“Μιϊοάϊξξωην Ν οὐλουϊαπι Ογασιιαι ιν ναἴςατ, δι εἰ ίστυα- τὸ ἔγαοτς ἔμης ζοσᾶτ, Ηος ἀυτοπὶ νὰ πηλρὶς πογίηε νοτοτίδιι οςςς ᾿ ἱ 

τὸ ἡΠπ4 πιαϊ μού μαιι, απιὰ ἀιχίπιας 9.23. 1» δρίνίενπι,αῷ, αἀμοαὰς (ληϊοτὶ5 ἐμ οὐ ρατεῖρι5 ποι ρους, αθἀλαυς αὐ! ὰ ' 

πεδίαατοο δ ιάς (αρτὰ»ο «(Οὐδ ἤτ αὐτονα ροσολταπι ἐπ ϑρὶ- 1 ἱπιας ἰοσαπὶ (οτἰρίετίς Βυ σφας. δῆῖς ἀσμος ταὶ ἶς ὅτ᾽ , 

ἀταιη πϑιμη, σχροία! εἰολπις, 5, οεπίθπι, δι αυϊάςπιἝος ἀτριιπιεητῦ τταξγδαβ οχ ρτοί ἡ 60 " 

] 

20 λζεκωπι, μετ ἐμοῦ. εἰδ ἃ πιο ραττίδιι», [οἀ ἱτᾶ ντ εχ 

πλεο ρτςίογίριο ἀρὰς αιοὰ ἀρῖτ, αλπὶ τοῖς δίας ραττὶς ἀμ 

ςοηίξιτυίτ, Πρ αἰβελτ ἀυτεπι πα ιν ἴηιετ ἔς δὲ δότληλτι, ως 

---ὐπΞ- πτοοπφπφ“Ἂ͵ῃΨήτττ-- πο 
Ι . Ἱ ᾿ 

τά εὖ ἐξιπλήδσοντο, ,τεἰππινοςα- το, Ὧδε ἀϊ(ςἰρυὶς αὐτεην πη 5 ΟΠ γίδιις μος ἰητο Πρίτιηιος 

δυΐαα οαἰϊαν. μαῦοο 41ο γῆο ροίοἰς σγφοιαι {ΠΠἀ ἐξίστο- τοποτγίος ὅς σὐΐτὰ ἃ [ς πλῖγας 1 αγτάπιο5 τὰγα ἀὐάϊςτάς, 

αι (τὶς ἐχρτί πιὶ, δ᾽ ραϊποας αὐτοπι ργα; Δἀπιϊτατίοις ἀρὰ ροτίιι5 φυὰπι ἀς ς «οτοῦ Ἐ|8 Ταῖς, φιιογαπλ ἂς πῆζητῖο Δ- 

(ε ὕοη εἴϊε, ὃς ἀς ἰᾶται μρεδτίς ἀφ οὶ, γιάς Μαγ.».1}. ς χογυπι 9.13. νἱ {πΊβγπιαπι ἀγριιπλειυτιι Νά ροιάιι5 οιμπὶ 

4 Νὁπηεν μήν Ν αἴρατα, ΛΓμπφη  ἀ. Ἐταζιχιιι5, Ν᾽ νη: αιμα ράττῖν ἡΠις σου ϑάτλη αιιὰπι (ετιὸ Ὁ ἱρίις εἰἸοοτστιις, ὃς φυοά 

ευᾳ ἴτὰ φιαῆθοζ νῦ (αθατο! Πἰράτατ. πορατίο, ΙἴΔχὰς θα {10 Αέτογινπι ἰοοο σγείεγταῦ» υεγίαιδ ἐοοὶς δάτᾶα,, {πιιτ- 

υἱάξητας Βαὶς ἰοίο (ἀτὶ9. σοσιιεαίτε, 4 Εἰϊίως ἐν ὁ ές, τὰ. τίλαν φιοτῖε5 ΟΝγ τσ μοτγίαπι τευ: ἰάοίτοο αὖ οο τᾶςεῖο 

᾿ Οοιπρίατεπῇ εὐϊεῖοης Ἰορίτιτ ὁ χριφὸς ὁ εἰόρὶ ἰάε, ΟΣ ἰμῆις, «Σφεύμιρ Ὁ ὀδώλλουσι; " Ιὰ ἀμοῦις ὀχ εμιρίαγιθις 

δ ; η1ς αἰΐαθ. Ὁ ᾿ ; 10 (ογίρταμι ταῦ ὀκβαλῦσι, Ἔὐόη Ὁ 

34. Ῥεγ' Βοεϊ  εἰνοἰ ἐν «τ ϑηκξζεζίλ, σ αἱρᾶῖλ δλάνετουπι, ». 10}, ἐγηηε νοβγὶ ἐάέςοεν αὐτοὶ ὑμλμ' ἔσονται κριτα, Ἐτδίηλιις, 7- 

Βωιψενωδ. Ἐταίηλιις, Ῥναβάΐϊο Βεεί ψεὑμὐ. Ὑ᾽ὰς [αρτὰ, το..25.. ρῇ ἐμάλραδημε ἀε νοι». (4 εἰ, αὐπὶ κρινῦσιν ὑμᾷς, ΒΑ Ναί ἀι- 

Οὐτδυτοιι ργίποςρϑ ἀςίποιήοτιτη ἀΐσατιν, ἀϊχίανις [υρτὰ», τεῖὶ εἴτ ας Ἰοαιιειὰϊ ἐογπιμὶα (λοτὶς (οτὶριοσίδιις,, ιλάϊ- 

ὁ. Ποφμμῖνς [μενἰ γοῖπῃ Ἀόγον Ν Ἰὰς [ἀρτλ.8.8, Φ7ρ τ, Τὰ ἐς γνεςολτοτγιμὴ γεπι ους}}}0.1.ς.2.4. Ητος, ἰπαιιῖς, Ῥενὺο 

ὧν τούτῳ, ἴὰ ἀἰσοεχν νεῖαζις. Ἔχοιηρί ἐγιθιις ἰρρίταν ἐκ τῇ νυῦ τς Ζοονιΐμεος Ὁ 8αἰηστον ἠοβεννηον αἰΐαρα βεσυαια ἐμ ἔμεωνο [εεμιο 

αἰών, ἰά εἶτα ριασίσπε (εςυΐο. 4 ελοσ ἐπ βόιηνο γούτεον πᾷς ἀϊηιϊεονία φια ἑπῆγος [ϑενΐο ἀ ολ}4. πον βιενίκεχοἀ ϑόηε ἱεραὶ )- 

μύλοντ οἴ» ποηις ἴῃ νἱῶν μρβις ΡοίΣ τποτῖστα, ΝΝοτιμα ᾿φεπῆϑης οβεηάϊε πὸ {πώ {4 {{πιανεἶῤ ἐν ἔοεενο [ποεΐο ἀρ εἰάαν 

--- 

: ἐπδαὸ ΤῚΣ εέφήε ει πλεκοο ιν . ο φημ οἵ οαἰοῖς ΟΠ τ πέλαο, ἀρ! !ς δ ἔδεο!! πιςητίοποιῃ ἔς- φια ἐεῦοο βορΐο 5 νη τ νενα Ἐιοἰοβὰ (αι οὶ τα βιενμιξ νηὶ- Ὅς Ὁ 

9.34. ΝΥΝ ὌΠ εἴτις αἰϊαμαῖδ οὐκ ἰιμάϊολτο ΤΙΣ Ἂ" ἴαμα εὸητομ ἡ των εἰ ίη (λοτὶς Πἰτογῖς : Ζυοταπὶ ἡαρμὰ αὐ οο ἀϊε ἰηείρίταιο πᾶς. ἐμέφωε ἀῤηία Ηας μΠ|ς νἀ πιϊττο Δ ἀοσςης ἰᾷ ἀότ αιὸά 

το ' 25. θυμηι [εὐγεινεἰδ εχ ἴπνο ἐχοῖῖ ᾿Ν ἜΣ εὐρν ἩΡΉΠᾺ με με ρος πισθυ ἈΝ ὑπ ἘΠ ΔΙΟ (οἰπνιτϑε Ἀυΐως νέτας (ρατίο τογανέπατας τ αἰτοτιιπι γετὸ ρτο- 20 τιμῆς ροοςαῖον νετῇ δὲ ρίεπῦ το πη! σοί ρεςζατοτᾶ ἐτλέλί, - 

᾿ ᾿Δυμπιν { {ε,. 4 Δί Ρ ἀομε,μεθιδιῖσοι ν΄ αὐρατὰ ὃς Σταῖπὰ}, ρᾶμὶσ ΡΟΣ ἃς δ ρείμειν δὲ ἘΘΡΊΟΆ ΘΎΕΙ -ρομιρικιισι νεϊὲ αὐ ο ἀϊς γιῖο πιογίπιτ ἰηϊείαπι οἀρίτ, ἐίταας ἱπβάϊτᾷ, ν]κίπηο {Π|0 ἀΐε νἱΔο!ίςετ, ςὀἰξαμοιας, Πεπίηϊις φιιόσιιο πιο. 
δος, Δ οὐ νι. εἰν δεαιρεϑεῖσει, αιιοἀ ασλὶ (λεῖα οοπιιςπίτ, {μιμα ταταγ, ον ἣ 

᾿ϊηρια νίναι ἔρεξξεν ΝΔιη τὸ μαριξεῶτᾳ {νι ἥτρτὰ 10.321. τὸ δὲ- χἢ δι φηΐεῆι, σὶ δ. τὰ ἀξέ ρα ῤηὶ [μιατίηἱ αιμῖπι αἰτον Ὁ 

᾿χάσαν) Δ. ἀἰυμίαπι οἴ!ς δὺς δαιτίτιιπι, ἰάφτι μ[ς ναϊοτας ἀν εὶ- τισι δεριαςοίος, δέίιος ἀϊοοιμίι ροιας πιοϊλυ τοῦ οπάος 

ἀοιο νῆας ἐπ νατὶλα (ΔΙ ΕΝ (ἡ Πἔεπὶ εἴϊς, τ αἰτΜάτο δ εἴ»»- 20 Οἵζοῖς αιὰτα ἡ 4 (χά {Π, φιιο ντίταν Ἑταίιμιι.. ἌΝ 

ἀἴνην ἐπιοάνμμν [μιρά λα ἐν σονε ταν αι ναίςωσ, (σατ ὁ ἑομιτατίο ἀΐ- μεν ὧραι, αἴ ρατα, ἐρέων, Ἐτγαίπαμι"» Εγφουλά εἰξ ὧν, 

δαπέαγνθασπι οἷς αῖθι5 ορτι πιὰ ἐπιςτ (ς σουμοπῖτ, Πτα8. δ. ,4ημεμερέτ γερΐεγ ἐφϑασινν γεῖ Οεζνβώμῖε νεμίνε, μ τῆ 

σὸ μερίξοιν ἰνᾶς {πρηπΠποϑτίσης τείρομόει Πεῦτςο νερὸ 18 [οἱες [λυῖιι., φὰς ρτορτὶλ εἰς ἰνυΐας νον υἱ ποτατῖο ἰιος ΙΒ 

{Ραναἀ.} 4 Μ΄ αἴαιιν, ἐρνμοῦται, Ετάίτα. δείοίμων, απο εἰ «ὦ συίεγταδαᾷα, ἡ αἰρατα δι Ἐτδληιϑ δεγμεε, ἐοποχργοῖας 

τεδηατίείασι, ὅς μοῦ πρα!ῆςλς νης μαμονωμδῥη ἀϊοίταγ 25 (τατον δά φιαπιτοίξεταν φιοά ἀϊεὶς ϑουαίμιις Ἐ[2.}.- " 

; υἱάμαναιις (οἷα τεἰέτα εἰξ,ι, ἐπὶ 4.4. 19 Ναπι,η. Νυΐραιλ, “Με: «φιοὰ ποι σουμιοις ΤΩ 

ΜΝ ΣΤῈΣ 26. δὲά [καὶ ἐν Νυ γάτα δὲ Εγαίπιιια δὰ νβ βαιὸν τὴ Αια τῷ Ἰοςο. Εταΐμιμ, υπἱίοφμὶ, Ῥατεϊσυΐατα, διςιηκὶ ἐπτετάαπι 

νοτὸ σπληίηϑ ρυῖο καὶ ρῖὸ ἀνλοὶ ροἤειπὶ, οἰήτι9 ρατεϊσυϊα ν 5. ροπὶ αἰπιλογμκῶς βυάχι ῥγοἑατί5 “χειρί ἰϑοιτοιν, Ὁ 

εἴϊ ἴα αἰπιηνρίοπο ἀγραϊποητούιπι, Ν᾽ λατοιη ναϊατ μα: Φ αἰδέϊ ἐκ ἰορίνἽ τ ἰσχρωῦά ἢ δωνατ, πὰς δὰ οορὶλϑ δὲ 

Αὐζαυης τὶ φομοϊεῇο,, ὁροτέος σοσήπιθμοτο ουτπ οἰοέϊίοης 10 (ποιιϊιατόν, ἥτις αὐ πεσηίμιπι αὐΐ παν νοΐ δά σογρου ιν τορι 

αἰχιαουϊοτγι ἀσέϊεϊλιιι συ 05 { ϊατα σγδης ελίγάςι, δ τοξετας, φοὶ Ἡθταϊος 122 {κνεν ον} ἀϊοίειγ, ιλιπημλπὶ 

να ρναερυὲΔοπγαοθάτας δατλησι ερημπι,, Εἰ οἰτγγαπηὶα μὲσ νϊδοταν ροτίμν {ιν βοατ! αὶ Ἠοθταϊοὲ ἃ ἐονπιιφαὺ  δό 

ἀμαμι 1 μοιηίυςν ὀχογοο ΝΑαι αἰοα τὶ πο οχ ιλιιὶς οἷς- αἰϊὲα ἡυχὶα ροτοηιῖα νοραθαγ Χ}} {νανε6] ὃς. αἰ ιάϊε σνθισ 

ἔμιοης ἀφπιολίομιπι εχ ποπιίμιπν ογροτίθας ρυϊεῖϊ αἀ- πὸ ΟἸμ τι» δά Ἰοεινη Βα, 49.5}4. νυ ματα, Εν: τάξει 

Ι ες Ἀιμί φιοάπς «οἰϊιρῖς (γε τ 6, γυθπι οχ ρδέλο (οἰ ὰ ροῆιι 55 ἀϊχίπιι». ἔπρτλν5.α.. Οἰκτοτὰ πὶ ἀτεϊςιδι9 {πριβοιείομοιι 

μα δλτᾶν ἴς εχ ΦοΓροτ θα" εἰ οὶ, να ἐπι ἀιπιί5 ο0 βοΠπμ5 το μιαθοεῖ φυᾶπι Οὐ ἀπνιηατίοὶ νοσηϊ ἑέριςον, ἰά οἰζ νιδοδιίταια, 

μευ, ῥαἰα (ἰς Πταθ ἑν τε! αἰοης εχ εἰ αςία ογγοτὶβῖλο [Ιτάχης μἀ σοὶ ραγτιουϊαιη αἰνομέμει 4 αι, σκθϑν, νὰ οἱ τοῦ 

᾿ δὰ ταϑιςὶδ, νὰ ἐς γίαιἀοργορίνειία, αὐμποποίαν ρορα! ιν. δ Φιρεϊοδμιαη οὐπποῖα, ἤπς ἐπιιαπισαιθ. 4πὸ υλοδο 

ειποῦν  34.1γὅς ἰδ τὰ 48.Λ4. ᾿τάη1ς σι λρν Ἰνυΐας ἀγμιμπσοεὶ ναίοτιιῃ νοοαυυλιπι ἀ 1ιαεἰαὶν δοοὶ ρὲ οὐμίτας, Τάνχνα ΓΝ 

εἴν ιη ἰνὲν νογὐ κα» γήμε [ιείεε ανϑόνεμι ϑοθαπι, δίς. ἐς η. 40 ἀἰχίς Ευτὶρι ον ὧν Λαάι ουλοῖνα, ἃς ΨΑία ἱρλτίμ!, νὰ ξύων 

᾿Ὡ τιρυτίς δεισαΐρ ςου(ςαλἧτιιτ» ῥτορτιὲ τεριοίς ἕαταγαπι, Ῥιιγράτου!! ἤλπιμας 1129 ἀεσιοτχαεῖε; ἡμν 11Π|ὸ ποι ἀϊσλι. 

τυΐμπι, ἰάτο (δριποτ) ἀϊεῖς ΟἸγίίτας ἔοτς νὲ Ὀλροηνα. ταῦ ρεζοαα τοπη τι ἤπιος ςοπάοηαί, (ς 

ἱπιδρίτιτιιτι φπέλιμτι πεφὰς ἐπ μᾶς γἱζα ὁσηξίτατίδ, ποαλες 25 φιδάγαπτεηι ράπα ρογίοίοι ἡ 

ετἰαπι πον σὐτίθιι5 (ἃ εἰς παπαιαπι) ἐρ νάς αρρὶ υϑθ λ- 41 Ἐπείτε, ποιήσρισα, )( εἴς, ρουΐτς γο] Πατυϊτς, ἐπ ἴμον, 

] 
ἱ 

! 

Οκεοτὴπι αὐίβ Ῥεοζάτογαπι τοπι δίο, αμάνῃ φι ίρίαπὶἸα ἰ- ἀο {πιά δοοὶρίμτις, οὐλι5 εἰς ἱπιριἀςυτία ἰοοιιαι ἐζονα δά : 

δά εχιτειηυπι γί, 

. 
Ἰιουμιία οναϊε ροσολτα ἰρἸαονίτα τεπιϊττληγαγ,(ντλυϑάπιι!ο. νἱἀείἐσοι ἀς τς [εγτοπίις, ΑΥζαπισητάτας οὐἱηὶ ἴςία5 (ν 

ιν 12..3.} δὲ τοῦς πινίτοταπι δϑ(οἰμιῖο ἴῃ Ἔχτγοπηαπι νἴτας ταὶ χα άειι νἱἀετατ) Ὁ ς «ὅλαι λά ςαμίλπι. (μμαι ςπὶ 

τοοταφητατη δ εγααιτ. Ῥγζίοῖοα φυλαὶ αι! ρεσζαια ρος 2 [πὰς ορυϑ» Ὀξιποιίοτιαι νἱδεϊίοςι εἰς ἀξοποηι,τορτε μοι. 

ἐποτίειῃ ργοργὶ ἃ τοπιϊτιλατατ, (ὰ γεὶ ἴὰ υἱτᾶ, νοὶ ἴῃ Ἰρί,ῳ ἄσγς βοῇ ροιςιν, ἰρίαπλ τλπλεπ ντ πιλριπι ἀκα πμαπῖ δὲ 

ππουῖε ττἀτηοὴ αιΐα δυΐαν γοιηλ οοπίο ρίοεραπι ἐγατυπι πός,͵. φηὶπὶ, ἰπαυὶς ΟἸτ  τιι8ν μας οἵτ οριμ8 ταῦ!α εξ εἴμ λμέξοτ, 
ρετοὶρίεπτ ἤδεῖες πἰΠ ἂῸ ὀχέγειπο ἢΐο ἀἰς ἰαἀ!οί! ἑατυτὶ, ν'- Αὐ ἐρέειν (λεςπηπὶ θοιεῖπι οὐλὴ εἴϊς ἃ φῦο Ὀσαμπι οριβ ες 

ἀεταν φιοάλιππιούο ἱρίι ρεςολισειπι τοπιίδιο ἐκ ἡϊυνα ἀϊάς ἄταν, Δὶς νεγυμαας ταδὶ εἶδα οἱϊεμάϊις, δίηνι! ἀμτὲ ΟἸλτα 

ἀϊβεττι, Ἂς νιοὐεἶπι ἀουταῦο σοταπι φις πο διοηθττο-. δὰ σοτίμη Ὀγροςτιι ἐσαγριίτ, ᾿ 

πα, Νεαὰς ποιλιι οἴ πος ἰοαπερά βμεηυ, φυυπὶ (κιὰ ἧς. 34. Γοβθείτ, διωκῶν, Ναΐρατα δὲ Ἐναύπας δὰ νετδιν» ᾿ 

(επυροῖ (οὐεας δρίτίτιια πέλας, ἀμοτίσν ἀρίτας Ἄ) ἀς αἴας οι, δοά τες ἐρίᾳ ἀρογιὲ οἰϊευφιι  πάιοατίιιπι ρτο ορτλ- 

ποῇια, ὑεἴ ἀς εχίδο ἀιθοὶὶ δὲ τεργτοονιπι, ποεἰποχῖῖς. τίιο ροίιπιπι εἴς. 5δ1ς Λε ζοτο]ος, νδν πώποτ ξῶον ἐἥμεισ, ὁ 

πύαι ἐπα τν ἀϊότ ρογιπάα τοϊίςοῖο οί ἱπεογιαν μευ οὶ - τὸ μϑ εἶδος ἔσχεν ἑτέρου ζώου, τίω) δὲ δηάνοιαν ἴναν, ΡΤ» σ᾽ εἰν ὦ 

ἰου δα ςτεήτον οἰσέγογι ΠΊ δπηκ, ἠσαμς Ἑγιοἰάτη αι ν]- ἔχν, Οτεροῦῖι ἐς Βαριυάπαις,, ὐὐεν τῷ Θιᾷ μέγα ὃ μὲ αὶ πενην ; 

ὑὶ ἐεπτίγοης γορτοδί. ἤος ταποι ντγαπαὰς. Ἴμιη Αἰίμπε 40 δίδωσνιρτο δοῖν ἀνίας οχειρία οὐίδιαλαις Βυίαιν Πς Οὐς- ᾿ 

“ἢ, ἀρρᾶγαῖ δὲ τειηϊ ίοιςπι δὲ ςοπἀσπιηατίρποῃι ἰα αὐγὰ οαΠἰηχυα ἀσδειβιπιι5, 4Ὲν ἐχάμηἠαρεία, Ἠ᾿ κα πλριοσ δ ματος. 

(ςονΐοπι πδὴ Πιπρ!εϊτοῦ τεὶϊεὶ, [οὐ κατά τὸ, ἀμ λοι} νἱάδεῖ!- Ψυᾳ. δὲ Εταπναν, ἐν ἄδην φθεΐάν ὧὃ (λτὶς εχρτοῦ ἐ. εἰς φη]λ 

οεῖ ΠΠονεΐηιν" φο ἀειπιπν ἀἰς ρευίταν ἔμ ἰνιιεία τοι ας Ἰιος ἠοῖ γεπεγα ξεν αὐοὶρίοπδαιπ, φανπ ἤςαας ἔεανραῖ ἰμ- : . 

{τοὶ Τἀητ μἱ εχ πος Θ᾿ ὃ ἜΞ ΣΦ ΞΕΞΕ ΣΝ 

'ς 47 Δ ΕΠ νεβείρι ει ὑμβ. Ἰλρομα οἱ ναβτῖ, ἔς νεϊιτα- ν᾽) {Κι} 
5.,δὶ «γνδὲ νι Οογιζιθνδς Τίμα, 4.8. 8ς Αἰ . δας οτίλιν 
μριϊιις, ἰίάφως τα τῇ [σοινμ, {πὲ ὁ ἀὶς ριοτιιν 

δι ἐχεψησίις, ϑις στρο Ἰοχυίοις Ῥαυΐαν κου δα οῦ,, τιν { πιϑίτιαιν εἷμα τεὶ ἀς 4}. [ετιποη αἰναιὶα μιάδραι, μ6- 

Ρέϊγι! 47 χα ἔειρογ δρίπιισφς ον ςοι(οιεδης (( οἰξ ρα ιατίκοῦ 
υζι- λοβμηϊῖοία ἔμσγαοι οὐ]οφυιιτονακι ἀροθθιῃ ἐπιρτοῦ ᾳ 

1, 



χ μ ᾿ ἈΝ ᾿ 
᾿ 

ν ΓΒ ὁ. πὴ --ς Ψ ΕΣ τ δ ᾿ ; . ἢ , ͵ ν . ͵ Ὁ - ᾿ «. ἢ . ᾽ν 
π . ; 

᾿ δ ον » δὴ ᾿ ᾿ ᾿ τῷ ᾿ ᾿ νι 
᾿ δι 

υ ᾿ ᾿ Ἴ Ἶ ᾿ ν ν - ς 
᾿ Ἵ ᾿ { ΟΡΧΙ. 6: ἘΨΑΝΟΈΕΈΠΙΝΜ ΟΕΟΥΝΝΌΝΜ ΜΑΊΥΤΗΛΕΥΜ. 6, 

τᾶτοτα ἀϊξλιιπι,, ρετίαδς ἀοῇ [ςτῆραιπι οἴει, Ἐχεο φιοά π'.͵. φιςπτε νόγῇςυϊο, νῸ! Ε πον ΙςοΓ ἀἰοίταγ Βοσιΐπει ἰᾷααοά᾽ ψτοτα σοηίοπλη 1, γαοτῦ, αι οἱξ ἀϊραηνπια ΑΕ δι ἀνε νἱ ἠεΠςεῖ Οταςὲ πος (ογδ πος ἐπμπεϊατὶ βού, ᾿ ᾿τορίάς νο Ἰγοτςοάνμμ ας, ο γοίζγιια ἐατα δἱαίρβοπιίλμαι ε. ὀ ηιαχί πιὸ ἐρ{18 ἑητια δἰυὺςίςιτ, Πρσητοτ γείμς οχ σογάιν Ρεπω (09 ἰατογ όταςος ποτιπηγἀσύσις τῇ (ξχησαῖς νοῦ! οοπ-, 8. Αὐβιγρ εμεγάναςἠσονταιν ε δ γροητ, γΕΡΓῸ [ιπυρ ναὶ ἀςεῖρα- ' : πιοιλῖς, Ἡὺς οτίαπι (ρεξχας νὼ ποιηςη ἰῃ ρτοχὶπιὲ (Θ- γτεζοπάϊτιμῃ ἀςρτοκηςίς, ᾿ ιοὐζεπάϊι, φασί ὄαιπα εἐχρείπιετς ἃς ριϑιηός ης (σγίθετς. τυγιταις γεΐεγατμν δά ἱμάποιογαμι «οὐ οταάηροιι : ( οι 
δὰ σεις ' ᾿ -- : φυὐδεπι ροίἴοις ογτοτὶ ὅτςοι, ςομέϊὶ ἔμ εἶα ἰθσο ἐπι ρας. δηίηί αν βογο μι ἴω ριιθ ηεὶν σατίθεις αι ἅμ ἀιέτα- ᾿ ᾿ ΕΣ τΝ - ΥἾ πον τ : ᾿ τὸ εὐ εἰθα (πε τιενς ἃς ργοπαποίανς πο ρμεγυχνε ἐν ζ' δ ἡ μὶ τείρεχίς ( δα ταν. Μη4]0 τληνοὴ αἰ ἐρίλαν τοπαιτοξιίο. ᾿ ἐπ ὑμὴν ὅτι. πᾶν. ὁπβίοι 'αρλὺν, δ["6)] θεὰ ἀϊσςοινορί:, ποάςσιηααε 3 δ' Ὄρνο ἀμξηὶ γοδὶς φρρ. διΡεἰνιξιομηοίδ ρετν τη Βοηνλιιις νοσίρειφ, ντ τη μαλέρθ, πῷ ΒΟσ τοξογγο, ρον ίμάς ἀξ (οτιρτιιο οἰ  ετιγοίιμ μόρίο οἰμῃ δὰ ὶ τὰ ὦ «οι ' 5 νοῖδυϊὴ "οιϊιοίμ μὰ οηιίιιτὶ ἔμο- ἡμἰάμε οπιμα. γένη οε ρ. ἃ Πανιιεν φύςπὶ Γοθμμ ἐπιρογί τα ταπάσιπ ἐμμοχὶς μι Π- ας πιμελὴ} σογίααι οἴ θὲς ἀρι ἐς ἐχιγεθῖο δα ῆς- “" εὐ λῳ λησζω σιν Ο ἀὐϑοφοποι, ὁποαφρυσι μῦς Βομλῃο5, εἷς οὦ τοάάϊζαζος “μη φροά ἐρ μὲ Γμενίης Ἢ βοταςοιιμαι, ξὰ λης αιάς πὶ σαμλπι νο ργχορυαια. ἀ116 νταν ( Ὠγήζας γι αροίτιοιε κατὰ δὰ ματα, ΤΠ σγΓαν : -οος͵ Ολὺ μκ] 1 ΠΟΒΙΙΠΟδ». (0 ΤΙΣ 5 βομιΐθεγ γεΐάεη ἫΝ : ͵ εὐὰ {ιἰιίοαπι ὃς. (ιρον Πθοίμα,, ἱπίσγργου αῦοῖ ὈΨ {{πρι.} ΑΕ τον νην γκρ κωτακρανῶ σε, 

τ ὡρθα ὠυτὰ ᾿ ἀροῤθα να ΕἾ ) Τα ίἘπ} γα ρμξ ἐὈνιγοῦ, πὈπ Π] απ πούς ῬΟΛΠΟΙ ῬΓΟῪ ' ,. ΝΣ » ἐφ Ὁρῇ Ἣ ᾿ ΓΑῸΠΟΙΠΟΙῚ τῇ ἀϊς πιάϊοι. ι εἰς εο ἵπ ἀϊε ἐράϊειι, Ἰοιποα ἐπ 4 κοι λωταυλιηατοι λυ ἀςὶ οομενογιθυ μι Κύρκος», το μο νοσεῖ σχομρίουντ [πἸρτὰ ἁγνάς οιῃ.2.}7. : ᾿ . ᾿ ἢ Ε χ γὺ ἦι γῶν σου δικοιωσθησῇ, χα|}37]} ΄ Ἐχ ομμοπίθριια σηΐμ τις ἰ81} 37] Εκ  νογδὲν δνΐπη ομὶ ἐς ᾿ ι ὠκηῆα λύγών σύν κατασικωο) σῃ. Τ1Π|βοιθοτῖς, ἃς εχ ᾿υπποηίριι9 ΤΑΡΝΕ » εκ γοίὴ : τας τ᾿ 
Ἷ προς ͵ Ἥ ᾿ ἰ ,,᾿ ᾿ ἘΚ ΒΗΙΣ οομπαν θεν ς, ταν πααυκουσιιδα ἀσαν ὐΝμΝοὸ ἶ , ᾿ Δ ΝΕ ΠΕ Τοτε απΈΧΘΑΘῚ τινές θΤραμ (9. 33 ὧν φιβοθ νος ἰά ᾿ ΤμΗς γεϊψοννεγιρι οἱ ͵ ͵ " “ 3. ΟΝ ἢ ὸῇ Αιγὶ {γρογὶηὶ 1| Αεριρα “πηβνὶ [ων " ὔ 

: «ΦΊοταπῃ ἤαρὶ- πτύων καὶ Φἀρλισεήων,λέγοντας, Διδασκα. 1“ πο τολρομοογμις αμ]αλι 45. φριάς ἀε δ έγινε εν ΒΩ Βασιλιοσα νότου ἐγερϑΥσεέται ὧν τῇ 41! ᾿ ΚΙ Πὰ ΑἩΒΕΣ ἀΒΙ ΒΟΓΙΠ 1545} ἄφζηηας ε ἀβιν ὲ ἩΡΈτλοίτν, ! 
ἱ τλίούος. 4 ᾿ πὰς ὍΝ, ΄; Ἷ ἐν ΠΝ ᾿ ἢ ΦΟΣΓΙΌΙς ἃς Ῥατςς; ἀἰσοητοῦ» γα, φἰεζιες, ΡΝ ͵ Ἂ ᾿ ἄυεαξ ταντις " κατακρα ἀϊεοῖο ΤΉΝ δέ ητς ε{ἰὰ,ὁ οὐάοιη- " μι ζῖὺ Γ ὦ ἤν ᾧ Ἴ χυύαγιλαι, 

; . Ἔ ᾿ ἢ Ξ - “᾽ . : - Ν . ὦ 
- Ξ ξ ν ὃ ᾿ ᾿ Ὁ ΟΜ ΠΗ Ι 

᾿ ΤΡ ΎΡΙς Ἵ Δλοδολρμδυ τὸ σοὺ σημίον! ᾿ Μὰ Ηξον, [νοι εχ τὸ παρᾶ νυ απ κα τὸ βφηνῃ γι ἈΘΙσε μι ἢ : Ὁ Αρ - παῖς τη : απο νονονς δ᾽ Ἢ ΠΣ εὔϑν ΜΝ πρ ξεδὴς ᾿ ; εὐ ἐε Μ ὟΣ αὐτίω. ὅτι ἡλϑεν ἐκ γὴν “πραῖτοον πῆς ἜΝ ΩΣ ; 
τς ᾿ ΧΕ ὦ ὃν ΣΝ χδτ ΣΥΝ νλάίοιο. ; . ΩΣ ἜΩΝ Ἑ νει αὔψιευ: ἐμ υμ, “ δὰ ΠΥΪΓἿ5 ΓΟΓΓῚΣ ΝΓ αἰτεῖ (ἀρ οι- μερς αι έν ΦΛΊΜΗΝ “ Ι πω νλε ά τ: δ ἐόρα Ιρίς νεγὸ τερουάδσης ἀϊχῖς 3» ἔπ αιμρηυὶς πὴ οἷς ἀκούτοι τίωω σοφίαν 9 λρμωντος" Κλ}. [2 Φοϊοπιοη 5: ἃς Ἑςοσύρ ιν μὰ ., [διυωνιοῖ τον ἐειον μίμ εἰ ἐλ 4 ἥτνΗΘ τη μοιχαλὶς ΠΡΟΣ, δχιζιητοι, 5]. [εἰς», “Θοις ἱπιρτοῦα ἃς αάιίτο- ἰ ΠΟ [πὰ [κοΐ φρατίς “. ἰδοὺ, πλεῖον Σολομωντος ὠσδε, δοίοσιοι οι μος ἰοοο. μή δίονιον: “γῆς. ; ' σήμειον οὐ σοϑήσθται αὐτΤΉ  ΕΊ μὴ 1091: τπα πρηυδι" τοαι τις, οὰ {3 |γνῶνου ἀαὐίοον εἰ, ἢ. οὐον ᾿ ̓Ξ ἀκάϑῃ βτον χανε ᾳ ὡζέλ-.] αὶ Οατοιη αστῃ  ἐπιριτα5] 43 Οἰμηῃ ἀμβόνηι ἐνρηνιμμις ' : 

Ι “Ἢ . ὉΝ ους , , ᾿ . 5 ὈΑΡῚ . 2 ὄγο τὰ - ᾿ 
ἐὐρς Ν ε ΠΝ ἃ ὸ»" - ᾿ ῃ . 

: 

Ἵ ᾿μΒιον] ὠνῷ 15 φοϑοφήτου." δα ΠΟ} ἀαδίτας ΟἹ Π1Π| {σηῦ ΔῊ ἤοννε ἐδ θυὴ δὴν ᾿ α)9 ὅτι υ. σ)έ αὗται δὲ αγύ.- (ριτἰτιΐ χὰ 80ρ}ν τα {-| εἶμεν Πνινίεας ἐκ ἐενῖ αὐ νο « ] 
" ᾿ : {Πα Ιομ Ρτγοριιεῖα, , διοι ἐρῤρι μη 7οναὶ Ἢ στο ἰὸς 65} 5 Ε Ρλ "οὐ ἴτ ὑροῦ ἁὐιάμ ἰοσα, μάγοις τος [ ̓[γεΐλογ, απιδηίμε [εν ἰυρα 

: : ᾿ 3 " “" } » ἣν : ὑτονν Σπὸ - 1“: ὙΕΜΥς ςοἴὲ ἐγ ἰο- : ! σιν) Χ0 . ἃ τον τε Ι 
πὼς ἀδιαταν Ὡἥζπερ γὸ ζω Τωναῖ ἐν τη κοιλίᾳ τῇ 0} [5ἴσας ομἱπι μας ]ομάς ἴῃ νό- τος ἐδ δ ὐβρ ον ̓  δ ἐν τύπων, ζετο αὐάλταυσιν, καῇ οὐχ αυΠεη, δζ 01 πμ 1111, οὐ χῃ τ Ἡφϑ γα υω 

5 ᾿ » ΩΝ πα Ὁ πον . ἥ « : ᾿ . ' χήτοις ὥρις ἡμέρας καὶ τρεὶς γυύχτας, οὐ] [τί σοι τεὸς ἀϊες. ὅζ ττὸβ πο- ξ[ ς {ετίρ ήνε βονιΐηϊε Ἡλ ιν δ οάσκει. : τλεν νὴ ᾿ς σὴν οἶχό ΓΑ Ρ ὙὝμΗΣ ἀναςς Αεμεγο 
“ων Ι - πῶ ἴς: ὁ υἱὸς τῷ αὐθ , υ ἐν τῇ καρσίᾳ ἐϊος τα οὐἷϊ Ἐπ πις Βοια ῃὶς Ὧ ἀειογγα ετίδμε ἀξεῦμε ὦ» Ὑότε λέγϑι) Τἰπιςρέψω. Ξ 70. - ΚΟΥ 44 Τῆς ες Η ἀοιοτίαν ὃ- 44 ΠΝ ἀνα υμὸ ᾧ 
ἐν ' πω “νὸν ὁ ἐ οογάς τεττα ἴχῸ8 ἀἷο5 ὃς (το5 ΠΌ-ΓΠῸ 7 ἐγίδαν ποέῆῤι.. μου; δεν ὡἰξήλϑυν. Καὶ ἐλϑεν δυοάσκρι ἡ τιοδηΐον "ἦς οχτι Ἐτ ἍΜ] 14 χήν, ΔῈ νομίρν ἔμ 
᾿ “ης γὴς Τροῖς μέθας 1.) Τρθις νυχτὰς. | ἐΐες ΟΡ ΝΡ δια μυχῶι μδώον »ὶ γγεποσ-. ΝΟ » 1] 01 δια νοητὴ, 401} ἐαη 01 ἐη γ[{υ- Ῥόςει οΠιεϊς ᾿ Ἡκδῆς ; ΝΗ ευἶται Ἰκοίατσοιτίπ μαι, [Ὁ ἡμέλοιν επὶ χειοταῖ: σχολείζοντα ΠΩΣ ΟἹ "ἐν γλτη ἃς ὀσγπάτασ.. ΟΝ Ρ'» ππρμάα!αην σ᾽ ονηά- 

Ἶ Ὡ ω γι δὸς - ὶ , ᾿ . . ὧδ Β : Ἁ 
ἀπ Ταφεωταπι ΑἸγότις Νινόῦϊται αὐαςήσονται ἐγ ση 4. “1 ἘΕΕΙΒΕΒΟΙ 41 πε ἡ, Φ᾽ εὐγκοηνναδιωι λᾶνον. Ι Ταης ἀδῖς ἐκ δοοίριῖ ᾿ ΠΥ τ ἐν 
ἐχομρίον ἡ - ͵ Ἢ Ἂν ἕ Ἄρεα νο ΜΝ : σιὸ σα βέηῖς {18 [Ν “Ομ εμΊΠ4. ἐκμενΐα μαη ρον τι ἐ- νῷ Τ , πὸ ἄς: ᾿ «ἰὐϑλαμᾷωνει 41 ᾿ς "ἢ ἢ τάδ Ἄν " ς ΙΡ φ ᾿ 41 ΑΣ ναί, ἴφη αἢ)"- 

᾿ Ἰος εἰ] Ὲ ἐμ ]ι- κρλσᾷ Ῥης ὅμιας ΤΑΒΉΙΕΙΟ ΚαΈΑΧΟΙΣ διμῖς οἷς: ᾿ αυδὰ ἱρῇ τοΠραειίαῦ δελμπε ἐπ βγαιἰβοαείρηε. χὐδὲ μπ ἣ Ὡ ὅκα “ (ερὶέ ἉΠος ρ τῖταῖα ἱπιρτοθοίο- ΠΗ {ἐρέειν αἱ ἰο: ρινμς 
εἰοζς αὐτῇ ΣΟ  πἘΡ δ Σ - ἘΠ Ν 4 “ ῥῶπ 2 . ψ- τ ἢ φτ ΟΡ... ὃ Ἴδα ἀκεμαμΝ γΟυΓῚΨ αὐφζωυ" ὅτι χοοτενόησον εἰς τὸ Ἀῆρυ- λἀργαςομίἸομα:ϑς οσοο ρὶιι5 φομά : Ο" εἶξε μίμε μιὴν, μῈ ἑαυτῇ ἔπία ἐτέρῷ πινόϊ μία. ΤΟ 5 41] 
ἐπ (ς Ευλιρο γμῷᾷ Τ᾿ωνᾶ.χα] ἰδού, πλεέιον Ι͂ωνα ὡδὶ, ες Ἰμοδ σχιμὶ- 

γ 

ψιᾶτη. [Ομα5 οΠ ἴῃ πος ἰοτο. "1 ὁμάς [ής, ρότερᾳ ἑαυτί κα εἰσελϑύντοα, κατομοεῖ ἐ- | υύταης ΠΠςπτάιϊις ὅν πίπτα σοι. 
ἀπὰ ἰρς (ατὰ ἀπρῖο ! μα-} ἰέμνη πομευγεν [Ὁ τ ον 

ἐμγαμπιαγνηιμε ὑ  » Ητν δ, 4, οτος 
᾿ : Ἷ "ὲ τόσος “ΟΝ κ λυ Σ αὐθροπου ἃ ἀϊτίο᾽ Ἰνοτηϊμ!ς. ΠΒιις. ἀουσγ τ," γέρρε, νομη θένα βοννδη, τ". 

ἜΜ : : 1.ε,,) Κὶ ἬνΕΤαΙ τῷ ἐσχατοι τ8 ανθρφόπου ἐ- ἘΠΡῚ τ ΟΥΣ : ἜΕ ΕἸ ΡΕΙΟΣ ἐδίίῳς, βείονα βτέονίδη, [ς δ᾽ Ἐπιτλον 
; τῆν ᾿ ἐγ} δ, , “ὉΠ Ἢ ἢ τίοτο. [τὰ ἘΓΙΔΠῚ οὶ σοητὶ 1] ι ΡΣ Μὲ 
μη4}.}Ὲ» ͵ ε Ἐν " ον: τε . κα Ἔρλον , . ΠΝ χενα γοίρονα “ ὠροΐτων. «τῶς ἐς αἱ ΧΟ] «Ρ̓ ἐῆωνι Η ὃς ἐγ ζσ' ξΟΙΜΥΗΒΟΗΙ μμὶς ὁ 

᾿ 36 ΟΝοων"» αξγὸν. τὰ φιοάλτη ἐχφρηρ[ατὶ ΡΓῸ ἀῤγὸν (ςτἰ- πιιπιεγαμά! ἔχηι Πιγροςτίτα, ΜΝ νἱἄςατιιν τάπης Ῥοξίιις εἶ χ ἠριυόνε  ἀΐδδνη ἀρ πΏρτοβα. ὮΝ» μεβίπιε. ᾿ Ῥζιπὶ ἐγὰῖ δονηρλν ἰά οἵδ πιλίαηι, Ἀσίας ἰηδῖο αἰουτεῖ οτῖς, ς τιάἀφὶ γοςάτὶ (ρυτῇ ὃς ἀορεπόνοο; Ἰεσαϊ νοσλμῖ 122 τῇ ἕνεα Ταυτῇ ΤῊ Πογηρῷ. κι τς ἰδμμαι διζοῖα Δάθις ἰοπιις- } 45} .“εννο εο ἰοφωενεε αὦ ἀξ: Ῥαιπλογας, [ς τοσορτάη ἰφλοπεπιταιχ πὲ ργοῦο. Αγρι-. -Ἴ22 [δώιο παϊκ ιν] δὲ Οταῦὶ Βοποτα 1 ποιηίης ἀλχοτρίοις, ἤςας ἘΉ σὲ ἀυτθ. Λσλούυτος τοῖς ὄχλοις,͵.} ς ἘΠ. ὁ ἄν γῆς ισας ἡ μενδαεν, δζζε, πιάνο ς. Τρ 9Δ 
᾿ Ν : ΟΝ ἸῆμοΣ : ᾿ ΡΓΙ ᾿ Ἢ " Ἶ ΕπΠὶ [ , τεταῦ τὰ θα, οσος,» πγαῖοῦ ὃς [τ4- ,.“{; Φ ἀνέβα, 

᾿ ᾿ ἡποπιλτι σοφίῃ Ο ἀπιανὰ φοπιρΑ  ἀτιβΟοιπμάγαης ρΡεζολῖο- 4...44.,2 2} [3 εμε πεϊκ ον }ά οεἱξ ΑΙ χίγαμος ἀϊσαητατ; εν "δ ς δελφοὶ ἃ εἰςήκει.- ᾿ ἀπὶ πος Θ᾽ [βιαιγει βαδνη νὰν τϑοςι τ μείῆαο 
“σύμ πιαχί πιὰ σιλπι τπαἰπί τι: ις τἀπιθῃ τὰπὶ ράτιιὰ εἴϊς ποπ᾿ τ (ρεέζλης στίαπν Ομ νογθα, Το μη, 8..39, ὃς 44. 5ε4- οἴου, Η μήτηρ 0 διέᾶ Ἐλύοι ἐἰ : {ΓῸὄ ΕἸ15 Δαϊτεγμης, [οὐϑναυσ- ψιάτειμεν ἰοημὲ εἰς . ἰδοὺ δζεπιρίο : χὰ Ῥοίηϊ φιίι τοδάςηα {τ στα τατίο» ΠΗ] μη βι ατβί- ᾿ αι το ἀδηιςη ορτὶ πηὰ ςοιμομίς , ιιοιΐαπι τατίο μασομάα στιν ἔξω, ζητοιώτες ὠὐτῶ λοι ληστη. ΓΟηΤΟΣ ΕἸπ|5 οΟἸ]οαυιηλ. ᾿ } πη; Ἰεμίο : ᾿ 

ΔΝ ἐξίοηςπι ἀπιρ[εξζαπλιιν, Οτἱοίος Διτοπι (οτίπομεῦ Το Δ. τὸ εἰξ ρτοπιὶ(ἰοηῖς ΑΡγαμάμπιο (δα, ἃ εἰὰς [οΡφ];;, γἱ ξ] κοι ΩΣ δ το -------τρο ῦϑ0ῳ... ὕῦϑψΔ Δ τ. γηϊγω «Ψ ᾿ πιῖς ἀτρατίξεϊα γεξεὲ νοσᾶτ νάπα ὃς Τπρόγιϊασιτα ἀϊέξαι μι [{Γ ποι ἀἀιϊτογίης, ((ἀ Ἰορίτμης, «ιλι ἀο(οτι δίς (ρεοἰῆςα ἐμ ᾿ : ἜΚ : . πρμία, ' ᾿ ᾿ ΝΞ: «ηοά! εἰᾷ οὐατη ἀὐτρριπολία τ11π| ἀχππλῦ ἈροβοΪ ΔΤ ΈρΆ.ς.4. ἀϊβογεηῖία Ῥλυΐμς Ομ]. 2.9. ἀΚερμεείε, γδηφξετεῖ. ψὰ Ἀν ἐν ᾿ ΠΝ | : ἡ : “ . ᾿ ἘΠΕ . 37. Ζε{)οαδενὶς ,διχαιωϑησῃλά οι Ἀδίομιόεῖ9. Ορροπίτας Ἐρδίμλιις, φμαγίε,, 5 ἀ αἰίαιια οἰἘ οιπρ νας τξροίτἰοπὶα 41. «“πβεὶχνοπου. 1 οΠ πιοτι ) οἱ Εὶ νογὸ τὶ Ἀσσιο Ἀορις. ῃλτὶ, γτροῖς αὐα’ ἤει ἐμοτοιμέλητον ἄσαιπι,, φαμπε᾿ (οἱ εἰς- ' 
: : ἐπέμη τηῦ κατα δυιχᾷξεῶτᾳ. Ἰάχις ἱπορτὶ (της 4αὶ οχ μος 'θοο 5), αἀεὸ νι ξείλπι ὕτο ἀο[ιἀογατο, ὃς ἰμμηπιο ΠΝ αἰϊαι πα δαὃς νοζατυτ ματι πση5.}}}νν οἵαις ΒΗ [1 ΜΙ ροῖπ ἰπμι- ἐλιν, πιιμααανη, σοτιὸ Ρετίτατ!5, ἀοπεῖατ, Ἐς τρις πεςού ' 

: δὲ Πα θι οὐμιλητον οροταιπ ἰαεῖατπι (4 φια!ίτατοπι, 15. ςξλρίτατς δδιξησεῖν ὶ Οὐςοῖϑ, ἃς τοχυίγοςς ἃ Γιλτιηΐϑ νίμτρε- Ιχ πιςτγοροϊιγοχ ΟΠ ΟΡ} ἀμ ΒΟΠΝε τς 4 ᾿νδης Γορίματα ρ- (λτὶλ αἱ μας ἀοέχηπα μπρτίον, ταν ἀὐθον νι" οβοπάϊου. αὰ τ ηοσὶσ πὶ Πεο μι (απλι5). Παρ μτο; ἀν ἐππϊ- τα, 4 φεώ ἢχρημιρῷ σημεῖον, ττοτίααι Ῥτο ὠλάνγε διριὰ, πὶ ῃ 4ιοηας ΔΈ ΡΟ ργαδιης κει όβτι Αι ἐρὸ [οἱερο πη ρος, ἰὰ, χιυμη ἐχ πουὶς οκδιως ιυΐοχ ἠομὶϑ εἰϊε αὐάειῃ νἱάο- εὐ  βοατὶ μος ἴοοο ποι Πραίβοοι ἰμτίτη βοτὶ, (ςὰ ΠῚ ΠῚ ἀςεία.- ἐ 19)8ς Ἀξιιο,2δ., οὺς »- ἶ (απ ἰν το αἰϊεινειγγχαιμα αἰ δρεάίατ φιοσιθιν ἃςς μὴ ιξ δαυτατ, (εἰ θη ἐγάμς ττιμπὶ γε ΠΤ ἔτιπὰ εδ εἰςέλίο, ομΐων ταῦ! ΒΡ ουπλ δυτοπι οἱ ΠΠ|4 ὡκ Ἧς ἐμὶ δηαι5, 80 Ἰρίϊπιι 40. Ὑτγε; ἀΐεις, τρεῖς ἡμιφαο Μ οἱριδς Ἐγαί Τοίνυν ἀϊοῦμ ςοά τἰτις λοςἰρίλπνιν ἐς 5 Ὀα τυ τ τομίοης, ἀραὶ ὁπτηςς ἄς ᾿ο 5 ππδιμα τοίεἰπιοιίμεη ει ΩΣ βάς;, ἔς (ἃ τηράϊα ἔμιθμιο ᾿ τι τϊεία; τοίπιουΐο : δέ Ραμα ῥτγαίοττίμα εχ τ ΤΑ ἈΝ ΓΓΟΥ σὰς οοαζγιἐ οι σαι ταυταγίης, ιιμῃ ρτες [οτεπι χονς φοἰκῦτι τ. οἰνμις οτίαπι τιν (ἢ ἀππιρουτοῦ πνίαπιμ) πυάίο τοις δῆ φινδις ἢ άες τοζίμειατ, ΓΕ δὲν ἀρίμι ἰοτα, Ν τοῖτατιμ' τος, ιμπλ ἰὼ ποθ ὶς ἐπ | ποι Πζλμδ, 1 ΟΠ ἴο τα- )ὸ Οὐαιηπιλτῖοὶ οὐσποβ τοῦτες 
“πτρα (4α] εἰξ ἐίτ ποίἴγα) μοῦ πάσαν ἀρρτοίνεμίο, ἐμ }18- 

ἴοι. ϑοάῃςς ἢ-' 
68 εχ ἰρειαβιαῖθυν (4 ἐἰεκ ορεηνμ) Τεη μι βροιλρς,. 

τοῦτα, νὰ ἀοοςι ἀσοῦι}, 
ἐς είς δαιοπὶ [δ ειμοη 5 ιοῖς πιεπυοπο μι, θη νὰν σατοτα ὅς ταπιμνννε 

φατίνμ οὐ βῖο ἐμπ|8 οςαίεη, ἃς ϑτοίηάε 

νι οι Δ δηριυατὸγ ἃ (α{{ 8ὲ αι 

Ν . ρηνίηῖς ὀροζὰ ὀχοίμδατ, (ον ἰά ἐς ἀιιο ἀροίσατιτ οὐ 

Ἰοί(ὰ 

ποις ἡ ρτὸ κ΄ ἐπιουδειπὴ ἀςοἰρίτιιγ, ΑΥΠκοτοίσα, νὶ ἀῤντὴ μὲ 
πὴ ἢὴ ΝᾺ Ἐπ ομα Δ ρνο οντ ΚσΠ),4.12,. 

48 Μείφοιεενιοε, ἀπεκρίϑησαν. ἘταΓηγ, Ππραγγοσάνιρε, [ἃ ον 

ἤσαν ἀἰγίρόης, Εἰ ςοτρὲ Ἰοφιιιεῖο ιιπι {{ξ οορἠκατοιμμι ἐϊμ 
οχ ἃς ομαγλέζοῦ, νῃὰ οἷ οχ ρτφοίῃμίς ἰνοιηϊηῖς αλιοηίδις, 

ἐμ ει πλαχ τὶ ἐητεῦ οατοτας πδιποησι, ντ ἀσσοίις ςο- ᾿ 
ο.3, 4ε ὑχν αὶ ἐκ νὴο ἐχοιαρί τὶ (στ ρτιη ογαν 30. Ποςει τὰ 

ε΄ καὶ ὀινεῖ εχ ξοτίλ Ιὸ τεξεῖμα, Ομλησιαπι τη μος ἀϊοςιά! ρς.- 

ΤΟΥ Πλ5 1 Ἰοηλιῃ, ἸΙος απ) ρευιταμίε 

τοι 
'ϑο τῇ ΨΆαρηλ ΘΠ ρ αἢ15) χιαττο ἘΝ 
ὧν αὖ καρδίᾳ, Περαϊοὸ 2.2 {ῥείεὐ} 14 οἷ 
δῖφος σοῦρτο πἰράϊο ἈρΟΙρί σα.) ὅς ἃ 
ἐτλπϑξοτταγ, νὲ Εχοι! τς ϑιχυο ἀ ἰὰ νοβηαςαΐο (ργπιοης ἐπε 

ἀν ἀϊ πιο, δε ἐστον ἀμ, ϑοὶε ἐς ὅτων εἴα ῬΡονην, ἀτίο. 504 δὲ πιξάίμὴν ρίο ἐηείπιο νγρατὰν οππίδις ἤρρυϊς, (δος διάτεια τετγς νοζὰτ (δριι]ςβτιιττι, ιἰοιίαπι Ρ γείαι Ἰὰ τεγγα νἡ [τον θα ἴμπι Δοερε Αξῆις Ἀρροξιὸ Ηΐς- 
χἷς Πρηίῆσατι ἑμίδτονά; 

ιἰς Οδε τις τείιγγοδίσπεια ἐν αἰο δὲ ἱπιρ!ἰ5 οπιαίιπι Πρηοτιτη νος, 

1.3 σομτιπι τῆ ( οὐΐας 
ἀκοαγατί, δ) εὐτάο, 
ἰηττα, Νάπι ἀριιά Ης- 

φυὶ (ςρμἰτὶ (ωύ, 

υὰ ίοτε ἐπεὶ ροτῆ- 
(ἀσιις ἴῃ ἐοτιίηι ρει» 

τῶλύς ηἰοίειη, τὰ δυΐοαι δα εγίποδι) ὧι δ τατίομ ρα διαπεί," ςἀμβιιηρειι 4 οἴξποχ ἕωπιάϊο, οαΐιις οἰ ἃ ΘΙ ἰχ, ἤοις ο- , [τη ἀσιλας ἐινγὰ 26,1. γ. Ν]άς ραν τῆν, ἽΡ ἘΣ ὁ πήξροίησων, εἰ Ἰπλι.. ϑέλομῆ,, Νυϊμαῖα δι Βυαί, Κορε, 41 ΜΙ μερί, ἄνδρες Νινδῆτα, {{|4 ἄγέδρες ὐάδια (οτὲ (ο- 

τ τοῦ στ λπὶ ἠδηηπλν ὦ 

«οιμροτίονηι οἵδε ἀὴτ εἰμ (ἄςην, ἀυϊ ςοττὸ ποη πιάνει) ἀϊ- " δὲ ανυδέρον τύπων. Νο τς ΑΙΙορονηΐ ἰς ἐμγοίτε ρεουα- 
μογίᾳ ἃ τάχα Ἰουρητυάϊηϊσῖιιος φίλ, πιῦ ὀφάσην ἐὸγς πλετὶν τίοιμθας ἐπ! μοπύα Ἰερυτοδι αὐ Βλν ΠΟΣῚ ἀἴος 
ἄμμηο δοΤυάχαη. (ςιμίος σοίμι Ἰδοσταπι ἰσυμιταάνος ἀε- 20 ἃ Ποπιῖπο δι (αλεὶ ἱιοιτίἠιμτι «ατμην ιιοτίς εἰ Ἰὐσιιι αδὶς- 
πηϊιοὶ σεδρτάρΠ, ἐυμπὶ όσα ΡΤ νὰσ δὲ δο ἀξπὶ πιέ- βάτος, Ἰῇ ΤοΙπειτας ᾿ϑαλοτιΔοιηάι Ὀζς[οιιος ἀπάτοτο ῦ- 
κἄιαηο ἤτϊλ ΕΣ λάςὸ νε δα φοτίια τορίου!ς (τι, μαθίτας τοιμεῖος Ομ ἐπειίμεάν κησεῆτις ἃς ἔμι 45. Ἰοςιν σλίταπι οἱ, ἡὔοης τυνίας τ ργοσίις πιοτιἀϊοπαῖις, 1 γι ἐς μεγγβν ν δ ἰἀπίζ ἐχροτ στὰ ἐρία. ςουγανάται πη, {μι δκ νειν βςις 
ἐκ δ περάτων τῆν γῆς, ΝΟ. ἃς Εταἤπια, Εὐείδως, Ἰά εἰϊ φρν" Ρ᾽σταπαιις ἐς Ὀοθίχας αιλαιμπὶ εις ναἱολας δλιληὶος 
τβοδηῖαιτοια οιάτα ἠτὰ αθς τορίη ὁ χα Ροτίια χιιὰπι ᾽ν Ῥιαβιμὶς ἄοζσηι τπδία μεν Ἐγουλίτας ὅς Μσηλεδοι ἰαμηγτὶ- 
Μετοῦ δἀμο πες, δὲτα ἐπίπὶ οὐ δ. δ: δὲ δαῖνα οἰτς τησίτορο- ἀοιη ἰὴ Ἐςοϊο ἢ Ἰϑμςεϊα, τὴν ; 
Ἰἰς ᾿π οχιγόπιο Δυλοία (:1Π|ςἰ5 τος, ποι ρτόσι! αὖ ἐρῇϑ {- 44. Ῥώαμι, συσοιφρομῆβον. ἀ Νοιτοαδο, ποῃὰ Νετγτουο: 
«πις ΑὐδΌϊοὶ ἔλυιοίθιι. , . 410 ΡΝ ἰάομοι ἀμτμονος χτὔπτατ, Νυίρατα, δου, 

43. (πμηι ἤΜΗΡῊ ΡΙΡΉΡΗ:., ὅταν ἢ τὸ ἐκάϑιρτον, Ὁοζες, κιμμάμαρη, ταίπυμν, δ εορύ βην μη, 15 αὐ τειη νεηϑίν ας 
Οἰιπῆυς ἐοτμια ψιον ἁἸοχαοθάταγ ἐχοπιρῖο, ἰλοιαίμιοβ ἦα 10. ἀὐιιι «ἀ Ἰιουμήμον Ἱρίοι τοιστλησαν,, ποςειὶς οἱἱ αἰερουοὲ 
ΒπΔηρο ἡ Τὰ στ τα ΠΡ ΕαφἡΠποεοοπτξ ἀο(ίηάτα ρυα [τίη λιλ- σχροποτγο οςιιγίταιοιη δι οτινη νΠστιυ: ἀσί ματος φίοιπι 
πραίταις Δι οσαής, ἀςτοιίοτον οουΐαις σαλάςτο, νε πεν. {1 ϑαζαμα; λάδιταμη ρλιοίβεῖτ, ἡϊιώ διζοιιν ευὶπ οτίαιη αἱ [α 
αἰνοὶ ἀϊείταγ} πε τὸ ρτςτπςτὶς ἮΝ ἀρ θλη} ψα άι ἀᾶμ Υἱκιὸ ἁΠ} εὶς. ; ἊΝ ἣ . Ἡμοὰ υϑμυίυπι ἐπιροτοίὲ ἀϊέζυιῃ νἱάσταν. : ᾿ ἸεηκΟτφοὶ,, [λείπ ρεαετοι πείευὶιην, Ἡευταὶ χὰ τ δάδυμ, φὸς (είς δοδγείνα ἀρριαῇς, Ηος στον ἀρι οαν Πγι- 4 Πρηρνοὐ ονθε, πονερότερμ τὰ νυ οτείαγμν, ες ἃ ΠΟ 5 ἀϊ- Ὶ 39. σϑής γῆν, νυ ρα δεξβιαἤηιι, (δεμεγαιο, ἔψο ἡΠ4 (ςἀρε ανείαϊα, ἡϑῃ ἀουϊημοία! 9. ἀἰσιιας ςαὐτα Ὑὴγ( Νίποιις, Αι ἠϊμηρτο ἀθ ἡτ ὀχύνμιο φιοτὶ Τλυμνοινὶς τρα τον. 51 ἄξεις νἱήςανματ, Ανοάιι ΘΠ (πρὶ ἀὐπιουμίμνιν, ἀὐνον ΠΡ ν[υγράῖς, το « ρίδημηι εἰζ,, ὃς νδολϊνυίιι. ἀγασωμι Πιοὰν τὶ ̓ ςγαἰοα, Ησοο ἀπτςιῃ Διμοιϑ, ἀὐϊεποημον, « Ῥθτο ΟΌ ΟΝ πον αρλῸ, νὲ οἰϊυι αϊνας (ογινιο αἷν εἰς κααρτιν. ἀπλρίτεν αἰ πριθθαις 4υλιῃ μανὸγιν τινάν αν μηὸ ἀπ- ορεπνὲ χρη πικίνας φαϊάειη Ἰσξδὶ παῖν γγυνὰ τείμαν α{| ἐλγά 0 ἴον νἱἄοο ράγιπι ἀρροῇιὰ 

τοντάνων ἀφοίαγανἧς Αἱ οὐετιλυίναν, Εταύπας πατουοιῆ 
: ἀπτοιρύςίατις εἰδ πβγὰς [υςι..9. δ πιρνοῦα, πονηρά, ΕΑΓ. 
“" ταυϑέρναμα Ἐβο νοτὸ τα ει [σνρεν ἱμευτργοιατὶ σοεπιήα 

«ἰοιφινπὸ ἰργταβια τοδί ν νοὶ τς ἤπειις Γοεϊογαταιη, 
αἰ ερίμανμα χαρά, δ υἸβαϊα, αεἰρίρονα, ὠ Ππ αὐ ἰσοιμη Εἰιὰ 41 Δῴν, Δαν, Βνεἶῷ., δέ οαιοτὶν, [᾿χιας 4724. Ὑ[τάζιαι Ἑηΐα οἰν βοεί {{ππα:, αὐἀιίτοτον νοσαῖς 
μὲν σου φιὶ  ἡοτο Ὠεὶ φαΐτι ἐἤοίμωι, ψγεσε χοῦ ρεφοϊγινὰ 

ες φαΐα, φιδυνίαμν ἰοεὶς ἀο “Ν᾿ 
ἀγγεριὰ οὐοαξίοας οχ ἰκὰς ραττὶ- 

Δληβ νὴτα ΘΠ τίοης ἐμεγο- το, Ὁ ξιογύμη ΗΠΠι|4 παρέργῳ [ἰδεῖ ον ίξγαλγο, Πτορϑπν υ»ῆϊμα τοδοιάςι ρεορτὶ  Πταῖ, δείδια ν φοπίοπαπιί ποι φμιὲ νεὐϊ- 
4.1. γἰνίιοημο, ἰὰ Ἀἰν γοοΐνιν Ἡςδταὶν Νινδῦεω,, Βιΐα ,Εύνλα, 

ἱμμοἀὶ ἐῃ λιν (υτὶς 
ὁ. δὲ Οίξῶὰ νοιεεῖς τοίξαπιοπτὶ οὐ ίοης οὐςζμγγωμο, σι! ςὃ- 

[ 
» 

ν 

ἐμέρουφ ξυμ, γε οξϊοίας ἀρ νΠουριμπι ὧν, (δά καἰρουίοτε 
ἐμεοτᾷ 

ἰπ χῦον ποτγσπάιην μάης ἐσπτορείληι Πειηριτ  αιὶ ἁιμπνὰ γ]εσαι Εγαξιμί νου, μμ πποργοίλτα! δου Το ἀπ τοτον, ΝῺ] " 
διτάνα ἐκρεῖ πο σούροῖς [( ἀαέμο τοιστοθταν, [σις μάταν Ν ει ονεδ δὰ μι ορτιὸ με νάιπο οτος ἀκεΐαναι, 
νει υ . Τίην.,..16.) «ορμηοίςοις, νοϊ τπαϊε οί ως. Πάλι. «ἰσελδοντα, ᾿να(ιλιι, δον γεβθηον, οἰσνλϑόν: «ιοὰ {{- 

οαληῖ οἰμελια (ρον ΟἹψ ἴων Πνογελίουνν, δὲ αμάπνιν πῶ 40 τοῦ ἰς ἰςμη δ νὰ 4ισύαμι ὁχοιηρίλει, 4 Ε΄ ἑνια «οὐμἰπιο πε ὁ 
«ἰΓοέλιν ἐπις μονα τανοι ἃς ἀρυνθοηο ΟἸν] {πότ (1- “αν αΐρατα, Νομε[ἰἴηνα ἠοηνμνε εἶδε α. Τταἴαναν, ΠΙΠῖΝΑ 
Ἰωβιλιν, ἀς αυίδιν ΟἸνεἴσαμ. 7..8. Τλαας ἰνος Ομ ἰ ἡ“ ηνε δοραμβαν ΜΔ γοιὸ νΐνπι τἀ κοι ἀνοςθάι ἐδυας μοι οὐ- 
ἠϊέχυαι «ἐνὶ αὐ σον βόγιιμςι ψανί γον διληρρφορίῳ ἴω οθ- (κφιναναι ἢ} 

᾿ ᾿ τὴ 

- 

᾿ 



Οα. ΧΙ], 64 οὗν ν ἘΝΑΝΟΕΙΙ͂ΝΜ ΠΥ ῊῸἊΏὨΒὁΒὁΠΠΠ᾿ ' ὅς “Ρ 
Ρ . - δ ; 

4 ᾿ ν 6. ᾿ Ν .ᾳ. ᾽ ᾿ 4 «τὰ ᾿ ᾿ 

Εἶπε δὲ τις πιῇ, ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου κν 47] Ὀἰχίτ αὐτοῖι εἰ αμίάαιι, Ἐο- 47]. Φίλίε αμην εἰ φ : ᾿ 
ΘΝ ' ἀραορε ΩΣ μὰ , ἌΜΕ) ἜΜΕΝΕ ! πὶ δαβς τῷ τς εἶ ἰναίνεῦ φανὸν 4.- ] 

οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑφήκασι, ζητουιυῦτας] [“οΜλτες ταὶ δι᾿ Πάττος ταὶ (οτὶς [0 Ἢάπν, κε, πιαῖον ἐμὴν Οἶχωὼν ὦτα ὠκρύοιν, ἀκουέτω. - ] ει ππ τος ἀπο μά ἀὐδιεη: 9 ἀι ̓  μὰ ἐἐαμϑνν 
᾿ ᾿ν ἀῇ: ᾿ δ βαίνει εν βουίν θαι ἡ ᾿ νι υἦ το] ἀπηαναιάται, ὁ. : ἐπα ΘλΗΝ φΨ 

σοι λαλὴ αἀϊαητ, αἰιαύφηζος ταστι ςο]- ; "Ὁ ΉΗΜΕ Καὶ “ο9 ς οἱ μᾳᾷϑηται θεπον Ἀπ: τι ΤΙ 
᾿ ξιτ κνς . 7 Ποφιιπη. ἡμονν τὶ , , Ν ΦΑΡΕΣ ΟὝΤμης ἀρσοίομτος ἀἰοίραβ, [τὸ 1 δὲ μιιοάδον ἀἠδίρι." 

ΠΕΣ Ο ἣ σοκραθϑεὶς ει τῶ οἰπόγτι αὐ-]} 481. Ἰρί γοιὸ τείροπάεης ἀπε ν ΌΣ ῥῃ ἡὐνωϊ, ἡ ἀυτώ, Διωῇ βόλαως λάλοις αὖ ἀϊχοσιμις εἰ (Δυαῖς ΡεΙ ραῦατ]. ἐἱ ἀϊ τοὐμοῦ εἰν εαγε μι 

ΓΝ “-" ες δὰ δ, “ ὥ ᾿ ν 4 1Ρ|6} 4) εἰῤ- Ὡς - ; ἡρὴ λα »αταδοϊ ἐς ἰοιμφενιν εἰν 
᾿ ̓ υτὶ ὅξην ἡ μη ρ θυ, ΧΩ τινὲς οισὶν οἱ ΠῚ αὶ βος εἰ ἀιχοχαῖ, ουρ εἢ «ἐπεὶ βὺὶ “θα ἐβ "μι. 7005 ροϊας Ἰοχιιοτὶς ΟἸφ ! : (6 

ε ᾽ Ψ ὅν οὖν ' " ὙΣ Δὲ ΐ νομί . 
ὦ ὃ δαυκριϑεὶς τὴν αὐτοῖς, ὦπ| κα] [Ιρίς νοτὸ τοίροινάσῃ 5 ἀἰχίτ] ταὶ ὙΡΑΡ ΡῊΝ ἢ ͵ πὴ Ἶ : ΚΕ, ; 

᾿ ᾿ς ἢ ἀσελφοί μϑυ;- πιάτο σα ὡς 4υ (μας ἐαῖγος ἐημ4, Ὁ" μ᾽ βν [α.- ἐν Κλ υἱα νοὺ» ἰσοι. Ιρτο γομηα ᾿ 
: ; ἐτες πιεὶ .α δον ἘΣ ἣ ΠΝ Ουΐὰ Ὀϊς ἀχτῦ ἢ ἡοῆς ᾽ δζ Π|4οἱ (οὶ ! 

) μ᾿ ΤΩΝ , Τ νωναμλτὰ μυφηθίω “ης (5 τὰ ΝΟΌΣ ἀατὰ ΟἸτ πη ΟἿς ἐ[} πο. ἡ) Πενία τε δ ῚΝ ΘΗΝ ! 
Ἶ Ιζαι ὄκτοίνας τω χώρᾳ αὑτῷ ὅχι τοι 49 ΩΣ ; Ἐξ εχ ομἀξιηροηαι υμιν δεδὺ «ἢ 7 μὰ ῶῦ μυ τ Ὁ. Ν᾿ ἥν [οτίὰ τσ αἱ οἱ πε τς ἵμο υ} Ὁ, τς ριυρείαιῃ , 

ΝΆΠΕ οοὐνὲς οδ- ᾿ {-Εόρε { [χ ι ἀὶ δι, ΔΩ ͵ Ι Ν οὐ “'. τ ΠΤογιὰ ΓΟ ΩἹ ΟΊ Οτι 15. 1}}}ς ἐαίογινηι, διε αρίεηι εὐ πἰςὐιῶσι Τὴ 
ἰαητεοτεν αὐ μαϑηταςὶ ΡΣ ρα ΕΒ ΗΨΘΗ ΒΕ Ργοτεη!α τηᾶηιι [Δ 1}) ἀἰ- [.49. ἐκ ἀἠζτίρονον {μον ἀκα, βασιλειαρ γι ουρᾳνωνὰ ΦΆΘΙΟΙς ὃ , πες ἡ τ ΎΡΗΣΝ ἐνε Ἀν , 

αὐ ίατς ἀσιηο- ᾿ εν ἢ ͵ ΜΗΠΗΡ ΜΘ (ςἰρυϊὸς μος; ἀϊχίτ, ᾿ξοσο πάτον γἜερε, πιάβον μια Ο' [- “οται. ᾿ τ: (ΔῊ τῆὶ ῖ . ΕΠ. Ομ η] μαϑει ἀ,- ἀνα σκιὰ ; 
ἰοὶ βάο. ΧΩ οἱ αοὐλφοί μου. πιο ὡς ἐγαῖτος, χηδὶ (᾿νε πρὶ), ἜΤ Διδῥούται " ἐμαὶ ᾿Θυμίᾳμίς σμΐμα μαίνετ, ἀιδῖ-᾿ αν ἐμ μς ἘΠ βριὲ ΑΕ ΠΟ Ρα ᾿ ᾿ 

« νος κα ῃ ᾿ Ἂν ᾿ ᾿ τος Ὁ : . ᾿ Ἴ ."» Ἐς " δι Σ ἥξὸς - ν᾿ : ᾿ ᾿" ΡΝ Ι 
ες Οΐης γὸ αὐ ποιήσῃ τὸ ϑύλημίᾳ τῇ πα- το Ουϊαιις δ ρου 4υοά ζο (μήνιμα ἐμΐηρ - κτις »- χ' " ον τ ταν ΕἸ» ΔΩ ρ ας βαρο θαι) Ἵ ψιὶ μέρη μον γα νει,Ὁ» ἐν θ"α χες τος ἰ 

: ἀν ᾿ 3.) . ΙΕΡ ; ᾿ φἐρίε νοίμμξαέομα ῥαιγὶς «ἰξιοσοϑυσεται, οφτις ἢ οὐκ ἐχδί, ΚΑ! 9 4115 Διτοτη πο μαθος,, οἴθλιὴ ἐ ἀμοιί βαὐνεε ΓΕΣΙΝ 
Ἑός μου τῷ ΟΝ δρῴνοις, αὐτὸς μου ἀσὲλ-} Ιναἱτ Ἰράτεῖ ἡΐε πχοὰβ ἀμ οἱ μι] "εὲ με τ καἰ τε οἢ, ρα ᾿ ϑήσοται αστ ἀντ ὦ ; "φποί Παίλςῖ, το] ταν αἴ ἐὸ 11: ᾿ 

Ν ᾿ ᾿ ͵ ᾽ : ν ΡΟ ΡΝ τ ΤῊΝ ΚΜ : . ιο . Ὃς ᾿ 
φὸς,κ) ἀδελφὴ, χαὶ μεήτηρ ὅ481. Οὐ] δοῖς ΟΕ ἴπλοας Παΐοι δκίο] περ ἤταιεν Ὁ (θνον Ὁ λα ὠμόν ἐς Ὁ ἀοοτὰ, ὰ " χ ρος ΠΕ ΚΝ Ἴάμο ἐν ραναίνοὶ!» ἰ)- ᾿ 

᾿ ΝΜ ΤΟΥ ὃς ΨΏΔτοΙ, : | ΟΣ Σ ᾿ ΄ Διατατο οὗ Ὡὐδαθολαις δὶ λά- τΟρτοσρὰ Ῥο } ἀμ Ὁ) ἐν ω- 1 1 "0 ει. μα νεοττὸς ὃ : 
ε΄ . Ν Ν ἫΝ ΑἹ Θ ἐν ρου ». ΄υῦ ε15». 41 ρΟΙριριοητο 10 ἡ ενας ξρταμαιοε | 

Σ ᾿ ἐῶ, δι : τ ώ. ΟἿ Θλεποντες ου ζλεπουσι, αἴἴου- ; ᾿ ἐὺ ἐκ 6}}1γ 75" «εδ τον Ι 

᾿ ᾿ “ Κεφ ἤν ῖω δ) ' | Οκν. χιιι. ς Ο(Ἃρ, χαχχι δῦ, 95) 96 ΤΠ] ΓΘ ΕΝ ᾿ς Π γι άςητ, ὅς διά ϊοιζος οη ἀπι- 1 ὁ πέπον μμρξενμνιν μτημε ! 

απ τ ΝΣ ἠροιν ὑπνη ἐξ ΓΕ, [10 νετὸ ἀϊς ορις!Πις Ιοΐις! 1 ΠΡ οντες ἘΚ ΚΘΟΥΕΥΣ ἀόφη ον δ: ᾿ ἀϊπαατρηος ἱητο ἔραπτ, ; ἐἐμεἐμέφιρνε, Ὁ 5 ἾΝ Ϊ 

" τὰ ναὶ ον γ Π ̓ 9 ΟΝ ἘΡΘ  ΘΡΕΗ ἴ "τὸν ΟἽ ΤΊ αὶ Ἰργηο, ίράϊτ Δριά ταις. - ἩΒΗΝ Κα, μι Ἵ Καὶ αϑαπλήρφυται ἘΠ αὐτοῖς ἡ τϑξ»-. {Ἰτᾶφας -σοπιψίοτις ἐμ ἱρῆο} χα εἰ Τα ν ἵν εἰν κεν ας. , 
ἐξ ; - σοῖς τῆς οἰχίως, ὠκάϑητο γτο- : ὃ, ι 4 4εἰεδα: [ἐφ ᾽- τ. Ὁ υστι Ακον ακοὺ- Γ ΜΝ ᾿ δε ΡΥ} Ηα ΕΝ ἰ 

᾿ ἀπϑος Ὑτ ̓ ; φίω ϑώλᾳ ων Ἑτ Ἵ {δὰ ϑρὰ : ᾿ Τιπεῖῶ Ἡσαΐᾳ ̓ λῸΡ ν Ολέ ε λό ΠΡ ΜᾺ ΤῊΝ ΕΣ ἸΝα ἀνοῖτ, τ ἀμ τνεφευε ἐ,, ΟὟ Ἡ δ υΝὰ 

Ῥασὶ (μος Πὶι ἴῃ Θ ᾿ ͵ ἈΕῚ: ν νι τ Ὡς ςομρτέξαζα ΕἸΣ ἃ ΕὐΤῇ ΤΠ ἐδ ἐν ὃς σετε,ὃ 8. ΜῊ σι ητὰ ΚΩΙ λέποντες β -- ᾿ Ἢ ΕΗ . νὴ πο Ίι ἰητο}- ἡ ὑμεν φει έν τ τ γλάσην. 1ράνκα8.4.}. 
Ἰαραδο. (δτῖ, Και σωνήχθησαν ὥοος αὐτὸν Οχ λρϑι" 108 ταἶτα, δάςὸ : νῖ ἈΆΠβΊα πη ᾿ ἘΣ ἐλ ξτ ζαια [ων αἱ ψὴς; ψετε, καὶ δὴ μὴϊδυτα. : Τρ οτίς:ἃς σοῃίρίςίοητοβ ΠΟΙΠΡΙ δες νέδιν αν Τ᾽ πον νὶ ἢ ὍΆι 

οαρϑ νἱδοιίς οι Ἰρ χ ΟἹ, ὗς το αὐτὸν οἷς τὸ πλοῖον ἐμξαν ἰμργο ας. (ράογες. τοῖα δυτεαι | ΚΡ ρντῦς πιμίρα, ἐξα νι ' οἰς τὶ 5» ὅς πο ν]άε 15. ος {ἀπ ᾿ νἄνναίν, 

| ὌΠ ΦἘνδι ϑῆϑι Ἐπ τ ἐὉ Υ ΉΤα ἢ ασθΑ ἴα ἅμτους αἀίξαθαι  Πουρο νι δ μ. ΤΥ νας ἰτὰ ἴϑη γὸ ἡ καροία τῷ λαοῦ] αὶ Οἰαήδπι βιέξανὴ εἰξ ἐπι [ας ᾿. 2 πρηβαῖρηι δ νεῖν 
' ἀν ΠΤ ΠΟΥ ον . ΧαῚ πᾶς Ο οχλος 671) Τὸν οἱ- ᾿ Μράενεε. το" οννὴς μενα πάχυ. . ΠΡΥΣΣΣ Ἵ ἐον βόρι ἐξ βρη γα 

ἐὰ Ιθεειε ΜᾺ εἰρι κὸν ζ ΕΖ. ἰσδιμίτας " " Ι ἡρπύταινοι ᾿ ᾿ τούτου» τοῖς ὡσι βαρέως ἠκουσαν, ὃ τοις (ΟΕ Ροριη] ἀπ » ἃ( τγηει: γιύμ ΠΝ ἀπά ες, 

] «λέ αγει αι ᾿ τὐν τ δῇ : { ἕ ΟἸ5 ΤΠ 53: ΖΑ ἰοφολεις εἰ εἰρπιωὶ κ ᾿ς φρο ποτ ὭΣ α Ἰ ᾿κμείονν Δυαιογιῖ, ἃς ᾿οσμ}}ς γΗΜ ΕἸΣ ὁκηίον [κο5 εἰμ, ᾿ 
ῖ ἦν γ΄ Ύ "ν ΕἸ δὰ . ἀχῖς Ξ ΕΒ, ν 151} ων Ὶ . . Ά ᾿ ἢ 

ἱ ἐποδ.4, Καὶ ἐλάλησεν ΒΕΤΟΝ “πολλα ἐνωδοα- 3 ΡῬε ρατγάθοί ας » ἀϊσομς» Εςος, "4 ἐ ῥιναϑοίις, ἀΐκον:, οφϑαλμωυς κυ τῶν μ μὰ μΜ ΑΔ ; 15 σου ΠΥ ποι 60 ἕο - μνμεγπειμαπερ νη ἄρ : ᾿ 
, : ἘΝ Ω ΕΠ : ἘΠΡΤῪΣ Ὁ ᾿ Ἀμάυ δ δ ίΑ Μῇ . ἊΨ : ἐλδες ἤρα . 

| ἜΕῚ βολάς, λέγων, 1 δυο, οἰζηλθεν ὁ ασείρφν. 4μίδαμα ἴχτου ὀχ ὶς αά Ἰεγοη- πὰς “ΠΡ ΤΙΝΣ [παῖ ᾿δοῶσι τοῖς οφϑώλμοις, "ὦ τοῖς ὦσιν ὠκου-}. ["βιῖ Οὐμ Ἰβνῶς ααχίθιις αὐάίαμτ, οἱὰς »ε ἌΡ ἐ: Ἢ : ᾿ 
τῷ ἀσείρειν ας ἀν τι ̓ ᾿ ΤΈΣΣ τὰ σωσι,"ὴ τῇ καρδίᾳ σιωνιώσι; καὶ ὅχιςρε-} ὃς φοτάς ἰμτο Πρ ἅτ, ας ς οὅπα- . [πα ἘΠ π᾿ “ 

Γ ᾿ ͵ ς . πα ἡ : . 4 νγ, 3 , ν ΣΝ ᾿ ΜΩΡΥ . ὁ) Σ 

τὰ Και ὧν τω ἀσεῖροιν αὐτὸν, ἃ λλἔσεσε 4 δ γϑο νου νωρ μὰ 4 ᾿ ξι ἐν βλυβὴ με: ψωσι, καὶ ἰάστωμιαι ἀὐτους. ᾽ ἴλυλτο ὃ ἸΔ πο (05, το βομιοῦ, 

᾿ ; ᾿ νον, 3 ν ᾿ ΤῊΝ “Δ ἀόζυ!ηάαιι, 451) (ἐσ ἄεγῃ, Ἢ γρϊ, τΥθαν 

᾿ ' «δὰ τίωυ ὁδὸν μω ἥλδετα πότεν, 1 Ἰνιἤ:δι γεποῖμτ γοἰ τον, ας Εχ- " πιάση, γεΐμστη ἐαὶ φοϊα» ὧν αφαζολῶε. τηυς ΠΠἰρὶς αυχ νοζαας ἤσ-.͵ τοδί δἰ ήδη ἰο νἱάς τάαιθιις ( ἱπίιηο) ὅτι ' 
: πατεφαςλυ αὐτὸ. ἜΠΕΙΤ ΩΝ, ἐὲ, ΦὉ τονιεάε ᾿ ΤΟ. δὲν βάγαθοίαν ον φρϑδολ}. ἀπ χς ἢ ΡΜ δὲ ΣἸΘΟΠΟΟ υἹύσες, οπλθιθι}5 {ντ ἔχις 0} (ἅτις τᾶ. 

» Τῷ... ἣν ἐἀοπιῆῖ (Δ. ! ' 5 Θ᾽ οὐπιε ΤῊΝ ἐΝ: ἐΨΟΤ ΜΙ αὐ ος θοῦ ταρτατα {ἱϊεηϊοαταν, οι- Φιηηεάζει ἐν ακεύσετε, τὰ ἀιϊοῦτις Ἔχ ἐπηρίατί δια (οεϊρτααι ογατὶ 

' ΑχλαΣἕ δγχτὼ ἊΝ ὅπο ΑἸἰϊὰ γοτὸ σεσϊἀετῦτς 1 ροῖ «4114 φηρεπι ςεοίδεναπε μεν νδλγία νι Γ᾿ ἱ θὰς ἱρὰ ποις οδἴσυγαταγ, (οἀ11-ὺς ἀκουσητε ἡ βλέψητε ἃ ς(ς, ἀμ άὶ ὶ ἰάς οἱ Ὶ : -- . "Ἢ . Ὶ 4 ᾿ : πΏ4, ὲ Ν . 

ὃ σὲ ) λοι υἰδύμαι ᾿ ὠ ϑελος μι ἣν (ἃν νθ’ Βαθεῦ ΒΆΝ ἜἸΙΡΤΓῪΡ ἐνενεὶν. εγραννι ἜΝ ἀ{ ᾿ ἐπ ἢ ἀϊςελ! σοῦιι9 ἰαδίροης υδάγαι ἘΝ Ἠεβησις ᾿ Θη ΝΠ τδιις ΤΑ ἐς πα 
Ϊ οὐχ εὖγε ν πολλίω δὐϑέω , ,. Ἃ,), ν0! ἡ0η ὨαρεΌΔιῖ ΓΕΓΙΆΠῚ ὑαρὲ βουνά φρμάβαρι φ» μἰζγαζιν σητξητιλ» ε πριυγάται 5. Ὡς λάγαῖ . πηι πὶ ματο ετίληι ξαταγα τῃ- 

'χὲ γ, » ΧΦ] ς ὡζανέ ᾿ ἐλείθον ΜΦΤΡΑΗΝ δ » Η πὰ χρδίίὶς ἐὰν Ὁ ταιρατὶς ἥπερες ς ἄϊοδι ᾿μηλις ἣ 
τον ορυν , ἂν ὑπαΐἶτάνας ὅς Ἰατίτα οχοεῖα ἔμμῖ εοηξέρηὺ ἐχον α [ρο γαμὴ ἀπιογρτειατίοιιον φυιάπηαιΣ [λς ἃ τεδιις ρόγαιμρ, Ῥέ- Υὶ ἴα. ῬΘΙΣπλς ρεῦ ἱπιροτασάι πού νεττοῖς μοῦ πος 

πλε δία τὸ μη ἔχριν βαϑος γῆς" ὑχγορζεῖοα αιδά μαδερ : ποῖ; ὑγαδεναις ΩΝ εἰτα ,οἰὐΐμιοάι ἤϊητ γτς ται ΔΛ εροτίς. ; ἢ ἀο: Αὐάϊτι ἁμάνες δι οἰ ἱπτο! σίτο : ὃς ντήςῃτος νἱάεις, ὅς 

' ᾿ τοὶ; μά Ἢ Η πΟὴ ἤΠαῦς ΚΣ, Ὁ ρὼ Ἢ Ομίᾳ τι, ἐν υανὰς ἫΝ Επαι ἀπόμμπα πε ἜΝ Εἰξεμπι τη αἱ μειΐϑθα Ηοδταὶς νας ςρ41}}4- 
; , ν᾽ “- τ ͵ αλλ [ΟΥΧΑΏ 1: Ἵ 3 Στὰ (προ αἴτὰς πλεονίζα, ΜΙΝ δυτενη νλάοτ τ ἐξ. Οιἱοά διιζεῖη δγείηςς αἀ οὐ μη, αιιαπιιὶς οἱ { 
' ᾿Ἡλίᾳ Ἀ' αὐατείλαντος ὧκ ἣ ἘΡΕΡΑΘΈ ΑΣ ΕΝ: δοῖς φηεεπι υγῖο ἐ[μα- τοἀιαπάιηιζιο, τοτοῚ 'ο: ἀπ ΠΗΠΊΠΙΣ Ῥιοϑο  ἨΩΣ 
Φ ) οἱ “ ὶ ἔχ ̓Ά ἥξω ̓ ξι δ υα ἢ, ᾿ φοἷς ες ἐχοῖῖο ἀγάρτς ταξζα] 6 ΜΕΥΜΗΕ γ, (Θ᾽ φοΐα πω ολυίς γὼ ἐὰν ἐν ἰοζο, ὅς οππι ΠΣ απ τ ἰκραραις Ὠσρλητας ΗΝ Ἰηποῖα ὁποῦ δι λύε: 

: ζω Ἵ γς . ] 1Π|ῦν ὃς ᾿ργορτεγσα συδά ποη δεῦαμε γαίις ᾿ ἧς σοπςτογέ, ΔΜγ[ενίαγμυφηρια. ΓᾺς αι ᾿ {|| , ΨΩ ΟΠΊΠΙ( ὨΓΑΓΗ5 θυ ὦ αὐ ) Δ τιΏξη ᾿πιοσάιϊῃ, τ ἢ ἃ ΠΕ μα ἐπ χει ὑεμνν ᾿ Ἀπθα ταις ο18.,. ἀΥΗς Οἴςοιτα ἐδυαυ!, αιο ἐτεααςφητος Οἴκονο οτίληι τρίς νττα " οτίαπὶ ἀπαυγορδυτικῶς κυ τσιν Ευυιριθεϑ»ν μὴ ἐρδο,, Νόψαι- 

ἄλλα δὲ ἔπεσεν δλὶ τὰ ἀπαν 7} ΤΑΙ ἘΣ ΡΜ ΤΑΣ ΘΚ ΌΟΑΝ αἰδα ἀπλόρ φορϊἀεγηνὶ αι νἱἀο)ίςες ἀγοληλρῦοῃ ιικυΐε Γοἀ [λογα ὅς φτορβδηίβ ἀλη, ἀϊχονιθ, ΑΥΠΠ ορ᾿, γοφόλαις, Οὐ μὴ σκω γε, μυδὲ ποιήσῃς 
ὭΡΩΥ Ἐὴ- τοῖς δῇ τι ς9}. ἴλ νοῖὸ σεοϊάετγιμς ἴα ὑρἱ- 7 [δεῖ βέμι ΘΕ ΦΈΓΗΝΕ παῖσαι ναοὶ πιὸ δύ τηνι κα 1 ΠΟΙ ΒΘ Ια ΒΙΓ. ἰλνδο ΠΕ Ὸ ὁ αὖρ οἱ τρυγοδαίμονις ἔτει, ἰὰ εἰς, Νεααλαμλαν γγογὶς., πους 

ΧΦ] ἀνέβησοιν αὐ ὠχανῆϑαι, χα] ἀπέπνιξων παρ ἃς “ αἰσοηάοχιίηϊ (ρίπα;, ἂζ βιῶς, ὃν (9 φγέμέγημε εἰἴαπι Οτςοῖο ἰτὰ ἔμπης νορλτὶ (Δοτὶ γιπροίϊοῖ, δι ἡσαιγλτὶ Ομεὶ ἰς φις ἐςου αν 1 ἀμ ἰοἸτος, Ἂς οτίαπὶ ςοπιπιοάμιιν: ΄ 
: , αὐτοί" ιξοςαγαηῖοα. ἼΣ ἐν τς Πηἤξοοανοννε (ἰχπογατα εἴτις, αιοϑ [Διϊπὶ (Δογδιηςητᾶ) ελεβθν ἐν μν: 14 ΕΒ ΕΥμπΝΕ Ου,ς. 16, Φ Δ) οΝ νἠν ον τε ἱ μὴ ἴδῳτοι νεῖ 

: Ρ μῳ δι τῷ Ὃ οὐτῷ { ᾿ : - Ἵ “ Ε  τροῦ, ἐπεοίισαηάο νοσάγιης, Μγδβειὶὰ νογὸ ἀεὶ ταρτηϊπετι- ΝΌΝΡετί(ριςίετιν. Νυΐραι, Ν ον νηίενέε, Ἐταύμλιις το ὲ 
Αλλα δὲ ἔπεσεν δ χιτίω γίωτίω κα. 8 1 ἀν το ἐπ ΒΕΠΙΝν 1η τεῦ 8 παν ν ἰἥωι πα κων ὑπη; ὅθι ἀῶ ἐν Ἐοςίεπα (μὰ Ἰθοιιβ φιθινίτι» ραϊότᾷ νεῷ, δ 8] υἱάοταγ ἀνβίαχ ἰς τὸ ἰδεῖν ἃ (λέπειν. Νάπι ἴος φιυίάομι 

λίω, γα ἐσ δα καρπὸν, ὃ μϑὼ ἑκατον, ὃ σὲ ἐν Ν Ι Νὰ τ ἄε ἀρ ον ἧμῶς ὑμηὶ ̓βινέμμπν, αἰἶμαὶ 4: {εἀἄ ηιας (οἵ! Εκοίεἢα; ἔμ ἀνλλμαν ϑλύτι πρὸ Ν ὐοίμο ἴοςο τὸ βλέπειν νιδοτασ Πιμρ] οῖτεν ἀζεὶρι ργὸ 0 αιιοί ἴαι- 
᾿ ἅππα σι σοητοηδ,α ἐὉ νογὸ ὁ ΠΥ ἐ}5 τιάβίζιο ἀε(ογοποὶ Ὀχίο: ὃς ρεσίεγιπη μος πἀϊσι (ντ΄ οἱ ἀΐοιας νοις, αιιοὰ Ἰομψὸ τοΐημς ον αιιλπὶ δῶν, ἢ «"} ΧΩ ) Φ 5 ΤΟΡΙΑΣ στα ἑμάφίζιο Δείογοπς ἰα το Ὀ ΣΙ: δ ἢ ΩΣ ΤΙΟΙΒΩΙ Εἴ) ἢ ομρς αλῖηις εἶδ αιιάπι ἐδ εἶν, ἰὰ εἰς 

ἑξηκοντο, ὃ 2 Ῥιαώκοντα. (ςχαρομα; αἰ νετὸ τγσσηλ, ἀραων γανῖ Ἄν 05 εχ πος ἰοοο ρρᾶγει) ἰῃ (05 ἔγεηβ. 41} Ὁ] ἀβρλυ θεὰ ὑπο Ξορεγίρίςἐτς ἃς οστησγο, Ηος ὁπ οἵ ἘΣ, ΔΌΪΠΙΙ ὦ ἫΝ ο- ; : 
ΣΝ ἀρ  υοΝ κὐδεβοιο ον ἀνε ουυὸ νρ μον ὐδον 6.8: προ ο τρλοε δον οὐοωκΝΝραιυεαιο μι σύν δ ἐτλας νὲ ἐδίωι Ὡς. --  -- ᾿ ΟΡ Ποῖ τοῦ ἃ ΣΙΩΝ {4} ἀπανη ποτ[Ὲ πγηγη, ἐἰενίνονς ἤοΣ: ταϊοτυπττῆτητγιν απ τι {πτεΠῖσετα ιλπτ Δσξ. δεὰτιῃ, ᾿ τον πλ Ἀδν ἐφεφύξ ων αὶ ἢ δρζομι, ρὸν ὅδ 

: πὰ ἘΞ πο ᾿ ἀγθονα 1 φησί οχοιπρανεδα9 [εῆϊκυνηεεις, ὁμοῖος ἢ ὦ. ἐοπιπιούο ἃς ἃ τ γοωθι]ο πῦρ Ροτοῖ ποιατὶ πο ἀἐ ἔτιοη Γ᾿ 

47. Τινι (οἰ μπιηι σοὶ καλῆσω ΜΝ αἱρ ὃς Ἑτα ,λὰ νοτθαπιν ιιάργορὶδο ᾿ κὐ ΤΩΣ Θλών Δ ς νοτὸ ρεῖ ραταδοϊαφφαιοά εἶζ ματα, ὦς, αἰ λα διατί (σα: Νὰ πὶ σιωωνένω, ἰειροῦ εἴ ΐ δ» Ὧ47 4 [ τ ὐρων . πελθοῖῦ ἀοιζοο . οἷς «ῬφΟλών ἢ: νοτὸ ᾿ 4} δ, ι ᾿ να.) {ΠΏ ΡῸΓ ἘἰΓἸποθτις. φιί, 4 
ΤΊ δὲ ἰοηοΐ ὴ ὑπ ἐτΕ ΠΡ ἈΡ ἐρ Πα ΓΑ Ὸ ες νέάοτο τς ἔγα- τ. ἈΝ τ. ὰ (κοφιθίτεν ἐθλμλ ἀρι ΡΙϊαί 1 Οηίηον μή, ἠνότη χη. ἢ ΤΠ μὴ ταν ἐνῇ πηις ἡ ἀς οσυ 9 ρτορτις ἀνοιταγι αϊοογταπιςη μμρσ᾽ 

(το 5 Δυζέηι ἀρρε! Δπτηγ δἰτι9 σομπατί, ἀν αἰΐσιις ᾿ Γὰ 15 δ ἀγάον ' τὸ ΩΝ ' (δὰ ἑαέὰ ααθλητι νη. (ΑἸτε να δα 26 ἐγ πεἰλπὶ ρετρετιάη σα εἰς. δια ἀεαν οἴλπν ἀποὺ 
Ἐπ: “40. γ9 ἐ4(1 ͵ : ᾿ ὑεριις (δεῖ ρτλ! απ) 16 4 ᾿ ὶ ΡΟ ς. δια ἄξαν οἴ ἀπολιις 

“8 ΕἸ γι νὰ τίνες γαῖ, “4πὶ μὰ δ ανὴ ; ᾿ Ψυΐμ “Εβν ὑό οὶ ἐνε ψημηνηνεν ὑέηον Ἔχηδέα βμμ, δἰοοια ΠΣ ὀγροηίνασ αι} ΠΟ μασοῖ, οἰ ἰω ΠΝ νογἤευϊς (ςαιοπτιθιις ὠκοόυεῖν ἀἰοὶ νἹάστις ποη ἐς {πηρ]!ςοὶ - 
, 19. Μὴ βαιεν,ἰδελφὸς μον λὰ ς ἢ γι! ςοπιπλίης ἕππιιδ,, ΣΦ πιοιπίηὶ ἰοραῖς νβιρατιππι δε γγ Δμμαιοα ἀρ ἫΝ ᾿ νιδοϊπεσεοειμἀποάί οὐαπεϊμάαὶ μἰεταις,αυλπα ἢ ἸΥ 18 δια τίϑης, (τἀ ἀς εὸ φιοι ιν Δι Δ ἰοῦ", ἰρτο ρας; εουττὰ 

εἶαται, ὁ 4ιο ἄς ἐμ μηλθβὶ ν, « Ν ΤῊ ατάοτί ἀς- τὸν ἀϊιυίίας, οἷο ρατοξιέχας εἰογϊαγθηταῦ εα οἰγτοῦ ἀιρίῃ 481: τὸ βλέπειν νος] 16, ρΡιο (εγογε τ γογίςιίο ἀυΐςηι 17," 
ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧΠἼΙ, εἰ. δὲ τοιτο τ Λοτῶ ματι ϑπβ τα οἰζ ἀγάογο ἀχ λυτί. ὕειν το Πα Ἰὰκ φυσι εἰς ἐγίρατατην, 4 [0 οδῆοτε ἐς- δεῖν δὲ βλέπειν ἐξ οχτεγηαν τονε ἀϊοιαταγ, ἥτις ν 110 ἀπο - ; » ᾿ ἊΣ τον ἐξλγηνν ἘρᾺΝ τὲ " " μ", Ῥοτίι» φιιλα τοῦτ ροτδυ ὙυΕ δα «φτηρῖλννς Βαδενει γαϑοιοσ δυϑήσεται, ἘΦ. 39 ἸἈνης Ηςο Δυτξ ἀν Οται!, ραγτίιη πόσιν το ΔΟ1 ς ρατοῦ ψμι0- ἷ 

ο Ψ 7η Ἴδεονε αὐβίναι, δὴν τὸν αἰγιαλόν. ἴοτο νἱἀο ἰςον ἴιρς, πιςηίς νἐἀε!ΐσςει ςόσας ΑΘ Εκὰς ἀὐρην Βεύκιοιμι. ταίιαης, ξεήήορνν αἰὐνιρνίαιείον, νι οβειάογσταρα, ἤμαιῇοα τι ἀσαιῃ Ἰπμτάτιπι: ραγίπη ιοά πἘὰ νεδοτᾷ ποιλτίοης νιής- 
᾿ τἰοτς, τὸ δος εἴ (δ ξὸ ἰδνάν ἐαϊο τὰ ἅ0 Ρταίοοδληςς ἀίοιατ, αἰδιιν λαμ ᾷ, [ςἀ ποτοπιοτᾶ, δο γα! ποη ἀδιμδάλιτγψιιο-. ται Ἰεῖς ἴοσιιν που πὴ Βα} {Π|Πγατ], μ 

-ς-ς- ὦ εν ρανανοίαις ἐν ἣν βολῶρ ἡνροτ σοπιρατατίοηον ὃς ἤπ- μοί μ βαρες ὑεά αὐ τϑῇ Ἶ ΠΡῚΝ τίμα ὀχργίπιοπὶο, τοοῦο ἀΐσοταν δον τιον μιν "οὐ ἰναδνεν δ᾽ ἐχα ἰιιοὰ τς. ΟγαίἝνι ζιέξενῃ εἰ!, ἐπα χιώϑη. νεῖν. δι ἘγαΓ' )ιεγαβαίενι 

' ἰ τάνπον Νοςαδι αἀποατι Ογσοῦ (στιν μι, μή ἐτὰ νμο ἃ-ὀ Μηδ εϑαίεμν [δε παν Φ' ἐβοε. σΠλΔ μα Πηρ μα ἀοιπι [ε γαῖ μπαδογωίμις,δινογαϑι Βαανα [ανε οὐΐμν Ὁ ἀοα ἰὼ. ἐβηιχιοὰ μον πλοιῃ ἐ Ιορεγο ἀρτ ἰδδιιοοῦ τούς, Τοῖλα 

Ψ εἰ» Ἰάτῇ ψμηλίίαυς, [ον είανν]δ αι ν, ὁ σπείρον  αἱρ, εἰ (ον. καὶ δεὰ πὶ μν. δὶς οτίαπι Εγαπημν : {ει ΓΗ͂Ν φηδά πον τορτουῦὶς ἐς πριν εἰ !οαδνι" Προ ποι εν ιὰς ἐνῇ ἃς ἐν, 36 τον αἰνιξ ἐΠΥ Νθβμοια: οοτ πάρουν δέ οδοίυν ἀςείλγαςς ἐμ. 

γ,αι. Λὰ γοιθρῦ, δενεϊνιιπὶ, βεϊοπάνπι δῖ αμτὸ δετιοιίαπι νος 7 γείδα νενὺ, ὦνλα δὲ ἬΝ τήν» ἐποτῶς , 5 1, Ομίανα. ἴῃ (εχῖο ἐχερίδη (οτίρτα τι οὐ οτ να βλύτον τς ΠΝ Ἰνεῦσοςᾳ ἃ οἰνψ. 4(ἰγάμιεν ἀπ φγωῖ) βαρέων ἰκουσαν. 

Ιδεο (οι τοίροπάει ἀρ Ἡεεςοτ λον Π Ρε, ρεκῆχανοι- π υἩ[ικνενερρην, ἐνέζησεν ἡ ὀχοιέ ; ΠΡ ̓ ἐδ δούθΝ, μη Ολέσωαι καὶ ἀκονοντες μὴ ἀπούωσιν μηδὲ Φωυνῶσι, ΚΩ τῦτε γληροο ΓΙΟΥ͂ νοζλητΟις οἱ ζαῤμκόις, [λτία! (αὐ δαλὸν ἀρρο Πα] αυὶ- 

ἦνις δέ ραγς 114) οὔτ᾽ ἀόραςον,ά οἱκ ἐπ ἀεβαϊκιπν: φυαῇ ἀκ. μὰς [ρα βομείους ντὶ (οἰδὶ Δ ᾿ξ νν ἴῃ, (ᾳμίσινι [διμιοι) ϑήσυπει αὐνεῖρ. 1ὁ εἴτν  οοηίρεἰςηῖεν (πάῃ Ἰής ἀσωριταν βκό τος τὰν μεθ μἷς ἀς ἀμηι Πιγάϊατο αβοίξαια, ἐς φαιυνο ας. 6 
(ει σπνίφρν πρὶ εἰ ραυνάαπι αἱ Γαπδητοη ἰλοϊοας. 8 Οεμοηπ,ἐ και ιν ἀπὸ ἐν ἱ νοσαίνι!ο, ᾿πῆν τοῖν ρτο ὀρδε) ποὴ ν  ἀολητ,δς λυ ἀίοπτον ποη ἁάταντ, πσηὰς Γι ἀε τ ΝΠ οὐ ροιις ἀεμῤο τε αν αὐνψις πὸ 

4 ΟΜΝ ἐε βινίμάίνον, ἐν πῷ σα οίροιν. Δ νοτιιπι, δον (ρεΐ.. ἑκατόν Εραϊαϊης ΛΎΝΝ ι» , ἼΥ εὐπέλοΣ ἐπ ναμνν ἰδεῖ, ει, ἀπτο μδης, Τίς ἀρίταν Πρριείτινς ἐπε 5. ἔρο γρούρίλν)ος φοἤτιτ, δὲς ἐϊούτιγ ςδυήιετσ κὐ πάτατα τας! [τἀ ἀκ (ς νιάει ; 
ηαηϊρ. ὙΝτοιτίια, δ ρον μάγεεην οβφηίει!, ΧΙ ΣΥΙΣ ΤΙνοορ αι Αἢ ἤθεα, βῃ ΤΑΝΕ ἐκ αἰοντέχοω, ΕΝ κὐΝ ἑτίοποτα (εμιότ, ἐς τὰ νἱάς Μγς.4.12. ἀϊηυματνιοι ν οἰ πα νἱάσης, ἄοομν [εΐε ἐὐρνέμογενε, 
ἤινένναι, ται, ζϑημιννὶ ββδιλνμάνει.. 4, ἱψὸ Οονενι,ν τ ρΟἹ λα (μαι τος 14 λήϊμα νι. “ἐσ τάξγηιν ον εττὶς νοτι ἐηζεγργοα.,͵. τοις ἐφϑώλμοιε αὐτῶν ἐκρίμεμυστιν νου άοιάι νυζαθιήιι (ἡ | ' ΄ 

π : λο σπὸ δι νοιῖῖ ὁ : . τ ΔΥ . ὴ 
Φ 1ὴ βίο 4 95 τοὶ τε νερόν, Ἐταἤμιις, ἢν ἴσα βινοία, 11. νιον πα μὴ μήν [υὐ ες !ηραιωτ καρ ρτοραςγ ταμττά εὐρῷ Ἐγαβηΐιν, 1 αι τ θ φἰεφερτοτάταγγ ἠδ Γὐειρίλαν. ντιπειγ ν οταΝ ἰατευψτος ὃς Εταΐ. αἰ α Ἰατὸ ραιοτ μι καμ: 

' . ᾿ τι ἀκοῶς Ὁ δὶ αρινὶ ΕἰλίΑπι ποι Θ᾽ ΕΝ [οζυμόην Ὁ (τὸ ΜΥΌΨ Ο μύδιν ρτὸ καταμύειν ὐταςὶς ρτορτ ὰ ἀξ ὡουλια ἀνοάται μίευι λα 
{{πἰκριοῳνν} ΕἸΣ ἀσίσι ας Πςρταίοα δἰμαμομυ ἐμρυάο δυμάι-. ἡ μυὰ Κάτου σαι μος 

᾿ | : 
( 

Ο᾽ ἔχων 
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4 5. τον δε ες ἐψ δα. 1 λητὲ Δἀπγουυίιις 2} Γ[6)»}] 

(ἀ. οοπαοτι!) ἰάξ γαῖετς φιοὰ μετανοεῖν, ὶ, το ρίοεγο. ΔοοΙρὶ- 

᾿ Ἷ ἢ Σο- - ! 2 εἴ 

«ας ιπίοηῦν  Ὑδδν μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ)» ὅτι 
ςοηῆι 

κι Φ τ 3 μ 

ἐἰδιαυλπ (λέπουσι" τ τῷ ὦτα υμδ, ΟἿ οὐκευθι. 
Ῥλιγι ὔν 4] ἔὰς ) ' ᾿ 

ἔὐηε- ΠΡ 1οςς, 
“μι 4“.ι0.}.4. 

φῆται καὶ σδύχριοι ἐπεϑύμησαν. ἰσεν 
ἐλέπετε, καὶ οὐκ δὲ 
κούετο, κλουκ ἤκουσαν. 

᾿ ᾿ ἐς 
οὙμᾷς οὧδ ἀκούσωτα τἰω ὡδαβο- ς λίω " : ἐν ΞΡΙΡΟΒΑ | δοίαπ; [επιϊπαμεὶ. 

τὸ ἀσειρονίος. οἴτ15 4} 16Π| Ἐς Ν μυμῦ 

᾿ ε ; ἘΠ ἩΒΕἘΣΕΒΕ 1" Ωυρτῖες αι ρίατα ἀὐάΐε 19} Ογηιπὶς φινὲ ανάϊενγεν. 
ΡΣ ΤΠαντος δ ΚΟΟΟΥΊΒΕ ΕΝ λὺλρ πω ἐμποιεῖ ἀς τορηο 1110, ἡ δ Ἂν γᾷ ἐρηρρωρ 

λϑίῶς Κῷ μὴ σὺ ἑέντος, ἔρχεται Ο ὙὈνη-} ΠΠ ῃ ατιομάϊτ, γος 11 ς Ἰρτο " ὺν ἡ οῤιριθ " 
«, ᾿ 3 ΠΟ . δον 1." οὐς» ( αῤπάζοι τὸ ἑασαρμᾶμον ὧν ΤῊ Χαρ-}] Ἰϑὰς, δε  ταρὶς αυοά (ατιιτι οἰΕἸην 1 ἐροὐνάρεῖμε. Μὲς εῇ δὰ 

δίᾳ «ἀὠστό. οὐτύς ἔφην ὁ πωρϑὰ τίου οδονὶ ἰςοτάς ἱρίνιϑ τ 15 εἱξ 4υἱ ἔδουχι-Ϊ | {εμε φίδι [οππιΐπαρμ τῇς. 
νι “᾽ Ἰὰνα ναι (οτη δι, οχοορίτ, ᾿ εἰς. ; , νὰ ἶ 

61ΠῈ ̓  ἬΝ ᾿ ν᾿ ὦ Οαὶΐ νεζὸ ἴῃ ρεζγοία (ἐρλςη ἶο ᾿  πα Ρ γοΡΙ 
Ο ὁ ὅ)ι τὰ πυτϑϑδὴ ασαρδις, ουτος ΟῚ} υχοορὶς, 15 οἱἘ 4] ἰετηομξαιε} τς ἐέ γοήδοιν ἔτος 

᾽ «ε ᾿] { ὡ ᾿ ν Ν ἫΝ 

ὅδην ὁ τὸν λόχον ακουῶν, Χο] ὄὔϑυς μετα ἀϊτ,ἃς εὐατὰ ἤδλάιῃ συλ σϑυάϊο {προ οηπὶ ν αμἐϊο αςεῖς 

αφᾷς λαάμθανων αὐτόν" ᾿ςχοίρία Ἢ ΨᾳΨ0ῳ.Ι. 
᾿ ᾿ πον τ ᾿ ἾΣΚ ἀπο ὙΠδΥ Ἰήοη μαδεῖ διισθτι ταάίσογα χἱ Ν ἘΝ ΜΡ ΝΒ 

᾿. Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν οὐδ βαυταῖ, αλλα 5] (εἰ, ἴτά “τειμροζαγίαϑ οττοσ- Ὁ ΠΑ ΤΟΣ 
ῳρόσμαμοος ὅξτ' ἡροιδμις ὁ θλίψεως μ τάφας ἡἈβίιίοης νε! ρεηίοαια}! ρίορε ἐν ῥεηερνωμομ 
διωγμοῦ δ τὸν λέγη (ϑὺς σπανοθα-} ἰτίοης Ρτορτοῖ ἰογιποῃςζ, Πατίτ}. ργτοβεον ψεγύμπο, τοινείωνδο 
λίζεται δ Ἀνὰν ἐόρὰ ᾿ς μαινάαιιναιαν. 

πο ὙΝ τοῖν [Οἱ νοαὺ ἴῃ (ρίπας (εγαοι ἢ χὰ ΤΑΝ ΤΕΣ 
ο ὁ “ς τᾶς. ἀχαννας ἐπα  εἰδ οΥτον εχοεριτ, "8. εξ 41 ἰοπποηςῃ ἢ ΕΣ ρἰκεν ἱπέεῇ τὴ 

ὅχ:; ὁ τὸν όλον ἀκούων ν ΧΩ" μθξιμνα  Ἰαμά τι ςὰ (οἰ Ἰοϊτινάο ἴοσα]} μι-} : ναύηπι δεὶ φμάε:ς (.- “Ὁ ΕΥΩΣ ᾿] “δ᾽. ν ΕΘΝ Ὡ Ἂ Ν προς ς τΣουδ τς 

τῷ αὐωνος τούτου, οῷ ἡ ἀπώτη τὸ πλου-} γα» ὃς ̓ ἰοἀπιδτίο ἀϊυϊτίατιιπι δα: γὐπολῤς! ὑπ τα 
, ͵ ΝΞ μ Ω : : Φ ἊἜ 4ΠΠ4014. ΑἸ ΕΙΦΥΠΗΣΙ ( [ς υ συμπνίγει τὸν λόγον» τὴ ἄκαρπος γ,- ἔοοας, ᾿ἰογηλοηεῖη, αἱ Ης "ἢ κα ρου θδαρυθα Ἂν: 

γε αι. ττ τὰ ὅζιι5 χρεῖξ. ἐἰη εββείινν, 

" 19 φυρέϊεε φμή γί αηι αμάϊεν παντὸς οἰκμούοντος, Ναΐρλιλ ποῦ [Δτὶς αἰτὲ τεςοηάιἀογαητιίδαις ἰτὰ εἴς, ηες ΟΒε τιιηι1- 
"ἷρ φαΐ «μάϊε, 1ὰ ο(Ἑ πᾶς ὁ ἀκούων. Εγαίπνι5, νηὶ μὲς ἃ 

Αὐμίω γὺ λέγω ὑμὴν ὅτι πολλοὶ α69-" 17 

ἜΣ Ὃ»" ὰ ᾽. 

ὅδογ' χοῦ! ἀκουσαι ἃ α-Ἰ 

ιδ 

ἘΝΑΝΟΕΠΙΠΙΥΝΝΜ 
τ ἀθδ βςμψωο ροβίοης τεοίργοςα, γε ἰοϊσης Ἠεδτεὶ ἤκ. 
νὰ ἀοείροις οὐϊυρατίοπξ Νιρ Αἱ δὲ ΗΝ ΒραμοΙ, νἱάς Λῶ,.3.26, 

Ὄπ: ππεἔροὖἷ]ἅ τύ 

Μεβεὶ ἀμέεμι δεαιὶ ο. 
εμἰ γα ία νίάεμει (» ἀμ. 
τες Ὑς[Ἰτκρ μία ἀμ άϊμηι, 

γείεὶ νεγὸ Βεατίμης οοα]ν 16 
ιδά νἱάελητ : δέ διὲς γοίνα, 
αιιδά διιάϊλμτ, 
᾿Δίπεπ εἰναι ἀΐςο νοδίβ»ημ} 12 

εἰ Ῥεορμεῖα δό ἐμ} ἀεπάογα- 
ταπτοοηίρίςοτς αἴας σομίριςἐ“ 
τὶ ὃς ποη σομίρεχοζυητῖ: ἃς ι15] 

“«Ἄμιεν φυΐρβε ἀϊζο γο 
ὑἱεγονέα πεμέει Γυορίνια 
Θ᾽ τ᾿ο[ὲ ἐμρέενημε γίάε. 
γε 4ν4 νἱάειίε,ζ ηὖ γἱ. 
ἀενρμεῖσ' «ηάίνε ἍΝ 45 

ἀϊτε σα δυάϊτ», ὃς ἀοη δυαὶς- αἰεὶ) (ϑ' σοῦ αι ἀϊενμῆς, 
γα πῖ. : ἿΣ 

γος ἰφίταν αὐάϊτο ραταδοϊαγα] 5, Γ 94 δ᾽ ἀμδιτεβατα. 

Δὰ νεεθυπι, νηὶ αράϊοιεειδεὰ οοιίζαι το 4] αἴ ΔΌ- ἡ Ῥετειρίδι, ἀρρατεῖ εχ ςο φιὸὰ {τὶς ετίρι ἀϊοὶς ἃ ϑατᾶπὰ αιιοὺ 
1 (δἰτιτος ἰη ραττιουίαιη, Ομαμι τείοία (οἷεγς, Ηος ἀυτοηι κ᾿ 1ῃ ἐρ 3 (λταπι αιοτλτ, (κά τα νἱὰ ἰρία,νθι φαιπὶ [οἰὰαιυου ἤι 

Ἰοθο ραγιίειι!α γαϊπεν 15, δάϊεο ρατιςὶρίο., ἐχρεϊπις πάλ ἰἀραολιπι; ὰ τοῖγὰ φιάθαιν χοίρί τι, (ςά τοτὲς πηι τεοὶρὶ 
(ἰτ. Ἰώφισ ρὴσ Ὠμυπι ἀϊκὶ Ομ οτίον : δι΄ νοῦρθο ρτςξροίαὶ 

ἀγα Οὐ ἔριαπι : φιισαίλιιλ τὸ καϑύλον σχ βίο Το- 
ποῦ ροτεῖ, 4 ){{ε τηερνοδιε ὁ πονερής, Ἐτλίπιας τοδχὲ ἀττίοι- 

᾿ ω» : , . , , Ω . 

Ὁ βάλικωρω, οὐατοηςη' λυτοτα ἰρίαπι, αιοά αὐ (δὶς- 10 ἀας ἐμεῖς, Νοϑτάμιφα {ΠΠ|ς αοϊεΐμιια ἀυϊζαυστη πηυτάτς, 

Διιμπα ἀτείπεϊ,, ροτίας ἱπἀεβαίταπι εἰειημλιη ναϊις ΓΙ πὶ. 

Νεσιιο σαΐτι παντὸς ὠρύοντος ἀςοίαγας ΟἸμι Ὀμς ἁυιάϊεπτίθιι», 
(4 Ὠμοτιίος αἰϊᾳιι5 φιιάϊς, 4 δεγρεοπεπι ἄγος» ἐϊο. πὸν λό- 

γον τῆς βασιλείας, Ν αἴψατα, Κὶ εὐὐα γερο, Ἐταίηνιι αὰ γογθατι, 

πραεῖα που ίξατα ποι πςοοίαιια οβεπάετετυτ, 4 Καρεγάν 
σείζει, τὰ φαοάλεν ἐχοηιρίαεὶ ἰορίτωτ αἶροι, το] τ, 4 δ μιν 
Φκχερίε, αὐ ἀροίς, Δὰ νεγθυπι 5λταβ, Νάπι μόπο (λτμϑ )ιὶς ἀἰ- 
εἴτα ςλάςαι γλτίοης 40 ἔλτυτι ἀρτιπλ νοζλπιι!5 4μ]} (οσποι. 

δενφηονοπ γέφηι: απο πὶ νἱΐια εἰ οὐίςζαπιπι, Ὠϊοίπλιι 15. Ἔχοςρίς, νετεδὰ οὐίδτυδι Βταῆπυς. Ουὶ ἐχείμεεγδ λαμίά- 
εὐΐτα {ατι πὰ δοτιπσπεπι άετε αἰτχας ἔετίς σοπ Αἰ ςιττπτεῖ:"" 
δι ταγίις, δοτλο οἵαν ἀϊοίταγ ἃ αι, ποι ἄς 4υο μαῦεςαι. 

τάχει μλῃ ἃ (τί (οἷο φυὸ τείροχοτίες φαΐ παροῦ δογπιο- 

ταν! δεχέμνυ; το ]σαιίτατ ατας 4. ̓ Ό, Δὲ τὸ δίύχιϑαι γτῦ 
λαμζώφονν νἱχ νίαιιπι Ἰουοπὐαε, τ τ,» ἌἜΕ 

: ἀἰπαιμεριρεηρ ιν ορϑμέν ο Τενηνοναἰἐεἰ φιοὰ εἰἰλαι. 
ἀσῖτι τορίυπι σορπεγας Ναὶ οτῇ Ἀςς εξ ςομἰοτυίο Ἡείλεφὶ . νοζαδυΐμπὶ ρτὸ Ὁ αυοά ποπηίίι δά τεπηριι ρετίοιεταῖ, ὁ 
(ἐγπλουὴς ντ ροπίτιμον φρο ατϊαουλπὶ ρτο δάϊςξειι}8 νίωτ- δὸ (υακ πο νίμεράτος [0 Φ. οδρ. το. 1ΠΠιὰ λυ ἀρμά νιτια 
Ῥοης, μου ταίπςπ ρετρειμιιπ ποη εἰ, φιμπι ἴξρο ἀρρε ἰδι,- 

ἔς Ῥολπάς φυαιογιρτις ἄιις μοη διἰς 
ἀτεϊ ουι99 αι οἰξεπάϊταν ἀς ἑετιο Ν ῊΝ Ἰϊολρὶ »Ὡοπηρφ ἐς- 

{εὶ δὲ ατόγιοι 4υλπ ΤΑΙ. ἢ επιρίνλίυ ποῦ ρυτλυύμουμ υ]ῖ. 

Δ νίηι (ματι οο 
ὁ Ῥ[ αἰιτι ἔτεαιφοτος Θοζιγεῖς, Ὠείηάς 4ημπὶ νυϊρὸ ἰα 
ΣΝ ΘΡΡΟΏΔΠΙΙΡ ξὸπιροταια ρίτ τυ Πρ, τμάμὶ ἀπιρϑ- 
ὑοϊϊατα Ἴρῖς, 4 “[λιδβιονεχθλίψεως Ν οἷν, Τυϊ εἰ εἰονἰὰ 
εἰξ ϑροίψενενροτίι αυνὰπὶ θα ψινε: πλοταρίιοσὰ ἡιπιρτα  οἷϑυ- 

ψις οδίςτγιιαπάλπι, ΑΝ ἀμεπά δε, μὰ συωνντος νι ἀο] σοι ἃ. ἀὐ 1ἰ8. ΑΠΐροτς νετὸ {ρηϊῆρας φιΐάοπι ργορτίὰ δά τογγάτι ἀμτὰ 
υἰπυλιπι : 14 οἷς δηίπιο πο τοςοι ἀϊτριόαις ἀριιὰ ἔξ διιάλταπ) 
«οὐβήνται, Ρτὸ 0 5Ύπι: τατογρον μῦν, ὩΩΛΌΌ Ν [ἰ« 
μῃ6[} ρα] ὰ ΤῚΣ ἴ [(κεα] ον ἀοιηισά ἐδοίαται ΠΟ [Δη; 
αὖται διίπιο ρει ειρεῖς πὰς με ιπ ες » [κα «ἴλην ἀπί πγμπὶ 
ἐμ αἰϊαυληντςηι οἰτοιηροδβιὲ του τἠταπίαῃ ἱπισιράογς »νι30 
Ῥίμιο φιγνετί. 4. Ἰάητῖς νογδιμτν ἐμιοΠ κομάϊ, ἐπι τείβοη- 
ἀεῖ νεῦῦο ὄταςο σεωνένά ἴω {ρη! βοκίοινς ν{πτατά. » τάχπιοι 
μὲς ἰόζο πο ςοπαεις, Νὰ ὁ οαμτι ὲς ἀμῖτ εν ἐς Βο- 
αὐὐαύθον ῥτουίαν τυιάηοιι9 δι. ιν πα} φογυιῃ μας αἰμίνλαι 
ῥμες Πιμαυυγίς ἃ ἀς νὴ αἱ ἀνιδΐτα Μ}]9} σατο : φυύυι ορρο- 
διυπτῃν ψιον πτοχ ἀνοῖς δινάίτα ἀπιρίοξἢ} ταεν μαμάϊο. [πτετ 

μιο 9 δυίοιη πος οἰ ἀπ οείπις, αδὰ ἀὐάνα ἡ ότι ΠΤ) 

Ἀδεξπιργαιετιοίςυε, δαταπα ες τς Δημπο ἰθβμλη- 
ἐμτεϊβιελαῖςαι ραυὸ ρὸβ εἴ 

Φ 
δ 

Ψ 

ὑτὰ γε εἰἰ4λ8 : αιιοὰ Οτεοὶ ἀξουητ᾽ ρον σιδνίοσοιν ὶ ισμννεν. 

ἤραμε, νὸ θμξων δυζεηι εἶ πέζοιν, δ ταπν γειὰ Αἰ φι!ἀ ἀτὴν- 
ΕΠ γῇ ορρυηδεινης ΤΑ] ὶς Ἐμημολιὶ, δε ά ἑπιεγάμριν 
ἐπλοπιϊοτοτῃ ἀμπιάχαι ρτεἴϊογδιη ἀςοίαται νμὰς ἀρυά Ρλι- 

Ἰμπι Ἀοπὶ. 8. 35, 8ι Δ, ογ.4.3,δι δ.4.ϑλίψ με ]ου]5 φπί Δάλι ε 
«υὰπν φερχωφιε, [τάσις ΔΕδιξε!οοἰς βοπιοῦ φυο ἐχρεϊιηίτυς 
τοῦ ἰρίᾳ, ημδρια Ογαίρ νοὶ θλίβειν ΠοῚ ρδη)115 τείροι- 

.“ ἀελεν τιηςῃ ντ οἴετίβ αὐτίθυς πιδρὶν νἤταιμπη δι φεοχιπιὲ 
δὰ ΟΥφοιη ἡ] 4 δος άθην γὈίφμα γεῦπα!, αἰ συμπικμολὰν 
ςοπμοπίτς νἱ μη οὔ ἐοπιρεδνβαὰὶ δί ςοιηρτεϊηουίε νοῦλ. 
ὑμίυπι. ΑΨ εἰ, ὐ 16 αυίοιο ἐχεϊαρίατὶ (οτὶρευμὰ εταῖ ᾧ, ἂς. 

2. διάμῳ Νυΐχαια δι Ἐταίταιν, δι,  εἰρδάες ἀυϊεηνράτ' 
υλῶς φὰς δηΐμιο ημίάςιη, [4 40 ἀταΐς καὶ Ἡςθεδονα δμοτα 1 [γ40} φυα ἰδιεγάμπι εἴν!α 

ρουϊα 

Ἔ 

.: φ ͵ Ω , . 

ἐποίησε, τότε ἐφωνη κἡ τὰ ζιζωια. 

δεῖς ἀς ἰἰς φιὰνςε! δι άϊες ροπίταβ γεζιίεηις, νοὶ λυάΐτα πο 

ἴσαι οχρτοίις: δι δια (εἰο δα ἐπ ᾿λοταὶπίοα ογδείοως δάάο 

Οἰκοη ΠΙΟΟοπῖ, δεμεν θη, ἀεενεύαιε αβιρνηι, εομμα ημμηἐ γί, 

τ ΦΕΟΥΝΝΌΥΝΜ 
φοπίτυγ ρτο ὉΣΊΣΝΓ οἰμί,} 4 εἷς βεᾶινε Θεποῖ.42.10.Ενῇις 
εἰἴαιη ἐτὰς δαληγεῖ δα ἴα (προτίοξς ὐεπῖῦγο ρατειουία δὲ; 
δὲ τι Ψενας ἐρτς Ἰπιοτρτος σρπιις τς τ Τοαπὶ ορ,ινετί:ο,, 
φοἄ ἀς μας σπλλλος ἴπρε ἴδω ἀϊέτια οἵϊ λ' δο 19. 4δείέν- 
ἐΠο ἀπάτη. Δ᾽ πατᾷν ἢρηηῆολε οχίγα ν πὶ ἀιζοτγο, δὲ ζετο ντ 
δλικμδ ἃ νἱὰ ἀρεῖς, νι ἀοέτὰ δηποτλιμς Εταίπιβ: [66 [,λεἰ- 

ΜΑΤΤΗ͂ΑΛΕΝ Μ. 49 
ππὶ νΟΓΡΌ πὶ ποι αἰαὶ ἀἶτ: ἃ αὐ οἰ 56 ἀΔιϊσέτο,ολἀοπὶ Ρρτοῦῖ 
ἔνια τγαηλειοηίο τατίσης, δ ς (ξἀμδλιομεια, τοβίμαι ἀιχὶς Οἱ- 

- κεῖσ, Εττηογτὸ γοσάς ορος Οὐάλης ᾿γτἰτατησανα πιαὶο, επὶ 
ΠΣ ΥπΙΟμΕΗΙ γ τὸν λέγον, Ομοάάιιῃ. ἐχειηρας λάήϊι πῶτον, 

Σ δυπο. ἄρνμέβην χρόνια ἔμαρπορ, γλγρ τις, β ενεν, ἀονηῖ- 
ΑΗ 4με)64. ἷ . 

ὁ ὁ δὶ πίω γὴν τὴν καλίω απαροὶς, "5 
ῶτος ὅωιν ὁ Τὸν λόγον ἀκούων (ἃ σωωιων,. 
ὃς δὲ καρποφορεῖ, κ᾽ ποιέιρὸ μδρ ἑκατὸν; ὁ 
ὁ ἐξήκοντα,ὁ ὃ Φιάκοντα. 

Αἴλλίω 
τοῖς, λέγων, (ἡμριώθη καὶ δασιλοία δ 8.] 
οφινῶν αὐ δ ροόπῳ απ είφοντι καλὸν ἀπέρ- 

μ(ρι ὧκ τῳ ἀγρᾳῖ αὐτῷ. ΜΝ 
Ἔν τῳ καθεύδειν τους αὐθοοόπους ἦλ-" 4) 

θεν ὠνγτε ὁ ἐχϑιρὸς, χὶ ἔατειρε ζιξωια ἀ-- 
γοὶ μυέσον τῷ σίτον᾽ ἡ ἀπήλϑεν. δ, 

[ἐστ 

615» 

ἡ αὶ ὥϑο δ σσροις ἐν τις λ. [26 [ΖιΖληϊα ἰλτοχ τχϊτἱσατηξῶς αὐίϊζ, 
ττε ὃ ἐθλάφησεν Θρρτορ; 0 ὙΩΡΊΙΟΥ Ϊ Θιυὼ νετὸ βοτγπηίπαῖος μεγ- } ες "ἰοῦ σ᾽ αὐήίε. 

ἈΞ δα. ἃ δια ξτιιπι, οἀϊά μοι, τας 
Δρρατχιιογιητ στίαπα ΖΙ ΖΔ 18, 
Αὐοσάξητος δυῖοπι ἐστι ρα- ̓  27 σιζανΐα. 

ὉἸ5 ἈΠ] 15, ἀἰχεγαπε οἰ οιηῖ-ἱ ὦ 
πορῃόπης Βομιμῃ ἔςπλθη “(ε|-| 

28 {Π| ἴθ ταο ἀρτοῦνηάς οἴρὸ βαθεῖ 
χἰΖληϊαὺ 
ΠΠ]εν τὸ ἀϊχίς οἶδ» Τα πεῖσις 5.8] γαρίαϑ 

ααΐρίατι μος (οοἶτ, δογι διέ 

Προσελϑύντες δὶ δοῦλοι τῷ οἰκοσδε.. 
᾿ ᾿ 3᾽ , ͵ δε κα ΒΕ 

ασόνον, οἴπον ὠντώ, Κύριε, οὐχὶ καλου 
πέρι ἔσπειρας ἐν τω σᾳὶ ἀλρᾳ', πό- 
8εν οιὐὠὲ ἔχοι τὰ ζιζάνια; ᾿ 

ΡΣ. .Ν τὰν 4, 

σὴ ἐφη αὐτοῖς, ἔχϑιρὸς αἴϑροοπος 
τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ σὲ δοῦλοι εἶπον ὠυτῴώ, ἢ 
Θέλεις οοδ ὠπελϑύντες συλλέξομδν 
». - . 

. ιἀἰχς 
ΟἿΑ ἔφη, Οὔ μήποτε συλλέλοντες' 
τὰ ζιζαύια, ὠμριζωσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν 
σίτον. 

ἄφετε σμωυαυξανεῶς, ἀμφότερᾳ 
'χρατῇ ϑερισμοῦ" καὶ ὸν τῳ χαιρᾳ τῷ 9:- 
ρισμοὺ ἐρῶ τοῖς ϑεριςαῖς» Συλλέξατε ; 

φρϑῶτον τοὶ ζιξαγια, να) δήσωτε αὐτὰ εἰς 
«έσμιας» Ὡϑθς τὸ χατακαῦσοι αὐταὶ 

μ (ΕΠ 

Ὶ , 3 ᾿ ᾿ ωραθολίω παρέθηκεν αὐ-} ΚΑ τε ηα, αἸῖις ἔεχασομαν 4115 νετὸ 
“εὐΐσζομα. . 

Αἰταπι ρατάθοἶληι πόγοιει ' 34 
ἰ 

οΟ οα]ογάτῃ Βουιίμὶ “(οτομτὶ θο- 
11 πὶ (χη Π ἴῃ ἀρτὸ ἔπο. 
Οὐ ἀυτειη ἀογηλίγϑς ἢ ουηὶ-- Ὃ ας 

29 ὃς (οἰ Πσλιχιιι5 σαὺ 
Αι ΠἸκνα χίτ, Νόοῦ : πὸ σ6111-- 29} ἢ 

ϑεηάο χίζαηϊλ, ογιἀϊςοτὶς πα] 

δηἰςς νῦγάσας ππλα] ογοίςε- 
ἐς νίαιιο δα πιείςξ: ὃς Ῥταιείτιτο 
[τεπτροῦς τητος ἀϊσάιη πε οτί-- 
δι 5, ΟΠ ρίῖτε ρεϊπιὰπγ χἰζαηία, 
δζ Ἰραῖς σα ἴῃ ξα(οίσυϊοϑ “δὰ οχτ] 

(εΐ νετὸ [ὰ ΤῊ Ὀομάμι) 22 Φνὲ νενὺ ἐπ ον ῥο- 
Ἔχοερὶς ἰςπιοη, 15’ εἱῖ {ι: Π:. 

ἰ [πιομεῖὰ δάϊτ δὲ ἰητολρ ἐπτιᾶ 
τοηάϊ, ἵ4μ! νἀ! σον πσιαα 

451 [ἐπ αρης ΕΠ 7 Πὲς 
ἀμ «αὐ ἐενογίνινηι, τ ἐς 
εἰ έςῖε, τ ξυμ! ἀἴξονι: 
Οἱ ἐπεῖε αἰρρά ψρίεην οἶς 
ἐἐ[ νη 1 7 αἰτμά πεσε {ε- 

ΕΠ Πχαφεβηιμηι ν. αἰϊμ γεγὸ 
ΡΝ Ο[ ρλερ, ΟΠ ες Δ}10 ς- οἽΐαηι ραγαδοίαννι βγο- τ νιαις πνὴϊ 
μοί ἡ νά γοοηο, δινεαῖο (ουχμεν «ὦ ΤῊΝ 
 ιζέμηι ἐΠ γέρπμπι σαΐο; ΛῸ ρειιηῖχεὶ, 
ΟΣ Ἢ τλαῖα μ ὑπ 
δο"Η)) νιον ἐν ἀρ Υο 9. δα ΔΝ - 

Ουμ Αἰ η} ἀοΥνηῖ- , ᾿ ΤΟΥΤῚ ἢ τα ὦ οβδιάι 
γε ᾿ογμἐμοεγ νοι ἐμ ίρη- σα να ἢ ἀο 
τῆς εἶπε, (Θ᾽ βενενίοηΐσπας ἄνναα, ταῖν τὶ 

1"" χίξανία ἰπ γιράιο εγῖς πιοτῖρας, ἀο- 
πος λάἀμεπαϊϊε 

ἡ ἀἴσς 1] λα 
Θημνπ κητεηὶ ἐγεμθο: ἐλ ης Ὴ 

Μεγ τ; "νυξίων βω οαναιμῃ ἀς {- 
Κῆ, μωις “φραυμέτγιμμξ {9 παι. 

: εἀΐταιις αἰτις φιάεπν ςοπ- 

ἀϊσθη5» δίμιϊο ὃ τΈΘ πὶ 

ν ΘᾺ ὶτ δῖ5 μι! λοι»: ἃς (οιπτ 

«Ἵκεοάεμες ἀμτοηὶ [ὲγ- 
κρἐ βαιν ἐξα ἑο ναῦν ἐγνριε 

ἐϊγδυϊηί πο, πολι θυ γητπ 
[ενιθ {τνρὴ μα θὶ ἐν ἉΟΎΘ 
ἅμ ὃ νη ἀρ ἐγαὺ αδοι ζι- 

Εἰ «ἐδ εἰς. Το ἰρέσης 
βοηιο ὑος {είε, δ ἐγ μὲ αη- 
ἐέῃε ἀΐχενίμε εἰ, Τὶς ἐφὶ- 
μΗ} ἐρημφ γ ᾧ᾽ οοἰϊησιπιηα 

απ οἱ, Ν] 5 ̓σίτυν αθοσπιὰς 

Εἰ αἰὲγ δον ης βνεὲ 
οἰ ρ ενῖξεν οἰ μπία, εγά- 
ἀἰοοιὶς βηιρῖ φρὴν εἰς Ὁ" 

30 ρωῦῶη,, ΠῚ 
δίπίεε νενφηδδ (νει 

γέ νίωε “ὦ »ροἤερες ( ἰα 
ἐδπρονε γηρίθς ἀξεαν πα. 
βυῖδως, Οοἰδε ἐεε ρνίπεὴπι 

Εἷδ τἰτισι τη. ᾿ 

Ἂ ἔ ἤραδ ἣ χὶ ᾿αμἰα) 0» αἰδὲρ αι ἐα ἕω ' δ οἷ ὗντον στ αγάγετε οἷς τί ὐποϑή.. " ἀγοηάαγῃ ᾿ἀδλβδαδι νογὸ οὔ- Μι δ νίος μά ταῦ ἐν 
οὐ τέραϊς τῇ ΠοΟΙΓΘΙΤᾺ ΤΠ 1111. ΤΡ ΠΙΟΗΡῚ ΑΜ 0 ςοήφγον 4- ἕω μου. ὃ ᾿ ὅτ ᾿ . . ᾿ τ ἐ Ι ΑἸϊα τὶ Ραταθο ἴλη, τοροίαϊτ [ 41. ἐθ ἦε δονγεμὴ πιρηρ. 

Αἰλλίω 'ἰδαξολίω παρέθηκεν αὐ-}} εἰς» ἀϊσοηϑ» δἰ 6 ὁ 
τοῖς, λέγων͵, Ομοία ὅδ ἡ βασιλεία σ᾽ 
οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ἂν λαῦων αὖ- 

9, ΕἸ 1 ς« ὦ 

Ξϑέφυπος ἔασειρεν ἐν ταῦ ἀγρῷῇ αὐτὸ 

οαἷο 
, Ἡδν πὰς ἀυρίαιη 
στοίιο. 

᾿ Δ{4ν.4.10.- 
«411ωηὶ ραγαϑοί αν ργο- Τμε, αι, 

Ῥοίαῖε εἰς, ἀΐξεν, δ ρηὶε Ὅσας ἰἰἐὐπυπι 
εβ γεζνονηι οἀϊονηπι νάνι Δ ΛΣΣ ΚΉΜΗΣ 
[ὑμιψι φμοί ἀτεῤρίεης ᾽ο. “ὐπ ῬΓΠΟΙΡΙΝ ΝΑ νι ἀαρίςατυγ,, νι 
γι {την αν ἶὲ δι “ξγο {μο. ἱπίρεται! μεο- 

ΓΟ ημ ΠῚ 
ται σίληο ἠκοςν » 4ιοά 

οὐ 1η 4- 

τ Ὁ μικρότερον μὴ ζαι πάντων) σερ }5) (ιιρά ταϊπίπιαπι αυίδεπι οἴ] ι]  οἰοά ιἰκίρμίη φιλες κεεῖηι. πεῖω; 
μάτων" ὅταν σὲ αὐξηϑῃ, μεῖζον δ λα- 
χάνων οι κ) νεται δένδρον ὥςτε ἐλ- 
ϑεῖν τὰ πετοινὰ τῷ οὐρανοῦ, καὶ κατασκη- 
νοι ἐν τοῖς κλάδοις ὠντώ Ὁ 

᾿ 

ῇ Θηὴ νἱ ἀεϊίοι, ὃς δ λλϊτον ρΙΔοι{{ ταί μιφνετεμ!. 
ἀλησι τοβεύγοτιιγ μὰ λόγον, ἀὐθνη ἀρράτοαι ΟἈγ ται ποη ἀς 
νῃο αἰἰψίιο ποπιὶμε νίεά ἀς νπο ᾿ιουνίπμπὶ βοηετο Ἰοιὶ ζιι- 
ἐυροίειοα νάτιὰς ᾧ 
τὶ πτν..12.4,} ναγί ἴμ ἄομα, ΦΠνηέδονι βυι,καμπεφορεῖ ΗΙος 
εχρτίπνμι Οτςοὶ νὴ νογθογρίο 40 ὑαγραγὶ ἀίοιης Εγιέϊ!- 
ἤσατς. 47 ιζέρας τ ϑμίκοντα. ἴὰ ἀποὔ 5 ἐχδιπρίλγιθυ" τὸ- 

ρεγίτωγ, ὁ ἔχων ὦτα υὐκου εἰν, ἀκουέτω οἵ, Οὐ δαῦεταπγος 
δά δἰιιάϊεπάιιπ,ανάνας, : ᾿ 

14. δίπηϊε ς [ὁ μοιώθη καὶ βασιλίία.1ἃ εἴτ ππ͵} ἀὐϊάήλιη ἃς 
εἰάϊτ Ἀσριο Οαίοπιης Εκοϊοῆς νἱάοιοςτ, πὰς αιυμι ρεκὰϊ- 

᾿ Κἄτατ Ειάπρε! μηνάξαιδ φυνπὶ υ  ριλτῃ ἀρτιμτ, δος. 45 4- 
γϑη  σοείμνπι  αἰριϊαγσνι βηνίβαμέεμ εἰς σποίρανη, οὐ ς- 

οαλητατη (σπίτι: ἀυιτῺ αὐτῷ 
ὀχογοιιεσίτ, τπαχίπηατα οἷς ἴ οἷς- 
τα πη ὃς αδογοίοι:αἀεὸ γε ἴγε- 
Ὠϊαης νο οτος ἡ ος}]," ἃς ηἰδι-- 
ἰσήταν πη γατηὶς ἱρίτιδ. 

ἐςίε5 ολασιόγα Νανπζνί αἷς Ῥαυΐας τ Ο- τὸ 59 ἐτοφιομπεδἐμνὸ Δογεδὶ 

Με ονιεῖϑης βρνηΐφι: Πϊαβτενι οἰὰσος 
ΦΗΜΙ ἀμέτην εγεμενί εγῳ,4- ῬΟιςπεδην. 
ἡφν {Ἐ οπιμίδης οἱεγεδμε: 
σ᾽ βεανῦχ: ἐξα νε νοίω- 
εγες εαἰῤ ᾿ ΥΜῃ Ὁ "αν". 
6} με γαρλὴς εἴων, 

ο κεν 

45. Ζεν ἀνοὸὶ μέσον. Μ αἰ ραῖα, Τα πράϊο. Δὰ νοτίδιμαι, ΡῈ πὶς.- 
ἀϊαιι, δὶς σα] ςὲ ἀϊοίηπιις ραν Ηςυταὶ ἌΛΡΠ {ὑοενος.} 

18 δερηίμαβι, ἔσπειρμι Ἐταί, δερείναμεγας. ἰὰ εἰ ἐσσαάρκεις, 
ΡΓῸ Ρἱ αἰ αιιαιειροτἐςειν αοζίμίμν. 

ταγιντ ἐμίτλ δις. 
10 δίηῤεγάφετε, Υἱάᾳ Αξτ.1ς.ς, Εδνα βεμεο εἴνονε, ἐν τῷ καὶ. 

μ᾿ εόφυς ἐκρεέζαινάο, ποι ἀβίεμι τεπλετς ὁσζυραπμο, 
4 ,.ἡ ἐχυγεηάμρν, ορὺς τὸ κωπωιιῦσαι. Ῥα!ρᾶτα δι Ἐγαίμημς, σά 

τῷ εοηιδινονάμηι, Ν1άς ἰαρτὰ 412... Αριά μηνί ἀβυύγὴν 
Μληΐολιςου εἰτάτιν δι Τοζας αν νοσα  Π}ν ἐπντλιΐα,νῖ 
(τὶ ἀρράγςατ Ἵ!υπὶ Πα α{{ς ποα νοδόταπι, [4 (δπϊομτα 
ται ΠῚ. 

4ν Οἴεννρι, δ κα χαίνων, Ἐν Δί παν, Ἴων οἰ, Τῇ τγί δια νς “ 
εἰλι (τρίτη ἐπαορ πη εν ἀοῦτν ον εἰ] γιδυννγδς νἱάς- 10 τυδὶν ἐχοιπρίαε θυ ἀἄιξίτατ ποίντων ()πνομιτη σις στίλμη [ε- 
τὰς ἐλοϊϊα! οομς τοῖο φῆι ἐς φὰς στοχμπὰ ὡσαίσημαπτην, ἐἰτ νοῦς ἑπίογρεςν, Δ} ενἱαρι, ἐλϑεῖν, 1. (ομπρ αι ςὰς 

᾿ δ Δ}. 



ἢ : π ξ " πὶ 

Ολ ΧΙ. 68 “1 ἘΥΨΑΝΟΕΙΙΨΝΜ 

εἰ οἰδνάησομεν ϑιυις οἱ τορηα μξμ ἐ{Ἐ εἰν) δεπηϊεε ἷ ἕῷ « 2 νει ε ͵ ᾽ “ ᾿ 

τοῖς, Ομοία δὲν ἡ βωσιλεία φἸκ' οὐρανῶν ῇ ἘΝ ἐς 
εἾ "ἰ 6] β αν ΦΟΘΑΥΩΨ ἸκεΙοσαιη ἐκεπιοητο» ηασά ἀρου- ΠΟ ἘΠῚ αὐ ὑμὶν 

ζύμη, " λρθουσω γυνή ἘΠΕ υὑψεν μὰ ρτυ τι πλΠ ον Ἐρυδιάιτ αι βιτίπα ἐπ ον πρέθμ φηρα ο ἢ ͵ ͵ εἴ : ͵ ἌΞΗΣῚ : μ 

ἀλόῦρου σοίταὰ τρλὰ, ἐὼς ον ἐζυμωώϑη 4 τεῖα, νἱποψαο [οχηλομτα- 

ὈΛλθν. επος ' τοῖν τοτὰ, 
- 3 Ἷ ε.υ3 “΄ κῳ 

Ταυτὰ παντὰ ἐλάλησεν Ο Ἰήσοις ον 34 "μ 
ω “. -ἪἝὝ "{ ν Ὶ ᾿ 

Δαν 411. πὐθαόολαις τοῖς οχλοίς᾽ κοὶ χώρὶς “πῷῶ- 

οᾳζολης ἐπελρλει αὐτοῖς. 
ε) "ν κχς ᾿ δ ψν 

Ν ὴ ἷ ἱεή 3, ὲ ᾿ Ἴ ἢ πες πληξθοΝ) Ἷ το βηνεν δα τῷ τε. ] Υὰ σοπιρίετετις χιοά ἀξξτα ν 5 ἽἜ ΜῊ} ΠΈΡαΤ ὅν ΜΠ - 
φητου λέγοντος, Α γοίξω ον φὐϑαθολαῖς ᾿ ἸβΗΓροΓΡιορμεζδιη, ἀἰσοητοτη» ἐ ΤῊΝ Ρ εὐ γορβειᾶ, 

Ὁ τ ᾽ ͵ ΓΕ “ , ) Ὶ 
4 ςόχ(ᾳ μου" ἐβοῦξομωι κεκρυμμδψα σι] ' Π᾿Αρογίαπι ρὲγ ρατιθοϊὰς. οΚ τπρα οβυλθ τ 

ἐνίψησν ἄθλιοι βυγηιομεαιῇ 
4{} τοϊηηι. 

Ηκ«“ε ἌβΉνα ἐοήημμίμς 
4} 7εξε ἠὲ βαγαὐοί να 
πητίαο ς (Σ᾽ [5ε βαγαθοίη 
ποι ἐρε μείνειν εἰνς 

Ηας οτππὶὰ ἰοηαατιις ο[Ἐ 1ο- 
(ιι5 μοῦ ραάγάροαν δὰ τισαηι: 
Πὰς ἀθίαιις ραταθοϊα αὐλι! ἰο- 
ααυταρ οἱὲ ς.,8, 

011,78... 

ἀγαθοί, οΣ γηδώνῃ : ἐγιμ- 

καταῦολὴς κόσμου. ἱ τποιΠ Σ οὐμόξαρο οσομίταια ἃ)  εἰαθο αὐψεονίνειε ἃ ευνὶ 
᾿ ͵ 3 λ . ΤῊ Μ0.}6 ἡμομἰ , 

᾿ς Τιμῖς ἀϊημ θὲς την; 
γεμε χπ εἰορημννι, ( αςς 
οὐ νιν αἰὐ την ἰδεῖ. 

ΡΝ εἰν ον ἀϊοέπεες, εὐ. 
ἡ ετε κοδὲς ραγιιβοί νη δι. 

Τό, ἀφεὶς τοῖς ὄχλοις ἦλϑεν εἰς τίω "6 )1ξῖο Πιπάλιπεητο ΟΝ 
-. ἡ, «5 -. ἊΝ 2 Ὗ "4." οἰκίαν ὁ Τησοᾷ, καὶ “σοϑοῆλϑον αὐτώ οἱ Ταης «ἀϊμλ ἃ ταιθα γοηὶς 

᾿ ἐάν ΤΑΙ κὶν ἐήβν ἀρ ΣΌΝ ΤΩ; ἀαπλιην ἰςιι15, ἃς Δα στα (1 
: (ον ο ὡ ΡΥ ΡΕΦΟΕ ΟΡ ἀπ οΙ ρα εἰμ 5» ἀἸσεητοο, ἙάΗ1ς- 

τ φἰϑσί Ὡ ζιζανίων τῷ αγξῦ. , τς μοῦ ς ρυσαρο δια ΖΙΖΑΙΙΟΙΙ 

ἘΠ τιν (ι- ()  Σσοκθαϑοὶς εἴπεν αὐτοῖς ὦ ἀσει-]} 357 [ἀραὶ ΗΠ: ἐμέναν τ μν 
δι. ΑἸΠ- νι δ.» ᾿ “ “ .ε Ν ἘΦ τ ΙΝ μι Ὺ' ᾿ 
ξύλα ἄς. Ρὸ- ΟΦ ΤῸ καλὸν αἀσέρμᾳ; ἐφ ὁ δος τὰ αὖ- [ρίς νοτὸ τοροπάςης αἰχὶς 37 ΤΥ Ραμ Ἢ Η ᾿ ΗΝ ) ᾿ . “ἢ . ΔῸΣ ᾿ - ᾿ Σ " . }υ- 

τοῖο (εν βροίπου" | Τεἰδν μι ἰοσηᾶς θολὰ. Δογαο»} 1] τνηψαπει, ΕΠ Αἰδμμν γος 
: “Φ Δλ.5 ᾿ τ. ἢ, ἐμά Ὁ Ἐ}} ἡ  1ῳὦ Α “αὐ ΐ Ὁ δὲ ἀγοὲς, ἕςιν ὁ κόσμος" τὸ ὃ κα- 18 ΟΣ ΕΠ μι. Βουλ λὶ εἰν 

; ἣ πρό ρον δατεῖν ΟἘ τηιπηάιι5:} 4}. “437 ἀρεργεββ πῖμα- 
λον ἀσίρβά(α, οὐτοῖ ΕἸΟΠΡῸΙ ποὲ τὴς βασι. δοιιῆ νετὸ (ξιάσῃ, ΠΕ 81) ΩΣ ΟΡ ὙεΥῸ {ἐνηοη, 

λειαξᾳ, τα σὲ ζιζ ἰοιν δὶ τ οὐ τ σέ ε}" τὐτες γεν εἰξαπία ψοί πε ἀὴϊ. ΠΝ Πν τερμειδίζι: αἷς ζιζανια, εἰσιν Οἱ ,0, δ᾿ 70 ΓΟ : Ζιζαιῖα γογογίας 1}. 1 ἃ ἀμθν Πἢ τ: 
νήθου. ὮΝ ! ΠΤ ἰπρτ δὶ. αν. 

Ϊ 
ε - . - Ἔ Ἐξ πον . μὲ, , ΟἋ ἐθχοὺς ὁ ἀπείξας αὐταὶ ἕξιν ὁ! »»] Ἰννιπιρας αὐτοὶ φαΐ (δπη!-} »| λμῤμίνμ αμεεηνανὶβ 

μήνα, , Υ ΣΝ ϑασηξι [παι τ τα, οἱξ ἀϊαδοίαο: {της ῇ]ὶ "υραμῖβ ἐα {Ὲ ἀἰαί εν: 
μι, φῥίθολρς" ὁ δὲ ϑεριδμὸς, φμωτελεια ἐὐὐλκιν δΝ ὠὐατον, πλννν Ὁ ἘΠ  σρδ παρ νετὼ, ςοπίαιππιαῖῖο (σι οῇ: 

. ; Ω : μῶρε ἐδ νιο ονες αρῖοῃν 
τιροΐοσεβ λυῖοπι, ᾿ΑΠρ οἰ! ἔμπης. “αν οἰ! Τϑς 

τϑ αἰῶνός ὄξιν" οἱ δὲ ϑερις αἱ, ἀγγαλεί 
ΘΙΟΊΨ. 

35. Σοφηρῖρς 6[} οἷν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Οὐδ άλτη ἐχεαιρίατ 
δἀὐάϊτ' λέγων, Ὠϊσοπφομίι5 δυιϊτοτγίζαῖο αι ἰμλι5 (σοιτί. ἀγωῦὕφαση λάδιτο αγιίναϊο, μοιρς δαιςελι Ἰοςο 
4γοι τά ἐν ἐκευ ον.  ἐὐαα Θαλ σχεβιρίαγία [ογρταπι ἢ 4- 38 Ἔβ,ἐφινινὰ εἰζ, διρυιῆοαι πιυπάμιη,, μὰ μας νἱ ἀδεεῖς 
δεύλης ἔκρν ψον, εοάεπι (ςοἴω. Νουα τορι, ΝΑ . βγάθο]α. οἷς ετἰδιῃ αυμαι (Ὑ τη ϑΟἷὰ τιτὴ Βαρειῆπι τὰ (α- 

ἀϊάϊι. Ἐρο νετὸ φυυπα τὸ αμί πων ἰητουρεετατὶ (οἴσφπι Οςςμ τᾶ - τὸ τς Ἰγοχήιμ, ἤμοα ἐν φάγααι τοτῇ ψανθις πρμμϊοαάιν μά ῃι- 
τον δὲς τλὶαΐ (σπάςζημι νοζαραο γτι. [4 επί πὶ ὁὐοιίτατο νο θοιμι με ι μποτοπγ αλλ ἀϊοιπῖὰις ἰὰ εἰς ψη5 ἢ αἰβεαι: 
᾿αὐίεοηάοτς ἀἰείμπυτ, σὰ ἐο φο, [10 Γςροπίηιας γεν δὶ ἢ, ἀηοι ψιῇ ρομδῆτ,μοτασι ροτιςιειὰ ΠΣ ΑΜΟΝ ΝΑ διὰ μος ἐπ 
Ὁ "5 Ἰρμογοῖαν , φιοά πὲς Ιοοο ποῖ αυμάγας: [ες αιοά ΠΉΘΕῊ τς πικ του Ἰτιὰ ΠΟΙ] οἰ ομλἐτεςαάιΐ, αοη εἰΐς πιά ζ 
ςομάιτμγ, αὐ κτταυ ροξιλητίανη σους, 4 δ ἀκ ἐγ αγσυύτα ρα, [ἀςγαπιςιτα]οπὶ {μι βοίτιοις, ΠΣ ΉΎΠΙΝ ὃς {πηιλιθιις Ρ᾿- 
ἀνοριὰ νυμαν, ως τποίϊος χιλτιιοι δι (επνία, ἃ ΠΝῸ {{ε4} τς τασοί νοι κὰ αὰ νογοο ῥτοιαίττίτατ, δ (( ὑτς 

ριια πιάςος πιοσία τα βυϊζτογιια ἀὐϊθλναιῃ, (εἰχαϊμοάιιηνι δ ο, Ρ »δ( (γυποο "5 {μιν άτατ, 

Υὶς ΠΟ στ ἀνκφορικὴ ει ρτὰ νετὸ 6.28,8ι 20, αἰτεῖ ἀςοίρίτις 

ἰητεήτρείκὸ Ἰὼ πᾶς ἡποπίαγα ρἰμ]ο[ορὶιατί, 47 2,4) ὅλον, ΄ 
γι ἔγαί Τυιηνν Αι ΠῚ τερεταπάμπὶ Ριΐτο λῶρρν. δ [-ς (ππείι Εσοϊοῖι νος ἥμιν οτίαιτι ἐκ Εοοϊοῇλι αεοτάϊα σοι. 
ἀξ οδρενίανι μὲν ρμαγηδοία5, ἀνοίξω ἐν ποιϑρζολάςς, ΠΙὈτςιπι 20 αν ἀρρο το υᾶ ἐρηὶ εἰ νοτθο γεσρμὲ σομιειίαι, τελαΐ. 

ἀϊοςπάϊ ροματργο νοφαῖς ράταρο 19, 4,4 ἱκείο ξωνάαννομο,ἠὀ [στὰ ἰὸς ἴοςο δάεος ἱρίου αι ηζαγ αταὶ ἱρῆι πριιάτίν 
δονὸ καταζλϑε. Ψ ὉΪ δὲ ἘτΑ {τον ἐμεἰονεκαταζάλλειν ἀμ - βοῖρο ργορτογ Βυμι}98 ἰρανίονν δι οοτῦ αὶ εἰρὸ τῦ ἴοηκας, 
φατῖα Τα οτιούοιη οομδι ἰαςογοι πους ἤσε (οἱοτ πα ςἀοϊονά ὁ ςουπίοιηρει δος ὃς νοϊυεὶ Ἐσύ χορ με ϑοΝ ἐν μα 
ἐιπάἀαπιοητί5, νμάς κατα (ολιὶ, 4116 νΟΧ 4ι1πὶ 46 χιοι᾽ οχ δμΐπι ἰὸς ἔσται! (οἷο σοι 5 στο ἀςαειᾶ ἐχες ᾿ς ὙΠ ΤῊ 
μρετίοτε ἰοῦσ ἰπ ἐπέεγίογοπι ἰδέξι ἀϊσάταγ, νἱάςειγ (θλα- Ἂς εἰς ἰογιπάταν, ὃς ἐρῇ νιοϊ αν ίη ΟΠ τί ο ΕΝ που ΐ εὐ 
ἀἰτ ἰμι Ἰνας Ἰσοιείοιις φοπίείμιι5 ΚΓ ϑερωλίων, (4 αιο ἐχρεῖ- ὀᾧρὲοὶς Ῥλαΐαν Βψεἶνν ἰς ἕτοτ, Οα] ααρικ εν 4 τ ἡ μι: 
τῖσγο (τπάα!. ογὴ τι υΐα μος ἰοζο πον τε ἰρία, [κά τοιαριι8. τὰτίπνμις ἰοςὰ ἡπάοτυν βοϊαποῖος ἐρηϊτογοίηρον 4 {πως 
τῷ φοβα [ριβολτυγμιαίαὶ ντὶ νεγδογιμῃ αιπθίτα: ἡπσπὶ ο΄. ηιρβνοίνί τῷ ποννρρῦ, Ν αἷψ. Δ ει νήπ) ΕΓᾺ εὐξὰ ἦι ΜῈ ἁπίζα 
τίλτη ρτοδάς Εταΐμπιυ η ἀπηοιλεοηιθαβ. (οπἰτυκίοπια .. [Ιἅμιου μοι ὰ ει ἀς ἐρβαὶ ὁ ἀρίταν ( αἱ 6} διὼ υἱὲ ἀϊ- 

᾿ : τ νοχ ταδὶ ποιὶ νἱάοιυν [κεῖ ἐχρεδλ. Βαιάμτις ἐπίιη (μὲς 50 οἴχων ὁ πονηρλο) [δα οἰἰὰ νι ἀνναριντας ας Πλέτη τὐϑῖ 
αὐ αν ρει ἤάμιν ἀς:ςουίτατιι ας [σχίο. διιθοίως ἴον μιρησῖς,ιο (μο μηχα, νὰ εἶ ἀϊχονμοι ἐμος 

145 Δήιξενε,φρρσον. "ὰ εἴς, ἀσοίαγα δὲ ἐχρ! τα: ψισροβο- Αὐθις ἽΝ 
εἰοῖς νοφάθα!φ νεῖτιν ᾿ῆς Εγαύμας,φαιμ Ἰμἰτὰ τς τ Νὸ- 
τοῦὸ ἐπτετργοιο πα! οτίε Πππρίςκ ὨΙ ΠΕ δὲ νευοῦ νίμτράνς, 
ΠΕ ταν φολζοιν Ἰιος ἰοζο ἀιιεγίαπι ὰ λέγειννο λαλέδνιν μι ας 26 ταῖς αἴ τὰ ποιπινὰ ἀνοιῖτα μι σοί πα τόμρας αμοιί νἷ- 

Ά. Φδισιε αγφεῖς ἀιόϊτιγ 40 Πατιοῖν ἂγ νι Ρογιπικαπτυν κς τὰ- ἀἠοϊιοςε νιὶα ἃς στιαλμα [ςφιάται ηρίοτα τα ἐκ κὶὰ ΠΕ 
ΠΩ͂Σ ἱπιογάμπι, ν φραξοιν ἃ λαλεῖν ἰίς πὶ ναί ςαητ, ᾿λχις (- εὔ να (ετίγιῖ Αγρο...Το. ς. 54. 1. νογὸ εἰν Μα}ι (μμς ἐν! τὴ 
(ἐδ ΤἼρορμγαἤὶ ἀθμς ἐν Οὐατοτς ἐβτογργετάη, μη ἀΠ- νη ψον {ιμις Πς γοτίοι ἀτλμάιι εἰς ἔμε εἰεα ἐδῶ ἴενι {28 
εἰ καὶ ἀνα ταῖς ᾿σψησηάι πριηοὰ, ἱπιςοῆς, ΚΕ Ἀκνν  αν τῷ 3 ; αὐμολτηγφρείοι 
εἰγοῦολιμαίη μσ ἀρτὸ [τὰ 1υἱς ἀϊχι 1], ΕἸῚ σαν ἀνις ,ο. 9» “μα ἄγίνῳ, Μαὶὰ ἐβνίμν λας ρμμαυοὶα ὁ ἀοπαμί- 

τ : ΠΣ 

ὃ. 12. ὁπληος π ροθεῖςο γοσοὶ [ΟἹ ἰπζοίας, [τἀ τος ἀοιηὶ αι 

τποτία (οιππίμείε ἰνομῖο εἰς ἀλπνμαῖς πιοιποτὶς ΕΑςοίμν ΠΥ 
τίσι [οἱ ρατεὶμν φυαΠταεὶν οὐ εν τοροξλανραιτνη ᾧ 9.- 

ν τους ἰσρέτιν κατελθεῖν, ἰιἀΔοίςεμάληας. 40 κἰὶ αὖ ὠρκνῖ, «ἢ. περεκ ΤΒαΐαν. ἐὐδέλατα Ὡς ἀηριΐο ἀρτί,ς.., Γι κἰάμίεριμν, 
ἀὐτοςσρηδοζοι αὐτὴ Βρταν ἔλα αῖς. διοτγλάις ἤντο- κᾧὶ κατασκίωοιῦ,δις Ετα , γοζτῷ ςοιμοτείτ,, δἕὰ εἰμεν (ρτὰ 
ἀοτιν ἐῃ ἀρτο Βαυγιοιίτο αὐΐμιμι ὃς ὑρῴιηιμαι ατοτοίοσιτος 5 νούλιιῖ κατοῖσκξωνώγής δ, ΦΟιἍἢ} τἀρόγηας εἶα ΝΕ] νιπυγαζυια 
ὅς ἀς δίαλρι [χὰ παϊγασηιτον ἐχογείςζειτο ρευὸ τωδγοά!οῖ- ὠ ἀἸοιφιψυα οὐ γατίοις ἃ Οἷον ἀἰίοιτι Ἀ ββδλια ἀνοήτων, 
μα μάγγασι τείζατιιν ἐοῖον Ττομλο 8 τα ὑγτὰ ἱπισγρτοίατιου ς «υὸι (μὰς εχ λον ὅς Ἰειιμοὶς ςυμι ρα  ῇῥαν ἀν δε ννένοα, 

ἢ] ν Ε χ Ν ᾿ 

β Ἴ " ᾿ ὃ 

: μόλβιλον, Αἰλλίω φῳὐοφςολίω ἐλάλησεν αὐ- 8 [ΔΙἴατα ματα ᾿Ἰσαμμτις 13 | «αἰλαηᾷ μαναὐυίᾳνι ἰῳ. . ἣν» 

αἰ ἰιομάϊε ἐν ΠΟΥ͂ΝΕ 

! ᾿ [ νογὲ αιιθαιις ἃ το ρτςθεῦ Πάς (πιειάμηι. ἘΠῚ 
ΠΝ Π ον νων νος (Αριρημαμάῃ τος ὀρθθηςθλε ορίϊδ. ὃς ἐχυζηπιο πουπυ 9 κεν ἊΣ (ρτὰ ἃ 3 Ἔα ςαὐμξ τσμα πὸ ἐγ κυ σϑ ο 

ς 5 

εἰς ἱδεοτ,ν ὦ ον, αἰτοσγὰ πιά, ἀσάις ἰὼ νει ποτα πο " 

τὦ μι τρ{ϊν εἰ δι [εἴς ἃς αἰνὸν ρει ματινε πτοχ ἐχρ!σαταν νος 

ΠΝ 
ο΄ ΦΕΟΥΝΌΡΥΝΜ ΜΑΤΊΤΗΑΛΕν ΜΘ. ὦ 

κερὰ πιττονιοοὴ ἀρρ σαταν υαῇ ΠΠος ἀρῃπίτος δὲ αὐτοκατακεί- - 

“οἰς αὐείίοςς σι χη ἴγάτας τροπῆς ντὶρί ἱηριιπὰ γτ
αί-. 

{με μὰ οὐον Ποραταιμαν δὶς πο ἐς ᾿απιαπίβ [ἢ ἢπας νος} 1}- 

: χὗςπερ διωὺ συλλέγεται τοὶ
 ζιζαψια, ἡ 4α 

πυρὰ κωταγφήεται" ὅτως ἔςαι ἐν τῇ συω- 

πλείᾳ τῷ ακῶνος τούτου. ' τς ἀὴ 

Αἰποςελϑὶ ὁ υἱὸς τῷ αὐνϑϑοπου τοὺς αἀΓ «ἢ 

γέλους αὐτῷ, ἡ συχλεξεσιν ὧν τῆς θα
σι- 

Υ ΐ ᾿ ! Ὶ ἣ 

λείὰς ὠντε πώψτα πιὰ σπωνδαιλᾳρχθη τοῦς [ τὰ σι 

ποιοιῦτας τίω) ἀνομ ὁ 66 

Καὶ βαλοῦσιν αὐτοῖς εἰς τί κύμινον] 41 
΄»“ ! ..ῦ “Μὰ « ῇ ε ᾷ ς ( τὰ 

του πυρυς οκειές 9 κλᾳ
αυῆμος αὶ οΌρ 

γμος ΝΜ ὀδόντων. 
' 

Ἰαπὶ Ἰσσίεἴπηῖς Πὰς εἰμ Πσυς πὰς ἘσοΙς βα( οἷϑ 1! δα ἀρ. 
ἐλ ὰ τὸς ἀς ἱπτεργα Εφοϊοῖα ἐοριγραίοας ἴῃ νάπαι μι 
ἀΐσιι ἀιβεγεηιι, 

“δι λκουν-τλο...-Ὅνἱὦοὦὖὦὄ Ὁ 

ΝΒ εὐκζο ΠΟΙ ΠἸραμταῦ 211-40] δὴ ἐγθο εοἰ έν ΚπΗΡΝ 

αἰλιδς ἴσαι σχυχιιιτασ εἴτὰ οὐζ 
ἰὼ ςοιτμπδίοας ἰορα!λ μὰ- 

ΖΚ υἱὲάν. Οἱ ἡφηι εὐγϑη- 
γΩ ΓΗ 1 {ἰς ΕΥΤΕ ἐμ ΟΗ [ΜἼ} 
τῃσρομε [ἐς εἰς 

Μίκτεῖ β] 05 οιαϊμὶς Απγο-.41] ΔΜ ρνε βείηα, Νοννίνίε 

ἰοςίμος, ψιΐ ςοΠψεηε εχ ἐρίμιϑὶ |.ηκείνε μον, Οἱ οἶκον 

ἴέρηο οἠλία οἤζάιοι]ὰ, ἃ τος 

φι! ἀλπς οροσαμι Ἰαματατί: 
Ρτοιϊοἰζηνψις τος 1 ἔοτηατ κα] Σὶ ἰρηῖτιπε δοε ἐπ τας 

σοια ἱριΐδ : 1ΠΠς οὐἴῖ βεῖυς, τ - 

ἀόταυς ἀφατίαηλ. 
[1 ἀπο ΐαξει μαϊφοθας νῖ (ο], "43 

ἀε γυρμο Εἶμα οτμλί αι μι4π- 
μία, (ν᾽ ἐοε με βιείμπε " 
ὠμακίξαξ 

πιμῃ ἰηλε τ ἐδτιενῖ βέτῳ 
ἐμξ φῦ βυνίον εἰωμίνιν. 

αν... 

Τιμς ἰμβὲὶ ζιϊφεῦνμι “θάμα, 
᾿ , ς ε ᾳε τῆι ᾿ Ε ᾿ ᾿ ν : ᾿ 

Τότο οἱ οδἔχφηοι ὠκλαμήουσιν ῶωςο ἡ-} 4]1ὰ γύρο ΡῬατεὶδ μι. Δι} μαθεῦ [ ὑβον μὶ, ἐμὰ τόσην Γαι 
ν ταν ᾿ 

λιος, ὧν τῇ βασιλεία τῶ πώτρὺς αὐτῶν. 

Οέχων ὦτα ἀκούειν ακουέτω. 
ἮΝ 

λιν ὁμφία ὄς νὴ βασιλεία τῶν οὐ-} 44 

γῶν ϑησαυρῷ κεκρυμ 
τῷ α- 

" 

Ὸ ᾽ εν ͵Τ» 
Ἕ 

᾿ , τῆς χαρᾷς αὐτοῦ ΡΟ ᾽ ΧΟῚ παν 

τα ὅσα ἔχει πωλέξιν ΘῊ ἀπρρῴζοιτον 
ὡ- 

20 ν ὀκῶνον : 
“ ᾿ . « Ἴ Ὁ " 

Πάλιν ὁμοία ὅτιν ἡ βασιλοια ν οὐ- 

οανδν αὐδθούπω ἐμπορῷ;, ζητουῦτι κα-ἣ. 
᾿ ͵ ΜΗ - 

λοὺς μαργιειτας 
Οἷς δὔρφν ὃ : 

᾽ ͵ ͵ ἷ 

Ὧν, ἀπελθὼν πέσοι ποτα οσὼ ε
ἰχα» 

Ἴ γ. ! 

ζ΄ ἠγόραισεν αὐτὸν. ρα Ξε , δρΡ » ἰογαπι ἴλρεης Δέξαι ἴῃ πάτο, 
δὶ αἀσιλθια ἷρ οὐ. 47] τς Ἡπερτς ἊΝ 

Πάλιν ὁμοία ὄφιν ἡβ ὃς μα. τῶ οαἰμἰς ᾿ σοι ογὶς 
οανῶν σωυγήνῃ ἐληϑείση εἰς τίω ϑάλα- 

Δατε» δ αιἰἀορχιιη,αιάίατ, ἡ 

Καγίὰς πηἰὶς οἱ τορι σας 
[οι ταείδαγο οσσιγίαζο ἢ ἃ- 
οχοϊμοη, ἐμ ΘΠΤΙΏῚ ἀμ ριαιτι 

᾿αυρῷ κὶ ΐ “οζου τ, ρτα βαιάϊο αοά ,αἰεομάϊε, δ φνῇ μεμύκερς 
“(4 ὃν οἰ ρον αὐϑοοπις ἔκργψε» (9 Ε ἀζοριῖ (Χο, [αϑααςῖς (δ, ὅι ἱγία φαμάϊο ἐς ναάὴ ΠΙΠ πι 41] 

οὐθηἷα ψααν παΐοῖ νομάϊτ, ομγίι- 
«ς ἀστιη ΠΙΤΤΝ 

Ἐυτίις ᾳις οἴ τοσηῦ (α-] ἧς Ζέογει Πα 16 ἐβτενμ 

4 Ἰούαπι συ ριᾷ πιεροτίατον!, ιμε- 
ὙομΓ ρυϊοίγαβ πλάγι αΥτασ: 

Δι τοροῖτᾷ φιδήδην ἡ τηλ-467 

ΝΣ ΘΔ] ΡΥΟΌΙ χπδγρατγιζα» δι ἃ 

να πολύτιμον μοργαθά-γ 46} Ἀν ὡπηάοάϊτ οὐμληΐα αι μᾶδο- 

σα εἶ Ὅτ, δὲ οτηῖς οατὴ. 
Αὐτίαμπι ἤμλεὶς οἵ τορι ςα- 7 ' 

εὐγηης Ομὶ μαΐερ κητο: 

ΙΝ Οὐληῖπ ἤητ 6’ 
. . τ Ρύς ἁδροὶ ςεε- 

; ἡμεν ΟΝ ἰκαιο εβαοῖην 
ΟΥ̓Μ, {Π }4μγ0 “«[|έομα τοὶ ἐπε ΟΠ υηῖ. 

ἴο μἱ ΑΔ ΥῸ γ ΜΕ} ΟΜ ΤΜῈ κςς δι αὐ ημᾶ 
αἷε μονὴν αὐἰοοπάίε, {σ᾽ φανῶ ρανείσθρς 

44. 

εάν 
ΝΣ νωμἑ ἧς νηϊεν[Ἕα ψια οαπη τεέτὰ 
᾿ ΐ αι Ἰ.δυτγαι 115 τό τ 
ἐβαίνει, (' πε ἀαυπὶ ἡ; αἰπής 
“ἔμηι, 

εαἰογμηὶ ᾿ονηϊηΐ πόσοι ας 
τοτΐ «ιαγεμεῖ θομή5 ἨηΜ7- 

ΤΕ 
ΝΣ ΣΤΩΣ ΎΜΗ βγέ - 

ιἴο(α πιάνψ αν αδεε Ὁ᾽ 
γερείεἰϊε οννία μα ΡΒ 
με γ (Θ᾽ ἔθη ἐμηῖο 

Ζιετμα βηιΐε ἐβ! γδ5 
, Μυϊεῖ ἔπι ἰα 

2 μμη) «αἰονηι ΩΣ Ἑςο! οἴ χα τῶ ἢ 

ἢ εὐκέῆν ΩΣ σοηρ τορι τ, ἘΞ "ἢ ξέμεγε Ρἰείαηι οοπ γε" ΩΝ ἢ 
Ξ ᾿ 5 . σ ΑΕ} 'ϑι ᾿ 

οδυν, καλὸν παντὸς ὅροις σιμραγαφουσν ς ΄. ᾿ εἰϊεϊοειτατ, 5εᾷ 

41 φμὶ «ἰαπὶ ΟβεΥ ΔΉ ΣΝ “ιὰ πειουῶτας τίω ἀγομίων, 
“ζ, 

ὙΡίοπλ ἱελ τος 

δι, χυιοά (οτίρτιαι ἰηιοηίπαιις ᾿η ἀποῦιι γοταεῖ9. ςοάιοἴδιι5, ἐπί εΠὰ. ἀνξ 

Ὡς δος ἀϊοςηάι ρφηοῖς νἱάς πιρυὰ 7.123. δὲ. Λτςηλ θοῦ ἐρῴη ς 4 λί4τη ργεμ!, πολύτιμον, ος στεοὶ νῃ0 νογρο σχργίρῃμηι, ἀϊοιτατ. 

ΠῚ Ἔχρ αι ΠῚ Οἰουδικιίογαπι ποπηίης ἐπτο Πέρας, 

εοἴάσαι φοῖζελ νούλην πονερρις. ἡ νὰς Ἵ Ἰρτὰ 7.21. : 

4. 1" βυμαζόηι ἐφηΐσγεῖς κρέμιγον πυξις. 1ΔῺ (οτηδοσπι αγ- 

ἀεητοῦνεχ Ποδυτογιμη ἸΔιοπλλτοννι νία παν ψετο, . 

41. αινὴς βιϊ,τῇ πατρὺς αὐτῶν 10 αιοάαῃ Ἐχοπιρίαγίργὸ 

σῷ πατρὸς αὐτῶννἰττίρταια οὐαὶ, δ᾽ ὑφανῶν, οςοσιμην, 
ἱ εἱϊ (ἃ:- 

“ὦν Ομ μριγάνθορα ΕΟ ΥΡτο τὶ ν αἰ ράτα, Ποπιο. 

ἀοιομί εἰ ἔκρυψε)! οἰὉ Δα ςταπι ἃν ριοἰμάς ἱγ]ι ἀκτεξχιπλ, 

ταιγίας ἱαροῖτα τοῦτα οδιοκδγυε ιιῖ5 νἱάείιοος ἐρήμη τ
ε ρα- 

ῃ 
νοχιῖ 

“ δι τ 4 

-εοίλέχᾳ απγδμεγίοεος, ὕλαις ιοο νοθο τρυλίχης προβώτως 

ΝΑ τὰ αὐτὰ Το ἀσπα οὲ αἰδις οοἰληἄαις νὰ ἰΐς (οἷν τα 

συ τα τπνοτ γδς Ρευου (ιρτογβιρίαμλι!β, φιοά ἀαπγρατιις 

1ν αἰοτογαιη ρατγασοα, δ τὰνα χεῖο φίοτία;» [11] εματίτατι 

“Ναν ᾶς Εγαξργεείοίαιά οἰχ τίμιον, Δι άνι5) Ελόβοον βνερίοα ὁ- 
ἄϊα (δ «οηἠδίαμ!α πιάφηο, -- 
᾿Α7 διαπιμαχοιγίωη, ἰος νοσαθυΐο ντίτιγ Μαπη] μς ΠΐΌς 

4. ἘΠῚ Λυτεπὶ διβομαν τεῦς φοπι, ἃ 40 νοτηλοι πα νοζλθι- 
τὸ ἴπιῖ [εὐρς ἀρἀμέχυπι νἹάοτὶ μοίδιτ, Εγα(ιλιις, Δ΄ ἐγγίομίο τααο 

ποιαίμο να (μας τἀ τοξτὰ Λἀμιοάιμπ, τθτο μά ς!0) να- . 
τογργκζάταν ὠμφήθλησρρν. ντ (ἀρτὰ 4.19. πιουμίπνα, ἐχ ΚΠ ὃ 
καξάϊον ἰς(ςγιρτίοιις [5.8.0 'οςο ἀς Ῥάγοις οσιογιιη,. ἬΝ 
ἀρί τον αιὴ τιν ςα οσιναιας Οτξοὶς τποά!οῖ5 ἀμφιληφ βρειδιῃ» 

Ἰς βρατὰ αὦ ἀμφιζλης ερῦ ἀρρε Πατοτρογηρίθο τοίαις ΜΠ τοῦ! υς 
μα15 φιοά ποίἔτὶ ἀισαμτ νη εἰβγομίον , μαυοἱ νοτὸ (αἱ ΠΟ) ᾿ 
Ῥαπάνμι, νἹγρη αν ἢν. αν Οτούμ, σάρημε αἰ [ομἀα ἰφεερε ἑώνι 
“εγζνεναε ἀημιοῖν «4ἰπιι βοτοησγμείασοιμα αἰ ἐναδίε δωηνίία ἱΐπκι 
(μοίοτο βογιίιβ Βαθάὰ ἱπτογρτοζαίαν βόλον ᾿ Ἀολδηὶ ημο- 

“Ὁ . Α ῃ : . 

Ἀποατοροβιροτροταῖς νογα Πἀο} σου ΠΟ} 5, οχ ἀιαιθοῖγο γέ- 20 ᾿- ἰλουΐαιη. ΑΙ πολ ρ[οαΐοτοβ., αυοά ἴαμα τι 
ὶ ρυρμμίοα ἀφοίασας πος να ΟὨ τ ϊμδγπιιςοῖο Βυιαπρο}}- 

. 
. 

ἐα ργλῖία εϊοίνατο, (αηπίο χά! οἀλπόμμιν ὁρέγαην γ᾽ ροίτ- 

οἰπεῖϑ οςτοτὶς ἔππς οχοορθοῦς γοριιο»δέ νίτατὴς οι τς 
᾿ 

τος οὔτυνθατς νοΐ ταμτο θοδο ρεῖματς ρος, νρεϑέπνοι- 

ἰκέπιιῖς ἀρρςο ΠΝ ἐγβνεμίον, ἰὰ οἱ ὠμφίζλοσρνν», νοσίταπτνν 
ἐεξχνττλαιις Ἷ 4 νἱππὶ δὲ οἰγιποη ναοὶ γοθα ΡΠ] τοτ στό, 
ιυνάλπι νοτὸ ἀνῶαμι νοϊτς ἐο το Ογαπμμλτῖο! φυδά ΠΩΣ 
{προτα ὐποιι μιάλταν δ μλοχ οὰπιὶ ριξ λα (αρίνπις τὸ- 

τονε οο βου πλαγ, Νύάας Ἰοηρήνν ἀγορὰ οἰδ Ἰνςς {παλπῖτὰ : [γάταγις ὑ0 πο οὔδιῃ οὐ (οὐχποις ἀϊοννδ, ἐ εἰῤνις 

ἀν, χιαίν νεῖ οὐυπρατ' ποθῖν ἑουταιιὸ Ὀεὶ ἀραίτιο, νεῖ εὐ. κἐεν βηά εἰ φηναμειθύγυμπν ἄς ας ἰοαμοικο γα τπ τοί τ 

ροίτνς ὄφια Ἰλεῖ, ἃς ριςίογτινν νοτιτατίν οομηϊτίο, 4 ν4, ροτα ἐ νυ πανὶ ἀκουαμι ἔστγιιγ, δὲ ἴῃ φγαύαιν ἱγγαίτ νις 

Ὑναλιος ἀἰεέμαϊ μεπεῖς ᾿σορτιιν Ογαοὶ νταηζων Ριςροί- δρρο!ατίσυςιη μισαιε ἰπιβαα πο ἔγα νοι μαομ]ὰ ἰαυεῖς κε- 

τους ὑπὺ: αιληαϑάνα τὰ (ΔΙῚ ἰπτοτάμῃι ἰσφυίτιν ΤΊ ςγν ΠΕΠΠΤΟΙ τοι 8 ιιοκ σμφίζλης ρὲν υταοῖ ψιοῦι, (τευ ιη μα τὰν 

ἀἰάοι ο ἀὐμπκαίτειοε, ὅ. ἡαμεϊο ψιλά ατοίβηε εν εογ πῆς λαρίς30 ἐκ ΘΗ ΠΑΝῚ Αὐτὰ γος πο η ἰα ἐμμα, ΟΠ ΠΔΟΣ ΜΠΓΟΊΡΓο - 

αὐτοῦ δὰ εἴς, ἐς οταοίμτο τοροττο τ πλαλιννος αὐ ἰρίυια. ταραιν Νατυονϊαπ Νά εἰϊζνι θη}! ν οἰπητ)πτανάγραν ας 

ἱπποθτοῦσαν γοΐοσι ον ἃ νάτοζῃ ὁςο. δαΐμλτα “ὦ γεῖ 110}. ψιηάσαῃ εἴἢ} παρέργως» Τα Π]ο νομοῦ Ἰνουδοίο «πποιαθι- 

ἐὐαμάϊα ἐμ γηιοι Ἂν" ροσοθίοιπμ οἱ οιτοιμ(οιοον[ν ἰιι-ς ἀλν}8» «ψιδε μίετοίψιο, ἱπμποαι! νοραϊν στιν ὑταπῖκας 

{ παν, ἔταξαν (όνο "ννει {μι βεν εο. 

ἀπ μἰκἐνείε [κεν] ὑπαγαν ὦ οἢ., ἐἴλπι ἀπ (ὡς ἄς. Νὰ ὑπάγειν 
3, 

το9 ᾿Ἰπᾶβυορεύς ἰῃ τάμαν οὐκ αν λα, ραζεμαν μι. ΠΟ χη 
δ λνδτα . νὰ ῃ 

ΠΣ Εν 4μμ4 τές οι εν φτνογ ἐς τοι τυ ζοι, Εἰ ὡς παγιὺς γγμοιν 

χὰ νίδοιαν ἀοείατατο δος Πρ γᾶς ἀπηήναν α πμινῆοαις. συνωγαγάσῃ, Ικυτί μα αὐταν γαγάςζα!α. νον αΠ ἐμάς μι 

«μιλιη ἐπῆρ χυ δι, ιἢ «(ἢ Ἄρης Ἄυο ττοΐο {ἀπϑιῖν αἰνοίύμαι μίο. ταρεὴμα ροιηταγ, να ἀπβοταυίπλην Ππρτὰ φινον τ, 13. νοι ίμ- 

ἐὐπαις τοι ρτοιλη. ἱδῖρτοῦ ἀὐ δὲς ρίϊοίαπι πομῖοιν ισιιάπι νἱ άςίιςος ἐς ρηίωα- 

46 ριε πινονεαγὸς δισίν  υὐῳ, Δ νηνηι ας αϑίεσελᾷ ςἰἘγθύ φρὴν 4 τϑὰς ἀβίτα μὲς μνὶς νιάςιιν Μ᾽ σοπῴδν ἐρινοῖου μι υυα 

ἃ, 
΄ 

ΠΩ 1} ΠαΥῈ) Ο᾽ ἐχ 7. γχδὴ πὸ ἴμης 

Ρυγεαιὶσ ἰῃ ν]ν "ἢ 



ΟΑΧΙΠ τ. 5Ὸὃὖ π᾿ ἘΝΑΝΟΕΚΙΝΜ 

γ᾽ φ' 5 “ὖν ! ΘΝ ᾿ "πε ϑλνος ἦ ν᾽ οντεληρα νι κοονν Ὁ. 

εὐμαῖ οἰοπάϊοατ Ουχ οὔτὸς ὄὅωιν ο τὸ τέκτονος ς᾽ οὐ--Ἰ 5 τιὰ {λα ὃ νἱττιζοοΣ 

κουμπουῖγο, δοά ρογρανοῖ ἔαης οἰἴοςς αὐ ]έυι5 ν[μ, δῇ τὰ 

(οὐτὰ ἰὼ ἀαμι5 γί» δθνόγιι! συανρατγεχις, μος Ἢ : 

δυο ζιτ, φαμαι Ταρογπλτοιῦ, ΥἹΧ των 1Δ (ἀροθαιῃ ἀϊοεὶ 

ἰοοιἀ}, [τᾶς τα καλὰ ροιίι Ἰοσιάτπι νοὐλτὶ Ῥιίοςς, : 

σασρᾷ διυτοπι νοσαγὶ αἰραν, (ἰΐοο αν, ἀτοαδ αν ἰογάσν ἀσπι- Ὁ δια, 

ΠΝ, ὅπ υκπράδη, αἱαξιξέσετες ἜΤ, ἄύύμει Ἴερίσταν μηρμγη τὸ 
᾿ ἴ Ὑ ᾿ «τοις 6 
ΝΎ έ ( δάμπιχοσιμες χα Ἠτταδ: 

᾿ σωνἐλε- ᾿ , ᾿ 

ὑπ ν ΠΑΥΡΕ ΟΣ Ν ̓ "2 ἀν ἐμθνὰν πον ὡμ το. ςοἰ οσοτιλῖ α; ὕομα οὐῶς 

ξὼν τα καλῷ ΕἸ αἰγεῖα, τὰ δε σασσερέςλ 1. γαίὰ; αι; νὉ ρμῖτα οχῖνα 

᾿ξω ἔβαλον." ᾿ τοςς εἶ τὸν ΔΟΪοσοσ το ᾿ 1] 

Οὑτως ἔςαι ὧν σὴ σωυτελριῳ τὸῦ ἀτὼ-} 49] Τὰ, οὔτ τὰ σομίατηιηλτοης 
᾿ ͵ 5» ΝΣ Ν ᾿ Εἰ ἣ 

γος᾿ ἀξελοὔσινται οἱ ἀΐγελοι, τὸ ἄφοθι-)} [{κοιι]!: ῥγοίδυπτ Απρα! ὅς ἢ 

ἢ λ δα ὉΝον ᾿ ᾿ αγλθιις ἀργοῦ 85. ὁ πο }10 
ὕσι τουὲ πονήθοις ἐν μῆσου Ὁ.) σικοίων. ἢ 

ὼὰ: Φ τ᾿ ὑτοις εἰ ᾿ὐϑ μὲ Σ απ όχι: ᾿ 

δι: βαλουσιν ἂὖ ὰ ἢ ᾿ νι Ῥγοιοιέᾳταις οος τὰ ζαπλι-ὶ σοὶ 

τοῦ πυροτ᾽ ὄζει ἔξω ὁ πλᾳυῦμθς, 1θη0 ΤΟΣ ᾿ς οἰ ιϊοτιιν δε] 
ἢ Ἵ , 

βεάυϊος ςἤϊε ο. θρυγμος τὴν ὀδόντων, 
| 

41 
ἱ 

ὋῸ 4 

᾿ ᾿ «71 ἰριάον ἀμ. 

Ῥοιεηθοε μῦς Λέγει αὐτοῖς ὁ1᾽ ἡσοις.Ξιιυήκατῷταυ-} αἰ ᾿Ὑλιοῖτ οὐ [ο[ιι5» Τατο ΠοΧ Π|ς 

ΝΣ ἀπο τα πάντα; Νόορυσιν πιὰ, να! Κύθμε. μας σπνμἰαϑ Δλισι τ οἱ; Πτίανα 
ἐ ἀπάτα ἊΣ ἊΝ “ ""» 1110" 

Ὁεὶ (γί ουκίαηι οΟ᾽ δι εἶπιν αὐτοῖς Διω τοῦτο παςῖ ραμ Ὁ} οππης ὁ , 

ἀἰϊροπιαῦς πρτ' 

ονημς 

Ε] Α ΙΝ ͵ 

: : ὶ ασιλειαν Σ δεν τ ἐπ ΔΩ ἢ 
ὐνλὼ πῈ μαϑητ δὐσεὶς ΕΠ" Μὰ β . ἢ, Οὐ ΨΕΙΙ οὐρόλιν Ἴἢ το] 

δὴ οὐρανῶν, ὅμοιος ὅφιν ἕν ΕΡ ΦΟΙΕΟΣ φμ Ὁ] ὀὔιι νι». Ἀλ1}15 οἱ σα: ἴεν 

δεκαχότῃ, ὅςτις ὀκξώλλθι ὧν τοῦ ϑησαυ-} Βα πὰς.» ἢ ἐρτοίοιτ ὸ 
»"Ἥ«εἰῶ ͵ Ἧς - ΝᾺ : , 

ρου αὐτου καινοῦ χφ! γυλα οὶ. τον τοδδιιτο πὸ ποι ὅς νττολᾷ, τη γείόγωι 

Καὶ ἐγίνετο ὅτε ἐτέλεστυν οἵ ησοςς τὰς αἱ Γτίότα οἱ αταμ) Βαμη ες ς: 

ἜΩΡΩ, ΝΕ) ς΄ ραταδοίας τας. νο οἱ ς- 
᾿ ρου θολαὶ ταύχαρ, μύετηρέν ὠμθιθαν. " ΠΡ ΤΡ ΑΕ Ἐν 

᾿ ψἘῸν . 2 Ν ἊΝ ἐν» ἐο᾿ τε 111} 

αὐτῷ, ἐσὲ- ᾿ Ὕ 
«λιανοόα ΘΙ ΈΧΟΕΓΕΙΣ ὙΡΈΡΕΣΕΙ ἘΕΤ ΤΣ {τ αιαπὰ νομοῦ ἴῃ Ραῖτ [ἐς 
λα ς[άσκεν αὐτοῖς ὧν τῇ συ μα γωγῇ ὠυτώψως ; ᾿ 

ἴμληλ, ἀοοσις οοσ ἴῃ Ἰγπαρορα 
σούαπι; φἀδὺ νῖ ρειςο!]οσοητι, 

μας δςοσομτα πὲς ̓ ς ᾿ἰαριοη- 

᾿ Ν ͵ ᾿ ᾿ς ΝΙΝ , Ἔ 

βρακε μὰ τε ἐυπλόστειῶς ταύ ποιὰ κὶ λέγειν, Πόϑιν ὉΤἹΑῚ ὶ " ε Ε εἰ Ἀν ἃ μ Ἢ 

ΩΝ νἱὶ- τούτω Ἡ σοφιὼ αὐ}Ὴ»5) ΑΙ εἴνναμεις; 
τὸ ἤνι ἀζοσῖς ᾿ 

γίγτο 

1.0, τς ὕεο νο- 

ἡ ἡ μήτηρ ἀυτεῖ λέ μι, χαὶ οἱ 
φαλα οὐϊέαμλι χ μ μιντήρ 

ὦυτο λέγεται Μαριαμ, 
Χ9] , 

τὐτίφδας ςοτ ἀδελφοὶ ἀντ Τακώζος ΟΊ ἱ ὡσῆς Κ) Σι- 
«οὐ οεὦ μεῖς ν ῳὉ ἢ 

ΝΜ μὼν κα ἱ ουσὰας; 

Νίδης Πὰς ο(Ε 1Π|ς Εἰδνέ ΠΠ1μ5}} ςς 
πόημης τηατοῦ οἷν ἀϊολταν Μαὰ- 
ταν Πδς “ἴταιτος μὰς Πλσφθιι» ἃς 
15 ἃ δίπιοι ἃς διιάλο 

ΕΗ ΒΡ κτες ΟΕΎΒΟΊΟ 

ΟΜ ΜΑΝΙ 5 {8.10} μρρίοια 

ΠΝ εὐἰμούμτονν “κα 

ΠΟ εἰρφότηηε 

Ἤβυνος ἐμίναα,, τιον μς 
160} {7065 ῬΗ[εὐπεεῖς 

«ις φιαῖεν (οἷεπε οχ δαλάτιιπι ἴμπο ἃ ρηοατοτγίθυς ἀεττὰν: 
Ἰην ὃ. ταχίμαν ἴῃ λχυὰν ντοιοὶ : λον ἐοιτας ποι τςι 

τὶς ἱπορίαν ἐς σατουῖς τόσας ἐπατηησις ἀσείροτο, ας 
νὰ ομν ρέζοιθιι5 οχ' ἀλλ γαηὶ τἀπῴο εποτγιοιο αἰττὰ- 

δὶς ογὴ! ἐπ ζο Πῆλς- 

τἴορο {6 τ εατϑιριι κάμε 
δε Ὁ ἐραναίνν πιυς 

ἀν πιδεἶο ἐμ βοσγηνη: 

Εε νΗ ΠΗ} δος ἦπ ἐα. 

ΠΣ ἴση οὐδὲ εὐῖ! ἢς- 

ἵν.“ (' βνίάαν ἀφημρνω, 

21πεΠοχὶβὲς Ῥλος ομι- 
αι 9 ΔέρΣ 617) Επμα 

᾿ Ιρίς νοτὸ αἰχ τ εἰς,᾿ Ῥτορζοῦσι 4} πε 7ζεο ομιπὶς 
δερῖδα νυν ἐπ σία 

ἐαένγη [Ὡς 6} Ἰνονηι 

"Ἱ β τσ ξαννη, ἐγ αὶ Ρυ- ἡ 

τις ἐνείμαντο μὲ ποις 2, 

Εἰ ΓΙ εἿ ΠΟΙ 

εονξανινηα!εξ Πόθω ραν. 
ὑυίμο "βα: ) ΧΟ ἀλείς, 

ΖῈ νέμῆθμν [πὶ βΕΥ Ὴ 
{κι μάοι εὐνις τος ἀμ [γ»μα--: 
σοσὴς ΘΟΥΜΗΙ : ἴδ 4 ΝΣ ηιἶγά- ὦ ὦ : 
χει των ον ἀϊεενωκ , 1)" 

ἰο ̓ νοὲς [αρἱομεὶς ἱμεῦ, ον 

Νώρμηε δὲς ἐβ [ώνβ- 
ἐδιρο δ ὩΟΊΜ6 πιάιον εἶμ εἰβ- 

εἰν ματα, (Ὁ αινες : 

ἅψις ]Παζοίνε» τ’ 7ο[ρὶν 
"Σ Αι ἭΝ , 9 ὟΝ ΜΝ ᾿ ὶ : Δ δόμοι ὥ; 7 ανὲ Δφναν θ.ἡ Καψαι ἀσέλφαι ἀυτε οὐχὶ ἰῤηόῤζῳ: Ὧξ 9ς] ςὁ Ει (οτογος (15 ΘΓ οι- 46] Ζε [δεογες εἰμιε ποινηε 

ἡμᾶς εἰσι 3 “πον οἷν "τουτῷ ταῦτα 1165 ἀρὰ μος {πὸ νλάς ἰρίζασ! οπτηος αμαά πος [μπ|} νη. 

ΒΕΠΒΕΣ ᾿ ] [{{0π||κὸς οὐπῃΐα) ἠκτκε ἐπ ἢ πε Α 
2 - ΠΗ - τ μαμάσί ααλμῃν ᾿ Γ δ: Δ “ν᾽ : “αὐἀοῦδμτιν ἢ 60. ἴς- : Χ ΚΑ ἰσωδείζηεὸν ἀπά οἰ δας φὴς δι οῖνααμαμας ἐλέν, τὰ ὑἼκος ΠΥ ΟΣηΣ “ Δἂὃ , κα " ᾽ τ ΤΆ μ5, τοὺ ΟἿΧ ᾽ ἣν ἰδ. ΔΝ Ὸ» ΕΠ' δυορυνια [[- «λίνα, 5.4, πν ἧς, Οὐκ ςι οϑοφήτης ἀτΤι-- τά ΒΝ ἢ »4 ῬΥοβθυμα [ 

εἰξχέλννς σίρε, ἜΘΗ ΕΣ ΠΥ ΥΝΙ ΑἹ Ῥτορ ιοῖα “Πδοηποζαῖω5. ΠΗ 1} η4 βόηονε ἘΠ ἐὲ μαανια 

Ναν. μος δὶ μῆων τῇ πῶται αντό, ΚΟΤΟΥ ΤῊ Ρατττλ [υα δέ ἀοχηο (μπᾶ. 4 Ὁ ἡπάοηιο μα, 
ΧΩ ΕΩΝ 

ἐ οἰκίᾳ αὐτῷ. 
πσσααυυαονοο ο ουνυνυσασμθνονα, πϑυποθσ παν ὦ . ᾿ 

" 48 1η ἀλερηρενάθη τὸν αὐ γιακόν. Ν Ωρ Ἰοοις ὸ δὰϊ τον αὔγεαλον κα εἰς δόμοις μέῤεινγργῸ ὧν δόμοις. ὅν ν στα ειϑνα ἐχοὺ οΧὸρ]" μα- 

οίσεντας ΕΤ ἐμ ἰτείονς [οἰο ἐεγελίσι δἰδήςιῖς [οτοητία, Ῥεῖ ἐν τῇ βασιλείᾳ, ρα αυτό ζα Ἰοτι! νσολοινοῖ ΕςοΪς απ μ 

49 Ρυοάηνων!ν ἐξολδύσονπαγ νιάρί σοῖς τανίοι καὶ Ὁσαθηο, ἔ- «0 τόρηα Τλοιανς ἀοογτιπὶ Ἰρίιπ ἥμνε ἰὰ Ἐξοίοίιι τορηλι, 
ταί νενίεηι ἡ, ἐλθισονπιγσας (Δ πια! ἐν Ἡεθγκυτῇ πορε.,͵ μοῦ πισισηγιπία, ΦΡνοζονενοκζαλλεν Ν οἱ οχτὶ αάίοονς {ππρμιος- 

ἴχῃς ἱπτ] ἴτυν σουίοαεας εχ ἀπτεξδάτήτεινς [πρτὰ 4.5.Ετισίταῖ ςογίοία ὃς (ππιὰ ςὦ ἀἰμονίτατο ὁχ ἈΠοΐτὰ ςοππιμμιιίο, 
[τὰ ἀσοίρέιιτ πονόϑεις ργῸ ἐλθῶνγίαι, "4.το δε αν βοτ.3.19.8ς ΕΓ, Ταείαγααι λπῖςπὶ ρομῦ ἀρρολ τι ἤιις ἐς Πληνγῆεφας ἰάτα- 

ᾶ ΄ 

13.., Ἐκ πιράίο, ἐν μέσου δις ωλτιαὶ ἀΐσιπς τοῆετε ἐπ οήϊο, 

Ἵ (4 ἤπο δἀϊελλίοης, Βοος λιτῶπ οἱ χυοῦ ἴα ςοταιλθηι [οτ- 

ἢ ποις (ἀείπιιν  ονγεγιά εἰ ἐς ἰπττα, 
τ με εἰν εξ. ίγη αὐτοϊς ὁ τ σοῦ, Ν ἱμὰς οι ᾿ἰσρὶτν ας 

παῖς (ππτ οεοο τι ἃς μὰ πλοο ν ἐπι δπ πὸ ἐχ οὐρίατι πὸ 

δἀδιιητιγ, 4 “,κὸ ομμεεγτοῦτα τῶν, 14 εἱξ Ἰὰς οἰλιον ρᾶτὰ- 

ὑοἱλπ» αασυϑδ ἀνὰ ρου στον ἡρίν μοι οχψ!ζα ες, 
ς. Μγτομιόγοα διὰ στο. Ὁ τρν ΝΠ ἢ εὐ νίχες νί- 

τοπ αὐίαιις ΟΡ ἢμ 1)» ντ Πριιῆςςι 18} εἰἰς τὰ μιετιοίμυι 
ἁιοι νἱττὸ πσὴ εἤιινάλιιν κά ἐγατγιιαν χα οαιιοηοιι, 

43. Ρατναδοὶ εναὐἴδαζολας, ἔταί, δονρονοσ νὴ οἷδ, λόγας, ὦ 
44. 70 βαεγί απ μιαη!γοὶς τίω πατρίδ αὐτῶ ΝΑτάτοτα υἱάο: 

βοοτιντἀρράτετ εχ ὁ0. ψαρα [τί διταν απὸ αὖ πναϊτα Πρ ο- 
ἀνάης ΝᾺ «ιύ ἀϊλς ἐτία αἰνανραιγίαν πασαοτίς (να ἰοαιήαις 
(ἰς.) νη νυοιοςτ οτταν, θδρς ΒοιΝἴς σηλ τ αἰτογὰ ᾿νανιαδο- 
19. πςπηρὸ ( ἀροτηλῇ, νὈι νά ταις ΡΠ αγ πὰ ΠΡ εὐϊέϊενε 

ἀκόνος ντοίξοιζεινι ρον νοτροίε εἰς ας ἅἰςο ρεγοίρει , (Δ 29 εἰ ἙΧργοῦγαῖνν αν τοῖς τος νὰ Ἰεράτωῦ ἐμ δοιηος νον 

νου δάμοποο, νττεῖρία νοετον ἀσέϊοτινι ἀὐαλετο ἀο [ιν 

συπίοὶ, φασι ας νοῦς Τλοπι παν (μάτι (πὰ ρα οου 

ὅλῃ ἐοαιδηττοι  οἷἵν νὰ ἰοἀιηον ρα ον μν λη ἐπην αν 

αἱ φισούπαας Πα οι ἔψιν ρὲ τὰν (σὰ γοδην τοὐμοῦ» ἐὰν» ι 

{πὰ ἰλιθελις αἸδογίιγ ἀορτουιῃτ, 4 κάντιηι, μαϑηγνυϑνίς. 1ς ιρτὰ 7.18. ᾿ . 

λυτιρηαθνποι δου νοι μαϑηπνον ἰ.διδασκεῖν 4110 πᾶσοι ν συφία, ὥμννν (ρίειμία, 

ντπαν τα ἃ δι ιφιρα τὐῆχοιν σα ποτ Πμαποαρι ας τ Ργαινει, κἱ ἀδνλφοί, ἡ,τορπατὶ γτ ποχ εἴ 

εἰχηπαν [ωρτ.Ν. 4.δε4 νλότον μὲς τα μϑηει ὁ ργῸ ἐοέϊοτο ας. ἐκ ἰοτμο, Ε Τοζη 1} “οῆς Δ εἶμ. 2.6}. 

[ς είν ἐφομν Ναχαγοῖῖν ἀοςιριοα δι ̓ ς ρκτοϊκ τοῦ 
δλ ἀπ υνριξάα εἶτ ας τοίοττον [ἀἹ.4,4ιλινν ολὰς ἐς νέτάις 
τοιογασταῦ, ΝΑ αγοτπαπίτρειοτγς τοργοδοιῇσοαυς απο μὲτι 
πιοίϊονλι4, Φ1γχείν. Ἵ νἱ ρμὺ εὐἰενινειτν ὄντε ὀἐμπλν ἤνῶχ, νες 

4, μην νι καὶ σοφία. (γησάάιηι χοιαρῇαι Ἰερὶξ 

ἰαπα ον ὁτιηι 
εἰρίτιν μὴ ἀμ ορυ!ὦ οἰϊςγνε ιν. .7.472. μά {π| αὐτὼ δογ να πος φομηαις το Πρ ἀιζαγγε χ ἐὐστμαι Ηςρι ἀοημα 

εψφί,χισ τορπο στο Γ ἰγὰς «Δ ἡΠΠ|ς φίςθεν ΠῚ ΠῚ] ἀφρρο]!α. 10 47 1" τοιδν ἀντ νι {ρ.ε.,Φ 4 Πηυπογαηεγίπμος ΝΟΙ» 

ταν, «4 ΠΗ γεφμο, φς ὕασιλεῖαν, ἘΓαΐ, "4 γον μμηι, μο ἀλα]0 δὶς 
γιὸ Ἢ ροθιι ἴονψυα μον τὶ οὐνὰ ἀρια ιἀοηεος δ. 

κει ἰρει μαῦνςο, δι. τάλαν δορός, μὲ Δίλρο, ἐμοῖ μῇ αὐκαὶ ποτὸν μοῦ ἔφ. ! 

᾿ 

εν εν δον ἰνείν εν δφϑξος. ν εν. δε θοηστε Εταί ἃ νρέγε Νυμονὴ, 
11 ταμτεαλδμφας σαν ἐμ ϑηγειι μον 14 ἰον μνμ., ἐ- 

Κ4. 

ει δέ εἰξ ἀρινά ὅγταπι ἐπιογργστεια, αρόρα γογὼ ποι ΡἈΠΕν- 
Ό 

ΦΕΟΥΝΌΝΜ ΜΑΉΤΤΗΑΕΨ Μ. 

Καὶ ἐκ ἐποίησεν ὠκεὶ διωυάμεις πολ-᾿ 18 ΟΝςάχιο ᾿οὐϊάϊς ΠΠς νίττατος, 
τοι ποτ ἐν ΑΝΑΝ αν ἥ παι! ]τᾶς,, ρχορτοῦ ὁ ἱποιςαιτα- 

Ἴζυν. ᾿- ἥ περ, ἐτίω ΔΠΡΘΙΔΥ ἀεΊΤΣ οςἾ τε πὶ ἐλ ία 
“ 

Κιφάλαιον. ἐοῖ,. ᾿ ΟΡ. ΧΕΙ. 

τεῖγαις μα ἔλιπαία δσ Ἰοΐα. 
. ἀν τὴ 1) ταν τρεῖς ΒᾺ 

ΕΙΣ Ἡρρόδης] "}] κκήβ δὰ Ἰανν αὐδίαίε Ηετο β 

ὁτάβαῤχης τίω ἀκοΐω Γησου.᾿ 
ν. 2 μ . ἐκ δ! ν ρος ; : ΣΑΣ Καὶ εἶπε τοῖς παισιν αὐτθ, Ουτὸς ὅχιν} νυ Π]Ἰοάπηεϑ8 ΗΪς Βαρει{τατ]ρίς (α{ςὶ - 

Γωαΐνης ὁ Βα ]ιρής' αὐτὸς ἠγέρθη ὑπὸ ἦν ει εἰἘ ἃ πλοσταῖβ, ἃς ρτορτοτοα 
ἘΜΕΜΕ δὰ τῦτο αἱ δυνάμεις ἐγερορῦ- ψαστατος ΔΘΊΠΩΓ 1 50." 

σι ἐν ἀνπί. ! ΠΝ. Ἡοτγοίος ρτοϊνεπίατα, 3 
ΟγἩ ροδης κρᾳτήσας τὸν Τωώννην" 3 Ἰοσησῖα νΙηχοῖαῖ, ἃς ροίμιον! 

ἔδησεν αὐτὸν, καὶ ἔθετο ὦ φυλακῇ ὀχ Ηἷ-, γταῖ 1Πι στοίτοπι, ρίορῖςς Ης- ἐν ν “ ͵ Ν ᾿ τοἀ΄!λάςην νχούσν ἡ ΡΒΙΠΡΡΙῚ 
δ τί γωναμκα Φιλίάσπον τ ὦ- δὐηρέυ τον : ΡΡ 9 όζοδα, ἰὼ γωναι ἢ ΟΠ τ {ὰ]. 

σελφου αυτϑ. ΟὈ οοδας οατι οἱ Ιοδῃλο4,4 
Νίοι ἸΙςοῖ εἰδὶ οατῃ αροχο. Εἰλοϑε γὰ ὠταῖο Τωωΐνης, Οὐκ ἐξες 4 

- 2, Ἵ ἕ 

σοι ἔχειν αὐτίω, ᾿ "ν᾿ πε νδενα -" 
᾿ 2.} ᾽ δὲ “2 ͵ 1 σι δ ΝΣ 

Καὶ ϑέλων αὐτὸν δποκτεῖνα!ι, ἐφοθη.-] π0᾽ ΠΙΡΟΙΕΓ Οὐ 1ΠῈῸ 1] 
ον μι οἷς ποροφήξζιω αὐτὸν! [τῖοτς, τπροταεθας ταν δᾶ, Παιιὺά 

9η τὸν ὄχλον; ὅτι ὡς τοφοφητίου αὐτὸν} ; φ μαρετοης ντ Ῥγορβετάιη, 
εἶχον. ᾿ στ δΔυτοπι ἀρογοητιν πα-᾿ δ 

ν 9 ,  τῦῇ,.,, Ν ἱ- " . ἐτὰ Γενεσίων δ ἀάλομϑμων τῷ Πρῳσου, ὡρ--Ἶ 9 [ταἰ τα Ηοοάις, (αἰταιιογας ΗΔ 
. χήσωτο ὴ ϑυγάτηρ τὰς. Ηοφοοδιάοος τν γ} [Ηςο άπ ς “τω πιραϊο : ὡς Ρἰα- 

Π :  ») ρεν Ι ᾿ ᾿ . 

ωΣ γολήρεσειτ ΗοφδῪ. οὐογαῦ ΗςΓΟάΙ, 

ΠΑΡῸ ἢ ἜΝ κδὶ γηάς οἰπὴ ἰατοϊυτὰ πάρ ἴρο- Οἷϑεν μιθϑ ὅρκου ὠμολογησὲν αὐτῇ! υγὰπάο Ἴρο-" 7 
ἀδιάδωι δ ζαὶ αἰτήσηται ῦ ἀπό θεν {5 ἀλτυγιτ εἰ ααΐο- 

Ἷ ΘΠ ωΥ Ἃ «7 {4]4 ροτηῇςι, 

ἐ Η . ΦῈ Οιβαϑϑεισαι ὙΤῚ ἘΠΕ μηρὸς 114 νετὸ " Ρτοάαξια ἃ τηαῖτε 
αὐτῆς Δός μοι, φησίν, σὲ ὄχι πίνακι τίω Ὶ ἔπι.) ταὶ (λα Ἀῖς ἰπ ρα- 
κεφαλίω Ἰωαίνε τῷ Βανήιςοῦ. Ἰμα ἐάριι Ἰοσπηὶς δαρτζα, 

....-- 

48 Σὲ παρ ι{ποὶε δε νίγεν- 

τ ἀἰχίτ ὅρυιονῖο (τὶς, ες τ} 

οὗ 

ἐξ; πιρὶ πεν βγΟβΙΟΥ ἐπ 
ἀμ ταισην ἘΟΥΗΉΙ. 

Οαρ, ΧΙΙΙ1-. 

ἽΝ ἡ Ἰο τεπηρονο αμαἰξ- ὁλίανε. ἴ4. 
νἱρ Μενοίες ἐειγαγεια ποίων, 

ἄρνα 7εω. Ἶ Δ κν κ«ν,. Ρίυμ ἔρεταάι- 
Ἐξ αἱρ ρηενὶς [εν ΗΠς πνς αηἰζταε, 

4 1οἰναημε: βαρ) τι- 0. ΟἿ} 5 ῃ- 

Ρβ μυτέκιε ἃ πιουπρίεγζο ἀἱ Ν τοὶ πνί]- 
ἑάδο ἰγίηϊος θΡΟΡΑΜΗΥ δὶ ππιτοητυῦς: 

ἮΝ ἀπ Βεγοῖς δχύ- 
2 0. Ρ . Ρίππν ἀγύχη ὶ- 

Ηφνοάος εμεΐηι τεσεῖι ὡς νααίτλεῖν,δι- 
ΤΟΣ ΟΣ αἰδίρ μμς Ῥεγρίς ἃς ἤπιι- 
φμη1γ Ὅν" βο [μ᾽ τὲ να “εν τις, ἀιηίος ἀδ- 
βγορν Η ἐτοιζἰμάνην ν- ΚΟ ἘΠΕ 

ΉΥ͂Ν - τὰς δέ τ 6 ὙΆΠ} ΕΣ ἢ ; ἐϑμρώ το ΜΝ Ἢ μι ῬΙΝ ρρὲ βαιτὶς ΤΡ ΜΑΕ π έλνοι 

᾿ς Ὀίοεβαε ἐριὴνν ἐ{1ὲ 705 νοἰαρεδείδας (5 
Ῥαμρφι, Ἀ]οΝ ἰΐτει εἰδὲ [κα το] ἀεάϊἀοτῶτ: 

{ ϑάγεόαηὶ. ἰη Ἡοτούιλάς 

Ἐκ νυΐοης ἡΠΗ οὐεάς.- δἰ Πα, ἐ- 
ή. πη ΚΟΙΉΡ "πιο - 

γέ, ἩΡΊΜΗ βόβιν ἩΠῚ  ἤΜΑ τοις [αἱοὶ- 
ἡβενε Ῥυοβίνειηι ει ῥα- αἷς, ὃς Ἀκυνίπος 
ὑεα»:. τς φεαβοβεαιὶς. 

ίο ἀυτθηι μαι ας ΗΜ Ἂ Αγ. 6.1. 
γϑάίς, (αἰβαρὶρ βία Ηεγο: ἡεύϑι ΣΥΚΟΥ ἐπ τ: ; ΠΟΥ 
αϊαάτε ἱπεριθί το ον ν- 
εμῖς Ἡογοάὶ, 

ἴω Ἰυλπ πὸ σχἕς 

»άο σμτε ἐμν απ η!ο 
Ροϊ  είξως ὁ} οἱ εἰαῤε «μνοιὰ 
ον μια βο [κί α|)ερ αὖ εὐ. 

“«{εὲ "|κὰ Ῥγανιδνυΐδα ἃ. 
γραῖνε μα, ὅδε πηδεν ἐπα 
με) Ῥῆς ἠξ ἀἠὸο εαρηὲ 
Δοἰκεργὴς Βαρεβας 

4. 

φᾷ χηενεάμ!ἑεαίενν, ἀπιφίαν. Οὐ ἀλτη ̓ πεογρτοτατὶ πιαίμης 
Ὀϊ ἀςοθαπι: φυοὰ ποῦ ργοῦο. Ἐιάιιοϊα οῖπι ἃ Αὰς ὃς ἀΠῈ- 
βαςατίὰ ἂρ ναογοάι ταῖς ἤς ἀβἜογασονο οἴ ἐξα ἀϊίαραιια-, 
τα ὰ σαι{18. 

ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧΎῪΠΠ1.. 
᾿ λυ εθμα πισίι! 
ᾧ Ῥμενὶ,παρσίνιϊά εἰς (τυ ῖδον οἱ σα] ς,νο Εγαηῃ}ς σοῦ- 

ἀεττῖτ, ἐἶς ἀρηίχις συοτίμτ ορόγα νεςαλτας, Ναπ ἐς ἔυλι9 ν 
Ἠετοάϊίς Απεῖρα: ΕΠ ΔΗ]Ν} γα ϊτητ, 476, οὗπαρ. τὰ (οςμπ- χα [55 δέ ἱρίτις τοὶ πα 

τάο ἑοάϊος (οτρτιιπι ἐγᾶτ, μητι οὗτος ἐπ  ΝαμΜΠ]Ο νου ςαῦ 
4πιι., ὁ Β.πὶςης. Ν οτοτος ἀϊιο ςοήίοος αἀήίειιπν μαῦσηζ, αἰπύ ὈΡΔΊΗΪς, 

ἐνεργοῦσιν. Ν ̓άς Ντοὶ 6.14. ΘῸΣ 

3. Μινκεται ἔδησαν, Νυἱρλτα, Αἰ άμε, Ἑταίπιας τὲ 

τνυῖδιῖς τειηρι1". Ηκπς οσὐἰπὶ δητοᾶ ςοητίρετθηῖ » ὃ αὖ δ΄ 

ἀληροῖλα, ἀυσυλτιτι πιοπιίοπεπὶ πιοττιὶ Βαρυιε σεςναῖ, 

ςονιοάι πιὸ ἔμ Ἰνὶς νεϊιεὶ μετ ἀϊρτείδίοῦς ἢ δὲ βάτος 
ἐπεπα ἰαοτταγὰ νοτί.3. δά αν, ππίτιστ: ἐπάς βοίιελ αἰ Ἰῃτοτσ 

καἰ αν παττατιουςμλτοάις, Ἀδ  ρμὶ,Φιλίσπευ,  εοίν ἰοὺ 5.0 4)»: νη εάϊυ, 
αοπῖςι ἐπ οἰ γιμλῖ5 νσῖογ ςοὐϊοίθι5» ντ δὲ τις.3.19. [δὰ (τὰς. ιν: πειίτς 
δέμας ἕιπιπο οὐπηίθπν σχοσιρίατιι σοιεηῇι Ματςοὶ 4.172. ἀϊύιη ἀἰσῃης.  ΄ ᾿ 

δι ἐγὼ ἀπεκεφάλισα; κι ἢ) φιῃ;ςπὶ οβο ἀςοο! αι}, 4. “τηηε, ἔρος ἰφοὔνϑη, ΦΤΉνϑαη, ὄχλ 

᾿ τις ἀὰ «ἴδ, τὸ πλῆδορ, Ὑωϊματὰ, 
Ἰδν λαὸν, 

οἰὲ γα] τεδὰ σοπιιέξεϊς, Ψυΐγια, 

φίνχοτγαπι κα Ὸ τγλάϊε,ςἀ Ἡοτοάϊς ἐδουμαί, φαὶ ταξος ἐμεῖς 
ὁμοπάτριῷ. τι: Ἡ οτος ν ςομαοιίξητο Διτρα;. δοά οι 
ντ Ἐπταρονϊαγαπι ροτιὰς αιάιη ἸῸΝ βάεπι ἰπ ἀν διυνη 
νοσοῦν, αυνιαν ρτς (ὑγτῖμν ἂρ Ἰο( μήνιμα Οογοι εις κα- 
ἄςπι νος ἀὐποπα ἤμμίπκει πλγτοῖ Ὁ. 6.(ἀρ.62, Το 8. οὈἱματό δὲ ἀιδινη νῦ ρτο ὑπῆσχν 

Ἠειοάςο αὐ Ἐλμρο Ή1ιν ςοπιριδηλρταητιγ, νιν φοορποιηός. ταν ἰγοιῖ διίαγη ἀραὶ Πατινοα ὁρθη 
τὸ Μαρμι4» (ἢ μιο πάτο ΟὨγιδον : αἴτον Τοισανονα ίς 30 φασι μα νος ὃ ἠςηιρο νι ΤΠ 
ἔλυν Λατίρλν ττειτιὰν Ποτοάος Αβγιρμα, Μαμβηὶ βορουθχ Αὐς,. τοτὶσ νοττογίπιια ςουῆτοη 

ἃς Ποῖ τοίροηίο ἤιο γαταπὶ ὃς 

γδηγ ιά εἵϊ 

ΟΠ Ριρβηαῖ, Νίος οηΐτι Ἡογοάςς νατο ρίοτατῖς ἔδηῇι, (κά ἃ 
κοηίςί φυτὰ ἰρία. οὐπυίέξλι5 Ιοἀμποιτ τοξογνιἀαρας ροτίιις 
φυλέι Δηλαραζ : 4 απ }Π|ἀὶ ἱποοιοἴλπῃ 

: τεῖ, ἃ Ἰοληπό ταρτ ἢ Υι5, ριοοι!ἀιῖο 4} 
14. ἴγὰ (ιλάορας, δὰ ιιοά εἰκι[πιοάϊ κἐπιΐηά ἱρῇ ἀϊιαθᾶς, ἀπὶ- εὐ ρπμς ἐἰρμμις τα πι δα ζει, ΠῚ ὰπι 

ἿΣ ἴοῦ, χιιὰ γατίοις ίξρς ᾿δοπιιηὰς οοἰμθυίε να 
ἡ ταππίζαχη [ἀυίτ ςτι, Νοαυς [υῖ5 οδίϊας χυοά ροίϊοα ἀϊοίτις 
ἐγογί. ΝΑμι ὃς μᾶς σλάσιῃ σαμλ ἃς σομλιηοιι 

πλὺ9, Ονινη ἀμῖοηι εὐἰενγανοιην μαι ς,, 
ἐν παῖ μισῷ, ἰδ αἴξ. ραΐλμι ὃς (ρεξιαμεθες Οπληΐ- 
τίδιῃ [λυ Ῥοιρυς ἐπ ποίϊο δι Ῥχοίδτίο ἰὴ πιο- 

οταϊτὰ ἀςροτῖ-. 
ΦΟΗεῖ αυοά ὃς 

Ῥθλιι πλιθ15 αλλ 

ἐγοσιγ ρομὶ» 
τ Ἐπ εσθαι αιιμλ ἡ Π ργαια! [- 

ς οὐρηίεῖο, ἤπις ἰνδηιοι! ἑοτπια, Ῥεγταγρατας νιάοτως 

“ν. ἘΕλιὴ τυγθληι ἰη- 
ΠΠρὶς χα. Ἰοάπηςπι, δ εξελνλτιγ, Εταΐπι9, Ἀπημίρμ;. 

Ῥορμίμηι, Ἰὰ ον γὸν δῆμον νεῖ 

ἰό ΟᾺμΜὴ απ ϑδηὶ ἀφενονεων. παι αἰ ἰεἶς, γνεσίων δὲ ἀγομίδων. 
Ὧι αμίδῃηι ναιαἰΐς. Ἰὲταῦ.-- 

7 διρορονήεναι, ὡμολοίγασν, Ῥιορτια ν ιγράτιγ μὴ νυτιλ 
{ρυϊατίοπε μος νεγύριπι, ἤρηϊβολίχας, ἔχαι Τιφριυϊληο- Φ τ Ὃ 

᾿ ἀθοτοντ ααῦ ναμ5 ἀμ τις, ὅμοιι 
ἀφ᾽ αἰτεῖ Ἔπθη τ δροπάςο, νΑ εγῖοσ ἐλεκιοι ἜΝΙ 

ΑἸ επετὶ, δὲ τους ἥμοης ὅλ (οἷς κά τἀ ρεκπανάᾷ 
δὼ ψευοναϊίτογ ἀςοὶ 
ὌΓΙῚ ἀρράτὶ ωρίς, 8. 

ἰῥήημιν φᾷ κλζίοος ἑμολου ἂν 
Ἰὰς γοτὸ (ρυμάςτο, 4 εεν ως 

τἰτοίναΐο ΑἰΓο, εὐὐεν Αμτρρα; Πτ ποικῖο Δέν,τ: Ὁ ΝᾺΦῚ αἰεον. αὐ τέσησω ΝΑ Δ τρῷ οο, ᾿ ἡ ἐγ ύ τὶ Λατίρρα ο Νλλιπ αϑα δάάτιν ἀμταπι Ποροά} ργςπο. 
"ρηνλξς 6.83. ' ἊΣ: 

4. "νων ουρέσεν ϑύλων, ῬΙαΥ σηίπι οἵα ἤιος Ιοζο τὸ ϑύλοιν 
(τὰ χιδ ἔγιναν δοςι ΜΟΝ [υ{4|Ὰ}}} αιιὰνεν (πη ρ ἢ τον ἀπ, 
πὰ νε]]ς. Ἀμοῦ αὐτοιὴ (τος Μάτοιν ἀς Ποτοάδὲ αηλ- 
1 τε μἰοδ Ἰοανμροι ἀιδίιςηις , ἐπι μος Μιαὶ ἀϊο 

δ νκ1 3. 

Ῥυὴμ ἢ 

8 ῥνοάμιλα, αρρζιζα ϑιῶσα, ὦ οἱξ ἐνάιδλια ρυίις ἃς μετῆμα- 
(α. ὈΙἐμίμ. Π0.0. ἀριαίσιο, ΝΗ ᾳ [βοηξοηε αὐ δος ρευάνείμε, 

(1 1ἸΔσυτδπὶ νογίδηνιν ὁπιρίθο Οὐατο τοίρομάει: ἤρφμς τῆς (6. 
τεγεςείρίπιν ποιίοη "θα, ύμπι Οὐςοι νφοαθμδι πρρζιζάξι δ 
ποι ΠΛ 5 [π| γασία ἐκλεεο, γ αὐχλια, ῥνανιοπίμα, ετλθηι 

εἰς ηἱ {εἰς ᾿ 



΄ 

΄ ἽΝ , ' “- : 
ΕΝ ἘΝΑΝΟΕΠΙΥ͂Μ «, ΣΕΈΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΆΑΥΜ. :Ξ. : 

᾿ “π ΟΑΧΙΥ.79 , ο΄ Καὶ ἔφαρον πώντες,κα) ἐχορτοίδϑησειν.["] Ἐτ εὐδὰ δὲ ἄρ τὐοιῆ (.-βο αὐὐριργβα πα .- ἊΣ. 
ΕΣ ᾿ : “ “πῦλ αβοᾶιυς ἤιεταῖ] 3 ἘΞ οομενήβαεηε εβ νεκ "ΔΝ ν ν Ἂς τυγατὶ ἰυητ: ἱπυ]ογάης. χυράΐ [556 Φ' [ϑεωναιὶ ων: κε 
ἘΠ Καὶ ἐλυπήθη ὁ ξασιλειί" δὲ ὃ ΨᾺ Ἵ 3 ἐξ ̓ Πὐ μεῖς ἀν μπρδνονο ύοβεον ἐμνη ΠΏ ΉΡΗΉΣ αν επν ὐω ΤῊ την Ὁ ΚΟΊΝ, (υρεγίπεγατ' αν ξιοία, ἀμο: ῥέηθαμη ἐβλαραι "ἐν: 
: Ξ ᾿ 9 Ἕ 3 μὲ βαγὴ κοφίγες ΤΛΗΡΘΙς. ΡΝ . ΦΦΡΌΜΙ0Ι ΑΚ πΗπ- 

ν ὄρχους καὶ τοιὶ ἀκ ἀνακειμδῴοις φκέλ ὃς οο5 φαΐ ἤπιι} αροιμβιοεδαιι, ἕμκαν μοΝ τἰβῃ ἀέμώ.; : νοὶ ̓  ( ι ρος ἐπ ἀεοὶπλ' οορ πον ΡΙεποϑ. [ Ἶοημνν ΑιβΗαι 1 
σε δοθῆναι. ᾿ ἰξχας ἀαεὶ. ; Οἱ δὲ ἐϑίοντες ἦσαν αἴρεις ὡσεὶ παν} Οὐ τ Ἐπὶ εἀοαῃτ,ιέγε Υ 21} Μαράνεαηβίηπν ἀμ!εη Ὁ 

᾿ Ἀος, Η ' : ᾿ πναν, ὐ [τοῦ ὑπιν.. ΠῚ : - Μηεή; « ἀεκοϊαμὶ : λ ἡν καὶ πιι--ἰ [τ αυσῇ αυϊησοίςς ᾿ς 7 400. [ε΄ βροπβοσμν φμίνανε ἐξ, σε τὸν 1 ὠώ-.- Ετιταιἶο ἐαγρίβοο ἀεςοἸαιιε- } 1 ά; φμΐε κιψίλιοι ιαμκῶν ΚΦ “πῶ «ἀν. αυϊηαθιι ᾽ πς .Ν ! 
Ι ; Καὶ πέμψας ἀπεκάφαλι ΡῈ καμεο ἀρ ἀν 7 2οἰνανοννενη ἐὰ σαντανε, “ μέ ᾿ χϑθες 7 αι : αὺς τυ οτθυς ας Ρυςτ] 5. πεζά αἱνόνωπν, Θκο β!Ὴ 

ε γίωω ὧν τῇ φυλακῇ. τὰ ἜΑ; ἐΞῸΝ ὙΠ πὶ Ει αἰ αῖνην εξέκαρνε ε- ὧν. ἌΡ ἢ ταλεπτνε τας ᾿ : ; πηβῥαγίνες 4. ρατωμίε. Ναμΐροπάυπι 

: ὔ Καὶ ἐνόχϑη ἡ κεφαλὴ ὠυτε 2] πῖνα-" αι]. Ἐτδιλλτα πὶ πιοταῦ σάρξ ΕἸ. 18} 11] ἐν ἀἠίθο, τσ’ ἀάμνπιεβ Καὶ οὐ ϑέως ἠναίγκασεν ὁ ἴησους τοὺς 2.} Ἐς βοεἰ τη ξαἀερίε Δείως αἰεὶ. "Ὁ]͵ Βρ)μαίπῃ εορρμίε τς τον δα απρεο ᾿ 
; ὑΐ τς πτ ἢ ᾿ ".»" ναὶ ἰμὔφγκο τῇ 1η Ρατπλ,ἀατύμπηαις Ρυεῖα δ}. γνοἶϊ 41 (’ ἐϊ α ἀμενε ἑκα. ϑη ᾿ ΕΞ; ̓  (ὦ ᾿ ς ἡ “λιοῖον ΝΣ ἰδείεδε ἰεσεδάρεοι : 4 ἀϊξειρνίοι α[εεράενε χλιδε, δὲ Οἰντι- Ν 

αυχαὶ ἐδόθη τω κοϑασιφ᾽ καὶ ἰυυεγκε ΤῊ ἐγ(α οὐτυίογας ἐἐ ων γιατὶ ἔτι, εν βια, μοοητας ΎΟΝ ἽὉ ΠΡΟΙΘΡ ΘΕ ΕΠ στ Β,ΉΔθΙ ΙΝ 
μητρὶ αὐτῆς. Ετδοςεάοιτες ἀποίριηι εἰμι8» αἱ ἢ: αερεάεπεεν ἀἰ{τἰρμὶ 

: ᾽ν ᾿ ᾿ " ῬΝΝΝ, εἰμ μμίενμηε ουρης, Θ᾽ [ε 
ἱ | Καὶ χοοοσελϑύντες οἱ μιφϑηται ἀνπὲ 1, [(υἱτυ]εταηξ ζοΙρυῦ5» Κ (ερε ρεἰίενηπε ἐϊϊρά τ Φ νει. 

ἔραν τὸ Ὅς μᾷ κἀὶ ἔϑαψαν αὐτο ἐλϑύν-Ϊ [Π᾿ἰἸεγαλς Πυ : ὃς νοπιοηῖοβ τοσ}] Ἰρερ ρμπείανογμην ει. 
; ᾽ 

" παείΐαην, (Ὁ ργΑὐ- ἤυς : πιοάὸ εὸ 

ἀκτε ἘΝ ΠΡ ΕΓῊ: βεεβ, 49. 400 ἰ
ρίς ἰυῆς- 

ἡπὸ ἀ τρίγωνα. τὶς «οπιεπάα- 
τυ», ΠῸς Πιιῶ - 

“πρράγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν» ἕως δ ὅσο!) ἰοἰάνδι᾽ ρταῖτς ΠΡ} Ἴπ τίρᾶ αἰτς- 
λύσῃ τοὺς ὄχλες. 1] [ταν ἄστη ἀϊπιϊτεογοῖταγθαῃν 

β Τρ κειλυναις ον εθοΐοος δ αν τατβην α δἜδῖοι. 
ἰὼν ἀπήγίοιλαν τύ ησοῦ. ΡΝ Ἢ ΡΣ ὦ ἐνὶ ΠΟ ΠΕ Ππρρα νος ᾿ ὅφος Ὑ ἐὠ πὶ ΕἸ ὁ ἘΑδ ΓΟ αι τἀηάμπι. ἢ} σύυν δυο ΠῚ ΤῊΝ ἯΙ ἘΠ ΤΊ ΎΗΝ Πᾶνε θ.ς 

ἡδη φρο Καὶ ὠκούσαις ὁ Τησοὺς ανεχόρησὰν ἐπ τ Ἐν (ερεῆτε {Π|πὸ παυιίρίο ἰα} 1,μίαῖν ἰοονη ̓ ἀἀρόμο ὌΝ : “βρορδρης, μόν Θ΄ ἰωῶ ὁκοι.. ἀπ{πτρίο]υις ἐγασ 1ἰς, ΠῚ ΒΜΌΜΗΡΙ ἰδ. 

ἀμηπω φυῖη. κεόῖϑεν ἐν πλοίῳ οἰς ἤρημον τῦπὸν κατ᾽ ἐ-- ΠΡ ΕΣ ΉΡΩΝ κ50. 
ν Ων, Ὁ , “ , τ πὰ ὭΣ . ἢ ΙΝ “"ἰενὶ . Ἰοδι 6 ς, 

ἀοίοιταπι Ἰοσατα “Βγϊματίηι : ὅς, Ἰγρ ἐννῦα, βφμμεα ἔμ Ὑὸ  ηλοῖον ὑ΄δὺ μυέσον τῆς ϑτιλβοσης 4} ἸΝΔυϊρίυμ νεγὸ τα ογαῖ ἴῃ Ὁ ἰονίᾳ φμίεην ἑρ 

, 3... ͵ ῳ ὑπρεῖ ΜΝ ) 

ἡὰς Ραηΐδις ὃς 4ζαψ' χὰ εἰκούσεντες οἱ ὄχλοι ὑκολρυδη-} ἡ χφάστα βοὸς δια ἴοι τι τθα, : ἢ 
; »»ϑε ἐφ παντὶ ἰφξίαὐ λίην ᾿ ᾿ μὲ , «ν ! ᾿ ἱ ῃ Ἢ ἣ ἊΝ 

υ 
“νη βεάεβτει ἀεφένέραι!- ζω, βασανιξόμϑμον πὸ κυμοιτῶν 5) Ἰτιφάϊο τιδεὶ 7 νεχαΐυ ἃ ἢἤὰ 

ποῦυ5. ρ οἷς : 

βηξθίδια: ἐρᾶν ἐρνὲπν εοη.-- ( 
4 ον ᾿ ΄ . .᾿. -" ᾿ Ἀ, Ϊ ἫΝ ' Ὡς ; ᾿Ν Ι Ἰὶς πιαχὲπιά τος ΟἿ ἀπ ππζῃ ὅσο δ ἦ) πόλεων. δι:8 ἐν εἴ εὐαῦ νἀμλ εν ᾧ᾿ ΠΌΡΤΕΣ ΓΡΎΜΗΤῚ οδναγηΘ’ ὃ ἀἤεμος. Νὰ ὶ Νῃ ἼΠΗΣ διϑὰ γϑῶὰ ᾿Ὰ -- ΠΣ . " ᾿ ' 

ἡ ππζῃ ᾿ ᾿ ἩΒΙΝ. ΣΘΑΟΝ ἘΥῈ εκίεης νἱάϊε εμνίαηι . “Τῇ ἃ ἢ Τὴ ἱπηλ; ὶ μὴϊ ἢ ἑ 
ἜΑ κοῦ Ὶ ἐξ λϑων ὁ Τησοίς εἶσε πολυυ ὄμ' Ἷ Ἑι “τς ι8 Με : ᾿ .ς ᾿ν ἧς γημίραπι: Ὁ πη ξ[έγεμς Τετάρτη 5 φυλακῇ τῆς γυχτος ἀπηλ; αἀτῖᾶ αὐτόπὶ Ποΐι5᾽ νἱρὶ- 22 μα ἀμρεπν υἱχήδα ε ἥ Καὶ ᾿ζε ι εἰ Ἰ]ταῖα ταΐθαη,: ὃς ἱπῦλιμα ςοτηὶ- ΑΘ ΠΡΟΣ ΚΩβς Ἐ δ, αὐ ποιὰ ὁ υσοις. δ] 45 1. ἰ ' ἡἰλμε μ ἐτοινν, Ὡροὰ ' ἀοίατατιπι ἰΐ ΝΗ ἔβὰ δεῖ αὗτο , ν" ΝΣ ῥ- εἰς» Θ᾽ οὐγαμῖρ ἰαχὴ τής ϑὲ χυοῦς αὐτοὺς Ο Ἰησοιῇ;, πἴδεττατων 1ἴ6 απ 4 609 1εἰ5) απ] Δ 5 υὐρναν ὕω 
τ᾿ ἐἐπῷ ὉΝ λον καὶ ὁ αχ λαγχν ζῶν ΓΚ δ Ὄυς γ) ΘΙ. (ςτατίσης Ἄοδηλοῖας οἵ ἐγβᾶ (0 5,} ΦΟΥΉΜ ν᾿ ϑαλφοσης " ; (ροΥ Ὡατο » δοϊαης βέβεν πνάνε. ᾿ ῷ 

: ἘΟΓΡΕΙΝΙ ο- ἐος ράποῦσε τοὺς αῤῥωςου; αυτῶν. : (χαίταν πλα!ονα σητε5 ζοῦι.. Ἣς ν» 6.) ὑμχτῖ ἧς ᾿ “χὶ ἴω )ις " ἣν { 6 Ἐευϊάεηιος ἐνην [9 , . - 

ΒΡ ον ἀρ ιηῖ τ ἐσ τς , ἄλϑον ἀὐ.] «Ἱ - Ἰυμηι ατιτοαν ἰοτιιπτ ἀεὶ ε-Ἴ 1] ζάβεγε δεν Κιδο Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ καιϑήφαι δ 11 τίωυ 16.) Ἐτδο νἱίο ἔυρετ πιᾶγς Δπη-ἰ γεν πρῶτο απιδηϊαηίτπν, μαναι.. Ογίας δὲ ρορδίης ̓  ἀῶ Ἐρμέ " (ετ, δάϊετυπε οὐπὶ ἀϊοίρα}! ο- ἘΠ δαμον «ἄ εμρη ἀϊζεὶ- ϑιέλᾳοσαν πἰϑαπατουῦτα ,ἐταρρίγθησων,,) [Ῥυΐδητς, ἀϊ [τ ρ0}} τυτθατὶ ἔστε ᾿αῤόμὸ τῇ τρόμον ζυσή.6.5..... ἢ λέφοντε Μῦς} 1 : ἰδ εἰη4) ἀϊζεηξες, Ζ ο[ιν- ᾿ Ἵ  ὅξι: καὶ στὰ τῷ ει Ἢ »ηδϑαηὴ ᾿ 

Ψ τῷ οἱ μοιϑηταὶ ὠυτώ ἰ,} δε ; ἐΝ δ [τις ,ἀἠοεήτες, Ὠεἰσιτιις οτος, ἣν ἐπ πῶς ὦ ΑἸ ΗΝ λέλρντες,Οἴτι φαύτασμρ ὅθι: καὶ δστν τῷ ἀϊοεηῖο5,, δρεέϊγιηι οδιδι ργα] |μϑαρίναμταξονα (: 40 Ὁ 

ὄξιν ὁ τόπτος, ΚΑῚ ἡ ὥρα, ΘᾺ πορὴ β ἤηοα ἜΉΣΣ ΣΝ , ὃς τετλῥιι ἰάτῇ ρτατου τ: ἀϊητ-} [ργαεεγῆες ἀὐονίειε τμνύαι, 
ἐξ “ όλυσον τοὺς ὄχλοις ̓  ἵνα ἀπεέλϑοντες τε τυτρθαμηςϑς αρόαῃζ ἰῃ νἱοο5ν» δι}. μὴ ἐπηξες ἠῃ αβε α ἐπιαης 

᾽ ες 3 , ἐ ᾿ ᾿. 

εἰς τὰς κώμας ὠσρράσωσιν ἑαυτοὶς Ορο6.}] Ἰωγγλητ Πδὶ οἴσας. ᾿ ἢν ε[ια:. 
κατα. ᾿ Ἰοίας αὐτονι ἀἰχίτ οἶδ, ἽΝΟπ 16] γι, ἀμεοον ἀίκίν εἰ, 

ὁ δὲ Τησοὺς εἶπεν αὐτοῖς,Οὐ “ρρίαν τό] εκ ΜΠ} ποσοῖς ἀδῖγε: ἀἄατς εἰς ἡὐηηρελφω ἡγειάα- 
“ “ιν κα αὐτο ἡ νο5 αιιοά οάλης. ν "Ἔοτε αὐτοῖς ὑμεῖς φα- ᾿ ἡπερὸ , 

' ἜΧΟΝ ἀπελϑειν' δὸ δΌμοοΦ Ιρί νετὸ ἀϊςαητ οἰ Νοη μα-᾿ 1) 
Ὀομγ5 Ὥς πιῇ φυΐηαμς ρᾶηο5 

, " ἢ τοῖυ εδιιαγυῆϊ. ὁ ρα ἐὐηοΥε εἰ αηγαμεγωηξ, 

φόξε ἔκραξαν. ᾿ 
Αδθμ : ΕΠ. .,ν.,,,. «ἰχὶ ϑεά ἘΠ ατίπι Ἰοσύιϊπας οἱ εἰς 77) 5."σέφωρ Πεβος ἰοη αν 

Εὐϑέως δὲ ἐλάλησε τοῖς ὅτησοις, ᾿ξ Ιεΐις, λα γονὴν δὰ ἐμὲ ε} εὐσγάγεεης,  αὐεῖε 
“ " μ᾽ ᾿ ἰ4ῃν: ,ἡ 

λέγων,Θαρσεῖτε ἐγώ Ομ. μὴ φούεῖϑ Ε᾽.} ᾿ς Ἰβετυῖτε. ' ἜΡΗΕΝΝ ἀνα θέε 

Αἰποκριϑεὶς Φὲ εἰυτῳ ΟΠ έτοος οἰπάγ χ8 Κείροπάεης αὐτζ οἱ βεῖγας ] 5 ᾿ερουάτης φὐίεην Ρ ε: 

τς ἡ ἐς 70: πιανάμιαγε. 

Μοββουάενμης εἰ, Νοιν 20. Ωμοβ βυρετξμεγα!, τὸ “ειοσεῦον. ΕἸος εξ οἰηπίηο χαρά πο πιίηιιο ἐπιρχορτίὰ φυὰῃ ἢ ερὸ (δὰ νε (0150) δῆς ψιος 

7: ͵ ᾿ ΜΠ) Φ 

Οἱ αὶ λέγρυσιν ὠυτῳῖ, Οὐκἔχομδυ ὡδὶ, 17 
͵ ἈΠ Α ϑὲ νειιαουἶο ἑστηιοας ἀἰείπγυς ἰς ραγάεων.Ν υἱρ. Κειμνίαἀ ας ςοπυςττεπι γίφιεαιο. Νέας εἴπῃ Εἰς ἤφσίλγανας ᾿ 

δ( ἀπος ρἰΐοο5. πὲ τῳ ἽΝ εἰ λόψωα. ἔξ ΕἸ Αρηρ ΝΟΜΉΝ, Ἡνξ μαίας Ψψότας π-. ἢηϊς ἸΡΕΟΥΣ τὐοις τ πιεάτυμν μος Ἰδέ μη ται: 
πο ἐΠΡΙδ ν Δ’, } γε. τὺς . πλόον ον ὐήρς τεῖρτος μοῦ ἀπιοεῦον ἀἰβίπραίς, δὸς ςοπποίλίς ουπὶ 5λύν. αυειηγλάπιοάππ) ἀριιά Ἡεδτσος Ἵ" ρσὸ “Ὃν ν(υχραῖι, 5.- 
εἰ μὴ πάντα αξτους κα! οῖσο ἰχθύας: Ιρ (δ αὐτο ἀἰϊχίτ, Λάξειτο παὶ . ᾿ ᾿ Εὴ πόμα »Αὐξτιο πα ἰοτς τοτὲ ἰᾳηΐδζυταιν οττίς ςαἰπι, Τμοάεοίπν οορ)»ἰ- . οὐτ (ἀργὰ γι: ῬοΙτιμη εἰξ ἕμε ὅτου, δὲ αἰνῖγοαις ἱπτευρτος 

Οεῖσεῃ, Φεροτέ μι9ι αὐτοῖς ὠσδε. ΠΝ (Οδ δας, ᾿ “" τὰ Κι “Ἢ νι ἐμ Ἴ τννὶ πος [ῥασππεισνμην ρίϑηοσ. Ἑταίτηιις Ροῖ κλασμάτων ἀπ τπ- το γοξξὲ φοποεσἤι ὕσπα 05.12.3... νΟὶ ἰδδγίμῃ ροτβοζατν 
᾿ς κὼ κολούσας. τοιὶ ὄχλοις αὐακχλιϑῆ.-} ιοἱ τ πη τασρα ῥοῦ μοῖρας ἀπ ἐς ἡ βωλα νν Εν ἢ. φιυλε,ΐουι δε ρἰετίαας σοάίοες, δὲ ἱπτογρτείατυτ Ὡς πρπνόν γειτεγιπς Ποπες, Φ ἰαέβεωνν, βασανηξειῆνον, ἰὰ εξ, πὰς 1}. 

] : ᾿ » ΑΙ ἈΘΠΘΝ " δ ρούοχινν οσυπιρετο, ᾿δοσορτῖς χαΐαις 11-| ἸΏ ηνπι,άοιο Ν ἐμ ᾿ μὰ ῥ . τἰς,ἰᾷ οἰ ὐπὸ κλασμάσων: αι πυίαυληι Ἰεραζαν δαιζίτα ρταν- ἰας ταρταάτυπι, πιεταρβορα δῷ ὶἰς ππιρτὰ καὶ ΄υίδυς ρόγτοῖ- . Ἀ ᾿ 

ὴ γα! ὅσ τοῖρ γόρτες, καὶ λα ἀρρδιν» ϑμὸ ΜῈ Ἔ Ρϑμίδις ἃς ἀποθι5 ρι(ς5, αἰδα» ἐν ΠΟΘ Α ἯΣ ροπεϊοιΟὐποιίαιη δαιςητι σᾶρ.1..37.4υοὰ πος ἴοοο νίυγο. πιδητλ αἰϊαιίά βρύα ὐ ἀῶ »ἅ εὔλασι χατίοσς Ολ] Πςὰ 
᾿ Μ᾿ ἘΔ, τ ᾿ 4.ΆῈ1ι ' Η͂ . ᾿ ἜΝ ΕΝ . Η - : 

ὦρτος γ τοῖς ἶυο ἰχθυας,αναδλεῦ δι ας ᾿ ἕμρ ἰοίσης ἐπ οαἰᾶ Βοποάϊχες: αἰνίείοιε ἐρι ταίαρ, δεποίϊ. φαυιτ ρίς τερυάίας. 4 Οὐῤῥίηοε,κοφίνοις, ᾿γῃᾶς Εἰ ἴο- 15 τοπηροῖλας Ἰηατῖς, Τ᾽ ὀνροθηιεγν οὐλτατ. 

τὸν ἐρανὸν δυλόγησε' χαὶ Ἀλάσεις ἔδωκε 
“πὰ φτληι ἀρυᾷ Ἴστοτος Ἑυληφε τᾶς ἐς πηςητίο κορίνωνν 2: Ρ ἐκμιαγφυκανῇ ; ξιΡτορτίὲ οἰἠτοβ ἰδ Νειπο δυϊεπι(ορίς 
φισά ποη οδίογυλυίς Εταίηνας αὶ τγλάίς [μαζληὶ ποπ ο6- ὃς αυυῦ ἔτ ρ Τοῦ, ἀεά τ ἀϊοίρι 5} ᾿ χε ὶ Τ᾽ ῥαεῖεγ Τ᾽ ἀιάϊ ΟΣ δ ξποσᾶς νοῖεγες ἰη αυδτυον Υἱρίδιαν ἀἰιι πε ηοέϊες, 

“Τοῖς καϑητῶὶς τουὶ ἀῤτές, οἱ δὲ μαϑηταὶ Ραμα, Δι οΙρα}]} νοτὸ ται. εἀἰβεήμεδιν ράρεες ἐἰείμωι ΕΜ δ δα "ΠΡ πος, [δὰ αυυρίσας (14 εἰξ ἰροττυαθ)ν σοᾶγα : φυι11 αὐυρ- ἀαῖθας νἹ δε! ίςος ἐχουθια ἀοθδητασ,, αυλο εἀάδτῃ γλτούς 
ΜΝ οι ᾿ ᾿ ᾿ τ΄ ϑὼν πιεητίο ἤδι ἃ Ματίβαδο δὲ Μᾶτοο ἀϊταχαϊμάσυς ἴα α'- Οτϑεοὶ φυλαχοὶς νθοδης, Ἐὰς Δυτεαὶ ἢς ἀππίησοῖς Αὐπουίας 

τοῖς ὄχλοις... ἥ «τοῖο υὐϊγάουΐο ααοά ῥγοχίπιο ἐαρίτε ξοπιηγειπογαταν, ὃς τς ἴα Ῥίἑιηντ ρτ ἐπι ἱποίρίας καὶ γείρεταιίσουπ 48 Δ ἡμισονυύντνον 
ΠΕ ΕΕΘΊΣΡ. Μλτοὶ 8 9 Εγᾶτ δυῖα ὐπὸ, πη ἔτη πρτῦς βπίαραι ἽΕΙ αἱ φα]]ςίηϊυπι δεήσ τ αυάτῖα τῇ οὐτὰ 

. ΩΣ ἸΣ ἈΠ Ἧ ἐν κο τπο ρον τλος ᾿ς . τος πλρρσης, αἰπγίτιπι ὃς ἁγίας δὲ ᾿ἰηυ 445. 1010 Ῥοΐΐυςς ἰιπλίηις δἀϊπηρίςατις. Κιαικὶ σοπιγὰ, γε οδίδγυλε 9}. )α- 

᾿ ἐν: Ε᾿ ̓  " αὶ ΩΣ μκο ῆτ ἀπὸ αμνὼ εἢ ἰιος ἴσοο ἀϊ(- ἐλ μδιν ἡνῷ Ἰβηρεηῃ αἰέν ἜΣ ἐμόνοτῇ ἍνῸ] νἱοξ. ᾿τεϊεΙυμαὶς ἑἀοὸ ἐλ Αεὶρνε ηάς πλοία νηχώπει νὙπάς ἤωυς [πρὲ ἃ πιέ, 8ὲ φυΐδεπι πηςτϊτὸ ,1π Ἠἰς δ τὶς 
ἄχ νι ίεις 

τὸ δε Γεαρ[τ.} πέμψας Ν ἄς (ὑρτ. εις. Αὐδιάϊς μῆτιν ναοἱβ ριια [μαστοῦ νίυ9. ἴτας πὶ ἰτὰ ἰμεεηξεειλίωι 
ΜΠ 4 Τυυς μα]... 

Μαγαοοιθυ αι (ιρρίομίπλι, Εταΐ λΔ ἐν εαγηβειψιι, ἰη δὲ58 ἐπτίβυπό ἐδητᾶ νΌ] {τ ποςοατγιὸ ἀροὶρίτατ ἴσα οί γα 

Ἐν μεμήνε -" 
1ρεἰόδνα ἰοεαηῖνν, ἀμφ φὴς γφμονμὴρ φομ ἷ- 1τῆςς ταητυπὶ ροηΐτ, Εἰς αὐτοπι Ραμα σηοητὶσ νὰ νὐδαὴ ςἰτατ 

με [επῴηνηνε [υρεϊϊεο, Ἑταμοά δὰ ἐιφυίάον δέύίηει, ἰάςπ 2 ΤΆ γοπ. το: πος 1 «γγῖφ. Ππλλῖυ ΕἸ Ἐ ΧΟ. 14,}4. δὲά Ὁ ἈΝΕ - 
: : ; ΩΣ ΚΣ τε τά πρα πόρον ἐον ρο ον ἐνερ απ ΉΔτοΣ δε τος, Ὁ ΥΣ τως ΕΝ ΟηρῖοΣ τγοα αυἀ {ἴ πγοάίΔ.1}} δ, ἡοα ρυλσνα: δε :ηατυτίης ταν. 

Β ’ Ὁ Πρ τείρετο να ὐηοκὸν ἐρρυνι ̓  δι τῆῶμας ἰά ἘΠ ἜΡΩΣ Ἐν αἰ δηεηα τς ἀπθηθίς κῃ ὁ": ̓  {πε οὐρ ἴς, Ἀογιαν ἀιίοιι αὐτφασιι φυὰ τι οαραχ ΑἸΟΓΙΕ, ποῦ τὸς τλητιμῃ Ἀιοτίπε, τείβς νι, ἰδ φιιοί πὶς ἀΐα ῃοέξε τοτ- : : 
ἐπ ΓΕ ε εν ἸΡΡΝΜΕΥ ΝΗ ἐδὼ ἜΒΠΕΣ ιϊ- " ἀαδις ἂΜ βν ΘΕ υδλ νυ εμρ; ρα ἐανν μαυοὶ ιν ΠΟΥ τἰξανς ἠρεευθος [ογυϊλπάυπι τ ρελλω φιθολίδιρ, ἀνρτὸ ᾿ τ. ἐτὰ ετίᾶπὶ Ἰ ΟΡ α οὐθεε αι. 

13 {Μ|4ι} φἰμαν φϑον ἀὐάηπτι.Ν ἀενλημῶν δὰ εἶν ἐκωεάς μῶ; νι ἰαπημνι Ἔεμην: δι μὲς ἐπιο ΠΝ εἰροι Δα, τείρεδι δελξυς ΚΕ μγῆνμΕ ΒΊΣΔΛΙΠΕΎΚΒΕ ἯΠ ἈΒΈΣΩΕΤ ΜΑΒῸΝ δες ἼΟΥ͂Σ ἘΒΊΡΟΣ ΔΕ ΌΜΕΌ ΙΡ ἐΕΡΙ ΠΟΙ ΕἸ ΈΕΠΙΑΝ 16: 
(μδ τιῦτα, ἸΙοδπποτα υἱΔεϊ σευ (αἰ ἴς ἐδιοτοσιρεαμη, ὃς Ποτο- ρα!!! ἀπο κοςορταὶ Πιβίςεγει, 

νογ υἱάξατα τ, αμποτγὸς ΑΝ ἴδ ὀορῆμηος ἐροτεὶς. φυνηὶ 37 τὰς φιάτιοῦ αυδάταη 
μδηὶ γ6.10.κόφθνοι δέ σαιυρόδνι ἀϊίηςυδητυτ. ἰοσυς αυὰπι νι ἐς οο 

λι (μα ὀσεί Ἰᾷ οἰξ,εγὰ δίς ξηἰπὶ νίατρατας εἴδη καὶ Οἱ- 
β , Ψ ϑ , 4 9 ᾿ 

ἀετι Π αὐηλεὶ, Ἀκάϊε δῖαν Ἐθπιηρ Πα δὰ παιτατίοπῷ λδ- τὸ 16. ΝΗ βάϑεμε περ εγν χρείαν ἔχρυσιν, ΔΙΙδῚ φοπμεττίπιν 
ἐν ὰῷ ἰδ ἱπάς ἃ νετί3. Φ δυίη φέίηι) κατὶ ἰδίων, γ αἰκτα. χροίων ἐχεν,θρυν οἴϊϊε δς μγάϊρεῖς, 5.4 πφοςς βιὶς ἰρτοι μα 

τς αἰτείγυῦς. Μαηιίοδίοτ οἱ ας 
δ ταῦὶ ροῆϊει. 

6: ϑρεξίριιην, ραὐτασμα υἱῷ Οὐώςαπι νοτέ γετί θυ αι 
: ἘΔ ΔΌΤΕ ΝΗ γεν ἡ, : τ ἐς τς ὶ κοζοης ἂς Τετοπτίο, Μεταν ἰητεῦρτοβ βοὴ Ἰορίτ., πεαυς 5γ. οτίδιη νῇις ΕΠ πές ἰυπίοῦ ορήτοϊα δὰ ϑειγαπὶ οἷο ρ ΔηΣ Πι.- 

᾿ ἐριβνη τ έηρος τ χνὶ. ἃ Ἐπη θνῚ ἐς ἜΝ ἴα γλ 5 ΤΠ  ὐθαψηαι παρε πρ θυ ηνδ ἐπ: αὐ τὰς ἰητοιρτος. Εταίπγεις, Εανηρὸ εὶ εξ χυδέν. ψημὲ δέω τα πᾶ δ  αἰβολς λυῖεπὶ πος νοχ Ἰιοςἰοςο, πὖ ἱπιλξ ίπεπὶ Ἀ]}- ᾿ Ἷ 

ὑαῤηῆν ἀπτνς ἐδσαονῆι ἀἰν ἀρώϊῃ ἀἰζείρυ, οὐρταε, να ἴ-,. εἰ ἩΑΒΟΣ πώ Δ δέν νυν ν ' {γι ρμενω καὶ πω δίων, Ἐτδίμηαν ἰῃ ἀπποτατιοηίδις ἰερίς 30 ἼΜΗΝ ποτ: ΠΆΕΙ ἀρ φθεα » ἅ| ἠδ πον» 
αμεηε ᾿ | φγολρι ἀ - ᾿ γ. ' σώλων δι ΡυοΓΟΝ ἱπτεσργοιατα. ; ,. ψιάσπιν [σιν νὴ ἴδητον ἔδυ ἀουπιίξητος νίἀ δες, (ς 4 αυΐρρίά » 
[5 ἑοαίαϊετοί, ἤεὰς εχ Ματοδ δὲ ἴμπςὰ ζουίίλτε μοτοῖι, ΄:ς το Μοαε άρτοις, γε ἐτλιπα, ψ αἱσ. Σαηωνι, αυοά (νυ ε΄ ; ον ᾿ π᾿ ᾿ ἡ ῇ νοὶ 

ἀροιϊδινι,αιζῇ. νυ Ἰε ταιζὼ ρυ ει εαγεδἀεπὶ (εὐΐα, ΑΙ μο'φμάξ ἘχΗΪ ἐπ Ο)μοπμΗϊ ἐς ἰνάς θὲ το[ςἕλὶς ἀπε τα ἴα 4.2 δοδδε ὙΤΉΜΙ πεῖηα αὐ νοητὰ ἀραμ πάτον πε. κι λδιυκαρ τα φαυοδι τ τα ἿᾺ ποιο μὴ 
βεμῆρε Λέϊ.20.1}. τὸ πεξϑην γέγαερον το ΐγαδι ἰτον βίςογς, γε διὰ Πρηβοαιίσιις ἀςςἰρὶ νἱφεῖιις ιζοτ.3.1:, 4 δὲ αὐρεριίεδν ἄστοῦ ἀ ςὶ προ αν ἣν ἃ Θοραίηὶ ἰλζετς ΠΟΤᾺ μὰ διίαιι με πιοποθμ ποτε δ μπὶ ἀνλψινειὰ Ἀπμενῃῇ (οι: 
τοῖν ὙΝ με ος ΠΕΕ Π τα ΤΣ ΜΝ ἀῤλβο ϑερλς τδα ἐὴ δῶρ δ᾽ ΚῊΣ μβζ νὶ ῥὲ πὸ νὴ τας { ῥιείν γἢ ν “φρώγειν αὐτόν, Ὑυἱϑ,. δὲ Ἐταίμι. ̓ μμάμηρ δ᾽ ἤναπῃ τοργαίξατδητοι, ἤὰς Ἔἰ οἰεὶ, ντ αὐ 411 νφρεῆσα συΐνε 

μὴ ἀράν ἣν ΠΝ Ἢ αἰτοῦ στο κε διπούῆοι εἰ ἄδμο. τὸ ἔδμτὶ ὠναδλέχων, ϑ᾽ μα ΠἸοατὴγ διλλμη ρεθοαπτὶα “πο πετὴ Ὡ γι ναθο ντιμταγ, Ὑιάς (πρτὴὶ 2 9 ἴὰ αυἱυίδαμι τοάτει. ἢτπποητίο δαιη. 18, ἤμς νἱιτὸ {ἴς παν ΟΝ πρναλρε 

' ἀο νετὸ ρεάδθι, {1 μαϊοϊοοι εται Ἰλεῖ ψέβιρὲ Ἔρλν τὸ ἀνα(ζλέμμ, ιρτὰ τι δ ἀπεςγργοταιὶ ἤμπναν, Ν ἴηι ταεύρεγε, ᾿ , ΠΥ ὰΣ αὐτόν. Ἰλυτίις ἰῃ αἰμὶν ἰορίτοτ “οἷγε ν ἰδ τποιι- ἀμὸν ἐμήν θέε μ ἢ πλθν ΠΩΘΝΣ ΜῊ: μὴ πο, "1: 

ἔλαμηφος Νηκιυϊαϊμκοιεμο το μονα α μηκσιν. Ῥυπὸ τοῦ ἘΝ Νὰ μὴ ε ὐνύρμς τῷ ἐτῶν τς πο βη ἢ 4 ην τίραην αἰιοτανν, οἷε τὸ πέρμν. ορροιαιη νἱ δε! ἐσοε,ηδίτα., μαύνεννε δὲ ποφιε νυΐφατο ἰάίοπιοις Θαΐηςο. Ευεὶρίδεναιι- 
χῇ ἐπμεείοτε ὮΣ ᾿ ,, αιύμν Μαιοῖν, 7.8. 4 δερμάοίε, δὐλόγιανν, ἰδνλμιρίξησι, Ὀοης 

ἰοέξο λοι ψοιςαι ὰ ἔπι ἀθταχαρ νοῦ ἐξηηῆεαιε νο- 49 τοπὶ }]ςςυθας ἱπίτῖο τοίη, Ροϊγάου! μάποσης, ρτὸ 4μὸ 
ἴοι νεῖυν του ριον νογτὶς ἐραπε βείωην, Ἴοτα μι σὸς [κἀπὶ Μλΐς δι γιηθγαη ἀϊκεύιης, ἡ Π}Π πο ατίοηε 

. ὙΣ οΜαϊὸ ναΐε!δι ἐονινης τοὶ ἀἠῥώφοιι αὐ. ΝΡ, 1. ας νἐ- ας Ῥέφοῦτω οἱἢ, δι ἵν ερὶς ἴδοο βαιτί, πους εὐἰάπι Ἰοφαίίυς δ εἰς ον μη ΕΠ αἴ, 4 Το μὴν ἦε οὗ νυν ὅς Εἰ δοηκε;, ναιίι φυννάσηρπε γοςε, 
ἐἰδεφονάμ ὶ πωρέτοις, Ἐταΐ Εἰ Εἰ την νιαὶὲ γαίενανε. ποΐτοεν Ευλαχο εξ [αἰτὰ ι1.᾽6,4μον μυποιαι! ςφαίε τυάϊοῦ 

'ς Τ᾿ υπηρνγόφ. Πὰς νοξννε ὃς Ἡφυτγςα Πρ  Ποαγὶ τόρο- Ῥοποδιδίοινα ἀρρεϊατίοις ἰμιο  Πβας ἐτωςὶν ἤφοιμαν μι ο- Ωγ 

αἰε ἰρακιῦ ψοιεγαμεοτ αἰιοα μουύάαει οἱ ἀρεᾶ οοιμται ροολ!}- τοῖν [γατίωπι, δας ςου(εοτάτίουφαν πιο βίσασι, 
ἐ ' ᾿ ; 2] 



. νυ 

σν. Χν.24 

ξ διε, (εὐ Ομεὶ ΘΚ λὶ πὰ ὕσατα. ᾿ 

᾿ ρεῖ εὐβάξ εν. δατα ἐλϑεῖν “το
ὺς τὸν π ᾿ , ἢ: 

Ω 

“νι ΠΕΈΜΨΑΝΙΘΕΨΙΨΥΜ. 
Π ; ν᾿ : ! ᾿ ᾿᾿ - ᾿οΣ - ΣΝ . 

ΤΈΣΣ Κϑοινα οὐ δα ἀϑλσόνμε αιφίοσνελγ} ἐς νι ετβρβοι ῆναι τον 
εἱ Ιρίς νειὸ ἀἰχίτον ἐπὶ. Ετ αι 
ἀεί {{κῖ ὁ παυΐριο Ροῖγας, 

αιηδυζας ἰυροῦ δαναδ τ νρ-} 
αἰτοῦ αὐ Το}. ὁ ' 

τὴν ἀΐκίε, Πονοίηφ, [ὶ 
9 ἤμθε πὲ δά κε ἐς δὰ 

οΤι ν ἤν, ὃ 
1») ήωρε αἱς τη, Εε 

ἠε[ξεμάφι Ρείρῳ ἀξ βκ. 
μεμα αὐεϑηΐάδαι, βφα 

ἢϊ ἀςιηύ νὶι- κι ἀορμι Οἱ δὲ ὄπα, ἐλθέ. Καὶ καταδαϊ ντὸ τ 
γιατ μριλϑ. λιοί ὁ Πέτερς, αὔδιετεβησεν δὴ τῷ ὅ- 
(ετἰςυκ λιῃ : μέν , ἜΡΟΝ 4454π|7υἱ υευΐτε! αα Ιε. 

δὐϊυυθπι, Βλέπων ὁδὲ τὸν αἴεμον ἰφχυϑρν {ἰφοβη τοὺ Οὐδμρίεἰεηβ αὐῖςην Ὑσηευνη ω "ΠΡ ἊΝ ΘΡΕ. 
ΚΤ νν ΝΝ ᾿ νν»; -: ΄ ὴ ] ͵ ᾿ ἈΡΕΡΡΙΣ 4. κΚὶ ἣν 

' ϑη: ὁ αῤξάμῆμος καταποντίζεδγαι,ἴκοίη να! διιπι,. ἠρφευϊεεδὶ ἀραπγοα!!ς Ἰναἰμαν, κήπων δ᾽ μμῇ 
εαριο! ηνενχὶ, οἰδηνφωὶε 

“Μιρεῖας, 19 οηνίμα, βαΐονην 
4 [κς, ᾿ 
,. Ἐἰμθνμο 1εβμ ἐα.- 

οἶος ἀφηνεγρ νος υηαυ τ, ἀϊο δα, 
Ἰρομήης ἰεα πς. Ὸ τ 

διατίηι νουὸ Ιου. Ἔχίξηξα 
τρᾶπο Ἀρργοίτοη αἰτ οαπινἸοίτ-]. 

.᾿ - ξωλέγων, Κύριε σβσόν με. Ὡ" 

᾿. ,, Εὐϑύως δὲ ὁ μσοι ἀκτρίγας τίω χε" 

τὸ ἢ δ ρα ρηφλρξεν ὠυτ, χαὶ λόγοι ἀνῷ, Ὁ. ᾿ 
᾿ “ ν᾿ ἣ ΓΤ ὰ , 

- 3 ᾿ . ἢ τὰ “- μ ἱ ἡ ἢ “ἂν 

; λιηόπιςε, εἰς τί ἐδέφτισαις;. Ὁ Ὁ φὰς εἰν Ἐχίψυα Βάς ργξάϊις ΛΑ! Μαιηδνε μμὴ 

δὼ τ΄ Καὶ ἐμβωίτων αὐτῶν εἰς τὸ “ΛΘ ΊΟν; ἐ-Ὶ .1 ἀυἱά ἀν καῇ» τς { [μμράϊο βάοϊ, νάνε ἐν. 
, κόπασεν ὁ δ ὁ «Ὁ Ἑ. Ἐταυυπι" ΡΠ οΠσητίορτεί. ) ἰβίμβὴ ἷ 

Ἔἰ φημι αἰεπάϊη 
ἠδ πδηδομί απ ν εἤαμὴ 
ΠΣ 

ἢ παισὶ ὕ»᾽ ράσατιϑ ΙΌΩ ἔτυδι 

ἢ - Ουἱαυτεπὶ γᾶς ἰη δυϊρίο, 

νὰπίσητος δαογαισγυης ΘΒ 117 }3) 

ὡς Οἱ δὲ τ πὸ πλοίῳ, ἐλϑύντες «οοσεῇ 

κιώησαν οἴυτμ", λέγον Αληϑώς ΘέΩν 
εν ν , ἃ ᾿ ΟἿ Ὡμὲ αμην ἐδ ηδιμῥιμῖς 

πτἰρεὼῃ». ΤΕ ὅν πε εν όθενοσς ὁ νιν ἢ {{ς ἡτόσον εὐὸ [01 ΔΠ1}5 65. ἐνδηξγυἐμεννηΐ, ᾧ’ κά. 
ΤῊ ςξῖο- Κα) δίαπερᾳσωντῖς ἡλῶθν 6ες τίω γὴν 34 ] αυυτϊη τεα! οο Πσηῦνεπο- '“ὐεγμηῖ ΒΝ ὶ ἀἰκοιίει, 

τὸς (αμᾶπϑο, 05 ἷ ͵ ᾿ ᾿ ῃ ἜΡΩΣ 

ἃ [Ἰευάϊε ὰ (ε ρὲ Γωνησαρέτ. 

κᾺ , τϑ ἐν ἥ μ. ᾿ 5 , 

᾿ ; τς Κεφάλαιον 44. ΠΝ . ΟΑ ἊΜ Ἐν Γ χόηᾳ οὐρα βμιω δὶ ᾿ 

ὍΝ Ν αν 4 .11: «- 
Ν ΔΙ ρίετοης ὙΠ  55 τῷ Ι ἡσου οἱ δπο : μα αυϊάαμῃ φηὶ ἘΠ οτο- δὰ Ρ. χῦν ᾿ 

τε πλάι, ] 1 εροσολύμων Γραμματοις ΚΘὴ Φα- [οὶ ρυρὴν γαηεϑοτὶΌς [1 ἢ διθαιν Ἢ 

Ρίοτοιν αυὰῃῃ οισαιοὶ, λέλοντες, ᾿ δὲ Ῥμαγηίαί, δήϊον 
εἰ αυος ευΣ 

ἩΡ ενὸ βίδημ Γλεὶ ε. 
21 Ἔε φηνανέταοι βεα. 
υἱ μη, νέμενμπε "Ὲ ἐοτταίη 

Οὐρίαν, ἢ ᾿ 

τα ΠὉ 0 τέτγαπὶ Οςπηρίατοι., 
Ελτυυ ἀρποιϊἴρης οὐ πὶ ὅρης κε ζιχιτ ας ΔΝ 

) γνόντες αὐτὸν οἱ αἴδ'ρες τῷ τό- Καὶ ΚΝ, κὐπάυπι οὔς 
τρί εἰευαίίαπι ν 

πιοάίυην, Νφς. - ᾽,»; ᾿ δ περ υ ὐος ἴδ οὐ 1 ΔΓ τε πὶ ΜΠ4 τ6-- 4 Ἔι 4νῇ Τρ δος εν εἴ 

νειὸ οὰ εὐτὶ χ Ε9᾽ ὀκοίνάιν' καὶ συφοσηνεγκαν εἰπῇ Ἰριοποπι:ἂς οδτυοτῆς εἰ ὁπηήος} |υὐνε ἰοῦ ἡὔίμν, πιήεηνηι 
"τό ταδ θαι ο΄ πρύγχος τοὺς κακῶς ἔχοντα. 6ΟὃΡ .|,]κιαϊὲ οὔοῶρε. 6. " ἈΜΉΣΗΡ Ἡρμηέθῃ 

ἐπβὲ Π: Καὶ παρδζᾳ λιν αὐτὸν ἵνα μόνον ὥψων- 5. ΜΝ": ῥγεὰθ ητυν οὐ! ἡ ντ ἰο- Ἰβ φ᾽ ροθρηο ει 

ὍΝ ᾿ 460 τῶ κραασόδε τῷ ματα αὖ τῶ. καὶ ὃ. Ἰὰπλ ταηβεῦθηῖ διπθείδιι ' ρ]- 36} ΕἸ νογαϑάηι εμπὶ υἱ 

᾽ς ἃ δῦ! ἥψαντο, δησώθησαν. δὰ . μ ἐρήιι5. δὲ ἀυοταμοι τεῖῖρο: "εἰ βηνδνναηι ὑε  πηιὶ 
ἼἸρωηῖ, ὼ ογδῖὶ ἴμης. ῇ φίη: ἐφηβενεμ, Τ᾽ ἀμδεμι. 

ηϊ Ἰείμμι, ἱ 

εδιι α ἘΣ ἢ Ἰάλοςηζα",. Ἢ ΕΝ 
μος. ποῖπο- Διὼτί οἱ μάϑυται σὸν ὦ, δαΐνουσι 1 οἱ τεἀμείραι! τα εϑῖδ8, 

τ ἣ μ ᾿ ζ. “ ᾿ " Ν Α ἱ ἶ 

ας τίω φἰοφ δύσιν ἥδ πρισῶυ ᾿ οφ05 ον ̓  ἀϊσητανς δ οηέ δέῃ ᾿Πνναιίγνεάῥμηιμε γαάλμίου, “ς 
γήη ονταυ τὰς γαῖοας αὐτῶν, ὅταν αρτον 1} ᾿ ποη ἐπὶπὶαύδης πιά ΜΝ ΉΡΥΝ ΜΗ ΒΗΝ 

᾿δϑίωσιν. ἔπει φιυπι' φάυπς ραιοιῃ, Ὦ, Ιἰμμκμακοκίμαμα ἐν 
πος Οὐ ἡ δαποκροιϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς. Διαή Ἢ ᾶἷ' Αὐ π᾿ τοροηαεῃ8᾽ 4 Ἢ Τ᾽: χρίξἥμεενν γερυρμάεη: ἊΝ 

Ἢ Ομ, εἰ ήι νοὶ, Οἰιοείμπν, Αὰ γοιδυπι, 4 4οά: ἰορίτας Ιιος Ἰοζὸ, ἰδξὰ Μαν δ εὖ ΤΡ, εβιννεραι κᾳτῖνυ; ̓ 

ἦς ᾿ᾳῃηάνοχηάρυϊο ίξγγθοης ἀϊοίπγ εκ νον βμινεινυῖρα- ποιηροήιμιπα νρῆις:ᾳ ἀιίοα ἀᾷςιπρμαίη βείεινε τοδὶ 

ὉΝ . τα ρῶμανα, ἰὰ ἐξ ῥιὰ τί, Ετάπηνιε, Οὴν ΟἸοότο Αἰτίοογείά ἤρηενυρ,. δὶ Εγλί, δαἰμὸ ᾿ἀοτᾶς Ἑταίπηῖις. , ΐ ψανδηι 
ἀρ τα [ Μ “ ἣ ΝΕ ΤΟ . Ἢ 

αμἱὰ ἰφϑιμάμους τει ἄοιικηαε  Οὐυειη ταπση Ἰοσιμα (αΐρ σῦν δι βμεῖᾷ οἱ ἃ που Πἰδετατί. ἃ, 

πν ΌΝΝΝ «“ Μαδιραβοὶ ἐδίράσαι δίζεις [ατϊηὶ ἀυ- δ ΙΝ ΟΑΡν τ Χν.. 

πῶ οακὰ ἡκυαι ἀγέι μουϊεγεπιαιία. ς0Ο κα, Ομ μιῇ Η μιβέννονἡκἐντίχμει, ἐξ  επ τε 
πυῆς γνῖς ηἰής ες τὰρίτυτί ᾿ταφὰς αὐ δέ ποη ἀρ ουίς νὴ τ βρσον ὑμαν)ίνιδι ἐκϑόντεε. γε οχ ἀντι ὁδὴ! τὐαὶς ἑλίοινὲ ἀρ- ρᾶτοῖ.. . ἄς 

τὰς Ἶ: . δειμονεθιγτμσβυτέμωνὰ οἵξ ἀναϊοπιρλνει Εταίπγες τὸν 

ἌΡ δὰ ἱπεεερεσθλτυϑ οἱὲ ΜαρΑ.)ἸΝΙκοθᾶτους πθῃ ΠΠοτυπιζνῖ 
μι ΤΡ. πράϊεποίξτοτιιη ) εδπηρόνιιηι ὈΒμαεεί, πο α ψαῖςο νοῖθο 

, Ὧεὶ (ωΐρυο, (ἡ αι ἑαλῖςρ πεανε αὰ ἀοχῖταπι πβηὺς μΡ 
οἰξεαιη δαβεδιεράσπι Αἰ Γγοποίυυ ἀνίεττίο Υ οι οὐ» 
χοιητ) (δὰ ἐγαδιξιοη δι ὠγοίφοιε αμᾶν ἀά ἰςερΠὰ νὴ ΠΣ 
τατοχεητον ἰ{δὲ αι δοία:δι φιάεπι ἐπ ρυμλίβ ἰοηφάςοι- 

Κος ἰοοο Ψοτυθ ἱπεεχρτος; φύυπι αἰπσχυΐ Πῳίκαια! νο- 
κος μκαἰναΐμαι οἰίδαι τεϊβοηάςαι τῷ ὠμφισβηνῖν,, ᾿ - 

τε 8 Τρβιαὐτῶν ΟΝρδυν υἱδ εἰ ςοῖ, δ βέργες, 
“Ἴ8: [ἱενδεύπὰσεν. ηυο νἱ δε] βαπήο ἐρ!αθοιε. Ὠύνμ 

. ἐβΐῃι κόσος ᾿ξταιρβι ἰαδάχοὴι ἀςςίαγον, γιάοζην πὶ κεφαζειν 
ῥγορείὰ ἀς οὐ ἀέπίσσιν αυοῖο ἀἰοὶ φυιᾶ; γολναπιεητ Πμιδιι 
ἰφυδι πιοτίοποιη ςοηίδαμάτυτ : δελιος νοτθρ {ἰπι  τατ κς 

«τὶ Ἠσγοάακιίηι ἰη Ῥοΐγιίημα οὐίετιαμίε ἀοξεπηηιν (Α- ἢ μκνυμβέχης δὲ ατμμην ; Ἰχωνὶ - 
ἐεζωμςεὶ , ' ᾿ : δι Ῥατημη ἀσξεονίτατοιμν ἱρίο οτίαφι παρυίοπ 

κειάνιις εἰεαι ἡβεηιδαγάο τεπϑβεῆαις ἃ Μαφ νι φμήςἡἬ εὐζιηα αυπυπικιειο Μωοίδ, ἀνὰ οὐθαὶδ πυξμαῃι- 
αὶ τές  αῤῖαν νὰ ΟἾ] μὲ! ἘτΑΠΆ ἢ. ΟὈΝΗΒΗΜΗ .οΥ- ᾿ ᾿ ἐπὶ : : γλδιι 

τα ἀὐτόπι ἠπιεῖρέοε προ πιορηὲ πιῆ ζι ἥχυθς γηῶ ἀόξδειους ἔκ δενινρόνεων ἀιέξούα. ρεχοίριιο; 4148 [8 

34. Οὐερμίανει. ζινισυίρίτ. {π| ἀυιοῦυε εχ οι] αὐ ήσιν [ε- ὁ βυις δράφιυοικίε Ἰταηισ δοα!σεομεῖς μοι νσοαηθυτ βμὴν 
διυλς Γεννησεῖρμ ᾿ Οεμηείατμ, ἐα αἴϊο φυοάαπι, Γενεναρέϑ, πιοήγίῃ νι φυ δα σχππιάγθαῖ, ἀθσνιαν ἀδεεῖς ὙΙ ον 
ωνανει". Ν 1 μδὶὶ Τενυσοὶρ, Οὐηείι δι [οἱὰςε }1.2. ᾧ(μ Ὀρυλεις τοπουατυν ἔὰ γαῖύτοι ᾿ἰοέζοσες, 409001210 

Ῥίο εο αυοά Ηερτα  ναδοις ΠΥῚ22 ἐκοντ οι ἀχυὰν αῤχοις μιρτὰ ςαρινοοαιμείτα ἐφ πὐβοάπτι, 

Ῥαταρ)ιγαίχοι ἰαδοὲ ὙΨΊ2λύ ξενημεθ45} 4ι ἀς τς θεϊαιμ δι ᾧ μάωνι βαπε αν ἐδιίνονν ὶ αἰδυπὶ ςαρίμπε,οΣ Ἠερτεοῖ 

τδὰ ἀιχπιμ. : 2} ΙΔ τ πσίο 410 ραν δοςιτς. 
Ϊ“ Δαϊβννμνν, ἀἐνέσοιλαν Βιαπηπιο ναὸν ΒΤ Ρίε- ͵ Με ναάιδιοηεηον δρὲ εἰ ναρίδνεη, ἰὰ οἷ Τυααϊείοι. 

Ἑιαί. Ῥεορενν. Ἐπ σετιὰ νας ἢ! βοατίοης φἱεγυηθιο μα. 

, 

᾿ ᾿ς γα οἷαι ςοιϊεεμέλιο. δι ἴδεν εἰ ρῆη ἰδομεὶ αυείνοτος ͵- 
πιϊδατινι ΚΤ ἀγσητιΒυπιιονο, δι βφῖνο ΨἘΝὉ ἐν νϑ. ρηροῆτίο ξειιπάο οί ἰυηβίεις ε μὲς ταπηθη μοῦνα [να 
νἰΝ ἘΠ Ἐπ Αἰτίεῇ, Πφφνὰ οδνίαηλ ἐἰβ νβίονε “ἰέναι. ἈΝ 
.ὕ» ἀμιήδοννγνα μονα ας ἩθΆνῚ νοὶ 1 κφνυοι πρα 10 ἀνίεπι γφοαδι νη ἀφόϊτί μαι ἀκείαται φυα ἐν ἐπὶ» πῇ 

- 

᾿ 

βωε; Ριανήαὶ ἀδτ 

φηάγ ἀϊειρειί ω " 

1ο(άρδαν μδικπείαοινντ κα Ρμαυίίσο αι ονῖᾶς, περ γιοδατας. Ὁ 

ον νϑδεταν οαυία μεν αν λπὶ αἰ ει {{| τιον ἡ 

ν» 

5 

ἤ 

- 

4 

κι αἰκίτανιους νι Δεἰ σοῦ τυλάιταπη,δὲ ταπάσαι αν ἰηΐλη!ς μο- 

οὐοῖραν τη ἀν μνθρΣ Ταϊπιιίς ἰίδτος το  σίδη, [0{{|:- 

τασμα ἱμοπὲ ἀϊσας,, ἀὐπ ςορ πταθοποι, γε σοηίος Ε- 

ταβμμδνυ! στ λπ 1τὰ ἱπτσγρτοτλτα! Ματχεὶ 7..4- Εἰμβειη 

ἀστῶν σαριτίς γογ ο ἀμητὸν, ΥἸΌ}} τεαάίτωπι οχρο- 

πὐππομο νυτὸ ὃς ἀφοίητο,, ζοι τ τοι οην. Ἐρὸ νεχὸ το- 

απ νοαθιΐμη φιοὰ ὥταῖο τείροπάει, ἁὰ ΟΟἸΠ ΟΣ, 

αλοὶ νΠατράταιν 116 .3. οδρ. «10 [ἃ Εις ἀυτοην Πρ γί μος πρὶ 

ὑμεῖς φὐσφίαγνετε φίω ὠντολίω τὸ Θεοῦ; 

δ σίω οὐδφό ὑσιν μέ, ΄ ὲ 

"Οἱ γὺ Θεὸς ὦ ἐτείλατο, λύγων, Ἑίμα 3 

᾿ πὸν ποιτόροί σου καὶ τίω μητέρᾳ. καὶ, Οἱ 

χφνολρηγῶν πατέφᾳ ἢ μητέρα , ϑανάτῳ 

γχελόυτατω. -Νν 

Χ 

ΐ 

ἐγ μᾶς δὲ λέγετο, Οἷς αὐ ἐπῃ τῶπα- 
τοὶ καὶ τῇ μητρὶ, Δῶρον ὃ ἑαὶ Φξ ἐμοῦ ὡ- 

φεληϑῆς" καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα 
αὐτῷ ἢ τίω) μητόρᾳ αὐτῷ. 

᾿ς Καὶ ἠἐκυρώσοιτε τίω εντολίω τῷ Θεοῦ. 

ΕἾγγζει μοι ὃ λαὸς (δ τῷ ςόμ(οιτι 

αὐ δ, καὶ τοῖς χώλεσί μὲε τιμᾶ" ἡ ὃ καρ’ 

δύα αὐ δ πόῤῥω ὠπέχοι ἐπ᾽ ἐμοῦ. 

Μάτίω δὲ σέβονταὶ μεν διδάσκοντες! 9 

ες κνατνσωνς. 

ΠΒΕΟΥΝΜΌΥΜ ΜΑΤΤΗΕΑΨΥΜ. 

'εἰ5.) Οὐατς δὲ νο5 τγαηίρτς 4- 
τη: ρεζοεριυ Ὀειρο τὰς 
ἀϊιοηοί γεγο 

σεη85} οοτὰ ραϊγειῃ τπυ τὴ 

χοΥς ῥα ἀμτ Δ Γ1 7), ἀποῖῖς 
ΤΟΥ ΔΕ, ᾿ 

ας ἐἰχότίς ρατγὶ ἀπς τηατεὶ, } ἀμ νην ἢ αυοσιηᾳις ἃ πιο! 
ἰπθαγ ρῸ 
πεσυδαυάπ) Ὠοπογαιοῦῆς ρᾶ- 
τέστα ἔμπα δι πνδῖγειη {πατὺ. 

Ετ' ἰυχίτασι ἔςο 15 ργαοςρ- 

41 Αρρτγορίπαίας τὶ ρο- 
υἱὰς ΕἰςοΣρ ἴπο, ἃς: 110 15 τὲ 
οπούδιςου Διο ΘΟ ΡΤῸ 

οὐ] ἐσἔξται ἃ πο. 
δεἀ (γα τὰς ςοϊαμτ, ἀο- 

᾿ 

75. 
"πε ἤθη ἀἰαια ἀρδείας Οἰνγπἰλῃᾶ τγπογα ἐχα. Ὁ 
᾿Αβροϊογι ἰοτρτα πρη! βολατιγ, νὰ ΔΙῸ ἀοοςηῖ Αα- 
αἰεί αὶ, (πά γι αὐ [οτἰρεὶς Αροο!οῖς μειξο " ὴ 
ξιμΠππνὲ ςαιπρτειεπία : απαημῖς ροίξοα τγλάιτίοπες Αρο- 

: [ΠοΙίοι ( ἃς αι άοια ἈΠ μ]ούηναις ) νοκαῖα" ἢπτν σοι ϊί- 
τατίοιοθ ἀηπ!η0α’. δῷ ςοιτος ἅΠ’απος ττὰς, ρτὸ οἰγοιης 
Πλυταγα αι τάπης χημταῦ,]ςς. θη δα ἰρί ἀορίηαιαίρο- 
ἐϊλητον. ᾿ 

"μὲν νι, ὥμαγε δ, πον Ατφυίευς (πετὶ 
'ταμ ργεάἑ πες, τεβηά αι πῷ πἰδυλυσ ' εἰδὶῃ τος 1) οἷς ΡῬΥΟΡΕΟΥ ἐν Αα Νοννοπ κι τιρδά!ς Ὠεῖπ΄ 

υε !γΆπιὶ ταδη ἀδιΐς, 14- 
ΝἍπε ἴεν ἀϊκὶϊ, ΕΓ ὁ. ια ρἱεταιίς ᾿ 

ΠΟΤΑ βα!γεη) (Ὁ πραιύεμι. ΘὈτομει δ [ς- 
Δ. Ων πιαίεἀιχετῖι μι. ὅν τοπάεη- 

ἀάεαπνδιτοτί- νυ ; ᾿ : εἰ πναϊ τὶ, ΤΟΥ ΠΊ0. (λὶς νίωτραιι- 
Υ αἴην, 

Ναπι Τει8. ργαοερὶς, ἐἰ- 

[βαἴτοιη. ὅς» [ ΟΥἹ παῖς ι!- 

Δ, 

ες νον Ἢ - Μ 4:0. ,. ἔχο.λο, 
γος Δυτοιὴ ἀἰςἐ 15) )η- Κι αν ἀϊείι,Ομὶ. μενος 

ἕηηῆμε ἀλκενὴε μαι νοἱ ἜρῃοΙ, 6,5 
πηγαὶ, Δίωμε ἡμοάςμη ἘΧΟ χι17 
46 }} ἐπ ηνὲν εἰδέρεοί 4" ἰ-καἱ.10.. 
γε: ψ' εὐ ἐὐεῷ μια! Ριουεγάσ,θι " 
βαἴτειν [μπὲ 40} ΗΠ ΔΙΤΟῊΝ 
βιαπῖς 

ΠῈ ἐντὶ βεεῖβὸ, πὐὰπ- 

55.» ἡμίοπε ἐγ τ" δὲ 

: μον, τὰπι οἱ ροῖ τγαδἰτίοποιηι νος} ἐδένην Ἰδο βεορεεν ἱτά- 
; δὰ τίω τὐοάσοσιν υμδ. “" {γατ. Ρ ἀὶ ̓ ἀῤείοηεμι βγη, ΤΉΝ 

᾿ Δ ; Ν) : Ν “ ΐ δ ΒΕ ᾿ Δ» 

Ὑἰποκρατα) καλῶς φοφεφηπυσὲ “πὲ- 7 ᾿ ἐμ ἀμ θεῆς ἐς γ0015 Π ἐλ μεε ΕΝ ΉΗ τῆπτις τς νὰ 

ε ἐπ " ο ᾿ ΐ ὁ : " ω διϊομὶς ὃζ [α.- 

βὰ ἐμδ Ἡσαΐας, λέγων 8 ῬΓῸΡ 60} Ἐ(αἰ45,ἀϊςς 5, ἀξεεμς, ᾿ ρεγΠιτίουίεν 
ἸΣ ως αυδάίη τεδυς ἢ 

Ῥορηῖν μὲς ἰαἰιλν ἤει  κεετιιν ἰζοῆς 
βόμογ 48: (ΟΥ̓ ΔΗΟΜῈ ὐγην (ἰταλιι το βηἃ 6 ἃ 
ἰοηχὲ εἰ} ἃ πιε. Ὡς. 

Εῶλ.λ9..5 

δπε 6Η 4. ἀΜ ΕΠ) (0 

4. «Εζοπονάντίμα. Ἡοποτίς ἀρρεϊἀτίοως ἰητο}Π φοίτα οἤηης 

σοηὺς οἹἢςἢ) λυ ροτίιις ριεϊατὶς ΔΙ οτατη ετρ ἃ ρατοηΐες, ἢ- 

εὐττοεὰ ὅὲ ρὲ δηποτανῖς Ἐταίπι. ὀ 4. ἥήοτεε πηίάρην, 
““ ϑανάτῳ ϑελδυτάτο Κ Ἰὰς τ. ρ.7.10. 

ς Ιλοπινο {,]4ησομηῆμε ἃ πλε ἑμμιανῇ 

μνοδὠφεληθῆς. ῬὌωνωνν [6{} ἰά εἴ, ςο ουἱ Ρευο]υς- 

ἀκ ιητ οὐιπίμο νοτάνδζουδις ρτίοτος ἔθη ρακτεφζηος σπίτι 

ἀυθίμμ οἰδαυη οἰυίαιοί! το ρ οπἰείρεσιοιη {Ὲ| οτοηάς 

ταρητ} ἰαπὶ δητοα ςοπίοοταῦὶ 1ἃ οπιης 400 Δ]ισαυΐ ρος ἃ 

ρ0{{ι:) δῶ ων ὃ ἑωἐξέςς 

ΠΣ 
᾿ » 

(οἴεης ρεαιευαμετί φαά ἔμπης οπιπίυς ποῖα, γτ ζορτοητὶ ἫΝ 
(υπὲ Τυσ οομ (τὶ ρτίπια ἱρῷ ἰεσιιπι,, 418 νοσδηξ, νορὰ ς φὰς ." 

Ῥτοίξγγε,δας οάτιιηὶ ράττουήλη), αὐἀϊτοτε γε! ςέζοτε δέ το- 
τὰς ΠΠὰς ἰμίριοἰξάας Αἴεφ το. δι ρρ οιιίηλι5 ἀιτοπι ἰά φιοά 

ἐχρυίπλταγ ρτὰ τ1.5, ἃ τοίροπάςτ Ἠεδτεαογυα ἰογμιιας 

“πβοϑηηακε] Οεπ.24.8.δι Ἐχοΐ.12.19.60 ορροηλτατ ἐφλα. “ 

δι δνοχός ὅδι. { Εεπεφωμαφνάνν μομογαμετβες κρὴ καὶ μὴ τιμά- 
σα. ἰά οἵξ,, δὲ ἰτὰ ἤεῖνς, οοηττᾷ Ὠ εἰ πλαπάλτηπα, ἤξάις ρᾶ- 

«τῷ ποάμς πιδττὶ οἰδοιπη Αἰίαν ρταίκίτετῖτ. ἩοηΟσΙς οαΐαλ... 

πὶ οχ ἱποίς Βοηίς ἴῃ μας οροβάτο Ὀ]ειατὶ, Ηπο ουΐῃι ἰη- 10 ἀρρεϊατίοης ἤρπἰβοιτατ αι οαμ!α Π ροτὶ ρατεητδως ἀςδ δὲ. 

“κειρτοότάτιο πα ἰαπὶ νογθις νἱπὶ ἀἤ ει, Πιρρίετο νοῖθο !Ὁ- 
βαμτίμο, οἰ ρῇ Ηςθταὶς ρταίοττιη νΠτατΗΠηπιᾶ : δέ τς 406: 
(τιιπταν᾿ οἱ ἀςοοιπιιοαατιμα. ΠΙὰἀ ἀὐτοπι ὁ ἐλ (Ἀτῖς. 
ποῖμπι οὶ πρ {πὸ ναἱψουί!ςι σπυπειατίολοια ἀάοϊατα» 
τον Οεφάομπαμε ροτίις ἀλη, Ππιρίοχ το λιτίαυτα ὠμο {- τς 

. φηβ ςοτιᾶς ὠφελέδϑι τὰ ὃκ τινὸς ἰᾷ εξ Αφιορίαπι αἰχμα το ι- 

, διλυνῆας φηϊοίαπιοῆτιηι «Πημ οὐ ςφηίδαι,Ογάτοὲ αἰεριλη- 
τἰὰς ψυὰπι πὸ ολίμ ἀϊςίτας Ὀςπίχας ἐξ ἐμοῦ αθι {πηρ]1- 

᾿ Θἰτον τὸ ῥα' ἐμοῦ, ἐξά ρτο οο φυοά Οαἰ ἰςὰ ἀἰςίπιις ἀδ πρά 
γαν.. 
θέτω τοϊτηοάμ. Γάστα ἀυῖοαι ἀρμά Ματοιι,, ᾿ϑομνηι, 

μιοάνμμαηε Ἢϑε τη. ἐπ τμμπΗ θά αι ΟΠ δ φάμτη. ἐδ ῖνε ΙΓ] 
φιοήεῆιο εν ἡ μ δὲ μτοάενὴ! πναττα φαίπυα οδἰξτιέλίοης ἰπ 

ἀἰλίπαπν, αυαίὶ δῶρ) φυλτῖο οὐ ροπᾶτην ρον Ἀρροιίτίο- 

διηῖ δυτοιη δας Ποη ἸΡΙας ἐϑὸ την τὲ νοῖθα ( νῦ ἁἰίαυδη- 
ἀρ εχμεἰπιαυίμηι!9) (ςἀ ΟὨτιῆὶ, ἐα ΡΙΑη Ασα τραάϊτίοης ἃς 
'γιοίδτι ἀλιήπαηι ταζάλτυπι ςο Πρ φατίς, γε αρρτος εχ Μαγ- 
(0 ποῖ. ' ! 

6 Ιπτίκωνη [εοί{εε., ὀκυγώσατε. Τγεχλθατας μος γεῖριμῃ ἃ 
αὔρρεν ιο ρίεπα διξξοτίτας ἃς ἱπηρεγίαιαι ἀςομχατυ Πβῖτα- 
4ιις ἀκυρριώ ρτορτίὲ ἤφηίβοας οἴῦποηι νἱπι ὃς ἀμέϊοτίτας 
τοηὶ ἀοτίαδοτς. Αρράγοῖ ἐρίτιν οο5. 4] [)6ἱ νερὸ ΣΥΝ 

ψιδπι ἀοισαλιης δὰ αἀίμησυης νφυοςύαας οὐτοιτι τὰ ἔ- 

ταὔηνὶς,Ομίεφνίά ἀοηὶ ἃ πα [ρυοξεέ!ωνξ ἐνα!.} Νά ἐδ ἐνμην χο εἴλας, τάπχαιν ποι πηίηυς οἰΐς πούφητος ημὰμι Π Θεὰ πὶ 

ἰρίωπι σοπατεπτυχὰ ἤιο (ο]᾽ο ἀεῖταδιεῖο : 4αοά ντ τη οἰ [5 

ἐπι. δ Ἔγοῖασ, ρίδσαῖς μά ϊςατο ἰναίις νεῖδι οτγπιοπ. ΕΠ 

λαΐεην πσο τοίστοπάμσπι δά οπιίμαηι οοηλῖας. ΝαιΏ, 

φιδά «ἃ Ἰςπὶ ἰρίλιη αἰτίου, ἰϑυθτο βαῖαπα δὲ ἰρίϊαις οὔβᾶ- 

εἰς ἤσυγάπι ςοηγυξείονε Ατεοίβ βιιυϊατὶ . Εταίην ἀξ ηἰς φυΐττα ἰαϑογαπύῦις, λας ΤΠ εὶ γιποοβια 1. Ἐοοοια 

νοιὸ ἱπτεγργεϊατίοπειι ποη ἔαθοῦ πλυΐτας Οὐ οΐαφ.Ὀτί- 
ναΐπι οηίπὶ τἠπιύσια, ργοςι γςςεάϊε αὶ Οτωοίς : ἀείηάα πο- 
ἀππ νοθιτη δας οἰτ αι ροτ ργωτουξιη ἐπε ετδέζυιη 
σαρῇ σαί, αὐ] πεοοήιτατῖο, (Ποίαν ςοπίθῃ ἐμ μν- 
ταρτοῖλαιν Ἢ ριαίξης ἐμάς στ ψυιαν ρότιας ρας βϊτα- 30 
τα νοτοπάιη τ ἈΠ ρεορτλμη ἰναἰβοατίομιςιν σγυνᾶτς 
να ς Ροτομνὸ νκΐσταν ἡ 4. δῶρ ρμοία Ἀεεσυ απ ἐο}10- 
κατ ροιπάς αοί [πτίρτιιπη εἰἴοτνῦ ἐκ ὥρρν ᾧ ἐξ ἐμοῦ, ὠφὶλὰ. 
ϑέιαὺν, ἐἰοῦ Δυῖοηι ἐπὶ ἀηποτατποηίυυν ἀίοις, εἶσι νἱἀδοτὶ 
ρότηιν ἰφρ μι οἵᾳ ὠφοκηθῦντ {τ Ταυατίε( (ας οαίμι μας 
Ἰριΐως νου δα)ρὶννὸ ηοα ἐπι! ο. ὀ ἔ᾽ ληὸνε ἐγηαίπνς. 
ρα. ϑυφρίιοιάυπι αἰ μὰ εἴα κα ἐαρίςπάαιη (διτορείαηζο 
ὑριι Οταιμαλατίςα οονἴγαξείο πναμνίο τὸ ον εοίοιϑο ψι- 
νιν ἰναῦς ΟΠ Πρ ἀπιγὰ ν ἡ οτὶ ρου, κάποιος τα ομο ςάγοι 
ποὺ Ἔδπρι 

σεῖθα τσοιζαιῖς, ἰὼ πυΐαπισάι Αὐτοί οὐαπ ἐς το πγοιλων 
ο. νυν σαι ρχοου δυο ἐρΑ τγαἀἰτίοηίν 2 0 αἱἹξς εἐὥτενὰ εα εὐϊίοης ΟΥἸσΌΟΤΙΠ., τ 

ψΠὰ: πο 
) Μεπεικρλῶς. Βιρίηνις, Κεῖ, ἰὰ οἢ ὀρθῶς. ; 

φΡηρβειαμι, φρρφήτευσι. Ἑταίμιις,, Ῥευκάιακ ΑἸ), Δ εἰ- 

πάη ε[.. ἤσυς οτίαπι Εταίσπας νοτας, Μάνος.) 4. αο ποαυὸ 

᾿ψοΐαϊ, ποίας (νε ὁρίδοι ) ἀοδιι νοσάδ! μι τὰπὶ ἰδ! δια 

Οδοειαποιῦμη αὐπδυς γαππιύταγον Ομ αἰ ἐπ} ποιπτὰν 

Ρἰδζοτοῦ ντ φηθινάαπι, (ἣν νϑπατι γον τοπιις δο ραι- 

ὑμὴν Ῥτοξιπάτομτ ) πιαϊσιι νοι Ρυσάίζομ ναὸ, αυοῦ 

οἰαοῦ νοςαθυΐσ ριοπίας τείρομες, Νάπὶ Ν Διιύπλτι ορ- 

ἃς Ρομιτας ροτίως τῇ μαντεύοίϑεῃ. " 

ἃ «πρρτορίαφναι, ἐγγίγεν ΑΡΡανοα Ν οἴογοπη ἰπτονρεεῖειι 
ἰμες ἜΝ ὅττι τι χολοσὶ μι πμᾷ ν Ῥορωένε ἐδὲε ἰαϑιὴ πιὰ 

μυόσνα! Ἑταίϊηνς ἀυτοῖι δα ήταν οἴ ἰίαυ (αρρὶς- 

ἐν Ἐτηβνη, ρίπίω, νυ ἀνὰ πα, δέν ἐανζα: 4(ζ νη 

. ῶ»" 
᾿ 

οἿ 



ΟΟΡΧΥ͂, γό 

τοῦμρ αυϊφεοσι γ- Ν ᾿- ἭΝ 
πιδὰ ἐρσεπ. τὸν αἰϑιρφοπον,ἀλλὰ τὸ οκπορδυομᾶμον ὧκ 

Δεῖ Ια ἀδυηι,δι : ΤᾺ ΘανΣ 

ρα μαι ποη οἦπον ὠτῶ ΟἾδιας ὃτι οἱ Φαρίσαιοι ἀκε- 
ἠδ εὖὐὐ εοτῇ ὁ. ζι 

φειῆεὶ 

Εας. 6,9. ΄᾽ 

ἢ 
Μαζ. 7.7 

ἢ 

ὶ Ν ᾿ σεπιδδ θαι 

Ὡς 

Μᾶ:.7,.}4 

ὧν ἐ» κα»). 

ἢ " ΄ . νοεαιίο οτἀϊ- σαντες τὸν λθ΄ οῦ ἐσκανδαλιϑησω!, 
"πλεῖ πορῖς, 535, 

ἃ 0. 

ξυἱοεὶ ἀΠοααυὶ 
πος νὰ εὐπὶ Η πον ! υδοῦ ἐγμὸ 
ἱμερεείτιεος, ἰδ εκ ἐφύτευσεν ὁ ποτηρ μὉ ἐμὸς 

Φρισον ἡμῖν ὁίω αὐ δαβολίω ταύτίω. 

τ γοΨ οἷς τὸ φόμῃριγεὶς τίω κοιλίαν χωρδὶ, ᾿α) 

. γμσ μρὶ ΝογηρρῚ , Φόνοι;, μρ!γ θα), Το βνΘΗα,, 

Π.}} γραηάαιδ᾽ τών ματα. ας ἀϊσυπτυν ρὲ ἀρροιτοηςπι, 
νἵτοδεὰ οδίσευαι Ἑτοῆπιν. δἰπν} 8 Ἔχει Ρ] μη} αος Ἰ οι. 

 ΨνΝ 

φὐδμσκαλίας, ὠντάλματα αἰδρώπων.  εεπῖες ἀοοίτιμαν, φμα μέρεα. 
ςς 

Κα) φροσκαλοσοίρμϑμος τὸν ὄχλον 5 εἷ- το]: [ Εταάφιοςατα τοσθα ἀἰϊκίτ οἶδ») 0 
, Αὐάϊετς δι τς Π]Πρῖτο. Ὁ 

1) Νόοη ηὐοά τηρστοαίτοΓ ἼΡ05, 

Τότε ποροσελϑύντες οἱ κα ϑῆταὶ ὠυτε " 

Ο᾽ δὲ ὑποκοιϑεὺς εἶπε, Πῶστι φυτεία 

ὠκραζωϑήσεται. “ἄον ἀνῇ 
Αφετ αὐτουζ " ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυ- 

φλαῖν. τυφλὸς ὃ τυφλὸν ἑαὴ ὁδηνγὴ ἀμ. 
φότεροι εἰς βόϑυνον πεσουυῦται. ν᾿ 

Αἰ ποκριϑ οἷς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τ, 

(05 

ςι5 

Ο᾽ δὲ Ἰησοῖ εἶπεν, Αἰχμίω χαὶ ὑμρὶς 16]. 
ἔσω επί ἐςιε; ΄“ -.»᾿ ; 

Οὔτω νοξζτε δτὶ σταῦ τὸ εἰςπορφόμε- 

εἰς ἀφιδρῶνα ὀκβώρλοται; ἣν 
Τὰ δὲ ὀκπορευόμϑμα ἐκ τῇ ςόμῶτός. 

ὁκ τηρκαρόίας Φδέρχαται γκακ θῆρα κοινοῖ 
τὸν αὔϑρφῳπον. : ' 
Εχ Ἢ ἧς καρδίας ὀξίέργονται ὀζαλο- 

κλρηταϊγψ αὐ δομαρτυρίαν, βλασφημίαι. 
"Ταῦτα ὅδε τὸ κοιρουῶτα τὸν αἴϑ'6.»-Ἶ 

πον" τὸ ὃ αἰ 7 οἷς χερσὶ φαγϑδινεὲ ποροῖ τὸν 

αὐϑφώπον. “" Ἐκ άρος ΡΥ Ὶ 
Καὶ ὀξελθεὺν ὀκξϑεν ὁ ἠησοιξ ἀῤεχώ- 
1: οϊιηΐξ, μφινοῖ, Κοινὸν εχ Ἠεδικογιηι Ἰ4ουίμσ ἀἸς» 

ἐὰν χυϑά 1 ἀκηὶ νοῦλης ρέοίαημηι, αυαῇ σςσπιπιιης ἀἰςάν, 

ἰὰ οἰξιχυοά ρεοιυίίσισ ὀπιπίσηι νήι νεἴμει ἱπηνίπατυαι εἰς 
ἃς οηταισπάτι εν, δας Ἔχροπίτυς Αδλ.10.14. [πάς ἄξειν 
δῖον νεῖθαπὶ νουνουῦ, ρχὸ αιο πορημ}}} Θοπίηπιίςλη- 
ἀὶ νεχδο νευηταγνντ Ἔτι ἐπτορρτεὰ Μάτς,7.},4. δὲ Τοττι τ 
Τΐα, ἀ6 ῥετίδηείδ - (δὰ Διίου μοίμι ἐπιίτατί. Ψα Κατα νογεῖῖ 
Οὐὐοημηόγὰ: ΔΠΠ μουν αἰίαμς ἧς (οροπάιιπι ρυταύμε ρτο 
δοιπηιυηίξαέο. ᾿ Βταίην ἰῃ δαμονατοαίΐδιι, {πιρύτιπὶ 

-Ἔμης δοςοέςητος ἀπ ρ0}}τὲ 
οἴι5 ἀἰχογμμῖ εἱ, ΝΝΟΠΙ ΡΠατ- 
πος δυάϊτο πἴο ἰεγιθοης οἵ- 
[επίος με εὺ ᾿ 

1ρίε νετὸ τοίροημάοης ἀἰχὶτ, 
ΠΟ πρηῖ5 ρίαπεα αυατα ποη ρ[ἃ- 
ταις Ῥατοσ 1}1ς τπεῖις οαὶ ς[Ὁ18. 
εὐδαϊοὔδίτοτ. δες τα τ 

Οὐ τιίξο {Πος:{πητ να ἀμ. 

ἰῃ ἔουδαδιη σαάςηϊ. 

7 Νοπάιντῃ Ῥεγρεηά ἰδ, ὁ. 
αυϊάτηρτοά ἔτυσ ἴῃ οδ., ἰὴ γεη-. ἢ 
τγθη τοὔοτς, ἂχ ἰὰ Ϊ 
εἰϊοῖδ 

εχ οτε εχ ρίρ οοσάς ερτεάίυη- 
τατοδὲ {14 ῬοΙΠυάπι ον τη. 

“ΠΝ ατὰ εχ ἐοίάὲ ἐρτοάισπει, 

ταἰηςεῶι : ΠΠ οτία αὐτοίη. τηϑη:ϊ- 
δι οἀέγε» ποι ρο]]υΐς Ποιη]- 

ὄγγυ ᾿ : ᾿ 

Π Εἰ ςρίς 9 ΠΠΠης [εἴας ἰο-} 5 

- 

, 

ἘΝΑΝΟΈΓΙΥΜ. 
8.13.4] τάπιοη [Δ οδίσυτα: Ἔταῦαα {6} [με ῥμη7αβ)ο. 
ἐὐπὶ ἐΠ Πγαη νι. 

ΝΜ 

ἐπε ΡῈ ν ἀυζξημεν ἀνίϊγε. 
"ἢ τραοία 4 Βυπημνην, τά Βοπηπιμῃ. 

ξηγϑιο,, ἀὐχῖρ εἰ, “μάν 
΄σ ἐπεείμρίεε. 

ἼΡοΟΙ αἷς ποτα νοπιἵοι αυοά ο- Πβυμι μὲ ἡρίυνα Μ 
. ᾽ ΜἘἐΗΕΑΝὮ 

ἀὐανω εχ ἕο, ἰὸς ρου 4μοἐ βνοίεάη! ἐκ οτε, ἢος 
ΟἸὨΙΠοἢ.. : εοἰη ἤν η.41 γοηνηεηι. 

ΠΤ μος ἀετεάεηίει ἀεὶ. 
ρὲ εὐτις ἀἑκεῦνης εὐ, δι 
454 Ῥρανίαι!, φμάμρ 
ταερῦο "οε,, [ιαηδαϊ ἐκ, αἱ 
μηδ 

“{ε 8 ε γε οινάτηι “ἢ, 
Ονννὰ γίνε ἠνάῳ 

1πδρίαρεϑμίε ῬΑἴεν πρτης 
ἡ εγφἀβεαύμίην, 

Ι4 
9 ἀμεφε οκίθΥ δα, (ΑΝ: ἀμ. 

«ξς ςαςοτυπι, 4ιο {1 (ας. Πς Ἰπρρρ βἐκτο ἀμεαιμη για. 
ἕςξοο ἄμχ νίᾳ διοτίαιηθο 

ἀμηξ, 

᾿ Ἀείροη ἀεπ5 αυϊοιῃ Ὦεττι9 " πο  ἐομίῃ γθὸν Ῥω 
ἀἰκίε οἷ» Πάμῆστο ΠοΡῚ5 “ ρατα-} νυ ραγαϑοίατη ΤῊΝ » 

ὃ δοίαηι πω. 4. ὕττὦοέΠΡΠἘὌρέρρυ βάννω. -.-ΚἈ...ὄ .ᾧἘὃὄῈὃὦ- τ  πὐτὋῦ Ω͂ Σ 

16... Τοαβαυῖςπι ἀἰχίτ, Αάδυς δι}|6] «γι ἡ{ε ἀἰκίι, “ὦ 
͵ νοὸς ἼητοΠ  ρ πεία ςαγοιλδὺ “ δ΄ τοι [πε πιεῖν 

Νουα ἡμεϊ φίείε φυὶς 
Φηθη 4η0ά γ0: ἐπιταὶ ἰῃ 
ὑφανεπιυδἦ. (᾽ν ἐη[ι- 
σεζμνν δυο ίμείρων. 

Ομα διῆδιν ῥγοζεάωηι 
ἀξ Φφνε,, ἀε εὐγάε ἐϑεννῖ, 

τᾶ 

ΠΣ -}}:} 

(μα αὐτεῖι ῥτοβεϊουπευς 

κε εὐνάε εὐἰπν ἰὰώ 
“ζοἕ ΡΘΕ ΕΥΕΡΕΟΒΡ ἐεῖεν, «οί! αμίονε! πναΐα, ὑνορε- 
αἀυϊτοτί αν" (ςοττατίοηοϑ, μιγεα,, [“δῤα, φἰμίνεγία, ξννιω: 
βήζ τεβείπιό τα, ̓πιεϊεάϊξα; Ι [ΠῬμϑννζσα βαίοενι, 

. ἢ 5 ᾿ Πρ ενείκ. ᾿ 

Ηᾶς ἰμπε αἷς Ῥο ]απηὲ Βο- 1 ΕἸ δε [μπιφμα εοίηφιὶ- 
54:ὲ βοηθῆ: πο οια 

|,“μιδ' »»φηΐδης πηϊάμοανε 
"δ εοληφηΐη 4 ἑνοπιίηεπι. 

Εις 

ρει » δἀφεῦγωνα: καὶ ἰξοτπη ἰςἀοηο,ἤους [,Αἀτίηἰς νὸ- 

οἐπάε 1. βι 

εαἴμν Σαννῖμα ἀ ἰλυδάο,ίευ ἱπεεπάο. νος δι Ἐγαί. δ5διαζων 
φιοῖ ἤθη πιεσηίη! ἰορετο μᾶς Πρ αἰ βεατοης Ἀρυα ἰάοπεος 

« δυδούοε. Οὐδ Δ Πὴξ ἀροῦν, 1 ἀπιεντιςιυ ἢ, [αγὸ νοςληι. 

{ 5΄. Θοχιμαεἰονει διαλεμσμοί Ηοο πιοίο οὐίδηι ἰητεγρτετ. 
τάταν τἂὐ οϑυμύοψε, φυὸά της 9 νοοα θυ ίε π μδίρολιπυν, 
Ῥοιφῇ ταππθη διαλογισμὸς ἃ υἀαπὶ Ἰοςοὶρ ἐδιιεςτί λεῖον 
εἰπάτίο ἐεοπι ΟΠ ςοριατίο ᾿φυοά ται ροίξγειυπι γείροη- 
ἀεὶ Ν: διισκάψᾳ. 4 ὑδάε ρόνοι ν υἴζαϊα, ἈΠοιο οί: 

τα δογου ἡκὼν φιοά η Ἰρήυν νευΐσης ἰερίτιν Ππρυγας, το ἐῥ εἰς αὐσβοφονίαι, 1η δος Εταίππνις (ςτίρτιιηι οἵε ίῃ ποπαυ- 

τγροβύάρβοτιαι ἱπξιτά ἀοοια{ε, [4ςπι ἀρυιὰ Μάγουπι νεῖν 
εἷς 1 μΝήνο. ΝΥΝ ἘΝ 

14. ΟΝ βῈν υὖφον ἀνκενί  τυφλὸν ἐδαγν. Ἦος ἤφοϊβοιι 

ἐδηγιῖννΝ υἱρ τα, Γωϊαιόν ῥἐμῃν!. Ἐταίπμια, μα βιεν, 4 Εο- 

μεν, βέδυνον [Π| Ὑπὸ σχειπρ 4 ἰορ πὰς βόδριν δοάοπὶ ΠΣ 
[υΝοιληάυπι εἰξ δυνειη ντγαπίμις ἀ  ίαι ὀχττίονῖαπι δαμαν, 
υ ὥρᾳ ἴηι δὰπὶ κι Γπαυίίαν: εἰσι στιαιπ ἀϊοῖ ον 
πὰς Ἐχεοἢ, 14.190. " ᾿ ἌΝ 

14. Ραναδεῖανν βάν, τινὶ παραβολίμὶ τα τί ἰὰ εἴτε αυ} ἢ - 

τὲ «ὐἀϊοίδυ φϑενοι πυφδ'᾽Ἠ δευνεαμοηανπορνεῖα ΝῈ ' 
ἀτά ιο τησγεν οραίοαείοηει. Ἐταΐπχιιο, ϑευρνα:αυονοςαθυϊο 

“μλάψίο υἱάεταν ἔς πἰβοανὶ νέο ππιετὶ Π|4τὰ, Φ «ἰδῆ, 
μσφυμίω τ ἰά εἶς, ἰογπιοπος αυΐδιις αἰΐσηα πιὰ ἰμμάϊθυτε 
Μά ἧκφὸ νσοάμ }! Οὐαεὶ νὴν οἰξγπαριὶ τὸ τί φήμων βιώανεν. 

ἐᾷ εἰπιὰ Ἰαάεπάα ἥνμπα ἃς εχ εἰπιατίοης, ἰτέας Ιλεπιοίιο- 

ἤθε δα Α1}} ρα πὶνγραστργο Οἀἰπππια, νὰ Πιρτὰ ποιὰν 
εὐνιυη αρ.ρ,3. ΝΟ ἰη γοῦι!α (στην ὃς Αα Πεῖμ φοιτίποιτ" 

μι νοξαδιυ! Οτζοινη γοτπαΐιπιν Ηΐς δατσιι ΟἸἐγητιδ νἹ" 

7 

ατᾶϊὰ ἀἰέδειμη ἐς το πἰιωώτα αυατοπε ἀδ 40 (μετ νον, ο ἀδέαν οὰ ἀυπτακας τος δίετς αυα αά πλατιὰ Βονμίβιμμι ἴδιο 

ζροιδει δὰ ἤϊκοι ἀεηρξιιοι ἀϊάιιη δε ὑπο ρίδην ἘΡο Ὁ δ ϑολο ἰρεξχλιτΟἱςιδά (ὐππῖ, λτρς τι, ᾧμνν" τιρμδ τὲ 
το τάπιρῃ ἰἀείγοο πρυγατὸ ἀἰέλυπι (υἰρἸοάτιν, φιιὸ οο α- ἐεὐ μ᾽ Ὑ δῶ εἰνανο οὑξταιν βίην ἐη Οἱοά!μνανφ' Οἰοάψαια ἀν- 

σαν το] } εἴογαπι ἀϊο ποι ἴῃ ἰεζς ροιίκιμι μψταίναι: 
4υὰ ἐς τῷ πιιΐτο ροίκ ἐχρτεῖ[α ἐτιαΐπ νυξϑηο ψίι ἀοςο- 
τί ορριμς, αιθλην τάμιδη ἀὐπάσην τὰ ἐς τὸ ἀβότοβ ΟἸΝ1- ἃς 
(μιφ τὰ ἐς Ῥθατι(αἰ εἰς διιεαχαι τα τί οπ θιις. 

16. Ιφψιεἰϊδρενβία ἐανελε ὃ ἀσυωντὶ ἐξει Ἱρ ἀν δε ἐρεῖ. 
ξϊ ἐβίν τ ρα Μαοιιη, Πορενάσνιοι ἐβν" 

᾿ Φορφεχρρῖς Ν αἱράτα, Κ΄ «ἠδ βαρίξη. Εγαίννινς, ἼΔΗΙ, ἥπεισι, 

εὐξνε Ν αἱρτα, Βί [βρνεπνα ἸΜος νογπάσαΐα "αδύδο Ἐν 

δαβηει,εσοο νοκαδυο ρετ γηοοροι φοπιγαξεο δε (Διὸ 
ἐχοίναηα οἵ (αΠ τ. Πα ν αὐνδαρία, ἦι ̓ιὀκχεμαλτοι οἱ» 

ττοδιδεϊομδπὶ Αἰ οι ὶ Οἴονο τοίαενρι ἑπτογργοζάτητ, 05 
τηΐηυτι ἀυίων εἢ οδτγοέϊατονον ν οοθν ἠυν οἰιτοί] 

τοῦ πα θαιηι εὐ εν νττ ἂς σῸ 4ηάοαι ΠΙΆ ΧΗΠΟ ρυπΠΙ|: 

Ἅ1. 2 ται, πὸ μὲρννκ οἱ τ δρίοοο νιον ΤΎ}0 ἃ Διήο: 
αι. 

Ἀπ’ ἐϑηηοιάῖὶς κα Γ 

δθημε ἐἰοεν ἐκ Ὁ 

βεε, ἀπνδὸ ἐπ ξομεάπνι 4. 

Θ᾽ “4 οϑὴμιμέναη! δοπθο ὦ 
πϑῆν. 

.ς ηρυσαχκύριε βοήθει μρι. ' 

Ἂ Υύνν Ὑποκριϑοὺς ὁ Τησοῖξ ὅπεν αὐτῇ, Ὑμμος 
 (ἤ γιωαν, μαγίλη σοὺ καὶ πίςις" ἄυνϑυ- 

τς Καὶ ματαβαὶ ὠκδίϑεν ὁ Τ᾽ δοιξ ἦλϑδε 
᾿παρῷ τίω ϑείλροσων τῆς Γαλιλαίας" χρὶ 

. αϑαβαὶ οἰς τὸ ὅορς ,ὠκάϑητο ὠκί. 

᾿ς, [εῤρφναἰρφηἠμ»] λοι ἀὐτοτι Ἴ)Ὁ ἢλ 6506} καὶ (λα πιδίους,ορ.. 
γε 

κοῖς 

᾿ φφρρσελϑύντες οἱ μιμιϑηταὶ 

᾿ λίῳ εἰμὴ εἰς τὼ πρόβατα τὰ δπολωλύ- 

. δα πιο αιτο ε 

ΦΕΟΥΝΝΌΥΜ ΜΑΤΤΉΚΥΜ,: 
«εἶδε ἰῃ Ρατιοβ Ὑγεὶ διϑίοηίε, 
Ἐν σος διε ΟΜ δήληδα ὰ 

ρησίν οἷς τὰ μόρι Τύρου καί Σιδῶνος. 
Καὶ ἰσϊοὺ, γυωὴ Χαναναῤα ἐπὶ ἢ ὁ- 5 

οἰων ὀκοίνων ὀξελϑοῦσα,, ἐμρᾳαύγωσεν, 
ἀντ λέλουσοι, Ελέησον μια Κύρμε; εὲ 
Δαβιοι, καὶ ϑυγίτηρ μου κρκῶς δ'αμονί- 
ζεται... ὩΝ. ; 

Οἱ δὲ οὐκ ὠπεκρίϑη αὐτῷ λόοον. Καὶ 
ὠπξ ἠρώτων 

αὐτὸν, λέγοντας, Αἰπόλυοον αὐτίω " ὅτι 
κρϑξοι ὅπιϑαν δ. Ὁ Ὁ ς΄ 

Οἱ δὲ δποκριϑ εἰς οἴπεν, Οὐκ ὡπεςοί- 

δηΐδιυ 

δς. δὶ 

} 

τὰ οἴκου ἵσρᾳήλ. ε 
Η δὲ ἐλθοῦσα τυροσεχύνοι τῷ, λέ- 

Ο᾽ δὲ δ)ὺποκριϑεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔς κα- 
λὸν λρβέδν τὸν αὐτον δῇ τέκνων, χρὴ βα- 
λὲν τοῖς κμιυαρίοις. .« τ᾽ 
ΗΣ εἶπῳ, Ναὶ Κύριε Ὁ γὺ τὸ κωυάφιω 

ἐδϑίοι στὸ ΝᾺ} ψιχίων ΝΠ στή ὄντων ϑπϑ) γρίος: 
τῆς τραπτάζης ἐμ κυρίων εὐ. 6 

τῷ σοι ὡς ϑέλοις. Καὶ ἰάϑη καὶ ϑυ γάρ]: 
ΔΩ, ΔΨ φ. Φ ᾿ 

αὖ τῆς Ἔοτο τὴς ὥρρες ἐμοίνης. 

Καὶ ανουσῆλϑόν ἰχῳΐ ὄχλρι πολλοὶ, 
ἀπτατασσσιπε, 

ας δά Ατεὶσυμη 0.3. δέτε, ἰμαιῖς, μΟῸΝ {τ υδὲν ἐδ πε ρόν. Οἱ τα δι ΟΥαηγπιλείξον “,. φο βεδι,ῖων τ σομὶκος (δε μερεμάαα , βιορ!εῖ μη. Ὁ Ὁ ὃ - ἱἀεβ ρει ἐπ δξμείοα Νιαδοδάς φηίηι οὔνποε ἐήδως ςοπαν" 24... Δήμἐρν, γιωΐ. Τὴ Οὐτηρ τεηἢ φὐϊείοπο κἀ ἀΐξαν τίς, ποι πειη ραζγοια Πραδίοτη, αμοά ἤοη ρυξο ἀὲ νἱ]ϊα αἰτα 8:ι- «ἡμσξάκηι. - ἐ Οὐκαπηκα, Χανανώκ. υερίξας Ἡοδταϊοὶ Δ 91), 5 τς ἀϊεὶ μοε νά ἐπαρτορ είς “ὐδπωά, Ἀσσιαποῦ Αἱ- 

Ῥάοτηθαα Αἰοτ : φυσᾷ ταλεα ἰη ̓ ς τγδέξυ ἤτιι τ π' 
ἀρρᾶτοι εχ Ἰοίιεν. . 8. ὲ αἰτδιῃ ἰτα ἰδπείδῃ) νεὶ ἧς. 
το της ΤΩΊρε ς, φιδὰ χενανώνε ν δίας ῥεῖ χ (ςχιδὶ ἰῆηον 
υἱο τα: (σγίδοη ἀ τατίο ρόη νἱάδευν Ἰοζιοιΐα 

4299 αἱ, ἐμ μι γασεγγείυτ αόηρυσαι, Ἐγλίσγι9, Οἱδηνδλμ κα ἀνμο, ἀἱ.- 
“ῆᾷς ἘξῸ νετὸ ρυο ἃ γοτενό ἱβιδιρσοῖς ρτοηοίμει ἀμ 
ακόϊὸ ςοηϊαπϑιιίην οὐτη ᾿ 
ἐχοηνφ γί (ςερευδηφγάτ, ἑκρνξνν ἐπέσω αὐτῷ, ἑά εῇ ( 
ἀτοῖρο ἱρ ἤυςιημοά ηάϊςας [οἴαπι (δ ἂρ 111 δυοιτς,, ας. ὥο 
ἐρίλῃῃ ρὺς φυδοζε πο διιίαπι ἰη ἐρῆως ξοπίρεξξιπι νξηίτο ἤπη 

᾿ Ὁ Μαϊὲ, κριαῦ, Ἑταΐπνυα, το, ὀἙἘ 4 ἐα. 

Ἐναύμυς, «ὑπ δορὶ αρί δεν ΔΙ ΠΠο, ἘΠ υνίδια τα 
νεγήοπεπι ἡ Ὰ Ἰλα ὁ ποαυ δ πηοῖῦυηλ ἡλτισα τ ἔλοας .. 

εχιγί ἰοῦ δὲ νῆν ερφυσικόν. Ἰζάψμις ᾿μηαϊυΐ 
«μΑὔδιις ὃς ἀρργεῖμε σα ἤρατ ἀϊχιπιρ Πιρτὰ 2.24... 

Ἠεθτκοσυπι ἰἀϊουίίπιο ( ἀξ ιιο αἰ δὶ ἀἰχίηνυς ἕδρᾳ) λέγε; Ὶ 6 

βαμὰϊ νογουπὶ ἀπιδίσσμπι εἰξ τα οὐἰά τὸ ἐμωτᾷν ἀρυάοτα 
τοεῖνε μας. γ..,ὃὲ .. ΤῊ 2.1.δι ἰη δὰ τς τον ἐθρινεᾷν ολήεπι ἐβοιξακίοιε ἀςοίρίξως, 
ἀἰιφυιοεῖςε ἀἰχίπηις, Εγαίσνιιο, σάνε τ φυοά Γιατί πὶ φυὶ: 

Ῥοδ νοτία ἔς ιοοτ αν δτεὶς ῥμνολύρω, Ὀἰπύττοτε. ὯΝ ἃς Νρη ἔμ πηΐμε, ὧι ἐπεράλίω. Ἠίης βιδδιια νὲ ΟἾτί- ἢο εἰίωτι ἱρἢ εὐένυμων Αροίπο!! ἀρρεϊ]ατίο Ἡ6ρ.3."νγε αιν Π δι ἰρίδ ἔς ἀρμμέσννν ριον ἃ Ραἰγειδοχίπι δ οαἰα ρτορτία 4μ!- δε εΠυὰ ἐρφεία!ιτον οοαυφηίε, 5ίοιξ τε πιο Ρεϊεῖ, 116 δὲ 
ἐβο πιίξῖο νος. 

{ 

ἽΕ 

ἀϊεςπϑ εἰ, Μὶ 

Ἰὲ" ἀπηπιοπίο νεχαῖων. 
ΠΠς νογὸ ποι γείροπάϊε εἰ}. 

᾿αυίςαυδιη, Ἴιης δοςςἀφητοϑ 
αἰδείρα!} εἰμε “ τοβατυπε οἰμπιν, 

[ἀϊςεηῖςεα,  Ὠἰπητῖς δάτῃ : πηι 
οἸγπῖϑὲ ροΐϊ πο. ς᾽. 
Ἰρίς νεγὸ τείροπέεης ἀϊχὶν,] 

ΓΝοΩ μια Αἰ οἱ δὰ οἷς: 
Ρεγάϊταδ᾽ ἀοιημ8 Π{τας]. 
116 δυῖεσι ν οηὶς δὲ ἀογαυΐει,, 

δυϊῃ αϊςοηε οπίης ᾿πισςμτταὶ 

τρία αὐτειι ἀϊχίι, Ἐπίαπν)ο- 
3." φτεηίαι ς8:.}}} «ἄἀμηι 

ἼΩΝ, τη οὶς αυα λύμης ἐ πιεηὰ 

ΠΤ μας τοίροηάφηε Τεΐι ἀϊκίι 8 
δι.) 9 μμίζοι Ἶ 
ταὶ δὰ ἰδὲ νὰ γὶν». Ἐκ ΡΝ 

᾿ξαῖλ, “ἀῤννα, ἰὰ οἴ βακουμοσον. 

, ᾿ ἑιιίτυπι δι ὁ ς 
τηϑηΐο θεέ ΑἿΝΨ, δαιμωνίζοτα. Ἡὸος ἀἰέυπς Ογαεὶ νη γοεῦο. «μεν, αἰαϊμὶ 

Ρατοουΐα, Τα 
τἴπ αἰφιιεγατίοπὶς ἔαυϊα, ραττίπι γολυι ρεοίρἐςίοητεν αὐἱᾷ 
«δὶ ροῖῆε ἰῃ ἐδιτασίαην ραιτεηι οδ νοὶ, γτὶ ἴεῖι ραδιτίουϊα 
Ἐτίαιη,νι ἀριή Ρίαυε ἰῃ Αὐ]υ]ατίδ: δι κα Ῥ.ΕΪδπηοποπι,ιο. 

4 1λϑημιμεν ὑπέλυσεν. [γ6 'νος 30 δὶς Ηεθτ. ἤιαιη ρατγείουίλιπ Νὰ ν(ερλης ἰῃ νοπέπιεπεῖρτς 
; φτορατίοης. Νες ταπίρη ᾿)4ς Οταδοοίχι ναὶ ἀεήιγέξισι αἵ-- ἀ4επὶ οἵδ, [δὰ ἀπιδιφιιπι. Ὠμαδοϑξεαι ετίδολ ἀξ ρα ἱπετου, 

: 

ΡΥ) ΦεστΉΥΥΠΡΡΡΥΥΣ ΡΥ ΤΥ Υρτον οΡα ΝΥ τὴ ὙΑΔΤαν ΤῊΝ εν 

ΓΝ 

. .77 
[μεβδε ἐν μάνι Τ)ν ΡΟ 
ξι Νἰΐεν Οαηα- 

5μ4ὰ βπίδμε ἡ μα ἐχνο 
εἰ αν ἀκα, Μ ἐ(γει 
τε πὸ ζδονούηα, Μὲ} 124. 
οἰδ βία πβα τϑαἱεὰ ἀᾳ- 
πρρηΐο ἜΝΘΕΝ, "͵Π 

ἡ) αἰ δυπά  α 
ΝΣ κι ἐκίμμβᾳ ἐϊ- 
προ εἰν ν᾿ ὑδὲφνην, 
ἀϊεθε, ἴδέηϑα φήνν: 
4μ|6 εἰν δὲ βο} πο. 

ἘΕΡ ἢ ἀδθινηδε νον : 
εγεγδιοεἰ οην:- 

[δυλάϊς, ἴα πχοὰ τηά- 

«ἀ φμὴ ἅμ4 ρεγιδθη 5 
ἐεηνω 1βωΐ. ᾿ 

ελἰ δὶ. ᾿- ᾿ ἡϑδάΐμμᾳ ν96, μεὶ, ᾿ 

[ρίς νετὸ νείροη σης ἀἰχίτ, ἷ ἘΈΘ. ΣΝ 

οἢ εἰξ΄ Ῥομυμι ἀςοίρενε ρα-, ΙΝ οδὲ ῥονυπε ἔωπινα 
πρίῃ ἐροτοτιτη, ΟΡ ςογε τα-᾿ ἔρμάνεννν βιθοννην, ὧν νὴ 
1611}, μεν ἐαμίδλμ. 

17) ““{ὲ ἀκ, Ἐπίαια 
᾿Ορποέμμι δα ᾧν «αἰεἰϊἐ 

:15. 

τλαρῸ3 οΠ ἤἀε6] “ἰΜμὲ, Ο πονίμεν 

υἱς Ἀπ βπαιο εβ βία 9. 
ἡ" Φ'Ὸ δ 4 βότη. 

ν 

ἰμαηϊῃμείς, ἰδ 4 Δηϊπιρεὶς νῆτατίιιο ἐπ δυιδτασ, νει σηαοις 

(ἀταοὶ ̓ Ἀκὰμεὴ γοοδυὶς, ἢ βοζυὶ λΔιερεϑιλτοηθιη ἴδοι. 
πλὰτ ἰα τος νοσίιι, ()μκὴν ἄρψομᾳ δ Πνκοὶ Ρ είν εἰανλῆνυ 
Λίγγα δον βνεκι. Ὁ) ᾿ ἐν ἘΞ 

ἐὔϑ θν μον τ ἰπανθῶν, πέρα: ἀφόμρερ νερόν των 
τὸ βοίϊς :9 1110) ἤσηῆοιι δὰ ν ξυμ Δυχ ἡ ἔοσοπ» ο, ἔβδῖίκοτο νοοῦσα ]ο φαοά χη οἰρὶς ἃ ἢ. 4 πραλλψη ε ἀἱ οαιυίλ. [τὰ Ἡετγβ μήν Ἢ αν εὐ γχμμΆμε ψ σι οὐδυ]ο ρτορτίὰ φχρείηευς. ' 

4 Βονμη χαλὸν Ἐταίῃγαν, Η οκοδίμν τ ηυοὰ ρίετααυα ττίοίρίοι λέουσι. [πὶ ς πιρμρεηη {ππτίρσε δὰ ἀοζοτιον, φυοΐ Οτκεὶ τὸ ἀρέανν νοραῦξ, ΜΔ 
αἰπλυίς ἔς Ποποίξτιιαι ι γίγτυςε ἀρὰ Οἴςου ἀϊςίτυν τὸ χωλὸνικἀΐμη- 

ἀτείςι ὸ ντεοσ ταρλεη δοηξῆτος οτΐδαι ἀἰςὶ αυὲ δοπΐ 
ἴ ὅς γέσταες ρεϑάϊει, δά αυμπα Δὶς ἀξαῖας ὡς εο αιοὰ 

νδς Ορροηδτυν ρακί αν ἀδίεμ, αυιὰτη τ ὡ- 
γοογοη Ἰητοργοζεπιίδου, [ἢ 4υοάλια 

υδΠὴ 20 ΦΧΦΙΏΡΙΑτΙ (Ὀγίρειιπι οτατ, ἐκ ἐξεφι μου ΒΝ. : 
͵.37 Ἐπναννᾷ, ἘΠ᾿ δυτεῖι ας ραττίου 6 Ἴη πος Ιουξη- 

ἀϊ βεπετὸ δίϊοηείοητίε, (Σὰ ἴα νε οδίδεταιτίου {ιρίογυίαι. 
ϑοΐους οπίπι (πρρί σου ἢ αἰ ᾷ πτηυν ςοπιπιοάὰ δὶ τείς 41 (ἰμιεδηκην,λέγν. Αὰ νει θυτὴ,, δογιροησην δοή ἐς ὃχ ἘΠΠΙΒΆΕΝ ΗΡΉ τς ις ᾿Ν ὉΡΡΙ ςδης, οἷληάο φιοάαηι ας 

ἱ αν (Αριανε Ὁ νὰ οτίασῃ ἀρραῖεῖ ἐχ (δίεῶα 
αὐ εί Δα ἐιβρίίοαν ἱηξοτάμπι ΡΆΓ- 

{ χα είν, κρὶ μέρ. αὶ σ λα δ ἀνε φν ἰὰ εἰτίνε α 
αυολιη Ἐχειπρί ἀεί. (στρευπι ασας ) κμὶ γὰρ κα), Ὑ)4ς Μεῖς. 
7.18... : : ; σῷ 

10. δέφδεπι,ἔχρνις Ἐταῖ Ὀιμέ Νεη ἰά οεἰκηχ(παυϊε) 
δρυϊῇοδι ἔχω, Αἴκαι Ἐὰ ται κϑαλαειν εὖ αἰϊα ἀπηοιδωι πᾶς 
ἡ αιβοιείομεηι, Οδίδγιδες 

4 «Ἀἐνο εἰ ενὸν ἡ "ἢ ορὴ ἀυμ ἡ αὐνὶ φὺ μμο, γι ἷο Ποιμι! ἴλά. 4, φίμμρν ἔχων ὦν χρ δ. 
,ς“" ᾳ ἢ 

υἱάστη Οταιηπμδείςὶ νέατρακά, . 

ὃς ἱπ τὠὐφάϊο 
Ἰυροειανου- 

. 444 ἐϊϊ4 πνερὶ! Φ' “4. τῤνφρὰ 60ῃ- 
φαυΐβ ἐμὴν, δέσει», ΤοπΝ» φεεχαι δι ἔο- 

δάση λεῤμων ἀὰ κοἰοὶν ἀνα ἐα-.. ΑΝ ν : 
ἐνοι ἐἱφ γῆ ἀοπεῤαοτνην ππτον ἢ 

ἀιρόϊλε εἶπαι ᾿ 
Τωνκ τῆ δομέενι πε γεεσσε :" 

ἰρβμὠϊοαβοευδὶ βέὰ π ρθε μον 

Ἐπ αν ὩΡΉ {Ὁ ͵π- ὌΡΗ 
ἀ 

Οδεϊῆυεγοὶ 

Τὰ Ἄμεενν εϑονάεοι ὙΥαμα ἘπΡΌΝ, 
6", ΔΝΝοη [μεν με 5. οἰβ θὰ ἀείαϊε 

Πενεηποῆσα, 

Ἰοεί 5 υἀφ 



Ἄἱ ὼ . 
᾽ : . ΚῚ ὲ ᾿ 

«ὖ --" : "ᾳ δὲν ᾽ Η 7 
᾿ 

β ΟΡ. ΧΥ,γ8 τ ΕΝΑΝΟΌΒΙΝΗΥΜΟ,.. τ " ΦΕΟΥ ΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗ ΑΝ. ᾿ Ν 

[τεπὶ ρῖὸ ἐλαύνων. ἰ ἂρ ο.5εα ἧς οἤισος Πἰρηἰβειτίοηον αὐ γα ἡαίαυλοι ἰερίτας (τήξας ας ροιίορ, ας πηληυς, αι 79 τ κφ 
᾿ 85. τν 4. ῃ 3 Β "" ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿ θυπὶ ΒΑ ΒΕῸ τοί σοππηοάὰ ροΐιηε, ἀῖαις οὐἰκιῇ ἄρ. ΜΛΘΏΟΓΑ οὐ] μ4ηὶ ἰἀτρίτας τ αιαπιιῖς ᾳ ΜΠ ἀπῆρε θα : Καὶ ἐφαλρν σταὐτες (ἃ ἐγορτοσθηδαν" “ (οπιοάεγάης «Οὐγηξ5νδὲ Δ- }3}} Ἐλεοηνδεγηηῖ οήγαεν, 

! θέν, ΑἸαηυίη ἰἰςεδὴκ πος πιοάφοϊηβηίτας νεῖ οὐαὶ {φηϊ- μι. Ἐπὶ αὐέ πὶ Ὡλληοι9 Ῥτορτιὲ ἰς ἀἰοίτυν 4] μηληῃ ςι- ' καὶ ἠόᾳν 1ὸ αἴϑιφς ἐὔον δ κλασμάτων τυ41|] [ϑητιδι {ΠῚ υἱσρυπε ᾳυοά Φ’ [μεναι [μοι δ' ἡμοά 

᾿ βρατίοπος ἤηρεοιαιοά νἱάοῤ ᾿ἰδέτον βίσεῖς οος οπιηςβαμ “τεῦς τληλρῃ, δ Φ κίοτᾳ οὐάπι τασιθθτα [4 ἰπτεγάυιητερης. το ΣΡῊΣΝ οἱ ΠΝ τῆς τὴ ῥέῶ αι [ρερβιοσας [ταριπσπεθγιτη,ίο- ρενβείε ἐξ βαρπιδηζι 
] Οἰπεα]εχίοι ἐςτίρίετιητ,ηοὶ ἥης τοπηροτίς ἰαξξυτα,ᾶς πᾶτῦς ἔδτταγ να πη ρὺν ἢραίβοοτ. Ριδτογοα ρτὸ δὸ αοχις νίμε.΄ ; ᾿ἧη]α σσὺὶ δὶς σληρρις, ὌΠ ρίδμι [ροττας ΡΙεπαδ, ἐρίενμη!, [εβίέην [ϑονίασ 

: χιο ἰμιἀϊοίονιπι ᾿πςοπιπηοάο : φαθηὶ νος πχοάο Οἰχοι. ἘΝ πὶ ποπηδγα μάδον ἀορηλτατα : ροτίπὰς ἐπι ἐς. οἱ ἐϑίοντες ἦσαν τορρμκισίλιοι αὖ-- Ετδοῖ Ἢ ΠΕΣ ἤὰ βέεννα. 
; : Παρ ύδ που ἀἰοοολτον, [δ ἀμπμὶ ἐρττιμῃμάτατ, 4 λι2- {{ΠΠ|]|5 ζάτογετ, δὲς ὈΟἱοιριο Ἀαδίῖσ ρεγάμςο}}. το, δέφμορς, π" δὶς: ν “ας ἐ ᾿ 38 ταῦῖ ἀμτοπι 411 σοτης ἰετατ, 38} Ἔναηὶ ἀρέεην φηὶ πρά. 
: | ᾿ εριρευλλοιὰ Οὐδ ον ἀδϑονεῖε Βιαί, ΛΜ μμ οι Ατ ορο οχ δεῖ-. μγααίτ, (’’ πνεποόνν ϑηνηίϑην σάτα δ’ ἀεὐμν τ απ Πρ αἰδίτα. ᾿᾿ δες ΕἼ ΠΟ ΟΙΧΩ ΚΑΙ ΠΟΙ οὐ ον 1. [4ιᾶξες πλ}ς ν τιν ἀδίηυς Π}1- ἀωράμετάη!, ἡμάξωον παῤ. 
ὶ : το πιληςος Ἡΐσ γοςσατί, ἢ ἢ ἄδυς ΤῸΝ: εἴει ΠΠΗ ἀρ προ μὰν ἼῸΕ ΗΝ Π|ι|4 ἐπθὰ οὐἷτω; δὴν οἰνίωι: ἶ Κα ὁπολύφας τς ὄχλυξ, ὧϑε βη οἷς τὸ {Ππεγίδυς ἃ βυετυ 5, ᾿ ἠὲ ἐαρευααν ἘΧΕΡΑρ4Ρ- 

, Σ ἤσυς ργορτιὰ ἀἰομπτιτ ἰπθιὶ τ8. 8.) (οἱ αιονιτι πσηιθία γο υᾶτς ἰίςδας,. ἀρυά Ρίλυτατῃ ἴῃ Μοτοδῖοτα,, οδάσμι λὰ 8. ΙΧ φ ν᾿ ἀκ π᾿ ἜΣ υης ἃ. . . “ηΐος (Ὁ' πὐμίνεγει. 
᾿ ἐΡᾺἢ παν φηῦ νι ραταὶγ ᾿δεαϊϊν α βεῆμν "πουθίβιαμξ δος αιμάσιῃ ραγὶ ογάϊῃρ ρρῆτα ̓ῇ ἰνὸς νογιἴςι]ο ἱμαεηίτί, Τὰ ᾿ σλοῖον» "ο λϑὲν ̓ς τά δεια Μαγόδαλᾳ. νὼ τ ασθρ δος ὅς 2} Ἐἰ αὐιραεονδα, α[. Μλι το. 
[ τἴαπα ἠατητας νἸτίη, 14 ἀυεφια ραττίπι ἑοι ϊοῖσ οχ φο φιὸά ΩΣ εἰσμάν, ζαοηϑ ν ἸΏΜΕΡ ν ΒΝ γὼ οπηρδμε ἐαβίῃς Ἂς τῆς τς ἔπ ΤῊΣ πὸ ῬΜ "ὦ δ.» αὐε τη Π|65 |: «ἐπε ἴῃ ησωϊομίφην: Ὁ 
᾿ Ραΐξει {Π|: ἀρροπίε τοιὶ ὑμᾶς. ἰά οὗ ΟΡ : ρατιίην αι Δ ἀεδημ.' ἘΝ ᾿ ι ν Κεφάλαιον '΄᾿ς.᾿ : ᾿ δα " Ἶ ἘΝῚ ΤΕ ΜΓΤΑΜΒ. 
᾿ " - μπρρΣ μῇ - ποτα Διο τ, “ἀν δ " 4: ..κ(« Ἰ ᾿ ἰὸς ἱ ΑΡ-ς ΥἹ, ει ᾿ ᾿ ἌΡ. νι. : ᾿ 

᾿ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυδιαρωλοὺς, τυφλιὶς, Κω- τλυ  τα,"Βυρζε ἰςςῦ ς ἜΜΟΘΣτΕΙ Ιζ: , δδν ὙΦΆΘΟΡΗ͂Σ ἫΝ δ ΙΧ 1 ΕΝ ηυυήλ ἀοςε ΠΠ ΠΡ 4. τ ἀγὼ ἌΣ ἐέου  γ νοὶ Ἢ εἰ . ἕ τΝ ὁ) ς ᾿ ΜΝ ᾿ Ε : - νας! ῃ ᾿ δὸς " “ΠΣ ἡ 

' ΝΗ φουβ,κυλλους ὃ Τέορυ πολλιούς" ἐῤῥι- ἐὐρέὶ ἐριυμοὶ ἐπρϑλύρε ἈρᾺ Ν᾿ ᾿ ἐξ ἢ γΡηΙ ̓ ὍΜΕῚ ΣΤΟΝ, “5.2 ταὶ ἃ δαάάδοα!, τέηίδη- ἐν Αλαῤοοτᾷ πώ: εν ἡ ἐν τα 
, αν αὐτοὺς παριὰ τοὺς πόδας τῶ Τησοῦ. κα Ἀγ ρδὰ οὐ φὐυμθβθ Διο τησαν αὑτὸν σημεῖον ὧκ τῷ ἐροψὰ σδῦ-} Ἴκες ἐζετιηι δὶ γε Πραιαν᾽ὰ] Ἰ ὰρε ομηρ τὲ ἤζοίμν ἀφ ἐμεῖς ΠΣ 
ι ἐϑεράπηυσιν αὐτούς. Ῥ βαρῶν τ ξοθ Ὁ ι τς ξαι αὐτοῖς. : ᾿ ἘἼάἴο ἱρῇς᾽ οἰξομάοτό,,. ΛΛΟϑΡΞΓῷῳ0ΙὨΐ)ΧἈΏὈΙραοοβοηιάοτοι ἐμ... ὀἀαπιρωειδά ίγς 
᾿ “ὯΔὦ νἰολάδοριυ ,͵͵ φῳ΄ἀφο νι τυγὰ πηγαῖα ἤφοδε 5} Δαν; ἐωγδα ἠλΐγγρη. “ἢ 9 Ἀ δπτοκριϑ οἷς εἶπεν αὐτοῖς . ΟὉΝίας ,. εὐ Τρίε νὸζο γείροῃήςης ἀϊχιι [2.1 «με τε τεβονάφαι αὐρ ἀοιν,. ἡπυλείε : ᾿ εἴξτ τοὺς ὄχλες ϑαυμάσαι, βλέπον- [ριοἰσηῖοβ πλατος Ἰοηυςσηκοβ» {πρτὶ υἱάερίαε τρμίϑν ἰρ. ᾿ ἤτον, ΠΣ ΕΟ δ σι ἴγττὸ Ἰοϊεν Οὐαῃάο [στυτὰ εἰν ἀἰοὶ, ἀ1- ἡ, βαξο νέ(ρενε ἀϊεὺ. ἥττων τρὔ- 

᾿ τας κωφοὺς λαλρυώτας, κυλλοὺς ὑγεῦις, 1 [“ταιάηοος [λποργεϊαιάος αἰαδα-} [ἤμομει; εὐωρ “πὐμ-͵ νομῆς λέγότεν, Βυσλα, πυῤῥάζ γὃ 6] εἴτι ξερέπίτας ονμιζηδοὶ φαΐ [ 06» ϑ σρονην, ανὐες σαϑϑν ζχις ται. 
᾿ ηφλρὺς αἰδιπατοιω. ἡ τυφλὲς βλίέ-] [15πεςδν ἐξορς νἱ ἀεατοβ: δι ρΊο, ερίθς νκρηθαρυγοι: ΟΕ ,. δρανος. πες ἥπ: τι ὦ Π] “ον άννε δ. εὐνίαν, οα- Ἰὰς 5.19, ᾿ χϑλοὺς “οῳτοιιυτὰς 57) Τυφλδς ἡ ᾽ ἱ ᾿ κωχοίβοαδαπι θεμῃ ᾿ ΜΝ ὩΝ ἢ π τον ΤΕ »} οι, τῆ φοος 0 ἃ ἵωῃ. ᾿ "ομαο δύξ ἀστῷ τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. τιῆοάγιης Πσυπι Πγας ἰς. ἀ ὁ}. ] γαῖ, ον ᾿ Και πρῳῦ, Σηρδοον ᾿χαιμῶν" πυρβα [4]. Βενοβηὶ, Ηο ἀϊς -ὁγέἐτότωρο- 1. Ζὲ ηραηδ; Ἐοάιείεπαο. 
Ων τὰ εν ᾿ ὐῤ αν 3 Ἰεῦι ῖ ἀποορατιὶς ἀνοιν [325} 1. αρεἴ εὔόοτα, ἀἰ Ν ! βαὶ τὰν ἥ ἣ ἼΩΝ ΡΝ ΜΘ, ᾿ »ῶ ΕΡΕΕΡΝΙ 

" “Οἱ δὲ Τησαὺς λεσείμϑρυος τοὺ ! [εξ ἀυτοπὶ Δἀποςατίς ἀΐ οἷν ἢ 4{φω αμιῆ εδθοιαιῆν ἀι. ζοι δὶ ςυγναζων᾽δονᾳανός., ποκράξαιγ!, {{π5 :τ δ εὲ πίνῃ ἐαίαπν ἐγῖ 5.7 [ρόδα : τι οὐ ην να 
.  λησῃυς φορος(χρλέσο νος τοὺς 115 ἢιὶς ἴφ δΝΐ. μείω! [μων ἀνκίεν ΜΠ» . Ὅλ τ ὃ ὃὃ»7.." Τὺ ὃ Ν ὃς ΕΝ . πον ἂν εαἰμήν, Ἐκ τὶερν εΥσο ταἰὲ τ. ϑηγος αὐἱγῦ οἴσε. ΣπλαΓυνί Ὁ [Ρυ]ς [5 ἐἰχίς, Οὐοπηπιου νὰ τὴ ἐδ βολρ μρρανμλ δ ὲ “πο μὴ «ναῦσωποῦ ἰβ. ἢ γινώσκει. [Ηγροοτίτα, " βαεῖςπν. ἀσί ἀξπι ἄμα 45 ΕἾ 

, δ ἐφ: ΤῈ Ἢ : 1) : αἰ χ᾽ ζομαι ; αὐεγιςοτάϊα ογρατῳτθαπ): αὐ ὰ } ρε ἀαβεμξυομν Ἀυῳ “ δχακράνοιν" κὸ ὃ σημεῖα ἥν βὼν καὶ δύ-- κεῖ! ποίει ᾿Δλἰκοτηοῖς εαρπα βεηαια δ διοῖ ρας ὌΝ ἷ πριν. ὄχλον' ὁτιὴ ὲ ἡμέρας τρθιῷ φρερο μεέ- ἴδηι τρί ἀσυπι  ροτιηδῆφης ρα }} ἐμέναν πιρβάμνι; Τ᾽ ΕΝ ρου Ὲ μὰ τ ηΥετὸ ταπλρογαπιΠ]ογαπα πο η] [τεβκ. Ὡ 
ΠΑΝ ὰ γουσ ἐϑιβα ϑϑβχουσι τὸ φάγωσν᾽ χαὶ ὅσο. ᾿ τοεγδ ΠΟ μαῦςηῖς υοά ςἠᾳ ἢ ὯΙ δ’ ἀῤνολμεγα ἐὐεἑεῤμποι. πὰ, οὐ ἘΠ ΈΣ ἐρόν ὐδον ἽΝ Ἂν ΠΕ ἢ ὩΣ : " ....} ΩΝ Ἰρδν ἐὰκῖν τὶ ἄν ἐν ΕΜ ΤῊΝ Ψ᾿ ̓  " 

μΩβὰ ὑκαυ ἤῆς λῦύσωι αὐτολᾷ νήςεις οὐ ϑέλω, μήποτε ἐκ." [8ς ἀϊτιιίτεοῦς φο δ᾽ ἰοϊ μη 08 Δο]ο,} ᾿ |νοίον νον ἀεβείδι ἠδ υἱα, ΤΌ ΜΕ τονηξ ΧΟ μρίλρι λις ἤωμν 4} ἸΟξβ πιργοῖγα δ αἀυϊτετῖπα ἢ- 7 αἀμίξονα {} ἐὰν δ Δξρλην, 
εἰ ἤν μευ λυϑώσιν οὐ φῇ δια. Ὁ τ] [πεῖϊννεῖδαο ἀεβοίαηε ἰβ κί. 1} δς μον εἀρρρει, ᾿ ὄλιζιτεῖ χαὶ σημεῖον ὠ' δοϑύσετοη αὐτῆς. Ἰαυ τεσιμείμς ἀρ αὖ 461} [ν΄ βκμν ποα ἀμαθίαν. δος 

. ᾿ φιἰάπι ρει ἀξ. τα αὶ λϑηριδὶν, ἐπρ  οἱ ἡδὺ ταὶ μμ.}" Ἴυης ἀἰουπεεῖ ἀϊοιρι! εἰυ8.Ἴν μάν ἐγονούν μάν οἰ μη" το σημεῖον Ἰωνὰ τᾷ χοροφήτα, Καὶ] {τὺγ εἱ ἢ ὯΡ Πα ΠΠῸ 4Π 1 ήφΡτο ] 7 εἰ νι δῇ βχομηνΊοινα Ῥυα. Ἰοπκυα. ος ᾿ 
' πὸ ΟΘτ λα Ὁ» »ν ἢ Ν μώ τα μῆς ὙΨ ἄς πορὶς ἰη ἀοίοττο οι Ρρᾶ β4π4: ἐ4η!ο: νυ [φἰρις- καταλύπων οὐὐτοις ἀπῆλϑὰ ἀν Κα ὶ Ῥδεῖς, Ἐὺ4 : δῖε ρει ἀδίια. Σ Πραῖα. 2:2. το δι ἡ ὙΥ ΤΟΝ 

ες ἥΜυδὼη ΠρΟϑὲν ἥμῶν ὧν ἐρημίᾳ αῤτοι τοσοῦ τοιγοῦς τ [: 1 πη ῴς νε΄ ἔλτι ταῦϑαμι ταῃ.- ὑδω νμέωω: : »ελξθν ἐάν ΕΝ 1 Ἐκ ν ΟΝ; ρον} [4 εν " ὶ ᾳ τ ]αῴενε" (Ἀταγοσλιϑ ταῦθα ταπ- ἰ ὀ ἰγριμνδ πο ἐδηϊαινὶ ἣν αν δ Α ψορον 544] {Εταύυὰ νολμίσης ἀπ κιρυ}} [“ Ἢ ; 
λορτάσει ὄχλον τοσοῦτον ς΄ ον νι τ] [εαπὶὸ ' ἜΣ ἢ ." ᾿ αὶ : λϑούτες τ᾿ εαἰαϑηταὴ οἰτεῖ εἰς ΤΟΊ. οίας ἰπ νἹτου οὐδ τίραι, ὁ }- "εξ ηϑίγερε γεβε ᾿ 
ὔ Καλλέγᾳι αὐτοῖς ὁ ἱῃσοὺς Σ Πόσους αἢ-}Μ Ὁ εῖε μίτον εἰς εἴς, Οὐόι ̓  ᾿Ἰᾧ πέρα ἐμ τη ᾿ πορανγεπηλρθοντο αὐτοῖς λαβεῖν. τε τὶ βιοίαπε ππηοτξ ραρέθ. - ἢ "δ γον θαθάσῳ αι 

ὌΝ ν ; ῳ “"" ΣΝ ἢ ε ᾿ Α ῃ : ὃ ᾿  εἰἰχα. ᾿ “ ἷ “-π-π-ππἝ - ἀνστι ἘΡΕΞς τ ----τ--. --...ὕ.-- - πν, ᾿ ' 

μι “δ νῶν, ᾿ τους εχ6τ; οι δὲ οἴπον; ΕΠ] αὶ, καὶ ὀλίγα τ ἔν ἼΣ πε νοι αὐ ϑϑι οι 55} κει, δέρειν, (’ν - π 37 Ομοά [υρενβνέναι βαξνομήιονμν, τὸ ἡδειοσεῦον ἥδηκασμάν “0.5. ϑενεμδε ἐνὶ] δία. Ηκο φλάοπὶ Ῥτορποιτοα ἰιςοῖ 4.7 
ποτά, Ὁ ᾿ ἰχϑύδχᾳ. ἌΣ . ἈΠ ΡΒοϑεβεε οἰραῦ! ον ΒΠΟΙΓΌΙΟΞ.} τΙνιδύβῥνμον. . σὰν. ΜΝ ἀΕ Πρρὰ ορι14.16.. Ὁ μον ΠΣ ῥιᾳᾷ Αὐάτιατρ Ἰερετς, οἰτιπιύπὶ οτίαπι νι οδίσγυατα, νης 
προ τς ᾿ Καὶ φκέλουσε τοῖς ὄχλοις αὐαπεσεῖν} " Τυης ἱμ|Π|τυγθα ἀἰἴσυπι.- 5]. Ε ρυαεερίεμίθοα, 0 .38. «ἀὐξηνειχοθίε. ΝαΙρατὰ, Επιναιδξω, ἐπι ΠΤ ΛΜ] 4 Οάἤις νῆταπι,. 

: Ἶ δ. ὉδῈΛ : τοῖς χλρις αϑαϊτᾷ δεῖς πυχηΐν δεν 44 τρνοϑεγειι βυὸ κο. ει, 39 Βίηεδφρα. Ἐταίηνις , Α]Π1οὐδὲ ἀἸςϊξ (6 {εεϊρτι τη Γεβὲ- Ἄσωρε βὶν ’ δίχως ΣΙ : 5: 
εν ὅχι τίω γίω. : ἊΝ ᾿ : : " : . Ἶγηπι ΕΟ ᾿ ἫΣ ἐημοὶ αὶ ἀν Ῥολθς κγρανμνν Πκυ ῶν ἩτΝ ὧν ΤᾺ Ρἰαὐβν ἀμ ρείενϊι, ᾿ΡΠπίας {|5.18.ρ.1:.5ο] νέ- ὯΝ : : τ ᾿ “ | ᾿ , ἡ κχρεάλη. ἀὐτοι ΧΟΡ αΣ Μαγαδαν Μασαάλη. [ηἀ6 ) τὸ ἰςὶ ἷ Ἷ Καὶ λαβὼν τοιὺ ἡ] ἃ ἀὐτοις καὶ τεὶς 4 Ἐτδοςερῖοϑ [ἐρέστα “1Π09 Ρᾶ- β6᾽ Σὲ αρείρίιμβρμ {ΦΠΒ ΄ ἤμήριεοι Μιᾶς ἐγδέζαπι εε ψιι Μαρεία βέρα ἐν ἰῆνγο Τούς. -- δι  μάυδῃ Οὐμὰ κε δὴ. αν πεῖν: ἐν αλ Δ μϑροΣ 

- χϑνας, αὔχαριφυσεις ἔκλασε, χαὶ ἐσδωκῆ. Ὧ65 ἃς Ριςο5 » αυυτὶ ἔμ , 86} (ν᾽ ρήδες, ΚΥΑΡΙΨ 4. : ἦς, Φοοράταν ἸΝείοίο λη ἂῦ μοςίοςο Μλτὶα 111 {ιπηρίου!Μὰρ- ἀϊεὶ ἰροπάοπι,.. δ κτγ Ἷ ᾿ ων 

τοῖς Ἀριϑηταῖς αὐτᾶ" οἱ δὲ μριϑηιταὶ τὴ Ἰςρίδει τερίε,ἀταΐεφιε Φιίείρι ΄ εἶ ια, δι ϊμμιάμ. Ε ᾿ (μας τοριοιπειενα, Μαισιελαδει αβηιἀκαιλα, «μος «σ΄ Ἀμμηρτν φίαρ, ὡ.ρ «θϊκίσον Εταϊεα θινα Γρνίο] ὅς , ' ταν, μῶν ΠΝ ΝΗῚ :]ρμίη [μϑιψ ἀέρι άεν ἪΪς νἑδεσιν Κι ἐπογα τας {ΠΠ|π|9 τγλέξιις ἡοήγοη. για ἰπρον το νυ ν Ἐροίετν ἐγρον τὸ υὴὲ οὐὗ ᾿αρῤνω πον Ἐταΐπν ρτατογηῆς .. 
Ἷ ὄχλῳ. , ᾿ 115 1 15: ΠΟ ΡΜ νος ΓΟ ἔργα, ἀφγμηε ρμορἷο. . ἈΑΡΕ ρηκ δε κῦμο τύ ας ἘΠῚ Βναίηυθ, Οατονὰπι Ἐδοϊδιζ Ἠουτξουῦ πιογο)άϊείσαν ἐχοσα ροοίες,.ς 

 ὴ." ᾿ : Πα ΚΜ εινῦδα, ὄρε τοιὶ ὄχλοις, [ἡ αυσάκη ςχε πραγ Δ. ΦΤοι, τοσοῦνοι. Ηος νοςαδιο ργορτὰ Πφηἰβσατυν ἀἰοτοια Ν Μαβοίλη, δ ἰούυπι οἴδε αἷς ἴῃ τῆ δὰ {μ|α.᾿ Ὁ δἀιαυαί νυεας τότ ιῃ οτππίμπηρψυο πιο οτίδπι [τίη 10- 
πι πο ; ; : τὺ σώτως 1 εἴξιοῖλ. ᾽ 4) 24ηὐο} γαπος, κυνὰς ὑμεῖς, ἀυλητίτας. Μ Ϊ σάτα, Τ᾽ φογός, χὰ οἰ τηλικοῦτοι, φαοά ἀδοίλγας ἷ ᾿ς ΒΝ ΟΑΡ ἊΨ Χν. ᾿ς αι] ζετο Οεἰδίτ οἴτοπάῖτ 5 .15.ςαρ.58. 5εὰ τἄμηςπ) πὶ ἈΓ- 
ρος πο ἐς . ᾿ ,ἩϊΪεγοιγπγας ἰνο νογθα ποι Ἰορίς. πες ετίλπι Αὐφαε. δ. 4ηδητίταϊοπι σοητίπυδαι, Τπτεγάνίπι τλπιςη Ὑάπτις εὐϊαῆη τ ἀν πδρὼ ἀπέ ὟΣ ΟΕΡΑ ΟΜΝ ἘΝ . Ἰστ)τὸ φρόσωνπον ποῃηπ ἀς ποπηίης ἀϊξειπι ἱπιοπίας ἀρυιά 
ἜΗΝ ! ἐς «οπίεηίαι Ευληρ οἰ πάγιοι «ιταριφοιᾶς Εταΐῖ τ ὐθερβάς εἰς ἀἰίογεῖα ἀἰοίτυτ ργο Ὑἀπὶ μηα τυ, [τάσιις φοάσπι νουῇ- , ἢ Τππ, πρε δε ῖα με ὀαβφβνμηνλλολ τέῳ τπῦῖς, ΕῈ ἀζγτεί. ᾿ς Οτάῖοος αἰ(εττίογέρι αι τοάο ετίαπὴ Ρ[ἐπίτς Εἰείς πὶ άτιιπι 

σον : εἰἴϊς ἀροἰεγατυτιτοροτίηνις κάπιρα ἴῃ οπιαίδυς ποίξτίδ γαῖα. Σ΄ ουΐο ταξθάπι ταπταπ ὀπτετρίστατι ἔμμις. ὀ δέ δ ιωτέπηρι, εἰρίαπὶ πειράζοντοι μὐθ ἘΝ ἀφ δ ξ τὴν Ἀττι τς δοχηίπὶς οἵδε φἰοϊς, ρτο νυει: ςατῖοτὰ σπίαι ος ἀὰς τοίξιθιπι ὁ  " ' Ι οἰ ᾿ : δὶς οοάϊεΐθιι,δὲ εχίλητ ἰῃ δγγαλίηζον τετατίοης δε ἰη νη 0 χορ πέσω Βοορτορηὲ ἀϊοίτυν 4 ἀΠηδητίς. ΔὴῚ χρρτὸ ΟἹ . ἐι,δίς οιεῖπι νοτείε, ὲ δέρεάενωμι Γν ἐδ δ τς ΠΡ ΘΕΙ : μάθετε ἀϊοντηταν Ααἰ στοίος Δατοῃ Β πατοτὶς 31 γοορλτο- δ 
᾿ ἦν ο΄ ᾿ ῖ ᾿ Ψρῖφης ζοάϊος ρΓῸ μοροις χαλουΐτως , ἴα πηθρ., κωροιὶ οἰκούονο. . οἰ νοξλητ αι Γλπηξη λας ρασυ πη  Πς ΟΔἸ]ἰςο Ἰ4Ἰοτίπιο τ’ Ὁ) φαὶ μεηιαῃι ει: στο αόμεΝ δὲ ορυλιονν ἀηρ να [πὶ ψ' φἀαμη Πς ΠδΙᾺ τη ἐο γορτς βοηάίτ 4ιὸεὶ σαεμ!ΠΊ γΟςλτἰς πολυανρόσιι πον, 
] μος τς | τῶι ἀλάλοιρλαλοιώ τως, ἕἰά οἰ (τἀ οἷς αάΐεηϊε9,, πιυτὸς ἰο- - βαίθοε τ τερῷ κοηο τοι δυϊεῦτ δείάγῃ Βοπιίηϊδύς. Ν᾽ υλι σὰ ἀζανεα κὶ ἐα Ὁ μεβλυσυκὸ εἰ πθιφουν Σαδ᾿ ἀγρατίυς ἐοτται!ε αμιλπι (ΟΠ ά τυ, αιμμιν (οἴσαητ ροέτα το- 

) ἔπ ὦ: : «ιεητες ε ἰςξξίοισ ἔοτταῆίο δὸ αἰίψυο μὐλλ μεν ἐνν ἐρῈ :1. διιρηδενε αἰωσεονι ΟΥαςις (ἐπε ΒΓΑ, δ υἰαπεσεννο ο΄ ὩΟΠίοΣ ἀμ τρθλμὰ με νυ δὲ κι 400 ὙΗ 9 ἐτίαπι ν ἀοῦμε 50 θιῖς αυϊδινίμι ρετίοπὰς ἐπάϊνιότε δὲ ργορ μαπί νοπίπερ ρτὸ 
: ἡξποσδυίς ρτο μγμτο χιοαις ἀοςιρί,; φιοπίατι ἐδ δηλ ἠέ τ 10 σ αἰῆςαι ἰμὐπιὶ δοπἤάςτο, ἀδΊἢ Ἰοδείςοίἠ μος φιίδξ βΐοοῦ, Ὁ σπευϊά οἴδην ὀΧρΡογ ΩΒΗΣ ες ΜΠ εἶ, ἐμ οὐδῥυ τὸν «ρηδν τογίαιη ἰρίληη ὃ: ἐἀἸαπιοοίενε (οἷξιοαι. 6 

' πάτιιγα πλιτί ΦΠυγο τε ἀριιὰ ξομηκεάος κωνὸν οξῤσωσν᾽ “816 πιά αι εξ ΠΤο Πσοδε ΑἸ βοπάας [15.1..εῤβ σέθεν, αὐ. ] ρειεδαπέ (δά ςαριϊορὰ, ἂὲ πιαὶο αὐϊητα μή Ἢ πε ἩρΡὰΝ νὴ ̓ δ ηεήδᾷα͵ διακρίνειν. νεἰζντ 11} νοτταητ) ἀϊυαιςάτε:[6ά 11-. 
ἣν σα έν τὰς Δαμἑ ΔΕ ἰη ρεοίςοιία  (οὰ σίας αυ]ὶς οἴδεε τς. ἀς ἀἠίπιο ἀϊείειιτ, ἀδγαϊετέ σά ἀϑυμεῖν, [4 Ἐ ληίπο ὡ- | : πϑπίρλητς ΠΝ αὐά ἰδοιαξκην ἴο γένει τι αὐτὶ Ὁ; ἰᾷ νἱάετυς Ογᾶῖοο μ πμβ τὸ ἐ αρ τείροπάετο. 

᾿ οαυεράο ραττοι. δ ΟἹινιβ ραν ῆι,ἐδέβωσάν. ὁ της αἰβοδἐχταῖε. “ Εἰδείε,νι Βυιάσιν ἐκ Οἰξέτοης ἐπιετρτοίάταν : φυῇ νειὸ ἐδ δ ΠΡ  ννΑ ελες, μᾶς τῦπ ασθονν ον αὐλλιναν μεν ἐπ΄ ΟΥΓ ερρύση ἴδιαι, “ ερίγι. ἰδίως ν] ἀεἸ σοῦ τοιπροτμῃ 
͵ τα δὲ ἐρ Ἰλι ἀατυστιν Οἱ, Μαροιβοαεε, ἰὰ αὐ ἐμιγάλώνῳ, ,θότροτῖς Βαδίτα, ἀἰςὶ ἀϑτεηυρίρυΣ, ἡ αυῇ ἐπ βε σαι θα. ςς Ρε σαῖς ἐρίου Δ βηάδεία και Εὐν δεν τα τἀμοΙνς δ ον ἐτ Ἐξ ἈΕΡΙΟΡΙΠΒΗΝΟ ΡεΣΕΙ Ἠονιδον κε αὐ ὀυΐυο Πφ πἰβολῖο ἀὰς ελάομνεἰζ ἀμι πρὴ πιυ τυπὶ ἀἰιετίᾳ, τῇ ἡπος, ἀἰσυῆτος ἃ Οὐδβοίς φρρῖνοιν, φυὸ  ὀογροῦς Ῥιορξάεῖς ἐν άπ ήονεἰηϑάΐε ἢ δον, Ὑγεῖ τος τ ἜΗΝ νεϊἔγαπι ιτ ρου ἐλ πο! 6 ὅς απο τίς ἱπάιολγο. [τὰ- 

ς 38 Ῥέτημβμειῃ ἀρνιά πρεγοφρφιθμουδ με. ἀκπὶ τος ἰλῖστς ἰπ τβυκίήγμαπι ερπιοε αἀἀύοε,εἰείηεν, “ιοά εαἤμιεπία “- ἀλη ργουιοραεῖ, υλη σιπῃ οὐ νεἤπς ἀπ ὰ ̓ ἐκ τρυρὰΝ 4ις ἀττίζαίμπι οχρτημοπάιπῃ ρυτδαί, ὅς ργορτὰ οὖ, χαιρὰ 
. ποῇ ἀἰίοοάμη ιοή αἰϊό νοκαδιυΐο ἀμ ην᾽ Ὅτας ἡπιαρ- Ρίμδης, “ηφὲ Πιρίςοτ βιξεῦ νς αξοϊρίαξιΓρτο «νὰ δ ᾿ ΠΒΕν ἐὐ βρ ἤέν νη στρ τ ἀρ δέρηιψο, ἀλοννμε ὑπθὰ Α-ις ποτατίο εἶτ ουΐετμαπάα εἴτ, νὰ ἐλ Τορας φριυν [ματ|- 

: μῆδειν ννηὲς Ρέϊπιομόπον ἀϊξλὶ ἴσα! αοὲ φοιμάπος αἰϊξέξα- αὐακεΐϑιω ἴ, ἀςοιμηβδτο νοῖ γος θετγο,νοὶ ἰα ἰφϑει γε υιπι,. 6 Τλϊδδοίιια τοητάο ἐμλά ππαΐ μαι (ΟἹ! ΟἐΤοηκαγ ὁ σχρίγαιςιδὲ . πος νίιγράτιιγ, πειηρς, ργὸ οοτῖο δὲ ὀρροτῖμηφ τοπηρότιν 
͵ Ῥαμτγ ΙΝ ατη μας οτίπι νὶς οἰ ρυςρο εἰοη β, ψείροιι αὐ οἰ δύπι ΕΜ ΤΠΙΙ εὐμοσ δὲ. οείδτατον οὸ φιδί  ἡἰοῖς ἘΠ τ ρνωννεὶ ἀετίνε τὲ ΣῈ ἡ ς γῆν ἐμ τν 356 βυμέϊ., 6Π6Ἐ.ΦΝΗ βροιεδἐι ὁ διωσ ὅλα [ΝΠ ὁκοπι- ᾿ἱ , ἂι Εταῆηι, Ῥενβφετγαῆε, ἰὰ εἴ φιλοῦσι, ν᾽, νει, τσ. 10 4 νἱκέπιο ἡ ο Ῥαίοβα εδβμιαι συνῆν, ἀνήνων ΝΣ ΑΝ εὐπρ τ τῷ βδυ τ γϑη θῆνοΣ ἌΝ {6 “πῶ " δι ρἰατί (εὐ! θύταν  δοκιμαζοτε, ΝΜ οι ρεοϑαειν Τὴ ἀιμτοτ δἰηιν, 

Λρι Μάτουπι ἀμτεπὶ δ. στον ἐπέοτργαι νοντίι, δωβινρηι," Μαιηνάυς αὐεπη,υὐέκοτο, οαὰς ΒΒοΓ τις (νι οἰβοῦοη. 6δὃΟϑΟ ἢ ἀκίδινο, ΝΟ μδίξεν μπβηπαν οί, θάμα, ἌΝ ΡΝ ΜΡ, εἰν ἰζο νανιήρουσιν ἘΡΑίΏλεΣ, Δ ονεν!. Πεἰμπουνόςάς Νὰ 36. πο ήίαεια σδεϊχϑύας, Ἡὸς ἀδο!ὲ ἰπ ν οἀίςαι στο΄, -. Σιν ἀπ ἠἠθάνὰ ΠΣ Πα διαὶ Ἢ ̓ Ὁ Ικηι ἡλχὰΣ 4 Κεφ! ἐπεζετεῖ., γο} ηβίροτ ἀυσ πε, τοῦ Αἰι ἿΝ 
" εἰ Νηραίιος ντ]οαύδτας νι δας. ἸΝδη, αἰϊουί [196 ταῖϊε αυὸᾷ δηξεηῤί νεγρῇ πόι ςρηυςηϊα ΓΙ ΣΝ ἐδ ὴ Τὰ ἀπηνποώϊτατο ἕξ , διε ἔλῳ ἜΣΕΝΝΝΝ ἐν «δτοπεα,νι ρεαροιεείο Μὴ ἀςείατοι ἀϊοξείουειη. Μῃ : εὐ αἰδέ τοι ἀϊελυν (μπρ  {{ξ ας νογ ρας φι άεπνεβι νων ες. πὸ ἀφραμίδυς απ γοθα ἾΠυἀ ον ρταοϊεὀλἀςειρίευδηπι, ον Μο χιφοποοξ ἢ χθν ον ἀπε [οίας φοϊδῇ ἡ, Ἔα ομδε ῖς ἡ ξηωπν εἰνιά, τὸ σνμεῖον, ̓ ς ὀεττο 10 δι οοἰοἰ τὶ μιέλο ἰοφμεμτ. 

ἀὐξοπι ΟἸνδ τιν μας πτίδιη. οἰτοιπίξαπεια γε ἀχηγασι! κγα. 25. μια ἰη αὐπυξπια παϊπα περουξ ἐ (δ4 χυδά νι [ν Ν εἰ οϊςηφ: οἴλιας, νπηθσλμ τὸ δὶ Ἦν ἠξαν ἢ ΠΑ μεῖς ἸΒΕΝΘΔΠΕΜΘΎΘΥΙΝ ἐπαν ΤΑΝ ΜΣ ἈΝ ΠΩ Ὁ ἵν αἰτιδο ἑδητο αὐλαῖς ἀρραύετεῦ δ γε πηείϊσον οἰδιπι ἐφ. ττοεβιυ 3 ράφι ΠΠ]οε ΠῚ ἥα ἸΌΙΔοε γε ἡδὲ (ορηνθ οὐ ἐπε μυΐη μῆς ϑὐμιόρπεν, ἢ Νὐο θα ἥφ τς ἀτίο γε! ὁ ϑ) Το 1 ἰλοιμη ΟἸνεἘι ομων ἀἠοίραλς ἀδοίαγας ἀροτιὰ 
, ἢϑιῃ οἴατίδοτεν, ΠιμλάυᾺ “ηὶ Αὐ ἐρί6 ἀοίοτ! ἐπεειδηκοιδυν. τἰδονῇ ἐπίξασ ὕες ἀσηναιιείε ἀΠ ἘΜ βινενίοι εὐιἀέτοῖ, ρύναί ᾿ς, ἢ, ΤΡ μα Ἰγον  σμο ρὰι ἐλ γι ̓ ν Ῥαθβο τ εἰς Ματῖοὺς οἂρ Ἀν 4υρῦ ηποταηάιμ ἔμτηντ ΤΌ Πρ άτυν ἀπμὸ- 

᾿ ᾿ Νιεμμάνυνν. Αἰιὰς ψεττίπιιε ΠΙΡῚ ἐπδθ. ΡΠ ῬΑΠΕΝΗ ἄντα ἀκοείρετο (ο᾽εά τ Ομ είδυς Ἡ]ςε ροεης, κοἢ ἐδ} ἀΠειρυ δ. τς... | ᾿ ἀν, ᾿ΦΟβενάεναι χὰ Αἰδαναμαι ἫΝ ἐ [ολ.6 ἘΠ ΠῚ δ ἴγοδο ἰσψιςης νου ο αν οἰμπὶ 0 τοἰμογςατ,, 
. ὀὴν οὐ ͵οοο φυρέλμει “τίθει ἄεβει ἀιδῴλυϑιώσιν.λιλοσν φυχῶ σεν δέῃ Ἑὰι ἐτωδυϊ λείπ αὐ ἀιμοα ἀἰ ΜῊΝ ερείρετε ρίρου!- ΠΡ εὐἰϊια ἀτῴα Πα τία ᾿ " Ἢ ῃ τε ν ἴοῖ μα γάίρι! 410 τῷ Σ Οϑίέμεε βιεναπε,ἐ πιλάϑενη Εἰ ἐλ }}}} μος εἰοδπὰὶ ϑσπυς 

ὃ ᾿γαὶ ἐωρίμνώνον : δά ψΘεθυπιν, πρϑίμανεων. Ἰώ Μαις.8.4. - ἀιϊοίο ἐπτογ ἩΙοημα,νεἰ αοειριεητίΩ πιεπαιὸ, ῥα ὀδρίαα",.Ὁς 6. ἢ ΝΡ ᾿ ΠΟ εἰΐσης, ΜΝ άεειν οηπᾷ ημοϑ Ροτίειαι ἃ ἐποδίοιρτο,, Τύης ἀσιπῆμι αηππδἀμοτιοιητίς ἱ εἰ δὲς νὶν αἵτε νοσθὶ ἔβυδγειννυ ἀὶ θα δφνήμὸν ἃ 
.). Κκβε μαι, πόϑιν ἑμῖν. Νυΐφατα,» μήν ἐνζο νοῦν ἰἀ ἀδι  ἀεὸ νι Ἰοῃφὰ αἰἰά νἷυτον ρει βιείς ψιλπι Ιρήβεγηίεης,, Ἀβεϊογες, αι “εν ν νη ἄς ῥοηυν δ διῥνημὸν ἀριά 

᾿ πόϑεν ἦν ἐμῖν, Πσιις (ςγίρτυη ἰοφἰμγμε ίη γπὰ ἀχεπρία. ὀ 47, α, ἔχλῳι ΝΥ υἱᾷοια, ϑεἠενδερορωίο ᾳ φίλ (ον τῷ λον, : ψυρα ἱατίηι εἰποπίϊρατιυναι νϑίλι, 
δ υ Ἢ : ᾿" Ἅ . τ΄ τ ᾿ .Ν 

Οὔ] του εἰν ἔθ (ἀπιετοιυσά ἤἰον {ἰς ςκοτοαίτ ψυλῖ με- 
δὲ ἐρεῖν 4θι ἴμιῖὸ μεισυπύυν. ᾿ 

οΟ 4 



ς ες ΟΡ. ΧΥ͂ 1.80 ἘΑΝΟΘΕΒΙΝΜΝΜ. 
Οἱ δὲ Τησοις εἶπεν αὐτοῖς, Οἷρᾷτε καὶ)“ 

Ϊ «ορσήγῳτο ὃπὸ τῆς ξύμης ἣΨ Φαρισαίων 
ο΄ χρὴ Σαδ δουχρίων. ! 

, Οἱ δὲ σδιελφηόζοντο ἐν ἑαυτοῖς , λέσρν' 
Ἧς, ΟὟ, αὐτοῖς ἐχ ἐλα βομδν. 

ο Ῥνοις ν ἑησοιὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δζμλο- ει 
᾿ἰγίζιϑε ἐν ἑαυτοῖς. ὀλιηοπιφοι, δη, αῤοοις 

ὅχεαμεῖς ἃ ἐςτιοξιο ῬΒασἝχο- 
τατν δὲ δδἠἀιιοογιηι.. Ὁ 

) Ἰρί γεγὸ΄ ἀϊορταίναης ἱπῖοῖ 
ἔς. ἠϊεφῃτοϑ., Ῥαηδς ποὴ ἢιπι- 
Ρίμημϑ, ΄ 

[ἀἰκὶε εἰρ, Οιμά ἀϊςεριατίς ἰη- 
"οί τοῦ νο8» φχίψυα βὰς ρῥγαάἰεὶ; 

ἡκ ἐλ θμτε ᾿ υδάραπες ποη πΊρ Ποὺ 
προ .ν" ᾿ ἊΡ ΓΨ Ν τς ᾿} ἸΝοπάνην ρεγρεηαϊτίονπεααε 

τὴν δυρελ τὰ 17 δε τῷ ΟΡ. σὰ μη μΩΨΑΝΕΤΙ ΤΟ} ἢ τηριμοτία τοροτίεῖΒ. αμέπαιις 
ἰοἤμοφ. πέντε αὐὑΝΗΡΔ χτχκιομλίαί χσὶ τό. δ] ογαπερ" ἐδδονενη αυϊηαυ:69 

ΝΠ σι» δι αιοῖ ςορἢποΒ Δ0- 
᾿ςερφελεὶ 

ΠΝ αυς {πρίοπι 1}108 ραη ες 
ψατεῦ τλ1}1ς βοννη»αγ δὲ αυοῖ 

σοῖς κοφίνρις ἐλῴδετε,,, 

ἀϊξοης, Ὁμέπιηξ οὔτ΄ οἰ ἰἰον ζῶν, ἀΐδει, μεν. 

εἴμ δυξοπι ἀἰκίς οἴ, ΝΊἀεῖς] ς! Ομ ἀὐκἠμιρ, τοι. 
κἰδηὶ ἀρ οάνεῖς ἃ βννε. 
το Ῥανίζεονμην ὃ 5 “ἡ. 
ἀμεκεμη. ; 

«μὲ ἐἰ Δ οορίεαδάηι ἑ. 
μεν [Ὁϑ ἀἰνδδιεν, ᾿υαρ 
5.95 Ν4ὴ Φρεβίπεμε. 

ὁβάμψεδην χαμαὶ ποῖζες [οἵα 8 [δεν αμίσεν έβω ἀ.. 
κ(!, Ομ οογί αι βεβι 

Ἴ υοιμαρβίοα βάεὶ, ανία 6 
ΝαρηοΝ μαδειμὲ 

Νοράμην ἐωμεέρ ε, 
9 [νεῆνα γερονἀ ἀπολο φιίῃ. 1 

4με ΡΦΜΜΗΝ ἐῃ 4νίηφυε 

ΙΣΤ ΧΡ 
«φρ νος ιρ ἢ }μεὶ 

Νιεῆνε [εῤίφην βἀνιην 
10] φρ φμαθμον πη γα ἰνθ-ο ον 

ΜαΪΗΜῊΝ ν (Φ’ 4μο1 (ϑοτίαι. 
βῆ 

᾿Π (Ζμάγε ἤθη. ἐμεε ἢ 
μάν, ἄεμαηε ἐδ : 
ἐδ ν ἐαψεῖσ 4 ᾿απηθοῳ 

Ῥι" αν ονηπο ψ' 5. “ἀάμ- 
ΩΣ 

᾿| Τρ ἐνερ φπεενμηιανὶα 
ΜΦῊ ἀϊκενίε ἐπνφηάμπι ἃ 
βιννδιοραημπι, [μὰ ἀρ. 

ϑαἀάνέκονμνι. 

Μ᾽ εμίρ φιμεν Πε(’ ἴα 
βάνει Οαἰανες ῬΒΗήρρὶ: 
Φ' ἐμενοροϑ ἐϊξενν" 

ταῦ δά τλάϊοοηι 1.1δ- 
νι Τιθεγίο φιλυβξἝαιο- 

. τῶι ης τα τιά ἡ δον τ Ρογθαϑ Ἀφ οροΥ εἰς 
, Πᾶς ἀν ταρῖτε ϑτιοῦ (ὗδά αὐτου οἶπον αἰ. ᾿Ὡμίπαπ) ηο δηϊπιδάπετι- οὶ 
ὑμὴν πτρρσέχρηι σοὶ γῆς ζύμης Δ Φαρι- ἱ ἡ δέκ ς γοδίδ᾽ ἐς 

] Ἷ ἱ : Ἢ 

᾿ς πὸ τὴς δύμης τῷ ᾳῤτον, ἀλλ᾽ στὰ τῆς [ενῖ καρ, τρις τ ἈΝ εαἱδρίε δ" ἃ ἑεσδέτο ἀοθιείηα [νι , φδμαῆρ "Ἷ) ᾿Φαεισαίων χορ Σαδόνυ μεηίαοτιιει δ ϑαάμυοκογά. Ἰτον. τς χρῶ, ς΄ ὉΠ τ | “φηὶ δ] εἴας ἴῃ- τ ᾿» ν. : : ΜΕΥ ΠΣ πον ᾿ νρηϊει φατέ Ιεἴως ἰπ-]} 
" ͵ Ὀδείδωνεεῆς Βλϑῶν 4. ὶ Ἰησὸς εἰς τὰ μέρη Καιστῳ") ρετρδε᾿ Ο βίοτος μα ἀϊοίραεν Ῥιὶ- [υ ΤΡ: Ν δυϊηυπὶ ἰμϑ!- ρόίας ἠμφιλίπσου, πρώτῳ τὰς (αιϑητῷς ἱρρὶ φἰπερεγοραιυίς ἀἰςἐρυϊόα 
ἜΚΕΙ τῆ δ ἑεάμμίσα αὐδβ, λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ οἰβᾳρ»-᾽ ᾿ο 

. ὁ ς ᾿ " . ἢ ἡ (ἷκε ἃ» τὸν : ---τ-οοὐἱ --- - ᾿ μ “Δ᾽ ῳ δου δ τὰ πὰ, ἢ ἴτας 2. βεβιαῦ ΔΗ ῥπλαν [δ , διελογίζοντο ἐν ἑωυτῇ Ἐν ῥτὸ ἰφῖογ ἀρ νἱφε]ϊοοι ἀϊείηρυίτυν Βας 
ΤΩΝ οἱ ες ΟΝ εἰ Ὀνθαα μ᾿ ἜΝ οΝ δὰ τεΐητος πὶ κάίβοιλια ταν ταν τρὰν 

᾿ νον ἄσιϑηθι “ἀπὲ ερ!οαανμου. ὁ ΣΝ τυτ ἄς φυλ [οἰερίλιις [6,18 ,κδ οὰ 

(ἀμια γἱὶς ἀϊυϊηϊεδτὶς ἰρῆϊις οτατ)ρετ Ὑλθμης φυλάετε' [Ια Ῥἰεγιίφιε ἐχεπιρίατὶ 
ἘΝ ἰητροῦ ίς ςρητομάοτεης Νοη ἀυδι αἱξ εἰγίτῃ υΐη ΑἸ }1π 

ἐρέτης ἔχη ἡ Παδουίοηιομε οτίδιη γοττίς Κ᾽ ὁτὰς ἰατοῖργεα, ὦ αἰϑρῳπον, ἘΠίυηι 
᾿Φ Μεννδάνερβἐελες, μνημοιδ᾽οτο, Ὑ  φατὰ, φρο αν) ἰᾷ 10 ἱρῆῃ ςοπλπιεπτατίάς 

Δυὶ ᾳιύμαμς ποπίπαπι ΠΗ ΠΙλ,αιο ἐ 
᾿ ἐοϑιβδα ας Ρὲείτυτι οἴ, ἊΝ Ρίειαψας αἷμ, Ψυἶσαῖα, πὴ 

ς οἷος πμίιμαμαῖῆ ΦΆ"τέν τοι χίων ροηλίις ἀδίοἰυτὰ, 

ποι ἀδείαναι Πα β] ἰςεῆν ἱπτοιτοραάοπαπι, (δὰ οὐ αὐἀπιϊεὰν (τ: ϑρίτἰευαῖεε γειὸ ἀἰίςίδι 
ἰὸς τὶ πρύΝν ᾿ ἀὐρϑὶ : τγὰ τοίξατυς Εγαί, (πὰ ἡ δημ ]ς Ἃς ὐἀραημε οοὐῥῥδητία, γδκΡ βὲ γὲ πο ἐν μοῦ Ἐξ στα. : ᾿ 
᾿ : ἴων : ΟΝ ῬΡΕΕ τὶ ἐωμ ἤὰ Ουδι ἀομρὰ ἰρῆιαι τεροηἴε (οαϊριμπλ, μενον ἀίομνὲ 

25 ὙτΡ ἐ ᾿ωοδανεἶφον ὑμῖν. ἘταΓἀ ἀἰάϊς ργοποηιση ἡΠυάνντ τις ας ἐο- ἐὐδῥαε: 
πο ἦν που δακονδης ἐσφυδείανδὶς δημῃ ἐμ ἀνῇ Μὸν ποηάεράηε 
ὙΠ [7.5 ἀἰχβῆς νοβός ἱΠυφιηιοα τίν ροτ ἰδ ἐλνο Πεὶ ρυῖο. ἘΠ᾿ λυτέ 

᾿ 

φρεβαμείβ ἄμεν. [ἢ ἀαοθυς νοπιἰς σοάίςιδιιε, [ες - 

ἱ } ὼ , ἅψμοι Ἡεγούος Μάξηυς 
ΕἾ πῇ ἥνωιῳ γι, γνϑὲ ΦΙ1ηδὶ ι [οχιδῆῃς δος νερῇ ςοηάιάϊε Οὐαι) Αὐυσυπδὶ ΤΛΟΘΙΏΟΣ 

Ι ὉΠΠοτᾶ ἀλίσορ. ἱ είς 5 πουιπιιςαίυς ἰάραι Ποἷδρκις πιοπμηίε Πδ.ἴς. 4Με,μω, τείμπι να ΠΙοτῦ ἀϊίσορτλιίοηξ ποη σφ αουλῆϊο εχ Αἰ ίς ἦν ̓παναρ ϑν ΠΗΙΒΕΝ. τωι 

. ι ἧς οἰδρεμον ΠΡΊΝ Βοοσριοθομηεῃ : δι τς Π " 
τς ον, Ἢ Ἶ { : χφρίτὶ υ]οτίρ, ΠΟΙ ἰυς οαπὶ Μἶτίρ ςοπαοέξοητον νοτίϑα ἐλ δ,τὸν αν τὸς ἁὐοοιρᾷ τοϊΐςοκοης {παν Π, ἐδιν.} νπὸ ἐχῷρ ἀιθῆο πτυλιθωι δὴ μῶν νι 

μὲ τῇ ἀρφίοοια ἐϑὸ ῬτΟποιποη ποα ΩΝ ᾿ Ἵ Ἕ ἰά οἵ δὰ μή [ερ τ λάδο νὰ νοὶ μὴ ρὲ νοὶ Ποστοτυ! ἢ τὸν ἰῷ 
τα ηδ υρ Υ πθεύροι μιρ μεν θέν ἬΕΙ ΤῊΣ ἀὐθρόνον. νἱάςτ ροῆτπε τοἀυπάατε, ααντὰ ΟἸε αριὰς (ς ἰο- 

ἶ ἣ ΠΟΠΉΒΩΣ ᾿ ΗΜ ὴ Π0}5 ἀϊορηδὲ καὶ νυ] ᾽ ἄπλετον νὲ ἐς τοτεῖὶο φιορίᾶ, ἴσας (οἷος, χιοείεα Εμλμπι Βα» 

ξ, φὰ πηρις Γηφάἰτοτταν. 

νος: Δάςο αυίθεπὶ ντ Ἴχέεριο πος νηφ ἔοοο πο πσν οΤΥΣ  ΣΣΣΣῚ ΣᾺ οἰ Βιλίηνας, ἰοηρίοτε οἰγουίτα,, Ορφψῳ δοννέποι ἐν αμίει ὡ ΤΩΣ βμκῦσ “δ ἐὐνοα παρ θαοτϑς Ῥ' ἀρεῖ; ῳ ̓ 

τὶ Αμων κὸν ανὶοναάωικίμι αι ῶε οἀνοᾶνν. πῶ νος ἰοο, (οπμμήοιηθ ζαγηΐεζαυιοὰ ριον «ἢ ἐαατυκαηρε ιδιοι 
᾿ς τίσπα φοπέμπδεαιηι πο βθς μοι ἐπε ἐφ με ἃ «ἢ διὰ 59 ἰρῦνποη Εἰ ίυτη Βοιιίδιε (οά Ἀιἐνεαυρηι γρχβ ἔβε "Αἰρῖ 

νι ἰῃ ἰσαιοηῖς ἰητοῖν 
ΣΌΝ ΤΕΣ ᾿ ΜΕΝ θα τοβδιίοηςε νοτίας, ΠΔαυς πιετίτὸ (μἰρίοατί ροίπις αι ίρίαηι οεἱά Οἰοφτοπό, μἀπαίγατίοη δ ἀδείαζει δις εαἰπτίοειδίς μ0..α νι τοῦογησῃ Δ ἀἰίαυιο ἀπῃοιαταπι ἐπ ἐὴ 

Αἰπιεί τί ἀ (,μοποράο( οἱ «ἰμ τὴρκυαὸ αὐμαὐ ὐ “τὴν . δ ΡΝ κα α ὑὲ τὸν τὸ αὐδεώφον ρετίηάς ἀζείρεγότον αοῇ Οἰβι 
: ἴς, (δὰ ἀς αἰΐο φυορίει) πρέ οος ἱπτεττοβατε:; 

Ὁ ὶ αἱ Δ᾽!υΐδυς Αι τ υὐνκβς ὧν τι ΤΙ 
Ἰν , ἱ ἐςζερῖ 'φιιὰ Ϊ ἶ οἴἴ,. “Ηρ εαοεῖ, πιοτὲ βοτιθηταῖα πδβαης ράγτιευ]αία ΟΥαοίροςς δυΐμιο πείεοτν “: γῇ μου θρθρὸ, : ϑ ἜΡΕν οἷν μὲ 

γΠ|15 οὶ αὐταν, ἀα ραηΐσι.- -. (ΑΚ ἐεαμενο ἃ [νρουνῖο 4016 διε μὅτυ ἀϊῆςιἰς, χυυπι πες ἑογαμμα ἰοφυοη ἀὶ ἀείεί- ᾿Ῥβανηαψνν» ἡπθ ἀν δε Ἡμῶν Ρὰὸ ἐκ νεται εὐῆὶς " ἀυαῇῆ ἀς τεγίο αἰνηιο,ἤε ἃ οδίιεευάϊης 1. ἀείαἱ ἀΟιροὶ 

οἶδ τι, ες} 

Ἐγζυαλιδῃ αἰτίδ υαὸ 

᾿ ᾿ ᾿ ΣῊ ἢ Γ ιαλην ὶ : ἐσηηοπὶβ αἰϊεηα:Ρ]ετίως δας οἰονεοχίθιις φεἰζ γι - ᾿ οὐ ρος ὑδονν προ δι, οἰϑῳν ογίρεα Βαβδοιντ ξεν “Νὶ αἦτν ἡσπὸν μπν τὴ ἥ ̓  ναϊς λοταγῇ Πἰτεγασῖι ἰπξεγργοείδυν, ΗἩεθγαον ἰάλνπια ποι 3 : : : οἰ, υὸά ποη ἀς ρᾶπε διαὶ νόβίε νι ολινογοτίς: ἰντιε ἰς Ἰ 5. πποάὸ ποη ἐονιιεγίητγίδὰ εἰίἅ ςὀπίξρίερεπείαιις τὰν [κείυντ 
Ἐτὸ υν νεῖ, [δᾷ σαιγετδῖτα νὲ τροῖαν, “πον, δὲ ἤσλες (σπίτιν, φιδᾷ Ψ ποηρδυζίς ἰη Ἰοςίν ἡμίτοδ νοι πὸ οἰξοιτίς μη Ουἱα τ2- ἐν. Ἔρος ον ἦρι ἄσραης ἠνκί νοἰρίς γῃ οαυιαπατίς, [Σά βοτιων ἀϊχι νοι; τῆξη ἀρὰ Ἐρίρ]δη χη Δποβογαῖο ἐς ἰῃ νετογίδιυ ἕθαμι- πὰ τ τὴ Ἐν ῥλιιστο ὁ ϑειποηϊό. ᾿. . ᾿ 

« ἣ ὦ ᾿ ἮΝ ἢ μὴν εν (ςπιρυς δι πηρτγείῃι Ἰοι ἔπιε τόνα μὲ λέγυφιν οἱ αἴϑρωποι ἴδ) τὴν τ τ᾿. Ὀικιἤε νι εαήδνενε, ἤγη ὠφούχην νος Π κερῖε ἐανοβ.͵. 05, ὦ εὐορώπονι ῆϊνε αυιοαιά ἀδὶ κε, πηὸ γοιὸ με 
δ ὶ «ιϑσνατέον γε ροιλῳ ον λαν νέον. Εταΐ 1Η0Π|88 ἐμαὶ ἀκέλευον μὰ ἐπὶ ἀδος ΠῚ ὙΡΤΑΡΜΝΕΤ ᾿ 

“κέν Ναη ἰδ] αϊηνοπυθηικ, Ὠϊξόῦς ριὸ ἴυθετς ἔαρος 4 ΜΡ 
ον 4 ἰη Ηεδέποίστιοις., ι 4 { [ννμνενοἢ ἐφξϊνῥνῃ 

τἰοηειῃ ἰὸς οζίς ἀχριϊοαπάνιπι, ας! ἀίοατει Ὠοτοὶ- 
ἈΠ, ΥἱἹάςείς 6 ἤμπς νὲ νηϑ ἀυεπιρίαπν ἐξ ἰιοιοίη πὶ 

: ἧς ᾿ ' “ἰήνῃ οἷς, ργετο ἰῇ ἀνα ο νοτίατὑ φυά ἰφιευν ἀφ πϑ (δηλίυη μο- ῃ Ἔ, ἃ ( φ ᾿μφοηυςπο)φυὴά νίφεκκιιν ροίτυΐατο (επεοῆτία ΥῈ τῆς ζύμν, τῷ μέ ε 
ἐδ δοὺ ἄς οῃπμιαςοπαμεδυηι Σ " διλῖις ἐν «ὃ κεινϑζ οαμι[π|οά οἰ Πρἤη ἀππὸιφυίηναν (μρελ. ᾿ 

τιόνβ ϑ 6.1.7. 

. Βιεπάυται ἐμέ ΔΠιψυί4 αᾧ «πιουΐαπι 
Ἁ 

ἱμιη ἐκρεϊπϊεηάνεν, πιπὶταϑαυ δίεη δα ρατωςιμενα Ν μικῖπ οἰϊἐριΐη ἰπυεήιο 'π᾿ 

ΡοΙῈ ̓ Ὁ δου {πυρίιςειι , ἀϊβίηξειοηεηι ἰςεἰσαν, (εὰ δοοεπιυαι ἱηιοττοκβοιοίπιδι ἐς ι ΄ ᾿ ἣν ἐβτατρτοταγίς. Ων ἐπὶ πὶε ἀίςινε Βοπήπεν φίε " κν Εὐμυια ἡτν ὡς , , ἢ παρ ον ἀϊεῤεννἢ ἤρα μων εν τῆς Φιλψπιν δὲν 41 ΠΠΠυϊὴ Βοημ οἰ ὐκὸ οἵδ, ργοιπη ἤπια Μαιϊπδιη 9 Ἐπ ο᾽ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ι ᾿ ἢ ἢ 

ῃ 4 

᾿ὯΙρ μου ὃ ὧὺν τοῖς ουρᾳνοῖς. 

. 4 δ᾿, φ). τόν 

τίω ὠκκλησιων' χαὶ πυλω ἀόου οὐ κατι-- 

ο δ ἑα λύσης δι τῆς γῆς» ἔς αἱ ἌΉ9) ὃύ αυϊς αι! (ο]ιοτίς η τοῦτα, ο- 

το οὐηβη εἶδ χρτος ἰὰ εἰς Μοῆϊας 

. Ἰορῥάιπι βαρ Γααννα: εἰςίις οὐαπὶ ἰοράξυς ἀρυά γοτογσηχη. σύλῳ σου. Ευγὶ 

"4της ἤγιτ οαὶῖς ἰπτόγρτος } υοὸ τοτηνπατισηὶς δἰ ς εἰπείπο νος. 

Ἶ ᾿ ͵ ᾿ . 

ες ΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΥΜμ.. ϑι 
βιὰ αϑιοῖν τὰ ἀπρ! οὶ οἵα ἱπτοιιοραιίοπο, ΐσατος ἰοςο: ἰεξευτα ἱπηπλιτὸμη, δὲ (ποιηάλην ἰητεγρτοτατίοπεια ντ ρει. Ὑ τ 
ἃν τ υἱὸν αν αἰϑρώπον (ςτυατα νἹ μετιραΐρτο Μεῖι ρούμι πλΔΠΔΠῚ ςοπιρἰ εέξοτ, 5 γγὶ ββίογτιπι ᾿ιλτετρτοτις ἀμέϊοτιτα- 
"δροο {{|ς.17.11.ο τατηοη θῦνε ἀρ οδηὶ σχπυάᾷλοοη- τῖἋὸ ςοηβιεπγχάϊλπι. 

ἀδεῦρο ον, ἐφ αὐ ηναδονλδιον ὀδμιάμξ, Φυρ βπάρρυσθ ἐ αν τβνλμρταδιεν νεσῤαιώναυλειξ, Ῥίον αατα ἐμ μδαννίον μος τ ἰξκϑνν ταν ταν ἀνε τρ αν ἐδερόανς κπλμηες υήρ νον τ  χποιραντον κα οὐττος τρυστοκρεειις χες - ἡ ὈΟΡΑΒΕΟΒΟΘΟΝΝΝΡΝΝΜΟΝΒΟΝΘΒΘΟΝΡΟΝ ΝΟ 

ἘΚ γε δὲ. ἰῇ) ὠπρου" ἀτοῦς Βοιθγος, ΕΠ Ι ἀΐεμμ! πορϑΐμο: εἴ[ε, ΕῚ-  ς Ξὼ Οἱ δὲ πον, Οἱ μϑυ ἠωαῤνίω τὸν Βα-  ᾿ἢ 414 - , ἜΣ Ν στ εἱ! ἀἠκονηηῖ, ἡ ν τρτο τ Ὸ δήτθ ΣῊ ΤΣ ΔΎ κε τυ Δ Ἰοάππεῖν ΒαρτιἝανη » αΠ1} νεγὸ 1], ὑμυραικόθς μέ οίο: 
Ἵ) ον . ἄλλοι ἢ ’λίαν, ἕταροι ὃ Γερεμίαν, Ἀπ] ΐαιι» 11} νον δ στ οποία, οτος ἀρῶν κρε Τμ ΑΝ 
αὶ ἐν ἣν ΦΡ  ῬΥΜ. 

: 4υἴφην Εἰ ἀπε, αἰῃ υενὺ φ᾽ 
νη οχ γορΠει 8. Πατεηνίαπο , ἀπὸ ὉΠμμν οὰ ᾿ τς »"ν κ""ἵἷ ἘΣ ἜΡΩΣ , 

ΔΈ αὐΤοίς Ὑἱμοῖς οἷὲ τινα μελεγ)ε-  Ὠιεῖς οἶδν Νὸς ἀυϊοιη ἀπ εμη Ῥερρί νει, 
τοῦ) ̓ -" ᾿ 1} 6 εἰς τς ε{{6Ὁ 41} 22 εἶεν τ ἐν 4- 

᾽ 3 : . ᾿ - . ἐεμι ἐν 4 ε|}ε ἀεί δῥνθ γ0}, 9.6 τς Ὁ , “όν ' ᾿᾿Απεκοιϑεὶς δὲ Σίμων ΠῈτρρς θίπ: " ἐπε Βυετπὶ τς δ πὰς ἐν 16] ΑΚ |φονάενν δεπιου 
Σὺ ἐδ χοιφὺς,, ὁ ὑὸς τῷ Θευῦ τῷ ζῶντος.) [τοῦ αἰχίτ, δὰ ἐς ΟργαζαΣ ΕΠ ΠΌ5 Ὁ. νεὼν ἀδικία, ΤῊ ἐν Οἰνγήβιιε κι οι ἃ σοῦ Ν ὡν ᾿ ΕΥ̓ κυ ψ δ ο "|| - 1879: ΨΕΠΟΠΓ5. βίῳ: θεβύυπη, ΝΠ] τη } πᾶ 
Και ὄποχρι ϑοἰς ὁ λησοὺς ΦΥΤΩν ἀστῷ, Ὕμης τερον ἐςῃ8 Ἰοίῃς ἀϊκῖς μ7] Δ εββοινάδην ἀμῖτν {ε. τινα. 

λήσναλος ει Σίμων βαρ ωνα ) ὅτι στιρξ ιοἰγθολξις ος ς ΟὮ ἼἼ]γαγς Ιοηα" με ἀϊκὴ εἰ, βόίις ἐν δι. ες ἢ ᾿ ᾽ Ι! Ύ γ γ᾿ ἕν θὲ ἥ ᾿ ᾿ " . ες τ μᾷᾳ οὐκ ἀπεκαᾳλυψέ ΟῸ! Η αλλ Ο πτὸι- ἘΣ ΓΠΩΔΓΟ δζ ΝΣ βροο 01 Τμβά ιν, μφῇ 
ΟῚ δῖος ᾿ : πᾶς ᾿ “ . ᾿ Ἷ ΡΣ ᾿ {11 ι ετοχίε τἰρὶ,(εα Ραῆκν ἡπεὰς ηυὶ ἐμὴ εἶμ μὰ μαι ἥῇϑιν ἣ 

᾿ χσ θοῷ ιβ οὶ 'α (415. 4ιμὶ ἐπταίμ εῇ, : Ἡ ᾿ “ “Ἅ“[͵.. , “ ᾿ῃ "“."- , : ὁ Κάγω ἐδ σοὶ λέγω δι σὺ εὖ τύτρος, “ἢ || 564 δὲς ὉΠ ΟΙΕΝ, Τα δ} τ εἰ εὐ ονανι χρὸις Ἐδ ἀεπιμοι αὶ Ν Υ̓ δὴ δ ἊΨ, ἌΝ ᾽ ἕ ᾿ Ὅριΐύυς ὃς . [ἡ δῆς Οἴγαἢ} 61 7" εἴνγμς Ο ΡῈ ) 4} νδεᾶ βάφε υς 
κ' ΝΜ ταύτη τὴ πλτρᾷ οἰκοεΐδυρη σῶ μρυ χάϊβοαθο πιέαις Ἐκεὶ " (ἃ 1 [ρείγαην «αἀιβαδο Βειίε- Οὐ υαν ἐοα 

1: τ«΄ς ἫΕ ς ταῖν: βάη πρεδην: ᾿ μονα ἐμ- ἀτείαγ, ουΐας ΕἙ Ρούῖα ἱηξοσγοσυσν ποη  ἤιρο- ΠΝ μυακαἰεξιανε αιἰ- δεῖαπν υἱείμε 
ἢ ΒΒ ταθυμῖ Δι... . Ἵ ᾿Τωρν[με σαν. ἰσμα ἀγν 

᾿ , ᾿ν “ ..η. ν᾿ ᾿ ": 41. 4}. Καὶ εἶ σω σοι τὸς κλεῖς τῆς βασιλοιας 1 Ετεῖδι ἀαθο᾽ εἴλιιος τορηι 9] Ἐρεδί 4 τ Ἰομ. οιᾶ σι, τ δϑ “ν “.}" ͵ ᾿ “Ὁ ς . 9 οὐ ᾿ κ ἢ Ἷ Ἐ μ 4“ ᾿ ἡ αν τ αὶ σοις ὩΣ τῆα (αἰδημνια ονοῳμαξροδτη ἡ τ αὐ αν ΝΣ. ἀπάτης: Ἴο τε, ν΄ Κις» “τον ᾿ ; . Ἢ "βεν τς, , 911ς) ἔς:αι δυδευϑύὸν οτος ουρθῷνοιίς. ΚΟ 10 τετ{8.) Οὐ Πρατυτη τη ςα}!5: ματτάπν, ἐν ε [ὴς «ἰρπϑ ἣν ἌΝΩ καὶς- 

«αὐνεῖψ' φηοάσμηημα [ι1- 0 94 4 
ΘΝ (Ὡβεν ανυδην, ἜΡΙΣ 
Οἱρέμην ἐπ οοἰδε, 

, ᾿ λ ΜΠοροηίτας σαπὰ.,͵. μου πλξοβὰ ἀς [υἱάσι ἐτοΡῦς διρεουιαγισεῖ ἀἰςι ςρίς. δος ίοοο ΟἈγητι ἡ οιπέ Ῥαοηαι ἈΡΡο Πλτίοης, δ ρεόρτίο.. [ητου ἃ νογὸ ργὸ δδηατι ἐςοἰςλίςο νίμγραξυγ, νετηβὰ, νοιπιῆς ντ αἰνδιίπρο, Ι᾿Δοόαμς τπϊπυίφυς Πα τίς ἰοσίδι ἀθ-ὀ κβοιχιηαια ηἰπιὶνῇ «Ομ ἔτει ροηγίης τοτίις Βος οἵα! εἰ ρτε- βευηιμησς μὲς βιχιβας ἂρ οπηηίδιις αἰ Πἰς ἀπειμρυίεις. «ἢ. Αἰϊδὶ νοζάσωσ αὶ Ῥαιήο πρεσβυτέρκον, τ. ΤῊΝ. 4.1 4.ΝῸ8 ἰξί-. 17. βατοϊοβα. βαῤ- τ ὠνδι ει Ογαοὸ (ςἰδεην Ευδηρο- ς τα τοσορεῦ γοςαδυΐῇ ἤνατᾶνς ποίαίπιις, φυζυὶς παῇτα ἀνία ᾿ππὰ νοζαδυα ρογερτῖπα νἱατρδυίς, πος φίοψιις τοτίηὐ- ἐς πόπι!η ἤησ 4 αὐμητατίβδετς ριι ] τος πορμιίαίθιν τὶ ΠΗ πτρςς πυιδιπποῖας Ἠιοτοῦγνας ςογαρταπὶ ἰοςαδι νἰκστὶ, ὃς ἰρά χερὸς αἰσεῖε νῦ νεῖ ἴῃ ςὸ ἱηηταν νει. Φ Ρονὶς ἐπίονον ; πὶ ἰς ΓΟΙΟΙ . Ρίάες φυοα; ἰπιτο Ἡξουδς ἐδηχεπιοτὰξ ζῆν τοῖρχοε ἰη ́ αϊδυίάλη σοάίοιδιις, ὃς Ὑερυεῖς αἰϊηυθυς σύχαογίεᾷ ῥγά ἱρῆς ἰοζὶς τη ξείς. Ηἰς αυτέ 46 αὐψεινατίς Ὁεὶ ὁ εχοπιρίακίσιις Οτοροὶς, [οἰνδη.ι.42, δ δι...) Ἔτι λπχσα 1λ- γρ ὃς Ἐζεὶς Παγρεμηὰς Ἰοφυίτυν Ποπηίπυε ας ἀξ τεῷπὸ πλυδίν ἴογρτος Ομ τα (ετίρταμι μιαθει. ᾿ { Οαν δ [πηροϊεαλξ το:υδή ᾿πτουάζι σιότοε, ἰητόρἀμ ἀδω Ῥατὶ τλῦομδ γσοαῖ: χρὶ ἀμα.ΟΑτηὶς ρρο!ατίοης Ηουταῖϑ ἱξρε δοιίπου ἀονα-.͵. ουΐας τορηὶ Ρεΐηςερε αν ἱδθο]υ9. Παλὰε Ῥοττασῇ ἀΡΡε]}}- τα νι υσ θάμα τ θοΟΠΠότς Πρ βοοτατ, ἤσυς Ρ(αἴην,7γ8.10. εἰοἶε ἜΗΝ δι «δήπο δὲ ΡΥ ηλεὺ 19 τα Ἶ 28 ἰπεάῃρί. αιοὴ δι ἰρίυμι ἀς σχυὶς ἀἰοίκυν Εἰ.1.. δεδίη ἡουο Τοῖῖϊα- της τά δῇ. φιηςχυά νεἶ οπῆ]ιο νεῖ νίριδυς Ῥοιεδ δειῖ,το- ταβῃ το ι υστίος σᾶτο δὲ Ὠληρυὶς τοτδήῃ Μνυπιδπᾶ παταγάτη τς ποδγάγα ρτίηςορε ἰὰ ἀεπίημε αυοὰ Μεδταὶ γοςπε ΠΗ ΧΟ σιυεκόνχεκῶς ΠΣ ΠΙΠ ζλητν ἐάγηαας ἰητεγάμηι ἱτὰ νὰ εἰξ οοτ- ᾿[πορξμά αν, βς ῬΑΆ]ες ἐχυρώματω,Σ ΟΟΥ10.4.. 4δηγεναῦδε εἶ, τὰρῷα δὲ »πβγηνα εἴσω μος ἰοςο, δι 1. (οτίπτῇ,, τς. 0; νει] χη ύσουσιν αὐτῆς Ψυΐφ,. Ῥινεναίφύμε δά φονίων εανν. ἘΤᾺΓΡ ας 
Παρ οίτον αυαίὶς οἰξτῃ (είς ντ ἃ ἐρίτίτια! νἱἀοἰςφς 8εοχ- ἰοϑωηὶ Δἀμενίωοι ἡϊ ιν ἰὰ εἴν ἑᾳ ύσουσν μα αὐτῆς Ατφιὶ εετῦ 6ἢ: «εἰϊεπτίοτς πάτιγα ἀπξίπρυάευγινε ΟΑ].1.16, ὃς Ἑρμοῦ, 5.1, νάϊεγα αἱ Ἰχιυίη φαζαπλπι αἀιφγῶς Ἐροϊεᾷ, ἃ αι ερε γτα- ἃ Εεῦχ, 1.1.4. ὃς αἰνδὶ ἰπερεγιθαι εἰς αἴτογα ΟἾΜΙΕΙ πάταζα 0 υΠμπὰ ἄς 

͵ » τ" 

ογυσύυσιν μὸ τῆς. 
ΓΝ 

ἜΑΡΛΈΘΙς ΒΗ απ Ἰοϊαζυτα ἴῃ τῳ ἢ. ὧν τοῖς ουρᾷνοις. : : 

τεηυττ σά Ππαξξεῃυ9 τάπχεη ντ πυηαύδπι σρρη- ἀιϊουκυς. πον " τήκτυτ στο χυυπὶ πεσαοί(νι εχ! δι ο) νυ διὰ νονῆο ἢ- “18. δ4ὁ (ῷ' ἐξου κἀγὼ δύ, ρα, ΞΡ εζο, οπα ΠᾺ ̓βοτιίςαα. τὶς ἐν [κἀτίηα πεημς Εγαίπηίεα (τὶς ἐχρτοία, αυςτξέυνι ἄντ διυδ ἐτίαπα ἰῃ νηο νετοιὸ ζοάΐος ἀςαίς, Ελήπιΐς, σεεφο αἰνὰ νοςαδυϊυτα πὶ νετὸ ἀαθηὶ πυ ΠυχπὶΠ ρρσπερειι [- τὐοίβιαι, 1, κἄγω ὃν μέρει. ντ τ ξμίας,, δίσωτ τὰ μῆς ρτο 5 δεγοπὶ αιοά ΟΥαοο ὃς Ἠερυο γον {ἰμομεἰ]ροει ᾿ορροι ες ἰὰ εξ αιῖο  ερο ἤιπιτῖτα νἱοἰηιη τιδὶ ἀίοο, ϑεᾷ νεῖ,νι τάχ, πί, νέα ἄχη (γαϑηγίπο,υο τὸς ξαάθῃ ἢρηιῆξατης. Ριοχιπιὲ ρωβοοάσητία μχυᾳ τείενάτια, Ρογίμάς δοὶϊ ἀϊοςγεῖ τῷ Ζοαθοδασω ΝΟη ἰξίτυν εἰς ἀοάϊν, φὴ τἀεὺπι Ριοιαί εν (δηίαις, δεὰ δι ΜἘιάφτατοτοα τίδι ἀϊζοινεῖ, ἤσαν μος ἰδὲ ἀφάϊκ αυτά Ροίεὰ ποη νηί Ῥεῖγο, (δ ἔπ φυλε Αροίδος ἐπ᾿ Ῥατοίζοις ρυτος τὰ οπάπι ἐξ ο τίδί ἀϊςο,ἕζο. 417. ε: ἰ(ο]ϊάϊ Ιδλη χο. λινι τοδὰ Ογρείδηις ἐα ποις υά ΠΥ ΠΝ, »εδιὰν ββρόνθάης δεινάπε σὺ ὦ Πέσροςν καὶ ΣῊ τωὐτρτῇ πόρῳ, α[ζεὰ με φηϑαι ΚΟΥ Ῥοῖτο τερειτά, ηδ ἐοπτηλε εἰ νΠ [ωρτα ἡ Ὠοιπίηνις 5γτίαρὲ ἰοαιοης ηὐ}12 νίως εἴς ἀρ ποπιίπατίοπο, 30 ἐοη ὀϊοϊρυθος Αροίξοίατιις συλάϊμμεά οὔ τοξίπυίε ἰῃ Θρίιη] (ὁ νοϊίψυς ἄχῖς (ορ! να: χιοπιμάπιοάδιηι δινογηδςυίθια Αροβοϊοτῇ ἃ 4ιὸ ρετ τὶ δδινεραιίοηξ ἐχείἀοτατ, Ἰδνόοος μοιηξ Ρύεντᾷ (ΔῈ ἀο ργορηῖο ανάμι ἀδ ἀρ ρα ]ατίιο ἀίοιξατ. αὶ κι ιαο πιστΑρ οτίςα Ιοχυιυτίοπρ ἔφη  βοήταν ἀτοπὸ 1) Ογαςονήνοψις Ἰοίλοις πύηρος δὲ πέτρα Πηἢ το (ο το-.͵. τὶ βοτοίιακί ἤσυτ ἀρράγοῖ Εΐ 1.1.2.) πα ἮΝ ἥτε Ὁπηηϑς πυϊπατίοης ταιιτὶπ ἀ σειος δὲ νιάσίιν Ματεναακ(αις αἴ  τηΐηἠετί ἴῃ Βοςίοῆς Ὀείννε ἀρράτος ἰη τὰ, 1.18. ΜΙπΗξενία ! ἀτιρηὶ 5 ἐπῖπι Βυληρ εἰ οί γεξγὰ ἀἸςὶ ροτοί! εἰαυΐο ἐορρηὶ οα]ονιι. 1Ὸ Ροῖγσι (υΐραῖν οἢ αἀβεηλλῦ Μ ΡοΓδδ ρου ἵππὶ-. αυῖ ἀκα ἶσα Ππ νίντιις Ὁςοἱ κά (Ἰυεόπε ἐπε οροάδιι: ἃ ὑτὰτ ἀβηῆομν (6 αἱ ἃ Ομυο πιο) πιησίιοῖο, ἐρώια-. νἱοι τι οἄον πιοιεῖο ἴῃ ποτ πη που οὐρήδη ΟΙκδ 4) ἅυε λάςο Ῥοῖπμεν ἃ ἥκοι] Ῥτοίεἤϊοιις, ψια τοῦ Πἐος οἴ οἰ Π ἡξιταγ α ποιοδεήξιν ἤδης οἰλι δ, δὶ πὸς {Π] γσάδηνας, (ἰκῖο- ΚΟΥ 15, ἰπρογ αμην ἃ Τοτρο ἤριχίτα [οὶ αΠατο ρτὸ- ΕΓ υληι ' τῦθι απ ραίζετες ππεταρ τΥ ἀπαϊορία γε Μαϊϊβαυνντούνυ ἀμ εἴν Ἐςοοια μῸ δα ας βινθποιριαιιδοις, 40 (1 ἄρι εἰθεϊ ὅς ελνάξε νοοαθι ες ((ἴοις ἔσοῖς Βίρί αν, ἃ ροῇ νυν ΠΡΡΓΕ Ῥεϊιμίοτον [65 .1.Εγὲπ.225.1066νἢ ἀπε ντὰ ἀο.ς. μία! Ἰοδαπηες ἌΡος...7.λυπμ 0 5ρίητον Δη έν» ῬΩῚ ὃζ κρηι (Ἰνεγίοίδ ἐν Ἰθυης Ἐνανς ΟἹ Ἐν Ἰιοι!, ας. δεν ΡΩΪ, (ΟἸμδά  ψονβα ν(υγράτοιηέρο νε ἰητο} Πρ αιτπῖο φιιὰ τη πιίσια. 
ΣΤΟΝ ἢ τ. Αυβ}. ΤΊ (ΣῈ γιν Τοάπιια δεῖ τ] σα: ἧς οδαϊείο ρθη τϑηρμὰ ἃ εἰκυάϊει τ λά εἴν, αι ονῇ τοι ὅ- Τι δ, ον Πιαπι ρων 4ε Ροῖτο σαρΟΙ το τοιιδζδην - ὑν ροςολίαι (σις ᾿οάπηοα μη σγρτοιάτῃν ̓ τὰνινλ )ηυ 
"ην Ἀδιγαΐξγνοιοι 4 Νεείεβανν, ἑακλησίανν νος αἰ να μεν) ᾽ς 41 νν οί σοῖς φαὺ ποίπης οὐδτπ ΟΠ Πς ΔΙΠΡ εὐ! πάποηι 
σνες [φιῖοαν ἱ αὐῇ τςοἠμοητί, ἀουνο Ὁ χυὶ ἀξύονοῖ 4100 οἰνβειέξι μοζολιον νίπου}νν " ςΟπιτὴ νειὰ φιλιη Ὀοατὶ {ως 
τποίο στὰ ΔΓΟΡτυΓΑ ἔχεν. Ποίνιμοὶ την ἃς ΠΡ [δεάδ ἃς. 6 {{Π| είν ἀροττῇ οὐ ὐἸῆννε αὐ καὶ ΗΠ Ὅδο Πδογαεὶ, ἤπε!.- δ πάτι μολδε νλεῦν ΟΠ τὰ ςοπνανύνες ᾿υμιονάι ςοησαπίο ΡΠον Το] εςτοάος ἡψα Ευζροο ονοψίδοτῃτ τ δυϊό]ιςς πσνέρηο ζοῦ ἐαμὶ ἀσορικθν αῦν ( θ μι οατοπευν:. αἡ ἐπ] μι δύσι ΡΝ, Ἀ του ΜΠ} Αποονειε γε τηνίοην. 

᾿ 

ἜΩ 



ΟΟΡΙΧΎ. 8: ΕΥΑΝΌΕΙΕΝΜ. 
Το δηςείλμτο τοῖς μαϑητώς αὐπι}10}. ὙὝμης ἰπτοτάϊχίς ἘΠ: 

(ιἷ8. νὰ ποπγηὶ ἀἰσοτοηι, ἰς ο΄. 

Τημε βγάίεβε ἀρμ: 
ἰἐ9 [μ8. τῇ ηφημιὲ ἀΐεις. 
“ηξημῖα ἐρὰ ἐ{μιι Ππρῳᾳ 

γῬήυς ἀϊίς επ- ' ἢ »κ πὶ ἃ 
ἀν οἰ αυλην ἵγα μηδενὶ οἴχωσιν δα αὐτός ὅξεν ἰησοὺς 

πἰπονεκδπῶξ ἃ [ο΄ Το αι Ομ τ τυτη, Οὐνῆων. 
ὀχριᾷς. Ε Σᾶς “να | ἔχ οὸ τῶροτς σαρβις Ἰοία5 ἰη [1] κέν ταρὶε Προ. 

πω Α᾽ πὸ τότ ἡρξατο ὁ ̓ πσὲς ομκνύφν Ταῖς Μενάετο ἀρ ρινϊιε (μ; ἀϊςαῖς ἀπο ρι}}5 [μ18 οροττοῖς 
(ς αδίγε ΕΠ ογοίο γαμᾶιη 9. ὃ 
τἶτα ρατὴ ἃ “ δεπίοτίθιυ5 δὲ 
γ πΔ{1|5 ϑασοτάοτ θυ δᾶ 561] 
δῶ ἃς, Ἰτουλ τὶ ) ἃς ἴοτίῖο ἀϊς 
“ιοἴτασῖ. δ 

᾿Εκ ρυοδευίηπι συν βιγα5 
εαρίς οδίαγρατονἀιςςηβ,  Ῥτο- 
ρίας εἰ 1 οἰἴο Ἰλοιήτης : ηο- 
χυλαυαιὴ οὐτ τὶ τυ. 

ΑΣΠΠς (εἰς ςοηυεγῖεῃς ἀἴχιι"}} μετα, αἀεροβινεζ,. 
Ῥεῖζο, Αδίςςάς λ πῆς " (αἴληα2} [τῴνα΄, [παννἀαωην δε πνὶ- 
“οἴἴεηάίσυϊο 65 ΛΠ Ὡλ ΠΟῺ ἐ : μία ριον ΜΝ 
᾿βρίς μα μπὲ 1) εἰ, [ρα μὰ: ρον δὰ φαφμαῖο- 

ἯπῈ ἈΟταἰΠΠ1. ἸΙ τὶ . 4] Τῖρης 1ε[μ5 ἀἰκὶρ 4. 
᾿ Τυης εἴα ἐϊκτς ἀπ ρι}}15} |εἰρμίνς βυὴε, δίφαῖε υὐίε 
(υἱε» οἱ ηυ18 να] τ" ρΡοπὸ πγενε- βοΣῈ πε υεπῖγα, αϑηορει 

ἰηῖγς " αδαΐοςτ (οπγοτρίανη.» ἃς Ὸ{}επνερίββνν, φ’ τοῖϊαεσω- 
ἕφετο ας οτισοη ἔμαπιν αςίο-Ἶ [4 [μάπρ, Φ’ [φθκίων 
ἄυδῖαν π16. 

πη. 

᾿ 

ες ρἰοἤεμάϊοι- ΓΦ « “ » Τὰ νι να κ εὐτι εν μϑητώς αὐτῷ ὅτι δὲ αὐτοῦ ἀπελϑεῖ 

ἐξ Ῥέα να τίς Γερφσολυμα . καὶ πολλὰ παν ὅπὸ 
ἐ(με οὐπ αἱν ἀν χρν ἢ 

αὐἰπν 40.) φὩρισβυτέρων καὶ Αρχήρέων , καὶ 

Γραμματέων, καὶ δρμκτανθίω αι ν καὶ τῇ 
͵ «. ͵ ᾿ “Ὁ » 

τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερδίωαι. ΠΝ 

᾿Καὶ φῳοοσλρβόμϑμος αὐτὸν ὁ Πετεῖς 
ἠρξατο ὅπιτιμᾷν ὠχώ, λέγων, ἵλεως σοι 
Κύριε οὐ μι ἔφαι σοι τῷτο 

“ἱᾳ ομδΥίεγ ει δὼ" ἐγρ 
ΩΣ (Δ τημὶ- 
τα μα 4 δφηιογίδη, τ 
δεγίϑία,, (φ; ῥυῤηοίρίδως 
δφογάοθηην Φ' ὁεεἰάὶ ν 
τοῖα τε νοβινφετε, 

2] Ἐκ [ονεμς ἐμ Ρε. 
ἐρ5. ΑΡρὴς ἐπεγεβάνε ἢ. 

{ιἀΐξενν, αὐβε τς Τ). 
αν δ: 01} σΥὴ δὲ ἰος. 

ι 

καινῷ, Οὐ δὲ σοκφοὶς πε τρηέτρῳ, Ὑπαλ. Ὁ ἴώμν. ὀπίσω μῶν σατανα » σκαλεαλὸν μου εἰ 

Ρ-- δῃ ου Φρόνθις τοὶ τᾷ Θρυ, ἀλλα τὰ 

ἐομε το αν ϑρώπων. »ν,φ ἂν ᾿ ε 

περ ε Νὰ Τότε ὁ ἴησιυς εἶπα τοῖς μιουϑηταῖς αἰὐ-Ἴνὴ 
μετ Δ που, ΕΥ̓ τς ϑέλοι ὀπίσω μου ἐλϑεῖν; ἀπαρ- 

ΝΙΝ νοῖοι ἴς γήσοίάνω ἑαυτὸν, κι ἀρρίτω τὸν ταυεὺν εὐ- 
φυλαιανὶ (είς τοῦ, χρὴ ἀκολρυϑείτω μφι. 

ι ΠΡῚ ΠΤ] εἴ ν᾿ “ ΩΣ 

πλέον τ Ο γϑ αὐ ϑόλῃ τίω ψυχίω αὐτοῦ σῶ- διλλῃῖ, 

Ομὶ εὐΐην νοΐ μενὶ! 4- 
πὐηνάην βιάην [αἰηαην [μ᾿ 

-.- “--τ-..0................» 

1ο Κὲ ΜΉ Ν μοϑενί, Ἐτδίνηιιν, Δ᾽ ἐμὲ, ἰά οἵδ μή τιν, ἘἼδιηιηί δι φἀδας ἀρυά [χάφος ρογάιτῖτε ενοὺς, (Οπιηίατοι: Ὁ 
41Πεβινη ἐἰνοἰονήβνν, Ἰ᾽ισοις αὶ Χριφές. [π τείδας Ἔχεπιρ!. ποπ. νηὰς βέτῦ ντ ἔς ροῆς ἀυςξ εἰϊς πο παρ ίῆτο ἐχἐιππατοῖ, 
Ἰερεδάτωι τ σον οι (μνὸ νιάρτιν ούιατο, γε δημότας Εταί. τὼ. Ῥοπὲ πνευεηΐτα 7 ὀπίσω μου ὀλϑεῖν. ἰὰ οἷ ἀἰοίρυϊυς 

21 «41, 4πν. ὑπὸ ρΓῸ ὑπὸ ἰβετιιῃ ᾿ἷσ ροιτυ εἴτι ἀα 4υ Δ πιο εἰϊς. ΝΝος οηίπη Ῥεαεῖτο (οἰσης νέγὸ ἀΠορμ}! πταρἠἶτο 
φπαθαρς Πιρτὰ ἀἰχίμιιϑνιτ 9. ὀἠ δεηιονίδιμ,αρεσβυτέμων. ς Υτ ζαξροτας Ῥεττα», φιλί αι! ἃ ΟἸγαιη ἀδςεγος ποίας 
Ηεὐταιςὰ ὈὩβιΓ[κρκενήο]ντ Προς... ΕΠ δυτό ποῖηξ ποη Ῥτιοίριςεγει φυὰπι ἱρίς ΟἈ γι. 4 θάνοι [δρνειρ [μην 
τᾶσι φτάτίς ἡμάπτα!ρ πἰτατὶς: διόο ἀςῇβ ται 4υῖ αἀςἔτο ἐρῖ-. δὐὑναῤνησείδν ἑαυτὸν. Ἰὰ εἴξ, πιμ τ (] τατίοηςπὶ μαδολτ, νι 
τλεῖο οὶ ἀϊςφματις ϑοηίογες βορυ ρεπος ψιοϑ,αἰπιίγιπι ἡρίαπι νεῖ ταπο Π]υπὶ αὖ ἐϊς ια Πδο ἀείνες, αδάμοας νυὶρ. 
δακεγάἀοτίδιι ϑι δου ἐο (οἸεξεις λάϊιπέτος, εγᾶς Ἰυάϊολ αν Π δι Ἐταίπηιβ »φὀπέγει [ὑπερρ (μην, λἀτηοβιμτι οὐδίσιιτὰ, δι ηἱ- 
Ἠεϑταὶ Ὀγκοο νοσάδυϊο νοῦς δληλιο τη, ἰά εἵξ σι δϑια: γο, πιϊὰπι ἀπιδίριυὰ, φαυτη Νοβατς (εἰρίμιτι, ἀίσατυσ ἀο οο αυΐ 
τὰ ἢ ρἰδὸ ἤπτ πρῳβύτνρι. 4υον ζιἀτιπὶ οὐδέ γατίοης 5επᾶ- φμιοά ἐρίς ἀἰχοτὶς αὐ εροτίς ἱπβείοτυς, νὰ 2. ΓΙΏΊ. 2.11: Τταν 
τοῖον νοζδαῖ. δίς δρυά Ἠοιπετιμῃ αἰ ϊαϊιοτίας ἀϊεμπτα γ» 640. ἀυάπηιν αὐνεϑεῳ "άξηι Ῥτορτίὰ ναϊοατ αμοά Νορατς, 
“σιτι μάθοι (ιμ ἀφιγῆνε νι Π|5Δ.β.1 Φ δη(ίατὶ, ἐγυϑίώα. ςαἱ ετίαπι γετθο νἱάστυτ νἱπὶ Δάτιςοῖς δά ἀἶτὰ ργαροίτιοιι 
ΜΝιυΐς δέ οξονζενο, εἰράναν Εταΐ, δεβα δμανν, ἱ. κου {ιοἰτατί. γίς : ἅτ | ς 

1: Ῥηεηζωην,οοσλαζόμοος ἰτηρηιι ρτοϊιδίυπι (εάυιχίί- 15. αἵ υε ἢ πΙ ] δά (ς ἀτταετε φιρίαη) τοΐεταν, υοά βεὴ 
(οἷδηε [ἀπο ἰασίνις αἰϊφυ  ἀϊόϊιι. Εγαίπιας,, «Αδάν- ἰἱπἢβοίατίοης σοηίαουζε: συπ9 Ἔχοῃρίυπι βαδεηηις ἰὴ [ευΐ, 

»ἀξοε, δ ς ξ ὠναγυγών Ὁ ταπισα ἴῃ δὴπ οταιοπίδις ἰῃ ΜΡ. θυτ. 94.10. φιοά [,ατἰπὶ νιἀσητάτ νοῦρο Αράϊσαμα! ορι- 
ἃ. 33. ἀάξους ἐλὴν ἰητετρεειατίοπεπι ηϑδι ἔπι ἰδωαστυ!. πηὶ Πρ πίβοατο. Βα] ς βιῖτ 1 νἕτατα ἰὰ Δἀυ]τοταπι δαβης 
νι “Π} πβϑηι, ἰὰ Ἡ ψρϑμοραι όρλᾳ 4 Ριορίειης, τὴ [σγιηία, ΑΒγοπυ τ αϑαδτεη το. πιρτιιάεπτοῦ Ρβοϊὲ 
εὗδε μι, τιμία σαι. δὶς τοξιὰ Εὐλίμνις.ἰ δυλπὲ ἀΐολθ, Κοβίοε τε. λο δὰ ̓ πβπείαμα δαρυιηυμη ἀςςοπμτιοήατα : ῥτοαθο ταπιοπὶ 

μὲ εοβηεη ως ἀ χί 

τΆση ἃ ςοηίςαμυοητὶ ἰάςηι ἀςοίαγας Δ]! ά ρετίπάς μαθεῖς.. 

γυϊραοδδεὀβε,ὰ εἴς, μὸ βύοωτο, Οὐκοῖ ἴῃ μας ἰξοιβωτίοης Ούσοι νεγῦο ὑυτοτοίενίϑων ποι ἀπωρνεῖῶκι Υἱῖ Πιητ, δι αὐδυςῦ 
ἀΐσιης ὁρίληἀϊ πιράο, ἐλέκως δὶ Βὸς ἱρήια Πρ πιῆσαιης Πις 
νειθε Μᾶγο, δ}'νον ποιὸ Μή αν, Ἐβα ὑομὴ.ὉὉ 

2} - «ὐβεβὲδ υεγῦπαγι ὀπίσω ραν, Ν Ἱτα,» κἀς ροβ εν. 
τα απιω, ἀὐόβοβ πε ΜΝ άςε ΙΝ λτ 8... 'π4: ι ἱ τάοῃ 

νὰ. Ῥεῖ ἀπιοιόπηαιϊλην ργορτιὰ νοζάτυς δαταπ ( [4 εἰξ αὦ- ἐδαυμταθ. Ηςδτ.12.1. Ογιςς δηΐπ ποιπιης π Ηὶς Ἰδτίς ὑο- 
μειίατι) δ Μείδγαὶο, ἡ νετῦο [Ὁ [{πραὲνς.} ιν εἰ Οταοῖς τιμι εἵξ αβλξξίοπυπι ρτὸ μι ποιμίης ἔενυεοπιεῖς 
ἀἰείτιις διάξολνι ἐᾷ οἵδ ρα πη ίἰλτοτιδι  πμράζων, [4 οἴξ ὅση. γι πίβολυί,, πεπιρε,να αὐοίτγοῦ, πο την φαδά ὅγὰχ ἰη γε: 
τοῦ» ρος 2.3, δέτ1ο. 566 δος ποιηοι ἐκ οζιᾶην δόςοπι- πεῖς [Ἐπὶ ΦτἸα! ἀἴσατον ἐυϊςαυὰ ἀαίππι! δὴ ἐχ οι, 
τὐσάατιι αν οἱ νοἰμτατὶ ἀἀυοτίαπτι, γε] οὐἰξίπατα στὰ- 0 αιιὰπι ντ Οἰυἰίλπομισι ἐναιν Ο γιὸ ἐπ οἰαηοαί αππη" 
{εἴα (γε μι 1ονδη. 13.2.2.) νοὶ Ἰητορ ταητία αυδάαχῃ ας πίθ ζοιίοςιαῖίο αὐ ανίαιῃ Πρ πἰβιοςτιγιν άς (ιργὰ το !ϑ, 
ετίλαι ἀυτορ δητίᾳ,, νὰ μος σέο Ῥεςπιοςα ἰῃ πος αυά ἐδ- 
ψιποπλίμα ας ο πα Πς Αατὶς Ἀγ τυ πη Πδεπν ςοποείϊογο γνί- Ἶ ς 
ἐυπάμο εοἰδηνίξος ἴδ ογγάγο πὸη ροιε,ϑι ἃ αοηχίης ἐυάϊολη." Ὥδὴν ςοιηρτοιι 4! ἰγηεοάοοις Ἡσυγαῖνς αι ατὶ Ἐξοοῖς 
ἄυηι. Ὁ Οἰδαννῤνονίο καλοὶ, σα ὐϑακον μῶν εἷς ἔπ πιδο νοτυ Ἂς ἑὰ δος οἵ ( ἢ ΐοὲ λβινας Ιοοὶ ψατπταπα ἰητοητεμίο 
Δ ἤπιο οχεήμρίατί (οτίρίευτ ἐμοὶ ηνε φείαπι νοίε ν αὴρ.δὲ ἀυληι εὐίαιη νιάσταγ ἀρετιὸ Τ᾿ισὰβ τοπβυπιατς οὐρ.9. 15. 
4146 τούτέιϑοπίωε ε(ξ αὐξοῖν,πὅ ἰτιτς ρον Ῥοτμιπεμιοην- ἄἀυυπὶ μας Μαιιδαὶ ὃι Μάγοι νεῦρα, τἰω! ψυχίω ἑωὴ ζη- 
τι ΟΒαἠπυοκειῖςὶο τορι τάτίοπο ροϊτειτοβέξακρτοι ας νος, μιωϑή, ἐρίϊιις Δηἱ πιὰ ἡλα  ξφτυγ,ἰητογρτοτατηγίαν τὸν ζ.- 
φλτίομἷς ἀδτιμῆρας κ(ἴσυς 9 ἀσοκίις αιθυς αἰ πὸ ρτοῆς!- μωωϑείς. ἠὲ οἴξ α (ἐρίο αἰα!ετητ, ΒΕ ΗΠ πιὰ οὐθὸ οοἰϊατο- 
(ζεπτιδιυν ἱπιξεάιιηεητά οδηοίτων φιιοι ἰρίος ἀπ Νὰ Ρτο- 4ο δυιηῖ φιηπία ος ηοάο, δἰ αιίς ἰεἰρίμ αν νους ἐγυάτς 
᾿ηρεᾶς, ἀμὶ εὔαπι δὰ χυοά μηριηίξοητος τεϊγοςοίίληι. ᾿ς (ἰσφιίταν φηΐπε Ευδης οἰῶ εχ συπηπιὶ ΠομλΙ Π ΩΣ γᾺ 
4 γε φονῶ ἢ, Ηος νεεῦο {ἰπιμἤσρτιν Ρετιυπι ἀτγογαπτα πίοης, φυίβιυν πὲ } δας νίτα οἰδ οἰιατίμε)ὶς {εἰρίωπι ρετόετ, 
δι (Αἰ φυλάς (ς ρεγίυαοπά ροςοαίἴς, χιλιτι σφφίαν Ρᾶ- δας οπὶ πὶ Ρπβροίξοτα συρίάϊτὰς ἰη αιογπμιη δαί εἰμὶ ̓ » 
ἴυς Ἀσιπιόω δ ασας ἔχβεκν; ἐς φηνίοπι δάφιοηῆις δύο εν γίωπι ΠπΡΡΜΡΙ (οπειὴ νετὸ, φυΐ ΟΝ ὅς Επαηβοὶ} 
τ4}} ολυϊλνξμιάίςαι α ον, ,. 4. Ρεπάδειιε ἐχθέαν νοκάϊ, Εἰ ᾶ“: «λυ ἰεἰρίυμι ρμοτηϊάἀοτίτ, (ἰτα σαί ταχέα Ιου τ Ευλη- 
᾿ς Πιςαψαιπιαήννοττ τς ἐπυ} εἰ ρ Πἶσον ϑειδια οἰε εορ ἀἰείο- ἐπ΄ 6χ δοτιμη επία χε! οπιηίυτα ποιπίπυια ἢυεμ- 
τ5 ἐρεῖιν Οδτλι βεδάυ8, αυθαν εἴπ ἂρ ποίοξην βεῖτυν εἰς,͵,͵ πιοῦ δὲ αυΐοττίπιος ἐὸν εἰς ὁριμαιτος «με νἱταπι τπλ τας 
(ε Ὀδἱ νἱυνβλϊννιν (νὰ νοςαῦὶ [δἰεδας Μ οι αν τα ΡΙλ ιη,}.) ρτοδιπάξεο μλπι ΟἸτ τυ πὶ ἀδησίαις ν}1: ΦΙΠ) γίάελιυτ 
αἰμοηνιις ποπ μά φφίεις (εὰ τοτεειῦ ΜοΙμε τοζπῦ; ρετιε εἴμρίναι ταί φιη αἰαυλινάο ταειιρεγαμς ὙΠ 

νταητυς ΝοΙεγα ἰητεγργοιάθ οηἱ βιιοῖ οὐ λάογτιῖς ἰητοτρ ον, 
4, κγροίϊαε ἐτμεεην [μην άρκτω τὸν το ρὸν αὐτῇ, 1ᾷ οἴξ : οηεῖς 
ἀυαητμπτας ἀμιτο δέ τάν ἰη Πιπηότος ἰλογιτοῦ (δ ατο,2- 

νἱτατὰ : ΠΗ πλαΠπιις Δ’ Ἰηγα: ἀρρο ἀπο πα τοτιπὶ μοι 

᾿ς 4 δκαιμηδνσατω- 15 Ἰλογίτοτ ρέγβατ ἄντ συγτάτ ρότίιν ὦ πιςταηι, πο ἑαρω 

ες δ λἔαινράνο [ϑ!η Πένανε, τα υχμιὺναύνν εὐσα δες 

ματος μον 

΄ 

᾿Ηλίας μον ἀυτῳ η συν ιαλοωῦτες. 

ἡ κρτὰ τοὶ ἔργ ἤσυς ςτίλτα ἰοὺς ἐπ νὴ Ἔχοιμρίατὶ, 

εὐ βαῦα, Π εβὶς βεμιϑων Ἐιδίημις, Μή ἐε βάνει, ἰά οἱ Ζῶ ἐςϑτιεν 

᾿ ΠῚ {»ἥ Α Ἵ 

" τὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ" χαὶ τότο ὅστο δὼ-- 

ΟΝ ἐδ οἰρίατῃ ρογάατ, νὰ μυισας ἐπτογρισιάταγ. Ν᾽ αἱσάτα ζν.- 
. μβῶνα γοντὶς 1εινῥποηενπν ραν. Ἐταίτηιε  αἔΐηναπι[άεενς. Ἑ.. 

-οηίο σις πιι! ξζατς ἀρυὰ 
το ἥδην αῃϑηγα [μα αὐταίλλαγμια τὴν ψνχῆς αὐτῷ ἰὰ τ μὰ (εἰρίαπι 

εἰ!- 

᾿Οὐηνήνε! ἀεομεη με βπίηδα [4 ὃ 4 ἰητουρτοτατίο ηγ δ! γἱα 

Ῥῶ, συν." , 
-α αἀάτια ὠγανγᾷ οἷς 5δηξείς. 

δ. ΠΥ, ἥδ μτ νΡ ἀλ τ σ᾽ ῳ ὁ τὲ Ὧν τ γ ΠΤ} ΓΤ δ, ΤῸ ἥν, ἵτιὲ ΑΓ, ΜΡ δι τοόὖρ Ὃν ἡ 5 ΘΠ λιν αι Τ  Φ ΚΘ ψὺ Ρ δ γ .-Ὑ ς 

ΙΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΥ͂ΜΟ 
ιὶθος πιοίο ἰεὶρ ἕμπὶ (οτυλιςτίτ, αἰ οαιπ Ρεγτα ΠῚ. 
πα ἐ4:5 δὐρεσ οι αὐτί, ἰᾷ οἱξ τσοριςς ολιη. ἀὐς ροίίισ 
ς φίιμι]υετ πόσις: νε μι δὲ αΠ Οαμίη φαμεαν σῆμ ἀὸ Ἰυζγαπὶ πο ἤὥοοτς αυρὰ οφρζαπε, ἰρά δειδιη αἷς ταὶ 

πυιοίνα μι}. Ετίς ἰφίτατ ας μοπιοητίον δητι βοῆς ἀἰχοτίπος 

μα} νυταπι ραταν τίς; ἴσας μοαϑ ἱρίς οχροηὶς ςλρ. 7833. 
Νάμι ὕρίσκοιν ἀρυι Οτάτοο5 οτίαπι ἀςφείαγαι ἰἀρονὸ ἔπ αἰζο συ ες, 4υοιὼ ἀληχημπὶ εἰξ οέῃ πε, 
ψιπὶ το αι, γο χρομν ἰρίαηιις ἴῃ ογατίοποῶι γόους τι, αι ΡτῸ στ ἴο μου πο ἀ 
{|᾿ομιν κα τὰ Ὑ μοκρότας : ὅς Βημοπίγο οἱ 1ιατίη!ς νίασρατοΣ [πὶ 4 
εἷὉ θάταῖς ΠῚ ὃὲ ἀσαιετο είς Γγομάτο ἰη Τεγςητ) Ειι- 

σαι, πο λέσῳ αὐτίω. ὃς σ᾽ αὐ δπολέσηγ 
τίω ψυχίω αὐτοῦ ἕνωιαν ἐμοῦ δ ρύσει 
αὐτίω. 
Τί γὺ ὠφελεῖται αἴϑροοπος ἐαῇ τὸν 

κόσμον ὅλον κερδύσῃ, τίω δὲ ψυχίω 
αὐτοῦ͵ ζιμιωϑὴ . ἢ τί δωσᾷ αἴϑοφῳπος 
αὐτώλλαγμῳ μῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
Μέλλοι γὸ ὁ υἱὸς τοῦ αὐ ϑρώπου ἐρ-} " 

“εὥαι ἐν τῇ δοξῃ τοῦ πωτρὸς αὐτοῦ μ(α- 

Χ1 8} πὸ Ὁ γεγὸ σοι- 

ἐφΥξ ραν φάπι: μι ἀμ- 

τεην βεγάεγ!! “ηίηναην 
[ιάπὶ βτορθαν πες γ τήμε- 

β "41 ἐκ ἢ}." 
η1οἴ ἐ4Π7. 26 

Ωμἀ ςηΐμ) ργοάοίξ οςυἱρίλην 
{ἰ τοτυτη ται ιν ᾿ς Γαῖα ἧις.-. 

Ἴτιῦ δηΐτηᾶ νογὸ [μα αγυ!έξοτατὺ 
δυζ αιᾷ ἀαδις αυρίαπι ἡ ςοιη- 
ἐρν οΠΗΝ Δα μα 
1 Ευτυγιγ οἴ την νὰ ΕἸΠῈ 5.37 

Ποιηἰς νοηΐατ ςὦ σον Ρα- 
εγῖ8 (υἱ «ἃ ΑΩρο] 5 [1ς:} δὲ τς 
γοάάοι νηϊσυίαις ἡ (ςομη ἄν 

Μην ἱμεγαῖην, ἀπίγηαυε- 
γὺ (μα ἀειτὶπρεπέμην βα- 
ΒΑΙΗΥ ὃ ἀμ ἤμ4η» ἀαὑτ 
μορῖο ξΟΠΉἢ ΜΙ ΑΒ ΟΠἐπν } το 

ἀπ πη (μα 

Ἐπδη ἔμ θοροέηῖ υᾶ- 

σ᾽ ἑκάφῳ κατὰ τίω ἀνεξξιν αὐτοῦ. ἐν εδδιν νειυχο)ς: ί τὰν 5 : εὐπάδωπι ορενα εἰμδ. ὁ Ὶ 
Δ᾽ μίω λέγω ὑμῶν, εἰσι νος ἢ" σὲ ἐν [χξϊλ. "- Ε 18 ϑιαραν τμρνν ΓΝ 

ἑςηκότων, ΟἿ τινος ἐ μὴ γεύσωνται ϑανά- 18] ᾿Αἴπεη ἀϊςο νοβὶρ,ἴμης αυϊ-}, | φρίάαιν ἀὲ ἐοὴε βαηϑέδνν, 
ἀαυη" οχ Πὶς φῃὶ ἢΐς αἀϊτληι φυὶ 
ποσυλχιᾶ ρυϊαδύηεν τηογίσιιν 
νίχιςάιπι νι ἀογίηί ΕἸ υτν ἢ ο- 

4 4μν πο χοβαύνηε Π67- “ ἃ νυν) λ {νι "-τ- Σ» , ὅ 

τδγέως α ἰοωσι Τὸν μον τοῦ αὐϑρωῶπου ἐρ : 6 ἀοηπεςυνάφαν! ἘΜ μγ 

χόρνϑμον ὧν τῇ βασιλείᾳ αὐτῷ. 
᾿ ͵ : ὩςΣἢἍ ἐν ᾿ ψ"0 [μ0. ͵ Κιφάλαμον ιζ. [115 γοηἰ ἔζοπ" ἰπ τορη (υῇ. ἐδ Ὴ ΣῪ τ: 

ἐς ἌΝ , Ῥ. ΧΥΠ ἘΌ δ ΟΣ Ἴ7Α 1μεθ ἡμέρας ἐξ φὡδᾳλαμβξαύοι ὥς τα : δ οὲ ἷ Τ᾽ ριβ ἀΐω μα {- ͵ πον ΤῸ; ᾿ 1 ᾿Εχιονοτὸ ρὸῇ ἀϊς φἤπινηῖι Ε ; ᾿: " ( ς Ρ νη 1ε|μ Ῥιιγην Δ δι ἡσοὺς τὸν Πέτρον καὶ ἰάκω Ὁν Ἁ,} Ἰείως Ῥεΐγυμη ἂς Ιοορῦ ἅς} | αουῦμην τ’ 1οίναπη, τ ᾿ ωαήνίω τὸν ἀδελφὸν ὠυτῴ, κα) αὐαφέροι 
αὐτοὺς οἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. ᾿ 

Καὶ ματεμορφῴϑη ἔμενοθῦϑεν αὐ [' 
καὶ ἔλαμψε τὸ πούσωπον αὐτῷ ὡς ὁ] 
ἡλιος τὰ δὲ ἱμώπα αὐτῷ ἐοῆμετο λό κα 
ὡςτοφῶς. ς΄ , ᾿ 
Καὶ ἰδοὺ, ὥφϑησαν αὐτοῖς Μωσῆς χαὶ ᾿ 

Ιοαμηοίη ἔγαῖκοπ οἰα5, ἃς “Ρ- 
ἄυςτῖ 605 ρεἰιιατίτη ἴῃ τηοὨ το 
(δ᾽ πη πι. 

Ὑταηββοτιηλιίίαις εἰ ςο- 
τ ἢ} εἰς, δὲ ἔτ ςίος εἴτι νὲ 
[ο] : νοϊεϊπηφητὰ δυζοπι εἶτ ἔα-Ἴ δ πρόπεα αμίεπ εἴας βόα 
δια πητ 4104 νε Ἴυχ., μων ἀρῥ νὰ 
Εἰ ξοος,'ςδίροδι ἔμπης εἰσ. ἢ ΤΑ ΑΙ ρίας “» (ΟΙρςοῖ ἐπ, Δήσγίεε 4’ Εἰϊάε, 

[ες ὃς ἘΠας,οῦ οὐ ζΟἸ]οαυξιο5.} : ον ἐο ἰφάμεηίεν. 

βαμίδς εἰης ν φ' [μὐἀωεὶς 
1 ἴοει τη η πὶ, εχ εἰ {τὶ 
οἰ {εόνίμην, ' 

51 Ἐε ἐναηνβρυνδδως εἴ Ὲ 

[μεῖον εἰμε βέω! [ο{: νεβὲ- 

26. «Τηϑηνά νενὸ [μά πιυϊξβφεωτντίυὶ δὲ ψυχίω αὐτῷ ζοεμιοθῷ; Ἰερἀχιις ἴῃ φυοάληι οχϑρίατί, απ φέρειν δὲ ἴγοιν ἴξρε ρεῖ- 
πλυζδητιτ: γε ἱπβὶ ἣος οὐδέ ςαρίτο, νει 7.8. ἀρτὰ, 4... 

; [ ωἹ 2 οαἰϑαιλευχὶ ζΔηάίλιμν, ιιοὰ γήιχραι Ἐταίμγιϑ. ροσίυς 
ζ γογὸ ἤθη νἱάςο οἱ ρε Πρ γαῖς φυκγέηάα βιδγτ, αι Πραϊῆοις (ρ]επάϊάιπι 8ὲ υΐν ξης, ἰά οἱ τὸ καμιπορν τς υοᾷ 
ς πιά ςίο [οἱ ἰυῖς ἀφ ἀτ: οπιλάπιοάϊη ρΓοχίπλις νογςς ς αὐδᾷ Ῥτορηὲ ἀς ἴρης ἀϊεὶ ΡΝ νττδυκον ἐβι τ τότεϊες 

ἤκαϊεις ἀσοϊαγατιδι ξημωο εὐ Οταοος ἢς ναζαδυΐιπιίο- ἰςίοης οἴδλυα Ῥτο ]επγδευη)υα πηι βόϊετα ἐς αἰθο 
ατίμος, 4 (οπννεη αι. ΠῊΝΣ 

᾿ ἷ 4 πωκχ, τὸ ρῶς. ἰἴπ μιοάδπα χορ ατ! Ἰερίταῖ ὁ χιὼν. Νιχς 
ἐἑοδιπιλειυιοὰ νεγπαριο ἰδγπιοης ἀϊσας, ᾧμ᾽ δε φως ἰΠὅ- ἀυοὰ (εουτιὶς οἷς Ψοτας ἰρῖεγρτες, Ατὐ τοῖο αροττο ᾿ἰῦτο 
"εὑ αἰϊενα ἐν ἐβθαηφο ἀφ (4 ρεηθνμε} Ὑυϊπσαῖα δά νούθυμη, τὸ ξΠιο [)ς οοἱονίθυις, φώς (οἰογοηι ἡξηὶς οἵϊς ἴσγιδιι δὲς νοττς 

ἰς,, τὸ δὲ φῶς ὅτι συρῥς δὲν χρῶμμ᾽, δῆλον ἀκ τὺ ῥμιϑδομίων ἀνίω κα 
. σαύτίω ἔχον ἐυρίσκοίϑου χρόν δες, ἰά οἵ, Ομ ἀατοπι]υτιςα 
δας ἰαχ, τ οοΐοσ ἐς αἱδιρετίρίςυθαι εχ ἐοἰ ἐἰϊιαλισπίαῃι ται} 
ἰμὴ δἰίαπι, ρυῶτεῦ υης,, μαδαγε φο] οτοπὶ χεραντωτ, δες. 

Ἰς ρῶς Δυϊοπὶιςοιη νεχώπαις, υληφιάπι ποι) ἀυδίτεηγ ἀρμά 
Ρἰμ]οίορμος ἀπβεγοητίαπι ἰυξὶς ὃς διιπιηὶς ορίδτυατὶ, ἀὺς: 
ταιῆφη ἀρμά χοίαιος (ςγίρτοτος ἔεσο πο (οἷσι, 

1 Οφηῥ ἢ} βμοι, ἄφϑησω Μαῖα, τρραγμρεμαι οἰ εἰς ἐφώ- 
γυσω, Οοἰϊοημεπῖεν, δυνλλαλοιώγνς Ειαίηιυς λήπηοποῖ 

ΧῸ 'ῃ ἀποιδι δι. Ροτίας νεῖ ἀοβιμς (ον [αὐμίαη!ε: τὰ 

εἰ οὐίςυχίος. Εταίμλις, Οιέηε ̓ ϑήμρανοος γϑάϊῃραι ἀπλυμην 
{μαπεὶ ρονίρίοια ρετρμταβ, ἰφὰ ποη ργοσίις ποςεί[ατια. 
[τάχυς ἴῃ ἀπηοιατίοηίδυς ἰῃ Μαζγοιϊ ἑατεγρτοτατί οι 
γειογοη ἀπιρ ςξείειτ, 
27 Ομ κίογῥά γα δόξῃ. ὃν ῬΓῸ σιωλ, νὰ αἰ" ὲ (πρειΝ άς (ι- 
᾿ 4 δοηκζεὶ εν γἀγηλαν ἴῃ [ςουμάο οχερ.4- 

4 δ εεμινάμην ξαξία, κρι νὰ τίν) 
φοίξιν. Ἐταΐπλιο, "κί βιέα. νυ λα, δεν ϑάηην ορενᾳ ἰὰ εἴ 

18. «ἐπιεργώμίαν. Ἰὰ αυσίϊαπι οοάϊῥς δ ἀϊτιαη ογας γώ, 
εἰν. ( Εν ὑμήμι μῆς αὐἰξαει, Ὦ ὅδ ἐρνκότων. ψα]- τοῤροπἀοατῶγαοο γεῖθο ουνλώλεν,μοα! δετίρτιςς πιαίεἴϊα- 

) τ ἐδιιειάγμγοίης δτέλιῃ τιτῇ (ἷρ ἀρια 1,ἀτίποῦ (ςηιρτοιος: 
«ιοΠἸρίμη ἱδυσπίημιν τὰ ἀυοἴνις νοει μεῖς οοάϊεῖδυς, αιδημὶς κυ ]ατί ἃ ἔλπο ἀουυΐβειτ Αἰ ἀϊπ αυϊομν ταιοας ἐς 
( ωβαθωνιε ΠΙοΥμΕΤΝ. γν ὑσενντι ϑιινε τὰ ἰὰ οἵξ πηοτίσητιτ σις αΣ ριῸ ἱμὰς Ομ τ ἢν βορεἰποηιλεις ("Πς εὖ το ςοΠ]οαιιι.- 
Εἰκίγιλο. { “γέρων [νην, ἐν πῇ βασιλείᾳ αὐτῷ, ἐν οχὶ- τοι Νοᾷίο Ἰηῖς οὐτίοἱὰ φιστοηάι μη, νογὰ τη (ἷν οοτρο- 
ἤλνμνο ῥτὸ δἐρ ροίϊτιιμν εἰς. Οατοτὶ δά νογθιηι ἱπίοιρις- πρυὶ Μοίον ἃ ΕἸϊὰν ἀρραγιοείατι οί (ἰ ἀτολίλιις, ςουίο- 
τάμταισν (τίη βεο. 1 ν πὸ ψοῖς τ ςοάϊος ἰο ρίζαν, ὧν τὴ δέν ἀιοτὴν Μοίδιν μιν τὰ τοπμτοχηῖς, ὅς νίάτη! μόίοης ΕἸ ὰς 
αὐτὼ υἱ εἰ ἴῃ φ]ογίλπιν μαι. φυίΐϊνιις νομί ἴα οριμπὰοχ- πυήνλιν διηἴ ἐποττυνο,: ἢ παΐμαμις ἐς πατίταμν (ΠΣ 
νἱοαιυς ἐς ΟΝΟΙΔΙ αἰσδίίονις, δι ἐϊν ας ροίπου «δίξαυτα 30 νμδαοιν 5οι ἤυς ψυνάοιων ςογοιινν οἱ ν εἰ οχ (ογπιοινίνις . 
ἰυρυ τὶς υίσυς ππαρ υβοὺ (τε ίς Ῥανίυν Ερῃς , 4.1, 8... ἰρῆν, ἡμοσίμι οθμην ἰδητοπείδμι {μιτᾶς ἐχροπίο,νο! αἴλιι- 
(υνοῖς, δὲ οιηίμυ ἐρίς αιοιηίμ τ τ ἰσ.1δ,δὶ 28.18. ΤΣ οὐἰπασιι, Ν᾽ οἴει ἃς ΕἸίδν ΠΗ ἂἷν Αροίτοίις ίρο- 

ΑΡΥΤ ΧΥιΙ!. ἑξιουθανμη ιν Τ σατο Πίδιις Πυ ἐς τοί τι ταῖς, νεῖν 
1 δέχ βμο! ἐπε μεδ' ὑμέρμε ἔξ Νὰ]. ὃς ΕγαΓΡο βάν Μοίτν ἀμ ὰ ἰη ππάβίης ἡδάπμιν τοςερῖα σαγαὶς Ἀδὰ 

ἐς Μάιφα, 4 δνῥάνει, αἰαρέμε ἰὰ ο «ἰνίγικαυοι εὐίμον κς γοιὸ τὰ ΝΣ Ὁ ποιά ἀεξαπέχα ἀρρατυϊίς. 
. 

ΜΠ σε χιι ντ ἐδ ἐοηὐιΐδης, ΓΒ εϊιπι αὐμοσάητ, ποπ ηϊο-"- 

ψιδην(οτιτδηι οἰἴς νοἢ μητ( ἢ εἰξ αἱ ἰρηιιι)ιαξξυγλνη ἤτος- 

ΟΥΓΗΏΘΊΉΤΙΙ ρα κά {εἰρίος Ροῖιὰς ᾿υςτίβαοεις αἰοψμιὰ 
Ροτάιτον: 4ι0 ἤπιον ο΄ αἰ] ὑπαίας ροίπτ Βοπιίηὶ εὄτιηρεις, 

διριδιο,. 
πλατ 8 5. ᾿ 

Ἰω...9.14 ἰδ 17, 

" 

10ξ..26 ης 

βοπΉ ΜΗ ὐεπ θη ἘΠ μὴ γε. 

Μᾷτ.9... 

ας ο«χᾷ. 

σι ες εἰς ἢ 
πωιτλ ον ἢ Ε- 

σὰ θ.}ο νῷ 
τεῖσὰ ἤιε οα ὃς 
ἐδγα ϑοτηλο 

ΑΕ εν τὰ 

ἼΣ 

ΛΟΙΠᾺ ΠΗ Σ 

(υἱέ οὐὲηε βνοάφῇ ἰνο-. "ΛΑΥ 815. 
ποίη! [} πιμπαίμην ὁπίνον. Δ 3.18. 

ΠΗΥΗς ΕΠ ἐν ρίονίᾳ Ῥαῖγμ ῬΙΆ]. δ 1, 
με “«1ηκέϊα (μη. δ τοτη.ε.6, 

ἐν Ματθαν 
ἰυς.».7. 

πυς.. 

416 609: (Ὁ τι δίεηἠμίε. - 

«οἰοτο ἀϊοὶ φυοάιις ςἀρίτ,οπιηι νιήεἰ τος ἤει πιθο. Ὁ 

0 ταηοη νεῖθο αιμἠᾷ ππετιτὸ του ας, φαυμα πσαμε ᾿ 

" 
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δυριὲ μος εἰκούετει. 
ψΡε!.1.17. 

ΜΑις.9.9. 

ΜΑΙ... ϑ.1. 
14 πιᾶτ. 9.11, Ἡλίας μδρ ἔρχεται φορὥτον, ὑοχατα- 

, 

ες βϊηοκριθοὶς κ ὃ Πέτοος εἶπα τῷ ̓πσῇ.) ἢ ́ 
Κύριεκαλόν ὅξιν ἡμᾶς ὦδε ἢ) εἰϑέλής, 
πριϑόρομδμ ὧδε «ρῶς σκίυ αὶ σοὶ μέαν,νὼ 

᾿ Μωσῇ μέαν, ἡ μίαν Ἠλίᾳ. 
Ἐ αὐτοῦ λαλριῶτθ᾽ δουνεφέλη φω- 

τοῖν ἐπεσκίασεν αὐ τοὺς κ ἰδοὺ φωνὴ ὧκ 

τῆς φίλης, λίλουσα, Οὗτος ὅδιν ὁ ιἱός 
μου ὁ αἰγειπητὸς,, ὦ ᾧ δ δύχησα᾽ αὐτοῦ 

Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαᾳϑηταὶ ἔπεσον 
δὶ πρόσωπον αὐ, χαὶ ἐφοθήϑησων 
σφόδρα. , | 

᾿ς Καὶ φορφσελϑθτὸν ὃ Ἰ᾿ σοὺς ἥνατο αὐ- 
ἥρυκ ὄπεν, Ε)γέρϑητε, ὃ μὴ φοξριῶε. 

Ε΄ ἄραντες ὃ τοὺς ὀφϑειλμοὺς αὖ δ, 
ἐσδέγῳ οἷον, εἰ μὴ τὸν Τησουυῦ μόνον. 
καὶ καταθωνόντων αὐν}ἅ ἀπὸ τοῦ ὄ- 
ἐς, ετεΐλατο αὐτοῖς ὁ Ε "σοὺς, λέγων, 

Μησδν) ὀΐπητε τὸ ὀροι κοι, ἑὼως ὃ ὁ "ὸς τῷ 
αὐϑθρώπου ὠκ νεκρῶν «᾽αςῇ. 

Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μᾳϑηταὶ 
αὐτῷ, λέοντες, Τί ουὖ οἱ Γραμματεὶς 

᾿ λέορυσιν, δ Η λίων δῇ ἐλϑεῖν Ὡρῶτον; 
Οἱ δὲ Γησοιὶ "δσοκριϑεὸς εἶπεν αὐτοῖς» α΄΄ 

χὶς 
εήσή πάντα". . 

Λέγω ὃ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδὴ ἤλϑε, κἡ 
ἐκ ἐπέγνωσαν αὐτὴν, ἀλλ᾽ ἐποίησων ον 
εὐταῦ ὅσει ἐθέλύα «ν᾽ ὅθ, κὴ ὁ εἰὸς τὰ αὐ- 
ϑράπου μέλλοι πα σοὶ ὕπτ αὐ Ὁ. 

ἀϊχὶς οἰ, οσπεθοημαι εἰϊ 
πος ἢϊς οὔον νἱδοξαςίαγον Πῖς 
14 ταδοτηςυϊα» ΕἰὈῚ νπυπλ,δί 
Μοΐ νεμπνδς Εἰτς νηυνι. 

τὶ Αἄδιυς εο]οημςηῖς,οςος πα- 
θὲς Ἰυςάα πυτταυς δὸς : δ 
οςςο νοχ ὁ πυδον ἰού Ηὶς εἰϊ 
ΕΜ 5 ΜΠ ς πλδι8. αἰ Πσέζας {Π|ς 
Π ἀυθ καν οΟ τππν αὐάϊτο. 

4] Εταυυὴ βάς απ ηῆςης ἀἰςί- 
ΡΒ], ἐς Ἰἀογαητίη ἔο ᾧ [πδιη, 
ἃ πισῖυσγαης νοῃςιηοητῖοτ. 

7: ᾿Γυμοαςςεάρης Τοίτς τοι ρὶς 
ςὁπ5,ἀἰχίταυς,δυγριῖς, δῆς τῃς- ᾿ 
τυῖτο, 

8). “ΘΙ λτὶς δυΐοι οὐου 15 ἔμ!ς 
ποιηίηεῖ νἱάσγμης, ἢ Πεἴατα ἃ 
(οἴυτι. 

9] Ἐξ αυυπὶ ἀείςεπάετοηι ὡς 

ΕΠῚ4ς ρειανὴ τῇ νεπιατὸ 
πα [εἰυϑ δυζεῖη τέροπάεης ἀϊ- 

τη τα δι γο[πταςτ οτομΐα. 
1) ϑεὲ ἀΐςο νοῦίς, ΕἸ ἰΔτὰ ἰΔπ| 

νεηΠῆς,, ̓  αυςῖῃ πο ἀρποις- [5 
τυηϊνίσά ἔκοογαης" οἱ χυσεουη- 

ΟἾ φας νοϊποτοης: [τὰ βιταγιη οἵ 
νι δ, ἘΠΙὰ5 Βοπιΐηΐ5. Ῥατίατις 

; [40 εἰς. 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΠΙΝΜ 
: τὰς} 4] Μεῤῥοινέεηι ἄμμο Ρς. Ἐείροπῥεηδδυῖοτα ὈςτΥ ἝΞ ἐή «ἡ Πεἔην, Ὅν» 

μεὐθα, δοννης ε νος ἢΐοὸ 
4“: βιν, [δελαπε ἐο 
εν 4 Ἰοδενηαεμία, οὐδ. 
μην Φ’ Δοβ ὑπμν ᾧ 
Εἰνα υννην. 

“κἀάϊημε εο ἰϑηηεηρὲ, κι. --»" 

ΜΙ δου ᾧΦ' ξέέφυοκ ἀξ ημ- 

δε ἀΐεενε, Η ἰς εβ ΕἸίω 
πριν ἀὐ ἔξ, ἐν μο νε!. 
μὲ ϑεηε τοι κεν ἰρβκω 

ἡανάἠε. 

Αἱ «μάϊεημε: ἀϊξιρε- 

ἐλ εφειάανμη ἐν [μείτη 
ὡ᾿) Φ’ ἐἐπεμαγμοι υαἰ- 

άε. 
Εἰ δέοι βε Ποβ, 

μεέψ"ε 49ὲν ἀϊκεινο εν, 
ὅννχῖες ἐσ' κοίδιε ἰὥνεν, 
᾿ 4,»εμθη8φ: ἌΝ ΕΝ ὁες 

εἶβ [δίνην 1εῤδι»». 
ἰε εἰς Ἰοί αἱ 9} Εἰ ἀε[τομέενεδιν ἐμ 

τηοηῖς ᾿Ὄ ταςερη Εἰ5 ̓ ς ὼν :- ἀε τϑηῖε, βγατοβὶ! ἐμ ἰς. 

«(ἢ8, ΝΕΙηΐη! ἀἰκοτῖτίς ν αν} [να άίοετας, Ν ἐπι ἀϊαι. 
{ΠπΔονίαυεηθο Εἰ τὰ8 Βοιητῃ 15} [κϑεὲν υἰθίφονεπο, ἄοπες Ἐμ᾿ 
ἃ πλοσῖυ! 5 τοίογρατ,. Σ ̓γονθόημ ὦ προτμδετι: 

: ᾿ μναῖ, 
0." Τῆς ΓΟΓΓΟΒΑΘΟΥ ὉΩΐ ΕἸΠΏ ιο ΡΡΘΕΒΕΣΕΝ 

ἀἰϊοιρυ "(οἱ ,ἀἰς ἔτος, Οὐ άἀ 16,-} αἰ είραιε, ἀἰέσηιοι, νὰ 
ἴτυν δοῦρα ἀϊσυηοοροζίετγς νὰ] [ετχο δετίδα ἀἰεικι φυὶᾷ 

Εἰματὸ οβογίειιε μηδ 
φηγ 4 
᾿ς ἐϊϊε τε βονάοινς δὲ 
εἰν, Εἰ 46 φριάθην υεηῖν. 
τὴν ἐβ βνυμοην, ὧν γι β'-" 
ΤΜεἰ ὁπεν} 4: 

ῬΡιοο ἀμβενο υοὗ να 4ν4 
ἰδ. ἰδην υεη9}, Δν 'νῈ 
ΟΥ̓ ΘΜΕΥΜΗΙ ἀμ; [6 [ι. 
“αγνπὲ ἐπ “Ὁ 4ηδίνν τα 
νυοΐνωμη!. βς Φ' βῥα 

εἰς, ἜΠιας αυϊάξ νεηΐεῖ Ρτὶ- 

» :᾿ ἰξ ἸΩδὶ “(': ε“. Τότε σιωῆκαν ὁ καϑηταὶ ὅτι αἰδὶ Τὼ- 1} ὙΤυηςτητο οχοῦθης ἀϊςίρυ- πὴ 

αὖνου τῷ Βα’ ςοῦ οἶππεν αὐτοῖς. 1 

Καὶ ἐλϑύντων αὐν»}}ὴ ἀγρὸς τὸν ὄχλον, ιὰ | 

ΠΝ ον ἀς Ἰόδηης Βαρετα βας " πρωὶ φωίᾳ ἀφ Τόμνιε 
ἱρῆς αἰκίῆς,. ᾿ 

ἸῈτ χυμπὶ νεη ἴσης δα τατ- [14 ΕῚ εὐπν επί δὲ 
8ρε}}4 ἀϊχίε! εν. 

ΝΥ Κεϊμἀενυδοκόλᾷς. Ηεδταίίτι, ἄς φιο αἰτοὶ ἀϊχί- 
,. Ἰαιφήνλῃ Ῥτορτὶὲ τοίροδοπι αι ἤθπτ τος τί. 

ς Φμείάα, φωτεπὴ. ἔπ χιάττο ςοάϊςς (ςτίρευμη ὁ ταν φωτὸς, 
Ἰυεὶς Ηεδταῖςο ἰἀουπηο. 4 δηΐων ἡϊδυβειμ ἡ ψός μον. Ατο 
τεἰσυίυσπι ἀρ ἐαρτοίπ, εἰἰας νι δοτας Ηἷς εἰἴς οἰπρμαιῖς 
πιαᾶχί πη, Π δ τάχη νε ἀπείη συλτυν κὶ ἈΠπς αἰΠε(αυῦ Πε νηΐ ο- 
αἰτυο)αυὰ τι δά ἀρ πἰτατία ςοιππιοπάατομείη. οι ἐπιηὶ 

ὁ ποῇ πάσα, ρὲ φἀοριίοις ἰθσνυς ἢ} : 4 τατίοης οτίαπι 
(μεῖον Ἰρίο ἀϊοίτιις ρτμπιον ἐπίταν ἐπῖςγ ατυΐτος ἔγαῖτος, 
αυίᾳ [ες νῶν ον ὁδὶ, ἀὰ Ἰιτςν ργίποορε τάπιεη εἴξ ἱπῖοτ 
ταμϊτος φιατοπιι φἰοριϊοηίο ἔθη εἰ ἃς ξάρυκ. 
δι, Οἐειδελμην ἰὴ [ματι ἐλ βέαηι, ἔπεσον γλὴ ὠρύσω πον αὐδῇ! ῬΉτΑ- 
ἤς Ἠξδτγαα, ὉΠ). ΝΜ Υ8) [ μαρίνεϊη δεὶ ρανείνενι ἢ ἰὰ εἴξ, 
γεόπὶ φἀοτγάγαηἴ, ΠΗ πγαλ πιὰ 5 ρτᾶς πιοτὰ ὀοοί ἐς αι 
(ἐπα λαἰ ποθ, υαπίοθτοιη οτίαπι Ὀοπιίπις εοε ἐγεχ ῇς ἀι- 
εἴτα: 
Το [νπε ρον ρα Πυιοτη; χυυπιτάπιοη δϑλίια ἤἰ ἤφ πΙἤολ- 
τρις τὸ φοβεῖ δη, ᾿ ; 

8 διηδίαιμ αμμεην, ἐντάραντοι δ(, ὙΠ Αῖα΄, δέμδημε, Ἐτα. 
.πλῖρ ροῦ ρου δμισῆπ πιϊπἰ πιὸ πε τοι τίαπι,» ῥέ νον [Ὁ βω 
μιν. Ἡὸς ἰδεσύμιη νπίσο νοῆσο αἰκδαλύανοιν ἀδοϊλτάτυτγ: νῖ 
ἤιρτὰ, τς ἰφ. ᾿ ὁ 1: 

οἤ- 9 Νιοηϑν μνδε, υτηαπι ἐ νοὶ εἰροπάοι ρογὰρ 
τὸ πάοταο ΒΟ ΠΗ οτος ἐφ π.γἰἴν.., Ὑ τα τη ατο νης 
Πὶ ποίϊδυλαν ἡ τηυτῖς δὰ νίταπλ οα οἰτατίσιοπι ρεῆφιυταίνατ, 
ἀιμτη νίηνο κα ἰρής το ιντδάδιοιςιτι τοιοῦτο ἀρυά ἴδ ταὶς 
δι. {0}Π| (πε ἐἴιιις ἐροέξατουςν, πδίηρο τιας βάσηι ἰμυση- 
τυγαηι, να αι τοὶ μευ σενδειτ, 4 ἰυοᾷ υἱάϊβι, 
ἢ ἔσαίυι . ἃ ἄδιν. να (τος Μάγοι’. νεὶν Ἄ Εταην αι 
γειθιμνς Κ΄ ἰσηθενἰηδηβενὲς, ἀστίζα!ο στιλμι ργαιογαμῳ. 

4 Μεεινένν, ἰφοῦεϑησαν, Ἐταίης ἴμο τοτς,» σνιαρ δὶ καὶ ἐρ Χ 

Αἰϊοφυίζρρμα ἀς νης πΠοέϊητηίς τορτίὰ ἀἰείτυς, δε Ηλτοι 
νοχ ἤεδτγαα ριορβειίεῖς ραιςξι!οπίδυις εχιγαογάϊη:- 
τὴϊς αἰχτιδυϊτυτ, κἃ φιίδυς ἢος αιοι [εὴς μάγγαταγ πο 

; Ῥγόςι] ἀθβις,, νὲ νι Ποηΐς στίλην ἠοηηςπ. τοτίπεις "ν 
ζοᾶτ. . 
Ιο ᾿γίνων ἦν. Αὐδιτὰ πιεπείοης το ιτγδέξιοηϊς ἃ πιότα 

(φυδά ἀἀιιοὶ Ποπ Ροτότδας. ντ ργαςοριφτὶ τείδιιογοητ, ": 
ας Δίξο νὲ υϊά δος Πδὲ νε]]ες ἰητοῦ (ς ἀἰξερτατεηι ,ἴ- 
οὐς (εδίς Μάγοι ) νεηἰς {ΠΠ|5 π΄ πησπίετι φαοά ἰη Ὁ)- 

10 παρ ορίς ἀοζεδατας ἀς ΕΠΙα᾽ Δάνιοπει ΜοΙπδιη ργαεοίδι- 
τί, φυςι απ πιοάἀὸ ςο]]οαυςηζοιπι οὐπὶ ρταιςορίοο 
νἀ Ππὶ »ἀιαίυπς Π] Δ} ἣΝ ὑὰΣ νἱάετλῃς, δ φιΖ 
εχ ργοφρτοῦς αυάίοδάμς, οιπὶ βἐτίδαγιμιν ἀοέϊείπα ἐυὴ- 
τυλητ. : 

ιςΞ κι Εἰ “ὑέω ϑεη ει. μ΄ λίας μὴ ἔρχοτω ἔρχοτωι ριοὐλ- 
ἱᾷνος ῬτῸ ὀξλευσίμδνες ῥα ΠΙη ἰη Ηἰς {τί ἰπις- 

ηἰμπευγ, ας αὐτοπὶ ἐμοὶ σ ἐπα ἔπητ ἔοσπια ἀκοηθιὲ 
τηξάϊο ρετίτα ρεγίηἐς ἃς ἢ ἀΐςογει ΟἸνείθας,, γοπιαιυν- 

τὸ ἀεί ες ἐγὰῳ δογίδας ἀϊςσιμς, Εἰμὶ ν ἀφο  ςοῖ ἀπιοψτείϊα- 
τυηι ἔμ{ ΜεΙΠΑπι, δι (Οφιιυτυτα μελιιγατίουι νιῖπι ἅν 
Ρεγαγιαν, [τὰ δός. Ν 

(μεπὴ "09 ἡϑβομενν πε καὶ ἐκ ἐνόγνωσαν αὐτὸν. [) ΠΟ. 
δα ςπιρ εὶ (οτ δίτυ τ φιὶ ἐκ ΘΗ ευστιν αὐτῷ Ετ ποι ἐτομίδοτυῖ 
οἱ { Εἰ. ἐν αὐτῷ. λα νονύττ, Τ9 δ..16. γοτυίεις ἐυοῦας 

15 οοάίείδυς ἐςεῖξ ρεαροιτίο ἐν. 
14. (ἀμίάμην, οἴϑγω ποῦ [{| ἀμοίιις ἐχεπιρίαγίνυν κὐδι- 

τὰς φριᾷ εἰξ ἰνοπιο ιν λιπιηυ οἱ οαρτοίῆε Βεαίπν», 
{ Ρυνείάει εἰ φάὶ κένωμα, γννπνν αὐτῷ Ὑ αν. Ῥω μοίνο! μὲ 
“Μη. [ὰ εἰς πνλνδονμῆνοε ἐναντίον αὐτῷ, ᾿ταίπηων, Εἰεἶεν κε 

3ο ἤνη ἡ), Ατφυΐ γυννεεῖν (νς ἰρίς Ἀγαήπιῖς ΜΠ ΝΟ ΟΝῚΣ 
᾿ ΔΠΠ0 

«με: ἱμείδα οὐννεῦνα Ἥ 

ἴδοι νενοίηφην υἱδετνι, ὦ 

ΣΟ ΣΧ μὰ ἀω1.} 

᾿ » 
ἔχετε πίτιν ὡς κόχκον σινάπεως , ἐροΐ-- 

τς ΘΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΥΤΗΑΥ͂Ν. ὃ; 
͵ 

πρρΠοαπτιαπι ςείτυπι αυςπὶ ἀσρίηρις εἰοξαπιΠπιὲ Ηο- 

“οοοσὴλ “ἃ ἀυτῳῖ αὐϑῤῳπος ἢ 
ρνυπῳῦ! 

᾿ 

καὶ λέγων, Κύριε ἐλέησόν μου τὸν ἡ-} 
͵ ! ω ͵ Ν 

ὃν, ὅτι σελίωιαζεται, καὶ κακῶς πάσχθι 

πολλάκις γὸ Ππ|7] εἰ οἷς τὸ πῦρ, ἡ πολλά- 
᾽ ἡ φ 

χις εἰς τὸ ὕφωρ. Ἶν 

Καὶ φροσήνεγκᾳ αὐτὸν τοῖς μα ϑὴη- τ 

ταῖς σου καὶ οὐκ ἡὸ υὐϑήϑησαν αὐτὸν 96- 

ἘΚ ΤῊ. - ν « Ἢ “ιν 9’ 

Αἰπυκραϑεὶς δὲ ὁ Ἰησοις εἶπαν γ Ὡ 
γ »Ὄ ᾿ ἢ " ͵ 

“ἡνεὰ ἄπιςος καὶ σγμεοραμεΐδμη, ἕως πότε 
γ 9. “᾽ ς΄ Δ) ε 

ἰσημαι μ᾽ ὑμδμ, ἑως πότε δέξομαι ὑ- 

νυ 

Ὑότα ποροσελϑόντες οἱ κιαϑηταὶ τῷ] 
"»γ . ’ « “ .»ν 

Τησοῦ καὶ ἰσδίαν, θἴπτον, Διατιημῖς ὕχ ἡ- 

δ υύϑημϑυ ὀκβαλὲιν αὐτός "΄ 

Οἱ δὲ Ἰησοιξ ἅπεν αὐ τοῖς, Διὰ τἰω ἀ- 
πιςίαν ὑμδδ.-αμίω γδ, λέγω ὑμῶν, ἑαὶ 

Ἢ τοῦ ὅροι τούτῳ, Μεπύβηϑι ἐντεύϑεν]. 
» “ ; [ ΠΝ ϑην. 34 ὀκθὶ. καὶ μετα βέσεται" καὶ οὐδὲν ἀοίυ-- 
γατήσοι ὑμῶν. ὶ 

Τῦτο ἡ τὸ οἣύος ἐκ ὀκποροῦεται εἶ μὴ ει 
ὦ τιροσουχῃ χαὶ νης οίᾳ. ἌΝ 

Αἰ νασρεφουδμων δὲ αὐν ἐν τῇ Γα- 
λιλαίᾳ, ὦπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοζ, μέλλοι 65} 
[ΣῚ -Φ᾿» ! [σὺ ᾽ ων : 

ὸς τῷ αἰϑρώπου φοραὶ μὰ οἱ χϑισ]. 
μᾶς αὐϑρωπων. 

τς διωηκξίσω! 4 5 σιλυωάζετα.. [λιπατὶςὶ νοσδητας αυὶ 
φεττὶς πὰ τειηρογίδιις ςοπλίτίαἶι πιοτθο,, ἰγσαπι τοριδ, 
ἐνηδητητορία, δὲ 4ι τις πολ ο ίᾳ πιοτθο Ἰαογαης, φυα 
ΟἰἸα εὶς μὰ πα ἢ οἵ (σχα δὲ πηπλδηὶφ)άιοϊτιτ,δας 
αἰΐο βιγοτίς φιεηοις Ἀφίταητυγ : ἀα αιίδυς ροῦτα [η΄ Ἰπιπς ς. νυ άίαιν. ΝΌ κατα δι Εταζτι 

βαιη, δάϊϊξ εὐπι αι! ἀλπ)», ρτο- 
εἰάσης οἱ 'ά σοημ, 

Ει ἀἰκοον Ὁ 
ΒΙ1} πιεῖ, αυοπίαπι " Ιαπατίςις [ἢ 
εἰἶλ, δε" πια!ὲ απ εἴτα: πλη ἔκρς 
ςαἠϊτ ἰη ἰρπειη ) δὲ ἴσρο π΄ ἃ- 
4υδιη. ᾿ 

{ΕἘπ΄ ὀδτ!ὶ εὐπὶ ἀϊ ο ρυ}}ς} ς 1 
τ το 8.γ 

Οεποὶ 

(χ 5. αυουΐαυς τε εἴ νοδη- 
ομπὶῦ φυουΐχυε ταηάοπὶ" {μξς. 

τη δηῖο,. “ 
Τυης δάσιηῖος ἀπορ}} 1ς- 19 

[τα ργίυατπι» ἀϊχοτυης» Ουά- 
τε 05 ποηροτυίημ᾽ Π]μ ἃ ς- 
Γςοτοῦὺ Ξ ! 
. Ἰοζας αὐτεπι ἀἰχίε εἰς ἡ, Ῥτο. “] Ῥίν ἐδὼ Τόβι, Ῥιος 
τεῦ ἸῃςγΓςἀιΠτατοιγ ν[γδ, [4-- 
πΘἢ αὐἔρε ἀΐοο νοβίς » ἢ [4- 
εατὶς πάςπι' αυδητυΐυη οἱ στα 

ἡστ Πηδρὶ ἃ 
Ἰεἰ,, Ἐγαῃίστγεαάιτον δίης ΠΠυςτᾶς 
τεληίμγςαϊ!ετογεδι Ὠ18}} ἰτηροί.- 
θὲ]. νοὶ δ εγῖτ. - 
ος νετὸ σοι ἀεηηομλούον χἱ 

πο “ ορτεάίτος ἡἱ ἢ ογαιίοης 
δι Ιεἴμη!ο. . ' 
᾿ΠΠ ψευληνθαβ δυΐεπ ἰρῆ9 1: 
1π ΟΑΠΠ|χα. αἰχίϊτοῖς Ἰείως» ὰ.- 
τυγυπὶ εἰξ νι ἘΠ΄Ὸς βοιμλη 5 ἴγα- 

-- ᾿ άαξατγ ἢ πιαπυβ΄ Βουνίηυπα. 

δ ηποτϊτΑτίοηίδυ ς)ασιβίις Αἰ ϊφυϊὰ ἀρηίβοας, φυτῖν ηἰπυμιη τηοτὺς}} ἰδ. ας ἴῃ εαϊγοηο οὶ Τλιουϊἀοια ἀοίοεδις τοι 
(υρρ]!ςλητεπι. ὃ 

ἐννϑ αν ἀειεβθίε “ἀ εἰν [ηἀϊφηὶ αἱ ὰξ 
θοπιο χει ργομοίμθε τὰ ἱ ᾿ἠρονβῥὰ 

᾿νε νὼ Ξ βοεπεὶδ,ἴοὰ ἰ- 
Το εν, ΠΣ οπνὸνε νοῖξε-- ρἴς ΑἸ ΜιΙοτο- 

γέγᾳ βίο πεϑν ἡνὐ 6 ἰμ" ἤὰς οον τοίρ]» 
ηαλόομ! εἴ}, φηνοα ὸ ρα: οἰ 
μων ἐπάν βρὲ ἐκ ἐξ ἑη 
ἐζπεην, ὧ’ ἀτεδτὸ ἐπ 4. 
ΜΑ᾿, 

οτηϊποτηίογοιο 

Εἰ οὐεμὶἐ ἐμ ἀἠξεὶρκ» μεν 44 
ἰὰ ἐνὸν, ν᾽ πϑὴ βοῖμενμν! πα 57 

4 ᾿[ἐμγαάγεεφωηι. ἢ 

5 δυῖοι Ιεἴως ἀϊ- 1] ἈΚ ηβόμάεηι ἀμμεν 1- 
: [με αἰὲν Ο γεμεναεὶθ ἐμ" οἄυ]ὰ δι ἡ Ρεγιοῖ-} ἱρά 3 ἐρπιοα, 

νο μίγμα εἴ το έηπις 
ἐΑβ ῥομδαν νον αἴ, 

οτιιςγιηῖ οὐπὶ 1Δη8- 

εδδ;ρ φέρετε μοι αὐτὸν ὦδε. 6 [ [τῶι νοϑ ὃ δάδιυςίες τί φυτὰ [πὲ ὑμς Νίρην κά πε. 
δ ΠΠπΠΠΠΠῸ ΠῸῸν ρὲ ΨΥ βυς. “ ᾿ ᾿ ; ἢ 

, Κα ἀρνὴ ὠραι Τ νθϑὴ πῆ: Οον, 8] Επ΄ ἱπετοραυΐς ἀαπιοπίυνη " ᾿παῤυωνεύνβον 
λϑὲν απ αὐτὰ τὸ ὁ ἄμμονον ΚΘ] ἐσθ ξα"} ΤΕ, οχίίταας ἡΠυ4 αὉ φ0: δι [νγνην: αν δωγαιινεβ ρμεν 
“τοὺ ϑη ὃ ποὶςς ὅποὸ τῆς ὥξφς ὀκοίνης. (ληδῖυς εἰς Ῥαςτ δ. 116 τὰο-ἱ [εὦ ἡϊαθρνα. ᾿ 

Τιμς ἀρεενμηε εἶδ. ὈΙΒΙ ἀδηεί ἰῃ 
[ρὲ «ἀ Χοίνην ονες (εττατορίε ἀϊ- 

δ᾽ δ᾿ κι ἔσει ρον, δα: 
πος μὺ} ῬΟΡΜΗΘΗΣ εὔφετε (τη, 4 

᾿ ἐϊωπιὶ “ 

Ρέεν΄ ἑηκγεἀνἑ ἐμφίοηρ ες 1ὰς.17.6 
γ4Π1, 4η|ε5 ἄμίρβμε ἀἐ-.. 

«οσυοδὶς, βὶ θαδμενμίς β- ἢ 
ἀεην βεμξ συάμηνθ βη4" 
γὴς,), ἀῤεεἰϊε προμὶ μἶε, . 
Τγαηβ  ὑμενμε: ἀν ἐνῶ ᾿ 
ἡδδε, φ' αὐρὶ ὑορη δῆς 
οτὶε υοὐΐς, 

ἰσςτὶς μα! ς πηοη- 

δος «μεν ΕΜ Ῥ Ἰζετιδάΐηηι, 

Ψ' ἐελρεέπηι, 

Οὐπνον[πμλδη9 ἀ»ν- Ἰιξῖ,10..17 
Ἴ εν ἐΠ εἰμ Θαἰΐκα,, ἘΠ 95 
᾿κμε ἐδὰς 1.1, ΡΠλμε ἢ. μας 9.44: 
ποΐηλι ἐγ αήξάμ εῇ ὑρννα- ἐπ 8.6 δο μὰ 
η95 ποδεῤημη). 

᾿ν βῥρύίαα, 

ἐς δηἰπιὲ 
ποῆεὶ δάμοι- 

γα, διεφραμιμένη. δὶς Οἱεςρο, ἢ οἷοί) οσυΐος Ρογ- ἣν σευσὶα οἴν 17 
υογῆ βίπιος ΑΙΗ7ε ἀϊεοίτ, ἰὰ εἰξ διορραμμένίω δ ψεν. ταί ἐἤονια ἐεπάϊομ!απι.᾿ 
ουἱ ορροπίτυς φιοί ἠπηρίοχ δι χεξτα εἴς. Φ' δυΈξαν αν» αὐέξυ- 
μρτνεῖ οαἀ αν τῆνος τάπιεῃ ντ διηδίυυδι το- 

μι Ῥίον. δεά Δ]Π αι ἀρ ις 
τηούυπη, μδην.ἡγοίεὸς οἵαν βμὴε δὐης γε υἱδεπονὶ Ῥ᾽ ἐκα-ς γἱάθτιν ἡφηλιοαῦς αὐχεϑωι αυ τη πόχην. ΜυΪτὶ οϊπηοτίλην 
Γ βυιέηνᾷμε «πεπῖο ἐμ Η ΔΉΡΗΡ «(ογδ δι», ἜΡΩΣ δκ δι πΠΊο- 

πιίηϊς Τυμἠϊροπίαμυε Ῥαυίας Ἰιβρυςοπι Γι 46.248 ἀπ τίο ςἀ - 
ἔϊο, (ατετὰπι πος τὰ ἀεςὶρίεπάμηι οἴτίμος φυϊάςιη Ιόςο, 
νι λὰ πιοευπι,ουυϑ ἐλαία πατιιγαῖ!ς βιοτις, οἰληγυς ἀϊαδο- 
Ἰιςιιη αιοψιο βιγογεπι ἀςςς ς΄, ἄσυς ἱῃάίσδηι εὰ 402; 
Ῥιυϊὸ ρὸ! ςοτηπιςπιονάητασ ΟἾΝ ες οηὶπὶ ἀυθίυτη εϊε μο- 
τοῖς φιΐη Ὠἰλδοίυς παπλοτοι μλτιγαΐεν ροιτυίθαῖς δί πλοτ- 
νος ψιοίωις. ἱποοπιρεῖῖος αὐἱάειη ᾿απιηίσιις ὐΐος, αἰίος 
γοτὸ σοιήβοτῖος εἰοτο βαςἰ[ὰ μοίπι, Ὦδο ροτείϊατοηι 1}}}. 
Βισιοητεηΐοης οχ νοεῖς φύσαιις {0 [οὐδὶ ἀρράγοτ. ΜΙ πιὰ 
εἰξ εἴᾷο ποδί λάἀληλιτςμάα ΡΉου οριαίο, ἀκ εδγαπεὶς.. 

εἰἴςν, φυὸά [μη ππιτάτίο αιςαιάπι Ἰῃ Φειποπίαςο εἰς ἀΗμν Ἰϑ ιιοτείηυτ, 

ἰματὶ δὲ τορι ζηθρεει πγαἶτα, Ῥατίπητυγιαἤεχρῶνῳ διιζοηι ἀ1- 
ἐὐπτυς ἐγαη ατίεἰὶ φιΐ οηςες ἱπιροῖτο (Ὁ οο ρετάυταιτ. 

18 1πεογερανέᾳ ἐαπιθηΐωπν , ἐπετίμασεν ἀυῴ Ἦος οχρεϊηλίς "ἢ 
«ἀποττὸ κυρᾶς ἰα τὰ ο.41ιντ πεαὰς ἀπιέβενς ἀεδυςτίς Ηΐο- 
τοηγμηι5., πάις τοξὰ ΤἸΘορ γ]λέχυς πὸ μελθ τεῖαΐο- 
τς Εἰ φατεῶν εχ Ηεδγάοιλιπι Ἰἀοτίπο γοϊδιίυεη ργωρο- 
ἄτιπὶ ἀπτεσοάέρτι, νὰ ἱητὰ 5.6.2 3. ᾿ 

ι'9 ᾿Πωῤ,ω τὸ ἀχιιοηίῃ. Μαἱὲ ἐκίτιν ᾿ερ τ νον αὐτὸν ἡ, 
ἄν ὩΝαριΝ ἰμε ὁ ]ρνάηνην βθαρί , ὡς κόκκον σινάπεως Ν᾽ Ὸ]- 
Ν ἀ ὃν Εταλά ἘΝῚ ἀν ἀτόμν "“" βνωρι"αὐοά ψιῦ ποδὶς 

ἴδ “νήδεξῃ!ν ὁδίευτυηι δὲ διησήζαῦ Ἰὴ 1,.Δτίπο (δγπιοης, οσα- 
ἤνης ας Ἰπηατζιηι οχ γᾺ} 1 ορίπιοιο ν πὸπ ἀμφ ταῦ ας, ΘΥ Ἴρλδις ἃ νοτοὶς οτος δφυδητυίαπι ἀεεζεις, νὲ Ρ[1- 

[} Τεαη[χνεάμονηματαίβεδεν αἱ, ἐν, 
δεσιοιιδιης δὐΐοηὶ πος Ἀπ Υς πιὸ ἁρροΐατῃ φιφολ βδ ιστοάιοηάι γοςαθδυλι, 4ιο (οἴδπιμε νη ἐπ ετληφίο-, 
τυπιηςιάληνιν 4 ργοίμηὲ τιςις νος νῷν νε δο» οὗ 

ἄορι ΤΠ Ὥς Ἀρνφάνεων, διπομύννω ΝΟ λα Βῳῴείνν, ἰὰ εἴξ ἰμβάνοτῳ, 

11 
ἀατποηίας» ίλοτα Πτοτ τοβαπτυγ, φιαί}ι 
Ἰιοςτ δὰ αιευὸ παταγαῖξα πιοτίσος ροστηόαδι μον Πυρτὰ, 
4.3. γΑρεττὰ ἰυμπατίς! ἀ ἀιπιοπίλοις ἀμθην μα ει, δ ρτο- 
“8 {Δ σριηίο ἰηβηίείο Θογίρειται ἰοεἰς ροπε ςοπυίηοὶ 

{αἰὲ ἰλεμνν ν υμκῶς πάρ. [ἢ νιῖο ςοάτος Ἰεμ ανας ινώς ἢ 
κοι Μυϊβλιλιλὰ νεγθυτα, Ἡ «ἰδ ρβαμεον τίνων, Μ αἰὲ ἀβ}}!- 
ψειων ἀθλίως ϑλίβοται, 

16 Οῥινί, πιφρσίωεγχαι. ἴὰ ἀποίνυς γετο συν ἐοδίείθιις 
ἰερίτως τοείωνηκαν, ἰά οἷξ οὐταϊεγιας, γὼ οὐμ]δίμε εἰ, ἐς 
4.10 ἀϊςαμἐ  ζερεῖο δἰ ἡοὶ ἀϊίαχυν. 

- 

ἥγαλο ἮΞ γογδο, πὶ ἷς Ἰοςυῃ μάθεξ. 

Μ᾽ εὐηηηνε οαςρεφουλμων νοὶ ἔοττα δι» Δἰκμενιδδινεταις 
Πραϊβολτιο Μείας νοσαθι}ὶ οὐϊά ν ται εἰϊ,δὲ αὖ πια] ὲ ςοη- 
ἀσηίτ μας Ἰοςο Νά ἱπάς ἠϊρ τοῖιν γεάπς Οἀρογηαῦ ροτ 9 Ὰ 
Π|αἴνι ςδίλαι εχ Μᾶτ.ν. 30. Ηᾶς αὐτῷ ροϊοτιοτέ ᾿ὲςγρτρ- 
ταλοπό ἢ [δηιαείονεν τῷ Ταλεκάΐᾳ ΡΓῸ εἰς τ Τμλελαίαν ἀνέϑαιν 
εὐετὰ τα (οτίρτῇ ἰπιοοίμνι ἰδ ν πο νοῖετο σοίξίος.  Αὐ ομν- 
οἵα ϑρώπων [π νπὸ ςχέρίατί δι άϊτιτ ἐμιφτωλών, 1. ρεζοκῖο. 
τὐὔϊψυο νοςζάδυ]ο Οὐητας ἐπτο Πρ ιτιν ἃ κε φοτς Ὁ οἱ αἰίφηφ. 

. Αὐβεῖ ορυρι ς φσαμε οἰσουηίξαητια ἰςε!οεὶς αἰσος τῇ. 
Η͵ 

ἀδρ 

εἴ ούμην εὐβ μεν ογαδορρεν λάυςτίας ἀϊᾷ; 

ἐς ρεχρδιλη- 
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“ Ἐς ς ᾿ τ: δ ϑ» ᾿Ξ ΟὟ μ᾿ 

ἕῳ τὶ ᾿ ᾿ . ΠΝ ᾿ ΒΔ τ ᾿Ν να Ἶ ᾿ “φ, θη Ὡ δ . ττος ον Ἐν Ἐπ ἢ ἢ 5 ΓΝ . “ μὴ ᾿ ῸΥ 

ε ΠΣ ΟΡΧΥ 1.86. Ἕν τ" ΨΑΝῸ εἰν ". ᾿ ἽἜΣ᾿ Ἂ “τ ε: ἘΟΥΝΟΥΜ ΜΑ' ἘΠῚ ον ΠΩ ον ἔπε : Ὁ 

εν τ ὐρα, Κι δαδκτοῦσιν αὐτὸν, χοὶ τὴ τοίη δ᾽" Εν πιέήανξε δπι, (νά ἘοΓΗΟ., 15 ΓΦ: οεεϊεπεουηα, φοὺ ὃ -- ες ὁ υὐμν ΕὙΜ. ᾿ ΣΌΣ Κιφάλα , σλΡδ. ΧΎΤΙῚ, 'φαν' ανῖπν. 

ἀκ δ ᾿ ΩΝ 

ἘΞ ᾿ τς μὲ ᾧ ἐγερϑῆσψται. Καὶ ἐλυπήθη ᾿ ἀπδνίασιμε ξὲ (Αὐμθρω ηαξ-} γεμφ ἀἰε Νίβονχα, ὶ Ε΄... ΠΕ τον ᾿ ὑταις ς 

ἐς τὰ ᾿ ΩΝ ρίδε. δ σοον νον με ἰδιεγᾶς ἐς [εἰτία νςἰνόπηδιοτ. τομμηβαμ!βφωνεβεπνιης. "κῷ ἘΠΡΗΝ τῇ ὥρᾳ τσροσηλϑὸν αἱ μιριϑη) υ ΕΠ “6 ἘΠΙΡΌῚ ς δὐίοτυης  ". ̓ Ρέε γ να ἡ τον 

"Ὁ" ἔψϑον ; : ! ι ες « ἐφ ᾿ ξ ΟΝ ᾿ ΝΣ »  - ΝΣ ΩΣ ἄν ἄγον Ἂ εἴυμι ἀϊίς! Ιι ΠΣ ἐπιρνῖδα Ἡεβ ων, ἐέ- . 

ἔν ᾿ τ στιν νυ Ελϑόντων δὲ αὐδῇ εἰς Καπεργαοὺμ, τ μα εξες τεβιπεῆν ΟἿ᾽; 1... Ξι ἡμὴνν υεηϊεμε δον ὁ" .-. ἐς το [ησου;λέλοντες. Τίς ἄφα μοί, Ἰϑρνίνουν κΙΡΘΙ δεθπεν κικῖν!, Ὡῤὼ ρυιαν ναῖον " 

᾿ “ ΓΕ Ῥ δίμαυν νἱείὸ ἡλϑοῦ: Ε ᾿ "ἢ λαζι !. ὡ ῥεῖ πὰς ὙΥΕΒΌΓΩΙΕ ἃ ετπι ͵)ρανηδιην . Φηο[φενη! 
(ων δδὴν Ω ΤΉ βα )α ΝῸ ἐρᾳνοαΐν, 

ξ 1η16- 4» τέζηο αἰογμηνὶ Μεῖς ᾿ ᾿ ΄ 

4} ποκίτινο- ΤΕ ΟΠ λιν Ό 0, δι ὐραχλοι βα- αυἱ ὀϊάγας μα αςςϊρίμητ: ἠΐκο:} Ἵ" ἀἰάἀταείνννα ἀξείρίε- Καὶ φροσκαλεσεί ΕΥ̓ ει πὴ δὲ 80 «αἰοξωιπιὸ τηῤφηθ δ. ἐν 

Φν κλενο νι ΟΡ πότ "α) εἶπον, Οἱ διδιώσκα-) Ἰτίπεαιις, ἐΜρεἰκει γέπεν. πδη Ἰὑηρ με Ρείνμην; τ 41. Ὁ ἈΦ ΘΈΡΕΝα, ἐὐθέεθς ἰησοῦς πον», ΕΣ νοι ἀἀιοκζαίςε ρυετα- 2] Εἰ κἀμοῦ ἡβήρδι ΓΝ Ἁ Γ 

αγον γονὴ λος αὶ λοι γα δἰ δραχμα : ' ἜΝΙ ᾷίάτας τραὺ ̓ . βωρν ΥΨ αν ες ἐν «ς) σν “ἫΝ ο μέσῳ αὐΠὍῶ, Γ ἰσχτηὶς ποίζλτα!τ εὐ ἰη πεάο μραυ μανην ἐνπν "ἢ ἢ) 6" 
᾿ 

ἦτ τς ᾿δηαϑτηϊηϊοὶ Δέγιιν Ναί. Καὶ ὅτε οἰσηλϑιν οἷς ὃ οἰ- [6]. ἱτυσείατη. Ἐξ αυδίπριεί- 4} ὴς Εἰλαΐ ἄν ἥννν ν᾽ Καὶ β. ἫΝ Θ᾽ ὼ Ἔν ὩΣ , ὑπ ἌΤΗΝ ; ᾿ 

΄ : ᾿ ὃ» : οἰδεῖ ἃ αι υροέφϑιισέν αὐτὸν ὁ Τησοιῷ, λέγων με: αὐςε ἀρπιῶ, γΓαυςΠζ ΟἸἸΠῚ] . ὐνέγα δε ἐν ἀοηνῆ ρνκυο. Ὁ ΔΉΝΟΝ  ΟὝ δ 2ῳ Ἵ " ἀν ̓  “ ̓ ἰχίτΑπιςῃ ἀϊοο νοΡί5, 1} Εἰ ἀϊχί, ον ἀΐοο τοξι.19..14 Ὁ 

: 1 κνΡ ὙΈ σοι δοκοὶ, Σίμον: οἱ βασιλξις τὴ 2] Ιεἴπε δίς επ5, Ου]ἀ τἰδὶ νλάοταν), ἸνᾺ μμπν ίνι ἀἰεβ μα φέλθητ, ηῶε οἷς τοὶ “παιδία. οὐ) [ὉΠ νος ςαμυοτιςτ τ, δι βατίφ  Ἰνρῤώ, πῇ οϑημεηβ βωατν- ἀκουλι μα ῖφ, 

Ἢ "πν 5 οἱ ἰ 9 017) ΣΙΜΩΝ 50 Ὁ ἰς τῆς γὴς ϑἰτῆρῃ δ᾿ Ἀ ἐρεῖς τουγαὐλ αυϊδυ εἰδι νἱάην διίῖφα, ἥτε ΜΗ: εἰσέλϑητε εἰς τίω βασιλείαν ἢ οὐ- , ἸΝῖ ῬςΓΩ]» Ὠςαυάαθδπι ἰηρτο- Ἴ, Φ' ἐἴβεναπνηὶ μι - 

τῶν ΝΣ Στὸ ἠνων λαμβάνουσι τέλη. ἡ κδυύσον .., |χςςἰδὶναετείδατα, ἤἥυις ςαπίῃποθ δον ΙΝ 4νέδι ατεῖ- οανον ΚΠ] |ἀϊοιηίπί ἰπ τεβπυπι ςαίογυπι,  δαννμὶὶ, μὴν μμγώίμῆ ες ϑιυνε]δῖο νηὶ 

ἦν ! ᾿ ΟΝ ΧΟ ὼς ἡ Ἐσὺ Ἢ ἈᾺ ῇ ἘΠῚ ; ᾿ Αὐρόχο ἱ ἡμὴ εὐίδιμδνην, νεὶ στη 6. : . ͵ ἐπα τὰ .14 Ουἱί νον Πρ ζεῖ χηημὴ ἐαἰογηπν.. τὐννειαδάς ὁ΄ ; 

ποθ ᾿ ΓΈ ΦΟΤΣ. ΡΟΟΤΡΙΟΥ͂ ἃ [118 (5, 8η δ αἱ φηΐς δ ἔπιννὰ βιθα γνδῆν, να. "ὕςτις ἂν τωπτοινῴση ἑαυ ὡς τόπωῳ-} ὑ(κῖς σε τ ΤΌ ΠΛΠς ΓΕ] 16 ον ομμωε ἀῆζο ἐν δεισηαιΑ Αἱᾶν , 

δ: "σὴς λίγοιαὐ το Πέτρος, δπτὸ ΤᾺ ἰλλο- 16 Ὁ εῖς εἱ Ῥειγυὰ, ΓΝ Δ οι ἱδ᾽ ῥεη δὴ Ἷ ἫΝ Ἀ “ οἶον τῷ τὸ οὗ τὸ ζ ε" ζ. » ᾿β ᾿ ς Ὁ μὲ πὰ ε Ρυοτυΐος 1. Ἰνρανδρίε βι βωε ραν- ͵ ᾿ 

: ὍᾳὌῃς πρίων φα αὐτρ ὁ Τησοιὶ, Αἰράγ4 ἐλαῦ τοὶ ᾿ς ΑΔΕΝ ἢ ἐν. Εἰ εδε ἀἰρεὶη, 4} αἰδοο : νοῦ τὸς ὅξιν 0 μοείζων ὧν τὴ βα- [{ππρνἷς εἰϊπναχίιτνι Πἰς ρ σερηο) [υνιν ἡβο, δὲς οἢ! πραίοτ ον 

᾿ Ἔν οἰων. ἔφη αὐτῷ τὁ ἰησοὶς, ἀρᾷ) ελοῦ-} ΙΑἷξ εἰ Τείις,», ἡ Νειρς Ἰρίτον ἢ-}56᾽ Ων Οἐχὴε: σιλεία ΜΓ ἐρανῶ : Ι ἐν τν ᾧ ἐν ᾿ 

| τ Ταῖς τοῖν ϑερρί ἰφὶν οἷο. . ὀ - | ΙΡεὴ ἄσταΝς ΤΥ ΤΉΝ "λείᾳ Ἡ]ρω. 666 ὃς | “αἴθ, ὃ -. {ΠΡ ΟΝΝΝ ἃ 

᾿ εὖ Γν ὦ, ὑφ δαλί ἘΣ .7| ᾿ς ἀ; ν οἤξηάί δεῖ βμε β.. Ὁ . Καὶ ὃς ἑαὴ δεξηται παιδεον τοίου το ὁ 51 Ετὶ φυἝαυϊς ἐχςορογίς 4}{- 5} Εἰ 4μί [{ξερετὶε ὦ- ὯΝ Υ 

' . ἔνα ὃ Δὴ σἈ »δαλίζωιδρ αὐτῷ πο. [7 ϑεάης οϑεηἀίςυ!οίμτμι τι} Ὲ αιιρπνῃνα [εδηβαὶ ὑοῦ ονόμα  μρὺ ἐπὶ ΓΜ “ Ἰφυσπι Ρυιοτυ πὶ τα! πὶ ποιῃὶ-} [ΡΝ ρατμνίμην φαίεπε.. ᾿ 

ροϑεὶς. οἷς πίω) ϑάλροσαν, βάλε ἀγκι- ἐλ μώδαι «ἀ ἀντὶ ν᾿ τηΐς- βϑεμιῆν ἀράν μοὶ «ἀ ὐὐνΝμεὺν ᾿ ἃ τὴ ἧς πιεοφπὴς οΧΟ Ρ , ἰη νοπλορ δα, μὴ ξυβύττς. ͵ ᾿ 

φ ᾿ποϑον ναὶ τὸν ἀδαὶ νυ Ἶκἢ, δ : ἱ ᾿ Ὁ ΠΑΠΉΝΊ; ΠΥ τ᾿ [6]. ΤΟυϊίυὶ ἐν ἢ: Νςς ον ἕξει ἂρ , 

τ» - σον χα τὸν ἀἰαβαίτα «ρῶτον ἰχθιω ἀ:- ταίεσρα ες δ ὠμὰ ποι ειδὰ Ἔ δ᾽ εὐ βιζέειν 4! ρὴ- , (δὲ οἦ᾽ αὐ σκωδαλίση ἕνα ἧι μικρῶν ᾿ Ι Ἰωεῖ ἢ χρῆς μνν ἐ; οβᾳμάϊςυ.} 6 ἱ Ων «νιενέ Ἰῶνἀα!έ- Μεῖς.9.4.. 0 

; ᾿ τς ρρν, χαὶ αὐοίξας τὸ φομα ἀυτε, αἱρέσεις Ἰ ἀριένρι ῬυΛΠΊ0 8, Ὁ : Ἷ τῇ, [φρηὲ αβενάψει ἐοβε: ἅς εἰ ρὐηρον ΤΡ πῖς ὦ ὄντων εἰς ἐμὲ, συμφέροι ἴο ποῦς ΝΠῚ ἐχ ᾿ΡΆΓΟΙ5' {{π|5] [χανορίε μόνο ἀε ραβιὶ τὰς 7... 

τΝ : ΠΩΣ ταιῆοκ' ὁκόνον λαβὼν ει Ἃ ΟἿΣ; γν ρέτῖο οἷι5 ὉΓς ΔΩ ΘΌΙΕΣ ἔ ἰτᾷ- ἄρενῆο ογᾳ δὗηῃ 7 ἡβωθη" 6 ἢ ὦ" .κ ΕΗ 401 1 τὴς «γοάπηϊ, ργα Πιϊογίς ἡθε νι ἐμ 'τθς «πεάφηξ, Βιειευπν φυᾶ- “ ἌΣ 

ἔοι ἘΒΘΣ ΘΡΡ «δὲς αὐτο ωζλτι --ὶ Ἰτοῖτ: ἀσςερταπι {Πὰπὸ ἀὰ εἰ ρτΟῚ {ὑγμιέγοπιλδωιο βοιμεο, 4 ᾿αυπὸ ἵγα κρθμᾳάδῃ μυλος ονικος δι τὸν οἱ νε(ἀρειάατον το δ᾽ αἴπα-, “044! οἰ οι β(ρενάα- ἀν πὰ 

πο [2 ᾿μῦ κρὶ σοῦ. τυρός τῆς δίρτοις. εἰερνοτν δ᾿’ ἢ πτράγηλρν ἀμτεῖ, καὶ κατα ποντιθϑῃ ὧν τοῖν 1 τὰ 11) ςοἸ]ο εἴιις, ἃς φεπγοτρα- ἐκ ἐνοῖ  Μβϑδη απ, οὔθ᾽ μαρὶς ἡμέρα: 
' “ἢ . Ὁ 3, ω ΡῊ : ΝΣ ἥ λττ ρα κῶν λὴς ᾿ " ὃ Ξ ΓΤ ἢ ἀεννετς ἀτῊν ἐμ ἀλιαιίο : φυὶ 

" πᾶ ον ἀξ τΑποστες ταν αὔτασι ᾿ : ; ᾿ - ᾿ ἰ ᾿ 
πελα τῆς “αλαοσης. : ᾿  } ρτοβιηάο ΠγῚΔΓ18, ρνομκάενν "τη. ἔεςυς ἔετοεες, ᾿ 

ον εν ὩΣ μας Ὑ ἢ βαν σε ΤΉ ΤΉΝ, ἐκ πέδηδαν. Ἐταίπα: -- ἀπε ῥτορτέτςα Οςηίαρ ποπρίπρ (δ πἰβολπευν, Ἀοπιᾶπα » θύω τῷ κόσμῳ δπὸ Π σκωδάλων..7} Ναυννάο ἃΌ οβοηάϊει!!ς.. 72} Κα πένννάο ἃ [ιαράα- ἔξιει ραπαὶ 

᾿ ᾿ με μη τ ἰῶν Πνεμι ταπιοπογοττεταῖ ἐκυπήδογιάοἰιάτα “ βδκὸ Μυὸς ρὲ Ἰοζο, διπὶ ἘΠ: νι. τι λιθενυνοβα, 
ἐν ἄγκη γάρ ὅξιν ἐλ ϑῶν τὰ σκαέεῖα λα ἀὐροῦα εἴ επῖῃ νῖ οὐεπίοπε, ἐἰρ. προς “οβ ἐπέπν ον τὸ νον: 

5» : ἘΝ δι δῆτ ἢ -"" τς Αὐρυειϑ᾽ οἴηης; ρτδυ]ηςιᾷὸ (ξη γι. 0.2.1. - τας ὶ ᾿ πκϑν ὶ . νπιόης [αηάαία : νε- ἀ ᾿ - ἣ 

᾿ ᾿ " 34 ΝΣ ΠΕΡ πιο α αἰ} εἰς πορατ,ίς ἃ ἱπτέτγο- Ηδς ἀστειη ταδατυπτ ἤρρυῆς “ἀἴθυις ἔτις ξιπαλείς ἱπηρο- πλίω οὐαὶ τῳ αὐϑ ρὼώπ ῳ ὁκοίνῳ δὲ οὗ τὸ ᾿ , πάϊς ἢ ἜΠΕΙΒΗΕΠΟΟΥΥΕ ἀράν: ἐξ: μονὴ! [δὶ Ἢ Ν τὲ εκ 

ἀν | λον Γὶ ἕδρς Εταίπγυς, Ν᾿ καρ. αι ταιγίσῃ κάἀυοηῆίο ντίος ἤχυηι ἀϊξεντὲ (ἐγίδὶς Τσἰερίις Πρτσ Απείαυξ. 19. Παρ. τῷ. σκαΐκδει λον ἔργον .- ουλίηὶ {ΠῚ ρὲτ αυειη ΟΒσηἀ1-}.] μεν [ιδνδαίωνννε. τιράϊα οἴἴςη- - 

. ᾿ " ἐν πες Δ ΌΩΤΗΕ αἴυμι οἵᾳ ἰυγιυς ἰά ἀς ὁ τὸ αψαηιπι. 5. Αξηρβαπὶ πηλίοσοπι (υῦ Οἰλυιάϊο Πυβαῖς τες. Ηι-. ὶ ᾿ξ, Ρ Ωῶ ὍΝ .οὸν ᾿ Ἰουϊυϊῃ ΟηΙ. ΝΣ ΤᾺ ἀϊου! Ἰποοά δ ὦν 

᾿ δὴ τὰ φ οἰνί,τνχ οὶ ἱ εἰ (οἱάξις ἴ [τ Ῥιάναοδηνα ὃ πὰ 08 γετὸ πἰτηὶ; ἀᾷ εἱξ ἀϊπηἀι) Ἀαἐάτιο ἀτροητςι αἱ ἱπῖοροτ ᾿ 4 Εἰ σὲ ἡ χαῖρ σοῦ,ν ὁ ποὺς σου σκαγσδα- ϑ [5ΉἈΠὺ τοληυε τυρὶ Ρο5}8 ΠΡ τον (ξά οπιπεα. ΟΣ 

τὰ “ "Τῆς : ΦῪ ΜΉΤΕ ΒΕΙ δδηδευατῖ ἀἰπιϊἀαπηαιοά τρια αιλταον ἀτας μπχάτιτα ογᾶτ, φυλίες ἐρε υάαὶ δ πὶ ἤφη.- ὌΝ " ΡΌΔΩΝ : - ᾿ εἡμνλε οϑα 

ΟΝ Ἷ , ΒΕ εἰδὴ ἱπιεχ [ερς (ἐἰίρια Ἐχοάϊ, 50.132. Ἀοπίληι ᾿τληΐ, νογαπὶ ἱπιαρίποχη ᾿ἰς ἐχρτϊπιεπάλη) οατδαὶ οαρε.. ἢ . ἽΝ ΘΑΡΥΤ ΧΥΠΙ͂. “πο π Ὁ ΘΠΤῊ φεἤοπει, Ἶ 

. “ο΄ ἡ αὐτὰ γεϊὸ ροίδολ ἐχερεζαης, Τυὐκὰ Πιδαέξα : αυὰ ἐς τοί ςτίδες τὸ {Δ οχ νοξο δὲ ρυνί υτί ἂγ εατὶ παιροῖ ππλὶ ἃ βίο μἱο ᾿ : ΜΝ, ῃ τ. 8] ουγᾷ εἰς, Ῥοπιίπυς τεβατυτ! πες ἱπηρατὲ ἰΔ- ὅυ...)9, 

" ἜΝ Ἰοίεριιας, ἐς νείραίφηο Ἰοχιεπς,, “δεϊροηδίυπι νδίουη- ΟΠ τί ἔσγιο δς δολτας ρπ πο ο, Ὠοπιίπο Ἀπιδίον. ᾿ ᾿ κίε Ἂν τα ψυϊραῖα ἐπε ἀνε ἐ ἢ ἊΝ Ουδὴ ὑεβνν τρταν ϑθ τὰ Πιηρὶοίεαῖς ἱπφοήδτος Ἰρτοττυρθατίαξ, μας.9.4) 

Ὡς τὴ : Ἐν ἘΝ ΠΡΌ , ᾽ : Ξ οὐ “αυληταπιοη .μλτ1Π1 Υἱᾶς [ταὶ ἱ ; : ἤώδοι 

π΄ Με ὐεστητε τὰ αἰς ἐπάϊχρε,, υοο δέπας ἀγδοβιπιὰς ἤητι ἢο Βίλυτετο, ἀοπαῖο. Ηάθδεῖ αὐ Δὶς αυπηις βαπιατίτα- ᾿ “ἧς ἈΠ προς τπρ μαμρον πθα οὐ μι ΠΣ οὐενε . ΠΑ ΕΝ πϑβΣ ἰαβεπά! οςολίοπο: ταηξαπὶ ϑὐείε νι ἐοα 

᾿ , δες ας ἔδπεαὴ ἴῃ πβριῃ φιβομαιᾷ ἰυπῆε, ἱτὰ γε λητοῦ Ηἰς- ᾿. ηἰς πεονίς τὰ. ἤρπὶρ, ἡ Δ ἐα ρᾶγις ὕγπατ {Π|4πὶ (ργϑῖ, ἰπ κοιηΐῃς, μείζων. ἥ εἰ ρεαβαητοσς ἃς σπιΐπεητίοτε φίλα ἀϊ- - - ς Ράννμ ἋΡ βπ8 ΡΝ ὙΡῚ Γ Ρμβ; τῆ . 

γαμο μοὶ μα υξυείαι ΤῊΝ ΠΣ ρος βιξξυπί, «β κοηάία ΕἸ Με ἐγ οὔτα ἱπεγα Αἰςρ, φυὰ τος βαυραςρτοίπάξ οαἴςεις ργαροποπάμ8. δοιππιάθαπι ΕΠ ἰΠὴ ὗ χρη Ρᾶτζιος ΠΣ ἡ ὴ Τυρτ ι φικθν μρροδε τὰν ) 

πν ν΄ ἀφλῃις αυσὰ, αν πιο ΠΙρίταν ἀς (ρίτατίοπε οὐμς 15 ταῖς εχ πἰς ἤμ[ς Πδας,, ᾿ἀυλειπι νἹ Δ πος “ς ἵμοῆϊα τοσπυπὶ αυοάά ει ες ἤπιος, ἤςι ἣ εἰδεν Ὁ πα λύπην ἐρένέννι 

᾿ Ὑπξ ἀβόνος τὰ .2..7. ντ ἀρβάτεϊ εὐίαπη οχ [δίδφυεπις ἀταςβηναγυηῦ, υυπὶ ἀπρίας εἴτ ἀγαοβιράγυμι ἀμάτιογ, “ ἀπὸ βοιοι ὑμυῤγ μαμὰ θύπμα αν ἀπε Υ ΘΕ Ν βού ̓  ἐνϑδις δ τη ἐλαηῆν κάρα νὰ κὐνφεῖ 

: “: τ τ μὰ ἀμῳ δυτοῖη ΑἸ υ τις ργουϊποιίίς, υδϊατὶς ουπιἰπίςβρτίοης ΩΣ ΡῸ [90 ΗΈΚεΡ τ18- ἡ π δ ηλαίδδ ἃ μος δτηῖο τταποίοτιπλια Βεεϊοῖα. Οοηῖτὰ νοτὸ, 1ίδτι 4ιιαφατὴ ἀμεῤιρμμον! ἘΝ τθαι ἀῤαινστν μὴ ἂν Ῥέος, Υ -- 

ἐνὸν ΠΣ τι ονένχοννς “ς δμμβν ἤν μαμεῃ ἀπιλασα, του ααμι δον ἀμ αν. , αιίξαα ἁμἑιακ ε᾿ς ἐὰν μιαάλει τᾷα κα ἀ ε μώκωμος.͵η ττςυνος ταὶ 
τη ΜΙ Ὶ σε ἘΠ ἶ ἃ : ἶ -' ὉΠΙς βωϊοητέη,, “πίιράοης Π ᾿ 5 τοποοάττοη φυδά ομαί πη Μαρηβγάταμν ρίλάμς δὺς Ἶ ἀϊποίτυν τος. ἡ ἐν Ἱ π 

! ᾿ τὰς ἀρρασοῖ εχ δ ᾿ ΤΣ Ι ' ᾿ ᾿ ἰοσήζ, Ὶ {απὸ Μὰρ ιν βταάμ ν΄ αιοπίαμῃι δά τίτυς ἡῖος Ῥάγυος ἢ Ὁ ΠΡ 

ς ; . ᾿ : ποσὶ ὯΝ ̓ὰῳ ἐνρωι οεττᾶ ἐπα δ τῆςητίο νποη- 10 ῬΕΚΥΒΟΗΑΙΑΙΜ ΚΟΡΣΟΉΛΗ 1 ἰδεῖ Ιεπιίςι Ν ἘσοἸεΠαιειςάτιπι Πιηἐξοπυητίληδιαια ἀπ Ἡπέξιοπειη, δὰ ἐς νἷς ἀσπιμῃ ἰιφυςὶ οληδαιι Ηὲς ᾿ ὍΔ ἐπ: ᾿απᾷ Ὧ 

; ᾿ ὡἶ ἐχὸνι ξ πβσμηης Ρεγίο τ 114 ἴῃ ἀξ ύοϑ, -δληέζα. ἢ ἀπείη νοὶ δυνὺ Πὶπὶ ἐχαῦζαπν ἀλπιπαγςτιοά νὰ ἀϊιεγίαπα, να ἀὐοεῖς δὰ [κᾶις ροίεητ καὶ βάς δι τεῦϊο μεν ἐπὰν ἀυοᾶ 

ΡΟ ον, τῳ : »--- νον π. 
᾿ εϊε ργοτίιις ἀδοςῖες δἀτλνηἡτγαπὰϊ ἐοβ πὶ (αὶ τατιουςπι,, δὲ ἰἢ πίητε ἠδη ολάϊε,η0}} ἀυπὶ τητο σεηα ρικάϊιοι. ἘἘΡ ᾿ 

Β ᾿ Ὁ λος ς } ἘΌΩΣ ,ῆ ΓΧΝ π᾿ ᾿ ε εἰα!ποάϊ ἀνοορτατιοηυηι ἐαυίλσῃ το] στοῦ, ΜΝ 4" ταβιπενῖε εν, δθηβέρει ἄγτὼ. Αἀ νεγουπι, Ορηβενι εἰ, φξ ἢος 

ΒΡ τὰ ι 1 Ρμφωίμην, πεδίον, ΨΟΪ σάτα, Ργωμίμιπ᾽ αὐ οὐ ποὺ τἀπὶ νιάετιιγ ὁ τὰ δες ρίεπάτμη, ἤρυς Πεοίξιυς, πιιταῖο ς-᾿ 

Ὡς 5: [4 εἷξ ατατὶς αυὰπι Πατυδα: ἴζάψμις πιοτιτὸ τορτεμοηάίτιτ. τίδιῃ ὄξπηρο ἰς ἐτίλπὴ ραϊ)ο ρὸὲ νίάετων ἐανὴν ν(υτρατί. 

᾿ Ἐταί, Ῥωεϊίνην, Νοπη ὉΠ: ράγιηὶ οτοδαϊ τεῦ τδιιατῦς ΡτῸ ὠμφινον δι Εγαί. Αἰαροάϊι. νης δυζοτη με τυας 

, “᾿ς «- - Δμε ιν ηατία ΜΠ ἐπ ποπνιδ Γτάϊληο ὅρον, ἡπατγτέ. [Ἰυάποχιπι ᾿διόγεπὶ τεπατωγ τη μυης ἰοειπὶ ἨΪεγοδγπιιο, 

Ψ» »ἴ 
᾿ 2. Μ᾽ ον εορμενετηεμ. φραφη. ῬΆΓΑ Ηςεθίσα ἀιέγιίπι εἰξ οἱ (μδιπετρετγοηζωσ ἀιχοείυτῃ [ποεῖ : Ἰωδι. 

Φ. ΝΠ Ή..ΞΞ ᾿ ; ᾿ : ἘΠ Νο-Ὅἂὦ : ΙΝ ΡῬτο ἈοΠρυςτίείς, νε αἰ δέ ἀοοιπιας, ὅς νδήαυς ἴῃ μι} στ. αἱ αἰνεηΝα ἐπ ραγεο  ἀι) αν υβέρ τρῦ παῦρα ΒΡῈ ! ἘΝ 

Ν ἧ; Μ « ἐμ βμενδαηὶ Τ᾽ “ων “Ν ἰά οἱ ἃ βινηϊία[δα. Ηΐς μαθυ ῆς ἰὴ ἣν γιὺς ἀοὔ οι! μιαὶ ὅς αι λην ιοά ἀς τοῦ ἐρρ  πλ μΣ ἐαυλμαν  ἐλα ἮΝ με ὁ ΣΡ ΡΩΝ ἩμΝ ΤῊΝ ἢ δὲ ἀβὴμ Ἵ θΕΡΒΑδΙ τινα! ἐδεύεσηΣ 

᾿ ϑ « «ηἰπὶ ἀὰ 11. ἤρὴ αἴξ αυἱπ ΗΙ λα ΤΡΑΑΓμΑς ΤΩ ΔῊ ἀκρίς Ἰίφιι!ς Δροίϊτο] » ἤση ἀϊάϊξιτ, Ἐχαΐζα αὐτειν: ἩΠῚῸ τῆρυϊα ΝῊ τασευνον ΒΝ ἐπέ υ μα νοΐϊιηι ἀνὰ ὼ πβέοόβονς υἱὲ δῖο γ ἐαΐι δ νβμαντῇ «ΠΣ δ ἱπξεγίους ἵτο Πρυηῖ, ἡ 

. μλδῖυγι Ν πὶ ἢ Ἠουγαογυπι πιοτς ἤ]Ίος ἱπις ἡφνάιςὰς το ἀυιμρίνηι ποη εἰξ νδι βαπηλνα: (οφέπι μαδεῦαητ., . σας αι Ὡ} ῥκὰ Ὁ υπιο ἀϊοιτιγιδοά μὰ ᾿- ἐδ ἀρ αλ ον Σ δέῃ υϑβνυ κημδηυ τὶς ἐὐρεπέτι ποι 5 

ν γαῖ δὲ πατυγαϊίραν, ἄυος χοζληξ, (δὶς ες, φυηδυνορ ὡς 486. "Νρείχαν ἄρργ γυὶς δι Ἐγαί. Εν ἰὰς (0.7... ἡ “ποὺ μὴ τάρνα "ξ δ πιμηδμεὶ οἰ Ν τος ἀὐαν ΤΟΣ ἀελν τι ἐν “μρὶς ἈΡὴ, ΠΡΟΜ, πΡΡν ἐδ 

ε΄ ὑδεβζον ΡΟΡυΪ! ἱ ἀτριοι σι (υξαξεὶ, ΑΙ ἔμετις Ροτέὶ τος 25. 27. Οἰϊενδιομίο βπννι δὲ, ραρυνδαλιζνιόν αὐτί, αμα! νιβε ες ᾿ εἰϊομαήοιο θοης Ἰοιεὶ τορἢεῖα ἐπ υγῦνε ἡ Ῥαὶ τὰ ΑλΑ ΝΣ ρς ΓΝ Πρμ πς ΤῊ τα τε 

Ε οπῇο,, αὐσηι δὶ Π Ἀοπιδηὶ εἰμεν τείδυτα (οἰυειοχε ιν Πιδιςέξος ἀοςσδῆγυν Μαριβιεαίδιίϑ εὔο τορος πξ 4. ι 4 διε! εῇ μενα ϊ μα πον δον στὸ ἈΝ ες γῇ ἀονέ ἱ ̓ ὑπαλὴ ἤδα ἘΠΕ ΤΙ βαρ οθαῃξ οἷς {10 νὴο ταιῆςα 3 

ὁοεῖ Ὠϊοιγῆυ Πὗτο Απείαίτατιπι φιαττο,, νίηυκ 241... [ἢ μος εχξρῖο ἀθυταπτασν αἷς οὗκο Απτίς τ Παπί ροπτί- ΑΒΗ Ομ ς ΤΠ ἘΝ πρηὼ ΠλῈ ἐδημὰ πω πὸ δ μτνη ̓  Ἰ Ρ μήτι ἐμ δος ἀιςοπάϊ ϑεπετς ἔετς ντυη- : 

"" Ῥλιήι Μαξεδοηίαὶ τα πιρ νη]. ϑεά "ις, υφεὶτρ τ πιὴπι. Αοίο ροτοίδαν οἰ]: ἐμὲ Μαειπταῖυς 4 οἡβοηαενμ αἴα-,.. ἜΗΣ ΕΝ ἰάδο τ ἰδ νοτθιμη Ε 8 τὶ ἡκαῦν νίήε: ἐν Ἴ ἰτίοις δέν ε! Εχ. 41 νοβινάο,, πυλάγν, τὰ τῇ τῷ | 

' ᾿ τ ταὶ ρου Θϑττι ἀιδι ε ΕἘ ἸΠΠΜΕΉΕ ἐκικξ.. ρα μι πλπαιαι υἱἀο] ες ενξγβι, Πτοάϑορί! αυ οἱ τδίρδϑει τῷ Ἰέζοῖ φυτοῦ δαπς ρυδηναν (ροσια τοῦ "α ἀἰε νον, αὐ Ὁ ἢν Φ ὸ δια μρΥ ΑΥΝ Ἐρ κοὰ ον γοὰ ἐν ἐμ  μν Υ α ' β 

: εἰἴο βεπε δα ας ργοϊαάα μιν με ετο πὖ τὸηον ἤγοιη- 30 ὠφέναρνεὶ ἐδένω ᾿ἄ δια!ότνει,ευτῆρα [5 ἀρ ύτυγ ἀθυὴ οτξ δοι ὦ ἰδιας ἢ ὑπὰ ἫΝ Ἂς ἀρανημμέείν δικόυ εν τὴ βρη " Ἔα. ἐπὶ ΦΉΣ ΉΘΕΣ ν(αγραι ἰ;δὲ τὰ Ἰδις1. Ι 

ἐς σα ργο Ρεῖγο τ ατοϊαὶ ἀιάεαοίμηατι, ας μοι ταὶς τετγλάγα ον εις εἰ γοῖογος το ἀτυνήκα ὐμῶνι καὶ ᾿α- τοδὶ βογιμῃ αὐΐι εν ̓  τς ΕἿΣ ΜῊΝ πιο ΔῸΣ ῬΡΡος ἐπὸ ηΠΐ ἀθηςι ἔα τῆς δλανι. ὃς : 

ὧν ΡΟ γεϊϊαυε νπάεείπι ἄιίειρα!ο, 4αι ἄς ἡ" σταιτ μος. τέγος διγεῦ ἀἠπ πριατηιιοτιπὶ Αἰ! νχαοίαῖοι οἰ εἴς οέϊο (ϑέλυνιπι αι τὸ 'δ5 κα ᾿ (ἰς ΟΠ Ἀπ ὦ, 7 β: “αὶ εἰ, αἰοίγαν Κιν. Ἐἰτῆηνεπ πειπο ἱπυΐτυφι 1 αἷ- 

| τηείες μυΠδεῖς, 6 ρτίοιε γείροηΐςο Π ἀδ τεριτρ δδινμ]} ἀτγλονηναγυπη, ἢ {ΝΠ γαοίνην βιογιιας,  βεο επί ἡ ὑσὲν Νά ΠΝ ΚΡΜΘΝΣ ΚΙ ΤΗΝῚΣ ΜΜΕῚΡ ῬβΈΠΕΊΘΕ ΘΟΡΙΒΙΟΣ ΘΕΤῸ ἐπ δυ οἶοα γε μὲς της δπμιαπείαπι, νοὶ ἰὰ φρρωρε- ! 

τς ᾿Ά. ἡ παντατίο αςζιρίατυς Με νι ἐρίιια Πγεὶ ΑΝ δὲ γοιὸ. ριδρηὸ αὐἰπί τινοι ἢ πἰξοαὶ [στὸ ἀμ νίςο αἰϊοιήια. ΥὙς νερὰ Ῥιμνηὶ ᾿ ᾿ Ὡρῶν ἸΑνΝ , "προ ὈΜομμιςη ἐξ ἐταιγ λτο ἸΝεζοίπιατοηι δὶ Ολοέξο. ᾿ 

5 τοιαρὶ; Ὠοκαίπο, ἀξίοίτυπη Ῥοξίμν δι ἃ ττίρυνριιπι, φυὰπι "5 Μαῖοιοεογταίίνα ιτδιῃ οὐ τὸ θοη βου Νὴς ἀπῃοίαῖα ἡ ἠξ ἄπ ἐμ ραΐίῃ “Πν ἐν ον τοῦτο. [( ἢ ἐν ψι ἐμερμι ἀιν- ον [τον ὑν; οἱ νᾶες προς Πιλεὰ Ὀεο ίςεἰ Δ0 πουνης, 

{' } Ηϊυὰ δεδετεῖν δίη νατὰ ἐς τείδωτο ἰμτο Πάτα αι οἀ μίίοεπν ηυ ἃ ΡΙμηιο Πάδον δι Ζευν κα Ναιδομεπιζθι τὰ. ολς θβδγωνα ἸΑφΝ : ἔπεηη Ὧι ἢ επί Ῥτο-. φοιτιρτοης νοἰμηιαγια. Ενγο ηοτείταν, πο Ἱθυο νης 

᾿ Ε τ "Κοιδοι,νῖ [υἀποπιιῃ ἀοιηιηΐνεχὶζ εαιε κά ΠΤ Ζ: μὰ Νοιλη2 ἀπτο πὶ δι Ρἰοαγάϊε ἔλοιᾳφε ἀϊείτυς, Ἀοηνα αὉ δ να Ν ΠΟΥ ΩΣ ΚΝ εὐ γῈ "Ἢ δ Ἅππε ΗΝ ὀρᾷηρει ΠΕΝ Ἐμανακίᾳ απ επ εὐ ἀεεείταιο ἐλ οι ; 

δ ἡ μδν: ἀἐε βμμηίϊία οττα πὴ, ροτιον φιδιη δὰ Ἀσιπάθον, ἰμς πηϊοτία ρηΐζοιν 5 θοτγὶ νοςατὶ ποιπρὲ νεαίβ! ἐε ἵψ ἢ'- εατὸ ζάλης, ἀπληι αἰτίοτα Ηὴ ἴδηι ἐμὰ ἐς ἘΠ ΤΛ ΩΝ Ἷ: ἀὐταν ὀηῤοταμονν αν αὐ σ Ρεοβεεγ οθεμαις εἰ ἼΝ ον δῇ ἣ 

Ϊ ᾿ Ἢ ὡν ἐμῥφὺ ἐλ λαιψεν λθται τί ΑΥ̓ΤῚ ἣ αν
 οὐαμβείο ἀνα ΚΦῊΣ ΝΟ Η ΝΑΙ οἠὐ ἐκρσσείπσηνι ὃς 

᾿υᾷ ὑβαχαν ΚΕΝ Ἐονλμαν νῆα ἔνα ̓  ΝᾺ ἐπε ἐν Ὁ ἀπηνῴευναν ὑχρομι δὲ ῬλπΙΠ μοςζαίονες, ἃ πο- 
, 

ΒΌΔΙΓΔΙΝΣ τὰ δι, δι. ἰ { ΠΕ ΣῈ ἶ ᾿ πνονλνον : Σ Ἀχυοδευνες ᾿ δ τ , 

. ᾿ ὅμων κυ ᾿ ῳ ᾿ 8 , μριὰ δι, ,διι4. τὰ νιδερῖ ΑΘ Θαιθσῖαε ν οἰδυο 1ο.οᾺΡ.» ΙΝ ἰωροτυπι ἰλπίαπαι (δία ΦΣροισι,. ἤδον ἐᾳίεμε, οοαίηὶ Ὁ Ῥάγ ΝΕΙ͂Ν οἤνάω; ὀρνάρ κνιν νμεθιγεληαν,Ν Σ . 

ὴ 

.ω»ἤ δὸς τ ὰ “Δ 



Ρ ΧΥ Θ᾽... 
' λίξοι σε» ἔκκονον. αὐτὰ καὶ βάλε ὑπὸ 

σῦν. κρλόν σοι δὴν ἰσελϑδν οἷς τίω 
ἰ τυμὰ μάν, αὶ. κυλλὸν, ὴ οἷν ο χοἴρας δὶ 

“νο 

1 

! , 2.5 ἐφ ἢ 
«ὐτάνες που σου ὑπα2εγ 6 ἔλεγξον αὖ τὸν μοταξύ σου 

, ἃυίδιν νἱπό ἐς ν- - 

ελάς-π ἰηπυζία, 

Ἰει 9.17 
Βοι].19.}} 

[1 

. 

ἘΝΑΝΟΘΕΙΥΜ.. 5 ἰδ ἐν τς 
ται ϑ᾽ (αςίενε τὰ οἤοη 488 » ἐχ-}. 5 δὲ, ἕν βαπάαῳ " 
(εἰ ε΄ φαιδι αρήςς λδ8:ς.δο- μερὶ με Αναν δον σ΄ 
μη εἰν εἰδὶ ἴῃ νίταπι ἱηρτοάν} [ἢ ἷ 
«ἰαυδύύπι δὺς πιλπουι ἡ βολὴν: 

ἔγτατεν τυ, ἰἴο » δέ αγρι!δ δυπι ἰδοῦ ἐμμε, υσάὲ, ὧν 

{φ Εειαὐτά νυΐᾳαιμ, Ἐων ὰ οἴξ αὐτόν. 4 [Ροιὴ} φίςνεὶ ριατεμημῖν, (ἐᾷ τυ 1 (σαῆις Ἰῃϊατία : αιιαπιμββ,, πἰῆ 
αυδην ἧ. Αἰ καλὸν ροίτιιρη οἵ ῬΓΟ ὀνενον, δὺς (θαι άϊ- τῇ θρόῳ (υθδυάϊχὶ πεϊζεῆς {τι γεν «οπιρατατίοἠϊε, ἰη- 
τος μᾶλλον εἴξας ἀριιά Ἡοππογιμε ἰη 11 γεηϊσαϊο, βούλιμ᾽ ταϊιρσυτ. Ὁ 4 βτφβ ἔδηε ἐπὶ πιοηδει, δι τὼ δρν πορῤϑείς, 
ἐγὼ καὶν σόον ἔμμενω, ἃ ὑπολ ἐῶν [1] 1λ. «. Ἐξ ίΩ ΠΟ ἱπιρίο Ἐταίπγις ν οἴογεπο ἱπεετργεσπιίξφιατη νετείς, ΠῈ πιονῖ!- 
(ἐπατίο, ϑέλω τὸ »ε φαλωγμὸν ὁ φρενῶν παδο, δὲς ἥνο ὑς νι ὑμεψ' υκάν, «(οηίιη τ φιἱπὶ δὴ τὰ δ» οαπι ρεασοοίςητί- 

φυᾷ Ηροῦσςοι ΓΝ (υδευάϊευν ραττίευ αι Ἴ0}} [ ῥοινὲν Ἴ ἀπῖς θυ: φιο πιοάο οτίάτι ἰεσις, ὙΒεορμγίλτυν “Ῥεῖ Μοπτρ 
ἴα πίηντ Ῥίϊωανι8.8 δ οὐἰϊοιι Ῥγουσεῦ...1,. {)», (αϊιμη 1ηῖς ΓΕ δεὰ ος ἀϊσξηά! δεπυςηση [τ εἰ νῇο 
εἰς. Ψα]ζαὶλ δὶ Ἐγαίπιμε, γα ἰὰ εἰ ορῖς. Ἰλπὶ οὔΐλπὶ ρει, τατυσι, δὲ ἰῃ ἢ οὐίαις δρτιαε ἐχοιηρίγίθιις μας Ἰτ5.ἀϊν 

᾿ πριχρητὰγ ἔκρε ἰδ ς ρυβροθίομει, οὺς ἀρυὰ Ηερταος 2 [σέλα ἥιηε ντ δῶν τὰ ἔραν ςορίαπραιας οὑπὶ ραττείρίοἰπορῶ- 
ριο Ὁ ν. ον ει ᾿ τὸ ϑηφ οά πνοῖλι8 ὁοηυς δ᾽, να τλητο πηαίμτς αμαγο τά ρεγ 

ἐεπὸ. Ῥίαυτας Νηἰοουλη ἀϊχίξ Εξο δυτοπὶ οὐ Ετδίπιο 
“ Ἰρδυαι ἰἴοτρτεῖαγὶ τη] υΐ, ἸΝΑ Ἰυίςυς [ματίπίς ἀιοίτοτ 4}: 
αἴτετο ςἀρίυν εἰξ οροίο, πο [9 4υςαΣ ΟΑ}}} νυἱρ ὁ νοσδης 
νη ἰρμβιοα,  ατλαὶ ἀχαοιπεμι,Οτάσοο ετίαπι νοζαδυΐο.. 

ῖο »Ἐδιχείδε εονώδν, ὀγγίλοις αὐνἈΓ. ἰὰ εἰ Απφεὶος ἱρῆς 

5.10: ἰἅΓηςΠ Ἰπτέγργαος γυ τ οὐ δ 99. ἴῃ πιοηεί μι» τς! παι) 
ἃ ραϊοτεναρενεδηζεπι οὰςπὶ ἍΠ|δ] υαείτιςον, . 

14 ΜΝόηνμίι Ῥφιεν υεβεν, ἐκ ἕξι ϑέλυμαι, ἐμωρνῶνεν αὐ πως 
τς πλευ  υἱβαῖὰ δι Ἑναλὰ νοεθυπι, κορμὶ νοίνηεαν ἐονάην 

Ρωῖνα υνβτο. “αυἱ Ἠεθταϊίϊηιν πνίμι ὙΠ ς εἱς ὁδίουσίοι, 
Ρεοι ἰτλξεν δὰ υίτοι οὐἰοίες δάμενίιν δαϊαη δ, δὲ πρυ- Φ' ἤωι, εἶτ. 14 ἰςτίρτιηι τερο ἤπιαν ἠή νοῖοξίδως ἐοάϊοιρυς, 
τος [δ σίσαφ, νε οὰ ρ ετίπιίε γοξοείν. ρὲ κίοττιηι ἐεπαμηοητί Ἐταίπιυς δυτοαι πνάμες Ἰεξοῖς δ νὶ (υὐναινἀϊατοτ γειιδίυν: [- 
τοδιπισπὲμ [αθας. Νες ἐδίην ὡς ρον} ἀυπταχαι κιαῖς, ἀἄειη ἀιτεπὶ ναίει ἐξ αταυς,νγε] νυν ἡ οἱ Ὑ]Ιὰς, κοί ςμίις 
4ιάτα τάξη ἵδειι Ῥεευλατὶ εἰγ ἐπ παῖς ἰού ἐς νοτὸ ρον ἰρίδ οβειάν, 
οι ΠηΙδ.5 Αδίι, αὐὸε σὰ ραγιυΐοι νοςεῖ, ργαροιίτο ριει! 0 ἃς δὲ υϑγὸ͵ ἑαὶ δύ. Ορεϊπηὰ {πὰ ςοβάγεηι, Νθὶ οηίπι ἐς ἢ 

δ ἀϊχκν. ὁ ΦΡενονην[ἰϑρ βρη} διὰ πωντέ!. ' ' 
ἜΡΩΣ Ἡῆσ τιοὰ ἐξο ἐλλβν τεβτα ἀνθ εν πλ- φεράυπι ἀοείαγαι αυΐδυς οδϊξέλιηι εῇ οἰοπι μοι πιηθο 
ἐλ ἱνατί αὸ ἀϊςάτυν Ῥες οαιηο τἔρυ!ν, 4ιιλίη Αὐ οἴππε τοπν. ἴα ναι εἰἴς σοπηράταϊος ντΊλμι! καΐγυωι ςομίιαπτο ὅς ας 
αφ. ΝΠ αν ἃς Βταί, ἰαταγρτοῖασὶ (οἱδηι, δεμεβεν αὶ εἰξ ἀεί. ᾿ ξοτίμη τεῖνιρ ἤιει πα οἰναινεαῖς ἧς τριηρετατιν,, νὰ δά οα- 
Οἐννοτα [μοβαινν, πνεν ἶτι Ὀέπονον τὸ αρόσνντνν τὸ παρε μον, ἦ᾽ τι εὐνα τρηνοδία πο ΝΜ ἢ τερτδεῖς ηνίεοτθυε ομγρίδιιρ γος 

ἐμρρεῖδὲ εοτέ ρεῖτο πιοὸ γὶ ιπίοἰ πὶ, φυ οὐϊξάἑερ᾽ ἐν οπιηΐ πννάνε ἀξιιδπιδης. Ὁ 1» μὲ εἱς σά οἢ ἰς ςοἠίςίο,ποπ ι}- 
᾿ἀκάλελῥδνομδὶ τὸ Υἱϊίδυμ ἴα μοπονέριιπι ςοηίραέξι,αΡ ρίος τειη ρυδίίοο ειπι οὐδευνιομίοννες ἐπίωι τα δ΄ Ἐν ἀε ρε- 
ἀοἰπιη δὶ ϑς μένε ἐμ ἤδαυ δε ἡνουνεπεῖε ἐχρεέϊαπτει. {40}4 τὐκιουεε νε! Πτῆσον αι αν τὰ, ἰάσαν γαΐξις το 

ι1 Ψορωὴ νόμο, ἔδε μὲν ἔκ μικὸ ροείοινι ἰῷ ποπρυ! ε 30. ΟΝ 1 Κὰ τ. αυάπυι ςοηΐςιον νεγὰ ρίοε πη υ]0ὲ οἤξει- 
νον εὐ είδι ποθὴ τερονίξυς, ᾿ ἀλη αυοιπαιις ἰοίιὸ βυηι, 5.4 οἴει οι ΐα ρειαιίια 

8. ἐἰἐΠογυτ ψυἱ ἔμ ττ αἴ οΙΕλ κυῖο ἐπίῆς φι α {ἰ εἱρ ὰ- 

1: ΔΛέοθνδέμῳ ϑρόνῳ. Ὑεναε ἰηϊεγρτε γε πος οπ 16- τοπεὴ τ δή πη, δα )ςὲ λα είν ἀμοξυύτ,νι εχ ρες- 

2 ἊΝ : “» 

ὑῤ «ἢ οἱ υἱιῆγν ἑηχνεά! ἢ 

» εδὑἴων μονέοδαλμον, ΨῸΪ Βα, Ῥ᾽νε"βοεμίμνι μαδεη- (οἸ τυ άϊηεε ἐς ἀϊᾶς ἀδοτγαητίς οἷς τυάίμπν ἀςπισηῆτοτυν,, 

, ᾿ ΚΝ ἀεϑνίεν εἰ εἰμνάμην, 
Ν δας ἔχοντοι βληϑῆναι ος τὸ πῦρ) Ἰααληι ἀια8 τληνυ8 ναὶ ἀ(08 ΡῈ -᾿ [φνὲδν ἄμα πμέην:, υοὶ ΠΕΡ ΑΤᾺΝ ἈΝ᾽ ΝΠ Ἔν μαδεηιόϊη ξοηΐ ρ  ἴη ἰβμηξ ἄμοϑ ρεάεε ὑαῥφριεη 
ὦ ΕἸ {Πυὴν χτοπρυμη 5 τῶν ενι 

Ἵ ᾿ ΄ Ἶ Η ; ᾿ 4 ΝΗ. ᾿: ᾿ Σ 
 νῖ δ ᾿ Καὶ οὶ ὁ φϑαλμός σου σκανδαλίζει) 9} . τ Π οουϊυς τοὺς βαῤίε Ν οἰ αι λει δι, 

ΝΝ ὑτὸν, χα) βαλεδιαὴ σοῦ, καλόν, ἴὰ οἰΐςη 448 ν ετὺῖς οὐ. δὲ 20- ἀαϊία αι ια νἀνμα μον, ἅν ᾿ Σς δ, ἔξελε αὐτὸν καὶ. ἀλεὸ ᾿ Νὰ ε ἢ, [ἰἶτς 45 το : δοημπὶ οἵ εἰ δἰ] ρνοβέκε ἀδε ω: ϑονωνο εὐ 
ὲ σοὶ δ] μρνόφϑιιλιων θις κ ̓ ζω 4 Ιου ἰῃ τοῦ! ἰη νἱτᾶ 2}0- εβ πῃ θεν ἑ μὴν μαῤεη.. τα σελϑέν. ἢ δύο ὀφϑαλμριᾷ ἔχοντα βλη- τἰμα ἡμλιηι ἄυοϑ οζυϊος μάσοῃ-} μεν ἐν ἴεν «ϑίως ἐν τὰ Η ᾿ » -ῷ Ν ᾿ς ἐφ «ς μ μ ΝΜ 4 6.Φ41 οεΝίοΣ ἘΝ φρδμϊφίεπι ϑῆναι εἰς τίῳ γθωνων τὸ πυρὸς. ὴ . [έδπι ζοπ οἱ π Ῥοπέπαμι ΤΑΪΕ Ηἰθαμρασαο αν ΡῈ μαννα Ὰ » « ον , [ - . [ “ τὸ πιρρὶς οροῖ ΩΣ Οροατ «ΜΗ ΦΟΟθΥΤὸ «ἄγος 0]: ΜΊάεῖς ἢς εἰπέτε ξεν " ΗΝ ἰδές ἱΠίως (: χρῶν τούτων. γὺ ὑμῶν ὅτι οἱ ἀγ- αιεπι σα ΡαΓΟ 51 15: Ι "00 Φ-Ίιο ᾿ Ῥ Ἕειε νε ἐηϊε 45 Ϊ 1Ἰυτδπὶ δ μικρῷ ὑ μὰ 2 Γπ ἈΠΕ βᾺ , αἷπη νοδὶδ, ᾿φηρεῖος οὐγυπι ἢ} [ων “νονηε ἐκ ἢ ρηβίϊη; δοῦν ἐρίς ὡο 2}θ! ΠΡῚΝ ΟΡ ΘΌΕΆΡΕΙΣ ἂ ἘΠΓΕΕΡΟΣ ας ροῦ οὐδης μόηρω σετης:}" ΜΕΝ ευὶπν υοῦν μία αη- 

εχεπιρῖο ἕοι ποσὶ τὸ φυρῴσωπον τῇ πατιούς μον τῷ )} ἐς Ἐς οἸοτη Ὀατεδ ποῖ αὶ ἰπ ΒΡΡΈΜΈΛΊΝ μεὶν ὕοδετε. τὰ ἀοεει, το ὡς ΤΑ τ ΤΣ δες Ἀοίη ᾿ , “ ' ρον υἱάφη! Κμείοην " φετὶς - Ῥρι4.6,.. οὐρανοῖς. . Ἐπ πππὶ ἘΠ ἢ ἸΣῊΣ πΡΡ «αἰὴε ν᾽ ἴω ᾿ τῆς, ἢ ἐπ τοῦ τενος, ἐκδτον ᾿ αν τῇ , ; ΝΠ εἰ ἐπεπ ΕἸ ως μοΣ ' ΣΤ ΚΙΝ 5 Ηἶλϑε Ὁ οι ος.18 αὐορώπου σωσαι! ἰς ντίογιοι ἐπῶν ὑμα τὐννν ᾿ . πϑηὐ [αἰνάνε ἡμοά βετίε" 

εἰ ᾿ τὸ δπολωλύς. ΞΕ. .ῃᾳ0. [Ωμ ἃ νον τό νἱάετο ἢ ἤνς:} 1.4. δμδὲν οἱ ᾿ ἼΣ ἀναρα Τί ὑμῖν δοκεῖς ἐαν οἤδηται τινὶ αὐ- τῖπι αὐγου! ἢ, Ποπιληὶ δεσπτυτ 1: β ̓οδολωνοῖν αὐρμα 
' ον ϑρώπῳ ἑκατὸν τυρόβατοι, καὶ πλωνιϑῇ ἀλλ δύ ἐτχαθετις ἄβδ, ΟΧ 1159. μεν, φ' ἐνπαψεν υσαοκ ᾿ ὦ ὁξεῇι οὐ ἀρὰς τὰ ὀνυνώνπεων Ἰμόκες τελεῖς οήξιοηλει ἢ τᾷ, οευ ας “᾿νε Ν φῇ ν Ἔ ᾿ 4. ( 1 ἌΜΦΩ Ν 2) νεομίᾳ. νέα, δαὶ τὼ ὄρη ποροῦ ϑεὴς ζυτεῖ τὸ πλα τος σης οἂδη ἥυα αδογγαις- } [Φ' νδάνε φιόγενε ἐβῆν 
: γῶμϑιρον: ΣΝ ΝΣ ᾿ 6 τ. : ΐ . [494 εὐναημὴ ᾿ 

ΠῚ ᾿" ἀρῶν κὐ τὸ, ἀμ χἱ. Ουοά δςςἰ ἀετῖς να ἰθυς- αἰ 1“ β υρσευιὴν 
᾿ Καὶ τω ὦ ῥεῖν κῷ το, ἀμί ΕΓ ἰδς οατη,ατοξ ἀΐςο νοδίδοραι- } "] κίε ἐαορ. ἄνρδ ἀῶ 

᾿ 20 ὑμῖν γῦτι χαιρθὶ ἐπ εὐυτῳῖ μιάλονον ἡ ἄοι ἔιμετ ρὰ πηαρίς υὰπὶ ὈΡΟΓ] υοδὲν ἡνία ζαμάει ωρεν 
.. ὅλ τοῖς οὐνενηκονταιννέα τοῖς μὴ περδια" } {|| ΛΟΠΑΡ τΔηοιοτη ἀυς πῦ} [ἐπ παξὼ ἡνὰπν [ραν ἯΙ μδοις ἀρ όκοΝ τς το ΒΩ μΗς. ᾿ κόρ, μοομεανο ἦμα πορ [ζ. Ἐν Η .1 [“πγαρνη, ὁ 

. ᾿ ὕχως ἐκ ἔς ϑέληῤζι ἔμενεν τῷ ὲ [κὰ βου, γυΪε Ῥαῖεῖ νεἴξετ φυὶ 141 δἰ. ηοῃ εῇ “νοϊμηίαε ν᾿, νος υΑΣ, ἡ, σπί ἴῃ (215 οἴτενι ρεύεαι “ Ὑ]}15 οχ Ρ ν ᾿ ᾿ τῷ ἐν ἐρανοῖς ἵνα δαύληται. ὴ ἘΘΩ͂Ν ΕΣ ᾿ ' ᾿ 4η}6 Βαἔνεην ὑεβνμ ἢ 4 ( μ ᾽ Θ ράγι 8 ἢϊ:,. Ἷ "5. οαἱδὲ ἐξ, οὐ ρεγεαὲ 
! νὼ ΜΌΚΡΟΥ ἐν κέ ρμν 3 ᾿ »"»ν ἘΝ “ ᾿ " Η ᾿ . “ ΓΕ ΝΜ ἀεβαιε μι. βευφέάιπι ἧς Εαὴ σὲ ακφρτησῃ θίς σὲ ὁ ἀδελφὸς ᾿ ̓΄ 51] νετὸ ρεσελμετίς "τὴ τὰ} 0 [ ς; ἀνεμν ῥανεῖ ΐα 

ἰδτοιεη κ ς 

.-» 

, 

« τοὐλὸ ἀΐσετε νοὶ ἔισετν ςυϊρίαπι σοπεὶᾳ οτίς νε,ςοπῖγὰ φυὰληι. 

' δὲ τὴν ᾿ Ν Φ ᾿ “δ Ὁ 

εὐ Ἑαὴ δὲ οὐδμκούσῃ αὐτῶν, οὐπὰ τῇ ὁκ- 

᾿ ξ “Σ οι. ὃ ἤ 

“ ᾿᾿φεΐγματος οὗ ἐαὐ αἰτήσωνται, ἡἌνησε-]. 

ον Μοςαθυλαπ ρτο ἴσγηιοης δὲ ἰοαυυτίοηεινε ἸΝαΠι. 3.16. 44," 
| ΕΠ τλοῖτο οτίαίη τοίηοηλο, 4 οἱξ αυισιτος ρα Ῥοῦς 

νς ἄίσπατης, τ ἴς αὐ άίτο ἀΠΠπιιατίς. άπ μος Πρπιῆοας 

΄ 

τς Πραηο δὲ ἰουσηάο ροίξεα σοηλποπιογατι Νεαιις φαΐ 

ι θαῆει,γυῖν οηπ ἰοήιιον ει ἰητφ!]εχ ςιθο)υ οὐ εἰ υὶν 6χ.᾿ 

ὥς ἃ Οὐ ΝΝ δ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ κα 

ὌΝ 

ΒΕΟΥΝΡΟΎΜ ΜΑΤΤΗΔΥ͂Μ. ᾿ μ᾿. 
ἐεἀφητίδμωθεσοι, ρυκίοτείι εχ [μὶς, 17.3. νδὶ ἐπι ἀ τεροτ!- 
τ ἧκ εχ 18 νογδι9 )}.1ς πεοι δέν. Ὀγίυδκαν ΘΠ ἰπ- 
τασίας ἥμς ρυδίτςο Οἰεπάϊςι!]ο ΚΣ] εοηήδηλτε Βοτιὰφ 0» 

ἢ φοχῖσς, θάπτει αμίάσι! ποβιτὰ ἰητεγοίξ ἔπος ἀε οἰυίμθιυν 
πα οὶὶς ἀρᾷ Μαφηζιάτας Εἰς αφὶς ΟἸγηίτυς, ρο! τίδο πη ηἰ- 
πιὸ αθοίΐςπο, οἠἡ ἀς σοηίςἸοπεία ργοχίπν οοπππιοποίαοίςη- 
“ἀα, ὃς τὰ τοῖϊρι Ἔπτίμην αἰδισρηάα ε πίδεηαν,, Πφμ 4 ποι 

ἰδυάὲ τι σαρίδης, Αἰ!) αἷίος μιιμαπὰ τοι αι συιεηΐοι ἰεηΐτοῦ 
[τυυιάξαπνυς ἐπ νην τδυσοαγς., ποάιις τὴς ἡπαϊα ραγαα- 

᾿ παι, δι. πηοιϊδγὶ ῥυίμ τίς πἸοιίείς ροήζιμπις. - Νάπι 
ἐπ. Ῥυδιιςο οἴδοπάίομίο Ῥεσς. τοθ 4ιο πιοάο ἔπι δτ- 
διυφήδι ἀοσιις Αροιζοίας ι, ΤΊ, ς. λ0, δε ἤιο ἀυοαίις οχ- 
εἰρρ!σ οβοηάμε Βοτγιιπι Απείοοδία γοριςῃσηήοηο τ ,αἱ.. 

οὐ] τα, ἦτ ιν εαἸηβείοστις μι ς τοίξιδιις ροηε οδμιηο, γεὶ 
ἡυ δας, να! βογοχίριμιν ἰοσε μι ΟἸΥΡΗΉ ἀξ το  ἐπαιτὰν. 

ἱπῖοτ τς δ ἰρίωμι (Ομ : ἢ τ 
ΔΘ Ιοτὶς ) Ἰυσγβῖμϑ 65 ἐγαῖγοι!} ᾿ Ἂ βρολς α τον τὴ. ἐμογ περ! εν: [ἴτε 

τ: ι ἘΜΗΜΉ; 
[6] 58.η νεγὸ τὸ ποη διά! εγίτγα [16Ρ Φ’ ἀνδεν ἐδ πῃ ἀμ- 

ἔυτας τοςιπὶ δάπυς νηιΐη, μακί, ἀὐοτίε, αάθοέδες. ἐρεην 
ἀμοϑ: [ νε" ἐχ οἵε ἀπογαπγ δι 
τη τοίυπι ᾿οΟβτιηοτωσ τος 

, [ἴοια. Με νς 
17}: Ουὸδά [΄ περίεχεεῖς ἐος 4ι-]}} 
“[ἀϊτςεγάϊς" Ἐςςεϊοία: νὸς ΠΕς. 

ἔιεοις κομίπειογηιε αι οχ᾿ ἰίογιηι γέργεοηΠοηῖθας τό] 

“αγγήρᾳ αμην ἐμιδν [4 ψ' 
,»᾿ν ᾿ς μ Ἢ ᾿ ͵ ᾿ τ" Ψ9η ἀυτῖ μένου τον πυμθιουσην ἑκέρδη ] ἐρίννν βίωην “5 16 «μά ς-- ῳ “ 

σας τὸν ἀδελφὸν σου" .- 
᾿ τον, χὰ ᾿ Ἢ Σὲ 

Τ᾿ αὐ δὲ μὴ ἀκούση, παράλαβε μετα σοὺ 
ἔτι ἕνα καὶ δύο ἵνα ὅχὶ ξόμᾳτος δυο μαρ- 

᾿ λ μὴ “Ὁ ", εΛλ 

τύρον ἡ τριῶν φτιϑῃ πῶν βημ(ρ. ᾿ φήμην εεβέμαν εἰ οπηνε 
" ᾿ ὐετϑμηι. 

χλησιαἱ “ἑαὶ οἷὲ καὶ τὴς ὀκπκλησίας οὐδα" 

14. διέ δὲ ἰπ τε οἰξηαίςυις αι τάπη ρείνατα ἤππι ὃ: οο- - 

«ἄβρως “ὐπνην εἰ ἀμος: 10}. 8. ἴ) 
πὲ ἰη ογ, ἀηονμὴι «νεἶ Σ)Οοτα}μ, 

Ὅρμικρῶς 

: ες, ἱΜάιοία 
12]. ιδάᾷ [β κρρ αὐ εὶς «ςανλίν, ὅοαπὶ 
εος ἀϊε Ετείοβα 1 (ἰ ἀμνεηρ σοιτθπιηῖε, 
Ἐπεϊεβάην πο αρφίεν ἢ, ΨΥᾺς 1.4 

Ὀδυς 

εἰείϊατν αὐάϊτο πορίοκετῖς, ἤτ μ᾿ ; ᾿ ᾿ . λ ὁ 74.- δε προς ΣῈ ἘΣ ΤΣ εἰ , κούσῃ, ἔξω σοι ἄςπερ οΕϑνικος κα 9 τα-|} δὲ νος “ταοὶ φῇ δεμείκων ἃς ΜΙ ΠΕΡῚ πἰρνα οἱ 
λώνης." Γ᾿ τ Ἵ [ρΡιδΠ ςάηιι." ἫΝ Σ πΝϑὰ 

Αἰ μίω λέγω ὑμᾶν, ὄσρι ἐ αὴ δήσητε ἐ--}18». Απγοπ ἀϊςο νορ ἢ, 4υαουη- [18] “απδη ἀἰοοτυοδὴ, φιε. τ 55 
σὐμῆρε αἰραμφν δε [ν- {ιε ̓ ραυστλείς ἰπ τοῦτα ) ογήηῖ ᾿ - Ῥέν ἐευγ Ὧν, ἜΥμηΣ ἐξ αι4 

᾿ δνα 3 ὶ ἊΣ 

πὶ τῆς γῆς, ἔς αι δὲ σευϑμ αὶ ὧν τι οὐεᾳνῳ. 
πο πῶς ἢ Πιρατα ἴῃ σοῖο: ἃς αἰαουπαηυς ; ὍΝ Ι “23 αὶ λελυ- εὐ ΚΑ ΊΟῚ ο( αδᾶς ῃ Θ᾿ "ἡ εκίο: Φ' φηκευπῆμε ( ὅσα ἐαὴ λυσῆτε Ἢ τῆς γης σαι εἰ γε νιν τογγαγεγιης [Ὁ] τ] (οἰ μονίρε “᾿ ἐπάν, υᾶνα ὦν τῷ ουρᾷνς ." ἐν μ[ {1ὴ σοΐθιε " Ἔτη δ! [οἱ μ! 4 ἀν ἐπ εκῖο. 

ἐλιν λέγω. ὑμὰν ἅτι ἑαλ. δύο ὑρδα ΔμενΗηϑ ἀἑτο υοὐς, φη 
βήμο εχ αὐὐὶς φρο - 
τίη βιβὸν πυράν, ἀὲ Φ- 
τρρὶ γε ἤμην βηο ρεβδες 

»ς ι] Βυγίη ἀϊοο νοθἱς, ἢ ἀπο]: 
εχ νοῦ! ς ςοπίςπίοτίητἴη ἔστη, 
ἐς οπιηὶ τε ἀυαπὶ Ρετίετίηϊ, 

Ὁ τ ᾿ “ἀκ᾿τν Ὶ Ὁ 

συμφωνήσοωσιν ὕχὶ τῆς γῆς » δὰ σαντος 

τς Ἐκοτε Δθὴ αὐματον. Ἠοβταϊςὰ, ἡδτὸψ {ῥαί-ρ6] ὰ οἱ ᾿ξιριατ, γχδηπίςζαπι ἈΝ Πς 1|12πν σοι δτυάίποηι, πο 4ιϊ- 
ἔξγγηδης ἃς το πἰπιοπίο. 5ἰς σπίτι ἀὐοἰρίταν Ἱπτεΐδαχῃ Οὐ ἀξεπὶ νετὲ ἀἰχογίτ, φαιαν Ομγήας ἔς Ἰοψαΐ ηοπ ροτιοης : 

«στη ἔνιαι πλογοπη νῖ ἰερ ἰτίημιπι ἀρρχοθάγος. Νεᾷαςε νοετὰ ες ἡυυπι μας ἀΐςο, ΟἹ ἀτο ίλπι νοι  Ἴ Ἐος]οβλτη Ποῖ ἰπ- 
Ἰοφιίτατ,νε λα βῳ,,ιι6. ἔ Ορβνηνοίωγ,"αϑ8.1ἃ εἰ τὰς 5. πολι, φαα ἡ ΐληὶ ταπίορετς ἀσίοιγιδυίς, ἀταὰς λάφὸ ροηὶ- 

. ταπὶ Πτιπύιηαας Βαδεάτατ, γὲ δά ἘςοΪς πὶ νοσλτὰς τες . τις τγαπρβογαιδυίτιίο 4 ἄοςοο Αὐἠξοςταιίαπη Ομεϊθάπαμα ροτείηαχ ἱπβοϊατὶ ξιξευτῃ δι Ροτεϊηδοίαπι ποη ΡοΙΠτ αυοᾷ ͵ ; 
Ἠεῦταυς ἐχρ!ίτατις νοτθο Ὀ1Ρ) [ἐπχμν!} 4 Κεροια, παῦ'.͵ οτατία: Ἐςοἰοἤλίείςα τορυρπᾶς: ἤρμς πὸπη μα] Π οχ νηΐςα γος νβμα.Ηεθταιοὲ Ἴ2 [ἀαϑ7} ἰὰ εἰξ ποροτίυπι ἀς 410 αϑίτιις, οἱ τοῃιοτὰ φλλ ον ἴμης ἀγδίςγατί. οι εσπχὸ οδίοσιζαι ΩἹ 

Ἵ 

17 Δ ψίεχενι ἀράν, παρακούειν, ἐ οἷξ,, πον ἤτ αὐ τς τὸ ὁτίλῃ εἰ Ε ΠΟΙ, 

τς δελιηξητὶ ἐς [υἱδαὶςἰἰτὶ: 
παρακούειν: ἴσας παρρρᾷν ἀϊοιιπέαγ 4] ποι ἀΐφ πλπξαν δίρι" - 1οἷοης 5γπάβοβιᾶ: Ρερι Αγ πορηΐπς νούαεὶ. αυδηιις Ογα- 
«εἰς, γε} βησυης Ἢ ποι νιάοτς, ΨΌΪσατα δὲ Εταίπιις ον. οἰ πτεχργςεος ἰῃ νρτοῖς Τείκαπισηιο «ἰπαιοτιος Εἰ ςὈγχαπη 
«ἀὐεγὶ ( ςἰϊ μὴ ἀκούσον 4 Ειεἰεἰβαγδακλησίᾳ Ολίτ. 0 Ὑοζεπὴ ΠΡ {οὐαὶ } ναγτογίης ἐκκλησίαν, ἃς αὐπάσπη ἀς ἰού 
ΔΌΡΥ ἐοηυοττίς Κὶ εἰρι δ] ςαιμυς ἰρτταίϊε γοίφίοίςης αὐ δά τς Ιρίο ζατι ἀφδητος νει. ῬΑ! ρ.1}....ὅς φημ οὐ ἰσχαυτυς Ἑ- 
[π [4 Ἰειμ) ςοηίοτείιη αὐίαπι Πιδυΐταε. ὃς ϑαοετάοτοειοδα), ὑδληροι λ ρσο ϑοπίοσιυμῖ, ἐο Θρίο ἐμινλησιον ἀϊχης, 1 ας 
ἴῃ. τορυ δ Ιταὰ Πτιοα λον οσδητας γδὺς «μία εχ πίυπασὶς ἐς δαΐεπὶ «ρεσβυτέρμον τῇ λαζ, 12: 66. γἱάς ᾿μΜάτ.ς.1:. Οὐἱά 

. ποσοτὶίς ἰοτοηῆριας πῤφιάρ!: αι ἃ οεἰδιχηϊ 11 σοηοσάστοπι, Ρίαναεχ λιΟργίητ, 6. ςοπίϊας ἐφηἤεγαὺ ἘςοΪ οὐϊαίείςας, ποι. Ἰπϊηϊπιὲ τάπποι ἰρβίις ἱἠτογρτοϊατοποπι ἀρργοθαγῷ, φαυπέ.ὀ ἰοὺ πλύϑυς γε νίατραταν πος νεεδυηι Αἐ μετ. χι. ἤας ὰ 
ἈεραβΙ νοεαθιΐμμι Ρύο ἐρίσ φοπδξως δι ρορυ}! ὀδιςητι 20 τοῖα Ἐροἰοίϊννι ἔχοις. 1.0 υὺ ΝᾺ πολλῶν, ἰά εἴνπεαις ἴῃ 
ν[αι ρλμὶ, κοι (οἸοατντ μά ΜΠ 4 τά ςετέ Κείρυδ. νίχὰὶ. Ἑοπηηλιη! τοείαν Ἐςοϊοῆπ Τοετ:πόαας εἴα τητγὰ ρτίμα- 'ιοαιαήι ἰμτο Πρ ι ροίίε νἱάἀξατυτι ει ἐς Δηἰπιὶ οβοηῆο-. τος ραγίοιες, (τἀ ἀρὰ ἀεἸθότοταηη ρρερδγεοσουμαι οοῆςί- 
πλθὰς Πΐξ ἀρὶ δι δοηατα οοοἸοἤαδειοο, (ςυίυς ἱμει(!ξεῖο ἃ απ) οχοτοετί ςοπίιειμ 8. μι {4 Εελνίενω, να μθ. 

. Ῥ ΟΝ δἰ! ἐπαρ ἡπρατῖις βιπξείοης, ἰα Εςο]ς ἴα ργς (δε αλνς. νικᾷ εἰν, ὁ ἐϑυικὸι ἂν Ν2πη αἰίσαοί οεΐτας υλέρίηι νἱἀοθί- 
βίαι, ἀροττηΠππὰ ἀππίπρυϊτυγ)νεῖ ἐχ ἐο οηδαῖ αυὸά ἐς ἐς τὰς ἱπτο! ἐρὶ, ηἰῇ Ἐπαϊϊασ οι πιπιογί ροπάηλι, Βτππίευς. 

(ἰεῖῆυς ρο τίςας Ἰερος ρεαίς θές ας διεοπὶ ροτείδας ς 
πο ρος: οοκ σταῖς 4. αῤχισιωαγνγὶ τὸ τργοὰ νο- 
ἕπτ ΑἸ’ .22. δὲ μια; ςοη ποτ ἀὐπίς κοι ηρ! μι ΠἸ Ἔχτας. : 
ἀρ [ολπ φ. 5.2. ΤῸ} 12.421... τοσητόνΣ. ν ἀρ ἱσάάδον 30 ιν σγδηῖ Αἰιεπὶ αὶ Ἀερι δ᾽ τα {{πδ]ὶς δι πόσις [ΓοιλΗΠΠο- 
εὐ ες νἱάκατα τ μαης βοηιις Ἀνσωυάγνηρν γγνεάχι τινε. δἷθποη (οι ργεβδἀεδαητατινε αἷς Ραυΐις Ἐρ᾿.1,1χμλππὶ 
ἀρυὰ Οἰιγηξίδος Ἐχεοιμιηἰςαεί. βόττο ἐς οορ  οὐϊα γο-- τβοοίομ! ΡΟΙδα(φυόγιηι κυξτοτίτάτοπη ἰἰδᾶς (πμΤοΥ) ΕἸ|)- σάδυϊο ἀἰχιπιις {ρτὴ 16.18.. δε ποταπάϊιπι εξ τυγρῖτει. αηίςος ὕγπεσ ποιηίηο Ἀρρεἰ τινε. Αστίσιι ἃ δυΐοιη ἑοη αὶ 
οὐτατς 0 οχ ἤὸς ΄οςο σοηβεἰ νοἰαπτ,ίφ ἰπρυε γεῦσις τος. δτάηι ϑπις Ἔχργίπαις, 4υἱ τος αμάσηι ΄σςο ΟΕ κὐρμείς. 
[πιοινάνπι δίϊο δά τοτία τπυἸτιτυά ες οατιπμνΑἰαπε απ 3 18 Ζπεαίο ἂν τὰῷ οὐρανῷ, “ΝΕ οὐΐίοςοο Ρ ΠΟ Ορ των Ἑχοϊοιία, ποπιοπ πυίχιαπι αἰΐτον δοεὶρὶ "ψιοή γε] ἐχ μος ΠΡΈΠΕΙ ἱῃ ποῦ βόποτο ἀίοοπα!, φυυπιὶ ραν ἀπτὸ ΟἸν- 

͵ μι ἰοςο Αἰΐυτ οἰἿς ςοπυΐποίτυτ, ἸΝΑηῚ ἑοτιὰ ταμαιιαπὶ ει βοῦγιπὶ ΑἸ σαψοην, τδειν ἑκα οσς ρί με αἱ τνθιογο ἐν τοῖς 
πο ἀνδλῖς ἵμὸς ἀἰο Ἀρρόγον (λίτοηι ἐα ἐο φιοά αἰάις,, 5.1 Σπ ν(ἰ φάει Ἶνας ἔμπε Οὐΐξοπη) ποι πρὸ ἱποριὰ ἀν} αν ἘΠνπίσια δὲ ρει σλήμε, 5. ἀ λυ ἀἰςία ἀς δ τούς "ἡ ἔπιαν, [δὰ οιιαιη Ηοδτδονα Π) ἐπ ίσιις ι πππηάτη ἅγβ νην ἡπὶ Ρύποε δοπίοινς ἈΠῸ ἀρ δου, πος (ἀπηρῃον (ορί ζοη- 40 μειτίαιη. Αρροΐφην οαίπὶ Ἡςθταὶ ϑεῖρε ρίαται πίθοιο {πο ΕΠς τότυν ρορμ! ςατυπι,οπιῖθα ἠ]ατυϊὴ τογιπὶ ἔστ. ον [Λἰμννεγνοἢ δι ἱπ γηο νεῖογο ΚΕ ΠΊρίΑγὶ αἰ(εττὰ (τη. βιοτοντοίαμταν, δί ξασιον πιῇ ΟἈ τ είι9 δὰ ἰμοταπὶ τορος: ρτυιπ ἐπυςηίιηιε ἦν τοῖς οὐφανοῖε. κου ἱρῷ ἀεπίψις οἰϊοιαις ταν ςοπ[ιετυψίπονη τοταπὶ ἤμας (δγπισιοιι ἀοςοπμηο- μξλε ροουδτίοπον Ῥτοτίωᾳ νληκη Εἴς ἃς ἰηλπ 6. 

. ἀρ Ἀἰμηίονν γκιν. [π ἀπτιχυὲς οπνεἴδυν σοἀίοίδυς λήά!- 
Η ι 

δι Οἔζον ἀιουπτύτ, ἀἰοίτατ αὶ ργοβιηυ: οἱὲ ἃς ῥγοσῖ Ἐς 1|ς-᾿ 
τὴς ἡ ΓΕ  ἰοης Νίαπι [οίσατ ἴδον ἰςσίριοτος ἐθνν ἃς ἐϑοινιὶ 

ποθὴ οἿδ ποιμηλ ἁΠἀποά ἐππτυζυτα, [οὶ νοῖδο δὲ επιο-, 

μος πὸ ἰσΐο τοῖίις πρὶ Το. 
ἀοσίμαῃ σύ ΚΘ πογαΐδε στα. 

Διτςιτ, ἐχ 14 νοῖφτο ἀπίῃ διίοης {πα δ 5 ἀ ςξίρης αυρέθεν, ᾿ 

Οὐπρὰ νοζλτα σὸς αὐ Ηεδταίοὰ ὈΝ[φογ αν] Δ᾽ κήτη, ἢ, -᾿ 

εἱ Βοος 



᾿ 

᾿ 

; 

ΓΠΟΡΧΥ ΠΟ. .0 ἧς 
. ἴυν ἐμίω Δε!1. 

“ 

Υ ἰ ) 4 ͵ ,1κ΄Σ-ΧἹοξι14“ 

᾿ χηνρίαςαδί!επι ΖΦ γ Κῦρε) ποσοκις ἀμ ΡΉΗσΑΙ οἐς ἐμ44 01 
᾿ ᾶΪ ε 

ευσι Θχρδ- 
τἰεητος αὐἱ ἀ 
(λιῖθυν αυὴ' 
αὐπουΐ! 078" 
ξὐὶς, ΓΉΠΙΟΝΝ 
4ας ἰ]υτῖε 
ἰδ οό! πὸ ἐπΠάκις ἀλλ ζως ἐσϑομηκοντάκις ἡ]. 
ἱευοίσυπι. 

1κι0.17.4 

γὐ πάντα σοιὅπο δώσω. : Οὐογηπηοῖυθ δυΐεῖα ἀπτίπλα } Πρ ῤὶ, 
ΠΣ γν οϑ δὶς δ ὁ Κύριος τῷ δούλου εδιυο δνατίους ἀοπιῖηις [ογυ}}.7] μεὐτενι ομβενν ἀονοὶ- 

πρό , . Δ Ὁ 1 [{{Π|Ππ|5, “ἀϊπιἢτ εὖ γ8ς ἡπιαταιι πης {ιν ἐϊδωεν ἀν 
ὠκείνε, ἀπόλυσεν αὐτὸν , (ὃ τὸ δοώνοιον ἐ- ᾿ ᾿ πωκὸ κων ἀ πὶ 
ὉΠ εὐντ ἀκύρόρ να τεῦ πε εἰν ἐπ ν «μην, Θ᾽ ἀρῥίμμιν ἀϊκοβε,. 

᾿ς φεμῖν : εἰ, ᾿ 

᾿ λέγω Α᾿ πόσος μοι δοτλὀφούλεις... 

ἐαυος νυ [ρεδ βἼντγίηαυς ἀεοίαται. 

͵ μπ: 

« ἀενει. Ἑτάίτηι οτίαπι ἰοηρίνς ἃ Οταςίο τεοσάσης, Νφη εἰ! 

Ὶ 
.-“΄ ὺ “ 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΚΙΝ Μ. 
ΓΟ ἐδε,συμφινεῖννσν. Τταμ ἢ Δ". ρεἰὰ ἰὰ ἀΐοίειτ, 4 Ρ.ει, γδυόσνναι αὐτεῖε. ποπιρα, δουιτὶ 

το οἱ ἃ εοῖροτς δὰ ἀπίπνμμι, παδν ἀδνοςξ δὶ σάπτα γον. ρείσειηῖ, " 
.----...- 

Ἰβοι εἰκὰ Ρᾳῖγε πῖςο αὶ ἰῃ οα-} {πὑμηβε ἐμμενὰ Ρ στο παο -------ππππππππΠτΦ 

ται αὐτοῖς τωρ τῷ πατρὸς 

η4 πρὸ ν εὐέ [80 "6 πιεάιο 
ΣΝ ΝΣ ὡς 

Τ νης σεν Ῥηνν. 
«ἀ φμῆο ἀἰαδα, Τλοινῥηὴν, 

οεἶφ! ῥειοαδδ ἐπ πὲ 
ἤφεεν θέων Φ' ἐηη "δῆ 

Ἡν 
᾿ἰσ απ τη τησυΐοιξογαιη.. 
Τυης φἀϊςηδ οὐπι Ρ εἴτιδ ἀἰ- 
οἰοπλίηον αυοεῖο8 ρος δὶς 

ΤἸηγης ἔξατουσηςυςγδι γκπχϊττδιὴ 

᾿  τὐ λυ ῳ οι ΨΝ ν᾿» 9 , 

γο! εἰς τὸ ἐμϑὺ ὀνορζθιγ κοι ομι ἐν μὲσ 

; τ ΠῚ 

». Τότ φῳορσελϑον. ὠυτῳ ὁ Πέτοος ΔΑ] 

ῃ ᾿: Σ φήσω ἀυταῖ. ἴως ἱ.1 ,οἰβαη)νίαις {ἐρτἰ ςοὺ ΣΙ 

βάτον μον 7.9] ἄφησο ΤῸ Κ τα ω Ὀϊοϊαςὶ Ἰςία8, Νοι ἀϊΐςο τι- 1: ᾿ ὙΓΟΝ ὰὶ Νοῦ 

ραν ναί νι. ἐν βετα ἘΡ ἱνίηις τἰςεγίςἀ γίχυε᾽ [6-| 4] εὐθὺ Ἥν βριδειν 

“αἰ ἄὐτῷ ὁ Ἰησοῖ. Ου λεγὼ σοι ἕως τυαρίον {οβτίθ5. ; βά νῇμε {ερενακίος μ-ς 
γθει. 

᾿Π 44εο αβινναίωην εῇ 
τέζηνηε κίονα ἡοπιμιὶ 

4) ΠΡτορτογοα ἅπας εἶδ τορπυὰ 
«πἰοτασιγερίὴ 48} νο]υἱτ ςοη- 
ξεττετατίοη στη οὐ [ει [Ὁ 18. 
Εταυυ ςωρηει ςοηξετῖτε, 

οὔίδτι5 εἰξ εἰ ηυΐάλιι ἀείτον 

᾿ “- ᾿ε ν ᾿ [) 

Διὰ τῶτὸ ὡμοιώϑη καὶ βασιλοία ΠΝ ἐ- 
οϑινῶν εἰϑρωώπῳ βασιλόὶ, ὃς ἡ ϑέλησε 

σιωύᾷραι λόχον μῳτὰ ΤἼ8᾽ δούλων αὐτῷ. 
Αρξαμδμε ν ἀυτεῖ σωναίροιν, τοροση- 

νέλθη ὠτῷ ὡς ὀφειλέτης μυρίων τα- 
λάντων. 
Μὴ ἔχοντος δὲ εἰυτε δποσουῦ αἢ, ἐκί- 

λευσεν αὐτὸν ὁ κύριος ὠνχταεῖ πρραϑῆνα,, 

καὶ τίω γωναγζᾳ ὠντ, καὶ τὰ τέγρᾳ.» καὶ] 
“παντὰ ὅσα εἶχα, (Δ ὅποδοϑναμ. - 

᾿Πισῶν ὧν ὁ δοῦλος «υοϑδεκωύει ὠνπὴ, 
λόγων, Κύραν, μρκροϑύμησον ἐπ᾽ ἐμρὶ, 

ἰ! 4μεν «φρηεε τά- 
εἰδῃεην βοπεγε ν οδίαιμε εβ 
οὐ ὑρε ημὐ ἀεδέδα! εἰ ἀε- 
«φπϑ λίνα εαἰ 84. 
( μην ἀμέφῃ ἡοδ ᾿ά- 

ὑεγὲξ υηάφ γεάαενεε,ηβὲ 
την οἰοενὶω9 Φὐεόε ψδημη- 
ἀατὶ, (Φ' ναονον εἰμε, Φ' 
βιιοὲ, ψ οπνηίᾳ 4ν4 Πα: 
ϑεδαειῳ τε... 

Ῥιφωάφως αμῖε {εν- 
ΜΗΣ ἐϊϊε ογαδ4ὲ ἐμηνν ἀϊ- 
εἴη:, Ῥαρἐφηῥαπνθαϑε ἐπ 

Οὐμυη) ἀυζδτη 18 ΠΟη ροῆϊι]΄ 
μαοτεάάετε  ἰυατ εατπὶ ἀοιῃὶ- 
ἠυ5 εἶιις νοβυπάατί, ὅς νχοτοι ]. 
εἷυς δὲ ἰετοδυ δὲ ὁγηηΐᾶ αι 
μιαδεδαιδι τεάάὶϊ ἀφδίμηρ. 

Ἰἴϑειο το! ττν᾿ (οταυς 11ς 
Ἰφᾷοτγαθας ουΐη,Ἰς 99 οτγΐ- 
Ὡς), φατίεπιο δηΐπιο εἴϊο αάιιεῖ 
[πὶ πλονδς οὐληίδ τὶ το άάτη. 

εἴϊι5 νεγὸ [ἐγαυ1ΠΠ|ς ἰη- 
αοηΐὲ νηυπὶ εχ ςοηίογυδ [ι15» 
υὶ ἀεδεῖρας εἰ ςεητηπὶ ἀεηᾶ- 
τἱοϑιᾶς ρεεδίατη εὐπλ υβοςα- 
ὑατάϊς ἔς, Ἀοάἀάς χυσά ἀερεδ. 

Ἐρνιβνε αμην ἤτνες 
εἰἰ6 εομεθΐ ἢ ΜΗ 46 (οη- 
ενμὲς [δἱ6, 4οὴ ἀεϑεθαὶ εἰ 
φτερὲ μη ἀεηαγὲοι - Φ' "- 
πενΐς βίβεαθαι ἐναν, ἀΐ- 

«φηΣ,δρἀφ φμφέ ἀεδει. ὦ 
“κατὸν διίνυώρια᾽ κα προ 

Ῥτοοίάεης εἴρο- ςξοηίογυις 
εἰς Δα εἶυδ ρεάς5, Ρτεζαῦατιν 
δυσὶ αἰςοης., βαϊίε τὸ δηϊηιο 
εἴτο ἀἀιυογίαια κὰςν δέ ́  ΟἸηη!ὰ 
τοάάφην δὶ, 

Πισοὲν οὐῦ ὁ σιδουλος 

Ῥ εἰεηαην ας δὲ Μὴ, 
δ οηνη νἀ ἐ ἀμ ἐδ. 

2: δερεναγίει βρεαν, ἐξδομνώντωως ἐδώ. Αὰ νειραπι, ρμεώνλες τ 00 πιοάο εἰἰλπὶ ἀρυά 1,ατἰποβ ἤθη ταητὴπλ τητος 

δεφινάχίρν βῥίφην, νἱδοίίςοι ρεςολτα ΒΨ τἀπιεπφοτίων νἱάθ-  ἡσᾶ ργαοίριτιο, (οἀ οτίδπι ἴδε ἀεοῖῦα νεβειπεητίίους ττᾶ- 

τὴς ἐάρτο εὐδάκις Ροίευπι εχ ΗἩς γάοχισι πιοτοραά φὺπάϊα μοπεῖπες, δι αὐϊπιοίος, ἀἠβεγοητίαπηαχίπιᾶ εἴς. [τᾶ 

' ἐφίκος φυὲ οοἰμδατς δὲ νεἶυτι Εν τεϊϊςετς ροίΐζωμι, ἀϊεῖ- 

ἃς Νονροίζϊιενεάάενε, μὲ ἔχοντος ὑσοδνυῦα,. ἔχήν ρτο διωαῶι, ς τὰς μακρίϑυμοι: 41ον ποπη0}}, Ἰοπϑ,ἀαήπηες γοσάπι, νο ζᾶ" 

(ἰά εἢ ἀρὰ τὰ οἹο) ̓ δαμοπῖε ροπίτις, ἰτάφας μος Βυΐορᾶχιπη [ατίηο; ϑι κακωϑυμία ἐοηίδαμιξης εξ φρφῦτην 
ἱπτοιρτοιαγίο ἐμ ρ] οἡΠππλὰ οἰ υ], Δον ράϑενει νηδεγεά. οι ἰοηϊελτὶς δι εἰς τςητία;, αὰ ταπΊδη ἃ Ιοπίτυάίτς ἱ. ὠορ)ν" 

σίᾳ ὃς αὐϊπιὶ ἀορ οηήοας δὲ ἀεπιποπε(υαπι Οταςί 4υο» 

βιωο ααοά Οταοίς ἐὐβοίφᾳ οὐχ εἹόντο ἴ) γοδοωῦδαι. 15 μωκορϑυμίνε δι᾿ ἀϑυμίω νοςαπτ)ἀ πληρετιγιμανοόϑυμοε 

4 Κιάα" ἀεδὶενν } ὑποδηϑιω ἐρδυθανά. τὸ ἐφηιλέωιν, γε ἰη τὰ τὸ ἀνε ἐξ οἱ φιὴὶ ἀι
ρίεις ΤΔοοῦν 1.19. βεριόὺς οἰς ὀργήν.  υ]ρ» 

30 Εταϊϊπυ,Βίενὶ βίων νον δηία τοξτὰ ἐχρτεῖο. . τα, δινενρίφαν μα . Ἐταίατας, Εβοβανίεπε ας οὐδέ τοοίθπῷ 
26 Κρ, οὖν. νυΐξεῖα ἃς Ἑταΐπιυε , δμενν, ἰὰ εἰς δ΄, Θεὰ Τοιτα ίληι» δι Ογρτίλπνο ςαπι (εααατις,, ποθὴ τοῖο 

4 φένωνι ἠΐε, αὶ δοῦλος. 1α τείσυς νετυείν «οἀἰοίθυς καἀάϊ-ὀ νεπιης Μαβπαμιρίταῖςπι σι μιγαλοψυχίω ἀἰοΥ ΤᾺ, 

ζυν ἐκεῖνος, ἢΠ6. ψιο πιοάο οκίαηι [εξ ῖς Ν εἴας ἱπιξγρτες: 
ἀιδαυὶς ἀρροίτις ἀγοϊσυίας ἔλτι9 ἀοο[ἀγεῖ ὠναφοινίν, 1.46. τς ἰα ίεγατ, Εἰ «(, “ὑ(οίκννΑτααν πὶ [Α]οτγαδίοίμετς ἀἰοίτυτ ἀδ- 

Ζαδκι ρσικιυΐοι. Αὐπιοπεῖ Ἑταίπιυο (8 ἰη Ποπημ Πρ σχεπι- δος ἀμ (ο]μὶς υοά ἀεροτίμου ὀτοῴτοτι αι ἀεθίτῦ εοη- 

Ρἰαγίδις ᾿ ΠΕ σαρεχρίλοι  ἰὰ οἰ ρτοζαθδτωγ. ρο αίιο ν6- ἄοπαι. μιν ϑώνοιον, Υ εἷ νι Εγαΐ 488 αἰδνῆιυῇ αἰισαιὶ 

τις ἰρτξτριος, Οράναε : εἰ σοτγυρτα ἤδτ εχ ειπρίατία, δε4 Πρηίβοει ρτορτιὰ φασί πνίτιο εἰ ρεᾶ εἴ ΗΠ ἀὐιεξ ΔΟΡῚ" 

Ανρίέου σοσγαρειπι ΜΗ Σ Ἰοουμπν φυορίααι, 4ιν οἰυϊΐαια, ει ρτὸ οο φιοὰ δὰ δοπίς μετ (ςτυ ακοτιοττοχὰι,λς ΡΟ 
αβοτατίοηςηι τη Οτίφητο ραϊπηιην Πιρραῖαπι, μοι ροτυΐι ἃ χο ἐδ ουΐ τοίειδάρ τοποδάτυτ, ἰνντινοχ (ζτιθιτι αὐ ἐφοιλφυνον» 
[δὲ ουἶευ ἀἰπίπαυεςς. Ραιίμα ἀνεθο εῇο οἀνένβι 18 ἀρ πεννο Ἐταί, Ἰούμβο νίυς ςἰγουΐτυ, Οὐιονὶ 

νην, μράϑύμασον ἐπ᾿ ἐμοὶ, Ηος ἶοζο ϑυμιὰ ἔγαιι Πφηΐβσαι, ἃς οοίίο ἐναίνε «ιφἰςι(ο τλανέ ἤάομτος ἐχρτοο Ν ες επίπι εὐδὶ 

αυϊάδιη ργαοιρίξοηι, φυλπι Οίσηις ρεορτὰ ἐξνϑυμίω ΓᾺ [ται κι ατεπν εὐρίςρατ εά (λυείρυν αὐτοόρτυσλ τ ργθης" 

ΡεΠΙδτ εἶτας δοοειταῖαπι ὅς ρναεὶρίκἀτλοπότη ἀΐοοτς ρο- δεῖνι πεδηφυ ατιπεε νἀοτοῖυτ, Ἷ ὠμφά νυ. ὁ5 

παρ ηιοα Οἱςοτὸ φα ἐδηἠ οἰ ςεητίδηι ἐφαιπιο ἐδ τιὰ Ἰητετ- ας πιπίδυν ναειηλὶς [ερίευς εἴν ἐἰαυϊά ο ρεγροτάτ. 

ταιατὶ νίφοτας, Αλισλυμι δι τοπὶ Ἠογατίις, (ἢ ἡΠ1ο νοτῖςα 4Δ9 “ἀβείει φέωιμὶε τοιὶ αὐδας ἀπύί ας οἰ υπτλνο- 

ο. γα ξβιρον ὑνεμίν εῇ, ανειμιρη τεζο. Ν αὰε δι Δηιμποῖ Οὐαοίε τεγε τπιεγργεῖς δῦ Εταΐ, ψιᾷ ταπιςη ἰη σπιπίθυε ποίεε 

ἀϊονητι ϑυμώδοοιν εἰ δνριοννδείς, εἴαυς ἑἀδὸ ϑυμιω ΕΓ μι- νετυθίν ἐοάιοιυε Οτάῖοις τοροτί, 4Οὐνιναπῶν πος ήςεβ 

ἐσ Οαΐοπό πο ρατιὰ ἀνδοτειτία ἰτογ ὀξυϑύμον, μὴ ϑυ-ς. τη (εχ νεζεγίδις ευϑιςίδιςμνες ταπιεα φίλατιις ἀπντοί 
“- ᾿ }0 «49.495, 

ι 

τερὲν 4μὲ νοὶ. γαιίοεην ᾿ 
ρΡοπενε ον βνν ϑ. τὸ 

"4, Ὁ’ οπονΐα τεῤά αν. 

Ἐιμοεϊμεωδεθηβσναα ᾿ 

εἰωε γοχαὺ αι φαῖν, ἀϊοοιήσ, 

47 Τουνίβε,ὠπόλυσν Νέρε αμοπίᾶ νἱη εἰν δέ ναηϊτο ρίαπι" 

Φ 

1 Ἀ 

. ει ΒΕΟΥΝΡΝΝ Μμ 

δ Δεούκἤϑελιν ἀλλ᾽ ἀπελϑοὺν ἔα-}» 
λῳν αὐτὸν εἰς φυλρικήν, ἕως οὐ ὅσο δῳῷπ

 

ΛῚ ΜΑΤΤΗΕΥ͂Μ ΄- ϑ9ι 

11|ς νεζὸ ποίυ εις Δ΄ αδίτης [30} Τἰμ «μϑφην ποίη: βά 
«δϊοεῖς ουπὶ πὶ ςατςεγοπιαιος [4 ϑμιν φινοὴ ον ἐν ἐαν- 
μους τεάάήοτςοι ἐς ἰτιπῃ. περο να. ΠΑΕΜΉ ΜΡ, 

- 

ὀφοιλόμϑμον. 
Ἰθϑέεμην. , 

ἍΜ ΜΝ ὁ ν ἢ " αἱα ἀυτοιπ νι Δ} ςοτ ὁοη-[ μ] 
" τὴῆηιὶ 4ηὲ ἰα «αἰ εβ..“ , : ες 4 ᾿ ΦΝ Ι Ἴ ΜΠ Μιάενεθα ἀμῆφπν το Ν- 

οὐρανοῖς. , ἝΝ “ει ἡπι πε ὅσο γε γε βο ᾿γ ϑὲ εἰμπν ἴων! ἄμ νεὶ ἡ ᾿δόντες δὲ τ! “δουλοι αὐτῇ πὸ 2 - [ετυὶ οἰυδίαυς βμῶα [υοταρτν ἱ βνωνείνε 4μ4 βεδήπι, «ὅ- 

᾿ Οὗ γάρ οἷσι δύο ἡ προς σιώυη ον ἰδ λ λα τϊηεταοό, 1 [κτ οπρν “Δὲ ἐν ὅθι. δ᾽ νόμὴμα ἐλυπήϑησαν σφοδρα" καὶ ἐλϑον) | Δἰτία αβοᾶι μιοτυπιγεβοποο  {0ρμει ἤυπε υαὶάε: Δ᾽ νε- 
3Ά:1- ἤ -“"" τογιδὲ φιιπηιν οπ  οὴς» "ἡ ἀςο[4- 

γάτα ἀοπηῖπο ἴμο οτηηΐᾷ ηὑς 
κα ξιογαιτο 

Τυης ςο δάυιοοᾶῖο ἀοτηίπυς 
ἱρήυε ἀϊχὶϊ οἱ» δεγας ἐργοῦε» 
τοτῇ ἀεθίταμα Ππ| τοτμ 610}. 

Ἰφηοπίδιη ργεςλῖιϑ 68 της : 
ἽΝομης οροσῖμὶ τὸ τΐς- 

τεῦὶ σοηῃίεγι τοὶ, ΥΑΝ ἐρὸ τοι 
Ἰ χαϊΐοσγας πιὸ 

Ετίτατις ἀοπηΐηιδ εἰμ τγα- 
ἀϊάϊε οὔ τοτεοχίθι5. νίαήδηυο 
τεδάεγοτϊ οπππε απο [101 

τες δεσεί φησεὶν τῷ κυρίῳ αὐ δι σάντα 

Ἐς νυ 
εἷς 

Τμης υϑεανὶς "Πνην ο.. 
πη ἔμϑν Φ' “" ἐπ 
ϑόρων ΒΩΜ ΩΝ, οΠ|56 ἐφ- 
υἱέ ἀνθ! εἰδὲ, φμοη εξ 
τόξα πίε: " 

Τότε πορακαλεσαάμδρος αὐτὸν ὁ κύςτ 
ομος αὐτῶῷ,λέγει ὠτῳ, Δελεπονηρὲ, πῶ 

ἦς σειν τίω ἐφειλίεὸ ὠκοίζω ἀφῆκα σϑι, ἐ- 

πεὶ παρδιαλεσοὶς 8 Ἵ 
Οὐκ ἔδει κὶ σε' ἐλεηστῃ τὸν συυδου-- 

λόν σου ὡς (ἃ ἐγώ αε ἡλέησα 3 

Καὶ ὀρμιῶ εἰς ὁ κύριθΘ’ ὐτῷ ποιρέδω- 

κεν αὐτὸν τοῖς βασωνις αἷς ἕως ὃ ὅποδῳ 

31 

Ψ' "ε ηνζετετὶ ορη έτη 
. Ἰρηῤ βεμεᾧ εγο μὲ ηηετ 

ἕως [μην 
Εἰ ἡνβξμε ἀοηνΐμω8 εὐως 

ἐγαδάϊε φϑθην ἐογ ον δ ηθ.. 
νοφάμίαμα νράάετε! νὴῤ 

ἔυς Τεάης Τογδιἰηδπὶ ομεϊδα εναϊοξϊο ΕΝ γεῖ ἴδοι 
ο «ἀδίον:, ἀπελϑών. ἡ εἰ ααπάδε πος ρατεϊεἰρίι πὶ εχ ἐ ΤΊδηρΙς ; 
2 , Τιρευ δόϊς ἴῃ ᾿υάχαπιγεποτγίς ἐχ Οαἰ 454, φιιοά γεγὶπι 

νυϊφαταἸουξὰϊ εοηἰμετιάϊηφησας ἀρήρ ῊΣ αἴϊαιν οὶ ἤηι- 
᾿ 

Ρἰιοσανμλοῖαπι ἀςείλταῖ, Νςαιῖς Ἔπμ Οχὶ ἰπιζήυς οὐ οτος ΠΟῊ εἰ, φαυπιταῖθα ἀΐκάτας εὐπὶ ἔςανυτα, ,ποαιὺξ γαγίαιπλ 

ἄϊτος αὖ ἐπα ἰλτοιο ἀιίςεάοτε ᾿ς ἃ ροτίαϑ {ΠἸυτ ροῖ νηὶ ἢ ἀΐκατος βυμήναι ςγαεςις ἄπ πὶ [υϑαληὶ ἡηβτοδογεῖατ. δι- 

ελρεῖς ἰπ οατοοτέ, Ιτααυς τεξείας ἐοίτλϊιο ψεττοτίπιιϑ Ρετ- ὁ δηιβεάτυτ ἐγ ΒΟ ΥνΙς ΠΟῚ ΡῈ βατηλιίατη, ξά εὰ λα ἀεχ- 

οῆς αιληγὰ Βίοδ, ΠΗ͂Ι τηλίἑπιις ἐπι Πρ οτος, ἈὈΗΠ αν {Γλπι το ἃ ττος τεηἱἔς (σουπάνη ἰστάαπεῃι. αι ἄετε 

φοινἰἀεἰίςες ιοιῃ ἰρίς ποι ἐπ «ἀγοογοιι ἐδρίεσαϊ. 6Ὸς ἀἰχίπνας «πιάση (ἀρτὰ 4υῖς-- Ν 

34: μα ἐδ Μμενδμὲ, τὸ γρομβνα. ἴῃ τυ τὴ εοάϊε!- 1 ϑαπανιβ, ἐδεράπευσεν. Ιὰ εἱὰ ἐγκσιν, φιῦπι Δ] οααὶ 

δὺς [ἐφίταιν γινύμδνοιγν βέϑανε: ιιο πιοάο νοττίς Ετλίπ,βϑς. - ποῦ αι ϑεραπεύοι,ετίαμτι (πηεῖ 

Ψετὰς ἱητειρτες, "4 Τειιανατημξνδοεσάφνσαν. ΝυΪ. 1ο 3. Ῥίηνανε, ὕσπλνσωα. Ὡς Ἰνος νεῖδο ἀϊκίηχις μον 

ἹΝανυανηηε:πὰ εἰ, δυνγήσωντν. κα ΤΠ Ἐνάΐηας, Ὁ ῥμονεμνν εμε Ρετρ τῇ παϊρίπιὲ ποος 

13 Νόνηεν ορογρανες ἕο ἐδερ. 1 πιοάαπι ἐχοιηρί τί δ άϊν “τὰ. ὠφῶμαμέε εν οὐαὶ κρι τὰ πῶσειν αἰαὶ ΝάΓη ἐτία ψι- 

ε αἰ ουυδ, ἐγρ. ΕΣ ᾿ἄρπι ὃς ἐλυίαπι δὲ ἐγήπηδη ἀξοίαγας: δε πὶ πὸ ἐχεπιρίατι ἰε- 
ς Οἰἶμηξαι εόνηην, τὸ παρα] όμρτα οὐδ᾽ ας πον ἰερίς ᾿φιπιις ὠμαρτίαν, Ρεζζαῖο, δεά εὐυῆς ποηπλοπ ροτιυς ςοηυο- 

"Νοτμς Ἰπτερργοηυς Ηιεγοηγιπυϑίς ὁ πὴ ἁὐάλε δθίο- ὃς ηἰτ, φιμηῖ ετίατῃ οὗ ἀείοτιρίατειι [466] ἀϊπληττοια (ρα 

Ῥυτὰ ροιοτ νεγθιηνν ἀφιέναι: φιοιῖ νὶχ Αἰ δὶ γεροτίας, Ρτα- [οἰεγσης νχόγοενε θευῖ.., 4.1. " 

τρτοα ἴῃ οὐπηίδυ Οτδεῖς ςοἀιοίδυν ἰγας (οτῖρτα ἱπι οὶ, 4 Νοη, ἐκ, [ἃ οἷν, Αῃπουλάς 40 ἀϊ χίηνυ9 (ρτὰ,κα- 

. ,) ρίϊο 7.12. ᾧ Οριβεέεην, ὁ σοιήσαρι Ψψυΐγσαιῖα ἂς Εταΐ-. 
“" 

ΙΝ οσαΡ, ΧΙΧ. 
αὐ πὴ αὐάφιἀςτίς αἴϑρωσον, ἰά εἰς ποπύμειπι.ς Ρμο δ ν!- 

τὰς ροτίιε ει Μεῦταο ἰἀιούίιπο ἀςοίρεγε ρτὸ ρα εἰρίο 

αἰίοϊυςο χά εἶδ ΜΠ [αθον ἢ νε ΔΩΡΠ [Ρωϑο}} 

ἐποπ ατιασί ςοπίμἱππγαμά! νοδιύει!ο ντίπιιν,, ρυαίσγιπιιν. ἰοφυμπις Ποῦ τγαὶ Οταοὶ ἀοίοττίοτον ἀέσοίοης ὁ δημώουρ- 

ραλίινο, νὰ ἀπιρἰδολίαιη νιτοπνις, 04 εἰδἰμετειγμεπ"  “ρ {ατὶπὰ δὐτεῆι νοιξα!ὶ ποπαίπς. Βὸς σαρ ςαπάνηι 

μιν. ψυΐᾳαῖα, ΑΙ ἰχνθωε, Εναίτνις, δοηοὶςνανέε ἰὴ εἰς μετοκι-ς, οἢν 5ὲς ἐτίἀπὶ (υρτὰ 8.33» ἀρρεϊ λείοις ὙΝ' βοσκέντον (πτ6}- 

σεν:ντοταις ἐπιρρορτὶὰ φυμ πὶ νὲς ποη ἀρ ατιιρ ὰς ἀοπηίο!ο ᾿ ἰηκύπτιν ραἴογες, ἐ Ῥε ας ἔπι ἀπομισον. δι {{0}}- 

ταθταρίο, νει ααῇ ὑρρανθὶ γοπὶς ΟΑροτ παι ΜΝ ΔῈ μας, πνις ΓΡΌΠΟΠΊΣΩ αὐτοιὶ Εοειαίὰ ἤς τοἀυ παῖ οχ Ηδι ἰἀἰὸ- 

υυἱτάτισι. ἡ 5 ὁεω Πογδαηοην πέρριν ὦ 1 ορϑώνου ΝᾺ} 6,2: εἰν οπίααι ιν ἰοο! ροτιε φελπι ρειτυτθάτε [πη μι. 

τὰ ἂς Βεαίπι δὰ νεται, Το Τονήονον Δ ρεῖ Ῥοισλν. τἰθοὸ (επποης. . ἢ 

ι: Ἐμη οι, ἐρόλεσεν, ψυΐραῖα δι Ετγαίπνις, Ορη ὥρα Ὁ}: 

. φαρί πλεῖδιε τοροπάοι σου ρφηἶτο σωωτοκ ον  τογάδατη τὰ. 

Νόνης ἐνζο Φρονίμ ᾿ 

τῆι α δὲ νετῦυπν, (ἔμ ἵπεεῖε : αυοά ροτοδίσιιπμμ οἰ, ἢ 

᾿“πὰν τὸ ὀφειλόμϑμον αὐτῷ. ὃΘ6. ᾿ δεδαῖων. “. ἢ ΠΕ ϑλεαδ ᾿ 
Β ΐ β μ ι. εν» : ς εὐ πηεμ: ἐκὸ 

| κὸν Οὕτω τῳ ὁ πατήρ μου ἐπουρᾷ νιΘ’ 5] πὰ δὲ Ῥατεν ΠΠΠς πριις οα ἢ εα 56] ἐεμε νον β σου 

. ἢ. κοιίσφύμν, ἑαὶ μη ἀφῆτε ἕκαςος τῶ ἀ- Ὶ 185 βαοῖει νοθὶς τοπαϊίογ!-} Ἰ  χρηβείεν, νον μμίημε ἜΝ 

.: δὴ ᾷ ὑτὸ ὑπὸ ΟἿ καρδιῶν ἐδ τὰ εἰς ί!ο αυΐαυς ἔταῖτι εχ σοταϊ-} [αν βρο ἀε εοτά δεν υε- ᾿ 

δα κα Σ Τῇ β' θυ νοῖϊεῖ8 οἰξεπίαϑ εογίιπι. 1 {ιν ἡ 

“ «οαπόμῳτα αὐτῷ. τς (αν. χεχ. ΟΑΡ. χῖχ ἐς 

. Κεφαλαιον δι». οὐ Τὶ Τηᾶυη εἰξ, φασπι Απλ ΜΓ}! Πιραν ἩΑΡΝΝΝ τος 
᾿ ἩΡΉΝ “Ὁ ΘΡ δι “ὦ Φ, Ε τα ένα οομ πηη εἰ Γι. ολτιο 

Αἱ ἐγένετο, ὅτα ἐτέλεσεν ὁ σὰς φὲξ Ἐ Δ ον Πείι5 ἐςγπιοινεβ {το 5. να] |{ἀγηιοῆον γον, ποίᾳναοὶε ἸραΠο]υνῖις 

5 Ἰ λῤοριῖς τούτους, μοτῆρεν πὸ τὴς [- 1 [{οἱμοτεῖ εχ ΟαΠ}ς 8; δ νεηΐγει} 1 σοίη κα, Ἦν υερίεῖη ἠὴδ μα" " 

'λιλαίας » καὶ ἤλϑεν οἷς τὸ ὅρια τῆςτου- ἡ [{ἰπβηςεΙυάςα, 
ἴοι Ιϑγάληζ.} Ἰβηα μά κα τταης Λογάας- ομ. ἐκοιεμίο 

ὲ Ἂ “ : ΝΣ ᾿ ΕΟ ΠΟΙ, ᾿ 

δαίαςγπέραν τῇ ἰορδανου. , 4} Επὶ ἐᾳυυΐὰ εἶ οὐπὶ τυῦρα ΠῚ δ μη. δον ο 
Καὶ ἠκολούϑησαν ἀπο ὄχλοι πολ’ [|| πιμ!τα, ἰλπαυίταας ἐο5.Π|ς. [ [τ εἰ μουν ὰ Ὁ Ἃ ; 

λοίκαὶ ἐϑεραί πευσὲν αὐτοιὶ ὀκέί.,, “1, Τῆς αὐίετυηῖ οὐ Ῥματῖ-} [Εἰ αφοιινπε 4 εαπν 

Καὶ φοροσῆλϑον αὐτῷ οἱ Φαρλδαμοι (αἰντεπιδητεϑ οὐπιν ὃς ἀϊςεητεβ) . θιατ ἐραμ! μη, 
: , ᾿ ᾿ ΝΒ ΐ ἱςέϊ ἢ ἰεὐ" ἰῖ Ο Μδιᾳ4, δὲ ἡεεὶ Ποινὐο 

πιιράζοντις αὐτὸν Ὁ Με ρα ὐεν, τ ἽΝ τι σὸν ἐκτ, γγ ἀιανήκεειε πριν βναπν 

Εἰ ἕξεων αἰϑρώπῳπολυσοι τί γυ- 4μάίμημε ἐπ (φηζαὰ 
ΚΑ πος ,͵͵Φ 9» » οδυΐαὺ ἢ : 

΄ψαικα αὖ τῷ κατα πῶσαν αὐϑαὴν. οι - ΠΠς γεγὸ τείρομάσας ἀἰχίτ [μὲ τηφοηάεος αἱε ει, 
. Οδὲὰ ὶς ὦ ἸςνΟυχ α-ἸῈ] εἰς, ἢ γῇ ΝΣ ἌΝ ἱεῖῃι Υ, 

- Οἱ δὲ δσοκραϑοῖς πον ΎΣ ; εἰ5, ΝΟΣ ἸςρΗΙ οΡίβοοπ) " κι! φίεηβς 

νέγνωτε ὅτι ὁ ποιήξας ἀπ᾽ ἀρχῆς» αὐσεν) [Ὁ Ἰηϊηο " ξεοζε πλδίου υπὶ ὃς ᾿ ΡΠ 5 Οεπα.17 

καὶ ϑῦλυ ἐποίησεν αὐτοί; ἡ αποίμδδν ᾿ ᾿ 
: ! ἰ 

“τ᾿ ν ἀ 



ΟΡΧΊΧ.- 

[ . 

ο΄ ἘΨΑΝΟΒΠΙΝΜ. 
. πα Καὶ ἤπεν, Ενρμν τούτου καταλώψοι {Εἰ ἀἰκ!ΠτἠΡτορέετοα άεγὲ- [{| Κι ὀῤψίνν, Ρηεμεν ωι 

᾿ ἜΝ ἐδμέξνΝ ἫΝ ᾿ἸὴρΑ ἰἰηηιες Βοιῆο ρατγεΐῃ δέ τπατ- Δ κινεῖ ἰναπια ραίνεπ φρο. ἔρθει. αὔϑιρφπος τὸν πωτόρᾳ καὶ τίω μητέρρι,, [Πυημεῖ ΠΟΙ βδεγοῖ δέ ππᾶτ ς ἰ πηιγαηι, Φ' κάνει, ὅ΄ 
' ΩΝ σἰδλλ δ δε κἢ ἡὐευὰμὼ Σὰ. τύοπιν δὲ τε ηρε ἐμαναν μή κόρ μα βυρ θδον Ὁ 

ΧΡῚ τορρσκόλλῃ αι τῇ γύϑαι [ψ: δι΄ φυὶ ἀμο βιογαηξν, ετυπε)" Ἰγηεαῆθαο θὲ α΄ 
ἐδ. τὸ τῶ ῷ ἔσονται οἱ δύο εἰς σέίρκᾳ μίαν; 

. (ζπ εχ ἔῃ εἰ δυο ἀλλὰ σεὶρξ μία.[ς 
δοιυΐ ὁ Θεὸς σωυϊζαυξεν , αὐϑοροπος μὴ 

χειζίτω. -ν- : 
Λέηρυσιν αὐτῷ, Τί οὐδ Μωσῆς ὧε- 
““ δ, ᾿ ἫΝ 4.7 

γείλατο δοιυδαι βιβλίον ϑποςασίου, καὶ 
ὸπολῦσοι αὐτίώ, Ϊ ᾿ 

ΜΝ τα Λέγει αὐτοῖς, τι. Μωσῆς φοὺς τίω 
: ' ες σηληροζαρόίαν ὑ μδ ἐπάτρεψεν ὑμὴν ὠ- 

᾿ς ἡολῦσαι πὶρυγιυμαῖκας ὑμδδ ἀπ᾿ αῤγς. 
οὖς αὲ αὶ γύγονεν ἑτω. ΝΝ 

Δέγω δὲ ὑμῶν, ὅτι ὃς αἰβφο λύσῃ τίωὺ 
γὰναϊκᾳ αὐτῷ, εἰ μιὴ δὶ πορνοίᾳ, κα] γα- 

Νὴ Πδεϊηι 
γτῶθας ὕδυ 
αι σᾷ εἰμ! εν 
ἰεξει οοζάπ 

φιρτὰνδι 79... 
Μλιιιϑαι 

νηῷ ςαγοῦ ’ 6 
Ἰιλ]υς ποῖ αιηρ! ἂς. ἴμης 

ἄϊιο ν (ε4 νηᾶ ζαγο.. ]ιοά ἐγρὸ 
ἘΏ οι ςομίυπκίμοιῖφης ε- 

ἃῖο, ᾿ 

ἰσυας οἷ» Οὐ ογρο [ Μοίε8 
ρἐχεςρίμματς ΠΡ εἰ Πυπι αἰεί. 
[οι 8, δέ δδηὶ ἀϊπιϊτιςτεὺ 8 

8 Ὁϊεὶς εἰϑ»αυοηϊά Μοίοε᾽ ρτο 
ἀυτγιεία ςοτά 5 νεϊτγὶ᾿ ρας νὸ 
Ὀἱς ἀἰϊυίτεετε νχογος νοίγοριο 
τεγὴ πιὰ ρεϊποὶρίο ποθὴ δα τα. [.9 

9). ίοο αὐτο νου ίοιη- 
ας ἀϊπηογις νχογξίμαϊα , η ΠῚ 
Ὁ (φοττατίομξ, 8. αἰάμα ἄϊνιχ-: 

ἤ4ηνε ἰ4ην ηθ [οι 
4 νη4 ἐΑγ0. ηοιΐ 

γ] ρικμη! δ, Ὡμμὶ ἐνρο 
ΤΟΥ βαρ οὶ “ 
ἐὐϑείϊωνη τρηδε, Φ' ἐθη 
ἀϊνι εενιὶ ᾿ 
“411 μι, Ομομία Δ10γ.. 

ψ' “4 τ ῆνο μ᾿ 
«νεβεὶ μετ ποὐέε 4). 
πρίονα ὌΧΟΥΙΙ νεῇτγα: 
40 ἑᾳμεὶο φοιδπορ βεὶὲ βε, 

ΤΣοότο αμβεην υοδὶς, φυΐᾳ 
4ηδεωπήνε ἀϊηνήεν!ε υ- 
ἐὠπεῦκαι τριϑ ν 3} οὐ [0 γ. 
δ ΦΗΘΗΡ γ Ψ' αἰΐαν 

ἀηκχονῖ!, πραγ: (Ὁ 

) 

; “πω χὰ Α κω οὶ στο Νῆα ργν τὴν 
: ΘᾺ ἘΠῚ ἀλχίω γ ϑιχυτῶν ΚΟ] ὁ πολελυ" [τι πλοοο μάταν: ὃς 4" ἀγα ΠΠἌτὰ ψιλά ἰνίον ἀμκουίενηνοδις 

᾿ φϑρίω γαμήσας, διχώται. ᾿ἀυχοῦ τσ ᾶταγ. ἐβαεμν.". 
᾿ Ἐπ, 

ς ᾿Δδενεϊδηημειγκαταλεί 4. Νυ κατα, Πέπρεε : φιοά τοῖς ςορίδας, ἀτρίοτα νἹάο! σεῦ σρινῖτα Ὀ οι ἡοδὶς μοῦ Ἑυδηρ οἰ 
ἴς οπάει τῷ ἀφιέναι, Εταπηιιο, Ὁ εξνοι. «μιο ἀειτίης εἴτ, δὲ πος. ιεοηςεί οι, νι ρλπὲ γερυ ἀλη ἀκ {τ «οτῇ ἐς πτοητία,ια σης 

" ως νἱάσταν τοίροπάετο τῷ ἐγκαταλείπειν. Ηος φυτοηλίοςο ΄ ἀὐοσὺς Π]ΔιῈ ναοτγε ροῖΐς ἴῃ Ἐςοϊοῇ ΟἸιππαηὰ οξηίοπι: 

; εὐ ὩἹΝΙ] αἰμιά ἰρπιβσατος φιὰπι Πρεγος ἀμέξα γχογε πουάπιλ. ετὶά {ἰ ποπιΠ}ῖ ἰπτεῖ τος ]αΐ ΟἸνε πλμῚ ἴσης ποπείης, Γορο 
͵ ὡ ἊΝ [πμΠληὶ οἥπεις »τοπέλο νἱδοϊ σεν ράτογηο ὅς ἤιλζοτη δ. τίλήτι ηδ πγίπυς ἀαεὶ δι ἰπί φαΐ αιυλιη ἈμῈ Τυ ἀΔῚ βιετίητ. 

᾿ ; τ ' εοπυϊξει, νὰ τεξεὰ νετδιιη Ηδιαυσι ἀπὸ νίις οἱ Μοίςς 8 Ρο ἀινγ ῥά ιοτά ἐς υεβτὶ, φρὶς τί σηλορλκμαρδέ ὑμδ Ηος 
᾿ ᾿ | Οεη.».24.ἐχρο[ιοτίς ΟἹνα! Δδίςας Ραγαρμγαίϊος, σαδιὶς ρᾳ-'.͵. ἰοζι» ὡρὴρ ἀοοίρίτας νεῖ ρτὸ χῦιντ ἀρυὰ ΡΙαταν οι, πρὸ ἀρ- 

Ἵ : τὶς δὲ πγαττῖβ, ἐπ(ντ ἐρο Ἰητεγρτετον ὴ μα ίταξίοπεπι ἀο- πίω, 1 μαίϑίτα νιττυτὶς γατίομα, δ ΡτῸ πιὸγιτίς ν εἶ ργὸ διὰ, ντ 
"π : ἜΝ ταοδιέληι πταῖο, 4 “εχίηνανήνν, οὐσκεναδήσετα. δριὰ Αὐ ορ Δησίῃ φψολς ταῦτα τὸ διὰ ταῦτα 1.) Οἰτοο: λας 

ἝΝ ! Ψυΐδατα, “ἀβανεδε, αὐϑέξοτα. Εταίπιύθ]αςηι μὲς ἰοάμοτ, ιο Υτααίιο Ωρ πἰ βςλεῖο οὄμεηίς 1. τί πα ρτᾶς οἰπίρηι Ρσο Ὁ - - 
ὉὈρτίηὲ ἐχρτοῆις Ογοιπι νοοἀδυΐυπι,υο ἤφηήβώιτυ ας. ουπτφηλπὶ μλεῖπὶ, Ῥτο ἅπῖοσο πιατιο, ὰ Κὴ Ατλοις Ὠχλιταΐ 

Ξ νος ΕΠ πιὰ ἐοπμιπᾷιο νἱτὶ ὃς νχουίς,, φυλῇ σίυτίης ςοπίθη». ὀλυίλιϑο το Ἰούο ὃς τέροιο,ἰὰ εἴ αιοά ἐπερτὰ ἀἰςίζυτριο 
ἕζοτγιηι: εἰμαϊηοάὶ βιπιπμιδιι 8. ἐεπαολ πιάση οοπίυ- ΙΟοὶ δὲ τοπηροτῖς ημαϊίτατο, ΠΗ πγαΐπηλις Πιραιἀἰγς ρατεῖς!- 

; ἔχίοπειῃ, ἀρηϊβοαυς Ρίατο ἰμ Τοπαίπίο νετθίς σιωτῦξα κ᾽ Ρίσμη,νε ἀἰσαπιας τείῥέοῥεης αὐ υεβτὴ ςονάὶς ἀμ εῥεην. Ψ αἱ. δὲ 
ε΄ συμφύσαι εἷς πὸ αὐτὸ, ὄρε δύρ ὕγτας ὅνα γυρνένω, . 4 (ν᾽ άνο τς Ἐναίκιά νϑῖθαπι, {4 διωνῥλίοην οονάδε υεβνί. εν, ἐπέτρε- 

{{μενάβϑ,} ἐτῶν ὅτ οατορἤσουται οἷ διίο εἰς σάῤκρι μίαν. γυσαῖϊλ ψεν. ἴςοχ πιογά]ις, συαηι νοοφης, ιηρ ιοῖτος ρυαεῖρὶς Βοηα, 
: ᾿ δὲ Ἐγαίηγιο δά νειδυηι, ἄγων άνο ἐπί άνηρ υπάιν ΟἹ ἠδ ἐασηϑθ δὲ Ῥτο ρει πηδ] αιοηίαπι ςσπίοἐςητιαηὶ ροϑελτιίεσ εκ λὰ- 

ι οἱ ᾿ ᾿υμάην χα ἰητο βίος τοικ δύο ΜΔῊΝ Ρ[Ὸ ἐμφῶ απιδο. Ἐσο᾽ τὲπα οἰα!] ες βοῆς ἔμπης οοπίπτυτας, ΙΒ] ψιδ ργκοίρίασε 
ὦ ν, " ᾿Ρυϊλαὶ ρτίπεὶπν ἐχρ  ςαη ἀπ οἵἕε γι ἀγτιου! οἱ 400 {-- ᾿ 4υο Πεας ρτο ιθιιεγίε,δς ΔΙΜΙ] ρτο ιίδεμι 4υο Ὀεβερῖδ: " 

Ἱ ᾿ ι΄ ἢ φηϊβολυγ ςοηάϊτιο ςοπ πὶ Δπτρ πηλτυ ιποπίαπλ: αυοδ 20 ὁδροείς ες ἱπιργοίοίτδις δοπλίηιπῃ, ςοφιητιν πα τὰ ἀϊη- 
: ἶν ᾿ δοὺς φρηλαο ΔΗ μὰ ΤῊ ἐδρφαθάνψμι τοϊϊ ἀξ ψειδίς νετηάου ἃ  τχαν ηηοάεταγ!, ὩΣ Ῥεηίτας το ]ογῷ ἤοη ροίιητ: δὲ μδ6 

δ ΠΝ οὖς πρξα Ἰησυα, ἵνοε ἄξω βτσηξγηε βενίόμπα. [υλτίπ δ νετὸ πο. ὦ [ἀπ αὐ ρογητεὶ ερῖιε ἀἀοιπταν χερὶ αὐ σθπο- 
ἜΡΙ πα ἱτεπη δοίης {Ππμιτληάυϑ εξ οπιηπίηο μἰ Ἡςρταϊπις, φῖο΄. ταχὶ ρτομίρες ΟΠ τἰδπα ὁματίτας : ἰσθπυ ταπλοη ρτορτος 

Ὁ ἡ π ΩΝ ; ᾿ Γ΄ νἰχαϊςαμαπι ἀϊοὶ ροτείς οὐπάιτίνι Ἰῃ 1, ἀτῖπο ἐξσηιοης.1- Βιοιηίμιηι ζοπγρμεγςία,γπμϊτὶ τρλρ, ἥτγατιις νἱάοηῖ (δι πρὶ!- 
᾿ ν ον « τάσῃς [οἰδη ἀμηὶ σὲ νου υ μὴ ἔδονται ἐἠππτ, Δοοῖρ ΟΥῸ γοέσον- ἐς οἴτοῖ ργοβιδεῖο πο ροίϊς Ἰταηυεζιμιοά νηύπι γε! αυῦι 1) 

᾿ ὧν τῶι ᾷ εἰς βξε: νύη Πς ἀἰςεπάϊ (έτη Ὁ ἘΠοταμ πη το, , Καποιῖς πιοάνι, σοίζαμι ςομἐείειάπς, Αἡ νετὸ ργορτενζα 
τεδοτειὴ Ετίς ποδὲς ἐπ οάρμιτ, Ργάτογοα ργαροῦτίο καὶ [κα- ἰαπογαη δόηα σοιρίοἰςητὰ ες ΜΙπι πιὰ ποίεε. Νεηας 

ὶ πὶς οχρυηνὶ ποι (οἷος ἰη-Δος ἀϊσοηάὶ βομεῖς, αἰ αυτιῶν, ἐαὶμὰ απ ἰεξίθυς οἀ οχ Ὀεὶ νεγδο,ρέϊτεηά εξ (ὅ- 
ὮΝ ' : ἀϊοχις ΒΗ δ ργὸ διχίοο, ἰὰ εξ διηἱςὶ Ιοςοηυοί Ποῦγαι ἐΐν (ον ἤτια γερο] [πιὸ ης οἰθεϊει φιύάοπι Ἰεροοριοβαητ', (σά 

. πος ἢ ΘΟ ΔΌ Πα ἴῃ ἀπχίξαην, χυὶ ἴδαΐιν πυὶς στο πο εδυεπὶς. 30 ἀλπιαδηῖ ροτίμς μοί ἀημτάχαν το]οτῖς, ἐορεπῖς ποιπίηζ 
Χὰ το Ὠρηΐφῃς νῃᾷ ὀᾶῖο αἰ} φηυἀ ἀσοίαται, αιὰτη ν ἀυπὶ ςόγτὶ, ἱηρτοδιταςς, δὶς οὐ Πουνίπας ρος Μοίξδη εἰμίϊες ἰοῤ ἐφ ςὅ- 

᾿ Ρυεῖντ ἐχρ! ζατυν μι οτικιῖδι ψαεπὶ Ηεδταϊμηυαι εσθαι. ἀδφης, πᾶ ρτγαοίρίς ἀἰθοτεία; (ἡτὰ εαὐίι βεΠῈπ [δὲ ςδεταγί9) 
ἐχλφ, αυία Ὠση εἰ ταῖῃ οδίουσις αἰὐΐη ἔλο  Ἱπες ἐρὶ ρου. [δὰ ἱρὰ χυΐδης ἱπηρετταυὶ λοη ροταγαῖ ντ γχοτος γοτίρογξυ; 
ἤτ ᾿αύυπὶ ξιοαιςηοιηιὸὲ (οἰδλι η ϑλοτὶε ςείρτοτίθιι οὐν, Ρυβοορὶς σὰ νχοείδιις φάγξηϊ ἀϊιονυ) ΠσεΠ ἢ, πόρε νι ἰΐς Δά5., 
εὐτοῖ Ηἰς εἰσὸ (εηῆις εἰκιυἱ ἀατο ἀιυο' ἐγάς πομηίπος, ἐς υδτίος πιλείτογιιι (συιείλιη σορ ] ὀγστη ΙΝ ες τἅτλςπ ρτο-. 

᾿ ἱπεοίρίυηι ΜΗ ν γηυβ ἤσίθο οἰἷς, φυρά ἱρίς μοῆιςα εχρίίοας, “΄ Ριόγολ ἀς!ϊποίναπτι Αἄυ]τοτί οι ςοτλαι])ςο, αὶ νχοτὸς τος 
! Μοίδς λυτοήὶ ἀποτίιπι πη πισηγπίκγηςς ρτορτειεαζνε νο- βυάίαρα μι, ᾿ 

Ἰαπε υὶ ροϊγρασνίαη, αυάεης δά γιεγε)λάάϊτιτ οἰ αυΐσὶ οὐ ΟΝ [οτιμείοηεπν ἢ πορνείᾳ. ΨΌΪΦ, ἴα, Ῥοννομείοθενν, 
ἀυδιῃ νοτ οί Μοῖε,υιδι ἀς ἀμοῦσας ἰδ] αίμιοι ἀδ ρλν]- . ἡ ἑογὴϊοίδυν ἴα φυσι Ἀοπεα (οἰ εθαηι ππεγοιτίον ργοῖτα- 
θὑν ςοηϊεςῖ, ὶ 4 ἴδ 1 οἷξε ἱπιεγρεςελη, ΕΠ ἀαῖοπὶ πορνείας ποιπε μος ἴοζα 

: ας ἢ 4 ιεμί, ὁ Φιῤε,Ἡίης ἔτ νε αυση οατοτὶ σοδιταῦας μ- 7’ ῥοπογαίς, τὰ νῖ μδιχρίων οοπιρτοδοη δι οἢ Ἔχςορτὰ τάπιδιὶ 
: | τλ)ιαν ϑοἰδτατίο, , ἤσυς σουίςηία ἡχίτιο οδηϊεα μι πέιν, σ΄ ἰὠοττάτίοινεν ἀὐιῃ οοοίἀεγδτυγ ατίαπι οἃ ἡυα ἀυ0Π| Ρῖο 

] ! τ Κρ φείβη ἀΠοἰμδητυτ' σοι τἀπηφα νἱ οι μη ἱρῇ ςοπίι.΄. Υἱηρίας ἀυξεα βιοτὰν ευιρτατα ἈΠῸ ςοπιροτιοατυ , δὲ {ἴδ 
ΝΣ : ἣν [οἴνοις ποφυθάπε, [54 ἰοίας [τς 40} ςοινιφος οοηςί- «ἐπ βξξίοιις ἀπτὸ νςεἶ ροΕ ροπ ] ὰ αἰἴεῖ νίτλτα, ἰὰ οὔ να] ' -" ιλυΐς τας ρτοίηάς ἰοβον ἀε σοπλιιουιὴν ἀἰτοιπριίοης ἃς Ἂς: ἢ (ςοττάτᾳ οἰἴοτ,ν οἱ Π ἀάυ!τδὶ ἐπὴν οοιμ ιν ΠΠΠ τιϑοά νος ἔογ 

λ ἷ Πηρνιαιάσην ραηοιε ρτατοτ Π οί γσγριιηὶ [[οιοιῖς, 4 οη- “Ὁ ταῇϊο ποα λά Δ! ἀΠΠου Ὁ ]ιγί πὰς, μ] νο] σσορτὰ Τυἀφίς,νοΐ πος 
᾿ ἐμβδιδ σιαξάξεν 1646 ςοηίμφον Δ ἐξι, δι οδαλκιυιι το α!έξεα τας Ἀμσοτ ςαρίξ!να ἰα Αἀυϊτοτος μάιοια, ας Μυ- 

νοςαθυϊιπαὶ Οτάζο ρεηίεις τείροπ εἰ ξὶ γι τὰ ςεόλοι ἐταηῖσ ἧς ρηκίςίρτο, Νόφας δαί χαρυ δ ο Ἰοσι ἐγάς νδὲ σΑΡ [4- 
ΤΠ ΤΙ ἋΠᾺ πἰρμ εἰνρου να νίε δεφανάιο χμφιζέτω. [χὰ ργ]ιςΐο ἀἰγιθλο ταν τπατειπομίι τη. Ν ΙΔο . Οσγῆκ. 

- δι βατα δι Κταῖπνε, δέρανοε. φιοὰ νοςαδυΐνπε πιείνας αχ- 10. 5,17 56 ταιῃςιν φυῖπι, δ πη νἱμυπΐςης [ον τη διίμ!τοη 
τιηῖε πὸ ἀρεφίξην, νῈ 4|18ὲ ἀλχίιηι!», ΙΝόσυδ τδοιφη ἡ ποτὸ, 

Ω 

ἀσε ἠδ μὰς αὐάειι τς ( Νὴ εἰς 46 τηριειπιόμι! ἀἰ Π οἱυτίο 
Ἰοσιδην, δε υυτη πεες [λτὶὸ αυστοπάνη οι (πταμα 

δἰ γα σρροπὰ τ ϑενζάγνύεν, ἀυσναγθο νείεις. ἀρ : 
ἐ 

του ροϊιαγ ροΐφι ἤν, υε Ἰατίτάμο οἰξυς τε ἐμ ε}} οο- 
δυϊοιοιι ἀδιιίτοτα, δι ρα ἃ φοῆτον ἐπτοῦ φυδι ἀϊΐρει α- 
γῦδα τυ δαὶ, ρ᾽οτίφας παφηΐγαθι; ἀ υ τοτία οἀρίτε πῸἢ ρυ- 
αἰγοης, ονυπι οἰίδιι ςομςἰςητία, γε ὃς οά!πο σοη!]ςΠ- 

αὐ ἐ{Πππ | ρὸς ἐξιεῖ ἀαἰ εἰς φιοά οὐτὴ Πρευίογὰ συζώ γνύοιν (5 ἀυπν ἔμ, Ὁ {λιν νονκεκνυνίω Πχετα μι αἀτιτον 

Ρυζοκῖ οἱ ἐλαιπςῖγο, δίς κυτό δοτιαυατί Ἰφζοην.} πὶ Μοῖῖς τὶ γιϑοίμοαι, ἐς τὰ νς ραίπαηι ἤοει αὶ 10 αὶν σφοἤιοιιοται. 
ιὸ 1. 

ἵ 

ΐ 

᾿ 
. 

ῃ ΝΥ 

ἡ 

“το σον πὰρ ὀπολοῖς. δ 
τς ἧἶης νὸς Οὐ φονάίσοις, Οὐ μοιχαίσεις. 

ΠΝ 

εν ἀμιδοὴ ᾧς νχοῖς ςηυο Ἰησάο εὖδμι 1ιαθίπίς γὴν νχογδμ ἀπ. βοῖτο διγερὴρ ποπτησδὸ ἀρι(α ἡγε Πςδϑ,ν ογιιππετίτη ἀρυά τ 
ἰ εοἰό ἀϊοιξαν, ἀλΠΠ|δν νεχὸ ἡ δόγο) άς ἰμένα κΑν Ἐ..26. ὁποὺ ἐδ] αμῶς οπιηςς Κιδἐηρίογείνπυης Ρζο ϑφατηςυ!ογπιήης᾽ “ ᾿ 
πω ον ΠΥ ὅηπε καρ Άφει, χωρρῦσε, 1ὰ εξ ΟΝ τὰ (ἰης ἐοπίρατα., γτὰ γεῆττς ρεσρτὰ ψιφια, αὰς ρέμντεῖο ποορίματαγ. ΞΟ 50’ 
ἐν το Ἐν οσ ργτς, ὦ δἰξ ὕχοῖς τοῖς ροῇμιξ: Πευταῆφιι- ᾿ ρα μι ἐμυμδνρω γυϊξοιδ Ἐταβημε; μην, .." 

ἰλυδι ἰοουπι ἀἰρίπνας τοι ροίἴς γος πλαΐτας σαροτο. Ὑπάε 10 ἐἦν ῥϑμιε να οἰτς οἴίλιῃ Ογρε. τεδέζατυ ἐς μαδίτα νἱγφίηυπι, ᾿ς Ὁ 

ν᾿ Ὡς Ἵ 
Ἰ ᾿ ; [ 

ε ᾿ ὯΝ ᾽ ἜΝ 
ν᾿" ἐδ ᾿ ΝΕ 

: “Δ έφρυσιν αὐταῖ οἱ μριϑηταὶ ἀυπί, Ἴφι Τίςαπι οἱ 4Πςρυ]] εἶμ, ΝῊ 

Εἰ οὐπὺς δβὶν καὶ αἰτία τῷ οἰϑρώπου, |.τΑἷο οἵδ περοτίυια Βοιμίηίο οα 

9) 

᾿ ἢ παν τῶν ᾿ . ' ϑοθυ πειδοθζο ι ι ᾿ οἸνκοΐξιη ἤθῃ : Νιῆ ἐπα πἦμοτᾳ, δθ5. ααῇεν ἢ ; μετὰ τῆς γιεναμεὸς, οὐ συμφέροι γα] οἰ αοετισ κοτο ΛΤῪ ΔμΑδμε, ΠΟΤ ὠμβαηα 
δμἤστω ᾿ ΘΡν Εο ἘΕΤΝ 1 1π ὉΠ 6 το ἡ ἡσβῥρη,ης Πρ Ἦ , -. . ἌΝ »ν 86 1) Μ ΟΝ ὁ πὶ ύμώ ΩΝ "ρίς γνεγὸ ἀϊκὶς εἰς. Νοη ὁ.’ Ομ ἀνὴρ ἐδ τ Νῆον αυ!δόπιροιο 

«οὖσι τὸν λύρον τῶτον, αδλὲλ οἷς δεέσιο-- 
ται» ς , ᾿ ἐν " ν΄ ᾿ 

Εἰσὶ γὰ οὔν: ἴοι, οἵηνες. ὡς κοιλίας μι δυπὶ φηἰτπι' "ἐμ πυςΒ  αυὶ ςχ 
ωντεὶς ἐβονέθησαι οὗπεω κί εἰσιν 47.) ιεῃεῖ γερο πρὶ οὶ αι δ] ῦχῦ ἢ βοΐ ἀνουν ἕν Νὲ ἕα, μη απ πὰ υὶ οαἰξτατὶ ἥτας 
λέχος ἂδ Βοιη ηίδι!5: δα (μῆς δυπαςμι} 
αὐθρώπων Κρ εἰσὶ ἀυνουλοι ΟἿ τῆΐες Ἰφι (οἰρίος ςαἰγαγιίίης ργορίοτ 

πιοηΐ5,, ἔς “ἢ αυΐθυν ψαζιιη} Μ04., βά ψωβαο ἀμιμρι 
ἽΝ [] Ὁ κι μη διῆον σμίμνείν! αν 

ἀεπάμν ὑμρὸ βό᾽ ΔΝ ἀν 
μμ τ ν΄ [μοὶ «ὐνμερὲ ἢ. 
φι [ἢ βιημ. αὐ βοποὴρί.. 
δὴ τ αν βμνὶ μηνὶ φμὶ ὁ 
βῴῳρβε «ΑἸ ναηρνώπι }η-

 «ς πΠ 

ἰο[ άννρι εἰ ἀγιψν; ε- Ῥοου!ρεξ τῷ 
ἐμ, δέδια εῇ ἔνα πρλνΐ- “ριηπφητα 

ἰοοτο, 

τ τὰν : ἡ τ » τ ] μὐμιδρ προύίμι ὙΕΕῚ] [ρμὸρ γερψπν  (αίογωρᾳ, 
ἀνουχσω ἑάυτο δὰ δίω βασιλείαν τορποιν ζαἰοτῦ, Ουἱ βροτοῖς ζα-᾿ Πομὶ ἐδεη τρεῖα., ἐ- ΘΟ“ 

᾿ς Πδουρᾳνῶν. Οἱ ϑυωά μᾶμθ- χωρῶν, χο-Ἰ [Ῥᾶκ εἴς; δηιῤνέγοι κἀρίας,᾿“΄ ῥά, ᾿ς Ἰὶ ἡ 
,᾿ ᾿ ν ὌΝ ΝΣ ἿΝ ἢ ρείτω. ΤῈ ΩΝ 

Τότε «ρρρσηνέχθη. εἰταῦ παιδία. - 
να τος χρίσας ὅ 1) αὖ τοῖς, καὶ προ9-- 
στυξηταρ οἱ δὲ μαΐϑηταὶ ἐπετίμησαν αὐν]" 

ἼΤυης οδίαεὶ ἴθητ οἱ ρυςγυ 1]: 
νεπληυ θεῖς ποροηδτοτ, δύ οτὰ, ̓ ς ρφιμονεῖ, ὧν ἀνανεὶ: ἀ{ι)- 

{πέτι ἀπο ρυ δατον' οδίαγζα. [0 [ρμὶν αθιεπν βρονεραθαμι 
της ςο5.. 7 ὉΠ ΠΟ ΠΎ[Ἴφν.. ον 

ἐραθηαα θη ἰηάς, ὁ 

" Ετ αι συ σιρρί {Πὲς εἰς μι-]} 
ἐν μοξόνεει ἢ ἰηῶ. “΄. 
ΠΝ 

Ἰάλχῖε εἷς ΜαρηΣςὲ Βοης αυϊά 

᾿ Καὶ ὅθ οἰς αὐ ἡδῖς, τος ̓ χεῖρας πἐπο ἢ: 

μού ϑη ὠκρίϑον.. ἐνῆν πὲ 
᾿ ὧν 

ἐςος γαιϊάδον ζοόάοης ἀρ ΥνΣ ' 
ω ν 

οὝμηο. οὗἰφ ἢ [μπὲ εἰ ϑαρτὰ δι", 
βάγημὶ ἡ νε πεθθὼ εἰς ἐπι. Μάταοιι,, 

Κυσεβυις " ᾿ 
᾿νῇ εὐαὶν ἰα.͵, Ὁ. 
ἔληϊος ἰη ξΓ2- 
«αὐνο δὶ ἤκ. . 

. Τὶς. -- “ ΟΠ τι ἷν [4Ὶ ΡῸῦΖΤείι5 αὐτο ἃξς. Οπλετίςς 1.7 14. Ἰεβς νονὸ αὐὲ εἰς, δέμλα βεϑάμπιωι, 
-- «δὲ Τησυζῶπεν, Αἴφετε ταὶ παιδία) [ω., τ“ ἀπο να Ὁ ΡΣ λ ᾿ ἥτις ΠΩ ΣΥ, Ἰραβθσο ἀέόσπαις ἃ] Ἰ σε ραστυΐος, δ, φρο λίδεις " Ἴμαναρε αὶ κβερ ἐπὴν καὶ μὴ κωλύετε αὐτοὶ ἐλιϑ:θὶν νανρός κι. 605 .} τὴς νοπίγς. “τα π} σἢ]} Ι;": μ᾽ μρξ παρωμροα "᾿ 

ἐν τ ΤᾺ λὸ τοιδύγοων ὄφιν ἡ βασιλρία ᾿ὰ ΡΣ Π] οηπ τορσήυ ἐαίοτυζῃ. ὁ ΄|αἰονμι ἘῈ ᾿ ΚΝ πα . δραν δον : ὑπ τον ΟΥφιτε (ὦ ΣῸΣ ἂν. : ῃ 1 Ξε ἀμ ἐορο(ω ρ΄ : 

εὐ Ὲὲλ κε ναμρύσοες. Μᾶτηο αν 
ΕΝ ἘΣ Ὑν ἐ{ ἀεηξ «ἐ'ε ἐφὲ, ΜαΑρΣΉ 

. Καὶ ἰδοὺ; οἷς ὐθοσελθῶὼν οἷπεν ἐνίων τς ἀν ΒΙΝ νης ΔΩ Δ], “δε Εν Ιεβεπι΄" 
ὙΠ ποτ. ΤΙ ΈΡΕΥ ΤΕ δὰ ΠΕΥΤΥ 1.5] ἸΡοηὶ [αοϊλίι νυ μβαδοατα νίταπγ, 4). 6 »,δΜ)ά. ῥοπὲ [μεύαπν μαρεαν. ΤΉ ᾿Διδασκαλέ ἀγαϑν, ἢ ἀγαθὸν ποιήσων, Ἵνα " ᾿χγερν ΄. . ι΄, {10} βαρέα υϑρσιν «μεν πιὸ σηκρίμαι 

εἶντττον κτρ ὡς 71), ̓ ρίς νετὸ ἀϊχίς εἶν Οἱὐν ἴῃς 
οὖς Ὁ δδὲ εἶπεν αὐτῷ, Τἠμοφλεγεῖς ἀγα. } 1 ἀἰρῖς θοβμαν ἠα]αδ᾽ς ; 

ϑύνγδυσεὶς ὠγωδὸς οἱ μὴ οἷς, ὁ Θεός. οἱ] "ἅμ, μη γῆς, ἰεηηρε Ἰουβ 51) 
ΟΝ ϑέλεις οἰσαλθῶν εἰς τίω φωϊω, τήρη-Ἰ Υὶς αὐζοιὴ δὰ νἰκαπτυ ήτο ἀϊ, - 

τ ἀμί ἀἰκιὶ εἰ, Ὡμίά πνε ἴεξε ἃ 
᾿Π μνρογα ἥδ ϑοδο ἢ ον; ΒδΓαδῖ. 
᾿[εβϑοην, ἔσεμε, ΥΝ" ἘΝ 

οὶς ἀῤυἱεαῆρἰζνοά ἢ» 2. 
ἡ ὡκπρηπφαά. ἐπαη Ὁ ἫΝ 

ν. . Φ ἊΥ ᾿ ἢ ᾿ς 8 ᾿ ᾿ “ Ἷ , , ᾿ “" 

Ὀϊςΐε εἰν " Ουκ ὃ Τοίως ἀα: [" “ὲ ψένῷ οὐδε ᾿ Ἔα ἤν ΨΥ “μἴδον ἀὐχίδ, ΙΝοΝ δοην- 
τεῦ αἰχίε, Ε΄ Νοα, οκοίάο»,]}. 
" ΝΟΣ τι βαθεῖς, ΝΟ βιγά-. [Π ϊμεμδοοῖ, ἸΝον βαύενβ., 

πιὸ Τα «βοούτον δά υρλτα ἀὰ νοχθυμγ 6 εβ. Ἴο- δ τὶς οί ετιάα, “4 Σι νϑένο,δα κοιλίας Ρτορτίξ δε γε; 
ἣν τεπθίας τῇ ῬΒόμβιοης ἐπρενέμην αν ἔμμι, Ἐταίμνιϑ, ἐὐδά Ὁ θαηι, Ε νεπιγρ  τιδηξιῃίηὶ ἀυϊάδπι ἐς ροτοίτ αὐυΐῃ ἄεν. 
Ὁ} ἐβωὰν πιϑάμήν μαίεε. - αἴπίαν νοτὸ ποι ςοήυςτο (μυίαια, ἴδά,. τᾶτο Ἰοαφιήεν, με ολταοτξίς μα ἰῷ Ὀπνδίθας Πηριμν]οοῖμ.". 

Νοβουίααινε ρετίρίσαςατί Πυδείσνῃ. «» κόξξην ἀμέτε, Ἰιαδουίςᾷ ιν ρβμῖὸ ἀυτίος ὀλατ! ἀειαῖς, νὲ τὸ πέροξιο, ἐν 
λάμηφοιι Οτῖς!δ γαμεῖν ριορεὶὰ ἀς ἄλατίτο ἀϊοίτυ,, εἶσας,γα- ἧς, οὐγίδα ιἠΐτως ἔχοι Ν' ερρεοριύμ ργρσοιοιη ὃὲ Ἐταίδιμιπ, κονία 

οδίσγια βγαςερτα, 
δ 

«᾽ν . 

Ὶ ἰοὺ νος δ τ, 
Λέγει αὐτο, Ποίας; Οἱ δα Τησοίς 

χυειὸν ἱρομϑ'ἀἰσίτυτ, Ιου! φιαπὶ Ὠουζτγιι οἱξ τὸ χωρεῦνρα- ὦ 
Ἰινά ἀςείαζας, νε ἀρτὰ τς.17, γυἱρ,. ρέμα, τοδτὲ υάςπι, 
(εά αἰηίριέ. ] 4 Εἴνλων [ἀτηβοηῖε, τὸν λόγθν τον. 14 ε ζειν, αἴγατε. δυνοῦχος λυῖδην Οταςὶς αχοάϊοὶς ( αυοά εὐιλιπ . 
Μτιας ἀμοιὶ ἀἰςιτςσῦιρς ( ρεορτετ νατίᾳ ὑἹάἀο]οος πῆρε. ἰπ{ειτιείοηες Οτψοα Πῆγο ρείπιο ἀς Αἀορτοηίδι τε δα- 
ἀπποπζαπσι αυδά γορημπὶ Ὀς! αἰἰομ! ροΐταπι ἤτ ρον δ ας τὰτῦ ρεποτὶς ποηφη οἵ »4ιοΐ ἰῃ ἰρλάοιςς, ἈΠ δίας, δι οὰ- 
ἴῃ ςαἰίθατυ νς εἶμι. Ε5) ἐχρεάϊγς ὑχογοπι ποι ἀυζοῖς, ἴἔγατος ἀϊιιάίτατ. ὃ. 6 δειρίι εαβνανμηι, δυνούχισω ἐαω» 
ἀιοά «ὐρίοεὰ σχρομίς Ῥάυΐας τ Οοτίπτβ.7γ. 5 Φ[Π]γμ- τοῖς [αὶ εἰξ, ἃ σοπίυφίο αθίξιποητ,ϑε ςοπεϊ περ τίληι ἰστιιληι, 
ει ἀαιώην “βοΐ; ἐδέδι. Ὠϊδίπιτυς νἀ ο]ιςοῖ,οχ πιογα ρτατ, εχ 1)εῖ ἀπο γιάοϊιςες, γε εο (στιίλης ᾿δουίας,ες αἱ ράτοι- 
τὰ μὲς παγὶς δά τοιπρυς; ἤθη αιιδὰ ἴῃ ποδὶς 1 τ ρο-. δὺς ΗΠ} ὡάγογοπε ψιθμε νι ίαπε : 4υ4}18 εἱξ στίαπν απρι-᾿ 
ἀταντν οἱ αιιδά ἴῃ ἢάς ρὲ] ροηἸττι Η 4υΐ: βρέτας ρεςυ)ἰα- λὸ τἀτίο μηαπιν δας ροάίο,δὲ ἐχοουϊλεο,υατῇ [ἀρτὰ πησπιίηιτ. 
ταῖν ιαϊυςτίς ργορηΠἸοιοιη, τίς ἐπι ε (οπτίποη-.  Ι[4 1 αἰῤωνθιτοιούπωνο αὶ οἱὲ δὲ νοτίας ἐμπἰίμπ,νε Πιρπὶ 18. 
τς νοϊεδιρταϊεγαιαπι (το κἀ τπετας οἰξ τοπιοττλς, ρεος-. 17 Ζμιλέγ ἢ ἀυσβὺυν νοτυ ὴς αχδρ! ατίδιι δι τεο 
τὴ σζίαιη ἐδ ἀθιη οχ Πάς εἰἴε ποὰ ρον, εις σίαπιο- νου ΠΠ ησδοβ τυ, μὴ ἐρωτᾷς εἴδι ὦ ἀγαθοῦ ἃ οἷν δῶν ὁὶ ἀγαι- 
τη: Ῥτθςερτο, δι ραν Εςο ΕΠ ἐχ οπιρίο οἀγοῖ, νὰ ἰρία τος. ϑει ἢ ϑέγον, ὦ μὲ πα ἐβέεντον κ ἀε ὑοποῖ νην! «ἢ ὑσηνεδέυν 
"Δ ἰσου]ὴς Ἐχροτίςητίά τοιηρτοθαις : ἀυμμμ ἃ σΟΠιίγαάγο ἐς ἥδ᾽ 4υΆ πη ἥν ιϑδνμ [παυτυς οἷν Ψετας ἱητέγρτξι ἰῆτει- 

νΌ] πιοπάοκὲ ἰερφίτυς Οολδννργο 5. δῇ [μηε, 'ὰ δοπηα ς Ν 

ἐξοπι" 

 έφην βέρῖοι, ΝῸρ αὐ. ἕκοιλθ 

οράϊειθιις, ἐᾷς πὶ τάμχοη ραυΐο ρ πὲ ἰηξεγριοϊδητων ἄνουχί Φῳ 

τη πη οπιηίδιις 4 νγιματυν ςμρο νὰ δά εδίυρίμπι 
αἼϑοο νοολες, ρταορίαει. 

ἐν. Ἐμηνεη νῦν. αι οί πομιεη οἱ ρτορτιὸ αῷτο-. 
μι} δὲ ΤΠ 68. Θογ.}}ν νἱἀε] ἐς σὲ ἀυ ἰη αὶ γῴςοο δά ϊς- 
ὕλης, ἐγρῖ τηϊηατιηπ οὐ πε οἰ οάεν: 48] αμην ρὶς ἢ 
τυραις ἄς! οτεπτυς ςαγατί, Βίης μέξλιμη γι ἀς ςαἰξγαιὶς 

Ψ υὐυυίμε ἀιζογοτυέ, Ηυης δαξοπα πνονοαι ἰνπε φὰὶ νοίμηι 
Ὶ Ῥετε οἰσρηΐς, ποινέναπες δτίδινν διορῆαπο μά υτν αυέ- 
ἀλη Ῥεγδὰι 5ρδάλιη, ἰῃ 0 ςορ είς ἰλιυίυμδι ξαἰεΑι}9- 

Ροξιο ταπτὴϊη Ὧ δι πομιίης, ἔς σαμη νοεῖς, ον ἢ ὅση, 
ὭόιῬιο αι μα ]] 6 ἀίοετς,» τινε εμε ϑοπώε ἐβ: νοὶ φὐάστε 
ρΡαταίοι! ὦ ΔΝ ὅδε (ἴσοις ἔςοις Εταί δά ἡ ταη δᾶ ἰςατότιᾷ. Λρ- 
ΡΟ αν δυτῷ οἵδ μις Ιοσὺν λὲς ᾧ ἀς (οὐκ πιοτίεἰς ν] ο ἡπὼν 

Ο ὁὺ ψίοιιάτιν ά με διοηέ ἀοέϊειησι ᾿ομι}}: εχ Ἰεσηϊδιὸ- 
τιν τηδιοπατο,"ὖ εἰ υἷα 4υς ἰς ρτς της ἰοπιπιᾶτ, αἰιμιδάά, 
τοπουάάις, πϑιξίι να ἔπλ5 ἐδελνῖροσν δίαε ὼ μυῃς αἰδῇ τείδελητ. 

18 (μαὶ ποίας πἶνας ΕΝ ΔΙ γὸ συΐων Ρκορτιὲ ἀξ ᾳυαίιταιε 
αὐατίτ, δὶς ἰῷ νειπάουΐο ἰστιθοῦς νυπυσ ιητοτερψζάποίοιμ 



2 " ᾿ς ὌὮ Ἐρξοπρν νεροί- Ἀμὴν, λέγω ὑμὴν δπ σδυσκόλως “λον. 

᾿ ΝΥ ἕν» ΧΙΧ. 9.4, ἱ 

ἣ ἼΩΝ Ῥαπί οι, 4μοὶν δι ἐείηνεῖ!, ετίατι αν δὶ ἀε (εἰ βάπτα ἡπα- 
τίσιν. 4Λιοιρομ  φι,τ, Οὐ φ συ ὰ ΦΙΈ ΝΟ οες!» 
ἀἰτο, αυα γϑείο ἰὰ ςατονίς ρησςσρ σομοι  αοτ, Ὑ ετμε 
ἐπῖογρτου ἀκ Βγαημε νοντογιηῖ ρογ ρον γα ἵν Λίον ἔμελεν 

Βα ΝΗ Ε ΡΝ, ΤΡ! ΒΟ ΝΜΝΗΒΟΝΒΟΝΟ ΝΣ --ν Ὁ ΟΝ -: 

ἔπι εἰ 5διϑὴ ἀμ Ν ἐὰν ρον τω κοπάϊουϊν, ο: σιος οἰσελαῦ σεται εἰς τίω βασιλείαν Μ᾽ 
᾿ οἰὐμράξερνς εἰρανῶν. Ὁ " ἡπείν 

᾿ Πάλιν ὃ λέγω ὑμῖν, ἀὐκοπω τερὸν ἔξ 

δὰ πο μωτηδέ 
ρος Ὁ τ σαΥς ἀἀΔυϊτογίηα τορυάίοπιῃς, ἔατε γε δοηδπὶ Ευμηφεβότα 

ἢιίνε ΠΟ ΡΜ), μάφϑεῤνμον Ρανῤδὲς [νει αᾷνα ὑνλονια νη) 
ἀν δὰοοος ὦ [ρά ουδαν Ε΄ τ Ἰρίδαιν ἰροόζοηνις. Γιοηυίταν οπίπι ἐμρατι- 

ὔ ἐπ ἀῴπον ἡ ἀξ οτς ἰυδοῖ, αυληὶ αὐ γεῖας ἀδίηπο αϑῆςοτο. 
Ν᾽ πον, Ῥταῖοσεα αὐλμης ἰῃ Ἰοφυξηάο ὃς (ςεδοηάο (εσιοητίυς 

Διο τρέχω κᾳ ἡ Τοίςας ργῶροηί τοτὰπι αυϊάρ᾽απι, φιιοά ἀείπάο ἰη ἔπας Ρᾶτ- 
πλ ττο τον ας ἔδοοτας :Ἰητεγᾶαπι τάπιοἢ σοπερατίιις ογάό ἰηίξίκυήταν, 

ν ἢ απ πα ἢ] τάτίο ρτοϊιίδολς αιοπιίπυς 14 τοϑιὰ ἤατινε 1. 
ε(οτγίρε το ει υοά λυτεπὶ δά ροίεγοπηδιῃ ταείοποτη αἴτὶ- 
ποῖ, Ἐφίαεϊο κάλοις Οπβεβέσι ποη ΥἹ ἀ {{π φυτὰ ἀφοτεῖυτ. 
Νεᾳυς εἠϊπι πυοπὶς ἡτολιετὲ τείροηάίε (ξίε ρυκοερτα {ΠΠ|ὰ 
οπηη ΑἸ Πρ οι ξιπεηας ἔπ τοίρδίοης ος {ΠΠ| το ησδάις 
Ἰδοιίίπυς τἼςἀ ἀσυαι Ιοης {Πππι|ὰ ἀδείϊες ἂὐ ἕο φιοά είς 
εχἰ(εἰπιαδας οοηίεαανταπι, ᾿νᾶς αιστδαπη ἐπ ἐρεΐας ἀηίπιο 
Ἰαϊςηῖςηι ἀδιοχίς Γυοπηίηιι9, ρτοροῦεο {ΠΠ] ρφου ιαεὶ εἰνατί- 
τατος πηδηδαῖο δὴ ρεγίοπαιῃ ΟΡ ΓΙΝΙ δὲ πος ἔσπηρυς ἀοςρπι. 
πιοάαῖο, οα 410 ἴς ἀδπηῃπι “το ]Πἴρσογος χιλιη τπδγὰ το- 

, ἤνωμάϊηος, 5.4 Ἰεὶς φιοαυς Βα! υςίβατυπν εἰὲ Οὐὶρ ἐροτα 
: .« παηὶρ ηνγβδίδυν, ἣν ἰρῆυς τὰ δρηϊοίδι δά Ἀ σίηληος οὖ. 

, ΔΕΡῈ ἘΡΤΗ φυίδιι ἐμωριμεν τοἱ ρ ἰοπίο ποία καρυτ 
γί γ ες πα Πππνὸ ργοίαπανίς. ἸΝΝες πιίηιιν ΝΑ] αςίπαητις 
«με μας 1.ορ 5 ἰπτετργετατίοποπι ἀςοἰρίιπι ργο ςοπ Πο 
Κυδημοϊίςοινε νοσλητ, σά οοττου ιοίάἀά ρΡεγ θέον ΟΡ]. 

εετ, (Διο νετὸ Ομ γήμας νοπετίε να ἀνε ἐπὶ ἀΠ μια ἠουῖ 
φομάογεῖ, ας ποὴ ροτία» νι ἃ 1,66 [6 πιο ςἀἰλίοις ηος Πδς 
τατεῖ. δε δὲ {ΠΠ 04. ἀοτάπάνηι εἰξ, ΟΝ ΓΙ ζιπι ες ἀγσιιοτο 
Ῥμαχιαίςαπι (ὑμουθίαπν εχ ροιοτίοσα. ἀϊιιταχαῖ τον 
Ουἱά Πρ ἔσαν ρηοτεπι νεῆϊϊος ε δι΄ πῆς (Δηὰ Ροίϊεα ἡ ῃ 
τειοζαῖν νεγάτῃ ομαγίτατοηι ἰη ργοχίπηυτη ἀοζδης εἰν ΟΠ Σ 

᾿4ιἱ Πευτη [ιρεὰ ογιηία ἀἠ!βαε, φυιρὰ εχ ὁδεάισηιία ἀρρα- 
ὦ ελταυδουηψιις {ΠΠπτὶ νἱα δι ἱποδάογο ἰαβεαι.Ὶ 

᾿ ; τὸ Οὐβεννανί, ἐφυλαξώμιω. Ψυ καῖα Ομ οή νι ἤτυτ ἃς 
πον (οἱοιπιϑ τὸ φυλώσειν ἰεαγργοταγί:, [δὲ ἀξιιενία ἐρηιῆ- 

2 οατιομς, ἸΝάπι ουΐξον ἑεξυμα ἀϊρίτυς φυὶ ἐπηρούίς υο - 

.Φ Ὅν 

( 

τς ΒΥΛΑΛΝΟΕΙΓΙΥΝΜ 

Ἰείυς δυῖςην ἀἰχῖς ἀΠςἰρυ]ς 
[υἷς, Ασπεπ ἀΐςο νοδὶϑ 9 ἀίιιος 
αἰ ζυϊτον “πιχοὶ δὲς ἰη το σι πὶ 
ζα] τι}. Ν 

[5 Ἀυσίμτη νεγὰ ἀϊςο νοῦς. 

᾿ βάτῖοπι ἀφξαπιις Πείπάε μας ἱτογατίοηίς ἰρεςίος Θοῆὰ εχ. 
᾿ συ τὴ "Βοη ποὐὸ ἢ καὶ ἀἰχοτίπιις ροηὶ ἰη ἐροχέριεν 

Ἐς ἃ 

βερίοἰέϊν. Ομοὰ ἀθεφαι δεκίπει μὲ νοεμ αι τ, (οἷοι ἃ 
. (ιν ϑ0)ε ρεαβοπὶ ἤξημᾷν φεχνινῶς δοσίριμητης.. ΩΝ 
ἘΒΌΩΝ ἸΝοπλίποισῆς μριχϑίαψ 4υαπιμν 

. Εἰριταιίοποπι ἱπιοῖα... Ὁ Ε᾿: 
-. π-οὸἣ»ν .-..ὕ...-.---.... μον ρὸν μον σπσσπε, τ οτον πασχα. πώμκο ιν, 

12 {ε[ωε αρτερ ἀἰχίι 
εἰρωΐνε [οὐδ ἔνε ἀΐοο 
“υϑδλ φυΐά ἄλμοι ἀ ες 
ῥηδναδὶε ἐμ τοριεωπν εαίο- 
“Τρ, , 

βαδει σοῦ τὰ ψαἀρχονταγὶὰ εἰς, δοηά τυ ὅς (ιουΐτατος. φρ,ι- 
᾿ρενί δι, ηοχοῖς. Τι τωχο) δῇς τς ἀἰπηιις ῥταπιηινατιοἰς, ρτορτίὰ 
ἀϊουκτύτ 4υἱ πιοπάϊςαπάο βγόγτοῖ {ἰπιπιδην εἰ οἰξατεηινὶν 
ἐμ πὶ 01 ραγᾶς, παρὰ τὸ ἡΠύρσοιν,ἡυοἐ λά Ροάοο ἀϊυίτιμηι δο- 

ἷς ἀρμα ἐνητος αὐτεπη ράιρετος, 40] Βοποβδηχ ἱπορίδηι το- 
ογλητ. 

᾿ τϑωχοὺς Ἀμλλιμτξ ςοπιιοτζοτο τηςηάίςος αιιὰπι ριροτοο. δε 
δαῖς ἀ  ξεγεπ εία ποη οἱξ ρεγρεεια: πος νθαηε οδίσειλπάα. 

χ0 Νηι νοτὲ αυάδ ἀιοίτας 1, δάχις Αι {πὶ αν χος Γ(υς. 16,10. 
εΑ Ομ γήζυς ροῦλι8 πένης, ιδημις ἀΐράτις ηδωχάσω » ΣιΟοτ. 
3.9. τηϊηἰπιὲ σοχτὲ ἡτογιιπὶ πιςὴ ἀἰςαδυ]ογιηι μη ]ς, ας 
Ἰοουξατιμπ ποηιίης δρίτίτυς ἰΔηξξας πρηΐῆολι Αρος, φῇ. 
Ψιάετυν ἁαθξ ραυροτος Εἷς γοζᾶῖς αὐἱ ἃ δϑοιποης ἀϊοιι- 

ς τὰν ΟΝ) {ἀαἰ διε) Ῥτουειθ. 1.2.9. ᾷ οἵδ, φιος ἱπορίλ τοῖον 
εἰ ὀχοάτ, 0} 4} 14 γατοη ὈΔΉΩΝΓὀδτονιην} οὐ πτυτ, ΑΜ η18- 

Ἰίανας ἐφοόπος σα περ τοῦ ηῖς Πρ, ΓΦ αβιβάωνν, δεῦρ. 
Αἀνεγδι, ἂν ον (οἰ Πἰςὸν Λάδμ. ἐλλοιηγμιῶε. 

λ: Ηαθὸθαε εηῤη μι δρ' ἔχμν. ΨυΪφλτα δὲ Ἑταπης φῇ 
γονογῦυπι, Ξναι ἐσὴ δαδεηι : αὐδηι Ἡοδταίπιιπι τηίηϊηϊα 

της ες πος Ἰοςὸ γετίπεις. Φ δορα, κτέμμταγυ!- 
"" δὲ Ἐταΐπτι. δὰ νογθυπη,, Ρο[ βοπει: (ο (αἱ ΑΙ]οτ)ρυᾷ 
ἅτίηος ποη ἴαπὶ ἰατὰ ἵε δος νοςαθυΐιμν ψυλα αι 

Οταεὶ κτήματ νοσλης ΕΠ  ς εἰἰπὶ ρο οἤϊο ταπιὺμι μάσφ 
: δὲ ἰοζὰ ποῃ τηοιοπτὶα ἀφοίαγας, ιναιτ κτημρύτων ἀρρεῖϊλτο, 
τίοης ἰρις Πρ ἄτι φάϊά ὧδ Αἰ ψιῸ ροιΠ ἀξ. 

14. Ἐρε δε δυκον ὥτερον, ἰά εἴξ ῥᾷον, ἡΝδιὴ Ογαζομιπι 
τορίαπη αἰςηυ ποα Ἐρπμμιυ Ἴτεμμε (πρίας ηυλλμι νεΐι- 
παι γα} ςον ἡππαγ γα οηγπηίς. ἃ γοτίδιιπι, Δεμιθτιν φβ ἰαὐο- 

405. καὶ (αννείνινν, χὠμολονν Ῥτοιιςτδιαὶίς Ἰοχιμιείοναυΐ ἀρυά 
ΤΙα]πηυφίδεας οὐεγιαιίς Οδηίηίης (4 ἐς ΕἸερίιαηιο ἀἰοί, 
εἰμεν ἴοτο Οἰνγμΐας Ολπιο νι δαϊ πα] δ γεία ποιίις (ὐἢ!- 
ταῦτ, ς διοςίς γὴν ἀξ επενπινεν Ὀυιῆας, δὰ [οειαε ιἷὰ νὰ] 
ξύν οὐ ΔΊ ρα ἐπ ϑύτια ἰοαιιεῦατις, ΑΥἸορΝδρίς (ςο! αν 
δι κάμωλεν βέγ εὐ βοαγα τυφέτ πὰς Αἰυδ παυτίς αυδᾷ 

4 ποι τορεηο ν]1Α (ςειρτοτίς ἑφοηοί αιμξεογίεατς οομβτπιαι, 
᾿ 86 δ ἑ Τὰς ἐπτοιργοῦ ἀδύλιηεῖο δαίπια!! ἡπυν ἰητοτρτεῖα- 

τασ:δς [τὰ πος ἜΜ ς[ϊ μγρετυοἱὶς ςοπιραραιίο..... - 
ἃ ΓΗτῈ Ὁ ΡΟΝ 

ΕΣ 
ΡΣ οὐ Ἢ 

, ᾿ Υ τ τὰ Ὕ ε τ ἜΣ ᾿ ᾿ ν 

: Υ .Φ ͵ 
τὰ ΝἮ 

ὲ φ ᾿ Ἶ ᾿ 

: ΡΣ φῴ Οὐκλέψοιςιον ψαῤδομιριρτυρήσοις, δ δεν 165 ἄϊεςα ΠΝ τοῖτιι- μι ὑόν ἐς ἀμ, 

δ ᾿ Ἐς εΤίμῳ τὸν πατέρα τ Α τίω μιξα νε. Ἡοποτὰ ββίγοπὶ δ τπρίγοσν Ὁ δ᾽ οὐαί μκόνμενον ᾿ ἐΡ' Χρὴ» Α γωπησοις τὸν πδλησίο ἔτ, ὨΙΠροα ργοχμωσθνθηλ) κρ βνονηπωαπε αμην μὴ 
σγαυτον, δεὶρίαπι, 1 [μερῶν ᾿ “ 

( ᾿ . Λέϑει αὐτῶ! ὁνεαισ κος, αἱ ΓΘ είς οἱ κἀοϊείςςην ᾿Π1ον Ο« μο ̓  ἘΘΠΠΕ αὐδίηβον, ̓ 

ἐφυλαξαμίω ἐκ νιότητός μου: ἡ, ΔΗ ς |πιηΐὰ μας " οΡ(ογιιαι ἃ ἰσιοη- [ῶϑυνα ̓κεδδιμα "" 
'πιρῶ “" ἍΠ{π|ὶς πε ὕο ἘΝ ὉΠΗΡΕ τ διε πνηὶ ἀγείᾳ 

Ἷ " ΡΘΥΎσοΙΣ Ἐ) Θέλε, Δἷε εἰ Ἰεἰιϑ,δὲ νὶ 8 Ῥεγίφξει!δ ᾽χε} δὴ εἶ ΠΣ, δὲ υἴερενν 
τ ὥυτγοῚ ΤΗΣ ον [ὰ μὲὴ εἴϊο, είγνξάε᾽ ηια ἢλ ε5)ᾶς ἀα] μέμν ἐβιναν, μος 

᾿ ῴ ᾧ, μιὰ ἐν , πωλησῦν σοὺ τὸ ὑπορβλ ΚΤῶ, ᾿Ρυροτίθι: δι Βα οὐ 9 τποίλα ἐυίῳ δ ἐλέαε: 
Ἢ χαὶ οἷς ΝΠωγοῖς. οξοις ϑησαυρθν ον ἅ- τα πα ἴῃ ςαΐο : δ΄ δάείδιῃι, ἴς- ἐδ  βόν μίαν ἀν τά 

᾿ . φανῷ χἡ σδεῦφρ ἀκολρύϑει μρι. Ὁ Θ΄ } 4ιεύς της. ᾿ 4μῖνε παιὺ ὴ 
' ΝΣ Αἰ κούσαις δὲ ὁ ναΐσκος τὸν », Ὅν Οὐπῖη διά ἴςὶ αὐτοπη δάο- 1} ὠνμην φυάι [τε ἀυιδην. 

ἀεδες., ἀκα, πῆλϑε λυπούρϑυος. ἣν γὸ ἐχυν κτήλχατα᾿ [1εἴς ὅς 1Π1ς πυῆς (οτηποηξ, ΑΒ ϊε] |.φἀοοίεινινετδωπν, δος. 
ἀν ἐν ἀλσῦνς δι πολλά. ᾿ εὐἰδιεϊὰ ἀβοθιυ9: ᾿ μαδεῦας Ἃ-1 ΝΠ 06: ἐταὶ σίπε μαϑεμε 
ἐς ο ἀρον τ΄ αὶ - ΟἿΣ ὕησοι ὦ ς αὐτῷ [δἰπι ϑοπαιυλ τ. ᾿ Τρ μ μὰ οὐ πον ΠΝ δἰμηρας, ΟἿ ῥισοιῷ πε τοῖς μοιϑηταῖς αὐτῦ, 

ι ᾿ ᾿ ΤῸ. κ1' : 24 ΕἸ δεν ἀοὸ υοϑὲς 
᾿ ἘΟ κάμηλον δᾳ τρυπημρτος ῥαφίσος δηλ- | ΒΟ υ8 εἷ «ἀπλο]αΠλ ΡοΓ ἴο Ἐλεϊ ῥως εβ «απνοίμην μ᾽ 

τς ΡΟ ΝΣ ἐξ ον τ 19. δά ιτεπν͵ μητέρρι. (π ἀπ οἀλπὶ νετεσς εχ επρίατί ἐγὰς πιΐπυς αὖ αἰ 6. υἱοίσιτυτ, 4 φὐο φἄβηρ ἀεβείον» εἴϑ' 
Ἰόδο ΡΣ ΝΞ ἀἀάιτυπι ργοηοῶνςῃ σου, ο[Ἐ ἐμαην, . ΦἸΕὶ καὶ. εῖυθ. ἔπ ὠςερῶ ἐὙ σοροῖν ἢρπιβοαῖ ἃ τεῖρο τεϊηδηογῶ, δὲ τατάϊιν οὐδ νον δν ΓΕ ἜΝ ἰατογρτον μάῆς ρΑγοου πὶ ποη ἰερίς. Οτίθεπος αὐτοητό- γοηίτοιπάς ἐξῇ ν οτίλπν ρύο ἀθῆςὶ ἀζεὶ ἰᾶτυ, ἠσυϊείις . ἊΝ τ τὺ ν ος ὥγρο Ἰτϊτίατγ οἱἵο αγϑίτγατα,κοὶ ἐγωνήσεις τὸνλν αδίο]υτὶ Πρηολθοπε. Ὑαυϊφαῖα δὶ Ετ πλ15, Θ νά φάϊγης ὦ ΔΑ ὡ μ' φ'ον σον ἐς σοδωτόν : ρειπλὰπι, φαδά ἀρυᾳ Μάλροιπι δι ̓λιολ πὶ ς κοί ιῥ ἀκεζή, ... 

. βου ὌΠ ᾿ς Δἰδῇ! δά άλτις εἰυίπιοάι: ἀοίηάς,, υδά τες «δάσια ἰτεγοῖατ, 2: Ῥαβέδηελεν δὲ εἰ [ἱ ταῖς τι Υἱς γς ἰρίᾳ τὸ ἀσπιοης ἽΠΕΝ, ; νον τ κο νη Ροβίςαδ, 4υΐὰ φαυπιζ γε τελτος Αροποίυς ΚΟἸα.13.9.) ., ἤγαις φυλίεπι εἰἴς ἐς ἡβέξλε. Ηδο επίπι ΟἈΥἠ νοερὰ ἀπ, ὦ ρος Δρο τω ὶς νοχδίετοιλυΕχ ζοπείπελτιιγ, πο φοπυεηῖς ν ἀὐδδτΣ ,ηοὴ ἴῃ 400 Ροπτα ἢτ ρὲχ ς νίτα αἴογηδ ἀδοίδγαης » 4λιηι 
." τἐκο ας Οὐ τ φάδας αἰ φαϊά δἰ ἀφείς φαὶ μας ουπηία ρτςβίτοτίς ορδῃ- ας Υἰα νὰ ἢ Ἀὐ τ νηἰυοτία!ς ἰδ μῆς ροέλληι γι ἤῆυην 
ὰ τ Ἕτῶς Ὁ ἢ τς ἀεο ϑὲ Ὸς ἐππία κείῆ (οανίαπιασνντ αυθοῴη ολάεπι μιλὸς το Πα (μα μδμεα (ρε ἀεσερταπι τοάλγριαῖ, . 4 μα 

ἼΩΝ ; ρος ἧς αἰ οχρ ρα ά ἀριὰ οπγηέρ Ευαηρ οἰ ἢ αὐ 

ΩΝ 

»-" 
᾿Ν 

Φ." 

Ὥλχις Δοηηλ}}ι (ἀργὴ τος, ὃς {τιοα 4. 18, δι 6.120, 

ἢ 

-ι 

ς 

κι  325. Ρβαενίβ [με γ ἐξυπλὶδον οντο τῳ Πὰς 9, ΠΕ ποίἄος,ΟΥ- ᾿ς τοινε Ἐχρ]ίςας Μαγο. 86 ἀ ἢ οιπὶ Ρ᾽αὺυσάςηίραυς; 

" ἣ ἀδελφαὶ, ἢ ποτέρα, ἢ μητέρα, ἢ για "}. [ος,αυῖ ἔταϊγεβραυῖ οτγογέθγᾶυῖ 
Ω ᾿ “΄4Ζ γι, Ἴ Ε κανγὴ τίχν α,ἡ ἄγφους, ἑγνοσεν τῷ οὐδ Ἅατος] ΡᾶϊΓοΓ δῖ τη ΔτΓοι 7 Δι ν ΚΟΥ ὦ) 

“μοά ἐπαρὶς απιρίεζζος ΓΒ Αἰ διιξειη τς γὲ φυὴ ρεαοφ.ς 

ΠΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΨΥΜ. 

χίῖ ς}» Εςοθηος τε  φυΐπιις ο- “γί ἰκὶ! οὐ, Εὐοα μα: γε" 
᾿ῃηΐαν ὃς ἔς αὶ Τα πηι ἐς: φαΐ} ᾿ ἐφηῤννεσ φημηΐα ν ' [-- 

4"μ1} [μῆς ἐς; ἡ εἰσο 
“γι! κοὐ, : 

1εβων «νιον ἀἰχῖς ἐΠῤε, 

ἰδ, ἡμεῖς ἀφήκομᾶν πόντα, κα ἠκολε- 

ϑησαμὴμ σοι.τὶ ἄφᾳ ςαι ἡμῖν: 6. σΓρΡῸ οττ ποθ δὴ 
᾿ Οὶ δὲ Τησοιξ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω μ| Ιείυς αὐζοπι ἀϊχίε οἶδ» ΑΠγσἢ 28 
ὑμῖν, ὅτι ὑμοεῖς οἱ ἀκολρυϑησαντές μρι,, [ἀϊεο ν οὐ 5, νοϑ5 αι (παυυτὶ ο- 

ὡδνειλναίφ ταν οδίεια ὑὰρειῶς ἰδάμανς αι τευ ειέυουαυοὲ 
αὐϑρώπου δὶ ϑεθνου δόξης ΠΤ ΧΟΣ δο΄ ἐϊοήα τς» [οἀς δἱτὶς γόξε: 
ϑισφάδεχον υ μεῖς δ) δωσεχᾳ 9 όφνοις, : : διὸ ντο ΤΕΥ. τίδυη, πα ἀυ» τη τῆγοη!ϊς ἀυοάς 
κρίνοντες τοὺς δσηκα φυλοὶς Ἐ ἴσραήλ.} ᾿ς. Ἰαδιείνηπι βδγδηῖος ἀς 

ἀιοάεςίτ ετἰδυδθυς Πγαὰ 15. 
Ετν αυϊίηυ!5 το {ποτῖς  ἀο- [09 

νος φηὶ [ἐπ μΜΕ Εβ πε, ἢ 
τογοηεγβεῖοην, ἄμμιν [Ἐ4ς- 
τὴ ἘΜ ίμα μοηνέσ ἐν μὰς 
“παἰεβαιὴ (μα ν [εἀοὐἑεὶρ 
Φ’ τοι (γεν [ιάεε ἀκο- 

εἰπνενίν [( 48ὶ, 
Ἀπ ονεηδ ἡμὲ γε αμε- 

τὲ ἀφηνηνν,, υεὶ βαίτες, 
Ἴ4ηε βυόνες, ἀμὲ βαίνεην, 

᾿ Καὶ πᾶς διφῆκεν οἰκίας, αὶ ἀδελφὸι, ᾿Ψ 

πη το υοδίε, φυδδὦ 

ΙΡ ( “ηἴ πραίγεην, ἀξ ὌΧΟΥΕΩΝ, 
ε , ͵ ν Δ4υῖ ΠῸ ΘΥΟ 5) ἀρτοδ, δια ηο0-- [με βίος “ΜῈ ΑΥΤο 8 ν ῥγθ- υ,ἑκατοντουπλασιονα ληψετι ὡ- ,“Ὁ ΠΟ ΕΈΓΟδΑσ Δ ΓΟδ, (814 η0 ; “ ᾿ 

μὰ ἢ ΝΑ , ὐ αν ζ' [1015 ΤΟ]... Ἑςεητυρ] ςἷΔ Δ(}. εν πορξηββλξηην , ἐπε ή αὐώγιον κληϑονομήσά. 
Ρἰ δύο νἱτδηι τεγηαῃ Ἤστδάϊ. 
ταῖ5 ἴασο ροίΠπάεθι. 
ἹΜιυεὶ δυϊοῦν ρει πη νεσυηῖν!]- 

ΠΣ ΣΙΩΝ 
- ᾿ ΝΗ ,. Ὁ , Γ΄ ᾿ ᾿ 
Πολλοὶ σὲ ἔσονται ωρῶτοὶ, ὁ ατοι ' ΧΑΝ] ς 

ἔσχατοι, φρῶτοι. εἰρη δε ν] εἶτα! τ τὶ, μη ϑδα ρν δ ταοΝ ἍΝ τθε τ 

τεὸν ὅν, Κεφάλαιον πο... ὁ 11 Ὸ. Ὅλρ. χα. [Π᾿οαν αξὶ. ᾿δὐσα ανὰς 
Ὁ βοηνπένοε} Ὁ τὸ τ δε ρθε ἡ ΘΟ Σ ΟΣ τρλεις γῶν αὐδρώπῳ οἰκοδιασότῃ,, ὅςτις] 1... 1οτῦ᾽ Ρατὴ τὴ 2.8) ΩἿἹ τς πρίρας, 4υΐ εὐ ε ριῤηνο Ρετέξυετει. ΣΝ “. ἡ μιαϑιώσοιϑιι! ἐργοί-)΄ τ συτῃ Ρυΐπτα πος 44 σοηάι- πᾶτε τοβροατε ορεγατὶδ; Ὅφύε πεταίηί 
ὄξηλϑεν ἘΘΌΡΜΟΤΟ ἐρ261 Ἰεςῃάοβ ορεγαγίοβ 2401. ΉΜΡΕΥΕΕ, 7.0 υἱηεάτν [ραηὸ, ἘΡΠΠΒΙΗΙ 
τὰς οἷς τὸν «πφλώνα αὐτᾶ. ἴῃ νομὴ ἐμαιΏ. ἤνξ. ᾿ επτρ εὐν κεν 

ΝΥ 

4" ἰνοίνε, εἰσοχϑεῖν, Ἐτάππιβ᾽, Πηρτεά;. ἀποπιοάο οτίληη πος 
φίετμηψιςε.. 5εἀ Ηὶς Πυάυΐπιις. ἰεγιᾶτε ρατοπογηαῆλπι ἢ 
διελϑεῖν ὃς εἰσεχϑεῖν. νττοσας ταπςη ἰοσο ἰορ Ληγες εἰσελϑεῖν, 
ἰὰ φυηαυς νετυ Ἐ19 σού ϊοῖθις. ΣΟ ἡ δι ληῖπιο ἔτυπτον ιατοάίταες 14 

τὰ Εἰϊ ουὐπὶ 
ῬΑτθοἰριο ὠκολουϑήστουτος ΟΟΙΔ ΠΏ Δηλ118.,) τοβ οπετγατίοπὶς 

5 ποηλίης ἰητο Πσοπῖυς Ευδηρ οἷ} ργαἀἰςατίοποπι, ᾳἰιοά 
Οἰσνιν. ΜΊἀς ἔπ ρτ.7.18. 4 Εἴ|ο, ἄρᾳ. Ἠοοΐοςο ἄραποθ.͵. ἰρίς ὉΒη τις Ἰῃ τοῦγαβ αττυ τ» αυία τη νοἤατὶ ἀς ἰητερτο 
τλητὴπὶ εἶ ραττιουϊα ἰητετγοραης, (δ΄ στίαν ΠΠ]Ατμια, γε.,͵.͵ ξαηάίτιις εἴξ πιαπάας : πος αἰΐτοῖ (οἴεως Ῥτορβιεῖα' ἀς ΝΑᾺ 
φιατηπιατῖςὶ ἰοηαθπτας, -Ἰξδοας τέξτὲ ἐοηιιουία οἱϊ ψιαῇ 10 ἢ: αάτοιει Ιο4υὶ. 4 ΤΊρτομρ θρόνου. ΜΡ τὰ δι Ἐταίτηιι:, 
{τίρτινῃ εἰἴ δ οεωῦ; ἀυδημς Ἐταίπιις ἴῃ Δηποτατίοηϊρις ᾿ δεάορίά εἰ καϑέσραρ, ΡΟΝ νκεπλ αι πδι, αἰϊαι]4 ἢ - 
ταλῖϊς ἰμιεγργεταγιί τίς ἀρμνν  βαυ», . ᾿ φηϊῇοανς νἱάοτας. 4 Οἱονὶὲ δόξες. Ηεδταπηνς, ἰᾷ οἱ 
᾿ 46. Οπρρίαγπάντοι. Λρράγοε ὁ ργοροῖτα μγροιβεῖ ἀἰαϊ- Ὁ Ἰοτίοίο δὲ πιαϊοἴδατίς ρίεπο, Γμάνείνην βερειεεν,κρήνοντνς, γἱάς 
τος 6 ἐχοθυαὶ ἃ Τ) οἱ τοξπουποῦ οπληος, (δά ἐὺς «αι 2 ἀΐυΐ- γζοτ. 6,1. ἡ 
τιὶῖς ρανεηρ, ίιοα οἴηοι ςίυητ, εἰ φιογί πιςπῖςς [λοις τς 
Ἰηγηνιταιτ,δίςας εγΡΟ τα]ς φι ριᾷ ἀΐιος, φυζάϊα ἐλ] ς εἱς, 
ἱπριοά! πεαυΐς ἰῃ τεξηυμῃ οαἰογιπν, τὰ ἤσάμς Ἵδηηεῖις 
ΑἹ ς εἰς πάτυγα, ἱπβ θα! ροῆϊε ρου ἐογάπηθη δουβη!!ς αι!- 

Νμκα αιιοπίαπν Ρεὲσ βεοοάτι μι, το νει ὁ ἀοηΐάπι πλιά [4- 
Ἰὶς εἴ Αὐ Ὅευς νγιπιαας ἡπηπλιταταμι, δ ΠΠπ|πὶ αιμάὅ 4ο- 39. 
«εης 0 ἱρίοββηιο τοτυχπ ρεηάογς, μζυ μη νοτὸ τλην μτας σι 
εἰ ειοικ φιάτη βστὶ ἡςοο ὁ οἰτιπ νέγοψας ἱπβπίταηι Πιαμι 
νἰετιτοιη ες ἱρί ἀςπηου ται! ετίτ, ̓πόρτὶ ὕλαν εβ τυ τι ρχ 
μοοίορο οἰ Πζαηι ὥςυπι οδςοῖς ροῖϊε να ΟΝ ΠῚ οοέρυς, 
τηληζης νέγι} ςοτρις,οοήειη τοηνροις {{Ὸ τού πὶ {ἴπο μι}|- 1: 
αἷς ως οπιηίδις Ἰοςἰϑ οἴοπιία του πόα ταπιέ ἀυμαι μὺς 
ΠεβΑριβ θεῖαι λτυῖ ἰεζιθυς ΑΙ Πρ πλας "4 ἴπ ίμο Ρῖο- 

βηραίενναγηο ἰφμάμην Ῥενομί ιν ἄπιονε Εωτγαίωτ. Υ αἱρλτα, Λε ί- 
ἀΑΦΡΝ Ιά εἰ, ϑαύμαζον Εταίπιιμ, Ἐχρημενηὶ Νὰ εἰς ἐϑείμ.- 

ἰά εξ ἀοπαιπι. φοιηπηρίέειαν ἑκατονταπλασίονα. υ]- 
δια ὅς Εταίησς, ΟερεηρίμηνΝ ἰάς Ματοὶ το.30. 4;1.- 
τεά αι μίμνε ρο{ΠΠ ἀεδ π,κλορρνομόσψ, Ν τάδ {αρτὰ τι}. 

ΙΝ ΘΟαρΡ. ΧΧ. 
1 δ πιία ορὸτν, ὁμοίᾳ γάρ. αἷγ πα!ὰ ομηίτεῖς ρατεϊςιλην 

ολυ(α!οιη. Οπιηίπο επίηι φἀδιροτις ας ἀπμ ταάο τοης 
διπιδη ζῶ ρτοχίμηὰ ρεσοράςοε! ((Βεοιεία;, νῖ ἐρίλιη Παυος 
εχ οἷπις ςζοη οι Ποπο νοι τό. 4 δ “ιν ζεννε ι,κδρώ- 
“τῷ οἰκοϑὴσαιότῃ. Ασἀατ αἰϑρώσῳ. νεῖ ρτὸ ων ροπίδιν οχ Ης- 
Ρυαὶ (εγοι ἢ ἐοΠιοτιάης, δίς οαπὴ Ἠεγοάοϊιν θη ΤΉ Α- 
[πὰ ἀὐχὶς αὐνρ ἀλνὶ Ηοππιοτις, βρυληφόρνν αἴδμα. Ἐπ 54 ἡπιυῷ 
“Μιιον λοι ρτο ας ΠΑ ἀυσάαιη, 5 4 μι βρήν με 
ἐξ, ἄμα πραὶ 5ὶς ἴσαι (οἷος (ἰοςτο. Μάπι μος εἢ «υοί δἱῖ 

. 30 Ὠοιποοηςν ὧμν τὴν μέρα Αὐἀ νοιθυν, νην ρθε. γα]. 
δ,λτα, Ρείπιο ράμες Ἐταίπηιν, Γέϊαριμυ ἰά ς ἢ ἔρϑρυ. 4 [μος 
πμ!1ετ4}}}» υὐηδανι [ἱ Δηργοὲς γὸν ἐμπελάνω αὐτῷ, {ΠιπῚ (μρρίειη- 
πλὰς φυοαίλαι ἐδρῆ εχ Ἠλεαάχαιη ἰάουίπισ, σα ας κἰας 
εἰείζυηι ἐχεπιρδην δυο ὶο ᾧι.4..4. 

. 

Ροίιιο ἰδιπρες εὐ άσηι εἰς ΔΙ στιν, 
17. ἔκτε ἐδον.λ φαοι[ἀπὶ ἐχοπιρ 2εὶ Πρ νης ἐὐδὺ κύμν, 

τὴ οἱϊ, Εεις, Π)οηημα. 
38 ]ονεβφιαναιίοηα, ἐν τῷ σαλιγλωσᾳ. Ηκςς ἰτὰ ἀϊξιη 

(μετ ἐμ φυίπαυα νεξεγίδυρ ςοάίοιδιι νς αὐ ἐςπιφητίαπι 
φιεμίςηι ρετιηοληξ γ 46, πιοίο οτίαπὶ ἔσεὰ ἰεξ (οσπε 

᾿ Φ 

14- 
Μᾶε.το.80. 

“ οἰ , : 34 
δὲν καὶ πλιύσιον οἷς τίῳ βασιλοίαν πῶ Θεῦ]) 1ϑπιοπ ἀκε τροπῆτα αηὰπι ἀϊ-] νδήνον φοήν ψαγχβη 

τα ρει ΝΣ ᾿ 1 1ἱεοαι ἴῃ γοβηιτη Ῥαὶ ασοίες. φοὰνι ἀῤνέμνη ἐνηνδρε πος 
ΟΡ ν , ΦΆΤ Σ ἢ ἐξι Ἅ ΠΗ ὰ αὐυτοιη- δυάἰτὶ8 ἐπε ρω- ΝΩ͂Ν ἐαΐοραν. 6. 

φΦ ΑΚ αμόμ; ὁ οἱ μια ϑηταὴ “ ς “Ἴ ΤῈ εἰας ὙΡοτου] ἔπη να] άς αἱ. Ἐἰρημεηι ραν ἠξ 
πληοδοντο σῷ ΩΣ λέγοντες, Τίς ἀρᾳ ἐεπῖσα, Ομ εἴ εερο ροιεβίεν.]. ἀνθ ᾿πκώσαος 

διώΐαται σωϑήναι. 5: , Ἰυαδ Ὁ τ, ἡ [αἰννω {} 
Ἐμόλένας ἡ ὁ ἰησῶς εἶπαν αὐτοῖς, Πα- 16} χρτιυΐτως ἐς δ0: Ἰοῖι5 4-᾿:6 ΤΙΜελονανων Ἰεβ. 
ὶ ᾿ ἰ 'ν ὅν ἐξ εἰ αὶ οπηὴςς ἢδς ἰἀχ»} |ἀὐκν δι, ἀνυή ἰνοιίηεὦ τοῖς αὐϑρωώποις τῦτο ἀδύνατον ὅ01 χἰτεἰδΑρυι οπυίὴς  ἢδς ἰη1», ! , 

ἐᾷ ἫΝ τῶι ἡ πάντ δϑνατο ἔϑι. ΡοΙΠδ ες εἴταρυά ϑατη αὐτοπι ᾿ μεϑὶ μωμΉ δ αριν. 
Ὁ θααν , ᾿οτηηία ροί 14 ἔμηι. ΗΝ νιηΐα μι Ἵ 
Τότε ὕσχοκριϑοἰς ὀδπέαρος εἶπεν εὐτοῖ, 3 [Τυης τείροπάρσης Ὀςίτυς αἀἰ- [1 χηε νεβονάον Ρι. Μαῖ. Ἰοὰβ᾽. 

4φεύην: ὑἡμά!οφπί4: ἀωοάξο Ταονι,0 

Ρίμπο κεοϑίκ Φ' υἱιφην Ἰηξα, 20.16.1:, 

0, λεωϊεὶ ἀμβοηρενηηεβυὶ- τὰς.12.0 

φυδπάοοΐφυας 

εἀεπτίδιις ἐσπατεάπι, 51 ρχίου "14 ἰςϑεο ἀπ βν ατίάςῖ, δκ 
παλιγγήνεσία ὑτο 60 ἀἰς ἔπταισεν 480 ἱπείρίςαι οἰςξει τε ἰρία νηϊομίᾳυς, νε 
ἴοτί ποιῆι 14π| νίτατ νἱϊονς,, ὅροι νι δ εἰίςες ςζούροτε 84 πρδίδηὶ ἰπ- 

. Ππδαΐς νῷσας, 
ετὐπι ἄμ, 
ΕἾ οροιὰ 

ἸολῚ, ἴῃ Ἰσώμἴο νϑῆτι. οβοπίο, ομε- -,, 
(αν ηἰ}} ἴῃ 4- 
Πῦ, να] ἰη Ὀεὶ 
ἰυάἀἰ εἰά ἐπηῦ ἰ- 
τἔφρετυςζηίας ὁ 

αὐ , ᾿ 

19 Ῥορὸς, οἰκίας. 1. ἀυοβυς σοἄςδι5 Ἰορ ἵπλὰς οἰκίαν, 

- 

} 
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ἩΕΝΑΝΘΕΝΔΙΥΜ 
1 Ρεδκε ευῖοτο ον ὁ ἐπι 1) 
ἐεε8΄ ἀδηαγιο ἢ ἀϊοιι, πλ ςο 8 

ίη νἱπειπ) ἐῆδπι. 

Οομανθδας διδενι ρ 
ὅδ4 ον ορορανέμ, εν ἐς. 
Ματὴφ ἀνα, ποὶβε τος 
ἧ υἱμὲ , 

᾿ ὶ 860 ἴοΐ- ᾿ ἰτὰν ὥραν, ἢ μιν ἀδεαηιοι βαηιενϊα σιο ἢ μη Ασα ταν 
ρᾷ ἀρ- δ Ἰοιϊοίοε: " | "με ϑνυμος ᾿φρε. ν ᾿ Εἰ ἀϊχί τ, ΑΒ τε δὲ νον ἱπ. 4. ὲ ἀἰν έν. τε φ, 

δ. Κφκοίνοις εἶπεν, Ὑ' παΐϑότε χρὶ ὑμεῖς [νἱποδτινδεσυοάσυπαυς ἰυΐτυπα ἐβανο δμανς μῖν. εν 
᾿ τὸν ἀμπελῶναγῷ δῥαὴ ἢ ϑίχρηον, δω- ετίτράαρο νοδίδ:.. ᾿ΠΙΔὴ δέει αδίάνηι,1- 

. πος. ἢ 
Περὶὰ δὲ τίου ἐνοδιχτίω ὥραν ςξελ--}" 

᾿γριῤ ἐργάτας (ὃ  σόδος αὐτοῖς τὸν μιιϑὸν, 

᾿ κοδυασάσω, 

ιϑδαυΣυμφωνάννι ἀϊχ 

σῳ γ. ᾿ 
ΟἹ δὲ ἀπῆλϑον. Πάλιν ὀξελθων αἷδὰ 

ἑμτίω ὁ ὠνάτίω ὥρα, ἐποίησεν ὡσαὖ-- 

ϑοὶν εὗρεν ἄλλοις ἐς ὦτας αροριῤ, χα) λέ-- 
γι αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑςήκατε δλίω τἰω κα.], 
μέφαν ἀρηοοί; Ὁ 
᾿Λέφρυσιν αὐτῷ, τι οὐδ᾽ ὃς ἡμᾶς ἐμε- 
διώσατο. Λέγει αὐτοῖς, τίγετο "ἡ ὑμῶς} 

οἷς ὑμάν ομὰ μὲ δέαν ἢ δίκαιον λή-] Ἰώκ 
Δ λιν πελῶς 

“Ογίας δὲ ββνομδρης λέΐοι ο κύριος τῶ, 
"ἀμπελῶνος τῷ δα! ρόπῳ αὖ τῷ Κάλισον. 

ὡς Ὑπὸ ΜᾺ ἐσγαίτων, ζω ΨἩ » 

ἵντες οἱ αἰδὶ τίω ἐγδεχοίτίω 
ὥραν, ἔλαθον αὐὰ δ ἰμυάριον. . ᾿ [1 

Εὐλϑθόντες σὲ ὑἱ" φορῶτοι οὐ όμιισοιν- ὅτι 
πλοίονα λήψονται χἡ ἔλαθον ἡ αὐτοὶ ἐ-- 
κα δίωωάθιον.. 

Λαδόντες δὲ ἐλόγγυ ξὸν χα τὸ τῶ οἷ- 

“Λέλοντες, ὅτι οὗτοι οἱ ἔσιχατοι μίαν ὥ. 
ρᾶν ἐποίησαν χοὶ ἴσοις ἡμῶν αὖ του ἐποίη- 
σας, τοῖς βαςεώσασι τὸ βάρος τῆς ἐμέ- 
μας ὃ τὸν καύσωνα. “ “ἡ 
- ΟἿ Ἀποκριθεὶς οἶπεν ἐνὶ αὐ νδι, Ετῶς- 

Ἄν Ρ αἔϊνειονμφονδης Μυΐρατα δὲ Εγαίαχις, Οομωμεμίομα 
Ὡς 18. 1φ )νοολδιυῇ εἰ ητυϊοοτυηι 

χὰ ἀϊα ον νοσίδυς ναυμ οἰ οἰθης οοη)» ρῥγόρειυμη, 4 

ςδᾷ 
,. ιοιηῖ οἱ κ Οιὐὴληοίηο η08 
Ἂς Ὁ εὶς εἱ ἰϊς ὃ νοϑ 

ει 3 

ἽἼεβτοῖζιε οἴχοα ἔοχιδηι δεπορὲῖμ 
μοσαγηγίοοϊς ἱτί ἄςαι. ι 

Οἰγοὰ πογᾶπι διυΐεῖ νηφο- ὁ 
εἰπηληι ἐρί εἴς ,ἰπυςσηῖς αἸ]ος 
[ϊαπέοβ οἱοίος, ἃς ἀϊςίτ εἰ5» 
Ουν εἷς [πλεῖς τοτυηλ ἀΐσηλ.ο- 

ΜΠ: δα δίοεγύης, Ἀυττα ἢ 

ἴῃ “ νἱῃςεᾶτῃ : δὲ φυϊςαυϊα διετῖς 
ἰυϊυπηᾳος ρὶ οτὶ ἐς 
εὥρθην δυζοῖ ἔογθτ ἀϊοὶ οἴ] 3 

ἰᾶτ ἀοπηίηυϑ νίησα ργο-} ᾿ 
ςυγάτζοτί ίυο., οςἃ Ορογαγί 8. 
δι τεάάε εἰς τηοτοςάειῃ» ἱποῖ- 
Ρίεῃ5 ΔΡ ΥἹτἰπιϊς, νίχυς λά ῥτὶ- 
[105. “ 

Ετσυυην νεπ δῆς χυὶ οεἶγοα 
νηάεοιπιαπι ἡ ποτάμι φοόμάμξῃ 
[μον με, ἀοςερεταης πηρυ]ὶ ἀε- 
ΣΤΟΝ . “ 
Οὐχ νη επί δυΐοηι ρτὶ- 

{π||» ΧΕ πλάγυης ς ρα εἴϊεας.-}" 
φερζυγος : (ςἀ ἀρςερογιης ἱΡΗ͂ 

Ἰφίοαυς πηρ}}} Βεηαιῖν, ἢ. ' 
δ8ε4 αυυιηδοςερ ξης, τλυγ- 

ταπγαθδης Δάμογίι5 ρατγοιηξα-, 
τ41}185,) ᾿ κεν 

Ὠλίςεητες; ΠῚ νἰτἰπιὶ νηδα 

ρεηῖυια,. [πᾶσ βιϑευπι νὰ ργο οοπίσητίγε δοοἰρίάτας, δι ἴῃ ᾿ 
«οπιελέίδυς διωιςπάϊς ἐομμηι οἱ οοαίξηίι αἰίαια ρδοίίει: 
ὸ πιοάο ετίαπι Ἑταϊπὺς ἱηβὰ ἱπεεγργοίδτας. νογία 11. 
1εφανίο, ἐκ δίωαφίου . υΪξ ατὰ δά νειθυπ), Εκ ἀεπανίο. 

. δεά (εαπποίς Ἐγδίπινς ) ὑφεηὶ ποη ἐχργμδυητργαρο- 

ἱᾧ ΄- 

ΠῚ}. ..} 41» ἀΐεηα, τί ἐμίοαν, δυθαι των κα πὸ ἀπ ἴγ»- 

ὅλο μὲς ν[ἰρλε συμ) ἀς Ὑπὸ τλητυσῃ ἀΐο ἀρ ἄδατ, οἢ τοῖα 

μονωτο “ΜΝ φην φΧύ} εἰκια 

Νε ην (Φ' πον δὴ; Ἠοτᾶς 
Φ [εὐ βημίμεν, 9 

Οἴνιά πυἡμάεοίννάπννε 
νὸ σκή!, {Ψ' ἠδμεηλε αἰΐος 
βιηθῖδε, Φ'͵ ἀϊείε ἡ αν 

7) ΝῊ 4) Θά πὲς 
πὸ "93 ἐφηάνπι!. Τὴ 

Ἠδμα, 114 Φ' το: ἰῃ υἱ. 
ΔΘΑ. δ 

᾿ς 

Ωυμηῖ {ετὸ «μ!ενι [4- 
ἔδωνο ἐν ἀϊοῖε ἀἰοηνὶ-. 

τνης βηζίος ἀφηανίοις ὦ 

φεβεγημε ἀμίόην (Ὁ ὁ 
βηρφηίος ἀφπάνίοι. 

᾿ ΓΟ ΙΩΣ 
Βογαιῃ ἡ οβήσ ξςοσγιηῖ, δὲ 6Ο5]. 7 υπαινν, δονδην [ατενμηξ, 
Ῥᾶγες Π0Ὁ 15 [6ςἸ{πἰγαυ! ροτιαι-}. } δ᾽ με: ἡΐος πος βεὶ- 
τὴυ5 Οηιι5 ἐἰοὶ, δ. αἰζυτῃ. βὶ, " βου ΦΉΜΗ: βθη- 

τ 1 τῶν : ΤΣ ΔΩ Σ ἀμ: εἰν; αβωω. Τρίς νετὸ τείροπάεης ἀἰχῖτ αὶ πὲ ἡϊονείννβοι ον 

9 νά ὥρον δ αι ἀίτιγ μιϑιωϑέντες ἰὰ εἴ, σαὶ οολάιι- 

ν φυἱὰ »ὴ- “βειὴ τοῖο ἐΐε 

ῴυμιν σνεηήεηε “ἴχο! ᾿ 
ἡνὲ εἴτα υηήφονναην θοῦ " 
ΤΑΗ͂Ν εξ ΜΡ δὲ) ««εερβεφῖ, 

δι λεγο ΔΙ πη υἱς τερεξεῖς ρατεϊοἰρίαπι ἐλϑύνονο, 4υὐ . 
νεμανάηὶ, 
δεν. Ἠος ἰοξο «ὰ ἤρηίῆοαι καυαίςιη ἀἠετίδυϊίοηεπι,υο- 

ς ποάο οτίδπι γ[μγρατατ ἃ πιοάϊςς ἐπ "πιο ἰςαπηοητοπιπι 
ςουῃροβεϊομίδως, νυ], λιλ,δέηγοίοι ἀεμανίοι. ' 

1: [Ὀρ]ξεεννπε. ἐποίνσαν.. ἨοδνΑἰςὰ γ12} {δα εάν]. 
(μδαυάϊωι: Αὐτοὶ ἔγην., Υἱ ἢξ ροτιρταιῆς,, ΡΓΟ εἰρῥούσαντο, 
δὶς νυρὸ ἀἰοίπηιε, ὡμὸ οι [αὐδξ νοὲ ὕφωτο. Ν αἱρτὰ λά τοῖ- 

Ρῇ ἂν Ηοδγαὶς οἵτᾶ, φιὴ ἰῃ νεῖδο ἱποϊμάμνηι νειθαϊοπο- ἡ 
δυζίια ρλιείου!δ : (δά φυΐυς ποα νἱάοτως ΠΟΣΟΥ͂ 1ο Ῥυπη, Εείφννηι, Ἐταίηγας, μεν ῃ βεγε. ΕΝ λυϊοηι 14 ε[}}- 

Ἂς τα νἱκτα δοπιέηἷς οου ἔδιτυςιδὶς Οὐἱάλυς, Ζνάνε ἀϊερλαἰνρυέωνν 
ἣν» (Ψ' πιά δνανη σαν εν. ἰτλαν 6 ἡ0ἢ πιλὶὲ ζοπιοῦτις γο- 
τἰς ἰητοτρ δε Ὀίωνπο, ἢ (είθηι ἤρεέϊος. Εγδίμς δυιῖςῃλ ποη 
ἰτοπι,υλ ἱπεςτρχοτάταγ, ἔν βοζωίοι ἀὐε!. Ν 

Ἀενεμε, ἐξελϑών. Οὐυυπὶ τεῦ τεροῖαταν μοσγοιδνπι 
ἴῃ ἰὼ ΓᾺς ἰτυάίης, εοά δι ἰδαλρεῖ οάο ςοπιεγίοτς πα 
Ἰαϊνηυὰπι πιοδὸ ρει ρατείςἰρίνι Ἀχνείνν, πιοάὸ ρεγ γεῖ- 
θυχὰ ἀκηιηΐοις νιάεο [πολ ἴξ Υ εἴεγοιη ᾿πιογρτοῖςιη,ις πη 
(ξᾳυίδυς ἔπει. ! 

7 ." ἀμπιλῶνα, ἴὰ ἀυοῦυς ἐααιρίαγίριις αἰ ά . 
τιπι οὐ ἧς μων δ οἴ, πιελη). Οὐας αυϊόπι (δια ει, καὶ ὁ ἐαὶ 
᾿ διμιοννλύξεϑε ἰὰ εἴν, Βὲ ὐδευ ὰ βιεγίεἐνβννο, “εοίριεῖι πο- 
4 ἸΗΝ Ὑειοτεπιίπιοερτείεηι γερουίτιγ., πααια ἰερ εις 
ἀρυὰ ἨΙετοηγιπυπι, νε οοίδιιδε Βιδίπνιο. [μοσίτυν ἐδίποη 
δρυὰ ὄγγμην ἰπεοτρτεῖαηλ, ἐξ ἐπ οἰπηίϑεις μοἶἶξτί» νοξιις 
τοὐϊείρυ, οχζεριο γετυ ει οι ουίω ἔπρε πνοπιὶ, 

᾿ 

᾿ 
᾿ 

10 

4 

πισηῖνι ΡίαΪηι,13.4ἷΝς ἀοτπνίδην πποτεῖς,ν! ἀοἰ σοῦ ἀοπηίς 
πἰοηςιη. ΑἸΪδῚ ἕληιεπ ἀο τοπηροῖὶς (ρατίο Ρογδέϊο {ω:ρ]}- 
εἶτετ ἀϊοίτυγινε ΑΘ. 5,15,8 18.21,δ χὸ.2,δι ΣΟ Οογίη ἢ ,2.,δι- 
ἰλοοῦ....2. Τα]ς οἷ δὲ Πἰυὰ ΒΑΠΙ, Τρεῖς ἡμόμας ποιάφας δὲ 
πῆς πόλεων εἰν στίλιη ἱπτογρτοιατὶ ροπγις, ψηάπι μοι 
Ῥετεβεγιηῖ, (επὲ ἤθη ργοου! αείξ, (Ὁ μτὰ ρβγαίῖ [γο- 
πιρίτποιίουπι {Πυ« χρόνον ἐμιυ ες τοῖς φράγμασι. 4 βννν, 
κμύσωνα, 10 ἀσϑοδιις ςχειηρίαγίδυν (εερτυτι εἶ μος νοιᾶ- 
θυ μη οἰ! ἐἰβε νὰ τα ἐεύαμας δας τοάδισηλτίοπὶς ρο- 
ἕως, καύγθνα; αβων ὃ δοΐοξ διιτοπὶ μεϊδῖ, κρὶ διἶτα ἰὰ 
οἰυΐπηοά! ἀϊεςπάϊ φοιοτς, Ρόριλατὶ ψαδάλιπ ἡφωιϊβειιίο- 
ὡς ν[υχρατί. δὲς ὙΠ Προ Φ’ φνήγμαμν ννορ ἱυρηῖς κἦφ- 
γε Ρεδινεϑὶ ᾿ : 

3. “ρία, ἑπῶμ. Ῥτορτείὰ ἢος νοσαυυΐο (Δ ΑΠ1ε ἱπίς! 
Ἰἰφίτυν, Νίδαις νεγὸ αυυήν (ράαἸ ες οἱ , ἃ πιίςαν οἵδ τ πον 
ταπίεη αἰΐος ἰεαυυτι,, ἀγλίσυχη ἱπτετρτειδείαιυς : πὰρ 

, 6. πρβέννηι βηρο ἀφο ανένην, ἔλαξον αὐὰ δίωώο, 

᾿ς ρῃηούκ ἀσικῶσε οὐοὶ δίωμαρίου σωνεφώε]. 

᾿ φοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ. 

νὼ μ᾿ 
νους, 

ον - 

: . 

ΦΕΟΥΝΌΥ Μ᾽ 
μος ἔτ νοζαυΐο (οἰεάπιιε Ἰέβοιο ετίκι το “ 
ςἰς ἡη γοτηαςφῦϊο ἰδτπιοης ἔν ἱκποιᾶ οσιπραϊίδαξοι, 
νοσάσιις ἐπτογά ἢ εὐ ὦ ρκιδήη ἐπσηεαςκί. 59 δὲ 

νησαἱ μο"; 

Αἶρρν τὸ σὸν, τὴ ὑπαιϑε. ϑέλω δὲ τούτ᾽ 
τῷ τ ἐσχώτω δοώναι ὡς χρῇ σοι. ᾿΄ “. 

Η' οὐκ ἔξεςῖ μοι. ποιῆσρη ἐἰ ϑέλω ὦ 
τοῖς ἐμοῖς: ἢ ὁ ὀφ ϑαλμῶς σου πονὴρός ὅδιν 
ὅτι ἐγω ἀγάϑος εἰμί; Ὁ , 

᾿ Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσιχοτοι, πρῶτοι χα) τς 
οἱ πρῶτοι, ἔσχατοι. πονλοὶ γὰρ εἰσι κλη- 
τυ),ὀλίορι δὲ ὀκλεχτοί. ὌΝ 
Καὶ αὐα βαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς ἵεορσόλυ- 

θεν παρέλαβε τοιὶ δώδεκα μαϑηταΐ! 
κατ᾿ ἰδίαν ὧν τῇ ὁδ' α',χὴ εἶπεν αὐτοῖς. Ὁ 

Τλὺ ἐἰυβω σιῶν τ ἐνεόσίρ. μΑ. Ὁ. δ 
ὃ υἱὸς τὰ αὐϑρώπον ὐἰδαοοϑύσεται τοῖς; 
ΑἸρ μερεῦσί κὺ Γφαμριατοῦ σιν καταχρι- 

εἰς τὸ ἐμπαξαι ν καὶ μιὰ τιγώσαι, καὶ ςαυ- 
ρῶσαι καὶ τῇ τρίτῃ ἡ μόρᾳ αἰαςήσετω. 

Τότο προσῆλθεν αὐτοί καὶ Ατηρ μ 
ἱῶν Ζεβεδαίθ., μοτοὶ Τ᾽ ἐῶν αὐτῆς, 
“«ορκκιωοῦσα καὶ αἰτᾶσα τιπαῤ αὐτῶ. 

Οὐ δὲ οἵπεν αὐτῇ, Τί ϑέλοις;: Λέγει αὐ- 
τ, Εἰπὲ ἵγα χα ϑίσωσιν οὗτοι οἱ δύο ἱοΐ 
μου, εἰς ὃκ δεξιῶν σου,χαὶ ες ὥξ 4) ωνύ-]. 
μων ὧν τῇ βασιλείᾳ σον. . 
Αὐχυχριϑοἰς δὲ ὁ τησοὶξ ἧπεν, Οὐκ οἿ- 1} 

ισιατο τὶ αἰ τεῖάλε. δὼ αδϑε πιρὶν τὸ ποτή-ἢἢ 

δεῖ, 
'20].. 

- ρμον δ ἐγὼ μέλλω πίνεινεκἡ τὸ βώήισμᾳ) [{π|5 δ᾽ δεῖς Ροου]υπι" αὺ οὐ ἐ- 
᾿ δῥ γὼ βαππίξομαι, βαῆ]ισϑῆνας Λλέφρου: 
. ὧν αἰτοῦ διά. τ . 

λω}) Ω ν᾽, Ν᾿ ! ᾿ Ὁ" 

Και λέει αὐτοῖς, Τὸ νὃμ ποτά οιόν μου "} Ὕμης ἀϊοῖς εἰβ,Ροουίαπι φαὶς 
πόδε. χα) τὸ βἥ]ισμία ὃ. ἐγὼ βαή]- πον ον, 

15 1ηνβεὶα[ νεδη Δ} ἐνευτοῖς ἐμοῖς» Νὰ νἰταγδη ἀρ ΐδο. 
Ὁ ἤααν , ΑΔ 4141 ἀρρέ ]ατίιμιπι οὐπὶ Ἐταίπιό, 4 οεἷξ, ἐς 

τηςο: ἴσαι Αὐφυϊτίυς ἰτογργεια δεκίηρης 39. ἀς Ψ τς, 
δίς Ποπιϊπί, νε οδίετυαξ Ἐτλἤηυς. Ν οτιῖς αυτοπι ἱπτεχρτὸς 

«δος πο ]ερίς. αασά τλπλθη δὰ ἐχρίεη ἀλιν (σηϊοπείαι τοί ς 
᾿ αυϊτυτ, , δ ΔΜ 4“νε πεηνορῤι. [ἃ εἰ, ἢ ἰηυίάος ἐξὶς Β6- 
᾿Αἰφιηἰτατοιη Πι ΔΒ ἾΝ Απὶ Ἡςδγαΐ ΠΡ βν[ἀεμνείμμὰ εἴ, 
οουυ τηλίνς, ἰηυἀφητίληι ἀδοίαγατ, χυ οπ]άπ| νἱβδ ἢ δ 6- 
ἰισρηῖ δυϊυϊηοάί ἀβέεέδυις ρου πλὺπι να οι! 5. οὰ (ἀρὰ 

΄. ᾿ 

γηὶροσυτ, ᾿Απλῖςο, ἤθη ἴαςιο  - 
εἶδί ἰῃίυγίδαι ᾿ πόηῃα δεπατίο 

{[ῥὈαϑυδ ες πιέουτηδ. ὁ" 
4] Το ς 400 4 τουπιὶ εἴϊ, δι εδὰ 

νοΐο αὐτοῖι Βυὶς υἱκίπηο ἀλτς 
γε δτὶθ. δ 

π᾿. Δηηθη Ἰΐςες αἰ δὶ πυδά νο- 
Ιο (βςοες ἴη πρεἰς γεδισδλη οοὰ. 
ἰυζδ τον πα]ὰς εξ αυΐα ερὸ ΡῸ-} 
ἢυδίμπνδ ο΄ Ὁ 
[δὶς ν]εἰπνίνετυπε ργ πλῖτδί τὶ 

Ἰνηΐ, ΝΠ εὐτλοιαυεἶ σαὶ τὰ πη νο] ̓ 
ξατίγρδυς! νοτὸ εἰέδ!].. .. 

.γ| Εταἰςζεη δε ες ΗΙ τοί γ-]} 
πγᾷ» αἰιυυρῆς ἀμοάεςἑ πάϊς ἢ 
Ρυΐος ἔμος “ ργϊματίηι ἰῃ Υἱᾶ» δι 
ἀϊχις 618) ΟΡ ἐς 

ἸΈεςς; αἴζοηἀίπνις ΕΠ ἐτοίο- 
ἸΙγυυᾶ, δὲ ἘΠ Ὸς μοι πὶς γα άς-} 
ἕὰτ ρεἰπυατίς δλς τ ἀοτίδις ἃς 

' ᾿ δ ογδ15)δὲ ςοηἀειηφρυηῖ οὐτῃ} 
Καὶ οἷοι δοίϑουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνε ἴποιϊε:. τ τ0 
᾿ Δ» Π Γγφάέπεαῃς εὐπι ϑηεθυ:, 

νι ΠΠ]Πυάκης, δὶ θα ρο!]ςητνδ στὰ 
εἰῆραης: ἡ (ς4 τοττία ὡς τοῆις- 

Ι Τμης νεοηΐς «ἀ δυτ τηᾶδεν 
ἸΒΠοτὰ Ζοθ αὶ ςανὴ ΔΗ [π19, 
ἀάδογδῃϑ δ ρΡεῖδς αἰ αυϊὰ αὖ ἐσ] 

ἐρίς νρτὸ ἀϊκ!έ οἷν Ομ 4 ν}ϑὺ 
Αἰτςοΐ Ὠις νεὲ ςὐοᾶς ΠῚ ἀμο ῇ- 
1) ὑεῖ, νηυ8 δὰ, ἀεχιτᾷ τϑατη ἂς 

᾿ ]αἸδεγἀἀ πη πταίη, ἢ γερπο τυο. 

86 δἰ ίτυγυϑ σπη,δι αρεϊίπνα- 
τς αιο ἐρὸ Ὀαρείχοι, σρεϊζασ! 
Ὀἰευπξ ες Ρο μου. - 

ἀδιὴ πγουπὶ Ὀἱόιι 8.9. ἃς δαρτὶ-}" 

ἌΝ πᾳ 
ΑΤΥΤΗΑ͂ΥΜ. 97 

Οείβιε ἰρῶπι ἰμάοπι γε σαι ἀιἠεροηνῖς οὐ προ ες ᾿ 
ἰαβὰ 610 ΦΡωΐμωι φΝετῤηϊσανεφώγηναί μοι} γῆ το.- 
ἄϊος ἰοσ νον, υωνμδην εὐ ὑνδὔναν (στ τοῦ 

(4 “ΝΜ! πΉΦΝ ΑΝ αἱ 4μἰ 4 
ἂζο ὀόπω: [μεν] 

ΕΣ 

υ 

μαμ υφρὸ οἰκεῖ, 

γε: 
΄ 

τείντχεες. 
10 

πδέαν βίίοέιον οῤμή 

᾿ς μὴ ἀνε, Ομϊέ 

ἐλδειν, 4ηοην. ἐφ διῤόθωνμε 
μην Ἰϑ ον εἰ ν Ροβα» 
Μη. 

, αἰεἡδλε Αἰ οοήν φὰς 
ἥενν, πνέμην διδερὶ ε [εἀφτ 

3 

πλαῖς 400 ἐξὸ δαρηχοτ, ἀρεϊζαγὶδ ἠξαμις ἰῃ ̓ ος ἐεγβου!ο 
πεῖν δ αὐτῶν μαδεητυσιᾶς ὐρ᾽όλητυς ποπηυ !ἢ ἐᾷ 

Ω 

ὺυ 

Ἶ ἴω 

4νϑή γοίο ἔπουγε ᾿ δὴ σίνος. 

πη; πον [Πηοἱ δυρ γος 
. ᾿ . Μδειω.: 

, ἑωρ. "" ΠΝ 
γϑαμηά θὴμεοφιβοίρα ΓΝΕΜΠῚ δὴν Ἰῃξο κ1..4 

ἄἱ οἴδονέιην Το[ω 7ι- ζβεὶ δυΐ δος 
ΨΙΗ ἐνο οεὐϊλεῖο 4 ἱ 5 

ἀφ, (φὰ 
: ᾿ γο πιὸ 8» 

ΘΝ ᾿ τ στο οπὶ 

Σειο [εν δίνοον ζεν9. ΤῸΝ, 
βίγανανν, ᾧ" Βεννι ονν- Ματι,17.λ..δε 

δε ἢ 
ω τ πὶ δορί" 

1 κι παΐφηι εν ΟΝ" Οὐηινὲ ροτίο- 
97 ρκμι «ἡ. ἐμμάεμάμ,, Φ’ 4ἀϑητυῖ νοι. 

βαζειαινάμην, (’ τριμεῖ- πρϑνἰπνὰ ΟΙἢ Ὁ 

πῷαδν: Ὁ’ ἐετμα. ἀΐε δία τι ΟΡΟΙ- 
, π΄ Ιοαμαδμ, 
“ες «ἰαβὶε οὐ ἐωιν ᾿ξ οιαϊοὶ Ὁ 

Γ) ἀδβον ἀῤόῖεϑα 
ἐμ βιλὼ βιὰ δκάτόμι, ὧν ἱξοε εἰξ οὐ α«-.. 

βεθει αἰϊφωϊέ αὐ ε..0 δύφαν ὡς 
ἱ υἱ Μδχ.ιο ζν 
αἢ ρος βιθεκπδθοὺ Οδετατία ριοῖ- 
ἀμ !ὴ μεειγυνὸν «ἀάει- ἴα εἰ εδιὶο 
τεράτοαν δὴν, ἅτ πω; φα 1555) ἐκ οἴει: 

ὃς υεττδηὶ. ὁ 
{Ὡ ἀρ ιενν ΐω βιβεσην, ἐμ ἔνθ αὐ ϑηφνόμ μιν ον ΑΗ ΨΜΜΙ͂Ν 

ΧΙΌΝ δίοιτς αὐ] ροταιςδεροξο- δλ 1 ς δανε, δ αβέρν φαίά 
μεβαες ροεεβίε δίϑενε εα- 

τὰ εχ Μαιοο,αυυπὶ ἀρυκ ναζεγεμ Ὠτοίργοιο ΟΝ Ἰόβ4η- ὦ 
του διιητλυςέ συλ Ῥτούεγθία!ία πες ἀϊοτηα! δ ϑηεγλ αν" 
θυ ἩΔοϊίαπι οοπάιτίο ἐχρ!! σάτα. Νιδανρεππὴπι οἠναίυμα 
τοετοηγηἰςὰ ῥοουϊθπι ργὸ εὖ δος ρίει γι5ι βοοιηο σους 
εἰποῦν Ὀείῃ ἐδ ρρε!ατίοης ἐπεο ἐσ ιτις ἄρῃ Ηε- 
θταῖος ὨἸσάυ γεὶ ρόδηιν ψυδδ ρεζολτὶς ποίτως ἰδ τυτζνῦ 
ῬΩΔΪ ετνόν δὲ ἰπῖτα ἐἀριΣό3ρ. νῦ! οπηηυς ρεοηαπι ποῆτά 

6. χει σευϊες πιλν5 ριὸ τιτοίο ἐπ οηοτο φοτὶρί νίάετης, τὸ (ἀ[τίης) νοὶ αδπιδειοηίς, 4ισ δὰ πον ρκρθάπάος δι εοπῆτ. 
εὐ ορρορίρυν Πρ Ιεχ ν Ιά οἵδ ρυτὰν ὅς ἤπορδυς : 4ιαηισδ- 
ἐετη οτίαπι ἀὐίςο!ι ἃ νστοις Ἰητεγῤγοτο, αὶ οσυ]αηὴ ης- 
υδί ἔουμετο, Ὁ ΡΗ͂Σ ᾿ 
τό οιαι κλετοί [ἃ εἶϊ, κικλνυῆδοι, ἸΝΔΠῚ ΔΙ ΟσυΣ κλυτοὶ 1ΐ- 

τοληὰος ἰπγαβτείτας ἃ Ποοιγε πος ἰοςῦννε! ἰχεἰτΐδρ, 40 ου- 
πνϊλητυν Βάεἰςε, γε ῬΏ,...7. διφηχῆοας ἀεηῤίδας, ΤῊ 

» (οττό διοοπαϊοηδηνι Ρίμ1 5. εὐλη Πατίοης Διερὲδ ὰ 
" Πιὲρ ἢ φαίδυν ρτογατγία ἀοπιοίμςοτῦ ςοπάϊποως ἀϊπειδυῦ., 

υἀεαιίμητν αυὶ εἰεάξι εἰ} ἀσπηιπι ν] Δοἰίοος φι Ὁ εο δά ΥἾξΑτΣ ἢ τὰς ἴδιας ροτυ:. Ῥοιτὸ ναί οἰετ ἐν ὸ ρῤλορ νηοῦ 
. Ἰρίοενοξαηει τοίροπάδιιης, ἢ ᾿ 

᾿Χ7 Ῥηινάϑεπὸ τη υὐαγχρια' ἰδύων ἂν τῇ Τὲ ᾧγὶ ὄπιν. 1 νη οχ- 
ναϊῆς Ἰογρανὰε κρτ᾽ δίων κ᾽ὦν τῇ ἐφ ἦι: Ἰ ρτὶνατίπι,δι ἰα 
νἱαίί 

ὧν ὁδῷ πλαϊ τς ὉΥΑ ΡΥῸ εἰρ ἡΐω ἐ δέννγτ ξ (ξηίις, Ομ πῇ 
με Διιοάεείην ἰἐογῆπι (αἸσέξος νοἰπ  Πξ πϊοσυτλ 4ια πιοχ 

᾿γαπὶ (δαυντοσα οἀπιόποιξ. ᾿ 
9 δεάμνια ἀΐφ μιν τῇ τρία ἐμένα. Ν Ἰὰς ΜΑν.8.}}. 

᾿ «1 (μὰ εἰο ὑϑίμενωι ιν, ὁ ἐγὼ μέλι ψίνοιν καὶ τὸ βέ δησμρ διὰ. »" 
Τὴ τείδυο ἐχδρίαίδυς οεσίνηυο, ἐ ἐγά πίνω! αὶ πὸ βάηισμαιϑις. 
αυοά εἴο μίδοιδυς δα ρεϊΐανεεδιίη αἰ 8 αὐτεῖαι ἀποδυν, πῶς 
Φιηπ ον τὸ βάνλισρα, ἐγὸ βαβιξεμκβκήϑ ἰάηνδι δαρε 

: ᾿ ὙΠῸ οὗ 4΄. 
᾿ . 

ἐπ οὐ σεριςεδεηάὶς αιοί αυφήρριν γειαϊ ΟΠ ς ᾽ παν κβιαυοῖ 
ταιηοῇ με ποῦ επηδι αλήτἰη ἐτὰνλ δον Βαριήτφευτέ λοπιέ 
τείεγο δα τποιαρμβούλπι δογιρτυτίν αν] ίαγοη,δὲ ρεβίειτισλ 

εἰκιηῖον διράυπι) ἀϊχίϊξ ἐἰδι υαηὴ Ἰεξξίου δ πιαχί πιὸ Τλλυ αἰ, για οὅρ Ἰτάητυς ΑβἸιδλίοηςν, νηί δυν δάναῖντον , 
ργοῦδιν δῖῳν δυῖοῖιι ἰδεσίῃ ον ΠΠΠυν{ὸν ἐδώ ποῦ Ἰος τ. 5εὴ ὃς 10 αἰαδυν νεϊυτὶ Πιδαησηξάπτυν οὶ παι ίθειίν Θδα]διμαϊκατίσυν 

νεχᾶτυτ ἰθπμηά νεσὸ ἀσοίαγας ΟΝ εϊδυν, οὗ ἔμυπνπδ 
αἴε πλίμίαηυπι Ἰπιρογνπι γε {1 οὐ Τυάμαῖε [οπιηί ἐδᾶι 
δι αυὰ νἱὰ Ἀδχ ἐρίε ἰὴ Ἀυΐυα το οἰ ρο ΠοΠϊοποολ πὐτττις, 
ελάεπν οροτταγε "θείῃ μξνηα ἐράδιιν ραιτίορεν 
βενὶ νοϊιατ, φασί ῥεν [ΕΠ Ωδμὰ τὰ ἀσχεγαι ἐπε Πς τι}:. 

κἪ' Δία ἡ ναῦμα δῶν ἐμὶν εἰ, οαυίτις ΟἈμεαΣ ἔχ το. 

σατη ἰδητεηῖε ἃ δ ἐβαρε δαῖι: δὶ φαί αι ἡ κηυαὶ 
Μεῖδα τεξουπεορμαυκας, φιοί εὐτα με ροῖν- 

᾿ " 



ΒΥΑΝΟΕΒΚΙΥΜ' " τι Φ ΦαρΧΚ, δ 66 ΦΒΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤ “.-. ὦ β | δ [βετοξείοπετα αυϊδοπη,δῦς ἀΐςην ρεπιεςοῖμοι ἀορρίγο-, δά ράτγδηῃ, ντ πηράίατον ατίο ]οτο. τας ἧς ΟΣ ὅν; ἐς Μ ὙΤ Η Ἀ γ Μ. το 99 
᾿ “ο΄ ἡ Δυπε γριε ἐρ αμ μος δι ὦ εκῖςλο τοβπυπι Πἰθινοίνετε ὃς. ἘΠ ο τυ  ἐλλε, δ πὸ ΟἿ ὄχλος ἐπετίμησεν αἱὐ τοῖς ἵνα σιω- ἈΠ ὙὌυτθα αμτςτι οδίμγβαῖρας οο5[}1| Τανῥ  δυθεπν ικνερά-. 
΄ ᾿ ο΄. “ΨΨ ' ᾿ ἌΘΑΣ ᾿ ἸΌΘΘΣ "πῆ τῶν οτος οἶδ δοτν ἜΣ ! οἷ δὲ με, , , ὙΠ πγσηῖ ἡ} νότὸ ταρὶς εἶα. [δπεένε  ἐθεείεν 4. «Ὁ, ᾿ τ τς τ τὸ μα βᾳῤισϑήσναν, γλϑέκαϑίσαι ς -ἤποιξησο τε δαρεϊτοτῆναρεῖς. Γπ σπμν χὰ ἀμῆνρρς πήρωσιν οἱ ἐδ μεῖζον ἐκραζοιν ἀλρτα ἀν το ΠΥ τ ΔΘ Ὲ εἰς ΕΔ ΛΟΤΙ Αὐττον, ἐδ, πριδυ ἡ ὁ ων δ ἐν κου. οὐδ διαμαϊδέήους αὐτειι δά ἐςχο! [ππϑάπν, δ’ βηαήβναην Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριος Δαζίσὶ ὙΠΆΘΘΒΕΣ ΟΕἸΘΕΠΤΕΥΣ ΛΗ ΡΓΕΓΕΙΘΣ Ἀ ζὸς ξιὼν μον, αὐ ων αἰ ρθε ουλ, 4- [ χὰ 1101: ἜΝ ἝΠΡΩ ἃ εἰεχ-, εβ πρενῆν ἄατα υοδα μὰ τ μα Ὁ ς γοῆμ. Ω : ἢεὶ οτηΐης, ἘΠῚ Ὠδουΐα! μεν ὁ δημα νιῤνιι 

ων ἥν “- ΙΝ ΝΥ ὲ Πές αἱ Ἰτπὴ 7168 111{Ὶ 1} 108 : .})ὲ Ν᾿ “ ἘΠΑΣΩΣ Ἰλβουτέ δος φῇ ΕΒ 94 ὠϊά, 

τ. τῷ εἰμι ϑοιδὰμοἶλλ θὲς ἡτοὶ χάαι "Νὰ ἘΝ τμοιπα' ἀαζο ρα" ἀμ, πα ἄνον ον. ἐς Καὶ οἰὸς ὁ Τησοιξ ἐφώνησεν αὐτοιὶ καὶ ἢ Ετ δῇ ἀκι αμ πε 1 Ἶ Αεβονετιβο, φυσι ΝΞ ΚΝ ον, ἡ 418 πατρός μου... ' Ὑπὸ ᾿ : ᾿ - ; | τλτῖς ἢ πον Α ὰ (αι) 605, ἃ αἴ, Οὐ γα] εὶς [Δ-] ὀ |κμἐκ δον ἄν «ἰειι)ωνᾷ πυρί. 
᾿ ᾿ ΠΕ τ ἀρρονο ον, τος 7 {{μραμῇραις Ραγαῦ οἰ ἀΡαῖτς,.. ἡ ὀἔπε, Τί ϑέλετε ποιήσου ὑμὴν; ἄλαν νοδιὲ δῶν: Ἴιμ δ λάδι το μὲ Ὡς εὐῆς, οἡ 

᾿ . Δ δ᾽ ταν: ἐδ ᾿ τγ60. : υ" : ᾿ ἱ ἊΨ , ! : 
; ἴλασιιονι Ὁ Καὶ ἀκούσαντες οἱ “δέκᾳ ν νάχτηῃσαν Ἢ : ρον ἘΩ]; ἘΠ πνάδομιαι ἀεὶ ᾿ δ τ ἐν - Ὀίςιηι εἰ ; Ποπηης »ΥῇΔρό- 5 δέον ἐΠ}, Τοποίηο υϑ , 
συ. «ἶϑ ὴἢ δύρ ἀδελφῶν.. ΧΩ ἐπα ᾿ ἀν ουνν πὰ ἘΣ οὐτὴν τη ὦ ἡνάϊρθαιᾳ βοᾷ ἐα ΤΡΕΡΗ , Λέγρυσιν ἀυτὸῇ , Κύρμε,ἵνα αγοιχθῶσιν, ᾿Ιτἰχητυς οςυ! ποτὶ. ΠΠ|[πρενίαορωνορϑί ποβε. ' 

᾿ πω δ. ἄς, ἶ , ΗΕ ΌΝ ((ἐ[ἢ γ] δυΔ τ 0: βαίγιϑκε, ἣ τ ἐμὰ οἱ ὀφϑαλμοί, : ᾿ Οοηνργαϊίοπο δυΐοτῃ ἰη- 41. Δηβνεωε ἀμξονε εὐτμη 
κεν "ὅν, οὐδ ᾿ ἈΦ : αν οὐ τι κ δ τοτῳ διε ας δὺ59 αι θ.5. ᾿ | ] - : " - ὃ γ δὲ ε Τ ἢ) Ω ᾿ Ξ Ἵ ( ἘΣ ἐς “ει, ἐεμψι σευΐο! δον: ᾿ “" , μασι Ὁ. ἡ ΟἿ δὴ ἠἤησοιβ " σκαλὲσεάμδυ θ)» αὖ᾽- Ὁ} εις δαΐδηι φυσι ἐδξαδυδ. ἢ {" Ἅνέεην νογαιΐ. ΝΣ λαχχνι Εις 0 ὕσοις ἡνατο [[Ππ|ὴ8 (Οτηηοτῖι! 5 εἰυς τοῖσι ο- ἐοηαβιπνυϊάενμηι, 

, Ἴ πῆ ἐ Ἢ ϑερο εὐλν  ρ εν τεθέντες σεδεισόκα “04 «ἡ (6: γῳ' “ἰε, δώ ἡμοόφϑαλρδ αὐ" ᾿ϑεως ὠξέξλε. εὐ]ος σούμπλ:δί [κατ πὶ Υἱυ τὴ τς. [εφωμει[μπὶ ἐνῆν. 
᾿ ἬΝ τοῦς, εἴπαν, Οἱσᾳατε τὶ οἱ γῆῆς 7) ἐ- 1(αΠοινα! τ, 1015 ΓΙ ΠΟ ΡΟδ ὅση 4μι4. βνίπειρες Οεπιίμην ᾿ ΚΘ τος . : ' 

“πο ἜΎΡ κ ΠΡ ΡΑΡΛΟΓΗ ἴα ῥα οι ἰπὐτενΝ δας" ΠἸονέμαν : ψαν αὐ οἱ ὀφϑαλ ) χαὶ ἐκολρύϑη- |“ἔρετυης ΟΝ]! εογμπηνδς [ [ε- 3 
οτος νῶν χατοικυρλόδουσιν αὐτῆ, κα) οἱ μα-͵ [0 "ὴ φἀ5 ΦΟ ΣΙ ΒΑΣΙ γος Τὴ πόνος ΝῈ μαι υνρ δ, ὦ Ἀ, μη ΧΩ, αὐτὶ ἰαπς δαπὶ - τς κὺρ ον ορν τοβ δυζζογϊξατε ντὶ ἰῃ δα5. 4ὲ πναίοτει [μπὲ γορεβα- σαν οἰυτάϊ νϑις ἕω : (αν. χχι. - 

γείλρι χατεξουσιάξουσιν αὐ. | Ἢ Ψεγὴνη ὯΘῊ ἰτὰ οὐίτ πῖον ψοϑ: ἐξ ἐχεγΉη! ἐμ εἰ. ἐξ κ ’ ͵ (καρ. χΧχι. Τ᾽ δι ϊ ἐς Ἰὰὰ ᾿ 

᾿έξος Αἱ ἜΣ Οὐχ οὕτως δὲ ἔςαι ἐν ὑμῖν ̓ εὐλλ ὃς [εἀ: αβϊευπημως νοϊυετὶς Ἰητοῦ, λλυῤρη (ἢ μριβριὴ ᾿ δ ἐῤυθανῳ ΤῊΣ ᾿ ΕΠ υυπι ρργορίπαυλῇεηι]" ἀρ μι ητς ἜΝ 
ἐ- { ᾿ς ΣΝ , οὖ τ ᾿ , ι- - ὁ} πε ᾿ ξ ᾿ ᾿ ἷ Ἢ τηββης ᾿ Ἱ «ἢ ε ᾿ 5 ᾿ ἐχῇ ϑέλῃ ὧν ὑμῖν μέγας, ὅν ( ὥα!, ἥξω ὑπ ὲ ταρρηνίς ΒΡΗ͂ πε ον εῖει βπιυγαμειρ, Βιρεῖμνὴ ̓ Ιζ ΑἹ τοήγγισαν εἰς 1 εορούλυμζα, 7) , ἩΙ ἐγοίοἰγπιις . δ. νοῃεΠΠδὴι} τ ΠΣ ἯΝ ΡΝ 

το ον Ὁ | “4 ὑμδμ δέέκονος. τ εὐ Πυ] πήξοις ε τ] Ἰνέβεν πναΐβεν: ᾿ “ ἥλδον εἰς ΒΗΘ φαγὴ φυρὸς τὸ ὅρος αἀ Βοιβορθαρς «ὦ πιοπίςαν} |μ,ὦ κνούῥεβνΟἰνκεμ, ἐνος (ρδιθ: τς 
] ᾿ ᾿ ᾿ : ἀδρρα : ΑΘ ἘΤΌΝ λέ ὡν Ι «᾽ν λον " ν᾿) εἰ ἵ ἢ ἶ ΠΣ Σ “[ἰρη- νἀ νοτῖ 

τς ἢ Καὶ ὃς ἑαὴ ϑέλῃ ὧν ὑμῖν 2) Ὡρῶτος,}.1] Ἐπ υΐευπαμις νοϊμοτίε ἰητοτ ὅς μὴ ἡμνσμεν μὰ Ἢ ἐλαιῶν» τότε ὁ Ἰησοιξ ὠπῷς εἰλε συ] ρθε ταν τας ἀμος ἄμα Ὡρω, 5 ἀὐτόνε ρθη 
Τῇ ; Ε ἦφ ν » ͵ ᾿ ΐ ῃ Ἀ ὍΟΣ ΡΗΜΊΗΣ φ{ {δ 4 }}} Ὑκ[{πν " ΣΕ ΤΑΣ ος ἊΣ Ὲ ἢ ἣΝ εταςῖν ἰσηοαινὶ 
, ἔςω ὑμδ δοῦλος.. " γοϑ ρτΙπηις οΠς,οἴτο νετοτ [οτ' ΓΤ : : μιαιϑητας, »Ἔ ν τὰν Τλϊέεης οἶς ἰξ ἴῃ νἱκαπεβμὶ : ΒΌΠΕΘΠΕ ΘΙ μήκεα ΕΠ Ὸ 

Ὰ ΝΜ ᾿, [18 χὰ ΜΈ] ἷ ] Ἷ ᾿ἰ ἜἌΕτν ἱ ᾿ Δέγων αὐτοῖς, Ποραῦ δῆτε εἰς τίω κω- γοθις οἰξ " οχ αὐυοτίο, 8ι {Ἰαϊίαν]" λίρα μην, ΜΠ τὴ " ἔγέσαυ ὁ ιἷδὸ ἢ αὐδῶ ,, φῳ [1 διαπ ΕΠ 5 ποιητῇ 18 ηὖ νοηΐξζ δέερε Βπδμς Ποπιδηὶς οδ΄". ΩΝ ; " φοζως οἱ. [:. 0 ων Ἔσο, ἈῊΡ ΜΙ ΝΕΒΙ τ ας, 
ἣ ἐὐςπερ ΤΕ ΕΣ, πρὶ ὙΠΟ Οὐκ "Δ νὰ ΠδῚ τοι πἩπτγοτυν ἴοά νὲ ὑὐίηὶ- ᾿ Ἐλοβελμ ραν πηέην ὡ μίω τίω ἘΉΒΤΗ ὑαδώ, καὶ ἀΐϑιως 4 ἢ [ἰρυφηϊςεῖς ἀἤπαιῃ ἡἰβαίαπι, δι} πων Ἐν λα ρυ ( . " , ᾿ 

ΝΞ σγακονηδ ἐοῦσι, ἀγρχὰ δζακονησαι, χα} βου δέτα: ΣΑΙ [δ τῶι κάρα! [κἹνᾷρ, Φνάατε ἀκρίς ᾿Π ρβηάντα ὄνον δεοερδμίω » καὶ πῶ λρν μ41 1 Ἰρυ πὶ συμ] οαήοϊυίτς οὐφαάάι- ἀρῴηὶ [υἱμὴϊε ψ' «ἀάμ- ᾿ 

ἔτ ᾿ τυ ψυχίω αὐτῷ λύτρν αὐτὶ!“ ρείοηίς ρτουϊοιρ Ρτο τουτί, 5 ἰρμμ  βησαν αὖτ λύσαντες ἀγα γότε μρ!. ὡ κῶν Ὁ Ϊ κεραμίων μην νυ αὐ μῃ ἢ πῆρ τ Ἂρ ᾿ ἈΝΕ τ χὰ ᾿ ΤῸ ΒΝ Η .ν » δ Ἂν  ςνφτυς ιν . ΤΣ 

π σα ὧν. ΠΟ Ὸ Ἦ “ ῬΈριο ἀϊσηιίδυς φιξον ἐρῆσι, Ρ ἌΜΗΡΕ ΒΝ " Κα ἐὰν τις ὑμῶν ΦΥΓῊ δ. ἄρθίτε ὅτι πητει ἐρεν ΑἸ 4014. ἀϊ- : ἀϊκενὶε,ἀδέίιε φηὶ λομοὶ : ; 
᾿ , "» 4 ᾿ , ε ΚΟ Εἰ ΠῚ ᾿ ὃ 9 ΕΝ ᾿ ΝΎ ᾿ :. ὲ Ξ ἥ ᾿ . Μιμοάθ. Καρ' ὀκποροθομϑρων αὐ δ! δον Τερι- 1 ὑνδν χετῖςμο ; ἰφαυυεα εξ ἐμαὶ} αὐ ἐργκῶο,, βφῴωια εβ Κύριος ἀὐ δ χροίαν ἔχοι ἀθθέως δ΄ ὃαο- λυ Ὑ Θελτορ θὰ ὺ δ ἢν θη Σ᾿ μι σον πὸ σῶς ῥῃς 

; ομεντων ἀμο- χὠ γῆ κολρύϑησεν αὐτο ὄχλος πολυί. .1 [τινὰ τουϊτα. Ὁ Ὁ; ΠΟ) [“μαμαγβάπηρϊα. ξελῶ αὐτο. Ὁ ΠΣ “ὅν εἰξε" [παζίρα δυθοπα τοπήιτοι ᾿μουββμι φλνύνο ον. 
᾿ ᾿ ἱ Ἷ ἢ δ᾽" ἐὰ ΆΆῃᾳ{ ᾿ ͵ Ἷ ᾿ “ , “Ῥρὴ » ΗΠ τν Ἷ , ΜΝ : " . ᾿ν ᾿ ᾿ ᾿ ' »“" ᾿ Φ δρονα Ξὸ Στ ΝΥ ἊΝ Ε ὴ ἣ : 

Ὁ ἀπ ἐσααδυ αι Καὶ δου, δύο τύφλρὶ χαϑύμδρμοι πω}. Ἐξ οςος »ἄμο οαο! (ςᾷεπιος 4- 50} Εἰετ,ἀμο οκεὶ βάεῃ: Τοῦτό ὃ ὅλρν. γέγονεν, να πληρωθῇ τὸ] 4} ἕγος οὐτοτὴ ξοίμμ ἐφδμὼ φῇ 1 γενεᾷ ἀάδη ἢ πϑεῖα, ὁοηβτ; φρὲ ἕω ὁσδφ. ἐκού ΡΝ υἱἀ νἱαπὴ » Ζύθπι αὐαϊξεης ξς- 1 [ἐρίδων αήαην αν άνεγηπε ἐς δὴν Δ ὦ ὡρσ δου λέ Ὁ Ὁ ΜῈ μὠνδν δΕῚ ἴω οἀπηῥέλειαν φνὰδ ϊ- ᾿ 
ται ἐν νυ Ε, πέωυ οὐδὸν. ἀκούσαντες δ "σῶς πον] ΕἮ, 7: ριχγο τῆτες, οἰαποατυπτ, τη ὁ {μα Πέαι ἐταιτει, δὴ ς ῥιϑδὲν ὀζε τὸ φερφήτου,λέλοντος, ὠἋΠ᾽ [νι ἐπιρίετοταγ φιοά ἀίθυπι εἶπ] Πρ εβρεν Αὐνβῥόιεν, 
βϑῆρυα ἘΘῚ " πη οἀῤ νων μὰ ἩΜΘΡΓ Ἰσοπεοϑ, Μηΐογετε ποίετὶ Ποπιὶ- ἢ  γόηκήκ πεσε απ ᾿ Εἴπὸτε ὅν ϑυλατεὶ Σιὼν. Ἰϑοὺ ὁ βα ματι ΝΣ ΤΥ : ὑρμε Τσ). ; ἣ ἘΠ οτὶ Ῥ ΣΝ ᾿ ἢ ᾿ Ἃ - το ᾿ Ιο ΓΟ ΤΟΧΪ δ ζδ, ἀῤίμα β ὶς ᾿ ἐξ Ἴ ς᾿ : φὶ, ἐς ΠΡΡῚ λυ! ἀϊς. σι ἡ μά, : επιλες ϑου ἐρέται ὍἹ ὥρας» ζα! ὅι- ψευλιονοηὶ δὶ ΠΣ ὴς ̓ ἀτηδαδης ᾿ ἥν Πα ὠοὶεὐδὲ νρε ἐπῤνημ Ν ᾿ ᾿ " 

ἣ εὐ 4 1ηνε δ ΟΝ τι ἵθιις ἐοὰ ἰ εἴδιις Ιερ ἰτιτ, οὖν δου, Δ εἰς ἀϊθίμπε ἀεἰίπατίς (δά ΟΒ τῆι ἀυμπταχαῖ ἤιητ ἰοσ τί, ντ οἷϊα βεθιηκως: δι ὄνον, καὶ σώ λον ον σο- ἢ Ἰλῆρ ὁ4ςρυΠ1ο τέρμ ΘΒ εἰς ᾿ηὐβννε μανρ νέαι ; 

᾿ λ νος ἄλγς. ΒΆΤΌ αἰς τε ροτίτὶ οὴς τοἰατίυϑ, Νοτας ἰατεῖργος ποπηίης ἀΐςαηι δι ἀριλητ [ιογᾶ,ποη ονα]ία, βοπες φιξνπυπι . ζΖυγίου." ω ἜΝ αβπα. 3 ἴμάην, ('ν ῥνίϊανν, δἰ πηι ᾿ ; 

περ δέν ὑμῖν, Κϑν: δἰ υμοβμα εὐτιδὸν Ἀπανκημη ᾿ Εἰ ομπῃς ἧς ἱπηροταμάϊ: ὅς ]]ος φυίάςηι αὐνά!ε! (πά νι ον α- ἐκιὴβ θαρημ ΣΈ ἼΒΕΣΤΕΣΕ ΦΥΤΕ ἸΒΟΡΟΘΗΕ, ἘΠΡΘΟΣ ΟΝ, Θιςς νος ΒΕ ΨΜΕΨΥΝΣ ΨΕΕ ΕΜ ἣν. ὡς ΥΌΝΡΝ εἷς : 
. ἈΠῸ] {ιρρ] ἐπάυ πὶ οπτ ἢ ργοχίπιο πηρηῦτο. πὰ ποι ἐπ - τὸς βοη γε ἀοπιίπος, ῃ δεητίς.: (ον.2.1ον δε ιΡοτ, 3. 35. νην [υὐβιεηει:ς αἰ. Α νος θύιπι, νην βεοβει λυ βὰς δέ γαἱ Πλείμ ες οδάσεη ἡ ΜΠ ἸΔ21 ' , : Ἢ Οταος ςοὐίοίθῃς, Ἀρυάδ ἱπῖοι Εχιατιδι,. ΜΝ πο σ, 95: 5] δ Ἴ ἐδβον, ἀρ ρβ νᾺ ἀκ τς δὲ 40] Πατίμ) ς οδάσεη [09 τε πι ΠὈταε.δις οτίλην νετ- ν ΝΠ’: ΕΝ ΣῈ ΡΟ ΣΝ ΣΙ Σου “ 

εὐ ᾿ τς ἀϊςιρυϊος ἐχ ΞΟ μυιηηςτο οχϊπῆεῖς ἡυΐδιιβ ογᾶτ τος διποα (οἰδαηε (υσηγπιπι σταίη αἰίαιιοπι { 4ιὰ ἀπιριτῖο- κ ῳβΡο Αἰ, Ηος ἐπίπι ρΌτίυς ἐσ οἰ β ταν τὸ χαλεῖγιαυῦ ἐς αυραν, ματικῶς Ἐῆτας. φδαϑέα φῶ αὶ ῥημρορτ ελος πατὰ ἀγθνα 
«  βῖμα ἀδπ παρ αὶ Ράττο.". . 4[Παϑμων]φωίφωε,οῖς. Ε-. ἢ τυχὰ ἰαθότδθδηι Ἰρῆ Ζέρεάαι Β1}}) ἀιρί(ο!, (οὰ οοπιτὰ ὁ Ῥιδιη ρταίοητο:δς τὸ μο τα περ ανῶν αι ἃς ἀδίξηῖς ἀχίτυν. τς ἘΠ 5έον ο᾽ὶ ϑιοωνὶ ἢ ᾿ ἢ Οἰαὶ ΓΡΥΡ ΈΡΕ: 

᾿ 5 ; " Ἔπομαν  τ τὐημῥδῃεε 4υίδως τηποά νοξάδυϊυτη αιιολά Ἰίςετ' ΄ ἄρτοι ἴπ Εὐο]ε[ὰ ἐἰπιίποτς ἰῃ τευτίς,, ἰάςιη εἰΐς ἄΐαις ρυ- εἴ 34." Οεμὴ ἐούνην, αὐδὴν οἱ ἐφδιλμὸ, Ηκὲ ἀείμην ἴῃ ἀννοδες ' ἰἰς εἱϊ Ἡεῖφν Αἰπόμ ἐρον ἀν τ σαρα ἡ με λνήψημα 
ΓΕ ὠρκδιϑι τῆν ἘΡΕϑυ μοίόαρν φὴὴ ἰῇ θηξοο Ιο ἀπηαὶ ἐῃ ἀφεττηα πρρὴῦ ϑξβρόρεννμυνμμεν φίϊειτάαιις νετυεῖς ςοάίείδας, ὑδς κα 4πὶ τοροτίυητις ἀραιὰ νοῖρ. ουΐις ἐπι Ἵχέρίε ριυκίαια νεἰ ἡπας ΤἈρεποζῇ Προ τὰ 

ε ἐν ΝΣ ΤᾺ ΤΑ ΕΥ̓ ἐξ ηδι δυΝ ΠΕ δε β  υτδενς γἀπόνω 18 μϑμα ἊΡ ο ΕΘΗ ΜΝ ΠΌΠΡΕ ΒΙΜΠΕΙ γτεπὶ Ἰητεγργοῖοπι. μὸ βάτα, Ἡ ἰἀεγμηεἰὰ οἱ ἔβλεμαν δοίξης Ῥεάιιαθιε, δι αἰἰάυσμες ἱρὰ ἰοχυίτις Ριπάστιν. Ε!ηβάων - ' 

τὸς τ τον ἀγηρδα Ογᾶρὶ ἘΧΡΕΠΙΟΤΟΠῚ ῬΙΡΕῚ Δ δοίναπη αμι, ἐς ᾿ τὴ ἴω "" γ ΠΗ ἡ λνροι Αὐμὸ Μευμ μεν τῇ Ἢ οὐρα ΥῊ δἰπδι “ἀϊέυ ἘΠ ΤΟΣ ΤΡΩ͂Ν ἈΝ Ὑ ΜΕΠΜΙ Υ πη ονντῖ μΩὲ ῥβνζεζωκάς 58} γον. ΝΝΟΒηυ 1, ρεορτογεα αυδά πος σέο. : τ οὐρ πονεον τς ἡ τὶ ὧν ἐὸν ἐμερϑίαε ἀδυειν ὃν ἀρετή φάναι υἰεαδε να, α κοὺ εἠάῃνε ὕαι αανρωκαιμεω τ αἰ μαμοράρεῆ. ἐς 6 
; ὌΝ ᾿ δ ἃς «ας δοπιδινατὶ κα τακυριδίουσιν οὐδ Οἷς ἀς φοπεξιῦϊς, Ἰς πὰ ἀϊβιόῃ αὐτοΐ, οἰειήιος ἀρ ϑέλαε πδέβμι9 ἐπεισ, ἐνὶ ΙΝ Ὁ αῦν Ἱ ΧΧΙ. διε δε αἰδοῦς Ὁ ΠΡ ἸΒ|6Ὶ ΕνΟΓΑΤ μα ἘᾺΝ τ ἢ ᾿ “- 
τις πςς ΜΗ ελλην ἀρεοψθε ιν 48,8, κα φχκινεμακιν [ϑιτηίνον ἀοηνίμαινν.. 4 [Ἴη ΧΩ γεμιηπηλύηρον Ν αἱ Ἀοἀενηρηονἔγο- αι μὰ ει). ας ο, Βυθφαγῇ, δὰ οὔ, ΠΟ τορι ἢ οἰἤ οἶα- μι Ε ῬΕΙ͂ ἱ ἔχ βο ΜῈ ἀΙΟΣΓΙΓ, ἡια Ολυβες ἀιξεττὲ Ὁ . ἿΟ οἷν 
ἀνε τ τ οὐ ἐδ Έκο!, τὰ ἡρίτας γοΐα! ἐχρηπιοςς νίηι ργαροπεϊο ὶς χατὰν ᾿. τὐπιζνε οδίοτυαι Ἐγαί)τὸ λύτρον ἐρίβιη το θιηρείοποπι ποῦ τ ΧΑ ἰδης ϑαὶ ἰδ γεσατι με ιμ νὰ ὰ ἶρ ἯΙ Ῥθθ- ᾿ υδηβ οἰ δι. αἰοδρογρτυσ γυλῳ ἱηίδἀηῖς, γτροῖς οὖνΐ 

. ὑ ' τς τὰτι ἰη μος νεβνο,τθμ ἰῆ οὐ μοι ἰξαυίτυς ργοχίπιδιτείος -"ἀθοίατας, (δά εἰς Ῥτοτίαλτ αὶ αυ!ά ἐμευδοῦ δος ἐδάϊπηδ- ἘφΡΕΤ αν οι σεμι; ψὐτίὰ ἔινολὶ Οταεὶν ξιμα τ ἘΠῚ ΒΡῊΜ Τρ το παρ Εἴς σι νυ ἀς ἱρίᾳ εἴα ἵπεε!!:- ; ' 

Ἔ ᾿ ' ᾿ Ἰατὰ οδροιτίοης, ιιοά ετίαπι ρίαςει Ἐγαΐ, ἴὴ λυποτδίοηι:ὀ ἀἄος χιὴ ολρτίι τρηδτατι Ποπιογις ἀποινα νοολῖ. ΦΡτο νημί- Ἰητεῖργδν ἰσείρίς ΜΔ 0.0} [ δεβερθαρὶ,1 διά ὲ ἊΝ "Δ ΤΥΡΟΈΣΕΡ ΜΡΟΓΉΝΙΝΕ τ ρυβιδιδελις το μβονρρά νων ; “Ὀπονυ Ῥ' Ιλοπνηδηίμν εὐγηνοι ἀρ ογγωτς, 4ΠΠΙΠῚ τορδίοη. χο δον οἱντὶ ̓βρεῴήψν ἐἐ γβρέ ἴοιας Ηἰσ πα ἢ1ο ̓ ποῦ δἀπμγδηάς ἐίβμεα τροῖαν Τ Η ἡἰν ᾧ υ Α Ὁγαυ ΩΣ ἰοητΡ τἸειι δας βιάτίαφ ρ.ρ, διιδιις του! ἐρεοει τειροαῦον, ἔαιαθ πὰς | 
Σ ἀνε ἤν βοηίείονίς Οεμτίαση ν' ὅς Βοο γεγθυιῃ ΝΣ δ γετυπατίς ὁοέϊος ἢ γηίδτίταν πο ἡΔςπι νεγδὶς ρτογίι ἡηγὴ γ ΦῸΝι Ποὰ Ἡἰῤῶς ἐλθέ κα τὴ ρα κανα Ἵν ἡτορηὲ ἀξ πιλτευπες μερί, αυῦ αἰρεγῦ μάρεοπε νσξδυς, 

᾿ ες πὸς {ςΓπ0 σα[αὶ ἰϑμξατυτι δε αμοὐ ἐξ Εταί, σεηίδι ἀοεῖ-ὀ φυδιία ολδξ ρτοσίως (δηνδεία [στίρταλνις φ ὃν Ἰεδὴ δἠνϊα ἀἰρταδαν .᾿ φΟΙῥανμνν ἐλαιῶν, ΨΗΪφυῖαΟ οὖν γον λα: Ἀν κα ἐν Ἀραλόν᾽ δι ανν πραεῖα. νὰ τ αν δε νέαν ον φρῷ τ Σ Ῥίρενμι ἀἰϊα δ᾽ ἀοπηπαροηξάν!ς ἢ ρμβολτί, που ργοβοινεὶ ὁκ μικρῖ αξδαν ἐῃ μείζονος ἐλωτϊιθε κἰσηχίμνει δὲκαὶ παρὰ ἊΣ ἧδάς εὐἰμῇῃ κε ββρε, ΩΝ μῇ Αἰ δοϊδνογνμει κα εἶδ ἐληδ-. ἧμῳ Ἰὼ ροϊαγίο ῥενέρτο,ϑ ἡ ποη τεσιετὰ οἱὲ αἰνὸ Ματ- 
ΕΣ π τυρρβίπν τὰς νογθὶς προ θιῖς ἠοΠ Φοιηροιξία, δὲ ὼς δ υϑέντες δεηνν ϑθιω» μὸ αὐωνκήνεῶνε εἰς ποι ἐξέχοντας τόποις μέ θὰ Ἐκ ηὅω "βάσει πε εν οὐκ νκαλα εἰςεεα δο φι5 τῇ ἁἴΐτα ξυπν ϑν }" ἀνίεττὸ βιοῖς χωοηίοπέ. 14πὶ νοτὸ 

ἝΝ ᾿ ἦν ἡ Μίριε νοκαιῖ Ευοηκεῖας ουδά Τ᾽ γελπηίο ἢ ἢ ζδυιοηίε Ποίη- ἃ: πόα ὀεδοξέτερῥς σὺν ἐπέκϑι , ἀπ σεκϑὸν δομονοκλήδῳ εἶν βΑδΙ ἀν: πὲ Ἃ ὑρόμι Νν δ μὴ δια ““τκίς δου ἃ- 4υὰ ἰῃ τοῖα μὰς Πητὰ αι Ἀν θην τος πεζοῖς “τ ὸ- ; 

“ τρϑὴ . ἐς ἢ τὰ ἐἤτι, Οἰμντυν δινῆίην ἀἀτάχαὐ βοτοῖμιῃ ἀάπαιεν κάτῳ χόροι λυκμνδων ΜΕΝ ἰαοίον; εἰς χὸν δτῆννα ἶσον κ᾿ ἰάεῖς ἘΠ ἐνφμοὺ ἐΠ ἡδραν τὰν ΜΕΊΩ ἐθην ἢοπ ἔμ κεπηογοίτεϊςυίϊιπι ἐαρε τα γτηπειβ ν ἀδΊΕι 5 
μιν ᾿ . ἐμὲ νὶ ἀμοῖ [Φ{ ΜΒ ΊΜειεΙ ποῦ ἀπηπατίιν τεε ρία, ἐνέλϑν σὸν τρῶν, ἐμεῖ σοὶ ὁ δγιαρεκλήπων, σιὐαγνζαι ἴω καὶ ἔκωὼ Ἶ ««ἰῆυνᾳ μβλϑὴ ας α  μδβο νοὶ λων. χὰ. ἘΣ δ ηγααν θὲ κὐε δή μὴ δίρλ δ αὐλια δ μν γοή : μὴ παδα ᾿ οςς «ςὺς (οἀ Τγγαπη μἰς ἴα Βυαηροιίςα βιπα οηθῖε εἰυπηποά!ρο. ὧτι χρέσημονε τ ἼΡΘΕΝ τὰ, τ δτόκαν δἰκατη Οὐ] [αι κν δ᾽" ΓΒΕ ΘΜΙΩΝ ΠΗ ὙσΕΠΒιΚΤΙδ ΕΣ ἐτπεβύξελ! πεπὶ ᾿ ἐδ ον Ἰοεινεάυα ἐπ κυ ἀπε, ἜΗΝ, ἐμά  δν "ἢ ̓νήρκουγα ̓  ἀρ κι εη ον οίτό νι. μὴ τι “ἡνοᾷ να δς ΤΡ ἡρυκε αζί μὲ ες δΑνη οι, νυ. Ργαυνῆςενς οὐ εκ πες μνέψοίρφόν νι γ ἰο τα ότι 

' τοἀτρυΐς ΟἸνε χμε,ἀοςξν 01}! Ἰνοοῖς ἴῃ Ἐςοϊοι αίείςο πιμ- γο λέμε ἐποδηδιίονιὅμι νὰ πε μι νι το Ἡρβδ᾽ τοὶ ΜΔ ΑΓΡΎΡΟΙΜΕ εἰἴε νοὶ Ο εἈὸ ὙΕῊΜ ΩΝ: ὯΝ Πρ οὴ ον ευθβῥιρῇ 7 ποι μη ανοφὸ δῆς ποιὸ ρυ]]ο να ἘΜΠ) ἐὰ αἤπα 
, "ως ἔῈ χυόδὲ ΝΜ ἂν δι με πο ρίαν ἰῃ μος (νἰςέζον Πςεατ, «νη δέον ἀσεϑάφνι δὶ ἡμίν (4 ἡνοῆμε τ μη γμαμι παβηα δ μι ὙΠ εϑοθαὶ ἯΝ οἱ ΕΥ̓ δεν μλρο ἐδ Ἀν Ὁ Πὸ ἀμφὶ τηννβῦ ἀμ ἀρ τῶι ἀν εῤνθη Το ΟῚ τας ᾿ εἶ τ ν πῖπο κηἰπὶ ΕΠΓδ νηίμ ᾿οσἩ]Ασου 8: ἯΜ ἴῃ. ᾿Ωρμϑῇ ἢ ἰηβνὶργ ΝΗ ΤΑῚΣ : οὐδὲν ᾿ Ἧ Ι τη 5, δαπηςτα μα ΑΠΠᾺ ΟΨΕΗ͂Ί ρ. 9} ΠΕ ΣΝ ὐχἢ ματα Αναν ναι τασηας ἐεαΐραρ αν αφμιβεο ταμῖὺ:͵ πιαρααν ἐδ ΐα τις αι μμαεα ἃ ρυἠυον δι ιν ὃς ᾿, Εϊπμϑν δὲ Δ οχπηὶ δι θίδίοης ἰη [ἰοὺ οὐδείς Π ᾿ ἱ ΤΡ ΜῊΝ Ὁ ΠΝ ᾿ ΔΑΝ ἘΛΑΠΝ Ὁ: Ἀδτὰς ὃς ΠΟΠ Δ} γετεν, πλιὰ Ἰοψμοῃ ἀν οδίιστυάιης μἰειιτ τ νεγηκουΐα πα οὔτα Πμ σον πο Σηλω ΤΑΣ ἀα τευ ρα πε μη ο να τς ΒΩ μετὸς ὐααρ υδ αι δα; ται ταναι νὰ δ νιοτ. Ἂ» ᾿ς ΨΙΑΦΗΚΟΣ ὃς ἔα Πρ ΤΑ] ΡΠ 6πὶ {0 Βάρὰ ὄψα!) φυϑλη ρ]υγίιπί,ὀ τμῖ μ᾿ νιΐποτο ἤπηχο ϑτὴγεμψορδονου ἀν. Εστοι ἰεπὶς ἔο. γἱίλρ. ει δηΐτη, Α' ῬΨΙΣ πϑΑ ες δὴ μουλάρι σπν δ ζυεδν λδϑν ϑαζνγεν ος 

Υαγραπε συ! ἐαπιδηγεικτιμὴ δα] επιὶ Οὐ ἐφιτυτηνψυιον ο΄ 4’ γδιογὶη δα γε! Ριαιογκεο, νὰ ἵμριν φιν δὶς ἢεηά ἢ ν α ΔΉ φ υμινμι τ Αια ρατείυα , οῇ φιοὺ 1μαείσία εῇ ΤἸυπιδοιῇ. ΝεπείαδίυψΑἹΝ ποππεπ ψιο 
κι 48} κὰν μαδεμυρονοῖα μὰ ἀία εἰ γρεδι πὶ Αδτας Ὁ 3 “νη ναράψι Κεἰ Ριατογρ τσάϊ, νὰ [ρὲ γ09.Ν1ς οἴη αἰνας ἀιοαιε ἃ ἢείδο ἐλαιιάατὶ δὲ ρταιςειοὶ ἀν!» νείτυς ΨΌΪ δα, δε διμιτ οἰν.δυθίυζσθε με ἐηιᾺ5 σἸοήτο- 

' δ ἀυϊφη καῆο νὰ ἐμοϊῆ σχρτίγηδτιιν ργαροίτίο σαφὶ. ν]- μὲν φυρ ΠΠ|0 τείροράδαις ἃ αυἱδμε τὶ ἰαἰν (δά οὐ! ἢ : ἸΑΥΥ ; εὐτιὸ Χρή] ας ἰὰ τῇ ᾿ ἘΠῊΝ: ᾿ κ ΟΝ λμι τεῖν ἃ αὐἰδις γοικεπτωσ, οὐ, ᾿λὰ της... ταῦ Β] ΑἰμΣ, (δά αἀεξειὸ, ΡΠ νετὸ νφσολδϑυΐυτι οὲ { ᾿ ἐν ΡΠ πείᾳ ὁοη(δἰοπείαν αυίἀφιυΐουε ταπῖϑι Ὄἰλάιουν ὅλαι δι Ἑταβουν Γνκρίνενιν ῇ,Δέρχίτα, των ἀν ήηῇ τοδ Τ ατὶὰ ῥεῖαν ἀοπεμνη ναι δι ἀἰϑάμοῖι: Ἰ Ρ" ἐρχήρδηγν κανόνα Ἢ μργτῆρι Φοϑλ ας εἰ Ἐ μμτὸ 
εὐ ΝΣ ΝΣ Ὁ ον ταν ἢ ῷ 8 ἀξοννυεῖν δυὸ ά γἱ ἀξίζει ἰ( βαοίλην ϑοιλιοί ρεηφαῖφ, ον βι ἐνε 9. φαρτάνοραι νἰχά ξτείρμε δοι μραίυ! φιοῦ ον ειιον τετίηονε. 
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σοὺς ὀπυροφήτης δὲπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γα 

᾿ δρηΐις οκημάϊε ἡντα αὐτὸς 

ἢ ἠνοδὸ ἔδξε 
ἴϊο φιιαν δας ψϑοεηι ἰδεραιύπια πηι} ἰας διππάπρει, τ. 

ΠΟ ἘΨΑΝΟΕΙΙΝΜ Ὁ. 
Πορουϑένπες δὲ οἱ (αϑηταὶ Καὶ ποιέ- 4, Ριοίοι δαΐξηι σης ἀνέκίρω» μό ν᾿ Κίρμμει αμίϑνν ἀβίρῳ. 

σαντες καθεὶς πρρρσήέγαξῳ αὐτοῖς δ η- ΜῈ τρΙνητηιι ἤρα ἐπιροῦγαι πῆ ϑήας; ἀν με 
σους, 

Ηΐχυρον τίω ὅνον; χαὶ τὸν ποῦ λον » χα] 7} Ἐτράδυχογαδι αἤηιατῦ δι νι ]- 7 Ἔν τρηιενέι τς 
ἐπέϑηκω ἐπάνῳ αὐνῃ}ἣὄόΤπ᾽ τὰ ἱκάτια μὐ δι.) [1υπνν ἃς εἰς. ἐπυροό[ιδγιηΐ νοῇί- γέ μαμδὴ βρῇ 
καὶ ἐπεκαάϑισαν ἐπανω α ὦὦὉ τηοηϊᾷ {υδγδς ΞΟΠ] οςαγυΐνς ἐρίμπι! Ἰβνάν Φ' δον ἀεβῴεν μά. 

ες (ὶ δὲ πλῶςας ὄχλος ἔξρωσαν ἑαυ- με Ἐλ. 
Μὴ τὰ ἱμάτια ὦν τῇ ὁδφ', ἄλλοι δὲ ἕκο: ἰμγίπια δυτᾷ τυτρα Πεαυοτῆι 

- ἢ ὑπὸ ὟΝ λον δέκρά ε ἔττα μα ἰη νἱᾶ : 411) νετὸ ᾿μφσβδιν υράφδῳ μένῳ 
ον κλρδοις. γδ ρον: φρῶν} Ἰοράεῦαης ββμηοβ εχ δι δοσίβιι5, ἰδάνε γϑηνοι ἀε φτῤοηδμε, 

νύον οὖ τῇ ὀῤῳ. ; ἃς Πετηεθαηι ἱπνί.Ὁ Φ' βεῤνου αν! ο υἱὰ. 
Οἱ σὲ ὄχλοι οἱ αορθάλοντες χαὶ ονά- Ῥοτγτγο τοῦδ αυα ἀπτοῖρας ἃ» Τινδὰ φμνοανγμαῥνα- 

κολεϑοιῦτες κι οαΐζον, λίχοντες, Ὠἴσαν. 9]φὺυχ ες υοῦατιν, οἷαπιαθας, ἀϊ- ἡμμόραγ, Κ Ἶ᾿ ἔμ 

ΤΑ ΣΕ ΩΣ ἩΝΕΟῪ ΣΤΩ͂Σ ν » » ͵ . ἢ Σ δ᾿ ᾿ πῆς ἐρή ἰά: ἀιξ - 
μϑνο ς ὧν ὀνθμ(μιἩ Κυρκου,ὠσαγεα ἐν τοῖς υΐης Ῥοπαὶ: μοξημε φηλφ} . κἶν βρμρῆν Ῥόδος. ὡς ὑφίςοις. ἱπ ἐφβε αἰτι(Ππιὶς,. (ρθη ἐν αἰεἠβειεδς, Γ΄ 

Καὶ εἰσελθόντος ἀυπῖ οἷς ἱεροσόλυ- 
μ(ρινσείϑη πῶσα ὑπόλις,λέγεσα, Τίς ἐ- 
ξιγοὗτος; Ὁ 

Οἱ δὲ ὄχλρι ἔλελον, Οὗτος ὅδιν 1η- 

(οἰ γυλᾶῃν» φοπιπιοτα εἰ. τοϊαὶ [υϑθηναι, φονρηρρια εβ 

νεθε, ἀἴςξης,Ουΐς εἴς ἢἶε. Ομ εξξ ἰὴ 
, ΩΝ ἷ : δι εκ γω, - 

1} Τυγδανογὸ ἀϊςορας, Ηἰς οἴ} αι] Ῥαρκῖδ ανιεην ἀνούζε, 
[εἴα ΠΣ Ρεορ εἴα ογει 424. ΕἾΝ ἢ {εβωι Ρτορίνια ἃ 
τοῖα υνόφ ΟΑΠ Πα. ᾿ς 1 Δ αχανε Θαίμαα.. 

“4 ᾿ Ἐξ ἱπεγοίυε 1ε(ας ἦὴ τοῶλ Ἐπ ἰαιναμι Τεΐμε ἰω οἴμπι Ὁ οἱ » δι οἷεοῖς οὐρης θυ "ἢ ερπρρίνην τι, ᾿ν οἰείε- 
ἠἸνεηδεθάης δι ὰ εγ)εθης͵ ἴῃ δχὲ ὁπ; ψεθάφμιει τῷ» 

λιλαϊας. ΠΝ 

Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Τησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τῷ! 
Θεέρυ, Κα ϊξίδαλε, πάντας τοὺς. πωλοιῶ 

τας καὶ ἐγοράζοντας ὧν τὠδερρϑ χαὶ τὸς Ὶ - ᾿ τοι ρ! οἰπις παι ππιπιυϊανίο.- γερεροβε πον βγᾳι Με Ψ τερπέξαι Ἢ κολλυβις ὧν χατέρρεψα,, Ἰταπιν ὃὲ ςφθβοάτας γοπήοπευχι Ἀπρ ν ονησιεητονκε τᾷ 
μον τὰς ᾳ ἢ φὰς. ; γωλριυδηων πὰς Ἐοϊυ ἠ θα διυιοττίς," ' κ΄ 1 Ἡ μηδ ἀμένμᾷ, 6 

φςπρᾷςι, εὐϑ : ἜΝ νλφλνατς οὗ; ἽΝ " ΑΒ Ὥ ᾿ μ, ἀλτξιθος 

παν κι να ὦ, αν. 4}. Ἐε ὐχὶε εἰδν[ δετίριυτῃ οὔ, ῳ[. Φεάνή απο εβ, Καὶ λέγει ἀρτοῖᾳ, Γ γρρνδῆα Ν φἴκος) Ἴ οπνας πιφα, ἀοτα ῥμώστα » ἡ Τοὐνῆμε πεδά, λον 
Λφυγοίκος φρήσευχῆς ἀληϑησείαρ ὑμθι6}. " γο λίοἀτιτιῇ ἄένος ἔες Εἰς ἕδη πρρίνκρορόόνορίηναι 
οἱὲ αὐτὸν ἐποιήσατε ασήλαρον λῃςν. ρεϊαπ δαί Ἰλιγοηιηι, “51 πρὶ ΗΝ ὕω» 

7 Οὐϊρορνκνι ἐπυκέϑισαν Ουκάκανεχοηιρίατία ἰσβυπεμος Ῥαίδεγίφετα; ξηΐπὶ μοξίως γΨ Σ Ξ ᾿ πο γον λέν . δ᾿ ἜΧΕΙ ἐδ η βοξίυς ἀἰοςπάμαι, δηῖς ἐκ Ε- ᾿ηκεβρέν: ταϑαν Μά ταγίας δκάδιδεν (Δ, ὁ 4 δηρθεαν ἰΠλλυ αν εὶ ψὸν δαύϊη Ὶ ἀπ δαιμόνι ἐμαβ νίαν δ βαρ γρδλφι ον οὐίυονώνω οὐ ἦν γιὰ δεῖ ἐδν Τνσεῦν ζ}}ὁ- .Υ̓ετροτῦ ἀεοϊαγαεϊοηείη Ἰδφυύτιις, ὦ τογρεδίαχὶ, Ορένιαγε πὶ υρι δ. Πιριατοργεσινι εἰ ἀπὲ ΠΩΡΗ ΗΠ δ, Βγο.. ὁ {ἱαίσ:Νες επί πὶ ὉΒΗΔΏ ῥτο Ὁ το δεδαπέ, ἰὴ δος Κλ ῊΝ πρῷ ᾿ ἀΡαν ξαπὶ,μέϊπααν νἀ εἰ δες, ϑο γ ἐο!ἐδεάτέζυτ,νεροτο ἀὐᾳ βοίϊτοα ΡτΟΡΒεῖς γοοσῃς, Πειάς ἐμ ναοῦ, ἄνοιγα ον φῆ ιατε αι φας ἄνείσοκας ἀϑμιων ἐν οἶ αν αἰ κκοαϑ στ νοέοες ἐπιογρεειονεῖζνι μαῦςτης Οἰκαὶ ςοάίοεε ) οὐνἣν Ἰω- ἤαα μὴν ἣν Π ὁΜάῖπα ἐπώμμιορυ οἰυεβιτίος τι{ ηνπηδίο,ϑι αά ἐμ γυιααιεὐνωρτθση ἢγαιὶν ἱπ(δά τ᾿ {πὰ τοηίεαι τὰ ἐρλνις τὸ εὐ ηερδ ΡεριΠουΝ δ εἶρας : ἘΣ Εν : ΣΝ Σ᾿ ΠῚ Ἰδτϊο δε τηργοτυ συ πὶ ἴπρο οτίδπι τοροτίαῖ γε] ἐή λἤπεπι δι ριμίμην,νς ζοπίοπείος Μαϊτέτευς οὐτῃ ΖΑ- το γειθᾶ ΗΠ ίμοβμζα Αὐ χα νν ΡΠ βιοόβμ εἰ διδα εἰδδν. «πποΐο δυϊοῃι τδτο  βεηδηπ) ἂν Ῥοπηπυσιν. “δέ αὐ ϊονιε: Ἰου τάδε ἐξ ἐπυλοιε Ἰοείς, ἐρίφηως ἀἄτο γες- "ἔζοσης νϑέξιλτ δι ῖς, ουνννὴν τοί! δὶ Βυδημε τα μι} 1 τἢ- ἤσιο ῬΆ] εχ ι ἀὲ ἱπεὶ ελαν πιεανείοτιπεφααϊὸ μα  ὑμε νυ μας το ἡμϑῳ ἤην5 μὴ ἀρῶν Μ᾿ κὴ ἡ υτῶν ὙΝα 
ἷα ἬΝ : μρ γ"βδαδρ δ τες τὰ Ἀροὺ νχρθρὶ κυ ρσεχνμε νὴ μι δ πνν τ νυ τα ομϑαν τ εἰνδγϊὰ εἰς, ἡξ ", εἰ Ὡσανὸ, ΕΗ οβρῆ. τα ει Πιϊο,Βοης ἤὰ ἐΐ ἀν} νοὶ ᾿ς Ὀριλίηὶ αι ᾿- ἐν ἰη ψαιπιάληι ἐχϑηλρίαείδιις Ιερμια, Νμδμ.-ὀ οΥἱδεϊ!ςὲϊ Ῥομπίπυς ΑΝ ρμλνη Ἤν ας κὰν ἐμαν : Ἐγετατ ΝΡ ΨΥΝΓΡοβιαἠ μα }νσίαδυ!ο εα ἀϑόδος ἐδνος ΨῈ] ἵν αὶ γρητοῃν δγδε, Νδιη(ν αὶ ᾿οχαϊμὶ 
γε ἀἱ ̓  ῥα γἰραιβὸς πακομασ δρυκυντμος πγσὴ μοενείνναι δ ὑπαν θόν κοῦ Ῥ ἡὰῳ ΜΝ αρνψυενὸ ἄμπια Ἦν μὴ ἐν. "4} 1ὰ εἴ, ἀηδῆ (ἠδ τοι αμὴ ἑλία ἤξ Ἰὼ γα. Οἱ εἰτωρ αὐεθ αι ποιηίποῦ 
᾿ ἐΡΡΝ ὑὴ μουἰοορὺε ̓ τίν " ἀμνγγθίκωρι ναῤ πε ̓οὐΡί παι νει εο ἀραϊρφ καὶ μρήαι τῇ Περο: 
εἰϊδὼ ἡ ᾿ ὰ γα Σ ἃ δὺ 47» {1} 6 Δζιν. ; {[ο φιν" “ “ἡ ες} ΩΣ ὶ ὧν τοῦ! υψίρωρ. 

δς ἐβεϑ ἰρρκολες τυ τεναθονμαὐἰλτος να μτῇ ἊΝ ἨΣδυλιῆπιιν «Οὐ νετὺ σθίςιτῦ ετὰῦ ἀΙοψι δος ἀικοηάὶ 
Ἐπυφλίοο ρυϊδὰι αἰ ἃ Πιρυ!οπάμτη αὐο ἢ 40. ας ἀδταηνη τα πίνματαν ΡΙΙΔυ ΘΝ ον ὑνμννννακϑν 4.4. διρρίξμι ἡἶε Ι 40} ἐδ νν να δα  μήμα, 4υΐ γυγίμε ᾳ ὙΒοίοί νίτὰ ἄπμο ηυϊδέλη ἐοξτι ἀν Αἰϊιε- εἄθμη Αἰ λάατι φὐοὲ αι ει νει εἶδ μκοου ματι πἰεηῆιυμῃ δηϊο, ἡμοά ὠκορύμα καὶ βεατμδι γλτ ενοώμθληι: 148.: ἷ ἱ ᾿ ; ὶ ἱ 

ὃ ᾿ ᾿ θάη!: 148.:,8ὅι γ. Οὐὸξ {1 Ἰπᾶψ ε ρῥίασοθίς αἰτοτα ἰδμιοχοία ἀς (|- εο Ῥιοίμλι [ἰοεὶ ςοπιραγάνθ ΜῈ 110 ἡγεῖ ἢ- εδνὶᾳ βρννε νὅυον ἐξβαξεπίιν Ιε ἴθ Ὦει ἢ ὀπόγειν βεῖαις, 
ἐοδμογτες, Τα οἴ σηνά 4, 4! 41» {ἰ»7."εβθενε {, Ἰγεον, ὁ. τη: δὸ γερίνίη φὲ νὲ ἰρίρε εἰἰκὅν (Αἰ ουτι ὅς δα ρα τι ἢ 1λ ον ΒΑ ἔα νας ὙΑΤ Ἵς ἐπὶ αμἶν. ; "-  ΔιΌΟΡΙΝΕ τδῆιου, Μοίδπηα νος τὐγϑητιῆειις Οληι- 30 ΥὯΙΣ. δὲ Εταί, δίμονινι, Ἅ τὰ ἀγράϊευν δὲ ἀἐΠπξθῃν,, σδίεπιδυι εχ Ἀπθδμοτο ἅπας ἤπαμὶ ὩΣ ἔχοι νυἱβο Μαῖοα νοζδὴς ΟἹ] 

ἀτθοξες, 40μ δ᾽ φη ἐς ΜΑΙ) ομκά! (οἴφηι, ὃς ἐοεδη ἀνέτυωε 
ΕΓ ππϑῇ πα βυκη ἰωχι ρίδηκαιὶ. 1 

αἰπιυέ. Φ ὁ αἰτονωνηληφ νι βιαῖαῖς νι εἰίςεῖ ΡΩρ ΙΝ αὐάφις- ῥεῤῥη οβ τομερειτέρενν νὸν καρέρεθης τςαΐμ μρρρινγ: Ὗ ο. ΜΕ  τΕδΙΝ ἐμ τ ἣν Δ. ἢ-. ἤδλον! δὲ χμειμσέφν, γόςαῖ ΑἸΠυδεν δυτ μευ λὰ Ῥματί- 
το γ γν ἀροἰρίθμ ἃ ρετιαάα αοἵ δ ί( ἐντ- ν} ἵμοτῦ πυιηϑ ἀφ ᾧο ἀιχίπνιν ὧν τ. τὸ μὴν βέϊομοῖμας “ ὁ πόθ εωτοι ΕΟ ει ῥίον ὥγιο, δάϊήαυε᾽ ἡ δά νυν ρδονθινν) Ῥβαι ἥκοι ἀνεγδο ψ ρ[εν4|}}.} δμπὶ ἐο δ οἤδϊεπι ἐξ οίδατο Ναπι αἱ ιπ( παι μῇ Ηρ. 

ηλ ἢ ηίβεολι δείμα φιαίο, αυἱάφοε εἶνε φυίο, Ε ἐξ ϑι ΒΥ» [μενυιβι» ἰᾷ εἢ, Ἰλίεοπε ἢϊνις τιχο ἐμιὰ γεῖ- 

δ ἘΠε[ϑμν4} νὲ ἐπι δ εἰν. Μέτοεεως ὀδίδευλνι. 
ι6΄ πον 

10) Ἐξ φυυπ ἱπιγοῖος ΗἸεγο- [190 ἘῈ φόμην ἐμένα 166. 

ΣΤ ΤᾺ 

15. Μ᾽ μεαβιενε, δ. »δήσνφαμ! βκἰυιὰφ αυο Ἠεὐγαϊίμηο ἀρειὶ- ̓  

εἰπῆς πύλεως εἰς Ὀηθανίων, (ὃ ηὐλίδϑη ὀκοι 

; " : τ τὸ : ᾿ 

᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ] 

᾿ ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΥ͂Μ. 
, Καὶ φροροῆλϑι ὦτα τυφλοὶ καὶ 4 ΕἼ δ γεῆξι δ δ ουπ ςὰ- [14 

δου ον ρα ρος τευ ποτ “ν αὐ} [6ἱ δὲ οἰδυάϊ ἴῃ τορρῖο : δὲ ίαηδ- Ἴϑλο ἐν τὰ ἱεραὶ κρῇ ἐδεραπ σεν αὐ ΕἸ εν: δ ᾿ 

τυζ. Ἴ5) Ὡμυύμὰ νἱαἰεης ἁὐτέ ργὶπηδ- δ’ να Α3 Ὁ» ν, 4 

Ἰδόντες σὲ οἱ Αβχέρθις ΤΩ οἱ Γεαμ: τἢ δαςεγάοτες ἃς ϑετίθα ταϊ- 
μιατοῖς τὰ ϑϑαυμφσιᾳ ἃ «ποίησε γκ, τοὺς] 'ταράα 114 χα ἔσςοτας, δε ρυς- 

. παᾶιϑας χροέζοντας ὦ τῶ ἱερᾳῖ, καὶ λέ") ἴτὸς εἰαιπηαητος ἴῃ τειρὶρ. ἃς αἰ] 
ὁριτας, Ωσ αψνὰ τ ι[ᾳ] Δαξ)ο] ἡ γανάκ.} ἐς πες 5. Ποίμηπα Εἰ ο Ἰϑυ!ἀΐο, 
τα «Ὁ ᾿ ἱπάϊραεί (μήτ΄. ᾿ 

ἐπ γ: τ ΝᾺ Ὡρ  κ τῷ Τὶς Εὖ ἀϊχεγιης Εἰ, Αὐάϊε αυ!ά 
Καὶ ΕἸΤΌΣ εἰπῇ Δ κούεις. ἐμδωνοι λέ ἐπὶ ἀϊόαης ὃ Ιοΐως δυσοτη κίε 

δύσιν} ἰησοῦς ΔΕ ΚΟΤΕ “Να) ου- ςἰδ» " Ετίδτη, παρ θαι ἰορ τς, 
Φ΄ετῦτο αὐ ἐγνωτε τι οκ ούλίατος νηπίων ᾿ Εχ' οὖς ἱπίαπείυπι δὲ Ἰλέξεποῦ 
»αὶ ϑνλοζόντων κατηρτσο νον 5 

Καὶ κατε λι πων ύτους ,ἐϊζῆλϑεν ἔξω 

ΙΟΙ 
ΣΙ δε [τηνὲ δὰ ἐμην ἰοτς.γ7. 

“«εἰ 4’ εἰανάὲ ἰητενερίο; Μλται7 
δ᾽ μιβνανὲ εὐ. Ὁ πυρὰ 

Ι "ἀεηῖφι αμβεῖ ῥΥῊ ἐρυτὶ ρενδαιατηοιῦ 6’ ενὲᾳ ἐν αι ἐν μὴ 
δα πηταῤήίια 4μα βεεῖε φ' ΟμεΙαι γ» ἀυσε 
βνετθι εἰαηπιανεει ἐπ δ." ΘΡΟΠΗΙΕ ΕΣ 
Ῥίον ἀϊέδοινι, ΕΥ οἴανηα 3 Φ"ς Μδβ. 
[βίο Χκηϊά, ἐ δεν ΠΝ θυ: 
Πρ... ' 

16) Εἰ ἠΐχεναπι οἱ, μήδε 
ἡμ14. {Ὁ} ἀϊεωμε ὃ 1εξε 
μίαν ἀπ κι! εἰς, Μ' μεν 
πμηῆν αν ἰδριδε, (μία 
4" οἵὲ ᾿ϑἴξδομνι Φ' ἰα: 
, ξἰενείωην με εἰδίν ἰαω- 
ἀφηνὶ . 

.. δἰ τεἰϊξλ ν ἡϊρεν αὐγαὶ ςκεῖρο ἢς ἀς 
6 εκῆτβ ΦΙΜΙΒΑΡΕΝ, [πὶ (πες ἰπνρέονα 
᾿ Βειραπίάην 7 ἐδίφωε πάη. νι τγηφη Β8- 
[ι. δεαι Ἐκ! εἴς 

τὰς ΟΠ ΠῚ, 

να. 

ἽΡεγβος {π| Ἰαυάοτιδ ἡ 
17: Ἐπεῖ5. ἀοτο ἐς δες Βοῖμα- 

᾿πἰδηΊ οχῖγα νγθοχηνδί αἰμςτίλτας 
ΟἸο ΠΠΪς. ᾿ 
ι8 Μληὲ δυΐοεπι τοάδίςῃς ἴῃ ντ- 
ΠΌΤΕ 

9. Βταυυιῃ νἱἀἴει “ ἢς αυδη- 
ἀᾶ ἀρυὰ νἱ ἃ, νεπίτ δὰ σαπη,ἄς ηἱ- 
Π] ἰησηῖς τη δα π.{| (0}18 ἴο- 
ἰἀπιταης ἀϊεῖς οἱ, ἮΝ ς ἀπηρίϊως 

«εχ τὸ ἔσυέζυς ἠαἰσίτος τὴ αἴοῦ- 
Ὡυτλ Ετ οχαγυῖς 1Πσο ἤευϑ. 

10, “Ομυυπ ἐρίεις πος νἹ της 
ἀϊ(οἰ ρα}, ΠΗ ΓΑΕ ἔππτ, ἀϊςεηζς 8, 
δυρεούς 1Π|ςο ἐκαρυΐϊξ βουϑὺ 

[Πρφοΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τίωυ πόλιν, 
ἐπείνασε; ; 

Καὶ ἰδὼν συκίω μιν ἔλι τῆς ὁδοῦ, ΠᾺ- 

δεν ἐπ᾿ αὐτζω, καὶ οὐ δὲν δἶρεν ὧν αὐτῇ 

εἰ μὴ φυίχλα μόνον' χαὶ λέγει αὐτῇ, Μη: 

. πέρι ἐκ σοῦ καρπὸς γλνηται ϑἰς τὸν α]ῶνα.. 

Καὶ ἐξηράνθη οὐϑυ οῆκο ἡ
 συκῆ. 

, Καὶ ἰοΐδντες, οἱ κα ϑητα ἐϑαυ αν, 

λέοντος, Πῶς τήδι χρυίία ὠξηραύϑη 

Ὶ ὃἂ συπη: ᾿ 

ες ἍΜ κης 8. ἀπε ΑΜΒ πε γεμίση: Ἡγ βου αγαν 
εἰπ εὐμέξαξεπι,ε[ωνί. ἀξιπ μὰ ἔιοο 

το] Εἰ νἱάον! [εἰ οΥϑον εν πὰ βαυυπίως, 

[ὦ 

Σὶ υἱάφημες ἀν ἐρεὶὶ 
πρέγεΐ [ομ!ν ἀϊεᾶλεε νῷ φο: 
γοοίφ ζοημἰημὸ ἀνμ 

Εἰ ἀεὶ νίτιυΣ Ὁ 
αμδηιᾶ, 

᾽ ᾿ .ιμιὖ “φ ΒΕ : ᾿ ᾿ Ἀαγονάεηε ἐνιενη 1 
“ΑἸ ποκριϑ εἰς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, εἱ ὰ εἰροπάςης ἀὐξεπι Ἰεἴιο αἰε 5] ᾿ 
ἜΤ ΠΣ ΕΣ κι νΝ [εἰδρΑτδοη ἀϊςο νοδὲρ, ἢ μαδμς-} μὴ ρ οἰεν υνδηροη ἀἰοο 

Αἰμίω λέγω υμὴν. αὖ ἔἤλητα ὠλνῷ ,- μ᾿ τἰτι9 Βἀ δ, πεήας" ὐἰδοβίταυ ὅδ ΣῈ “νοὶ β Βαϑνονὴῖ βάν, 

διχχριϑῆτε, οὐ μένον τὸ τῆς συχν ς ποιν-} Ἰκις ΠΟΥ ἘΝ οΙτΑν ΕΓ. 1 Πφν πὸν ῥαβναμενμείε, μοὴ 
Ἀαεήξοεν ΠΟ κι ῳ 0 |δθρθοη Ἰοἰθιη μος φηρά ζΑξ}ὲ 28} ᾿[οἱρον ἀα βουίνεια, [μοίες 

στε, αλλα χαν τ ὄρει, Ἰ ΌΤΙ ΘΙἾΝ ἤςα!, ἔαςίοεἰβ» νεγυπιδιίαιη ἢ] [ες 4 Φ᾽ βιννοέδ μνίς 
Αρϑητι, καὶ Ἰδλήϑητι εἰς τίω ϑέλρόδαν,), τῃοητὶ ἐπὶ ἀϊχετί εἶα» ΤοΠ ίτοτ,, ἰλ νογιείε, Τοῖς, φ' ἱκέϊα 
οβυήσοται" Ἰδέ ρεοϊ!είτον ἰὴ τῦαγουβόι: "- ἐπ ηβάγεβε: 

11] 8Ὶ οδνὲᾳ ἡναιμηᾶπθ Μδταν.4} 
βεμενεμεε ἐκ ονάδίομα , ἐγ6- ἰυσαι 

᾿Δεριε, αεειβέμ:. ; 

ΖΣι φεῦ νεὴ δε ἐἕενι- Ματαν, 
βίο ν “οεὐἤεωνε οὐ ον ἰυςλο ὁ. 
ἀοιζμενε γννῖρει δ ἀεεν. ἐριῳμ τον νὰ 
ἀοινην τ [δηΐογαν ῥοραἰ, φαἤιοοί,ρεφιε- 
ἀΐεεννε. [1 4ια βομαδ 4ἐε εἴτα ἀοδιείηα, 
δκε ἰὼν Δ' 4. εἰδὲ ἀφ. "οςοτίομοτα 
ἢ; Δ᾽ Πςἀπι, ὅς ποο᾽ ἜΑ. ΓΣΤΣΣΙΣΣ ΤῊΝ διϑ τκεμες 

ις Ἑπωμ νά ν υἱν ΟΡ εἰφμε. Ἐν Ων ἀνὰ ςἢ μεώς ἦν οὔ Φ Ῥυογείιαν, βλέϑυτι. δὶς Εταίμιις ἐμ δηποιαιορίδιμ να]. ΠΡΠο νφιὰς 

4") εὐ Πι, κριτορτίσυ εἶ Αἴντα [υττμαπὶ εἰϊς ἐπερ αἰτεῖ ἀς- 1284 μηβᾺ ἵμο μὲς κόϊξέυυῃη ἀρεῖ, δας εἰ καὶ ον ας οἱ οροἐυάξετε: 

«ἰαγαῖεὶ, ἸΝ2πνι 10 ἀζτον ἰάφτ Ηἷς ναῖοι αμοὰ τέλειον υοὐ 95. ὥντι νοις 7 οἴει ρτο Το, υοἱὐ τείροπ ἀεί Ἠευταϊοα το: 6. 
τνεΐδιις (ιἰς ράγιθας σομῆας, τὰ γι ἰδ} ροαμο ἀφ πςῸΝ ἐπα ατιουί Ημαθ, ον ε  νν : 
4ις Πιροτιϊ: πηρτά οἰπηπιπλ πλοταρίτοτγα ὁ πυτηετο ἀμ ς᾽ 1: Ογαμάο, ὧν πῇ ὠρσιυχῇ Τὰ εξ, ἰανες ὁταπάυαν, γυϊς. 
γέλοιον ρΡο ας Οδοπιεῖγαε, αι τοῦ, ἑαυτὰ μάμεσνν ἴοι εν Νά ᾿ δι ἘἙταΐ, ἀ νοτῦμη,,1». δραεἰομε οδίζυτέ. . ιν 

αὔπος ὠραθμὸι ΠΡ Δσγως ρὰγ ἀἰοίτωτις πεὴρο 4 τη ἀν [ἦν ; 
τὰν σαμαῖος ράγτου ἀϊιιάϊιροις  αῤηοι ἀυτοιη αἴθρωπος ργο. δίμιῃ μος ἰοφὸ ςοηά!τίοπεπι ἰῃ ς πο νάϊ, 61 4 
πιλοίο ὙΠ σράτογ 1. ΤΊΠι.3..7. πες καταρτίζειν ὠπ αρηέζοιννύξαρ. 14 Εἶμ “ἠἀἰετνηὶ, σήλϑυν τῷ Ηος οτγάϊπε ἢχς νοῖθα Ἴ 
αἰζοι ὅλας πςαὐυοπῖοῦ οὐςιτταατ, τῃτογά "1 ΡΓῸ πιλειοιώ, 1, ΄ὸ φοοοο Ρείποδρα. δεςειάοτιζη δί ϑεπίοτες ρορίηι ςυ πὶ ἀο- 
ΜῈ λὼ τὴ ὃ τατον τισι το δεγοηπιοιάυ τι ρΓῸ αὐμόζειν δὲ ἐς ςορτοιι Δάϊστιῃι ; ἰάωμς ργορίεῦ ἀπρβιδοίιδῃν αὐα εθ ἰα΄᾿ 
σοιμάζην. τιάρτατς ἃς ργαράτανο νε σα φῦ Τί 1οϑς, [ιδτιηὰ νεῖεσς νεσίοης τ βάῶι αἰιδαὶῃ νἀ ρτὶ ροῖϊος δτίῃς - 
αἰθιιςατοπη ποίη Ἡεῦτκο τὶ τὲ ΓΊΘ' {||κ4να.ΔὉ μοι ψυδιῖο ςαἱϊα ἀϊοὶ, ξο μαὶ), σοἰκιν υἱ ΤΑ ΉΡΈΛΗ, δΐεοι ᾿ 
Ἰὰς Ἰητογριοζδτίοης πο ἀὐϊοητς 'Ναπ ἅμα ίθης ρευέϊα. 4 νοτότεν τι ροτρλυτατὶ, ντ ἀβηοῖαυ ἫΝ 19,18. 56 ||. 
(υπτ τὴν Αἰ πιὰ. δεά δι Οτὴήβ γοζα ΠΣ ρτὸ γοίΐο δὲ ις Πδττὸ πο {ρηρ]ιςὶτοῦ δύβυστο (μτιβυαι νοἴδεταει, νὰ, ὡς 

τοιποῦιο δοςιρίταν Ν ὰς Τυρτὰ τεῖος αὐτο ληῖεια, «οΐ οι αυάσι νἱχ Ἰίςοιες τ (ὰ ταραιαπι Ἰάὰ 
'9 Ἐδίρην, σνκίνδ:ατ θοτὸ πὶ γιά οί νςοτ ται, ΝτΠῤ δι Εταί,, δυ(ιδν, αυοιὰ πουλαυδιις [δά πυΐ]α Αἰ ἔμιηπια δι ἀἰυπαίταν.. 

Καὶ πείντοι ὅσει αἱ αἰτήσητε οὗ τῇ ὦφρς.Ρ1 [Ἐἰ φυκοίαις! ογᾶάο ρειίεεί- εὐχηἠπιςεύοντες λύε. Ὁ Ὁ Ὲ ον" στοὰ! ψεγ εἰςγα οὐ οτῖδ, 
Κιὶ ἐλθόντι αὐτο οἰς τὸ ἱερὸν, οφροῆλο 9. ἰϑεῦ δυτεπὶ ν᾿ ἐπε ἰὴ ἐς ἢν} 

ϑεν ἀπο δγδάσκονηι οἱ Αὐχυρῶς κα οἱ δὶς ΒΕ αι ι δνιαςί ἀρττηαι κα. 
αρισβυτερρι τῷ δου, λέϑοντς, Ἐν ποίᾳ ἰδτυπεγἀϊςςπτεε," Ογοὶὶ αὐ .] 
οἰζεσια ταῦτα ποΊοίς ὁ Χρὴ ἧς σοι ἑδωκε ἡκη8 ἔχεὶς {ἴχὰ ὃ δὲ 4 εὩΡὶ ἀς- 
σίω ὀϊξουσίαν ταὐύτίω; ι [ἀϊε ξδαι αὐτοί τατοιηὺ 

"Ἢ 

πέονοι ------..ὕ..........- -..--.. 

-- 

Ῥετ βου ταΐπ ἐπτογργοτδητυν ο Ζνϑονεννν βι τὰ ψιὰ τλῖνοη,. ἀςοαριὰ Δυέξοτιτατὲ οὐἱψυά Πἰςοτοῦυο δτίαπι γείρι οἷς (Ἀεὶ Στὰ 
ρουρ γα πος δοίσμι νους ο ἀπςοοχιρς, αταμὲ ςετὰ [Ε τείρουία πι,νι δκίωρτ.7, τὰ. ἀῷίτυν ἐς Ροτείίατο ἀοςιπάϊ τς 
πος [γιὰ ὁταξ,αυμην αι ιθο οἐπηὶς ροοα τοἰ τυ. αὐπαραπφιαῆ. 4 υὐνδδονμαιο, ἐξυσίᾳ, νεἰ Προ ἰα νίς ἃ Ἰνῆς αἰ - - 

Δ »«4ἠάωθεραμενην  διωκρϑῆτο. (1 ματαῖ αἰτεγολητί- 20 οἱ πναίες δὲ αὐ βίυς ποτάτυτ, δι ιοφο τ δ βουύτοη τατὸ 
δὺς (ἐμιτφητὶ (δον ἱρίς μά ἐπ βλτ, δὲ ἀμεογῖλι, ντ ἢ. ἐἧς σὺ ἀἰείτις 4ιού ἰυῖς πὐταλψην, ΤΩΝ το έρβοαι τὲ [ΤῚ 
ποτα ἀρ ἥπιον Βυάχων α (πνποριϊαπ ιλιδοῦτοια. τὰ ποὴ [ξπνρει ἰστυλτυν ἰρτες πο ἀνο διε τί πηδη φίιληυς, 
οἰιαυγ αἰ ουϑὶ Υἱ ἔμπας ἀἰςὲρτάψι νουνο δίς οἰμᾶ ἀςοἰρίτιιτ,, γι ἱψίιμι ςἔγιπου ἀεείασαι , διώωμωυς μαθίζαην ρίμτῃ ταίρι. 0 
Κοιμ, κοι Αι το ϊ)οηιάμς διακρίνει, ςἰξ φυσα γεῖ,͵. ὀγαῖ,ντ τ. ζοτ..4..19. ἃς τὸ γἰξέσίω νετὸ υς φιοάδαιω ἐψωνβ- "- 
πάζυϊο ἰσιυλοης ἀϊίπυλνψαίνι ἀν γομ έ, 4 ΑἹ οἰ φιοῦ [κέίωνν 55 ςαιίαυο αι ρικάϊτυε αἴξ, αἰδογίη (οτο 4 αὐ μηίτυν, ὃς συίων ς 
4) ιων, τὸ τῆν συκῆς (ενοβνομίνεν, Ψ[.,) )εμίμια: ὰ νειϑᾶ, - σἀτίοησῃν γοάιϊετα οὐ τορεάτος ὧδ ἐμ μοι ἤυγα ἵμο γωώτυν. ἱ 
Πἰμά βεμειΥ νὰς (ἀρεὶ να... Εις; Ὡμοά ἀὐείάη βου, 6. γι Δαϊκδλδα!, Ὁ ᾿ : ἶ ᾿ ͵ πον 

-, 
- Ἔ . , 

᾿ 4. 

Φ δ, ενεϊάενξεν ὐςεύονεν,, ̓  ἀ νεὐούπι, ἐγράτοιαι «(ρά ρατεὶεί.᾿ ὃς 

ΓῚ 



--.«Ἅ 

ν 

τὰ: 

Ολρ.Χ ΧΙ. ᾿η.᾿ 

“ 

Φ 

ϑυραζς 

Νούμα ηὖ εἴ Ὺ Φὲ ἐμὰν δοκεῖ; Ανϑρφοπος εἶχε πές} οατηΐωπλ δο- , Ν ’ ψΨ! 
πήπυπι εἴς Χγα οἷσο" καὶ “-οὐελϑθον τῷ Ὡρωτῳ, εἰ-- 

ἜΦΑΝ ΦΕΙΝ Φ 
Ἀείροπάεπϑ νοτὸ 1οἴμδ᾽ ἀϊχίτ.4: Δηονάεηι Πβω δἰ 

εἶδ, Ἰηϊοττοραθο νο8 δι εξο ᾿πένρὴν ὑνούγι θτὰ ᾿αυἀάλπντανο ἃ {΄ ἀϊχογί εἰς ανὶ-] - ἢ ςκενην μεν ΔῊΝ 
Ἰδι,ἀ αι δι ἐρο νοῦς 408 ἀι 
σϊοτγίταις {{π [αοϊ δίῃ: ᾿ : 
"Βαριϊπι|α Ἰοδιηΐα νμάς ἐγλῦ 15 

“δ οαίογαη εχ Βουιθιθυςὺ Αἱ 
ΠῚ ταυοοἰπαἄτυν ἀρυά [ςγἀϊ- 
ςεηῖοδ» δὲ ἀἰχεγίτηιδ. Ε ςαἷο: 
ἰςεῖ πορὶβ, Ουᾷγε ἘΓρΡῸ ΠΟΙ 
Ἑτο {Π|- οἷν 
δίῃ διιῖσῃ) ἀἠχογίηνυς, Εχ Πο- 
Αι ατομες μὰ οὐδ μη μι ϑ εν ἊΣ 
πηη65. ολἰτη ΑΌδηϊ [οαπη τη 
ὙῈ ΡΥΟρ εἴδη. 

Ετ τοίροπάεητεϑ οἴ ἀῖχο- 
τυηῦ Νείκίποαν, ΑΙ ςῖ5 δι ρίς; 

ἼἽΝες εβοὸ νορβ!ὸ ἀϊζαπι αι δυ- 
ἐϊοτγίϊατο ἴα ἔλοίλιη. 

Οὐυ14 ἀυτεπι νοῦ ὶς5 ν] ἀετιτὺ 
Ωμἰάᾶ παῦθεδας ἀυος Π]ΐος : δι 

Αἰποκραϑ οὶς δὲ ὁ ἴῃσοῦς οἶπιν αὐτοῖς, 1 
Ἑορτήσω ὑμᾷς κα αὶ λόγον ἵνα" ἐν ἑἐὼ 
οἰπητέ μρι,καἀγὼ ὑμῖν ἱρὰ ον ποίᾳ ὄϊξου- 
σίᾳ τοῦτοι ποιῶ ὦ 

Τῷ βαάπῆισιια Τωκίνου σεόϑεν ἰυ οΖ 
εἐφρνοῦ, κα ἐξ αὐϑρώπων : ΟἹ δὲ οδελογί- 
ζοντο παρ ἑαυτοῖς, λέγοντες Ἑαὴ ὄπω" 
οδν, ἘΞ οὐρρινν" ἐρδὶ ἡμλν, Διατί ουυ οὐκ 
ἔγις δσειτε ὠπῇ; ᾿ 

Βαὰλ οἴπωρδν,Ε ιαὐθρώποων' φοβού- 
μμῖϑοι τὸν ὄχον. πευέτες οὐ ἔχουσι τὸν ἴω- 
αὐνίω ὡς πυρρφήτζω. 

Καὶ ἀχοκριϑίντες τῷ ἴησοὺ οὕγον, Οὐκ 
οἴδαμᾶν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτὸς » Οὐδὲ 
ἐγ λέγω ὑμῶν ἐν ποίᾳ' ὀδξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ, 

6 ἦγκι [πεΐο, 
᾿ 

βαρ πη Ἰοάμηὶς 

θοηνέρ δοὺς ἐκ γι! φορί-ἢ 
ταθά.8 ἐπῖεν {ει ἀ τεηιοῖ, δὶ 
ἀϊκενέπιμε, Ε καίο: ἀϊεες 
ηοὐ δε (μάν ε ἐνζο Ὡ0ἢ ετο. 
ἀνά να ἡ) ᾿ 
δὲ 4ηἴοην ἀἠκατίηνως, 

Ἐκ διρηνιμέδιμ : εἰπγεηνωα 
ἐγ ἀρνὶ φπγ568 οδην ἐ)ά- 
δενὲ Ποίγαιγηξην βεμε το... 
ρβειαν». 

Ξε τεφοπάοη!εν Τὼ, 
ἀϊχενωπι, Ν εἰβέπον Τὴ 
ἡ ν᾿ εν Ν ες ἐρο ἀδεο 
νοὐδε ἐπ φηα βοεεα!ε μᾶς 
Με. ξ 
()υἱά «μἴφην υοὗνῥε υἱάς- 

ἐνν Ευπιο “ηϊ απ ίγαδε. 

18 

ἀδροτείπιον,, τη, Τ ἔχγογ δρώλι δὴν μερὸν ἐρχί ζε ὧ τος ἀζς ἀά ῥγλοτξ, ἀϊχίς, ΕΠῚ α- " δῶ ἕῳ σ΄ αὐτὶ 
4ϑϑερίειαι" ᾿  πλῶν ᾿ ἢ ἐ ἦΕ [δἰ ,μοάϊε ορεζαγε ἴῃ νἱΠς ΠῚ. Ἀθῖ μξ θῃ ὀρεγώγε ἐηρυ - πιοηίξιατς ο. ΟΜ Νπμς κἰ λει πον νῷ Ϊ Π|ὸνογὸ τείρδάξης δἰτ,Νο-} [νεαρὰ Ὁ " Ῥϑηοῖς Οἱ δὲ δποκριϑεὶς ὦπεν,Ο ὐ ϑέλω ὕςε- ἴον: [ς4 ροίιοα αι τς Προς} 1 189 ἀρὰν, ἐρόνϑδα ἐννὴ μεταμεληϑεὴρ ἀκῆλϑι, 6ῸΟ.. μήν τον ἀν κηρμέήτη “ων ατνκν Καὶ τιοοσελϑοὶν τῷ δευτέρῳ,οἶπεν ὠ-᾿, ο] Ἔτδςοςἀ:}}ε δά {εξάπα! 08] 30} κοιοάδι αφὐεει μα αἴ. ᾿ 

ν ᾿" ΝῚ ͵ .«"»ὴρ» 
μ᾿ ΓΒΕ . ᾿ φσῳ,» Ἐγὼ κύ-}. [χίεὐσιάξ, [ς νοτὸ τοίρου ἀξϑ αἰτ») [πεγωννρ δίκη βιπνδίμεν. “ς 

φήμη δὶ ἡ περονς ἡ " ἝἜξο αἰνούοιοίος δὲ ὃ ΔΌ 10} {{{ὲ μ τὐνν αἶε, Ἐβο 
Τίς ὧκ δῇ δύο ἐποίησε τὸ ϑέλημοι τῶ Ἢ ίου  ἀιοδυ ἐξεῖς ψυοά νο τ ἌΣ ἾΣ πέρεΣ Αἱ τα Οἱ ποῦν Ὁ Δ 4 Ἰυΐς σὐμε ριον τουης οἰ Ργίοτ Ὁ νοϊμεβα!ξρ δἰνὴν ὃ Οΐσμης ποτοος 5 Ἁϑλουσιν αἰτῃ, Ἵ ἐὰν [Ὀἱεὶξ εἰδ 1εἴιϑ γΑπγξ ἀΐοο γο-} με, Θέτιν. Ῥ κίε ἡϊὰ τες 2. αὐτοῖς ὁ ἰησριᾷ , Αμέω Ἀὶ γὼ ψὴν οἷν ΠΡ ΡΟ  ἐςαηὶ ὃς πποτρευίςεβαη. αἰ ὐηῤηρύλωρορ, γί 

φι μὲ; κέν χαὶ αἱ πόρναι «“«φφάγουσιν " κοοσάμπε νὸς ἴῃ γορηιην εἰ. Ἢ ἀκα τνδο ἐρωμ νο φ ΝῚ Ν Ν 
Ὃ μιᾶς οἰς τίω βασιλοίαν τῇ Θεου. ᾿ ἐΥλκη . ᾿ ; 32} ΓΚ δρΐι οηΐῃ κα υοε 10.. 4 Ν᾿,» ᾿ 2] Ψ δηϊς οηἰπὶ δά γος Ἰολπη6ς ἀνβόρρίην 

, Ηλϑε "ὃ «εἰς ὑλς Τωαδνης ἣν ἐδ! "νι τυ τίς, ἃς ΠοΝ ἐτο αἰ Π!ς ᾿ ἀααν δα πον τᾷ τ «ἢ χριοστωύης 1 οὐχ ὅλεςεύσατὸ ὐτῳ οἱ . [ςΐ: ΓΙ ΧΠΗ Νοῖὸ δὲ τπογφιγί- [ κὶ ἀμξην (ν τρεγείγέρεεο 
᾿ “ τελῶναι τ) αἱ πόρναι δηίσευσαν το “ΕΠ ςες σύρἀάειιης εἰ ᾿ γος δυτειη} νρλμάμς «ἦ. πιϑεαμέέπϑος ἐμῆς ΔΊδῆτες ἀ μετημελίδηπι σιν, [αἱ μεν ἰδία, που τεϊρυϊηδε μέ κῶυα μτλιτς »Ἅ ἘΣ : ω ἢ ἢ . ᾿ "βαθέα, - ες ΘΗ τῷ αφέυσωι εὐτ πῶ. ὍΣΣ Ῥοιέτω νὰ οἱ ςΓεθέρει!8. 1 ᾿Ἰβενερῖν ἐοος 

ὙΡτΝ " γλίω ὡπδῳβολίω ἀκούσατε, Αγ} ἐπὶ ἀθρϑο ἐπὶ ἴτο ὧν 3} ὮΣ Ἰαρχὰ ταυσῇ 
“ἅ. " ᾿ ᾿ Γ » ᾿ 

4: 06)Φ ΕΥ̓Α; Ἔγ[4. Μεα. βρρνπός τις ἐμ οἰκοονασότης ,ὐζὴης ἐφύτευ | 401 ἀλπν ρατοὸν ἔλυε αυἱ ρα βρέ βερες λυε.λο. Ὁ ᾽ ᾿" Ὁ γ Ψ ᾿ ἔχ ΥνἹη οᾶ,, δέ. ερϑῃι οἰΓο η.} ᾿ Ζ ἢ Ὁ ΩΤ ΤῊΣ Ν᾿ ΜΡΗΟΜΕ: σὴν ἀμπελῶνα, καὶ φοαίμον ὠπῳΐ «ἴι ὶ οἴμίςε εἰ,ἔοάΐεαιις ἴῃ 60 τούου- ἩπΡν πε τμῤτα ΓΝ ,, » - δ ὺ ἘΣ ΑΝ ᾿ μιά, δπεχαελοία ϑηκα» Νὴ αἴρίξυ ὦ ὠσαῖ ίκωον, καὶ φῷκὸ ἴω δι κα βεαυς τυττῖπι» δῦ ἐ- ͵ |φν φάνβεανιμ μνείαν, τ, δοίλεν, φυοτῇ οἴόμῃσῃ πυρλρον' χρὶ ὡξέσοτο αὐτὸν γοὼρ [ Ἰοςδυΐε δἄτῃ ἀρτιξζο] 18: Ἂς ροτα-} [ἰρρμνΐξ ἐάν ἀρτίοοιΙ : ᾧοῦ βάεὶ «ουλτ! ἐμ φλδε  ν ᾿ ἡγε λέ φει νὸ (μετ δε Ὧε! αιργρχρι οπη δ μυσὲν, νος 1 ριηὲρίοξεδυς οἴ, , ἰρενεγὲ βνοβείϊωεβ,. . -----«..ῳὕ...ὄὄ-.ς---.---. ππχσστσ; ---πτττησππσσσο..--.-... ὃ. . ον ἐς Δ πων . λέγν γα. αἱ καξ. Αὰ νετθαπι, ϑεγμονεῦ ἘὈ]σεριαγς,ἰὰ εἰξ διασκἐγεάγα, δὶ ἐς μγατυὰ ςοΠ]οαυιεῖο- ζξδεμανς τ υϑνην. δε. ἩΘΟΙδΊΝ (νι ἐλπι δητὲ αἰοπυίπτα Ὑ21 [{2.6.} τς δ Ίτυγ,, ἀλη [ματίηἱ Γαι τη γοζαιῖ ν]άς Ματ.:,6. Του εοει εἰ ταη) ΟΠΊΠΕΩΊ ἰὴ κ δογὲ ἤοϊβολι, δλῆσε δἄοο ργο ρατίςι- τῶν β, ναὶ ἐκυτεῖς α ρκτα ἤεσν βιὰ ςἢ ὧν Φαυτοῖς, , ἀλλραια. ἰχ αϑεβιμα γῇ Ῥαῖυγ: ρίουο Ογαείπδοίορ  ἐπτεγάνιπι [2 ἀν τεβρμήθεεν μα ταμελκϑεὶ. ψυ!ραῖα δι Ετλίηιις, 
κόγν αὐενιλη ἥἔμᾳ νρραρτ δοπὶ δὐϊεήγ δικ( ἰ οἱ νπυαι) ς μὲσ ρεηρηγσαῆη, Ῥπηιρνθδα τρις. Ηἰς ἀπεσηι δί ρᾳυ]ὸ ρὸξ 
Ῥιο πνὰ ἮΝ δπι εἶδ ἃ ἠοδὲς ἀπῃοἰετυίπν, Ηος τυ οὐ. μὲ πρμίλεβευ ρτὸ μεσανοεῖν ροπίτυτ: ἀε 400 Μὴν ἀϊχίπιας 3. 
ξηήϊπο ἧϊα εἰδιαυσά νεγπάουϊο πτήϊοπε ἀϊοίτην, “ευω. 1.Ηοοοῇ πιο ἀἰείπηαν Ρογρδοιυΐο δτιποῖς ΩΣ ΩΣ ἀκποαέιν ΝΜ δὼ απο 9 Ζρυ[ζαὐεο ἐγώ, φυβαμάϊταν “πορνομσιαμ οὐ ἐχριςΠὶ. 

᾿ς βυμὲῆἶω, νὴ βάδιεμρ. δὶς ἐδφαῦατατ σιυνκδχρεῦς 105. Οτίβοῆο ἰορίς, ναὶ κύριο Ἐκίαπὶ ἀοηνας: δι πῶ γα ι. 
ἀρ ρεΝ Δ οδο ξοτάιηαυς Δάδο Φίτε αι οἰπεγίαπ), Ρταν- το πἸθ ἐχεπηρ αι, ἐγὼ κύρμι ὑσάγω. Εἰ , 1λοπφιηαγαδο. ; 
ἀἰολδαῖ επίαν Βαρεϊίπιυηι τορι Ποευτίας τὴ γοπαϊΠποηςπι 41 “πννάδι, αρράγνοιν ὑμβειὶςοΠΠἥτίσιιν δὲ χεοιμτί δ. νοδίς, 
Ῥέεξεατοτιεῖι, Μετ... ΝΊ 46 Αξι.»...Νὲς ταῳπεγὲ νοὶ αὐδῇ ρτορειῆς κά τοροί [6], αι" γον ὁρογμοσις ἰρῆϊς εἰς ἀμοος, 
τεγχίμειαι ΟΝ τιν (6 Βαρείπιατο Ιολἄπιε τος νἱο! λων 1: Μ᾽ 4 ἐωβηδα ἂν ὁδῷ δυρηοσιωώαι. Ἐταΐ, ςοἀεη δηίι,  εΐ 
ἰαἰοιχοίχαι. δὲς εαὶπὶ οοε δά Ἰο δη δ τοϊεἰπιοπίαπνγουοοας, νέαν ἐμβίρεα, ἡ, Υἶτα δα υἹουθυβ ἐπτορ ον 4υο αἰ] τερτος 
ὃχ ἐς ἥμεας ἰρίσι ὁροτύεγας αν εἴοι Ομ ειυε,δὲ αι τ μοπά ρον ετιμά πὶ 7 [ἀφννο ρτο νίτα ὅς τποτγίδυιο ἀςοὶρί- 
ἰωτε Βα δίχογοι, ΦΧ οαἰο, ἰὴ οὐ ρανὶϊέ ἃ δε. τὰ επίαι πιεϊ ον. τιγ. ϑοὰ δε ἐν ἐδῷ ροήμιηιε ἀρείρειε ργὸ ἐἰεἐδον,γτ τ νας 
ΜΙΝ ἘΠ ΟΠ, δι εαἴσηι ρὲ 60 υὐάμα! ν(υτραίί, 4}. [επεδηκία, ΓΟ δδηηειη γοη {8 χω φοεία νέδπη ἰω(εἰείς ἱπάνι- 
ἀπῇ δυγίλομ} Ρέτίευς οοίγιαι αυοὐἱ ταπιση οἱ δὰ οογειβηο ταιμϑῃ ἰδπίι τηλᾷὶϑ εἰς ζεπαίηιθ. 477,42" 

ἱπιμείμα καδιξηῤυοι, γε τῆι ελελρης τλδηϊοι 4ῖ- ἐεγδθε, ἃ νεφιύγω ἀνῳ, [τὸν "φίευς δ ἤδη οἵδ μεταμέλειαν τοί ϊε τ ἀιυπὴ ἀδ ὅθ) «σἴτυι. τ. ἧ “ἐδημων δαλογ. 20 φισηίαιι οἰ ποθι να ἰηυέτον κά χχγεάιοῶ ἐοπ βιϑοτς. 
ἴον, [6 ἐξ Ἀλείδαν: ἐοαιεγοείδλης ἰπνιγαησυὲ ρεπεῖ,νι.͵.͵. ΜΗ Αἰνησων, ἐξέφνιν, Οἰς, Κη Ν δρνξ. Ἀ  ἐπον «κά βρσπμεῖα ςοηίειξ οχ ἔϑαυραῖε ἀἰομιπιευοιταιο ἢς ςομμείτεῦο πὰ-'. φιζαϑαι, ἰδοανμ ο᾽ βωνάνον ἀμεναι νυΐ. δι Ἐγαῆμ, σεν. 

οοῆμ6 ἃ οὐυΐλμα οὖν Πιπρίες ργὸ φομιροιίτο νἰωτροιπυς: ἰηνο δυρτὰ τλπιοπάς γειϑυστ δαλονὶ , ἣν ἘΣ ΤᾺ | 
2 ὦμω" Χ 

Ἰνὶ μιάπι ονχιμδ αὶ ουτα γεῖειο ἰης πφλὶν δα βθινοι αὐ 14 φυ!δεπιίεηίως ἰηίνιγία εἰς οἴει εις νδίυϊ μυϊλια., 
ΕΣ τὰ 

. ν᾿ 

υοδές ἀνεδην ἰὴ ἄμα ροις-. 

νη ἐγ 4 ἐαἰο, κε - 

᾿ ἑαυτοῖς, Οὗτος ὅδιν ὁ κλῃρονόμος, δεῦτε, [8 

᾿ χῳτοὺς χαρποὺς ὧν τῶς χα! ορῖς αὐ. 

᾿ς Ὁ 

ἡἤρετο αὐτη, καὶ ἔς: ϑαυμαςν ὧν ὀφϑαλ- 

᾿ Μαρλίρῆως πο ἴηι του ετίει. ν πάς ροεὰ ουτίοίρε ηιις ἢ σ- τὸ 8ι Ρεηπάς ἰητοῖ 

» 

“ ᾧ 

. ΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΔΥΜ. τοὶ 
σπ δ ἤγγισεν ὃ καιρὸς ἢ καρπῶν 34 

ἐπέςειλε τουὶ δούλρις αὐτῷ χορὸς τοιὶ 
. ἰϑε 'ι ἡ." γιωρηρις, λαῦοιν τοιὶ καρποιᾷ ὠυτε. ᾿ 

Καὶ λαθόντες οἱ γεωργοὶ τουὶ δούλοις 
αὐτῷ, ὃν μϑμ ἔδιη ραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν 
δὲ ἐλιϑοδόλησων. 

Πάλιν ἀπέςειλν ἄλλους δούλους 
Μ᾿ φ . ΡΣ ΙΑ ΠῚ ὶ αὐὖ-- 16 : ὶ 

Ἀπ δονας ἢ" πρώτων το ἷ ΡΙυτες Ρυοσίθιις, δι ἔςςεξᾶϊ οἰς 

761: Ἀ ΘΑ ΤΕν. ͵ ' ἣ ,ν,᾽ 4} {π|4 οι. ᾿ 
Υξερον δὲ ἀπόςοιλεφοὺς αὐτοὺς τὸν}. 

αυπιὶ ἀὐτετη τορι ἔτι. {4[}0 Ωρ ἀαιδιοιορμ β- 
ὅἄαυτη ἀρργορίπαμαῖϊες, τοΐπε  | ἐἶωῦ ρρνορίπναξ, οὶ: 
ἔεγυος ἔποφα ἀρτίἐο]τνι εἰς] [ἢ ε βμ δὴν ἐρᾷ αν ὑντης πἰπδὴς ρετοίρεϊοπιου. τἹ εκ ίῥεγεη [ερέβοίμα, 

5] Αρηςοὶᾳ νοτὸ» ςαρείς, εἴα ἢ; 
ἔστι, αἰ τῷ αυ ἀςην" ςαειιρτᾶτ, 
ΑΙ 1. πὶ νετὸ Ἰητογεργογιης, α ὦ 
δύταπὶ ]ρίἰἀτυηι. 

Ἀυγίμην πῆς αἷτος ἰογιος 

Εἰ ἀρνίτοί  ἀρρνεῆεη.- 
βεβνμη εἶνε, αἰδωπε ἐκοὺ 
ἄεγμη!, αἰἑμδὴ οεολάενμηξ, 
αἰληῆν υενὺ ἰαρίἀαμενμηε, 
“αν μηῖβε αἰΐος [(γ-- 

ψος βίωγει ῥνιονίδιρε : ἦν 
[βέετμμε ἐπα βηρ λιν. 

Ῥοϊιτεπνὸ αὐτέ το ἔς αὐ οος [37 ΝΡ ἠβδιὲ ἀμμεινηβ ἰπῆς πνοτιν τ). ὉΣ τ, λ 4, : ; τ ἀ εος: β 1 ἄδκοης, ἐὸν αὐ, λέγων, Β νἱοαπήσονται Σὸν μα.} [ΒΠυτη ἔπη, ἀϊςεη8)  Ἀειοτο- ρίρ βε ηκὸ υὐϑόλοι 
Ρυΐτον ἤ]ίυι τποιπι. 

Δρτηιςοία νετὸ νείο 110 ἀϊ-- 
χεσης ἵπτοῦ (ε}} πε εἢ ἤατες, 
νϑηϊῖο τητογ πηάπλις οὔ δ. οὉ- 

Ἰεϊῃοδηγι5 ἢαουςἀἸτάτειτ 6115, 
, Ἐκοαρτυπὶ εὖ εἰεσετᾶς οχῖγα 
νι Ποληλγδί ἸΠτογδιογιηῖ. 

ἀπ} 1ρΊταιγ νοποτῖς ἀοτηϊ- 
1015 νΙΩ (ᾶ;) 416 [λςὶ ςῖ ἀρτίςο.-- 
115 1ΠΠ|ς 

41 Ῥίςμπε εἰ; Μαΐος ἱρίος πια]ὲ [μι 
Ρεγάςε : δὲ νἱπςᾷ ματι εἰοςαδὶς 
Αἰ τὴς ἀρτίςο]15» 41 τεάάοης οἱ 
[ταδυτῃ το ροτίρις (οἷς. 

Λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ ησοῦς, Οὐδέ πητεαὐέ- 4: Θ εὶς εἰς Τοίας, Νυπαρᾶ!ε- 4 νῶτα ὧν ταῆς γοαφαῆς,Δίϑον ὃν ὠποδο- ΕΣ ἴῃ ἘΠΡΌΠΗ ΩΣ ἰαρὶ- 
κίμοιρ οἱ οἰκοοῖο μρυῦτες,οὗτιομἐγυη-] (Ἐπὶ τερτοδαταην φἀἰβοδηςςς, κω . θυ Τῤ ον ΤῸ 4 7055} τς ὥζϑῃς οἵδ ἐἄρυϊ δυΡΌ 5. ὅη εἰς καφαλίω γωνίας" παρᾷ Κυρίου ἐ-|. ᾿ῃγτηΐρο: βιδε εἰξ ἐμή, ἃς «ἢ 

[ὨΙΓΆΙ]ς ἴῃ Οὐ] ς ποἰδτιςν. 

« 3 Οἱ δὲ γεωραρ), ἰδίοντες τὸν υἱὸν, εἶπον ἐν υὐήχνοοία ἀνέσπν, οἱ-- 
ἀειίεε Ελῥέωπι, ἀἰκενμηξ 
ἑπίνα [εν ΕΠ ε } άνε, 
ὉεηΜε,οεῥάαπνως ἐμη;, (Ὁ 
βαϑεδίπιως ἐετεάῥεαιεην 
εἰμε. : 

Εἰ ἀρβνεϊνδο (μην ἐμη 
ἐξραΥμη! ΕΧ 4 υἱηεάην, 
(δ᾽ οοεἰάἀεὔωηξ, 

ΩυΝ ἐνζο ερενὶς 49. 
πορὼν υἱπκα,, φρο ὰ βιοῖεβ 
ἀγείοφίῖς ἐνὶ “ἢ 
ὐιρηε ἐδ, δἱος ια- 

ἰὲ ρενάεε : ὧν νἱηοαη βμ 
ἰοζαδίε αἰ ῥε ἀφνοοί μι, φωὲ 

 ποκτοίνωμϑμ αὐτὸν καὶ κατάογω μδυ τὴν 
τκληρρνομίανώυτεί. ᾿ 

Καὶ λαβόντες αὐτὸν ξξέξζαλον ἔξω τῷ} 

ἀμπελῶν΄,χαὶ ὠπέκτειναν, 
ὕταν οιωῦ ἔλθῃ ὁ κύριος τῷ ἀμπελῶ [γο 

νος»Ἡ ποιήσᾳ τοῖς γεωρηροῖς ὀκθίνοις; Ὁ 
Λέσρυσιν ἀυτώ, Κακοὺς κακῶς ὃπο- 

λέσᾳ αὐτούς Ὁ ἃ ἀμπελῶνα ὀκδώσεται 
,. ! ΕἾ 

ἄλλοις γεωργοῖς» οἵτινες δοτὸ δὼ σουσιν αὖ 

Ῥονίϑωε μέρ. . 
δε ἐδ Π(μ8. Ν᾿ Νἢ- 

μυἱξή, ὁ. ᾿ δ πτῚς Δια τῶτο λέγω υἱμὴν ὅτι αῤθησεται ἶφ᾽}" ; Ῥιορτεγεὰ ἀϊςο νοδίς. τοῖ- [9 
ΕΝ εἴμτ ἃ νοδὲς το τῷ [εἰν ὃ φυξενεῖων ἃ υὐοδὲς Ῥέζηη 

ὑαδμη βασιλεία. τῷ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται. ἀαθίταν σοηεὶ" ᾿ὰ οὐλι εἶμ. 19. ψ' ἀδαλέμιε κεν [α- πὴ “. Ὁ οον»- 4 1. ἱεραὶ βωδέν: εἰμ, , ἐθνει ποιοιουτὶ τοὺς χαρποὺς αὐτῆς. ἔτωξιις. ὅν 
΄-“--- 

ὃς Ομκοίάενμηξ, ἔδη ραν. δὶς 'ερο οχ 40 νοτιεὶ «οἀϊεὶς, φαλίω γωνίας, νῷ ὃς Ἐταί κά νογθυΣ Σ νὼ [βιδξμω ἐδ άρια 
ποπ ἔδειραν αὶ δόρω ἀμοά Πρηϊβοας ρος ]ςπὶ ἀειγαδοτς, 5 εἰ ὃς αηξηϊ ᾳυοὰ ἀϊοξά  βειυς Ηεδταϊοῦ οἴδρτο Οαρὶϊ οἵδε (ὰ- 5 γτὰς ἰηἴογρτος δὲ οἱ ραϊα ποίττα ἧς Ἰεροῖυπι.Ὁ ' ᾿ 

37 ἈΚέμενι Βμβεαν, ἐντραπήσονται 1, ἡδέσοντω, Οττὰ ἢφ ηἰοα- 
τίοης εχ οο αυὸά 1) αος ρυιάει,(οἴεαης ἔςίεπι αὖ τς ἀιιον- ς 4υἱ σϑτῖυς αἀϊβοὶ) ἰμδυγά Πμξίηει, 
τοῖς ψιογιῆι δίροέξαπιν ποι (ἱείήςας. ΝΝΟΠημ]11 Ἀάάσης εἰκεργωνιώρε, 4ιὰ ἀς τε γἱάς Ἐρμεἴ 1.10.6 Ἐκέ!ῇ εἢ “βμά, ἐγιν- Ῥττίουϊλτη Ἑογτδίῆε,ν εἰ (τ ἰρηῇ Ἰογυσητυτ) Βοτεὸ, φυίαατ'.͵. τὸ αὗην. Τίτος ἤιης οπμηίηο ᾿πάὰς τοϊατιιῃ ὦ Ρυά 1 υοαπὶ οὐΐλην ἀϊοττὰ αὐ άϊτυς Ἰσως.  Ποαι ἡ, (ἰπαυΐττ)». αυλπτῦ τητο οτος μοί π|.Ν Αἱ ἡ σειίδηι ἐηα ας τη, οἷς 
νἱάετυς Ὀςὰμ ἰξήογαγς αιά ἧς ἤιτύγαπι, φιμπ Τυάἀδὶ ΕἸ- Ἡεδικᾶ ἰκεπλπίηὶ τ εἰατλαὶ ΡΙῸ πουῖτο, 

πος οσῖα ἤιης ἀς ρτουϊάςητία, ἐς ἀυίδυς πιυΐτα Ἐταϊη μος ταῖυν δά ςδρΙεχὴ ογαιίοηΐεινε ἣι Ιες ἔοι Ἰοοο. Εβο ἴῃ μα ὶις Οὐαοἰς οοά, τεροτὶ ιγλλντὰ ἧσωςνςε] εἰγαὐπίκοέῃ 
τείχα αὐλίτλαι ος Ιοςοδὲ αυοά λά ις 

Ὁηᾶ Ρατεβ απ 1 ἃς, Ἀοια πα πὶ ποτε ΔΙ τηᾶς αἰοΐ εἰ γο- τ; ἡηδοτυν, Ρ]ογίαιις ταπλθ εχ Οὐσε εἰς κε τἰημὶς βιτυπιηι: ὥςυτς ραηίτετο φισαας ἰϑευπὶ ἀἰςίπνις, ᾿( ἰητοῖ 2 
ἀιιυπὶ τάπης π ΘΟ ἢ] αἤκποῦ ὑπυτοῖ., Ὁ ᾿ εἰ)νς} ἃ, 4 38 {πεν [8γδν ἑαυτοῖς να] ς. Πρινα [ὲ, ἰὰ κε Αρυά ες, Νο-ὀ δ μαφαλὴ, (ἀρυτ δίς γωνία, τὰ οἵδ Αὐσυΐας Οὐπεὶς [σεππιπί ἔἴγαπῃ ἱπτεγρτεϊάσιοηςπι Εγλί, ἰῃ Ἀπηοταιοηίρυις αὔξει, ὅς, οἱξ οὔ τοίλεμιο ςδυεπίςης Ηᾶς ροϊϊτειηβ (δη τόδ αἱ ἰξαυα- (ἐαιεηεία στα] ςοπβγπηαπς, ΝΔηὶ αἰϊοχα ἐν ἑκωτοῖε νετο 0 “πιτνοττόι { ετς, Α Ὀοπιπο ἔλετυς οἵ ἐνοινίμεϊίκοι Δηφυ αυς σιοάο νεττὶ ροτοίξ, νὶ ἀϊχίηνυς πρτὰ 3.9. 4 Ολιί- Ἰυκίψυο τηοάο ἐχρ] καῖ Τ περ Ἀγίλέξυν, ἐς Ροίϊοι δωυμαςὴ, πεαπημ! κατα χαμήν, Τὰ στα Εἰς ναῖςῖ χ ἦν ψυ οἱ κρρ πεῖν νος. ΜιριδιΠς, ὃς ἴτὰ αταταν μὲς ἰσοιιοὰ Ογρε, Ὡς οτατίοης. ομράτιτη Αἰ ἰφυϊά τοτίηοτς, υ οἱ δτιδη κιτέχειν ἀιοίτιν. 510 διτδτείεγαν κί κεραλίω  Οαρυτινςτῖος αιμάδασυττο 8ς 41 ΔΙ αἰοὲ πναϊδ βενάει κρικοιὶ κμκῶς ὑτολ ἐσή, Ττλη δ ἀρυὰ, ποτε μῖσος ἔκείπιις ἔς φίυοηο (δίμεΝ ες ομίπε γοαεία ροῖ- '(Οταςὸι δος ἀϊξειπι ἐπ ργουιοιδίμηι,οχ ἐρῆϊις νάτυτα σοπι- ν, ππεοὶς δὰ τοτῇ ογατίοιίνο οὐρ]ς χιμς μα ὕαρυῖ ἀάταχαῖν ωὐιηὶ πεγε τὰ Αὐηξορ νη ῬΙιιτο το σ᾽ ἐκ χα κὸν χρικῶ,, ἢ. δοή(χιρᾳ νοιτονῶ Ράες ἀιχογιπη)νίιααυς πο ἱπιοτριοτατίο νι δι αἰ δἱ ραπηι εχ μὰς ρυκοίατα (δηιειεία κὶ δὲ κκκὲ βινλὶλ παῖδ γίάοτων ἱηοδιποία, πσάις αἰ ἐς ρτοίξέϊα αὐὰλτ εχ τῇ βενλδσωνη κρμίςηι Ἡερυλϊεα Ππξνᾶ; ἐς ποτάτιοπε . Αὐξιδπυς ψιοάαπιίοςο 45: (με γι ἀϑήν, λίδυν ὅν. Μυϊλαι ςο]Ἰοοατίοωςπι νοι-.͵ δαῦει, Βα “ε (αὐτι.) Δ’ 4 αἀιραὐνημρὰ πὸ ρτοῦο. ΒΟΠΙΠῚ, 4υλΑ ,τἰπὶ δ μος ἀἰκέμάϊ ξοπεῖς ἀδβονγοηι. Νά 4) ᾧμα εἀἰα εἰν! [υμέϊω,ποιονοῦ εν τοιὶ κρινεοιὶ αὐτο ν υἷς. ΔῈ- ἰπυὰ νι}, Ψ εδονν ἄνδην βαιωο, νεῖν «ἢ ΡἰΔινὰ εἷὲ Ροξι!- 50 ταί, δὴ νεσϑῆ, Βδαδα βμέλμι εἰν! ἾΝ ΟΣ ν ετὸ μα ἀς τε 'ὰ ρυρυ οὐ. ᾿ς 4  ἀἰβέανμει οἱ οἱκεδομουῦ περ ἰαγολιτεξει, ἴσους ἰςηθ ηό ἰοαμίευς ἰ ρατεὶςἰρίο σδυςττοπάο νη ἤμπως ρειΐ- (ἀργὰ τϑ.4.Ροπίτεις καὶ ποιήσας Ῥῖο αὶ ποιντὴς νεὶ ὁ δημιουμγειεχ Ἡεὐταόγιην ἐοηἤιςτυάίηφ, Βα ατίν. ΟΠ υςό μλὰ πγεῖ. πυξδι βιςεῖς. (πεεεὺ τυξλυς κε ρηιλλεὶ οὐοτο ἀϊςῆτων «οὶ Ῥίνοτα (στιν (ζγιρτοτίδιιο, ἀοείδε αα ίειν ἀὸ Ἐφοϊεῆλι, ἐς. το πι νὐτᾷ ἔς τοῖς ἐς εις οἴπες οἰἵς ςὄρτοθάτ, δι πυέϊυς φρ] ἰδ ἐγ]. Φ1, (ἐν οἢ ἕβιὴ ἀνξηὶ ΠΝ ἐγνδῳ οἰενμ. 5 ον οάνης ηὖ κἀτπὰν (τή δριτυρεὶς δναρι Ἀραίϊοίμε 

Οὐἱ 11. ᾿ 4 
4 

πὶ 16... ὃκ 
27.1 

᾿ΟΕΤΕ 

γεάάερ! εἰ [τ(ΐωην ἐεπα- 

- 

: {ποπες ἡ] 15 αττίαεί, Ποηιίπο, δι εἴϊ (Ὡπγπιὰ ἀἀηγγαείοης ἃ ποθιο [ρεδαίυγΗςς ἡ τς βάτο ἱπαῆςε οἵϊς ἀγρυτίας,], οαυίτων οηἰπιὶ ἧς Πδιις ἴῃ Ρέγ- οἰ ἰπαυᾶ, φιογιηἀἅ ἰητογρτετατίο,χυᾳς ηνδιὶ {μηρΠ  ΗΠΠπὶὰ 

᾿ραῦ, δεηοἴνεο πχοτο εογό ἔταξε πηα]υΐμνυν ἀϊξοτς ΠΡΊΝ 

. σ᾽ 



᾿ 
΄Ἂ 

ἔαρ ΧΧΙΙΙο,. ἘΝΑΝΟΕΕΙΥΜ 
Καὶ ὁ πεσὼν Ἐλὶ ἢ λίϑον τῷτον,συιθλᾳ"}44 ἡ Ροκτο αὐἱ «οἰ ἀοτῖς δά ἰα- 44 ᾿ ᾿ 44} τεοῤβενὴ, βρον 

διῤσίϊαρἐρ' ἂν δαὶ πέση,λικμήσῳ αὐτὸν.) 1 Ῥίομα ἐν. "ν," σπβίβειωγ: τ. (Δαν μα ευβῆκι- Καὶ ὠκουσαῦτες οἱ αῤομερῶς Ὁ οἱ φα-Ἶ [061 4Πειη νετὸ ἐςοἰ ἀστίς ᾿ςὅ-| 1 εή οκντεειν, Το 
ΕΙ ἣ ς αρ ἡ ς τ ; υὐἱηυςῖ Ευ 1, 411 Εἰ εῇ “υἀἰεμε ρνία. 

ἐσσί τος ξολας ὠμτεῖ, ἐσ Ἐλπφυῦ Δ ΗΠ ητ ρυί πλατῇ) α- 1 {εἰρεν 5 ἀεενάοεμην αν ΡΙΩ 
ὅτι αἷδὶ αὐ δῇ λέλει. τὴ «οτάοιες΄ ας ΡΒ Αγ Οἱ ραγαδοἶλ6, [1} κί βαγαϑοίαν εἰκω, ες. 

Καὶ ἕητοιῶτες αὐτὸν κρατήσω, ἐφο. εἰ υϑοςοξηθιογτϑαο ὡς ἔς ἐ!ς!., ἰὅέόνεῆμι 4"ὰ “««{{ 
᾿ ἘΠ ΡΠ} ΕΠ] ὄν ϑησων τοὺς ὄχλους,ἐ ποιδὲ ὡς φυρφφή-.6]. Ἐϊτ φιυῦ Πυάετοιι οὖ ρίεβεη ' 
ΟΣ φυσά Πεο "- τίω αὐτὸν εἶχον. ᾿ ἀετον τποταεγιηῖ ΡΤ ΤΗΝ 

ΞΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΔΥ͂Μ. ς ΠῚ 
ὌΝ κα " ἌἜἌΨῚ .1] ᾿οοηρίεραγυηϊ ΟἹΏΠΕΣ 0 Σἰ ἢ - σιυνήγαλον σταύτας ὅσοις σ- δέέβηγυ 5 η 

ταὶ ὀδοιβ, μα ὦ ἕω ̓ ΠῚ ἀν 4] Πμεπογηηε,πιαῖος ρατίτορας θ0-] [πα ΤΉ ὌΝ ." 695 γπονηφϑίς 14). αγαϑοις χρ] ἐπληδλη ὁ} 1.08: ἃς ἰτηρίεῖα μην ἡ ηυρτία ] ἰρίρα μρρενηρηα ἀιν. ΝΕ ἊΣ, ; ͵ ἐ ΝΣ : δίεια βιπεπηριία ἀγάπν-ς ᾿γάμθ' αὐακφιυδμων. αὐ νὸν {| ςοπιδ, δειμένην. 
Εἰσελθων ὃ ὁ βασιλοῦς ϑεάσειάγοι Ἤν μ] ἰπρτοίίαε αμεςπι γοχ γε ἔρο- 1] ἐμηγάν!ε αμίηπ να νῆμα εῖμις τεῦς 

τοὺς αὐαπκειυδμους, οἰεὴν ὁκῷ αὔϑοροον) ἰξλατεῖ ὀοπυϊιαες)ν άϊτ ]ἰς υξ.} [ὉἹῴογει Ἰ ΠΝ: Θ᾽ 
ἐπ ὁ δεσυρδρον ἔνδυμα οεἰμων" 

ΕΗ 

ει 

υἱάνε ἐδη οῃνέμαην πὖ τα" ἰφξεεἰ) υὐ νί τ. ᾿ , ᾿ 
πα}}} ἴηι ες. 

46] Εἰ ιδνεῆίες ἐμρν . ἀφίῃ ποη ἰηάιυξιπι ἰηδιηλειτο ξῆωπν νεε πμρεα,͵. ἀεισες δου ΝΕ γ ΗΠΗΦΤΘΗ ωγὺ κα: Ι. Ῥ ΣΥρα αι 

μαδεν: υξβενν πήρην αἰ εν καὶ 
“41 ἡἷφ οδπινβωίε, 

ΜΝοταιοτάϊ) 0 πᾶν αὐτοῖς εὖ φ᾿δαθολαὶ)ς, λέγων, 
Ἐτοϊεία οὗ εἰϊ Ἐξ ἐτοον ἢ : ἧδις ἢ “ 
ἐοενπι οηνηά 'Ἅ) μριωθῃ κὶ βαῶλρία Γ}) οὐ ρᾳνῶν 
σφισι αι Υὸ᾿ 3 ͵ ἊΨ Ι] ’ , 

τε ἔυάηφοι] αὐδδρώπτῳ βασιλέι ὃς τις ἐπφίησε γαίμρις] " 
ΓΤ τοι ᾳὶ αὐτῷ" 
4υ0πὶ ΡΠ ΓΙ. Ἷ ΕΝ 

Καὶ ὠπέήςειλε τοὺς “δούλοις αὐτῷ χᾳ- 

. ᾿ ᾿ ,ω} . .»»ν ."""ὁ ᾿ [Ω} τ14 1: ᾿ Φ ᾿ | νὲς πουΐραις͵ ; Νν Ν β μ᾿ ὉΠ Κιφάλαον κό, «ὦ; νῖ δίθρηεῶε φυπι μαθοῦας. 1 Ἴμονίκν [νων βυορίνειαλα δα ἐμ εἷτα ᾿ Τα ψ εϑει ὙΩΝ Σ υης ἀϊεὶς Εἰ Αἰαιεβ  αμο. 11 αὶ αἰ, τἴρθαι ᾿ 
, Ἰωξὼς » ἐν αὺ .,«» "» , Ἂ ΑῬΡ. ΧΧΙ}-ς ' ᾿ ᾿ σὲ μὴ χὸν ἐνσυκα ᾽ Ἴ τηοάο ες πεζοὶ 1 Βοη μιαδς 4μοηιοαν δνε ἐηθ 4 [Π μου ἃ ᾿ , ἘἈΡ ΕΝ Ι͂ ΑἹ δυκραϑεὶς ὁ Τησοῦςγπαλιν 6[-} } ΤΑΡ, ΧΧς . ἣΝ ' ΠΤ Ἴνοης τείρδάεως [εἰαϑογον ᾿ 

Τιω “Ἰοφθύτας οἱξ εἰς ρεῖ Ε 
ρΡαγά 45,4] ςοη 5, 
δίς εἰ γεσηυτη ςα]οτιιμι 5, δέννϊε βιζωσν 8 τέο 

οὐϊάλιῃ τερὶ αὶ ξοοὶς πιιρτίας 8: :2"ὴ εαίονωπν μοποίηϊ τες ος ΕἸϊο [μο: δ᾽ 4 ᾿ Ρ | [38 4» [δε πηριλα βι. . 

μῶώϑν. ᾿ ἜΝ 

Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς ὀζακόνοις,} 
Δῆσαντες "αὐτῷ πὸδ' ας καὶ χαϊρας, ᾷ ορτ 
αὐ τὸν, καὶ ὀμβάλετ εἰς τὸ σκότος τὸ ὁζώ- 

᾿᾽ν"'"ὉὦὉ « .Ἂ γε. Ι 

ἡ σερον' ὁκῶ ὄςαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυ- 

Τ΄ γεξβονάεης ΟἿΑ 
ἀλκὶ ιξετνῆν ἐρ ϑατα την. ἣν 

ὑοίμ εἰς ἀΐσοηιν 

ἰῃάυπιςοητιη ἠυρτία!ς ἢ ἌΣ Π]: 
ο5 ὁςεἰυὔπτι εἰϊ... 
Ἴιης ἀϊεῖς ΓΟΧ ΔΙ ΣΠ Ἐγ1291.}.- 

Βατὶς ρεάλριυις δὲ τρλῃίβιις εἶτ, 
ΓΟ] ς οιπλ)δς εἰἰςῖςς ἰῃ ἴοηε- 

Τρης ἀϊκὶρ ταον προσ 
ξέν, Ε φαιδι πραηϑεν (Ὁ 
μεἠξῥιε οἰμε ὨΗΜ "6 ἐωπὶ 
ἐπ ἐεηεῦγα: ἐπεενίονει. δὲ 

[ 
Ὁ 

{εαϊπδιαϊ νε. Ἐςαΐπε μ γῇ νος. ιν Τῇ ἐσ δγᾶβ ἐχεϊπηας 1}]}ς οτῖς βοτως δι [ | ετρ βερν, 4» βηβον ἀφ- γε ὴ 11, ς 11, 
Βυΐυ νίες οὖ", ν ; ᾽ ᾿ ἘΠΊ Ἰσύμος5 ἴθᾳ05 απ νο- 3: Ἐξ ἄγνος [μος υο- γλος ΤΥ ὀσόντῶν. Ἃ (γον ἀσηείιμ. μιν πὶ. ᾿ ἰρξ 34. ν 

ΐ ες ΠΡΕΤ ; ; ᾿ ᾿ : ᾿ ὰ Ἵ ποτ, Ἢ ἢ τ ὦ εἶ ᾿ Υ .420 προς τε Ασα τοὺς πρκληρδίους εἰς τοὺς γέμφυς Θαγεης γουζέοϑ δ αὐ ρτὶα5: [τς 4 ἑαγε νπωΐδαβοι “φᾷ πω- Πολλοὶ )ἀρ ἔσι κλητοὶ, ὀλίλρι θὲ ὠκ-- αἱ 1 Μιμε οοΐπι μην ἡ νοςαιὶ,  μα{. ΔΙ εέπν βοοξ στα: ϑιριλομς, «τοι ειυάς. ΘΗ οὐζ ἤθελον ἐλϑεῖν. : ν Ἶ {ποίπευυης νξηΐτο. Ρυίασιφ, πσίεὐναιι υφηίτε͵ ΡΝ ; τ βάπένψεξ δἰ εξ, ἰβανεῦ νενὺ εἰφξβι, 
ἀφοῦ ἴδῃ Πώλιν ὠπέςειλιν ἄλλες δούλους, λί-[ 4] υμὰ5 τοϊῆς αἰτος δτιιος,1:-- 4 7 1Πιενμην πῆι φἰιου ξεν. Ἐπ: 

γι ν ἡὶ ͵ ἘΠ δ: ΠΥ ΠΤυῆς ργοίεδι ΡΒαγιςὶ ςὅ- 
τατον ἀυπίαχαι ζω, Εὔπτῶτ τοῖς κακληρᾶρμαις,1 δοὺ τὸ ἀ-- 

, ᾿. ς ἜΣ πε ἀδενηῖει Ῥβανὶ. τος ἢ ΕΣ ; ᾿ : ἐΦαθίσαιοι συμ- Μαι.ῖν Ἑςρης, ]οῖτς νος αι! 5, Ἐςςορτᾶ- Ἐιβεὺ ἐν πῳυύης Το δράσετε οἱ ΦαΕΊσαι οι δ μὶ Ἱ6ιαπι ςαρούυης ἵνε " {ΠΔαμςὰ- [δὶ εφυξίληνο ἑπρέτνηξ Ὁ Ἰὰς κο.λὸ ; εὐρστλβ δ νὰ , (ὸν. δ τὸ δ σὔσω- ; ᾿ νῶι ὁνιὅπως αὖ τὸν πὰ ἜΠΗ Ν " , Κα κου Θαφῦν μρὺ ἐτοίζρισα, οἱ ταῦ οί μφυ Ὁ ταὶ ἴυπὶ τι οαπὶ Ρατδιὶ ταυτὶ πγεῦβε!., ἐρέται, ἐαωνὶ πρεὶ (’ αἰεὶ. (ούλιον ἵλᾳ 75: “ τοηξ φυπὶ ἰη ἰδθοης. .- || γπορ εμη δε] οπηποηε τς 
ἀϊ Ὁ ἕρπε σγγς τοϑυμδυα, χαὶ πάντα ἵτοιμια᾽ δεῦ-- ᾿Α[τ1}12΄ πηδέζατα (πητ,δί ογλη [1 {ἰα αροίβε βέι, ἐν φπνιοὶᾳ σιν τ λθγῷ. , ποὺ 9η-Ἶ τὸ ; 4 ἀι- [16} ναὶ πείδενπε εἰ ἀἰξοίρμίον ᾿ς μι ΠΙκπον 

ὰ 3. , ᾿ . Ε Ν " ᾽ ν υ σε ἢ ᾿-- μἐν ΟΠεείληρ5. Δία Βεῖς ἡ εἰς τοὺς γοίμους. ᾿ Ρατγαιδδάεἰϊο αὐ ὨΠΡιτ48. βάνα!α:υεηλῃα “ὦ ηωρεία!. Καὶ δποφελλουσιν ὦτα ς Κα ἴκαὰς πϑέζυης δά εὐπὶ ἀϊ ἴμο: ἐμην ΕΠενοήδαμη., ἀϊ- ὁροεῖει πιο. (οιρυ!ος πος ουπι οτοἀϊηίς, 
ἀϊςεπιεθ, Μαρίξον. {οέτηιις τς 
γεγαςςτὴ εἴἴϊε,δς “ νἱδπ Ὀςΐ" πῃ 
ψετίταῖς ἀοςοῖς » πες υξαυατη 

ταὶ αὐνὴδβ᾽ μοοταὶ θ᾽ Η ον διανῶν, λέγον- 
᾿σες,Διδασκαλε,οἴσδα δ ὅτι ἀληϑὸὴς Φἰ, 
τίω ὁδὸν το Θευῦ ἐν ἀληϑοίᾳ διδάσκοις, 

Οἱ ἀμελήσαντες ἀπῆλϑον,ὁ μδὺ οἱἰς 
φὸν Ἰσιὸν αἴοθν ὁ ὃ οἷς τίυὸ ἐμπορίαν αἰ. 

Οἱ ὁ λοιποὶ, κραᾳτήσωντεις τοὺς δέλες 

4 ΜΠ} νοτο χυυτι δὸδ περὶ ε-} ε] χὶ ἀνέρην με ἱοκανμοὶς 
χί σης; αθίογυπι, δ᾽ τις ἐπ ρα ̓ [ βλβδῥεννηε, Ἀ ΦᾺ «ἠ- “Δ Δρτυγῦ {πὴ 2 8115 νογὸ δά ἀρλς» αῖ νετὸ «ἀὶ 

ταςτοδιιγδη [δηι. Ὁ [νεφοαμοηριν ἤματα 

«ες ΜΑΣ τ ΝΣ ἢελείθυε ειἰᾶ 
ἱ { τρὶς ἃ εχά - 

ἀμφ νεγη5 41, Θ᾽ υὐαν κα οτρυι Ρδεε- Δ εἰδὴ υενέιφεα ἀρεεν, Φ᾽ το, (ξ ἃ κα γι 
π0η Εἰ εἰδὲ οὐφά ἀὲ «ἰδ Ὧεο (Ἰυκ (ωδ' ἄλλον τ ρος : μπῶ πε "μά ᾿ οὐδεγός" εἰ γὺ βλε ὌΝ ᾿ εὐδς ὑπ γείρ τὸς ρέν.. καδιοτὶ , ἐβοῦ ὑδρισαν ὃ ἀἰπίυτόδων. ο] Ἀεἶϊχο! νετὸ ρτομοηίος (εγ- ἡ θάψον δία ΑΝ χρὶ  μέλέσοι «δι οὐδενός εγὺ βλέποι] |άταρε: πϑῃ εὐΐπι,τεἰρ οι ε δ ἢ ἐμθρθας καδεθαι νμ ονὸ κα ϑοίιμ πον, 

ὶ : Τιῖδε ἐοπιδις ΑΝ 'σας. δὲ ἐ βασιλεὺς ὠροἐιϑη" καὶ] 1595 “ἰος ςζοητυπιε 115 αἰξεςογῆς, α[πμξῖον φειἀ εἶθ! Ὁ εἰς “ϑεόσωπον ὧν ρώπων. κομκ κν | Πρεηοηδαι πιο αϊ πα πὶ, ̓ ΕΝ ὑὐυσα ᾿ ἶ 
τον βΩ 8. ἐβηώ , ΠΥ ͵  πο εἴρ δί Ἰητεσοσηεη. ᾿Ρυ ΠΝΜΑΔΗΣ ΤΕ Εἶπε οιωδ ἡμῖν; τί σοι δσίοὶ ἐἔξες δῷ-ἰ) ὌὍϊς εἴρο ποδία, μἱά εἰδὶ 1). Ζοὶο εἶχο οὐδὲν φοίά ᾿ ἡ πέμψας τὰ φ ὁρατόν ῴιτα αὐτὸ, αἼἸΩΤ 7). “Ἔρχ μξξ υυηὶ ὅθ φάη 7 [Δ μοι γ3 --- ------- - ἜΞΩ Ν ; . “οι ν.}.Δ, »} μὴ “οὶ: δὲς {|| ὑπαῖη οβν φ’ οὶ. “ρἰμᾶνοι. ΝΙΝ, Αἰν»,ὰ εν αὐτὸ, ημοὰ στίατα τοργεν. τοβέ δι Τυδαίῃ ῥχοιίης γον ξλι βου δι ἐσίτυν, ἤετου.,. - ἡγέτους φονθις ὀκοίνως τί πόλιν αὖ [ετρίγατος εἴς: ἃ τ} 115 ̓ΓΟΡΠ5] [{65 ἐκατοίείϑων βειὶς ῥενάῤ- βελάιε ἀόρμβο δ ννς. πἀνοεε λμνλδεβουντας ἀιαηὶ α Ἠεέοάς 110 ζλλξῆο ςοβποπναδτὶ ὍΝ ιΐνες- ἢ δ] ὠνέπρησε. (υ͵5.. ρεγάϊἀϊε Βοτη! οὶ 425 1] ο59] {|| δομοίοίάαι ἴον φρ εἰηὶ Ἰς οδιυδαίμπν. [ἢ νῆὸ Ἐχειρ]άει ἰορςίτυν νυμφῶνα ἔδΑϊπνς,. τάς Π]ς μομιο ὑσοβημς,ἠριᾶ τη το σίοπειι εχ ῬΑ. ᾿ ᾿ ᾿ Τότ ἦγε τοῖς δούλας εὐτᾷ. Ο μν δι ντῦ ἢ δου ᾿ποδηάϊε, . 1.μθεπν ἡἰογμηε[μκτεπά!ε, ᾿ς, ἀμιοά πιοίίος ἐοπυφηϊ. ὀ ἠἠὠΑΦΟοννίμν ἐνακοιιάψων. Ψς. δι πίοι δι Γψἀδιῆήο ἐδβάθοαι ἮΝ ες δυδιὰ εἴ απ Ἠεστοάος ᾿ Νὰ Ἡγσὸι Ὁ... }8] τῷ ἀἰοὶτίδγυΐϑ (15. Νυρεὶα 8 Τνης 4} βγη [ωἱε, ἡ Ἑιλίλά γεύσυαι, υ, οεμηνδενεδιοδοὰ σρς ἰαπχχέπιας ϑλ.. 5 κηρ δα δι τοϊ οὶ {Πρ Δἰδοτί Ρᾶτεσηα νεξειία (ξαμετέτυΣ. μΘ΄ ἑ ξ δὲν οἱ σὺ κεχλημᾶνοι κ Ὰ ΡΧΘΡ Νηριια φιιάενν. ρφγαία ἰριᾶ ἀριιὰ Ηεδτζου, ἰοςο νοχθα)ίι που δὰ ὑΓαγραρ). υὦ ἰτπτο πο ἀν ἀστω ςζοι Εσπγασὸ πο 1ο.ιηϊυν, ἤοπιο ἰὼ, ἀξ ἔμηι τ ρά ΤΕΣ ῬάγτοριΔ ἂρ ἢ ᾿ ἢ ἦσάν ἁΐξιοι. αυιαξ ραγδῖς ἴμητ τς υτνο- [μπε, [ει φμιὶ ἐπηνιαῖὶ ἐγαρέ 12 υδδεη!! σε οςεὶ κίον ε[,ὁ δὲ ἐφημόϑη. Δ νεῖθαπι, ζλρὶ». δὶς βειίςτυξαιάίς οὐμὰίεὺὰν δὶ ἐμηιὴηὲ διδεὸ ἐϊκαὶ ὀχ 1,δχὶ- 

ες Πρραάϑεϑε οιωἶ δὶ ταὶ ουεξόσο ἴω Πιογαπυποη εὐβῖ ΘΙρηΙ. πη ἔμόγιρηι ἀνξι, ἤτατυς εἰδοιά οἰ ρτουίις οσππσταῖς, αυάη ἑαρήϊγο ἀις ἔτος. τ ϑιτίς,, πόρς Ἡσεοάδρι τες δ σέιῃῃ οχ, οὐκιτο φυσι! τς ὕειν μεσ, ἐύρδν 9418 οὐ ὙΠ} τ' ἐξοοῖοις ΚΜ). ἴἸις οἶρο δά “ ςοπιρίτα νία-} 9 11 ἐτχο μὰ ἐκμως υἱά- πο ἐπίοδο ιΠφ. δι Εταί, Οὐπομεννῃς 5 ̓ος εοάςπη οΔρ.Ν. ὑὐδονηρν Ὺ 1ητεῖ ἰηςοἶλο ἐεζςρεί (ἐδεά ἰξοςῖνητ, δὶ εχ εἰὰς ὔ ὅπ ᾿ , ποβπ!8}} ἐαἷς ὁδῶν » ΧΡ ὕσοῖς ἂν δύρητε β χαλεσοῦτε οἰς τυ γᾶ αυοτζυηπυς ἰηυοποεὶ. ἰ [Πρπν, δ’ φμο[την πὲ ἐημ- 44,Μεταμέοιρτος οοηιιογῖς ὀφίμωσε, Πἰσπτίυηι ἱπηροίαις.Ε- ἴο βολῆς θηῖ Ἡξεσάϊδαὶ ἂρ, ' ἰ: Ῥορῆσήπις φυοα πυς ἧς ; ᾿ ἘΡΕΘΜΚΗΝ: χοιὶ »ἱ μρίς. ΤᾺ ᾿ εἰϑρνοέαις αὐ πυρτίαν, μεμαΥίβ γ υσερὲο ἐἧ τω. « ταῖτοι οδνηνᾳνῆ!. (οττὰ Ἱπτογάἀῦ ῥγῸ σινη ἂν ἀροἠρίτιν τε ῇλ. Ὠογῆδηϊ ἰη αυοάκην ΤαἸιηυἀϊς ἴοζο ἀρραϊϊατὶ, νἱἀοἰ τ οὐ ἃ 

ἃ 

44. Οὐοηϊξβηρεινε, “υὠωϑλα δε σεπε. Ψετας Ἰῃῖεγρίες ὃς Ε- 
τλίῃτας ςοηυδιτεγιηῖ Οενφναίαδίενν, ἀρὰ 1,υοληκίταρ.1ο. 

Δυϊβοιοῖ! αὐς ἴα αυδὰ ἀπ ενι δἰδεῖος, νιγαη, εἴτα: 
υλῇετί νετὸ ροίϊιιπι φὰς τάπισῃ πο ζου τ ἡρυατυτι ἴδε, ἤουτί δρηοται Ἑταϊνηά 
πὰϊ δετοίη νογθῦι μἰς ἀΐφιτον ἀς ἐι αὐ Δ Ευὰπρ εἰ) ρτς- , 

ἀϊολεϊοηειη νοις δὰ απ ἱπερίηχεητος οοπειάμπι, 
Φρονυαίομει ιν μάν. αἶρ ὃς Ἐταΐ Ορηνενει. Αἀ νει δῦ, γεπς 
αὐἰαδίε: ἰά εἷς, ἑκα ςοπιπιίηλιιος νὰ ράΐοας ἂς ἰοτάοε πλίπιιοἢ- 
κοῖς γοητἸ αὗτο οχςι 2. [Ὡτο]} ξίτον δαστι εχ οοπίξαιςῃ- 
τὶ αητοςφάφης (ἰοιΐῃ ῬηδΑς πὶ, δατιιαῆι ἀετυτῦῳμε, ἃ ἦἧὲ 
τε, οπιπίπυεγο,, ἀἰ Πράτεῖνε εἰ πος νειθυιη) ετίδτ νεῆς- 
πιεηείνε φμάηι δβτηγίξαν. ἘΠῚ ἐφίτηε ἰηΠϊεὲ ἀειςτίοτ ἱποιῦ 

᾿ ἴῃ 46ὲ δες ἱερίε ἱπεἰάϊε οδά!ειο, πὶ ξονιὴ αι δά δι η- 
ἀειη ἰερίάειν πηρίηξεηξος, ὁλάμης φυίδοτο Πὰ ἰξα νεΐκε- 
ἐυπι ροίδοι ἰν Ῥεάοι γείεἰτυΐ. 

4“ πὸ ΡΒανί [αν οἱ Φαμείνν}η ἀνοίαπι ἐχεπιρ τὶ 
(φεἰδίευτ πρὶ οἱ Γραμμρτᾶςγ δ᾽ δ δα, 

ΙΝ σαρΡ. ΧΧΙΙ, 
: Ἀιβονέιμι, γαοκφιϑείᾳ, Δυϊἀτηρτορτὶὰ ἐςοὶρίτων Βος 

ψεγδυπι, ἤευι ἀρυ ἀά Ηεδγεοι γε τονίβαβα}} κυτ(αιοά ταν  Πιἢ Πνωε οἰ ) νασὶ δίας ὅς ἰηάο ἐρίεδεὶ μοι (γπιοῆον 
4υυπι ἰτὰ σαρὶτ ἰοφιί Ὀοοιίηυι. Φ δοκεῖν εῇ,ἶπινν ἐκάλεσεν. Ηος εηίηι ςοιμβηοίδιν οἵ Ρτορτεγίδαυ αν ραι- 
εἰείρίυπι κέγων. ΐ : ' 3 Κναιοι, μαληῆδεμ, ὙΟἸξ. ὅς Ἐγαί,ἐμμμαιοέ, Αὐηαί ἰΩ 
Οὐβοο ἰάδμι εἴ νεγνυπ Ἰδξμοα αἴμιηιδι νοσαμ αἱ αυοαυςξ 
φοῖϑυαι ἰω Ἀϑε ἐηξυριοοῖό ὙΒοθίο ζίε οἷὲ γερυ το, κά. 

μα: 

τᾶς ν] αι Ἰίςες (ρ τἰτιααίες ἐταηἤλταπι. 5οά δ φριὰ Ἠεδγκος 
ὈΝΥΡ[Κερμο)ρτο ἱπαίτλτις ςοπιμεὶς ἀΚΟΡΙςΗΣ, γν α 5410. Ὁ τῷ [οὐ Αἰς τοδί νοττογιης, Οοηββέκζειμν, ΝΑπη ΠΡΤΝ, ἢ 
4. «4ἰμἰΠ]ν τοὶ στὰς 4 λ συτίξειν. 4υιοι ἀςοίατας εἰθατς δι ἃ- 

, Ὁ εἰἰδπὶἀριιά [εηιπὶ ἰςρίτωτ 
δαβιπατλρςιεπηοάί ἴσας Ατλεπισο Πρ... χῆνες αὶ μεχοι σιτε Ὅς Δ αἔδια, τεϑυμθα. Ηος νοχθιμη θύφιν φυιιτὶ ἐς (.-᾿ 
ζηβοἰ 9 ρτορτϊὰ ἀϊολτας, ροίξοα λά αἰίαε οτίαπι ἐρυϊας τρῶν 
ὄπα εἴ. διά μος ταις πεγτι πὶ εἰϊ, ργοΐμηος σεία!η ἐ- το Ρίον Ρηηείβεε οἰἐπι (οἱςιπιμᾷ οφοπιμυία ἰγ ἀ ἰλοτίβεις 
ἀμίριςαῖος, ᾿ ᾿ 

5 ἢπ άξνυνε βιμιν,, εἶν τὸν Ἰδοον ἀγρόν. Ν' οἷ, νμε [ὠνκο.Ψ 18. 
γ μανν, νιοὶ ἘΓείμχυν ἡπαρτγοδὰς τὰ Ἡ ΑΡδ, με φεῖ ᾿ 
ἢ Διο, ᾿ βασιλοι(. 1ή ςοὐϊοίϑιις γετυειε αἰάϊειις ἐκεῖνος, 
ἐν. {ουρὲν (νων τὰ ρρατούμριτω αὐπὸ, ἸΝοϊληάϊη Ἰοσυν, 
γείαπιμ Ῥουπι χυΐάσιν ποὴ φ(ἶε ν] ες Ἰςοίετίν δυέϊο. 
ποσὶ, (εἰ τασιοῇ ἰςεἰογατοσαι οτίάπὶ ορέτδιη δχοαιδηέίε 
Ἰωξες ἔμεν μιάἠεἰϊο κἀδίδασς, ἢ ψυίάει ςορίας Η ς [μας ΠΝ 
ΟΡΟΠδὲ Ἀσδιδηοε Γλετοες, αὐ λιτοὶ ὙΠ᾿ ἀὐδα τ ἐς- 

30 «γεἴογιμτι, Ἰεγοίοί γιμᾶ ἀφυαίξατυης, ( ορίας αυτειῃ υλτ 
Ἀχογοῖτυε ἀΐςεςε πταὶνὶ οχ ἱ,κτίης ᾿ὴφυα νι. 

» (μηρία, δινξόλᾳ, νας δι Εταίπι,λά νεγδυπι, δ έν: 
4ιοἀ πιι νἱίωιῃ εἰ οὐἴδιιτιαν. Οοιῃρίτα νεγὸ νηὶ τ. 
(δῖ ΤΟΙ πρκεῖ τε ἡ ἀκ ἸΡ᾽τὰ νεγῷ ἰκἀτ}ἢ 

ἷξ 

νεγϑδουΐσ ἕἀγηοη ΥσςΑτηιι ἰοι ναϑι ραβανιοι ἐνφυΐθινε ρἱε- 
τίφαο Ρεδταγευηῖ δὶς δι τθαι ἀἰοξοιε ἀητεϊις σε των 
ἐπον ΡῈΣ Οτϑειη θϑιγἔταπι ἀϊρφτίλε, ρεπαβοκτίοης Βυλη- 
41} φ βτεξιο άει, 

; 191} 
ν 

ν ἰη αυσ Υἱοὶ Ρ]ιγεθ κου. ἰ, “ 
2 ἠείπμος. ΑἸ ἐατετργεῖδηξαι νίςου νεϑὶς ἰπεαμεηῖςο, 408 

τἰτιὰ οτίαπὶ πλλε ἀςςοπηπιοάατυχη, ς ἰα τὰ Ματγοὶ 4.39. 
3. ΜΙ εβν, δγα κὀνοι!ὰ οἴ, ἐἰς αὐ εοπυ λὲς γι γαθαηξ, 

Αἰϊοηυὶ ροιίας ἀϊχ 7οτ, τοῖς ὑπορόταμινο Τυρτὰ φὰς 
{ Τοίμιεεωηνν ἄρρεν αὐτὴν. Ηδς που ϊόρα γοῖυς ἱητογρτοεὶ τς δυἱῆς Ἡεγοάέ ςὰπὶ 
τερογίπιις ταέη ἴῃ ομπηίθδιις νος ζοήίος ἄτας ςἰαιπαραά. 
ΤᾺ , -ς ἐορ γίλξυμηι Ἀ οπιληιιπι.. ᾿ 
14 Μ᾽ οσαθῖ κλυτοῖ. (ἃ οἰ κεκ ναὐνοι: απο ἐΐρ εταπὶ (Οηλ} 6. 
αἰαῖ το νορλητὶ ηοη τοίρομάςητ, ΝᾺΠι αἰ!οαυΐῃ κλυτε) 
δι διλεκτοὶ άφιῃ σπε ἈΟΠλ..1. ἢ 

4“ Μιεδαως δ εἰ, Φυοινοάο Ῥοτοῖϊ εηἰπὶ νεῖ ἐοηἰυπέξίο 
εἰἷς τολικὰ, νεῖ ρτο ἰαβηιτο (μδἰμπέϊο ἀςαρί,ῃνι ἐμληάρεν ἰο- 
φαίτα, ὦ { εἰ αηνεανεηι,, πορδεύσω σιν Οὐδ, (Αράνεη,1. 

εὐιλάζωσιν δι ἰοαυάτυτ [εᾷς 1ο.20. 
᾿Ἃδ ΑΓ ενοάῥανέες δ᾽ ρων διὰ ἄν. Οὐΐπαηλ Ἡεγοάιαπὶ νούσην 
αἱ ἃ Μαῖίδαο δι Μαγοο, ποὴ ἕλοι τοις, Οιάαηιυ- 
ὑζοτς Ἐρίραδηίο, φιοά οείαπι δηῖς ἱρίωπι (οτίρῆς Τοττα!- 
[απ "ἃ ὑταίοείρτ. τὰ νόςατος οἰΐα ατϑοίτγδητων φιοίάαιαι 
εκ υδαὶν νεῖν εχ ἴᾶςοδι ἔπιε Οοη.49.1 σΉρτο- 
ἀοπγ]ιασεγεης ργο ΜοΙϊα, φυὰά αἰϊςις οὐάτμιη ρχίσνις ἃ-. 
Ρυάτιάδοι τορθάγις, [ἃ νετὸ ἀλη ἀθ Ἠεγούς σάρθα 
Απτίραττι ΠΟ {τ μετε] Πρ ἐπάϊωπ, ἀμ! Δἀππρτιάςπι οδιεγαε, 
ἀυυηῖ ως ἀξότοητυτ δε τη] οτιλπὶ μιἀδροσιιπὶ ξεπτὶ πιλχὶ-᾿ 
πιὰ ἔμογας ἰηιή ας, που γιὰσὸ 48ὰ τατίθης μαὸ ογίαἰο ργο- 
θαυ Πἶν νιάφεὶ ροῆηε. ΑἸΝ ἡςιτυν εχιβίμιδηι Ἡοτοιίαπος α- 
Ρε ἰατὶ αὺὶ φεπίρσεηι εειδιεβιο αἰατὶ (ουδα 4, ψαιδυε νί- 
ἀοϊίοει ἐθ βει τες Ἠετοάον Αατιραιτὶ Ἀ]ίων (Ὁ Αὐφυ» 
[τ εἴϊοι ἐοαϊξίτατας. Αἱ εἰξο ἄτόοτ ας ἡυίαυδια ᾿ος ἶε- 
«{{π| φιλπυΐ! ποι πεβει Ηεζοάειη νεΐθι! ργεςλτὸ τε- 

20 

,ο εἰ(πὶς αἰπίγθιι 

Ἰοςο νηάς αράιξδιὶ βιετιης ας μ]ο,ὰς αυΐδιε,νι ἀδιποά 
Ἰαξοττίς, ἐπέχω 5 δι 11}υὰ μις ὲ ςοηϊὰ ροτοῖξ ἤχυΐε ςοη-- 

τὰς Μαιῖδ, τόνδ, οὐδ δῦ δι δα άμοαοτί οριηἰοηίδυς 
γ κων οὖς αιμ ἢ 

᾿ Βυτῇ Οςίατὶ ἀφηάυνδᾷ ἀοδαρε(φιοτιπ) (εἔϊς 
᾿ Ῥεηςίρει βιέγύπι [υδμι Οα ΒθθΠ τςε δι ϑαἠδυκως αὐμδε ΡΙμΔ". 

τἰίκξαο,νι (ςτίδὲς ἀζὰ μλτρὰ .18...) Ὁ Ἡετο ἐν δι 
Ἰιςίς αἰΓεπταζουίδυυδ Ῥυδ οι: Ἡδοιτατίο ρᾳοίς πες ἀφ: 
Κεηίου, φυλτεπων αὐ άέηι ἰὰ ἑὐτὸ βίοτος βότειδηξιδυναι υἱ- 
ἀεϊιοεῖ ρατεγποτοβηρ ἰς ΑΗ σις πὰ τὰ ραιτεὰ Ἀϑημιηὶς 
ἰροϊίατος πα εττὶ πὶ μην το πὶ ΠΠυι Ηεχράν Πβετί. 
Ἡίας ἐΠΠυ ἃ ἱπεριςπιῇ Ἠδγοῤίο, Ματ. 8. ;, δὲ ἰοτελ ἢ: ἡἰς ἢν 
πνυϊτάτον αυδτι ΒΕ τυεητίό κὰς.2}.1} φυας πὰς ταηάέ ἀε. 
μοπογιηῖ γε Ἠεγρά εν Απείρά ρεοά ει πίε δεζιυζεαε 1,8.» 
ἀυπῦ ἀεροιτατετωτ δεὰ ἐχρξίϑ οἰηρίδυς ρίδοες το Αἱ 5 γεὶμ 
ἐβίετριςε, 4 Ἠδγοάϊδρος Ἰπιεγργεϊδζως ΠΟ ΤΙΝ ἢ 
[ὠϑε. Η “αἰ ) ̓. Ηεγοάϊς ἀοπιοίξίςοι ἶμο δι οὶ ΡΆΣ 

εἰν αὐίοίτοε,νς ἰῃ φυλουήφῃς ραττέ τε- 
(φοπάϊες Οἰείίτις Ἐπγγοτίτις τοηείοῖας. Ἐυϊαγθῶι φαίη 
γε ἢ ςοηίυπι Ἀ οπλδηίε (οἱ υαπδ εἰϊς πε αται, το ἰδαϊτιοίο 
Ὁ ἱρίο Ηετούς ἕω ΘΑ δα ἀρ ραπαε ἀδεοειία νετὸ (οἱ 
υεπάμπι ἀιςστοῖ, ἢ Ηεγοά ες πιαϊοιοἰάτίδι ἱρουτγογοι,αυὶ 
δε ρίς ̓ ἰδεμῖεν ἰἴοτυπι ἰυξιμῃ εχ υατ. 4 Κ ἐενν Γλε!, 
τί ἐδὲν ὦ Θυεύ Ηεβ..4 εἰ, μα νἱα ἦτ που ηίδυς ἰωςε ἀκ ἀῇ 
δ κά Ὠδυπι ϑι ἔπ ἐοἰταφια σεὺε τῆλπὶ μετιιοπίκηῖ. {ΠΗ νο- 
τὐϊαιν ὧν ἀλυϑείᾳ ἰονετὸ ὃς Ππἐεγέιφυφά ἀρυὰ ὨοπλοΠδεμειῃ 
ἀδείατατ ἐα' ὠληϑεααρι ἀ Ηςρτ δου ΛΟΝ [ῥέων ἢ 
ἧῶ μοννδην, εἰς ἀρόσωπον. 1ὰ εἰλ λὰ οχτόσπεσι ποπηήμιιτ 

ἐνοιη μοί οὐ ᾿ (άυλιε ΜΗ φόρρις τοτογμένοεν νὰ αἷς Αρρίω- 40 (ροείεηχ, ἤἥτηα νἱΔεἰίοσι φυϊίρίαπι ἀΐπεν Δα Ῥευρεῦ, νι κά 
τὰν Εἰ μφυλίων ἰΐ.ς. 596 γὲ μος φοποδῴαπη, ἀιιοτίιπι τατσα 
ἱλα οὐδε ββέτο σοιππιςιϑγαζεῖιΣ, προῖῖνο ἱδπιρει 48 Ν- 

αἰμς νοϊμπτειτ ἰδγπιοπϑη τηβεξλλε. Ν 
17 Οεαβονν κᾶν Υ οτλθιμιην εἰδ ματι φιμη, νο ριορ χὰ 

᾿ 



ΝῚ 

Φλρ.Χ ΧΙ]. τοῦ 

λοι] " ̓ 

Μλτ.1 ι8 
1υς. 11.327 
Αδιλ).6 
Ὠευμλε. 
Ομευς οὔτε. ν᾽ ΠΑ ΡΣ 
τε ἐείυτεοδίο Εαὐ τς ὄπτοϑανη μη ἔχων τέχνα, ὅ.ι- 
Δοπὶ ολεηὶς δά ᾿ 
᾿αϑεί διά6:. γαμ(ροαση ὁ εἰδιλφὸς ὠυτεῖ τίω γυυα;- ᾿ ἃ 
σοϊ,. 

. δἔπα, Τί μι ποιράξζετε, ὁσοκραται; 

Ὸ 'Καὶ λέγε αὐτοῖς, Τίνιθ- ἡὶ οἰκοὴν αὐ πκὶ 
4. 7 ᾿ : δ 

γἡ. ο΄. . 
᾿Π Ἐγτῇ οιμ αὐ αροσᾷ, τένος δ! ἐπὶ αὶ '.}: 

. ὩΙ͂ς ἡ ]σγάιη γἱζ 

ἘΨΝΑΝΟΕΙΙ ΝΜ. 
ἢφηίβοιτας βἀςα]εάτασι ς Ἐπ ατίσιρτο φιίιις ταείοποιρεσις ᾿ Πιδίατίς οἰπηίδυσ νεδεὶς αἰΐρας 
τοιΏ ρον ει] δι ατιργου ποιαῖς, διϑξογα οίις γοὶ Αὐνφιμῖο, 

γάμ κῆγσον Καίστιρι," οὔ, 
(τὶ Δη ποηὺ 
Οοὐηίϊα αὐτοιὴ Ιου: αὔριο: 

δίταις ἢ 
τοητατί 5, ἢγροςτίταν ᾿ 

ΠἸομάϊτὸ πλὶμὶ θαυ ἑ πα 
᾿Ἰεςιι5, 1ρί1 νετὸ οδτυΐετγυηι 
οἵ" ἀεπαγίυπι, 

Γγᾶς ὃ ὁ Τησοῦς τίω πονηῤχαν αὐ ὴ, 1} 

 ᾿Ἐπισιείξατέ μρι τὸ νόμισ μοι Ἔ κόνσου. ; 
Οἱ δὲ γρροσήνεγκων αἰνιχϑῦ δηνάριον. 

; ὦ Τυης ἀϊείς εἰς. Ουΐυς εἰὶλὶ- 
δ Αέρρυσιν αὐτῷ, Καἰ σειοὺς. Τότε λέγέ [τρᾶρο [{πὰ δι ἑπίετὶρτίον 
αὐτοῖς, Αἰπθοῖοτε οὐδ ἐοὶ Καίσαρος 9, Καί-- δικύοι εἰ, Οεἰιεί, Τυης 

" δχιγοαθν: τς 10 

ΜΝ «14 ἐςἰε εἴ5, “ΠΠ ἀάϊες εἴβο χια 
σειρλνκαὶ τάτθ Θεὰ, τα Θεῷ. ᾿ (μης Οχίατι5, Οχίαγὶ, ὃ χια 

. Καὶ ἀκούσαντες ἐϑειύμασαν"κἡ ἀφέν-) ἰ( γηι Τρεὶ,ἱγοό. ἐπι 
τς αὐτὸν ἀπήλϑον. ὥραν ἰρίτως δος λυ Πἴεητ, 

τίγαι! ἔμης : ἃς ΟΠ {0 το αδὶς- Εν ὀνοίνῃ τὴ ἡμέρᾳ «νορσῆλϑον αὐ-ἰ 
ἡ τυηῖ. : τῷ Σαδιδου οι, οἱ λέορντες μὴ εἶγαι ά-: 

᾿ ΙΝ » 2. ἡ 

ἜΡΕΙΣ Καὶ ἡὐλ ὐχ ΠΡ ΕΥΣ ων. ] Ἰάδυςαὶ, ηυ} ἀἰεῦϊ οὖ εἴ τοίῃν-. 
Λέλροντες , Διδάσκαλε, Μωσὴς εἶπίν, ἀὐχέρνν νι π" εἴ, 

1 Ὄιϊςεηΐες, Μαριτες, [Μοίος 
ἰκίῃ, 51 αυ͵δ᾽ πηοτται5. ἔαοτίς 

μοῃ δΒάβοῆς “ (1105, ἔγλῖον οἷιις 
“ἄυςος αἰδβηϊιταεὶς ᾿γὼ νΧΟΥ ΩΣ 

᾿ Ἰαϊμενβι ζυίοἰ δῖε ἰοΒοίςητ ἔτ 
κά ωο. ᾿΄ 

κρι εἰυτεῖ 5 χαὶ αὐαςήσ ασέρμι τα ἀδελ- 
φφίαὐτῶ. κὸ,͵͵ ὅς Στ 

Ηἶρων δὲ κα ἡμῖν ἐῆϊὰ ἀλλφοὶς οἱ 
ὁ ρῶτος γεμι σας ἐτολοόγησν' χοὶ μὴ ἔς “4 

δέῃ δὲ αυῦ πὖ Βαδετοι (ςονξ, 
Ἰφυῖς νκογςαι ἰυᾶ [ταιεὶ ἴηο. 

᾿ ΒΗ το οτίδιη (δου ηάιις ὃς 
τογυὰ8) νίαχυς Δα] {Π|Π0ς (δρτειη. 

Ῥοβὲ οἴπηες φυϊςτ) πιοσίια 
εἰ δι τηυϊϊε. ι 

1η τείωγγεβίοης οτροὸ σους 

ΟὙΤερρν οδὲ πάντων ὠπέϑανε χαὶ κα "7 

γἕω διωΐαμιν τ Θυωῦ. 

Οὐμ φυῖσπι ἐτα ᾧ τοὶ βιογίτ, νιάς ἔρν 

ἐἰκμιευι αἰτ. Οὐ ως} 
᾿ ᾿ 

] Μὲ ἢΠο ἀϊε αἀίοταπι οὔ φαμ.}" 

εὐξυς βς δυτᾶ. ἐρι πος [εριξ 5 
ἔταιτες : δι Ρυΐπλυς νχοῖς ἀιόϊ. 

ν᾿ δ ὩΣ 15 εχ {1Π18 [ξρτειη εὐἰτνκοτδοιηηο8 
ἐνὶ Ὑρ ναί ὄχον ΑΝ πων. αὐ πῆς Ἰεσία δβαθυεγυῃῖ ον. 
ΡΤ αν το Θ ΨΡΊΤΝ ἀὺ Ἐθΐ( 2.2.2} ἢ βγοῃ ἐξς φυτοητ εἴης ἐϊχίς 

Πλρνάδια, ει οἰοἰδτυμᾷμ,» γακφαῤ, μηδὲ “{εἰϑν Ετγατίβ. ἤεαὺς 5ςτί ταταεὶ 
᾿ Το ςητοδ, πεαυς ροτοπείά Πεὶ, 

το 
᾿ ἐπε μβε Ῥεροπιίςτιιηι. 

17.11.8. Μάγαν τ» 

υἱἀςειτνοςῖ ἐοἠίμμι ἀκτᾳζς- ! εἰδὲσυϊήαθην ὃ ἰϊσεῖ τεπβμᾳ . 

ἄντε (ἀ{4Ὁ, 4} ον} 

Οογηδ 8 «μίεην ΠΡ 
μα μένα ἐδυθη) 45) Ομ 
κἰαημμημαὶ ̓ 

ι9... Οἰδηάμεπμὶ πη. 
"πα τεβω. ,κἰ ἐΠ  οδιμίς. 
γμηὲ εἰ ἀξηανίμμι, 

1:0.) Κεἰ  Πε(μϑ,, Οὐΐας 
4} ἑηναψο βὰς (Ὁ βιραι- 
τ ρειοὺ 

1] θέμε εὐ, Οκίανίς,, 
Τῆς αἷς ἴα Ἀεάάμε 
κω 4.4 ΠΣ Οείανη, Ἶ 
Οε[ανῇ: ψ’ 4να (μη: Πεὶ, 
Ῥεο. δρᾷ ᾿ 

Ε «Οὐΐοηεες πλΐραιὶ 
[μη4: ψ' νεἰιξίο εο οδἰε-. 
Υνη3. ᾿ 

1 ἡἴο ἀΐε ἀροιπνμης 
“ὁ ενι δ΄ ἀἀμεαι(χων ἀ᾽.. 
“μη ποι δ{{8 νο[ὠνγεξθίο. 
π4η3} (Ὁ μεν ν τ ΑΝ ΟΥ νηΐ 
φμῆν, ζ 

Τοέεεμεε,, ΜΗ ρίβεν, 
Δ: ἀνκίε, δέημβ ὅ901- 
ἔων» [μένε ἤφὴ αὐ της β- 
ἐδώ, τ ἀποαὶ [᾽αἴεν εἶμε 
κου ἡΠέω, ὧν [βἧεε. 
ἄε βενι [ιο. 

τς} ταδὶ ἀμίεπι αρμά πον Ὁ 
᾿ββέεην βαίνει: ὧν βυένιωι 
Ὁκονοάμξία [θέλω εξ: 
Θ' "οη ἤαϑεη: [ρπνεῖν, τες 
ἐἰᾳηΐε υκοτο ἴμανν [τ α- 
ἡ [μο. 

δἰποιίδμεν βενυάω; ᾧ». 
πενθένε, υ[ἅμε 6 {εἰκνῦν, 

17); Νονὶ βεπνὲ φμΐεην οηνο 
"μι Φ' νονίδεν ἀι [ωπἴας 
4. 

18 ἤη νεξωνριξίδονᾳ ἐνζνς 
εαίντανι ἀο ἤρέσοι υκονὴ 
ΦΙη6 ξη φε βαὀνενβε ε, 
Αἰ εβοιάεης κμίενν 16 - 

14 

ἱ πνξμῖθη [7 ει... 

χὰ ὙΥ γυισηγίίῳ πονρίω. ΝῸΪΣ Νεφνέναγντ δι ΔΗδι κῃ. ᾿ ταί τλπιθη αὐθίξγατυς ςΠ) (δ ΕΠ})} δα ΝΟπρίη ες, Οαιογίηι 
Ἄο ρΡε; Νἱὰς Ἀσπιινν. “᾿, 

βοχρᾳῖγ,ουμαν φυαττα βὰτι ἰξϊάοιν δες ἀταδηϊα »Ἱὰε ρει. ΠΠῸΩ τοὶ 
ὙΥ...: ' 

δεῖ εἰτότον Βος ἑοασυφίϊ κείαπη ροίδε ριπίσητι τεαιροῖο, 

ΡΝ“  φυῦ ψετιιε ἱπεσιργέε ςοημειτοσίς ΑἸ ἐπι, ὅς Εταίαιοαιις,νῖ τι» θι ἐμαιβιυέμι Νυσνα δὶς Β οπίδηυς εδιουϊαὲ ἦμμέ δχταῖ ἱΠρτοαα εἰμε νοτο . Ἰορο ἐπδείεηις ἀτάεῖναν ἐετὲ ντεδέφυγιρετοχίφυο ἰὴ δ. ἠοι Ῥοράδτι ἀλίεθιτίπειυάαὶ νεγὸ ἤοῖ μα γεθδαπείτ, νὲ ἡμπιο ; [διλάνις μὲς δ! ἀς ἰρεεις, "δ ἀε Ἀμιςτο, ιν 
ἤπινε ἰδ Ενα τοξὸ οβίδειδιυνε, 

| δλφῦς, Ὑεὶ 1110 σεςιαες, ργοχήπαις ἀρηλέῖις,νὶ ἐχ Ἀπιδα ᾿41: ἈμἐϊεΜένυο ἐ ῬετίοἸίνε,νε ἰαρτὰ ς. ἐκ Αάπιον. Μήζοτία Ποῖ, Ηος αὐτειὴ ἰητε!! 

ἰᾷ οξο Ῥίαγα! πύπιοτο νοὶ ἰρονΟγῶοα (οψυμτυς: φιιοά τὰ Πηφη 71 ἐπτε]]} ξ: ἀ εἴ νε 
ἅτ ἤει νοι 
{Ῥγαεν," ὧν 

ἰτωτ ἀς 0 ἀε παγτι τ εἴετιντ ἀρρᾶγος εα δέε ἰορίς γογθίς, δἰ μίαν Βα δίταυίήε τονε ἐπτε Πφεῖηις ΟΠ ξαΩι πυπὶ οὐζαῖόπε πο’ γ0 βαἴύδε ρατίες ΝΑ πη σσηλι τι δια εξζ μην! μα Βαρείραῆς. 
ταᾳυδῇ ἀϊέστεῖ, Κὶ 

Πυσέαμες ἰαμε  ἠεαν, δὲ 10 ἐρδάϊοε Ὅ:ο φιοά εἰ πα- 

βεεοσ πιέ πὸ νἱάφτε φιοία 
υἱἱφ Οὐκ σι αἰ οῸ 
εἶδε ρδονδίδντι 
ψίΦιψ πες εηἰην μας τείροπεῖο εἰσνἐπεειτοξ ατίοπε οολς 
τόται. ΕΒ ευτό πος ἃ ΟΠ οὐ άϊτῇ δά μεηξερίέ δοσι ἢ 
οφαίςἰεπείξ, εἰ] υΐοης ὕτπι! ἤιε τ ἐλ ψυα οἷο Ὀείεχ 

Ρῖο Ρειίο!υοδαητυριπηιοη! οείατ ἰρίοτῇ ἰπ 

μαὲ ἱπεετργοτατῖο ΟΠ τό- 
ἴφαϊ. Οὐπηίηο εηἰπὶ (οἰ δοηδυδ, 

γτίτον Ευτγίρίά ΧΩ 1ἤδοηθα 

ἰεφίε 
» Ἢ γα ϑευίει δια ἀςοορταίη ἐδγοηἀλιηγουλι ταπιεη οὶ 39 ποθὴ 
δε ραιδτεν ἱρῆν εἴει ἐεεεηάΠ, αἰ Ὧδο νε]ϊεις οδἤϊειο, 
ΔΆΔ, Σηϊοιγί)α.Αἀ γετθῦ, Πδεγῦξ, τένων δυιξεῆι ἐὐγεῖμ. 
το! ε ἐδβλξει ΠΠΙδι τοτε Πρ... ϑεὰ δὲς ἐξ! ἀα αἰαίξυϊα τη 
ἴδ ΤροΜ, «ἀἸΠ  α! νἱάϑευς εἰ τατίοης ςοδἀεπάς Ἧ γὰν 
ἢ χυν ἤΠ)έ ἀσαῖαχει ΠΙΗ͂ΙΝ εὐ μιδάνε οὶ ὦ ἢ 
μα αυϊάῤανοφπλαα ετεμεῖ, ἃς οἵδε ἀφο ΠἸῆετι ουῦ πο- 
ὑπδῶ αὐ ροίξετοε ροὲ βῖϊαν εὐάϊδγε αὖ ροίῃι. ϑυικετια Ὀει. 

εἰεπι ίη Ὑγγάπῃο, 

ἀεὶ σογροσιῆν γείνεεέλίο δι 

ἀἰτὶν Οκίατὶ φιοὰ Ὅυρον [πιά ἐπε σύθηγαμῶ σα νυ]. ἃ Ἐγαίμ, 1! ἀνίαν. ᾿ οονοςαδι!α γείροηάες Ηεδταο ἘΞ). 1,4δαν».]4ιιοὰ ηὖ δεὶ ἐπίςηρείομεπη ἀτάμε ἱπιαρίν ἐπὶ, Πεπιρε δηίπιδτι, δεά ἀϊείτιγ ὡς αιαμΐς γχοῖς, ἰδὰ ἀθ δὰ ἤκιη ὦ ἢν:δὲ ἐκ Πᾶς ἰεσο 
ἀνιοίκυγυΐα νἹἀελίοστ το ηλτὰ οἷ, ἡ, ΔΉ πιιτο τοηϊιηε; 
νε Πιλθι (ρεσίαϊε αι μά αιῖν νιάσατιις δος αι! ὁ ἴσο ἤξαϊ- τὸ κόσαξῃ κάνω ν Ῥόδον εἱὧ κρὶ πὸ φὸ Θιον 11 ἤξατο τὸ βι)α αβμδειν ὐ πὶ τοκηδεύμνηιο ΡυΠετίους νεῖδο 

ΕΤΟ (Ὁ 11:0} 1ατῖπι ἀϊσιης ἃ ἢ. 
πἰκατᾷ εἰπῇ αἰίαυο ἐοητγάβεις, δι ἀπό ΔΙ οήΐζοις, Ἠδ- 
δαὶ νετὸ [πῆ[δ Ὁ .5  1τάῖμὶς δ εδόδα ἅν βετρμνδῆς, 
ντ νὰν δυέυε νοὶ ἐχρὶἰοαγεῖμν. ΝΑΙΣ ο τὴ γυμόρε Οἱςεῖς 

οὐὸ βφη τίν), ἴοι! αἴδηςπι οτίη ἰ ξοπείς ἰσοιῆο 
ἐἂϊ, κἔσιιε Δὐἰδὸ νχοιίο ᾿πτϑιάνεῃ Βαϊερηη, γῇ ἀρυά δορίιο- 

οδοίαην φέρω Ἠεθταϊεὸ λα. 
μὸ ποπηΐηε {πε βολτὶε ἰῃ σόποτο ροίεοτίξαν. (δ 
ἢ Ηέεδῖζο ἤδὲ ἀιοπτίο μοὴ ἀνῆδε: 

Σ πιρίδι]α ταπτὰπι ρροὶς τος ἴσο ἀςείρισπάυπι, 
1ρ Μοιωμίαο [λει )γὼ νῆα τονὲ ϑενιῖ κα χυὰ ηἰ πη" ρεῃ 

Ἰἴυγα 1 νἱξΔ ὁμιπεπι ἢυ- 
2.706 ἅτ σιεηῖίο (επυϊηίφι! ροἰπετίτατι ἰὰ ξοπετείηυδά πιληυτ σαρταιη [ἀρεταης, δ πρΡ.,1ι. 

4υυπὶ 
τἀ ποι ηΐδ,αφέρμωι ἀδ 

μοΜ )- 

οὐ Καὶ ἐπηρώτησεν ἐς ὁ αὐγὴ νομικὸς, 

ΝΜ 418 εἱὰ, Ετγαίη, 6 Ὁ 
ες [ιαπεοὶ δενιβιωνας μαᾷηᾳ 

, 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΊΤΤΗΆνΝΜ. 
᾿ : Ι εὐ 

30). ΝΝαῃ). ἰὴ τοίιγγοξιίοης ἄς ις 30.. 1) γεξωγνεξγέννε δηγ έτη 
Ἴνχογοϑβ ἀυσυητ, "οἤυο εἰηνεΐ 
ἀδρτυτίς (πὶ νὶ ἌπροΙ: ῥ 

ταῖο.. δ τ τ ἀρλ 
ἴὸς τοίισγφϑίομο νόγὸ τπὸτ- 

ἐν γὸ τῇ αὐασείσᾳ οὔτε γα μοῦ σιν, οὔ-" 
τι ὠράμίζολεαι. α)δ ἀξ ἀγθεοι εὖ 
Ωρ ον οὐρανῷ οἷσι. ΠΠΡΟΌΝ 

Περὰ δὲ τῆς ἱαςάσιως ἥδνεχρ ΠΝ 
αὐ έγνωτε τὸ ῥηϑὲν ὑμῶν ὑπὸ τῷ Θεῖ, λό] 

φρντο,, ἠδ ήν οἱ Αἱ τα, 
Εγώειμι ὃ Θεός Αθραὸμ' καὶ ὃ Θεῦφ}» 

ἰσάακ)ο Θεὸς Ἰακώθ; ἐκ ἔφεν ὁ Θεὸς, ᾷ 
οὐ Θέ ος νεκρὼναλλὲὼ ζώντων. ἢ 

ἰῃ 

Ἂ να Ὑὴη 
τὸ ὅδ τῇ ογσδαγη αὐ τῇ. ᾿ 

Ὁ ᾽ δἰ ε 4 

Οἱ δὲ Φαρισα)οι,ἀκούσαντες ὅτι ἐφί 

ἘΠῚ ἢ. ὃ 

τὸ αὐτὸ. ᾿ 

πράξων αὖ τὸν, κ) λέγων, - ' 
Φ ὃ ὔ Ἢ ν" τ βεδος 

διδφαάσκαλε, ποία ἐντολὴ μυεγάλη Ὁ 

᾿ τνόμῳ: »" Ὃ Η ᾽ ΒΕ 
Οἱ δὲ ησοιξῷ εἶπαν αὐτοῦ .Ὰ γαπήσς 

᾿ τ φ. κα - 

. Κύρμον τὸν Θεόν σου ὧν ὅλῃ τῇ καρώίᾳ 

» “ τῇ δζανοίᾳ σου. 

30 ἤχονε: ἀμενηῖ γα μυοῦσιν Ἐτδίτη. Μ αιΠροθηδηη, ἐοηγά- 

μμηαμο τἀπὶ τηα πετὶ αι ἀπ γιτὸ ςοπας πίτ  ]ρλτα, αν 
μεν: φυδά οἵα αλμ ποτὶς ταπτιπι. “(ΑἸαα] γαμεῖν ἐς νίτις ἀἰς - 
τα, ΜΩ γαμεῖ ὅτι ἀς ται τοτίδυς ; νι (ἀρ οτίας πλοημημβ, 
πάρος ποιτγᾶῃ) ἱπτογρτοτάτοηςιη ἴση ἐξαπύτας, ἴδ. 
τουτία τατηοη 114 ἱπτον γεμίν δί γεμιει ὅτ ρετρετμάηοη οὶ 

ἢ (ψιῦ νοις άυΐας πιυλίετος νίδιας γαμεῖν» πιθατς, υΤΊΩι, 
ζι φιδιιιοτ.7.34,1ἸΌ}ΠῸ ἀιολυγ γα μάσυισο ΤῸ γαμεϑεῖσα) 
{τἀ πος ταιῆςη ἰοζο δὲ ρἰεγιίμις Αἰ 9 νἱἀετιΓΟδίςτιδηάα, 
«ΔΝ ηρίων ἀωπάμν, ἐκ)α μι ζονίτῃ. Ὀἰούτυτ δρεγαιμέ ζεδϑεῇ φιὰς μὰ 
τοῦτος ὑμγαμίζασιν ἰᾷ οἱξ ασρτιπὶ τγδάϊης, ἰῃ 4 ΠΟΥ ΠΣ Ροτὲ- 
[ατοπὶ νΟοΣ 7.8. ντ νεῖ εχ πος νεῖδο ςοΠ]Πσοηάυπι ἐξ ἴῃ 
ΒΠϊαϑιις ρείοτείπι οοΠ] οςαπάϊς γεαυϊτὶ φογυπι σοηίεπίμηι 
ἴῃ φυσπιηι μητ ροτοίξατς, δὲ οᾶς ἀἸΟἹ γα με οἴϑϑαι αὔϊια ἴρηὶ- 

ΤΟ Χ 

ἘυΟΣΗ πὶ ΠΟ ἢ δ υρά νο 
δὶς ἀἰυπι ὦ 

Ἤθευβ ποη εἰξ Του τοοστιο- 
ὑπ ροοριο δον ἀν 9 τ 0] [τυηρδά νἱμεπείμπι. 

Καὶ αἀπουσαντας οἱ ὃχ λο! ὁξεπλύον ον || Ἐξ αὐθτ δος Δ Πες τοι α. 
Ρογου οἵδ ἰοροῦ ἀοδεείπαῃ 
ἰρῆῖων, 66 

ἐΑπΕΤος , Ἶ ψ ᾽.) ἸΡΒαγαν νογὸ αυυτὴ δηρ αν, 
᾿ μῶσφ τοιρ᾿ Σαδ'δουχαίους, ἀἰαησ ἂν ΕΝ ὁαδάυες 8) 

, Ἰαρρτορατ υμε" δρυ οὑπὶ, 
Ἐπ ἰητειγοραῦὶς σα αι ἀητὴ 

εχ ἰρίϊ8ι Γι ερς ἰητεγρτεβ, τοῦ 
148 ουτη,δι ἀϊσεηθ, . . 

6 Μαρίδες» φυοά οἴ ρταος 
ἐρύσαι Ἰδηασηιη 1ὴ 1 βοὴ ὁ 

:7Κ΄ Ἰείαιδ αὐτοιη αἰχίτ οἰ, [ὈΠ]Πτρο: 
Ὁοπρίηῇ Ὠεῦ εὐ οχ τοῖς οογ- 

σου γ «φῇ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σοσηκαὶ ὦ ὡ Ιὲς 

μῶν ΑΙ τυ ἘΝ Α, , Το φέλτν τ α΄, ΡῊν 5 ὙΡ κ ΕΥΣ τον τ ΤΡ ἘΣ ΡΡ ΣῪ δὰ ρον Δ ὼ' ΤἾῊΤ ΤΠ ΟΝ 

ΙΟ7 

᾿ 

"1 ὑαἐρ Ὁ οὐ ἰη ἐαὶϑ. 

4. ὲ νεμνγείμίομε Ἴω- 
412 ΠΙΦΥ ΓΗΟΥΗΠΝ ΘΗ ἰερῖς- 

Του, φίςςηιε. Ϊ [9 ̓ κῖς παρ Χ Ἴλου, 
᾿ δὰ ος ἢ φέμῆ οἱ , 
Ἔρο ὑπ εις ΑΒτγαδαπ. Ὁ ἃ Ἐρο βιν ὕειν αὗγα. 
εἰ|8.1έλας δὲ Του] αςοῦ ιν [7 Πιαρν φ᾽' Θέμι Πζωαε (ν 

"δὴ Ἰαοῦ ὶ Νοι εἶ 
ἴδει προγίμονμηνν [τ )- 
ΡΞ 

53] Εἰ «μάϊσηιαε ἐμτϑα 
“οὐγααηέον ἢν ἀοξβτίμα 
“μι. 

34] Ῥβανί [πὶ φιϊεὴν, “μά ἐξ. 
(ἐν φηά Πἰφρίλωμν ἡπϑο 
" δἰ δωίαὶς ) ἔθημϑ- 
ἐγμηῖ ἦα ὑμήν , 

4342] Ἐκ ἱπεογορᾷμῆε εωπν. 
Ὁ εὐὲ εἢ Ζιορι ἀρίγον; 

47 “βίηηὲ ἔνπα, 
6 “Μαγήβεν,μφὰ {8 πνᾶ- 
τον προσρηπι α δεριῖ 

Π ΝΡ ΠΟΥΠΗ ΟΣ 
Τονήμμηι εμην ἘΜΉΝ 
“Ἰ (οἷο εογάε ἴωο 5) Ὁ ἰπ 
ἐοῖα ἀρέηνα ἐμ, (Φ’ ἰπ1ο- 
[4 πιφηζφ, 

τυ ο, εχ τοῖα αδηϊτηὰ ἔπ, ἃ 
ἴοῖδ ςοριτατίοης τι. 

Ὑδο τίς εχ ΔΕ γμτο Ἰβρυάπάϊο ἀροίοτῃς, χιοά ἀϊδεαι τα - 
πἧπιὰ οσηυ  πίτοῖ 11 Τοῖς οοι ἀϊιηταχαι Δηϊαγατιηι ἰοτιια- 
τοῦς διιροσς! αἴ ΟΡ εξ ξίο οχ ἢ οἷν, 14,9. νδὶ ἀϊκίτυτ εις 
οτίβπι Ἰλοπη ένα οἴ πιρττιισγταιν" 5 ᾷ Ὡς ἡ φιάφην το- 

δ Ρυβπδητ, πὰ ἢς ᾿οη βτπιδέῃς ἐδεροσυ τοβιοθιοι υῇ- 
πάτη ἐηἰπὶ ΟΒηυς ἡηροπιτὰ, ὀδείποτο ἐμ πιοιτισγιμα 

φημ ἡ ἐμὰ, σοηὴε ἡμτο 
ὑφπίων: βάνει [τ ν{π 

Ἐχοά,,).ς. 

ν 

Μαᾶτιινθ 
Ευδηβε λει πι 
τοΐη πιὸ θοὸς 
Ἰει [εὶς για 
«οριᾶ, [δ Δ- 
ΝΠ ροιυιὺς, 

“ «. 4 

Ῥευς. δ ς 
Κας,19.17 

᾿οοτροτ αἰεὶ ροίει, ἢ πιοὺς {δὶς ρεγρόευὸ δοπηπαγείθΝ δ᾽ 
εἰαιρίτης πηουταογιιπι εις οχ' ϑλἀἀιςασγημ ἢ ροηιβεῖ,. 
40] ζογρογὰ μὐπαμᾶτη τοἤιστοίξι ἐὰ (δητὶοσαπὲ, ὅμα Βεις 

10 τα πΐδη ἴὰ ποη ροίΠτ στη τοίροξιιι αὶ πϑαιίς ἐχήδναπτ, 
πείμις ἤπτ νηηιδηι οχτίτατί, δοή ςβ ες οτίφτ ἀποττμοτῇ, .οχ Ραμ Ἀγροιμοῖῖ, σι ρπυΐηὲς ΠΗ ημι τε(υγιεθίοης 

. Πἰατα τ, ΦΙΟΠ άπ νιδο ςεῖ ἑοιροχὰ, ἧς ποι ἔα αὐ υηξ. 
1ὰ ἈΠ] αὶ τολξια,, ὃ ΟΝηΐαις {1 (0 τοιηρόχε ἀηἰπιὶς 

βελτίοης, ξοτθὴι γοροξξι ἃ φιυδος ηρτιη ἀαπεὺγ. Ψι1-ἰς τὐγῆιην φἀπιπέγα ἴῃ διειοὺ νὰ βολιττ,νε τ νοτὰχ ἴῃ σέο. ᾿ 
σαῖλ, Ναθεηίον : σα δάγθατιπι εἴτ. Εγὰ ἤπιι, Εἰοιανεόν, Ἰᾷ 

- εἰ ἐωδδοντω. 4 “πη, ἀγῃοιποίηρς αὐοάὰ δά ηιιρτίας δι 
τα! ἰαυαφἼνοῖς να; ργόρτίας ςοπάϊτίομες ἀιτίποξ,ποι αιδά 
Πητιηςογρογοὶ βιτυτὶ ᾿ χα ἀς το ἐοριοκὲ Ῥαιΐμο 1 οτ.ς, 
Ἀεξὰὲ νοτὸ Νοτιις ἸΏτοΓΡτας νοθυ εἶσι Ῥοίξροίνίι » [τὰ 
Ῥισροίαις ποηγίπατίιο ἄγγολοι. ΝΖ ἰϊοαμ τοτὰ αὐταπόσοσις 
«οπιρανατοπὶς οἴει Πρρίεμάα,, παπηρς τω καὶ αὐτοὶ ἔσονται. 
μά 1} ενμπε. ἡ : - | ᾿ 
νι. ΜΡ οδιγύμαν να]. ἰδῆς ραττιςι]πγρομίς ροίϊ χέηρον- 

ν᾿ δρρὮϊορητε νοῦ ίξ, πο ᾿ ΔΕ Ἐν, 
δι, Ἄἔροίμπν, Εἰ γώ εἰμι ΐη Ἠεῦταο ἤθη δάἀίταν νεγθίιη,; 

φιοὰ φυϊμπ ρρί ει εἰίδιῃ ροήϊς ρεαιοείτο τόροτο, ν Δοπ- Ὁ 
τυγτεφετεσς ροτιμς χα Ὦρυηι Ῥεῖς νετΐγις τοξα τι πὶ 
εἴς πο αιδά εἴἴες, (οὶ φιδὰ βαΠ{τ Π]Πονπι Τ εις υδη- 
ἀδαι νἱ οἱ οος (υρστίχίεςς πὶ νητα ἐχτἰτηΐςητ, Τότα νἱρ ἐσιταν 
ἀιρυπιςητί ροινάοι ἃ τρια Ἐχρ! ςατίοης βνουῖτ νοιδογυπ 
Ὠευμι οβς Ὠσυνη αἰτσιηις,, υίδιις αιστίταπι ἐσ βράϊον 
νίεμις ἰω ἴλςτις Ἡἰεοτῖ πο τοιπροτάσίαιῃ φιοάθαπι, (δὰ 
ογρετα ἢ Ὀθεπςουοίδιτα; αάυταυο Ἐςοἰσίαι, ἰά οἵδ ὁ. 

ἰξέίσεναι ἐαστυιη ὁ το ψιο διυηάο [εἰαπρις δας, μοί 
{ ψυῖς σχειρίας ἧς ἐς αυίφειι πα πὶ ἐογρόγατη τοίσττο- 

. ιοβοη, (οἦ εἰρη ίβοαγι ἀυπταχας ρίΑυ απ αη ἐπλάγη τη τη]. 
πιοζιαίοηι δοαθ ταῖς 1» πὸ ἰς οιϊουεὶ σουθοταη γείῃτις- 
Δἰολϑη,υιτη ἡΠΠον οοσροτὸ τοτταος οἱϊς ἐοπ πατεῖ, ἰςαι 
δυεῖν ΟἸτ τος Ὠσιμη ποὴ οὐς συν πνουτυοεῦ: Αἰ χα" ς 
ἀὐτοπὶ τείροηἀεπάϊιν οἰπηρτί αν, δα νοὸς ἰάποη ρο- 
τα ἴς ἐχεῖρςτο γε ῖα ποβάνοις οτί τῇ Αἰναίοιν οὔ δρίτί- 
τὐπιὰ ποτ Πιρεγτιίθεν, γε τεϊάτυν κυςαν Αἴ. :,8. Ὠείη- 
ἐς, αἰνὰ εἰς Αἰσταϊναιννιΐ αὐὰνν ΑὈναἰνδιηὶ διιίμνδιη. {10 
σΠΗ ῬετΟπάπι, ἐΐτσ αἰτογάπιταητιμη οἰθεράττεηι ἢ πιΠ- 47 υὐπο δε. ς. 6, τερεταηι 
«ατίτας ρεοϊπάς ἧς Αιξιτθην νὰ Ποιι αἴτοτᾷ ταπτὺπι οχ ρᾶγ- 
τὸ ἀεὶ ροῆϊε Αὐταϊναπήλοιν,,μοά ἀμ  {ΠἸ ναι εἱξ ἀνε 

ος (εῖππ ἢ ΠβείδοῖυΣ αυο τεηγροτς διηνσωε ςοπ! οἰαπῆ!ε 
ἀἰχοτίς ὕεως ἀρυιὰ Μοίεη,υιη νἱάοίςφὶ αμην ἐς γίμέα ζζ, 

ἢ διε το χὰ πιρὰς 116 ἐὐάοχ κυ 

τὸ οπὶ βάζγιδιις Π|ς ἴλη εἶτο, Οὐοπιοάο δηΐπὶ ΚΕ] τες (ἰῃ- 
αυίε Τότ} ἐς ζο(αντοξειοης ολγπις) εχ ραΐαο ρευἠξι δος 

34. Οὐείμβε οτεἐφίμῳσει τὰς (ἀρτὰ 1. «ρα ἐμ νὴ ἐπ᾿ αὐτόν. 
ἀπέπα νορυον (ςαιτον 

1 το ΠΠνσάπιις οδάειῃ ἤπιι ὅς ἴοςο δὰ τοηίρογε φοιτῇ, οχα!]- 
ταρτίρεις 41 αὐ [δἰτπι ἀοουστεγαης ΡΠ ατιίςῖς αὐπενίις 8.4- 
ἀυόχος. ΝΣ, ἐν νιν θὴ τὸ αὐτὸ οντ ΑΙ δ᾽ (αρε ρτο Ευϊάρῃι. 

Ὁ ἄορ Υβυδτ,ομιόι, 4 οἷϊ Γραμιματειὶ »νδέηραισε ἀΐρμ 
(ςιτὲ ἀϊοῖς Μάγους 1.28. Πςθ τα Γ᾽ [ϑνονειἸνοζδητ. γ ἢ 

2 ἃς δι ΠΡ ΛΠ [ρρνα"] ἴσας Οὐφοὶς νομικὸς ὃς νϑμοςίυηϊ σαράγυμαν᾽ 
Ἐγδης δυτό ἱΐτι οχ 1 οιπτατῇ ηὐυπιοτο, δδοογήοιίδης ὃς ὡρί- 

Ρεἰπιὰπι ἀἰυίπίτις οὐάϊπατ!,1,ουτ.1ο.8.δι ἀΠ οἰἀρμδῖο χοῖεί- 
τῶῦι ϑΡαγαΠρ.1».8ι να παν αυ0 τεπιροῖς Οἰείζεις [8 τὸν 

30. Τα νεγίλτυ οἴξενίγαχας ἐγ ξεο Ἐταῦ εὐπνί. Π|άδη δι- 
το ἀροτιϊὰς νομοδοϑάσχριλοι ἀἰσαπταν, [μιους ἀλιὶ 6. ς.34..ὃς 
τ. Τίπιοτ}, ᾿, 7. φυαίος ογλης ροτίχης ΡΙατίδίςς ἰδδτα,νε 
Νυιςοάσιπιις, Πσλῃ 3.1.8 1υ.δὲ Οἀμις)!ε].ΑΕξ.4.3,Ποη ταπιέ 
οἴη δ, υιλη Ἀϊς ἀκ Αἰ οἱ ραιπν αὶ ΡΒματιίσιο ἀμλιηρυάτωτ. 

5 ἐφ. ΔΙαριμην, μυμίλν ἡ  ΟΠλΠλιπὶ τᾶ χη μη Ν Άη ἰοχιὶ 
ΛἰΜ] ραγυί! οὐδ φυσι Ῥοὺς τπηληβατ, Ηΐας δυϊᾷ ἀρρατγεῖ οἷ). 
Ἰαπποά! βισνίπε {{| Ἰορ ἰς ἐπτςργοῖορεχείρυμτῃ νάς ρος 
ἐρεῖν βπο πὶ φποραηίξωνεδς ποίει ἰνυΐες ἰοουμι Ρ να σίρε, 

47) Ἐχιννς ! 
40 βηῇς πγιτατᾶ,ἰα ἀυδινις (δαυδτίδας (ςτυατὰ ἁ νεῖφις ἐιδν- 

Ρτεῖς δὲ ἐταί, 4 δὶ εχ ἐμ οορίμαεΐοαο ἐν 8. κα ἂν ἔνα φῇ διανοίᾳ 
σον ἢ Ἡεῦταο ἰεἰξίανος, Εἰ τοιῖς νἱείδυς δι ρυιά [μυς ἀπ} 
ἀὐτῷ ε ππσπτο ἰχυος ὅς διωνιῥας, Ομάταὸν δ ἢ ρα ἃ πηε- 
πποσμης πόρε μηδέ, ὁ νρδε,δαιαίαι ἢ ἡᾳϑϑε,αυυπιίη Ης- 

ὑΐη ςοιηπιεπηοιτῆτυς, πόρε 2. 
ΝΟ Φρσ[εραὐ νορ εξ περ} κι δία νχὴ φἰκ μι ἴμο ἐώα 
με! ἰχιιννὲς ρεαιοτηαἐκτίτυς ὃς διάνοιω δἰ δι Μάπουν δι 1υ- 

ῥβςἄτορ,αυμπι δνάγειῃ δι οἶδίεηι δι νοϊιηεάϊειι τείρίςιαε. 
2 ᾿ 

ἢ, φ 
« 

τἴδυις ράτγιπι δ ςορπιτιοηάι πὶ Ἐοζἰοὔαξίσιπι δγπσαα.. 

, 

ᾧ 1η:αυοά τητος ἴῃ ᾿ς ρεπιρ πιδρτο 

κἀν όρα νοςζαθυΐα πὖ πιιηαι μοιφβνὰ ἴεαιεαιῇ ἱρίλαι εχο.. 

- 
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. ν 

“᾿ς ο,δὺ μείων ὑμδδ, ὃς ἐμὰ ἀζκο- λα} ᾿ 5οιἰ αἱ τραχίπηιδ, οἵ“ γε} π| ὮΝ κνδίδρ ἢ υὐβνήν 
δδλώρς δὲ μεῖς ει, δ ὼ (νῦν, Πττο ἰού νεΐτεν., Α ἡ εροθνμο 

χας μα ὶ , -" ι: Ῥ ἐ{ ί τᾷ το] ο΄ ἀεο- δ φιβοῖ [8 64 ἐδηδ᾽ 
4) “.,ι,,,} ὃ κα, τ" ΟΥΤΟ ΟΟἹ 1616 Οχ ἀβρὰὶ δαδταν Οἰτς ἢ ὑψωσᾷ ΕΟ ΤΌΝΟΣ ἜῦΣ Ἐρέθοι 41 (εἰς (οανίττοῖ, Αμων 'ΦῺΝ 

᾿ σαι κα!ὸς τις ταππινωσά ἑαυτὸν, ὑψωθύ-} ᾿εχτο !οῖυτος ὑΐμων. νὐνρο 
᾿ ταὶ. “"; : ᾿  ςοάνα νοις δοιῖθα ἃς ἈΠ. 4} Κ͵4 αμμβεπι υυοδὶ» 36γ}} 

Ἡγροοια ἔοε.,. (δαὶ Δὲ ὑμὴν Γραμματεῖς καὶ Φαον-Ἶ τἰ[εἰ εὐ ροςτα,ηυοπίαμν᾽ ρτα-Ἶ 84 δ' Ρηαηεὶ ἐγροσὶ- 
τε πὸ ἜΡΠΩΝΣ βὴ αἱ ̓ μι ξ, ; Ἷ ς Ἰυδ πε πε ϑεῦτα πῶ 44, 4) εἰφνμάϊμἐς γηηη» 
νος (εἰς πις- σα)ο! ῳῦκριται « ὅτι κλοιετ τίω βασι- ς υ 1{|5 τεβημ᾽ ἶ ᾿ ἑαϊδνανο. κλϑ: δοβημῶ: 

τδτενς το ἈΡΙῊΡ ἡμοὐρανῶν ἔμαορῶιν δ“ αἰβρώ- ταϊπἰ δυσῖνος σαί πνποι ἱπεροῖ τ] 1 ρρροίπο ποις ἐπεγαιη, μὲς 
ἈἸΠῚ θι τ φττ; Ἐν Ἷ μένον τρι εἷς, Ώρδς ᾿τητεοσμητὸς {ω ἴτις 1ῃ ἐπίτοε ες ΓΡ ἐη- 

: πων! ὑμέις γὸ οὐκ οἰσέρχαϑεν ἐσὲ τοῖς οΡ « τροῖγα. ἡ " «Τενάνο. ὯΝ 
ν Ὁ ᾽ ΠΝ : δ τς ς Ὺ δ ἃ , 

; σφραομδρουρ ἀφίετε ϑισελθον. Ἢ ] ναχνοῦ!ϊς εν α ὃς Ρ[ατ-14] Κ΄ ς νοῦ 8ςγις ῳ 8, 
Μᾶκιν.λδο Ἀφ“ ΝΕ ΨΥ “ δ εοι ῖ ρος ὁ βμανε(εὶ Ινγρϑονῖια, χρὴ ᾿ 
ἴως.10.47 Οὐη ὑμὴν Γραμμφτοις τ) Φαρασώοι) '(κὶ Ὠγροοτίτα, ἡυοηίᾶ᾽ ὀχ αἶθις ἼρϑγΗς, ἡμὴᾳ 

Ἰεἰς ἔλ- « ῳ 4 . ,. 7 

Ἡβοααα Ἂ, ποχρταὶ ὅτ χατεϑίετε τὰς οἰκίας ἄοπηος νἰἀυάτατη, ἑάχως ἴῃ ἔρος, 

πὮῷ ᾿ - ῦ ὰ 

ΕΥΑΝΘΟΒΕΙΥΜ. ἢ, 

«οηνεάεεν ἀοπιοςυμἐμαγῶ, 
ογάμομδι ἰοῷ 416 ὁγ4ηξε: 

Δ ριιοχε κὰ γῃρῶν,χφὶ φορϑφάσᾳ μακρᾷ τοροσευ λό «ἢ 
δυαεϊεἰλλ ὅς 
καφρδοϊιδιςη 
αδυι!, 

εἴοτα ντοῆξες ]οπρὶ5 οὐατίοπί- 

δ ὯΔ αῷηο λή , Ἰ Ἰρυς :ργορτογεα" δυβεῖοτίβ στὰ- 
ς τὸ λήψεϑε «ακοσόταρον) [Ὁ : 

εὗρρι δ Ἢ ἀψιῶ Θ . υἱοτο ςοπἀουηπατίοη σΙη. ἘΣ ἐνῶ 
Κριβζ. τ" δ τῇ “ [0]. γα νοις δετίθα ὃς ῬθατΙ-] ἐς ρ αν με ταόμμμμτοι 

Δ Οὐ ὑμινΓοαμματς χη Φαρισαιοι, «][αἰ πγροοτίτα, φυσηἰά οἰγουνη-} 1 γρωναήέε πράγεφν ανὶ- 
ε ΤΟ χπσοχριταὶ ὅτι ποοφώγετε τίω ϑερλαοσαν [τὶς τπατς δ αὐ ἀλη» ντ βαςἰα--} |άκπν,υι είν νεῖ βν- 

Ε ὶ ἡ Ξηφιὰν -ποιῆστω Ί "7 {πὶ ἃ (οἹ] : βίγιωμπν: Μη 
“ ἕνα τυρφσηλυτον") [τ|5 νυ  ργοίοϊ γιθτη; ὃ αι ἰγιμνν; ὧν μη, ἔμεν! 

ΜΙ ἀτη μω μα αὐτὸν υἱὸν γεέ ἐναιείμεξμς Πονς ΔΙ δἰ ες αξδμε, βαελεῖε εωπὶ βίδωνν καὶ ὅταν πρητα,νποιοῦτα αὐτὸν ον γεὲν- , 15, ν 
ἐδ φῆς σοπλιόχορον ὑμδθ, ΟἸδεδεηηα ἡ ἀυρίο πιαρ ϑ ηιὰπι  φερξμα ἀωρίο φηδην οι, 

- ,νλν εν ε τς ἡ νΟϑ {{ετ.- 

Οὐφ ὑμῶν ὁδηλοὶ τυφλρὴ , οἱ λέ ον-} τό ἼΝα νοῦ!8 ἀυςος ταοὶ, υὶ 

πες, Οἷς αὐ διόσῃ ον τωναᾳ!, οὐδὲν ὄξιν"] ἀϊοἰεἰς» Οὐ χυὶς ἰαγαυοτίτ' ροα!" 

ῥτορέον βος απηρίἡμε «οτὶ- 
ῥέειν ἐφάέοίμην. ᾿ 

"4 νος ἄκεε: εκ, 
4μἹ ἀἐοἰεὐεγ,,μέερηημε ἐῃ- 
τάνενὶε βῈν ἱερορίμην, ἡ" 

.------------Ἐ-Ἑ-ἘἘ.ς.-.ς..-.ς͵ς--Ἐς- τ οΠὺῸ}.ἷ-ῪῸῪὋὉὙὉὍοὕἅοόρΡ. - --πτσοπττττπσσ ππηζἔ τω οὕς ᾿ 

11 δε ημιηνακίπνρ ἐβ ὁ δὲ μείζων. Ῥαττί συ ]Δ1Ὴ δὲ ἐπ , ιουΐτατος νἱδυάλγιην νογαγοηγιαἴτογα, φιδά ταηταμι ἴσοῖμα ς 
παϊττυης Ν στὰς ἰπτοτρτεα ὃς Ἐταίηγνς, δε τοι οἰ ποοςίς. 
Ὠτίᾳ, ὃς λἀάϊτυς ἴῃ οἰπηῖθιις ςχειηρίαγίδυς. Ἐλπὶ δυτοπὶ 

ἐοπυοττίπλις τη 0 Δ ΠῚ ἰνλά, νὰ τας αν ἰατο σάτος 5 ἔτ᾿ ἰο ᾿ , | 

νὶς ἱρῆως Ββος Ίοοο. Ὡς οηαίαρο οοηΐραγάσα ρτο ὑρετῖα- 5 σίτυχ Οὐ δ 4ι18,,.οἢἁ, ΠοΠ ὅτι, αι (οιτα πες οἰχ νοι ἰεῶϊτο, 
τίαο «ἰδὲ ἀἰχίπιις. 4 5 νἔφω. ΝΠ ὃς Ἑσγδίλὰ νετθιι,Ε- 

γι Οοηίζατ αὐτεω βιτιγα ρτο ἱπηρόταθυῖς ρα μὲ αὉ ΗΘ- 
Ὀγδεϊηψίατρατί: νάπη Μέη Ῥυμὰ ὨΝ ἰογαςς,ςοττὸ οδίζυγίος 

τς οπε Εἰς Ιοσας;Αὐάς φυδά στείλῃ ἰπ πιβπυ(οτίρτο νηο οχοπὶ 
“΄ Πανὶ (οτίρταμ εταῖ ἴσων [ἀργὰ αυσαΐις 20.26.δι 27. 

᾿ 1τν Ἐκιοί!ει,ὐγώσᾳνεἶ(ντ νοττῖς ΨΙρ, δὲ Εταί) Εχαίναδίε. 
αι. δὰ νετδυμι δἰ ππιαδῖτ: φὰρ νροάθυΐο ντίτυτ ΡΙἑπλις. Ὑ1- 

ἄσταν αὐτο ΟἸεγίίξιις αἰ υάοτς δ ἰρῆιπι Ἀαοδίπαβμιηι πὸ- 
τασπ, 0} Πἰς ἀίοπης ρεῦο 23 η[ταϑαψ,]4υῇ Αἰτιτι ἐἰ- 

« (15. ὃ ν᾿ ᾿- 

ΠΡΗΠΡ [ας ἱδιον 9] ἰά εἴ} (ςριἐποηειιπι [νορ 5. φυῖδας ἀτοοσὶ 
ἀϊσιηι οιλίπος ἃ τεαηίσ τοίποης Περι ὶς (οηττὰ νετὸ Θ τΊ- 

ν δὺς ἀϊςὶε ἃ νίτα; αἴοτηα ἱηψ νοι Πς ρχοίμθοῦὶ πορλίηςς, 
εἷὰ πἰσυγαπι ἴῃ {{Ππ: ἐχτογις δ! ΓΕ Ὀκίονινην, 

τς νν γ᾽ ἈΝ υὐφανόνιϊη γηο (οάϊος [τε δέτυτ τὸ Θιού ε. Φ447.- 
νοδόνμε, μον ϑλν ΤἊΝ αὐϑηύπον ΟἿ «δὲ Εγίη. 46 νετθυπὶ 

ἣ Θονάμι μοηνέηιὀμε ἘΠ Υἵ ρδει εἰ! πτὸμφρνῶλεν οχρτίπιενοπη, 
Ῥυαοϊυάεπάι νατθο νεὶ πλαΐιι!. ΕΠ δυτοῃν νατὶὰ εἰὰν ἐφ π - 

ἢ φατίο, ντ δτίδπι οἵοπάϊε ἢ ΒΙοπολὶς Ατἰοῖοῖεβ. [τπαὰς 
πομπα!!! ρτο τεπιροτίς ἀάυεχθίο ἀροριητινι ἐπ ξηἰβέδειν, 
Μῆῖος αἱιὴ νἱἀοτὶ γοϊεδλμε οἰσεογίς δάιτυπντη αἰ υὰ ρατοξι- 
ςοἰς ἕπρη τποάὸ ἰά ποπ λίοτγε, ε4 οζίαπι πιι]τὸ δητὰ ργίς- 

᾿᾿ εἰμάστς οὐἰοτπηι ἔοτέμ. Ἷ 
ει" 41 »ινοεωνεε!γεἰσερχοιάνοις 1 ἡ ατῃ αδοπτος ροάσηι ἴῃ Ἰἰπιίας 
Ὁ Ἐκγαθηυενερίδηπις ἰοψπογοῖινοττῖς, σγἀηεηίφομε, ᾷ οἱς, 

ἐς σθοηρχμάροι. 66. φασοΝ 
Ἶ 14 Ἀπεάμν ει νμάμρα ἢ νἹς Πὲ ρυδεροιπἰοηὶς αὐ ἰὴ 

ν Ἰνῖς γετθἱ νυ ρτὰ εὐδοίαίπευν δ ἱζαια δὲ Ἐταίηλιο, (οπισάν. 
ΠΣ 4 Ι44νε τὴ [λδτιεη τἰεηῖε!, κρὶ οδράνἐ μρκρὰ ον- 

“ευχουνω., ΑΔ νετῦνηι, ΕἸ ρταισνῖν ἰοησννε βόε μ᾿ εἴα 
οὐ λεατργξε,Ονανον ἰϑηζ οι ὁνάνίεγί ρἰδηὰ ν]ἀξατυγοχρυη- 

“ς τ δα καἰ Ρατεὶςια Ἰομ {{{π μακρᾷ τοττίο ζα(μ, δὲ φρήνασιν ἱπίον- 
ῥκεῖαν! ὠφσευχὴν, [{ εἰξ ογατίοποιτι φμει ἰἃ βότίις ἀφεῖα- 

εν τοὶ φιοί {ΠΠ| οδισινάευηι δυδείτμδ ἰθς. Ορροιίοιτ επίτι 
τῇ ἀμϑήρ. διίαπὶ ἀρυά Ραυΐαπι ΡΜ Πρ... ἔτ πος! βοπάα 

Ρίοτάτας ΟΒιγίοιϊοιπαδ. “ς : 
τας ᾿Τ να, τω ξοορὶν. ̓ ἃ νοἰδιιμγ, νυ πη». οἷς οὨ ἐπι ΝᾺ 

ἐς δείτας Ἠεδταίο σὰ τοῖα ροιτίο ἐχ φυα Ὀςις πρίετϊ σαυΐα, 
δηυᾶϑ τορυ]π:ουΐος ὈςηοΆς} γεζογάστιο ἰπεὶξ νε ἢος ποηνξ 
ποὴ ἰηυῖτις γετίηογοιτ, 55 ἃ δὲ ΡΒμληίδέ ἐπ ἘρΙβ  γαυπηλῖς 
εἰς ἰχθύας, τμόματι ἃ. ἘρΡΙ τδιτηδει πὴ ΟΥασογιηι, ἔνρῤνις 
ξιοὸν ἱπὰ νίατρας ἴῃ Βος νογϊοιίο,, ἀντ κρικαμουτὼ ποτ ξον, 

30 Θὲν ἔλθ᾽ ὑτὸ πέτρα; ἀἰχίς διεοπὶ ξερὴν ργὸ ξνρὴν ροξιϊοὲ : φυὸᾷ 
ετίατ 1, ἀταὲ νϑττὶ ροιοίξ δίσοιπι, νίγρ,, Ροβφηαννοκίναυδθα 

᾿ς ραίνε μργαῆμε ἀγάονενεἰ) [τ ὡπ!, ΒΕ Κὐ ἐε .η βεεην Ἐξ ἷϊο ἰη Ἰοοσ 
Ποηθενοῇνα πηρηὶ βεύννν, ̓ β ἀἕτε Οανίθα Ὄνομα ἐππβοιμα. δε 
μας ροδιῖὶσα ἔστ. ΦΡυο δ γεωον. αοοσήλυτον. [τ Ογοονοσ 
ςασυο απο ραρδηταγ, ραῖτια το  πρεγβιτονοῖι 
ἀλἐπιὺπι ἐγαπτ δα ρ]εχὶ φυαῇ ΑὐΔυοπτί ρος ἀϊσας:υοά γο-- 
τοαδυϊυπ, ΤΒεοϊοξ ἐς οτίδιη [,ἀτἰηἰν (τὶς αν αν, οτιπεπ. 
ἀμιη ρυταιύπιν. Εἰ ἐδτα  ῃιοχος ἰυσπν ἡ] 45 [χν]ηυο 
ον! 9 ἀμ ονα ἐξ η τατυτ,λά ἡζος ροςιαγίτον τγαηοίειᾶτ. 

40 4 Μέϊδιννν ζεβεηηλ, ἡ ἢν γνένννς (ἡ εἰξ οχίειο δὲ ἰητοτίτυ ἀἠξαμη. 
᾿γίφε πρτλ τανιδδι αι. Ἀἔἔ 7ληρίονναρε δαλύτερν. Λά 
να μην βου Οοἰναν} το Ῥείιπο, ςαρίτο οἴζανο  ἶσ᾽- 
νείταρ αδίοίμεο. Πωρίνείας ἰμυαυς, βγάνει, ἡμὰνν βριηυηνο 
ΝΜΝΉΥΝν ΘΑ Ρ.ἡ Δα ρΊο Ρ[ι τ. 

16 Ρὲν ὧν. Αἀνοηνιηι η : 4υἱ Πενγλ ἤπι!ο εἰς ἀ ποδία ἢ 
Δπποῖάτιιν ἀιρτὶ .4.-. Ἢ Κορε}, ἐδόκει νυ αι ὦ 
γεσυπι ρενει:ἤουτ κα ὀταοῖε ἢ φιίθδυν προῖκα ἐδ πιυϊτα, 

41 

ν δὰ ἄμε ὁοαίμπέξιο αν αψαπιΕγαῆησε γοδτὲ ἐπεενργοτατιν ᾿ ἀϊσινμευτ οἱ ἔφλοντο ον οἱ ἐφλενότος . (δ. μαπαην ρτο 4Μ0],᾿ν 
(δ ιιο,βοιϊ ἀυρίοχ πονεῖιν ἡξοπιπι μπρτοθίτλε ἐνηλαυδὰ 

δ νὴ 

τφὶ, ϑάπιπὰε εἴτο. 9σὰ ἰνπς ρυπῖται λα 5 γχιδολπὶ ἀια]εἔϊδ 
᾿ ταίδεια, 

» 

᾿ ὶ ἢ ᾿ Ἵ ᾿ 

ΦΕΟΥΜΌΥΜ ματτβανμ 8 νι ἋἹ 

ἀποίτυς 1 [(αἰαὺ, } τά Ὁ ἀσθιτοτεδι βοοςατυπι ΣοΣ21Π,. Ὶ γέπηι παί ἀεϑέϊα ποβνα ει ψ' ποι τομεμωπρ ἀενμεγένως 
[οι οἴξ ἀοδίτιην,ν τ ἀρράτοι εχ Ομφἰάλιζα ραταρ ταί. ὀ κοβγώ, 

, ὃς δ'αὴ ὀμόσῃ ὦν τῷ χουσφ τῷ γαοῦ, ὁ-- (τοι πη. 8}} εἵϊ: αυϊουπῆμς μεθ τω! ἀνίενν ἑωγανε- 

φείλοι. ᾿ δυῖξ ἐυγάμοῦί τ Ροῖ ἀαγιμῃ ἔοι. [Π|}0 Αὐγο ἐεπρὶἡ ἀεύ ει 
ΐ : Ἧ : ῬΙΙ; Ἴ ς[,. τῶν 17 “διε εὶ δ᾽ «κεἰ, ἡνἱἀ δα 

᾿ ἷ ᾿ : , 
Μωρφὴ χᾳὶ τυφλοὶ, τίς γὃ μοίζων δὲϊν, ὑ ΑΕ τὰ τοὶ. ψιζθπὶ ἡ μον πέπν μραΐμο ἐν αν, μη ὲ  λε ε:ἰ, ἢ , ι5 ἐἸϊγ ΔΓ.) Δῃ τοι ρίἢ ᾿ "επηρὶμῃ ἡμοὐ (ἀπξ !βέαι 

σΌ μ 4“, ῪΝ Ἵ ὡ 
ὁ χευσὸς ἡ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χευσόγ; 1. ποά (θεαὶ δυτγιιανὺ ΟΣ 

Καὶ, Οἷς ἐαὐ δμόσῃ ὦ πῷ ϑυσιαςηρίῳ 8 τῷ ᾿ 
πον ῆτο Υτς ν τ ΕἾ ᾿ταγς ἢ} εἤτηυῖς εἰὐέν ὅξιν' ὃς. οἹ᾽ αἱ ὀμόσῃ ὧν τῷ δώρῳ τω Ις φ ασιπζυβῆὺυς Διτοτη 

λυταυ τίς ρεῦ ἀσπυΐῃ αιοά οἱ 
᾽ Ἐπ). ΙΣΤ ΕΣ ᾿ 

ἐποινὼ αὖ τῷ, ἐφείλει. (υροῖ ἐρίππηργους οἰ." Ῥροϑ δ σφώ, 
πὶ οὐ ἬΣΩΝ , ας ΗΝ 19..." ἔλτυ! ἃς ςα οι νττῖ πίη τὴΔ [10]. οἰ φεἰ υΐά επὶην πρφλεῶ 

Μωρφὶ καὶ τυφλοὶ, τ γὸ μζον 5 ΤῸ} Ἰτμς οἵξ, ἀοπυιῃ ἀπ ἀἸταῖς αυοά Ἰαβέάυπιρν δη αἰιανε ηφάᾷ 
δἜἔῶφον. ἢ τὸ ϑυσιαφήρλον τὸ ἀγμιάζων το] [(χπϑι! ποας ἀοιυπιὺ ον ἀρ ὐνηραυ ᾿ “Φ ἜΝ ““ Ουἱ τυ ἐμ με Ρέγαἶτα- "Ὁ μα ἐξ μευ δω μα 

Οἱ ὅν ὀμρσας ὧὐ τ ϑυσιαφηρίῳ, ὁ] [τϑοἴάγαῖ ρεῦ Ἰρίυμι δίρεγ Ομ} ἰπρνίϑηα μα [η γεν ἰμά 
ἂ ὀρ ώυα ὁ ἐν νάνι ἐλ εγω μὸν οὶ υα (πρότ ΠΠ|ιἀ ἔμῃτ. ΟῚ Π|}ρε 

΄ 4} [Εν αι Ἰαγαθ οσας ΡῈ το Ρ], 

ἐπ ε ξῶς Ρίωιη δ ΡΟΓ υΐὴ 41: : Ἢ ὑπ τὸ 4" μαδίταε ἱὰ 

; Ἐν αυἱ ἐυγαι φεῖς ρον πη» 1} ᾿Ει φμὴ ἰωναὲ ἐμ «αἱὸ, 
ἴαγας ρογ τῆγομυπι [οἱ δ ῥοῦ] [ἧμτδε ἐη εὔγοινο Ὁ εἰ ἀν ἐν 
εὐτῃ 4 (πάρι ἰθροτ ἐρίμμι. ὰ ἘΠΕ ΒΡ ει: 

4: γα νοῦ (8 Ἀπ νδὰ δι Ρμαιίςι ἢ} ἀρ τον 
γροςεῖτς, αι ἀοοϊπνατὶς το ςη- 
τιαιη ἂχ ἀπειῖβυγη ἃς συ πη πυτη, 
ἅχ΄ γα ττῖτίβ θα στανήοτα ἔπη 
[.ἐριϑ5γ᾽ τἸυδοία μι ἄς πλ εςοΣ- 
ἀϊλτλ αοἾ πάσην:ἢςς οροτειτ ἔᾳ- 

ἡ» αἰ!ατιγιβεὶ ἐ[}, 4 μίτωπ- 
4μ4 αητξ ἐμγμγῈ ἐπ ἀο-. 

Ἐὶ φηδεμηῆμε ἑωνδηξ." 

Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ναφῖ. ὀμνύει ὦ 
εἰυτῷῦ χαὶ εὖ τῷ κατοικοιωῦτι αὖ τὸν. 

Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τὠ ἐφα ᾳ[, ὀμνύφε ὦν} Ὁ 
“τ ϑούνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ὧν τῶ χαϑημιέ- 
οἵ ἐπανωαύῷῷ. 

Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς ὁ Φαρισαῖοι 
αὐσοκραταὶ , ὅτι δ’τοδεκοτουτα τὸ ἡσῖθο-- 
σ μον καὶ τὸ αἴγϑον καὶ τὸ κύμινον 5 χαὶ ἀ:-- 
φύκατε πὸ βαρύτερᾳ Ἔ νόμον, τίω κρί- 
σιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τίω πίων" ταῦτα, ἔ-} [ςοτς, δ. Πα ποὴ ομηίλτεῖο. 

ἀεείπραιν: πιφηεθ 4πν Φ 

ηὲ ἔφα, ἐράνοηητο (; 
Τὶ εϊοονά απ ἐν βάφην:. 
μάς οῥϑυεμιὲ [δεαγε, (Ὁ 

τ ΝΕ, φιια γῆι εἰν Ποπλίλιις. Ἐγείαςὸ δὐτεηπ, φυΐ ρεζοας ᾿ Ογῃ.7ο,7, ὃς Ρία]αι τα. Ν μὰς οττιαι ἡ] ἀἰςοπάϊ φοπυν, ἡ 

1 ᾿ 

ἴ, Ουπαιυίς ἰπγαθοτροῦ “]-. 18 Εἰ, Ὡνιεῆφνε ἐμ ΦΗΕΥ "" 

γῆ ἐπ ἐρπηρίο, ἐμγα λη ἐ. Ἵ ὮΝ 

- δεγίδᾳ ἔμιοίαι ; 

Ἴ ΦΣΣ : φοσις ἐπὶ Ῥβανέβο βγροου αν φημ τ ενον γὴν 

φιχορυλ δοχ 

ἀπείρημο (δ εὐπνήημπε, σ Ῥτοίειίυ πο! 

γε αν μα φναμίοτα δι. 

. Ἄἤρηται καὶ τὸ ὀκτὸς αὐγὴ κα ϑυιρβ 

εἶν! ποιησαρβριᾳκῶνα μὴ ἀφιέναι. "ἢ. 
Οἰδνκοὶ τυφλοὶ, οἱ διυλίζοντες τὸν] [5 

κώγωπα,τίωὶ ὃ κάμηλον καταπίνοντες. 
Οὐαὶ ὑμῖν Γραμμαᾳτεῖς καὶ Φαρισα)οι 

αὐσοκραταὶ, ὅτι χᾳ ϑιιρίζετο τὸ ἔξωθεν Ὁ 
ποτηρίε χαὶ τῆς παροψίδος . ἐσῶϑαν δὲ ἢ 
γέμουσιν Φξ αῤπαγης καὶ ἀκρρισίας. 

Φαρισαγετυφλὲ ,χαϑιίρισον ῳρῶτον, ἢ 
τὸ ἐντὸς Ἔ ποτηρίε Ὁ τῆς παροψίδος, ἵνα 

26 

Οὐὰ ὑμῶν Γραμματεῖς ἡ Φαρισα,οι 
᾿ποχριταὶ ὅτι πα ϑομριάξιτε τάφοις κα- 

17 φονά [ἀπξιβεαε, ὁ ἀγιάζων. ἰὰ εἴς, μος ντ δαγαπι ρτὸ 
τοί αηΐα Βαροστισ, ἀϊιἱδ ἡἰππτιὴν νδυς ςοπίςογατι ΠΊ. 
Ἠας αὐτεια νηδεῦ ἐχ Πραιβοατοιῖρις νεῖοὶ Ηοῦγ. ΘΠ, 
᾿Εχμάαμ 1 φιοί Οτα οἱ νοττυλῖ ἀγιάζειν ) δὲ Ἰνατίη! ἀυσαια 
ὙΠΜεοΙορὶ δαπέλιβεατο. : 

ι9. Βαμεΐ αὐ μωρρὶ καὶ. ας οι ἰςρσὶ ἰῃ τθυς ἐχοπιρία- 
τὐρυς, πόας οὐλιη οχταηύαριι γοιύγοηι Ἰατοιρτοεῖςπὶ Εἰ 
ἁυϊῴπιοἸΠρῆς ὁ πιοάτο ρεῦτα ας { ἀϊςᾶς, Ὁ ἕλτιος δὲ οἰ το, 
νὰ ἀρραάτοῖ ἐκ {υϑιςέϊα ἰσητοιτια ἰοηρῖὰ ςΧ Ἐχο.}9.,37. 

23. [)αεἰηφαμι νετοινκρι σὺν. ἃ εἴς ἀοςίπλαη) (Οἱ υὐτίς,ςτίατα 
οχ ΠέΒ ΜΙ: υς ἀσοιπιατι αἰίσην! ποη ορπίυσυσγαπι ει 
λτοτμ ἐδ τς τη ἀιαθις ἐπ Ροϊίτα οἰ ρίοτας, ἰοἢ ς τι: 
1γεςίιπνας λατόην ΘΕ 1411 
σαμιν οὐληῖ ποίο γιὸ οα δαζόζδοτιι ογάϊης: δι ευΐτα το 
ἐρηὶ ἀσοίπιας δε οια δι οἰυσθαλε ςοτάοτίοις, ᾿Ναπ1.18. 
τὐδεοιπληὶ αὐτομν νου Πημῖος μ δεν ἴλις. τ. 
δύο ρεινουμηας σα ήοι ον ν τ ΠἸοὕ τ. 7.5 (δὰ ργὸ ἀεζμμναν 
με ΐμογε ἴσας ντενανηης ἀρυ Ποῦτςον ἐρἀξ γεῖρο ὙῸΜ 
{ἢ {αν} {ιεΠςαταγιΝ κἱς μέυιονι ). ἅ Οὐ δφήνριεν, 
νείζνε νυ αι Εγαί) δἰ μβε. ΔρρΑι δε ἐδαῖει ἐα μιαος- 
ἄοιῖς νοῦθὸ ἀανδεκατῶτα, ρτατογθη ἰοθο μὲ δείσπειο μοῦ 
εἰἸτν Ἐκ νοΐ ἀυτον ΄οσο ἀρραγοῖν ον ινογσο 0 ἀμ} εἰν 
ὁ0ο πο Πρ} ἀεοας ἀμ τινμιενθα τάμιου αἰ αι ρον ἰς 
ἀς οῖρεῖ οςο ἴἌτι ΠὴῈ αν ας συστῇ ποθὴ ρυματο σά ςὅ- 
τεῖρηις τον τον μος, 4) μάϊοίων», πίω κρήσιν. 1Φ εἱϊ ιοῦ 
ἀιμύμε δὲ ῳμῇ οἰἢ πὶ ςδιμμιεὲ νίτῳ νέι, Α ΔΗ ἐν έεθιΑ!, τὸν 

0, 
Δ {νὰ νοδίς δεγίδα δὲ Ῥῃαγιίεὶ 

γροςγτα » 4υ ρυν! Βςδτὶς ςχ- 
ΟΠΙΟΓΘΩ ΡΟΟΙ]Ὶ ἡ ρατίηααις 
ἈγτΈ τ "τας ἀμ Σ 6πὶ “4 ρΊ οηα 
μητ ΓΆρηγα ὅζ΄ ἰητοιηρογαηεία, ᾿ 

{πη υγ αμο ἀ οἵϊ τοῖγὰ ροζυ]υπιδι 
ἸΡδείπαπι,ντ  αυοηις ἀυος ὀχ [Δ ἡ 4μοή ἀεξοτιν εῇ, 
τγὰ ἐδορυγυσι πα... . ᾿ "Ἀνπάνεν. 

19. δα νοδὶς 9 ετἰδα δι Ῥματί- [7 
“σὲ ἢ ΟΣ 9 

οὐ οἰ ς ἀμρμ οι εἶ. Νοςς 

᾿ : ΣΤῸΝ "4 βομ οπρβξεγς, 
για ἀπε τα 9601 Ρεῖςοΐά- 24 Ῥκεες (κεῖ, ἐκοοίαμιες 
οὈ] σοιη : ραιησίιν αὐζοζῃ γόνος, ἐρνων ΤΩ 
ὉΓΒοιὶς, ΩΝ : εἰωείοηια5..Ὁ 

μι Κα νοῦ δεῖνα ᾧψΨ 
4 . ᾿ Ῥρανι(εἰ δγροενία, μὲ 

ὴμῊὴ4 ἀηδεῖς Ρίεθνα [μπὲ ταὰ- 
Ῥθιά (Φ' ἡππονβ δα. 

6 Ῥρανῆε εἶεε, πιννδα 
ϑυῖωι χυσά ἐπε: 6} εαἰ - 
[ὦ δ φτορ [βάλε οἱ βαὲ 

Ῥμαγίίας οὥςο, ρυγβςα ρσὶ-Ἰ 

Μ «οὗ» δια ἂν 
μετ Ῥ)νανέ [εν ὕγροιτία, χμῖς 
Δί μος βηνίον ἐἢ ἐς [ὑρνἰεμνὶς δες 

ἕμεδν εἰ. πγδηίταρις οεία. ΦΕνάειν, τί πίςιν ἡ ἀσξϊοτῶ ὅς 
"οδιεητοτῖι ςὅ[αῤτι ἃς νετίτατό, νι ἐς εϊὰ ἀεῆμικ Οἷς. ηυοά 
εχρ]οάδύ ρυταυ δὰ νἱεαηάᾷ ποιποηγιηίᾷ. ἸΝΑι (οἷοι Αἰ ίο- 
ὑπ Δςοίρι ῥτὸ ρατίυλίίοης αυς ἴῃ (κε τύ γος ίτιμ ς δὺς 

5. (ἰνμίδυς τι ἀμρίαχας ἐς πνυτοῖς Βομρίμίι ἰατοτ ς οἤϊεί!ο, 
" ἅψ8. 2 μηηα, παρρᾷ! δὸς ΝΡ. ἀνορβάναυο νοςλθυο ντῦ:. 
τὰν οτλα τἀνοιὴς εενῆν ΡΑτορίὶς νἱάοτας ἰεῖς ῥ ἐποτα!ύς 

φ-- 

ἀςοἰρί: δ ἰπ ἀποδιὰς νετυ εις οχρ] γί διε Ἰοίκιταις οὖ πίνάμε., 
ὥναις ἐς Ρατοριϊαϊς να ὃς (ογπιὰ παΐίαν οἰ εἰς, (νι οδὶ- 

το πογ) Δ Πργοιλά! ἰσσυς, Ιἀς( Ἰδο  Δεμομαιμη μμῦο Πρτὶ 
τοη],δι Εγαί μη λυας Ἰοςυπι: 4 Μία [πεν γέμουσιν. ῬΊςηΔ 
(υμενν ἐδε]ς ει μοςυϊὰ ὃς ματα ΝΖ αἰ σαοὶ ἀιςεηἀζι βιοτας 
ῬιΡΟΙ το ἀττίζι!ο, πὸὶ δὲ ἔσω ϑενπτοτίοτα νογὸ, ἤκις ἰουὶ- 
τὰ ἰμισαι 49.4ὑι ςοιὲ Κτοὸ γόμου ιν (ζει δε ι{ γαῖ γέμισε. ]- 

ἧς “το ἰπρρί ει τοατίαῇ. {ρίνα, ἢ αῤπαγον 1 φιδίθοτ δη- 
εἰφυὶς ἐχξρ]αγίθυς ᾿σρίμγμς ἐϊερσογῆς οὐιπεὲ τ( ἈΠ]οΥ) 
τούς ἢ εἰν δέει αυτό Βος νου! Ηεεζο δΏΠ εὐνανκπαι]) 
Ἂν οὐ ὸ ἰζουτὶς ἔζμυι ἐν πλβεατιν δά ἑωτογιςτι λο τος 
νος ςδρατατιη Πλαις ἰατυς ραῖοῖ αὰμν ΟἸδεζιαι δῖ 
[μενα ποιηεη ΓΦ 1ηενβερανμανικρισίας [ἢ ἰςρτᾶ νοτων 

᾿ἢλϊν σοδιςίϊνεις (ςγιδϑτιιν καἰ διωας, μυυ ΔΙ τα, γα χας, Ἰενὶὶ Ἰνΐς 
ιοανόκαϑω ροῥαρ ἰν μππηυλάίεα,ντ ἐμ τ 1 7.( ἀπ δτὴην ταρέμες 
δι ἰπεειηροι ἀπε ποππης ἄρον ἐπε Πρ ις εχ ΔΠςηΐν ἰπτοιν. 
ὑεγίῖς βου Ατίρυς ςοπιραγαῦαν: αυρι. μοῖπεα κὰ Μιανπὶ 
Αὐμεαι τους ἀἀήσηζον [ςεϊοεὶ. . 

17 ῳλγνηίϊει ἐβνν,ναρμοιάζεεν, Δ άνι αἰτίη {ν υἱῆς,- 
Ἷ Κ᾿ ῖ 

1υς.1.}Ὁ 
βιγροιεμμς ἀς 

ππρμά περ ἡνοά ἐσξογὶς εξξ σχιοιηὶς. ρον 
εαἰέοα Φ’ ρανορμβάἐε, ἐπ΄ “00 10ΠΠ|εἰϊὶ,. 

ἰηιοεοῦα μετὸν 
(υς αἰροτηλιν- 

[- 

με βδιυοαν, ων ον" ρὸν οὐἰτλοῖ ταύρους, ὼς 



ΕΟΥΝΌΥΜΜΑΤΤΗΑΥΜ.. κκὰ 
᾿ποιᾷ ἀπεσαλιϑμους ποὺς ἀὐτίι, ποσεί--} 1 Ξοτῦ αὐ '4ά τς πΠΠ ἴϑητ, 4ιο-} [νὴ] ιν, φοιίᾳ; ννοὶυ 
υχις Ὀϑέλησα δ λισωυα γε γεῖν πὸ τέκνα, [1165 γο]μ! ἀρῥτεραςς Πρ ογοϑ. [“ηκηζαε βῆον ἕνοι, 

ΟΟΡΧΧΙΠ.ΙΣ 
ΦΕΝΑΝΟΕΙΠΙΥΜ 

: . ' 

᾿εἰοπί ρμεροῆτιο παρὶν αηάπι ποι. ρυται! πον ,ονάλην.. ὀὠδὺ ἐχρηιπιιης : 1μδτίαὶ αἰ τη τε φυ!άσιπ ἀίσαης 4 

νυϊγαιλ δὲ Εγαἤηυς, δινθδν ἐβθ. 14 Ονᾶσι νπὸ νςῦ δαιυέ. ΝΝ 
Ι 
Ι Ἷ » » - ἊΝ ᾿ ἰ ᾿ ἄν: νῷ ἠπιοίμην 4, Π 7] : 

: Ἧ ᾿ Κ ! ἰ ἰς ᾿ἀδ » ἰϑαι»,ημαὰ [ϑγὲ ! ν, Ἔν ἴιος [ αυσηναάτηοάμηη σα] πώ] |153 156 ι 4Ἐ{4.1}0 ἘΜΈ Ιοις διέτιν ἐς ἐξ Φῃν μδμ φαίνονται εἰς ἐπερ τε τβρν ἐς πεν ΗᾺ μα! ΕΙ Ρο  ἐρίτι | σοῦ ὃν τοροηὸν δ ισιιαίγ ει ὀρνὶς τὰ τῦσ: ἀ68 ἊΝ ΡΌΠΟς ἸΕΗΙ ΠΕΡ Ἰβϑζαν ρεῖο Μμοε [ον } 

«ο΄ ΠΝ) ᾿ ᾽ Ν Ἷ Ὁ ὃ ἢ 714. ω πος ᾿ " ᾽ 
ὡρώει, ἔσωϑεν δ᾽ γέμουσιν ὀςέων νᾷρῶων βυύ ταν ν δῖ, μθὶν ΘΙ ΣΙ, [νοῦ ρίεπα βαρ οὔρων, σία ἑαυτῆς απ ταῖς π]έρυγας , καὶ ἐκδ-] ας ΒΟ ΟΝ ΕΙΩ , «ἰαε τ ποίμι 

γον ᾿ ᾿ ἸΑΠΙ τς ΚΣ ΡΤΟΣ Αδαν Τα ΟὙ τ τς προ μΟΥ̓Θ}0, (Ὁ Ὁ ε] . ΤΕΥ . ἜΘΌΜΕΣ 
καὶ πα σὴς ὠκφϑτιρσιας. τυοτιῃ οπηρίαας πριν άνι1α, εὐἶα. ἐδέρε ἐὲ εἰ μὰ ῤ᾿ ρος « φρρὰ ἐὼ ἘΡῊΝ ἀφ ρυκθίοΣ νοδίβ ἐο-[ὅ Ἔλα ἀνε γλθοὶ 

οὗ νον ἔξωϑιη͵ μϑμιφφίνεοθε 95) [τὰ ἃ νὸβ οχίία αὐόςιη ἀρρᾶ-} 8} [δε ψ' τοι ὰ βυὲε αὶ ΚΑΘ ΕΓΑ ΛΟ ΟΌΙΝ Ως ὑμδ ἐρηβῶς. ᾿ τη γε 8 ἀρίειτα. Ὁ ΕΓ ἐμ τκώμοῤεηυμ 

ὅτῳ καὶ ὑμεῖς ἔξω ϑεα, μόβαφῃ! ἰς βοπιίπί δα ἰυζεὶ, «[ |4Πἄρανειλα,βροπαῤμεβιμν ἐν Δέγω γὺ ὑμῖν Οὐ μή μα ἴδητε ἐν ἢ "Ἰϑίοο ἐπίπι νοβ]ς,περιααυᾷ πη ρει ἈΡονως ΤἾ , ΐ δὲ 4] [τοῦδ ΒΟΉ Π1 0015 10 {1210||8 41} κἐῇ ῃ : ἐέρλέ  οία ᾿ἀροϊεὶς αὐ μδεῖξι , πις αἰἰάενίι απιρία,, ἀρ. ὶ 
τοῖς ανορώποις δέχαιοι, σώδεν μᾶφοι ΜΝ οἰ εηὶ εἴτις πγροςτιῇ ἀρ ς- "» ἤδιω: Αμεπνρβίεηι εβ,- ατι ἕως αἱ εἴπητε, Εὐλυγηιδᾶμος ὁ ἐρχό-}- πον ς 115 δῦ ἴος ἴζρογε γί. Ύ [μερ ἀἰραιίε, Ἰβεπεάἑξμε 

1. ἐσε ὑποχρίσεως χαὶ αἰομίας.. Εἰ τταπρτοίποης. ὌΝ Ή  μᾶνος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 7 «μοδ ἀϊςατίς, Βομοάϊίας 401} [4τὲ τευῇ ῥννοπίνε Τυ- ᾿ 
Ἡνροοεῖτε ἐκ ,γε,εσ .» » ἢ .-. }Ὁ" νξ ΤΊ ΣῚ φοθα ἃς ὈηαΓὶ τ Ῥ αν μεὶ βγρούνίιε, "ᾷ ΄ Κεφάλαιον κοῖ. ᾿ Υθη! ἘΠ ΘΌΝΗΙΗΣ Ἰδουπίηὶ. ἀντ ΧΧΥΠΙ 

᾿ἰνῆο δεύίοαι Ουαὶ ὑμῖν Τεαμματεις καὶ Φαρισαηοι δγροοτίτα χυΐ ΝΎ ΠΧ ΥΣΤῚ (ῥρι} «ἀιβεανν [ἰ βίων Ργο-. Αἱ ἐξ λϑοὺ ΕΥ̓ “Ὡ} 4; ᾿ ς ΑΡ, ΧᾺ ει ᾿ !: ̓  “7 ἀνῆδι μω 4 , 

εὐ πλανοι αὐποκριταὶ,, ὅτεοἰκοσοιιεῖτε ποὺς τάφοις ἢ Ῥτορίνοξατιιπι. ὃς ογματὶς, ἠβῥιαήμην, τσ ὀνπανηρος Ιζ Ὁ ὌΚΕΑΝΟΥ 9. σοι ἈΠΌρόϑΕΥΟ Ἑ. ! ἐρτοῖπις ἢν ἐτζρ]ο,! ΕΣ Ματιτ 
ἀρφινσηνει Π ὠοοφηΝ, καὶ κοσ μεῖτε τὰ μνημαῖα . ΠΙΟδυπιοΩϊΔ ἰυϊζογυτι. “ ΡΣ Ἢ ὅπο τῶ έρου᾽ ᾷ φυθοσηλϑον οι μφ- ἐνόν ἀν σγιηῖ ἽΠΙΣ Ἐἰ Αραμ βύόμα εἰμθ αι ἐδϑέυεν ᾿ : 

᾿ ἐθαχαὸ νοὶ ἃ Ξ δ ἐπ τον οϑ ἢ τ δος 418}5. ᾿ δ 5 δος τῷ ᾿ Ἰνς τ μι .4.4. 
ἐραϊδεα ἐλάιεος 40 δικαίων. . 20]. οὐὐύγοοι ΦἹ ἀλλο το] - μα ἀέϑὴς βάιτωπν τι [ξτε- ᾿ ϑητὰ) αὐτῷ δ ισδεῖξαι ἀπο τας οἰκοοὸ.- ἐΡΡΝΘΑ ὁπαςΓο το! σι Ὀλθα ΝῊ εἰ α ἐἈεαιίο ἀπλνυ ν 

, ας, τ ἘΠ ΚΣ λέ ἢ πὰ οτἰδιυϑ ραῖγιιαλ πο γούυμ, Ὁ} [την ὑφι ε.- τὸ έοου. ᾿ ᾿ παι διννς Γέ Ἡλι ᾿ 
ἜἜἙ Ξ Καὶ λέγετε, Εἰ ἥμδυ ὧν τως μέρας! βοπΟυΣῬΑΚΑδΣ ΤΟ Ἰοευδνθο. μεν περ εβεΡμ αλα- ΘΟ κοσι, τῳ ν ραν, [2 ᾿Λείαϑαυτοπι ἀἰχίς εἰς, Μόη-, ἡ, [βὴ Αμαν σεβονιάενι ἰ Ῥεῖτμ ἐιὰ 
; ; , αὲ καὶ }}. ΠΗ πλδ οΓαΠὶ 1061) 1 ας Φ Ξ Ῥ Ο σὲ 1 σοῖς εἴπᾷεν αὐτοῖς, Οὐυ βλὲπῳ μιὰν ς ἐκὶ εἰν Ρ ἑάφη ας φυ ὃ 
! ᾿ 27 πατέρϑον ἡαδϑ » ὉΧ μᾶμ κοινωνο ῬίσΡΝ ἐΑΥΝΏΝ. : ᾿ ͵" Χ ᾿ πον νιν πὸ οοηΐρίεἰτ ὐνψες Οπλη ἰα᾽ αηγᾶ ῬΗ ἀδμιο τοῦ, , ΝΗ ἵ .ς βῃς ΤΟΡΠΕΚΑΓΟΙΤ.. ᾿ πορὼν εἢὶ τὸ πάντα ταῦτα: ἀμίω λέγω ὑμὴν ὃ μὴ Ι ᾿' ἢ μὰ : πη! ἢ ἄπ ἀὐτο πιοῦν 
' ᾿ αὐὴὴ}μ ον τῷ αἵματι τ ποφητῶν. ν [κ᾿ ΤῊΝ τείξαπυίηι ἀδαεείωε! Ὁ" ἬΝ ἐμῆρος Ἵ ΜῈ τὴ Ω τἰ χίϑο δ ὁ ᾽ ' Ιςο νὴ 15) ἢ1ς ηὉ το ]ΠοταΣ "Ἴ »οῃᾳ τεἰδπφηδέων μἷς ἰορὲε 
: Ρ ὌΝ « ἣν «» ὴ παοδιίπεερῇβε, αμὶά ς ᾿ θυ - Ι ἱ ; ἢ ὶ ἷ - 

ζ - ἀγοη μαρτυρθιτε ἐαστοῖς ὅτι 0, ἐφ νοϊπετίρίοδ, νος οἵϊε Π]ος εο-] Ὦπμὲν κοτω εἰ εὐπασαι εἰφε μὴ ῷ Ὅς ον, ος πα μὴ κα Ἢ Τὴ ἰαρίάειι 5 ὯὉἱ ἤθη β ἀδηρυλαιν ϑμα 4ε 

φονουσείντων τοὺς φοροφήτακ. «ἢ υὶ Ργορ Ἀοΐας οσοίἀοτιητ, ᾿[ορρνάονωνν. ταλύϑησεται. κε ον. παι, ἐς ΤΣ ““ ἢν ρμρν ἠρᾶν «νιν ᾿ , 

" Καὶ ὑμοοῖς πληρώσατε τὸ μότοον "ἢ “Νοκ ἡποαὰς ςομηρίετε τοςη-},..} ἘΞ τοι ἐπιρίοιε νμενίο- ,, Καϑηρῆνε σι αὖ τῇ 57: τῷ ὀφρὺς τὶ ἐ-}) ΟΙ ᾿ ἐδνς πη βρὴ ΚΟ ἿΠ ΠλΘΩΙς ΓῚ πξρνην Οἰμμερῤναεεἤενωνι, Ὁ 
τα (υγατ ραΐγυτη » εἰτγοτιηι. ΤῊΝ ΡΜ ἈΧΠΤΜΤΨΉΝ, λαμῶν., περφοσῆλϑον ἀντ οἱ κᾳϑηταὶ ἘΤΡΒΙΝ ἈΚ ΘΊΘΓΙΗΙ εὐπὶ ἀπ.) 1.6 ἕω ἀνβέρει; {πενεὺ 

ποτέρων ὑμδ. "αὰ ᾿ 32 ς ΤῊΣ Α ό ᾿ ᾿ϑενβεηθες ν βεμπιμιᾷ ὙΠ ΩΝ { Εἰ ΥΝ ἥ Ν υἱΣ ΡΠ τίη αἰςζιος Γ᾿ ς - ἀνεφμιοι, Τὶς ποδὶ φωδίάο 
Οφοις, “ νήκατα ἐχδυῶν πῶς φύ- ῦ ἘΓΡΕΒ 65) ὈΡΕΠΙ5 γιρέτζα- 3, ΣΟ ΟΧΩΣΝ κατ ἰδιαν,λέ ΘΓ) ἩἹπτῇ πρὶ »» 70 ΤῈ ταῦυ- ἰδουδη 4ο μας Ἔσιη. τ, ἃς Ἁ Υ μάς ἐὐμη} ΡῬῊ φυοά [- 

ὴ πὸ τὴς κρίσφως τῆς γεέννης ΠΠῚ Ἡθθ τις οβυ βετερο ἤι- 1 λαβεῖν ἃ μμάνειο φείνεππεὶ τὰ ἔφαι τ κ) τί τὸ σημεῖον τῆς σὴς παιϑφυ-- Ἰφγίρ ἢ μηυτη ἀὐαοηταο τυΐϊνᾶς ςοη, 29} φἀμοπξων μι, δ' ᾿ ἀνά πε ὁ Ἐπν ΤῊ ἘΡΙΟΝΟΘΤΗς 2“ιννης ν ἰ, 1υἰς οδἀσπιπατίοηειη σεμεηή αν, [ 1άεῪ αερε,οιο ποιετο μά ̓ σίας. καὶ τὸς σιυτολείαν τῷ αἰῶνος : Πηδη αροπίε ξέρη τς «φη ωπον αἰ ον βου ὁ 
᾿άεῖσο, Διὰ τῶτο ἰδοῦ, ἐγω ὑποςελλω φεος 3} Ῥγορτεγεα Ἔσσοορα ἰηΐτο δά ᾿ ἄ ΕΘ να Ἐκ θεὶς τ αν εἰ ἀν, [7 Ει στὰ ΡΝ Υ ἀἰχίεες Ἔἰ τι θέσις Πεββω ἀκ ρνε τς 

ὑμαῖ “πορφήτας ,χαὶ σοφαιὲ, καὶ Γρφμι- νος Ῥιορβεῖας, δὲ δαρί στό βοδι πηγή ειβιια εἠ ε κα ἯΙ ω ἈΕῚ δ( μὲ Ἄδα ἄὐός 4 Ινίδεις ἼΘΝν τνο}} ἢ πὐλλονο, ἡ αίδμῃ 16 φηΐε νοι εὰ μό ρ δα 
τ ν Δ δὸς ν ϑρ,.» ΠΝ τῶν Ἔκ δὲ “ : αβξέδης ΟΣ) ατηση. . . το εἰ ρετ- 

κἰὐατπῖς, ὃ ἐξ αὐνδἕ ὑποκτενέτε καὶ φτοῦ}. δογῖθας, δι΄ εχ ἱρῆς πομμίοε 1η- Φ εκεί βας, Παϑ με ἐν ἘΠ Μ" ἐν μι χδὶ ' ἡΜὸ , Μιιϊεὶ φηΐα νοηΐοης ΠΡ πο-ἰς Δίν ε εὐΐηο υξοΐοπε ἰη Ῥέτα υπι εἰἰς 
ἘΣΟΣ τΝ ὴ » ἢ ΝΟΣ ΚΟΥ 6118 δὲ οτυαβρετίς : δὲ ΕΧῚ [ραγοφις νεβεις, ἀν Ρεῖ- Πολλὸο γὸ ἐλόζ σονται ὐ ονοφ»- 1] τ ΠΑΝ ,  ποννβοςηρορ, ἀεξιες, Εγο οε.13πιξ ουϊὴ 

ρώσετε' κἡ οἷ αὐτὴ κοισιγύσητε ὧν ταῖς) 1. ἜΡΩΣ ἀράν ς ἀεὶ ' , ιΡι α νυ, Ἰαμπης τῆς ῷ, ἀϊσεηῖες, Εσο } λον αἀλῖαι, στο ἐπ μεῖς ολμα- Ὴν Μὴ "ἢ τά {Ιρ5 πομμνἑος βαρ ες] Δ 18. 1π| {{{πρεπολερ εν εὐωεαιε ἐν τ μου, λέλοντες, ἔγω εἰ μιιὸ ΧρΑςός" χαὶ ΤῊ ΠΩ ας βιων Οἰείβια : ν᾽ νομῖρου πα ᾿ 
σα εὐρὸ σιωξετε πὸ πὸ.} ἢ . ὶ ' : μου, Λε ον, Ομεζευς: ταιτόίαημε Γοἀμςδης ποὐφαείδυς. ὃς 

2. γα! "1 ΩΣ, τοπαρηῖθδιι5 νο[εὶς γϑς ρεγίς- ΗΜ ΕΗ,. “πολλοις πλ αψγύσουσι. . 4 “1, ᾿βάμοε.. . οἰξοινἀΐου 8, 
Ῥ πεηάξ βρεῦνοι 

θπιη}}. (προ ἐμ των ἐξ 
βμβμε βυρμὲν ἐεβναπν ἃ [4π- 
κνήμας ΑΡεὶ ἐμβὲ υ[ημε 
«ἰἱ (πρφωΐπεηλ Ζαεἰνατὶς 
βιὴ βαναιβνα, φμεην ος- 
οὐ ινα μνεοὺ τετορίνην ᾧ’ 
«ἰιαγε. 

λέως δ πόλιν. ε »,.» Ὁ ἢ 

τας ον ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμαῦ πᾶν αἡμᾳ σ):-}} 
με Η τ χλὶ τῆς γῆς ὑπὸ τὰ 

κα ρεῖοιίῃ Ἰαον, , ὀκχ ὑνόμδρον 61 τες γης ὑπὸ τὲ 
εν αἴμρτος ΑΙΘολ τῷ οιχαίου ἕως τὸ αἷμα- 

τὸς Ζαχαρία ἐοῦ Βαρανϑε ὃν ἐφονοῦ- 

σοῦ ματοιξιυ τῷ ναοῦ χ" Ὁ ϑυσιαςηρίε, 

φιςηλίη! ᾿ορρίἀαείμ. 
“γενεηϊαῖ πρεγ νὸς οὐλη!ς 

᾿(ϑηρυίς ἰσῆις., ἐβυυς ΠΡ ΡΥ 
πογγὰ (σύας ΑΒ εὶ ἰυδέν(. 
4ις 24 ἐδησυΐηξ ΖαςΒατίς Ε}}} 
Βατας αν ηυεγ οςς Δ |5 1η- 

ς Ἐστυγυπι ἴχ1} φτῷ νι αὐ ἀἶατι5. Ὁ} «νέμδ μηνὶ δοίην εἶ1!ε μῆς δἀεὺ οὦ 
Βεἰ Πα, ἄς τυπηου οσο!]ογῆς" νἱάςι Ἰρυαίδᾳ φ’ οβῥοίομες ῥτα: ΟΙΑΥ ἐτορῆν 

. . ΤΣ ᾿ , ς 

τοῖς γι. δια ΐ πὶ, ορογῖοῖ Θηἰπὶ τμρρρ δ κμε ὶ τ νοις δὲ 
᾿οηγὴΐα ῥαοβεῖ- ι μον μι ΠΥ ἀρύμοο ἢ »ἱεα ποηάιιη) [᾿ς βάφουν β βηὴ, ὀὀ κἀμεπειί 

᾿ "ῳ “ ἀὶ ( Η " - . Ν Ὶ .. 5 ᾿ ἜΤΟΣ ΡῈ 4 “ἀνε τρὸι φὐτίυν. Τὰ νηο ςοάϊος (ςτίρτυτι οταξ αρός σνντ - Ἐπ ἀεαπεειαι Ρτγσου!αμδίο ἠδ ἱτά ραυςις νει ὲς Αι τρῆῦ 

Μελλήσετῳ ὃ ἀκούφν πολέμοις, οὶ ἐ- 
κοὰὶ πολέμων ὁρέτε, μὴ θορθιῶε. δεῖ γδ] 
πάντα νέ δα ἀλλ᾽ οὔπω δεξὶ τὸ τέλρς. Ἶ. 

χλλατ.2 4.1. 

“τον 

ςτίαηι Ἰςρις νυ. δεά ταπιοη δὲ εἰιίπηοά!ι ταυτατέοπος Δ - Οαμ τς ἀς ἐς ΡΠ  Ἐχοϊάϊο, (τ ἡδημ}}1 αυοᾶεις ἐς αἴτοτο 
δι ἀέέῳ δ ἡξ οι ταῦτα πώντα το τοιιρί στὰ ̓ ς Αἰτᾶγο, β 39} «1.» 4ϊωο τοδί υε- χογι ἢ] 4ιὰ: νοζαις Εἰ ΟΥ̓ΔῚ ίαρε δρυὰ ηΠ1ος οσσιασταητ, (το δὐἰιόητι; δὲ πα ἀϊ τοτίις τη ἐήρβάρυοι αἰ ὐπθὸς ῊΝ 

' μ ᾧ »" μ 2 55 ὃν 36 Δπιεξῃ ἀϊςο νος ὁ νΟΏΙΘΉΠ] {πρμὲ δας οἰηΐα [Ὡβενη4-- " « οἰμὲ κα ϑέλυσει. γε Ἔχτοτηο ταϊη! οτίο Ἰοαιυταγ, δ 4παῖς- ουρίυης ἪΝ (δι ροίξεα ςορίοὔϊιις ἜΧΡΙ αν, γῖροῖς ψιῶς πὖ ᾿ 

. . ἜΣ ππα δχϊτίω “ρεαὺ ταὐτίω. -"- ΝΕ ᾿ς οὐληΐα ἀρ οΥ φτάῖοαι 111.}] [βόνειν ἐἰηθρ ἩΙ τὰς ἐρίς ἴῃ βεηεῖς Ἀιετας Ἀιίς 9 οπε (σγυπάα Ῥτοπιυς, ς ἔπες ἰηῖς τξεγεητιᾶς ρχοιη ὸ χυδυς Πσπ ἰτὰ ἐτοίοισηῖ,ντ ΄ 
. : εὐ Δεῖ ταϊίοεῖς 1᾿ερφυσαλη εοφυσοιλὴμι,9 Ἄποκτο- 37} {Πετυΐα]ξ, Τοτι} ," Ἰατεγζ Ρ-| 97] μεγη αἰεη, "εν ζαίοηι, ἄς 11 οὐίδηιν ἔιὶς ρεοιλίάτιτογ, τᾶπὶ πᾶς ἃ ρτοιηδῆιοπε Α- ὥσοδας δοπὸ ἸητοΠ] οἔχίς αοητίπνιτι Ηυίας αυτά ΥΝΝ 

4ν4 οζειἀμς Ῥυορίε!άσ, 
δ ἰαριάαε: φὸς νὴ αὐ τε 

εὐτάϊδοηὶ ὩΣ γ ΠῚ . “ μ μ4 Ω 

ταν Αο ας γωσο, τοῦὶῪ συρρφήτας,, χαὶ λιδοδολεσω! [1πἰ|κ Ριορβεταγμηλ,δὲ Ἰαρίἀαετῖχ 
΄ - «ἀιιόςξαι σι 6» ----....-ἙἜα.. .ο------.:.---.-.---ς-.:.-.--Ἕὄ-»---- -:----- 

εἰππιμα τς! [αν ᾧ ̓ εαἱν δ, μοιοενια μένοις. ἰά εἴτ ορεῖς τούζοτιο ἐπ άυέεις ἃ κω. 4 Ορρίἀαιέον ἐπὸ πάλεως εἰς πόρᾳς, νσαῖλ οὐίσυγιις κά νεῖν 

διλδαπιο ξιξεα οἰ είτας, 4Ο᾽ αἰδνα έν. Ηος ςηΐηννοςλ. διτοῖῆις ςοηςίοηὶς ΟἸΠΩ͂Ὶ (μμηπιᾷ ἀο ΣΉ Πηὰ ἐπε ἃ δτς- 
διιζιην ψοπογά τοῦ ἀειπ ἀδογλης, βΠΠπᾶ ρος ληίοπο- μι νὸ ἀςςίατας Ηἰς νεγοὶ» Τοιτα {6.46 γοϊιντεζγιοης οαν- 
τα απι τε δυϊτυτιυα αίοψι ργορτὶς ἀνεῖται ὠλεὰορίς. Ὧ15) “ηέστος αν! δ ἀ {0 εἰμ φυᾶάο ἐμορίωτα εἴρη μα ἐμμανιτὴ ἦε 

ἐλθυΐαμι νξατύτα γοτίποτα πιο. 
1. «Τεδιβεαη!, οἰκοδομεῖτε. [ὰ ες Ἐχτιπιτί 5. ἸΝΆτη φοτιὰ 

{δρυΐεῖιτα ποη ἔπιε αἰ εειδίς ἀΐξας Ογαοὶ οἰνοχοεῖν ὕδαν., 

Ἴα- 15, εράφ, δὲ τῷ ἐμριτι. Αἱ νετδί! [ἢ απφυϊποιφιοά ἈΠ Γ- 

(ἔτίλος φυΐάριη ἰοσοισδίοινα. ..΄΄ 

)η.. Μφιηνοανε ἐφηνρίειο καὶ ὑμεῖς πλυρώσαιτο Ττοηὶ ςὲ ἀϊξεῖ 
ΕΠ αὐτοὶ Ἠεϊεαὶν ἐαπθ ίαγε ἐπι ἀἰςοηάϊ σαμεν ξίτς 
γον αύσαις ἐπλίτατί μηδίογεϑ νοίετου, νὲ τη δίη νείξγα ιη)- 
τοθιτᾶϑ δή Ληπηπιτη κγλάτπι ρεγιοπίας, Μοιι ἑοήεχ γε- 

εὐ{ΠΠπππις μάθοι ἡαλεραστιτε ρον είς, 

9}. (οινοάρὶ πῶρ. Μὲ Υηὸ νοῖοτς ἐοάϊος (πεῖρτμηι οταῦ 

«οὐ ἰὰ εἴς, αυό. 
δ. 

ποχαίη φάρας (ς4μ. ΕἰῈ αὐυτοηι μας διηιιο ἰοοι (ξητοητία, γε 
τεῖ δί ορῃοχῇ) {{π|5 ἐν ο], γε τη γεπγανη σάριι τεσ ἄδοι ἴλη- 
υἱβ αἴας... δ δωνονἱε ωβι αἶμα δίκργον αὶ οκ,ΠἸογυιη 
δ ἀμεροὰ εὔάε. { Οεράι [39 ἐρονό σοαιτν, [ἢ χιοάλαι 

1ο ἐχειμρ [Αγ ἰοδίπι ἐφυνώ σεῖν, Οςοἰδογυατ, ΑἸἤοητίοσ αὐτοιι 
ι "ἶφι πρὶ ἐδ] φὲ «ἃ αὐ [ογίρτα Ππητ ΡΑγαὶ,.4.11.8ς 

Τοίαάλιι δητσίαλασ δι ἐχἠππιάπε, Ὡνοά ςηἱτ ἀεἾΖα- 
"εἴγατίὰ Τολπ πα Βαρτίτα: ρᾶττο ἃ ποπηυ ἰ, ῖσεῖ γοτογίϑιις 
ἰατοτργετίυς, ἀἰοίτιι τ πο ργορα ῖὶς αιίάςπι νι στυτγϑε ἰάο 
πο τϑ πιοτὸ ἐάγοῖ. 

49. ϑιρεναἰηῖουν {ἀπ 0} γγυιαν ταῦ τίω δος, γγνεκὶ ἰμτοΓ 
Ῥτοτατὶ βοητοπλίη λσς ἀϊσοιάι σοποτοοα μἷς ντ ἰηβὲ 14. 
44. Δαυνᾷ ἀπηρίϊας ποίάτην , οτος πίπμγίαι νῖ δίας ἰρίιν 
{τευ ρ]οτίασε πος ποττοπάπμ υυάιςίαι Ὠςἰ ςχροτίγδεμτ. 

εἰ ν[τατὶο (,εοὐ ἀοῦβηάῃε ἀμ] (μἱ αἰτιν μοί! σα πομμη!- χ9 1ηςἰάϊς δηὰπ ἐρῆϊν ντθὶν εχςιἀϊιπηροίε αἰΐαις Ρ] αγίπγας ἱμι- 
Ἂ δ Ῥορθειν, φιφότιι Ὗ τίτυν ποιῃίηίθυνς Τ αοτυιη 

᾿δε ἀρραϊίατί, Πἰ ρεσροταγυῖτ ἀρροατίοπειη οχοιρί2θ. [μὲ- 
τὰς δὐῖϑαν ἤσιτ ργο ἐγ ὰ οἰδίουτιιε, ἴῃ τοῦια ρφείοπα ἀἰοίε 
ὁ τὸ διε σορία Ὧει Δρ᾿δτία "ταν ἐτα ἀρριτίυε τὸς ὠπεναλμῆνι 
ΡΟ δορίδητίδιυμ ὡς ογιθίν ἀϊοὶς 14,34. δι ἰϊὰ ὅτ γς νἱοιἤηη 
γαῖ ἐχ αἰτοτο ὀχῃποδοιν, 
δυδαυάδίτυς σναν ΠΝ οσημ οε : φυοά ἀαρτείτημιε οβίκαν ει 
Ἰιοεποάϊυτοι  ἰθρ ἰα τὰ ςάρ.,17.». ἷ 

4 μερβιζνονναιο} ἐξ τ. Ν᾿ 

{ι| σοπτι9 οαϊπηλίζαϊοσ, ἰη ἀππιμ ἃ ΟΝ τ τι πιοσῖα οἰτείτεῦ 
υλάταροὐϊηιη, Εἰ ἐξίτο γ γμυοὶ Ἰτος ἰοτο φυο “1 [ἀν] 
Ἡεθνα νΔο ἰὠρεὰ μ.δ, δίς. 

47 ἵημεροθΡ ΑΝ Ν ὶ ἡντεκ τείνουσα Δ οἱκ αια τινοίδατο οοὴ- 
(οι φισά νι ἐχροπιπογςηνἷς ςοηπεντί πος ρα ει ριῦ 
ντ ἃ αἰτασυηγίϑμσπειες ἐἰ νον να] ιὰ οἰἴσης φοιμίνα,ψια Ε- 
παάϊεξε οἷ Ηεὐυκὶν ἀπιμίλτις. ' 

. 4 εἰ 

50 ἐχ νετεγίρυς «παιιιυίο ρι 5 πιοὶρ ςοάϊρίθυς ςομίεπῃιαη- 
τοΐδαιρ ες πίω; ἀυὰπινῖνυΐβο ἰορητυν,ὑχοράτὸ γοτὸ ὦ ἑεφνι 
αὐ δε ετεπερίν, τον τς 

᾿νε 0, ᾿ς, “ κ" 4" ὦ . καὶ ἢ 
.ν 1.0 αμίδαν ἀϊχὶ οἰε ὁ δὲ Υνσεις οἴπσεν αὐτοί, 1 ὴ ἀυόδυς νο- 
τιἰρις οὐ είδιις ἐς ει ὈΙτὰτ, ὁ δὲ ϑοτοκριϑεὶς ἧπῃ αὐτοῖς εἸἰὐἠεῆμ- 
Ρίς νοτὸ τοίροπάοης ἀϊλίϊ εἰς, Ελμι ἰοδεοπέπι φὰίμζιγ Ν ε- 

ΜῊΝ ἰὐϑνο οι ὐξον ας ὩΣ 39. «δ γα [εηηροτεγώπ᾽ αἤπ. ΕἰςὈτανμιις ΠΡΨΌΓ σθαι: 4} 10 ἐεπηνὶς ἐκ εν εγηρεν αι ονάδηφην ἐομηρον μὴν, ῥεπιὺ [μάδὶ 
ἀκιὰ. να ιοι ξαϊοειη ϑι ἐτςξξοτίμπι ορυο ἀεείααι, ΝΜ ταως τὴ, κοῦ οἰμίβαθα ἠη εἰμ βάβειη, ἄσας νιυρὸ ἀϊοίηιις ἀξ υνῖς οε Εχαυηονμν, οἀ γοτθυιπιρηνοάο Νιἠοἰηίτὰ 16.19. «ὦ ῶνν ἐπβομμέμν σφε μαι θέμα. Ν ἣ γύρα ϑρηδχίαι 

, τχαληρερρυήθο Ψυΐς. δὲ Εγαίτη, ϑρυγοϊεια ηυοά Ροιὶλε τον. ψηΐο, τ “᾿ ᾿ τὴ πα ά με ὴς ' ΕΣ ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧΧΙΙῚ ᾿ , [ομεμετὰι αὐ ὶ 

ροπάου τῷ ῥυπαρίᾳ. ᾿ ; : 3... Ψ' ΕΥΕΠΑ ΘΠ ΨΕΙΑΟΝ ΕΙΟΟΣ ΧΉΤΗ ΘἸΟΟΠΟΙ ξεμυθιομο τ Ειμηρίοναὐέδαι, ἐπυρέὔετο ἐσὺ αὖ ἰο οὐδ, δὶς Ἰοζίς νυΐον- δεάνεαι,πλόνὲ ἀρὰ εἶ βεαὐ ὁ χεῖδς 
ὸν ἔβευων ΜΈΒΝΗΝΝ Ππνυϊατίοηςοἀ Οταξαπι γο- ΄ς ἱπητδηταν ιο αηαηοάο 1,ἀτίπὶ ἰαγιςοιίτὶ, αι ἀϊοᾷς Ξ πε ἐμ ἠῤαιαε οἰγλυ πείσας οὐ δίς τς ξ 4. διονεαιιπλνλσν Ἡ}ς πλανᾷν ἀςεϊρίεαν ἔόνοι, εδἰυῤαιίο- ὁ Ἡοῦσγκα Ηρ] πὰ ργορεὶξ πευττῦ «ἢ άοο μεττὶ οροι- 

τ τ μάν ας {ἰ [ςρἰρτῦ ἃ κι ἐνετήση Ἐ10.Πἰλά, β΄, οἶμον μέγας 
ἐφουσιοὶ ἐπε σι. ν οἀς ἀρὰ ΪιΑτίμος Ῥ[.μ" ρτο πηροίϊζοις, 

δυὺ πριηεῖδα πϑεο, δδ τῷ ὀνόματι, ΝΠ ἰν ἐννέα ἤθεν, Δπλ.ἢ 
7: 

-ὐδιριέδις οπίαὶ ἐετὲ η Αἱ Ἰήντίε ἢρ αἰβοάευτχαι ἔς ἃ ΠΒυὶ- 
ἤν πιλρψατῇ μαδοῖς [δὶ ν οτὲ ἰςι ΑἸ ἀϊοῦς, Ηἰς αὐτό νέτυ, 

τος πτοτρισοαυσηι μος οςο ἐπηηγοσιτὸ β4Ρ Εἴ]Δς Ἐν γλιιρι τὸς ἡΐτον ἀἰςίς Ομετως, δ ἔων ποιηίης, ἰά οἱξ ἱρήμπηεοι 
ἄς ἰάσιι ἰρία Κιρνὰὶ δαμοτασὶς νογθυπι Ἀςρσαάομάϊ ἀὉ 

. Βουιαὶς φρο ππρτορεὶ δοοὶρί,, ὅς ᾿ναδιζιγῃ λατεῖ δὸς ίοι- 
πιοποηὶ ἐοι τοι ἀπτοψιλιη ἰῶς ἀιςοτεῖ είν. ΦΜοημε,, 
οὖν ἤλης ραγιουΐαηῖ μοι ἰορὶς νοτας ἰπτεγρτοβ, δι ἀςοίο 
τοιηγοτγίατος μὲ Ζυμνι μα νοτα ες ορήά!οίδιιο. 

ποτα, ἀϊσιιπτυν ἀΗ ΠΝ αν ἀἰγαυητυτ. δίς ἰοφυύτις 

4 ρῥι{μ|- Ρ' δι ποτα πνεπιρτία Μοπαξετίῤίξε Απδραμειῇς ἱ4έ αιηῇ {{τ 
μδινν κρταλυϑήσεται. [1 πα βςίο ςοπιιη ει Ἰλρίάος δὶ ρα, οἢ 

ΐ ’ 

Μεῖπω ἤμε Ἀεὶ ποιό εἀεάσενι Ῥούτίους ΠἸδ,οιυυς 
᾿Δερλίηλε ΤΠ ορ Αγ] δέτε ἰτοπὶ 5ῃ δ, Του άαι, Ἔφγρυνς 
{Ππεναιφτι ἄς πιδτιο ἰῃ δξειβ᾿ ροδοί ςἰειϑιροίς μος οὐά Μα- 
τες, ἀεϊ εἶχες ετίληιν ἀυσάοοϊπ) φιοε Αρφίζοίοι νοζωρας, οἰς 

οδιιἑο (οὐδ μοι ]οεαιμα τοις}, δοιτίηοτῇ ρημξορε. 
6 πισμνν ἀνε, γα] ομνιοιιι ὐμω μοι ἤν ΩΝ 

(ὐὐδε βρης, Ορμε ρία βμνπν ϑαιάφην 44 ἐοαβ πνεπβ αι! Βα γα "ς Ἑαπνὰ ςομυειτηθνακ, 54 αι ρ τα! αυμήοτο ντοηδῇ στα, 
ἀἠοίμμ νας δι ναί Ιμεοτριοίσηταν, Ὁ ἡνναένν, (γωσηγμιῦ φυσι μιὰς. 4» (έμιε, ἔρτειν Ἀ φέϊς Λυοηεῖ δῖς- 

8. 1 γναθπ,χρν ἰδίαν ας δι Ἐλαί, δεετειδιὰ ο[ἢ ἀπ ῥότως. 30 ΤΕ πρωϑδὴ τὲ ἐφῖτε ὁροῖῖεῖς με ίξοιν,ν οὶ εἰν ὶη υές,ἰε- 
4 ,γτἀμεηῖων παρρυσίας ἡ παμέναι ἰ, Αἰ οι! ς ρίο Αὐπομηπκεμῖςυς 
6ἴ.1Π| ὙΠ ΒΑΒΕΠΝΕΙ νει.) Νά ριορπὲ πο δά υεητῦ [δά 
Ρταςηεδιν ἀοςίανας, δειὶ ὙᾺ φο ρίμη ηδ πππιειϊτὸ ἀκα 
ἐεπταυΐπαιῃ παῖς ἑατογγοβλτιο ἐν ςομυςηιᾶτν ψαυΐ ΠΟ ἃ- 
ἰιυΐϑ Μοία ὐὰπε τπιπάδημην τόβασηι οἱπηίδεεητνε δα ας ἡμπι6 ἔοτς πιδίογαμ,νευδίεδις ρεκαϊξλίοπει οἴϊρεάμαι δι, 
Ἰυχίηγία Ἰνϊοιοις Ἑυλης εἸίρας Ἰοςτ ἢ μευ οἰ δίοο μύες 

Ἰδιει οὐξατίουι ος ποιοηι γεαρυ ἴς λει (στιπομθωι 

ϑέΔῦ μν ὑροὴ δὴ, ἘΞ ἸΆ] πη μὴ δρδ, Φ Οννη μα, σώντ ἢ αυὸ 
αἱ «χδρ! τί αἀάμειυν ταῦτα, ἩΝι οὶ φαρτοίμωυς, { ΔῊΝ, 
δῷ Αθποίδι ΕἸαίςς αἰὐςυδί ες εἴ Φ ἔοι, ἐν ἃ ἀμ Ἰεδεοηέ 
αλλ ἐριὲ ρεοδο. ΕΠ αυτό ἥφο δρτότίαμνε εἶνε ἀνά ρετδέεις 

'ῬῬτορᾶῖ φαροπςητ Δει φηπῃ τεἰς οπχηίυσι πμδἰοτυαι 4 
δι γηάδὲ βηίι, 

Κ, 
Υ 



ΟΡ Χ ΧΙ). π᾿ τ ἘΝᾺΝ 

Ἰἰγεῤϑήσεται ὃ ἔϑνος δ} ἔθνος, νὰ βα--Ἰ7 
σιλοία ἔπὶ βασιλοίων " καὶ ἔσονται λιμοὶ 
'χαὶ λῤιβρὶ, ἡ σεισμοὶ τὐλ τόποις. 

Παύγα δ ταῦγα,αὐ ὠσίνων. 
ο Τότ φἴδαϑωσουσιν ἱμὰς εἰς θλίψιν, 

ϑυρτ}10..7 χα) ὄστο κινοῦσιν ὑκῶς ἢ ἔσει μιεσού “9 

᾽ 
5 4 ι ς ζ΄» 4 

ΔῸΣ : ὄνοι ὑπὸ πάντων ΔΜ ἐθνῶν δ τὸ ὄνο-) 
1ἸοΒνετΣο δί ᾿ ᾿ 

4. μαμον. ν , 
- Καὶ τῶν σκανοαλιάδησονται πολλοὶ" το 

ἰλλυλρὶς οὐ αᾳδαίσουσι, χὸ μισήσου" καὶ ἀλλύλρες οἴδοσιδαίσουσι, τ μι 
σιν ἀλλήλρίς. ᾿ Ὁ ᾿ 

Καὶ πολλοὶ ψοῦδοφοροφῆται ἐγερϑή-."} . : 
σονται καὶ πλιμήσουσι πολλοιί. "Ὁ" 

ἣν ἃ 2 
Καὶ δα τὸ πδυιϑυνϑῦναι τίω αὐόμίαν, 

ψυγύσεται καὶ ἀγοάπη δ πολλῶν. 
. Ἐ , 3 

τς ΟἷΝ ἡἡπομοίνας οἷς τέλος γοῦτος δωϑη-μ3. 
Μ Ἰδοθ ΠΟ Η: σεται. ᾿ : | 

ἱ "Δ “--- ,.,) 
ιδιίδυ, ν. Καὶ κηρυχθύσφται τᾶτο τὸ ἀ)αγάλιον ΄4 
νὲ Ορᾶ- δ ψ ᾿ν οἰ ΝΆ, ; ᾿ 
εὐδία μαι, τς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμδμῚ Ἢ 

ἰωπι, ὅς αΐ --" ͵ “Ὁ «9, : ᾿ 
ἍΒΡΙΡ δΙ Αφρτυφιον πᾶσι τοῖς εἐϑνεσι᾿ χα τὸτῷ ἢ ἦ 

᾿ς ἀιάςιίπε (εκ. 10 τῷ λΟς. 
Ὀδουπτυ, 

᾿ κρρλναρνν ἡ ὴ ὰ τ ᾿ "ὦ 

Ὁ ς.21.10᾽ ἘΞ Ῥ.)9.}0 βἡμωσεως τὸ ρηϑῶν ὅζᾳ Δανιηλ τῷ “φέρ. 
Ῥεϊοια ἕμπ- φήτου, ἐς ὡς ἐν τόπῳ ἀγέφ' ( ὁ αὐαγμγώ- 
ἀξυενεῦς [δ- ͵ 
ταίἱέηϊ ἐδοη σχὼν γΟφΙ ΤΩ) ᾿ 

δ 

ἐχ 

ΕΓ 

τοῦλ, δέ το βπ ἢ) 10 ΓοσηθΠλ:δι 6- 
ταῖς ἔμπλο5.» ἃς ροίε!επείκ » 8 
τογγϑιηφίιϑ ΠηβμΠ 5 [ος ἰδ. 

8] - Ηκς δυϊςῃγοιπηϊα ΡΠ πο ΡΙὮ] 8} ΑΠκς δριεηῦ ὀπρρία ἰηϊ.. 
ΦΥΉΜῈ ᾿ἀΟἸοτυη βάγμ’. 

᾿Τυης τταάδὲ νοῦ αὐ ἃ ἰοηΐ» 
ἃς ᾿πτοδἰ ποτ νος: ἃς τί εἰ οχο- 
{τ ογηηίθυβ " βεπεῖδβς ΡΙΌΡΙΟΥ 
ἈΟΠΊςΩ της ΣῊ. 

μαροδίς Αἰλις αἰἑυτη. 

οεῖ ςδασίταϑ τηυἰτογθ " 
. δε αἱ ἐΠπἰτοτγὶς αά ἤη πὶ 

νίαυς,15 (γι αδίτιτ, 

δα τὰ) τοθΏΣ ἢ τοῖο τούτΑ γι ΠῚ 
Ἰογθονι διτεϊειιηοηΐο διηηίθιις 
δεπεϊδιυι5ιδὲ τῆς νεηΐοῖ᾽ Πη5. 

ὅταν οι ἴδητε τὸ βδέλυγμα γῆς ἐ- τηϊῃατίοῃει 111πΔ ναϊαιεὶς,} ἢ 
Ἰᾳφυς ἀϊξὶ εἴίρες Ὠληί εξ Ρσο- 
Ῥδςειᾶ, ροίταπι ἰη οςο πο: 
(φυὶ ἐκ ἰορττ," ἀπίπιῦ δἀυοτταῖ, 

ΘσΈΠΙΝΜ 
Ἰηΐογροῦ ππίπι θοη81η ροη- 7, Οονβενρον ἐρδὴ γορι ἰῃ 

ἜΣ ζημεην (Ψἣ᾽ τεῦ ημὴν ἕω τε. 

ΖΉΝΙ' Ὄννο βεβεηεία, 
δ' ἴδοι, ἐν ἐειταηλοῖμς 
᾿ἰφέξ νὰι 

ΤΑ βιμε ἀοίφγημν. . 
Τμπε πιράξηξ νος ἐμ 

εὐδι αβἰοηξ, Φ' οεάεΣ 
ν»; (Τ᾽ ὀνὴμε ὑάϊο οπρηδ- 
ῥωι χενϑεῦνε ῥτορίεν τν- 
ΜῈ ΠΒΕΝΉΝ, 

Εε ἐμῆς βαηῤαϊὶχ, 4. 
δωμενν ὑπωΐμ Ὁ ἂψ ἱρρέρθην 
Ἰνϑάεηδ ν (᾿' οὐνο ραδιῤῆι 
“πιμίέην. 

Εἰ πνοὴ ρ(ενάοβνορβεῖς 
ββνγδι, φν [ἐἀμεδιι μϑμίιον. 

Ἄς ἡμοπίοι αὐμηάμ- 
δὲε μαρέιασν γεξισείεει 
φβάγ 45 περ ον), 
μὲ «Μὶοπὶ βεγίεμετα- 

"εν με ἐρ ἤδεπν, δὲς 
[ίμως ετρΤ. 

Ἐκ ρναἠϊεαύ μην δε 
ναοῦ εἰδηπετερ οὐ μρνυ)- 
μεν οὐδε, ἐν εν  ἰνεοηέμην 
᾿οπμμ διὸ επί δι; φ’ τῆς 
ψνεηῖφὲ δον [ἡπηϑη!ίο. 
ὠμηη ἐνζο. υἱάεγλιι 

αὐφηρδᾳαλίοιεπν ἀε[οἱ Αιον 
ὅν να ἀϊζίᾳ, «ὁ 1[94- 
ἡδείε Χυορί για ν |ἐηιε 
“Ὁ ἴοεν [«ωγίϊο; {4 ἰεχὴ, 
νηβεί εχ.) Ὁ ᾿ 

."1 

Εκπτθως οἰἴεηάεορταν τυ: 
Δ]105 αἰον ργοάει,ἂς οὐϊο 

Ἐς πλυϊτὶ ρίευδορτορβεῖα 
οὐιθητοῦ, ἃς [ἀπ ς ὥς τμἶτοϑ. 
Ετ υοηίΐαμι ᾿ πιο] ρ]Ἰσατα 12 
ἰς Ιορι5 τταηίρτοῖπο, εἴτι εἶς. 

τρτεαάϊςαδίτυς Μξυὰ Ευλη- 1 

Οὐυπὶεγβο νἱἀοείτς ᾿α0ο- "ἢ 

αν. Ὑότε οἱ ἐγ τῇ Τυδιαίᾳ φουγέτωσαν ἐ- [16 Ἔξῳ νὼ υϑτ μὰς ἡμεῖλαι ̓  ξερὸ πρέοξ, 
ἡα ρον δὉ ταὶ ὄρη" , . ͵ λυΐ ὁ ἴῃ [οἰατίονποί; ἀείςεη- Ἧ]' ἕν Αρεμάν καρ 
Ἀγ λίῃ ἘΡ ̓  ο ἐθα ἐν βρι: ̓ κρταβοην Τῷ Υ7 χὰ τὰς το} 1δὲ φυϊςαυαηι ὃ ἀο- ῥαθνθιας μ ὡς 

τ οὶ τὴς οἰκίας αὐτῶ. . "" 
"χὰ ὁ ὦ τἀ μϑ μοὶ δθησρεήεα δι 4 Ἐτφα! ἴα στο, ποητέθετρς ἢ ΚΤ μαρλμσοης Πρ ἐβα ῥφπυθέρου ἴῶ ὁ αν ὁ τοττὸ νε το Ἰλς νὲ αἰτηθητα νανη᾿ 

τισῶ ἄραι τοῖιμθπα αὐτὸ. {ι8. εὐ τ ἵν} Κα «μίεπν ῥράρημαηη- Οὐαὶ ̓  τῶὺςς ἐν γας οὶ ἐχέσαις ταὶς τ 
! ϑηλαζούσοωις ἐν ὀκοίνας ταῖς ἡμέραις. : 

ἐπ κίντι Προσεύχρϑεὸ ἵνα με βρηται κα φυγὴ 
: μδμ χοιμὼνοςμμηδὲ ἐν σαθδώτῳ. 

7 ϑέμεμιν ἰοοί δὶ ἐὐχουι ἰᾷ εἴϊ ραίίηι. ΝΑ πὶ χ μος ]οοο 
«ἀιπηϊαείαυμ «[ς νΌ]ς. Ῥορίρος ν ρεκροιτίοπο ποη {ατὶς 
εχργο 4. Εταίτηις, γίφριν ἰοεῖρ, 

ναι ἢ οὐ βοιτί ἱμάδοίμαι ἡ] ποτίσῃ 
01 δ 

τοίο! γπιογυπι ἐχοδίιπι γεξειατυν. 
9 Οὐανι νᾶδν 1 νήο οὐάϊες ποθὴ ἀἀΔάϊτας μος νοῦλ" 

θυΐυπι,αυὸ εὐϊαη) (δίσιο νἱἀδευςηἰοπίον εἰΐὲ (ξπιεηεὶ. 

. γα "Ἴυδνων Μυηάο νἱἀο] ςε εἰς δὰ ἶϊος ι 
το Ἐριμνα  μαρὸς τον τριάδι νεϊις 1π γτετο δ ελ» Σ ΑὈοπιϊηδίσηςπι Πυρεπάληι δὶς δυοπι ἀςίφηαλι ΡορΠο- 
μεγίονε σαν Ῥαυϊοι ἩῚ 4. πἰΩ με Ρὰπῇ ἰτο Πρ α- 

υπὶ (υἰδίςαυμθισιπὶ 
ταπτοσοίεης οσοξ ράττας ἀοίοτος ἰρίμτα ἔεταπις 

τις ἂςς ΟΝΗ ἢ μετ ἀά Υἱείσγααι ἡΠυτη ἀΐσαι, ἴυο κά δ11ς:᾿ 

Ὑα δὐτεπὶ σγαυ  ἀΐς ὃς Ἰλδταη.} [δ δ’ εδιλεηοίῥι ἐϑεἰ- : ᾿ Ἂ: ἐμ ἀϊεϑως. 
τἰδυις ρον 1105 ἀϊεϑ. ἰχυ Ογαὶδ δίμυ βαι 

Οὐλτς νεγὸ τς βαὲ ἔμρανε- βχδ νεβεαῖν βγεηνεν νεὶ 
10 ἤγα ́  Ὠγειηε ἤοηυς ΔΌΡαῖο. ᾿|ϑϑαειο. ᾿ 

τἰοποηλ πιογοιγίςἰς {ΠΠΠπ5.. ρτο Πδιγρατᾶ 112τὴ ἸΏ γεῖσος ΠῚ: 
δς αἰ ὰ ἀχςῖηρ α Δῃποῖδι!  ἔξις.ς. δ᾽ Ερεί.1....Εἰ αυτοιε 
Ἰοσυε]ιίς ρεζίτιις εχ [απ 1181 Ηεδτδιςὰ ἰορίπιυς γΡ0Ὸ 
ὉΘΊΟΓβιλκνο βιροπιειΝἹ ἀυιοῦ οἴ ἱπτογρτςταῦ ροὈηγιν, 

τα' ῥιοξμηατίοπεπι τςηΊρΙε, οΟ]]οζάτα ει ἀα 04, δὲ πταϊτὶς 
Ρατγάτις αὺς ρεῖ (ἐξ ποῦ ἰἰεδαηενηάς παιάπὶ πιοχ ἔξοι!- 

ἡ τιχὶ εξ δι τειηρὶι δί ντδίο ὃς ζεητὶς οχοίάίω τη γί ἐχ μδο- 
εἶθ ρράτετ. ἅ τοἰδηναάμενμα! νοείσων ]; ἔεμνν “ομβάετει. 

οαρ γυΐξ δὲ Εταῖ ̓ νιεδήραι: αυσ ἱπεογρτετατίο πὴ ἔδεε γιδετις 
ἐοπυεπίτο υὶς ἰοςο, αυληυὶς ἰητετάμην ΡΓΟ συμμήνῳ νίαΣ» 
Ροϊυηντ αρτὰ ορ.17.17,.δὲ 16.11.10 Μάτοο ἀυΐοηι 8.17," 

10 βνρέμῃ νομῇ ώσννον, Ψαὐᾳ δὶ Ἐταίλά γείδαπι, Τὰς, τοτιμη δ αἴτοτο ἀρεγιὰ νἱάσταν ἀϊδίηρυ!,.. 
,δο( τὸ παραδιδιιὸ) εχ έπισ βοξειιπι ωὐνὶ ν φιν διδέναι, ἢ-΄ , , ΤῊΣ πε τραδαδ, ἐἐν οὶ Ἠείεαθι [55 [»αἰδαν] ;ς Ν αἷς δὲ ἔγλγ! μδιοΝ Ἰὰς ιρ.10.29.. 4 Ρ' ε εοῦοι φιύοήμαωα Ἄυϊ στ ἰῃ 

ἡ 

δοη ποιὸ ἐρκἀετε μα οτίατι ργοάετε ἐν μἐ βοάν, νῈ [Ετ. 38. 
18. Οὐνν μεδεδνννν μιοίσευσν. Ἠος ψισαυς ἀν»: 

Ὡ 
εὐνλένις, Ηοῦ ΟΥαοὶ ν πὸ γοολδιίο ἐχρηίηθης, Εταί, ᾿ 

μρῖγ ΠΣ ΔῈ κυμεδ γέ ἃ ὑλάϊοιν τ Άνε τῇ ϑιελάξ. ὁ δέ ΑΜ} εὐνβονα υεἶϊα τεμεγ!, Κ' ἐβινμειμη, τε ἐμέτικ Νεἰιίπιέ- , 
᾿ ὑθνῃ “ΜΕ νλυδυνδῆνη. ὙῸ ὃς Ἐγαί, αϑένί 4. τὰπὶ ΒοοΊοοο ζει δε Α τοι ἀσοἰρίτως, ουΐιις Ἰτὲ ραῖςι ἤρα" 

Οὐαί γμὸ γοοάδὰ]ο ἐχρηπύυας αὐὰπὶ 1,ἀτηπὶ, 

4 ΠἈἩΜΝ 
δὴν ὍἊ 

ν ᾿ Ἷ [ω } ᾿ς Ἰη ἐέρμεα οὐδε, ἔλῳ σῇ εἰκενυν, Αὰ νετϑυσι, ἵν 

172 1η [οἰατλο Ῥλὶ τεῦ δώμρτνε: ἰ. τη (υρετίοτο αάίυμη ράττο. 

ἐ ἄοινο [ν4. ἀμ τὸ ἐκ τῆς υἰκίας αὔδ. 16. νετυείε οχοιηρίαγίδυσ 
ἰεκίτυν, ὅραι τὰ ἐκ τῆν κέαρ, (ᾳυουλοάο οτίαπι ἰερ ΓΒοΟΡὶιΥ 
ἜΝ δι Ν 4114}. λ4 το "δ η48 τες μας φιὰς ἀοιμὶ μαθοῖ.. 
18 Μεινὺ ὁαίσα ΟΝ οἱ, γον βιεεἴϊοιις ἀϊχὶς μι: «Κνρίω Ψ ἰσεδο 

Πολτίσ,νε τοβάπτων ἠυτςοηίἶοι, Οκτεγᾶ πα φιλίυοτ γοτυ- 
[ἔς ἐχοιπρίαγιθυς ᾿ς σίτιιγ δ πἴπ υἱατί τὸ ἐμιούτνον, ἐ, ρα Πππ|π|, 

.μ. Ἵ ᾿ » 
ἱ ἢ ὶ ὶ : ἢ ἴω. ἰθΜ μχϑμαδ ΝΟ] σ αἴὰ, Τ᾿ νοίμετῦ ονὐε: ἰά εἰξ, ἐν ὅλῳ τῷ αἰσιίπηι ἃοά ἰ;σ πε τῇ Ρημνς ποςοι[γίυμι οἠδάυει 

πῆται ἢ με. ὙΠ εἰ ύϑεα ἡμραγμα τεβηὶ, [εἰϊοςπιάα ὡς Ἰδτιοἰαἰυταιη 6 οτζὸ ἐς ςατοτίε εἰυίαιοκὶ τοϑυν αταό- 
ἐπ ϑικα! οριθῦ μυπινηεἰλείοπειη, ' 
ΓΗ Τιλμιἠ να ωννμοαιίοι ά εἰδ σμω τέλεια. 
4 ὀ«δονβεδιώνεα ἰδληνυ 

σύ Κὶ) εἰ, ἀδυῥἐνδνέμνε 

δλᾶρος 

Μιμνυπὶ τέλος Υ νἱ- 

μας, ἐδίλυγμα ἰωμωνα 
εν αὰ νεγθιιτη, τ δοννίμαο- , 

ΠΥ ΝΣ Ἰϊεδι ἥτις εν οἰμευπίσειξὶς ετἰαπι ία» 70 τό ἰἀδραῖο πιά δεα αυϊδε,ιηϊαἰπιὰ λά τος ἴμας οἰ κοπάαε ἃ 
Ρ 

ἀιιη:δς {ἰξιΠοαευν (ϑπληηᾶ ἐγοριἀλείο ὃς ποςειῆτας ἔβα. 
10 Αἰγιπεχημόνο πέρε ρτορτοι τέρείξατος ἰροδπιούο ἴα 
ξ τόρογε. 4 δεὐ δὶν ὃν σαῦθζωτῳ [ἢ ρος «οἀΐςίδυι Ἰερ!!- 
τλὺς σὰ ῥάτον (ποῦ! ἀσ ται μίσους ραυ]ὸ ληϊὰ χριμάνΕυΐε 4υ- 

Ἰξνὶ οορ.17.ππὑπυν,εφίμ τῆι πόρεν ἐκδασγηα, ἐν τ τῴρα νυν Τρ[ἃ δυκξ τ πὲ ἐδτςῖε, Αἀγωλοτίι ἐεο 
οὐϊοϊζι., αἱ Νε- 

οἷν 

᾿ 

ΞΕΟΌΝΝΌΥΝΜ: ΜΑΥΤΗΚΥΝ. 
Ετὶς οηΐμη ἕυῆς ΑΒ (το τηα- 

ὅπα αυλ] 5 Ποη ἔυΐι ἃ ρεϊποὶρίο 
τοθῃ αἱ δ δος γἔχιις τοπηρι, 
σις νηηυαπὶ ἢοῖ, 
Ἐξ η1 ἀσςωτατὶ Αμίςξι ἀἰες 15 

1 ἔθου ςοηίοτγυλγδυ να σάτο 
(ςἀ ργορῖον οἰδέζος ἀεριστα- 
βυπῖογ ἀτςς 11. 

Τυῶς ἢ αυίς νοδὶς ἀϊχοτγῖτ, 13 
[Εςςς; δὶς 

ἔφα γα τότο θλίψις μεγάλη, οἵα οὐ " 
φρνεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμρυ ἕως τϑνιώ, 

ἐσ) ὶ μὴ ἥϑηται. 

Καὶ οἱ με ἐκολρξώθησαν αἱ ἐμυέραι ἐκεῖ." 
γὰρ γὰκ αὐ ἐσωθὴ πῶστι σείρξ' δά ὃ τοιῤ 
ὀκλικτοιβ κολρθωϑθϑησογται αἱ ἡμέραι -ἶ 
κῶναι.᾿ 

Ἑαὴ οιυὴ εἴπωσιν ὑμῖν, ᾿' δου ἐν τῇ ἐρή΄-[56 
μῳ ὄξὴ, μὴ ςξέλϑητε. ἰδοὺ, ἐν τοῖς ταμοί- 
οις,μὴ πις ὔσητε, : 

᾿ ἝΝ ς,. γ Λ ιν ον τι ὙΦ ἘΜ ἘΠ ΣΝ ταδὶ 
αϑάτολῶν,κ) Φαλνέτωρ ἕως ουσμιὼν' ἅτως 
ἐςιαι χἡ κἡὶ παρεσία τῷ υἱοῦ αὐθρώπου. 

Οὕσου χὰ αὐ γἱ τὸ “] ὠμκ 5 ὑκοὶ σιυα-- 
θήσονται οἱ κετοί.. .μ8 
εὐϑύως δὲ μετα τίω θλίψω ζὶ ἡμερῶν 

ὀκείνων ὁ ὕλιος σκοτιοϑήσαται, Ὁ καὶ σελύ- 
᾽ , ἣ ᾽ ε-"" λ ε» " νη δωσῴ τὸ φέϊηρς αὐτῆς » καὶ οἱ ἀςέρες 

29 

2: 'Νοαμε υπήμανβει, ἰδὲ καὶ μὰ γῃόντω Τ ΡΙοχ ἀςσατίοες ἐοῆ ο 2} ὶ σῶ Δ] οἰκαυ ἡαα σε Ἐταίπγι) ἐπρμαίδως το, ΣΝ [,.- ᾧ ἰοξπαιο τὸ σῶμ. 
τἰπὶς ςοπετὰ νοὶ ἀυρίςχ ἡςρ ἀπο αἴβτηιος. Οεηίςε δυζςαι 
ἰάσπλιπ δηποτατίομέδυς,ν εττὶ ροῖϊς, Λῆαηνε βαε: γὲ ἢϊ λθο5 
πμπᾶπεις, Αταιὶ ἢ μος τεσ ρίδητας,ροτίας ἰςτρεσδιην ἤϊο. 
τἰερὶ δὲ οὐ μὴ νοι ἘΣ ἰΑβηΐτις νεγὸ Ἐχόρὶίς ἀρράγες Οδέμω- 
για! ργαίςης ἰα. Βάς τορεϊτιίοις ρτὸ ἄιτυτγο ἐπάϊολτίος, 
ν(μτρατ αὐ Βοσ Ευδηρολ 4. 14 διισθῆν γοτὲ ργαάϊχες 

᾿ (Βεήξαμι Ἐχίταϑ. οἰζοιά τ, ιν ἴῃ τα οδἤάίοης τοίζετας 
[οίσρίνις ργάῖον οἀρείμοσγιμι 97.118. ΡευΗἶξ οπυπθωι 
νηάροιος οφπτατ Δ ]Π τα ςμ] Π1ηλ}}ι5 οἰλάς5 πμ} 12 ἴῃ γ]]ις Ηὶ- 
ἰτουιῖς σοι ποι ποχζαζιςσ. 

ἀῷ Νιοη οοη[ενηατείην υἱϊα ξάνο, θαι αἱ ἐσ ώδη πᾶφα σείμξ.1.το-. 
τὰ γισης ἐμηάίτας ἰπτοτίιςς, Ὀυρίεχ Ηοδεαϊίσνυς, ΝΟὴ ἔδι- 
υδτοτιερτοιρογιτεῖ. ΕΠ οιμηι μοίωσι, ἸΝ πὶ ἴῃ Ἀἰς ἸΙοαιμ- 
τἰοιιρες Δςφλης ράττίου!α πση ζοάτος οὐαὶ ἤβπο νιον 
(ἰὶ ΟΜΝ τ 8,54 σμ νογθο,νε ἰ'φυοιὶ οχ Ἐρἢ.4..19. δί (- 

᾿ τα Ἧς ΒΠοιπίας ἔγπεοάοςβις ραιείς ργο ταζοιϑι Ἀοπιο ρσὸ 
ἵνόπο γηροάος μα ξειοσὶς κοχ χυηθις ἐΠΠδ τη πιυῃδυύπιαν, Ἰὲ 
γι οδίοιτίονςι); ἤδδο νι ἰδεῖς νἢξατδηι χοτιμυμπλας. 

21. “ριρήδο ἡ ὥδειιη αιοάληι οοίιός Ἰορίτων καὶ ἐκ δι ἣν 
᾿ολάσυς ἐςϑλίνϑ. 

2. Ἐκεμαῦμιμην ὁγιρϑήσονταρὶ, οχογίδητασιντ [ἀργὰ τται, 
« Αἰ εὐφοι βξηα ἡ δώσονει σαμεῖα, ν ας δὲ Ἑταίηγιλά νογθυμη, ᾿ 

Ἰδόγω αὐ οὐ οὐγοδεμινυοιν: 
εὐφυοά οἰπηιδιις ρος. μηχα οἷοι 1. διληάυπι ρεοροηδίιν. 51. δηΐηὶ νέυσραης Ηοδγαὶ νεγϑιῶ 

1π|[νοραη)ητοτάϊαη, γα ΝΙΝ. π),ά ἀ6. διάωεαν!, σλων- 
σαρῖη ἀασοάκηι οχο Πρ] Ατὶ ἐςεϊίξιις σλωνιδᾶναμ ἰά οἰἴξι γι ἔξ» 1οἰεηρυς 40 ἀἰίοίρυϊοι ἃ ἀνελπτυν, ναὶ, (νε σοπυςγοίς γάτμς ἰατοσρτεῦ) [Π ΣΥΓΟΓΟ ΠῚ 

Αἰ λαύνηι [χη 4. ̓άετη δα τοηι ν 
ἰά εἴ ραϊδιη αἰϊαι ά ἀο ξ πατεὶ 

Ἰπἀυς ΔΩ τι, 
ἐγ δέοι! ἐρήπιν ὅαῦ γ΄. Ὡς βἰΐςοἵς Εναηρ εἰη ἐπι ας- 

ἣν ἀεδος ποι ἐἶε ρσααϊςακίοπίε ςς]ετίταις: δε ίογιδηία νὶν 
«Τξ Ῥατειζια ςκυία! 5, Ορροπίτων εὐήπι {ἰπι4 ἀσίοττο ἃς 3 τωρ «οπεἰδιίδιις ας (ἰ ἀΐσετος Οἰνης, ἔοτε νὲ ροτίριςυιὸ μοδτὴ ἴμμιῃ νυΐηις ραιςβνέίαι ροίξ νεδὶν ργαίδετίηη οχοϊ μην, 
ἃς βτοίαιὶς ξαλιδα ἀρ, ἡ, Ο]ι τί ποίηση ἠνοητιτί, (βοτίϊαι 
ἐμείρυϊος οοβογεης, Ἰχοξϊὰ ἐσίτον Ῥαυΐαν 2.0 οΓ.4....5δὲ ο- Ρειτιι οἰ (ἢ4 0.) υμήμεῖ 
οβρεῦυπι οἴ. , 

“Ὁ ο,μάσμεν, νὸ ἥμιν α] Αἴ, Οονριν ἰὰ εἰς, τὶ σώμμιηνα 
οὐρα με ἀγγορία ποπημ}}} ἐοοίοἢ ἀΠ| ἀνδιη (ἰοὺ νοζλῃῖ, 
ΡιΦ δι ῖυ ἱρὼ (υρδίικυίε 1 φιοιὶ αἰμάᾷ ας ἰὲ ἐεϑμι ρυ- 

Ιτάαως (1 ἀἰχετίπι νος, Ες- 
ςεγΐπ ἀείεττο οἴτ᾿Ὡς ςρτεάηη!- 
ηἰ Εςςς»ἷη ςοηςἰδυ διδ'ης οτς- 
ἀϊτε. 

"ϑδίσυς ςηἰτἢ βιΐρις εχίε ΔὉ 
ἕιφῆτε, ὃζ ἀρρᾶγες νίᾳυς 14 

Ο  οἰάςηζοηι; [τὰ τίη εσῖς δά- 
πϑητις ἘΠῚ) Ποιίηϊς. 
Ννριςἄφως. πιμεείε ςφἤαυοτ, 
"Πὰς ζοηρτγοραβδιητυγ δα  !ς, ] 
᾿΄ διατίπη αὐτο ροῖ αβηΘιο- 

ΔΘΠ) ἀλογιπὶ 1] ογυτι,, οὶ οὔ- 
(ζυγαδίτατ, ἤος οἀοῖ μη {ρ!έ- 

5 Ἰἰοσο τυηι 

ἀπ ποίει ἐν φαὶ Ρετοῦπς 4 γαίρα μγρα! ρα ἐς 4ὰὰ νἱάς 

ἐὲ, 
4} Τ με βάν νοδι ἀϊ. 

δὲ ενκο ἀν ονίηι ὑοῦ ΐε, 

ἐχέγε, ἕττε, ἐπ βεπειτοἐ » 
με, φοἰμεενεάεγε. 

ϑέεμε εϑὲην [Μίχων ἐκὶε 
ἦε Οὐἴενιε, ψψ' βατεε 
4"" ἐῃ Οεεϊάεηξεη: ἐξα ε-. 
νὴ (σ᾽ φἀμεηιρ: Ῥηήο- 
βἼδηΐξ. 

Φ᾿’ 444. 

διμμην ἀν βοῃ» ρο} τν - 
δνἐαείοηονν ἀξεγην μον 

564 ςοττὲ σηπηος οοάϊοος 4υος 

᾿τἰαπι Βαδος ΤΠ οορ γίότυς Ἀιοηναηιν; ὃὲ Ὑεθάὀτίτυο οὐκὶ τρνοίας Μὴν » δκίτα ἀἰίεττὰ νετεὶς ϑγχις ἰπτογρσος τὰτ μος 
Ἢ Ἐυρς 11,37. δε ἀρ οδ ἰορίτ,ρηος Ὑοτυὶ ετλπιίη- τεγρτος. ἘΠ χοτὸ γοτίηοπάιιμι οεηίξο-, δι εἧξς οὔτ, ϊτα τΑϊΏξη νῖ Πρη ργοχίπιο νοσίιο διεσχάζας, (ςἄ δε ἰᾶενον- 

Ψ βέενηᾷμο Μιεύϊε ἐογ- 
βιμ6, ἐϊως οτος αὔμθτων ἀΐαπι αάυεοί- 

Ἵις 
ἈΝ ἐμΐπα ανε εἰδι.- 

ἋΣ ηἰβ ϑεενῥαιὶ με. 
489 ἀϊω ἐόν βεεν [αἰ 
Νά θπμ10 ξάγο; [ἐπ γγοριον 
εἰεξῖοι ὑγενῥιῦκρίμν ἀδες 

΄ 

Μαι."..1.1 
Ἰω 4.17.3} 

Τότν ἑαῤ τς ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδοῦ, ὧδ ὁ μἧς (βηϊ ων, αι μῖο, [με μι μήνα σις Χραςφος ἢ ὡσε, μὴ πτις: δὔσητε. ᾿ ρα ἘΝ ἄετε. Εἰγερϑήσοντα, “δ «] οὐδὲ ΕΙΣ Ἐχοιλουητιν σμΐπὶ ρίςι ἀο- δέσξενε επὶην ρίομάο- ἀρὰ αν ΧΟ ον ΑΔ] [οΒΥΙ δ δὲ ρίδιδοριορῃεια δι ἡ οτιδρ φ' ρινἀορτορθε.., δυαερῷηται καὶ δώσουσι σημιθια μαγὰΐ:, «ἄἀςης ὥρηα τηᾶρηα ϑί ριοὐ ρα: αἰρι δίμιοραι βζηα πια- . ᾿ . οἷ Ἂν ; “1: εν : δ ον, ᾿ " νἀ σι ὁ λὰ έ τϑέατα" ὥςτε πλάνη σοὶ (εἰ διωνα Π| νε" ἰςάυςαηι ({|ετίὶ ποτ ἐδει μά ηνοσερν ον χα μι ϑηλεκτοίς. οἰΔ οἰςέξοξ. τ ᾿νε βομεβ)εβέθην εἰφζβν. 1σδου,τοφοίρηῖζᾳ ὑμῖν. 1} Ἐοςο,ρεδαϊχὶ νοδίς. “} Ἐκωρβνκάιμὶ υοδὼ, 

Ετοε ἣν ἀςβγεο οἵξ, ηοἰ ἐδ 

[ὰς.17}7 
Ψηϊσοπι τη ὃ 

τὰς τὰ ἀϊ - 
ἐὐτο9,(ςίς νυ ὰ 

οὐαὶ σε ο 

βί οὐ[κωναδίων, Φ’ ἫΝ τρδλολὰ 
πῦ ἀνε ἰνθνε [ϑωπρ, ᾧ'ν ἰασ τις 

» ἀν 
ἀὐν 5 Ἰοεί.λι,ις 
νἱάεγς ςοπείρίε., ἰςγίρειπι μαδοβράπι τὸ θῶμα. [{4.- ὅδ! 

ἀἴωϊυς δι Ρτοχίηνὲ ργαιοςάρης, τὶ λἀτιοπίτιοπειη γε 14. ζΟΠΙρΡ:ς οηίδπὶ τοίευσητις, δι τὰ εοἰατεοας (σησεητία  8ι- 

φυπιεπάυη), ἧς ογράιτα. Ῥαϊληη ςηίχῃ [δία ςοὐέριοίς πάν Ρεαθεδὶς Οετας, γε Αἰσον (Ὁ Οτίοηὶο αὰ Οςοιδδηῖοηι ΘπλΟΔΕΣ, δέ τεγγᾷγαπι ν ηἰιοτίαπι οτὐθεηι ἱεγλάϊλης : δὲ ἥευς δάμιία δὰ σλάλιοι (ξλτίτη δάιοίληι πρχα (λχαρίταις, τὰ δι ς ἸΣ οπτηίβεις ἀ:αιιὲ ἀεπμιπι οσῖς σοπουττοπάμιη γδὶ νἱμϊβοιτ τλογεῖρ ΟἸ τ δὶ πίάοτεωι ροτειρίεης, Εἰ δυτοιιργοιοτθία" 1ις αυϊάταν ἢςς Ἰοφυςηάι τπηᾶ αυλπ κτίλπὶ ΜΠ γαῖ ἰοσὰς [ΟΡ 19.30,[δ4 υνἱτὰ ςομυξηΐσης ΟΝ τηξο Ἑγπεϊῆχο, νογα ὃς γηιοῶς οῖᾶ εχ 40 ἰίςες νθγᾶγῃ Εςοϊ οἰϊλῃι, οι πος οροτῖςς ἀδίυπροτε,κ ΑἸ αἰπιεγηοίοεις, ἄυδαι νίξᾶτε πο8 οροτῖος. {οὐφοήεμὶ ἐντὶ «Ὑυ ζεῖ, πὶ αφοίία: τεἀηπάληες οορυ]ατί- ΔΝ ος τοπιδτὰ νοσλησυν ἐβέεν αυἱ Ομυπῖο ἀξ τεράτυν, ᾿ἀθμτὴ ΠοΠλΟ οἰιπ| Πἴο νη ἰδεην, μὴ αμὶ οἰμ ἐάτης ὅς λησαὶ 
τς νοίοίτως, , (οἀ πιοηῖς ἤθη ἀεξηῖς, ἀ οἴ Βάς δὲ ίρε, αυίδις νο]υκ δἰΐο λά ἰρίαπι ει «αἶος, ροτοὶν ἀδουίμιη τοῦνδιν νοῖιε- 

19 διαενν ὥϑίως. Ἠος εἰ αὐδὰ ἀϊοίκιις ς. Ῥεῖ, ἢ9, ΛΟᾺ ταρήλγς Ποπιημηι. ἸΝΝος οαίαι μας τείδεαπεως αά ἰὰ 
Ἰοιμιεδάτιν ΟἸγίπαν, πεάιε δὰ 

1Ὸ 4υ] ἱμίαζαγγατίητ μς δας ]ἰς μα ἰατίταπεοην Ομομίωπα.. 

ἐοιηροτὰ πιοχ (Σαιυειγα [ογοΐοἱ γπιοζίεπ Ἔχαίἀίυιτη ἤμοπα ν Ἰδγαιοηοα ἢ πἰϊτ γον. ἐποβοαζηπι γαῖ, τ {εὰ ρετίσιμιυ.- ἕίοηορ Πὰς τείρῥοἰε αυνέδυε οχ οτοοτὶ Βος ςἤκηι οροιτθι δά 
ἡΠ]ὰπὶ νίψι ε ἀϊέ ἀδ 4ιιο δΐς ἀευπά ἱηορίς ἀιονσγο ΟΠ τὶ- 
8 τὰ γεψιοη ἤητ ἐΐτα ἐξ ἢὰ ἐπεταρ ον οὰ ἐξά ρνορυὶὰ ἃς- 

εἰρίςεἶα, Φρομεβδιες εκίογωον, εἰ διω μοι; φἈ ομνών. Αὐτίνε αἰνῇ νογεν πε)λκένένοι, πιοἀὸ ἐπιο εχ αν πη αὐῤντας, (ςἀ διω. μεες (οἤρια τι εἴς, ΟΝνατὰ τ ὀχίδιπιο ἐς Ἠεδιφογῦ τάτους. 
πλῷ Ῥοτοίελξεν ςκεἸοτιμσι ργο ἱρῆς οφἠε ροξαπειδιιε ἀοι Ης- 

πρρνααὶ Αι, 2ο. Νοίυΐ ζΑιτῖςῃ ἔσώλατι ἀμίσαιμλμ ἐπιιπυϊαγοιδοά ροζξητϑε ος]ον !- «οἱ ἐχηδεπὶφ τυτλ οὗ ἡΠ]ΠΟὕλμ σογροπίηι ἱπεπαγγαδήσηι ι.- 
πλἰτάϊειπ ται οτίαιῃ οὗ ἡΠΠογύτν πιὰ νλμ δὴ ἴα ̓ ποφθ- , δα δα ρα ογαμι ςογρογυτς τοιηροτις ςυϊιάτεηι. ς 
' ͵ Κ 4 

. 



οὐ ἘΝΑΝΟΕΙΙΝΜ 

ἄοτοϑια (μμτη, δι πο" ςράσπι ὁ] Ἠλεῖκ' μαᾷεηὲ ἀφ εεἰο, 

ἐαἴο. ἃς ̓  ροτοίξαϊε5 οπκίοσυπι γ νεναιρ μα ΣΝ 

ςοπουτίσητυγ. 9 ἀρόκο 

Τυποαρρατοδίτ' Πρηῦ ἘΠῚ ὰ 

μοιρίηίς ἴα εαἰο: δὲ τὰς ΄οπν- 

αϑϑτιίθιι τοῦτα ἡ οἰδηρευτ δι 
νἰ ες ἘΠ᾿ζ πομνπ!5 νοηίςη- 

τοῦλ" ἰπ ουδίθυς οαἰ! οαπν ΡΟ. 
τοητία ἂ σίοτία πνουϊτα. 

λΡ. Χ ΧΙΗΠΠ1Π. τό ὌΝ 

πεσοιυῦται ὑπὸ τῷ οὐρανοῦ καὶ αἱ διωά-". 

χπνρίοιυτο (ς μάθης δἿΠ οὐρανῶν στιλάυϑησονται ᾿ Ἵ 

τ Τ ΕΣ Καὶ ότι. φανήσεται τὸ σημυεῖον τῷ ᾿ 

ἀμεο βίοις ῷ αὐθρώπου ὧν τα οὐρανφῦ᾽ κοὐ ὅτε κότ. 
Παρ μεέραι; ψονταὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς οῆς, ξ ὄψου- 
μα ὐας κεῖ. ταὶ τὸν υἱὸν τῇ αὐθρώπον ἐρχόμϑμον. 

16, “ Ἶ τς “,.3 » τ ͵. 

ἐκ ομμαΣ ἦι ἐφελων Τὸ ουρ
ᾷνον μιτὰδιωυάμ

εως 

Εις μαγεδὶ βγηενι 
Γιὰ μονϑθμ ἐν εαἶο; ὧν 
“νης βί ἀν οΝὲ δῆ ει ττ’- 
ὀωδιεντανν υδεῤνη Εὸ 
{ἰμπρ βονηᾷ ον νεπὶ ᾿ 

ἱπιϑηδέϑιμα οαἰ δ εμην υἱγ-. 
ἐμῖε πηηΐ τα Δ πῆμα, 

ἐ ν Δ “ 

ἐὰν ὑ πὰ Ἢ δοξι ( ΠΛΆΛΕΣ πὰ χὰ ΝΗ ἰ] ΜΠ’ γετὸ ταΐττοι ΑὨρεῖος (μος3} ἰηρήκυνο,ν, γλρόρη 

κι. σοναςιαα Και σοςήλει τοῦς αγγβλρις αὐτ 516 ΝΣ “᾿ ψοςς τοαρηαγι 238- “Ἢ ραρίθυ πρὸ π3)4- ᾿ 

τα! 4.160 σείλτῃγίος φωνῆς μεγάλης" γἡ ὅχισωναι" 
᾽ φγεβαῦμη! ἐ- 

σιεράῦυπτ εἰ εέϊος εἴτι ἃ 488- 

τὰοῖ γοήεῖ5., ἀεαϊοτυιῃ ἐχῖγοτ 

τὸ δά οοζύμν Ἔχ ιΆ 1. 

εἴο9 οὐνν ἃ ἤμαίωον ὍΝ. 

1:9, ἃ [πνπλὲ9 ἐαίογμηιυ- 
4με 44 δεν Ήηὲ ΕΥ̓ ΘΗ, 

᾽ νον ᾿ φῇ [ 

᾿ἕασι τουὶ ὠκλεκτοι αὐτῷ ὧκ δ᾽ τεοσάρθον 
Π ν 3᾽ . φ. α . 

ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρον ἐρανῶν ἕως ἄκρϑν ' , τ ΜΠΝΣ Οἶμ} «ΤΥΥΡ «νῦοτε κυμεηι βῷ 
αὐ μ| ΑΒου αὐτο αἰαις ράτα- 5 πα ρα λοι μτὸ 

Ἐν όνα ον ὅταν αΥ κα 5 τῆς συκῆς μάϑετε τίω φἴδᾳ- δο αι: 4υυτη 1Διῃ ταιρυ5 Εἰύε ιάπννάπραι εἰωι μεπεῦ βιες 

Πα μρΝε ἐρανϑαα μάν! ἐπ λον ἃ ΝΣ τα ΜΝ 
ει ρικιοιρε, ΟΝ τ ἰγώρηον ᾿ Ὧ ἢ ἡδηϊ 2 ποίτ!5 ρίορς εἴς αἴϊα- φιοῥιῤεβάβα. “ 

. [τ πὶ: ὌΝ 3, Ἢ 1:6 ( υδε., 4μηπ) υἱἷ- 

114 δι νος, αυυπὶ ν᾽ άοτμ)Σ 

ας οὐχηϊα, ἰοἰτοῖς ἡ μ᾽} δεῖς 

εἴϊε ὠ’ δά ἔοτε8. δ 34 

ϑηξῃ ἀΐςο νοΡ 5» Πα αι5 

φυσηι ρυςίεγι ετῖτ΄ ἄτα δας νί- 

ποάπην ουπλαία ἰἴχα ἔδέϊα [ηῖ, 

4}... αἴξειιδ ( ἣ γα! ς 

Ἰυδίοι!ς . ᾧ ἃ ὅτι ἴγυς τοϑύρ᾽ ὃς ᾿ 
ΕἸ δε μι Ουτὼ "0 ὑμεῖς, ὑτανίδη τε πάντα ταῦ- 

την μετά σαι ρς, γνύσπετε τι ἐγγύς ὅξιν ὅλι ϑύραις. 
ΠΗ Ρ1}.Ρ}} νοετὸ Α᾽ ὡλ , ὅ Ἂς 2. 'χθ « ᾿ 

εὐ φυσχιάης ὃς μίω λέγω υμῖν γ 8 μη παρῇ , "η 

Φιχνεμδηϊ. ,. 4) « ᾿ ͵ ' 

“ὦ. γέ αυτη ως αὐ πάτα ταῦτα Ἄρητα). 

᾿ ᾿ ’ ͵ 

σα ὸ ἐμιδρ!5 ὡπαλὸς καὶ τἀφύλλα ὀκφύη,γνωσκετῃ 

τοῖε 414 ῥγορὲ ει 15 }4- 
πηΐ:. 

“πλεη ἀδοο νοδὶ: 4φυὶα 
πγΗ βγεογ δία φεπεν 
ρας ἄομες οημῆᾷ ἧκε 
βα. 

24 

: τρμὴν δ ἢ ἡ. « τ. δ 86} ομίμη (Φ' ἐν 4 τ᾽ 4η|- 

ΠΡ τε τ σ ΒΕυῸς ΟἹ" ζώ παρελαζσονται .} Ϊ Οαἰυη δ τεττὰ ργατεῦι- ἡὑνηξ: υετϑα Φηην “ 

εἰὰπν υοὰ ιἅ- ὃ λῤηρὶ μου τ ΜΉ παρέλϑωσι. ναι: (φγιηο μα 5 το 1261 ης- ΠΣ 

ἄεαν σον] ο- ΞΕ .. ἡ ν Φδνίνῳ. . 16] [γεάϊε αμιξηϊα ἀν θο- 

ἐκ κου οτ οι Πρρὰ ἃ τῆς ἡμέρας ὀκείνης χρὴ τὴς ὧ“} ᾿αμαηθαια Ῥτατεθυπτ. ΡΝ ΜΡ τὰ 
"ν : τ: ᾽ : ᾿ “1. 4 πε ηΊ0 [ἰδ ἤσῆμε «Δ Αη- 

διὺς δι πρὶν ρας ἐσδεὶς οἷδῳ, ἐσὲ οἱ ἄγγελο Ψ, ὀρᾳ- 36 Ὡς ἀϊς δυο 110 δι Βοσὰ ῥεριηάδωμε πεν. 

πξεϑυθεθν το κείνοις , ΣἼπεριο ἔςίτ» πς Δηοῖ αὐἱάοηλ) [ς. 
ται εἰς λ!σ ο γον ,6, μιῇ ὃ υχα τὴρ μϑυ μθνος. “τῇ [9] ΓΟΝ "ἊΝ 

νἰπλασι, ἀϊέ - “ .,,ν, 4ἐν 5 “.“4 ἵ επςὶοτί Ἢ εὰ Ῥαῖογ τοι 519 5. - βέξμε 406} ἐπ ἀϊεὺς 

ἰιηδιναιο. “ Ὁ) (περῆ αἱ ὑμόραι τῷ Νῶε τως ἐς] 47 τὴν 
βίοις δυτξ ὀγάηε ἀϊ ες ΝΟ τα ' 

ετῖς ὃς δάμεπτις Ἐ}}} πογαϊη 15. 

ὥδῳ εὐΐῆι ἀϊεδιις χὰ ρτα- 
ςεἴϊογυην ἀἰυυΐθν, εὐς ἀπε δὲ 

Βιδερᾶϊ, νχοίςβ ἀυςζερᾶϊ δι πὰ -. 

οϑ δα ετὶε τ’ ἀμεηυ 
εἷς. Αυδάο δὴ ῥοηϑ πη.  ἐ ͵ »ἍΜ εν . 3 ͵ 

οηἶπι βίος ΚΟ ἢ ἡἀμρα 
ῃοῦυ τῷ αὐθρώπου. ᾿ 

Ὁ Ὀο- ΑΙ 3 δὸ ; 

τ δεϑα τῶ τς Ὡςπερ »ὃ ἡσῶν »τὰις ; ἡμέρ
αις ΤΣ ἡ 33 

ΠΝ εἰς πϑο9 τῷ κατακλυσμρυ τρ ὥγοντες καὶ π
ί: 

ἀπ επελθαι γοντες ,γαμριῦτες Ὁ ὀχγωμίξζοντ
ες γάρι 

ους υἤους ο- , 

Ἡϊπν ἀεὶ ἀἰτ τι ἄ ρρριμρδρενν, σαλά,δήσονναμνεἶ ν ἀοἰΠασυπτιηἴατ βαξυλῶ- «υᾷ ΠΟη ἀοςεητέ, (πὰ ἀοξετίπαπι Ἰρίατα ἔδυ ἀοέγίπα μπᾶ- 

εἰς ἡλυῖς ἐπ τηατὶ. οι, δι Εταΐ, Θονοιπονεδνηρων απο ποθὴ τοιίεπι ἀδοϊαγατ.  Οὐὰηι αὐτεπὶ ἀττίςυις δὲ Νος ἰοζο ἃς 
ἀντ ο1ο, 
τς (7.:6 : ᾿ : ; ΤΎΠΟΣ ήνατυτιντ πα} 

τρεῖ,.1ο. 30 ϑέγημην. ἩΜῚΝ «Οὐ Βοοτείεγιητ δὰ ἐπιςίς ἤξα- Μὲ οοηεςάςπι οπιπαβ νοὶ τρθάιοογίτον Οὐος ΡΟΠΟΙ, Ρ 

δ ἰῃλλι αυϊάςιη ΥἹ 
ἑαὶπὶ οχ ψιοά ἤν βιϊτυγυπιλὸς (πυπι, ιπαπιὰ μι οτίὰ γἱ- τ.  Ἴυλη) ποιϊβέατίια νοζαητνς ἰάστα ναὶςαῖ ΟΝ ταῦ- 

ἀεϊίςετ, ὃς τραίολας,, 4ια: τοβΑ τα μευ Πυτν ἄοτ- σίω εις Ῥάταροὶα πομλπιεπάληόα ελυία. 4 Τεπνενοβο, ἀ
να. 

αὐτὴ ΟΕ! δὲ τειτα(υύυο τεπηροῖς μας ἀἰοοθατ πῖες νυ λϑανοὶ ροτίας οὐρά! Ἰξα κ.Ηος θη πὶ τείετο δὰ ξοττίςεπὶ ὅς 
, 

δέλτος πόπίηςς (ςηίεθαζατ, ἃς πυπο αυσαὰς ἑη (αἷς πιξοτίς  ᾿ρταμ, ουΐαϑ Ἰχυδε ἰηόίςαι διοῦισι ΠΙΤΤῚ εὐρϑνρὶς τδιίο 

ςοὐτοιπηἑτιτ)λάἀμεηίατο,νι οὐγεπιτοιγάγαηι ἱμάϊοει. τοϑὰ μρτῦ οὐκ ραυοά νέτηαζυῖο εγπιοης ἀἸΟΙΠΊΙΣ, 4Ψ 

41 «αἰονὸν τῇ οὐφινῷ. ἴα νη οοάσο Ἰον μην: α᾿ ἂν τοῖο οὐρμ- ἱαβνε εῇ νϑοη ες Ἐτναί. τὰ βεμηηλλα τοίοτι δοΐύοπ) πι
δηςηῖς 

νὰ ᾽ν ἐτοῖν {οιη"ηει κατ ϑθῳ β' φυλαὶ ΣιοΠ 68 {επί Θενηνίηαι δεφύννε] Ἑάίτ Αταρίτατ ΔιιτοΠῈ ἡΠυά ο
ἰῶ 

φειϊου ίευ βοριῖ, ΑἸϊυδις εαἱπι νεῖ δὰ ἀϊρετβοπεηι αὐ τεληΠυμὰ; αυυτὶ ἀρυὰ Ρ] πίμΩ) γεδτ. τ σαρ, 6 ἀίξατος ἔσετ
αι 

τοδίτος Οὐποριᾶι νοὶ δὰ {{ταὐπτίκα φεητίο ἀππγομτίο- φἈρ Π]ῦ ψεγπίηεγειπιετάρθιογα αὐ ἀγϑοείδιις πριν υς, 

δε. δι μεν όψοντω, Οὐἱὰ Ρέαηζενε ννά 4 πρὺε ον γι Ναια. Ἑϊαίμγυς, παι. 1ὰ ΠΡΑβ γοτὸ τηᾶῖο αὐμὲ 

ἐμεέ γνῶ: ἔϊι ὸ ἴύσεις ἀοοὶρίατυ; δοοίβοτο, . ᾿ εν 

κεχυμρκί στα παῆῃ Αι οὐρὰ δὰ ᾿ ᾿ δον, ἐμ Τὰ υἱϑυίάαπι οχειιρίαείδυν αὐάί
αι 

ἵν νυδίδην δὴ ΔΝ ενμλῶν εν εἰ αρτα αὐθοε λ πυδίθυς ἱπῆς- δέαμιεν. ". 4 “ιμ γιό Νυ ψαῖα κά νετουπι ἐρλαρίμε 

εητεπγαιοητοίο δείαπι Γι δτὺν οἵλ ἱβ οαἴμπι, δι ἀϊυλη!ίς δεὰ γγοιὰ (ντ οδίεγυαι Ἐταϊηι)ρτο ἕο Ηἷς νίυγρατας αμ0 

διὰ ἀαίξτιοίτιις Ρ(α] ςο γϑὲ τοι, Εἰκ δυτοίη τοῖμϑ Ἀἰς ἰοσυΣ 20 [ατίπὶ πιατδηὶ γε} (ποι ἢ νούδητ: γεῖυις ψιυμι ἀϊξίειιν 

ὃ εἰδαθανυο εἰ απο  ν 7,δι Ζαοίνατίο τ». ᾿ Νείϊον πρῦῖε γυναὶ γττος στάξει νἱχι[ς. νἱάς ἡρτὰ 11ι
ὧ6.8ς 

γι Κρ; φοῦδει 1ὴ φυάτυον οοὐοίδινετυμεὶς (οτί δίκα μι. 8.3.6. φοιννία ἰνμαιηνάντα ταῦτα, αὐ! νἱἀοἰίοος ἀς βεπ- 

τὸ σύν πεγῖο! καὶ φονδε πολλῖε ΟΠ ΜΙδᾺ δι νοςα τηᾶφλ; 4.05 εἰ! ὅς νεθὶς εχείάϊο ρεμάϊχεγατιϊανάδην εκεί εἰ ντθε ἍΝ.- 

πιοάο σοημοτεὶς γετυν ἰδίοσρσθν 4.4 εαίοτμνν ον γε ὯΟ ἃ μίοττο Ομηδι γ8. Οὐδά ἢ φυὶς νεροῦ διτίουϊάτι Υ- 

«ἐ εὐρνον μίγη νου το ἀπ᾽ ἱπρων φρινἂν ἕως ἄκρων αὐ δι. ἐμι ὙΠῸ χε εἰποτίαἰεπν,νεττετε ἰἰοεδὶς ἘέαΝΙ, ΟἸΠΠΙΔ νἱδεὶιοεῖ αὺς Υἱϊ- ὦ 

εχίτειτο δά αἰτεγῇ. ἕως, ὁτοτὸ τοῖτάτυπὶ οτδς 4αὶ οἷο τος πιλπὶ ἡΐαπι ἀΐεπι ρεκεοίζυτα ἀἰϊκίς. ἸΝΑπι ὃ το τειπροτὸ 

δ τυ Ψυὴς δὲ Βταί, οδίςιιοδ,, «ἡ βυπεηνεαίονμνν αἴμε “ἀπεν- φαροτγιηῖ βρτί)δι ήμις Ρετίοιιογαπε 1 ἔξ πα αἴτο ἀξαιμπι 

, ποφο! εἰν μήν ἅ ἰῃτεγρτοιαίοπαπη τπογίτὸ Ν ΑἸ] γεργε σα. τειπροτς δ ιο βοππηίς νέπτιγο. θα, ὙΦ ἢ 

ἀΐιῆος ἀϊςεηάν κραυε εἰίδιι γαρειίει ειιτ, 4.3}. δι 28.64. 36. Δὲ βονδγκρὴ τᾶς ὥφαι 1 ν πὸ ἐοάίες [τί δέτηγ, ν τι δ. 

“4. Εἰεωω σνκὴς νυ ϊδυτεϑονε ἴδ νοιηοίο οτίδ (ιρτί 3 δμενν
 οἱ ΠΟΙΆ. 

γ{ν αὐ βου ἱατίαε εἰξ δα ςορειδοὰ απο αιπδήυίτατεπι “5 Ὑ] ἀα Πιρτὰ 11.4. 

το μον εὰ αψωύεσαυηῖυς, Φ|αναύοίαην τἰυ συρκύνλίω Ἐ- 

εἴ πρνον 
ἶ ' Ἂἱ ' 

τοδοὺ μὲ σετὰ διδί ριον νοοίθ νἱκ ουαυλίλ 8 ταξη- μ᾿ ἴα δαί νεγϑὶ επιρίναιίε, αιο ἤᾳ οἰβ τατος βοπηπο 

ἐσπὶ γεπίαενεροῖσ αἰπιίθηι δδίανδα. βοῆς οἱὲ μἰς Διηρὶνἰ- 54 ἰ [ , 

βο ἰα, αι εἰξ ςουδιηιθιοηίε, (δ Λοσιθηγνια γοοιε υδ διϑίδετε,ρεγί οοΝ εβινίκίυ. 

τἷρς μας οπρθδ.ν βί- 

δὲέκμὲ οηἶθν ἐν, ἐμ ἀϊε- 
ὑμ: 4πιᾳ ἀ νοῶ εογγεάεη 
εες σ' ἐἰϑεηιει ομϑεηίει 
Θ' σερινῤιναἀξιεεγυίκε 

ατοσ ἥης τατίοης ἰοχαί Θεἴοτίταγ, , {ΠΠππὶ οπιπίαο εχ ΗεδτςολμαΣ ἰάϊοτίίπηο τείρδάοις ἱτετῖ 

ἐ σε οὐ μάνυϊρ, δι Βταΐ οὐ νεῖδυπι, Νβ, 

48 δΒαεναν τώ ννν ει εἴν ἐϑνίεντεε σι ἐπυὰ ρτορηὰ 

ποιοὶ Νὰ νὴ (εἰτγίοπιιίει Βοῦ Ῥατάθο αν ἀκ. 
ἀκα Ὀμιίς ἀϊοι νοίτασ γι πιλτιςὶ ἐν Ὁ φυλαὶ νμδφάτοτ ΠΙᾺΓ ν γειὸ 

τατοπ πᾶν ἔογε νεμττ ἐἰσάιτον, ᾿Νλα αἰίσαι! εὐςιφ᾽ 

μνίμ 

,΄ ὶ 

5ΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΡἍΝΜ. 
ἧς ἡρυέρας οἰσήλϑε Ν ὥερίς πἰν κιδωτόν. 1 θῖν ἀαδαητ,αὰ ςαπι νίαυς ἀξ, [6 ἐν ἀδοην 4νο ἑπιναμὴ 

ι αυο ἰηφτείϊις εἰς ἸΝού τὰ αγςᾶ:;, [94ἐν ἀνίας 
Νος᾿" δρηοιεέμητ ἀϊυυίυιη ἡ, ΖΡ» νυρενην!έρ- 

νίαχυς ἀϊμη νοη ες, ἃ ΠΗ τι 1. πα ΨΩ͂ΜΙ δύνων. Θ᾽ 
(ει ΟὨλ165 : [τὰ οτῖς δ αἀπδητυϑ 

' ἘΔ11) ποπι ἢ 15. 

τόν δίο ἕωνται ὧν τοῦ ἀγρφ ὁ ἧς "5 [Τῦς ἀδο εἰείη ἀρτοιναυε᾽αο μο] Τα ω πα όμαο 

, 

Καὶ εκ ἔγνωσαν ἕως ἤλϑεν ὁ κατακλυ 
σμὸςο"ὺ ἦρεν ὁπαντοις,ὅτως ἐφαι χὴν πα" 

᾿ρρυσία τῷ οὗ τῷ αὐθρωώπου. 
Ἰνενεμ Ῥηὴ μονμημ. 

Ἰτο το ἢ οἰρί σειν » δὲ αἰτοῦ το μεῖον. ὑπ [μπλαθαν, Φ' ὑνν 

«ἰϑᾳλαμθαίεται. χα ὃ θις ἜΦΊΉΤΟΙ " Ἰθυα ὁγηπε τοὶ σῆτες ἰπ Ρ Ἐπὶ ἐμοὶ αὶ: δι 

Δύο ἀλήϑουσοῃ ὧν τῷ μυλων!νγ μία: ὩΟΙΝηΔ δος ρἰετατ,δς αἰτοτα τς Β' ἀρλβρεν πρθμ 

᾿αὐδᾳλαμθαϑεται καὶ μία ἀφίεται. Ι Πἰπαυεέυτ. ἐὑπημέξητ, 

Γρηλορεῖτε οὐμὖ,, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ 4" ᾿ γος εἴθο» πείοϊεἰς ο- ΘΝ 
εἰ ε ͵ . ἣ, - ᾿ Ἶ ὶ υ ἐσ Βε αΥρῸ, ἫΝ - 

ὥρᾳ δκύρμος ὑμδῇβ ἔρχεται. | ηἴηι 04 ἰοτὰ Ἰϑοιηίμμδ νοῖεν μὲ}, ἢ ̓πμαΝ εηζοάμιφης 

Εἰκεῖνο ὃ γινώσκετε, ὅτι οἱ ἡσιι ὁ οἶκο- γεπκυγονπεις ᾿ μεν χεθμῖς πρμὰ 
᾿ 9 ἡ" δ, « [2] " 4“ {ΠΠιὰ δὐῖοτῃ (εἴτοις, ῃ [εἴτεῖ 41|. ἡ ϊωᾷ «με [ιοιεἰ φηο- 

δεασοτης ποίᾳ φυλαχμιο κλεη ης ὀρχέ-, [ρατου δ} 185" Ἵ: ν ρΊ Πα ἕαγ] ᾿νέαην [αὶ βένοι βφεανβενο. 
ται ἐγρηλόρησεν αἱ, ἐκ αἢ εἴασε διορυ-. ᾿νοητυτως Περνὶ ρ άγοῖ,ηος πον] |{8ὲ μα θονα βων υζιωγμν 
πὰ τω οἰχίαν αὐ τῶ, τεῦ ρογίοά! ἀοταμπι [υατη, 

»“24ωΨ 4. 4 -“ ἊΣ ε ὦ ) δ Διὰ τῶτο ἡ ὑμεῖς γίνεδνε ὑτοιμοι ὅτι ἣ 4" Ῥγοριεγοα ἃ νος οἴϊοις ρα- 
"πο δά ες, Ἶ τῆς δῆ "1 [ττῦ: φυΐα μὰ ποτα ἡ ηοη ρμα- 
ρα δοκεΐτεο ος τῷ αὐθρώπου ἔρχεται, τ ΕΠ ψς Πουητηὶς νὅτωγας οἷς. 

 [μπρπρ βαπι. ἡ 
44. 1460 ("νος ε[θ0)ε ρ4- 

Γαδ: φηδά ἠοἔεδευς ἡμ4 δγο-- 
Ῥ “," 3 ν 4“ ᾿Ὶ ΡΣ Ἀ ᾿ τὐρ νοι ᾿ 4 1» 

τις αξᾷ ὄςιν οτος οδοῦλος,") ΦΕΡΗΣ “ἰ ἢ Ουιειρίτιν εἰς β εἰ [εν- ταν ΕΠ ἔνε ἠοισνόρονν υἐ με. 

μοςῦν πα τοςησέν Ο κυριος δὶ τῆς, [υἱ18 ἃς ΡΓιάςης 5 Πςηὶ ςοηῇι.- γε... 

ϑερπφίας αὐτῷ, τῷ διδόναι αὐτοῖς τίω 

τοοφίω ὦν καιρᾳῖ; 
Μακάριος ὀδούλος ὠλέϊνος ν ὃν ἐλϑων 

ὄκχύφιος αὐτῷ δ ρησᾳ ποϊοιυτα ἕτως. 

. Αἰ μίω λέγω ὑμῖν ὅτι ὅλ) πῶσι ταῖς ὑ- 

παργουσι αὐτῷ χαταςήσᾳ αὐτὸν. Ὁ 
Ἑαλὰ εἴπῃ ὃ κουιὸς δοῦλος ὠκόνος ὧν 

τῇ καρδίᾳ αὐτῷ » Χρονίζοι ὁ κύριός μρυ) 1 

ταῖς ἀοιηίηιις (υρὲά ἔαανυ εἰμ "ἢ ἮΣ βολταρλαι μισὰ 
[ιμπὶς ντ ἀετ 1115 αἰ πρεπτυϊῃ ἰἢ΄ςς ρηβέρωίε ἀνοικ βωμ 
τειηροῖς ρταϊείτυτοὺ βρεν [βιυυοϊίδανν βναπν,, 

Βερτυδβίογυμς Πςνααςη αὐ! 
νεποτίς ἀοηδίπιις οἶιδ, ἱπιςης- “6 ἤθε ὑμωμεῖτωι 
τὰς ἰτα ἐαςἰδητρυλ. ᾿μμηρ ρὸν ὀφήμτι δ 
Αγοη ἀΐςο γοθὶς οἴιρεῖ 9ο- 

τΏΒ Δ ἡπις ἰρῇ [ρρεῖπης) ςοη- 47 
ἢίκαδυ δ μηο: 

ΠῚ 

ναι ἀδνουυοῦ φηφ- 
εηἰάερ [εν οηνηΐα δοὴᾷ 

οὐλθῆρ ας μδὰ ἢ ἀκεηῖε ἔδει» ἅ1ε δἰ τ καρ κιίω 
ῃ γ΄ γ, “ . ἢ Δ} .1 μπμ8105 ΤΠ ΓΟΥας το, ἢ ἹΠπέύγῖ 48 ἄγω9 Ηΐς ἐμ εογάο μο, 

, Καὶ αῤξηται τυήϊειν Το ὅτυς βλαΩ] ἠονδΐμυϑ πλεῖ ἀπιεπτύτη: ἐ με Με ον ηο, 
εῷίειν ἥ εὐ θυ ῥήρὰ ματα μμὸνό Κὴ , [9 Ὀκσρεΐϊαις οπάενς σοηΐεγ-͵ |νενὲγε 

Ηξ ὁ χῴοιθ’ τῷ δούλου ὀκοῖνου ὃν) |ὰ05,᾽ ἡ: ΠΠςείατη εἄάοςς ἄς Βίδε. 45 Ἑι ,ἰαὶρ ϑάννο α 
.- ἡ“ ἌΣ - ν» 4 .3 ᾿ “9 Ἂ Ἰδγωφη!νο:, μ(ε 4Ν- 

κεθρᾷ ἢ οὐ φῳοοςδοχᾷ, καὶ ἐν ὡρᾳ ἡ οὐ γέ σαπὶ εὈτ8:. - ΕΝ ὑπαὶ να ρΡ ΤῊ 
γινώσκᾳ,. ᾿ ψεηΐεῖ Θρ Ιου  ςταν πάει" Ῥ᾽ καῖε ἀοιποίονμε [υγω 

γ ͵ γ). δ ἈΠ δος :ς ᾳῦο Ὡοἢ σχροέϊζαϊ ἃ ατ8᾽ " ἐμ με ἰὴ ἀφ 4.4. Νοη [845 

. ΤΩ σιλρ τομησᾷ ΘΕ ΚΠ ἀμ ς ον Ποη ἀρυῦσα ἐὰ γα, Φ' υγα 4η4 ἐφηοτα!. 
ἀυτώ μετὰ τ  ὐσοκοαὴρ ϑυσει" κεῖ ἐ- . Ἐιεαἀἰμέάειξμνν., ραν- 

ἘΕΟΊΈΡΜΑΩΝ ἡ ΕΝ ΡΠ Κα σὴ α ᾿έηλαηο εἰς βθηεὶ εἴ} 
(ἄτι! οεἴ ΟΠ) βιγροοτίτιε: Μὲς ε-ἱ ροϊγέρμ: ἐὺς ἐσὲ βέρωε (ν’ 

τς ἤδτυς ὃ. ἥγίάον ἀφητίυλ, βνίάον ἀοιδῶν. 

39. «τἽχηομέγμη!, ἔγνωσαν ΟΡ, Οὐφνουάτωη!, Αταυ ΝΝ δὲ ἀοημηει Νοπῖης νοτὸ τῆς τροφῆς ἀοπηεηίαπι Πρ αἰοατιτον 

ψιζηι Ῥείτας ο.Ρεῖ.:ις. γρυαζοηειι {ΠΠτία νούατμος - 428, Τὺ ανε δἀηεηεινν, ον ζει  ϑύη Ν ῸΪΣ Ατὰ, ΔΊ ἐν [οὶ 

Ἰος πεπἰπιὰὸ ςφίάτας, αὐς οτίαπι ἤμάπα 11 1ἀπ| οχτειςης, (ος φεηίτε. Ἐτλίημις, Ομηξβδιμν υενῖγεν, 60. 
σαρονίμις ἐρέτας ΜῈ} ἀιψυίσνα ἐεααυτυγατη ἀϊςῖ ἃ ἸΝοΣ, 49 Ορηΐγνον, σῳνδούκομ, Τμάτιοτ οοίοες λάάυπτ αὐ 

Ἰοὰ αἰή ἐνένετυπε ποπιογεάςητες, 41} Παἰς νοϊαρτατιδιίς ἰη- ς΄ διιόθντ νογτῖς ν᾽ μις ἰατρίρεολ,.. δ Ομπείαι εἀενε ἐ- 
τοπεὶ ποὺ Ἀηππαάυοττόγαντ : ἡ} ἀσβίφας Π]οταπι φορά ὦ ίειν ὅδ. δὲς ρυμίδ, γετιεηδαπὶ νας Ραττιζυϊαπλ ιος ἰοοο  ἕα 

γο ἰμαἶτί ποτδηταρ ποιίςτης., | εἶαιο ἀϊςεηά! ῥεπεῦς ἀϊςήοτες Ογαοἱ ἀἰχ Πδατορ ἐφοιν δέ, 

40 «ἀειρί ἰυτεπαιραλαμβαεναι Ῥιαίςηεία ρτὸ βιευρὶς, γος ἐβἠοιι ἰῃ Δηηοτατίαμίθευς ἰεσίει ϑϑέειν το [ἢ φυάῖμος ἃ}- 

ἀρράνοτοχ μι ςᾶ.172.34.. τ τρια οχεθρίατίδυς δι ποορ!υϊδλέϊο (τεΡίτας ἐδυῃ δὲ καὶ πίνῃ, 

“ἱ Ριβειιονμύκωτ. ἢ τοῖρας ζοι] οἰ ἔς ̓ςσ τις μύλῳ,οο το Ἐάατ δυτοπὶ ὅς δἰ θατιᾳυοά ερίς ψοτας ἱπῖούρτοθ. 

ἄσιη οι υἱν, ἃς Εταῦ Μ οἰ ἐ μύμι δίας ς νετὸ ἕλὰὰ “1 
Ἰίοτος 8 ἃ ω Ὀνγάοος κππ ρα Βαγθαγος ποίεε δ οο- ήεραδιι, Ἐτ οοκεὸ μας οἰ ρτορεῖα Βυίας γοραθι {|| φη|}- 

ἀυεις βοτὰ ἐοηίματιεν ΡΙυταγονο υ 1 Ππυτο ρχυοῦϊειηα- σάτιρ ἐνηάς Ἰυηα διχύότομος νμίμις 40 πὶ ἀἰρν  αιαΐμκες, 

πῃ Βοιπαβολιπὶ αιστίς οὖν ἰά ἀρυὰ Ἀ σπιᾶπος βει πση. φεά ἀιιοά ργοχίπις (ξαυίταν, οπχπίμο ἀφοίαγας διχονομεῖν 

(υἰζγοι. {Λιρνᾳωεεων, ἀφίοπῃ ἃ ἀρεϑήσεται, Οὐ άάπι ςο- Βοος ἴοςο ΥὙἱαγρατὶ ῥγὸ ἐἰρορίζειν. δἰφαίβοατυν ςαϊηλἤοτο νὲ 

ἀοχ αὐα! δύο ΜᾺ) κλίνην μιαξ εἶς σαρμκαμβαλοτε ἡ καὶ εἷς ἀφίεται “7 Ἰοπείης οαπι Τογαυην πο μα εάτίη σοαμογύπι κυμηος 
ΤΌνο εἴην! ἐν [εξῖΦ ϑοφννηωε ἀτείριαιων, Ψ’ αἶρον γεἰϊηάμείαν, Ἀς- τονδὰ [πράγάτυιτα ἱκα τεαέζοινι ἀν πιι ἐἢ  Ηοαλ 1), 4ιω, τῶν" 

{πώ νογὸ Πρ αἠ σαι, ἀοἴοε ρουταγιηι, δὲς βουλάσοιντε διέσμμγε "Νὰ εἰξιδεχορίϑνησαν τ ἀμαμι ργορτίὰ 

᾿" Ὡμα ανἰἑα ποίᾳ φυλνκν Λά νούσιπν, μά εμβυάι.ν1- δικτμήηιν ἀδοίλγετ τὰ δυχοῖθμεῖνιλ. δηακό πῆ εἰν α δαροῖν ΑἸ} ρὰ- 

ἐς ροὶ 4 αἱ. δὲ Εταίῴλνά βονὰ ποίᾳ ὅρα. 5 τηῖ ψταιΠτηΐι (ωρρ! σαι ᾿ας γοοάθυ]ο ἀες!ἀγατὶ: αἴας 

44. Νοηρμίαιμ, λα γάμο νὴ ὰ οἰδατι  άς.,. ἐχειιρίαμη δανείων μδλανας (4) δι ΠδηΔ, 19.[δὰ νειὰ οἵδ 

(υρτὰ 4.9. Ρτον ἐαρ]ςατίο. ζ «ψνδε ραγέεην αἱ Παἰμεῖτμην ἰγροονίν, 

“1 ὧι ἀἐρυγες ἀφν νυ νὴ ρα ἘναΓ  Ν  βναην Ἐσοὸ καὶ ὁ μέϑε ἀων με τοὶ γἢ) νανκρατῶν ϑησά Ἠεϑιαϊδιις γτο τὰ 

νετὸ εαϊξίιπιο ραγολουΐαηι ις [ὰ δον ἰὰ ϑυίνοά! τταέλαθίτ νε ἰοἴξως ἔκπα αὶ δηηὶ νἰβοῦ πιαΐμαι υὰμιὶ εἴ- 

ἱπιοτγοατίομπα ν᾽ οχ (υρετῖοις ἰεγαισης παΐςξις ἐδεϊυο- 5δς.Ν τάστιν δυΐδμν [ππιρίαμι μος ἀϊεσιά  ξοην ἃ ἀοτπίρο" 

πὲ ἀεεϊάρεῖ,ντ τὼ 19.24.4] φαυ μῷ νἱάςζο ἀποηοηα Ἀπς. συμ σοηίιετιάίαρ ἰῃ ἀφιιομίο ἔδημὶς ἀς ἀρ ο α αὔτ πλη- 
«οἰνδιοληῖ, αι ἑ ενωπν, ϑερρπείας. [ἢ χυσάδηι σοὐϊοφψὶς- δοιρτους ίς δον ρεαίβαβανι. γα νατα ἃς Ἐταίτανς. θωμε 

εἴταν οἰκετίας, ἐοάςαι ςπίυ γυἱξ, ΒΑνμ αι ζοποτ!  ράρμενν εἶνε ἐμπν )γβ ΤῊ. 

ςαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς Ὡ ὀδον-- 

τῶν. ͵“" 

. 

ἐμφγ ἐπη ηστίε ἢ [μεϊεμιξ, ᾿ 

17 : 

ἐμἰ με σπου δω ονὶε ψ κἀ-. 

1μ|9.17.}} 
1. 61.4.17. 
Αἀυξείμε δος 
φιυὶ δι υο[{|- 
οεηίος Ὠδυπι 
οππηίρις ἔοες 
πγι(οεϊςοεάξ, 
νι (τουτὸ ἰπ. 
κετελ ἀοϊϊοιέ: 
ΓΙΥ. 

Μαιι.34 

1.0ς.11.29 
᾿ππεῦς.., 
ἀρδοιισας 

εἰκατὶς ἰη 546 
ημἰνυ5. ΙΠ|ος 
οροτι τ ἡλῖςς 
χἰανὲ ες (0115 - 
οἰτο5. 

Κα ς.1Χ.,.4.. 

κἀο ἐἱϊδε οὐδωπε ἐν επορογεὶ "ἢ 

δηρτὰ 1).4. 
ἐῶ πο 

δοφάναῦμ ἐμήν, δνχοτομήσᾷ αὐτὸν Ψ Ϊφ,  υῤάει, Εταίπν... 

“ῷ , Ἐχειρίυπι ᾿ 
“{πιυΐρήατει ὑμημε Ὁ πριτεπὰχ μο- 
ποῦ βπενεῖ ῥφρίράβ ἀο- ονίδατα (δοα-᾿ 



- ᾿ ξ 3 ἮΝ... . Ε ΄ . 

- : ν ᾿ ϑ 

Ἷ ᾿ Ε 

᾿ ς , 
4 

τ εν ἀν Τα ΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΝΜ᾿ ᾿ ἰι9 

ξηρμβοζοῖ. τορι τυλουυι κυρ 

ἮΝ - ἢ" Αἰπερηουϑύων “ὲ αὐ ἀ 1] Ομ αὐΐδαι αὐίγεπε εἰηρτπι, 10] Τθνην ΑΝΝΝῈ ἑγθηὶ ονο- 

Κιφάλαιον χε. δ, ΟκρΡ. χχν" ἘΑΡΟΑΥΓΣςς - λομδὺ Δ 2 ἢ λρφιέσαι, νεηΐς ἰροπίμϑ: δ αυὰ ραταῖχ ο-͵ [|4) νενε [βοπίνε : δ’ ἡμα 
ΠΩ ι| ἼΤ᾽ κε βονῖϊε εγίενε: ἤλϑεν ὁ νυμφίος" κρὴ αἱ ἔτοιμ! εἰσῆλθον ἘΕτο ἑ 

Ῥειεπάδ εξ ἃ κα χη ὑγτε ὁ μριωθή σεται κἡὶ βασιλοία “6 " νης εὔτ μεμιὶς ΓΕΡΉΌΙΑ «ζαμην οαίοαπν ἀμο΄ ρῶν γα ἡ [ταητμηιτοίογοηϊ υῖῃ οο “Δ ηυ] [4 γ4|6 “γον, μμγήαμέῖμτε 
Ῥεονίττυεαις ἢ Ι Ὁ ὁμὺ τὴ Υ «ἀἰοτγυμν ἀφοῦ Υἱγρί π᾿ κν υὐγχόνιδωι, φμα μι μετ᾽ ἀυτεὶ οἷς τουὶ γάμρυρ᾽ χαὶ ὀκλοίάνη ἡ Ομ ὁ 4 πνρεΐαε : ᾧ' 
πος ψέτ πο’. εἰφανὼν δέκᾳ ἀτυρϑένοις 4 Ὁ Ἡνὲς ͵ "4 ᾿ 

Ρτίασ:ς οἸδυίυτη εἰξ οἰξίυΠι. 
τοῦ θοσβοην Ῥυδ» υα (τορι “ Ἰαπηραάϊ- 

νίαυςε ΓΝ; κς τὸς οἷ 

Ἰυϊὶ Δ ἀε: εἰς οὐπτυντησὶν Τα ἡνμφίου. 

εἰρίιμαι ἰπιαβαάεν (μαι 
«πίον οὗμόανν [θη 

λαβῆσοαι ̓  λαμπαδ' ας αὐνὴδ ἐξῆλθον θὺ9 ἔτι οχίοσυητ ὶη οςςυ γί τὶ 
ἜῚ Ἵφοηῇ, Φ"[. 

Πέντῃ δὲ ἦσαν ἐξ αὐ γδεφοόνιμοι » καὶ} Οὐυΐπανε δυταπὶ οχ οἶδ ογαης α"ς βοϑηκαῃ ὑραιρο δεν 

“πέντειμὼραί, ᾿ τυάξητοδνδι αυϊπαιεγξαιυα. 1 ΠΡ ων, ΣΤῊΝ 

βέμαι μωραὶ λαβοῦσωῃ ταὶ λαμπώ- 3 τς ογδηῖ ἔατυας ν (περι ς, 
: ᾿ ἐς ᾿ 

δὰς ἑωυ, οὐχ ἔλαβον͵ μεϑ᾽ ἑαυ 
ἴ--" 

Αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ὧν τοῖς: 

τὐλίω αὐ ἿΨ, μετὰ “ἢ λαμπάδων αὐ-- 

Θ 

ϑε4 φηίνηνε [φἴνε 4: 

οἰειιν ςουπι: 7 {{ρρινρινηνηε φίομην [δονην, 
Ῥχγυάεηῖεβ γέτὸ ςορεγδηῖο- 2 

Ἰευτα ἴῃ νας [15 γηὰ οὐπὶ {υ5᾽ 
ἰαπυρδάιθυδ. 

Ῥεμάερϊει υδνὺ ἀρεῖς 
ἘΡΉ} οἰεμπν ἐμ υδ[: [μὲς 

. [ορην ἱκηνραάέϑηι. 

“ΠΣ | Ὁ {9 Μοιβῖς αὐτοῖν [ροηίο, ᾿ Δέφναπν ἀμίδην [μοΐεῃ- 

ὕ ΠΝ ἬΝ », ΣΙ ζαγαηῖ οπιηοδρᾶς ἀογηιις-]} ἡ [ἐε {φυήίν, ἀονποίεαμενμηὶ 
Χρονίζοντος δὲ ΒΥ υμφίου, ὠυραξ αΥ τιηῖ. ἥδ φημμεΣ, {Ὁ ἀονημἐγωμξ. 
ω͵, , } 

πᾶσαι, καὶ ὁκάϑιυσον. ἐ λως οὐκλοΝ 6). ἘΜεάϊλ νετὸ ποᾶς εἴαπιο 
"Μέσης ὴ νυχτὸς Ἀραύγη φόλονεν ἶδου, οτῖυ!5 εἰ} ἀἰοσμείμρ, Ἐςος, ἴροη- 

δνυμφίος ἐροαται ἐἰδέρχεϑε οἰς ὠπάντη} - [έυϑ νεηῖε, οχίτο ἴῃ οςουγίαι ς: 
σιν ὠυτι. : 1 [μ᾿ 

οι 

ο [ως νεμὶξ ν εκῆ!ς οὐ» 
. Ἰνἦ φᾷ εἰ, 

᾽ .- ε ΔΟ ᾿ ΠΝ Τονς βιτοκονηὶ οΜΊΩ[: 

 Τότι ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρϑένοι εἶ ει εν ἐς αὐοτπαιέρείνιν. 7 ἄμα, αι αρας 
ρ» ν» ᾿ ἣ 3 - Η 

ὀκῶναι» ἡ ὁκόσμησαν ταῦ λαμπάδας! μαᾶες [με, ἰ τανε ἰαπηραάει ΠΝΝΝ 

κὐκν νοι τ τ , [8] Ἑδτμα νεζὸ ρυνάςπθυ5 ἀϊ- 

΄ Αἰ δὲ μωρα! τως φοονίμρις εἶπον, Δό-} [χοτυπῖν ᾿ Ὅαις ποθίς οχ οἰεοὶ 

“8 ὑπ ὧκ τῷ ἐλαία ἐμή ὅτι αἱ λαμπά- νείϊτο ἐ υῖα ἰαηρα4ε5 ποῆτα 

σὰς ἡ δύ σβἔγνωυται. τεῦ ἢ εχτσυυητυτ. 

Αἰ πεκρίϑησαν δὲ αἱ φοόνιμοι»λέγου-}» Ἀεἰροράομμπε οὐκ Ῥγυάρη- 
, νος δ κονλ δ αἷς τες 1Π1χ ἀἰςεητες,, ΔοφναϑΉ4» 

ἠῤρῥαῤφον κὰν ἀρκήσῃ ἩμΙν 1. μὴν Ἅθ.) }.ὴς ποη (υβίοἰαι διο 5 ὃενο- 

ρα «δεν κᾶλλον φεϑοτοῖς πωλομυτας,} [0 ἱδτῦ το γοτὸ του δὲ ἐο5 αυὶ 

ἀφρρᾷσαπ ἑαυταῖς. γεπάσης, δι τρίς νΟ 15 σπιϊτο. 
“ . 

Ὲ 

Ἐπινε «μεν [ἀρίτη- 
εἴδωε ἀϊχεγνη!, Ὁ αἰ ηο. 
δ ἀε οἰεο νεβεο : φυά 
ἰφπραὐδς ποξῖτα ἐπρίῃ- 
ΒΗ, 

τὲς, ἀΐεεηε:. ΝΙε βνῖδνο 
εἰ υββοαι νοδῥ᾽ ἀφ αὐὐῷ 

“πε βοιίω: «ἀ υεράε!ο!» 
εὐ !ς υοὐὴ, 

ἋΝ ΟΑΡ. ΧΙΧν. 

Ἰὶς ἐπιροῖτο εἰγομπίοιοἶςο ἐσυφητι, δορρες ἀυτεῖλ ἈΜῊΝ ς ̓ ΗΪδτοργπις, ἰοἶϊτοξ ΟἸ τ ίδηος ἴῃ Ὑἱφ Πὰ Ῥαίοας, ρέου 
ῥαιδδοί α'άῖαις ἰτοπὶ (Σαιδητὶς εἰς, οἰϊεηάετς φυὰ ἢτρίὲςὀ ρτοροᾶ ἤθη ἀϊτηίτεὶ δητς μας ἀΐλην ποέξοιη Ἐχαξξδηι, ἴάηας 

ὃ λητ. ςχγυήλίοα τελάϊτίοης, 4ιὰ ἀϊοίτων Οζι πες ἀϊ ποέῖς ς 
Ῥτμηὺπι αυίάεπι νὸ τημίαυϊίαας τίς ἰουςεπάα; Πάοὶ ἰπ-. ναρταγις, βιπάἀαπιοηῖο κάγοῖ, αιαπυς ΟἸτίυηι αὐἱάςπι 

ἐοηβεῖνςοη πε, τά εἰξ παΐυηι οϊς ποᾶϊς, νὶ ἐχ θεᾷ 1 

ἀθοπάυπ), απείίρες ἀπηι λάυςητάτοιι Ὀοιαίπῇ ἐχρεϑιαης.. 

. τοπτὰς ἡ )οἰπὰς γε ἀοηἰς Ὅτ νοζατίσηίς τατίοης ἃ Ὅςο ηο- 
δἱβιζοποοίείΣἀα]ὸ δά τρηϊαν φ]οσίλην υςτ βιεϊοηο ῥγοχί- το 
πος Ἔχογοσηἀἰς γλοειυδ. Φϑροηβ, τῆ νυμφίου, ἡ ι15.1- Βοταιη,ρτὰ 54,36. 
τὰ αἀάίς, ΖΞ: [φου [8 νοὶ τὸς νύμους ϑοἷςθας δὐτοπὶ πυρυαταπι 7 «Ἰάἀφονραννηὶ, ἐκόσμησαν ἢ κοι τοσκόϊασαι πὰς μσμήτμε 

Ῥομβροαίμκα-- μιν ἀρυ Ἡοπιοτμρὰ ἀϊομητις ϑυςος, δὸὺ ἰρετιοη 18 46 - Ρουῖρα ποέϊε ἔετς οεἰεῦτανι ἐάσυς καὶ ριε]]ὶς, νὴ 
γετὸ Ομη δυο ἰρίμτι ἰητο ΠΟ ντ νοοάτον ραϊππὶ ἃ Ῥαυϊδ, ἀΔιφοηεη ες τορίϊβ. Ὁ - , 
ὡς φγάἰοεείηι Ἀ0.7.4,8ς ἘΡΉ. 4. ντ δὲ ἀριιὰ Ῥχορμεῦας, γ1τ- τς δ΄ 1 με λύε. δἰο ἔτυιξτα ἀοςοτὶ ἔπιαν αυὶ ργράἀἰοατίοπί! 
σι ἰηιπὶ ἐν τε ἀρρεἰἰδτίοης ἢ ἰβέλοιοτ σἰπηεθ Ἐυλπφε ἐορυς Ωορῖς χοτίητ. 

ι τρὶ μι τ, ἀυἱ δάμιεπίεκτς δοχαῦπο ραττὶαι τοίαγτεχο- 9. ΓΝιφΗαήμαην,Ἵ πε θη [μ[}εἰ !, μύποτε ὧι αῤκύσγιν εἶ ιμ 
εἶα, Ραγάπι νὴ ἱ πδείης ἀερτοβ πεῖν, οπιηοὶ Εἰς ἀϊδεὶ νίγς. Ἰοξίρησς ἠἢ φυάτηον φοά οι ) μιήπουν μὲ ἐκ αὐκέση, ἘΠ 5 
φἰπει αυδὲ ἐἀοἸ δἰ δενίο δι Βαῖυς ἔφου!! ρο!᾿ϑεἰοαίδυιοίε γες,.͵,͵ ἐιτὶ μέπουν ρατείοιιϊα. ποη τὰπι ρετζομιαητίς φυὰπι αὐάι- 
υήτίαϊς ρτοίεῆι ἔμεη ποι; ογαι, πα απογαων αυπλεῖο 40] 20 δἰταπεὶς, νὰ οδίογιας ἀοξμππιυς ΝΣ Βιυιάσιιε, ρτοίαιία 
τεπιρογατίά ἀπλίαχδι πἀ 6 μαθυεείπς δὲ ρς περ! ᾳ ἐτία ἤφέ ἐχεπιρς. Ἐβο νοτὴ ργξζοτόα ρυῖο Εἰ] ριίσαηι εἴζε ἀΐ- 
τνεἀιτλτίοης νετθ! Ὁ εἰ δι ρεεορυε ἔδυξες, διζντ ἸοψτυΣ Ἔσηάι σοηυς, ὅς Πρρ]οπάϊμη αἰϊυίὰ ργο γατίοης εἰω ἀς 
Ῥάυϊυς .Τίηιο σ)αλκ)ωπυροῖν ἀο ίτετίμε ἰὴ τηράϊο ἱτηιοῦς,  ἀυὸ ἀψίτυ ομς ἰδεῖς Ἐταῆπυς Πος]οοο, νυΐραῖα, Νὰ 
άεϊ εἰ ἐδηῖσ Ἔχαηξο ἀεβοϊοπε,οετεγίν Ομ ο ὁοουπ!- βονὸ νοὴ βξέμι. (ατιεπὴπι τη ν πὸ σοάίσο ργῸ σορῴηϑα 

τὶς δὲ απ δο 1ῃ στετοσηι εσβατυτίν, α Τ ποῖ 2,17. [ἰἄφυς 2; δὲ μάλλον, ἰςγιδίτα τ τομθνδθιν μῴλλον: φυιλπι Ἰςδτοι οι ἢ ἰο- 
. Ρατ τατίοης Απιραάυτα φυίάξηι Δοπιίης γογοῦ [381 βάε ἰῃ ὍΣ ν Ἀ0118 τὶς οἰ Πρ Ἱταςηίσι Ποςδὶς οἠηπίὰ ἑοηπο-, 

«οτάϊθυν ποίξείς νο!ατί ἀροδίσμη,δί διε ποβτος δὴν ὅφ. οτος ΝῸ νυ βιβίείαε ποδὶ; ΦὉ νον εἶδα βομένε, δίς, 8:. 1.0.5 
Ῥεῖ οἰδιηῃ νοτὸ ϑριπτιΐς η δὶ ΠἈΟ πῶν αὐ ἀυς ργεοίδιις τοπὶ ἐρπῆοατυῦ τοπιραε ἡΠΠυ ἃ ρταυδη  ς ἐπυτυα δεῖ 
τῇ πολ ροτίουεγάμτοπι, αυὰ Πάου παῖς ἔοικεν ἰητο! - ςοποπιλιἰςαείοπίς. 14πὶ ξηΐπν ἀφυςηἰςς ΠΠυσν ἀρμὰ φισια 
ΓΠΝΩΣ 30 νηνηιμίαας [ὲ ἤια ἤάο νἱέζωτας, ὙΠ 4} βοθμς ποα 

{ ΝιΙδασνηι, υυύφαβαν: ἀονονανι νῈ νυ ατα, δ ἔταί. ρδιεῶν δν᾿ μένλον, φαἰία οἱὰ ἀορἠϊο τοὶ ςοδοχιαίο. Νες 

ταν ἰςηία γειὰ οχριοο νὰ ἰη 10 Ἐ]Δτεί, φιανάνων ὑοωε, οὐΐπι ροσαπί οὐαίτυς μος οἷσιηι, (ς ψνάτυίτο ἀάτυγ 1 

(ἰονιπίμαι ΜΙ Ἀδρὸ η τὴ Ῥ]μταγεῖμις ἡ Ὑὴτα ΑΙεερηΝ ἰδεῖ; τειηροτς δειιορίαοίτί,, Βί. {τ. 10, δὲ ὅι.,, γε ἢ Βοάϊς ΟἸνη- 
᾿θαυΐε, φνφσίοφην υἱάεεν Πονο β νυ} ΟἸενον!, Νίοενυ 8ᾷο ἢ δἰιεηίεστο ( οὐΐις οτίατν δος ἤθη Ρτσομ νίδεςον αὺ- 
αἰ οἰμβον βρνβμη εν Ν ἀπὶ τόνον ἄξων, δ ρεορτίὰ οομ ίε ἰοιη» "᾽ εἰἴς ) μὴ), τοξιλθίδια ᾿ιγροςτίτις ΟΝ Ππαη εν γαθλπι 
πὸ βελιατᾳ ςοδηΐιοῦς τοδὶ αυὰπὶ ξυατῖον ἐκόνυδ, Ἐυδηχολ) ἃ ἰς ἰαπὶ ρεγείπδοίτοτ περ ]οᾶιὶ, (δ᾽ ςυπιηυ- 
ρτορίΐωπι ψεὐίνιπὶ ιατέπαίτι νίαγρανο ἐπα, ὀΦΟὐνδοί, πιζαῦ το ροπάδλης, Νοδίς παης πο ἐδ νοδὲν [δ ἀςβο- 
“τῶπε. Οὐἱκ εηίιη νίκες γε ὁροτταεν δδιὶ ὀχοίταξὶ ἀπιτπ͵. Ὀ᾽ρῆε σορίταπάυτῃ εἴδ, {τε ροτίνιο λά γεῆιοι {8 ϑκη.- 
εἷςἐτι Δ ΔΉ τῚ τεεὶρίδηι γε 4υὶ Βοάίε νος γε ει ταπ ἢ, ο ἥσοε δ βοἠειδις οειδι νφηίαθ ἃς πιοτίτα (ἀπξϊογααι αὖ ἱρία 
Ἀυρη οἤ ἐγ ιὸ ἐχρεηεῆαπι, ορετο. » 

᾿ 10’ 

Ια ρϑάϊθιις ἢιἴ85 ἤθη σεβοσδῃς. 5 }ουρεν ἰαννραἀϊδης., ρος 

᾿Π ϑρώπου ἔρχεται. 

λεσα τοιβ ἰδίοις δούλρις γ καὶ παρέδωκεν 

Δήεδία, ἀνέεην ποίῳ 
εἰδηιον [ἔξω εν Ἑκε, ὦ 

“λα πάντο τάλαντα.᾿ 

-ήβοκάφηνηε γυμάω" το ἘΝ ΤΣ ΟΝ ΤΟΣ τ 
᾿ ὦ τῇ γῇνχαὶ ἀπέκρυψε τὸ αργύρκον τῷ]. 

ἊΝ εἰς Με βία υενὸ ποξίε,μέσης δὲ νυκτόςἰά οἴ ρτοβλη ΔΙ Ππη18, 
1 ζαπράδιϑμε,ναὶ λα μπὸδας ας ἱμειτε  ἸΝ ἐς οηίπι ἤλρος. ᾿ἀυλίορι νἱδεϊοῦς ΜαΑΪπιπιςάςς ἴω ὀγςυτόπι,, Αὐτοί πες 

ἤπιε μη! πιο Πρ ς,φις ταπιοι οὐέληι ἰλπιρλάυπὶ ποπὰ-ὀ Ἐλομιληις ἰη οσοιάξητςτα ἰημεχίς, νε ἐοιήρ!ςλτιγ υοά ἀϊ- 
ἢ ἀρὰ Ογᾷτος πεῖ κυρ εις ἑὰς ̓ πεογηᾶς 4125 ναίοι!-. " χίς Ῥοπρίπυς [ως 18,8. Ο πο ά αὐτο ῃ ᾿υης ἰοσιηι (σπρίς 

μἱ κας ἴσε, ἀλλα πέντε τάλαντα ἐκέρ- ταὶ δὲ οςςο,αίτοτα αυΐηαις τα] ὅ- 

πες 1μις.5.8, δὰ αἰτοτίυ λάπςητας αείιο (ας ἄιςηι πέ]υσος 

᾿Υ αιλδινοαῦ οδίσυγένν τὰς ΜΑτ.13.34. 4 βεγεγιὲ ρνοβειιξι, 

ο ἐς ἀποδὶς σοτροτς αὐίοπβιημα τατίοης ἀἰςιπιν γιο 8] Ὁ ἘΡΒΕΡΙ ΕΣ 

θυ οᾳ εἰομία εβ δονα. 

Ὑεθον σὲ ἔρχονται καὶ αἱ λριπταιὴ παρ 
ϑένοιγλόσρυστι, Κύρμεκύρμε, αὔοιξον κ- 
μ'"» [ ε 
Ο Υποκραϑεὶς οἴπεν, Αἰ μίω λέγω ὑ- 

μἐνγύκ οἶδα ὑμᾶς. 
Γρμορρϑέτε οὐμδ, ὅτι οὐκ οἵδατε τίω 

ἡμέεαν,οὐσδὲ τίω ὥραν ὦν ἢ ὁ μἱὸς τῷ αἰ- 

. Ῥοϊιοὰ νεγὸ νεἠίυητς δὲ τ611-} ἡ Δνριιβηπνὸ αονόνηι Φ’ 
υα νἱτρίπο5, ἀϊςςητος, ἀοπλὶ  {γεἰϊ4μ 4 αιἰηχίνεν,ν ἀήεεη- 
ἢς, ἀομγίης,αρ τὶ Πο 15. ἐδ γε νεγδοηνίνε,αῥενὶ 

"ρίς γετὸ τείροπάξδης αἴϊ,Α- 1. » ἡδε νεδονδενι αἷς, ἷ 
τς ἀϊοο νοῦ δ΄ ΠΟῚ που νοβ.] 1,“πρῶν ἀΐεο υοϑί!, νείείο. 
᾿ν!Ίραῖς ταχὺς» αι καυς ν᾿. 

{πΠπαπὶ ἀϊσπι, πους Π]4ηὶ ποτά α] ἢ ἰχίίδιε ἰνκηνε, φμὶα 
(οἰτῖϑ, ᾿ ύα ἘΠῚ 198 ποπρπὶς νο- ράκη ΠΡ ΡΝε δ 

“[αἱδῖ. ᾿ ᾿ 
[Πα εαἰπὶ οἰ νι φανρη 40} {-|ἰ ς΄ δὲομ πύον ῥνοπνο βετε- 

Ωἴςπερ 75 αἴθρονπος ὑποδμδ" κά. 

εἰβυς ΠὈὲ (ἸΒΒειεθαηις. πως 
5 Ἐτβυῖς φυίάςη ἀςάϊς φυΐη-}.} εὐ ἀεάίε 4νίπῆμε 

τὲ ρτοξοέϊυς οἰ λεῖτ. ᾿ Ῥρλρονς Φ᾿ ὑυνβξϊμί εἢ! 

Πορόύϑε)ς δὲ ὁ τὰ ἱ 
ἀὼν, εἰρημίσει το ὦ αὐτοὶ τς ταὐεπιᾶ ἀζςερεγαξν ἤερο- 

τιαῖυς οἴἘ οχ 115: ἃς ἢ ἔσοις αἰτοῖα 
ἐΡΝ οὶ τα] ἃ. 

[υἱός πὶ δ 4. ἄυο δοςερέγαι, 
Ἰυςτατας εἰ ὃς ἐβΐς αἴτεταᾳ ἀιο. 
Οἱ αὐτοῖο νηιΠῚ ἀξςορογαῖ, 

δι} δὲ ἀςίο ἀϊτ μά ἴῃ τούγδο, ]' 
δὲ οὐουϊταις Ῥεζυπίλαι ἀοπι]- 

! αάκβ αἰδα 4νιπημε. 

Ωἰσαύπως καὶ ὃ τοὶ δύο, ὁκέρδησε χαὶ 
αὐτὸς αἰλλα δύο. 
Οἱ δὲ τὸ ἰνλαβων, ἀπελθὼν ὠρυξων 

δἰ πιλδιεν ὧ᾿ 4μὴ ἄπο 
Δεεερεναῖ ἱμενφεως (} αἰδῶ 
ἄμο. | 
Ὡμὲ “μἴεην Ὅπνηὴ 40" 

ἐεβεγα!, αδίεης [οά 1 ἐο τεῦ 

δ ὄν νοι γάην, Δ’ αὐ[οπάδε μέρη" 

χυρία αὐτῶ: ! ΠῚ ᾿ δὲ ; πὐθιη ἀοηνηὶ [ὶ. 

Μεπὸὴ δὲ χρόνον πολίω ἔρχεται ὁ χύ-: 1. ΟἹτ Ἀλμπι νεγὸ το ρὺ νς- Ροβ πρμ μη» τυετὺ ἐοπι- 

ἍΝ 3 ηἱ ἱ : “ φΥἰς νεηΐ! ἀοηγέημε [ε7- 
οιος δούλων ὠκείνων, ὃ σωνα ρᾷ μετ᾽] [ἢ] ἀοπλίπες {εγυογαπὶ ΔἸ]οτῇ,}: ᾿Μθυήουηος »" ἰῷ 
αὐ» λόλον.. 1 δ οοηέεσε γαείοπειη ουπὶ εἰς, ὐδεμομμμονς 

Καὶ αἰ ρνλοῷν ὁ τὰ πέντε τλωντα ὁ, . Τύῆς ἀροφἀξπὲ ἐς αι φαίης 50, ΕΙ μενα φμίφείσμε 
Ἴ ἡδν ᾿ λολναρὸ ας ταἱἔτα ἀεςερεγαῖ, ἀττυϊ ες 4]. 

λαδων,ευρφσήνείκεν ἄλλα πέντε τῶλων-} [τοτὰ αμοᾷιις ταἰ ξιαγἀΐςςπϑ,)ο- 
το λέγων, Κύριε; πέντε τάλω τῷ μοι πὰ-} [πλΐπο φαΐηηις ταὐξτα τα! Δ {Ὁ 

ἑαἰεμθα ἀεοέβενάε, οδιμ 

«ἰ᾽α φιένανε αίφρια, ἀ - 
φεη8.1λονείμε, φνίμηε 14- 
ἰεῃδα ρα δια βὲ πὲ, εἰ. 
τα, αἰια ἡμέπφης βρ εν μ:- 

σαν πιὰ τῆς: ᾿ἸιαἸαοτγαῖυς ἔμ  οχ 118. «ταίρι [μπν. 
Ἐφη ἢ σὲ ΜΝ ᾿ πε. Εὖ δοῦλε 5. Ὀιχίς αὐτ οἱ ἀοπλίπυς οἷυ5 αὐ ἐπι ἀονοῖπω: εἰωςν 
φη ὅ αὐτῷ οκύριος ΣΕ Ὲ σης ε, ἔοτις θοης δὲ μά [οε, |Ε"βς [βνεύοπε ψ’ βάες-. 

ἰδ μια [νρεν ρνοα βε 
βάεἰις [μὲν τμἰ 4 1ε ἐΦ»»- 
βέιωανο ἐνῖνα ἐμ φαμά θη 

ἥἂἔὺ ᾿ ἣ ἢ ᾽ ψ γ . : Ά ον ᾿ 
ἀγοὴῦ ΧΩ πιςὲ, δ.) ὀλίγα ἧς πιφὸς , ἴῃ οχίρυο ΑΗ βάεἰ!ς, αβεν 
πολλῶν σε χα ταςησω" ϑσελϑε εἰς τὴν χα-} Ἰτυΐτα τς ςοη πἰευᾶπι:" Ἰηστεάε- 

γο΄ «““ἀπνρεῖαε͵ εἰς τοις γάμοις ρταροίτ!ο οἱς ἀφοϊαζας πο- πε ἀιςίττ πο αυ  χοὶς περ οτίατιν (πὰ ἐς ἀοιιπῚ αυΐ 
αιίης “ἴδ γέμων μὲς ἤρα! βσατὶ (νὴ οτίατη νοττίς ϑντιῖβ ιηξοῦ-. ἰπογιπη [κεὶκ.ἰὰ οὔ ἐς ἰρίϊες ἰλδοχίς ταέξι, ἤςυς οείλήγ ἀος 
Ῥτο) σοι ἸΚΗ οοἰςρταδάις Πὲς ἈΡΡΡΕῚ, Ὀοιτα νἱτᾶ ἰηῃ εἰρίτυν ἰη τὰ 1μὶς,τρ.16.δι Ἡοτοάοτις ἰη ΟΙτο, μιγάλα χϑμα- 
ἰππυρπογηῖ ἔγιελάα ἀοξιηατήιαυι ποδί: πυης οἤζἀυταητί τὰ ἐργασείυδμος. Ηἷς λυζειῃ σι οηονα]ίτοῖ ἀςοἰρίτυτ ργο πραγμαν 
διῖς άμιις ιν τῦ οί θυ β)οςυ!ς ἤά εἰ ἐοηΠάεγδηάις.ς τούεῶι Ρ] τις αοάϊοος ἀἰοῖς ἀμ πιᾶς ποῦ οὐίατι, ἐλάφι) ἐπὶ 

1:1. μα ἑωε ουνηδε υεξηῖε, ἐν δ ὁ ᾧρο τῷ αὐϑρώπου ἔρχοτω. βέλεϊίοης ΑΥἰδιονονομιμῶν β.,τὸ ϑέκμτον μέρϑε πα ἐκόφευ ἔλαζο, 

Ἡκχοηοπι ες ψεῖυς ἱπτοτργεθησαιιο γορογίπιας ἰῇ τος πος Λὐ λοι ἐλόισεν ἐργόξεδι, δὲ ᾿οπηο νι. κ᾽ Διονυσδ δὺε αὶ 
γοτυ τς οοάιοίδυϊ. Ἂ “)ε  ,γάσειδι τῷ αὐτῷ αῤγυρίῳ νηάς ἔνὸργα χεύματω. αι θαι ΟρρονΣ 
14 {Πα]ορηη ΓΒ] υε δὲς ὥσηῷ ἂρ δίο Ἀ ος τρί οἰξάίς βος ηἰτυτ ἀρυά 1υτϊίᾳ, ὁμοία Ρεοιπίλ, ἸΝ δα; ταηση ΚΚαπειατίο-. 

ἀιςομάϊ φοηνὶς ροτίτυτη εἰδὰὲ πιεάίογας ρτοῖπάς (ὑψρίεπάα ο πε ἰηίαυᾶς ἀυς Ευδληρ εἰν) ἀραὶ μὲ ᾿ 
᾿ ᾿ : ᾿ ; Ν τὸς, ΠΑ 18 ἀρργοθαῖ 
ἴς αἰϊαινά νὲ αὐα ἢτ Ιοφυντίο. Ὁ, δὲ Εταί ὅνομε φηιην δι ΟἨ τίει, φυὰπι ξατταπι ἰλυάατ φμνιαν ἀ ον (ς νεατμγυηη νε 

βιγεαΝ υἱβιλά νεῖδυπι, Ορεναῖωι (Π: 4ιοά γογθυην [ατίπὶ 
μιὰς ρηϊβολιοπε(υοά (ςἰαπι)πιιπαναπιν ἤπτραης. Οαλὶ 

“δα ῥναξμαμαν, ὅ χὰ αὐτοῖν Ἱς λὰ νοι- 
ἙτδΓΡεν ἐα. «{Ρετα, ἡ ποίνσεν, Οἷς.4.1 Ὑ οΥτοηι, 

ὠνιϑη(»ατημηαυξ νεὺ με ἰα φα βγονιβίκα ϑρακνσνάνο ὍΜΟ ἀΝΝὸ ῥᾳ- 
εἐνρε βδοανε ρο κἐ. Εταί, Οὐπίφε Τὼ. ἀνοίνγας δυτοπεχ ἀρ ει». 

κ»σοδυμάθ τη ς αἰιτη νί ἀφο σοῖς αἰςοηά δε δὲ ραῖγεπι,ᾶς ῥ»τοίη- 

ΠΠΠο δεῖς τους (βὰς ταπῖοη οὐπι {10 ρετ ρἰγἰτὺς ἀτεῖνα ἢἢ θυτλ, ΓΝ εἰν 
δοιςπὶςοηϊπέϊη πο’. 4 Τικά τα ε εἰν παμό ων αὐτεῖεν Α΄“ 
(τοπάσης σηπίαι η αὐ ἄοπα ἀἀτ νοιπἰπίσυς 1. ΟΣ» .7,δὲ 
ἘρΙΝι,.Β,φυοτυπι τατίοποπι σαί ες υἹείπιο 10 ἀΐς. (ςτἰδιτινν ἐκέρφησεν Ἰυογατυν οἤτ σις ςδιιοττίς ψὰτ, μιςτρτ. 

᾿ς ᾿ρίννι [εευϊεαιενν, τἰωὶ ἐδέων διιύαμιν Μ υὶμ}, ἐνεμ!ξ: αυοιὶ ι3 “ϑιερι, ἀπελϑὼν  ςἀιιπεέατ {ΠΠυὼ εἰ μοι ο Ὥλο, ὅς ἡ 
ποι τοπυοηΐς μυὶς Ἰοοσ. Βαουίτατέ ται αἷς ρρε δε ρτ- ἀοςί ἱπ ἀνοῦθυα ςοάίςιριν. ᾿ 
ἀσπύδιι ὃς ρου τά ἴῃ λοκοιιδηάο ιπιᾶηο ἴλοῦς ἰσαυειμι .". Ἀκ θν, ἐπ᾽ αὐτοῖς νς μεν ἐα,νῖ τοζχὸ νετεῖς ΕἸ Νι Απὶ 
4ιυπη Αἰ ἰσαυὶ ντ ἐτατυϊεῦπι οἷϊ ἀοιμηι,ἶτΆ ἤθη πἰ ἢ ῥεῖ αἱ. [6 ιν στ! σοάιοιθι5 (ςτίϊνιτυν, ὃν αὐποΠταᾳυὸ᾽ πο] υἱ 
ταγαπν στατιά δὸ θ66ε γταπηον ἡ δίαν αὐτοῖν, 40 4} ἐπῖεγο. ὅθι Ἰητοτργοῖανὶ τὸ παρ ἡ ργατοτν εἴὰς δυτέ ἰπξορες ἣἢςς 
Ῥτειαρτος ρεορτίαπι σα! ῥτὸ τγοίατίυο ἀυπί ἀςοίρεγεγνίτα-. ποη ἰσσις  ψιία νἱ 4] τος ἤοι ἐκένδοσω, [εὰ ἐπεκέρδεσει (ςτ- 
ἴοὸ οὐιατ τεείργοσο ργορτεῖ απρ ίδοίϊαιτ. Ηος εἰϊ αυῖσιθ.͵. ριυπὶ ναι, δι ροτ]υσέατας ἤμη,νε ἐρίς ςοπυοττίι. 
ψιοά ΘΑ φ4ο ἑἀίουϊ το ἀἰοίμνιδ, [εἰοιν Κα βόνισε. δ αἰ βδερείαβηον, κα εἴν, καλώς ἔχει ἸΝααι δ δθάϊτιν νού- 

16. Νοροῥαινι 458, εἰργίσοιτν, Ῥτορτϊὰ ἐμάζεϑεῳ , ἰὰ Βὸος διπι, φυὸά ἐχργρηίπιις ἀσς λταιέθηιε «ἀμί, γ᾽ αἰαῖ, κν- 
: Ι 

Ψ΄ 

ἘΠΕΜΕΑΝΡΞῈ ἫΣ 

Ρἰδαν ρετερτὸ ργοβοιςς πε νο- [9Πὲ ῥγοβοδειε, ποταηῖε γι εταλι πὶ 
ψκβαυῖς ΠῚ οἄκ  τγδά! ἀϊτ [ἔγωοι δε, πϑά δ! ,- ἰπιετ μην δά 

υς ταϊεηταν 411} αὐτο τὶ ἀιιο,.}}} |μφἰομα, «ἰὴ ἀμέενν ἀωο, ο ἀϊεαδάυ- 
νοτὸ νηθτ: νηϊσιήηυε (δοιη. , |4ἐἢ νεσὸ τνωνι: ὑπίομ- ἄυταπι ταιίο- 
ἀμ Ἰρῆωυς ἰευϊεαερεοτῆ; ρετε- ἤνε {δεμπδωπο βιφβνιανν δὲς δεςορτὶ δί 

Ῥεοξοξξις δυτοιὴ 4υἱ φυΐη- 16. “ῥε αμβενν ἡμῖ μῖνο υἱὰ ε ταῖς ἀο- 
4με ἑρίενια αείεβέται, (ν᾽ ταοδι εἰς » φαὶ 
Φρέγάθω 6 ἐπ εἰς, “Δ᾽ ἰω» λθςςρεῖς ἀοηίς 



Ι 

ΟΥΧΧΝ το 
. χε ςπηδρταυ σά πυΐθαιη βερει ςγίρισιι ἐπ Οταςὶς οο- 

ἀΐσιδιις, 4|πγεεάφιε ἐν κανόνων, εἴσελϑε εἰς πίω) χαραν. 
Ἠεῦγαινη ἀϊοσηάϊ σοπις,αΠ ἀΐζοτοῖ,, Δαοίαιμη νὸ ἔτα- 

ἊΣ 

“ἔς Ἐϑοιοωδ σὸ βαλῶν τὸ αῤγύριόν μου" 

δπριὰ τ.10 
Ἰυς. 8.8 , τ . ταύτξων, (φ' αὐωπά αὐ :εἰ ἀπ τϑ», ταν ἀν τεῳ τυ, δέ [15] Δι ρ} 105 Πα Ὀὶτ: ἀμφ φιὶ ἠφοἰνάδε!, (’ δυο ιφό, ὁ ἐχθιναρϑησέται ἐπ᾽ ἀντ ἢ ) ες, Ἰδδ εὸ νετὸ χυΐ ἠδ Βαδιεῖ, στρα! [γμρά υἱφρεων ναδετο, ἀν. 

Κα) τὸν ἄχθθον δου λον ὠκβάλλετε ρις ἑᾳυοά αθ οι το συν ἢ) [ενέθεν ἂὖν ἐο.) 
εν ͵ ἽΖ, 9. δῷ τις τος ΜΡΗΣ ὅτων τὰ ς΄ ἢ » φυρτὰ δι, τΤοσκότος τὸ ὡϊξωτερον" ὁκῷ ἔς αἱ ὁχλαυ- :οἱ Ἐείμυε!ς ἐδγυμπτη εἰπε 1} ἘΠ ἀἰλιαρητὸ παρα δὲ ̓ ἂν γε ΠῚ ΠῚ ὃς . . 5 . . μ Δνς ὦ δ 1... θωως ΚΑΙ ὁ β υγμός “Ἷ ὀδόντων. ᾿" τοποδιας 1115 ὌΧΙ} ἍΠΠι ς σαι] Ἴ: : Φ' ἡ ενῖε βόε Ὁ τομαὶ αιετηὶ Οἴταν ἃ ἔλθῃ ὁχὸς τῷ αὐἰβρώπον ὦ βοιτας ἃ ἢτί οι ἀξ νὸς ᾿Ἰμγίάον ἀερατωμν. τὰ 

Ἰυάὲςἢ ψεαρι ν ἘτΑλ 9 ᾿ ᾿ ᾿ΟὐΠ) ἃ τ ἘΠΕῚ ΠΝ ἘΣ α ται τὴ δύθῃ αὐτῷ, χαὶ πάΐντεε οἱ ἅγιοι αἴ)..." Οὐυπὶ αὐτοῦ νθηοτῖς ἘΠῚ 052] λμπρ αὐρεοπρ νεπαη. 

᾿ξῆς αὐτῷ, 

.“"" 

ον τῷ κυρία σου. ] 
“ Πρρσελϑθων δὲ καὶ ὁ τοὶ δύο τώλαντα "ἢ 
λοαιβωνοἶπειΚύρκε, δύο τῶλαντώ μοι πα} " 
ρέδωκας, ἴδε, ἄλλα σύο τώλωντα ἐκέρ- 
δησοι ἐστ᾽ αὐτοῖς. 

Εφη οὐ ὁ κύριος ἀυτεῖ, Εὖ δοῦλε ἐ- “ἢ 
γαϑὲ χαὶ πιςὶ, δ) ὀλίγα ἧς πιςὸς,, ὅ)ι 
πολλῶν σὲ καταςήσω᾽ εἰσελϑε εἰς τίω' 
ἡρροϑὶν τῷ κυρία σου. “"᾿ 

Προσελθὼν δὲ χαὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον [5 
«εἰληφὼς εἶπο, Κύρκε, ἔγνων σε ὅτι σκλη- 
οὸς οἵ αὐϑορφοπος, ϑεφ ζων ὅπου ἐκ ἔασ{-]. 
φας, καὶ συωυάγων ὅϑεν αὶ δμσκόρπισας. 

᾿ Καὶ φοθηϑεὶς,ἀπολϑοὸν ἔκρυψα τὸ τά: 
λαντόν σου ὧν τὴ γὴ. ἴσε ἔχφις τὸ σὺν. 

Ὁ ὙΑποχριϑεὶς σὲ ὁ κύριος τω εἶπεν 
᾿εἰοχχϑ, Πονηρὲ δοῦλε χαὶ ὀχνηρὲ, ἡδιεοις δτι 
ϑερίζω ὅπου ἐκ ἐασᾷρα, καὶ αυωάλω σ᾽" 
θεν ἰὶ δγεσκόρπισει. 

τοῖς τραππζίτας. κρὴ ἐλθὼν ἐγὼ ὀκομι- 
͵ ν᾿ λ.» σείμίω αὐ πὸ ἐμρν,σιυω τόχῳ. 
Αἴρατε ουνῦ ὠπτ᾽ ἀυτῶώ τὸ τώλαψτον, χα) [8 

οἱότο τῳ ἔχοντι τὼ δέκρι τώλαντα. 
(Τῷ γὺ ἔχοντι πανὶ δοθήσεται, χαὶ 

λρι μον ἀπ, τότε χριϑίσ᾽ σϑη θόνυ σύ-- μου δ οῦνῃ βΙοτία μα, δος 

24. Εἰ ἐνάε ερηφγεχες καὶ σα ἐγων ὅϑεν. Βὶς πὶ σχρτίηιίς, ἀϊ-᾿ 
πιοτιὶς πλοάὶς Ἡφυγποτγαμι πλότείηες ἀυδίτο ἅθτα πο βις- ὦ 
τίη νῆκὸ ῥγουςπριαίτοτ νίαγρατα, δεηγεη φηΐτη ἀϊίρει- 
ξηάο ἰἐτγίζωγ, δι τηετοηάο οὐ υδα νοαεὶ τυγία πὶ ἐο].- 

Τιρίτιγ. δαπηρξιηη οὐδ δυο πος ῥγοιιοτοιύπιαν δυαγόγα 5 ἀπΐσοι ἐς ρηῖν δέ 
τποχίδιυς φαὶ ἀμτὶ (ξῃνρέγ (υπι ἰή ορει νγβοπά!ς. Ετ τα ἐἰ- 
ξηϊβολτυν θοιπὴ ἴσαις τ ΠἸ πὲ δέτυγυιη οἵδε ςὰ πη ἐς, οἱ ἀο- 
ΔΟΡΘΣῚ αὐ ἡριϊας ἰατρ ἰτοτὶς νοἴμεἰ ργορᾶρ αινάδς ἐπ ρει οχίπιὶς 
ἰνεε δειεπηι ορεβ δοςερίοσυπι, ἰδ να υπηδλιῃ πορο- 
εἰλιίουςπι περ ἰοχογίητ, ἸΝδαις ἰης πὰ 
ἽἍΜΗ ἀϊρηίτας, ((ἀ ἀοπηίηὶ Βοηι πίτὰς, ἰπ δος φυὶ ριὸ νἱ τ} 
δι οχ βιτατίαι αἰοάο ξιδχιης οἡΐειο βιης!, Ν 
6 ἡζπανε νη Ὁ] δὲ ται Ρίζεν ἰ οἱὴ ῥέϑυμε, 
27 ηνηημνε βαλοννξ] ροπδγοηΐοις ΑἹρ ιν εἴ ἔ»- 

πέγατοῦ ἄραι Βίασου μι ἰη Ἐροάο, Ὡμαρὴ ἐαἰονμάμ βονενφ. 
{Ριεμηίαην αῤγύρλονὰ οἰ χεκμα ταν πὶ ἰτίους Π{ηΠπίο- 
ης Ἰεὶς ἀστιρίευτἤσυς νυ ἀἰσίμιια (ὁ ᾿ νῶν, Ῥιὸ ὁπηηὶ 
Ῥεσμμ αι μιο ποῖ στίλμη Ἡοδεαὶ ρος ὠζ 6], ἰσιης, 
49 Ομηνὶ ἠμμ βδτ, τῷ γὰρ ἔχοντι σαντί, {Π| 1560 νοι ἘΠΊ πο. 

ἡ «τίαπι ἀοη ἰορ ς ὅγειῖς [αῖοτ., χειρί τὶ ἐςο παντὶ, 400 
Ρτγεν ατογὴπὶ δαίοπι αυϊάσαι [ἐπτοητία νίων οἵ πιρτὰὴ Ὠο- 
ἐλ} 11.12.54 ἥης ἀπιςτίο, ΝΑμα ἰδὲ Αβίτυν ὡς ἰΐφ ιν Πὶ 
Ρεγ ἀροτιίαπη ἀττορ οι οὐ ἢοπ Βαίδεπι, ια Πιροτ νὰ 
οἰξοιίυ οἰπαίυιη ἐοποτυπὶ δαδλογ, Ραμ ουΐα οἰίληι φιια ἰ- 

το ἴῃ ρϑυάίυπι ἀοπλλὶ τα. 
Αςςοάςης δὐτοαλ δὲ 40} ἀμο 12 

ταῖς ἀσςερογλῖ, αἰϊ), ))οηλγῖ- 
6. ἀπο ταἰσητϊα τε ἀ! ἀΠὰ} υὐ]}- 
ιἱγδεος ὨάΠ  ἀυο Ἰυςίατα5 πη} Ὁ 
ὁχ 18. εν 

Αἷἰεςῖ ἀοιηίφυβ οἰμ5., Βεοης 
οἤίστος Ὀοης ἂὲ Πα εἰ 5) 1ἢ οχῚ- 
διὸ ΔΗΠῚ Πἀεἰ!ς» (ἀροῦ πλυϊτ 
τς ςδ[ειτασιγηστοάετς ἴῃ σαὺ-]}, 
1ἀαι ἀοηνίη: τι. 

- Αςοξάςης Δυῖοπὶ δέ 40} νυ 
ταϊεητῇ ἀςοορογλίνα  ς οΙΏ]} 6. 
Ὡουούδιῃ το οπιηξ ἀπγυι οἱ- 
εν» υΐ πηετᾶς ν] ποη (συ {{| ἃς 
ἰῆάς σοηρτερος νθῖ ποι ἀἰ{- 
ρου: Ἐν τὴ 
{τάχος τπετυςης Δ) 8, οςου. 

1υἱ ταϊδοῖυμα τὐὰτ ἰὴ τοῦτα; ος- 
ςου μΔὉ 65 αιο ἀ ταύτη οἴ, 

ἽἼποῃ [δι δὲ πάς ςοηρτορατο ἢ 
δί ποη αἀἰρεέτη, 

Ορρπυΐε Ἔτρο τς ᾿ ζομηηγνῖ- 
ἴετς ᾿ῬεςιΠΐαπὶ πηοαιῃ πησηία- 
τἰΐδ: δέ «βο τος οπὴ τησυϊη, 
οὐ ἔκεηούς, 
ΤΟΙ ἴτε εγρὸ ἂἷ οὸ ζα]ςηταπ)»" 

δ ἄατς εἰ φυΐ παῦ οἱ ἀοσεηι τα-]. 
Ιεητα. ' 

«(ιοσώϑησέται" ὁπὸ} τ μὴ χοντος κα "ἢ, {Οπποὶ επίπὶ ψὶ μαίνου ἐδ. 

ΤΏ  σϑ» ΔΏΡΕΪ σα αἱ οαν τας [Σ 
ἀοδίε ἴω τγοηο ρ]ουίαὶ ἔμ, 

τς χα (τεϊδίτωσ ὶ δονεῖ ἔχειν, ιιο νκίοτιις παϊσοβοιδε ἑτὰ 

' 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΙΟὋὃὦὁὁὃὃ 
ἄλυπι ρετοίρίας Ὀεη ρντατῖς πιο, δέ το ἱρί ἰςπείας 4 ἢ 
διάτυιη εἶς πα Αἱ φξ οἰαιπν ται πι. ὁπηες ἀϊοοπάϊ σσηις δ... 
“ες ΡΙΑ].69.18. ὩΝ 

ΩΝ ΟΝ ὡςφ 

ἀοημ δε. 

«Ὑεε{ πε ἀμίαι ᾧ γιὴ 
ἐμοἰερεα αἰ οβετάθι 
αἰ, Γ)οιπηηφ, ἀν αἰ! πιὰ 

ἐμο ἰμεναθ ἔφ. 

“ἄμ ἀοινέμνι εἰμ, 
Ευρέγενμν ῥομε κῃ - με. 
ἐμ, ἥμλα [ϑβοὺ ρφὼ να βι.ῦ 
βιβάειμ, ρεν ἢ τηἰδα τς 
ἐφηῥεμαπε : ῥεν διὲς ζ4.. 
ἄνμμν ἀπο ει, 

«Τιιράεμ: Δα Μη» ΦΨ 
4“) ὑμὴν ἐφίξηῖν πν ἄετε. , 

. [ῥρέτάξ, αἱει, υή με, βὰ 
45}4 δυοπὴο ἀμγερ 5) πὴ 
υἱέ που [ὲ πνΐηα ῃ ἡ’ οοη. 
3"εραν υὐνπρη ἢ πνβῇι 

Ἐλεἰννδς αἱ τὶ αν 4}. 
εὐπαάξ αἰ φπέριιν ἔμ πη “" 
ἐεέτα : ἐκζε,, ἰρανες ιν 
ΤΙΝ 

16}. Ἀοἰρομάςης αἰτοιῃ ἀομηίηυ5,.Ὶ Δ εἰβοινάοιιι ἀρεον ἀν. 
εἷυ5 ἀἰχίς οἵ» δοῦας γαῖς ὃς - πα θρείγῥον ἐν ηρ τ Ἔλ: 
ΠΔ11 κ»ἐοἰς δας τὴ 6 πιοίεῖς ναι! } "6 ΤΠ’ ῖε Φ' βέξεν, [ῤεύῳ (1 4μὐ4 πϑεῖο υὐλ σφῃ (ξπη- 

πο, (ὦ οὗπβνεζο Αἱ [ΠῚ 
[δνβ: 

Ομρονιονΐε φγΧ9 16 ἐθη)- 
{δε βεςοη δηλ πιξαν 

᾿Π ονηϑω  ανλἐρ, Αν υεπέεπι ε- 
10 τερεβι [Ππρ υείφρε φιρά ὦ 
'"περηϑβ, ἐρην ὑξενα, 

᾿ ΤΊ οἵη ἑξαημε οὐ εο 14 

( Ο»ὴὲ εμίμρ βαβεηι 

προς πα τερνὼ ἐπ πβαὐεβᾳ 
τ" [μ4ν (' οημε: “ 

εμῃφ 40, ἐμλις [δ οὐ! (ωρι 
{άφτν πνα βαθιά, 

ι ο ᾿ ΡΙ- ἀγρίτυν ογατ,οἰς ογίρίς ἤσαν Ρ]ατιροῖς ὃς ΘοΥ δὲς ἀφοίιι 
ξοητα νοτὸ 115 41} 1ῃ τήποῖς ομηηὶ αηιδυίδῃε οὗ οἐηηὶ 
πιοήοίεία δι ἰῃ ἐο τοῖΐ ἤιπι, ντ Ποἱ αἰρτία ρσο ἴμο πιοάυ!ο 
νἰεγυίαηι, γάρ ς ας "ΗΕ Ὀρποῆρσιπι ίς ριακθεῖ, Ἠΐς γοιὸ 

δὲ ἀεμἀἰος,ἀρυιά αιιος ἀοηα οὶ μια 
Ἰδοζτλτας ες ἀἰοίξιις ἩΡΡΗΝΙ ἱμφθετς ἐς φυὶ ἰΖ ἀἴιον εᾶῖ, 
υοίίαπι ἀοπίς ἃ Ὠοὸ δι οὔτοίίς δέει νίος 46 ἐπα 10 
Βιρὶν Ιοςυρίςται Οομεὶ νειὸ ἀίρίτας ἰς ηὖ ἰναδοτε μι το «ιοιὶ Πναἰγεδατ ἢ δ ργίπμι8 σατιις τίς φυΐηι αἴ πο μαδιηήεμαια 

υἀίροιεῇ ορο- τὸ προσ ρ ὐτία Πρας οἰοῃίις νοὶ ετριξ 4μὸ ῖς οἰξεδιίί, 
4 φυιά μαδει, ὃ ἔχε λει ἄς ἐπὶ βαύοας αιυοὲ ὰ Τϑεο Δςος- 
κὰν γμ τὴ ἀαοάιαμι ἀϊσυπειν Ροῖεα ἰὰ ποι [ν- 

οὐς, ἤσυς Δαν ῖς {πων τὰπὶ ἐςοις φιυρᾷ παῦςηι δῶ 
αυοῖ πο δασοητ, [ βοπηι!ς Οταοὶς ςοὐ!είδυς το ὁ ἐν 

ἶ ἶ πε 
τίατη ν΄ στὰς ἱπεοτριον, βγοςυ]άιιο οχ 1ις βηδιεά Ρθη!8- 
τΆτη. ἸΝςάις Πα ἐ{εκ Μυίως ρλιαθοία: ἰζορὸ τοιυςμίς, 
πρς ἰομέτας οτίληη ἀρυ βγγθιη ἰπτογρτοίςιη, 

3{- Οἰμεν γίογἑαγὰν τῇ φοξν μ᾽ δέξνς, σαι Ἰοψυίευς βοῇ 
ὃ ρει ἰυρχὰ τδοιγλϑὲ τς γ0. Ἀοίρδέει ἡκιυς ριυτίου» 

Ια ἐνὶ [ Ἠερεαοιη ἡ ταμίας πηι τρίοχ εἰξ ἐιαηβολτιο: 
ιν) οτίλτι ἰδ ἢ) ἔρήρ «πο ἐ νμινε ἔχοις. "9. ἤτοι» 
τον Ῥιάγλο ἐπ τείϊις ἰὴ οὐέτυ μο ὃς φαινίηίας (1. γιάς ἰαπ Αδμιοῦ ᾿ 0 δί αι ῃθεις [815 

24 Βεμάν( 

ΣΟΥ ΤΣ 

ΓΝ 
᾿ς ψίω ὑμῖν βασιλείαν ὁπὸ καταβολῆς κῦ.- 

ἢ σι» γαιγετὲ ῥα. 

ὩΣ “ 

οἰ φὼν μοὶ) ἐτομήσειτα. 

ΦΕΟΥΜΌΥΝΜ ΜΑΤΤΗΑΥΜ. 
Καὶ σωω αχθύσεται ἕμανορϑεν ὦντ 31, Ἐποοπριοραβδυπτειν σογατη 601 3: ΕἸ οηκτεραδηηίων 4.- 

οπληες βοητοβ)ϑί ἰςράγαδιῖ 608, 
Α]1ο5 αὖ 41}}8, ντ ρον [δρα- 
γαϊτ οὐ αὉ ἢαάϊς. 

9} Εἰαταςῖ, οὐες χυΐάσιη αά 
ἀοχίγαμι ἔπη, Βοος δυῖο 
δὰ πηι Ἐγαη]. ; 

3] Τμης ἀϊοζε Ιἰοχ 14 σαὶ δά 
ἀσχίγαιῃ ᾿ρίπυ8 μια φὴς νὰ 
ποάιϑιὶ Ραϊγὶβ τηςΐ , ροηάεις 
τερθθυπὴ ραγαϊα τ νοῦ 5 ἃ ̓λο 

Ππππάϊ Πιηάαιηδηῖο. 
3] ΠΕ υγῖοι σπῖτι δι ἐς ἀ{{{|5 τα ΐ- 

“αι φιοά αἀοτῷ: Πεὶμί» ἃς ἐς ἀπις 

πάντα δὲ ἐθνη, χαὶ ἀφορκέι αὐτουὶ ἀπ᾿ 
ἀγλήλων, ὡςταρ ὃ ποιμίω ἀφορίζει τὼ 
φούξατα πα Μὴ} ἐρίφων. 

Καὶ φςἤσᾳ, τοὶ μδρὺ προῤδατα ὧν σεΐξιῶν 
ἀὐ πὶ, τα σὲ ἐρίφια “Ζ σὐωνύμων. 

Τότ ἐρῶ ὁ βασιλειὰλ τοῖς ὧκ δεξιῶν 
αὐτῇ, Δεῦτα οἱ δ λογημᾶβμοι τῷ πατρός 
ἐμθυῖ, κληρονομήσειτε τίωὶ ἡτοιμασ μ- 

σμου. ᾿ : 

Εἰπείνασα γὸ») ἐδώκατέ μοι φαριν" 
ἐδίψησε (ὦ ὠκοτίϑα τό με ξένος ἠμέωυ ,κὺ 

Γυμνὸς, καὶ αἰδιεξλετέ με΄ ἠϑένησα, 
τὴ ἐπεσκέψασδϑἐ μ᾽ ἐν φυλακῇ ἤμην γ καὶ 
ἤλθετε χορός ΜΑ. ᾿ 37 

εἰ Τότε ἀποκράϑυσονται εὐυτῷ οἱ εἰ ο- 

οι,λέφοντες Κύριε, πότε σα εἴσουμδῳ σπτε!-- 

- 

ἐποτσοιμϑι : : 

Πότε δὲ σε εἰδομδυ ἀδϑενῆ, ἢ ἐν φυ- » 

1 Νυάιις, δ δηλίτιι{π|5 τῆς : 
᾿’αἀστοῖυϑ 5» ὅς Ἰρι Π|πἰ5 πε: ἴῃ 
ἑάύςεγε ογᾶγδς νοη ι5 δά πτο. 

Ἴιης τοῤροπάςσρυμπε εἰ ἐμ], 
ἀϊςοπῖοβ. ϑομγ πο, υληέο τε 
ν᾽ ἀϊ πηι} 9 ἘΥΜΕΠΤΟΝΙ ο ἃς ᾿410]- 

γ ; . ν ] Ἰηγιϑῦδας {ὶ 1Ωγ115 
γῶνται γ Καὶ ἐθρέψαμϑυφῇ σδεψῶντα, καὶ 0] ρα οι ὦ ω 

κότον ἩΝΟΣΣ τὸς , 138} Οἰμη6ο διτείῃ το νἱ ἀϊτηιις 
Ἠοτῇ ΣΙ] σῇ εἰσίοι ὃμ ξένον, και σιευη)γοι τ) ᾿ΡΕΓΟρΓΙΠμΠ)ν ἃς ζοἸ]]ερίμνιδ ἐον ἐν" ἡρῶρ ἢ γυμνὸν, καὶ αἰδεεδάλορμδι ξ΄ | ἃ Πμάυπ ὅε: ας πὴ 

Σενκασοο π δοοΣδευ νυ νυκυκ  όειν σον τὰ σις ὐσχονσο πος απ οι δ δ νος Ναν  τ  οονλε νας ομουυι δενὰς 
. 

ἐ 

{ε ΕΝ} ΟΠ δῇ 4" » Ψ' 

εἼ με ράβον [γεν άε ὁμες 
εἰ αὖ μαάέε, 

31 Εἰ βαιηδεοιει φηλάεη) 
ἀἀδοχινὴ [μἐε, μα άοι αη. 
εἰην ὦ βι!ξξτίε. 

ὰ ἀεκινὶς οἰνς ἐγμηε, ἢ ἐ- 
μὲρε δεηεά ἐπ} Ῥ δινὶς πνεῖ, 
ρο[άοις ρμανάξηηι αοὐἱ: 

γεσηηπὶ ἃ ΤΗΣ βείφης 
ἡλμμι, ὰ ; 

26) Νμάμε, ψ’ ορενη ἐς 
ππε: ἐηβεπρθον Φ’ υἱβιαβις, 

, μπὲ τ ἰὴ ἐάγγεγε ΕΥ̓ Δηἢ γ Θ᾽ 
νεμὶβ αἀ η. ἢ 

47} Τίς νεφοπἀεἰ νι εἰ 
ἐφ πὲ, ἀϊοεμῖοι ν Ῥοπῆηε, 
ημαηάο τε “αἱάέηνης ε[ι:- 
γλϑη θην, (9 Ρἀμέημς [πἰξπ 

πγη5 ἐδ έβοη;, (Ὁ’ εοἰϊεγὶ- 
"ΝΜ ᾿ε με μά ηη»,) 
ἐοοβετμέηγως μεῖ 

Αυῖ αυάηάο τὸ νἱάἠηις α3139) τοι ἡμανάοις υἱάϊ- 
“ΠΥ κἱ ἡ : Γοτυπ),αυε ἀπ ᾿,- ΠΡ Ἰβ ΡΝ, 9: ἐ (αΥ- 

λύκκ ἠλϑομὴν τες ΟὟ 3 γν "Ν ᾽ | ιν ἐδῶ αὐ Μ᾿ ζἄγζοΓε, δὲ ἘΞΗ ἐξγε, (ᾧ “νεηΐπλμ: «ἀ ἐεὶ 

Καὶ ἡ συκοιλϑεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρῶ αὐ- ᾿ Ετ τε βονηάσνς τεῦς ἀΐτερ 

“τς, Αμίω λέγω ὑμιν,ἐφ᾽ ὅσον ἐγργιήσει-" 
᾽ “ ἘΒΩῚ ͵ 

Ὃν) τούτων ) ἀδελφῶν μου ἴ ἐλαχί-- 

Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς Φ σὐωνύμων, [1ο-- 4 
ρόυεὖϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηραδμοι, εἰς τὸ 
πῦρ τὸ αἱ νιον, τὸ ἡτοικασμδμον τῳ σια-} 1: 
(όλῳ καὶ τοῖς ὠγγέλοις ἀυτώ, ἱ 

“οἱ Εἰτοίροπάςης Ἀδχ ἀϊόοε εἰς, 19 
Αὔλδη ἴοο νοδίβ. αυαῖομιϑ 4 
εοἰ{τ|5 νι ἐχ {{π|5 ἐτατγι δι) |[ ἰνεύννε ποεῖν πρὶ πεῤν,πι 
τ εἰσ τ πλ ϑοτ ἔοο [π]ς. 

Τυης ἀϊςοῖ ετἰάτη [15 αι δά ς 
Πηϊ τᾶ δνηεπε, 
ἃ πχὸ η Ἰθηειι ΠΠππ| του πυτῃ, 
Ῥαγάταπὶ ἡ ἀϊαθοίο ὃ. Αηψε-} 4 αθοίο (. «πον εἶμ. 

{ἰρῳφ τὰ. ἦς ᾿ ᾿ 

ἐπε, πηεὴ ἀνεο αροῦ εν 
μαπάιω {εοὐβὲς πὶ ἀε μῖς 

μι με ΠΝ Ό ᾿ 

Ὑμης αἴβοεῖ (Θ’ Τὶς φιὶὰ 
μἐ τὶς ἐνηοι, Ὀὐξ εάπε ά 
τς πλαἰ εὐ {ἢ ἐπε ἡρπενι Ἃ- 
τἐγηηην ,), Πηὲ βάγαμ {8 

Ἐχεογαη εν αδίτς 

2" βεϊηὲ επόην. ΟὟ πρ 
᾿ 

(τ. 

" Τῆς ἀδεεῖ γοκ μὲς φυλ.ς 

βραταῦλι εος αὐ ἐρηόεεπν, 

14] Ἐ(ητῖωὲ επί τ, τ’ ἀεἀϊ. ἘΓΔ. (8.7 
βῥεννθρὲ πιφηάμεανε: με. “τες 8.7. 

ἐφ δ ᾿ ", (φ' ἀεά βὲε πρὶ δὶνο- 
11] ΡΟ: ΡΟΥΘ 5 ΟΓΔΠῚ}) γε βοίδεν ἐγάπν, (φ εοἰ!ε- 
δὲ ςοἸἸεσἐ πἰβτης:: χίβεπ: ο΄’ 

Ἐς0].7γ}9 

εἶ ψ' ἀεάῥηνης εἰδίροιηπνν. 
88] «ναηάο ἀμεεπνε υἱάῤ- Ὁ 

Ῥᾳ 9 
(αρτὰ 7,1} 
ἴμ6.1).}7} 

Ὁ 

Ἐπείναστυ γὁ» 1) ἐκ ἐδωκατέμοιῷ ὧ- 41. ΕΠαγυἱ οηϊηγ,βζ ποι ἀθά {1ς παρα μανεερα είἐ 
“Ὁ , κἵ . Λ 2 ᾽ ! ἢ Ν 

εἶν᾽ ἐδίψησαι,χαὶ ἐκ ἐποτίσουτέ μα 

, [ ἡ τ ΣΙ 

Ξένος ἡμίω, κρὴ ἃ σιωυνγείγετα μι" 4) 

᾽ “" ᾽ ἢ ἢ 
ὦ φυλακῇ, χρὴ ἐκ ἐπεσκέψα ὦ ἐ με. 

Ὶ “ ἢ »! Ω , ὰ » 
τα ἡ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνὸν, ἢ ἀ- 

“ἃ 5 “ ,...» " 
ὥνη γνἡ ὧν φυλακῇ γχαὶ οὐ σδιηκονή σοι- 
μᾶμσο: 

14. Βερεδ ἢ δυλογιώμοι.ὶ δοατὶ δὲ οΠποοκ,ιος Ῥάτον μλοῖις 
[υἱς ὑσης βοαῖς συμ ἴλυις, νΊἀς ἔιρχ...4. Ὀἱώπηταγια, κου, 
μος Ὁ δοποάϊςοτς 4υιηι οἶις ἰαυάος ρτα ἀΐσλυτ: οοΝ- 
τὶ νογὸ Π εὶς δεποάίζοις ποιηίἠδις. φιιμτι ΠΠος θεαί. ὑ 
44. ἰ«ξϊο ιπάφηνεηιο πὸ κριναζολλ ιν υἱρλτα, πὲ τονξβιμειο- 
πεὶονυτὸ χριταςάσεως, τάπης, σἦὺ ἐχόνγά!ιμὶ οἰἢ, ἐπ᾽ αὐχθαν - 
ἐς (ιρτὰ 1.35. 

16. “εχτοινε ἡ ϑυένεσα. Πιβεην, δὶς ὈΙ λιν Πντο δισαρ. 
νι οτὴ αἰστοϊδητοιη νοῦς ἀγα! ἴλη, ὙΠ ταν ἐηβγρριν, 
᾿αινατά. ͵ ᾿ 

17) «Τἰμίπνων, ἐϑρέψαυψ Ν εἶ, Ν᾽ μεν μίπνηνν Ν ΟΙατα ἃ Ετα 
αγις, 1} αμἰ ρων οἢ  ζοσκησαυΐ,. : 
40. φλναέφην!, ἐφ᾽ ὅσον. ἱν, ὠν αν ἀλντροῦροι ἀπλ,η ΑΕ} {|- 

ἡμάίατα χρόνον. | 

Ἰδτυν, δ ἐνοίμσσεν δ᾽ πατήρ μονγφιοινν βάνανῖς ράτον ἀῖοας, Εἰ 
θῖν τοι πο Υἱν,α Ιου] τοῦ ζοροῦ ει, 

.-----.- 

' βεῖμ! ἐν μοι ἀεά ς ποβὲ 
ΠῚ φηοά οἀεγ οι: εϊ αὐ ὃς Πομ] ἰροενν:. 

. [ἀφ ἘΠ 5 Ἀγ1}}} Ῥοτύηι: εν ἤᾳ} 
| ἀπρλναεν οἴᾶ, δι ἤοα ςοἴ16- 

᾿ Αἷν ἢν δ νι Δ] θη λα: άης ὃς ηοη αὐ ςὶ- 
γυμνὸς, χα αὶ «ἰδιεθάλετέ μι ἀδϑενης,5) υΜ Ἐς τς: ρτοτυσοϑς ἴῃ ξαγοςτς 

ι , ᾿ Ἰφράρογὰς πο ἰη0  ΠῈ]Ξ τὰς, 
Τότ δποκριϑησονται ἰυτῷ χαὶ αὐτοὶ, 44. Τῦς ἱρή φιοσυςτείρομἀξδῦι λέδρντες, Κύρχε πότε σᾷ οἰσορθυ πάνν. εἰ ἀἠοῦτος, ϑοπιΐης » υάπάο τς 

νἱ ἀἰοιυς οἰμγἰςπτοιηναῖς Πείοη- 
τεπηνᾶις ρογορτίπυπν, ας πη, 
Δι ἀρύτισνν ἡ 4001} ΠαΓ ΘΓ Ογᾶς 
ΠΟ τη ΠΠγαυληνς ΠῚ ς.-ς ἔπρμεμϑιν 

«οἰ ορ ἡ ε τϑεὶ ππάνς, ὧν 

πη, (σ' ἐπ (αγειγέ, (δ᾽ ἡ0Η 

αἱβεαβες πε. 

441 Τμης νεξφομάεδηη! εἰ 
δ᾽ ἐρβναϊεεμιες, Τοοηνΐμε, 
μαμο τε υἱάτηνως ε[μ- 
ὩΣ ΠΣΙΩΧΙ) 

βο(ψήδεμι, , ἀμ8 ἡμάμην, 
Φμε Νβιηλε ΘΝ ἐν τ4ν-- 
καγφ, ΦΡ βοι γα η ἰταηΐ- 

4 Πλ)αὐνοίφ, δαζρκῳ. Νυπαυδηι ος νοςαρι ἀγμηνεῖο τυ}- 
εἰτιι δ ηίς ἐἸοίτυγ ὅς φαιχῃ ἰνς δἰ ἀπ ράπταν ἱρῇος Απβο- 
11, Παλιος αυςπηρίαην ἘΠ ἡγογιμη ρεϊποίρεαν δὲ ἐάρως, ὁ- 
τ έυ πὶ ν Δ οἸςοῖς ππριιγοταπν ἐρίεἰτατη, χυὶ ἀφιποηία ρας 

«δ πὰ ἀσαηξα τς τ ΠὨΐταπ2 41 δι. ἢ Ραἤιπι ἀϊοιτον δὲ Βοεϊ- 
τοδυῦ Πιρυὶ γ2. κς αΝ μιῆς ποὰ μαμηυτα {Πα ρτίποι- 
βομα, [τ οα ἰυ οτιουίδες ργαοιρυὶς ἀαηποη ες νπιμη αμ] - 
μεῖς σχ τη ατο Νὴ ὅς ἤἴοτιηιι ἀἴναιος οἰ ς (ονάματος 
ϑυάδας Πψασῖ ἐχ Ερ]ι, δ. 15. 56 α 1 Πεὶς τοδυς σαυοπάνιν ἧς 

ἰρεευς ΙΗ] ριον δια θοίυσαι ἄντρα μνάς νοσατιμιν 
αὐ πῖλον, «δ τς ρείμιια εἶτ ̓ λοιπι ρει ἐλυιάτν σα] πγἱᾶ- 
τὰς, 48 ἃ δαίδῃ μἱ οἢ Ἰνοίτις Πεὶ ἃ οηλίμει φαριταίιν 4 τςι- 

ΟΣ ΟΣ 

20) Φρεν μὴ} πὴ: ἴηβν-. 

τὸ νον ἀμιμ! ἰμεἰτός τα βςτοίιαπλην,, ἀὁ δομ α ἀἴις ἀνα]: 

᾿ ἜΝΙ ταν. Γαι Και νονὸ ποίῃςα ψυυμπι εχ ΑἸ ΠΠΐ τὰ ὅς ἱηςρτιῇ- - 
41 ᾿ϑμην β Αγ ΝΗ᾽, τὸ ἡτοιμασμένον. [ἢ ΝΠ 0 σχοιρίαιι ((εἴ- τῷ μὰ παι ἰοςιοχ σαριτ 4.15... οτρτετατίοης (ἰτ οττυ πὶ, πν]- 

νατὶ ἰἅτις ἄφὴ μοι Ὰυαι ἃ ποηπυ)ς ἡ]υ «τα μεν ἀν! ματα 
ἀτο Πρ οπτίθας λἀδνας κοτίαοτί..,. 

ἫΝ 



“: 

ΣΝ... ΠΑΡ ΧΧΥῚᾺ, 12. 

- 

:αὺδἀ ςέσίί τ πιὸ 

' . [εἴζο ; ας τυϊααϊτος ἤλς ἰῃ ρο-͵ [{}Ὁ ἀνε βεξξο,νε βουιὸ ἐρηνι. 
μυ6θ’ ὅρητα ὦ τῷ λα. ΡΠ]Ὸ ᾿ οὐ μανμμ. ἐμὲ βετεῖ μὰ βφρμίο, 

Ματαα! Τοῦ ἐλ ισοῦ πνομῆμου ὦ Βηϑανία 4 ! Ουμη) Δὐτεῖῦ [εἴας εἤξι 6) με φηβεην 1ε{μ ἐ- 
ἀρβιλητΕΣ : “ τ 5. [Βειμδηϊα: ῃ ἀοπλο δίπιοηΐς 15. [ |(ερν Βειρηρα,, ἐ άοπι 

Δα Ἰρίω (0ἢ- 

Λλἤ ΟΣ Δ 3. ᾿ ὡ ᾿ φ. Ν 

το ὑδα Καὶ ἀπελοῦσονται ὅτοι οἰς κολασιν). 

ἴυς.22 1. 

Οἰειως κἀς 

Μάη. " 1." ἐγῆϑετο ὅτε. ἐτέλεσεν ὁ Τησοιξ 

᾿ Ἰδιαγία Αἀαπὶὶ γίνεται ̓  γα) ἃ «ὸς τὸ αὐθρώπου δα ΕΝ 
» ΐ 

χρίδιυευπ, σδται Εἰς Τὸ ς αυρφϑηναί. : " 

“οὐος νἰυἱβουε 

ρον τ Ἰν : . Ἶ . ᾿ ἃ ΒΡ ΝΞ : ἘΝ ὁ ᾽ 
᾿ } ι 

, - .- ἘΠΊ ων ρει ὐὐρι ᾿ς 
χις ᾿ .. ᾿ 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΙΓΝΜ' 
οὐ νος τορομπεές δι οἰδρ4 ἰςξ 8) 4, ΤΊρνε τεξφοινδ διε ἡ, 
Αιήςη ἀϊτο νοῦ, φιδῖοπυϑ ἐά εν «Ἵπμη ἀϊοὺ υοῦμ, 
αοι ἐοοἰ εὶς νηΐ οχ εὶς πίηὶ-}] ἀρτνν Ρ ββείβει πω 
αλίφοπος αἰ ἔρο {Ἐ] 5. ἐμοί. ἘΡΒΕΙΝΝ 

! Εταδίθαμε  ὶ δὰ [ὰρρ]1ο1 46} ΕῚ μηροὶ ἐν ρρι. 
ατογηι :ἰα{πἰ γογὸ δὰ νἱταπι] οἶνην αβεγώμη, δ θη ἰμβεην 
χῖουπᾶμη. Ὲ μι υὐ!4π ΚΕΟΥΦΏ», , 

Οκρ. χχυῖΐ. 

μ 

Τόπ δπυχριϑηήσεται αὐτοῖς, λέγων, 45 
Αἰμίω λέγω ὑμῖν (ἐφ᾽ ὅσον ἐκ ἐποιύσατε 
4 ’ ͵- ΔΛ ᾽ ͵ 

τὴ τούτων ἣ ἐλαχίςων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιη- 
σατῇ. μι) ΄ ᾿ ᾿ 

- 

46 

αἱ ὠνιον" οἱ δὲ δίχαιοι εἰς ζωζω αἱ ὠνιον. 
Κεφάλαιον ἐς. ΟΑΡ. χχνι. 

(ες οίυ5 οπιμες ἤΐοβ ἔοι- 
σιοηε5,ἀϊςεύςς ἀἰ τ ρ0}}8 [18 

δοίτι 5 ροΙς δίάυυπι Ραΐο μὰ 
Ἴβοτς, δ ἘΠ ποι μἷβ ργοκς-} “ Πραβθα βει,4ν Εν με βο 
ἄμτα νὰ οὐποί ἤρατατ. πρόῃια ἡτβάειην ὐἱ ἐγητῇ- 

Π Τῆς ςοπρτοραῖ (αης ρτ]-} βάν 
τᾶ Γ δαςζεγάοτες ᾿ ἃς Θογθας δι] 3 πῶς τ ῥάκολς ἀρὰ μαι 

[ςηϊογο5 Ρορυ ἢ δυΐαπι ΡΟοη-} [{ρηίονες βοφμὲ ἐπ οθρκὰ 
ἘΠ Ὸὶς τπαχίπ} αὶ ἀἰζοθατις} ρννέρω, δαγενάοιωπι “ἱ 
Ολίαρἢα. ἀπεεν αἰὼν Οαΐρθα. 

Ετ' Πιρι] ςοπίμ]εαγιπε νε 16- 4] Ἐ: ἐρηβδωπν βέεετμηᾷ 
ίμ ἀοῖο Ρύςποη ἀογεξητ»ᾶς 1η- γε ίαν ἀδοτεμηεν, 
τοχιπλογοηῖς 

οφοάφίεμξ. 

Ὀιςεθάαης δυο). ΝΟ ἰη] ς 

“οπωπμηαεε Πεβμ 
βεπῖθῆες ἴοι ΟΠ 6., ἀῤχὶε 
ἀιξείρεϊμ μὲ " 

Η δ."ὲς χυδαροβ δέάμμην 

᾽ “Δ 4 ἐν “ 

δαὶ ν᾽ τὸ πῶντος τοῖς. λόλοις τουτοῖς, εἰ) τοῖς 
τινι Ι ἀ ολυρδα ᾿ 

Ῥιαρεγδηβ ἴδ: μαϑητος αὐτῷ. 

ἤλιυν {εοῦε- "" 4“ ν΄: εκ ι 7 

ἀκηααν Οἶσδατι ὅτι ματα σύο ν μέρας Τὸ παχα, 
2 

ετοπίρτοπιος ζ 

ΠΑΝ δυο δ ̓ς ότι συρήχθησαν οἱ αργμερεῖς καὶ οἷ 

κεηλῃοιε οαι- Γραμαατοις τοὶ οἱ φρεσθύτερρι τῷ 
5, 

ἀπ αρς των λ ἢ ΡΟ σΕ ΒΡ ϑο, 
3ολῃ..11.47 μδινουκΚαΐαφᾳ, : ὴ 'Ὰ 

Ν Καὶ σωνεξουλοῦ σειντο ἵνα τὸν 1 ησουυῦ) 
χραιτήσωφι δόλῳ, καὶ δστοκτείνωσιν. : 
Ελερον᾿ δὲ, μὴ ὧν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ 86΄--Ἴ 5 Τούεεν ης ἀμέοηι, Ν 6. 

τινι ̓  τὰ ον οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεφωυρφὺ, | 
γμεέξλιο τὰ ᾿ ἊΝ Α ᾿ ͵ 

Ῥεςολεείεϊς Προσηλϑν ἰυπε γυνὴ ἀλαδας ρον. 7 
τουτί οοῦ- 4΄. ᾿ ᾿ ᾿" ἥ ᾿ ΣΦ. 

υἷναι ιἀθο μύξϑυ ἔλουσε βαρυτίμου, χαὶ κατέχϑεν 
ποι νἱεἰηα [ας “χὶ τίω γάλι: ἀυτεῖ ἀὐακειμῦμε. 

. 

Ρῖο ίω ᾿ ΕΣ, ἰερτοί!, 

ἡ οπεγας δά εὐπὶ τημ] ον α- 17}, μάδῖ ΥἈὲ ἐρηνὸς ᾿ ω" . ἐεν ὑαῦεης αἰαθαβεμ 
Ἰροη: οἰ θηνο τ γὴ θὐδϑνι Β- ἩρΨΝ ργεοβ., ἂν ἐ- 
815 ΡΓςΤΙ]. δι οἴα ἀογαῖ τη ςαρας}] μβκθδε βέρεν ἔαρνε βια 
Ἰρίπιδ δοςιπηοητίς, γεριιηῥεηιή. ᾿ 
Ηος δαϊξ᾽ σοπίῃοιιί ἀϊοῖρυ}}} 5} » βενιος «μι ἀπιιρι! 

εἰμ Ἰηαίρηδ! ἔμ πε.» ἀϊσοητεοὶ μυβίξραν ΡΝ ΤΣ 
Ουοτίιῃ) ρογά σίας δ μὰ 

᾿ δ να " Ῥοταυῖς οηΐπὶ Μπυ νηρμαπτ 
Ησυ Ν ἣ , ὃ Σὺ φ - . 

οχ Φος ρίο γατο χὸ τοῦτο τὸ. μύρον φεαϑηναι ΠΥ ἀαὶτὸ ἴΏΔθηΟ 9 8. ἀατὶ ραυρο- 
«τειρὶς Ἔχοαυ δ “ ὃς ᾿ ἣ Ν ἀν ἐν μοί πολλ καὶ δὰ ϑῆναι “Πωχοῖςτν Ἐἰδμε, 
«οη(}}} οεοᾶ-, 
ποι, 

ταῦτιεις ἃς (6- 
ρΡυΐτυ" σιουΐι8 ͵ : ΣᾺΝ Ἶν ἣ ᾿ " τος 

εἴτι οπιρίδιις. ,.] δόντας, δὲ οι μαϑητα). ΠῈΣ »)8- 5 
τ ᾿ Ἷ 3. Ω Ν 

Ῥεζιπούθυς γαχτησώ. ἐοονπφῳ ἙῚς τ ἢ ἀπρυλεια.: 
, ὶ Ὁ “ 

διφίσημθυς, αὕτη; ἷ 
(υ 68 δυϊεῦη ᾿ “ Ροιμδε εαΐπν ἐβωά υς- 

βοράν ππνηΐτο., ’ ἀανὶ 
ρδηρονέϑω:. 

Ὶ Ἅ ω ᾿ Φ ᾿ ἡ τὶ 

ΠΝ ΟΑΡ. ἘΧΨΥΙ. (οἰγπιὰ. ἸΝΆτη ςοττὲ οἰγοιη Πλητίδιιαν ναγίοῖαρ ταητά ἤθὴ 
ον Ροβ διάιμὴν, μο τὰ δύο ἡμέρας, γὰς Ματ.8.31. 4 Εονε, εἴννι ἀἰοτίλῃι μάης Βηϊουιαιη ΑΒ 1 ροιἤτηυς ςοπιξίτις:-- 

ε, ψνοπανδ αἱ ατα ἐὰ βιταγο. Ρ οεά οἵϊ γβυέσεταμτ ράυΐο ρὸ δ τοι τι!η Οἰπάτο. 5εἀά φεῖπι Ευάρο! μα λοσόδογει δά μᾶτ- 
' ᾷ, Τυδάερων,, Ῥτο Τηράμεν: ντ οδίετιας Ενδίπι. Αρραγετταπιοη, “ Τάτιοη ἐπὶ ργοάπιοηις, ἀπε τ τ Ἰπιὰς ἰοσυιν Νουα ς «᾿ 

σμα λρ εη εἴ τεϊηροτίς , οχ ψ αἱτα Ιοφαςπα! ςοπῇιετι-ςς ἴὰς βιλι,νηάς Πυάλς οσζαίοπομλ ἀτγιριιτφτοίομ αι! ΠΟΙΉΐ- 
ἄΐης ροτίταηι, αιὴι ἀϊείτιιν (4 ἰΔη) ἤδτὶ ψιιοά ηνὸχ οἰκηίπο ἤχην. [ἀοο ἙοὨμοετιπῆας ἀρέρσρα ϑοι ὃς κριτέχρον ρὲτ' Βα ΔΩ] 
ἰπευσ οἴ. ᾿ ᾿ ῥοιῆς : συΐως ςΩΑΠ αρ ἐς πηι [τὰ ραίπιι οχοπιρ]α οσοιν- 

᾿ . 1. Εἰ δινίϑαν καὶ οἱ Γαιμματοῖς. Ηος ἀςεῖϊ ἰη μετ υς να τυηῖνε Οὐμείμλι, δὲ ρτὰ ἐς.4.δ. πος σοίοηι ξαρίτο νον- 
τίς οοἀίωδιις, πος δτιάπι ἀχῖαδτ ἀρι Ν Ἔἴοτοπὶ τπτογργο- (ι 48. 4. ,Τἰοϑαβενην υπρωδημν, ἀλάζαρρον μύφν. Αἰ4δα- 
τοῖῃν {1 «πὶ πν,εὶς τἰωὶ αὐκίω Ὑαἱςἀτὰ δι Εταίπμηιδνο το ἄτα ἀϊξτα Πιπς ναίου!α νηφυςπτατία, αιὸά αἰ αἰα ευίτςπι]- 

᾿ φἰτλρΝ άς οι. 6. . Ρίἀοπι νςτοηδς ρίοεγιηαις αχσαυάγοπς δά ςος χίμα, αιιοπίζ 
5: 4. διηημῖ φη(ὠἰ μαννα, συωεζγυλόύσαντο  ΟἿΨ, Οὐη[ ὐνηι βεεα" δῆς (ςτυᾶτο νηριςητα ἱπςο ιρτα τγδάίταγ γι τοίεις 

γωμ: Ἰὰ εἴτ. συμζούλιον ἐποίησαν, Ἐταίπγις αιοαας ρογ ροτ- Ρ]ιηίυΣ Πἴδτο 11. καρ. 2. δί τυγῆις Πυτο Κς, Πᾶν. 8, ἀιιληες 6- 
ΡΠ τα Οὐ μη ἐπίσσαις, ' » αἰαῖ ἐχ αἰΐα επατςτία ἤσγοηι, αἹαραίιτα οχ φοιγπμμ νι 

{ Νο»» (ε [εξφι μιὰδ πὴ ἑορτῇ, Υ εἴς Νε ὧν βιξέφινι ἥτ ρτος : ἀἰϊοετεηταυγιπιπὶ ἀρυά Τ ποσργιειη τίη χεύσνα ἀλάζαφρα 
τ] θοπείρ, Οατργιαὶ πομληλο τῆς ἑορτῆς. ΔΘἢ νημ5 ἀϊες αἱϊ- Ιοράπιις ΑἸ αἠνοτγηποίοριαη ρ]ληὸ(νὑσχηζιπιο ) τἰάιοιν 
«{υἰς σοττας, δά τος Ατγπιογιῖπι ἰρατίνπι εἶς τπτο Πρ ίταν, ἰδίῃ αἀξοις Εγαίανις,, φιαπιης ὁχ διὰ γεβούιγαμα, δοὰ μας 
Ψαόταπη ργίμγια ἕ [(ἐρείππιις ἀοδιτα ογάητ (ἀςεὶ νὰ εἰἶοι Ὁ δή ποι ἔχη πυίζοριπ ποι ροπίπους. Πογοάοτις ψισηυς π 
οὐ ορογο δἰ ποπάμπι. [ἀδο πο ἽιΠ ἀϊοὶ [ει ψίοεις ὙΡαΐα ἵπτοῦ ππιησγα ας Οαπιδγίος ρογ ἰοφάτος δὐ τοβεια 
«πὴ Ψ εἴογε ἰητειρτεῖς, Οὐτεύλιπ ποη τόπους αἱ {Πὶς ἐμ ΐ- 20 “Ἐαμιοριπὶ μα τιτοσοηί δε μύρρυ ἀλάζαςρον, 
ααταῖν ἀιετιη πε! ογαπι ἡποητίο Νπε ἥν (ςειρεᾷ ἐαους, δ αν βγεῖ βαρυτίμου. 51. ἰοιψενήτιιτ ΘΠ ἘΔ, Παρέε(υα- 
171αν δε 14., τὰ ρηηἰςηάος ες αι Ροητ εἰς αὐ νάίζαπη, 411) σγάνῳ βγδεέομε μον Φήμη φ τὶ ρβγΦηΐνι ῥ4εὴ [γυδμίνω 6 Αι 
ἐϑαιοϊαι ει δίστιοτ, νὶ τόσας ρόρυθες δστῇ ρας οὐπάία-. οἷδε ( νὲ τοξγὰ Νος ἴοζο ἀπποῖαι Πγαΐνμκ) ας ἀρροπάεϊνα. 
τασμάξινοο Ἰἰνὶς ἤτον οππιπποόγατ ρυά [μάπος( ἰἴΐους οὐΐδιο., ἀὐν ον παϊοταρατατ: οχ τὰ ςοπβιοεμάιας οὐζα πηι 

᾿ ὉᾺῪ Πἰγίις σα Μαγήνοηι, τα ἀγαξῃ, ἐς τευυ ΠΠλις )ντ π [ν᾿] ς πη τα διό! ἔ ΜΕΥΑ ΜΟΙ ΜΗΝΟΝ ταδλίιας απ εἰσίοι. 
ἀπποάνετοος (εἰν εὐενιις ΗΠ ἰς (οἰ ίδιις (δἰτὶν απ πιϑάιςγ. (δερτοῖο ρεοεοἶσπν ἰπτοι ργοίαγαι κὶ οἱὲ τήμεον, [ν τεύθεῖν νό- 
τογοόῖας, γοϊήνοναοτ νρο 5Δα δ {ἢ σίθπ μενα τς ασον, ταις ἐϑύιοία (οὐτῤίει!ι πολυνέμουν παρ. μεσ ν Παριὶ 
ουννι απ ἕμε Ἰνὺς πποτοιν πα κε νοῦ «ίαηιν πη, 12.46. 
ΡΊκοι, ταίηδῃ [γ6ὶ ρτου! ἀδητια ας νοϊυπίατο τὰ ἀσονδνο,νε 8. Πίβιρη!ν, υἱ μαϑηταί. δὶς νας ὁ ττϊδυθταν αἰ μι διν νη 
( πν πιογοὶ ἔμ ετίβο! τοῆσαν τοῦτ Πτλ σαι να ο- ὃ ᾿ΗΔΕΙ οὺῳ πη οἴ ταισἢ {ἢ ἢ γε ἤπεῚ Νόπὴ διμν ἴα- 
τοτ ὅς ἤρα νετίταν βου ὁπιη!ὰ το βοιάςγοι. ὅας ῳδ Ἐρριολδευάις, φις ΠΕ εἡ 44, ἀνοιητυν [τγθηον 
,. 7. Ῥέφνεναι δή φωπν πρσῇκϑιν ἀπ. Δρράτει οα οάηπς. εὐμυΐδαο πὸ Οἰνε το, 4 μενάθδ, ἀπώλεια ἐ οἰὶ ἰμ- 

σλήνας βομ οἰγῳριςηναιν Οτ ας ἐπρ τοάουσιαγ Μίειο, ἀτή! ρτοδιηίο. - 
τὸ Δέοίε 

ἂν 

Εἰ Ι ἔλᾶυμι οἷϊ νὶ ἐμ πηῖ- Ἰ Ες εΐμιω εξ! 4πηΠ) ᾿ 

. 

Ἂ 

Τνοις 5 ὁ Υησοῖς εἶπεν αἰὐτοῖς, ΤΊ κό- [19 
ποῖς παρέχετε τῇ γυνωγκί ς ἔργον γὺ καᾳ-- 

΄ ᾿; 3 ἤ ᾳ 

λὸν εἰργεστιτο εἰς ἐμέ. 

Παύτοτε γὺ τοιὶ “7 ωγοις ἔχετε με, 

, Βαλρῦστι γὺ αὐὗτῃ τὸ μύρὸν τῶτο ὅλ) 

τὸ συ ματίς μον, τοὺς τὸ ὠνταφιάσοι] ᾿ ποτὰ 

με ἐποίησεν. 4ΆΑᾷ(Α 

Αἰμίω λέγω ὑμῖν, ὅπου ἑαὶ κηρυχθῇ 
τὸ «Π᾽ αἴγόλιον τῶτο ἐν ὅλῳ τοῦ κόσμῳ; 

λαλυϑήσεται (κ ὃ ἐποίησεν αὐτη, εἰς μνη-" 
μόόιωον αὐτης. 

λεγομᾶνος Τούδας ἡσκαρκώΐης, “φϑὸς 

τοι Αἰρχεΐρεις' ᾿ ᾿ : ᾿ 

Εἶπωργί ϑέλοτε μοι δοια . χρῷ γὼ υςτ 

Ἵ 

ΓΝ ͵ ΓΝ «ἡ, ν΄ ΜΝ Ρ: ᾧ, ὦ 
μὲν φήδσ δῷ στὸ αὐτοῦ: ΟἹ δ ἐφησειν αὐ... ἐρῇ νεγο ἀρρεπάεγοης οι ττρίη- 
τοῦ τοιακοντὸ ἀργύυθλα. ν΄ ἐεχεοώ ΜΡ0.. 

Καὶ διετὺ τότε ἐζήτει αὐκοιοίαν ἵνα αὐ- 

τὸν «ραδῷ. ; 
.--»...- 

το Λεοιεβέας επί δε ενκόποις σαμέχοτεινο] οτὶς ἰασοτι!ά 

εἰϊ πιο οὶ οδις, νἵ νοττογαης νῸ]Ρ, ὃς Εταίίσπῆι ἐχριςῖο. 

ἘΠ ἀμτςιι αὐπορ στάσας αυνἀάλτη αμνὰ τ πόνος: 15 Ποιηρο ἷλ- 

"οῖ ἀυοατίξάταγ φιρίλαλ ας ἀημηο 9 ως “οΥροτ : (α 

ποη ἱπεοπιηοάὲ τείροπάοτ πιο] δία: ποιηςῃ ἃ τοῖς, ἢπς 

ὁποῖος ἀεάυξχιπη, ἤσιι φορτικὸς ἃ φορτίον. βοηωνο θη οβη. 

καλὸν γὰρ ἔμγν.Ἰά εἢ φιάτυπὶ πηλὶ [εἰτνάς Αἴ.1ν.3}. 

11 ϑεπηρεν,πεῖντοῖν. σε ραγτίου]α ὅς ἄς Ἰοςο δί ἀς τετ- 
μοῖς ἀϊείταγ: ανα: ροίϊγοηγα Πρ πἰβςατίο ςοπυςπὶτ , ζοιῃ- 

α]. [ϑοιορετ ἐηΐπι ραυρετεβ.1ια- 
Ὀοδ τα νοδ (συλ πις νογὸ ποῃ 

υ τε, ΔΝ ἊΝ ν) “ιν ἑαυτίρἐμ6: ἐασαντοτε ἔχετε. . ον ΣΝ 

πος ἱπιοςῖῖ ςζοτροῦξ πιςο, αὐ ἔα 

ας ργαά!ςατωπι μας τς τος Ἐ.}! 
ἀληρσοίμιγ [ἢ τοῖο τηυπο,, ε- 

(4 ἡ Τυῆς ρεοίςξιιβ νι εχ {15} ς 
Τότο πορουϑεὶς εἰς ὯΜ δώσεκᾳ, δ᾽ ᾿Ιἀποάεςίπη,αιὶ ἀϊςοσάτιις Τυ ας 

Τ{ςαγίοῖςς, Δα ρεπραγίοϑ δαςοῖ- 

᾿ Ετοχ ξοτῶροτς Ἡπατορατ εἰς 
σρροττυηϊτατῷ δ οὔ ρτοάεπάϊ. 

κο ἀσντειν οὐ πσε νὠΝ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜΜΑΤΤΗΑΝΜμ ς΄ 15 
Οὐ δυτοπὶ δος σορσηοιςι, 10 

ΤἸείι5 9, αἷς εἰς» Ορὴ δ ππο οὔκ α5 
ρύχθοεῖς {{| Ἰπυ]Πογί ὃ ορμβο:- ΠΥΜΤΝ ὀρμΆριὶ μὴ ᾿ ; ὺ ῬΕΤΙΑ 4} Ἰ ἢε. ὨΠΟ νὴ δοη οροταῖα οἵξ Ἔγφα της. εν (βείτως ἐα {6- 

δῆ! β0η [πῆ ΕΥ ρμαϑειίς. 

8. ἀ δηΐτν μας νηρυξτατι 4. λάλησε διέ δας μος 
ζυεμεμῆν ἤρα ἐᾷ τϑΥραρ. 

πάυτα πὸ ἔδοιῖτ, Ψ τρεμιη, α {ερ εἰϊυμά μην ονε 
ΣΑΣ ᾿ ᾿ . {ες ἢ : ὴ 

"ας, ἀΐςο νοὈ 5,  δίςαη- “Ἵπνεὴ ἀΐτο υὐδὶς,  "ἱ.. 
ἐμηῆνε ρβγαάμεριμην [με- 
τε γος Εματσ εἰ!ητρ ἐρ 10- 

τἰλιῃ αυοά μας εςίε, “ ἀϊςοταγζ 10 πνυράο,φεεφέντ αν φιρά 
 Ἰλὰ ᾿πησπηοτίατγη ἱρίτ5. ἐᾷ ρον ΦΡΕΠΗΟΥ ΑΗ ἐς 

ἀκε,{τανίνεον, «α ρυὶπεὶο 
ἀοῖος : ᾶΪ δε: δαεενάοέων. Ὁ 

15 ιχὶς οἰ 5, Οὐ ά νυ ϊτῖς πὲ ἀ4-} ἘΠ ΜΙΡΒΩΙΝ Ὁνα: Ἑ; ἀλιηῦ τηὐδὶ ἄατε, (δ ογο νοϑὲς 
ΓΟνδζ ὁρὸ νοῦ 5 εὐτὴ τγλάαιηϑ Ι- εμηϑιγ δά αιννς ΑΙ δ τοην 

ἐξωετη!δδ δὴ ἐν χη τά 41-- φ ΗΝ 
ϑέμέεο!, 

16). Σὲ εαἰηάς ιατεῦᾳε ἼΣ 
φρβονεμη εν “ εδην 

ἐγβάετει. ᾿ 

τογροταείφαί οὐαι φυὸάᾷ Μάγεις ντίτυγ νογῦο ἐπηγτεί - 
λώντὸ ΡΟ] ὁ Ὁ, μας, Μᾶτς, "4. ΑΚ τ ἐπιπὴ Μάτοις ἐς νρίᾳ 
Ῥτοάιτίοηίψ ρείπιᾳ ροξξίοης : Ματιμαι5 νεγὸ ἀς ροσιπια: 
Ρλξια (εχυυτα πυπιοτατίοης. 4.“ ηροπεεο [ ἠηπιοι,} 

ς ἀργύρια, [τὰ ἰσσίτυν ἰῃ οπχηίδιυις Οταοῖς ςοάιοίδιις τ ηςς 
ἀνυδίιπι οἱἵ φυΐη αῤγύρια νοςες ας Ἠεβρταὶ ὈΝΝΟΣ {εὐε- 
[αρβοένη) ἥὰς ἀξπάτιος ἢ ὁτηδηος ἰητο ΠΠζ5, ἴυς ἤςῖος Ης- 
δλαος, πιὸ ατετας τεϊτγλάταοδηος, γε ἢιης Ἰοσυχῃ εἶτα 
Ἐπίέςδίις {ἰδ τοῖο. τοδείξεως. τοίερίμις ἀμτοιι ΠΡ το Απτίφαί- 

πιοάὰ λατοῃ αἰζοτο {ατίπο δαιοηνιο(αμοί [ςἰλπλ)οχρτίηιι 10 τάτυτη ἰδουηάφ αῤγυρῶν τηεραίπίτ ΠΟ αῤγυρίωκ: ἦφας τεΐυς 

πὸ ροτοίε, ἱηης (ρἷεο νδγίεγε ρομηεὶς ἀς (ςτίρτιίπὶ εἴτι 
ἀεὶ, 444 

“Παὔειε τ (εὰ ρτςίεας ρτο Αιθιτο πιληι δὲ ροπιτυτιοιτ ον 

εἴπη (υρτὰ ς,46,8. δὴ. 0 

αὐείν, ἔχεται αἰρᾶτα δὲ Γταίπις αὐ νοι ἢ 
[οτγταῖς,, γι αἰνὰ (ραν ἀ!ᾶς. 5εὰ δι δγπιλοίνυς δὲ Αααϊΐα 
ἀρυα Ζας δ ιατία πη αῤγυρρις (οτϊθιιητ, Δοπ αῤγύρμα. δοίςτ σοι 
Τρίερβιις κῤγυρῶν ἀρρο!λτιοης ἤςϊος πε είς (ντ ιφυὸς 
(εχ Πἰρτο 9, τρίτο ς. ἢ σοπξεγδητυς 84: 211: σοπιηγοπιογας 

:» «ἀιοά ἐηΐη ἔραε ηϑεεῖξ, βαλέσα δ᾽ αὔτη. Ψ αἶρ, Δ ἐπδηα τς ἐς ἔιπιο, ια ἸΠ ϑαπΊ Γἃ φγαζ ) ΟῚ σαρίτς οξοιηι Ἀκρ.) 

εὐδη» ματς μὰ: ἱπτεγρτοταζίο οὐίουτα ςἰϊ σάν ΟΥδῖοῖ8 Γο- 

ὑμοπιετῖταηυς χα Ω] νου ΠΟ ΘΙῺ (μ πὶ (εψυυτας, Ῥοηίτασ 

οὐΐην βώνλειν ρτο ἐκχέεινν αα οὐ 1ηλἰοισπάϊ νοςδυίο νιάεταν 

ἈΔο οι χρηματκν 4.1.4 μιπανάνάηην ππονῶρρε τὸ ἂν τειφιάσ α] με. 

ζόίαυε τοηνασγάχμους, ντ ρίς ἀἰοττὶ ἀ οἷς ᾿ίθτο Απείᾳιιτ.3. (ψ 
ΟΡ. 9. ἀι4πηὶ γατίοηοια {1 δα υ ιμιγ. αἰεί πιλυταμλις τα! εὐ 
Ἡΐος ἀρ τόοῦ ἡυηος τεϊεδάταςηος δι Αποςὶς 1 ο[ς 
Ρίυς παμεὰχ χα. Ἰολοίπιις δυτεῖι Ολμλσ γαπι9 μολῖα: 

νυ. ὃι Εναίτ, δδπνε βρεϊενά με να. Ν᾿ ΔΩ) αἰδυὰ οἵξ ϑώ- χο πιετηοτίας Υἱν. ὅς ιςηικρς ποποιῖς (αι. ἀρρεῖϊο,, ιΔπῃ ᾿ 

σἕειν αυὰμι ἀταφιάδθν να [ ἀτίυ!ς ορε] τς εἰ [ἐρυἱολτο σφη- 

ἀοῖς., Βαπεῖλτς γδιὸ, νεῖ ρο ποῦς, ολάλυετ (ερυ]ολιτο 

υδηἀδηάιπη ῥχίυϑ οὐτᾶγον νηάσ ΡΟ Πἐπέχοτοε καὶ ΠΙΠ Πάτα 

ἀϊπίηαι. δος δυῖεπὶ ἀμπηξεῖο δὰ τοπὶ μεῖς, Ὑηδιοηῖς 

φοίτα δὲς ἤν πιοατιογοιίας ἰναο χημ οι ἀϊοίτωτ νοΐατι ρτδ-, 

(τὰ μ οϑα Πμβεταυίοης οπιϊη δγοῦτ(ςαυυτίνα, αὐαιν- 
Ὁ μίςατα ἀἰθίηα ρχουιάοητία ἰαταφηῖς.,, ἡἴδηι οπλπθηὶ ομτα 

τίοιοια χείρ στίς ϑοπιίηυς, (αἄδυξτα ἰρῆμε ἐλ Ίπαπεετ Ἰη- 
τ αγ ἐορυ ςλγαπι οοηάϊτο δι ἐρίπι πιοῖτοπὶ ἃς ρυϊτοβαεϊο- 

ποῖ Ἰρη!)βοποη ΠΠΙοτυ ἀγοπιαειμη νἱγτιςα εὐέτιῸ. 

οἰΐπι δ ο]1ο ἀς Οτασοτιτ ἃς 1ιδυποευσι πκπιὶς (σπρης 
ίς εχ Ογϑεοογιιπῖ ἐοι" πιςητατι δ ἀμάϊοιἴς αῤγύρια ᾿άοπὶνὰ- 
1 τάς πιίπαῦν Αἰτισδιη,, οσπιεπατδπι νἀοϊ σου, ἰά 
οἢ δουταπη Ὀταςλιηδοιη Ατοοάγμσν , ἤμε Ἀ οητα ποτ 
ἀδρατίογιπεραγμηι οαΐπι δἀμπποάμηι ἴητοι {ΠΠ{5 ὅς λλὸς ἱπς 
τογότα. [της ποοθθριι!ο ( αυὶ εἷϊ Βιιάατ ἀούςηι ςοτο- 
“αατὶς παροίςσιβ πιίῃ ἱπίλητις Κ Ομ ρτοάίτυς ἔς» 
τὰς ςοτοηδείς Εταπειςίο τι οὐσηιἰξιὰνο ποιμίης ἢ 410 ἐχς- 
«ἰδράρ. τηοιιοτίοε {ΠΠγ τίςο, Ἐςεϊεϊα (λυ ἰλπα: ἰροιΐο 
ποίέτο Γερουατα ρος, ἐπ᾿ 1110 ρατοκοιοα ρί δα ἰίς, ράττίτα 

ΑὈΪασομτραν δυτόπι δὲ ν δ όπιθιος {πὶς τιότευαίιδιις νἱ 0 εχ ρικιἀιπηιλὶς ςοπιπμεητῖς ςοηζιτο γο μπλ )Ὲ,, οἱ εἶτα- 

(απτ ευαίαῦ οἰπηί αιο,, αιιαίῖ (εφιατυγαι το γτοξγιοηὶς 

εοροτμπρηξδούθι νης αασαὺς {ππριἰς αὐ ϑαιηγότι) 

Ῥαυΐνς μιδουνς, 29. 4} τίσμα ροῖῖτδα ἃ ρ]οτίφις ροριλις δὲ 

ριαίζθην ΑΕ υροα ρτοβαιάτως οἰξ,, ὃς ἐχορτεγάθοης ἀ 

Οροτα  Ππηὶς φομάπτυτίς δυέλις, νι νιάετς εἴτ αχ Οςη, 0. 

6 νἱκὶ νκίτυς Μοίοϑ ρτο ὡταφιάζον γσῖρο ΠΩ 1 μαι. ἡ 
ἐδ τε γἰυσηπα Ἠσγοάοτυς ἢ Βυτειρδ. | 

ι, Πῖοε κιωαηφει νην, τὸ δυαγΓέλιενπῦ τοι δ δῦ} ΓΠΤΟΤΡΙΟΙ͂ αἱ. 

ἀπ γεουοιον Μοῦ. [ἴλαὺς Ἐυληφ είν ἔμυιη νοσατις 

Ὁοιπίπαν τοτίνις (πα: ργα διζάτιωπια ᾿νητογίδην, πον λης 

ἀυμιακατραγειου δι. 4 "ίκειμν, γαλνϑήσντνα ἢ φὶ λ4- 

χθεσντω ταί μναν, Ν᾿ ἀνγαϑέ θη, (ΔΙ ἐπβουίανν, μυν μόσνωνον: 

Ν οἱϊ. μεήμίω:νι οτίαιη ανοταῦς ἐγαπηυς Γι ἀιούλπι οα- 

πῃ Ὁ τὰ μρρεύραον ἡ Ο(Ε το πποιίιη, 

'ις “τρροηάεγωοι, ἔζησαν. νυϊψαῖα ὃ Ἐταίμνας, Τοιδὲ ἐν 4: 4 

γηβν Ιὰ οἵδ, μαξε ἰμηιν οι οχ γε ν᾽ Οὐαοι νοσαίνυ]}ν. 

ΝΆμη τὲ ἱφάνω ἰὸς οκο τοίροπάει ΕΠ εθχαὸ νοθο παρ 

[ιναναί νι [ετοιπραν ὃς ζοντο, Δ, Νοαις Ἰυυῖς τας 

Ἰανη ποὶξ, ϑαςτας [ςτίρτυται ἴδιοι), Αἰ ἐχαο τάταν. Ἰάςην 
γογὸ ΠΠ}ς ροίιοα [μς ̓  ουῖμν το δηνοιιν ποτίς ἀοὴο 
1622. εἰρειν φάναι, μνΐίογιις ἐς οί οι οὐ νοτιμ Πηῖο οοάϊ- 
ἐς Οἴκοο Βυ44 αἰ ἰδίο δ βου πιο, ας αν [ςείθίτα δι Πς 

ποὔϊλιι ἀγα δῖοον πυσηίος ἰήσγαΐος, ἐπα λμῈ}5 ΤΟΥ ΛΙΠ [ι - 
(ωὐἱρτῖς με ςονοσιτυαι νἀ ςοεῖ ἀςπάγιοι δ ιηάϊος, (μ 
(οἵοτσης ἀοιαγιν δι αἰἴάγην ( αἰἴαγια νοὸ ἰςρτεπὰ (ἰοματια 
γα Πε)ὰ ΤΠ ΓΟ ΠΡ ΒΕ ἈΝΤ ΕΗ Δυϊοπι υν ΠῚ ἐμ αις- 
ἀνο τοι ὡς ισπἀοίμτη οὐίαιη ἐξ ἡτυὰ (ς ποίου φᾷ 
ἀτῦμεραι νεῖ (ἰἀπισγάγιιηι νο] τὰς αι! αδίυσάς ἐςὶ δυέϊο- 
τος αὖ ἠἴο τὐρεςισηθη | ᾿ 

16. 2 τοῤεηιί μην, παρρόῷ. Νυΐ αι δὶ Ἐναίονα,, ΤΊ4- 
ἐεναι, Με μὰν το μᾶς ἈΠ τοχΔι Υνάςτμε τὸ ταρρ δυδόναν ρο- 
ἤτυν αὐπὶ τῷ φρρδιδόναν στςόρτο νοῦ, ἔπρκιτοῖς, τὰ 400 

5 «ὐδας βίο ἰοηιοινς ἰππ οὐἀνιείτοι, αυςαι γνιοθαθιῖς μοι οἱ 
(να με ἴςεῖυς ῥτοάιίοηςπι ρρο αὐ ῇς δι ἰα τὰ νοι (46. εἰς 
“ρουΐλοια ςομδεμδιοας. [ γὸ ςχέπιρίατι δἰ φιτυτ οὖς 
45}. ,3}. ᾿ 

1... 

Ἴ ον 57... 
ϑδυέερε ἀνϑοην Τεβμ αἷε ΝᾺ πεῖ 

ἐϊὰ ᾿ εἴ μμὶς 30 παπάυπι 
,Θεἰά τοί βι (ἤν ἰμε 04 οχιεος 

παν δρβίτιι. 

, Νανξηρῥεν ράηρεν: ἰρίω [ενη εἰ 1 
μαὐειῥε υοννἠξευην: πε αν. ὑΒέτυ,,, {δπὶ- 

Ρόι εκ ἰῃ ΡΆ}}: 
ρεεθι νβειέ 

Τηπρ αὐτε μην ἦε ἀμο- χι τινα 1 
ἔπε δ ἔμνψην ἴω. Ἰὰς, 11:4. .4 



λυ. ΧΧΎἹ.1;54. 
ΡῈ 

"6.}}. ΝῊ 

οἰκιῶν νειὲ Θρὺν οἱ μαϑηταὶ τῳ [ησοῦ, λέλρντες αὐ--ὶ 
ποιίπ ῥϑιϊλιο προ ν ἧς 5 τᾷ αν τε ' 

πον ἐπιτοάιν τῷ, Ποῦ ϑέλοις ἑτοιμάσωώμνδμ σοι φα-]. 
αὐνάι ὁ ΡΓσ.. ΛΚ σι, : 

ἡ ηάς ἡ εαὶ ΖΗ Τὸ Παρὰ 3 ᾿]ἦἾ 
γρυσι δθισ: 
ἐϑιυτυς,, 168} ; Ν 

τὐπιςπ 5... Ργέμιο αυϊφην ἀΐᾳ “ΤΠ π γπλοτιπν, τῇ ὧν πρώτῃ Ὁ Αξύμων. 

ΠΡΝΒΕΕΙΣ (δ ἐμέγφε!ε αὐτοπι στὰς ἀεοίπιις αὐναττας τποητῖς Νίΐη μη 
ἔ 

ἁκπιοης ὃς οὅ- τοζοάςης ἀςοίπιυπι ααιπτιηγη}} ἐκ ἀιυΐηα ταζειτικίοης 
μο 

ιειμάϊηο ἴω. οἶτι13.5. 6 )δς 7. ἔξίξα ἐταῦν ὅς ρείπνας (ρτίάμαπὶ ἐς ἰα Ρα- 
ἀςοτασηῆινά! (ἢ αν, Οὐλίταπι ἀδοίπταπι ἀατοιπ πς ἰηξε! ἰβο πρὴ αὐ ἱ- 

ὡς. οἰϊομήϊε ρῆμς Ἰπϊτίο, ἰὰ εἰ Ὁ οεελῖι ἔπει ἀϊοὶ ἀξ} τοττί τα οὶ- 

Ν  ἰφλολ ων Ῥίοπτο:οἀ δῷ νἱεἰπια οἷιδ ράτῖς,, φυλπι ςοπίξαμςραῦιτ ἀς- 

μοκιίπαι ναῖ- οἰπιὶ χαίατὶ ἰαίείιπι. τὲ δυτῷ ροἔγεπια ρᾶγς ἀϊεὶ αὉ Ηε- 

πἰ οειοινε τ. δγιοίς ὈΞΩΝΣἽΡΠ Π3,|ἃ ςἰἘ ραῦύμτι ἕπτογ ἀμιᾶς νείρεγάβιπο- 

οδηαιῃ ἰλεὶ ἀφ φιη ματα ἐπεὶρίσης κεῖτς ἰοερίνο ἢ .5. 1}: {υάλιοὶ ὁ. ΟΠ Δ᾽ 

«τείμην 6 δι: ῃογα δά Φιοἀοοίπιαπι,Ιά εἰς ,δὰ φοἱ ς οςοαίμηι, 4μ (σαι - 

θοηνΑυ δεῖν ἐς πῃ ἀΐςπι ἡππορίοδατ. Ἠλγιπί νοτὸ ταμην ἰνογάταπι ἀμ 
ἐδ ῥτίογοα, ποηῖρς ἀσριπδα δὲ νη ἀοΟΠηλ (λοτι ξίο νε(ρετείπο, 

᾿ἴϊως 4}Π| ψυοτίαἴαπο, ἄπις 411} τ ΤΑ βιὰ ᾽ Ἰμῷ [δύατα- 

ποινο! αςοιποηίΐα, γε] αἰϊοαίιις ξε τὶ μηρεπάσυαητυγι νἰεῖ- 

πὰ γοιὸ σγεηἰοἰοπιοίξἰείς, να! οτίαπι Ἔρα ἐς οὐδ τίς, 

φοτηιηιηίτογ αυίάςαν νῈ ργοῦδ!]ς αἰϊ, π᾿ ΑΔΥπιογιὴλ ἀι]- 

καὶ ἤο,λϑαὶ αΠλείοηί, δι το ίαυο ἀρρατδειη οεηᾷ {Πὰς 
ἀαϊθυατυτ:ια: οασηὰ εχ Ὀςὶ πιληἀδῖο οκελίμπι, ἰὰ οἷς ἥῃεπι 

ΤᾺ} 

{τὰν 
.-- Φ- τω -- τῷ .--.-.-- 

- 
“ν 

βε(υὐλνάϊοιτοϑ οἷν ΝὈῚ ν8 ρα- 
τοανας τίδὶ αὐ ςεὐςηάπαι Ρα-ἰ. 

Ὥς πωσρέ .----.. .... , . ..-π το τὦὐ 

ἘΝΑΝΟΕΙΙΝΜ "- ἢ 

. τῇ ἢ φῳρῶτῃ Ὁ ἀξύμων φροσῃλ-} ἢ Ῥώλμο δυτοτ ἠϊε ΔΎ πιΟ- 17 Ῥεΐπια ἀνίεν κ Ακ.. 

δεςοἴϊεγιας ἀϊκειρμ!}} «ἡ ᾿σονν νομί ἐϊι- 

Μ᾽ ῥυὶε ράτεηεμς εἰν ςο- 
πιεήονε Γ΄ [α. 

ω ππασν π ἌἈππανον. τ ὔὕ...ὄβ............... 

σαρτιῖς βείτνῖ πιάίσον βουτεδέχας, ὃς αὐ χυς, δε δρυΐτας, 
ψογάον αἰ η οἰπαίπο ϑασῦατο νεῖ Ὑ]]ὺ {ϊς κῆο,, βιδυπι 
μήτι, δὲ ψιδὰ οἵα σοπίζος Ππάπος ροίζοταπι ἀσιπθιη 
ἀϊςιηνθοπιρε ἀδείμηηπι ἰδχτυμι, ἐκ ζαηι αριμἴς, Αἴ οοη- 
τὰ, ρεχιοταιαπι υὸᾳ ἱπιρίυπιδῆςτίς εχ πίπιατο ΟἸε τὰ 
ἀ πορὶςρταίςτίρτο, γε] ταπε απ ἀἰοο Π|ἴς, μας Ὀιείρι- 
Ἰούιι νοσθλ, ' δὲ νη υὲραγϑηνοε εὑ αἀ εἀεράνην [4 δὲ 
ἡΠυὰ Ματεὶ τ4.1.. 1 αρῦτο ἡμέρα ΟἿ Αἰ ζύμων ὅπῃ τὸ πάχα 
ἔϑυον 1ἃ εἰδ, ρνέονο ἀΐο “κ ξιγπιοτηην μη 1 4[ Βα πναξαὐαηι, 
8. ΕΠ Γι. χλινεηῖς.7.ἴλϑὲ δὲ καὶ ἡμέρα γ᾽ Αζύμων ὃν καὶ ἔδιι 
θυνϑεῳ τὸ πάγα «4ἀμενι! ἀμίοπν ἀδον ἱΣ,γπνονηπν 4μο ορογεεδ ες 
πιαξίανι ᾿{τ84,ονλλιηο οἰξοπάνπε πη] Εἰς που! διὰ [μος 
Εἰς ρυείςείριο ἀδειτᾶηςνεῖ ἃ Ὀηζιρυς ξαμΐς σορίτατιιπι, 
γε! δὸ ἱρίο Οἰνηϊῖο βιξευπι. δ. ρίζαν Ππ|4.} τσ πὶ ρτοῖ- 
ἃς ἃ Οκτῖο δ δε ορίσγυσταιν,  Νυηι νογὸ οτίατη ὰ δι- 
ἀκαὶς Ηἰς νατίλητ ἰστοητια;, ΝΔη1 1} οοπτορλάιητ [άπος 
ἐκ νεῖςτε τγδάιτίοης ἀϊσιι ἀσοϊηϊιπη αιάσταπι πηεηῆς ΝῚ- 
ἕλῃ ̓  «μἴ οο Δηηο {τ τυ άκεὶς φαίπτα διρίραται, ταις Ἀς 40. 
πιλάϊς, ποδίς διτειπ φασί ἐστί ἴα ἀΐος Γουιὶς, 40 ἀειὶ- 

ἀεοιηιὶ «ιαττὶ ἀεὶ εχ οἰρίεϑατιας ρτοίπάς ἃ «γερυίουϊο νεῖ 5.0. ποπῖς σοπιοφεηάϊτυγας Αϑπὰς εχ [ορ ς Ῥγα(ογίρτο) ρτο- 

Ῥείη ἱποὶρίερας ἀΐεπηι ἀςοίανιπι φυΐηζυπι, φως ἀεοί- 

πιὰς ἀιιάττας Πὲς ἀΐος ἀἰβίηφαεπήυς οἰξ ἃ γεααὶς (ερτοπὶ 

(φμοτιηι ρτίπλις ἤξιρε ἀφοίπιις ἀαίπτυς τηςηῇϑ ΝΙΔη, 

δινιοςῆπμις ργίπιις εὐητ (Π|, ἰατοτπις ἀ] γετὸ αυΐπαις. 

τς δαργὶ)δί ρείπταβ ΑἸ ΠλοτιΠ1 γορίξυεσι μλσεαν, ἀκ σωεκτὶ 

᾿ς δουχμκῶε: αυσᾷ οἰπυγύμη ἰατοῦ ἀμλ9 εἷτ νς τ ονἤἴυσρο- 

βεοιηα ρα ράττε, Αζπιις Π|ς ῬοίλοΝ πιλέϊαγοτυτ., ὅς [εῦ- 

πιςητο ὃχ σιπηΐδας σξαίδυ εἰἐπλίπατο δά εἰμι5 ἀοιλμη ἀεὶ 

4 οεοαίιηι,ὶ 4υο ἀεοίαν φαϊπτὶ αοχ ἱποἰρίεδατ, Αξππὶ οο- 

πιοάοτς οπὶ ΑΖγπιὶς ἱποὶρίοραητ : αμο ἔδπία ἀςοὶ ἰοπάυπι 

«ἰξ «ιοά [οἵορίιι: ΠΡ ,Απτίσα, 2.Ο.ς. Ατγπλοσυα ἢο ἀΐες “" 

οὗχο ατιτίδυνεφυοά τατηση Βυΐῇς {εριϊδυληαπν (ἐπίτο Υἱ- 
ἀεϊϊοοε,ποη ἃ ργχραγαοης Αἰξηΐ; 4ιαπὶ ἀϊχίπγις ἰη ἀφεὶ- 
παιτι αυλτιιπι ἀἰόπὶ οχιγεπι πουστετο, (τὰ δ ἰρῆνο Τα» 

πα Ῥεΐλοι ξεϊοθταϊίοης, δὰ ἐρῆτς Αρ αἱ ἀοπιοίξιοα παλι- ἃς 
ἀιιολείοης πτηρτο)ποα ταπιὰπι οχ ἰρίο Μοίς ἐοηῆαν, πὰ 

εκ ἱρῆαι οὐαπη οἰδρμί ἀἰίογεῖς νοτοίς Απηα ΠΡα2.29.Ἡίης 
νογὸ ἀρρᾶγοσ [1108 πίασηορετε ΒΑ]]αοιβατος οὶ ἀΐςπι ἱΠυπὶ 

ἀεοίηυπι ἀυάτούπι δὖὸ οςολῆι ἀεςίπν τοττὶ) πορίπητ : 40] 
«ετὸσ ἀρ] οὶ ἑατίοπε πιλα! εἰ Πέτα τε δ Πεύτ. 
«αἷπι Ἰρατίυπι 10, φιοά. ἰητον ἀυας γείροτας ρρο ἰατυτ, 
δι Αρπεραΐιτίηι πόδα Ῥαιτίπι αἰἴδείοπὶ ἐγαῖ ἀοδίηά- 
τη [ιεἰαϊ. 2}. ς (ΡΛ ΟΡ Ιελτας νοοαδυίμηι 3198, ἰἀ εἴ, 

ἴῃ γείρενδ, 4υὸ νίϊια ογας Μοίδι Ἐχοὰ.11.18)αυπαμάπι ἰῃ- 
εἰρίοθαι ἀΐςπνἐδαυοπῖειμ, (δὰ ρτοσάσητεπι [όπηρετ πίον 

. ρλεῖ οα ρΙατίπιϊς ἰοςίο ἃς ρεαίοττίπι ὀχ ἑαβὶς, τς χπσιί- 
ἀϊαρὶ (λοτίῆοὶ} ᾿αΠπίταοης ᾿δγιες. Εχοά.19.}ν. δι Νυαι,.8, 

4. Ῥγαῖογεα ἰῃ ἴεβς αἰϊογτίὶς νοιδίς ρεξείρίτα σρείδιαπυς 
ταπταπὶ Ἀτγπιόχιατι νίιο: αμ ταπγξῃ οὐξίδικημε Αἰςηῖε 

ἰχίπιυν, (δὰ ἀ ρτίπια [ι ρατῖς,, οσσαίιπι ἀδείην! τοι} δὰ- 
εἰρίεητε πυπιογάδυς, ἈΠὴς ἐσρτοπι τς ἐὐρηηελοςοηίδατατ, ἴὰ- 
᾿διξόϊασι αὐτδηϊ ϑσέϊατεν τοπίγα, -ποηδ ον: 

᾿ πλδηι,ἈιδίΈΓΟΓ τδγὰ ῥεῖ νἰτἰπιίπν ἀσλττισῃ νοἤρεγαγιοα ίρα- 
ποδὶ ποη ἰρίμα; ἀπούςοἰιηληι δὲ νἱεἰπιαην ἀξείπνὶ ἀντὶ 
αἰεὶ μότασι (φῦ αἴοαεὶ ἀἰχίνηνις, ΑΠλείοπί Αἰξηὶ, ροίς Π]ΐυς 
ἴῃ τόπιρίο ἐμ υἱλισποπη, δὲ γείροτίηυπι (ΔΟυἢοΙ8., ἢ - 

«εἰἴαείὸ ἀμδατυηαμιαπι ἀΐς Κτο τοαιοῖς, νεῖ Ὑ]Π]Ππνορὺς 
(ἐτυιίε ἔκσεις πεδ οἴει )νεπὴπι ἐς ςεερυίσυϊο νείροτοπο 
οὐοαίμηι ἀεὶ ἀἰοίπυί ᾿υαττὶ ἐχεἰρίοηῖς ὃ ποδιό ἤιε ρεϊηνᾶ 
ἀϊοὶ ἀεοίπι! ψιπεὶ ΤΟΝ ρανῖδαι ᾿ποβοβηῖο, ἈΠ τβτατρτε. 
τατοοιαισά ΠΝ ποηνηε ἰπδὰ νετί2ο. Πα βοδεαν, Οἰσιε- 
εὖπι στὰιΠπρλα Ἰηὴὶς ἐχοείτονς ψυπῆίο ε ἀμ ἔπαπι νἱἀε σεις 
οὐηῆαι ἀϊεὶ ροίῆς Ῥαίοδια οεἰεδταίϊς οχ Ἰερίε ἀϊπίηα ρεκα 
(τεἰρτο, ἰὰ οἵδ ἀεοίμηο φιάτῖο ἀϊδ ὁχοιητο,ις τητος ἀθὰς 6- 

ἐπε γείρογαν, υσηι τ [τὰ εἰ (δαυεαιοσι ἀϊςιη μὰ οἵ ἀεοίπγῇ 
φ - ααϊπτυπιδείξαηι εἴ Ὁ οροτταξείς, νῖ ἐχρτοίνὲ ἰῃ Ἰορς οαυε- 

τῶν μδυίτιλ,ς, δι 6, Εείζυιη αὐτᾶ ἡΐααι πη αἰπιὰ τυης ἈΝ 
Ἔκ εο ἰαμοῖ τρληϊίοΠιὶ πιὸ, α δά εὰ ἐρία πούζο Οἰείίπων 

Ρῖεν, εφυυταγαηι «οι ἀπογαμι φρο ὕερταηιςοιτί- 
πυαξοποιη ἴῃ ἀΐσιη (ςυςητοιι τε τ} {Ππῖν ἴσα ντ οὸ ἀο- 
πλατὰ ἀἰς οχτγοιθο, αιο Οττας μαι ιις εδρόει (εχτα [υ- 
ἀκοτυπι, 4υΐητα νογὸ ηοίξτα βεγία ἄἶας 41 Ν Ση οτὶς σχττος 
τῇο,ΑΡΠιιπι τηδηάιςαγίητ, ΑἸ} νεγὸ ςοητοηάῶς ἀϊςπ αυ!- 
ἄσηι (ετυπι 4} οχ ἰὸδ ας ἀδοί πηι υ ητιῖς ογατ, δὲ ἀθ οσοαἤι 
ἀἰεὶ ἀςοίμι! αυαττὶ ἱποῖρίερας, βμΠε ἃ Τά αῆς Οχ {1} Δητὶ- 
υἑ ππια τγαάϊείοπο, Ῥτόρτοι Διιογυτη δα δθαιβοσιοι σοη- 
τἰλυιατίοπεπι,, τι ατιπι ἴῃ αἰξογαπι ἀΐοπν (φαησξητειη, 
πξπιρε ἀσοϊπυιπιίεχευη αι μδριεγοα μίγὰ σώζζατον ἃ 1ο- 
᾿ιδῆπς νοςαταγ,Δρ.19. 51:.Π 0019 ατοπὶ ἔα Ἔτῖς ίαχτα ἰοτία: ἃς 
ῥτοίηάς Ομ γβιμη δὶ μιάςος νοϊυπτ ολάδην ἀξ, οπηρο ἀο- 
εἰπνὰ «μἰαττα ἰπτον ἀννας γοίροτας, Ασητῖπι ἐχ Ῥεαίςτίριο 
1ιεξὶς πναξελῆς, δι ἀΐς! (δαυεηείς ἰπσιητς καὶ ψυο 1ποίρ εἶνε 
Ἄγέριυξυϊο γείρειτίπο, οπλφ [ἔς 0 ε ΟΠἘῈ] νονὸ τγδηπλτίο- 
πα ργορῖεγ ἀσογιηι ϑαδράτοτιπι ςοητί πιιλτίοης πὶ ειλινΐ 
ἀττῖηοῖ πὲς χυστοῖς Πάϊτάης ἔπενίτ δὴ ἡΠἰςὶτα. Ἑλτοοστα- 

ρυὶ! ὦ Τείωπε, ἀΐδεηρος, Ὁ 

΄ 

τσ πΉδὶ Υἱαιιοδάςὸ ἰϊξληι, ἃς ροπὲ πιοςοίλτίληι Πΐλπι-ς 
νἱάςτί , ντ ἀϊυνηίτας ἰη[είτυταῆι δε στη ροῖ δ ΠΠο ρορυΐο 

Ῥεμηὰπι 40 οδίςγυατατ δ ς ΠΝ αυ άσπι ὁγοάίθι]ς γίάρατας, Οὐ 
ξηΐτα ἡἴος Αἰοχοὶ ἤπσοτὸ οροττυῖς ἀποῦας σομ πιο ἀ]ο- 
δὺς, φυίδυς ἣν 
κοῖς ᾿ς ἔις ἐγδτὶ δου αυταπὶ σιοτίος [τὰ ἰογοῦδατ ἀοταπι 
ολἰουΐας, ρτιπια τη ἀΐδηι [εἴξυ πη αι} οχ 1 ορο ἀδείμηυς αυΐη3 
τ5 οταῖ, ἰὴ ἀοοίπυπι (δχτιιπγ, ἃ οἰ, εἰς σμεύδατον μέγα τγλῃς 5 
βεγοῦδης, ἴλης ἰη '4δπι τησοιποάυπι ἴῃ δυλι οὶ οχί τ 
τι ἐποίδογεηξ, ποςοῖᾳ βλὶν ΠΠ]ς, γῈ!} ἰοχτιιπι Ὠἰ δ οπιίηυς ἃ 
ἀεείπιο αυίπίο ἀίειι ἐδατι μάθετε, 40} (σπηρεῖ οτας υἱος.. 
ἤγηνν ἡ ται Νίη, νοἱ δον ἐΠὶ Αὐγηνοτιιη,ηδη καὶ ἀσο». 

{πὰ ἀδείπιυε ἀἰσα,ποι ἃ βοίξτειία, ἤοιεὶ βιοϊεαάῇ εἰΐς ,ο πιο 4. ᾿ πο (δά καὶ ἀξοίπιο [ὄχτο πυπιογαύοσ, αὐ νἰσοι πηι 
(δουπάυμι ἀϊέπὶ νίχυς ἀεἠσητοπι ρεράυζετς. [πάσας 
τοτέδα ἱνδος τγαπΠατίο ποι οθας, ἀὲ φυλοχ Ἠδθιχουθηι 

πθες πιροϊξεβὰ οοηθαῦ 6 ἰυρτεδεξαυτὰνη ἀίοθας, νι τα 

1 ςοαύοτα πος ν] θην Ορὺς ἔδιιΐο οχοτ-᾿ 

» 

Ρεβίον δεδαξ, πσπηρα ἀδείπιο φαϊπὲρ ᾿πειιητε ἤδη ἰκῆο,Ὁ 
ἀφείπιο ίεχτο [ξῆτο, ἀδοίπιο (δρείπηο, ἀεςῆῃο οὗλυο,ἠον 
εἰπῖσ ποηο,, νἱςεπιο ὀνέργες, ὃς νἱρεῆπιο ρείσιο δἢο Α- 
τγτηίς νείςοδαητις, ᾳυοά αι άθπν πὶ νεε  ἴλ ]ηιν νά 5 
τὸν δίη νετὸγνε ρηπησιη ἀΐοπι ἔξυπι ς νἱεϊπίανη ἐταποδο 
τεδααῖ, ἀκ δἰ Π]οπιϊπυβ(υοιῦ γοτίήμνία δοπ εἴ Αζηο νείς 
ἐεραπίυν ἱπεύπιε ἀδεοίπιο απο ἀϊδιοιη σοχτὰ ποιό 
ἀϊοδυς τοτὶς {1οε ἀ ἔδτπισπτο αδβιπότε οροτευΐες ἀειηρς ἃ 
ἀξοίπιο αυίηίο ἱπουὴτο δά ν]εἰπγιηὶ (ϑέτιιηι ἀϊόμη, πεπιρα 
γἱςοπιηυπιίςουηάυτι ὀχϑυηγοπι, ἔς ἀἸεοτα Θαρϑατιμιι 
μὲγι. Ἐξ ονφυνπε βελυ πιο αὐνότουες Βαἰοκέ νέγάψυς δας 
(ξητεπτία, γε τοιαίῃ ἰη πλφ ὁ τοϊπάυο δε νὲ Ῥω ΓΝ α πὶς 
[νὰ ἱπεεϊ δῖα ΟἈεϊτυ σι δὲ Τυάδρος ατιμτ ποι ἐο- 
ἄςπι ἀϊς Αβπυπιπαινυς δῆς, Ἰρίϊις τϑι κοῖτον ἀὐαβταπιπιῦ, 
δὐάϊεὶς οὔίαπι οπηνΠ,ιμς δὐ Ἀμΐμε ΗΑ ποτα ἐχρ!ἰεατίο- 
Ὀοπ ροτμηςπτνίμϑίφοί, ᾿ 

Αἰ 

τ ρεαου βαλε τιν ἐογεμοο μόν ᾿ναΐιο λον οϑομιι 

Ι “ 

ΦΕΟΥ͂ΝΟΥΜ ΜΑΊΤΤΗΑΥΜμ. 
τ ΝΗ ἢ ἩΠ "Ὲ ως ἈΠΕ ν,᾽ 

τι δεῦ εἴ ανέν ς ; μὰ 
Διοὐηδῖ ἴῃ . Ἐ 

Ἢ» γΗ.} γηΘΥδ. 1 “ 3 ἷ ᾿ 
ΠῚ βῆριαμωην Ξ ιν ᾿: Ἂν ᾿ - ] 

ἀμ 454 μ4 ἴω έ ἣ 1 ΩΡρΡαΩ͂ : ᾿ ἷ ᾿ εἶνϑω εᾷ «ἀουδίαὶ [1 ὀρθαὶ Ἐ ὦ μ. ιὐλοθαιμὶ . ε ] .“- ; Υ͂ 

ΩΝ 
Ν δὰ ᾿ 

ἐκονμηβ. Ν " 

ΦιοβΡιΣ δ Ραγείτε τον ἐς : : 
ἡ πποτΩ πὶ ΤΩΣ Ἵν ᾿ ΠΣ 
γ νμμδα ᾿μήέκὰ ἯΣ 1 ᾿ 2 4 0 
ἐναρλο Ν- παστοῦ τ , : " 

Ῥὲεε ΜΌΠΤΗ -Ῥπαίοευς ; ᾿ 

. “κἰμκε φυζοῦνε Ραμα, ἐπε᾿ ἌΓΗΙ Ἐε ᾿ ᾿ ᾿ Ἂ βεθω: 
β- ἰουρθείον ιοῖ ἀν: γε] . Ιός, ον ᾿ ᾿ Ἢ ; ἄϊει. 

δεβριδα! ἐφ εἰἰ εἰλς. ᾿. ἀὶς : “ ᾿ 
ΤΩΙ Τὸ ποίξλϊε, : : 2, 3 4 ἦ 6 7 
ἐκ τονε ἱμάφο ᾿ ι } 

μὴν ἃ τε Ι ᾿, ᾿ ΩΝ ἜΞΕΕ ἸΑΜΑΜΆΚΑΒΆΚΑΝΩΣ ϑηρρη  ΑΥο ἀϊε β Ν , ποδί, ἘΝ ιν τ]ν ὐἱν ΟΡ ἷν » ΠΩ ΚΕ ΠΥ ΕἾ Ὁ ΕΥ Ὁ 1 ΖΧΟΣ 
ψο ς Ο 1446. δας 

Ἵ, Πς 1το. 16 {17 [18 [1 [14 «ὦ νειν. ᾿ ξ . ᾿ 
ὩΣ 

ονναα αρροί. ; Ἂ πὶ ἐτὼ τ καὶ ἜΤ Το ὁ Ἢ ἡπσσνις - εἰν : : 

Ἰατίο ἐν ποθι μι Μενονῇῆ. [Ἃομὔ., εησγὴν ' δαῤδαιψί, ,ενοϊπίοι, ἔανθ " Μαντδς Ἧ 
ἐρηνοιαιάϊπο.. ' μας ἀάι; “λεμνοινῇ. μιὰ. “ενεγὴ, 

Οἷδ πεν.» Ὑπάϑετε οἷς ὃ πόλιν ποὐς ὃ 1ρίς νοτὸ ἀϊχις, Αδ ποίη νες ᾿δ μι. υπομε ἀ αι, πείπ 

τὸν δεῖνα; Ὁ ὀἴπωτε ὠτῳ, Οἱ διδασκα-]}  δεϊα᾽ αὐ φυεπάαπι ᾧ δε. ἀἰοίεξὲ εἰ, |“ἰνάιαιεαν «ὦ φωξέαρ, 4» 
Μαρίνον ἀϊ εὶς ται τυκ 1Πιἃ 
τορι τηςυη) ργορὲ ἐν ἀρυά 
ἐς ᾿ξλείατῃ Ῥδίς πὰ σἰιτ αἰΐοίρᾳ- 
Ἰϊς τηςΐς. ᾿ 

λος λέγ, Ἢ) ̓κοιρός με (( ὄξιν, πυρός 
σε ποιώτο Πασγὰ ματα μαϑυηῆυ μξ. 

Καὶ ἐποίησαν οἱ μαϑηταὶ ὡς σιωέ- 
ταΐξεν" αὐτοῖς ὁ Ἰησοι καὶ ἡτοίμασαν τὸ] ») Ἐκ ἔξκεευηε ᾿ἀἢοῖρι Πέωξ 
ἡ. τ 1 [ῬΙδοςρογαῖ εἰς Ἰςίας: δὶ ρατ4- 

ὅς Ὁ οδυουδῥης αὐέκοιτο μυεγοὶ 0}; ἐρυνν ϑενὰν ΨῈ ΤΠ Β μῶ 
μίας ΤΉΡθι μεγῶν Ὁ Κ κο] μαμὰ αὐτξ στῇ. Δ εἰ, αὐ περ: ] «0 ἀρ ριοδ δ ετανὸ ἀμοά. ; ε΄ ἀζξιδυϊτ᾽ «ἢ {Π|5ἀυοάος,πν. Γ᾿ ον ἀν ρημεβείν., 6. 

18. κά “μεπάδῃν, ανϑλι τὸν δεῖνα Ἀ εὐτὲ ἢς ζοπυδγτιγ ῥῦ-. δας Βἰβοτία ΟΒτμζαμι (σάὸ το εχ ς ορόεαρτγεῖυπι εἶ 
να. Ὠεῆρηλῖ οη μι Οἰιεῖδος σοτταπι φιοιηρίατο δὲ δοὺς χ ἱρῆϑ Πιάξογυσι γεμκηπημὶς ᾽Ξ τις (οφιποίςοις, δοιοα- 
ηρυι μα τΆτση, νὲ οχ Μᾶτοο δέϑιζα σοπίτατ, ποαιῖς . ἀυπὶ εἶ Ἰσίτις, ρεοάςοςς [οἱδρηο,  θτγιάς δοῖ]ο “υἀαίςο,δ. 
κποιπειηῆεηϊς ἀοπισμ ἀίοίρυις ἘΧρτοῆιτ., (ς εχ τὶς ας «ςβτιρίτατα ἤπήϊε σεσσσιιίθτα ἴῃ ΕΠ υδεὶς ἀράϊδι. χ᾽ ἈΞ 
ἐρᾷς χη νεθου 1ητγοευμεῖδιις οεουγίιγααινπιτις ρεωάί- ς πρίνει ας. ΡΟΣ ΓΟΑΙἀχηϊλ ἤθη Ῥδυιοιοσαστηι εὐπὴμαρνΑ Δ μεὴ 
Χ ἯΝ ἰρ!ς π ὐωρν τ ἐποηιβο νῖ " ἷξᾷς Ἡμῖν ἰῃ- Εὐτο ΠΝ λπρο Γαι οταπὶ γεν βάαε, νῷ πῆ ροάϊθυς ἐς πιοξε 
το σόγοηῖ ἀιίολρ 181} τεπιοτο ἰη ντρς Μασιῖεο δυο. οϊπεοτις οτὶ ; ἐς 
ἀπα νά ὩΝ δὴ ὐηυτἤιηια νίηυς δἰ ρνΣν φῤ ῖθ Ρε- ἐάν α σε τε κι δὲ δὲ αιροῤαεὺ νφρρικον ζουμὶ ' ἢ οἰπηδοναης Αρπο ἡ ]ο οἰ άἀσιουκη ραηῖδις ἀτγπηὶς ναίςςη 
αὐτὰς Ρετίρςϊλ μαδετεῖ : νῦ τὰ δάυογῇις τὰπὶ ρτορίπαυιμι τος ας διῖοπι ςοσηα ροιαέϊα,ςοηδιτρ εηξς9, αἴτοτα ρεάμτα 

ὙΦΙΡΡΙ ἤμενην ῥτορε εἴ, 
ῥα ἐε [εἰο ΓΗ (ΝΠϑ 
ἀἰ εῆροινα πμῶς 

Ν ἴοωξ φημ ἡΐμ ξ είν. 
δ μακαμνων: αζείνα, 

πἰϊαβ στα νατι οτυςὶς οεηἀϊουίαπι, νος εὐιδην ἀνυΐηᾶς το ἀδϊυτίοης ἐιξιαιτυνί μιν ἀνουπλθοπεςυ, ά  ςειηλας ταρηίας ᾿ 
φιουιάεμοία ἐχοπηρίο ςοηβυγαάγδητυτ. Ὁ 
ταποιήα παίρο αυδτεαάϊτιοης ἐξροιϊς ΝΊΟΟρΒΟΙ ΒΗ ις ηἰ- 
αὐλήν βὰς βιϑΐς Ιολιναΐθ ἘυλΠροΙ ἴα, αυὰς ραυ]ο ἀπνὲ 

ουϑοτπμσμρατίς πρὸν δοηΐς μΝ ἴὴ Θαίήσα ροϊιβεθας, οχ 

Ἐπχ [δίς ςοπιραγάθλης σι ἤὰξ νετὸ (δοιηάας ποπίλρρ το δς ]4- 
τῆξ, ἀαξοοθατιν ίη τοίδίιο ποόταυίιεὴ εχ ταιγθίς δ ἱπόχυως 
ἀξ ε[ ἰριθεανάτυσι αοιδεϊτηδεποηι, δά λιθῖτο ψιοάάϊη δπὶ- 
«Ὀσπιπιαῖα,, αὐοά ΠΟ," ΠΟ αηοης [υἀκόοσυιη σιζιδὶῖ γο- 

(αἰαρὶκυροηεακο οἰαἐΠατοπλοίαπι οἵ ργσου!ρῖο πᾷς, οατυτ,εεπρδιαθαης., Τύμη ὑδτὸ ρατονα πα Πᾶν ρας ες 
αὐ Αμαν αἰοιὶς ᾿ἠτοσία ἤας πιέησιο ἀπ οιρα]ι ΩΝ ΓΤ Ἢ νέβιἡνρ να ϑν ρα αΣ φϑν π ρα παν τς 
ρόπαβὲι μβτος ἀϊιοεῖς, οὐμιις ταπηθη πσπιςεη τοϊιζεῖυγιδίῆς Ὀδβινδωνεβιξίμεερ Ὠφιϑησ' οδξεν δια υπίμεξι ᾿ ᾿Ἀρήμερίθ οἰ κιραι ᾿ ἐ ἐηα' ἔλεον ποδέει, εκ υνιψε [κί ραοίε 

ΔῈ ποδο αὐτοὶ ἐρίς ἡ σαυειομηεν 
(αὐ!μὴ: αἰ ἰαι ὁροῖὲ Οἰμμαιποιτείῃ ἃ βιπὲπὶ σοϊιμ}} (ἀγιτασαῖ : 40 ρεγαίϊο, Ἰάςαν ράτειλαχ!λε 
ΠΕπὶ ἀμκιμιομοὶ ἢ 4)» δις δὲ ςοπίἐδευγα: Ἰοσις, βιονᾶς ἐσ ρατῖοισι ἡ ϊλιη ἀἰβώ θα ἀεὶ τατον, ἰα τοῖ ᾿ἰγὴ ἐπι υδὴ 
μαροιίν δ4εε Μοτῖις πλλτδε Ἰοδηηὶς, ἐορποπιέτο Μαγ- αιιοῖ οῆληι ἰη ΠΟ τσποιδξνιίο ςομυϊμλτοξαν, Ὀείμπι ἰρίς 
αἱ ἰῃ ἀμίυν ἐἰϊςέρωτ σφας Βσαϊοέϊας, (λδι ΠῚ μγ.85 αἰ] ροτίς- ; : 
μυίαις τεπιβοχοοοιβυοξατιν, ἡρθηα, τλὲντιμζπσαν ϑεητίσιις ςατοτίν ροιτβεθαι οι μγνδιο νογθέ: ἡμε .β μαιμε 
“αιηϊε λει πιδο μγαταϊεπι ὁροτίεαν δε αυκὶ λετίποτίς- ἀτμηρνα γᾷω εν το ενμηὲ αναίφταν ϑεβννἐβϑκιγα ϑαργρεν, ον 
(δ ἀῃ ἀ{εῖς πυι μία πιοιηςησι φυδεἰοιίδυν ξαιιρατοὶ Ε2- Ἂς ἤν" ἀβοιπεραφονήμε ῴκ θαβθναὶα, δἰειμομκῆνα οβοι εβ οεελ αι, ἢ» 
εἰανή ποιὰ αἰ ἢ, Ἐκ ιο, Ἐγιο πιλϊο ρόδειπι οἰἴοργο βιευτο,ίῖ- ΄ Ῥαβλαμὰς, εν, Ὠυπίηαφοουΐω τη ἀκφορίμπι ὃς υἱδατύπι, 
«τ ράυΐο φοσὲ ἀἐαὶ νου ςυΐο ἢ, .. τ. ᾿ρΡεαδυητέ Ἀβλγμεν, νη ϑμβαῃ . Βερεαιξέννεν. ἄδοννινα ων βό- 

'Φ Ῥηκιρρόραε συνέταξεν. ΑΟτίοις ρτο ρ]ιυΐ ροτίςέϊο. ἐξκνν υμν οσεαίε, εἴ σαν ρατει λημ ἑὰς ρνοχίηηο τεράεαι, ὅς 
10. δένει αἰλεῤρψίκιΝ Λάδ6 (Ὀρ πὶ 1πὶς ᾿Φυσεζαίνωνι, αὐ ἐριτο. 16 Ἰδοωπο,οηεα φοίξοψιπνν ρος τοῖα ςοπιίυστείγοῦ- 

Αταν Βχοαδαχάυθει οπιπος ξηῦ καὶ ἰξαπείδυς, σαίορα:- 20 ἔτ γοῖαινη ΗἿν αὐτοῖν οἰνμιίδας αἰ φἰυτῖν Ρίαιπυς 113. ογηι 
της δά ὡφρασείπέλίε,σα ἐεἰπιμδοίοπα, ορπηαά},δοιοενάϊι ον ᾿ς ἐμημάιις αἰεί ρνοχμμὲ (ςαιυεπτίθεις ἐδηςιάτων, φιώη (οἹδ- 
ἐϑάτας {10 νὰ δὲ πναπάλτιη ἐς ροϊεδυν, ὃς (υ ρου απίπατι ἤφιῈ ἰνγανηυπιαδίνως μιοάις χτιαψ αὔι Ἡ αὐμεϊ νὰ νοςαπειηεα: 
καἰ αρδλυιίας αἰρετρ θη άίν, δὰ ΠΑ νηοῦ δέϊοσο φυτ οὐτ ναὸ ρου σα , ̓ φυοά ρεοροτεα Ὺ ἢ ΘΟ ν". ροφυΐυδι 
εἰμ ὐγφιδβινε Ποιεῖ αιὰπι καἰ οιοὸ δὰ Δ β  ριο αν-.  γιηπιμίις λυ φηιν ἡ β ει γθνειρβ μὰν ον ἀμδρα ι)- 
ὑταηάνην: αυοὐ ἔμμμσο ςοηίδηξι Ποξεοτός οἰπηαβ μὴε- ς ἐὰ ποέὲς ἔας ογατ ως ἱκιοι εἰϊνφυς ραντίπι Ῥάαῖο Βαιγρ δι] 

μι »ι4} τι2. βάτοπν ἀοξεμϊπιο (νεὐταο Βηιαημεὶλττεπιε- 
Ῥεαιίατι ρταρειληι ἰηδε κὶ γε πιο. πομιαπαηίτιάσιν πβερί,͵. ΐω ξαῖαν' τατυθονιδε δύσερία, ἔθεον ῬΑι μη εν πηδᾷ πὶ ἸΠΠυ 
"μβουνθρεουαυ εἰς οἱδ, Οἰδίδνμέβειεμδὲλὰ ααέδιαρμανουεσ [οίερ!  βεδι ψοτ μαμ απ πὶ πιοὶ, νοι οἷν ἃ τοςρηἀ πα ἀν. 

᾿ . , 

ἔυατο ρ τατος 

Φ 

το Ἂν βοιτῆνε ἀνορνὶδ - 

4ζ,γ . ΑἸτογδηι δυτοηῃ ραάττεσῃ (Ὁ τπάρρα τὰς δηάἑεοη ὦ 

{υπιοῖσατ, το αυα γοτὸ μιπἴα,, εἰ ἰ]ατήῃ ἐς ἀράρασ ἀνίζωαι.-.. 

σ᾽ 
ἌΜΕ τ΄ 

Ῥείτ» ἀΐει. 

2 

Ν. Ὁ, 
ΝῈΝΕ 

ἀἰεῦδε εἰ, ἡΛάαρδξεν ἀδεμ, Ὁ 



ΞΡ. ΧΧΎΙΙς Μ᾽ ΔΕΝΙΑ ΝΑ 
διίπα ἃ ται ἰυἀ]εῖ) ἀρατηΐης, τυπὶ ἰπἀεἰατίφ Δ0}: ἀ βςα. 

εἰς. πυπῴιλ ἴχτίς Ἰλυάατὶ Πρτο ἀς επιεπάἀλτίοπο τεμπηρο- 

ταπὶ ἰδχτο ποῦ ἐσιπιοιτὸ ἀοίςτρῆ Ἐχ εἰς ἐπλπὶ ἀξηλιῖπι ἐπ 
το σίτυς οὐν Ματοὶ 14. κς. δι (τς τσαιιεητίο ἤᾶς (ὐ- 

λοι ὲ πα πὶ Ππγαι φαΐ 110}..3.1". ἀΠἸςέξιις Πς ἀποιρυλύν ς 
ἴα ἤπυην με ἀΐολτυς τεςυδυς (ἰς αἰυπίγαην ἔξγεηις 
ἀϊίευθιζυᾳ Πὰς δητίμι! τατίοης ) φυ!ὰ δοέπνν βμουῶνα π0- 
πϑίης ἐπτο Πβάτατ,10}.11...Εὄτ οατ ὁ πιοηία οδ[ιτρ οπε,διρὸ- 
ἀΐδυς ἀϊοἰρυϊοτυτὴ ἰη πνεάίο οσπαϊινίο, σοπετὰ φιοτιάία-. 
πυτῦ πιόξεπὶ αίυτὶς, τὐτίιπι ἀἰΐςυ δυεγῖς ’ φιοά ἧς ΠΙΠῚ 

. τυ δίνην τη 4υῖο ἱπείηχὶς οἠδιίδην Τυἀα ρτοάϊτοτ! ροττο- 

μετα. ᾿ 

μα, γὼ ὑμῖν ὅτι ὥς Φξ ὑμδ δωσά με. 
Καὶ λυπύμϑυοισφόδ᾽ ραν ρξαντο λείην 

εἰυτιῦ ἔχαςος αὐ, Μή τι ἐγώ εἰμινκύρμε; 
Οἱ δὲ ὑτοκοιϑὺς δἶπεν , Ο ἐμξάνας 

μετ᾽ ἐμοῦ ὧν το τρυθλίῳ τίω χεῖρα, οὐ--""} 
τὸς μα δαΐσῴ. 

της 

θυ »ἐγενήγαι αἰδὶ νον. αὶ ἢ τρία 
ϑρώπῳ, Φιοίνῳ δὲ ὃ ὁ ιἱὸς τῇ αὐϑρώ-- 

ποὺ αὐδα δίδοται" χαλὸν ἰωῦ ἀυτοῦ οὐκ 
᾿ἐνωνύϑη ὁ αὔϑρφῳπος κῶνος. 
Αδυχριϑυὶς ὃ [ούδιας ἥν εἰδοιὶ "5 

-ὐτὸν οἶπε » Μήτι ἐγώ οἰμι,ῥαῦθθί , Δέγοι 

᾿ὐτα Σὺ ἧπαις. ΟΝ ; τα 
᾿ ΜῈ ΟΥ.11.1... 

σμεϊδυς νεῖ τς 
τε ἔκάειεγιο αὐτον" χαὶ δῦ λογήσας, ἔκλασε; χαὶ ἐδίδου] 
τὐλάμεὺν ἐδ πεῖς Ἡβθχτρὴς χοὶ πε, Λάθετεφά)οτε᾽ [ [{ρο]ίενδὲ αἴτι Α κερί 
ξιεισευι που ῶγύ ζρυτὸ σῶμά μον... ; ὐανα εἴξ εοτρυϑ πιδιιῃ. 
ἥποηιε γῆς Καὶ λαβὼν “ἢ “ποτήρλοὺ ) καὶ δ΄ χαθι- ΣΣ 

“μερηάς ύσας, ἐφέραν αὐτοῖς, λέγων» Πίετη δι | 
υτώ πάντες. - ΕΓ 

ὅγΑν ἀξῤραόνῳν ἦρεν, ὀϊδιεόντων κὐὐαῖ, Νεῖαρε φαντ λά (6- 
««μηάας κπρηίας ἀν ςυδιμςς, οασπὰ ρηοις ἰάπι ρεγδέϊλ,νς 

ν᾿ ἄρρᾶτξε ἀχ [οἷν υμι1,δὲ δυνίάς (ρτὰ λ0.. τὐδιν 
. 28. μη  ἐμο ψας Ἐπ γοθυ, Οὐ λνεὶνκὶ!. 

Ἐροταπιση πραΐο ἐοπυοιῖογε ρος ΠΡΟ 
ἱπράσαν ἀίαας Οὐυἱ ἑητίαξιοις ςοβΠευία. 5ὶς επίεῇ νυἱρὸ 

ἔμαι (οἱεηιδε ἀιτηρ οὕς νάσευν απ οἡ οἱε Ὠλυϊὰ Ῥί. 41. 1ο 
-ὐ σοιιρίοοας ραποηε πισοιμμὶ ὁ ἐδιωδμοτ᾽ ἐμούνε ἰοαυὶ 
πυν Μρεριθὲς ἰδές ἀυοπὴ ἭΔάοτῃ πιοπία ἀϊξααβατ. δε 

τὰς Μᾶγ φιλο. φιοὰ ελπιοη κου οἱ τὰ ἀςοὶρίςπάυπι φιαιὶ 
ςοὐρίο τδαίροτα αι μετὰ Ῥοπιησ ἀϊςοδαητις, ἰυδάς πιλ- 
απ δμάδεῖος ἰη ρατίηα, (ἈΠ οι εατηνῆος πιλοῤῥοίμνην δὲ 
ἱπάαθίολτιαι ἤφξηυπι,νετοθι αδίεειαι Βερ(γίοξ αὐ πρυτυῖ 
᾿«φυοιίἀίαηυπι ςοπυϊέχιηι τεξτεηἀ πιτίξ. { ἀν ἐμπο ὦ. 
οἱ χυζείῳ δὲς νφολίυς ναὶ οἰολτι αν. 0} .1» μανορβάε,οτς ἢ 
το γαῤειῃ δίεοτα Οὐδοα ἐπιοερυςτάμιε, ἀμ ληιστίδμη [μαἴ|- 
αἱ αϑηλο ἐστέρτοιςο νἤμγραγαης, 5... 
τἅ4. Μη Νέπ ἡ ἐν Ἐοδταϊίπνειε,νε (ρτὰ 8.7. 
" 84 Ο  ῥνοάνθαι, ὁ “αρμιδιδοιὶ ἂν ἀυὶ πῃ δὸ ἰδ τοῖις οΩξ. 
γε ρεούδτει: ἐδέδον ταδ ράυο ρὸϊκ νίωγρατον ἐξ πΙβοαιο- 
πα δοεήῃ ϑουηἀ ,. Ἢ 

λό Δέενοδεν ἀνδενηδἰν, ἐϑουιόντων δὲ ὐφ μι υς. Οανανν- 
ἀκννδεροννώξωνμται 6. Εἶν ἀαίηι δου ἔδέξιια μιοτοὶ τὸ δενννῖσαι, 
'αδν λλυδὸ ν δειν Οοκίπιδι 1.24. Ἰεδῆμ6. υδδῆννεν» ἐπ πὰς 
ἢ οσία νοοῦσα ὥψοην ἰεμα δον... ἀθεπὶ αοτοβάπε ροῖελ 
Ὀοπνπυν, (μαι πὸ κυηβακν δεέηντον., εἰ ὐ ἤπφν νίμε 
(ουίοεμαι (διμκυίε. Νεεδυσι μειξεπι ὁ ὥῥον δὲ νεγαπιιε 
᾿«ϑιοπᾷ νἱέφευν ρειτίησγε, πμΐ οναδιοιαν δοσιδὶ ἑδευ πὰ 
“ξαϊβεοιείοιν ἐπτειρθελεὶ οώμννν ανενσνείδων βαρβίθενα. 
ΒυκΝι μοι δέλογεσας 1 7. δοάνγος ἰεβίευς ἀχμφίενεοι τὰ» 
εἰὰν ἀϑείν,φοάἐ ἰδαίυιϑο Μᾶς. .6.διγ ἶνες ἀθο χα φισεῖν κρὶ ἂν 
λυγμῆν ρεο ἐσάειη νἰωγρέτως ἴσως νοςίοςο ἐςαίρετϑ ἠεοείϊε 
εἴδτ ἰῇ νελίανεν δου ροσυΐυπι (δά ρεπεῖι ἀυπίαχαι Ἀμΐα 
ἐοηίεοταιυρη δ εὰ πος φυϊάοιτι νότια επναοι Οοηίδογαιίο- 
εἷε γοσδιοξαια ἴδηι ἰλογαιο δϑίοπεηι ἐπιοἰἰἠς οτο νυ γε 
δἰιοαιάη οονμυπαηον,α ἰδογαιπφητα πιεϑθυν εξ δηῖσι 09 
ρεβεῖρει Ὀσπη πυπεμένι (ΣΙ, ὁδείοπα Ῥαρ οὐδ᾽ ἀμοιεκεὶ 

! . 3 ἶ 

χ 
,.Ψ'. 

ἱπειηρίς πγοουπὶ τρῆυτῃ ἢ ς-}-. 
οἷ μδι εἷος τὸ αἰθρώπου ὑπάγει; κα-",, ρας τ Τπιεπε οἰϊ, 

ἔυς (τείρίασῃ δὲ ἐς εο: να δι.- 
τοῦ) πουμηὶ 1}}} μοῦ φυξ ΒΠΊΩς 
δοιιίπὶς ργ οὐἀϊτασ: δοπῦ μοι 

ΠΒοιοίηι Π1| πατος ἠδ ἴδε. 
Ἀείροπάςης αυτέ 1 ,ἀας" αι] 

τοάεθαῖ εἰτνά ἰχὶ εν, ΝῸ ἐς ς 
Ἡπυ γα 1 Ὠϊεὶξ εἶν Τὰ ἐμὴ 

κύμδ Ἐ ἐὰν κι [κε Π Ἐῤῥαδυδαυτέ οἰ5} εἰὰς αυΐ 
Ἐ ϑιόντών δ αὐ, λαβὼν δ᾽ εσοιξ τον ἢ ἐὐῖι Ρδηςπι: δ᾿ βεήεις. 36 

χἰ τεῦ, ἐτερὶς ἐμ. ἀοὐίταυς ἀϊ- “ἢ 
(οἰ ρυ] θνδι αὐτν Α «οἰ ρίτε,οτης- 

ἀδι!5, ἀςαἶτ εἰς. ἀϊςοης» διθίις 27 
ΦΧ ΘΟ ΟΙΏΩ δ᾿. 

εν Ουὶίηῦπ-. 

δὲίη ηαφύαπι εὐθηιρ δεῖ (ογιδίτυτ. ὁ ἐβίω πῇ όωνοἤοις Ἰὸβ. 

ΕἘΓΙΥΜ:, εν 
διλπνιχυιαφηληι Ἅ116 βαπίς βεηεὐϊξείο, πιαξεῖο, δι ροιτεέειο, 
ἐνίων μη ρος πημτυὰ ρεαθίτιο; φυοιηοίο ἀςηίφυς 1. 
ἀδίςο ίδω νεϊετί' δείπνῳ, {(δπἰτυξὶς ποιὶ ἐκκάοτίς (. 
"οδιηειτίς, ἤποπι ἱηροίμοτίς,. τοτίας ΡΑίομαἰὴς ςοηνηιῇ 
βαυταπι τς ἰρίᾳ ροίεϊάϊε (ιἱ ἰριϊαβ πιαξξατίοης δι οὐίλτίο-. 
ἧς ἱπιρ! τυτις, ε 
καίίη ψφαοάλην ςοιἱίος αἰ ἀϊτος ἡξ μαϑυτῶν, Πυβέρνίμ, γεῖως 
ἰπιερι ες δ άῖς ργοποιῆση δηήτποχυν Ἀὶς ἣϊ ν114 ραιτίρξι.. 
ταῦ! ᾶς, ἸΏ εὐτες ἀφάας απ μαῖς ροτλξεα οἰξγλυε ἰδίως ἀο. 
ταςπιίοογαιη, πισητίο. " 

κα βέντων αὐ δε άπο, Αἰμίω λἱΞ [1] {ν οἀφητίρις ἐρῆρ, ἀἰχίν, ΑΓ] 1, Αἰ σάρμιβμνίῖς, ζχῳ, 
τηρη ἀἰςο νο Ὀΐ5», νῆι5 νει τ πν 

ρτοάει. 3- 
12} Τυης αἱὲς δξὶ εὐ Ππτία νοι οργδ].,.} ΣῈ οοηιν αι! ναίάε τα 

τεῦ» ςαρεγᾶς Πηρυ]! οοτῦ εἰ ἀϊ- 
σογο Νῇ ἐσὸ “απ, οι ηςὺ ᾿ 

1ρίς νετὸ γείρδάεσης αἰτγ΄ Ουἱ ᾿ “αεὐρ[ενεβονάειι αὐρ, 

φνξώίεο υοδν ἡμΐδνημο 
ἐ »)6 ἐγαῤῥημγμα 

ἱρενῦι βογεὶν ἀλοενο, Νῇ. 
4")4 εἴο [νν, Ὁ οανϊηεὶ 

Ὠιμἱ ἐπα θεέ πθ4- 
[νων ἐμ βανοββάφ, δὶς πῆς 

ἐνβήε!, 
ἐπὶ δουγίηὶς αὐἱο, ἢ ἘΠιέμε ηυδά την Ποηνίι 

τέλει, βένε [νίρερν εἢ 
ἀε "6 : νὰ φιβδην Πομοὶνα 

ἡ μεν ἡμεην Ελδη μο-. 
"δὲ ὐρμα ἐ ϑονωμε ε 
ΤᾺ! εὐ [Π ΝΑῸ 6 {μΠ 
βόνιν εἴ, μι 

, Ἀεβοκοηεανι μδἀὲ 
ηηὺ ἐγαἀἰά τε ἐμηνν. ἀϊκὴ 
Νιν"4υἰά “- ιν, τφὐδιὰ 
4 εἰν, ΤῊ ἀϊχιῃ!, 

Οαηνφηείδη: πηι εἰ 

4 Ὁ 
'- 

᾿πεῤῥκὶρ, ας περί, ἀφά 

“Ἱειέρλε,' εοπνεάιτεῖῆος 
8 ἐονρν πμέμπν. 

Ἑππειρέεηι οαἰ!εῖ νας 
Ἰἴφ χε, φ’ ἀεάη ἐν ἀἰ- 

φΔοξορῖο ροςμΐο, ἃς ρτγαιὶὶς 

διά υοά μὲς αεπεηϊξιοηίὶς ὅς στατίασιιην αϑξίοηὶς, ἰά οἱξ 
(οἰεπιρίμη ΡτοοιίηΣ ποπυης ἱποὲ Ῥφιεῦτ. [τα ποῃ εἰξ οἰς 
(οηἰξογατίοιίς (,υ πὶ νοσδητ) νούπθιο ηἰακίοαπι αἰίαυΐ 
ψοιδογιλεη (ΔογΑπιδε  υπιι πιιιγιυυνλτίοηθαι ἐπε φάτις. 
ἨἩοετάπιοη ςεττῦ οἢ τατά εἰσ! σεῖο ςοτοπηοπέμπ αὰς ες 
οὶ ργάξοοβτο ἰη (δογαπηςηῖοπιπι νι ρετάρίτιτ: ἀσρτοίπ- 
«ἀς ρδηςτη δι νἱριπῃ ἰη ΔςΓα {Π|λ ἀἕξιοης γῃυαδίταῖς πμιτατίς 
μυπι βδης ςοχροσὶς δι ἰλησ υἱη!ς Ποιζ πη! νοσὰ ἔγπιθολ, 
'4ιοά δαις οχ ἰυ ἠλτιίαᾳ, ποῦς ὃς νἱετυῖς ςσεῖλγυηι νο- 
᾿(ὑπὶ ργοπυπτίλίατιηι παδεηι, εἀ εχ ΕΠ οἵ ἐαϑικυκτίοης, 
ψις γοωταγὶ δι. ἐχρ  Ἰρατι ὠεθοῦ, νεμαθδας ἤ469 αιιοά λπ|- 
ἰρλρπρόβρος ἴῃ νεγθομδπι ἴῃ ἀεηνίφ βρέ πήνε με. 

4 πῇ, τευ φογητ θέτε ταστοη,ν υἱσίααιι ῥέατεν ἤξπυπι 
ιἂ εἰξάςξητίδως γετὲ ΧΑ Ὴ Ρεν βἀοπι,ίρίείτυλί! πσάο,ά 
ἀμιιοά ἐχίοτηο ἰγπηθοίο 
χερταίξηιατασ, τοῖα νἱΔαϊίςες ΟΡ οιτὰ με αὐ ἰμἔ 
ἀοηίκιπεᾷις τπιδῃ γεὶ ἐγαηἤιδιἐαατίατίο, γ6] νελιἰε( χυιλπι 
νοολητ)ορηΐυπξδίο, εἰ τναπεβηΐοικας σσηληνίο ἐοβίταπ- 
ἀληξα ἐἰφηι δι τεὶ οοπιίπ ξϑὺοκ ἐσικὰ δεϊλονεἰτῆε τα}! ΝΑηὶ 
ἐδ ποηια ἐοη δοτα ροϊυπε οὐχπ ψεγίϊατο διιημηϊτατίο 
Οβεΐενπεαια δὲ (αἸιτοι ἔην κεςειασία. Ν φαυς εὐίπηνς 
ΟἈΜΗΙ ραγτοίραρ βάπιιε ν᾿ δίιν ζοερυν σρυτῖεῖ τοαϊίτεε ἱπ 

ετοετία αὐείς, δὰ πο9 ροείμε δρίεἰναν (αηξξί νίτευτο δι ἢάσ 
ἰμ οαἰιιπι δίς άενο,δί εδλίο εὐπι Δρηρ Φ6ὶ, νε ςυίη ἐο ἐρπ- 

; ἀάοδηλις ἴῃ οαἰεξίδυ» α ἰαπαπλλ,ν ἐγὸ ποριξοπίυηκί δι ν- 
ὅυπὶ ἤ οτὶ οὐαὶ τοῖο ΟΝ εὸ δι βοπναο πρροις εἰ, 
γε (αἸιι. ἤπιε: απο πο αἰΐο αυάτη ἐρίείτυ αἱ! τρούο ἤς ροῖ 
βάοφαι. Ηἕξς ἀυεςαν βάεε ἰὴ ποδία ογσάτυς δίς οπβηπᾶτυν 
ρει δρίσίτυμν (αέτυην: ἰάριις ρυφάἰςδτίοπα γον Ὠεὶ γ ὅς 

ἰμλέχίε ρεφάϊοδείσα! ἐγ πὐροὶ!ε,ἡυΐδυς οἴποϑε ποίξεί ἔδη- 
ἴω εκείτληξας δι ρεγοο ματυεννς γοτὸ υίετασαν ἱπο  γιδί 
ἐρθμεροίεοηοπ. Ό΄. 
87: Αϊκ εν, ἐξ νν ΔῸΣ. δὲ Ετλί Κα μοι τη ούην, ζόιννει, 

κάτι ΝΟ ἰξίτυν δαδεπά! ἤιος ργο Βοοϊ ει ραποτίμις υὶ 
ἡ (λογασικηῖι ἀϊμχί δῦ (δου οσιιι εΠ]Ἰε χυσε Ἰλίοοι νοξΑτεὶ- 
ἐπα ϑοιμαι Αβοίιοϊ!ε πος ῥειεῦετυς ηοη Ἠλιοίναιῃς είς 
Ρδιῖο ἢ φυ ά ναίει, τὸ τὶ σαττὲ Ἀυιὶς ἀϑτίοη! ἐδιυιοηίετιμο ἱ- 
“Ἢἰἰωνέμιε Οὐδὲ Ὀφηλίη) ἔμθεε «ἢ τοιὶ βεεϊοία δοῦμε ; 

ΕἾ δ 

4 (μην νἰδε ἀωοάεείην, ματα ὁ ὧδγ.Ὁ ᾿ 

Ἰδοορβα εν ρβ4μξι δε. 

ἤφιε ἡ πίρμία. “4 Φ'΄ “ἢ, 

κεφ, Βέδέξο οοι "δ. ονοηοῖ, ὦ 

6ἱ ριδοηπάυπι δίς {ππηεπάϊιπν Ὁ 

ἵ 

. 

ἠκ τούτου τῷ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, 

5ΕΟΥΝΌΡΥΝΜ ΜΑΥΤΗΒᾺἍΨΜ. 
Τοῦτο “κ«ἷρ ὅφι τὸ μα, μου ,τὸ τῆς [»8 ᾽Ηος εξ εὐἰπὶ [πηρσυῖς τους 8, ἈΠ 4 οοἱὴν ζρηζυὶ 

Νουΐ ἡ ραδὲὶν φυὶ ρτο του] {ππ ρνΝδα! βαΕ! αμὶ ᾿ 
ἡ ςΒηάίτυτ ἰὴ ἐαπ λαοιρας 

, ἢ Κκαϊοτιμ. 

καινῆς δζᾳϑηκής » τὸ αι πολλῶν ὥκχνυ 
γόμϑρον εἰς ἀφισιν ἀ μαρτιῶν. 
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅῃ οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ αὐτι ΜΟΌῚ 

[-ς 

ἕως τῆς ἡμέ ρας ὠκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω 
με ὑμδμ χρηνὸν, ἐν τῇ βασιλοίᾳτῷ πα- 
τρός μον. 

Καὶ ὑμνήσαντες ἐΐξηλϑον οἰς τὸ ὄρος 
ΝΜ ἐλαι ὧν. 

οΟ μΣ 

μᾶς σκανδαλιϑήσεδϑε ἐν ἐμρὶ οὖν τῆνυ-- 
χτὶ ταύτη. γόγροιήϊαι γὸ γ Πατάξω τὸν 
ποιρῦμα κἡ δζασκορπιϑήσεται τὰ «το9-}. 
ὅατα τῆς ποίμνης. 

18 οι τοι υἱρᾶτα ὅς Ἑταίπιις, "1 ἐε:ροτιοιοία ἰμτοτς 
Ρυςταοης, αι ροτίις τορετξάα Ἀιςτὶς ολἹϊοῖς γοχ» Ἀεπι- 
Ῥε πε τείξιδτωγ δὰ ἀοπιοητγατίθη πε ρροποηῖα λα διυρἰά 
εἰ (λησυΐίποιη. ἸΝΑπη δἰ ίοι, ἀυ ιν οτὶς νυλες ΕΣ 
εἰοηιςἰμδιοέλιπῳ, Ῥγατον ρίυπι πρυίηςτ φυΐ ΟἸχ ΗΠ εἰς 
{ς ἀλολταν. Ραποιὴ ἀιτοπὶ δὲ νἱηυὴ εἰΐς {ἰδὶςξϊλ ἀς αιΐδιις 

ρυσάϊροπειν Οογρις ὃς ἀπριμς, αροττὲ ᾿χαοῖοχ ἔνὰς.:2. 
10. 4υὶ δἀήϊτ Βοηλοη ποτέρμον : τα τάπης ντ ζοητΆ ΟΣ ΡΓΟ 

ςοητοητῖο ἀςοΊριάτιις, νυΐρατα δέ τῆτὰ οσπιθιι 5 Ἰἰπσσυις (ὅ- 

{πδτυάϊης ἰοφυοηά! ΟἸαπιίταδυπτυτοηχζίατ (ςο)πΟππα}}} 
Δευ οραπὶ εἰϊξ πτεᾶπι δυάαοίιτ: [ςἀ οριο φοπτιὰ ΠΟ ἀἴςο 
(τἀ νοοϊξετον, ταιάς δαῖαηα: ὃς ἱποοριταηεία ραϊοτιηι ..- 
ἄζιιην ντ δος δτγατυηι ἴῃ ἘςοΙς λα ᾿πυς μογερας, οὰ οσοᾶ- 
ἔοως ἀττερία φιὸά ααὰπὶ ἰπ Οταοίς Π!οδῦ ὧπ πῃ ντημῦ 
ᾳὶε ὙΠΡΟΝ οαυπτίατο ἦτ σοηοτις πουτγιις, ἴσας νεχυησις 
διτεϊδυταπι( ποπηρο τὸ σῶμα δὲ τὸ ἦμα » 4 οὐ Ἰή [ματηγ4 αιο- 
4ιεὲ εηἰτιατίοπο Ργίοτο νίσυςητ η Οογροιῖς νος υ]ο) λα 
τεγρτεῖες ἱπ ροζεοτίοτς ππυιητίατιοης σἀπαξ ἱπτοιργοτάτίο.- 
ποπὶίεψαθτι ἤητ : αατηι τάπιεπ ποπιοα ἀτιχρυτ!, οηιρα 
δληφυϊπίς, φεηοῖς ναγίος ἴῃ [ματίπο ἰσσπιοης ἃ α ἔϊςτο. 50 πεπιο αυδά Ρα(ἢ αυὰπιῈ “«ἀονίς Ὠρτῃ ἔγίι 
{πᾶς ξιξξυην νυ μας ςπιιπτίατιο ρργίηάς ἢς φεξερτα, λε ἢ 
οἰἴος ἰἀοπτίοα, ἰᾷ εἷξ σοῖρὺς ἰπρῆνς δι ἀροῦν Ρτδετογίτα 
εἰ ϊεξεοτιην, ἰά εἰ ραηἰς δὲ νἱηἹ, ροπτίοηο) Ομ ΓΗ1ο ἀς- 

᾿ πῃοηϊκαγοηταγ. βοᾷ τὰ οοττὲ Ἰοχιήτατ [(υοᾶς ντ Δ ῖρ! π 
᾿ φοίπεαιη Ομ γυς ροσυΐαπι ἐπ άϊοατῖς αυμπὶπςς ἀἸςετεῖ, 

νι Ππι νοἤης πο πε τγοραπὶ ἂρ ποίςοις ςοβλπτυγ πη ρτο- 
πούς ἀςπιοη τατον Οπληιηο ἰσίτας διςςπάνηι οἰξμῖο- 
μεὶ ἀς αἴτετο ϑγπιθοίο, ο « μά οἰ Ηἰς ρληὶς, ε8 τ (οἈ- 
γ»νυς Μενμηζϊαίη Βοςάϊιέζο,Η ος "ἀ εἰιροουΐυπι ἔξει νἱ- 

᾿αὔ μος φιοί πιαηίδυς τεπςο, ὅς νοδὶς ργϑῦςο, γ5τ' 5ΔΝ 5 
ΟΥ̓Ι5 ΜῈν 5 :ΓΔογαοητα τον πἰησυπι 1 εἴ τ Πφηϊῇς 
«Ατἱοηὶς ἰρεοίς αι τος Πκηϊβολίας ποη τηΐπιις ναὸ ρτα- 
θοπτυν Πὰς ρἰγτυα! τος {ἰπιξάδο, αυὶμ δγπιθοῖα ᾿ρίδοοτ- 
ῬῬογείς οὐρμιηὶς ρεγορ  ἐπἀατνλάυητιτ οηίφυς που ἧς 
ἱπποιδῆ! ρτίπιις νιάςας, ἀρι Ογρτίδηυιῃ [{0.1. Ἐρι.}. 

19] ζδ᾽1.0 αὐτῷ νοῦς, ΝΟ δίδατη  ερ] Τποδιμεον οοδίν, ΝῸ 
᾿δΌ μος τειῆροσγς εχ δος " ἔτυ- 
δ νἱ εἰς ; νίχῃς αἀ ἀΐετα ἡΠΠυ πη] 
Ζυυη ἰρίμτν δὲ Ῥάτη νοι ςιτν 
ὩοσΠ. 1 τόρῃο ῬὈδιτὶς Ἰπεὶ, 

Ἐτ΄ αυυιὴ δ πηι ςαςη [90 Ξε ίγηνπ ἀἰξῖο φαίετῆε 
Πΐξητν εχίεγυης ἰη τηοπῖοῃ Ο- 

ἜΗΝ ΝΥ σοι ἜΝ ἰξατυπ.. 
ὅτ λ624ε} αὐτοῖς ο ἴησοις 7) [αὐτὲς υ-} ..| ἤἼΤυης ἀϊ ςἶτ εἰς Ιοἴμς, Οἴνη 

οὐο5 ργερὶδ. 

Ε' 

ρῖ9 πρνιῖέρ οωνέφθην ἐν 
7.) βετοθογηῆν, 

δέδήπο φνροίΐο ἀε μος γεμὲ 
νη υἱμδε, υ[μεν» ζ» 
ἑδωηρ ἡνμην ἐν διδφην 
νοδεἐἔνπο ποηνην ἣν τέγη 
Ῥκινφιρεὶ, 

ῥη τοϑυ εν Οἰ με. 

Ἢ “] ΦΤωνς ἀϊείε ἡ Τείμ, 
: δ ΦΊΝΑΝΣ ο νο 5 πἴὰ ηοέϊς" οβεῃάογηίηὶ ἴῃ ἔϊεσνα γι ἀδφαρρυ ἐπ 

πις.ἴςτ ρτοτν εἰ «πἰπι, ΠΡεγου-Ἴ [εἰ βερεῶ εἰ οὐίην, Ρεν. 
τἰατπη ρδίξοτοπη, διέ ἀπ ρεγρεητυσ) εμεύφην ρυίβοτεην, φν ἀϊ- 

[Ῥενχεμίμν θνεὶ ΠΩΣ 

--- 

τίητ μάζα, ν ἢλπὶ νἱἀο] σοῖς ργιμ9 δινοτας: αἰτοτῶ Ροδεσίις ὃς 
πούιμ πὶ, Ποιὰ Ὀτυςπάα δὶ Ἀρρο ]απάαιρτίοις ἴσα νοῖοῖς Ρεγ 
πουθτι δὶ Ροίξοτιις Δθτορ το, ποάμηι γε » 4υοά πΠοηπιὶ]ὲ 
ςὄτεπάεδλητ,πουυπι ξμετὶς νοτουί Ῥοτλάάιτυτη,δὶ γετυῃ- 

ς ἐμῷ τοτιποηάμσι Ἑσεάςγα ἀυτοτι άιιο ἀϊςὶ πες ροίϊιητ, πος 

Ὡ7 

Μιε 4.5.7 
ον 16. 
δι ι8.8 
Ζ1ς.}..1}.7 
Ομεϊίζων (9}}}: 
εἰτὰς ἀέ 1υἷ8 
φοιίυς αυὰπι 
ἀς (ς ἱρίο,ρεα 

ες ἀςῖε ἱρίοευσι 
ἔωξαπι, τποὸ- 
πες ἤπυΐ 
γιπιοχ εῖξέ 
πιο οεᾶ, 

εθρεπτ, χιλήϊ ἀλιο τς 1ρίἃ οχτίτετίης : αὐτὶ νηϊουτν ἡ] 4 Ρατείρυς αυ!άςπι ρτοπη {{ππ|,δς 2Ὁ ςἰς οχίρεξγλτιπι, ποδὶς 
ἅυτο πὶ της πὶ σχβδιρίταπι ἴστηροεῖ ςχτίτοσις ἰῃ Ομ χιῆο γ- 
ηἰςο αὶ Ῥαιγῖδυς φυίάσπη νὲ γοωτητο εἴα ἢ ρεοπμ ΠΠοη!- 

το δὺς, τὰπι ἴῃ 1}Π|ς ναζοσις Ραδιὶ νπιϑτεὶς ΡῬιοξι ςοηίρεέζο, ὃς 
Ρδτ βάςπι ἈΡΡσοβεηίο. Ηεθτ. 11... ὃς ΙΟ᾿λη.8.16. ἃ ἠορὶς 
λυτοηγ να ἰλτι εχ Ἀἰδίτο,, ταν τη ἐηρ]ςὶ Ἑυληρο!!) νετθό, τῷ ἴῃ ποις (πογαπιρητῖς {Π|ς ἀυοθις,ροῖ καπάέ δε ἀρρις-. ᾿ιξίο. Ωυδὰ δ ἱπεογάμιν δριιά Ῥδιγὲς ἧς ἀιογυ πὶ ἔρκὰ ἀρίμηη 

κς Πιοπτίο τισι ἀρ σητος οὐίςγαάπάμχη εἰ, ἀμο μας ἀλοῖν 
ΠΟΙ Α1τοῦ υλπι διαδίτα ἀρ] εὶς ἀἰρεπίκτοηϊς τἀξίοης, φιὰ νπίςιπι ]υἀ ἢ ΤΕ Ἑαάας {τ Βοημηίδυς αχροῖ- 
ταππι: ψοτυς ν] άε]ίςος Π Δ (0 ΓΔ ορὶς νπιθτὶς, ἃς αἰτοσὰ πο- ἢτῦ πουῦ ἰπ ςα δίτί Ἐυδηρ ο"} Εἰ σοτς. ΟἈἠξιαάλτας εἴζο 

4» γογεύει ἡ Δαν} ὟῚ ς (ιρτὰ 9.36. ὌΝ ΠΡΜΡΠΝ, 
4 κι ῤηκοιξ ποι μά τα εβδιιπάξειν. }οαυίτατ οηἰπὶ ἀς 
πλοχ Αιτυτα,τῶπᾳ πὶ ἰάτη ρτσίςηῃϊοινε 10ἢ.10.17,Ροποᾶ- 
μὰ πλεληλ;Αμᾶ ἘΠΑ}}ῷς ἴῃ Πη σις οτηηίδιις Ἰοοῦῆ ̓ αῦοι. 

τς 56 ῥτάτετσα πῸλὶ νίδοτας Ποπιηυς,π Βυίμς ἀρῥνβνι ἴη- 
"πτυσποπομοςε ἀς το ποχ ἤκαγα Ἰοφυιςης, ταπίδη ρεςίςητίς 
τέροτίς νεῦρα ντόθίᾳ; νίγραίς, νι λἀπιοπογέτις ἀἰοίρυμ! 
᾿νιης ες ἰξογαπι γιηθδοίϊοτῃνίιπι,νε οουὶις πάοίτος τῆοχ 
ἔαιτιιγας αιιαί ἐπε ργαίςξητος ἱπ ἀὲς ἐροξξεπαις,, ἤδυε πος {]- 

οἰλβη σε ἰλπι οἰἵπὶ ρογαξξας, δα ποθὴ τείρί, δὰ τοσοσδαϊίοας 
Ριξίεπτς βὰς ἴῃ ἰὰς φξλίοης, δῇ λητς οου]οεροιζεας,οὅ- 

οτόρίατὶ οροχτοιτοιᾶ γι ἀο]ΐοος ραίποηὶς μμποτίαπιχας ἢ ἐρᾶς 
οὐυ] ς ποίεε ἡΠυ6 ἐρίωπι ρδάσηε,δι ςοηίοιἴμπ Ολυϊβὶ τος. 
Ῥὺς ὃς ἰληρξυίηδ εχ Ἰρῆαιο νυϊηοτίθυς Πι]]λητέ ςογποσδιια. 
29 «1Ὁ [με ξερηβογε ἀπ᾿ ἀξηὶὐοτὸ τῷ νιῶ, ΝΝΔΩῚ Ἅῤη ἰδ ςτϊλιῃ 

ἰοφίταν {ἢος εἰ ἰληρυὶς ποι ἴα θοπ βάξὶ οοψηςίδες ἦ} ναῖςς υοι νειῦ,νε Ωρ ἀἰχίπειις φΑΡ.3. νυ δαιθατὲ, "7. 
! πη Π Π 9 ςαιις οὐδ πὶ Ὑ ΕΠ φεθδυοι ἡ]Πυὰ νἱἀετα να δά 

ὅγτιις ἱπῖσίρτας πὶ μᾶς ἰηἰπτακίοης, γε δὲ [οἰ ,διντίτα ὁ γος 
ΒΒ ΓΡαχνὰ Ὁ 4ιὰ ποιτυυσῃ φογρυς ἀεύίαγας: ΥἹᾷς οἷν. 
4:1. Φρ,ἔι, διαϑήκοι. Νἱς ὃς Εταί “ἀν, οἐ οἱ 

πιοίφ, { Ῥνμξν,γυνήματοι. Α γρνδῶ 1; Οἰξηςηάο ἐϊείτας 
Ἄύννμα αμοὰ ςτίαπι ἐτρίδυ8 ςοπυςηίς.1 Αι (υοὰ ἔςίληι) 
Αἰϊυιὰ ςοπιηλιηο νοςαδευιίδιναν πη μαθοης φιλαν ππιέλιμα: 
ἰᾷ οἱ κρρπόν Νὰ βοπίπηεη, 4ιο ντίτων ψότυς ἰητοῦ ἴ- ΑΤΟῚ 

«ἐγ ράΕ ἔροοίες, φιῖο ρασσῃι ποιοῖ ἣ" ῥγὰε ἱπτςκίς ἀἰ[4 9 Βασιιηι ον, οἰ μμης 2 Ῥγοβεηίεγηγ είν ἀἰχίς, 4 αἷτο (δηῇι. 
ἐἰἀεαπε,ν εἶ φείδιτι αυναμπι ρυιὺς μοίξςς Οἴτης, δά ἁιηϊοί- 

"εἰατη (ος 14}, βσεάοτο πη βοπάλπι τοδυητι (ομίϊαι δες δὶς 
Οταια νοῦ Ἠοδεχυμῃ ποπιθὴ Βογίκι σοίροπάειουο 6- 
πδσα τος οπις σοηι8 ραζτιοη!β ἰπις Πρ πτυγ,ΐζυς ὅς Οτα:- 
εἰς τὸ δια ἐθεῶτω ἄς ράζεις δὲ σοιναοῃείὶα 40! δυυίς εἰ οίτυτ, 
Ἠϊπεμιυπινι Α4υ1 ἃς ϑγιηδοίυς , τείῖϊο Ηἰετοηγιὴο 
ἐπ [ογϑῖπ. 11. δέ Μαῖα, 1. βεδαυα Πυἀ ποπιεπ Οἰποὰ 
ἐφηοτα τον συνϑήκιν ροτιὰὴς 4} ἀπ διαθήκων ἔπε ἰηιο ρσεῖδτῖ, 

. φιδὰ ψγαϑήνε ἰρεςία! τον ἰατογάνηη ἐς ἰσϑήοις ἰπηὸ στλδηι ἧς 
το[ιατησαῖο αἀἠξάτυσ : ιὸ τοίροχις Αροποίαυς ΗΟ 9..ἱ6.ἱῃ. 
τολάηπ παφυάπηαῖ ηὖ ἜΡΡΕΙ [υς ζταριδι ΘΔ] 24 Ος. 
τεγὰϊη ργορτίὰ φυσι Ἐπάσεις ἀρρο!]ατίο Ευιληρ οἰ ίος ρὰ- 
δεοηὶ ςσποφηὶς ἴῃ (εἰς Πρ] Ἰἰοίτος ςοπήδταῖα, ντροῖς ν- 
πίε; δι Ροτροτς εἰμ ὁ ἄλο ρει (ἀποίτα ς ἢ.}.1. 
ἀείπεερε οι Ασαμιαπίο, Οεη.17.7. ταρεξίτς ἃς ταν αἰῆήο 
αὐ εἰ ίτα. 8. νεγὸ Ἐματροἱςα ἢςς ρεέξίο εὐ Οἰκες ἡϊοηὶς 
Ραέϊο ἰμἶτο Θοπ 7. Λ΄οὐζυ! ροίξσα “εσϑυϊείευμπι δλοεγ ούμιι 
κἀϊῃᾳι δα δες ΜοΙ ς ἐτπιε πο τῖφ οδραγδησιν τῇ (καὶ ἄν ἔν. 

Οὐυάπίορεῖς νετὸ ἔην πᾶς γοςς ἀδιυι Ευποχηίαπὶ οἰξεηάις᾿ 
ΒΑΓ," Ἀἀιοτίας Ευποτῃ..8. 4 διῤ αινινπίνο. Ἰτατὰ ργαίοης 
Ρῖο βιευτο, Ηἷς αὐτά ΟἸεΙ ΠΓΈσπιο καὶ ἠνκοιαρῃοσιςὰ ἄρον 
Ρίδαιις οἷ τη Ροϊεείοτε τηέδτο ἀς οδυι δι ας ἢ ἀίςοτεῖ Ὧν 
πϑίηυν, Αάδες νολ οι νίχι νε πβοιρίηφι οὗ Ἀοαυνηίθυ ςὃ- 
ἰπευεγαιαν πος τέροτε νετὸ ἀοίϊπεος ἡδίω νἱες οδίιεευο, 
᾿διαμίάοπι νοδίίςα ἠδ ςτὸ πί ἐπ τοξπο 1110 ἀτόγποιν δ αἱ 
γιταπι νη πη βιν οἱ ἤος τοίοιδάι λά δὰ ψιοα (ςτἰβίς 1ευζλα 

ο Δέϊογυπι ἐπί εἰον τη νἱ Δ εἰ ’ςοῖ δὰ ἐλείοπάέ τείατροιο- 
ηἰνἔϊις ἢ αυλάταρίηεα ἀΐεδιις ςὦ (με ἀνίςέρυ!ια οἰ ετίά 
(ὠμπιρε{ς,ἤοὴ ἠςεςίπεμες ταππση, πσαις φιοτι ἀΐδια νἱῖα: 
γία,ντ 4υ} ἰη βταγίτάτοπι οἰπηξ ξοΙρογις κἀπὶ οχι Ἰςτ:αοὰ 
μὴς ριιβοαθῆπι ἔμερις Ἀορ εἰ ρατηρ βοπεπε,αυὸ οτέδιι νἱ 

ς ἠδτυς τεεσηάμεν αι δὰ ἰςτίδιξας ὠρεὰν 6.18. 
30. ὥμνεν δΎΜΒΒΝΟῊ ἐσρίμηενν, ὑμνέσνει Ν ας, Ε γεονι ἀδν 

, ἐξ τ αμοά τοέξὲ ανυϊλυίς Εναίῃ. νς τρηνήτ κτὰ Δροΐοῖοι, 
ἡρίου νηβευαλ ΟΝ τζο Ἀγ πιπιμι ἐφοίῃ 
44 ἐρηυϊνίμει (οἰμερκευς, γιὲ ς ἰὠρτὰ 1. 

» : 4 

6 Ἀὰς νἱμνήσᾷ 

-- 



χ 

ΘΟ ΧΧΥ͂Ι. 3 ΓΕΥΑΝΟΘΕΤΙΥΜ 
Μδιαδ ὃν Σ πὸ ἐγεροῆναί μμε. φῳοροάξω 35 Ῥοίξαυσιι δος  υἰοίτατας ἔμ6. 5 Ῥοβάνεν ἁνμειν τι- 
διιό. 7 " Μετὰ σὲ τὰ "2 αἹ] μὰ γῶορι ξ ᾿ τὸ ] γχῖθο νοῦδὶδ ἴῃ Οἰαἰ! αν. [βυγεχεῦϑ ν βιβεάφη ρε 

ὑμᾶς εἰς τίω εκ  βαοῃ ψ ; Ῥ Ἢ οὐάεηϑ νετὸ ει ῃ.} ἡ γι ὁ Ρι- ΝΣ πὰ ε “9 Ὗ ἢ φἘ,. ἡ 

Ἀποχοιϑιὴς Πέτρας οἰπὲν ὦ ᾿ χὶτ οἷν Ἐπ πη οπλης5 0 δἰῃ δ. ινρμο κὰν ἐΜ!,, πη! πρὸ 
Εἰ χρῷ πάντες σκωδαλιάδησοντῶ ον συ), τὰ ἰπ το ορο πυπηυα  ἢ-} ἰ[ανάαίνχρε [αϊπείπις, 9 
ἐγὼ οὐ δέποτε σκανφαλιάϑηήσομαι. ἄλτ. . , “ πηηβάμαην [ξ ἀπά αἰ χα- 

δ ὲ " . ὁ ε'. “ ᾽ , .. . . Οὗ. ὦ . 
. τρῥήβῳ ἔφη ἰυτεὶ ὁ Ἰησοῦς, Αμίῳ λέγω συὶ, ᾽, Ὀϊχίε εἰ ε(5.} Αὐλεη ἄϊᾳο ΨΥ ΨΟΝ 

δη ὧν ταύτῃ τὴ νυκὶ , πρὶν ἀλέκτορᾳ τρί ἐπ ηῃοέϊς δητοαυδη) 81}- ἄδειο εἰδὶ᾿, φυὶα ἴῃ άςηο. 
“ΠΝ Ὁ ἌΝ Ἴ {1Ἰυς νοςεῖῃ δημτταῖ γῖεῦ τὶς 40-} [ἢν απιφήμαην φαίη κάη- 

φωνησώμγτοῖς ἀπαρνησῃ μὲ. ΟρΑΌΙ8. (εἰ, [481 η)8 πεζαδμ. 
Λέγει ὠστῷ ὁ Πέτεος. Κἀν δέῃ με ᾿ 

σιω σοὶ δποϑεινῶν, οὐ μή σὰ ὠπαρνήσο- 
: ξ ,ὕ ς Σ ᾿ 

μαι Οἰμοίως καὶ πάντες οἱ μια ϑηταὶ) 
ΕἼ ον. ω δὲ 

Μηταην Τότ ἔρχεται μετ᾽ ἀὐ τὴ ὃ Τησοὺς 36 

μαρςμ ΟΝ εἰς χροίον λερόμϑδμον ΓΕΘ σημίφνη χα 
Ομ ονάμε- λέγοι τοῖς μ(ᾳ ϑητώς ν Καϑίσοιτε ἀυπέ, 
φυϊοτυ ἴπῆτ ). “ ς ἢ τ ὦ 
ἀμιι ἑοπυνϑὼς αὶ ἀπελϑτὺν συροσεύξομαι κεῖ. 

“αἰ Ρένω, Εὐλβ, 
ΘβΟΡΈΘΕΥΗ Π18 πιο ἐξ(Η ΠῚ, 

πο 86 ποζαδο, ϑἐηηδπεν 
Φ' ὁπιθες ἀϊξίρωιὶ ἀϊχε- 
η. 

Τωης νέην} 1 [με νην 
ἡΐμ ἐη υὐδαην μα ἀδειην 
Οεἰπεηναηὶ: (τ ἀὐχὰ ἀϊ- 
ίρμιὰ [μον δφάφιε δὶς 
ἐοπες υδάφην ἡἰΐως, ψψ' ο- 
ΤΕ ' 

ἰεῖς οἱ Ῥεῖγυς, Ἐτίδην ο- } 
ροστιιοτῖς πλοῖο συ) ΟΣ ἡ ἤθη 

τε αδηεραθο. Θ.ΠΠ0Ὸν δί οπι- 

ηες ἀἰςσιρα}} ἀϊχοῖυης. 
ΠΤαης νεηΐς Ιοἔας ουτι εἰδ π }6 

Ἴος φιὶ ἀϊείταγ' Οετμ-ἰςπγὰ- 
τς τᾶς ἀἰοῖς ἀ τ ρυ}}5. » ϑεάεις 
μἷς ονίηπεσιο ἀϊρτοῆπις ογδυς- 
το ὁ ΠΗ ᾿ , ἣε , 4 Ἢ . - 

"πὶ ' μη έῳ ᾿ς Καὶ οὐδαλαθὼν, τὸν Πέτρον καὶ τοιὶὶ ,γχγ Εταἠμιριο Ῥεῖζο δὲ ἀμοθι5] 7 Ῥρα ἰρΑ τ μευρᾷ 
ἐτεεταπιὺπι αί μυ0 οἱους Ζερεδ᾿α!Ἡ 5 ἤρξατο λυπεῖ! , [615 Ζεδξάαὶ » «αρὶτ Ἐς ττὶ- ἡῤνμ ϑ να 
(υανΐε υα ἀπ. ἣν βὰς αν8 γῆ ΠΕΣ δι΄ σταυ! [ΠἸποὸ δηρὶ Ριὲ εουγὴβατὶ (Φ' νῆα ίθις 

υδία τοίξεε Κο ἀδὴ μόνοι. “ ᾿ 1[18) 11.110} 51. “.. 

ἔστυνοι, δια: τα "αι αν, ", τὶ, χαν δὶ 1. Τυης ἀιςεὶς 615, ν παϊαιάηυς Ὑνς αἰεἐ ΠΤ τ ον 
. ἐς. Περλλυο γη ὑπ τ ; 8] " ) 

ἀστὴν Ὅν ΟΡ ΛΕΙ Οὐ ΟΣ ΤΕ ς ὅτι 38 15. οἱἵ δηϊνοδ πλελ ἴδοι λἀ]} οπέηνα προά υ{με α( στον " εἰ ᾿ . ἥ ἡ, ἐν λ 

τοῦ ν τὸ ρτὼ ἡὐνχή μου τως ὑὰ μθινᾶτε σον καῇ 

τεδιτυτ, Ἅ) υ. 
ὃ μκέδων νετυς ΦΡΠΔΟΡΡΗΥ “4τ “ο εἰς ᾿ Ἷ 

βοπιδ᾽ ρας Καὶ Φρρελθων μικρὸν 5 ἔπεσεν ὅ71} 
πΒορὶ: Ὠεὶ ἀε- γ πεν δος σευ ᾿μϑν δ 

{τιοτίθω ἀε- ὍΘ ΘΟ ΠΕΤῚ αυτὸ, φε 9 υλι ος ΧΩ 

νἱτᾶς ἰυϊτυτος άω. ἊΣ 

ὰ (ωἱ: ἀείει» ΔΕ2ν ν Πατρ μρυ ν δ δυνατον ὅδι, τ 

ευτ, δι ἀΑΡΔΗ ελϑύγω ἀαῇ ᾿ μου τὸ “ΠΟΤΉΘΛΟΥ Τ5ΤῸ" 

κετεϊ οἰ ἶκες οὐ . ΝΡ ; ᾽ -ον,ἤ 

Ἰεάϊαίοηῖ, τ λζωὺ οὐχ ὡς ἐγὼ ϑέλω,αλλ᾽ ὡς συ. | 

ἘΠΡες ποηά ων ἰσιῶν Ὑάς Πίρν: δεῖο, γε τοι. (40.4.21. Εταπι(ίηφαΐς Ρτορ οι)ἤιροι τὰ 
ἔχαυο ιαπὰξ δ ενάληνῥη σχρμεδαλιϑυόσεῶν Ὑ Ἰὰς ρεὶ 11.6. εἴον «(80.4.21 τι 

νἱᾶοι εὐλάξέεν ᾿ δε[εαιω [ϑενο ἐγιρϑλνὰ μα. Ν επτρς εχ πιουτῷ, τἌπαυλτα τεάριτ ο4}ι1χ.1 ἃ οἱξ, οιίδην δά τε ρεπιξηΐετ ἰτὰ δ βιγοσ Ῥο- 
:φ(βοἰενι ποτ. ἰσρῃποίνι ἰοαμὶ (οἰετ ςτίρτυτα. ) Οὐοὰ δυτεῖῃ λος 'οςο δὲ πὶ πὶ, ΑἸαυληάο νετὸ σοηειὴ Ἰάς ΩΣ γαΐες αυοά Ργχιογιηϊῖ- 

᾿πὸ ἔτ ἀπιρι ας ΝΠ. γωταν Οληδος γοιῖῦο ρδῆτυο, ἐἴσις ἃ βάττς ἀϊοίτους τεῖς δε ηταξζυπι τεϊπαιοτο, νς μος Ἰσοο : δι {πία]ατάτυπι 

ἜΡΟΝ ΡΝ Φυίοίτατας ἃ τβονταῖς, ἢσ᾽ ἀοοιρίς πάν εἴν ντ ἴυα ἰρεϊυς νἱρς ΡῬιςισγο, τος πη 18.3}.Νε τράίξασ( Ἰηχυὶς ΑΡτιδβαπιιο)ὰ (ςι- 

τὴν αυς εῇ γαϊςλ ΉὮ Ὥοιτας Ρατιὶ δ Εἰΐο κοπιιυ πιο μία ς- υ0 τυοά εἰζνης πὶς Ἱη(ΑἸυτάτιιπι ρτάξτογθας, δὶς ἁρυά Θυα- 

εὐάνιπι σατπ νίτα γεϊείτυτὰ ἰςίαπιιι,ντ ἀοοςτ ἰρίς ἴονυμξ (ος ΔΟΟΡΊΤΩΓ τὸ σαρελϑείν»ντ ἴῃ ΜῈΣ ΑπΑςζτοοητίς ναγῇςις, 

ΠΠ ἃς μδηρραϑο, ὠπαρνήσομα 1 ἀυάτιοΥ νοῦν 115 οοἀιειδιίς. (λπὲ ρετ]ςριάϊε ν Οἱ σλυτος εἶν χενσοῦ Τι ζὸν παμγι θυντοῖ,, Ε΄- 

{αἰδίτος ἰὴ ἐπδίπαλιο ὠσαρννσωμαναπεραυοτο. νυ βαῖα χαρτόρνω φυλάπων, ἵν᾿ αὐ ϑεινεῖν ὑπὸ» θεν Δοίζῃ τι, κ παρέλθῃ, ΘΠ} 

ε ἄς Ἐταίηχις Δ ἐζανο, αῤνέσομφω. ᾿ τὸ ἀἰοοηάϊ ξεηεῖς μετ τους ἀ Ὁςο νέ εὐλη τς ξιοίας ρεζο- 

:6 ἔϑεωνν, παρε οἷς δ αἴ], δι ι άς!η τοξτε, ντ ορίπογ. {τη (μα), Γ0Ὁ 7.1...δὲ ΝΆτβδη 2.581.1..53.δοά ΙὩς πλϊποῖ- 

Ψυὶσ δι Ἑταί Κ' ἴων, 4 Θειρ- [ νναβοργνόσομοινν ΝΜ της πιὸ πιὰς ἐταῃἶτο ρεσοατί ροσηδπὶ ἃ ποὐρὶς ἴῃ ποίῖταπι τξάςτη- 

διὰ ἴτας νοχ᾿ νὰ ἴιὰ Ἡςῦγαι οιμίηλ,η ςοάϊοίδυς ΟΥαΕΙς Ρἴογεηι, Εἰλ11.αὐνβους ἃ ςοητγαγίο ἀϊοίτις ἴγα Ὡς! χηληςξις 

(κείδιτις, Ἠεδναϊοὶ νετὸ γαῖ ις τα Ηιετοίο  γπες ργοχίπα [ἀροΥ γηογοάμ]ος,[Ο]νΔη.3.36. ' 

(εὐθέτους σον Νλίζρες βιρεήναιεη] γα να] Πσ ρπρυίι ᾿ δι Εταί αἰνκ. Οὐυπὶ δυῖοπὶ Ρατὸ δατὲ Εγαίπιυς Ν εἴογοηι 

δὺ νὈεειδτοῖοϊι ἀιέγαισγτγυς λαζεινίοτίρις [00 51 [χρεάς β- ᾿ Ἰηζςγργοῖοπὶ βαρ οἰἰδγῖς υ δά νοταδαυαι Ογφουη τρυδλίον 

τηἾντ ργῸ θ (ργίϑοῦο οροιτδοτίς δι : ες ἈΠ φΟτῶςο ψοράθυο σσπυοττογίτ ας (ὑρτὰ οἴ πὶ 10.22.ὅ1- 
᾿ 4,7; (ναι )ϑονὸ ἀηρϑν ἀδομονεῖν νὰ. Δίαβιω Εν ΜΕ, "ουτὰ λῆς νεγποβεηι εθλςπήλγίτι ΠυϊτῸΥ εὐπῖ δος ἰοεο Ιἠὅ 

᾿ βε πναἠμαδπει Ὀτύδεπτοτ νετὸ ᾿ςς ἰμητ πιο βεπίλΝ ἤν πὸπ κοϊς. Ουδά ἢ ργοίιηίς ριξεοτίδιις εἰς ἄμοφυς ἐτο- 

τὸ ἀδυμονεῖν ἤροίβεατ Ῥτα πιφτοῖς ρεπὸ ςοηέιάεγς Δπίπιο 20 ἀεπάυπι ει ϊμας οπιηία (οἰ φες αὐ ἀχαζγαπάυπι ἢ] ἃ ηοη 
"᾿ϑόρεην φομη δϊε : αι δαδξεπυς ἐπ ΟΝ τίτο ἔλεταηε, ΟλτίβΙ, ἰφά Λρμςηδι (λοτίβονααι ρεττίη δ, ΝΆ τ αι λ (2. 

᾿γτταίηοη 40 οἰππὶ ἰαθς Ῥεσοατὶ βιοσίς ἡπονηαἰθῖνας δυτςιι ἰἰεὶς Νιῆς τ πιεπτίο, ἱπερτί ρίξξοτον τοῖαπὶ μδῆς δέγίφηει 

μοττίδιϊοα ρασαν [ιβιπιεατι δά Ἰυσγοῤιγάπι Π ει ἰη πος " ἐπα ρίηρυπ νὲ ΟἈτιας ργοοίάςης9 ΜΙΐλπι ἐΠ δὴ ἐχεογαπο 

ἀςοξπι, ἡυομηὴ ρεςοατα ἐπ τρίο υἱεἰίοεδατυς Ῥλέοτν πὰς ἀἄατη οὐίτα νίδεατας: πος {τος Ρυάες ἱπυραιτοτιι νυΐβυς, 
«ἰατ ρτοίκέϊα οἵ νοχ 1 Τους πὶ Τξαις ταί ,οαν ἀςγοῖ!- 25 τίη ἡπηρλὲρ δίτάτι εταἢιὲὶς οὐτουθυς, ἰΏ (προγἰοοηἰβ τοηο 

αἰοττοπιιδηεῖς ῃἰς, ι νρίϊαῖς 

ἴβεζυηι. ; 
Ετ φγοργοίϊις ρδυ!]ὔνργος- 

ἀἰϊτ ἰὴ ἔδεις (υδ,οταῃ5 δ ἀϊς 65) 
Ῥαῖον πὐὶ ἢ ρος εἰϊν΄ἀθοαῖ 
ἃτας ρῬοου]ῦ τυ 4: νετμπταπιζ 
ἡ γτΈρο γοϊονίεά νεῖυ. 

Ἐξ ρυθρνε[μς μωβίϊμνν, 
γοοίά ε ἐη [αεὐεη [ϑἀπνο- 
γ4π5 (ν᾽ ἀϊεεης, Ρ αἴεν τηὶν, 
' μοβιδεῖε εβ, ἐναηξεαιὰ 
πα εαἰἷπ ἐβετνενημ πη 
π05 βεηξ εγφ υοἷο {τἀ [οι 
ἐμ. 

4 Ρυεμίμην, ποτέρμον ΨῸΪΣ. 

2 

40 πιὸ ΑἸϊοκμι, πε μος αἰ] ψοητοτ αὐδίδτιιος, νι οδιιμτῦς ὕὑτίς τείποῖς, Ροουὶ δαῖςπι ἀρρεϊϊλτίοης οχ Ἠεδταογυπι. 

ϑλμϊτί πιάτέγτει ἡρίο ὈΝΗΙΕΟ ξοπίξαπειοτο  υοά αδῆτνε μἰϊοιίπιο ἤρα! βςατυτ ἐκ εἰ, ἃ [ρρ!ἰςίυτι ρυο ρεςοατῖς 

τορίτεηιας. ἐὐλτυλμε εἶζο Ομαδας δα πο εις ρεγίδ, δοιὰ Ὡρτὰ 10.12. 4 γαμριαπερ σα ονίας 

{τἀ ἰγδν [γε ἴῃ ρεοοατῦ,ουίας ροηάυς 4} ἐγαῦ ποίἵγα αν υδηάμπι εἴν μᾶς ραττίοι] οη ςουβὶ ὙΡπο τοΣ 

᾿ (υπιπεπάυτι Οὐ νοτὸ αὐἰίοτὶς {11 Αεὶ 4 ἰδιράῖε νο] ἍΠεἰς 10 ποίη (Ὁ ςηῖπὶ βιμος ἐπ ΟἈγΗἴο νίειι}) [εἀ Ἔχρ ἸΟΝ : 

“Ὁ ἡασαταπυφ, δἰδιηταγ ὃ [πὶ ἐβίτυς ΟΝρίτιν ἐπέερογαπα. Ἔουιείοης ἰὰ Ρεξοτοτι )υοά ἀὐτεπὶ ἀἀάδλευγνηοα ἤραι ἯΙ 
είν ἐπ ες ίταρνε ἔθος ᾿πάς ΠἤροΓοῖ. τερυξπαητίδιη νοἰυηξατιπι αἰλας ῥφοζάτο ἡθη (ΑΤΠ] Ἢ ς 

18. Κώϊφοπημεινβων, Δείλυποι. Ῥταροίτιο Φεὲ Αὐβεῖ [- ἀιμοηίταξοπι ἐκεῖ γεν (ς υπιοία ποῦ οἱξ, πα ἰῃ Βοαι πίριω 

ἐπιβοατιοπειι. Ῥσοίαγας εὐΐπι ἀπίπιαπι νπάνριια πιστοῖς ιμάριηρἱ πιοὐὸ Βοπηὶη!ϑ γοϊυπταν ςορ αἰτα Ὠέϊ νοἰιαται! 

. Θθ δ Πϊντα ἄς οἰτου ποιά αταπι υΐς Γ νι μ.Ἐνα παβώ. χς Ἰίθοης ἀςαυοίςατ, τ πλπςμπαυϊςεο,ορι μπὲ πογὰς ΟἈτ ιαν' 

9 ἀϑεαι, καμκϑόνῳ : ἰὰ οἰ γρΡεατδτοας πος ἑητάξευπι αυάπὶ τοῖιες οτἰλπὶ ρεαάϊχογαῦ ἀνωρυλίοι οηροίο τἰςά τα 

τε ϑανατι ν υἱρ τὰ δὶ Εταίπνις δά γεεδιπι, Τιαηίεαι. ἀαοὰ βάζετησε ἴῃ ποίἑγα ρεσζλια, δι πιλξηϊτυ ἀΐη15 ροσμα ἀρρΓο- 

δπιῆ, τοϊετανὶ ροίἴες " ἀὐάαγοτις ρτοροίοίο ΝΑπὶ φο- οπ ον υὰ μμ}}2 τογε θη ον εἰἴς ροτεῖ, υπάπαπι μὐλ ν: 

ἄδπι ἀϊςδῃάϊ ἄτηςιε ἀρυὰ ϑεπεζαιη εύ.ἐε Βεηο ΤΣ 18, 'κὰ τεπηρθ ιαξξεους τα, τοῦῖδμῦ του ιν 0.5 οἀπὶ γπὰπὶ : 

αἰείτυς ςταπάο ρει: ευϊυίχις ἀξτος ἐρλιε γειά δ Ἰητά-  (εῖ φεβχα,άοπες [ἔξ εὐἰϊξετεῖαα [μέτα νὰ τη ποι: ΥἹΧ τῇ 

εἷσε τοἰ!πιιστε.Ηος ἰάεπι οχρείπνιος Ἠοδ ταὶ νεγθο Ἴ2} «πὸ Υἱχ ἀυίάεπι Υἰείο φασφας ἕάταςη ἰπ ΟἈειΐβο, γετο ἂυν ᾿ 
{μάνας Ἶ ἀμρ! τοί ταιποα εάχυς ςοπεγάτίᾳ ἐξα Βολείοῦσ. μοιίης δά ομηαίς βφεσλτί ἀχρεῖτς,ρύκα ἔυϊτ αὐ παν ἃ 

ΝΝ2ππ αἰϊψιάδο ἰάσηι γαῖος αυοά ἀςςςάεις δι} οἀρίτὶ ἱπφαπι οἀιὶ ἰαὺς. . Ξ “9 Πή. 

ες θη ἀςοἰαε λυ Γ, 

" ἀἰαϊηντυς σοηβεηιεσιηίιν εγαπ ἤδης ἀἰδογιταίοηι οδίμηη- 

ὑάρΝ 
᾿ Ν 

' 

ΦΕΟΥΜΌΥΝΜ ΜΑΤῚ Ηἶϑν ν. (λϑ 
Καὶ ἔρχεται ὡοὺς τοὺς μαϑηταᾷ, καὶ 9 Ἴυης νςηϊξ δὰ αἰ τίραϊος, δι μο ΓῈΣ νἱηῶ «ἡ ἀἠῥἑρκίοι 

δ᾽ ρίσκοι αὐτοὺς καϑιυύσδοντας" χα λέγοι! [{ἐῥρεγ ἐος ἀοσιπίςηξοι: δι ἀϊεῖς ων ; Φ' ἐμνημὲ δὴ ἀον- 

τι Πέτβῳ; Οὕπως ἐκ Τχύσατε μίαν ὥραν! Γεῖτο, Πεάηο ποφυϊυϊπίείνπαπι {πα οη μαμημμ αίνιὸ γρηλρρῆ Ὕ μετ᾽ ἐμοῦ; ᾿ δ 8τς ἜΡΟΙΝΙ υἱγόϊνε ων ὦ 

Γρηρρέντε χαὶ «οροσεύχεϑεν ἵνα μὴ , 
εἰσέλθητε οἰς πρρασ μόν. τὸ μδὺ πνεῦμα 
οῦϑυ βιν," ἢ σαρξ ἀἐδϑιψής. 

Πάλιν ὡκ σδευτέρρυ ἀπελθὼν πορϑς-- 
ηὔξατο, λέγων, Πάτερ μου,εἰ οὐ δύναται 4 
τῶτο τὸ ποτήριον παρελϑεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ἑαν μὴ αὐτὸ πίω , »ἢνηϑήτω τὸ ϑύέλημα 
συ. ὁ 

Καὶ ἐλϑὼν δἰ ρίσκει αὐτοὺς παλιν χα- [9 
ϑυύδοντας. ἴσων γὸ αὐτὴ οἱ ὀφϑιιλμοὶ 
βιδαρημῆμοι. 

Καὶ ἀφοὶς αὐτοὺς, ἀπελθὼν παλιν, 
πορφσηύξατο ὧκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λρίχον 
εἶπων. ' 
Τότ ἐρχόται συρθς τοὺς μαϑηταὶ αὐ 1" 

τῶν καὶ λέγει αὐτοῖς, Κ᾿ αϑεύφετε τὸ λοι-Ἶ 
πον, 10 αὐατταύεο εἰδοὺ, ἤγγικαν ἡ ὥρᾳ, 

καὶ ὁ υἱὸς τῷ αἰθρώπου αϑοασδιδοτσι εἰς ἢ 

ΟΡ ἐκίϊαιε (Ψ ογαῖε, ὲ Ὑ  Εἴϊατε δὲ οταῖς,ης ἱπεγορα- 
πο ἐβεένε ἡ ξεμ! 4!ο.. τἰς 1 τεπιατ οῃειη ρίτίτυ9 αυΐ- 

.]άδιη φ(} ῥγοπιρειις, (ςἀ ςατο 1η- 
βγῃλδ. ἧς 
“Βυγίυη (δουηἀὸ ἀδιϊς, δι[ μι 

ογδι τοάϊςς ἢ 8, Ῥαῖογ πιλ.» ἢ ἢοῃ 
ροϊοῖὶ μος ροςυΐιτα ἀθίτς ἃ 
Ὡς αυΐη δίθαπι ἐρίαπηβας νο- 
Ἰμηταϑ τιιὰ. 
Εταυυπὶ νεη"Ἔοτ᾽ τορετῖτ 605 

Γαγίυτη ἀοτπι ητοβιογαῖῖ σηΪ ΠῚ] 
ΟΟΙΠΪ ςοτυτη ρταυατί . 

βῆη: ο[β, ἐαγο αμβαη ἐπβν.- 
Ὥϑ. ᾿ 
1μεννῆν [ἐευμὶ αὐ 

φνφῳΐε, ἀΐκενν,Ρ “πεν τοῖν 
᾿ ἢ μὐφεαίδος ἔτφη[!- 

τε νὴβ δέθανν ἐμὴν. βαὶ 
νοϊνμ!α!ν 4. 

Ἀπ υεηίδηεεννην, Φ' 'ἰ"- 
μεε εο: ἀογπηεημε : ἐ- 
τᾶξονέηο οεω  ΦΟΥ ΜῊΝ χγ14- 
"αἱ, 

4) 

Ετϊτγε ας οἷς. τυτίμηι 11: 
δι οὐδιὶς τοτὸγευμάσπι ἔογηγο 
Ὡςπὶ ἰοαυμξιι8. 
ἼΤαης νςηὶς τα ἀϊίςρυ]ος} 

[πο5,διάϊςῖς εἰ  οτη το ααοὰ 
τε υυτη εἴν, ὃς τεχυϊοἴοίτε:ες- 
(ον ρργορίηαιυπῖς μογὰ 112, ὅς 
ἘΠ ὸς Ἀοιη 15 ργοάίτωτ ἰη πηὰ- 

Σι τεϊ Πρ ἐἴρεν ἱἑετων.- 
4δήε: Φ" στον εστεδ,εμη- 
ἄτην [ἐρηνοπεπὶ ἀλέεη:. 
μη νεηὶς αὐ ἀϊξιίρη 

ἰοα (μος (Ὁ ἀεί ἐς, ον 
πρβο ἑάνν, Φ’ τεηνίε(εέμε: 
“(66 , Αββυορίηηα δε ρο 

ἸΜ|,Φ’ Εῆρως βονοΐημ νά 
᾿Π]άεθων ἐρ ἤραηνς βεζιαῖο- 

ψ ; ΤΣ ἱ 

χα ἀΑΘΡ ΛΝ ν ετος 46 ἐὰ ἀρόδολνορομν 46] ϑωνρί!ε,εαἴομ: είτε 4}. 

Εἰ γείρεϑε,ἀγωρᾶμ' ἰδου,ἤγγεαν ὁ πα- ΚἽ υγριςς δαηγθδε ἐοςς Βρργο-Ὶ [ριορίδάναννε 4υὸ πρεῖνα- 

ορσδιοϊούς μι. : ἀρνῶν αυΐ τῆς ρτοάϊτι ἐϊ, 

Καὶ ἴὴ νηὶ χαλοιδος ΠΝ ο΄ ᾿ Εταάδνις ςο]οαυεηῖς, ες- [47 «4ἄϑμε εοἰοαμεπιε, εο- 
) ι] ϑ ᾿ ᾿ ος; ᾿μἀδλ5., νη οχ {ΠῚ - 

δας εἷς ἡ δώδεκα, ἦλϑε, καὶ μετ᾽ αὖ-- εἰσ, ϑδηίεν βοῦς ἐ πὐ τανε 
τῷ ὄχλος πολὺς μυατοὸ κοαχαιρὼν καὶ ξύ-- 

λων, δπὸ δ Αρχερέων χαὶ ὠρεσβυτέ- 
ντῷ λαοῦ. : , 

“ὁ οἱ οὍαθδ ες αὐτὸν, ἔδωκεν αὐ.-] 15 νετὸ 601 ργοάεθαε εἰἶπι, 4 
᾿ β-ν αθὴς ἀν τον τ Ὑγδὴ Ὁ] 1ἀ4εάετας εἰς ἰρηῦ;, ἀϊςξϑ, Οὐ ετ 

τοῖς σημριον, ἈΠ 2ΩΝν 5 ον αὐ φιλήσω, φὐ- εἠίδαλατος βιεγο, ἰς οἰτργοδεη- 
τίς ὄξι'χραᾳτήσωτε αὐτὸν. Ἰδήδιις ξιμι. “- 

ὑνε δαφενβοίωην ᾧν ΝΟ ῬυΠγΑΣἢς ϑαςογάοτίθις ἃς 5ς- 
ὶ Ἴ [τῆϑνν» γορε!). πἰοσί δι ρορυ!, 

96 ἔβενον ἦγ 4β: (ἐῆεἰε 
“μπ|. 

40 Πιάπενζτως Μ δ ατα, δ ἐς, Ἐταίηχις, «Πού. Ουΐηηυς 
Ψεῖετος ςοάίςος ἢς ἀἰβιηρ ὕς ἔτως; οὐκ ἐκ ὕστιτο μίων εἴραν γρι- 
τρρῦσαι μετ᾽ ἐμοδιά εἶξ, {τἀηοῆποη ροτυ τὶς νηδίη Ἀοταιῃ ν!- 
τὐΐλτο πιεούηι ὃ Οὐδὲ γορετιτίο ἸητογιῸ ΑΓ] ΘΗ ἷς,, ας οχρο- 
Πυϊατὶοηίς ροτίνονπηαξ πᾶπη ντάοτας ἐπιρμαῆη μάθεῖο. 
4» κἀπὶ ἰνονάπν, μίαν ὥρριν. Ν ΟἹ ατλ δὶ Ἐταίπγας, Μ΄ ρα βυτα Ἐρο 
ππάϊυϊ νογῖοτς 4αᾶττο οαΐα, 4ιο νἱάεἰίςος τοπιρυς οοπεὶ- 

ἀσην 1 φασαυς ἴὰ ἐπὶ εἰὰ σγαὶς ρτοσίδυς [οίς ρε 7. 
τληῖ ἀτυϊπίτυς ςοπβτπιαταυοάὰ ξαλὼ τρις ἃ Ομεο ρις- 
ἀϊέζαπι ποη ἈΠ Πς τος ρ ροίτολ οβεπάϊε. Οὐ ἰη τε νοτὸ 
ἀεοίλτεταν μᾶς Ἰηβτηἶτας, οτἰδηγίη ἰΔη δ  Πρλῖρ, πο ἂὰ- 

Ζ ἥξεχη τς ε]]}1ο, ἤσυτία ἰὲς ἰη υΐδυς το πατ Ρεζολίυσι, τοςὶς 
ἐρεῖς ἀοπηίπδης, ρου ἤιπνὰὲ ίμο ἱρῆυν εχ επηρίο ργοροῖτο 
οὐεῖ Αροδοίυς Ἀοπι.7.1:. δὲ 19. πδρς ἰῃ ἐοαμὸ ζει 

μῶν τ ες τ το νοτὲ τορςροιάτυς, ποι βιοογες Βοπαπὶ αιοά νοίοθατ, ἱπιὸ 
41 Νεϊηϊχορο!ὶν, ἴμι μὴ εἰσόχϑησν. δ ὰς [υρτὰ 6.13. ἤοδγοῖ πη υπὶ φυρά ποίεθδας. ΝΕ 16 ἐπίπι δορυπὶ, δὲ πο! 

«δ ρίείεμι φμήδεπ, τὸ μὴν πνόῖμᾳ.ἰὰ εἰλ,αηίπιο φιμάεηι νος, 44) το πραίυτ εξ ἃ ἐργίτιι είτηοη ἤζοοτς γεγὸ δοπυπι φαοορ.΄ 
τα ἰρἰτίτας πιοὶ ἀοπὸ,, δοπὲ τη πὶς αἰξεέζος, δι λὰ ργαβαπ- τος ὥςοτε,ίρα βιοοτο πρλίντῃ 4ιοά ὀρτες ηοη ἤοογα, εἰς 10 
ἀϊπιπ),αυοῖ πιὰρ Πἶτο ἔο ἀϊίοιρμὶ! ἐξιιοητιγιράγατος νάθο. ἐΠΠις ςαγηὶς, φ(ξ ρεοολτὶ τε  Ἰαυὶς τοξελην δου νοϊιιαταιςπὶ 
δ εὰ αἰϊυά 1η νσδΠ Π Πρετεῖ, απο, ΠΗ βάμιδίτις ρτοοίδυς δὲ νογδτῃ αἱ, να τὰ Ὀασιόε ὑπ τυκηει ἀεε!ταητὶς. 

; ἶ μιν» βεμπδδ, πώκιν ὃκ δευτέρην. Ἐταίπγιις, δ μείων «ἰ- 
οἵ; ποάιμἢ ντπιης τ νοδὶσ ἀς ορὶοπάο (οίππο οορ τς 'τς ἐεγὰ οἰ [λοιπὸ Ὀίδυτιις ἀἰχὶτ στ ἢ ἀοςηυό. 

ἀυρν ἰδ χης ἀὐτεῖη {ξππάεβηϊτὲ διδνπκόενε  η ἀϊίο. φομήν ἑῳ μάν αἱλτ δι Εταπας ΝΙβΟΝ τὰς Ματοιπὶ οὰρὲ 
ρυϊοτα τί μοηίλᾳ Ρίἷς οπινδυς ἀϊέξλα ἰη το ἐς ληταγι δοάνε.,. 10... Ι ᾿ : 
{οἱ «οηεῖ Δοοτ εις, ἔπι ητοῖ δρίτίτυ τι δ οάγποη, την 43. Δερενῖε τος γμηβεην, ὕρίσκοι αὐτειὰ πάλιν ἴἢ ἀιοδιις εο- 

ἰπτοῦ ῬΓΟΠῚΡ εἰτιάϊηςπι δ ἱπῆγπιίτατοπ), οδίοτιλπάνμι εξ. ἀϊοϊδυς ἰεφ ἰπλιο, χρὴ ἐλϑὸν γώλιν δδμεν αὐνοιὴ χριϑυύδοντας: ἰ( οἱϊ 
ἢςς ϑρί τυ ποπλης ἰρίωπι τοξεπεγλΠοηις ἀοηῖῦ »Ὡςς βΟΓ 20 χε πμμμννννβιην υἷι {Ὁ|,πνεηὶ! ἐοε ἀογρηεηῖαν: ἴσας ΘΟ Ἰετοῖτ 
«ΤΉ ΟῚ ἐπηιρισπευι ἀρ νν πηνηθρι βροϊβοατί, (ὐὰ νος ψρίως ἰῃ ἰεΐρεεβ: ' : : 
τὰ ἀνπείοαι ργοιηροτζοδο 14 (ρἰτίτα! ες αασαας του ίτυτ: ἢ τὰ ᾿ 
δ νεὸ δὴ ἀμοιν ἈΡΡ ΗΝ ἴϑες ΔΑ τρια τ, ας κα ν ; κλῆβινι ἰ ἘΠΠ ἡ τὸ λοιπέν, γε] 124 ἀνὰ ἐν εν ὃς 
τοβοιογατῖς φαίάσηι ςχ ας ρτίς, τοῦς ΠΠς ὃ ἀνυπό πάτο, Ἀομ!. ΤᾺ "ἀρ Ὰν Ὁ ἂῦ ΘῈ σαρκῶν μὸρ, 400 ερεῦας ἀποιρυΐο- 
τιάφεσφας ἤθη ζοπβγηναπάα οι! ραν τι αἰνοϊσιια.[τ- ,ς ΠΡ ΟΓΡΟΣ, τς δ »ν 
4υς αοηνης ἰρίυτας τητος Πποθταν ἱρὴ γορειογλαῖ, υλτος 47 εκ ν᾿ αἷρ. δι Ἐγαΐπι, ἀβάμιρι Ῥαιείρίιτ ΜιΙ͂ι, 
οὐκ (ρίείτα [γεἰ τεβαητασ ρτοιπρτὶ δι αἰλογοοςαγηῖς νοτὸΡ Ῥνφαλένφε μα βιο]ὲ {ρανά!τιίε, 
γε ατίους ήοτα ἠυσαας {απ οἴτυγ ψυλίςηως Δἰδιις ἔσει 48. Ἐρνεβεράψει ερμτώσωτεννοῖ τοτίπ οῖε τὰ νὰ εἰδιί, ες ἡ 
“μυχριοὶ ἀρ αροησοτ ἰμ ἐς ροςςατὶ τς ἊΣ η1αππ ἱρίοτά. νοεῖς αυίάς πη ΡοΠ τ Ν αν νοςαϑιίο Οταῖςο ἐυιῆ ςατις ν- 
αιαϊεηυς σιῶμρτικο) Πιητ)αἸαςτίτατειη ἐπ γί ἐπτότ δι τλη-ὀ Ιιὰ Υἰς ἀἤ γε. 

ΟΕ] μεπο, ἐνόει ηνὐβφιη ρυῦ- ὦ 

Ἰυς.1:. 
οὐπε, πη δι (Ὁ ΟΝΜῈ Ε0 ἔμ γ. 10}ν.18.} 

. ἠὲ ἸΏ] δα πονῖτα οὐη γίφάϊιε ὧν (πεῖν ν[ τὸ 
118 οὐπὶ ρἰλάϊ!α ὃς ΑΗπσπτὲ, Δ] [βηβέδεν, νρέβϑ ἃ ρυνεοίρί- ἐπρ οθάμπι ᾧ 

ππεαεία οδος 
ἀϊοηια νο- 

μὲ «μιεμε ἐναάῥάϊε Ἰαπτατίατν Α. 
ευπογά εἀὲὲ ἐν πηι, - ἀκανὶ ἀεέεδίο 
οαρεηζ)νεπεμηανε οί. δαὶ Ἰυλῖ. 

Ἰνάφε, νη: ὁ ἐμοάε- ἸΡΌΡΑΝ 

ΡΝ 



ΘΟ ΧΧΥ ἴ, τ2ο 
φίλος «ἀγ]" 
τας νι θεῖα. 
ἸΠΏΓ, 

Χο Οποπὶ 
φροῖιοι «Πς 
κε μορυίλτη, 

δι. ο.6 
ρος.) 10 

οὐιίβον 9 Η δοκεῖς ἅπι οὐ διώαμαι αῤτι φἕϑᾳ- 
φάγει 4 ΐὰ εἃ καλέσαι τὸν πατέρᾳ μου" καὶ “ὐδαςί- 

ΡῚ νοϊυΐ!,, 
Ἐζ..}.10 

ϑυρτὰ μι 

Μῆγ.14 τ 
τι ας, 22.1.4 

ἰομ.18.14 
σμηδυρίηηο- αι γέφω ΝᾺ φφοφη . Τότε οἱ εἰαϑηταὶ 
σέης ἀλπιη- ἢ 7... 

“τος ἃ Ροπ. ποντΤὴς ἀφέντες αὐτὸν αὶ 
ςἐ εἷυϑ ἰπιρί- 
εἰεὶς ουἱά 5 Π093 
τεὶ (τ αν02.. 

Καὶ δ ϑέως πρϑσελθυὸν τῷ Γησοῦ, εἷ
- 4» 

γορχαῖρε ῥάβδι' Καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

ὁ δὲ ὑπσοῦς ὦπεν ὠπῳῖ, Εταῖρε, ἐφ ἢ 
ᾧ παροι: Τότε τροσελϑοντες ἐπεθαλρν᾽ ᾿ 
τεὶς χόίοας δὶ τὸν Τ᾿ πσοιωῦ, καὶ ὀκρατι: 
᾽στιν αὖ τόν. " 

Καὶ ἰδοὺ, ὡς 6 μιετὸὰ Ἰησοῦ ὠκταίνας 
τίωΣ χῶρᾳ., ἀπέασασε τὼ μαάχαμθοαν 
αὐτοῦ" καὶ πατάξας τὸν δοῦλρν τῷ Αρχιε- 
ρέως,ἀφῶλεν ὠστεῖ τὸ ὠτίον.. 

Τότε λέγει ὠτῷ ὁ ἰησοῦς, Α' πόφρε- 
ψόν σα τὴν μάχαιραν οἷς ἢ τόπον ἀὰ τῆς. 
πάντες ὃ οἱ λαξύντος μάχαροαν νὰ 

κἰφχαίρᾳ ὁπολριώται. ἥδ κὰὶ 

42 

4 

σοι μρι πδιοίοις ἢ δωσδείᾳ λεγεῶνας ἀγ΄ 

γέλων: ἐδ ᾿ ΄ ᾿ 

Πῶς οὐυ πλιρρϑῶσιν αἱ γδάφαὶ » ὅτι 

, οὗφω δῶ νέϑαι: ΔΑΝ ΣΝ 

Ἐν ὠκοίνῃ τῇ ὡρρι οἶπεν ὁ Ἰήσους τοῖς 
ὄχλοις,Ὠἰς δ] λῃςφὴν ὀξήλθεν μιοτοὶ μι 
χαιρὼν καὶ ξύλων συλλαξοῖν με: καϑ' 
ὑμέρακ ποὺς ὑμᾶς ἐκαθεξόμίω “ιδα- 

σκων ον παδῥερε ὰ ἐν ἐκρριτήσουτέ με. Ὥς Φ 

. Τοῦτο ὃ ὅλον γέλονω ἵνα πλυιρφοϑιῶ σιν] ζό 

'φυλον. 
Οἱ δὲ κρατὶ δῆντες τὸν Ἰησοιιῦ ἀπή- 

γαλον τοὺς Καϊάφα; τὸν Αρημερ ἐα, ὅπου 
οἱ Γραμιιατεῖς κα) οἱ ὡρισθύτεροι σωωή- 
θησαν. 

οὖ Οἷδ Πέτρος ἠκολρυθά εἰυτοῦ ὑπὸ μᾳ- 

κρόϑεν, ἕως τῆς αὐλὰς πῷ βρχερέως" καὶ 

49 οἵπε, χῆμ. Δά νέϊδυμ δυάς. τη ϑάϊις 0 Α- 
ες ἀϊσαπειΒυΐς αὐτοπι δὶς τίτας οἱου!ο ΔΙ υταηάϊ, ογιςητα!!- 
Ῥὰς (ΗΠ είς, ουΐυ ἔκρε ἤς πότίο ἀριιὰ Ῥαυΐαπη ἴα οχετο- 
γαὶς ἐρηζοΙ !ς. ᾿ ΕΝ 

{0 ὠμον[μην, ἐφ᾽ διϊά εἰὰ οἰς τὶς ντ {πρτὰ ψίχίς νενΐενου- 
011 Ἐχειηρίατία οδίειμας Ἐταίμνις [ογίρτυπι μα υἡἴς ἐφ᾽ 
ὁ δουὰ νίατραῖυμσι εἴς ἀγειουία αι ροϊπρο[τίανπηρτὸ τς 
νιγνεἷ τί, φυσι τἀπίση ἐς οτίαπι ἀρι 4 Τυογ ἀἰάοιῃ νίυτρο: 
τυτ,ᾶς ἀριιά Ἡρτγοιοτυιη ἰος οὐΐηι ἐπ᾽ .7ον ρτὸ αυλπτοῦγομι. 
Βατεου απο ἐξ ᾧρίετυπεδιε ἰηάς βαἰτὸ Ροπὲ ργο ὥετν, να] 

“ΠἸάξηι ναΐςις φιο [πιο νςοῖ απολά: ἸᾺ οἵδ ἐφ σον. 5γτῖις 
αὔτ ἰπιοτργει ροϊζγοπιο ἰοοο ροηΐς ἑτιῶρο,δι τοίοττ ἀᾷ νετδῇ 

ΓΒαδοῖ, Οὐ Ἰβύμης νομ π] μν  (οςίοῖνε τ (ξηίας, Ἀοςςίης εἸ-. 
νὰ οἱξ ουήνς ολυία νεη εἰ α οξ, Δη νοηἘὶ πγε Ἰυταπάϊ διιτ 
Αἰτονίας τοὶ οασία: τις, πιέπς οἰου]ατίς, ἐς ανολ (αἴυτς Ἀπ ἀς 
τε αἰνὰ ζορ τἀπὶ : 

τ «ὐπϊι, ἀφῶμεν. Οἷς. λὰ Οὐΐπτμι ἔταῖτοπα, ΠΌτὸ ἢν 
ενινιερὶ ἀπ [ον ἘΠ προνή ον νἰμμαδικνυῖξαια ἃ ταί, η- 
ῬῬ"Ιηλ νἃ οἰτ ἀπέκοψεν, : ' 

ς.2. (νὶ “ετεβενίηειοϊ λαθόντεειἰὰ οδ αο ν υτρατίπτ τὰ σπίωι 
ἀςορίτες Ἰητογάμην ἀριά Ἠεῦταον ΝΦΣ : ἡνοι τοίροπάςτ 
ἡψλαμζωεν,νὶ Ἐχοάϊ χοινογῇγιϑς Ρ],ςουγοτίι 6. δὶς οεἰὰ ἕῃ 
νογηάφυϊο ηοίἔγο ἰσγαιοης, πεῖνα ἰᾳ θαι ὰ ὑἐβεενἰὰ εἰϊ,ππα- 
τῇ Φηΐ ἀρροπογς ε ῇοας ἰδία ηι ἐχεγεις [δε δάϊ ταὐα, 

αἱδιούπταν δυτοτν ρῇ ἀςείροτο χ᾽ αὐ σαι, φυ δι}  Πλοπιίμο 
ποι τγαφίτυν αἱ οἰ ,ηαὶ ρεςίον νοςατίοῃ ἐπὶ 4 ἀἰο ντυρτυτ. 
{1"φνϑνηι ὑαφλοιῦται [2 φυΐπαυς νετυ τὰ σούείθυς Κσνδιε- 
νοιῦτου ΤΠ ᾿ ΉΤΟ, 

᾿αυογίωμι Δάος δ΄ Τυῃοαςςος- 
τας πλληὰ5 1πἰσοογυσς τη 16} 
(υτνᾶς ργοποηάεγαθξ σὰ τ). 

Ετεεος, νη0}8 εχ 115 αἱ ογ417: 
Ἰσμμης υ,οκιοπίλτπαπι ἀἴγῖη- 
χίς ρἰδάίυνα ἔμιτι : ἃς ροτοιηο 
(οειο Ρδιϊ εἰς τπαχί τοὶ, αδίζα-} 

Ἤϊτ δοῦσαν οἷτι5, 
Τυῃς αἷτ οἱ 1εἰἴις, ἈΠ οἔοτ σἷᾳ- 

ἀϊανο τυῦῖὰ τη Ἰοςυῃ [. [αυ]- 
ἑουπαὺς σηΐτἢ ἡ ἀσοςρογίητ οἰ: 
ἀΐυτῃ οἰ 4410 Ρεγδυμηῖ, 

Δὴ ρμταβτης πο ροίδηθης 
τοοατὶ Ρατς θη. ΄Π] 
ας ἀἰξας ταΐαὶ Ῥίυτε5. φιὰμπ)}. 
ἀυοάφειμι ἡ Ἰερσίοπος Αηρεῖο- 
ταν ᾿ 

“Ἢ ᾿Οὐρπιούό εἴρο Ἰπρίογοη- 
ταῦ ἢ δοῦρταγα, φημ ἀίσηπε" ὃς 
οροεῖζέτς ἤευ δ΄ ; 

5] Ἐο ἰἱρίο πηοπιοηῖο ἀϊχὶς Ιεΐας 
τὐγθα;» διοείγιο γε αἀιΐοτίυς [α- 
ττοη δια, εχ 1115. οαπὶ φίλ 118 
ἃς [ἢ θι5, ντ τὰς ργοποηάς- 
τειἐϑηυοτ αἷς ἀρυὰ νοϑίςἀςθᾷ 
ἀοςεης ἰῃ τοπηρίογπος ρτοθο- 
ἀἰΠπ|5 πιο, : 
᾿σος δυξε τοϊῇ (δίνη εἢ 
νι πυρί εγότοῦ ἘΠῚ τὰ Ῥτο- 
ΡΒ εταγιμ. ΤΌης αἱ 

πες τε! ο εοφρογιης, 
77 41ΠΠ| νετὸ ργεπςηίυτι Ἰςίμην 

δοαιυχογῖς δά (ααρῆδ Ρου- 
τἰβοσι πραχῖλυτι ΥΌῚ ϑογῖθα 
δι (επίονες ςζρηφτερη διογοηῖ, 

«8. ῬΡεῖγυβ αὐΐειῃ ἰσαυς θαυ ἐΐ 
ἢ Ἰοηρίηαυο “ἡ νίαις ἐπ αἰ] τὴ 

ΓῚ νς- ΕῚ "τ Ἰ 

ΕΡΝΑΝΟΕΙΙΝΜ 
Ἰῖάχὺς ἢατίτν φυυπι γε ἴοι 49 

δά Ιοΐαι, ἀἰχὶτ. Αὺς τ δὶ, Ἐπ 
ἀοοίςυ]ατιι5 οἰδ συ. ὔ 

ονε, κά ημμ υεηίβι Τῆς 
“((ε[δενηϑ, δ᾽ τράπνς ἴῃ. 
ἐδεονμηῖ δ 1ίμη, Φ. 
ΠΗΕΥΜΗἐ ἐμ). 

Εἰ είεα ψημς ΦΧ ἐμ φυὶ 
ἐγβηὶ ἐμπν {ε[,εχιεράεῃς 
ΣΝ 

ρυδησίβ 5 ἀρεγἀοενην 4). 
βυϑάμὴ φωνέεωϊ 4ην εν, 
τω 4} 1Πεβρε, οὔ. 

μεΐέ γἰαάϊαπο ἐνμπν ὁ» 
ἰοε μη» ἔων. οὔνροὶ ξηϊὴ» 
4" Δεζερφνίμε κἰφάΐηην 
χίφάϊο βενέδμμε, ' 
“Τη ρμ κα φη 4 ἤθη }0{. 

[μην ταράὺ νον Ρ φἴτρην 

φίοιμ εκ ηζοίογυην) 
(ηφιιοίο ἐνσο πμηρίς. 

ὑέων δεφίριωγα, φωϊα[ς 
"γοι!δι βένῃ 

ι 
: ἐανϑμς πα «ἠἰα- 
ΠΟ ΥΣΤΗΡΥΤΤῚ κἰαάια 
Φ βιίϑε» εοναρνεϊονιίς. 
γε ρὲ, ἡμριάϊα ἀρηᾳ νος 
[εὐἀείναυ» ἀοέρρις ὡν "είν, 
Φ' ηοη πρειερωβε. 

(6) Εοε φηδενη ἐουρῊ [ἢ 
εἰ υἱ κἀϊηνγίενενεων [εῖ- 
ἥηγα Ῥεοῤβῥ!εεανῖ, Τιης 

ἀνξειρωϊδ οπγει τε ἰἴο ἐο 
βψετνηῖ. ᾿ 

“πνϊμεπδηῖες 1 οίν, 
ἀμχενωμε ὑφ δὴν 

Ἡρτῥησύρετρ 5 4ζεγάδεηην,κ-- 
δὲ δεῦίνα ἀν [ξηϊογοε οοη- 
ΜΕΜΕΥΑΙΝ, 

ε18] Ρείνως “μέφην μενα. 
ἡ ἐμην ἃ ἰουχ ἐνυίημε ἐν» 
Ι ᾿ ω 

ἰαένίρηι βτίρορε» 5 ἀςετάφ-- 

ΟΡ οτα- 

ἀολιτῷ παρέχον. Οατοπιπι δαί ῃιδι  μογοὶ Ἠοῦτατος ἐπ μυ- 
Ἰαίπιοά! τγδηξτοπίσεις ρογίσηλπιπι ἔδρε νίατρατς ἐορυ]λ- 
τίυδηλ σοηί μη εοπειπη,, ἐομτία Οὐαοονι ὅς 1, Ατίπογιπὶ 
ςοηϊιετιάϊποπι, αὶ {πη} πὶ ρτουοςαυο ροζίως νευπτυτ, 
νυ εχ πος ἰσοο ἀρρατεῖ. δἰς οτίαῃι Ἰη τὰ 2γ)ον τ δι αΠὶ Ὡς 
Ρδ. { τ ταμὰ λεγῶνσς, ὙΟςΔθυ]αιὰ ,ατηυιαι σοτὴι- 
Ρταπη, ἄς 400 αἰ δὲ ἀἰ χίτηις. : ᾿ 

44. (Δυοηνοίῖο εγχο, τᾶς οὐ Ὀγαοῖίι οἷ Ιοαυυτίοτποαυς ο- 
πἰπὶ ςυπιρεγίοτο νοτίι νἡφοιτυν μὰ Ῥοήε ςοπποξὶι Ἀεί- 

τὸ Ῥοηάςξ ἱξίτυν τρίτα: οἰνοέξίοην,ους (Πάξυμι ἀ Ῥάτις πό 
Ρεῖαῦ 'Ώ οχίγοπλο ρου οαΐο : δέ τὰ αι ίάοηι τείροηάρε νι ἰη- 
τετοβάγο νἱἀςατυτ. «μοι (οἰιοπλα ἈΠιστούες γοζλις ἐπμόσ 
Ἴησιν, {Πηρίενεμεων πληγωϑ ὦσιν. Π νπο ἔχοπηρί αν! ]ορ!» 
ται σλυρωϑήφντα ΠΡ ]οδυπίωτ. 45ὅτι ἕξω δυδαιάϊέ- 

ἐς ἀνα νἱἀσέυτ ρατείοηρίμιν λἐγρυσαμαμοι ΡΝ ρὲ 
τίου! ὄπ Δοοιρίδτιν οὐδκώριους ἀπηοῖας Ἐχαί, 
{ νυ μεθα υἷς δ, Εγαΐς χά ἰὰ οὐ ποι. 4{διιῳ- 

"67 νὴ βνειρεδάεν Ἐπ συλλαζοῖν μὲ. [1 νστιἰς οὐχπίδιις οχἕν 
Ρἰατίδας ἀσγίρτα ἐγᾶς ποτα ἱπτοτγορατοπέν,νο] ροτίι εχν 

ιὸ Ρο[πιϊατιοπίς, τὸ ρατιιοιίαιαν, δέσειηο, ἐπ ςτυ!, -ς 
46 Πιηρίενεθιην, πληγα ὃ ὥσιν, ν Ὁ} ἐπ ρ]εαπτυτηΐ πνα πλυς 

εἴς ἱρῦυς ΟΒεΙ  φινὰπι Ευδον οἰ νις νοτθλ, 
48. Α ἰοπξισήνο Σὺ μακμίϑενν υἱῷ, δά νονθυιῃ, ΑΤΊρη ἐν 

θαγθαγέ. Αδυμδας ὑσονηνος οτίληι ἤοα οτὰτ ἰῃ εγίθυς νεῖ - 
ἴδιο εοάίς ιν, δὶς ἀπ τὴ τοροτίας ἀρινά Ποιπογθμι ἀπ᾽ ἐαρς 
γἦϑεν. τοίμ! δυΐοιῃ οἢ τὐρ μὰς νοχ, {{λ4χ|6 ρει γα 
Σ ρίρ, ἐν νι Πα “πε ας ἔροιο [εἀ μγυκιννμτ νμγμαίο 
ΠΠπίν4 1ν}0.7.ὲ ἰφοχίηηωο ἀἰχιτινε γοτιόπήυτη οἵδ. Μάγος 40. 

«(μὲ ἐν ἔβαι κηρί κα σαρμον σέ μοι. Νυὶς. ἃ Ἐγαίπὰ Μ᾽ ἔων ἐν αυἱφπν, ἔς τῆς αὐλὸς ΝῸΪ  αταν», ἀένένην, Ετ τοτὲ 
νοι δά, 5εεχλι δε ηνδ;φιιλποιν Ἐχίήθεια ροῦνε γείροι - οἵμῖ ρτίματίρ κάϊδυν αἰτια οι κυϊα πιζαλυίυνιιγος 

τηξείιοει 

Το χέφωε {8 Πρ, 4. ὁ 

[μην : φ’ βενενέῥεμε [Ὡγρῖ . 

πδόμηι, (ν᾽ εκ γἰ δεν ε ἡ θὦ 
μένη φιλο ἀπιοάεείην ἰς-. 

1. ἴα μενα ἀϊχὶ ΠΣ 

᾿ς ἢ ὀΧριςὸς, ὁ {ὸς τῷ Θεοῦ, 

ἘΞ τῷ ε»ν » 2 “ἷ 4] ᾿ι «(ἐν ὁ 

λέγω ὑμῖν. ἂπ ἀαρτὶ ὀψεῶπε τὸν ὑὸν τὸ 2, ) 

, δμοργάοτθας ὃς δου ὴς. ̓ 

τ ἀπηοατυτ, διὰ 

πος ΒΕΟΥΝΌΥΜ, ΜΑΤΤΗΔΝνΝΜ. 
νι ἀεἰεσς ἃ ἀϊο ἰπτοῦ νει πὶ δι Ἰατοτογῶ ἀοηνἶΝ ος 

131 
δι 1ατῖμο ἰσγηνοης ρεῦτα υμοβείδ, ἠοιν εἰς ἰδέας ὑσωίθριος, 

(ἰΠςὰ νοζάπαις (γί. Ο4]ΠΠποὰ οηῖ νοχ ᾿ςοε ὁ γαςο [ε τεξεις,αοηὴ νάτα νοος ῥαββέλομμ [Αιίη! νοκανυηξ. 
-᾿ππ’᾿--“--“ἷι-- ἢ ἢ ᾽ ͵ ᾿ δλδυοδαλϑιε δε : ! " “.,» Ὁ ᾿ ὡ: “- εἰσελθων ἐσω,ἐκοϑήνοριοτὰ Ν ὑπηραῖῆδι, ῬοττΠ ςς τηαχίηγὶ ν ὃς ἐπρτοῖίις 

ἱπιζὸ, ἰδάοθας οὐμπ ται Πχ5, 
1 [νεὸ νιάογος ἤπδμ)., ᾿ 

ἰδεῖν τὸ τέλος. ᾿ ! 
Ἱ 

Οἱ δὲ Αρχερεὶς ὁ οἱ φρεσ βύτεοφι τη τῇ 

τὸ σωνέδριον ὅλον ἐζήτοιυυ ψούδομαρ- 

ΤΏ Τὼ σι" ͵ 

τύρον «τροσθλϑύντων οὐχ εὗρον" ιἷςε- 
θοὸν σὲ τοροσθλϑοντὰς δυο ψόυδομῴρ- 
τύρες» ' 

“ 

--....... 

ἐπ ἡ τ [μο μμτὺ {8- 
ἀφὐαε ἐμη!ημμβτγνε υἱὲ 
ἄενε! βηεμι. ε [μένα βμαῖι, 

᾿ Ῥυηλγι) νογὸ δαζογάοτζος τὸ Ῥειμεὶρῥε ἀμίεην 5 4ογ- 
ἃς ϑοηίοῦςοδ ἃς “τοῖις ςοηίοῃς 

ἘΠ ΥΤ ΕΤΟΥΣ ἐμ φυχτοθᾶς ὙΠ το[Ετποηίμμι 
τυραν Κλ τῷ ἴησου,, ὅπως αὐτὸν ϑρνα-} Ἰςδηῖγᾷ Ἰοἴμη » νεὲ οὐπὶ χποτῖο, 

; ΔΉ ςοΥςητ, 
Καὶ ἐχ αἴξ ρον" » πολλῶν ψόίεομαρ᾽ οἱ] Ἐϊ πο Ἰῃθ ποθ ες: στα σὸ 

αυσαν 011 [4] τοῖϊος ἀςος- 
(ςπηοη ἱπμοησγιηῖ. Ροῆτςα 
᾿ηὸ νετὸ δάπεηϊοσητος ἄπο ἔλ]ῃ! 
τεΙἰς 5. 

ἀοιμμν (ϑ’ οτῆε ςομ οἰ μην 
4μαγεβι μι μπε όβηνο. 
ἡἴμηι εὔϊναᾳ Πε[μην, '"νῖ ἐμ 
ἸΏ ΟΥῈ ἐγβάεγεηῖ, 

[ 

ἜΤ πο ἐμμθμουμη, 
{μην πνεδε [αἰ το[6: 
4εςεβηϑη!. ΙΝ οὐ βῥηνὲ 4ε.- 
τέπν ψεηεγμηε ἶφυ [αἰ τε’ 
Πε, 

ῃ Φ' , . νον Εἶπον, Οὗτος ἐφη, Δασαμαι χαταλυ-. .}. Τλϊχογιης, "ες ἀἰχίς, "Ροἤλιιπι 6.1 Εἰ ἀίκενμη, εὶς ἀλκὴ, 
στη τὸν ναὸν τῷ Θεῶ,χαὶ δζαὶ τριῶν ἡ μι6-- 
ρῶν οἰκκοσομῆστῃ αὐτὸν: ον 

Καὶ αὐαςες ὁ Α' γερεις εἶπον εἰ 4 ἼΣ 

Οὐσὲν ἀποκρίνῃ: τί οὗτοί δου καταμαρ- ]- 
τυρούσιν; ἐπ Ἢ 

Οἵ δὰ ἕησοιξ ἐσιώπα. Καὶ δαοκριϑεὶς 63 

τῷ Θεοῦ τῷ ζῶντος ἵνα ἐμὰν εἰπῃς εἰ συ]. 

9 ἰῷ, Ὁ “-“ ὧν ας ὦ ό 

Λέγει ἀὐτ ἃ Τησοιξ Σὺ εἴπας" ηλίωυ 

αὐϑρώπου καϑήμϑμον ὧκ “δεξιῶν τῆς 

ΟΠ 49. Τοϊμς φοὨ[{{μς, τὸ σιωέδμιον ὅλον. Θογα: νἹἀ δ ίοςε ἤιε 
Ἰεσηρογίτι ρΙοσιηηας οχ 1 οαττίς (αἸς ει Βαὶς επί πὶ πος οὅ- 
“Ὁ 'ν Ῥ 4 : ἘΣ ΣΤΩΣ 

εἰἴπιπι πηι παπὶ {Ππὰ αιιοά ςχ (δρτμασίπτα δὲ ν το ἰαἀΊςι- 
᾿ς σομίαθας, ὃς ἴῃ 4ι ἀς οαὐῆῖς ὙΝ δΝ τοβησίκερι, 
ἐπα νείατι ἀς δα μεητίδοιμας Ο ταΐξας Πα θαταγινε 
βιρτὰ ἀϊχηπλις (ἀρ. 5. [ἢ τῆςο χορ τὶ ποη ἰςσιτιγ καὶ οἱ 
πρεσβύτερρε, ὃι δειίοτος, 014 ἴσηζιβ ἐπίατία, , αι αὶ ροῖῖοα 
τοῖίις σοηο}}}} Παςαπςητίο. δευίογες διιτοτα ρΡΟΡΟΪ ἰπτς}]1- 
σὲ 4} εχ τυ θυς τα ἰά "τρις, Π]οσεδαπεὰν Ῥυϊηλδιὶς 

4 Λίονιε α[βεενόμι, ϑανατώσωσι, 
Ψιυ ρ ὅς Εταίζηνονεὶ ἐγαάενονΝ Ἰάς Πιρτὰ το,Σ 1. ἢ αιοάμιι 

τπξοάϊος (ΠΡ Ίτη τ πολ έσωσι,ροτάστεης. 
ὅο Εἰαηνῆηνπν πραἱιὲ αὶ πολλῶν. νοῖογς σία ἐχξ- 

οἶδ ποι γεροείτιν ἐχ ἀν ἴῃ ᾿ιος πηοηνῦτο, πρόμος ἀητο 
“πολιὰν λά(ςγοίτατ καί: αιαπὶ Ἰςέόηεπι (ςαιιυτις εἰ νεΐις 
τητδγρτος [ιἀτίηνε,δι ὅγτις Δι οαις. ΜΗ ταπλοη πρη νἱάς- 
τος οοἰοία τοροτίτιο. Ν᾿ ετι ἘΠΊ σγιῖς δυτοιῃ ἐΠΠς ποις ςοάςχ 
δῆς Βαροξπούιμ δι λἀπιίταθιὶς φιυϊάρίαιη, ποηιροὺ καὶ ἐχ, 
δζορντο ἐξζη, κ᾽ πολλοὶ ὠρρσῆλϑον ψευδομάψτυρες καὶ ἐχ δύρῥγτο ἑξῆς. 
[είπια νοφὸ ἰητοτρτοτάτίο κα τὰ πόδας, ἰη «οί οοάϊος μα- 
(νεῖ τοβοθιτι,, Φ' οθν ἐρησηεν αττα :ἐχ 400 ἡμεῖς 
ἸβΆν: ΡΙῸ δρρντο ἐξξοιίς τ επάμηι ΙΗ ΠῸ ὀΐρρν τῷ ἐξ ἃς ἴτὰ 
νος οἴ ςοπυσιτοιάα,, ΕἸ ρθο ἐμ με ΒΕΥΉΜῈ ἄμα ἸΑσερ ἐΝ [Π 

᾿ἐβ ὨΪΩ φιίάεπι τοβιπιοηία (οἰ ὰ γορεῖτα, σὰ πθη ἰπιιοπτα 

᾿ἀείτυοῖς τοιιρίθμι [) εἰ, ἄν ἐστί ̓ 
ἀιυὸ τρία “χά! ῆςατο. 

Ετ αἤιγροης Ῥοητβοχ πηαχὶ-᾿ 
1π05 ἀϊχῖς εἰ, ΝΙΒΙ] τείροπήος 
“44 μά οἰ φμοά {πὶ δάιοι- 
ἔμπη τε το λητοτ , 

ι Ιεἰας αὐτῶ ΠΠοας Εὶ τείροη- 
ὁ Αἰρχερεις εἶπεν ἐἀυτω, Εξορκίζω σε κὶ ἀεης Ῥοπείοχ πιαχί πιις ἀϊχὶς 

. ' εἰ» Αάϊυζο τὰ ρεσ Ῥδυμ νίμοη 
τῶ νὲ ἀΐςας ΠΟΙ 5 Δη τα ἤς (ἢ τι- 
(ἴυ5 167 ΕΠ 1Πς Ὁ εἰ, 

Ὁ εὶς εἰ Ιεἴις, Τὰ ἀλίῆι: ό 
᾿αυϊηςεᾶ ἀϊςο νοῦ!ς, ᾿ΑὉ μος ᾽ 
τοπίροτς ν ἀπ τ|5} ΕΠΊ στα μὸ- 
1115 ἰξἀςηϊοια “Δ ἀοχίζάχῃ 

10 χηλβὶς ρει ίξια οἰ[οτ ςπιοητίλ, 

, ΠΡ οϊνην 4, βγηοτα ἱενορὶ 
1) εἰ, ἀν νοβ ενϊάμηπντεκ- 
ἀϊβεατειπμά, 

ὅν) ΕἸ [μνρ ον ῥνίπειβε 54- 
ἐφνάοιμην αἱ ἐ, Ν ρὲ 
γεφονάεε φᾷ ἐά 44 πὶ 
αἀμενίμην 6 ἐβεβοαρῖην" 

63) 1εξης αμεεηντάοεθ αι, Ἐξ 
ῥυόπφερε δαςενάοιμην αἱξ 
ἡ πὲ, “ΤΓ ἀδωνστε μεν Ἰδεμην 

Ἰυόημιπ οἱ ἀδέαό οὐ βρ 
ες Οβνῖίβως Εἰ ίως εἰς, 

Πϊεε ἐδ 15. ΤῊ ἀϊ- 
αὐ βὶ υεγνηἴαηνθη ἄλοο υο- 
δνπ, “41 ποσίν υἱάεὐπες Εἰ-. 
ἐδωμν ᾿οπνηὲς {εἀεηξεην ἃ 

2.1.1άςηὶ ἰη τὰ Ματοὶ τ4.8. Ἰητοτργείδεισ Ῥὲν ἐν ἀλοε: δ, 
Ἑτλίνας, 7 νέδη: ἀεϑως, «.Ἐἀἤβεωανε οἰκοδομέσω ΜΝ οἱ 4: 
ἴλ, Ζοκάἠβεάνε :14 οἸζ αὐοικοδο μάσω να πιοητίο (έλα ςἢ ἄς- 
(ει οηίς. 

ὅ δὲν φυἱά ἡϊμά ε φωοά ] τί. Ψ Πρ Ατα, εὐτὰ εα ηυα:ὰ οἱ, 
“εἰς ὦν 0} ἀφ ίςγιρια ἀπ οης ροΙ ὑποκράνν: φαμηι τᾷ- 
ΏςΒ 1η οπιη δες σοάἰοίδις, φιιος ΠΗ ὶ νιάοτς παῖς, [2 
αἰνἠπιαητιν ἀρ] οὶ ἱπτογτορατίοης μος ἰοζο. Εταίμνις αὐ 
νοιδυ πη μίά τος νογὸ Α]4υ"4 λἀάἀοπάμπη ρυιτααίπιις νες 

{...1ἀβμἐτίμν τε ἐεξἢ- 
βεαννέμν ὃ σοὺ και ταμαρτυρρῦσιν , Ἐταΐ, Τ' εβ πνονέμην ἀϊεμηε φάμεν. 
μην τοῦ νὰ ἤν ας ἰοίως, Οἱ δι νο ΠῈ λἀπονίμη τὸ τοηπιο- 
ὅπ ἀϊσαητ} . 

63. «Ὑάιιτο, ἐξορκίζω :Ἰὰ εἴν, Τητοτροῖϊτο ἰατοίαταπάο ὅς 
τς [εἰ διιέζογίταϑε ργαξεὶρίο,, ντ ἰηςς Πρ Ἂς τα ςογᾶπι Ποὺ ςοη- 
{ποτε ϑς νοῖας ἃ Πεο τρίο τπτουγορ τὶ, Οὐςοῖς ταπις ἰρῖο 
τας μος νεγθαπι Πρ πιῆοας Πυγοιιγαπάο αἰϊαιοωι «ἀβτία- 
ἐγ ]οά ποι νἱάστυν Οαϊαρ ας ἃ Ομγῖο χοἤυϊδίϊο,αυν 

{1 ο τυ ]αυίτ, Οἰε τὰ τεοςρηε. δὶς οτιατῃ ἃ ΤἈςοΙογὶς ας: 
10 εἰρὶ ἐοπίωριείς ργο οο υιοά (σπιιγατς ἀΐουης, ἰά εἴϊ, ρος 

Ὀεὶ ποηῖεη δἀβιδίτιιωι ργαειροις, ν᾽ πᾶς τη {Π|ς ρείης Ετ- 
εἰείϊα ἰποιπάδιυς Ἐχοτοι τα ἀεὶ 4υὶ πὐγαου]οτιην ἀοηο 
ῬοΙ]ςπτοο πυοοῦτο Οἰν ΜῈ ποπγίης ἀφ πιοπλ8 οἰϊειοίαητ. 
4 θεν Θιοδι Ουρδήλπι ἐχοιηρὶ ἂν αὐἀαϊτ εὖ ζῶντορ,νιμοιτις, 

σμημισα! νὰ ἰητος (ς ςοματογοπτιγαιηι ν 40 }} οοῖ νοὶ Ἰάςπλ 25 ἰογηια ἰοψαςπὰ! αἀπιοάμ ν ται. 
Ῥγοσίας ἀΐσιπε τοίζος νοὶ (Ἰτοπι φιιπὶ χιοά νητις ἀνοίτιοχ 
αἰτολίας το πιο (δαιμταν, τς κά ργοατιοηςαι σοάυισι- 
τον δίαγοης ἦσας ἀαραυρίᾷς εἰς ραητοῦ νόσατ, Ολιυνΐλιν ταιηση 
πα ἦσο ςὰν ὰ Ὁ ἸΙεζιοις Οτασω ἐς ματα Μὰ}. 

νην πάν ἰ]ιοτγοῖ ηοἷὖνς ἐἰς (μυἘ πποσσητα το ἀπ πΠ}}- 
ϑαραμῖς αυάων ἐς ἰδιμηπαθοηο νε ςίαμνις ἤπιαν ποι ριὸ- 
γτν πᾶ ις αι Πα βισῖηνε (πε ργορτον οῖῖνα βοζζαια δ Σ 
Ις ἐλ ματι}). 
“ν Δ Ϊζατίον σἰχπι ταπηο,, «μὲ ςοιπραται ιν μτο Πιροτ- 
ἰδ Ροϊδινν ρυίαι, , 

ὁι «1 βτμονε, κα ταλύχω, ΑΔ νοι τη, 4 οἰμεγειν ἠδ ριὶ 
14... 4 Τυϊἀμὺ, δνὰ Ἰρίων ἐμέρον ὅς νερὸ ( Π{ι ον ενο 

νὶς ροτίως οὐϊςιιαηάιηι ΟΕ χα κά... 
. ταν αχηπὸ ροντίθοῖ, ν οἱ [τ απ Πλουτα ντ πα ]-- 

64. ΤῊ ἀϊκιβ!, σὺ εἶτας. γοὸχ εἰχξ αἰεητίφητίς πιὰ] ἂς 
τηοήοΠὲ τοροπεοιτίε(ντ αύιην οα αἰίφθο φυ!ἀρίλπι αυα- 
ταν αυοά τι ἀγηβηνα πὖ ροιοδ ηιυα΄ {δι ΤΩΝ τρμοις 
ἠαρηιαν νι ζοαῖα τ )ν οἱ εὐ οι τοίροπάστασοχ ἱριϊυίπιςῖ 
(εγπιοης ςοπιπσσιτίβ. [ταςμις Μάγειις ρτὸ ΤΊ ἀέχην, [νὰ 
θεῖ ἀνοτιῖς νουθίν, δῖρο ἐρίων, ΓΜ ΤῸ νοτὸ παης αἰοπειςμάι 
[ογπμι πὶ ἀριι4 οὐαςος οτίδμν νίγραϊαιη 0). αὦ- 
ἈΠΟΤΑΓΗ͂Σ, ρτο ατῖς εχ ΕυΠράς ἃ Χοπορίὶι σχοιι- 
ΠΣ 

4 μι βνενιὸ υενὺ ὕφερον δέ νι ΟἹἿ υςα τὸ ῳ 4ἐεὐηφίάηεν πλίω, γιΐραῖα δι Εταίηγας, Κ΄ ἐγμηι μέν ἰζς 
(υρτὰ εανσας, 4. κι νοι τεἰηρονε ἀπ᾽ ἐπι ειμεσρλμίας 
ΡΟ νας, Τἤοα σαῃ νὸς ναΐει "οι! μοτένο πε ; ἀπ ποι 
46 παῖς ρα σου μηιοι σιν ἢ γα| “ἀνώντν ἃ μοιετιο. 
τὸ ἀισιῖν σαροέϊαιι εν αἰφατα ἃ Πιαἰπναν, τ εσάο 

ἐουσονα {{| διὰ γ᾽ οΠ ταν ρτὸ ἐλ Ίμι Ππιθιοαριςι Οίννα [νην 40 δ“. ἀεκίνανι μοι αἴ {76} ἐμ δνζιῶν πὲ δίω ἄμιως, ἸΝΘΠΛΟΝ 
μα νη τγμξπο ἐπι μη Ὗ οτος ΠΟΙ ῬῸΒ ἐγνάμμνηι! οἰ ρὲ 

τα τα εὐρέρκε “ποιοί σαλην ας ριῖμι ΝΊα οὐ χανὰν (4, 
1)ει Δ ρ ]σιπμιν ὀχίμις, κ1.69. [ἄξειν δυΐσην ναϊοι Αὐ 
ἀεχτελην ροιοιλτις δε ἀπριςς Διὰ ἀοχυ μὴ ροιξι» Ἵν 
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ΕΈΟΥΝΟΌΥΜ ΜΑΤΤΗΜνΜ, 
τ ῤμνύθιν , Οἵ υκ οἷδε τὸν αὐϑιροοῆον. Καὶ πογενδς ἰυταγο,δίοδη.): ΟῚ Ωο- 

περ ονς ᾽ ἣν αἱ Ποπιίπεπι. Ἐπ {παϊίην σά! ις οὔϑεως ὠλέκταῳ ἐφώνησε δὐγς νοσοη,. Ῥ 
Ἐλτοοοζάλιυς οὔ Ρείγιιβ νοῦ.- 

“δ 
᾿ 1}} ΝΣ 

ἡμγαγ φινΐα "00 πφηίεϊ 
᾿ιφηνάπεπν. Α’ τορῃἰημὸ οἱ : 
ΟΖ ΣΤΉΝ 

ΟΡΧ ΣΧ Υ ΤΙ.» ἘΝΑΝΘΕΙΓΙΝΜ Ν 

᾿τίδυς οηἰπαὶ Βυΐςη αυἃ ἀρυἀ Ῥομπεβεὶς τὐδυμαὶ Αἀπῖς μὰ ἀϊπίηδο . 41 ἧς τε έ ἡἡ Ἡμῶν αὐπαηε Ἀροβοῖωςι. 

τυδίκαπάμς ςοπιρατοθαῖ, ἐπἰιειαίτατι ΠΠἀῖ οςἸςἰἴσον Ρίοτῖο Ὁ ἀντ ἐς τς εὐ “ἿΝ ἀκ ππας τῆτὸ μΣθι: ὑλλι ῤρὸ 
᾿ Μαϊοίϊατοηιν ὁρρομίς, ἐπ 40 νεητυταβ οἱἱ ἀο-  ἰθητρεπεῖρι]οησὲ “ματι δ Ω δεκας νοὶ Ῥπῆς!- 
ἀξ ρκι οπλπος μοίϊος, ας ρυαίοστίπι μυης τρίατη ρου σθ΄ ρις ζοἰ ας, νῖ αι ποποτγατίοσς ἰοςο φἀξᾶητι Ὁ] ὃς Εταί, 
τ κμαιη ΠΤ Ἰκεϊεταε! Ππιθθαι ςοηίς!Ππιλ,οχιο ἰδ .,., Δεχιτμ νιν. 4» ΤῊΝ » Ἢ ἢ νερελόν, Ὑ ἰὰς (ι- 

Καὶ ἐμή η ὁ Πέτρος τῷ ῥήματος τῶτς Ἐὶ τερονάσεμν εβ Ρε: “- Ω . . ᾿ 7ι 
᾿ ΠΗ » νὠλέχ «{θοεῖ [εἰ υὶ ἀΐχογας εἰ, Ρτίμ 7} ἰνμε εν, ἡ υοί ἀϊ ; ἘΝ  πε νοι ͵ ῥἸησοῦ »οἱρηκότος εἴτ, Οἴτι πρὶν ἀλέχ.} 1991 "» γι τεῦ [ει ἀκοή ἀΐχε ; τοῖο αἰ πΠέξατυς ωσαιυΐταν ταις ἀςε!ς, ντ ἃ Ῥλῖγὶς ροτίοσ ᾿ 24.0.0. ἡ [ἢ ᾽ μ Ξ ἩΝΕΣ, , ψ Κ  Ἰαυμα ρΆΠΠυς νος ἐμ διμττδἴ,τοΥ ταὶ, αν μάπν καίω «ἅ- ᾽ --- ------- -.-Ὸ--.---«--------ς- τορος ῥῶγε σοι, Τρας ΑΠΌ ΡΨΗσΙ ἡμέ. Ἀα᾿ ἰμῃς ἀρπεραθὶς, Ει ορτ οἤις οχ Ϊ [ΜΜρῖεῦ ρει πεζαῦ», Ετε- ' να τὰ ἐν χη ςὶ β ἼΠ,Ὶ, ἀεκενὴν υὐτεμμὴε 1) οἱ ὀξειλϑθοὸν ἐξω, ἔκλαυσε πικρῶς. “1πτὰν, σις ἀπιαγέ, . 1 βημε βέναα, βοωνιατνα. 

, ᾽ν, χὰ) Ὦ Ροτοητια: σι, δι νειισητοιη 1η ᾿ Ὁ 4 μἱ ᾿ ͵ ουνάμύεως ν κῳ ἐρχόυδμον νεφε- ἘἈΡ ἘΣ ΔΈΦΟΣΙΕ “ει ἘΏ16Π| ἐπ μηδιϑηω («- : κ 4 ̓ ς ͵ 
ἬΝ, ὧν τῷ οὐφανοῦ.. Η ἐφ: 1 {{ὲ ἐεφάλαιον κζ΄. ΑΡ. ΧΧΥ ΤΙ, : 

λῶν Τρ ούθατου: 4 Δέῤῥοξ ΤῸ 6) Τυῃς Ρομιὶίοχ πναχιθ5 ἀϊ- Τιμιε Ῥεΐπεεε ὅατεν- Φαλαι ζ. ι͵] ταν. χχν. Μαγκι Τοτεο Αρχερόυς στ εβῥηξέ τῶ μϑὶ ἥ ΤᾺ τρις νοίεὔϊα (παρά! ςοη 5, Β᾽4) ὁ Δοιμην ίάνε υεξίηνεμια 
αὐτῷ, λέγων » Οὐ ἐβλασφημησε' τι ἐπ Π ξιάμΐ: 414 ποδὶς ορυϑ οἱ ἐἰ ἰγλ τὺ βεκ, ἀμρνότο : , " ἢ ΚΙ ΠΣ Β: : : δοςςοπιης Δ8. 4μι6 βάπης ἐφέμεης ξεἶ 5 χέριν ἔχομδυ μαρτύρφον:} δὲ, γι ἀνὰ ΠΡ ]Ϊε5 το[ιδυδθεςες, ' ὑεηβεσειπμης ἀράς δία σατε τίω βλασφημίαν ἀυτῶ. ἀπ{π|ς οἱ αἰρ Ἀοιῃ ίατι οἰμ5. ΟῚ] Μανναας 

Ρωΐας δὲ ἡπνονδμης ,συμθουύλιον 
Δ ραθον πάντες οἱ Αἰργερόϊς καὶ οἱ 
“ρεσξύτεροι τῷ λαοῦ κατοὶ τῷ ᾿ησοῦ, ὥς-- 
τὸ ϑαγατῶστι αὐτὸν. 

[΄ Αῆς δυτῷ φυμηι οἴοι; 
ἙςΟὨΠΠΠ ςοροτς ΟἸηη ες 

τ πλΓ) ϑαςεγάοτος δ Γδηίοσος 
“Ρορυαάἀυογί5.1Θ τη, νι οι τη 

ΜμΜτζ αμἴοη) [4{}0 ἴως 1. δὲ 
τρηβένμϑ ἡμετμηῖ ἀμ νὼ 

ομη!ο9 ῥτιμρε5 δαζεγάο- 
Μη} (Ψ' {ευΐογες: ρορωϊῥ. 
φἀμεγίης 1 εβοην, οΣ ἘΜΗ» μ ἰς νι ἀετοῦ ΙΡῇ νο- ; ᾿ς πὶ τηοτῖς αἰ οογοηῖ, τον! ἔν φάγε, 66 Ουἀ νος νἸάετυτῇ Ῥ ὠμά οὐνς οἱάείων» νι Δ, ἌΡ, ἾΕΙ . ῷ,κ ᾿ . ᾿ . Τί ὑμὴν δοκεῖ: Οἱ δὲ δποκριϑέντες εἷ-} [τὸ τοίροπάοητοβ ἀϊχογαηῖ 66, ει τε[βομάφηεες ἀ). Καὶ δήσαντες ΦΕΊΟΥ ἈΡΠΠ ΡΥ. ΚΗ 1. Ἐτ νηοῦ ὙΠΠῚ ἀρ άυχογιηι, ᾿ μος ἀρ μθνο μέρα. " 

᾿ Ω δὲ 3 Ωἱ Ὀδιθηλ5 οἱἘ πποττῖβ, χορ Κφης εβ πιονμί. παρέδωκαν αὐτὸν Πονπῳ Πιλάτῳ τῷ ἃς τ πρπιθε Ῥοῃείο ΡΠΔτο] ἐμ ΡΜ αιο ναβαϊ. ; ΕΤΡΑΤΧῚ “ον Ὀνοχος τιινώτου ὃς]. : τηξραόγαης ἰη δεῖς ὙΜΉΝ ΜΕΡΜΗΙ ἐη [5 ΡΟ ς ᾿ ῬΙΖΙΠαΙ. ᾿ ( 
τον 2 Ὁ ΤΥ ὄζετς, ἢ ». [9] ἢ Ταης τη ρυιεγης τη [4016 Π}]}67 , , ἡγέμονι. ββῃ : ᾿ . - ᾿ 

᾿ Τότε ςγέπίυσαν Θοις τὸ ΕΙΠΕ τὸν εἰως, ἂς ζοἿαρ ος οἱ ἐμ Ππχοτύῶτ:] εἴν εὐνα, (σ᾽ εοἰ ἀρ ὴς μην Τότο ἰδων ̓ Ιοὐδαςὸ τ ἐσδχοβους ὥς } ΠΕΡΙ ΗΝ ει} Ρτοόι:- 3 Τηο υἱάεης Τωβ ἥν πρΙΔ ! Ἄ γῶν χαὴ ὁκολαφιστοιν αὐτὸν" οἱ δὲ ἐῤῥαπι- 4}}} νετὸ “ Βς"Πις ουπν οςοι46- ΓΕ ἀρ γερίερεμ ψ ὃς δηκλν ᾧ τῷ ἐμή ὐδι ΤΣ τα κι ἡ τὴ ὑκούμο ιν μη όρ ἐεπαὶ ἰυ εν 
᾿ ἐ ᾿ ὶ " ᾿ ῇ τη(6 ἱπ [πείεπι εἰν ἀφάς: Τὸν. 01! κατεχρίον, μάτι μιθληϑν ς 78" ΤῸ ΠῚ εἤς,; Ῥαπίτοης," τοῖθΠς εὐ} [ράρων 4{|’ ρα πὐξεμιλά ἀμ. Ἰροὶ ἰῷ εος τὰ στ, γυηῖς γΗμ. λ Υ 7. Α ρ-- ᾿ Π . ἔϊωε, τειν ἐγέφίηι ἀγ. ομεῖ τ 

. εν" ᾿ θέε, ῷ ες . . ἵν. τε σψέτου τολακΟνΤΩ υθμκα τοις 1ηἴ αἀὐρόϊοος ΠΝ λΟ: ἃ ᾿ Ὁ ΕΜΟΙΡ. 47. φεὶ Ομ τυ πι , Δέλοντες, Προφήτευσον ἡμῖν Χριςῖ,τις [68] ΤΙ ςητες," Ναὶ εἴπατο͵ ποδὶ 5. 66) Πρ σεπίενιν Ῥενβῆείᾳ 4 φΡ γε ἐλώκο τ ΘΙ, : Ρ Ε' εἰ δ λένε τ Δεν Ἰὰς Τθηλδ ἐπμεήμίς ἘΣΘ δον ἈτανΣ ᾿ , ᾿ ΟΒ εἴς» 18 {πο τς ρογ συ Ππτι} |νοὐὸν Οὐνηβε,, με αν έρευσι, οι τοῖς ὮΡ Ε91., - »ὃζ ξΠΙΟΓΕ8. ἀοιμην,φν (πίονα, 4μἱ Θμτηξαπι Ἔ ὄξινο ́ σασας σῇ. ᾿ 69 ΠΡοΐγιις Δυϊοΐῃ Γοἀεθατ' οχιγαὶ ἐε βεγοηβεο : μά , Η , - ᾿ Ψ.Ν νὰ "" - 4 προ αν ἀν νς τοάϊτο (λῃ.. 4 Ῥέμεμς, Ῥερραμι γαάειν ξιμιτπι. λας τ΄ Πα τ - κ΄ : ᾿ ..-169. Ῥείγμ υοὺ μάεθαι ᾿- Δέγων, Ἡμαρτον φοήσῴθους ἀρρία ἀ-} Ἰρυΐης Ἰηίοπες. Αἱ 1}} ἀΐκογαης, [. {τ ξυθηδην ἐωβωώπο. κε πὴ ' Ο ὁ Πέτρος ἔξω ὁκάϑητο ω τῇ αὐ) 115 φυ]α: δι ἃςς Εἶπ «ἃ ΟΌΠῚ Πα τ Ὺ Πρ ἐν ἀμνοὶ δ᾽ 4 αἰ πς Ἐπ ἐυ. ν. Τί ς ἡμαξ.: συὶ ὁ Ουίά δάηορῦτι ν᾽ ἀογίς ᾿ ἀϊκεγωηΐ, υἱά κἀ ποσνω 
Ῥδιζωβ μηῖτᾶς, κα . ᾿ κα ͵ σὲ ἀλίὰ δΔῃς ΠΠ].γάϊς ὥς, Εττα οὐ πὴ εὐην Ὁη4 ἀπε, ἀϊσες, ον. ’ ΟΥ ΕἸΖΤῸΡ γ ὥθΘς Ἡμᾶς; ᾿ : Στ σας υἱάενμ. ὯΝ ὈΠῚ οἱ ρτὸ.-: λῃ "καὶ ποϑοσηλϑην ᾿ δια 16] ἜΠῸ [εἴ Οαἰαο οἴλ5. ν }. ἼΚεῖς ἐμὴν 1ε(ω Ο αἰδκ ἢ ὄψει. Ἷ ᾿ ᾽ ἐρ ίς γεῖο Ρ τοϊεξεὶς ἐἠϊίε μὰ {] Ξερνο εζίμ ἀν γεητοῖ ἦΩ ἡὐπερν ε τὲ λέλρυσα, Καὶ σὺ ἤϑα μὑετοὶ Ἰησοῦ τῷ Γα 70] Ιρίε νετὸ πόραμ!ς σογαπιο- Ἶ |επώρ. Καὶ δΐψας τὸ αργύρκα ὧ τῶ ναφ', αἦς: "135 ΔΓ ΒΟ ΏΉΓΕΙΣ 1Π τε ρ]π|,᾿ (6. ἐεπηρίονεκεββῆε; ζῶν αδίοης ΤΕ ΤΩΝ , ᾿ ᾿ , Ἐπ ΚΙ [ἃ ἀἰ σοί εὐολε πεζαινίεοονδην ᾿ ΠΡ πε ΠΟ 958) ᾿ ςεἴις: δὲ ργοξοξευ " Πγαηρι]α. ἰφημεο [ὲ [μ|ρεπά!. Δδα,ᾷ 
μτυτα τον Ἄου. : δπητον ]ηι θα 5,4! 6η5, ΝΝ εἰοῖο χυ! ἃ 417 ἐρεώκι, διῶνι ἈΝ οΝΗ ρησε᾽ χαὶ ἀπελθὼν ἀπηγξατο. ᾿ - ᾿ ἐν 

δὰ Πινφαϊατίς ἐ ..»ν Π 4} ὧν πάντων , Ἵ , ΕΣ χὸ ἢ ; αἱτ (7. τ ᾿ ᾿ . 
. τομβάιία δ: Ο δὲ ἀμμιὰρ ἘΡΟΡΕΣ ; 3) [.85. ΟΝ ᾿ 4ιϊά ἀδεὺ. ΘΝ ΟῚ δ ς Ῥεπλδη) Δυξεπι δαζεγάοιες͵ ὅ Ῥείμοῖρες αὐίεην 564- 

ἢ ὃ Ἢ - » Ρ Ε ε [ω} , Ν Υ 
Ν ἐπειδάν ανα λεγων,Ουκ οἶδα τ λέγεις. ͵ Εὐπὶ ἀυτοπι ἐρτο ἀπο π)ἼΩ Οἱ “Ὲ Δ ρβχέρβθις λαξόντες χὰ ἄργυ «εγάοιωπν ἀεορῥεϑη ἀγρτῃ- «χρεείειιία,,, Ἐἰφελθϑύγτα σὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα. Ἰνείπραΐυπι νἱ ἀΐε αἰ τα αηρία: δ σι}; Ἐκεῖ «πίει ἐο ἰα- δοςερτῖς πρριὲς {{Π|5 Ἁγθοηῖς!ξ, Ῥιχράγδιι. ἀἰχεγιηι, Νοα Πἰςεξ δὸς ἐπιηις. 

τοῖς 1η σογθαηδ,αμοηΐα Ρτὲ- 
υἴυπι ἰληρυίηίς εἰδ, 

εν, ἰπενῖδε, Δ ον ἰΐοαξ ἐος 
πρβξεγς ἐη φογὺ ἀρ 4η: φηὶᾳ 
βγεῖ [ηροίηϑε εἰ. 

3 ΄“ ᾿ Ἷ 

οκα εἶπον, Οὐχ ἔξες: βαλοὶν αὐτοὶ εἰς τὸν ἰχὶς ἐς α.ἱ δγαλε }Πς: Ἐπ1{}6| ἰ |ρνάην, υἱάέε ερην αἰλα,Φ᾽ τὴν Ρ ἀκτΜοϑς. ͵ κορξαναῦ' ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ὅδ. , [αὐ δὲς φιὴ φγαηε δὶ, Εἰ μὲς εγάς ουπι οι Ἡαζαῖχο. 6" Δ, ΟΝ δή 
4| Τυδοτυγίις ποραιῖτ οὶ τι- 

εἶδεν. αὐτὸν ἄλλη" καὶ λέγει τοῖς ὁκέϊ;, Καὶ 

ὡς ἰω μετὰ Γπσοῦ τῷ Μναζωρα)ου. 
᾿Συμβέλιον ὃ λαθόντες, ἠγόρᾳσω ἀξ] : δέν. ἢ ; ΝΘ [ ᾿Οὐπῇϊϊο διιτέπι σαρεο,οπιε., 7] νέα ἀμίοπο ἐπί, ες ' ᾿δρκοῦ τεϊυταηάο. ἀήρσπε» ἽΝ ΟΠ ποι 72} ΖῚ ἕπεγμπν πε 40} ἐμπν ρρν υμ ὦ : 17}. τς ΓΟ. Οαρίο, 6ΠῚΕ -ἰ νενμὴξ οα ἡΐὰ α γηῃ [,-- Καὶ πάλιν ὀρνήσοιτυ με ρου 2 σπ ΠΟΙ 611. “ ἐωνάθηθη!ο, (ΗΑ 00» Ὠομὺ αὐτὸν ἀἴοὺν α Κεραμεῶὼς γεῖς Τὰ ΠΝ ΟΧ ΕἸΣ ΔΡΤῸΠῚ 1Ππ|πὰ Βρυ}, χηἱ, ἣν μραε τρεῖς οὐχ οἷσιπα τὸν αἰ'ϑ'ροοπον. , ΤΠ {5} ἼΡανῖο ρδῇ αὐῖεπι δοςεῖῆς  [βορνήμεπν, ᾿ ἢ ε προ; ᾿ ᾿ Ὧν β : 

)ν δὲ «τορσελϑόντες οἱ ἐ- ᾿αυὶ δαἀϊταθδητ, δὲ ἀἰζοτυμι 79} Εἰ βο βυ[ιίνπν φοειῇε { Νεηνουὶ δα ἐκ υἷδα. Ψα]βλτα, Ομία πη πομήϊει. Ἑταίηνιις, δι ρχαγίατοτος ἴθρ'α ἀσογο Πίζοιοῖ. Ταείτας ἀὐτοηλ ἰἰδτοις. εΜετω μέκεον , Αἰληδξ χα σὺ ΙΝ ΩΣ διτυ μα! [Ἰς 55: ὩΔΙΩ βέρμὰ βαϑαη, 4! φυὺὰ πο πο {εἰς αἱῖ (τγίρτυπι τ, ὅτις οἷἶδι. Ἐθο νοτὸ ο- ἀἰϊίς Ρ ατυπι νόσας Τίδεε) ῬτοουγἈτογοπι. ὃ 
ἫΝ ὩΣ ΟΡ ΨΙΠΟΥ τῷ Πέτρ φ» ἡ ς ΧΩ . ἘΕΡΥῪ ΣΕ Γ": ἢ δέτμη! Ρείτο, ἢ ἐνὲ Φ' Ὁ εἰς ἐχἰ πιο ραττὶςἶλπὶ ὅπ αρυπάλτο » δι ίαδαιάϊεπ ὑπο, 4.3 ῥιοάϊάεναι, σαρριδοδοις : λρ ηἰβολτίοης Ῥυχτοῦιτὶ ρίας 

ἐξ αὐ} οἰ χρὶ )8ρ ἡλαλιά δ ΘΈΛ ΒΕ ΤῊΣ τὰς δὰ δὶς ἀθῆπις ΤΣ] Ἰκαλ ευνᾶαν δ ἰραμεία ρα τιαριααι Ὀίσφης, εχ Ηορχαοσιμὴ Ἰἠϊοιηοιἀς φιο ἀν πυλπὶ Ρεγξςι. [ νη οσάϊοα ἱανα παιρριδοιξ, ὃς ἡιπάοηὶ 
“οιθὶ ᾿ βιοἷτ. {μά πραμὶξι θην ἐε ξαοῖε, ἐοσιῆυς Μλγ.10.33. : ᾿ ως ἠββιησιδ νη, εύβόκαραν ΦΡαηδιεθε με ταμαληϑεΐς. ΠΟτὶ ὅς Εἰεμῖε ἀπνατὲ ζαλασὲ πικρῶς. Ηας ἐροέξαι εἷσραης 11. ὀμωετανοηϑείς, ἵΝες ἐπίῃ το ρ ίοῖς αυοπιοιηαις ρατμίτοι, ἐᾷ [νὶ Αὐρυίίαι ἀϊξζυπι Ὡς (ἰμῖς {Π.14.6ἀρ.13.Αυάςο ἀΐσοα,. (Ὡρε ἴῃ ἀδτογίων χυτ γιάς ὦ τὰν, (Φ Κεροι ἀπέρρεψε: εεο γἰυροτδὶς ντὶϊς εἴς ςαάεῖς ἐμ δἰίαιιοά ἀροϊταηι πιαπὶ-ὁ 40 Ηεῦταος διυμΓ μερργά εἰς  εἰτίτυϊτ, ἐς ἰη φαϊδιία [κ[πύπισας ροοζάτασα νη άς ἢ] ἀἰρ! ςοαπε, αὶ ἴλπὶ ἤδὲ ρα ΑἸ α ρατειδὰς νυἱρὸ ἀϊοίις τείομνμεν ἔανρεθε το το φυοά ' ςεπάο ςοἀοτάμε. δαϊι γος ἐπῖπι Ῥοῖγως (δὶ ὀριρος 10 τρέλίας ἀἰςίτυτινρνάνει ἀγρει.ς φιλπάο βοιμειφυὰπι [δὲ ρίαουίε φυαπάο ρεπίμηρᾶι, ὐ 4 Τηβμμε,ἐϑ δεν ας ΠῚ εἰ δικαιον εις ἴῃ αο- 1 ΟΑΡΥῚ ΧΧΡΥΙΙ. ἀλη ξοάϊες Ἰερίπιυς, οοήέ ἰσπῆι. ἘΠΕ Δυτεπὶ Ηεϑταϊίπις, ; ι Μίαμ φυΐοιν ἡμιδιν ει αρωΐας δὲ γοουας.ΑΑ γοτδιιμ, ΝᾺ Πρηἰβοαι[α ας Π: 181] ρειίτις ξοπιπιοτίταπι Βοπηης πη : ᾿ ὶ Ματυτίπο ἀυτοηι μέϊο τειηροσς νηὶ (δαυάίτως ὄρχει1,1- ὁ Ργοάιειηγλά ἐχάοπι. ΝΝ2Πλ ϑυιμὴ νοζαις Οεδοὶ Ραμα: τιηὶ ὑπευμίαις Πηνρ ίςιτος ἀϊοιιης ΜΖ 6με. νοΐ τα δι Εταίν το δί πιιίγληγ αια ροτίο᾽ αἱ ἀεθοας. πλιι5, Δί ἀμ μωβενο[αἔξο. 4 γ᾽) ἐνηὶ πιονρὲθ Ρ᾽ οὐαμαῖ ν ὥρο 5 δ εμεβθιβγαἰεχώρεσε:ά οἰξ ἀπ οχ ἢ 

Ἰότο ἤρξατο καταναϑεματίζειν » χα! 74] Τυης ςαρίο, [εἰρπυ ἐςαθ- 76. - Τρ οαρίεἀεοξβαεὶ 
β 

γαράν δε ἢ ἱ πγηῖθυς [-- ὁθ Ἐκινα, ἔξω. Ἐχιγὰ ροττίοιπι νἱάς!οοτ 1 αι εοηίς Ἢ ̓ ἔαμει με γα μδ ἀπλνν ραν ἐρολουφοτα Ἠο- ἀοτχατ Ροητοχ »)δ ἀὐτοτῃ οχῖτα ἀοπίνμ, ἤυς ἔουςνι ,ΩΣ 

ἐ χὰ ἣ αἴας : πιαχὶπιὲ νοτὸ εχ {10 Π|Π24. χ, εἶπ 49 ρατὰ δὲ Εταίΐπιις ἰπτετργοίδηταγ. Εγατ ἐπίπι ἰα ςοττς Πη ἰη- 

ἌῊΝ Ἠεδιοιειη ἀεβει: φυοά οείαπι νΊτρ δυς ἱπυζαῖης ἬΝ ἀϊδυπι εἰ Ὀρτὰ νενίῳ 18. δ Ρδυΐο ρὸ[ ςχ οοτῖς | 

πὰ ς. ΔΕ με 1υῖς γεγο !ς, Τηννβαῖν ψ νοι ἰγμνπενὶς αὐ ἠϊοίτιιν (είς ἴῃ νοιπεἰδυΐαηι τοςερης, Ἧ τ ἘΕΕῚ : 

ειπάενε υεδέσην, πο κε ἰόημε υφεάνε ἄεφε, δις. Αἴαυε άξο 1- 71: Ἐμπ φμέεπν ἀὐρπεένλες λλρῦνν τ το ̓ Ρ 

{ὰ ἰάεπι Ῥενῆς ςοπηπῆιης Αἰ οἴεπάϊς Ἡεγοάοτις ἢ. ποπιοη αὐτὸν 1η νης το π «οιτὲ φυιπὶ ρο μεν 

Ὑλα Πα λα γί πλοῖο ἀείς ίδεης, 5ιἀ δί [μάαὶ ἃ ἃ- αδιυμπάαθιτίςςιιηἀο!οςο, ΠΗ νοντᾶς τλη υα ἃ ὰρ 
ΘΠ Πα Π ἐοηίροῖιι, ἡ- 

κοτο τορεδαμτα πῇ αὖ Πταξ τα αυορίαπι δι ἀπε αίρ!ις-ὀ ἀ{{πιιπι,ίϊσως στὰς ἱπιεγργοβ:αυοπι ἰπ οο ἀυοαμις (ςφυτυς ΓΝ ϑανατᾶσοι ἸΩῚ "ἢ γἰκΐαμν ὰ Ῥοπείβεε γνώτω τὴς Νλὴ ΟΣ τἰδίνηι ἰσουιὴι φυα Πς ἢ δ ἀιιδίιιπ) εἢ, Ὶ γουσοτ ΝΠ 1ἴὶ ταςχῖατίη {πῃ ηυὸά ἐξολϑέντα {π τητογρσοτάτυς ρυί ητὶ ΓΟ ΠῚ ὉΓς- 22 2 ΡΠΠ10 ἀἰσι ἀμαοι!ο, (λυ ς αὐτο Δ} Ἰροτο ΠΠΕΓ τογαίςηῖς ᾿ρίμι ςοηίς σητία, δὲ κἠΐσοητο δά (ρει ἀϊα η,. ᾿ ΩΝ τὴ πη ΝΣ τ ΩΣ ἡένεννν, Τίς δομφόη ὰ μαηίο εὐΐπι μας τοπτίρηῖς ποθὴ εἐρτείίο Ρεῖγο, τ ̓Ν Ροίπε μιάκος, ἢ ρόηςε ἱρίος ἀρ γάν ςαρ τα πὰ πιά λρία, πἷ- ΤΡΑ Εταίῃη, δε θ, 4 φμ  μκμα [βλάπέηξανν, ἸΑΠΠ6. ; με ; στοίπι. ΧΙ Ιάς ὁ Πα Ἀιμαηὶ ρα ἢάϊς δὶ πλαχιηιὸ ἐν ρεβιουιῆ ᾿ιᾷς Αέχιινν. 18 ᾿ 
͵ : Ἰρίο εστοίτι. 54 συλώνα ἸἀςηλτηΔ]ὲ νοττίς 4ημάπι, 1 εἴ νι ΜΠ αν ᾶς Ρ νὔδι πιαχιπιὸ ΤΩ} ριεουι λὸ γι, Νὰ μὴ ἢ πηογΐη. ἔνοχοι δικνίτον δά. ἀεὶ ἐδηδίην πον ε!ν Ἀπ τρανῶς ετὐλιη Οπα ἸΝ ϑεν ρας ἦς {με δὐδαδυτος, (οα Π]παν βατμι μα ἰἀριβατυνοοὶ Ωμὸ -. ὁ Οονδνραηκορζαναξ:ἰᾷ εἰξ το πρ!! ἀταγίω πη ν οςαδυΐαπι ὦ ᾿ δ , ἡ ν᾽ ἀρ ΔΕ τεέοα εν 1 Ὶ 4νὲ ἠου ἀπ ἘΠ Πεπῖντα ρα" φωϊ  Ἄταμι Ἴ με τοῖς ἑκα Ττιὰ Ἐχοιηρίαπα ἰοραπτ, λέγι αὐτοῖς το} ρογτ τυ ΐταπι ποη ἔστιν ἐλιά ςομπατὶ, αυιοά ροῖελ εἰξ ὀγγίασυμι: αυοά αἱ 

΄ 4. Ὄ 4} φ ἐνὶ 
: ὩΣ ἜΗΝ ᾿ πὶ Επδηρ εἰ ὰ Οταοὰ (ςτιθοηζος φὐνιονίις στερμαμυμιαμῇ ἤϊος Δδ.7..7. ἀἰυἶπα ργοιμἀ δια. πο]ιογίης Βλμτάτα., οζ0 αυοιμις τεϊίωυ, ὀ  δφηχιννβε, ᾿ (έϊυμν εἰν ιὸ τείροιχίν Ιολι.18,}1.8( 22. . «ἰματοι"ἃ οἱ ῥηδν, τῳ ἰς, Τλπιὶ ἩΚΡΠΕΤΝ Ἀμμ Ἡ Ανὰ 1 ΝΣ ἀν ἐμμα ΚΜ θεν μἰεωὶ γεαπτιν Ευ Δαν ἢ Πα νοςς 2. ἘΠῚ Ὀςὶ, το] ἰο ἰιοπιίηες, ποτα Ῥμαμίρεις ρἰαηὸ (- ἐγ μοι) θὴ ΗΝ ποη ἔσορχοε [οἱ σλίτροποι, [( οἵ ποη "Ά ]ος, φιηίοιις τα! ρίοςῖ υνἰετὶς ςαρίτα!διις ἑἱατεις δ, ἡμὰ Ῥιυίο οἱ (σίας δὲ οσαγατον, ΡυαΉΜΔ  ὅγτία οσποχίης, «οἰπτοτίι ριος οιμη θεν ποις ἐπε νηνς δὰ ποσοην, ἃς Ἢ πΔαατα πη 7πιν Οοτι νὰ ον σα Οιμληὶ ἃ Δ Ποσπλ,. δῇς ΠΡΕ ΡΝ ἐρυ! ληἀος αιος {ὑς ρΡγαὶιάϊοης ληνηάσιαι. ἀρὰ Το ρστν Π]υοῖ, ἔταπε λυτον ἀπο ον Ρο. Νοη Ριοτίις ἀΠιης βέμις ἐς ΟἸνίς γοίδις Π]οτοάοτας, νατοτὰ (αίατις βοποια, Νά αἱ Ἀδιιοπαΐος ρνορτιὰ {30 “ἡ ἀπμν Ῥαἐζγαιη ἐμιοιάλην ἐρίοτιιν ὁροιι ἐπιρ!ονϊτδηι ἰοἱης νοΐ! Αἰ θιις οἱ Πρ Ομ ς ὑπ ΜΠ} μικδισισα ριο-. Πἢλίραζο ρεκίκέϊο ἀδάπ ξεως ἡ δι Ῥγοάιτοπὲς ποτ σοήξιμ ποσί; Ἰπιηατίον δι νιὸς ρταοίι 

ὑὲ,! ' τραηχιγυσ. Εἰ καὶ οὗτος.) ἐεὶρ εἰν με αν αΠε. ΠΡᾺν , 

ὙΠ ΤΣ Ἡῇ μαῦπτν τλἢ ̓ ἽΝ ἸΒΕΝΕ δι γι Νοηπονὴ,δτ ὐκ ἴδω 1 νηο σχοιπρ[ατὶ (σγίρίτυτ, [4- 
ἃ Εγαί εως αι τορι ας (ἀργὰ 5.11. ποτ δῇ Ἴ ἡτ εὐτήλε νην φρων νὰ 

67 Βαιι ἐαοάενμηε, ἐῤῥάπισαν ας, Ρ ἰνοκα ἰη βεείον αης (1 [ΑΠ]οτλνις ἈΡΝΗΝ ὃν: μὲ ἱ 4 

εἰμε ἀεάεγμη!. Αταα Ἰνοὸς ἐρίτπι οἰ τὸ κολαφίζοιν, ἃ 400 πχδηΐ-. ταπισπ ἐδλραξες εἰμ εῦγαις ΟΕ ὑπ: ΠΥΤΝΝ 

Κιτὰ Ἰνος ἰρίο ἰοτο ἀπεηριτν τὸ ῥα πίζοιν. Ν Ἰάς “ειριὰ ς.3ν, τῷ Ῥαωίὁ μὺ[᾿,μ τὼ μεκρήν: "ᾷ ἜΤΗ ἣν γηνυ ἀνθ ̓  

δι Μᾶγς.14. ὅ5. (γυνή πη ταις, χῤλαφον κἰςπὶ οἴ] ς νου ἐπε ὀνβῃ τὸ μίηπ ᾿ 4 (υἱ ἠβαὺ αν οἱ ἐς τερον 

δνλην ἱ Ἵ τας Μάγους. τοί κόνδυκον, ἰάιμτι νπά εἰ ςοῖ Ὁ "ὴ δοινάτη τη ηέξι!, "αμην οι ᾿ | 

πιὸ γειὰ ἦϊη ἰπ γι ἐχρίισατα πἴδηυς ραϊηνα, απο νυἱρὸ 74 εἶν ἐ νμα τ κα κοντα ΠΕΣ ΝΗΡ ἼΙ 

ὶ - ᾿ 1141 ἐτιρῖ ιἴ καϑ ἐαμεν αναϑεμσ (ν γοζλην Ὁ᾽ὴ ἊΝ ὅγταις ἀιζοπ ἸὨΤΟΥΡΙΟΣ ρι0 ῥαπίζον νι- ῬΓΑΡΟΒΓΙΟΠΙΝ κ᾿, 4 ὧν 

ἕὲ νοτῦυ ΡΣ ἐἰᾳαὶβοαι ἰὰ βοποῖς τὸ πατώσ- ΓΙεοΐογ νοςᾶπε 4υοή Ηορ ταὶ Ὁ ἼΠ| ἰνεγεην.] Ν μς «ἰαϑὲ νεῖ ἐς μιχοιληῦ οαπ πιὰ. δοςορηΐσηι ἀβταῖι Διαγησμίδη ΗΝ} ραν τιήλοχ οὸ ἅψτὸ 
τἰὰ ἐὲ οαῖδις πα κῶτξ ματζειν α τὰ εἰξς, ὀχτίοιπῖς διε ῖς δῖ ἘΣ ΓΝ ΟΝ ἐδιιο- Μ βοϊοῆαις,βς ΠΡΓΒΕΣΗ ΟΝ ευταιν μια, αὐ Π]ο ρταμάς μιά -- ἐν τιτὰ οἴονει ρο 8 Πϊατιδειητ, 

“ων ς ἕ ΣΓΙΓΟ. ὁ : ᾿ ΚΕ : , Υἱιβολλοσν. 9.0 δῖοι ἑῃῖς ἰπςίαϊος Ἢ ἰοαὶ ο- ; ὸν οἱ Ὶ ἱ 

“ Ῥαλίαι, αφοεννεΝιὰε κε ,;.: 3} μεῖς Υυἱ αι, δ ειεβαν, ταί. Αἰ κενήν ΟΝ ἰςηῖς ἑμτογ ριουίης ἰαἴος (μμγοίναπι ἀγαιι ΠΟἠυ! ἀριι (Ὁ 7 «ἄζτνιο ἐΐηνν βοὴ, τὸν ἐγοὺν τῇ νρμμίως .Οὐδηη χππίου.. ἴος Μιρμξγατας ρεομίηςίαι αν ριον, ρα Ριοζοιία!ος. ἰὰς ὃ φυΐάεπι ἐυρίεκ ἃ Οταςις λίάαϊης, Γι Ιοζ ἡθὴ 



' ΚΝ ἡγεῖ ο. τὸ, ἀηδην δεαιη ἀδῇ υάζα; Ρτορ ιςτά Ζαεϊνατῆις τι11. συ τς ᾿τεπιφτὲ εἰἴς διπι ει Εὐλπκο  λιῃ ἧς πος ἀρ τὸ ἐν ντ, ᾿ ἄμδμμ ΠΛ ΟΡΝΑ μα ρα τ ΜΙ λέ συμ 
ΠΣ «εἰεντὶ δι οπναίδιις ποίονντ ἀρράτοτ ἐα γοτρὶς Βοῖτι, ἕξι, οὐμαι ἈΦ γδτο :- 

᾿ ἀν ΜΒ γοιε, οἱ δὰ [ερυϊτμγαπν  Ρεγορτίπογιπ). 1. Ζγῤηηγμηι. ο ΝΝ Φὴν τος βένοις. κτν τν δι τὶς , κὰ ᾿Ομφρίορῖοῦ νοσβρι5 εἶϊ ἀΒοτ] 8 Ῥιορέενβας υοραιὴ ες ᾿ ΝΜ ΨΨῃᾳ.: λήϑῃ ἀγροὺς ὠκέϊνος 'ἂγ πρὸς αἰη]. 142εν Ηἶδ, Η δεεἰ. ἀφη)α, ᾿ ᾿ τρλυνιενήδ ἣν Ἴφ 7} Ὲ: ἐν Πς»] ἀροῦ [ληρμϊηὶς» νίηυιο ὼ βος ε} ἀφρὸν [πηριϊημ,, υ. ; Αι αἵκιριτος εἷως ΤΗΝ σήμερον δῶν ποάϊογηαμη ἀϊςπι. ᾿ 46 μὴ βοάδεγμπι ἀΐεγ, Ὁ ε: (Τότε ἐπλυρῖν ῥηϑὲν δὲ ἵερε- 9] (Τυης ἱπιρί ετιη εἰξ αυϑά ἀἰ, Ἷ (ὕαιειμρίαβεπβηὰ ' οι ἢ νῆ προ πλς : ΞΕ “ δὲν: ἶφι ΓΟ - ἐδξωπο Φ{6 βὲν Ἰεγει δὴν ἀς εν . » μίου τῷ φόφετου ,λόλρντος Και ἐλᾳ ἢ ὍΝ ερας ἠἀβλ νι χοὴ δῷ Ἱρτορυοῆ ἡ α Εἰδα Ἐς ἔλεον νύ ἦν τιμίω }. Ἰκαμι, ἀἰςεπτςην, Ἐπ ασορρόγυηι Ργορθνεμδ,ἀἠεεπέεην, ᾿ ᾿ "(ον τὰ τριάκοντα ἀργυθκὰ γτῇ Ἀρμὴ ΠΝ ᾿ : κι ριο [ὀβένμηρ νὴρίηβα ἀνζιπὶν 
ὰ ᾿ οὗ ' μᾶμον ὃν ἐτιμύσαντο δατὸ μῶν τ ριηῖα ΜΉΘ αὐξέητς θο Ρ (491, ΡΥΕΙΔΗΡΩ Φβρυε ΑΝ, εὐκάνοννι ἐκ ' . 1 4ψπἴυπι αἰπίνιαι » αἱ αἰ! πγατιδιςς ϑμραν ἀρῤβυειλμενμιῃ! ἃ 

ν ἐπ᾿ ι Ἰσεαῖλ. ΟΠΠπτἀ ΠΠΠ|5 τε]. . ἐβαμ αβαά, 
᾿ : ; νυν κ νὰ κ΄ [μῳ Βὲ ἀράεγμθης ρος 4 φριδη-  ιο] Εἰ ἜΤΙ 40 ἐπ 4- 

᾿ ᾿ Καὶ ἔδωκαν κὐφαὰ δίς τας ἀγ 69» τὰ δ} πωη ΠΠυαν αὐτατῃ, ἤρτ!!» ἤσουν ὰ μεν εὐλαὶ ἀρνυν, Ι ᾿ ΔΩ ’ ᾧ 3 ᾿ ἢ ἷ : ᾿ , λον ες μα, ρας Κρ θὲ σιυψέταϊξἐ μοι Κ μος.) ἐϑσηχίς αΐμι Πυοταί ἦι.) μα οἷς Ἐντ ἼΔΗΙ ̓ ς "Ὁ Ἃ Τησοις ἐφ ἔμωροϑε 2 9μΜ9“ ἽΠείως ἀυταιν [τετῖς ςοτά ρΓα-} αι} Πρ 4μέεηη βελίῃ ἀνε " : ᾿ ἕξι (κετως ἐᾶσοε γος ,χαὶ ἐπηρώτησεν αὐτον ὃ κἡ ὧν, λέ- (ἀς, ἃ τατοστοραιπς σα ρΓα- ῥταβάεην, ψ’ ἐνιετοφανι, 
: ᾿ς οραίμτυέ, νῖ ὌΡῸ ᾿ ΗΝ . τ ππσοσστουτο ππποττσσστσστσσσσοπμονσοος, | ἴθπ ν δος [δ ΠΑ ΤΙ ΜΝ το ταν ἔλαζον δὲ ἔδωκφιν,κί ᾿ορ τις ἴ6 Ογαεοἰς δέ [ατίηἷς σοάις!δ,.. ἀπ π εἶπι { Ρογεχνδηοτηπῆιτοῖς ξόγοις. Λά γοτθθηι ἐκ εν ὁ τὰν ϑλα πΑόσ εδγρ οῦύτῃ πτανὰ Ῥοτείε οὔίαπι νογτὶ  εοεριτὸς τεοτιπον ἅξνος στίπὶς ὃς. οχτςτὶς ἔξ ας ἀὐϑ Ἶ ΕἾΠΕΝ " ᾽ δὐταε ντῶρτο ἰεγίίνοα, Ῥω υδὰ εἰοεάφοιε δα ἧς 
: Ἰζεϑ, ὅς ιαιμ} πγογτυ βοςοπίμη γα  ἰσίο ἐτᾶν Τά ας... τ το διληογα πηιτατῦ εβρῖη ἐφωκωνιδοά ἀσς,ὶ Τρορτα Ἰσδῃϊο- ᾽ ὃ ἐδ ἐβρθα 9 Ἰεπενηνάην, αἰ ἐρεμίου δὲς να ἐπὶ ἐοπηίδητοῦ οἴπηος ὑν ̓ Ὃ Ἀ ΡΟ μρᾺ ἌΠΕΒΠΗἐ δὴν δον 96, ᾽ " ἴᾺ Ξε 

εἾ ᾷ ἐποδβθον: Ὁ: δι λις ποάις νοτι ἘΠίηιος “πος ἢ ἀξβλὸς φρυϑει Ἶ Ὀρπιηὶ απ. Ευάφεϊηζα νοετὸ πος Ἂς Ζασματίς Ῥεορῆςια, ᾿ «411 νἱήεϊίοες ἐλ τας μθμῦὲ αὶ Ὁ ΜΡΦ ΟΡ τον: ἤσως ποαας ἀς 144]οαυύτιν, (ς παγγὰς χοὰς εγίησ 1 ἀα δος 
“ΠΣ οἰ ἀρτάπαα γε δἰ Δπὲ ρθε ον ἡμὴ βμΑ δι ἐδ αδεῖν [Ὰ0.7: ηἰϊπ τᾶ φοςςρ ἴς τσὶρίητα 1ὸς πιιπιος ἃ Πά4 ρΓοἰςέζος ἰῃ δὼ ᾿ ξεπίσιαν δυῖι. ἴρ Ὡς μὰ τ ὙΣ ἢ αἰεθης ἄγοι ἀσιπιπι Τομλίηι: ὃς ΟΧ αἷς στιν οιλΠὸ ἃ ἤριι]ο ἡυοάλπι, , ἱκέπια! Ευςρία ὑπο δίξεω ἢ ἐὐρν ἢ Ἢ δἱτροι βίοι. τό Εχρ ρας ἐρίοις ἀιιοίποάο ἐπρἰετῇ ἢιετίς {Π|ι 4 χιοά ἃ Ριδ.- Ν λα τς] Πρ γαγί!ς ἐμιρμετογεἰζανο ΜΗ ον πο ̓ ΩΣ Βυᾶν. ρβιετα ἀϊέζωισηείς,Ρ γοίοςί εος Δα βρι]απιϊά εἴίυος (υτυτῶ᾽ « ὅχις ἱπιρετγιτας, 0! ΠΟ το πηι ἸρανΑ ̓  Ι ταρ ἐς βὰ (ετἰρί τε .. «κᾶσ ντ ἀλεςης ἤρι]ο.Ἐχ 4ιοὸ εὐ ἀρράτος Ἵχ [μρβνγαεει- ᾿ δε π γνίαθδι ἴῃ ἣ ἐς δ παν: τ γδδρδα: ἰδτὶ οἰἐπὶ μῆς ΡῬὶ ἃ Ρτορβεταργοριίὰ Πρ ηἰβοατίοποτᾷ σὸς ἈΠΕ 40} Κίπιδὶ μένε εὐνὴν δ δεδη ἐῷ ῥκὰν ορε δὰ γόνα ὑαρθλεν ππαϑθα, ΑΘ ΒΥ ΒΝ. τὸς ἀρ είρναι ἰφαυιεί, ματάς ἰῃ φο νοςαθυ]ο τηυτατῇ εἰἴε αὶ 5 οἸτοῖφηι ἰῃ ἔλςγος σοάϊςος ἱττορ ᾿ τὰ ἜΝ ̓ Ἦν τοιπιᾶ. ὰς ἴδ νγτ Πρ ηἰῆροῖ οἷ αὶ ρυογας τόρ]! ςγδεοημάμοῖδ, δοπίοχος Ἠίοίομβγιῖμε ὡς Ορεβεπετς ἀκηἘταῖ γειο δι: (τὶ. ἡ, δι δασεράοτον φυ!δ τείθτυτὶ βισηίηι ττὶρ πο ΒΕ}: παπ Νς.- 

τὐλιλῤλύον ππϑιθς ΠΡ ΤΙΝ ἡ ούκρνε εἰεῶυχα Πυἀ ρας εηΐπη πνεϊίου Ἰμξοτρζες ἀυςτοηάιις, φιλίῃ Ἑυληρ εἰ, Ὕ Ρτοτίθιυις ςοἰσξχλς. 56 ἣ ἔτ ὧν Ἰβήρι Ἀκϑῆ, (αυαπι ἄμ ἀιίοττὰ ἔλοῖς αν πιδτιοπέατα γε δαῖς νειθα Ργορβοῖς, ἘἸΡΒΡ ρα εωρι Ἀν ἀμ ΨῸ Ἢ ΑἸΝ μὰ φἀΐοτι- .- ΑΝ βφυΐ, Οα]ἰςὲ νεττί ἀοδοάτιροωγ νὴ ρομεγ,ροτίμε αὐ πὶ 
βεερΒΠλΕῖΟΙ μθπεβοδς τ ἀςε ἰη Πτοτάταπι ἑοίι: 20 ἐμ μῥεν. Οχτοιὶηὶ μὰς γετθὰ Ῥτορίιςῖα, Εὔοινε μῆς ργειῆνην ΟΝ ΜΒ ΕΤΌΡΜΕΕΣ δΘΙΔΞΗ ΤπΙὰ Ν Διὶ φεοερανεν!γ 4,» ἀβῥηραμμνν νην αὐ εἰ, Ἐυληρ εἰ τ Ἀς νοτθίς ὀχροίμιίτ, Ρη- 
νον πα μα δίοινε Οιφὶ μαεϊοίευτιρατῦ νἰεῦι: λέν ηἶξνε «βόα, ἀμεναιβιη ἤϊραεὶ εβίπνανανε ̓  πρλνελτα ρείπιᾶ Ἔν, ο ΟΡΥΙ ῳ ὴ τὴ: ᾿ ἡ ὅς ὦ . . Ἢ οὗ ἽΝ ἯΣΣ ̓  εὐ γουίτατὶ πῃ ρεπείς τδησῃάμτῃ εἰδγίτα, 7, ρουίοπῆμο ἐαττίζ γυίὰ ἰηἀιοῖς Ῥιορμεια Ποῦ ἱρίαπτ σαι ᾿ τε ησττε ΠΕΡΤΗΕΣ ᾿ Ὶ ὰ (λους Νοῦς τοι, Λδἷράε ραίπυνηι ἀΐσεπα! σοπιις ἴῃ ἀδειιμο) τιζείειι. 
ἐμ ΠΡ τες ἐξ αία νείρεχεηπέ, δι διορβοιμς «Ῥοβεοιηδῆε χρίίοας εἰρ απ τοΐατειῃ Εἰς, 4 ΒΒ ει Ρτο- 
βνην ενης, τὸν θήρα ι νοι ἡ νῶν ἰκαεϊηῖο Ὁ ἀξιηἀἰριηἴτατέ ἀιῃρ βοληά, “5, τ οηΐπλ ἢ οκῆς ῬΟΡΩ ἱπιρίοείοπέ ἽΠ ἐμα τῷ μθὲμανλὰ Ὁ δε μην εν ὐϑανοῖν εἰ ὁμὰ Ἡροβο μας μμῆ ἀτρετον εῃι τι: Δαν ον 1ὰ διιζοπὶ ὩΣ ΠΆΠῚ ΠΆΙΣ ΠῚ ΛΕ ἐ ν» ἔς ἐρῆς ΟἿ» Βοιπίημέρτο ρορι!ο ρυανίοο ἠμρίεχυς 
ΔΌΪ ρεγίιαίοτς φυοά τος ἐρία ςοπιίηςοίς, συπάςτῃ ϑρευίτυην 40 Εἰς ἰρῇς ἢ ναὶ ᾿ “ἐὰν ἘΣ ρεί αερδικισηας τι ε τῶ ἢ ἱς οοΡτορῆς- εὐατ Εν πο μδαςηνἠδέϊορυς ἀς ἰχυΐας ἰοοί ἐχρ ' Ἧ ἐπὴν νῤμαα ϑλλίη Ἰοφυντῦ οἴὔε,ηἹ ἀρεγας τίς ος κε. ὰ ΠΝ νει δούσπι ἱπτοζρτιοτατίοἠ ὅ διτίπου, μας Ὁ τατιπι εις Ρτορμβοιάσιπι τηναος ὅΠξ ἀυτὰ ἰτυγῦ οἴοῖ 30 ζασῖοι πὶ ΘΟ! νει θογάπι πὶ ΤΡ ῖ ἐὐτν, ΡΘΕ 

χάϊςοις : ἣς τον ἡ νεθὰ, ὃν ἐπι μήσανιρυτὸ ἐῶν αἰ σρχήλ, ἐπιοτριοζδτυν Εταΐ, Οἱ : . Ῥεδάϊοοῖς ἐἰαασο τὐβέρνα τ ΦιΝῚ κυκυς; ὐ θαι ἡφθ να Ηλαμ μεηρηρθμός βλυίίε να! ςδε ἃ βινὴ αβραεὶ τ. ἃ Ἰυάλο. δ Ν ἸΡΜΝΒΙΙ ΘΟΓΕΝΣ κε γμίτης τ πεὐτιὸ σατὲ τε τα. Ν Ιρ Α νενβ μρργειίδιμανμι ἃ βιλμ {6ι4εἰ.Ατεξο ραῖο « ὴ «Παυπέτο πο οχίονηζίς ἈΡΝῚ ΑὐδΑρ ρν Ὀσίπδε δὲ ἐδιιοάζινς Πὲ νὰ ἢ Ομξ αἰ ηραεῆι! φυλ υπεν βίνμ Πρ κεἰ: 
τ ἀΘΕΡΝΙΕ ἐδ εμέ ΘΑ ὑμυρ ΤΟΝ τ ἐρὸν δὴ τορβεται, ος ἐά εἴ ,4υὶ αἰλτίμγατμς πὲ ἐν τι πἰτας!:ρετίηᾷς Δοἢ ἀϊχ οι, οὐνμλ νον ον Τρ μὴ φιρονλ νεθὴ παριρνν θνν ἐς οιρϑον Ὁ) ΗΝ ΙΝ: πυχ ναμο τι, νὰ ἔμρ.23.11.1} αὐδὴν ρχτο ἐξ αὐνηδτη ὙΠΟΣΣ ἐν ἘΡπτ εν ΤῊΣ ἡγὴ "ἐν ξ γδονν ΚἘΓ μόδα να ναι ἐτὰ οοπιυοηίμην ἂςς σὰ οἵ Ἠοδεαίο είπάς ἀμᾶϑι, 

δ᾽ αὐ ἐραερθινι δ γρετα εἰ ἢ Ν ΠΝ κοτελνεῖ σεπὲ ρρὸ Ἐπιοῖς τοι φἰπιηγατα δὴ υἱχυᾷ Ιοχὶ Ριγατογοα ρύςροίῖς 
δ μΝΟΕ εήφαθνντεν Μιλ ὑϑακὶ νβε θεμα ἐὰν που το- ἐὸν [,Ατἰπονῦ Α, ἰα 11 ἀἰοὰν ἰφεπεῖο αιοΐ γίεραι Ἑιαί. 
τς εὐλύνον τα βερε ὙρΤῖλα ἐνει ἐο! χέει ας [ετὲ γεϊρου ει τῷ παρ Υὶχ Ἑηλπὶ ἀΐτοτς Πἰσοῖ ὠγρράζιδη ὑπ 
ἡ λιρβλ ῥα φάαναι ἀὶι (ἰΠεςοημαγίμη. ΝΔπι νι οα- Ἧς νη ἢ Ῥοτίυ» ναρνὶ νος. [( 4} μρη νἱάστυν (πθαιυάιοπάυς ἡ τὸ πα . ες  ᾧ, ἸΙΒΘΛ ΟΝ πων Ἰοίὰ ἀσίε Βυΐεῦ. Ὁ γρνδείξενε, ἀττίουα οἱ νο! τνῤενπις ὑὸν νὰ ἰγαος να ὺτὸ ἡ ὃν Τσρριδλ, 

ε ὀνέρθαν ἄν τὺ δ τὴ Ἀν οδόν τῷ γο εο ἡποι Ευϊς  ογάϊης ςοη πευέτίον 5 ργξρομδληΐν νεσϑυ ἀεταρης οἷν ς ᾿ ᾿ μ Ε ΘῊΝ Ἶ ; ἢ 5 τ: : ; ραν, ἰᾧ [(υδίςαυαητυν στὸ αὐ ἄς ναοὶ ὅμοά ἐξ, τι τ τὰ 1. [8 ' ' φενμ τἰκεῦνῃ δὰ τὐβιθροορ μεμονε θ ι ψός θὲ τ ΛΑ "Ἂ- ἀὐο ἀνείμαι επεῖο οτίλι ἢςς εἰν εἰς νίυτραια ἤν. ᾿ «ἦ Βογμαςοιη,ἰῃ ἀμ ἌμΔιπα δ ἂν δ ηταπὶ οχρ ἐπὶ ἐπ ω "πὰ "δι ἡννίνννεῖτε, αὶ ἐξ αὐ σα ώσετο ρτο τινας ἐξαυ» ὀὐδμυδαν αἰ φοτυγ προθέντα ἐδοιβιθηνδηᾷ, ϑνηνῚ ἀηδετα τὶ Κ)οοίοτία οδρῆν δὲ κεϊιείβᾳοιια ἐα ἰρίνν μεο Νόννι!. 
Ἶ ᾿ ὑπῆν: ΔΝ κ χα ῥδθη ἐραβηροθεραι ἄρ 5 βυ οι ὁχ ἐριε. τοῦ δινυΐτο ἀρογτίυβ ἐπ τοέζο οδία καίει ᾿ ἐειανεταα Μλῤεγαυννπα Ὶ τ ρινηνῆνα μὰ είς ο5 ᾿οἰμυίηο εἰ Πρ ἰς ἀρρᾶγες, Αὐτουιπι 21.16,8ι 10ν.16.17. εὐ γειψ ΕΣ έρείμ μκ ΠΝ τ, μνῸ ἘΝ νυ: ἀ{ὐνανἀμνο] ἀζενῶν ἐίφην βαμ!, εἰς τὸν ἐγὼν ὦ Μορ 

ἐμὰ ηρυραὶ με τιηαρ τῷ τάπῃ ὙΠ μω ἀμ τς τ μίως. Νοῖα 1, ατίοα Ἰητοιρτοτατίο τοϊαπις Ηἰοτομγιπο ἀν, 
ἜΡ ἐρη τάν Εὐμαῆει ἐκ ναϑνδις {ἰς ΝΕ Ει ας. Αιαπιλο πβατοτρεείαια οὐ Δ οὐη αἰϑτέμνο:ρία Δυ10ΠῚ ΜΝ (ΟἹ Βν 

᾿ 
: ἘΠῸΣ κ ὦ ΜΝ; ; ᾿ 3,ινδὰ βαινανίων. 

γι μαννα ἐμρν σἱ ιμεπγομνασιιθία μην Ἀπ᾿ 0 μήγε ἢ ομιή ΠΤ ἐδ ἵματο Αἰτιποη ρηπηα Πα 
πὴ αὶ μα ρεῖὶ ἐλιο,φιᾷ ες δι καὶ Μίάτοο ρεβτανι λυ Π πνσάς ριον (τη - “)ενθοα ες ααϊοῖο ἑχυίς ςομίδγαῖ, ἐπεο Πρ οἵ Ππιλινβεῖὶ : ξλιρ,4 ι ΤΠ ηνΣ 

ἰσιηίμι ἐρίὶ ἐν γε 408 ταιπδι ρβεΓπν σοι. Γσάμ 68 ἀυτο ΠῚ} : “ἀπ᾽ πο τάπι νατίοιηίμμα ρίαν Ριορ μοι τερςίστο αὰπν ὁ} γεατ ψ8... νι ,40 ἘΕ γροϑτας τρυρηρΔΟδΝ : ὑπ, ; ἱε νὰ ἰ  ῬτοΣ “Βιὰ τρνουΠ κα φΆ νυ ἰπ ρίο ᾿ ἧ Ὑπρ ει ον ἀεγ τοι φιδανε νλύσ τα μι ἐρηανς ὕγος.,. απ ΠΠπνὸ σαρινλ)ε σα. (μα ταἹμὶ κί 
. ΤῊΝ: ̓ Αὸ ΠΡ βτα ἐν ὺς Ζακίνατίδ ἧς (ςἰρίο Ἰο θδησ,, τέοχδ ἴα ῦὰ φίλια Ποίων οὐ ἀςειαίοποη ἐδ τεβίρο ἔς ιἰ 

.Ἂν» 

᾿ 

. ΟΡΧΧΥ 1.54 ᾿:  ΕΒΥΑΝΟΕΙΕΙ͂ΝΜ 

φυἴμνν ρα ὟΝ ἡ Ρτοδοὶ, Ἐυδημβο  νοιὸ αὶ ροηάηΐοῦ,νε βίϊατο ρτοτίων (λεεξαςεΥ ει μιοίυ!ς ροίίξα Ἅπν' 
«τομΓ πλτγλας 4 αἵ» αἷιις εἰ λέ τενε βειίοιμ νι. Ομ] μα τείμοηάξι ει 

4 Τώωηι 

Ε 

Χ 

ΟΣ 

4 

γων Σὺ ᾧ ὁ βασιλόὺς Νῥ ἡεδαίων; Ο δὲ 
Ι΄ ησοιᾷ ἔφη τώ, Σὺ λέγεις. -- 
Καὶ ὧν τῷ κατηηορῥ ἅτε! αὐτὸν ὐπὸ 

ἡδαρχερέ ὧν χαὶ ΚΙ φρισξυτέροΤν, δὲν 
ἀπαιράνωτο.. 4 ΠῚ 

Τόμ λέγει ὠσπῦ ὃ Πιλάτος δύ ἀ-Ἰ 
κούεις πῦσωῳ σου κατα ίφιρτυ οὐῦσι: ᾿ 

ΒΕΟΥΝΡΌΥΜ ΜΑΤΤΗΑΥΜ. 
ε[8,ἀτσοης," Γύπ οϑ τοχ ΠΠ  1- 
ἀκογυπιὴ Οἰχίς αὐτοιῃ εἶ Ἰοίως, 
Τὰ ἐἰεἰ5. . 

ἅ Ἐκ ἀυαπι τρίς, φοσιίλτοτον ἃ}; 
ΤΡΙαγατ κ᾽ ϑαςογοτίθιις ἃς [ς- 
Ἰηϊοτιθι8»η1}}} γοροιἀϊε, [Φ᾿ {[πίονίψια,, πἰμ! τες 

εὐ γι , : Ἵ : Ἰαυᾷίς υιὰπι πιυϊτὰ δἀμονίμνα τς ἢ 

[νη βνείσἀέεινε, ΤΊ ον 
γεα ἐμάδονμηνῚ [9 ἐπε ἐὲ 
Πεβοι, Τῷ ἀ εἰς, ἷ 

. Εἰ ἥνηην δεεμ αγοιμ 
β βνιβειρίδμν 5 φεθτάοιμαι 

΄ .». . δ 
" "Ροηάν, 

᾿ Γυης ἀΐςῖτ οἱ Ρήλιυ5., Νοη Τυμε ἀϊοῖε δἰ; Ῥιίαιε, 
ἰ [κωια Α 18,» μά. φωᾶια «ἄμε- “ἷ 

Σ οὖν ἀκέκοί ευτ Ὡὸ 9 οὐδὲϊ [τε Ἐπ σδητον νη ἐε ἀνεημὲ ἐβίηνοιίαὶ δ αὶ ἐν ἀδωμι οὐδ τα ποτ υρς 14} Εξποῃ τείροηξε εἰ αὰ ΝΠ]: “" πθῃ γε(νουάε εἱ « 

,. λίαν. ἜΝ [:5 να] 46. : τ ἩΡΑΤΘΙΗν ῥγά(ες πνείρδεπνεη- 
Κατὼ δὲ ἑορτίω οἰώϑοι ὁ ἡγεμών) υ 

Χλύριν ἔνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤϑε- 
λον, ε΄ ᾿ : τι 
ἦχον δὲ τότε δέσμιον δγήσημον, λο- 

αὐμᾶμον Βαρᾳθθαῦ. ΩΣ ἀρὰν 
᾿ Σινηγρδρων οἱοῦδ αὐ δ, εἶπεν αὐ- 

. φοῖς ὁ Πιλρῖτος, Τίνα ἐθέλετο ὁπολύσω 

ὅμὴν: Βαραθραῦ, ἢ Τησοιωῦ τὸν λεγόμε- 
γον Χριςόν; Ἔσν- 
ΟἩση γὃ ὁπ δαὶ φϑόνον "καρέϑῶκαν 

αὐτὸν, Ὁ πὸ πόπανα Ἐρλ ΩΣ 
Καϑηρᾶμε Ὁ ὡσχτεῖ δὶ τῷ βυκατς, ' 

ἀπέσειλε φιοὺς δυτὸν καὶ γιμνὴ ὥυτεῖ, λέ- 
λρύσει, Μησδν σοι χἡ τῶΐ δικαίῳ φκοίχῳ" 
πολλὰ γὺ ἔπαϑον σήριερον κατ᾽ ὄναρ δ᾽ : 

1] 

αὐτὸν. . πϑὸς ἢ ΤλῈ ῃ 

, Θὲ ὰ Αργερέϊς καὶ οἱ φρισβύτερρι, 
ἔπεισαν τοῖς ὀχλρις να αἱ ηίσωνγαι τὸν! 
Βαρᾳθξαῖ, τὸν Ὁ Τ᾿ησουὼ ὑπολέσωσιν. 

Δ᾽ ποκραθεὶς ὃ ὁ "")εμῶὼν εἶπεν αὐ τοῖς, 
Τίνα ϑέλετε ὑπὸ τ δὐο ὁπολύσω ὑμὰν; [}} 
Οἱ δὲ εἴηον,Βαρᾳ θα). Σ΄ 
Λέγει αὐτοῖς ὃ Πιλάτος, ΤΊ ἐν ποιήσω, 

Τ᾿ησδομίῷ τὸν λεγόμϑμον Χραθόν ; Λέλουσιν 
εἰυτῳ παντες, Σταυρῳϑήτω. ξι 
Ο᾽ δὲ ἡγεμὼν ἔφη, Τί γ κακὸν ἐποίῃ-- [3] 

“σὰν Οἱ δὲ α'ριοσ ὡς ἐκῥαζον »"ένσοντες, 
Σταυρφϑήτω. ραν 51 

τ δῶμ δὲ ὁ Πιλατος ὅτι δὐδὲν ὠφελῶ, 
ἀλκὰ κάλλον ϑύρνθος γένεται, λαιθῶν 
ὕδωρ ἀπινίψατ τὰς χεῖρας ὠπόναντι ἢ 
ὄχλρυ, λέγων, Αϑωός͵ οἰμι ἐπὸ τοῦ αἴ- 

, 4Τώπεε: Ἀεκ ᾳ, σὺ δα βασιλδὶς, λὰ νοτθυμι, ΤῊ εἰ {{ε εκ. 
δι αὐϊυσαηάα δ ἰπεοτρο ῦ ἀπο ρτοπυπείλοοης ἰάξο αὐ ]- 
4 ρατείευϊαπι Ν αν γε Ηἰς ἴδιο Ζοτγαπηρὶ βιὰ ποη ροῆϊε, 
νη ἐκ νὴ Αττίοα! ἰογπφιιί, ἤσας Εταΐτπο ῥ᾽ λοις τη λα- 
᾿οϊαοηίθιι. " 3 ὌΝΟΝ : ᾿ ' 

: διογε βιβλ καθ᾽ ἐορ Μ Ί]4ς ΜΜδτ.ις.6. ον, 
. τό μαοϑδας. ΟΊ Ἑγαῆπυς, εγ δα ἔχιν. 
{ἢ ναδῥαν, Βαραζου δγτιασιμ εἰς ΜΝ - ἼΣ[ἡἀν- αὐὑ4} νεῖ, 
ντα ἢ νοΐμηι 21 “Ἴ2 [ὀαρονοὺβ 4) ουίας γοέξιιν Οὐ αθτα ἐι- 
βυχίσης ο[Ἐ Βαγαδθαν. τ 

ι9.᾽ ΝΙΝ ἐδ [τε βι, μον δὸν σοι Ν ἰάς {υρτὶ Β.40. {5 
[υρν ομιμιαὶ δναρ 1ἃ οἷς ἀσέξαγηο νἡο.ν Δο Πιρτὶ 1.20. 

21: Μηρωηγήνα [ἃ οἴ πόσερρννντ ργορυϊὰ Ἰοιμιίτυν Ον2;- 
εἰ! 4 ἃ ἀκον νηί, ἐὺ ΤᾺ δ ὐν ΡΑτυοΐα ὑπὸ πη! ΕεἸϊὰ 

2, 

πριδὲς οὐίεισι Αρρίμήμιν, Π᾽μρυλίων ὦ, Μέτενὸν το καὶ τοις ἄὔλοις 
ὑφοι ἔνγεε δαὶ τᾶς βυυχῦς τῃρῷα ὑνλᾳ σιωῆσων, ἐψιινδηγο ἢ πρλέμόοις, 
14 οἵδ. Μειο  ιπὶ δὲ Α[Ἰο. ἃ δοιατυ ψιοίίμιος οἷν 51} ς- 
τλπτ πο τον ἐπ ςδυίε. δ 

κι. Ζεβη  ονιώ, Λὰ νετομηι "οἤσίη χααττο οαῇιι. ΒΕ ἂι 

ἼΩ 

«ςὅ(μειογᾶς ταγδα ἀϊπνκίετο γ-. 
Ἰδσϑ νἱπᾶλιιη» φυζ νρ! σης. ᾿᾿ 

ἱηῇρηοπι, 4! ἀϊσοδαταγ" Βα- 16 
τα αῇ.. "ΤΣ ΝΣ τ 

17] Ιρέ9 ἰρίευν οοηρίοραιίς, ἀἰχίε τ] 
[εἰς βιατας, Ψεγαπα ναϊτὶς ἀϊαμε. 
Ἰΐδπι νον 4 Βατα θ4η,αη ᾿οἴμα 

 14μἱ ἀϊοίταν Οευις Ὁ : 
ὅδ. δοίοίάι οηΐιη φιὸά ροῖ ἱπυΐ- 

᾿ἀἴατι ἐζδαϊ ἀἰ ΠπὩϊ διιτη, 

{πδ] νιν τ δά ρυμ νχου εἰυς, 41: 
. [(ὦ, ΝΙΒΙ ἰδέ γρ βεουω ἑοῖο 

ἀ|10 : ἐμμῖτα οηΐϊη Ρϑα απ μο- 
«ἐς ἢ Ἰοπιοίο ργορτοσ ομπ). 

πὰ Πα 

Ρεζερεὶ Βαύάθθδη » Ἰοΐατη νερὸ 
Ρεγάεσοῖ, ἐν ὁ ᾿ 
τ Βιαίροη Δδς ἀὐξειι ργαῖςε ἀ}.}:: 
χόξ εἰδ, Ψεγιπχ" ὁ ἀηόθας {Π|6]}. 

Ἰν το νε νοδὶϑ ἀπηζιδη δ]ρῇ 
νορὸ ἀἰχοταης, Βαγαθθαη. 

ἣν ᾿ Η ἐεν. 
βγφίες δυΐοιι Ππρυ]ῖς εἢῖς Ἰις Ῥὼ ἀἴοην δμρεην βίοι. 

Ἴπωη εὔξνεμαγαε ργαίει ρο- ΟἸιΠιε αὐ ἐς 
Ρηίο ἀϊηνμεογς υημπν νὴ» δὐδαν  Ἢ 
ἔξω, μουν οἰ μἰΠ με. Ν 

τμβεναι, ὌΝ εν ταν αυᾶπι ἀῆ 
 ὁἱπέθωνο ηβᾷναο, αν! ἀ!- εοηϊξοι ἰυπα 
“ηιην Βαναὐδασ. γιὸ ἰπίμῃϊς 

Οὐηβνεξ ΑἘ}} ἐτρῳ ἐπε) τιοτ, 
αὶ Ρι φως, μετ υνί- 
; ἀν υοδίν Βαναὺ-. 

᾿Ἢθοθδηι νογὸ της νη 

δδ, μὴ Ἰοίμην οὐ ἀνοιν Ὁ 
Ομῳβωνὶ 

κι) 9μεδαε οὐπν φανά μεν 
᾿|ῥοίάιφην ἐγ α ἀπ πὶ εἶ, Ὁ 

ϑδεάφηε “μὴν ἐἢο ΤΩ 
"ἰδιηαἰδν νοὐβε σὰ μην 
ΚΟΥ οὐ ἀέεους,, ΝῚΝΙ ᾿ 
εδὲ ἐν όρβο ἐἰδιπνωλμα ει. 
πὲ βα{{4 [οην ἐοά ἐφ ρὲ 

7υννην βυοβέεν ἐμῃο, 

ϑράσμις δυζοι οὸ ἐπ εγίδιι. [ιν 

: Η Ῥεϊιιου ψοτὸ ϑαςομίοτεϑ 8.55] πόρε ὑρόηεαιηι πρρια ᾿ ἐσγάορωην ῳ» (Ὡμίφνος ρεν-- δίλιεῖς αι 
᾿ “μα ημὴ χα τ, 
ει βαναύθα», Ιεβωνθε- λαλιὰ Ὁ 
γὸ μεγάενει!. 
Αι βολάνε δἰμεηνβν 

ὲ αἐὲ ἐπ, (μεν πίε 
αϑὐΨά ἀδ ἀφοῦ: ἀἰονίμ 
“41 βίκεγωνε, Βόναν.- 
αν. . 

ἴογος ρογίμαἰογυηττιγθα γε 

φ 

Τχίε εἰς ῬΙΠατις,Ου 4 ἐρίευν 4. Ῥίμὶν ἡ Ῥήαινι, 
βοἰ Ἰρῖα αὶ ἀἰοίειις Ομνμτιο] ἀν δὴ τ είν ἀεῖε. 

᾿ ὦ , 4μὲ ἀέξων Οβγνι 
Ἰῖςυηε ει οτμη ας Ογυοἰβράτυν. Ῥίεηηᾷ φηνβϑες Ογωοῖβζα- 

Ῥγαίες ἀυϊοπὶ αἷς. 41 οηἰτ [μων 
μία τα] ΐ ἐςοῖτ Αἱ αΠΠ1 οο 4η.- [3] «4ἐ δίιρναβι, νά - 
Ῥί᾽ι5 εἰδηγαδαπυ,ἀϊσοπτος, Ογα- 
εἷᾷ 
Μί ἀδης ἀυῖοιι Ὀἐ]ατιο΄ [ς ηἰ.ἡ ἢ 

δ}} ρτοῆςονο, ἴδ πραϊογογ τι- 
ἱπρΐτατι βεγὶ γςσερτα ἀαυα" αὐ. 
Ἰυΐς πιδυ δ᾽ οογαπὶ τυτρ,ἀὐοξε, 

"ἰνονεαΣ βιοεῖ κά 
τοῤ αὐ ,εἰσπραδφιμ, ἀΐταη. 

ἘΠ ΕΊΜΟΡΣΜΕΝΝ Ἷ Οιμπῆυς ἮΝ 
24 ἡ ΔΙῸ Ῥίμια εἷε τοίπτηναπΐο. 
| 4 πὴ! ψνόβειναε, [μὰ 

διϊθί ἷ ! 

Δοίοϊυτο», ὁ 1- 
ΜΡ βενεϑ, 4- παιὰν τϑινά αἱν 

ἐρ!4 ἀφμ4. ἰανὶν Ἰπαμ: τῆπθς ̓  ἘΝ ἢ 
ΦΟΥ̓ΑΙΝ ῥεριφ ἀλοενε ΤΡ ον 

ἴοπὶ ΗΕ Σηἰΐπνας, γ αἱρατανς ει, 
1} 30 ,ἱορ μι μισῶ Νὰ. «χδελμρλον  Ἰάς (ὰρ.5.27. 
24 δενιῥὶ μηβιυτεΐο οὐδεν ἄφηλ τς Ν εἶ, λος Σὰ] οἰ ἴα. 

ϑάγονε ποι [ιδινἀίατυν αὐτὸν (οὰ τῶν. Ε δέ κναίονομβνιω. 
φ ̓ ΙΝἰπηην βεσ! ἀλλὰὶ μάνλον ὀνρυζος γνοτω νς], 5 ά ΡΌτεμΣ τὰ π}}}- 
τυ ΟΠ ΠΝ υἱᾳ, δι ταί, δά φνὺἀ πεαρὴε Μνομίηνι βδται. Αταμὶ 
τι] ταῖς ΠΟΙ) εἰς ργίμπιη] ςαρίε (δ ςκςτειμ. 
Τ, ὐϊνῖεπνδημι, ἐπι ψανν τὰς χεῖρας. δ ὨΉΠε φιμειίαιη οατο- 
ἡηοη ὰ ἰηἰτυΐτυν θαι, 21.6. κά ψμγαιντάμοη πο τ ημμι 

1ο νοτίαν ἰς Ῥηάταην τοίροχηδ. τις πίυ νότὸ ἜΠ|ΤΟῚ 
ἐπεξιρτοε, νουΠςυΐμηι ἡ πὶ εχ Αἰάφε ἐχριιοδηαν ἀνν᾽ εἶμι 

᾿φῳφὺς τὸ λατρ διὸ, τὰ {{τ|ΐες, ἴϑοε ἰώ αεῖς παλαροῖς, ὅτο αὶ φοϑν αὐ 
δγώπου, δ ὄνλας σφαγὰ! ὑποίοιω ὕδατι Κνον πῆ οἷν τοῖς χρῖ ας, οἷ ε κῴ- 
ϑωρσιν εὖ μιώσματοι. [ἃ οἴξον εἰογίβδυν ον δγαῖ η Ἰναπηπιοι Νε γπρονει Ῥιὸ ἐκ ἤσις Πιρτὴ που οὐάοπὶ σἀρίτον γῆι πο- οὐ εἰς αἰ ἡΐνς τπαδειοπιδιεις ααιι4 αἰδίνοτς πάπαν, Ἔχρία 

“αἰφινς ἐλιίιν πάς ἡ} Νίηχο, ΖΞ ην δέ ϑειϊο ὁ μον ἀὲ “ἢ 
(δ ««ἀ[ὸ τετενε μνεξίανο νοβμ ἐρμει να βενοίμε υἱωμο κὐΐωινο. 
ϑοὐὲ δι τοίϊλειν Μαίαγιιν φυϊδαιη ἀρυκί Ρ] ενίματι "0.16 ων. 
39. Ἰιάνιταν ποπόγοιη ἰλατο πῃ ἈσΠΙΠΟΠΙΩῚ τμηρίηε, 

ἐ- 30 αιοά οι βίμεν; ομἰαιηγ ον (ιΠ πεπευμη δι ἜΡΙ δ Ἰνεὺο- 
᾿ . Ά. ὃ 

ηξυς, νι ξὰπὶ " 

. 



| 
ἢ 

ΟΡ ΧΧΝ". 36 ἘΝΑΝ 

᾿ τεῖμτ. Τάπια με οἷαι ἀρυ Ἰρίος οἰ! Αηὶ ἀκοῤηθη Ῥορυ- 

γυῖον τοι βίο ἰληρανηςπι πυπνάηυῶὴ βιμάςτα, στιᾶπι ἀλσῃ 

ς τοῦ δικαίου τούτων" ὑμῶς ὅ- 
ΠΝ ἫΝ 
Καὶ ὁποκροιθοὺς πᾶς ὁ λαὸς εἶπῳ» Τὸ 

μα αὐτὸ ἐφ᾽ ἡμᾶς. καὶ δλὶ πὶ τέχνα 
’ ἡρδώ ᾿ ΐ 

ΟῚ 

Ἢ Γ Ὄ μλν τς Στ Ω . τ. ἐ Τωῶε ἡ ἥω Βω 

Τότ ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραθδι)" 6 ζείμπι δυεςπὶ βάρ ο!]ατυτα ττα- γηλδαμονβνπναμεεπο Κα. τὸν σὲ ησοιώ φροαελλώσας παρίδινκεν ἀἰάϊε νι ςγυςἐ ρογοίον, ἰχμρχο ἰωχω “ἐδ οἱ 

ἵνα ςαυρῳθῇ. ἄν Τ .γ: οἰ Ν. ΤῊΝ 

ΜίΑταζαο ἜΑΡ Νςς προ. τι τα ' πῆς ΤΠ τος ρα 415, φῦ] 1 Τιμμε κεϊδεν ῥναῇ ἐν 
ὌΝ Ἐπ Τότε οἱ ς᾽ ορισεῶται τῷ ἡγεμόν Θ' πα- 7 ἀὐραυχίοηι οὕς ἴῃ δὴν ΟΠ, ,γιαβήρίδιες ζοβινο ἠὼ ρνα- 

 αΒοΙ υρίξηπο- : 
τὐ άπι ἔμι. φαλρθόντες τὸν Τησουῶ “ἰς τὸ φραγτῶ-- 

Τηποχίι ἔρο ἔμπα ἃ ἱπορυΐης 
μυμις ἐμβένο νἱ ἀοεϊεῖδε. 
Εττείροπάεης νηϊιςτῖις ρο- 

“δ ρυ]ύς ἀιχίς» 'ϑαηρυίς εἰμ ἔρον 
ποΞνϑί ἤιροῦ θἰἴος ποΐϊτος. 
Τυας ἀϊιῖῆε οἷς Βαγαδθάη: 

Ἑςοηρτοράγιπς δ οἰπὶ Ὑπίιιοῖ- 

- 

ΔΟΕΠΙΥΜ 
ἡυΐειπι δε}Πἢ οτλτ, δ Οὐγάνν ἐνηϑα, ἀπέναντι τ ἔχλυ, ὠπένανη 

τς δος ίοτο ἀξεϊρίο ρτὸ ἐμωρϑέν νπ]ρ ὅς Ἐταί Οονβανρορμίο 
᾿ ΠῚ τες Ψ 4 

ἸΜανεθε ερο [ιν ἃ πηφηίνε" 
"μμβὲ βμηεινοι ἐρρη 

Ἐπ νεβονάεηι γερο: 
Ἶ βωιρορνίη" ἀϊκὶ!, δ ἀριριὶ» 

“μ4 [Ὡβεῖ 5ο;, (Ὁ 7) 
βίοι νοβροι 

δεγέμμο., οὐπρτεξ ἀωένηρ! 
“ἡ ἐνπν νηλμεν, ἀῃὸ ςοὐγαη. 

ἐξεαι: πο-. ' . δ, ,. ἢ ᾿ - 

ἔμ εἰ Εμον, σι ῆγαλον ἐπ᾿ αὐτὸν δλίω «ἰω] [|[λπι᾿ οοξοττεπι, τεῦς 

τὰ ἷ "πε ᾿ 3 ῇ : 4 ὶ “᾿᾽,Ὅ0. ν ᾿ 

αἰαὶ (ἄπηςι 66- ΜΕΝ 4 ΜΕ ἐ ἂν Ἐι συν εχυΐ εις εἰιπὶ,᾿οἶτ- ἢ ἐκμβημενπο, εὐϊα. 
εὐϊε εὶ ρος Καὶ ὀμόσαντες αὐτὸν , αὐἰξδεύϑηκαν 
ἱάξηκα ΔΌ 
ἢε Ἰρῆν εχ ἀντ χλαμμδα κοχκίνίω. 
ἀδῆχιαιυν ἃ ! “" "δ » - 

ψυδνα» αβοί- Κ »δεξαωντες ξέφανον εἶ ἀκανθῶν, 

ὃ: κάλαμον δὶ τἰω δεξιαὶ ὠυτῖ" καὶ 20“ 
νυπετήσαντες ἔμαυοοϑν ἀυμ ὧν πα)- 
ζον ὠντ, λέγοντες, Χῶ ρεδ βασιλειὰ 
Τεδαίων. : 

Ἀαὶ ἐμαϊόσαντες οἷς αὐτὸν, ἔλμβον 
τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυ»7ον οἷς τί. κεφα- 

Καὶ δτε ἀέπαμξαν αὐτῷ ὠἰξίσυσα ὡ- 
τὸν πίω; χλαμύδα, χοὶ ὦ ἐδυσαν αὐτὸν 

. γα ἱμάτια αὐτῶ χοί ἀπήγαγον ἀὐτὸν εἰς}: 

ΠῚ α πῆρε μετα αὐλεροῆον Κυ- 
ες δι 
νεηνέπνν νεῖν 4 4 (μπξηῤη, δυνὸ αῷ ἄμανοι ἰά εἶ ἐπάς, ἐς Ἠοδυκογυη ὁοα. 
«αἹεῖϊε τοβπ (μοτυάίῃς: αυοά ταπχοη ἀϊέφηάϊ σι οηίιρ ξείαπλ δριιά Βατέρι- ' 
Νὐβε νου ᾿ ἀεὶ ἰῃ Ἡσουθα γδρόνιτις. ν πὸ ᾿ 

᾿ 24: 84πρνὶν ὁ τὸ ὦνοι ἀπ, Ἠεθτλίίηνα βοὴ [τᾶ οὐ ΠΕ 
δὲ ἐχρ!ςαπάσπν μη Η]οπρο εἰγοῦίτα, ἘΠ᾿ ἐμ Ἰες (δ ηἴ5, 

. δι χυα  οοταίίτυις ἰδ ο0 οὐςἀοηδο)πὸν ὅς ροειίτας ποίξνα 
ΡΟΣ ΒΒΙλπλι. ὁ ᾿ : Εν, 

16. ῬΙερειϊ δεννν, φοκίλΐτας, Οὐοά (ρεῖδίς ἐν ύης 16. 
, φυπὶ Βταίπιυς,  γἠξιηι ἃ Ρ λτο νἱγρὶς ςαίιην, αυὸά ἀδην- 
ῃᾶτος , Δηξς Υἱυτπυπι (ρρ] οίατν, νίγζίο οὐεάετς ἐχ πίοσο 
εἴἴει σπιβπο ; πυὶς ἰοοο που σοηυοηίο χυίπι  πὸπ' ἀδα 
τάτίοης διοείς αν οο Δ ο τας, αυὰπινς γατίοἠό ἰπυςηίχει 
εἰμ !δογαπάν, Δ [υϑίδοτιπη στιν ο]ἰτατὶ αἰ αι οα ραττα ἃ- 

, εϑξδοι δε. ἤσμς ἐσ Ἰοδλης τομαί,, Ὑπάπι εἰίην εἴα 
ἀιάηο περ εἰ Ἰκεοποπι,μοπ ἀν] ςεπινε πόμα} εχ ίπμ- 
τΌπΌδΧ οἰγοι πυδδη ει ααοῖ. δ: ἃ φυοά ἤθη βγοχίθ ἀϊ- 
“χη ὲ (οείρίογαις Ματίυς δὲ Μάγοι, ἀἰυοὰ ἐχροιίε 
ἰοᾶπησι, δέρμα! σὰν τευ ἴδῃ δητὲ κἃ ἰυ μανβεοιο ἡράκίο 

. γοΐςητς ΒαβεἸδεῦ ἐτογί ἤιε Πἴει ῬϊΔει ἡ πτοτίηι τηνε 
ἀμπὶ ἀρραταδαπεῖν δὰ Ογιςὶν (ὨρΡΡ οί μετ ηεοεί[ατία,, ἀπ» 
δίνῃ πὴ οἱξ φιιίῃ "δὶ ἀπ τον ΟΝ γι απν ἤὸς ΒΑβίει! τό. 

ξζυπὴ ἰρ ρησεογιμπι οιπιοἹ ἰυά σεῖο αἰξεσοείης, 5εὰ ιϑὰ 
. Ἀἰς ἀἰείξας ἀς οἰαπιγάς οοςείπα, δὲ ρίποα σογοηα, ἀυδῇ 
«ἰλε δὲ ἑοπάεπγηδείόποιι (σφιιυτυ!η ἧι »Ῥιανο ΠῚ τοι 
ἐρία οἴδοπάϊε, (ὐν δὶ ϑαπὶ δα ραρμ!ῦ ἑήτοὰ τυπὶ ΐποα 
ΦΟγοπα δι σσζοίηα νϑ τ ργοάιξεμπι γυνίμς ἡ στα εν ἰη.- 
{4 ργκιίογίαπι ουγοπάθης , αἷς ἀἰτογα γὙείες τοσεί- 
πᾶσ πτὶ 

ν ἀνα 

ἐπι ε  } ! ςοπίυσπε ἤονε ἀἰαίπημν Πιρτὰ 4.1, Φ Οοϑεγιενν, 
δ να αἰνὸς «οπιοιῖυμη ἔϊπεπι ἀφοϊάγας δὰ τυ] εἰρΠεἰδυς 

᾿ Βιπίουλιε τὰ εἰγουπριοίμείε νε (Ω ἴδθοη τορυτγαηῖ. [πάδ 
μάτυπν νὲ ργὸ πυϊίτιπι οκτονμα ἀτοίρίαξυν ἢσς ἰσο, ἂς 
ἀρυ ἃ Επρίμπι,νεβαίμιν τοίδειυγ. ἐκδε δὲ ἐρυά Αρρίδπιμη; 

᾿ ἐμφυλίων (ὦ, δὶς στίαην Μεῦεθι ἰδ ἡφοαθυΐυπι Ὁ50] [ἀφ εὴ 
56πὶ μγορηήὲ εἰροίαγας, (μα διε νυγὸ Ριο ςαιοταν ἃς 

18 ἰζυπηροίδεγαηι οὐ δ ]Δπὶγ ἀαι 

τὰς ὀϑαιαιιε: ἐῴϑηκαν δ) φίμὴ κεφαλέων ἀντὶ, καὶ "9 ἴατι ἱπήροίμεγαηε εἷος δα εὶ, δ 
αν [ Ἀτυπάϊηοπι ἰῃ ἀσχιγαιη οἶι : ὃς 

δεηυ δῃτέ οὐπὴ {ϑπλπν 6{0.1}}:- 
Τάεθδης εἰγἀ!ςοητεδν ας τοχ [ὰ 
᾿νἰκούπι, Ὁ ᾿ 

7 Ἐεφαιπιίηἰρυ ϊςης ἴῃ εἴτ, 
1ο᾽ ερεῖῦπε ἀγα ἀϊηδηι Π]λτῃ,, ἃ [30 
᾿ἐκάεβαπε' αρῃτ οἶον. 6 

Ἑκροϊῃμᾶ ΠῚ (Πτης εἴγεχυς:. 
ϑιΠγϊ ἔνιπη οἰν]απιγάς, ἱηἀιενίιηι- 

φὰς τα) νεϊειπγεηεὶς [16 : δι 

{κοπονν εἰ 
. ΠΕχουηται δαϊοηι ἱπυδηογυηι! ἢ 

αἱ φμδηιάιτὸ Ογύρηαμπι» ποιπίρε,, 
.- ΘΟ διη: ἤμης 'δη σαν διετγιηῖ 

17. ὥμιμη αδήωκι ιν, σπιρμκωζίννες. νι Καῖ δι Ἐτλῆηνε. εἰηὶ οπαίεεϑως ἀεϊϑηο)ΗΙ 
1Π|, δυ(πέβέορι, Ἐκ τὸ ἡ  μεϑξεν Δητεζθάοηϊςα 30 βρη ἡποτυμε πὴν ἀρ μβ ν κατ πον ἦρε, μα νόμηρ μρ 

υὐρὰ ἐπ ' 
“ςοζοίοδηι ᾿ ΕΝ ἜΕΡΕ 

Ἐς τσγοηδαι ἃ (ρίἰδ΄ σορτοχο [4 |ρ ννίρ βοβμηψνε με 
ΦΑΡΝΜ8 υδδ ὙΠ ΙΣ 

-}» ἀεκίνα οἰν: ὧν γέρω 
βεκο 453 ορο μά φύ δος 

ἀκργνὴν,. 

δ ; , Ἰνεδρηρεηλε εἰωσν; ἐν ἀω- 
υχὲγυπὲ οὐ γε σγυοϊῆρο: 

. τὰν τ ΠΗ, 

Τ᾽ μεμήει ἀνδτὴν ἰημε- 
᾿παρ γορόνθην Ογγρμμε. 
Νηννἠϑηνίηα ϑημοηξι ὅνμὴς, 

“τὶ ἘΣ’ αφοό ᾿ϑλίπ το Ὁ Ἢ 
, 28 Οἠροιπηβοβνανειμ, δειέϑηνριν. [τὰ Ἰοαυίτων ἡυία ρει 
ἑαἰλοίκυγ οἰ] άπηγα δι βαλρημραμτ πε καρ ρα ΓΙ ΤΤΤΝ δὰ 
ααρίρ Μυ ς δὲ ΕτλΓ, Οὐνειμόεδονμνει. 

5. Μλγουρ δὲ [ολπηοε ἱμρῖτνον πνρφυρρω ςοπιπηκιηογδης ῬΑ 
, Βξ φρίαν ἀπίςγιπηδη ἑπτὸσ οο ζει Π Πὰς Ρυτρυγοῖπι ςο]οτόν, 
εἀθλπυΐρ ρεξοίοῦοσ εἰζει δὲ (ιδιμαοτυθογοῖ ρυερυτα. Ηλβα 
Ἡοτάξίης Πσιδρτῖ. ϑαῖγτὰ δὶ Κωῦτο υϑὲ ορς το Ὑ μνξβα βέφεν ἰε- 

. ὅϊοι οὐπήενει νεβέε εδητηδτ, Ἐξ ποχ, Ἀνουδὲ ρνέρωτοα ῥονήεξἢ 
τό ἐπ υμβείοεανδ ἀρνηθενο τ μνὸ εἰίαπὶ  ρύεγει φούσύπι ρυι- 
εὐ Ρυγα ίαςξο πλϊςυλῆς τεαρὲς ΡΙἰι δι μαι δυΐοσι 
Ῥιμριχ βιείϊε Β ὀρίς Μαϊείϊατίο ἰπῆφης , Δἀπηίσαθι! Ὀεὶ 

-ρτοιϊἀοπτία ἔλξευπι οἱξ, γε ἐδ ἐἰς ἰρῆ8 Οβγίδιιν ἧς Ἀςρίὶς 
οηλδτξητίε ἰπάμετμις, φῇ ἴο ἡΐυπι οπιηὶ ἐοητυιη δία αἢῇ- 

'ς ὅετς δυδυοτοητιαιοὐ τρίιπι αυσοις Ῥ]λλο ΤΊ τυΐτιτη οευοὶ 
ἐμηροπεπάυπα ροε ἐμιμδείυιη ἰογλρεπτὶ νίμυεπίν. 
ἂν ζοηϑκία βλέ ξωτις {πἸρ] εχὶς ἰρίαἰς φοποίῃηλτπι. 
Ἀρρβάγέν ἰβίκιιν μι έτος ρὲν ἰα(οἰμυδι βι Ἰυἀί δία πι τοψίμμι 
φυληήεπι ἰροοίεπι ΟἈγηο αἰδηχ ἴδ. οημε ριοδαθῆς εἰ 

30 ἐφ οίγοο δὐϊιιδιξαπι δὶς δῆς σοτοηδι, νεφυοπχαήπποία 
ἰηρὶ ςοπ[ιδι ες Ογιιςομη ἰναίιϊδιλο ὃς ἐδ τ) ἴῃ ογιος ροράξιν 

ἐρίμιαε τυ !πειάγετιν ἰρεων ρας δὲ ζδοίον. (οὰ Ἰαδιρυ απ- 
τὸπι οὐ. φ{ “γε, ἐμφρόδνεν, Ν ἀτῖετς (ΟἹ διηνε.ἶμι- 
την ὅδνν Οοναμν, [πὰ ἰεὶς Δ|{υ}4 Δ. ρ]ι» νἑάρτυν ἤφηϊβώσι 

ΔΛ Δεν, ἐβωνλοιφ ρτυ ὦ βαλε, Ν Ἂς ἰιρτὰ υινλό. ; 
,ν 30. Οκάεθωνε, ἔφυν, νυ] Ατὰ δι Βεαῃ, Ρερενθδαηῖ, 
ὁπάασν, ΦὋὉΔρηι εἰς τω κιρανώ, Αα ὙοΣδμπι, ἢν ἐανν!: 

᾿ ἰϑηιοίο ετίφιῃι ΟΔἰ ρὲ Ἰφαισητον ἀἰςίπιιε, ἐπί ἐεβε, νΑ- 
ι 

φ 

οἰεηεία: 4υἱ ἐδηιοη οπηηίᾳ ρυκὰ αἰσϑες νἱ- 
ἀξεεὶ νοϊεθληι. Νοὴ οἵ φηίμ ἧχος τα ἀρ ομεράμ» μα 
ΟἸΗΝΙ ἐπηγεο Π εαείς ἡγέίοντν στυςὶν οὔτις του ἐμ απο 
ϑίπηοποιη γεϊεςοηης, (δ φιϑά ἰϊα γοφιυίγοεγες Ομ Πὶ τληι 
πευήιίετὸ τοτασι πόέξεην ᾿αἰῖτί ἐπιδών, γεαῖμε πον δα 

"᾽ εχρίαπάν ποίεγα μεεςλια, [δ εὐ Θατηγπιμι ονυοία οπμείαῦ- 
εθαπάυπι ἐν ἢ αὔ μια κογοτυτι μια ἐς τς νἱάς [οἢ.19.17. 

ν΄ «Μηρενανσρν ἐγάμει, Υἱὰς (ἀρτὰ γι. 
᾽ | η0 οί. 

φ 

κϑ την ἀεν)} ἐοκοίμ 40} εἰγένω ᾿ 

“γήν, Δ᾽ ἐπάνοσι εμηο ἡ 

γα ΑΠἢ α εὐρείβζε- 

«ἡ ἀϊδοῆ!αι, σἴωε γον [μ- 

» 

᾿  ιοριεμφδινγωκμνω. ὁ 

᾿ς αὐτόν. εἰ μὸς εἶ τῷ Θωῦ, κατάξηϑι ΡΟΝ 

ΦΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΗ͂ΕΥΜ. 57 
φόύσαν ἵνα ὡρῃ τὸν ς μυρὸν ἀυπί. νὲ διτο  οὐοῖ στυςοπὶ οεἶθβ.,. || |πζαγίαμενν ὐἱ μϊϊαε 

Καὶ ἐλ ϑέντες εἰς τόπον λερόμϑρμον Γολ- | ΠΕτυυτν νεπ [εητίη Ἰοσα τα] [(Πκ απ δε. 

γρϑαγδς ὅξι λεχόμδρος κρανία τόπος, ᾿ 

ἔδωκαν εἰυτῳ πιὼν ὄξος μετὰ χολῆς! 

: μεμηγυϑρον". καὶ γευσείμϑρος οὐκ ἡϑελες, 

πιῶν. ΕΝ ΑΝ 
Σταυρώσαντς οἱδ. αὐτὸν, σιεμεθι" 

σαντο τοὶ ἱμάτια ἀυτεῖ, βάλλοντες κλη- 

οὐν᾿ ἵνα πϑοιοο»θῃ τὸ ῥϑὲν ὑπὸ τῷ στρ 

φύτου, Διεμιεράσαντο τοὶ ἱμάτια μον ἐ- 
αὐτοῖς, καὶ δὶ τὸν ἱματισμὸν μου ἔδαλον 

κλῆρον. ᾿ 

Καὶ καϑυίϑιροι ἐτήφφυω αὐτὸν ὀκέ. 

καὶ ἐπέϑηκαν ἐπαύω τῆς καφαλὴς 

ἀυτεῖ τἰωὺ αἰτίαν ὠντεῖ γεγενμμλμίω, 
ΟΥ̓͂ΤΟΣ ΣΤΙΝ ΤΗΣΟΥΣΟ ΒΑ͂ΣΙ- 

ΛΑῸΣ τῶν ᾿ούδαίων. 

Τότε ς αυρονῦται σιμὴ αὐτῶ οἷο λῃ- 

ς αὐ ἧς ὠρσεξιῶν, καὶ ἧς ὡξ 
δθωνύμων. 18 

Οἱ δὲ αἰδαποραυόμδυοι ἐδλᾳσφύ- 

μϑύώ αὐτὸν κινομῶτες τὸς κεφαλαὶ αὐ. 

Καὶ λέγοντες, Οἱ κατωδνὼν τὸν νάον, χα] 

ὦ τρισὶν ἡμέραις οἰκοσθο μι, στωσον σε-- 

ἄστη 

5 Πτρηῖ 

ΠῚ 

Ἑ, 

ΠΙᾺ 

τόφαυρου. ᾿ ,. 

Οἱ μυίως ἡ χαὶ οἱ Ἀρχεῤεϊρ, ἐμπαίζον: 

τις μαιτὼ δ) Τραμματέων καὶ πρισθυ- 
σέρρνγἔλελον, ἊΨ 

Αἴλλες ἔσωσαν, ἑαυτὸν καὶ διωύαται σῶ 

σε. εἰ βασιλειὰ Ἰσεαήλ ὅξι, κατωδάτω 

γνῶ ὅπο Ἐ ςαυρῶ, καὶ πιξεύσορϑμ αὐτῷ} 
Πέποιϑεν δὲ τὸν Θεὸν, ῥυστίάϑγω νωῦ]} 

αὐτὸν, οἱ ϑέλοι αὐτόν. εἶπε γὺ, ὅτι Θεοῦ!" 

εἰμειφς. 
42. Θοἰγοίανγλγ νά. [τὰ τοροτίηνι8 (εἴρεαιη ἴῃ οὐμηὶ- 

4 

. 

4“ ὑγις ςοἀϊείδυ», ΡῬετρείληνταιπθη ΓΟ ψλγλϑα Ροϊεγίοτε 

ἀειγλέζο,ΐοις σγγὰς ἡητεῖρτες ΠΝ ἐς ρει, ἰογ σοῖσι. 

φυϊνα, 4 οι ἀκίδων, ὃς δὺ μιγδνήνο;. ΑΙ γογθ απ, μι ἐβ ἀ- 

ἐκ φιοάληι ςοὐὸς ἢ ἩΝῸ ἴδῃ μεϑερμίωευόμβνον,ὰ οἴ, 5 

ὡμοά οἴκ, Π ἰμτογρτοτοτίςἤσυς Πιρτὰ 1.13... 0. Ἢ 

14 ααἰεφέμην, ὄξοι. ἴῃ ἐὐθονα ἀχειηρίΑὉ ὅ "ΠΟ πιεονε- 

υἠξτηηιο εξ ίταν οἶνον, 4 εὖ Μ᾽ αν»: ἤσατς ςτΔη) Τοη οτος 

ψοτας ἰμτοιργον : δι μλπς Ἰοδείοποιυ, ἰιδηνιὶς ἀϊπεπείςηιέ.. 

5140] ἀϊείτυγ΄ (οἰ βοῖία,' αμᾷ ἐἱ- 
οἰτυ! (αϊυδχια ἰοςι8) 
Τ)οδογιητ οἱ ̓ ἀςοῖαπι ὈΡοη-]}" 

συϊζταιοτρνο αἷς Ὀθετε. 
“ ψΡοϊαιναῃν δυτοῖῃ οτιιοίῆχος, 

ἱγπυρίεγοῖυς υοά ἐϊᾶυπι εἰϊὰ 
ἽΡτορδιεια," Ῥαγτίεὶ ἔψαι ΠΡῚ νς- 
(Ἐμπηςηιᾶ πο, δίωρον νείτειη 
τ θᾶ ἰοσογαηῖ (οτςοιη. 

γ8.}Π| - . 
Ειλπηροίιογυης {προῦ ΤΥ 

,7 οἷυδ΄ εὐ ατίοπςπὶ ρίτιδ (ςτὶ, 
Ρλην γ)8Η1ς Β5ΤΊΕΒΥ5 ΠΕΧ, 

"ΤυΩς σεαςΠρυητωγ μιὰ εο }} 
ἄυο Ἰαιιομοβὲ νη! Δά ἀοχιγθη)» 
ἃς αἰτοῦ δά Πυ Ἐγαιῃ. 
Οὐ νετὸ ρτατετίθαπι δ]4-. 

99 ὑρμόμιαδάς ξυμ), Ἰπουςητὲβ (α-- 
Ρἰτημὶ ες ον 
Εἰ αἰφεπιςθ Του" αὐἹ ἀςβτιὶε 
'τειηρ δε ττίδιο ααἰςαε,ἔςι- 
υδτειορίμπν ἢ ΕΠῚμ5. Ὁ ςἱ 68, 
ἀείςεα το εότωι 

δἰπη τον, 
{121} δας οτάοτιος {ΠἸμάξητες οὔ 
φοΔδ δ᾽ ἃ (επί οείδιι9, ἀἰοςάς,} [δά 

ΑἸτοϑίδγυαυΐτ. (ςἰρίμιη ποὺ [4 
Μροιοῦ ἰειθαῦς, ἢ τεχ 1{τ8ε] εἰξ, 

ἀείςοηάἀὰτ μῆς ὁ ογιςονᾶς ἐγ ὸ- 
νον τ 

(οβάϊε ἢ ϑδογοτυδε τα ΣΦ ΩΝ 
Εν ν ἢ Ρἴάςει εἰ, ἀἰχίς ΙΝ 912} Οφηβάϊεη, [λεο, ἰἰδάνεε (ὰρ.5..8 

Ὶ ἘΠῚῸς Ὠεὶ ΠῚ ἊΝ ἈΜΗΜΝΕ ἐμρ [ἰ υμἷ!, ἐϊχίι.᾿. Ἔ 

ωδά ε} (ἰ αἰηανία ἰσομ, 

οἰμ ἔς }]ς υὐτιηι : δ αυΐῦ 

ἐδ ενε, 
Νὰ : | δ ηναπο «μἴειν εγμ- 

δου! ραντὶτὶ ἔμπης οἷυδ νο- [γς] εὐβχοιμηι εμπν ἀν ῥατείης 
οηῖα,) (ογτοτι ἰδοιειῖς8), νὰ} - | νεδένιευ!α οὐμεν ἀμὴν 

πη εμῖφε 1 τυ ΜΡΡ ΕΥ̓ ΙΗ 

4μοᾳ ἀῤξίωην ἐξ μεν Ῥυο- 
ρβεῖανν, ἀεεηίεπε . Ὁ ωΐ- 
βενηι ̓ νόν, πμῶδη "πεά, 

εἰςάσητος αστυθαης φυπλ} Ἰ{δγημι θόγμπν. 

Εὶ ἐμηβοίμεγνηι! (μβῈ} 

Κυηριθ μις κ9τ 

ΡΑΚΌΚΛνΝΜ, 
᾿ ͵ 

4]. Τηης ἐὐμεβαν [μὴ 
ΕΙΥΏΌΑΛΑΕΟΚΥΜ. 

β., ' 
19) Ρυκιενευ!ε Δωρ 

μεὐϊφε ἐαρίμα [μ4. 
Δ... Ἑΐάπειμε, Ἡ αἷν 4" 

ἴοτῃ εἰίαη) ρι ἰ- ϑεςτάοιωπκ ϊμάνημει εἶ 
διηϑοι φ' [ευνουθιε ἀλέα 

“4ἰοι [αἰονοζεοὐε, ἢ - 
μην βοὴ ροεβ [εἰνηπ 
[Μμιἀνε. βὶ τε Ἱ{αεὶ εβ, 
ἀέβενάδε ἡμης ἀξ εγνρα, 

.1Φ σεάφηνν εἰ, 

ι Ὡρμίᾳ ΕΠ μι Ὁ εἰ [ων 

φρέδιεπαις, δοὰ αἰΐὰ ταιποη ἱπογυπι τξης ξαίτηνι δι λεγο πἰῦ 
1.1.2... φιλητυπιας ἀδίηις μος ττλτι (ςἀϊοτᾶτα. 

40 ὡνὲ ἀεβνωΐ!, ὁ ζαταλύων. [η φιοάλῃῃ ςοάϊος λἀἸειὶν 
οὐκὶ, φασι χεξτὰ ψυΐρσατα νεττῖς Κ' «᾿. ἘΠῚ ξηΐπι χλευείσινον. 
Ῥοηίσιι ἀιιτεπ ὁ χρτιλύων ια[ ἴῃ γρολῃ αὶ ςαία, γι ραν ὰ 
δληϊ ΔηΟἴδι}11}}}13, 23.14.. ᾽ : : : 

41 Ἀπ{ινονίδμε, καὶ ἀρισβυτέμων, τι γοϊα πὶ οἰηπ!ιςοάιντ 

- 

δι φραὰ δγτῇ ἱῃτετρτοιέ, αὐάϊτιν, καὶ Φωρμσωίων δι Ρ]ιΑ τις... 
4“['ν'' ϑεενατεσάσω. Αἀάϊτα ποῖὰ ἱπτογγορ ἀτιοης,αύτ σί- 

Φγτγο ηϊοτργοῖς, γε  Πηλατὰ ἀτοἐτοτγαυζοτς ἱρίο δρέ γί το ἀϊια: ροτίιο ρετοσπτιδιίοπίς ἰῃίοχ νεται οοάϊοιρ. 4 Εὐ 

(μδο Μᾶις, 15.123. 1τάσις εὐ τη ἢ ὄξος [ττρῇς Ἐυδηρεν. 
. : Ὶ Η͂ ὰ 

1λληι Οὐαὶ λας 5 γτιαοὰ νι π[εραί4,1 αὰς Ἡουταϊοὲ ΨΟῚΠ 
{«ὑοηνε..1 ἀϊοαπλυςποὴ ες αμα νὰ τλιποη Ἀζοτ ΠῚ υοά 

νοκαπιμε δὰ νίηστι ςοηζιταπιίηοαις χρλῆε νόος Εεἰ ἰητεὶ. 

ἰεχουιῖ, ἰφά ἀπτατογοπὶ,, σα ππηοάι οἰ πιγγεθια: βευυίηα, α΄ 

ἱεπιτοτίαυῖς ῬΙ γεν, πλάγι ΜΝ ἄς Μαγ(.1. | 

ἃς Με μηρἐνειώτη ἵνα πλυραθᾷ, .Τότυτι κὸς πιοιηθγαμι 

εν ἐπι Ῥγορ ιςτα το ἰπιοηῖο 1 ΔῈ }}} ν δύυὶς οοἰιοίσας τος. 

ρΡύσμνιδ, πςαὰς ἜΡΙΝ ἐπ 5γγὰ πτογργοτατοπς λ ίς τη! 

μιοου ψυθίο εχ [ο}ν.19.1.4. : ᾿ 

μὴ (Ονιπνηνδίοηεην ὦτα ὙῸΪΡ ἃς Ἐναίη σαν β:ημοά 
οἷ ἀροίαγας Ογαροὶο αἰσία ἴςά ἠ]λταιδ ἐφηιβοατίο νἱάστας 

λιμός ἀποῖπις σοπασιιτςν δὲ ἰτὰ Πρρϑαβ ει ἰαοτίρῴο 

ψιλα νοι [δππος ΤΙ πιςοιπτιπςηῖςιη, ἰἀςίτοῦ ἄδην- 

ἀστῷ. δ ετυΐεα ἐχοπιρίατία ρβετάψας (οτίρταπι δαῦοηι ἐπ᾿ 
ἀπῳ αυοάἠαὴι οτίαπῃ ἐδ αὐτόν. ἸΝος φηΐη ςοχτὰ ἰητοτ (ς ἀν. 
ἔππιοτ σγοάοις Ὠ60., δι ογοάοτς μὰ Ὀευΐπ: υογιπι Πα 
τείροπάει {πῤλτα ἢ θεοτεχογυπι,υα τεστίο οαί ἀἀϊμηρ ! 
(οἷον - ἐτυὰ νετὸ πιο ΓΤ ςἰεττον, εούοπιργοτίως ἔςπία 
Ἐχοάί.14.3..δὲ Ὁ Ῥαγλ].20.10 δὶς τἀπλεη γτ οροτῖςαῖθο, " 
διέχουταῖσαι κα (πταοτγαπιν ρεῖ 4005 Ἰοαυ τυ, αἰ πη ϊοτο 
(ἐπηρᾶτ δι ἀοουτατὰ ἀπίογηςις. δε αι οἱ (ἀπὲ Οτεάεγς 
Ὀουπικχὰπ Οτεάοτο Πεοινςοῖ [ὦ ΤΠ οιμιι. 

νι 320. 48. ϑιρίακει οὐν οἱ ϑέλοι αὐτέν.1ὰ ς ἰγεὐ ἀρέσκει ἀντ, Γρύσηι 

γἰδελισοῖ οτιεῦς: νοΐ ἢ ἰρίς ρτάτυς ΟΝ εἰν υἱρατα, 5, νμίτα 
νῖ αὐγὸν ἐνη! ποη γερεῖάτασ : 4υοι τλίπει τερὲιο 1 Οπληῖ- 
μὰς Οταιεὶς ςο(ιοιθι!ε: ὅς ὅγγῶς ετίαπι ἱθτεγργος ΠΤ ἰορὶ 

ΥΗἰαίνγορα εοηιμέτίοπε τὐδοφε ΠΏ ΝΥΝ [ον αὐα 

πάτα ἃ ογαρηχιμι φυδὰ τοβηθπι Γάικα ἀἰσέϊα!υτ. Ἂς δέ "7}.5. ρίδοιῃα ἰδὲ τη σοιρτο 00 ἐὐται ντοι οτος νοῦ ο 

Δυφιδλον ορ. 8.1 ριτ (ὐαιήλπι πιοττι οἷυς νὑπίαν τ΄ θνεναίτου 

ἀν ἃς νετυίταιη λας ΑΓ Ἰςἐλισπουλμίαηιοῖ οχ ὅγγὸ μους 
θυυῖο Μ|Δ6 ϑάπαραν.. Ὁ’ ΠΝ 

᾽ν δι αἰνϑετγαύκηε , ἐβλασφίμνν. Ησς ναιὶνπι νὲ ῃ Βοκίο- 
θὰ νἀταταιν ἐςαὐπηνις, μου εὐ 1 ἔμ Ἰλευμη ἰφένα με ' 

ἐθπὰ εἰσ πἰς ψισαυς έϊμιῃ Εν, αι ον τοῖν τρίατη 

,“,"» 

ΥῊ { ὐνερθοῖ } νο] ΠῚ [αι αἱ»: [«ἀ τὰπι γγαροιίποις 

᾿ Ἀν τάσις ἔλισον μβιυπς Τοσυπ πα δ! υὐρξέταιν οὔ] ς΄, ἀιθαιι 

ἤσάυς νειῦα ἃ Ἡεθταα,, πσίμις Ογμουπιε τὸ ϑελον, (01. 

τον -τ 

[τὶ εν ΚΙ 4ιάτῖο Ρυγίοια [ἰς ΤῈΣ εὐπίμεις. 

φριξυὰ ριτυς Ἰεξάπναε ἐνουῶδῳ, εὐ ϑέλοι, αὐτὸν» ἰὰ οἡ], 

ἐκύβῳ παβοννο οἀ πος νἱάσιειαν ἐπ Πουπι μη, 
ἀν ον ΘΑ Ὑδν Μ: 

ὲ 

.᾿ 

Εἰ νειμνηη ἐμ ἰοε νην ἍΝ νι 
"ἢ; ΤΗΣ 3145) ἐϊεεμν κε νῶν τοῖς 

: μείω. δ 
ξι ἀφάενμηι δὲ ΨνἹΠΜΗ͂) [τῇ νΊυδϑὴν 

Ἔ ψεδενε. ἐμτὶ [6 θβτο: (υἰάπιοι ἴμς, 
" 7 γε οὐπτ 

ΗΝ 4"νπι υβυῇο, ἽΝ. πον ιοικεμιλα 
εἶ ἐο τ} εὰ- 
τη. 

1 Φ [ρον νεδῆενν κι πη- ῬΑ]. χλ.}9 
Ῥιομυπειάτοι 

ν᾽. Εἰ αὐ εἰριῆ: εἤ, ᾿ετω. Με 

ῬΑ. 9 

Ι- 

δὺ ἰΐδ ερῇ» ἃ 
| «υἱσω5 κει οὶ- 

ἐαρμὲ δη ἐφηίανν ἐρ[βμα τοι. 

τε ΚΑΧ τὺς- Ῥεπόεηε πὶξ 
ἀΐω5 ἑπιεν 14 - 
εὐϊ 9. (με - Ὁ 
(ως ἐιάιςατο 

ἔην εϑ ἀνο  φἰνθῆ ει : ὙΝΝΝ ἢ 5 αν αὐτὰ με οὶ. 
ὰ ἀεκισὴε, φ’ ὐπονὰ βηαὶ- γίνε σύμπαντι 

Ἰυάϊΐοαις. 

. ΓΒ αενερῖς δια }εηναῦηη! ἐωπὸ πιο ΝΑ νη, νὰ - 

, (διβξιεειοει οὖ. 

ῳ ᾿ ἡ ιἀσιΐον ἕορρο . 

ἀνὲν εἐνορίνην ον’ τὶν Γεὰ οὐαὶ 
ἤἸμϑέβηο {ΠηΔ τεκά βεαν, [υτυτθ ἐπὶ" 

βοϊνα μνεη μη ΠΕ ως "αὶ ςευζίατειλι 
Ῥεὲδεν ἀεβενάς ἀεεγμεε. ἀὰ ΩΝ 

“: δι ηνίμεν βνληξῆρεν Ἰομν: ψ 



ἴδον
 

ὶ 

. - 

᾿ 

᾿ 

εαχρυηφοτατ
ατ, Ησς δυτοπὶ γατίετ

άς Ὠ 81] ἴῃ Ἰρί (ξηϊςη
τία 

μρπιατᾶτ,.
 ς 

ΩΡ. ΧΥΙΙ. 8. : ᾿ 
φοτίυς υὰλπιίη ΟΝ ιπααι ἀϊς!. Ἐτ ἰυγταίίς πουίτας μύλας 
Ἰοευτίοηὶς, δὲ υνίε ἐν», ἐσεῖς ντ ἐμὴν ταπαιάμι τοι πάλης 

ᾷ ες ΤΣ σ᾽ 
ὔ ϑέντες ; 

» “1 {ιἀἸρίωπη .νοτὸ φείατη ἰαῖτο- 44. 1 βίων «μεενν ἀτ α- 
: ΠΡ ΕΡΜΗΣ 4" εγεεῖ β κὶ ἐγάης πες 40] στ ς κι στῆς οὶ ς0, ᾿ η 

: : ΦΗΜῸ 60, ἐπ ργορεναῦ ᾿ 
ἐχρτγοῦτγδθδητ οἱ.. Ῥνβσάυανι εἰ 

« 

τὸ καὶ οἱ λῃς αἱ οἱσυς αὐρῳ- 
,ὠνρίοδηξζον ὄυτῳῖ. ο΄ 

οαῖφο ἱρ πὶ πριγοιδο. τ τροϑ ἶ ἄτοο  ὐο δὴν ἧδε; τα τὴ 44]. Αἰ ἰοχια αὐτοί βοτὰ τοποῦτα 45) «βκία φυῖεπν βοτὰ 
μμερεν δένει. . Ἀπὸ ὶ ἕχτης ὥρας σκότος ἐγῆνετο 1 Ις δια ἴηι (ρον νηϊπετίλπι το- ἠῆρμ ἰαῤὰ νι βιρεν 

; νρδριὴς πᾶσαν τἰω γίω ἕως ὧρρις ἐννάτης. Εἰοπειηνίαις 8 πογδην ποπᾷ. [Ὁ ̓αίαμ ρυῤτας, υῆνε 
αἰνετο ἰσηπνοτο : ᾿ : ! 46] Εἰτείτες νεγὸ μβούατ Ποηδπι “6 Εἰ εἶτα θϑν απὸ ποηαη; 
ἐμ διέ, ἐς οὐ τίω ὠνάχίω ὥραν αὐεθόησεν δ᾽ 1" οχο]οτηδυὶε Ἰοίυβ νοςς πιαρηδ» εἰαππανὴὶ εβμ ὐρτεινα. 
ἐἀε ομδ τῶ ΜΡ ΠΟΙ ἀκ. ᾽λ), Ηλ),} 4|ς 59 Ε|}, ΕΠ], ἸΑυπιωίαθας ἢ: ἀΐειμι, ΕἸ, Εἰς, ἀείατ. ἵησοξ φωνῇ μεγώλῃ, λέγων, Η᾽ λ), Ηλ),) |4ἰς 4.} 9 ΕΠῚ, Ἰαπιανία δας με μΆ, [5 πι6,ἀϊοννι, ΕἸΣ Εἰ ἰαπια 
ἐὼν» ἐς ζῶτ᾿ ἕω Θιΐ μου ΘῈ] [ΌΡΡΗΟς εὔρΌ ευς εὐ, εις πὶ] γιιϑαοβιδεη 1 σε εἴ, 

λα ὀαλθαεί ; τῶτ ἔς, Θὲ μν,Θε ἕ δος ΜΡΈΓΣΉΣ ῬᾺ 
οὐτ΄ ἀείεγο πὶ προ «ὰ φυϊὰ ἐνεϊ ,νέβέ νει 

47 Ουἱάδην δυτοιη δά απέιη .,.)] Οὐ νέκυν ἀμέεην εὶς β. 
{{Π|ς7) αμην βοὸς δ Δ ἔφης ἀἰςς-} [πε’ Φφνάίενεει ἀἰοεδαι, 
Ῥδης, ἘΠατα νοςαῖ ἢ, ᾿| [Ἀἰμαπνιυνραι ε, 

ΐ 48 Ἐε {τείπι συγγᾶε αι ἀᾷ ὁχ οἰ8, 
᾿ | Ἰφυυτη δοςεριᾶ [ροηρίᾷ ἱπὶ 16.- 
ἢ ὑπςξ ἀςοῖο;, ὃς οἸγουτο οί μαι “ἐς ρρο(οὴ των αϊοὶ, ΨΚ’ ἀκ. 

ἢ οὖ] [(αἰδιπονάςαϊε οἱ νε δίθοτεῖ, || με εἰ δίδεγε. Ὁ : 
( Ἵ νοὶ ἢ λριποὶ ἔλεγον, Αἴφις, ἴδω μᾶρ; ν ἈΈπημι νοτὸ ἐρῤνάπης δίηον “Ἶ Ἐρκαυλυνδὶ υλα με 

ΝΕ, ον ρος Ἡ Χίακ στὸ τον ΤΡΕΙΠΗΝ 55 νεηδσιις δὲ ΕἸΤας Εἠὐαε Αἰ ἐἰδενοεεμτο,: ἀνο τμα, πδη, Τρ ΔΤ ίας σοόστὸν αὐ τον. ᾿εγυδμιγὰϑ οὐ, [οἱ 1εβω μη θαρ ἐθε ΠΟΜΗΙἢ - ὠ ὠ Υ ῴμμοιρυνωπ: το. 1οίμδ, δυζεπι αυμπη τυ γία πη τ Ἴνναῖον ρος πνάφην μοι 
ως ΡῈ ἀπε εἰδιναῖςς νοςς πιᾶσηᾶ. οπλλῆι 

μουϊναή μᾳ κατέλι ςξι 

εἰ τὲς δὲ δ᾽ ὁκώϊςς ὦτων ἀκούσωντες 

οἤλιοον, ΟἽ λίαν φωνές ἐδῖξ. 

' ἘΦ ἐοηθέημὸ ΓΗΤΥΕΗ: ἡ. 
ΒΗΣ ΕΝ εἶς φεζερί νη [ΡοΉ. 
3.4τν ἐπηρβί εμ!8 ἀεφ!0 γ ᾧ᾽ “μαόριος, Καὶ ἀθέως δ' ραμὼν εἷς ἐξ αὐ δῇ καὶ 

᾿ λαβὼν αυόΓχον;πϑουίσας τε ὄξοις, (ὃ αἴδα- 

Ἐπ τῇ ϑης χαλαμῳμέπότιζεν αὐτόν. 
ἀπῶν «μὴ : Π 

ἤ Π γ ΦῸ ΕΣ Φ “᾿ ᾿ 7 

ἀρεῖ ἐρίδῆ Φ' ο Ἶ ἴησους παλὶν͵ κρᾷξας φωνῇ μγι- : [ϑέγδεμην, 
ἰϑεξῆϊ., ἰλλῃ, ἀφῆκε τὸ σενεύμᾳ. ᾿ ἀν ΡΨ 

ἈΝ νου τορί! Αἴ. 
εἰ Βελίτας, εἰ ἀνομτὰ ᾿ ἘΠ ΡΘΕ ΠΕΣ 

ἱ . Καὶ ἰοδου τὸ καταπέτασ κα τῷ ναοῦ «- Υἱ ; ᾿ 
ποίσουν [δ ι τ: ὰ βήθοιν εββ ἰὼ ἀμηε ράτμι 
τρευποπιηις ς ᾧ δὲ εἰς δύο ὑπὸ αἴωϑεν ἕως κίτω. χαὶ ἴμπι εἶ ἴῃ ἀυᾷβρατῖες ἃ {πηηο᾽ [ἢ βωννηνο υνε ἀεονίι: 

Τρ δρῆν ἐὸ Χ “5. ) Δ 4! ,ϑ} νίηυε αἀ ΤΏ} 01: ὃς ἸΟΣΓ ἃ πιοῖδ Φ' πεγἢ ΣΕ δι ι 
Δἴρσι κορῇ. Ἷ 2} ἐσειόϑη,χοι αἱ᾿ πότραι ἐχιάϑησων: εἴν, δι ῥείτα Βα ἴπηςν να βίαν. .᾿ 
ἐθπερ ἀ4- Κα τὰ μιψημιθιᾶ αγιῳ θησαν" καὶ πολ- “ Εἰ τοοπατηθητα ἀρεῖτὰ (χη τ]. ἘΞ ἸΘΟΝΗΝΜΉΙ4 ἀβενι4 

Ι πδιδι. ὉΠ χτ ᾿ ἢ ροδον ΓΘ ὴ ἡγίων ἡ- - : ᾿ Ἱ {{μνὲ: ὧν πονίμᾳ ἐουρυτα ρημῳ λοὶ σώμμριτα ἡ κεκοιμηνδμαν ἀγὼν Ἀπ} Ἰδὲ τουϊιὰ τον γῶν ἴλη δοχῇ φαΐ Ἰγμηδβοννον 4! ἀονπϊοτδι 
᾿ ο ρϑη, ἘΝ τς ἜΝ ἀοτυγαπιγίτγοχοζυηῖ. ὶ 

τ οΥΑΑ 1 ρβον ὐίφην τὸ αἵ αὐτό [πτορτιία ππης γογβουίαπι εἰδιηλα ἡ2 ραγοποπιαῖῖα ἱητο σ ἡ ΑΕ Ἑυδηρ οεἰνδα Ἠεδτςὰ ΓΝ Αβια ἐμ ἡ ἡμοάαπι γεῖοῖς τοις Ἰὼ (δίειμι ρυῖο ἃ ὁ νεῖδὰ τοοἰτα ἴα τοις μα ἌΠιάς ἡ ρφενοὴ : 
' .. ααοριᾷ 01 Ἀπὸ ρυυζπατγς ἐξηλιετὴς οαπε ἰἰς αυάς τγᾶάιξ [ᾳ- Ο.48 ΔῈ εἰτονιβ {8.7 καὶ αδειϑεόρα Δημϑε)ς τηροίἠ ζεῖ, εχ. 

. φὰς ἧς αἴτοτο ἰαττοῦυπη, 5εἀ ἔχταῖ ετίαπὶ ἀρυά ϑγζυη ἰη-. {τξηλῶ πἰπλίγατα ἀγιηάϊηὶ οἰτουτημοϊατᾶ. γ)άς ΙΘΝ.19.18. 
᾿πρεργεῖᾷ, ΝΟ] ἀατοηιῖα λεὶς εἴ τορυρ πάητι, πος οτίϑα ἢ - 

ἐΦ 
ον φοηὺς ἃ ἠοάϊο ροτίεαπι; δὲ οπιηίδυς ΥΠτάτιην, (00 ἱπάςῇ.. Οκτογὰτη ἀυοδιις νετυες ςοἀϊειδιυς οἵδ σώνων αὐτὸν, λἀάϊν 

τ Ὡς, πἰκὸ ἀιςίτας ἀυοά ἤπρυίς. πιηϊπιὸ ροπυςηίο, δὶς ἀϊοίτυς τὰ γαῖ, οὔλος δὲ λαζὼν λέγχίω,, ἔγυξεν ἀύεν τἰιὺ πλόυρλν ὺ ἐξῆλ- 
᾿Ιαρίεδηφαῖ ἐςἰςξξας οὐ ἀτοίτοξοῖς, ποα τλίηςη πος ἐχοσ. ϑὲν ὕδωρ “μοιΔὰ εἴς, Αἰΐυς αὐϊοπι ἀςοςρυλ ἰληςεᾶ σοηίοά τ 

ὦ Ρτίσης,, ἤπψαλίοι Βὶς οἴκάταν Ιοξμς ἐχ Ῥτορίνοτις 1οἶν.δ.45. τοὶρῆυ Ἰλτυιβ δι εαλις Δάν ὃς ἰληρυς μα ορίηοτ οἱ Ιοάπης 
ες δαὶ τλμλδῃ ἀρᾷ νημαι Εἰαίαπι αχτῶϊ. ὁ ἢ. Ἷ δηποῖλτα, ροίϊολ ΠΠγαγίογυπὶ τυ] ρΑ ἰπ ἐοπτοχτιτι ἐγγορ . 

41 Μ᾿ ηὐρειίδν γεξίοοειη, τάσων σἰωὶ γιωὶ χώραν. Δ Ιρ Αἴ δὲ ἰοήάαιϊε αἴιοπο ἰοοό, χυμρι μιὰς ἤης ΟἈτΗΝΙ πποσῖσπὶ οοη- 
εν εἰμ πη νυάνν, 4} οπηπος Πλπά! Ρἷαραι [μοτίπε (ξαυυτα,νε οχ ολῆης ἄρραγεῖ, ᾿ ΝΣ 
οδϊουγατα, ΝΜ 1ὰς Μαγ 7.13. : ᾿ τ Μ᾽ εἰμηο, τὸ κῤιταπετασμα. Αια {04 ἰπτο Ερ τς αιὸ 

: 4,4. Ἐχκοϊαπιδηὶε, ὐεβόκονν Αια δὲ νἱην λά  ά ἐς γετδο, “ἢ Ῥόπίο ἀἰτίμιοδαητας δληξλμηξτογμηι καὶ ϑλη το. όςτο᾽ 
πούππστν δι ποι Αἰΐς πὲρ  ψεπάλιν υἱν δι Ἐταί, Οἰαηνανθ, 4 δ απνα, Ἰσυ δὲ στάξολιη νοῦςπὶ μεσ ρορμταίϊη τοίη. ω 

λαμβν [ἢ τοθαδ χορ λυθας ἴεν ἐπιις λεμμάν [Π ἰερίεπι {ΕἸ μη εἶἢ, ἐχίϑυι νυ Ἰρὰ Ὧ ̓  φεϊωρν ἐβ, ἰὰ εἰμ -ὐ 

μόρηγαιιο  τάπλοπ ἴῃ ῆςο γον μΕ}{Π|ὕ ᾿ λϊαρὶν ἴῃ νὴ λεμᾷά. 48 γα ΠΔῸΟ ἡλτα δίς ραττίῃ οχ ἰδῆοτας., 41 ἀνε αν εἰς δ ύν. 
τίοπε ἰαρυα Ηέρτγαίοσ ἐραετίπι οχ ἀϊιιογίδ ἀρυ ἀρίος ΗΘ. διὸ ςοάίοα οχργομιν τορεει. : πὸ 
ὉὈγάου νοραϊϊυΣ ργοπιπτιατίοῃς. δοἀ δι ἀριιὰ Μάτγοιῃν ις. 190. φ, πρέηα βιμὲγ αἰεῳῴχθασᾶν. ΟὐὨταχτις ΠΑγγα τ οηἰς Ἰνις 
γ4.Ὁιο Η΄Ν Περι τιῖγ Ε'λοϊκμιοὰ 5γτίλοιιση οἱ ἔφο νογὸ Ογί δὸς ἀδάιιοίε γε Πηϊε ροῖτίο, ἐπῖς Πρ ἀπιὺϑ ἀροττα ΑΠῈ ρυ!- 

' ἰζαπι οπχαίπο ἀερίτγοσ Ἰρίας Πδυίάις γοζεα Ἡςθταδας γνίαγ. οἶγα, φᾷς υἱάε]ίςος τοαυεητὰς, ΟἸΥ ΗΕ πιογῖς ἀειηέξαπι 
ραϊίε, ὃς ἔς τοτιαὶ πυηο ἰοείμη οἵδε ((τίδεσάυπι ε ὦ αποἡ ΑΠΠΐς πγοτῖςπι, Οὐδ νογὸ βοίϊιοα τεϊξχμπτον ἐς (πεϊοτι 
ετίαπὶ ἀρρατοῖ ἐα ταλη επίοις Ῥλιοηομιαῇλ ΕἸ᾿, ὅς ΕἸ Παρ. ποτ δ πὶ τείιγχεδχίσης δὲ ἀρραγιοη "ἢ σσητίποητεο 
4 Ὀεβννιι, ὑκανρς [μνᾶς ταητὰ οαἰαιηνταῖο νἹἀΔαἰ ες. 25 ἂὖ Ευδης οἰ πὰ ἠλγγαητυτ, ἢο νηΐας ϑὲ οἰυάσιι (δι Ἰν0- 

, Νὴ ὯΝ ἐξίνε ᾿ 
2. τὴ τ ἔοι ἀοίεγετε ρίυς γίδδτατ εἰς αυὰπι ἀοτεϊηφιονο, ἐοπίδαυυξλ,εχ ργοχίπιὰ ἰςαμδητὶ γεγςι!ο ἀρρατοῖ. 

«υο ροίεποτε γίμε εἰ νετιδίπτετρτοῖ, Ουοπιοδογετὸ δ Πηρνδύθγημι εἰσηλϑυν  Ὸ]Ρ, δὲ ΕταΓΡ ἐρενηνά, ἦκϑον, «ἢ 
τηΐλι νἱ ἄφατον Ἀἰς ἰός εηβββπάι, τεμεκι Ιεδοσν νῦν. [ιξαονυνδενν, εἰ, ἰλαν πόλιν 1.ἨΪοτ Οὐ ΟἹ γηχᾶ,ν Οἱ συϊεις ἀλψδηι 
5. γὨιυ4ποῖπ πε αυϊάση) Υ̓ΒΈτας Βογηάγάμς ρυ]εμεττιπιὰ 30 [δάδε οἱἵς «δ ΒΒ, 1: 24 10 νι; ἐἱξ (4.8... ΔΝ οπσανῆτ,.- 
Ῥιεῖς {{πὶρ. νουϑὶς ἐχροίυ Πς ϑοιμη, . ἀς νοτθις Εἴλίας, ,- Φ ρρανωενῆι δενδειν δουσὼ Πννμο σούος ἰορίπις ἐνε ρβησαιν 
γανένε «μἀο ίπνως ἡμέ αἰδημαμάο βϑενῖὲ οεέαην Ομτέβη βηε Ρὰ. εοάᾷ (ὅ{ι Προίατας δυτέ μας ἀμρατιτίο ἡΐξος ἠδ τοίαη εχ ς 
ἐν εῊΝ ἀπο ἰά ρν αἰωπνενεενι ρνέον ἐρ[ ἀν ήε Πλεμ νει, εωφ νι ἱτοτῇ ἰβτοῖ οπϑίρον νογίδγοητας, ταγῆις ἡνογί τα}! Πσυς 
πΉμ" α ἐηήμ!! ενανεαἐενε πω ἦρε ἃ Ονφάαν πηΐον εβ ἀενει μο [μᾶτάτας δι αἰ ): ἰοἢ ροτιως γε τη νἰτάπι ἀιοίηαιη ΟἸ ΓΗ τιῖριν 
δὶ κυἶα βμενοιαμθα με εβεηεα υὐτεμιίς ταὶ δὲ ομνεῖα αἰ ε!45 3. ουΐαο νίγταςς γείατγςχογλητ,ςοιπίξαγοητατ: ἰάάας Μὰ νι. 
ΥΜ φβενᾷο, ἣ ᾿ ες ΟἸνεἶ Πὶ νἱγτατὶς οςττῶ το πἰπιοηλα Ἔχτάγοης, τὰ (ἢ ]ιυμ0 

β 47 Εἰϊαννεὐκέεν. ΑἸυάσας ἐβι(ντ  οἱσπε τ ίογοϑ ) 
ποῖπδη ἘΠῚ χυοὰ εἰ πιβοαῖ λέω: νι, ποι ἱπιρογίεία Ππρις, ᾿ αὖ ἐο ἀΠΠΠσητίας Αὐβυδειεριον αὐ Ειιοάίιαν μοᾺ ἢ 0510 
γτ βοπην}}}Ἰυ]τὰ ὁριπαῦ ίσως, (δὰ ἀπὸ ά μτοίαημε δι οτα- 

; οι 

| ; . ' ἊΝ ᾷ 
τ 

ἦς 49 ϑεγηδίννιμενσ ώσων ὙᾺ] 0. Γὐδεν αν: εἰ σώζοννδατ ρου 
ἀἰοτίτιις αἰ ἰαυίς (οὐὲς Ηρ ταῖς βαϊηὶ ταὶς δοά εἰ ἀιςοπϊ τἰυς ἐλῴῷ ϑερών. Εταί, δι έδεγομνη ά Φἰ ἐλδυϑερόσον, ν οἱ ῥυσέμδνος. 

οἵας Ενδίδγυν) ἐγκριτέλινες, , αυιλπι καιτήόκο. τίδπν γεΐατί ἀϊίςογρετοι κασποη ΟἸ τ τοίμνγοξείοινοιι οἰ, 

Ἰοσυτ (ογίσοην τεξξὲ τπδοὸ ἰμάϊεο (ποτ Ηἰετοα μπαθ σος, ἢ 

εὐ φυίδ, ἀρραπιοχιητι]ιοε  διθοπεε μαδυσηπβνλη δὲ αὐλν ἐς" 
ἀεῖνε λαίπνας μὰς ἐσ ειπιρε ϊσγες. ΝΟΣ ροίϊει δι βοια λολα-ὀ ὀ ὀἀο ἰὰ ςαἰμαι δίξοιη ἀοείμι, ςλπι τη μας οπιμιάνα ἴδευε 

ΠΕΡ ἘΡΕΝ ΕΣ ΥΕΊΨΕΣ ἘΨΙ͂ς οἰς 

.« 

ΦΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΤΤΗΑΥΜ. τ χ9 
πος τἰμαίε, Πδοητον ἰδηοναγο, δ βιδυΐδη ἀς απίπι, φομπιοιίς,ιιδιη ΟΖ}, Ποῦ ἐπ ϑυααρ αι δαίαιο 4. 
πΥΠῈ ἀείζεμπι κα ἱπίετος Βιης ιοψαο οὐἴαππρατο, ἅἃ- τιμιηπιηὶς ποη αἀίςτίρτπν, ταυνξη τςέις εχροιίαιη, ἀδις ᾿ 
Ὀυϊλιπιχυδινντ χολέςηι ες ἀστίοα]ες φγπιθοίι οχρ σαι ντῖ εχρυηθοηήιπι σοπίοαι: 

Καὶ ὠϊξελϑύντος ὧκ 4 μψημείων ματοὶ 5 

τω ἔγερσιν ἀυτεῖ, εἰσῆλθον εἰς τίω ἁγίαν 

“πόλιν, ὃ ἐνεφωνἰὅϑησαν πολλοῖς: 

"ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ ὠστεῖ 

τηροιῦτες τὸν Ἰησουυῦ , ἰδόντες τὸν σφ- 

σμὲν καὶ τοὶ ρόμϑμα , ἐφοβηϑησαν 

σφόδρα, λέλοντες» Αληϑῶς Θεοῦ υος 

Ηἶσαν δὲ ὠκέξ γωνώοες πολλαὶ δστὸ 
᾿μακρόϑεν ϑεωροῦσαι αἱ τινες ἠκολούϑη- 
σαν τω ὑησοῦ ὁπὸ τῆς Γαλιλαίας, δζα- 
κονοῦσωι ἰὐτ. 

Ἐν αἷς ἰὼ Μαρία αὶ Μαγδαλίωὴ, κα}}}6 
Μαρία καὶ τῷ ἰακώβε καὶ ̓ωσὴ μύτηρ; 
καὶ υὐτηρ ἣν υἱῶν Ζεδεδ'α]. 

. ΟἄίΔς δὲ οβυομδῥης ἤλϑεν αἴθρφκπος 

᾿ πλούσιος ἀπο Φιμαθαίας,τοιυοματω- 
σήφ,ὃς καὶ αὐτὸς ἐκαιϑήτευσε τῷ Ἰησοῦ. 

Οὗτος πρρσοελθωὼν τῷ Πιλάτῳ, ἡ- 

 πίσατο τὸ σῶμα τῷ Τησοῦ. Τότε ὁ Πιλρί- 

γος ὀκέλοῦσεν δστοδοθῦναι τὸ σῶμ." 
Καὶ λαξων τὸ σῶμα ὁ Τ᾿ ὡσὴφ,ὠνετύλι. 

᾿ ξεν αὐτὸ σινοδόνι κα ϑαρᾷ. 
Καὶ ἔϑηκεν αὐτὸ ὧν τ καινφῇ εὐτὸὶ 

μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ὧν τῇ πότρᾳ᾽ χαὶ 
«οὐσκυλίσας λίϑον μέγαν τῇ ϑύρᾳ τῷ 
μινημο ,ώπηλϑι. 
ΗνΚ ὁκῶ ἡ Μαρία Μαγδαλζωὴ, νὰ κα 

ἄλλη Μαφία, καϑήμϑραι ὠπενάντι τοῦ 

τάφου. ἐσὲ 
᾿ς Τῇ δὲ ἐπαύριον,ἥτις δεξὶ μετὸ τἰὼ πα- 

᾿ φασκδυ ζω, σιυυήγθησαν οἱ Αρχφερθὶς χαὶ 
᾿ οἱ Φαρισαῖοι «ορὺς Πιλοΐτον, ἢ . ἢ Ἂ Λέρρντες, ὕύρμε, ἐμνήϑημδυ ὃν ὁκεῖ-- με | Ἶ 

᾿ς ψὸς ὁ ἔγνδῶν, Μετὸὶ ἐρθὶς ἡ -ἰ Ἰαάδες νίυεζει, Τοτιῖο ροΐξ ἀἰς 
: ἜΣ "κ ὄ ἄς ὰ δὰ “ωΐοιϊαθοι. ᾿ - Ἵ ; ̓  "ι, Ρεβετο ἀλεννεβαρᾶ, ὑχὸ 

᾿ς Κλάύδον οἰδδ ἀσφαλιϑέωῶαι κα τοί- “1 (1ιδο σῆθο πιμηϊτί ἐδρυ!ο γᾶ, θ΄ σρὶς ον αβοάνῃ.. 
ἕως: ; νίχυς 1ῃ ον τογστὰς ἡ αυᾶ-- ἰὼ ρμίοἶγννην υἱνε ἐμ ἀΐέμ. 

4ο νεπίδης ἀἰ(ς Ρ0}} εἰυς ἡ ποΞ} {μογεήμην: με γιὸ γμείδηθο, 
δξεγδι ξυγοητας οα1») ἀἰςάπταιςο} [ἀνθ ρυϊ εἰμ, Φ’ βινεπενν 
ΟρυΪΟ » διηοίτατιις οἢ ἐχ τλογ- Ὁ ἐμην, Φ' ἀΐξομι ρίαὐῥ, δανκι υ. 

ἈΗ͂Σ λον ὠνρερι κά φλνοῶν ἐϑροφυλο, νος τς -........ .......--...,..,,-... 

ΟἿ ορίςεϊ᾽ι ὁ τηοπυνεητις [5 
Ρο[ε το(υττοέεϊοπειη δἰθβ». ἴῃ’ 
«το  οτυπτ ἱπ [ἀπϑλαν νγθ ἐπηνἂς ἐπιλείπει ϑυλδυς 
ἀρραγαυςγιηῖ γλ]τῖ8. πηρΐ ε:. 
 Ορηῖθηο νοτὸ δὲ 41] οεὐπὶ ς 0] χ4| Οεινεωννίο ἀνέδην, ἀν μὲ 
᾿αἴετυάθαηε 1οἴμιηγνίο τουγα-Ἶ μην ὁ ἐγάμεευβοάλεινεεν ᾿ 
τῆοτα ὅς 115 αυα; ἔλέξα ἢιοτγαηῖ» ἐῤορν α μοηγ πίριε Δ» 
τπδτυογαπε νἐμοπιοητον, ἀίςοη- 0, 4,4 βεάσε ενρμέσνι 
τεῶΝ ἐγ ἜΠΙυς εἰ ετας Πὰς, [1 εἰ ἐγαείβε. 

ει Εταπτ δυΐοιι {Ππ λα] οτος 
τὐϊτα καὶ ἱοησίπαησμο ἐρεδδηϊς5, 
ἅμα (τηλυτας ἐπεγαης [εἴμ ἃ 
ΟΠ χαρναίη γδητοϑ ΓΝ 

Ἐκ ἐκχοηπῖο δ πιοηει- 
"πο, ἐν ροἨ} γε[μτὶ εἔῥοηεπν 

ἐμαὶ ὑπ εγμηϊ ἐν βιπέξωιν 

Ἂ 

4 Ἑτάηὲ ἀμίεην ἐϑὲ πιω- 
ἰδενδε πνρΐμα ἃ ἰοησο, ἡμα 
μωρία ἐνά Πεμπι ἃ 4- 
{Πα α,πνν έν αη!ες φ.. 

7:6 χη 4ματεγαι Μανἰδ' 
Μαργάκίκης, Δ ατίὰ 
Ῥαοὺλ ἀφ’ 1οξρίνηλαίεν, . 

ΟΠ δ’ πράῖον β ον Ζ εϑεἀκὶ͵ | 

Ἵ7|] ὥμνην αὐξεην [ενὺ βεξ Ματώζαοο 
Ὧ »νεπ! μά δὴν ποιηθ [ᾳς } 10 
ἐμες αὖ αἰ πναι κα 4,50 Ἰδ}ι, 19.218 

ηληε 1ρἢ » 4μὴ ἐρ ἢ Οἰνε ἕως θα 

ἀν[εὶροίνε ἐναὲ 1ε[ι: ΠΣ δὴ "ἢ ̓ 
48. ἈΠ ε ἀρύεε κα ῬΙϊΆ-. δ οτν "Σ ΔῸ ΠΟ ΠΉ ΠΕ τ 

Ιηξοῦ 4υ8ς οὐαὶ δίαγία Μαράλ- 
Ἰρηςν κί Μαγία ταάῖοῦ Ἰδζοῦὶ δὲ 

Ιοίς,»δε πιαέον ]Πογῇ Ζεθεάαί, 
᾿ ἰϑαμτῃ δι τε εγυτι ἀἐεἰ Δά- 
περ Ποτηνοηῖς πσηλο ἀἰυο ς᾽ Ατὶ 

᾿ππατμα φῇς, πουηίης οἱ ρα}: 
δι ἱρίς αἰ πρυζυς ἔρθοτας Ἰείυ:, 
Ις αὐἰὶς ῬΙ]Πατυπλ,δς ρετιῖς οου- 

Ρ05 [οἴυ,, Τῆς ΡΊ]ατιῖς ἰατ χε ά-- 
Ἰά4σοερυ5,. τὴ τὸ 

᾿᾿ Ἐξ Ιοίερμ αύμπι δοςορεε 
οοΥΡυδ᾽. ἱπυο ας ΠΠ|4 ἤπάοης ἢ 
ρυέα . ͵ ἄοηε πηρρὶ " ει Ἀπ μίσὶ ΩΟᾺἈ 

. ᾿ερμβεια τηοηνηξτο ἔμο [60]. εὐ βρηβτας μένβνῇ τὐδος 
οι αὐοά φχοίάογας ἴῃ ρεῖται, ρθε Φϑήσς 
δι δάιοίυϊο ίλχο τΌΔρηο 840- παρ ίοα ἐπιμέσμι «ὦ 
[ἴση πιοπυπιξηῖ δῆς, ὀ ἈἈ[οβᾷ πνοιλμηκεηνς ψ' αὐῆε, 

Ἐτας δυο {Π|ς Μαγῖα Μα- 5] Ἐνδοι δμιειν ἐδ δι΄, 
βάαϊεης δι αἴτοτα Μανία ξάςη- [15 Δέαρδαίενε δ᾽ αἰμετα, Ὁ 
[65΄ εχ δά πογίο {ερυ]ο τί, βρμιοίανε.. “ὁ 

Ῥοίϊετγο δυιζεπι ἀἰς ᾿ αυα εἴξί αἱ γαιιναιανιοῆν 
ΡΟ Ραγαίςοςη,ςοα δε (ππερτγῖ! 
τλᾶΓ1) ϑαςογἀοῖος ἃς ῬΠΑΙὶ δά 

᾿ Ῥι διυη» ἼΩΥ 3 

ΤΟ το τε ϑ» οἴη ς; τα πλϊηϊ-Ἰς 
.}115΄ ρΊφηιπὶ ΠΙυπὶ αἰ κ᾿ ς αυῖ 

οπὲ βαρ βι τεάάῥ Ῥτοου! ἤιὸ, ἴῃ 
ἐγβ. ἢ ΠΝ Ὁ φιοηθσηῖο 

Ἐπ᾿ φεκορίο ογβονε, [0- ηόυο {φρεὶῖ- 

Πρ Ρ αγαξκηεν, ἐοηηδ. μχιοτραοτί. 
πεγμμεβν μοῖρες δαεενάο-. δὺ5 Γεραϊοἰνεΐ 
[κρὴν ἀν Ῥμαη αὶ “ἀ Ρ). εβο ἀἰ8. «οι 
Ἶιαώην. “ τς, τρϊεῦς, ᾳυὸ- 

141" Ῥ οπεες, Ὁ οπνμῖο,νε- ἃς ςἰαειρίατ., ΓΝ δ ον 

δἰον ὁ ἀῤρεῖε φάδμς νἱ» {πε]. 

Αἤενμαν ἀμ, τνορῦντε. Ἠὸς εἰὐίπι τποτγὶς οκαῦ , ἰῃτοτάιμη οείαπι τεδηπιίανπι, , νὲ ἑηὰ 28. (9. ἃ πο. 
οὐοίου,, ποηυὶὸ". ἡξίυ9. τοδί (αρρ]ἰεὶο αῇε- ᾿ γπυσχη ἀοάνςίτυν μαϑυτουϑεὶς χυο νίαγρατας [αρτὰ 13.{5 

ἐκ ἰδυσηῖτοι. ᾽ 4 Εἰϊέν, Ὁ εἰ. δε ϑιοδ, “ΝΏΠυςς.. , δι Ἐκ δάμεν, ἀπένονη, ἱ. Ε τορίοης,νε ἱπῚ 1 νυ Π} 105. 
γάδάϊτας, αττίσυϊας, , δ᾿ αμὸά Ῥεοίαμυς ετας Ἰς Οςπίαυ. οο,» γδε φρείφῆμ βῆ, (ΤΎνὴ ἐοεμενο ορίονι) Οαγέραζον 1 αἰῥαπὼ 

9Κ»Κ πο, πεῖῖρο εχ ΡΙΑτὶ ομοτῖς νοἴδεμ δε σὲ πόπηίης ΠΝ] ς τονε, Τ γϑανίοόημα ἰρηρὲ Ο,δ. 6 6Θ6Θ6Ὸς 
αἰϊιάίκυπι ἤρἰῆσατο νοἱυ Π φυλσὶ ΟἸειβίπι ΑΗ πη 5ΟῸ 65. ᾧνα εβ βοῇ! Ρδναίξενει, ζινι δὰ μ᾽ τω ναρμσκῶϊω" Ας 
τοοιὸ ἐπί σατειη,(ε ετίληι ρα αΠΠΙ γῆ, νι ἐμά υοίτιπ]ο ργοίπάς χυα Γπἀαοταπι ποῦς ἱποίρίαῖσας «Ὁ εἰως ἀϊεὶ νοΐ. 
4υςης 1.ιις.11.47. δὲ νείας Βεγοξαν αὐ φρήν, γα Ὀὴς ἱρῆς ροτάφιο ἐγιοίβ ας ἃς ἔςρυϊεις βιοιᾶς,ρίο ν ΔἸ οὶ ἰη- ᾿ 
μος εαἴἰίτονς το! ἄείδυοά φιοά ἀεςῖα τβέίανι ψέιουμν δ᾽ οἰρίξητε ϑασθάτο δι πλεῖ ἃ ΟΜ δὶ ἕοτροῖς ἰῃ πρμ μπᾶ. “᾿' 
ἐνδε, ἡνῖ οεἰἷς φο ΠΠΠΠΈ τ Ατ τυ δεῖς Ιολἰ δ' αἰνὰ στὰς χα ο γε τὸ Πΐᾳρο. Ν ες οηίπι ὀορυς (δγαΐὶς σςηίδδαπε οδππαιοηδ ἰΔ- ᾿ 
᾿δα(ρ οιιυπι δὐςιίλνάῃτ, ᾿ οἱ ς ὃς ουοάνιν ρο!]οσατίοιςπ). | 
᾿ς Με μώμ [αι ἀαοδυς γου α Ἐν ςοά!ςίδις (ο-. 62). Ριαπωπι,νλάνος, ἡ, ῬεάΠιβἰάτοτξ ομοπι γέενι Οχαοὶ 
εδϊταιμαὶ γωωῴμες ΕΈ απ πρμϊίενεν,, 1 Ἰ εὐ το γοράπτ; ψυαίςη ΠΗ Οἰνεϊπυι αὐ υδρ] δέιαμι Ἰιοά σ ἀΐςεις 

6. Ζο[","ασῆ. ᾿Νείηρε γε ἰη βοξιίοι Θυμᾶς Θωμᾷ. Ψυ!-- ποι νεεσητν. Ψοοάυυϊμαι μος Οὐπκομη νἤιγρας Οἰςοιο 
αι ΡΝ Ἰὰς ΜΜατας, 17. ! , τῷ Ρτὸ ΟἸακητίο,δε Ηοτατίι ᾿ἰθτο τ Ἐρη! τ υἱν. δεηξίον, πο 

17 ὐνϑνμερακηβι, ως Κρμρϑήας δὲ δ οὔτιςτοὶ ρους ἀυλαν ππαϊὰιναρρὶ τὸ πλωᾷν. ἔ δυβίιαδον, ἐμίψμω. Ιὰ οἴκ, Δεν Ὁ 
αὖ Δἠπηαῖηφα,νε ἢ αἰβοσίίν αοβ χυάα μὲς νεπουύτ σα οὰ- βηχααν, αἰαςήσνμαι ᾿ρταίοης ρὲο ἤιταγο. Γη(δγρτοτορφυτοτι 
ἰὰς βιεγιε πη αυδίεο ῥάγειοἰρίο ιν ιτάτυν ἀμτστη δες Δτὶ-. μ᾽ ρῆῖς ἐμέρμε, τοττίο ρὸ δ ἀϊδ,νο! πτερὰ ἔτος ἀΐεν,νε ἀηιξοια- 
τηατ] θὰ οἴϊς ας Οἴτην Ἀιῤεηδαθὰ ἀιέξα Κὐἴτ͵ δαιημ οἶς ΡΟ. μπὰς ΜΑγ.β.}1. : ἕῃ 
Βιεῖς ματα. 4 1)ρμίω βιῴγδ! ὁ μαϑήτνυνν Μ δὲ ἘταΓ., 0. 64. Νοβεμνκτὸ, Ἠος ἀκεῖξ ἰη ψυ φῷ φϑα, πόας (έρτινι 
ἐξιφηίμι ἐναι τὰ οι, ἐμαϑήσανεν; Κις ἀμίειη Ἰνος νεεδιὰ “δα ἰῃ ἄσοῦιν νοτυ πεν οοάϊοίθιις. ᾿ 

Ὺ 
ῃ 

" ᾿ 
Μ 4 

μη» (' ῥα! αν ρη: ε[μ. Ἰεθιὶ Ἰοςμῦ " 

, νη ἦγ. 6 «Δατντὰ ᾿ 
βρ" :ναρίμεε ἡηὰ ἐη βιὶ ΝΑ ΠΕΝ πθῆς ἸΝ 

ἽἼλανίᾳ [μάτι φοηγά ὦ Ἧ 

« πἶπας γοῇιι ᾿ 

ἰοσρδαὶ [ὑπερ αμΐᾳ [Δἀμ.. τεδίους ἀυθὶ.. 

ἠδ Ἅμα Ἰρῆι᾽ Ομείαὶ -- 

σ' 



ὡὖ 

ΠΣ 

ΟΡ ΧΧΥ ΤΙ 4ο 

᾿ ο φἔατεα, 

᾿ς ΜΔ (δ 
ἐν... 
ΠΝ 

βιλίητ. 

χοίρων τῆς φῳῶτης. 

ἐν κουςωδι ἀφ. 

. : ἊΝ 

ες 4«Ὑϑὲὲ ὃ σαθδάτων τῇ δαιφωσκοῦ- 
» “ ἜΣΑΝ ͵ 

“τ ἡπριν] σῃρις. ΤΙ: δδάτων οἶλϑι Μα- ᾿ Α ᾽ 
ΡῬυϊο ποθ οῖ- οἰαὴ ὍΜαγ 
τειωανὶ τείως ὁ "» 

Αἰυσυσά ᾿ποχ σπωρήσοι τὸν 
Αηρείυς (6{}}- 

Φ" 

ΕΝΑΝᾷ 

ὑπὸ ἥδνικρῶν καὶ ἔφξιαι ἡ ἐσχάτη δλαϑη 

“ Ὁ Ξ ͵ "7 “Ἔρι εὐνς πιοόπε ερνκω [ς 5 
φωσδίαν" ὑπώγοτε , ἀσφαλίστιαγε ὡς οἴ- 

, . 
- Οἱ δὲ. ποραῦ ϑέντες ἠσφαλίσωντο τὸν 
τάφον,σφραγσωντες τὸν λιϑον, μτοὶ τῆς 

τυηῖ 

Κιφάλαμον κη. 

αἱδρλ 

χὴν ἀλλημαρία,). 

Καὶ Ἰδοὺ σέσιμῥὰ ἐγῆϑετο μέγας. ἀἴγε-} . 
ο λας "δ Κυρίου καταδαὶ οἷ οὐρανοῦ, 

ποροσελθυὺν ἀπεκχύλισε τὸν λίϑον στὸ 
᾿ἣἧς θύρας, καὶ ὠκώϑητο ἐπαύω πώ. 

[ὯΔ6 

Ἐ 

Οὐκ ἔδν ὧδε "ἡ γέρϑη “ὃν, καδοὺς ἐἶ- εἱ 

ὅς Ταδειμ ἔχετε, Ῥοτοῖς οτίαπι ἱπιρετλη ἀϊ πλοάο νοεῖν 
Ἠδδεις Υ πότατ Ἐγαίηυς τἴδὰ τααῖο ῥεῖ ἐπάϊςατίαιπι ἰη- 
κοτργοῖλη. 4 σιβοάῥδηνικονςωδίαν. ἰὰ εἴς, Ῥτα ἀἰατίος 

. ΒΜ ἶτος, τςαρὶ! αἰηδίτα ουϊοάία ἀοῆρ ποῖος. ΥἹΓΡ.-μοξδεπν 
ἐυβοάϊα ἀμοῖ Ιηβημαβηνἱμάο, τληὺς ἴτρε οοπλιποπιούάτιγ ἰῃ 
Δαϊς Ἀροϊποϊότιπ ὁ ρατι)ε ὦ ἰορρύ, δι ΒΗ ατιοὶς ας Ῥοή- 
ἐὐβείδυε δλἀϊπηρ εὐ Εγάτ φατοηι ςΟἰ]οςατιπηἼιος ρταΠά! 
δὰ τοπὶρίαπι ἱπ Αηξοπίαν να ἰίχαος εχ ΠοίςΡ. Απτίαυίς, τᾶ 

ταΐριδς ἐἤς νἹεγτυ οτγοῦ ρεΐο]. 
ὌΣΩΣΣ 

Ὀἰκίτ εἰς Ῥίϊατας,, ᾿ Ηαβειί εὶς ἢ 

[οεἰτἰ δ. ᾿ 
Τρῇ δυϊειη ῥτοίςι! τυρὶς- 

ρίἀδ οι εἰ τοα 8. 

Ε ΠΧιζεο δυΐοην ϑαυθαῖο, 

: ὙῸ βρυϑῤιδτς αἴτοῖα 114 Μαγὶδ, 
νι ρ 
Ἐλτοςς,τειγαιηοτῖιβ ἔδέξως οι}: 

"] ηἱ μα ἀείςςηάϊῆἴοι ὁ ςαἷο, ας- 
Ἰεςῆηι, "ἀςυσίεῖι αχ αὖ οἢίο, 
(εἀεδάταιιε ἔυροῖ 1114, 

ἡτοδει Δ γ δηςι 11 Εἶ115 αἱ ὈΌ1πὶ 

ἐμὲ θἶχ. τ 
Δ νοῦς νὲτὸ ρεγςυῇ ωπι 2 
᾿ρῬύς ἱρίς πςτιν δι ἔαδιὶ ἔμης 
πους τηοτγτιυΐ, 
εἴ Κείροηφοηϑαυτόπι Αηρ εἶα: ; 
αἰχίς πγυ]Π οὐίδυ5, Νὸς σογὺ ἣς 
πιοῖαΐτο : ἰςίο σηϊλι νοβ [εἴα } 
εὐυς ἄχυπι φυκγοτς. 
Νρη εἴ ἃς: τοίατγοχίς δηΐων" ὁ 

ΕΠΙΝΜ 
γΕΧῈ ἃ τϑτεωμ: (Ὁ «ἢ 
πρηδ [ϊπθμσ ΦΕΓΟΡ Ῥείον 
ΤΣ 

οὐἀϊλιι: δίς, αηΐτο πουῖ 

πἰεγοδὲ [ῥνἰοβνμην βρηᾶ- 
ιει ἰαρλάεην., ἐμπν ἐμ{}- 
ἀϊβιω. 

ΟΑΡ. χχνιι;. 

Εἰ γενε αμιϑην δαδι 

(ςρυ]ογυτηνοδρηδιο ἰὰ- 

ΟΑν. ΧΧΥ 11. 

'χύυτῃ ἰαςοίζετοι ἰη ρυϊηγῇ 
ΒΟνἀοιηδά!ς, νοΐ Μανία ὑπ βηίμεια, δ αὐδὴν υιπὶ Μανία Δήαρέαίεπε ᾧ 

“ἰμενα δίανα αἱάενε (- 
ΠΝ 
ἦν Ει εεεολριτάπιοῖνι [4- 
ἔἶδωι εδξτοαρονα. “πρεῖνη 
εηὐνη ζ φημὶ ἀο[τεηα}} ἀε 
εδἷο, (Φ᾽ σεεφάεη! γεμοὶμὶ! 

εἄαύςης (ερυ] ς τυ πι, 

Ἀ05. ΔΏρεῖυ8 οἰῶ )οχηὶ- 

4Η3. 

Ἔτη ἀμιεν) «εἴ, ταῖδυΐσην νἱίι5 οἷα νι (ι1-} ἢ 

τ ἣν 
ἐὐδι ὡς 

ΔΕ Μ ΗΝ εἶμ! βομεπιπ. 

Ῥια εἰθδονε Δμΐδην εἰμ 

βδὲίμηξ νεϊμτηονιηὶ. 

Μεβοιάεης ἀμεον «1. 
χείης ἀνκίε πνηϊῥενέϑηι, 
ΔΜοίλεα εὐπηενε υοι: [εἰο 6“ 
πἰνὸ 4νοά 1 ἐν μὴ ἐτμεο 
βχι εβ φυανλείε.: 

ΝοΝ ἐξ δε: [ὠννεσὶ! εν. 

Ῥηηχάηα ρτίπγας ἀΐοα ἰητο Πσιτασ:ῆς ρΙαγΑἶὶ οτίαπι πυπηοτο 
δ Ἡεδτόείϑ νοζάτις, νι ]μειμζ. 2υῖς δ τοῦ δὲς Ευΐς δ. ΠΡ τ. 
ΔΠῈ. Ἐσο εἴ, ἐμόρριν τοτρ ἰδὰ τῷ σαζζτν νοσας ααάτταοι με ὰο 
ταλάὶς ἀϊεπι, δὲ μων τὰ σαιζξώτυ ϑοζοηλοηιις [10.7..0λ.9. 40 οπῚ 

ς ἢος οργηίοδην ἀρρε ἰληχιι: δ Αὐφυεερ.118. 416 αυΐηταπι 
δλθθατι ἀρροιίας, ιιςπὴ δος ἃ Ιους ἀοποιπίπαπιις : ὃς Ηἰε- 
το Πλ ἰἢ ςριτΑρ ο Ῥαι ας τοττίαιῃ ϑαρθατὶ σοι πιοπιοσαῖ, 
Ουοή [ἴ οὐ" ἀυγιμη νἱἀοδίτας μλης νοςοηὶ σκύξώτων ἴῃ ταπὶ 

ῥαϊῥ 4με ἰμις 

ἰφρίάεπν Δ βάφει. Ὁ 

εἰμί [εμε [αίχατνψ' νεβι. 

εαβεντὶ εὐ [μη] σα βοάον, ὦ 

ΉΕ μερὶ ἀοίπεητς 5Δθδάτο ἰηοαιι ποξὶέ ἃ 4 ἀϊες ρτίπιις, 

᾿ φἅΡ. 6. Μίπιδι εἰ νέτὸ μος [υρογ(ιτίοί ΠΠπιος οιηΐπος. ὄγταὶ ογατιοὴς ἀιϊυοτίς πιοάίο ἱπτεγργοτασί, τὰσὶ ἢὲ βιος 
δα απ πασηὶ {ΠῚ δαθθαιὶ ἀπ ἱπάυ ος ξιμἴε ντ ἃ το Θοηυοτερηδμε τοτιις ᾿ἰς ἰοσυς. 1» ἐδέγενο υεγό με ἀργναάῇ, 
Ἀπ λ ἄο ὅς οδξηλαβο ἐδρυίοῖτο αὐπίποιοητιιοάρο (νι οββΒτχοςἀοη τι} φουην ἰμοοίσενει ἐμ ρτίηνωιν ἀδεῆν δὲὺ- 
Ἰιερ οπὶ Υἱχ εἰς συ {εχ ας εαἷπι ρ οἶα ΗΠ τηοιητο Δπὶ ἀοηναάη( ΥἹἀο]ιςοῖ (εαιιοητις:) 5οα ρτϊογοπι ἐπτοτρσετατίοηξ 

ες Βα δθαϊο,άβραγος εχ γειία 66. ἜΝ - οβο αυϊάςηι πηλρὶς ῥτοῦο. ᾧ »'΄ ον, ἔλϑεν, είς ἰὰ Υἱδῖι ἀδ- 
ες ΠΑΝ ΟΑΡ. ΧΧΥΙΠΠῚ. τοντ οτοηάϊε πατγατιοπίς ἰςτίςν. δεν αν 

τ : Ἀκινεῖρο ἡμιεῖν 5 δ ὑ αιο δ ψὲ ἢ σαζόώτων, ἰὰ εὖ δικγμοους 3 ΡΜ ἡ, δία, Ενα[λη ληηοτατὶοπίδιυς (ρεεῖςιη ἤμς [Ὅτι 
εδδο τὸ σαοώνν Μλτο.16.1, ΝΠ ὀψὲ Δδ[οἱπτὸ ροτυαι κὰςπι ἰπεσγρτγογαάτον, αυα νίάεταχ πιίλιὶ δ τίας ράϊετο χιῦ ἰυῖς ἐς 
ψαἱεῖ ἀἴαυς ναὐέρκ ἰὰ οὔ (εγῇι ἠἴοι διε νείροτα, Ὡυιμῃ - ἔβοὶς ταητὰπη ἂρ ἀτιιτη πιὸ γοτὸ ὡς ἀς ἔιοῖς αυϊάςιν τοτα, (δὰ 
τρπι μιαίνει σἀΐμην αἀϊιπέχιηι, ἰάσιμα ναΐοῖ ἀταὰς ἐν ὑφέρῳ ἃ ἀς Θοαϊογιηι γα άης, Ψ ]ρ., αἰϑεξθεε 44; αοη τη ὰ,ΔΗΪ νι. 
εἰξίη Ἔχεγοιπουνε ὀψὲ τῆς ἐλικίας, οχτΓοπιάτη πτάϊοηι ἐςύϊα- .ραγεῦιν ροζίιϑ ρτο δἐξίοης Ἰρίᾳ νἱἀεπαὶ, φαλπι ρτο ὑᾳρὶε κα 

ττᾶῖο Ηος άφυς ἴοοο ἐυο ἀϊιονί Πρ ηηῆσαι Εὐιδηφεῖ ἴα, δὶς δαί, Ῥοί[υπτὺς τἀπιοη Ρεῦ γηφοάδοςβοη ἱπζογριο- 
ταῦ νυϊκῦ, Ζυὶ νᾶς τατίοπο ὄψις φυοαυς αἰ οίτιν ἃ ναοῖς, 

ιεᾷρπγαάις ἰουςητις  Ἰὀδταουιιπι πιογο ιηοἰρίςθατιπαι-. 4. Οηβοάον οἱ τηρρυώτες.ἰ φύλακες. Αἀ γοιδίι Πὶ αα! ἰοτααθάϊ, 
ΤΊ  οἤΠας φυύς ας, τουενίαζὶ (δρα]οἶγο,, πυροῖς ἵάπιεπ. {δαυάϊτιις τὸν τον, ἴδρι!] γᾶ, 94; ἀπειηφιςη αἱ ἔιητ μι 
ρυἰὰς ἀγοπιατίσος ἄς νη φιιοητίς, [νυς.13,.6. ὃς ἀϊιςυ]ο ἄς εἰμέοάες δδ εἰς φυοτῦ Ὑν εἰς πιοηϊίο ὰρ. 17.564. ΡΥ 
αἰεὶ {Πππς ρυίπι ἴαπὶ ργοχί αἹὰ ἱπχαγίηοητς (δίς ἰῃ ᾧἰᾶπὶ ἄδ- ᾿ ριφεμ,ύπο πὦ φξόδου ἀπὸ Ρ[Ὸ ὑὸν [ρ.ἀἰχιιηι5 13.4.4.}223οὉ λι- 
ἀἰς, φφμννν ἰμεεενειγεξ θηφωσκούσνιηααμι ἰαηδρτίπνις 7 τέ τηιο Πρ ἐἀ ἐδ οδτιφ {Ὁ ἐρίο τε ιγγεξειοηὶς Ολγητί πιο- 

., ἃ δαθίνατὸ ὅἴες ἱπιπιίησγος, ΝΝῈς οὐ {ρδυιίταν νυκας γε πιδητο,λητοαα ηγ]ΠΠοτες Δα ἰοοῦ ἱρ([ ροετα ει  Πσητιντροις 
“Ἰοπιηίαυίς Οἤδλη τος δοοίρίθς ἐς ργιηᾶ ποέξίς (ιος ΝΖ ἀἰια ἀϊασυο ργοίξέϊα ἰὴ ἰτίηοτς ποι ιηιπεαι οἰπαριτα ἃ 
ἐοηττὰ [ιθαυάϊτυτ ἡ μέρμνν τ Ζυῶ ἐνιειαδικῶς τὴν ὑφερῶανι Οταν. ΤδΉΠ) πόρεν ἤρεν χὶ ἀπχοιτίοης αι ἄιετας πιοιιιριζιῦ 
εἰ ἀϊζαπτ ρτο Ροίζείἀἰς, δίς ἐηίπι μη ἰοαυίτυν Ἡοτοά ἴα ἣ 
ὙΒαΙί μ᾽ ἐμόρρι δυκνωσκύσϑἠ Ἥμιιι ρειπμηι {Πα Π{δτ ἀϊςε. ο ἔπ δα οδρ παι ΑΠς ἰἀχάτλος νἱάεϊίοςς (δτίυς ἃ τυάχλυ 

οὐἤπηιξε : ἱπιὸ φείαπι ἐς πάτα ουξοά!ά αὐ ε οϊτά (ρα λιν, - 

ἘτΠπος ἠύοαας οδίξιιζάυμι οἴ ὑμέομν δὲς νυγραη, νεῖ ργὸ 
ἰιος, σας οὔατα ἀἰου ἀρυα ἀτός Ἰρϊογάμπλ νι γρδξας: 
γε ρτὸ ἐἰς οἰ], φυὶ ἀνοάεοίπιοταρ Πιοτασά ἀριὰ ᾿μάσου, 
ποη ΔΠσπὶ μγῸ ἐἰε νριητί φυαῖυοῦ πογάτγιπι, γερὸῖς αν] 
πη καὶ ἐαςυΐο ποέζοιῃ Πα ϊδτς, (ρα αἰο μι» ποξεις ρεκος. ἦ 
ἀεπτὶς αἰεϊο ἰμσ ρος, [τάχια ροτι σαὶ ἰπτογρυοῖλτι ἀνε 
ἐμοβξιε,ν οἱ ἡμννν ἀπεεἰκιεβαρι (δὰ ταϑία! ρσαοί ἀμ έοτς φυῇ 
ἐφεβενε ΠΤ εγεπτιο ἢς ἰσαιοηςς ΝῊ} 8. ἘΡΆΩΡ ἐβδεν4 4μα ἰν- 
“ἰἰ͵ χιοά πσῃ ματτας σοι τιξο σας ρει ὁ δυτὰ ἀἰ αὶ. 

- Τα ρεἰπουην ἀνεην νεθἀοπναάμ εἰς μὴων σαιζ πων ΟἿ, ἐν ρεῦσα 40 ςοιγάτῃς μη ἐχργίηνογο. Αρράγοῖ οηΐπι Α πρείσαι γὸ 
- δανϑαρ, ἙτΑΓΝ οἴρεγα δα θατοτγῇ φια ας οἴςίς ἰα νῆα δ4Ὁ- 
ὑάίογιπι. ντγαύπαυς ἐπ]. Ν οοαθιΈ0 ὁπέ τη ντιζζάτων, ρο- 
{ἱφτίουε ἰφὸὸ (ἠ  πιβολτως αοὴ ἐρρευίμημ ἀΐοι, [δ ἰρῆμε ἔς: 

͵ 
, 

βιέχοιΝ ες στε διίας βῆ ἀςοσάςτς ργουαῦης ἐπ 
τοίοιυ σας, αας ἤμ{ὸ ἐδ !λητίοτες βιτασας οἠτοάιυως 
τεγγαιιοτις ἡ ργαείἐτίθιις ἰρν της Δ ΠΠππ,  σροτογῦτ εἰμ 
(ἐριυμἱοτῦ ἰαπιἀρεττῦ, εὐξοάηνιῖν φυοαις ἴῃ γδὲ ΗΝΕ 
ς Αὐγοναεμενοποκραϑείειδιερο ᾿ἃ ἀππόίαι μια πποί ρὰτ- 

τἰεἰρί ἀρ Πεδταος τοί ματος, ἃς ρεξτοτςα νειοῦ γί μαν 
ν᾿ ἀγρμοι Οἰἐζεὶ νογίυμῖ Κποκράνο δ οτίατι ἀἰςὶ ἀς σο αὐ [τὶ 
τόπο ἱπομοΐϊ. 4 Κι ὉΡῚΝ νηϑεμε, μὴ φοζεῖ ὧν Θ᾿ 
με Δοτυτιηαβηπα ο[Ὁ εἰν αις ρτοποιμιηὶς ἀκ ΜᾺ 

1} 6 
Ρεττογείείς οποάίδιις πη  ἴσιος οι τπατοιποθαοογοιΤι- 
τις δηῖ (ἀπὲ {Ππ|, αὐ νοῦ πς τηςεῖς Ναιη ἰδις φαϊάοιιτει 
τογερ, Τοῦ ε μέςαι ςορίοἰαἰοηςαλαιξειο. " 

Ω 
"6 ἤηη 

᾿ ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρὰ 

᾿ηρτῶς αὐτῷ ὃτι ἠγέρθη πὸ τῇθνικρών. 

; ὑμῖνιν οὐἱΞ. 

᾿δίμνους ποιήσομϑῃ. “ Σ᾿ 

ΦΕΟΥΝΝΌΥΝΜ 

“"' δεῦτη , ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκοιτο ὁ 

κύρμ΄. ἽΝ 

καὶ τουχυ πορό ϑεῖσοιρ οἴτατε τοῖς μα" 

καὶ ἰδοὺ φ«ερώγοι ὑμῶς εἰς τίω Γαλι- 

λαίαν' ὀκῶ αὐτο ὄλψεθε. ἰδ οῖπον ὑμιν. 

΄ καὶ ὀξιλθοῦσαι ταχὺ δπὸ τῷ νι" 
᾿ς ν ' ! 

μείε μετὰ φόξυ ὁ γαρας μια γοίλης, ἐδρα] 

μον ὠπα[γεῖλαι τοῖς κοϑηταῆς αὐτῶ. 

οἷς ἡ ἐπορόδοντο ἀπωγ[όιλαι τοῖς μι 

ϑηταὶς αὐτῷ, καὶ ἰδοὺ ὁ Γησουὶ ἀπήντη- 

σι αὐταῆς, λέγων, Χαίρετε. Αἱ ἢ φρρριλ- 

ϑύύσοι ὀκρῴτησαν ἀμ τῶ τουὶ πόδ'ας, καὶ 
πϑρρσακιμύησ αν οἰυτῃῇ." ᾿ 

Τότο λέγει αὐφῶς ὁ Τ᾽ ησο,, Μὴ φο-] 
ἔβιϑε' ὑπάγετειἀποω[γοίλατν τοῖς αἷσελ- 

φοῖς μον ἵνα ἀπέλϑθωσιν οἰς τέω Γαλι- 

λαίαν, ἑάχῷ με ὄψοντωα. . ᾿ 

Αἰ ΥΥΡΡΝ δὲ αὐ, ἰδού Ἤρς 

τῆς κουςωδίας ἐλϑόντες εἰς τίω) πόλιν, 
ἰγήροῦφιν δταντα τοὶ 

ΓΤ 

4 Ῥεονι ἀἰκίεκιϑις ἄπιτη ααοάδιη ἐχοπηρ αν αἠάϊτυς 
4 Ικεεϑαι ἔκειτο αἱ δι Εταΐ. Ροβεμ Τὰς εν 

τοοάο οτίαιῃ νοστίμν {ἰρτὰ 510,8 ς.14. 564 χυιπὶἧιος ἴθ. 
το ργορτία ἤρα! ςατίοης ἀροῥίάτατ,, πιμλϊ πὲ προεῖςε δες 
(γιοηυ μοι αὐ δογοτο. Ὁ ἐξ . ς᾽ 

7) ἋἈκπνονιμε αὺ Δ νεκρῶν, ΨΪΣ δὲ λος ηοη ἰερ τάυοά 
εἰίαιη ἔατὶς ροῖ ἔς ἰμτς Πρ ίτυγ. 

: 

ἜἜ Οἰμην πμμν μετὰ φόξν. Λάϊπη ιιην Κ 2041} ποπιοη οἴϊέ- 

ἀλ ἀϊα᾽ϊσυοηάυα οὔδε υης πμδυτη ποη αἰϊυπάς χιὴην ἃ 
τρὰρ ϊτααι 
ὡς ἀϊυενοιηβδηι ἤάος εχιγυάίς Ἀσπ|.δ.1ς. 

9 Κὶ αμην ἐδώ «ἡ νεμννδιν[εἰρ. εἶνε, ὡς δὲ ὑπορδλοννο 
ἀρ ἴκα τοῦς μαϑιτῆς ἀαέ. Ἡ]υὰ ὧξ πιεῖν ἐχρυϊπλίπγυς 

ι 

ΟΥ ΟΔΙΒΈὰ ποοτησάο, εοννηνε εἴϊε: αἴογον!. δὶς Ῥίαυτιο 'α Μο- πε ὰν | 

παελιαγς, Ναννσνενε ἐδάι, φιοί ξετὰ Οτρςὶ ἀἰοιιηῖ ἐν τι ανο ας τῷ Νωννν: Ηὅ βάιίοι αὐγύρια ἱκανὰ 1}. πλςΟ νεῖ πηιο ἐο 

᾿ 

μῶν [τὲ οὔατα καςλὲ ἐξ. τοῖο. Ὠεεῖ ἁὐτεπὶ τοιυπὶ μος 

πιρινδγυμι ρυἃ νοτοτοιη ἱπτογρτγοῖδ, δι ἡπ πηςὸ Υοτα 1 {|- 
νι σχεπιρίατὶ. αὐφονιὲ εἰἰληῇ {ξυ ]ετίς, ἐβΈΈ τι πιληεῖ, 

(ἠτοπείδιδς αἰ οαμὶ σορυ] χρὴ πιοχ ξανθῆς, τς υπάδδίς. 

4 Κεερνν ἰδού. Ἠευταὶςὰ Π2ΠῚ[Ὅνεῤήνν.} νυΐς. ἃ Ἐιαἤηά 10 

νει, Εἐεε: ὃς τε τὰ αυὐάςπι Ἅότας ἰρτογρτον 0} ρτάς- 
ἐοάεως τπρπδτύιῃ ποὴ ἰεξιτ ἀγα αυτεπι, αὶ «βι δι ἱπτον, 
μιοίάτας οδμίεδοέ οἰπίτεετς ζορυϊατίσλιι νὸς ἴσο γέδιιῃ 
ἀιτοπημοις ἀρτὰ νεῖοδε ἰπβπιτὶς Ἰοςίς ἀρυὰ [αιολιῃ, αι} 
νος ρἰςὀπαίπι! Ηοδταοὶ ξομεῦς μλίγαπὶ ἐπ πιοάμπι ἀεἰς.. 
ἑζαταν. τ μὴμτη Αμμι ὑτ μόνας. Μα τ Ἡ ΗΝ ΗΡΝι οἰε 
νιαἰνεπτῖς νι ἀο!ίςοῦ οἷυς ροφήσυ αι! εὐ ΠΠἸς τοι δτυγα, 
φιὸ ἔρεαι Ὀε  γεροπίαπι, ΜΙΝ ρτόρεεγει πιαρίε ρ]4-. 
τας Διαρίοἐϊοηάϊ υὰλιη Ρτεις πάσα νεΐδυιη. νη ξιίης 

οἹμιης ἐρῆιπι αὶ οἴτυισι ἀείε τί οπα γεγπιαυς νούδυπι ςοιϊῇ- 
χἰὶ ἤος γοπίυϊο, ΕῚ ἀννμόνν οπιρίεκὰ βηνμίαορνα ἰϑνεδαμ, 
το Εναμένδι δια τεῖς ἀδολφοῖε μον. ἰη μού ἐχοιρἰΑτί 
(ρίξαν πῆρ μρϑητῶς μον δ εἰμ μ προ. 4 ε, κἀκ, 

“Ῥτουξ ἀϊχῖτ,  ἀοἴϊς, νἱάεις 1ο- 

ςὐοδιαϊχὶ νοῦ. 
Τυης μα ορτεῖϊα εἰτὸ ἃ πιο- 

ἡππιοηῖο ουπὶ τη δῖι δ σαι άϊο 
τλφηουςιτγεθᾶς νὰ ες γοπυη- 
εἰάγεης ἀἰοἰριι} 5 οἰυ9.. 
ἦι αὐἴεσὶ ἰθαθς αὐ δος 

τεμμητίαφάυμι ἀἰ οἰ ρ0}}15 εἰν, 
Ἔοςς, Ιου. οσευγγὶς εἰ5, ὁἷ- 

ἐεηβ» μεῖς. 11 γετὸ ἀςςςίϊο- 

ἰυϑ»δ. ἡβοταυοτυηῖ οὐ ΠῚ. 
Τυῃς αἷι εἷς Ἰείμε, Νο τη οευὶ 

τειδὲςς ἡ τεηυἠτίαςς “ἔγαιΓθυ8 
πιόΐς γὲ δθοδηῖΐ Οα Πα δπ..}} 
ἰΐς ας νἱἀεδυηῖ. 
“ Βυπεῖθυς αὐτοῦ) ἱρῇε » ο- 

46.» φυϊάαπι εχ εὐποάι!α'νεης- 

Ιρῇ νεγὸ ςοὐἠρτερατὶ συ 56- 
ηἰογίδυδ., ζοΠΠ1ο ςαρτον δι.- 
τος ἤοὴ ράυςοϑ ἀοάετυης ἢγ!- 
{|| 85 ἐἠῥῥδο 

οἴτον ἱπαυϊοηςοο, ἀἰ εἰ ρυὲ 
ὅδε ἡρίζε ναπστυπίβε εὐηὶ ἔι-᾿ 
ταί μος, ὩΟΌ18 ἀοτηγοροδυ5.} 
Ουδά ἢ ἤος ἀὐάϊτυτα ἔαετὶτ} 4}. ΖΗ ἐνε ονάμων βμα- 

Γ΄ ἀρυά ρεαίάειι,; πος ἡ ρεί- 
(μα φοδιτους εἶ» δὲ (δουΐοῦ νος) 
ρύαἰαδίπιυδ, ὦ 

δὲ τόσα ἡαπιπὶ Ἔχοζιυτην Ὁ 60 ρᾶϊοτε ρτοῦ- 10 ἐγθά 116 Ὡοη οἰ ]ϊς ΑΝ 

ΠΑΤΤΗΑ͂ν Μ. 
εὐηι, [ιωμάϊαι. γ “ηἷεε, 

εὐ ὙΌΣ ἰάςεδαι ομνθι 8. ιρίουεῖ ̓ ἀ ἐμαὶ βύβμις 
. ἀν "νυ .. “44 ὑπ ον τ3ὶ , 

Εἰ εἰοὸ ρὲ οκϑά ἀἰξ!ες ἀἰ(ς!-] 1“ μὰ ἐδιεν ἀοίει ἐξ 
Ρυϊὶς εἰυδ εὖ (υἰοἰτατῇ ΑὐΗε΄ Ἔχ] ὁ] ιν εἰωι φνία ̓ νβέθς 
τποστα 8. Ετεοςς ργαῖς νοῦς ἴῃ Αἰ φρεν βυαὶ φάγε τοι ἰη 

.} ΑἸ αν ἐς εὐπὶ ν  ἀεἰιτῖ5:} | 4ἰμάφην ἰδὲ εμονυΐβε- 
ϑημ.ἐτος γεκήνκι υοϑή,, 

Εἰ ον μηξεαδέ πνρ. 
νη φΦη} ΕΆΟΤΕ (Φ’ 

χονήϊο Ἂν» ν ὀνγγεμῖες 
ϑμπείάτο ἀειρεὶν φἰνε, 

Αἰ εκες, Πεἴμε φεομνεὶς 
ἐδρνάέσεαι, ἀωει}.1 6 ἐν 
με γῶν ἀρ δ" Ιε"μἀ- 
της βεάθι εἰμι,» “ἠο4- 
ΜΗΗΣ ἔυ, ..- 

ὁ αἱ! ἡἰῳ 1εβ,Νὸ 
᾿ ΜΠ ον ν νηί !Φ 

Ἰβαιτίδως τοῖς νὲ «αρε ἦα 
Ο οἰδίκενν, ἐδῖ πε υἱέε. 
ὑνμῖ, . 

μά ΓΙ 
"π Ῥα βωυ ΝΗ ΝΟ 

Φξᾳπιρ!έχα (ώπι ροάςϑ ο- 

ἡ νεννμμὲ ἰη ἰδ αέεν 
ἐδηῖ 10 νεσοιηγδί Πυ που εγδης} ἰνκβκίαμοτα βρη νοίρῥϑινε 
ρυμταυίλε δαςεγάοιϊι οἠγηΐα κῃ πο 4μ4 
ῃ ΔΕΙΑ [μ6}48}.. ᾷυα ἔλδ Ἀιεγαηῖ. Εἰ αρηχααὶ ἷῇ [οὶ 

τὴν ὁ ργαβέδ, 04 ΤΠ εὐδ. 

δὴ. αἰ, Ψ' [βοιγοι ὧν [85 
εὐ}. ᾿ 

ἽρΡΩ ψοιδαοῤερτα Ρεουηῖὰ [ε- πὶ μὲ Η αρρερεα 

Ἑταίηνις δὰ ἔκτθυαι ν Ἐμοί οὰ νἱ ἀσταν ἰτετησι ἀδυπάατο 
κρὶ ἰὰοο Ν εἴετεπι ἰπτογρτεῖεη ίππι ἰςαιυτας. : 

τ Ξυκνρόδιω οηἰεη ρ βι, πορᾶι μόνων δὲ αὐ. ἰὰ εἰ ἀιυιὶ 
ἐς (εἴς ἀλης ἑη νἱδην νι αρτὰ ἐγ. 7.Ν ες ἐηπὶ ουοάςε ἀϊέ. 
φασι ἡϊογυδν ἐξαυμεὶ (δε εἰ ντ ρία παγρα!οηὶς ἰδχίες 
οἴεηαίτ,απιξαμαια ΗΠ], νο] αυδη αἰίις, ΑΔ ἀρα]ς τυ 
Ρεσιδη  ΠΠοτ,τετγαπιοῖας ἐΠἰς οἰεηΐτ, δὲ ἰλριάς ρον Αηϑεἶυπι 

ομε υν ἰρ( ὃ 
ΡοΙ τείυτεα: 
Αἰοπειη ἀρ} Α- 
τες, δ πε! 
δὰ ἀϊίεὶμυ]οε 
ΠΥ ΓΠΠΤΙΝ 
οεράϊε ἔξ 
ὅπ ἐοευπὶ 
ποη ἃυϊεο τ, 

Ομὸ ἀνλρὶο το: 
Ἰυσεε οὐ πιο- 
κἰε «εχοπόαιι- 
(τ ΠῊγ}}}. 

τόιμοίατο ΟὨεος τείιτγὸχίς, δι οι οάοϑ ρογου μι ἢ νεδόηι 
τοάϊονιητ : αυο8 ἤαρυά ΡΘΌΝΝ τερευ της πιυ γος, 

ἃ δὰ (δρυϊοίνπιπι νγίφης ργὸ- 
τοίιιταν. [τις ἐλϑέντος δὲ ὠπγγήλαν τοξεὰ Ποπυς Ὁ; ΡῈτ 

Ργατοηειην ριυίαυλπι ρεγέςυπι,ναπογλπε δι γοημπείαιις- 
" 4 (με [εἔϊα βμεήαμ, τὰ ἡνόμοα ἘταίΟνα ἀροίάεγάη!, 
4 εἴϊ πὸ συμζεθηκότω, 

ἀϊςα Ἰεφὶ αὐγύρμον ὑκμνόν, 5εὰ αῤγύρια νἱάϊπιυς ἰληνίιρτὰ ρο- 

ἤτυπιρτο ἱρῆς ἀγῷδητοῖν πλυπαϑ. ἱκανὸς Δυῖςτα αυυ τὴ Ῥτο- 
Ρτιδ' ἀοοίαγες (ἐΠποίξητοπι, υϑπιοήο δοεοίρίάτως πος [9- 

ἐο δι Αἰιὶς ΠιΠ ἶιῖς ἀἰςαπλυε Μαγοὶ [0.4.6 

 Νοβὲε ἀονηνεμείϑν,, ἐμὰ κοιμωνῆνων. δης Ἰςξείϑπειι 

εὐππ νοιενίδιις ἐοάἀιοίδυν ςοπίεητίοπεςην [ἐφαυεί, οι εα- 
Ργείϊπνας ραττίουϊαπι ἐπ ργκοοάσπτεπλ, Ἐὰ νετὸ ἠοη το- 

ἀσοάλδίε {οι οὐὴς ὑμδϑ κοιμιωνήων γΝ ΟΡ ς ἀοτηνσμείδυο,νι 

ἐχουάφὶς ζο μασιν Ραμ εήῆι, τ ὐφ τη 
14. νῆρκ ρναβάεην ν»Ὦ ἕγαμόνς, ἰά εἴτ ὁ Ρεαῖάςε νἕ- 

ας (ογάπι ρεαίϊλειντ ἀϊχίς [Λιοαλνιις 5ηῬ΄ αὐαμιίνϑυοι, (ὁ- 
ταιη βι μα δαπιδητιιο ν] 46 1. Τιαιοῖ.6.ςαΡ.12 δι ΑΡΟΚΑΪγΡ, 
το. νεναι. άπ Ῥεείουϊαπι ἐγαξ ὃς μος ποιήηε πλμτεν 
ἀρυδ Ρέϊατυπι ἀείδτεσπιαν. Ὑυΐδατα δι Ἐταίσναε δὰ νεῖ- 
δυπὶ, ν᾽ ργαβώε. Νες δπίην ργαϊεθει ουῇο ἀΐα ἴοι Ι, 

(τἀ Ρυηϊλευ μα ἐρίμια ἀοῆᾳηλης, νι ἰπ τοῖα ἰμρεγίοτε Ἀ,- 
βοχὰ. : 



ΩΝ ᾿ ᾿ Νὲ . “-“" { - ᾽ τς Ἢ ἔτ ὃ ᾿ λ 

ΥΩ 
. ον 

᾿ 
ὴ 

τι 
. ᾿ : : . . Ἢ ---«.«α 

Ἐς 

ὃν ιν ἀνα ον ταὐ ΕΥΑΝΘΕΙΥΜ. ΞΕ ΒΈΟΥΝ ὈΥΜΜΑΤΤΗΔΥΜ μὲ 
ΕῚ ἥ ᾿ . . ὡρ τς ᾿ ἷ᾿ ᾿ Ἄς ἣ 4. . ΠῈΣ φ αὶ . " δ " ἡ 

ὡς ἐδηφα σα" καὶ «δερημίϑη δ λύγος πἀζοίηητ ἤἥξυς οὐᾶπε δά σόϊ τϑς ἀἐ- ΝῈ ἡβάρῃ βέρε ἐγβης μῷ τὸ πατρὸς Χρὶ τῷ υοὖὺ καὶ τϑ ἀγα ἐπ νν ἐχὰ 58 ὃς ἘΠ) δι 5ρ|Σ1-} Μὲ μδερυσε αν Α ἀνε ἐν υ ἀὐθρ. ᾿ ον ΐ ᾿ . ᾿ οἶδιις, δὲ “ὁἰωδ αἰοις ῇ πα μα ἶΣ υἱβατῇ (υιε τυ 4 αρυά [νόσος 4“ ἡεᾳ ἐγ εν “. ͵͵ γαϊμριτος. : ι ἢ 10} ὥθοεεηια: κοι [γμάνε 6- ἿΝ ἀοα τ. πὸ ᾿ μάχϑι τ σήμ4-}. ῇ ἀδιοαὶ ἄειῃ νενν ἐβιᾷ αριά ᾿μάκο, - ἠμ “νὸν , κα Ἰοςεπῖεβ εος οδίοιιαις ο΄ ἐρύν Τρπος 
4 γα πο σον τς ᾿ υἱηθἐ 26 ποαιογπιτι 61, 1 Ἰω μοὶνρ θράιςγημιρ νο Διδάσκοντες αὐτοὺς τηροῖν ἡχαῦτρε ὅσοι ἢ ἀμ ο δὶ 1 {τρί ἡνφίμπήμε πραηάα. να. ἃ σμεἶο 

ὶ ὠ:.-. πνν δ ν τ γᾷ τ Ν ἀοςίαι κ0 1Π| ἀπεὶ υἷι! - " ἀρ » , κι, λ Δ δ ..4} πηβαυΣ Ῥιχζέρηνο 15: δίες- μἱνοῦμ; Φ’ εἰξε, ἐσὸ ᾿δ- πάϊς γεῖ ογ 
4)“ , 5 ! 16 πὔςοιαν ἀ ΕΟ ΠῈ 1} ΘΟ 6. 9 μἀφοίην ἀμερην ἀϊιι- ἰω ὑμήν" ἰδου, ὁ μ4- υ- : Γοῇ Σ ἢ ; δ’ εὐγον ες βεπι τεττᾶτι πὶ Οἱ ἐγόεκαᾳ μαιϑηταὶ ἐπυροὶ, ϑησων ἐργοίςδι ἤϊης ἴῃ δ άπ 7 Δ} Πρηὶ αϑέενμοι ἐν ΟΣ αἰνίεῦ, οετωλαμ ΐ Μ“" Χο ἡὐὰ » 70 Μ ςς »Ε6β0 νοδιοῇ οτ ΡΣ ὑπ ξξωπα [μπὲ ῳρρίδιμ ἀνε- βγθνήν! ἀπεῖό, 

Ἀν ουδῆ νον το αὐ ποῖ ὁδ'εσοιξος Ἰείιευε αδηγοιι; 6 ---. « ["πμρ τε, τελείας τῷ αἰῶνος. Αμίω.- ἀἰρκυ νυ βοὴ τὐριὰ θεν τῶ οὐ ψυρι 70. ἢ . : ν . δ ΣῈ - Ρπον .; .'’--ςς-.-----ςς-.-- --.-.ὄ.ὄἍ ἕ ---πττ------ -ποτ ἈΤΆΛΟ, ϑύατὰ 

- ὐανα Καὶ ᾿δύντες αὐτὸν «ορρσεκιυθησαν αὐ-}ν»} Ἑτοο εοπίροίονλάογδιοῦ ΜΕΤ .71 κε υϊδεπιόμονην, δέον, ͵ τὸ Οπνδινε ἀδεδως, πάσας τὼς ὑμέρας, ἰὰ οἴ, 1π οπῆπς ἔτος σοιημα εἰ πίςατ, ᾿ ἐετιπὶ ἐπ - 
-- τὰ . ἣν . » ᾿ . ᾿ δ" , ἱ δὶ 1 

τῷ ; ὶ ΨΊ, κᾺσ Ψ εὐ αὐϊάᾷ και δ ἀμθίταιετξϊ. νενῆ: ημἰάδην ἀμίτηι ἀμί. Ϊ τοηγριις. ΑΠοχυειίτ εηίηι Εςοϊεῆάια, ΟυΠι διτεπὶ Ἰάσῃ ΟΛετεκν Μη τουβιηπο λτνάμπυίςε. εοράϊες ηιοά ἀρ Ἐν τας " 

ΟΝ 18) Αἰζοεάδης υτὸ κἠ φος [εἴας ἴο-} |.ὑδραμογμνι. ὔ 
κ΄ Καὶ φερσελθωὼν ὁ ὕησοιξ ἐλῴλησεν Α οὐ ρὴ 

Ἰρίε ϑοιαϊἠίια ῥαι]ὸ λητὲ ἀίχετίε, Δή 4 ἀετὸ πο μηρεννα- παροῖ ἔπι ἡδέχας κἶς {χα (ςγίρτ ἐπι η), Τέλος ἐς ὠξββατθάνον οτοίπο ρὲ τ. 
εἰ βεγ «οὐ Ξε αοροάφης 166: ἴος. ψεδίε, ἃς τλοχ ἴῃ είατι δίςομ ἀφείς, ἀρρατεῖ ἀππίπφυςπ- δἰγίου διαγίελίε. Δ᾽ μίωδ. ν᾿ ξεδθδν ἢ ὑπὸ αὐτὴ “το, εὔ χῴνοις ὁ τἰε πὶ Ὀ 

τ ̓ αἱ τοῖς λέ 2». ἔσδύϑη μοὶ πάσα ὀξωσια ΟΝ ὴμι εἶ ξ ἐς: δἰετο προ λ αν ἡ φβω εξ εἰ, ἀΐσεη!, Ὁ 4. Τ εἰἷἵε ρυαίςητία δι ἁδίςπιία πιοάτιαι, γτ 4υἱ σοροσε ς Χριφοῦ «ἰαλυψενε ἃ εἶδ, Βύον, «ηὐὰ εἠπάνην Δάαμλικηπν κυΐ- 
ἴθι μον ΤΥ ΤΙ ἐμ όὴο τλ πὶ οὐμ αὶ Δυιτογαδ 1} 4464}} ποϊβὲ οπηηὲς ροιεβας εἰξ αἰδίκης., νέττατς τάπηση ἶς τοτὰς ργαίς πε ιπηι5. 7, 40 χείη νειν, Εάδενε εβ ἀμβεην ἡπνά «ὖ εργοξϊφιόροβ ἀμηὸ ἡ ΟἸνν- 

. ἐφικυφ καὶ δ} γης. ᾿ "] δ ἦπ τόγύδ, "» «αἷο ψ' ἐπίεννα. δι (εἰρίαμπι ὃς μα ὁπληία ποδίς Ὑσγὲ ρος βάρηι ἐρίτίτιλν βηίνηβοον οωπιρείοπε, 

Μαιδας ὁ. Ποβοὺϑέντες ἦν μαϑητόσατο παύ- ἐξ ἸΡτοξεδί ἐγρο ἀεί ρυ]λ ἔα-} φ Αναν εηζο ἄρεειε οι. 

᾿ χα τὰ ἔθνη, βαη] ζοντες αὐτοις εἰς τὸ ὄνο-  ἰεἰτς ογληες αοητξβ, δαρείχαηψες ὑμεὶ ξέρε, θαριὶς,ανπε; 
--- 

1) οδιηνμυσὰρο διὰ εἢ ἕν! ψν. Εἰς ἡπαά τοροεὶ [ἐτῖ-ς. ματα, δὲ ϑαιποε {Π| ἀάμαεζῇεες ἀςεδεἰ]αηα!, δὲ Ἐςοϊοια ὡς 

ΞἙΚΑ τὐπιΐη δὐϊή δι  πσίτης οὐ οἰϑθιο, δὲ αἰϊαητιατυναῖς" τυςηϑας,ν ηἰπεγίς ἀςηΐα; (ππγο! {Δ  ]οπεῖς γογυπ,οπιηίνιη 

ἐτ τὸ Ὁ ἀραμτιθηι δηΐιος χιΐοθ νἱ ἀἠἐπτειρυοτξο τάσις ἰδ μὲς ολϑαικοτωςώσεον Ἀξ)},.ττινι ταδύςιη οππηῖδιις (ον ΟμπΙο,ο- 
᾿ 

πηπιητα ον ΒΡῈ γοίυί, νε πος πρὶ νἹβι αὶ ἐκ ηιμία σοίον. τίαπὶ φιάτςηυς Πιοιῆο εἴπγίυ δίς τίς, ἐο ναο ὀχοςρζο, αι ἰρι 
ἐλενάς πες ταιποη ἀϊδσιυϊο πυρεξγαην. εἰϊπ᾽ αμμ! μδης μη ς, [υϑϑίκοῖς οἰππία τι οτίπτίι. ἐς. 24. δὲ 7. ἔτ πισδίας ἴητο Ρα- ᾿ 

ὸ Υ ες δήδηοηιν, ΒΝ εἰέτα τάχ αχη εἰῦ ̓ πτοΐμο ἱξκυᾳ οἱ δὲ "ΐο ,᾿ τρί δύ τος οπιῃς5 ἀοιηίπαζοῦ. Ηος οηἰπὶ ΠΠ ῤτοπιηῖι Ρὰ- 

τ « ἀξλιβολιι. δεηὰς δὰ (οἷος {Π1 65 νμἀξοίηι ᾿πλύγ παιτατίο- τοῦ Ρ(αΙαιοενό. ἀκτιξ (ἘΠᾺ..3.3. ἃς ραΠηπ ἀριά Ῥχορβεῖας: 
[6 

᾿ πεῖη ρορύβδές ἔμηθοῦ οχ }|8 ὐν ἰδα ἀν πτοῦ νοΓ σι Νν ἸΒπφ. ο Ὀτοιεπιυνὲ γετὸ {ππ}}}} ὃς ρ! παι πιὰ αν Αροίξοϊο ὀχρδηί- 
Δ 

ΓΝ ὅς χο: τ υσημηὼ ππς εἰάοι ἡ εὖ Πδεῖλ, ἔμε τοαῖραα. ὨΙΡΩ Ῥ Πρ. ῖο δα (ο. ΤῬλατατῶ δυζειη ἡΠπὶ δὶ ἀυξχοιτατῷ 
: Ζ] ἢ ᾿ 

; ᾿ ἡὐ σοι βακς ηΠὶ νοτθα φια ἀ(εοὐςηείθρεἔϊονᾶξα, «οὐὐἰείι ΟἈπ δος ρτορειὸ ξξυτηδιιεατίς ἴσας τείρεξει! ἐάσας 
« πὰ, ἱ, ᾿ Α 

ἐα χιαπὶ μοι τεπνΐ παυγατ υτας 54. δ. Ἀθ.ν.4. Οὐυΐ- 408πὶ οπτηΐρας ΔηΣ ΠιΑ]ῖς νἰτῶ ἐπβγηντατίδις ἰςιης] ἀορο- ͵ 

πρρὰὶ ἐμάξῃ ψοτι ἤπια ἐμοῖς ἡ Πος ροιὶ, ἐπ αν σαν: ἢ τ ἦι; » ὯΟΧ ἴῃ οαἼυπὶ εἴτι ἁἰζεπίυτιις : δ ἰηάς λα ν]ειπταπὶ. 

, το τ ἐμ ᾳθθσά νην, δι τορος βοηπομήρίις, δὲ ϑιλΠγί σοπ- δ νοήην ἐφηνρρα θεῖ ετῖς οπιηία ἴῃ οαχηΐθιυι, ἐπ 

ἢ 

ἙΥΑΓΓΕΛΊΟΝ Τὸ τ ΕἘΥΑΝΟΘΕΠΙΥΝΜ΄ 5Ὲ: 
γ : ᾽ ; αἀδπυς ἀν" -- βοπιι ἡ υ μγῃι δλάπυη πγφτογις, χιοά μεν (εἰποπειῃ ᾿ ας δοὺς τὰ τς , ᾿ 
ΠΝ, με δν Ἰσέηηάμο τ. ἐβάκὰ ἀη)λ Νὐῤεῦς πὰ ἀκ  οϑα ἀοχιγαμῃ μανῷ ἤδαϊβοιες φεά δ' ἄστὰ ζὐχιπο ἰιᾶς ἐξυῤία και αὶ μαΡ κο Ν, -"" ΟΥΝΌΝΜ ΜΑΚΟΝΝ. 
Ἰοειμη Ἰρῆϑ ορπ ει. Ὡιιοά ομίπι ποπηνητοντ εἐ ἀἐ- ι δἰ! ρστειξ ἰρήως υσὰϊια, Τνοίϊτατίο τείρσένιι ,πὸη τΑΠΊο ἐς ᾿ π᾿ ἀν τ ΝΣ 5 

ουϊελτίσυδ ϑωμιεΐλης, ἀίιλης ΠΠ05,ποη ἐς Μας τὶ τοίαττο. σλϑρῃος {μιν ἐν ίςίς μαρίτα γλείοης, ἰςἀ αιάτςπυς (οπλεῖ- ΩΣ ὡ ον ο ἑχὰς ὐὐο τ; 
διίοπὲ κἀϊμρ ἀκα ῖϊς (οα ηοπ ὁπιηος Πατίίη Π πὶ δάτιε- ο΄ ἐρίμι ἀἰςίταν ἰὰ ἔοτπνα ἔδγιι Ἀγρόϊελιιοὐ Αἤιιπηρτα εχίηα- 

ΠῚ «διϊιυδά ἢ λάπυσ. δ υἱς, ΡΉρ. λον χιρ τεπιροῖε ααϑτη ἀἀεὸ ἐρίτας Τροίας : νος Κα ἀλ ΦΡΑ.Ό. .-. Ν " σΑΡ . ΦΞ οσαρι 1. 

ΕἸ ὶ ἀλπιλτο μία ἔλα ὑκπεδαίεπιετη φῇ πετν  ν ἀὐγ τεσ ἐλτ τρ ον δεοίφεί οὐμθν αἰ ΔοῚ τ δος κεν δος μ νω ΓΝ εκ με ᾿ γι καὶ ᾿ ᾿ 
: δ κν ποκα μεοητιατίὸ ἰη 11} ἥις Μυπηληϊτατίο μα ἰη δέος νίχιις ἀσρτοίν ἘΝ ὦ «ἢ 1 ὐὐο ἀραε Κα Ἰνοῖῖ τ  ΥΣ ΟἼΤΕΥΝΜ 

. ; κι μμαιιάυμαζα ταν μα ἀφακον δα τεβμεπίν-" ἤοδε, γι ἀοτὶ φαφαζηνοδο ροἤὶς Δ χαὸὰ ἀνέ ἐμπῆναι, ΡΧ Η τῷ δ)αἴργλίε ΝΆ Γεθ ἢ {ὦ διδνρεὶη τε 

τηπομηϑάμμη νῈ δρ ἱρίο πιρπιδηίο σε ἀρήφαατει Αροῖο.. Αἰπξι, δὰ δεπιρυς αράϊοιβς, Ἐξ..3.9,4υαπε προτϊεὸ ααας ἀς- ΤΟ Δ Τησοῦ Χοιροῦ ἰοῦ τῷ} 1} 
Ἰοο ΜΙΝ ετσο νερήμπις εἰ νἴαο αἰοσαπι ἰυδόϊσιροείὰς 3 κῃ ἀιζατίοίε τοοςρεῆς, τὰ ντ]ιςς ὁ σία Ορρομάζιν οτίλπν ε. “ἡ ον ἑ ἰὴ 1) εἰ: ; 
ἀξ ιο . Δ “Ἂς . : : ις ἢ} ἑ Ξ εχ" δε πὶ Ἐπ ᾿ Ιοᾶπηδὲ ρεκὶ 

Ἰπιταζθ Ὁ λον αν σον μὰψ ον, χπμμωσοψέ τι ἣ ἘΣ ΤΗ͂Σ τῆνηε μὲ τς θα η πρτμτ οἷς γίγένῖται ἃ ἡ εῖτ 11 ., ἰμέβο ἦρις 
« ἩΠιν νλάφοίμη, οηὶ ἀυιδίτατιοπς Πιδίατα (απῖπιο ςοηΐει ι ΡΜ ποίην, εἰ παδι; ἡαῦθαι γιξειιοςς ΟΠ δι ἐρ- ' τοῖς ἀτρῷ ταὶς σου; ἈΝ: νι (οὶ μι ἴτας δὰ Ἀ τ πον 

᾿ ᾿Αϑηίτιμη ὃι δ ογάτθηι,, δοργοινὰς νοτὲ 4 Αροίζο!οαπὶ ᾿ξ ΓΟ ΘΌΘ ΡΑΤΡΕ ΟΠ μΠῚ ὙΕΠΙΕΑΓΟΠΙ ἃ ἰρηὶ ταντεχυσιας ΕΟ ἐγω »πὸ φέχλω τὸν ἂγ- 0“ Ν εἰ αὕτο. Σ᾿" οἱ βυίριων εἢ 'η Ἐ- 

τοοὶρίφπάδι ἐμπεξοηςαι ςοιηραγαῖος. φοπιηςηταιη ᾿ 41 περ ϑὰ πῆς γὴς.Αρυά ϑγταπιίπτετ- “ ν γλω, σοι. δὲ γα-ἱ Ββεείδο δοςς» εὐο᾽ πατίο οὐ μα Ῥιῆλα Ἐρε  α αι 
18 1244 εἰὰ ον δὲ ΦΉΜΗ ἀμ δέανή, ἐδδθη μοὶ πῶσα ἐξνεία, ᾿ΒύςτοηΣ μος ἴοοο τερεῖμηταν Πϊὰ εα Ιοΐλη.. 29.221. δίους.. φελὸν μὰ ὡθρῷ ὡὐρρσωώπου σοὺ) ὁς Κρ. τ Πι ΠῊῪΣ ὃ ΣΝ Ὁ πὰ8- εὐ [μη80 “Τνρείνην ιωνω 

νυ. Ρενβα ἰὰ εἰς δωδαμι πο δυῖοτι ἄυο ἰηῖοι ς ἀϊἔον ΕΝ τὰς νῇ ἯΙ νἔξο λιττώ γος αυοά πὐϊσὰ Τοηθτις ; Οὐ ἢ 110 τ 1 Δ ϊο (λεῖοι 4η8 [λοίεν ἐν, 4μἱ ῥΓ4- 

το ἰγάς τρκιν δ παστιαμοά πλυϊον ηὖ Ροιης ργαατς, ἜΡ ὙΣΝ οὶ ἜΠΗ -- ἤρα ἀν ΤΑΣ ΕΣ "τ 

αν ταπτοῦ ἐρεϊο ἰιοοπὲ : δί οοιτρὶ πλαἰεὶ Ῥιβίξατς ροιηι, τ ἦ χων τ  ἰη ἐὐφυὸς γετιες 60 ἴοι : ἊΝ τὸ ΛΑΝΝΟΤΑΤιΟ ΝῈΦ, ΓΝ Οὐ Βν8 ἈΛΤῚ ὃ ΝΎ ΈΚΡΚΆῈΕ. 

εἰρρλεὐρνὰ γῆϑι ῥα πρῥαύταρν ον ζει τευ ξημια ἐὰ ν δ νην κέρας τὴ Ὧ ; ἂ μ ἡἰπρα ἩΒΡὴΝ ᾿ ΠΤ ΑΊΤΙΟΝΙΣ9 ἈΥΡΡΥΤΥ κα. : 

ποτ πιο το σ δ΄ “ῷ,Ἃ᾽᾿, οὐ. 
2 . ἩΘΕΣΔΕΔΏΣΥ ἐν δὰ ΕΣ ΣΗΈ ΝΣ  νμήνολαν ἡ  π  μ μμμενι ᾿ ᾿ ἄςχον Μαρρων κμτὸ Μάρκον γτὰς ἰδτετρτος παδαὶ πἰβοτιιην αι ἰἤδυητς ἀἐογιπτ, Ηΐης πᾶτὰ 11 φυσῖο, 

ἀφοίατας Μοάμς νετὸ ἀἰζζείπλοῃ Ἡδιἃ νυρετοπι, 4 αιο ἔι- 9 Ἐοῆν, ἐπ δὸς δ ΝΣ Ν τρρ ἀκοιυνα ὃς Ἀμὴρ μαβδνο μὰ ἄμμο πω ων ν ἊΣ Ἐρανκεῖ ὴ οἰὰ εἰ ἧ- ὰν φαπυπυπι γατιεἰηίμαι δἀδυςθης ΠΡμα ΤῊΝ νΠΙμΠ 

Ῥιὰ οτίδαι ἀΐχ; γιρ, δα λ1.Σ αἰ Ἐυτγολιᾶπος ποίεν οἴδοιο ἐς εἰ εν Ἀ Υτα ας οὐτῤθὴ ἢ ̓: Ὁ ΘΕΡΕΕΝ ΝΣ τας ρυσάϊολτιμι εἴν, νἱά εἰϊοεῖ ἃ Μεοό,ποι Αροΐοϊο, (ἃ νἱάἀελῖςος ἐχ Μαίδολία αἰκογιπι οαχ Ἐ[αία δίς τἀπϑη ναι 

ει τεπλῖον ψιάοσεπι βοο γοοαυαστλγείροτειντ ἀμδα (ὐπηηΐ» τῇ 310. ̓  ἐδ ὙΣ τ βὲν πὐξέννῳ, ἘΠΈΩΝ, ΓΘ | Ευδην εἰπῆ. 5εἀ ὅς Πευά που ρεαδοτηνττοεις εἷη 1110 πῆοὸ ποπιίποι, Π]υἱ αυίάραι οσοῖδας ἀρρο!ἰλτίοπε Ρυροτάγασα. 
φοιοηείδ ἡῃ νπέτα ΟΠ Ρέγίοπα, ὃ φυίάξῃι ἰαβηίξαο κα. 40 εἰεῇ 5 (λοι κα ἡδἔξατος ρὸν ὍΝ εχΐῃ "ὲ ΚΝ λῇ ΡΟΣ ᾿ πα Παῖς ἐχοιρ] τὶ Μαιίσο Ἰοσπηδιι, οαπηὶ ὑυςῖ, ἐς. πϑδν ἢ ἐρίου πστος :φαοά ταμηοιὶ ἀἰςεπάϊ ροηις ρτα- 

, τατον ηδηι Εοητ ἰδῶ νη] Ὠείτατί ρτορτίαπι γᾶς ἴῃ ῬαξνΡ ἢ μὰ υκανς ἀεΡυσρτειοᾶ ΤΟΝ πῇ Ἁγὸ ψὰ" Ὶ Ο τ γος ἀοπίαας Ματοιπιαδἐϊοί: Ἐυλπϑ οἰλίτας αἰαητῦ ἀμοςς εἰρυιὲ Ν[ιγράτυς ἀμυπὶ εχ πιϊποτίρυςΡγορβετίς μα ποά το- 

φυίδεια αδίο!μεὲία ΕΙ ο νοτὸ δι 8ρ ϑιτεϊατὲ ςογιϊἀογάταπι; πὶ Ἕ μοὶ ΕΣ ἀρδψεον: Ἴρις ̓ " Σ ἐμὰ ΙΝ Αροδο!ὶς ἀπονιν,ετυδια ἀὐοφάονι νεγιῆηὶς εἰ τεῦρος {ππισηϊμη) βειξατ,στἰδιη νηιῖς τδητιῖ οχ 1Πἰς εἰτετυσινῖ 

μον αἰποιαπι γερὸ φυις {τ ἀμ τὰν ἐπ΄ ΣΠἸλπ Ππυπιληάπι αἵ- πὲ ῬαΝ ἿῈ ἢ εἰ ἈΑΡΝ ̓  οἷ ἀρ ϑθν μα ΤΡ τυὐπιτατίοης, αυδὰ ν᾽ Δεῖ οος ἡμαν οἰϊαπὶ Μαιτρδια ἀηῖ0. ΑΔ, 7.4, λιιςαιρο αιδὰ ̓ ἱ ἀϊιολεοίνη εἰΐξης ἴῃ νπυπὶ νον 
(υπιρτάπι βαταγαηι 7 ΡῈ Ἀιγροίξατίοαπι. νηϊτἰφηοαι ν8. [μὰς τ᾿ ΕΝ μὰς «εττὰ ἡτῶ ἐν; "ἢ Ρο οἱ εὐ Ἰοληποιπίἐερίδγις, δι ρος κυζαῖα Μάζοιδε Ὁ τ΄ - πιεη ἑοπιροίτ,νε ἀοοςπὶ Ἡεδιαὶ ΜΈ Π Ρῇ {Μμμμ,.. 
Αια: αυοά ςοπιπιδητυτα ὅς ἔα ΠΠητημηι δι ἀρ υμαΠἰπγαοι, 45 "ἢ ΦΟΠΝΕ ἡφὰ ἐπ τῆς ἰδεῖ Ὁ: λαΐμε νι οτίπι ΔΜ: . ᾿; ΑἹ Ὁ ΑΡ. το δορί. Γοαυίνος ΜΑἸαοιιίδε τα πάσα ἄς τὲ ἰδιη ρεαίεπυί, 

ἡμιπὶ δὲ ροῖρεῖυυ σα εἴας ΟἸριίαπα ςοπίςηία, εἰρία τς - ἐκ Ἐρ λείε.:0. )[ο ἢ αἰὰς Ο ἀν ΜΡ τοῦ ΜΝ ΜΠ ᾧ ν Ῥυρθεμν, ἐν οργφέπης. [τ (οτίρευπι γεροτίπιιε ἰα΄ς. ντ (οἴδης οτίλωι ΔΓ Ργορίνοτα : πἰιπίγιιπι ἀς τς βατατα ταῦ. Ὁ 
Ῥοίοεπιέγδε ἐστον ΠΡ» δγβοάιε «ὅς ἀοξτΠπποτι!ηὶ 6- ποις οβποπιεπιοιίυηῖ ἌρΡΟΝΝ τς ἢ ἸΔὨὶ, ̓ Νν πμΣ ; οππηίδυς ποῖα ἐοάιοίϑιις κειυϊεὶς, δχέορεῖς ἀπολο, ὃς ἢ- επί αὐὰηι Π οἀπι σοι] ς ξεγασγοητ πη Οὐᾷῖζα ταπιση ςἀ- 
εἰληι ἀτάτις ποία Ταςοὶ ὈΓΙΏ (ευϊρτὶς τοβαζαταπιρία-. ηὐτρμίμ απ ἐν ἡραονῃ ἐτυτδ ἐμὴ εηὴὰ ἴο τῆδο νοιυμειδισιο ἐπ φυΐδυ: [ει φάπενιεὺν Ησαίῳ τῷ ποφύνν,Ἠ τίσ εἰσι ἐξαπνριλῶ, Δάίειαιν.  Νιννκέ νιν ἐϊίμην 

' - τϑυθ πῦῆς ἸΒ6 ἈΕΗΒΟΣ. ἀπιὺπι ἀΐςο Μμς ἐς εἰϊεηεία!ι δὲ ᾷ κερυύθδηρῷ ὑθ ἀερυα νεῷ Ἧς “πὸ ἐπ 1Αθλη νϑ πεῦν τἀ εἴ, Τὴ Ἑ(αἰα Ῥγορ νοτα: αοῖπο οἰπτούργείλτως οἰ μπὲ Δ ΕΗΝΦΙ τὸν ἰλΠλὸν μὸν Δ αἰ ξατα, “κείνη [πὰ ἰὸς Αυΐάςπι ἰὸ- 

] : . φὐβηίδα {6 νηὶ Ὁ οίτατὶ ργορεία Οπιπίροιςπεία, ἀ υᾶ (ο- 70 εελρμθαβ᾽ ἐν ΒΑ εν πρετάτς, 40} μὰ βαθπυα Ἰοοιιπὶ Ψεμῖς ἐβεεγρτα, ὃς οἴτας μοαμιε Ηοτοπγπῖας ἂὰ τς το ἀο Βοπᾷῃς ἀφίει, δι τοδλὲ ἀπποῖα Εταΐππις ἐδιεηπὰ- 

Τὴ ΒΕ Ὁ πα αλλ νον ἐπ τμουτεσκῃ οἰἰαπιῇ ΤἸραρέμει Ἱπιδιὲ γέρι; ΤΗΝ ΠΝ τ το τῶν Ῥαιηπιδονίαηι [)ὲ ὁρτίατο σεποῖε ἰατεγργοζαμάϊ, δὲ Κη... Πίψμεπι πυροίμπι ἐσ ρπλν] ἀπείςιο,αυπι οπῖδον ἀποὴυ ἱ 
γδι φανεὶς ἢ]. πιοπίἕοιν ἐοιιοδφεγαπα, κηίῃ πὲ ταιηοη ΥΩ ΠΕΡΟΜΒΗΙ ΩΝ, ῬΔΝ ἐὐαήδενν ἩΝΝν ΠΡ Ως Ἀ Αὐ ΝΕ τετενεαια ἰοέβένμευη, ἐΡοτΡ εἰο οχαφίταϊλι, τοη- Ρτορθιοῖς νεητιγιῃν Οἰιείβαπι ααποιληίοτ, 6 δι αἸυὰ {ι1- 
Ἀἰως Πὰν ἀυιλαν πιαρ ἰπάπτας,, ΟΝτίὶ οοιρο ἥν πω ταχνσία ρΑβινὲ ρτο, Ἰζιρείων ε. ΓΝ ΤΣ βρῶ υμρ (ἢ ἴδε εχ Ο)ιεγίοιοπν ἴω Δᾶς Ἰσοιπι ἰοιυϊα οἰ ζονοι εἰΐηλοι ῥτγάστοα ἀςοϊαϊαταγ ἐμ Εἰς νοτοὶς Φρὺ φορσ ὥπου συν, 
ΤΟ] ρὶ γοέϊὲ ροίϊοτ, μαι ΠΑ Οἰηαἰροτοητιὰ ςοτιρτείνεα! ΎΝΝ ΠΙρΊμΙ, ατβ τὸρὴ δι απ γὐλατ βρὴν εἰθικεησς ποι ἀθίετοι) δίὲ ἡΠΠΑτιπὶ λιιέϊος φιας ἐπ Μαγοὺπι [δ εἰς ἐᾷ ον, Απὶς βαοίθπι τυδιααίσες ἐπ ίκατατ θεῖς ἀφ! ἄς το ἀς- 

μοι Ῥαἤίαι αυα; πφθοι ατίαπν ἐομιετααϊξιιοινόιη μπρ ίςαπε, τ π᾿ παγὰ τὲ Ἰοὶ Ἢ δ ας μὰ ; ᾿ θην “- ποιηίηε ἴσας σάϊτα. ΜΙ νετὸ ἢ φαΐ Ἰεῖς εἰϊ Κοιμιεζειται ΖῸ τπυπι ππιποίο ημἱ ΜοΙλΩΝ πὸπ ἐοπι ομο (νι 1}}) 
πῃ ἀυιδά γεῖς Ὁ ΒΊΒΙΡΟΙΣΠΕΙΣ ανίοημά ἀοιι,ίο χυιδὰ οὔ- Ἢ τ εν ἘΠ τὰ ἡμρεῦ ἜΣ ἡρον ᾿᾿ γῆς ᾿ Ἰοσυς,ῃἤς νον Ππλ!ς,νοτογοηι ἰσζείοπσηι πα Βα ργορίνοεα, (εὐ ῥβεπίξητοῃν σοημμοι!γατει.. Δ 2,15} [ἀείεην ἐμάν 

το! ςοπτία ἐπγαν ροπι εἶπο τπσραδοίο π ροἤ!οτ, Μεπείτὶ ἐπ ἐπ μ ὐίῳ ὐτη ὸς ἄρει ᾿ωχα γάμε Ἢ ̓ δαΠὸ στιθΆηΔιῈ εἰς, δὲ αυλμτι οχ δυο ἐέερ δε ἐν ἐομτοχταπι «ρὲ φῳσώπον φυ, [ἡ Ἠεθτιεὶν δι Οὐξζᾷ οφιείοιις ἰορίννι 
ὲ νοὸ Ῥο [δ᾿ ομ ὶ Ῥοτϑητὴς, (οἀ ἱπιροτοητίαι ΡιορτΩ, Α.. ἐξ ὙΔΗ ἀὐοίρο αἰα[ιηκις ἀο νι νὰν νὰ ΡΣ [ Μαίδοϊ να Ἰνὲς τεροιτο ὰχ Ματιλιι οὐ άο αι. Μεῖ, δὲ τος ἴσου οὶ ροπίτι Γε ρολ γοῦνα (πυετία Δ} 

Βίτυν ἀπξεπι Ἰνοάεδα φιοά Οἰνεηξων ἐρίς [υἀ]ςἢ) Ποπλίις 'Ὁ ἯΙ τ}. αἰτῶ ἀλο αι, , 4» ποπμν, εἰς τὸ ἀπαυιρόν ἢ βεῆε νς Εἰς [ἐγ θογοτας ἐν φρφάναμ! ἐπ χυλ δητοητα 4. Ἰδρκάνα, ἐμῶν ϑιέν αν Ἀβαν Ἐ ΤΩ] ἐπ ὅγυῖατα ἱπτογρις. 
. ει  Ῥατῆς ἡναισῆμε ςτὶ ἀρρθρ δον ἐρεθαννι ἀρρο! αι !οαη.,, Οἀζο βασγο Βι  ουδς δρίτίτι ἰλμέῖο. Νάπὶ δα Μ ΔΝ «ιοις πἰς τοπῆτιπαι ἀμὸν νας Μίαία το νιοηίνιι ἃς 25 τλύσης ησπ ἰοριταν, 1} νερὸ 1Πε ταἰίτινιν εἷς ἔαρ! ζάίυνν Ἴ 

᾿ ' : ἐδ ἴτι νηείιςος οηνε ὰ ἴυῃ ἀρογηὲ τ απ  μρα!- και Ὁ ςο ράῖτι Καθ ομηίαπι ἰϑὶ ποίἴτὰ αἰορμιθι ᾿ .Μ πὰ μα [μιξ.γ,ἀνᾶς Τοῖνει.Δγιοἰτατυν Υνί ἀν Τοληπό αν}- ϑιιπιρτα οηΐπι οἵδ ἀἰξιάρμοιλ ἀτέρυον ςοπ ιεϊιλιις ηνὶ 
τοῖπο ἢ ἰρίο ἐταμν Απρεῖοε μιροιομιμι δ οα ς δῖα. μρενδρίπταπι (λιιξξυπι (λας τατ, ΒΕ ὃ : ᾿ τὸ: 



ΝῚ 

τ κ 

ΠΠΕΝΆΑΝΟΒΕΙΥΜ, . 

410 φεςεαιοτῖ ων , ἣ ,“ .- ε 

ἀ ἀαράμυ. Καὶ ὀξεποραῦ το στοὺς αὐτὸν πεῖσαι νὴ ν 
να, . Ϊουδα)α χώρα καὶ οἱ ἱφροσολυμίται" καὶ 

ἐδαη]ίζοντο πταύτες ὧν τῳ Τορδ᾽ αὕη πο- 
ταμᾷ ὑπ᾽ ἀυτεῖ, οζομρολοαρύμδροι ταὶ 

ΠΕ τ οχίθας )4 ουταὶ ριρηὶς 1α-} 7] Σὲ ερνεδιούδεων φάνη, 
ἀαϊςα τορίο ἃς ἸογοίοἹ γειίτα: δι |Ἥπνη μμάκα τοζίο, αγύα. 
δαρτιζααθταῦ Ομληε5 ἋὉ οο ἴῃ ΛΝ Ἂν εἰἰο ἑὴν ἴρρ. 
Ιοΐάλης Πιιπίης,, ςοπῆτοητϊες! ΚΡ  ἤνπορνο, ἐρβιονιες 

(αρ.1 144 ΣῈΥ 
Ε ἱ (οἵοπι μάδετς ἰυδν δυο μα θυ] οι ςβ. 1 αυτ νατίφοαρ π-. ΡΟ τὰ οριπιρεϊ λης: Ἐυλπρ εἰ {π τρτὸ ἐπθὰ Ἰηάςίτινε 

ἀς ατὰ γιἀετυγμμιδά ἀρὰ Ρτορμοιδηι ἐμάς ει σις ἰρίς το Φι: Αἰναιη Αἰ] οχυκτατίάαυς Ῥτοτίυς Ὧι} αἰςξηίς ἰηϊυτία. 
ΞΕ τπ ΣΙ ΣΣΘΣΣΣΥΣΕΣ ν, φαστ σϑά ρα μεραυσα νεεαοι τορος. τα 

᾿ β δ εὔωι ΑΣ αὐ ἀρραγαῖς νίδην δι} ηβήγΑδὴ υὐαπ κα ᾿ "ς΄ σασκόυάσ τίωΣ ὁδόν σου ζμμαοοῶ ἐν] : (πα ον ἀρραταθίν νὰ ἣ ἸνΑ4Π) δυῖς 
" ' ἷ Οὐ δή ἴς. σου. ὌΝ ὃ θυ το ᾿ 

ἘΠ 51 Φωνὴ βράντος ὦν τῇ ἐρνμῷ, Ετοιμᾳ- 4{. 1 νοχ νοεϊξεγαπεὶς ἰθ. ἀε- ἠ δίων εἰ ἀπιάνεὸ ἐη ἐς. : “2. Ν . μὰν ΟΝ των γίο, ᾽ 
ἴας τὴ σατε τίω" ὁδὸν Κυρίε » ὁ ϑείαως πο οῖτῃ (εττο,Ράγαῖς νίαιῃ 1λοανὶπὶγεῦ- βμα δ λέρ αρφενα 

δ, φαρίδοις ὠυτώ.  ίαπαις [δπλίταϑ᾽ οἴις,Ὁὦ) ἈΝΝΝ δον 
Μλιτὶ 4 Εἰ ἤρετο [ωαύνης βαη]ίζων ὧν τῇ ἐρή-- 41. 1 ΒαρείΣαδαι Ιρᾶππες ἴῃ ἀς-!, [ Βκὲὶ Ιοβαπιονε νἀ. ϑιιπηπὶὰ ἀοᾶτί ἔξω χαὶ ἐνηϑ αν ΒΕ τανοίας, [(οττο, δε ρυξάϊοαθας δαρεἰϊηιμηι ᾿ ῥαριήπ,ανε, φ’ βεαέμ 
ΑΜ δι νύ κρλνφμμίν Νᾳ ΣΝ τὰΣ ᾿ ιο ἐς ρητια "δά γειη Ποη ἐπὶ μ(δῇ ὑφ μέσας ἐὰ 
«Ἡδ ες σή δις ἀφέσιν Διθρηων. Ροςξαϊογοτη. : βείοαίοιν, 

Ρεςοᾶτα [μα ἀπ υμα ε , ς ἃ [μἃ. ἀν- 
᾿ς ΘΑ αρηας αὐτὸν. " [51 ᾿ 4] Ἐξ ενμε Ἰοδηηεε ἢ)... : : πάμτι5 δυςτοι γα  [οδηῃδ5]. ς Εἶν ἃ 1 ραΐνης ὠνσεδυμδμος τοίχας “ δόμεν ἐμ βημ εἀπνείν, ἄν Ἰετῷ Ρἰ ἴα ςαπλεϊοτιπη δὲ χοηλ ςοτίαο] ἰ{γνοῆμς υμμιρῆβ: φν ξεῖα 

(εἃ οἶγςά ᾿μπη 05 [Ὁ 05:} δὲ εἀς- ΄ [ροίῥοια εἰνεα ἰνποϑοι ἕῳ. 
θας Ἰοςυίτας ἀκ της] ἰγυς ες. Φ' ἰρίηβαε Φ' πνεὶ βίμι- : βγα «ἀεὑκι. : 

Ἑιρτεά!εαδαι,ἀΐτις, 
Κ᾽ οέφι ἔϑγεῖον πὲ Ροβνα, 
ἐμὴμ5 ποη [μη ἀφο μο 
φνηλδεη! (ίνενο ον Ρίίην 
φΑἰεφἀηηεΦΥμὴ} οὐμη, 

͵Ἵ 4 

(ευμλ καμήλου ᾽ καὶ ζώνω διρματινίω «Ἔι τίω ὀσφιυὼ αὐτῷ, χα! ἐϑίων ἀκρίδας χαὶ 
’ ω 

"Λαὶ τ τὶ μέλι ἄγ φιον. , , Ν δ 
Ιὰς.} ι΄ Καὶ ὠκηρυοσ ε»λέγων, 6Ταὶ δ ἰχυ- 7 
'0}}...17 , , ; ν ἢ : ΡΦΡΝῚ 
Ἰδαν τ κκο. Ἔὐτερὸς μῴυ ὀπίσω μουνοῦ ΜΚ - 
»ητε Μιηἰπτι τ Ἔ δ εν δ δ νοὸς κύψας λῦστω τὸν ἱμαῦτα Ὁ) ξὰσοδ' 

Ὁοιπίππιτο- Ἴζον ΟΤας, ὌΕ τὴν ΣΦΙ λτος 
ἰείυπε. ᾽ 5, ’ ε κ»ν᾿᾽ “2 {ῳ 

λδιτα .-. Ἐγὼ δὺ ἐδαήϊισω ὑκᾶς ἐν ὑσίατι,'ς 
τς. δ 19... " 

{Ετριχάϊςαδαι,ἀ οςης, ἦν ἐ- 7 
πἷς ροῃὲ τὴς “ φυῇ να! ον ἠλς 
οἰτρουίΐας πόὴ ἔμπα ἡ ἀέρην ρλιΐ 
“Ἰπουγυδζι5 (ΟἸμ)πὶ σοττὶρίδιη 
Οἰφαγι) . κι 

4 γ᾽ απερμάπν, τίου) ὁ δὸν σου. ἴῃ Ηεδτσο ποῃ δάάϊταγ ροῆος ὈὈἰεσμάμπι πίη Αι Πες, ἐγβύετο υ' ναύνας ἐν ἐμέμῳ βὰ γγίζων, νὲ 
ΤΏ ΣὮ δέ ὕΤῸ χριτασκδυώσᾳ ἴῃ Οὐεοα φἀϊτίοης ἰςρίτιιγ ὅϑησκεί- Ρϑιο ρ πξηεπιρο νογήσιο 15.5ίοις οτίδῃι ἰερίτυσ ἐπ γοῖα- 
τῶ 14 εἰξ ἱπίρἑ εἰςξ,ηοη (τὶς γεξιὰ, φάθι αὶ ερισο ποπ. {π{Ππππῆο πο Ἔχοπαρ τὶ, δ ἀρυά 5 ὙΓΆΣῃ ἰπτογρσοῖοπη. ἜΝ Τ2ΒῚ {ὉὙ7νρϑάπα}} ἰπ Οδ], (σὰ ἀν χὰ γβεμερι τὸ Ρί- 4,4 νεηνἸϑηφην εἰς ἄφοσνν. οἱ Τὴ τοι ϊνομε ; : ᾿ ἘΠΩΣΠΌΠΕΠΊ δ. Ν ρτχ- 
μοὶ, φυοά {ξηϊῇολι ὁ ςοηίροξζυ ςοὺ ἐογάςϑ τέπγουετς, δὲ «: Ῥοτίο ργαρατατίομεπι Πρηϊβολτ, μά κ βςβιιπι, ἰπαυῖς Ἐς 
Οὐχῶ εὐϊκῖο νεττῖς δρυιὰ Εἰδιδιι ἐτεεμρβειν ἃ Θοπίουιςητι. ὁ τ Μιπυνλεοροία τοά γεῖογιμτ μαρε δἰ ΚοτίΠη)ηοη, Ρυΐοτον π ἘΠῚ οπίπι ἰογάϊαπι εἰρέθιοπεν σατο, δι ρυτρατίοης ρτα- ἐρίίςεπείαπι ραϊῇς ἀ τεπιίΠποης ρβερατοτυπι (δραγατὶ, πος δος δ λο  ραγατίο ίτααις ςἠπι εχ μος ἴφορ τιιτ θὰ Αἰ τὴς πλαϊτίς αθοες, ἀμοά ἀὰ βπϑίῃ δι Πβολοίατη δρόσος ἈΠμηγ βμπἴς Βαρις 

ἀληθο τας πο νίος ι]ΠΠς (τάῖοα 114 νετοτὶς εοίϊαπισηξὶ ἱαηφίς αη ἡ Θ ροι ῥδαρεί απ 
ἰπτογργετάτίομς 4: πιιης οἰγοιμχέεγειις. 

δ φῳ᾿ 

᾿ Μεῖϊα, ἰὰ εἷς Ολχο πεςςι[Ατὸ ταῖς! ἤσατυτ., εἶ πος 4ισ- ΄ἀιςαι ἤπεμι ἀροζατςῖ, ἥῳ ταπάειη δὰ οἰιις δαρτήηιηι 
4ιις τοϊεπηραυΐπι ἰγγοίταρ Αἰυ!]ς. νονϑὲ δὲ ὁμιουυσίν Πειτατίς δος Πἴδτ} (οττὰ χυπὶ (πογατηθητα ἤπι σφραγδν, ΠΟΟΟΙ͂ς 
Ομηδιινε ἤση μοι ἰλεὶς τηϊνατὶ Εσαίτπαυπι 'α ᾿ιῃς ἰοοεᾷ . εῇ ντρίδολ ἀοδμηα μᾶπὶ οὐ ζηςητ. Νεαις οἱξ συς (α-. 
1οτίροπῖςπΊ,Α πγπΑγο: κος νατσ ΠΙπὶ,, γος] ἀκα ραΐγοιη νο] ἑαθαριία μας ἀττίριδης δἀυοτῇις ραεφουαρείπηυμη, ΠΡ 
«οττὲ Δ4 τοϊλτη τειεϊταῖοι το εττί. ἘΠῚ ΤΣ ᾿αἷς πορ οτίυπι Ἰοιπηὶ Κιοσίς οαπι φάαϊεισιας Ὡο τα φιίάξ 4. Βαριίχ, αὑ4, δ δετο βαιπλίζων. ν᾽ ετθιυιπι ἐγγύετο ποπηα τὰ ἄθνι ἰμθπτος δφρτίσλητος, γουῦ ἃ ἤρηοίδραγοτυχ ἐπ Ες- Ἀὰ υὐχὺ τεἴετίίε, γε το(τποηΐά Ρτορ!νοζάτιμ ρᾳγομειο α: ἐο ς Ὁε! Ἰοαπης γετὸ ςτίατη ροίξ Βαρτιίη! λἀηνη τατον 
εἰυάδητας : (δ4. ρεϊμυπι νενΠςαΐυμα ἐρο ηιαίο (ςουίϊι ἰσς',͵.͵ πη ςδίῃςυϊε ἐς νετο {ΠΠ τ νι ἀϊεοιο,οχ νου ιλρρατγοῖς 

τὰ ἀικιημοῦ δὲ Εγδίπιο ρίδοςτ, δὶς φαΐ νετ ΠΠΠ πὶ αυίαυις τ Οπνηεξι, πάντες [ἢ φιάλαι ςοάίος πο (σι δίτις πάνμεν 
εἰςίρτοζες Ηρ ταί, δὲ ἐχ Ογαοὶς ἡασαις Ἠετοάσεις, ΤΊμι- ᾿ μος Ἰοσο,ίεά ροΙὲ 1' ἐρρσνλυμέτω, 1 τοηλοτο ργαοσάςηϊς, ἃς ᾿φγάιάςε ὃς Ἐρίλοσιις ἰἰδτος δ ποσίαγυμι ἱποίνολης, ατε- 3) ἰουταῆς τοξείας, ἴξαξ οὔδιη ἰερὶς Ψοῦας ἰητέγργος, δε ἴῃ Ὁ 
«αὐπι εχί(είπηας Ὗ Αἱ] νεγβιιοὴ ἐγγύνιο ἃ Ἰσαιεπείθυς εἤοίο: τηρο νεται ηΐπμιο ςοάίος Ἰοῤίτα,, ντ ὃς ἀρᾷ 5 γε ἐμοτ. 

ἐν ρλδπάθπινς {τς (επτφιητία »υςηάλπι [οάππςπὶ χε Ρτότοηι,, Εἰ  Δυΐοπ ἡ νάδεης Ἰοζιιεῖρ τι σανγελιμν [τς 
τς χυὶ ἴῃ ἀοίογιο δαβτίζαγες ΝΔηι (ἐπαιιτ) Ἰηςἰρίοπάν,. ἰποης νΠἴταῖὰ, δς κατ᾽ νξοχίωὐ ποπιίμαηταν πῖον σατοιος Πιν 
ἐν ἃ παπουρατίοης νἱτὶ ροτίμις φυὰμι αἱν σις ἀφ μοποιταη: ὠἀδρς ἱποοίας [ΘΟ Οἱ αηίταηί. ᾿ 
ἄυληη ἠο δίτις πουμης ΑΠΠος [ΔΩ ξιέγα ἐπότίο να ἀρ ά 1ο- ο 7. ἢ “"ἔρχέτω. Ηος ταπιίῃ ρεαίςπεὶ ψιν ἰι ἤπμιο 
Δηποπιςν Εἰπξ λοιπὸ, παίει ἃ Τςο οὐ ποιίξα οὐατ Τολη- ἦν ἀςεὶρὶ ροτοίξ, ντ Αἰ ἀἠχίπνις: ἱ ταίςηεῖς Πρ αἰτίο 
ὨΟΡΝ οο ἀἰοἠτα γι τ ἠνοιπο παϊίις, (ς Ρμΐς Βοπιοι εἰμές, τπλρις ςζοπυς δ τ ντ (Βείυμι Δ εἴ ει χα Πμο 
εἰς ἃ Ὁςοιϊ, 4 παίίμς ἔς ἃ Ὁςο. Αἱ εθιο οχ πο νγίαιϑ  ἐπηο μι Λάε[ειροίςταπι.  ωμὶ νων μνεεῇ ὁ 
δος νεγιη οοτ, αὐ ἀοπάινμ βιης μο ἐγϑύετο, νεῖ τὶς, νοὶ ΕΟ ἐχ υρῥενρῤς μων ἐκειὰ Διτίφυλιπι οχρτο Ππτ ἔγαπιμις, ἡ ψοῖοις 
αἴγρωπος. Ὡμοά ἀὐιτςιὶ Μάγους ἃ Το αινηὶς ρταἀἰςατίοηε ρος 55 τηΐοερτατε ργατομπιμη, 6 ιν ἰκρνύοιν ἰάς Μλῖῖ, 
τἰηκἰς σχουήιίμιν ΔοΠ ᾿ηοηπίοηοιι δἰθς δἰναμδμν ἀηῖοα ἔσο. αν ΒτλΓι υμφεβ»ἰα οἱ ϑθητήδειος. 4 ΠΡεγμ ἐμ νυ τς, 
(οὐ ἃ φομημης ἰαΐοῖ οὶ Ματίδαο, Ἐιαδθη ΤΟλμηὶς νυν ᾧ Εταί Ρεοεμννῦφ, ἰὰ ἢ πρρασεσ αν. Οἷα οαμΝ ἢὲ - 
ὨΟΙΠΘΗ (οἰ τίν αν οὐἵος σχογάίνητι αἰτίας Ροιοηψή. υρηρεὶὶ! 
50 ἴμαπς ταμῖςῃ ρατοηλ στον ἰὰ ρουίσ αντις, ΟΕ Τλιτὰς..,. πῖδὴ ΤΟΙρογμῶις ἰὸς ραντίοίρηιιι μι νη μα μμίοι δ τὰς 
διΑίανα ἔβίτιιν τοξὶ ὲ σοπίμιχις νογθνπὴ ἐγγύειο οὰπὶ ραττῖς 4ο νοι ηϊιηοίξτο ςοάϊος, Ων 

" Φἰρίο βωη έζωνν Ρόγιρ ταὶ (γαεῖς σἴταμ (μι τὶ, Ριὺ ἐζα- 

ΜΙ οἵμπὶ ἐν ἐρήμῳ ςοπιφέξοῦεινε (τ ας (δητοηιία, ΚΟ Πε(ἰά εχειμρίατι ποη ἀψίςτιθι. {Δ ρεἰᾳ, αμι, ἐζάαλισα."  υὦ 
εἰϊ νοτίατι μη} ἰσαινηςιη ἐμ δίδειο, γδὶ ΤὟ ἀ βαήνι δι ρι. 41 (οάϊος, Πξυτ ἀρινᾷ ΜΑιτνατιμν ἧς 1μιζαιη, ἰοριῖιν βαήϊο: ἄποτοι, βρά τορηφηπαι νούροτα ἰδεϊος νε εἰς σοι ἰοξ ταν, φιρά ἱπιίικας ἐπ ἠγοάι ἀλλίσες μας αἴ ας λίολημς Υἵ Ξ 

τοῖλ! ἢ 

ἡ Οὐ οι} διὴῖ ἐϑοπιςς ργΒινιητν στα ἰμτοῦρι ας πιλα.͵. {πἰτιηὶ ἰιλασα νας ἀηπ πα υεττπυν Πἴλπὶ τηινλο νόει δ᾽ 

᾿ ἃς Οταοἱ ἰπτογργοῖοθ αὖ ϑευδ ἐμ. Τάς πὶ ἀὐτ ἴῃ Ριδοςάςηις ἀριτε, ρῥεὸρί ἡδυὰς δλ πηι τερβπαπὶ ς]οτίιη: ἤθη ἀοςεθας τηςηδτο [εἰοῖια νοσάτιγ. [τάχας φυιπὶ ἰς γεγῆουΐυς ἄς τ «ἰος οταῖ κε τίς νωλοι ἃ 1πιὸ γογὸ αἰδὶ ργίς ἀοςι  {δτ ἰα 

ΙΕ ο΄ φυϊἀςπι᾿ Βαρμζαυΐ νος 8 Ἐρο ὑαρείᾳ, αμλ νοι α΄ 

“-ι 

κοὐ ὐὐλᾷς Ὅταρος ΠἸος ἰητογρτοῖος νίος ΑΝ σοαίείδιις αὶ ρα π δες πνλην ὰὶ ἸΙολπης Δ ΠλιπἰἜτάτυηι ἀδίτγοσ, τῇ σίγα (01 οἱξ δ κα, Δ φΆτετεπε, ὃς (ποιά ποηπμ!}} Δ] ὃ οχείηνάχιης, ) ποιῖτος γο ἃ Οσβεῖδο Εςοβεῖϊα ἀσπηζάατῃς. ΠΟΙ δατοπι Εταίηχιις [ἶν- 
ς, 

δληῆθη εἰϊπμάς ργκαϊς λῆς Βαρεὶΐ 
ΤῊ, εἰὐῤλοί! οἵ γὶ ης τοίβιτατίοης αυϊάειη νἱάεατι πα 4. Αὐνο, ἀμ, ΕΙς τυ νοεῖτας μάθε }" ΟΝ Ἐ ΓΖείοίνονν]. ἀἄϊσοεις, Οὐἱά φηίπῈ} ηινιηι ἀϊςετου Ιοδηηξὶ, ῬΡόσηϊξοηείδην 

αὶ ἰδυὶ ΟΠ ΠΡ ΡΩΝ 

ὶ 8. μάτην, ὧν. λας ραιεἰσιαιι ἃ γόων ἐν ιοίρεοδος 
πἰιζεν. ἵν Ἐγαὶ δαρύκαμρ, μρολβαρεχααιείσαν ἀἰχὶς ΡΙλαῖυς,., ἰπιοιῃρομυὰ τρια ἴα αὐθχε τοὺ βγαδμιμ το τς ολθαρ Ρ » νοΐ, " 

"Φ 
αἱ ἐγῆψετο ὧν ὀκείναις ταῖς νψυέραιςν 

τὸν ἰορδ᾿ αὐΐω. 
Καὶ ὀυϑέως αἰαξαϊνων ὑπὸ τῷ ὐἱ 

τος εἷσε φιξομδρες τους ἐρανοιὶ καὶ 
Πνεῦμα ὡσεὶ οἰξιςεραὶ, καταῦαννον ἐπ᾽ 
αὐ τὸν. 

[Ἐπ δι οἱξ ἀἰεδυν 1,5, 6} 9} Ψἰβιδωνν εἰ, . 
Ιοΐις δἀπεποτῖξ ἃ Νάχάσειμα "ἦν γεν τσ Νάχα- Ἰὰς}, 

Ετ ρ [πτίπι αἰςόφεης οχ Δήμα [ ο΄ πε α{{φν ἣ 
ἤΠ ᾿ Πηά! οα]ο05 ἩΡΡ βρ δ . {44 κα, υἱάῃᾳ εαῖοι ἀρετίο;, τος 
ααῇ ςοϊυγηθαι ἀείς στε ἴω.- [ὰ 

[Ὡηι ῥοῇεά 5. οἠαίειςϊ ἐμ ορεες ὀρδτατο Πιοιβογεῖ.. 

νοοῖ ϑρένεν (4ηξΦ. 

. ᾿ ΝΩΡ 4 ᾿ “ ᾿ Ρ : Α 774. ἦλϑεν Υησοιξ ὑπὸ Μιαζαρὲϑ' τῆς Γαλι.} “φνῤρ ΟαΠΙκα,, ὅς δαρείκαιυν αρ εἸρϑνωφουίνο . λαίας » χαὶ ἐβα ] η τὸ τὠαϑνου ος] ἰ(Πε1π]ογάδης ἃ Ιοαηῃς. .} ἀφη, 
Ω 

Ἰπάρμενδεπι ἐν ἐν. 

Ἷ 
᾿ηπἴπιοάὶ οδείσηες ῥοα λάνυιϊ πἰτλευίηῃ ΛΑ δΣ μάθεγε 

ἥμε ντ σασυμτὶ 

Ἐὶ [αξέωνν εἰ ἰο ἀἰεῦκα Ματι γιὰ, 

ξιβδεῖν “Πέρδεαι ἠὲ 

ϑρίνηινο ἐοπήμαηι το. 

ΕΓ ΘΙ}. : κε μᾶς ὑψυρίμ αν 

ἃ ὁ αὸς μου ὁ ἀγαπητὸς νὦὖ ᾧ ἀἰδόκη- 

Ετ νοχ οχείτις ἃ ο 118, ΤῸ δ᾿ αὐ ωδιμέμ ε ἐεε- 
ἘπΠτις Πἰς πόὰς ἀμοίζυς.», ὁ 1η| [{νν Τν εν ΒΗ πεν: ἀϊ- 
4ιὸ δοαιοίςο. [εἴδανε εοπηρἰ ΔεΝὶ. 

Καὶ φωνὴ ἐγῆμετο ἐκ οὐρανῶν, Σὺ 1" 

τς ᾿ ἢ Ἢ ἰ Ν 
Σι βόα δρίνληε ἐκ-. Μαις. 4 ᾿ “ .ε"» “- ᾿} " ᾿ϑεατιιηηις δρ ττυ5 συτα “εχ. ὀννεϊε εὐποὶῃ ἀεξτεηαν, 16:41 Καὶ οὐ ϑὺς τὸ Πνεύκα αὐτὸν ὀκδαλλά εἰ [δια 

“ ' ρα ίη ἀοσίδγιι. εἰς τὸν ἔρημον. Ψ ΠΝ 
Ν δον δ ΛΗ ε Ἑ . ᾿ 4. 4 9“... ΟῚ - Ἐεαὶ ἰη 40 ΜΝ 45 βου Καὶ ἰμω ὁκοι ὧν τῇ ἐημῷ ἡμέρας Ἡῖστὶ ΟῚ ἜΓΘΗΣ ΠΟ ἴῃ ἀείοττο" 4165} ἀγαρννια ῥα, μη Βρὰ ᾿ ε »" τ ΡΝ ͵ ς 

ὀτιρρίκον το γ πειραζουδμος αὐτοῦ τῇ σας" ΠΙαυλάγλρίῃτα, ἐξηιδηῖς διιη 58- ἀνακίηξα ποξμδως, φν ἰξ. 
ἅς φμα,δν ὑφατι.ὃς ρἱεοπάίπιο ρεπροϊτίοπις να δὶ {πκῖς πιοΐπης ςοήπξητο, γὲ ΨΙΤΌΤΩΣ πηατάτίο ροπόπα, 4αἀτη μοῦ 
πνις : 4υΐ, φιυάεαι ποΐανάως οἰ πος Ιοςο, πε 4υὶς ρτοτίυς. δρυὰ Ηεῦγδος [τοχυςης.Οοττὰ ἐτὰ απόαις (ςγίρταπι τερεπ᾿ 
πρρογιτιις, "1. ἀχυα ργο [Π|γὰ ἀ0}}} ΔΟΟΙΡ ας ; Ομ πο ἀ1 . 1.) ττίδας γοτιτὶς οχοπιρίατίδες, δὲ ἐπ ἐΐοταθο νετυηπο 
πορτίίε ρίσπι μητ δορ!μμζαγαπὶ Πρ τὶ. 60 ᾿ς πῆρ τ οτίδηλ γοΥτῖς ὅγγὰς ἱπεογργοςι ΙΣ Δυζοιη ὀυδόκησνι γοῖ 9. {")η)ε]7 0 αἰδαα «Ταλιλάΐας, δι ρρῇςι οα ἀφοτάτ οη- ς τοτίπῃς “εαμίοξεο, ἀἰχίνηιις Ματιβ.3.17.. 
Λευξειοη!. ΕΠ λυτεπὶ ος λάάϊτη αι ποὴ ἀἠοτίηλίηις Α1|-- ιν ϑρίνδενε ,νὸ πνεύμα. [η ΄αοάληη χα ΘΙΠρ ἰΑτὶ τηπυΐς ὃς 
δια σαι, (ἴσυτ νης Οἰπαβιέζυπι οἰ Ἰομαπ.2 1) 54 τηδο νου πῃο φἀάίτως ὄχον, ἰληξλυς, φιοά νοςαθυ!ιπ 
δὰ ἔτυϊτ ντίοὶς οχρυγηση ἀϊπη. Ηος νοτὸ ρειτίποῖ ποη πιο- πλᾶρ ηᾶπὶ Ἰ(εςεπὶ αἴξοτι Ἀιμς 'οςο. Νίδζη ης {ΠΠ|υἀ αιμάφηι 

πἕμτας νηςΐς. 
. ΟΒεμς τδη 

. πε ἰοηρ ες ἀθοάτηις 

ἐὸ λά βάςτι ιοϊςπάδηι ἸνΠποτὶ εἰοήετιληι τὰ ἰπιε! !Πσεης. ἀαμοά φἀάίτον ἀραιὰ Μαιτβσυπι, δύ ἕλνιαν Α {ξ ἃ φρ γίδια 
ἄσηνουν Τεἴυς ἰἸσογοτις ἸΝαζάγοηιις ὃς Οαἰ ας ροτ ζοη- το : 
καιρηεδιλην, ντ οὐ πὶ νοζαθατ [0] ἰληυς ΠΠ|ς ἀροίπατα, [άπος 
ἰςαυυτυς, ιιοτιιπὶ πε πχεητίο [οἷ..7.22. 41) ἰσνάκης, 
«ἷε τὸν Συρδωψν Ὀς 20 ἐπα Προ ὡς ρτὸ ἐείτρς ἰδ ἀἰχίπιιε. 
Ὁειοἢ. «δεὶ ςερ, Τοσυύσῳ ὠμείνων πολίτης γίγνα οἷς αὐτὰ ταῦ- 

το ϊσγς φαπῖν ἀριὰ Ἡςῦγαος ἔξρε δητσζοήςης τοίατίμ ]ο- 
θεν, να Ρ΄.48.1.ηος τορι] ΠΤ  κίγαν! δὲ ρεγροτωε, 

ν 
8: ,ἀπθυῖον.}: Ρεαροηίτων ἀττίζα]ις ντ Ἰίηιεῖ οχ 10}. 3.8,δς 

το ἀλήαι ργο ἐνωὐπῖς τούτου γἱᾷ οἵ, ταητο ἰῃ Ηἷς τοδὰς ας τς ἀἰπκ]οςς. Ἐαρηιε ὀκοάνοι.Ν ΑἸ} νι εδίνας οχροῆιίο , ἀιςο᾽ ριδίταηπτίος εἰυὶς μι. 
τὸ ΖΦ ὦ βαιόν σἰενάεης καὶ ἢ ϑέας αἰαβώνων.ν Ἰἀο ζεῖ [ὁ- 

ἀπηθς Ποίξεπάςγαϊ οπίρι οὐτὰ [οι ἴῃ ἀσύλη, νὰ ΡΠ ίρευς 
οὐπι Ειμοίο,Α ἢ 8ιν 38. Ἐγμίονας, Εἰ βαενν ἥκων αὔιενάε. 
γεἰ. ἘχΜΕ μη δαμ ομί;λ αὐα βαήνων ΡΊῸ αὐα βούνοντος νοίσπιπι, οὐ ς 
Ιείϊνη ρος ες(οεεί, νεγϑυπι διιτοεπὶ ὧσν,λά ΤΙοληηςπι: αῦ 
ἱρίλ νατίο σοπιεειξεισαὶς ἀσόϊαιςι ραγτὶεὶρίυτι' εἴ οαπὶ 

Ρϑυΐο δυτίοτ. Ἐς οειτὰ σοῖς τὸ ὑκθζνλοιν ἱπτογάμιπι αἰροτίας 
φυϊἀἀᾶ εἴϊε χιιὰπι τὸ ἐξοὶγήν καὶ ἐκπόμσοιν να Μας κν.3..108.10. 
πυοὰ ετίαπι ἀφείδτας νεγθυη) ὉΘΝ [ἀρρίᾳ 1 400 ες ντίταΣ 

ὡδγτὰς ἐπίογρτου, νῖ δε Μαειδαιν ἴῃ πὰς δηϊοτία νεῖθο αὐώ- 
Ὁ γῶν δι υοὰς ὠγιδν [τῶ4; ἔπι 4ἱ Ἐπιττοη αἱ νοῖθο γτδηταγ, 
δι τος ρυτεηῖ τεργαίξητατὶ ψεγίτατό οἰπαςτγρυς Εις σαρος 
ἡ11|ς «πιηϊαγίαε σαίας ἤξ πισπτῖο Νυπι υδαμιοά Ὡ]8] φυνάέ νεῖῦο ςομἰππροηάντη, νὰ νίγηπαας λὰ εὐπάςιι πε σὸς ἀγρατυσα ροτίας υὰπι (οἰ άλαι νἱάοτατ. Ηος δαῖξ νεῖθο ρυ 

Ροττίηςας, Ἐπὶ εὐρὸ σἱφοτην πιοίϊιου νογθοσπιηι γητ)ζις ἢ 
ἃς το πῶς οἰπιμα ἀροίρίας: (ἀλη ρταίδτείην νοχ 1ΠΠι τας. 
Ἰοτῖς δά συμ ἀϊγίρατας, νι φυάδηι Ἡϊς τοίξεϊτογ ἃ Ματοο) 
τηλοη ἄύιτα ἱρῆυς ρου Πλὴν [οληηἰς σαι ἢ ς ἀϊτιμΣ 
νος ἡπυηι,νε ἀρραγοῦ [οἷν.1.31,) δι γ4,ζἀυάπηβείληι σρ ολι- 
ἴλη Δ Π ἐδιαλν. Ορίιιου [χαῖς ἰκὰ ἀοίοτίδεγο,νε Ῥάτος ὡαΐο 
ἰοἀπιϊοηὶ ἃς οἰγοιπίϊαπιος ροιίως πὰηι ΕΠ αι ἱρίτιαι νἱ- 
ἀοατιιὶ ζοιρο ἀγο)η οι ἀιύς «1 τεϊλτίιιηι ψιοά (ιὉ- 
δυάϊτατ,αά Τολῃ οπι ρειτίποατ, ιν τς ἀϊξατοτ νυ ς. Α΄ς 

ἐρέω δι τοί τίιο δίηρ ἐδ ο] ἸΔπὶ τος 
Ρεγίςβ τη τὰ χοὰς Οἱ αὐτὸς, σὰ ἀητὸ νεγθθι1 ἐξῆλϑε αῦλα. 

τις μὲς ποϊάτον γεροεπτίρα αυςάλτῃ πιυτατίο,αια ΟἈΠίξας, 
25 φυ! δάδιυς ἰητος ποπιῖπει τληαυ ρεοίυ δι ρείαατως νίχος 

ταιηυαί πουλιά ρετίοπα ἱπάυίτυγ δι οαΊςἢι μαπὸ τὰς 
τίσης ποη πηοάὸ ργοχίμης ᾿ξ, (δὰ ετἰᾷ τοτὶ ἔιο πηυηογὶ 

. Ῥυραγαάζυιν εἰϊτ᾽ σίτυς πος νεγοῖϊ ἀςορίεπάῇ αυλῇ ἢϊεν 
τἰτ θυ ΐτυς δέ τεϊαέξλης ἐχττυίας, (πὰ νι ἀἰμήπα ροτίυς νὶν- 

30 εὐτίρ ἰῃ ἰρίο ἐογροταϊίτοτ δια ἰτᾶτίς πιοσὰ δι ἣν ὄντ δὰ ἔδ- 
Ρὺς οχ Κοπηιίηῇ ζοιίροξει ἀδγερέίμε, ἰάαας ποίξτα ἐαυίδινι 

» ποδὶρΔηδιβοάτυο, διωβοίαμν Ἰρίυπη σοιηπιίηυς ςοησις- 
. ἕως (ὑρειάτοῖ, ἃ ποδίς αυόαυς ᾿ς ἱρί εἴας νίτατο δ Ρς- 

ἀϊβριυ ποβιὶς ςοητοπιηςηάιηι. 
ἀϊτυγιηοπ το κιτατ δὰ ραταϊγεϊσυην,ουνας τηςπεὶσ ργοχί πιὰ Ὁ τς Ἐμμιὼΐ νυν δι Ετγαί, ἕναν ΜΙ νεγὸ νἱάςτυν δυῖς ἴο- 
βια ΠΠς τὰς (ξὰ λὰ Το, ἦρι νίχυς νοηϊοιίο το- 
ςτιερο δἰ πη σχοιιρτ οχται απ τσ δ, χα ΝὈμηυυηι 
τ μαΐ νογθὰ οἶτον, των, ἥγαγρν, ἰτὰ πος ΛΝ ἘΠῚ 
απ άςπι ρον ηλίη Οἰπηὐπὸ νἱάχαηεδα ρειοποιο οδρὶ ἡγεῖ 
τΠΊοἢ εἴ πον δὲ ἤγαγον ἀς ἀπ ῖρη  ε ἐπγυάρδεν ὦ 
ἀποιρυϊος ἱπτειρο φτςπι: ἐρμτειπὸ ἀλυοι θη  Αιϑένμοχ 
Ματικαο ἀιήϊεοι! πδη εἰΐε οἴω γοῖδο διλφί δ οὐ μὴ βαντίο!- 
μάνα ον κα, πυρά ταν γι ἐπα ον τυςγίς, 

ϑέωι αἰαζώνον, ῥτο ὦ ϑένε μμμδβ δι νο δες εμώι εἰ ἢ 
ὦκα τῷῇ δῥαζίωζ ὦ. 
«ΠΊΟοο νετδὶ, Ατείδογυῃ πριν] ἡποάλιη σχειηρ] τ [ττὶ 
βύμτη ἐγαῖ ἰωδουγμόνοις Ιὰ οὐ“ Αρετίσς, ἤσυι ςοπυοιοίς Νοταν 
τλΐογρτον ὅς ἰη νοτυ ΠεΠπιο ἡοἴττο σοάίος ἰςρίτιτ. 
δ δμρεν ἐν, ἐν' αὐτέν. ἴπ αυοάαπι ζοήϊος [Ἰγιρτ τερο πες 

φΕΡ ἀκ δῖοι Ὁ ταῖς ρίψινν ρο τυ 45 ἃ ΓιΑείηε τᾶν 

(ὁ ἐηδ᾽ίυς ςοπυςηίτς Πᾷ πἰβοατίο δου ἱ ροϊοτίοτίς. {4 ν 
ἀεφβειοιὰν εὖ ἐρύμω. ας λάάετε ἤοα Κιὲτ πεοοί[ς, Ζαιιπὶ ρταὶ- 
«δάλι γεϊατίαιπὶ ἐκεῖ, Ιτάαυο σοιηροτίπνυς νοϊτυίζος ςοά ξεν 
Ἰεὶς νατίαγον ψηθτη ἐπ νῆο μας ἀεἰπι, φιεπιλἀηνούιιπι 

ἔρανι .ο οτἴδπι ἰῃ οἀϊείοις νος αταιίη αἰτεῖο νογὸ ἐκ ποὴ εἴζον δὰ- 
(τείρεαιη. {.ε" φωκάναζ, τερσαράκοντα ἐμίρμει Αἀ αἰ Ψαὶν. 
Κι ἡναἀνοίο!α ΝΣ τελταράκον τα φυκτα ρα 0 ἰὴ νη Ο. 
(ἰαπι νεῖν: Ἔχοπηρίαγὶ ογιρειμ )εβμπμς, ΓΑ ΣῈ 
οριξενήνο.. ΕΠ ος ραγεϊεϊρίιη ττὰ ςοπυεττοπήμια (τ τῇ αιὸά 

ἐκ ριαίςπτίο τοιιροτὶν μα!πυῇ μαι - 
τίει ρίνπν: εαιτα νογὸ φυἱα νοήσυμη ἰωΐ ποι ἔς οομετεῖ ἐὰν 
πειροζοιῶνοε, ντργο ργαῖςι τω πηροτ τ Ὧ0 ἐπ οιρίζετο ροι- 
ταν τε (υρτὰ να 6. πιὸ νοτὸ ἐβοίβοαι, ’η ἐο ἐρίο βείοττο 
ἐκε νυδε ες Γμη ἰπ ηιδν ψιλάγα(ἱπτὰ ἀϊες δὲ ηυλάτ- 

ἐπ᾿ ἐυυψ,οοη[ηιδεοῆς πιακίς ν Πταξαι ΗΠ ἔοι τα ΠῚν ̓  Ἄν κΝ 0 δία ποῖος ΔΘΑ γεη αυμήνε σχίρα ἰναΐλ νἱῖς εἀιηθηό 
« 

«κίυπι ἰάςο νἤιτραιε ψ (πε σσταν πῆθτοῖς δά ἰοσιηιν, 
Οἰκτεεὴπὶ 4υοά ἀριϊὰ ψετεγοιν Ἰητεγργοίοι δἀάίτιι;, Βὲ 
ΤΑ ἢ ΟΠ ΟΠῚ ιρὶ μένον ΑΔἀΐευηι ν άοτις δ ἰοΔπμ6, 1... 

ἡ ἤν 4ων, ἐν ᾧ, νΟἹΡ τὰ, δν τεὸν σοὶ χιμα Ἰσόθ νἱφεῖας 

᾿ 
Ὄ 

᾿: 

γῇ δά ΟΜΝ ΉΜΗΝ ἱπὰς ποι ἰά γε ἰα ρυβίερὶ παίως, 
(ςἀ νι εαἰίζιιρ ἀεμμης δεπέϊίοπςιι ἡ. πὶ ἰπίτεῦνψυα ἤξ νι 
τούτωι πος ἱρίϊιν; νελίτάμᾳ τ ἴῃ ς απο, δὶ φυδία ἴλην ἐμ 
ςαἰεξ διε ρῇ οἰμιῆο δἰβόνδυνις, 

ο 

Ω 

᾽ 

ν 

ντ τοητάτστατ  ἀϊλδοῖο., (τὶς νἱδοτος Ομ: πὶ ἀρ ΒΙδο ᾶ . 

ἐγΑδῖς πγδίματος ἀρρείδτίοης δρίτίτυπν Δηφεα πιο}. δ᾽ 



. «- 
5 5}. ὧ 

εἶθ. Ἅ. ᾿ 

στ σαι “πὰ 

᾿ 

ς ΟὨρ.1 246. Σ 

᾿ ᾿βδιεπὸ 1ε γῖο. κριρθ δῶν Τὸ Εὐκγγλιουπὴς βασιλοίας : 
ας ἀϊε μείων. ΤῊΝ ἐπ τ πον ,Ὁ ’ 

δα. Ὁ. Ὁ Σ ᾿ς Καὶ λέγων, “Ἢ πεηνήροτω ὃ και δὺς, Γ 

ΡΝ ᾿Ὶ [ ᾿ 

᾽ 

ΕῚ 

᾿ φιωα ἦν μνρ δ΄ δηρίων' χρὶ οἱ ἀϊγ.:1᾿ 
ΣΤ Δβιδομκόνουυ τῷδ.“ ς ΩΝ 30}; 

Μιι.4.4. ον ᾿ '“Μιτὼ δὲ πὸ ὀϑυναι τὸν! ὡωΐε 

εἼον.... φίῳ, ἤλϑενδὰησμξ ὡς τω Γαλιλαίαν 
ἰυο 4.14 4 

Ἰοπᾶης «Ἀρῖο, ͵ 

. 

᾿χαὶ ἡϊμκεννὶ βασιλεήμ τῷ Θεοῦ " ἐρετα-. 
οὐ γοξτεχοὶ γισουῤτὸ ἐν τῷ Βὐαγδολίῳ.. 

“Μαιειαι ᾿ ἢ Περαπεδαὶ δ παρρῆϑε ἰω ϑώλᾳοσαν {με 

ἬΝ "ἰς Γαλιλαμας, Σίβωνῳ. καὶ Α})»--Ἰ. 
μὲν διληάιες ὀρέων τὸν ἀδελφὸν ὠντεῖ :, βὰ λλοντας 

«ἀμφίβθηρρον ὧν τῇ διιλβοσῃ, (ἴσων γὸ!. 

ὁ. 

τις Ἀἰμαηροίἐρ ἐν τῷ δυα γλάφ. ταροίείο ἐν νος ἰοτο ἀϑιιή 
᾿ς ἀλς, οἰ ἰηλ!ἐπημὺ ἐαητἰπίλτε ὧν Ρτο εἷς ροἤευπι εἴα ε ἴσας, 
. ΟΚάοτε Πθο, δι Ονέδεῖς ἰΔ ει) ἀΐτυηι ΤΠεοΙορ ." 

τό ππόνίανι δε σα δ μ, ἀθοθιιε χορ] γί δυρ δι πλοῦ 
ψει β ἶτάο [ογίτιτ ὑπὸ 
ετἰἰδηλ Ὑ τὰν ἰοτερεεν, {Δεῖν ἀμφίβανρρέν.Ν αἷριτα νέᾳ, 
τθ δίκτυα νι σία γ τη πἰεσ νεῖ ΠΕ ίελΟ ἐχ ε } [27| δοά ἐμ. 

ἡ τοῦ δὰ αἰ Ἰαιοο ίάς Μαεῖῖν ἃ νεῖ. Ὁ 

ρτο θη εἰς, ΕἸΓΟ; ροτιν {λπ| γὲσ ἢοτί,ν εἰ εἴοι.δὲς Ηο 
πάθε Γγέσῃ ν Οὐαν οἰϑεγθυί τὰς. [τὰ νογὸ ςοπίημίταγ νοῦν πὶ 
“«νἰὧν ερυά Ὅτανκοε! ιν. [:ατἰπὶ ρετ Πιδίαπ διιαιιν ἴνος οἴ. 

ε ἔπεδης τη ν Ὑ συννήφ. ἰού ἐηίπι, Βαείαμι να τίς, ΟΠ 
ἦς ρβιαῆη ὦ 

4ἴβεπει νι κά τῦνν ἐηρισμα τὸν τότο τῇ πόλοι «λοιξα τι εἰν ἴον 
εν φαρλϑεῖν ἐαϑίηννν. κι βονρος : 

᾿ ν 9) δα ΗΝ μη λα ταγτίζεντατι! 4 νογουπι, Δεάἠμερνάσιεν 
παΠλϑηο ἀξίη; αυδὲ ρεείευίη εἰ δι ἐπτοιπε, ψιναι 
αἰἰσζο!η οὐ ταῦ ραπίδυν ἐσηξενι Ν ηάσ οτίαιη βέχμμινι 

- ἘΝΑΝΌΒΕΙΝΜ " 
ταπδιογάτησο δαπεϊβετίε: ἂς ΑὮ. 
εἰ υὐἱηνπγαδιπὲςὶ,. 

ἸΓῬοβημώ 
ἽἼΒητ Ἰοδηποὶ ἐή τε 
"Ταὶς Ἰοίμα ἴη Οὐ ἔκαμ, ρεωάϊ- 
«ΔηφἘυὴηροΠ υὐβθτε ριμ εἰ: ! 

Ει ἀϊκρης; Ἐχριστυτὶ εἰξτοτ- 
Ρυδ, δὲ ῬΡῃΩ ἱπαυδυὶς τορηυπὶ 

ἸΠεὐβτοῖ; 

Ῥοηυαπί αὐεσπ ἐκβαϊταε ἐ}- 

δεῖτα. . εν ἢ 

ΟἹ Αὐαδυ λη8 δυΐοτη ἀρύα μιὰ- 
τε Οὐ] χα» νιάϊε διπχομῆθ δι 
Απάγόῥατη ἐγαϊγειη οἰι5, ἱδοίεῃ- 
τος: 

17 «8ὲ ἐμὸν, δεῦφε ἐνησὶν μον ἡνἀκελυδεῖτέ μρηντ τού ὅν ροτιπμέλτα οδιλει 
. φοιμιογες γαπηιν. ΞῸ. 4 Μὴ ἀμ λυϊδν αιναδει δεοίρίὸ 10 ταν δὶς πξγονοτίι 

Δ (συνην οὐ", 1 νοι ἔσαν να. δὶς ̓ ειπο- Ε 

Ρ'Ὸ οΑς πισητατς δί ζοπιροροτθ Ἀζοίρίατας Κοτ.».1. δ΄ 
Ἶ ἥδυ ὁ. Ν 

- ει ᾿ 

---πἰὦ " ᾿" 

β ἡ μος, νο᾿ ᾿ς 

κι “πω ρος ἱης 
ρίενωπη οὐδ ὧν “-- 

μι(ιε,δς 
ν 

ἐεάϊος, Ευ8-.} " 

[ΠῚ Ἐπρταιοτίον! ἤτω "Ὅ4.-: 
τε Οὐ ἰδία, υἱάϊε δίηνο-. 
πεπῇ Αγ “Ἔμάτεεν βα. 

τεῖς ἴῃ πάτον (ογάης εἤτηῦ 

ἐξὶ ἰη νη ἐχρίλτι ἐδίδασκε οἱ τί) σμωνιγωγίων᾽ ἀσοςθαι ίὰ 
(γλλφομ εἰς ρτο ἐνφοῖτα αὐίῃις ραττίςἰρίο εἰσενϑώννε εἰς 
ἰερὶς δ γτ᾽ ἰητοῖρτον [4Ε ἰη ργοχίμπο νοτρυο Ρο[ ἐξεπλύε- 
σοντο, Δἀ ἀἰτ ἐσ αὐτεριοἴηπεξ. ,Α δώὐδειῖο, τοῖς σαϊξζασιν. 

ἰὰ εἰς ρτατεη ἀραυοά ἰξφυίτων τ γυ δὲ Ετγαί, δαϑϑδεν, δεὰ ἔλτῖν ἀρράτες ῃβιγαίσιτι αὐπιστίς. 
Ρρήτιμη ργο βυ  Ατὶ,νε ἀἰχίνυν Μάτδ, 12... δ Α.16.13ι 
4 ρεγηχυτατίο νϑόταν ἰῃ [Γἀτίρο (πγπσὴς οὐδίςιτίοτ. ᾿ 
3. ἐν ἡνφεναι [δ ΝΠ ἶμς ἐποβ νυ μενὼ πιδύμριτ ἐἰχᾳϑείρτῳ. διϊλυμὶ 

ὕβῥης τον αι ἐχας δρί έτος ἡπιρυν 

. πρυγήλψιο ἘΠΕ ἀϊοδάϊ νιδτον Ο ταὶ ἀϊεῶι ἐν φγκλήμρισιν 
2:1 Ἀτίαἱ Π εὐ]ρα εἴθε. δε τἀπιέ αἰκὲρ οἰσίςιιγα ἰας τι τιν. 
τοτρτειατίο ἐἴ νείτας αὐ νετυῇ,"η [δέριδη, ἐποπορίο, τ Ν σισιο 
εἰπτογρεειο; στ νυ] κ ἀεί, ἐβνϑ οη βοδννε, ρὲ το Ὁ" 

ὁ ποιῆι ἰριειταίδῇι τὰ ἀχρτοίο,νε ἀ οφιίασ ἃ Οτζοίερ 4μι- 
θὺς βυιδυνῖνθυ ριοβηιν αθοί[ς Οατοεδιων φυδὰ ἱπιτίο Μναΐωυ 
νο οὶ αὶ ἰπεφβξεμι (σμλιν κέμεενν,πςσ(ορ τ) οριϑ- 
μόδει φαΐ νατ δια ραττίουίς νη ἐν (ςεὶν ςριοσθεν 
οὐ στιν [και ἴη ἰος οοὐέ νεπϊςι]ο εἰ Δ ρατιιοι!  ἰσε 
«ὦ, (υὐπιιυίμευς ριοιος θυ ί,νι μαΐεμε οοἰνα τοῖοι ἐμεῦ 

ΚΗ 

ῳ Π͵8ηϑ ΦΙΜ9, ΗΜ ἐμ ει το ὦ 

εἰἶννε Ιοφιίτας μυς,φανδαδέν βρίθει 

[ματρὶ ἀἰςῦν, Ραὐγ μεπενὲ [440 Εταϊινά]υίς τοι  ργεῖαε! οἷν. 

“4 

νι ο δι ὲ ἐν πϑάτε (ἔπη εἰπε ρῇ- 
: ζῇ. αλιως, Ν Πριζατοτεθ) ιν. Ὁ, δ ᾽ 
-Ξ-Ξ- ᾿ς Καὶ πεν αὐτοῖς ὁ Γησοιξ,, Δεῦτε ὅπ:-- [1.7 Ἐκ ἀἰκίτ οἱβ [ο[τι5, 'ὅὃς ιλανηὶ 17} Ξε ἀὐκνε εἰ Ποίων επὶ- 

' ᾿ μου, γαὶ ποιίσω ὑμαξεβυέϑαι ἑλιῶς] Ἴτλορδι [λεϊαια να ἤτς ρ ζάτοῦ 8 [ΜΡ πα, δ’ [αοίανενοι ἢ σα μουν κρᾷ ποιήσω ὑμις ἣν ὧι 'λιθς μούηϊθυπη. !" βετὴ ρέβεαιονει δοτηῆμενη, 

᾿ Ρ ᾿ αὐλδρώπων. ᾿ ὶ ᾿ "ἡ ε Ε , ; μ᾽ μι ᾿ 13 Ει ΣΡΒΗ͂Ν ἐἰτῖι τὸ ᾿ . 4 ὶ Καὶ δ ϑέως ἀφέντες “πῶ ογηστυα, δῦ 18}: Ἐὲϊς ἐρβἸτατῖ ον οταϊῆις κεῦθυ5 ΕἾΜ τηθμρι δέ μα 

τον ἠκολϑησαν αὐτῷ. τὰς ὡγη τἰδηίςαυατι ἔπαρε ουπη. ἘΠ  κ 
ἀκ, ΣΟ έρας δ. δ γλνΡ, 9} Ταῖς ρρργοαβι Πης ραι-Ἶ} 19}  Ξερν ; ἢ , γ ,᾿ ἱ 1 Ἐρνοργεἤμετηάε ρει. 

ἌΝ Καὶ ἔνι θα ὀκῶϑεν ὀλίγο οἶδεν Τά. - Πυ]υπιονι ἀἰ} ας βἐμπεζ- Πιπρενμναμα 
ο΄, ϑιορμεῖο ἴαεο: κωθον τὸν τῷ Ζιδιδαίου, καὶ 1 «αὐ νίω Τ] Ἰθεάαϊ, ὃς Ἰοιπηοιῃ ββχοιτ ς-, γεάα, Φ’ ὕράμμενν βι- 

ΜΝ ἀδελφὸν ὠντῖ , χαὶ αὖ τοις ἐν τῳπλοίῳ] [1-, αυὶ δ. Ἰρῇ ἐπ πάυϊρίο " (-} |0ῦ εἰμ, Φ' ἤθε οοπιρο- 
ἄν λον ιος ΜΠ νς : ὥραν : μ9 28:5 {64 ἢ) ΝΜ4": ἃ 

᾿ καταρί ὄντας τὸ δίχτυα" τις τὸς εἰεθαηῖ τοῖα: ἐν .. ἵ 

τςν Καὶ δ ϑέως ὁκάλεσεν αὐτοιζ τὸ ἀφέν-Ἶ.6]. διλιίαἸΡε νοςαυΐε εο5: δι ἐρ[] 20] ΣῚ βαιῤον υρε εε οι: 
ΝΝ γες τὸν πῷ αὐνν -Ζεβιδαῖον ἐν τῷ [οταμο Ῥαῖγε ἴμο Ζερεάχο ἴω εμάξ αι ἐτρε ἰπραΐ ρα 
τ “Ὁ ν᾿ - ν 7 1 [παυρίο οὐπὶ πηοσοθηλε δ) [ς- "Ὁ πρμὶ ἐμπν ΘΟ δοο “ ἷἤπλοίῳ Ἴ μιῶϑω Η ἀἐπῆλϑον 071- φυυτῖ ἢ ἣξ ΘὈΠι ἐς ἡγε, [εν βρη ἐν, 

᾿Μα9ῳ Ὁ αὐτῶ. τὴ δῊΝ τὶ " , ψ|{{ῈἘτ ἱπριεάίυπεως (αρετπαῦ: 2] Εἰ ἐορτεάῳμων σαξνὦῦ 
ἀπ Ὁ αὶ εἰς ὄφονται εἰς Καπερναθβιχρ) [[Πλύτχυς θθΑῖο ἱπρτγοίίι 1ς] ῥ᾽ κφιννν: ον βοιὸκ μιϑϑαιι ὦ 

ὁ δκίπαιη 4υα δῦ ϑέως τοῖξ σι δδασιν εἰσελθὼν οἷς σαν} {5 1π|γπαροραιηγάοςεραι, - [ |ἐμαγεῆθα ἐπ βιναξοχαν, 
᾿ ει (οἷ Ἔρος ἀγωγὴν ἐγ 4χ διὰ ἐξ Νὰ τὰν ἐν ᾿ δολία | 

» 98 3 οὴ 8.5 Εὰ ὃ Ν 3 “ὦ πισπῆο: φυοᾶ Καὶ ἐξεγδυίουόντο ὅλὶ τὴ οἰσδαγῇ. αὖ- ὲ ἘΕΚΕΙ ΠΗ ὑμέας Ἢ αν ορνὸκυύνης ! 
ΠΠς φεϊαπιηίίλου".Ἑ ςΦ ΛΑ’. -. πρ νυν ἢ ̓ τἰπα αἷις. ἀοος 41: ἐπί πὶ 605} ᾿ ν εορ ἀναββ ρορεβαίευν 

ἘΠῚ αἱ πο ϑανη ἘΠΕ ἀδ' διδάσκων αὐτο Ος ἘΠΕ νι αὐδιοςκαῖοπι μαῦθθης, δ Ποῃ ᾿ἡρρεκηβομ τα μκα δετίν 
«Μῶρος ἀἤλθϑη κα θυ χ ὡς οἱ Γρμμματεῖς. ἣν γιϑεῦῖθα᾽.. Ὁ - .  ..᾿ 

ΓΟ Ἡδέρς οὶ ὧδ ὧν ἐῇ σιμαγογῇ αὐδῇ “΄- Ὁ) Ὑρυϊκαὐκέτο]α ἡμαβορεςο. Ἀν κἰδβεήσμαι: 
.“ἦ ϑροπος ὦ πνδματι ἀχαθαρτῳ 5, χα}}. [ζαπὶ αι! απι" Ἰη 400 «τα ἔρίτί-],, νονινάο, ἐν εκεϊαιραμί, ἡ 

τ ὐν τανέχραξῳ. να΄ το} ᾿ς πηρυγυδιαυ! Θχοϊαπηλυμ, προ σε, 

πὶ 4 Ῥονμ, ϑηρίων. Θηῤίον ἀρυά ὥτφοοι ποὴ υὐΐπις [ατὰ ρατας ργὰ οοριρίογε, δί οπιηίρεις [εἰς πυπηςτας ἀδίοϊυταπι τεἀάς- 
ἀιλην Βοξία ἀρὰ 1, Αξίηος εἴς ῥτὸ [δεῖς δοδιὶς Εἰς δοοίρ. τονε αι ἀοῆξ δὰς τοἀυπάσεινε Δ Ὑ μη.) υἰξλι ον. 
ἑαγιηιῖα ἰ ἀεί εἰτὶς 1ΠἸοσοτίλητιι, [τ4; Ἐγδίην! νοηϊοδελ ᾿ ῥοπεπίει. Ἐταί τας δεοεομοίαναδκηι. 6. Υ ᾿ 
(υπεϊἐηυυτας. . ͵ ᾿Ξ: 10. ϑεημμεὶ [μιν τρεν, ἐπῆλδῃν ὁπίνω ἀν. [ἃ εἰὶ ἢ σαν" 

. 14 φιαήδινκάϊεμι 4{{π|0 τὸ νἀρριδυϑῆγαι, ἴὰ οἰτο αι ς ἀυτῃς φυαά εὐίάηι ((γίρτυπι ΒΕ ἢ ἴῃ πῖσο νειν ΠΩ δὲ Αἰίο " 
φ) δε! εἴς {ιρτὶ Μαι. 2.) τρατὶ δυτέπι ἐσονοςαρυ!ᾷ! ρεκτεγοὰ αγαπυΐο Ἔχ ἐπι ρ[ατί. ὙΌΣ ας 
ἔπρς οὐπὴ εἰ Πρ ϊ; ἀυάορορ ταθοης οἷτιο ἀς ψυο ἀφίτυταρ-ς, ὧἱ Ζὲ ἐνενσάἠμνεων, καὶ εἰσ σομύοντωι 1η αιιοάαια ἐχξρἰ αὶ Ιεφὶ, 
Ῥί ξάν ἔ,νς  ἽΠ Νά Ἔχ επιρά ἀοςεϊ Ὀεαιο ηφηίς χονόήοιε, ὦ ἐανομθεπῴγωνε ἱπρρνάδιντ. [ ηοο ἀὐτειπ νοτυη. καὶ εἰσι- 
χιρδχρλενώμίμυ ναῤμδυυώ ὦ «αὶ ϑεκμπώναε: ἰὰ φῇ, ΡΟ υΐλυ! γε τοράζεντο δι ἰΠρταίη ἰμαι ἐπ βοιρκ τῳ Ἰεδειο πιαχίπνὲ οὅ- 

“ «ποι πὲ τταδέτει, πἰηλίτῇ, δά αιικ βίοι δ ἀς 111} μαθεπάλιπ, τὸ στοίς Ἐκ ραυϊὸ ρὸ τ ρτο εἰρνλϑὴν εὐ τίω) συωωγανγίω ἐδίδαισμνν ᾿ 

᾿ 

ἐφ ᾿ Καὶ οὐ ϑέωςϑὴκ τῆς σιωαγωγῆς ὀξελ- 

τ ᾽ : νι ἡ ἢ , νος καὶ Ανδρέου, ματὼ Τ᾿ ακώδρυ καὶ Ἰωαν' 

» ρἱωές ἤλϑθες Ὑπολέσαι ἡμαῖ; οἷδα σὰ 

ν; ἠρβδὸδεθ' τὸ Θεοῦ , τ 
τὰροῦς Καὶ ἐαφτίμησον ἀὐτω ὁ 1 σοῖς, λέγων, ᾿ 

Φιμώϑθητι ,χδὶ ἐξελϑιυ οξ αὐτῶ.. 
Καὶ αἰάράδανμ τὴν τὸ πνεῦκια τὸ 
ἀκα ϑαρίον, Καὶ ΤῊΝ φὼνῇ μα γάώλῃ, : 

ἡ ἥξηλϑεν οἷ αὐτῷ! ἜΝ Ε 
᾿ Καὶ ἐθαμδήϑησαν παύτες, ὥςτε σὺ 
ζυνῖν «οοὸς αὐτοις, λέοντας, Τί ὅφι τῷ 
τος Ἂς νὶ διδαχῇ νὶ χαιγὴ αὕτη, ὅτιᾳατ᾽ 
ἐξουᾳιαν (ὃ τοῖς ποῦ μασι τοῖς ἀχαθοίρ 

τοῖς δὰ ταίοσί, καὶ ὑπακούουσιν ἰὐλ δ, 
᾿ Ἐξ λὸς δὲ ηὶ ἀκοὴ αὐτῷ ᾧ ϑὺς εἰς ὅλην), : 

οον τῆς Γαλιλαίας. 

ϑύντες, ἦλϑον εἷς τίω οἰκίαν. Σίμον Θ΄") 1 

ἥγου. “Πα ἊΝ ᾿ ᾿ 

“ὁ πενϑερᾷ Σίμωνος ἑοητέκθιτο πυ- 
ρέασουστι, ὁ δϑίως λέγουσιν εἰυτῷ αἷδὶ 

αὐτῆς. ἘΠῚ ; ͵ " Ν 
ΦΚαὶ ποροσελϑιυὸν ἠγειριν αὐτίω, κβα- 
τήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς" καὶ άφνκεν αὐ. 

, ἕ Ἁ "ἡ Ν ! ς ᾿ 
ἜΡν, πυρετὸς οἰ ϑέως . καὶ οδηκοθρὶ αὐὖ- 

'ς. τς «ο | 

λψίας ὃ ροιῦμης, ὅτε ἐσυδ ἥλιθ’, 3 
ἔφερον Φεὶς αὐτὸν πῷντας τάς κακῶς 

ἔχοντρυς, χρὴ τοὺς δ᾽αι μον! ζορϑμοις. 
Καὶ καὶ πόλις 

. χορὸς ϑβ) ϑύραν.. 

: , Ι 

34. «ἡηῦαινεῖ Ηθ.Ἴὐ ματτου αι σοπυοσπίυης ςχοῖλ- 
πράτ οην ΡΑιτίην ὰ ἀοϊαγε,ραττιπτ τοὶ πουίτατς ρτοβοίοξ- 
τ. Δά τον δ᾽ παρρὶ τὸ ὦ 
δία ἀρ μεγάλ, ν ἀγι,ἀψανγο,δζ ρῥίογαφις οἰαπηδάϊ, Νότος 

ν ἰπτοιρτος μλης ρατοσαϊαπι πο ἰορῖς, ποαὰς ὅγτὰς ἱπεοτ.. 
ΠΤ φτονς γα ΠᾺ Ἰςρ τ, εἰᾳ. νἹάς {κις.4.}4.. {Ναάζ,άγενο, 

Ναξαρίων,᾽ ΑἸΙδὴ Ναζωγάρε ἀϊοίταις ἰοίας ποπιίης φερε}, 
ὰ Νατάται α ΟλΝῆ κα. οἰϊάταις δι ρατεία Μαεία, ἰπ φυδηι ίς 

. τοσοροατ Ἰοίρ τ νηάς αἄζυα νες ἤσυς ργαάιδαπι ογατ)ῖ 
Νλφάγουνς ΠΟΘΙ εἰες σοσάτυς, Μδει.2.13.Οοπδοτλπ δ 
εἢ ἰσίτας ἤγχαυις ϑατάγαν, 41 φιαπι Ππὶ (δέξο οἵα αδῖυπι 
Βοι ίκοιας νύ δι Ἀγορβοῖα ῥγαάίχεταην ἧς ΝΜ δα: δι 5λιι- 
ἐχιμ ἡἴπιοι Ὁ δηλ οἰἴς ἀιτογόσαιροραΐ καπιοα δγγοσοπι 

φαίοιτασιπι οχ ἔα πλ Πα Ἰγλυᾷ (Μλκεδ, 2.9) ρτο Μὲ ῆϊα μα. 
δϑίοητΝ οχας δλταπαπι ροηίτας ΚΘ ΠΠς μπὲ σαυν,γε ἀρραν 
τοι 104η.7.42. . Ἐν 
{ΛΥοιῤ με φμὴ βι,εἷδά σε τίι ε΄. «ἘΠ πίππυς, ργο Νου αυΐε, 
τὰ Πς δὶς Τοτεπίας ΠΑ πὰ, Οὐῥημα βίων φωίά αζαι ἔπ 400- 
ἀιπι ςυάίες Ἰςρίτμτ οἰδωιήν ἔς πεῖ, χ᾿ μα -υπδὲ 84"- 
ἕδων εἰε Ὁ εἰ,ὁ ἀγιὸς, Βαχτίςυίλ μια νΝ τεξὶὲ δά άϊτα εἰϊ αὖ 

. Βχλῆπο αὐ ἰσπϊςηθαηι ἐγαπεἰτίοη ἐπι, δέ πή!ς ἀϊος πα δ οπὰς 

"ν 

“ } χρι.58.,6. τον 
Ὁ 16. φυννν ἀν ανρ[{π|, σσαρίξων. Ν ἰὰς ἐπ τὸ ἐὐρίτε ν. το. 

“τς. ἀὐῖσαν ρος ἤστι νος Πγοννέπιιν, νὰ νεγὰ ἤοη ἐρίιηι 
ποθι, ἔς ἀαιομοιι ρεὶ οιπίμςαν νοτὸ ἀπιηοσπία: 
απ τ Ἰσφυυτιμν, ἂς ρεοινάς ἐς ἴνως παίτασυΐο κα πέϊι 
ΠΝ ᾿ ᾿ 

17 ΠΑ νἱ πιμ! ὃ ἡμανα ἦρε ἐνμαν [Ὁ διτο συ ζωνοῖν ορλεμύτοις, 
(ὐηισαδι νοτθυι ( υὸ νίως οἢ γος Νοίογοιν ἰητει.- 
Ῥισίον Εἰλίμαν ) ματι ὄριμβοαι {ηγοηιςν αἰ αι" ἐπα 
πο διράτοισυ ζητεῖν Δαϊομη Ινος ἴοςο εἢ ἰνοιπένη ει διτοπίτος 
Ἐπ.) . αντὸ (οἱς τορίϊδον δὲ ἐπτόγρο 1 δοά ἴα συζενήσῃ 

. 

| τ ; ἈΝ “͵ΠὌὭιὅιοὁΡοΕρΠ " ᾿ 

ἜᾳΦΣΕ ΣΕΈΟΥΝΌΥΜ ΜΑΚΟΥΜ. 
Ψ. δΔιυγων,ἕα,τ ἡμὴ! χο! σοι ᾿ησοῦ Μαξῶ- 

Ἐποδίυγραυΐξ εὐαν [οἴι», ἀἰ- 

{ρεγίταις. ἐπ)ρίσιιβ » ὃς οἸΔαιαοι 
νοος πηάρηλ,οχίϊτ οχ ςο, 

(ι, νεπείμης ἀοηπηπι δεπιοηὶς 
ὃς Αηάγοχ συτπλ ΙΔοοῦο ἃς [ο. 
ἃΠΠ6. ᾿ πὸ ς 

δόοσις δυϊοια δἰιηοη 5 ἐς- 
οὐ! δε θά ἐς θτίςίταης: ἃς ἰπλεῖπὶ 
ἀϊευηε εἰ ἀς 11. 

Ταης Δοςς σης ογοχίϊς δάχῃ, 
ρτοΒεηία εἰυςπιάσπα : ἃς ἀϊταϊίι 
ἐάπὶ [εθτὶς {ξατίπ,; δι τιηϊῆχα- 
υἱῖ 615. ᾿ εἰ ὡ ᾿" 

Οὐμπὶ διϊτοπι ἰεγαμι ὀἰοί εἶ. 
ἴςι, ̓ οςςἐφεμεὰ (ο]6, «ἀἀδοοθᾶι 

᾿ τὰ δυπὶ Οπλῃς5 ΠηΔ] ὸ αῇς(ζος ἃς 
ν, “7 Ι Πλοη Δςόβ. τ Ἐς ἢ ποὺς 
ὅλη δλιδινηγμῆμη .» ̓  Ει Ἐακέρα ἀβρτεβαῖα 

ἥ ἴὰ ᾿ ᾿ 
ταὶ δά οὗϊτει 

4 :(ςἀ πιι]ταινοτῦὰ τὰ αἄαεις. 

ἔρυεβϑας, ὡς ΟἸνεξηπι,, φυςη(ςἰςαης σἤχπος ΒΕΙ  ος ΙΖ 1’ ζέουφην Οἱ αἱ ἐδειϊνχώρμν τς Ταλιλ 

ω 

. Εἰ εοιπταϊπαίωτεῇ εἶ ες Ὁ 
[μι ἀέεοηι Οὐνπμεείἐε, ὧν 
ἐνῇ ἀφ Ποποίηε. ΝΣ 
Κι ἀνετρει! ἐνιν [}ἐτὶ- 

ἐμ: ἐπωνιμίμε,  ἐχεί4- 
μὰ ΩΝ 
“ὁ εὐ. 

νΟΡιπυτείςς, δ οχὶ οχ οο. 
ὑπο» υλπι ἀϊςεγρί μοι οἴ 

ῃ . 

17) Εἰ σχρδυσγιης πη 5, 1 νι} 2] Σιενείγαιδ [μηγϑνπε: 
πιτμὸ ηυσγογοηῖ ητοῦ ἰς ν ἀϊ-.} 7149. γθ ὀοπημίνετενε με 
σ, ἢ Η ᾿ ΓΤ βνάἰοφηιας, Ὠυἰάμοι ἐξ 

ἘΕΕΕΝΙΣ υἱ4 εἢ ἀν ας τ ῥὑφήφραμαιν ἀοέξνενα μὰς 
τὰ πουὰ ἢςς,᾿ αποά οιπὶ ἀμέξο- πολ δοΐαι ῥοιεἴέδιε ὧν’ 
τἰταῖς ἀγηρογαῖ ετίδηγ [ρ τ τ 0 }5].. Πρ γνέφι ὀἐποηνμιγάδε ἐπ. 
ἱπιρυγίςοᾶς αὐἱσαϊτπι εἰ ῥέταὶ, Δν οδεάίεμη! ὁ ἦς 

πιλπαυῖς δυῖοπν βιήχα ἱἰρίι5 [18], Ε! ̓πρβεβαῤθρμερῥεβεν 
{δατίπι ἴῃ τοταπὶ τορίρη μι" οἶγ.} ΟΠ μνΘον, 
[4«}}} 2} ἰαςεηϊοπι [ "22. 19 Ἵ Ἔἰ ρτοιέηνο ἀγεφάλφηρεν 

Εελίϊατιπι ἃ [γπαρόρα ἐρεῖ. ἀξ βιμαφοζά ν ὑεπανηνε ἐϑ ἡρκνεξιῳ 

ἀοννυνὴ δ ιπησηΐν Φ᾽ 4η- γαιὴν (ἀπαιῖ 
ἄνες εὡπῦ ΙΔοοῦο (Φ' 10. τροιθῖς ἀδιπὸ 
βαημρ. ἔϊεδι (ς νει - 
“" νἱίλην ἴῃ τηδα.. 

Ῥεεμηνϑεῦαε ανϑδνη [ο- 
ἐτμ ᾿ϑημθη ἐρδυῤοίεαοι: 
(ϑ' βανην ἀδεημε εἰ ἀς ἐϊα, 

᾿ κὶ “ερράφηε εἰοιαηὶθ 
ἐάν ἀῤῥυεφη[α ἡϑράηη α-. 

. [μηδ : δ’ εσηβοονὸ ἀΐηβε 6. 
Τεαην[εϑγ γ ἂψ πιλρῖβεας. τ κ 
ὑφεείι. ᾿ , “Ὁ | 

, Ἤ ἤβενε σαμεν μέν, ος - 
ἡμαρ δεείᾳ (οἱ, αἤενε- ᾿ 

᾿ Ἰϑφι «ἂ ἐνῆν φννήαε τηαἰὲ 
ἰναδειέει, (" ἐκιησηλα δα... 
δεηίει. ᾿ 

Εἰ δει ν Α εἰαίεβᾳ 
ἐδήχνεζαῖα ἀκ ἐαηηάπι. 

ἬΝ “ , 
νγγλαις ρᾶτς ἑητέτἀ πὶ ἰά6 ΠῚ ψιιατίς, ἱπεεγιην φιοά αἰΐιο 
ὀρρυξηαι, αἰτοῦ ταςτζιγ νης Δαυμχγε συζετεῖν Ἰητος τ πὰ γΟΓΡΔΙΠ118 Αἰ τοτολτί δὲ ἀϊΐζερτατε.  φριοίδ᾽ηδὶς οἰἰλπα ᾿χῶς ραττίςυα δοοίρίτυς Ἢ σὰρ.4.4}.δ( 6.2 ΝῸρ, δὲ Εταΐ, 
τ θαζρατέ. Φθνην αν ιονηαμέ, κυτ᾽ ἐξυσίαννεὶ Ῥενρι- 
εεβδιεν, ἰοαυίταν Αἴςεῖο 4.η νετγςιη. 14 εἰ ῥγὸ ἔῃμο 'ιι- 
το δὲ ἀυξξογταις ,ἔσα ργοϊῃηροτίο νὶ ΠΣ ρον δ εη οἢ 

οΞ89 ἐξωσίαν, ἰὰ οἵἑ, φμξονίβαδενν νεῖ [μὲ διωϊαμν ῬΡαῖὰ- 
Δδζοπὶ ταλυὶ Ἰατεγρίςταγί, ν υἶσλῖα, Πα βοιοβαιν, ἰὰ εἴς (ς 
ἔκρε αἰϊδὶ (ςτίρτυμῃ Ἐερεητασλμν δδνοίι, τὰ Κος ἰοοο 
εξ ποιὰ ολυίλ μεν οἴμς ετίαπι φιιιπὰ ἀΐςαητς Οκοὶ πὶ συύχμω,. 
ἰά οὔζσε νετηδουο (ξπασῦε ἰσημαμτι ὧ γβήωμ. “" 

- 28 Οἰγομηρα εηβαν Οὐ αἰϊαα διέχον τῆς τά λώκε: ΨῸ] ες 
οι (ναι λ- 

' ἡδτηοβὸ μὲς 

« 

4 
ταῦ γίω Δηζο οἰείχμρνν:δε ἰτὰ ἀϊξατον ὅτι 
τούληι ΟΠ Ια αην ἔς οτίαη ρὲ νἱείπας τορίδης ἰρατί, 

ΓΝ Οεεἰδενῖν βίαν ἔτο ἔδυ ὁ ἥχιος. Λὰ ναδοιμη, Ομδ οεείήοτει ( οί δεά ποίϊαίπιυς τεροξοῖς ραττίσυϊαπι θνμνν. Ἱοάτας τς. “" 
δύεδι ῥπρεικβμ ἡ τ ἀυλτη [ἰδευμτῖντ ἀρμάτοας μος ἀϊ- 
«ἐπά βοπυε ῥγοίε ἐξῇ οχ νυξὶ ορίηίοης, υ (οἴξηγ πλοιρὶ 
Ῥυεαῦας Οὐραπο:ἤοιτ, εχ 4Π10 ποη πνὶπὰς ἱπορτὸ σγγογομη 

ηἴσιι (οἷσην ἀρρεϊ!απιας ουδαπεέι νι ρα 
εἰάίξει Πρ αἰ ολτίοης δοσιβὶ Ροϊετίοτιυῖ 

ορτίιπας Ματςὶ ἰβέσγργοβ [νμις, 4. 4οννίάτος ρατυεἰρίο ρια- 
ἔστητε δευύεννοι, Ζαδηαιλην !οἀ δἰ γςπὶ ἐρίαπη ἀτείηοι, αὺς 
πα απηνάυς ρατάμηγ, εἴτ ἰιος ἀϊίςείηχδι ἐγπϊβοάταν ἐμ ἴῃ 

οϑιδιεῖς σχτιεμιπὶ ἄϊοινι ἀὐἀψυςξάι;α; τοῖῖς ἄδταιν ΓΗ, 
φϑοιίάπν νἱβεἰϊςεῦ ταις ἀε ηεῦλι δαυθαζαπν., αυὸ ἀιι. ὶ 
τδυῖς ρ]εγίαις ας εἰς Ρυκάίαμι ἰκειθιὶς πλιά ορο ᾿ 
ταῖν ἰλις. ; - ὴ 

1} Τοια ἔλυεν Ἄνα Οὐκ: οἰ νῶι, φυοι κε ὰ νὰ. 
τοῦς Εκασημε, με οἴπαςε οἰυϊκάϊον Τοπουγ ς “πιο χα. 
[πιογάνεην τλῃγοιν τὸ σῶν σείδιη μὴ αυκητίταις ἀἰοτοτα νίμει 
Ρατὶ εοπίϊαωνε ἰηἃ ὁ (Αμ...1}. 

ἱ ᾿ Υογηλουο ποῦτο (ογηλομο ἀἰοίμιυν, (υἱειη,φυᾷ οὐοἰάϊε, ἱτς οαϊαν ΜατΝΔΗ τρ.17.ΑΠΠυάλε Δυϊςηγ,δάται δά ποιηκα υὰ «4 ουδίτιητι, δὲ 
4 σἀ Ἰ"οηεἰβς Μαχίταὶ εἰρτα πη είρτα μι ογάτννε τρν. ΚΕιίΩν, 

Ν 4 

“« ΝΜ 5 

127 
᾿Ῥίςςην ΑΒ,αυϊά πορὶε το. [0Ὁ| Τίεενε, Ουἱνυδμ ἀν 

εἰπῇ Ιεἴμ' Ναζαγοηεθνεηϊειὶ νι |ο μεν Ν κ ἀγεμεὶ νον 
ΡογάογοΣ ηο5} “πουὶ τε υὶδ ἢ, ἥν γὐμέ τῷ, ὐακ λα . ϑ 
"προ γῊ ϑαθέιας {Π|ς Τςἱ, Τ -- “““π " 

"- 
᾿ 

υϑ 

ἀππὶ δυρ ἡ 
π, ἐν ὡὦδὲ δ “ 



ΟΡ. 1.149 
Σ δος τ τ του οὲ “ον Ἑΐ ᾿ ἴτος πιαϊ]ὲ αἵ.’ ΔΙ ἐπρηηὶ πημίμοι ἝΝ ΝΠ .--. ί -κῷλαδ Ι ῥριορυνίᾶς εἰο!σ τοὶ υαί τ. [4 ἀαείορα (κα θυ ργδαρὶι κυεαλ,8 Καὶ ἐϑερώπιυσε πολλοιὰ χακῶ ς ἔχον ἡ ῇ εἰ ἜΡΉΜΕΟΝ: ἐκ ἀχιθος. ἡ Ὁ Ἀεουνόποι (ῶν. ' . ΘΙ γΚΩὴ ΟΡ ΝΕ αἶδὶ τῷ Καϑαρισμν πἀλρ τὴ Μοΐεν ἡαννΝ πεῖν ΔΙογ[ε, ἰῃ εξ αύπμα ᾿ τας ποικίλαις νόσοις" κἡ διαι μόνιαι πολλάλ 1 ὉΟΤΟΣΎΔΗ ΣΝ κεῖ ἀροη ἠπεδαι {ἔθ Φ' ϑοπα ρου ἃ πρρσέταξὶ μωσῆς, οἷς μιριρτύριον ΓΙΈ ΕΝ δ} ΠΡ ΤΚΉΎΝΝ 

ΨΎΆΡΕΝ. Ν ἢ ἐμὰ πδν αν τὸ πα πδ4 Φ’ ἤθη [--. ἘΡΡ ᾿ : : ᾿ ἤὶ ᾿αρὶ : »- εὖ κ» ὀδίβαλε,ὸ ἐκὕφη λρλῶν πὸ διαμμόνια ᾿Ἰάίςεῖς ἀχιποηίδ ἡ φυδά ἐρίμπι ᾿κμδα! εἰν ἀνοπίαην ω Ἔτι ΠΝ , 1441| [μ{{Π π|ὶννετὸ ἐρτείζωις ας τρις: Ἵ ὭΣ βυαν λύων ΤΙΝ ὶ Ὧν ττνος δῃ ἤθεσιν αὐτόν. Ἰποῆτςηι., ὁ δίδω νὴ, π λϑὼν ξατο πηρύσσθιν πολ} ἰΐςατς τηνΐεα νδ΄ τοην᾿ ἀιΐει: . Ἰ|πνππρᾳαπνρέα υὐαην πο οὖ ; | ἐπε Δ κο [μὴ Ἐκ ππαπεννα ἐς τμ]τα ποϑς]}, Ὰ’ τα τανε νεῖ "δυὸ δέαφημιίξαιν λήροννὀςτεμηκέτι τς, ἔτ ντ δὴ ἡ ἡοη ροήΐςς 1ςἰμ5} [61 πρανιβεβὲ ἐνγοῖνα ἐπ᾿ : Καὶ πρρο ἔννυλον λίαν αϑαφοὶς ὀξηλ- χαυιη {αγγοχίῆος ςχί τς, ὃς ἀρ Ή1:]. ἄρ κί αν, ΠΩΣ αὖ δ φανερῶς εἰς πόλιν οἰσελ- πιαπί  ε[Ἰὲ ἱπετοῖγς. ἰῃ οἰυΐται ἕ ΙΝ με ρῤμαυ γώ -- 
ὃ'ι;, καὶ ἀπήῆλϑιυν οἰς ἐρηλοον τόπον γκᾷκθε [τη ἀείσγταμι Ἰοσιΐπι. δὲ 1ΠΠ|ς 6} Ἰδμι, 5 . ϑῶν αλλ ἄξω ὧν ἐρήμοις τόποις ἐυδ᾽ κρὶ " ΠΕθ ἽΠΠΟΣ πὰ ΣῚ εγατ, [ραν κά ἐμον υπάϊαμε: ' : ' ᾿ ΝΞ πὰ : Ξ ! νει! θαῃῖ δα ουηὶ νηἠίσυς, φοοροσηϊίχετο. ἀῶ """: ζλιΣ ᾿ : πος ὴρ ποϑὸς αὐτὸν στανγοιχόϑεν. 4 ᾿ τεδος ᾿ς δὲ [εαυυτὶ νητουπῃ 51- ἘΞ ρνο[εημῖν: εἢ ἐνην ᾿ τ Οὰ “ (αν. 11. Καὶ χα ωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων χαὶ οἶδε[Ὶ Εἰ ρτοίεφυυτὶ [95] ὥρμα φ' δυνεῦ μἰἱο εν . Κιφάλαμν β.- ᾿ς ἈΡ. 1}. ᾿ Μαιιῃ.9... ᾿ 4 ὑγροὶ ᾿ ᾿ 4""ε εἰϊο εὐνῆς. ι ἐᾷ ᾿ . . : ὴ ἣ ῳ ΡΝ ἀνα ο τις ἐπ ετ τα, ΑἹ πάλν ἀοῖλϑι, ὦ κατα " Ἐδτιᾳ οναῖς σαι. ἡ Ἐξ ασσιτλλ τῆς .Ὦἦ. λ42ε;ἢ 4.Ὼ 5 ; ὴ “ὐπὸ ἀἰἐπέννηῖ εἰ (λων ὁ-. κι ,ν 4 » γν ΤΩ! , : ὶ ΕἸδΗ͂ , "Δ ἡμλταἰνεεα 
ἜΒΑ 3: γε αὐνὸν λέγουσιν εἰν τ ὅν κμοι οἱνΟτοπος το φυσγυηῖ,, 1 Ἰπρμὸν ψμάτημι τὰς δ᾽ ἡμερῶν καὶ νὐκδάθε ὅτι οἰς οἶκόν! Πὰς δὲ ἀυαίταπι ΘΟ εὐγα " ἀοτοῖῃ, μέση Ύτο ψοσο “ταντες (ητουσὶ ΟἽ. ᾿ εὖν αἰὶ 3 Ἴμης ἀιςῖς εἶδ. ἡ Ἐληγιδ ἴἢ 4) Εἰ “ἐβηϊμ., Ἐππηα ΠΝ εἴς. ὶ τ Ὁ Βοπιηφεατη 
Κρὼ λίγᾷ αὐτοῖς, Αγωρδ οἰς ταὶ ἐχο"] -} ςουτίρια" ορρίάαϊα, νυ δι. {Π|ς 7 Πρλοκνον υἱκὸν δηωμίμα- 

Ἡὔνο γὸ ὠξελήλυϑα. : 

.- ΠΕΥ̓ΑΝΟΈΔΙΥΜ  .᾿ 

ϑμας κωμοπόλής,[ἵνα, κακοὶ κηρύξω. εἰς 

Καὶ ἰωὗ κηρύσσων ὦ ταῖς σιωναγωγαῖς 
αὐ, εἰς δλίω τίω Γαλιλαίαν, καλαὶ 
διωμονιὰ ὀκβάλλων. 

Ργαάϊοςιι. ἡ δὰ μοῦ σηΐμι ᾿ἴατη 
σργου5.., ΕΣ 

Ῥυχάϊςαθας ἰρίτητ- ἀῶ (γηα-},9} Ἔν ενδι ργκάίεᾶε β.- 
ξοβί5 οογιι ἰη τοῖα ΟΔ  : δ] [αβοκὴν ύτηπν, Φ’ ἐπ ο- 

Ὁ ἀατηοηϊὰ οἰ οἰ εῦας, : 
1 Ν εηΐταις͵ δά σιν Ἰορτοῆις 

Ῥοενν φφ' ἐδ ρναάἐέηγά 
ρος εμϑὲπο Ὅ4). ι 

οἷ 

- 

"ἡ, Οαἰη κι: γψ' ἀκπιο- 
ηὐΦ εἰοδεης. : 

᾿ μηκέτι λρρθὴ μηδὲ πὸ φῳοὶς τίω ϑύραν»}. 
᾿ καὶ ἐδαλῴ αὐτοῖς τὸν λόλον. 

““- 

ΟΘΕΘΟΥΝΌΥ͂Μ ΜΑΚΟΥ͂Ν. 

, δε οιῆπεεν- 
ἘΠ ΘΗΝ ΠΙΕΌΝΝ ΠΝ δ, τος Ἰη ἰο νης 

ἐπα νξ πον Τάβονεῖ πεῆμε μοι Βάεπι το- 
“ἐ ἰδηραπν: ’ ἰοημεῦα- «ἀρεταῖς, 
ἘΝ εἶς Φεὺνπν, 

Καὶ ἀὐϑέως σωυήχϑησαν πολλοὶ ὥς το} «(1 ϑιλιίτησμις ςοηρτορατὶ (μη 1 
ἕἼ0τἰ, 4 ἄρον ἴα πὶ πόἢ ςαροτζε 
405 ἢ ςαηιάἀςηι ἔδρα αὐ ἐγ ΑΙ 
δὰ οἴπία: δι Ἰᾳηυςδάτον οἰ5᾽ (ο:- 
τοῦς Ἐναμοίδ. 

Τυης" νεηογαηξ δά ουτὴ ἴς- [Ὁ «Ξε ὉΝΜΕΥμΩΣ “(ὯΔ ἐμ ᾿ Καὶ ἔρχονται «οοὺς αὐτὸν αἴδῳλυη- } 
ΠῚ 

19. 5ὃ -- 

: 
Ὁ ἢ , “ κδ νὰ ! . ; ᾿ Ἔμδε ῥαναἰ γϑδονηθ, Η. δ τ κῶς οὐ θοῆς ἢμὶ ὑιμδι ΚΡΕΩ͂Ν ἘΣΤῚ κὸν φέροντες α᾽ οὐ μῶμον (ὑπὸ τεοσάρφν. 1. [τητος Ῥαταϊγείσμηῃ «αὶ ἃ ψα. ἡβαρϑηχια κύει. ᾿ ρον . Καὶ ἔρχεται τοϑρς αὐτὸν λέχυρος πῶ-) ᾿ργξοδῃβ δι» εἴχιε ἢ ρεπυα4- ων, ἀφγειάην ερην, τ" . ὟΝ ὩΣ .. 4] {{ ποι Ῥογδλτυ» Ὁ ᾿ ον τὸς ρος δε οι πΠ Π ἔλέσλον δίκα Ν πΥῪ τ ΧΗ, {οεεσθ οι ἐκεῆεει, ΜΕΥ ἐπα τον ἐς Καὶ μὴ διωνάμδροι ποὺ δσείγίσεῃ αὐτῷ! 7} Ἐτφιυηι μου ροήϊεητ οἰ "αρ-!, [ ἂν ἥνετι μοῦ ροήμ ἦς ἰάείιοο νεπὶ(- λέρων 7 »ὖπ ε ϑυλης,δυγασοη με ΠΓΟΠΤΕΙΣ ΡΥΉΒΊΡΑΤΕΣ ὲ γὸν ὃ ὁ 

ὑεορίηαιυατο" ργορτογ εαγδηι, Ὁ{Ὅτὲ ἐνπν ἐΠῤ ργα ἰμγο 

“ ἀεϊοχογιηε τα ατιαν" δοοῤ ἴῃ 

᾿ 

ἰοτάε τρὸὶ τὸνὄχλον, ἀπεςέγα αν τω «εγίω 
| 

δῆς θυ σᾶ]: Ὁ ἐππ|π᾽ κὔτενι τὸ τὐϊετάτίον ἐν τὶ πρόσω φήβετεμν ὃ ΨῸ ν, ἃ σ 2 ὑάς, πνάαμεννηι ἐεζίηηο 
τοτάος ίο ὦ καϑαρι σοί. τοὺς 

τῷ 

ἰατὶ : εἰ ἀνε πράτ [δ ὅπου ἰώ" καὶ ὀΐο ὑξαντες λώσε τὸν]. Σς ᾿ Η δ ἐγα!, Δ’ ρβαιεζαοίεα- ' “ΠΣ 
ἸΔΕῚ ΓΝ 4] [55 ἐπῶν "4 ὁποὺ ρ 1 00 ἐγατ," οόηιις ρεγίοο," ἡ 

ΝΥ ἴμαῖ. : Δ ῳΡ} 3 ὡς) ΠΕΊΩΣΗΒΔ ζΟΙΟ γ Ξχισηΐ Θ᾽ Ἰφηρεης 0}. 4} ἐϊ", νν τε ᾿ ὯΝ ὡς ΠΕ Ρ 0 Ἴωνι [μὲς [ϑηλγμηε οναῦδα- 
ἴων ̓  σ “: Τισς ἀα 7 χη ες ὙΚΤΗΡΟΦῚ ἤηαηα; τοτιριξ εὐπὶ ν(ς ἀἰχίτ ο1,} [γ' εἰκμλμάατε. ; κρίββατον . φὸ τρφλυτικὸς -" πῇ ῥῶ ὐϑνῳ ὁριδδαταπι ἰη τ μέρ τος Ἰρσον Ἂ : " πίω ΧΡΙΕΡ ἡψαν » χα λέγει αὐτῷ, Μοἱο:Ρυγί πράου, : ἊΝ ᾿ ᾿ς παῖτο.,  Ἰᾳιορατλ!γείειις ἑαοεδατ. ἀεί, 

Θέλω χαϑωρίῶϑητι. , ' 41| Ετ' ἀυῦ ῥ4ο ἀϊχηςε, [τλτίαι Ατίὰ, ρει πρλμὰ ἰ Πππ- ΠῚ πα τς ὦ |᾽ Θυυ πεϑεῚ νιἀπἴει Τοῖς Φώμπν ἀμιεπν υὐά!ορ 6. ι 
Καὶ εἰπόντος ἀυτεῖ, αὐ ϑέως ἀπῆλϑιν). ΠΡ ΔΡ εο]εργᾶν δὲ. ρυιγβολτις ῥα νῷ εξ τα ἀρουθνς, ἐδῶν δὲ ὁ ἡ ησοιζ τίω πίςιν αὐ Νίῥ, λέ-!. ᾿βἀεπιεοτυν » ἀἰχιτ ραν αἰγτίςο, ἡ 1 {πη βάσιν ἡϊοταπε, αἷς ἡ 

᾿ ὉΠ μ - νΝ - Ν 5 ε ἀπ᾽ ὠστη λέαρα, καὶ ἐκαϑαρίῶα... 
Καὶ πραμαραδονς αὐφχῶ,, οὐ ϑέως 

οί τίς πὸ ὀξέβαλιν αὖ ν" . δ᾽ " 

τ Καὶ λέγοι αὐτῳῖ, (δα μεσενὶ μηδὲν 
- αἰοείας δί πιὸ φρὴν ' 3 ΜΙ . Ι ἣ -εο᾽ «- 
ἔπ το πίει της ἀλλ᾽ παῦε, σϑαυτὸν δείξον τ ϊΐε. 

᾿φρυὸ αδεὶτἰὰ εἰς ἐσ ὲρνε Δηποταυϊῆνυς Μλῖε.9.36,δι16..8. δὰ ἐὐὶ δυάνοπάμπι ςοπυεπετγαῖ. [τὴ ἡοα ἴῃ γεῖςτο [4- 4 
45. Ἄεην, τὸν λόγνε Αἀ νειδιιηὶ, (γπιούςηι, 80 Ηδ- εἰπαητεγργετάτίοης Ἰερίτυν (ἀροτοιμῖ ἐς νεδίδιυϊο ἱπτὲ]- 

δκαϊίπηας εξ, ἐς ὰρ ἴδηι ξρε ἀϊχίπιυε. 4 Τὶμθ ραν, πράτ, οὐπάς ημξηίαηι μιαδει. ὀ  δενννοινεπη, τὶν ὌΡΕ 
διαφημίζοιν. ΨῸ]Ατλ, Ὁ ἡἥἤαπνανο. ϑ5ςὰ ιος νεγθαπὶ  1,ἀτίπὶβ. " Ἑυδηρ ἢ] ἰςγπίοποπι ἰπτο τ, φαοά ἐχρτοίπ: παπὶ ἰάτος 
{προσ ἰὰ υἱτῖο ροπέτυτ. ὯΝ ᾿ 

Ετρτγδυῖτεῦ ἱπτεγιηίματις οἱ 
7. ϊαεῖπν ἀδ! οραυΐε συπα: 

Ὀϊκχίιαυςε εἰ, ἀο οε ἠδπνπί μα 
Νὰ υϑίῃ ἀἰ δες ἃ αὶ ,οἴξεη.͵ 
εἴς τρίμπι " (ςογάοιὶ, δὲ οἔξες 

ἢ Ἐπ ουποπηλοαιωι εἢ ες 
ΜΙΡΩΝ εἰδεις δἰ ηη. 

Ἔἰ ἀϊοὺ οἷ, Μ΄ 'άεπανε- 
5) ἀνκενμ μὰ ὐαάειοβεη.-. 
ἦε ἴς ῥιδμεἰρί. δηεενάο- 

φεςοαιοτεε, ει 
ἀϊο ἀυοὶ. 14 Εἰερῖν ἐδίζαλΣ Ψυ ],2τὰ δὲ Εταίπνις, Εποεναιὰ εἰ 

ἐξόζωλε. δε 1] ἡγεϊίις οοπαςηΐς, (14 πηοἤϊτς ον 
ούίοσς γεῖῦο εοβατε. Ὅ ϑἠνεὺ κε, ἦρι τὰ ρους ον: 
δὰ εχςπΊρ  τία, φυπίη Ροτίας ἀἰς! (οἷκας ἐρίοι. Ῥυτο ἐξίευν 
δοσηδιηι δουηάϊι ΜᾺ 40 ἰέῳ τὸ πέμπω 5ὶς ἰηϊχὰ σαρίτς τ τ.. 
1. Φοριϑά [μη κο (πὶ ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. Ῥοίΐεης μας 
ἐτὰ ἐχρ!Πζατί, να πού ἧς ραΐζμο εος ἀέςετο, Πρ) ςοςπίτιιηι 
εἴε [εἴσσεν εἰ ζνὲ οείαίτι νοτοῖς ϑγεὺν ἐπιεςργερ) πη ραῖιε 

. οὔληΐπο σαὶ, ἑᾷηυς ρτορτοσοα φυὸδά ἰρίμηι (οἰερδης ες 
Μοῆηλήι. ἸΝδιι ἀυδτιος ὁσάϊοςς ἀἀάιιπέ Χρικὸν ναι, ἤςυς 
(εἴ δὲς 1υς.4.4(Ὁ δι Δυτοὴὶ ᾿υΐῳ; ἰηϊεκάϊι ἐπ ( ογοά,- 
πτῖις Βταίη}0)πῈ ἱ δῆτε τοπιραε εἴα κίγεμς ρον ετὸ αἰίδην 

. 4υς ἰἄ ἘχρΙἰσάτοτυς απ ραρῚ ἠοπιεη 

Μ“, Φο ἜΥ ῥυὺ ἐπΡΉΠ- 

εἰδυθριπᾷΣ: ἰάςόφυς νῇ ἔμπιις ἀϊπι υο;υὺ νισιη- 
ἱ ν 5 ραῖςτς οχιῆι- 

τι. Ηεθτεὶ Ὁ 18 [ῥάγας,»»] αἱ ἰδοηνᾳφάφερρε λῆς, ς οτὶ- 
δίτιις δυζεῖη ἰα ἐςουηάο ΘχοπΊρἰΔτὰ δὲς ταὶ ἐγγυὶ κώμας καὶ εἰς 
τας πόλει: τὰ εξ, ἐπ ρτορίηφιιοϑ νἱοοὶβί οἰυίξατός : χυιαπ ἴς- 
δϊοπδην (ευμτυς εν τ μά πο οὐ ἰτέα; ἡγτς ἰμίογρ τον, 
{414 βοὲ εἷς τοκ..δὶς ΟΟ]υΠγ8}}1.7.(4ρ.8. 8. «ηϑϑ μη, 
ἐγαιήϑης ἐῃ ἰροε βαξξι:1,λὰ ἐαπὶ νίμπη, 56 α νίταις πιο ἈΓΑΡΙιΐ 

“ θοΠΑπι: ρογπιιιςᾶταν δυτο πὶ γί οἠΠ πὶ ἱπτος ἰδ ρεροίιίοπον 
ἐπα; δὰ βηλίοπι λα νοίλητ, ςαυίλπι ἢ σ οἰβςαη ἄληι. 

᾿ {Κχεενι βον, βελελυϑω ἢ πγληίςιοο Ἰοοἰοβὶ ὀλέλυϑα, , 
γεηί δε ἐϊὰ γε ταν ἱπεογργες δὲ ϑγτιῖς αιόφιις ςοπευειίεγῦι, ᾿ 

Σ ἡρίαιῃ οροιταστίτ,νε ἐχριοτας ἑπτὰ ς4ρ.3.9. 

Τητο Προ τλυταπι τυτθλπὶ ΑΗ ΠΕ ὐι ρετίουϊιαν ἤερε ἱλευτ- 
τοῖς ἧς εἰ άς τοις : δὲ ραταῖδαι Ἰάσιγοο πιδυϊοιλπη ἘΥΘΟᾺΣ 

“με, 

αὐγόν. Αὦ νετδυτη, ψ(ς. δὰ χύυστ μος ττὰ Οτατὲ (ογῖρταπι 

4 ΝΑΡΙ͂Ν. μὰ δευλαίρ»., ς αἀάιταν ἀττίςαδιν. 
3 Κομανμπέ, ἔχοντ δὶς τεξχὲ γδῖας Ἰητογρτοσ,ντ ΟΣ νας, 

ὕο (ξαιιςηῖς εἰπε γαντιν ἀρρατεῖ, φασι Αἰ ϊοαυὶ ἴῃ παγγαϊτιὸς 
ηἶρυς ἔπρε ργβείσης ἐςπηρίις ποη ἀηξ ερβα νίατρεζατινέ 
εὐλαὶ τῇοχ (οτίδίτῃς χρλῶσν ργο ἐχοίλωσαν. 4 ουδρον- 

ἤϊ ντ ἀυθίτατο ρος ἀπ λὰ ρυγράταοι ἰερτοίαπι,λπ νον δά το “4δαἰμν, ὠρῥιᾶμνον Αὰ νοτδυτω, δινδίσεμην, (ςἀ εχ Ἠοδταοσιπι 
τον ρεγεπςατ, το τὰ Ἐμΐτνς (ππξηλίςψιιτὶ ἔαπλι:.) Ὁ 
τοίατιιο ἰρίμῃ δητεσεάσῃς ροίπιις. 

οι Ὁ [Ν ΟΑΡ. 11 : 
ι: Ἰηδω {“ἰφμοι]άιεδηε, δὲ ἐμεγῶνιδις 1το26 ΑΖ, 24. 

17.Χ ἐἿΝ Δ' σλοιένων, Ῥμισίρυις αὐτέ ἀπηΐς ἰητετιοξείσ. ψυΐ- ἰς {Ρερρέον ἰωτὶν ον διὰ τὸν ὄχλον. Ὑυΐξατα δι 

ἰἀϊοτίηο εχ δητεοςεητὲ Ἱπτο} σίτου σοηίδαυςην. 
4 αὐβῥοορν 

νὲ χρίσας μυιοᾶϑ 7.19.1τὰ οὐρα ςομμοτυυ σας Ἰητογρτον. 
ὃς »Ἐὰᾷ νῦ-- 

φατα, Ροβ ἀϊεν, Ἐταῆτι. ΒοἈ! αἰδηωσά ἀϊει. λὰ φίς μεθ᾽ ἡμέρας ,η1ο δα: εἴ, ὑπὸ νεῖ ὑὐ τῷ ὄχλου. δ:ς οαίπι υαγρατα ςἢ Ῥαιτὶ- 
ηνοίο οτίδηι Ἰοφιήτιτ Ματοας ποίεε ἐπ βιὰ 64.9...,δὲ 1618. 
ἰξ ἁἀάϊτο ἀϊετιμη πυηϊετο, Ῥδυΐιβ φιοηὰς κου ἀϊοοπάϊ 

οὐἱα ὑπὸ Ματεῖ.28. 4, δὲ 1υϊοα 22 41. 4 ΤΣ αεπένημε, 
ταὐμίαἰονέ, πες έγεσων τἰῳ οὐγω. ΨΌΙρΑῖα, πράαυετνηι ἐεέϊιρ 

ὌμνΣ «τνογσω. ἴῃ ἀμοάδην οολίος (οτί δ. 
ἡ τυ ορρσεννκρι:λ εἷξ Οἰεττο η ἱρῆυς νἀ εἰ ίοεῖ οδίρεἐξιμα, 

ἶ ᾿ : ; Ἔν ΓΕΡΡ ΟἹ Σ Ὶ ; χε ὶ .) γίισρας Ο6Δ- Ἐταίπηυς, ἀφδροθονν ἐέδμν,, ἰἐτυαϊά ρδσοηοπιδῆα, (δὰ ποὺ . γοτίας τατίοπεηη ες βυτο, φυδά νί Δοϊίςος ἀϊαθοἹ: ααυν [ρας δυτεαι βάθει οἂ "4.4.2.ἐντή ΜΗ (ίγτης αὐΐν᾿ βοπυς ( 14 εἰς Ἀταρρφιϊείοπεπι διὰ ΡτΟ μετὰ) ν ; ὐπμεό» τ ΚΡΉΝΗΝ, Ἰετ Δἴ Ρ. ὶ Ἵ ἘΝ πι ταάϊκαις Ευξαβεί ἐτῇ Αιαπιοδτεαι οτίαπι Ῥδι-ὀ ἰἱδλπι ἐρτςΠιοη ειη Τὴ πρλῃ τόκα φὶ ΝΗΡ ἀπὲ ΤΣ ̓  ἰκτοχα. δὲ Μαῖτ ὅς Ταρῖτο Υἱξε λαίοίεχιο ννοτίότ. δὶς 10 ἐχρτοῖο ἰξιία. 1 κτίηίς δπέι ἀϊείευς Τεδυηι (ναντλ πα -᾿ 
μι πρτε εις Ργεἰχϑμίο τε ἰπηοιίμπι, Αἰτότυπι τόινετία 18... ἀοίδττυπι ἰδοοιϊετας. Ϊ . : ψίοφις ἀἰείτιΣ' διὰ πολ " ν Δι πιλῖτο ἰπτοίοδο τθοΡο- οΡΑτεαυα δόμα ἃ Μετειαο το. 1γιἀϊοίτυτ: ν Σ νι υὐρδη ΤῊΣ Ναπὶ αν νι. ὐξει ἀρ δμα Τὶ ϑατδπὰ ςοπιηηθης ᾿ 40. 8 υεἰδι, ὅτι ἑαὶ γένει. Αἀ γοιδή, ἀρὺά βνεί Τατίου ΤᾺ Ἂ ἐπ ̓αερβὴ νυν το τ  πασὴ γορετηυοιβέμεις οπρανο το πῤλθμαι ΕΣ ται ἐρεεθαν μην ΤΣ [μη » 

ἢ ἢ ἃ ᾿ Π “ “-" φν ἧ Ν ᾽ς » ἢ Ὶ ΤΙ .] 2 

μη ἀακτλας γε κγοα μὰ ἀφορᾷ ΠΝ Ἀπ ει ὙΑΤΡΑΝ ΜΈ ΒΑΪΝ, Το ι νι δ λα εἰμ, ἴὔκο (πῆρ δὰ ἐρίε "αν Ρῖο Εξο γετὸ μος ἀϊοοεπάϊ σοπὰε ρυῖο κα Ηθ-ὀ ὀἀπορείζειν τω σέγιω ξούϊηπιοάηπυηὰ νοττοσίς ἀερίακε ἰ«(, --- 

δ 

«ταηεουηαι 
ἐσατ  π φασάλιν γρλῤν μνο ἐᾳ το ΝΗ 
43. ᾧυνη[ (ον } 4! κι {{εἰ͵οἰ πόντος ἀυνν ας ἀείμαι ἱπνοτ τι. 

ἢ; Ἰμην σελ ΐρανὶ ̓ηρῥηηᾳ το μαμεν ἐς Ψυϊραια, 20 ἀιίοῦυν ἐχεμιρί. δὶ ἰπιϑγγὰ ἱπτογρσφιλιίοπης ποὴ οαϊαηῖ, ΘΒΘΜενὶν οαἰδε τῶνδε; {Ὁ «απ εΓΟἷο ἐγευχοῦ, παν, γι : ᾿ φημ Ι 
"αχίπινε πη τείϑας νετυδὶ τἰριήνανία τὰ {ἱξινιβολτυν ἐεπὶ- 
Ρὺ δάδις νεἰντὶ ἱπετὰ μοέδεπι ἰἀἴξαν νος νοτὸ ἀιυηὶ μος 
Φτριίπιετε αἴϊεγο νοςάδ10 1,ἀτίιο ἤσα ροίίετοιο, ποςοῖς 
(«τὸ τεέοδιπυς ἃ Ογαοιθι Εταίπιιις ῥ το λίαν γειτῖς κήβωε ᾳ, 
εἢ ἔπ. 

46. Ζιρτοβημηι Πωη αὶ κρτοδίωξιοιν ἰἀοἰϊςςὲ νοεῖς βίη. 
ἴεπι, γιὲ ἐμ ἰταύμρι Ῥιεολπάμην (ΟἹ τυ ἀϊιγς δ χε 
νυ δ ΕγαΓ οξἐσαπτ κανν ἐΐσξεν, αἰ υ]εγί πυπιονο, σις Ἰὼ 
ἀμόδυε νεταίεις εὐἠὶςίδιμ (ογίρμιπη Ἰερ ίιπμς. 

48' Κεπενι, ἀγωμῆ,, δ γταν ἰρέειργον ἰεξίς ἄγον, (οι ρεγῖ 
ΤΓΑἢῚ οἰππίπο, ον ναχταὶ ἐχιιή αε: ἰὰ εἤίνι νεσαις 
υἱβατα δὲ Βα αι ργολίηλδι σαρρὶ σὴ ἔχεν, 4φιο δώτεις 

᾿ δὲ 4φιλ} απ χιιην οἵα φλύικαι πχνς Διο! 1 νη (ο- 
φιος, ἀγαμῆν ἡον Νἰς ταὶ ἐχιναι καμωπόκοιεν ἤδιην αἰνὸ ἴῃ 
ἐοπείμα ορριάυϊ. Ορμάοί 4, καμοπόκεις. 'χὰ ν οὐδ 
ςοπγροίίεο, ποπιίης ἡμς Πέ4ι6 πηογεηκας ἀιντχαι νιοὶ 
ποπλρημισῳ; κἰίαπι ἀἰςὶ ροίΐμηι νερεν,υδεὶ ρα ἔμις πϊα:- 

41. οαῤίερόνε ἐξέβαλον. Εἰ εἰσὶ γογθυη) ν{μο νἱιις εἰἘς. 
Ψοτις ἱπίογρυδθ., πο φιυλάγαϊ: δὲ τληγξη νἱἀστι Αἰ υὼ 
ἈΉΡ τας ἡ πμΐσαῖς Ευάρ οἰ πὰ αι πὶ ἀεείατει νεγοί Επιὶι- 
τογδιαιοί νήἤνγραι γαίῃ, φιπα αἀήίειις ἰπτογανίμδμο. ὁ 

ς 44. [{Π|]νεηοϑνὶ μηδεν! δι νδιαἰτατ Ῥαττίαι!α ἕναν ψυαπι 
Ἐχρτοί, )υ δά ἀὐυτοιη πορ δείοπος ἀϊια: αἰ]εοιιτιν, ψυμιὰ 
Ρο ετίογοπι τ πη ἰορ εἴ νιτ πορίεχις νυ τα, Λιυςομὶ 
υλοτίς οὔ ἀρυή 4ιὸς ἡνια; πο βδιίοηος (οττίως πογαις. ὅ 
4 ς “εεράοιν τῷ ἰορον, γνυΐς. Ρενιβεβὲ δακεγἀοίμην Ἰ. αι χαμ. ἸΝοῦ 

οὕ" κίοο ἐὑν ἐμὰ ὡδιογες γεν οὔτις ἰλτοτῃ} σεμιη ἔοι ταπην αυὸδά 
ἰάδειν αζιίον εις δοή Πηυεῖος (εν ε. πον οὐδ ροπον 
τρία (ππίπει νι Ρομτβ οι, (σε στ λη Ργπςι οαιπ λας 
τοηίς ροϊογίτατε δλξοπίοτος ΑΝ Πς ἰνδισίμεν ἀὺ Ιερμια τὰν; 
ἀγαζυΐας πος 'σοο ποθὴ ρυ μίτον δακρετικώς (ει ἐαο δι ει 

9 Μαρεηπεηδ Βιιάκυν οἰνετυαμε λαμ καΐ τῷ τρρεϑιοβειμν 
“" κροκον ' γοἸ τὶ ἐὶ ἀστοῖα ἰνοπγηἷν Πβοεὶς Ιυπυςηναίιως 
ὁ αὔδρωτοι. ἄγγος ἐπί ρει σριημὰ Ιεχα αιπποῖο ΡΊ θα} 

ΝΠ)" ||φἰαἰνα»6] Αςοιφούθων. 
ϑῃ 4"ι0 

ὑταογαηι ἰΔίοπιαῖς ρχοίξέξαπι, αὶ ἐκ ἰοίςης ἄΐοοτα ἐπάς- Ὡς ρίανεῥεν. { {δοιὼ 4νο, ὅπον. Ὑ Ὁ]. ἡ νετδυσα, δὲ ὁται, 
βυϊεὶ Ὀνδ Ὑρ ΘΓ ινέκκον ὀννήρ)νε Οξη.4.4..ὄἥ1τ εηΐπὶεχ- ἰἰσιίαπι οδίςατὲ, αιυπὶ ΟἸιυ τις ποη εἰΐςε ἴῃ ἡρίο (οἱ ατιῇ 
ροπ καὶ Οταεὶς ΚΡΟΓπνλ ον ]οδεπάϊηνων ἱπτὰ ἐαρ..}ν δε ταδυΐλτο,(ο πῃ ἰοζο ἱηέοτίδτς. Ι͂τᾶφυς ρεγίοίο τευ λτο,Ὁ 
δι Ὁληὶο ιν οτίν κίπιο ἢς ροοίτυς ον μον δίοίυτε φιιοά τείεε 1ωτνοὰ (αρ.;.1»τεϊκασοιτο ἐγας, ἀρπυίδγαηε ρατὰ-. ἢ 
ρἴο ΑἸίψιον ἀΐείνυς. Αἀάϊάίπνας ἀυεεπι ραττίουϊαπι ἱπάεβ- ὀἰγείσυπι ἱπ ὡδέςδτι πὶ οουπιὶ ἐπ Ζυο [είὰν σοπείοπαθατατ: 
πίτάτῃ οα Ἐταίτηο,, δὲ ριοροίείουιδαν δοιὰ ΨΕΓΟ ΤΙ ΡΤ ρατ- 30 φιὸὰ ροττυρεῖς ΔΠΠοαι ἰπιρδιις ςοηίρεξειμπι ποθὴ ροί- 
«αἰορίαπι Παρανέφόδε; δά οἰὰν πς αἰ βολτίο ἱκα νίἀοάταγ ος ει. 4Εύφωε εν [1 .κρὶ ἐξορύξαντει., Ψυ ραῖα, Εἰ μαιε- 
Ἰοζο πιο τς ἐχρτεῖα αυὲπι ἢ γειτας ΓΝ εἴ μενὰ νε γεγο βιεῤεμιεε:)ὴ εἰς καὶ αὐοίβωντοι. Εταίπιυ," ἐξ... 
τε ὅγτος πτογργοιφιάηυε ἀϊιοά δά (δπίθπι πεῖ ετγοκίαπ. «[Ξωνίδω!} ἐδινώξνμι. χαλόφι δ υἱβατα, δ μδενι ζεται. Ἐγαίπνις, 
εἰ τπ ἐδιετργοτοτίς ἰη (ππεοηξία αἰ} ἱπιπιυτοῖυτ. 4 ὕον,ὀ αυσηνίεηυος, νέων εἰξ ρετὶρίιταί!,, νὲ νἱπι Οταοί νοςαρυ}} 
ἐς οἵων Αὐ νογθῇ ἰη ἀφηιο,,. ἐν οἴκφιντ οΥζ ἰεξίπουε ἰα νηο 5} ὀχρείπιοτοι, ΕΠ δικά Ριαίσπερτο ργατεγίτο,φυ; ἐπα! λας 
εχσπιρίδεί, μας  ἐκίτυγ ἀθέοην ἀοηνὰε ἐὰ αυδιὴ [δὲ ἑῃ νττ'͵ πδστδιοηίδυ οδυδηιε δὲ Μαοο εἰϊ ξιυίλιατις ας τοὺ δα! ΐ 
Ὀς ἀμέθα, γεϊιόζα ἸΝασζαγοῖν νι τ δίταν Μαῖν.4.1.. τὸν κούββωτον. ἴτα νοςάπε [ατίη! ργορτὶὲ Ἰςέϊοι Βχμλίοτεν, 

1 Νειάφαλίοον μοι τά Ν αἱ ματα, Ν εηνα, Ἐταίτηυς. Νεε,. ἴῃ αυΐσυε ππουγάίατι (οἱεδαηι νεΐοταν, ποῦ δυο νεὶ ἀςεῖ- 
ἡ. φεὰ ἀπ τν μαδὲ πος ἀΐραπα βοπογο ά ἀδείαγας οδετθλά τπεηίαγα,νεὶ ποέξϊε αὐϊείςετε. 1ι5έῖνι ἃ Οὐσοῖς θοὸς 
“ποῦ μα πὰ ΝΕ άσ. Φ{{ρεα) φναζ σον} 44 οβίωνν, ᾿ νοςζαδυΐνπ ἐπυξυλ μην, ἴσα ςογρόρια ἀητερεηυϊτινα, ἃ 
τὸ φρλς τὺ ϑύμανΝ οἰ Δα, ἐδ ἐααυδοε: οπν!ῖο ἀγα ΐο τίς ρερυλτπλα ργοάυέχαινε ἐπ ΊΠ}ο Ματτιαῖιε, δ. ἢ ναὶ [νει εἶς 
δεηίαε ρίαπυιε εἴξεποῖαρε τος ἀοπιῦ ἰρίαηι, πὲς νεβίϊνυυπι ομάν ες οί χα αν. ἹΝαπνεείαιι ἐπ φαϊιίδαπι ΟἹ φῸΣ 
δι Ἰοοα γγίμθι]ο νἱςίπα σαρογα μοι ἴς πουϊείιμἀίης ἢ φὶς Ἔχοριρίαι δυε (ςπϊδω κρίβανον,ί ἢ}ἰς " τίνὴ κφίζζανῖα .ςς 

} 



Ε ᾿ ἈΝ ὃ δ ἐὰ Ἣν ἀν δ ΓΦ 

πάω νος 

ἢ ᾿ ᾿ . ᾿ Α " ̓ . Ω 

“1 ᾿ ι “-- ᾿ - ͵ ἢ Ν : Γ . | ἥ ' 

ΡΙΠ νο , ἘΝΑΝΦΕΣΙΥΜ .6 νος 5ΒΟΥΝΡΥ͂Μ ΜΑΚῸΥΜ..  . μ΄. .ἡ ᾿ τς ἠτι κλθὴς “τ ἀ νον ἀρῶν 4 ᾿ Ἄ ἄμαρτω λοὶ δυνανἐκαιντο ἡῳ Ἰησοῦ καῇ |τε8 ἥπιμ! ἀϊυδυδτίηι οὔ ἴοι! καρ νου! ἐμβυνκείδι πο 

ὅδ» ββένρί Ἰς αϑητῶς ὠνψ'ῖσων γὃ πολλοὶ, καὶ [ὅς αἰεί ραν εἶνε : Ἔγκῆς ἐπί ] |1ὩνΠεν  ἐξοροιμὁ- 
Ἤ 0, δραμαρβτιαι σὺν. τὰ τοις ( Η ταις ἃ ᾿Ἔσων )0 Τὸ ες Πα, δ. ἴδοιμι τὶ . πωϑὲ ἐν4η8 φηΐηη περ! “οὶ ͵ 

; ἘΕΥ δὲ Ὥνις [7] Γ εὐμαρτέων ΠΥ ἠκολρύϑησαν ὡυτῳ. . ;: ΝΣ ΓΞ τ ἀμίπιρμε Ἄν μὲ Ὰ δηρμν Ψ Ἄδα ανόγντ ΠΩ 
ἘΡΝ ὦ ᾿ ] ταὶ : ἍΓΠ ΣΠΑΓΙ.. ἰ ϑερίδα φ' Ρ αν εὶ πος ἐς τ ϑμοι "Μ ὀμελργζόκδμον ὧν ταῖς Ἵμμ" ὲ Ἢ οὶ οἱ Γεμμροινεῖς ρᾶδι κτρύμα [ὲ νἱ ἀἰ ἴερε οπι σἀσητεῖα ουτα ἡ νίδεαμι αὐγβέονν κὶ 

Ἢ ᾿ μι δΐα;ς ρὲ , ̓ δι ἢ ᾿ ϑ ἐς βεῖοφωμιεν: ' ἐσὺ ἊΝ ἘΠῊΡ 810 με υδ Δὰ ἢ ΛΩΝ ΡυδΠ οδηΐο δί Ροφιςατοτίδιν,64,.-] τι ἐμπβωι δἰ απ ἐν βες 

μιν ΥἹ (ΔἦἹΣ ὅτω λαλῶ βλασφημίας, Η ἧς βκυανανιῖς γα ες κἂν χα αἰ μριρτωλῶν, ἔλφαον τοῖς κ(φι35»} ἰχέγυηε ἀἰ οἰ !ΐε εἰσα Οὐρὶ ο ἐαμοννο ν ἀμεβωμι δι: 
Ν ῃ "Ἢ "Φ. , ὌΜΜ9Ε ᾿ ᾿ φ. , ν 4 Ἷ δες , - 

δ ὑϑύωται ἀφιέναι ἀμρρῆας, Ὁ μὴ ΠΥ: ἱ θεν ΡΣ ες φὰς εἰυτεῖ, Τί δῃ μαι} ᾿ τελωγῶν χὰ «- φιδά οὔτι Ὁ ΡΠ ζαηΐε δι Ρειοα ἡγηθρμῃ οὴν σθαι οὲ : β 

"ϑεός εὦ ᾿ Ῥροέαγαξ ρος ἐμ ῤτωλῶν ἐδϑίοι καὶ πῖνος Ἢ Ξ ὌΠ ΟΣ ξ ἡ να ἀρ Ἰεῶε πιαινάνραι Δ᾽ δ ἰδὲ ναὸ" ἱ ἣν: 
δ᾿ ϑο Ἂ ὮΝ ᾿ ν [ιοφνια ἤει. Ὁ Ν᾿ ούσαι Δ᾽ ΕΝ Ἐκ αυϊπῃ μος δι! αἐἴες Ἰείε] [μεν ν᾽ 6 ὟΝ , ' 

᾿ Κι οἶα ΤΥ ὁ ἴησ ἀρένος 1. ΣΝ ἔμ. ᾿ δηϊαν ὗσας ε λον απο ον . άϊςἰε οἶδ, “Π φυὶ ναϊοπὲ ποη ο« ἢ] Μὲ ἐμέν μι ὦ ᾿ 
μα τρίτοι μῶν τὰς τῆν ΟῚ ΕΥ̓ ἊΣ " ονχθθαιὶ ἰὴ ὃν ἀρ ΟΝ ἀκ" ᾽ ἐν 2} ἐφ 1 [ρὺ- «ἢ πἰςαΐοο,Γεἀ ἐ χαὶ πϑ]ὰ! μευ ραν 0} 

ἀν ἀκα δῆ ἈΦ. Ὶ, Ὑαθο οβ βοίδον ίοοερα. Γ᾽, ϑελη βμις,,; ὁ οἰ κρκῶς ἔερης οὐκ ἔλδον καλέσαμ γ[5 μεδοῆε, [πόα νοα γοσιωμαι, [κέν ηβα ἄιγαῦ ἐπίοαρ τ τον οος ὅν ἜΝ καρδίας ΠΗ͂Σ : τοῖν δὴ ἐδνρη τ τεν {κενε γαναίγείοο, Ὀἰοεηξ. διχαίουξ, ἀλλὰ ἀκαρτωλου οἰς μετά: Ποῦ; [εὰ ρεςζαϊουο8" δὰ τοί} Ἰωάνο ἐμδῆοι, [μά ρεκεά. ϑυραταιθιονα , 
Τί ὅν δ) κοπὼ τοθονα, οἰπεῖν τῷ “πα-) [ταἰγυζο,  ἐπλμε Ἰυηττδι ρ9 05] ρμνοήδὲ ρενοὰροιδν ἀρεν, ὦ νοιώψ. ὁ... : Ἰριεητα.Ό ὃΘ6ι' ᾿ (δγα!.. ᾿Ἀγροαίια ἐπ 
“Αροηρ, Τὸ 44 "4, ἃ] ἰρλιριδη ἀϊςοτρ, ϑατροοδι δῖ[Ο1}} 6} |δωνχε,, ἰοῦο Ἀναὐδαιμν, εδαροὶ μωϑητὰ Γωαένου κὶ οἱ δ] 11,“ ΤΥ ρου! νογὸ Τοιηηὶς τας 8} Ἐρέανο ὀ βέρει» Τοῖς τεδων παρά: 

ερλυτικᾷ, Αίωνταί οι αἱ Ἵ ἀτνῳ , Εταδ θαταπι τυυτηφδι ἀπιδυ δ 1 [εμπι, Φ' ἀποδμίαε: 66 ΟῚ ὐήβο ΚΣ ἠδ! “Ὁ ΟΣ, ΡΗ καὶ εόταπι ἰοϊυπαθαητ: νος " Φ᾽ βιμανζεϊ είμααι ἕις ἠξααΣ 
“ εἰπεῖν, Εἰ ἀραρ,νκἡ ᾷοόν δ τὸν προ θθάτον, [γε αυτοτὴ [εἰάδις ΒΗΠυμνθο. [19 ΡΝ Φαφισαΐων νης ὅϑοντας" Κι ἔρχονται ἀφ} νυν ἰφίεμὲ ὃς ἀΐομπε εἰ, νας [κ19᾽ ᾿ΕΝ ΒΝ λεϑν ἡ 

"Ὁ σξπατὴ; τς ΠΝ ἐς πγἱῃὴβ μα οἷς δυέξοτίτατοπὶ τοὶ ρημ εμοιφο θυ ιν λέγουσιν τῳ, Διατ οἱ μα ϑηταὶ Γωαΐ- ἀιληριῆι ἰοεραῖο δε Ῥματέδος ᾿ γαίόνται τἰλῥηρβαρα ἀμ λα μηνηι 
᾿ να δὲ ἴτε ὅτι ὀξεσίῳ ἢ ὁ 00} {πλλττσπα ρεςζατα ἰη τογγᾶν ( Αἴτ] Ἰρέοοαρα (αὐ βρναί γιοῦ}. ν ου Ε οι Τ Φαάρισαιων νης ϑουσιν, οἱ δὰ ἢ. τυτῃ Ἰείαρδης, ταὶ αὐτοην ἀϊοί- [ [μῤομανι τω φμλφνο ἀϊεὲ- ΡΒ ἘΝ 

Ἂς πῷ αὐϑρώπου ἀφιέναι δαὶ τῆς γῆς ἀμορ-} «[Ῥαταγεῖς 0) μι σοὶ κα ϑηταὶ οὐνης δὔονσι:. ὃ ΡΌΠ ποι ἰεἰαμαπιὸ, Πρνδ νοι είνθαηι 6’ Πρεθάιεν υϊὰ 

νας, (λέγοι λύτικ πε κμι ῥ ϑεναν κα ἐν ἰγειαρώεο αν «Κοὶ πεν αὐτοῖς ὁ  ἐσοιζ, Μὴ διωύαν-} 5) [Τῆς αἷε οἷ Ἰοαν,Νυτα ρο. ἀλλ αι ἤδΈν εν ας τοις . 
Σοὶ λέν,  ζήρα!, εὐ ἄρον τὸν προ! ὅ- βιαδραιῦ τυῦνδς Δι ἀοπιά τά. [ δ Μεθ ' Διπε 611) εἰ! ταί, 'ημο σρηρονοῖ ᾿ς ἐμανυ γε ἈΡΝῚ υδίωϊε " ; 

ΓΙ ϑὰς ΠΕ ΝᾺ ἦν τὴν χκόν σου. 1" π άφν ἐπ ὑπετεῖ ΕΝ; ἡ ἘΣ κιήην [γετεχίς ἧι, ἐὰ πὶ ἱρῆε τὰ ὙΟη Ων εἰυπαρε ἶ ΠΣ ἡ κὰν ες ᾿ 
' ὌΨ, Ἐν ἘΠΕῚ λων δίόημς βιάρθατο, ἐρτοἤὺδ ε δία χναδὺαἰο αϑὶμ υδηδιῃ παροης ἐδόθη. ἐροη-} {πρηρορλ, θόδεηθ ἰενὴν μαι. ἀ, 
Ἕ , Καὶ ἐϑέρϑη ἀθέως; κ»γΐφας τὸνχοαθ- τἀν οτηβϊδὰς : χἀεὸ νι δῷ Βαύρες πφείμιὶ : [χ ὑπ, ΠΟ ἢ ραίϊαρεὐὶ ἰείατήνεν. τὐμκ μέ ναν κκώμ μονῇ, Δ 

᾿ . : [ : Ν . ᾿ ᾿ ἡάγᾳ. : βατν ἐξῆλθεν «γώντίον παντῶν" ὠρτν ἐπρέ ΝΣ πΠς ἽΣ μᾺΝ πονίβοατεε Τοοῃρ ἀὶ ; Ἂς ὐμέραν ὅταν ὠπαρθῇ ἀπ’ ἊΝ ς΄ [56] »νοδον ἀμὴν ἀϊε ὦ 
ὠξίςοιδιιι πάντας, κὐ δοξάζειν πὸν Θεδνὴ ἰτἰβοατεπξ [ειαι., ἀϊσξητοὺ,}, ἰοορμν, Ομμμ μνήμων [ Εἰ λφσονται δήμόρω αν ὠπορθῇ ἀπ᾿ ,,.] ιεηίοπε ρμεεπι ἀΐοα φαμτη τ ανραντινν αὐ ονῇασος, οὖ ᾿᾿ " 

λέγοντας, ΟἩ οὐφέποτε οὕτως οἴδορϑμ. ἢ ἸΝυηᾳύδπι " ταῖς αυἱςαμαπὴ νἱ- [1 νἱμνιν. οἰ αδ ὁ νυμφίος (αὶ τότε γὴς δῦσουσιν ὦ ἢ {δίδτυς οὐἰεμῦ εἰς ἐροηίις, δ. ΩΣ ἘΣ : 
δι μὴ παρα ἀϊοθθ., - τα νον, οἢ οὐ ΜΝ. ἐκεύγαςς τεῆς ἡμέραις.  {{{πῆς Ἰοϊαπαῦψαι {Π116 ἀϊξθυς, 1" μὲ.  ς ς 6 Ὸ μίσά.9Φ Ὁ ΡΕΥ τ ΩΝὩὨ ΕΠ. ᾿ [Εις τοίμε εἴν τυτίμ αὐ χηα- -. Ἐξ ἐχηἢνν εβ των ᾿ ϑβαλ' ᾿ ; Ἡ ΝΟ ὀ δὶ ἰσιϊυπγὶ -": νενο᾽ οἰωνεηένα 

Λης, ταῦ. 60. Καὶ ὀξῆλϑεπαλιλ παρ τίω 8α ᾿ εἰν ασα νοηΐοθαι αὐ] ,46 404: φημ να ταν. τ ΕΟ ΡΑρΠΣΟΒ ΠΣ ἈΠ ἐν ορρς νἀνν αὔαίι ὠπ!;- ἜΝ. 
ἴωραθοι οῆε. σαν" χαὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο «οὺς αὐτὸν. εἰ ὐὐθαι οςεὗλδῖ 608. ; : ὑρσρηρον ως ΑΙ : Ρεχιην' ἑηοίς νεῖ ἸΓΆΟητΟ νΟτΕ, Ὑρρρηὶρ νεβοη τ αἰϊοημὴν ᾿ ᾿ 

τ΄ ἴεν μιαπήϊευ χρὶ ῥ Νγδηςσκεν εἴ ὑετὸν ἼΝ Βεάμαπι ῥεξεειφγθδεγοταλ ἂρ δννη ῥμμμμς Ὁ Ὁ ᾿ {{:4Ποαυΐπ μά ἣν βαρ αρρίδ:} Ὑωβη μρρίισενιιμεν οος- 
(ετιδι, , γρυννυνει οι ας ὉΠ ΡΑ͂Ρ ὑ τς Ν 4 ΝΠ Ρ " Ἴ, Ππεπῖύτ ούυστα ἴ01Π 1’ φἰφιά! ἰώωπν ἃ νεμετὶ» ἐν πραῖσοι : 

Ἐς εἶ Καὶ παράλων ὧσν λάὺνν τὸν τὸ Α'λ-] Ἰν!Ἰτ᾽ ἐουΐη ΔἸΡΒκι βηδίξάςη-Ἰν υἱῶν αἱ [- δὰ νεΐογς υηββμμληφ. δι διρο.} - [μλϊσηβ. ᾿ 
ἜΣ [ου ϑήρμϑρον ὅλ τὸ τελώνιον "ἡ λέν ἐστ ἀὰ τοϊορίαπνι ἀΐχγεσμο αἰα! ᾿ ἀφοηίπα ΚΥΜΝ Θ᾽ ς ν᾿ Ἰον Αὔπτα ..... ὲ 58 τ δου 

ῬΕΙ͂ ΧΟ ΈΜΟΕΡ Ὃν ἢ ϑεῆμεῦς τῆς Επὲς ἰυγρξεἸςάυυ- ϑγβαμενε νη Εὐγμνς “Ὲ ΣΕ ΩΝ ΝΣ Ἐν οδοθ πδεμδβ δα | : ἡ Αἰ 
9241 εἰ ,δκολούϑοι μοι. Καὶ ἀδᾳφοὶς {-} ᾿ς πὶ δῇ ουτῆςὦ΄. Ἐν] {δμηβφνμνι ἐβομον. ᾽ ὶ δ ἰος [Ἴ. ἐπὶ ἀνλλα ἱππεῖς ΝΗ λοὶὰ η0- ες ἐμ σι υεβετως ᾿ ᾿ 

ς ν ἢ “φ ᾿ ᾿ ἕ Φ ᾿ γ᾽ « ᾿ τὴ «ε : Ν " ε Η Ἐπ “ ᾿ : ἐξος ἐ ᾿ 

ἫΝ κολούϑησεν ἀρ. κτνς ]μ| Ἐξαυπι οἴ᾽ νευθχι φεῖδι ἡ] αν μιβυννοβ,, φυινο κωῳ ἐσκοις, νοὶ ὁ σθος ἐφ ται, χρή οἱ. Υπδτη " ἐβθαϊτον δε νετφὸ ὕδιὶ ν τρέπε ὐεομ πα ἘΝ 
Καὶ ἐγϑετο ὦ τῷ κατακεῖῶτι αὖ τοῦ Ἴλέςὔδθετος ἰπ ἀότηο ἢΠΠΐα9, πια]-] [απεβδένεν ἐπ έρπον ἑδίω, αὐπο! ὑπολραυται ἀλλα ἦγον γέον. ἐξ ἀ- δὐηξ τά νίπυπι βόθθηι ἴὰ ψοὶ {μῦν Θ᾽ νπεγρτίδινιεδ Ὁ. 

ὦ τῇ οἰκίᾳ ὠυτί, καὶ πολλοὶ τελῶναι τὶ ετίδαν. Ρυ]!ςαηΐ ὃς ῥξοζαῖο-). πον μνδιίοαηξ 4’ βεο σμους χχίνοὺς βλησέμν. , ον δ [κρεογϑόδητοῦ ἱημοϊδηδονῃ ες, [ [ἐμαννομεηνίβάσπον, Ὁ 
τον . ἐδις ἘΠ ὡς το ᾿ Καὶ ἐέϑετο πορό ει αὐ τὸν ὧν ΔΕ: εν νι ἃ ΣΎΡΗ ὑοεημδδ. Ὁ : 

4] ΙΒαδυαι εἰξ ἀφεει " νεὶρέε], ἐ ὙΧ κ ἕέσμην Μακαι γι 
ΓΥΕ ΡΩΝ ας.6... Ὡ ἃ Ι ἡμκη 540ὺ "«ἰὐϑνία: . ἢ τοῖς σεδξασι φ ρ φὶυ ασορίμων, χαὶ ἦρ-. 

᾿ ἐξ: Ἀυνέξία βυπὰ ὀρίωνταρὶά εἰ ἀρόδρμι ἐγυρϑις γοάϊανος Φέρτε, μα ἰάχαεο νρεμίῃο ἀν᾽. 20 βοταν ε Ῥεατοιίσοε δάρθαζο μεν [λιν 
ααπὶ ἑητεγρτόϊδεις δυάς ἰη ςζουοιτλε δ δ δέ ἀεορὶ φαηιξη μηϊμας γἱάξευν οχθμοσοηδὰ. ἔ Ομβαυβεξετεν, " ; Α' : ; 

ὑπὸ τὴ νκκδηναν ἘΠ ἊΣ : ᾿ ΐ ." δε) ηλα [μι ΦΗΜΙ κκολούδηφων Ῥ' ἐῆμε ΔΗΔΗΤ ἯΧΟᾺ ως οὕ ΡΓΟΧΊΩΙ Τοπίς ττητυτ, ΦΌΩΣ ἘΠ ΠῚ ὅσον χουνογεὶ ἢ : 

᾿ μον έμο Ἀεαν μμιο εἰ λααμαῆειε ἐεαίανἰἀεῖαι ἀμ Ἡμλδμγομννι ἐπάν τα, μιν μβρεῤηκκή να ας “ιοὰ οίαπι ἐα μαν ἐμθεηΐμηας ἰπ ἀποίαπι ἐχειτηρ 27|;" οἰ φυλητοτέροτε,ἤἶὰς 4υδάϊι [τλφις ἑάςπι Ἐταΐ 1μυς.5..4., ὉΠ ὧΆ 

“λέϊηο ΓΤῚ ἰαὔ χορδτιντ αρέν ὁ ἐφ, ἀϊοίειις γλοονακμῷςς ἰφῶῦ ἐπιοθετο ὁ αἰοά φαρα ἤηίβολιυν γεῖδο Οταςοὶμ- 

ὭΣ «ἢ «αν, αν, ἄοὰς ἐἰϊενξὰ ἰὴ διαὶ Ἰοουπιἐου οἷς Βα αυλιίιιος.  σλύνῆοιν, ὅς ]οδυίρο Ῥοχο ἰρτεῖνς ἰῃ, 111 ζοεζοηίε το Μι-Ὁ Ὁ 
ἴ Ἂν παρε ρυῦρ χοιιβ γάλι φήρε Οἀγῆιταφας δμ]16 φαυα ἰοηορ μά οββην οὐδηνομω “ἠέ, οὐ [αρε [γοϊ ἐμοί ἰαπρ δ ελ- ς ἢ 

ετὰχ οὐν Ἐξ ἃ οὐ (α ἀσοερρυσι φαροιςέυτ, φδαμκν ᾿ γααμε τα ΦΜΨΝ, [εμι ῥγο ἄοπιο ἤϊλ, ϑεβοαι 

16 Θνιδ  οβ νυ, τί ἔπι νυ. Ορανεν], δαημῖοαξ σθλπι᾿ὀ ὧν ᾧ ἱπτοτρτοῖάτας Ὀυπε, τὸ Ἰητοτίπι ἀυιῆι, δ΄ Νοδρὸ 

᾿Ιερίππις ἴῃ ἡιοξεπιεοάϊς. ἰμρα πὰ ἰδὴ ,ἐδῆνι εὐ, “Π]έδιλερα Ναῦβε ἐιας πολ μωδοιοα {: ᾿ 

πα υοάαπὶ Οχδὴν πίϑῤὴῳ γνῷ Φ ἀγλνν ὑῤῥειεπι ὡς ἐνθυ ον ὙΝ ρας αἰγὶ Μέγαν φαμοᾶ ἢ ι 

δἰ τὴν ΠΝ ΒΛΑΝΝ ΤΡ ΓΆΛΑ τὴν ππὲρ- (΄ ἤρυτγατὲ δέ Ἰηδεῆπικτὸ ἐς ἰροπίο δλρο ἢ Ἀπηϊος ταῦ ξο 
ἐπαρῦχὸ ὑπ θξδηβηῦνῈ- ἐξ Ῥὸ 

τεητὶ κοίροπάδτεξοσπυαιτὶ ροίϊα Ἀσαισυοτμι, νύν» βίο μιδελεϊκὰς λίνανε 'μὰ τεδέμψεηνο ροίᾳ ἰαδεξαξ!ενὶ αν ρυδ, κάϊοπ ἱ ἐοπαϊιφατίδυν ἀΐχογας ΝΖ Δ] θαυ ΟἸγίτυς ἱπορεὲ ἠθ  Ἰρῆ! 

ἣ πααγριημάβων ἀρανουηβηλῳοαψιοη τοῖν ΤᾺ νγκαι μνραρόμυνμσηνν ᾿ ΠΥ ΡΟΠΘΑ ΒΝ ΗΕ : ΤΑΣ ἐνὼ 4 ὑνηινονὶ ἐγ γμοτδΣ, ὐνναζαον ἐμν δα, ες τι ϑοο π τὸ ἐν ἀδμμονοτνμαν ΜΝ ΤΙᾺ 
ἡ μαμμμε ἱπιογυ ἀμ νρ φο μῃ Ἠῤοβκι Ἢ ἐΐ ! .54π|, 1. ὑγιήνονγν! Ἐταί Ουΐδαδὲ .." 4 - ἸῸ ηἶφν (πὰ Ναΐγε [δε (ξηξεπτα. Ἐχτὰν αὐτέ εν ι ἱὑρΠὉ Ὲ 1}. 

6 ἘμνδαιϊΝ, μεμμρείία δγευεἰπιογρτοῦ αὐ δἰ ἀἰτ, κμὴ Φὰις;:), [4] ἄφεψν, Λινΐν Ηόο βιλ{{ε δἰεοσααι ἱρᾶων ποπιοπ ἐσ ἐὸ ἜΝ αἰ. 5 6πΡ,Σ υγεμον 7 ψῷ , ἐ ἐν ΠΣ ἸΟΡΕ ἘΕΠΓΕΤΙΤ μὴ πὸ 

Σ “νέων ΝΑ δΝμ.5»": εὐ λίπους ρ ὐσματ δ όνα σα . φδίας φυὸδᾷ ἐρίς (ο(α Ματεδαυπι γούε, Ματῆ,» 9ίτδηις τὰ βαίμλαι μνώναταὶ ας Ἀμιεπιμϑοιὰς το ΑΜ] ἀκα. Ρῇν εἰ οσὐπιηὰπε Ἰοψμεπά! οπήπιξιιἀἐπὲ ἐκεπίρμπιπὶ ἰηβὲ 
“αν ὖν 

: | 
ομάεης, δὲ ἰάσπι γερειδγετιδι εαυδε ὑς ΙΝ ὰ πιὰ" π 

ἀυο ὀχ νετυ}» Ἔχει  ἀτίδλϊ, 
β αἵ δι Ἐραϊηυηοκίνανεοι, ἰὰ οἱ δμμνουύμμοι ήςαιε ἐρίίοτο ΟΑΗηΐμ βοῇ τοδὶ γίβοτυς εχὐδίπιαίτα Ματενευτῃ ΒΝ ΐς 

ἔκνζι ὥφε ὑπο νιωνῤάω ρουί, γε αἰϊοὶ ἀέω ἑά ἴδ: 1ιομόκαιῃ ΒΡ ἰοαῖϊς ἀἰείο βαρ ἐς Δενεὶ, ἰοᾷ Δευὴς {ρεί μεμα 
- χήξῃ ἀυιμη ριορημια νογδυηι ιδοσόπι, Πο͵υ! ἦμο τί ταρογίθμις ἰμ. οπγηίθυε γσερ ὡράϊρίδυν, σχοεριρ μῆρὸ 
στο ΕΠ θα λα διιλεύζιϑιωῳ ᾿Δ οπιμίπο αοὰ Ἀ λείου γοταξειμαμ ΡτΟΙ, θυ ἰς ᾿ ἡ Δλεορυμη,ϑοιρεγαπιια- 
εἰπαυϊὰ εἷς ταιοπροϊερᾶ νεὶ οὔ αἰίααο οδίοτεει νἀ νει, ( ορίηου) δὲ αὐτο ή Ἀμαν: ἀΙδοοβυβ αυσάις 
γε νῖο Ουψίμενει λοί σι Ὑδίαι μκαιρ σονμ θ ἐπὶ δαὶ. τρλ δ ἡ} ἀυοδοίμηγδς αἱ ἀίτοτο Ζημεάαι β]ἰο ἀϊμοτίω, 

ἥ εϑυίορα ἀι0. 20 ἔμε εἰτορμλελψμα, μαι ἐτγοτ,ποη φιυίίςην, 

δἰητοτρτού,, πεάδὲ εὐϊαπι γευΣιάπτς γε δ) το ζον, ΠΟ τ᾽ , 
ο Πα ἀρ νἀ ν τχς Ναὶ εὐδμευνράοει ἰὴ φαϊαίμια ὀχέρίἀτίδαε." 

18 «ἱὐ Ρι ον δον, ἡ εἰ Ὁ) Φαρισαίων  ἀε]ϊςοι ἀϊ ἐΝ {Πρ ομ δη ῴδω Οἱ ὃς Πρλί, χρυσὰ δαὶ ἠδηγη [οἰ 
[ἡ φι  ουλαπι ςοά είθυν ἰςσίϊυτ,νὶ ὦ Φαοισώο, δ ἩΔεῆεὶ, ̓ 5. σετο ἀρυά ἰάθίδδυ αὐ δ δε, ποανδαίαγα μυδέμε Ἰοοὶ ἀκοϊ.- Ὁ. ; , 
νι ΒΑΡ εὶ οτίαπι Ν στα ἐπεένβιξε οράςπιίσηϊι. ΝΝαπι Ῥνατί. ὕαῖνντ ἑορίοὔμε οἰχοκἀϊταιν ΜΆξε.Ρ.νὲ. γη δ οτολ κα ἔπε : 
(πούπι ἀἰξρυ, δι ρα ῬΗΧΗΡΕΙ οταηςι Ουσὰ φυύδηι ρυτὰς αυα Ἀἀ δυης εν ἤευϊατα ρεταποης, ᾿ΦΎ βόν, ἐν. αὐ ἰῇ. | : 
Ἑναΐτηυς μέσ ετϊλὴι ζοαυουτ ς ροία, Βεφιν βνω ἐὲ Ῥθαη- ἰπίατυπι, ἀαοἀ ταπιεη ργοποπίθη ν γεγο Ιερῖς, τ αἢ 

᾿ φὰπὰ ΔἰΙφυιβ ἐῃ ψσάππαυς Ῥαστετα γαῖ ἢ : ἀνϑς ΓΑ σα μι ἃ οἵξ εχ (λξλίοηα ῬΑ ίςα : Ἰσηΐησι αὐ!άςπι δα πάει. πος αθεῖ ἄγοι νει ἘΠ πιυς σοάει. «Μη μέ εν υεὶ 
διπιπιδὺο ἀρήντα ἘΠΙΘΕΝ Ψ ΙΔ Με ΑΙ ΩΝ πὰ ὡς οὗ γΉβεα ἐφιρηο σαίμηρι αφρέξβετου ρυιδ και, αὐ, διδεῖ δ ποὴ είς οοημδηίν. Πὐχ {δε οηίτη Ἐυληβο ᾽ λό ρενῳ, ὑπὸ ἢ πραοδ, Ῥατυ φυ αι ἡσὸ ντ ηδ ἐἶγαι ἱπ Οτχοο 
ἀφ καρ ΓΗ  υἰτεὴς σε τα, μὲ, Ὡὡμδὲ. γ μὰ}: ν ΠΣ ΕΣ ἐκ ὟΝ Φερισαων οὐ ἥσρε ἰη ΑΕεὶς Ἰσαμίταν [λιοᾶς: ὃ ἀραά᾽ ορητοχτι το τ αὐδιοτίξαταδ γι ἰατετῥτοτίεινο [πὶ 

λέ γβκασφχμῶ ἰοαιμευσὶ ἰβλείρνοπιεῖ. ν τος ὥμφν ψεἶνν αἰομωδφιοὶ, ἐν τῇ κρνωνῖξαι αὐτὸν Αἰγεῖ 

ΝΣ μοί ἀγεὰν ταί ἀμόνι εἰπεῖ ρτοποσιοη μα ὕμιν ἐῃ αἰξοινοδατείββων. [ατίηὶ νοτὸ ἡ κος ἀιοθιί με. 
[ αὐγὴ γαησὰ Ἰουορεικίςείδι ρούδεειθο βοδτυπιπασης -θξγα ΠΟΠΊΘΩ ἀπε ρτοποίμεη δ δοιεγίουθ ράγι6 πόη 
ἃ ἑῆμμ, Λβποίνίτς ἐξίτας 4ἢ νῆιτραρι. ᾿Οίρυαν εαἰπὶ ἀπιὸν ἀϊεουπιδειάνπ), [Ὠϊον 

Ῥαυΐαπι τοροτίαϑ τοι ἐκ ἀβμπ μῆς, 5οὰ πος αυΐήςηι οδίστια. ςσήϊείε, ζ,ατίπα ἀδηίαιια τευοριῖς νεγήοπίς τετιις, .ο. ΦΎΨ 
τίοης ἀΐσινπι ν ἀϑτὴς, δμ ) μΔπὶ ΔΗ ἤνος ἰοςο νἱϊος ποπ-ὀ ἐξ Μώνην ἐν) εν δ. τὸν οἶνον βαντέον τοὺς τὸν οἶνον ἐν ί- : 
ἐδ ΡΜ ἤρογῃ ΠΥ ἀ {6 βιισε,δι ΚΜ αευ]ν. χδιδιυςς.3},͵Ν ἈΒ, μμρλν ἀνῖο οἀΐι Ὁ ϊοῦς ῬΡὴη ΣΎΕΣ 

ΤῚ " 

εἴ ἐιπραήη, αὐ ἡ ἀΐσοτοῖ Ὁ : ' , μύυς αμοη δ} ΠΟῊ δ δαῦγλύίος. 692΄, | Ἃς (τ δεπα εἰξ αι πὶ ερ᾿ οἷα: αὐϑδ τειν χει ἐπητατυς 
ἜΡΈΝΣ οὐ ΤῊ ΤΥΡΩΣ με τσ 6 ΜῈ ΠΡΟ Κη ἐοθοο δι ἀμοὶμεὶ υνς αὐ μορίων τας » ῬΙΝ μίμνει ᾧν ΝἸὐμνόμε ΨΊΔῈ Νιλτορ. 1... ὁ Νικθμἀιαῖο, -ραῖνν τμωβ ρμαινάν, Ἐκ ΟΙο. ἴων Ομ 

Ρ ὑπῆν ἤν ὑδαμ ἀφῆμε ἐροιά δγτυραίη. 48 89 ᾿λφαιὶ γαμοθανει τ μελῶν οναεὦ ' (μϑ τερον ὲν ὁ," Πα ἢ χρόνῳ, οἢΠΠ ΡΠ Οὐκεὶς ἐπ λὸς γανάννν δεν ἢ 4 πη. δοὰ ας ΠΙης 1 πε εἶν κὐπιοά ἢ γαγλ. ΗΝ ἰουιλὰϊ ρόποις δια Πανὶ, Ἐγαῆημε, 1 4νσ: νὲ οροῖα ΘῈ ῈῸ 8, ἐδλ τ μεμα τὸν ὥνμς τὴ ἢ ἡὐνοία Ἔχειτ- 

νυμφῶνι: ἰὰ ςἢ εΠαίλπιο . δοά 1 πιολίας σοιασηΐο σι τ δίδει Ἰορίτυγ (ὰο πιοίο οὐδ ν εὶς ἯΙ: ) πώλιν αὐπὲ ἐν 

: 4 
Σ 

΄ 



“ 

λ 

[δὰ 

Ψ 

κι κ ΠΠς φραίδαμε διμαμίνιδῳ, ἰὰ φίν να τυτίων ἐφίὰ ϑεβθεῦο πεῖ, Ματιν τε Αἰδ οςυσξὼ τῷ 
᾿ψῃῆψπον Αὐμροη φήμην μὲ μὰ ΕΥ̓ Ἰίναι Ἀἰο εαρίδηνιποιι Ἂς μα ργωτονεει. ξθδ, 

' 

“δου δὸν φυδᾷ 
Ἰπιεν οι 4 
"Η" μὰ 

τὸ ροίιρονδε 
σοι ἐφ τέθι8 
ὅν (α "Ποῖ εἰ ὁ 

ξιραιωιμηννὰ 
τί πνϑη, ἐδ» 

' ἔχο διὰ ᾿). 
Ιευΐει δ} ὃς 
λ4 Ἢ 

χοςΣ 

ΟΝ 
Ἰυς, 6. 
Τετιὸ, ηυοᾶ 
ζετεηινοπίο! 
1εξεαι (ποτα 
Ἰὶε ἀρρεπήϊ!εδ) 
τιοιαὶ! ρικ δ. 

« πναπο φυυπι 
ἃ οὐπεγδίο ὲχ 

. Δρειεια ὁ» 
φοιτμφεενειά 
εὐτειο δα 
“Ὁ. 

Καὶ ἢ δ νῦν 

᾿τὸν. αἴϑιρονπον ἐηήϑετο, εἰχ ὁ αἰϑιρφοπὸς 37 
ναι αὐλαία ᾿ 

ἜΣ τ ἰπιφόλαρον γ. 

ποὶϊοῦσιν ὦν τοῖς σείδδασιν ὃ οὐκ ἔξεοι ; 

ἀνῥονὼνε ἢ ὑποίησε βαβὲ))], ὅτο. χροίαν 
ἔχε, ἐπείνασεν αὐγὰς 6 οἱ μιοτ᾽ ὧν Ψ 

Πὰς οὐῆλϑεν δὲς τὸν οἶκον τῷ Θιῶ δὴ 
ΕἸ μδ6 

σιυ ἐυεν; 9 σιὶ Ἂν 

Ὡἶτ κύριος δξιρδ υἱὸς τὸ αἰϑρώπου 
χαὶ τῷ σειδοώνευ. τ 

ἘΣ ΑἹ εἰσῆλϑυ παλιν εἰς τίω συμαγωμ! 
. γὴν" ἴω ὠιῶ αἴϑρωπος ὀἴξηφωμ-}. 

εϑμίῳ ἔχων τίω χεῖρα 6 
Καὶ δειῥετήφρεου αὐτὸν οἱ τοῖς σείξδάσι ἡ 

θεραπεύσει αὐτὸν. ἵνα κατηλορέστοσιν : 
[2 . 4 

} 

«- 

ἀιεηβαἑμὲν δι φοιῆν,ν αἱ ἐδυκοιοῖν γαιΐορ χεύροινε ἰοχίς 

Ἢ -- αἰαὶ 

2.Ἀ }. ἄυοι, ἣ 8 9 

φεράοιίο, μὰ τι μὰ 
᾿Ὑρμρνμς πανυσμρ, 
τα ]ροιθξηνῃ νὰ Ἴ 

ί οἷρχίοι ἔΠς, αυνιη νιερημὸ αιοδὸ 
ΥΥ. γμὸμκρβκήραραγ γι  φωβ ρων, γονγβάρρὰ νοῦ ρα 
ἐληι ἧκος ρετεϊσαΐκης ἰη {11 πιοὸ νφυι εἰ ωλο ἐοάϊος θα 

, ἰεφίννν ἐκ δῖδο νϑὶ πιοὶς (λοτίε μος ἐππολβειμη,» Ἰἀοτ ρυῖς 
ἤν ἴῃ οοπτεκευπι ἐγγορῇϊξε, δα φυίάειι ἑδου αἰὐαι, «υιῦ ἡνι}- 
ΤᾺ ἐ γοταρίδυκμίο Ἰοριιφεοτίαείς,δὲ γα φείδηι ἰατογρτοι 
8 Φ ε 

εἢ ἘΝ ριδιύνν ν φενωββῥών,.1Δ αἴ! τὰ 1 }14-. 
δετία ἴα ρονδει, γιὲ μι Ρεὸ ἔιο παρογίο ἢ}! σνοίογα. 
τὶ ΜίΔεταΣ δρερὶη μϑ ΌΤῖΝε βαειβομία, διτείυϊηρτιαι 
εἴἴε τῦδη ὁ σοργμδιει ἵδη ἢ βεδοσιθ κι ρεοριον 
Βοπηΐηοπη Ἔφη βίξαἐνια οδ, ἐς ρεοίπάο αγοίὸς οἱὲ βαθοηδα 

« 

φιοάῃοα ἰἰςεἰὺ Ν 
Ἐὶ ἱρία ἀϊκχίε εἷε» Ναπασεηι" 

ὙΠΟ χυϊά βεςενϊς αυϊά αυῇ 

ἱρίονδε 4} σΌ ΠΥ ἐο ὀγήμε ὃ 
ὔ τπεοεῦ ἄς ἱρψιεῆθιε ἀο- 
ἴθ) 
ἔςς Μαχίιπο,δι ραποιρτδροί- 
εἰτὶος εὐετιτνααοςηδ ἰἰςςιὶ οὐς-} 
το πιῇ δαςογάοτίθις,δὲ ἀςάςτὶ 
εἰϊαιῃ [8 φυὶ (οοαπὶ ἐτϑ τ “ὦ 

Ἀῖχίξ οφἔλδιῃ οἷ, ϑα ΔΕ ηι 

τἰαῖγι θα ατὶ ἀουγίημ;. 

ν ΤΠ ιγοίαἱε τατος ἴω ἰγηὰ- 

Ἐφ εγυλρᾶης ἀπ΄ δαθθαῖρ 
(λϑίυγι!ς ςἴςς οὐπι: νεἸρίαπι} 5 
δοουίείςης, Ὁ 

᾿[ᾶηυτι ἀτγεαξέλιη ; ἽῬτΟάὶ ἴῃ 
᾿Ἵπιφάϊιψπι ᾿ς. 

Εἰῤαυεεῖι ἀἰϊχῖς » [ἴσος 545.-} 
δδιο Βεηςείβοογο,δη τηαἰςίαςς.- 
τς ομήρῥαναν ποπλίποπι ἔεγααγς; 
8ῃ ἱηιογ ήγοτς ὃ ΤρΡῇ γεγὸ {]ς- 

ἼἸραῆῦ. τ - 

μα ἐμνμαίμάνι 
ΟΣ 

ἐρῇ οὔϊες οριις, ἃ εἰαείτει!. 

οἵ οὐ ΔΟϊαϊπαφῳ Ρδιὶ- 

“] ᾿μμον δευδαννήο, ὦ 
18] 1444} ἀοποίην: 4} ΕἸΪὰμ 
ὀονοέη οἰ δον 5 αδϑαι,. ΟΔΡΟ 11: . 

᾿ ΟΑΡ. 111. 

ἼνΝΗΣ ἀνάαηα;. Ὁ ὁ. 
Εἰ εὐ ξνναῦ μοὶ ἐν β 

3 δαιδι ομεφνεῖ, υἱ αι- 
ἐν [ανιν: ἠΐφην.. 
Ἰδευία τας μαδεικὰ 
ν ἀγὶ Ἷ δας "ϑήγγε “ 

Ἴυῃς αἱ« βοχοίαὶ Βα πὶ 

.ν 

4 Ζ)νάϊεἰ εἰν, Εὐρω 54ἐς 

ἰξ Ὁ αοόνραπο [αἰμαρν βάτε- 
ἵν, Δηβεγάεγε ὃ ς,.,Ἱ͵ερ 
ἐφεεύφη!. 

, 

νἵτα Βουηϊπΐς τατὶο 4υληι φαθθαεί, προΐτο ταλφὶς Φαδδαταιπη 

ἰὄφατα ἰητο πίει οὐπίσαιρης. ὃ. 
ἀμ εἰ; δειμεῆοίο αβοοιο : 4υι 
ἀὐν γερό τι Πυὰ εὐ ζμλιίλος, 

σμῃν Κὰ ειῖλαι (σε ρεπι ἡλυσαίμηιις ἢ ἀυοδυς ἐχδρίατίδιις. 
“ Ὀφύεεὺαν δαίαης νοοδυΐυπη γεΐ ργο, υἷα δοςίρὶ ροτοῇ, 
νὰ Ῥοείυς Ηεργαο γηοσάοονιο, ρρὸ δουγίπα. 1{Π0 1π0- 
ὁ ἢ αἰρίρωα, ἀυείον οτίς Ἰοφυυτίο,, Οεείάοτο νίταμι, 

1εᾶφις Δηπηᾶ νοραθι]ἃ ποὺ τορεϊεευ ἐὺ τῦ κοινοῦ, (ςτὸ 
ὑπσειπῖεο ΘΡρΡοη εις δἰν ἀσοδν οδὲμἢ ἐπ 6νψνχίω σῶσαι σιν 
αὐτοίμ ριο λραγίπο δοοίρίδε (νι οἰκο ἐπιςιρεστογ)ρίαπα ετὶν 
(ππτοπεία, δι πος οἱξ φυοά ΘΑ] Πἰοὲ ἀἰκφ τίν ὧν ρεηϑαιν, Υ κὶς 
Λέν 17... Ὀϊοξας δυξεσι ἤοπιο ρεράϊ φυξυὺν δὐίσιὰ πια- 

30 π6δὲ ἐπμθου  μμοαίἰδαι πσπιο ρος ἐποιτειυ ς ὁ Πο]ε- 
τως γε βομῖο ἀδαβοει δι οδίοπιδῃ ἀ{ εξ ςεὐἴςεὶ ἃ Οἰμτί. 
ἢ Βονοίοἐ 4ᾷ οἂ φαὐμν πος ἢ ἐτία Ῥογίε οὶ (οτυατὶ ἸΘᾺν ͵ 

γι νἢ αὶ Η ᾿ ᾷ , 

4 - 

ἿΣ ε “. ῃ 

μδεδεῃ αὐνὸν»ἰὰ εἴ αυᾷ. 

μάρνδκῖν ἀκα τὸ . ᾿ 

Ει ἐνμνοῤηὐθ ἰξεγωρθὦ 

ὑφ: δεμεξαοινα, 4. νρα- 

ΠΑΙ͂; οἰγευρηβδοίπην ορὺ 
ι 

ὁπό δι - 

, 

μετὰ ὙΜ Ἡρρδχανὼν συμβούλιον «ἐ- 

. ἀαρὴ νίμϑ πτα ροηρ νας ρΠάϊο, 

ον ΡΒΟΧΝΡΥΜ ΜλκΟΥΜμ ἡ "} 
,νηἧς νσυλλυπούμϑρος ἕλὶ τῇ πωρώσᾳ τῆς] [ἐταν᾿ ἔπτα ἀρίςπε “ φυδά οφοαϊ- | |ἐνην ἐναγθεννῥβαινι βιρεΥ 
“αρόνας αὐ νι λέγει το αἰϑρώπῳ, ἘΠ}. ᾿υἱἴει οοΥ εοτά μἀἰδιι δοπηΐηΐν τρ ῥα μη. σώρρῦ ἐϊ- 
τῶνον τίω χοροὶ σου. κ αἱ ἐξέτεινε" χρὶ κήτη μεν β τ οὐδλαρμῦ τίς ᾿ρήμιμαραῖ, ἡγοιρενεντα 

᾿ ἜΣ . .νἷ 4. ἢ, ἦ ἰ : “: 

ἀποχρτεςτ δὴ ἤ χ ἀνα ὑγιὴς ὡς Ἀ) [οἱ ἴαπα γε αἴξοτα, π- 
ἄλλη. 4) Τιῆς εβτοίι Ρῃατ (αὶ, ποτίπι 5 1 νῆμα “μίαν Ρὴων 

᾿καὶ οξελϑύντες οἱ Φαρισαϊοι δ ϑίως 

“πίοιου χατ᾽ ὠυτεῖ, ὅπωξ' αὐτοὶ ὅπολσ 
σωσ. δ πΠοΠρΔἌΦΕἜι Δ 

καὶ ὁ Τησοιξ αἰφγόρησ μοτὸὶ Τῇ μα" 
. ὩΗ αὐτῷ ποὺς τί ϑεόλκοσαν' καὶ πο- 
λὺ πλῆϑος ὑπὸ τῆς Γαλιλααςήἠκολρύ- 
ϑησὰν ὠυτε, καὶ ὁπὸ τῆς Τουδ᾽αίας: 

Καὶ δπὸ ὑεορσολύμων , χορ] στὸ τῆς 
᾿δουμαίας , καὶ πέραν τῷ Ἰορδάνου" καὶ 
οἱ αἴδὶ Τύρον καὶ Σιδάνα, δῆϑος πολὺ 
ἀκούσωντες ὅσοι ἐποίρε ἥλϑον φορὲς 

καὐτόν.. Ἧ 
Ἷς πο ὡς | 

Καὶ οὗἶπε τοῖς μαϑηφῶς" αὐτῷ ἵνα 

πλοιάρλον φροσσκαρτερῃ ἀπῳῖ » ὁχζὰ τὸν 
᾿ὄχλονγιια μὴ ϑλίδωσιν οὐτόν. ν 

Π) 

Ππολλοις χὺ ἐθεράπευσεν, ὥςτε ὅχ» [ἢ 
᾿πϑήϊειν ἀυτῷ ἵνα ἐὐυτεῖ ἀψονται ὅσοι εἶχον 
μᾷφιγας. ᾿ ΨᾳῃΕ 

Φ, δήπηὶ ἀοίφμες, συλιυπούμδονς. ἘΠῚ (αἱ Α]]οτ) ρὲουϊιατὶς 
φιαάαηγνίς πος Ἰσέο ργαροπιίοπία σι πους Ἰἀοπίγαῖος 
συνλυπούωνος 4υοά ἐμηρ οχ ρατεὶοἰρίυαι λυπούῤῥνος, ἡραμὸν ὦ 
Ῥτο δυμπάχ φι ΚΡ Ροιεῖ,, Ἰσιε ἀρ 1,Ατίπος (οηάοίοτε 
«δε Οὐηάοϊείσοτε ἀϊριιπτυν,φι αἰϊοταπν ἀοΐοτε δὰ ςοπχπν- 
ἰετατίοπεπι ςοιηιπουςηῖατ, ΝΕς ἘΠ π 811 οδάνιγαι! Πἀπὶ 

“ρα οτο δία} ἐο ἢ] υΐη ἰῃ- 
[ΐοτμαι δάιιςτίυς δυῃὶν γὲ ΕἸ 
Ρογάογεῃι, Ἱ 

γ΄ ϑ6ὰ Τείις στὰ ἀἰ οἰ μυϊὶς (8 
[τος ἤϊε «ὦ πιατριδὲ πιασηᾶ του].- 
τἰτυἀο. (ςαιυτα εἰξ ἐμαὶ ἃ Οα]!- 

{|χα,᾿ διὰ Ἰυάαα; 
ὃ ἘΕἸΙΗΪετοίοἰ γιὴ 5, δι αὖ 14υ:- 

δου}, δ. 
γ᾽! Τρίς ἀὐτοτ ἀἰχίς ἀπ ρυ]9 
Ἰ(υ15. γε παι ρίο!ιπν ΠῚ ἡ Ῥοτ- 
εΠπαύςξερτοριον τατρᾷ, Ὡς ἱρίμπι 
ὀΡΡυοεηϊ, ᾿ 
Μυΐεοο οπΐαν(ϑῃδὰ δται,δάςο 

ἡνε πο ἀογορεἼη φυπυνε ἐρίιπι 
τληροΐεηῖ ἀυοταυος τοης θδῇ.-. 
τον ἤλρεο}}}. 66ὮὉὮ. τ 

Ἴνβι, βαμνο ἐμον έ ἐνρ. 
δον εὐβίνμον [ϑείεϑ κοι 
πάνενβι τη, μοι 

ἐγένάεγεν, 

{τῶι “Νερὴν ἐν» ἀ}- 
βιφνῖμ (μὰ [ρει 
461 Φ' πμη!ε ἰονδη ἃ 

- ̓ 

ῳ 

"4 ε[}) ευθη"" 

τλδᾶ γ, δὲ γερίομπφ φμα δ ττλῃβ ἀιρα ἐάλμτον τ 
ΤΠογάδπςεπι: "ἂν φαΐ ςίγοα Τγεαπι ταν ϑμέάνμ»,, οί. 
ἃς δίἀαρεηι ῥαᾳὀῥμαϑαπε, τὰ Ὧ8| [εὐήο ἬΜΣΗΑ νΑΝάἑεμῖες 

“ρα εἰτυἀϊης » ἀιμσῦ αὐ Δ! Πς πε} [φνε εοίεδ αι νόησιν «ἅ 
᾿ ασάπῖα ἔλςοτεῖ,» νξόνθης δά ἘΝ ΜΗ, 

Ξι ἀϊκὴ ἀἰρωϊι, (νἱε. 
Ὁ κοοΐεῃία βὺἐ ἀεζενν!- 
γεν ῥγοβεν ἐωνδάην γέ 
ΣΧ 

Ὁ 

ἑ4 οἱ ἐγυμείξη ἐϑ εἰν), 
τα ἐϊνην ἡ ἐδοζετενς 4μιοῖ-- 

᾿Π ἀμοε ῥαϑεὺ πὲ μίαξώι. 

ΟΝ καὶ Σιδῶνα. Ἡ κοίτα ἀϊπίπρσποηα ἔπε νε ρειείπολπι δὰ 
γειδυπὶ ὕλονηαυιοὰ (ςαυΐτυν, τως (ρελίοτα φο τότ οὐπιὶ 
νειδονκολούθησαν, αυοὰ ἰη ΡΙογίηυς φοάίοίδιι ἱπιρτοῖϊς 
'ποὴ εἰς οδίδηιδοιτῆ, πευε οτίαπι ἂν Εγλῆπο: ἐφοίτοο φοὰν 

ἰἀκούσανενς ; Οδὲ ψμιιη) αὐ ἀ ἴςπτ: ρετίρἀς ἀσῇ (οτρτυτη ε- 
υἱκεπι ἀοϊςδφης, (εά δάϊιενί9 ΓἈηϊπιπι κεηάοϑδλπς. Ηος δυο ἀκούφννενε.. 
Ἰσίτυν νεῖδο ἤρηϊβοιτυν; Ολγλυμι ΑΝ ΠΣ τ διλυΐτεν 
ἶ οτα! ἀςίροτγαια πριρτοθίταῖο οἰ πιπ ίς 

τί (απλπιὰ ἀρρεζτιοιάςο οαπ τ ο οἱ ητία (σπιροῖ οδῃ- 
τυηέϊα ἐ πο δίς ἀοίοτε αυδάσηι, [δὰ αυοηι εχ ἐμ υτία 
μοθὺς λ ςοπαρίπχις,Ποι ἀτ ει σῇ οἱι5 γε] ἐπιργόθϊα- 

τα ντ φοτπι Δέμίεμάο πεάρνμα, μεσ ἀρροῆείοβεπι. 
Ὁ οτίαπι πυήογοτεῖατ: καϊπίπηὰ νἀ Ποοε ἱτατοταπ) μβοπύπυπι 1 ἢ μαννα. ὅκα, ἰᾷ εἴ. αι ὰπι ἱπιπισπῶ! ὃς πυὰπὶ 

ποις, ἰη φυῖρας ἱγα ὨἿ8}} αἰϊυά οἱξ φυλην νἱπαϊοαή ἀκα ἡπίυ» ὁ" 
1τ|- 

Φ Λε μαι πἰεενάίηα, οἰολιὺ πρλῦδονς Ψψυϊφαιλ δι μξν 

. Ναπὴ ὄνον δὲ ϑλίνον ἔκρε ρελιπυϊδηταν : δὲ νετίον οἱ 
, ἔξηίαν ἢ δὰ ἐριαδίεατοπι ροιίας αιὰτν δὰ πηι εἰτυιἀἰτίς ἣν το- 
ἔεγδς να καῦτα δι Εταίπιις, Ομ κά εἰς ἀ ΝΑπιίξρο αεοἐρίζυς 
ὅτον Ἰοζο Ῥγοιιοςλρῃ!!, ῥγαίδυτίπι αρυά Ατεὶςος ἐΐδά τα νς 

«το νεῖ πηρτυάρητα ὰ χιο ἰχάϊπνγ τ οοηττὰ Πϑοπιπυς ας ΡΙεταπαις ρεδοςάαῖ καὶ παῖ, νεὶ αἰναυϊά εἰυΐπιοά!. ΜΑ]]οπὶ 
ἵτάτας τάν “ξὶς νὰ 18} ρεφιογπιϊτεείςῖ 4ὰο ἡ Πος γρασζαγεϊ 

αὲ νὰ γ]οἴροπά! χαδίς [εεγοῖας. 
, ὅ᾽.πἢ τορόση τῆς κριρδίας αὐ. 

ε οἰ οι, τδητυμη αἱ 
{ῳ μά σεξαἰ ει ἐον 
νυ ὶς δὲ Εγαί, θην ; 
εἰἵδ χυὰπι πήρωρ οοηίτλτ νεῖ οχ ἐάρ.1οἰν.12.40. Ὀεοίαγαῖ 
σηίηι πδρρεγεάπιιπι δί ἀνγίτίεην ἐπ ἁστου ἰονηάς οτίδυν πων 
οὔῶαρ, ἰά οἱ (αἰϊσην οδάμοονε, ἐς σ ῴρωσις τ αιοά ροίξις- 

Ἰξιίυν ἱπτογργετα νοὶ Ουληϊα, ἴσιις ἐξοϊπνιθ)νεὶ Ουσεεῦ.. 
«40: 8ϊς οὐλὴ δοοίρλευν Ἰηὰ ς 5.1.9. ὁ. 

οι, ΜΡ εφεδέανο γα αρροχμρτῇ. Ν᾽ αἷρατα δι Πγαρῃυσ; 
ἤζεκτᾳ ὠνάὲς ἐσγνην. Ἀτααὶ πώρωσιν Διὰ ᾿ρβνμίγε! : ομοὰ ποι τείροπάοε Οτᾶο νοταθιυρ. δἰρ οἶς, 

10 Οδϊ ἐῃ!πὶ φρσααρτυροῖνν [αι το αΠἸ40Δ ἀμῖ ἀρίιὰ αἰϊσιςπι ρεῖ- 
(ξιοτατο,ίτα νι ἰϑιηροῖ ργεῆὸ Πεεἀεύᾳιις ἀς ρει δησὶς ἀἱ 
αἴυν: ποαὺς τλιῦοα ἰΐης ζοηίοαιήτυν ἰάδηΣ ναϊεσο ηυοιΐ΄ 

ὕδατι ἀαυῆι αἴτογο ναρλδυο 1,λτίπο ᾿δ ρρίΐεηι ἱπῖεγρες ἀσίογιίτρ, Βυάκυς Θέκοα δορί ἀοξεμπηναένεκοῖε. 6. 
Ψιάενον δυϊοιὴ Ννοτις 

ἡπέοιρτος 0 πωρώση (οὐ πηρώσᾳ ἴον ἴε, ἀὰς μας ἀπό ςοη- 
. ἐδ ς,οὐπι πος ίη Ἰοέο τυ αἰδίρ ρίυτίηιθε αἰ το Πἶο υρεῖ 
νοστίς τοσρόγοηι, ηὐδίϊ τἀτάϊταρ ἃς ἔδροι ἸΜεδοραίοτας ἰῃ 

. τυδηϊονῆσας Αἰ δὶ ἔδερς ἰη ἱρν Αροϊοῖδ, τὸ δ ροτίας ἔπι" 
ΤΊΔ ἰονμπα δι οδάιιγατυς δηϊπιθβ. δ δεν 4 Ὁ! οἰδενας 
ὑγιὲς δε ὦν, Ἤος πο ἰερις ν᾽ οἴμ ἰητογρτος, ηθαις τηεις. 
φετυξ πηι φοάοχ,δι ἰοΐλη ἐττερῆς εὰ ΜάτΝ 12.1.3... 

6 Οἱρν δὲ εὐοάδανμίε μ᾽ ΔΝ τ μοδιανῶν, Υἱάς Μαιδ Διό, 
7 ἙιλΙκάδη, καὶ ννὸ τ οὐδ κα, Το τοίοἰγιπα,ουίυς πατίηι 

δε πιειῦο, ἰπ οἃ γεβρίουν ἔτα οἵδ αυα [δας ποπιίης ρα- 
οὐ ίατιτες πιο Π ίτας [τὰ ἀΐξ πὰ ὁγατ ουίας ἐν άριὉ δ. 

εὐ τοῦ αδητο δὶς ἰη τὰ 16.7.9 ἠομεἰπαμὶς Δηρ εἴθ ἐϊείρνις 9 
ψ Ρεινν. ἐς 

8 Εἰ [τεχίρδο 4κα 4} ἱγάπε Τογἀ βάθη.) πέραν ἜΤ δάνου. 
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ΚΙ ΤΩΣ 

ταοποη!. Ατῳν πεαὺς ϑλίζον Πιηρίϊοίτον ὥς 
αἰῆοας Ῥτοπιόγο , (δὰ γε περιεστίυς ργοπιοιο  νῸ ἀἰχίηηι9. 
4|}. πωλιποηυς χεομίσθλε ρχεπὼ Οἰείτυς.. ἤδαγ φιοὰ 

ἐπ ἢ καρ.{.1..δὲγτηδὲ αἰ ΐα αἰσαοε Ἰοοἰε,συωθλίζειϑου ἀιοίτυς 
Φμεξυς δέ Κηνϑαίδοιδι,  υτηι ἐαπὶςα ἐπι βοὴ Ἀιοκίτ, ἃρ- 

οβάτεῖ ρεῖ αὐ ἡδίων ὑπ οἸἤενρτοριεύςα φιὸά τα} ρ12 
υὐκος ργηλοῦατως νὲ ροπὲ ορρείπισχοῖιν. 
. ἰὸ ᾿μοέδερεε θη ηῆον. 5:ς Ιοαιμέυτ (ίςοσα Ῥίρ ἢ]λη 
εἰο, ον ἑᾶμιν “εεμίο (ἱλαυς ) μέ εβ ἐν βιβηινα μεν 4 υἱό φνυν 
«εἰ Βαῤήνν [ϑνηῤεεν ἐπιβείϊον, δ ΩΣ γλυκίων ὠμμ  ἃ 
ἐμείἐ ιν αἰ ατα δι Ἐταίπηνο,ἐτενόγεν!, ὰ εἰξ ἐφορμᾷν. 
4 Τυμϑάνινν βαγεῖδε, ὄχιν μώτιγαι τὰ αἰλ ππουδὶρ ἐλη ἀυλὴΥ 
ἢν οι» ἃ εο σοτγεὶρίεθαπιυγιδὶς σείαηι ἱη τὰ 4.19. Ψ ρ,. 

νυΐν.δὲ ταί, Ἀ) ἔρον! Ἰονά ἐπενὸ ἐπνοι ἀϊςἐπά! σοηιν οπτὸ “1 αδεύδνε βέαῖ ἡ Ἑγδίι, κα κυ ομ ἘβῸ ταὶ αἱ τοι {ῃοτα 
οδίσισιπι εἴτ᾽, ἀυυπὶ τεροτόπεα {τ ργαροι το σὺν ντ( νἱ» 

᾿ τατα νοϊμογῥ απ δο δίῃ ) ἀἰεφαάυμι βιεγίς, Εν ὁ ἀγαῆς 40 αἰμκάανι εἰπρβδίε εἰ τίφεῖυ 
Ἰοήάδηρην ἀφο ρενίπήε νεπὶ ἂς { ({εϊρημηι εἰΐαι,κὶ ὑπὸ τῆς 
πέρμν πα τἐρρβάνον, ΡΝ δαῖοπὶ τορίοπεπι αὶ 1 
ἘρΡΉΟ Ρεῦχὰ ἀἸοίτυν, 

“" 

βαρ οἰΪ᾽ νοςαδωίυπι. Ναὶ ἴῃ Βοος οαυοθμί ξοηογο ἤλλβ ΠΑ 
ἐρᾷ θλο ἐπε! βέπιυς αι 

γετὰ {{π πιοιδογυπ απο, δι ἰἤδὉ σομῆ Πρ ὁ Ὅτ ἐπηπηι - 
καπιιπαψα ἀξ τε ας ίς Αροβοίυς .Οογ.11.)0. δι ΗςὈΣ.1:.6. 

ΚαΉΝΙ εἶτα ἹὙΡΜΝ αὶ οἱ ἣμ τύ. φούεηι θείαπι γοοβουΐο νίυγραίο, ἰΐλμις ἡούυπὶ ᾿λος 4“ 

ἣ 

ταεικὶς, 

ὅῖο τοροϊογο ρδυϊὸ βῥιξργοιοκαδουϊοτη, Οἱ, Νοττίς φπίπν 

᾿ πὰ 
ιν πες 

οι περι 
ἴυε ναηΐδε 

φὸ πιλείκ, ὑΣ 

Ομϊήδα ψρηνήρη βανι- . 

8] - δι οὖ δενεξ γενίε, ὦν, 

το]  ΔΠμίιοι επλην βρναδαξ, 

Φ ὀρρεόνανεηδ, θλίζωνινε ἘγΑΐῃιι ἢ 
Ῥεινατ ἀπ 01} Κυἀτίητις οἷα δι ἀοροπιπιὰδατίυς ἀ ἡ 

2, Ογκοῖαι 



ἢ ὃν 
«-ι Ἄνος 

Ἢ ΄“᾿ “τ ν 
τ ἐς ἐιῖῸ ᾿ 

ΦΕΟΥΝΜΟΥΜΜΆκοΥΜμ. δΔΦὶ’ κῇ 
᾿ Η 

ἘΠ. Ι.. ρας δ ΚΥ̓ΑΝΟΘΕΙΥΜ 
. Ῥ. ' ψλν, προϊυὶ ἐαεμενε ἀμόηι με ποιμόν ἐοπῆνον. δε νῳ ἔν ἄχιν ΠΗΡΑ αηβήνμούμνι ἐκρνί νον δὰ εἴν, ὃς ανὶ νοι ρροϊνὰδ λει ἀσοίανας Μαεσὰ δια δἰἐρίο οἷνδιθε, δοά γβοόριδινι Ἰοδείϑηθον ἀπιρίνδιοτ. ΝΕ ᾿ Ν ΠΠΠΨψΨ ἣ νυν ἷ μηδ νῴνως ἰμμδι δὴ 4 Ν, ! μλψον γα ἢ δας. δάβοθπδι βαρ οἰ ϊο ϑίοίνυν πὶ ὑπρυγούσιτι, δοὰ οί, Ὑ τοι ἐλύνμειϑαε " π΄ ἘΣ - ΠΣ τος οι ατσένν:------- Ι Ἢ ᾿φῳρῃρϑι αμαγίαμεηι ναοὶ σἰλ ἡ μἰ νι με ἰϑέψηιπι ὧν. ῥίον. Ὁ Ὁ. ἰμάῤνδυ ἢ ἀδελφὸν πὸ Τακαάίβου (κρὶ ἐ-Ί δι Ἰοκίφονα ἔτηινοπι Πεοοδ) (δ) |Φ' Ἰοακον βεννν!αν 

“Ἥ ἶ : 7} ῃ ἱ ὸ ὐ ᾿᾿πίβνμοναὐδῆι ἐνέμερπα δοανιροὶε, ἀπ). ἐπαιβο κου τῇ ἀπ τα μθη ας τ μἐμ τα ας φνυ 0 βοιντκ) . ͵ ο Ϊμ Ἕϊ Δηάτδει, ἃς ΡΒ ρυϊῃ, 8 εν» εὐ νὧν ιν). ' ᾿ καὶ Αἰγδοίαν, κρῖ δἰλιπαον,κμὶ Ρ᾿ ἢ κα Βαηιβοϊοιναῦ δ Μαὶ τόδ, "ἼννδΦ. 

καὶ πὶ πνδμμνν σὰ ἐκῤϑέῤνα ἔτ") Ἐπ πρίνίνιν ἐπιβυνί κυ ἫΝ ΣΝ 
οὐὴνν ἐδιόροι ΨΦΡΠΒΕΝ ἐσ κι ἐ. ουτῃ οὐ ροκοῦβῃι, δος ἀφθ6η}} ΡΝ Ἶ μῆμρων τ δα 

᾿μρρδε,λέλοντα, ΟἿ σὺ ἢ ἐμὸς το θοῦ. εἰ αὶ νρετῦ εἰονροβαης μ Ἰδλυμονο τῆς, “ 

ι ᾿ ; ἰὴ ἀρίλι μὴ ΨΨῃ ἐφ νῦν Βονινοίρπεδωνν, 
ἫΝ ὡς ὅω υνμρ πού ιρβς ᾿ ΑΌΒΝΝΝ ϑυλρμιαον καὶ Ματϑιῴονν ὃ Φωμάηκρὴ δὲ ὙΒοπικαι, δι Ἰμοοδδτα ΑἹ. δ᾽ Μαιαιν, Φ’ Τὰν. 
: ἷ ΡΟΝ . Ρ16 ΥσῸ 8 ΠΕΡ" ΔΗΠΈΝΗΜΗΡ ἐρρημη- ΠΣ ΤῊ ἐλωαι: ᾿ Ων, ΝΙΝ, ᾿ ἐς ' "ν᾽ 1 οεοὐ ἢ “ἰρθεῖ; Καὶ πολλὰ ἐπνήμα αὐνὸῖς ἵνα μὴ αὐ. Ὁ γεϑύτων ον,πα βίη. ραῖκι ἥν. μῤαω ὦ μενμηΐβα. ἤανωβον τον τῷ ἀλφαιουγνὴ Θαδ'᾿ δῖον, Ῥμαὶ βίαν, δε" Τβιῤάχοιη, δ] ΡΤ τσ Ψ' ϑινονς 5 ᾿ ΠΡ ΤΩΝ ἐδηνο : ες χρῇ Σίμωνα πὸν Κανανίτίωυ. εἸδιπθοηει Οὐπαηίϊοης ἐρηβαρηρδιὰ Ὧν, ζὲ 

. τὸν φανερὴν πειίσωσι. ες |(δεαρθ. ως πππν | γα ύδων Υ᾽ ἢ Ἐς Ἰυάαιη Πκατίοτόπ᾽, αὶ δὶ, [κι ἡμέκιν ἡβανίιεῇ, ὶ ἡ Ὁ ἰηϊι Φ.7 δ ον χοδ ο Ἀ “-- Ἰ ἜΣ ὟΡΥ ἐσ ς Καὶ τούδιω ᾿σκαριώτίω, ὃς κρὴ πα- 1. Ἐΐ} ε Ὁ οὶ δὲ! ..}. ᾿καΙμίαν ἐβφοιμ," ε ἀν ςῦ, Καὶ νο(οἷ( τὸ δφος ,Ἰὸ αοοϑσκ 4, [Τὺ ΠΕ Π πιοηξθπη, 9} ΖΔ, φβομνέονν ἰὰννορ- ὦ δ ἢ ἀρ ν ᾿ ριράϊάϊε οιπ). ἡ νεπογίιηταις} |4νὐ Θ᾽ ναόν ἠϊφων, δ’ ἂ. ᾿νε. 9. λῶφωι νεἱ ἡϑελίν αὐτός" χρὶ πῆ λϑδον᾽ Ιδιαά ᾿ οεἰρίς νο΄ ἱ [νννν, νρεϑωὶν «ἡ ἢ νοι μέ δωκὴν αὐτὸν.) ἔρλονται εἰς οἶκον. ἀοτηυτ.. ὁ ]νδρίον! «ἡ ἀοπνννν, 

ες Ὑ [ΛΟ μοι πρὸς αὐτίκ ἘΝ Ν: τ ιν μοΣ ΝΥΝ β 
᾿ Εν ἀμιβΑροῆομ: Καὶ ὑποίησε δωώέικρ, ἵνα ἦσι μιιτ' αὐ- "ἢ πέρα ὟΣ πὐέτιοιδε ἐὸν ̓ πὰ ἀρῴνας κόρ ΜΡ ; ὑὔαϑαι ΠΩ ΥΚΕΝ φολὴν ἢ ἊΣ ϑς Ἷ ἢ ἀν Γ 1 τοαμένμις, ἔπηὶ Σ ει θη ῆι τῶν ἵν ἀν ἰλλῃ αὐτοιῤ κα ὅοσοιν. " Ἂ » "ἰῶὼ» εἶπεν ἐν, 4 δον “- : ὅωαι ὠδννα μ ἌΦΤΝΝ ὐπΝ ἀεπὶς ἜΓΕ ΡΟ κῃ, " 4" βώνφν ρα μάν αν, Ἰείοή ποῖαι 

, ἂν ἈΩΡΗΝ , δὴν. τς ᾿ ΜΝ τον βναἠ!εανῖ: Καὶ ακουσαντῆς οἱ ὅΤαρ ἀυτιῖ, ὡζηλο Ἐξ υσπὴβο αὐἀἴςης ἰρίυς 51 Εἰ νων «νά {πε [εν τ τη ον τὸν Καϊδηρινὀξουσίαν ϑέφαπε ν» ταὐγνό-} [, ᾿ ΕΡ δὲ Βεδεγεής ᾿Ὡπαπάϊ} υ ᾿κι ἀμ ἱδῳ μονβεων δὺν ἀρᾳτῆστοι αὐτόν ἵλελον γὰρ, Οπὶ Ρτορίπᾳυί, νεηρτῦε νι ρεεβση- "κήτ νὴ μην ἐμκδὶ ἀξ. νοῇ δι φυὰπι Ὁ ῤ 
᾿ : σο 4 γί! ἀκβ Ἄλοιν τὸ δὼ να. πποσῦοενδς οἰὶςί ὁπ άϊ ἀπιοηίε, [ - ον ἡ  δρ δυὸ τὰ αὐ λσ, ἄεγοης εὐπι: ἀἰςοδᾷς ΟΠ ουΠὶ ΠΣ με αὐραμΝα τρβε τον ἢ ἊΝ φ Καὶ ἐπέϑηνε το Σίμωνι ὄὅγοιζα Πέτρον. [τ], ΤΡυδηαπι διμηοηοιμιςυὶ ἱπι-} κυ κρίνὰ δρκονίηοος ὀξέρςη. ἡερυὰ ἔς ποη ςῆδε. ἥδ ἜΠτΗνΟ. λων ᾿ 

᾿ Ε αι Φ Ὁ ΒΕ ῥοίυϊε ποπιοη Ρεῖγιτ) “γῶν Ῥανμῖ; νι ᾿ οΝ πὸ ἵ 4. [52] δοιῖρς νετὸ φυ! ΗΙ ἐγοίο γπι!5 12}, Εἰ δ τίδα φηὶ “' 1ε-᾿ 
ἤν Καὶ ἑώκωφον τὸν τῶ Ζιβιδιαίου, καὶ ι7. ἙΙΔοοΡιπ βννο Ζεθεάαὶ, 17 Ξἰ [αοοϑυπι Ζεδεάεὶ Καὶ οἱ Γραμκζατεῆς οἱ ὅπο Ἰ “φρσολῦ-- ἀεοίςοπαοταητρά σθαι, (ογιὰϊ βίον ἀρβεοάενᾶν, ἀἰ- 

᾿ ῥ σ: βεελζε- ; ᾿ "1 [αὐάνε, ὁ πονίδνο Βεεί- ᾿ ΕΣ 
μῶν Ὄπ ταν ἐλελον ̓  μ β ᾿ : ἼΝΡΕΙ ΒΡΕΤΈΒΌΙΕ ἐς ςετιόβρει «εἰμ ἸΠΣ ὦς φείρὴ» ΜαΆι:.9. χά ᾿ βουλ ἐν αι, καὶ δην ὧν τῷ ἀργῷ τι Τὴ} ὁ ὧν " πεοῖρο ἰφιποηϊοσμῃ ΘΟ} 1 ρεϑνεύρε ἀανονηϊον Η ῥ ᾿ Ἵ ἨΝν τ)" διιὶ ΩΝ 

ευνίων ἐκβάλλει τοὶ δαιμονία. ατηοηΐα, τἀ κνομν. τ᾽ Ἰααι κα 
π ἥ ἐπενα ν συδίμμτα, Ἰηἰὶς γἱάς σοι αμοε ἰδυλίογληϊ. «εἴε εἴ εηζο γορεῖεγε ὑγὸ οὔ κοινοῦ γουδυῃ ὑὐπεςύνλυ, ὃὲ τὰ! τι “ἀμ μο εἰ Τὰ ρεάοι.) «οσύνεηϊήν ἀϑηξ. ἈἀΔΙΑΙ ορὺς τοὶ Ῥοτίας ζοπιιεττετς, Ἐδίφες ἠπίττογοῖ γε ργσάϊαγεης δὶ βο-᾿ 

αὐδως, Δὰ μεάες, νι Ρἰληίος δὲ παχὺς [μλείπα οἴει ογατίο: τοίϊατςιη μαβεγςης, Ψυ ρ δτα, κε ἐφάε; ᾿ορ ξ ἐπίτη καὶ ἔδωκεν, ἯΜμεὶ ἢς εἴϊδην (τ ήράτην ἑπτὰ οαρι7 ἀρ αγρανα δι Εταίσι, ἰϊεηζίξητο νειὰ ΠἸπιο Ἔχεπιρ αὶ ἴηεο, ὃς πιο! Ποτέ αρὰὺ 
νμεἰξρν μι γὴν ἐς ἐν ον χυ ἧς ᾿ ςοηῇεμδδοης, Οκτορὴηι ἐς ἀνοιίηνίας πῖον διυύαμῳ ἃς ἐ- 

. Ἂν Μιδῤ, οι ϑαῖς δ ἘΓΜ' ὀρμηρηον ὰ εἰς «οὐ δα. ουσίαν, απ Ὴ 11 νίηι ἃς ροτεητίλην αἱ αἰἀ ἀρ οηάϊ, ἠϊα 
Αἵ χυοτίϊηι ἱδκυὰ ΟΝΗ μφησίε 4 ἀπ δε πυΐησς σὴ. Ὑετὸ ἅλως ἔλουϊτατίε δε ἀξξιρηία οχογοοπλας ἐὰν ἀξείλεας,.. ὑκηλαῖ ἀςιποηίδυς φυληινεγαπι Ιου, δι εἰ τὴς Ριὰν Ρἱυτίδας ἀἰχίπννις Ματι.28.18. Ἑ᾿ξθυσίαν δυτοπα φιιπὶ ἰητοτ- 
πιομέτο:δι Ὡς μᾶς πιυϊγδουΐδ ίητον ΟἸεΗξ 1110: εχ οὅς. Ρτεταγὶ ςοπίμσιστίπι Αἰξζοτίταϊοπι, φυοτίος ᾿ρῇ Τγθο νεὶ 

,«, Ροῆῖο μοι νἱδοτοητυν: 4υλην τδηισ, Ἦν πρυτρρόμα ἂρ 1ὸ (πο ςτιβυίτωευνε Προ ἐν ἐρίμιις αὐτοκρμτορμνὸν οἵ ἢραϊ- 
7 " φυΐάρρα οἴδιρυνε ΟΝ δ ροτυίς. σας, ἀμροσι Δῆμ, 31- ἤφεταν, ἤως ἡυὰ χοὰς 

; ς : ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἔλι ᾿ « 
ἮΝ ᾿ Κ Βορηονρεν, β νρεργίι. Τα οτί δίτας μος ποπηιεπ ἰπ οπγβὶ-, τοίδγιης, ἤθη δὰ ἰςίμπι. δοᾷ νὰ ταζαλῃι χυα ἀὁ ςοφμαῖο-, 

διις οοάϊοιθυερτο Ὁλ1.22 [ὑεηενερυο[0]} ντ μΟἰδ ἀρραγοας. στιπν ΕἈ γῆι ἱπςοΔυλίταῖς ἃς μγαἰουοἰφεὶδ ἠχεῖ Ιολππςς, ν᾽ 
Ἐχρυωρ ἐπάν εἰς ο.ϑειὶ νἱχ ν]]απὶ ῥέτερ, ἴπυπι νοοαθυ!ᾷ οττὲ τὰ χυᾶς Ἰὴ ἴος οχέτοπιο σαρίτς πατγάητος ἀς ἠΐδοπι 
Ἰηυσηϊᾶς Οἱ εἰς Πτοτίς τὴ ςογτυριὲ (ςείρταπι, ΗἸσγοῦγπιας ΓΟ γίταπὶ ἀσξοτίεπείδυν, 4υοε Ἰρίς οοπεοίηρήι, νίἄεητυτ 
π οἀρίτε Πδῃ!ςῖὶς Γινυῖς ἸορῚ ΣΕΣΩΡ 29 ᾧ ῥέεν νεμενἢ νηάὰς ς ἰηάίξατς ἀς τῆν κοξηαῖις μας φίοᾳις εἰἴϊς λοοὶρίεηάα: 

Ν ᾽ ἰαπνὶς ἐείς δε ἐν μύκαε «μιοά ναὶ Ὁ μον εἰν βὲ βμμενο ἢν ΠῚ Ὑπέδε ποτε ἀφρυβας «409 ἐερρίας αἰεὶ ΚΟ ἢ Ἀθη Ὀπηπος Ιη δος (τους ςὸπ- ἢ τ : πφεδαν ἫΝ ΤΆ, μ : 0 ὙΠΙ - τῖνὰ δὲ Αἰϊίς Ππμ] δς, δι ΡΟΝ ἐχρυηθεῖ μι ντ ἡη Ματῖα, δί 89. {ριγαίς, αυμῖν ρὰυ]ὸ ρδὴς ταϊὰν ἐος οτίατὴ. Μαχία ἐρῆυξ πιὰν : φᾷ ς πρτ πτα  ΝΝτιψΨΠπΠιπἰπὭπφπιτι τ όρτι δος ἀμδηόν τς δα αρυυυ μά ἀρ Ρο ϑον ς , : ἘΔ ἔρος 8} ; λὴς Αδόιιο ἀπ} πε  Ππναετεῖς νι, 4115 Βλης , αΠΠἰς Βοπαρτὸ είηὲς ετἰβηλ νογδιπικρατῦσω, 400 γίὶς αὐχάληι σηϊβοα-ο, ; Ἡξαρη:περνβκαθ ᾽ν οσοτθντάρεμ ψαὰρ ὑκει ἡφρρντρίροι Ὁ τας γα ἐρρ νυν το η πο μτὶ ΟὟ ρβοϑβρσα . Βλης ὁγηίλοα ἐεομειείαητἤηα᾽ «οηβλταπι τλπάςμι βιειὶς 1 αἠαίρεἀνψ ᾳυοπύιεις ΠΗ ἐβη ὸς “ἴοι μα δ ες ; 
᾿ πο οἰΐξῃς πιοζταοτιηι, ἰπιὸ οτίλαι ἱρίουγιηη ἐδρυ μον, ψετὲ ἀρ ρος  ατα πλίγαςυ]α,; 14 οἱξ ἀν φυσιχρὰ ςἀσγεητ,, ἢς ἐν ἀπιρετξιο βολῆς, Ἠῶ Πα. δοὴ αν! ἄνα μᾶς «ϑείο. “ “ ἂὰ ἀδὰὶ διβηξαῖραι ππαείτυβίηεπι νἱ οοξέῤονα ἐ φίοὰ «εᾶ ᾿ξξυγληλ ἀἀϊυυςιιυθ, διοληνις ρα μ᾿ πομαυ]ος Ἰορ ς΄. 1 οοποεάοιοπι τἀπηοη ἤση εἴας ἐὸ τοροτο ἀϊςοίρυ- 

τ ρμοηίὰ οὔ ρτο Μοῦ ἤπλ Πςρ Πἶς βαπιοοῖ ομταύχοτις μπνν. ἰοσγαπι χοῖας, γέ πος ἰρῆς νεῖ ἴῃ πηοηΐοπη γεπίχος, Ἐν ἀια 
Μτυάτῃς ἀξοερτος ὃ. 5:6 ἀυτεπι νοζᾶτος ΠΠος ἀϊοῖς Νατίλῃ- ποχ ἀϊοίτων ἀς δογίδις δι νὶ ἀᾳπητοηῖὸ ςογεξρειμ ἀσοειι- 
ὭΕΠῈ5 δεὰ τὸ μεγαλόφωνον, αιιοΐ ποίοϊο υὰπι ἤτ ργοδδθάϊτος 'ς (λητίδυς, ργουίας ουπι 111 «οζηδοτυπι {30 ςοδίξηκίε. ᾿ 
ἐχεοψ ἰσάτιπα. το π ᾿ δὰ δὲ Ογρτν Πδτιῖ, ἐρίδει2.}) ἑδονεννε,ἰηαυατ Ἰρἤιην Τλ οί ' 18 Τραάκωηιν͵ Θαδόαῖρν, η αυοάλωι ςοάϊες ἰερίτυῦ λεβο ἃ μιν ἐβε ἀμμνεην, ὧν αὖ εο ἥνενν ἑπίεν « Υ βοβοϊδι ἀεῖε- Ὁ “" 
βάν 1. εὈθαυιη οι ν]ἀοΗοςῖ ςοσηδπιόη Αὐτ Τλάφαοιψ γατφῖ, ῥγράδειμην, Μυΐξαια, οἱ ναῤ λων ἰητογρεςἴλταν ὅν έ " 

«ἀοεετογεοιποάυπι νεΐτα τεῦ ἀειιβιῖος ομχηίεἰΔοϊουμαυὰς ἐδευά ἀςκίρίατων δόῃ φυδῆ γνμι ν] λας εἰμίμιοάϊ ἀιαίηί- 
εοπῆιπιείο μι Ἐσοϊεβαπιίηυεῦ. 5. .. ἔων προς Ἰοπάϊ μαδιοτίπι(οα εηΐηη ξπυ ἃ γε ὃς ογοατεῖς 

᾿Π ἐφ, ἀψαραβευἑε,σὶ αἰαβήνει τ ρίξει! ςουενδῆς ςοή!. ο "ἀοπως γα] Ὁ οἰσᾶτὶ ὠκοινονύενε ρτορτίαπι ) (54 αυδά {Π|1 
Ἰμηδιίοπειη χὐννε πιο οοξαρεῖοι οταξίο, δέαπι ρεμὰ ἰη» ἦ Ὁ ῬΓΟρ τί Ὁςο διύαμιείίο αὐ Π]οτῃ Ῥταζαβ οΧΈΓεΙος 6». 
ἤπισ ἀπε Κυϊνοραπίευϊα σαι, ικε τοίροιἀὲτ μόεγς τίαμη (υρτα ἱρίιια ἠλτυχο οράίπειπ, τ τοίξλευ Βῖγις ἱρίς 
Ἠεὐταύσυην ἡ ψοζαβυλε ρεπροίεα:ἃν λιν Ἵπρρ ἀϊχίπουδ, ΔΛέῖ.}).Ε: οῇ ἐυιᾳ τῆι νοπιηεντ ἰὐκέε ἰα ΟΝ πηίταςα.- 
4» σιντανὲ, ἀπῆκδνν, Οογαροίεπηι ρύο ἀϊαιρ σι ροίϊοίπ,νς ἀουρμτνρικῇ ροτοητ οαϊτίρ,η 

ΠΝ Εν ἀρ πων " Ἶ " 4 πρηπευ τς : Ἰάςηι δι Τήᾶς (νε εχ πολ ἀρράγεῖ ) ἀἰέτυς οπιλάσο νεττί- συοά γοςαβυϊιπι πἰπηλιηι Ἰατὰ ρος, Ἐτγδίπμις, οινὲ δά εμηὶ » : ᾿ Ἶ ἱρά. ρ ω, ΝΥ τὸ ᾿ ΠΑ τε τα, ἐαθοος 5. Βάτακφαηι ὀρργαιοιλοο, δηγδη ποιηίις ἤιε ττ. ἴάαις [δας ργοάϊτον γἦὲ δὸ το ἀπ φιιαν χο [“Νὐμεφηι αυυτα ρους ἀἰκι  δυϊα βυς νἹάσατις, ουΣ ᾿ , ν τ ἌΣ Ε Ὁ, ἐρ εσέμονο ἀν». πνταν δνανῃ ἀθῦγα ταῦ ν ίσως ἀίοίτις 1'᾽ σχριριώτωι. τ΄ 4 Οανφανμηγκαημίπίω.; ςμπνίληρ υΐης αἰείηρόθαηε.. Οοηιιοηὶς ἐξίταν μας τήσος- μὸ 
͵᾿ν " ᾿ παύφδίαῃ ἰάηεῶι ματυφο!α ἤνων ΗΘ ἂν, Ῥωιδάνενυε ἐμθ. νι άς Μδμκῆ, τὸ 4. ᾿- : ΣΕ, ταδὶ ςοπἰποτιίο ουπλ Ιοσε γιι Τάρ.χιὰ σδυσῦιτ νε 4 ἢι- 

9 Μματδηιῆνε ἀφ, χὶ ἔρχονται εἰς οἷκεν. ὥμμανν ας τίοῇ ἴωμπε δι πλεηῖα φαρτί, δά ἀρηατος δι ρἔπειίες ἀοάἀιοδη.- 
(οἰκαιε οὐπὶ ἰσημεπῖς νοτήοιο ςοπμοξῃ Ποῖ οοηξρβ υρφ- τυτγιΟμοδ ἀμτοπ) ἀτιίηει λά νογθαπι ἐξελθεῖν αὶ ῥχὸ ἤμι- 

ἐμβαμνμὶ ἡλομό δῇ : τἰουίδυς δάτιμιχίηνις ΟἸππίηο ςηΐτι νέάσεος μως οἱῆς (αι:- 2: Ρ] ςὶ δος ρίεπήυπι εδι(αυοπιοάο ἐτίδηγ Πιήγαν ἰαιοτρυοῖα.. 
τ᾿ φρά τνάνα β , μια, ηομκε η Α δὴ τὐρμῇ συματιιῖη, (Οἰα[Πιλεὰρ. Ῥτορ πεῖ τοητα, νἀμοσοιη {11ος,, φαμὶ εἴξας ἃ οηίπο (εἰφβδ! ἐκ ὑσὶ χυπὶ ἐιρλιοευκυεν ἐξ λα ἱπδὰ ολ.8.τινδε τι ἸΟΥΕΙ (κεῖτ. ἀπένγη πτῆν δεν παρα ἐφαιςαψιμοὴ τεϊίαιια ἀἠξίρυ!οτυπη εασθα,, νε ροίξβας σαῦχοο νφηΐφγοα. ᾿ τὲ λὰ Ναζάγοιδά γείεγξάυτη εξ, τοτάπιᾳαὰ ἔληι τερίοηεπι; ᾿ χὰ τ εἰσρίε ς ταταῤῥνγειρϑονῳ ὰ ᾿πρδιον ᾿ τυτμβοτημιη φυχποο τοαεστιῆς: φιοά ἀκ φρ  Ατιῳἐμνα , (φυκούπαις ἐγοαίην ἐπρήφεὸ αὐλὰς 60 ζοη ἢ] ο ἤιηξ ἰως τὰς, 

νὴ κηαρκηλδνέπαν τὸν πε τῤρκρῤμειν μὲ μι ἰμάϊοδεν ΜΝ θληῖ, μας ἰψίρεροαὐπαείᾳ ἔαρι ςοπτυδειβϊύ πομάσπι.. Ρερίδδιί, νὲ [οἴμην φυαῖ ἰλίληυπι ἀθάυφετελε, οοξ ετέδέ- | ὡ. ρῦδα αὐὐϑέοαν ρΡὶ κτὐνατ αϑ τ ααῤτμρθμα ΤΣ ΕΗ αἀείυνες, (ὐρυδηάιαι εἰξ ἐκίτιν νοιδυμῃ ἔχοννῳ δι χο ῶνς ἀρνὶ (ξ ἐοηκίπογει γετίτὶ ἑοιταίῃς Πεισήεηι δὲ ῬΒατί» ὶ , ΕΖ, ΠΝ μψ᾽ δὴ ᾿ “εἰν ἐἠ θηρροθρθδ ἴω ἂ ἐποίνόν,αιοά ροδειηπ εἰξ γεγίουϊο ἰ4.ΝΑπὶ ἡ, να ὧσ μεσ (ποεβρίόίχις Δάοο Ἀ οαύμενον, Πἀγιὶε μὰς οὐολδοής τυρου]- ' ὯΝ | . ᾿- ' μὴ ῥλοταδε κε χὴν ϑυροροῦε, μὴ πη ΜΗΝΝΙ . ἂν, ἴξ ψιῶ οοηίεαιπητυς νίψις δ φρῶτν ςοπ ευξηδα τε σγγοῖυδ. ΝΝᾺδλ οζίαπι ποη ἀφεγδηῖ αυὶ ΟἈτίλιιπὶ νο]-᾿ ὔ ΜΆ 
ΒΕ ᾿λεδεῦσπῷ, ἡ αν σὰν ᾿ἐλοίίων ἐδ ἔβονν μεν τὰ ἡ δι ἴρυσᾶς (νηὶ διεβαπικᾶς, να Ἰοφιάρτως τἀτηπγλοῖςὶ, Νοαμ ηοῃ οὐ ἰςποτεβ πὶ ογσάτς, νὲ ἀοζεταν Τοδῃ,6.1.. τ τ ἢ εἶ τωδιρ μα ΝΌΪοκΩν δ.) οὐ Ἐρ πἰβῃινς ὐταρθρι εἰατυ δ ἰδ, 28 πα νένθᾶπι ΓΑ αΝ Κπάογα ἀείνο τέροχίε τουταείο, Ηρ τᾷίο, δο Νήατοο Ριαίεν- ̓  ἘΠω «βιὰ [ἐ νον ὃ, ἔτι ἐξέζη. εἶν, ἐχ ροτείπητὲ οχίί. , ᾿Ξ 
ξυπυνγν ἐμεσῥόζωοι μρεον τρρμθήνὰ Η ΠΝ ἐνῃ 40 ΠΝ ἀγα ἀδεὐίς οὐ τίη), τυ] ουϊευανποθτθοι δείδπν ρείάε ὄρλονται μαι ἰηΐετ- [δὶς εηίαι Οἰζατο 3, Τ υίρσζες Βυάκιυς οδίξζυδυς Ξαψ, ; μαι ιω ῷ ἣ οὐ δώμμτοῖ ΤΝΝ ἱζε δῇ , ἢιο )ϑ] πγχεεις Ριείάτας νοιξίιητιης ἀπσπὶ οἰΐξηάσγοι ᾿λθο δολίας 1... ἱρρυΐτ, ἐν βοδεδλαιο ἡκὸ ἀξεϑανην ν ἐέείνοο ἀἰλευιάνν., ἡ ΐ απο» εν οι ἢ Γαίλτις δυϊξῃ τ ρον δὲ σβηϊε π βαππαὶν τοῖς ηοἡ ἐτὰ ἔτεαυεπε, ἶ - "Μ ἐρβομβοῖε ΝΗ: , ἐπὶ νεξίννφη, ἐοίωε ϑανεὶ ἃ ἀρϑωνο νέες πε Ὄχεπιρ εεϊδυν διῇ γυνεδλύω μέκανννιζχυοεα εὐεπιλροῖο- 10. ωἥάιο υὶ να. ἅφε μὲδωΐαᾳ δι εὐτοῦς μὲῃ ἤτον αν, θέων «ξβ. Οοηδτυς ἰυπιταπηδη δυῶς ομηάῥὴν ἴεάζιεη ἐκ ἴου νοεδυίει ἀιμοψειδ εϊ αἀϊλοίο ποίεε ἑπεοχρτοιλτιοπᾶ Ἑπκονν ΡΡ. Θ᾿ ἐδ Τα Ἡρωδι ἱ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ: ᾿ μα ήποσα κλρόνμεμμε τ σὴ ὑῊΝ οὐϊδῶν ἐκίλμ. ας ταν επιε Τῖνεοι Ἠεδταϊίσ.. Βάστο ράποην, ρύὸ ΤΟΒΑ ἐκ ΠΡΝΝΝ ἜΣ δινελς μγκάνν ῬτῸ τα τὴν γον ἀυυιη ᾿ . Ἔ 

βεπμριηρις : " ἔγε. . ἐξίξαθαι «ἀ νοιῦυπι ἀξξίλτει Εχίτα ἰς οἵα, δαρτὲ κ.15,ὃς ῥ' ὅπ νυ δοο, 
Ἡδιὸν ἐὺ {αὐ μαιοκετένας ΤΗΣ τορλατοὶ ἡ ἡγῆἔνν μνείαν! οἱ «αὐ νην. Ἀὰ γεΐδιως ἱ δ εο6. ΑΤδὶ ἴερείάφιιμος γε υνιὰ ἐαλ φεεμάυν δαί κεῆι, υη- Νς 3 τ δι ΤΠ Ὁ το καρ βὴῇ κὐδίάί ποηις παρ 0 τὐσίίο γεγηδουο ἰσγπιόπε ἀϊξίμγιε, ὅεων φοί , ἀα ἰάδπι ναῖε ηυοὰ ὡκλιεϊιϑιω,, ΝΣ κατα δι Βεαΐμηις, 5: : ἼΝ ᾿ ͵ ' ὉῸΣ γὴν δ βπυοινοεσταῖιαι, ἂν ὦ οείαιτι αι τηθο γεῖυ.- “"ἰογέηε φνείφωε οἰ εἰξ δα δελτί!ον δι αἰ πδοὶ: «αἱ 1 βυωνῇ νενβ εβ.)ὰ εἰ μήνοτῳ ναὶ ῥοτίυν, έεψψινίαν ἐφρίαν, ' 

ψιληι ραγυτ ΦΟΙΙ βιεείης Οἢεῖδο,, "" γαρῖοχ Τσδπη 67.9.21 ΟΝιοτυπί ἴῃ πιοὸ νότυ πιο οάϊςε ἤσ ἰπγίρτυμη πυπς 
4.1 ἢος τάπλεὴ ἀἰςοηάϊ βέλεῖς Οὐϑῳ [δα ντιΔτυ γι. ἰοευηιἰημοηΐ, ἐρὶ ἐπ ἔκευφω αλοὶ ἂν εἱ ριμωρτῖ καὶ οἱ κον- 
Ροπηίοῃς “ ὃς ςοξηεῖοι τοῦ ὡϑὶ πνὸε, γε τοῦς ἀρ. σοὶ, ἰξόλθιν κρκτώσω αὐτόν᾿ ἔλεγεν ἀξ ἔα ἐξ άτωι ὐτονε, [ἃ 
ματος ἀρρο! ἴλης. ΝΟ Πν]ἢ 6 εἱε νος Δεξιρίυας ἀμ αυυ οἢ Ἐν χυνπι ἀς ἐο ἁυιά υ Πτας δοείθα δι τεϊψαί, νεηδηιην : δος 
ἀοριὶ ἀριιέ ἱρίυπι εἴἴεπε,, αχίρτυπε νι Ἀιγοπιςιὴ τυτῦαν,͵. νὲ ριοβϑηάογοηῖ οεὐδγ: Φοοθ δας ΒΠΙΠ) φιὸὰ ἐρίου ἀσιπδην" : ὔ 
ἐφπιροίοοφης Νὴ το ΑΝ μαπὶ αὐτὸν δι ὅπ ἐξέγηγά τυτύληι 79 καγει, ᾿ ᾿ | 

ΝΣ ἷ 
: ᾿ ἅτ νὶ μων ἡδχον. Ἐγαί. ἑπίασρεζιατον, φω χο 

μδδεν .1 φιισι δπξὸ νερτσηίε κυρύδγειν οὐ ργα. ἀν ΑἸ αοὐννν Κρ Υαιώξον ἀγγὰν ἐπὶῃ το ΘΝ καὶ 1 κα». 
ελπδασηνο ὅυε ἀεδυετίε ρρτίνο ἐπεατρτιοίάτι, ΕΔ κώβῳ δίς ἐσέδηκαν ἐγέμρτω ἐρδεν θρνοίαν ον ἰοδφικσὴ δι αὐΐ,- 

. ἴμδεὴ Νὴ συοὶ ον δίηνες πα οὐπι Πηρατίογιῦ 48 Πῦρότιον αὐπῖι ἐκ γε οὐμι} ἰος, δι δου μα φουίουΐι 
᾿ς φοίδοοοίμενονα, αἰαῖ (ἐξιρειιπι ἤς ἔχον Ῥγὸ ἵνο ἔχρσν,οίυ δ. σαπιειξείο ἔς ςοδιβετδάς εὐὰν Πιρεηίοῦς, Ἐεἡπροίοιε 5,- 

πυράν ςἢ νι πῷ τφβιβδιίρης αυίφειο οὐ κειφνίάελιν:, Νο- { Ἰθοὲ δούθλξῃ Ῥειγυχη; δὲ ᾿ΙΆσοῦο δὲς ἱπιροίαει ποστηὰ δίς... 
: ᾿ ὦνον 

4 

β τὸ 



ποβαβο να 

ὦν δὰ Ἧς, τ ΤῊ ον “τ τ ᾿ : ν ΣΝ τ Αψαᾳᾳς ᾿ς ᾿ ΤΣ "Ἶ ἢ " ᾿ Ὦ Σ Ἤ . κοῦ κ 

ες , ο " - ' . Ν ΕΣ ἊΝ , ᾿ ες φῳ . 

. (ΡΣ μόν "᾿ς ΕΥ̓ΆΜΟΞΕΙ͂ΝΥΜ. ᾿ς ΒΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΚΟΥΜ.. . 3 κ 
δον παι γε Καὶ ᾳρισἠκλεσερδμος ωὐτοοῤ κὸν πὰ - Ὁ} Φρναι ϑεῖδαν φῶ βὐμοοιί .} δι ππμαμοορ. 2 ἢ Καὶ αἰδιβλεψάρϑμος χύκλῳ του αἴθ)". Ἐς φυιίο εἰγουηροχί ες ἴα |54}.. Ἀν. ἐδήβηφψνίνον ὧν 

Ι . ἰδ φυὶ οΦ’, Καὶ ος ἡλψῆι αὐ Πῶς διώανα ἢ ἐκ οὐδοῦ φαγεδοϊεθ ο᾽ [οὐ οὸν ἐἰοιδαμμω, ον, ἜΣ, ΒὺΝ ᾿ξ οπαμρι 1σὲ νἱ νὐροῤη Ἰεἰτουΐει 605. αν οὐγοινι ἐμὴ [44 }}ν. εὐναδιν εἰμι βάμιος 
: “ΟΝ σϑλῆς φβν ᾿πῖς, Πῶς δησαθα} ὦκα ὰρ Ῥὸ ᾿δειλωδ ϑειηβέτηῃ ἡγιβδιικρα δέάδραι δ. Ὁ , ΧΡ ΦΝλι Ξ ἐδδὸ Ρ [εὐ δητ, αἷς, Εσοξ Ὠγαῦοῖ τυςα; ᾿βαψι εελννῃ μἐρήῤ αν 

ντ ν τ ᾿ δαὶ ᾿ ἘΕΈΣΙ  ἩΡ ΡΝ ἢ νας ιν Βοβ ᾿ εν νύ ἘΝ ᾿ τ δ νον οτος ΟΕ ὃν ΟΝ Ὧθὴ ΎΡΘΥ ΤῈ συ δὶ Ἡ (λυ ϊςήσις οῃΐτη ἤδοοίς αὐοά [31] (ἀνῇ ον ραν υοίνη.- 
ι Κὴ ἑεὶ βεοιλία ἐφ Π Γ ᾿ δδν ἀδελφός μῶν »χαὶ ἀσδελφύ μου ΠΝ Ὦ εις ἐπ μρῖ ᾿ ἀρον Ε ΑΒ ΣΝ ΣΣ ΤΩΝ 

' οκαὶ δυναῦ ἐιϑηναι αὶ δασιλοία δδρί -ς- ρὅ!.  . δ εὐ} |6σγογ διδαρδὲ πάτο, Ὁ ΡΝ “ΨΩ, 
; ᾿ Ὦ Ὅν πω Ὰ ᾿ς Κιφάλαιὸν 4). 5 ᾽ σ λν, αὐταὶ 7 0.1 χὺ τ ὁ. ἮΣ ᾿ς Καὶ ῥα οἰκία ἐφ᾽ ἐκντίμ) μέφιϑῇ, οὐ) ἱτοσεξρίδον ἀἰδιάσμε, ροτο ἴετε τ ΑἸ πάλιν ὑρξξατὸ διδαίσμοιν παρὰ ἢ Ὑ ἡμείων οαρίε ἀοοογε α.} τ] ΤΟΥ͂ ἄμεων ἐν!» ἀρ. Μααμεος 

. δύαται ταιϑέοδαι ἡ οἰκία ὁπρίγη. ΣΝ ᾿ Ν᾽ ι ἸΝ οὐ οὐ λδοταν χαὶ ον θη ἀνοὺς Ρυά τγδύς: δι ζοηρτοραῖα οἴ 1 Δ άέενε κέ ρνατε Φ' οοη- Ἰαδιννος ᾿ πο ἜΠΔΝ ΄ ΝΣ ὑοανε ἢ ϑαιδηδείηξον- νῳ ᾿ ὧΝ Ν ζν δαλνὴ 8 ουπὶ τυ βῳχουίτα » φάξο νεῖ- .{᾿ τα μόνρονυό σέ 
Καὶ οἱ ὁ σωτανωξ αγόφη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ) [ζεῖ δι ἀπ πάξος ἀἀποτίας ἰφιηςι- ᾿ Ἰμει ὄχλος ἊΝ ΣΟΥ πὸ ἘΠ ἀώπέλα, }ής παυϊριαπίἸηρτοῆθι (εάετει}" τ ῖν ᾿ , 

μιαμέριςαι οὐ διώδαται φιϑῆναι, ἀλλὰ Ἰρίασι,γόποη ροτοίξ, ((ὰ -} Μὰ γον ἀργίχὰ εἰς πδλοῖον» καϑϑ ὅτι! ὧν τῇ ϑαιβοσῃ. 1 γραῦν ἴοτα αὐζοπι τυτθὰ ἀρὰ [ον ἐμεὺα ονρα πράτε , 
πίλαι ἔχει. ' δὲν δαρει, Ἢ Η ἮΝ ἢ ἽΝ ) χα παᾶξ Ὁ ὀ’ λρς “«οὺς τίω ϑαλαοσαν) Ἰτμᾶῖς ἰῃ ἴογγά ογαῖ, ΚΡ ἐοτυαην ἐν, 

'  ρΡη ν . 7, Ναιροτοίξ αυὐηιδ᾽ νἱεῖρυ9},}) .Νενο βδιβνο ρν. Ἰὴς γ5, ὥ ἯΣ Ἔα ΠῚ] δος κε υοωνς τ ὁ 
τ ν “᾿ α) ὙϑῈ ἐρηθαιψίου ᾿ἠβίμι αἰῤονόμε ναία , ἱπρτεῆμε, ["ν, ἐνχνεοι ἐρ ἄσπναν ᾿ ἐὰ- ζιϑασον αὐτοιὶ ὧν αἰ δαβολῶς")}, «Ἐὶ ἀοζεθαῖ σὸς βετ ραγαβο-} μιπίν παῖα, δ ἀπε. τ | ἐρυ,οισελϑῶν εἰς τὰ οἶκὶ ἀυτ, δαρ- ὁ [Δοτρυηι εἴων, ἀἰείροτογομ ρεὶς. μαί Ἡρενε,, μἰβ βέμ. πολλά. χαὶ ἔλὶ αὐτοῖς ὧν Κ' σι δὰ Ἢ. 19 τλυΐτα 7 ἀἰςοθάξχυς εἰς ἡ Ἰη ἐηρεἠρφοξίηηα να: ὍΣ ποισάᾳ, ῥα μιὴ πρῶτον τὸν ἰχυοὺν δύσῃ" Ἰτοὸ νἱείδυε ργκάϊτυπι Πῤ νίη-͵ Ἰΐνρα βρκ τῆ Ἰμέύωι πολλῶγ Κρ λιτὴν ὁ ὦν τῇ σι σχῇ - Ἰλοβιείμα ἴαμα: δ Ὁ 

ὡς καὶ τὸ τίῳ οἰκίαν ὠτώ σδιαρπάσω. Ι ἰχατῖτι δι τῆς ἀοχημπ) οἰυϑ᾽ ἀϊ-Ἶ ᾿ αὐ 18, ὑπο ἜΝ: ᾿Αυάῖτο. Ἑ ἜΒΗ 8] οἡκάδος, Ἐπος φαῆε ζ- ΠΕ ; Προ, ἢ ἱ Αἰχούετε οἰδου ὀξῆλϑεν ὁ ασοίρφν 4}} : ἜΠΉΚΕΙ ἐἐς »φνλάηὴ (στον ύναψν, Ναιυδῳ δὰ Βλάεπὶ ηυϊάξ νι ᾿ ἱ . . Μαγῖλαι ᾿ , « ὦ ͵ ᾿ :8 αὶ ὃ . 2 πε ἠϊ ἰ "᾽ω β : ἘΝ ᾿ Χ ἱ ΕΠ Ἢ ᾿ ἐκ ΠΝ , : : Ν Ἔ προ ἢ! Δ 5. 

ὩΣ ᾿ ἐν Μίζανιο αἰμίω λεγὼ ΤῊΣ νη» ὅτι τ ἯΣ ἀφιϑέ- ᾿ ἐὐκὴ δρα ρορς τα ἽΝ Ἀιαρριαοιβξεγό δίσω ἣν ΠΡΘΡΕῚ ᾽ 9 ͵ ὃ ν᾿ 4 Ἑκέλμὴι εβ πῖον (φάνη, 2 ΠΩΣΙ ἀκπηβινόααε, αἰἰοά Θῖηα νϑϊήσε ᾿ ἘΣ 
ος Μρβγιό, σῆται τὰ ἀμαρνόματα τοῖς υὑοῖς ΝΨ ἢ. ́ βου ϑξα ον δἰαίρμειβίς δ δαίη ο Καὶ ἐγῆυετ ὧν τοῦ ασοῖροη, οδὺὺ ἔπεσε αἴτιά φαΐ άοπι ςεοἰΐε ἰεςδαπη, |“θἰδίρείνοα υὐέπονῶν νε. Γουωωενίςὰ ας ἜΝ ρώπον ψὶ βλασφημία ἄπεε οὐ ἀλαῚ. κυρ είν  γαύδοθισμι τ 0} παρὰ τἰω ὁδόν, ἐλϑετὰ πατεῖνα τῷ 6-} ἰγΐ τη ὁ γεποτύπεῃμε γο]αςγεθ ὙπΑ ΉΠΩΝ τυ, αν [ιοαϊοῦ αμὶν 

: ΟΒΕΉΒΕ: Γ . 4 ᾿ : ἢ : : Ν ) Υ ἫΝ ΨΡΡ Σου ᾿ ὶ “᾿ς ἐπὶ νκίο, ἕο 

ἮΝ : ἘΨΉΚΝΘΘΟΥ ὙΨ “ κ |9} δεάαυΐεσυπαμς ΒΑΡ εηνα- 59] ὧἐν μην ὑαίλινειν. εὔνους καηραῆν ἀρ, ὥδις ὅπο ᾿νν γα ἐμρεη ὴν ἱΠυ 4, 11 πο νΠ) οερμο Ὠεὶ 
ἀν 0 Οἰ οἱ; αἱ βλασφημεσιηκρὶς τὸ Πινεῦμοί [τἰξτ ἴα 5ρέτίταπι (ριθθοιτη, ἤθη] "Νὴ ἐν ϑρίνμανν ζυνέῃῃ, . ΑἸλλο δὲ ἔπεσεν ὅ3) τὸ ποτρῶώσες ὅπου )ς ΑἸ νεγὸ ζοςίἀϊεἰη ρεῖτο-] ,]͵ αἰϊμ ἀν φάθ μὴ Ἰλθεῖς: 

! “ ) ᾿ ΗΝ ΡΝ δαδοὶ τοι ποποιοὶ μος [νον θαδερ τε ϊβομεπν κεἶνᾳ γί σολλζω "ἢ οὐϑέως Φξανέ-͵ [{ν 8] Ὠοη παδεθαι τοτγᾷ πὴα]-} [ῥ6᾽ βερήρβεν νδὲ κοι δνα- τς ἀρῳσςς ., 0 ἄγον, οὐκ ἔχω ἀφίέσιν οἷς 1ὸν αἰῶνα, Ἰδθ οἵ ΓΟ ΗΠΟΏΘΙΏ 1. ἀἴοσηϊ!» ἐν αβετηνην, (μ4 τος ετὶς ον ΟΝ 4} τ θήσα τε ἦν , τη δ Ἱϊατίμη κέρεα; ἢ ὀμὴβ ἐξερδιο βενίξδιο: ΔΡ - 

οἶλλ᾽ ἔνοχός ἐϑην υἰωνίουκρίονως, ΄ «(54 ἀνανιδε ες ἀτοταί Ἰράϊο.. [[αισἊι μι. λαν, Ὑπιλε δία τὸ μη λειν βάϑος γὴρ᾽. «οἰ πρρρ, συδά ποσί μαβείραίριο, “,“ὴ». σαπωπ δῇ φανο νος συ ἕλωον. Πηῶμα, ἀν ἴϑαρτον Ἀ}- ᾿Θιοεδαπε σπίτι » δρίτίτυτη [ι οἱ φοράδην ἀἰκεδαη, 5ρ: ἐλ τς , υ ᾿Ὁ ΙΒ τ 960 πο βαρ οθαρ ργο.} ΠΤ ἰμπμρο ἰναλεύαε αἰείεωος 
ἧς ̓ ἽΔΡΥ» μ“ ἄἀχβ ΓΝ] [Ππηρυζυιὴ μαρεῖ. '; ἀρ εσνονα βάανα, : Ἡλίου σὲ αὐχτείλαντος οκαυμαηόη,} 1 εἰχρ να δμμ ΗΕ ὐϑως πρρρανβι ἀκονεα ἐβ . ὃ , ' ἐν ' Ὁ ἌΓια) “ο᾽ ΤῊΝ , '..᾽ ΡΆΥ, ει Ὁ Ψὼ ἃ 64] ἱτ6 ),. 3: ἡνανάσ ἐκο ἱ μας μας, Δ μρόνται οἰωῖ οἱ ὀἰμέλφοϊ χαὶ αὶ μάν Π Ὰ Ψερίμης ἐρίευν “ ἔραῖτες } ἌΣ πρδραπήπει ᾿ ὁ δὰ ἢὸ μηΐἴχοιν ῥδίξων,ὀξηράνϑη. ΝΗ τῆ δι τοβιοξοα οὐδ ά δ 4] μἱμκαβμδοίε, ὧν δ φυδῴ, 

᾿αῆνα τ ἐῆ δι Ἁ 4) εν’ ἣΨὕ' ": δ μὰ ͵ ῬαλτοΣ ΘΕ}: δι ἔοσμ ἔϊαηξεδ, ἐε) ΠΗ ΠΟΥ͂ΝΕ 4 μη) ῸὋ- ᾿ Καὶ ἄγλο σὰν οἷς τοῖς ἀκᾷάνϑακ' » Μιλθεἶλι τῶι ᾿ ; Ἂ ᾿ [πο βαηδεδαενράμεση;,εκ- 

τοτίας (ρἰ εἰ» ᾿ ἐξω ἑζώτες ν ΗΛ 90} τχϊογαης δὰ οιπ:» " δι σι γο- ᾿7 ἀρθεξ μην. ᾿ ἠέδησαν αἱ ἀχῴνθεαι, τὸ αἱ Ἐπ ττόῤμορ Σρεῦ “““ἊΜἜ. τ". - 
οταϊιν δε δας. αὐτὸν φωνοῦντες αὐτό. ΘΠ [ἀππ πο . νεται; χῴνϑαι τὴ συιμοέπενιξ ναι Ἵ7}, Βξαπμά ςος ιν ἐ ἰρίωλε : δι]. πρφφωαδς ρὲ τὴν ορνν κι κΩΣ ἐμάθαν άρλος εἰξὲ αὐτόν, ἥτον Ὁ δεόόίνας φσεῃν εἶποα αὐπι μ᾽, ΖΡ βάμμα νά ων. ἘΠ τὸν καρπὸνουκίδωκα.. ἠἠ τ 7’ ἀἰέραβεῦμι ἰφίηκ: ἐς Πἰξοὰμν 7 Ἴ,ε ᾧ μεεσωμμμμα,.ς 
ΟΡ Σ μῆνοιημη χλρς ει ἃ ν τς θα: ἐδ ψατὸ ἀΐκογυηι ες“ Ἐς. “04 Θ᾽ ἀϊκωρκεὶ, ας . Καὶ ἄλλοὔπσεν οἰς τῶ γίω φτίμλ κα» [δὴ ἤπια, ἀδι ποὴ οἀϊάϊι. |Φβδννα πηάῳὉ. 

αὐτῷ, τσοὺ, ἡ μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί νὰ ΝῚ ὁ 50. } Ιηρθρεν ὅμὰ ᾧ' βαίτοι ἐμ "υὰ ἐδίδου γα ρπὸν αὐαξαίνουχα ἃ εὐ.[3] Ἐς αδτμά σφοίάϊε ἐπι τεγγαρα! ἰέναι κω ἀφ, ΝΞ 
σουύξω ζουτῶφέ σε Ἀεἰαμα, τα δ ξεῖχες ταὶ ξοτί]. Πρη Ἤναναμκέμα. ΚΕΝ ΧΟΡ ὸ ἐμ θυ με τ ὃ Βοήδάν, εἀ!αΐτηυς (υδυιν αὖ. [8 ΡΝ ΠΣ ᾿ ᾿ ΠΡ ' αυ αγπελο. γ΄. . ἀνοντα. τὸ ἔφεριν ἐν τριάκοντα 1 ἵν ἐ-}Ἰ᾿ διεστει ΠΤ λο μ} [ΤΑΝ δρηῆ, (ψ ἐφδκε βα- 

᾿ Ἐς ἐπ ᾿ Ὡς! ἐξ εἰς, ἀἴσρος [ ΖΡ ν, αἱ ξεν, ε πον μὰ ον 40 ΤροΠίε 86. ὍΓα δε}. Ἰϑῆω 'φ νἀ διῴον ὁ καὶ .ν .»,|. “; ᾿ Εν Τυΐς Γ ΟΠ τ εἰς ΑἸ σδῃς }} νὴ ΦΡΕΕΜ, αἰ, 4...» “ ΨἜ εὖ τυ ἽΝ ἀκ οϑὰΝ ἀνὰ ἣν : ἴδ : Φ' οε- 

"Καὶ ἀφενρίϑη αὐνοῖς, λέγων, Τίς ὅδτν ΠΟρα ἐξ ον ̓αρυράς τὴν πόμα βροντοῦν ξύκοίχειδ ἢ ἑκατόν. 0. 1 [εοἸϊεια!ίυάτηοπα, ἀεβίμα ον. [μεπιφησναήνοίιν: 
| " μιῇ δ ὐλοὸϊ μνε .: ἐδύνον τὴν ᾿ [[θαῖνει πιο καὶ ἐλφηῆν αὐτοῖς, Οὐ χων ὦτα ἀκού}. ἰχαρρηα,δι αἰϊυά ςρπερηλ,. , γμννήχίιβ, Δ’ υηῇ β- 

ἢ ΜΗΉΙΡ Μθὺ, ὁ ασιλφοι ν᾿ " τηειν : . Ἅ ἴον - ν᾿ ΔῊΝ ττΟΣ τ . : «ἧς ἀἰχὶτ εἰ. ΡΥ “ἢ [καίριον σέηινηο 

᾿ ᾿ τον Ἵ ὲ ταῦ λν " ὦ Α ἐν ᾿ ς τ ἀἰςίη τὰ ι ᾿ 1 " ἀτΩΣΕ ΟΣ " 3 ῳ ; ᾿ ΤᾺ ἋἋ ᾿ ο᾿ Ββηζπων ἘξῸ νετὸ αμαχτη νἱάσγειη ῬαΣτιουΐατι ὁ πϑῆυβ αὐσιαμὸ οὐίαπ) νεϊξυδ ΜΆΓοιΙ μοίβογ ΠΕ οὰ 5.3, ὃν ΠΤ νν Αἰ δενοι τι χὰ θα (ω}1.6]. Ομ δπὶ δυτέ ς(Πρε᾿ [Ο]αε ίπεον. [10 π᾿ κεφνω θα βοννῖ. 
ΕΠ ΤῸ ἀμαροδοιν μόδα αὐτου κα αοματαα τού οβε, ἡ, μήτυίφα ἐμτι μὴ ας δῳχαις ἐρέτιλίω ὐεβολμνο ΠΌΝΟ] Ἴτογιῇι κα  αμὶ εἰτεβἐρίδ.οῖε “μη εἰν μασμκ σα β 
| ᾿ ἐπρλρ λέφεδο ἴρτν οὐρᾷ ρτοχιηνὲ οοπίσοίζοσ ρροΣ , ἀαεφίδν οι. μὰν καῆπκὰ ὑγμα πὰρ Γῆ τῶν ΗΝ τ ἐκ εὐ πε ἢν αὐτοῖς ὙΠ Νίδο Ν «ἢ 1 5 ἀϊποάδοίπινψα βαταίνο 9. τ ἡ :" ἐξ ϑερὸ τ ἐ | 

᾿ "ἴω οοππίορ ἐρἀμηδνι ἐς κὶ οὐ ρτο ὑδὶ ῥοῆτιρε ᾿. ἦ ηανάτσοωροναι νη εἱιἀς ἱρῆυο ρχορίηφιιίς, φΡρανει Καν δεγῆν αὺ μὰ τς πονῇ ταρ γνῶ» ι΄ Ἐξ ἀἰχίς οἷον ν δὶς δρέυη 8} ἘΡ με νι ὼς "τ 
, 44. Ὁ δ ἡμεφιμ[β δοιαὶ εἰ ὶ Χανενῆ, Τοῖς ὃς Ἐαί. ἂψ τινα, εἰ ἀδέλφι), αὶ μότορ «υὐὰ. ψυϊχαῖα δὲ Ἑταίπιι:, ᾿ψαι τὸ μυρήριον τῆς βασυλοίως τῇ Θεθδ.΄ ποίο γεν τῇ τεσ Θ εἰν 11 τὸ μὲ ε μεθ ἐροίμην ον. 2 “τ πλῶε δὰ νεδιιαι δὲ δάνοναι (δὰ πέραν ποή νἱάδε,πε κοῦ Μὴν εἰμ ἣν φαυδ δείλιἢ ογάϊποη δσιας φἀϊτίο ΟΥα- ἸὋΞ -τ--Ξ πα συσασιανισνοσανανα νὴ , -------΄΄ῤ΄΄΄ ΄“ἷ΄ἷ΄. υ ἃ ᾿- 
«ιἰάωι ἌΡΗΝ ξοιῃπϊοδὲ ΡΒοίζο συγυϊαιιιηδιγῆισραμι, οὐ Πμεπῶν Νοεταιηξ ἴῃ γεϊδείδυς οηνηίδυν, ἄϊᾳιις Δἀεο . 44 '᾿Ἂε ἄυνιρ εἰτῥαρεκί( πε ἐν εἰνονδιω, καὶ «ἰἰβλιλά-  ιδίοηί ρον Εἰοβιν πὶ Κτσ δή φρνηκειδὲ τ δύμη ἐληύδαεινεναν᾽ ΠΥ Σν 

. ἐαβερές ἀταῦ ἔαμ]ειιἀϊηὶς δεζομιπιοειίοΠ ΕΠ... 5είαι: γο (ἢ Οδιιρ!ονεπῆ εὐϊείοπε, ἰτδηὶ ἄρυὰ ΤΉ Νγἰλξιην, τα- μζνιε κύκάφ τοιὶ Φοὶ αἰνὸν κμδευλδεῖς, νυΐρλθ, ἐς τοὶ κύκλῳ. " δυμονιδιένει δὺ αἱ ὑρνον χὶ νυῖε ἀλρλ οἰυτόν. Ἰὰ εἰς, Ροριο αυΐδοπι. ὺ : ! ᾿ φῦλ Ἢ γαλ ̓ς μόμκεν οὔδξ επείϊαϑεη γριδ 12 0.3 Ἄγαρ ίηυεηίππιν βείογεν ἀρρεϊδισο πος υϊδείηίσοο, ἤἴους «ὐὴ εαδιδιεις ,ὰ εἰ, Βος ΦΑΤρμ με Μῶν μέδδαης. Ἐν νΑρκηΓίρεμη αἰβοζαμονε,, Ὀνπιο οὶ αὐταὶ δὲ εἰσ (ἐξϊα- ἷ ἥυα: [Ρ Ι μνὲ 18 Ῥυοιιοείνίσγωπι ἰίϑεο νίωτράειι,, ντο8. 8. βεμῖο ΡὸδΑ. σομυιὶ ρτίοσε Ἰοοο πιδῖος ΠοπΝρΆτΩΣ. "Νεφῃε ταίππυν ἀθτοπη, τοὶ κῴιλα φεὶ αὐτὴν μαϑημαὺ κριθϑνδύνιο,ὰ εἴδη οί διλε Ροσυπίαπα, δὶς εεὶλπὶ (υε οἰτας Βυάσιν γὈ] τατον. 
| 3: δὲ 6.9, δὲ ἀζΣτο αὐ υιαλιπηυν ἑυδδυάίγο νπωρνε Μαῖ-.ὀ γνοτὸ Βυίυς χεί πιεπτίοπεμπι ἔοι ἴρηι, ἡμ (μέρίσατοι νοῖεξ, ὁ οἰρθητι μόναι πρηκο μονας εκ νρην ἀλεμακρμ μα οἷα Θειαδξτίο νοι δὴν Φαλννία ψροιτίοος αἱ Ῥῇαἰογεί ραγιοι. τα διιο.. εὐ Σ δς χα Σνν Φ ΝΣ ὌΝ εξοπεπὶ {αροτ[εἰκίόπο φιιοτυπίαπὶ ἰπιϊςτίαπι : αὶ Νηὲ- δ Ὀδαολναι Βύθαπο νδσι ἰ δρκοῦι. ὀ Αἁ᾿ἰδφυοϑδητιν, ἐφ αιρ νος Ἰοόν πθαίηιὸ ἐφ αἰβύαηειιν εχιο- ᾳ 17. Μ ηίδιω βνκήῤὶ ὦ ἰχωρϑ Μιὰς δλατιμ.1 49... 4 Ὁ. τς σπάπι ρυταῆς, ἑπίιτίασι πραττὶ Ὀοιηίαὶ ἤδεί πῇ σοίιο ἱρ- . ἦΝ ΟΔΡ 11. Ὁ , αἱ φυϊρίαπι νὰν Οἰλεῖδο αἀείζεπε, (τυήδαπι ὀπίπι ἀιπλη- | Ἢ πα, δαρκάσί. ἴα φοίηᾳι σοι ἰείθιιε [οεἰϊδέξαν διωροπίνη, γιοὰ τἧμε οἰτοτίε ρεαρρηκεινΠ|υἀ δυτξην οπιαίθυς ποτυπὶ εἰϊε ἃ ἣν ἐρξίνίνε [μά γὦ ἢ ὅαχὰ φτ Αροίρίο Δϑδοχίν, ρτὸ ἀδιαι) δὰ ἢ) Μαβενο Ελε: Δην μι αἰϊοόχατ!, ἂν ἀἰ ίρι! "Ὁ 
ὶ ὶ ᾿ς πὲ ἡ ἐμ ὀοὐναθγόϊ ἀμ ρηιρεόδεπεϊδυδ, Ναν ἀοαπ. οφάδ, δφεπαην ὅς (ΟτΟτΙπ ᾿αρρεϊϊχέϊοης ἀρὰ Ἠεδτκον. ἁδίᾳρε γενβὲ διέδαμων, γε μευ σα ἤπ ες κοί ἀἰχ τος Μάγου, "ν μπὲ! παῖ δὲ Πεθιμς αυίάδιη,, ῥεώξει ἕϊρέχου Π]ος | μαι μὴ οἷς ὑκαρόε. σία, το ϑμοη τεκ ὅχὸ ἀρ τ. λον μ ΕΠ  οιηπον αἰ εἰήῆοι, ἤπιε τον ηλείοηίε. ἐνπῤλαινκροήτισε ἀἐξοραάαν γρ Ἐ᾿ ἐτόσος ἥν ἀίδια ΜΆ κΊ οἱ δε τη σε δε (βέλος δύση νὰ] ἀσιπαμι, «οτίεγοθμν ἐδζηῦυτι μ᾿ ει καὶ Ἢ πρναμν καλιόμα εἰς Αουτίδητες, Εὐλῆπυο (μὶ εμ- ; Ῥευγψανὴ κεν ἐδοιλὰ οἷν, τὸ ατηρόξι, να ηδὲ νογῆι τώ. νεῖ ἰη ἀδίδξτωπ) ἔφαινε, ἡμαερύδε ὸδ ραταδοῖα, γυΐς, ἴ6. " 

, 894 Ῥιιωδανίδίν, ᾿ γε ψ{7 ΠΝ αἰδρόνων. Ἠςδγαϊίηνυε ε ἰ4 20 οὐννο ὰ εἶ )αιώντια. 667; ᾿ ᾿ 8. δἰ ἐπα δὲν σριώμνονοηϊποβοίαί νει δὶ σον αίονί διὸ ἐν τὸν δώ. ἢ δά ροιαν αἰή ουδὰ τφίο ἐρηθδι ἰο,ς Ὁὃἢ΄ς, 
εἱε βοϊαἰπίδυννε δέοσιενιν ἤσαν τμῆνμρ παρ μλλμάνοι : 4 [μγ] νεὺ ἠδκενμηὶ οἱ, εὐτον δὲ ἀνῴ. γυΐχαια δι Εταί- «οὐ τίρευαι μαθεῖιμαι ᾧτμώμεν μὰ φϑουμη τεραιπιαρὼ νει ΠἸμο θὸ ὁ εοπιρίαει ἱρρίτοτ οὐ μαϑονῳ ἐνῷ, Ὁ - ; 

: ; 49 Μεάμίν,κρίδιωεἰὰ αἰ υννοι φύσιος νι Ογδεπηπειίοπεμ Ἂν ἐένπα μὲ λέγειν ανοὐ ἰρ νδο τἀητὺ τα εὐλς (ἐηρτυπι ἐξημντα ουπη (ἔχας εἴηλοιὸν ἐηρτένεδυτῃ ςουταϊπισινι ἰοαμιὶ εὐπθμή ν έλγτν ὙΠ ΒΌΝ νεου ὁ ΔΌ δὰ δοιὴι δὲ ἰπῖες (οἷος. ." 
γε ἴπρο δὴ εϑϑνοίν ργὸ ωϑρηρίνονν. [Ἀ. 4 ἐκπη διδηιης., ἰπαεηίαημν ἐκ υο δἰξογωκι ἔμηνιε μπρ]ὸχί, ΝΝεῴις εμίπὶ (οἷσῃρ τοὶ τυξίρας (ὀείριοσα; (πὰ ζραἱμ ψθάσπι ἐκ0 ὃν ΟΡ ποεβίνον πο φιθανθνον Ἔτα} οἰξδήορέ αυς ΠΕ υὔιιν:; ᾿ οὐάϊθε δι ΠΟ ἤλοο νετυβιβίηιο ὧν ὠραμτίας, ἰᾷ εΕ Ῥεε- παῖς ἄϊϑαε ἤμιε εἰτεβαίμαητε εὐρέα, ἐκ αὐ {18 ἀιος πϑίς- ξεγείτα νι Αἰ πρ ροείυὸ (οὶ παλτό πὶ (υὐδμφίοευν οὐκ. ὅτ ἃ ἃ ω φυὴν βῆ; ἢν, ἰδ οἈ ἈχιετΝ διευξ λυ ἢς- ᾿ 
εατοιάμαηι ἰοδείδε εὐ (εαυνίτυν ϑοταν πθετργοο,ἐπιετρεος αὐ ταῆς ἡλό γος γὲ φιμη ἀοεογέστηϊ. κι Καινινὶ, δ. 10 δρίμηχριτρμόνω αἱ πὔρο τυδλο Αἀ ψειδῦ δο]ίτα- - οἰ ΗΒ ως ἀολνιε Ὁ οἰ λητόνἀ πὶ ὀπηλει ἐοιπρεσμοπάϊε ηοἱ ΔΈΟΣ ΨΗΝΦῊῊ ϑάταὶ εἰ ἔνι εἰτεῶν δείαπι Ἀθης ἔδοιπι 07. οἱ ἐδλλφνί τον, ἰη αἰίπαυα γετυ ἢν εχὲ δὺν δα πεὺ δρδν Νὴ ἐὰν δὰ οσανηνξἐμε νρεείτυν ραν ἀοιθά. ναι οὶ β σιν γεσβυεπειν οὐ ετο πγβοςτίο πε οἷο. ἢ ρτίλημ "ὰ φρίδοὶὶς, ἐεχίς, “Ετοτοὶ ρϑοσετ Νὰ εἰξ πυραυλη φψαεμεϊηγὸ γὴν ὠνοῖν μόν ὦμεν ἙΐΙοιοοὶ εκ: δι ρο- νυΐᾳ, δίνγωα εἰροιν εν ἐρδμι νοὐαδὰ αὐ. ΜῈ] («ἰ τί ψυοπεε δῇ νετὸ οἰδέκος ἀνιηεὰκ αὶ δι νεξὸ ἐνρμερτει τὰ 
Νεδεηάίν γ 1. ᾿ ; βολοδηδυν δεῖς ἀγαῤίεννι δι ἔεῖμε ἃς τρκεγὴν ἐπδητίοηδ. Υ Οὐλφιῖγϑα φρδηῖ.- ̓ ἤγμακὶ ἡ (οεἰρια τ δι6- 10 φυϊεπὶ ἐστετουυδη ορβεϊμόρπε ἐλε ΕΠ υπέθς πιδάὸ φοί- 
ΜᾺ Ῥιεδολυνι . λον Ψεῖβθε μι Βυκηρεί ἣν “{" βενουνον δ ἀδφη μέν ον υΐᾳ, ϑι Ενεδιλις Κα. δυίεαδ εν δεν ἀνεῦ,εοὐδοι(εὶ ΜΙ οτ)δπία Ν δῖ εἰοβάπτος ευησυο ἡση ἀεςολίδπεην οθεμι ἔΔε Ἰμτη (να τ, Οογίπιϊο. ε ψερυ ληχείξοτεητω δυεῖν πιεβείοπει ἔδυ μἴοε ροφοιε ἐπ; ὁ ψιυδέ,ερ᾽ ν" ἀλιλθν! μόν)ϑὲ ἄκεταες πιο ετίδζη δικεὶ τοι αἰεὶ το Ν εἴϊκος δον. αμἱ ἔωσι ουἱρίαπη τε ηοάὸ νετὸ ἐξ μὲ ἐν Βεοϊεῖα ἤπτικαιπεη εκ νειὰ Ἐφ. , 44. Σι ἀσβι δι οὐ άἰδιί ἧτενε ε ἀμις, ἤβειηνε νῦν γοῖας ἰκία ποα ην ἀὲ αὐίδυϑ ἀαφίτηγ ἈοεΊοοο δι Ἀσίη. 9.8. 

( ! Ο) 

» ε- ᾿ 



φωΐππνιῃ Ὁ τιν Τμβαυ  Ν ἃ ΕΕ ΤΥ ΜῸ ὩΣ ν 
ἐρεῖ: ἡμάρίν ῶ ὦ ὀδημν εἰ τα [αυτέ οὶ ῥονίἰθπῃρετραγαρο-} [κὰν Ῥω δὰ δυμηναν ὦ 

Ἢ ὰ λα ᾿ τ οπαβὶα ἐμεβπα - Ἔ καὶ θα ανρ κόρον 
φδ δυσί} ΠΥ οφοΙρΙςοητξι ςοΓρ 41, 15 

εἰμεν “ἯΩ ΓΝ τις βλέπων μὰ ἥνσιν δὲ ΛΟ νἱ ἐδιυκο με νον δεν ᾿εθκιευροηψωοῦ 
ἰοκῃ μι ἀνοορῆε; ἀκρύωσι, μὴ σίμαινωσι" : , Φ' “»- 28λδ16 αἰαῖ; δέ που πιο! ῤαρείήςαμα! ἀνέμων «γέϊωνα, δὲ ἕν 
τοπιμᾷ ἐττς ββιρίγωὸ, κα) ΒΛΡΗΣΕΣ Ἰ4οὐγ «οπιοτεπε, δὲ τοπιίτρϑη (ἢ ἐημἰ ἄν: φεημάνδο εὐῃν- 

ΕΝ μερίτα. το εἰδιρεςςάτι, 6 πεβερόρονε ἠωχὰς δ 
᾿ Καξλύλει αὐτοῖο, ύκ οἰδατεαίω) σῷ- 9}. ὑΡτατερεα ἀϊκίς εἰν ἈΙείοίείο ἢ μα δι, πιά 
ν᾿ φαβολίαλ γαύγίω εἰ πος πάσας πὲς Ῥαιαδοίαιν ἱβαιοῦ" ασνοπηοί! “|ραναῤριαπνθανοϑ» ῳ»- 
παφηβολβργναννϑ: ΟΝ ει Ὁπιροα ῬγΆ δ ]αἐ οβαρίςεϊίεν ποάροπιρηβαναδείαε: 

, "ΟἹ ἀποίρρον τὰν λόφον αϑοίροι; εοος ΤΠ δ 'ϑαῖοῦ ἱΠ]ονδτπιοας. ζοεῖς, Ἷ4 ΑΞ 

᾿ Οὗτοι δ οἷσιν οἷ πα οι τίω ὁδὸν, ὅπου ἩΠῚ ἀὐέσιη. ἔμπε. (οἱ ἰυχξϑ) “ [{ὑνήναι: 
Ἰνίδηι μόνον ὀχειρίμν, ἡ ἴῃ ηυΐστ ς ]. 

᾿απορεται ὀλόηρς' ἐ ὅταν ἀκούσωσιν. ΠΊΊνιο ψήδεβοοείε ίτιν [διτῆο : [64]. 
ϑίως Ἰρυγοσαν ων ἐν ρ ΑΝ ᾿ Ροβαυδηί δυάϊετιης » {πατὶ τ) γαλκτι σ μαρας 

᾿ιαρνγτὸν ἐανᾳριδβον τ παρ πο ϊαο αὐ-}- Ἰνευὶς ϑαϊδῃαδ » βιτο τ ἔσγπιος} | αραημμ ἐν ἀνξοννετὸβ 
. 4}. »“ι ἐπὶ φυὶ ἔαπιϑ. ἔμεγας ἴῃ ςογαὶ- - [φορά υπνιραιηδν τῇ ἐπ ον. 

ἢ - ΞΕ: ὑφοοπιηνς ἄέδιη εν. ". 

Καὶ δτμ δἶσιν ἡ ρως οἱ ϑὴὶ τὰὶ πε. Ὁ] Ἐς ἊΣ ἔμπης Ππη ἶτὲν αυΐ ἴῃ " Ῥ ἀρέπρα ἐπονος ̓ 

, τρώδυασοιῤῥμδραι,οἱ ὅταν ἁ ἀκούσωσι τὸν ἡ νὴ ΩΝ πε ρων, ΜΙ ̓Ἴμμν, ψὶ φύκαν αναίονῥορ.. 
: ) ᾿ ο4ὲ αὐυ1 δυσίόγιης [67] Ἰνωόνην, [φείπη ἐηποραᾳ- ὁ. ἀν ' Ἔ ἐοβελαῤ τ θφηβαίουσι ἔῃοπο πη αεἰπυοαπὶ σαι ἐΐο; εχ. 7 ο “παμυρεθεᾷς. ὧν 

: Ἰφβίψης δυαιν: 
“ΝΠ ᾿Καὶ οὐκΐηρυσι δ βιζαν ὦ ἑαυτοῖς, ἰχλὲὶ ; ; ἥξει μιϑδειι ἑαάίφετη ἰη ἴο. 17 ιν αι νεέλαιν 
"" ᾿φεῤσχαιορί, εἰσιν" τ ὁμῆμης ϑλί-}-. ἔς; [δ 4 τειπρογαν με: ἀεϊη ἀξ " πσρατερεν ἐδηϊείϑης 

ψέως ἡ ̓δεωλιμοῦ δὰ τὸν ἡ: ̓ Ὄτῳ ὲ οὐ πρτω ἃυῖ Ρετίεαιι- μὴ μεηβοινίφπφ ψνοῥεν 
σκανδαλίδουταμ". ᾿ Ἰὅθαε ρὲ τὸν ̓ Μευιποηδιῃ, ᾽ ἢ- υϑϑυα, φοαβέη, 45- 

“ Ἰϑϊαῖο τη υδτο,, : βοῖσεν. - 
εὐ Καὶ ὁδεαῆνσινι οἱ οἱ εἰς, τὸς ἀρνθωσε: "δ "ΒΕ (ππε δυσθγη φῦΐ ἰῃζοῦ (ρὶ- ᾿ ᾿οίποιαρ, νου ἐν 

κοῤνον ἀπῇ ἜΘ τοἱ τὸν λόγον εἰ ἀκούᾳ ἤκϑσα (ιὶ ἐϊ [υρεὶ ἈΠΦΜ4}9 4] ᾿ 9» ΔΝάϊμμ!. 

τού ἐμὰ αὐάϊαπες 
ἐΥΪπι. (17 ἀς Ὁ, : Ε ΩΝ ᾿ 79 : ΕΙ αταπμα [αιὶ!, η΄. ᾿ 
; : κὴ Αὐδιμνα πϑαίρου τύνον, νὴ ΠΕΣ [ολ εἰκίἀϊηε᾽ Τζι Δα, μύ.4 | αἐρρείο ἀμώιανμαν, ψ' 

ἀπάτη τῷ ἀλούτου, ἐχρς “λοιποὶ Ὁ μεν, ᾿ἰφάἀυξιῖο ἀἰαϊείαταμο, ΒΡ Ῥριριμα,κα ρος, γύρο 
οὐαβδμίς παρά ὀμῆρψι βυμπνίρουρ ᾿ Ἀφυρὶ ἴῃ τεὶὶ β “νη μα οὐ ως 
ΕΣ Ἐν Αι, τς, ᾿ι 

ἽΝ "ΗΙ. ἊΣ ψοτὸ φαϊίη τοίγαρη]. 
Ἵ γοφμϑῶη: ΕἸρεΠ κεν ὀγῃηῖ ἵρσα υὧῦῦ 
ἢ: Ἀποιρϑὰ τ ᾿ τϑ ἀρ ἜΣ ὑμμιιν ἥνῆϊῇ. 

Ἵ ἰμυλέναια "Ὁ 
Ὅπεν βδαρίν4 Δ» υ- 

: “ἰδ τσ ἢ Ἶ ̓Αἢ Ἡπλ ηθΉμ, 
Με, μοὺ ᾿ Ἰαροκώμι, Ὁ 57 ᾧ; ἈΠ Ὁ λ κεθαδέμαι, Νια: 
υ ε ἔ ἵ Ἅ Β 

᾿ ἷ με ἀν ἡγῶ "σὸν πιδὴρ ἄτι πὸ τς ι νὴ ἰδοῦν αἱ 

Βιτοπίνεσαν φίνυ αν ἌΝ, αν Αῤαῖο ΔΕ κι κι δωι ϑο ἐπ μμαν α ; 

ἙΕυληκ6}}} ες δ 
Μειγαράνι, ϑθνήδᾷν" ἜΝ 
ΟΣ; ᾿ 

περδοηάα,νε!-“Ὁ τερδρδὴ 
᾿ ; - - 

τοομννεν δ ἐπϑβν στιν ἰξηϊ ρου ἡμαμο βαρ ἈΤΟΘΩΝ Ὁ ΠΠΑ Δ εθοα δε εαα ει σοϑοες 
εἰωι (κείδεα ανὲ μὰ αἶνος ΤᾺ ἜΤ: ἘΝΝ ἐπ νπρ οοδιαρ ἰοροιεῖτ᾽ς Ε 

ἀωνωνὴ τιαμεὶ ἅν Ἡμανς μάν »Ἡμομδ τὴν Ὁ οι, 
"οι αὐηδιξηβ, Ὁ ΔΙδΡ υβολρα, ᾿οἀοοκίοινὰ θίκυν ΚΗ ΟῚ Ανδεβὰ τῇ εφωϊῥισηντιοκήσ, 

ἔχοι ἰΐδῳ . : ων δὐλαπα,ιρὴ υδπεί εἰν Ν αἱ 
ἐς δι μωσίωμς ὁουϊον χὰ ὌΝ ἔοι ομναθα ἐκίρευτι τὲ αὐτίυψεύκι 

ω τος ἀπιαμε, Α δέποις ἰοοῦ 
οοὐϊείδι». πεν νειὸ 5). 

ἀψὶ μἷ ΠΟΣΌΝ ὶ ἀνδι 
«εἰ οκίαν, γα εὐλρτ πων τὲς ἜΠΟΣ ἘΞΕΞΞΙΣ ΤΩΣ ΠΕ πράλο, 

εὐος ἀρεῖ πα τὴν ρα 
: ᾿μωῶο θα ἐλ ωμας Ἡϑαναι μαδι αὐ οτιουδλρυρο κεύμαν τας 

,ν νίεξ. ἄὶ ̓φηβναονμπο, τῶν ρον 
- Ως ᾿ ὑΡηνι " ἀνέρι ς 

τ δέω καλη λα ὦ καρίνα 

ΠῚ ε δι δι βαλε Υ̓ ἜΡΙΣ μαϊϑῆν, ἌΣ: εἰτότυιη τοδυπ. 

ὙΡΩ πλέρια δνϑα 

υἴρ" ἀπαδιοι “βνάω αδιμιμάν “ρόαι 
εἱπ Δυθ0Π)» 

μέν ΡΈΝΙ δῶ ̓ ὰ εοάϊεε [ττί- 
ἴὰπι εἰ Βυλῆῃ, [φὰδ.1 δθὲ 4ιη ᾿Ἰλλ σν νος 8 δαμη δι" δο ΜΕΤ τες." δὲν ἘΠ Αν πᾷ 

᾿ ᾿ , “ κυ ι ᾿ 8 

ΝΞ , μ - . : ἶν ᾿ 

-ν εἰ - ᾿ ᾿ ; 

Ἂν ἄρ πὸ ΤῊΝ ἘΝ δ ἐν τὰν πον τῶ τε πο ον τον τος ω ΝΥΝ, ἐδ}. οὖς τον γα ΡΥ ς ΑΝ ΤΣ ὙΜΈΑ, 
νην . ὰ . 4 δ δ ἘΣ ἐκἢ ἐδ  πρι τκ α ττυὺν Π 

μερὶ βιμξιβο, 

ῬῈ ἰεοῚ ἡδπης δ. 
δ μῳ ἐφηδείαὐτωι ΓΝ 

ἐμ: 

ἐπυυμαμα ἐν βευλμέμαι ἐφουίδιαχαν ΠΟΎΣ ἘΤῊΣ δήονιω 

. αὰ 

᾿.} 

[ 

᾿ " ΤΥ ὀρντα,αύντα κα ἡ-|.}} Ὁ ἔἰοτῥοίμιοδε ομμῖβαι δἱοᾷὶς " 
β μὐεννναελθαυύνος ( γρέαίνη χψὶ μηκύ- ̓  [ἐν δε Α ξηίδ δι δ(4 

. ἡὐὰμ πμτὶ ἰλίαυίς, ̓  ᾿ Δηββημουιοίοῖᾳ Πενειῆς 

ει εὐάιοίδιιο ἀρ βοτιπιμκυτφημέ γ ἀϑϑάτ ἐμ 

---- ᾿ 

δὴ ΞΕΟΥΝΟΝ, ΝΜ. ΜΆνονΜ. 
μαλλί ιν υηῆὴν ὁ ῥρρὴ μοὶ φιύτονν Ὁ}, 
ἤν εἰν ρἄγόχῥυφον, ἄλλ ὑμῶν ̓ 

ἯΝ ἘΠ 
ἰ 

ἰξοραϊε ᾿ἀμοδ Πού Ἧι πιεηΐ-} 
“Πα Ἰιευγθην ἢ ἐρλναι νοι 

Ἵ ᾿ οζουξιεῖυε., [εᾳ οβογίσι, νὰ ἴῃ ἃ- 

᾿ [Πεἰόξον νοδὶ8 φυΐ δυβιεῖς, 
τΟν Ε α ἰχνεδυθήῥνν ὙΝ ἀηβα " ἐρυ ὡὼ 3; ̓  Ἰϑμς ΠΝ: ἐν. ΕΝ εἰ: 

ὙΡΆΣ ΝἪ "ηϑέ 4υ1 θη διρδοτ; οἰίαπι ηυοα, 
᾿ Ἀπδυας Ὄνίως ἔδὴν ἐπβασλήωνοι Ἵ Ἠμμδειιοιειιν δ οου ἐν 
Θεου ὡς ἰὼ εἰδενπὸς βάλῃ τὸν "πο “61 Πτοπ ἀἰςς ρας, ἡ ςἰϊ τοδηυτι 
Ἡϑνήκλὴ Ἴδε γεῇ φιιρίαὐϊλείαι ἐξηνεη 

ΠΑ τογέάπι; αν χὴν Ὁ 

πρὶ 

16 

ἂν ἢ ἀνιῤῥούξβων ἀπ. ἘΒΌΩΝ ψεῖ; νῶν τῇ πὶ ὁ Ἷ: ΤῊΝ 

Νίρμε αυρι ἱπισἀὰ Ἰορο δέρας φίϊο πιοῴι τ Ὁ ΞΘΙ͂Σ μῇ 
ςρι: βαμμνι οἠλπὶ αὐ ῥῖο μ᾽ ο δι ὙτΝ 

δηροταμοηίθοιο ἰορίς, οἰΐ μὴ ἬΡΝΣ δι Ὑ Κρ όνν ἸΝ ψεία 

β᾿ κεἰ {πυνεγμαμμαι ας ἐρροσκε ὅρον ήρωμν “ν' Ν ἡ ῊΣ 

Ἰαδίερωο Ομ μέϑρίλρα δὲ αὐμδμεύοὶὶ τον πῶρν 

᾿ταρο φιθίάθίη, δὶ ὠιυϑὸι νς ροναμι ἐοπβτυδειὸ ποι, τῳ μετ ήτ 
νι αἰ  Παιιος Εἰδιολμ) εἰερῆς: Ἰη ας ογατίοης, υλῆ δ. ῃ 16 ὑμηνίᾷ ΑἸ Σναωνημ 

αΓ ἀρο ςχρτιηῖ γο οη ἀπ δοκίτομιην, ἡπΉ ΠΠ ῥκ9 τ: ἀβεῦ, ᾿υκὶν ὶ 
μη ἐσῃαπηοά νἹάφπταις εἰρίαμλ εν μἱφ ραν ἀσαγιασῆν, .» ἡδέδι τόΐθων αἱ εὖ 

οἀϑρβς 4} σεεμ δῆ», μβάνι ἐπ ῥα» “εηϊδὲ. τόση νῷ ᾿ωτιο οἱ υνδ τος ρας 
ταράουΝ ἐάμε με βεπεα ἡ βά γε ἐπ βγη δεμίγηι ὁ ποτα κκῷ μ᾿ Πρκα: 

. τορῇ ἀρῆς ἰασεμενοαν, μκ(ν ἼΡ γῆν μαῦ αξίξοανι αΐνα 
᾿ φΑ ΑΕ β6 0 μβιβτῃ ἼΡΑ ΜΝ ἜΣ "Αἰὴ μῇ μὐγτοια ΝΣ 

ΙΝ ρου εἰ δηίαν. πε ἡυαπα ἀὈ.- |} 

. [φαπίββειενε με ΓΝ 
“θ᾿ ονεεῖβιν, βι οἱ ἴο γᾺ" 

ἰφϑν υνπ! αι, "Ὁ  ὕὅ 

"Α 
ον 
ἐην μὰ 

δ. 
ἣν,» ἀ! ὁπ ΐδαι εἰλην, 

πεμάδοα ΝΠ 
Ἀάμι το λό. 
Ιυς.8.1) 

ἃς τι. 

᾿- 

ἮΣ γί μῃ νοΠῖδιν,. ; ; Ξ 

“: ἰοι ὅπι ἀνοόην, ἀφθυέτω... , ὦ ξ Ὶ ἷ ἢ ; δυο διυιήίεη 13 σἠνω δεμένα 8.- 

αὐτοὺς ,ΒλΙποΗ ΣΕ Ὑ Δλδιουὰ με ΞΡῸΝ 
: . ἷ !  ΓῚ [ 

ΣΥ͂Σ ε Τί, Τὸ ρα μὲ Ὁ Ἐπ βερίοι ἄτης δηναρι 

εἦνναθὶ σαερετιϑήσν ψίν τοῖς ἰαεῖσ: [πα δεξίωνα πὶς-]. πιουβᾳ ννοκῇ βνεημιν με: ἰνς 
ΕΝ Ἱ. ἐὐα τη, νοδίε ησέξετυτ γ ὃς δἦ- παννν δε :ὡμὸ ̓ρει- 

᾿ὐνκν ἐν πἰοάπγυς ὰ 

ἅι ἀκα, 5, εἢ: “{- 

Εἰ ἀονηνίεν ἀν ἘΜΗ,- 
ΓΟ μοὗϊαε ν᾿ ἀϊὲ Φρε 

“εἰ ἧκε 

"ΗΝ 4νἱ πὴ ἰναἰδεὶ, Ἰ5δο δεςοριδ,. 
νι ελλνι «- εἰ δι ἑρις ετρὰ 

οκ ᾿ἰυέτ- 
ἩΝᾺ 

Μᾶς 
ζπμπι Ὁ εἰ μιν άπ δ 1:.19. 
ἀνηγ πη ἡ ἀπ νοξ-. 6 8.3. ἐς 
“εν ἐμ μετέαῥη, ἫΝ 9.26 

ὀυαιαϊει 
δι πλξειτταιῖο- 
πς φυλήλ ῃο- 

ξηννίνεν, σαί ια Ιῷ πη οἰ Ρα  ῬΓΟΙ- 
108 Ἐληοαν 

μρδεςτῳ ἀλψταριε: τὰ : 
νίουι Ἀάμμτς ἴλτλλνς : 

ἤκ ἰάει [4 «νἀναίδ, βιόπετο τί ἀκούοτο Ἰὰ εἶς ΛΑ ξεὴ ἀϊκὲ ἀΐ- 
ΟἿ βῆναι δῖρ ἀϊξιιπρυτ, ῬλιοῚ ἢ 

τέ, " 4 τὰ ΚΑ ἐτρῖο ὙΒΌΩ Ὑπὸ πιοήο 
“ἢ εηη ἷη ἈΟηΠΙ]]Ιν ἐἰῆρεμι εἰιβλένει 

καὶ ἐρενδννῳ ἁμῶν τοῖς ἐκούφυσιο" ἃς ἔχει δρὴν ΓΝ 

"κα νἰμδοὦἐκ ἔχοι αὐδήσισαι ἐπ᾽ ἀν. ἐν ᾧ μέ- 

Ἡ ρος ἰκῖλς τοῖς ἀκουένονν » Χλὶ ἀν ετεδήσετα! 

οὐχὶ δ ἀν ἐπ εἰαμιν οοῦν ἡ μὼ- 
αὐδαῤίῳν μένον ῥαφαὶ, μεἶδην ἡμοὰ 

᾿ς, ἥδενο Αγ μειλίῃ, αἴ Ἤρλφαν ΕΝ 

νυῤνενίρυ!! 
ἼΩ Ἴχοπιβίας 

γ μέ; ἽΚοηδην, ᾿ 
οἷς ἤθλαι 

ΤΟΣ ἘΣ (ΩΣ ἀμ τε αίίτος Ἐμαβαμι ἢ ἴῃ γἱα τὸ ἠϊ- 
εἠναοὐἀ ῆς: 10 ἐβαθόῥεαπιον τὐληθίςτ!- 

τΉρῃ νἱάδας, αὐραίδι τρείεγρα ὑδαίδηθ οι ἀρ ἐς κώννοις τ ἠεαίτων αἰόμες υἤσας 
«οππιρβάζυς οὑπὶ ἡ Κι μαι ἡ οἰηάὲ τ ΠΣ τοὶ ἥρι ἘΓΕΩΣ ΤΕ οὔ Νἱςὶ ἴα τῇ ἐυνκθπεγαρῖ ΠΟ 

 ἀρβεις ίῃ δα ἰρζοξ τας ἰσῃρομείανς 
ὦ ἡμὴ ἀν φρὸν ἋΣ Μὸ ἱκερςλ ὩδῺΝ ἐσύ 

Ἐρίωφαις 4114} {ἰς Ἰητόγρύοτἐρεις εἰν, - ΝΜ εἰ ἰδ πἰπιέξρτξς μᾳροῖ 
ἐὰν αἰλδ βεφιὺά μορίαν μώπαν εν μι ιὰ εἱ δἀρρὲ μιὰν ᾿ »Ἀλε 
οὕτως ὑπόμρυφονγῶραν μιὰ ἀμ τὸ ὁ φλδαμε ἀλϑνν Βξ. νοίὴ ἱμρῃέ"' “Ψυϊξατὰ Ἀὲ Ὠνητα δὲν δενοκάννοάνν, 
"Ἰιορητίαπι, οί ηνται, ἡς ἐεϊασαιι πη δ γεροτί υὐτὴ ἡ. 
"κοιγοῦ "Ἐ ερἰηχίνι εἰπὸν) ας εἰΠἰρίτς πιηϊ πιὸ ον, πος μοτο νόκπι 

ιοιθροῆς [ϑεϊὰ οχοαΐζαε Ἡφοτχαίίηαο. 1Πυ4 «ατοῶν ἐγϑύνον᾽ν 
ὑπίκρυθὸν αὺῳ προς δηνι δὰ νοι ἰπτοτρτειαε βαζοᾶ, ἀἰερταὶο ᾧ ἤπτν ΟΧΟΠῚ 

Νὰ μὴν μιν Δδίςοπαίτμαη Σ πιρίαὶ νοτιφτὸ δὰ 

σιτα δὲς φοίῃιἸάριη «ἰοἰς Κυλο εἰ δοῆον. φϑν μὴ 
ὉΡΩΣ Ἰᾷ ἐ αν οι βετε αν ἄδην, τὰ τα ΜΝ "Βεϊοδοῖ 

ποςο τὸ, ρα (ἰγιύρσἀτυς ἸνωΣά ἰαίεας μρρίουλνυς αυοά Ὁ νοΠΑτὶ ἴῃ ἰος 
: ψαχίσες ΣΉ. μ᾽ γανρμωνμν, τὺ " ἀραρ ων 
οι ὁ 

'. ἰμαοι ὅν τ᾿ δια άφι) οοάςτα ρεοσίμε ἀϊξειδὶ ῥἐπθγα. 
Νράμς φαιμ οἵϊ οὖς αυϊηψδον οἰδπάδτην πὰς ςδῆτυ δέον. υυηηῆς ] 
ὑδεν δα φν αδ ρτο δῖ ἼΠῚΣ Οὐδιτταξ ὭσΠ 40 ταῖς, ἀςεἰλατ, 

τ ἐξρε ΔΈ σροττες,, ἀϊζαπηθεν Αξνγ.81. ἢ. {ι 

ἴωήντωνε Μιμβαοὶ ζιι».δὲ [8.6.1 πενέδιν ἀρά Ἐπ ὺς ναγίνλν. Ἰηισὶ 
ἀπ, ἀιλβιοτοῦ» ται οὐ (μι ἐσ ἐα υνἱάδ λῦσον. 
τλότυρι ςεία “δώσουνε απ βτμη ῬΌᾺ [.. 
ψι! οροτταίνας νο ψὶ ἐεάξοει τα " ϑφὴ δι αἰἰδος ἤνας το- 
ὑπ ἤσζωπι ἐπέδερσθερτι Πἰοοδε να ψΏρο ΝΥ αἢ ἐπὴν (ἃ "κι 
ἰωρει ἐν δεϊίρο. ) ἐμωωιμιμαμνέκω πα μῆς 
"4 [4 " «β υεφιρυίεειν, βάν μειονο ναίων, ἐξα μὐητῊΝ 
δον" 4Ό ἱρίο ἱμεευια ν( πανιὰ ἀυςατοσι δε ἤος ποίδηθο δρίτισν 
ὁ τὸ ὑπαή δ ΔΙ ΦΆΡυΠ) οἱὲ ροιίυν ἀμάιῃ βέπημια... βασι. οτευϊονι πουπο 

δυο! τοηνάτν 

οϑ τιλονεέι θη μάναι 
ἧι υΝ (φηταν ἐμ᾿ ναὶ 

γάζα, εἶ ἐπε πιο Ὁ ΘΈΠΝ με’ ὑπ μὲ ἀφρε ϑήδντας ὑμῶν 

ΖΑ), ἐννα Ἀν Βταίπτνυν, 5 οὴχαὶ με αἰϊὰην ταδεὲ 
ἌζοΣ (οἰουνοῖὶα ι ἰφά νμο νοῦο 

᾿ 4 (ρορράν ἐς κεβὶὶ ν ὧν ὧι εἶδον ἀννόε. 
ῥ᾽ βόηστι υεξ ἀρωσνὴ ἀπὰ υὐμόν κοῦ 8- 

ἀπ Λυάϊσί φβξοϊογο στον Ὀυπιίπο οὐπισιέπάκες,υὶ 
᾿ἀὐανη ἐμ ὐκβ ννονύῃανη {μῳῥροἤδιπιδεδοῦι ἡβίεων 2. 

Ρενααι Ρυϊατε : ἐμῆνε νξ ἐταν: ποΩ 
Ἀε  αμυ αι ιάσοναῃ πο οἷ μοι ἡάπὰ δα ητυάίης ἰδ- 

αἰρν εἰο ὡ οὔηι ΠΥ ἢ 
Ἰϑεὶ μαι, αἀο είείε, ἔξος τὃν- 

ΤΗΣ αἰίλῃ εἰ δῸ “τῶπ 

τοῖς ἄκεύ 

Ὁπα ὙΘΔΡ οπτρ᾽ ΒΆΟα Ἰερ τίς δγέις οἴίμηι 

47 Ἔπἀυνην δε, ' εὐύνσαδποξίε ᾧ’ ἀνευφὶ καδεύδι ν" ἐμὲ 
τὰ εἦ, φεπιόηῖς δια ίγαπῆραι (ξου-. 

ἀνε ρατά ἰοηνοῃ ἱςοι( μετ  όξε οιηοταιδε πιυῦ τ σήν! τὰς ποθεν δ ΑΝ δν ἰδὲ υἱεῖ οὐς ἀυδιτάην φυϊηίσνηεη 
ἐπα μϑι, ΒΠὲ δμῖοαλ, Ῥεους δία ἐχν ἀϊροηάϊ σευῃν 

᾿ ἘΠΕ πρβέμαι μμρκακέ Ῥίμμαο κα νεῖϊα. 

εὐ νφδυπιφῳ ΝᾺ ἀο ΒΡΑ οΧ ΝΗ κίε τείνῃ ἡ καὶ ἐγοίρμυται νὴ [ςπηδ 

φαΐ οξ ρετὶ ρΠιγαῆς, ̓  δἰ αὐ βἰὲ {ϊεάίρισις ἀμήν, μνν λει φοπυεπίτα ῬΓΌΡΙΟΣ ζορυϊαπὶ ἱπιετίςτλαι, ἀὶ- 
᾿ ΝΣ εροτριρὶ ὶ ἐγοέγυταμ ἡὐκτι αὶ ἐμίφκν ὁ «ὐόρνε δίσ. 

μόδα ἐξντιῶι οἵδ μειμῶι ἐψ χρϑεύδην. γε ϊ 

Ὁ, χρδαδεον, Ια εἷς Α (ςομάΐ. Ροϊεέσπιὸ (ιρριδάδπι βιτ ἰηιά .ἤπης υἰδάεοι εἰ υοά ἀΐουης Ης 
αὶ πάρι οἰδείμηνίουπι ἤοετετ ἀα αι 

ταὶ Εχίγο δι πιγοίγδ, 

4, μακιυναι, Ἰὰ εἴς, 

ΓΙῸ 

άνγο- 

Ρϊ οχειυρίααι μαδοκ ἑοδὰ φεριϑιξαγδὲ τοῖα ἐς Οἰείξανδι αδοϊείραν Δ ἀ νοισλιπι, ἜΣ Ξ 

ἐγὴς εηἰπι᾿ 

ἄγαν Ἀμέμηῦ ἰξ ἃ 
Μπι μρίᾳ ῥα ἔλθῃ. γυΐβατλιιν βίον φενί αι ταίττιθε, 10 ἐπὰν ἐπε βοτὰ βῆν ἊΣ μῆς ἀτίθ Βεδήηυε, " 

1» ῥνβαιμίμδι μεμα, 

14 θη ον νὴ » αὐντεῖι. Ἐ ΚΑΙ ΝΙΝ «ἢ Μαιοῦ 
{πὰ ἀφηβο ἢ . (6 νοὶ ἀἰμειίος ἰαγπηοπει,ν εἶ ἀϊυθτίαν δἰ ν᾽ 

ΠῚ ἘΡΠΊΟΙ ΙΝ βάῖταν οοηποέξιε ἴσμε ἑπβηίείε ϑσὶε θεὰ -ὀ αι Ἐταίσναι "τεταπριπίο ἰορβ νην, ΒΤ μα α ἐστὶ μι θ 8}. δοίοπνιν δυϊοπὶ 4 [ἂν αυδὲ φκυηξὰν νἱ παίυγα αυμ δὶ 

ἰη μος γεκίνετιην ἐς είρυοιε ρμιαψοιεηιὶ ἀφηταηναο γαες φυσείνοι Βος “ἘΠ ἐμ ἀὑβφανθῖλ νΦΑΑτ) ἃ 
ν 

4 

16. ,5ιπεαξερῥὸ ἱπέστιοι ἀμπι, δφὰ δια Ἰαῖς 
εἷος φἰτηϑε ιῆααν οὐπς ΝΥ φυπὶ ρεοχίπιο νϑεϊοιύσ. Ἀηπο- 

κει, ἀπ μάν: οὐ αἱ «οέρνίὰ οἰ (δια, τοί ροί- 

{μαι δας ἀυοους ἀρπιβέκίοπα Δεείρέξως ἔδει ἐκπὶ Μαι. 
διλείο αι « 

ἰρίατα ἰά πείρίαε: πὰ 

Ν᾿ 

μάν ΔΝ εἶν ΠΝ ἀδαώι δ δι διυία» ̓ ᾿ μυνίρ "᾽ὰ “ν,. 

δ, 



ΟΡ  ιῖδο κάν Γ-. ον ΡΨ ΑΝ διν 

Αμκος 4-᾿ 
ἴυο..}, 
Τονν᾽ ἩΑ͂ΡΕῚ Ἔν 

τς; δον ρδμαθτῃ, τ... 1 
πὲπε φμίρι» ἱμηφ γος δ, ἃ ἰρῇ γι 
ὁαιῖσε Ἰὴ πἰδκὶ ἡ 

τι ἀσβαὶ, τῆς ̓ πμρμδομραι σραύχων ἥδ δ ἢ Ἧ ᾿ υ ὙΠ δῆμον, ὑϑς, ἴα ΞΕ δε καρ ἰ ᾿ 

τοῦ ἕν ἯΠ Ὁ δ) Μξ γῆς" “ ὑρ0) ,΄ ἊΣ Ν ΝΣ ἀνε 

᾿ Κα ῥέξας, αϑεβᾷ, μὐαβεήναι, καὶ οἰμται κμ Στ αν [ιπηὶ ὁδῶν ᾿! 

Μαιον.4. 

ἱρίο ρεεειθαν Ε 
ποδυεχρειᾷς ἌΡ᾽ υϑιωιάρια μωτ' εἰψπῆμ 6. 
ἴδδο (ξεμαι- 
ἘΠῚ, 

᾿τκλβάνῳ, μ)αλρεος, ὀἦφτα, ἀύναμδωι ὐπὸ 

4 

ἘΝΙΣΉΡΙΣ ; 
πανὸν, δὴ “ταρέφηκεν δ 

τινό ΜῊΝ ἐμὲ βα- 
το ων ἰῷ τ ΜΠ 

ἘΣ ἘΞ ωμα, ἀσεαστος 
“δὲ ἘΣ ἘΡΑ͂Ν πρῶ βρσεναι, 

Πρυϑὴ ἊΝ τορήδ  4ἱ Γ᾽ αὐτοῦ Ἰμϑμνιν πγσθο θιὶοο 
φοπηῖο ΟΠ φ᾽ φοπει!ετίπνι ἐΠυἀ}} [πὲ αννοδοίε “ὐπραναϑ- 

γε με ἐτιβο Προ, (ηψ64}". ΔΝ μιμώὶν 

πεἰνπὼν “Ὦ᾽ λρημένων' μιείδων' χρὶ ποιό] 
δῷ γβροηης 1} ὁἰμς χιρῶρα ἢ σἰαιὺ σιναὺν ἐμπ τὰ πεϑυνὰ δον ρνοδ "ἢ 

᾿ ͵ ἀὙὰ ἈΠ ον ἣτ Ὺ ῃς ἡμεδᾷ νερὰ 8. " ΜΕΝ 

᾿ς ἐθνμο κροζαία ἐμεῦ ἀἰφγμλν ἀπ ἡ ΠΤ ΠΝ τἰρερξ Ἀπ δα ιμανεως 
ἈΛΎΩΝ ΤΡ " δυμ ριον μα γε ἑαποΐ ᾿λαιρῖον. ἰήναιην μοί, 

αὐηὶ δι ἡ βξιϑαι. ΠΝ ὥτν οὶ ὴ ᾿ 

" ἀὅ αὐτὸς δηλ σῆι φρύμαν νὴ τὶ 
βριπἐεννμιαῖ ἐπτιοβῆι(ν ΤΑ] ἰρφοτγρίοπα ἴῃς ΕΧΡΟΣ-Ἰ ο λμωρ ἐρον ἸΦωΝ Ἢ. ραν μοί συμ, ἀϊοάποαυο εἰν] [μ; 

0}..} «εἰβορίιδ εἢ τα! αὐ μεροηρεὶ ̓ 
ἮΝ Ν δ. ι ΝΝ 

ἢ ἐστ π ἢ ὠπτὸν παν εν 18.}.᾿ [ϑνονηνῤδϑεαι νάζοα. 

Καὶ ΣῈ Ἔβοημε: δὰ ΧΑ Ἢ 40} ΞῚ δὴν ἡἶν, (νὴ εἴνοὶ. 

σύ ῤούμι) επί, τὺ μος [2 ἐτύδοον δι ματα θλανε 
: ̓ " εὔροα ὐανήσ δίοιαρα τ τμμν ως » ἐρμοημυλιε ρα Ἰϑθδ, ἡμιόνου, δὲ πωραϑελῦμαν, ἱεαδι δά βεεί νι ΣΙ ΤΥ ΤΟΝ υ᾿}ὶ ̓  μα δε δύνα γαλ δι τορόὶἜ μαρβδεαῃῃο ἸΗΩΕ «μπεδων; φλίωυδιι κα ίῳο ἀϊοὶ εἰχι ᾿αβμοα αἴδαι (οὐἰνλνας δὲ μὠαμονκυΐῖο ομίαι 5 ά πδυτα 

Ἑαρημμοιμεῖ ἵπ βορρίϊξοι ἰ Κὲ ὁην φῇ ἡ μορρὴὺς 

Ἐκρπὴβδϑείρίευι οδίυτί ᾿ ἡ Σἰοικηχοῦν ομνκώνε.. 
δ) Ὁ υἱῃινεῆρηβοκάν ἴυς πιαιὶ, 8. 4 ἢ κεν ἐὐειδσηραι ἐΤ κς ρπόρν νοητὰ, ᾿ με ρσθαθεγοὼ Φίβδα ᾿ 

φυμρη) εκ! ἰδ ἔετσα, πῃ ἰτηῇ [δ᾽ ὄϑμεμε έάδνωπν βααῤς ὦ 

τοαχίπιιαν οἰγηίυιῃ ο- [ὅς :Ἑ τος ἔπι ας 
ἴξέωμυ εὐΐταυς ταιποεαβησποβοὺς [μ,. τὐδσες 

--- 

᾿ ἰοὺ ἀῤῥηχόλς Αὐοο Τ. [γαΐνψρζοι σα]! πἰάυ!ατῖ, Ἴ [ϑβωνι ᾿ 
κατασκίωοιμθ, νη 5Ο 51:5}. ἢν Ἰ ἐἰδυσταυ εὶς. ΤΩΙ | ΣΤΟΩ͂Ν 

Καλ'πογαύφαης οἰ δαδολεῆς "πλλᾶς͵ [ἰσααιεδατοτ εἰε' ἀτπιοπέδιμη- μιν μμεικκυπεηὶ μα 
τω ὶ  σὋπεν-. 

ἐλάλοι ἀϑτθῖς τὸν λόγον, κάϑας ἡ ἐδύναν.}.. μ ΚΣ ἘΞΞ φυάϊγα, 1 [μν γνοαν ϑμνιδὶ ἀνάννε. 
τ ΕΥΕΡΜΟΨΝΝ ΒΡ] ἅΓἃ Ια νοξὸ πη οι ἫΝ ἵκφ ψένχδνω ἫΣ 
᾿χωϑὴς ̓  ὡς ἐδυλῆς ἐκ ἐλοίδιοι αὐὸ. } ἡ Δ ΡΝ ἀλλα ἀυνξ ἀἴ- βαχ' ὀπήῳ τ [ων 

ϑνίδων 2 (ἰολνέχρὶ βεραμιία. σὲ, πόροι ἐν τάν 
μαμθι, Τῆρ καὲ [αν ταῖς κροηταρ εὐ ΝΕ ἐν μάνονῳ μέτα, μας, αν αν ἦν νά, 
το νίοαμν αδεὶ λυῖ πόροι: ΝΣ “νόῳ ιοας, Τεάήίεαιταιολη ἢ φινν (ν᾿ αἴξ [εδωνν, 
ἐδ ἰἀραι εἾϑα Καὶ λέγμ αὐγοῖς ᾧ ἀμέηῃ ἔν ὙΠ ᾿ μ Ϊ νκαϊιε Ἡμπν δ ἸΙΤεδαβάσιμ οὐωνζ. ὁ. 

τὰν 116 ρετίο!! ἐρα ρερ δεν σαρ οταρέ νη πέραν 135] Ὅϊα ἴφίταν εὐτθα ἡ αζοῖ- Ἷφ δ εὐπεηριανροφμήσον 

ξννα δεν κα ἀρινορῃνθρον ἀϑοῤμράμ ἤδη ΠΡΕΓΕΣ. ΣΡΕΥΣ ΣΝ 
ἐπ ταπιβοιδὰν ψουσηῇ αὐπὸν ὦ ὧς. ἐρτοδλο οἱ ΓᾺ ὙΝΑ ἦι δι τὐδυθὰ σγδηῖ Ὡς ἱ ἤν εροο ἡ... 0. 

ἈοΣΤΤΤΣ ἡ ὅμο μη αι δ αν Ὁ Ὁ ΥΝῚ Ἰιραγί οί (ἀτὶρ οολ φται, Ν ἠπαϊτὰ δυάδι, “" βαῖνε γολδὴψε μο ισ. ς ΓΕ ΣῊ νιδίξρο Βμκηκοὶι, ; 
γανδηνα ἦ δεν Ἡοςεῇ ΠΩΣ ΗΝ ἐβέτομα ἐνημδν ν ὑγιν περὶ Αἰ, 4! ἐξ νὺ ἀΐοογείοίωι Ῥέα νεὶ εηῦξτος ϑιο μῆκος ᾿ ψψν ἡνὸ (Ὲ 

εν τῷ : ΜΓ ΝΥΜ νῇ ΟΣ ΝΙΝ ἰάο ΑΔ ΡΝ ᾿ ποτ στα ημίβῷ ὁ εὐβοι μεῖον, διλπιδικεν μυμῦ πούσὶ. μᾶς αγονς τῆν πρλνμοΝ ννΣ νοεῖ, μιᾷ, ̓ῃ γε, 40.1} “ρπν κί, ἀκρονίδει. κρὶ ᾿ ὶ ὑπέρ: ΤΙ ΜΙΝ “ΨΆ" μὴ τὸ νέαν νυ ξλτα, Ομ. 4 ὌΝ υἱδιδὲ Βενί, Δενωρβιομαα, ἀροὰ ἵμι " εὐῖν αρλνιδι να μεπδιμυνίνώνη, ἑὑρῶιῃ φῳμϊοεις τρμεϑνμααυ καταροιμὰ ἡδυδὶ φαμκαμ(ανμφν εἴδ [ἢ δου γοώνῶς να δα ναι μαρίῳ ἊΝ εἰράναν. υμοείογεαρ εηίϊη [παῤῥραι μαδυειδὲ οχ πα. 
, ιρῦ ἀμ γουχὸ σῳῃν 

νει σῆν το ἀδιω! "ῊΝ Ἀν μάμω Δριβτῃ 
ΦΟΒΕΓῸ. ἴα ὁ 

γμὴη παν νυν γρνδηνίυνν: εἰνυκίεσιθέμιν, κε ναιο- τατον Ηὴ ναὶ 

ψνυὶς δ Βιοί, Ῥιδα, νειν. ᾿ν- 
δὰ παϑε!, νἱήσ!ίοθε αὶ λαῤλαφ. μοὶ 
δείθη κμὶ ταὶ κύμμτα, [τλημν δέ 

ΓΙ ἀσπίς γθὸν ΤΣ ἕ ' ἐν λέονος φι νοειίδο ἐββοφαάν ἰοῦ Ηἱ δἴᾳ.75. 
ξοάιειδιποιαι 8 οὐ μα μαάλ αν, ἐν ταν τα “ν πλα ΤΞΑσΙΤΩΜΕΣ. ΤᾺ : Μέλας οἰ ρκειυκκοιαῖμι ἐν δ: Μοδιαήναι τοι ἤμε σρδηξοτεῖω. . βοάριο να οἠρεμσιἰοβπε,. 4χΚ Ὡρά μια βγνμήοίοβ υφνοπεράν Ἀῤιπ μὴ μοδενμνί δ». 

»ῇ 
ἢ ῃ 

ὡ φϑαρ ἃ ἐδεὴς αὐτὸν ἔχω δαμρίσω. ὦ, 

: 1 Νλκ οὐ Μ ᾿ ἢ 00 
τὶ ἐπε ὅτω το ὅς ὑκ ἔχον πέφινὶ κε οΐο φυίάἀοῦ) τὰ ἰεβ ον ΑΝ μα 4βμ ἀγο 83 ψανῷ δαὶ ἀυκανμς «τορι ςοπυοτίες ᾿ 

᾿ἀροιερδηείε βης ροια αὐλπὶ ἐπιοιτοφάπτιϑ (δά τὰ γιὲ δά ὁ ἀνξίηδο τπούο,, τί δειλοί ἐφε; ἄνω; 
τηἰτάτίοπεπι μαδεαῃς οοπποχαπί  οά ἴῃ ἀποθυ πιρπυίδτίς᾽ νὰ γα ν ΘΝ ὑὶ “νι ἑμξπεὶ τὰ "δὲ βαδε- 
ξ» κοἀϊοὶδοἷς ἰορίκιτ,ί δμλοὶ ἐφ ἔπο ἔλνν πριν! μαιά εἰ ἐμ βέ! ς᾽. ᾿ Ὡ» 

Ἐξ πιοευστυηι παῖ διχῃο; 41 ὅπ ΠΝ εἰριοῖα 

ἀϊεε ἐεράπιαυς ἡ αἰΐνε 5 μεψηὸ, μακλφθτο εν τηϑεὐή 
Ομ παι ῆς ἐξ" αυδά δείαην! Δ Πρ, φρὴν ψνρῖν ᾧ; 
ἡνφρῖιϑ δέ πηατε τὐἴεύϊεεμε Εἰ 1 [πνανεφὑ φάναι Φ|} 

ς. Ἅ Ῥι᾿ τ. ὶ αν. ΓΝ 

᾿ Καὶ ἐροξείϑησαιν φόθδογ μι μέγαν γάρ! εὐλο- 4, 
4Ρ᾽ τοὺς ἀλλήλας, Τίς ἄρᾳ οὗ ὅξιν; 
ὅτι κὶ "9 ὁ αἴεμρς δ καὶ ϑυίλροσα ὑπακούου- 

σιν Ἢ 

ΑΙ ἦλθον ἼΤ πέραν Ἠς ϑαλάσ- " ΠΈΣ ΣτΩΙ πρλγὶϑ ,ἱ8, τοξίοπεῖι ΞΞ νχών δαήβνμις 

τΚ σης θὲς τἰω ρων Τ Γαδαρίωῶι. ᾿ ἀατεποταπη ὦ. τον νοὶ, φυΐ 

Έ τες οὐ ϑδύπυν ἡ ΟΞ δος ἘΣ Σ 
, [φυνῴααν Ἴη ἀμ ἐὐας Φιηωε! ΤῊΝ πρὸ ὐτανν εἴθ ην ὑμαρεμαι αν. 

ἔα μὶ τοπητποταδαίατ ἢ ἴῃ τηο. ον ἀοηνεϊίων μαῥὲ- 

νῆμα. ροιανασντανμκίκοι,, Ἐμααπεταπηδρσν. ΤΥ ῥιοριονεὰ ηὐς ἀ[α οἰ δλαγὴν ρεδναὶ εμιο ἰξανεῖ ᾿ 

“Καὶ ὀκελϑύντι αἷτῳῖ αι τῷ κὐγμρῳ αϑε 1 
ϑέως ἀπήντησεν τῳῇ ἐκ. ΤῈ μνημείων 
αἴθαμπος ὧν σίγα κα Ἢ ἀχρϑεί ῥτῳ'. ἢ 

σι «ἰὼ κατοίκησιν δεν ὦ ὦ τοῖς μψη-}} 
μιαίοι χρῇ ς ᾿ οὔτε ἐλύσεριν οὐδεὶς ἠδιιύα- 
"οὰ τον δήστη"᾿ 

Διὰ χὸ αὐτὸν ολλρίκις, πίδως ἃ ἐ- Ἦ μον ἔβην ᾿ 
Ἴ8ι φφεςοὶς νηδὺν ΕΙϑτὰΣ, ἐἶις, ᾿ 

᾿ λύσησε δέολιϑαι, χρὴ δησυᾶθι ὁ ὁπ’ αὐτῷ τυ ἐιειαῖν ὧν εὖ εδἴς- τρί Αὐρθορρδγμρὲῳ ες : 

τοβέλύσεις, ὦ ρ ὶ ταὶ πέδας συιυτετρί-} ἴῃς, ἐς φοάϊοα ςοητείςᾳ : δι ης- ἰρεβοι ρονπνκων μι Φ με- 
- Ἰηυΐίσφας γῇ} ἱψ διβὶ ἀόιιάτς, ἰπ γχουγέφομε: ὃν. 
εἰ εὐ οὐδς ρα εἶδε ἀἰς} 5 ρονδοννιω Φ' ἐν κῖ- 

εἰ ἰη τηοητίδι9 δὲ ἴῃ πηονΪ [δι ιθκμι ἰοανῖε, ὧν οὖ- 
κρτακόηων ὁ δωὸν λίϑγις. Τὰν εῇ ἀφο α, ̓οἰδηγφήρ ο, Δμρορης 1 δ 

᾿ὑδων δὲ τὸν Ἰησοιωῦ Ὑπὸ κακρόϑεν, ηἄραε ξἰρίσα ἱερί ἀΐδια. ἩΗΔοὴ χρὴ Υιβδο : «ἰ ρδνιαϊει  ἀκδ]οίσα δ δ. ὌΣ 
« ἔδραμε ἃ «εὐσφκιιμίησεν στα, φγουου γα δε ρεμοὶς οἴει! “1 μώαῦκ π 

ὩΣ [- τ ρίατισρε νόος πιασηὰ ἐϊ-} ἢ καρ, ΜΈΨΙΝ τ᾿ 
Ἵν Ὁ ΒΕ Ἄν ν 

41: ἐᾷ ΝΝ τεῤανν 1ὸ δὰ Ἵ ἸΕΡΡΕΣ ̓ 

! 
“ἔς. 

ἰ αι εὐπὰ βεὲν τὴ σοι ἢ, ἃ 
ἐν δ γεὼν δὴ κἄμ, ἐν» φια Ἐν ""ϑ ἰ᾿ομρί μρι δ]. φόπε;Σιἐφίο ΕΝ ΒΕΝΕ ΘΕ ΙΝ ἐμὰ μ, Κιρονοἰνλφάμον ὦ 

καὶ παρεκβλο ὡϑ πολλὰ ἡάμ μὲ κ δερυΐα, ῥῖες μέρ δέ ΓΤ Ἷ» ἐ » 

᾿ αὐτοῖς ἐποφείλῃ ἰξωτῆς χρω. ὠ ἀ Φἀ Ἃ μρίδεπηξεξει ἀτερίοηξ. 

“ΠΑ ΨΝ τλζι μὰ: μεις, γυς δέ 4 ᾿Ῥιβοῳ Ἰοβιιον, Λεράδον νεἰιταθα δἰοι εἰ. ἫΝ τ 

ἐμᾷ θαιϊνατὲ ναι αρας μμη θραίοναὶ Πῶς ̓ βίλεβ Οἰεετὸ δ τατν Ἂς πα τειν μένθργιν αὶ Ϊ Ἧ , ἅ: 
᾿οριϑευοί, ὀ Ἀἔὅ ̓ υνά δε, γυϊβηήμιο,Βελίκιαι βμνέαν." ἱεναάέδε με οὐ πῆρονθαι, ᾿ ᾿ ἝΞ: 

ΦΥΘΡΝΡΑΙΙΝ δ δεβο τγ ον ἀυνλαιοί ΟΟη τιρτῤχρυμσάι : ἢ προ ῖ οί μέτα ἐν -ε ἐγ 
τ. Ῥ, ΥΝ ᾿ ; ἐπ ῊΞὸ ἀα μμικίνιμῖι, βῴλε κηποιμιίπόμε ἰωρτὰ - 

τ Μνμρων ἤνϑιν. 1η ἀυοίναν οὐ. ἴδ ἰπῖαν, ἤνϑννρλιμΝν. ΓΝ πάρε οι --" Εἰ ὰ. 
4 ἰκακεμοιτν δρυῶν. φυσϑνν ἰοὐξετιμαηναεϊοίμι , ἡ τἂν ἄνα, οἷ, αὶ εῇ ἐνεαβιδδιρ. δπλ ρυα Ἴ ἰτττὰ ; ΠΕ: ἣ 

Τινμσίωδν, Οὐτχείεποιαπθὶα δἰ νεϊὸ γφιονῶ τ ρραν πὲ μὲ ΝΣ - 
μμαρνἀασεῖπη γετθε δαί αν Ομμβυνανπῖ; μι ἡὼ Τὰ ἰδ ἄνι ἤνονιδ οδιαξανρο ἐν ΕΒ ΕΝ ὦ ΠῚ 
ἠϊδιε ἰδοπιεγδέξια Ῥονδ  ν Θράμποαμμν ἀνα δὲν κὲ ἐν οὺ, ὀμνμεβις τ ΕῚ 

ποζιπς ἔσο Οεγχοίεποιμηι εοηείψυ! ἤϊεηιπε Κηφ, .2 υυαλννοαι [μαι ρεναν ἐμὶ : ἢ Ἵ 
ἤκδτιις, Ἰδτῆδυ ἐπε ρος Ἰότάλης ὁτάληεσννε πφυφες ἔχπια αὐ ἰαὶ δε: Ὁ. ἀϑβοεῇ ἐμὲ ἸνΉτΙΣ 

ν " νι ναδθαιαανααμιναια ἐμφναφαιθν αν μεν ἀκα εν ᾿ : ᾿ ἐν γρβενρα ήμ χααυρο ἀρνὶ 6.4ς δε!Πὺ ἰδ κριε εἰϊαμιο᾽ εἶψεν, γτάδὶ ὠῦϑ, ἰδόα ἀδνυσιγε Φμδῶν αρεὺ Ὁ . οἰ πος 
ἀϊυξόϊ οαμσ οἰ δυϑξοείτεια 

0 νην ρῇ, καὶ ἐξυλδόντι ὡτψ, Ὅνιο νεῖ! οὐδίκεν ῥεῦμα δι {πυβουέρϑ αἰϊηυίὰν ᾿ : 
(οὶ ὑεμα μάκανον ἐιυωλτηβν, Ἐξεχνεο δοιαίίυν γειὰ κηρία νιοὶ με ϑάλ δι ἐπέρνα: ϑεομῆ 
δ ἐβαϑόμων ὁ Ἐν ἐβρρείδε ἐρέειν εμνναν αὐτεπιίρηνε. θήμαν αὐτό μοῦ εἰς μηδ ἀνῇ ἱπυρυὰν Ὡς βπμπῃ 
μάμσνι ἐὐπιάεθις ἐπηαμποά αι νκυν, Γιά φοοιγα ἰδ δίμνιπι, δθ. ΨΘῈΣ μὰ πεσε ἡγημόν ἐπε Ὀὐρρδα, 

ἰβαψοαν γιὰν ἀριὰν Ὧι. νοὶ ἀϊαίνουν ἢ ἐὸ ἀϊόϊ 5 φιῃο μέλε ϑ0ὴ διϑειδι χα : . , 
. 4μιειπρί αν ἼΝ ἰρίτίτα, φυὺά εὐ (πείοι μια ἰητβνΐιπὶ ἐπαλιμντ μέσα τ ρος. 4 ταπιεὶ Τὰ 

αἰ ῥωϊνμέα. .« δ σε οὐδ᾽ δἰ ᾿ ᾿τονςν 

. βεήδαξ δ ἀφ ϑαμν «{ε γἹδαϊϊως ἀκμγόη οὐπι ρΡ:: : Ὡς Ι ΝΞ 
ΑἹ πὸ υδεπὼὸ ῳμέϊων ἦρὶ οὔ! παύω νοὶ δἰ τε 

..: ΜΝ ἐπ: διοέαι ἀμεοονδηδα ψάῆνοι ιν ΞΩΤ2Ξ:ΞΞ ἀξένοις σώπι μοι πξεθν ᾿ 

Νοαυε, ὦ. [ἢ νπὸ « ὐδιειε εὐμν 
; 

διμιλίσψι ΟῚ ἀραιδοινιαὐκαρίμιενς γἹαείνιία μενῦ ἈΝ ΣΩΣΩΣΝ τον ; 
ἱπέξαυι τοτίποτε. 

ὁ ̓ εἰς 

“ 



Ἔ ᾿ ἕνας ποῦ {Πἰπ ̓ ἀρμάπιηη- 17 Ζισ ἀλ απο ἐδ εἰνὶ ̓ λος πολὺς ἐπ ̓ αὐὐτόν". ) ἢ πα τῶν! ραπροοηρις “ὧν -᾿ ἕ ΜΌΝ ἡ ὶ 
ΕΞ "ἀγέλη Φ ον ̓[ιερρτεὶ Ρογοογύπι ἐμ μου κατ πτκα δα μοινα Ἐ οὶ ἤ- ἜΤΟΣ “ριά μι μμμαὰ στα απαινῷ᾽ ἿΣ 
αν ᾿ ἰζοη:. " ἢ ἐπρέρλμανι γῆι οχ ργα- Μειι9. 

νς λίρες τι Ὁ ΝΣΗΝ ε δα Ὁ}. Βερεξρατὶ ἔμπε ευτη᾽ ̓ οτοποι μ| ᾿Διδεῥνιαδακιων ἐμ 1 ὌΗΣ ἠ ἡ αὐ εσωμαγά" ἐεδιϊε γπαρο ευιότηΐης ΡΗΝΝ Ἰκχωυ φίλας μι ἐφ γλ ρντες., Πέμιψον ἡμῶς εἷς τοὶ ΜΙ ἀαῤιοπεν, ας δε λΜίτις ποι δήνηνα,, ἀϊροπέει,, δά 2...» ὀνόμφη Ἑάφιθρς" ἡ ἰδὼν αὐτὸν πί- δέφυιηῃ νἱὰ ἮΝ ἀαῆτ , δοζίἀϊε}, με ἀν ὀἠέο, ἐνόν ρρ- δ. οἷν ΩΝ ἵμος πέροράνο γεν οἷ Ἷ ἱπ βοσςοϑ, νὲ ἐπ ὁ9ὲ ἰδεῦοθα- και ἀο βουθὴ, ψϑρ ον]. Ἴ εν ετοὺς πόδας ἐν. τἀραάοεεῖμι, μ ταὰν; 
᾿ς Καὶ αὐτοῖς ϑέος ζησῦρ' 8 Ὁ, μονα α παριχάλοι αὐτὸν πολλὰ, λέγων, ταῦθ Ρ οὐαμάναν εἰπν ἀν. κ}! Ἂν βνκωόδαίην εξ ηνιηβὲ κ ΠΣ ἈΕΙΘΚΙῈ ἰψαταᾳ πὸ αὶ ἐκα-}α Ἕν ὄος ατοϊδε τ ἠβναϊες Ἂν τινι ( δὲ εἷς βίοι ΟἿ πὸ ϑυγάτριόν ἀου ἐχατως ἔχοι" ἵνα] ἰ«ξε, ΕΠ οἷα ταςὰ τα φκιγοιῃῦ αὐ. ᾿ρβῤ νη σαύρα , 
ϑτιρτα εἶαῆλϑοι ἐἰς τὰς γοίρρις αὶ ἀμ Ὶ [Ἐξ εμῇ νογὸ (ρ᾽τίτας ΠΠ|1αν] “Ίλφῶν, κρενκυκεῥιν ἐλθὼν ϑϑηϑῇς αὐτῇ τὰς γῆρας, ὅπως ἀμέζα οἰξτ΄ τσ γε γερίδε,δε τα- ϑνο σνίσμ; [ὑ6ν δαῖν, υὐ ρατὶ Ἰηεέοί στιμῖς ἴῃ ρότοος: 8. Ἰρρανυρά! ἐπαγρλεγμη! πΔ . Προπάξ οἱ πιδῆαφεντ (δγαστιγ: ἃς ἰνα [ε τ “᾿. σὰν ὶ ογέλν κ' χρημνοῦ οἷς σ' δώ. περ ὐρθ κοῦ εν, ἱλια, [ἐρηέι θ᾽ ϑάζπρ ὑρῥόηῳ σωθὴ κα ζήσεται. ὄν ἢ ἔτι γίμας. ψ ᾿ 
ἡγαύᾳ τά ν᾿ Ἶνς, ἄν: τλατὸζη ᾿υοῇ δὶς τι]. μιαθεῆ μπ) κι καις “- Καὶ ἀπῆλθε μ᾽ ὠνγεῖ Ὁ νκολρυὶ, ἢ Αρῆς ἐρέται. ζηλιν οὐτὰ ἐο: δι 54}. ᾿Βεαβηβονεν ον β- : 

ἐν Ὄτδ]ς Ιο)δς Πα Ὁςατὶ βισεΐῃ ἐηα Ὑῇβεοὶι νει ἐκ ιπαρ. ν οι εὗυτῃ ὀχλορπολεῤ, καὶ σιυίϑλιβον ΤΟΣ τὶ εἰἱὰν το Σἰοα πιο τα δε] μωρὸ »πτηραῖμτα : 
ἌΣ ΣΝ Ἰὐϑέ 5 ἡρίφις, ἔφυν, μα Οὲ νείὸ ρεΐςοδαηε ἐπε ̓ διβθηυ μαβλιδεης αὐτὸν. ; ρα εἰπίόρας ἐὐτο. ΟἸμψ' εἰνρήνθαρι 

Ὑ" γγτλαν. φίς τἷῳ οὶ καὶ οἷς [υρογαπενδε μα ἐρουεὶ ἘΞΣΙ͂ΞΕ αὐ πὸ Μνέ αἥμιριτος ..] (Τυης καρ ον μβιρι φυξ .] (Αἰ πηρίὴν ἥν εὐμεὶν νειαἤλδανῖ. ΠΕ ΟΣΣΣΣ Π ΞΕΣΤΤΙΥ: ὝΝ κα ἀλλα Ἀερηειδωῦ ρων ατρου ας Σ ΝΙΝ ἀπηΐς ἀθοάεοϊτο:, ἀμοάεείην, ᾿ 
"Ττὲ αὐοά βιατο βιοταῖ, διταὅης ἱεΐ., ᾿ μό] Ἐπετάληως υἶτα εὐρείϊα ἃ 56}, ΒΡ βωναμμναιια βενῥ. νικευις ἴω Ἔ "Ὧν φορὲς «ὲν ὑπονμῶγαίμς Ἂ Ὑ οαϊιρείρίτα Δα Ἰοίατα ; ὃ: ἐπι υδι “ἀ' μα ἘΣ δέκρηϑαι Ἶ παῤ ἑαυτῆς ᾿τπεῖς πο ο δ ας ἘΝ μπὲ μὰ μιν καῖοι ἐπονΝ: : ϑιωῤβᾶσι ὁ διαμμονιξόμϑρον καϑύμδρον). {ςϑπίρ  οἰυπὲ ἐατο οὶ βιεταῖ ὡς} |9΄. Ἀψὀοιιλκαομὲ ἐν. πανταγδ μιμὶ ὶ ὠφεληϑεῖσει,ἰλλᾷ κῶλς εἰσυτηία ἰμΑ. μή αὶ ἐθεαείας. [μεὲ ἀββεφνδν μνρξδωώνς, 

4 κνὶ ἰσωφοννομῶτα, χα ἐ-} Ἰκϑὰ ἀςμε(ςἀσητκηνας νοβιε, [. ἡ μαρήν εν ἐυμα γην δὶς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα" “. ταν (εα Ῥοτίνϑίη ἀδτεηίιις γςης-Ἰ. {ωῤψοει αεαννίνο ἀεί 
Ν φθνδρι ἦν λυριόνα αὶ ἐρεθύϑησαν δ ΜῊΝ πισηέβ ν᾿ δυπιλν αι Ὲ ( ἑμωιν μανόνπρ σοι οὐδε δ σεισοὶ φίρὶ τὸ Τησοῦ, ζλθοῦσαι ον] - [[45. ὁ ἀπ᾿ αἱ ἤδοις «ἜΝ ᾿ φέών ἡληι 5" ἢ ἐσκ ορίονερε δὲ ΣΝ β ΚΕ: Δ ΓΗ ἢ απο κἰαιαιοῖς ὑπο ατακέηννὴς ν Καὶ ὐνργήσαν Αὐμα Ε ᾿ τι κι τὴν ἱμροίῳν σας δον Ἢ ἐϑέῳ ἜΣ ΧΡ Ὶ οὐ" τ Ή ΤΕ πυπστῖς ὌΣ ἄφωμαι, σωϑήσομᾷ,. ΑΨ ἼΟ᾽ ΕΣ ταν αμ τπλυφνην ΠΈΡΥΣΙ ΠῚ 1 εξ είν, (νίοβ τς ἀρίφρα.. ν.. 1. ἊΠΠ ἐπε να κακερας σεν {" μμριόκοδ τὰς ταὶ δίϑεος ὁὀξηράνθη καὶ πηγὴ τῷ! αι} τε ρ (εν ἐετίρδ αι ογιαῖοε.. ᾿ .φαβικομως εἰμ τ ἢ ᾿ ΓΑς δον Ῥ ᾿ δ᾽. μ τιν , οἸΝκενοξρῖνα ἐνο. ι ! Καὶ ' αἰδαξαλθν αν νείρολ- 7: ὕππ εδὲ ςοερετυηι ευπτο- Ἰ.. ᾿ αἰιτος ἄτης ἐ π᾿ ΤΉσι ὅῊ ἴων) Ἐξ βαιίαν εχἀρυϊεέθπ βηρι.}. ἀρ βιοβνοώυ δ ΙΝ ἐπ δῶν πὲ} ἐρίων ἀν. “ὦ Ὁ ΡΈΠΙ ἔνε ̓διτεῖ κα ἘΈΟΉΝΣ τὴ , Κιδοζαιε εαρερενιεῖ ται ὅπ “ἧς ρος {9 ἰρβυο: δβροβε ἐσσραςς ἐς βῆ βμεηνρώκι,, κα β 

οὐ Καὶ ἐς νὠωμὼ οἰ. οἱ {πῶς ; μελκιβνμσν “ὩΣ Καὶ αἰ δίως ὃ μὰ ἐϑλν δ νρ ᾿θΏρασαιῃ οἵἴξ᾽ εχ οὐ ἥα εβεῖιο, γρρα σεμμ 
ΣΧ ΣΩ͂Ν ἽἼρδΣ οἶς, Ξῷ : θείης αῆνκίτα ̓ εν ἐῶ ἔς » ὀξελϑούσων δὴ ᾿γῆ δε αν γον 16}. “ ἄδαν βρῶ δ β- 

; μἰ πῶ, αν ν ᾿ ὥῶ ἱ : Ἴπικκῦν ΜΝ ἡμποληκ ρει .Α Ἰϑέχδῳ, σθν ἐμ ἬΙ ΠΡ εἰαοδιέίος ἀδνυ 7 ἴον ἔνα, ἀνα, : “με: ὙΠ 14. ΤΌ ΨΑΜ,Ο: ὶ ᾿“ σλθνῦς ἀν ὠρθον ϑώκφλλὰ λέ)" ρας τῆ ἡμέρα ἢν πο 
γνιωμ, ἰπονο οἷς ὃ οἶκόν σου πρρὸς , Ν ἰς Ἴ ΣΕ : μ ἔλρῦρ » εὐ οἱ γί τ : ὡς “ξεθικομεεκιρι (ης.ἢ" ὑπτρηαν “- ΡΥ Χο ΙϑαΡρυ θὰ ιν Τ᾿ ββοο ἀδννοι, ὧν ἀπρν».- χρις τὴν ἤχλον σωδτλ παν ͵ νὰ ἐρίμο,, πρναϑαρν "ἱ ΤΩΡ ΦΙΣΣ ἢ ἯΞΙ ἀενν ἀξ έρμδιν φεννὰᾳ εἰδέ ον. . λίλος, Τίς μου ύψατο; ὦ "10 ἰείε δε πος εἰρςηιδ, ἐμ ἀρ απενκενα. Σου 

ΕΞ ΣΝ με γυρυμοήμηνι: τ ΠΟΝΝ Ν, τ αοέκον ἜΣ ΠΥΜ ΙΕ ΧΩΖΩΣ ὌΠ. Ῥ᾽ ΓΝ Ὑ Ἴδῖς ΠῈΣ Ἡϑὰ ν ἥσασαν. ἵ ἢ ἐν ῤῥῥμουραρὸ ἐεςεαξ, “ἢ ΚΞΑ͂ΝΗΝ : ᾿ Πα ΤΟΝ 1| Μιιΐοῦ ἀμίθτη τοι Ἔ ΤΠ ἰνμ νηννά ναὶ ᾿ ᾿ μι βεί το ἘΠ “,6'. Ἡ δὲ γιωὴ φοβηϑῆσα ἌΝ ἷ οεὐξε, υυμο [ετοι φηρ δὲ δὲ τες. 3 ἐραέπαιρ νον πυϑη να 
δ ἐς τη σόν σα γ οἰδ' ἡαδ γονὴν ἐσ)᾿ αὐτῇ, ἤλϑε. χρᾷ ᾿υδι [υεγαιννοσηίεγδιο αοςί αἷς εἰ. ἔξω εἰν ἰοβ,υ :, Φ ᾿ " 

«Π]ΕΜῈ μὲ ΑΝ ΕΨΝ γᾶς "Ἢ 
[ΠῚ μ(ἀ ἡνανε , παρὰ τδι ϑεὶλ κενὸν. Ἐιμίτη, διψυίξατα, ΠῚ Ὡ μα «νην ἄσι. Ἐταίγλι, κα βιον 4,11} τηο!αϊ, Ουο Ἐ͵τ᾿ εἰ οδί. ̓ ς ἌΝ [ΕΠβΟΓΟ. ῥπεθαὶ Πέγρροα τὰ ἐὸ διοῖθο ἀξ ουο ΓΝ 41} ΝΣ ναζιχε δι ἰχισωμεγόγῳν ας πέρ. οἴεται, ν ὦν ῥώενι δὶς Οἷς.ς. ἧμιν Τιΐς, ᾿ Οὐ άαπη,νε μάρεπὲ πομπῶν} οα ον παρ αὔτειη ἀρράγει παν ορροαίς εἿ τ τοτίλπροιδο : ἰά εἴ, αν πιοῦθο ἃ- ποῦ τοπγσῖς οὐπηςοηἶε, αι ἤηρυ)ν δθατίν, (δά ἐσττον, Πίφιο τεπῥητῃτο ἐφ διινοηὶ ὑοστὶ ΜοΣ δύσιν ῬΙδηίωσαι αἰα ἡπαίαοε ἰοἰϊκα; Αι ς “ποϊιευάταὶ υἡοάέτατί ἰῃ βηχυς αυπει "ἰδ. 2ονκὰρ 4. Βεοίουο, Οὐδονὶ ; γπλφορὶς, γρὶ Μοίοι αχριίφαδαευς ( ΑἰξιΝ4.21) ἃ ἀσδιὸ- ΚὐνάρεγΝ σὴν ὀν υψίσνα δὰ ὰ γ᾽ μανμν ἐγ - Μ" ; 

ἜΞΞΞΞ τ Α ριον ἀρ στ ας Ξε σσς ̓ δυηειρρφίια. ᾿δοκῶεμν κα Ἐπὶ πὶ Πλν τυπι δά οπρ αίϊη ̓ 

τίθυ, 41) θεία ἀἰοιιπτους Μαδειδμὶ ςαρ. 432... Ηἰ ἔψμας βαραῖμ ἐδος ἐπ τας τσ δεΣυ ἡ μιοιρά, ἱ ᾿ ᾿ 

ι 

᾿ ἐμεβρνὸ τποπιοπν ἘΠ δύδσιι ἐοζε ἑιος τὸ». ΔΝ Ή, νεβειδοπιαι ποιάν Βέαίηηιε, ἸΝλπὶ ἐξα (ὁρίου) 
κἰροτα, ἀποετουείααειιξηοπείδυς Οκ. πάδὸίμμε οι χύ' ῥυῤενευτεβὰ εἰς, δι (ληι τηδιϊς, ΝΜ" ̓ Δ ΑβΕ τ εἴανμο φφδίοο ρεδίεμε βισω» δοικίῃ Πιροτίοτε πιοπεδτό ἰδ 4] ἀκπηοπίαοις διοταῖ: "ἃ 

ε ἢ πελεειϊειὰ νεχαῖμι )ἀ4ὲ γε ἐπισμη πῆγα ΡΟ] Ἰυα ἀπιὶ- 
“ε--: Θιμμμν κά. ϑορὴ μα γυναι αίῳ τας Ι ἐρλοὰν τὰ βοαχίηίο, ὁρροιίτας ἢ διτδω 
᾿ϑαΐατίρείι. δράϊεἰδι δὲ ἀρμά᾽ ἍΜοῖ. ΟΡ φὰς Ρ οὨλίπὶ φυιίστο { 

ϑε εὐθμσν φῆμαι 4 ἀφὰ δοπήδενιμης ἱ δ ωάβαμν κοι αὶ εἰμμεκιεοδεαιμετοπαμὴ μιν ἀτάβήτωβαρὶ ἀἰδὶ, μὶ Ραπθουλκείλκν «είαιη Ἐο- δλαίεμμη ἠειγαδθι, Φξ μὲ ! ΒΦΉ 0 μὰ ἀμίφυ βῃμαὶν τ δάσο δτοσίλλο οὐπέσει ᾿ εἰγαλε, “δἼ κε. (φυὼπν Μερῳαν Νπερεόντ ,ήπρίντ  ση όσοι ἢ ἤϊων. Οὐμπμμν ας ἡ μονας ᾿ἱδοριὲ " - . ἄρα ἐρηκ μα ἡνν ἄγοι πρὴβακώνωκένοε ἐγαῦ ἴο ἀκα ττεῦας ΑὐδναΝ δε Μαιτῖ, τῆρ.λο. ᾿ ᾿ , πὸ : εἰρροι ξελη,ν εὐλαμιερία, ΜΒ οφυσῃς ξεήδίκι ἐπε ν ες. τ 8.1). δ] Αἰυὶ νετὸ γεα οέλιεμι ψυ ὲπὶ δι, ἔγνα, Λὰ, ψενσι  Οορβοουίε (δ ἡἸυά πιορὶν δὲν υἷι μεϑφλῶ, ψεῖνε νυΐκαιο γανεῖς, «οἷ μηδὲ μὴ Ῥῖῳ ΜΙβς αοέλεμδη ὀρσυέγυαι, ενεϊηπὰ Ρτϊηςίροπι γρρᾶτο νι. Ἐοομλδίουι θημν δος χα ᾿ξηύθας εξ ἰνοὶς Ἰοοινδυαι ἄλιτεῖν γνώνων ΠΟ ΚΠ 8 , βραμαιπιν ἐν δοὲ αἰρεοὰ δάνκε εἀἰανείεἰ δὴ Ὡς μιβ4. τπποάο κὰ πιοτὸ ξίμ ἢ ἀἰοοτηςτοσν, φυλλυίε ἐδ ποα οἰἴφηι, ἰατὲ ρδῖαι υΐδη ἐδιάρομψι. 4ξνεὲ οδνοὸ φᾷς μά Ῥφαδίον γανεισυία ἢ ἡιώμοιδ ϑατεων πύκα ἢ. ΡΩΝ ἐδενανεγοβονγοννη! δὲν, μὴ δνεηγέραντναὐ, : νῷ υμαϊ τήτν τὲπηροτγενίητει ῬΟΒΘΙΕΟΙΒΡΑ ἘΠΒΈΠΗΝ:ς μἰραφὸη δὶς τε δὰ γπεπεῤκει Ἐμείωγωρόχρες δ ἐντίυϊο. μας τς ξὰ Ῥοπίθυν ἑπτομι ὧδ ρτὸ υύς, ναὶ ἐδαμελ δος 8- οἵ ἘἩΥΤΑ μαλα γεαυσσαν υ πιο ζιεδῥαγνοις. Ῥοϊϊδείσηο ἐδτεϊ πα ρειε, ἰρεὰὲ. ἐἰχ . ὡνμαόδε. ἀ κτὦ ίη ἜΞῪΣ δῇ πῇ (δτυστυς, (δά ἀπμεαπρϑνοίοηνε 4) ζν ἐνοιν αὐ βαξίς ει ἐχ ὠτωι διὰ τοιδαπν ιν ἀκα μα οἰ ἐλ νηδὶ κα ϊμρναφίαμε,ς. ποὺ εἰπε, δἹ ἡ Ἂν μωδὴ ἑὴν ἐσ ϑδδδ, ἐ δὲ ἘΞ Ξ Ξς ἐλθραοια νεγϑοπιπι τρεηγὰὸ πάθει, δὶς ᾿ἰσφιιπεις Οταοὶ, Ψυϊκαῖε, δὲ Ε- ὯΝ ἰπῖο μὰ τὸ οὐδ θα ΟΣ ΜΤΉΝΙ τίρερεωυν [υννσνι γόμῤωμρορησεν ἴα φυϊθυΐδεαι ἐχεπιφι μεείδυε ἐουϊοί- ταίχνιε, ἔν ἐμεμ ἐβποδίουτό . Ὁ δὰ νὴ πνανὸμ εἴ. ἃ ῥλα τίρισαι Ἐτεῆπων εἶν βιβεμβ: υοὐ οδίδιι- ἐὐλέν ονός ΤΣ δε διε α εἢ, Οἱ διτραι Υἱ δσάον, βδεγαιεγίς ἐλϑέν εἴ πιϑὸ νοιυ ΕΠ πο ἐκειχιρί τὶ, νὰ δι ἀρυᾷ ὀγτᾷ ἰη.". τοῖς αὐ τἀ! δ δούλα; οὔ δι ἀελαυπι. ΓΤ ““β ᾿υρρ ἢ τα ΤΣ : μιᾷ φῆ, θρηνῶ μι διουπῶ ἐρθϑονν τῷ δαγμενζι νων συνδ ἐλϑὲ ἵνα ἐλϑών ν᾽ σηὴγνε 4ιυπι ναρ σεῖς, ἐπι. 10 ρεράλρω, κὠ ἐξελθεύναν, τ ρῦν ΠΝ ἐἴνατις "δἰάϊειν ἡ» ̓ὸ ΜῺ! μβεμίένν [ιξίνννε ", Ἀραίανι, ἀρλντυκαημοι ᾿όῃῳ εἰ πμπυκ αι [ξξίοπεια ᾧ σιον νέτεσε ἰητεύρρειθ πδηάᾳ τημῆεια ετγκτρξγεμεδαμνα "ΠΌΠ εΥ- νἱ ῤτῖδο ἢ Ῥευνς ἢ φιέ ἱέναι ἐλ μεν Ἀγ με πνβοιν εεἰς λα νη ἜΠΟΝ γιοιίοε 15 δετίουϊο. νὲ μἱκπὲ. πόϑος εὖ "ἴᾳ εὐ εἰς μην ἐκοφνολ τε ̓ πρρμεασυ ἐεὶ μοί ἐρεθνδομῳ αἱ’ μβξον {κι τμ υλλαμὸ γυίς. κὰ γειδί, ρ᾿μκίνού ἀπμβδοα 1. ρου τον ΓΖ. Ἵ ΨΕΙΘΡΘΩΣ ἰδ ὟΣ ϑι ψν πῆς “ ᾿ ΧΩ . φύυ πη δἰϊον “ἢ ΤΕΣ ΠΡΣΟΌΞ, εοἰνατοξδ (πὶ δυο ἤθη ἡγργοίῆμαν ἃ πρέβ πὲ ἡτωνὰ μρψεαγα ραισὶ ὁμοούσιον Θαϊταιεπι ν πδηναρον πε μι επεέιίορο. Ὁ ὕπνο, δοὴ ἐπ τηδὸ γος ΧΙ υο, ϑμοὐσεμαν μαίας απο υαρδιῆτω », ἡρὸν τα δος ἱ πρλαδς μόνα φ΄ν »ι ἐμὰ ππποσ Το κι λένθννφυνο ἰοΐμορεηι ὦ νον δα τοὶ δυμμδεεὶ ἼΣΣΣ ΣΙ ΣΡ τ 4». ᾿ ἬΝΟ ἑπινον πεᾶνῳ ἐλ Οἰπεὶε, τ λ ίρυλαπιε 400» ἀκ μον ργξευα αν μιροναηλν ἄρραται αὐ ἡ “δενέμοι δ ΠΝ δ᾽ φεριοῖϊ ἡμὴὴ ἀθεῖς Ἰπθερεεῖο, μια, ἐεπκα ἡφιῆρι ἡδτν ἐἶγτο μισήσας ; ἀρ βέεαμρεπ, ἰεδίφρμπν Ἰὼ ἐπα ἔννδιν τ μουδαμδετόναν λον Ἢ .2,)}» . 

ὲ 

͵ . 

τ μ ) 
Ἷ Ν 

᾿ . ᾿ τὴς 

ὶ 
41 Ὁ Ἂ . 



᾿ ΟρΥοις ὑ ἘΨΆΝΟΘΕ ΕἸΥΜῸ τ" ΠΕΣ, νοῦ ἘΣ ΒΟΥΝΌΥΜ πάκοΥΜμ.. - 
ΟΣ ἐσμ,ψὶ ἄδν: νων! " πἰκανδ οη ταις δἱ ̓͵Ἠηνῆςτη} [να εμοννιμεῶ νερίμινας ον ΓΣῚ Ἰὐδὸ χρὶ ἐπι Ὅν ΜΠ] 1 ἀν ἰὰ ἀνον τοὶ ἴ δἰῤίαψε  μυρην ̓  εἰκοὐδβένε 

᾿ Θ μὰν Φ Ἢ ἡ ». ᾿ ἷ δρόι Σ ρυοἴἶ δ ού δάσος, |Φ' δικὴ αν ἐΠἰ νἰανάν. 

͵ ᾿ἶ σλότο εξ, φόμν ἐηορ οῦρν, δἰ σα ἀνα μι δια δὸς μὴ αν σααόχσας μον κηβόλανσ.,., ΞΟ {ΠΝ ὄληται, το ΤῊ “ἱ 2 τ. ἴω ῥῖι 7] Ἰβαδὲε ἰδεβδυ 80} ἐυπτράζονδί] Ἰ[ πἩΜᾺ Ν ΠΩΣ Σ ΤΊ: τοῦτα ἘΠ Πἑης ἘΥΡΕ ᾳῳ. ΟΡ. νἢς 

᾿ ΘΚ δὲ δ) εἰς τὸ Τὶ ᾿ βο απο εχ βαε!]οτὰο) ἡ ΤῊ; Φοβμ. ἐζηλϑεν ἐλῶϑεν, καὶ ἦλθεν οἰς Ἶ Νὰ ᾿ 1| Τ.Τ χρηβμ ναι, αὐδε μοι αι 
Ὁ] ἀλριαμαος ἢ Ραϊγίδιη (παι : ὅς ἴδ. "ΠΝ "μ 

| ἐμὴ δαὶ ρ χρῆο ἊΝ , ανείθα αὐτῷ" κρὶ ἀκολου- ἐν βαϊνίαπν βμαπν, θγ Ἰυς.α 
ν ΟΝ αὐτῇ χρλνυὼ Ἔν μρονῤίας ᾿ " " ἀδπυέεῦ οαρεπιονεηίοηι "“ οὐλιιοκηναν ας ὁ τα μι ω τὴ τὰ ἐν , ζωι ὅς δυπν ἵμίωυς ἀϊίείρω!!. ἐλ αη δ ντος ἱποῇ 

. ᾽ : μὰ αν , τ αλώ ' } ; κα ἫΝ " ε 

ἀῤχουιραυδλαν λίρρνϑι;  Ἰρνέδι ἐν πτρλμν ὐλαα λιν ποῖτος, μ᾿ κα γμδέυδ σωβδῴτου ἤρξατο ἐν" "Οφίμιφος κἀυοηίηει 6} .}" πιῆ δεϊλων μι δι δινικθςς 
ῥἰ ἐμεασμνν δος " ὙΝ ̓ να υμαμνιίη πνειεὴ, ἜΝ" Μ᾿ ας - τῇ σμναῖμων ἅ ἢ φιφάσκοιν. αὶ ἡ πολλοὶ ἀ- ᾿μῶ »ςαρίεϊη ἢ βαβοβα ἀοςθ5]} ) πὶ Δοδίοντον ἀὐήηνα οὐϊμαεώνε 

β τὼ μδν ὠρτὸ ! γῇ ἡ μμξιανδϑι  νεν- κούοντες ὀξαλίμσοντν, λὶ , οντες, Πό- παν ξιὲ ΝΕ τ}. ὙΜοὸ ἐκ ομὴν ἐ ω ἼΠ το ν τς 
τῷ 18 

4͵ς Ἧ ᾿ εἰμές α΄ Ῥτίυδε [06 πὲ 

εἰᾶ θεῖε ριο. ον ωκῶ, εὔχαα ἀχούφᾳρὶ Μόνε, ΜᾺ ἐξ ὐπὸ δεννμο δν- ϑιντύτῳ ταὐταμὴ ἘΥῚ ̓ πὰ ̓ ̓ δοθεῖσαι Ι Νξαδᾶς οἱ οἵ" ιν ἐπίεν ̓  ; ἰανυ αν Νι με  ρίως δερεμάξην. 

εἷ4 ἀνὰ ἤδι4 ε ἀλὰ ́ τς, αὐγῳ δη ὃ διωάμεις τοιαῦ ται ὁ τ φίνιμεν ἐα!ρ με ρον πιῶ- χορ ὧν ἀν ἐνόντα 
- ἤδοπι αρ- 

ἐειδαύσηι. Μη. φοδα Σ εὐρὺ 
ἀλιας εἰ ᾿αυδά ετ!ᾶ νέττυτοι μος ἀσμπώμι. ΗΝ είς ᾿ ΣῊΝ με ἢ 

«ἀπ ΠῚ “1Π 

τς : ᾿ ̓ Καλυπ. ἐρδιὰν αὐαψρ δε οἷ οὐχ ὅπε ὄὅδιγ ὃ ΠῚ τέχτων, ὃ 'ὸς πε 3 ᾿Νόηῃς ἰῆε. εἴ" ἔλθει 1Ππνῇ- Εν τ πο γε ΤΝΝ , 

᾿ μὴ τών; Ὡς ἣ εἰαρ ἀδηφὰς δὲ Ἰακώξῳ κρ! Ἰωσῆ 6]. ἴω Μαϊϊανέτοιον ἱκοοῦὶ ἀ΄1σ.}} ἀν μαβεβαν μωμ 6060. 
ἌΝ ἰ ΙΗ ῳαδεδμν σι ἐθυλφὸν] ἐνρίῖν, ΕΝ ᾿ ὙΤούσαᾳ καὶ Σίμωνός : καὶ οὐκ οἰαὶν αἱ ἐ-} ἧς διΊυδε δι ξιμεροηἰεὐπόρῃς δὲ μά ἰρέ αν »- ᾿' Ἷ ᾿ Ἴ τὰ Σ τα ω ἐν τρῖν Αὐτά μος ὑμιχῃ ὐῤρὀνορ οί δ᾽ πλοὼ ΚΟ ΔᾺ ς ἡμᾶς εκ ᾿ Ἴογοτες οἰμφ Ηἰς ἔπε ἀρυά ηοσὸ! [με θὲς ποϑιίδηνα βυιὶ Εδ Ὁ} ' 

ἐὐϑἈ.4 ἈΝ » ΣΝ «ϑὰ "ἢ ᾿ των, ἐν ὦ γωπλ μος αὶ ἹΕιοὐδεπάεδαπιιε ἰμὶρίος. 1 |μανβαινχούανενν ἐὰ ἴο. ; 
ἘΣ γ τ Νν γ ἡ ἀραβοψενει κυπνοϊτῇ φοοίρἰκιν 

ὑταν πορδἀν 7.1... ... νὴ πίε; πτξα δι εἰυίαῃτοο ἐδθϊι ὃ ὌΡΗ ἀμαωπῖς, ο Ρλρ ἴων ἀκίι εἰς» γπ}μ6,-- Ἐπ λορες 
ὑεῖ χὰ ἜΡΩΣ 

ἔλις αὐτοῖς ὁ Γνσοῇ εὔπὶ ἐκ ἔφ} 4}: ἰκεθεν κατϑς  ζεβι.ΠΝοα ᾧ Ἐν άδοεδαε ἡ{ἰν 1εβμ) | ΝΞ ΞΕ 

“ροῤφήτης ή μος ὶ μὴ ὦ τῇ ἢ πατρίδι ἢ ἔρτο ᾿ιοῖα" ἐπ ΨΗ ΟΡ στῖς ΠΝ] -- ἡμανδῇ! Ῥινρθεῖα βαε Μαδιαν ἐν 

αὐτῷ, χαὶ ὧν τοῖς συ! λνίαρ κ᾽ τῇ ὁ ἰὰν διτία ἃ Πι, δέ ἰητός οορπαῖου; 
κίᾳ αὐτῷ. : πρδδ, ΑΝ οἷηὶ Ὁ, .᾽. 

- ἜΝεφας ροκαίε τ} 
Καὶ ἐκ ἠδύνατο ὀ ὀκῶ ἢ οὐδημίαν ΡΕ ἡνιδα κάνει Κ᾽ ἀκμονο ̓ 

ΝΜ τον 

ἐεξεν μρῇ ̓  : τὰ ἘΣ ̓ 
δὲν. 19 

. Ἰμπάϊῥηϊ ἕμηε 
Θπε δὶ ἐκεί. 5 

: Ὁ ᾿βοα βοῦι ΟΝ οὐρν ποιῆσο » δἰ μὴ ὀλίορις, πυρί ἐ- εἰς πιαϊομαϊφηείδυς ἱ ἰαρο- ᾿' 

᾿Ὲ Ἔ ἀλυνων τῳ εἴξλοι το δ δὰ ἿΞ πϑος πἰ χρελοβθέξλανιν. ᾿ἰλπβαήεος, αὐ Πος ἰΠλῃιις, 

μρλλακμε ρος ΟΝ ΙΝ ὁαῦ. γ 1 ΠῸΠ τ ὐντχεβσῆιν, 

ἀμ γε ταιίδις Ἡ]υὰ ζαϊμι Ὄεχςζερες ἔβοτθηι δ ς 1». . : ἼΝΝ ἠΝ φβαῖρη νέῤδιμς αἰεοτα ΤῊΝ ᾿ ν - ᾿ ἐμός ἀδνσωλαῖο πραμεὶ ἣν “τ ἜΕΎΣΝ ε τς δι γαῖα ἡ ἔμ, ὩΒΡΝ μοἰθἰαίκηοα, ̓βθτὶς 

᾿ Ν ᾿ ἂς οδῃι ἔὐρῖα, .- ΦΙρ, Ἰασῆ. ΨΏ]σαια, Ζ0}»: ΝΣ ΡΝ Ϊ 
τ“ ἀεμεμετριεῃ Ἀῤα δτοιδια, παι ἰκόσυλ Κύαε. ὐτλ ποίσος υἶβε "Ἰκαδα κεν ινοκο ἐβαμιμία πορὴν ἐπι μβαῦτι τὴν ἜΤΗ ΠΥΡῸΝ εἰῖρ Δωχοπηρίατὶ αἀάίταν πῶραι, ουνκαι. ΜοΥο ἀυτόγη ζιἀαοτιιΩ, 
ἡμμηι Ογτιν Ἢ ἡἴρῃφηι πρὶ γηόσπιϑυ- ἀρλτι ὃς Τοβς παιὶ, ἔταττον δι ἴογοσοβ ἀϊοβδληξας. Ὁ υφνά 

Ῥεγιο ῆφιν. Αἰερίδραν Ἐκρύϊιο, ναί η, ἦι. τρινι ὠρλύμαςίδ' εξ φαῤέ μιν οι Ιοβα τ ἀγαρὺν οὐε Θυὸν ρυά ὁ 

οὶ αονη Ἵκαβε Νιίηρθωι, αυνιρι -αἰν ταδαντο ττνθ μα. ἀμελῆ ἔθη τὐς 
' 

πῃ αὐδϊὰ πος δ υἱ 

δερνήαμο ΒΥ. (ρύννψνι «ἰνοοὶ νυ Ἥνοοδμμ.᾽ μι κι τιλούνν; εἰδῤραγγώ, Ἔτι σιττ τ τα Ὑύμπ το ἥν ἢ 
᾿ ; ' Ἵ Ει Υ 9 ϑαὔϑαιο. δεὰ γεδιμ. ἀςοὶρὶδιν πὸς ὧδ» ́ ς 4μ ἐγ οχ εἰ ἴλη ἤδη Οἀζοι πλαϊοαιὶ. ΟΝ ΙΕ ρατοπι τθη-" : : . 

᾿ τ τον ἡτο ννεΐη “Πα ἀποεπάξ βογεηυΐα φυκῚ οι ἐς ἀξηίτε, σρά γε ργφτενεαπτ νειιηϊογαπὶ σοίδισυτη σδίδ πῆι; 66Ὁ ᾿ς Ἧ ἡ "ἢ 

: δος Ὡς ἐρῆμον «μίαν να γον Α μα τού τον αι ταιαν ἐδ Ῥοβν ψνάβηι. [ίθκυε αἰεί δον δείρεον ,ἀέοττὲ ἐρβμεμε ὈΒείδυπι ᾿Ν 

ἀρῆρτνον. ἐὶρ- 
ι Ὲ , 

μισυϊαεϊνἐτιείδέ εἰ δὰ δήπου) {8 
ἌΡ νοι ΠΡ ̓οὐβυρυκημης δβ Ὄ ὑπραινμρ ἀλβηρηανει 

τὰ Ἢ ἀνα: αὐ] 6 τοαβποοὶ ᾧ: 4 ν τ Ἡμεροννμαςν. Ὃ- τ“ 

Ὅς, πρλεὶ ΓΝ ̓  ΝΝΝ ᾿ ποδικιποϊοκοτάμεῖεςς υὐϑφρυ ὰὶ ΤΥ δὰ μοι οὐθόνοῦ 

πραζηῖν ππὶ ' ΤΈΡΙ ἐς ψαὶ τηΐς 
δὲν μι δ... ΕΝ ̓ Τὰ γορίλ τρατας μεν τω κι ἀεὶ γ τᾷ 

εἷς ἴϑαδεῦθι ες ΝΠ σῶσαι τλυφηκολῤοῦν; τον ἸΔῈ 
λοπξμαύξολμη δυο ϑὲ τ Οοείοϊῃ ᾿ Πὰς μὲ ἀυνννψεῖϊσο ΨΑδΩ πνλ ἀηδδὰν ὙΣ μ μΡΒΑ͂Σ ἰώρη Ἢ ὑπ, ὅς, Οὐτίηϊῃ, 6. 6. ΨμΙματα δι Εταΐπνας, Νοδίβινην, ω ν᾽ 

μήλρανον μὲὴ δολιδι ἰῷ πούμυ δεν σείατα φκεηρίεείθις τὐ- δι Ἐραίι ἀν ὅτῳ καρ ἠριϑαδ ρεψξι Ογοτὸ δος ἀϊ. πῖο κοάϊοο δὲ τῷ] ΞΞΞ δὐμλναν ψϑὲ σῇ ᾿ ἜΞΩ πιμοεν εἰ ἐχρεῖς μοποσίϑ, ΠῚ ὅληι 
ἀϊουμὴ Θρῖϊε ἐμαψγϑιινευνσνν, Οοτδαι οπνίθα:,.. ς Θειιν κέεἰβέοἀε τηθεν ἀἰίειραβν, ἃ πυηἰπιὲ ἰη- 
14: ονονρῥευμέκ οἰμμίμας γεο ὺ εἰρινιϑμοπιοάτ αίαπι ἔοτ!-᾽ ΔΝῸ μα δ ες εὐήνν ἀνθαμι ΤῊΣ 

, 4ι ἀ 
ἦ τεράσχονας νὲ αντῶς εἰσατεῖ. Ρ ἄτι εἰ ἰρίκυι ἀμ δἷο δὰ ᾿ ! ἀάδι ἰξὉπϑβίαῚ τῶν α ὁ ΝΣ 

; γἴωπι ἱαρθίῃ παληὰ 6 αετανου γον ἐμά σαι νων," » δ ἐν ὑμὴ ὄνου δὲ νεῖδυ, »' δὲ: αυσά 140 ἴως αἴ ἃ τ ; ᾿ ᾿ 

"δἰσυξλ εδιοί ἀἰουη οΥ̓ΡΟὟ 12. {ἐν βροθ.. αν ϑυθυ ἐδ ἀνόμημα τον ἄξης ἐκδ ον ΤΠτλαυε ΒΩ εξμαίπε, 

3 ᾿ ξμαηνιγαῦνε ψιωννντψεθη νΔΑς: ἐἀῤρθον ' μμβοῖ ᾿ὐϑνο ζ΄ »»)θειρτύοψίμι πέρς μον: ΕΝ ̓ μἩμυμλρρακῖατ, ΕΞ ἱπηρνονι. τς μρομὶ 5γῖυε τὰ 
᾿ : τ ἘΞΕΞΙΣΣ »υ εἰὰ οἴ, ἐδ ἴο Νὲ ὰ ἘΠ ὅδες Ἀετυτηβετο δὲ Ὀἰύπε ἡ ' ἕως : 

! : τς πὶ ἄμὶ τ αὐπινώναίνερδ δόντας τννόνινγ το νη βαίδίδων ἰὰ νετυβῖ αχέβι-. ἐν δὴ λον γιιαιειψα πόμα ίωι Ἰ 

Ι ᾿ στ ἀξαρ ριον ει ηὰ ΠΡ ἱεοζεία ἵλρῖς ἢξ ἰβτετιο- ἿΝ ὶ 

"᾿' : ΞΕΞΞΣΙΞ, Ξρασισ : ἢ ὩΣ ΞΕ ΟΣΣ Ἂ τ αλμνηνολ τσκὸ τὰ πιο ουζ ω αι ἀν, γραυνιειων ταν ἐξ 
| ' ἀχτνε γυϑγ λογά }} ψα τὰμι ἀδ ῥιιότο φυλήν δε ᾿ ̓ϑι παγιλφαρν ἰὰ ἐδ ἜΝ μβ [μητὲ ΓΞ τὰ ΞΡ εὐξακς ότι κοϑ 

; ἀαειν δ|Φ δε ον ἰπισνάνν ἢ ἔιεηι Κὐμα, γὲ ' ἰοίο φερυθίιοι. ἔταζυε ἑμίω Πση ςοησ ΝΣ 

᾿ ΣΤῈΣ κὰκ ἐνπεδβανὴν αν αἸπνδνίρων ἐν π Ως μτασμ οδι τα αν α αν ολκοῦς - οὐμα ἀαιΐμα Ωδὰ αὐ  Ἀολμάι ὑέεη του]ελεὶ νἱάσαν "71 ͵ 
| ϑ αμμοιμ δ, ἡδαν ἐν μα γ ον ηο ὃὲ μία ῥηίστέ ἐνὲ- ἵ ὑλιαιαι δορουῖς τίων ΣΤ ΞΈΞΕΙΣΕΣ ιὰμ) 

Ὁ ἘΝ ΦΧΡΙἰσανθέσον ΤἈΝ γαενδρ»]) ΡΝ την τἰομδαῖ Πιροτίος ταῖ φίμε ρος ὧς, ῥιοιιηιὸ ᾿κὐ σέ αιθα επιεσιδο μη λεη ἔοιλῆν ϑιϑδμιοανι: 

, ᾿ ; ΑΝ, τιν ΤῊΝ ρκὰ ἔξ ρώγαν πάρ εῇ τ τω μόν μξόμῃ; δο ραιοΐδι νοοεδυϊιν ἑδεπι ἀεοϊμεςῖι 
: μὴν Ἀδὰ δὸς πα ΕΝ ".. οὐάπα, ΠΩΣ ἐδωΐα 

' ; νν μαιονενή μαι αμαῦ, τα τ ΠΡ ΧΞΡΩ αὶ τὸς ὙΡᾺ μιαμμαιρεη!ἷα φοναιρ είν αμα τὼ}. Ἡ Ω αι ομταγ αὐ ατομας ἜΤ 
"Δ΄ Ὁ οὖ ΝΝ κά κείν! ἀκα  οκοτω πεμμει " εὐκόγε τα ὐλημέν, ε- ῥηρῖς θμμεγνεύμογο ενερὰ για θορασι νθῳ εὸ οοἰδαίε ἃ φοπιραγαρίε, νἠψεγίσάρην ὶ κατέ ἰῃ 

ἶ ΡΤ τας ἘΞ ΞΞρχις ̓ ΞΕ: ἐμόν " δεν Αροβοῖι ἀρ  ϑήμτ ν ἘΙΡΠΣΙΝ ρ ἴφοο μέτα κα πα κρηκ ἀν ῷ ἀαῖα τὰ σε ἰώ φιωανοα τόνον πὸ αμην 

᾿ ἰαν ων ἢξῳ ΤᾺΝ 3 πὴ κυρ δ ένα ΑΝ. μὰ ; νι τη ον μρλφμσιβαμάμῦθθε ; Ὑπὸ να οὐ ἵζκο ἐγαδυννιαείτειδε μήδορᾷ, 

, ΓΡΡαατοαΝ, ἐφ ία. ΣἸΞΕΞ ' ἣν: τὶ μι λαμριιε ο ἔμμεν ιν ᾿ Ὑ δεθβπίρυ πολ σσμοήθη τ ῤϊαρ ον 

ΠΝ Ἢ Λἀλμδησιοα Ἧς “Ὁ, ἐγ νωνι 

' ' πα μαρ μημονϊενομαίε, δ : ΣΞΌΞΟΣ μα πος μονα, ' . μα αν γέρα τ, Ἀδίλενμπ ἢ ὩὩ- : 
᾿ 66 φείεμι δἰ ' ἡννάγιεπ ΓᾺ γεν Ῥότυν ἑοπυὲ ᾿ 

"ὦ ἀολμε νι Ἀφαῦα "ᾺΝ τς κὸν μα ᾿ τ ΤΟΣ ΠΡΟ μὴ ᾿ ἀκανοαιρ ΗΑ με ᾿ περμέῤκιεποεη θαι μαγρηναδαὶ .Ν ἐδ εΐ. 

: τυ Βιυεὶ να Ἵ δὶ “ἃ : ΚὙΨ 18} ἔμα: 8. Μλύζῳν ἱπαρόμτα σθη «ἢ Ληδι τε “ἰδ πα δίον ἐνὶ ἀπτὰ ὩΣ τοστιρλῤτονοῃ ἰέχυτοοοΣ "νομαὶ, χα ναὶ χὴμ πεινεσιστι σα 
; , ΙΝ 



ΟλΡ.Υ͂Ι. γέό ᾿Ξ ΟὈΕΥΑΜΟΘΕΚΙΥ͂Μ. ΕΟΥΝΌΥΜ  ΜΑΒΟνΜ. ο΄ 46} 
: 3 , .3 δου, ᾧ ν , ᾿ τ ᾿ - δά το ᾿ ὃ ἣν : 

Μαερης ῖς, καὶ ἐϑαύκαζι ἂν φίωΣ ἐπιρίαι κὐὐνλ6 1 {Μ|γαθαείιεψας ρεαρτες ίδςτο ὁ περ νμρε ἩΝΝ ἃ Καὶ ἤκουσεν  βασιλδὴδς Ἡρώδος,..6| [Δυάϊιίε αὐεοπι ήθατεχ Ἤε- ἃ4| Εἰ αμάφαίϊινει Η το. Μαῖα, 

}ως.1.... ΜΡ χαὶ διῇ ἌὋ»ὶ δ᾽ λ δ ἀμ! τανε σου), δὲ οἰζου ας ὙΠ ΠΠΜΡΙ͂Ν ἐγ ὦ ᾿ ᾿ ΝΩὴΙ γ ἡ . ἥ Ἔ .“ « Ἴ [ άε: (ναοήξεβιθη οί κε: Ἰως.9.7 ] 

21 τὰς κῶϑις κυχλῷ, 9)»)ὴ οτος ν εἰνερέδιαι ἐὐδέε!α ἐπ οὐνο ι(φανέρον γαρ ἐοδύντο τὸ ὄνομα ἀντ) καὶ [19 68, ( Ἔγαῖ οη1π|᾿ οἰαγι;ῃ 14- ᾿ : ΒυΔη οΠ πὶ 
ΝΜ ἜΡῸ ΤῸ : “] Ἰγὶςοβη οτδειπράοςςηϑ. εὐὐενήοσαρι ᾿ ἘῚ το ε ; : ὅχυϊῃ ποπιςῇ οἰυϑ)αἰχέξηιο.} ἔϊνην εβ ποπνεη εἰμὴ) Δ᾽ γος οδξτπιαι 

᾿ σι. ., 11 ᾿ πεῖ " ἤσορ:. Ἰλρῆν, τι Γωαύνης ὁ βα]ίξων ὠμκνε- ΠΟΥΠΞῺ ΘΙ) ΟἸΧΣ ΠΟ, ΣΟ} ἐμ οῥκε, Ωμία Τοῥαηπεε Ἰορίοι ραξιατν 
Μαιαϑαςς ν ν πνδ χώνι,, ΕἸ ϑς μδδθεδαὶε Φυοάεςϊηι, ἡ κει μοιανή ἀμράλιν, ἐμένα ὃ βαπίιζων με} ἢ πηηςς 116 οἱ Βαρτίχαας, μη} ἢ δεμβεηβπενῇ, ἔρον μαρίονβαεα 
ΤΡΕΗΙΩΡ Καὶ ἡμρβίρηλνον Τοῦ ἘΨΎΔ, κρὶ ὑΠΠος,ςαρίταιθ᾽ ὁσ8ταἠεῖοτ ο΄ 61... |.Θ' ἐσρίε ει πίνε δὲς. κρῶν ἠγόρθη » καὶ δχκὶ τῶτο ἐγερφρῦσιν αἱ ἐπ κατας οἰξ οχ πιοττυία, δι ρξο. ππαν ον οὐ φάθμεη. φοὰ ω 
Ῥαφιιίαει ει ὑρξατὸ κὐπτοθ" ἐξέλλειν δὺο ΩΝ πος τἰράϊαυς. εἰς ἰὰ5 ἴη (ρί τις χϑῶς Αὐπαροθαρς όσα: ἐν δυνάμεις ὧν ἀυτῷ. ᾿ Ρέογρα νίτταξε ἀριηὶ "ἢ Ρ Ἰεω ἀρ ἀμϑμμ μη τ 

. ;: ᾿ δ, ΚΖ) 1: : "" - ν : , “Ὁ ἂν ; ὩΣ ᾿ 
μνῶν ἀμί τα πμμει Ἡσιαν  πνόμάτων τι ΠΡΌ ΓΟϑ, » ὑυδὸ ἜΤ ἄλλοι, ἐλερον, Οἵ Ηλίας ὅφίν. ἀλ- ̓  νι Ἡ νὴ δὴν ̓ἴ48 εἴ. Α1}}}" οὐ αμμίμει πρήπων 

ἢ δά βεποιαιά ηἦ ἀχο ϑάρτων. . ον 1. ἔν τωάνεές οἷος ἢ δε φιφιβὴ ἐμ πεφυίά » ἔλεωργο τι χὴν καὶ ὧδ εἶο!, Ἰνοτὸ ἀϊεοςδηῖ, Ῥγόρἢμοει εἰς ΤΣ ΣΝ, 

ἐπυι Αροίῖου ἡ. το ὰ Ὴ: δεν αὐτοῖς ἵναι. δὲ 86] Ἐτϊλιαηδαυΐε φἰεννὲ π1}}}} αἵ- Ε αἶνον ταμὲ ᾿ λοι δὲ » ΞΘ ΡΣ ἐσΥΝ ον δὲ “νοὶ ῬΡ ̓  ἢ ἠ ἐπ ἘΠῚ " ὀέέδάνε,, δία Ψυὸς ; Γ 
Ἰαυπι. ᾿ Καὶ “πα ἰγοδαν αὐτοῖς νοῦ ΜΉΦΥ “". ἥκεφας τ δὰ ἰδδιν οὶ" γίγρατα, Ἱ οονδεκέβανι κοῶ βένα | γῶν ἀφο ΦΗ. Ἰ [νεῖ νηιβ εχ Ῥτορδριις 118, ρβεῖα ε[β, φμα[! “νρης ΩΣ 

δὰ οὲ ἠς τε- αὐ ρϑρσιν' εἰς» ὁδδν εἱ μὴ ῥέβόον μόνον, ἀνα νανμε ρου οὐ γτας τ Πἢ ' Αἰ κούσας ὃ ὁ Ἡρώδως εἶπεν, ὅπ δὴ "ἢ ἐθυηδο εἶταν ῥαρφμαϊβει ΟΎΗ͂ΡΕΕ γιάς ἀπποῖοὺς, ' 
νι Ἰάφηη ἐκ, ἢν δ ΩΝ ἌΝ ΟΣ 3.) ἢ, ΠΟΙ βΡΕΓαΤῇ, 1} ᾿ δὲ αϑ τεῦ ΔΑ ᾿ ; τοάεβ,Αἱς,  Ηὶϊς εἰς Ἰοληης αι 6] ἀνε “νά"ο Η εὔϑάει αἴ!, ρα Μαιι, 

εἰνῳδ άδας μὰ ἌΠΕΛΏΡαι ΠΡΌ ΜῊ οἰς τίω ζώνίω πν ποθὴ 5 1 Ζοπα:. εν οὔτως ; ἐγὼ ἀπιοεφάλισει ᾿ωαῤνίωυ, οὗτός ὄξιν' ἐβο ἀεοο!ϊρμέεἰ ρία (ἰείτειυμῇ τ τ τος ποι ᾿ Ὕ 
νἱεῶσι πος» γρλίον... ἜΤ... ἘΚ] ες ρει, Εν ; ᾿ξεᾷ καἰ εεκῖοι [χαρά αἰ ; αὐτὸς ἡ ϑη, ὥκνεκ ὧν. ᾿ ᾿ ἽΝ ᾿ Μ4»,} ἡεὰ πιρηεμὴε τεβνγος 

ἐμ πα ΑἸΛλ᾿ υὐτο δεδεμδμοῖς, σανδαίλια χα} 9]. δε τε ζαἸςϑαγοπτιν (λπ 4- . βμρὺ εὐβαε νά ἍΝ... γβρ ΠΤ ψ Ὁ ὧδ ἜΣ ἊΝ ἀρρ δ : 

ἐδετφινοιξα, ὦ ἡ ὁ ΔΑ όσον Ἰηὶς εἴ δῆς ἱπάμογοπτας ΒΥ μί5]ς ὑμη εμιρὰ Αὐτὸς χὺ ὁΗρώδυς,ἡποςείλας ὀκρα-Ἶ Τρίς επίπι Ἡστοάες τα] (α. Ἰ...} ἐρεῖν ΗΙ ενοάει πωὶ- 

τως. μ᾿ ἽῚ 4υο τ , “ Ἡ ἐς ἡ κὰν ἢ ἈΠ ἐδ αν Ἰμμει πυρῤμς δρυδ εἰ μμῥωσ ρτεϊιξάοται Ἰοληπεπ),} αἰ γρονμνο ἐπηφθνὰ τὰ ΕΞ 

ΤΕ, καὶ ἔλνν αὐτοῖς, Οἴτου ἑαὶ οἰσέλϑη-} [Ὁ ἀν πτρμρτεφς τα γες . κι ἀπαδαιεμ μοῦ. τῆσᾳ τὸν Τ᾿ ῳαϊνίω, κἡ ἔδησεν αὐτὸν ον τῇ! [δε νίηχοτας ον ἰπ ζάτοογο, ργο] Ἰυἱνανὶ ταν ἐβ εαγρεπ, 
. : ἐδρελμίν τοὶ. Ἔν ἀϊοοῦδι εἶ89, ΜΌϊουπ με}  ἀΐααδα! εἰὐχ(λαοεῦ : 5: τῶι ἐ Μ ͵ , ἦν! τος γορίεν Εἰ εννάϊαά ᾿ 

ἐν εἰς οἰκίαν, δ μῆμετν ἕως αὐ ὠξέλϑητε: Πἰδεροίκείειο ἀοιπάτος “πῆς τοῖς ΝΗ δνραμϑνλαυ μον . φυλακῇ, δῇρ᾽ Ηέροοόζα δα τὴν γιωυώχᾳ Φι» ἐδ ὁ Ἰλαιοε δὰ Υ Ἡ τον ἐκ ρμμμι βαμνν [εν ᾿ 
᾿ φ ΟΝ τ στ Ε. ᾿ " Ἷ φ “ 9 »., ε ἦ᾽ ,.3 ᾿ Ν ἰ 

ΜΕ ὀκοίϑεν, ἬΝ Το : ῃεῖσ γίχιςἀυτα ὀχεατὶς ἬΠτΩς, 1 ἡρμὴ ᾿ς ς΄ 'λίπτπου,τῷ ασ.ελφοῦ αὖ τῷ, ὃτι αὐτίω ἐ- Ἔν. 1, 4118 συ χογΔΓ}] Ἰηϑία ἀμκεγφθεαπν. 

᾿ μροα ΥΜΕΡΕΝ : Καὶ ὅσοι αὐ μὴ δέξωνται ὑμαΐ, μησὲ πὶ { Εξᾳυΐουπαις ῃοη ἐχοςρο- ΠῚ λβαρῥηε μένα ᾿ ᾿ ΦΑΜΙΟΥΝ: ἀν νὴ ντῆ ι] Βίκεδαι εηΐη ἡδαπηδεῖϊο: Ἶ Τοϊοεῦ κι «ρἱην ἸοαμθαΣ 

Ὄοαιαι τς ἀκούσωσιν ὕρϑι!, ὠκποραυόμϑμοι φεοίϑεν). [ταῦ νοδ .ἤσσας ἀμα!ς είς νῶ»; Αθον Ἀρ ὑνμπασα ηνας Ελε)4 γ ὁ Τωαίνης τῷ Ἡρώδῃ 6 τοάϊ, οι Νιςευτίδὶ βαθεῖς ν᾿} ΚΠ εοάς Νοη ἰκοεεϑνω 

πον ως ὀκπναάξατε τὸν λουιὺ τὸν ὑποχάτω ἤ) ἐ ρβαν μὴ ἠρλεάυε ὑιιετξ ο ἤζΔϊδιμα νεβτμν, ἐν ἐεβίηνο. Ὁ οὐκ, ἐξιᾳᾷ ω ἔχεν τίω γωναϊκᾳ τῷ α΄--ἰ Ἰχοίοπι ἐγαιείϑτυὶ. Ὁ. Θ ̓ ἐαένηδεν ΠΑΝ ΘΡΕΙΕ 

δον, ρα δ κα δ δε, ΤῊ μαι ανεῆς μααδορνεῖηνον Ἡμτ τ σις, ΕἾ Δλ μα, Ὁ, ΠΟ, Ἡπιοβε ας ἀπαίν εν. ὦ πσμισ αφαβας 
ὺ κι, «Ὁ ᾽ ἽΣ Ἵ , νῷ 

ε »" "" : ω]͵ ν . . 13 4": ῃ . 

μίῳω λέγω ὑμὴν ναικτό: οὸν ἔφαι Σοδό. Ἴ ος, ἸΑϊΏρη ἀφο νοδί ἠροϊετα- ΝΝ Η δὲ Η φϑρσδιας οὐθιχὰν αἷτοῖ » ΧΑ ' : ἡοῤον μας οὐ τητογ ἤσσα: ἔπη ἐαι ομὸ ΛΟ ΕΝ ; ὧς 

μοις ἥΤομόῤῥοιρ ὦν ἡ μεέρᾳ κοίδεως ἢ τῇ! [Ὁ] ον ἐτίς ϑοἀοπιοτιιῃί ον ὁἸλ δ ἔρτον ὑόμτννναι π ΘῈ ἈΨΊΜΑΤΟ, {7 τ τοίω εὐϊίῃ ταὶ ει ἴὸ: " ͵ 
. ͵ ὁ . ἐν ΣΌΝ κα ᾿ ἃς Οὐτηουχῆον ἰ ἀἰοίοσί. Ο “ὁ Η ὦὁδὴς ἐφούειτο δ Τωαῤνίω Ἵ ᾿ ε : 20, Δ ἐγοάδεε φηϊπνηνεῖνεῦ 4 
πόλοι ὠκρίνῃ. νυ , οἱ Οδιηοτγποτυα 1ἢ ΠΥΤΤΙΝΝ προ ἀρ β ,: τ 3]. [Δηςπ| : [εἰ σης εἰπ ἐ2 νἰγαῃν 1} ; ὑπ 

ΠΕ : | ἷ ! Ρ εἰ» υλτη νὸς ΠΠΊμις: ΓΝ ΄’ ᾿ οἰ σδυῦς ἀὐ τὸν αἴδιρᾳ σ᾽ χρηὸν κἡ ἅγιον Ὰ ἢ ῇ 0459} "βίοι: ΘΗ ὦ" : δ 

κ Ἐ2 λϑϑν ΑΡ δυδτὸν ἡα να] ἣ δ ΓΉΜΜΗΝ κα ἢ ἊΝ ἀὴ τ ἐν : ) . πυίδυμη ἃς ἰαπέξυπη,δι οέοίαδ- [τρνϑωβνην ἐν βιρίίννν, Ἶ 

δα) οδα νης ὉνηρυοΣ τα 9} ἘΒΓΕρζαΓε Ρτοείατηα- ὮΝ μονυον οὶ “ΘΗ͂Ι ἐυνέτηρθε αὐτὸν" χα ἀκουσας ὠυτεῖ, πολ- Ἴδας οὐ," αὐ άϊτόηυς οο᾽ αλθ]τ δ᾽ “ἰβοέϊεθωι εἶταν “ω- : 

γοήσωσι, Ὁ : ἰρ ΐςοτοης φορέναι ἢ ΠΡ αιίμαδεατ αρέτέοι. 6Ὸ6Ὸς ! : ἀράν ἷ 
ΡΣ " ΑΨ! Ἶ ν Υ ᾿ ᾿ τ τ Ξ Σ - Ἶ εν Σ . ᾿ ὶ 

[6α: . ταδὶ ἡ, ἦς τ πο ρ τ τὰ ἐάυὰ τ 14 Αοοάει, νράδης. Οὐ οάάλιη δχομιρίαι μαδοῦας τ πὶ ἵπά! Υ ἱ αἱ Ν 

3λ. 54 "Ἃ Καὶ δαιμῷ τα νάνι δὲ β αλλον ὶ δ... Ἕι ἀπαισηΐα τοῦτα εἰϊοϊς δᾶι, 1} τ νῤηρκάρες πὴ; ἀκού Ἰησοῦ: ἡ. Ἀν ἀμρμ νὰ ταπηούσαν (αἱ ἀὲ [κα ἔτ. Ἠειοίες βλρῆθυκ ον θέν ψυρρ νγθπιὸὶ οὐ αλτθι 

᾿ φιφογέλαιῳ πολλοῦ ἀῤῥωφους, μὰ Ἴ ἼΠ"νηρεράητρῃς οἷδο ᾿πλυ]τοο βῥενπα κῶ, μα Ὥω μὴ θατατ: ἡιοὰ πΠΠ δάάας, ποῦ πιοάὸ πιδηζα βιεγίς ςοπίγιι- τῶν ΟΝ γήϊειιηι εἰς τοἀϊυνυιπι ᾿οάπηεπι Σ αἰ ἀϊοεδαπι Ε- ᾿ 

φϑ μον. ἊΣ ΣΕ . ᾿σγαϊὲ ναϊδηροθγδ ἰδηαδληῖ 4. ἢ δα"). ᾿ ον δία, (δά εείαην μᾶς ροττίηετς νἱἀςυπτιιτ δά ργοάϊφία ]ὰ᾿ 1ιληὶ οἰ: 41) ἀςαίφις οἵδε ΡτορἈοιδπ), γεϊ νηυηγοχ νεῖο- 

ἡΝΟ ΚΦ ΜΑΘΘΘΕΈΒΕΒΕΤΕ τνο ττν τους ερακουοῦςν ὶ ρὲγ Αροϊιοΐος εὐ τὰ ἀν στΠΙ ΤΟ ΣΙΒΣ πιοιη πι:΄υτα ρο-.ς εἴδυς 1115, πόσαι ν ΔΕ] ζεῖ ἥδε Ἰορεῦάπτιν ς νεὶ Π1Πἰς γῶα 
ἐν Νὰ να ΡΟΝ ἐλ ττκὲ ν ἡδε νον δαρσειωι - τις δά (ἰΠβιιπι ἐρίιπι ραγειπελῆς, νεὲ ἀφοίαταπε ίξημεδ-  ἰετίδιις πἰμιῖο ἰμδρίοσσήι. ΠΥ 

ἜΘΟΣ εὐδιδναύκ ΝΜ νι υἱς. ἢν εἰνομέιω. ταί. Ρ πἀίφμα διαυᾷ ἸοίοΔ φιαυαπὶ σοπίιει δ, οἱ ἢ ταήϊοληιίη σοπε- ελ. Οὐδά δυζεπὶ ἐπμετοϊκὼ 40 Εἰιλησ οἰ ἘΔ ογηλξισ τερῖς 16 13 (καὶ Ἰομν ἀεεοϊ αν», ὅτι ὃν ἐγὼ ἐσεκες 

ἀπ μρΣ δια τόσ κάτι. Ἐκ τ Ρὸ αρῖα ται ατοις δι ἱκμεῖας κύνας ἘΔξιαι ὁ, ΕΓΌῚ μια αμει μαι τς. ταυμεὰε αὐ είς, γα. κἀκοϊκωῖς τ τον “χφνκνιαι, Ουπαιερνάκοῖς ᾿ 
ὑλὴς 8) ὐνγ, δ: ον ΠΥ Πἃ ῬΟΙΠΙ͂Σ α! ΔΓ τῷ Ἰρίασι, ἔδυ ἢ ,. (ετίπι δα] ςοχιηι δἀυϊατίοηςηι, είς πὐλδὶ αἱ Ιοππην, ἢ ; δὶ ἰχὶ : ᾿ ; 

ἐὸν ρῶν πὸ μορλήμνς ἔγεμβ " πως οὐῶ ταὶ : νέην νὰ μια, ἔρενε προ ας ῥεῖ γο διαίο τα πὶςὶς ἴη- {Οἰάνωνε, φανεβόν. πὸ ερα εν  ὐδελέρννν ον δὲ νυ]- τὸ γαὐτισθ γον. τοβῥδυμοκηνιολορο ὀρνηδαῳ ποις πὸ : 
Τρυνδοι δε δεινδδ . ἱ ' ἐοπίξητὶ ὑτὴ ἔ : ᾿ ἬΝ τας. τὸ τῇ ᾿ ᾿ ἡάϑ 

νου ηέκο, τ ἀεηρίωμι. ὑϑυσϑον δυϊοπὶ αττἰου σαι νὸ πισάὸ πιαεμῃοὰὸ πὰ ο βνοῦβς τἀ γαρυύ εν στῃ ἀν ' 5 ῬῈ ΘΎΝΝΟΣ, ἐπερλννονα μιν υ ον Νὴ ἡξρφθλῥιξϑι ἊΣ Σ σα ἀγα μον φανῶν Ἧτι 

νὰ ἀχηρφηα γε βνσῆ εἰ πρμμαθο  Αρ υλ Νὰ ὐπρ κόμα ἡμοὐ είναι βαρ, φιλε ριορκοτεὰ Ἠελγαί, Ἰδυατ [οὐ- τ 4{||ε φιὶ δῆρείκεδ κε, ᾧ βαγδίζων. 1π΄ νηο τοάϊος ἢ ἱπγὰς ἔπι ἐν δ, 'ξευς τὰ Ἣ μαι: » ὐδο ἐλορῖ Π Γ: - 
ΕΥ̓  ἐγυδυψον τ αξεμῶν μοχρ νῦν ἣΨ Ὑδειροι οι τήν ὐτυ τόσ ἡλφηθρν τ αὐδὰν ΣΟΙΡΗΝ τούκιι ταῖν Βαηϊιχὴ;, Βαρτίβε : ἰά εξ ἀρμορβλως 80- βάν μ, ΠΝ, Ἐπη πῶ ὥς καᾳ, ἐάῤη! ὑπο: ΧᾺ πον 
ΕΘΝ, ΜΝ βου" . ἐὐμόμακίβοε δὲ . δγεῖ, ΟΝ σοηπάσεληάιϊς ς ὙΠῸ ἰοορυν, ᾿ . Ζκπῖ δαΐα {γε ἔσρο ἀἰϊχίην Ν ες : ῥέῤόαρ ον ἐρυ ἐφ ρηχα,ν, ἀνόβμϑα εὐγλάχανῃ Σ . 

οιπηϊροϑαδοιἀἰεδὰλ αἷς ρεωβοί. κὔὺντ ἀϊχέκπιιε Μλατι, 101, 19 υτ νἰδάϊοοι υ]]ο᾽ βεοιίωε ἱπιροίηταπτο τεϊάτάσπτυς ἅο. ὃ ἰοοσ ῥμιδδθν μὲ Ἴὰ υὐηνττ, βφῤλρίτ ραν κἱ την ὍΣ ᾿ ΠΝ μέλ ὑπ ενιμεριθηνι ἕπ κὐλλεβαςδρρννναι ΝἋ | 
δι τι .λινηπλαι οτίλπι ϑγτὰε ἰπτέτρτρε ὌΝ Ποῦ, 4υδὲ νος ὁέδηίπο δᾷ ῃδς οδευπάεδι ρεγερ τίηατίον ' ᾿ μα ορίς, - ἀν ἔγινεν ἀζον ἰὴ οι δον» πϑηωμες εἰως αὐτο, μεν ἐν τρβθοτῷ ΟΝ ἘΠῆπο: γεΐ Πρραῖ ᾿ ἣ 

3. ῳῆμο ἐανον Ῥω σιν Μ᾽ ΟἿ Τ, τοι ενο βῆ »Περίασε ΠΕΩῚ νεϊυν κά ὀιγηπι ρασαῖοι ὃς ἐχρεάϊεο: εἶτ, ἜΝ Εν τα ΟΠ φίδι Εταΐ. νετεῖς ἴῃ δο ὑλητῆσα Δ Τδπτίφης ἃ Ψοιοιε ἴω. ἀπο πήη Ψεῖατε ἰβορτεῖο: αυἱὰ οχἐβέπιο ματος ἐνῶ 
κμβλ ταῦλα ϑπ Α βὰν μέρρκα! χϑ ναριόι Νὴ αρυμὲ μὺΝ προ ά ἔννημνι Ἂ Αἰ μβιν ὐβαυηφαανῳ ἴοζο ΠΉΠΡΠΕΙΣ τς τοῖρχοῖς ααδά πίλλ οἷς ἂρ οηἀ  νεῖδο ντὶ αυὰπι ορετᾶά!. 7) Ὸ- Ῥετϑραθαϊορῆμ. ἊΡ Ἷ καίω Ἐυδηφσεὶ απ, εχ ἰυῖς Ηδ- : 

᾿Αχῤλέραρε, τὸς Ὑ ἥῳ εἰς οὐ κίων ΤῸ Ἃ ὡ ; ΤΣ εἶ ραν . ὴ ν, ᾿ ὲ : ἐηρηήν τ ζης ἤρα ᾿ 

ἘΡΡΡΗΕ αυ  Πππ Στ πο πΣ Ὑ εὐντι 1». δ ἀπ τ ππον ἰπασ ον (πριν τ ὦ πον τ π᾿ μπκῖν ὅδ ὅθι ἴοιεν εἰμεν 
οὔ ψῷ εὐμα δόύὴς τ, οἱ ρ δῷ, Ν δε Μικιδιτονν το. ’ νἱᾶοατας τϑθυπάατε, δίπμϊς ἀποομάι ψεηας οὐσυττίς ἰηβ. ᾿τδητία,, (δᾳ ἱρίαιη ροτίυέ νίαΥ ὃς ἐπουϊεαιςπι 112 εἰβείεράι. : 1). Τωβ εαἴνο ἘΓενάδεν αν τὶς ρ' ἐΉρόδνο. [ὰ υσάλὴι εχ- 

ἐς ᾿ ΚαΧαν μα ΔυΝὴὰς Μεμμιοῖο, ὀφιδετιχμλκίν, γ146. «αΡ.7..4.. ὠὠΔημδίαρ μαιάδε,Ἰὴ εἰς οχ Φο ἸοσοΝ εταῖ ἐπίμ Ουδὰ ἢ ρτο βμδείε ἰρῆς Δοςίρεςς Πδοας, νίδοτων δία ας Θηρία στ δίξαν γ᾽ "Η' ̓ ν Ἡρτοδον εἰσὶ ἰάψις ἔοι- 
Ἰδὲ δι. "" : ΤΣ ΩΝ ς Βοίρίοιμν πιδεὰνε ἰη ἐα νοϊυκὶ ρετυοπϊετίους Νοηλυθι Ἰούμε οοιηεηδάὲ ἧς μαδβεραίνο νερὸ ἀχριϊολεὶ Ἑδιοίμη. ταῆϊε τειν ἀνθ χὠ . . 

“3: τ φρυϑορο αιραθ τῳ εν, Λὰ νεζδναν , σαἰεραοιεβε. τείοτυπι πο λα δον (δὰ δὰ εἰκίαν, ἰϑιτῆι ρτονῆι ἐπέρτο. τῶν ἡια νίγνιτον ὧν ἐο ΝΔηὶ νουϑυπι ἐνερ ὗον τὸ νεργιωῖ- 19 Δωιῤνεδ αὶ εἰ ὁρεῖχεν ἀυτῷ. Ὑαΐφατα δι Ἐταίανις, Ἰυβ. 

ΤΣ ΠΙΡΑΡΑΕΘΕ ΠΗ ΎΥΤΟ ἐεπε ταν κοὺν Αρὸν γηλεδῚ ἢ ᾿Β᾽ ἡμέιναιφ ἐν, αἱ ὅσοι. Αδπιαροάρτοη εχ νυϊρ! (δ: ταιἀςρίρὶ ραίπίω ἐἰρηϊβομίοπε ροιεί, νὰ ἀν ἄν δ ἐκεῖν. ἀλεϑαιντιδᾷ Εἰξ ἐνηε, ἀντμϑ ἔξο τε ὸ ποίησαι ταξανοῖ: 

ἀολ, ἐν ταν ο αμλαλρ λας λοζοις δι κυα δ ὰ ααῖαες ταλαταν τας δεῖς ΡΣ πΞα ον ΝΣ 
' αὐ 1.8. πσῦς πο ἐγεοε, τυ: : ν᾿ ἢ “δ αυμ ἘΡ ͵ 

Εἰ Τηνόανα ψεάνι εἰνεμδμ οἰκου δίκαια. Ομοΐ ἐυνοπὶ κάκ ον κω δι ταῆη εδοιμείο δίς Ὑ και δμιε μὰν ᾿ ἐλ ανς νρϊαάε Ἢ γὐ πολ πὰς τρια παρ ῤρίει ᾿ἠωμῷ εἶ πρὶ χμρμαρρ μιν τΐρται κι λεμεενὰβ δον 
νέβϑεμς Μάγευο καὶ Μακῖιρο ἀϊδειείνα, (μεἰϊὲ ἀχρ] οστὶ 'ψῷ ᾿μβινδιδα νον βητονεβνειάνῇ. . ἘΡ ῆσε βενεβίαιο- δείδιη ροίείξ, αμσπὶ ἀρυιὰ Ἡεθηκον δ(ςα! {πηιπιᾶση οἴδεβἤοποίη αι ἔαςϊς ντ οπιῆοε ζΔΡίσητιΣ ο( 5 

τοι. Νειιο εηΐμη ἡ  ἰμδέδων ρεοβίδοι ϑομδυν Αροῖλ: 4: μ᾿ μπεναήμενβε! ὁϑι, οἷε τὸ μαρτύριον αὐτοῦ, 5ἰς ςοηιςπί ες 105 ὑίρομάου ῥεμροῆείο ΟΥανοα δι) ὁζοπο ςευπιπι 5 απυε ἀδ. 9 σδίοηου φυΐδυφ ουἐρίαπι πούολτυν : αυοά 1, ἀείαὶ ἔγληῇα- 

ἀμραλ!δεπλαιαι μονα αἰϊοιμαι ποὺ πμριναμὲπι πὸ δα ρενίμυβεανίι ενίῇ. Τεδισιοηια ἐαίη ἰδεῖ !α τι ἘΡῚ 7) θθον ὐπία ἐπαίακ τη τὴν. μνὰμ μοι νυιμαναν βμν Ο δος 
4 νοΣτιῖ πη μ, β δ ὐρουνηὴ ᾿ ' β ; βετίι : ὁὰε νΑγίαι σεοιρὶε ὁ μφὶς εηὶ πὰς ὁ ᾿ ᾿ς ἀφ 1 4.20 ἱ 

ἐρᾶν αὐ ἐμὴ μονα γρ στγμίῳ χέκνὀμοκα »ν Ρεπούι ἰα σπλρήδνον πο ῖΝἐ ἐκέρίαγίβυν ΟΥσοῖε ἰεβίτυτ, βαῳ Ὁ Ρω νη πὴ πραμίς Ὁ πϑνελδνι μα ΚΕΣ εἰν νη ἐπ λον υψεϑ μρλας Ἐν γὰ ἡια χμο 
ἡ μαββένᾳ ΝΕ ΤΝ Μδιίηνο ἀ ρα 4 ξιβᾷα- ὃμ υδτύ 5 φαούυν δὲ πιοσ γειυ ΑἹ ΠΠπτιουίπ ΝῸΪΝ κατέ νοταίείν οχσιπρίαείδιι Ποα ἐπιανειειις γος 5 εὶς ἰη- 34 αὐππὶ ἀΐουδι αν, μα ἢ 
᾿γθηχῃρηφαμ δτασόνοη ΤΡ τς Τοτοναίο ἐμίε ν- ἀ ορροὴ ἐμὰ μϑλενωροδοῳ ἰσεταίῃε ἐκ Ματῖλπο εἀϊετίρια ἐπῖρτϑε. γε Ως ὶς ἔφαίμε, (ἡμοίμεῃν μεβου [κατ ρίουςυ, ἡ 16 υαράλόθαν εν, κὴ ἀκούσαι ἀντ, 18 φυοάιον οοήϊςς 

ὑδαμισν Τὰ τϑαμρκεϑ Ονποὶ εν ῥρίον φερε λα νγουνα δα ῦνσν γῆν κα νδμνυ αν ον τὐνὲ ᾿ Ῥιορίνευα, ἐόφια ποίαίπιδνυἴζατὶ, ἔεὰ αι οαπι εχ εῆςη- ἰοβίπιιε εν ἀκούων κυπὶ, Ἐξ εὐην αυἀίξης. 4 Μμ"ίιαὋ 

Πἰεδνε οαϊσοαηλεηνηαι 58ὲ ἐμ δα μος ἰστ τι ὀτίαπι ἐσ φμνμμιηὶ ἡ γα ἀκ ρρβρανενθαι ἽΕΑ ΤΡΗμΝ ̓  υδιαιο ιουίε νετότυαι {Π]οτιπτι ἐομίξττι ἑμτε ροτυστίτ.Β- βμειεὺ ει πον ἐποίοι. [1 αιιοάαιη οοάίςε ἰορίταν, πρλὲ ὑπό. 
Λθμ τα δϑεθον θροροιῇ αὐ ἐελμων Γηρα ὐϑηίᾳ ᾿Ν ΠΑΣΝ τ ' γρλῥα λιριο θα εν σίο ἡ τ ἢ . εἴμπωι οὐπεδρφοανετεν,»' ἀρηκαρ ρα φβόπων νι μα: ἰἃ αἰτ,γυϊευιι ππἤϊεδετὶ Ὁ 4υἱ διίπιο εἴἴει δηςείριτὶ : 

πυδιμαι ρίί Π{Ὸ ἀἰἐϊποπινε τοἐτὸ οδίεπιδονε βιαήπυν. , τἰυδαρρεὶ!τνίι ΡΊῊΝ τραπρθησε ας μϑσα παρ τους νὴ ἰὶ ἀἰχίπιον ἱπάς εἴδο,αἰΐου ἐών 410 δι ἀυδιοινε ρἰεπὲ ποίοίτει φυὸ ἴδ νετίοτοι, Ηας εηίπι ἐῇ 
Ἕ μεστον ΛΝ ΟΝ Π ! Ὧν μι (ζοποιοι αἱ θν ἄφαμε ρῖῸ ̓οληπε, δα Εἰ! νὶε νετδὶ Ὠεὶ αἰοίεμείαε ἐκοίτας., πεαὺς ἤπαι τε- 

ἐνελάως ΣΡ ΗΑ μεμα θεά κοῖς 5 τά εξ τα νμαν τανε μρα ἔμελαος ἔς. ἐξα κεν δαζαι, αι εέ Με α πειειμῆς, κοῦ ταχαὴν νὴ Αἰτα. ααάμαται αι καὶς τοῦς 
δθνῳ μὲ ἐφώνει δὲ οοἰηδηοπιίπίιφυφὰ νιν νἱἀφίων, αὐφα Ἧμν , ῬΙΒΙΟ ΥΙδ6 1} ῬΟ εἰρατβείοπι Ῥεαοιρί- 

᾿ ; αἰ!οη ἦι {ΠπΠν Ῥτορθοτα τδιίοπαι., ἄοπες ἐπ Βαγλεμγιηι 
ἐψέπευείε,, ποη δἰϑιγ ἀπεδιςδιε ποτ 40 . «ἢ τείυνεεχί ει, ( ἀγα νὰν ψρὴὰ ἜΡΕΝ ᾿ ἱε φίξ τὸ ἀδιρα! 

ὑαλαυκπι αρυά μέδννου ὥνημοιισοίνης δἰυϊηοόϊ ρει. πιοιδουσθίδηις. [251 νορὸ ψαντη ἐστηρονοπία μας ἠο ; " Οἰπεογίτο ἀρρατοῖ ες φο ϊατίσης Ἀθῖαν,ς ἐεδυιΡ τιον αιπρη ἰδεῖς πιρ ε δὴ. εὐρέρια, ἈΟΠΙῤνΉΠΙς 
οϑεσυϊῃ ταυεδείοπει. μοι ἐδέμ! ἤιμυ] ἰοναίε πὰς μοδιρυίάεπι φοῖϊαεϊνι φυοεῖαι: ἀφ ἀνε ρας ἜΒΒΕΙΟΤΑ Δ ΜΈ ΡΟΛΩΝ θὲ Οδηδο Βμῆς συν ᾿φομε κὐὰ ἘΠῚ Ἀδὰ 

: ΄ ᾿ ῃ . ᾿ ΠῚ ὶ Μοανέε ᾿ ᾿ . , 

ς Φ 

,. 

' 

' γ᾽ ἀδινεοα ΒΉμμεΝ ΜΙΝ, ὁν ἄν Ν ᾿ Μίοο. εἰν Οἀγϊ. το πί τινὶ ἔχριν, ντ ὶς πιοῦν ᾿ , 
υὐϊοίδ σοπιραγοιῖθ ο. οδείολιν ἀἠὲπιδτις οσιπὶθειουαείο, Φ μην, ἐμω, ἥες ; δ δι, ΔΝ ἀρ ντν: ἮΙ }δ-..- ἐχρίνας Ἑυδέπαι Οόγδ᾽ παρ λέ μιν ΘΕΤΝ ; 

| 
| 

| 
] 

| 



πο μοι παν να νει θα πα πον αν εν ἀκ ΣΝ ΣΩ π᾿ ΩΣ απ, 9 Ὁ ΤΕ, ἸΥΝΙ πώς 

, 

; ΒΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΚΟΥ͂Μ. ὟΣ 
ἰῳ,χαὶ τὸ κοράσιον ἔδωκαν αὐτίῳ ͵]Ϊ Ῥυεῖ!ςνδε ρὰς}}ὰ ἀςαίς ἡ] 4 1π4-] οδρμεῆκ, φν βνεῖα ἠε. 

εἰ γαῦμ γά ἐδϑυ θα 
' μόνω τε ἴω. ᾿ ᾿ : ἐΐε ΤΙΣ 

κα ἀρδυσεννες οἱ εἰ ἀδηταὶ δι  7λι- ΡῈ μος τιάηεης ἀϊ- 

ΟΥ. ὃΘ6΄. ἘΝΑΝΟΕΠΙΥΜ 
ΩΣ λὲ ἐποίριγκοὶ ἡδέως ἀνα ἥορνε. ᾿ ἠῤνηῥοῷ μμμ μῶν ΘΕΠῚ 4:1-- : ἐμοκοραμβμλαν, φ' 

τ δος καὶ τβνομδῥης ἡμέρας δ κφηοου, ὅτε κι Οὐυπι ἰφίτυν ἀἰςς ορροττυπιι 11} ἘΞ 4υνῆν ει ὀρ βοτιῳ. Ψ9 ὥνο «νάμο ἀεὶ μἱ» 6» 
ς οἴει, ΄υο τοπηροες Ἡογοάες “; ὡ ; ᾿ “Ἰῶμα αὐτῷ. κ᾽ ἔϑην; ΡΝ οἴα8, γεπόγαπτ, ὅς (αἴ. νμρ ορνονωιε, Θ᾽ ενίσ ἫΝ Ἡρώδης τοῖς ἡἥνισιοις αὐτῶ “δεῖπνον ἐ- " ΠΑΝ ΚΤ ἐπ ρβαθα (εῖΐο- εμέ φῆ τοὺ κἰμη ΤΣ ὅν} ΧΩ] ἦραν τὰς ἤΠ) ὥμᾳ αὖ τὸ γα ἔϑηκαν ἰσγθμς “ςδάδιον εἴα» 8. ροίας-} ἰδὲ ἔραν διμεν Φ’ ρο- 

το νς πίε τοῖς μιεγερεῖσιν αὐτὼ αὶ τοῖς κιλιαῤ- θαι ορεἰπιδιίθις (αἷβ ας (Ὠἰ]Ἃγ] [οριδας ὧν πήδινηλε ἐν αὐτὸ ὦ ῥφημιῷ. Θ τὸς ΠΟ {1ητἰππιοπυπιοηῖο. ᾿ς. ἐεῖνμι “μὰ ἐκ προπη- ὌΝ αὶ τοῖς τνρ ὦτοις τῆς Γαλιλαίας" εἰνὶα ὃς ̓ ργἐπιοτὶὶς ΟΑ] χα: Ι [ῥνήπνε Οαἰδκα; Καὶ σμυάφοντοη οἱ ζΌλο! φυοθς ΤΟ], Οὐοηρτερατὶ ἔμπης ϑυζοτα ἈΞ|)ο ἐν ως ΓΙ Καριϑιῖο 
4 ἃ ; ψ Ὃν Μ με ἜΝ ᾿ { 1 Σ Ν » “ Ν ὰ [ λ ἀυπ ἐγταὰ καὶ ροίζοι! δὰ λείωπι»δι ΔΠΏΚ[Γ14ι.6- [βοὶ! «ἀ εἴπη. γρωμη!ίας Καὶ εἰσελϑούσης τῆς ϑυγωτρὸς αὐτῆς εὐ Ἐτ ἰπιγοί οι Πα ἰρυε Ης «τὶ φ, εὐπιῆμα ἐμοί βι)α Ἰησουκ 5... ὦ πη] γϑιλαν αὐτὰ πρᾶν το, [βηπν, τεὴν 

τοά 4}8 "» Ὡς [αἰταῆοι ᾿ Ρίδου- : ἡ ίμω ΕΗ ενοϊ!αἀδι Φ’ “ἰ.- 

(ίαυς Ἡεγοάϊ, δι ἔπι] ἀοουπγ:} {μαῃδε, δ᾽ ρίαοινοι Εἴ το 
Ὀεηείδυι,γοχαίς ρυς] αν Ρεῖς ἃ] |6, βπήάμε τεριμαδει- 

: “ : 1 [ὑηργεχ 4 βρη κ θεὰ πε ρόϑευαις γοϊιπεγδοϑς ἀα πε β θα 

"φῆ, Η ρροζάεος., καὶ ὀρχῃσειμδμεις,, καὶ 
εὐ το αβεσεσης τοῦ θὲρώξῃ καὶ σωνανακαιμὲ-}᾿ 

͵ ες γρις, παν ὃ βασιλειὶ τῷ κορμσίῳ, Αἴτη- 
σόν μι καὶ ἑαὶ ϑέλης,καὶ δώσω σο. « 

της οἱ Οπλη11., δέ ἀια ἐρογαητ, [μόνμηε εἰ οηνηία φυα ἐζε- 
{8 ΄υκ ἀοσιιογαηῖ. ᾿ 1.“": 6’ ἀδενιτανι. Τμτγιυπι νοὶ Ἐτλ αἰχίε εἰς." Αἀοίτο νος ρτὶ ᾿πρων; ἢ τα ρέε ἰρία ἀείει- 
ἀδτίη) ἰπ ἀςἰετιῦ Ἰοςῦ, δετεαιὶς π᾿ 

ὅσα ἐποίῳσων κα ὅστι ἐδ δϑαξων. 
Καὶ οἶπεν αὐτοῖς, Δεῦτο ὑμεῖς αὐ τοὶ 

κατ᾿ ἰδίαν οἰς ἔρημον τόπον, ἡ αὐαπαύε- "! 
ὧεὀλίοον, σαν γὸ οἱ ἐρχῤυϑροι κὴ οἱ ὑ-- 

᾿ ΥΥ Πιῦ ἵ Θ' ιε(ςαλοτδυ ᾿ Ν το μΉ 6 ΡΝ ΠΡ, Ἐνυκηὶ ἤρα πιο ἀὸ ηἰ- [εῖτα ρα], Εταης εηΐτ ταιίτι Ἵ , ΤΡΑΤΝ ὯΝ ὁ ὌΝ .» ἈΠ ἄδξεει, εἡ " 2. ἢ »" Ρ- Ν μνὶ. “- νιν κν ω » φ τον ἐν “πῖπο ἤηὲ υεηνεδ δ! "τε ἱ " ; Καὶ ὥμρσεν αὐτῇ ον ὃ εα" μ(6 αἰτή- 3 Ἰυταυίταυς εἰν μοάευηαις ἃ μι; ᾿Ζι ἐμεαηὶε ἐΠὲ,, Ουὶᾳ πώλοντες πολλοί; ̓  θοδὰ φαίειν ηυχα!ρῶν. : ΠΕΙΝ θεπεν τὐς ς. ἰριρ ψ Φπεία: ρφυτε μον 

σῆς γοδαίσω σοὶ, ἕως ἡμίσους τῆς βασι-} Ἴτης Ρετί γι ϑρἀαδο Εἰ ίγνίιις αἀ} |4αίοηινά ᾿ρὐρές » ἀαἰο Καὶ ἀπῆλϑον εἰς ἔρημον τόπον τῳ πλιοί Δ ἂν ΟἿ ΡΤ μπϑῃ τ ᾿ὐϑμου ϑϑυνεκυ οι αὐὰπι αῖρς 
. ΐ ἥ ᾿ ἥ μα ἔασον ᾿ ᾿ 1.2 «Μὴν; . ΒΕ ᾿ 3 . ς ν τ . λόίας μον. -ον “π ΠΡΌΘΙΝΝΝ τοι ὑὰβ ἀνύνα ἀϊπονάμιηοτεζηρ κατ᾿ ἰδίαν. .» ΤᾺ ἀρὰν ἰδίοις "τε ει ν μ᾽ Ἀὶ αβόνάενῃες ἐπ ρα. μας μον 1. 

Ἔρος ἥ "Ὁ 5 πο 4, ΑὐἢΠ1|4 ἢ ἐστεῆα ἀἰχς πιαῖτὶ ' : . ἢ ͵ τος , 0 ΓΠ117). ΟΠ ]ἰρραϑὐανμηξ ἐς 4. βτέωπο πατινᾶς οάι- Η φἰξελθοῦνει εἶπε τῇ αλα ἡπάρις ̓Ἰβα,Οαἰά Ξ ἘΠ ἀνετὸ ἀϊκίι, ᾿’ ΕΣ ΤΆ ον Καὶ εἶσον αὐτοιὶ ὑπάλοντας οἱ ὄχλοι"), Μ ἀϊε ἀὐτοπι δὸς ἀδϑιηῖος ἰοείφην [ονᾷωι. ὡς ἐπι, ποη ει ᾿ " ἀρεδι : ᾿ λ 2. ἡ ᾿ “" “ Ἀν .“ οὐϊλεο ᾿ ἣ Τα, πὰ Ἴμπν ΕἾ κυ μεθα ᾿ωωρμαϊοιμειι Βαρεα. ΞΟ ὁ] | κεν ἀϊαιε, Οαρμιιος καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν πολλοί. χαὶ πεζῇ [“τατῦ, δι΄ ἀρπουοτυητ οὔ πιὰ] -Ἴ}}} Εἰ υνάεγωνι ρα αὐενη- γὰ τ εὴμαν ὠαϑνα αἀπισου. ἶ Ῥνείϊα ἰρσίτατ᾽ οἷ οἰ πατίοης} |ἡνηὺν Βαριβα.. 
“νὰ ᾿ [ἰαείπι δὰ γορεῖη ἱπρτοίαννά ρ- ςς Τ᾿ ρτ πόνοισι αίρα | 

ς τὸν. βασιλέα. ὑτήσοατο, λέσρυσοι, εχ εγά!ς6Π58.᾽ Ν εἴτα νε Ἰατη ηὔς] εὐ βειῖολε ἀϊῖι, Ρ οἷν τα 
ἥ 

Θ λῶ ἥγα "οἱ δ φίς ἐξ αὐτῆς δὶ πίνα- ἀος πῊ δὶ ἴῃ Ρᾶτῖπα ζἄρυς Ιοαη-- Ῥνοξέημς ἀδε μη ἀντ 

εἰ: δὲ Ῥεάίδιυς εχ οππηῖδιις οἰα!- ἰ {466 .».Φ' ἐοξζηονενανε πεῖς λας, 9.ιο, 
. ᾿ πρβο τὸ τ ὧν ρμεδεξένφε δε οὐροϊ- τατίθιις ςοηουϊγογθητ ΠΠ]αςηρῖς [ 

᾿ " Ἢ ὃμε εἰμι αἴδεε ξοηζωῖνο. 
υεηοηπηΐαιῃς 605) ὃ, σηὰ νοῆι. ͵ ὙΜΩ ἐϊϊμε., Φ’ ῥτάωευε- 
τυπῖ δά οὐ. ἐἥη 60). , 

πὸ πασῶν Ὁ) πόλεων σιωέδιραμον ἐ- 
χέὶγ ζα] σοόφῆλϑον αὐτοὶ, χαὶ σιυῆλϑον 

Α τᾷ τοὐὸς αὐτὸν. 

1 ᾿ Καὶ φξελθοῦσα δύϑίως μενὸὶ ασεδὴς 

᾽ν» , Φ ε ν΄. Ὁ γῳ “19 ὸ ᾿ πος ἐὴ ἢ Βαρια, πρμεοαπρὲρ Βαρεῖβα. Καὶ ἐξελθὸν οισὲν ὁ Ἰησουξ πολι ὁ- 34}, ΓΤυης ἐρτεῖπις ν᾽ ἀπττυγθᾶπι ΤῸ " Μαῖς 946: δος κι τίω κεραλίω ωαύνου τῷ Βα] σοὺ, ᾿ε η! Ρ " ΑΕ ἡἈαῤώνῳ ἜΗΝ Ν | λ ᾷ ΑΝ Ἷ νέϑη δ"; αὐτοῖς : ὅπ ἧ. , Βῃυϊτᾶ Ἰοίι5, δι ςοτηταϊεγατίρης 22] Εἰ εχίέηε: ὐάϊεεωνϑαην 1412. ) ἰϑίλυπος πρόμδρμος ὁ βασιλειὶ Ἀοχ διζε ἡ να]άς τρὶς [α- [:σ νὰ} χλον, λα χνιοῦ ἀν τς τρωσετας δ ζονος οἷς, [πίε Περι, δ’ πε ἴω. 9. 
ἘΠ ΦΕΙΛΘΕΣ χὰ ὝΜΟΕ .} 85, ἡ ποΙυῖε ξαρηθη,  ργορτοσὶ ᾿ῥῆβων ἀ ληέρο πη δ: σαν ὡς πρρῤθατα μὴ ἔχοντα ποιυδμα" (4] [1πτίπλὰ οοϊηιηοτυς εἰς (ὰρ ες εἴ5,} [ρὸν μι βρα ἐδι. ἡνία ἐ- διὰ τοὺς ὅρκοις χρὶ τοὺς συμωνακοιμά.} |παπυτάδασι ὃς οος αυἱ (ἀπαΐ ας. [ρόρην βρνε ἀἠίωνννω- ᾿ ᾿ᾳυου πὶ εγαπῖ νὰ ους5 ἤοη ἢᾶ- γῆ βριβ ομδι ἡδιν ραὐεη- 

ἐφ βαβονεην: ὧν ζαρρκ ν1- 
ἰος ἄοεενε πεμίία. 

ἤρξατο σιδαάσπειν αὐτοῖς πολλά. Ο : ὝΩΗΝ ᾿ ᾿ τὲς ,,ποίμδε 64:8 “οὨ τ δ 4 5. γεργόκ ϑέλησεν αὐτίω) ἀθετῆσαι. ξυαθεραηι,οατι αἰροτηατί,, Ἷ : καὶ ἠδὺ “ξ πολλὺς γνομϑμης,ευρρσ- δεητες ρα ποτ ἐτη:ςοξρίτημς ς05 
Καὶ ἀφ ϑέως ὑποφςείλας ὃ βασιλαῦς . “Ἔπβατίαι τεχ τοῖο “ ἐρίοι- 7 

τε. ᾿ 
Ἢ δεά πη |6 [δομίδίοτε σοςςιδ τπ0 118. 

- - προ ταν ρα παβμετὶ λϑρντος οἱ μαϑνταὶ ὠπε λέ- 7) τῷ Ὡς Τκ.5 “Υ ΥΝΝΝ ᾿ , 2. ᾽ ἢ ἰδίοτεν ἱπηρογαιτ γε αβοζγεῖυς [μὰ ὡς μὰ χὰ : ἔν βοήθα! ΠῚ ᾿ Οὐυυπὶ δα εθι ἰδ πγυ]εις Εἰ φυμιὴ ἑπιν δεγά νον: Μιὰ 

οὐκ μῃισ νέον ϑυθίαι υ ἐρυῖ εἰβϑ ᾿ ἰραϊίν. ρύσιν, τι ἔρημιός ὄφιν ὁ τόπος χρὴ ἡδῈ} |ὰ]ος οῇρε, αἀϊότοπὲ φασι ἀἰίε!. πὴ, ἀαιήοννκι ἀϊ. ὍΝ 
κερὰ ρερθσν ἀλ "πὶ 7] το, | ΕΝ ὥρᾳ πολλὴ : ὉΪΣ οἰμς,ἀϊοεηιῖςς, εἴδει ἢ για νμῃ θε(σ- 

“-- σὺ ὠπελϑων ἀπῳφάλισεν αὐτοῦ} ΠῚ νοτὸ δ ΐε, ας ἀςςο]Ἰλυΐε κι. σε ἀκοίαμ εἰ) ἐπ Αἰ πόλυσον αὐτοὺς ἵνα ἀπφλϑοντος εἰς! [Ἰοςὰς ἱπ ον: ἐᾷ τατος ἀΐος εἴ: ἜΣ μι ἰρ, σπλὴν 
ὧν τὴ φυλρχῇ" κρὶ ἡ ωτίω ̓πεφαλίω εὐ} 10 φάτίέγε: δι! εις (4- κάγρενε : Φ’ Αἰ υἰδεαβες "οὺς κίκχῳ ἀγροὺς ἃ κόμας ! δ) “] Ῥ κίε οὶ γεαρεαπεις Ἐκ νν ΤΕΡΕΝΕ 

οἰυτω ἔλὶ πίνακι, καὶ ἔδωιειν αὐτίωω τῷ [γαι οἰαεὶ ραείηα, δι ἀοάϊς ΠΠυάΪ ἰ εἰμελνάνο, τ’ ἀνά. ΦΩΝΗ ἑαυ εἰς ἀληι Ἢ ἡ φαάγοον οὐὰ ᾿οἰτουϊηίαςξτοα ἄρτος δε νίςος, » Ῥεορίημ!ν αἰδα! Φ’ κού ον ν ' , : ἀξειιουθολς, κὸτονο οι, ᾿ ᾿ ᾿ ἅν Πὲ ραῆος : Πα) ; το!" διράῃ [δὲ εἰν {υὐδουιον ἡδέως ἐᾷ εἴς ἀν μίνως. Μίτυκι οἵδ εγγάπαιαι ἐδοπ- ἐξ αὐτὸς Αἀ νερδαπο,οα μᾶς, ἀεἰ τος ογδίαδαιάϊζατ μαι: ἔγουσν. ἀν . ᾿ Ἀὲ: εὐνς ΕΣ ἐβαπιρθσο!,, Ἡρδδευμδα ἘΡΣ ᾿ς κογ Δι "ἔς. πατεἠείδαι Γοπιὶπὶ ἰη ἔς ἴδταπι, 5εἰ οὰ εἴ νἱὶ 4ιυοὰ αἰἰφψυδηάο ἐχρείπιίευς, να Μάϊεις,ν. 18. ΝΟ ς δίς Ἐταί, α δὲ ὑσοχριϑεὶς εἶσιν αὐτοῖς. Δέπ ἀν σανὸ Η δος. ΠΝ χερηορβων κἷρ ἡιδη 
νογίςατίς νὰ φτίαπα ψιὶ ἥϊλὴι ρείϊιπιὲ οἀσγιαιπε, τάσις τοῖο. μέν αυοὰ Δἀιογθίαπι εἰξ νατὶς Πρ αἰβολτίοπ!οἠςόφις Ἰκρ κέ εὐ οι “ ἐὴρ ἣν "(γ8 γί. Αἱ 11 ε τε ῬΡοπάεης ἀἰχὶς οἶδ, »} 0, ἀρμος πρνά να ΝΣ 
τολπτάρηος ἀὐδίναι δ ἰὴ Δἤχιον τφέδοα αἴοτας αδυς. ἃ πολής τορυάίλτιιτι. Ὀσδγαπὶ δυῖεπὶ δ ἐυα γοςος ἐκ. αὐτοὶς υ μεῖς φαϑεῖν. Καὶ λέϊασιν αἰυγῷ, Γὰϊς νὸς ἱρῇς ᾳυοά εἄαπει, νὴ ΚΕ διε ας, Ειμμεο Ὁ 
τίς μεροἠεείδά ἐδάοθας ἰἐπιοα ἴα κοί ἴδολ. ᾿. ζ πάμα νετυδὶς Ἰρθην χρή ἀνε ς Ως τατὸ οςουτγιηῖ, Υ- , : πΝ τως- του μον ον 

ον ὅἅὲ. Ορριναθενντοῖς με μφῷνιν. αἱρ, Ρ νὐκοιρίδιν Εγαίηνυε ἰυτρφηζας τλιεὴ οοἰλπι ἃ Ῥλμ]ο ΡΠ] ρ. Σιν. 2}. , 49 Ομάαμεν,τώμαιν υἱρ, Οὐνρωρὰ εἰς σῶμα, ἤσυς ἀρυὰ (οπιισπεγαης, πιργε ογυὶ ἔλθον νδηοσαηῖς. με 
π᾿ Ἀηΐμδι οαρανῖς μτρί κέ ηνλόγ, Ἀδφα κυέζοται ἰοβο- λό΄ ΤῊ ϑμῆο πθΣ γεύνων: ἐμήν νυὶ εϑρρρίανῦ ἸΜδιμισυιν (ογ δίτυς 14. τῇ πυ]ΐο φάει ἀϊίξριπμπε οἵ 3,) μιν ἀμιὰπν ῥάμνον εν ἄνοΣ εἴπει, καὶ ὅδ ὥραι πτολῖς ει ἃ οπὸΞ τενοδο ΐ ; ΤΩ εἰδῇ ὀρρὶ νϑίμῷ "φὰς ἀραβριτὰ ἢ ἀρῖς ἢ νι. ἐπε Φαπελω Οτγαπιπδ οἷς ογεάίμχις, 40) σῶμα ργορτὶὰ ἀϊςΐ νο]υΠ τὸ ἐ- μὐνιερ λές: «δὰ νοιδυια, ΞῈ ἄννιη ἑφηα ἴονα ναμί!α βενεξ: ἡυδ: ͵ τῶν εὐ ΒΕΘΟΎ ΑΝΑΝ [κτίαο, ἀβραγοῖ δάνμιο ἐπ Οείςπος Μο- εν ργς ροήτίοπίβ ἐεί ἐς 4ιι ἀϊχίπιις (ιρτὰ Μλῖς.26.8... ἄνχον. 564 πἰπιίτιπι μος ἕκττο ποη ροίϊιης λιισος φυογαην., γεγο εἰ οδίσυτα ὅς ραν 1.Δτἰηαϊοιης φαϊπλ Σ ἀτίαί μ] Ὁ. Εἰβαπλερρείϊατοι αυὲ ὶ ̓νκκθεἰς γέρον μι ὃς ἐἀμάξονετθα νο Ἰτοφυδτ οιιδηι βοὴ ογα ἐς δγτις ἰηζεγργεβ, 4 Ν οἰ [ἐπι] νὸν 1). ὴ : τ : ᾿ ἠδιη ες ςλάλιυστγα γἱάδλητυν δάογατο. ται ἀϊςπ), αὖ τη ]τάτι μοτᾶ, ἴξετο Αττίςο, δένίεω! βνννὸο αἀ φληϊω, ἠυκη Μακίπιατοι ἀἰς δε. ΠΟᾺ πιϑέὸ ϑυςο-.- κψκ ὀδόκηννν. Ῥλιιίου]α 4υληὶ δά διιημς νἱάστις σητοπιίληι μ ἀραῖνοι ἀνα πο, καρ τὴν ᾿ : τόνοι εἶναι 

πἰμο,άς ἑκίωνμι ῖ υἰτέδαμο "δὰ τυ γοσαδυίμία τοις ἡΠιπταροι δοίρε ἀρυὰ Ἠεῦταος ἀοίϊἀετάτιγ᾽, νι ἀἰχίπιυς Μ΄ “ἀεβε οι βνναιήην δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ καπ' ἰδέαν. [ πιεο “5 φηἰεῇ ἀίεην. [τε Οςατ, Μά υίμο ἀΐᾳ βλημμανας πρρηιξ μεμα τὰ 
πιβι(νισδίδεα δ! Ἑγαίμλυ; εἀ οἰ Οοεαεἰίον Τλοίτιι ἀς δἴζιλν, 6. 4 βγορισεγδν, εῖος τείξετυτ δὰ ἰδηυεης νεδῆ 

' Ῥεηὶς Βταῖ, υϑλωσον,ποη δυΐοην λὰ ρυκοέδότιλιϑι ροίὲ ὁ βασιλοι ἐπ 4ι0- 
ἰστς ἢιλ- “ς ἄδαι ἐχοιαρίλῦὶ δὐ ἀϊκ ἐγ εἰς ἔκευσνν, Ν  ἀυιάϊυίς, Ηἴς λυτέ 

ορεϊιπιὲ τεϊροπόεαι. διανεσιυν ἐχειαρίυπλ κοπιηὶε τα ίοης ἀδιτεητις, 4, τὰ- 
"ἂν Νηρ ίμ Ἀἤενάῤαάνι νῆς ϑυγοχθννύηδε ὧι Ἡμνδιόδε. ἀλδὴ ἰσίμο νἱάετίς νους, ἢ Αἰ εννναν  ἰδυνῆσω Ψ Σ. ζν» 
Τμ φιοάκινπ ὑποπιρίειΐ ἐξ δέους ἀνήηυδωι Ἰεδήσοξπι ἀ(6-ὀ κὐβεσο ὰ φῇ λυπιῖν. αυοὰ εἐπῦδ ἀσηλιπὶ ἑητο ΠΕ - 
Ἀαδτβας νον οῥαύσεσας τευκοοιποάο, Βα αἰμεμαιδσδε ἐξσεο έν, θ-ὀ τας, δε νεεὺ ρτορειὰὲ πὰ γίνε ίμο ἴοοο νι ἰπ-- 

νοι ἘΠΠεη τ ἀρήϊος “ερ τυτ,δεύτν, ὑσώγωμν. Αἀοῆτε ολπῖς, φας πιῖτον Εγαίημιπι ῆς πηα]υ " ἸοτςΓρΓοῖΑ Πα, ΕῈ φυνμο ἑάην 
ὑὸν κὴν πη ἰερὶς ὑμεῖς αὐτοὶ, ηος 5 γτιβ δείλην ἰητεσρτοϑ. ΦΟῊΝ ἃ, ὅδη τολλὸς ὅθμεν ναὶ ἡμόφρειγδιελϑούσες, 
Εταίπιις ἱπεσργεῖαγας , Μ'φ: βιίδ: μος εἴς, ἀϊηνιπς οπτετίς. ᾿ΦΙᾺ φερΐαν ἀΐοι εἰ δ δι, ὄφρι πολ διο ] ατϊηὶ Ἰοφυιασι ιν. 
βοτιμη ἐπίηι οἱ (ἰη4ιῖτ ) αὐπὶρτο 50}1, αυιςπιλάπιοάυπι κο ἐμ ναωμ ς εἰς ὥρι παρόλϑενινι ΜλκΝ, 14. τς. Ενλΐπιις 
καϑ' ἑαυτὸν εἰῖς ἀΐσιταν ψαι (οἷυο εἢ ἀδίηις ατϑίττι. αυλὰ Δεν ἐονορῥεὶν “βυνηνοὰ τος ποὴ σοίροπἀσοι μοὐ- 
εχροἤείοπειη ἰυμάϊςο {ὐ5) εἵξ νἱοἰεαίαπι. [τλαπερυῖα. ἀληὶ ἐχειπρίαγ ργρ ἐφ, ἰοτίριαπι μιαδεῖ αττισυίαπα ῥοξηλ- 
τίη ροτίμ αἴτοτιτι τοἀυηάατς, νεΓδείαπι ὑμεῖς οχ αἷδο τ. πηἰηυηι ὁ γ]ἀς Μὰ τ 161}. ᾿ 

᾿ ᾿ ἜΤ ΣΩΣ ἩΕΕ : Ν ὯΝ τερβε ἴῃ οοπτοχίαπ, ὀὀΦ Ξένε φάεν φοίδεν ἐρβι να.  Δγ6 (ὐγξονείεεφηαι ἄρτον, τ οὶ κύκλῳ ὠγργι. Ηΐς νἱδεϊαν κυ- γηρῇ ϑοὰ ἀγρανοίεκ ἊΣ ἡμρῶν Ἠδοτο ἰμέεαι εἴδε πηλιηὶ "ον ἌΣ ἐηϊεμὺ ἢ ἘΡΟΡΣ μὴ πε τὸ ᾿ ἩΡΝΙ ἊΣ ε «ρὶ ἐδ φαγαῖν νὐκαίφω. ΝῸ]Ρ λτα, Εὶ " [ῥοιέηνν νεβηδν-ὀ χλῳ αιοδαιππισο γἰρυλαμμοὸ ἰῃ δἀυνοτδέιηιν : ραυ]ο αἰΐτος 
γῶν ἐρρρρλ ἃ (δά ἮΝ νλεφόρτνρ τη ᾿« ΤΡΡΙ " (υά.Ἐ δὶ βὐβτ ο ἠὰ Ἄ πδυΐμν, φενάϊ ναὐεδαηκαυνν ἴα μος βέπεε ἀϊςεηάϊ μαδϑ' ἰάειη γα- ἦΣ ταπιση αὰπα Πιρτὰ μος φοάαιῃ οαρίτε νετία 6. γδὶ ψοιείε. ΜΕ τος ΟΣ εὐπαρωνάμα Ἑ ὑμεροίίῥοαι ἴι- μὰ πρὶ ἂν ΤΩ μα βαρ δ δας μὰ τοφες : ΨῊγ, τω ἰοατ ᾳυοά ἸΝοφυ άοηι:δε ἀὐκαιρεῖν αἰ Ἰχυᾷ ἀπηρίιαν ἤρηίβοει. ἡμις, [ὴ ογϑεπι, φῃοηίααι ἀεειςαΐνην πο ναδερκε ἀάίαη- 
“ἐν νὰ ἐκ ται μῶν γα. ἀπ 4αὐδεαι β0Ν "ό δ γρυνόμὴ ν᾿ κυ χπεῖιμε ὍωΩ ᾿ ὃ ὲ ΠΉΡΑΝ γετέμυήι φυὰπι ἔράτιιπι Ναρέτα. [πη αυοάαπι φοάϊος ᾿ερίππις, εὐδὺ ἐταπι δίς διιζοπὶ νἹδετυν οἰ] ρτίοα εἴΐα ογατίογαιαηι ἔς εα- 
ὰ ἘῸΝ ῥ(ὴ μα πανὶ ἀυϑά Προ ἐὰν ὧν Ιο δ δΡμ. τ ρβνϑρ τὶ νϑείβδηάσι ἑωδο ρας ἢ φιοά εἰ, ρευίτις φινγῖν διχρίγωι ὄχον εσάεπν(δηΏι. ῥ᾽ εἴς ροῆϊε,τοιὶ ὦ κύλιλῳ μονιιδονὶ : ΙΔ οἱ «λιχώφυρ. ΝυΪζατα 

35, «Ὑθίἐγμηι ἐξιβανγχσὶ ἐνῆλϑιν Ἐταίτηας Ἰἐρ! ἰπίλϑεν,ο- λο γοτεὶτ, βνονέννφε ἠᾳ αἴξ τρις ἔγγυφα, φυσὰ δείληι [τί ίταῦ ἰῃ 
δϑε Πηφυϊατὶ πυπιετοι(εὰ τἈλϊ ἐν αἱξ τα εζ ῖ, καὶ ἐμβύτεε ἀυσάδηι ἐχφιηρίᾳκί ἐγρρι γεγὸ οδιιοττὶ δίξτοι ροτίιν φυὰπη 
δδὲ τὸ πλοῖον ὠπῆκϑον Εὶ τόίςςηίο παυΐζζτο ἀδίσγυπι διο, αασά νηλεαμα ἀς τὸ ἀΐχιπιυς αἰίαυϊά Μαιεῖκι... φδινεω 
σρείαιὲ σοπυεηίε. ἐνὶ τ βϑὲγψαιιῖνανν 4υν νεβαήων Βὴη ἠαθειν δ οβσωῦν ἑαυτοῖς ἀλτοις. 

Ὁ). Τωτϑδανοὶ ὄχλοι ος ποὴ ἰδ 5. ιν ἰρτοτργεθποαις τή γάρ φώγωσιν οὐκ ἔχουσι, ροίτιμτι νἱδοτύν τὶ ρτὸ ζηπι ϑεταν ἰη - 
Λοίξεν ϑοῖυνηος ετίδπι ἴῃ νεϊεγιδας σοὐ οίδιις γοροτίημ. χς ἰςγρτος, δηνανε βδι εἰδω {μοι πρηήνιδηι, ἸΝαπι εἰίαπι ἰῃ 480- 
4. γηομόννηι εἰπε ἐπύγννσνιν αὐτόν. [ἢ αυδτυοῦ ἐχφηρίατὶ. ἀαπὶ ζοήϊςς (ογδίτας ὠγρφίσν σον ἑαυτοῖς τ ρώγωννν.,ς 
δυο(οὐϊδίτων αὐταὶς εοι:αυοί γἱάετυς [ες ἴς Ν εἴα ἰητοτο 47 [Νυρὴ να ξῆν ομενίννων, ὠνηλϑόντι ἀμροίφωμν. Οὐυ- 
ἔμ, [δὰ πους γορεῖοτο τληηυλπι Προγμδομιιπ), ἧ Ῥω καἱδίῃ μοπηυΐιε οφάϊείμυς πες μετίοάλις ἰοζαῖυν αἰρίαις 

εἰ αζει νυΐϊσ δῖε, ΡιεηΝεἰὰ εἰξνοτο), ἴσας οείαπι Ἰερί- ὀμοιδτπιεγγορφαηῖς κδιηθη φυμμὴίς ἀ ἀἰίςίρυ εν ἀϊςκητι 
ἐπὴν ἴῃ νετυδεῖς ἀυοδυε Ἔχοπιρίφτίθιις. ἑταίηυν, Ῥαδοΐξεϊ φιοὴ ἰητεν εις ἀεὶ ἐποταπείθυν, (δὰ αἰ]οχυεητίοι. Ὠοπνί- 
ἰθήδγεινε [ἀδαυάϊεε ἐ ῷ. 4Ξ| Ὅυμλ νενεγνηὶ κα φημ κοὶ ἀπ. ΟΧ ΗΠ πιο οὐ} ρτετζοραιίοηι δὺς αὐπιίγατίοαίε ρο- 
σιωλαθὲν Φρὶ αὐτόν [πν πο ςοάϊος, ῥΓῸ φρλὲ αὐτὸν, εγίεις, τόνε ποταδεξὶ οροτίετρ. ΕΠ σσάπνίοτεγεοξ ατίο ἰςὰ οὐπὶ δῷ. 
ἀυνῖ, 14 οἵξ εὰ,. 5γύυς δὲ οτος ποίτον ἰητεγρσεν τοῖυτι πος. πιματίοηρ , ας δάρο εὐπὶ ἰτοηΐα αιϊδάδιν ςορίιιπδλα: 
πιοιψίυτπλ ποι ἱερ ενιης (σπιρ! ες πίοι ν τὸ ρεο συνῆλθεν αιὺ ἀϊκεπάι ξυνφῖς νεϊσμαν αυσπὶ ἩΘΈΝΜΝΗ αἰίφυίὰ 

τπρρα 
ι } 

ἱίρρσ, [δὲ Ἠξτοάί ἰἐσαπιάο λνλόπῃ Αυῆο, ἀμυιη σοι ΝΕ. 41 εἰνοΐεις. : 
τοᾶεε ἐἶξορ  Νοπιίανται Ἀασὲ ἐ πιεῖτο. 17) Βιβέμο καὶ δον ἴα ναὸ ςοάϊοε [ον πιαε ἀν᾽ ,ϑέν, ϑοὰ 
34. Ἀρη[ενἐξιλγοδοωτεθοό: δος οπέπιϑοίεδδηι παἶϊε- αι. Υ τὰν αυσα! ἑητοῦρτει ἰκρίς ἐνναι ἰρὰ ρυατογηηι ὁ 

τευ οὐτη Υἱδῆἕς ἀςοιήηδεγε,νι κείεσι ἴδει σκ Βεϊίατίε οη. βναλοι κά αιηϊπιὰὲ μεος τί. «ϑρ)ουίαμονε,κονωνλάτω- 
μἱυίσ,ηὐδὰ ἀρυὰ ϑεπλεῖειη ἀοἴςεδύπισε δὸ δρυὰ Οὐκοῦν φμινοκ 1, δεἰπα ἐὐεταρελμ ὁ ἡνικαῖομίσυς μέεταα, 41:4 βι’5 
νττεβεῖὺν Οἷς μη νόγρει. ; 10 ὅν ταροενδτις μὲς αμίθιν 4 εἰπημτνηας ιιρφοντ κυγιὸν ἰοβι 

τ Οὐ ἤδηανν Φ' σον διε Δὰ νονυτα, Ουμι υάίΐο ἐμ ᾳμονοκεδυΐο τοὐέ ἤς νος ἀρετιπυκαιίο ξιεῖι ες (ιοιι 
“ονυδὴ εηἰπ Οὐροῖε ὀνείροις ἀιάιθην,, (νε Οἰθετο ἱανεῦρεο- δελσοιργιπείρα (ἀνε τδομῖς ἀιδὶ αἰ βεγέάίς φιου!ἠπφυοτίι 
ἔδτυς ) αἴϊ δια ὃς νόνεπιξων δὰ δἰ φυῖρεπιπιρβπὰοαπινο. παϑοηέ ϑιοίς ὥοτη, Τλοίς ἡ πόδ ϑρίομειογα οαἰ ἃ ἀρυά 
ἴυπελτε αν πυοὰ ἀυασι Ἰπφάϊρ δὲς Ὑρχεῖων , 56. διοτοηία ἐπ ( αἰϊα υ]ε ἴομρ δαγῆων πεν ἐπιέδοιμε ὅ ΚΓ. 4} 
δε φυλή ἄ πυ πὰ ἰητετραβύα μονα ἴδίε ἰη νέεπι ἀοάοτίε, δα μὲ βονμαλιλεί δα βριαμ ἀοτβοτει νἱδεϊίοος διαὶ 
«ὰδιὶ «εἴενίτεν πῆ τεῦ ἐπὶ ἐθσαγεείς. Ξε ἐεστὲ ἐ νεῖθο οἵ. ἰυϊρείς α εαρυϊ πχδία νι ἐροίμην δἰφυοι ἰαἰειτὶ. 
δὼ δηλ ἀσεδὴ. Ἐ οἰμο δίκα Νυΐ δὲ Ἐτεῖ᾽ ίπηνοά Ψετων ἐμεό ἰρτεῖργθε μοὶ ἑνχβίωδῃ Ἰεχίς ἐν δίσυῳ νεἱ πένικο, 
ἰαὺ νὸς νἱάστας ἱπιρεηοῆμπ, Υἱάο ἰηὸ ο.Ν. νος, ἴῃ ἀϊϑοιανὰ ἰἀὰ ος ἰοζο ει τερευαιυς ἱπΟτςεὶς εν α 

ΧΕ. ᾿ . . “ 
Ν 

ὟΝ 

" - 



Ν ς ΝΣ οὺ ΦῊΡΟ, "καῦΣ ͵" 5, » 
- - ὅ 

ες Τ ΟρΡ..]}.17γ.. Ὁ ὃ 6 ὺῦ 

τμκωασι ς, 

Μίδις.14..7 
ἰως.»,1}. 

ἐοίν,δ.9 

Ϊ405. ἔδύιον 
Δεῖ ροῖϊ Ιευ 6 8᾽ 
Ἰδῦοτεε 

τειηρεϊας,αυᾶ οἰς τὸ πέρων χορὸς Βηθσαῇαὶν, ἑως ἀυτὸς 

ΟΣ 

, 

᾿φοραηγὶς βοτὶ ῬΟΪῈ νοὶ ἀεθοτε,νὶ βιρρίοχε περοῖξ {τ αιΐρ πμις αἰείπισπιις, βίοις Ἐγλη εἰος ΠΠ τά, , 6 ατς Τπτρημοίος 

εὐ Ε ΓΙΥΜ 

Ρίλην, ἤέυτλος ἴοςο ἐξοϊπιμες Οὐδ άζβονΝ ἰοφαε, ὅς. νοράϊαυς ἃ ῬΑυΠςπήρυ. ἀ{ πόας, ἐς φυΐδυς Πη ρας α 
υἱς Ῥαμὶὸ ρὲ δώφμν, ἤσυτ οτίδπε ἴῃ ἀμοδὶϊς πιλη τίρείς οο-, - ςἰιρτί εἴς ν Πιιπιο ργοτιο οοηταπιρᾶηος, ες ἀμίάεην Ν ; 

τς αἔἑὲ ἰδὲ ἱ Ϊ ἰητοῖ- ἷ 4η05. 40ὦ Π|2ςο0.. 4Η1 810 τηοάυ . αἰοϑυς (ἀἰθίξῃς (μδαυάιςπάα τλητὴπι οτίς ραττίςα Α ἰητοῦ Ἰυτὸς εἴης εἴρια ρα Σ ι ἸὮν 
τορλὺδ, φυᾷ ἴκρε ῥτγατεγηχίδειεν,, δαίμυαητο ργοηυπτία- ς [μβοογερε, αὐίπίμις νἱΐογηπὶ πΉ Πρς ἀδίας πιιΗογίρθυν 

᾿ ΕΥ̓ ὑμιω Δζοοητε: δί τ ζοπαογτοπηι! » Νιμην οὐ δμηϑει ἐπηπεμ4 δι ρα οτίδ, δεὰ οχ ἐσμιςδιρὰ ἸθΆμα ίχπτ ἀπξίροδι, αιιμτι 
βάνει ἀμεονρὶν ἀειατοῦς δ ἀαῤινόμε εἰν «ἀ υἐτενάμνν υιοά ἀι1- ἐψτθαπι ποῃ γοσεη(ο ςητ. αμο Ροῆοι ἃ οἰἰς βυϊς ἴλοεις, 

οεὙ εδηὴ ἀά ἠποοηζοταπι ἀξιαγίογιηη (απηπλλην ἀτείπες, εχ {ΠΠ|ς ροτ οοπτςηος ὅς 4ιηπαιάϑοπος ἀπ τίδετίνι 
εὑ Βυάαι σαίξυϊο ἴπφιμος ἀςελρίοε τ πίοι αἰὔδυς τορὶς δίς. ὦ -.. ἘΣ σον 

--.-.-..ὥ.- 

. Αἰπελϑύνπες ἀγρράσωμδρ 
δυναρίων αὐτοις » καὶ δῶ μδν αὐτοῖς φα- 
εν 3 

οὖς ΟἹ δὲ λέγοι ὐτοῖς Πόσοις αὐτους ἔχ4-} 
᾿πεύπαλητε καὶ Ἰσετε. Καὶ γνόντες. λί ρυ- 

. σι, Π ἐντορὸ οἶσο ἰχθύας. 

Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς αἰακλῖνω παν-} 
τὰς συμπόσια συμπόσια δ] τοῦ χλωρᾷ ; 

͵ ἧς ͵ Ὰ 

τ όρτω. 

ἀγροὶ αὐ πεντήκοντα. 
Καὶ λαθὼν τοιὶ πέντε αέτοις καὶ "οὐς] ει 

᾿ς οἴδο ἰγθύως, α)αβλέψας εἰς τὸν ἐρανᾶν, 
"σὐλογήσε, ἡ κατέκλασε τοὺς αῤτοιφ' καὶ 
ἐσδίου τοῖς καϑηξαὶς αὐτῷ ἵνα ὡίδῳ- Ἰδοῦ τὶ ; αὐτῷ ἵνα ἃ υἰς γε Π]}{ ἀρροπεγεηειδι ἀμ 9} [νέλεμε ἐν με σ΄ νοι ϑωσιῃ α τοῖς" καὶ τοὺς σύο ἰχθύας ἐμέρα-͵ ᾿ρ (ςαϑ᾽ ραττίτας εἴς σπιηίθιις. δ πλέα οὐ Ἐπ ταὶ ᾿ τ ῳ ; ᾿Ἶ ὶ δ πάη μος ΩΝ ΕΥΗ}Μ.6. σεπᾶνσι. ἐπὰν ἘΠ σι  ἠὰ πτΑνα τ Οπγῃ 88, δι ἴατι- ̓ " πηῥερονανμη 

Και ἐφασον πάντες .χ) ἐχορτάϑησαν.] [{ "Ἑεδὴ ἰείμης ἐασλέσιο 9, δὲ ἰκυνυέι ἐκομ ἢ , ἥ .2,,,,[42 αϊτιμεταηῖ Γρασηλεηῖο- βαχπνεηιονμην, ἀμοάεοίπ ἡ Και ἐἰγίολσν, ἀμ δὼ δεκᾳ κοφίνοις τασν ἀποάεςϊ πη σορ  Ώο5 ρ᾽ς-{ ρβέκου ρίοροι, ἀν ἀερῇ. Ἄληρεις, ΔἸ θύων. νον, ὁ φον, [{ποΚ5»8ὲ οχ γι οῖδιο." -"μὠ , Κῶ) ἦσαν οἱ φαλόντες τοὺς αῤτοις, ὡσεὶ, Ἐτᾶταυτξ' (αἱ ρατνες ΠἸος οάφο, ὁ  Ξν4ν! αμμεπν φμῆτναι- 
“τεντοιχισγίλιοι αἴρες. 

, 

. Δυίδην ξοῖρο. Δ ᾿ ν ῳ 

τ φασι δπυσνῖς δπόλυδῃ τὸν δγλρν, 
τυῖς φισίξηϑ᾽ 
ἤς πιοάεταιυς 
νίαυο τὄπ)ρ." Ι “ ᾿ ᾿ εααι δ ἄυλι. 417. Αξουὶπἰμα, γνόνένι, Ἂν ρλαας γεγο ἢς ροίἴδε ἰπεο σι υαῇ πησαῖς οδυμυαγαηι εἴοπς τηἰπἰ πὲ τητος δὲ ΕΓαί, Εν ἤμδην οοιλομ ἐπι ληπτή οἰίσατέ. νν ὃ 

ἕω 

τὰ ΑΝ δῷ "ἴδ: ἢ» ᾿Ρεκαίπενϑενε ἔν αν Ή, αἰανλὴν 
ἐὰν ριουειά- ῬΓορτέὰ ἡφυτγύρῃ τεῆς ἀεροπονάτ ἐπὶ ἰοτπιδτ σοημι 

ΑἸ δ ϊ ̓ορκίτην κἰαμλιθίωσαι ς ἰὴ δατς ράγιτη εἰξ πιοπιεπτεὶ ἢς [α Νος πιᾶ- ρα μα Πρῃβολείομετζύδῇ ἀϊτας, ἢ οοϊϊηα “ιν, δὲ Ετγαί, ἀσ ἤυδυλπεὶς ψΖι , ἮΨ 
«Ρεὲ “φβι ἰδ. συμπόσια σνμτθοιμ. νυ. δερυπάμιη εονιμὗ ἐγ- 

. μία, Βταίαι, Σ βνέδμεν ἐοημἑμίην, ἸΝξαςοι (τίς ςοπιπιοαὲ, 
Εἰϊοσ. Ἡευταί, ρτὸ ἀἠπτίρυτίαίς, φινθυῦ ςάγεαν 

Καὶ αὐόπερον πρασιαὶ πρᾳδια, αἸὰ 

Καὶ ὀ ϑέως ἰωάΐκασε τοὺς καϑυταλ[). Ἐπτ Πατίπν ςοὔρὶε ἀϊπίρωϊος 
πια, αὐ ἐμθίρναι εἰς τὸ πλοῖον νὴ φρϑϑάΐγοιν ἴαος ἱπίξεπάοτε παι, δερτς- ᾿ιει βιδυϊππια γ. 

κ Καὶ ἡποταξ άμϑυος αὐτοῖς, ἀπῆλϑεν 

ἐπιηνίμ ἀμεφν ἀεη τὶ 
βαμ4ε:., (Φ’ ἀφϑέηνμε εἰ} 
πλϑδμεαγε ᾿ 

ϑίμκοσίων! Τυῆς ἀΐςυηι οἰ» ᾿ ΝΜ» ρτοίςε-- 
: εἰ! “ποτ πηι ἀιϊςςητῖς ἀοηανὶ 

Ρ8ης8. ἃς ἀσιογίπιι5 οἷ ςἀςπ-]}. 
Ἰοϑὺ ὁ . : 

Ἰρίς νετὸ ἀἰχὶς οἷο, Οὐυουρα-} Εἰ ἀἰοῖν εἰ, μορβάμει 
ε5 μὰ οτίϑϑαδίτς ἀν ππειι Βαῥνειμὲ ἐβε Φ' υνάειε, Εἰ 

μώμην φογμϑωἐη: ἀϊεῆι, 
ῳμέραμε, (ϑ᾽ ἐμοῦ ρίξε. 

Ἕἰ ρταεερὲ εἰ ἥμυι 4.- 
εἠπεδὰνε [ἀεεγεΩξ ὁηλμες 
περ άτμη ἐοηβνδεγηὶα [,- 
εν νἱγῖάε ἤξηωνν. 
Αι ἀιξωὐμενὅε ἐμ ραν- 

(ἘΠ ΡΕΥ κεηξδηδι (δ' ἤπ- 

40 

ραν ησἰηαυλροηί. ἡμάφεπο!. Ὁ 
Ἐτἀςοσρτῖα αμίησας 115 ρα. [4᾿ ὐϑηδηα ἈΡΚΡΗ 

ηἰδυ5») ἃς ἀποθυς 1ΠΠ|- ρίίοθιις,, 15 δ’ ἐνούνερήζιθα, 

χ Φ βερεβαπεςν ἀε- 
,ι, ἸΔ ἀερμίῃ μαι με- 

: ἀμεαμεγιμ ηίμαμε ημ- 
{4 νὐνογηη. 

Εἰ βαείον ἐοεσὴε ἀδῥιὶ- 
4“ βίος {μο5 ἀενάφνε ηω- 

“γε ἰὴ υἱτοογοπὶ γήραι" βοιμ-} [κρρντὲ ρνκεεάενεηε ἐμπν 
μα δεν αὐ Βερα" (αἰάα ορροταπι » ἀμπὶ ἱρίς ἀϊ- ἀμτν  ἀγτ νὴ ὀἰω λιν 

αλἰτέοτες ἐσθ η), ᾿ μὴν Ἀώτα 
46. ᾧ Ἐτ 4υμπὶ ἀππαη ἀαἴϊοι " φος,ἷ, ς. Ξε όμην ἀγα ει εον, 

τϑητ᾽ 4ιαῇ αυϊηαις5 Π21]1ς νἱτί. 

πειῖρς 4ἴϊος ρᾶπες αθο- 
Ι θλτογιᾶς ςεητυζη αὐ ιὰρ ητᾶ σοπιίιας βιστίης ςογηρο- . Ἡοονοδιπι υπη) χα, ἡ 

8. Οταϊοίογπιοης, ἀἀ 4ι ραττϊςυ!απὶ Ράγιιμ). (Λυδις αυτοηὶ 
αἱδυίάδηι νἱάοτί ροῆπε, πο. 

ΠΑΪαΪ τάιηοη μαὲς ἀ Πρ σηοία ἀ ] τοῖς ἀςθοι. 
41 διρεάικὴρ, δυο) εἰ δελος ορῖς 60 ρα, δὲ 

ΠΟΠΊςἢ οἷὰς ἰπι!οσανς. οτἰ ΠΗ οχ {τὰ τοιὶ αἥτοις ςΟἸΙΏΠ)0-. αἱ “ἀὲ τορετὶ ροτοίξ υὐτὸ τῷ κοινοῦ γε ἀϊσοπιὰς {μὶς.ρι6. Ηος ἀ0- νυ} οἱσηῖτο, τε πὶ ρους ἀπηοποτς για αγμτὶ νεγαπι Βοποάἰςοηᾶί, νόοάδυνο βφωναλείοιν οἰ αὶ ῆ οἱπόν ἐπε ΠΠζαὴς, Δἰύηυδυν αυοτιξς οσζαγείς, ηἰπνὶς ςυρίἀὰ ἤης ἰμάϊςιο αὐείρίαιας,, να νύοντ ἰμρτὰ 6.7.4 ςἴξτινι γετῆσυ!ο ἰξεποηδ ἀϊξίαία, ἀεωλὰ ἰ ᾿ἀεὐκ:ΟΥξεὶ νεγὸ δὐβίδεης ίη οὐπὶ νίμτι ρει 
Κὰ τταηβίδτλης ἰῃ αἰϊςπιπῃ ἔσῃ 

ἀραὶ μὴ κρι-. ΡΓῸ {πο πιοῦο ἱπιακίμάπίυτ ἢ 
δὲ χα τὸ συμνό- ἐπῆν υἱδέ πο πηι μἶς ς 

; ἜΝ Ἐπὶ 1η ΔΙ θῖσ 4), δ ΎΓΙΣ ἐπ ῦρ οΒ ἰοσὶς ἐμέρισαν ἐΡαΐτ τὶ ἤϊην, νἰδεϊιςοῖ τΑη 40 4Π| Γι γβ ἢ (συ! άγιη ἀιεγ  δυ νέον Ψίὰΐς Ενραιΐγμας, ἢ 

ἀἰβόνυϊο ργαρο τοη! αιοτίοε τοιτὶο οαὔι ἰυηρ τας. Ἰτάιῖς 
ϑ 42, εν ανενί 4. πνρᾳσιαὴ τρῳᾳ ταί Ψο] νη νου], Λτζο-, 

᾿ [ ἐι9. 4υδηλεἰς ἐκ ρος ἀιοὶ ἐκεις {μεν ϑὴ Ἐγαίητυς, ᾽Ὸ Οἰκείδοιις φυσι οἷν φδηάατο ἰδοογιμιε ἐὐ Οἰρυ δ, να ψιιμι υς ζοηπεηίξ,δὲ γοργὰ ἀήςιιις ράιηεα ἐτορ ΠΝ οὴ δείπι οἱὲ γθῃ τπιΐς ραπερῖοῖου 

44. (μυἱ εὐπιῇ “γαηἰ νοὶ φαιγήτοι. (ΟΡ! φ δἀά τ "ἢ (ἢ. 
πῆς ράπες ΠΠς. ΛΈΩ ναβιώφν ἰ τά, Τογόταις, ὠνα!! « ταίονν Ἰατιν ισιπταν ἘΠῚ κϑᾳσή, ΠΠο τ Οτι ἢ εὐρχα δὲ ολνμ δ 5} μη ἀφεεην εν τ ; εὐϑῆ πκίτια; Καγιπὶα φοπι δε αν ρει νιρί ἀἰ σταπμης, νὴ 

τοτΑ Π Ὁ ρτΑτΑ ἢ τοι 6} νοίυτὶ αγϑοΐδς ἰλίβθαι νυ. ῥὸν 
γα" νρλὰ οἵδ τ πὸ μέρ, ταί, μένη ἐπ νρίδαναιὰ οἱξ ΧΤ κόχθις , 4 {δ Δειην} θένα; ψν [ρατινν} φωηφμαψεν, αὐ ὲ ἐκμτὸν αὶ αἰὲ 

᾿ φηντήνοντω Ὦ «δ Ριβροϊκτιοης ἀλείιν. Μάκεν Σου» 
Ἰοκο ἰῇ νον ππδὸ ςοάτοο 
ΦΠΙΜΕΜΦΙ δ᾽ ψινφνάβενοι Ἑταῖ ον 

: 
» ν᾿ 

"9 

ἰεξίτυν ἡ ι, Ρὰν 

φτ Πζειρ ον λλης ρατεουίλιῃ αὖ ἰεςίοπεαι ἐγ βὸ- οὐδ νοι ποῇεὶ ςοάίοος ὐλιηι; σις ΘΎΓΙΡ ἐπιοργθθ. 
41 Βειηίαιάα ορβμοβμαην φερε τινθσαίδαν ἵν εν; Οαραπμ 

48 ἰπτο! τς το ἤπια οδιετίλ οἢ Βοιιἰς νι ̓μαιοῖ δα 1οἷι, 

ἐπι 30 πρρίγν ἡ Πς ἀεεϊατατυν τ σέμω, 
46΄ ΔῚ ἥμωων ἀηνηηά αι ἐοι, καὶ γωνταῦ ἐμίσει αὐτοῖς. ΕἸος ἰδ 

Φ' 1.ἡράναξενδ ἡνα Υ. νεῖθμιη, κτλ ἐφ αἰῆολι γαἸσάιεςις »ΥἍ Δέϊ. 18. 18. δὶ : Ν 

ἡ νη: γη οαΐμην , δεηφά!-. 

υς ντ οατὴ ΔΙ ΠΡ ΠΟΙ ἑδιη νίταγοιη, φυα μοι οἶδ μ᾿ 

6.17, δὲ 1. (16ηϊἷς ποι! εἰ ἰὸς ςοηηοδεμάνμπ οπα νει, 

ΠῚ 

.υύϑέως διγνόντος δ τὸν, 

ἐἀχ δος ἰοζο διητι ςτιλην οχ [τιον όι, Αὐκδιλι, ὃς « Οσσίῃς, 

ῬΟΗς. 
Καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομδώας ὠ 48: νἱάίιαωις εοε νεκατος ἴημα. 

. 

οἵ ᾿ 

τὶ 

ΣΕΟΥΝΡΌΥΜ ΜΑΚΟΥ͂Μ. 
(ὧδε ἰΐε ῥγορτίς ἀἠρίειις, δὰ χιρς ἱποοττὶ (αι Δῃ ἤπνυε 

᾿ τεάϊιτηεί, νοΐ ἔτίαπι ἃ φυίδυς ροπίτας τεςοάϊπγυν,ἀϊεϊεύναμ 
᾿ααπὶάε ρονίης, τὰπ ἀς τεδιις, οτῖα τα ἐὸ ᾿ἰηϊβολείοπο. 
αυδά τᾶ αἢ ΔΠ4ι0 ἀϊίσςάρητος (οἱοάπι τος ἔμας ρείπ8 φοπη 

τας υϊχλτὰ ἂι κεῖσ ρα 
ἐσ» Ἀν μόνοι. οι, ὐτῖι. 

ἃ φιδηυΐε ἐξιὲ μὰ τυτδί 
τῆς ψογηϊ πεῖ ]ο εἱς ἀὸ ἀ ο 

ρΡοπειοιῖευῖ εὥληι νεσηλοιο ἰστιηοης ἀιοιπηις, ἀήνῳ ἃ ἀνεν, γ ταῦ τγδίϊςοςς : φασὶ (δά 
γι τοῖα τάπιοπ ποη εἰϊς ροτρεῖιιπι ἀρράγοττιιπι. αυλπὶ ραϊληε 

γι 
ὑρὰ, γεὶ 

(οΣ. 

“ἢ αν υὐδινιεοι ἐαὐφνφη.. 
᾿Πμμεννεπηζοηαῖρ: ( ἐγαε ε- ἡ ἌΡ) ᾿ αἰνα, ΑΡΡΡΝΝ, "Μέρίο τουοδθοπάο : (δῖ οὐ] ἰμὴν οὔδεναννν οὐ τῶ ἐλαύνειν" ( ἰώ γὺ διαεμος ναψΉ Μφ0 Ῥῖο ΦΑΣΈΜΕΙΝΙ ΜΡ νεῖ! οὔ ΑΥ Νν ε0.) 

κν" Ἢ ; λ “" ὡς ἡμῶ « ; "αὐπῖς) καὶ ἿΞ ταάρε ὦ του Ὡς οδδικε 618 ζΟΠΓΓΔΤΙ}5). δὲ ὩΓΟΔ] [Φ' οἰδης φμήγεαπν αἱζνν. 

γυχτὶς ἔρχεται τϑὸς αὐτοὺς, ἀΐδεποι 
ὅ2: τῆς ϑειλρίόσης " κἡ ἦϑυλο παρελϑεῖν 
αὐτόυς. ΣΝ 

αυλεῖδην ν᾽ ρ δαὶ ποξὶδ νεηΐς ἐμμυφῆν τυρνὴ «ἀ ἐν, [24 ξο5, δῃηδιίδης ἴυροῦ πῖλος: [κὸν αι βιρυαηνανειν 

νοϊεβάτηως οος ρεχεετίτς, 
νοίεὐ κε ρμμ γίνε τοι. 

49 “σεὐδὲ υέυῤδετον! την Οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν αἰδεπατοιῶτοι Ὁ] .49] - 1Π| νετὸ ν!!ο εὸ ϑριβαΐδαις ΟΣ Ἀτας πο ΠΩΣ Νὰ φῆ," .] μρεγίθατο, ρυϊάτυας ἐρεέϊγαμ [ [βωμαμανδιρλααβωοα ἴῃ, “Ψ φωτασ Ρ ᾽ ᾿ Ἵ Ὅς ϑαλρόσης »ἐσδοξ ἂν φ ἜΝ μ( ἐῤ 4 οὔ δι ςχοϊληιαι ογυηῖ: Φ' επεἰαναιφεννὶ: ᾿ ανέἐχραξαν' 
͵ 5.) Ψψιηι νὸς ἡ ᾿ Οἰηηδ5 δῆ νι! οθδηϊ δυτη 

Παΐτες ὃ αὐτὸν εἶσον χα ἑταρβ "19 δὲ τυτϑατί ἔμπης { (χἀ ἐξατίτη Ιο. Δ’ βμείον ἰοῆνμμνω εβ ἃ σαν, κἡὐ δὐϑέως ἐλρίλησε μιετ᾽ αὐγῇ, 

φοξείανε, 

οὖν ἑαυτοῖς ςἸδίςτιντο ἡ ἐδαυκαζον. 

40] Ὅκοιρεῖ επὲνο υὐδεγηνῇ 
ἐὐιν, Ψ τομενύϑι [μμεν 

, ΜΕΥ Ὁ : πὐῆτιε εἰϊ εὐτπ' εἰδνᾶς ἀἰχὶτ (δ. [[6νΦ’ ἄν εἰν, Ονηβάμε, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε. ἐγὼ εἰμεν μὴ ἀΐτονερο ἔμπὶ, τς πη στυΐτο, ἡ “χε [νη νοῖμε εἴμεενε. 
στον : : Ει ἐ φῇ ἐδ ὁ Τση Ταῆς αἰξξη, 1 δ δοϑ ἰη ηδυΐ-ἰ }. εὐτωτ οὐσίας "πη ΐην : ἦν ἤάμη υε ἢ Καὶ αὐέξη, πρὸς αὐτου εἰς τὸ πλοῖον, Εἰυῦ; τα ρον ῥηη ῖν ΡΠ γω4ν Θ᾽ βίη πραζὸς ἐπετὼ δἐκόπᾳσεν ὁ αἴεμὸς τὸ λίαν ὡκ περιοσῶ [δα ϊ0 πιάρὶς ἀρ (εξ οδίτα ἀναγ μι Ὁ ΠΡ ΡΣ Ρείςεθαιῃτ, ὃς τοὐγαθαητιτο. 

β βυροῦαιμ, 

ἐπερκ, ἰγροος οὐ κόρράρν {τ ἽΝοη φηἰπι τεξηδογαης φηοά ἐ  ὐϑν “ηἱδο ἐπεεἴεκεναμὲ Ου 5 σιωῆκαν δὶ τοῖς αρῤτοις" ἰω γὃ 
ἡ καρδία αὐτῆ πεπω ρφμῦμε." 3 

Καὶ ὀᾳπεράσαντες ἦλϑον ὕλὶ τω γῆν 53 λιν . 
Γενησαρέτ, καὶ ανρφσωρμίϑησαν. 

ἡεδίμι βνεύαε Π}}5 ραλϊ δυο: χυο- 
Ὠἰδη, (ΟΥ̓ ΠΟΥΌ ΤΠ" σοςα Ποῖ, 

ε νέην ἢ ον αρτηΐην (ΟἹ 
᾿φόγωῳ φῥιδί πῃ, 

Ες φυιίῃ ταὶ ἐοὐξηι νοης- 5} Ἐἰ ἥνων ἐνθιβειαίεηε 

Καὶ ὀξελϑύ; των αὐ οὖ ἐκ τῷ πδιοίου, [Ἔρρυίστιηε, 
Γαπὶ ἰπ τςγγαῃλ Οὐεῃοζαγσι : δι |-ϑεῆενηηε ἕο ἕστταπν Ο- 

πες, ἐνερ ἀβρίϊονεηβ!. 

4. Τῆς ἱρ[αορνεῆε ὁ ἡδυίρίο, 4, θεόν αν ΟΕΠΌΕΙΟ ΒΑ 
εεἰὰ τοίου, 

ΕΤγ ἐνονριέπθς ἰροὶ ἐἠδω αροιίο οο, ἀε μαυ ομμκαν ορνθρ οχ ἐπιρτου το 
ΜΦΥΝῊ ΕΜ, 4ἀ εος δρρε!. 

Πιριδιραμόντες δλίω τίω αἰδίχωρον "Ῥη(ταγίδητεϑ ρογεοῦταπι οἶγ- 4} δὲ ραεηναιμεν τις ἴση ἃ ἀείρας 
Φιοίνίωυ, ἤρξωντο. ἔπὶ τοῖς κραξβάτοις 

κουον ὁ ὁκει 

48 "εχαίος βασογεξουῆλας, ἰὰ εἰς τεπυροίϊζατο τηλχίπηα ἰὰ- 
ἑχυϊτοςν άς Μαιαφα γα ς μοδοναδεει ποὴ τὶς εχρτοα. 
41» βιομεμεηάθ,, ἐν τῷ ἐλαύνειν. (μιλιά! τὸ πλεῖον, φανιχίο, ἘΠῚ 
εὐἡπὰ τὸ ἐλαύνειν παυταταπ), αἱ ἐφδεῖς ρτοιιοίιυης πα 

, πιεϊδρβιοτίο δά οχαίτος ὃς Δυτίᾳ ἃς τγληςίδιτιις, ΕΝ 
τοηιν Γτσυιομοπάὶ γείτωσ οτίδηι ἀδίοἰυεὸ Ῥ]ηίως Π0..2.1.ς.13. 
15 Η Ραμα ( ἰπηυὲ ) ποιή ἐε ῥγονοίημη, ἰοφύεπε ἐς ἡδυΐδιι9, 
φρυς ἱπιροῖτα αἰυιςατία ργουεμαπευτ, οἷ, δι Εταΐ, ἣν νο- 
“πὴ ηνάο Ἰὰς ἐν τῷ ἐρέσσειννεἱ κυανλανεῖν. Ἔ Κι ονι 4νάν- 
(πη υἱρύϊλανν,κρὶ οδοὶ τοτοὶ πίω φυλανία, Ἐζαίρτο τὶ γεττίξ υμῦ, 
σὰ ποη νἰδδευν πεὶς Ἰοσοίατο οοπυς πῆρε  οὲϊὲ ἰῃ νεῖιι- 
ὁ φυοέδηι ἜΧΕ ΠΊρ ΔΝ, ηἰείο μυΐυς νεγἤοι!!, τὸ κρ), εἶδεν 

(οείθοίκατ κρὶ  ἐνγασίαιις ὁορια δητὰ ἔγχρνω, ᾿ ᾿ 
41: ΕΝ πα γϑ λίαν ἐᾳ μδιονοῦὶ καὶ ποιῷ μβναν Ψυ 

βιὰ Αἰ "πάξι. αυοὰ εἰς δαγθατὸ δι οὐίουτὰ ἀϊξειηὶ. Β- 
ταίπχιιο, δε νεἠμυπθηεν βέρνὰ νροίνην τὶ, χρὶ σφέδμι ὑψορμένρωι. 

. φαἴοληη μα΄ ἰάσπι γαῖος αυοά νῶν : ἐδ ἰμονῖ νερὸ, εξ 
εα ἀδιιηδαπεί ν ργῸ 4ι1ο δείδπι νυ ςὸ ἀἰοίπγις Δ᾽ ον ά δον, 
ψυαῇ ἀΐςαῖ Ευδας εἰϊἶδα, τδητηι δου βηἴο νε φυιπὶ οοςπο- υὐεηε (ρεδέταπι ποη εἰΐς, ἀεήεγίης οδίξυρείσφετε, νὲ ξξίλΠι χοβονίνην. 

ρήμη ν 
φρὶ ὅμμαν 

ὑνίμάνενε μόν! 
" 

πναϊεὸ πιλρ ἰο 4υιὰπι δηϊφα ἤητ ρογϑυ]ῇ, ὐυπὶ υἱάεγεης νὅ. 
τῶς ἃς πγατε ᾿φήδιο ἱππρογιο ἀςφυίειμδε, Ὁ κε εἰνα"- 
ὑαρῖην, χρὶ ἐδαύμρζον. ως ἀοίυπξ ἰὴ νεϊυο νηο ζοάίος: ὅς (χὰ νιάδτὶ Ρ "πτ δὐνεξειτίεισιιοί ετίμαι (ἰφίςδτυν οἷς Ἐ-. 
ταθυιυε: αἰ ἀϊέρηγως ἰάφαν ἐτυ γοῦβ νὰ ψυδν δἰιηἰναιὶο- πὰ Ν ἀπὶ ἐβίσαιϑιῳ ἰΘηρ ὁ ρίυε εἰς αιιὰπι διωμάξοιν, 

Νὴ ἐπὴη εἰπε νας “ἔνε βον 41} εἰἐμαιοόδιο, 
ἡ μὲν φυυδεμν ϑκὶ τοῦς ἤτον. ἱ εἴ, Μίταςυΐυην ἡ νὰ αυΐηαυο 
γαπῦμηι ἠοη (λιν ςοπἤδογευεῆλατ: δἀοὸ νι {πὰ ΟΝ τὶ νὴτ. εν δ πνοπ ἡναἶτο πϑῖπε οἴἴος ποιὰ αυδιη ἢ πεββουΐο 1} 

κατηΐλοσηξςπ) τορίοπ δυλοωρς ς  φεηίανν. τιόονεην ἑῦαιν, ἘΔ ἐερες ὐρνρξ. ἐν ἐς ; χρῷ ταῦ ἴῃ στρ δεῖ πιο] αβεᾶος Ἰινκυνήμνρεηε γα ήμον ϑὴ ρίναιν, παι τοῖς κακῶς ἄγοντας αἰδιφέρῥιν γὄχου ἥς- Ι ἰοὺ εἰτουπηβοστς "νδὶ δυάίοθαηι [3» βνμαὶὰ ἐμὰ ΤΣ γρίοτι 
ὄψι. ᾿ ᾿ : δ] εἴϊε, . 

ἐρπίδτες, δὲ ἀμάνεθ απ, μον 
Φωμ εἴ. ᾿ 

᾿ 
τεῆς ὅδ ποῦ ἱητουβι ἴης ΨΌΙΝ ἀτὰ ὃς τοίην, το οὐ 
ηὐὴρ ἐν ει κεν θη ἀε αἰ δεω:Ἰὰ οἵνο, «ὐρὶ ἢ ἀξκων. Ἐδο αιαΐμῖ᾽ 

᾿ Αἰιαυϊᾷ (ἀρρίετς Νατΐ ΑΙ οααὶ που εἴ ἐπ οὐβειιέξιο νοτ-. 
ἐδ ΒῚ σωωδένα [τααυο [ς νἱάσητυν οἰέδπὶ Οἰαολεχρίςηῤα, κὁὶ ἀγὶ 

{ συυέκω τὸ ὠφρχβὶν ψᾺ τεῖ; ἀξπιο δι, τοὶ συνιόιη, ρημ» 
ἤτμηε οεὶς εὐτὶ σοι 
4 Ομιαἴμεναι, ἰὼ 

ἐχοῖν τὸν νομῦ, . 
᾿επομπᾶνν. Μυΐβλῖα δὶ Ἐκαίταις ἢ 

χνδ! δηΐην ἡ τμαεμε ἰά εἰδ, ωἦ ἀν᾽ πυπημοοῖνν. ϑυρι 
ἀὐτοι ΘᾺΡ 3. ἀοουὴ πόρωσν αἰϊυ ἃ εἴα μὰ τη νύμοσιν , ἀΐδο 

ῖο 16] ντ αἰ οἱ ᾷ φείλπι ἀπιρίνιν αιιάμη σκληκρερδίαν ἀδν. 
εἴλγεῖ; αυκηθῖν μος ἰΩ ἰοῦ Πσρίδιξάσοιι δὲ νεοοξάίαπι ἀῇ. 
ἴδχαῖ Πρ ηἰβοδτιίο ρφηὲ ταπιδῆ ἱπογϑάϊδι]επιηυυιηὶ ᾿" : 
δι ἡΠοε φμίηαυφρβαοι ἀἠεεδιμίἤξης, δι ἀαράεοίαι οορῆὶ 
“δος τα Παυίατα τη, 

ἸΣ χὴχη ἐᾷ εὐίδιιο γε 
εἷς ἰρίοππιη πιρηίδιι αἰροπαίης, (εἴο- 

ταβανοοὐϊείνα ριοίω ἢν ,ἔγεϊδίτυτ, ἐν ὧδ 
νενωμαδι νὰ εἴς δε οὐοδ! υείας, " ᾿ εἰ 

4. ωπϑορρνίεοε, ὠροωρμίϑοσωιν γυΐξατα, [ : ' 

δ} 

τοῖι. 
ἰδοά δι 
οςοὐϊοε ἔσεὶ 

ὑλῇ νϑγῦμολ [δεῖμα μαῖαι φυάαν φρο συρμζοδεμ ὰ ον ἐἰλέμε- 
ν ἡδπ τοῖα δρίμτα Εταίσχυν γοντία, κέρρίνεννν σοι ἴα 

ὅδ νοτὸ πραϊυΐ γεήρο Αρρεϊ!ενάὶ νηὶ, φαοά δι ἐ- 
τἰὰ ἀϊοίξιαν, φιλπν εχ ρείδα ο διὶ ἔτπετο δἰίανίε 

μὴ εἱὲ δά ΤᾺ ἀδμιμ ἡμϑὰ ΟαΠ]ἰοὲ ἀινοιίεμμ 

2εβωρίκαιοι , φ«ιὐγεμίετει, [0 φυοά απ ̓οάϊοε δά ἀϊ- 
᾿ τυῦνι ΟΡΔΙ οὐ εδόδει ὦ αὐτν, τὰ αἰ οἰνιν ἰοοὶ ποιοίη ον. φυοά ἃ- 
Ρυά Ματίβσυπι οείαπι ναίδεξων : δὲ (απὸ ριπατεγίσέ ποι ρα - 
τυϊτνἀμοη δ αἰ οφιὶ ἰδ! φρὶς ου τι αι ρατεὶοἰρίε ὑδδο οα 

ἀϊοίρυ ν αμα ἐρημἢυάνικ ροῆε ἐδιποιὰ ἱητοὶ 
ἐγν ει. δειομττοτῦε, ἤξι ἰη ἡπο νεῖ» 

τ τοδί ραυΐο ρὸ Ἰβω ὁ δὐάϊς νἱδεϊςρε 
, 



τ: . υ ν - ἂν 
3 ᾿ 

“118 ως ῳ 
μὰ 

ΟΟΡΥ͂ 11:17 ἘΥΑΝΘΕΕΙΥΜ.. " 
ρα, ὀ Ἐψ δηδίρβανά εν εἴ ιὲπευ ὅμνεν ὅτ ἐκ ἐὰ, (Ϊς,οὺ πιπιίγασινθι Ποίμηι οτος μι ΟΠ χε ϑαοτ, μα του ἰοηέ 
τέκον αβον ἀμ θα ἐμ νι ἐβὲε νὰ ὐνμ «ηἰπι ἔανυ εἴς ἰΠΠλπὶ ροταρ ταρατιδείηάς αυοιἱ ράι πϑ πῖνε τοις, ἔς. 

ἀἀυοτθδίαπι τοοροτῖε, ἔρις ἀρυό 1κλτίπος Ἣν νὰ ΜΟΙ ᾳιξηῖς νετϊςυΐο γέμειθιιϑ Ἔχ ρίλοάτωτ : νὰ πλμϊπιὸ ἀυθιιιη 
Ῥῖο Ῥοίξαιιαπι τραϊρίευτ : φυαίϊ πος τ αὐ ςος τΑΒ᾽ςπάλιπι (τ αυΐπ Ψοτις ἱπτογργοιαῖο τευποηάα εἶς, ἸΝΝΑΠᾺ δάυει-, 

Ϊ ; ιυτὶ [εἰμπ εὐρμαλϊῳ κά ν «ατοτία αὐπτιλτίης εἰ- 5. διμπη ἐκεῖ εχ Ἰἀϊουῆπο Ηοδρβούιπι τεβυηδατ δέῃ ν πὸ ο- 

ςΕΟΥΝΝΌΥΜ ΜΑΆΚΟΥΜ. ΝΞ ΕΝ 
ἀκοίαγατ Τινβοπάϊ ἐαυία ἐπλθισιρ το. ΡΊως κρρὶ δεισιδεμκονίας, κρὶ τὸ χάριεμᾳ νκυαγήσοιψν 1άςο οτἰᾶ ττλρἤατίτὶὲ ἀσοίρίταν ρτὸ 
Βέπδεσον σνκωτὸν οἷ διυίλσασων. ΝΑΖΙΆΠῚ, οτατίοης., οἐς τὸ ἀγον μεθυσμῶνῃ ἀρι ΡΙατ, ἠπν Θγπιρ. διεις [,ἀτιηἰς α1 οὑπμρ ᾿ 
βάπτισμα. Μὸν ἡβμώμιϑαι χρισεχῴπχη λοι κὶ χριφἐμπορηεγμοδὲ φορι- Εἰτιπιλάίάυν ἱπτεγάυ πὶ γοΐξατατ: σα} ορροηίτεης ἐσεμν  ε. : ᾿ ᾿ 
ὁρομῆν πλέον ὃ δέω ἐμεδνι φμήν,ἵνα μὴ αὐταί δρῳ τῇ Ἱ βατδιϑιώμα, ἰορημς.νιάς Μαιτιβ.}.1. τὰ ; 

{πὶ Δής {Ἐ}}Π|νοτὸ φιθτὴ ες αὐδἡἴξην, αιστοτος δά οὐιπὶ τίαπὶ νςτιο ἐχςιρίατί πο ἰςβίτετ. πεν ΤΡ ΤΠ ἦν ἌΝ ΦΡΥΡΕΣΕ ΝΕ δι τι μανίαν ἡρρομι θεν τ, ἘΝΙΝ ' 
ἐπὶ δάἀάυχεοτίηι, ϑο( τὸ «ῥοιρέροιν,ὁ δ ἀ τς ἡος ἧς ἄς ἡΠΠπις ἀνίσυτ- ᾿ «ν ἐσγιασὶ. τ ἄλλα πολλά ἔριν ἃ ππ ε ῃ Στ ΣΤῊ ρθις πα αι ἀοὰ πὰ, 5: ; Ἶ λαθον κρατοῖν, βερῆ!σ μριὶ ποτηρίων, καὶ [801 μα“ ἀσξεροτμης γετίπφη Αμαμβ μὰν 

κα Δα κεν ἀμ εν ᾿ Ν ᾿ ᾿ ᾿Ὶ Μ ΞΕι ὲ ; τι, τ ΨΟ Ν ἀν δια. χα ΞΘ, “Ὑ Νυδ, Δ} ᾿ ὐ ΠΞΕΣΤΕ. ΘΗΝ ΟΩΣ ΞΕ ΒΗΒΊΜΕΎΝΎΒΣ, ὌΡΕΝΝΝΝΙ ἔς - Ἢ ῳ φ.- ἱκοὶ ᾿ κυ ΔΝ ἘΞ ΞΟ ΠΕΣ ΩΝ, 5 5, 55:5: ἃ πόλις, αὶ ὠνφρυς 5 ὦ τῶςς αἰγορώς ἐτι- ὍΝ Νὴ Ὁ ἘΜΡΕ τὴ δὰ εὐμέναμεν. ἐμ ρίαθείᾳ ροῃε. , ἐν κνεὐοὰ : ' μαπνδν. ΔΥΑΜΉΈΟΤ μην, Φ' 
' ι » τάν τ ῳᾳ,α, [ΟἿ] 5 ΔΏ ὸ “Οἱ θη! ἰηβνη  Ψ ἐρῖε. ἢ ᾽ “"“Ῥ7 3 εὐ τ 2 ᾿ ἐς .ε {8ὲ| "ὦ ὀ 

ὝὙΑΟ ΤΡ ΕἸ ἘεΊ Ψύον ΤΥ ταν "αλομυ) ἢ αρ ραν διπῃ νε ναὶ βγη θτιδπη] ο μβαμε, ἐνάνηνα ᾿ ἘΠ᾿ ΠΠΕΆΤΕΟν ΟΝ ο, ΦΡΕΣῚ ἢ: Π εἰηάς ἱπιεττοράγιης εἰμ 1}. ὅἢ ΤΣ αὐτὸν ἵνα κἀν τὸ κεραῦ δου τῷ ΦΤΙΒ ΠΑ] Π} ρίϊας ταηροτοητι: ὃς 4υοτ-] Ἰϑηίαην υεβέφκνενεν εἰμ εᾶς σαιοι νη ο, Γραμμιοπεῖς, Δία 9’ μαϑης Ῥμαγιαι δι 5ογ ϑφνζδυατς ἀϊίς!.} [ ΩΝ μονα ΗΝ ι 
ἔψωνται" χαὶ ὅσοι αἱ ἡπίοντο αὐτῷ χίου ἡ ὠμροθαμς δυπί, ἰογυατ-}] {ρον σ' ἥμοιαμοι (αν: ταὶ σὸν οὐ ἰδιπατοῦσι Χϑλ τίω πδραίσδο- βυ]] τοῦ 'ποη ἀπιθυ απ ἰςοαπά ἃ} Ἰπ2ν ἐμαί μαάμ .. - | 

ἐστῤδογτο. θαπευύ τεδανεόμαν βέίμι βέϑενι. ᾿ λλὰ ᾿ ἹὙ ἐραάϊτίοπαια δεηϊοσγαη),ῖς 1} ἰονωην μά Ἵ | ἐσαύξοντο. ἘΣ ἀῃτυΐ. ᾿ σιν 4370 φοριεσξυτέρων, αλλα αὐΐήϊοις γερ- ͵ ἢ “] {{π ΐρρωπν [ξἀ ̓οηνηνηπίδησ 
Κιφάλωον Ὁ. ΠΑΡ, νι, ΟΑΡ. ναι, ; ἜΣ ΜΡΕΟΕ αὔτον: ' }Τ |οεἰς πιαπιρὺς οάμψηξ ρᾳαῃεποὺ πρϑηι δὴν πναπέίμε θη! βα- 

Μαίίατα ΑἸ σωυά "νι τὰ, 1 ΜΠ γος σζοπρτορατὶ ίυῃς δἰ! ς ΕΙΣ δ εν ψ »τοῖς. Οἱ 6] "])}|ς νοτὸ τοίβοῃ ἄς ἀἸχίτ οἷ, 7 "Ὁ. ΠΝ | 
ΝυΠὶ πρριετε Τ 7 ἃ ὁ σωυάλονται αρφος αὐτὸν οἱ Φα Γαι ῬΒανίεί, ἃ αι άανηὶ Ρματηβοι, δ’ φυλέφεν Ὁ δὲ δτοχραϑυὸς εἰπεν αὐτοῖς, Οπ]. Βεης εἰτιὸ ῥγορβοταιίς Ε(α115 «ὙΦ Εἰ ντβνϑάτα 4). Ἡγροκεῖδε ρει , ἷ Παυπείαρίεη- φασαῖοι, χαὶ τινες τὴν Γραμματέων, τος ἅΠΙςῚ, κα 40: “ἕν δαόθε φερεηῖοι αὖ λῶς φοορεφύ τευσὲν Ἡσαΐας αἰδὲ ὰ Βί5ἢ ἈΡΒΗΒΕΥ͂ΜΝΣ ΧΗ ἀλμας ἐἰ μια ἾΝΤΝ Ὥν ἜΣ μς νλ θεν πὶ ὑπὸ Ἱεροσολύ ν ἐχ δοι δίςγυΐ νεπογάηῖ Π στο ΤΣ δά δ ΕΥ̓ ἀὸ δ Ἰώ σὼ ὦ ὅτος ὁ δι 15 ΡΝ ΕΝ Ὁ οὐχὶ τὴς ἡρυδὸν γρασ: αἰξ 

' ἙΑΩ» : ἰδ. ἡ Χχ νι} ς οραυΐις ῆς Ἰαδὲ 8 τὰς μο-} [εὐ Ῥιωπη οῇ, Ρο- ἴκ5. σπιδίμαν Γῆδ κι ϑλ ἢν, πν αὐ δὲ καϑη δ αὐτῶ κρι-] ὑρῖον ᾿ἀὶ Εἰ 4μῇ υἱφι {με μο. " ἀπΘΚΟΙ ν ὩΡ᾿ δέγεσσι αι} υῖνς ἡ Ρὸρ τὶ Ἀπ ἀγ βθυραχίος δῖα ΠΡῸΣ ἐρϊεξτιῆϊπιον: Καὶ νγς νὰ μῷ αὐτὰ χῸ Ει 40} νἱ Δ {Πεπτ αυοίάαπι ἰμ2 , “μ ἊΝ μά" λαὸς τοῖς χείλεσι μα. τιμᾷ . ἢ σὲ καρσια πογδί,ζου διῖοπι σοριπι ργοςα ἡρηρὶ ἀλλ ευρ οι νει ΡΣ ει 
τ ἀρ διό, γαὶς χερσὶ ( τῶτ᾽ ὅδιν αγίγηοις) ἐϑϑίονταρ! εχ Αἰ σερυ! 5 εἰυς ΡΟΠΠυτίδ πιὰ 1. ΚΑ αν μα μάν αὐ}δμι πόῤῥω ἀπέχει ὠπ' ἐμόν." ἀϊατὰ πε. ς΄. 5. αὶ τ πρόσοις τε Ἢ 

ὲ ᾿ϑοἹοναμιοπίμην αὐ τοις, ἐμέ αψαντο. ; αἰδυς (14 οΠἘ ΠΠοτ]5) “σάοτς ρα-} Ἰ νρο υιο)αίανάνεανε ἣ-: , . "Ὲ ἢ 7]. Ἔχ ἶγ νέγὸ της ο΄ μοι, ἀο- Ι» ϑαημην φμῖοπ, φης ζετο, ἐὺ πτὰ- ᾿ ὶ ὙΡῈ ἍΠΕΡ οἱ κ' ΕΣ ΒΕΟΕΕΕῚ Ἐν δηλ, ςοηφυςίεί ίμης, ων, ὈνὲμβεγΑμετμηϊ. Ματίω δὲ σέβονται μ »διδασκ ΟΥΎΜ( ᾿ς ορξος ἀοδιτίη45, ΖΗ πε ρτα- ΓΤ ροίωρε, ἀστδηεοι ἀυξίοίοναι, ἐἰ ἃ ἐπ τς ᾿ ᾿ 
! , δ ἂι Ν ἀὼρ- δώοι ῥῶ θμ “ .! . Ὁ 13) ἧΝ αι ΡΒαυ (αὶ ἃ οσηπες 1. ᾿ ΡῬανι(ανεο!ήν φ' ὁπ. “διδασκαλίας, ἐντοοματα αὐδδρώπων. Τοερῖᾶ πομλὶπυτη. εν βυφωρια ἰνοναῖηωπε, τοϊωπι ις ; 

πιὰ οΑΒΈτη ὁ 0. Ὁ 46 μβ πυγ μὰ νίψωνται ταῦ ΧΡ ἡ καὶ, ἰῇ" Ρυσηο ᾿λιιογίπε τθα- [565 Πμάαν, μὴβ ενεδιὺ ἰα. Αἰφέντες τὺ τίω ἐντολίω τῷ Θεοῦ, 8 Νίδχῃ οὐηηἴο ργζεερῖο Ὠεἰ, κ ἔωμορ τίει ἐπὶ: οὐ ἐδ νον μὲ πιὸπ εἰ : ἊΝ Ὡλης ς Ξ : . ᾿ " ᾿ “. : ᾿ 4195} 1:2). ἐμεῦ. ἰΥ441- ἩΟΤΙΡᾺ τς Ἄλον, φαςγ εχ, ἐάδίεσι, ΧΟΥΜΕΉς τίω πορρτὶ Ἰὰς, θη δάμηῖ, τοῦ ποηῖος τγᾶ- νὐμιαι  χθοψτα λισα, ΠΣ χρατοῖτο τἰὼ παροίσασιν ὉΠ] αἰθρώπων,) [τεπειίβ ττδαϊτίοηςα) Ποιπίηιην, Ὑπρθβα ὀόνλρνε, μη: δυρεγβιερίο- - ᾿ “« . ᾿ ᾽ ᾿ “ ν᾿ ἢ ὰ ς απ ὁ ᾿ ' δι ως ᾿δὸσιν “ΤΡ βυτέρων. ἀν ολε τἢ ἀϊεϊοποπιτομίοτυμι, ΠΠΠΠ} Ἀμειν δίονωπν, (ήτισ μοι ξεφῶν κὶ ποτηθίων' Κ) ἄλλᾳ ἰοείομεϑ (ἐχιφεῖος 0 δί ΡΟΟΙ] παι υνογόνηην φ’ ταἰϑ. κὰ Ἰέπο σαι . ΝΣ ᾿ς, Καὶ διὸ ἀγοραξ, ἐωὴ μὴ βαή]ίσωνται,,, Ἐτ'ἃ ἔοτο υϑηιοπεμ, ΑἰΠ Ἰοτῖ 4᾿ δε βυοιριβ ϑαροίξων. παισόμρια τοιαῦτα πολλιὰ ποιοῖτε. “ἢ Ἰογυπι : δ άχυς ἡ Πμ}}14 δα υς "δ᾽ αἰ βννδίνα ἐν α΄ ποι ποὺ πὸ 
τῇοάὶ τὰ ἰδο εΐδο . ὙΓΣΙΝ τας ροβοίνι (να 

3) Ῥίφῖογξα ἀϊχὶς οἴ5,., δαπὸ δες [9 

᾿ με΄ ἐπσόδοῆκιο, Θόλα ύοίμε ἀρυ μοάς 
ἱρῇ ' ΕΝ 16. 1η [ονη ὰ σὧϊτάγρως, ΝΟΣ. ΓΝ ραεμ ά οΒ᾽ ὃν ηλατείωςν,, κύζιτον. νοολτ!. Ποίπάς μος τις ας συιίιςτι ἀϊηὶς Πα Ζῳ ἀἰκεῦαι ἰδὼν Βερε ἱρῆ ποι ἔμς ᾿ ᾿ , Καὶ ἔλεγῆυ αὐτοῖς. Καλῶς ἀϑετεῖπ 

: βῶι ἰῃ φιιοάλπι ΟχομΊρ ατὶ ἰοριπηις Οὐδηφυδιη(ντ ληπο- δῆς (οἰληγλαρμά ἁἰιος (ςωρτοτγος τ τηότο,ντιας ΤΗσο. 
Ρ 

τδῶῖ ζοπβτορατὶ Βαγώου δι υῖοπὴ καὶ χρτο (νι ΠΣ ι- 
Ρε)ροῖ δἀμογθίμτ τετπροῦς Αια ργαιϑυαιιάπι φυδά 98 ἢ’ 
ἰβολεῖο σμ εἴς νἱάοτι, σοηπόπιτς, Μαϊεμαιις φιοαις 
ΤΡ ἴς 1 ογίρτα πὶ ̓ιαΐσοι, ότε ρνσέρχρνται. ᾿ 
φᾷ δαϊκμενκοινας ΝΌΪΡ, δὲ Εταία νετδυμη, Οοηνηνηόδει, 

ἰᾷ εἴζσι ρίς ἜΕΠΡΙΠΩ Ναας τἄτηςι ποία ἰηϊτεῖ- 
. ἀοροο διοις . Ναἣ ἰάσιτοο Ραμ αὶ Π]οεἰς ναι δι οἷν 
Ὁ σρὶ ἠοτλδδηΐΒς ἐοχιὲ τεγιτὶ ἐπ ἐεϑη ἰητοτά!ξια- 

τὰπῚ αὐεγεξξατίοτις Ῥεν ἱπιρτυ ἀοπείαηι {{|45 ρο απ ητΥ - 
ἐς Μαιιπιτιν δ.το.14. 
«ιν Δρυὰ Ογκοὸϑ ἔπρο ρανεοἰρία ργο 1 βπιοῖς νοιθοπιμη 
τα ἀϊα ροπθήτυν ἙΔὸ ΡῈ διτοι ράπεηὶ; Ἠορυσούιπι ἰάιο- 
᾿οαἰπησμάοαι ναῖδε φυοά Οἴδιηπ σᾶροτς,γὲ αἰ δὲ ἀἰχίπνας. ὁ. 
φουδηνεῃ! νη, ἡ μέμψωνπο Ψυΐρσατλ,Ρ᾽ μνρενάμεφέμηι Ἐτλίπυς, 
ἀραεμοαί με ἀεευζάννηι, φὰς οἴηπεϑ ἤν ἰβολιίοηες ἡ, 

οΥ ματα νογρυπ ΒΟ ΓΑ ου πὶ μέμψεϑεῳ : 44 πἰηυ τα ΠΊ οὸς ἐς 
ηὐΐδιις ςοπαυο δ πνιτ,ν τυρϑεανς δὲ Δοῤιυτς (ο]επιις. ΕρῸ 

. ἐἀπι ἐμ ηἰβοζυοποιη {πὶ δογρίεχιβ, αας πυΐας νετδὶ ρίο- 
Ρτιὰ εἰ αὐ Δ Ποτερπαίδτείει αιιοτίεα Δ οἸυτὲ ροαίταττμαπὶ 
«τἰδη Εταπυς ἀπποϊαῦίτ. Ὗ 

3. ᾿Ρυγηθ, πυγμῇ“ δὲς οἴκάτης δτίδην εὶς Ἰσει ἀρι!α Ἐρί- 
Ρἰναπίν αν, ας, ν δὲ αρίς ἂς δογίοίς ν σάτα δὲ Εζαίπιις νοῦς 
τογαπικφοδνδινο ᾿ς πτὸ (ἰρίςοῖηΣ ᾿ρνυνᾷ ΨΜεῖειςΠΊ ἴῃ" 
τεγργεῖςπι ἰορί ἧς ἡοη πυγμγγίο πυκνῦ. Ἐν οοττὸ ἰμ Ἤοο γο- 
τι εΠἴπιο ςοάίοο Ἰορίτυς πυγνῇ ἔσταξε ρτὸ σνκνῇ τ πη ἐα 

ἐπητεργοιδτίδης [μτ|4 ποι πείπιϑ νετι τα, δὲ 4. Οτα. 
«ἰἷϑ ὰ τορίδης εἴ ο ἐδῆιαιοματοοῦς πο οἰςδιὸ, (εἰ ἢιί. 
πιὰ, ἐπ ῖν Ῥτοϑυπο.  ετὶμπν ρεωτογαιάμι αιδὲ μας 

. ἰοέξιο πα υν αἰεοηνι; νειονίο (οὐ ϊςίν, ἥμϑὴλ ΤΠ} 8} Ἰηίρίτους 
᾿ςμετὶ ταν ἐτοτίταις βαϊοίτα ,ϑι πος ἀὐεγοίμπι ΠΟ μην 
«(ἢ ἰπυιδεριί αὶ τ σονμείροτιν ἐπί ἀΐ εἰ νη πυκναὶ, ναὶ 40 ΔΟλικίοηεπι ν Πιγρατίητζ. 
πυκνῶς ) νεγξοῦ ἣς ἐρία εἴίαιιι ἶδ αεοηεία, αἰνδην ἐπθογριθτα 
τἰσηεη ροπιίες. ΤἬΘΟΡΙΝγ]. ἐπι στρηότατιν, ἄχει ὦ ἐγ κόνοε, 
ΠΧ ρυθιτιν νίαν ε φια!ϊ οἰδιεαῖντεν ἀἰσαε, ει πνγμὴ 
ἐςα ἐφείϊαται μα εἰ ευνίκιμι, ( πῇ ργο εὐδίέε! πνέ. 
Μῷ ἜΥβ παν ἀτάρ, Αὐὰ τσὶ τσ μΗ τοῦ (ζεῖ ράτ Ὲ- 4: φυὰπὶ χμν 
ταΐηνιις ) ρον ὠγκάνα, ἐὰ εἶδ, ἰρίλαι ἰφφειτὶ ἰσητυνδον,ν δὶ 
οὐ φχΐξειμε εὔμμεε, αυοὰ οσΉ}}} γοϊυὴς (5 ἢΠρρφεῖαῖς 

[ἃ νεγὸ «υλτη θσης οοπιιςηίατ ςοηβλθίτ' εχ ἧς αυα Μυη- 
ἔστυς ἐς Ἀἰς γεδιυς Δπποταιμτ ῃ Ὀςιι8,οχ Ηεδταο Οεητά 
δεπεαίδοηῦ [υτο Τυδάμνη, Ἰμᾷιωτ, ἥζβημε βνἐπιδπν αὐ μἔαα 
δ' Νηρεηβάν αἰ δοηνὶ  δαὶς αν οοναεά μρν μρν θάμ ἐμάῥεαίμν, Ἐκ 

1πλρχ, Ε ἤάξάα ἐ} ἀφννα εείδωε δεῖνι {ρεν πραιον νη βνέηνα βιβοης 
᾿{μηε ἀρ ε [ρνξωνη ἱφιναννά  ἐη ῥοβετίονεδην ἀεπηιδεη δας πνάημς 
βυνηι ἰανλνάςᾳ ποι να ῥοᾺ! αἰνενδην. Ὠ ονίημε ἀρ θθῳ ἐη αὐΐπ. 
εἴην πγδπωμπν β να ἐδηηυ τ βαρ ἰὺζενοὶαι ἀεχιτα. ἡ 
{Πιυνπεμῖσι, κορίου τες, ἰὰ οἰζ, Πυάϊοκὲ ἃς ρῥτὸ υὐγίδυς οδ- 

4 Εἀενεράνεμν, ἐδιίοντας κἰ-, ο Γετυδητος. ἡ ἀιοά οείαπι οὐτίποπαί νοῦσο Τὴ αἰ βκάτυν, 
Ὑτ ἰη ὁ ΤΈτγθητι, κππείφωμην οδείηφι. ἘΠῚ λυτεπι ηυδ:- 
«(λπὶ ειηρ ας εὖ κομτοῖν, πος οςο: ηυαίῃ ορτίπιὰ νἱάς- 
τος Οἴςοτο μὲ8 νοοὶς ἐχρ στε γχο Εἴλρου, Ὁ ππονεπν ἰηαιῆς,. 
Ρπδείανμην, ἀὐ[ἰρ ἰο ἰνηφις φωναὶ ἡναἰονόδων ἀετοβέποιε νβὶ φωϊ- 
δον μπενφῆνων [τἀ πο [ ἰρ αοὸ ῥ4ἔο ῥάπν ἦφ πραπί θὲ οἰαδίξων. ᾿ς 
«ἴλγλευτ εηίηι Βοὲ νοῖθο νὶς φιισιάαῦα χυᾶς ἃ Οτα οἰφκράτος 
νσολταγ, [ἀδο ἰπτεγάιηι Πρ πίῆςαι γι σάροτο, αυσά νηο 
νειΐο ἀϊοίηχυς Γτελεηφετε πτογάνπη νοτὸ Οοότςεις ἰα- 
τεγάυ τὴ ετίαπι, Τοῖς νἰτίδας τοιτίπεῖς, νι οςοςο, Ομοά 
δι! 6 πὶ αἰτίηςε λὰ Ττλάίτίομες ὃς δοπίοτιμι ποπιοη, νἱ Ἂς 

10 Μακεῖνεῖξιν δ ἀρτὰ 6,11. 
4. “1 βνο[υμαίεμε ὐπὸ ἀγοοίε [ππῖοο νςτι Πἰ ΠΠΠιο σχεηι- 

ΡΙΑΓΙ δά βιτιτι ὅτων ἔλϑωον ιοά οείδηι ἰ χιιϊου(δηι νοσεῖς 
εἀϊτίὀπίς ἐχεπηρ είς ἰὰ σχρτοίδιπι. Ποίιηπαιυν ἀντειι 

εἰοδε ταδυυαι νἢ Ἰπετίητιημυμ νονὸ τη ἔσῃ ρτοζοίς- 
δην,ρυδί ουιτι νἱ Ἂς ΐοοῦ ππιθὺς οὈδϊτυτί,ν εἰ σπι ναὸ ᾳ6- 
πεῖς ἩΑΑθε Νὴ ἤδη πεςεῖϊο ον, γογίατυτί ἡ Φιουινη αὐ ν 
μ εἰΐεηι βοτίε νεῖ ἰπεὺς ἐπηιηιιπι ϊ, τιμὰν αἱμευὶ οοιροείς 

4 δοιὶ βιοήΐηι βαρ σοντωιν υἱῳ. 
ΠΦΟΑΟΟΝ ἡνοὶ πιαγίιὸ πλαϊαυς ταῦ [εἰς ἐς (οἰειεν 
1 «δἱνείοπε που ἀρ ατυτγοιη(νε ητὰ ἀἰχὶ ) δ, ἔλαν οοην 
(πετιν ἀϊηε Ἐςοϊοϊδγυπλ ὁπιηΐινη, ἀΐεάτα ἃς εοπίδοιαια οἷ 
Βαρτιίην τ Εἰ ἴδιο ῬΊυ ἀὐτεηι εἰξ βανδίζνϑα, ἰος ἰα ἴστω, 

")ὰ : φυδ ηϊυά ν]ἱάξαϊονγ ἐς τοτροτε Ὑπϑιςείῳ, 
ἡτυά ἀε ππληΐδυς ἀιιμιάχας ἐπι ἢ Ἰη επάυπι. Νεμυς νοτὸ τὸ 
βενδίξον Πα βίαι ἐαυαγς αἱ καὶ Θοιίςφις πη ΝΑπι ΠΝ 

ὮΝ ; ἀφοδατα: 

᾿; Ἰιοὲ Ἰόζο βεου! δῆς οἰγομ εἰ δητἰα:αὐαιὶ τἱάοίιςοι {πὶ οτίαιν, 5" 
αυυπι ἀσπΊὶ ταητμπὶ βιὰ ουνανάητι, ἀρ ομτὶ τάιηει ΔΌ ιν" 

ὁ δθνεσιν αὐτὸ δὲ τὸ μέτρεν ἐκ ἴσον τῳ Ρ Ὡὡμοϊκώ Ἀέφνε δ τατίηυ! μα 

, το, λᾶς σα ἡποτς [μἀβεονο ιν ρ ἰδῶ Ἔγλῦτ. ἐς φυῦυε «- 

οπαΐρτο φαγεῖνμος Ν᾿ οἴοὶ ἀΐζετορτο ς Οοηίτυτίοπεπι νι 4ς Ματοῖς. ᾿41Ποιὴ, να ηγοις Ν αἰσλτα,, 
ἑήοιν, Ἑάοτς: ΔΗΪ απ 1νατιπα Βηρυα ἐπ] πος οορίς ἴλ Οοπννωνέδηε,, κοινᾷςγ 4 πῃ προ φυοηὰς γοτυ Ἐ ΠΠππλὸ οχ- 
Ρετπλαζατς. 4 Τιώρενων τεμηεηά αν παρέκαθον καριτεῖν. ἘΠῚ ρ] τὶ (εἰ δίτας. ᾿ 
(υ]α ριορτίὲ ἐςείαγει τὸ παραλαμζωειν; Δάτηοηςι πος ἰοζο 6. Ῥήβαι ἀσόχοι. Ψυἱς. δε! ἐπεςε,ῆουι (οτὶρτῦ ἰεξίηπις ἴα 
Ἑχαΐτηυς, ὅς πος ἐχροίυιπηις ΜάτΙΒ...20. να]. Φυφιναάμα αιοάαπινεῖογς οοάϊος Ὀοπιο ἢ, ΡΝ Ιρρ.Σ. τόν] ἐσύχον τὸς 
"Ρνεἰδο [εγμάτε, Ἐταίμηχι μα [ξερετωνι βνμαηάα. οχ οὐΐτς Δἢ- τὸ σόλεον φάη ; 
ἠοτατοπῖδυς ἀρράγος πο ηυΠος ςοάίζεβ ποῖ πρμενῆν , (δὰ 
τηρεῖν (ζυῖρταην μασῦς,, φοάοπη τι (εηῇν (ετυλῖο. ΑΡ'. ϑμηηϊ δ" οἶδ παρῥμοιαινοἷ,νε φυνάληι ἐχουάετιιης, φορσό- 
μὰς ἀὐτοην ςοπίςτιάίῃς ἀς αυα δεῖς αρίτυ, ΡατΙίΣὶ ρος. μρια τούτοιι: φιοὰ Ῥοϊετςπιᾶ ᾿π αυ}]ῖς ςοά ἐςίθυς τορφτμηυς. 
οὐ] τὶ ἐριτβεῖο νοζᾶπιατ βαηδιςαὶ  {πιπο πη ἀϊαίοσο Φῳεὺς Τὐμαφμμαι ὦ τοιαῦτα ἰορας,ν άδτας αἰτοτιμι ἀσυιπάαις,δρὰ 
Ἴρυφονα. “Εἰ [Ὀκιατίοτωπ, χαὶ ξυσῶν.Ν ΟἹ, δὲ Ἐγαίι γοσοτναμ. τς τάτηση ἴτὰ ἰεβαιπτ οἴηηςν. ὅς ἐπεςτργρτάπτυν ρᾶι]ο ρὸ τ νοῖ-' 
Ξίςίω Ἀοπιάπᾶιη εἰΐς νοςςηὶ σοχτὺ ννεἰ εχ Ολΐσηο ἤοιίο β. ἘζΟ εχ ὅγγοὸ ἱπιεγρσεῖς ριτο Ρ Ἔγπιλαδμν ας 1ς- 
ςοηΐῖατε μοτοίζ, γα! Πρ τ Ὡς οοιπροιτίσπο πιοάδιςαιεπτο- (Ἰοπδίη, καὶ πρρλὰ παιφῤμιοια τούφονε,, Ἐπ ΠΊῸ τ ἀ{πις ἐμὰ: ὃς 
τυσι ἰςουηάσπι ρεποτὰ,ῆς διτ,ὶς Απάγοπηδοθιο μπίοτε 1ο-.  γεγηι ποιοῖτο εχ νετία ἢ, Βπης ἱγτορεἴς, 
αὐειβοκρίτοι ϑαυμασᾷεν αὐ τὰς ὅπως δὲ Ῥ΄ ἐμ διυτρίδωνν αὐτὴ λιτρῶν , 
ονίμαζι κοτύλας ζδυχύρλω γὰν ταῦτα ὀνόματα τὸ, τὰ τῆς λίρας, ἡ 20 το ἢ Ραττσυϊαπι 5 ΑΝ κα δ ἀἰάγπιις, νὲ ἱγοπίδ πιολνις ἐητε}}|- 
πανὶ Ἐὐρου ἡ τὸ τῆι ἐγηάς, [ἀς πη, σειρὰ υδὸ τοῖς Αἰ ϑηναίοις ἐπ τὸ'.͵ σοζοῖυν,δο δηίη) Ἰοψυίτας Τογεητίιο πα ἀείρμινε ἃπηοϊαϊ 
μάτρον ἰώ, ὅτε τοιυμᾳ εἶτ, μωὶ δὲ ἀφ᾽ ἦ Ῥ'»μῶρι κρατῦσι τὸ μὴ ἘΠ ΗΣ Ἐπ Αεἰπορμ δῆς αυοαις ἱροηϊεὲ ἀϊςοτς (οἷον, 
ὄνομα τὸ ξύσου παρὰ πᾶσιν δῆθν' τῇ Β νι μυικῇ διαλέκπῳ χρυ μόνοις πένυ ἡγιλῶτ: δέ ἴῃ Κη 0 σοάϊοά μιδηυίογίρτοιντ ραυ]ο πιὰ νοῦ 

. 

8 δ πν να μμῤηβνοάδ᾽, παρῤμια τοιαῦτα, Ψρ «ὅς Ἐταίῃιυς, 

τἱηῖς ἰςχτασίυς ) ρατείπτι πεοηίμιγαπη ἀδοίατας ἀιάτυην μειτιί- 55 τὰς ποηψθυιπ ας (δὰ τοίρομάοτο ςαυ ! ςδιυπέλίοη! Ης- 
πἄτιιη ἀρυὰ Ἀπιάπος σάρλςεπι, γε ἀσοςι δάτιπι τεγωδὴ ταοινηλϑ [κα] αἰ ρὲ ροιιειν οση βτπιλοίοηὶς ςδι!1, 
Ρετ εἰ ίπευς Οςοτβίιις Αἰ εἰςοίερ απ ουίδιν ναι οἷυν πηδ. ργαιροπιμμιὶς ρατείου!α ἰἰεοκα π΄ ντ . 5ατι, 4}, 0 19.δις ο- 
{υγὰ; ςαραχγουήε τἀπΊξη ἀρρε!! ἰδοπε νος ]οςο οσέοτὰ τατη',͵. τιληὶ 'πέσγάνιτι Ογαοι ἐκ νίμράπτιντ ἰπ 10 Ρίάτοιις ἱπ ἀ- 
πιαίογα τιῖτι τηΐποία ἃ ἐεμη νῆϊθιις ἀεείννατα οοιπρτο- ροϊορὶ ὃν εἶ ον) ἐπι χρκῶν ὀισωνδοιιηι φὰς ςοττὸ (οἷο εἰἴς 
διοπάσητζι, οα ἀυΐρας νἀ δἰ ίςος νίηυ!η ἀὐτ δηθὰ βιπάςθα. 30 τηλίαιψί ςοπιπιουὲ οτίδπι ςοπυειίετο ἰἰςυε ες ἔηννημενὺ δες 
τυτιςυς ποτνρίων ποιπίπς ἜΧΗ τη. τοπιριςβοηάὶ ναί ἐσ οε ᾿χιςπιπὶ δον! ἬΝ καλάς (υσηοίιπε ἀμ πἰπέϊξ πο 
ἀηδεῖς ροτάτις, [τάφυῖς πμγανι (δίς, τ δίπηνπι πιά! αἱ ς νὰ Πιδφιιῤίαπάμα εἶς αἰ ψινά: φιλὶ ἀνοάς Ἰδοιηίαν», Ἀςδὰ, 
ξερῶν ἠστίααις ἃ ἠδιζιο ξοςὰ δι ραοα ναία ἱπιοιβετα, ἰς ἰδηὰ Κοιείρ, διά δος ποη (μεν ᾿όθο.Νοηνς «πίπι (Ἀτις το" 
ἀρρο Πα τα ἱηυίτ]υὸά τοτηο ροϊπδπτιτ, ἂυς φυὸά ἐὐν να δναγανος (σα σης νεγυτι, αἰΠ ρεκεεγελίιυυάνας βάτος» 
τς ογηάτα {101 : 44 ἐριυς "το ριείλτιο ἰσηβίοις τοπιῖα. Κα ἴλμι φῃμυλπι. ΠΡΩΕ ςοηίμηβο οἰλ ἀϑεεοῖεν, {ἰευ ἰεβίτυτ 
τἰοπδ ποη  γδ Ἀπὸ ( ἀ νορο ἐἠνἀδείμαες ρίαςει (νη. Ἰὼ νόῖείσυς οἰποίδυν ςοάίείσυε, Ἀυτίως ποι} νας ἐν - 
ἧς κεϑόξοον ἰἀριποίἀδ' νοελοταν)ρα ε ἐσ πιγάτις ἑμτε!!ρ.6. τεγργοίλητων ὃα ἰἀίοιπιαῖς Οαλίιςο, ὁ ψιὺ ἰνάτιμι ργο τίς αἱ- 

ἷ μβοιξητ, δὶς εηίαν ΟΑΠΠ1, ψονε τρῤεύίοα, ὀλεν . ὰ εἄινου υτης 
δ ύϑεάμ ἬοΥμνΝ, χαλκίων. δὶς ἰη -πτοδερρίοιαιῖ ψοί, νεἱ νὸς νατὸ ταινοε. ἐγγέ!νην |- 

ΦΑΔΈΩΣ ΑἹ (ἃ Υ Αἴ. ἡμς τα πλδ ρίας ες ποθ .ΠΠι αἱἱ ουΐνα- 40 εὐ ἀλενῦ, Βεαίπννι, δα “μς, αἰλρω!ητε ζγρηλου. ἔξο 
τιν ΟἸ]ὰς δι (ζάθον ἐροςίατίμ εςίδτις, γρτὸ ἐχξέιτιο τὸ ἐϑετῖν ἰώσιη δὶς τ οἱ ὅθῃς υοἀ τὸ ἀκυ- 

3 Ννονν αινδυἱαπε)α ὅδειτατε ον ἡ οἵ ποη ἰηΠιτινοῖ νί2, ρον πνξτὰ νατίι κα δὲ Μαῖα]. κ4.6. δι τείροπάεις γε] Ιε- 
ἐτ ΠΠευταοει ἰδθειππο “Δρυά «οι διηίσιίδες ἰάδιη ν- ἰεσο ΒΘ {ἐδ άνναν. ἢ ντ ἀϑορμνι δορὰ. }.4. Υἱάς [ὑριὰ 
ἰεῖ φυρή νήσοις: δι γιὰ ἀιειυυς νἱτα Κεαυν φυρά αἰ ί ᾧ- τὰρ θα). 

κὰν [0411.3.4. 

δ, 

Ρ [εκ] δοδενκαλώεον αἱξζατα ὃς Ἐταΐπτυ, βεμῖν ου ἅ0- 

΄ 

(ι δ, ἰτα εἰεαμιοαχὺς ἰοβρίπνηο δε καλῶς αας Ράτείου γἱ4ς.- 

»- δ» ᾿ς ᾿ Ν.-ὄ ἘΝ τ τὰ ἐν τὰ ὴ ἐν νη [πο ες βεαεοβινην Ἀ]αίρ νςπνὶᾶ Υ ταῖ Ετδίηγης ράχη ἀεὶ δὸ ἢ ἀϊοειπεη, Ζυιην ρίδλιο ρτο, ἡγίαξει ἱπτοτρτοῖαδτίο ας νον] }ς «υἱάεηι πλεῖ νιίεας τἰωο ἐντολίωὺ τῶ Θιου γα τίω, παρρσὸ τ Ίτιτι [χοἰ εἰς τηαηδατῇ Ὀ ΕΙ) Ῥὰ, ΑἸ ἐμΗ ὐβαι νῦ- ἡ ὙΦ ΑΝΕ ἴοτο εὔϊε ροήϊι. Τδοφεῦη ἑμηεγ ἤπῆοντο ἀντί, νεὶ τά- τι Ἐφ τρίτα {ἰπρ  οο τὶ Οναοὶ νοςασν} Πρ αἰ οατίουειη ΟἿ᾽ ὑμδ ΤΗρΗΘΉ ΤΆ... νῖ τεδάϊτίοηξ νο[ττᾶ οδίςγιςτ5. ἰβεδην [υνεῖα.. εὐἰτας το]» φεθλητ οαπι, γί ἀςΠἴοες ἈπιθδείδιΡοτοῖς επίπι νεἶ δά κρρίασετ ς (εαιατιις {υπινεχ 00 Ἰητς ΠΡ Δπγι {νπγηλο ἐξιιάϊο λἤξέϊα- ὦ ΠΣ ἀραικτυτ οςς - : , ἀπι, ᾿ δὲν χεϊετη,ν οἱ λὰ Ἰρίατῃ Ὀνμαπι, Ναὶ ἐς οἢ χυὰ νοὶ. τᾶς βμτῖς ᾿βαας αὐ!ισοηος ἃ (άἀκίς,νε βοεις (οἴσης φι τη - 4 Νον» εἰμμε,δνυἐ διίουσιῖ ῸΪ σλτα, Πρεποτς νεσγῇςυϊο νεδδι, ε φύλα νἰδίη (εαυλτυτ:αιιὸ ροττίπος {ΠΠ| ΡοΠάίρρί μίας (νε α- -- τηοητῦηι ἡδὶις τοῦ ζογας ἀἰςῖς οπόράς, Οἷς πὶς τότ στ. πμπὶ πιλημὶ Δἰξγιολητ, δ ̓ Ὡς ὑωνε Ἰπίσγιις αἰτοσίυς ραϊπης: Νοι πιαπάμεαμε ; ̓ ος ἀμτςιν ἰρςο, δ οΡ ἐφηνφάνηι. ταί κα [1] νοΪυπτ) γατετὶς νον οι 9, ποίίω τὶς βεύγοιο τ μοι πρίδον; ἌΡτΝ ἊΝ σαΡ. ναι. Ὁ : | ΑΠΓσπτίεητς τ αυοίμις Σ Ἰατοτργεϊατιοης 4ι8 μιὼ Ἴνμις Ψετογίς ἰητογροποοΙ ΜΕ ληείδιη τορτολιςιιφίς ρηοσς 0" 4 γα ρον κκρβλσο Ἐνδίπλιυις, δε ἠννννίνα ἀδηρε: 4.1} ρά 0 4 “αὶ Τιρ εἰῤμπιμε κρὶ συνάγονται. ΨΌΪΡ, δι Εταίτη. ΕἸ ἐανμεν. πυγμῇ [ιᾶΐγες ΠΝ ἤν 5 [ἃ νειϑί αν: ν᾽ εἰ ἰξάυ]ὸ δέ ἀζειι- 60 ἱπεςιργδιαειγι αρίνπε εἰδρηρρολετίογο, Νοα ἑαπισάνη!.Ἐ- δητὲ γοίτοτδ Τπξξίτιτα,δς πος σοάστη ςαρίτε γεγῆθ.9. δὲ 10, “" οὐμφλὰ οἶδ καὶ συν» χονταραυθχη ρΙεσίπιαυς τὸ σωωώγιϑου γον 10 τατὲντ υὶ ζλις...19. αὐ «που δῆς ϑοττοῦις ΝΥΝ ὟΣ [ δεμίαι,} 40 νοτὸ ἴλη λητὸ ἃ 
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 μρεεβιείου!. “πος τοὶ πατρὶ ἢ τῇ μητρὰ, κορθαῦι δ ὅοι, 

ν" Β᾽ ὩΣ Ν» ἰθᾷ δος τσεερυξθα 
ἐρίτένμα!! οὐ} 

“στοόἔοὄἌάέΕηςς τ Βὸ 

ΝΑΝΟΕΤΊΝΜ 
ο] ᾿Μοίεϑ εὐϊπὶ ἀΐκίε, ᾿ ἩοποΥό 
᾿᾿Ρδιγέι εὐιμ ἂς τηατὶ οτα ταδαν: 

Δέρηβε εὐνέηρ ἀϊκίι, 
Ηονοτα β Δίτενι ἑωμιν ὧν 
ΠΑΑΡΡΕΝ ἘΝΦΠν: (Ὁ 7 Οὐὶ 

Ἔχο,δο.1} 
ἐιούοιν Μωσῆς κὸ εἶπα, Τί αι, τὸν παλέρᾳ σὺυ 
ἐρμεῖδι ὑ ᾿ὼ τἰω μητέ εα σου. χἡ κακολογῶν πα- 
ἐόντε , ἀλλ ! ὲ δι. } Ουὶ ἡξα!εὐϊχειῖς Ῥατεὶ γε} ὁ παφίφἠ αατίδ ρ αἰνῥυοὶ πα. Κι δ τόρανῆ μιτρᾳ θανάτῳ τελαῦ ἀὠμέ τηλῖτὶ» ἐποτῖο πιογίατωτ. ἐγ της πνογῤαητ.υς 
δὰ τις Υ μές σὲ λέγητε, αν ἀπῇ αὐϑι69.} γοϑ ϑυζοσι ἀἰ οἰ εἰ5,5ὲ ἀχοτίι [ εἰ 6; αμιερη ἀϑείερ, δὶ 

᾿ λυ εν δεν μοι βνξεατο αι δρεόφης φωρὰ εἰ 
ΐ οἸάφημη ). πράξει 

ἃ τὴς ἑπθατὶ ροίϊεςιἐηοπὶ νης]. βἰρατὸ άσσαιος υῆ ῶ 

« ἀϊαπιςξιιο 

Ἐπεν, πὰ τ .] Ἵ 9 κλὰς ΟἿΣ 
ὦ τοηίπιμὃς Καὶ οὐχ ἔτι ἀφίετε αὐτὸν ἐδὲνιποιῆσαι 
ὀπμ δε να ΝΕ Ν" Ν ΗΝ μ] Νέος ρφε τεῦς} ἈΠ Ρ 115 εὐ Εἰ υἱενὰ ποι ἀϊηρίκεει, 
κε! αίοηϊε Πο- τῴ πατρὶ αὐτῷ καὶ τῇ μητρα ταὐτὸν ᾿ "πνλ βα ̓ Ριαίείε βλιγὶ υιὸ ὴ 4 ΗΝ υ εημαιὴ ἔτει 4. 
(Ἰες,ηυδηταπ- ᾿ ἂφ 

ΩΣ δυῖ τ]9 ΕΓ} [μαι Δεβικάρηφν. νενύωην 
υἷε αἰτὲ κοάϊ- Αἰχμοριυῦτες ΕΣ λρ ον τῇ Θεόῦ τῇ πα- 4" ΠΝ ἀὐρενεαης ἄκη, ἀμ ουα εᾳ δέσ ὑκδ! α παριδυίκαϊν. κὸ παρύ- 

τς μϑιατοιαῦ τα πολλὰ ποιξὶτε. Ν 
- Καὶ φπροςκαλεσέώμδμος πάντα τὸν δ΄ 

᾿χλον, ἐλ αὐτοῖς, ακούυτέ μον παν- 
πρὸ συ. ὁ ὁὃθΘῸῈ:. 

Οὐσέν ὄξιν ἔξωϑεν τῷ οὐθρώπου εἷς-- 
πορόομδρον εἰς αὐτὸν, ὁ διωύαταὶ) αὐτὸν 
κρινῶσαι᾽" ἀνλιὰ τὰ ὀκπορουόμϑμα ἐπ᾽ 
ἰυτῳ ὠκθνα ὅδ τοὶ κοινουυῦτα τὸν αἴϑιροο 

[οἷ᾽ ττασϊτίοης νεῖ Ν᾿ τγὰ- 
ἀϊα εὶς. : ἃς Πιἤ 114 πυνι πνο αἱ], 
παλυΐτα [Δοίτί 5. ᾿ 

ἢ ψαφυσδελεὰ οὐ 8ΠῚ ἐότὰ το δὰ, 
αἰχὶτ οἷδ »Αὐάὶὲς δὲ ὀγηδὲὶ; 4] 
᾿αττεηάϊτο. ͵ οὐ 

4 ΝΗ ς[Ἐ οχίτα Βοιηϊδέ δυο}; 
ἐηριςαϊφη9 ἴῃ οὐτη., ρόίην ουτη]. 
ἼΡΟΠυεῖς ἐδ ἀ" αυα ςρτείυη 
ἴω εχ οουἱ Πα ἰμπέ ας ΡΟ] υμδ 

Μλιθμζαο Ἐπ ἀηδίας Πεγῇ των. 
ϑαπι,δέρεῦ κε εἰμ, «μάν 
(ϑδεοξημος, ᾧ ἐοεεἰϊέρ!ιε, 

Ν ἡμὶ εἰξ ἐχεγα βοηιὶ. 

φυϑὰ ῥδβὲὲ εν φοργμ}9,. 

μγρ : με ἀνα ἄε ὑφηνιηε 

ον“. . ποιμϊποιη. : ρηηη μ δὲς 4}} βοινπέην. 

Εἴς ἔχοι ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 6] 5ἴχι μαδοῖ ἀυγος λά αὐ! ξ.} εἰ ιφν θάδει σωτγοι κι. 
ς Ν : ἀνεηάϊ, μάνας. Κὼ ἐν ἕο )ς οἶκον δπὸ τῷ ὅ-᾿ ᾧατοναυᾳίαε.ς πε χε θο ἰὰ 

᾿ ἀπ ϑλο ΤῊΝ “ ϑηκαὶ ἀνω " Εἰ ίπια, ἐμεγοιες ἀοπημτη 
χλὸυ ΣΕ ΠΉΡΟΤΩΥ, αὐτὸν οἱ Κα ΔΉ Τα] ἀϊκνεβν ἃ τὰν θα, πτεγγοράγυηι 
αὖδι τὴς φδρθολίς. : 4 νι | [οὑπὶ ἀϊ(φρι εἴυς ἐς ἔέσοα: 
᾿Καὶ λέγει αὐτοῖς » Οὐτω χα ὑμεῖς ὧ"}}] Τάῃς αἱεῖς ἐΐς," ᾿τάης ἀκ ψοσ] ι8 

ο σιωψεταί ἐφε ̓ ου νούέτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξω ϑῆνι. ἰπερ!!ρ οητα ταθευίδ᾽ πη ροτ- 
᾿ οἰρηοραυόμδμον εἰς τὸν αϑιροσπὸν νυ ψύ:.} ᾿ρειάϊτια αὐϊςαα! ἃ Ἔχετίηίςέι} 

νάται αὐτὸν κοινῶστῃ ; ᾿ , Ἰηρτεάϊτους 10 ΠΟΙ 6 πὶ ) ΟΣ | ΠΗΡΉΕΠΣ ΘΗ ϑοιη εμπν εῦ- 
᾿ ὅδ ἐκ οἱοποράνετα, ἐς αἰαὶ καρδίαν, ῬοΙίε οψατι ῥοΠ!μοτοὺ πνμηϊτατρὶ 
᾿Ρ ῸΝ δρθΡ τα τς ταν κὰν . 9) Νοη ὀπίην ηργεάίτιν ἕὰ σου] θόμία πο ἐπεγάε ἐῃ τον τε, ἀλλ᾽ οἰς τέω' κοιλίαν' καὶ οἷς " ΔοῚ οἰπε δά ἴὰ ψεπερέ: δὲ ἰα Ἰατείηᾷ) διά ἐδ ϑεματεν, νά. 
φεδρῶνα ἔκησρόϊεται , καϑαρίζον πάν- ; ̓ δθϊς, ΡυυβοαΠ8 Οηπος εἴζδ8. μέλ σε ίου ποίας γα τὼ βρώματα. ᾿ ᾿Θίςεθαῖ δυτοννηυοά εχ μο-ἰ [ μεὺδε σαν, νον 

ττης Ἐρτοά ταν, {Π4 ΡΟ] οτς 56] φως ἀε ἰνοπνὴπε ἐκεῆη, εἰ- 
᾿ἸΒοιμ ήδη. ΝΝ (4 φημ νη οῖῃ ῥοπρπει, 

4 {Ἰππτὰς ςαλιτ,οχ οογάς ποπαὶ- [εὐ ςς πάλιν ἀφρπιρτα 
᾿ μὰ το ]ὰ ςορίτατίο ε5 ἐβτο" ηὐϑπει ῥνοεεάμη! θυ πα 

νι Ἰάίυμτυν » ἀἀτητοτία » (ζοτιδείο-} [τω ργηῤολεέσπεν, βόποὶ. 
ἠξϑοίσάς, Ὁ εἰήϊα, 

Βυτια, αὐὐσξύα τεὶ αὐτο 5, ἐπι-ῖ,, δινμα,αμανηα,μεανί- 
Ρτοδίταῖοϑβ 5. ἀο μ8., “ Ἰλίςίυα., μια, ἀοίων, ἐπιρμάενιλα, 

Ἐπ νην ἐηεγϑὶ εἰ 

ἐμαί ε “4 φηνπε ἐκ- 
Ἐρῤη[τ| 5. ὙΠ γο θη}5 (8 μ0-- 

ΜΕ τ 

Δ, 

αέη. 6.0. δι 8, 3 ἢ 

[Ὁ ᾿ Κλύπα), πλέονες 5» ἥονηρἰαι δόλος, ΐ 

ασέλγεια ,ὀφϑαλμθο πονηρῤς,βλασφη-". 
ἴὸ “ἴον νδοεῖδε ε δ, τῳ τολώτείνω; ἰὰ οἵ Αρίᾳως ν1]Δ . 11ς Δλίαυπι ρτο. ραΐπυα νίατρατυπι. Νδηι κοτὲ Ρυτρα- 

ἔρε νφηίας ἐπηροιγάδας πιοτῖς αιυϊέξοζαν, ΕΠ εὐίαν!πας σαν. πισηταπι ροζίιις ἀϊοὶ νἱάςτιις ψιιοά ἐχρατξεῖμσ χυὰμι φυοά 
μιαις Ηοὕταλοα,, 4υδηι τΑιηθη ποίας ουρείπιας δὰ νοῖ-  ὀχρισροῖ, : 
ρθη ἀϊοαὶ, δανόηῳ θνεσαότωὰ οἵ! Π}) ΛΒ [νον ἐων 4} ν ἐ πρλρὶς ρίασιςτίς, 
Τεγυδῖα ρασοηομμαλ, « ἰείδιι 5γτιῖς ἱπτοῖρτον, σχραη βοῆς τότοηὶ ἱΠπια ἔλογε δὲ ὅπι,ὸς 
αι δι απ κι ΟΝ Ἂς Μλιεῖν1γ.7. οἶδα οὔ {ὰρεϊίδτο νοτιϊοιΐσ ςοποξξεις, κει παρ ἅ {τὶ τὸ δὲ 
1 Τνκήδιονε νεβεα,τῇ σωρμιδδεη ὑμδ, Τὰ τῆςο νετι δ -ὀ ὁκ ὦ ὠϑρώνευ δις,ι μά διιζδην οχ ποιμιης εκ τοάϊτι ὅς. ᾿ 

τπῖο οοἀίοο οὐ ἀίτυν, τῇ μωρᾷ, τυ διτεάἠτίοης. 21 δηριγἔσωϑεν: 1ὰ εἰξ δα σοτάσ: Υτ πιοχ οχρίιζατυτ, δις 
14 Τοιαπαίτα. Μὲ ἔμεν ἰὰ εἰς πύλοταμοά ἰη ἀυοδυθ δυζέηι μας ραττίσαϊα ἔσρα νίμγρατυς ἃ Ρίαυτο νὰ πιοῖυσι 

νοτεεις ςοά]οβίηι:. Φ »μιωμδιε συρίνν. γιδε Μλτ 2.1». 1. χα Ιοέο ἀφοίατοτιν οἰκί ἐμ Οὐ μαίας μ ὁτανα οἱ αἰίων 
15 οί ιφἐεγμοινῶσαμΥἱὰο Ματινς τι ΑΘειο.,14. ἡνθιν βιοάθα!.. ες δὰ 

Φ δ.δ ἐζνεάιωμεων ἐν εὐγτὰ ἐκαυμέ ἡμῖν οἰα' ἀνε, Ψαΐρ, δι Βναί, 12) “ἰμξινάᾳ τοὶ ἀνρνι, πλοενεξία. [τ Πρηϊβοάτιιν ἰηβηίτι 
μα ἐε δοιοίον γεοιεάνπε, ἰὰ εξ πὸ ἐκ τοι αἰϑρώνῳ ἐκπυρδιίμψα! μνετίυτίαγιπι αεπογα, φαΐ ἢ} εχ δἰιοταπι ἱπεσιηπιοί ες 

ἴ ἀυοά ἸΏ Ὑπὸ ποδηυοτίρτο οοάϊςε ἰοβς ἔπι, : : 
17 “ἐτωϑα νὴ ἐἢ ἔλλε. Ἑταίηλαε, ϑοννεμὰ ϑγδκ δἰ η1Π- ηχαποῖ, Νοιδμάμτη οιλΐηι οἵδ ἤθη τάπι αοίιπὶ ΠΠπμμν ργὰν 

“5.5 Οἱ σπί!π ὑπὸ ν εἶνε 41} {γι δυιπε)έαν, αδίδητίεπι δὲ ἰερατά- Σ μυπιῆ ηἰβεαιί, πὶ Αὐατιτίλῃα γοσαιμς, φιλπι εἰμ οβ 
εἰσησπηντ ἰὴ ὸ Ἡοπιρεγίου καὶ μὲρ ὠν᾽ ἄωτον οἷν ἐμεῦ ἔπνι, κελα, ἰτυς ἀξείοπεν, ἐπάς ργοπιλπλητος, ψια {της ἰη βιίτας 

ι8 Πιόρ Φ' νον ρει ες δεμια ἐαθοῖν, ὅτω ναὶ ὑμέῖε ὠδιωεν! αι οἱ» ςαυίλει νίως οἰδ Ἐμαι, ΟἹ {πΔ ππιιϊτιτινά της πιμπιοτοι 
ἐφ βιίπιαε, κδνν ᾧ’ νη υὶ ταδὶ ἐπ ἀπποτατιοι διε οαῖα ἔκνωὶ ὅγε ἐπεοέργεν {πν  υ]ἀτὶ ἠυπλετο {πὰ ςὀιιοττοτίς, 
νεπϊοηφιι ρεαεέτ,υαπι δονσψιιε θπιμ:. Δ, ὐ, Χο {Προ δ μθει ραονκρΐα. Πϑεύρὸν ρεορτίὰ νταης Οτςοι(ντ αἰ οὶ 
Ἐταἤπυν, Νοβαην!ςβὶς εδηἰπὶ ἔν. : ἐσ πιμϑ)οπιίηοιτι πηρτόθιι πη), (ὶ εἰ ἰη 4 ἀμ]! {πε Ρτο. 

19. δι, ἐκτοράζετω νυἴαναν ἠδε,ιβαδίζω. Ἐταπη δχά. δίται, δὲ δ πλαϊὰ ἀφεπόυπ) Ἔχοτοίτατι αν Πτ6υς ποινφίκ(ει!» 
1ηεἰ ἰὐκνυτ δύτεῖι οα δηξδοθάξηιϊς εοπίξαυσιν, ἤσας εἰσέρ.. [αν οἴαξι εἷς ἡοτλπτιιτ, ἐν πονηρμμτα } ἱπυειογαταπὶ πι8} 
χϑ ῬΌΠΝυ ἣν τοξιϑάϊ, 1υς.17.). 4 "ΜΕΝ Δ κἰδηὶ ἀφο λελινοηνηι πὶ (φοἴεγυιαιμμλγειη, ΨυΙβατα, Νεαμ- 
ἄν βελ(]σμιε, ἜΝ ἑωχρϑωφίζιν,εοάεη) ἰεαίω. Ὀϊκίτα χς εκ ιαυο γοζδδιιο διά οία ἐΠἸφοοίυα ὅς ἡ" είς ἐφηιῆς. 
εὐνῇ ἰὰ αὐοά ἰπ βένμαα φἰϊείει τ ἐχρινηζᾶτε οπιπε εἴδη, οαπει Ἐτα Ρυαμΐθ. ὀ ἠδ αὐἰωία, ἐσέλγοια,νε! Νοαματ2: 
ἡμοιίαη Εἰξ οὐ ἔκα δι ρυτχδανεηευμηινῖ νἱ Δ ετὶ εείδα μηί-ὀ ῳυδά “ ρίαται πυμιετο ἴον αν, ἀσύκγη ( σὰ Αοην, Π.}1. ἃ 

1] 

[1 " 

ἀἠκενὴβ ἤοδιθ ῥφἰτὲ "δμεὦ 

ΜΠ ἐπέν δ! οης ἐπ ἐμη, " 

Τοξκάμηξ ν εἰς [μη χμα΄ς 

εἰοτνμη) ἃ ἔων δα, νωβεντο. - 

ἐπρυμάεημει ἐβε Διο 

10 ἀλέρεδα! δυεῖν, ἔλεγν Φ0.ΜῚἰμὶ πνορ ἐς ρίσιιςτῖς ααο!ος 

ἔμα ορίδηι σοιηπιοάλ, ἄναιν ἡδεῖα κι ἰοττς ἐσπιοπτιςς 

͵ 

βευτςερτιαν ἰορὶ τὴ εχῖδυ 9 νετοηδες ςοάς δα) πο] ἐπὶ 

μία, ὑαξρηφαϑια,ἐφοοσυᾳ.. 
ες Παΐτα ταῦτα τοὶ πονηραὶ ἔσωϑεν ὀκπο- 

4 

οὐχ ἡσθυνήϑη λαϑεῖν. 
| ᾿Αἰχούσασα δ γμωοὴ δλπὶ, ἧς ἦ- 
᾿ χο τὸ ϑυλάτριον αὖ τῆς πνεῦμα ἀκα- 

ϑαρτον, ἐλθοῦσα τοροσέπεσε πρὸς τοῖς 
πόδας ἀστή, Ὁ ὍΝ 

τοῦ ὅ06ι) Θ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμό- 
γιον ὀκράλλῃ ὧκ τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς. 

Ο᾽ ὃ Τ᾽ ησοιζ εἶπην αὐχῃ, Αφες «ρῶτον ᾿ 

᾿οουἶα πλα]αϑ, οδωὼ σεϊφεϊο ίω- 
ΡεΓ δια», ἀιηεητία. 

, 5 τὴς αἱ ΠΕ τ [Ετ1Π|ὴςὔσροηϑ ἀδεὶς ἢ ἴα 
μεϑορια Τύρου καὶ Σιυδεῦνος" καὶ φιφελ.] ᾿ ςοπῆηϊα Ὑγτί τας 8) ἀοπίς: δι ἡη- 
ϑῶν εἰς οἰκίαν, οὐδένα ἤϑελε γνῶγαγ" κα} φεεῆυς ἀουιιμιμετοίπειτ γοῖς 

αἵ ῥοςίςἰτεν (ςἀ ἢοη ροτιῆι 12- 
τοῖς, ΠΝ 

ΘΗΝ δον ον Ιείως διτῷ ἀϊχῖε εἰνδίπε ργίας 
λϑρταύδηναι τῶ τέχνα. οὐ γωβ χριλὺν ὄξι , ΠΠτυγατὶ Πθεύσς : ποῦ οἶδ δηΐ πη 
λαδῶν τὸν αὐτον Τῇ τέκνων, καὶ βαλεῖν] Βοημ. δοζίρετς ραῃοπι ΠΡ ς- 

ΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΆΟΘΥΜ. : . - 172 
υ9 ! πὶ εἴπ ἀκολαρίᾳ, ναὶ ἀοράφειο, 5γΎτὰς ἰρτοΓρΓΟα ΡΓῸ οὐγορλυγίᾳ τὶ. 

ταπλζη φοραῖς εξ γα ΠηἸρὺ ἀἰρς ἰαι στιν οτεῖς ἰητεγρεοίομά ἀεεις φοσορε Ὁ 

τὸς 1. ἴδ . ]ῃ| Οὐπηία κενή αδὶν- 
ρόθεται (ἃ κοινοῖ τὸν αἴϑρφρπον. 3 κἰόημες πῇ πραῖα Ἰητυς ἜΧΕ ΠἸριω ρνφερίΐωνηρ ἀν ενηρον- 

τ Καὶ ὀκοϑεν αὐαςτὶς ἀπῆλϑεν οἷς τὰ, ἰῬ δὲ Ῥο ααπτ μοπήπετα, - -ἼΟ]  ν ἴσηι 

 οπίε ἰαν. 

“Ομ οηΐπὶ ἐς οο διδι οι 1} είν οπἰμνβαμίπν οι 
Μ ᾿Ππϑυϊπετσμίυς Β] οἷα παδερατίρι |4φἀἹωία ἀε ον ἴα βιὰ 

γιτα πὶ ἱπηρυγμῃ}, νδηϊτράζαςς!., | δ εδάε [ρένίεηνο ὑπεπναινι- 
ἐνην ὀνήναμέε, Ψ' ῥυϑοὶ δὴν ἀϊε δά ρεάςδ εἶτ: ῬΑ  Ήήμο 

(Ηἶν δή γιωὴ Ελλίω)ς, Συροφοίπιοσα 6} ἐ 
μεάε: εἰμ: 

Ἔχας αὐτοῦ αὐ ἐγ Οὐ δ, 6} (Κρῥνμῆν νομίδεν Οἵ. 
"δ τορβοῦημα σεηεο) δὲ τορα-] [μμὲν, δγννμϑναιζα ζεπε- 
υἱκ ουηλ νὰ ἀσιηοηυὴι οἰἰςογει [Ὀ Φ τοδδειαννν υεάα-" 

Ἴ εχ βῃλίμα. ; 7»νοιδωπνφηοότε! 44 β ῥα 4- 
ἐν“. 

[κιμνατὶ Ὑ έφτ πον 6} 6- 
πὖπο δοῃνηι βθηετα γάηεπν 

σοῖς κιυυαρίοις. ὡς ὦ [τογμηιοδὲ δ το τ ὍΘΙ δι Ἴ ἀπίῃ δ᾽ "ἰἶενε ω- 
Η ὁ ἀπειφίϑη,, καὶ δέοι αὐτῷ, γιαὶ "Ἴ [Ρία νετὸ κείμομαῖε, ἂρ ἀϊκίη λα μα, τρβενώι, φ’ Κύριε: χαὶ γὃ τὰ χωυάρμα ὑποκάτω τῆς! ᾿ “3! Ἐπίαπι Τθοπιπε: ἡ ἔς ΘΩ ΠΏ Δίκη ΗἱΣ, ν᾽ μων Τονο- 

ἊΣ νην πῶ ΝΣ τ) Τῷ ᾿ «6 }}1 ςἰαπε Ὁ πισηίᾳ οχ τΐ-| [δὲ : βαπὸ ὧν ἐδιειὲ ἔρνος ἐπε ἐν ἀμρν ψιλίων ὠ ΤῸΝ εἰς ριιεγογιην,- ] }άμωε [ν πηρηξὰ δε ποίοἰε κα! εἰπεῖν αὐτῇ, Διὰ τῶτον τὸν λθηον),.] Ὕμης ἀἰχίκ οἱ, “Πεοοτονὶ βρθνμεν, 
ὑπαγε᾽ ἐξελήλυδε τὸ δαιμόνιον ὧι τῆς Ἵ νῤε ἐμὸν αι ἐμήν τοις ἱ δ ρόμα εὐ ἀρυσι γαν ϑυγατοος σύυ. ο [|αϊπιχοχ ἈΠ τυα. Ἢ [ννοκῆνιν ἐλιδιαα, Καὶ ἐπολϑοῦσα εἰς τὸν οὗκον αὐτῆς 8.] Ὠρυπν αὐτό) ἐδια Φδ πε ἀσ- χο] ΕΒ φβοὴν αΒΠΉ. ἀε- 
ἀὔὗρε τὸ διαημόνιον Φξεληλυϑὸς., καὶ τίω Ἀὐτν ἀρ γμφθῥρς ἀλλῥω Ἡλι  εσΑ τσ τοὺ 
ϑυγετέ θα βεξληιδμίω δὲ της κλίνης. μς, ὭΣ ΜῊΣ ΜΟΥΜΕΘΝΝΝΙ. ἾΨΦ δημνκλαλῃς. 

᾿ς Καϊ πώλιν φζελθων ἀν ὁρίων Τύ.- α΄ Τυης τορτοία 8" ἐ δήϊθι Τγ.}}] είν εαἰουάς β. 

4 ὁευΐμε πλάϊων, ἐρϑαλμὸς πόνηρε. Ἠδεδεαίίπγις ρτο ἱπυϊάιΖ. 
Ματ.ζουῖς. Φοῤιχείξε"γβλασεκμία. Ν Ἰὰς ΜΑϊ.1..19.. 
24. δμγζεπθ αἰώφ ας Βτοίοξειυς,πορόνϑεις ες Εἰ εργαοσίιπι 

ἰάϊοτιίπιο.. 4 1. ξονβνμαἰς μεϑόψμα Ψ]Ρ, 1 βαλε: ἡ εἰς τὼ 
ὁρια:αιιοὐ ἰερίπιυς [η νη σοάϊες. ἸΝΑπὶ ἢς «τᾶ ραιΐο ρὸϊ 
ἰσιμμτασ νον 1. δὲ ρτο μωϑύρια Ματιϊναῖις ἀνοῖτ᾽ μόρν. Πητεϊ- 
Τιπις ἡρίτος σχζγοπιος ῬΑ ἰοἴτιηα βηος,υιθιις ἃ ΤΎΤΟ δι 5- 
ἀοῃο,ά οἴ ἃ Ρμασ ποία, Φιτναχίτωτ: "ἰρ: 
Ρἴλσιις, πόχεῖς εχ ππιος ϑουοίπυτη ἰπ οὧτι το ΙΌΠΕΠΊν 65 
ὩΠΤὸ αυα: τητος Τγτδηι δὲ δίδοποπι ἰητοτος ἀϊτ " 4υοά ορὶ- 
πάτον ΕταΓἸΝ ας οηίῃ (ρεποσὶς Οαἰ σα; ἔπες νηφυδῃῃ 

᾿ αἰ  οριοῆας,ντ Ῥιοβιηαι σοητος ρτοβοίίςοετετιις,. ἅ κε 
διάομο κ᾿ Σι ὥνος. Ἦος ἀεί ἴῃ νῃο γοῖογο Θχοηρ Δ : (μά 
αἷν ΔἸίψινο ἀοίοτινη εἴς ὁριποῦ,, φαΐ ποβ ἱπτο!οχοτίς υ!ά 

᾿ μεδορίον ἀρ βελλτοης μος ἰοτο Ἰήτοϊ σάτα. 4 Πηφνοίῇν: 
, ἐοηῖνον ὁμαηα ἀην. εἰσνλϑὸν οἱ! εἰκίων ἰὰ εἰ πσριμὲ ἴῃ ποίρικίαπι 
φιοάδάς ἀμετηίκειαα υς ἴδῃάςπι οὐ ὀχοορετς. Ν6- 
4ις σηιηὶ πἷς παδιταθαι ΝΥ Οὐρετηδιμηαε. [τἀ406 αυλπι 

᾿ ιάδην ἀχομάοτιης ἐς τίω κί, Ἐχρυηξεπάυηι ριιςδυίπιι; 
ἀγα ει, ας υὶς τὸ ἔρχρόϑεῳ εἰς οἱκίαν, ΟρρΡοΙΔΕ τῷΆ δανδομεῖν, 
ἤουε ἀοοἰρίταΐ Μδτιρ βι]ιπιπι Εἰς ροζαν ἀσοίατδε χα μολύοιν 
νῇ (ἰΔηι ἀηποιδινίπεις ἰμρ.6.1οὸ. 4 βάνει Ν οἷς, δι Εναί, 
νειὰ εἢ ὑδὲ.Ν 4ς Μακε Ν.1,..:. 

3: ᾧμηπε φηδην ἀνά ,ἀκούσεισει μέν, 
ἐηληρ βαμπνυε αὐά με} λ,θεὶ γὰρ ὠκύσασα γνω ὑτνι (ςείρτυσι ἰῃ- 
ΠΟ ἐπ ψισάαηι ςοίος, ἰ αυὸ ἀ ρτο ὃν ἰεριταν ὑλώ, 
16 Ξι4) ἀμίεην, ἐῶ ΟΝ υἱρ, δα Ἐταί, ναὶ ἐμέν ἰὰ οὔ ἰωἷ γέρ: 

φιοά ποη σοπυρσηΐτ. Εγαίπιυς αιοααε ἰῃ ἀημοτατίοπίδυε 

υἱάω δηποῖαε, 

᾿ "οὐ! 
Ἐγαΐ ΜΙ μίμεν κα ᾿; ̓οπῆεηας κα 

δοπῆηειν οἷ γεχ Πιῤποσιπι πῖοτο, ΟἈ δηδηςζαπι νοσας. (ἂν 
τογὺ μη ἰπ γεῖς διε ςοάέςίδιιο ἀμοῖνας (ςτίδίτυς συφρροινίμῖον- 
σανεοάςπιίεπίι. Ἀπσίιε πα (ρίξαν αΝΐς οχοπιρίγίδυς δὲ 
ζοπιρΙυτεη οὐϊτίοης Ιοβίτυ σύρα φοννίννα, ἀιοῦες ἀἠδιη- 

τ δἰρ νοσδδυο, φιρτιη αἰτοχο ψίδετως ἔοτυμι αι ἀαπὶ ἢ - 
καίϊδοιν ναϊρεν τερὺ ράχες "ΠΠε5.1,ἀτὰ εἰπε ραϊες ϑγτία: 0“ 
τῆςῃ, ἧεο νὲ ἰρίλεη οἰἰδπι αν γ]οηίδει ᾿λ ῤον με σαν τὰ 
«οπιρ[ εὔξλτατινε (ς εἰδὶς Ρ] ἴτας πδεὶ φαίη! ςαρίτς ἀμοίο- 
απο. [ἴαχὰῖς τηῖγοῦ οὖσ πδης ἰεδίομοπι ιερἠοίδιη εἴς 

1ο (ςεἰρίογις α΄ μιας ἰοςιπὶ Εναίηυθ. Νπὶ φιὸ τορξίοιςπι 
Ῥμακηίοεπι αεἰίτγατυγ ας μιθπκοτυκη,ὰ ὁροττυογας ἰάο- 
πεῖ αἰϊουΐις (ζείριοεῖς αυδλοσίεαις οοπβιιατι. ΤΉ ΟΡΒ.]Δ- 
ἅλις διιζει ἰσρῖ ἀιιηταχαι,ἐηλλυὶς τῴ. Ὁ 

27 Οὐἠεενε, βάνει». υἱιοτα, Μ πενει αιιαπι ἰητεσρεςῖά- 

ζκενε : φιοὰ δι ἰρίητ;, ᾳραηεὶς ἦν τοἸεγαδ  ίυ», ἕαῆγοα ποπ 
τίς αυλάγας. ἰζάημο τούξιις νίδετως ἰάεωι οοπιοττς 
ΟΡ οεῖε, Μδκι νοις (ἀρ.ἀ6. 4 Ομμἰϊμι, κυναφίοις. Ὑὰ]- 
βλϊα, Οανέδων. Ἐγαίτηια αὐέξ τι τοξεὰ Ἔαργοίίι ἀϊηιίηυτίαῶ, 

30 αυο νίας νἱέξτυς Ποιπίημε γε πλείοσς οοηιειαρτι ἰοαιὶ 
Ὑπογοῖαν, ἄρος 

18 δεά επῤιν οἱ γόμ. συΐραιλ, ΝΘ» Φ’. Ἑταίηυε, Ν ιν 
ΠΥ] πὸ τιμρίπιο [υϊ!οτδράτυιη εἴς φοτηπιο»" 

᾿ς νετδ νοοῖ Σ δε τωε ἀϊ- 
χογαι, θα ἰά ποη ἰπιροάϊλι φυουνίηυο {{Π αΒάλευν αυοῦ 
Ρδεῖς, [τὰ ἔς τοῦ οϑεῖ, ἐπαις 11, νὰ τὰ ἀϊςί πολ ἀεὶ εἴτε 
ἀεθες οαιε ἢ νοὶ πυςας εχ εἰρίεητ: ιηίκδε ἐξ ίτας βεεφ,θοπ 
Βἰϊοσυπι ρδοςαι. Ι τ σδον 

ἰςρ δ δέ, 4 Οεδεα ἐδίωί Νὰ Δ Ο πε α"ὰ εἰὶ τεϊ θοῆς 49 39. Ῥηριανίβονν [ενοδωαν, διὰ πῦον οὐν λόγνιϑγταν ἰδτοῦ- 
ῬΓΟξβΙπα, ἐθειμό Ναυη χὰ τατίοας ροῖζοι ΟΥνα ἀεὶ αμα οχ 
δγγοραπίςᾳ εταιΝοτασι ἀυτεηὶ εἰς εχ Ῥφυϊοιοπιηοε Οἷ- 
ἰὸς ριοίληλε δι ἀἠμονκς ἃ Μοίλιςὰ γε! βιοιίο, δο τειηροτο ἃ 
ἰυᾷα:ς ἔρπεταὶ Οἰκεογυπιμριπίης ΑΜΠς οσπιρτοὶ δία. 
νἱάς 41.1.8. 
ο τρβἰμπρυϊα ἔνε, οὐ τοέπετυν ποη πιοιὸ Τοττα 1.16... ἐη 

αἴζισποῖη (νι Εταίηιο καθότι) (δά οζιαπὶ [τίμιε {ϊ4- 
ἰοβο αι ΤἬτγρδιοης παδίτο διεείδυαιῃ ἤμηζα τδπμαίσῦ, 
Μαπλλις πῆς φΑρ Δ. ΠῚ δὰ γοιυῆο τοιίυς {Ππεττδέξις 

. 

{ γεοριανηῇ δου φφιίνιονα. δγτορμαηί- ας Ἐταί, Μωτίνην 

Ρτος ργξροηὶζ γειρυη) δα. ΛΟ, δι πος οοπηϑέξίε ὀλπι ἔε- 
4υεητε πιεπιδγοάαιφ δὰ. Νος εὐἰπιργοριδε μυηςίετ- 
τοσηδαι ἰυδδῖυς ἀϊίςοάαρο, (ἐὰ ἢ} ἀϊούειν ἀπετδιη βλέδη,. 

μη Δαν σέμν ξολϑών Νοῖυν ἐπέοῦργδε, ϑέηον ομιῖι, 
ἴω ΟΝ δυϊεγ(νι ορίμον ἐν ἐχρεείς. 

Εὐπι εμέ ἰφῆμὶ εἰ τοίϊωπι εἰϊς οροετοι 4υ τα είωπι οβτο- 
ἀϊξων. δείερευμ) εἰξ ἡχίειιν, μον δος Ισοο πα ἐξοϊῆσατα 
ἐτογδιίοηεπι, [ε ἰάεπι Ψαΐογα φιοή εἰε τον πίνω! νι ψύλεν ἐξελ- 
δϊδφεκίογει οχ Με Παίδιω οξιεαπι, νῖ - τεθεπειεῖυς 

4 
- 

πὴφ νεϑελ- 
(θεφι. 

1) ὯΝ" ἀδκιε δδὲ, δέπε βεῖν 

15 ἸΌΒΑ ποΙλο ἄοη νἱάες ράτιπγοοπηεοϊές. Εἰλίπας,, Ῥνον Ὁ 



ΟΡ. Ἢ. 
οὐρα οι ν ἀϊᾳτοίζας εἴας υμπ φαϊαν δή εεἴτοιμος {{λὸ ᾿ ἤρϑε διὰ Σιδόνεαυοή ἴοι ’α ἀυσθας ςοἀϊείβιις. 5ςεεἶ ἐςμι.- 

Ν᾿ 

βἷςυεηρ9: ἱπὶ» 
εν Δ 4. εὐ χ τ χα 

εἰο γαμεξίη Ψ» οθυ κ᾿ Σιδῶνορνἶλὸν ΦΕΡΟΤ, Μ 
Ὧὸ ἢμ|6 βὰ σων πῆς Γαλιλαίας ναὐὰ μέσου ΤῊ: 

Ὁ ἈΨΑΜΘΈΓΙΥΝ 
Ἰταγηηι ἥπος Ροτπιεη ἴον, ργορτεάί ἀπ ρ νυ δοπ ροῖοταῖ, υρταμι εἰς ἰμης ἰδ! ομοπῚ ,οχ ςο ρτίανλτη οοπίξατ φυὰ 
ηἰ ἢ ψο ον οἐεορπὶρ δοιδαν Οοπτδι8 κππαητίατς ἔυκηρε- (ΟἈρξυπι αἰχυλιη ἰεζ πνὰν Πγλς]ίτάτιτη ἔπος ορ τείζνιη. 
"ἴμπι. [τάαμς Πρφηϊβολτυγ οντα ρτουπυβαίμουοι ρβεγάϊς δ απὶ φιοτίντι τὰ βισεγοῦ ἢ ΤΎτιμτι οπηι δέ 5]ἀση ςπὶ ρτο- 
τ Ὴλοἴϊο το 78. πΕτας ρα (νελὶς ῬλΟ 9) ΟἸζουπο Π πὶς ς ἤϊης Πξῆτε: ἱποοίοδαπι. Ῥείπάς αἰπιπιδίάοη ἃ ΘΑ] λα τ 
πὐαϊποῖ. “" ΦῈ βοιδνι Γγνέ κε δγάονίε, υενὴ δ πνήνε., ἐκ  Ὑξηποτίοτ 12 Ὑγευν,δερτοττίολοτι νονίμο,αμὴ ἀϊς! ρος 

ἫῊ ἐρίων τὐρα καὶ Χ ὥενεβηδεννθ νει διῤμκρενν}. Β βιαίας ἰτοίτ ρεῦ διάοπεπὶ ἴπ Οαἰπλη τουοττηῖς» 
ἀμ ΤΥ} υφαῖξ Ῥεῖ διάονιονι μά γοατα ,͵ὰ οἱ, ἐμ δ ἔθαν των ς΄ , 

ἰδ Τυνὶ, ὑεῖ μιν δἰ- 
ἄφηνεν κἀ ἡνανᾳ Ο διεία 

τί ἃς 5ἰάοδιρ, γεηὶς «ἃ τᾶς ΟἉ 
ΤΙΣ α ἐρεῖ τς ἠϊο9 Πηο5᾽ Πεςα- 5 5 ΑΝ ἐπ! αφάοε βμα: Γλεια.,. 

80 ΠῚ » δ “ 
Ω ΓΙ 

«ἀράϊάἀϊο, ΠῚ Δδεχασόλέας, ἐβὴτς πα ρδν ον: ι ΦΑΡΉΝΝ ᾿ ἜΝ χὰ ᾿ τι ᾿ 5 ἢ Ἐκ ἄρχε ον ΄ς } ἡο ράμθη 

μόλωμι πος Καὶ φέρουσιν ἀυτῷῦ κωφὸν μογμλάλον"} .] Τῦς" οἤετιπε οἱ ἰυγάυμι" 4{ΠΠ}- 

χρί. 

᾿ ἰηδλυ- ᾿ κνοιν μ᾿ ΝΡ τ Φ αὐφβι. Ὁ, 4.» β ἥμιν ἰαβαυ ταὶ ἀὐδακαλυῦσιν αὐτὸν Ἵγα ἤπ,θὴ ἀἠῇ 

. 
7 Ἐεικαὶ λέγοι ἐσῳ, ἐφφαϑεὶ ὅθι δες 

ἀμ. καὶ ἐλάλοι ὀρθῶς. 

Φ' νονῖμην (δ ἀσρτεια- 
ὕαμθην Ἔωπρ υἱ ἡμπροηαὶ 
"Πὲ πτϑθμπν, Ὡ 

εὐδέετ ἸΙοἀςατειη:ϑι ρεοζφητως 
ἬἼδυμν νεἰροόπεροῖ εἰ τηαημπὶ, ὦ 

ΠΡ νοτὰ ᾿ χυῦπι αδάικιῆς:}}} 
εὐ. ἃ εὐ δὰ ρυυ δι τη τα τς ἀ1- 
δ᾽τος μος ἴὴ δυγίςυ 5 οι ἐ δι 

7 φυυπιίρι!ῆςιτετρίε Ππριιδῃι 
Ἰοὶυθ τ Ρ 

Ες υμαὶ (ιροχηΐςε ἰὰ ςα-15 
ἴθ νυ υρίγδυϊς , ἂς ἀϊχὶς εἰ, 

ἢ ἹΕΡΒΡΒάτια» φιοὰ εἴ, ̓ Αἀορς- 
τἰτοτ. ! 

Ελ{πατίοι αήάροτια ἔμπς οἰι5}23}) ἘΠ 
Δυτοὶ - ἃς (οἰ υεεῖν εἴ νης ]υ τα ἡ υμεὶ μά ἰψηίμᾳ ̓  
ΠΡΡῸΝ Ἰρίιω 5.» ἃς Ἰοχιείσατων ἰοφνεδαμεντεξϊέ, ᾿ 
τεξτά, 

16 

Κἀὶ ὅπολαθόμϑμος αὐτὸν ὑπὸ τῇ ὃ΄. 
χλον κατ' ἰφίαν, ἔδαλε τοὺς δακτύλρις 
αὐτῷ οἱρ᾿ τὰ ὦτω ὠντα" καὶ ἥ! ὕσας ἥψωτο 

Εἰ ἀρρνεεηάφης εὐμν 
ἐξιμεν ὁ [εϑνξανν,μαῖβε ἀν. 
ξἰῶοε [μοε ἐπ αμυμίας ε- 
ἐμ; ΦΈΧΡΝΕΗΣ ξεν " ἰγα- 
ζ9» εὐτο. : 

Εἰ [υ[λϑείειε ἐπ ἐαἰ μι 
ἐπξεπνμι Δ αἷς ἡ, Ερὴ- 
Ρπεᾷ, «ὦ ἐκ, αὐ: 

γόγᾳ.. 

τῆς γλάρηης δέὴν. 
Καὶ αἰαδλέψας οἰς τὸν ἐρανὸν, ἐςένα-- "4 

φοίχθητι. {Ὁ ἫΝ 

[καὶ δἰϑέως δμωοίχθησαν ἀυτεῖ αὐ ἀ-- 
ἀδα" 'χαὶ ἐλύϑη ὁ δεσμὸς Ἠῖς γλώρπης 

Καὶ σδιεςείλατο αὐτοῖς ἵνα μησενὶ εἴπω-- 
σιν. ὅσον σὲ αὐτὸς αὐτοῖς δεεςέλλοτο κα λ᾽, |ἀἰσατεητ, " [κά ἀπ πκηδευραυς ἰβόνην᾽ σημρῖνκὐιφει 
λον αὐδιοσ ότερον ὀκήρνοσον. ἐπ Σ ιρίς δῆς ἱητοτάϊχηεῖ, ᾿ΛΔΌΪΤΟΊ ἰρίμε ρνκάῤαδαι. ὁ ἐῤιδὶς ἰνκιν, Ὸ Ὸνς Ὁ} Ἱπιαρὶς δοο ῥτχάὶ ᾿ Καὶ ἑαῖρ σίδιουὡς φἰεπλυίοροντο, λέ-) απ ξ ἐς Ρ φατε δὴν 
᾿φρντες, Καλῶς πᾶντα ποποίκικδ᾽ πρὶ τοὺς 57 

᾿ ΠῚ ΓΞ “ῸῖὉὋΟ,ῃ.ν . ἣ , " τὰς ᾿- ΡΙ Σ ᾿ ᾿ ἜΣ 

κωφοὺς ποιρνάκούοιν γ καὶ τοὺς ἐλβλοι ἐεοῖτ: “εξ νε δε ίυγάϊ αὐάίδηι,} γμαρι μεὶ ΩΣ 
λαλεῖν. τς ἡ δὲ πηρτὶ Ἰοασηδηζαν, “Ἥ 

4 Ὀεκαροῖδε, δικαπόκεως. ἘδΡ απουϊα εξ ἃ υπλετο ἀεςοιῃ 34 «4 ἀαρενὶιον, δυανοίχβητι. ΑΡοττὶ ἀϊέμπειιν Ἠεῦτγαῖς φυΐ- 
νγθιαπί ἧς νοσατα για (Ἰπαυῖς ΡΙπίπς "6.3. οαρ.18} πτεῦ- δὺς ὁσυΐοτιπι πηρᾶτι9 Ἀοη (απς οςοϊα, να Ἐχοά. 4.11. 
οὐτίαητ δὲ οἰπρίιης τοτγαγομιαιντ ρον πηεάϊον εἰὰς τεσ οηίς 36. δεά ἡνανεμηγομηῆμε [2 εν ἑημετἀ κι εε ἴσον δὲ αὐτὲς αὐ- 
Ἔπυς ΟΣ δια τε δε πὶς,πιαἰ ηνὸ ἤν οίγδη ἀμ} 57Γ}8 π΄. μῆς δεν ἐνετο Ὁ] τὰ, Ομ άμιο διμεπν εἰ ρυκελρεδάξε. Βνλίπιῃο, 

τος νοεῖς, οοἠἢηϊμη), ας πο. ὃ ς΄ 5εά ἄνο τα ἡ ρ[ ἐἰ ρβεκεξβεγα Ε ΧΙ πηφτιηῖ ἰφίτυγ ὅσον ὶς 
ἢ Οἰσενν, οέργοαιν. Ὑαῖρ, δι ΕτλΓ, αὐἀἀμόμνξ, Ἐκ οεττξ βοιὶ ὀοπιρατατίυὰ: ἡυοὐ ποη ροίππὰ ργοβρατὲ. Οπιπίμο ς- 

«σηίξαξ φέροιν δί ἄγοιν ίςφρε ρεγηλιταγι,νς ἱηβρ.17ι(ὰ ἰδγαλα- ὀ ηἰπι ἀϊοςηάατα βιΠἴοε ὅσῳ, δὲ οοπηράγατίαιπι αἰ χα οά δ - 
ἂλ εἢ ρισρεία ὑάδοτυπι ἐφηϊβεατίο, υ σα εἰθιε ετὶ ρο- ᾿ ἰυπροιάμπι, Ποϊπάς ετίαιι αδιυπησοπάιπι βμΗζοι τοσούτῳ ἢ 
τε: ΠΜαϊφ έτος ἤταρίεχ ψέροιν ργὸ ςοπηροῖ!ο φενσφέρεν. νεδρραγογεῖ οἵα Συσόσδοιν ὁ ουμυίς οχειηΡΙΔ ῥγοίοες Ἠόγπιον 
Ῥο[εμανξσγηιο ρ᾽εγιηάςιντι ἰοῖςι Ματι.8, τό. ἴτοῖη 9.2. 10 σϑηες Ὀς ηυοπτίοης τοπῖο 4.(Ὧ}«ἱεὶ κἴριο δου ΦΌΡΟΥ εἰϊ ς- 
ποι ἐ2.ις.- 60 ἀγβεμίμεν ἱόφνοκίενν, μογλάλον,Ν αἶζ.. εν... φὸ νι δἀμεγθίυπι οἵ ἀϊςαπιις Ἰηἀεδβηϊτὰ ροΐτιμπι, νεῖ 
ἐνπεν καὶ ὅλαλον δὶ νἱάοτυς ρΡΕῸ μὰς ἱπτξγρμοιδείοης ἔλθστς ζοτιτὸ ποπιθῆ, νεἶτὰ σσηυοττᾶς, δὰ αυίςαυ "- εἰς ἰηδι- 
φυοά ει τατθα νίτιπνο υΐιιε σαρ εἰς νοτία, 5.4 νἱάσηφιμα δυμΐες, πιυϊτο ἀπχρίτυν ̓ ἀράροναν ἤσις ἴῃ 110 Ἠοχατή, 
εἰ ἡεἀς θαΐθο ροτίυς φυὰπν ἀς πιστὸ ἰσαυαῖις. Ῥεϊπιὴπι, ομικηνια ἀεϊὴναπενεχέν, ρἰοξβιῤήῃιν  πεἰοίμὶ. οἷς οτίατῃ νομνα- 
φυία με εξ ῥεσρτία δυΐιν νοσασυ ραβολεῖο : ἀείης, τς ςἴο οοῆτο ἰδειηοης, λή δὴν 4νογ φι ἰεωγ'ερῇ ἀείπάω (με. 
ψιία ἐξ ἐδ διαῖο δῖς τ ρόβ νος ἀὐδάϊ αἰεὶ οτας ἡεοεῖϊσ, ριωέῥογφηεέσα ρίμ., Φ ΛΙΝΪ δ πλασίη, μἄλλον «ὐριφσότερν: 

᾿ αυυ απ ἐνάτου ἀισάιν εἴ, ἰάςπι οτίαπι τπυτιι οἰ ητεὶ- (ρα ά φιλὶ {1 {ΠΠῸ ποῦ ρτολιθυὶ ταις εἰ Πρῆς ἰὴ θυ- 
Ἰραταπασρτοίης κωρὸν κος ἰοίο [ιγἠαίξενιτ ροείαν 4υιὰπὰ. ἰπηοάϊ κεποτίριις ἀϊςοινά!, εἴς οἰδῥηίθιυις Πἱησ ες ν ται. 
(υγάνιη ἤβη βόες, εχ οοπηθαί ἰοφυςπάΐ νία Ἀγρεῖρο}}- Οατετμη αναπάλε αιήάσπα ρατιίφυ]λ μάλλον: Ἄουις ἐλ ΠΟ 
εοιαυδησυδη) αὐ Πὸς τείροη ἀξεὶ ροτοῖϊ, ἐπυπὶ ποι πάταγὰ τὸ Ἐυτίρι ἀἰδ νον ἴου]ο ἐν Εἰ καίουν, Θανοὴν δὴ αἱ μάλλον δυτνχέτερρε. 
(εᾷ φαίυ αἰίησο αἰγίασι αὐ ήδεῃ ραπίτυς, ἰϊπροα: νεγὸ αἱ! ἀς (0 ρἰφοπαῖπο ἀΐχίπνις Ματτ,(.26.} (δὰ ταπιξῃ 4ιο- 
ϑάτορα ν (πὶ Αἰ ἩἰΠΙ[6, “δα ἀυυιη μαι] ρὸΠι ποα ἀΐσας δναῖπβος ἀϊσοπάϊ βοηυ9 μά έτο απ ρΒμαΠ πο (ὦ- 

{πιρ] είεες Κυαβε τὰ οἰμαὶ ἰσαιιὶ σορρτς ἰφἀ τ εξτὲ ἰοηυ!, τόσες, δοὶ βεγίπάς ἔμηυς ἱπτετρέκεατι δοῇ (πΐρτυσι οἰδεῖ, 
εχ ἐο ὑγοδαβίϊιε (εΠχοὶνν οὐμεοέξῃτα γπ « διτὶ Δ πωλῷ «ὐεισσνινρνν. Ν᾽ αἰράτα, Τμμῖο προ ψὴ ρίνε. Ἐγαίπιισ, ἐΠος 
Ρομι ἴδ Ιοὰ (οἰ εὐπεοάμαν λοιροά εξ; Ουδὰ μυιτά τιτθὰ 2 δϑίν! ἀρ ί. Ἐχὶ πιπαιὶς δπίτη ρΡίςπάλιπι τοονύτο, ἃς 
τιϑοτίαινπι δ εἰν Μ᾽ ἀλύίλων, ἑάςιροο ἤς νὰ οφπιπδιηὶ ἰο- μᾶλλον ᾿ἰο Ῥοαἱ ἰῃ ςοτιοέλίοης Αἴψ πο ρεαοςίπε ἔσω: δ 
πιειάϊ γί; αυὶ ἀἰ ῆ σοΐταν Ἰοαιμοις, αἰνίοϊαυὲ ἀϊοίτος ἰοαυ!, «μιοτίος Ἰσφίτυς μηλον ὅτο {πιὸ γε βόιμις, ἱαγὰ δ μιηϑαι 
ποῃ ψοίο νεῖ φυ δή ρηστος δυης δαϊδυπι αἰΐοι μροηίων αἰίφια ρατεϊουΐα γε μᾶνλον δε νεἶ μᾷλλον γάρ. Ὀοηίαιις Ἰλης 
πνυτϑε παίει Ποπιπυς, ἐςυς Μαιτβαιε ἐμή ήοας ἐαρ. 11, ἰαμεγρτοταιίοπειη χαίοίς ( ορίη τ) ̓πτο Πρ εγε ροτο στα- 
90. δ ἀβοφυπι ἀωνπο ἰοσησαῦοι, Ππβυΐαγοι πυιπιο-. . ἐϊφ μι ο κά ἐρίλε ἀττίπὲι νοσες ἤθη τοίροηδετς,, φιληιν 
τα νῆι τὶ Ἢ ἡ ἊΣ αἰϊοχαὶ ἀρῥεςεν πριὶ ἐπηιπυῖςι. Ὁ ' ἢ 

44. κε δέιμε ει ὑποκκς δεν τὲ εἰς ἈΠ ΟΓΌΙ πιλπά» 37 δερναινοάηνν ῦρερ αδδιότος ἃ οἵ ἀσορμίτρυς Αὦ νει- 
μιν ἸἜρταυταπιανν εἴ. ΝΑΠῚ οα δαϊεοσίσητε ἱπεε Πα. ὑιπι, δυρεναὀνοἀώνιδν. Ψυ το ᾿ ΓΟ ἐμ. Ἰά εἴν τοσούτω 
τυ βομι ἢ οδγκοσμῃ τηοῦς, να, ψέρρνειενάνι., μῶνεν, ἘΡαοὴ οἱ Φ' [ον ἀμήλαπι καὶ τοὶ κωφοιὶ αὐ μὴ ἀἐκεύειν. 
Ἐνδίου: μά τἰά εἴς Ῥθυκαξεμοες νι ΚΕ γῆρδια, κὲ νοι δ ἐν ἰῤν4: χυαὴν ἰηἰεγρτειατίοηείῃ πιο- 
1λ Οσαιρλιερηῇ φἀϊείοπο. φρένα, αἱ ύνας. δα ρ, εἰτὸ γορνενεηάϊε ἐπ ἀπποιλειοπίδις Ἐπαήξιν ἢ τιν ἐπὶ 
ἈἘκρωπεβὰ οἷ ἐμ εἰ ωνιιυοἡ αν διιεσίλπεμ δι ἀἰδοπλίηδατς. Ἑαςιο, οἰπη ἰηβαίτο πλιάο » ἰδ ρηίβοιι φιοῦ Εἰπρο νι 
Ἐτάζαιον ρὲς ραερμεδβιη, ἐγών φημ 0. Ρεδίαρροπο ἰὁ φῇς ὑπντϑνμι, : 

3 Ν «᾿ ' . ἪΝ ᾿' νΝ 

Εἰ βαιίην ἀροτις [μη ἡ 

Εἰ πεεγάϊχίς οἷς Ὡς ουἱ τυ 36} ΞῈ ρνατερδε ἐὼν πεῖ: 

τ᾿ ὐργδιηοάμην ρεγος!]ς. [57] Εἰ οο ανρίϑην «ἀπ 
Ὀαηζας, ἀϊςοηῖος, Βεῆς ογηηΐα ταῦ άρίον, ἀϊτδφε, Βερεος 

: ξαντο συζητεῖν αἰυτῳ,, ζιτοιωτὲς παῤ)" 

ἑ 
ὧν 

ΞΕΟΥΝΡΌΥΜ ΜΑβΒΌνΜμ 077. 
ν Ν Ἐ . Κιφάλαρον.  . Ὁ ΑΡι γγ114.. ἘᾺΣΎΤΕΙ ἢ τν ἡρούίθ ᾿ ἘΣ μοδυν ἐ )ο, 0 ΣΉΝ Ν᾽ ἐμδηι δ ἄσενον Μαιατηι 

ἷ Ν ὠκοίνως φαῖς ἡμέραις παμπόνν. Ἐ αἷπο τῦῦ ἀ ἐϊει ; ἠδὲ : ᾿βυιαμέ "νία - γίάἀφαπηοίξ. 

ὄχλου ὄνπορνκαὶ μὲ ἐχόντων τὶ φάγω" } 
σικοφφοκαλέσε ὅρμος ὃ Ἰησοῦς τοὺς ΑΒ]. μυροαείς Ισδιν αἰ εἰρη δ Ὠ],ἀϊ- 
βηχὸς αὐτῷ, λέγει αὐτοῖς, ον {{κξ οἰα,. Ὁ 
Σηλαγ χνίξομαι δλὴ τὸν ὀχλρν' ὅτι ἠ΄-Ἶ.} 

δ μέρας τρθὴρ τορυσυδμονσὶ μρεν ἐκ 
ἔγρυσι ἡ φαγωσι. ες ἊΣ. 

δεβογοηι αοά οὐογεης , 4. 1 Ἰρνρμδρερίεκ, ὀρμμαζαὴ 1δη!ν 
τὐἠθηροιδι, δι ἠϊηγ. 

Ὗ λϑιβνοόν βνγεν ΡΝ 
ἡμῥη δ(εεγ ὑεια πἰ ἐμὺ ̓ . 
νᾶμα, κε αὐῖι να 

πάρ, 

ἀριημμι (ματι; ἀεβείςπι ἰη να Ἷ 

: δος αἰ προ αν δ 
Καὶ ἐπηρώτα αὐτοιῤ, Πόσους ἔχετε αὐ΄}" Ἰοτεγγοραιῖς ἄδτος οοςνσος 

᾽ ᾿ ᾿ 

τοὺς : Οἱ δὲ οἴπον, ἘΠ]. Ὁ , ; 
Καὶ πορήϊγοιλε τῷ ὄχλω αὐ πεσεῖν ό 

μη βου δ Τῇ  ἐρὸ ἀϊχο.} 
κυρτεδρῃίοσι ἡ ἀονρλν "Ὁ 

ῃ σαν 6}, ἵζψῃς πιαη ἀδυΐτ ταυτθα ντε}ς, | ϑερμευδ νὸς Δ. 
ὅλ) τῆς γῆς (δ λρθων τε ἐπ] ἃ αὐτοὺς] ἰφωπιδρεοι μυιηὶ: ὅς ἀςεορτίς ο- μαι βεσιστσδ᾽ 
αὔχωριφήσας ἔκλασε, (ὃ ἐδγδου τοῖς κοι" ριον Πρ ραρίβαβ καῦμαν Βγα-} [βμίψίμης, βρέρν, γάνει, χω “Ὁ ἢ τ ΜΕ ΔῸΣ , : ' ᾿ ϑηταῖς αὐτῷ ἵνα ωὐδοιϑεῦσι" καὶ παρέϑη. τα εβ τε βφρίτ ῥραίκημε ἀϊ- τά αν χὐργοίξυλων ᾿ {τἰρυ 5 μὲς νε ὃου ἀρροιϊοτγόητ: . , ᾿ βφμενεη!: (᾽ ἀρρφ{μεῆνιᾳ 

Καὶ δον ἰλθύδᾳ ὀλίγων καὶ οὐλογέ- δι ἀρροίμεευηΐ τιγθα. ΠΣ 
! ᾿ “ “ΦΠῸ 7}. Βιαδεῦδης αὐτεῖη ρίςίου]ος 7 Ἐμμιαϑείναιι ρἐκὐεείο! . σας, βέπα Ὁ ρονῖναι κα αὐ τὰ. εἸραμοορε ἀν" «ζῆ Ὁ ἐποαϊχίῆει,, ἰραδῶμι δ᾽ ἡ δηέάίαϊε, 

᾿ Εφαλον δι, {{ ἐχορταιϑηφαν" καὶ ἀἰϊχιεἶνι πος εὐδῆ ἀρροήςτγεπι. ᾿ ς αναμνΝ οι, Η 
ἥρᾷν αἰδιοσοῦ κατα κλασ ιατων γ ἐπῃ ἀ}3). .ΨἘδετιης φατσζα ἰδ μυτατ ΡΝΕΝΥΝΑ 
ἀσυράδας. ι "1 {|μπεῖδὸ (βα]ογα δ γαρηιςητο- ᾿ς τανε φωά μιρσαόεπαι 
. Ησιανδ οἱ φαγόντες ὡς τετραχιρίλιο! 7" 
“3; ᾽ , 886... πΠ ᾿ ᾿ ΠῚ ς ᾿ 

1] ἀπελύσατο. Ὃς Ἰρ᾽ Ἑρβοινοιό ἡ τὲ φοκαεν φίλῃ ἢ ὦ Ἀραδνδιοο νῆμα. 
Καὶ οὐϑέως ἐμαὶ εἰς τὸ πλοῖον ἂ ΝΘ , ᾿ Ἢ μέγα ᾿Π ιαῖςν τα ΠΠ|ς: τη ἰϑηταὶ  ὁδὲ, 1 Ἰπνάαιφ' ἀπε λοι 

ΝΜ καϑη αὐτῷ, ἥλϑιεν εἰς τὰ μέρη ἴο : Εν βλεμ ἰηρκὲ δ μα μα. ἰό ᾿ινβφν μενα. Μαρδμς 
Δαλκίανεῦτό. 1 ἰρίαπι συλ εἰς 5 [αἷ5, γεηιε ς καὶ ρα τές χτὸ ἑρρμ 

Καὶ ὀξῆλϑον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ὑ.},, [ἴπ Ρατεοῦ Πλαϊεραπυτίνος κ1 ν΄. 1 Ἡοδιμδησαι τεμον κύριαι νσι 
: ἐν δ}. ΤΠ Ργχοῤίῤῥιη ψὲν Ῥδζα, αὶ, Ἐρερήηνν δ αρηρς, ϑιμλοαιι ἀοὺ 

τἀρογύπερας ἡ δἰκε κρασὶ φύσιν] [ᾧ’ ταρείηνε ἐρηβνάναρ. Δείπαι Ἑυαν. 
ὑμαις 

᾿ ν ξεϊίοα Βοῆει 
69 »αυαγῥήϊτοδ. αρισρι σῆμ ἐ᾽ [ἐμρπέῳ, φμαιφμεαῇ δία, τοι ἰατογεϊἀᾶ 

ἀυτεῖ σημοίον ὁπὸ τῷ ούὐρανξ γπρράζον-- 
τὰς αὐτὸν. ᾿ “ ; 18. Ὁ ν τος (ἱ} 7. ρον ρίαπειςηιοπάου" :... Ὁ ὁ ἡβεμι ἀϑρκίο, Ηηβανηήὰ ἀδυρ εν έν: 

ΛΉ Καὶ αφαςεέναξας τῶ πνοὔματι αὐδῶ, αὶ Ἰρίς γετὸ" ἀν αἰτὲ τἠρεο μὴ. ἄφηναν ἡ: ἀδπίδνι ποῦὰ ἶ : δε ταν ΑΝ τον τ Ἂ πα ον τὴ ἘΣ ..." τααυίευῃῖ; 
“ὁ ΘΟ ἔὰς. Διὶ ἃ 

οὐ (ἀρετίατηιο ςοαϊηνὶς ἰῃτοτάπη γε ΟΠ Ο, Δα ἐννέα τι μείνει φυνάλαλῖς ἐἶγπο ἡραμόριμν τη ῤην ψηθν : 

καὶ φιλοῃμία ΨῸΪρ τα, Πογνὴν νονεαςϊὰ οἱ δ ΗΠ εἰς οὐᾷὶ δημαρένι α Ὁ Ψιλοτμια, ΨΌΙΡ Ατα, Παγνὴν νοηἰα;ὰ οὶ πάλιν ποραύμίοις 5 ἀρῇρο γοίμ εἤγηια, Βα δίιο ρεατον δ, οὐ ἀϊσεῖ ρχτρ νψμυνώμιμε (5 αν: ἱερὶ ἰη ἐλ οιηρἰΑηίδιις ἀμουι Ἑτοίπι, ἡ μοοίνια ἢ λαλμονμθαι ΠΑ ΜΙ ΤΗΝ Ννδὰ ἔρὰ λνγοά ἢ αὐ μα." 

Ὧὰ ἀεΠαυ1ο δηζιὴ! πεπαὶ οίο Δι ΤΥ ἱ ὥω. δ ΤῚ Ὡ Το δδτῃ Ὀμήρη ἀδοίαγαν,νε Μλμ ΩΝ [ἈΠιοφυΐη ἐκαύνϑυ,ο: τις Ἡεἰατιοῖς βιμαίμαγα !υο ὥραἰβοαταν υὐορέησνν φῇ ῥα ᾿ 
4 ηνάο, πόϑεν. Ιἀ οἷχλ, ατὸς "ΡΗ͂Σ αὐτὰ γἰἀοϊίςος ἐμ, . σοήεητε ἰρις Πἰρήταν κϑηίδημεῶς. Βιρινμιιαττ εν ον 16 (οἰϊευάίης νειίατξευςιΟ τεεὴιε ἰὰ δ) τὴν “μαι νονεῆς, ἀραὶ χε ἡπσπονι δ οίῳνοοντε ̓νάσ μδΐισι ᾿ 

τὰϊ ὅτε, ουΐυς ΑἸ μὰ νἱς εἰς 1Ὲ. Ἰμιοτσοβρυίοποινε ἰτᾷ ζοπυοις. νὰ ποράῤοδμμ,, ἐφ δαρ δι ἐβόῤχοιϑευ ἔερα μοπᾶτυν βγὸ {πι- 
τ ροῆττ, Νδτὶ νπάς οἴιΣ αιιίρίαίῃ ἐξ ϑείαείασς ραπίθμν εἰὐρί ὑκχεθνν Νά φίμρνΝ μδι δ ΑΔ ἡμαι Α αἴμπειτί τον» 
ἴη ἀοίδηιοῦνε ἰπ 1110 ἐρ ϊῇ, Νήνε ἀνε ταν ἔμμοομμ ομβαδαο γς δο συΐζντεῖν ἀτῳ. Ν ΐραρα,ν, Ονμηνίνενε, Ἐναί Σἠἤμμανε. νίψο 
εἰβινονεμοδέγαε Τυβὴ “ἀνε ἀοιηοὶἋὺ : πα ΥΝ ἄρτι χιδὶς φεχρὰ ρεδρουν Αἰξιόιρε. “0.0 . 0... «.. τἱρ ἀρρε!]ατϊσηξ ἀρυιὰ Ἠεδταρ ἔξρς ῥλπὶ δάμηοημιέευθ. ὁ 61. 'ὼ ΑΝὲ ἐπ νΆ {{δινύδω βεορωὶ εἰωνενάβοι τῷ στόν οὐγηθαη ἐΐριπι γα Ποαν δ ς τάπαδὴ ἰά ἐρίσμι ἰπεε  Πἰίτας. μὰν ΡΝ τὰν ᾿ακομίενε [δ είεω,, ὑύαην αὐρημα νπὸ 
ἡμκι Ραλει νοζάπλενε {τ άγὰ μηιεπευαι ἃ οομιρβπατὶς, ἄρο. ςχειμρ δε  ἰαρτας ἀρ, Ετδίν Ομμνη ἐηβενιοή ον ἤλνίεω ἘΠΡΕ ΙΒ ΆαΙ ἀἰόοτςητ ἀἰρίρῃ ἐνησράμ68 αιμάφυν κμοπὸ ἰοῦ ταὶ κε ἀκόμη ἀρτομὸες δου δὲ γαίσδεν ὡπὲειὶοι τ σοο ὕχτι πιηϊεος ἱρμοη τὶ, πδάυμι αἰἰχυΐά ορ(ομ τηῖς «φινέζονζεεδε Αρὶμοδιίκο)ὰ ρον δημμυθὲα ἀαϊτυ τ, ας αἰση ας πη] εἰτι ἀηὶ, ταχύ δόκν ὐν τον πῇ τινύζοιν αὶ φινφϑζοι ἦν οὐ 1νλεϊηὶ ἀϊφυην Οϑζιτο δεν “γᾶν 

7 νυν δενεῤμει αι ἀλγγέσαι Ν᾽ Ἰὰς Δεῖν. 4.9, δ.36. τρια μήϊήι δὐμοτολια αἰνὲ κα ρεαροίειο ἀνὰ πο 8 νέἠοια γος 4γι “ῤβϑπενεηὶ πορμϑυῆνω. τῷ ἃ Βιδἤηϊνμ, ἀρρον Δ. οἱοία, νὲ ἰπτοι χδίωυς Θοινέὦ ἐβῆτα δε ἰπβ ἀοίταις εἰ ναρφιπϑῆνῳ. Ναίὴ ἴῃ ἢ Ἢ ! Βηά [δ] ς μας ἰα ἀπηοιαίραμις}} νεὶ ᾿ υδίϊς, μειοῦν εἰ Ευΐχε 
Ἐμιίασυριϑεΐια), Ἵν οὐκ χὰ πῚ ̓ δον γηβεαμετίς μπῇ (γοινμίζκιριν εἢ ΟΝ 
 ομβιϑενιδείυμιλτια,. ἡνο θοῦ 4 ΑΣΑ δημ μμμμ νων μονα μα ὠφφίαι, 

ἐκ Δ δ ελλ 49 ἡ ὐχυψη Λα " 

; ε ν πῆρ βᾳδετρῃ, φυά ἂρυὰ Μαιιὰς 



ϑ 

ων 

ΟΡ ΠΠι)8 ΕΥ̓ΑΝΦΕΙΙΝ 
9 ἣ ᾿ "τ᾿ δὶ ἰΑὰ :!.. δ ΠῚ ᾿ Ἑ υἱεϊνασροι ζω» ΜΡ ἢ δίνειν ἀμεο ἀλο ως δν ἐμλῥηνατἤϑνιῃ Ἴποτ, δυρ σιν νντο ἘΣ ΣΞτς 

ἼΣΣ ὦ τὐδαι νὼ ὲ ζαὶ : " “ ἣ βυθη. -" ΝΙ ᾿ ἐ | ὶ 

ἘΠΕῚ αῤεφοῖς φὐποῦς, ἐμὰ πθλῇ οἰς τὸ} 8}. ἼΕι οἷα ταἱ δε ἰηρτεῖίιν ταν. [}] Αἱ ἀὐονίνηξν ονα, γεν. 
πλοῖονναπηλὸμ δὲς νὸ πέονν. δ ἴω πουλαίιλ, αδὶϊτ τη νἱεεεὶο- π᾿ ρλμένωκῳ ον 

Ὡμβπς Ἑαὶ ἐπολρίϑοινο οἱ μριϑηταὶ λμδρν αἱ ΠΒυσγαιι δαρό οὐϊἐΗ ἀϊ ούρυ "] ἢ Με οδιμν βινέρανοιῃς. αναδις αἤτους" κὴ ἃ μ ἵνα αὗτον ἐκ οἶον μα} (υπιετα βδῃ 5, δί ραπξποη ΠΠΠ ἱπρνε: Δ᾽ μή νων μα: 
ΣΑΣ : ΕΓ ἰνπυι μαροβᾶς ες ἴῃ ηλυϊρίο.)] 15" »δο θαδεύανε βεννι 

ἜΩΡΔΣΝΣ μά τυνάμαλὰ ΤΕ Ν ἔγωγ. σρῶπ, ΟἾΤυΩς οἄϊχίε, εἰς, ἀΐσζης τ ρρίωω ἐὶ 
φαυμορ μη.) αν. “τς ἃν 4. ὅν.. Ἂ" ἩΡδρμ. 4 ἐννέα , ᾿ νἱάσες ," ἀν ὰ [εγηιοῃῖο ΜΗ, Μ᾽ εδε, ψ' ἐαμεὰ 
εἰΠἰηνεδι ." βΔύποφον ψπὸ Ὥς υμῆς τ᾿ Φρριψαϊών, ἐν ας πο ογυμ, δὶ οὔἴησητο Ἣς- ' ἐγ ναντο ΡΗ τ [ζοτνην, 

ἐδ κλιε: 1 τῆς φύμης Ηἶρώονου. 1] [βοάν τ ΠΤ [νῶν ἘδιηράνιΥ 
ἐρῶ, φυοειμ. πὸ ΘΔ ρλ ζόντο ποὺς ὡϑοίλοῦρ, Ἀ4-.} ΤΟ ςεριρδαπε  ἰευι 1} αἀ.} μὴ Ἀν εὐξιίναίναπε «ἡ αἰμε- 
κε κικάυ ἢ τ οὦν » δε ἀντ γῇ ι ἴω . ἡΜΥΜΙΝ ἀπεφμ οΣν ὠμίαβα- 

Ἱβ ξοοιεῖδ. ρους (ὗχι αὐτοὶς οὐκ ἔξοδα Ἰυονίαψ 4ΠΠο5,Δςςητος,Ραπες πὸ ᾿ 
ὅς ἰὸ ἰῇ, εκ ἡ ει ὶ ὕω ᾿ αν δἔι ; εηϑρδῃ ἤ ἢ ᾿ ΚΜ ΝΟΟΝΝ 

Ἄν ΕΤ Καὶ ἡγότς ὁ δ' λέ νϑὲ αὐτοῦ». 11 4 Π αἴτει! αυιηη ποῖος [οἰπι5. Ομο εοριδεο αἷς ἐ 1: 
Τοιιδημ ἀἀάϊ.' Ως Εν ἰνρῖ Ἂν“ ΡΝ ἯΤΙ - ΚΜΙκχ δ οἷφ, Νὰ αἀἰςερταεὶς υδά ᾿ Αμαν χες 
ΔΙ, λὰ «αἱ εἰπε άῤτοις ο ΔΝ σὰπαεθοι ἢαβδετίοὐ ποη ἀαπι᾿ ἐπὶ [459 μου ἰναθενβηδάμῃν φυλπευτοῦ γρρ, ῃ, ἰδ συῤήρνρο ἴῃ πυπωρομϑμίω ἐ- 

πο Δ τ ες Ἐς πῆ 5 ἡ ἡμείων ποειϊεὲ ριο 70 ΤΡΓῚ ἨἩΝ ἩἸΜαρενρεπαϊείδ, πος ἸηιεΠσί- Ἴ  μορας ἦμε 
Ῥοϊϊνρεοιίιι γατη τ χαρόίᾳν ὑρδμς,..᾿. 0 1 ἐπ ρμβυφ ππξᾶι ὁδάυϑά μαβον [πνόβεν τ μόμμ 

᾿ τὰς ΕΎ Ἅλος ὯΝ ΝΣ Φ . αν “ ΤΣ τίν ἐὸν γειευπὶρι ν ᾿ ᾿ Ἰ 

φϑυλι δὺδ ἤλρντες ἐ βλέπον κυ χαὐ ι΄. Οὐθον ὁζαίος μαδεατίς ποη .15] Θυοίε ϑαδενιει μον υὶ- 
πὸ υνυ νοι ὕεην ἡμὴ δῦ μάν. Ἰν)ἀδεῖα ὃ δι χμοτο φαγος βαδσανὶ καρ μάμημει μοτῖν τὔεθῃ, Ὁ πῶ προ τθν ἘΡ ΤΗΝ ὅτις Ὁ ᾿- πές διαἰτί δ ποαὰς τη 0 - ΤΙ ΠΠΡΗΝ 

τ ΝΠ Ή ᾳ.Ε ᾿' ᾿ Φ’ οὦ 2: 483. ἐδ ᾿ , μ Ἵ : 
ΠΥ ΠΌΝ ᾧ “ἰὴ τος ἐε ἀχ ΠΗ τ “ ΡΝ αι δηυε 1Π|ος Ρδδ65.19. νανάο φυϊνῥμεραηαν 

ἷ ὑπ δὴ μην ὙΠΟ ΔΑ ἅἐφτὰς Ἐρερὶ Π16 αυϊηυΐς δηλ] νημος) {{π2|8}» φμῤπημε πρλια, 
Ἔτσ τ οσες Ὁ πόσοις κοφίγους παν ]. Ἦν πε Πλυπε κει ΩΝ ἰλρρηἐνηψ ὐλη τὴ 
ἐπ ρα μμ πων φατε: Δύϑρυσιν ὠσῃῖ, ὙΠ ἐπ ὴς τοὶ υοράες!π). βέσρα ηρεῤ λοι υρ 
ῥμλνίς ἡ δον τ Ἐν τ δ πη ΜΙ Ομ υσα φυυξ σρίοτι ἢ] ος ράπϑε], οἱ Ονανάο ᾧν ρει ρ4- 
ὍΝ ΥΧ ἃ εἰς τὸβ ἡφοῤακιον "" ἣν αϑαῖο ἠ11] ἐρε Ἷ “ΠΝ αὐ οι ἐναμαενον ποηῆδα μον 

λίους. αὐ νείλυν. , Ἠνἀριηδεὶς ρίεηας [οἰ Ὶ|5ὺ 1].- ἀν ἀρ ἐμργέρροιρα “β.» ΜΉΚΗΡῚ τ’ Μ᾿ γ ὡ ΠῚ ψοζὸ αἰχοταηεδο ΜΝ ἤναι δι μαι υὐβδύμιονι 

, ἢ Ἶ Ἢ ΡΡΤΕδ τδ ἱ Ὁ Τῆς αἀἰχὶξ οἷν, "Οἱ τὴοάο Ἐπάίεεδϑαι εἰ Η 
ἰπτ ιδαμάη οὐδε ἡΠακΚ περῆτη ῥ- ᾿ βδεποη ἐπιο! Πρίεἰον. ᾿ μβορκωμεφεισρω 

ΠΣ ο ΦόνΡὴ, ῬΟδΗΝαόγοηΣ 
ἐμ κι Ἀρρεαρίρηδ. Αἰπι δος οὶ 

“συὸς γταν αι ΠΌΒῈ ; ει Ποῦ; Βρὲ 
5 φηνν Φπρν αὶ , μά ὶ μί 
ψ." 

στέριο» ἤρλ μας νοι ΟΧΡΙίςατς, πτενρτοιαεὶ "οςδίς, Ννονάνῳν πρεμια 
δγοκας Φ' ἐμ ει χονδδα ρεαάμἐ εβιε ὃ (Στοτὰμη τὸ νοεῖν ἱητογάσηι ρτο 

μέ. φμμήνηδξαὶρι ταν νείαρτὰ οὰρ.7..8.5εἀ φύιπὶ νεριηάμε μὲς 
ΠΝ ῥόπατυσ, νἰθοτι πνίηυϑ φυϊάρίταν ἤρ οἰῆτατο. Νες εηίην 
ἱμάυς ς ΣΝ ἐοπῇἀεέγαπιιΒ, ἐγλεῖπι ἰηεε Πρ ίπιιο. Ἀ ερτείνου- 

φιυϑοίες ἡ 

Ἰομίς τπάοίερ ἐήι ἐπρίτων ἰολίε ἐπηήαίε 
ἡ 

χἰε ὐλζρηι ἰυχείυγφα: .πιοητε ἀἰϊαπευηι δηϊπιθην Βαδογεης δὰ ἐὰ ςοηἤεγαηάα 
ἃ δὺΣ Ἰυσας, Σδουητ πι0] δάσο. ᾿ αι δ ἱρίο ἤεθδην : οχ φιο ςοπίδμοβατιν νῦ οὰ ἤθη ἴῃς 

ἵ τε! ρετεης. 
ἴῃ αἰαμίων ἢ σε Ε οἰΕτβιαῖ. τὸ 18. Δενε νΑ ΨΕβΙεΝ μνοημονάίοτε ἴῃ ποπηα Πἰς οοάϊοίς 

μὔβη ἀρ ἀμτυ τανααι να μουινηο με τ κα. δνεδικαίμέλο ΤἈτσΡΑ οη δάξοείδίταν ποι ίπεοτο 
« παρ νᾶ ἄμμασοι, θαυάν νοῦ 0} ἐπσμδικι ἐς ἐφιροδοὶ, νεῖ αὐ φομβείοπίε δὰ οδιυιαρ των οὐ νογδυηι οπι ΡΣΟΧΙΠΊΟ νοῦ. ΝΝΝ ϑμμμ αμὰ υθμβταρίοινει νασηαμύ οὐ ρων Ἠώῳ0 Πευομῆκας ἐείαιη ἀριιὰ Μδτβεοαρ τσ. δε Αροϊοίϊοτμηι 

κἰδουψμεεευμαδ μθυρέίου δα Νδέου Ηνσ μεἰλε Ἰη  Ν Φηοἱ! Θαἤο, δὶ τεροτίτὰ Πα} ἰητεϊτοαύϊο γεν. ϑουλεὶς οὔξ-. πἰαΝρδΘ ἡμενδρα μανοίδαι νοἰενπε μι πεν ναὶ δέήνεν υ. ἀϊε τον ἀδίηχυεηδαρι εἴἴε βρμεϊξείκα γὲ Δ09. ἰδοίηλις, 
δημήμ ΣΝ ποτε Ομ μη μαι δούυση!ς, Βτοθοπίαπαπι οαἰκίοἠοιρίδηνυτ!," ὁ. 
ἐν παήαφονσίνε μην ἐονμιαβοην τς ἰϑασυβν ϑγνο ἱπίειν "τ σαν ἔν μαιμν, “νιξ σξὴγε οὗτεις, ὙαΙχατα δι Ἐταί. 

; ἐδθυβυνδη ΜΜῸ}"... ἡ ταν βοσαθδάαεΊοςο ρηκιόγημετιης ἀξεϊςυ]υμη, ες ψ' ει ἐμὰ μρδρα θέ ἐημθριο δαθαθλμ ψμνέδα ὑϑανυνὼ νερόν "πα υδν ἐυὐπεν Ναμαντρνονα α ΟΥ̓ ΜΗ 
οὐχλε δία ὶ νυκίπϑερο ΝΣ. ᾿ ισε ΔΝ ἐλνῳ 10 δὺ ἐῸΣ ἤν ὡΤ0 ἢ ον 9 :- ἘΞ.3: Στ κα ΨΧΆΕΨΌΝ Δυχ, ἢ: 4. Οἱ τ ἐδμέτων. Δ νει κα, Οὐοι ροιῖ 6- ἀκμθιν ἐμῶν: πισῆμα δὰ αὶ πολμν ἐνὶ Ἀσὰ γα μσατα ας 

ὙοΙν ἰοιούριδίμεης, Προ ἐμολαραρνμοῦ αν δ ρρνὶ 
ἴῃ 

ἜΠῊΝ 
,. ΝΙΝ Δ ὰ 4[υμιοὺυ ἽΝ οὐ 94 ΤῊ, φ τον ,ἃ 

“ κα, βλέμεν δ. ἀμννδητρυμορην ἐν, αρων τοι ἃς σε ο δαὶ ναϑλυῤην ν 6} πόσων οὐ φδων κλώγματω, ὺ- 
Νηδμείαι αν ὧς τοῖν τυμὺ ἀἰδάνιε, ἔσο ἰο.ο αὐ εεὶν τργανηβιο " Ἰρραν αὐνε" ψαίκα νιαῤληξ να η ε- 
τηιημιπσιεα ἐδικόν" “᾿ ἀΔΙνν μ) νδδ, Χηδοναῖ πο αἰθῃ ἀληρόμωνα ἐδ να ετο αυοὰ αλρινρύματα : ἀιοι εζο 
ναίϑιι. ϑπηνμισαῤίςοι μεο μ δὴν πεδογο Ηἰννϑιανῶν, ἀιήδεέῃι ΠΝ αἰηζιη ΑἹ ΗΓ ΠΟ 

οἠφδιις σΠ πιοπεὶο διρτὶ 4.6. 41 πήο [κι ἡφα μη α ἡ} σῶς οὐ σιωΐοτο ; 14 οἴ, 
: 1. Ἢ " ἰνολμδῳ δὴ ἘΠΕῚ Θδληνς ἈΜΒΙΕΑΙ εὐ ας 

τε τε νας Μαιεν, κά. ει. Ἐχοθεη!ληλ φάϊείο μαροῖ, ΠΡΗΝΗΝ λ Βεκανοῖ ἢν " Οὐποὶ ριοηο- ' «ον ν τὼ {(ἰβολνμέν μόὴ δεν ανίηνωθεὶ 56 διίπο. ἡ ὌΠ πο οὐ. 5... ἐγίδυι μαυδα τοα αι ημαιε Ἰερ),οὔψω διωυίντε! Ποαν 
“γι ' νὴ να, ΨΩ καΝ.15.2,, ἀυπιίηε εν ον ἡ Ἀύ ιν ἸῊ ΔἸ ὁ ἃϊιο ΔΙ͂Ν, τς οὕπω συμ!» 

Ὅν νυ κι Ἀπ γηο γερθῸ 3) το. φιοπιοίο ποηάιτη ἐπῖο Πα εἰς ὃ γε νεγες Ν τυ ἰπῖοτ- 
τῷ Ργλνὸ δου ρνονιϑυηῖ δυϊδηι ἡἴὰ ἤρῃ πες προτὶ ἢ- 

᾿κέ Τόεο [ἡβα)βρρεφλ μὸ ὁ εἰ φυίι αὶ ον δδίο!υιὲ μο- Ἐκ ἀ ολΥ μα; ΒΕΙΑΝ ΜΕΝ ΕΟ ΕΜΡΗΙ 

τ νοτὸ ᾿όπηηις ἀποίριϊογαπι ἱπεορίταπτίλια., φαΐ ἢ 

ΕΥῚ οἶμ"- . ᾿ 

Η͂ 
. 

εις τὰν ἤγα ὠυτὠ ἄψηται. 

. φλῖ, ὀξήγατᾷυ αὐτὸν ἔξω τῆς κώμη" 

πάη υεἶμε μεϑονέβ φέγμο ατοδμί αηέει, δη ὡς δένδοι δρῶ πέραπαν 
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πον Ἀὐθρῥεν ̓  «ἰδρκαλοῦσν αὐ. ᾿οθταίογαηι ςἰ ςαοιμηνδί ρτος4. | [6 ἐὐδ ηνόλι ἐξ ρὲ ἀν Υνῤὴι ) : αἰ πε οι: γε!  τη ἰδηροτςει. δ προτὶ εμῆ υἱ ΠΝ ποδί αὶ πιὰ 

Τυης ρτγοπεηίδ τθδηυ ζαςί»ε- Ὲ 
ἀο Ιεἐρτεγϑιῖε 

ἱ (Ἐν ἀρβνεβδέη(α Ἰραὴν μαι] ιΐπν ἃ 
ἀυικὶς οὐπὶ οχεγα νἰςυπιεζησυη} 
ἰηίρυετ τη οςυοβ εἰυδοἐτηρο- 

2} 
ΠῚ -- Καὶ δχιλαββόμδυος τῆς χειρὸς τῶ τυ- ἐδεί,εἀωκη ἐμ οαίγ οἱ (Βυ ροτᾶ- 

ἐμ}: (φ' ἀρρκεοι ἕν οεν- ὅλ 

ἥϊύσας εἰς ταὶ διιμοιτα εἴτ, δηιθοὶς τὰς, [υἱέες εἰ πιᾶπυεεϊπιεττορα. [ς τα μα ματα ηδο “εἴρας τα, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴπω βλέ 1 [υἱκ εὐτὴ ἐςαυ!ὶ νἸάςτεῖ. πιὰ τ άδην 

σαι.  ΉῊᾺΝ ΡΎΙ καὶ αἰαβλέναε ἔλεε, Βλέπω τοὺς τὴς ας πο αι Τιαείαπι φευϊοῦ μος θιμν αν ς 
αὐϑιρώπους ως σδένδ' φᾷ αἷξιπατουιιύτας. ἐ5 1Ἰηΐατ αὐ οσιπγδιη υᾶτςς, μρζι μι το βἰωμεβι 

Εἶτα παλιν ἐπέϑηκα τὰς χερῶώς ἔνι 2 Ὀεϊπάε τατία πὶ ἱποροίωατε τα- [14] ραμως ἵβρεν ἐπ ῥέα ὶ 
τοις ὀφθαλμοὺς αὐτῷ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν πυς Ομ} 18 εἰτι9, ἔςοαυς ντ ἀφ 1 [τ ταρα υἱδετεψ' κεβι- 
αἰαβλένψαι᾽ καὶ Ὑποχατ ςτέϑη, καὶ ὦ ἐ- [πη0 οσυ]οϑ ἰητοπάοτεῖ: δὲ το [ι- δ εΝΣ ὡς αεεἰατὲ υἱ- 

τυτιῖς ξαἶτν᾿ νἱ ταις" ρίοςυ! δ 
δι ἀκ ὁ Ομλη 65. ᾿ 

Τυης Ζείαε τοιηῆε εὖ ἀοηνῦ 
{υδιλνάϊοεη5. Νεσπε ἰῃ νίςι τυ 
ἱ υ1ἢ ἐρετελιο, ᾿ββηυεδώ ἀϊ- 
εἷτο ςυἱαυ άπ 1η νΊ(Ο, 
: Ι Ἐρτοῖπως αἴξ αὐτο Ποίως ας 17 Ει φη μα β ι, δ’ 

ἀϊῥερωῖ! εἶνε ἐμ εαξ εἰ. Μλι τό, 

βλεψετηλαυγὼς ἁπαντὰς. 
Καὶ ὠπέφειλεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐ- 1. 

τῷ λέγων, Μηδὲ εἰς τίω κώμίω εἰσέλ- 
θης,μησὶὲ εἴπῃς τινὶ ὦ τῇ κώμῃ. 

: ἐ ρ Μιίδδεαθα ΓΒε 
216 ει "ἶξε Πμητ ἰμ ἀονεῖ; {υρ οι νὼ] 

Ἴ {{μανν, ἀνοεμα, φάε ἑη ἀφ- ἡ ἀοδιτιηᾶ ἰςἡ 
᾿ἼἸμῆν ἔρήάπον ὧν ἢ ἰὴ υἱοί ρατατὶ, 
ῥηβριογς, ποπήμν ἀν πχισὶ, 

, Καὶ ὠξῆλϑεν ὁ Τ ησοις χαὶ οἱ μαϑηταὶ 17 
᾿] , 

͵ ΓΞ Ἢ “ . ᾿ . ᾧ Ἀ 

αὐτῷ αἰς τὰς κῶας Καισμρείας τὺς Φι"] |ἀἰείραι εἰως ἰπ νίοος Οαίαγοα) ἰζάμνρα μμηιρρι: σ᾿ ἐν ἐνερ δι τας 
λίπισε' κὺ ὦ τῇ ὁ ηρῶτα του κα-Ϊ 754 ὙΠΙΝΑῚ ΜΤΡΗΝ 1Ώ} Ἰυλά ἐοθεττοχαῦαι ἀἰῥέρω- γχφόϑοι ἀν 

“ Ἔποε τς ἀπε , νὶὰ Ἰητοτγοραις ἂϊ οἴρυΐος ἰος [μϑε ἀδεεννν εἰς, Οὐ μεναι σηπι (ωὰ 
ὑτῶ, λέγων αὐτοῖς) Γίνα μἐε λε- : : πρὸ ὶ ᾿ ϑηταὶ αἱ ). ἈΚ τὸ μμε (υο5,4 ςεης εἰδο Ουέτηπαιη εἴ [πὲ ἀὐευπε ἐβξε νοπηπε τ. Ἰὰς ἐψοῦι 

φρυσιν ΟἹ ἀνα ΘΘΟΊΤΟΙ ἐ{).5 τὴς ἀἰσυης πους 

πιὶς Ἐτοδοπίδης οἀϊκίο, φιαν [ναΐνες δι ἐζλο ἢ  Ρογυϊά τ. ἢ 
Τηϊτίο ἐπὶ πὶ ποπη εχ ρᾷττς αἰ αι νη τεσορενατ, 

14. ρν ἡμωπενηνίοπε μη {76} κὐ αἰαζιε γας, νεἰ, Οὐσ ΦΡτοιω εν’ ἀν μειαὲ πρναλ γᾶ. Ν αραια, Γίαῥ, Ἐναμαυε είν». 
τοίρο χη ες. γαίπηιις, ΕἸ γερο υἱβι. Ἐφ νετὸ ἐχητίο ρᾶτ- εοἰά Νος νοτὸ ξυδυίτπες Οὐαοὶ δλάπογθ) ἐφ πἰβοιτίοπεπι 
τἰοι πὶ χαὶ νί τ μα οτὸ ταϊδτίι!! ργοποιμίῃίς, νεὶ ροιίας τος ς Ραυ]ὸ οἸλγίιις Ἔχρίιζατο, - (οΠΙροπ τσ ἐπιπὶοχ λη, Ἰᾷ οἱ 
Ἰλτίαυπι αὐτὸρ διά ϊεπάϊηι, Αναβλέπειν νοτὸ Ηἴσ ποι ἀς-. Ἐπιίπυς,, δὲ αὐγὴν ψιιοά ἴῃ οαπὶ ὃς (ρεηἀοτοιη ἀδοίατατ" [ἢ 
εἶατας νἱάςπάϊ ξιοιτατοην ἀμ λπὶ τοσαροτατε: ( πος οἰαλ, νηο νεῖογς οχςπιρίατὶ (ςτίδίταν δναωγῶς,ἰά οἵξ ρευρίοιὲ, ἢ- 
δάδας ναπ τοοόρογαῖ ΠΠ τοπηιτογ λἀπιοάυηι ,ἤους εχ -'.͵ τς ρε]]υςὶ Δ, 4ονημ: πάντας. Ὁ] σάτα, Οννηΐα, Ἰὰ οἰ 
Ῥῆτπᾳ τοίροπεο ἀρράτες ) (πὰ Ἔχργιηίε ἐρίλπι οἱο σι οζα) πεόντα,σοπίςπτίσηις νπὸ πιληιςν. ὅς πισὸ ψιοαας γε ΕΠ 
ὅς παδίταπε,οοι!ος Ἰπτεπιϊσπτῖ5,ϑὲ σχρ] ογαητίς σαι 4 οςι.» το ἤπιθ οοάϊος. ἶ 
εὐϊοτιπι ἀςίςηι τος ρ ες, ἀσοίάγλῃς ἱρίαπι νἱἀοηά! δέξίο- 26 Νιόέῆμε ἐπ υἱομην ἐϊϊυην, μῦτε εἰς αἰοὶ κὠμίω, Οπιηϊηὸ 
ποῖ. ταφὰς Ἐχρτίπ ετίλπι ροῖογᾶς νοτρὸ Αἰρίοεσς δδίου ᾿Αλτ Ἔχρτίπηθηάι ἀντίους, ἧς νγάραταχ ρομεγαῖς ΟμεΠὶ 
Τυτὸ ροῆτο. δίς ῬΙιμίι5, Οφηονὶ, παῖς ,ἐρ οὐ! έφνυην αἰρίονε, ἰηιογάϊξειπη, 5. ἀ ἢ ἰιδης Ἰςξξόποπι (δαυλπλις, 1] ἐν τῇ 
δι ἴτὰ ετίατην δος ρίτιις αὐαδλέπειν τη τὰ 16. 4. ἔνβαν -κώμγ, Ἰῃ νἷζο, τοδυπάλθοιτ; ἢ ( φιιοά ἀυτιιπι ΟΠ) ἀςοἰριας 
ανὐογῶ αηοδμἱ απ! δενὼς δένδρα αὐξα τατοιῶτας. Ηα:ς εξ δι ΓΠΊΔΠΑ γ, ῬΤΟ ἐκ τὸς κώμης εχ Υζο. Οὐυΐπαμι οηιπὶ ροτείς Ιοημ ἴῃ νἱ- 
Ἰοδιίο, ψιᾶ ἰδφυστις ἐδ σταῖς Ἰητοτρτες,ξητίξες Οὐρία» ἡ (ο,. 1 ἴον ἐςρτοίζις ἴῃ νἹοιΐπι Εὖ ταπιεη ἢς ἰςρὶς ἐτίληι 
τοιῇ ματα δι νουυ ΠΟ ἡτεο σοάίος. Εταίπλις, ()μο- ὅγγὰς Ἰητεγρτός. Τοτῖας δυτεπὶ ἰς ἰοσις δά βαειὴ νυ 

1.5. Οὐεμίσηηνφέρυσιν: νεἴ(νε ν᾽ αἱσιδι ΕταΓ) 4ἀάνεμηις 
οὐαουπὶ ἐπι δι οἱ ὁροίτιμτ. ᾿ 

; νοπο}} νατὶὶ Ἰεσίτυν ἴῃ Οταοὶς ἐχειηρίαυίδυβ. ἸΝΔηγ τς» 
ποιῶ τα: αυὸδ οτίαπι ἢς Δοοὶρὶ ροίοι, δηγαίς αδίπτ  {ΠΠπὸ ἔατυν Ἐταπηις ἔς ςοάίοεαι μους ἐη αν ροϊ κέγων ἴστ)- 
(εἰν, υλῇ ραττίοἰρίααι Απιρυιλητος,δά αὐΐδοτος ρβεττπεᾶς, χο Ῥτυπὶ εἴας ἐαν ὀὸς πώ κωμίω εἰσίλθηε, μηδενὶ εἶσιν εν μυσὶ ἐν τῇ 
Ης δυΐοτι ᾿λύἥμνι οαοιμὴ ἰδυπι ροτα!ῆς ποῖ μο- κώμῳ  ἰά εἴς, δὲ ἐν υὐοηπε ἐηέγοίενη » πεπμίηὲ ἀἠχένηι δὲ ἐμ αὐἶοὸ 
φππτ. ροτοροις, ποη δυΐεπι ἔογγηάηὶ ἰρίλῃι ἀἠείησμοτο: φΦωίάφην,  στοτο πὶ δυτοπι ἰητογρτοτονι [ον ΗΤς ἀρράμοι,λ γωνν 
φυῇ ἀϊοοτος, ΝἸἀξο]οπλμ ες ἰηςοάξητος (δά ργοζετος γῦ Ὑ πανὶ εἰς τὸν οἶκόν συν" κα ἐκὺ εἰς ἐν κώμίω οἰσελθηιν μηδενὶ εἴπῃ ες 
ἁιροτο» Εσο ἰσίταν, γε ἀπιρ  ο]ᾶ νἱτάτεπι, (4ια’ ηυ}}14 ἢ δἰς εηἰμι οοπμετες, Πέοεμ:, Ρ' κἀε ἀφπνμν τηάτν: δ. δ νέξωπι 
ἴῃ Οὐάτο ἰδηιηομπε)ώς δένόνα ςζοπασστι Ππἴδὰν ἀγθόσγιη. ὀ2Σ1 ἐπενολενεγηαιπῥην ἀἠκενί"ιοά θοῆς αι λάγατιλοη!4ι}ς ἰῃ ν πὸ 

Ὡς Βεείιαμε υἱ ἀενυμο]υτωίος αἰβοίϊενοι, κα ἐποίησεν αὐτὸν μα-. νετιῖϊο ςοάίος ἀος τ τοτιτι 14, μιαδὰ εἶπτς πνὶὸν τῇ κάμη: 
βλέψαι ἰά εἴτ, Ιτετσι ἰυ πε νὲ τοὶρί ἐχρίογατοι δὴ ρετίρί-ὀ ἀυςπὶ ἢ (σιμιλίηιτ, νειτοηάυπι οτίς, Ν εὐηξνεάιεον 4μίάοον τη 
εὐὲ ἰάπὶ σογπογοῖ ἴτασιις ρατείσυίατι πόλιν τεροῖο τὸ τῷ κει-. οἱοῖ μην, οττὰ νΔοταγ ροπέμας μος πιεπιδγιμν ἀδαμάὰ- 
νοῦ, δὲ ναξλέψηι δος ρίο ἡσυς ἰη νεγἴου]ο ρετίοτθ. πᾶπι τς, αΠἶ ρτο ἐν τῇ κώμη ἰοβζλ5 ἐκ τὸς καίμας : ἀυοὶ τἀπιέη αὐ- 
οτίλπιἰη ν πὸ νεῖμῖο οοάίοε ἐςτιδέτυν βλέψα ποι, αὐαζι να. 20 4υδιη τορετί ΤᾺ πηεὸ ἀδηίις νετυπηπηιο ἢς ἰορίτυς, ὄνα.. 
Ἐταίπιις, ΕἸ βείευε υὐδην τεείβετει: Δ] ἰμτοτρυοζλτίοπ ἐπὶ γλ εἰς τὸν οἷόν σου καὶ μινδενὶ εἶπῳς ὦ τῇ κώμν. 14 εἰς, Κ' αἠε ἀοννῇ 
ποῦ ριόθο. πᾶπὴ ργοχίηνὲ ἘΠῚ καὶ ὑποκρτιςάϑη. [τα 406 ̓ ἐπάγωσαν. ἭΝ αι νι 4οἸϊςεῖ ἐς βιςτίς Βει}- 

Ἷ Ἰῃαηῖς μς εἰἶξι θαϊτοῖον ἰΔ,Μ τοὶ Ὀτευϊτατὶ αὐπίπιὰὸ ςδιιςς Ἱπάτηῆε: ἡποὰ ἴη εἰ ἀυοπιοήο ρίας ἡπαεν ἀοπιᾷ 
πίσης. Μέτως ἰατεγρτας, Εἰ ἐαρὲρ υἱάενε. 1 οἰ τς οπίαι καὶ ὅρξα. ἢ ἔμαια χει εσὶτ ἢ ργοϊμδυΐς ἧς ἰη ἐρίητη νέζαπὶ τοστεάοις. 
τὸ εἰαβλό αν: { πους οτίαπὶ μὲ ποῦτο νεῖν δ  Π αιο ςοδίος ἰο- "τὴ Οήφεηρε ἀεπίηας, ἤως αἰϊεὶς ξαϊίριοὴη εἰσί! τη 61} 
φίτατ) φασί πιά! σαν ἱπτετργοτανὶ, Ετ σαρίς αἰρίεοις "Γερο. Προ σελ να ἀτοῦ ποηα ἰοψ τ, ταν εἰς τὸν οὗκόν σον 
τί ( Πρ ληῖς ἀϊχὶ ) ρατείου ὰ τών, δὲ νεῖθο εἰκζλέψω ἤανίς,͵. κρὴ εἰς τοὺ κώμίω μιὸ εἰσέλθη εγκαὶ μο δεν) εἴπταεν 14 ἀπ, Κ͵,άε ἀο- 
Ἰἰτοῦ ἐαροῆτο, ἴσας δὲ ράυ]ο ρὸϊε ἀοείρίευς, Οπτετὰνη τὸ τημαν εμᾶγϑν να ἐμ υἱοψεν ἱαρτεάθάνλεν Δ᾽ πενπίηί ἀνμενίεϑι 400. 
ποιῶν Ροη ταῦ ος Ιοτο ρτο Αὐνδοτεῆι οἶδε ουϊρίαπι αἰϊοὰ- 20 πίαπι,Π κέρας ἐδ Βεο αἰ ἀοης ΗΠ πατυλτατ, νἱάει {ΠᾺ 
ἴυς τοῦ ιοιεηάα,, ντ στίπι δεςιρίτυς Αξχ.3.1Φ, ᾽ν νειπάου- Πδὶ ἡμφιις πάτο δ αἰϊοονίας τευ ρίς. Εξο νογὸ Ψειοτίς ἰπ- 
ἴο (οπιοπ δ ἀἰείντυν ὯἹ γε τιζανάεν : θα οἱξ εἰτουιαἶο- Οτετρτοτίς, νοὶ πλὰς ἰςξειοηςιη δ ετεμάμαιῃ εἰ δεθίίγον: [οἀ 
«ὑστιο σομρ ἀτίοαίς ἨλρΙΜ]. ᾧ Μ᾽ ),ἀίιφμε γ καὶ ἐψ- τὰ γε ἐΐσας αι δηυΐε ἃ Βειδία  ἀοηεἶθυ: (δεῖο ι ομίφτυς 
ὄλεψε [1 4πίηῆως νοτιεὶς οχ οι πρ λέϊοιις δὲ ἐἀϊιοης Οοιι- - δι οιπηηνεπάατυκαπηεῃ Βει να  ἰᾳ ἤθη Ἰιαίτατίς : φυλι.- 
ΕἿυτοιηϊ (ςτιδιζαν δόλο : φιοά ταις ἰπιοτρυφίατιν, 45. οὔτοπὶ οἶα οχίγα νοι αδάμέξιις εἰ, δὲ (λιάτιις ἃ ΌΒει- 
«Ὑι ἀεημὸ υνεδαι εἰάχιε (ηἰ ΔΙΠΙστ ) ποι (τίς ςολιπιοάέ.ὀ ἀο,νε ἐδάς νοι τοφ τοι ας ἐπ γιουὴν, τοξ}} ἀσῖμπι ὁ δὰ 
Οπηπίπὸ εμίπι μὲς ροηίοις ςοπιροήτυιῃ ρτὸ ἤπιρ! οὶ ὕμος αὐϊεράγοτυτ, 
ἐψενο ἐφιεῖ εχ βλιτίςι!α ὠ πανται δὐΐυπ δε. νυ, 17) Βχνεῇνε εβ ἐξῆκϑεν ἢ ει, ῥγοίςλιεις ἐἤνίτατις ἰῃ γὴν 
1:4 ἱ υἱάττε! ὦετε ὐαζίψω, ἤξος (στ ίτων ἐπ ποο νεῖ. τος Οαίγειν, ἐς 4ιο ἀϊοδάι ῥεπεῖο νιάς (ἀρτὰ ν αν] πὸ 
{ἰπιο δι Ἅ1ο αυοάληι ἐχεριρ᾽ νη, δἀ αὐμὶ ρίαςει ἐπ ψει- 9 νει ΠΗ, συάιος εὐ ίτον εἰς Κασείρω, ἃ οἷ (αβαγεδην φαίην. 

φῶ 



ΡΤ σῦς ἘΜ ἩΜΤ ὙΥΓᾺΡ ὙΊρ ρος, ΤΑ, Δ το 0 Ἐπ, ΚΡΉΤΉ ΓΙ Ὁ ΤΣ ἩΠῊΝ Ὡ»᾿, Ὁ ἘΣ ὅτ" ΧΉΝΌ,, Ὑ 5 ΦΙΡΟῚ εν ὭΣ ὡχ' ρον κα ΤΠ π᾿ ἀξ χα "τ ᾿ εἶ γ᾿ χ Δι κι Γ - ΣΡ τὸς ρμὲν τς ἥν; Γ Ὑτιτἐ} φοασ τι  ἀάμόν Υν 6 ΦΡ  μγὐι, τ φὶ τὸ ΔΥ  ὅὰ Φ 2 ἘΛΟΟΤΑΣ ἘῸΝ ΤΗΣ Εν ὋΣ ΣΡ ἀν ν Ἡ8 Σ Ὁ Ὁ Ὁ ἢ ᾿ Νδοχδν, »» : ᾿ 
, : ᾿ ' ᾿ Ψ : ἢ : : ᾿ , ' 

: ξοῦ ᾿ τὶ . 
᾿ 

ΕἘΥΑΝΟΕΙΙΥΜ πον σύ τλκένη πὰ 

νοϊεης ποδεὶ 

ΟΡ. ΊΠ 180 , ὙΠῸ ΚΣ : ἢ ᾿ τος ἘΠΗΙΣ πὲ ὔδὺ ὁ ναξβονάονμοι ἢ; αἱ ᾿ γὲ Καὶ β᾽ Ἐξ Ἰϊδογὲ σιμὰ ἐδεπισηςπι! }} ΔΝ μλδον νονέμον ἰο. ᾿ Οἱ δὲ ἀπεκρίϑησων φῳαΐνίω τὸν Βα- ᾿ Π| νοτὸ τείροπάενυηξ, ἴο- τ (ΑῸ τ βνδεναμεῖῶε, ̓ ᾿ Κη πα ῤῥησιαι τὸν λόον ἐλρίλοι Καὶ ἰοφαεθάξυς Ῥγοπὸ ΠῚ Δι τ αφρυμεσνία ΝΑῚ ηλβὶν '  ιςήγ' καὶ ἄλλοι Ηλίαφ' ἄλλοι δὲ ἔνα] |λππέπι Βαρεἠξαιη:δε Α"1} ΕἸίαπι; Ἰβαπρδίη Εἰναπν ἰὴ ἔτη, σεφολριζόμδμος αἰὐὖτον, ὁ Πέτορς ἐρξανο φαμὰ βοισυρ ωρίε δι ἐπρεν δανῬ οννιεααρ ἡ ἐδ. αὐ να δν τὰ ΠΥ τ Ω ᾿ ΠἼ [4Π}}ναγὸ νῆυπι εχ Ῥγορᾷετίϑ, μα! νημην ἐὲ Ῥρολυμν, ἤριτιμᾷναύγῳ, {πὸ Σ᾽ ΟἴΓΩΣ ζοῦρις ΟΒΙΒΓρβαγο. ,Ἰσέρανε σε, ᾿γσϑὰ ὀὐδηκοὴ φορφφητ. ᾿ ᾿ ἃ Ν ἊΣ ΝΝ Δ, Ἴ λον διὸ ταὶ ὉΠ ὐνγρν βίαπε, ζιδον Δα ᾿ς Καὶ αὐτὸς λέγῳ αὐτοῖς, Ὑἱ μοεῖς οδὲ τίνα...) Τυης ἱρίς ἀϊκίτ εἶδ, Λος ἀὐ-},.} Τυρεἀιοίεηιω,» τ τς. δὲ πῆς δα φοὶς κρὶ ἰδοὴν ποιῷ μίϑ"} ἱ Ἰρίε γετὸ ἐοηπένί βνδο πευΐα 4], Ὡνὶ ἀπορὶν ψν υἱ. ΠΟΘ ΕΜΙΑΈΡΕ. τοι ᾽ ᾿ ὁ Πί ἀϊεἰεἰς εὔεῦ Ἐς-} [νὉ φωοπν πὲ οἴ ἀπείρων ϑητεῖς αὐτῷ, νπφήμησε τῳ Πέτρῳ, λέ. τι. 4 (ςἰρυΐοι ἔπιον. οδίμγραυΐε; δϑεν ἀδορ οἶδε βνον, εοπη- 
ἀϊοριιοηἰξυὰ. μᾳ ἈΦ 24: 4) ; Α' ποκραϑεὶς δὲ ὁ Πέτρος) [τοπὶ αιεηι τη ἀἰςἰτἰ5 οὔϊεῦ Ἐς ἢ {5 ἀκ: ! ἘΚ ν τῳ Π{Π5 ΘΠ ΟΡΆΙΟΣ ζ05., ΟΡΙμΓραυΐς ὦ μϑὐμῤλκμλρκῤέρερ ἢ τε1ὴ ρικῆχία. Ὁ ζη, οι γα Σὺ εἶ ὁ Χριςός [ροπάξης νογὸ Ῥοεγυϑ αἰεῖς οἰ, [ ῤονάσην είτο αἱ, εἰ, γων,Ὑπαϑὲ ὀπίσω μον σατανᾶ, ὅτιου Βοιγθηι,ἀςεπν" ΑΒ ίζεφέ ἅ πε ΒρΡὴ μὲ δ αὐρὶ ἐν» Ὠ οὶ υἷον ἢ Ρ ἐὰν ἐὰ ὑαρε, φὐρονας οϑν ᾿ δινὶ λέ.! [Τὰ φρο Πἰς Ομείβυς, ΤῊ εὐ Οβτήμη. φρονθὶς τὰ τοῦ Φιοῦ, ἀλλὰ τὼ ΝὮ αἱ.]. Ι5αταπαιηδτι ποδ΄ ἀρίς ηυα [εἰ . [ηνοιρμᾶ που πρό ΟΝ ϑϑὰ ἀφιμερ ἐΟΝΡΝ ΑΡΗΞ Και ἐποτμησὲν αὐτοῖς ΠΛῊΝ 10) Τυης Ἰατογαίπαῖυς οἱζ γε ἠμ] 19] ἍΜ εὔπεϊηναῖν εἰ εὖ νι. ϑρώπων. ' Ὡς τος οὐδε ον νι ἐγὼ τος ἐμά ο ας ες Ἰμη, βά χω βεη ̓ρνον- ων τὐμαιν εχ ἐπίρεινιο, φρο; αὐξα ἀνπέ. , 1{{ἰά ἀϊςοῖςης ἐς ἔς. ενὲ ἀικοτφηὶ ἐς ἐϊο. νι Καὶ : , ΝΣ δ'ν; 4, Ἐτ συν αὐμρίαξρι τυγθδιη [ἢ ἰρυν, ὁ’ τὐῤφυ ρνν, [ε μεκίείνι δσδ΄ κα ἤρξατο δεσδεέσκοιν αὐτοιὶ ὅτι δεῖ Καὶ φυρϑσκαλεσνίμϑμος Ὁ ὄχλον συν 

ἱ ὲ 
ὌΝ ΟἾΕΣ - ᾿ ᾿ : ; ψὴ ΜῊΝ οπειίς ππρὸν 

3] Εν ἐαρίς δὸς ἀοςεῖς αιὸ ο- [Π Εεεαρὴε ἄορενε ἐριήνο-. , Ἰσαῃ ἀπο ρη!ς ἔς, ἀἰχής εἰ», 34 εενωνερα τω ὦ . “" « να Ἂς 

κυ Ραμ σὸν "ὃν τῷ αἰβρώπον πολλὰ παϑεῖν,, χαὶ Ροττογ ΕΠ απ Βοιλ πὶβ ἀγ}τὰ “οἷς καϑήταις αὐτῷ, εἶπεν αὐτοῖς, ὅς Ἦς 
᾿ τ Ὀφιλιῃ 3, 

᾿ ς 
Η ὐδν Ἡγνῳ Ῥ Η ἐνιρνῖν δεν ἀνμὶε εἰς ἔκταν (ἰὶ- ηδαπν ΦβφΥμ! ἘΞ ένπ μο- ᾿ ΩΡ : ,. “2 Ι Ωυΐςυπηυς νὰ] : ΡΟ ηὲ πις νε- διφοε νος δα ὍΙ ΓΙ ᾿ τι πος ὑποδοκμιαιϑίεδαι ὃπὸ δ᾽ πρεσθντέροον ͵ [ρατί,δι τορτοθατὶ " ἃ (πη! ογ δὺς το πὴ "ρμῆλ ΠΡ ΔΝ ὑονα μν ἰλϑέν, ἡὐόν ἀρρτὸ 5} ἰμιεοβδποβοι ἰςπιςεῖρ ἕσπ,δς αἴ- μα ν τιψὸ ἐπ ΜΒΡυ θγ}» χὐ αὶ ἊΝ ων καὶ γοκμματέων, κἡὗσο-} [δ ΡΠ παγὶς ϑαςογἀοτίθι5 9 ας ΓΝ ἡ λμοὶ Ἡρεηβο εαυτον Ὁ, ἀρρτω ΤῸ ς᾿ αὐρ9ν αὐ ἀκο-] το δαρ ογασοπι {δι γ»ας ἴδαμα- } [|γνν τιν ἵνα, Δ β- τό ΜΗ͂ΝΕΣ χ ἀκα 4 ἀξ» ΦοΓ δὲς.», ὅς ἱπτογίτηι ᾿ δ. ταὶ διι5] 1 φεη; νά: ᾿λυϑοίτω μ9ὶ. ΜῈ Μέσον ς ἃ ΜΝ μη ΘΣΚΟΝ. ΠΠ 

χτανϑηναι ) καὶ ματα τροῖς ἡμάρᾳς αὐα- νὸϊ ἀείος Γείωγ δέῖς. ἐπα μάγμοαὶ ς Ε σε "ΡΒ τίω ψυχίω αὐξ σώσω, 1} Ἰαυήίμις εηΐτη νο[ πότίς αηὶ-] "] ὦνῥονην υοἰμενὴ σοδ. πικίατι μο. ςἰώα). 
᾿ [πλᾶπι ἰυδίη [ρυδεσνρογάξι δαπι: 

αυϊίηυίς ἄυῖσαν μετα ἠοτίς φηί-. 
ΒΛΆΠ) ἐμ 4π| ἑαιβν της ὃς. Ευδη.- 

πολέσᾳ αὐτίω" ὃς σγ᾽ αἵ ὑπολέσῃ τίω 
ψυχίω αὐτῷ ὅνηαιν ἐλιρῦ καὶ τῷ Εὐαίλε, 
λίου δῇ σώσᾳ αὐ τίω. Ἢ 

-"» ΕΓ λτὰ Ὡμαββ υνμνη; ἃ οἵξ ὡσεὶ ἕνα ντ δι ἵο-. ΡΟΙῈ τογειπι ἀΐοπι σγαχίπτὰ ΠΗ Ὁ οἰποάίοπ Δ [Σρυκ τῇ, . 
δίτουσ ἰὴ πῖοο νει ΐπο ςοάίξο. ; . τς ΟΑ]οσαυτίο ἀοςίατας. Ὀϊςο ἰφίτυσ 2 ργξροῆτυπι νοςαδιίς 
36. 11 Ορνηέμε, ᾧ Χχριτός. Ἐς ςδὲ Ηἷς Εγαίμιις ἀττίςαπὶ 

“ φοβοϊίατς {πυἀσητεπ φυΐδιις ἀϊογιὰ ἀϊοϊτας Ομ μ τις ποα 
ΡοΙξ τιος ἀϊος ἴοά ἰρίο ἀἰς τοττίο το[ισεςίζατας, Ὀίςζαηι ἐξὶ- 
τον ὅς ἐβο αυοί (δητίοινε τι ἀἰείοτοβ ἰσάιοςας. Οοιτὰ Ρ- 
Ἀὰϑ ἀϊςο μέ! 4ιο νίιρ οἰξ Γϑοπιήηιις ἴῃ ἴιο δγπιοῆς,, πληΐ- 
ταὶ αἰϊδίσαυυσι μι ἀεοίαγαι Ῥμαν ζξογαμίδγηιο, Μαιί. 
37. ὅ4., Ῥεϊφητίιμπ ἃ Ρίατο νε ἰυδελῖ πγυηῖτί (ερυ]οδιτιῃι 
ἦη τοτζθαι νίῃυς ἀἰςηνυϊα(ίπαιμιητ) τιειἰαίπτας ἔσιρβο- 
ποτε ἱΠυπιάἀιχί ς΄, φαυὴ άμυς νί ποτοῦ, μὲ το τρεῖς αὶ μέρας 
ἐγοίφρμρι. Ηος ἰῥιτιῖν ἀἰσςη Δι σοηις ἢ διαδίξιια Αι, 
τρμηὶ ἀγα πὶ πξατίοποινι πο οι σης Ρμαγιίεὶ, φασί; 
εἰαρϊς (ς αἰ} πιοταεῖς τοπλπτυγαυυπιίπ (Δ ἀμηταχας ἴρὰ 
μι ἃ Ρηλτο ργα[άϊιῃ Ἰκτῦπε “δι ἰρίταγ φιιαι νάο- 
τεῦ δι φρα ςη Πβοπηο τἀπγρίις αὐτὶ εὐ! ἀϊτυς, "4 νἱὰ ἀ6- 
βιςΠ9 οἷ μῆς ποάυπι Ἔχρ!ίοανο, Οἰειάΐτ ημη ἐκ ἃ- 
Ῥο]]οπο διιαπιπιλοίςο ργπροίμίοποπι μετὰ ἱπτενάσμῃι ρό- 

359 

ραταύ,δοιις ἀφοίάγαης οὰ υς Ργοχί πιὸ ςοηξεαυμητιτι ιᾶ- 
τις πο π}}} Ηςδταογιμῃ Ἰπιέγργεῖες αἰτοῦ (ξητίαητΥ ΙΔ οἷ 
τοῦ ἐηπη “Πἀ ὙΡῸ [ίκ κε] τοίροπάετς ργαροίείοηὶ μῦ, 
Ρίο ἐγ ν(πγράγα, τι πος αυΐάεηι ἀϊοςἀΐ σεποιοκμιοά ΟΠ 
Τὶς ἡ νετϑαπὶ ἐχρεϊπιοτοητ, 1 ὕομε ἀε [νβε ἀνε δρτιγιπι - 
Ρίυὴι ἀπηιπὶ ἴη το ΠΡ ἐπῖοδ. οὐϊηαις γε! Ὡς θάτυμ, ἤσυς 
δοοίρίειις πιδηϊεπὰ Ὀσιτ ς νεῖ ροηὲ ρογαξε, γε δὸ Ἰοῦυ 
ἐπὶ Ῥαυΐο λητὲ οἰται!. Οὐαοὶ νετὸ ᾿λος ἐχργμτιμς ποὺ" 
πιραίαπι ροτ μτιντ ποιὸ οἰϊεπἀ πιιιςηητεγάίηι Ροσ ἐν ντ 
ἐμτὰ 17.29..ἐν χρισὴν ἐμόρωε: γε] ρεῦ δηά γε Τσιτο τς 1. δι πρὶ, 

, ἰλ 18,8. ΜατιΝ.6. 61, διὸ τριῶν ἐμορᾶν:νο ρο εἰς; Ρτυαίοτείπι 
4υυπ) ἀς βιτιγο ἀρίτυν, ντ ΞΕ οί π ες, εἰς ἐκχίω νμέραν σρμ" 

ο ἀθήσεναι. ΤτΑφιε(νῈ δὴ τοιπ γοάθδῃ}} μδ' Ἰρεῖρ μέρας ἰ4οπὶ 05 
τη ηΐ 0 ἀςοίαίαι ἀταιΐε ἐν τρισὶν ὁμέγαμε: νοῖ διὰ γριῶν ἐμι ὧν» 
νεὶ εἰς τρίτίω Ῥμώρμνη εβίνε ἱρίς ΜαΈτπιις οχρί σας. 16.) 
αὐ τρίτη ἐμέρμᾳ:δε (νι ἰετὸ ἰοάυνηταυν Ἱμάτίαἱ)γτοτείο ρὸπὲ ἀις, 

Ἰςαυῃ }νεμῖενδε ἐν υὐηνι. 
ψεηηἴς σαπη ροτοπεῖα. ὶ ΝΣ 

3. ΚΕ ϑενὲ τωνο βεμοσμιἰοηνεδ δῖον. καὶ πο  μσίᾳ ον ΜῊ 
ἐλάλω. ναἰξαῖα, Εν ῥαἰλ πο υδννωώνο ἰοημοδιαν. Αὐααὶ (011 ἀν ρλιτίςυϊα ῥπόσιν οχρτίηιὶ ροτείξ ρτο ἔμηπριν ροξεα: ταν άπ (ῶραΐ! αἀσζαπς φύυπν ᾿νῶς ἀϊοοτει, Ἀοδείας ἐφίτυν Εγαί. δάϊεξξο ςδίι; ἤσυς ἀϊχίς Ἐρᾶυ ἐβρ θα ὄμπωμν ἑωυνεῖ τρέχειν, γυϑ πα σίᾳ νοττῖς ἤρετο. ἰὰ οἵ σαφῶς τ δρποηὸ ἐπ δ κοϊγοσίαμη οατεεγοταυσά γεγο ἰΐηρυα ἀϊσοτοιηιιν, ἐσμ 
οδίδιτο νεῖ δηιδίσυσινε Ισ4η.16.29.Οπιοτὰπι αιοΐ ψότας ς γέρον ἀγεῤεγειν πὰς Ὀολιοε ὀλπιϑνννόμον οὐ Β]ηἰὰς ἈοτγΟ ρᾶ- Ἰατεγρεὸς νεγτὶς Ν᾽ ειθυπη,ϑὲ ΕΑΓ δοτήποηεπι, ρίαπὲ οδίζ. {ζοπίεν νοσαὶ, Νίαε ἔπη Ἰαίτανλ ίδε εκά! νοιδο, χοῦ πιὶα 
ταῦτα αὐᾶς οχ Ἠοἰγαογῦ νἱἀεἰίςος ἰἀοπηαῖς, “τλ 6 ὀχργοί.. Ηἱ νἱἀοῖμτ 104 ὑσ'ώγιν ἐπίσο Ὁρεὶπιὸ ὀχρείπιονς, ττληδεὶν ϊημις ἀττίςαΐμπι, ἀπο οπονδῆς 114 ὁ ἘᾺ μον 15 ἤρηϊῆοῦ» τία ὡρηἰβοιτίοηοιἤσις [᾿͵Ὁ ἀφαϊρίεμεγαἰπχήνιπι ρτὸ ἀδίτε ςχ τίο δὰ [4 τοξεϊηξ ταν ἐς αιο ἀἰεγεθας οιηίημ8, ἡ Αἰϊουΐυο οοπίρευ, Φϑαρηε, οονεῖς. Μ Ἂς Μή λιευ 6.1}. 
. 32}. «ὐξεάεὰ ποι, ὕπουγο ἐνήσω μου αἱψατα, κἀενννδνα, ᾿Ὸ ᾿ς. 7ε ὗν, Ὀςοίξ ἤος Ιοοῦ Ῥτγσποπῖδῃ ἰῃ νη νοτιϊο 
Ν άστυν δ μη δες ΟΣ τὶ νοχδά ἐτα ἀρεερίς υσῖ Ῥοῖγιιε . οσάϊοο, δὶ ἃ ναοί α ἐρογργετέ ὥρη ἐχρομίτυγι ΜΙΝ ἐβηιςη 

. ὅρη Ργφκομεά ἰδαμ ἐδελτυγ,ῆοιις ἀἰϊίοίρυΐανα ἀςοαςι δεξί νίδοτων τπλῷ Δ οἷϊε σπηρβαίῖε ἴνινιε τερειεἰοαὶε, υλην τς ἄμτοηι ν εἰς γ ἀοθάτιν ἡγτυ ναλ λα ταργοβοιάσγα Ογωπιπμείοὶ δραπαἰορῆη νϑολπς. 
δυάοτεῖ, [π8 δηίπ) οχ, ἤιο ἡ Οἰίφεηε οχροίυε μη. ]0- -κς βινοβοηγμ εμιρίφην, Ὑίυτρας Ευλπξ οἰ τὰ αὔδρωαον πα : : ἄ (νι [εγὸ ἰόσαι ἶ εὐπὶ Ἐνεἤγιδὲ ἰὴ δηηοταιοηἑδυ9 πη 4. Μαιτ. ἐὰρ’: Αἰουτ ἀοβηϊτὸ ργο πναγῆςιυς «Πδὲ ἔσρε οὐίδιπιδυίπιυς. Ῥτο ἀδμν. εἱ ργο ὧν ἀριᾷ Οκοςσοεγναίυτ αυυιὴ ἀϊσυηξ μὸτὸ χεῖρας ἔχειν, γε εεῆσνας ρὸϊ ἀἰοθιμὶ (δαὶ ἰμτεγριςττοῃ δ Κοσπιλμάῃςς ὕναγο (νι ρίδ αὐσαιφ γοδεὲ δηποταυΐε) ποη ἤραιῆοαι νὰ» μὸν Ἐγοθεηίι οχουάὶς αἴδρωανε, [ἐᾷ πυΐχυηι Ἰεαὶ ἐὲ δο ὦν χερσί: ἰά ΦἸ ηι πγλαίϊοις ἰαΐδοῦς, 5ςα ἴιος βιςξοῦ οπ. ,εἴδε νοΊ ΠΠπ4 ἀος[ἀταέιυ δά ἢ οὔ (ξχυλεὶς, ορεἱπηὲ φοἰϊατο- ἐς 1. βώφιζεννεἰ Ἰο ίοα ἀννϑι, αὶ οἱξι δὶ, ἤπο ἀἐδεάφιν ααἰδ ἠδυεῖο ΡαΠιυΐ ἰϑγηι νἤιγραειπι. Ὑ εξ φινθαπι ὁοάοὶ Γὅ-. Ἀτίς ςορυιοηΐτο, αιπι ἱπ εἰμ αιου! οχοιηρ!ῖς ( φιια!ία ρος 45 δὲς Δ δ᾽ιαυὨεότυιη ρετίκίο, πέρε νε δὰ ἀίειη νίμοτοπιά 

νηυἶτὰ γερορίαπτυν ) πυ Παπὶ τοπιροτίρ ἱπτογυα μη ἤφ εἰ» 
«εἴυτ. Ἐγδίτθα» ἐξίτωσ αἰΐαπι Ἔχ ςορίτας τατίοηεπι, ποπνρς 
νὲ τηϊἀυνη ἰἀρρυτοτας ἃ σαρενυϊεαῖς ΟἸΠ(ΐ, λοα δ ὁσοὶ- 

τηυπίδτυς ἰςρι!ςἈγιμη οὸ αυδά ἀϊχεοι {Π|Ὸ [ςς εεϊδύς ρὸϊι 
ἀϊεδυιν τείαγρϑέξυγιμι, ΕΗ οαίπι Ἰοψιεηἀὲ Τογαιυ οτος 
τίσι ἰρίωμπη ἀΐοι ἀ Γατίηἐς ἰπτο ]ρὶ ὅτις σοπῆαι οχ πὐϑμ! 

υἱ Δοείδααίτιν αὶ ἐοτρονοοιεὸ ἠὖ ἀϊοοάϊε καὶ ηοδέσιϑι ΟΣ» οἷς ὠμελοῖ ὰὐμδν, ᾿ ἴλιις ταηῖα θεεγί ταπηογῖςδις γοιὸ ἑοπιπιοῖιιο, ποὴ πιδάὸ ᾿17 «δμέφρδν ἀκϑὼ δ εἰ δόσψ.1η αυοάκηι γεῖος ὁχοαιρίλ 
ἰυδεῖ Ροςγιηι Ἰοοιπη τηυταγε, [οά ἃ ἔα ἔλεο7Ἐτὲ ταπαιδηι 30 ογθέτυς εἰ ἐγ δϑ,νεπ)| εαἰπὶ ἀσὰοτίοδο ἔτεα τοδλίυε. Ἀεὶ τεκπὸ αἰϊέπιι αμην ηἰ πιὸ ἰὴ αὐ άαπι νομὰς ἀσεγδμϊιμηα ἰχῖ ΚΙ Ἀγυψάν ας κερὰ ἥξεις τόρ; μι βιαν: δατοαί δ ἀπι- ἤοης : δὰ μδις ἱπεοιρτοτατσποηι εὶς τοδιτας ἡ] οί. ὁ ὅτ|6 ἀϊεεπάϊ σαποτίυν,ἰη φαίδυς αἰπλίγιπα νίμγραταν ρις- οὐϊαηβατίοην ἀξίρυ!υια αὶ ετει εή νε Π]ὲ ἀδίποερείεία εἰμο,πδὰ δυῖοη ἴλις,9.. 6 γῆιο οὐ Βιπιδείοεπαι νεῖϑο. εα Ῥβαγιίκοτιιπι ἰδγπιοης ςοΠ εὐ ίηνι». Ὀείπάς 4μυπὴ τον ἦ Ὁ ροἤείο ΑΔεοιν εἰμὶ 4}: ἀἰςίηνις ρεποϊξὰ τ νς «αν νοὶ αἰξονει πιοήμϊο ἔο ταφείτι. ἕως {νι ὑνέήσν μων γῆ Φ᾽ Μη κεινννδν [ονέλέν, ΑΝ ἀέκων Ῥ) ν. Ἀερετίςίο ἀστοί! (ἀττοξξίο πιοιτὶ ορροπᾶτας, ςοηίξαι τέρας βιτυνα τοίοτιον. Κ᾽ 

Ἑλίοπί ἐοπ(ίειτανη, ρου αῦ τρία αιοτῖς φυΐμι ἃ ςαρείυ!- 
ταῖς ἐμ ἰείμπι δυζεῖς, Οὐ ἐρίταν ὃ Νεηρε ἰνος αἰἈτιπλτς 
πο Δι δίεο εν που μοί, να ἰη ἢος ἀϊοδηάὶ ροποτο δὶ 
Πλ] ρας με τὶς τοροηάοῖν 1, ἀείῃας ῥεαροιϊτίοη! Ροίξιζιιον 
ἡλδεῖο σαία,ντ ἀΐος τεμένη ςοπίδημεπε, οἵδ χιάττυν, νεῖ 

Ααἰΐεις φυνίριαιν ἰαῖς Π φάτ, Πἀφις Πάνος οα {14 ΡΙνατήῆτο- 

τπαπίρὶ (ρου αλιειιπν ἷη τογεῖμτι νίρυο ἀίοτη, φιία ἰῆε μοῇ 
τες ἠΐςε οχἀὔξοι (ο( ἀϊχις το[ιττοζξυνιμμ ΕἾΝ Ζ ροτίμε δηῖς 
τογε εἴμ ἀξ ἐχκαόλι!αν αἰ μ] ἅ}.ν ωεταςηἀῇ ΑΝ ε, μι οοιτὸ 

᾿Σ 

ν Νοη ας, αν, Οαἰειίας, βς ἢς ἀεϊπάςρε,υιηι {τ ρομα ἰο- 
υυτπο τ ννο} νι ἀἰς ἀατς Νοπάς, Ιάμν, (ἱερείας: σις 
ἰοφαΐειν Οογήοινας Τλείταιν ΠΡ. 12.υθιη μη ιαι, να ἀϊεὶ- 
τπυς ρτεροίϊ το Αὐτε. ἤση ἐχοί μετ ἀϊέ Ἰρίμμ Νοιάη, 

1 τάυῇ Οὐἰςπάλτυην οί Προ βολταγ ἀϊος γι, νοὶ χανε τι, 
ΕἾΤ: Νοπαν ἐάων ζαϊοηζης δὶς οεἰααι εἰς απυεγ μιπι ΠῚ 

ἀπημεὴ ἀξ τ Ν Ἐγαηνυΐν Ὗ" ἰάγυμ Ἰητεγρτειἀτίοηςπι [δ- 
μματίενπεῖηρς Τιείδιω ρο ἢ ἀϊοίνιις ἥτε Τοιτίο ρὸ ΓΝ ἀϊς,τι- 
᾿ιθοϊίαπν νἱτατίειὩμδενοῦγοιι αἱ τὴς αἰίφμου ἰοοίε ελπάςην 
οαιμτίοηειι (αὐτοῖς ςομυειί. 

1). Αἱ 

ἽΛΕΘΡΡΓΗ ἤθὴ τοδεὲ ςοπυοττις Κ δῖτο πιοιαιοί ἀἰσεπάν κ6- πορὶε ἐχρτγεῖϊα εδιχυα ψεϊτυτίη! ἈΠΟ Ευΐᾷ οἰ ΐθοινε ΜΔ. πὰ Ὧ [»λξίηνιτι αι ἀσπὶ ας, Ναο φροίϊαιο ἀϊοίς Εταίππιεν "7 ἰοίξαείε ἡ αν ἀπ Νξαδίποπὶ στῆ ποθεν (ὰ ἐείαι αἰ δ δν «υυηι ἐπίστργδταταν Ῥο τη δ. ἡφηι6 φηΐηὶ ἐπέον Ἰάασι σ ἐοιτοῖπε δὲ ςοἰεδγθιη και ΕΔία νἱδοηοιι, Βίὰ, 6.1. 
ναἶτς φιοί Ροπὰ δι ἀνεῦβὸ «( Πσυς Μαινιφον, δεύδεν ῥάγ σα ΠΥ ἊΝ ΟἿ 1Χ. ς΄, 
μεν οηἶδα ἰτνν τλ4. δὲ: ΤΊΩ..τ, ,, ἐπίσω Σαννώ, σα. : ᾿ Ομ Νδ αὐβαία, ἐΝ ὧδ ἐξενφνωνιά Εἰ ΟΜ δι παρόντων, δαταπέ δ 5 δες 4. 1σ ιν ἐπέονν σειραὺς 4! δάσο νείεσία (ας Ουὶ Αἰὰ αὐΐμηϊ,. ΡοπίμΙ; δηέπὶ ἐριαίναι γιο δ. νι ἀρυά ἰοφιηπιμεΑιβοῦκ αϑτιιενΕα ξίιπδς (αι τι ργςροιτἰοπέ «ιυπτην ἤσης ἀδηΐθιτα ᾿Πισρεῦμ νϑε ρτοσίϊηο θά!» 301, διίηοε λάϊεατα ἀδοίειν μή ρίαιη {εάϑας. φἰς δεςί. γι μοττοηο. ΝίΑπι ΠῚ μετὰ προῖε ἡμέρας ἀξοίλται Ῥοβωθ. Απίς: ψυιμὴ τλπηςη ἰά ἐς το ἀϊοαταγ χα! ἀςώχιμπι ἐρίιπι (οοὐἴήοηειι δὲ δ  οαΠἸΘραγι ἰδείαραι Ῥύσρτον νοῦ ὑνόμιν μίξιν Αὐδ. 74. διρεοῖο “δὶ πδ. Φοω» ᾿ 14), 1 τἀ άοιη ἱπεριίαε ἤπι ροιεἰξ νὰς ογατίους Ἰυδς δἀυπό. Ναῆν ὦ Ῥτοσῖις ἀμ εα!ς ἃ μούίογ δυσγίϊε ἐν ρυλενένα, ἐν ϑιωέμεν . Ψαϊ μονα δι Ἀναίνιυς διὼ ρων νειτυηῖ 
«ομεγατ ραιτόπι νοἰεὴρ ἰἰς αἰσῖε τ ἤσουν ἐπ νεγπάοιο οῆῖσο Ἡ ψενέεν κα 4ιο ἰδὲ ἀϊόθπμυν», Ἀεαπαπι ἀθεσιι θεἰ νο- (ξπθοησ, εἰϊεν ἀφννίενο ἡμείηφ' νη, αἰϊιὰ ἀεείαται ἡυλη ψδί- τας τεπιρυε ἡϊυὰ αιο ει ἰα Ἐςοϊεία ἴω ρΡατείβδλο Καὶ. 

ὰ Ω. Ϊ 

ἰον αεγίενε ἠὰ φιμίφι ον : ηιοά νιγιηρις ταῦ  Οὐχοῖο νη 

ἴ ΜΕ ἐν 11» ὅ15 Γογασδίς ἐδιη. . . [|ἱναα φονεε αν, ϑυϊλ τράϊ- ἀρυά Ηερ γος, ρτορκιὰ τοῦ οπάσαλι ὑταΐος ργαροίειο- ᾿ Ξ ἀκ, 46 ]». ΣΤ τΣ ἀοσις πε τον ΑΝ " νὰνων ; ᾿ 
ἯΣ ςχριεῆης,κὶ ψοῖοις ἰατοῖργεῖς ρτγατου πε ἴιπι. Αἀ ἀιτιμη 1... ἢ ἐν,δι [αῆηα [ταῖν ῥηδὸν ναι ναΐσις ἈΝ ἐπα εἰ ΤΙ γὺ ὠφελήσᾳ αἴθρφπτον ἑαὶ κορδὲ - 24. Αι 4 ση Ῥρδιοῆς οἱ ρ1836 Ἀεὶ δμμρν μορυλόνης Ὑρρῷ “Ξ 

τεῖι Εἷς φυσαυενε ἀρὰ ΜαιμςιΩι, τ ροτὶ ἐπ γί νετυος ς Ῥοίείἀψας ἱμιογάιιπη, τὰ νὰ τὸς ποη ΡοΙξ τοπριις οχαξειπι, δῆ ὴν κόσιμμὸν δλρονρὺ ζομιωθῇ τ ἰδὲ ψυ} { Ἰυογάζιβ ἔμεν πη διτ το-  ’ τεναδ αροι ϑυνισαάρς δἰ τν 
εχειηρίατι Κὶ υος αὖ Θεοῦ, Εῤίρε Ὁ εἰ:δὲ Αἰ βω ἰπῖογρτος λὐδς. [δά ἰηεγὰ ἱρί ῥετὶ ἀἰκατυγι οι ἀςοίρίτυν μου.15.6. Οὐμι- Ἔεενυ τς ἐ τὐνηγᾶς δηΐπηα ἴμα πε ϑέδτας δ᾽ ἐθλαλ  μέθον 4 ΠΝ λ4, ὃς ζῶντος  Ἰαϑητίς, Οὐ τὴ νογὸ Ροτγμῃ Μάϊοο Βυδηροἰιολη δτίδιη ἱπτογάᾶ ΡτῸ μῷ Δζο ΡΊτιγ, ἱτὰ ντ οπηριις ργατοῦ τη. χίω αὐτῷ; ! : - ᾿ ἘπΤτΣ ΡῈ - ΤῊΝ Τὰ ΡΝ 
μῆς Αἰλοτίαπι ἀιδιαίς γοτεγος πιάρ πο φοπίξηι ττὰ- «χεΪμάαζυτιντ σις. 4.46, δὲ εἰμ! ο πα δεῖ »"4ιδς Εβ.10.. ᾿πδῳσ 4 αὔϑροπος αὐτάλλαγμα Ἠ6|2} ἼΑυε 40δτῃ ἀδθὶς αι ἰατῃ 27 ψεμημὲὴ ἀφ δέείνονηο ᾿ ἄλητ,, αι ὀγεἀ δ τίς νοὶ ἰρίμη Ῥοίγπ, νοὶ Μάγουπι [ταις αυμηι πη πος ἀΐοδάϊ βεποτὸ, ἐν πρισὶν καὶ μέρος τς Ιοοις ψυ πω ο:: ἐδὐνηναξείοηειο αηίοα γα ΜῈΝ κ μὲ Αἰ ἀνα ρταιευκαγαια (ας {Πι4, Τὰ ες Ῥεῖ, ἢ ἘςοϊοῆΣ Οἰνη- τὸ 2 Ηεὐυταοτῦ, ηἈ}]} πλίτιτγ οἰ Ευδηρ οἰ Πὰς, τὰ Οτγαςὸ ἰοτί- ᾿ μ ὦ »ν ᾽ν. ᾿ .Ἂ. Ν; ὈὨρΙλλα ἐμὴ υϑ ὀούς ΈΦΖΦ{Ἔ{0(Κῃ. Μαἠηκὸ Ιλϊαπας ἐαῃ ἀλπιοητατη 1 Ηἰς νετοὶς ἤτυμὴ οἷς οχ παν δέτες γε ρίετίφως πεδριαιξεαι, 4 3 πιοφὸ ΡΥ μ᾽ ἐχρτοῖ ς “Ὁ αἱ ὁπαιαιυθῇ μμ ᾷ; τοῦς 4 μᾶς} 18 Ι Ν 810 αποιηςσυς Ρυδυέτίς ὁ - ν! σοὶ σε εννίθβον ἔπει "ἢ ᾿ ᾿ 
(πιὸ ; ' ; ΠΠΠπ:ςοάῤηι τάηγεη (θηίι. [επίαας μος οτιλιη ἀϊςο,αριιᾷ - λόησὶς ὧν τῇ ἡ ταύτῃ ἢ μφιχωλίσι ΤηδΙ ἃς τῃδοτῇ ἰετημ ἰηῖοι ᾿ μενα ( ὐδεδια νρεα ἡ πδ΄ - 30. {πϑόεγηρδηδέμι εββ ἐπετίμασν άς Μαῖτ.8.2 6)δε 1:.1.61Δ ρίος ἀϊεγτίοτες Ούσοος ργαροῆτίου δ μδ' (ρερτο ὦν δϊ ἐς ἐρ τὰ υὐλειθει ἈΠ σε ἐἸβρακι δος  Π σοϑτξιαην ἀδυϊεοιᾷ ἃ; ρδέρα ὦ ἡαΡα ομε δ «ἀνίνονα (τ «ΑΝ τὶς πιϊηὶβ ῥτοβίρμις. Τοτοεας ἴῃ ΑπάἹπεεγπηίηαε ν[γρατ]. ἠἀάας ςείαπη φανιπ σοττα αἰϊφιιοή ταπγριις Ποη- Ὁ ακιιρτωλῷ, τ μος Τὶ εὐώρμε ἐπὰρ , πο ΕΠ τὴ ἀτίδιη Ποιημίς υ Ῥεκέδενμεε, (Ὁ Ελίωμ βοα πε πε (εεν. ὀΦ{{{4] ἀδιενενξι ἔγωνι. Αἀ ΔΙ 4] τεϊατίυῦ ᾿: ἀιπιργατογτμπη ἀςείλτατυν: γε ἴῃ {ΒΜ Ιου] Ἡοπιει!, φἰυυϑή σέφαι αζτον ὅχων ἔλθη ὧν τῇ οἷ γ ΠἸρδίε Εἰθο, ὅδε ἐσ γένει ᾿ ΜΗ, μὰ ἀκα κὐν 
Ρτοποπηθῃ μοά ἔδερε αἰ δὲ ρτςτονπιτεσιγιὺς αυτεηι ὁπ. ᾿ Οὐνγἤιχομ Ἰνφῆρσιν ἀεισυιᾶνος Μ' δώ ται, ἰὰ ον ἐν δαγιὶ, ἔξυι ροτης ἢ πατροξ αὐτῷ μοοτὸὶ ΝΡ ϑέλων οἱοτὶ ἀδον ὠνὰς απ λούβον ̓  φύμην σεν ἐν χἰονὶᾳ ᾿Αἷδο Πρρίοπάμπι ρυϊαυΐ,ποπ πιοάὸ φυΐα ἀϊέοις ἀς ἔξ,ιρτγο, μωταξὺ δωτὸς αὐ, παρρὶ δι ταιρτο 4010 1,ἀτἴη] ἀιοογσης μτος ἀτι ἐος ἀν τὸ ὡς : ὙΝ, ι {εἰοτία Ραξτίς (υἱ ουτὴ ΑΠροΙς ᾿μνυῖγγοῖν σαν 
Ἰοφυὶ ἀρ [δινίάοτμτ οδίσυσίας ἀϊξτιηνίςἀ ςτἰᾶ φυΐα εχ Μαῖ- {πῆρε κε ἴῃ ῥγδῃἀϊοίηοη δυτοῆι, Ροῖ ργαηάϊαπι, αἼῶων. Ε ι ΟΕΞ0Ξἰ[ ηΠς]Δηᾶϊ-, [ Πρρεθτ ον : ἐππιὰς Ῥάτει ἀἈΡΜέμ ὙΠ ΗΝ ἡμξι ἐὐεῖν δὴ ΠΝ ᾿ Π τη τβῥμαηο να, ΤΟΙ ΜΎΤΑΡΣ Ἣν Ἰντθδι ἣ Κιῴ ἄλαρον 9. ΠΡ εκῶὰ ἀν τ Δ τς ἣ ὡς: , Ἷ ᾿ ἃ τοίκισηάιηὶ του 20 ἀπ ἰπιξγάιυ: 4οἀ δὲ ρα ΑὙἸΠΟρ ΔποηΣ δια υτλτοδά χῇ ἡ το τον τ βεχουν ΠῚ μς ᾿ 
αἰνὰ ριαοοίετασααςς ᾿ ᾿ ἣν ὑρολ: τοροτίας 1 ᾿ΑῚ δε ϊυπα ιν Ἀβρν ἀὐεὺς γθὶ ἀς τδηὶς Κζ ΑΤ' ἔλεγαν αὐτοῖς, Αἰ μίω λέγω ΓΕ ι Ρ' Ἀαιοετραἀἰχίς οἷν »Απηθη, ᾿ ἀρ μρργέρρινγήντρη ἘΝ 031. τ ρ ἰᾷ εἰς ψαν ν Ἂς Μλκῖ 1.19. [π εο ταπηεη δὲ ἰααυίτιτ  Αρβάνεε Ἰρίτα μδ' ποὴ ἔδιροι ἀδείλγατς ςοηίο- μὲν : ὅτι εἰσὶ τινὲς τὴν ὦσε. ἑςηκότων . [ὦ ἄϊςο, νοδί εν μας. υϊάδαι . [ἅ] Θἰ Α Δρ ἢ ἊΡ ἰηρ δὴ 
αἷϊο πιαπυίοτ (ογιδίειιν ὑσέ, φ͵νδνε ρὺβ ἀιοδηε, μετὰ τρῆς ἀμεης ἔεπιρας,[ς ἀ οτιᾶ ἰητοτίςἔξιμαι, ὃς λάμιῖς νίξεης. Οὐ- ν᾽ 3 1 4' παν νοι ον αὐ εχ ἐΐς " φῇ μῖς δάϊδηι, αυΐϊπε- 4μιάειν ἀε δὲς ἱμρνὰ " 
ἐμέρας. Ψ αἸρλτα δὲ Εταίαιυς κά νετθυπι, ΡΦΡῈ τες ἀέες ᾿υα, οὔτοι, Ῥοιτ 2ιόιο,ρτο το αυοά ἰη Ηεδταο ἰοριτις, Α ἤπε - ϑέτινες ΒᾺΝ γόὶ ΘΟ ΤΟΙ ; νώτου ἐὼς οἱ . [φιδαύατη διῇ εδυηι πηρτεςτη,]. ἐπόρς " "ἢ 
ἱπτεγργοζάϊιο ἀπιδίξυι οἵξ, χαΐα ἢς νἱάςπευν ρα πιξ τος {πρέεπὶ ἀπηούιμη στὰς Μλτεγρζες νοΥτίς, μδ᾽ ἐπϑὸ δτο,υιιπὶ δωσιφίω βασιλοίαν τῷ Θὲα ἐληλυθύ αν - ᾿γίυφάυη νἀ δεξερσηᾶ ες φηες υἰδερν! νᾷηδ 12, εχλξνι ἀΐος ἰπις Πρ ὶ. Ἰτάψις πιαρ πᾶς ροροτίς ςοπτγουεν ας ἰάπηοη ἄς Δηη0 τοπιΠποπιβ(ὰ εἰ ἐς Ἰρίό δῃπο ἐρεἰπιο)ὰ- ἘᾺΝ ἯΜ 11 ον το ὙΑΘΟΠδΕ ΓΟβηΣ 

' ἰηῖες ἀοξῃ {Πηϊὸς νῖγος, φαΐ απο Ίοουπι οαπιὶ Ἀ Πἰς τυ τ8 βιει. 

. 
ν 
. 

» 



ὶ 

οὐὗἸχιρὸ Ὁ ΑΝ ΘΕ 
. ἀιμηροιομονδ ὕδιπν νου ἰλοίνρατοπι σεειαθοκ [4 

ἡ τἰμῃ κὶ χείμενεξίδης Ποιὰ εἀερίς, τὰ χίη ξρτοδὲ ἔαῖῃςη. 
Ξ» 

»Μδι..7γ.1. | 
}ιε.9.18 
"ομἠβιηποχίη. ᾽ Ὁ -ἸΝ ωἢ Ὁ 

ἐς ἘΉΠΕ: Ν το άπ ΧΗ ᾿ 

δ οἰ ε ;. ' ᾿ ᾿ ἶ 

Ἰοιία νἹῆο- ἴω νῶν, αῷ ρθΙ αὐτοῖς οἐς ορς υ 

ΠΣ Ὑγώθο- ψυλόνχαν Ἴδαν μὐνοιρ" [. μοτεμρρφώ: 

τε πἰμπἀονβτξα χετὸ ἀιυκι ΟἸ ρίας αἰδιις Ἰλπιας μο. 
---αποτσσο 

Καὶ μωθ᾽ ἡμῴρας ἐξ αἴϑλομβαίᾳ ὁ : 
Ι 

ὅ 
Υ κἡ τὸν ἴ[ἀκωῦον χρὴ τὸν 

ταίπυηι εἰΐςτς ραυςὶν φιϊδυΐδληι ἀϊίειρυίο, “μι ἰπβιπη 
Ἰμνῖε φαπι αἰφέξαῃείδιις, αυοὐλαιηοίο (δραΐσα ογᾶς ἴηι, 
προ ἃ ςαἰς {ΠΠπ 0 ψ οτἶα. ὁ' 

[ ́ϑοχίο γετὸ ρὸβ ἀϊο αἰιτηῖς 1... Ειροβάμει βν αὔζιπιι 
εἴ Ῥεῖγυσν δὲ Ἰδοοῦυπι δὶ 

᾿ἸΠΙοαπηξ, ἄς (δ ἀυςῖς 605 ἰη τοῦ- 
ξεπν(δ]  πλο πὶ ἰσογίμαι (Ο]ο 9: δι] ̓ [{λν{εονξενν [οίον; ἐν ας 

ἰεβη Ῥέννην.  Ἰκοο 
“ον (Ψ" Ἰολννε φ' ἐμ-ὉὉ 

εὐξ ᾿ 94 ἴη πε! ἐπ ἐχοϊ. ὁ 

᾿πιδῆπ δι Μὸν ὁ" ψ. τγαπβέουτηδξι!8 ἔνε σον δὴ οἶδ. ἡ [βξήνμεμ εἰ Ἄρνάπ ἐρῇι.. 

αὐ. ὦ μαῆεπν Θὴ μῳάρϑεν αὐγῇ, - ; 4 Βινοβίιποητα εἰυ5 [όϊα ἰωμητ] ᾽ ΝΕ ἐλ αυνρπυσηείτν τὰ 

“Α ᾿δηλίονε Καὶ τὸ ἱμαπα ἀυτδ ἐγῆϑετο οἰλθοντα, 47" ςοτυίκαπεία,» ζαη ἀϊἀαναῖηε νὲ 4 [νη [[]εβἀεπεία., Θ᾽ 

"(αι βδοιδην εἶ οι ΥΔ Ὲ 4 
φυτἀποϊρα!ήι, γῆς ἀφιεσανας λόυκάναι. 
κεἰ πνηὶ - παρα. Βα ἄίρϑη αμπῖς Ἠλίας φιιὺμωσέοὺ ἘΡΡΟΒΗΝΝΣ ἡσαψον λλαλοιύτες τῷὟΖ ἴῃσον. 

εὸ Ῥδ6]5 νο’ λάχρ λίᾳν ὡς μῶν ο7α Ἡναφειῤ δὶ τῆς | 

ἐςφειτυτ. 

 πποθῦ τς, διερεῤλανὸ αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ δηνγήσων-! 
Τοιλυλ ζ.8 ἀν ον δὰ - εἶεν 2.2. 

ἀροαδβα τίνα στῇ ἀ φίφον, εἰ μὴ ὅτοὼν ὁ εἰὸς ἢ αὐθρώπου 
Ἢ ΤΩ ὀνφνικρωχαάφῃ.. ἌΝΑΝΟΣ 
ο -οὸ : ΒΝ ΠΝ ὦ ᾧ : ΒΝ ι ἯΝ Κὰλ᾿ τὸν “χόλον ἐνράτισαν φοὶς ἐ- μὶ ̓ ΤΙ ἰρίθαν μδὴ 

. 

ίς, 

Ὁ Κα ποχριϑεὶς ὁ Πέτρος λέλοι τῷ ἴη- 
σοῦ, Ρ' αξα) καλόν δρὶν ἡμαξ ὧδε ὃ)" καὶ 

, ποιήανυδμισμίωᾳξ τρξὶςυσοὶ μίαν, ἡ Μω- 

σὰ μία Ἠλίᾳ μίαν. 
"οί δ δε ὁ λαλύσῃ " ἦσαν γὺ ἔκ: 
ΠΧΦΥΝ 

Καὶ ἐ “θέτο. ἤφιλη δχισκιάζουσα ὠ- 

ἰχ»᾿ αι] πο ροιοίς β.}] οὐ Ἰη 
τογγα ἀρα  ᾶγο, 

41] Εὐν ῃς οἱξ εἰς ΕΠ Ια 5 τὰ Μο- 

[ςεία. 
Ἴνῆς τοροπάεηϑβ Ρεῖγμα αἷς 

εἰς Ἰεῖυ, ἈΔὈι ροπυπι εἰϊ Ὧος 
μῆς εἶεν ίαιην Ἰρίτυν τα οτς 
ῃδόμ]α ἐγ, εἶ δὲ νηυσὶ, ὃς “Μοί. 
ἠνηυπ δ ΕΠ γῳυπι.. 

Ν-ὲ οπίπι {εὐξαι αἱ 4 10- 
σογοτοΣ : σγδὴῖ εηΐ μη  οχῖογ- 

ἰττ|ί- 

ἐηδίά 4 ηἰπλὲδ νεἰμ! ηἰχ: 

ἐν ΡΤ πὶ εὐ ἀ ἡ. βάτεγο, 
Εἰ ἌρραγμΝ ἐμ Εἰ αε 

ἐμ ΔΊ ο)[4) Φ' “Ὁ 4π| ἰο. αυἱ «οἰἱοαεραπιαγ οι} 
δ ποτ -Ἰ4μεηῖφεεμπι 1 εν. 

Εἰ νέφεπάεης Ῥάνω 
4, 1εω, αὐ δὲ, ϑοπμν 
“9: )ε [5 : ψ' [μοϑάπνως 

Ἰννλα ταϑενπαονί 4, εἰδέυ- 

Νὴ εμὲρ [ἰ εν 4 4η)ὰ 
ΓΊΣΣΩΥ ΣΣΣΠῚ 
ΓΟ . 

πα 8. σΉΘΟΘΙ 7 Ἐι εχεϊτῖς πυδες ας 1ῃ- Σι μέ εβνονει οὐ. 
͵ τοῖς" χαὶ ἦλϑη φωνὴ ΟΝ τῆς νεφέλης, λές ἱ πα τι δ οοδ: νοηϊϊ πἹΘνΝΩΧ ὲ ̓  ΓΙ] Σῇ ἐρ4: Θ᾽ φερίβ ρα 

“ουσᾶ γ Οὗτός ὅξιν ὃ εὸς μον ὁ ἀγαπη--} ἰηυδενάίςοη5, Ηἰς εἰ ΕΠ ως ΠἸς ἀε πων ἀῤεενε, Ηεβ 
, » ᾿ ἐν Στ . . , Ῥεβεε περ εἰγαν  βέπηρ, τὸς γώυτῳ ἀκούφτο. Ὁ τΏοι5, Δ Π]ς ἔτυ5 }ς 9 ἰρίμῃι αυ-}  μάϊρε ἐν». ; 

᾿ Καὶ ὡξάπινὰ αὐδιξλεψάμδνοι, ἀκάτι 
ἄἀϊτε. Ἂς, 

Ἑττγεροητξὰ υπ:} οἰὐξυηίρε- 
Ἵ 

8] Εἰ βαθην εἰκομη[ϑ)εμμη. 

᾿Νυ, δος ΟΥΧΔ ὅδ ΤΡ δον δ δι δῆς, ἢ ἀπηρ! 115 νἱ ἀογμης} 7 ἐερννειούμονο ἀπορίδιη “ὲ- οὐδένα θίσον, ἀλλὰ τὸν 1 πμφομῦ μόνον] [Χ ἘΠ) ΠΟῺ [0 , : 
θ᾿ ἑν": ὐλϑ δὰ πη φιδῖη 5 ΠῚ (οἴαμι Ιοἴαμι! |Ἀσϑοεμμῃ 1εθβνπν ρπιρην 

μεῦ τὰν “"- τ Σοιε  " "ἢ ' βέινν, 

. καϊοιξαινόναων δὲ αὐ νΠν πὸ πῶ ὅροις, ἢ 

ν δεκίο μ9ῇ ἀἰανμιθ' ὀμῖρεις ἐξιγεὶ φεχ Ροΐϊ Διο εν ἱξ. δὲ 

᾿ Ἐπιπηιϑ νὰ οὶ ἀέεε (51 οὐ ἀλοοπάϊ κοπὺς δητίαυμη οἵ 
ἐγ ΑἸ ΧΗΔΏΙΒ ἀφ ρτὴ ϑιμ.."ὰς ἀκινῥῆα (πιίοχιο ἀϊς Ὁ 

ες 60 εν ρον περ τσ ωὐρορη ιν ὑϑαμῇ οηῦσπὶ πασυστγαῖ : 565 
Πανίαχυλν, ἔμπης ἔςκεο ἐρίο ἀϊς, δι αι ήτηι (δ νοίρεζαπι. 

. Βος οί οἱξ αιοά αἰς 1 αιςαρ, ποι οἰξαῖὶιο, [δὰ ἰατὰ οὔξαιο 
γὸκ ἀἰς λα διιςαλ 6 1 ημΐα νἀ οτος ἱποϊρλπες ἰάτῃ ἀἰς (5- 
φφιίιο σελ ίαητ, Νυιπεγᾶς πίη [μυ045 φιηι εἰίαπι ἀΐοιῃ 

ἄμδμο {ῳρεϊϊουεηι ἐδεηχοηφῃ) ΟἸκε ἔπι μασυιογατ, δι ργατοῦοα 
. τεπίρυς οδίδιιμύ μι ἴῃ τοοητοῆι αἴδξεπιήογιητ:πιπνβεητς Ὁ 
εαἰρασιιαι ποόξεε,ηθο οξτλιημὴ ἠΐδαι αὐ ριοινάτυν, αι τέ - 
γοτο Ποιαίηιο ἀθπῖογε Ἰαοητοπιζοιίςσμάϊε νυογλγεῖ, 
(ο τάπνοη (οἴσει ΚΕ (οἱείνατ, (δα εὐίδυν ΑἹ μρτίε αἰΐοί- 
Ῥιυΐς, 14 αυτοιὴ νεῖ οχ ὁ ἰψαος, ιδὰ ἰάσαι ἰρυζαφ παγαῖς 
ἀἰοιρυ!ονθπι ὡόυϊου ἰοπληο ΑμΠΐς σνευναῖου, δι ρφίϊζετο ἦε- 
ταιπὶ ἀἰογάξεφο νἱ εἰ ϊόδε ὁ σιοηςειἀοἰροη αἰ ΠῸ ἢ 400 ηἰ- 

“ πρῆνυτ ρερηούδμαγαης, ϑοϊοταμλοη ΟἸτγίοποιμῇ 414 γατίοσ 
πὲ Ἰλιέατα ουῖν ΜΜάξεδθο δὲ Μδεςὸ ςοποίθανα,: φιοῦ τοιὶ. 
(εχ μὲὶ ἀίον τατον ἰδρβοηςηι πλδίταπι δὲ τγζοξονηλε θιβοπ) 
Ἰρομνέπέ λητειςο ον ον, ἀυία μὰ τος αἱλπὶ ὠνῃ πδ δὲ ἰαί εἰσι 
φῶδλυΐ,νε Ἔα κὰ ἥπέια τα ; 

: Ὅν μα δι δεντω γΌ ματα δι Βταί, δμενέρνηα νεῖ 
ιωινάϊδαινὰ εν λαμωφῴ" ΔΙ νεγὸ νἱάδευν νεγθυχῃ τἰλίων 
᾿νε αἰπρ ιν ὡς πἰβοανν, ψιλαν λώμκοιν, ἀρ μαί οἶα. 
ψυΐᾳ φυκμο ταί νληι, δοιπίπο αὐμοιδέλν πιπιδῖθινι 

ὶ ἐηληβ δον (ἀτηιοηὶν αὐ ιν ϊταραυδηὶ δ αυδίοπι πῦ 
γιῆεον " 4ιεμ Βὴ ὅς γάρ εἰν νυἱζοῖα ὃ Ἐγαΐμι) 
(ρον τερίδπμίὰ οἷ, αὐλδαν νερό δ )]ο. Ἠος οηίπι δά ά!- 
πὶ εἴν σχ νυ ον ἀίνραια ἰσημοπα! τοη(δειδὶπον γι οἵα - 
πον (δι 6) Δ οηων οκεϊμίδητυν. 8,6 ποϑ φυοαι νογμδριο 
μοἢειοδμπαδα ἀϊοεζαπλιο, 4 πἷν αὐ ὑδκίρν δο Ἰνονάν Υ εἰ, 4 
"᾿γ «δ οη βεε ίδ τας .. ἡ Οεαἰϑανοιλδικβναν Ν υὐρ αι ὃς Ε- 
τἀῆηυε ας μονοειρφρθεαίζνι 5 ο φυϑάομι ὀχιβιειυ) 
εεἰαίπιὸ ποροίϊατι,,.. πδρο ὁ 

[Ουυπι νετὸ ἀείςςπδεγεης 
ἴηοηῖς οὐϊχίς οἴ5. νὲ περ ηὶ 
πδτγαύοης αυξ, ν]ἀεγδης.» ἈΠ 
ροϊαυδιη Εἰ 5. Βουμΐηῖδ εχ 
τοῖν γείατγοχί[[πτν 

Εἰ ἠε[ςεαδεηείνν ἐν 
ἀεννοριε, ρυαερὴ ἐν πα 
«ηηνἢ μα υἱάνδπαν, 
τανε. 4υἢ ΒΗ με ὕο.-- 
την, ἃ ποου!ηἱς γεβητε- 

το Ξενεΐνιν ΠΡΕΒΕ ἢ 

ς Ῥελανένᾳ ἐχίνων ν καὶ ποιόσωιέρ, Ὑ εἶ, Ἑείενις ἐᾳ τυτιὰ 
οἵδ ὶ πορέσυμθ, ΝῈ τη γο νοῖογό ςοάλοο ερἰπλοβιΡοησταν Δι-- 
τροῖ ᾧ Ῥύὸ οἰῶ, ψι Αἰ δ᾽ ἔπρς. Ἐταίπηιις ἐτίατη Αἰ οι ἰερῖς, 

. ϑέχεριπορίσωμᾷ “. ἠὲ ς(ἘΝ ἰδ ἰλοϊληγασιφυοὶ ορτίπιὰ αυδέγαι, 
(ξὰ «ἰἀοπήᾳ οτίς ἱπτεγγορ τοις ποζα. 44}. Μωσεῖ, 
[πὰ ἄσο ποιηίῃο ἰςειδεηάο, ἔρις ἴα ρετί!ις Ἠουταὶοίο δ 

6. δγυίανίε αἰπήγαπι ἰῃ πιοάμηλ νάγίαγς οι μρογίπνις νοῖογα 
ςχευγρίαα, Ομδεάλαι επἰμι μωσῇ, αυδάδπι μωύσεῖ, 4111 μα- 
σαγαϊϊα, μουφσῶ (οτίρτυιη παδεθαις. ὦ ᾿ 
6. δοφενεθμννλαλάσῃ . ΜῈ] ροτίὰς ντ ἢ 4ΙΑΙΈΟΙ εχ 

διπρίδοἴνρας ἰορ  οεῖῖς , λαλῆσαι. Ηος (ἰπαμὲτ Εὐληρ οἰ 12) 
«. ἀἰχίς Ῥοῖτιρ, αυδά ποίοίγος αυϊά Πδὶ ἀϊσοπάμωι οἴει: 
υοάνετπδου]ο εγπιοης ἀϊςεγεμχιὶ , 1 πε [ξ ἀνοίβ φη᾽ ἐε.. 

, μα ήδνᾳ. 5. 4 Εκινεν, ἔκφοζευς ἰὰ οἵδ, ῥτάς πιοῖι ἀρμ 
1" (5 ποὴ στᾶδε,, ὑπὸ φὐξου ἐξόσωτο. 14 ααίηι ναῖος ργπροῖῖ-. 

εἰο ἐμνεῖα ΟὐἸηρΠυτοπ οἀϊτίους ἰορίτυς ἐμροζοι ἃ εἴν πιεῖ 
οοουρατὶ Εταίπς, αραωεζαίλ ἐᾷ οἷν ἔκδωμβοι. 
οὐΒΟΝ ἐπα λᾷ εἰχ,ε μὺ, να ρομειὰ οὐ μιὰ ρζο ἀνλὰ ποι [δ 

. τλὗὐὶ ἐν Με Πδείδ ροπίτιτ, Υ 45 Οαἶδι. κεῖδιρτο φᾶρ Οτκαὶ 
30 ἄν ἐψἰσυηῖ, Ἧ Ὡπν 

το, {Π}0}1}0ᾳὉ0ῳχἱνὶ ὑναμ9 γε" ΙΗ ἰ ΔΝ ΡΗΝλ. κὶ ἐποΐτωσω τὸν 
λόγον» Βταίημιο αἴ γοτθα πη, δύνο βενμοίιμ, Ἔξπονε ἘΝΙΩΣ 
εΐμη (ὅς ᾿ἰαξυαπι ἀϊείπιμε,, Ῥτὸ σορείησγο ὅς, οοξτος- 

᾿ᾳ ΓΕ: ΤΈγοηξ, μα νογα φηάΐμι, μοτιϑ ΟΡ οὐ Μηδὲν ορμμὶ. ἰαί!- 
οὐτ' αὐτεπυνπὸ κρρεῖν ( [ϊ Οὐποὶ νροαθυ] οἰγοιοίορίαπι 
Ἰρεύϊαπιιν ). ἀϊίςἰριυίΐοε. ποὴ ἤπε νἱ φιάήμπην δὲ ἰάβοτα 

ες Βα αὔόβημαν τδηάίη γφεϊοις, ἸΝΔχλ οξοσθε ῥτοίθαννις 
Ι6 εἶδ οχ ἰἰς φιαμυς εολυϊά ἰμ ἡηοπῖο ῥοίτιμ εἰσι, 
δεφυσϑίειτποησε μἀθυ ἴοι. Οαταρὴπι τὸν λόγυφοῦμοῖι- 

59 μὴϊε ἡδηε νει ας Ποῦτ. ἰἀ ον ζχηρ,, πσαυὶν πο τείνιτος 
αὐ μ]υὰ ἀυπίεχαι 4μοά ἀϊκειας Ποπνίωυα ἠμιμη ἀδ τος 
τὰ ἰνίον κγληδίοειρδιιοηΐα μοείας 4 μοτο ἐᾷ ομάυμτ, 
Βαργθίπιμονε. φείδιν ταϊατίυμδι δὰ ϑρμο σπάνμι κληί 
τίοποδλ, 0 ’ 

ἘΤΡΗΣ »» ' «μὴ 
ἐς 

4 βήο πὴ μοιεβ .ν ὁ. 

᾿ς ϑῶς 7γέγραῆίαι ἐπ᾽ αὐτὸν. 

Μ“ 

“ῥυὲ [Ὁ., εδ)νίνενεον φνίᾷς 
“πε, μαμὰ πιρυεοῖ τας 
μυννεκενῖν {τὺ 

αἰντοὺς,, συδητο εὖ τες τί ὅδε τὸ ἐκ νεκρῶν 
αΥ αςήφαι. ' 

. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέλοντεςγὗτι λέ - 
γρυσιν οἱ Γραμμρᾳτεῖς δη Ἡλίαν δεῖ ἐλ-- 
ϑεῖν τρῶτον. ᾿ 

Οἱ 5, δποκριϑιὺς εἶπεν αὐτοῖς, Η λίας 
μδρ ἐλθὼν πρῶτον, ὕποχαϑις ᾧ πάντα' 

᾿ ᾧ πῶς γγεαἥται δὴ δ υἶὸν τῷ αὐϑρώ- 
που, ἵνα “πολλὰ πάϑι , καὶ ὠξουδε- 
νωβῇ, 

πϑετθητ ρα ἔς», ̓ πιυτιὸ 4ιια- 
{οῃτο εν! 4 Πα οὔ  ΓἘχ τπρι 

1018 γοίαγβεγο, 
ας Βεἑπεεττόφογυιης εατ ἀϊςςη- 

τούγ Οὐ ϑογιὸς αἰςιπξοροτσιο- 
ἐς Ὑ{ΠῈ 1125 ῥυτὰ νεηϊαιὸ. 

Ἰρίς νετὸ τείροῃάοης ἀϊχίι 
εἰ 9 Ε1148 αυϊάειη ρΡοϊηυᾶ ρτἱὰς 
νεήοῦτ' γείταες οὐνηΐα τ΄ (4 
δὲ ἰςρφέρτυπι οἰτ ἀς ΕΠῚο Ποιοὶ 
νὰ ἊΝ νταλθἶτὰ ραξίατυν, ἃς 

: ἐρτὸ ἡἰδί]ο πα σατυτ, ὦ 
.4 ϑς(4 ἀἴοο νοῦ 5, δὲ ΕἸ ἴδτ νο- 

ΑἸΠε ἡ δι ἠ70: εἰ ἔτος αυαςιη- 
418 νοΪ μεγιιηῖ» ἤςσας [τε ρταῆι 
εἰϊ ἀς εο. 
ΟΠ τ χύμαι νςη ἴοι ἡ δὰ ἀϊχι- 
Ρυ]ο5 Δἔεουν νἱ 41τ τυτθαπν πηι τᾶ, 
εἶτοδ δοβγδς ϑογιίγα5 οὐχὶ οἷϑ ΑἹ 
τοτοδηξοϑ, 

Ἐτ βαιίνη τοῖά τατῦ τί εὸ 
ἘΧραιτ: δ ἀοιτἀξηῖεν δυο 

Εἰίαηι οβονίεῖ νξηῖγὲ Γω 

ΓΤ) 

ῳἰ γε[βοννῴεη: «'! ἐΐμ, 

τέ[ιμοε οὐ : 60’ ἢμο 

πιράφ [υτηρένηϑ 4} ἐν ΒΕ  ᾷ 
βοηθῆ! ν νὲ ΜῈΝ] 4 ραιῖα- 

(ν᾽ «οὐ διπμάϊηνι 

ϑεᾷ ἀέρα νοδο ηυία 4 
Κίναα ὑεπ  βι εω 
Πῆ φοξέμημιε ναἰνονμηῖ, 
βινι[τιρένην εἰ ἀε ἐφ, 

Αἰχλὰ λέγω ὑμὶν ὅτι (ὁ Ἡλίας ἐλήλυ. 
ϑι, ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα κα ϑέλησαν, κα- 

Καὶ ἐλϑῶὼν φυρὸς τοιῪ μαϑηταὶὶ, εἷσδὲν " 
ὄχλον πολιιὺ φἷδὰ αὐτοιῤ, χαὶ Γραμμα- 

» ψεῖς συζητουῶτας αὐτοῖς. ᾿ 
Καὶ δ ϑέως πὰς ὃ ὄχλος ᾿δῶν αὐτὸν ᾿; 

ὀξεθαμβύϑη,καὶ «οφοςτρέλγοντες ἠαυεἐ-᾿ 

ἰος [μοτρυλάϊε ἐμνθ4η» πνα- 

ζοντο αὐτόν ἢ : : ἡ τὴν εὐτη. ᾿ ς νῷ π εἰ Ἰ᾿Ψ αἰριιτωμοαἰρεαῦδηὶ 
᾿ τι “.. πο] υης τοττοραθ ὁ ςΥ θ 15, [ὡν» Καὶ ἐπηρ ΠΟ τοῖς Τραμματεῖς,, Τί Οιά αἰκοί τα καὶ γος [. κ᾽ ἐιψτοξραΐε τοι, συζητεῖχε ρὺς τοῦς. τφ 717 Εττοίροηάεης υϊάδιη ἀτιν- ἀρ θρ ϑαυτὸς γέμον μ αὶ ὐ σκαι ᾿ς ὡς τὸ ὄχλου ΓΝ μα ἠϊκὶς, Μερίῃ “Δ 17) Εἰ νεϊουάεθν υημ ἀφο. ; ᾽ χιτ, Μαρηϊεν, δά Δαχὶ ἢ 1 Ἰμνδα,ἀὐκίο, Με αρήβεν, αι. Διδαάσκᾳλε; ἰωεγκᾳ τὸν μὸν μον φῳρός; ᾿ϊαπι τρευηὶ δά τὸ » Βαδεητεπ σερἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. (ρἰηταπι ἸΏΘΌΤη, 

Καὶ ὅπου αὐ αὐτὸν καταλέθῃ » ῥίοσω. ι΄ Οαΐ᾿ γοϊσυπαιὶς ουῖπι ερτο 

εμἱ βίδοτο ἡβεωθν σά ἐς, 
βανεμιξ [λἰυίεμην πλμεηπι, 

πὸ ἜΝ α ΡΟΣ μέάεξις.Ἱ ἐπ ουρν ἘΟ 18' (μὲ υδίσωηᾷμε εὐπι αρ- 
αἰὐτόν' χαὶ ἰφράζοι, νοὶ τρίζοι τωρ ὀδδν-} ον ας ἜΤΗς ϑαπνι ἐρ [ὃ γοτὸ ρνελεινάείι, αἰιιάϊ ἑῆνην, Τα αὐ ΣΩΣ ι Ὁ ἐλώμροδ τί ἀοῖ ἀοπείθι (οἱς,] [Φ' [ῥμιναῖ, αν βενάει ἀὸνν. ; τῷ, χχῇ ξηραίνεται. ΚΕ ΠΕ. ΤΡ εχατ είοιτ, Ετ' ἀϊχὶ ἀϊοἰρυ!!ς] [διε ἐφ ἀνείοι, Ε ἀϊχὶ 
μφαιϑηταὶς σὸν ἵγα αὐτὸ ὠκβάλωσι, καῇ [εἱἰς, γε δυπι εἰϊςεύξης, [δά ας. ὀηρωενωδεγυν εἰρενοης 
οὐκ ἵ. δ᾽ : . ἡδμην, (' ΠΟ βΦΙμΕΥ ΗΝ, αύυϑαν. φυϊιετυηι.. ' 

4 Μμμὺ ἡμανει!εεγσυζοτουῦτες Ψ Ϊρ Οομηνίνφιες. ταί, Ὁ. τὰν λὰ εἶχεν αὐτοῖν, δ καὶ εἰς: ἀυοά ἄυχιπι πε νἱάςτυν δι ἰἢ- 
«φαπ!ε, Ν Ἰὰς (Ὲ}Ρ.1.27ροτοῖς δυζοτη τι αυοαύς ἴσοιις [ς ἀἰ- (ΟἸςης. Ὀςίπάς ἐςοίς νοτθιπι οἷν (ιδιϊοίατο Ρϑιτίοι!] νας 
Διηραῖ, νὰ σοὺς ἑαυτοιὶ συπὶ ἢος ραιτίςρο ςομαεσας, ἤρο ἢ ΠΡ αυϊἀξπι πος εχ {προγίοτὶν οἀρίεὶς νον, δὲ 1ειις.9 51. 
πιοάο νἱάεἰϊςὲς, "ρ|β ἐρέϑων ἐρδνεσ γοπε φοημϑὶπηθγμνμ μη ἐπῖεν ες {πρρίοπάμπι ρυταυίπιισ; δά ἴῃ φυράλτη γετυῖο ςοάϊες 
4μαγφηΐε 4 φυἱά ἐμά [18 «ια΄ πιονεμὴ γείωνξονε Ἢ δδν τὸ ἐς {στιρταπὶ ἐτᾶτ ἤθη αὶ πδρρίςἀχρϑὼς απο πγαχίιπὰ ρτοβατῷ, 
νεκρῶν αναςῆναι Ν οἷν Ου {18 “Ὄμαν ἃ πυξνι:τείμντεχόν. ᾿ὰ ὩΠ νἹάοτοιη “ΠΟρ τ ιᾶτη ἐπα ατ; θρδοὸ πεςεΠλεὸ μἷς 
εἰἰ,π ὅϑιν ὅταν ἐκ νονρῶν ὐαρν Ετλίπης νά οἰρε οι φιοά ἄϊκο- ΤΟΘΌΝΙ, φιιᾶπὶ δά άϊξ φιοψις 516 ἰπτεγρύσονο ΤΩ} αἰ 
γα νι, πεοτιμὴν ναόγφενε ἰοηρ Ἰαχὲ ψίως οἰγρυϊτί,ντ ἀγτσυϊαμ. Φ οτπιληᾶ ἰςδιο νἱάολτυτ καὶ καϑς,διϊους Ηος ἀςηίᾳις ον. 
εχρ!οαγοτιὶ Ν᾿ ετογε ἰητετρτοες οὐ τιπι; ὅς ἴτὰ (τ ίταγ ἢ. ς ἰσγυληάσπι οἵ ὅνα ἢος ἴοζο πο οΠδε πολιὸν «ἔρια εἰδικὸν ρος 
νη 0 νει ΗΠ μ.ο σοάίος, ἴοι οτίληι ἰοζ ς 5 γτοϑ το ΓρΓοδ. το ὅπ. ΡΟ Πρ ταῖς οηπὶ εἵξ ἰηβηι, ἤσις ἰη 10 Ἠολαἐμή ἃ, ' 
ἨἩαολυτεπὶ χυα τσ ἧς αι Ηἷς ἀϊΤορτάτασς τατοῦ τγος 05. καὶ ἐθέλοις ἐφ αὐτὸ εχ γίρας: Ριο ῦ ὁ ϑέλοις αὐτὸς ἔχριν γίρας 501 
ΟἸιι Ῥτίπιάγῖος ἀϊοίθυ!οϑ, ποπ εἰ {ππρ]ιοἰδεν ἀςοὶρίδη-. αύιταγ φη πη, αὐ νὸν ἐμ' αὕτωι ἔθη δενίμψιν. Νιάς [σι 1.8. 
«Δ, αιιαίι ἀς βιτιτὰ τε δεεέξίοης ἀυδίτατοης : ( πλτὶ ἐπ 65 5 δὲς ολάοπιρατεοι Υἱ[υτρατιν, Ματτ.;.19.δέ 18. 6. Εἴ δορῆν 
τοῦς λάρηοάυτη τινος θδηηοη ἠ0η πὰ ἐγαπτιορίπου, ἱπηρος. ἰπ Αἰδζε δεῖν᾽ ἔσως κωτρὸς δείξης ἐν ὀχθ νῖς εἷος ἐξ οἷν ἐτοώους. ὦ 
τἰεί,νε ποιηϊηὶς ΚΕ] Ἰοἰτατξηι Βιιίτιν νἰτὰ ἰρατίο τογπιϊπατί ρα τς Φ [θὲ βίο δοινὴνν Δθὴ τὸ: ἀν τῷ αἰϑρώπου: γε! μεν ΕἸΠο μο- 
τγξητ) [ςἀ 4ιιιπν πα Πλ τη ςοτρογιηι γείιστε ἰοποιὴ ργθο αμηΐβ. οἷο μωγραδαϊε πδης ραττίοι ὦ Ἠετοάοτυς πίτίο ὙΒα- 
τοῦ {Π12αν νηἰπο τα οι ἱπτο Πσόγξαν, δι ΡΙοτια οἷα ορίλίο. [π550, κβην μὲ ̓  "ὸν πέμ οὐδὸς Αἰμραν 55] τίυὶ δνγατέορῃ 
ἴθι οἰἴσης ἐνπδιεὶ ἐς τογγοίεγί ΜοΙδα τοῦ πο δὲ Εἰ Δἀ- Οὐγρμην ὁνένν ενμηῖ ἐ{{ φμὶ «ἀ ὁ ἤδη [ερεν βία ἰεγάιος πιῇ νὴ», 
ποηυ, ΠΟῚ ροτογάπε ὀλροῖς φιδά ΟΒ γί! ἀίχοτας ἐδ ἤη. Α Ῥυονδοίο υιαδειθων, ἐξουσεν θη.  υἱ δι ταν, Οὐ.» 
δα αὶ 1 δὲ ρεου]ἰατὶ ἔπ ταίυττεδίοης τοτείο ἀϊξ βιτυγα. 1 ϑεννναθην, 4 οἵδ κα γαφρννεϑῆ : αυοά γειβδιπὶ οἵδ πίη ἀΠΠτῦ, 
(παπιοῦτεπὶ ετίδην φυιμι Ὀοηλίηιις ἰαμΊ εἰξεῖ ἰη οαΐππι. ΑἸΠΠ μά Ἰς αυτερη ( ορίπον } λά εἴυιῃι ΡΩΪπαὶ κι γ γουἤου]απι, 
ςοπίςεηίμτι8, ποη νεγότιν δχ ἐο φυτεῖς ἀἢ εἴδει δο ἴσην. ἢν βοδν δ᾽ πον ἡοηνν ᾿ [ 
Ροις γοβ μια {πιο ]!ς τοί διε, Αἰ δξολ δον ἰητο ἰραπιθν. 4. “ἡ ἃ εἰγυίοι, ὠρὴς τοιξ μρδηπταί, Ἀςἰαιος ἀἰοιριίου 
ψυὰπι ποςεῖῆϊε {τ Οἰλε τυ φοτροτς ἃ ποδίς ας, ντειισι. ἰἸοτοί! σις φυὸς ρηϊάϊς οἰεις ἀεὶ τὰ αυιςας, ΜΙ πὶ [ἢ πιδιῖοι 
ποι ἐπ το (οᾳ ἰη οΣ]0 υϑείοτε ἀϊσαιηις. αἵ τα ΐται εἰπὶ Ῥεῖτο Ἰοάππε ἄς ἴλτοθο... 
" δον ἩΟΙ  Ον ά ἐγρουπτὶ ειὦ Ἐταίαγιν, Ουἱά εῇ ἡνοὶ, ἃς δεγδαν, νοις “αμματόῖο διυς Ἰητογρτοβ Ἰεφὶς αὐτοις (ὃν, 

τί ὅδν ὅντιν ΑΤᾺΚΠ δπι ραττιουΐα ἰβτοῦφαπηργο διατί ἀεὶ ρίξαν, ἀίείριιίος νἱἀεἴιοοε γε] (Μυκδοτες, ἀπ ρυ λατε γριι !ΠΠ- 
- οείαπι ἱπάεβηίι ἐφ ἴοις ραυ]ο ρὸ π᾿ νοτήτυϊο «δἰ πὶ τῦςτο.,͵ πὸ ἤῖσο οχοιπρίατ,, ἔινμνοιδωρὴς αὐ τοι Βιονεάϊμην 
Ρτεῖδς γούχὸ ἐχρόίυετυπε, δὶς οτίαιπ ἀρᾷ Ἡοιμεγη Ος. φαϊεο Βαδός πρὲαύνις, ἀδυις των δος, πππί ρα ἀδυιεγῆιν ἠϊ- 
αγ{{Π0τ.- καὶ ἐξερέσινον ἔχα τὰ Οὐλύν" ζηι πόδε. Εἰρυΐοϑ πιοὸς, ἢ ζαῖανν οὐ είς, ἰαϑεν να ἐν ὀμῆνν γτ παῦσε ᾧ- 

- ΚΑ βηνμει γπιμϑιεᾷἃ ἸΝοιϊαπάυπι)ος ἀϊος πὰ σοπιια, "Ὁ εἰλν νου Πηνμα πεῖν ζοάοχ. . 
. ἴδτπια ἡπλάδην ἐομςεΠοηὶς ἀνέξιιηι : φιαῖϊ ἀΐςοτες ουν- 17. Μνιμεν ἄναλεν,ὰ οἴχ,} ακὸ ρυογισιντα τοδάςρατας 

πυας νόγη ΝῊ εῇ χιοά 61Ππ4ἰσυηςν Εἰϊαιη ντάειιοος,. πποιοηγηνία οἰξεξε!, νι ρα Ππἀ πόοσε ἀιοιτην, 
(νεργλδιχτ Μαλολιφ)ρηπιὴην νοιτυπιτι, ιν ἐπταυγοῖ 18 Μ ίεμηξῳ» ἔχον αἵ, Ἐταίημς, (ἡαηάσεννῆνε, 5. ἴγος 
οὐνηαίοι νοῦν ἠΐόο ἐπ ἰδ εοιπηρίοια, {κι αιήάςιη ἴοςτο τεδὲ σι υἱάσταγ Νοτις ἐλ τογργος ργοριἰᾶπὰ 
καὶ πῶς Εἶδα ρ᾽νγαεϊο οἱἢ οὐίσυτα. Νιΐδυλοι ον ΑἸ ἐδὶ ἰεφὶ 1: ᾿ιπὰς δάπιοιθ ἰφ αἰδοκείοπειη διηρίεχυς, ΜΕ εν ἀπὴν εχ 
πϑς ΒΙῸ φεγο] ὅοψε ροιἐδιιη, Ἐτάπιεη περοίς ἐπί αΠ]ον) αἰτοιπαντι Ἰοσινααλ αν τοιηροῦιν, ἀσοίαι ταν πυΐμα ροιί- 
να τ(ὰ ρόῦνις νοι τιγς ιν) ὡωφηνοάο βνήρεμνν «δὲ, αι εὐ τπαρθνίο, . Ὅ δ αριναῖ, ῥνν ΜῸΪ ξατΆ,. νά ὰ 
ἐρΆη τπι0 τ καὶ ἀιεςέζα φγάτίοιο δά οὐ! ηνιδιη, ὅς νος χεΐδ. εἰ ἐρίνοι, ἤμς τιν στι φρόνει, ΨΙΟ στον ορτί πιὰ ςομμεπές, 

ῷφ 3 ' 

Ἔ τς ΕΟΥΝΌΥΝΜ ΜΑΚΛΌΥΜ Ἐν" 

ἀϊιμ ἡεἶν ϑεηοτι ρυνηῦ, ΕΠ3...4 

5,14 Ἀδδρι». 
ἐ. μογασηρ᾽ 9 

Εἰ ἑμεείτας αϑάπε ἐμην ἀ ὁ ΕἸΤα δάυδν 
ἀὲ εὐ! Ωνιὰ εἴζο ἄνεμοι" τε τυτι 

Ρμανιίαν φ δινιθα γυΐα πλ 5945 

14] Εἰ νρηλονε κα ἀϊῥείρω. ἙρΑ τὰς 

Οδε δον πιίτα- 
. ἤν“ οὐ βῤρε Φ᾽ δεγν» συϊο «δῇτιγαι 
Ἴδα οι μη ἰμ. ἐτιν.,. ἰη61- 

ᾧΨ 



" ἐἴδι δυύνασω,, βοήϑησον ἡμῖν, ασλαΓχγι-- 

7 

ΟΡ.ῚΧ. λρ. Ε 
ἘΠ᾽ οαρπιλιας Ἰλοξγλτῖο λα ἐριεγαυτῃ εἰρίοτοπι νἰίςογυμι, 
πκικάμα, ἡνΔδ ρίεαι ἐναι ἰο φέικζίσυς ἴῃ σο]οο ἀο- 
Ἰοτς δοςἀ}τ) σὴ ἁἶιτοῖ αβϊόεγοϊίν φιὴπι ἢ τριδῖα [ππτίοῖ 
ποτ 

με ἄπιςος » ἕως πότε «οοὲς ὑμαῖ ἔσομαι, ᾽ ᾿ ἀφνηοίονηρε 110 τϑάο ροιοίε δ ἥ ἀριι νοϑ ετοὺ αιουίηυς τά ἀεπι : ᾿ ι ς ; ἐών ΘαοΡ πἰογαδμς ἀν μἰμη 
᾿ ἴως τὸν αὐέξομαι ὑμδξῥ; φέρετε αὐτὸν ΤΑΝ γον δας τὲ δῶπι δὰ σας ΡΝ μὴ υἰδενὶ δύναται ἐἤξελϑεῖν εἰ μι ὧν «γέφσευ ἢ ἰεχίτο οἰ ὁγαπάο δι ἰεϊυπαπάο., ["᾿ Δ’ κι  φβλμην 

“οὖς μι. ' Ξοδὴ ἊΝ χῇϑ γηςπίᾳ. 39, [Ἐπ ἰίης ςρτς τ, γπὰ ἴτε βα- 5.0 κε δά ρυοβέϊι ρια- χαμιιδασλεοοῦς 
ἮΝ Καὶ κύνγχαν αὐτὸν σιοὺς αὐτόν. χα) το 

ἰδον αὐτὸν, οἰ ϑέως τὸ πνεῦμα ἑασάρᾳ- 

τὸ ἀφρίζων. ἰ 

Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέῤᾳ ὠντεῖ, Π6-- 
σὺς χρόνος δξὴν ὡς τῶτο γέσρνιν ὠσρῖ; δ᾽ 
ὸ εἶπα, Παιδιόθεν. δὲ : ᾿ 

Καὶ πονλάχις αὐτὸν χα οἷς πὺρέβα-- 
"λε( εἰς ὕδατα, ἵνα ὁσολέσῃ αὐτογ ἀλλ᾽ 

11 

συν Ὑποχριϑεὶς αὐτῷ λέγει, οἴ γε-- .9) Ιῤίς νετὸ τείροπάςπε εἰ ἀἰχίτ, 
10 ἔφης ἱποι 14, ᾿φυονίηυς 

αΠ Ἰρίτυς αὐ οχεγιηι δά ε..ο 
Ἔε ςὸ ςοηίρείϊζο, [ατίωι ίριγι-]} 

[οἱε ρυϊθλπθ.. 
πὸ Τῆς ἱπτοτγοραυε ἰοίμ ρᾶ- τ 
τίσι οἵ.) Οὐυδητυι το ρΟΓΙΣ 
εἰς  φιὸά μος ἀςεἰαἱτ εἱ ὃ Πρίς 
νοτὸ αἰτ,ο΄ ΑΌ ἱπξλητς. 
Ἐξ δου Ὡρς τυῦ ἰη Ἰρηειη 

αι οοἰτοτιμ ἴῃ δυλδγνε ρετάς- 
τοῦ δα. 5ὲἀ Πημ! ἃ ροτες, ἴας-. [} ἐμ ρεγάεει. διά ἢ 

ἌΡΡΕΝΑ Ν ΘΕ. ΥΜ. 
νιίςοτα ἀηειρί, (ιφοτο νοτὸ αὐ Ατεϊουπη(εἰδεην ληι ά 
δηϊην ἐοἴοιςπλ γάρ Ώ}τ, αι {είς ἠϊζειοε πισιοῖς μο 
Ἀζσχαγὶν ' 

ι9} (νὲτεβοιάεη: εἰς ἀΐκης, 
Ὁ κεπεγαλίο ἱπενεήω 4, 
φυδηάίω αριμὰ τον ενο; 

ἘΦ «"εμίεγηη! φίρ, ΕῚ 
4μνπν υἱά!{ε! ἐντν βαειτα. 

ἐαϑαεην [Ρηπηωε.. 
φ' ῃ 

Εἰ ῥηξενεου ΑΜὶε βαϊτεηΣ 
εἶνε, Ὡ)μάμβεωηι μεσ 

4 ἐα 4μο εἰ μος φειάτ 
“41 αὐδικ δ ἐπξιηεια. 

ἵχπειρ (φ' ἐ 44με6 ην{1πὶ 

4υἱά ροιες, φἀνμη 4 η05.Πι} 

. 

21] ἘΞ [᾿εημέριεν ἐθην ἧνο 

᾿ἐλεγν αὐτοῖς, ΟἿ υἱὸς τῷ αὐδρώπου 

᾿φὐἰδασίοσοται εἰς χεῖρας αἰϑορώπων,, καὶ 

ΒΈΟΥΝΟΥΜ ΜαΑαβδονμ 9}. 
ἀοχημη), ἀἰς ρι}}} οἴῃ ἰητετγο- 
ϑϑγυμς εὐ πὶ δν ῥόκων ἢ 5ο3 

Ὁ[ποα΄ ροτυίτη 
ἢ οἰϊςεῖεὺ 

55 148 νετὸ αἰχίε εἰς, Ηος βξηις 

ϑηταὶ ἀντὶ ἐπηρώτων αὐτὸν χατὶ ἰ- 
“ἔων, ΟἿ ἡμεῖς οὐκ ἠδυγηθημδν ἐκόα- 
λὼν αὐτό: τ: 

Καὶ ὦπεν αὐτοῖς", Τοῦτο τὸ υ Θ΄ ὦ 

δοαόθι ὀξελϑόντες πταρεηορόῖ)ον- 
τὸ δζᾳ τῆς Γαλιλαίατ' καὶ οὐκ ἤϑελον ἵνα 

Εσ  δασκὲ γὸ τοιὶ μαϑηταξαύτῷ, καὶ 

“Σποχτωοῦσιν αὐτόν' καὶ ὑποκταν 9εὶ)ς, τῇ 
᾿τράτη ἡμέρᾳ αὐαφήσεται. 

Οἱ δὲ ἠγνόν αὖ τὸ ῥῆμα» Χαὶ ἐφυοξῶντο 

αὐτὸν ἐπερφτήσαι. 

εἰς δαῆς ρεγ (δ χϑιηιπες νο- 
ἰεδαῖ νε αι αυδι μἐ [εἰτοι, 

1 εὐδάστοαν ἰὴ τπληὺς Βοιηίηυμ, 
᾿Ἰφαὶ τητογίπηφης ξυπι[δἀ ἰητου- 

εἰρτιιδοῖεττο ἀτς τοίωτροι, Ϊ 
1} Ιρ[ϊ νεγὸ ᾿Ἰρῃούάρδηςπος ἀϊ- 

ἀἀαλ,ῃς τποτυσῦδας συμπὶ Τπτοῦ- 
Ἰιορϑῖδ. 
3 ἐν οπίείρίευν ΟΔρογηαμη, Δ [5 
41} νοΠἜοῖ ἀοιηθμ ἱπίογγο 

. 

ἄοννηνν, φὴρν ἐν εἰων [,- 
ἐνειὸ ἐπεερὸγ “δ Ὧμ: ἐνῆν, ἱ 

8. [γεν Δ] ]απὶ δῆοινε ἐμμο 

πν ἐμ μο μοι! ἐπογᾷ 

κεν: γόνα ἀξ γείνει. 
νι διέφηοτοθάηενεν- 
δμηνν ὧν μημὺαη! ἐῃΠ4). 
γοϑάγΦ ἐμ. 

Ει πεμάνημε Οαρ!»4}- 

Ὡκεγε Φ: Ῥ6 βΦΙΜΠΉΝ ς 

Ῥίἀδ ὃς ρμιρᾷ 
ἀς ρβεφεί!ν δὲ 
εἰηὶο Ομ} 
ἢ δὴ "διδμ: 

δχ νεισιορο! 
οἴποης ἀξ. 

49] Εἰ ἀἰχὲὶ {με ἔνε ζε: Ἐϊεπάμσι, 

πενχννα εὑ ανμῖρν Ο αἰ αᾷ: κυς Ὁ τι 
πες υδίιδαε φνεπάμειν 5εϑι"ὸ, αὐἹάὲ 

ὑὍρῶν : “ς Ὡς : πος Π{έσε. ποι ργςπιοπ ει 
ΠΠΉΨΨΕΙ ᾿ , "ν΄ ν ν. ἡς' ἀϊογρίντ οααυ αὶ ἐσ αυθῃι [Ῥυνίμμε εοηξηνβάμἐ ἐϊωπε: ἜΜ: Ἰϑοςεθας εηήση ἀπ ρυ]ος ἤιος, ΡΨ Ἰων ἀντι ΟΜΝ ΕΝ ἧς ἴν 

ξᾳν αὐτον χαὶ πάσων 57] τῆς γηςοολυλίε-͵ [τὺ8΄ αἰφοετρίις οὐ ἃὲ ἐσ ἢ ΟΣ Ἰαεαν μος ἧς γνῷ. . ᾿ ἐ}4| οοκεῦάι φὐλον ἀ  ωρι- του μια! " 
Ὡ «Ἰ ἐροϊ ἀ σε ία τογέαπι, νοϊυαδαι, με ἐπ τα νοὶ .Υ ἃ. ἀἰςεῦας 615.» Γι] 5. Πογμιηὶς Ρέοις ἰοι [μφς, Φ' ἀξεεὺ κε ἴω, ΟΡρεΐπυλπηοι - 

(μον ἐφην βίδημη βοηνηη (ς ἀ ἰποτε!μι 
ἐγδάεεων ἰὼ πηάθὴ μοηνὶ- 1)» εἰν Ἰνοπιὶτ ἃ 

μη, (γ᾽ οὐε έν! πωπν; ἀν 1Ο οοτά αν, 

πδυι, ἢ φιᾷ ἀοπν ἐ[[]. κι λι.ι 
ἑπμετοσαὺαι ε01) μά μη» ἴὰς.9..4. γ Ω ’ πδὼ “ : ἢ Ρ» . 29 . ΠΝ 

ϑεοῖδ ἡ χαὶ οὐττα ΠΟ 5οἰηεἰ πη τηϊογίοου ἢ, βενοειμβοὶ Καὶ ὕλϑὲν οἰς Καπερναούμ. κα ΝΥ λυ ςοΣ»Ομ 14 1η νὲα ἤτοι νθ8} | αι ϑαδδε 80]. “να Ππε2: 
ΤΑΒΕΙ ΉΗΘΕ αἰ σοπτηποῖιδ ἐγρᾶ ΠΟ8. ἌΝ οἰκίᾳ ϑρουδμος, ἐπηρώτα αὐτους, ΤΊ ον ᾿ Ὑπροῦ ιν τ ΠΡ ΗΟ ΉΘΗΝΙ 

; Ἷ Α ν ὸὸΨ Ξ: ἰη 9. α | ΟΝ : ΉῚ “-ε . ε ι  Ὄ). Ὁ ᾿ τνοῖὸ ἰμΟΥὉ ἢ ΔΙῸ 41}}.}4 4ὋῸι}νεαρεδ πε βαμδτ 

ΟΣ ἐησν υς ἀὐ δῷ απ, 10 Ρ' στα ᾿ώβια ομ βαα τ δ. “ἰν Ἔ; Ἐπ αἰ γμψδυ ει τ τ ; πεν ἐυβούην ογο ν δ). ΤῈ αἰΐοβ. ἀ!τορταγαηε ἴῃ “δ ῥα υνα ἰδμεν [εάρω.. 6ςς͵ 
νασαι πιξεῦστη͵, παῖντα διωνατὰ τωπι- ἐπεωρβε τος Ῥ ἔμ μοι ἐγεάρηι. Οἱ ὃ ἐσιώπων" φϑϑς ᾿ νία ν᾿ 415 οὲρ ἤμεγμν ἐρφογμηι [ 394, αη! φημέοτηπι παν 

Ἀ . ΄ 

φἘΟΥΈΙ. ᾿ ᾿ 

Καὶ οὐ ϑέως κρῴξας ὦ πατὴρ τὸ πα]- 
δίου μετοὶ δακρύων ἔλεγε, Πιςεύω κύ- 
θμε, βοήϑει μου τὴ ὠπιείᾳ. 
Τῶν. ὃ δ. Ἰησοῦς ὅτι ὄχισωυψρέηει δ.-}} 

χλθ’, ἐπενίμησε τοῦ πναιανι τὠ ἀκὰ- 

Οἱ ὁ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς γα!" 1) 
ἘΣ [ ᾽ 

οὐφ»ἤλειρεν αὐτόν' καὶ αἰέςη. Ὁ ᾿ 
Καὶ εἰσφλϑόντα αὐτὸν οἰς οἶκον, οἱ μιφ" 1: 

“ κῳ9 Οὐμονβαμε,ἧως πύτε λειήρλτα,Ομαράνν ΠΝ 
γιάε Μαπβαιη 17.175. 4 Χἀάηο ενφέρονν Ῥτὸ ἄγμφειΝ υ].. 
φαῖλ, ΟἿ Ἐδτιεγαυοί 1μλτίη!ν ἀυτίις εἴτ, δἰς ντιρτιις νεῖῦο 

«-δηρῆθη Οςτηηλη, ᾿ δας 
10. Κερὸ «ϑη[βοξϊο, καὶ ἰδὼν αὐτόν. Ἑτδίχιιο, Εἰ οὐ ἐο. οἱ 

. Ὑπιῆνάτον, Πηνυϊάζαις [εἴα ρυιότυπι ἐπ ςουίρεξξιαιαμαι 
Δἀδιξευπι αἰρεχηεξ, ρίζαι ςαρηΐς ργὸ ἤϊο πιοσς ἰϑουΐ- 
τομίοις Οταςᾷ πιδη οἰϊὲ οαεηάμηξ: αὐ ἰδὼν οἰξ τηλί σα ],- 
Δι Πηγπνοῦμα ἠαμτα, ΚΡ ζζενρβε, ἐαοάρμξεον,ἔςιι νς ἢ} 
«αὐϊε (ει ζαπὶδπίει ρταιμ{ππιο ἀσαι ςαίπι ᾿ος ἰοζο ναῖοι 10 φμοά ἀ πης ἤθη ἐπηροῖιςα. 

᾿ υὖξο απαιρρίη ον ΨιΟὰ ῥήστοιν, ἀσ υὸ ἀἰχίπηυς ρᾶιίο διτέ. ἐμ ἀς 
ο τοί ςοτροτὶς ἐοπυθ βοῆς ἱπες Προῖς τη αἰ δι σα 
ζιαοώρμγια νοςαης, ΜΠ κατα οραρωγύαιε Ἰᾷ οἢ ἐτώραβ ΝΠ 
μας αοιυο ἢ πιβολτο πῃ ἀσαρβαεδεῳ τιλρυίτι αὐ Ηςείγ: 
«Νίοιδς ἰῃ ἀυοῦιι ψοτιηξίς οοάιρίθιις (οτίρειμη [ορ ἔτη ἐτώ. 

ἕν. φκἣν οἰμραδναε[υβε,διναίννν ΝΕ ὃς τα, υοἱμαϑαινν. 
᾿ κο ρυτο {δ (σγυαπάαπι τος! ργοςατιομοίη σοπίυρτίοηὶν 

Πυυταῖοα ΕΗ μαδοὶ, 

Ῥᾶζες νογὸ Ῥαοτί [πατὶπι οἿΔ- 
τπιαπκ στη ἰΔοΙῪ Π113 ἀἰχί τ» Οτε-} 
ἀο» Ποπνίης:ἀσουγτς ἱπογοάιι- 
{ππατὶ πηδα. 

Οὐυυπὶ νἱ ἀ{πι δυζοηλ Ἰφίως 
ταῦθδαν" ἤπγ}} ἀουτγεγωοθίυτ- 
Ἰρδυῖς [ριγίταιη {ΠΠυτ Ἱπηρυτγιν,, 

ν4Ὶ Ἐἰ εοημδηνροξεί πλαὴϑ 
βάμεν ρμετὲ οὐ ἸΔΕΥΎ ΗΝ, 
δἰεναὲ., Ουϑήο, Γοηιδηε: 
«ἀνην4. ἑηοίεἀμίμαίειν 
πε 40}. ᾿ 

ΟΣ ΣΝ 
ποίηαιν. ἐ{} [Ρ)νεἰνὶ ἐπι. 

Ἰεία5 νετὸ ριοΒξία ἰρήυς ΤΏΔ 22} 16 ἀμῖφον ἐφ ηθη! το - 

ΕἸ 5 ΓΟ ΧΙς ουπης δ. ἐδ (αττοχὶθ 
Ουυκα ἀατεηὶ εἴζες ἱηρτειιεί, ς 

00} εἰμ, εἰθωα δ ἐμη: Φ' 
ΠΩΣ 

Επ φημὴν ἐμμγοῖ [6 ἐὰ 

ἰυαθεῖ,εἰ διων πιφεῦσαφντ εἴς ἐτίαπι δυγῖια ἰητογρτος, Αττμ 
. οὐυτη ταπηξη πγαχίπιο ςοπίς πη} ἐπ τ εἰ 4ῖς οχεπιρίλεῖθι 
,ΧΈροτ!, δί αι άςπι οαπ νεγῦο τις ούσαι ςοπιιιλόζιπι : Υτ (ο- 
τὰῖῃι ςπισηυίαπὶ ργοθατέ δοιὰ ρΟΙδ πὶ αὶ εἰπῇ {πρετίοτε 

ἄνοῖθο ἦπιν σοππείξυης Ροίδτιιπι εἰξ ἐβ τον πὸ ρτὸ ὠνοιαυοά 
ἄἀυζιπ εἱς (οἷυτα ογατιοηῃοι δι λας ΟΒΥΠΈ γε νθά σιμη ἡ] ες 
Ροτίθοης ορτιηιὲ φομοιξης. Οπιιμη εηίπι ἀἰχ ον ψ|6ν δὲ" 
Ῥοτεθ,ίιισειχτς ποῦ ίφ:τοίρδάςε νι Π πη οπλίπιις, δ. ον ἰιος 
Ροῖφ9 ογοίσσεμτς αἰ πυίληπι εἰδὶ βοή Πποζιγγογα, ἀ}} οἱ! 

ΐ 4 Γὴμ μη ,δίιραιώ, 
Ψυΐφαια ὃς Εταίηχις, Ρο  Ρηίᾳ. Ἐρὶο νερὸ ἐχιάνι απτρίμρο- 
Ἰίλαὶ νἱτὰτς ἸΝόαιις εαἰπι ΟἸ ηιις (μος Ἰοςο.) Πριῆςαι, 
εὐηὶ φυΐβάο ἢν ργαεάίτας, οηνοία ρος (αὐοα ταπιοι τὲ 
ἐμτο ]φδξυιαν, νεγυπι ο[Ὁ} (δ ρότίις, αὐ! εἴα ψηοί ἱρίς 
ΓΤ, Ῥοίπι ΔῈ να τ δἰι5 οι, 4Ὁ1 ἡρῦιις. ἐς ὶν ἔμεν .λ- 
Ὀδαιειιε, ' ' ; 

.λὲ Ῥιγὶ πωδιονιὶὰ εἴ πη δὲς ΝΔηι τωδέον(τεῖς ΠΙρρὸ" 
ἐτατε)ς ργίχπο νἱτὰς ἰεριοπμίο ἠτποίτι;, πῶς ἀὐτὸπὶ ἐς 0. 

χὐἡ Κι φμμν υἱάιε Πεβμα΄. 

ἧς Καὶ λαξωὼν παιδίον, ἔςησεν αὐτὸ ὧν μὲ 

λέχθησιῳ ὦ τῇ ὁδ οἷ, τίς μοίζων. 
νι 

Καὶ καϑίσας ἐφώνησε τους «δα σεκα, (ὃ 
λέγᾳ αὐτοῖς, Εἴτις ϑὺλά Ὡρῶτος ἐ}),ὃς αἱ 

" Ἁ 4 τ 

πεύρτων ἐογωτος δὴ πάντων ὅζακονος. 

τοϑατίιὰ νίατρατ! (ςά ρᾶνῖο αἰνοτ.. Ο ἢ 

οφ ἈΝ᾽ μέϊο πυρά δ αὶ δεν οἰ 14 «114 τατίομς. Αθαη- 
εἴας οηΐηι ὧν δἀάϊτα οαΐαὶ ἐαπγασίοπτι,εχ ΗἨορτάόγαμι ἰ4ϊο» 
τιμιο. σαι, Πη πο; φασὶ μτοτρίξτΑτῖο εξ γαῖα οὔ- 
ἴφθνας ' πΝ ΕῚ 

33ῷ νὰ ἐμεν [ιφοῤεἰναλμερναρεπογάδοντο: ἰὰ εἴ, Αἀίαπ δὶς [οὶ 
ἀποιρυλις ες, τον ἔσειε ροῦ Ολἰ Π άτὰν Ν υἱβατα, βεαινρνες 
ἀϊεναιιαν, Ἐταίμχις, διον βιεισυδι; [ἀφιῃ δυῖξην οχιπίτρὶϊ εχ 
Ῥιαροιίοιις σαρρὶ ἱπτο Πρ Ἔη ἄνα ἰΠ]ος οἢλ πὶ αυτ ἐς] ᾳ 
δι νεῖυς οἶτον βες"ς ἐτοῦ ρος Οα ἴδει, ἱεα γτηςς δῇ 
τοητίς νίηθδιῃ,, πες τοππησθτοτΩῦ ἃ δὲ νί ἀου! ροιϊογαηῖ 
(παι ἢ )ἀφοἰπαῇϊς Οαμίκαιι ἴῃ ἀϊίεςἴι,, οἰ οδῆαγες 
Ριδροῇιίο διώ, Αἵἴοβο φιδηιὶς ρεοβῖοαν παρ ρες ροίείον 
Πσπι ἢ. αὐ δυίαπι νενθι δας ν ἐπ) παθεγα, ἴληγεη μι- 
υᾷπὶ Ἰεἶἰ τρρπορόύνϑωρ ἴῃ οα ἢ βοατίοπὸ ροίϊταμν, (οᾷ 
Ῥύο συμπομθωδαρ, ἰᾷ εἴς, νηὰ δι αι αἱ δὰ ἰατμε ἱποράσες ἐνεὶ 
Ῥτο Δἀαπ δυατο , ἕως διησυ!δινάο ρεοχι πιὰ τον βιοῖτει {ἴ- τὸ δὐῖς ἢ ἰφαν ἢ μι Ρεῖγο τατοτίς απάϊςητίθιι» ἀστυίεγας, φιαεῦς, 
τὰς λοοιρίτιν ἰηπὰ μ. 10. ὥπμη δυῖεῃ] (αίάτοα ἐπι 5 
᾿ γοπίγοης (ἀρογηλιη, οπππίπο ἄμε ἐρεῖς οδοιπάα Οἱ 
Ἔα, Τογάλης τταϊςξο ταρλ δῆς γεσίοηςπΠι δἀπιόφυμη 
᾿ἰβοιήταπι ροτάβτανο, Οεἴοτοπι νετὸ δι 666 ο]δηιςτὐ- 

ἐπις!! ροτοῖι: 

(ΠΑΧΊ 108. ; 
Ἔξ φυυμὴ ςοηῖς Π|πτ,νο σαι 5 [ δε τεβάεν νοσαν ἀμο5 

ἀυοάσεϊιη ἡ1Πο 5, δὲ ἀἰχῖς ο15 γ5] 
αι8 νΠἘΡεπποξ τῆς 5 ετίτ ο- 
πιῃϊμη υἱτί λυ ἃς Οὐ ΠΣ 1.1 Ὠχὶ 
αἰτεῖ. 

4] Ετ Δεξερειηο ρυεταΐαπι ἢα- 

μΟΥ εἴεε, 

Ἰ4εωδν αἰ ν διφοὶε 
αὐμίε ρεΐπρο! ε{{2΄, ενὲε ἀπς 
πὲμην πομθέπνμς (ν᾽ ο")- 

πέμηρ ΠΗΒΆΠΕ. 

Ξε αἴρλρίεης βοογημι 

οἰδι) ἔιι (τάς αὐροίαεγας, νὰ φυιηὴ οα ἀδοίΤο, ἀοίλο ἀθεῖῖς 
νἱάογοῖις Ὡς νοῖρο γμηνοῶτῃ νἱὰς (ἰρτὰ νου... Φ4{1Πωρ΄ς 
ποῖος ἑαυτοῖς Υ αἸ ἰὸς ποη Ἰορ τρηοαιῖς ἴῃ πιο νεται 
ἤχνηο εοάιος ἰηιςηὶ. : ᾿ 

24. Ωὡμἱἶ οἴδι βοξνννε ἐρθνινηι παχιτημεντίς μείζων αἱξιατά, 
αοδε εὐγμηνηναίον {{π|: ὰ οἴ, τίς μείζων γόώντα αὐδ!, Ποίς ἴῃ 

τὸ Φιιοίλιη ἐχοιηρί τὶ οτλς δηβοτάτιπι. ΡΟΜΙΤΟΣ ἀατο πὶ μωϊζων 
τηλοῦ ΡτΟ μόμρος ππαχί πηι εῖθο οος ἐς τοι τη 0 γεβ 0 (ΟΡ 1. 
τλητε8 οπεη αἱ το τρία, ποη ἀδ {πτιιρυβείοητί ρλμρογγίηισ 
ἴῃ φιο τὰπι νἐγίασάτυν, [ςἀ ἐς τος ρὸ εἴο τοιτοιονηοά [ο- 
φαυτογιι (οιππίαἰραητ, τα τητο ροῦο α ανᾶς τος οτίαμτι ἢ- 

τς εἰοδας, ντ αυοά ἀξ πιοτῖς (πᾶ δέ κεϊυττςέτίοῆς ρταράϊκοτας 
αν δ βαρὐῤραναν μθα ΜΠ ςορικατίοις ἀπίῃς "δ ἰῆτο 
γέϊ. [ἄεο πὸ (υρρ]ειην" ΕΠΤοι, ἰς ἃ ἐσήνω ν οἱ γῆόετω, Ἑμτυρὰ8 -- 
εἴδες. Ὡιοά ἢ ἐπα ὁποι ἀροῆόμο βατιγις εγᾶς ἢ Παιις 
ῥτίπιδευν, οὐν (οδίξοτο ) Ομγιιις [4 ἰκὴς Ἰοσο εοτ ο {6τ: 

᾿αΐτ βία μτον Αροίο]οβ ἀμ σερεδιίοιία οὐςα[οὶ : 
44. Ἀπ δρω. ἴπ φυφήδηὶ ἐχοπιρίατὶ (ρου ἐν ἔφως 
εἴτοιᾶς πιδὶ υίδαπι νμ ςτιγνθεγοῦ δρίω ἢ ἤλης ἰεέξίο- 
Ὁ. (δαιαηλυπαμὶ πιρ  πνι ιεατι πηη ἀοατίαὶ ρύο ἱπιρο- 

᾿μδὴν ΑἰΠς ἵμιις ΠΝ πρῆσαι, ἐκ ἰΐο φια; ἰξαυϊμιτατίδειν ᾿ς ταπάϊ ποάο ροῆευπιοϊς ἐχ ΗςὈταόλτι ἰἀϊοιπάῖς. οὐἱα! 

͵ , “ λ ΗΝ δ ΓΚ - ἣν Ἷ : Π ον ςς , ᾿ ἢ ᾧψ ἢ κιμε “Νηρ ἐπ τρδάνο εογ δ: 
μεσ ᾿ Ὁ -. 3 . ν» ᾿ δὲ Ν 

᾿ς ϑαῤτῷ, λέων πῳῖ, Τὸ πνεῦμα τὸ ὦ] Ἰάϊςδπο φί,᾿ ΤῊ (ρίτίτυι τημτς δι, Ἶωτοράο ἄμοι ἐἱὴ, ϑυνάς σῳ αὐ" χα) ἐναγκαλισείμϑμος αὐτὸν ταἷε πιηράϊο ξογυμη ἐόαυς ἴη 15. 4μωη οοπηρίελη (- ολρλον νὰ κωφὸν, ἐγώ συιδενείοσω, ΕΈ- ἴνάενεκὸ τη ἕκέρεις Ἐπ τυ,ς  αβ αν μορες τ γωπὶ νἈπαεταςοριο,ἀϊακεῖο,.. 606 6060. ἔα δης ἘΝ Ὁ ν τρΡ᾿ ἥς ; : : μέρ ΤΟ ΑΥΝΕ ΘΝ εἶρίο δὲ͵ Ἐκὶ αὖ ἐο. ; ; ς τὰ [πη] : ἀρῥὰρι ; ᾿ 

: ὶ ἐλϑὲ ἀυτεῖ, καὶ μιυνκέτι εἰσέλϑ᾽ ἧς δος] [εο,δζῃς ἀρ] ηρτεάίτοτ ἢ οὔ.) | νρρίληε ᾿μὲ νόθα ἐν (ἢ ἐω ἕν τοιούτων παιδίων «“Ὑξ.Ὁ)}}7}} .᾿ α[χυ]ς ἡδῥώνὺν Ἐν ἰθὺς .γ] θμῆμη αδμη τὰ βμὴ[ 

᾿ τό ᾿ Ει Ι ὅ {{ι Ωγ τ Εν “νι τὺ τρλλτο ἐς ὦ Ρυεγς ἐχόςροῦτ 60 ΠΟιμη1- [ΠῚ προάρ, ρκετὴε τοραβενὴε ἐπ 
αὐτόν. ΝΣ 6 αυμπὶ οἸΑτηει ἐφ ίνιαα,. [ὠὸ, 660. δὶ τῷ ὀνόμριτι μοῦ γ ἐμυὲ δὲ γε Τὰ χα ὁ! ἠδ χειρί: διρυὶς μοπηλφ πο) Π94 γείρίῃ ; ᾿ ἢ ᾿ ἐν κι : Ἑ!Πεκοϊφηιδης δρηνοῖς 4 “ἃ ) ΠΤ}: ἐχοριε δαιςυπαιλς 16 : : 

. 20» οἰ πὶ Κα χράξαν,(Ἔ πολλοὶ ασαράξαν αὐτὸν, [τλυϊτύσηαυς αἰ ς ἐςρ ες εὐιπι; 36 Νὰ αἰ ἐν με εν ἴλη! - ς΄ -.-. 0 : 
ἱ ἷ ". 7, , ἢ ᾿ ᾿ ν ὃ '1Ό εἰ 4 ᾿ ᾽ ᾿ , - ἭΝ "“" ἐ ἀν. ὦ. ᾿ Ξ:" ᾿ τὰ ΠΡΟ ΔΝ ὀξηλοε ὁ ἡἔϑετο ὡσ εἱ νεκρὸς ὗς τ πολ- Ἔχιαττ δε Ἄξιυις εξ υαί! [ὭΟΓΙῚ ἰκβεο: Ὁ [ιξίμε (ἢ βέμε 28 οἷ ὁπ). ἸΝοιέιρτο διότι, Ἂ οὐ οτἰἀπὶἱπνπο οοάϊες δείςρεται Γοπιίπες ἴσας πιο Πρ ίπγυς οχ Μάτε. 4. 12. 1145 

᾿ ἐαχίε δδίδῃ, λουὺξ λέγειν Οπῷ ἮΒ τὐτῖν ἷ τιθδβοαάεο νι τι τ| ἀϊσογξι, ον τοογέμν: "8 νοι ἰεἰ ἀδες- πιλιυίς Ἰορ ἵσγιςντ δὲ τί ὅτι, ἴῃ ἀπο ν πο {τὺ ςὔβας αυνάσιτι δι ἡμης ἀϊ οιτας ἐν α΄ οἰκίᾳ βυόμῆνος ἃ ςἴξ ,λὰ νοεγδιη,., Δ- 
᾿ . ς λεγε, Ἢ αἀγτὰ νν. τὸ τηοτῖυυς εῇ. ἢ γεπεν υἷα πνονέμν εδξ, Ραττί Ἰλίῃ 12 ὑΚ. γριά Ἡςθτκος Ἰητευνάυπὴ στιληγίητοτ- εἰς ἀστἰ:ἀρόγηαπηι ((ΠΠἰσεῖ γοιογῆις ἔπ φια ντὲ ἀουι!- 

-.-...... τ-ε------- 

δά ἰτὰ νὲ αἰϊφιαιχάα τάπχοη ἡ ις ωῖ νεῖν. τάριδη τοηροτο φυϊοαυδιη πιιτᾶγς. Γάςπν οὐίσγιαηάνμαι εἱς 
Ἰατὶ, φύσι Ματιῆαιιῖς ἐρ.17. νερία 21, ντατυς γέ εἰκν͵ τηδὰ το. 43. Ἴν ἌΜῚ 
φρέφεδει. ὶ 6 Χοΐη νῖηαω νοΐαρ!οι, δικηκαλισαμῆν ον Ἐϊνλθμτν τοι 

Ἢ 1. ῳγυά, δε, ᾿πμίως, ΤΈΨΗΝΙ δέ ἀῤδι 4 φολά διά οἱ, γυϊρ. ᾿ φθάσ Ηᾶς νοτὸ ἰάτη μυσέῖμ οχ τίει Π  ἀςοίατατ ρατεῖν τοῖς 
᾿ 4π ημο ἐξ ἧ, τους οὕλην) αυσάλπι τὸ μὰ (οὐἰρτιη πη. 20 (ρονΐοινεγξιν. ἀκ ἀνδιτὲ στίημι σπῖῖρ νοζατας, ΠῸἢ πωρδέον, 

λλ ᾿ ἀμεξωννφ βονθησον Ν᾿ αἰ Ατά, καὔάίμμα. ται, δνδνε- 
ηἰνιία Μάκεν, αρ.Ι10. : 

λ1 δε βοιι "ον ἐνεάενε, τὸ εἰ δωασω σασούφαι. γναῖλ μια. 
κοι πϑἤτ ἀτιςυμπι ὃς πο φησί νυ ἘΠ ςούος τε ιριύ 

ἐλ ρερουϊειοιε Κ᾽: σχρτιηοιςτ οι βο σιειι χοίοϊυιι. 
« [τ υἬρημινι τὶ πνύμο [0 τσεο σὴ οἱἵ ργοΠΟΠΊΕη, οὐ! 
ἀἀάϊάι νὰ νέαι ἃ τείοιν αν αηνὰ οὐίοιὶ Ἔαρεηθοι δι}. 5ΡΜΙᾺ 
ἘΠ) ἀμθολν μμίμμι) ἃς (ὰ ἀμ) δῦ εἰξς ότι γωριῖ, 

18 οὺς 

εἴ ρογοθίζιτα Εταῦ ᾿)ψοῖ ἀίκεῦαι, ὃ ἶσον. 
3. 41 ἄμηπν ν ΦΗ[ 48 ἀοινμπι μὴ ὧν τῇ οἰκίᾳ γωνινοαν. να, 

Αἰ ἄυνη! υενὶ δ ἀονεμν, Πυιδ αι, πὰς, πφυίτμιὸ ντιημο μην. 
Αὐφι οἰμμίξιμ να οἵοις κήος ἐξ, θοὰς {ἰδὲ ρτο φρημοαὀ τοὶ ἀροίρικιν, 

ϑοηίηνι5, 6 υὐ ἰηβινεα, σα διόϑεν, Υ αἰάτα, αὐ μία, ἃγυὰ Μαιεναοιπι δι ᾿υμςαμν. : νι. Τιράεαν, παρριδίφυται Πογατὶ ἀς τὸ πιο ἔπταγὰ ἴο-.,͵ ρ]υτίδος νετθὶο γα εἰ νοςαθι!! νιπι εχ ρον "οῖς ποτ ηλ 
ἢ ἰείμάτω ψιηάσαι [ππίυ (δὰ ΠΟῊ {1} ΜΠ ΓΑΌΟΠΘ ἡ 4118: πη η]- ς ϑινομί ἀειωτεανε δὴ ἐλισιωτοῖ χοὶ Δὰ ἐρήηαν ν ἰοἸ τοῦ [ΟΣ ιςας, ριαήςητί νείτυτ ργὸ βιζύτοινε ἴδρς αἰ. 4.419 30 ετίαπι 1ιοάα ἀχρί ἴζαι σάριῖς τὰν αἰράτα πινρίενων νὸν 

δ. τὸ [αἴτ ποςς ἤΠατία δἰς ομμπ ἰσαιμειι Οοἰμιηο 1 (το ρε-. ἤπιπιδι φι!ὰ (πκυτῦ οἴει οχροδεαπίοιν, να ρίδαιαν χροίυϊυ πρηπρη αὐ δρώντων. [πὶ φιοάαιῃ οχεπηρίατὶ λἀάίσυς ἀμαρμτνκών,9 φιυίάσηιν ἰα. δος (ςγίϑεπάο νοοαθιο ἑοιαρετιπης Οτατα 
τοῦ ἑαρὶῖς οέγδυο; Εἰ δωι(ιπα 1} νυβιεὼ ὁρετίδηι αὐ “Ἢ ἜΥ ΠῚ Ἰτογργον ῸΪ 4. Οορεννγονάν νος θιο νύν 480 Ῥεςςατογιην ΣΝ ι χειρί τα τιμπ ἰὸς ἰασοκυπι στίαπι φγοάμηο σὰριῖς βομ 

ὩΣ, φ μι ἐμνάεμι, Ἐταην9. ὦ ῥμανο; νὰ εἰκ σιν ϑει. 11 τείμοι οι τῳ σωωτρέχριν. αὶ εὐϊὰ Διο Ἰγαίλνς νὰ ἐπηρ νὰν 2 170ς ἀϊξιιμπμοντὲ δόμα νυ.» εεδηνοιαμαι ἱπτογριειατίο 
“ 

φρηίςητίτε τἰοὐ δας 4ΠΠπ βκετνάπαιι Ἰοδιίοηεηι Βοη ἀν. 

υμπη τ, τ | , . 

32 ἃν Δνονοίνε πρεν, δεν ὀνέμρτὶ μου 1 4 φΛαπκὰ «αὐί,, ἤρα 
«υδέά πνΐη ἤμης Ἰνομοτψη ἰναίρφαι. βαι}ὸ μὸϊ αὐτονὴ αἷν- 

ῷ, 1 



ΕΥΑΝΟΘΕΙΙΝΜ 
εχοςροῦῖς, ἡ ποη τὴς ἘΧοΙρΙτ 64) | Φ’ μβημεν: ̓  ΓΕ 

ῃ αἱ ΡΕΗΤΗ, βύη πιᾷ [μ{εἰρὶ τὰ εὐτη αυὶ τέ τὶς. τς τιθὰ ἀρχόϑε ἀρίς ΝΠ 

5. [Ἐείροηαϊς δυϊεῖῃ οἱ Ιολπῃς 5, 
ἀϊοῦς, Μαρ εν ἡ νταὶ τῶι αι η- ἀἰεβον, ΜΙ αρ βετγνίάγηγωι 
ἀδιι ῥοῦ ποιοῖ τυυ τη οἰἰοἴςη- ᾿δηροα ἢ ἘΝ ἴα 

. « 4 ΤῚ 4} μὲ 

[62 ἀχπιοπία,ηυΐ ποῃ [εαυΐτυν τὴ μα: μέπραμμο τα 
Ὠοϑ: ἃς Ῥγ οὶ θΌΙΠΉι15 Ομπι» ααΐα! [μέρ ἐνῆν. 
πο ἐεαυΐτως η05. : 

39. Δοίικ δυτοιι αἰο Ν ς ΕΠ ργο "9 “ 4μϑεπν αὐ! Ν οἰ μρῳ 
δεῖς. ἢ Δ δ οπίτα εἰϊ αυι «άλι κόρ, ΜΝ  τρνθώνα ἴμ ε 
ν τοῖο) ρεῦ ΠΟΌΣΟΏ Πγδμ 11)» 8 

ΟρΡ.ΙΧ.194 
δὰ ἐὰὴ ἐρυὴ δέξηται οὐκ ἐμὴ δέχοται, ἀλλὰ 
δεν τὸν ἐποφείλανταί κω. ᾿ ν--" 
'Ὅειν οἐάϊοα. ΑἸ παΧρΑ9η σὲ εἰχείὸ ᾿ωαϑνης, λέγων, 

πατεῖς ες ΔιΙδοέσκαλφ γ οἰδομῆμ τινα ἐν τῷ ὀνόμα- 
τ οἴἀϊποην ἢ σρυ ὠχξζλλοντα δαιμόνια ὃς ἐκ ἀκο- υοείδε Ἰίυει,. ἐπ ἢ ' 

τοδϑευελιιέ Ἀρυ 8} ἡ μιν" χαὶ Φκωλύσαρϑῳ αὐτὸν 5 ὅτ 
εχιγλοιάιπα- . Ἡπτς τῶν ᾿ 
αἰ νοςδιο ἃ ΒΡ, ἀκολουθεῖ “"Ἴο . ὩΣ 

᾿ ἱ Ὡ. 4 δὶ -“" ᾿ ἐοθείναδὲξ Οὗ δὲ Γησοιξ εἶπε, Μὴ κωλύετε αὐτόν. 
μκοκανΣςς μόδηὶς γάρ ὅοιν ὃς ποιοσει δύναμιν δ] τῷ 

ΠΕΘΟΤΟΒΕΝ, 

ν τι τς ἐν " ΗΝ ἐπ Ὁ ἡ ; [πὴ ΒΟΠΔ 6 ΠΙ60 ν (ψ’ βο[ Η ὀνομιτί μουν σὺν ἡσέται ταχὺ χρκολρ-- Ροῆπε οἰτὸ τοαἹὲ Ιοηαΐ ἀς ανς, 7 ᾿εμὺ πναϊὲ ἰσημ ἀε ἐτω σα κ᾿. τς , ΤΟ Ναι αἱ ποθὴ οἵ ςοηιτατιο5,.40, Οὐ! επί μα στρ 2» "κε . ε ᾽ . ᾿ " Οἱ »δ ἐκ ἐς! καθ ἡ  ὠβ δι! ὄδιν. 'ΡΙο πο Ὀ!8 οἷ. Ἢ ΤΣ ΤΣ 
τ οὲ »ὦ αἡ πυτίσῃ ὑμαὶ ποτηρλὸν ὑδα- 6 ] ΤΟ ΩΩΝ ΕΠ1Ω1 Ροτυπι ἀςάς- ἀεάετθε ἀοδια εαἰδτξην 4- διό. Η 3 ΡῚ “ν᾽ ἢ -]» Ποὺ αὐ εὺ [ε- Τὸς ΟΥ τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χοιςοῦ ἐςὲ, τἰτνοθῖς ροσυΐιτη δαια ἴῃ ὯΟ ι :  [φμαὺπ πσνηΐπε πηεα,, 4υΐα 

πλίης πλςο ἑά οθ΄ αιιὸ ὦ πτὶς ΟΠ τα}] [ΟἸηβθὲ εβρα αν ἀλτο υο 
{πἰνδιςα ἀἰςο νοδἱς,»ηεαχιααιᾶ [ὃ ψ» πον ῥετάερ προεάεην 
Ρετάϊοτίς πιεγο φέσι μαι. [μύαν, - : 

4“ [Ετ φυ αυϊς οἤοιτάϊςυ]ο ἔιο- 15 Ἐν παρε εῖῖκα, ἜΝ ΤΩΙ ἰς ἐπεὶς αἱ ογοάσει [κἐμεπυωπο ἐς Ἡ βηβ 
ΓΙΓΥΩΙ ΕΧ ΡΑΓΌΙ51 4 : ἡ “νεφεηείδμα ἐπ τηδ. δφημην ἴῃ πιο, Βοπυτ εἶδες οἱ ροτίαβ Π] Τρ. πραρίς ἢ εὐνίμπάατε. 
οἰγοπηροπογεῖιν χαπὶ τλοἶα-} "ἍΝ δεοίᾳ ἀβηανὶερίϊο εἰμα 

υσγυς εἰ οἤἥξη "} λα εἰν ν᾿ νὴ» ἢ ᾿ 
ἀϊοι!οεαπι ν]- ὦ ἂω λεγὼ υμῖὲν γ8 μιν δτολέσῃ τὸν μι- 
ἐδινιυοάυΐς 90ν αὐ τῷ. τι τὸ 
ἀλπιηθπν ὥ- ον αυτῷ 
αἰδυάαμα δὲ Κα) ὃς αὐ γκκνοαλίσῃ ἕνα Τ᾽ μικρῶν 
ὁτ|0ὲ αυΔπι : »Υνν») ᾽ν. : 
δι ἀπαίηο 7}, πιξενόντον οἷς ἐμὰ καλόν ὅδην ἀυτοῖ 
ουἱρίδηι οὐ αν 
οἰεβάμμ; οἱ. μία! ΔΛΟν εἰ αἰθίκειται λίϑος μυλικὸς σε- 
ζεπάϊου!υαι, ἡ τὸν τροίγῃλρν ὠυταῖ, καὶ Θέθληται εἰς" : ᾿ Μλιεὶ.ϑ,6 τ 9ώ εὐ χλρ ἜΘ ΓΝ τς εἶγζα σοἸ υτὴ οἰ μϑοδίρτοιῖςς-} |1δ' ἡ πράγε πιβραγείην. "0.17.1 Νὰ ᾿ ὀλαρσαξ. . : Σ Ἣν ἑοῖο ἴῃ ΠΊΔΓΟ. ' , ᾿ 

Καὶ ἑαὶ σκανδαλίζῃ σε ἡ 2ϑιΡ δυυγαποτ 1 [’ Ωυὸδά ἢ πιαηιϑ τα (ες νε 8] Κεββἀπἠαι χανενίεις Μριιν. 0 »κ4ὦ, Ἡλι ων ὡς ΟΝ, ν ; Τρ τα Νοα «ἰ μπαπητέμα, αὐίοηάε εἰ, δ18.8 κοψον αὐτῴω" καλόν σοι ὅδ] χυλλὸν εἰς) [τὰ οβεη 415, αδίοίηάς οὔ: δοηῦ! δεκτὰ εὐ ἀμημωὶς ᾿ ο "Ὁ “ΞΣ. πὰ, ἰῷ ᾿ ὰ “ τίω ζωϊω εἰσολϑων, καὶ τακὶ δύο χεῖρας] |εἰξ εἰδὶ δ νἱεῖ' ἰπρτοαὶ πιαποῦ! [νγοκε ἐν ταν, φιλη» 
ἔχοντα ἀπελϑεῖν εἰς φίω γέενναν, εἰς τοῦ [Ροιδων χυὰπη ἀιιὰ5 πηαπιις μαι ϑ! |ἄναι πρνω ἐν αϑεινιόπα τε 

Ἔα ραι παν τὰ αδίγε ἰῃ ρομοπηδπι, ἐά {δ᾿ ἰη 1-7 γ,ῬἘξεβεινν απο ἐν ἐρηεην ἐα- τ ὙΕΤΟΥ͂ δπεπι ΤΠ Π]Πυγα Ἰποχείη ξυμ: ἜΡΕΛΔΙΝΙ. Η ε , 2 Ὦ “"“ Ν Σ, " : ὑψὺς , 

ξαιδζ: (του ὁ σκώληξ αὐὴβῥοὐ τελουτῷ, Ὁ “4 ἸΝὶ νεγανβ᾽ σογυπι ποὴ ἴηις- Ε Ὁ αρώμακα με Κυὰ ὑσμωΣ τοπυρουββέννυται. , 9] [τΐορδι ΤΣ ἈΟη Οχυϊησυίτιγ, [ς, εἰημέρων, Και «αὖ σ΄ ποὺς σου σκανδαλίζῃ σϑ απο" 4] Ἐπ Π ρες τις αςῖς νεται ΟΕ] .:] εν β βοιεναῖε [άη. ἐμ αὐτόν. χρλόν ὅ81 σοι οἰσελϑεῖν οἰς] [ἔππαὰς, αθίοίηάδ ειιπὶ ἡδομιρα. κα νον τ καμὰς ΤᾺ ΤΩΣ ΝΑ 1 [«ἢ δι ἐΐη νἱαπ ᾿ τίρ δῳΐωὶ χρλὸν,ὴ τοι δύο πόδας ἔχον- [εἴς ἄθρὶ ἱπρτοαὶ ἕῃ νίζατη οἰαι-} Πρν Εὐήϑθιαμοναιθο Μὴ β ληδίωϑαι ἧς τἰὼ γέμναν, εἰς ἡ πῦρ τὰν Ῥοϑέη: υᾶτα ἄυο9 Ρεάες 4μάην ἄμος: μέάεε ἠανεη- ᾿ἄσξρταν» ἀθξτεμ ργοιὶςΐ ἐπ σε οππάπι, ἐφην πη  ἐηη φαἰγεπικαιη ὁ- τὸ ἀάσθεσογ" ΥΣΣ ΤΙ 41 [4 βίῃ ἐρπξ Πα ἱποεχιϊηϑυα. [ἰοὺ νεραίαρμέδν; 
νου 0 σκωληξ αὐ Ποὺ πλοῦυτᾷ, 4. }ης ΤΠ ΎΘΙ ψοΓηλὶς ΘΓ ΟῚ ἴηϊο- 46] Μ᾽ δὲ σενποὲν εοὕωη ηἷ.- 

.-ν 
ΩΣ. ΔΙ Σ 

᾽ , ΤΉΝ τὸ πὺρ οὐ οδίννυται. εἰησείμων, εἰ ᾿ρη!ς ποῦ σχειηρυ το, 
-------... 

4 ΝΟ εν φίρίε, [ἐἀ σνὰ ἐν {ἢ πιο, χϑτων, ἀν τὺ οἱ,ἷά οἷκ αἰτογίας ᾿ιπΊδτὶ Ιαιάοτο, μος ουἱρίατι οὐ] οχαΐ. δι," γος ελαντά μὲ. Ἐτδίῃνας τοί τις ποπαιυβε Οὐαςος ςοάιόοι Ῥτὰ νεγὸ 710,46 οἰρίτιν ργο πιρεοςατίομο. ' (οεἰρευπι ἰιαδυλζε, ἐκ ἐμὴ δέχεται μόνον ἰνιὼ χρὶ [ Ἀπτοφείλωντάώ 40. Οὐπῖνα πος βτο ποῦ χαθ᾽ ἡμὴ δ, σὶρ ὑμδ ψυΐσ. Ορημα . Μο οἴ ηση οηςίο]μηι τος ριτγίς φτίαρῃη δ «υἱὲ με Π|μ'. υδερρνουοῦν κρϑ' ἐμδν. ὡνὲρ ὑμδιδ ἥἴσυς Ἰορίτας ἴῃ ΡΙυτὶηνὲς τὰ ἀφ! αιὸ ἀἰςεπάϊ ροποτς ραγίσια μόνον ἱπεογάμιη ἰμδαυ- ’, πιδηνέςτἰρεὶς τυ οἰ 4Π| ΘΧοιΗῆς Ἔχο ΠΥ ατίβιι. 56 αἴτει ἀὐμιτονε Ἀοηλάποσγιηι 4.9. 5.4 τοςερτα ἰφέλίο ἠηὴ πασίς ἢ Π|α Ἰσέλίο οἱ αι αιηἀἐπη πηὰν ἰς ργοθατυ. Ῥηρδάτατ, ἤδὸ δηΐην μΐο ποραῖο {νς 40 10 ογυάϊτὰ ἐμν 
παζυμα εἰλ } "14 ἀοπλσθστ, Ἱεξεουγίσίς ροτίις φιλῇ ἐΐσας ν ἡ φιιδαριά Μαιιβαριπι ἢραϊῇοοι, εἰς Ναῃ ταπγηι6. πος ρίε, ἀιὰλη σι 40} πλλΐτ ς. 51 οἴ! πὶ 4112. βοὴν" ἥν» βοιέμογκρλὰν ὅδεν ἀντῷ μῴγλον. Ἐγαίπιι, δεριρίτως [08.230 ὃς 6.18. ; ᾿ Ἡ εἶνε ἔθυε! εὐ:ἰᾷ οἵδ, ἄμοινον ἡ εἶν ἀσπῳῷ. (οπίμη χίς ςηἰηγραῖ- 88 Ρ ἀινινωκηδοιῆν. [πὰ ἀποίκηι νοῖαρς Θχοι]ρ  Αὐ ἔστί-. ὁ τἰσυληι κάνλον ἘΠῚ ἀθίο]υτο χαλόν, νὰ ἤτ Εὐἰρ ἢ γαϊν αὖ ἀν θύσας οὐδιροάν,,. ἢιοὐλέμγιῖο, ΝΊ Ρεγμβοίνθ ἐνην, τῇ ἐνέμμί μεῖνον, ὰ ἢσεε τραϊοξίο (πὲ ἀυγα εἢ μος ἐ ντ ὁρῸ ἡιάοπι φου.Ἐταίπε αὐ γοΓθι1], ΔΝορεοο  νο ταμᾶς ἱπτερτοιαῦ ον, δγδὶ τιοΓ) ἡςοοΠλγία,  δηκνην πο ἀγενλίϑυς μυκινός αι. εἰξ ππλὶ οδβίουείον ̓ ρο ἰσοσιΝουμιο οαέὴν ἤσο ἀϊςα πῆι 8:- δι 5γπινέῃιεγρηες ᾿ς χυράιις,νι ἀραά Μαῖτ. Ἰερἐτυὴϊ μὸν ποῖο ἰάειη, ἰω σ ἀρ αβούαις ἠμοά ραμίο δητέ. (ζαψας Ιέτοῦ ΤΣ χος ὑὸν οπιοῖα αἤπαηα,, σοὶ γίδοιζεῖ ἀπ ίτλῃ ἀκ χΠηί δἰ! {15 Ἰηδτρτοιατί, ἀμ ργαίοτείπι η λοΐτο γε ἢ-ὀ δοδαηϊυν. ᾿ . 0) δὲ Α΄ ἀυροίγνε νοιμίξις σοῤῥούδυς Δ άστιν ρεερνῆτίο 45 δά ἢ, αὶ ἐω. γυΐφ. δι Εταΐ, αὐνοδυηι, ΥΠ.δοά ἐε- ἀν δὲ Πἰῖστα ὃ ἀρυά ϑγτιιαι ἐαεογργευδωη, να ζεται ΡῈ Εχ μβὸ ποῖ γίδοι 48 ναϊετὲ κ᾽ ἑαὶ ὃς εἰ δὲ, αιιο γείειιν Μλαίικιι, Ἠεδγαοσυηι τἠοηγδες ἰάδ το ναίενς υσώ Θὲ νοῖ σα αο. ας οκμῶ εἰ οἷς; καὶ ἔφρς ετί αὶ ἐπτογρτοτατὶ ἡπιθουεωῆ ᾽ς εὐἰλείμο (αι υ!ἢ νιά οἰ ρει Πραϊβοιῦῃς «κυ ργοόρτεῦ ἀιαπι 20 οὐ ηυδηο δαεεητίας Ροτίυν αὐλὴ γοτθᾳ σοππεόμς, Ε 1» “ ΔΕ Αἰ αι ά νὲ ἀῃ μευβουΐο ἐᾷ ἀμνερ οὐρ δωκε δεν ιοἠῆευς ἐκ ΝΗ ῥην κεννξβνννν͵ οἱρ τὸ σεῦ) τὸ δδθερυν. γυΐφ.Ἰερὶς πυρ)ς δρς ἰσσο, διφι!οτίςς ἂρ ἰτως ἐς «αι μετ αυδη ἢς φιάλαι: φιν γὼ ἐμεκ αν ὦ ρτόχίτηὸ γὙεηἰσοιδγγιῖς ιτοα ἡ να ιο αι άοιὮ ἐν τρί ὀνόματι, ΡΟ ΔΉ ρΡο δνὲ τὸ ὄνομ εἶ βνο- ἰπίστρτγος ἰδ λιμοῦ Θεβιοιύα: νυςοπι : δς φαγιὰ ν3ο- τὸ μτο διὰ τὸ ὀνέμφινε. φιοά ἀἰίςειποη Εγαραυϊο ρὸ χω, τοῦ ἐδ «ἰα Παῖς σχρ!Ἰςατίό μα; (οιταῆὶς οχ αἷρο [δ ἰα ἡπλάλειτις, φῴνμα προ (μφνιων μϑε. ἔῃ ὧι ἀὠκοκνϑε ἐμῦε Ἡ ςο 2: Ἰρβυπέεοπιεχευμι ἱπτερῆτ, γἱ4ς Ματί..... . ΠΟΠ Ἰσσῖς ψετυν ἐμρογργον, δι ἰὰ ποιἔσο νειν ΠἸπὶο δι ΑἰσὉ 44. δγωρ» αοϑΆ . Ἑσταπι νἱ οἰ ίοσι ψυὶ ἐπ Π δι βαπιπιᾶ υσίίαπι ςρἀίςϑποη Κραβουμε γοσὸ δγιιν ἰμτοῦρτεν. διοτίης ργοίςἐδί. Ἀ εἰλείμυτα ὄὐξὸ ροιτις ἀρίαυς δηζοςθ- λλθα μια σαι Ἰεβ ς,, (δά ἰη ρτίογε πιδανδγο πση Ναϑεεὶ δε ἀεπες ἐχριεο εχ Ἠεθγαοναπὶ τους, νε Ρ(Ϊ.87.1.νεὶ ἔχα “κολνϑεῖνλμν ΟΜ. ποι φαιτιτιδί εξ ᾿λης ἰεξξίοη Θηὶ πια- Εἰ Ἰηρεβ( ααἰςίφηυηι οπίτν ΑἰΠῸ ἐκ ὧσν βιυϑέντων, ΠΠ]ὰς ρτοὶδ» χηπὸ Ρνοδατίδι, 30 ζλοσιον)ιδὶε ἐὐξηῖτ νι ά ἰπτο ζεῖ ριορλιοῖα ἰοους ἀίνν 3 Θέαἰα ἰοφαί ἐν νοε, χρικιλογδεαὶ με. οἷς τοξιὰ Βοφίοίο Ἰλοϊἑεοῖ 66.5.4. ποπ εἰτέτις. ἜΣ ὑρνὰ Ὑείμν ἱπῖοῖρε στο οὐ χῃρά βλασφημεῖν αῤμου ἀϊφιη Οτς. 4; "μη πη να, ἄσβερον. Υἱὰς Μαιιβν. 

ς 49 ΝΛ 

ὄνομα μαϑητοῦ, τό.λ1. 

᾿ 

ψ 

Ϊ 
" 
ἡ 

ἕ 
ν᾽ 

ν 

ΠΟΙ Ἰραπηςι, ὦ 

"σία ἀλὴὶ ἀλιϑηήσεται. 

' Τορδ'αύκ κἡ συμπορούονται πώλιν ὄχλοι) 

ογν ἢ 41 Ωνδάζενν Οἰννϊβι, ξεν χρισού ̓ ν. Ηας νειὰ ΩΣ 

ς ΒΕΟΥΝΟΌΥ͂Μ ΜΑΚΟΥ͂Μ. . 
.) ῥα ὁ ἐφε ΐ λίδι 4] Ἐτ ἢ ὀρυίαυς τοῖς ἔςοῖς νὰ μ᾽) Οὐδὰ [Ἐ οερῖην τον 0. ΄ κα "ν οθθπλιος ἠδ ΠΝ 4 οἰεηάλς,ἔγις οὔ : Βοηῦ οἴξ εἰρη 154αἰίζαρῖεν εἴτε μιν ἐδ. σι, ἔκθαλε αὐτὸν Καλὸν σΌ! δοὴ μονόφ' ἐπεξοϊ ες ἴὰ τὸ ᾿ Ὀ ̓- πᾷ ἡΜ 5} εἰ} εἰδί ἐωζεννν» ἐμ!γο έν. 
λιν εἰσε αϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῇ [πα τὰ τ ΒΟΜ ΕΣ Σ ΟΣ ΜΡ ΟΜΟ Γι ἔς γέζρυην (οὐ, 4μὰπν Ἵ μϑινς δ δον Ἄλγον] ΠΡολῖης ἀυλτὰ ἀθοβ οςυοσ μαδξ.} 1 μον φέροι ἐραθεονξι τρς εοῦ, καὶ ἔνο ὀφιϑιιλιοις ἔχοντα βληϑη-} [τ ςιη ῬΤΟΤΟΙ ἴῃ ροβοηηδίη ἰρβη 181} [τὲ ἐ είν αποιζην. ᾽ ͵ . . ν ἢ ᾿ να! εἰς τὴν τναν τῇ συρος" δ 48 ΨΡῚ νοτεηῖς οοσυτ ἤθη ἰηῖο. 48 “ ὑὶ νονδὲς ἐργμην θοδ Ὄς 
ὅπου ὁ σκωληξ αὐ οὐ τελόυτῷ, Κἡ]. [τἰτρδς ἰρπὶς ἢοα Ἐχκεϊαραίτατ, || πονίμννν δ ἐζπην που ἐκ- 

᾿ . . ἐρτμΐεας, ἢ 
Νδῖχ οπλη δ ἤονρο 'θης (- ἜΜΕΝ δαΐτ.λ.}. ι. 

Σ πετϑλος ΚΟ χὰ Ομ επἰην γῆς [αἰΐε- Οροπίει ος ἃ : [δυσ ὅς ΟἸΏΠ:5 οἶϑ]λὶο ᾿(αἱς - ἔων: οὐρηὴ! αϑδἸῤπνα [αἷς Τλεονς μὲ (- ; 

ἘΡΩ͂Ν α]- γέρα δῆ απᾶμο ! 'Βουιις εἱϊ (αἱ: ν εγὸ (αἱ ἰῃ.[ οἱ] δΒοννναν ἐξἘ (4: χυδά 

τὸ πῦρ οὐ σθέννυται. 
Πας γὸ πυρὶ ἀλιῶ σεται" γὴ πᾶσει ϑυ- 

το 
οι ἱρῇ ξιδια, ἢ Π 1. {μι ἐηψμίξιην βισενε, μη φο ψα νε πιαιυὸ (85. ἔξει! βιεγίτὰ, αιόπαιη : μά «οὐ διειρὶ 41] δεῖς ἐμ Ξοηίυ πᾶ! 41} 

ο Καλρν τὸ ἁλακ' ἐαὴ "τὸ ὅλας αἴαλον 
ἡἥνηται ν ὧν τίνι αὐτὸ ἀρτύσατε ; ἔχετε ὦ ' ᾿ ; ἔπ ἑοπαά!οτίϑ ὃ μα εις ἴῃ νο.ἡ 1 νος [εἰν ράτεπν ναῦς Αἰϊος (αἰῖλ- . ἑαυτοῖς λας, καὶ εἰρίωδῦετε ἐν ἀλλή- ἱπρῆς (α] εἴη,δι ρας εἰὰ μαθετοί. Ἰμρ ἡνμερ νιν ἜΝ ΝΝ δ 
λοις... , . 41}} συ 418. 5.3 ἘΣ 

“ οκ Ῥ, Χι ε ζαν, χ. ὦ 
. “8 ᾿ 4 . ] Τ ; ξ ὃ- Τ ΠΠ πς ὥγρεη 8, νοηΐτ ἴῃ ΗΝ Ἀ ΥΡΎΡΑΑΣ Μκίιι 

ἢηὲς 1υἀχα ραν ογάτι Ιοσ- ἰ γΣ Τογάαμεηι: Δ οὐηνε- ! ἣ 
ἀδηΐβ:8ς ᾿σοηυοηιῖ γαγίμι τὰγ- 1 ᾿ρέωμε ῥεετηὶ ἔωτδα 4( εἴ: 
δά εὐπι: δίννι ςοπίθειογαῦ,  |ἀλίειε ἐφηβιεμεγαε, ἐρε- 
τυγίαπι ἀοςςβαῖ ἐο8. νη» ἀοζείαι ἴοι, 

Κιφάλαιον ". 
ΚΞ... ἔρχεται εἰς πὰ ὃ 

οκα τῆς Τ υδαίας  δζᾳ τὸ πὲ ρών τῷ 

“Ὡρὸς αὖ τύν᾽χ)» ὡς εἰώϑει, πώλιν ἐδιίσδα- 
σκεν αὐτοις. 

Καὶ φοροσελϑύντες οἱ Φαρισῶοι:ἐπη- 
ρώτησων αὐτὸν »οἱ ἐξεςιν αὶ γυναϊκᾳ 
πολύσαι,πωράξοντος αὐτόν. Ἢ 

Οὐ δ ποκριϑοὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμὴν) 3 
ονετείλατο Μωσῆς: 
Οἱ εἶπον, Μωσῆς ἐπέτρεψε βιδλίον 

ἀποσασίου γράψαι, κα) δστο λῦσαι. 
Καὶ ̓ δηοκραϑεὶς ὁ Τησοιξ εἶπον αὐτοῖς, ᾿ 

“ 

᾿ γι Χ} Ἐπ διράεηει Ῥίμνι- Ταης δἼςεάςπιε5 ῬΒατί(αί ἢ. [αὶ ἐνεαντοχαϑαηι εμῆν, 5, 
ἱπιογγοραγιπὶ σαν 8Π ΠΙσΟΓΟτ., [{ρεθε μόνο υκόνεης ἀμηΐβ- 
Μ το νχογειῃ ἀϊημτεσειτδηϊδη, μογοτεηεάπεες ἐμη. 
ἴα 5 οι]. ᾿ 

Τρίς νεγὸ τείροη ἄεης Τχὶτ, 
(υἱα νοδ]ς5 ρηξοερῖς Μοίεδδ 1 Τρ δε) κα 

ἸρΙ͂ δυΐειη ἀἰχο ! Μοίες Οὐρὶ ἀἴκεννηι, ΛΑ γεν τ ςινα, ἃ 
Ρογγλίίς 11:0 6!Πυτὶ ἀἰοίςς ΠΠΟῺ 16.“ [ρεγηνήοε ἐἰδείϊμην τερνδὴ ᾿λλλ 43. 
[τί δεῦςνδί ἀἰηνίττοτ α υχόγόρα, ἡ {{ϑνίϑενε. ψ' ἀὐπηίμεγε. Ἀερυδί, 4υ2΄ Τυης τοίροπάσῃς λείις αἰχίς Σ],, 95 ' 9" γείβονάομεῖες 

«ἱὲ ἡϊενείβοπάεν» ἀὲ- 
" [χδ εἰν, (δ «᾽ἀ οὐδε ῥτάςο- 

ΠΆΓΩΝ 2... ᾿ ὁ ἡ : ἷ ΨΥ Τεχ το] ογαυε, ' - 
ἰοὺς τἰω ἀκληρρχαρόδιαν υοὖμἔγοαψο εἰςΡτο ἀμ γιτία ςογά 8 νοξετὶ (τὶ Ἢ ΠΩ Περι ποὺκ τ ἡγαριβα ἧς 
ὕμιν τίω ἐγτολίω ταὐύτίω. Ρίϊε νοθὲ ς΄ ρεχζορίυτη Ππτυά... βγαοζρενη ἐβωμά. δλδϊν 

δ) «ἀν ῥπίὴο ἀμίε ετεα- της...) 
[17 ἡφα[ερίμηι Ο [ν"ἱ- τηδίϊ.19.4 

2.» ΩΣ ! ΠΣ “ων Ἵ ᾿ ἃ ἧς ᾿ τρνἢ οπΦ Απὸ ἢ ἀρχῆς κπισέως. αῤσεὲν χα ϑηλυ 67’ Α Ρηηςρίο νετζὸ :οτεατ οὐ, π 

μον βέείξ εοι Τλων. ἘΒΟΔΉΣ νος 

Στ, ἐραοτο, ᾿Πυλαἰευ] δὲ [απ ξοος ἴδοως ἐπδιησᾶν αὐτοι ὃ Θεὸς. Ι ᾿ ἰε ' “ χ οτδαῖ 
᾿ ; (4 οι, αὔθοῳ. 7}. ἰβτορτογοα ἀετοϊ ποεῖ Βο-ἰ [Ἢ νδὲ νεΐ οἱ δ : ἸΟρΙο μος νείδηαμαὲ ςρῃρίςος. ἕνυοεν τούτου καταλοίνοι αὔϑθρρ» 10 ραΐγοιη ἰππ| δὲ τπατγοιησᾶς 17 ον μοῦ ρῶν Ἢ ' ! ε ΟΝ 

εὐ μϑ “ . ᾽ “πὸς τὸν Ἔθτ ἐα αὐτῇ γα τίω μηϑέρᾳ 5 8) ἸΑρρ υεϊπα έτος νχουξ μα 7 Ἰνεν, ψ «μανόν. ΟΠ" " . “φεοσκολληϑήσεται χυρὺς τἰωγωνῶκα ΒΝ ᾿ Ὁ ΠΑθηοο δονοπν [μαπμ: 
αὐτῷ. ΝΕ τς Ἀ4]}. Ἑξφα ἀπο ξεργαη;, ἐγαηῖ εὰ- 

Καὶ ἔσονται οἱ δύο οἰς σείρῴᾳ μίαν. ὡς τῳ} [το νπᾶ, [τάσυς πᾶ ἤπαι ἀτηρί ως 
οὐκότι εἰσὶ σδοχἀἰλλεὶ μία σείρξ. “γωμοῦει ἊΝ ἰδ ςοΝἴαΝ τ ᾿ ,"ε ἣ ἢ, ᾿ Δ. φ [ω ᾿ ΧΙ) 

ἡὐξεν!: ὸ σωυζόξω, αἴϑρῳ Ἴβοπιο ης ἐπᾶραι 
Ἀπ δ δ ἐιξιτος ᾿ς ἰ ταμδν 

μ ΩΣ . : : ὐδλαῦς 49 Ν᾿ 4" οηηη)"[ υφη)0, τας γάρ δὶς ἰςρίτις μας ραττίσα- 
ἰΔπια(οα] πο δεηοτς ἰη οπιαίδυν, αυὰς ναὶ σχεπηρίαειδιις: 

41 ΖῚ νηὶ ἦμο ἰ) ζάγμ 6 
Ὁ. Τδααμε ἑάην η0} [μ8 
ἄωο, μὰ υηα οατο. 

9], φὠμοά ἐγῃο ἴ)εΝ: ἐθη4- α σοι," το 
ἐμρηρεὶβ, ἰδοηῖθ. ἡΦὴ βεβαίαν 

"Χο πρίολμιν ημοά (ςεῖδις [εἴλιας 66.120. . 
ἊΝ ΟΑΡ ΧΟ. ᾿" δι νίἀεταγ οπιίπο δά οημηος τγλδιςὶ δηλδυξίοὶ αὐοά 1 Ρὲν σνάνι Τυνὴ δνρμέε, δεὶ τ πέραν αὖ Τορδαίν Ἠεῦ. ἼΝΩ [8ε- ἐε ΑἸϊει ἀἰς ννέξίμνις ἠὰ Ἰεβς οδατιμὴ ετατ, Ζυυτη δὰ αιοτῇ δεδενγποη δυτεπὶ ἽΡ ΓΜ εὐρεδεν} δον ρας οὶ Μαῖα - ἅπῖξὰ πιοπιογας ργαίλεί πση ροῆηπε φαίπ ςαγποιὴ πιοῖ- ς διὰ τῆρ πέραν, Προ χρ ας ἢ Ῥοιολπι εἰσ πιῆ οατὲ νοι υὐον.Βς ᾿ ἀολητηοά 4ϊς αἷς Ποιηίπις εἴλτη πγασοτατῖ, ὃ. Πουμηρηι ἀ μοῦ ςιᾶ]ἰαιρι ἐκ ς06 δά ἀϊδίζας τυῦβὰ οὔ ἰρίρυνμονρέ. Ῥυκτοάίης ἢς ρτοίμϊετὶ, νε Το ο δία τοτυην ορηίδεγοτ. 5γ.᾿ δέω ἀτοι ἐκεί πδρε ςουπάϊι εἰρᾶ Ιοχάληϊῃ ρίΩ δαπλλιία τυῆίλιηοη ἰητογρτες ψίδετωγ ρα εἰουλλῃι 2 [μῃ Δοζορις δὴ ἀοχεγλη τεϊιέξα. γι ἀς Μαιυας, δς 19... ἀορομεη!, συμ- Ρίοτε οπνηΐ, φυῇ ΟΥςτὲ πάν πευττο ἐπῆε Πε(ςτδέδυτα, πορζογτωι (Π0 ἀϑίξηϊξ ἐξσυι σις ἀρὰ Ηοδιοχ ληΐεςςσ. δι ἥπε ἱμὲς ἱρέμις ογις Μοίλίςα νοιδα, ΦΟλ δινο ϑυσία, το ἀεηις ἢ ηἰβφαταν εἰ οδίςαιοιχὸνι ΕΣ Ριο Ὀίχεςά!. Ἠφργ ΒΟ ἡἰρεθαι} νυ], δι Ἑγαίι» ἐβηνά. 444. τ Ρεαερίμηι, γα διτονω γλληδατῇ νἱἀοἤοοῖ ἀξ (δοπάο ( ἐάν, ἀλιϑνήσετωι. [ἃ εἴς πος οι! (]ἰεπάα εἴξ,νι ῥίδοσαι ᾧ-ὀ ἀϊιονὸὴ ΠθοΙΠο,Πανμι ΡΙῸ (μὰ ἀμεία πὸ ροίζοι νλοτέ ἔτ "Ὁ οὐβοίυπν . δὶς φιοσις φιιὰπι ἀἠςίς οἴπδξε οἵα [Ἰϊδπάος, τειΝεὲς δαΐπὶ Μοΐξι ριαορριῇ φορά ἀετορμάίδηάίς γχοιί- - Ὡι ρτβά τος αἰ αι ὰ βιτινειον, (ς 4 οἰϊεη ἀν αυίά δῦ οη!δί. διε, (ξ4 νχοτίδως ῥοτίυε οοητι ἐπβεχίδηϊοηι χασιζοχιηὶ Σ ἐδ τραιιγαῖατ. ποπιρο γτ γογθο ἱπςοσγιβέο ςοπ τί (είς 1ς ἀυτίείς τ ργοίροχες Ν4ῖας.1.Ις δι τό. 1 Μαῖτοφ.3. : ' Π)εο οοπίςογεηι. Ι ὁ Ονεαιίοηξε τὸς αν ΝΠ, Ογεσίωτα, Ρετρειᾶ ὁπιπίηο, δον 10 βσμνν εἰ [εἰγκρλὸν τὸ λει. ἘτΑΓ ἤνηάγοι ἐβ κι}: δοάστη γι δυῖφαι δὶ γε γδειξηϊιπιις οούςχ Μἶψα ποὴ ἰεφίς, . ᾿ "νάπφηῖς (σπίω.! ἀσιι τϑηιεη ττὰ νοττὶξ νὰ ἠο5 ἐξοίπνις, [,ὰ.- «μιοά οτίαιη ροῖ [δ λεία ἰπτε!Πρίξωτ. νὰ 3 “Κ14.34. δΙβηίβολι ἀυῖςπὶ οος 4υ διε ζομημλΠ οἱὲ νεγῦὶ Ὁ ΑΙ ορνομιΐϑρωπος. Απθκοὶς Ποῖ ὃς Ηοπμμίν οἴπδάίε Πιναν αὐαμ λἀ πιιμἠξγατίο,, ναΐας (Ις Ἰηϊτας εἰς »4ι0 (]ΐΑπιτιιν 20 ἑπτετά ξε! γλτοπδ, δι οι τε νυ! οδεγδέξιθεηοι ὁ μυιπηλα ὑπμης 8, νίροῖς Ευαης εἰ ἰοα ἀοξεγιηας ργκζοπας, ἥθμΑροες, ηἰ δι εἰμεν, ἀόα φιοχῇ ἔνδιαδοο ἐδίςαι ςδιταδυπίυγ, ᾿ Βύεπν τεσορτα βιἀίτοτα! αὖ σαγηι ςοτιυμεους νἱπάισὄέωτ. δογυχὴ φυσαις ἀπορία ἀ Πο]υμηιυτν. Οοπἰυβιῦ ἀὐεξ ἴλην υοΐ {ἰ ἐπίμ εβῆηνε ἐρίπνος ἀοέϊδεον 'αυμῳ {ρει εἰ αηἴνε. ὅλως φυμ οἰ μάοόφια ἱπεετιφηίςητα νεϊυυρῆυν εἰ αι.» - ᾿ Ρυνοδητ δυιέιϊοῦοῦ,ν ΕἸ δος ἀοέξογες τη ττλὶ Ποιμέπι4) οἱ.- ἐϊοτιτάῖς, ἰῃ "ἱο Ἐκήκήα οατι ἰλποίταγ, ἀογεφίπάς, Ποη δ τ οἱ : "τσ ος ἰσοο ἀϊουητινς 4] ρΡαποιὸς νορὰ ἀσξι- 15. μη τβοσῖς, τι ἡρίς Πδις δεθίκεν εας, ὑκορμὲ ἀἰειλίτυν, ᾿ ηκ (μος ἀὐάϊερτος (ΑἸ το, ντὰ δοίδοιη δισιμτος ἀηῴαια ἥἤμς [κε ἠΐὰ ἐαζαχα!,, ἔϊιε ςοπείηβ δῆς, ἔνια ρὲτ οὐάπιςη. ϑλδιιηας 1)οὺ ρεαραγαις : αὐὸ κοίρίςιι Βλυΐμ Ἀμι. ὙΩΣ «ἀρ τα ε κυϊμίμιο ) οἵ ἐαρτς ἴ ἰατε ἀἰυίπο ἀἀυϊεςείνιη, ἃ 

ῳ.. ς. ἢ ΠῚ 
΄ 



ῳ ,., "ὸ 

Οὐχ - ἈΒΥΑΝΟΒΕΙΥ͂Μ ᾿ , ΦΕΟΥΝΟΥ͂Ν ΜΑκρΥμῚ,ς..Ὁς κ 
πδίδ ἰη ἢ]. : ἰ τ ἶ ᾿ ἱ ἱρίο. : αλῳ ἑἔἕω: ἴον α- ΠΟ γοτὸ τοί οδάοηρ ἀἰχίι δὶ, 290). υἵιδε μιβονάειν αἱ. ἱψάίος ψιβιφανανηια ψειὸ ἀπολεῖ ἰαῖδαπι οὐπξείοπεπι ἄμηνις βϊα φαίαμίοτιιπι ἰβεοίο ας ἱρίο τθγὰ βριΠλ ἄϊης Ὀ ἡποχραϑεὶς οἷσεν ἑυταῖ οὐ δάσκα 10] .1} σνοτο ΓΡΙροβ΄Θηλ ΑΙ "ἤν; πὸ ε " ΞΡ ΞΣΙΞΕΣ ΤΣ ΟΣ ΤΟΣ ΤΣ Ο σΣ οι σας  Ό εν ΡΝ το ΠΝ στ 
᾿Ἐα ὦ τὴ οἰκίᾳ παλιν οἱ κια ϑηταὶ αὐ 110] Ἐκ ἀοπεὶ γαγίαπι ἀἰ τ ρα] εἰυε 10] Ἀεὶ ἄοπις ὑσνεν ἀὺ- “πέρ λον. συ. 1. , ' 

, 1 [κἀξ ἀς οἂτοἰπεςίτοφάτιηι ςἅ. |βίρκι εἱαν ἀφ φοῤένᾳ μοιρν ΟἿ [ἰησοιῷ ἐμβλέψας ὠυτῳῃῖ, ἐγάπη- ᾿ Μαν μ δτ». τῷ ηδϑνὶ τῷ ἀυτώ ἐπηρώτησαν αὐτόν. : δὸν δ 1 4" ᾿ Ν Α ΙἸοΐμβ αὐτέ δυτῃ ἐπτοξει!β,ἀ116. α΄ Ζημέ ἀυβην ἐπίμμοε ὦ 
ἰλωσν καἰ λέγε! αὐτοῖςιοῦς ἐψὶ Σαολύσῃ τίω] ὦ [ΗΠ να ἀμεὶς εἰεΟυεῦας Ἀἰ αὐ ἰθώ, Ονίνμηνα σεν αὐτὸν , χρὴ εἶπεν ἀυτῳῖ, Ἐΐ σοι ὑφερεῖ  "Ἴ χε οὐ πη, δὲ ἀἰκίς εἰ, Ὁ ηῶτ τἰδι| μην διέχει ἐμην’φν ἀϊκὶρ . ἐμοδ  ΚΑΓΆΓΜΙ βροτοῖς ἐξέ ϑπθλυσῃ ΤῊ ἸΝ ἀἰπνεγῖς νχοῖς πὶ ἰμδπι, ΔΝ ἰἀἰον είν νοοῦν βάν, πρίων ἐφ θύμΑ ἡ  ολμοὴ “εὐ εῤ τυρηπὰ ὰ ελ  νυυρο Ὁ αν αν θ τ εατα ᾿ 

γυνώκᾳ αὐὐτῦ ἃ γαμήσῃ ἀλρνυ, μρεχαν} ἀικοῦῖς αἰΐαπι, τοσσοδαν ᾿Ἴ  αἰναην ἀπκενὶε, αἐμ!. ἐυπα τ σα ἐχαῖς ΠΛΉΝ. ΚΑΙ ΦΟΟΊΉΟ ἈΠ αυξούπηὺς πάρ οβ νΕ- ἘΠ 1 ραεμφνε ἠκϑεν ἀρθάδ,. ι 
ι εφαι ἐπὶ ὠτίω. . υοτίμ5 ξαΏ. Ὑφ Ἵ μοίνν τονημμ βρὲ ἡ]ωχοῖς" ἐ ἑξεις ϑησαυρὸν ὧν οὐρανῷ" κρρεμε ΠΡΕΌΡΑΡ ἃ βαθεῖ. ἐδ’ ἀαρονρεηύμψ' μα- 

: 5ι, δ᾽ ΝΥ ἀϊπω ει} 
ες χαὶ «δεῦρο 7 ἀκολόϑει μριγάφας τὸν ς᾿αυ- 

ὉΗ͂ΝΝ [ΒΜ 7 (Ψ αἰν ην- ᾿ 
ων. ᾿ ͵ ’ ν «Ὁ, 

, Ὁ ἡ, φυγνάσας Ἐπ) τα λῤγῳ, ἀπηλ-} 
9ὲε λυπούμϑμος" ἰὼ γὰρ ἔχων κηίκατα 

υπὴς οκοὶ γυμηθῇ ἀϑόνῳ, μριχῶται. δι ηυρίοτίε αἰτογί ,πισοοδατατ.. 

Μαῖαϑ) ἴζαι πρϑσέφερον εὐτῇϑ αι δύα, ἥνω ἃ- 

ω) ΕἾΔΟΝ ᾿ “αἵ λ : Δ. ΠΗ͂Σ ἫΝ 

ὕει ριο ὧμϑ ψηται αὐ Μ᾽ οἱ δὲ μιαϑηται ἐπετίμων 

αυεῖς πιε, ᾿(δΙατα ἐν ῥνηορο δ᾽ νοὴὶ [Ἐνενεπνε. 
οἴ ὦ 6. πεν στον ὦ ἢ Ύ }}}ς ψεγὸ “ται «4 δυῦ ΜΙΩ Δ υἱ οὐνενήβαιμι ἑα νενν ἘΡ̓ 

| 

Η .Φ 4" Σ ἊΣ ῥο, δὴ " τω Ἰ [εὐπγοπεπὶ» σις εὐ πἰς τ μβΌς.}. β πὰ ἡναίηθι ΤᾺ 
ἴς φυροσφ, . ΤΗ͂Σ ΐα ὙΠ {ἢρῃς5 πλοΐτᾶθ, ἢ τ ρρε θοπίιῖς πὸη γρῇς φῇ Θρυσιν, Ἁ{-Ομοά αὔτη νἱ ας 1εἴι5, πολλα. δὲ φαΐαι ρος , ἰμάῤε ἁδιὺ “8, ᾽ἅ ᾽ “χ᾽. « Ἧς, ὦ; ιν ἀονρνες κὸν , ῷ. “.᾽ Φῳ ἤκς, ᾿ [Ὁ ἢ .Σ 

τὴ τῆλην -. 1δὼν ἃ ὁ Τησοῖξ ἠγανάκτησε, Ὁ ὀἶπιν πα! βπατιιϑ εἰϊνδεὲ ἀϊκῖς οἷς, δίηί-}.,} ὡνον φωνν νίδενερχας Καὶ αἰδιδλεψάμϑμος ὃ Δησοῖς λέγει 43 ἐδ ὉΠ ὀθτ  ἰρ τῷ εὐὴ: ἩΡσ ἌΝ ἐὐνε 

ΩΝ ΡΡΗ εἰροο αὐτοῖς ν Αἰ φεσε τὰ παιδία ἔρχοοϑτη πούς] τς Ῥαςτο]οϑ νεπίτο δή πιογδς 6] {{μη|μδννε ἐμίᾳ, Δ’ κἢς τοῖς μάϑηταὶς αὐτῇ, Πὼς δυσκόλως) βευϊκον ΠῚ Ξ πἰνεῖι ἰπτο. [{ἀβέεμε φιβ βερναίαννα- 
ΠΕΕΨΕΙ {πὲ ΓΤ μὴ κωλύετε αὐτί ΤΥ τοιούτων Ρτοδί θεῖς ἐο8. ταἸτπ ει οἱὲ εὐρὶν φηδοι ̓ϑμρμεννι : οἱ τῶ χοήκατα ἔχοντες εἰς τἰω βασι- ΡΝ ΠΗ Δ ὐλετα ᾿ μα ϑῃ τεγημπὶ [εὐ ἐπ 

᾿ : δ . ΓῚ ) Φ πε ῥο ν ν 2 ᾿ ᾿ ἱ ἢ ὲ ' ἐερούιεια, δὴν κὶ βασιλεία τῷ Θεοῦ. ἡ φα ̓  ἘΠ ΤΕΣ { Πωδ δι ν τρῶν τὴν λείαν τῷ Θεοῦ εἰσελαὔσοντοι. ἀμωυν . 
ος Αὐμζω λέγω ὑμῖν, ἐς ἑαὶ μὴ δέξιντω } " ζῇ (0 ΝΟ! 8, μζ Πα 6} ̓ ς ηγεζοννν Ὁ εἰ, ᾿ς Οἱ ὅ μαϑηταὶ ἐθαμθοιώτο δὶ τοῖς 4 ὈΙτρυ γεγὸ ἐχραθοτιηε δά 24: ΘΙ ρυι! ἀμί ἐβυ- 

᾿ ΜΑμα ρα οἰ ἡ Θαργλοῖ ὠδο ἰον, οὐ] [005 οχοσρες εβρυπὶ Σοὶ γε]. } “πῶ ἐν νοδληφαίρ όοοις ἀυτε, ΟἿΆ ἤησοι, παλιν ὕποκρο.- [ιοβ ἔδγπιοηεθ ἐρῆυδ. 1οίμ8 αὐτῷ! [δ εδεδμι ἴα νενϑ δε εἰω, ᾿ τοῦ Βετὶ ποεο- τ (ι βασιλοιω τῷ Θεοῦ ὡς παιδεον 7. οὐ Ρυοευ]υ6) ἀοαααχυλτῃ ἴῃ 14 ἐπ. φτόνρδη νεμεραηηετοβπηπο λρηρις μήν ον ᾿) ΒΟΥ ΘΔ ὉπΌχει, ῃ Προ άδην. ἀἱαῖς εἰ ΖῈΠεβοε τατίῶς γεβοι- ᾿ - .- πατῇ ἰλρὰ μὴ εἰσέλ ϑῃ οἰς αὐτήν. ᾿ : Βτεάίστυτ, τὸ νεΐηε βαγωμί δε ν δ ᾿ς Ἅπὶς λέγ) αὐτοῖς, Τεχναγπὼς δύσκολον ' ἘΠῚ ἐς τ ΠΣ ἧς ἜΡΟΝ ὼ ἱ ἀξί αὐρ ἠΐρν, ΣΗϊ οἰ, φυαηθ. Ϊ 
ὶ Ἐπεὶ ίο. Ἑαὶ ὠαίκαλισώμδμος αὐτὰγηϑεὶς ταὶ] ἡ] Ἐξαυυτν δοςερ Πετεος ἰὴ ν]- ἡρῤλν κί τορ θΜδν “Ψ ὅδι τοὶ πεποιϑύτας δὶ τοῖς λρῦμοισιν} Ὁ ἘΣ ἐπ υνιρυν; ἣν ἐβδρ τα κἰὐοὰ εἶμιοτον ΝΣ " ̓ 

ΓΞ ΞΕΟ ’ ὀ ἢ 4. " 7 ν᾽ Ὧ 4 - ω ᾿ : . 2 11 ᾽ ν Ι τος ἄμα, - χεῖρας ἐπ αὐτὰ εὐλόγει ὠγτα. ἀδε ἜΡΡΟΙΗΣ ωρ ΟΥ̓ (08 ΠΊΔΏΙ". ἐμηβοιε ΠΡΑΡΙΣ [ὑβεν εἰ- εἰς τίω βασιλείων τῷ Θεου ε ἰσελϑεῖν. Τ εἰ ἱπιγοίτε..... ΩΣ ἣ 

ὰ δ: τὰν τ Ν : "Ὃ ὥρη τὴν τσ τ ων ἡ το εὐ ΦἼΡΑ ἀρ εα ἡ ὅλον ἩΝΊΝ Ἵν ἈΕ τὴν ἐμ ΒΑΟΙ αο οἱξ ςαπηοΐαπι ροτ (ο- Ελώχκω αἰ να να ον 
εν . Καὶ ιποραύομϑμε ἀυπῖ δις ὀδονμαρφοσ " Ὡς γἱδιω, ΤΙ σοΐάαιη, αὐθτ) πυρὸν »Ῥυοςήτγφη 4}. μάλιας τὴς βαῷ μος σγελθόιν 7 ὃ πὰ ἴω ΤΏ ἢ ἅς; ᾿σαηῆτς» αυλιι ἀ1-} Ἰν » ψιὰνν ἀνίξενν ἐπίγατέ Ὁ" ΤΟ ωυμ, ϑιαμμν ἧς ἃ λονυπετίσας αὐτὸν ἐπ. ἀανοζέμν βεχο φΉ34 φηπ,Ὁ 

τοραῦκε ἐμὴν, Μί αεἰδέαν ὦ 
. [θομδν φωὶή [μοίδιρ νε υἱ- 

Ἰ48 ἜΠΥ 41» βεγείμῥφηιὶ 

. 3 ἣ [ » ΡΕρὲ ἣν σῤῤμή δ ῤρδν σΟΡΙΣ σελθὼν. ἀςευγτ ει," 8. ἀςςὶ ἀΠει οἱ δὴ οἰς τίω βασιλείαν τῷ Θεε εἰσελθῶιν. 
μεῆβαιίιοπτο δι εὐ Μάρ, 

ἰϊεν δομοαυὶ α ξαοίαπι νὰ Υἱτὰπὶ 
ατεγηδιη ροΠιάεαίήν 

υἱτεαὶ ἴῃ γερηυΐη Γ) οἱ Ἰητγοίγευϊ ἰμαγέφημην Ὠφ;. 
“ ς ῃ 2.γ “ 2 ν ’ 

: ῆ ᾿ Η ᾿ : : ᾿ . ; ; ΔΡΝ ον ρώτα αὐτὸν, Διδάσκαλε ΓΟ Ζ291η- 20. «Μή πιμεμέμ!ε ηφά, ὃν νοὐγητὸς μυ. 1 αῃοάληι οοάϊςς, [(Δη}}]]12πὰ (οἹϊτατίαπι Ὑἱταπηνήμαηι ἔπι [τη ΑΠρ οἰ ήσαν Ἔν ' 
ἔνε... ὑξίον στὰ ἵνα ζωίω αἱ ΟΥΙΟΥ κληρονομήσω; ἥλιος ετίλην ἰσοο,ντ Ματῖν.9.16. ἁἀάντυτ πὶ ἔτ ὑςερώ, αἰδης νοζαγιης, οἰ}1 ςτίδην ΡΠ νἱτᾶ τὰπὶ φυοαιις υυπι ἐπ νον: 

, αϑιτ. νιίδμὶ 16-΄ ἀεβείον, νπάς συιατὰ νἱάφταγ ΟΝ γτυς φοζαποποῃ τείροη-ὀ σοηάδην ᾿ΠΠΔπ} οὐηηὶς ἱπιρί ετατίς δι ἰραιτοὶ ἰᾳ εἰολολιη βοα 
εἰὸ ηυχ ἐοοῖ. οὶ , ᾿ ; ἘΣ ἢ ᾿ ᾿ μ ΩΣ ᾿ ἀρ ; κοτος  Δερεπεταει,λάμετίληιςη), ρετττχογίης, ἐρὸ «άεπινὶ. . εἶ 
ΒΟΡΟΡΙΒΙΟ ΤΙΝ ̓  ο" ἰησοῷ ἐπι νταῖ, τί ἐμ λέσυς Ν : Ἰείωϑ Δα εην δἰ χγἱς εἰ, (τσ τὴς ̓ ᾿ὦ μὴ τρί προς δὰ ὲ εὐ ΘΗΝ ΤΕ νἱἀοϊίςεῖ ργορεπίο ἀβεδυηο Ὧν πείιεο. 4 ωμιῖμα ἐμανταγαμε μα ἐν ταυρρν. ἢ : ᾿ 

ἀἰρναείκοιβρν ἀκοὴ; εἰοεὴρ ἰγωϑυὶ, οἰ μὴ δ, ἃ Θεός. : ἀϊεἰς Ῥοραπηδηυ Πὰ5 οἰ Ῥόηι!δ, “ν με ξένα ρῶς Ὥειις οἴπῃες τε ἃ ἴς οχοδίας ἀἰφπάταγ ὅς φιυ άσπι ῃ ργηπιῖς ΗΟ ποη Ἰεβίς Ν οτας ἰητατρτεεσαξ τπι ἰςρς 5γγιιρ. Αἀ- 
νετα Ἰερὶϑκό- τρν δ ΠΝ πω 90} [ΗΠ] νη διπδῃρο [)δι18. ἘΞΡΗΝ δοϑ ἐπ ἀυτδιις Αἰ φιάς, φιαπειπινς τεπαεϑ ὃς ραυΐλτιπι ρας. ἀἰάίε αιτοῶι Εγδί. μι δμηνενοι,γτ ἀπιρ μι δ οἰ λπὶ νίτατοῖ γηὺς 

{ς «υδηείςςητες ἱπιαρ ηίε (μα τε ηυίλς δαϊπιλάυετείς 4 φοάεχ ροίὶ σαυρὰν δά άϊς σου, μμ4 ὃς ἱπιδιος νερου!οροῖ 9] Ρυφοςρὼὰ ποίεε ΠΝ Πιαομαέοτ, τ] Ρεκεύρεα μοί κά. 
ΝεοοοίδίτοιΝο (γδῖοσῖν ο 81, ἰνίμνες, Ν᾽ εφοοίάας, ἵν 

απ δέκμεε  Τὰῤ ὠγολὰὶ οἷ ΦαρΜὺ αὐ βστομὸ . τὰ πος ἤοη Ρεηίταβίη γοργοδιπὴ ἰξαίππι τγλάάϊς, φασπι ὑφιρεῖ,λἀἄιτιπι τορογῖο τη ἀυόοδιις «οἰ ςἰδιια οἑ ϑέκοις τέλοιοε " ᾿ 
βρη ασδς ἀΐσ αἱ τα ν" δου ΤΟΣ οἰ ανήρ ὅδ, ἱ δηἱ εγδτ Ἀ ομλ. 1ο ἐἶναρίϊ νὶς οἵ ἄμ: απο ἂχ Μαιοῆχο Υἱά , "ς ον σ᾽ χλένης; Μὴ σὺ τὸ- ς οἷς Ἐπ ἐνὸν .- ναία οτίιη ἱτᾶς πα: ἀείείπατα πια]τα ἰδηίταξο ροτίετδι. ᾿οηλ. 10 ἐν ή νἱς οἷς ροτίεξγι5: φιιοὰ τάπιξη δχ Μαῖτῆδο Υἱάοιιν ἱ υἰεϊτ μαιφε Ὁ ἀδαψόναι ψ ΟΝ ἘΡΩ͂ ἈΘΡΊΜ Ἰίτῃ τειπιοηίστῃι ἀϊςίτον Νςε ἐκαίαιῦ λέ ιωαμβ. Ἀρρὶς Μεσύς μἰαοταιηκῃ ἐδίεφμιτυν πευκ εἴς ἐἠοη ιν αἀδιεμη.. ὁ . ἢ ̓ αλρ νὰ βέσῃι Χ, λα, πρσηρῳ ΤΊ κρὶ τὸν πατι- ᾿ἀΔηλο φμσησηαη) Δ ἴτο; ο.-- ΑἼΡΗ σας ὑμραύλη βρὲ 4ιοά Μαϊκοίορ! εα Οοὐβιο νοξαπτ,ὰ εἰ ισβεῖτναι πὸ Νν ἂν. Λήσδξεω, ἀγμνε ἐρὲ με: πέρ ὐκιμαμει Ρ, εἢ Ϊ 

“᾿ς οὐετηῖε  (' σου τω μητέρα, «᾿ς εν ὅν ηδία ρδῖγοην ἐατη δ τααΐγοι, ἢ ἘΣ Σ ας ἢάςε δὲ ἰρίτίξιι τος οηφτγατοηἰς οὐϊτοτὰ οὐυποάϊ τ χρλενρόμηνος. Αἴ! πιο οί  εεἰδείτία ἀἰδίεττρ ρυτο, ἤσις ᾿ 
πιεάϊο συτ τ ΡΤ ΗΝΝΕν Ὁ Ο ὁτὰν «0 ποία ΡΕῖΓοπι δὐσπι δε ταθεγοπι, Ὁ ̓νμα ων ἐν κάνων.. Ῥμομῖα ἼΩΝ ἐῤή θὴ νίγζιτο 9.. ϑιπειπάβει ἐν πυρὸς «λυ τῷ μνληὸῳ ΦΠΠΑ εἴ. ̓ 444 ἐγ Ἀφ Ρῖρ ἐᾷ ᾿ 
τρυοολι: : ᾿ νἂγ} ΠΝ : ἀππε ΒΝ ΜΕ ΟΝ τατιιτυπν οἱ ἀοπιπι, πατυγαίςιτι "4 ἦλ ρταὐτάξεπὶ ΠΌΩ ,,. λόγῳ 8.1.» νενθοιυὰ: ἸΩτογρτεῖάἴ10 δὲ θαγθατά α δι 0 “-΄ 
ἤχοροι ὡς ἕῳ πὶ υλώρει ε μῶν δ τ ἐὐρρϑοὰ ἰοβίς ὅγύις,  ποπὶ νο υς ὦ ΠΠΐος ὁμιουσία ἤια: Πγείτατίς. φορ ηἰτίοηςπι, τ οτίραι ἰππειυταπεὶς, [δά ἰὴ φαΐδυϑ 1] ἜΠΟΣ αἰϊυλῖεπυς ἔσυτα, νὲ τλσοάτη Ὑογραπι ροῖίις ἀοοίλτατς κὐ ἅμα 4ιὰπι 
᾿ ᾿ μϑλβν 3 μόϊλο γράμδῃ ε Ἰδηρος μὲ ταν - πρύοες . Φῶς Ροτίϊις ἐγὰϊ εχ τρῆωυς πιϊσαουις οςοβηοίζοηηα, αυδηυὶς ' τορτιτηςητὶς. Εἰ ἐγσοὸ ἀϊξδτίο πὰ δοοιταξὲ δὐ ἐΠ| ράϊετηα τὸν λόγνιΕταίπιι, βγοβέον βρηθόπενν; το βὲ αιμάεπι Ἔχρτοῖῖα : ᾿  ἀΞος 

βαρεῖαν μα ἱἀεαίαὺ ἐραμῖς πὰ λὰ ἐὰν ἡὐκ ὅτὴ ἀἰτηϊκῖςης ἴτὰ ποππη]!! μυης ΘουΠὶ ἃςοριδητ, Ῥοτίας ἰφίταγ Ου ιν εἰλείταις ἀἰσογησηἀλ, ιία [εὶς εἰεέτος ἔπος (οἸον,π ΓΙῸ ρταροίεθης, ( ροαίειν ἐπίπι ὑλῦρτο »ϑ μίσατ ἰτοζιπὴ νος. Σ ἢ 
πϑὴ ὑμέδειε: ἘΝ ἰοηοκ πσιια οοποιττοὴϊς οἱρλίο-" ἡπΆμῳ ἰλιῺ ποίεε: φυλήϊορετς {1 (εἰς ]]έτει, Πὰς ᾿ἴωο μεν βάεην ἀρρτοβιοπίο ἱΠίβολτος δὲ ἀπῥειβοιτοι, δὲ ᾿ς 14){.4 ομι[Ὁ ἀχισυ! τὴν τον 

. κα ἕως ΞΕ ϊ Υ πιο ριως ςομβάφῃεία,ῖς νοϊυίε ἐρηως ἐοηζξιξητιάην ρῇ τλράξηι δου βοαηάος, ςοπιρ οίτυτ. Μ΄ μννν μὺν ἀδεβν 4) ρει κιματω γ 0]. δι Ἐταῆη, ΗΚ δομωίαι. 5δε4 ρέσυηίδ 
μβέτυ ἀῤπὶ εἰς ἐδόνυναἸϑατα, ἄϊ : δεῖς, δὶ εἰ [ευἱτας ὡς ς ΟΡΙΠΙΟΝΙ ΟὐΟΙγίογο, αὐ δηλ ἢ ]ς τπΊξ, ὧν σοι ὑξιμῖ͵ ἰὰ εἶ ὧν σοιλείπφ. Ππυά αμιοῆι ΜΊρινν σρροηίτυν. ἀρρε!!ατίομς, ετίαπι φυυπι ἰΑτΠΠ|πηὰ ρατες, δόοπα ποπηϊς. 

: ἀρίῶν εὐμεφίκηι μ“" ἫΝ Ἷ ἰδ γὲ 4.0 Οἰίδυε τεπάετει πο ἘΠΕ ἐδεονῖηοι (χο τείροπίν, γοϊμο τ ἰίδιις ραντίουϊις, ταῦτα πάντα, ιΐδιις νίως ἐτὰς ἴθ τηθμεητίὰ ἀρρο Ἰδητυγ,Οὐαουχη δύτοπι νοοζάδυίυπ) ( νι αἷς 
γαϊολὲ ἀταις ἘσγΑς Ὄχῖτο ΑΙ ρλωμοι δι Ῥτοάϊάϊε, νι ροῖς φυδά δοῃ, πιοάὸ ρεγίξξξαμι εχ ἰεβο ἐπυσηισηςα; δὸς ἀϊςτας ἃ ΟΝ το Παρ] οιεςῖ, δὲ ντ με Αἰἠβοιεῖεο Ἐτϊοοταπι 4.) δ οπιηία ςοπΙρ φὐλίτιτ ὅσων κα το Στ Ἰε ΤΙ το ΤΣ ΠΡΤΝΤΣΣ τι τπν τα Στ προ ο Τ τντ Ν Ἀπ οεΣ ΌΤΟ ΠΟ ΓΕ Ἐ Εἰς Ἰ (οῃο ς το θὲς ] αἰ (εἰς (αριὰ ἰο  Ε Ἰρίαπι ργχ." ΤΩΝ δὶ Ἢ ἐς πκτυν, δὶς γογὸ ἀρρε! δητυς ἀπιοηοηβαίεἰςὰ παρὰ ,. ἐροιος ! .: Ἀψ ΔΗ͂ ἡ αγεῖ, ἀϊάυς «(650 Ἱξεύἠρ οὐ Ἰηΐσοι, δουὶ- “ δίτατιπι ἀθαῤτηάομασεν της τεὐρις ΠΤ ἐν δ μν πὐϑηφυγας οϑ τῶν ρϑμρείν κἸ τΉρβαναν Ἀν: ἦν ΑΕΗ δοποανος Οείεις ταητὰπι ἀθοῖδε νὶ Ηἷς οπιηία 111 4υα Ποῖ δυϊτὲ 55 σρα Ὁ, νε ἀσοος Βυιάαιν οχ Χεπορβοητία ΟΕ ςοπΟΉιςο, | 

βετίυδίοτατ,νμαυδηι Ποῦ με Σ εχἰ σις να ητηΐεε,νε ἀοοη- Ὑπάς ἱπιρίμ διὰ ἐεουδε δέ πλ,άηζεων μι... Ὁ ᾿ 
τραγίο νσπὶ {ΕΠ εἰ ἀσεί[οτ,ἤης 410 πα] Ἔχει οδεάϊςα- 4. Ψεφιιζουβάμνιγοιὶ γνενιδότως, Ψαΐραζα, Ουνβάθονε. 
αἰ ψιαίοιτι ἰνὲχ ταιῆνίς τρονέσῃ νἱἀο νους οἰνατίτας, ἅμα δε τεόϊὲ πιοηοε Ἐταίμγιε εχ Οἰζεῖοπς, οοπῇἀεητθηη ἐρυᾷ΄- 

᾿ (αν ἥης οχοοριίοης τοι οὐτηίδμε, αυάταπι ρἰστατίς, ὅς [νΔτίπου βατεοίρειπι βοὴ οἱζε,(εὰ ποπηοήῆ᾽, δ ἀΠυᾷ ἀεἰλτα- 

εν τὰ ππ Μυχιλίσαν, ροϊδασλονῬυους , ! ὁ 
ἐὐον ἘΠΣΝΤΩΣ ἀμμο ἢ «ὐδυρα(αυο τοεϊρῇ ταπάρω οἰδεπηελἀεροπάδης, πε νε- 

ἡΜΥ , ( αϑοῆλσῇ ἐχεηι} 
οὐδ δαηι 

᾿ 
νἱετὸ χυμαπάιαυσαιε οὐπὶ ἱποοπιπιοάο ἴαο ρτοχίπνὶ ἀπτο- . ΓΕ [της αυκγοηάὰ εἰς βετρακαῦθ. ΗΟ δυῖςιι φιηἀάατα 

ἡδεύσυ δα ἀΐκεν ὀζίιτ- τα αιογιιη Βοηοσινα νίως ἔτ Γοίξιδηάία, ἃ : εἰῖει Ἱπιρϑιθὰνϑελή ϑανοδιείσηϊε δε ἦν βημέοιβοται ν ἐμ φρο ἴὰς αὐηίο αὐδαικαῶμ τ ἐκίκον δἰκιλνν 
5 7 Σ ὶ τς ἐϊ, . ἀ Υ Ὃ ᾿ , εν ἢ ἜΝ ΜΗ! ν κϑὶ γενέ ν᾽. ἣν θὲ Ἰὰ κὰν ἐπέβοί τι ποίει τεπ ας το οϑ εν ἀὀμραφα γρεὴμ δεν 

: ἕ 
Ἰπ 

φᾶς ὑαλ ἂΡ ο ἀδείϊες υσὰ ἐδίεηϊον εν Ῥοπαι φιοίαηι 11 ΟἈγητας Ηἰς νετο δ, ὁ ο4νσίε νι 'ν [Ὁ εχ οι ροο ὀρ Ἐν οοάϊος ἐδεήθη Ἀλδεσνα γείνῃ 
, ὶ ΠΣ πς: : ἰαιαία ῥιμπεγούοενζε, ἀσοίαται οεἰδπιυὰ νεγὸ ρογν Κ΄ “ἀν, νενάε μμπαδῇφρριο αιοπὸ γεγο] δεοϊηυὸ φυΐπειι 
᾿ Νὴρ λλιμινενίσπωλαβνῳ Ἦν Σ ς πιετὰ βεγ[οαίεται, ἰλείπὰο εἰς Δ]μρι φαυοαμιοκίορει [υβίείέ, ἐ ϑνν τ δ ν ἡ ρε υ δικιοδοηδιες Νεφιααυῇ επἰσπι αἰτεχ ΠΝ φεοίπιρ τεπτίο,δι ἐδ! ρεαροπίτις εἴσῃ (νε ορί- 
ἱ ΝΥ ταμίηνε ΤΣ ψιυὶ δ- 20 48 ἀϊοιβα Τιὸς ΑὉ Μιοτείμίδιυμε εχὶᾳ μοι φἰἴδ εχ ν!ὼ πο- ἡπυὰ «ὃ οὐ σΠπ ἡμεχ οχίψις, φιυπὶ ἃ ςοπετατιὸ ἰκβαην. ποι)ορείπιὰ τατοποιηυδηυὶο ἰὴ τοζορτα ἰοέϊτίοδς ἠμλι! τ 

ἰνπ « δ νεϊρηνν Ε ΜΙ τειν ΤΑΝ Υἰείραν ίεὰ ἐπ δὲ [ἀπειπὲ δοπὶ δι ἰμίε! ἱεβίβατο- πιοτὸ ἐπι βεγὶ πβῆνιθατ, ἥινη ἴῃ 1ςορ 81 (Βατίτατίε ρος. 56 πιυταγίπι, ἸΝαπὶ ἀδοφαὶ βοὴ νίάεο μιὰ ἰη βαβίτο ἃ Οἶιγ. 
Ριορηὰ τ Ἀνναλμορς διχίνηυν ἈΔα κί Ναί! ,. (. Ἡ ε νενπι ἐφ τωρδι «ΠΙπιαββαπι.ν ἰδοτίης ἐξίτωγ φιαρίορειθ (δἰρίον τυγιηθάντι νὶ πος δὰ ρεγίκϊαπι ΟἸιεβίΔηαιη ν ταπιίυαπι ἰϊοίεειποης τκατόραγε ἀἰείρυϊος Ρειτοτχείμοετο ἀσδυοτίς, 

ι ΠΟΠΠΜ}} ἰοἰππίαητ, τοφιίγαειτ, εἶεν τ ογζὸ ΟἈείζως ἰὰ . Αἰτϑηΐτοι ἀυΐαπι ! ου (μι γδτιν μοῖεα εὐρίε, ἀοζεις “0. 
δἰναγίτατία σχοιηρίαπι, εχ ψιο ρτορτὶὰ ςοπιμηεὶ ἐδίυς οι - .. ἀφανιμὴ ἀἰαΐτοι {12 (δητοπεία ςοπεργεβεπα! φυὶ ἃ ἀϊιν ει 
ἀσητίαηι Ὀροσαίς, δὴ δὶ οὐ οΆ} ρίλτη Ταὐίλαι νἱάδτης ροτίυι οὔάεαπευν, φιιὰπι ολε ἐρη ΡοΠιάθλπι: μα τἀπΊοη 
Ἁμεας ἐρεείαϊνεον Πα πὶ σχ ρο πε οτί ταδυΐα ρτοορεις 40 ταίροπιϊο ἐΠΠἰς ἰάτο ποη (λείείςείι, υδὰ νίχ αἰτοι εξ ν}]οὲ Ἁ 
ἐοαιμυοτα νοὶ Ππ, ἥυις σπηπίά, αυῦ ἤν ΡΟ μρο ΜΠ ποδὶ - ἀνετεν τίν ποίςητ. ᾿ εν τα | 
ἡσγῖα τοποξρτα, εὐἱὰ ἢ (Ἀττι {π| μμξηι φοπ ες Ποῖ 11 Τυσηξνν, διελϑεῖν Ἀγοῦ Πηζνοά οἰσνλδεθν ας θὰ ς 

μον οἶτον 

τγαπ Πα εἸ ὁ Δ θΙρ οιιΣ εὐὴ τοῦ από δ ΕΛ ΕἸ νετολέθ πο. (ριιρίαμε  πράμοι γι νχοιὺς ἱηΐληὶ ἐ γε ὶ λ τβραῤρβα θοὶ μιρρεκάιο ἀμαδεροὶ πλάναι ν ἐμᾷ ἴλης ἐπράμον νὰ ποι ῥτοτίυς ἱπίαπμης νηὶ γεὶ ἴπ 
᾿ ᾿ “ .ιι. [᾿ ᾿ ἢ 

᾿48 ἐΒοκιολάγιϑιρ [4 εἶδ ρέοηῖιε δὲ ῥενίε δὲ ἐβεβεν πκπὸ Νε ἐκινηο : δο 
» 

ἡπυ  ἀοη {πηρὶ. Ἀ5ὲ βφνάο βεαρὶν, ἃς αἰϊδὶ ἰξ βανάανε οἶδεν Βαμα οι κι εξο ΜΡΟΑΔΗ γοσδυ τ δι πὰ ημοά τα μά ιανον κι Μτν πο ἑας ΜΝ Ν : Τ : ἷ Αιηϊς νυ] τπυάο Δ5 ἐρίο νἱοίατα, οαυ2 ταπιεη που ὁταῖ ας φοιιςί διε βέτις, οι] ἃς Οοιηρίυτοηε οὐϊτίο μοί ναν ᾿ , 
ι αὐων ἐιμοβμογ ρα δηγὰ ᾿ὐμὸ ἐν ἌΡ θα 30 ἸΉΡΗΝ τὸ ἴυὰ Ῥεϊυάτο ἰΐιο φαπὶ γα πϑάρ, ἐμο ἔγαυ- ἡλο ἀδίς ἔς ἀνθ, μον δὶ ρεηϊμμάετει: [αι άεαι πολ. φρννλάα!ε Λα δλλνὰ ἱλα φυα (παιιει κα ἤέ νίαυε νεῖ» ᾿ Ι 
ρα μμ ἐφ μδμὸ εἡὉ ΝΑῚ : δύδον ἠκαιιν Ὡ τορεὶὲ δὲ“ ἀδ αἰ νἱ ετἰρίαηι, ΥἹάοειγ ἀιιοιὴ) Ὀοπιιαμα ἢος πιδη- τηοιϊὸ ἃ ἰπίςπάο ρτοχίπιο ὰ ἐεὰ πιλίομίοε δδιξίποτα ἴοχ,« ἤου μησιηρε, καὶ πλνύδνον οἱ γἱιὐ βασιλείων ὦ Θεο δ εἰδυλϑεῖν,Δα]- 
εονε τ μδὰ ἐλ νατ λ ἰὸς οψεαγεὸ ̓ αὸ μὴν ὴᾷ : δου με εριπβεπάϊο ἶ ὑρόάηι, (ἀφετίοτα ομλπία (Οι}- ἰυΐσευ, (πᾷ εἴτι ργοχίπηιῃι νετε δι ἤμοῦτὰ εἰατιταῖο, ἤιε νὰ Ἀπ’ ἐμ ἡ ἰπ ἀυοθυ νετυθίε ςοάιςῖρ. ἀσείζε, 4.6 εἰ ; 

ἡ. κε Ρὴ ἐκηρνε φοι προ μαμίρονε εδειάσφεζα ποθ ϑήδεδέ τὰς ν ΠΩ μὰ ὧχ γῆ πιβηυ οιῖρίὼ οὐάιος στίφει πος ἰεζϊπ| αιιρ ςἐτΚγμοτίαπι {ίτας τυ νφίοτει ας νὰ ἤθη ἀὐάμογοα ρας φίςηιι νεπίςα!ο (λτίε Ιυτϊυμενε. ᾿ --- ἢ 
. νν ᾿ ὩΣ Δ το ««ἐν- 



΄ Ζ ΚΣ “" 

ΟΡ. Χορ 

- 

διε. 

λᾶς....31 

ἸΜλεῖδ,10.17 
ες αβ,}. 
Ἀυγίυς5 ἀἰοὶ- 
ΡυΪ δὰ ἰπαΐ" (εθοσόλυμᾳ "καὶ ὦ «ορά 

ἴΑτιὰ ἀεῆοιαι, λέγω ὑμῶν οὐδείς ὅδιν ὃς ἄφηκεν οἰκίαν 

'“Μᾶα 9. ᾿ 

[ 

'Παρᾷ αὐϑρώποις αὐ αὐατονν ἀλλ᾽. οὐ 

ς ἌγΕ} ἀνίαν ΧΟ 

᾿ ἀἰδοείς μαμὶ νὲ 

, ,Ἄ 

; ὦ ἘΦΨΑΙΝΌΒΗΝΙΥΜ,. 
Οἱ καὶ φμοσῶς ἀξερλνοπόγὼ, Ἀἰοόνο 6» ΗΝ “οτὸ οδ δαρ!υσρενςο}}ς- 16. Θρί θα «ἀνναβεν. 

ἘΝ ἐ τομοι οὶ ἢἫ μὰ μέντα ᾿Ἰδαήνων, ἀἰςςπιφὰ ἰητεῖ ἴς ἡ Ἐκ Ἰρᾷν ἀκενίοι ὦ βαιμ: 
ἢ ΝΗ μὰ ἀνα ϑς Ὁ ἰαθἰφροιοί [οτυαεῖν ΝΝ ὑύι ἐσων 

ὃ : 
δ: 

Ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ἀἸὐ παιᾷ λέγει, 
ἘΞ, 

᾿ηδτυϑ ἀνέστη δ Ἰεἴος ἀϊ- 152] Εἰ ῥεμωνὸς ἡοι “εβω 
εἰν ρυά Ποπιίποϑ ῥος Βοτὶ ηδ αἰ, ἀρβμέ ἐονοὶμει ἐρᾷ. 
Ροτοίς, ἴδ ἤρη ἀρυά [λδυτη : πᾶ δὴν δὲ, βιά προ ἀριᾷ Α "δ τς, 4:3 ποραᾷ τῳ Θεφ' πάντα γ" δινατά ὅθι πα- ' "5 ἀβιι 

εὐ θιρ 3 : ογρηίΐα ροίΠ ΠΑ (τ φρυἀ Γγοὔ. τγρρεωρ νομι ς Δ οδηΘιᾷ. Τὶ δῤε Ν δε αν ἀνὰ ἔθενην, 
.16. ᾿ δ 3 Ξ γ. .Υ ὡς 1.1} 11υ80 βοῖγας σα ριῖ αἰ οΥθ)}28). Δὲ εσρὴ εἰ Ρῳνι ἀ- : τῷ "ν ὡυνὴ ΜΕΝ ; 

τὴς ἔὐωμ Φ ὰ μὴ ὙἘᾺΡ ̓ ῃ δος λ ὧν ΡΨ»: ἢ Βοοο,πόϑ τεἰἸφυΐιησε οπιηΐανδι ἕατε, τες, νοῦ ἀνποίβηνα 

μετα δειιμαν Ἐν τ λα μγθ ὕκολου ἀτάρ ἔς: ΠῚ Μηδία, δ’ βαρ βοννα 
δ ΑΕ. ἰδὴν ΨΎΘΌΡΝ Ὁτιν ἫΝ εἴρου ἀφπ5 δυϊοπη 1οἴπ8 αἴτ,},.. κεβονά " 
ὐνῥαρε νὰν Αηοκοιϑὲςς δὲ ὁ Τησοιξ εἴπω, Αμία] ΙΑπιξ' αἷςο νοδῖϑ, γι οἱὲ αὶ Ἔγνω ρα 

το αυοῦῖς ἀοπγιι ας ἔταϊγοό, ς 4 2) νεἰ φιενὴβ ἀρνομῃν. 

α} Ιϑγογόδ)διις Ρῥδ δγη,80ζ Τὴ» 48 βάδε, ἀπὲ βίοτον, ἢ ἰδελφοὺς ἡ αἰσυλφαὶ, δ πατέρα ὃ μητέ- : ἀμ ῥα γ6η», “μὲ Π34ΠΓΕπν, “η» ἐγιινῆκρ τίωα, ἀγορά επκεὴ ἐααῶν δα σαντα ἐμ δμαυα ὁ α τη υὴΜ μοῦ καὶ τὸ δ)αγγεὰ Ἂ ᾿ ΕΤΟδ» :  Ἰρθεν ες (δ βέργιογ Ἐμαηὴ 
᾿ 6ε}}}» ὅν δ 

᾿Ορμίη δοςἰρέαι 1 ςεητυρ 1τῖα 3 
᾿ 4 “.. 

πᾶς Βοςὶρ[ο τετηωρονορδοιηος, 
δείτατγεξ, δε ογοτγος, ὃς τολῖγοϑ᾽ 
δι ἰδ οτος, δαρτοβ, "συν ρος 
᾿εφυμείοηίθιυιν ας ἐὴ ἴξου]ο νὅ- 

φἰ μην, 

ουὲ ποὴ δρεΐρἰεξ ἐεῦ- " 
εἶεε ἸΘΝΗΜΗΝ ΉΝΗΉς ἐμ ἔζη. 
ρότε ἤθε, ἄοιηος, ὧν β6"- 
ἐνέ9, (Θ᾽ βυοτεί, ’ πρδεμ, 
Ψ βίον “φτον,εῦ μεν" 
βαμυροῃίῥιν, (Ὁ ἐη (ευὶ 

Εαν μὲ λάβη ἑκατονπαπδιασίονα νυωῦ] 

ὧν τοῦ χριρῷ τούτῳ,οἰκίας, κα) ἀδελφοὺς 
γκἡ ἐδιλφαΐρὺ μητέρας,κοὴ τέκνα, χαὶ ἐ- 

γενὰρμμνπὸ ἀν ἐἐμί καὶ ὧν τῷ οἱ σιτω 
ἐρηοιδύῳ ζωϊω αὐώμον. “ὁ. 

Πολλοὶ λ ἢ στο ἢ Ἅ[Ὁ|{πῦχο ντδην τοῦ ηληι, [Μμέμσο υἱθάνη φἔαυνάνν, 
.} ολλο ὃ ἔσονται ἥρωτοι γ ἐορῶτοι" 10) ΓΜ δατεῖη " ρτίπιΐν συν 1] ΑΔμΙΝ ἀμθεπνενηπερηΐις 

οἱ ἐμ γρρίτο νον φ,, ᾽ 1: {νἹα δε ν]εἰτηξεργίην., κα εκ ἐρμας. ἢ 
,. φ ἰμῳ . Ἴ Μ ᾿ ἀδο Πτν ΝΞ .- σαν ὃ ὦ τῇ ἐδ αἱ αὐ αὐ ιήνοντες οἷς), .1 {{Βταπε αὐτοιη ἴῃ υἱὰ αἵςοη φξ- 3: ὶ Ἔτϑον Αἰ ΝῊ ἰη να 4- 

νὐτοὺς ὁ [168 ΗΪογοίοί γπγαδι ργαίδας εἰς] [[ἐδννάορμον Ἰεηρβύανς 

ἀκα μέε, ἰησᾷς, καὶ ἰθαιμιβθντο, κα ἀκολυϑοιιῦτες, ἰαἴδδδι εχραυείξεθαηι, ι σαπὴ δ αμιαήμαλ κα ος 
εὐνεν πο ττἰ5 ἐῃν ἐφοξοιυῦτο. ἈΚ ) λαθὼν "πάλιν του]. αὶ πο λιμῷ ταν ΕΎΡΙΟ εἰεϑανὶ, ΕΡ ἮΝ) 

δον ας ιν δὲ ἤξατο Στ ν παρ" ἯΜ 6 ἰαβαπορτίς τυτίοτο ἀποάφοιπι [1 ἐσαμ ἀμνάμειυκορλ ἐς 
᾿φυνεσς γί «- άπ " '(ς λέ εν τῷ μελ-] [Ἰς ζςρις ἀΐεεςς φυακ (ΠΌΣ δεαητ! [μὰ ἀΐκενς 44 ἐ{{8} εἰ ς- 
δι κιῤτύν δρβῳ λοντὰ Ἷ συμθαίνοιν. ' δυεηΐυτά. ᾿νε δυγ 4. ᾿ 

, φὸ Βεημν ρονβ κρὶ τίς διυϊμτωμοαίαπένίο ετ ἕος ἰθοο - αιιδὰ πεοὰ 4υυπὶ τορεταπζας τος το ἐξεα, ἢ ψ }Σ Ἧς ὑχοταπι" 
δι αἴτιος Δπῖηραε ΔΗ͂ «ἢ ςορυϊατίνα, ἐς ἀ ἡΠΠλείμα ροίας (ςἀ ἐαλε Ἡραῖτε ἰτῆις Ἐρδδα ἱπ οπιηίδυς ἀξοροτλρὴν ΟΝ 
«Ἐπὶ ἰητοττοβλτίθης ἰδηηροῦννν Μαζ..14.δἰς ν͵γρ ΠΞηςϊΔ. 30. Ἰρίν,δαὶ μιὰ ] Ατα, Ῥω μον: οβ ξε οὐ μὴ Πρυΐ (ετί- 

ΩΝ , εἰ Ῥεκιδνα ὃ ἴῃ 4.0 ἕάτηεπ δίτιις [ς.18.20.ΟΠλη1 ΓΑ ΠΊΘᾺ ποίει ςχοπηρίλτίὰ οοηλη- 
φεπεῖς ἀϊοοηά! Θυροὶ ἰεγὲ Υἱθγράης ρατουΐλμη ἐἶτι, γτ Α- ς τοῦ ἑαὺ μὲ (οείρτυμι. μαδτωτς πος ἰορο. Εἰ Πππὶῖς δχδιηρίιι 
τιτορμδας βίη Ῥίυτο, ὅ μειρώπέτε αὐδ)ῶν πάντων δ ἐσίγας, οσσαττὶς ΜΜ4τ.26.41.ὃς δρυὰ Ηοπὶ, Πἰ σὰ β,η μὲὸ νογήσμις, .- 
σλύτος ἦνο. δε] οΠ {πῆς νίτογαηλ οππηίθπι, δὲ τὰ Π]ορᾶθ,Ἠ Οὐ γὰρ παυσωλὶ γι μετέρσετωι οὐ δ᾽ ἀζωδν, Εἰ μὲνυξ ἐλθοῦσα δια 
ῬΙίμτας αι 9} { Εἴς βιφὲ πρὴ βοιε. ἐδιυύατον. Α΄ κρινόει μῆψος αὐδρῷν. ΨιΔοτυν ἃυτοπι!ά εἰς ψιοά Ἡεδταὶ ἀἰ-- 
Ῥιά δγγάη ἱπεογβγετοιῃ δὲ ἐπ πῖφο νοτυξβὶ ἴηιο οοάϊος ἐχς. οιπς Νλ)[υεἰο, }ν Ατηοδ 3... Φοοηπιρἰεολα,ἐχρονοντάσλα- 
᾿ὐφορνΐ γα τη “ον, υρὰ οὔ ποη ἀἀἰϊοίᾳτυτμιοςοί[2- 0 σίονα ἰά εξ, αἱ φοητίεο τατὶ Πητ᾿, ποιῃρο χυοά δά νεγυηι νι, 
υἱὸ ταροὲδιβιραμθ τα. ὅς αὐυὸ ἐβυϊὰ ροτείπεας αικείτις, νίαπε ὃς φοπηπιοάα, Κιμίις ὀτίαπι νἱτᾶρ αἴτίαεε »Ἀϊκοδὸ Ὁ ὁ 
Ἰήληι αἱ!) δὰ ἀϊυίτυ πὶ ἴῃ τε παπὶ νοὶ ἰῃ ςτειϊοι γείδυυης, ποπιοχ ςορὶϊς δι οιρίάϊελῖς ποῆτα,ίεᾳ εχ ὈὨεὶ ποβετὶ νοΐυυ- 
411} κἀ ΡΝ ΟΣ ἰογάπιση ἅοις ρομοιτατίσηειῃ,, ντ ροίξ- τατεζ(αιας νηὰ οἱὲ ον ἴπη4 δόποχιῶι τορι) (ποτίαπχι: 
ἀυάιη ἱπᾶς οοἰοβοτίπε Πριμη μοπ ἀἀβετί πρὶ ηατυτα ες. δάςὸ νε ἤφεϊδε ἰη πιοάϊλ δείληι οβοίξαϊα ἐξητίαπι Βυίαν 
δι, Τιλη[υδ[κλπιίατίοπ φμοσιις !υα αἰ διϊοπμηνιε τηὰ- ες ρτοπα πο ηἷ διξευπιίταηυς Ρουγιἀισυ]υς ἐγαῖ []ίαμως {Π|Φ 
Ἀεαῦς πατητλμα Φοτροτίς Οζι γρτίταις δα ἰφατ. Αὐφιΐ . Αροίδατα ἀιεαν πυης ἰοοιπ) Ἔχαρ ἰξλης, χυκτοτες ἡνισὶ οὖς 
οαιιᾷ ὑδιχοιαηΐδηι οἰδιθειπι ροχσ ἤϊο ΐης Υἱλοχεαρηο. ταῖν ἐτίδπι ν χογον μδδίτακὶ εἴἴεως ΟΝ εἠειδη, ᾿ΕΔμε ες 
πειλιβἰεγϊογλλπ φνο δ πλτυτα ἴον χοῆ ρος, (οά ετἰὰ διὰ ἡ ἐφηηβαγεννευῦ ὧν τῇ κχιμῷ τύφῳ, Ε1:ς νδτδλίη Ὑ ἈΘΟρ γὶα- ἀλτμε ομληί ἰὴ Πλλιϊειο δἰροίον φτηϑαιιο ἀς νος ἀἰίςορτατατ, ἐξί Ἀ οπιαηὶ ροάϊοε (φφμσπείδι Δηηδέζυητατ, ἀοτίρελ ἀν 
ἔξ ἀνα Δ ἰυ δα πηι} τοτῦ ἡφγητβα) ̓  μήῤραλραν ϑλῖη 4Ρ0510 Πἰπέξίοπο ῥά ξ ἐμμετοντπλασίωα ἐντ ρυϊανλπ) ἤξ ἐπ ξοπεῖς 
ἰοιρβοίδι ος Αἀὐδπ)ιάφο ἡἴμιη μοι ἴα μὲ ζαριι δ αυδά Βύροία ΡτΘαμ ΠΟ σδπταρ ς᾽ οοηιρερίατϊοηίς, αις ἀομι- 
201} [δ ἀμήν ὩΔΝ νἐδὰ αιδά Ἰκολθίιψ Ῥτοϊμδ ὁσηῦτα, ἀο ὅθεν ἀϊυετίοευπι δοποζυπὶ ίρσείον οριπρί οέξατιιν, πίνῃ» 

γεΐα ἔταμὶ νος, σαυδαι: μαβὰ νετὸ ταεπτινε᾿δ Πτρο: τυπὶ ρεαίξοτίε ἰνυΐως νἱτῶ σοηηπιοάα, δὲ ρογρετυλμι τοῖς 
τεηεὶς αἰϊσυίμε (δ αι βευμξαύνας Υἱοὶ Ἰοπβὲ ἱπρχἰπγί,αυοά ὁ πα νῖΣ ᾿μδτοἀἰτατει φυἀπὶ ἀἰεἰπέδἰδηδηΣ ρεοῦο. 
ἐῃ οὗ ϑο ὑδάυς ΡΩ »"»ἄ ὅος οδράγάτιο εἴ ἀσάυοις, ε. ΑΓ, δὲ μράμνει, κα μα τέμας, [ἢ τείδυις νοταζεὶε ριθμ ἰεμίηην 
ἔυο δῇ ςαηιεί αι δὰ ἠϊαίξεν ορίρυν ὁ άδιτοι ἀείανος ἡ κατέρμ κα μρτέρρι, δὲ ραϊτο1Ὁ δ τηλῖτοαι. Νίσαϊο βὐ κι γεν »ϑπγπίης ἐιρίθράνηι οἵδ) δά ἰιοὺ γεγιραμς ἐδαπὶ ἀραὴ Ὀσ ἔπιε οἱ Ομεϊίξυμι 
Βο Πρ διραιδον τεΐαγαν, Νιμαν μίευτ, ηιαἴο, Ὀειις εἰδοετε γυιπ εγας ρεαεοτυλμἶίίς. φο νϑιὸ Ἰοβοηάιμη ρυτο καὶ νον 
ΡοΙΐε νε ηυϊίφιαιη ἀνμον ἀριν δι σοπῆ ας ἔνε ἀἰινείίο δ νέρις καὶ μυτέρριε Ρυγα]} πυσιεγο, νὰ οὐ πίά σεται οί ρεοσ ῦ 
ἡη τεβπὸ ςαἰοπιπὶ ἐεπίξατυ ἽΝ Ἔσυδημαμη φετεὰ υοαίλια 30 πρίξεδητι: δὲ ΤᾺΘΟΡΑν φέξυπι ἱτὰ Ἰορίις ἀρράτοτ οχ ἐρίϊια 
(οἷον οὐδάθητεν ϑέ τὴ ἐρίμπι τείριοἰδτει δά πιίτος δομιίοιν, ἰητατρτειατίσηο. ΐ Ὁκιρ βεν[ημμοιίδιω, με τὼ διωγμδν 
Ρισπιητηρ ποπήποπι ρος [60 δι Μαπιιποία ἰδγαίτε. Νοα ρεοιη είς Ῥετίδαυιείοηοε υπιίηνς, (ἀυοά αδίιτάνην 
Ου ά ἡξἰτυ  ρίς γηιι ροιεῖ εἴπ ροτεληϊμοίευπι γε αι ἀϊαί» εἰἴες.) (δέ ἔοτς ἀἰεὶτ νε ἐπ πιδάιίε οὐίαην ρους μιυτιοηιδαα 
τιν οὐ Πάοθθαῖ, ἐἱΐε ταρεπὲς γοπυπτίλην εἰλάατ «αἰείε το. Ἴεηδδοο μι (π]ϊοίοτεν φυλπὸ νηαυδιη ἀηιςὰν ἡ ΟΒΗ ΠΩ 
δὶ οἰμήε. δὶς πυπιροτείς ίςετε Πομε νὲ φαπιοίμε ταἹ α ρεγ- ὁ, οππιαίδι δυίΐαε νιτῶ ἐιτηοιίο Δητοροίιεμίι. 

ἃς γεοπι Ποις (4 ψιοί νεῖ ρεζοε 

πβησαε ον αξε εἱς ΒΑΤΙΓΑΙΡῈΓ ΔΟι [οιάπιοῃ τρδηίδαϊ, ἰά ε 41 Ῥενίην αρώτι δὶς ςοη!ππεπάδηι εἰς ἤδης γοῦειη εἴ 
ἄπιυ! λὲ ἔτ δι πλὶποιῦ πεαυσάυαπι. 86] θα, πγδίογὲ δη"Ὁ ΨΟΡδΟ ἔσονπῳ,} ραττα γ] ἀεἤςει ἀπτοτίους ,νς ἐχατω καὶ ροῦο- 
ΠΟΓῸΠῚ Θἤζοτε (οἷα ἐχίγα ογάίπςηι ροϊφίϊ, νι ταμλογα ἐς. νέοι ο, Πϑπμ ἐρίᾳ ἀφίοτινε δἰίδπι νογιὶς 5 τὰ ἐμεέτρτοι. 
Ῥοϊδὰ ρδὲ δε ξοχδίμοη ἐλομ σιὸ μεριεδοῖθαί, ς μ δι εὐκαι, ᾧ εκ] ϑφυϑηόο δεῖ μεναμδ, κ᾿ ἐθαμ» 

4ῦ Μωινάσ, ἡ μωώκμι Ἦκπο (υἰγίοατιν Ἐγαίπιυν εχ 40 βδνν ἡ ἐκ διῇ ἐφιβύνν ΤΟ (ιρεδαπι (εαυοητει δι; 

δίκα δι νὼ Ρογρογαὰ αιορίωη ἀἀείτα,, Ῥεορίειοα,. εἰπιοῦαμε είς φαίη τ ὐδαμϑϑντο ὀκλνθόνννε ν ἐφοβῶν "Ὅς 
τἰςυ!» 

͵ 

ΓΆΝΡΣ Τ. " 

᾿ σοῦς δἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μϑμ ποτήριον δ ἐγὼ 

- 

᾿δεξιῶν σου ἡαὶ εἷς ἐξ σὐωνύμων σου χρι»]} 

᾿ϑίσοω δ ὧν τῇ δόξησου. ; 

᾿ αἱ αὐτοῖαε, δύναιδεπιοῖν τὸ ποτήριον δὲ - 

, γω πίνω, ἢ τὸ βώήησμα ὃ ἐγὼ βαη]ζο- 

, Οὐὐν ἄντ». Ἷ 

"πόνοςφυ ᾽ 

Ἃ 

ΦΕΟΥΝΩΥΜΙΜΑΆΚΥΜ. 
τα, δου ἢἰδαβ υέην.ς  αυλαι. τἰοι!α καὶ τεδείδμ ρεοἴξξὸ (0 

βῶντν ἐπ. αἴδο' ποταειμιι ργδώ ἐθαριβέντο μοίϊολ ἰλδο 
τῦσὶ ἐγερ ἩΝδηι σδιτὲ ἐριβεντ ἰδ εἰ ργκίιμπι Ἡδὲ 8, 
φυἰΐνας παπαυαην ραβειὲ κοὶἐρίἐάτ., πέππε᾽ Φἀφάπὶ 4 

πη! ἡ αὐ δμμοιδῳ ὡς Ἱερρσόλυμμ, 
ὁδῷ Ὑδ υαἰδαϑαθησνταὶ τε 1 
Αρχεφφεῦσι χρὴ τοῖς Τεαμ μα νῦσι, αὶ χα τ, 

2 

εἶθ 14 ἡ]υή λό ἐθὰ ἰηϊοίὰ ἀτοοπάοιδατ, , ᾿ς 

βερβένων (ει νοτὸ ἐπίι9 γηοῖαν ἰᾷ ἔμ ἀπο 
πόῃ (σπια  ΠΠΠῸ μηδ άίχ ογλῖ,δε πισα ἡδης ἰησυ ταῦ, αυσηϊαπὶ 

πο αβοἰνν ψυβπεμ" 
δω5 δεεενδοίμην ἂν δετὶ- 

αν σὴν ᾿ Ὁ) δεξί δ:8ι οοπδέποθυης δὐπ} δὴν ψγθνίουννεν ἐφ’ δα.- 
τακξινασιν αὐτοῦ ϑενάτῳ κ ἀὐἰδαϑο- εἠιονιενταδέητῃυς ςἢ Ὁ ξιϊδμ5.} |σνηναύνο, οωῦν πιρεῖς,, ὦ’ 
φουσιν αὐ τὸν τοῖς ἐϑγεῦτ' ΟΠ] Βεφγα ἐπυάεπε εἰς δι βαρεῖα εναβίη! εηνο Ὁ εηρύμει 

Καὶ ἐμπεξουσιν ἀστῳ, καὶ κατγώξ] [1αἴνατιε σαπι, δε πίρυεηε ἰη εὖ, “ἢ, ! ἡμέ! οἰ, Φ’ ἕοην- 
σουσιν. αὐτὸν, νὴ ἐμή] ὕσουσιν εἰυταῖ, τὸ 
υγτοκτενοῦσιν αὐϊόγ' χα] τῇ τοίτη ἡμέρᾳ 
α᾽αςήσεται. Ἶ τ πὰ ὔρ 

Καὶ συρρςποροθόνται ὠτῷ Γἀκωβθ’ 
«9) 1 ωωΐνῃς οἱ ε|οὴ Ζεύεδια, λέγοντεςν 
Διδάσκαλε »ϑέλορδῳ ἵνα ὃ ἐαὴ αἰτήσω-]. 

Ὗ 

 [ίητονπιεηὶ οὐ τ ἰξἀ τεττῖᾳ 
ΠΣ ΟΞ ΝὝΦῪΕ 
5} ΠΕ ἼΤῸῆς δοροεάθης δά εὐπ) 14- 15] Ανξαρορήνηβ δή ομπν 1.’ Μοιτ λοι 
εἰςοδὰς ἃς Ιολπ66 δὰ Ζεθεάαὶ, 
ἀϊςοητεο, Μαρί  οτ,᾽ νεἰλπνυδ νὶ 
υϊσηυΐά ρετίοτίπλιδ., Ῥγαίτο δ} ̓ νενίονῤννυν μαόφε μοῦμ. Ὁ 

ὅν σοπλν ψ' βαψει!α- 
θη πῇ ἐΜ}Π. ὃ ῥηεεγβείεηβ 
εἴν δ΄ ἰὴ ΚΤ 

δεάαὶ 
ΜῊΝ αὐ πῆνε 4 

αοῦ!ς. 
ἣν ποιήσῃς ἡμὶ ᾿1ρίς νετὸ ἀἰχίτ εἶδ, Οὐἱά τς 36 Ργ ἀκ εἰν, μά 

σῃ ἢ γι ἃ μὰν ἃ δΦιν ἢ : - ὲ 

᾿ ΤΡ ΉΕΛΗΝΝ. Ὑ|5 κω ᾿νυμϑνο 5 ΣΉ ΝΣ Ἢ, [θὰ βιίμ νϑο . ΟἿ εἶπεν αὐτοῖς, Τί ϑέλετε ἠοιησρα 9, Εἰδικεῦνηι, Τα ποῦ 
μεὐμῖν; ς ν κόραν Αἰ ων τοῖν 

Οἱ ὺ εἶπον αὐτῳῖ, Δὸς ὑμὴν ἵνα εἰς ἐκ 

Οἷα Τησόϑς οἶπεν αὐτοῖς» Οὐ οἴδατι 

((αη βαηηιϑέιδα; . πὰ 
Οἱ ὁ εἶπον αὐταί, Δωυάμοϑα. Οὗ ἵν- 

μέν πίε καὶ τὸ βάπ! σα δ ἐγώ βα. 
φηϊξομω,βαή]ιϑήσεϑε, ἡ ΘΕᾺ εἴ 
ζι ὃ καθίσοῃ ἐκ δαξιῶν μου καὶ ἐξ ων 

ἀἰωνύμων μρυνόκ ἔν ἐμὸν δουωδαιγάδον᾽ 
οἷς ἡτοίκας αι. 

Καὶ ἀκούσαντες οἱ δὲ 
γαφακτεῖν αἰδὶ ̓ ακύξου καὶ ἰωαΐνα. ὦ : 

Οὗ δὲ Ἰησοῦς φτυρρσκαλεσοίμδμος αὐδὲ ̓  
τοὺς, λέγει αὐτοῖς Οἴξατε δῃι οἱ δοκουυῦ" 
πςαῤίοι ἢ; ἐϑνὼν,κατακυρλαῦ εσιν αὐ - 
ΦΠΜ' χαὶ οἱ μυεγοίλρι αὐ δ! κατεξεσιάζου- 

. μι} 
καὶ ἤρξαντο ὡ- 

; 

Οὐχ οὔπω ἔα ον ὑμὴν ἀλλ᾽ δὲ ἑνὶ α 
ϑέλῃ γγνέδγαι ρόγαιρ ὧν ὑμῶν, ἔξαι δέ- 

ἌΚΕΕ Ν ν1 
᾿ Καὶ δι αὐ ϑέλῃ ὑῤδ δῃνέϑοι αρότος, ὁ, ΔῈ 
σαι πάντων δοῦγ: 6 Ὸ6ῸὋὋ τ᾿ 

«ποις ἱμιοσάσπι Ἠερταὶ, ετιαπι ἐα ἐπίεις . να ΑΔ 4 ̓ , 
γϑὶ δίβατυν εαἴδπι νΠιγρατὶ τληήεισ αὐ ομείοις τοξα δὰ 

γιάε Ἰη χὰ 11.8.8. 24.70. ΠΕ 
" Μεἰὐον, ϑέλοειῳ,Λὰ νείουπῃν οἱυπιμε ἰὰ οἵξ ορίαν 

ταμρξι φηΐαν το ἀπά, ποπ ἐπιρφγαη δι! {ρηἰβοιείοπε ρο. 
θυ ἰοοτφ, νην ναμονεαν οἶδ. εὐδὲ ϑυμωνάνε νοὶφ, δὶς αὐϊᾷ 

εἰκοὶ Οταεὶ ςδιιφετεγο νοῦν Ἡρδεθυμι ΨῸΠ [ἐϑαρβε}} 

ΡῈ ϑέλφιν γαῖ ζαπῖνννε Μαίδο.1.. , .. ᾿ ᾿ 

18. Εἰ ϑαριβην,ῷ τὸ μύουσι ΗΝ “ἐπι ῥαρεβνν ἡ [ΠῚ 

βέισμμν νὰ ἰοφίοις ἰπ χρο νειν ει ιιηο δὲ Αἰΐο ργατετρα 
πιδιείςινσχοηηριαυί. μὰ ἀμέεπν ἤχηϊποοιυν κοῖς ἀιοοιάὶ 

ἔξηστε ἀϊχίητον Μεθίδιλα μι. 

Ἰοσὶς δε κα (οεἰδιευν ίπ σιοδ. νϑξνιδὲ ΑἸ ἴο πιλουίςε, ςοάίσε, 

4 5 εἐ ἀκυειμν, ὠκὰ, (αὐ. ἀδήνεπε. ΜΙΝ οπίπντηα ἀγίλεες.. 

οἰ ρα εἰἴε εχ ρεοοὰ νείθο ρρ᾽φν!ά, φυδυῖϊν ον ΠῚ 

, 5. [ιν ἄρέεβα νύ ἀὰ εἴα ΠΣ Ἰ5 [εἰν δ κεἰ», 7νὶ ἴ-- 

] 111 αὐτο ἀἰχθρῦν εἰ 9 η6- 

Ἱ φοΌο δὲ ἸΙοαῃῆς. ᾿ 
, Ἰείας αὐϊθηι αὐτῇ ἐο05 δάμο- 
ταἴοι,ἀἰχὶοἰεὶς» ἢ δοἰτίς δος: χυὶ 
οοηίδητως ἥαρειειε σπείρων, 
ἀοπι παι ἱπλολδ : ἃς ἐατοι τη 4- ] 
βπλτοθ αὐ οτίταις γε ἰΏ (8. 

Ψοεσγι ΠΟῺ [ἃ ΘΕΙΣ ἰδοῦ νοβὶ 
Ἰἰεὰ αυἰουπαυς" νοϊμιοεὶε Πατὶ 
πασίὺδ ἰητοῦ νοϑ, βινοϊ μίτον] 
ννείϊε, Ὁ ὃ 

τ υϊςῦψως νολυεη τοι νοΡὶς Τα 
βοτὶ ργΐσγιν, ἄς οὐμοιᾶ ἰαευυ, 

4 τς μι νϑὶ 

ι 

ψυμά 5γτίν ἐπίοτρτςῖοιι ροπδνας ὑτο ΙΝ (, Υ͵4ς ὡρ.»..᾿ 

εἰχατὶ κ ἢ πα ες ρὲ ΨΚ 
τ ἢ νεγὸ ἀϊχετῦϊ  ΡοαΠυπγυς. 3» ἤαθωι γεφέθς Ἢ 

Ἰ1εἴμδ αυτοπὶ ἀϊχίς εἶδ» Ροςυ τα} [εν αἰ ξκεον φυῤβενν ψμαν 
φυάξ χυοά ερο δίδο Ν Ὀἱθειῖο: εχοιδο δίδεμμε: γάμο 

δι᾿ δαρεήτηλῖε αυο ἐρὸ Ὄρρεϊ-] [ἐὴῦνν.4μρ ἐκροδημείχιον, 
Ἰχουθαρεϊχαδίμηη;.. ὀαριϊραξμανλαι: 

ι, ϑραά ς ἀεᾷ ἃ ἰἀεκια τοῦ" ἀκ [1 ΠΝ ΡΕΘῸΝ ΚΕ ΕΟ. 
ἀπε δεῖ πιεῖ, δ εἴν ποῦ ἄλτε, Ῥαμα μϑμν εὴ ὀυράσι ϑυὰ 
᾿(:ἀ ἀαϑένν ἀμί δυς ρανατῦ οἵξ. ἢ [4 φιΐδωι γαγανννη ε. 

Ετααθπι ὑφ. υά Πςηὶ αἰν ἀς μα. Αεανάλονμει ἀεοεμν ἐαν. 
ἐεἴα, ςαρογῦξ ἰηάϊρηατὶ ἀς16- ἀψούμι μὰ δὰ 

Ἷ “" 

1ε[με φωΐεην ὑεῖ! ἐος, 

δηύτη! ἐβονν», 

4 νϑβλι βά αυἱενβηνε 40. " 
ἱμετὶ βενὶ νοι ιου εν θα. 

Ω 

μην [γηνε, 

41. Φμὶ οἐρ ημαΐ, φῇ δυκοιυῦννν, ἰὰ εἶι 

δεδὲ διὰ ΠΗ Μ᾿ ἄσπαπι ἐπιρεγίο ράγϑαητ απ οἱ ̓ - ἀ 
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οοὗνε φ’ Χορηπει β. Ζ ε- Οππηϊπὸ ρεϊὴε 

δή κεύθῃ ΜΔ ιύδεν, ςεεϊπάυπι 
οἵα 

Η 
μὰϊῃ ἀτει τὰ 
μπαπόυπ): 

ΠΟΤΕ 
αὐ ἐἰ!μ.., δ εἶμι φμὐα ἢ 4.4 Μδειτατυς Γὸ 
ὐάενιητ βείμοῖρατὶ ζεη- οὐπάυπι Ὁεᾶ 
εἴθν: ἀφηλίν φημ εἰε: (Ὁ; [υἷε (υθἱεϑὶς 

᾿ 
Ι " ᾿ ϑγένεξρεν εονωμη βομεβσρεην ἡ οῖει Ἐπ 

᾿ς ὅρη δά ἀρῃι- 
; δηάυαι, (εά 

ΝῸΡ ἐμ4 εβ αμνιπην ἐν δ (ἐτυϊξάαπι 
οταιὶ . ἐμ, 

ρίπουηις ἵνΠς 
᾿ Ὁεὶ ΑἸο,αυλυ 

4} 4“. ε΄ ἔδυ δὲ ἰρίδ 
Εἰ φιεμοία υοἰνενίε ἕα!ε νο]υηια. 

ἐμ νον γεν 44, εν! ΝΒ αἰ. 
; πἰίει. 

τ4ὺς Βοσ 
ἤαον Οξηταμ ᾿ν4- ΟἸεἢὶ ἀϊδὸ 

υς ΠΠἰς ξυῦθες 
αδιίοιιδν, ΠΟ ἢ 

κουῦτνς ἰφεπὶ ναϊεί ἀξαι!8 εἶς δεδόνπῃ, αν ρει τὐεῦνε ΑΝ πποιὸ 4 .- 
ΟΝ φυδπη δα άϊτο ἩΝΟ ΜΝ ἰονον,ιιοῦ, Εἰς ἐχρτείτιπιυν, φαΐ. ἐδαύ γι ἃ Ἀταΐπον, Ονὶ υἱάνμον, υοά ὀοὶ (οἷδτ ἀδ ρυιοιυν, (εὰ 

Ῥ 

ἐς δέδα ρτὸ ορίἠἱόπε,δι Ἡανετίοί ἀρ 
πεῖς τὰ ἢ ΜΛ εΙΒΗδΩΣ ῖ 

"δίψης ΜΔ Μὴ. 4,9. . 
Ἀδὰ ἀκεϊλρὶ τ ως γοῖθο τοίροπδετ ἰπ ρυμιςεἀδ- ᾿ 

τὰ νοχάςαϊο ρατεδιϑίαπη δνανμῦεν!. 868 {4 ἀυ!ά μι διπθὶ- 

εἰ ἀιήσεινει Με νει τεῖνν, οἰρεβεῦ Ἐπ "π 

Πεπάϊυτ: αιὸ ἄς νἱ ἀεἰὶςεῖ ἰὑρνῖ 

ἐπε μὰ ΙΣ ηῆκα γεῖνο τοῖο δι Βοροίοβα ἌΡΗΝ ίιο 

40 Αι κὐ {πιβνανερὼ ἙμωἐμονΗϊς ἐπε Ψυΐς ὕτο καὶ τς πυϊπιβοτὶο ὁ βολίδα 2Ν) αἰΐον (θρει (λπέϊα αυκάδπι 

ἴοης διιδαίητ. .4 3, ἔσω, ἰὰ οίνε ἰα ΓΙ 

Ὑμὴν ἐξ  ΝἊν ὸ νας λοι πίονα Ἠουταῖ τοι ϊος 6 ἤν 

᾿ μοὶ [ηἀίκτίαν βὲσ {πιρονάενοννι φα Θεραλορί ργβοθρτια 
ἀρράϊος ἱξ ὁϑηζοραίε, 

ἀόμ ἔπε ἰδ αο εἰἴε νίδεπταρ. , φυοά υΐο ξείατν. Ίση- 

τδλοι τὐμρνβιωσδι τι αι ρλκαδινῦσ πὲ κα ρὲ 
(ἢ Υἱ 

(μὰ ἐμμ (ο. ἴω ςλίειι 
ἴϑινα πὲρ 
διμῈ ΓΙΣ 
οὐδε. 



Ὀαρ ΧΙ Δοο 

μος 
λαῶν, -, ΠΣ 

Με... ὴ 
Ἰυο δ ἐν εν 

νυ Οεβον νονβ 

ταςαὐ ὅλδε αφὸς τὸν ὑηρομὺ. 
Καὶ πσραμύη 

ΤΙ ϑλὰς 
ζ ᾿ ᾽ 

 α' 

Οἱ δὲ ἴησοιᾷ οἶπεν αὐτοῦ Υ παϑοὴ ΠῚ 
ισῖς ρου αδρωκέ σφ. Καὶ αὐ ϑέως ἀἐφλιψε: 

᾿ “ἐς ΤΆΔ. 

ἐλόοαδον ἃ μὲ χὰ δὰ τ κου γὲν μρς 
πον Αἰ ἐφάλαρον αν. 5... 

ἴυς.19.19 

εἶ ἔΆδδΙ ἐν. ϑη 

ΥἹο Δ] 

πο 

. πο 

! 

, φσημφζείθ.ς 

ΚΙ 

Ε ἢ ᾿ 

" τὰ 
: σἂ ; 

βῆ Ἕ Υ αν, 

“ἢ 

ἡ, Ἶνα. 

ΠΝ 

ἘΠῚ ἐ ἠοίξεν ἐξ ιφυῤιλῆν, ΗΠ 
ον, Ἀν δύϑαηι πο Βηϑανίῳν σιρός, Ὁ], 

ἕο τρί τε. ὅβῃς ἡ λαϊνρποφέλλοι οἶδο τῇδε 
ἂν ἐν 

, 
π 

2" ᾿Ἶ Ἃ γ. 

λ.» 
ἐ 

Ω 

αὐτγοῖς, Ὑἱπείγετ οἷς τὴνκο-ἰν 

ἰ 

Σ . 
ἄγω 

ἡ 
ς; 

ἐμλα: 
ΗΜ 

᾿Σι δῶ ἀηδὼν εἰ 
ΗΝ ον ἐϑεαγεῖ : αἰ ἐΐε 

,, Ἔϑοο εἶπε" ἀομαι Βα ἐἰ.5, Ἔρβνν Τβυ ρει 
Ἰδυν ἐμῆδέ ον ΔΡΘΗ νοδάδεϊι. γιησαθρεραυε κβῃρίος 

εὐβίεντ εαοιτη ἀἰοςπίεε οἱ, Οοη-} [πράειον αβὸ, βύξετ ον 
1} Προ εβοινοςοῖτο. ᾿ς ᾿ς 1 ἤασν, τς . 
ΕἾΝ ο᾽ Ἰρίεὐνογὸ δἰγίςόϊο ρα]]ο ἔμο ο] ΩΝ ῥ ἡ δοίϊο υοβέπν. 

; φυῇ ττοχηϊοιννοηἰς αὐ 1 εἴ. ἢ "“»" » ἐκηίδεμε γνεί! οἰ 
1 - Βετοίβοπάφηρ ἀϊχὶτ εἰ Τεία5)] 
Ὁρὰ νἱδεἰθὶ μοϊατην ξου5 δι- 
φεῦ αἷε εἰ, ̓ Ἀῤδίγοη!, νὰ ν [υη] 
τοορἐρίδιη. " "- 
ψοίυδ βυῖδαι ἀἰχὶς οἰ Αδὶ ἢ ἀοὲ ας, 

106 το ετυδυϊοδιλείπι ἐρίτως ες- 
«ρρίς ναι γι (οαυεῦαταν Ις- 
αλέμ ἡ1ο ἰσίμεῖς.. " 
Ὁ ἐσΉΣ ΟἋἍ δὲ ΧῚν 

" αἰεε, «νά εἰἶδὲ υἷε - 
«ἰὴ Οαίωε ἀμέρην ἀΐ. 
““ εἰ, Ἀοὐϑοιὶ γνυ ΓΕ 

ἀεφω.᾿ 
1, “αἰ δ, ν΄ 6- 

146, βάδι τρὰ ἐο[εἰνυν. 
. ]οϑϑ. Ἐὲοο βόα υἱέ ἐν 
᾿βιᾳνεδαίων ἐπε ἐν υλε. 

4 

᾿ . ΟΑΡ. Χι. 
Ἵ ἾΤα αὐδερρεορίηαιυανςοηι 1 ὙΛΤ φρο ἀρρννρία- 

ΜΙμτοιοσαιο ἐὐβεαδβα Ἐκ 4 6» 
τ ἀδϑἰβόιϊδαπίδ ριιά πιδιξ ΟἿ ει», {8 ρονα οἐφοενλον ΟἱΨ 

τἄντοϊδι φαοο ὁ οἰ οὶ ρα! αΐδ, 1 ̓ πιρινὰ βιν, 
ἢ Ἐσεῖς οἰβ Δ εκο ἢ “νέσυην. . εἰ ὅν 4} ἡ, δεῖ ὠβοῖ- 

Ν4 ἈμθοΠῚ ἰπῦΡΓΡΡΘν δὲ πισὰε γερο (ς πεοάσχ Πιαίγοῃς φιαζῶ, ΚΕ. 

ποτ λρ ἌΝΟΙΑ Ὶ Χαρο 
Ἢ {46 Βεδριαρὰν εἰς δεθοωμὶ, [ἃ αἱξ,οἰξαίςεν Βειλιορθαβε 

Βδς ἀδὰ Ῥιρέθδ Βεεριακ. Μυρίοτος ἔδείδις ΩΝ Β΄ Δ2 
10 μημμαρ ὀλυνδἐεινα δαῖτ Ἠεδγδογιπι ἕυνς 

ι  ἔορμη ἐασρπηρὰ λρὸ διλώνμοκ εὐ ἐυκσηημα φλᾷ να του 
πσις ππρεγίεἰδηλ, πδην ἰδ σπιηΐν 

δθύενοδημεῖς ἐὐάναδην αήδειῶν ἀριιὰ ὙΠεορ γἰλδιυπι, 
ρβεαρολπι (ξυϊρυνοντερ Γι 

[εἰ ποηῆ» 

ΝΗ πυἸβαυμε κήα μὴν ἐμὴ ΧΗΣ ὀσπεε γον εἰμαμμυι κρνένονν ἰδεῖ ναίει 
. 4υά Ἀ εοξίομε δι ὁ δὰ μεΐο. Ἔ ΘΗ 

6 1| 
ε ἄς οὐψυϑά κά ύϊάν 

μὰ πῆραῴα, πη απο ὼ “,) ' 

᾿ ἀδἐὲὲ ΘοΗ εβνατε νοὶ. Ὁ 

Σετοβοννάρην Τεβυιἀϊ.᾿ 

μέωνεδιῶ κατέναντι δεδδιχαὶ οὐ ϑέως οἷον: 
πορουόμβνοι οἷς αὐτὴν, δὐρηίσετε πῶλον 

 φαδερθον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς αὐϑιρώπων κι- 
χάϑικα' λύσαντίς αὐτὸν ἀγάγετε. ὁ 

καὶ ἑαύτις μῶν ὀἴπῃ, ΤΊ ποιῶτε τθτο] ) 

ἀὐϑίως αὐτὸν ὑποςελὼ ὦσε. 

δερδμον τοϑὸς τὴν ϑύρων ἔξω ὅχὶ τὸ ἀμ-- 
φόσου "χαὶ λύουσιν αὐτόν. 

καί τινες ἡ κε ἐφξηκότων ἔλελρον αὐ- 
τοῖο ΤΊ ποιδέτε λύοντες τὸν πῶ λον Ὁ 
Οἱ 5 ἕπον αὐτοῖς καϑιὸς ὠγετείλατο ὁ 

Ἰ Ῥησοιζ" χρ ἀφύχαν αὐ τοιί. τ 
Καὶ δῆλον τὸν πῶλον φῳὺς τὸν Υἢ-- 

σοι ἡ ἡ ΘᾺ ἀυτῷ τὰ ἱμάτια αὐνγδ,}7 

καὶ ἐκόίϑισεν ἐπ᾿ ἀυτῳί. “-. 
Πολλοὶ ὁ τὰ ἱμάτια αὐνῃδ ὑφ οωσωνς 

εἰς “τὴν ὀυσόν". ἄλλοι δὲ ςοιάδ'ας ἕκοή]ον 
ὡς ὙΜ' δίένδιρῳν, ταὶ ἐορώνννον εἰς τίω 
ϑοδόν. ΄ ; 
Καὶ οἱ πφεράγοντες τὴ οἱ ἀκολεϑου δὲ 
ἔκομζον, λέλοντες, ιὡσαννὰ;, ὁ) λογη-- 
ἐδ ὁ ἐρχόεδμος ὧν ὀνόματι Κυρίου. 

Εὐλργημδμϑέα ἐρχομδμη βασιλεία ὧν 
᾿ ὀνόματι Κυβέσυ, τῶ πατρὸς ἡρδ' Δαδί δ" 
ὡσ' χυγεὶ ὧν τοῖδ ὑψίςοις. ; 

καὶ εἰσῆλθῳ εἰς ἱεροσόλυμᾳ ὃ Τ ησϑιζ, 
Φ εἰς τὸ ἱερόν" (ὃ αἰδιβλεψέμϑρος πάντα, 
ὑψίας ἡδὺ ὥσης τῆς ὥρας, οἰξῦλθε οἰς Βη- 
ϑανίαν μετὰ δ] δώδεκα. 

Καὶ τῇ ἐπαύριον ὀΐξελϑοντων αὐ 
Ὑπὸ Βηϑανίας, ἐπείνασε. ὟΣ 
45εδίη υ ηξνεάιεηνην ὄύϑέως οἰασορδυδυδνοι να 

1 

ἧπὼν, Ἢ ὁ Κύριος ὠυτῶ “χρείαν ἔχοι. ἡ] ᾿Οὐτ᾽ 

Αἰπῆλϑον δὲ καὶ εἶορν τὸν πολον δ. 4]. 

4] Τυης αυϊάαιο ςογυπι 4! {ΠΠ|ς] Ἂς 

Ἰζερεγαῖ 1οἴυϑ: δι ῥ ἀἰτ ογυης 

Ἰνείρενα ἴ4ηι ογὰ οὔοι, οχὶ 

ΔῸΣ Ἧ 

δια ΝῈ ἐπρτούἑαὐγεηἱ ἐῃ ουτηγίῃ, “εἴην ἐπίτθεινηθαι ἐς 
παεηἰρεὶς ρυϊΐυαν ἐἠζαταπι οἷα 
τὸ “δυήΐυς Ποιγίπυπι κε, 
ΟἸυΐῃς δύ Φ’ δά άιιςίτς, 
τιϑὰ Πφυΐα νοδίς ἀϊχοτήτ,] 1 

ος ἔαομεἰδὺ ἀϊςίτο,4ιοηιᾶ 
σοΟΟορι εἰς Ποιηίῃο : δὲ εἴπ 
[Ἰλιῖπὶ ἰνᾶς ταἰττεῖ,. Ὁ : 

ΑΒίοσγυης ἰρίταν δὲ ἱπυξης. 
ὑπ ΡΟ Πυπὶ ᾿ἰσάτυπι δα οἰτίυτω 
βοτὶς ἴῃ δίυίο : ἃς (ο]ιοτῦς δυτη. 

Σιβηνίε νεδίε ἀϊκετίε, 
φυιά αι με ἀΐξας, (να 
Δοννίμο ἠφρ[Ἔτλρ «ἢ: 
Φ' εὐπεἰημὸ ἐνῆν ἀληαὶ!. 
4 δνε. ὶ 

Χε αδερμε ἱπμεθενμηβ 
ΡΜίϊωνν ἐπ αῖωνο 26 ἐ4- 
πϑφην [ϑτν ἐν δίμίοι 
[οἰνμιν οηνο. δος αὐ 

Ἐι4υίέαην ἀε εὶς μᾶ-- 
εδι ἀἰοιΐνχδι ἐΠῤε, νά 
[μεύμι [ἰνδηῖεε βοἱωπι' 

Ωνὶ ἐλεγμμξ εἰς βεμ! 

4 

᾿δαπαδδηι,ἀϊκεγοηῖ εἰδγΟυδὰ ἔα 
εἰ εἰς ἀυΐ (ο] υἱεῖς ρ]Π]υ τοὺ 
Τρῇ νετγὸ ἀϊχετῇι εἰδ ργουῖ ρτεὶ ὁ 

ἐο8. : 
] Αάδυχρτιης ἰρίτον ρα] π}}γ. 

᾿αὐ Ιεἰμπι,δι ἰπἰ εοογιπε οἱ ρ4}1}8 
(υνδς ἰοίςάϊε οἷ. . 

Μυϊεὶ νετὸ ρα! [μα ἤταις- 
της ρεῦ νἱαιη:4}}} δυϊετῃ ἔγοη- 
ἀες ςαἀεθληϊ' οχ ἀγθουῖθιι5»δς 
ΠΡΠΙΕΡ πσε ιν νίδη). 
Ἐταυὶ ρεεἰ δάτναυϊσαυς ἴδαυς- 

πρὸ αν ἀλλ ται τι σατο "δὲ 9 
ἴδηι) θεηφάϊιὺ5 41 νη ἴῃ 

Εὶ ἀωκενωπὶ μκἴοην ἴοβ ιν τά 

ἡἰῥυςβιννεμιὰ (να: φ’ [65 ( 
ε Με ανέεην υεβέπιεη 

- Ὡ|4. βενένημε ἐπ υἱα:. 
αἱὴ 4μϊεην βονδες «αἀφ- 
δά": ἀε ανδονίδης, ἐν [Ἐεν 
ποϑάμε ἰπυΐ. . 
Εἰ 4υἱ ρεαίϑαηξ, ἐν 4 

᾿βινεϑαηῖνν οἰφπιαϑαηῖ, 
ἀνεέπεες, Εἤοίφηυ 4, θεηε- 

ποιηίης ᾿οπιηΐ, : αἰξίν φηδ υεηὶ ἐη μοποῖ- 
᾿Βευςάϊδυηι γορηυπι ραιγί 5: τ ἐμοῦ οὐ τες. Ἔ 

. ΜῊ : ΜΝ ἐμεά έν φμοά υὑεης Ὁ πο ἴδε Τα δϊε, φυοχ νοηΐε δ θη, αν τη υβη Τυ. ῃοπλΐης [)οτηηἰ Ποία πα" Ὁ σὲ υἱδνηοβωμοαὶο ἐκεείβε. 
δ: ἐπ φαἰῥε αἰτὶ ΠἸπΐς, “ὦ 
ΠΕπ ̓ ηρτοῆθις ἐξ Ἡ]ἐτο(οἸγιη} 

Ἰθονηίημσ,δζ ἴῃ ἐςιπρ  δνουίιπν- 
“ 
Ω 4υς Σἰτουηίρεχιοι ὀπρλοις δὶ 

ἐελά 

Εὶ ἡδινόδαι! Τερο[οῖγ- Μαικνχταν 
τρ μην ἐη. ἐοπ βίμμο: Φ’ οὐτ- Ἰὰς 19.Ας. 
εἰ εξ!ὴν οηνοόδεε, νηὶ 
ἐδ. ὑϑενα εἴε δοτα, 

Ὁ τς δ τ δ: : ἐχὴξ ἐπ Βειγαμ δὴν ἐμὴν 
Βει προ ν ςὔ {1Π18 ἀποάος τι. [ἀωράεοίν. 
ἽΈε ροίδετο ἀἷς αυυπὶ εχ ὅς}... κε αἰνα ἀἰφημῶ οαὶεῖ! α ΜΆ. 15..9 

᾿Βοιιδηϊδ. οἴου ἑε, ᾿ Τρ κοῤρρσδῃ ἔχε πν: εἰο πη]. συ ας "γ 
4. φΦηιτῃ οἰἶοῖ Ποὺ 1ητο ΠΠ 6 τ τς βῬΟούξᾶς μιὰν 

το 8 

Ψ 

ΡΊρων εμάμὶν ἰὴ ψοάμη Ἰδξίδνη σύλνρο 
προ μαι ΠΣΣΣΟΞ 4ε ἰρίς 

εἰ ἱηρνεάίφητεεηία αἰϊαυᾶτι ἢ ἀπιοτίοναυς ] 
ΔΙΠοῦ, Ἷ 

πων να υτὶ φπυπὶ [μἀτίηὶ Νοπιο ᾿οηῖο ἀϊςιπε,δὲ Μυ,υδηι 
ἘππεμΠῸ στὰς ̓ πτογρίοεν Ν ἐνιο μάδωε μοπηνηωπν Πρ τ ξη τ 
ὑπ οὐδοὴξ αἰϑρώπων ἤρα πὶ ἀποῦι9 ἐχεπιρίατίθιις: ἐοτίρτιπι 
ἰπυδαμηις Δ Πα ταπιδ ςοηποτίςγς, Νοηάῦι αι πο- 
πμηυπι, νεῖ, Νοπάϊιπι νῆας πουηο, ἸΝοιε τεπιεγὲ ἤοο ἱτὰ 

ΠΙᾺ τρμδν τ 
ἀξίων, ῥηρθ ».14 εἷς ξεἰϊῖχ ἃς Δρ τϑμω ἢς. πεὶ. 

410 νονενήε Τλονολον, ἐν. ὀνόματι Κυρφὶν ΕΙας νοῖθα ἱπ μος αἀξ 
νοΜῖουϊο ἀείαπει ἴῃ πῖοο νοι ἘΠ δεα!ο ρτςίοσοὶ ἐοάϊςε, δ 

« Ἀρυὰ Ξγτῇ φυσι; ἰητετρτιηες (απ ἤπιος πες οἰϊατίαταια τὰ- 
τῇδη Π τουϊπεδητυτ,οδίετυσπάῇ εἰ δ ρϑετὶοἠρέιιπι ὀρχουδιν 
ῬΟΥΠΠοῖς ἡ ἐν ὀνόϊωιτι Κυρήν, 112 νετὸ τῇ νατρὲϊ ἐμὰ Διί), 
δά βασιλεία τοίεττῇ, ἤους οἰκδάις ἀἠξι τη ξξῖο ἰη σοάϊοιδ.οπηδ. 
ἀαεὶς αἀϊοτριαροίε Κυρίν. ΝΗ οχὶ πἰπιασς πιλ! ἰπεις οι ἰτι- 

᾿βθυμδα νοίαἱς Τλοπιπυε, υαη δὰ διης ἰρίαπι νίμιη ἀείξί- 10 υῖπὴ κιρρὲὶ τοὶ ἃ κυρίν,νε ἧς Ηἰοίδη Πρ, Βεηςἀϊδε τος οὔ 
πάτα Ἀ!ς ρυλλεις Αιοτίτ, ἤς γος δαὶ θάμα Μαιςίξαιξ, μᾶς [ἰδὲ 
ἐπ ἐρουίφιῃ νὴ} ροπιρα, ΟὨγηδο οαεοὶς [υἀππὶς τολΙ το, δὶς 
Ῥα οί ρίεμγο' αομὸ δὲ νάτοὶε Υῇ ἰυητ,αά γοδυιοοπέάπι, 
τοι υῖσαε ἰσσυπὶ υφηυδλιῃ βιεταξ ἱπιροίτιῃν. ἣ 

ραγτίου]λ. 
9 ον  βἰηΜε,λύεγτες δὶς Ιοφυσηταν {πείη! ῥοῦ ρορΆ γα 

ἤπ ρας ρα ΐχεῖα δὲ Βταίπνις, ϑοίν. ᾽ 
72 ΕἘἰ ἐπ᾽ ἀστῷ, ἰὰ εἰἘ Πρὸς ρα πὶ, Εγοδειίυϑ Ἔχοιάίς 

᾿“, 

{6 (δητεπείαοπρὲ εἰξ ρίΔπίον. [ταὶ νῖ οπιποπι ἀηδία, 

οὐ νοηΐς Ω ποηιης εἷας αι" ἀσπυίπυς εἰς Ἐῶ ποίτι 
αὐπάϊε. οἷοι ςπίπι ἔκρε Γαι! ἐπ ΡΙαΙ.Μ εΠᾶ νροασς [)ο- 
πη, γε ΟΝ τιιι ἰρίδ ραυ]α ρὸ ς ἐχρ ϊοαῖ ξαρίτε 12.36. δεᾷ 

ΠΤΎΤῸ ΓΙ ΊΠΗΙ ΟΙῸ ἰ ΟΕ ΤΟΤΕ ΘΟ ἀλλ 

πιυτάτε Νά ἰη Ογβοὶς ἡ} εἴ οἰποά! ἀρ ἈΠδο! ἰδ ιο- 
πἰδηι (οτίρευαν ἤθη εἰ τῦ Κυρλον καὶ σαχύονεὶ τοῦ Κυρίν κατ ῦ 

᾿ ρϑενίρα Κυρίον τῶ πνρός. {{0 αν εἰ ϊπβ αὶν9] αἰ μανόν ὃν τεῖ! 
ἐμειιδγέμε ἰαζεγρεξε πος πο λἀάϊτιν άς Μάς.21.9, ᾿ ἐπ᾿ αὐτὸν, δοιίθηι ἌΡ ξηία. ΤῊ εορ γ!εὶ οσάοχ Ἀώ- τὸ 11 Εὲ υἡλενανδοο. ἐγ ίας ὅδι ὅσοι αῆι ὅρας, Εταῦ ὅμαν τοδιὰ ἀππὸ 

ι) πιλημ παρεῖ ἐα᾽ αὐ ϊι ροῖ 64, νἱ δ εἰίςες νεϊεἰτιεητά, ἤσις 
ἱπ Μειτδάο ἀϊχίσλυ δηοῖαι ρεδίργοι Ετδῆπι φιιοίδα τη 
κοὐίςεν δαθενο ἐπ᾽ αὐείω νε αὐ ἀἰϊπαιη τεξετάτυν φυοά { ἰπ- 
"ἂν ) οὐὐτι Ἀδεῦῖ, οονίεητίς, δεή,αοε {ΠΠ|ς φαμὶ δέξο 
ὁρταιάταιη εἰἴς οἤοπάίπιας, φυντὶ ΓΑιολ δὲ Ἰσλπησι ἴο- ἧς ἐψίωρ νετὸ σσηιιαειὶ 
ἵν ρ0}} πορείοηθηη ἐαςϊαποηιο νεός ἔπετὶς σοηπίπυε, 
ὃ Ακ ὐδυρίδνεμη ἡδ' δίνδλων.1η νηο ὀχοιπρίατί (ςτίδίτιν 

ἐν Δ Δ ΒΥ οΧ ἀρ υεν καὶ δ:|4 απ} ρίαςος ροιζιω πεῖρα 
(εὰ ἤτοι βεηυε εἰϊεγήυο [δ]οθέε τον ἐπβιτοϊείιομοε ἰἠςὶτ- 

ἠσ νίϑαιν, γε ΝΜ δτοιι σιιρα Ματεο ργοτίαε οομίδητίας, 
9 Βδεπιδείίαι, δλυγε με Ηοδεδιίζαιο ἐά εἰς Βεησ ἤςτ εἰ 

υἱ δ ηος νφηῖτ ΦΣνΝεδεῖνο Ὠενοδν ὼ ἐνἐμμὴ Κυρίον, ἡ, 
ἰαὐπεῖιιο, ὅς αὶ ἴεο τη ων. Οἰὐπηία δυΐσην μες τοίρίοἰας 
Ῥιοπηουος ἀφ γϑηίυγο ΜοΙζα, φιμλρυὶν φυρὰ ἐβέμιε εὮ- 

Ἂ 

ἐσ ονιδεϑ αι, Ῥοὶ οι θη νοελδλης Μαῖο ταπιὰ νεϊονέ Ἰείλίο- 4ο ἔῃ ογα βονΝ δὴ 

τὰς ρίο τόρογο νίαγρατί, διτόρυε νείρειτίλῇ ἱπτογρηρίατυτ. 
Ἐφονετὸ εὖ ψέτετε γτητεγρεσέε γα Ἰοσυυτίοπεπι ἰῶτε- 
τατηίεγυδιν αἴ 4], ἀξίπου οεἰᾶ ν! ἄς αἰ τὰ ἀπά! ]αςς ποθὴ 
Ὀδούτετο ΡΠ δα ρ. ἈΠ δον τὶρ απ, ναι, 4’ νεενα. 

πῆς ἀοἱὶ ἢ μύμ οἴες ἑανέρας:αυἱὰ 
(ἐτοτίπυπι δρυὰ [κεἰ Πϑνμοη νεἰρεττίηῇ, (4 ταν ἀεςία- 
τὰῖ, {νυ ἐξόλιν. Βειμιδηΐα πόποι εἰξ τγάξτυς πιοητίε 
οἰϊμετίνηοα ἐεγῖαν ΑἸ δε νει 4υὰ ἀξ τ νιάς Αἕδ....5. 
Ἂν Ζεμεβεν ἐϊεγὰ «ἢ ἐναύμμον εὐ (ὑπ Ἰοφαυητυς Ηεῦται) 

ἀπβίδινε Ομμκεὶ ἐσουλι ον ὀριροΐᾳ ἡ ψεὶ 
οὗ ϑϑηύνη Οζι ἐμ ἐϊεν αἰἰϑὰ ἀϊςοηἀΐ δου ἰδὲ ἰπτει- 
Ρτεν ἐχρσαίε πηοδὸ γηεοία δίεινι Μκς.17). ἐξ ἃ εἱς ϑεζιη.- 
ἀνε ετίδαν σα ΠΝ ζ μοι πποδὸ [ἢ ὁταπίπυπι, γα Ἰοδα. 
τὐτηποδὸ δεφισπεί ἀΐειντ Δόϊ.10. ν. τ οὐὸ Ροίϊδεγο ἀΐφ)νν 
δον εἰς θροίπις.1τὰ καί σαν δῖνς “ως ! 

) 



δ νὰν αν κχριο. τὸν ὰ δον γσυδον ἐκ δονυονΣ. ψοξ νόον σϑδ δ νον κΥν Δ νῶν πονδυξεινεν δε, πλνυζονν ἐόνν. Τὶ δυό πιύχος του εσἐἐδὲ το τ-νι δουν άσχοι ϑ μ νὰ Ἔν ΔΎ ὙΗΝΟΥ Σ  κΤ ὟΝ ΤῊ 

τ ᾿ Τρ. ΧῚ τον ̓ ς ἘΝΑΝΟΕΙΙΥΜ τὰ ἔθει: ΣΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΆΘΓΧΨΥΜ. οὐὐος 
ὲ ' ὲ] ἣ μέῤηγαμε ἰδῇ ᾿ ; 202 

) ἰδαὴν συκίων μακεθεν , ἔλουσαν" ἐμμνε εανημρυνμα μῆς ἡ ἐΡρα με τ ΒΙΡτὴ τἰὼῶ ϑιυλμοσαν"αὶ μὴ ὀ(κκρ θῇ ἐν φῇ κω}; τοἰ τον ὃς ἐἰοπεπσε ΟΝ 
φύλλα, ἦλθον οἱ ἀρᾳ δὐρήσῳ πὶ ὦ αὐτῷ" γε ὑυέπμε, βνιἀ βυιὰ ἐῆμεν! τ “Πψ αὐτῷ ἀλλὰ ηςεύσῃ δ ἀ λέ { “μ«ἰ [δες " μάδυδκαυστὶς. ἰῃ ςοχάε], [ἐν οστάο ον, [ ἐτρβ - ' 

ν : ἰω, α ας ἢ νἡωγμε υιῃ μας ηἶγδν 4}, ω 3 ' γ Υ ῃῇ ἀ ἌΪΧΝ πω! ᾿ ἰ 

ἸΝ ἷ . καὶ ἐλθὼν ἐπὶ αὖτ οὐδὲν ριν οἱ μὴ ᾿χυϊά πε δα δὲ ἥυμνη νφηἐέ δ "Ἀρ᾽ “4; ἐάν αιρὸς αὶ ἀρ δ ἐφ εἴη. ᾿ ἤμς ̓ εἰυέκθε κι πω μερί, γίνε “ΗΝ Ὄ 
αἵ ᾿ μὰ οὐ ω ἧς σύκων. αὐ Αην, πρθιὲ ἱπηὴβ -. ἸΔιοατπεῖ οἱ φυϊςαυϊά ἀϊχεοεῖς, [᾿ ἀπολεῖν 

" -ὦ φ καὶ ΤᾺ ϑὺὴς ὁ Γεσοὺς εἶ ᾿ἅπον ὡ- τὴ ένα εὐορ ε ΕΝ (οἸἴα. ηδὴ. ῥπαιν βιμα ον ὐύπιτα διδπθτο λέγω ὁ ὑμῖν ,παντα ὁδοὶ αἱ ΟΡγοριοτέα ἐν νοθ δ υ- Τ᾿ ἀργαινλαραί μερο 

᾿ τῇ, Μηκέπ ὧκ σοῦ εἰς τὸν σδεὶ ; Τῆς πῇ ἜΠΙΣῚ ΠᾺΡ ἣν ΓΡΙ Ειτεβοηάοοι ἀἰκὶ εἶ " “πρρσενηόμδρον αἰτῆῖϑε ᾽ πιρῖνε δι ι Ἰκαπαμιοογάπεεν ροιϊείο, ςτοαίτε) ἸΝν μεν δεά! φιμα ας μα ᾿ 

ὶ Φ ἡ ἀοάν ις αἰῶνα μησῊς “ ; τ πβν ἘΛΕ ΩΝ αἰ ΓΑ δον πη ἀπὸ ἀλμᾳ ἐνρ διατο "λαλδα δὶ ἴςαὺ υὑμοὶν... ἐξ ἡ |ν05. ΣΝ ἀμδλς δέσγυης νοδίι, ΡΜ ΦΨ᾿ ἐνερέεν νυν, δὰ 

᾿ ; χληδὲν φάλοί' Καὶ ἥγουον οἱ ἰαϑητ ἘΝ κάνίοε οἷ " τ τρις " βνέῖνεο φηὴρ. εν δα) "ἔϊα! ξήκητε! φεροινχξμῆνοι. ἀφίε-} ]. Εἰ αυυὴι πἸλεδιοι οἴδη- ΗΝ ἰτδι νη μηέγεν Μϑιιό,4 

: ΝῊ ἯΣ εἰυτώ. ; ΙΝ ΒΜΜΕΜΙΝ, Εἰάυς ᾿φο νοϑεϊ ἔχετε προς" Ἵνα ἐδισα προ]. [εϑν"εποτεῖτς (υ ά πα εὶς δά-} |μω 
- - Τὼ καὶ ἡ ρηρνή ἘΞ ΣΟ μρσύλυμα. Καὶ οἰ ἰνν: ἀἰτἰρυ!ὶ εἰυϑ. πον ἐξυνίην. Ἀ ες φῇ ἡ Χρ θα τ Ποὴὸ τῶν βῚ' Ἰμςυίια. ΠΝ νὴ δι ΡΆτο δ} [κῃ κα ρνα πο. υήρο 

ΤΥ ΝΣ Σ ἐν Δ διε ιν: (πν: σελϑτὺν ὁ ἑἰησοῦς εἰς τὸ ἱρὸν γὴ εἠρξατοὺ ὧκ-}" ΣἘι μίμοις ἰολα ειοκιίτα “ δωροίθΑ ἐβρὰ Ὑπ γλχθθ ὯΝ φ φὺ "μὰ ὑδῶρ- | πἸΝ ᾿ ἐλ το δ, τοιετας ἣν ἢ εἶν υμινλωμεν ὃ ᾿ 
: ἷ ᾿ πευάτι [6 ἰ ᾿ Υ ἷ Δ μή ψενα : ' 

ὼ ΝΣ να ̓ἰνα Θάλλῳ τοὺς πωλύντας καὶ αχρριίζον- "«αρίν οἰἴοςτς ο08 αυὶ νεηδοοῖι, ἤρμ; ΉΝ ' Εἰ ̓ὐμᾶψούκ ἀφίντε,ἐεῖὶ ὁ ὁ αιτρ ὑμδν}6]! ΕΝ ἢ νὸν ἐϑριν ΤΥ Ἔ ἌΧ ΜΑΨΌΙ: ἰ 
 ΠῊΞ ἐρέπβεῖιαι ΤΌΣ "Ἢ ἰφώ, κα ὶ ταὶ τορπόξας ἣ Ἀβοβϑα επορίοιδὲ πλοηζας ἐδ μάξανε οὶ γερεραθ - ὧ τκ ̓ἀῤμνοῖς ἀφεσ τὰ ΦΘρηώμρτα βΊπες βᾶτοῦ {ΠΠ|ς νεῖν χυὶ ἰπνςα. ἥ μ ἐ ΣΝ 

“.᾿" φρεεςς κρλλυ Ἰςῶν 5, καὶ ταὶ ἐ καϑύδραϊ δή πω-} ἐκραν ἜΣ ἦι πεν γορ} ῥρερβνμβ οι οὐ μόρας ὐρχρ, 7115 οβρτοιπετιστοβοηίῃ νοίγαε, Ῥοῤῥ μιδεάψμνεβε, 
᾿ τὰ " ὍΝ νἱνάϊεειπ, λριυύτων ταὶ «ἰξιςεραὶ τέςρεψε. οι Ἢ {ΠῚ} 38 αι ες. ἐἰ. -- κὰ ῥητόν χιεμμλυμῳν 27 ἽΠ δ νεπαμπξτμεβα Πίοτο- ο οἶδε υφαμμ [μη 1.- Μαιίαι. ῳ | 

τ μὴ ἜΣ πο : Καὶ αὐκ ἦφιιν Ἷ ἠξϑινεζον σκεῦϊθ’ ἰόν ςς ηοθαῖ Υῖ ηυάυαιη : Ἀπ ποη βπεδαε οἱ 4μὶ. καὶ ὧν πρὶ φ' ΠΑ ΑΣΣ ΕΗΒ, ἤ " Ὑπι: δέ 6}. τρίς ΜΉ θυ 8- νοβινδναδήδε 4... Ἰἰας.λ0.1.Ψ - 

᾿ ἌΝ ΤΣ ᾿ τῷ "ἃς Οἴλγοῖ νλϑ ρεῖ τοΙΏΡ] 01. ᾿ 4.410 4" λιπιβετνδι ναι δεν “ Ἢ με ἡ ρήν κα ν ἐμ: πεῖ ἰδ ἔριηρίὸ ̓ Υδδιυδε κά οἱ ΘΗ εἰὐσοι 4) 4εεε- Οεἀϊηϑτία τ. 9 ᾿ , 

τς ἦ ἕω δὰ εροὺ, Ἂ τ ἀοςςθαι ἀΐςεῃς οἷς. Νόη-} |μηνρῆμη, Ἄρτα, π μαὐήὸν, οἱ ρλφερθὶς τοὶ οἱ ἑπατὶ; τρὸ οὶ ἃ 5 ὃ μπὲ ἡ εωην [ἡῃμῶὶ δ.4- εειοηὶ, ον- . 

μὰ 1 Εἰ'.46.7. Καὶ ἐδ[ σασκὲ λέγων αὐ ΩΝ ὃν γ.: "π (τὶ εἱϊ Εἰ ἀοοεϑαν ἀΐεονρ εἰ ἢ Ἶ τ δ } ΟὐΕδ» ὁξ σΟΓΙΒΑ} ἰκεγάομο (ν δαδα δ᾽ β- ἃ ἡρβοάρ δια | 
᾿ ᾿ Ἰρευπιε ἢ ἀοτηιτη ἸΏ ΦΑΠ,.}17} ν ζομε βείρινοι ΝΥΝ δι. ἢ , ᾿ εσμιοπαῖς χρὶά ἱφμισ ὕταρο! "Ἰδέ ϑέἐπίογθον Ὁ ἘΝ νῶν; Ὑ. ἀςαι ρναγια., εις | 

ἐμόκέρς, εαήῆαι, αν ὁοἶκός μου, οἶκος φιενσ,} ἀοιπυρ) ογώϊοηϊε᾽ νοζατωη 1η}ς άπρω τνρα ἀγανω σκαοὺς: ες ἐλέου ὠνῇ, ὦ ποίᾳ μῳ δ} Ἐν αἰξμπι φ  Ωοα πμξνοιῶι λῶν διν φαῆν: Ἡρολρνυν , 
; ἀχῆς δα να πάσι τοῖς ὑτὰ ΕἸ τ τ )}55 ̓ ποία οραύαν - : ᾿παῦτα ποίοις ς χρὴ τῆς σὺ! «ἰωὐ ἐἰδουσίαν ἫΝ ΠΑΡ ΤΣ ΤΠ ον πὸ δε λθ ἡκοήγαλάτ 

Ἐποιήστιτῃ αὐτὸν ασήλαϊ ον Ἀῃ- ᾿ ερρήδιμ ἢσυοε ΑΜ απ [μς ᾿ δον ταίξι (αεἰ φοὺ . ᾿ ἔτ ΑΙ 1 {πποπυπαν σι. εἴθε εμα) ἩΝ οινο δεν ἴω: ἘΠῚ ἐμωκεν, ἢ Ἰαῦτα ποιῆρ» 2.9} ἘΠ αὐῖκὴν ἡρηνο ἔς πιά ̓ ἘΠ ΩΣ ϑἢ, "ἦς ' 
ἐὰν . - κ ὔ ἂν οἱ Γ : ἵ Ἐώα} Ἐὶ Κος διάίϊοταπς δονίδα δ]. αν ἕά ἀ δ ησειξ ἀρχόιϑερ ὦ ΑΘ αὐτοῖξι ἡ είᾳ ", Τοτετρόραθὸ ὃ ας δι ςξο}Ὁ δία, τὐπῖν χα ἐμᾳ ᾿ εἶ β 
᾿ ὩΣ αἱ ἥκουσ οι 1 φαμματῖε “αἱ ρΓ ΔΓ} δαςογάοιςϑ, ἃς συδτο- [18] ςς αγβνρωπν ἧι ἌΝ ᾿Επέρουνήσο ὑμιρῇ “12 ἕνα λόγον! Δα) Τφυ άαπι, Ἐερδήδένε Ἰῤίτπ " |διωβωνοώ φοῦνδις ἘΠ ες 

ἡ ΝΡ ᾿ Αἰρχερξῆς ἐκσὶ ἐζήτολυ πῶς αὐτον. το" ἘΠ ΣΤ υσιμοάο εἰμ ρεγάσύφης, ᾿φωνεόδηβ φνοινθάο ερῦ 6 . δδηκριϑηδῆ Ἀὶ, ἱκαᾷ ἐρῶ! ὑμὴν ἐν ποίᾳ [1 αὐ ΝΗ, δὲ ἀϊςβιῃ νοδὲς ἅμπτιες ἀάειΦ πΝ μι, 4ν ἀκοῦς 

" “τ. ᾿λέσουσι. ἐρλὴς ὃ ἈΠ οὶ 1" ἣ εὐ ονθητων δα ϑνμν κἢ τφ.Ἶ [ρεϑάσεια, ἐπαυ όταν ι τ ὀξουσίῳ ταῦτα ποιῶ, ἐς " τίς Ὁ μᾶς δι ὔαηι,... ὁ. 00 7 ο ΠΥ τὴν 
ἈΕῚ ῊΝνΨ δὴν δ ὄχλος εἐπλήσσετο ΤῊ" ἢ) 118 τυσδα ρξτζεὶὶς ὅτωι πρὸ ὉΠ ΊΡΗῚ ΨΕΝΙΕΙ͂Θ ὝΒΜΔΑ “τὸ βάπδῃσ ἠἤωαῆγα οὐρ ανὐδ ; ὍΝ ἀἰπὴὰ οὐδιθὸ τ εἶν ἀἰσταιγαη -ἰ,, βαβειβενμ Τακνοὶε άε 

: " ᾿ δῴτε, ἐράετίηα ἰρῆμς. ΡΟΝ ΗΝ μα εἰ ὡς ἐπικθαςς Ἶ ποχρί 'ϑηττέ “ιν: ἽἼ μ᾿ πύδηπιδι ἐκρίρφὰρ Ἐν ΐῃὶ, 30 «ἶο ἐμήμ ας ἐνοηγλῃὶ- , 
Κα ὅτ ὀψὲ ἐρετο ὄξεπορ ἝΞ ἕξω ι9) Ουῦῇ νετὸ νςε Ῥππεύθοηπα, τ, Εἰ μων νεβενα μέ! καὶ ἐλογέξοντο ἢ Ἃ ρα ας ἐβαδαπειέ ἀπέδῃι ἀ.] ἠφυνα περ 

: ; ἬΕΙ: εἰξ Ιείας εχττὰ ντθςπι, "Ἶηγειαγεάιεναιην ἀεοὐμία ὥ ογ ντο τφρῆς ἑαυτοις, ἔγρντερ, δι ἀϑΐε,ἀϊσοητες γ 8. ἀἰχογίπηυιθν κε] ἐς ἀρα ἐδ υρροίδα ἢ- 

“τ ε τὐρῷ εἶ 9] ἔπ πιλη δ τεγ λοΐσπιες ργο.} {πμνς εν ἤπρὰ μὰρδπτναν ῥῷ ) Δναρῥσα πο: ιἀϊεὐ Κα εῥο Ἀση" ᾿ γινομένης 
..-. Και ἡ “υρωὶ ιποραύὀῤδωρι σδὸν τ "ρὲ ὁ ἥσμι νἱάεγιης ἐδιῃ Ἄχαγυΐ το 3 ̓ Σιγμευβαὶ κενῇ: : ἊΣ ἑν ἐμ τ δἰ ᾿ ὧν σα δ οεὴ. Ἡπρὴς 

Ὑ ἐν ΒΕ ΠΝ συκῆν ὄξηραμ ἰίω ἐκ ῥιζῶν. , ἔξ ταά Εἶταις; μαδνχονατ νὰ “ΩΣ ὯΝ Ὁ ἀπωρὴν ἐν! ΑΝ νΝώτι Νρᾷ ; δὲ δῇ ἀἰορανώε, ὅξα διοεεϊπὶ ' ΜΉ ΝΝ, Ἔα 
᾿ ᾿ς,  εθ έτη, "Πα αὐιμινη δ) εἰς ὁπέτους, λέγᾳαυ οΟΤαης χεςογάλτας Ροιτι ἀἶχίε!, 1 Εἰ νερογάφιως Ρείτηρ ἌΨΝ Ἄκοκι, αἡτας 75 δἰ Ἡν Ἰδαξητέπιυ Ν᾽ ἀποαρμ, {νιν δον γᾺ ΦΑΡΑ ϑτς 

ἕω Πής εἴα. ἡ) ΡΘΕ), ἴον, συρυὴ ἑω κατηρ β'σευ)ς ει, Ἀλδῖ, οςος, ἤσι5 111 4υάηι) ᾿“"ἀϊκι εἰ αὐ δὲ, εεοεβομε. Ὶ ̓φανίευς “πόνος πἰῤμάνον ψκτ ον Έ η γ ΣἸρηεθδης ἧς πδρν . ἰχώρ, τ ΤΑΙ ανετε ἼΙ 
αἶτας, θαυ ταὶ ᾿εχεογατυϑρδ,οχαγιτ, τρὴ πα εὐ κὶβὲ, αν. ΕῚ ϑένψν λέ εἰ τῷ ἐμοῦ, βιγάρεις Ῥιορβεια" εἰρη ὌΝ δῶ μοι 

Ἷ Καὶ συ ϑοὶ Ἵ ΡΟ Σ Ἐε τείροι ἐς οἴ ἀϊχὶς εἰς] «ἱ΄. Ξιν “νέων ἧεβα αἱ Α ἸΝΝΝΣ [ Φ Ἰ ΤΩης τείροηάξ ες ἀϊευηεῖε- ΚῚ Ὡμυ- 

ὁ ΧΕΙ ΗΘ 424αὐτοῖζ,, Ὥκρειε Πάδῳ οὶ. "μὲν, εἴ ΩΣ - ὡς δἰ δθλδμν} δὶ δ δὴ γαδκορδὴς "Ἰω: Ν εἰίμνιν Εν ἑεωὶ τρίβοι] μαι τερον ᾿ 
, -Ἐλετεπίᾳιν. Θώωυ.. ἘΝ. ᾿ “νὰ χὰ: αὐπὸροὐὸ ἐλενι δι ἣν ἡμιάπης ̓ ἀἰϊςἰτοἰδΝ δος παϑι ἰ ςατη νο νρῖθς αἰοη τυραν 

. μ“.. Ἂ ἊΣ ὑμῖν, ὅτι ἫΝ αὐ ἐπῇ : “ἀπῇ οἠΐπι δέςο νοδ 5, υΐ- τίμημα. Εν δξουξενοϑτα μν' ὃ; ποις τς αν ε ἐξ φικπιξιδτίταια αἰοξαοίατο, ἡμιι μαὐ βάν πὰ 
ὅροι τούτω ; ρϑητι ,καὶ λήϑητι εἰς. οὕᾳυς ἀΐχετῖς πι δὲ ῃυ!ς, οἱ πη. ̓ Τοῖμνε τύμαι ̓ -ττ τ ᾿ ΣΕ ΠΕΣ ἐοιν ἐρολελροιν τς οὐ τοουι 

Τρινιι ὭΣ ̓ ΤΥ ΤΊΤΥΤΙ αὐνηὶ 3 πμῆο τί ἀετάοεδας 
᾿ "" ι, ἡνενν υἱβοἰδοθε θμην ἐνιμενένγθεν εἱ ἄρμ δ ρησ4. Ὁ εὐ «ν δννσκαῦος. ἐιπιξτι τι ν]υπιρτοβηῦ Υἱάειίςεῖ, ῃ ἴω ἡ Ξ Μη μν την ἡρηκορας ὁ υσέσε ἐν τὴ ν ἀρράτεῖ ' ἔυε πη ᾿ 

ες φυθηῃ (ἰθϊεδτίοης 'Ῥοπίτιν, Αἰ] ἀἰχίπνις, δυσαιάϊτοτ οὐἱατηοά! ΡΟΣ ΠΝ κι ἰεθανε {{|., αυΐδιις αἰτίαι τοπιρὶΐ ἡ ἐν ἴ τ τ Ἢ [β ἢ ἡ δὰ γμοσε. ὐγὴϊή σ᾽," ἘΣ ΠῚ νϑηφῳ οτγάϊπιθυς οὐ 4- ͵ 

᾿ , αὐξοπι ρατεοἰρίυμη νπατας ἐ να α α110 ΓΒ Π}.ν τιτόφωίάρον εἰς ςαρογᾶς ρτο ἑάξο. Εχταὶ οτίααι ἀξ νος ἀϑυΐαι Οκποι᾽ , ἣ ἴΆ Ἦν Μὰ ἀὐδο δὴ : ἜΡΩΣ ἐπ γδὶ Ὧν ὑαίη,} έ, δα ἰ5 αι! εχ βόρι- 
" το κα ἡ ρῷ ἰδῆυγα τανε} ιπηΐβαιε, (φ" ζω ϑγε ἰαβτωτθ φκίναπρα νυὐεδν, ᾿ 87.5γλοάϊ! (οη!παπεἤβορο! τὰπα; (δ [υδίαἴλπο σολξϊα. μὴ τ "Νὴ Ἰγν ἥ ̓ς ἘΝ Ἴ- δά, [0] ὄθαήτι ᾿ΟΔηδαπὶ Ὧι ἊΣ ̓οθαιρϑοῖτο ἱπεξρεϊ: Γ 

ΩΣ διφμθωε εὐείθως (γἰωἶα ἀνε τοϑηεὗ με ἐνναῖ. σις ἐτίδιιι ΗοΙΠΟΣΙ τ: Κφεάιηνν σὲμιληδῆσνταμρν οἰ ρα] ἀπ οσὶς ὅς ΒΔ Ὀοθίτατε .“ 

Ἱπμ4, αν Βὶμ' μεὶ μαι ἡ μθρῖα ὑέμε δὰ πιιτῶ: Ἐαβιοῖί. ἐς Δὲ ψοἩξβαιθθο ΣΙ, νέμεκαι πραῦκς . ὌΝ ἽΝ ἰοιτι ἐλ με εἰ ναὶ πεν. Ω νῃο τοῆκείε Ἂὐϊὰ ἐναὲ, 

] τῆιῖς ἤμτας φιοὰ Διραυάνβοατυτ, ς ΠἸρΜ]ς εἶ ὀχαιπρίυπι ο εν [βείενιοι ρεορ ἐβδᾷρκπορόυ ὑυῆνοι, τας εηΐηι ἀριυὰ νἱᾶν ἐπὶ τ το Μη σἰανν ἀρνία ᾿βθμμα ἜΝ 4 ὀττν ἰδ." δχαῖον συνδήν ἃ τη πός 

τον, πὸ Δᾶ εν χτεγυι 4] αυϊάιις τὰποίαία οιίλαν ρα ς ἔτι. ἁϊοῖς Ματιν. ἤζληας ναβὲ ες ἀὐθίτγον νάϊοτς αοά ἀρυά ἣν ἩΡα ΣΝ Ἰδορνίαὶ κ᾿ ας ἡμεάίδρμτι ἐηρωτςν βοξηῃ πυδὸ ψεῖοι ππιο ἴϊϑτο. ν 

᾿ ΕΝ: -" . δασης πιοάδ Ῥαῖγυην ποπίση ΚΕ ἀρὰ ἐγάν ι φιοά [1μαεῖπος ῥταροίτίο Αριργθᾷν χα ἶη οδροἤείοης. Υν Ὶ,. ᾿ ᾿: ἰπιοὴ! ̓Ἀχονεῆνᾳ πμ. τὸ ἃ ἰλμεανμιν ἐν ἦ ὦ ἀν. Ψείοιει τοάϊοφα 

τὰ Ὁ ν᾽; εἰ Ἰα δνίης ἰοσιτν ἔσεῖθις μβάοτιν θεϊινίοτει ορί τι Ἰιϑ..ηξ 5 10 (ἀνινην ἐγδηβνεμεὶ, δνερχόρδυοι πων; Υ άς ὧμγ.9.30.᾿ 
ει 1 δ ΟἿ ΠΥ] δλαηϊουνιο δι(ὁ ἀαήρακως. πὸη Ναδέῆς ἐμὴ ὃς εδι γοκ ἀθρώνων 

"ς ἀ (ρίεητίδιις (δαΐδας ττὰ δ!" Αηἴς Ἰνλης ἐρίαπν τταπῶ ἰ Ἐκχοιγάίων φν οἱ κατερρίσω Τὴ ἃ ἰρβδῃ [46 γαῖει 4ιιοά ἄὔχι- : ὶ τὴν ἸΘΝΣ τῆν πεν μένε ΤΡ ἐξεδδ φεὰ τοδί τὶ ἰϑικτίο. ὑπνλβίβ αγγὶ- 
ῥνὴὴ μύξαν τῆ εἶδος εἰ νὰ δι ἀεἸδεσαητίοιη δκ αὐ- γι 

ξιο Ποπὶς Αὐαπε τοίτεη) αγρογέ, οι στία!η ἔο]ς ἀἀτοτς ϑῳΡτεζαηι δὲ τά ἰη νἱείο αυὰ ἠγλη Ἰλιὰς νίασράταγ. Πτα4λα πε »Ἀς 'α θὰὰ Ἰεξῃ Ἢ ρα νι κὐ κὲ ͵ ' 
ἐρῖὰ Ἰεέξιο μῶν εἴἰαν ; ΞΟΡΆγ]α- 

ΕἼΣ ΝΠ ὑΐτι ᾿ς Ὧι ἀβώαι »χἢ ἊΝ πππίὶ ΤᾺΣ “Ὁ ἐϊε ἙΟΈ ΩΡ τ μπας φο! οἤξη Ῥὰς τέο άμι ρτοϊορίαίτὶ νἢ ἔπι, ἃς ρτοίπιϊς Οἰνυίτιμνν ἀρηά Ηιπ.Πι.α. Ομ εγίδε ριοππϊίρυὲ ἀιςίειιτ ἀρότωρ, δε  φνι, 
ρΡγῶ ἴμο ἐμ δομηῆος Απιοτα, Ἰιοῦ αἰ ἐπηρυξοαγανά μη Πε, ὡς 2. ΄ὑνιε βάειν δλομμν αἶειν Φιδ]Ὼ χυο δ εχέρ] ατὶ ἢ- 

ροιμὰς ἐτυέξινη ἔσεγεῖ, Ἐπ ράτταπι {ξογυηι ςοπιδινρίδ. Ἃ εἰκτίρια δτὰς ἰπεςετορ ατίο ροίὲ Θεού, Ἐρά. νταῖαι ἐηάφοβηϊιὰ “3 μας ὰ ἣν ἡ ἡμι Ἀμον Ι 

ἀέυῦδι τιοπος φαἸ τα. ΠΝ φιοά Ἰίαμεῖ ἐα νογῆς, 12,,0 φι δ χρ οὐτυγ ας (τη- 

; τ ἃ [δι τ πὰ εἰδηἠάδης ὀἰμίοπνν τεῖϊα δι οὐδε 
ἴ “π Ὦ δ κῆρα 4 (ἐπι. με ἀμθαμι ἀϊδυπάυννν ἡ δοάευν { νι δέίδοι «δὴν» 

14. Μείνονφ εν νανκριϑείς, [116 πναη!οὲ ἀρράτει Ἡςθτας τορεαιοχ 400 ον δα οι βἀέ Τ)ει ΡἀΠιιιὰ ἀϊεὶ απ Ὅς ἧ “ει ἐν ἵν Τιηὶ ἴθ "ἢ ΓῈ ἐλ αφς ἜῚ ἐπων ψ ἐν νΑοκῳ ἰϑμῷ Μδεῖδαιιτ ΑἹ. .ό, 
ἢ ἀθθη ψεεγεῦ τι θη νας ἐς αι αἰ αυουίοα, ἀνχνης, Ομ ΐς ἐπιπν Ῥτορείὰ ἀϊολο, [ναϊγοτας ΕἸ αίτη, Ορηβῆάνμε Ζιο 1. ϑωιῤῥ εἶτε τῷ Θεῷ ἴςπία ταπιοῖ 

δὰ 3 
ἐπὶ Ἵ Ν ᾿ 

""» ἢ τς τιν ἀὐδοτὶ το οι ειοϊΑυυιαφαι ἐφίται πος Ρ ΤΕ ον αν, ὅς τεέϊὲ ἐχρτοι οὐ Ν αἵη βάσηι θ εἰ Ἢ ες ἡ} αἰίω 4 ἀςοίατας μὐδμ ἮΝ ἐμεὶ τῇ μοὶ νι δὲ τρρηδείοπω Ηεδιδὶν ἔμεν ἔν- , 

. ! ὶ ὡς το φιοηνς ἀποτυτ 4ιὶ Ιοαυ} ἱπείριε: ἀπὸ διά τα σγγις ιν ςεῖταπι εἰἴε Πευπη ρεπίττυγυπι φιοά ῥεουα πε, 112- ΤΟ ᾿ ΔᾺΝ αιλαι ἰμρέσινε υς μ14,., δὲ 7.4. 

« τητετριδν ἰορντ ἀμηταχαῦ,κ ἶνεν αὐτὴ τ» ἀν} εἰ. ᾿4ις ριϑίθρροησις {πὰ τθταου ]οτμ τι ἀσπυῃ,. : " ἰαεὶ ἴδια, » κὐδαν πιο οαίϑιν πευται πὰ 

"ΑΨ ονιμβξνἔρχοντω (Λυοά λιν εαςηιρίας αυευλι δἴϑι- τἢ υἹπιεν ερὲνῃ ἐεο νον μίω γὰν κέγν ὑμῆνι γυ δ Ἐπί ἐπέίν. Νὰ δριὰ 109} ̓  4 υδέννθδενν ἐα 

ΩΝ ποὴ ἰοξογιπι ρατε συ αι δὶ δι ρυϊάγιης τοάυ πάαγ. ἰὴ δι πηρὸν ζω τὸ ΜΝ ἐξ χων ἀν ὑνιΐόν τ ες 4- ] 
. ,, τό Δίδεβιηεδαινκρὶ ὑκ ἔφην [18 Ἔ τῇ ἕω οἤνηνδι 4. »ἀἠ ων" ἀνενη, δνανμϑὴ Ν ἐς ΜΔ τ.1.41. 61». οτήε ων, ' ἐνῇ ἐς ἠπὰ γνοτ με} βην ἡ ἐμαὶ γυ ἀἰκονι Βέαίσυε, ΑΙ δὰ. 

τον «οὐἱϊς, ΝΕκο [5 εἰ δασεῖα ντ Δ δογο ροϊεγίοις νοτοὶ ὦ «- εὃ “ῇ καρδίᾳ αὐεὸ ὰ εἷὲξ ἀρυ ἔδινε ἔαροτο (οἰδεὶ φαὶ ντήπαυθ ἐν ὍΝ δεν ἴο πν ὑτρ λιν ἱναίδῤθοπυ. 

Ὁ φίνμα ἀευουύατ αὐ διτοιρεαροδιίθο! αἰνεητο, ἡδυτ ἴα ἦ" (μη ἑηςαρει ὅς πἸσά!} ἐπταῖ ἱπογοάυϊοι δι ετεεπίσν,ηυο ά εἰς ̓ τε χων ΤΥ "" οἷν ἐγ δι, ᾿ - 
, ε᾽κηγιψι αὖ ἐψυηίγα, ἐπυχβανέμιον ΑΌ ἐπιχϑαίνομμι, δὶ φυϊδυίδαν.. Ἁρμὰ Ἠοιῃετιῶν μυρρἰνφίξέν,4υον ἀυἱοε νφοῖι ιλϑο ἰἀ εἢ ἮΝ "πὶ ἀὐάνυϊς μρμα νι με τὰ δε Γ Ἢ , 

μετ Ἧς τ δία, νεγϑίε φυσι τπιφὴ μάν φα ἔπ δὶς «ἰμπδιρι 1.34... 5 «ὶ γρῖνε ἰμ δἱμίο οοίξίμηε νεγαπι ται ἔβας ὠφιφηοτὶ, Νὰ ' ἽΠΝΝΝ ἷ μὴν νὰν Ὧν : 

ὶ ᾿ λφ αὐ ρ ΔΤ με δκ κ  Ἧ : 

» 1} ἯΣ : ' λ : ) ὔ : ' | ᾿ : 
᾽ ᾿ ἐὁ. φ' ὴ ) 

| 
| 

4 

᾿ " ᾿ ᾿ ἡ : 

Ν' ᾿ , ᾿ ᾿ - ἢ ᾿ ᾿ 



ἀαμσο 

ΟΡ ΧΊ ας ᾿ ᾿ ἘΜῚ ΜΟΕΈ: 
ἐπ ύωΝ 

ΜΒ ΘΕΡΕΤΥΜ ΞΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΚΟΌΥΜ ΞΟ (Ὡς 
᾿ κιφάλα ον «ὦ. “θ ΠΝ 6 ΟΠ δρνϑαα τοὺς {|| θΑνέχαν ὶ ἡ πἰὼ. ᾿ 

ἡμαφείι Ψ " νν αὐ ῥοῖς ἐν ὐφθλὰλ ! ΙΤ «ἀριτρὶφ᾽ ροῦραεαθο- τ ἀμ ίη ρος: -οὐδὲ τίω γραφδω ταὐτίω αὐέγνωτ,,1 ΤΠ Νεβαης χα ἀφ) 
δου ρευραπι το, Νερ δε - 

4.10.9 μξκ» 
ὡς Ρ ρ8 ν᾿ νἱ, “ ἴϑυ ὲ 

᾽ Ι ἱξπὶ 4 ῃ ἡγηννδίικης 

ἼΣΗ χέων, ιεπαλῶνα ἐφύνοῦσεν αἵ. ; Ει: ἀκεε Υ Ὡς2ΠῚ Ὁ ἈΡῚ ἐγεμόγονῶ ΤΟΣ 1 ὀνπομηρεν οἱ ἱ οἰκοδομϑγτες, Ἵ τ θλης ̓ εὐμεήι, ἱρ
ιἀξ ὌΝ ΚΑΚᾺ κέ μεν ῬαΙ.ε8 ἢ 

νουϑεί [ Ἰταυΐς ιν θαι, δέ οτου ΡΟΥΘ} Ἰοωκάνά ἐ ἐηβρήϑη οἷς αφαλ Ἂ ἐξἀιποδητει,  ἰλόϊι ς ῥιοϑαννμι αἀϊβοαπι «(τ ι 

ὃ] ἘΝ ἴθ κυτνε:  φεκῖμὸν. καὶ ) ὦ (ρει οι οι ΒΙαούπι, ἐν ἀϊ.[ Ἀξβῆ ψλῥνν ἡνέδημς Ἰδοὺ ΠΣ Ἢ τὸ μο χϑ Ἢ παραϊ αημυ]: ᾿ πὰ ΤΛΜΤΗΛΑ, ται ἃ - 

. μεεῶρίιρες Ῥυύζ4»ι Δίωκον, ἃ μησὰ πυρλρνν!  [Εςαυΐς τιγγϑᾶν, δὲ εἰοεδις φαίη [ Ἰνὼ, Φ' ἰρεσμίθεων ἱ α] ΑἸἸοιηίπο βιδυμι εἴτ᾽ “βυά μ 

[Π] δ , 

ὈΡ 

ἐινροεῖδο 'χῃὶ ὀϊδέσογο αὐτὸν 2ορνῖοι Ὁ ὶ ἀπεόν ἐμ ρογερτὲ
 ρτοξέξυε “ἰδ: δ᾽ βαεμρν ἥω ϑαυμιμεη ἐν ὀρϑειλμυῖ ἧς ἠρδδν, .. 1 Πδιείξ ποϊταδὶϊς [π οςμί!» ποίει με, “" παν ιν ὌΝ ! 

ὑΑν Δὰν ̓ μῆσφ, δεῖ ὮΝ " 4... φαιόν αὐτὸν κρατῆσοι, οὐα αι. “ διμέςθαηι ἰρίτας εὐ τ Ρτε- ἐγίνη πρβτμ ϑν 

βὰς ὦ ᾿ καὶ ἐνότηλε φρὺς τοιῤ Ῥιωρρρις “ῳ}.} Μιδϊαυς (δεψσπι λἀαρείςο. : ἐπα μι μόνου ᾿θίϑησιων τὸ τὸν ὄγλρν' ἔγνωσαν γὃ ὀτεπφὸς Βέδετοι(εα πιοτυσγαηι ταγθααν, Γ Ἔ κὐρλα μμμο Ἔνιν μ- ἠ 

᾿ ,᾿αριρᾳὶ φοζλρε γα δ γιωργᾶν χά ἰαβ γμο τοανρογοννι 40 ἀρτιςοἱ ς μι ΧΙ 
αὐτοὺς τὴ ζολὴν εἴπῃ. καὶ ἀφέντες πογαττ' σηἰῃι σαπι' δἀμοτίι ἐνὶ ἰδών μαιρμριμοημενν 

. Δ ἃ ΄ ὦ πλοῦ : βθειρεγει ςχ ἤυδυ νἱλθα, Ἔνια, ες αὐτὸν ἀπῆλϑον. Ρίος 1ΠΠαπν ραγαροίαιη ἀἰχις. ἡ [φνονναννὴ «ὦ εδι γαγαὺ 

Οἱ ἢ, σαν τ ἀμπελῶνος, πε 
᾿ ἐτδασε οτηί ο ἐὸ αδίεγυητι ἰδ. ἵμὸν ἤμεης Ὡ ᾿ ᾿ 

β Ζᾳ άντες αὐφν. Ἰβοιρῶν, καὶ 4, πὶ νετὸ ξαρβτι) συμ 'ξαςὶ.}} ΜΡ ἀφ νε ὙΆΝΝ : ἊΕ ὑὐποςίὶ τὴς Ὡς " μΕε μἰ σρθητ 84 δυπι αυοί-. {ἱξξ φο αὐίενηι. Μεκπθὴ ᾿ 

' ἀρ μῦτε ἐπέξειλε “ὐδθὲ αὐόῳ ἀλ- 9], Ἐξ ἩΝΕ α αὐἱ τι αἀ τος αἰ ιηι ἈΞΕΡΕ δ). «ἢ Φαρισαίων ᾧ ΤῊ ἐροδγανῶν. ̓ Ἵνα αὐτὸν νι φυτη" ἐγτειίγοης ζαρει μ᾽ ἵει- ἀμοεδρϑαι σ᾽ Με Μαὶ ἡ τ 

λρὺ βδδλ᾽ν" : χᾷ καῖνον Χιϑοθολήσαντες ἐ ἐ- ἐμὸς τ “νος φυοαιιο᾽15- 7 εἰνωου βγννηιφ᾽ εδνσνὸν , ἀγραῦ σῳὸν λόγῳ. Ὁ 1] πόδες ᾿ μυδυνυ μονας αν νν» 

| φ ᾿ 
᾿ ΔΌὺυ ΟΠ ὦ ; 

ν 

᾿ ᾿ 

. ἴον τε κιφαλαίωσαν., κϑὶ ἀπέφειλ ἐν ἡημο) ἀρμαύς θεν τ ξοθτιαι ἀμαν τιλέῤαγεμι πρσεὴμ Ε Οἱ δὲ ἐλϑύντες λέγουσιν. Δπρῖ, Δι- ." ̓ ἘΠῚ ἀὰὸ; ασυιὴ γε οι ας “᾿
 φάω ἀμ ὅπ | 

] - ἥ μδῥόν., ̓  Πρ  αρι ! ΟΝ ϑϑμώ ᾿ δώσκαλε, οἴδαρδῳ ὅ “Ἢ ὠληϑὴς ὃ, καὶ οὐ -ἀὐθεο ἀρηποτρίςημιιϑ ἴὸ νε- «χιβεν ον ἡμα Σ 

Ἐν Καὶ 
“  ινηνίον αἱ ἐλ σοὶ αἰξὶ ἐδὲ ἍΠΠΓΕΠΙ εὔενηοηυς φυγαῖς υφη.[ αἰ Ἀέρα ΝΒ ἐὐνωὴ “ 

αἱ πολιν. ἄλλον ἀπέςειλι' χακεῖνον 4 Ἐκτυ αν αἰΐμπι πιϊβεεϑε 0 ἦσ ῥἰ ιαισασνγρο ο ΜΆ ἐσδενος" οὐ. ᾿ γὺ βλέπεις εἰς 'υλιναδ οηἰπὶ ἐοίρι οἰἐ ἃ ὟΝ φυζηνοον: ϑεσαλόμῃ υἰδι ὁ 6 

᾿ἐπίῤνεταν "6 πολλρι ἄλλοις, πρὶ μδρ ᾿ ατογρπιοκυιπειπιθίεόίᾳμς α[ο5, [ρίωνεν αἰων, βανρεεῖ νῷ “φεόσωπον αἰϑρώπων  εἶδὸν, ἐπ᾿ ἀλη}: ἡέφηιδιν μου παηνἴς ἐπ νερίεα.] [ον νἀ γρῤφμώνμον, μία 

᾿ μος “ερντες, τοὶ ἐλ δαρατόνονης: ΟΝ βολῇ αψίήςι «αδρατες, )]οςνο:- ; ἀονμεν αἴρει νπννμίδει. : ᾿ ϑείας τὴν ὁδὸν τῶ, Θεοῦ ογδάσκᾳς. ἔξε- το νίατη Ὠεὶ ἀοςο5:ἰσετ᾿ οδῃ. θυ οἰηρη βὲ;ἐούρ ο 

ΕἼ οἰαῦ δὰ υὸν ἐϊῶν ἀγα πῆτὸν αὐ}. ϊ ἰπιςτίπηεηῖοϑ. ; ᾿ ἀρ φ! ῆνσον Καΐσοιρι εἰομῦ αἱ, ἢ οὐ: αὐὐίω ἡ ὑπὸ Οὐκίατί ἀᾶγον.,.δὴ ποὺ ἀα-} {{ογ΄ναν πον ἀαὐήνινν 

τῷ ᾿ὠπέξειλι καὶ αὐτὸ ὑτοιὶ ἱ ὍΝ Ἔτσ νηῦ αὐμυς μαθε] Ἢ Κα, Ἢ πρυϑ μὴ δῶνϑμ ; ἱπυϑδ πο ἀξιηγμεὺ : 

ἊΝ " 3 ᾿ «εἰς αὐτοῖς τες αμα (νὰ ἀ!δὐκαη αν τ 6.1} [4 βίων εἰ αν βπνονν, ἡ Δ ν Δ) ς 4}. 1! ρίς νοτὸ", ἵ 4 οὶ δὰ : 

ατὸν. λέ σ' 
{8 ἕν Ηϊωνὸ πο κἀ ἐοτη0. σ᾽ δὲ, εὐ τίω ὑπόκρισιν εἶπεν Ρ τὸ, αυυτο {εἶγοῖ οο- Ωο! ἢ τ τεναίολν 

τ΄ ἌΟΡ ΑΕΝΕΥ 5 ἐντραπήσονται. γον] Ἰείδαι ἀπ μαι Υἱείπντη δἀ φοεκἶν"}.. Πβωινενην ἐἠειιο,ζαμάτι- Τ ἢ ᾿, τὰ " Βγροεί πη, ἀἰχίε οἰ, Οἱ ἡϊονμην. δε εἶα ν (νὰ πε 

: μόν, μον." : τα ἢ ᾿ : (δ. ᾿Ἀεοιρεοδυσίυς ΠΝ ἢ μνεδιρνην βίθιμο πνεμπ, ᾿ τοῖς» ἵ μ πενεάφιτι, Ω φ "τ μω! τῆς εδεβείεἴρτοξεντὲ να δῖα: ΟΣ ΩΣ | 

Ἐκεῖνοι " ΡΝ γμωραῥὶ ΝΒ μοι ̓ ῶ .» ΠΉΘ
ΙΓΏ. : ἘΣ . ες 4 ἑωάρμον, ἡγαϊδωῳ. 

τἰατήγνε νἱ ἱφεδτης. παίων υὴ υὐάξαην Φ 

ΝῊ Οὐεὗτόι δριν ὁκληρωνόμρρ' ὑίνῦην; φὶ. 1}. γεγὼ “ἀφστίοοϊα ἀϊκειυμι Σ Ἐ εμέ κοτόσας ᾿ Οὗ δὴ ἤνεγκαν. Καὶ λέχει αὐτοῖς, Τίνος [6] 11} νετὸ ργότι!ογᾶς, Ὑ ἄς ἀϊςἰε} 16] 4118] ἀνενίονηη εἰ. Κὸ 

σι, Ὑποχτεῖῃ » μὴ ἀχὸ ὃ ἐμδρῖς ἀν ἱκλη ἢ μεῖς ἴδ ἐν μάγεθ: νεηἰτο  Ἶ νον ρει αν ομπο Θ᾽ ἡ εἰκὼν αὐτὴ ὃ ἡ δπιγοαφή "Οἱ δὲ πον εἰν μίοε εἰς ἰτῖαρο {{πὲ δείπίςεί αἰε ἰἤμ, Ονῖνα εῇ ἱπιάγα 

᾿ὰ ἐγομία, τ εξ τοβεεμο οὐπι} ὅς πΦφγα 65} |οβνὰ ων ὃ ἄυτῳ ἡΚαϊσειρος. ρόδον, νετὸ ἀϊκογιης οηζα-, ᾿ς λμΝ  ομηβ 

“-" ' 3 εἰς αγεάϊταθς . 1 ' 
᾿ "ΤᾺ 418. ᾿ ΘΑ“. 

: Καὶ ̓ λραξῴζες αὐτὸν. ἐπίκτωμος καὶ κε Ἔιξεβκυτὰ ; 8] Ξι ἐρρνοῥνομάς ᾿ Καὶ ὑποκριϑεὶς ὁ ἴησοις οἵπην αὖ ; 

φυιῃ ἰηἰεγειθοτ γρνϑνοικδ ανει ει ᾿ ὑποκοιϑεὴς ὁ Γσοιῷ πεν αὐτοῖς αὐ Ἐττείροπδόι Ἰεὶς ἀϊκίν 

᾿ ΠΡ . ᾿δξέδαλιν ἐξω «ὦ ἀμπελῶνος. “π νπρρρώψο νἱπολιῃ. ᾿σαν Δ θμεδι τι ᾿Ηβωὰγ αὖτν, ἰὰ εἰξ ὔγ. ΕΠ «πίον Ἡοριαῖ δ ὑπ. 5 ἢ ἘΔ πεν 
᾿ , . ἰι Ἡορ 

"ῳ ᾿ Ν ΤῊΝ ὙΠ οὐμδην ΝΗ ἐκφοας θῚ τρόμον, φ Οὐὴς εξ φρο κοῖς: Ὀόφλίημο 4ἱ Θεή βωίῳ δινὶ- ᾿ οὐοίτωε κἰς αι ἀιχίπιυς Μδλιῖ.ιινς 2. ἐἪ ἀδυριδημριδ τοῦς ἔ κρυϊβου ἀρε πὶ τον ρὲ εἰ νἱεῖο ρορίτυ. ὯΝ 

ΩΣ ΟΟΝ ἐσέ τοι ιἰ γεωμλρθς, “ πβετ ςηἰοῖ,δὲ Ρετάςτ" βτ1- πρὸ υνμ δὲν" ον Φ (ν ῥε!- λὰ κεφαλίω, νο] δὰ γωνίων τείεγαηζ : δὲ πτυΐτθ ὁτιαηὶ τα δὲ4 βέξείεία: "β, αὐ Ἑλζίσιπι ἀφοίαγαι Βοπιίηΐ8, δι γογὰ ἔς, δα ᾿ 

; ΕΣ Ἢ ώλεως ἀκλμης ἄλλαις: ἢ Ἵ Ἰροῖίκαδι, ἀαθ εν ποαπι 4:1}; - [4οβεοίδηφε ν᾿ ἄδδη οἱ- - φείοριξ, Ῥλδειν ει δον δα ἱδριάς ἰδο᾿ Ομ τήτῦ ξγαταγ, - προιπιίηε ἢ τὴγδμνμη ἊΝ ρῆμα ἰκερηεει
η; 58) 5 οΡ : 

δ ᾿ ᾿ ᾿ - ξι | Ὡρρας, ἡρραι μές Ξ ἐπ τα αεμον ὑτπτῶὸν ἰά ΤΗΣ τ ῥηροάναναν απτιβοὰ ἐμ. 5 εἰ]πὶ βέξξρις ἐπμαρα φνδα ονθ προ: μαὲ αὐρον ει ὐδθρ 
ἣ ᾿ ἐ 

ΠΠῚΝ ἐλ Χὶ. τε 
ν΄ φίοϊαητ, 14 ςαἰαττίδοϊατας ἀρυὰ ]νἀτίησς νοτθιιαι δενάοτε " 5 ΝΟΟΆΛΚΙΓ 

Ν οι δ ὠΦ ἐν ἴὰ ἘΠΟ Εν πο πανία" τρια θοῆς κεν αικο σόμριινααπε τοῦ, . ᾿ μηδν τ ἢ τὴ ἐῶν μετ μῳ ἧς ἸΙυῖς Ἀμϑ ἰπῇ- ᾿μξρρ λυ ἐφήον κεαίμνὴ ΓΆΝΦ ἣν γὰ ρέμα ᾿ ' Ὶ 

.. ηξς πμερμονύμω πὰρ ιεμνῶ “ἰονὐνλϊεν «ἢ }." ᾿Εααιο! πευενειοέυϊο (ἃ τνόηε ἀνε : " υ4. Ἀείροπάει ς ΠΕΡ »νεῖν ἃς ΠΗ Πεδθίοας ,ρεγίςυϊοίο ἀτι δὲ ᾿ . ; 

δα βίης αυς ἐς τοι δυν ὐμης ἀὰ ῥὰῃ ἰἸούς ἰἀράκχμα: . ΨΩ ΠΣ ΜΈΤΝ τήϊοης ἀϊρίπιυν Ἀννρν 2 Ή!ε. νεῖδο φρο[δίκαεμνν υἱρ δι Ἐγδί δά νοὐδιθη ὠμανεο.,  ταῶς ἀς ἰῇ ἐλαῥετονν, μα στο ἠον κθρνεαέθη βρη ὙΠ Α ΑΒ ' 

αἰοψια, ὐήρε ροβέμι ορίφυνθαν λίθῳ ὁ φλὸσι οἰἰορ ότίςα ἡ μοι ὄχτο ἰαζεερυςο ν Ἀλνθι ἀκα ε ἀμ μασρημεφρερηρομ μεν Τ᾿ «Ενηνο,γέν. Νοη βοτθηοῖ ἢ [τὸ φΆτιο δὴ ργο χα ΠΊῖΓα γςτθυπ) Εἰρμαντ ἀεὺ ἰδηΝ αἰ εἰ ψο ΘΗ881.} εἰ ΜΗ νὰ 

εἶ ἱ 
Π Ι : 

το πη) δυοιδὲ ἢ 

Ἂ ΓΙ ἘΠῸῚ πσται “π᾿ 
ξβ κων ατιαία α ἐκοκιεεμαξα μάν. Ὑπ Ἐ το 

{χὰ ι μὴ: φρὴν τρρλθίο πνηρετνς ΓΝ 
γε αἱἱ ἅμ ἢ ἴδῃ " γεῤδεταίοις αἰεὶ τ αὐ 

ἀτή νον ψιοὰ τὐρβθιν ων, οὐ ὑπο γε ντ «εἶ ΐμε πῃ - τταῆι δι 41} αυὶ φιιπὴ ΚῊΡ υἱηΡ ἀπῇ γεν ὑμε τυτε 

ΡῊΝῈ πρανῆ, ἀντας ἔααν ἸμΑΝ μένον. ἀν ἀτή τας οι αι ααδους,., ἔς ἀὐνξνν εαιαυ λας τεῆς αν ἀπικοίσεσωκας τ δ εαααη. ἀξ ᾶτοι ἀμίαι αἶμα αι λες 
τ πσαϑιῖις ΟΣ ς ον ἢ ἱ 

ΠΥΎΕ ἀννόγαῤνθν ἐεῦ οΥογόνζ διακρατιδον τ αἼΠΡΟ- ΓΝ 
'- 

ΝΞ Ξ-"ὄ -" ὌΣΣΕ ΣΣ τ: ἸῈΣ κῆπον ἼΘΝ ΠΡ ΟῚ ΣΟ ΣΣΣΣΣ πος 
ἣ ἷ " Βροραίτας αὐ ΠῚ 

ὑηι, καὶ ὁ ζήνοων αὐτῶν κοκτῶσαρ, ἐγνωσαν ἣρ ἔτι ΄ 

; ' ΜΙδα Ὁ ἐοτ!Π) ἐαίβ αν ἢν γοτθὶς ἃ Μημῆκοῖς με: ἧς ράᾷ δ οι μρυια τς τὶ 
φϑνς αὐτοιὶ τίν! παραζολίω εἴ συ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὁ χλὸν" καὶ ἀνέ. εν λὸ κι ππϑγη ἃ μάνα γ

ι: βάνούαν τ ᾿ οὐ “Ν ἀρλνος 

Ἦ ϑρίν δ νι δ με ου μαι ἐάνϑε δύῃ ἐοος ἄπ ΕΝ οὐ μα μιλμας . πολ δ οτον τεὴν ρῶν Μειοϊω την λίς ματι ντύμα πηι τφμκτιχερίκαιϊε εσκ ἢ)": 

ὶ . εἶς, ἢ (μέλι αὐὰ ιἰρίξεχ- οϑο αν ἐμίο γειά ταν σιίρμείκι σὰ ιν ν Ἧ , ἅπη 1118’ αἱ ᾿δηποίλιο,ντ μα νἱε τ Πιογυηι νοφαδμ} ἸΙὶ ᾿ 

' : γίῳ φρι Μεθ πινηαολὴ μάνα τάρ δλή. ) κ ἐὐδτῦ τ ῇ ἅν 8} ἀφίῃ! ῚΣ τ οὐρα υπαμογαατ τα σλιη. ας οἰ το δυϊσγυτέ 10 Ἦν έδη» δεὶ Υ “. υἱογαπι πιο βάταγ. Ὑ, 

͵ , τὴ ἰοφέδαν Μὴ; δρῖην μι ἃ μι ἀφεβεῖς αΗΑΝ δ ψανὶ ἀν᾽ [185 « «1ἀνεν[ω ἐφ δν, πρὸς αὐτειξ, ᾿ 5ις γεξξείυς παν ται Ἐικῆσι ϊ ἡτία δὲν τῷ Θιού, Ἠοδγαοὸ ΠῚ ὙἹ[ἀερεῦ 16. “ 

.  ἀλῥίρ, «ἢ κὰν αν ὑὰ αὐνὰ ἐπ ἐἰσά τοι. ̓ : 8 βονω} 7 αι ἀϊςεηάϊ ας μενο τογάυν ' νυ 

ων ὶ ἐρίμη!α ἜΤΗ ΤᾺΝ ΚρΉγος Ὄμρ ἀλαρρ οι. ἢ ἡλιμείαι νὸρ γα Ἰμὰπι γετυς ἱπτειρτου (4 φο, Πεοἰ ζ δϑ πίον οοϑε νος 'οοο. δ Ὁ φηϊποάτυ νία θῶ 

δὰ ήδη ἣν ς 65 μα ᾿ ὑμορ Ῥέη ,. ἄροιναριοία να ῖη ἡμαίμμεν. γε ξήρηαι ἐπε ἐκωπίνσινννε ἰ 0 (μιγίοβοκι ἐποβυῤρνη οὐ ρετας πίτυν, ά οἶς (Δη ἐλὶ πιοτες, δὲ εἴπ [μεϑς Ὠεὶ 

, 
ἕ νοι με μέδδοδ 

᾿ θύρα .» Αταλνσνέμμη ςοπίξηκίεητοοντ ἢ 

: ἐπ Ξα ΟΝ ΤΤΙΣ βμ] διπλὴ ἀς μὰ ΠΟΙ 
προς ὙπῈ ὑπο ἀλικει διμδες εὐ Ἶ ὟΣ ΣΙ μην ἊΣ ΠΝ ΠΝ “ει ἐπ νφιΉν, τὴ πον τε τ τς 

ν ο ἣ 
ἰτ γαμμα- 2 το ἐκεῖ 

᾿ 

ἘΝ πτον τα μα νλυνεν ἐήνόμννν πος, φπρσα ΞΞΩ͂ΞΞΞ 5}: μὴ μνηκικ πα ρα ναι μείκα δὲ μας αν. αν τη ἀδ τ, ας ἀρ κὸν. μοι ακαδὲ μαιρίτει 
. "δάμῳν." ρα, βόδηίδι ἡσθῇ ον ἢ δ ΔΎΟ παν ίας γε δεῊΣ οαρένη, ἐγρσω- ἸΜλτι. 4 Οὐηίν συγ. δἰς γοολῖ οτήϊ Ὀ 

! ἐριϑηρβε αὐξαί ΠΥ ΤΣ μρνρφῦ γ- ἣς ὧν δ ᾿ ᾿ Ὁ ἩΝΥΔτΝ ; “ν. δὴν ὠγόζενον τ ῥτορείὲ ἀεοίαγας νοηατὶ ἄταν άς ται ὧν Αὐφιητο (δ! Ἀὰ Νὰ ει τρί δήνμον 

; ὟΝ κί ἰὰ εἰϊμρφσῦμο «τὴς ἽΝ ἢ ν χὴν Ν δλβοῦῦ ἐοὰ νηὶ δ ἜΣ τ ἐορίς ἄνδηι γαηδθατιί, σις ΠΠοὐο- τίοης ἱπὰ Ὰ τ ᾿ὐαρυναη λεΝν έρην ἐᾷ 

] 1 Οαιἰφιηρμα ἐδεων, δι ὅς δος Ϊ “οὐ Δ Ὑ ἴχβς ἔων μεθ εὺ βημοδὲν Ἰριδά ἐφ τη πρὶ ριαιπινατίδυς, ἀγρύϑελε δ ἐγρῶ σον ἐμὰ εἰ ἐἶλι δ. 30Ν ἐεοαπα τὰρ ἡ ἄθευον ΒΡ ΒΟΊΡΊΝΙ ως Τ ᾿ 

, Ἂν Ὁ ἐμμμα ἀυρα λάδι ἄν; τ Ι ἡ ἀγα ἰῃ ποπλίηθ) ζάρὰ νεἰτ Ὁ] υοθατας ἀιάγαοῃ 

δῖ δ νδι πο Χ ἈΒῚ ἀκξιλοιᾳ, Ἰμμὶ δες ἣι ὐ τὰ ό μ᾿ δΕΡᾺ ᾿ 
᾿ς ἄκριξιντ ΔΌ αἴτια εἴοαηποιάτι!π}.}π ν πὸ ὀχεμιρίατὶ ἰε ἱπιὰς τέλουντ ἀἱ Ἕ τ ἀιάγασηπε ἔ 

) μων δξ ον ἰο ᾿ ν ὑδκουνε ἀίχμηι διε, 1κ πιὸ νεται 

Ααῖνας ἐμοὶ “ Ν ̓  δὶ ἐκ ἜΣ δονμων ἀβεοογαηξι ἼΣΩΣ: ῥβδιμιζη: ΓΑΕ Ἐν ΨΆΟΝΡΝ " ἡπτροι Εν ἀἀσψήνων “ ἫΝ ἰορι Ῥνμιρόναν μὰ μα αν αριωίολε νελό 

δ 
᾿ ἅ νἱάει 

ἰηπής, οὐνοτν ἔμ ΠΩΣ ἐϑβῳ ψ χααυκῶ Ἀνρα ον συνίων 1 οἱὲ ρα βου τγοτί, εὐ το τὐηὶ Ἕ ὯΝ οούπη (τιπσηοιπ 40] Οδγηῖο νΠάιαίγλστυι, δ πο π ΤΕΥ ὐποα ΝΑρία ἐ γιὴς 

ι μετεὶς ξταίμσνε, δρὰ αὐὶῳ πρὶ ἀὐονμ ἡπιεῖν,  ἄκδει βῃ ΤΡ Ή Ὡ Αμαν! ἐκενε Πβίπενυπε, τεθυαν 66Ὁἢ) ἢ ΟΥΗΝ ΙΗ ΟΕ ΒΕ ΆΜΑ ΜΝ Ὴ ἐεῖθαι ΕΠ: ΥῈ ἀπε ΣΑΙ ατη τος τοῦ ἐδ Τρκμμι οι ἐ ὁ εἰδῶν, 

ι Μικεῖνι ΜΠευμρες ΤΙΝ 2 ἐμ γαῖ κα ΝΣ εβαῆα ἦπ: ἦν ὑπαὶ " ̓ "Ἢ" Πι ᾿ ϑΩΣ ὙΜῊΝ ̓ : δἰ ΡΝ τοίεγτί, , ἐδειγαρυὰ Νοϊοῖεπὶ Πηραθ. γᾺ, δ δ᾽ νος ΝᾺ ῥαιρ: 

Υ γι τΝ κῶς ΠῚ 
- 7 ; , ' ἐχδ ᾿ ς δὐάίς ; “ δα βΗΥ 9, κὕγειι εἰς παρ π πον. γυΐγ.1"Ἰάε ΠΤ ΠῚ Ι 

ἣν 

| ἡρεδε 
- ἦ ἱ ν ἡ [δειφῆν, Ἰπιτιετὶ ΙΑ εἰνήςος ἄλτο τγισυταπι Οαίαε, δὴ θοη ἀλρημνιΑ1 δε ᾷ 

τς Δ΄ δρᾷ ἡμεύναες ΜΑΣ μΑδερλναΝ, φϑαναίονὰ ΟΠ ἐπα ττυυλνατας μθλαδα μον. ραν σα ττειςμσ αται βασι σαν τῷ 
δε ΡΟ [μὰ ἮΝ ἸῸΝ ΤΠ δρνμίμα ἐπεμφμμει, εἰ ὼ Ῥῃ ι ἀμοῇ " ̓ ει ὅν, ., δέ τ ϑδιπ.1 6.10. δι τ ἈῸβ ἐμ 2.δὲ Ριορτίὲ (1- 20 ἠοίδημει προ ἐν ἐν μἰρεάδ εν τ οβὰ ̓κᾷ , 

ἐπὐρῃ ἩΝΗΝ τὴν ορεϊὲ ἐρυά ἤτθτη Ὡσῃ ΤΥ " ΠΣ τ ἐμονϑέναμα αὐτο σν δ ἐἐ απ δμι τα ἀΨῸΝ πω ΠΝ οιϊάσταις. τὰς ἐλτενψιοι το Εταΐ οὐϊδιιαυίς, πρὸ χῶδα 

τ φιοί ρει τιν ομιν ἱίειρτει μος πο “χη ἢ ἱ ; πὲ ΓΙ ΟΓΆΘ ΓΘ μεῖνε ἀνοδ ΟΣ Αὐγρϑιεβο ψαϑεριον, Γ 1 

ΥΝ ᾽ “μοὶ ΝΗ γα» 1ὴ ΤῊΣ ἡ ν "5 ἘΥΡΗΒΝ Δεσυράιια, ὁ Ων: τεροῦτ Ἰϑ ἀἰςία αχοῦο,.,. γικν, ν᾿ ἀὐμαίασος ΤΥΕΥ
ΜΗ ΤΙΜΑ͂Ν μων ἀϑεὴ 

᾿) δ 1. 

ὭΣ: 

- - 2 



ι 

; | αᾶν τ - . ; 

τ νὸς Οὐχ... ἢ ἜΝΑΝΘΕΜΙΕΝΜ. 
| Ἔ: :  Ύ  Ύν νιν μυεθάϊβ ψηφ βυιμοα(αιίενΕς- ᾿ [μι ἀἰ κ᾿ ἰπομπιβάμιε χα. 

! ᾿ ΜΗ ἐπῶν μήνα πα ϑωνμωαν ἐξ μια ας Θέ γίνη λφρ πε δὰ Ὁ κα ΐς τς, Πρ ρα, : . , : Ἵ ᾿ ἀίθον, (ν. ὼ . αἱ Νοτ σα ᾿ οἶνον Ἶ { | 00. ἈΚ ποταθαηματ ἤν. 

᾿ , ρεο, 6Ὸ,"" 

ΜαιβαΣαρ, 
᾿ [ωνκῦ 17. 40 ἔ 

4 να πιν τοί, οἵφινες- ; 
τεάιο ἀδισίο., ,’ “, 

ΠΝ 
τασν ἐν (εἰἰλαι . «Διφα 
δι πια!εἰλιη ὙΠ ΩΝ Δία ἡβεν, Λέο (ἥν: 
αὔξε ΚἊΝ {. ; εἰμ τινος μὴ φ μιέβηϊηῃ, ἀγήρω [-- 

μευ, ὦ ὙΤῊ γί ΤΙΝ 
το [ενὶε νχογεηι,, (φ’ ἢ δος 

οὐ ΕΥ̓ Ἰωρἀδδν υχόνεΝε βίη, ὦ’ 

τ δορτᾷ οἶρο ἔγρεγερ ἱμρευ 6} ἐμβρδίᾳ βαμ ραν 
ας ρείσπια ες ρίΕ ΧΟΡΟΠῚ » δι Ὁ 
ιϑοτίεπϑ ἤθη το]! υἱς ἰσπςἢ... 

- Ει δου δι5 ἀξοορίςεα 

) 
͵ ᾿ , ͵ 

τάΝῈ : Δ’ ῥήδιδηε αἰτερῇε 
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μοη γοἰξ!φ βηιῤηφ- 
"Ἔἰ [εονη μι αὐεεμ εἴ, 

' το νμ ἐβ, Ὁ ῥεε με, 
γεἰ φοὶρ πιφη : Φί ἐούμως 
βιολέδιρν. ἶ 

Εἰ δεοερενδι αι [π|ΐο 
ἐΐσν βιρεξ Δ’ πον γεἰδφηε- 
τῖδι [επεδρ τ θομήθεπηά ὁηι- 
εγῇ ἀξ εαῈβ δ πραϊβεν 

γ" δ τε[μυτεξμοηφ ἐνσο, 
ἐμκρὶ γο(νγεχετῦμβ, τυμ5 
6 δε εὐἱξ υκχονὶ (ἐμέ ειη ε- 

ἤδη μαϑηονΐη εἴ τυ χογεέηι. 
τα Εενεβοηάφις 16ἴν: αι 
εἰς, ΙΝ όπμο μάεο εγταιες 
πορ [τἰφῆλε} 5 ἐΥἱρευνάδ, 
ἡέημᾳ υἱτέμοῃν Ὦ οὶ 

᾿ς Δρῦὶ γιωξ κμρῃ ὑποθνῆ 
, δ. να ὙΕ, : ἰ ΠΝ νυ . , 

απέρβρκν, χοτς  φβυτογα χἠ πόπαὺς εβ," ϑι᾿ πε ὶρίο δ δ 

' Καὶ ὁ δεύτεϑος ἔλα αὐτίω ὁ ἐπέ- ̓Πισ  φυείευρξ δὲ τουτῖυϑ εἰ 46 ῃ).} 
Ά ϑανο αὐ) οὐ φὲ αὐτὸ φῦκε ασέρμιο "Ὁ ὁ ω] (Εν αὐζορογυης σαπὶ ἰεριοπ. 

᾿ πρλπος ὠσωύτως. σε {Πρ ποαις τοϊυετμηι ἰρῃνεη; . 

κὰὶ δλαδον αὐτηὶνοὶ ἐηῆ ἐν οὐκ ἐφῆ-) ΥἹτια οπιπίαπι πιογίυα οἰὲ δὶ 
Ἡοτκὸὸ , τ ν ὅς ων] {{ιπυϊδῦν τον 

ψᾳ απέρμρι ἐσ χαηη μικηδλον ἀπιϑωα, . 1η το(υτεςίοηε ετρο, ροίι- 

ΒΎΡΡΑΝΙ τος ον δο κοτ νος, [Γ Ἰφυβτείατγοχονίηῦ, ςαυ8 Ἔοταπν (39 

ἴρος Ἐν τῇ οἰεὗ αἰάφασά,ὁταν “Ψαφῶσι,) Ἰετῖε νχουὺ παιῃ (δριςίη Βαδιΐο- 
τος ΜΙ ἔξαι γιωή :οἱ γὸεη]ὰ ἐσγονὶ [τβηῖ αῖῃ ὕχουςμη. , 

"αν: γαυοῆηα. 6 ὉΠ Τυής τείροηάεης 1εἴω5 ἀἰχ τ.) 
δε αν ει ζ ν ον σῆς Ἔν ρας ᾧ ΚῚ Ν ͵ ᾿ ᾽ Ἂ , ᾿ : 

᾿ "χα νὴ ἐδ ησοὶξ ὥχῳν αὐτοῖς. |εἴ5. ΝΜ όπη ὁ ρτγορτογοα οὐτατίς 

' ᾿ ΒΝ ἐμ λρε ΤΕΥ “ ΝΑ ρῚ ᾿άυδά πὸ (ςέλυΞϑετίρταγαβ,πο- 

ἐς τῇ βς ὡ ὧν δα τοῦτο πλανὰ υὐρ μμβδο αίὰρ ἢ 4ις ροτεητία(η Ἰ)εἰδ᾿. 
γεαφρβομησδεὲ τὴν διούαμεν τῷ Θιου: 1,7" οϊᾳιαην εαΐτη ἐκ τπογεαὶδ] ως 

ο Οὕνανγὸ ἐν μκρῶγαν αφωσιν,ἔτα. γωὼ-) το[αττοχετιης δοθηπδεγποαθον- 
ΝΠ. ἣν ΤῊΣ ᾿ 

μοῦσιν, ὅτε γαμίσκονεάρ ἀλλ᾽ οἰδὶν ὡς 

ν᾿ 

(2μμὴ ἑηὶπν Δ ΠΏΌΜΙΩΙ 5 

δ ν βεάμο να αηινν. (κἀ Ἵ Χοτοβ ἀποήτ», ἤδαις ππρταπλ)} 1 
“: ΣΝ ΣῊ ἀγογε ΜῊΣ: μα Υ ΓΜ διτκμν . ν΄ Τ{ιπβεμεκΑρρ εἰν, ἐλ τος 

Ὶ ὕογλοι οἱ ὧ το] δρωνοῖς. ... ἀλητυτ τς ἤυπενε Αηρεὶ! αὐ} 
: ἕως Ὅ2.).. οἱ ὧν τοῖρ ἄξων : αὐ {|| οαἶ ον. , 

᾿ ἡ, ΕΝ νι ὦ Ὅς πιούτυΐς νέτὸ αυὸ ἃ (μ{ς!- Ἢ ἀμδειμὶε φμ εν )ουὰ 

Ξ , Πιρὶ ὃ " «ρῶν, ὅτι ἐλείξρνπαι ωχ ΣἸκαπάϊ ὅηι, ἔφη ἰκρίπϊς ἰη Ἰδοῦ, ἐἐβαρωσύηαν μκαιβαίο 
. αὐέγνωτῃ ὧν τῇ βίδλῳ Μωσέως, δὶ τὰς]  Ἰμοῇς, "συοπιοβο ἱπ τοδο Ϊο., || ὑγάμογβεν βυρενενδῦ 

τὴν ταν Δι δώρι ,ἢ π να ὁ Θεὸς. λέγων. γὼ » θοῦ ; τι [φινοιίοαϊο ἀἰκονει ἰδ θεα, 
Ἐχοά. 6 βάθυ ὡς εἰχῷ αἰγτῳ ΘΈΤΕΡΟ, Δ ῶν, Ὁ 08} εἸχυυτας {τ οἱ ᾿ϑευδνἀϊοεηθ  ΕΡΟ] | ρκαίνίμεν, Ἐροίβιπι Ῥεν 

. ΗΝ Μαίρδς, τ ὁ Θρὴς Αἰβρραμι,κοὶ ὁ Θεὸς ἰφάᾳχικα, 61] ̓ {μι ὕϑευς ΑὈταβαμν, Ἀ εἰς 1-| » ρα κ᾽ οὐνε βα, 
- ᾿- π᾿ ΘΙ] ἀκώβ,: ὃ ἐδ τ τὴ δαὶ, ΒΦ οοῦ ες ἼΦ' Ῥομε Ἰαιοῥ 

νοι ε[} 1) εὴοϑ τβονῖμο- 
ῬΗΡΗ [εἀ οὐ θθν ΜΉ τυῦΣ εἴν 

ζο τον μην ενγαἴι5. 

ἡ Νοῖ οἱξ θους ἀφηταοσίυο - 37 
τἰτογνίςἢ ει νυ ξιϊατη:ν ο5 οὐ. 
δουνμϊταυτῇ οὐγατίβ, 

ὁ οὐρ γαῖ ψδιμονωρῶν, ἐλλάϑεὶς 
᾿ζωγτων ὑμεῖς ουυν πολὺ πδιαναιθ.᾿ 

.“: 

ν τὰ ἢ ἊΣ): οὐ τε ακινι ἢν μων φλφρρεν..: τῳ, [28 {8ὲ {π||πὶ αυτά εἰρη ᾿ ϑ εάν Μαιίρλεῖς, ἢ ἀκα δλων Δ  ΈΣΣ; ω Σ ᾿: αυυτ δος οἴ Πα: ΘΓ] 8 Εἰ αοι ΟΠ} υθης ἀν θα 
Ἐπ νι οἷν δ τιον ὰ ἡνόμμ γρυλήδ λοι μο τ ἐδ ΕἼΩΝ ἤμεινσκε εὺς αἰτοῦ- [ ἴρὲς μη ἀμάλεναι {ον οοη- 

; ᾿ ὙΕ ᾿ (8 ἐς Ὶ ; ; τ πὰ ἘΝ ΝΕ ὶ ; Ξ 

τ νος, ἀρυπημινι Ὁ ἘΡΥ ΑΘ ΜΝ συζηποιμ των , οἰδαὺς 6. ὀδητος, ἄς [οἠέθαι ἐπὶ θοπς {|Π|5] [ἡΜμύνεπμει: φ’ υἱάξιφιν 
“" ἱ Δ." ή Μ ΞἸᾺ ἐ ἥ 4 τὴν , . - 

᾿ οὐ ΠΝ ν ετ φαδευμελλοο, Κρ λᾶς αὐπϑῆξ᾿ ἀπεκο  9Ὴ » ἐπερώτησεν} [γο(ροπα ἴο. ἱπιοιγοραυϊς ευπν ἡγήον φόμνανήι μα 
ν τ᾿ τῷ : ἜΝ πῇ ρισδηι νιν τὰν χα τ ἡ ᾿᾽ 2 γάϊ, ἐπέευγοῦ Δ.}} εἴ ιοά 
νεός, “ἦς ΠΝ ὙΡ: διεβοκοίζαίςα αὐτον, ΤΊ οΐδ, δρι ποβώτη στοιστων ΟΥΤΟΛΉ 4, ἀέδεμ: ἢ οὐ οὔ ΡΓΙΠΊᾺ1 ΟΙὩ- “μι ̓ὐνεῤ νηῶν 224} 

Ἂ τος ᾿ ΕῚ ΟΡ οὐϊε. εὔονν προρο ἢ Εν κα Ὁ ας Ῥ ὑρς ! ᾧ 
) ᾿ 

. ᾿ ω 
ἰπίυα ργοδρτυπιὺ ἀαιηνν. 

-τρρλμο α δ-.. - 

" 19 ΑΝσμεΝἐγκαταλίεμ. ψυ αι, ἐπ γννάμαν ἰηϊοτς. πορλδη γιωκμώός, 564 }}}1 ἰητογρτοτατίοηςπὶ πιοῖίιις σοηιον 

Παρ εοὐμὲ ἀδυ ϑΠοΥτίοκα σἰνέμ ςὀπυιοτοῖς. ηἶτς Ποῖ οχ ςοηουἴοης φυσι." . ] 
Τοῖσι τὸ ἐρθλύεν, δρ νίας Φίξ νετυεἸλέετρτος Πλττεπα 65.143. Ροβημαινεβιννεκεγίηι, ὕτω ἀφῶσι, Ηος ἀκοίε Ἰλίου 

᾿ ἜΣ ἐς γεῖβο ρτορῖοκ ἰθαμεῆς νδύδυη] ἀφίς δύσι ὑμδαι σχροπὲν δις οοὐϊείδυε, δὲ ροιῖς[ξ ἐχρυη δέ, π0}1 [ἐπίπις ἰπίυτία..Ὁ 
| | ᾿ χὰ οὐβίαθις Ἀοιααέσς. νἱχ" ἔπίπι ρ ππ9 Οἵάδοο- 1. 14. ᾿Δδρνν βνοριεβααὶ διὰ εὗτο. δις (οἴκης εξ γα ρεγ "- 

. . χαρὰ φορίαιῃ εὶς ΦΡΉΗο μμὶ, Εαπίηλιδ, δὐδέ-,  τοιτορβἜτοηόπι οπιυπείατε φιοά πιιχἐ μπὲ νο αι μαδοπρνο 

γο ἢ ΔΓ Τρ δε βεϊὰν ταὶ πδη ρεόβεξη, ἀΐχι Μαῖτῖ, νεγο. Ῥέείξς ταιποο ἴῃ ΤἈςορ Αγ δέζο ραττίοι αὐ δι ποῦς 

ἜΝ : ᾿ ' «τὐφϑοά ἰη νπὸ νοΐδτε πα οι Πθῆνη Προ ἐἤθοαι τέκνονν, τοψάτίουίο ποῖα, ἀρωδά κ {εὐ ννε, μιὰ οἰδότεε. γι] Δ νοηνῦ, 

; Ὥ νυ ὰ Μακτδανηη φιόημς ςΟη τον ἰοφίταν ἡ νυ]- Ναὶ ιφπίεν. δοι αυΐα ρτας διε διὰ τὔτονποςοίῆε ἤυῖτ αἰίαμαι 

---- 

πξδιπαχί ὸ ργορο: δαι!ς τἢῚ 
πάθε, νοὶ Διο! υόγοτυν ἔραν 
ΠΝ Ὁ ἯΙ 
χ0 ϑιλίοον εἴξο, ἐπ ὰ οι; Ἑταπλας ποι [ορ ρα τίει Αἱ. 

ταῦ γοὶ νηυπὶ Π]υτη τὸ" 4 (οἰέληι, . 
παρά! βιαιείηὶ [φμιλιν 16 (ὐμονιοίο, ὡ 

ἁτὰ οὐϊείοης πόδ. μετα βμι υεινημας Ἰοβίουο [ΠῚ ΠῚ ἀψοειδίς ἀεῇςέϊζοις : “υι τς Πἰς αάοην Οὐχ ]ο 

Ἰσώενντ αι νη ζοὐίος ἰερίμι ΕΗ, 

αἰ εοὐευσηήμιη νος της αὐ σγ,Υ . ἄντα ἢ μεν τγαϊςι! ἰ 
ΡΟΝ ἄὐιῃ [ιθ ἰςίαρυς Κἢὴ τῆς βάτου, δἰ ΗΠ τταϊεδιοιίβ χοῖν ἰ 

οὐ αυὺς ταπιθὴ ν᾽ άδειιγ ἐοαυίν γντ παγγάτιοηῖς ὧχ ογά πε ἃς αἱμιῃ οσζαγς Ἀσπλ.1}.. ΒΗ 
ἀούϊαροι, λα τ [Ὁ ἀν τῦς (θ "λ Νὴ (ἢ Πεων[άεμε Ἶ ἡβουξμονωην, ἐὰ Σδὲν ἡ Θεὸς μπρων. . 
ΕἸ "ἡ ἐεϑις αὐ δ αὐτδενδίς, Γη νη0 ἐχς Ρἰλεὶ αἡ. ἀρ δαὶ οὐ Μλταο ποιλο αὖ θεου᾽ γοροιίσιπι, δέ ΤΌΩΩΝ 

ν τ ἐς ὼς απειιρμβὴμ πολιὸν κέρμα ποι το το ἰδιηαθ. ἢ ταν αϑίσα!ῳ ενοῖα (ςείρτυμνν,νε ὃς ἐα ροἰϊεγίοτς [πε ῚῺ το ν4- 
Δ΄ ΔΗμϊλαγ γιωή Πταίγνατ, μον, Εἰδιςαλ ἀρ οίζαμιη,. δὲν ν  Δφλισοὶ τατίοηοιτ διιγίθαί, ἊΝ 

. ὯΙ 49 ΤΠΗΜΜΝ 

ὸ 

Ι Ι 

ηον5 τ ἰφωαν ἡ θεειβιαι ας ᾿ 

ΕΣ εζ9 χῚ Ἕ 

ἦι 

ΠΣ ΣΕ ΩΣ 

«Ἢ 

΄ Η ψ. ιν Ἵ ᾿ 

των ἄλλη ἐντολιλ ἐκ ἔτι. 

εν Πδαάσαλε: ὑπ᾿ ὠλήϑείας εἴσταρ' ὅτι εἰς 

᾿ς ὠπθχρί ϑη, εἶν μα ᾿Οὐκακραν δἰ Σαπὶ 

ες δίῶὼν ον το ἱερῷ, Πῶς λέορύσιν οἱ Γραμ- 

᾿αῷ,Βλέποτι ὑπὸ δ Τρᾳ μμοιτέων τῇ 98. 

ἸΦΕΟΝΝΌΥΜ ΜΑΒΚΟΥ͂Μ. 
Ὁ) ἴγσῆς ἀπφιρ ϑὴ εἰυῳῖ ΟἿ ῳρώ- 

ΠῚ πασῶν ἘΜ ὁτολωνν Αἰκοὺν ἴσρᾳὴλ, 

κύριος ὁ Θεὸς ἐρδίδιικ ύρλος ἐς ὅξι, ὁ 
Καὶ ἀγώπήσέις Κύριον σὺν Θεόν σοὺ 

Φ ὅλης τῆς καρδίας σου; ἀξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς σου» κὴ δξ ὁλης τῆς ὀχανθίαν σου, 
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὑτῇ φὩρωτη] 

ὠντολή. 'κ Ἶ ἊΝ ερν ἢ 

Καὶ δευτέρᾳ ὁμρία, αὐτη,Δ γμεπήσοις 

τὸν πδιισίον σὸν ὡς σϑαυ τὸν. μείζων τοὐ-} 

10 

{2 
ῃ 

Καὶ εἶπεν ζυτωῖ ὁ ον μματεὺς, Καλῶς, ΓᾺ 

δὰι Θεὸς, αὶ ἐκ ἐςσιν ἄλλος νδιζω ὠυτέ" 

Καὶ τὸ ἀγασγὰν αὐτὸν ἀξ ὅλῃς τῆς καρ- 

ὄϊας, κα ἷξ δλις τὴς σιωέσεως καὶ ἐξ ὅ- 
λης τῆς ψυχῆς, καὶ ὁ ὅλης τῆς ἰαύος" τὸ 
"Ὁ ἀγωπ ἂν τὸν πλησίον εὡς ἐκωτον, πλιθίὸν, 

δδιστωύτων Δ) 9' ὁλρχαυτωμάτων καὶ 1 

ϑυσιῶν. ' 

Καὶ -“δἧησος, ἰδων αὐτὸν δὴ χκοωυεχῶς 

33 

τῆς βασιλείας τῷ Θεοῦ. Καὶ οὐδεὴς οὐκέ. 
τι ἐτόλμα αὐ τὸν ἐστφρφτήστμ. 

Κα »ποκραϑεὶς ὁ ἴησοις ἔλεγε, διδώ- 

«ατεῖς ὅτι ὁ Χριςὸς εἰὸς ὅδε Δα), ; 
. Αὐτὸς γὸ Δαθ)ο, εἴπεεν ἐν τῷ Πνοῦ- 

, . ᾿ ς ’ ν , 

μάτι τῷ ἐγίῳ. Εἶπαν ὁ Κύριος τῷ Κυ-Ἶ 

αἰῳ μον, Κάθου ὧκ σδεξιὧν μον, ἕως αἢ 

ϑῶ τους ἐχθοφιί σου ὑποπόφιον “ἦν ποδῶν 
δου. -- ' “}ν} 

Αὐτὸς οὧμὗ Δαθ)ο] λέγει αὐτὸν κύ- 

ολον᾿ καὶ πόϑεν υἱὸς ὠυτεῖ ὅξι "Καὶ ὁπολι] κὶ 

ὀχλος ἤκουεν ὠστε ἡδέως. ᾿ 

Καὶ ἔλεγδυ αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐ- 13} 

᾽ » ων 3 Ἢ 

λόντων ὧν φολωςς «ὅδιπατεῖννα ἀασασ- 

μοὶ ὦ τὡς ὠηρρα)ς» ᾿" 
--"»»»-.οὁὶΨ΄' ΩΣ ν 

19 Ρείηνιιτι, ὠρὰ ΜΝ. Ῥ τί τη ὐ 1 Ὁ ρτδοἰρυιηι οὔτι} 
απτῖςια πηι (εη{Πὸ υὰλθι ΡΒ απ οο(ιου ἴδητε ἰρῆας 
τοροηίο Πᾳὶεῖ. Νι ᾿ ἘΠΤΡΑ 

19 Ῥερο9 ἐφ ατνοὺ ἀγαπίσᾷς Ν τα δι Εταῦ Εὶ ἀϊὴρ:. 
δε ἀρρατοῖ καὶ ροϊιαπη οἰϊ τ Ρτὸ οἱ : αὐ σπΑ}}ρ ̓ς εἰ πὶ 
ἀρυὰ (ὐποὺς ἀΠογτίονος τ ρογίτα, ΤΑΝ . πῆς 
διανοίας : ἰᾷ οἵδ συωΐσεωε, νῦ δ.τίθα τείροπίο {πὸ οχρί τας, 

γι άς Μαιι}ν.1.2.37. 
Ἰ)εοίξ τάπιοη πᾶς ραττίουϊα ἐν τηςὸ νου ἩΠΠΠΊο “, οὐπι5, δ 141] τἀπηςη ροῖοῖς Ἢ 

Ϊ Αὐνάὶ ΠΝ Τομιίπι5 θεμ]. 

ἡράϊοι» οιηίμιις νη οι 

τίοπε τὰὰ,, δίς ἐχ τοῖς χίγιθις 
|τμίβήιος οἱ ρήτηῦ ργκοσρτανη; 

Ετίςσουμάναν ἐξ Π}}}ο μος 
ΜΠ ΌΠ ρες ρτοχίπινπι τασπη νὲ 

[οἰ ρίαν, παΐμ5 ἐ{πῖ ἀβ ρτα- 
εἸςερτῦπι πο εἴ. τς 

ἜχΊοΙΑ υὐ αατμ4. ΓΙης 

“βργηπιωνχηαράφιωη!: 
.-» [Ω 

ΠΗ ἡ. ἡπθήμφῆν ἐς)- 

βίων. ΜΙ αιμε ἠνργμπν εἰμ 
ποηδένη δθ [0 

δι, φμία ὑϑη εἶδ Τγεμεν 

εὐ: το λῦς 
Εευὶ ἐϊπν κεν εἰ ἰοῖο 

[εκ ἐοια βουμιράίης, φ' ἀὲ- 
ἰἠχεύα ρυρπίηερην ἤηηριν 

βιονβειμ, ." 
--- 

εἰναι ἐμ νη ἑρεοννον να, 

πισάο ἀνεμη δέτιν  Οἴνι- 
βων βίδιπι εΠὲ 1) ἀοϊάϊ 

ἐη ϑῥίνιεν [4ὐ9., Ῥικιε 

ρονέρνῳ Τονΐδο ἡνεο, 

ῥφή τη) ἐπίπεδον ἐμοῦ [5 4- 
δείδωνι ῥεἀν πὸ ἐμοῦ μπὶ. 

4 βία εἰμ ὃ Ἐξ, πιο μα 

".. . 

« 

34. Οὐνά ες, νυ 
μιαϑεγού,ῆις νι ἰητο Πρ σητία ργαάϊτυς Ηίης {Πυ4 Ἐπη]), Ε- 
ϑγερὲ οονάριωμε δοηῖο ΟΙΝ6 «4 οἰλμα δεκεμεὶ δὲ ἀριϊὰ ΡίΔυτιη).. 
πιποιρία σαωονύμως ἱπησυπτον οογάἀατὰ μρίεητοτ ἰοξὶὰ, 

ς ὅ ανηῤί νων ἐκέπι ρυη ας ἤορ λιίοινε αΠνθι ἀἶχι. ΝΠ. ἐδ, 
δα, Ἐταίπχις, Ρ οἢ ἡ 6, μ᾽ ταῦ. Ἂς ἐΐος δνς Ὁ 

31. δε οναονι,λποκριϑεὶ τά εἰξ νεήδα βισίςηςιντ ἀμ] ἀο- 
᾿ τ δυίτις νογθὶ Προ! - 

εαιῖο, ἵδη ἴογίίε Μακέπαιις 
: ΑἸοΙ[εῃ αὕτη δυραιάι ὅϑν. Ν υἱν ΝΠ οἰ αὐ τῇ, αυνν- 10 στοραῖος Ρ] τατον, υαπι ςς ἀΐσονουῦ ΟἸνγηϊας. ΕἸῈ ἀυτειη 

τοάο (ςείριυτη ἰεβ τη ἀυόβις ἐοάϊοίδυς νετυ ες. | 
41. Ρίων ἐβιπλίδν ὅθι ΟΣ. Δ δήομ ἐβ μεῖζον ὅπ.1π φιιοάᾶ 

τοὐἰὲς ἰορ τον πβριοσότερρε πρίν. 421οἱοεαιιοπναία Φ' 
{μερϊβεία,, δὙὦ ὀκοκαυταμάτων κἢ ϑυσιῶν. Ἠοἰοζαυτοηήδτα νοὶ 
ἰνοϊοσμυτα ἐπτογργοῖαπτιν Οἱ ςτί ἰὰ (λον βείογιην ρ οηυςἸη 
0 τοῖα νἱξξεα θεὸ δι οί εἴγαταν,νε ρ γοτϑὶ ποιατίο ἀο- 
εἰάγατ ἐυγαὶ ΛΓ οίοι 7 νοίληῖ. γ᾽ Ὄ ψιοά ἢ: η- 

κατ Αἰτοπίοτς : φυοπίαπι ν οί ιςοῖ τὸ ̓  Ἰάίηπα ἐτομηαΐα 
[υτίμειν ἰςϑ εἰναι, ϑυσίας λυεουι ἀρρο ἰαβ  ἐα (λει οια αι: 
εἰσιν, ἃ ἐς εἰς ἃ θύω πιλέζο, εἰς αὐ Ηεδτίοιν ἀἰσιηταν ὯΝ 21 10 ταὶ ὶ ἈΡΝΟΝΝ εν δρίνώνην. 
[τ εδίμνἾμν ἀυίδυο ρᾷτῃ αἰϊ αι δαςογβοτίθυς ἃς σσπιηιηο 
εἰροσθάτυς, νετοένὰ σίας Ἠεγουγήνι» ἐπ τιν ΕΟὶα 
Οσηοριοουάπην γοτὸ με ἀυοῦεν (Δουβοϊομ μὴ βομο- 
τῆσις να μιονίιις {ΠΠ| 6 σαετοιποι ή]ια φαϊμιε, ἰα πο ομμμ}}} 
Ἰγροςητα (υμηλιη μιοτατίν τος πε, 

μ᾿" 

Ἷ ἂ 

νουἠπη!ς, πα ίτη 
εομειϊολεπι Διδιαχαι [ςειρίογίπτ Ευδὰρ εἰ α:,. 

6. Φεν δρὶ μη [φηξίωνενὰν τῷ Πνώμρτι τῷ ἄγφιν οἰ, [πα δρί- 
τίτι 0. ΕΠ ἑηϊθι αὐπάληι ἴῃ μος ἀιοξη ἀΐ ςοηογα σοῖς 
δἴλιηυο ἤφαἰβίατιίς ἠοι τὰτι Ἰλαμίάςπὶ Ἰοαιμτυιη Αιμΐο, 
αυΐηι δρίτιτῦπι Ὀεὶ γι αυοὐδιηπιοάο Ὠλλινάσηι ἱρίμπι 
Ροίεβετίς Οἱείτυ πηθλην, πείςίο φυσπλοίο ἐμιφατικώήερ)ν 
Τλαυῆ! ἰη δρίττι Ἰουυτιι5, αυιὰ πε δρεγίεις τα Παίς. Νος 
ἀυἱς θβηῖςο μος αεἰρίμοιις Πιρείίυς ςοπαφοζατυμι, [οἱς- 

48. 1» ἀρξίννα {μας ὦν τῷ διδωχῃ αὐ, ἰὰ οἵδ᾽. ἱπεςτ Δοςοη- 
εἄυπη, ἂν τῷ ὠὀιδάσκων, να Πιργὴ 4... “4 δυο, δλύνετε: 
ἰὰ εἱξ ουκέηηεϑνενε ἐπ τὰ σάρ.13.9. δὶς ἀρνιὰ [ἀτίνοε φυοαὰς 
Ὑ δεῖς ργο Ολϑιοῖς ἀςοὶρίτυν (δά ἀϊιοτί ςομἐϊνιἑλίοπο ἀδ 

15 οὦ ψὺς [εἷς Ὑη εἰμ Οὐθοῖ9 αἸΛΕΛΠΕΙΒ ΚΑΙ ΔΑΜΑΜΝ μδηε 
ΐ 4 " 

Ὁ δεοιρνάτην ἀνίθην βποί. 
ἐὲ εβ. (μὲ, ὩΜιξειρτάχὶ. 

εἐννὸ 4 τῆν ἰδέμθεν φημ! ἢ 

ν᾽ 

807 
Ἰείης αὐτῷ γεϊροπαίε οἱ Ρεῖ.).9) 1έβο ανιδνείθονάει ον, 

ἰσηλ Οτπηΐαπι ργαςερτοτῇ δ.} [Μ᾽ 4 ργπιμην φπρβιμπν Τρ οα ᾧ ὰ 
ἐδ 1 [πρηἀαιονν ἢ, «Νά [-- 

᾿βκεὶ, Βοηννι 1θεΜ9 πὰ: ͵ 

ἡμίολφσῖν ῥεκρβνον. ον Εἰ. 1 {πεν,δουηρήνᾳ ὅπης “5: 
ρος ῖρίτυν οπηῦ οὔ 39} - Ξὲ ἀερεν' τλοπνόρων 

τὐνῷ ἐχ τοῖο σοτάς το, ἃς ὁχ τοῦ} [θώωπρπκωπ δὴ ισισ οὐγάς ς᾽ : 
ἐλ λη Ὥς τὰΔ,8: ἐκ τοῖλ᾽ ο Εἴτα: ἐμο, (Ὅ᾽ ἐπ ϑοῖα, απἰηνα μα, 

Ἰδφενιαθε ν᾿ 

1.δὰ} τ. 18» 
τῇ δεῖ.15...2 
.1ο0η}).}.9 

Ἑ1}.ς.12 
ἰφάτον.χ.8 

ὃ Ὁ Ἅ 

᾿ Τῆς ἀἰϊχίτ οἱ δογίθα 1|}ς,86-]} .}} δριανὲ με κθινϑαγιώοιε,,, 
]ης,) Μμρ εῦ » ̓η νοχίταις ἀϊχὶ- ἐν ἀῤβρλόνυ 44 ᾧ)- 
[1 πᾶ νπὰς εἰ ςυςος 1105} 

Ἰοϊξ ρεζεον εαπι: 
Ἐτα Π ρότο οὐ εχ τοῖο οοΥ-ὶ 3) 

ἀς,δι εχ τοῖᾶ ἐπι } Ηβοηείανϑι οχ] 1 
τοῖα 4πΐ 289 ἃς εχ τοτίς ν θυ: 

Ἴᾶς ἀΠίρετε ργοκίπιῶ νὰ (ςἰρί(, 
“Ρίυς οἷς φυλιῃ ομηηϊα᾽ Βοίοςαυ 

᾿ ]ιρίπαια δὲ (λογῆς. 
Τα οἴω φυῦ νἸ ἀΠΠ{ει οὔ ἧσοΥ- 

[ἀ διὸ τείρδδηϊς, ἀἰχίε εἴ» ἸΝῷ 16-] 
δὲ οκὰ τερηο Ὡς! .Ἐλπειγο δι] 
Ρ᾽Τα5 αυ ἀεῦας οι ἰηξεγγοραγο. 

{τ τοίροπαδς Ἰείυς ἀἰςεῦαι, 
ἀοοζης. ἰῃ τεπρίο, Οἰμαπιοάο 5. 
ἀϊφυμεϑεῦθας ΟΠ εὔϊς ἢ. 
[τὰ ἔβη ἀ ἐὺ 

Νλὴν ἱρέες Ὀ διὰ ἀὐχὶς ἡ ΡΟΥ] 6} 
δρίτίψατν ἰἀπόσαπλ, Οἰχὶτ ο-. 
τοϊηυϑ. ἀογηΐῃο πιεὺ ; δε άς 14] 

᾿ἠσχιυαήῃ σαι, νἰχυθάυνη ἴα-- 
ταοτο ἰὨΣπιςοῦ ἴαος (ταν ἢ] 
Ρδάυπι ἔμου απ. 

ΤΙρίς ετρο Ὁαυϊά ἀϊείτ εὐ [Ρ7} 
ἀογαίμυνα: νηᾷς ἰρίτυν Αἰ{ε|5 6. 
υι5 ΟΕ τ υἶτα 1118 τυῦ δα αι ϊς 
θα ευμῦ ΠΡ Θηΐοτ, ἊΣ 

ΠΠρ0{ ἃυτέ ἀϊςεῦαι οἱς΄ π ἀο-}5} 
ἔτυίηα (84, Ολυοῖε ἃ δου ὶδ, 
“αι δαλᾶης ἡ [τοἶἀι! δι ρυΐάγο} 
δι (αἸυτατίοπες ἰῃ ἔοτ 8, 

᾿ 

Θ' πον “3 αΒ.}" βυάιετ 

ἐονάῖο, (ψ' εὐ φίοἡμεεῖ. Ὁ 
᾿ [δίμ, ἂν ξαίοβα κη΄. 

[ίρβμην τηΐμε 4} δνόμὶ- "0. 
ἐν ἰοϊος φμροπεαρίνιν φ' 

ιν «μι δ δ ΘΟ Δὸν 
(ἀρύεντεν γε[βοηά εν 4- ς 
χἱρ ἐδ, ἔχον, ες ἰϑηρ ὁ ἃ γα- 
ζηο ἴδε, Δ ἴνεπν "αν ἂν 

Μαιι12.4. 
Κι νε[βονάφον εξ ἀν: Ἰὰς οι 

εεὑ αὐ ἀοτειν ἐπ τὄρίον Τ)φο ΟΝ ως ἐν 15 
μίω δυάς, 
νηάδεοτ ἐἢ 

, τῶι Ιδουη πὶ 
Ι] ἘπΡ δ οηλὰ ἀϊοὶξ ς ὐῃοιι,ἀεἰτα- 

τοαὶ (λπὶ μτὸ 
θαι, ᾿ 

ἀξ ἀφκιεὶε νοεὶς νἄϑμος ἢ λ) 100. 

ρα εἶχο Το υὶὰ ἀϊεὶξ 
«νην Ὠοπλλινπι; ᾧ' υπὐς ΄ς ἢ. Ὁ 

᾿ 

φῖο εχεπῖρίο 
υπῖ [66 Π 

- το νά, 
υχῶς » ἰά εξ δὴ νειδύπινε αυϊιποηΐοηι 

ἰκίς ἴῃ τοηιρίο σοη.,, 

γέηὰυς μαίιτυπ (τιποη οι ἡ ουίυς, 



β ον ὥρ ΧΙ Ποβ, ᾿ ΤΠ ΟΥἸΠΕΥΑ ΝΜΝΟΘΟΕΜΙΥΜ ͵Ἴ -" ΠΟ ΒΕΟΥΝΘΟΥ͂Μ. ΜΑΚΟΥΜ. 

τὸ ἃ ρεηυτία ἔμα ἱπνο πε οπνηΐα 1 4: νοὺ ἐδ ρερμνα βνα 

βειυθεοβίαι υὐπε νι μι ἐᾷ ἢ ἐσακωβῥνεν Ἰάσπε αιγέοτν ναῖε Ποία φιοά 209 
: ᾿π[ε καδνε[ί δι υὐνη ες τρακίρναπι, ἐάίετε Να ταρίαιμτ, μα [ωἱ- φιλώε τ οἱξ ἐφαλιὲ ει, Ἰάσπι διέδηὶ ναὶςι οί αυδά γεῆις. ᾿ εἰς ΩΝ : ΚΝ Ν᾽ ᾿ ; ' 

ἣν ἰκιμκνιάστι. ὀἼἘἜἄφνι ἀγνανι, ΥΝ ϑυλόντων "14 οἵς, π φι-,͵ ἰὴ βόποισ: φιληχιὶς ροίϊελ ἐς ἐαυ κ θα γοῆς ὰ τς Νὰ Παύτς νὸ ὧν τῷ «ἥδιον δὔοντος αὐτοῖς. δε γὰ ΜΩ  τν πῆρε .0ς ἸΡΙ 44 ὯΝ τὶ ὐνίμι βθς 

. λοιῳέσων » νι Ἰοφαίτας Μαμθσειις οἀρίτε23.4. ἰάεόπυς ἴμων- ἠμς ἀδιπεᾺ ἀϊςὶ ςτερίτ, ντ τεδεὲ ορίογυλε ΒΥ πι Ης τὰ. Μζαλον᾽ αὐτη δὲ ὡκ ηἰς ὑςιρόσφως αἰ τῆς ξαμπααῖ, πη" ςΓΠηζρας γα - , 

πχοιιάδο ΡΟΝ Ὲ ἀπιδίυηι, Ἀοἰροπάει σὴ τὸ ϑίλεν πιοηιάοτογ οχεργίος {Πὲ νςαις βηιμείατα ἰρπιβοατὶ, τὰ. ! ᾿} υ ᾿ ᾿ΘΩΣ 

γεῖθο Ψομξείαρίνν, γνῖ ἀϊχίπνυς: [υρτὰ τοιῖ νὰ δσηνῖ- ὁ ἐδ !δι πισαιο Ὠφυτοτ, 12.1.1}. Ψαΐξλτα δή νοι απ, ἐη βρίμε : παύτῃ ὅσα εἶχιν ἐβ αλὲν οὗλον Ἧ β Ὃν ἣν αὐςθαῖ ; τὐξμιῃ πφῖνρε ν..1. ἡμαμα πα δα τῳ μι» - " ἘΝ 

«τας γοϊσηταν οἰ ἰασηπια οὐρίάιτατο Τοπλιη ἔξ, γος, εἶσαι αἰ οἱ ἀπποιδιίηνας βιιοτοπίνιην (ἐἐ ρ δΠδ΄, Οαἱ συλ αὐτῆς. : Ἢ : ' θῇ ἔμυμι. ἀμϑνδλθνωαν 
24.19.Οπτατὺ μος φυθαυς ποιδὴ διαὶ οἶς, ἀττιουμιη Βὲς ϑλοάὸ ἰᾶ. σπερίάιε νοὶ οσταυτη!ς, ὸ ἐπ᾿ ἐριοιζετοτια : Κιφάλαιον » : ΘΟ ΑΡ. ΧΙΙΠ Ὁ: Ολν. χῖι ἜἝ 
οὶ αἠτιελμκῶςν ἄρον Ἀόπν α8ι ρογιηᾶς σρλπὶ εἰ δορὶ ἀϊ: οαἰξὰ ρεοςοῆιο γῃ ρυ δ᾽ οπι, Ια οἵδ οτὸρίἀλταπι, νςὶ ς αὶ. . ͵  δυχορόυουδύου ἀυτ ἐκ τοὶ Ἵ ' ἘΧΠΥΤ ὅκου μνεθων Ματὶ 

χιΐει ἩΜαγφιι, ϑέληνον ἀρ᾿, νοΪαπε δηΐτῃ, 4 “ιοίαι!, ̓ ς δατμπι. "λο: ᾿ ΑἹ κπορβόνορύνου: ὧκ τῇ ἱφθ,} 1 ἡνυπι δυτοτι ἐργράςγοταΣ Ἐπῖηιν, ναι παν 
᾿ ᾿ - τητος ᾿ ΓΝ λέρει ἀὐτῷ εἰς αϑη}Ν ὠνπ,Δι- ὁ τειηρίο, ἀἰχίς εἰ φα!άλπι} [Δ ἐβίρνίμ ῥέα, Μέμν, δεπάϊοϊειν δ’ 

Καὶ εοωνοχαϑυδρίας ὧν τας σῶνα-} 5} Ῥηνιδίῃυς σοπίοος ἴῃ ςοη 13 ; αἰδ τάνημ οαιἠμεῤην, δέσκαλε, Ἰδὲ ποταποὶ λίϑοι χαὶ ποταχα ἢ ὲ ΠΡ ΊΕΩΝ εἰν Μαρίβεν, νι 46} [μον αὐ μραϑαιοι ἰοριῖεν, με Μὰον μμν 
σι ᾽» : , » ᾿ ἢ Ἢ ρὶ ἢ “476 ᾿ ἕ ὃ ' ϑεΎ χα ΐ ἰ ἐν ; Ἢ ! 

᾿ »ωγαῖῆς, καὶ σ ἀρτοχλισίας ὦν τοῖς φιί- ἐπ μλύανην ῬΓπΊο 5 δοουδήτι: Σ ἀμ μο χὰ δ μ ΕἾΝ δὸμ αἱ. πὴ ΠΡ ΜΕ ἌΡΙΠΕΙ δι φιλὶ “βω βων σ΄ φιἰοβενδῃ, πε ' 

Ἂς . ᾿ Π (()18. : ὅν Ἧ Ἐ : γ 4.» ν ᾿ ᾿ . : ; ; Ξ 
ἦ σοί. ὃϑθὃϑὃΘΞξΞ:Ξ- ᾿ ΠΝ ον ἫΣ ἐτεὴ , Καὶ ὁ 1 ησοιῖς ὙΤΟΧ, δε) εἶπεν ἬΨΑΣ : , Ἢ Ι » Πλειοικάάδίιμς͵ | 

Μαιι. 1.14 ει ὍΣ ν “0 ]0 ΣΝ τα , 3) - ἢ »ν [4 ᾿ υἱ ἀεσυοτδηι ἀοιηος γιάυα- ᾿ (μὶ ἀ μΦΓ4Μ8 ἀϑηγο) ᾿ : ’ “ ΑΝ ᾿ καὶ ἐ ᾿ ἐοα, Τυης [Ιοἴμε τείρουάεηε ἀϊχὶς ᾿" μὐνραψεθθααίψα ιϑιῃ ἢ ζοΠίο- ᾿ 

᾿ ἸυςΦ. 47 ἐκασϑλοντες τὰς οἰκίας 1}} χηρῶν} ἰγιρῃ, ἴΑς ἴῃ ἰρεςίςπν ντυητυς 16. [5] υἱδιναννον [υὐ οδέενιν μεν Βλέπεις ταῦτας Τα ρυθ)α ΞΡ ΟΙΝῸ εἰν ἰἀε5 πὰ πάπα αάϊ ον} . ἢ νι αὠβοανιοινίοον τα. ἡτν ας 
πὰ νν ΝΣ ξ. Μφροφασθε. μρικρι «οοσευχόμϑμοι" μχὶβ ρίδείδυς: ᾿Πὶ δυΐξετῥηι δια- ἐῤχα δ ιἰφη μοὶ αερυρ νοι ον μαῤ Ὁ ΜῈ ἀφιϑὴ λίϑος δλὶ λίϑῳ, ὃς οὐ βοὴ γοϊβαυςτις ἰδίωρει 1. ἰμιφμιᾷν ἰδβὲ [νρὼ ἰαρὲ- ὑευτα ταμοάϊ 

πὴ Ὁ ΣΝ ἁτὸι λήζονται φριοσότερον κρίμα. αἷπϑ ἐσ ἀϊοίθτ. ᾿ μ᾽ μὴ καταλυϑῇ. ἌΣ ὰ Ρ'ἀειη,αυΐ πο ἀϊΠοϊυατατ.. : γρ ἰβκορ ρχθθφοας ἜΡΥΒΝΥΘΗ Η ἢ ᾿ ὍΝ ᾿ ε γ τὴν Ρ᾿ " " Σ ἣν [ 4 ἊΙ τ . Ει ᾿ ᾿ Ξ ὰ 

᾿ μέρος τὐδρι ω Καὶ καϑὶ ΟΝ (ατόναντι τῷ} [τ ἡυυτα (οἀ Πἴοτ᾽ Τρία ὁ ον] 1  ΣῚ βδαβὶ Τοβω οι ο Καὶ καϑημᾶμου ἀὐγω εἰς τὸ ὅορς τ," Εἰ φυυαι ίξάετγει ἴῃ πιοῃῖς Ο - - κϑἰραμὸν μἠβϑος ἰὸς βακι.4) 
Οβιοϊα ξομπ- γαζοφυλακί ᾿ ΣΝ Ὥροι “πῶς ἃ ὄχλος ἡ Ἰαυογίο βαζορ γίας!) νίροβα-} [ζοχρρθγιαὐϊὸρ αἰρικείεναι : ἐλαρῶν κατέναντι τῷ ἐι ᾿ ἐπηρώτων αἱ. Ἰοάγιτη εχ ἀἀιιεξίο τῶρ!!; ἰπτοῖ- ψάννη νἐπμρανεος δ αγ ἐμ τὶ 
ἬΝ ἜΡΙΣ β ἄλλαι. ᾿; εἰ - Ἥ δ Ἢ Δ ἐπ | [δ κῖ φυοιοά τανδα ἐπημλίτοτγοι 4"οπνράο ἐπτθὰ ἰφέξανα ἩΝ ; μ᾽ ; " ί Ὁ» ̓  ̓  (κω 4 τοραγυηῖ εἰὶ ΡΗΘΔΕ Ω ΡΟΙΓΙΒ δὲ βρανκῖμι είν ν᾿ 14- ᾿ 

ἢ Ρϑειϊο διει- ϑόΡλΆΟΝ οἐς τὸ γοῖς οφυλριΧιθν» Κρ}: διὰ [ῃ ἁορἠγίαείατα, τὴν } 1 ἐν ψατβ δεῖνα. γ᾽ τὴν κρτ ᾿σέαν τ ς 0" ἀκῶ νος ΧΡ) αςορὰς ἂὶ Ιααπῃεα δι Α ἀγς88,} [νύ ἴορανον ᾧ’ αν ἡ ᾿ 
ποιίοὰ εκ τος πολλοὶ γῆλθσιοι ἤβαλλον πολλα. ἰρίτων ἔΟΡῚ ἔπε Ἰϑλ τορι μα ὴ ἀνίει ἑαξαὐαηι ᾿Τῳαΐνης ὃ ΑἸνδρέας, ἥ ,ν, {4 Ὁἱϊς πᾶρὶς αυαηάο μας ογυης,: - [ἐνῶ Ἧς τς 

͵ - ᾿ εἰ ; ἰδ . ὁ" τῆς «.ν ͵ “" ᾿ . τ . ἷ ἷ ᾿ Ϊ ἀπο Ἢ 

Ἰ π τ β Εἰπὲ ἡμῶν πότε ταῦτα ἔραι καὶ τἰσὸὶ δι Ἡμοά πρηιυποντίεφμαράο ἔν’. 4, Ὀβεμμφα.. .. τς 
Καὶ ἐλϑμῆσει μιὰ χηϑᾷ "Πωλὴ ἔβαλε μι, Εὶ φυυπὶ νοπ  ἶςε αυσάαιη νἱ.]͵ ἡ ϑμνν νεηὶην αμέα. σηχοαῖον ὅτων μέλλῃ παύτα ταῦτα σι} [τὺν εἰς νὰ πα πμλῖδ': φοπίμαν- φερνάν (μὲ ᾿ΥΣῃ ὑμᾶς ᾿ 

᾿ λφῆιαὰ δυο, δ ὅφι. κοδοαήτης.. ἀν ραιρ ογνἐ τ πε τπΐηυτα ἀ- ἸΡΡλιρε μρρνν πηι -- πλώδαι. ι ΝΕ οὐδ ΠΕ τῶΝ πον - εἦημνωμθεὶ, Ὁ 

ἐετος ον ἀν νῶν τλδ κραΐᾳ ἀιιο,᾿ αιιοή εἰὶ φυλάταην, 1 [ως ησυκῦ Ὑποχο δος αὐτοῖς, ἤρξατο 1]. 505 ϑάζειι οἷς τορσπάσηε 5. ἄννβνένα "εν τα. 
Καὶ αοοσκαλισοόμϑμος τουὶ μαϑψίαϊ, ,χ".:} ΤΕ ΤΩῚ ἀὐναμεμεῖ τ ἫΝ ἀν. : ἔν τ βενμνεδ ύδα ἠσα Τὰ δὲ “ |ἐαρίε ἀΐςεῖς ἢ ϑ Δεῖς πραυΐς κει νας ως ὙΠ ἜρμΓγε 

αὐπῷ, λίηι αὐτοῖς, Αμίωὼ λέγω ὑμὴν, ὅτι εν οὐάτος ἰνος, αἰχὶς εἷς, Αἰςὴ { ἰοι [μοι οἶδ ἐϊηι, 4 ηλοη ἀϊ- νι 4) ᾿ ν ἷ [Ἠ σὴ τῷ ὁ ,.ἢ ᾿ ᾿ νοβ [(ἐάυκαῖ. - ; ͵ ᾿ δῇ ΙΝ Φ ἢ λιιμο.... 

αὶ γήρᾳ ὠὗτη καὶ ἤἠϊωχὶ πλιῶον παέτων ({-} |«ἀἴεο νοδὶς., νίάσα ἢας ραυρετ [6 νοῦν, ἡνοπίαρῃ 4. .- ΗΒ. Πολλοὶ )ὃ Ἁ ΠΗ γνο τες "ΘΝ ὁ} Μυϊεὶ εηΐπν νεηΐςητ Ὁ ξο- ΧΩ 

: ; ΠΡ ΒΈΩΝ γεζυφυλά- ᾿αυΐ τ ογυην ρδοιριέάρα ἴῃ ρ2ο- 46} ̓ ύδω εὐ “διωνσουσί!. " " Οἰνηβμειυναϊεόίαμιε [εδυζεπε, μ κο ἤνων: δ’ μρῖρ 
: : ἢ 40. ᾿ ΩΣ ᾿ , ᾿ φιορ  »γἰφοέμη;, ὶ Ἀν ρς ῳ}} ἐΣ χνο νς ; ἀρ δϑν 

«ἶνν πὸ ἢ ἘΠ ΝΣ πος ὐβτο ΝΈΕΣ το τ | ᾿ ᾿ ὅτων δὲ ἀκούσητε πολέμοις ἡ ἀκοαὶ 7) μι αυτεπγ αμάϊφυἰτὲς δ. 1] ῥινὶ ὍΕ ΕΟΒΕΟΩΝ : 

; ᾿ ---.----ι-ξιπ τι ωἔἕἔἜς.-ι.-.-.-.ι«.-.-ιἝ[͵͵-ς͵͵-..ὦὁὦὁ Ἦ "Ἃ δε: δγ , δοτυϊίοτεβ δε! ογυπι,ης τον 8.7}. ΠΣ " 

᾿ πὰς , τ βόβορέοιι οἰ ν γηρῳραϑοιημδ δὲ ον Ῥο αν Νῷ πρὶ τα ποπιεη, φυδά ποςο τὸ Ἰοςιις Ηο ἤτ τα ἰηξ! ὦ τ γρτθεμε εἰτρις ! γὺ γρέϑαι. αἰ οροττος οηΐτ ἡ) 4 βοτί ἂι μεδεῇ νἀ τομέμ βἰρε "Ν : 
| " ἰεάενε: ἴῃς ἴῃ γοιδυηι βου μου: Εγαίμη, δὴ" 1, ρνηαιις,ιοηίδιν θην ; ᾿ ᾿ ἐλ. χέλοορ. τ Σιν τές ἡ : » Νέ ; ᾿ 

οὐ ἥδ δ, Σ δ πῃ ὝΕΣ ΝῊ τάγησῇ 800) βοννατν Οταξι νὸ - Νόφυὶ τοὶ ἀὐἠδαιδευκος ρηγάδες εαροῦν ππεσεει - ἐόν ; ἊΣ “0 ᾿- πάρει ἀνὰ πηι: ἹΠῸ Μπέη δ δόρυ ᾿ ΠΤ 
ἀκ τῖν ἘΝ ε μα Ωὴ Ὡρὴ ἀς (ΟΠΠερῆν, δὰ ἀε ἤιτπε. ,, ἢ μενίηνθι ταις έξριοπα ηρι: εἰιαϊεὶς ἩΑ  ἀμν ζῆν δ αν μ ν: - " ρϑσι ) δ ὑθνος γος "Ὁ βα- 8 ϑυγβοῖ εηΐπι δεη5 1 θεητεῖη, 8 μ ᾿ 

Ά ; ᾿ αὐδιδ μον αριντονα σὰς Η ς τεβιὰ τερτοδοηάιι Εταίπηις ν Ἔτους. Ῥγει ἀτίαα Μιμυτοτῇ νοςς ϑγτιλσὸ ἱπβεχα,} ἡβἐπωμΊγο: σιλόίω δβὶ Οασιλοίᾳν' τὺ ἔσονται σοισιμρὶ διτοβρῶιυ πὶ τῇ τορἠμπλεγμηταυς ἘνΙΝΧΗ επίην χἔν ἐδ 

| Ν τοῦ ἰηξόγργόιαιι, αὔδαννι ἤνὶ οσπῇηγοι, ποι μουίμένενις: τα. οὐ εἰ 4.. ἀν αην,ἦ δὴν κοϑ) αὐανὶ ἷ ἀτγλιῖς γίΔοὶ! : : δ σχο ναὶ ἡ : ἡ χὶ ὠ. 1" τειτιηοῖῃ ἕο 6] οἰ 9 δὲ ε- ϑεονιν ν δ᾽ πζανα[υρε 
' ο αΡΩΪ ΒΝ, ἐρδκαρρι “ὁ ΒΟΠΉΠΕ βογ γοτθιη Ἴχρτσῆον, δος Οοί! [τα] !ς] ηυιοά γε ἑητο! σατυνζς τὴ πρὶ ἐρίη μφινα νὴ ως Αηδσοίς ῃ ἐσούται λιμοὶ κ᾿ ταιρρχάϊ. ΓΝ ΡΥ ΨΑΡΑ 25 πον Ππχρην Θ᾽ ενπνέ θττθμνο» ᾽ 

τ  Ἀῤείες ερεεβειάν ἐρίε (ἀρνιὰ δάμη εν Ματι. 23. 6)δς 4υϊ- χης ἅμι τουίένιτης ἀς πὰς ἐὐμρένν τὴ ῇ πέδαι ὁοιις ἴα Ἔλκαν ἐποον ἐν παν ἢν, : ἐξ ἃς τιιΓΌς, ́. με ρερίοοά, (ν βῴμι.. - 

ἄς τηυταίλ νεῖοτε ἀπιοῆς, Ὁ ᾿ εν ἀαιοχ ἐἀρεμήταις ΒΑΡγ]οηϊςᾷ τεάιιςος πε εχλυ χῶμα Α εχὼ φἰήϑνων ἴλυτα. . Τα δοίοναι ὑκο' ἊΝ 
᾿ εὐ4ο. νὴ ἀοωεγανῆ, οἱ χοιτνδοίνέτες. ΒεΙΠὲ ιν δέχῃ ἕοπις: το Αἰἴλοοις "ρου απτίὰ ἰπηρογιο, ἀγαςίληηις ντὶ ἣν πιὰ ἐρινὴν , ὑπόςς ἑαυτούς "" ὶ οεἰνίδδε ὐϑεπενεβνεήρ(ε: ᾿ ὃ 

αἰδν [Ατίηά ἀυ γδ δι 48 ( ἐοηυ ον ϑὺς ΤΡ ϑελόνσον, 4 Ρογιητιποπλπε οὐἱάᾷ ΤΙ Ἡοίγγαα τετηνίπας Ε ἰηῇ ϑὰ ΡῈ ᾿ ς [δοιὰ καὶ εἰς σιωα)ωγείς" δαρέ- ΤΣ ; ο ἀπίλητη Οὐ ον οὐὸ πιληπβοζιμνι οἱλ Ιοἱαριμνγαυμπι ρος δά ἄμεσος οἰίδλῃ πυπιος ἀςςόπγοίατο, τ ἃ, ἀμετας Νεν ἐς σιιυϑοδοιᾳ κρὶ κῶ σας ἘΝ θα ὧν ἐν βναζορινυα» - 
» ἢ: . ἴμις ἰοοπάυιη ἔμοις ἦν το ϑιϊούϊων κρὶ «νον ἐφυχοιάρων, νεἶ οἱ Οἴχοι δυκόμς Ομοπεὶ ̓ ἀδανιλδαβης, Ἢ οὐδν δι .7. σεν; χοὶὶ ὅθ ἀϑομόνων χαὶ βασιλέων ραν, ψ' “Νο ρ"4[- 

: καὶ ἡϑυεθον καὶ προ χοντοι νι Ἰοφυξυν κὐ ἄς: ΚΙ τρί Νδῆὶ ἀταοιηὶς, οι ρεπὸ πὐπίδη ἘΠΊ ΤΙ Ἠ ὙΠῸ ῚΡ βιας : 19, ῶ ἣ ΜΚ ΕΈΕΙ " ἜΝ Ἃ ΕΓ Φ ὑ᾿ 9 βοδλὶι βου 

ν | ν᾽ ἀρδίμριτι ἄοη ἀὐώμῃ ἀκιοθ ἘολῆμλΟ 24 νοῖ- ες Σύ 40 {πῆρ τςες δή δδαχμαῖ, Αἴτος ὙΡ ὙΘΕῪ: εὐλθλ δ ΒΗ ει Ἶ  ΠΡΝΕ ὧν "“ ἐφιρῖν βίον Ρὲεν δι ἦν ΝδἭμανοεμι 
οὐ 10}38 8.39. αὐληη Αἱ Ἀιιῃς 4. ο δ᾽ αμλιαν οτὸ ἀἹοτη ὃι- τειγλίν ας διπα νοσαγιητι Αι απ θα κε - θη αὖ ψες. ἘΝ ; τ Σὰ μον 8 : ' " 

. εν πρία ὀελῃν ἄροά ἀἠοεγζονεν [ςτίρι πλοῦ Χὶ (ἢ) τι ΟὐΔ1}9 νοτὸ ΡΟ ἴοὰ κοτίϊ βοτιεο, : | : - ' ᾿ 

᾿ οὐὐθρην Ἴ εὐ ο υθυτ ᾧ μὴ ἀπὸ ' ἐβόληθε ̓  ̓ τ ἊΝ ἀὐμε  Νὲ ρὸν ἀδν τορι ἀτησιις εἰς πατὶς ἐΡΕΠᾺ . ᾿ς 44. Κνεοῆνθά ἡἠρβενεάνινά αι ὁκ ὦ «βειοσάΐεννοι αὐτεῖι Ν αἱ. ἐπ οῦ Ἰοιίόγεπα οἰξοιευῃ δὲ ἀμείοτοτα εἰδρῆπ. 
ἃ τξξχο οαἴμι, τρῶνι γγώεπ᾽ δος πολυπείρίμονοραι γος ἐν αὐλῇ (μι. ἐφ πα  Αῇς βὴν, τε ἼΉΕΕΝ Ἰεῖς αι ες ἰδ τίς οἱ- : φῦϊα, ἔκ εο φινά “δηνάας μἱρ, Ἐταίπναν τεδιιε, τὰκ ὡὸ ἀνοί ε 41 [βαἼβειι γοιώνια, ηιοείλπι εοάϊεε Ἡτ ΑΔ τοῦτα: ὅδ 

ο  ἠατΆδης ὑπόδὸσεν, ἀϊαονίο σαι, ̓ν Ὑρφωνἀλαλητὸς ἰά ρατν. {5 ΜΠ ΟΝ αὶ ΔΙ, ἘΝῚ τάχ νπις γοσαδυά δο- ᾿ μεναι ἰψβι. ας εηῖῃι νἱς οἵ ὦ ἀετίινι ἀγέρι Μ Αἴ... ἍΜ Μο] δριιὰ δγγυμὴ Ἰήτογρεζῖςα), δὶ ρεςείϊἀείο Πιρρίεη- 

ἌΣ Ἁυμυὶ ἐρύρεν. δεν νὰ. β, Φνμὲ γὰρ υἱιῦ κατανεῦεω ὑσιμάνία ἢ ἀλνοτι,πηρατί α ΘΉΡΝ ὉπΆΠρ ᾿ ΘΒΝΑΠῸ ϑροῦϊηο ᾿ γι βιπυυεία νϑ0 πιαπν ες. Ἀν των ἀπ σῳισάμμης, δἄυπιοῆ. ἔ Διονάναν, ὑανὰ εἴ ἐς ἦν έν,» οι δλῖιρι, νς Γ Κρϑνίωνα Αἰ ρράηδωνϊῶν ψίδι ἀμόσιμ, ἕδμν με κυρ τ ταὶ μονα ἡτξι ἯΠ χάνΑν πρρυτατίοης, υῇ ἀςπαγία Ἀ ομὰ- . ωὐνδἶ: ἐοάειι (ςηΐι δι ἔοιτα ς τεέξίας. δεφύίτυς ςηΐχι ΡΟ". εὐρ τ μυς 9. τς. 

δερώνοντα! δ] Ἐυιατίυς ΠπΉ 4 πδαυ Πα ἰμ Εὐτίρνδι δορῃ. υἱον ἬΝ ταν ὧν πὐπὰ ἀξ τον τριρὰ ἀκόμα λον ἢ : ἀὐνκωνν ων τὸ ἘΝΜΕ πε ὦ 3 Οαμε μεο λόπετν ἐφυ τοι φυλώνημδιο ἑαυ τοις) νι ἀἰχὶ 

οδίεγυας 5ε4 δι Ῥαυϊυς Τ' δ. 2. δι 3 νἱάστιγ ρὲο τς ἐπι: τη ξναυίν ΤΉΝ Ν ραώκ τ γον τοίκίπηοα!! ΑΙ ᾿ 1᾿Ν ΠΑΡ: ΚΧΊΤΙΙ, : μγλγ υγγλξι “Μη δεῖα υρβαεῖρῥοι: δι δαιθαιὲ δι οὐίςα.-, 
φηϊτιῃου τοῦ Ψύμτρατφιςς , ἀ ῥὴ ἰοβειίετο, χρὴ φον κυ νιάς, πάπαν, ἀκῆς ἀπήρηα ὉΡ ὀχάριμ Οἰεοραττά ἀγάοιπα, 4. :- ψιδηι λαμ δι ρραν ἐ(νειεβετυς Ἐξαίπην ἴοι, τό δεά μος ποι ψιμῇ εἶ, υυπι ῥυλοῤηλειϑιαύ τινα Οὐς οἷς τὲ 
ταδὶ χν εἰ : ᾿ ἀν τυ ΝΕ ες ἡ ἀν τὶ αρλτνβόπενρι τ ϑρθ τε Αἰ βιύπενειδὶς οαἰτἢ τεϊροηδει Βοπηρυς πη Ρίθυο- το ἐς τ ἰρανηλνόλεῃ ἱ ϑο. δἷς ΤΑΝ δρείρὶ βλύφων. ὴ εἰς ὶ 

4: Ἔκ ἀκθνοιρετένωνδιις Ὀοπετὰ,νε νοεῖς γυΐς.Α.. εἰγεβαίςις οὔο, Ατρο γειὰ απ εν ιν ΟῚ ἄμα 41" . τ ζοπιῆλμπὶ ςξτςοαμια μορλψια..  Δίνη καβπάωες “΄ φυλώνρϑιι ἐμντνμίρτο ζβιιεγε [δ ὐρή9, Λριι6 ἰο μάτι, ραν ὃς 
εἰρίτον αὐτοῖν βιό! ΠῈΡτο ἔμηνφρρῶν εν; ἀκα τοΩ δλδ ον, ἬΝ Ἄγε ἢ τὰν ὰ νοτὸ πος ἐὐιοι ρεβιϊαβαληις ἐνν ὁ μὴ ΨΧᾺ ἀνοῦῳ, οὐιεῦαι νότιμδε αὐδίτας δῇ), Ηρ. φυλβεϑῃι γοὰς μη βυητμ τ οδρ. 1... ἔ Δ οοβηδηι μι, ρὶ : 

- εὐἶνεινε δι Ἰοδυυηταν Η οδ δ, γε Ἀφμια7. δ ΑΝ, χων. Αρη ἘΝ ΤΑ πη μίμν ἡ νος οι (ερεξίοι φυρά δὲ ερῃὰ Μεμίνφμα ἰοβ ἰδ. ον δἰεσμωαγνγαί, δὶ είφημε εχοιπιρῥλεα ροξ σμψινγαγαὶ ἀἠπίη- ὦ 

; : Ἐπ κὐν.Ιὰ εἴ, χρλκοιξίκτεοι νίδεϊίςες πυπιυΐοῦ, ψυαῖδς φυδήτα. πηξιίο,βιετίης εἴν ἀράδα μα ἶμο ἰμαἰσι γμιοτύαι μῆς εὐ (4. ζφυερνηβιη σὐυγελεβμῳ. αὶ οι ἀοξβευόταν, κε ἀίχεταρς δ ίοποιη μά ογϊβυιπέμηνα (διμιεὶ ἔμμνιβ, Νοπαυ τάπης , ' 
Γλ ς δίπια οέξοινι τηοχ ἡ Αἰ μσαν ἀδηδείνιη Ἀοιιλημηι τῶι. τίς δες νειθὶ δΑΣ μὲ ̓  Ἠεο ΠΕ ΕΓ ΙοΘΡΑ τ ΑῚΝ Θαίες ᾿ς βείβυενεπα χήν κτη, ένα, ρξοδοζαρα Ἀμοτοβασθας, ΔΠς,ὀ νι δ ϑγγὰν ἐπιοερχει,κῦ νην ϑωρήσεϑ, μας (οαἰμπρυπῦ, 
"" ἐπεῦδηι Τεγδητοννι 4» τε ΦΙΉΡΙ ΔΗ Μιο. γῆι εἰ Δυΐεηι 20 δγωλχμίω ὦ: ἡψ 8 ξπκο 4 ΟἸτλτς »] ταλνὸν ϑιωάβιον ἔχω (ρ ὶ ἰὴ, ἀδιαιεήῃῇ πίε Ἷ ἰρ εἰϊ 1. ἐϊ.1) "1 γε λένε Ρῖο ὡ ρ(οὶ ἐδεις, δοά δι ἰῃ φιοάαιι «οι ἐκείςείριῦ ̓ ; 

' μας νοῦς Εὐληρ ΟΠ τῷ ροτῖυ νἀ ΠῚ )ωαρίων, νοἱ αὐ γυρων,άς, τίυς παδει ἐ δε μρα εν τὴν ἘΑΜΦΊΚΜΟΔΑ ς ΕΠ ΗἸΑΝοα ἘΝ «ακείδυι ἐγύδιμθα ἀβμιο υσμτηρταρῃὰ νοπῖ νὼ ἰλςρ πιο, ὧν τι ϑμιωγωγῶς αὐδῶ δαμισεῶν Ἐπ ρ ἴγηλ- ; , ᾿ 
. ᾿ νο τα ς ον {1 }}.}}} «ἀπ γόης, αἰδ' γὴΑΔἰῃΙὰ αχ Ρδτῖς «ποῖ ἀιδάνα πε οὔ ἘΤΝ, γοῸ οθοίος [πχ εἶὰ ̓  ᾿: φῆι ψπερίθηὰ ᾿ "ΝΟ ἐλ ὴ 955 9 ΤῊΝ ἡϑίοτυπη 4 εὐμηνο τα Ἰεξιίο Ρερσίυς εδίφημι εὐπι ἢ 

ἐν κτὶ ἀσμ στοὰ οἰΓς ςό δι! οτάτ, ρΙογηζμιοίνι ἣν γοδυς Ἰάςεκ ἤδη, χμλιοις ὄχ δοϊμενριὸ οὔο! "μάὶ "10. ὁ ὐϑτοι δζελος ὀκτώ οἰοᾷ ῥ. δρρ τοῖν Αἰ εὑεεχ Μη κρ ρράτεῖ., ". Μαιριιιοιγα), ἡς, Α͂Ι οὐνῶεν ργαβάνψιω, χρὴ Θὲ ἀγμάνον. ἴῃ 
᾿ (οἷδς λεμμαο αν βατοὰ αβογομοθμς, ΝΕ Εν Πλι οἰς "ἢ χαλκῷ εἰμ “90 βΥΕλῸ ΘΕΙ͂Ο ἐπαίρει ἰς εἰναίςοι.Ετπποχ οἱ δύο Ἦν ρὺν ̓μιτυδιρηρῃ ραπι υἰμέμηρ, ἡ! γπϊμετία! ἐν ἀιιοδμε «οὐ οί εξ τανε Ν3᾽ νερό φν δὲ δά δὲ ξοταπιρτα- 

, ἮΝΣ νι ἀοτοητον, 1 ργοΒιδοίναῖ φιυςιψυάιη, λά (οἰ ήπφε ἡ]]ος «παϊοὶς εἰ δ Το ίει δἰκῆ νοι ἤρα τοῦ ἐόν τή τπερηνν. ΠΝ Ὁ μμβιρυ ἀἱ ὑμαν μὲ ουρηϊαταν οοδιμηδεήροι φοη- 10 βάνω, Ῥοιμτμτ δυῖφηὶ δὴ γτὸ Οογδσὶ γεὶ Λαῖφινε ετίατη 

Ἵ ̓ ες «πᾳ [δος τη αὐὲ Ἰγοιλιην νάσιίι ἈρΡΑΥδΥς. ΒΎΓΩΝ ἸΏ ΈΓρτο Φἰεηῖ ἐπς ἈΨΕᾺ οἷ “ ΠΝ λ γοραίνάτις ()υλ τς φιὸ εὐ δι νἀξηοος ἀβοξιμῃ: μιν λλ αν Ὁ Τῇ ψν Ἰρνὰ δαοίριξυγι Ἡπίανδιρ.,, Κ διβονὴμ σαδήσεδι 6. 5 .4- 
: ΝΕ Μ2051} {ἡννιβίναμα ἢ} [ἰς ἠπηίτιλη) οἵη εὐ ππτολιπὶ . ειῇ τα παι: τς Ὑρρν ὍΝ ΝΑ ΩΣ Ἡρὼ ἽΝ ἀλίμενον δὶ ἴδει ρίζδυιι ΟΝ εὐξὸ Ἰρμλνηαίμμ σὰ μετ ΙΑ μην; ὸϑ ας τ δῆς Τρμας ἡαπθοτυτι ϑόπα Πρ πἸβοαπς, απὸ ἀσηατὶἡ σιπλίαιις Α} τὰς Ἰδιδι να ἡδειῶν, ἜΝ τὶ δα πως [ἐτέτία βυοι ὅγ. «αυς ροοἰυμέξῃ ΩΝ ΣΝ ΤΉΥΤΩΣ ὑπ μλρὴν. ϑρ μῆς ἰοξείομεαι ἢ (οφυαπνιγιρ οἰ νἱ., 

Ν γταυίοτοι κα ὉοΠΙγδηίἔιε ἧι ἐρίο τὐιηρίο βδη αν αν! ἐομίιεμοί, τρρδβινν ὙῸ Ἴδα ας 1159 γ,ϑὲ 1}.2, τὸ ηῖδν ΜΝ) ; 4 δὴν φονοιβεμφα, ἐξ, ΟΝ μὲν αὶ εἴ αυἱ "πιοῇ ἀδίκως Βϑὲ με Ρο ϑ ὑγεμὰ δε δἡ οβάκεινι οαλίεις 

ἂν Ἷ υἰσγάπτ ἐξηυδων ΔΙΡΓΠΓ [ΟΔ1..5..1ςς 51. εἶσαι οι ββηοίηοβ. ἰἰῦ [μὰς δὰ Ὁ πειμινη, γετας Ἰελμιφο πίοι οοα ΟΥΝΥ δάφι. ἀπ ΧΥΝ, ὺ λέῃ», ΜΗΜΆ ῬιῸΡ ἐδ ν πλεγόνινον ἐμωο Αἰ ἐμί ΜΝ μο Μέχρι, 
Ἐπ ῬΓῸ [τι ἱπ δ εινεῦο τρίς νίατραν, νης ΝΕ, οἰμὴης ἐξόχως ΤΟ μΝἢ ἡνηνό σεν ἡ πὸ τοξὶὲ πὐ δ γνδϑλντ μα ἐγὼ βαιβιαοίβ, αἷλ οα ΕΝ ἐχ δεεῖίμο νιφδαι ὙΤΥΟ! εὐβίνηονι «ἀμανίν! οοη., οἷε καρτύμμοι αὐταῖς. [ἡ εἢ, 

ἀρυ Κ οὐπλησα ἀρρε[ Ἰλειιῃ. ἣ τἰὸ ὈΥΠΝΝ ἢ ὺ πα ΝΝ ΝΟΙΜΕΕΈΘΙΠΕἩΨΆΠΩΦΆΜΙΣ 4 «χρ οι πε Βεαῆμαν, Νὴ ἀπο ἐᾷ αἰλίφευει πως ἱξροία Νὲ νοῦν διιάϊεμ ρα εν ἢ οὐμπελητυς, πες Ροίδωι» 
0} 45. ΑΥ̓ ΙΝ λνενὶ ΑἹ νν) λυ δύν, Εχρτεῖπ χκναθν μέ ἐἢ ἢ ᾿ πτ Δι" Πιρρυτατίδιε γατίο πὸ μαϊνδαῖμν, Δρορὶ φυλίΐ ἀϊοατ, δ υΝεὶ γρθνυτὶ Πιπι,ἀσοιτοε ἵδιειπὶ εἴθ κπογαπείαπι ργκίρερίε.  αἴρλτα δὶ Βταίπμω μὰ γετϑυμ), 19 
᾿ ἣ “" υά {αιβςατᾷ νοίμςτῖς ΟἸγηϊων ορομιὰ ἐμτο ες! ροιοῖ. ἀυἱεξοίμα, οὐ ρεοτῆμ ἰοαξ ἐἰοξα πέος φρο ρὶα: με νννρ ριον ββι αἰ απ Φ ίσιιγέ, 
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ΟΡ. ΧΠΙλιο᾽ ΥΚΡΑΝΟΒΕΙΥΜο, πεῖς ἡ ος ΦΕΟΥΝΡΟΥΜΙΜΑΚΟΥ͂Μ. 2} 

Ι Κα!’ ᾿ δὶς παύνα τὰ ἴθνη δεῖ φρῶτοννή. ἴφ. ἰδιὶ πρυῤιοαιοει σορίοδ ρον μι. αἰ παμάμες : νας, ̓ εἰκ αὐ ἐστύϑη πᾶσα σειρξ᾽ ἀλλὰ δὰ ἀἰες ΠΠος »οἰτι 9 σατο ρογίγοτ:! 1|πρίπην ἀΐοι, που βοΐζει [εἰ5 ᾿ 

δὴν μιδρἨλϑβγθνον. ΠΝ ἴβε φελποβπι ργκάϊ τα Ἐμφηρς- : προρῖν δῶ μαάειχ. ἷ ἠποιὶ ὶ ἐκλεκτοὶ οἱ ἐξελέξατο, ἐκολρζω-: [οἀ τορῖεῦ οἰςᾶοΞς 409 εἰς. ἩρΆμρ  ταρα δὲ ἌΡΗ 

᾿ εὐ ΕυμβΆμία»,, Ἁ]. υἰξνάςςυγταμς ἀ16ς 1105. ρος μαυαν ἰρονέυυ αι 
Ξ δ ηᾳ ρας. δι» ἡ" ἀνε: ᾿ 

] Μλέῖαῖθι ἄγαν. δ ὅν δ 4. 1 πὸ δυῦεῖι γοεϊναδοϊὰ Ἔξρ νων ἀπίεν σε: Γυης Δυξεῖη ἤσυ!5 ἀἰχογιῖ τ πε [ουὶ νοῦν ἀ;. Μδτταα. ΄ 

ΡΘΕ, θόντες, μιὰ ΠΝ ον ἡμέ εἶνα. ἔων ὡς αητὸ (ο] οἰτὶ εἴτο- ̓  κοάνμμι ΤΗΝ Καὶ τον ἑαν τς ὑμῖν εἴπῃ, δε, ἄσε 5. μίς ο μτλευτνεὶ, ξεέκε: ἢ βένις εἴ, ἈΡΡΙΜῈΣ ἌΟΝ 

ὃ - μων μαλτΣ ἦλὰ δὲ ἐπὶ δθὴ ̓ὑμν) π ἐξέδοσαν Ἵ {τ|5, Ὡς ροδα  ία ἐεβατα ὩἝ“ ὀχριςὸρ δ ἰδοὺ ὁ ὀκέι' μὴ ἡ πις οὐ ϑγιτε. Ἰέορῃς οτεάϊες. βιν,εθεα ἐμέο: τὲ ἐτεάϊάε- 
» ἀΐ πὐαιλςημ!α ἀδλυπα 1. , Εἰ ερϑήσοντ᾽ ψαυσό ςζιιροῆξ ἀοςμηι} [5 δὰ νον, ἐά ἰορυ 24 ΑΙ γερ ΠΤΎΟΝ σοῆς ἡμὴ ρἤκυδος γι Η 

τῷ ἐν Φκοίνῃ! φῇ ᾿, τῶτο . καὶ γι ἜΝ Ἰϊοηνσαδο ἢ Ἷ ἦσο εν υνί βμν ερρμὴ ; ψαδοσνερφῆται. καὶ δωσουσι σημεῖα δι ρΡίευμορεορ οι ϑι εάςηι ἢ- [ἢ πη φρΑυ υπει 

; “““πν ἵν ὑμῷς ̓λιβμμιθηρα ὑπ  Πγαῦρ(ρ. ρφικώκὶ μα δρΐῃ οἰ 5 νορὶ. φηγθά ϑρίτανν μαϑέῖνι. χρὴ τέ ὀμτα “οοὺς τὸ ὁποπλιανᾷν εἰ συνα- [θη ἃς ργοάιρία δα (ςἀυσεηάῇ, με: Φ' ΠΣ “᾿ “΄ 

| “ , 1 ὥφιόν.᾿ ΘΈΚΝ δ χε δεληνεν ον ΟἿ ἐυραρ οὐδ τ ἀξ ρίμννν δι ᾿ ἐκ αὐὶ διυλιωτοεί: ᾿ {ι Βετὶ ρο τ, ςτίαη) εἰςέξος, γοτίεμια σἀ {εἀμεενάον 

ν᾿ Γ ; ΩΝ ἄρον δος ΓΝ μ " ἰὼ "Ὁ μὰ ) ΝΞ διε) σάμπεῖς. Ἐζορμγα-}, βενὲ ρόδο β νεῖν αη εἰεξῖοι. 

πὴ ΟὟ - ἜΝ ς 'ηρϑλύμοζ ὰ μφς αὐτο κὶ ι3 ὩΣ α πολ  νὰνς β ΤΥΧΣΣΤΙΣ ἽΝ Ὑκαῖς 5 βλέπετε. ἰσου;, φοϑοίρηκα] }αἰχὶ νοδὶς οπνηίαν, ον αι ξωε 
᾿ πὶ ᾿αὐατον, Κη σανηὴρ γον" κὶ ἑπωρνὰ ΟΓΕΘΠῚ 7 ΟΒΠ στ τ δι. μὴν: Δὲ εουίαζεηι ὑμῖν πωτα. μ ἡ πεῖ Ρεγ ΔΠο5 ἀϊος,ρο ἢ ας " Ετες....7 

σογῆ; ΓΑΙ Ἡκνα δι φρνῶφ. ̓ - γαταίσου- ἰρῦμρέι ΠΡ δοϊκαϊ ιουζιε ρᾶσοη.}. ὙΑΗ  ἀκρωνόιει, 9’ πντι; ᾿ Αἰλλ' οὖ ὠκείνα)ς ταῖς ἡμέραις »ματὰ ἰδεοπεῖι 1]]ΔτῸν [0] οὐίουγα γεννήτας ἼΣ "ἢ ἡὔινικς 

᾿ “ σὴν αὐπύςνν, ΟΣ ἐδ πὶ Ἐπομινῆ ομταξιμδτοοσῖς νὴι}- ἜΜ ΩΝς ὕ : ᾿ «ἰωθλίψιν ἐκείνίου,ὁ ἥλιος ἐπεθνὴ διτυῦ γος σάει ΠῚ [!εηέο- ᾿ ΠΡΊΝ (Ὁ ἰμπα ἘΡΑΝΝ . 

! : ᾿ .“ι 
4 , ᾿ 

πον " 5 οὐΐο ὁγηπίδυ:" του [μἰ (ΩΣ σελίωη  δωσει τὸ φέγοος αὐτῆς. ἯΝ τς ἐνεδη θν τς ἡ [μενάντον βιὰ . 

ΜΙ ἐσυϑι μιοδμέρο, ἀπὶ πὶ παύτων βίο, Δογλ ἢ πιέιμῃ ; ἐγ , πνερμείο αρῖς Καὶ οἱ ἀςέρες τῷ οὐρανᾷ αὶ ἔσον!) ὦ μὰ 1" πι τς Τὰ δϑιν γὐλέα, Ἴ ἘΠ κω ραν: 

ΠΝ τὸ ἀνομιῴ μου ὁ δὲ ὑπομόνας εἰρπέτ] ; ἐαοθ κα μὰ ποι νήμοι ΟἽ ΝΜ α μβιημετὴν ἐν με ἥΤοντες , κὶ αἱ διυυάμεις αἱ ὧν τοῖς οὐρρι-) ρκίεπτωγ... ᾿ Ὑ πὐανν, οὲ ἀρλνσθι μο Ν ᾿ς 
" ᾿ λαμῆδέ ανούσισαι ἱ | ; ἰτιῖ. " ὔ ἫΝ; (μι. : γοῖς σαλόἰ θήσονται. οὶ Εττιης νίἀεῦμηι ἘΠῚ. ἢ - 16] Ελενης υἱἀενῆι ΕΝ ων ᾿ 

΄. Μαιλφ 5 ὅ " πὶ Ν πιϑαιαπὶ νἱ ἀοεϊτν οἷν ἸΩυνδὰ αμμεβαουλἀενλιι Καὶ τότε ὄψονται τὸ τὸν εἰὸν τῷ αἰϑρώπου υὐἱηΐ5. νοηΐξητεῖι ἴῃ πυδέθιις Αὐμαα ϑρφαιπ δ ετὲ Δι ἰ 

τὰν 4ὲ ἴδυτε τὸ βλιλυγμὰ “ἧς ἐ-͵ [πνπατίοίοαι ἡ αμυγαϊδ φττίοςτο, ἢ «ὐααρνναμίοη ἀε(αι φιϊονὶι ἐδειυά ὡς [κἀπὸ ροτεφητία πνυΐτὰ δὲ δ ογί. 'ῬΙ, ἘΜΙΡ ΟΜΦΗΜΊΗΝΗΝ 
βοώ ᾽ ἐρχθμδμον ὧν νιφέλαις μετῶ μι ο ἢ δ᾽ χἰονία. 

ὍΔη.9..7 μημιώσεαργνὸ. ῥνϑὰ σὺ Δαμήλ Ἐ μα; ἀἰξια εἴς} Πληϊεἰς Ρτο- τπ τϑὶ μοι. ἀεδα, , Πρ(ε νετὸ τυης πο Απρε- εἶ 
Ρ φοῦ9- ἀφῇ εν (ερίε ἐπεδζηρ αἰ γενῆ πολλῆς ἡ δοξης. Ιμ δ 6-Ἰ,7). ἥδπενης πῆμει “Τηγζείο: 

εἴα» ροήταιη νϑιηοη υρατ- ὑπ ὶ ι 
φήτου εὐθὺς ὅπὸν οὐ δη (ὁ αἰαγνώσκων Ῥ Ρ Ἅμιβ ν" Ἶ ο5 ἔμιοηδι [αος εἰεέϊορ Ὅρριο-} ἰζῶι, δ’ ερηγτιραὺμεἰε: 

 Ν ᾿ νοφίγω ἡ οἱ, τ Υυδα [ἢ ἴοι, (φμ νὰ ἰορὶς απίπλυπλ ας. εμῤαύζῃ ως ' ᾿ Καὶ τότε ὀσοτελῶ τοις ἃ »έλους αὐτῷ," ΠΣ ἃ υστιοῦ ὙφΏ 15.» Δ οχ- ἐΐοι [μοε ἃ ἄναιμον νεαες- 

Τβοομὶθ μι οἱ ὧν τῇ ἴν . φ γητωτ]͵ [ϑεετας }} τυῆς « βιννέπε ἰῃ ἈΝ ὙΠ" - “»" ὸ δλισιυάξει τοις ὠκλεκτοὺς αὐτῷ ΟΝ) τγοῖηο τοῖτα νίηυς Δ οχίγο- θλνά τ ον ἸΠ ΤΩΝ 

. σαν εἰς χὰ ὅρη" ."" με τ με ποενθι: δ ἸΝ ἢ ἰ τεοσάρφν αὐέμων, ἐπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως] [τρανὸ οα!. “ἀἠμνδαν εαῖ, 
ε ΠΕ σὰ ,, Ἂ μετὸ βαλε 10 (οἸατῖου ὃς] τς τφα ρεν οὐμο ἄξοου. οὐ ἡ εν. 18} Α ἔφυ νετὸ ἀϊεϊτε ραγαδο]ᾶ, εβ] «4 βοι αι ἐδιρίερα- 

δΔθιωνιανν "ΔΝ ὑμῶν πρὶ ἀμέσαιε ΟἸΏ11Π1) ἐν ἐπέτε. ἐρμαν μ μον Ἴ Α᾽πὸ δ τῆς συκῆς μάϑετε τἰωὼ «ϑα- Ουᾶ ΓΔΙΏῸΝ δὲ 121Ὸ τοηογο[ξἰτν γαδοί 4». ἐ εθὴ ΤΑΠΥΥΑΤΗΦ 

᾿ λον δὲ θέσιν Φ5.ῸΝ ] παῖ ἂῖς ο- " " εἰνε Ῥεηεν [ῴτίν, Θ᾿ η414 

ὐαρστδασηναυνον ἐν ἊΝ τ ̓ ἡ ΣΝ, τἀν μετ ας δι οὐ εί ανὰ ΝΣ ΣῈ 
“Καὶ ὁ οἷρ τὸν οἰγφὲν ὧν, μὴ ϑ,η)ρρε- ἿΝ ει αἰῃ ἠξίῃ ἀργὸν πὲ τοῦ εφαδέν ποο ΒΟ ς ἩΗΤαῖ 5 Τὴ ὠιφύῃ τὰ φύ αν γνώ- 9] [πὰ δίνος, ἡπυπὶ ῃας νἱἀοτί- ἀὐκος θέυῤρμμα εἶθ ἽΝ 

ψδηο εἰς οἱ ὑχίῃν ν ἄραι τὸ ἱμάτιδη αὐ" ἀσονοῦμο ἢ Ὑ τβεο νι Ἰο]ἰαρ Ρ- Ξ ταῤρυμέν!ρύαμρμνιν:  σκετ ὅτι ἐγγὺς τὸ ρ΄ ὄφιν" ν εἰς βεγ οίτοτε λίην βιορὲς εἴς βέλα βνικ βέρν ἀ! ν 
ἤν αν Σ ἐτλαν τ ΓΜ εἰμανίαυη, δε εϑό ὈΤΓαο τ ΡΣ τς “ν Οὐτῶ καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα Ἰδὼν τα ἃζ λὰ ίογοϑ. - Ν φγοχίπο [ἐπ ὁβῦμ.. 

: νὰ νε κατα ας τ τα Ψρή εν νοὶ. ὐὐανναν βναροών γόμϑυα, “ινώσκετε ὅ ύς ὅδιν δὴ ,.ο] Αἰιὴς ἀΐςο νοδί5,ης ν 
:  ω δι ϑαφεὶ ἐχούρηι τ τοῦ. ἔσυρεν Πρ: ἀἰς5.. ᾿ναββεπειπί δνανσντα ᾿ ἐὐμα" ἡπύδιον ὁπ... ἘΠῚ ᾿ ργζιογογῖς μας ἀις μβροσμα 1] «Ἴδιον ἀϊοονοίμε, ρων: 
ϑηλαξιύφαςς ὧν ὀμείναις τος ὑμέραις. α ΣΝ ρας. (μεάλίπι [Ἢ νἰζη μον. τανβιχεπαῖ χ ἂ ᾿ 85. Ὁ ΗΝ 

ιδ Οπτεγεῖθ, Ὡς τ θὰ γοῖκε τὸ δίδω, ᾿λᾶλ ἔπε ας οὐγηΐδ.. ἐλν δάς ἀνκὸς τς ἐμ Η]ὼ με | ᾿ 

-" ᾿ , πῳσά χμδοὺ ἵνα. ἫΝ" μετα ̓ φυγὴ : Ἀχεῖνε: : ἤτιν τ ῥγενε ΕΠ ἡ μίω λέγω ὑμὰν ὅτι 5 μὴ ἰπαρέλθη ἡ 41 ΟαἼυ δι του ργατογ δυιηῖο, βαμε. 
. [ενιὰ αὖτ μή ὅ παύτα ταῦτα γένη Ῥ 3 
υ Ἢ ὌΝ δ ᾿ οὐνωμα σώῳ φὲ ᾿ἀννροώνῳ Δ εις εν. ᾿ " Χο ( "ὦ »ὐᾶῳ ΙΓ (φγπγοηεδ δυϊϑιηςὶ πεαυδαιιατη [21: ̓ Ἰῷ ἡριαι τὸ νέῳ παηβ- . ; 

ΔΘ δ Φ ν : οὐρανὸς καὶ κ᾽ γῆ παρέ σονται οἱ Ὁ] Ἰργαιοιίδυπε. ὙΦ8 ἩΜΗΠΡ ΝΑ. Ὡς Ὁ ᾿ 
του γψϑονμα Ὁ ὀαναι Ὗ ἐς οἷα " ἍΤ 4, 4ναία Ρ ἬΝΗ 

9 ΓΝ ΩΝ ἠρ μῆς ΓΙ Η τς ΤΩΣ: λόγοι μϑυ ν Μὴ ̓παρέλϑωσι.᾿ ἦ: ϑεἃ ἀς ἀΐε {ΠΠοἃς Ἀοτὰ πιο ᾿ ““΄Ψ Κραη α ἐἶο ὑεἱ Μοη οἢ δυτίοα, ἘᾺ 

ᾧ ΄ πρὶ 1 δὰ “ 8 ΣΤ Ἐν το Περὰ ὁ τῆς ἡμέρας ὀκοίνης καὶ τῆς ἃ -ἰ {πῖτν ἧς Αὐρεὶ! αυϊάσιι αὐ ἴῃ ̓  μόνα ιφέπιο [ἰδξγπϑῆμε «(ἡ.- 4ὸ υἱάννοι {6 . 

ν᾿ τ ΤῊ ΧΙ ΣΝ ᾿ ρᾶς οὐδεὶς οἶδεν, οὐσὲ οἱ ὠγγελρι οἱ ὦ εαὶο ἰυητ» πού ἱρίς ΡΣ δ ζη} ἰη οαἰο, μεηνε Επϊν!, ΓΗ ρὴς ὦ 

᾿ , ΒΑΝΝ ""! Ῥαῖει. ᾿ ᾿ 
Ἐπ ἷβ δνεωΐω ὟΝ οὐρανῷ ἰδὲ ὁ ἰδ οὶ μὴ ὁ πατέρ. )αῖοτε. ' 1 ῇ . λὼὰς Ῥλιδε πὸ- 

υἷι, [δὰ ἐαυ δα 

“" 10. ΗΝ “μῇ γομ τ δεν ἀρῦθῃ ΟΠ ες μπαοντοπε κοι ἰαγίδαν σπιπίδως ἰοσίτων ἕξων ἔν 1" ἀκοᾺ, Ἔχουΐρατο δὲ οἵ τ ἢ Μαριερυϊίίατο, ψ' ο-. ἀιιπυροι!υν πδ 
δι ν παρλυδ ὺν ὀΐε ὑμμῆ: Ἐδ το {Πιϊ ἀἰαναρυὰ το τη το δ ἐὴκ μού γυναι νει ἄμα ΤΣ ΜΝ Βλέπετε; ἀγρυπνδίτα κοι ᾿ φερσάϊχε- οἴτ15, ἐα αυσπάο Ἀν νν υθ ἽΝ γα τρϑβὲ ἐν οἰ πηραταιοι 

ΝΣ ὑνρυποῖ ὑνὴν ἀὐϑπσρθιν" “μά ΠΣ ἜΣ ΣΕΥ οἰ γπανοὉΣ ἀτον Ἰογ πο: ϑειοῦκ οἴδατε γὺ πότε ὁ κριὸς ὄφιν. ἰν 1Π| 4 τειηρυς πὲ βιεῃνμην 1 “επηβάμ ἔ!. ΝΜ ρεθνπις 

ναι, ΔΝ μῴενν “ἢ εβιο, ἀἰνπιτ μα Ηϊδὲ δὲ τα" ἣ οὐ ΡΝ μα ρα ὰ ἜΤΟΣ γὰο ἐχςρνβίαπ ον: «ἧς αὐβροοπος σύδημος ἀφοὶς τἰω ἡ Ναρν Επέμε ρονρέηίς μά {Ἐ ντὶς, δέδιε θοπιο φήρσας 

᾿ορξῤβηυ ἐδ σπιδ ιν ΝΑ. 16 δρινὸ εἰς πἰῤ φίδαῦ, “ἅ μα ϑνένηυφηλισραὶ ἐἄ .----. -ἤἬ..-.--.--ς.-ς--ςςς--ς--.--ς.:ς.-ς-ςς--ε-ε------------.ς-- 
διήι ἜΣ τ τ. ἔπιδιν ἰαμλαυ δέ ες ἀπειρία μία ΗΕ, 27 Εἰ ἀρρνεραὐὶε, κρὶ θισυωάξει. [πὰ αυοάᾶ «οὐ (ον δίτυΣ, νι γιος ταιλρα5 οὐ 4Π| εἰἴες ςοφηίτιπι, ( ποπρε νῖ ἀς ἐς 

᾿ ἀρφονο : πα’ ἡἰδιρ ἐβὲ ἐπηξαὶ: αν νυ βηας ἘΣῸΣ βεϊείαὴ ηὐοὰ ὌΝ χα ϑισυωαξνσι, ἅτ υἱ φοπβτεξεῆι: :ἄς ια ἔοτπλ]α [0- ὑρία σεγτι οἰ 19 σα πτηπὶ ἐξ Πογάπις, Ῥειροτιὸ 1η εχ οὐ] 5 

5 (δ ἡμὰ ΔῊ Ἴ “δὲ τὰ κα , ες υςηά! ἀϊχίγηιις Αἰ δὲ. ἸῺΝ ΝΗΝ να] εαῖ ἰη ἐδιυροις δ Ἂ ναὐλπῃ ἴῃ ἀϊδ ς 

[25 φανὰ ἐϑῇ 4.7. ἶ Ξ ᾿ 18 Οεοιπαι, ἐκφύν Ὑ υἱσ Δ᾽ αα μεγη! ἑαφυῇ: ἡοά τα δι ποια.δεά ἤἶΐϊος ράτύπι ρτατοτίϊα ἰσουϊα ἐοημπουηῖιραγς, ἡ 

ιΝέϑε ΤΙΝ ΤΣ εἶνὰ οι Ξρλα ἔν τ "Ν᾿ γμάμ, ᾿ ἀϊείτατο, ἀπε; , ἢ ἢ τίσι ὀτίδπὶ ταν τεάλεβυεπι, Ὀὶϊς δυῖεπι οιπηΐθυς πα δ 

τἰοία!ῃ Ἐξε: γον πο ον ! παπ “4 Ἔ ἘΣ τὸ γλὰ ἜΣ ᾿ 30 αξία βηϊ όντωι Τητο]Π ξς ραττίπι οοπΊρίεῖα: ΠΗ Ολτιδὶ ἀρξεγιπα (ἢ οἰοι,, ντ εἰτς ἀὐπςπτιμη το  φοτὲ οα- ν, 

(λάυπέ πὐλεϊοη νῶν ἢ ι)- ἡ) ἴαῖτὰ δηηστῃ ἃ ΟἈΡΕ τθοτῖς εὐ, ἐχεἰδίαην εητίς μιάλιςα ρεξξοης, ἰῃ Πεὶ νετὸ ἀτολῃά οὐτίοτὰ ποπ ἐπι γαητΝεαιο ᾿ ' 

π᾿ ἀν ἩΡῊν υ μδ απ." πού πὰ ̓ ΣΝ ες φυλὴ ἰτ)ριπίμι οαρτὰ ΠΝ ς Ἑοοϊεἰΐλατ, δὲ εὐπὶ ν]τα πα, “νει ὁ ροπιπι ἀΠΠ  ππιίατο πν!Ν ποπ ργοδαγι οοῦμηι (ἐπῖςπ- ὁ, ἵ 

, μϑνα Ἔτι Γι μι μρ: ψ4ε. Τὰ : μονήν ἥδ ἣν πιιϊπάϊ Ἰ ατατοχυα ἀ ΟΒ ΩΓ δάνεηοι ἱπειρίς τοτιηϊμαηἀά.. 6 τίλμι χιμ ἀϊξζαιν {11 τἀιγαιληι ἀϊιιπμ πὴ οτάςα ποι πη ο]}-. ἊΝ 

; δ δα Ὁ όδὶ ἀπ δῆ δά εὴ: ἄν τηλαδνε τς : 21. ««εβονα καὶ τῆς ὄγας ΝΟΣ οτίληι αἰ δὶ ἔπρε Μοιποα- ἰΟ οτα (οἱσπο θυ. Δπποτσπι Ἰη1ΠΠ|14 ἀπῖς Γνοσεπὶ,, ἀμο αν} εἶ 

ἱ υἱὰ μηδ διὰβ δ τ: ΤΣ ΠΥ ΤΝ ἀχργο ἜΣ βέλει ΠΣ : ται γογεξιτιις,οοάοτα ἔδα Ἀ οὐὲ φίοαις Εγαπηυνίητογε. (ὑν [κορ ο άνιο πιὰ ̓ ᾿ {,ορ οτπ Ναπὶ νὰ ἐς ρυςτοητογωπι, 

Ἔν μελετῶν Β ἽΝ Ὧι εὐιάρεμν κα ξδπιιέμίνε, μ ἢ ᾷ Ἐνμιδὲ 46. Ῥιείλτας, πε εεηνρονε: Ιὰ οἰ καὶ ὦ κριρύ. 400 νοςαρυΐο ντῖ-. ἀπηοππ (] οι] πἰ δε} ἀΐοαιπ,, 4ιῖΐ ροίεῇ ἀἰόξυπι ΠΤ 

τα γλλλλλν ΤΑ τὰ ὑπὰ πἰΝι} ἐγ Ὁ ἔχνεαι Ψ τος Ἐυφηξε λα ραυΐο ρό!ὶ. φοά η δα νοτιβὶς ςοάιοίσυς,. εὐπὶ ἢ ΟἈΥ τὶ νότος, ἤης πλοῖο φλυ ΠΟ, τοινίσπει- 

ἐκ" βοβὶε ἐπινφμοι ἐγροῥκα {πε; μὲ: ΔΕ Αἴποιζ. σπδὲδ ἤνμες «τοδίταν ὁ ὥραονο! πογᾶννο Νοτας οὐίδαν ἰπίεγργες οὐπυοῖς. τοὶ ΕΠ] ᾶς ν ῥγορβοιίαπν μαης εἰς αὶ πσξάγοινε ἐροίαπὲ 

οὐδ ἈμηΝ “ ἩΣΥ τ ΉΗΡΗ νῶν πίνειν ἀτιντ [ιοἰ ὰ ἀρράτεατ ἤθη εἰϊς σαν {τ τον ἐξει ἱπῖου ἀσπὶς; ροτπόξοινηαε ταϊλνάσαν ριοραδί τι οπρὲ ἐα ἀπτίμια τγὰ- 

, ΟὙγ' ὑνὴ ἀ : ὑπ ἐν μι ἀμ ΒΗπὴ ποῖ: 4ε-᾿ ἩκΟγ ν ἀμήν ἐ δεδε τες ἰριμδεῇ, : ἐο ᾿ δι πότον ἀποτισυλιηας, φυσαι ντέοίας ἔσς νοσαίαο ἢ- ἀπισης. ἀναι γετὸ π8} [ἀτῖς ἤυι ηοῖα [{πάπογυι πιρα, 

' Ἀπ᾿ εν λαὸ ἐπηέκι πα ΤΥ ΣᾺ ἣν ΕἸ και δο ἘΣ ἢ τα ἐμπεντον . ἀοηκατυτ τα θόποτδ ραμέξαπι {ΠΠπ|η τοιηρους αὶ Πεοτοης,. αὐ αυαῇ ππης Ρωπεΐτ ςαρογίην βοπιίμο υδαξζον πα - 

; 108 ἀν τι : π ἀυοδυν οἰ ἀπε ΠΡ τὰ ϑιθα Διτυϊα μι (ξοιμίο Ονεδι ἀἀμέτιι. Ηος αὐτόν υἰδευΐς λας. αὐτί δι Πἐοηειο αυίδιης ἡμάςτο ὀ 4544, εἶ μιή. νυ ῳ. δε 

μι ΠΗ 3. τὰ πτερὰ Ξ ἘΞ ΞΣ ΧᾺ ἰνδήεν πος ποίατε ριορίοῦ σον 0 ἰάπι πο ἃ τπυϊτς (ξουλις (ἐτοιῖς.. Βειῖ ΝΟ νιάς Μαιβιικιν. ὅς Οαἱονν 16. : 

; γιδει ἅν στ εἴ ἩΡΙΑ λγλὸ ἈΠ Νειὴ εἴν τ τα: ἽΝ ἠέραι τιδι να δυτατ ἰά!οι) τεῆνραιν οχ δετίρτυτία εἰἰσέτοητ : ην- το. 45. Ἀαψωδαιε, ἐγζυπν τε, γυὶᾷ νἱψί!αις. ΠΙυ 4 νοτὸ δὶ Οὐσοῷ 

[ ἈΝ δα! μὰ ΚΤ ἡ ἢ ραν δὲν εἰ ἀμδηεην δ Αλλά , θυ εἰ οδποιας ἴμος ΟἸντιδι νειθα, τοίροπάεγέ υἱεας, ποςτο, νόςι ἐα λάμπετο τείροπάοι, Κ εἰξ εχρτείπυν φιάάαιν. 

Ὀδὶ ἐμ πἰφά  ἐοἰηρίϊινν ἰδὸ ἐδ  πέδε γα ῬΗ ἕλε ινὺ Βηϊάν Ἡνίηγην υϑν οαίλοὺ τι φυιάειη εἴα ἀϊειῃ δι ̓ιογάπο, τοπηρα}9 ἀὐτοιη δὲ ΔΛΠΙ 14. Μιεφιινέωνν, κἹ αἴδρωποι Νεῖθο εἢ 4 ποι νἱήελι 

᾿νδαὶ αἰα ἀἐέπηει (μ με δὲν ὙΠ: ἐμεῤαν, ἼπΠῚ ἰδ νι ἐμὴ ΟΣΊΟΣΝ μμρμμέ, ὠυα νοτὸ τατίο ΜΠ] ρτορῖος φυάμὶ βοὶιμι Ὅν; ταὐτὰ εαρίεηόδα ποι τποίὁ [ἘΒΙΕΠΌΚ,, {εἀ «ἰἰαι 4Φοηλιν) 

»" ' ἍΤΕ 

«αἴ. : 



ΟΡΧΙΠΙ ον τ ἘΝΑΝΌΕΠΙΥΜ. ᾿ ΦΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΜΑΒΟΥΜ. πὰς Ὁ 
ἐᾳ δλίοπί ἀδεῖῆϊο., μια αἷν αἰνὶς Ἰατογρυφιθυς οπη, ἕρρίοι- κυρεον τῆς Δεῤαρ)ἀὰρ ᾿Η Τἀρρίεοιδα ἡσυδέση, ΒΠ ἰυ πε ἢοπίηιν . π ἫΝ . φ ἢ σε . , Ἂς ον 

“..᾿ , ἊΝ. ἦι κ ὧὦντο αὐτῇ. δὲ ἀἄλτὶ ραυρετίθιι5. Επ΄ ἔτος. } 1 φυὰπη ἀγορὴν ἀρνανέῤ 
πιαΟυΐδ ἡΠ6ὶΣ {πιο πτὸ ΒΕ! ΔΕΠΕΠΊΕΝΕΙΣ ΕἸΣ ἩΡΗῚ: Ἀὰπὰ ἀν υδ μβλμυ νῷ ΒΉΡΒΛΗΝ ἐρλοθδλιας, ες. ον σθειι ὠμὰ : ε]Ραπε αι ' ἐνὶ ραυβενίδης. χι ' πὶς νοπὶ πτιβίη δυδίδις,(αυςπὶ οὔλιαι ρα] ΤῈ γοζαῖπν δηποιλιηυς Μλῖ μας ππσπαὶ ; οἷ ἰ οἷ ΚΑΣΝ, Αἴφειο ΡΞ ἡ ὡ: ᾿ {πε ἀκοιι ἐμ με εν [ε ΞΡΘΝ ΗΝ ἀμηνῖ ὡς 

. Ἢ τὴν) δ δοιὸ σοῦ» δύ τοῦ ᾿αμρίαπι ἀυ ρεγορτὲ αοϊόςτο- [ργοοέδμε τοί φρὴ ἐονιμην “ ΦΒΡΙ "ὦ ᾿οῶς Ὁ16 ΟἹ τη 0] οἰλϊα5 γα οι ὴθο. δ φαπίν. Ἡμία κεοοίεῇ; ἐρύτ τὸς 'κ ἐὰ ἘΠ τὐύλος θέν ἾΗ ἐπ Ἢ : ἀπ ς (οτυΐ, [μάν Φ’ ἀεάνε [εννὼ βγω τῇ ποποῦς παρέ άτε; Καλρον ἔρον οίργα-} Ρ δα Α᾿ ἯΜΩ ΒεοδΝν ες ἕω ὀξυσίαν ὃ ἐχρίςῳ τὸ ἔργον αὐτῷ, κα ᾿ ϑοιεβαιο Φμἰμ[ἄμᾳ οβε- στετο εἰς ἐμε. 
ΤΜ, Φ' ᾿Δη 91} ῥιειρὶὲ 

ι]ς. ροτοίαῖς,ας (ιο συΐαες ο- ᾿ 97 ΠΕΣ ᾿ ὲν του ίς: Παύτοτε γὸ τοὺς "Πωχοὺς ἔχετε μοθ ἡρεῖςο; ᾿ Ἰαρξοτὶ ργαςορίτ νε νἱ- 
« 

πυτῃ ΟΡ Ορογατὰ εἰϊ ττβα 106.} [{}νὃϑονμην οβινα δρέγα!ᾷ 
ϑεΙΏροΓ ΟΠΙΩῚ ρδιρογς παρ ς- |{}0» νι “αὖ ϑυρφρᾳῖ ὠνεπιίλατο Ἰνὰ θη ρρῇ. 

5εαρεν εοΐπιράμρερος ΟἸτ αι ἔξ. τίς. νοδίίςαιῃ ν ὅς ἀυαπάοευη- 7 Ξ ᾿ 2... ἘΤΥ ; ᾿ “ 100] δι 8. . ΜῊ» ,. ἡ [ρίϊατεε. ᾿ ᾿ ἑαυ ̓, (ἃ ὅταν ϑέλητε «διωύαο)ο αὐτοὺς αυε νο] ποτ εἰς, ροτεῇις εἰς δε- βσλβεγρ ὁνὰ κε μὲ μην ΔΝ . | Τρποορθίτε ἐν" (ἐκ οἴδατε δ ὅτ 0]..) γὶρίϊαις ἱψίτυγε( οἴοιτο ἐπίῃ }}} ᾿ς ἀρίμσο ἀρὰς ᾿ς δῇ ποιν σα" ἐμὲ ὃ οὐπαύτοτε ἔχετε. ἠσίασετς: τὰς γογὸ ἤθη (οἴη ΡΕΠ [νεβαρενον πρὸ ἄριθμρ ϑθη ὑδλνα μρα κύριος τῆς οἰκίας ἔργγαται,ὁν ὁ, μρασονυ-- το το ποίην ἀοτριις νοηἰετ,, ἰπ τρκε: βὰν ἐν ἷ ᾿. ,᾿ ΠΒαδοθίεἰ5. βιηρεγθαδεηίε, (διηίγα!ε δυιδ δ ᾿ ἢ ᾽ ῃ »- 21 ν ᾿Ξ ΑΡ ΡΤἢ ᾿ “ἱ κησ, ἡ ἀλιχτορρφωνίας, ἢ φρωΐ.). νείρογογδη πηεάία ποίζῖο, ἢ ἰπ ΡΟ ΕΝ μϑείγεαν, ̓ ο Ο᾽ ἔφιεν αὔτη, ἐποίησε" ποφϑέλᾳθε Ἧς υοά ροτυΐε ἔξ εἰ “οςς.} ὃ ἀν ἐλ περ ΠΟ τὸς Μ αὶ ἐλϑωὶν Π7 αἱ Φνης ΤΙΝ ὑμαῖ κά- ρα! οἰηΐο,Δη π)δηὸ) 4" τη 45) μυράστῃ ἔφυ τὸ σα εἰς τὸν ὠταφια- Ρϑμτ ἐπι νηθεγοτηεῦ ςογρας ἢ ἐμ ἐράρα ἄρακηὰ ἬΝ εἰ. ἘΠ ἀνὰ ΠΝ ἄσυτη τεροητὲ νοπογίτίη- 7 Νε φύνπν ψεβεηίιτε: Ἀπρὶ ᾿ ᾿ )α] 24 (υποτατοηςφηι. “ πὰ υρα ᾿ Ἰωρ αν Ἢ υερίατ νὸ9 ἀοζιἠσηῖεβ, ἔπε εἸ μον δε ἐπ: ΗΓ: ΧΑ ῶς δκλὸ οἷ ϑ, ἢ ἀΐςο νο δἰ 5,ν δἰ ευηαυε] 5] υέπνεν ἀΐων υοδιννυξιο πα εγ Ομ. Αἰ σδιὲ ὑμῖῇ λέγω ,) πασὶ λέγω. Γρηδλο- : ΘΝ ἰμρόμεὰ ἜΝ Αμ ἢ λεγὼ ὑμῖν γ ὁποὺ κηρυχαῖ ΜΠ ΠΥ ἡ ΤΙ ἐνηῆμε βγαάίςαεμην [μοτὶε (υπν νηρςῶν, 
Ερδις 37 Οὐκ δυϊειῃ ἀϊςο νοδίς»,οπὶ ᾿,.γ} φἰυοά αμέεην νοῦ ε ἀΐων, ὌΝ ΕΘ θα ἘΡΕΟΘΕ γι ει ται ζάτατῃ ἔυετίς ΕπΔηρο]θτὴ ΠΩΣ δἰπόῆνορι ἐσύ ν υ ν ΜῊ χοῦ ΡΘΗ. ἔ οἴδυς ἀϊςο, ρίας, ὁ οπρηυϑιν ἄνερ, ἐχέϊαιο. Ὁ ΕΔΗ ΠΕΊΡ Υν ΘΟΡΥ 10. ΧΟ ΜΟΙ; ς ἴῃ τοῖο πιρπάο; εἴιατη 14 δι κοϑόϑως. μῶ ἡυνὰ [ε. ἰϑϑτηοτίεπν δὲ Κιφάώλαμον ιοῆ. ᾿, Οκλρ. χααα1. οΑνοῖ χεῖλι, Ὁ καὶ δ ἐποίησεν δτη, λαληθήσεται οἰς μη [αυοά {πὰ ξεοίς» ἀϊςοζως ἰπ της: εἰείνας, γραγναθμμι ἐρ πε. ἘΝΗ δὴν "ΡΝ κῶς Νὸ τὸ Πάψα καὶ τὰ Α'ζυμαι μετὰ), ΕΞ Ῥαίς Πα, δι Αγ-} 1 εἰμίσυρθα ἼΣ εμόσωωυον αὐτῆς. . ᾿ πηογίδπι ἱρήτις, - ποτέ αν εὐβὰ Ὁ ὁ ὁο 1. τομαὶ ν᾿ γνῶ. ᾽ “}΄ , ἢ Ἢ ς οἱ εν ’ Τῇ ᾿ ἢ ἽΕΙ ἰγίφες, ἀξ. 

Ὀεἰ νοίρινε οἱ μέρας ἐξάτουω οἱ Δ᾽ ρχερθὶς] 1 Α΄ τὰ ἀθοθυς ρὸξ ἀΐεθυς, δῦ δ μάν [απενὶ δι. Καὶ ὁ Γούδ᾽ας ὁ Ἰσκαριώτης, ἐς ἿὮ 19, ΓΤ ὥς [45 Ἡσατίοξεδ,νηιις οκ]ιο ἀμ ἐν Ἡδν ἐδα ῬηδΗΜ προσ ας 
καπν τλῆ! γαὶ οἱ Τ' πῆς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ [40 πτεθης ργι πλατ ἡϑδοογάοτεβ, Ἰρεγάφιοι φ δετίθι ων. δώδεκα, ἐπῆλϑε πρὸς τοὺς Αἰ ρχιερεςς, 1115 ἀιοάες πη, τ δά ΡαΓιηᾶι [ς περοοι δ ρενα τ  καΡ Αὐδτιμα αεῖο «κοί αι νι Ἀεὶ 1 οἱ. Φμία: ͵ “] Ἰᾷ ϑδεοῖθα ηυοπιοῦο εὐηλ 010} {ποάθ' ἐμηρ ἀοὶρ μένε Ἷ “ἀδτ᾿ διφ' αὐτὸν αὐτοῖ; ΓΟ8. δαςεγάοιοβ ,ντ οὐπὶ ἐρς5 ἄεγει ἐμην ἰλμρ. ἢ ᾿ ἣν ἜΡΙΝ ψἢ ᾿ ᾿ ΠΟΡΡΡΗΙΒΕΟΙΕ κρατήσαντες ὅποχ τοί ΤΩΟΝς πον τον ργοδιεηίσμ ᾿Ἰητογησγοης, ο. {{{Φ' ὁεοίάενεηι.. μοί Σ τον ν ν 7 Ἰρτγοάεγεῖ, του ειάδευϊ μὰ τ κἰ ἱπμροίμιε. Ελεδον σὴ, Μη ὧν τῇ ἑορτῇ μήποτε ὃ. ,.1 Ὀϊεεῦδδης αὐτο, ΝΟ ἐπ ἔς-᾿ τ᾽ Ῥκεδαπε επίπν, ΝοΝ ᾿ Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχώρησαν: καὶ ε- , ΜΠ νεγὸ φοὸ δι ἶτο ϑλυΐῇ (ἅς: 0} Ομ Δμάδοπεεν φοήβ Θμμπὶ φορὰν ἐς νι ἤξυτα ρυξῶν ἔξῳ, τῷ λᾳοῦ. δι᾿ ῬΟΠΠ οἰτὶ ἔσῃ ἔς ρεςιπίλμ οἱ], [79 5}: δ΄ βγοπνίδνμης, εἰ ἴα, 

4: βιβο, ννε [ϑυεὲ ἐμπεμίνες 
Ἵ τοίροηάετει [ζσγης τυπηθ τας πὲ ρορι]). ἰβεπεροραῖν πηγ[είλαντο ἄυτῷ ἀρὴν ὑραον δοῦναι. καὶ τ ὌΠ λδε ΑΝ, Ὁ.» ὥρας τς ᾿ Ἰρεορηνδην [ξ ἀδέμτως. Εἰ “ νεττα! οἴη Καὶ ὄγτος ἀυτεῖ ἐν Βηϑανίᾳ ὦν τῇ οἱ-} Οὐσυπλ ἀυτεῃ ]ε(μς εἰς ἡ [Δ] 2. ΣῚ ἠωρπεείζεν Βειδω ἐζήτει πὼς δὐκα ρος αὐλὸν δ ἃ ἀλτιγος, Ωματεδατ ρίτυς 4110-1 ἰφμανεὺδι ὀμρμαιτει ἐχράμο. υΐα Σέμωνγος Σ λε ͵ ἢ κατακοιβδμε Βοεδιαπίδνῃ ἀοιϊιηοθίτλοηὶοῖ,6- ΤΩ ἄοητο διγῆοημ ζε- ἃ μ εν Κα Ν τῇ ὡρῶώτῃ ἡμέρᾳ ἣν κα ὑμῶν τε Οάο ΟΡΡΌΣυη ὁ εἴ ργοάετει. οῤβογενηὲ ἐγφάεγει, "Μλιι16.7 ἢ γι, ὴ Δ -ο ᾿ ΤᾺ , ρΡτοΙ  ἀοουπηθόητε ΘΟ, γνροηρζαῖ ΡῆβιΦ γεζμϑεγεῖ, υεηὶε ᾿ ᾿ Ἅ α ἔϑυον λέ υσιῃ αὐτώ οἱ μ(α3η- 12 ΠΡγΐπιο διιϊοῖη ἐϊς Δεγπιοτῇ, ἴ Ἐτρυῖπιο ἐμε “Ἰχγ νιον ἰυς,5}.7 ᾿ 

. αὐτῷ, λϑυγυνη ἔγρυσα ἀλᾳᾷ ας Θον μυ" ἀὐετιΝ Ἐλρεσε δ .Π τ πεν ἧς προϊὸν μσδεην αἰαδαβτννν τὸ ποῖ ΤΟΥ, “» ὸ ΜῊ 06: , "ᾳιαηάο ρας δ᾽ Ἰδαθατυς ἐμκρίσι ἡ γαανηρυννα ἔν θην ᾿ οόυ,ναρόου πιφηος πολυτελοιξ (ἃ σωω- δαοπεὶ πᾶν αἱ Πἰχαὶ ἀκ πιμεὶ ρτς Ὁηχμεη} ϑατάὶ τμιαὶ ως Ε. “τα ἐυτίςηϑόλεις ἀπελϑόντες ἐτοιματι ἰαἰςξμης οἱ αἰεὶ βυ! ρῆας, ΨΒὶ ἑεμῃ εἰ ἀϊειρηϊδ, Θωὺ ΠΝΕΙ͂Ν εἰ ᾿ " . γειο( : 4ζ|ο αἰα- ς ΄ ΕΟ ' : ᾿ : νὸν ἐΔην ἡ ᾿ τούψασα τὸ ἀλρίξαςοον χατ χεῖν ἀυτώ τ|}: ὃς ςοητεῖῖο δἰαδαῖτο, οβῆι- ἐμ Τ᾿ γήνναιξτο σωρὸν ἢ ἵνα Φαγῃς “ὐο ἧι ς, 1 Ἰνὴδ νερτοξεδι Ραγορλιβ νὴ εὐλϑ, [δὲ βαμμονη μά ΜᾺ ὰ βεδορ εν 
4 ἴον ᾿ ᾽ ῦ .- νΝ ν᾿ . Φ . ὡς 4 ᾿ ὃ Ν ᾽ ΝΙΝ, δἰ ἢ Ἶ ἜΣ Τυης ἐπεὶ {μὲ ἐς} 1 "οἷδε! θ᾽ εὐ )- πὐλίγλσιο ἐς. 

ἀρ εν τ σαν δέ τινες ἀἰγαιγακτοιεῦτες «της ).} Ουίάαιη δυτει ἱπάϊρηοθαη.- αν κε νέμοης ἡ λέγει αὐτοῖς, Ὑ πω γοτέ εἰς τίω πᾶς} δ ἀϑυντ ν λοδηὴ προ δ ιρμμί μὼ, Φ’ ἀνείεεἰς, εἰοται τοῖς Ῥεοϊπία, φαυτοῖς , Χαὶ λέοντες »Εἰς τί ἡὶ ἀπώλοια ῥιῇ ΞΡ ̓ ς πθ ῥυβλῤεονν ἡ πρρρ [05.) δ᾽ ἀνείη!ε:, ΚῚ ΄ ἊΨ Ὁ ἐπ ύηηδι Χ ΡῚ ἀν ν Ἐν πεν ὉῈΡῚ δοπήδι ἀδεύἑτει νόμων οἰά τα {με ἐν ἰμήμαιιτεὰ δ’ δὲ βεζῷ να. εἰς 
“)... ΙΝ . 0} ΡΕΓΟΙΟ 1 νησυ θη [α΄- ᾿ γῇ : ; ν ὕδατος βαςωζων" ἀκολπϑὴ στε ' ο 5 Π Πἀ4ΠΔ} Ἰρωννερ τοδῆς θυηρο ἰάσε- ἢ οπηΐηυς ἘΡΗΤΟ βύενυ γέγονω; : ᾿ ἢ ϑᾶλ ἐνῷ ΤΕ «ἢ ὅχ ἘΦΜΑΩΘΟΝ μι ἢ ς β φείζ ἐν ἀκηύαμρ ΔΩ ΡΒ οτλπὶ δαια : ίς- μνδνα ὀαἰυϊδηνϊβ δαὶ. Ὅειτη εἴτι ᾿ . δι ὴ σῶτο ἤνα) ἐσγαύω ἐράδαν τα, ᾿ ᾿ ἵ Ν᾿ , αὐτηΐηΐ σχτ: ᾿ “}νδη ενηε: . χὰ 

5 δ ἡρρς »ὃ τὸ Φελϑὴ κ εἴ ΝΝᾺπὶ Ῥότεῖαν ἰος νεηιΓε ΩΝ Ἷ Ῥομεναβ εηὴπε ὑπξμεη κ ο Κ αὶ ὅπον ἐ αὴ εἰσέλθῃ εἶ πατε τω οἱ-- Ἵ Ε { . κα Εἰ 4νοονμῆμε ἐπίτοΐο- Φ Ν . τριακοσίων δυναμίων, καὶ οοϑῆναι τοῖς ἐρ!ΐὰ5 φυὰπι" ἐγεςοηεὶς ἀςπαιὶϊ5,, ρον ἡβωάνκονηάανε ρίνα τ οὐ ΜΡ ῊΝ ἐν Ελοι ἄρ ΝΒ ἀβμήσκάν ΠΕ ΎΠΡΗ ἐδ, μεν ἀὐείρε ἀονεῆηο ἀοποκρ; 
αν ΤΕΙΕΥΕς εμθῆ | ΠΣ οὲ ; ο᾿ κοανασότῃ, ὅτι ὁ σὐδάσκαλος λέγᾷ, ΠΕ] [εἷτο ρατγ διηὶ ἰᾷς, Μαρί τος ἀϊ. Ονίαδααρίβεν ἀλοίε» δὲ 4 Ρεεγνὲ αὐ εην, ἐπόφομς, γεὶ ροιίυ5 δνοδηρδι, νὲ Ἰεσιυτ η. Οὐάίως ἰἰυϊάλην νοσᾶς, ΝΥ ες οὐπια τοι [αἴϊαε ἰἰξωΐ 4 πὐρ ά. ; δὲ; τὸ χατώλυῤ(ι ὅπου τὸ παρὰ μιατοὶ ΠΝ εἰ Ν ον" ἠϊποτίοείυμ νθὶ Ρὰ) μι νεξμέϊ)ο τβεα ὐ! ρα- τῆςο υςτυ  ΠΠρῖο ἐχεηρί τ Ν ες οπίηχ ἀς οο Ισαυιταν 4} βπρα ραγάν ἸΜατάϊηυπνοηιτι Ὁλ ἰρ ἰοἶτόν ἈμΠοοοτγαρτυπι τι ρρ.. -, Κι. , , 

ἀρυφάγω: 
ἐν 

ἄοπιο αδίξης, [δά φι ργοξειδίοπεπι ράσαπς ἡΐὰ ἔσγαΐθ γρᾶη -. ἰάςιῃ ΡΙ ηίως οδίογυας. ψυΐρατα, νὲ βαδεης πλαϊτὶ νεται 
(πιὰ “μαι αἰἔςίριὶς πεὶς εἀαπγδὶ [ζῶια εὠπν ἀήεήρνίν πρεῖοῦ ! '  «ὅ ͵ »“““ἦ΄.», [ : ἢ τρηῃ ἀηοννὶ ι ἄλτει. {Ροιε[αιε,τίω ὁξουσίαν. Αβηοταῖ Ἑκαί. ἵς αἰϊοιδὶ Ἰὸς ζοάϊοας τησικῆς ρος ἰδτο νογῶζ δρίεαι γι. ΠοΥσιρΡτΑ 1.1- ' Ως υμῶν δ .4} αϑώγεον μεγὰ 5] Τῆς ἱρίςε νοδὶς οἴϊεη ἀοι" ἐα- πἰ Ἐε γᾷ υοὐῶ ἀεπιοηὼ φὶῆς γἰωῦ ἐσίαν,Ἰά εἴξ Βοηίϑ δὲ μουϊτατίδυς ζυϊς μοί ΩΝ Ὁ {πᾶ ΝΟΧ ΡΓῸ ασιχριτῦς [Ἰγῖρτὰ ἤτ,ἴυςς ςοΠΊΠΊΠΩ] νῸ]ΡῚ οἰτο- πολιν ὐο ΑΝ τοιμον" μέν ὁ τοικ(φίσουτε - : 4" οαηαεμίμπι γτάη- Τὶς πιο αι εοπυσαίς. δ αηέονν, τῷ ϑυρυρῷ . ῬαγΌς ἢ] πὶ καὶ, τὰ ἀριιὰ Ρεΐερύλας βεηῖος, {ας (ςἰοἹ! Δ] ἰσυίτς οοττσζος. Ἐν φα δι : ἐεβεδιμηε: ψ’ ἤπῥεβάνα. 
ἡδουι πιαρημαι ἀδλυνΣ 

με ποδ,, 
ἀδυπάατς οἰϊξδπάϊτ τατίο Οταοα σου Πυι λιοπίβ ταις ςχ- δυάαςία, υΐ ἠβμῆαπι νοςοπ ἢς Οταοᾶ τεγπιϊπδτίοως ἀο- ιν. Ὁ" ᾿ Υ ταῖι τη: } Π|ς Ῥάταῖς ΠΟΘ 9 ΡῬα4εβα. ἢ Ρυηρεηάλην ρυταιίηνας, Λ|ἀς ΜΑτι.28.9.ΕΠῚ διιτοιι ἰὸς ἀϊ- ργδιιδταιη πο η Ἰηζε Πρ ογοῖ; ἤσυτ φενόλν ὃς ϑελόνν ρσο βεηι- “τ: ! «εηάι δεπυφουθιη ἘΣ γε ΠΠ ἐρπμ τνι πε ἀυ!αττιξ- Ἰὰ [ξείοίτυτ ἘΠΒΟΙΡΑΗ [μαμάλτις οαίπὶ τΑΑΧΙ πὲ 1ῃ ἀν «Ῥτενηονάηὶ ἐδ ἐΗΠ|. ἐνεξριμῶντο αὐτῇ. δὶς τοδχὰ Ψετος πίε. τυτίοηοπι,ρασεῖπὶ φιοὰ ογἀίηατιὰ ἤοτὶ ἃ ες ἰστυου ὅς ̓ Ιἀηϊτοτόπι ἴῃ ῬγητΙς Λα οῖς σοηίιξιιοτλητ, ἂ- 10 ππέπειει Ἰδαυΐς ΡΊνη115} οᾺ πλάϊ (ρεείες ιᾶς ἸΏ ΑΙ τε - Ριες, ἀδτα νοχδὶ ςοιμηροἤείοης. ΑΡρράγεϊ δηλ ματίπυηι ᾿ . δυμπάδπες ἰοπιοῦμη) πλυϊτιτυάίης, ἀγρίες ψι4πὶ Ολίϑηὺς ναρδύσαχμω,, ΡΠ ηἰυς ἸΝ Αγ  ρίκαπι, Ὑειδιπὶ Εγεπιοῖς ἃ Οἴᾶῖςο ὑρέμειν ἴσιι ὕριμᾷν ἀὐε βριμῶν ἀς- ; Ἂ τὴ οὔ είπα δρίςληι παγάϊ,, δὲ δρίςαπι οτίλπη δοίο] τὰ νοςαπι. 

1η: [υάχὶϑ ετίαπι ἱρτῖς 
(οἱεδας Νέείμις σπιπὶ τάς ἡ] ἐγδάϊτίοηι ἰοοὺς γ)ΠΠΠ φιμηι. Ἐι ε 1ῃ ρτίππιπι ΑἸΥλοσιηι ἐΐσην, τὰ οἶδ, ἀοοιηλιπὶ φαϊίητιι αι ΤῊΝ Ν : ἜΑ νννΑ ἸὙΘγαης ἀνο!. ΑἸὶ ἢ ἐφυσηίοῦ ἐμβειμειόλαι νεττίππις Ππτογηνίπατ, ργπι πιέίε, ἱποίἀεδαι τὐνσυζζατν ἤσυς δος ἱρίο Δηηο οὔ- ΝΌΘΟΑΡ. ΧΕΙ. : Ετῆς οὰ πουιιηη 11} σἱάςατυτ, ἐπὰν Ὡς πηοάϊο. κ π- δυοτίος τη. ΠΣ ΟΡ ᾿ ΒΡ να] ἁπειλ εῖν ἀςοίρήτυς Ἠΐτλυ- ς, τρ {{ Πταιεξ εχ ρδΠποηὶς μι ϊτουία.Ν ίμ μη δὐτειη τλέϊά- . Στ ᾿ ΞΈΝΕ ις ρέῳ ὐάω ἐν β νον νον ἀτὰρ μοὶ ἀρὰ ἢ ̓ : τ 1 ΠΥ ΓΠΊΩΟΤ δὲ ἔτεπιίδις ἱηἀἐξ πλητίαπι Πρ ηἰβολτις, ρο- ὩΣ μδεγῃ 5}, ΚΥΒΕΡΟΩΊὙ 1 .1.3...}.. λιατον ἄδικο τον ᾿ ο ΧΌΓΓΙΟ ΝΠ 

“ 
ΠῚ) ᾿ - ᾿ 

: ᾿ αἱ ροτίιις 5 ἀςτιβολπάϊ νεῖδοιντ σοπυίυνα Ραίςα ἀο- τίας χιιὰ πη ἰητοτηγατίοι ᾿ Ν τη οίολ ἃ ἰκογιβειῖς {Π|ς ἀϊςογηδητυτ,ια ἰῃ ταηρίο ρος 8 Οἰρηβαηῖε, ορέλαζι: Ἰὰ εἶ Φονέφδωσει γυρ, δα Ἑταίηι. ἀξεθαάπευν ἃ (λεσγάουδθες 
“ει . Ἴ δίονω ἐἢ ἐορτῦςΝ ἰάς Μαιμ λό... Ὁ ᾿ς Ναιάϊπηὶ νηβυεητί ποπλίης, φυαῇ (εὶς τά ρον ἐητε ρας 

.8 10. Βαιβδηϊά γὰν ϑηϑανίᾳ, ΨΌΪΡΑτα δὲ Ἐταῖτι. Βειναηία. τωτιδα ἴῃ πιορ γοτιμἘΠΠλο σοάϊος [οἢ.12.:, Ἰεριῖυν πιρικῆς . 
; 

δ ἐγδηῖ χαραεη ίν ΠΟΣΊ] οχ- ᾿ Ἢ ἘΡΗΙ : «“ 
ὠ ᾿ , ᾽ Γιδα δ : Ῥεενίηβε, ἰδυλαϑ, Οὐονβαε Τ μίϊννα [αὶ ἀφνμην ϑδαδίηνιν ναηβεε. ὈΙΏρίυτη πιλβπἰβουπι εχῖας, Ράτα ρ.3.. ὶ ᾿ Ατ εἴο ἐξπιῖο Βοιδαπίαπὶ πο Υἱοὶ (ε Ἰοςὶ δι τάξες 1}. μύων, ΙᾺ εἴς νηφυεητί εχ δρίρατα, Ππΐν. Νατάο ίτλυς μαηῦ ς . Ὠμοά ἀϊςεηάὶ βῥεπες π]8ι ν τὴ εξ ῥτοχί πιὲ λὰ Βὸς Οἷς- τὸ ὁ! υπνηβονῖ κυράμιον.Ἰτὰ ΟΥαὶ νοζᾶπε ἈΠ ρμοτας, αυδὰ : ουΐυν πδπι ΔμήςΝ τὰς Αἰδοι.Σ. « ιφυνάα, πεσικῦε,λ πεςῆς, ποις Ἰηεγρτειατοπειὶ πο ΡΟΙΠηὶ ππρτοθαγοιοι οὐ οὐπιαοςήοτς. 4 “ἀ βινγαηοιενν, εὶς τὸν τειριασμόν. Νὰς {πτὰ βέληϊες οἴΐεηι, νγάρράτεῖ εχ Ἠογατὶ) ἰὸς νογου]ο: σαρᾷὶ καὶ πιθν 4 ροιΔ δ] οἰπ ἀϊοας ΝΑγάα τ οί πὶ Ρῖὸ ἱρίο 29 γιάεοτί ροίπι ἄυεῖς μῶν ἱητογργος, ψεστῖς σπῖτι πόρων ΜαιιβΣδ.11. σπταθβθϑνα ταλρὶξ Τηβέιμι ἐμρυσθῖε νοι, τῶν αὐγέδωε ἔκὲ ὃ νοις 

᾿ ᾿ ᾿ πρίάπο νοβἤοηϊο νίιγραι ΡΑἰϊιαὶ Αἰβλεπαευς. δι ςομιμιμς ΝΥΩΝῚ ἔμμιμια] ἡυοί ςοιππλοιὰ ςἀρί!ατλη ἀιχοτίϑ, ἤρου ΠΠ Ραϊϊῥελεὶ [μηι ἐπηγΓείλαντο Ν Δ ς ΜαιΝ.16.ς. Ν ἡπῖογογος δ αζεπανα αὐ ταπιση Ειιοὰτ 1.10, ἀἰηρπογά τὸ. ' 
, μιαυίάα νημυεηῖα τοπιιομἰαπε,αυ δας νΡειιμάλπτης ἐοὴ- ρίτατον βοῖγος νοδηι : πη ἰοιταήε πιεημοκὲ ἴῃ τε ἫΝ ὠμμε γὗτε: ὁ εἴ 404 ἀϊς, πἰΠπἰτιπ θοῇ “ἴ2π), ἐξὲ σοβηειος. Εγδίπγις, Ηἴγάνίαη. [ἀεια ἀρυὰ πεῖς γὰι Ἃ αΐμ, ΠΟΥ ἀυ οτη ριἃ » αῖδας [ἰηϊαμτυτ. φυοά τλιπεη ἰ!- 5 γΓὰ [οτίρτυτα ΕἼ Ρτο ἡ ἄρτο τιδιηϊβοαι αὐτοὶ Αἰ Πραία εὐ Μας βηϊοῦας ἀΐσηνι 4.8. μίτιιιι ἐτας ἀήρὶ ἀφείη: ἔνι. «το[Ἐισξυπιγαδμφρριφικῶς ἱπτογρτγοζαῖηγ, ν άσριτ σηϊην ἴῃ γ.6. ηρχίς ἐδάφηι ἰυχυνίαινο ἀρρατεῖ οχ Πὶς ΡΙΙΩἢ νεΐδίν, ᾿ϊδει 4. Ἰββα μὰ δ ῥγαωιλπῖςηι. Ναγάνι δυτοπὶ νογλῃ εἴς! - ἰϊφιιοῖ εχ 1 οις.2..5. ἤευς ρους οἰϊοηάίηπι; Μαδη, ηξῖὸ Ργο Διὶ νας γἤιγρατί, (δά ξτλλάϊοτς, ν᾿ οἤοησιι ὩΡ4. φλοβιφ»,ἀνχμῖε, ἐγα[δμυάο ηιην πὸ ἀσἰεἴξαι ἰἰηἰτίφωε νἔ, 15. Ὀφης ἈΠ Πὰς, δεν » ΠΗ ΔΌΣ, ΠΑ ΜΉΘ 4. δ ανέβα ἢ [μαγωνῖ. ' ; 17.Ἐταίμλας, (ζνμην ῥαψείνα ἐηνοϊάνεπει]ιαπι Ἰα ἐκ οι. νοιθαμπν βαςάζεν, οἱ πϑρ [ἰδ βει βανά!, υνς ϑενμδ χαμάτα!. ναὰς Μ1υὰ ΕΙΔοοὶ π΄. (γιιοά αὐΐοηι Αὐνξυξίηιις ἐπ ἢ ἴμ τι Τοάηΐς Ιοςυπὶ ἐς ριταῖ, ποσσὶ νς μα ἐνύρατα ὠάρ Ὧ13 δι ΐηι ΠΥ Ε οἰ νδαι: Παλον μα δεν δ λεγε, δώ βεωι βρη Ν᾿ δυίμε, υπξξαιο Οονμἰνίε ῥγαϑεϑὴ «- ὰ ἩἸραθαϑν ἴοζὸ Ρηίοι τὴ πατάἀπυΐῃ νοζαιΐ, αι! (τίῳ ἂν πὲ μοῖτα οἵδε μητο Θοπαμ τι 11 ἀρεν Ῥχίϑηι, ἈΣ ἡξιρα, ΞῸἀλ Ζινενβνίωνν, χα νάλυμαι[( οὐ ἰσεὶις ἰη ἡμαγη ἀϊιυογεῖ, 44», ΑΕ [ς ἢ} }υὲ ἀυξο τι ὃν δοσμώσψ, νοζαῖ φήμιρι περ ον |. τὲ τάτίοης Ὑ ΒΟνΑ έν Νόοιμιις ἀρι ἃ Τύμη. Ῥεαμ- τὸ τάσχαιϊά οἰἢ, ἀχοίη ΠΠὰ ταν γ)δέλείο κε Αἰαὶ (ον. τοῖα νγδε της ργρευ!ι)οίο πνοαϊτἰτυάίπί αἰ ἀϊδαν ἐξίξυ τὶ ἡ ἀμνάδα δὲ αυά Ροϊδηία μγαϑοητυγινε ἀϊζαπτυς Τατελ μαι τίπιᾶπι 1. πσικᾶς ρτοάιςας, δὲ αὐδαὶ ἐρίτίνοτοι φκτξομδδνον «εττὶς εἰείθις ἐπ ναγὰς ες »ηϑν φαίδῆιωβηβο ἐρίο ἀΐο ᾿δ λμυεπὴαηιὶ μιοίρίειλ (ξ ἀι!ὸ ρεαραταιίο Ψυ ς, Ν ΚΕΝο πρρα, γοτάπευε ὁ δι Ἀριρα, φιηδμιε νη πιὰ τι Αρυ ἃ Ατδδιπίφογιια 30 14 οἱ φεἰςβεάῖα,.. Πεκίψας ἰπ Αταϊσὶςίς φυιάτυοι ἐαοιπρίατί, δε Ὀλίελνας : (δά ἐπιαήδῆν. εὐ ποιρηγυλία, ἰἈλσγληγουτίς. [νλτίναν ἰαςρτό. Αὐἰάιταν τληνει ϑγοποπίσω μού ἰῃ ποὺ ἀξ ιιιοα θἰοβεῖς ΠςΠΉΪ γον αλχρε στ εικὴν οἶκονρην ναὶ πρϑυο-. δι ἀεοίϊ πεφίκοι., ! ξδι ον Ρεσα τίμια τοὶ ρῆμα ἠοιηεὶν ἔἤχχπο τρί υνζυν, δι} τα. νου ποκςοάϊοςΝΊ ἐς ἴμις.9.12. μδνίω τῷ «ἰδγ!. ὯΙ οἴπηιπο νἱίάοτις δ πνυ]ιογ ρα βσατί. ς υπρίμᾳ ,ἐ πάνω, Αὐ νει δυιη, διιρεὰ. δὶς Ηογατίμρ, τίοιις ΟΝ ητιιν ετίαπὰ ἐρίς ἃ Ῥ2ι]ο Ῥαίοννα βοίγαπι νοσα- Ὑ ὥδηατι ἰόγιον. ΟΥάεοα νοὸχ ἀςξείλται ςοπι  πὰ- ΝΣ {φαιβοατίφινοινν δυίαν νοεῖς (ςφιμτις ΤΊΝεΟρ νγ14- “εἰδείην πρεπρανὴ «χη ξονια[ὲ ἐνει ενελεν σά μι μῤη κιλλ φετόν ἔγμιοΥ 4.72. 4 Μ δ δαρυν ἔϑυονιὶ πηλέλατς (οἰ ευαηῖ,νε,͵. τἰοηρια κύϊο πὶ (ἰρενγίοτοτν ἀμ ὑπερ ὀϊςίταν ΑἼοτ.. 1}. Φδιλ πη πὴν ἰριοτργεῖάτιι ἄδλκον.ὰ εἰξ βογαπαππι δί πνημ- ὀνονρπὸ ΜΝ δ ιωι ἐπιρίμι. ὀ ὠ  ΑΑἜἄἔἕὼ Τγκζεημ! ἀεναν!. πραιμδία δι πξι ρα ς.6. Ὠἰπἰετοίνλε ρτὸ ἀϊονίτεοις (οἱεῦαι, Μάισὰς Ὁ ὃς 10.8.ςὐζα πα} ταπάδι ν ὃ] Πι ἐς Πίηλτα, νὰ οχ ναὶ τα. πὰ αἀμἠτοτδίδιτ ἀῆρην πευῖτο Σέπεια ΤΊθΌΠακ ἰὰ πος ΚΓ “μναρίων, ἃ ἀ οἵ Ππντίς Ετδιίοις φάθ βίαια ἀμαρυνομοι ἢ δῆῖαν μα ]αι Ππαῖνοῖ τατίονιοην "πἀαίςα ἐγδάϊειοιις, ον. πο ἃς απο Πφυιοῖ. ἸΝοῖιτ εἰξ αὐτο θα ἐρίο Μία ὑοτίζι!ο ρυγασι ΤΌςΔΣ, ἐἄδμ μυτο ἀμ μομ ῬΩΝΟΤΑ ματήφ, κι ἀϊταίἀϊα Π νεῖ αὶ (αἱ ἐμ]ι με ἰϑαυάπεωι. μεςιμίηαπμ ΜΆ Ά. κα. 17. {4 γοίρέςιι ραν είπι Ὠςὶ ςοπῇι. Ὀουτ. 4 ΙΡῚ μι ἐἰξ ἰλτὰ οι σοι !συϑπ ἀσηλγος ἰΩ δὰ 

ὶ 

Ρχὲ ἐς βταιδυς οποτίσιις ἀἰςΐ 

κἰδτας 

( νοεῦι. 7 



(ΡΠ 21... 
ἃ ἢ [ ἢ Μιτομίοινθιιενντ ἀρφιτα ἃ ἰαλτα ριΐσοτ μΠάπιρι [υπημνὰ ν᾿ 

᾿ ᾿ νον ἀραθυίαις δι ρολνὶ (οἱ δάητ αἰζομανστι νον ΔἀδιιῸ 
μὰ ἢΠΠ|ς μετιῖς δ θη ραν {εγυατιγιμιοά ἱευταὶς σ 44 
ΡΥ δοϊατάμῃι ἀπε ξ ατινν δι 411 ΠΙΟΤῚς στιλῃὶ τας ἢ κὰ 

ἀούμις μᾶς οἰκθαιρ, ἰΔοό «αὐἰπασαμαν ἀἰτ! ςαρίτ ψυδά 
Σ ΠΉΤΩΝ οὐ ενιιατίς ρα πιυς ἡν αντον εὐηκ Δ] Πἴς τὴς] 
ΠΕΣ “Ὁ ΠΡ ΤΣ ᾿ ἡῆλ- ΠῚ 

Κα φξηλϑον ἱ μαϑητῶ εἰυτά καὶ Νο 
ϑν᾿ εἰς τίωπύλιν, χαὶ ἐὗ οον χαϑοὺς οὗπτεν 
ΕΝ ΝΝ ὶ «ἡ πότιῖ ΘΗΜΙΑ ρους χε ᾿ μια ἡβαρρνεθαρ θην ; μναστοις χρητομασων το πα ιγα, τ εἰμ ρΡαζαιεγύῃε ραίο μα. ψμ: ραβίναι 

ες Χαὶ υψίας δομῆῥης ἔρχεῦ) εἰωτοὶ 1} Ἐταὔδην (ογῦ ἀὐοὶ αἤ τ ι{{Ππ|2 ..} Ἡ' φδετε αμεέ μέ, 
, ΠΝ ᾿ ᾿ " Ὁ} Ἰνευίεσιην ἀυοήφοῖαι {5.06 ; ἡ! ἀγικαρμς ΜΕ, 
: “᾽ς καλϊαῤακὲϊ ων αὐγὴν κχὸ ἐδδοὶδναφνκει 18} 1 Ομβμηιο ἃς οι δητ, δι ; Δ᾽ πν δὴ αλι δ ἀ ῊΙΣ 

πος βοὴν, τιν ὁ Τ᾿ ,σοῦῖ, Αἰ αἰ λέλωυμῖννδει ὡς ΟΕ! φθόνοι μι Ἰοϊας, Αὔλοη ἀἰςο ] ων πων ἀἰονείς μμϑο 
ἐδ η.4...21. . ν΄ δαί με. ἐϑϑίων μετ᾽ ἐμδ: νοῦς» ν115 ἐχ νοῦς Ῥτο [ων Ὑπμ9 (ἡ νοδἐρ ἐραάει ηνε, 

ἀμος Ὁ ΧΙ ΩΣ αἱ λέ “ν ὴ ΕἸ Ἂς " ᾿ 

πές ὙΠ ὁΤήρξωντο λυπεῖϑει καὶ λέων" 
᾿ ΤΜΕΡ ΩΝ δὲ οἷυγω ὡς καθ᾽ εἰς "Μήτι ἐγώ: Και ἀλλοῦ, 

τὴ ἄμε Ἰοοσ ,,,5,ι,,,.ν : ΝΙΝ . 

᾿ ὃς της ΜΗ εγὼ; ᾿ 

ΠΑΡ ταΩΣ 
ἐλ νενεί μοι νει δου: 

ΘΙ δά τ οςαη,. τ 
1011 νοθνεςρεγαηξαῃεὶ τεῖ- 

[Ἐἰτια δεοῖ ἄτοοῖς ρα τ τπΝίι 
ἐροῦ ἜταΠ 5, ΝΊμΝ σροῦὴς 

ΕΝΑΝΟΘΈΕΠΙΥΜ 
“αἰη νά τς Ογάοι νοσαί να πὴ αἰϊοτο Οὐχρο ἰμτετριο- 
ταῦ  γιατογημαι φιδι ποι {τῶ (τἀ τι. αὐπι πῇ ἰεὐϊων 
{ει πμς ἐρμμιίο ὠροντιτ,ν ὰς Ματμιζόλο, 4 
41) ἀνβένην, ὅτοιμρν. Ηος ἀ4εἘ ἰπ ημοίξαπι ἐχριπρ τὶ, κί ἃ 
νίάετυν τυ μη ἴς (τρια πὶ σπ,αἴβο,νε ςαφ]ολγοτω ΠΜΦ. 
ἐρρανξᾷον "4. οὐ ρηκοεῆθι."" Μ 

-«- ΡΞΝΒΕΙΙ αυσος 

ἐν ἀν ριμᾷρ- 

4 πιάπάησας πηξομπεν 

19 “ , 
εν Ὲ Φ’ ἀδεανε εἰ βηκε- 
[εὐ πυρμῖν μηημίά ἐγοὶ 

το πα παν". Ὁ δὲ Σποκραϑεὶς εἶπον αὐτοῖς, Εἷς ὧξ 5 εἰ Ἐπ ρεϑη τεῖρ Ὁ. ἀερτ θεῖ νοὶ «Ονὶ αἱρ πω ρμε εκ 
Ἐολ παϊητῇ ῬΝ.;, ἀν ΡΝ ἐμοῦ “1οἰδννηυδοχ ἀποάςοιη αὐυἱ γη4-} |ἀμοάρομῃ αμῤἐπείοοῖε τηνε. "τδεσαείοη ἕ φ᾿ ἐου [οἰϑνν ηὐδα σΟμ ἃ (πῃ 4 ζ , 

᾿ὐίμμε ἀων: ἼΡῚ ἐμέν: ἡ δῇ ὑλῶν ὩΣ εὐλῷ , ἸΉΜ ΝᾺ τητίηρῖς: Ἰσδοιπι ἢ (αἴ1-} ᾿|ὲμπϑ ηφάρίηος Ὁ" 

»ὡ ἐἰτοδλνῳ ει ἘΝ πεν τ ἀν ν᾿ Ἰπυπιροοργοάοι, ᾿ πο ἢ ᾿ 
᾿ς ἢ ὶ Ο,μϑυυγὸς τῷ αὐθρωώπου υπὰ γε καῦως νι" ΒΙΠΩ ἀν Ἰδτὰ ΕΓ ἽΤῚ ΠῚ ΩΝ 4ηΐδεηι θο. 

ἷ Η “ «Φὶ ὠχτί- κω 4) αὐ ώ ὰ 4 , ἀκα πρλδ: υδάϊεν βοωι πτίρι 

᾿ ᾿ ἘΣ 247 68π| αὶ ᾿ς ἐρε- πρῶ, Ῥτρας (οί ρτυνη εἴπ ας οοτἴςά να; εἢ «δὲ οο: τὰ ἀδίθην ἤδτηι- ὀκόίνῳ σὲ σδ μὲς τῷ αὐθρώπου οὐ δὲς 
οὖ δότω. καλὸν ἰοὺ τῷ εἰ οὐχ ἐγλυνή "ὁ 

αὔϑιροπος «ϑιόνος. ᾿ 

πο ρας Καὶ ἐϊϑιόντων αὐ δ, λαβὼν ὁ σοι 
Ἀλῦ δ αρτον αὐ λογήσας ἔκ λσε᾽ χρὴ ἐσοοῖκαν αὐ 
. τ΄ γοῖς καὶ ρα, λάδι, φάγετε ἐῦτο σ ΔΕ 80} 

σῶμῴμρυ.. ; Ζ ται 

ἘΠ᾿ Καὶ λριβῶὼν τὸ πρτήθλου, οἰ) χαϑιςήσακ,,, 
. « κ ὃ) Ω ᾿ 

ες ὐἐσιοθαν αὐτοῖς" καὶ ἔπιον οἴ ὠστῳ παΐτες: 
ΝΣ ᾿ ᾿ς Καὶ ὧπεν αὐτοῖς, Ὁ οὔτό ὅθι τὸ αἰμιῷ μου} 

“Γ΄ τὸ τῆς χανῆς δζαϑύκως, τὸ αἷθὶ πολλῶν ᾿ 
ὀκχιυόμϑμον. ᾿- ὑὰ | 
᾿Αἰμδω) λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκάτι οὐ μη} 

πίω ἐκ τῷ οὐρνύᾳατος φῆς ἀμηάλου ἕως 
τῆς ἡμέρας ὠκοίνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν 

τ δ ἐκ» τὴ βασιλείᾳ τῷ Θεοῦ. ᾿ 
5  « "γ,.“. . 15 0]}»{ἤ “Καὶ ὑμνύσαντες ὀξῆλϑόν εἰς τὸ ὄρος 

βέλω ὧν. ΟΝ 
α μα ζτς Καὶ λέγοι αὐτοῖς ὁ Τ᾿ ησοιῷ, τι πταὐ-- ων» 
οὐ» μια - 

ἀμ ε [ἀπῸΧ ἃ τς σιν αλιάγήσεοϑε ὧν ἐμοὶ ὧν τῇ νυ- 
ἀν δον: ἈΤὶ τα" ὅτι γέγ ρφῆῆαι , ΠΙαταίξω τὸν ε Π νιν μοειει πρι φῆμαι γ τὴ ὀμασκορπιοϑήσαται τὰ τῦρϑ- 
ὅμνη 2 βατα.. ᾿ ᾿ : λον ἤλὰ μῶτὼ τὸ ἐφερϑῦναί μο,ορράξω "ὦ 

ὑμαξ εἰς τίω Γαλιλαίαν. 

Ο.5 Πύτρος ἔφη ἰυτοὺ. καὶ οἱ παΐ-᾿,, Ῥοῖτις ἀπτονη ἀὐχίς εἰ Ἐτίαίη- δὶ ΟΡιτμν αι αἷε “π],, 

15 «φιγμηενολϑονεβταίηνις Αἰ νοείνιιμι,,Εχιενρης. 55 
ρρατοτ ροβίμιη οἵα ἐΑϑε τὸ ἀπόλϑονν 00 νταν Ἰρυςασ.- 
4 [ηδδειμηι [οριμία.] ἦορν. Αἀφϊάμηις ἡμοά Ἐαρίεμάᾳ (οη΄ 
ἀιδίου ἀςς ![ἐ ν ἀδατυν 1 νηο συάιός (ςτίρτυ μα ἰερ!- 

" τ κμ1 ἐποίησαηξισγμι, (οὐταῖϊε εα Μαιΐνσο." ΐ 

ον πὶ Δ] ρογ αυςίὰ ΕΠΠὰ 5 μῸ 
τ] ηἷδ ργο με οηστη ογατ ποὺ 
ἜΣ. [ιπιαῖυ που ἔς 
Εὖ 
ΡΗΕ Ιεἰὰς ράπειι, ᾧ’ Ὀςης- 

4ἰχιΠπἰ,ξγεριτνἀεαίτηυς εἰς, δὲ 
αἱςγ ςοἰρὶτέγοαίτειθος εξ ὅοτ- 

“φυδ τρια. οςς 
“Ετδςςεὶ ἐδ βθεθιρισθο ἘΠ’: 
εἰα5 ἐρηΠει, ἀεἀ{ε εἰ: ὃς δἰ Βογῆς 
ΟΧ 60 οπῃς8. ᾿ 
Εὶ αἰχῖε ἐἰς, ἔϊος εἢ (υρυῖς 

τευ ΝΟ ΜΠ} 5 Ῥαςτ 40} ῥτὸ 
ταῦ τ υηάτυτ, ῸὋ- 
᾿Απλοη ἀϊςο νοδίβρηῦ δίθλπ) 

ἀτοφί 05 οχ ἔγιϊδευ νἱτὶς νέαις αι 
ἀιρυτ ΠΠυ τὰ αν ἐρίυπι ὈΊΡ4ον 
πούδηι  γέρηο δε. ς΄ 
τ᾿ ᾳυυτὰ πιγπνηυτῃ ςος!πί- 

(δητροχισυητ ἴῃ πιοηζοιι οἷσα- 
τυτη. ἢ 6. " : 
ΠΤυης ἀϊοῖτ εἰς εἰ. ΟἸηη ες 

οβοηἀομλῖη ἴῃ πὴς ποέϊς ἢ 
Ναμ (εγίρταμι εἰν ΠΡογοατι 
Ραἰϊοτοπα, ἀζδιιρογρδιυτίουςς, ἦ 

πὶ ἐδ ρον νεην ΕΠ με μς- 
υ παῤ ιγδάλων : ϑορῆην ε- 

541 εἰ [᾿ ποη ἐἤπρησίης μο- 
Ἰ9η0 ἐϊϊθ. . 

"ΚΙ πιαηϊδμοαπεῆοως τ. 
δπτιρα5 1ρΠ5.9 αιιπγᾶς- 

δεηεάξκεη β εχ: ὧν ἀε- 
“δὲ εἰν, ἀν αἰὲν δωπηΐεειθος 

.4Ἐ} ὠνρμε ροομῆν, 
13) Εεαεζεβὶο «αἰδοε ψν δΐ κα εὐρξ ς 

ἄγει: ἀεάίε ει: ἀν δὲδεν 
τω ἐπ ἐΠΠ9 ΟὨΡ,:, 

ἡ Σιρἰεδ, ΕἸ. ἐβ [πη 
μὲ πδης ΔΤομὶ δ ἀπιεη- 

(᾿ ν ημὶ ῥγοὸ πρηΐμη ἐξωμ- 
ἀεῖῳν. 

"4 

ἑφην βοὴ δ δά, ἀρ χεηΐ- 
ἡνηὐηὲ υἱεὶς συ[ηνὲ ἐπ ἀἰεπν 

᾿ ὅ προ ἀϊξὶο εχῖρ: 
ἵρμη! ἐᾷ πγοη!εη οἰ ἑη4 
γμ 2)... ὍονῚ ; 

27 “Εἰ α᾿ Τεβῖ, Οὐ""ε 

[ιανάαἰἐς, αϑ ένα ὧν ηις 
, [μη ποέξε ἐβα, 4νἷ4 βγῆγιῦ 

Σ Ἰε[Ἐ, Ρ ἐτονεδάην ρα οΥθη), 
(' αἰ βενγεηνεμγρφνεε. 

᾿δοάἀ ρου [υ[οἰτατι φέαςτο, 18 Η ΝΕ μβμθηβηι 
ριαΐβο νϑ δ] ίῃ ΟαἸ σαιη, 1. τ τ 

ΓΠ Ἄατοῖν οχ Μαῖίμαο υπς οπμλλο τοαιμειατων νε ρίσηα απ 
᾿Ιφρτοοτῃς ἰνος ἀπῖσῃν οπιδαιηηατς νἱάς Μαιῖν. 16.100. 

χι ΜΠ υμεδηὶ ἐπ άντῳ ἐς ΜατιΪν.2 6.1.4. | 
τι Χάεπεδμι  Ν ϑυ όντων αὐϑμτον οεἴυι ἰπ Δοιηϊο (ξουη- 

ἀο,ίγυυμν εἴνιτη Ππηρε ἴσας, Εἰατ σλμ ᾿ς ὁχιοις ἰςοαια- 
417 δέγμπε ἀἠεί, ἐἡίκρι ἰδ οἷ οἱσρυ(ζπν ἦν ἧς Μδν. Κ΄, ἔλις σαναον ἰῴς Ματτ, σνΗ. 

ὲ 16.}'}."» ᾿ 

ν ᾿ ιν δὴν αιλην, οἷς καθ᾽ ὧς. Τὰ ἐτνο ν)ῖχιυς ἰσρἰηναν, 
(νθο Οχδαν εἰ χα ςορῖο, ἰα ἀυο {οεθϑίτιι κεϑείς. ἔρὸ νοιὺ 

δ 4. ΞΜι ἀκ «ἐπ, κὶ ἦεν αὐτοῖς. Ἐκ νας οι Ὁ] νειὰ ΠΩ 
δ᾽ φοἰοκατα (πητρς ρειὺς οὐ Ἰιρς νιον θήροιις ἀησιραΐε,ια- 
( ᾿σητονιρία ροίοε νεὶ ΟἸνιηϊο ἀνέλα πτοἸρ λπίασν ἀμ 

εαιπίμιο (στ φιάϊμν εἰς κρ ϑεῦ, μῆκος ἰειων 1οΐν.δ. νον οἱ, γὼ ἐρίων ροζαιην ἀνίςίρμυις Ρτορέπαιοιν  ιοηὰ! ψιράμά δος 
“ 

ΠῚ ιιβαςεις ᾿ϊοοῦ νοζαδια καθ᾿ εἷς ΕΠ στὴν κότα ΟΧ α; οἷο 
"ὸ οὐ δλυμι, νἱ ἐς χοῦ εἷς αᾧ νοὶ θῖν βοιίαιοι ν πιμῈ δι 

3 δπάς νπυμι ει νοι ηᾶςυ]ο σους ἀνοιμιης "΄ νὰ ψν»ν, 
᾿ ᾿ Ὁ] δν ἀρνε διιτι Δ' είῶν ἐπτει ριὸν μὰ Ἰύάθμο «οὐσία, 

}᾽ πω Ἴ ψνημν, {Εἰ αἰὴβ, Νιυην οχοὺς ὥλοι λῖστι ἐγῷ 
{{πι [Ὰ Ὁ ἢ ἀιοῦυν ςοὐ ιν (ἀμὸ ν!ἀσηκις το υμιί τς, 

1. ὠνμη πραμμρν} η οτΗ ὁ .. ὕα ἤεοβυοοοῖ, αὐ ποσαν ν. 

(κι (Φηίασιηι, νι φα ροίαιπηαν, διαυαν, α 6.1}. δα ρ μ᾽ ουτηνας 

ἂ ει ᾿ ᾿ Ὶ 

γ}} βοθας οἰἶσε σοι ἐπτο  σέξιεις, | 
1 Μὸν φριβίνε δὲν 4τν, ὑκότι να μὼ πὲν. ΑἸ Δίτ αὐ πιοτοῃ 

ἀυο αςς οἵδ μοῦ ἴω] ρουυἬθνν Ἀπολυννὸν ααιζαναιν ατ 
δέ προ ἴσταπιάνςπι σροιςιγ ὰς Μαι|ν.16.:0. 

χ6. νεῖ ἰγγννμινην κατ νμ [ρ0},ὕμνν σαντα Ν ἰὰς Μαῖι.16.10. 
17 ὍὌννε, κὰ πρρίζα τα, τ φιοίζλπν οοίιος ἀδιίοι ἐνόν 

μννε ὐτοκς [σμμαππἶρ εχ Μαῖίνκο, (εὐὐὸ ποι ἀκα πω 

Ζαεϊι υλπι, ᾿ ; 
Ι τφοΐψ' 

"Εἰ αἰίσνοι »᾽ ἠρνιος.. ᾿ 
{4} Φ᾽ υεπεγώη ἰα εἰωΐ ὦ 

“41. Π| εαρενμηΐ ἐοη ἢ 

ἤν ἀμ ἐμά βεδάη᾿ 

"υῇν γέρηο 1)ε. 

ἐμ αερερί! εἴως ραηῶν ὧ.͵ Φ 

ενιξ ἀϊοο υϑδ, φυία᾽, 

» 

«. 

«ἱ 

τ αὶ δὲ ἐκ αἰριασοῦ ἔλϑο μμελλοὶ, 

ΦἘΓΟΝΝΌΥΜ ΜΑΒΟΥ͂Μ. 
ἢ οὔπος " οἤοπάκητις, ἢ ποῃ 
ἐξο. . 

τις σκανϑαλιδγήσονται αλλ᾽ οὐμἐγώ. 
Καὶ λέγει οωτῷ αὶ ᾿᾿ησοιζ,, Αἰ μίω λέ- 

Ἅγω δον ὅτι -σήμερρν «ἢ τῇ νυκτὶ ταύτη, 
στρὰν ἢ δὲς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἃ 
πϑϑάννσιιμέ. ῖ ᾿ ᾿ 

0 

ει 

“ ἙαΡ με δέῃ σιωαποϑονθιν σοι ἱ μή σὴ 

᾿α ἀπαρνυσομαι. ζΥσαύτως. δὲ Κϑ  παὐτες 
οἐλελρν. Ὁ " 

καϑίσοι τε ῶ ον ἕως σορφσφύξωμαι. 
. Καὶ λᾳμθαϑ, ἢ Πέτρον κὶ 5 Τώ- 
κωθὸν κἡ 1 ωαϑνίω μαϑ᾽ ἑαυτῶ" χἡ ἤρξατο 3 
ὀχϑαμξᾷϑαι ὁ ἀδῥφνῶν. ᾿ς 
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Περάλυπός ὅῶην καὶ Ὡ 

ψυχή μου ἕως θανάτου" μοίνατῃ σε, καὶ 

᾿ ἄξ Ῥρῆ. , γι ν νν 
, Καὶ πῳρρέλϑτον μικρόν, ἐπεσὲν ὅ 1 της 

οο τί δι, '᾿ποάίε ποᾶς Ππαιραμε 
υδπὶ δὲ 5 ρ}}ι9 νοςςπὶ τηϊέςε. 

ἔἰορῖοτ Δηοραδίς μης: ον 
Διητ θἶτο τολρὶς ἀἸςςδαῖ, 

δἰ τς Οροιτυοτίς ςΟηνπιοι τί - 
δ᾽» Ββαιἀαυδαμάιη τς ἀΌπορμα- 
δο. "τ ἀσπλ διιοιη στ Δι ΟἸοη 68 

φίεις ἀΠ τ ῥ0}1ς ἴα 5, δεάςοις Ὠϊς 
νίχυςάμιη ογαιοζο. Η 
«Ὁ Εν αὔμηις Ῥείγιμα ὃς Ἰλοοδῆ 
δι Ἰοδληποῃ ἔςοιγπὶ : ςρίταις. 
ἐχρδιοίςετς δὲ σγδυ! ΠΠ πιὸ ἀπο ὶ. 
Ἔν αἰκίτ εἰδυν πάΐαυδα; τη] 5 

εἰϊ δηίπια πλςὰ νίχις δά τηοτ- 
τεπιγιδηοεῖς Πςγζ᾽ ν]ρί]λις. 

5] Ῥεορτοῆἤύία; ρα! ἤνρτος  ἀἱι 

Ἣ] 
Εἰ ὁνονει Πα αἰς, δε Ἠώονηα τ6" 

307" 

μανίην [ἢ πον ἐξο. Ὶ τρδΉ Νε|» δύ, 
Κι αἰεὶ Πεβμα, τπθον θαι ολδιαιμ 

ἀϊοφεἶδι, φμέα ἐν ᾿νοάΐε ἐπ () μεχίϊαητι- 
,Ποδὲρ δ κεβνιη[ἡμενεζαί. βινο ποινΐες 
{πω υσεφηη θὰ ἀεφενιε, τ τειν μίωπις 
"π8 εἰ Ἡαζάξωσμι, 4 ῬιΟΡΟΜμΙΙΙ 

“1 εἰς απερίϊωι ἰοηῆε- 
ὕσεων, Εἰβ ὁρονμογθηιθ.. 
βιυνωὶ εοηνπενὶ ἰδέ, πον δ 
πεξαὖο. δεπεῤίεον ὠμέεην " 
δ᾽ οἴνηϑι ἀιεεὺ, 

Τωης ἀϊεῖς οἱ Ιεἰω5, Αἰιξ ἀϊ- 

41 

' ἔρχοντίαι οἷς "χω ὧν ὃ τὸ δνομὶᾳ πιο ΌΆΠῈ Ζ: νεπέυη! ἐπι ῥυκάϊ νωζιν κι [᾽3} ἐν ορἰμῃε ρίτητπ]οςῦ συΐμΩ} Ὁ] ἘΞ τρπέυπ ἐη βηκά μεν , ,. .κ ο Υεθσημανη" Ὁ λέγά ἴα ΤΑΚΝ αὐὐδ,} [ποπηοη δἦ Οοτμέριπδης. Τυης, - κ  ΉμμΟ πη βηναηίιρν αἾν, 
ςλιδεφιο πω- 

Εἰ αἰμπιὶρ Ρεννπν 4» 5» Αἰ αι μία 

"τοδὶ ΑΡ Ιοππην [ὲ ἰσοραίκώκς 
; Αὐςιι 

σ' τις ΠῚ τοιτὸ- 
τς δ: ὃς το(υδοην, κα 

Εἰ 4'ε ἐἶδε, Το .}} Ἰίσειι ὃκ Ρλ- 
4ηΐπλα πρει [446 μα πον τὶν πναπιὶ ς- 
ἐερο: [Π μεῖς μὲς,  υἱ- οὐγίοψυ ἃ πλρα 
ΤῊΝ οὐ λό ἐρίς ἰυἴι 0 

«οὶ ἱπίυ τ ΟΧῚ Ει. ἄνμπν μιοι (Πὲ ἐς (ὁ φα!ιν, 

Ῥαμἰμίμον, ρτοινάδε [ὠρὲτ᾿ Ἄ πον " ,.᾿ ἴῃ τογγάτδι ογασίς νυνί ΠετῚ ροί. ᾿ ὃ ᾿ ὕγετο ἵνα. οἱ δια τὸν ᾿ ι  ΠΕΙΡ «βεννάην : ̓  οναδαευε β΄ 
9"- δ μον ΡΝ . ὅξι, (ετγαθίτοι δὸ ἐρίο ἰιοσὰ 1112. ; βενὶ ροεξ, ἐγθηβτεῖ αὖ οο Ὁ “ τὰν τὰ ἀκα ὍΣΣ ῸΣ πα συγα. "5 Βιχίταυς, ΑὈ θα, δύο ἰμῤεῖρ ἜΝ Καὶ ἐλεν,Α οθα 0 ποτηρ, ΓαΡτοὶ σννα 1 1 βοτὶ δὸς ἐς ροῆηυηιιταηεί 1 “1 ἀϊκῶι, αὐνεβαβε, 
τὰ σοι παρένείκε τὸ ποτήριον ἀπτ᾿ ἐμὰ τῶν 
γρ λλ᾽ αὶ τί ἐγὼ ϑόλω,ἀλλὰ τί συ. 
᾿ Καῤ ἔρχεται, καὶ δ Φίσκει αὐτοιῤκα-}. 
δύ δόντας (ἃ λέγοι τῷ Πέ τρῳῷ, Σίμων, 
καθόυ δ ἐρούκ ἴχυσαως μίαν ὥραν )ρ55»- 
ρσωι; , 
5 Γρηλορέιτ τὸ τοοοσευ χεῦϑε, ἵνα μὴ οἰ- 
σόλϑητε εἰς πφιρασιεν' τὸ ιϑρ πναῦ' 
τρόϑυμον, ἡ ὃ σοὶρξ ἀδϑϑενής. Ὁ 

. Καὶ παλιν ὠπαλϑῶν -φροοσηύξατο, 
τὸν αὐτὸν λόηον εἰπων. ἌΣ 

᾿ Καὶ υὑποσρέψας αὔρεν αὐτοιὶ πάλιν 
καϑυύσοντας, (ἦσαν γὸ οἱ ὑφϑαιλμρὶ αὐ- 
 βεξαρημδμοι ) ᾧ ἐἰκ ἠδ᾽ εισαν τὶ ἰυτοὶ 
Σποκραϑώσι. ᾿ πν τ “ 

"Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐ- αὶ 
τοῖς, Καϑούσετε τὸ λοιπὸν καὶ αϑαπαύε- 

- δε  αὔχοι, λϑεν ἡ ὥρα" ἰσοὺ, «δ οι δ - 
δῦται ὁ ιἱὸς τῷ αὐϑιρώπου εἰς ταὶ χεῖρας 

΄ 

δ ἄμᾳρτωλ ὧν, 
. οἰῶν : 

γ 9 Οἤενάφινωτν, σκανδαλιδν ἐσοντοὴ. (ΠΡ το πῆς ςἀἰτίο 
αὐά τ ἐν σθι,ἵπ τον - . Ν 

15 Μἴοάϊε σήμερϑν. [π ἀποδυς ἐχεπιρίατυς ορίπνιις οὐ 
σήμερψν,τα ἰιοάἸςίοιις ρεοηοηνπΆνιάδταν ἤθη ἀσητέπςη- 
ἐλ εἰπρ να Νλην 1άςο οτίδαν ποη ςοπτούτιις ἀιχῆς σήμε-- ξ 
ὀννλ τε τῇ νυκτὶ ταῦτ, 

μ. Μένἐμο να, δα ἐβειονού μάναεν.Αἦ νεῖδυπε, Μαρὶς εχ 
δυνά, Ν αἱράτα ποῃ ἰσξῖς μάλλον, πῶ τησῖς νοτυ Ἐ{-. 

οὐ Βιπης σοάοχ. Ν πὶ σοττὰ τοδυη αι (οἐ ττὰ τλιποη νὰ Μά 
ἐφ ΡΠ δ υννὰρ ἴα οχρείπνλε νόϊνοιῃ σπτοπα "ες αἰΐοὺς. 

σΡρ απ οἰῥάςστοπιις, οπαοιτίπιν Μ νἰιο ρας δς ἢ (ς τῇ 
Ρύπν ΟΠ οἵ πορλῶ μάλλον νοἹ ποιῶ αὐμοσονέμος. ΒΓ ΑΠΗ ΑΌ ΤΟΙ 

, Μιβίημιηξ ροῦ δλογο δὲ μᾶλλον ληπσξεις νὲς πᾶς σοπίδ νη. 
τυτηβοόζος τητοτργοίδτυτ, ᾿νοῦ β το ρονεφενμ, δίς. 56 ρΡτα.- 
τογήπαπι ηδᾷ ἤνας αἰτοῦ ἀρ} ἴα οὐππιδυις ὀοάιοιι 
τσρουτάτον νὴ ἐτίαππ ορίποτ) τερομα ΚΑΘ Ττὺ ππὸ νεῖ 
Ῥοτιμε ροιειπη Αἰ ἰσυνένς πιο πνδτί ἐπ ίτίο,, πηὶ λάβαταγ ράετι. 
«ο] δὲ. ἥνμι ἐν Μαιίίναρο δ θοτϑιμην. 4 οδηνχζώνο, 
ἀτρρι ἐσυρμῃ, 8} 1} ς ντοτρτόν ἀή!ι γ10 [ππαι!, Ἰδοιπιας πν.. 

"4. Αἰ ἄντ σὴν, κὶ λέγη αὐτοῖς, [π᾿ φηατυοτ οα ςπιρίατ σεις 
ἱμος ἀρηιμπβιατας τὰπὶ ρεκυσάςητθαντϑι ρτὸ κέγε(οειθι. 

ἃτης {Ππι|4 ροσυϊυνηνεγὴπν πᾷ} 
Ὑυ14 εθο νον ἴς 4 ηυ]ά τι. 
Τᾶς νεηΐτ ὅς ἱπαςστ τος ἀογ- 

ταΐςητες : ἀϊςίτα, Ῥοιγο,δἠμηοη, 
3} βογηχίβ ὃ πεαυ τυ νπατῃ Βο- 
ΔΉ παῖ νἹρὶ]ατοὺ ΜΝ 
33: Νιρίίαῖς ἃ οξδῖενης ἱπιτοοα- 

εἰς ἰπ τοπεατίοῃ επλ. ἰρ τίτας φυῖ- 

᾽5] -Επ φυσὴ τὰς 

ἔστη δοτγιηϊ τες, (έγαης σῃΐμη ο- 
Ου}} ξογμπι σταυδεὶ ) ἢςα; (ςἷς- 
θη αυΐά εἱ τεϊροηδετοης, 

Ἐτ νεηΐς κειὸ, ἀϊοῖτα; εἰς 
Ῥογανίτε ιο γε  ἔχυυπι εἰ ,δι 
γεαυϊείοιτς ΠΗ ςἰτνοηῖε νϑτὰ 
{ΠἸπατεςςς ᾿ἰγαάίτος ΕΠ μουν [ἢ 
τἰς ἴῃ πιϑημ5 Ρεςοατογιπὶ. | 

υ ε ᾿ 

{ἰ ρτὸ τὶ (ογίδατυτ ὃ, φυφά ντ ἰοα ιὶ Ὁ οι ἐπίεγρσοι ναὶ ὡς, (- 
γἀτιοποην’ ἐζος ταίηυς τούγὲ οἰδίεγιατ. Νὸν ὑμίτις νὰ με, ἰ ΤῬὌ εὐβ 

ογλη α εἰῤὲ ροβὲδ ῥα Ἰιη4: δ. 
ἔναρεξον εαἰνεοην ρος ἃ ὁ δ 

᾿νε {84 ποὴ 4μοά ερο υοἷο, 
{πὰ ψμοάεμ. Ηοεδηβαηι 

37}: Σὲ νενῖϊ (ν᾽ ἐνμοηῖβ τον γα πεαηα ίο- 
ἡ ονπολεν!εε: (ν᾽ 4͵Ἐ Ρ εἴγο, «οτάϊ!α Ἔχει. 
δ ἐπιοη, ἀοτπϑὶ πον βοῖνν- ἐμὰ τς ̓  Ἢ : 

μ ὙΜΑ ῥογα υἱκίτελ ας ἀκ Ρυϊίν 
» ἐφήαιε τ’ «ναῖε υἱ 

0) ἐμδνεεμ ἐπ ἱξηξαεϊο- 

18 

ἄἀςτι ργοηρι τη.ἷ |ᾳ ρει [δένέημο ἠπίδεην ρτῦ- : μι Ρ πἰϑτις ε΄, [πὰ ςᾶτο ἴῃ Κα, αρασίοέλῃ ὡΡΘΟΝ 

᾿ ᾿ ". ΔΝ 
. 

δος, ο- 39, Ἐὲ ἐβένονν αὐδοης ογα- 

τς χρυ ηάοπὶ ἹΕτιηοποπί 040) “0 δρνάοιν βνηιοπεπν ἀϊ ν 
ΕΚ. Ξ ᾽Α .“.- 

υθτιδι" ἐς αν ὦν, το Ἢ “ 
401] ᾿ειυετίας αυτξίηυςηϊξεος τὺς ,ο.. Ἐενεεηβιν επὺ -ς͵.Ὁ ΟΠ τς 

᾿ὐτφος ἀοτηηερει, ἰετ απ 
“πε “ΘΥΜΙ ὭΥΑΗ4- Ι 
) ἐκνοναῦ ιν αμὶά γ4- δἴσαι δοπιίπα. 
[βονάεγεμε εἰ. [γευιῃ ἐοηἀὶ» 

Εἰ νενλ ἐειμὸ͵ ἀν “᾿ε (01 ἐπν (υυ δὴ ᾿ ΑΝ ἀείοτιν τ 86ὶ ἐμ Ὁ ονποίμεύσην, ἀν γα ργεοάιιῇ, ὡς πο γνμβια : βῇβεε, ὑδηλὲ τον ὃς νοίςην Κ᾽ 
4: ἐεεφ, Ἐϊιέμε δοποίηδε τον (μα Ἰαυάο. ἡ 

(ρο ϊλειαι τα. Ἂν φε(4- 
ΝΣ σμε.. νο.: 

᾿ ΄ Ἰεπε ριο ἰπία. 
᾿ 41» ἐλιϊειόζω- 

τι λόγοιν, ἔδίςοτε. 4 » ἐκ αια,γαγ μόνο, ΟΟἰηρ]υτεη ες []- Τὰ δας ὃ Σ ἐὰς ' (εἰτυε. ρεοάὶ.᾿ 
ὑεῖ δάάίτ μὲς ἐμαν, τὰξου πὴ, πίοης ἀΐανμα. : 

36. ααὐϑα βάμν ἀκ [ἭΉ6, τοτόν, Λ ἡὐιπὶ ἐπόγιιηι οἱ ἐγτίας, εἰν ὧἱ ριοά!." 
αἰτοταπι Οχαςῦ : νι ν τ. ροίπὶ Ροβεῖίυς αἀάϊτιπ εἴς νε αὖ ττϑυαπιὶ 
Ῥείιις ΠΠυά Ῥαερηικαπωβοίδειεε Μαίᾳ ταίπεη οχτἱοίμην "ΕΘ κε τεπὲ 
πο οἵϊς μᾶς ἱεφγδείοποῖτν, φυιπν 5 γγὰν ἐρίς ϑτετργος νον- ἥδ δι πδενε 
τοῦτ ὯΝ ΜΏΝ[“θώ αὑἱ, 14 οἷ Αἴνρα ρματον πὶ. "4 ΝΝοΝ κὰ μι ἤνόνει, 
φη!ά «9. ἄς. καὶ τί ἐγω ϑίλω,, αὐλὰ τί σν. ΗἸς ἴοσὰς γατὴς ησάϊς ἀεἰεείοι ει κα 
᾿ἰκτίδίτις ἰα νεταβὶς ςομέςιθυς Οςπὰ μίαμιον ογίς (οπτεητία ΡΟΝ ΕΣ « 

ΙΔ ΟΤ 18. 

μδὸ ἔχ υν- 
ΠΙΩΙ͂, 

41 

ΠΟ ΣΙ 
ΒΟΥ͂Ν. 

«πιο ντγιηηης ἑῃ πῖςὸ νου ἘΠ πὸ ς οιπρ νι ἰορίταες 
᾿ νΕΓυναυνάναμιν γυνϑήτω ἡνοα ἃ ΜατηιαΟ ὅς 1 λιτὰ εχρείηιί- 
τὰγ. βεητοητίαιι νογὸ, ἡυλπινς ἐπηρει [ξέλαιν, Φείτοο ἤθη 
σχρ] ευΐπνι, φηὸν ἥας ἜὙΡΘΟΙΝ ποῖ νπίσατειν ἢ ειν- ᾿ τις Βα ςαγοτο ἰῃ ογάτιοινο [ᾺΠ| ἀτίίοητ!. 

496 Κα τερον καὶ ὠντορ ας. Τα φιοίίτι οοίίςς (ςειθι 
("ὦν πῷλιεν λϑὼν Εἰ 4π ἀομυὸ νο[δεὶ ζαριηᾶο σιυλιν 
φιορά αὐτο κρϑεύδιντας ᾿νἷς ροπξινη οἱ νυ δια. κατέμενον 
ἀ“πμὸ ἐμη4η}Ὲ 49: ῥογενοη! οι, καὶ ὑπερ ας, πολ ,, 

ω δινδουντας ᾿ 
41 δυβνει, ὠνόχνε [λυ δύέτδ στ! ἀλη! ἐς Πνλς ἐπξογριείλτίο. 

πομαιίς πὶ σου ἤσοας Λυδαιςομίειῃ Οὐλιὸ, γι ξω 
“ λ 

05 αὐτοιξ κα - 

εἰ μη. 

ΓΝ 



ΘΔ. ΧΙ. ΠΣ δ ΒΕΥ͂ΑΝ 
ρόδον ὄῳῳφιν οὶ ροπαυαπννιτα μιέλοτὶ νιμμεριγιαπύσιη 

᾽ νεῖ! ροεγϊδδισιακιης, {δίνεις ν ἀπέχει, βλέπομεν αυνίω", 
᾿ς δεῖς, δι ΗΠ εἰς: μι ἐπίην Ἰρίλιη ἱπτισοι, Εγαίϊηνίε δῆποῖλι 

ΠΘΕΔΙΥΜ ν 
φριϑἰαγί. δοι δὶ ϑγχικφοιερίεν δαδει ΜΛἽΠ ἡρῷ τες 
εἰὐφη δ. Ἠὲ οἷ, Πελιμδον ἤιδει μέσυτ ποπλξὰ ἀϊον χὰ ἤηε ον 
γεν επεεξυν. ΦἜ{{Ππαάνωνν ππρρ δὶ ὅτωι νυν Ὑρκάνιον: 

ἔπ τα αυϊυίθδιη φοάιεΐους ἔες {- ἐπέχρε τὸ τόλες,, φυοά ἐνν- Ἄναι μητδερτεϊδειοηφ) που ρίοῦσο. Εἰξ ἐπ ὀϊππιηο 
τερρισίλγοι πδοβ βουνοῖς Ἰληι ἤπὶς Πρετοίεινςὶ Ἡλδεος 

᾿ ἤποαι, νλὰ νά ίτςει αὐ ἀς πὶς ρεκαάϊζε ίμδβε, νὰ μυς,1:. 
37. 4υοί (ςτἰρτῷ εἰίαπι ἡ 681 1ὴ η1ο τῆσο νότοι ΠἸπΊο,ρχ- 

. νἘμέριϑε, ἀγωμδμ ἰδοὺ ὁ αἴϑᾳ δος ΜΠ δυγριτεγοδίιηιειρςοςγαμὶ ρος 

ετυδιι ρηείεηξις τεηιροσις ἢφηίβελείο ᾿ος ἰοςο. δίς ἰῃ 
Ρευχίηιο ψοτιίζυο,ς σαρρδυδοις ΠΟ τϑδιὰ ἰατεγρταταξυν εἰς, 
μι ΠΥ Π) : : 

43 ϑηχλμενανννοηιογωὶ 

ν ἀϊε τὴς ἀρρτορίπαυαυΐι. νη μφήει γηνρὲ εβ. "ἢ μὲ ἡΐγικα. - ς ΡΡ Ριηαυὰ Σι άδωε δ ἰο ' Καὶ δ ϑέως, ἵν τῶ λαλοιωώ τος» τα " ἐξε ἐπΠ ΗΝ ΕΝ ἐο ἰοφυςα- 6} ρα νά ἡβαῶν. 
ἸΜδιι." " .7 4 ᾽ ἴμδ᾽ας εἷς ὧν ὙΠ 7ὼ δὲ ἢ ἴῶ, δάδ ᾿ υ 38 αὐτεγαῖ νυ χ : βμ 4φε ἀφνείεείην, ΓΙ, ἫΝ 

εν, ΡΙ ΣΝ ἷ κα, ΚΗ ἀυοάεςιαν {Π|5ν ὅς στ οο τυγῦα "2 ἐνῦϑ νονίια ἐκόδιας : 
ἰόλα; 65 αἰντε ὄχλος πολὺς βιετοὶ μρχαιρῶν [{ῃμ]κα διαὶ οἰδάι!ς δι Αἰδίθις,ἃ} [εν δ’ ἐἐγνί ἃ βενοννλε 56.--π 
ὦ καὶ ἕ ὑχῶν υὐὰ οὐ Ὦ Αρχερ ἴων καὶ ᾿ εἀτάοεδω: δον. 

Τροαμαματέων χαὶ "ἢ ρεσδυδέρων. 
Δεδω κει ν ὃ φἰδαδοόδδυς αὐτὸν σύδ᾽ συ- 

᾿ μὸν αὐτοῖς » λέγων, Οἷν αὐ φιλήσω, αὐτός 
᾿ς ὄδυκρᾳ τήσατε αὐτὸν, χοὶ ἀπάγετε ἀσ- 

φαλῶ. . ᾿ 
'Καὶ ἐλϑων οἱ ϑέως πυροσελϑυὸν αὐτῷ, 

λέγει, Ῥ'α(6), ῥαθ6! καὶ κατεφίλησεν 
αὐτὸν. αὐ ἣν 

οἱ ἡ ὁ ων, δ᾿ ὐνν φαὶ χεῖρας 
αὐνδ' καὶ ἐκράτησαν αὐ τόν. 

᾿ς κἷς δὲ τς Ὁ πραρέςηκότων ἀσασώμε- 
νος τἰω μάχαιραν, ἔπαισε τὸν δαλον τοῦ; 

οὖν ΑἸρψερέως, αὶ ἀφέιλεν ὠυτεῖ τὸ ὠτίον. ᾿ 
ὅς Καὶ δαοχρμθεὶς ὁ ̓ησοὺς εἶπεν αὐτοῖς, 

Ὡς δὶ λῃςὴν ἐξήλθετε μιετὸ μαχαιρῶν 
Ὁ ξύλων συλχαβεὶν με; “-- 
. Κα ἡμέραν ἡμίω «οἰς ὑμαὴ ἐν 
᾿πρφ δ)δάσκων, καὶ οὐκ ὀκρᾳτήσατέ με. 
ἀλλ᾽ ἵνα πλιηῤροϑώσιν.αἱ γοαφάϊ. 
Καὶ ἀφέντες ἀν τὸν, σταὐτες ἐφυλον. 
Καὶ εἷς τς νεαψίσκος ἠκολρύθοι αὐτῷ, 

. 

“γον ῆ ρ  ετ8- 
τς ρεχίσχτα ’ ͵ χ ἀεταδοι Ὑτν Οὐυϊάλια ἀυζοην ἱπυςηΐς ἴε- ἢ 
᾿ ᾿ (κι υγηϊώ αἷδιξεθλημῆρος σινοῖδνα δ] γυμν8 Χο ᾳυς ᾿ 

ἐΠτραρυει  χρο γῶσιν αὐτοῦ οἱ νεαψίσκοι. 
«κι ἘΣ , δὰ 

Ο᾽ δὲ χαταλιπῶν τίω σινδόνα, γυμνὸς 
ἔφυ ἀπ᾿ αὐ. ες ἢΡ 

λ 

"6 Ὶ δαςογάοιδιι ὅς δοΡὶ- 
ἴς δ δερϊουμϑ. ͵ 
Ἰδεάοστγας δυο ςἰς ἐς αυὶ 

εὐτὴ τγαάςθαιῖ, ςομημης ἐπεὶ 
Ἰρίος ριῦ ἀϊςξ πε, Ομξευπαιυς 
οἰςυ !ατὰσ βυεγο, σε ξ: ργέῃςπ-]: 
αἀἴτο ἐυμλ,δι ἀρ άιιςίτς τατὸ. 
Ὄρυπι ἰρίτον νον τατίτῃ 

Δοίςἀξς δὰ οὔ, εἰς εἰ," ἈΑΌΡὶ, 
ταδθέιας ἀδοίςυϊατυς οἰζ δυχλ.. 
ΠῚ νετὸ τη εὐ 15 1 συπὶ τγ4- 

οἰ δυς,Ργο μου ἀοζθηῖ ουϊης 
᾿Ουβάδαηιν αὐτξτῃ ἜΧΊΙς ηυὶ «ἀ. 

ἰἸαθαπὲ γιέζο ρ]αάίο ἔευετ ἔς 
υὐηὴ ΡΟΠΚΙΗ οἷ ππαχὶ ΠΥ] 5 ἃς 4Ὁ- 
ἀμ τεῖως ΔΌΓΙ πη. : 

εἰροηαξς αὐτοηι Ιείως ἀϊχὶς 
οἷς, δισρώιονὶ λἀμποτίης αἰγοης 

. [εχ εἰς. ζᾶ ρ!αάεῖς ἂς ΑΗπθι5 δὰ]. 
[τος νηὰ ργεμεπάῥηάα 
Ωυοτίαϊς οτᾷ ἀρυδ νοϑῚΠ τδρῖο 
ἀοςξς,,ες ργεβξαϊις τὴς. 5.6 
ορονεφεντ ΠὩρ] εἄτον δογίρτυγα [ 

πο ρετ ἤυάνιπι ογρας : ὃς ρας 
μοπάογμηι τον, 5. 
"ρίς νετὸ εγοε!ξα πάσης, ᾿ 

δεπὶοτίϑεμ. 

γϑ [6 εβ: μεμεῖα εηρ»., 
ἀμεδο αν, " , 

Εὶ 4 μμηὴ υεηΐεε, Βα. 
εἰπν φεςσάεμς «ἀ ἐνΐη, «ἡ, 
οὐδὲ ᾿ ο[υί συ: ἢ 
ΓΝ 

«7Ὲ᾽ ἐπὶ πράη ἰποις- 

45). - 

“ΠῚ Κι φμΐεπι 4μ!άαπν 
εεὐἰνενπβ φηξιθη εἀμε; 

. [γίφλωηο, γανενβνε αγνμιν 
[μηννεὴ δακρνάονέε, ψ' ὅπη 
Ρκιφμ}ὲ "ἰῥ αινῤονίην, 

48 Εἰνεβονάεης [εβω 4" 
ῥβ, Υ͂ ἀη4ω 4" «ἀ ἰαίνο- 
δ) φλ μα ἐπι δ σά δε’ 
ἐἠχηὴ ἐφιιρτεί,φααεγρ. πὶ 

99) φβμοιιάϊα ἐγαπν αρηά 
τον ἐπ απο ἀοέφη!, ἂν 

ἐπηρίεδητωτ δεγέβιμτα.Ὁ 

Τυης τοϊτόϊο σο, Οπιπες ἔμ. Ἴ το}, 19’: ἀὐορωϊ! εἰμετε- ᾿ ἰδαφηφηθαι ΗΜ, ὈΠΉΣ: [εν Βεγυπε. ἑάνω, .»" 
“«Ἰἀοϊε[εεμ: ἀμίεπι 4ν}" 

βατυγίόυμη, απο Πη4ο- |ἀμπ [ρηνεῦ ων ἐπε, 4- 
νξμε βηάομε (ωβεν τμ-: 
ἀο:Φ᾽ ἐδμεννΝ ἐμ}. ᾿ 

4: ἡ τεὶε(!α ἵνάρμε 
: 0 Ἃ ᾽ “ ; , Ὧσδυς οἴδι ἰ δῦ 115. ᾿ νά τρε ρβτοξωρη αὐ εἰσ. 

ΝΆΡΗΜΑ ' Α γα) Ε πα) ον Σ τίει ὑλώ ̓ ΩΝ 4 ᾿Τυποδδάυχοίιης Ἰοίιτη δά  ς}} Εἰ δά δικετνι ων 
΄π. οχέβδα, ΧΟ σιμβχονταρ άυτν ταν τὴς} Ὁ πὶ γαχηυπ:ς αυῳ ο] “ὦ [υπμναπο [ϑεονήοενει: 

Τραμματεῖς. οι 
ἀρ να ψΑ αξ ες το τ κενπ ται, οπ σα ΠΕ ΘΟΕ ΟΒΡΟΣΣ 

43 έβ, ναξλγνοταρὶ πάμει Μιήετυν εοί μι, τὰ Δος!- 
Ρίαε τὸ ΤΟ ΒΛΡΕΡΟΙ εἴς (ξηίυε. 4Πμά4κν,1 ὁὑδας [π 410 

.ι. δ ϊοοήίες δὲ ΨΙ εὐϊτίοις ἀὐφάιτις τ᾿ σκαραρυν. λοδιιοῖος. 

πὰ ςοπυιεπεταπίνι γεξλᾷ εαρίϊοις Ειαἤην. 4 Πρὸ ἀσφα. 
λϑεε οἴ τα ἀμΠ 6 ὁπίορ δὲ τλητο κὐπι ρεκά ἀϊο νἱ εἰλθὶ ἤθη 
ρυ[ππτάεο [δὲ πλοευΐε πα] ςουίςἰοητία, φυᾶπι 19 ρου εὰ 

ὅς Οὐ ηδυς ἐχρεοῦίαϊ νετία 48.212, οσμεὲν γι ἰητου- 
Ἂς ἰιος οοηέμη ρὸν ουπι ρεαεσειζειες νοτθο κρρτέστεν ρεὸ- 
Ἰεηάμς. ὁ : τὴς ἔλονΣ 

“411 ΔαὐνεΡ᾽ αι ΤῺ δαοθιν ἐχοπιρίατίδυς ἰσηχεὶ τἀτὺ πὶ 
, Βοος ίςείρτυσι ἰδύςηι, τὴ οδτογὶς τςβετίτια), γε δὲ ἀρυιὰ 5γ’ 

ταπ μϑτοσργοξςη. 
47 μέανν ἀμιερ, ὃς δέ ας. Τὴ ἣος ζοηοτς ἀϊςοη άὶ νεῖ 

" φειοάιηάλε,νο ( φυιν λἀάαάτων ἰφουπμάως οαίτι6) ττδιςέξιο. 
τ ἴσοις εἰς: Δ ἰσρι οἰ εξ νὰὲς δὺ δε ΦἍΓ παρογνιωτων : (ἢ ςἔι, 
«υόλιη νοτὸ αιῃ ταῦ νας εχ ογουπβαηεθιν δοιί ροιῖρο. 
αἰτινι τὸ εν "2 οἱλ δας τισιν, νΝυΐφεια, Μ΄ ημε Ἅνιεν ηὐάανν, 
Εταίμναν,Μ ον φμέφν ἠμφιον (Ἰκότο ἀΐςεες ἰο]ετινπιις αι. 
ἀμ ςἀ εἰμὴ ἀδεπινη 4υυ πη ἐποαττὰ δὲ ρετίοῃα. Ηἰς δια 10 
«οἵτιι ὅς ἤσμις ἐοσο ἐς! μάτιν. Νξαμα ἐπ μΣ ψηὴς εὶς οἵ 
τοὶ ηρ ποταθδο Μάγους ρεκί γειὰ, νεγυιὴ εἰξ αιοῦ οναρνο 
ζομίειίῳ (τδιαν νεΐοτον, δά νιβε ει ἐχ ῃρίο θάνῃ δ 
μαι ρἰμιιη οχςερ 5. ἀμ οἱ ταύίπεη διοίοσυν νιάειυτ το- 
{π]]ει ἐρρίο βέω ὁ (ϑϑλιμνι λα αοη πμξνε φυὰπν ἀὐποῦ - 

ἢ Α' γε “ , ε 6ύ ᾿ ᾿ “,. “" ὰ οἱ ΛρΆΕΡΟΙς , ΧΩ οἱ ρεσοὐτερφι) χα ο]. ᾿υῃςῃογᾶν Ομ 68 ῬτΙΠιΑΓ) δ, οΥ 
᾿ ἐ5, ἃ δοηϊο  ες,ὃς δογίδα:. 

44. (οινποηδς Μ66ν τρί {ν ονην, συδσημων 1ὰ εἰξ ἀς ψιο ν- Ὁ 

δ᾽ το νεβεΥΝΩ ΦΗΊηΕ: γ4 

«νάοεει, ψ’ δεν να, δ᾽ 
ϑεηΐονε:, 

τίοποιη Πἴδνὴ τειρ  ςοπι ἀ ΠΠινυ!ατιῖτο. 
49 ὀρ εμμι κα ἀν Ἵνα. Νἱάς (υρτιὶ 4.1.1. ΠἸἰσοῖ οϑίφη 

[μρρίετς σοιπηιοι δ στὰ ον το ἱπεογρτεῖς ἐιέζιιμι εἰς ἐξιμ, 
εχ Μδῖβ..6.6. : 

Σ΄ τὸ Ἰό με, σαννε, Οπιηες νἰφο κοι ἀἰ(ς ρα] ἁἃ νι ἀχρτί- ' 
τς Ματιναιι», δι Νετιις οτίααι Ἰατεγρτος : ἧς ἐς {Πὶς αϑοτς' 
Μαγς. νἱἀσαγυγαμος [ςίως (πρετίοτς οτατίοης οὄρεϊίαται. 

41 δινάονε, σιιδῦνα. δίς νοολτων τοηυ Πα ἡ πτΑ νον, 
αυλαν, ἴ βιςτίς ἐπτίπια, ν ΟσΑ ΜΝ. νης ἐβοπίο, ἃ δίάοης οἰμ" 

τὸ τὰῖς νὲ νοϊυπι Οταιηπιδιιοὶ, ἧς ρρο τα, γθι ἐολ αξινηῆ “ 
"ηΑ {{} οοπίυευετληι. δ ὅρον μμάνηνζ τηρνν 793) γυμνεῦ; 
5:15 νογηάςιἰο ἰογιήους ἀϊςίταμν, δον ίεωωά. [«ατῖπος νετὸ 
ΠΟΙ δκιείπιο τὰ Ἰυ αι. ἀἀϊά πε ἐπξο αἰιψαίά, φιάπυὶς 
ΛΟή μην "ἰς ἃ ἀν 

τ ἀοηειν δυζεήι ἐπνὰ ἀττποῖ,, ἐς ρατο γοσατι πίοι 48 
αἰπιέγιν ἡ] ναινάντο ποόξασ πὸ εασνυΐτα,, τορεητὸ ἀςουττς- 
τῶι. Νεὲς οἐμπι "ϊὰ αἰΐὸ οι εἶ μάττλητας Ὁ Ευμπρ εἰ Μα 
«μὰπι να πο] ηπάταν 4. Πςειθία Ἢ ἰαίτοηςς βυδτατ τα 
4υσίνη,ργκτέλτι δυξξουίτατίε Μεριθτατικ ιαιίατενι πῇς. 
ἀπρὴδε 1 ἐδάειη εἀιέᾳ δι αἰισγίᾳ εὐ εἰσαν ( γνξυαν τὶ 

γυοταπη τρηδν ρετίοπα ἤα ἡ ἰοἱεῖ. Φ Πημεννφε, οὐ νναϑισκοι. 
1πίοϊειεεκ νίδοϊτοτς ἰατοῖ ςαφι ον νο 1 (στῦ αἴας γ υἱῇ. 
ἀλίθαη πος δγΓηκιπίοιρτον, μος ἰεμυοι, 

41 νιν ἐοημεοφυμμὲ,, Ἂν “ωϊ ῥχόνῳ ἀυτῳ, ΛΟΙΉρο τῳ ᾧ- 
χιν» ἢ, Ὀϊσαπῖμι ἡψίειη εὐχῇ φὸ οοπυςης πριν φυδή τρία 

᾿ ΤΠ φψιὺς 

ΥΜΝ ἐπ ἐνῆν Ψ' ΓεὨμεγμπῖ. 
ἘΣ 

39 Πγ6 ᾿ερω ἐμ. ϑεάνε, 

19 βαβρεάτων Γιλριηίεξατις γατίοιἀ {Ὁ 

ται το 

εάδενη! φωβει»"ν 44... [ “. 
τον εὐνφα βζινηννν εἰν, ἀϊοε τος 
φρμεπνοβημε ο[ εἰ αβμν [μεν ὦ 

φινὰς μνίσαν σαν {τὶν νῃὰὲ ν φπεύμενανειη νογητς οἱξ ἀσ- 

πὴ τπδηθἶε ἃ ἐαίετος ρίο (ἡ τῆο εαρεδιαιῖς, [τά αοὰ 
οἰ: ἀεπαπιϑεπερίας, νενπ «οππηιηὶ ταδασοη ΟΜ ΣΙ 

«αυΐλι.  φο κνμδν νότος. Ἀσέϊέ, ζοξ! ἐλιπὶ οροττεραὲ 
«ἄφννπιπι ςρη οί, αμίμπι Δευΐάους (λγήδιε νε δίς 

----- 

Καὶ ὁ Πέτρος δπὸ κιακοόϑεν ἠκολώ- 1]. 
γησὴν ἀυπῇ ἕως ἔσω, εἰς τίω αὐλίω τῷ 

 Αἰρχερέῳς" καὶ εὖ συγ κρϑύμδμος μὲ ταὶ 
 ὑπηρενδδ, καὶ ϑερμαρόκδμος «νοὸς τὸ 
φὼς Π ᾳ ᾿ Ἐ οίτι ἢ Ι 

Οἱὴ Αἰ ρχηρθῖς κἡ ὅλον τὸ σωωζόνιον ἐ- 

ϑανασῶσαι αὐ τὸν' χαὶ οὐχ δἴδφισκον. 

Πολλοὶ γὸ ἐ ψαδομαρνύφριω κατ᾽ ΄' ν αἷππι ἀϊσοῦαης δάμεν ουπι: [οίβ: ἦν με ἐσὲ τβ δὲ ἀν εν 
εὀυτεῖ καὶ ἴσων αἱ καρτυοίαι οὐχ ἧσαν. ᾿ ΠΟΩ Ἄμρ: "Ραγίαἰρίογιηι πρδι ων ντημε: ἔτει "οὐφυὶ 

: ! το[ίπηοη 4. πος ἡξαμαπναν ον δὲν. 
᾿ ἐν θπ το τὰ ἊΝ 1] Τυπςο αυϊάλπι {πττεχείθης, [2 Εἰ ηνίδανν [ἀηζέπίει, ᾿πυρὶ)), ἐοτατη 

τὰ Καί τινες αὐαςείντες ἐψοῦδομαρτυ ὀφυω] 5, τελ τὰ (μῆς δάιιοτίμἐ! [αῤίμην εεβιπνοιόωπε βενε. Ῥιεο ἀρ ίοῖνα, 
κατ᾽ ἀπέ, λέγοντες, " 

᾿ -“Ὕν.΄ Ἦ : .“ ’ : «8 

“ὅπη ἡμῶς ἠκούσαμϑυ ὠυτεῖ λέοφντος,}" 
: δ ΝΣ εἶ “ )Ὶ ὲ 

. Οπηεμ κἀταλύσω τὸν ναὸν τῷ τον τὸν χϑὶ 
ῖ 

τ ᾿ τ Ν “ π - ἦἠλὴν ,)-- ή ΐ ᾿ γα ύς "πηι αἔδμην, Φ’ βὲν ἐνὶ- 
κ΄ οφ΄ ποίητον, Χὺ ὁλὰ τριὼν ἡκμεβῶν, ἄλλον ̓  δι ροα τ! άσμτη πρτως Δ ΠῚ ΕΣ ΒΕΝ τπάμρ[α- 

. ππρον εκουμέδως Ὀυς (λέζυτα αι 4 αἀϊ ἤςαρο. ΡΥΜΟ ΡῈ : 

᾿ ἌΣ οὐδὲ. οὐ : ον ἰὼ ἡ , (αἰ Ἷ δ5έάης ἔς 4υϊάεπι "Ρῦ ΟΥατ} 9 "Ἂι πέλίεα ἽΕΤΟ Α 
Καὶ οὐσν' οὐτῶς 161) τῷ Ἰμαρτυξια,, ξεβἰπροηίυπι φοτια., τοββ ηνονοίμην ἱῆονωτο. Ὁ 

' ,: αὐ. Ὑπτν σι δια κνι., 74] Τυδεροπιϊξεχ τααχίην ρτο- 60) Δι ενμῆζενὶ βμηπνας 
Καὶ αὐας αὐ ὁ Αρχεέρεις εἰς σῸ. ἡάσον,} ἰστοίαϑ ἢ πγοάϊατη, ἱπιοεγτίορα-} 5. 4ριγάο» ἐα πιεάλανν, πὶ 

» , ᾿, ἃ) ἢ πο θυ ; ἢξ Ἃ "έννοζ φμδὲ “εβενογ ἀϊοτην, 
ἐπηρώτησε τὸν Τησομυ λέγων, Οὐκ ἀπο-} [υἱϊ [εἰαπι»ἀ οξε, Ιου τεΐρδάςς, 

φ 

: }εὸ" οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυ-}. 

ΞΕΟΥΝΌΥΝΜ ΜΑΚΟΥ͂Μ. 

Ῥεῖγωϑ αμεέσπι “ὁ ἰσησίηπομιο μά 
ξαυυτιι εἰὶ οὐτ ἑηττὸ νίαυς ἰη]. 

ἰδυίλιν Ῥομεῃς 8 πλάχίμν!Σ ζ δ] 
(Ἰάεας εὐαὶ πιϊῃ κει 5.,, δι (ἃ- 
ἔκεϊεθαι (γι δά φηεοι. 

τοῖς ςοπίείωυς αυπήεθδῆι τε- 
ϑυδο ΡΣ “ων. οὐο σὺ Ἱπιοηίαπι δάιοζίας Ἰοἴμπ» νὰ 

τοῦ κατα τῷ ἴησου μι(αβτυρλαν, τς τὸ ( ᾿ 
ζει κα ἈΡΡΝ οὐπὶ πγοῖῖς τη] υγοητιμος ἴη- 

πευ εθδης. 
Ναπι αν ὶ ΔἸ τα τεπίιπο- 

δυπι,ἀ  ςδητὸς, 

Ῥ"»ῆς χιοά εἰϊ πγαηΐθυς Μὰ 

ηυϊςαυᾷ ὃ φυϊά εἰϊν οἰ  φμοά {{π 
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ρίεποιε δι ρίευ δ ορτορῆεια. ἸΝάπν (εττίι τι ἐπ πιοη ας 
(αίλιια πιλιεἰϊλτίν, ταπάσπι ἔαμάς ἰαςειάοτιμι ςοιηρ- 
πάτα! δῇ εἰἰ τη ἡ Πυπι, νὰ Ῥιϊλτυ πὶ δὰ τυ δῇ ἀλιπηδηιιπι άν- 
ξειςηῖ. ᾿ ᾿ ᾿ 

[βηωμμι αὶ φοῖο υίημε ἐν" 
"τὸ ΄η αἴτέμην [ϑπεηνι δ 4- 
ερνάεε: ψ' μιάε κε ἐμὴν 

πρϑίἢνια «ἡ ἐγκεῖν, Φ’τ4- 
Ἰώῤαοεδα ἢ. 

Ὀγὶαγατ) νετὸ δαςεγάοιοϑ δὲ : 
“: 

"ον φέφρεη!: πες ἑηωε- 
ἧἡφϑέδαπ!.: 

δ ήνθς . ΝΣ ἐφηξε:. 
οΚ δυάιυίπλις οὐχ ἀϊςση- : 
ΜΠ Ερο ἀεἰξτγυάτη τοπιρίυτη 'ξ πθΏ 8 ἐμ ην ἀςενβθν. Ετο 

ἀϊοίναον ἐεπηρίμην ἔρος 

Νοπνεβ»"ἄε: τ μέγ 

“ τ ἀρ ἐπ μοιχῶν εἔἘοὃὸ ΡΠ τς νην “ ' : 6 νεγὸ ΠΙ|ς 41, ὅζ πὲ ἢ γε σι] ἐβεθε ᾿ 
ο διε ἐσιώπαι, κα! οὐδὲν ἀπικο δυο, ΕΝ Ἀσυτίυπι Ροηιίίοχ πιᾶ- ᾿θλᾷ ῥαμα Ἐρόκονα; 

« Παλιν δΑρχερόῦς ἡπηρῶώτο, ὦὐτον, ΚΑΙ 1 χίῃγας εὐτη ἱπιογγοραυίεν δ ἀϊ- ἴδμεν. Θ᾽ ἀὐκει εἰ, 
λέγει αὐτῷ, Σὺ ἀ ὀχοιςὸς ὁ ιὸς τῷ σ05} ἔχις εἰ, Τύπε ες ἢ] μη ας Εἰ] ξνα Οἰνειβνς ΕἸ Βε- 
λογητῶ ! τ ᾿ΐυς {116 1ΠΠπ5΄ Βεηεάιϑῖν Ὁ ὁ ὃ 

᾿ς ΟἿ Ῥησρις πεν» Εἰ γό οἰμικαὶ δ᾿ 6- 1. Ιοἴως υτοηι ἀϊχὶς, Ἐρο ἔαπλ.]6ι ἐἰχόημα ὑβτηίτι ἐξ 
δὲ τὸν υἱὸν τῷ αὐθρώπου καϑύμῆμον ἐκ Ι δι νἱ ἀς δεῖς ΕΠΤὰ Ποτποίηίς ε-} ἔδσα μα δ νι 

: ἄἀσπίει δὰ ἀσχιγαῦ  ροτϊεητία } ὁ νὼ αὐνεμεῖς,ν Φ’ σεπίεε- 
δεξιῶν τῆς δωυάμεως, καὶ ἐρχόμϑοῦ 

μετὰ ΝΜ νεφελῶν τῷ οὐρανοῦ. 

Ε 44. Εἰ ἰοηρί αν ὑτὸ μακρῥϑν.Κὶ ἰὰς Μιλτν.16..8... 
4{.,.4 ἑχηεη, » ὥφρι τὐφοςτ τὰ εὖ φῶς τὸ τύ, ᾿Νδιχψωτὸε ἃΡ- 

Ὶ Ῥεϊτίοης σείληι ἰζποηι ἡπτο Π} τείατυς Ἡείγοϊείας, ἃ 
) τοπίςαιςπτί νεάεϊιεςτ, ἤσυς οεαπὶ σγγὰβ ἐπτοΥρτςε ντΙΓῸΣ 
Γ΄ Βαοοίοοο νορθυίο ΜΎ [ νηηνα : Ὁ φυοά ρεορτίὸ ἢρηιῇςαι 
ἢ ἰιοεγηδηι, νὲ Ροηπνι ἐδ αὶ οπιποάὲ Ἐοόυπνίπτεγρτο- 

ται. Ἐταίπωυς ἱπιοιριοζδῖιγ., ἐνέά ἰμπεο, τείξτταηις 
δα ρλτιιοιρίιτν συγκρι ϑημῆνος. Ἢ ἰάοτη , ἰηφυΐς.,, ἰυπηοη 
δἰπὶ τοῖς . 86 ἀ πιπίιη εἰς ἰηίοίεπε ας τταϊεέλίο: 

ος δΗροδμεὶ φαοφυς ἽΝ [᾿»ε7τ πὶ ἴυςοπι ααλην ρθη νρ- 
᾿ς Φητ, νηάς ψτεπάν νετθυηι ριά [«ἀτιηριε ὃς ἐρᾷν Ογςο- 
Ἃς ἢ... ΐ 

τς 46. δεί πον ἐγάμ!,, καὶ δι ἦσαν. Ψ πον ἐγμη. Ἐγλίηνις 
᾿Νρα δραπέ δε( ἢ καὶ ρτὸ ἀλλὰ δος ρίας, ντ αἰγδί ἔδρα, ΡίΔΤΟΥ 

- ἐγ ἰσηύξηῖθ. Φδρανίαιϊεαιά ΝΛ οηρταφηκία, ἤιιαζνε 
πο ἢ τηλὲ (σηλη ἐχριοῖης Ν οι ἰητότρτες ) Θονμονόθηη δ: 
ψμιοὰ τεξὶὲ ἐχρίόατ ἔω 'ῃ αὐποιϊαίοηϊ ρα. [ἄδην ἴα: 
ἔπ} (ΟΠ ΣΈ ΓΟτ, δ, ἑάονσω: οἴξ ἐεανά πεῖρα ριόρίοῦ νογ- 
ἐἰοιίαπ τ. δοὰ τὸ ἦσον πινιψην Ἰεγι μας ἰφ πηβολείοης ν- 
(ρραξιιτι. ᾿ 

“ν᾿ Μὰν, ἴση. ΝἸάεατυτ ταπιοη δας τὰ αἰ {Ὁ ραυΐο δπτὰ 
ἐοἰππιοιμμοταῖα ἀυἷ ρτοτίαν ςοπυςηιτεῖ ἱπτοτιείζες, [τᾶν 
ἕνᾳ Βελἴλπιις εἴοτη νη ἦσαι «οηυςττῖτ, δε ῥέον ἔς ἐπί 
"λα ἀπούης ρέυΓΑΠ!} αμπιογο, ἐσαῖτα νοτυξοευαι Οσάτοιμ 

«ει Ἰλογυι το Πμνοηία Μάγος πηρᾶγ ΗΠ Ὸ ἔς γιατ, Νὰ 
κι 'δίι Μαιβδως ἴον φα ἐφ δῖος (ᾧ ἐα (νυ ρ διιῤίμηῖς 

Δεὲ, δὲ νεηλεηῖειι οὐ αὐδί. 
δυς «αἸἷ!. Ὡς οὐ 

ἐεηϑεμην ρϑίδως, 

-υδάροίεε τερρίυπι ἀετυετς, δι ΑἸ πὰ πάϊβοιτε : Μαν- 
οὰς νετὸ, φιὸά εὐϑϑλ τυτεήρι τορι υηὶ, δί ἰητγὰ ττῖ- 
ἀϊαπι ἰα πδυγάτησις : χυχ' ῥ᾽ υσπηιὰτι τητοῦ ἐς ἀιβετυπε. 
Ῥοτεγαζ εηἰπὶ ἱϊυὰ ργο ἱπδηὶ ἀυπτᾶχαι ἰλέξλητία ἀςςρί. 

« ἴδαγ γεγὸ φιιαπλ ἀμος τεῖος ἐπ ἀποττὰ ἀιςας Μλι- 
εἴαυς, πεςοῖςς εἷς ἀτόλπνις ἐς ἀπιραγίὰ αμΠς ἰρίοτυπιτο- 
Δισιοπία. . ον ἘΠ δ « 

60 ως [νι ἰατα Ν υἱ ἐμῆχενι. Τπτς Πρ τας εχ λη- 
τεζεάσητςο ςοπίοςαυεας ον ογυπὶ τηοτγο. | 

το «6: βευιά ἔν, ὦ δλυγνῆ. Ἰά εἰ Ὠεὶ, φυΐ οὐνηΐ ἰλυιάς ἀ{- 
ἔπιις εἰς. Ηος δλυτεηι εἰξ,υοὰ ἔξρε ἰη Ηεργσογαπη ςοιν- 
τις πατας πορεσίας ΝΠ ἼΥ2 [δανιεῖ μν.} αυοά τρίυπη εὶ 
ποπηεη. ἐχρειπηεῖς γεέγολητις, ΕἸαας ὥκογητός, ΠοπΊξη ἃν 
Ῥαττίςἰριο δυλογνυῖοοι ἀϊπίπρυοηάυσι, αυοά ἀϊοτίπηςη πὸα 

ις υἱδεσησί (λείε τοσιπιοάὲ ροίπιτιας 1,λτιπὲ ςαραπτετς, ηΜὶ 
(γλϑηνπιὰ νε] ροτρ γαίῃ ιαταν 564 πιαϊάιπνις ἐγίτισι 
ἀριὰ Τεοίοζ ον νϑολδυΐαπι νίμερατς. [π΄ φυοάλίπ ςοή!- 
ἕςργο ἄλογντου (οτδίευχ τὰ Θεοῦ ξῴννφε ἰά οἰἴ, 12οὐ ὌνμδηΙΗ. 

δι Ροιειϑία [ Πεὶ ἢ τὸς διωώμιας. ὅις ἐμτοἰ!ηξίεις,ρο- 
τίθης ἢ Ποὺ. [ταις ᾿Αγε εις τὸς Ροπίτας αὐτονεμαςικωε: 

᾿ ἥθεπι 4υυπὶ ἐσ ργιπσις ποη ροιΐοσιιε, Πιρρίειηιπυς ἰ)εὶ 
ποιηξη εα ἴκις. χ1.6φ,  ηιήστην διῖδῶν Μάγοι αὖ ΕΠ] ευγσο- 
τε ςοηἰαοτινήμας πιυτυλτις ἰνλης Ὠει ρρεϊδτιοη οι. 51ς 
ἐπι ξοτίηι ἐπαβ πε! Πουπινοςάι τοτεῖἀθ ΠΣ [βαρ 

βάστα. δε (1 Βυληζεϊηϊας τοῖοι (δ ςοιπιραγοιννυ, ἀρραγεδίς ες βων 40 }Η πιαί νος δ πιλέξαπι ρτο ςοποτεῖο ρο τῇ μ εἰξ 
σἰω δ μα μὲν φί πὸ τοῦ ιν αϑῦ, γτ νου τα Μάγας (λει. 
ἱμιις ..49, 

4 

βενωι ΡΝ ὰ φημ ὲ 

[κε «κα 4.4 εὐδὲ οὐ ἐῥοίμηθην δ 

᾿Ἴῤμνὶ ἐἀμενίμι εμπν,ἀνέεα- Ὁ 

᾿Ὶ 
ἀλυονέμην πον ἀμάνεϊ- [οἱνΣ λθὰ. 

[ 

δυπεπο υενὺ 5 “ενάο-᾿ ττὴ ἀρ βῚ 
οἴθΜ8,ι ἐομεἰωπν Ἰῃποσθῃς, νι 

4““νεύφη! φἰμονβιε 1ε- Με ἔλ!ὰ αυί- 
[ϑνν ἐηβινηθιμηνο., ὑβανπν ἄδην ιεἰξιῖνυ 

φρρεὶπιϊ- 
τι δε δὴ 
Ὥφισν ρδίγοιπ 

Δεν περολνν νεβ ποιοὶ ἐοέε λιν, Δπὰ- 

9“ 

ἄπ 

Μλιῖ.54.)}Φ 
- 

᾿ 



᾿ ᾿ Τιῶφ οκοπι- ρῶς 

(ἀρ. ΧΠΠ]1 ΕΥ̓ᾺΝ ὉΕΣΤΥ ΜῈ Ὁ 
.Ν ; ΣΣΥΞας τὸ δ τῶ- Γ Το οκ ΠΊΩΧ 9 γε ι- ἰ|42. ᾿βυπω δέοι ὅφεογ. σὺ δρχιρός ἄπ μτα Μὴ Ἰ Ἰρτι νοϊμ δων υὶς ἀἰκ [46 εὐ- ΠΑΝ αισκηντη 

᾿ ἀγθϑι ᾿ "» ὶ τ χέρα ἐλρ αὉ ΜΡ μιις πον ὶς ορυς εἰϊιδηιθιοὺ,. {μων : 

ἃ : ; «“. ' ΤΟ μάν διωρθεηνίκεν, 
᾿ς Ἠκούσατε τῆς βλασφημέας' τὶ ὑμῶν καἰ δἰ ίρρεηιήμαν 

φαίνεται; Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν 
τῶ ἐνοχὸν ϑιαγάγου . “ ἘΝΟΣ . 

οὐήδυν ὁπ κὶὰ ἠρξαντό τινες ἐμῆηυριν ταῦ καὶ 
ὍΝ ὑπ καλύη! οιν τὸ σρούστυπον ΜΠ. Χο’ 

ῬΑ μαο λαφίζοιν αὐτον' γ λέγον σῷ »πφε-] 
 ὰ ΤΑΣ ΟΣ Ἡρ τοῦ σον" χρὴ οἱ ὑπηρέται ῥαπισιριᾷιν αὖ- 
ἀϊευνὶ δι 1}- τὸν ἔξαλλον. 1 ν ἶ ᾿ 

Μαιιλσιἐρ Καὶ ὄντος τῷ Πέτρου ὧν τῇ αὐλῇ κάτω, 

ΜΠ ἔρχεται μία 2 παιδισκῶν τῷ Αρχε- 

ὅ - : ἢ 
Υ τοῦ ᾿νοῦ} }} γοζὸ ΟἾΔ 65) ᾿Ἰοηνμει ἐοδηρη ἀμέγημ! ς 

φορᾷ ουμα ἰυἀίσαταης, ρίαν οι τον νηοτειν. 
τοηστ τοῦμα πλοζίι, ; 

Ετοαρογιης υϊᾷ ἱπίρυεις 
ἴῃ δυπὶ ν ἀζ οδτεροτς ἕλο!ὦ οἷτ5, 
ὃς οοἰαρἢός οἱ ἰη!Πἰρούς ὃς ἐἴες 

6) Εἰ ἐσρεννη 4 4κ4πν 

Ι ᾿]6φϑίβιονε φηπν, Φ' νείανε 
[μείεην οὐμ γ (ν οἰαμὴμ 
φηηνεαήενε: (Ψ’ οἱ [ἀλτανῃ, 

τως χῃ - ᾿ ἀεῥ εν, ᾿Βαο Ποσά ἐφτιθιις εὖ ἐχφουάς., ΑΚ ρα ὌΝ 
. Τα υυ νογὸ θεῖγθε εἴες ἡ "“ ἐνδιαιτίθ ἀφοηίωπν » Ὑεπῇ 
δυΐα ᾿ηζεγιὶ εν οι ῖς χινξάλιῃ οχ ἐχμν ἐν Ἰδρϑϊλιν [ἀποπιὶ δα 
πα ]ςς Ὁ ΠΗ ΔΙ {1γ1}" ἐεΥ 640: δι! 5 1 ΘηΠΗς : ταί πλῖτος ὡ ΑΡΝΝ νὐξεΡι. 

“Ἐκ ϑαυίη νἱ {ἴστε Ῥοῖγαπὶ Τ᾿ {μρηπη αἰ αοῤονννεε[ε, - 
ταϊς λοι σητουνίητζαῖτα ἴῃ ἐῶ, ἀι- , {|ϑόεπε δωσε, αἰε, Ἐπὶ 

[χίςν Εετα οαΐῃ Ναχατοπο ᾿ς} | ΚΡ ΟΝ ἐς άτεῖο τω, 
35. 

Ρίμαν ται ἢμ- Καὶ ἰδοῦσοι τὸν Πίτρρν ϑυρμαινό μον, 
Ἰθλης ἰωθδ- » ,1΄ " ᾿ δ τπν ν ἃς 
«εἰν ἰιδεῖν, εὐττ ἐμβλίνασαι αἰυτα λέγει, Καὶ σὺν ΜΗΤῸ ΤΒ 

τας τις Ναζαρίευϑ Ἰησοῦ ἦϑα.. ᾿ 
ἤναπι δῦ: ᾿ Οὐδὲ ἐρνή τυ το 5 λέγων,Ο ὑκ οἶδα,οὐ-- 
Κισηι]11' ὃς [ . ΡΣ λφῳ " 

πιρεκώμδο δε δ χιςοιμαι ΕἾ ὶ λέ γεῖς. Και ὠξυλϑεν 

παρ, Φ, ησῳ εἰς τὸ φῳοϑαϑλιογ" χαὶ ἀλέχτωρ ἐ- 

ΓΝ : ᾿ δ᾽ «εἰϊε κερνενὶν ἀέξει, 
Ιρίς νοτὸ πρρασττ ἀξ 5. Ν ΟΠ [Νεμε [ον πεᾷνε πουὶ 

πουΐ ἐέῥμπι, ποὺς {τ 6 υϊά τα] [μή ἀϊεαι. Επ ἐνή! βοται 
ἀϊοα5. Ετ οχίυϊε οχιγὰ ἀη νειρο]} 4516 αενηπε Φ’ Καί 

(4ω1}. 

φώνησῃ ἴυιῃ: Ἄς Βα υς νοςςπὶ εἰηϊίι. ; (ΑΝ.ΘΝ ᾿ 

᾿ ᾿ μ ᾿ ΄ ς ῃ "] Ζωνίμ δι απ ΄Ηι 

ἡ εν: | ἌΝ ΤΞΉΠΕΒΕ, 9} 1 Τυὰς δηςῖ!]ὰ αυμθ πὶ" τυτγίως " ᾿ εἰ δμ 
δίδει. γι Κα Ἢ “ται δήσκη ἰσδουσοι ὧὐ τὸν πὸὶ λιν, 

τήιήει Ἰλθοὰ εἰν άλνι: 

νἱ ἀηος ευπὶν σοερίτ ἀϊέοτς [15 ρμάμεονε εἰνεμοβ πεν, 
4υϊ αἀξξλθδηι, Ηἰς εἰς πη Ἔχ] [φρν μίεα ἡΐμβ, 
ἱρίς. ' 

τρίς νετὸ τυτίμι ποραι τ. Ἐπ7)ο] «ἈιῚ7ε ἰεγηπνπες αι. 

Ἰνσολοδ - Κἤρξδατο λέγειν τοῖς παρεςηκόσιν τι Οδδ, 
δι», δ... : Ἶ Ν ὴ - ἐξ αὐτὶ ὄφιν. ΡΝ 

Οἵ δὲ πολιν ἠρνόῖτο. Καὶ μυετοὶ μικῥῥνγο 
δ’ ἀπὸ , : Εἰ ροβ ρωξι ον την βοεηοὴ 

παλιν οἱ παρεσώτες ἔλεγον τῳ Πέτρῳ, ἐπὲ υ ἀμιὴν εν αι αν ἀν ὑσμὴ ΝΣ ἑμος 
1] Ἧ Φ “» . " “428. ᾽ ς .- ᾿ 2 γ ἢ ᾿ Ι “Δ Ἰχούυηῖ δΓΟ. Ετε Εχ ἹΡ 1505: Ὑ εἰὸ εχ εἰς ΠῚ πάη ΔΩ 

τ δι : τ, λιὰ κύκεὰ ν ὼ ρων εἴεηίη Οαἰίαυς 65.) δι ἰοχιιι- Οαἰδίδιω ἐς. 
γλ0 η λα Μϑ : 

τἷο τὰ (τ ἐς οἵ, “νυ ῳ “πδοιν κὸ δ . . . 111ε «μέων ᾿εαρὶε ἀπ43 , Οὐδ ύρξατο αὐαϑεμοιτίζ' οὰ ἅν. Τρίς αὐτειι ςαρίϊ Ἔοχεςγατὶ ἃς ΤΙ] ἐναραι κάνε μα μημο 
εἰν . ΟἿ. εἰχ οἶδα τὸν γῶν τΌΤΟΥ ἰυγᾶτς, ἀέοσμ Ν ΟοΥ ποιυὶ ποημ- ; 

: ἐπε ε Νὰ πε[οίο βοπιηφην δα 
πάτα ἴτυν αὐςσιη αἱ οἰτὶ5. πυνμηνιηἠϑοιμη, 

ὅᾳ εὐάναιβει, ἐκούσειτε. ἴπ αυοάδηιν οὐ άίος δ άϊτιις πάν- 2:.6.. ΟΠ επί] Ῥοίξ τοττίιη Δϑποσλτοποὶῃ τείροχις Ῥε- 

σον ομδίηο. Κατῆις 'ὰ φυσάαηι Αἰ ἰῷ ΡΟΙῈ βλασφημίας λἀ(ςτί- Ἔσαπη ἢ Ῥετγωπι ἀϊοάπιας ΡΟΙ (ςουπάλιν αὐποφαιίοπεπε 
Ρταςτ ποτὰ ἱητειγορ ατίοι!ς. {4} ἀαινρυανΝου Ρίῖο αικδὶ ρίη νειδι]ο κὥτηιτ είς ἱπ οὐτῃ Ῥρίμπι ἰσειιπὶ ψο"- 

ἡ δοιοεῖ, ν Ἰὰς 1ντῖο.2.4. 11. , ι ΟἹ ἴα, ὶ 

νὰν αὐτόν. ΚἸ στὰ ὃς ΕταΠηυ᾽ Οοιφεποίᾳνννε: αιοάὰ Δοὴ ἔδτίςς νιάσταν γον ἡτεῖῖς, υῤά Πηγιίαταις (ς ἀςρυεἈ ίαπι ἀρ, πον 
« «οἰνοσγος σαιη ἐϊς ααῖς οοηἰσαασητιιν 14οο ἀϊ οἰαίπιις, ὐξιῖε τοζορις τη ναιρυ]μν, ςοσίταπι πἰηνίτυνη ἀς βιὰ ἢ 
ςοπλροἤιοαςηι. ΟΝ Ἧς ͵ ΔΙΏΡΠΗς ντρογετυν. ΑἴΠΔ δ] Ἐπ [ζιεπάμπι ἀραά γρτετες 

6ς Υ͂ἤ διὐεῤινάνεγωρνφήτευσον αἱ τλ ΥΡνορβειὴς, α: σαΐυς ποι ΑΝ  ΑΠΙ σαι γύληι οἰ μαάτιπὰ νοῦς πλυταλτὶ γμΐσο 
γοξαθυὶ βοσωιαπὶ τορυάίο.Πτλαὰς περρυνυυΐην γοιτεγο οἰεο ἀ αίινιις, νη βείο, (ςὰ ἰοσιιι (αν Το, ἴῃ ἐπ ἀτνὼ Ρι2- 
Ρτορδεῖαγς, φιοιὶ ἀς ἱρίαινι ταοτ [,ἀτιυΐον ὅοη εἴς. 564 το (πετίπι δάίϊνυς Φι ΡΠ οι, υαμν τε ἐοητι, ἰᾷ οὐδ Οοτίοια 
πιοἴβηθε νιν ἀ (οτίς τε ἀϊπιησαςηδιντ αἰ δὲ ἀϊχί. νοσαμηιεῖουι Ῥτοοι!άυοὶό φόχτίοις σύλάίθυς αἰϊαυοι ἁἰθογ 

Ηΐς ταπποη ,ντ ιν οἰίαι νὲγδὶ ὅς Δομιλαίς ίτατεια, ἰ(υροισαμπεδας,νδί ςοιἰἀερας Ροηειίεχ ςαπιίαϊτίμ Ολη- 

τα ἱπιοτρτγοτατὶ Κὶ ἀνώβανο ψυλαι Ῥναβῆοία ν ἡιλιις τι) γοηβ,τα νι ρτοίρεξξες εχ ροττίςι ἴῃ ςοτίξ,δ( οΣ 
Ὁ ΨατΙςίμαπάι ναρδυσι ροτίως τοίροι ἀοαῖ τῳ μαγενυύνῶι, Εταί- ςοτῖς νἹολἶτηι (πὶ ροττιοιμι ράτεῖςτι ἀπο στ ατίπα γι. 

Δ΄ πᾶς, Ὀεμϑραι ἄν στιλιῃ ἰησς ρυοτδτίο εἰς ἀαγρίβιά. Οατο-τς ἔγὰ 4.16, Άμΐα Ῥεἰλτί ἀϊςίτοτ ργστοιίαιη. 6Ὁἢ 
ν΄ χα ίη νη ςοδίοὲ δἀάιταν, τίς ὅξιν αὶ σήφοις σν ἤμω ἐκ μα 48 - 2ενηβιδηίωην εἰς τὸ φεραύλιον.  εἰξθυ] νοσαῖ ἰοευαι 

Δ «υΐ το ροτοιπτιοχ Μάτεῖσο ἔοικας, 4 Βαὀμίερμην ἐδ. Ῥοιτ βγοχίπιη,δε ἐμ Αι]: ὀρροίϊειπι, 4} ταηιεπ ἰμττὰ 
ϑωνδαην ταάεδάμθν ῥκπισόμισιν αὐτὸν ἔβανοον. Οἰδοιἀἑπιαεοχ δάσος τ (85 οεἴϊςτ σα εηλτι)ιοὸς κά! τ Μάτοιις ντ εἰφ!ο- 

κ ΨΙατάγοθο, ΜατιΒ.2» ν οὺς ὅίςι ῥαπὴζοιν Ἧ διε ντβα τοῖ φιιοιδίιυι ἐζω, ποάυ " οἰτῦ εχ τιπατοῖ ἀσπιοιὰ εὐμὶ 
ἢ ἀηςπηρίαιτι ἐεείιατ: κο ΠΠ} ἤοα ροίτηι αἰβέπτίγι αὶ ἀς 5 20 εχ !ς:αμοά ἀσπνιμ) ἔξεῖς ῥφίξιοττλι ρυσβαμουρῖν. 

ἰὶος ἀϊοὶ ρυταπς 4ι αἰράπιί ντ ἰοαυνπτα) ἰηδίσ ψπτ: ἢ 6 69 ἀἀωήξι, πάρ. Ησο Ῥλιτίου!α φοπίμπρίσιεν ΑὉ Ετὰ βμ 
(ουταπις αἰτειοὶ χα υχριεικώς τὰ νἰθγρεῖυτ. Ηΐο ἀιύσαιο- εὐθαν νοῦρο ἥρξα 10» (σηξΓὰ ΟἸΏΔΜΙΠῚ ςοὐϊοιπι Βέςεηι, ν εἰ 

“ομὰ ποιἔτιιῖν ἱπίογρικιαύσηςσπα ορτίπιὰ ἐσαβεηια ἴῃ 405 τὰν υςξ νὰ νας ἑτα ἀπ ριισγοτοο ἀὐφυέλυς φυδά ἀἰίςπτι 

ταὶ! Κἰτὸ ςοἰΔρἈυνεϑε ῥήμεσμρι ἀπ αυπτυτι δα ὑσύργτῳ νος τοίεῖαν λλατι χ6.7 (αἰτοιαια ἰναης ΟΝ βμέε. εἰ "ἀ 

«απέθγρηαδάίς ἃ ἐμοιβηβόν ον ἐπ Ῥεοι ηοί ῥαπίδαειδιιο 3’ Ἐυδηβοἰ νας ἱπτεγίξ οδέοται, τοροτιςς Ρεῖταιν Αμπς ἀπ 

ἐκόυδρ οἰξζνι ἑάσπι ΡΙατατοίνιν ἴα Ἰὰ οὐλυΐο ἀπξττὲ αχρίν.,. ἀ ρίωνιθυς ἀροντὴ τι βονομτίθιις Ἡὐηωρ ει πκυα λβάσια 

«αὐιάοί!Πδς ᾳοιαθαπτινπάςνοτιλιη ῥιῶδοῦχρι νοολητυτνΑ,, ἀρυά [ται υἱον ἀϑιδιν εἰς (φουια ἁδπερτίοῃς, ἐπεὰν 

υ6,ζτ Νιετιτὸ τρίτος ἀο ππς Ἰοφύδεὴς Μάγους, νος γζιῦο ν- (ετυΐϊ,ποη ΡΣ 4 κα ρει ὐὔσιϑις (οἱςηι ἐπεὶ 

ττατοά πος ηοηις ὁ εαπ ςαυΐχην νου ΩΝ} ΡῸΓ Ρει- Ἠεβταειδιιςεις τοίδτνια ΑΛ ΤΟΥ ἢ φιαπιπὶ ΓΙ ΤῊΣ 

Ρ νγαίι, Ἀδοηϊογιμα τέτθιικς «αράετς, ΙΝ Δ: τὸ βάνλοιν ριο 10 τὸ (έϊὰ εἰξ πλσητίο. “οι τΑλιοπ ΟΡΊΠῸΓ νας τ ίωδς 4)’ 

ν΄ βάιεν ἀςοίρεεντταιη οὔατα ψιαπήφ σοπιίπυς ἱαβιριτν νυ].΄. αδιεῆ εἰς ἐς (νυἴο ἃς τριΐως ἀιξοίρυλις ἰττπιουςπι ἰοῖοῦ 

ΔΠΣΩΝΤ Ἄτα Ηοπιεγ νοπίσυλις ἀρράνοῖ {Ππ|Δ..ς Ὁνν μν Φυ- (φτγιιο δι ἀμ ΓΗ ἰλν, ρει ψιαπι ἀεριομοινίστοια Ῥεῖπιε.- 
»εἰϑαι δουφμγκντὸι ἐγγύϑεν ἐκϑοὸν Βεζλύκοι κ»ϑαλῆ κα πὶ ἐνίων ἐξέ, ὠ ΤῸ Αἰ δῆ ψωμί ἐμά [βννηον ἐβ, αὶ ἡ, λαλιὰ σον ὁμοιάζει τ ἼΠ 

"δυρλ δ ιὰς ματιΒ.15,67. Ε Ἰεμίς γειὰ φτςερτοιιφαις τποὺς νοιβη κοὰςχι Ν «εἴα 
66. Ιπξενῆρε τὐτοιν υἱρ τα, Ὁ εονξωνν, ργοτίας ἱνορτὸ ΝΟ - 5 ταηῖςιν Δι τιμβιὴ νίδετιι ἐἀ δ Ιυ σαι ὅγγας με ϑΣ ἐθὰν 

τπάιη ταβϑη ἐπιμοῖς πο αι ἀς ςοητηβπατίρης ἱμξατίο- 1. {|λιεννν.} Λϑονν πομὲ δπν μὴ “ἴδον αἱ εἰξιπιίαίιο ᾿ς ᾿ ν 

τά αι ΟΝ μλις τὴ ἥιρεγιοτς οδυίλον ἀἰχοτίτ ΙΝ δηλ ἢ πὰ ΕἸ στῶ βιμμ ατίεῖνεὶ (ρα πέδιμη οἱ μαι αριυαυο 
φίσιναου ἔλθ ΣΙ ειζορμλοι) ργοθαθιᾳ φιοή ολίγας μας. δαριοβ. Υ νὰς πρε) ὠρίιε τον 

λόγετ. ὃ 
“πσυστ»....».......-- τ οσὦ.ς............. 

ἍΤ 
ἐδν. ἀν 

»- ὅ 

ἸΛυδηδεῖε Βα ρποιπίαπι: οἱ ἀν Φ, να νοδιν υνάινη ΩΝ : 

τα οἱ, Ν᾿ διϊοϊῃατοιοι γι νορὸϊ 1“ πρβειχαι Φ᾽ πριδει. 

4 (οπενα εἰπε ὶμάϊοανιηι ,κατέκρι- Ἄλῃ δὲ ΟΑγΗΝ ὧι, ἀρείδατυν, φιιοά ταδὶ ἰδ οίτοο πο ὦ 
γιᾶὰς 

« 

΄ 

. πολλά. ᾿ 

γι ἀκια Τολη "Εις, ἃς ἀσιῃςορα, (ον θίτιο νοι ὁ ἐὺ υ πἴοα- χὸ ποσοῖς. " 

ΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΚΟΥΝ. . χ19 
καὶ ὧς δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησν. ἢ 1 ΤΌης [ἐρυπάὸ βἈΠ 5 νοςξ νι 
; «ἡ γδη ὁ Τίτοος τῶ ῥήμρτος οὗ" [«ππηττν ἃς τρσογάατι οἰ Ρ εἴτ} 

τ , διέ δὶ ὐϑιὶ. (ὴ πρὶ ἀχέκα νογθογιτν {πὰ ἀϊχκογαΐ οἱ ᾿ οἵω 
νι! ἀυτῷ ᾽ Ἢ κ το τ ΣΝ κι ρ| ΠῬηυΐχιδιη μα!ας γος ρίν εμ 
θα φωνησνι δὲς, ἀπαρνήσῃ μῳ τϑῖς. Και] Ἰ (ἰτντοῦ ες ἀδπομαρ δ. Εν φυῦ 
᾿δγιβαλὼνἐκλαιφ. ς φρρίειν [Ἰςυΐς. 

Κιφάλαμρον ε. , ὕκλν. χυ. 
1ζ 1 δ ϑέως δὴ τὸ πρωὶ συμζελιον " ΘΠ Ἔτεν υὐν τῶν» 

 .- “κτ Α᾿ ᾿ ν 10 210 7 10’. ᾿ς σταο- 

ἼΗΠ" ἘΠΡΕ δὴ ρος μὰς κω τοϑ σία (τ ἰογίθας ἃς δετιθὶς, 
φρισξυτέρων φμμρπῶν ᾿ κφὶ ὅλον τοτύα; ςοπίοίως, νί ποίμνῃ ἰς- 
τὸ σιωἔδριον, δήσ' ἀντες πον! ἡσοιιυ ἀπ -- Γ᾿ Ἰ(μτη αϑάιιχογαηιν τταβίάοι ὑμ- 
νεγκαιας παρέ δωκῳν το Πιλατῳ., 4ις ΡΊ]ατῳ, ἣν 

Καὶ ἐπηρϑτησεν αὦ τὸν ὁ ΠΙλάτος, Σύ εἶ, Ἐτιυτουνορδαῖς οατη ΡΊβαταα, 

"ὁ βασιλόὺς ΔΊ συδιαίων τ δὲ δηοκρι 
διεὶς εἶπεν ἀυτα, Συ λέγεις. Ὁ , 

Καὶ κατηχροφιὼ ὠντ ᾿οἱ. Αἰρχερόις 

ἀν  σωμ, Φ' τερονάδημ εἰ} ι.}. 
δ εισων φεῖΐ" φωυά ἀιχι- 
τάν δὲ ἤν ν 4 τρμίημήπο 
ζαἰίμε ἀνεοὶ ὃν, μεν νις 
ἡφγαθμν μσρη βέενε. 

(ἀν. χν. 

ἤν! δ4ι ὄνβυίοι ἐμὴν [ἐπἰος λυ 

μ4ν[8 εοπείίιο, υνηείφπιει 

Τίύινε ες εἰς τοχ Πιἀδοτγυπι Ιρίς 
νεγὸ τοίροδς ἀϊχίς εἴν τὰ ἀιςῖ8.]. 

Εἰ ἀεσυίααῃτ οὰπν ρΓΠΏ ΔΓ} 
φαςογάοτος ἐσ χλι]εἴ5..ὉὉ 
ἡ Ρη]αξιις αὐτοπὶ γυσζίμβ ἰπτοῦ- 

τονδυΐς οὔνάϊοξε, Νοπτοίροι. 
4 φυϊςαυσιςςςς,ηυλ αι )υ]- 

τα δάυοτγίι τ6 τοἰπβοαητιτν 
Ἰείως αὐτῷ αἱ αἱ} αι ρ τι τς. 

[ρομαὶς 5» αάςο νῖ μηϊγιεῖον ΡῚ 
ἴλῖιι. . ἡ 

Οκτοετὶπι ἡ ΠΏρΟΪ15 ἔο 15. ἀϊ- 
πὐἰττεῖγαξ οἷς γηψίῃ εχ νη! 5, 
αυσπιόυπηις ρου] αΠἼορτ 

Ετας νογὸ αυΐάλην ηυἱ ἀϊςε- 
Ῥατυγ Βαγα 015, νἱπέξιυς εἴ ζἐ- 
ἀϊκοηἰς (ος 15, φυΐ" ςαίςπι ρον 
(τἀ!τίοπμοι ἔξοογαης. 

Ετ΄ νοεἰξογαης ταΐδα ςαρὶς 
εἴογο τείοστρι τους εἴηρος 

ἐρίις ἔεοογας, ͵ 
ῬΠτα δατεπὶ γεϊροηάϊε οἷς, 19 

γῆ} “{4ι ἐς το βονάεν: 
4". ἰδ Γῳ ἀΐεμ. λ{ι 

ἃ . ΟΣ 

᾿ Οὗ Πιλάτος ποίλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν, 
λέγων, Ο ὑὐχὑποκᾳίνη εἰσίν, ἴσα πτάσει σου 

καταμαρτυφουσιν; ᾿ 
Οὐ δὲ Ἰ᾽ησοιξ κάτι εἰδὲν ὠπακρίϑη, ὡς τ 

ἐπ ϑαυμαίζειν τὸν Πιλάτον. 
κατα σὲ ἑορτίω ἀπέλυιν αὐτοῖς ἕνα ἧς 

«Πἔσμιον ἄνπτερ ἠτοιῶτο. 4 . 

, Ηἶ δὲ ὃ λερόμδυος Βαραββαξ μετά 77. 
Δ συςασιαςῶν ουδερῆμος,, οἵτινες ὧν τῇ 
«κσει φόνον πεποιένεισαν. 

τἱάε ἐρ ἀήημι τε βεε. τὰ δι 
με. ᾿ 
1ε|με αμβεπν φίλω αἱ. 

Ῥετ ἀΐσην αυιεπν ξεβνον ἰο]ν. 
οἱόδαε ἀμηίμονα εἰν υ-. 
ΩΝ 
4ϑε ρει. 

Ἔἶν4Ι «Νίεην φιὶ ἀδεε- 
ὑαρεν βαναύνης, ἡμὴ ἐμὴ 
[άημοβε ἐναι υἱοί, φιὶ 

"μιμάνείονε' Κίον αἘ ̓νοηγϑςἰ-- 
ἀϊνην. 
Εἰ φυυπὶ αἰεν ἀνε των. 

δα ,εαρἤ νοχάνε βον [τπο- 
1ρεναοεναε ἡ. ἋᾺ 

Καὶ αὐαδοήσας ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖ- 
ὅδωι καϑὼς «εἰ ἐποίει αὖ τοῖς. 

Οἱ 5 Πιλῴτος᾽ ἀπεκράϑη αὐτοῖς, λέ-}» 
γων, Θέλετε ὅπο λύσω ὑμῖν τὸν (ασιλέα |ἀϊςεηϑ,, Να]εἰς ἀἰπηήτταπι νοϑὶς 
»Χ Ἰδαων:. Θ᾿ ᾿ γέροι ΜΠ υπὰ ̓πάἀπογανηδς 

(ΕἸ γνωσκε χὸ δ δ Δὲ φϑῦνον οἴδασε- Ἴ- (Νουοταῖ οπΐπὶ σι ροῖ ἰη- 
ἃ 4“. ΨΦ . ι ἐλ ὑὸν Α. υμδίαην ἐγαῤίτιια ἐΠο ἃ Ρυεὶ- [9 

δωπδισαν αὐτὸν οἱ Ἀρχεροιςὴ τ λγι 15 (λοεγάοιθι.5) 

Ῥ ίαιως φυΐεν το Ρ9η- 
ἡ Δὲ ἰδ, φ’ ἀἰχέξ, Ρ μἱμὰ 
ἀψηδιβαην υοϑὲς γεξεπν τ 
ἀκοννη ὺ 
( δοοὺάὲ εμἷην φηὺά ρὲν 

ῥηι άἀὐάφην ἐρα ἀνά {ἐπὶ οἷ 
μπενηνὸ δϑατενάφιει.) ὶ 

γι ὙὝμης [ξειρνάδ, κρὶ ἔκ δευτέρρυ Ν ΟἹς, Εἰ βαιίπι, καὶ δὺς. «]οααί Ιυἀςὶς Ἰὰς ΠΡΙ ποι το 4], φακηυῖς βεπες ἱρίος σιρὰ 
ον ἰσριτασ π φυσάίαιη οΟψίςς. Εγαΐμνας, ΕἸ ἐμαγνπννὺ πάλιν. Βατοῖοῖ,νε 4αὶ ἴῃ Ῥυδτογλιπι ρτοά! γοσυίατέπε. 
ἜΗΝ ἐγηρη [δτν δλζαλφν. 14 οἴ ψαιὴι ςίε ἔοτας ργοτρυς 6 5ι:ηκωίμ [εε5, καθ ἐορτόν. 5 γγις τητοτργος αὐἰάις ραττὶ- 
(τι,ντ οχ Ματτῖνδο ἀρραϊοτΝ απ ργαροιτίο [3] τοουτα 4: κιΐλιη νηϊαοτίίεηι Ὁ) θεοὶ, μηνὶ ἀνε [ε[ο΄, πες αξιπυς 

Ὦ Ἰοοιηι αἰπίδυις δομειῆος ρτοχίπτιην, ἰὰ φυρῆτ ίς ργοίςοίτ᾽ ς ἀττίςυϊας ἴῃ Οτοο σοητοχαι : ἰίςο ρίυγα!! πππιογο ἤπη γ- 
βετεις ἀυμηι ς ἀη ΠΣ ἐχ εν: δὲ ὑδπζαλὰν οπλαίηο ἰΔΦ (ὡς, δὲ ζωτὰ ςεὐμδνγις ἧς οἢ ἀϊειδυτίαα,νοττὶ,, δ ηζωίόε [π.- 
εἰἴζταυς ἡΠ γι [νἱβοιαρι, "ΕΟ 6.11. ΦΡίδηδε ἔκλαεν ας. το] Πρ αητιιν ἐπί ττος 11Π|οἱσπηος ἀϊος κοι, ποπρς Τὰ- 
παῤ δα τν οἰθ μύας ἴὸ κλαΐφεν να ἰοριτοσ ἰὴ τπςο νου ὨΠ7ἔςο- ((παφρεπιοςοῆς, δι Ὑλδεσπασιϊα: ιοά οδει τ ποι τά ά!- 
ἄὐζοι δὲ νοντις ὅγχιῖς Πλτογρ γος ναί, Ῥνονιβὰ ἐνη βεεωπν, Τὰ ο(Ε,. τὰς ἀντι], φηαηυὶς Ῥαίοι: Καπὶ ἡρροία!τον ποπιίηεν 
ἐπίζαλ το κλάγειν ῬΟΙ τς οτιαηι Αἰ ἰφυιὶς ̓ τετρτγεταγὶ ϑυζαλαν, 10 Ἰόληποε.. δὶς αὐ ϑδῃ, κα τοὶ συ ἀπρυϊγλαθοηις ποητίης 
Ὀὐμη πος ἀμ παάπο πη ττ, [4 εἰξ το αρίπαἀιοτία. Ευστας. (μηγίτυς ἀἠδειδυτιαὸ να ΤΊρως. κ᾽ πόλιν ογρί ἀλείηι, ὃς Αξ,. 

ἐν ΤΠΜῈ Ῥόῖγας ταφιίτα ΟΝ ΓΕ ὅς σα οἰληοῦο νεῖ οχ ρίη-.͵. 1.4.6 κριφ' οἴων ἀοπτάτίη. “ἢ ἐπμιεῦα, ὠπέλῳνιν οἷ, ΑὉ-, 
τι προ ιποίσιηπο Ἔχροῤεβέξυς, Ἷ ᾿ (οἰιεδατεϊᾳ ςἐϊ «ϑίοΙυοτγο ἂς Πδότατς (οἱεδάτ,νι οἰλρίυς εχ- 

" ΙΝ ΩΑΡ, Χν.  φβρας Ματιιςις, δητια ἀϊοσηα! ρφπυς Ἀπποταιήτηυς (ιρτὰ 
1 Ὑαάίάενιιι, πορίδωκω. Ὑ ταάιας ΟἸεγ παι [142] Ῥ᾽- 5 ξλρ.14.12. - | 

ἰατο ρυα Δ ρυου ποία, φιιοπίλτῃ ΠΠυπν ομγηίπο ςοηίατις- 7 εἀϊελοπὴ [οὐδ ἐν σνφαοιαςῶν. Αἀνευδιυπι (οηίςἠϊτίο- 
ταῦτ σαρίτα (Πρ μ Ποῖ ο ἤπβάνῃηαν ἱρες ποπ Πιέσθατ,ιιο- ἢς. ΝΡ, (μάνείοββε, φασιας ὥν,ντ Ἰερίτυν ἴα αἰθὸ νεῖ ΠΙΠ πο 
μΙΔ ΠῚ ξαρ τα  Ἰυτπ οα ἐπιινηι ορραΐτιο βιοτας οἰ ογερῖά, Ἴοάιος, Ἐτάίπηιις,, 5. οάνινοην; «μέ ουϑνσ: αποἀ τλιπεη Οτᾶςο 
ΡΠ νίαν δο ΕἸογοάς Μηίποι ἀξιες ἡ Ἀοπιλιϊοναμποίντ !-. νορςάθιο ηὗ Πρ ηιβολύῦτ, Φ κάνε βμεεγαηεν φόνον πυποιν- 
Εἰ αὶ τεαάδυητὴ 4.9 ἀητς τοπιρὶν σε ϊοη σι, εἰς Ὀἱσῃς 20 κεισφδίαλρ, ἔέζεναε δορνῤείάηνην Σταί, Ο“ἀεον βαίνανενα!. Νν 
10 ἀπτοαυάιη ΟἸιγίδευς στποιβφογστυγ. διηυάσιη Ἰλολν.,. ἀεῖιχ σα πῃ νίοτῆι ες ὅστις ἐπεποινκο:πυὶς κα ριηρ πεῖ 
ἡ ϑ ἀππυιηνάροης 4... δεῖς οι μῖχας, ἄς ἐὐςηΐιη οἱ κρὰν. (Ετοθοηη οἀϊτίο, (στενὰ μι ἴῃ. νοιιξεις ςοδιειδες (ςείρτυιπ 
δία ηπδ ἂν ἰρετις οὐτιι 71. : «Ομπταιτογ γὲρογίγηις ποποιήοισ ων ΡΓῸ ἐπε χιίνφισανν νη οχ- 

1 12ὲ πραίεμηπονιδί. ΛΑ άπ (οἰπρ! ἀτοι{ν οὐπίο,, ὐτὸς δ τορτο πὶ {πιο ἰδρ εἴασας τοποιίχμον. 
δ δὲ ἀπερρίνα το, Πρίς νετὸ αὐδε! τοίροπάνι. ψψμις νεςειν ο- ἃς. 8 Ἡ φοίξανανι, αὐαζωώσας Νυϊραα Ἔμνον «[ἰεν {198 οὐ οἱὴ 
Ῥυαὰ ΟΠ Ο ΠῚ Ὁ ΟΠ 10} εἰς αυα {ἰνποιθπτιν. αἰαζας ἰὴ ρυδιογίιατι ΟΠ τοῖς ντ οβίτος σάτα ἐπ νσο νο- 

4 Ἀωνίωε παλιν ΚΝ ἀπ δεν τὴ ἰρίο γαιοηονηθο πγισος τυ θείς, χοιρίατευοί ταιῆςξ βοῦ ΒΚ οἰ]ὸ ριοδαγίτῃ, ψιιμι 
ἀϊ βοϊποναηι Τυ{ πὶ, Ῥιίλτας Οενζι αι τοτι αἠϊνέλινν ιατοι-. ἀπίοτιὲ ἀιολταν Ιοαπαψ.1 8. δο ες ἱπρστομι ἐπ ρρισῖοι ἴθ πὶ 
'ολαῖς ἐαροιατ ας Ολγηως ἀς τορτο ἤτω πϑυνοῖς τείροι- [ΠιυΠσοϑυκῥαζάσας ν ογὸ αιιοί ααποῖμξ Ἐπ λίτμιις με τη τὰς 

4[»} βδωμα Πβιϑωι, τριϑώς, Εἰ ρῺ οχ νυ]- 
δλυυη, αρίϊα οδ τα Ραίατης Οὗ ἡζεν οοτασν ἐρηον κου, φεἰουιθοης ροιίεα τα τος! ὲ Κιλίμμας [ἀρρ]ομίε, ἡσαια Ὑ οτν 
εἰματοιθιν ὀχ ἢ ρχαιυίαθμν ἀμ Π ς]αιο δ. ε]λμιατεἷν, τμτοιρι ον ποίους, 

4 

Αἱ βαιἰν (αἰἰπεέιον αν ΜΜι νε 31 ι 
δ 

τ δ Μιῖι:, ; 
Ἐξ εὐ βέην πὴ ὁ (οἡ ΟΨῈ ᾿ 

βιλωην [αελενεεν [ὠπν- τ πειίων νης 
“ρμά τ φί 

᾿ φἰ (ζετδηι εεἰ- δὴν ἐψ δεγιῦμ, Φ’ νη!- βυηο! γυῦὴν 

ςἐνποη (υοτῆν ; 
!ε{εν ἀμμεΐωνε, Θ᾽ "4. νι εκ ἱρῆυν ἰω- 
ἐμέεννμι βιίαίιθ, δ᾽ ἀϊείεοις «δή! 

δὲ ψμονργος αὐ ν ομην ἰτ[σἀ ποίξτος 
, τὸ ἡιπού ρες- Ρηδῖμ Το αἶψεν Τράάο εἰν ΙΝ τεῦ: 

δᾷ ογτιςδηι ἀκ. 
εινίιθιε 

Εἰ “εμίαδαμε οἴ [υνη- νος εΠΠ| πὶ 
πρὶ δ ατονάοιαι ἐα τομίε. ἃ ποξιοκωπι 

Ρεςοδιογωπη 
ῃυχὰ ᾿ἰυεταιὶν 

, ; ἐοςζαπὶ Ὧσι ἰ- 
ἐπίεγγο, ἀμ} αν, ἀΐεσηι, μίαν (οἷο, ἰῃ 
οι κείγδάε: φμόεημαιον ρα ΐοο ἱρίο- 

ηιύφας 
Απροϊοτ τὴ 
«οη!τῆϊι οὶ 
ΠΕΙ͂Ν 

εἰ τε βοη ἀρ υὲ ὐγά- Μαιτα ταν 
γεῖμν Ρί αιϑι. 1ῳ0.1..} 

5...) 



--  .. .ὕβ.... . .-. -. 

ΟΡ ΧΥ. 

ἵνα κάᾶλλον τὸν ΒαρβΟ δά ὑπολύσῃ ὧν -' 

Σχ 

Οὐ ὃ Αρληρός αὐνσήσαν τὸν ὄχον " 

τοῖς. 

γῆν αὐ τοῖς, Τί οἰαΣ ϑύέλετα πμήσοω δν λει: 
γ4π βασιλέα ἢ Ἐονδ᾽αιων : 

(αἰαῖ ΝῈο αιισων ἀϊςὶτιο τορεῖιι 
ἰϑ ποτ ὔ 

106] νετὸ τυγίωτα οἰμαιαις.- 

ἘΝΑΝΩΟΩΕΙΙΥΥΜ 

Ῥείμνατ!) νογὸ ἐλφογίοῖον, 
“ φοποταμπιητ τατδαιη νὰ βοῖιας 

{γα θαιὴ μη15 ἀιείτεσοτςῖ., 
Ἔν θείϑτις τ ΡΟ τεανν: 

Ο σὲ Πιλάτος ποκραϑεὴς,πώλιν ἧ- " [αν ἀικις Εἰς μι 

:| Ῥω ὴβ. ει ἀμέοπν ἐοπεί- 
ιϑνόεμηῇ βηγὑ αν οἱ 5 - 
(η. Βανοϑύφη ψομνῳ 

, Ῥιίδινι “μβϑην ἐδ ονΉ ἢ 

ετβο νου εἰς 
“ζο νωμἱ [δείαπν τερὰ 
ἐμά φονμηι; 

" ᾿ ᾿ ’ 

Ἀ' οἱ “δὲ πάλιν ἐχραξαν., Σταύρφοῦ ᾿ ( 9] ταῖῖι 
αὐτόν. ΜᾺ " ὑεῖς Ἷ Ἵ ΠῚ ἐτθε τες Ἡμϑ ΟΠ σφ ΟΥ̓ βγο ῥα. 

εν, ἜΝ, εἶατια λυτξ ἀΐεςδαῖ εἷς, Π.- 4} ῥηφεμε ναὸ ἀδεεθ. 

τππιν αὐέτιαν αὐτοῖς, ΤΙ γδκα- Αι ἰπουοτὸ ἀυΐά πια!!. ἐρεῖν} 1Π}} μεν ρὶσαῆνεραίιβ- 
Χϑν ὁ ποίησαν; ΟἹ ι «ἰδιοσοτέρφς ἐκρᾷτὶ ἰλυτςπῖ το Δ Ρ]ἐμ5 οἰαπιδιογῶτ, ᾿νε ωοκ εόμς “ 
ξιων Στὰύρρισον αὐτὸν, ἫΝ Ογιςῆρς εἐμτω. [-ς ὦ ᾿ 
Ο δὲ Πιλάτος βεωλόμᾶρος τῶ ὀχὶφ "  Ρεἰατυς ἐρίτυγ νΌ]οης ταῦθα} ώ}| Ῥίίδιωι ανιῇ νοίοπερο- 

«τὸ ἱκανὸν ποιῦστῳ, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν΄ ἡ τ βεῖῖε; ἀϊπνῆε οἷς Βαγλὺ- Ἡρέμαν των βοῇ 
. , ν ἃ» . Ἂν [6 : ΜΠ}: ὑπῃ-: δναϑῦσνῃ : ὧν τταὐ»-. 

Βαρφ αὔξαῦ, καὶ παρ δῶν πνὶλ σου. ἊΣ εὐ ἐπε} πὐῖο ἴτὰ ἀμ {μην βοχείε ἐά{μηὲ 

φραγοδλώσας ἵνα ςανρῳϑῇ. " ΜΠ Ε ἐν τς τὰ Ὑἐγωριβξενεῖμν. 

τ) ὴ ᾿ ἐρρή αὐτὸν {|| νογὸ ἃ ἀυκογιητ] ἰ διέηένθον αμην ἄμε. 
ἢν Ῥάπωται ἀπηγανον αὐτῶν ἐστ. ἡ σι μλ Ἰητγα δι] 4π},14 οἢ ργατο-} [γμμεφωπε ν αἰτίμπι βεαίο- 

“ τῆς αυλης δ ὅροι ῳρωψτώωθλον καὶ συγ" ΓΙ » δ κοημοὐαιιογιῆϊ τοϊλὴ ΟΝ οι ΟΣ 

τς λῦσιν δλίῳ τίω ασεἰρων" : .οόσῖσην: " - ἬΜΗΝ, 
ἀπ ει οΙ καὶ ἐνδύΐονσιν αὐτὸν πορφύραν, ὦ «ἶδε-, 1) Ἐε ἱπάυστιης ΟΣ ΑΙ ἰνέμυνι πη δωνμα 

ΠΑ δ νοὸς “Ἰϑέασιν “τῷ πλέξαντες ἄἀχμνϑινον ςύ- ἃ οἰτοιπηιροίυσηιῃς ει ρίεχα Ρῥηγ4, δ’ ὑηρονηπε εν .- 

πε Δ δ μᾺ " ζοζοη δῇ [ρίπεδιη, ἐενεε βίπεσην ΓΟΤΟΠ 4)": 

ἔπι ἐοηλι δ ἦν τα ᾿ -“ . 18] Ἐκτεαρεγυμε" ουτι αἰυτατο, ; ᾿ 
ἐεδμι ἔεροι Καὶ ἀἐρξαντ απ ζιῦται αὐτὸν 5. Χωρε) Ἰ4 οφηίσενβας τοχ ἀΖ ΤΌΤ Ἅ δ ἐαῦ πον γε σσε 

ἃπιη δι Ὁ ᾽ Η ᾿ ᾿ " ΦΗΜΙ.) με γε ογμην, 

ΥᾺΝ ἐθι ὟΝ βασιλευ ἡ κδ αγων. 1.9) Ἐπτοαάςθδηϊ εἴυς σαριτ ςαἴα-} Σι ρεναμεαπε ἐπὰ 
ἐ εἶδε ἀμ Καὶ ἐτυἼον ὠυτῷ τίῳ κεφαλίω καλα-} |[1πο,δς ἰηίρυςθᾶς η δινηνας ρό 1 εὐκν αγμβάδην, δν οὔγνε- 

νεῖς ἔμιυτι α΄ ῥί, κὸ ὠέσ]υον εἰυχτέῖ , κὶ πϑάντες τοὶγό- ἤτὶς βεηίριις δάογαθδηι οἰ). αν ' μϑεϑιε χες 
ΠΌΡΝΗΝ ἮΝ δ 16 Οὔμμην δυτεπν {ΠυΠ|Πςην οἷν, 1," κ φάοναύαηι των. 

, δεῖ ἡ δυε πα. γάτοῶ ορρσάχαεν αὐτίν. . 10} Αἰ βοβηναην εἰἰωβνμηδ 
δυ εὐοτσηλιη 

Εἰοτὶς Δοοιριλ- 
τ 1)}5. 

Μίδις.37.1} 
1: ς..,.λ4 
ἱπυριθτυ ῇ τ- 
οὐεὶ σους 
προο δ τεῦ: 
κανοτὸ νε]ἐ- 
γα ωῦ 
εἴς ὁῬοηάα- 
το ἰοῦ οτᾶπεὶς 
τ δο {{πᾶὲ, 
Δι. δρηυπι 
δι} (δε τἰβοίμπι 
ἀυςῖς" 

Ὁ. 

᾿ 

ἢ 

Καὶ ὅτε ὠέπαιξαν ἀντ, ἐξέδυσαν 
αὐτὸν τίωυ πορφύραν, καὶ οὖν ἐδυσαν αὐτὸν 

φαυρώσωσιν αὐτόν. 1 
, Καὶ ἀϊγαρούασι παράλοντώ τινα Σί-- 
ἵμωνα Κυρζωαγον ( ἐρχόμϑμον ἀπ᾽ ἀρ, 
τὸν πατέρᾳ Α᾽λεξαύδ᾽ ρου κὶ Ρ'οὐφου να 
ἀρῃ τὸν ς αὐρὸν ἀυτέ. ἡ ' 
: Καὶ φέρεσιν αὐὴ ὕλι Γοληρθά τόπον, δ' 
{πτ μιεϑερμίωσυὀμδμον,ιφανίε τόπος, 

᾿ι Οφηιῤίακμηι ἐμεύανν, αὐέσέσαν τὸν ὀχλον. Μξιις νετὶες. 
φρᾷεχ βαίδεῖ ἔποισαν τῷ ἐχλφιρονβραεγμηι των ιχιοώ νιήοτισ 
(παυϑτιις 5 γχι ἰητοτρτες, : 

14 ηιπομενὺ 4ν ἀνε γέργνε], Οὐ ἀηληη. 
εἰς δαηξέκοτε, τὸ ἱνατὸν ποιῖσαι Ν γὰς ΑΕ 17.9. ΦΕΙοκεὶ. ας 

ἰφιωπνιφρρ γυλλίσας [τὰ νἱ οί τςοῦ ντ ἀοίς τας [ο.19.1..4 οἷ 
“Δηῖς ἀδηηπαοπομν, φιδὰ ἢς ἔροτατος ΡΊΑτας ἔς οχρίςει- 
υι {μἀαότιηι ἀάιοτγίις (τ ξυιπὴ οάλαστι, Βὶς δπίηι Δ. ταν ἃ υγτίλος Ππσυα ὑῃ 
ῥε!ατιμη ἔς ΟΝ ριβυπι ςΟΠΠρῚ αὐ! τατίοης ροιε. 

Ιό 4πηῖτα “μίαμη, ἔσω τὸς αὐλὴ «. [ἀ εἱϊ ἴη ἑῃτίπιαιη ράποΑ ἴ9 
αὐΐα᾿ ναι: ργαιοω θη ἀ ρυαοίριια ἰρίϊις ρᾳπονοςάβατις. 
Ἐρηῆς συλ Ῥιαι οἰππὶ ΟΠ τ τοιητα ἡρίνιη ργαζογίαα “ 

᾿ψινοῖ ἐχ ἰοἢ18.28,8ς }9. ; : 
ι8 Ἀμ[αἰμβωτε [ἀϊοφημε!,} απ άξζεϑτῃ αὐτὸν ἘΠΙρήη μη- 

νιν Ράγτορη {ἰρτὰ ἀπ ποταμήππις οὰρ το. γ δι 14.7.1. Οοιαν 15. ρεζοι ηνα ϑέάνιε πνγντίνα σέονε εομάίεω, νι 
Ρ] πες ηες ἀιτδωι ς. "τισι ἀξ καὶ κέγοιν. (4ν ἀόεενο. 

11 Αἰ Νεβ, αὶ ἡ εὐφν. [ἢ ψιηδιάλγη ςοάϊοιδυς ἰτρς Ἐ- 
ταί γι 5 ὦ ν΄ εὐφν" οἱἱ 40} δἰ ως οτας καῇ: ντ Κυξις Ὡς νὶ- 
ἀομςςτ ἀπὰς ἔαςυτ ΑἸςχλ παι, μᾶτετ ἀμϑςτι διηϊοιίν. ΝΑι 
πος 'τὰ η]ς φαρλεαῖ: αυοά θα νίάξο χυΐ ροίπε ἐοπιοτς τὸ Ἀπ Π4 
τὴ βογροιλμι ἰὶς μἀγρτο ιν οἱὲ τὸ Ρέρον ριο τὴν Ῥώρον,(ς- 
ταν ποῖον ἃς οοἸεργού ἢ Εςο οί εἰ εἶος ΑμΠς ὁροῦ- 
τοι, ἀυοία πὐἊα πριηίηὰ Μᾶιςας ργορο[ιοτις: ἃς ἐπσητίο 
4πμίοιη ἂς Α]εκαπάτεί, Αὐδὲ τρν8., δι Ν ν Ἀσην 16. 13. (οἱ 

Ἔχθεγαητ σα πλ ρυγρυτα 7 ἃς 1η- 
“Ἰδμογυης ουτ {15 τρίς νο !- 

ἔωρ, ἶ μ,, αὐ τροητσ:οἀυχεγίιηταυς νε ογα ο΄ - 
τα ἱκάτια το δζα ἡ ἴξάσουσιν ωὐ τον ἵνα [ἤρετοπε ουπη. 

᾿ ᾽ 

ΙΡγεῖεῦ σρΟλίυσγα ἰοςυ. 

Καὶ ἐδίδοωυ αὐτοὶ πιθὶν ἐσμυρνισμέ-- 4, Ἐπ ἀσάσγυης εἰ διδιοηάυϊη 
ἔπον να β ἣ τ .“ , εἰ Ἢ 

γον οἶνον. δὲ οὐκ ἔλαβε. ΔΑ μον νίημπν εἐρίς νογὸ 

πες [α)2: ᾧ᾿ φάμεωπὸ 
Νἰΐωπν ὧἱ εὐμείβφετεμε εἰν, 

Ἰ Ρύαξεογοα ἀηραγίατυηι ρτα- 1! ἵ τέρα τῤκραήφιῳ ΣῈ 
, ἜΤ ΝΗΔΟΗδ΄ ΩΜΕΠΊρΙ ΔΗ 5 1-: 

τογουηῖςι 4 ἽΜ"ν, ς ᾿ αύεῃ. 1510 δἰ ΠΟ ΠΕ ΠῚ πρηο Ογτεηκωην(υεηὶ- 
! γγεηαυτο(ν ξη!ετετα ΤΟ) Ρά- τηϊεκ νμϊα βαϊτεν κί - 

τῆς ΑἸοχδη ἐτι ἃ Ἀμβ)νι αἴ-} [ἰερχαπάνε φ' ΑΜ) υειοί- 
το] ογοῖ τυ σοι Φ10}5. ἐφγει ἐγωκοη Ὁ 

μι} {Πυχοτγύμταυς συν ἰη Ἰοσιην .:ἰ ἘΞ ρενάνειννε ὑδιηποὶη 
᾿Οοϊροῖμα : φυοὰ οἵξ,  ἰητεῦ- 1 Οοἰξορίνα ἰοεωνν: ἀμοά ἐβ 

“Π|ονρτ εἰ αίμ τ ν (Αἰ νΑ" ας 
ἰφειμ. 

Ἐπ αηξ εἰ δίδετε 
τηγννἢατηηρ ἴωπν : 
Π9η 44}, : 

------ 

ἰρία ἱπέιπνς υδιη 11} σοπ οι ατο “τυάιιστιιητ Η| ἰπίο!επ- 
τη ην, Ῥεγεπηειῃ ρ]οσίδπν δάςρτῖ, Ὠϊοίτυσ δυϊφιῃ ροι - 
ταῦῆςε σγιιοσηις σας οχττοιπᾶ Οληῆο Ρταευηῖς ροχίατοῖ. 
Μεής ἰαΐτὰ 10}.19.17. - 

τι Οείγοιθα, Το γϑά, ἸΝοΒη12 οχ επιρίατία [ςείρτυηι 
Ἰῳῴθεης Γοληγϑεὶν : Οταοα νἹάς]ςοῖ Ἰηβεχίοης ,ἀρια υον 
Ἰνας ποι πιρᾶ πήχη ἴῃ ποάιπι παῖ ςοτγυριάνργορτο Ης 

ἀμην λε Οο] σόν μὰ, ! 
43. Λίγνραιμπι, ἐσμυρνεφιῆύον δ εἴς ΝΜ γεῖθα σοπάϊτσι. 

Ὀηππριυσηάαπε εἰ αυῖοαν ᾿ος νίλιπη αὖ ἀςεῖο, 404 ο[Ἐ 
ῥοῇεα ἰρε ἰδαὶ στυοίβχο δὲ πείση ργορίπαταπι. Αϑίταν 1- 
τααῦς ἰος ἰοςὸ ἐς Νίπο ςοπάϊο, αὐυρά 1,λεηὶ Μωτγιηαπι 
νοζλης ἦε αυο ἢς Οἱ πίως Πνιμ4. ορ. (1, Δαν εννα ρνά 

; ἀρβάνε! εκ Ραμ [4- 
ῥυΐς 4ωυα Ῥεν(α ἰπξέειϑίαν Ἐς πηοχ, Ἐκ πον, Ἰδαυίε, αρῥαγεῖ 
βθὴ ἱψῖον αι ἐηα νά νπητίννδην, [γα ἴμεν ἀμίτια προραν δῖαν. Ν (- 

νέον ἡ ἐΐω, νά 

Ῥετίκίαπη Νάπ ῥτορτιὸ (ςτίθει 

εἰφηια. ΄ 

-“ 

. Ὅν 

ΣΟ ΣΙΣ 

νά, Δ᾽ ἐνάμεννη! σμῃ» τς .Ν 

ταῖν ἐπῖνη πιγγεθααν Ἰΐσπι αὐέϊογ τοϊϊαζασ ἰσηῖτοῖ ἀπνάζαηνς 
εἴς γι ςτίλιτι βρη οί} ἐ οἰϊ Αἰ τς ἀτοσπιατίδυς δά ιπέξις 

14 τι ᾿νοζ ἐομήοπήο γπο τοιηροταῖαιι. Νδαις τος 
οἱ τοινάν αν φυρά. αΠίςσγιαιις Οα]ατίπυς οχ Πδγο δάπς - 
ἄἰτιη (ΡΟ Νιριρ τ βίω: Βάμα Ἰπαυντ,ορηροόηος οφη[[ίονε, 
βοιαίων τεως υνπο ἔηγε ἐθπἠ  ἐϑινε ἰπάᾳ κλερὶ φὐιμ ττϑεῖντ, Δ’ σε- 
μεπιενελη! ἐπευνίφεων, κε "νά φυοά ἀνεινν, 1) δε βιεῦ απο ρενὶ- 

παι τιη οἱ 2. Αἱ ἤπτ φυογασι Πεἰς ἤτ πδῃτο: πεαις ἐς 0 ἔὐνο, Φ’' υὐηωνν ἐν 4νὶ ἀπράνο [ἀν αηΐηθ. Αἀάττ νομμλι βαν- 
το πγὰν πορφι (οἰίςιτος εἰἷς μος οροιίες, 401 ται ποη ἡ 
τεηιεγς ἃ ἐτιδυς Ἐμαπὸ εἰντὰρ ποιπίπλτίην αρρεϊάτυττει Δ 

(ς μους [τας πιάττοπὰς Εἰ το οἰγηπίν ἐαυὰ: μος να πὶ Υς 
4814 {πρρ!οίμιτι ἀυςουα πῖον {ρρεάίτατς οφηία ἴσοι. 

{τι 

᾿θατὶς ᾷ ποέξις χειπρίυνη ἐχ Μήτε, ΧΟ... 

ς ΟΝ ΝΌΏΝΜ ΜΑΆΟΝΜῸῸ τ᾿ 
με. πΠς κα Ὁ αΡἰνιποτιην ΠΡ ΟΝ (εἰ ὰ αΠεπείου ία 
το ἀνθ ἐλ ας εὐλαν πρὸ ςειτΠ πὰ ἱηβοτια αυφέποα 

ἸωμΠ ραχήνιτηαι πη Πονον ρεαίδτεπινήυα οοπηπηίαγλείον 

μο τϑοῦδ᾽, ἰΟ]τοπτ ποσεηῖος ἠδλινπάτος μος οἶδ ον βαπεῖα 

ὁ ἡ κού ταῖν ἐπἰληίμη!ς ἀπιτοῖα Ππήφονιντ 4ισα ἐφ 6ὁ 

Δίας τορττις ἀβογονάλ ἐπεϊορμοτίο ἀικι δοϊοιποῃ, 
εις δίςο πνυψιὶ ἃς ἐταπ ππριὰ "πε σερτοιατέπτι ά νῦ- 

ιὰ μι Ἀδθίδι οι μέ χανν ἡθίλαν πᾶν νι πιπηστάθιῖεε δέ 

νασϑξιας δι []Πρ!ναπνιας μοι (μευ τ ιηνεν τεξε εδἔΦε ρΡο- 

απ ἢ τεσιίδδιν ναθαιῃ σρδίλῶν ππροηδετεπε ποη- 
τυ ετ  νώτα οὐός ἐρώνως ὁ 

Καὶ ςαυρώσωντες αὐτὸν, διερυόραζον)}4 

αὐταιδτς Τὶ ἄρῃ. 
Ηἶν δὲ ἀρὰ τρίτη ; καὶ ἐςαύροσων 

«αὐτον. ᾿ ᾿ 

καὶ ἐμὲ καὶ Κξαεγερφὴ τῆς αἰτίας ἐσύ, εἴ 

Τῶν ΓΟΥΔΑΙΏΝ. 

Καὶ σιμὴ ἀυτῷῦ ςωνονῦσι οἶδο λυςτις 

ὧκ ὧκ σιυξιῶν , καὶ ἑναῷς δ ωνύμων 

ἀν. "ὦ ᾿ 15 

"ματοὶ αἰόμων ἐλογίώη. 

μοι αὐ τὸνγκιναντες ταὶ κιφαλα αὐγὴ, 

(Φ λέλοντεο,Οὐὰ, ὁ καταλυὼν τὸν ναδνγὸ 

ἐν τρισὶν ἡ μέραις οἰκοδομῶν. | 

ΐ 

ΗὩυὐϊπαυς «τυσιῃχιῆοηι εὔ,μ 
πὶϊμό πα ἀυτεῖ, βάλλοντες κλῆφον ἐπ᾿ δΠι (υπτνο[τν τα εἰν ϊὰ 

τῇς ἔυρετ ἐὰν 4.15 αυτ το] }ς 
[τι 

Εταῖ αὐτοιῃ μοτα τεττὶ α΄ αὐᾷ ἔς 
ἀοὸ ςτυξιχοόγιος συ τη. 

Ετάταις τηςτιρτῖο οτἰ πιηα- 
δ)ι)ε)ραμμδμη , Ὁ ΒΑΣΙΔΕῈ ΥΣΙ [τἰοπὶς τηρθυς  οτιρτὰ δήγυόγόμ, 16 

᾿ ΝΈἘΧΊΠΙΕ ΙΥ̓ΡΑΒΟΙνΜ. 
4.0} Οἰὐωσιβχεγιηῖ οτήβην οὐ πὶ 017 

ἄυος ἰλιγοηο5: νον δι ἐἰοχιγᾷ, 
ἃκ αἰτοτίπν δὴ (πο ἴγβτῦ οἰν8. 

; - Ετ πυρί εἴα οἰ (ςγίρτυτα αὐα } 
Καὶ ἐπδυιρώϑη κ γραφὴ κὶ λέγουσα, Καὶ |ἀϊοἰ τ! Ετ΄ ουπὶ (τ εἰ ογατὶς πιπις, 

᾿ " ἀπ ᾿ . : Ἐ ᾿ 

ΜΝ "ἢ, ὦ 4-ἰ Ομι νετὸ ργαιεγιδαπτν ὈΪΔ- [1ν 
Καὶ οἱ φἴϑατθρ ὀόμδμοι ἐδλᾳσρ ΤΥ ῬΕ ΩΝν ἐὐκαβοεὐξελθηι ςἂ 

ἼΠ [ῥριτὰ ἔμα,Ἀς ἀϊςοητο5, ναῃ ΠΝ 
ψη" ἀείκγουϊς. τοιηρ  αηὶ» δί ττ!- 
υὸ αἀιῆςας:. 

ῖ δ᾽ 

δα ΠΝ, ιν μας ἐσειὸ ἰη τα [Δ ποτῇ μοτίμί Ἀϊμτεῶς μὴ 
αυόδιη (ἰητει φυφ με {π τποτιτὸ νιϑορὶ γοΠιατι ἐσαπαιφ 
γφιὸ (εἰς κου δφας, δ ἴο ιοτυράρι (6 (τι οἱἥ - 
41 4] πςυπημς ἐπα β,ν εἶν αἷῖ ἀατογηγη πη ἀν εἶιτας ΓΒ 
πων ἀυτδινι Ἀπ ἀγη Πππυτῃ ψόίιιν ἡ 4 ἱταρραιοτπαν ΑΡΡΑΙ; 
᾿υπι ρτὸ πόδιν ἐριθιτύνον τυπμαιοαΐνᾳ πος (οἰ ΔΉ ΛὯλ γεν 
οὐμλμαΤιι ἐλιπ ππετπξιποῦ αυϑαπὶ ρατογπι πρπή δέ πέδιπον,, 
ἃ ἀς (ξεϊδειθιιν πιοιτειν μειμεὶ σαριλινάμ λά ἐπερογαιιπι νίσ 
«μὲς δαίντυμν μεν : 

ἀϊὲ ερνει 

ἐνήβνν"" “ν 

νΜΗ68 ΦΟΝΡ, 

4ν φωμά Ἰοίἐφν6. 

Ψ' τὐνε βμεγνη ΦΗΝΝ. 

Εὶ ενδὶ ἡ μίων ἐπα ἐς 

ὨὩΑΛΕΟΆΝΜ. 

ιϑεν ΨΦ' αἰέμεν ὁ βηιβεὸ! 
εΦΕ. 

, Ἱ"εροίαιμε 4. 
Ει γαιενεδεει δία[λε- 

πλρῦκηἹ σπν ΦΜΕΜΙ6) (4- 
μία [μάν ψ' ἀδεδιεε.}) αὉ 
4. μεβεωῖν Τῇ ἐπηρίωσεν 
Ψ' ᾿» "νόθων ἀμκϑιήνια. 
ἀιβεα:: 

Σῶσον σεαυτὸν, κρὴὶ κατάβα πὸ τῷ τὸ φοζυλ τεὐρίαπι, ὃς ἀεοίοοπάς ἃ 39 δ 4ἴνιῃν [κε ἐεπνει [0 πὸὸῦἢὮἢ 

φαυφου. ᾿ ταν χρῆν ὦ 

δ᾽ λοίως ὃ ἃ οἱ Αἰρχερες ἐμπαίζον-᾿ 
' -“ ͵ . . 

πς, τοὺς αλληλρις μετῶ Γραωμα- 

'ς Ἡονατενι θα, ὥρᾳ πρίτη. ἴτὰ (εεῖρεαπλ δα εηήσιι (ιπλ- 

πιο ςουίδηία ἴπ οπιηίδις ποίἶτις ςοἀιςείθες τι πὶ πλᾶπα- 

(τρεῖς » ται ἐπιρτφῆδς : δι εχ νετογίδις (ντ Αὐριτίηο ἕ 

Ηιειόπυπιο)αρράτες ἰαπιρενάςπι ἐπὶ ἰςξλίοποπι Βιῖετς. 

ἐςριδιῃ, φιιαης τη [Ῥ6εῖς ΠῚ πο Ὑτάολευτ ςοηίεἠξτς ἢ 

εὖ φιοά (οτιδιτῦτ Τολ εἴν. νὰν Πεπηρς οτοτοῦ βογᾶιτι ἔεχ- 

τλπὶ ΝΠ ἐοπάοιππαζιπι ὰ Ριΐατο ΟἸιγηϊυνη Κκαογᾶς 8- 

τυγ Αὐρηίενηι τ {ς ςοπίς αι Εὐλορ οἰ τυ ὴλ τοττῖῦ 

«2ρ..1. ἃ αἰτ] ἴῃ ςο οχρ! ςαχάο ηοάοης (φυοή τὰ ΥἹΙ 

φᾶςε ἀπέτυνη οἰἴς νεἰμηλ)ίατις ἢ (εἱπειτοτν ἑ εἴτις ορίποΠδ αι 

ππηπσνὸ ηςος {8 εἶτ τοπιποπιονταῖς, Ὡμοὰ λυτεπη λάδιης 

(οἰυςπάδ ποάιιλίξοττυτ ὰ γεῖεῖρας δι τεζεητιοτίδιις Βοη" 

.[ὥζυςς. 

φἰτα Πτοτ δυτοπν δὲ ῥεῖ πηδτ}]} ἢ 
ϑαςςτάοτος ΠΠΠπάσητος, ἀϊςεἰσάτὶ 

Ἷ 

1ο 

μα} ις ἀς ἀιςὶ ἀποάςομη Βοτῖς 11 αμάἴηοῦ ᾿ ἀοννλθβ ἀμίην, 
ἀπάδαιςηῖο (ἅ- 

ἐε[εεμάειν ἐς εμέ. 

δινε δεν Φ (μηνὶ 34. 
οὐφάοιον ἐϊμάεηιει, 4“ἀ αἱ" 
μεν λνμην ἐνπν δον Ἢ δα 

Ἑυληφεϊ ἤπα:δς Ἀοτὰ ἀστιπὶ ποπὰ ροίξ τῆυπι Ἀοτασιπντο 
περτᾶς πιοτυυπν ιοὰ δυϊοιη ἀις! αρείῆμε, μΠς ἰρι}» 
τατὰς ἀάταπιδοά ἀἰθόγαπι πἰς ουΐυὶς τἀ Ἰοαπι οσ. (- 
4 φυδηάν «τηειβαέννμηε καὶ ὑςαύγοσων Ν αἱρ, δι Ετααὐ νειδιιπι, 
Εἰ ἐμοί βαεννηι τς ἃ καὶ πὶ ὅτ ροῆτυπι εἴϊς, ἀρράϊει εα Ης- 
διςοζ ἰάϊου πο ρυ ἦμος 1, ἰητεγα ροηιτις ρτο ἽΝ 
[«4α{εἰλενἽντ ἀοςςηῖ Οἴαπιριατίς. . 

τῷ Ομδηβ εἰν ἀενε νἰνῆννεν οἱἷρι εβημριτεὶ αὐόμον ἐλογϑν νυ]. 

Ἅμην ἐηίφνύσ λοι (τὶς εχρτοὲ ἐὴς εηἰπ) Ῥγορινετα νοσὰς 
μος ]οζο ποῦ ἢπιρίιεῖτες παρανόβες » (“4 4υἱ γεΐατὶ Πιητ 

εχίςξ ες, δὲ φιδυίαϊς (ςεϊετιδυς Ἑοορςετί, δὲ να ἰοηυίτυτ Α΄. 
ροίει Τ σι» αὐσεό ακτο αυος Ἡεδταε ἀιοῦς Ὀ υλ[ρ6- 

εἰρεἰοὶην. Ἴ Οατέτὶ πὶ νεγδυίη λογζοῶι φυοὰ Ν ἐτὰς ἰπτειργος 

νοεῖς Ζερμμάνο. Ἐτδίποε., θέρμμανε, ψοοΔ υΐσηι ἱρίαπὶ τς 

τευαυαι δι κε ἐτίλιη ἐλοπτο ΒΓ δ βοια δ ναἀοείηνας. ας κογιφικῖε. αυᾶς ἔρεείες οὐδ Ατἰεἰιπιςτίςος εἸπδίζας ἱπερτάιηγι 

Εὐρυοά αἷνας παραγ οχ διηταγασν στορςο τη λυης Ἰοειην 

τισητις εἢ "ἀξ (τὶς τιτιδ τς ἀρὰ ᾿νάσος τη οτληι 

Ῥαπναπι του ΠΑ πὶ ςχτᾶμν ἃ, ποηδι ἀηϊγθυτὶς, αλτυῃ ρεν 

τη ἰὼ τογύατη,, τοττία ἰὰ ἔσχτασι, ἔδσκτα τη ποηλύι πομὰ ἴα 

᾿εἰοριευ!υπιἀςίηενες, ἃς ρτοίη ἄς ςαπήςσιῃ μιῆς τεττίλτν 

Ματοιθας ἐϑάπην βιετίς [ετὰ ἔς χα, πυ 10 ἥγπιο τοίξιμπος, 

ὅδιο πἰτίτες Ομιπίπο  ψίτυν αδησοῦ Ηιεγσηγιπο ἴῃ ΡΩΪ. 

)γ.εχὶ δπιδηεὶ ἀερταιάτάιη βαμῆς ἀ [δ γατιῖς αὐ σοῦ! ποτᾶν 

Οὐστα οπὶ ὁ Οτσεῖς ἐς εητυτ πυπΊετὶ μὲν Πἰτεγαγιῃ 

ποῦς, ἄτης Αὐς ἰλρίνς ἃ γ τοσπαγ παηιεγι βοῖα δά ς ημὰ 
: Ἴ . 1 

(πάτα πυπιστας βοχάτις ἀδεγαγς ; (ςὰ ἑκα ντ δρυιὰ [οδῃ- 

᾿πεπι γγῸ δ εἰ ἔην {τ τορόποπάυπι σοὶ τρὴν πο οοπεγὶ 
κοτε ισόπάιις Μάταις εχ ἰσλπηο. Ργατεγαηδια ςαἷπὶ υὸά 

Νοπηϊὰς, Ευιδορ οἰ ἢ Ἰολππὶς ἰοῖδγρτος πο τσέπη ἤς [ο-. 

ἐν ναοὺς Ὁ. ῬΥΘΗΣ τοίεχ » δ' ΙΠδυ ἢ νετι ἘΠΠιθναπι 

πασεηρίαν μος σου ἤγπιαηῖ, τρί Ἰεηἴουια [(δτίες πος ροῇα- 

εκ ΜΙ αΝ Ἢ ποιᾶ ογαῖ ρερὲ ἰσχτὰ θυ ἀληππαῖι εἰΐ Οἰιτὶ- 

“νὸν (ΕΣ ροτυθς τὴν ὕτοιν ἤρβειο αὐάιιεὶ, στ ΟΠ 5. συ} ἰδ. 

τροηῖρμς, ἐτὰ στιοίὰ ἀοτιάδει ἃ ρεσιογοευπτίθι ὃ Νεςςες 

[ιενῖτ σπῖπν νὰ δὲς οηχηιδαε νῖχ ἰππινάτι.} μοιδ τ ϑύδτηῦ, 

ἀππιαν ἃ ἔσατα δ βομλον τονοῦτας τούτην πο θστιητ, Ος 

ΣΟ 

" 

τὸ ἀριθμόϑει ψίατρατι υδπὶ Πφ ηἰβολτίοπειη Βς (ςτυδη- 

δ είπάς ἀρραγοτ,υὸ τείρδάετ νετθο ΠΌ[ ταν }} 

4υο νοτος Ἐΐδίας σἀρίτς τσ οχ 400 Ρορταπι οἱ λος τοε- 

«ιοηίϊμπγδι μηξοσία οτιᾶσι τρίλ(υ: 11ογ) οἴζοπάις, Ἀιοίτον 
εὐἰαὶ ΟΝτυς ποι πιοδὸ Βαιευς ξαϊς ργο ἱπιρίο δί ρες" 

«ἀτοτει(ψυαϊις ετίαηπυην Ββλῦςτυς ἀ [04 4:}5) (ςά νηὰ οι!) 

ἰλιγοπίδιυις βυυπογάζας: αι πἰπήσμαι υύμη ρυ δ]ὲ Ἰητοῦ 

ἄνιος ἰλιγδηος ρεμάςγος, ρτὸ τοιτίο Ἰδῖοης ργορτεῦ πα 

Ππμϊτυφίπειν παπιοράράτυς. Ὠεπίαις ρίως εἰλιπέςτ ἱρίος 

Ἰλτγοηος ςοτὰπι ορηίρίοι δι αυϊηεταγι, βῆ ἈΑυςΓ ρτσ τα- 

ἑίτοης. δυρατείξ να εἰ ὙΙΡ ) λατίαμὶ ὅς Ἔτι τ [τσιριοτίς 
μθτὶς δἀμογίας Ἐυγομεπτηποιοπιας νἤθμς Ἰοζαπι δ Ευ- 

ἐνεϊμδαίς διμῖς ἱηνριιάεητήιπξ ἀορτγάναταμν, αυῦ αὐ πρὶ 

μπξάμπ ἔμυηι ἐσσοιδηχς νηῖσα Ομ ε Ὁ πάτα γᾶ, ρΓΟ τ᾽ τ. 

μὼν ἰοξεῖςηῖ μ νεβρῶν, ζαυὴ πιόστιας Στ τιπός οοἰ φεῖσαι, 

ποι [ας νοτὰ πιοτταίηη (ςὰ ρτο μποῖτυο μαθίθανα 
ἐν Ρ' αἱ, οὐᾳ, ταί,» αι, νούαροιμυς ράττίουϊα: νίας εξ ροτῖαν 

ἴκ πιαϊςἀιςοηάο χυλιι ἱγγιάξιο. {{1΄..] μὲ ἀεβρμνε ὁ κα ταν 

"νων. Πετοηγυπηθενν ἀεβγημ,νῖ Εἰλί ονίσγιδι. δε ον 

νοι δῖι σῶσον ἐπ "μἀίςας ἀοςιριοπάα ἧκκὶ εἴς νοςλιμά! ολίιι: 

αυοί ντ πιεϊίως ἴαις } τῷ ογετυτιρεοποιποη Τν εἐχρεαίϊηνι»., 

ροιιοῖ ἐγ ον ἥυιππ ρήπνο ἀϊιςυΐο δὰ Ῥηατιην ἀμόζυς βις-ὀ διπνήοιη ἰοφισπαι ἔογμιαιῖι ἀπποιαυίμνως Μαιι.1}.14. 

τι ΟΒεκαΝ, ἔροα ροπὲ μότλ ΑἸΣῈ νὰ ἡφίμις οὐκ «οι 6,» 

εἰωπφ στ αιρταςντααι στα ρεπὰ ται τὴ ἀαιηπατα βιστις: 
Ἰοιμάς ἤνοτα τόγια ἐσυςβχυιας, δὰ ἤογλπι νίαις ἰσχίατα 

μια οαμαλιμη ἰαάιὺ εἰὶς ει ροίβειιν, ἤει ςοριοίκ ς χρ ίζαις 
40 

10. Αἰ ἀεβανάε,ν, κα πόζα ΑἰτΠοὰβ Τὰ δή τευ ὯΝ κατ 

ζεϑι τὰ ἀὐάφα ρΓρ κἀάσνον Ν ἱματῖ, 0 {ενάειμεϊὰ εἶϊ,κρταζαρ 

σοι τι ᾿ς μα χθο οοάις, ! 

μ 4 ἐληδαραν αὐ "Πυάεατεν νοοῖ (δι }ἃ, 

ὰ 

Φνϑ4 ο.4 ΜΔ 12... 
ς. ἐμι..Ἀ}. ΡΥ βηύν[ωμεν ε|2, ἸανραΣ 

ςπειδυε δα. 
ἀμειῖη «εὐ 6: τῷ 

ΓΤ ΠΣ" 
δῆάυδλαι (δε 
Ἰειδίοευπι ἔς ες 
[εταεΐπυν,ο- 

᾿ ᾿ τη. ΦύηΙΑ 

"8 ἐπβνβιμδν ΚῸΧ 15 τῃεῖμε δδιεὶ- 
Ω τὐεννι εἰωϑ ἰμ - 

δε ἐμηϑ Φ0 ἐρηεἰβζωοι δι ἐμλψνῳ 
᾿ »: πιὸ εάνέξ' ΟΦ ἀμφε ἰφιτομεε μην ἃ ἀπ ἰρῤμὴ μέλ να 

νη οοίδειοπε “ Ὁ’ 
" απϑὶ βυδιὶ, πὶ 

Εἰ ἐν 6:4 εβ[ενιβεηνα οπυιν νίηυ 
4μ4 ἐϊςα,, Ἐπεωνε ῥηϊην ἘΠ δ 

ΣΟ κχι 



ΟΡ γ ι 

νῷ Ἀδὰ Ἢ 
" 

"τὰ ἴλεἰ Ρφς»- 
οὔ ποι Ι! ᾽ ͵ ὦ Ψ . " ΑἸῖο ἐφοηίοεε ἡΐοττο ἐῷ ὁλίω τίω γῆν ἕως ὥρτις ὧνᾳ- 
ποδια ταῖς νν φ γι " ΟΡ ᾿ 

., φἀηιίφ, 4.45 ΤῊ" Ἶ Τὰ 
δεάτυ πὶ θτεο, 
16 ἰδιηοικυῖ, 

ΜΩ] 1.1.1." 
ἴηδεῖ..) 469} 

ἐνάδυν οὐπὶ λαμ σα βανγϑανί, ὃ ὅδε μεδερμίμ- {" 
διιδὰ, οἷ 

Ρεκιδιίε, ἣν υόμϑμον "Ο Θεός μϑυγχὸ Φιός μου » δῇ 
πῆοι ἀσιί. μἊ ἐγκρτέλιπες ἐν ἄς 3 
45 ποτὶ φι δὰ 
ΠΝ αν τὰ Καὶ τινῆς 
ὅθ. ἴγε Λ ᾿ ν “" 
διμναεῖς,, ρο: ἐλέλρν, δου Ἠλίαν φωνϑὶ. 
τοπίοι ᾿μέϊ. εν 
«οιἰρόζδ 6" 

ἀξης τη ΟΥυσδ, ξοις , αὐδαϑείς τ καλάμῳ, ̓ ἐπότι ι αυ- 
(αν ἀο]ο- 

᾿ ΠΗ͂Σ Οὐνιοῖ- τὸν λέγων ̓  ἄφετο" Ἰδωρμὴν οἱ ἔρχεται Η- 
μἰ ῸὋ 4Φ“΄“ , 

ἐπξεεοίυπεου μᾶς ΚΡΘΉΛΘΙΝ αὐτὸν... 

ΟΕ ΝνΑΝΟΘΚΕΙΥΜ 
δῆ ον μοῦ Βρὲ ΤΠΜΡΝΝ “πε πρθνηάα ἠνία γε. φοδήμην οταῖνυμαῥνσιν! φιηἰ Αι τιν ἐρίον νὴὶ ποι ὦ 
φεὶς ὀνοίλν! ρο ΒΘ ἼΔΕΟΓ ΟἸΝΩῚ ἐκϑηννν ἴοι ἐσδτὸ ἰφριαμε νι " Ἰν Ππ τληνο πὸ ρου νας μοί! αι δὲς Ιοφμε ερεγμρί, γι» 
,ἀτοὺ ΤἈσο ἤν) Πνέξο τ ΑἸ αν ργο ἐμ αέγοντοι ροῦν ἀνς 0 μδιημν γοηγομιμν τα εὐ οηφη, ὲ 

ων ἔλι Ἄλοις ἵσωσεν, ἑαυτὸν οὐ αἴ κα Ποῖ ται βοτῖβίς, ἀν {ύμνοι βήνει ει, 
μμι γν Δ " οἱ  |[δυυναυΐεν (οἰ ρίμπι" (στυατα ποη [ρίαν μαγαξμίνεν 
πα Σ᾽ ΙΝ τ 1 Ἰροιοβν. ὁ. ἐδ ἐμ ΩΒΟς ἱ 

Οχωεὶς ὁ βασιλας Ἐ ὑσοκὴλ κα- 5). ΟἸτΙ με] τρχ ἡε! ἀοβεξ 1, εαυδημάν μονα εάφε νης ἀσενασεγνι 
. Ἰήφαιμεν ἂν ρήφννιμ, ὸ 

449 ΝΗ} 46. Φρμεἰβπὶ ετῆ!, 
τρρμ αἐ ΑΜΙΝΥ α᾽. 

Εἰ κῶ 

ἀφτ μῆς ἐ σγις ον, να ν᾽ σάττι: ἂν 
εφήδιιν Ἐπ αυὶ σγηο  πιχὶ ογίτ 
οι θα, οδιυ εἶ} 5 οπεἰ εἴης εὖ, 

αν νερὸ σάὐμοπ τ ̓νοτ 
[οκταν τοποδτα ἰδέα ἰυδείμροτ' 
τοῖδϑιη γερίομςοην νίᾳμς δ δο- ἢ 
νι πολ, 

το ἴχοςς ππηρηλι τ} ΕΠΟῚ, 
ΟΡ πκιραοϊ ναπιθαθοά οἢ;, 
1015 ἐπιεγργειοταγ ΠΝ την 
(λει πηνοιγ ας ἀε ἐγ 

Ελτ ινέάαιπ᾽ δα ἐφητίυνη μη 
αϑαϊῆκηι ὁ ἀισςοθαητ, Εςςς. Ε- 
[14π|᾿ νοςᾶῖ. " 

Οὐιουγτίς δυῖς πὶ υ ἀλιη, ἂς 
ἱπιρί οἵα ἡροπρία δοςτονδί Ἄγυῃ. 
ἀϊηὶ σἰτουιηροίια ἀςάϊτ εἰ ρο- 
τυσι ἀἰςθης.. δίηίτς; νἹ ἀόδηγις 
Δῃ νδηϊαῖ ΕἸτὰς δὰ συμ ἀεῖτα- 

τῷ βώτω νυιὺ ὑπὸ τὸ τ αυρά για ἴδω μὲν κ' 
πιξούσωμδι, Καὶ οἱ φιωυετειυφρομόνοι “ὐ- 

τῶ ὀἰνείφηζον αὐτόν. 6. 
Γνομᾶμης “δ᾽ ὥρας ἵκτης , σκότος ἐ- 

" 

ἕ 
"42 μϑη 9 Ὁ[Π Με ἐπ με- 
ΔῊΝ ΘΗ ΘΡΝ. 

Καὶ δγ4 ἤθν Φλ τἰδηη4- 
᾿ . 

" Καὶ τῇ εἵρᾳ τῇ ὠνάώτῃ ἐβόησεν ὁ: 
συιξ φωνὴ μφμέλη, λέγων, Ἐλωὶ ΑΝ 

“5: [οἱ δὲ οὐ ,νἰ απεπιο [8 
ὑαέμιαν!} πνοή εἰ ἐπιον- 
βηοαιμηθ., 9.4 πεν, 

ὕ εν πιο υ! ἀμἱβ ἐετε. 
[πω νον 

, ; ττ ἢ ἣν βαιδιω ἀνά ενιθι, ἀΐεε.- 
Ν παριζηκότων ἀκούσαντες, βαμε,ἄια, Εἰϑανν νοιαι, 

δι γρεΝὲ ἀνϑενν ΚΟ Ὰ 
2 ἐπρίονι ροις ΓΟ 
οὐνεμηροὴἐη[ἢνε ἐαίάπιο, 

Δφρμαὶν ἢ ὡς, κἡ γεμίσας ασόγ[ονδ᾽ 

μϑ: υἱάσανενο αὶ νεηνα 
Κι εκ ἀεροκενἐ δ ἐν, 

αἰτίσυς ἀδέμθ ἢςπάϊνιπι. : : ἘΎΨΕΝ 
(0. δηνει τὰ “ν" τ φΦ ν᾿ 4. ἢ ῃ , Ε ᾿ ΝΝ “4 ᾧ 4.94 ΜΗ 6.9} υϑ. 

πθεν νϑοϊέο. ΓΝ ὅ ἰησοεξ, ἀφεὶς φωνίι μ γίλίω, ᾿ καρ περ ϑῶου ὙΘΈΕΊΒΙΩΕΙ Τὰ ΑΓ ἐΧβέγ 4Ν}}, Ἢ ταρῖνδι ἡμέμν οἰέσγαῦσ. : »εχρίταιητ. τς ' 
ΗΝ ρυϑ Καὶ τὸ τασμα τῶγαῦ ἐφ ϑη οἱ 38) Ἐεδυΐκυινη τοι}: ΠΠιπὶ εἴτ} 38| ἘῚ νείωπν ἐρνρὶν [ι. 
ἐξηδον τ ΠΣ 6] {{πάυδς ράττος, ἃ βιγῆπιο νίαας [{ννν ἐν ἄμο, δ βηπωρ , ΒΨ ͵ τῳ 

Ρτὶυδευενίυ πν- δνο,δσο αὐωϑῳν ἕως κάτω. ; 
. φηὰ δ 'πιὰ εὖ" 

Τ᾿ φυεπε, νεῖο 
3 ᾿ 

ς ᾿ 
«ἐρὶὶ Αἰἴο, ἐχτ ὡγαγτίας ἀντ, δι" ὅτως κράξας ὁξίέ- τοιιό αι ἃ μ1ς 

δ Ἰϊϑι 1. ' 
1 Πῖετ αυῖο πῃ (δη- 

τυτίο 40} δαίζαρλς ἱρή οχ δάυετς, 

τῶν ἃ δ πεντυρίων δὶ παριτηκοὶς ἐξ 

πναμι, πνασεν, εἶπεν, Αλεϑῶς ὁ αἴϑραπος, [[δνευηΐα οπι!ῆο εἰαπιοτα «ας [καῆκαν κοι αμίαι. «ἢ Φηίο, «" : ὧν ᾿ ' »Φ", Ξ 

νιδογξον {{{ξ ὧδ, ὸς ἰω Θεοῦ. ᾿ ἐ ΠΝ ΕΣ ἐΣτεὰ ἘΡΟΗΘΙΒΘΊΙΝς ἐΐμς εὶ ἐται. Ἷ 
ἃς ᾿)ουηίηυπι ἡ 5 οταῖ οἱ. ᾿ 

ΘΠ ΟἿ ΠΙΟΧ 
ἤες ἰ- 

τμειιφιμο σά: ϑιωοῦσοι.οὖν αἷς ἰαὗ κὶ Μαρία καὶ Μαγσὰ ως οὐ τι διεὶς ϑουσο ον αἷς Ὁ ρ μ νά ᾿ 
ὅς ἐετἀδιίθως λώ 
ποήιθιε ἀδ- 
πυμείας. 
ῬΩ]όςνι 
Ομ. πιῶ- ᾿ ϊ 

δι. εὐπὶ νἱ- ιὐ αὐτῷ ἡκό τ᾽ . ΠΠ|χαφδαύυτα τυεγδης σππὶ. ἃς 4 τοτυϊῃ ρθάοτε δὰ ναὶ οδηκονοιυυ αὐτῷ ὁ αλλ (8916 6 , . ἂζ 

οἱ υοίμααι ἦολλ, 
᾿ ὁ μ᾿ ᾿δ λα μθν 

τείϊες εἰἰλπν 
αυυϊϊοτος {Π|ὶ 
ἀοϊεσιτ,νί 4’ 
ἴυετιμτ οη) 

τέτυπν ρεδὰ 
εεἰόδε. 

κυς.8, 

ν 3 ὙΤο4Ν9γ0 

Ἶ 

᾽ 

ΖΙ ϑενινατεισῶφᾳι [πὶ νοτυδες οοά!οίθεις ὃς Οταςο ΤΙ ορἈγ14-ὀ τείσετυν, ας 
πἰωπν ἡἕλεμαν ἐἴο ἀκα τα εξ τητειτον διοηὶς ποῖδ, 4ια αυίάςπι τη 1- 

40] Εταηξ δυτὲπι οτίατα ἃς τη ε- [0 
᾿Ἰγες᾿ αὶ Ἰοηρίπηυο ρεξϑλητεθίη- 

τεῦ 4υᾶ5 γαῖ Μαγ Μαράα]ο-. 
πονδέ Ματίδ [Δτο δ] ρᾶγω! ὃς 1ο- 
[ς τρλῖετ, δὲ δα] οἱ ς: 
ὥυα, ετίλπ) ἀιϊ δήζι ἰη ΟΔ- 

Ἕνα ἀμῆενο (ν “3η-- 
ἰδενει ἀε ἰομὲ αἰβὐοίεμδεις 
ἡ αμ46. «74 ,Μ “νἰΦ 
ῥέα αἰεης, Φ᾿ Μ 4 
Τφεφδὲ ποὶμονὶς ᾧ’ 1ο(ἢ 
πα, εΥ (Φ’ δ4ἰοη1ε: 

Ησω ὃ καὶ γευυῶνες ὑπὸ αἰακοόϑεν 

ἡγκαὶ Μαρία ἡ τῷ Τ᾿ακώβε τὰ μικρέ 
γἡ [ωσὴ μήτηρ, καὶ Σαλώμη. 

᾿ ΜΔ. 4 . ᾽ν : δ. Ἷ 

Αἱ δότε ζω ὦ τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολφύ- 41 ΘΗΡΗΟΟ 
Ἴδα. μιηναϑκηων εὐπὶ Δ 

δ αἱ αφαθᾶσαι αὐτῷ εἰς ἵε 69- ἜΤ ΕΣ 11 ὑς πλιτὰ} - ],οἱρνήθνάδ οὶ εἰ - δ’ «ἰδα 
σὔχυ ΙΝ ἐδον : ηὐα ἐτπνυ! εὐπήρο αἰςεηάεγαηι [|σννένς 4να βονωΐ ομη τ 

ἊΝ . Ηἰετοίο)γηηᾶ. ᾿ «{εοάεγαν} φεο[οἰ γηνατο 

Αβταιὴ νοσδητ, ἀριμὶ πῆς ποη πλίπυϑ 
ἢάς εἀτοῖ φυλε τῷ αἰτα ἔλθυ] ας αι εἰμίάοπι δυξξοτίν 

φυῦπι αὐάτ ροπάυε ἰγοπια, νεῖ (ἀτολίαιο ροτίτις, “ποπίεη ργθίεγιητ: δὲ αἰ νημοτία!ς βΠστ μος ργράνρίυπιν 
}: Ονάδιο » πιξευσωμῷνν. ἴῃ αυοάλπι ςοιἰϊος ἀἀἑτυς οἰΐοτ ρυοοιάϊιδίο οὁπιρίαπι ατοίορ ὁτῇ πιουιιπιςητίς οο- 

ἀστῷ, οἱ. ᾿ ἜΡΟΝ νον μος ᾿εδηατιασι, νι φοτυτ. δυτοπὴ μος ὁρρόπι πιίταοιΐο ργοτίμις 
λέν. Αρῦά Μαιίμαιιπὶ ορίτυν τάσώ Οὐκ. ᾿ ςοηττάμο, νι τοηεδτὶς Ἔβ γρτίος οδιςκοηείσυς Γ4ε] Ὁ 

τἰτον διε ἀ πλυ τίς δἢ ἀδ {πάσπὰ ἀιιταχαῖ,λη νεγὸ ροτίυς τί (ο] ἐν τη τοῖα Ωοίξη 50] ἰποοτοτ τυ πὶ νὴ 
ἀε νηϊυοτίω οὐδὲ τογγαπιτι ἰναὶσ τις ἀςοὶρίεπάα: φαρά ρὸ- φινάεη) ἡππιμςῆς Οχίτιιπν (τὲς νοτὼ ράτταπι ἰἰδοιτδίθηα, 
Ποτγῖμο υἱήστυν ἀπιρίςξεὶ Τ στα ΠΔηυς Αροΐος καρ.λι, πος Ὅσο ἐριπιβολπεςίπυης γεγὸ ςοπιλΜυἀκὶς αυϊάςπι πηΐετ- 
50] ς ἱο! υΐαπι νουμας πλυηδὶ ζαία πὶ, (απ αὶ οπιδηὶ ἴῃ 19. τιπηλπη αἰ ]λιη οπεοϊταῖο πλιὰ πυῆς αυοαις Ρυπίυπτας: (α- 

τἰοῖς ἀγοβίη!ς Βαρολπς δοὰ σρὸ ἐΐς φοτίηβ αἰεπτίον φαΐ ἐὲ τετια νεγὸ ρόρυ] ατοχ οχτίτῃ γι Εὐ άπ, 61}. 1αςοπὶ οὐ - 
ἩΙεγοίοἱγακὶς δέ τοῖα νἱοίηα τορίοης πος ἀϊέξαπι ἀοορίοτ, τὰν ἀεπιυητιδητε. 
Νίδιῃ ἰη ἀγολίις ληποῖαγὶ ἐμ Ἐπ ετίλπνο ργοά ρίιπι ἡξτυὰ 4. Εἰοί͵ Κιοῖ, ἐλοὶ,ἐλο] ὶς ἰςρίτυν ἐη Οτςςίε ποῆεϊς οπι» 
ῥυτυιε φισπίαπη Ἀν {πάσας ρεείηατε Βαπι τς ἐἢ λυτειη. πίδιε. Μιδ τλρη νογιπιμηίυς νἱάδτας ΟἈγηίυμη ἰρία )4- 
(λυτίς (οτρτογδμ,, τοῖτας ἀρρο!]λτίοπς, ἐτία πη ηεΝ}}} δά - 15 ας νεῦρα Ἡςθγαα πο δγείασα ροτέιις ν[ιἐραιἷς, ντ ἀ!- 
ἐατας ἐπτο εἰς τογ τά αὶ ἡπέπηγα μι ρτὸ χρραν, ἰά οἱ χίπιιν Ματν.17, 46. ξἰς σἴιλ υης ἰρίμπι Ματεὶ ἰοζιμ 
Τειίληι ργὸ ἀπρίσης τοροτίπεις αἰ δέ: να Ματιν ἐαιδὶ [μις. 
4 ἀφ Οοη εετ δἰτοπὶ πος τὰ ρτοαέρ"}} ἠουεατοιν  ἐπτε!]ς-ὀ ἕλοι, 
χύση θη πηοάὸ ἀϊς ἜΜ ἴῃ Ῥεπιυπίο, ἀςοι- 4 «τἀβανεινην, ὟΝ παριξηκότων ἱ, στιρήντων, ρταίξητηιπι, 
με δῆς 'βοἷνε ςοἰρεπ,, (πα ετίατη κοϊπαπυτα οτίροιτι ἥϊμ- τὸ ἐσ αι «ἰδὲ ἀιχίπυιειλἀδκαῖ δυτειη (δητατίο δυηι αι ἀσ 
ἤγαντο βοἱοιάταις λάδο πὶ ἐρίο πλετίάις, μὴ ς νην οὐδ. ππογειίοπος νττᾶπὶ βπίτοης ΠΑΡ ίτΑ (ὑρρὶιειὸ κἀόίδι, νι 
τέσσ ἀρβι θην ἐπ 400 ταπταηι ας ραϊταρατι γα. 10{Ε]} ΠΠ  οτὸ ἰπςαξ ἐα ΜΑτῖ.17.36,8ι 4. - Ι 
ἀκ ΠΠπιηῖς τεπεεὶς ἀο! τυ φ σι υοὰ ἀε Ὠἱοηγεῖο ἡΐω 40. Αι ἰεπχίρήνο, δαὶ μαι αόϑεν.Υ ἰὰς Μακε. 16,28. 

᾿ 45..«ἐν, 

“4 βμι4,,.. Ὁ 
πεν μιέϊα βιαϑόμεν ιο. 

μ"} “εξ νοι πη αῇνα, ἐμοῦ 

ν 

Εἰ 4νιήαιν ἐφ ΒΕ | 

ρθη ἀφ} 4} οἱ, ἀΐεσηι "ὁ. 

οἸιοου ΜΕ χγρυα, 

ὥϊαπτο Εἰμεϊίο μϑγο νυτοϑείξεως 10. 4μαπγμῖς ρο ὅλ) ἰεβξις 

᾿αρρςαἶγγρμᾶνος τίων βασιλόϊαν τῷ Θεῦ, 

᾿ ᾽ νιν ΡΥ , ᾿ 

τονγεψρίλῖον τῇ σινοονι" χὺ κατε ϑηὴν αὖ - 

ΕῚ μην ἰφνη [2ν6 ε.. Μῖτα7 47) 
βιέδωην, (μία στα! βάγα- υρ Ὁ ἰῷ 

: μιν 
βεμε γαμοά “ἢ “πὲ [4 8. 
[ναϊμπθ) ᾿ ΓῚ 

Κενία Πρ «Ὁ ““νῖν» 
πηρῖρας ν ηυνείμ ἀσημνίο, 

“με ψ' ἰβ[ε ἐναε κρούει 
γραηηε (29: ψ' αἰ μεν 

Κ[εροῖμ! Α{ Ρ ἰάρονν, ὧν 
βιῖψε οφνβνι ἱἐ{μ, 

καὶ Δεν ὀψίας ἤμολϑρης ,( ἐπεὶ ἰω1.4.. 1 ἄμμι δὐτοπλ {εγμιη ἀενη 4: 
: εν , ᾿ ἴηι εἰΐεῖν (υοηίδιη ΟΥ̓ τ ρατα 

βᾳσκοῦηνδ ὅφι πνρϑσει δα ΐον) {ἘΠ ΡΗΝ ᾿ 
[τονε νος οἵ, Αὐτὸ αἰ νίδατανν) 

᾿εἴλθεν Ἰωσὴφ ὁ πὸ Αἰ οιμαθαίας, ἢ δ ουσπε ἰοίςρβυε Ατίπια- 4 41 μπῇ 
ἴων Ὁ Αι ιν κα ᾧ [τπεηξβν. Πυμογϑτι8 ΘΟ ΏΓΟΥ, 

οἰ χη μῶν βυλόῦ δὶς » ὃς κα, αὐτοί ἱμ “δ "ρίς οχροζζαθας ταμπηιν 
εἰ, πΠάήσπτι πίσω πττορτ δά 

Ῥη δι πινᾶς ροτητ ὀοῦρὰς [οἴ 
4 

πλμῆσας οἰσῆ θὲ αρόῤς {Πἰλῴτον, ἡ τή 
σατο τὸ σώμα ΤῊ ἴησοῦ. ἃ ᾿ : 

Ἶ ! ᾿ « Ἱ ͵ 

σῃ {Πρλρίτος ἐ ϑ'αὐ μρισεν οἱ ἡ δὴ τό- ἰκ4 

βνηνϑ᾽ καὶ ποϑς κρλισείμδμος τὸν καντυ-. 
͵ ᾿ ! ν 9 “ ᾿ Ὁ Ι 

ρίωνα, , ἐπτηρώωτη σὴν αὐτὸν 6 πώλα ἀπ- Ἰοαπ τ δὴ“ ἰδηιάμάμηπ, πηοττυυο5 

ὅϑανε. ᾿ μι ῆτι, ει 

Καὶ γνοις ὑστὸ κντυρίωνος ,ἐσδωρῃ σειτοὶ, .] Ετ γε ςορηΐτα εχ Οσπευτίοης, 

τὸ σῶ (ᾳ τοῦ Ιωσηφ. . Ε Ἰφοηδμίτ οτραδ Τοἰορῖιο, 
Ν ' βελῶν αὐ. 44. 15 ἀὐτειι ἐπ Πμάοποπι, δὲ [46 

Καὶ ἀγοράσας συνϑονα ἃ Ὁ ν 1 [ἀετεφέζαιη εἰπ ἡπυοΐς ππο- 

᾿ Ν ΚΡ Ὶ Ἰρε: ἀςεροίαἑταυς ἴα πποπμτηςη - 

τὸν ὧν μνημείῳ ἰωἶ λελατομημᾶῆμον ὁκ) [10 4υοι ετας οχοι {πὶ ὁ ρεττα: ἃς 

πετραζ᾽ [ὡ “οορσεκύλισε λίϑον ὅλι τίμ' Δάμο ες ἰαριαξ δά οἴϊτιιτη το - 

ϑύρων τῷ μνημβίου. : πα Ὡ τὶ. 

Ῥι!σῖμι ἀνέονη νὲναὗ 4. 
ἐον βίφην εὐ Πδε, 6. 
ἐδήῇιο { φπΙμ τ ΟῚ ἐβενφθ- 
“ ΓΠ] β [40 ΜΝΟΥΙΗΜῚ ι 

τ. 

Τ᾽ ] τιν δι τοῖτ πὶ γαῖη ἢ ἢ : 
ἰΔι} ᾿ΟΥΤ 8 οἤοττᾶεκ διΐμος.- 

το Οσπτυγίοης, ἰβτοτγοβαιι 

᾿ Ἐλάνενο φοφνομ [ἡ ὁ 
Ομβηνθοπ  ἰΦΗ ΑΜ εν" 
δι. Ἰαβρῦ. ͵ 

Το(ερν “μῆονο πηδνο". 
"4. βινάονεπν, Φ’ ἀερο" 
8Π4 ἐμ πν,, ἐπμοίμ βα ἀφ. Ὁ 
πα Ὶ Φ’ βο[μὲὲ ον ν᾿ πσ- 

ἡμηφηΐο, ἡμοα ἐνα: σχεί- 
44 μενα 1 Δ᾽ “ἀποί-. 
ΜΝ ἰαριἀξ αὐ οι πιο- 
πηρηφ Η ὁ Μαρία Τὶ Μαγδαλίωὴ τὸ Μαρία!» Μασία Μεβάαϊεης νειὸ ἅ' ΠΣ με πε Νεᾷ 

᾿ωσῇ ἰϑφὼρ αὖ ποῦ τϑετ ἢ 1 ΙΜαπὰ πιφεον᾿ Ἰοίς Γροέζαδαμι "Ὁ (φ' ΛΥ͂ ἀνία 1ο{ε}}» Ἅ[}.- 

εὐ ω Ἵ - [δὶ ΡομΟΓΟΗ. εἰεν απ δὲ βονεγείων. 

ι Κιφάλαμον ἐς". διὰ τ μος ΠΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. ᾿ 

Τ' φνωνε εν ἤβε 548 (δ ΤΙ 
ὑπῆν», ΔΊ αὐἱα ΔΊ 4 ἰοῖνιχλο, ᾿ 

χάκίονε, Δ’ ΔΜ «πα ἴαεου Δηρεῖὶ τείυ τὸ 

᾿ “ , 
᾿ 

Ϊ Α τ' ὀχαηλνομᾶμου ὼ σειξβατου, ι {||} ἐχδᾶο ἰητογοσάοητϊςο 1 

᾿: Μαρία Κὶ Μαγδαλίωη καὶ Μαρία δαθθαῖο,, Ματία “Μάῤάλ-}. 

νὶ τῷ ἰακώθξου καὶ Σαλώμη ἠόρασαν [ἰπηςνδί Ματία ἰδοῦ  γραξον" δι ἐερηοδν τα αν τα ας τεδουϊε 
- ᾿ “ “ ᾿ ὶ Ἶ ηλλεὶ τοῖοι. 

ἀρώματα » ἥνα ἐλϑουστῳ ὠλοίψωσιν 54] ὁπις ἘΓΊΘΤΩΒΕ ἉΓΟΙΉΔΙΔ) ὙΠ᾿ Ἰροπναθα, υὲ νεηέεηξες νἢ- 
»» ᾿ νεηϊεῆϊος νη ρογεπε ΟΠ. φένεηβ 1εξμπν. 

αὐτὸν. ᾿ ᾿ 
ἥ ὦ “ Εἰ τααἰάε πάη Ὁ58 

Καὶ λίαν Ὡρωϊ πῆς μιὰς ζαὐῦθαεονηπι υεπὶνοὶ αἱ 
δὰ Ρ- Ε 

σαξξάτων'᾽,͵] Ἐλ᾿ ναϊάετηᾶπο ΡΙπιο ἐἰς 
-..---...ὕ.ὄὌ.....ο...-.  -. - 

41 «Απιε [αδὺ ἴμεν ποφνσοίζζατον 14 εἰδ ἀΐες υα αδθα-ὀ σητὸς 1ο(οτίς Ἡ74ιεν γετὸ ρρ] εν! οΣ Μάττμδο. φ 

αν δητοσγοάιζυγ, Ν ετας Εςεϊςα νιπιίδιαν οἰἱπὶ νοςᾶ- ΙΝ ΟΑΡ ΧΥΙ. 

μας. Εἰϊ αυζοιῃ ἀομυπι πος νος θυ μα τη τὸ πους ποπ ἣ ας .- : 

ἠηζοϊείτειζντ ορηποτλὰ Ν ἐτεῖς Ἰπτοῖρτοῖς οηβυπν γα, 1 Ἑχαξῖο ἰαιενεεβεηεε εϑδλισ,, διαγγνοιῆμου τῷ γαζζέτυ. 

μα ρταίοά τι δαὐθάξιπι: (απ τπτεγρτοτατιο ποι (λτὶς νἱάς- ς Μίμ οἢ Οταάσοπισα νοτυδοτιπι σοάϊοιιπὶ νατιςτᾶς τη πος 

εἱτ Ἔχρίιςαις φυϊὰ {Ὁ παρρισκδυε. ΟΡ’ θὐος ἀυλουν μόναι ̓ἐ νεῖν δὰ Ἡςἀἰδίλτη, ἀΠπΕ 

Ἴ . : ! ἱ ἴδυς πο οχταῖο, φυὸή μ τὸ 
43. 'ουέκην, ἐκ ϑάνιτὰ Ἰοσίπγας οχ φιοάαπι ςοάϊος. ΝΔπι αις δαπις Ἐσληβο ΠΡ ΉΡ ΟΣ ΣΝ παρὲς 

ΠΊεσας πλϑυν,(ντ α οὐληῖθιις αἰ ς ἐχειαρίαγιδας ἰεσιτι)ο- ἡοιΡάυοα Ἰπυ Πιᾶ ΠΠῸΓ ἀΌ ἀγα διά πᾶς Ἦ ἀροννο δ 
Ὁ ἢ πά εἰ βαζείει γι ἀπίδτες μήζας τίοης αΠΠπάΔςπτία Ερο νοετὸ ἰὰ οἰπηΐπο τοπιοτὲ ἐχριυηξειπι 

Ὁ ιομΝ, ἡνι ̓ εὐθὺ ἰά εἷἷ ἰόν σγαιητζᾶτις δελυίδοτίτα- βιηἴς, δι ἢς (ιοΠὲ γεἰείτα! ἃς ἐχρ!ςατί ρος ἀγοίττοτ, ντ ο- 

ἐρρομοήνεν τα αὐ μΣ κί Ἴτν ἢ]; ; δ ΤῈ ας ᾿ἰσίτατ οςοιτυ 
τς ΝΜ υφατα, Ν δε ηὰ εἴν ὄνοι δοπατότοι ἀιτεῖτ τητος ἩΡ Δ ΣΝ ὑπετις ἐδη ΠΡΉΠΕ ΕΠ ΡῈ εὐ ἀξ πον: ; 

σονπιθην ἐλ σομπῃ πὐπιετο {τος δαηΒ οάτίη νοαπτ Ης-᾿ ΠΟΥ ΟΓΟΜΣ, 4 : ΨΡ ἤῶγα! Ὁ 
δ ᾿ νι ταῖς ντ ργοτίας τείροηάεατς {ϑπ|ς.23. 6 8. Πυροτιόσο πη ἢ - 
διαί: δἰ πααϊίαις ἔα {πὶ στα σα τοποξμιοιν κάτα ἃ ᾿ 

τὰ πῆς τατίοηςη βηΐας. ΕΥ̓ πἰς πιασποροτς ποῖ δάϊιιατ νεται ΠΗΠ- 
ὶ ς ΟἹ ὡς του ΠΟΙΑΓΙΠΣ., ΕΧ. 1Ρ115 ᾿ ω : χ 

δεν ΣΝ θυ γὴν τὲ ἘΓΕΙΔΗ ̓  εουδίίοηι τ κὲς τς πὰς πισας ςοὐςχ,, 40 διης γοπ σι] ἂς ἰορ τ, καὶ πορῶ-- 

Ελι πο ἸΝ συ  " ἀθην Πλοῖεν, , Ϊ δ ϑεἶῖσαι ἡγόρασαν δίς. Φ' ργοξεί]α ἐπνέγμηε ἀνοηλα!4.: ἡςαις τοροτ 
οὐοτῆας. Ναΐρ. ἀδξιωτο- τα Ὁ ! : ὶ 

Αἱ ἐχρ!ιζαη δας ρα άτοτι ἀπρλλ μας ἐμενὰ ἐς «οἷο. τίς ν] τας πχυ ίοτις πιοπηξηκγιοι ὃὲ Ἰρίιπι ργοίς χα Κις, 
. ᾿ ι ἶ ' 

ΠΡ ΥΠΟΓΡ ΕΙΣ σκυρϑε πἰϑείίπιας πῆς αηἴς Αὐπθα,͵. ἰθεὶ ςοποιιατίοπειι. Οππηῖπο νετὸ ρο[ολΙςαιιξης τεῆιτς 
: “ Η " Ὶ . ΐ ᾿ Τλως Ν ; ἑ ὰ κι ἃ . ἃ πὐλη}ηη ἃς ΠΛΟΊΟΥ: ΠῚ ἐειοηὶς μἰζοτῖα αὐ Ῥιῖς γειοὶς ςοπιπιοής ἐπειρίςῖ, Καὶ δια 

τὰποηίειη ἀεσυτιοθοι. ΕἸ ἀφο δηΐηνο, τοὶ μᾶσας. Λὰ ; ἶ ᾿ΞΥ͂ τλοῖς : 

νεῖδυμι, Αἰάςης, Νυΐς.. »Ν Ἑσαίανυς, δ νιρι “μά 4-}0 γβοουῦμου σαζζατου Μαρία δίς. λίαν σρωὶ δίς. Ια εἴξ δ᾽ χαξξο νετὸ 

αι σο ιάλοια ποπιοι τεριιάίαι!, αιοπιλπὶ 1 νιτῖο ρἷε 

τυηας ροπίτατ [Ἐπὶ λυζοιη ναἰςῖ κος ἰΙοςο τολμήσας, υο 

δεῤῥων να πεποϑας Ἑτοττὰ τπιγὰ βυτ ἡτιας Βοιπίηἰς δά» 

τα Ναηι οοιξιις [οἴει ρουΐατς ποι ροιεγαῖ ημίη [σίς ποπ 
τοάδὸ Ππάαὶς σπίθες, (ει τρῇ οτίδην ΡιΪατο ραϊὰηὶ οβον 

πςγοτ ἃ τατησα ἐο τεπιροῖς ντάςρατυτ ἀξμι!Πὶ εἥς ἀς Οἰντι- 
θρίτάσις πλίγοῦ ηοίἴτο ἰξοιο αΠ πος δὰ ρος [81 

ππρυάςητος, να ιν ἔνεεῖας [οἱρρὶν! δ Νιεσιίξηι ἐχειηρία 

ἔμ ἀμ άεποα ργατοχεῖς. ΕἼτπις ΠῺ πη Πσριήτυγα [ὸ - 

[α ςοπηίτοην δ ισῦς ΤΟλππος. 

Οχιετὰπι τὸ διαγνεϑαν ποη {πηρὶ οίτος ἤφηιβοατ τταπίϊτο, 
ντ νοις ν οτος ἱπτογρτος οἱπά πὰ Πριίβεατε γοΐις Ευπη- 

σοι (οἽκπι ἡΠ]υτι ἀΐειν ἔκίχυμν τῆτοῖ (δρυϊευγαπι ἃς 1 
Ὁ ἡ: ροίῖοα πλγγαταγις οἷϊ, ἱητοτγος {Π|ς, γῖ ἰπτγα τι ἀλη 

τοί τοχ εἶς ΟΠ παπὶ χιοατ, σις ργςἀἠχουατ ἔτορο απ- 

ἀοὴν τὰ τοξιτιοηάντα ἤππς Ἰοσιπὶ οί οτπι, 4ις πντα- 

το να Ἰητορταπν, ἤἴσυτ οχτας οτίαπὶ ἀριὰ 5. τιπι πιτογργος 

τοιῃ νἰογθα την, πἰγέρβασαν οὶ ΤτοπΊΟ ΠΟ ποίττο νοττι ροΓ 

ἘῬιστοπται ρἰ υληνρευςἐλυπὶ » 6 Ἧ": ἐχλέζο φσηνη 

{ΐρατο εππρτα ες νας ἀγοηλατα ὀχ πίπισε,, ἰζὰ τορα πο. 
ἐπαπτοΓαις, ζιτόν ποήας τὰ ἔετσυτς τοιπροτίς οἰτοιβαη- 

ταμι ἀπ είαθαν Ρηΐατας, λαὺς πο ΡομιτωΣ οὐ ρτὸ πη νὶ απ, πρία ποξες 4ις ρυΓμλΠῸ ἀϊςιη ἐξθύσμας Ὁ ΔΕΊΑΣ 

τοξτὸ οδίστμαυις Εἰββμυς. 6 αηνά μα νην, πτίκαΝ αἱ Πα, ὑατ,οιήρτα βιῃς νας Ἀτοπιατα Δισαυημβ, 6} ΡΉΠῚΟ ἀἶω- 

ιᾷ οἰ ἠόν : φυοά ςειγα, τοίϊλταν Ειαίμνιις (ζευρτίμα οΤ τὸ κς τα] ἀπυλετςς ἔπ να εριοία. ; ᾿ 

μρρμ.} ΠΣ ΗΝ δὐτθα » })αἰάφιλίαν. Ε{πὸ ρατγεισιία πο οχαῦ!η ὑδν Ἰθμν 

47 οί, ᾿ἰσση. νυἱχ, Παρ!» αυοὶ οὐ πο αι να. ΟἬΠοΟ τούϊος , δ «εἰτὸὰ ἐσρυδη φῇ οἱ αἰδοῖ πιοχ αθιςῖς- 

τὼ ἐράισσιαση τα ἰὸς Ἰοςο ς ἃ Μλιτ. 46. Νά δὲς μίο τω- εἴταν ἀς (οὐ οὐτια 1 δὲ (οιτα τς δάιοέζα αἱ αἷν ἐᾷ ἡτη ρυια- 

“ιν (δι τἰμκυζου, ΝΟ νοι Δα σ ιν Αἰ κσήν αὐίαυαι ἐνῆν τὰς ἀντ Μαιοθπι μιαης Ἰνἴονταται ντ ἅΓτος ἐαμοῖ ἴδ οπ- 

Ἰλστιφ τα ρτῖν ΈΟΩΙ : ὡς νειν νετ λιν ςούοχ ἱμριὰ 4οτοχιη[ς. ἔργο ταιπισῃ ἐπὶ τρια ἰεζχιοης αὐ} ψειυϊὰα - 

Υ οι .49. Ὑ8] ἐς ̓ ας ΜΡ ΓΔ τηυΠσες ἀφιΐθι βίο 1ασῃ ἰοφιιγ ὐν. τῷ ἔππι μι, 
2 

44. δὲ, δὶς Τοτδητίυς, Δ΄ ιγαδανιμρο β βε αὐ ίνει. Αάλνις 

4 

ΦΕΘΟΥΝΌΝΜ ΜΛΆΟΥΜ. 1.3 ᾿ 

ἐπίενιάομ!ε ύϑαιο ἍΜ τι|4 Δί “τάαἰεθα ἃςς. υμἱάσ πνάπε δ'ς, δ θλ 

«κ᾿ 

ΓΣ 

ες 



᾿᾿ 

ε τ αὐἰδιβιόλημϑμον τολέίω λόυκην. κρ ἐ 

ἘΝΑΝΟΕΙ͂ 
Ἰςῦ 
10 

ΟΡ ΧΥ] »ῳ. 
ἔρχονται 53] νὸ μινημαῖον , αἰᾳταίλαντος 
τϑηλίου. ; Ἤν. 

νος Καὶ ἔλερον πος ωταὶ, Τίς ὑποκυ- 

[ΝΜ 
ἀοιπαάὶς ρνοίφξ!α νεμί ἄς δά μπορωνεπιμν ν ορφ ἐσπ 
ποτ!) σκοῖτο (οἷ δ. μὰ ξος ΠΤ ΠΣ τί Αἱ ἀῥεοῦ αν! «(ἀ ἰωι (. 

ἱκοδάπεαυο ἱπτοῦ (εἰσν υἷε λ|ωννὶ μὲν νραοέωφῃ ποὐ:ε 
. ς « Ε : ἰαψίά ἰ : λίσᾳ ἡμὴν τὸν λίϑον αι τῆς ϑύροις τῷ μη.) |ἀδιοῖμος ποθεν ἕκατι 88 0: με, εἰν ἡδὺ: Ὁ ἢ .Ὁ ἈΝ λιν ον ̓  ἘΠ τὰ Σιν μείεμιει ὀνρκὼ 

ι ὠαδλὲ ἀπ σεένδη ἐ:. ᾿Ἰπτυΐτς νοτὸ ςοπρίεἰμηε [8] πη τομοίεθνην ἰαρίέενν: 
Κα ὧν λέψασι ψεῖ, 47 [καρν οὐ] ἀδυοϊατιτγε πεπὶ ἐγ] [ὉΠ αβάββε πάζμῖν ναὶ- ποκεκύλ ς᾽ ἐμ δ μέγας σφο-) 1": ΡΝ ] [μ. 

. δ ᾿ ᾿ ΄ - Β᾽3 δηλ νὰ δ. Κι ἰονούμῖει ἢν πρην. , ὮΣΕ. ,: ον Ετίηρις ἰπιποημπδη 17 τοϑπΐμν, υἱέ ἐπι. 
Μακδις ᾿ς οΚαὶ οις Ἢ μμημόῖον, εἷ- τοῦ» νἱδεγαπς ἠθποηςαι ςση-] ἰηραν βῤφκεενα ἐπνάγ νιον, 
ἰοὶι κθνν 

ϑήμϑμον ὧν τοῖς δεξιοῖς, 

. ϑιιμδήϑησαν. 

οἷ ἡ λέγοι τῶς, Μὴ ὠιϑαμζῶθε., 
τς ἤησοιὼ ζητοῖτε τὸν Ναξαρίωδ γὰ ἐςαυ- 

οφομδρον᾿ ἡ γόρϑη εκ ἕςιν ὦσε" ἴσῃ ὁ τόπος 
ὅπου ἔϑηκαν αὐτον. 
Αἰλλ᾽ ὑπαΐγενν, εἴπατε τοῖς μαϑηταῖς 

ευτεῖ καὶ τῷ Πίτρῳ, ὅτι φφοράγε ὑμαῖ 

οἴη αὐ ἐσχ 
δηάϊ ἀδιᾶς ἐχρλιεταηῖ, 
Τρίς νετὸ εἐἶχις οἰ ον ο οχρα-} ὁ ᾿ 

ἤιε είν αυστιτῖ παι. ἐπήχαδαν δάρηρ σε 
τᾶτοῦθ., 6ΑὉ] ἤππτ στα ΟΠ ἔχα: 
[υτίτατας εἶϊ . ηοη εἴ Βἴς: οςος 

Πὶ σις νδὲ ροίμοτγδηΐ σαι 
δὰ αδίτονάίςιτς ἀϊςἰρι ς-|7 

ἦμ5 δὲ Ῥετγο ἐρίων» ρταῖγς νοδὶς 
ἴῃ ἈΠ Πα απλΝΠὲς δα πὶ ντάςθὶ- 

φασβονεμπι βοί 4 “αν 

δ᾽ οὐβηρμερμδι. 
ὡμν ἄδεια ἐμ, Νοἰμις 

τον το} χυαι 10] 

τ Νς, ΑΥΕΝΝ ΜΡ (μι ἰ- 

βπι: βιδηεμλ, πρὶ ἐβ 
μὲς τ φεεα ἱφεμε υὐὲ μμι φ 
ΤΗΜΕ ΕΙρΡΉ. 

δεά ἐπε; Δ! ἀϊ(ἰρειμ 
εἰν ὧν Ρεῖτο, μά βια- 
“«ἀ{} νι ἡ 0 αἰνἰαορνονὶ 
ἐμ υἱάεὑ δὲ βοωι ἀἰχιε " 

Μηιραδ. ο΄. ν γε" ἈΞ .ΠΝ εἰσ ρτοῦς αἰχις νοῦ 5: νη, 
ἐλ φις 4 αν κοι αὖτοῦ οψέοσε ᾿ ᾿ : ἐρύδὴ - 

ΟΣ εἰς τίω ΒΑΛΊλαΙ ὃψ δέκα Τυης ἀϊρτοῖχ᾽ οἰτὸνβιροτυηι}8 τρρημὸδθκμά Κι 
ϑὼ ς εἶπεν ὑμῶν. Ἷ , ᾿ ἐπ οο γμπῇ ἀξ πποαιμη,φμῆο: ἐδμμ- 

νὸς οτῦ τ νρ τ κρν ὰς 1} πιοπυιηξητο: τἐποῦᾶτ ̓  ΟΠ1 ἐαναι εμέ δᾶ ἐγσηοοῦ ΟΡ 
| Καὶ “ υστῃ τὰχν ἐφυλον δπὸ 25 εἈδτγειποῦ δι Ἰυροτ..΄ πεητο}. Ἶρανοτ, ἐν πεπνένι φακ- 

᾿ 7.3 οἱ δι ᾿ , . β ; ἡ 
. μινημάιου. εἶνε 5 αὐτὰς τρόμος δώιςει- οὐ αυ πὶ συϊζαιλιῃ ΟὈαπτ [φυάην ἀΐχενμηι: εἰπνὲϑ φοὶ 

σις" κΚ ϑοθενὶ συ σὲν εἶπον. ἐφοθουμτο γάρ. 
(μεθα. ἱρίς ἱ ᾿ 
Μδεὶς Μαφάλ- Αν ἢ “Ὡρωὶ τρώτῃ σε δατε, 
Ἰέπα ἄρρᾶτει, " Ἃν πε 
δεΠ0 Εν οεῖπι ἐφυβη Ὦ ᾧ τον Μαριᾷ Τῇ Μαγσδαλίωμῃ 

Ϊ γων Δ » ς ἢ εκ 
ἐδ Αγ ύλις ἀφ᾿ ἧς ὀδεβεβλήκει ἐπ] ἃ δαιμόνια. 
Ἱοδαφι,. . ΄ 
σεδιν Ε : Ἢ 

ΦΈκονῖο δοίε. αὐατείλωτος «ὦ Νλίου, δὶς ςτίῃν ἰςρ ἐς δ γγι Ἰη- 
ἕἷ : τγργερ ρσατοσῖτο Π2Ἴ{[ἀερταορ ]ντοησμηο ράτειοῖρο. 5.4 ἰη 

Οταεῖς ςοάϊαῖρυις νατὶὰ βοοψερίτυγ. νότος εαΐπα ἱπτετργες 
. νἱάεταγ οπιηίπο ἰοσ ες αὐἰατείλαντος ὅδ ὑλί, ογῖο ῥά (οί, ν εἰ 

᾿Ξ τεἰτὰ δῃ αἰατείλαντορ «ὦ ῥλέου, ντ 1ᾳ ὕη0 πιδηυίογίρτο ἰοψι- 
ἢ σας, ὃς ἀριιά Επ΄ςβ.1 το το δνίξεως τογοαρίτς 8.τὰ νι ἔτι ἀς- 

εἰρίατως ργὸ Κδημίςις δος ρίααι μῆς ρᾶγισυΐλπι ἠσππυ}}} 
Γυςαας Μεαὰς ἀὐτορν {Π1ς γοτιτπηνις ςοάοχ τότ ας 
Ἰοόσιην {ἰς ἰορ ἐς, Κα ἔρχονται αρωΐ μεῖς σειζζάτων ὕ3η τὸ μνημεῖον, 
«ἰὐατέλλοντος τὸ ἡλίου ν τὰ οἰξ,, Εἰ πἸδῆς ρτμὶ ἴοι οδἀοιηδά!ς 10 ραγχιοι δ (ἀρετίοσι ληποξειτυτίάυς (Δηὲ τοξεῆις. ΝΝες ον 
νοπίαπι δά (ςρυ ]οἈτυπη,οτίεπῖς (οἷς, φυ ἰπξτίο ρα Πιπηὰ 
εἴ, πος υ]υπὶ τερυφ πδητία ἰοσιπι το! πηιπθρταίοστιαι { 
ἔγχονται ἱλτογρτοϊομηις ρος πογητ, ἠσπρς ἤθη ἐς ἐβτοί- 

δε {ὰγχ νιθε ρα ἐς ἀεςοίἴα τὰ (ςρυ]ςβγιιπι. Ἧεπ Δ᾽οααί νἱ- 
τς ἄεμιν ἀβέ δε ἰεϑιίο νχ ςοηοιπλγὶ ροιῖς στ το ἐπ 400 το- 

[ . πιαμὶ ταςς Ευληρ εἰ ἥϊα: ργογίαυς ςοπίξπτηιης, δεείδις ἐπίιπ 
᾿ς Μακίβᾶες τὴ Κυφωυσκούσν͵ φημ ἰμτα[τενει 1 χιςὰς ἔρϑρου βα ϑέος, 

., βυοίμάο ἀϊεμίο : δι [ολῆπος πλι]το οτέδι ἀροττιυς, σκοτίας 
ἔπι ἦσνε, φήμην φάθως εἴϊξη! εεμεὺτς, ἴτλαμς αἰνηιαπάο οχίῇι- 

φο πιαμ! νἱάεεὶ Ροϊς Μάγοι (ἐγ "Π{πιυκέτη αὐὰ ἐνίλαντος αὖ υ- 
υὰ λέου,υϑαάμην ογεὸ [δἷε ψυανοηιςξειιγαμιὶ ροετίςυϊοία ν]ἰςάτιτ, 

δῷς ἰεβ ΑΠγς: «ὐατένλοντος,φγέδηεν ἰσαματί νοτυίε ΠΝ σοά ἐ- 
αφ λει διιέχογίζατειη ἐντ (μ᾽ ̓ ρίιιη} οστυτ δοῖ ἐς ςὸ ἀϊςλη- 

: ο κυγηλαλεὶες λα ἀμφ, ντειηχιις τ ἀὐτοιπ, στείλη ἢ 
ὃ τούορίλπι ἰεξξίοηποηι (εηϊάπιιτ, {πὰ ἵπῖετ ἰς οι ἀΠῆἔἀς- 

- Ρυησ, ἢ φαὶς ργόμάις τοπὶ τοῖδιη ἐχροπάλτ. Αρράτοῖ φη πὶ 
4 εχ ἙἘυληρ εἰ ἴαχον ςσηιυμέλίοιις, ποις (οἷὰς 49 τγος 

το ]Πἰετοι ( υδημις Δἰίατιμη ἄοον ἔαΠῈ νἱάσαητιιτ) δά (ς- 
Ρυϊοίννιη νθη ἴς,ας ἡςάιις ἀμν] νοπες,ησαιις οτίλην μα. 

᾿ αὐτοῦ μὲς τους τα ς᾽ ἀυλπὶ ταις πατιατιοροηι, Μάΐςις, 
εἴ διαἶλας Αἰίηιοι πεμο προσ ἀιοσηνις, Ππμ}} ἰτα σομεσχιμτ, 
φμλίι εοὐεπ) "βοπιεητο ἢ σοπτιρ Πτπτ. Ὠσίης 
μπῇ, δ ἀπο ρεοκιοηϊς, Μαγοιπὶ νοτὸ ἁάτις 

φρένα (ςρυϊςγαην τειηρις ποταῖς Ρεοίκέγας βτια ἄρανο 

εχ υτθς ερτοιϊο (ιοἠὲ οἰίομιλιί ποη ρο οὐ: κί να τῇ τάπτ0 
Ρεηοἶο ποι  οἱκι) {ΠππΠῸ ἀλη αἰ πα ἀΠπὰς εχ μείξας ἃς 

5 Ἂ “᾿. 4 

᾿ ἀεἰαριφς ἰὰῳ βξέ ει δυοϊιςηάο εσπμιπς σριιιι,, νὰ ἤτ 
ι , Φει οἷτς ἀοίημτι ῬτΌΡΝΙ: ἀςςο]ογιμτνμα ει, ντ ἀρράτεῖ, 

ὑϑοτυοθαπῖρη . . Ἴων, 
᾿Ωμμτη ἀὐτοιι το αγγ χει 

1ε[μ, πνατιὸς ργίπιο ἀΐς με άο- 
πιδάϊ!αρρατγυϊς ρει πυὰ τ Ματσίς 
Με ράλ!εηα, εχ 4 εἰεσογας [ο] |.ἀειπορία. 
Ριέια ἀππιοηίλ. : 

ϑΉΥ Έη1. ἀμέοην Ἰηδηὶ 
ρπἰπια [αὐϑ αι, ΟΊΧΩΣ 

υς ἀε 4μ4 εἰφεεῦε ἤβιε 

᾿ ----ττπτ------- 

Ματιργοιάςοτία τοῖλπὶ Βαπορτοίοελίοηρην ἀἰίροίιϊς, νς 
τᾶπι ᾿παπὸ ἄοιπο ργοίκξζα:, τάπηςι πο ἐπε: λά (οριι]- 
εἰ ταπι ρετιςηίτοητ ψιὰ πὶ ἐρίς ΟἈ είς τοίαγγο χης, ἴπ- 
Ρία νἱάεϊτοετ αιγοτ : ὅς ςαϊποάίρας ἰπ ντθοπὶ τορος, νῖ 
ΑἸ] οἴςμάστςης, τα πιιίογες φιιοά ἰρίας αὐίζείτοτοι. γι- 
ἐς Μλι..8.4. ᾿ ΄ 

4 Πρ αιὐαβλέψασαι, ἰ. ϑηβλζψασαρ χάνι (ερυϊελτυπι 
, ψοτίας ςοπιιςιτηΐσηι οοιίος. ντάς (ἀρτὰ 22. 6 Δήάπεε- 
γαῖ ὦ γάρ. Ἰῃ πιεο νετιτηπιηο σοήτες Δ πατας νετῇςα 

ὩΠΏ νἱάσγιης ἴατιναι ἰαρίάςπι, αιιὸ τηροης οἴςτ, (τά 
Ἰάτο ἀς- ἱΠ ιπους πο ἰαρογαγιιητ, 
Π{ 45,. πῆνπιπέμην, εἰς τὸ μνήμεϊον [εἰ εἴτ, πη ἐρ εἰσῃσαπι, ἐπ 
4ια οχοίίαπι ογαῖ (ερυ]εβτιηι. ᾿ 

ῖς 6. μὲ βωε εγωεβκων, τὸν ἐταυρνυᾶυ:ν. Μψυ σαι, γμεήβκιπι. 
Ἐτγαίλυιςηι γοὲ νήις οἱϊ ϑρυνάρο β δην δόπὺ φιὰς 
το ργχιογιτα. Αἀϊοιίτυν ἀιῖοπι ᾿ηδεγοῦ ἀτιοηῖς σία τα 
ἀνοῦες ςοά!είδις δεἀ ργα παΐ νἀ οἤιτὸ ἴὸρ αςς, ντ πεῖς 

ἀρράνοας Απσείιμη ἀξοίλγανς ψιον ἡδις ἴῃ Δπῖπιο αδοβάϊ. 
19 Ναας τλιῃςη Ὠεῖις οἱξ καιρδεογνώςηε. Νά τος Απρ εἶ! εχ πᾶ - 

πἰξείεις σύιλτῃ ἤξπἰς ςΟΠορ ἐγυητ: δὲ ἰσψαϊίαπις (υζ τατος 
Ργοουάἀιδίο εχ οῸ ἱπτο ]Ποχογαιῖ ἀ ιο ἔμοτδητ μεῖς οδείι- 
ἐἰο πυοετῦι ἀοηδεὶ. 

ὃ Ομο,ταχύος ἀφο ἰῃ νοτι δὶς σοάίςίδιις, ἜΑ Σὶπ', 
25 ἢ. δέρτο ὃρ᾽, φιδηι τα ρει ἴσρς λιιποτδυηιν. {ΝΕ 

με ἐνιηη4ην 4μ τ μαπι ἀἰεαὺ ἀη} καὶ οὐ δενὶ εν δὲν εἶχον. Νε μος 

φυϊάςιν αἸογιιπ Ἐμδηρ οἰ ατιπν πατιατίοπὶ τορυξηατ, {ὶ 
(ψιοά ράττίααν ᾿πυίας ἈΗϊοτία ΟΠ Πατίο ἀειποηίται )ἀϊχο- 
τίπιις τδυ οτος τὰς πσαυς ἐπνι}] δὰ ᾿ςρυ  ογυπι δοςείη- 

0 (ς,ησαις {ππι] ἀ ςρυ!ογο ἀἰίος ΠεΪς. 
Φ ῳννην “μίεπν τεβντεκιεε, ἀνὰ ταὶ δ. 1π Οοιηρίυϊςαίϊ Γ 

ἀπίοης λάφιτοτ ὁ Τίωσοιξ, [ςίτις, δι αιθάσηι τοις. Αὐπιοιςῖ 

δυῖειθ Τρ] λέλις λά(ςτιδοιιίληι εἰς ἀϊιπέλίοηςεπι,, 

φιαὶ κι βοετιιγ ἀγωὶ χα (ςητσπτία ροτιίηστο: ψιοί ληῖς τα 

εἴς ἀρράτςε νὶχ ἀρραγοῆις ἀπ ουίο,, ποπιρο ντ ἸρίλμημἽΣ οδίστυλνας Η οι οπγινας τη Ἐρηλοία δὰ Ηρα ίυλαπι αι ]ο 
πὸ τοῖττανντ Ἐταίμμις ὰ λιποιαοηίδυς ἀούοι, (λυ άπλνὸς 

τὸ "υῖς ἀππιπέλιοι! ψιστοηια μγαθιθτ φυδά αἰοαυΐπ νιν 

ἀσατιν Μάγους τοιτάτιὰ αίοες Εὐὺὰψ οἰ λιν ἠάτγαγσ νην 
Ματιιφυς( να ιης 1 Πἰογοαγ πιι9) (ςτῆν ετινςίρεςς ἀδναι ] - 

ἐς εὐἰϊτοίίρυς (ςρυ]ςἢτὶ (ΟἹ τα: 4ιοε τοιῖμι ρίαν 'ψινο- 40] υςςίςοπτς ἐπ νη λπὶ αἰναϊ!, Πσθηυμι (ὑτεφχ ες. Ματ- 

᾿ τἀ !ς νεῖ ἰμ ἃ οὐϊεηάις, ψιδ ποπ ἀς "νος μιρεδηπιοπτο 
. Ἰοι ἃ Μιαχίπο, [κά ἐς Ἰαρίἀς ἀμοταχας δἰ ἰσυλις οροτα το ]- 

Ἰφιδώ εἰϊζαπταν τηῖςτ ἴς ἐς! θειας. δἱς ω Ὁ Ορι. 

Ψ ; ͵ 

κ΄ οὰς ἀὐσην,ηνἀπὲ α οἰυτι ς(γιοποιν διὰ ἰλέϊαπι οἱς, σοιηπις- 
“ποτας Ἤθες ἐτριειΐν ποάιην να (ΟἹ ματι γεά ες δὰ πὶ ἀϊ. 
Διμόδομεπι ἐς 401 λαιὲ ἀΐαι, απ) Ὁ, ἀγεὺ ἐβθόνιθολεην 

; ; ΩΣ 

« 

. 

ῥυὲπιὼ Λά φνία Μά ράφι. 

ΦΕΈΟΥΝΝΟΌΥΜ ΜΑΚΟνΜμΜ᾿ ὡς 
ον νι ηνη! μὰ ἐπ φαγὶ: ἔγωγ Ἐμανζεἰἑὼ σανίδα ροηὲ ΟΦ λὰ Νἴλυν αι με Πίσης πε διτίποῖ, ἤθη οἱ χυδίμ «τ οἰμοηάι, 
εἶα νον θφο εαρίϑαΐναν ἐπ ἤθε κοη ναδφμίβμωι. [πο Ηἰοροὴγ- ιῃυΐτιμλ ᾿ΔὉ ογοπιβ. Νατας 1 εἴα ΟΙΐ νοσθογυπὶ 
νὴ Ἐρὸ νειὸ ἰῃ μος σρτο μη}: λπἰμνδάσοττο φυ οὐ σὰπὶ ᾿Μ Δι ΜΗ; ητετρτουατίοης ἐς (μιὰ (Ὧο Ἰοςο ἀιχηπας ()οηιι.. ἐφτέτοτυιπ Ἑυμληφοϊνξαγωπι παγτατίοης ρυϑ ηεῖ)νε ἀϊιοηΐ πιιηὶ νοτὸ δα ἡ 4ις βαττέντυς Μαῖῆ.28,1...4..χτίς Ἰιχιος 
«υὐζοτιν ἐγ μυπι ἀτξυδλῖ: δὶ τεῆοσ ἰα οὐγπιδυννεγυες οὐάι- 4. Ργημμ ἐσγτι} ἀιοι 4 ιςυΐο γοίυσγοχηῖα, ἅτις λίρο Ογολ ἥς, οἴδας υα’ ποδί Υυἱάστε εοπτιξίς μος κἄρυῖ πυοηίτι. Ἀπ- διξογσαι τ ἀμοτιὰ (ςτίριτ Ε΄ πἰςθπις ἐο ἰοοο αισιῃ Ραυΐο 
ὑτπιθς τας ἢ νηο ζοάϊοσ αὐκήλπι τος. ΝᾺ ρος λητὲ εἴζλυι τη νετίια. ἐδοσρῖαμ αιπ σιν ἃ Οὐσοις οριπῖο- 

ὁφεζοιιῦ τ ἡ, πο λἀάλζὰ οτλπι σαι πηδηι 1 ἰρίο φοπῖοχ. πεῖ ςοἰπιοιπογδης ΕΔ με οἱ Τ᾿ ἈςΞοργ] λέξι ἀμεη- 5 ἢ ' τὐγπαΐτα δὲ τῶ σαρνγ[ελυῆνα τοῖς οὐαὶ τὸν ΠῚ ἐπρον σωωτόμω! ὁ ξε[γο!- ἀλιο,υοά ἐτιαμὴ Ἰιφαςῖ εα τρί τόρουις ηοιλτιοης. Ηπς ς- 
χαν, μετὰ δὲ τα ὗ τα αὐτὸς ὁ Τυσοιζ ὡπὺ ἀὐατολῆε κοὶ ἄχει ὁ ὕσνως 10. ΠΙΩΣ ἈΡΡΆΓΙΤΙΟ 48 ρτιπιᾶμι ἤδῆς πιυΠογοιῃ ἀἰσοατις οἱξ ᾿ ἐξα νέσονν δὲ αὐνῆνν τὸ ἰοοὺν καὶ ἄφδ'μτον καρυγια τῇς αἰωνίου σωτη- [)ΟΠΏΙΩΙΙΣ δὲ υλᾶ: ἃ ἸΙοληης [Ὁ]0 ΡΙςηΝΠῚ πιὸ τ τα (Δ. ν εἰαε.Ἰὰ εἰς Ονηνα ἀμῖεπν ἅμ4 ἐρ! βιεναηὶ ἐπηροταια, κἰατέμετ το. χα νοετί, νίαιις λά τε, ςοη(ςηιμιτα οἵ ἰρέης Μαράλιεης 
βείτο ψ ἐρᾷν σον νοδηπεανων!.  α{|94 νενὸ εἰἰαπν ἱεμε.- ᾿Ἃ (ἐρα ]οῆ το τοιιονΠσησην νὰ νη μέην, δὲ ντὸς οὐπὶ Ροιτὸ . Η" αὐ Οὐνιενῖε αἱ Οὐ εἰ ανθεπο μετ 80 [αονμνν ἐδωνφ δγ' ἐποοννμβιῦ, ἃς Ιοάηης τοάιτυ πὶ δά ἰςρυ]οἰνμη 0 Ὁ] Μαράλίςηλ {ιιο- ὃ ὲ ᾿ 
«ἰετηα [οίμε πμλμβ ρνοιην ζαυΐς, 5.4 ηὐἱε δες ποη δηϊηδά-. δὶς δ ἐη ντρει τουογις (ιυίατιο. Νες ΜΕ ςοητίσηΐο 
Ἔ- ἃ ἀϊιτίο ῥκοτῆις λυξζοχς ρτοίξξλα Ὁ Ομρά δυῖϊςιτι γ5. ΜΠ πμιΐτο ἰκηὶ ἀϊς ροίμιι. τ 

Ἐπ εὶς ας ντσοδιι, τας. ον δι αρλῖι σε ττες οι, τσ ντίτιςς σαδιξις ονς ἥν ὐς 
᾿ Ἐκείνη πὸ τ" ἀπήγγειλε τοῖς [10 1112 Ῥγοιςέϊζα γοηθμτλμας ρος} 44 ναάφος πωημαμιῇ 
ΝΣ σι καὶ χλαί-] {5 φαΐ σαν ἱρίο (ϑςγαητ  υσοη. [1' Ἵμί εωποεο βναγαμι,,- ὠετλάυτω ἡπνομδβοις, πενθοῦσι χα ἀλαι ἀρ ηθδο δε ΠΩ ᾿ ζεημύννς (’ βερεῖνως. 

υσι. ἐστι ἐδ : : ᾿ Βύδτ., τ νον τη δ᾽ χαὶ ἐθεά.[" ΠΗ νεγὸ “υυμ δα Δ ΠΠΤςηῖ οὐιπι) αι}. ὶ ἡ; αμάνοινεν φιία 
Κακεννο! ἀκούσαντες ὁπ ζινκοὶ νΊυογο δ ςοηίροέζυπι μμ{π 10} 1 υὐμενεε, φν φόβων εεε ἂν 

ν ᾽ - ᾿ ᾿ 
ϑηυπ αὐτης πηςησαν. ἐδ) ποη ογοάϊάετγιητ, ἐάμιοη ει ίδεγημ, ι 

Ῥοίξεα ἀιτεια ἀποθις εχ Τρ: Πἢ Δ. δὲ γρὸν μου τὰς... ΤῸ " ᾿- 9 μ θα 

Μετ δὲ ΤΕ ῦτα συσὶν ἐξ αὐ» ἠδὲ Ἴ" Βυΐαητι δ ΕΝ ἐπ δ ις νεαὐδωί εεἰὑμε οβε- Ομειζων Ἐ τὸ- 

σπατοῦ σἷγ ἐφανερώθη ὧν τέρα μρρφῇ,70: ΠΝ ἘΝ 15 Ποπήριζι1ς Ρύς [μι ἐἰβ ἰη αἰνα ἐξ κίεν ἐμη- ἀρ υμ μθροΙ  Ν ἢ 
ι.» ἥ {1 4118 ΤΟΣ 4, Ὁ 1 Γἴ15 10 - ἰμϑμε ων υἱ ἘΘΗΕΑΡΡΓΕῖς Ν εἰς α ν. : ἢ Ρ “4 ἡ απ. Ν 

ρόθομδμαις φαΎΘΟ ἘΥΡΑΡΑΝΗΝΝΝ ΄" διιανείςιι εἰ 
Ἰρής νπιϊ δεὶ πὶ 

ΕΠ: δθϊοτγαηῖ,  τοπαητχία. 9 Εεπὶὶ εμηξοι πμ 2 }14- μΑροίο!!ς. 

μὲν δὲ (Αγ: πες ἐΐῃ ετς- τις το] 18: φηΐ τς 1115 αυΐ.} ἢ νάεγωμ. : 
ἄἀειη ἐγοἠιφετιητ, : ᾿ ἘΝ 

ἢ Ραβεςειπὸ νετὸ" νπὰ (ςάεη 4] οι εν τετωνιϑεη- δ λα ̓  εἶδα ἐρῇς νηἀοζίην' ςοηίρί οι [{3ϑιμε λιν ὑράσοίη ἀρρά- ᾿ς 
[εἴς ργςδυΐτ,δς οχργοῦταμίε ἰη. ἘΠῚ πἰλνβηδήρς ΜΩ ᾿ - ᾿ [7 416} ΦΟΥΘΗΡ . (δ εἴ κ ΠΟΥ», δῖ. ἢ «ἀμηήταῖςη; “οι, δ ζογαϊς ἀμνμέεην φυτά δε καμία τ᾿ 
ἱπγ τ σαλςο αυδά 1154] Τρίμτη[ |4μ υἱάεγαπε ἐμηατείωντε- 
ςοη(ρεχογαπε {τί τατιι ἡ πο η] "1 χήε μοῦ ἐνεάνάονημν. 

κα κεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν 

. τοῖς λριποῖς οὐ δὲ ὁκείνοις ἔχίςευσων. 

Ὑξερρν δ,αὐάκειρϑμοις αὐτοῖς τοῖς ἕν-- ᾿ 
. δέκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνοίοησε τίω ἐπι. 

᾿ εἴων αν Δ, καὶ σκλη ρρκαρσί αν" ὅτε τοῖς 

ϑιασαρμᾶμοις αὐτὸν ἐγι)όρμᾶμον ἐκ ὅ)!- 
φςευσων., 

Ἧς ,ῷ, . ».» ἔνὴ, ἐ ἠ ΕΣ οτςαιἀϊπἔρηϊ. ! «. 
ντῇς οἷς Τὸν ΣΡ ΕΣ πδι ᾿ τὴν τ παι νος 

ἕὰ μυϑλα αὐτοῖς »Πορ δὰ ν᾽ ς Ὁ} ς Ει ἀϊχῖς εἰς τοίςδι ἰὴ αση- Ὁ πον» Ἑπωηῖε: ἑὰ χε ἄς 

ἰκόσμον οπταντα, κηρύξ αἸε τὸ  αγγέ-| |ἀμη) νηϊποτίαυργαάϊοδις Εὰ-ἰ [Πμὰ κνρτυμδφενβανβηα τγρῆξιναινις | ἄϊεαιε Ἐμαηφείλωπν οηνηὴ Ἀρο οι! ἀεῇ- 
τγεαῖηγά. δΠ09. ἰρίυγοπ 

τηνη στο, ἰφςοᾶ- : 

νἀ οἴξ,]υμηι νπὰ ἀοαιὶ εἰΐεατ γος δὲ Ετα ἐς ἀσοιδίτι τ ποτε 3:5 ἃ 
1ἸητοΓρτοτδητιαν, ὃς τὰ Αάδιις σοι ΣΓΌΣΙΣ τὸ αὐακεϊῶπι. ΗἸς Ἁ ̓διαλμδεῃον Ρ 
τὐτοιη πο ἈΡῚ ἀς ἀςουβίτι, υλ1 ἱρηῖς ςαπδητίδας ἱητοτς μοϊείκυια χἀπιῇ 
υόποῦς όσππηις ργο δ] εἴ εχ τοπλβοσὶς εἰξςυ δ πἰγδηάι, δὐς 
᾿υλῃὴ σχρ! οαῖ 1,ϊοας Ἰ πὶ ἄνιο 111 φαΐδιις ἴῃ νία ἀρρατις τα. δάσος 

Παῖς ΝΈΥΣ Βοπλήυς, ἀυλπὶ ἰᾶπὶ ἀρρεῖοτοῖ νοίροτα, ἀοῆλι πὰ ὀρ το ΠῚ δ ΠΡ} ο» 
Μιάγληι Μαῦ ἀα!οπάγ τητος Πρ ἀπτὰς 4115 {ΠῚ σοπηῖτος αἀ- (πητ, νδὶ τεπηριις αἰ ίιιοά τηςίρίοπἀα: ζοτῆς ἀάταπι ἐπ πάς το 
ππέμας μαδυηΐε,υρά φ᾽ογαση Εὐληφ οἰ ἠπάγαπι πασγατῖο- ἀρπίτο ομπιηο, ἴδτίπὶ τους τ πιπὶ ΗΙεΤοίοὶ γιβάπηντ εἶα 
αἱ ἴμοῖιις ςοπυςηιτ, : ἜΡΩΣ πυητίάτεης. [1π| νοτὸ ἡτπιπὶ Εμηπχδιῖς, νη ἀς τὸς 

ιν “1.α ξονηνα, ἐτέρα μορφ Μιὰς 1.0ς.14.ν 16. ἴο στο πὶ ΠἸπτ,ἴς χαρίητα Πλάῖς αονγὸς ἀπταάγοῖ, γε Αἰ οττὸ ἀϊετ’ 
14. Ῥοβεεπὸ «ὃς ερρν.Ν υἱγτα, Ν ον πὸ Ἐταίπιας, Ῥοβεα, ἰἸιυςᾶς, ςοτιὰ γι Ἰαχίπιὰ οτίαπη ργορετασίητ, ποηηπ να]άς 

μιτέπατα. ἴτὰ εηῖτη ἀπὸ ποάιμῃ (Ο]υἱτ,ηϊιςην ποότις Αα- ρτοξιπάλ ίλη ποέξς ροτισσγυης δά ἀπείρυ!ος ροτγιςηῖε: 
φυίεπιις [τὶ ἀς ςοπίςινι Εὐδηρ οἰ βάγυιη 5, ἀροΣς. πὶ ἴῃ ἡοα τοιηρυς ὙΜ] (τις (ςο Δη ἀπο ρα}: σσσηαμι τεῖοςς "Ὁ 
εαϊάθνας μας ὁυομηΐὲ ληκέρυληι ἀρράγογον Ομ στίχας ά.͵. τίητιντ δὶ ἡπαχηηὸ ἧς Ρτοδαδιὶς Οἰιρηδιιοι τρις 'σρ σητίσας 
παρε Τιρετίδάίς (ἴσος τοίοτε Τοδηπεθ: δὲ ἸΔςὸ αυδετίς 4414. δὲ ρτοςαπείδυς ροτίὰς φυὰπι ςαὐπαπτίδιὶς ἱπτετιοἽΠς. ΤῸ 
τάτιοης Ἀας ἀρρᾳτίτίο ἀϊςὶ ροίἢτ ροῆτειμα. Ἀοίρομάςο, «υς Ἔχ πιο ἀὐακωυνοις ορτιπιὰ πος Ιοςσ σχρ]Γατὶ ποΐο Ἶ 
Μαζοιηι (ἀπηηο τα άιείο,ντ Ὀγουυταῦ ππάογετιἀςς]γλέο- ὠσυωνϑροισμέγοι νε] συωνγμένωε:ὐΐου9 γεροῖς ντυηταγ Τπσαφ οἢ ἃ ᾿ Ὰ 

ποπ το(ιτεοΔἸοηὶς ᾿λοιπίαὶ πὶ ττος νοίατι ράττος ἀπ ξτι. δκ Ισάπμος φλπάσχη Ἀἰτοτίαινι παγυλατος. Ροπίτυν σηϊπιαλὼ ὶ 
δυο. Ῥγπὰπν (τσὶ θαγγᾶς ψυοηιοίο δβυυδςτίδι ρρα- τὸ σιὼ ἱπτογάμπι, ἴσας μι ἤΐο Ἡοιπστ νου Που]ο, Πλά.α, 

9 πιςητ τ υοά ηαπίοπι ποι ἰσπιοί βλάλυτ ΑἸΗἴς εχ Δλεῖς Ε- 20 χευσέῳ «οὶ σκώπῖρῳ: ντ τὸ «ὐακεῖϑεῳ Ἰάσιι ναΐσαῖ ιοὶ! συγκοὶ- 
ὡαρεμΝις ἰητς Πἰσίτυτ, Μάτοιις νετὸ ἧς οπτηίὰ ἰῇ νπιὴῖ "ἢ ϑαμαιοα Ἵτιδῃ ἀφοίαγας (ἴπηι}] ἄς ν πὶ εἴοννε ῖη η1Ὸ Ὅρβο. 
νον ςοτραῖς Ποηίυηρ ἘἸ)ςιη4ο οχροηϊς φιοηιοάο σοὐεπι εἰς, βαλεῖτε χ' ἡμας ποῦς ἐμοῦ συγκοιωῖμοι. ΦΟοη[βέομνην με 8 

. ἧις Κιετίς ἀμοθιις ΜΠ ς ςοπίροέξυς φυὶ τὰς ἰδάης. [πὶ ροίϊτς- μεφῦμη ἐφανερώϑη, 4 οὔ ,ἐρωέρωσεν ἑαυτὸν. ἰΟΤηΊΑ Ἑοπϊιϑτίο- 
τα ἀσίπιπν ράττο ςοιηιποπιοταῖ ἀιοιποάο ἀποίρυ!ςρ- οἷς Ηερισοσὰ Ημβραεὶ νίάς Ιοχα.11.1.. 6 Δνο» εὐδία. 
ρμαπιςτγῖῖ, ἱπεοιρίσης ἃ ργίιια 48 ἘΠῚ ΠΕ αι ββέϊα οὐδ χς [γι ὐκ ϑϑς σαν Ηἷς οδίστιαι Εταΐμας οχ ἨΪοιοιν ει ἀΐα- 
τὸ Ἰρίο ἀϊς ιο τοϊιστοχίτυάτ αἶνα; ροῖοα νοιταφεοηίς- ἰομο ἰσουηίο δἀιςτίας δ εἰαρίαπος, ἴὴ φιμίπηάαην, Μαιὶ οἱ 
Αὐιτ2 ἔπ τι δα φὰς οπηπος τα γίιις ἐν ν ηᾶπὶ ν οἴου βολαια. ἐχσιρίατιδιις, ὃς πιαχ τὸ νὰ Οὐντεις ἀνδρίαν νος ρῖλ 
ἐὰὰ ΤΟΝ ἀδ αι οἱ τννς ἑωὸ μδης ἀρρηπτιοηςην νοςαῖ, {{||ς, ΚῈ ἡ βφιν, [φονεῦ ἀτ ἀνε φει, δ ἐεωΐ ων ἐβωμά ἐμημίαι ᾧ» 
4ις αἱ υρίο ἀις το(ιγτεέλιοηῖς δά αἰςοη Ποσςινίψυις ροι- ἐμογεάιένεαεν βιὺβφπῖνα ἢ, {μά βοὴ βθμῈ βὲν ἡπρενν όσα [γέγμεως 
τρία νε ἡκιαςτ ςχ νοἠοη!] 19. Ἐφνάοῖπ ργουίες γαῖτο, 10 ϑεγάπν [αὐ αρρνεινεινξάε ντεμιονη νά τινε ατν πκηὰ τεμοία {μΤ||- 
ποκα ἰσαιητογ [κπτᾶς ροβτοινο ταριτὸν πὴ ἀιο ὰ ςοη οί ες. ἐνανν ἐρσην, δου λιῃ ραπιμι πᾷς νετδᾷ σρπςπία! Αρο- 
ταπλπν ΗΠ Πλπ| ἀρρατιτοηεαν εἰμὴ ροίγειηα,, να ΔΗ 4 ς. Ποϊοτιη ρετίοη ας δι {υλι ππριμίσηι οι Μάτοο τγιδνάταν, 

ΓΝ ἐπὰ ἦν ςομἤάειει, ἔτ ἐχηπηπατυζας χφνεπυτπ τὰ ἠοε οἰ (υριποτ)ουν ἐἠνεῖθεν οἤοπάςιο ςοποπιν. ; 7 
ἡρίο ἀτο χὺς 
τολοίλί)ιη (αἰαὶ Αἰςζοηάἴς΄, φαΐ, ματος χα τπτοτοεισεινι, Γ᾽. ἀλτς νατίυτη νίμμι ᾿ιπης νοζαίρι]ν τη 
γε ἰρίοιπες ερίσιτ Δέὶ υ: { "' νὰ {εἀφιείνυι, αἰκμοιμὸ. ᾿ 

- . . 

λιον πείσῃ τῇ κήσᾳ. ΔΏσο λ΄ οπΊπὶ ΟΥ̓] ςοπάϊτο. 

᾿ 1ο 1» ημξειπν ἐρ [0 [δεν φη! τοῖς μετ᾿ ἀντί. [τ Πφηδοδητυς 
ἠοη οἱϊνπάςσςίια 1 {ςἰς ότι ἀπίοριιλ,(ςἀ 4) φιοηὰς ᾿ρία πα 

δἰϊεξεαλεί,νι εχ τσινογήσαϊο ἀρράτεῖ. : 
1: (λῥνννν ἀμ {{π|, ἀκούσαντες. ϑγτὰς ἱπτεγρτος δά ἀϊτ, κέ- 

ρυσας, Τ)ῥεεπίεν:δ( ΤΏΟΧ ΡΟ ὑα᾽ αὐτῆς ὔὺ εἰ λυ αὐ ΝᾺ}, αὖ 

ἕσνν πα ὑπὸ σταα Οσάςο σχοιπηρ τὶ ἰορίηνιςντ νἀς]Π ζεῖ 

Θ 

ρῥγηπὴπι ἀρραγι! ἀἀείρυ]ις, (ἢ ἢ αι τοίαι- 'ς ηνηὶ ΠΡ ΤΡΑ ΠΡΈΡΑΣ ΤΡ ΚΜ 1}: τγφ, ἀῃποῖλ- 
ες ἰσεῖς 1 (μπλη 119 

πον ἴλας [,Ατήμι τας γα. ἰάτή ταις ὁ Τπεοίογιν ἀο- 
) 



ς ἃ .Χ ν 

᾿ 

οἰ} κ.45᾽ 

πος 

δυο. 
᾿Αδοχ,Αδοιο, 

“Αδ δι᾽ 

λυς.14.{1. 

φοίξως λοι 
εἰ ωῳ ἢ ς 

ις ἀείμπξιε, 
ἴι ςατυϊη δί- 

τὰ πὴ ΦωθοΓηἃ- λο 
αὕτως, 
.2Δ6}.5.4 " ϑοδητων σημρίων. 

ε -- 

Ι.χ16 ξ ΕνΑΝῶ 

μχτι, Ηϊἐνοτόρριο θθλο οι ὃν φοῖς ἈΓΟΡΙΓΙΣ, {π| 

γιοοιηπιδες βεπεῦας, να Ἰοασίματοι Ματίναιις ὃς νας ἐς 

ῴψις ποπ πε ψιλσπαςιηρινα, αυλιη νῖ τπεξιζανοι να] 

Ωηϊηέιη σιθειν πππ τν αιὰί Τ τινι ἐπυινάνηνι, νοὶ] 

ΕΙΙΥΜ΄. 
σις πον, ποι (τιμιΐαν ἀρ, ἢεμμ σα λας αἰμ 
αὐτο πα ἀ)οσίψας ἀςεἰαιαίι ἔμν νοῖθις, Αροϊοἰίςαινι 
[ἀμπέλι ϑπσαν ν θαὲ τας ἀσιμληι οἰ ἡπς ἀηςιρις πιαπάα- 
τανποι ναλαν ἀπε ἰτογως Βος Ομ: ἀηρ υδες τοι ηϊηΑτὶ, (ςὰ 

ἐς ἐπνττ ΠΕ ΝΣ ᾿ ἀἴβρν : " ἢ πίθιις ςοητριοιοαι ἤσαις ταιὰς 
ανηςος Βοπιποϑ ἑπτοζρτοταγι Ῥουμᾶς ση πὶ ΟἸΓ Δοἱν ἀϊςετοῖ τότιις οτδιν τα νααῃ βηϊθιις σοηιριςιεαι πςα «ὦ 

φομηφις ἴοι ἑδαν ἀςογοτισι οὐ τ ἴσας οὐνιθην νουπήπιιὴι 

τῖπω, εἰϊ, ἰτὰ στίδι ροῖ νι οιίμ οτεμι τουγα πη} 

τοι ίραςς ρτατατας τοι ΗΠ ιὶς πα ητίλιπ : ἀυπα λπτοα 

δεν ἀπηΐαχϑτ σοπεοι Πιάχογιμι ἰσς δομεβείο οἱΐςι ἐϊ- 

νὸς ππιπὰς τ δὺτν αὶ Ρετγο ἀξιπαπελιιπ, τη Ἐςείεια 

Δεῖ ρειροταμίῃ, δυθες αὐτο ΣΝ δ (λαὲ νΔΏΔ ΊΆΓΟ ΟΡ 
οἰῃηις ςτοῤτυτά μοιπίης ΗοΠλίηος ἐῴη ἤοςατμε, 4ιὸᾳ η;- 
για απ εἶς σγοάζιγα; σοοιις ἀιοά τη Ἠοπμης ἤἡοη 

ᾧ Ἰατας, 4 αΠ πο οτίαιη το τη γᾶς βειεςς ςοραἰἀηττ Εἰ - τὸ ρον ἁρμποίοι,ρτοείνς εἴς τορι ῖβα, να πογυπι (ςτίρτογιηι 
Ὁ τ 

πιβκάτις ἰὸς ἀϊοαι ροπογε( χυοί ἐχρ| καῖ ὑοειτιςὰ ἐξ. 
10.14.δὲ κς ἐς μενὶς ΠΣ ἔλεις της εξχυπλ,ποιιρο μά ψιοΐί 

(ἷκε. 2..18. ἀίαν Ῥαυλας ) 1 Εὐαπρ οο ποὴ εἰΐε ιυὐδυηι 
ἐν .----....ὄ.... -κ το -ὖὦΦᾳΠὦΨἔ«τφ[οφΘ:ςντ.ὄὕ.ὕὕΡὕ..-..-. - 

Οἰπικεύσας ἃ βαπιϑεὴς, σωθήσεται" 9. Ομ οὐρα! ἀοτὶ 8. θαρείχαι 8) 16 
; ᾿ Βιουτοίεσυαιίταγ: αὶ νὰ ὸ πὸ 

οτοἀιἀογτ ςοηάεοιημαδιίτυῦ 
δἱρῃαδυῖοαι ἐ0 8 αυΐ στε 1άς- 

Ἰγΐμτν μὰς ςοπίεσιεξητατ, ἢ Ῥεῖ 
ἀοίηςη τποῦπὶ ἀσηιομλα ΕἹἱ- 
οἰεπι:} προ 5 Ἰοαιξουγ που]. 

15} Π|δεγρεητοθ το εητ: ἃς Παυα 
ἰςτῃαῖς οἱ δετπιρηοηυδημνᾶ πο- 
ςεθῖς εἰς: [πλα]ς ναϊςητίθας ἢγα- 
δυτὰ ἱπιρόπεπε; δὲ θοῆς Βαῦο- 
Ὀμηῖ. ΄ 

ε ᾽ ᾿ 

ὁ δὲ ἀπιςήσας,κατακοιϑήσεται. 

ΩΝ ἕω : ΡΕῚ 

Σημόία ὃ τοῖς πις δὔσασι, ταῦτα πο- 17 

ρακολκϑησά, ὕν. ταῦ ὀνόματι μου, δ' ω- 

μόνια ὠιβαλᾶσι᾽ γλώοσαις λᾷλησουσι 

Καμνοῖς" λον αν πε 
ος Οφοις αἀφοῦσι κἀν ϑυσασιμον τ πιω- 

᾿ ᾽ ᾿ ᾽ γ ’ ᾿ λ ης ἢ 

σιν, οὐ μὴ αὐτουὶ βλάψοι δ) ἀῤῥῴεους 

εἰ χεῖρας δπηιϑήσουσι, ἢ χᾳλῶς ἕξουσιν. - 
«. 

16. Φυὶ ἐνεάῥ ἀενίενὸ πες εὐσας, πςαῖρς ῥιδάϊςατ οὐ! Αταμὶ 
ὩΟηῬγασάϊσλταν ἘυδπρςΠυπι ἐπ ξαπτίδιις, ποψὰς Βος] τᾶ- 

᾿φερίεΟμήβας ταίαμῆσιν ἡρέλοοτει. Ἐτρο ἀδυτιπτυτ μος 
. Ιοξο ηυΐ, γυοὰ ἐς (ἀτὶς αἀυϊτίς ἀϊίτυτ τά ἰηηῖες ρεπίῃς- 

τε ςεπίξηι, ἃς ςὸ ταπάςην ἀεἰα δυἠέατ νὴ βάεπιαέει ἱπίλη- 
εἰδὰς ἱηρης νο]ίητ, δά ἐπίληίαωτς παπΐτο πιαρὶς Απαδφρτι- 
(ὡς, 41 οχ Βος Ἰοοο οοποίνάιπς ραρτίζαμάος ποι εἰς Ἰη- 
ἄλητες. 
. 1 ΝΥὸ 
ΕΣ Σ ἃ Ι 
'Ζαἱ ππρυΐατι ΘΡιγιτυς πιύπετς τοροπτὰ εἰλάςθαπῖ εάγιιπι 
μετ Ριλπίψς ετο ἰοφαίτας ΕΕΠΘΔΗ ἐπτόρρᾳ. ἰ. 

μὲ 

Αἰϊαφ δὲ ἀἰμετίας νοσατ. ἢ ᾿ 
18 Ζοϊεκενάρρόσν. αυσί πῃ ςοάος πιαπυΐοτ. ἰορίταν ἐν 

τ πᾷς χρρσὶν ὄφεις ἀργύσι, πγληΐρυα ΤΟΙ Πσατ ἰὰ εἴτ ργοβεηάςητ 
ἐπιρυπὲ (εγροηῖες :αυοά ςἰἀροπίυς, ντ ργοδάτυπι οἵ ἴῃ 
ἽΡαυΐο Αδι.18.3. δι νὲς ετἰδιη αμφυάτοδις ἰρεᾶλληι Ἑίλινεῖ- 
θλ11.8. δ ΠΟΝ τ ας Ἐν ον Ν 

ΠΟ χο - Οοβεγάμς, συωερ)ριιῦ τοῖς. Ὀτορτὶὰ ἀϊοίτιντ συωνεργεῖν, ἀμ 
εἴϊ σιωάτιεν. Ατίδευς οἰϊ κύρμον αἴτιον. ἴτλὺς τος τΝ ἰοζο τὸ 
σιωεραῖν Ὠοὺ ΝΒ τυτίποη νξ ννοργρευῦτι ἰῃ ργαάελείρης 
υληρ δίῳ: πια]το πνίπιιν 'π ςἀςηάίς παίγαρυ]ις, ςἀ τείρςδα 

. δηηὶν δι (τορὶ τὰ ρικι ςατρηὶς γριδὶ [7 ταϊγαςυϊοτιίι, 

» 

᾿ 

Α 

ΟῚ ͵ 

- ν 

- . 

ῃ » 

΄ ἐ- 

4Ὁ᾽ 

2» βεθαμοιιῦτος δ δ ἐποκολου-"}, [δος (ξγυιοηςαν. ΦΟΥ ΜΗ) ςοηβεπιά- 

ὔ τε ῥεῖ ἤρπα᾿ (υδίςυςητίδ. 

{πον ρ] οίτατι παπμηιὶ ςοηυσηιϊεης, αιληιϊὶς 4Ὁ Αὐρυβίηο, 
Δομ νπο]οςο ῥγοΐογαδτισ, ὅς ἃ αὐπι πὰ λα] τη Μιογοςοῦ. 
τ] ποπημς Ρἰ] οἰορ ιδπτήσιις γεροτάητῃγ. 

---ὐπ ---- - ------. .“«---- .ὕὕῳὦ.-...-.-... 

Ω"" «γεῤῥάονῖε φ’ να. 
λόχων μετ, αίνωεε-. 
“Εἰ φη υεγὺ ποὴ «τεάιάε:. 
εἰ γερηδφπιαὐίενν. 
Ἐ δ ίχνα δυϊέ ον 4μὴ στε" "᾿ 

[Δ πορϑῖϑε ππεὸ ὁ σιησηία 
“ἠδ ηρνὴ ἰοφοοηδην 
ΟΜ. 

δεῖρεπεεετοῖφη!: ἐν ἢ 
πὴ ενωην 4μϊ ἃ ὑῤδεσίηι, 
η95 ΕἸ ποιεϑίε ρεν Ἄρτος 
πάη: ἡηβοπεηῖ, Θ᾽ 68 

Τηφϑαδηπε. ᾿ 

- “» 

Ὠοηλίπι5 τ ἀν α ἥρὰ 5} Εἰ Τοοηνδημ: φυάὲ {- 

υτίαι το- ὙΠ ας ραβήμαην ἰοηηηεως εβ 
εἰς. α[ξμπορεως Ε]} ἐν εαἱῇ, 
δ᾽ βάη ἃ ἀεκινίε [9,. 

λ 1} «με ῥνομδι φνε 
- [Δβοάνεννηε αδιηε,, Το- 

"9 .η (ΟΟβεγΔηῖς ., (Φ’ ἢν" 
ἧπιοηεπε ἐἀθτηναητε [αμἴ- 

εἰϑιω [φηϑ. ᾿ 

4ιοὰ νίγαπᾳυε Πεὺς [4 νηΐυς Υἱ το ἀἰάϊς ςβίςακ. ἢς τ- 
ἡ πῖςη νὰ 1) φιοταπα παϊπλεοτίο Ποὰς ντίτατ,, ἤθη ἀἴηῖ ἄλιι- 
ταχλι ρδίπιυα, ἰςά οτίαηι,, ργαμς ἃ ἐρί τίει οἱ ἀσαητυν,ίιο 
υ06; ποῖα δ ἰπεγίηίςοο ϑι Ἔχιχίηίεςο ἐννργρύνπεγανιο ἀ 1 

ᾧ [ἴα ποις θεῖς Ἰρης Ἡεαπφήρί, συωοργεῖν τῳ θοῷ τοξχὲ ἀϊη 
“(στεήτυς, Υἱάς Ἀ 0.219. 8 1.Οογ.4.7,δ τλ,6 δὲ Ολ]. “4. 

4 υῤ(εηνεριλα, ὁπακολυϑοιυύτοων. ϑυδιεαυξιοι νἱάεϊεςτ ἐσ - 
τυπὶ ἀοέξίπαπι, 4υα ἥτις ταπαυλπι ΠΡ Ή}}ἰς οδήφ ηαδάτυγ: 

φοίπητ, Ἐχ ἠφηἰβεατίοης νοτὸ ἰνυΐας νοςαθι}1 οὐδίσγιιλι- 
ἄσμι εξ, οροῖτετε ἔθη Πρ πίς ἔξιηρεῦ σοπίση! ἀοδτιγ 
πλιηδι τὰ αυάςαι ντ οἰ ριίογος Ράτγος ματα δ ρὲ 

Ῥ 

ἃ Νοῦς: ̓ ς ἀρρεϊΠ2τιποι τούεηῖοῦ ΠΩΣ επίπι μας δὰ (ἰδίςααςητεη δἰ αι Πθγαπι γεΐετγα 

δι. δ 4.49 πυηαιιδη) λητο ποίϊεης το 

ταἱ πἰηυίταπι ςοηβτπιαπάα μὰ λἠ ιρολπιμετῆτ εἷ ἈΙΩ εἰς 
ἀοξετίπα, ᾷεπα φιοχις ἀς ἤξ ηἰς δὲ ρεοάιψς ἐρης ἴλτιι- 

ταις, αὐξελάπμοάμπι ἀοοςεϊ Ποπιίπιις ἴδουτ.13.1. ΒγΓὰς δ πὸ 

ὁ τοῦρτος Ρτὸ δωδ(βανενιῤα,νεττίς, ὥνα βαοίενωνε, ελάςπι πιλ- 

πεηῖς ἰςηπτοπτὶλ. εὶπάς μας ἡ διςν Ἐπ Ευωαηζείωνη [εὺ- 

. δε δδο ρναά οι ονὶς 4 «νοὶ, φοὲ ρνκἀϊτανὴ ἐν ἰοφωνιως εἰ Ζιαμἰπὰ 

Νοινα. αὐα (υδίςγίριϊο, ςοπῆγπιαῖ ςογαπὶ ορίηἰοηοπι (αἱ 

-. Μαιςιπινοίιης Ῥεῖ δ ἴς Ἀσπι γνούς Ἰλῤψήμη ρῳ 

το ςξἸὸ πίτυν, ἰδίας εχ οἷς Ῥειγος (ετίβτωπι οχοόρηΐα , 

ἀιιοά ετίαπν ποπηλ}}} (εάἀ(νε ἁιϑτιό ἰοὺ, οχ 1, τίαο [εἴν 
τοοῆς ἰῃ Οτχον Δι ΐς ἐτοηἤασυῃ ςεμίςπε. 

εὐ τος ν᾿ ΒΈΛΝΤΩΛΙΟΝ 
΄ 

ἐἰάετιδε,, νας [Σημερεων,. 

᾽ 

- 

᾿ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΣ 
Κατα Δοικαν. 

Κεφάλαιον ΟΝ 

οἷς ΠΕῚΊΔΗΠΕΡ πολ- ! 
Σ7) λοὶ ἐπεχείρησαν αὐα 

ο ᾿ταξαῶς δοήγησιν πῶ 
Θὰ Τ' ποπληροφθρη- 

ἢ 6 ἐϑμων ἐν ἡμῖν ῳρα- 

Καϑιὸς παρέσοσων ἡμῶν οἱ ἀπ᾽ ἀρ - 
γῆς αὐτόηηαι καὶ ὑπηρέται νόμϑμοι τῇ 

λόγου. 

ἣν ἀμ ο ᾽  ΨῚ ἌΝΝΑ ὲ 

ἀὐουξοεσοος 

2] τους τγλά!ἀεγυμε ηοδὶς αυὶ 
ἃ ργϊηρίρίο ᾿ρεδαιοτες βρῇ δι 

᾿. 11 πη βείξιοτυης [εττηοηΐα: ἰ 

ΟΥΝΌΝΜ πΥο ΑΜ. 

Νονλ ἵΝτΕπΡΗ. νεῖν". 

(ΚΑΡνΊ-)}»- 

Γ΄ ο- 

Ν ον άπο 

ἄμ Ὁ ,νἰἀξ 
δ᾽ νοΐ 
ὅρη 

τ} τὶ ὁ ἀρ- 
ΠΤ 

“ςδροπεῖο, 
ἢ ᾿ηλγγλιίοης 
γΚ}} εἀτῦ τοτίϊ; 

ἱνή4᾽ ἡατιπν οἷς 
ἰᾳ εἰς) 

ϑέεμε ἐγαδί ἀεγνη! ηοὐ 
οὐ ὧδ ἠηβο ρβ υἱάε- 

Ὑμηἶ,, (σ΄ πον Ἐγὶ [υτυμο! 

᾿ ΤΑΤΙΟΝ  ὁὶ 5 

ΦΈΟΩΨΝ Ὁ νΜ Ζιμεδην, δὶ λουκάν. 5 7Γς ἱπτεγρτος ἤδης 
τη(ετὶρτϊοπεπη μάθοι, Εααηρσείνμην [ἀηξέωην ρνοά εαειονῖὶς νος 
Ἐμαηζεί ! ανημι ἰοφμμεων εβὶ τ’ ρνκἀϊοαοίε ΟΥδιδ ἐπ Αἰεκαπάνῥα 
τοαγηά. αιοά ες νεΐτηὶ αχρεπάοτς αι Μφτοο Ῥοτίις ἢ: 
ραῖτος τιιδυθητ. πάνμη ᾿ς ἀε τὸ ποι οἵξ ποδὶς πιᾶ- 
ὁπορεῖς ἰλδοτάφυπι: (Σὰ ἀς πὸς ροτίυς νε ἀοτοίληξια ας 
(εγίρτα πιόπτίδυς ποξεὶς Ἰη ζυϊραπτι!.ὉὉ) Ὰ 

τ ζβνβέ μην, ἐπεχαίρησω  αἱν Οὐησιὶ [μπε. 51 ηἸβοαῖ 
ὐτοπὶ τὸ ϑϑυχειρῶν ( ντ τεξεὲὰ οδίεγιαι Εταί. 1] Ἰ4υ4 ἸΏ ἀνὰ-᾿ 
πιῖς ἰπηλοῖς : 0, 

αἰδις [ςὰ ἀὶ ρούϊδιις Πιηλρτατυς ἤρηιβοδειο ἀΠ ροπτοτ εἰξ 
᾿ ἀπποῖαλπάλ, πεήφο ντ ἰΐος 4υ (οτι ομἀϊ οςοαϊοποηι πος 

{ἰνο Επιαην οἰηῆς τιϊδυιοτγαπε, ἰοίαγηις παϊηϊπιὸ ἰά (τίς σοιι- 
το δὰ ργα τ φιοά σταπτρ στε, ἰςά ἀαπάς Δοοςρτὰ γ 
«οηζικὰ βοτίς ρΠΙΠς ἸΝ  ο ἕάπποη ἐουταῖο [κισᾶς 1115 αδιι- 
Ἰοίας ὃὲ ρυιτίδας ἃς οὐλάτη μηρίας πατγάτίοηος ἰητο  Ἰοχίτ μας 
πιηρχάςηι (υδ ΝΙροάοι, ἸΝαταγαουιπι, ΤΒ μα, Ἐργ- 
φθοΓ, ργοτουάην ἢ) πυλίδος ςάϊτας, ὅς ἀαπιηατᾶς ηδη- 
π01}} τυχί πὶ ποίῖγο (δειο τοροπυητ. δοά ἂς ἐοτίϊτλη εχ 20 
μος ἴσεὸ ντοιηαις ςοἰ αὶ ροροα [λιόλπι πες Ματεδάσυμι 
φιοηὰς δι Μάγοι "δης Νὰ Ἰυμτοτίαπι οὐϊάῆς. Ὁ 
4 (γρβομΓῈ ν αἰα πὐξαάνω Ν αἱραῖλ, Ονάνπανε , Εγδίμνις, (θη. 
ἡεχένε (ν ἀΐζετάνε  χυῖδ ντ τγδη Πατίτία τορυάϊλι!, Βυάαις, 
«Δέξεμανε : χυοά ἡμίαυάπι τπσπιηι ἰσβ εῖς κα Πρ αἰβολτίο- ας Δ οςυϊαείς το 
πε νπγρατίιν {2 ροίπι μὲς ἰσοςο ἀφεοπηπηοζαι!. Εθο 
νοτὸ εχ προ ονὰ ρνὸ σιω" ροηίὶ, νυλχίπνυς Ματοὶ 16.1 4.8ς 
«'ατότθεῶνῳ Ἰάςπι ἀςοίαγατο ταις τὸ σύω τοὐτ]νϑεῳ 9 '. (οἵη- 
βομογο, ῖις σοηίοτίίνοῖς ἃς κοπῇ ςοτο. «ΙΝ ἀννδιομσην, 
δέγησιν ὨΙΝίπκαςίς ὁρογίςοῖ, διέζοσῖς Αρ νι βοιίο, δϑηγοσν γο τος σαι οα ἔς Πρ ΠΠς ἡνα λυἀπιοις τος 
Ἀν διάγεμα ν νὰ τοῖαμι δέ ρατῖσην ταις ὑγμγήσνως ἀρρο!λτιο. 
ἧς ᾿αιοᾶς ἡπες Π σῖς {τὸς ηρίος ἐς ΟΝ γι ΛεῚ ἀνίγις ἃς έὶις 
«οπίερερομμιςηνα ηνοάιηνε ρίς οαρίατ δὲ τ. λν νῖ ἀνὰ- 
τὴ τΊνάθορ δεκγησιν, αἰ Ή}} αἰ ειδά ἀοείαιςοι ἀυλην οι τλην σοη- 
(δεῖς. 4 δ ἀγμρν γε μην ΦωΑΥΜΙ βίεν βιίεν πον [4 Κ᾽ 
“ἰ, δὲ ΥἿ σε σλερρουρκυδίων ὧν "μὲν “ππορ)α ἀτων Λά νον η.1})6 
μδὺν π τπτοῦ πος διςιπῖ Ριυτίις «οττηπίαταῦ, νεῖ (οι - 
ποιλία πσήις σηππὶ βοίιν ὐσοιηη νοςαθυ θη πλνρρφο. 
"" ὅλας αἰτεῖ Βλτηο σχρίισαις, γυΐρ. ὠν νη πον εορηρ εἰ α 
"γέννα, }}Σ ἜΠΡΕΑΗ ισ τὶς θη ΠΝ νυ λον ον ἸΣ 
ΓαἾ ἐν πληροφοροὶν ἀ6ΕἾαι αἴ τὸ σλνρρες καὶ οἱ} πιηρίοτς, τά, 
οἱυπὸ ἐδυειοιαιο ιν δρς Ἰοηυίτι ΝΊραθας Τὰν πυπαΐεινς: 
νης ρμρηφορνίϑτῳ, 00} Αὰ Ρυοααα τοι τινι, πρβο αι 
«οπότγοιν αἱ» ἍΠη]πὸ ποιιμανε ἰσὰς ρίαν ἡ ΠΠ| 1π| λὴν- 
Εἷηις ἀυνηατιο απ σιν αν! τοι "αν ἀνυριμο δρίιν,, τῷ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, ΙΝ ΩΝΙΒν8 ΚΑΤΙΟ 
᾿ ΚἈλυρῖτνκ. 

1μΑτίηὶ.. τάτίοης ἀοη ρτογίις ἀΠΠππ}}}}, το ποίϑησις 12 ηὺς βεῖςτ νε ἰπ πιοάι φῶ ο 
Αγρακάϊεπάϊ νοσάδι]ο ἀςοίάγαης, τγδ Πξίοη ς ποῦ ἀ πιά- ὁ 

-“----.....-........ν.... 

ΙΝ ΤΕΚΡΑΜ 

πλυρφϑερνιῦνα προφγματα ἀιοιιηταν αια σεττίς τοϊξιμηοη ὶε τὰ 
ίιης ςοπηρτοίλατα νι ἀς ὡς ἀπιδίψ! ἤθη ῬοΙΠτ, Δ ιν νοὶ τ 
ἀροτζαπι νογίξατο πη 1 Βοίατί. [πτϊς βιέξυ πὶ γε Ῥαιήας πλιορ 
φορίων νΟροῖ ρα γτὶπὶ ἐς ἸἘΠποπίαπι {Πα δριτάτως (λαέει, ρος 

ς ἿΣ ἰπ ζοτάά εἰςέξοτῖι ςξυπάίτμτ ἀπςέλιο αι πος ἴδοις 
Ἰἰςχίς, χαιιπὶ ρεζολίοσος «([Ἐπγιι6: ραχτίτν «1 π|ς το οηῖ) 

εἰ σδοίαπι ἴῃ ποὐοίς, οὐας νὶ οογτὸ (κίας ἔοτο γε ηἰδη ποα 
ροΠηείςραγατς ἃ ἀἠςξξίοης {Π|Δ υὰ ὥος Τγεὺς ἑη ΟΒγηϊο 
ἀἰ]εχῖς δ στογηο Ηυὶς διιεηι πλυρφορίᾳ ςοηἰυηδὲλ εἴ πες 

ι ηἰδυς φἰοτίδηεες, 
«ἐυπη βάιιοία εἰαπιοπλμς,, ΑΡθα, Ῥατοιήπεαυς Δ] Ῥτορ τ] ὃς 
Ρερα]ίαγες ἴῃ εἷςιξίς εΠοέξας βάτο, χυα ἤάεϊος ἀρρεϊἸαπιηγ. 
Ππλαυετυΐ μᾶπς ἀοξειίπαπι ορρυφηαης, (είδην (εἰς 1" 
Ομ σηῆο ὅς τοιὶ Οἰνειληα το ριοηὶ Ὀο]]α γ᾿ χες. νς- 

ς τὰς ἀτίτοην ἰπτευρτος, ιάπυΐς αοηιι νἰβολτος (Πτμηα τοὶ - 
ἴοῆς (οτος (δέος ἱπτοιργοϊατας, τα ηδη αυα {Πρ ηἰβελτο 
τ που νοσαδιογι πὶ πο ν δίας ςοκηοιμῇς,, ἀσάυπι 
νΕ Ψ ΠῚ Π]]οτυτα ἐπτο!]οχοτις. ταί, τιμὴν να ἐνβαν ποι τετιῖζς. 
βηνα βάες [ϑπενενηην. 1, ( ντὶρίς ἴῃ δηποτδιοη θυ καρ] ςαι1}) 
Οὐδ ἔμπης ἱπάιιδιτατί ἀτρυϊῃδητίς ρει μαίας, Βιιάςιις αυτοπὶ 
Ἰητεγργοίατυς. 196 τεδμε νηοῦ μθὲ ἐχρίογαιῤς, Αἴχι! (ηἱ Ἀ]101) 
[τᾶς ἂς ποι τείρεχίτ, ησηυς ἀΐτεῖς νοίϊμς πέίςηι δά πιδις 
πὶ εἴϊςε Αροίζαϊοτυπι τς[πιοπίο,, (ς ἃ ἐς τἰς τοδὰς ἰς ἔζτι- 
Ρίαγαπι εἴα νη ήθῳ Ῥίςπα ἢάςς λιτὰ (ὐ ἐιέξα, δὲ φιάσιη 

ἴδιις, ἸΝόχις σηπὶ Βσ αυδεγίτιν ϊης ετε- 
ἀϊτυ αν Ἀροϊοίογυηι το Πιμγοηίο,, ἀπποη : (δὲ αυὰον ςοιτο 
Ο ρος ἩΝῊΝ σΑ ζοηἤγιηλι! ἄς ἀυΐθυς ἱρίς ἀιέζωυτις 
εἰϊ, υμνην που νίάοτι ρὸ ἤΠιηῖ ᾿πετο θα. 

: Ρεφμι ἐναἀιδενμηεικανῶς σαρέδοσων ἔχ τὰν Ἰορὸ ἀρρὰ- 
: ΠΣ 
ἃ Ῥαυβοίνε τηνε νοίστα ἢ πο μ}}}ι τ να τ) φιλην θ  - 
Ῥο οἱ, ιν τὰπὶ ΟἸεϊο ἰααντμβες αὐ ται ἔμογάς γοιίαεί. 
Πυιπάς νος ἀύσᾳυς νἱά βδιν σογιπὶ ἱπορίαᾳ το] Ϊσῖς ψιῖ 
᾿}υς41η {τιν σὴν ἅτ εὰ (ρριυμαριθτα ἀμοίνις ἀςι- 
μα]εν, (Ἢ ΟΠ} αἰεορα Ἄρραν ποτα Ἰ)ομηηςὶ {[{πὴὺ Αἰπε πὰ 
(οϑ 14 ποἶνις ροροῦι «ιουναμίλη πύρα ἐργοαι, ια΄ δ ριν 
νῇις ἘΠ ϑαταθαςτινε ΟΠ Π σε τ ρο 60) (ἃς εἰς ἔκι Ἰρτογήριν οἵη 
πάσενν λίπογοῖ. ΕΠ ἔωΐτ Ἶνος (οὐ ταηις, ΠΥ ΤῊ 
(οπνπνσιατίοπο ροῖπαν μάτι μςϊαυοης ἀν πυμηνημτῃ 
ἰςη ΑΥΪ να τοινοῖλες οπλποι ἰυξὶς ςοπρεΐδιην ποιιμιθνν 
εαρι εν πὰς νοι κἢν ΤΑΙ ἀραμ οι μὲς νοι τατν, ψηά 
πο 4} ἀπο στον φιον ἡ ρυάςι Γεοείιας )ςι ἴα (οπν- 
υἷα οἰττ εις, μηίσες ρα Επηρ οἴη) νοι ταν τὰ ἰαΐνιντι τ 4: 
ποίστι} ὁβε δ οτφε ἐρ ἢ αὺ το πἶαι ν᾿ δεα παρ ᾽ς στὰ 1 
ιςομμηοάὶ αὐδε νει κοι κιτι ρου! ς Οἰσευων μιᾷ 

Τ᾽. 

ζυςᾶρ Βύῖυς 
πἰδοεῖα εεἰὶες 
ος ἶδξο ν' 
ἀλι. ΩΝ 

εἶ 

.-- 



(δρ.1. 72 ἃ 

τ ΑΛ] 54. δὲ ᾿ ὅμαδον μ ἣν δον απο Ὁ τ τ! πυὐτι αἴφη), 
θα ἁἸιοῖ Ἐπ τ ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τδ᾽, ΕΓ ΕΓ τοί! 5 Πὰς εἾ γον πηνάμεφωι εἴ δὺ: 

, ᾽ εἰ 48 ουττος το 9 ᾿ « "ν᾿ ἭΒΗ ω τ “ πρμμίῳι ἀρρὰ. Ἂς βασιλέως τῆς Γουδαμις, πρεὺς Ὡς, 1 Γ΄ τερὶς [Ιαὐἰχα, ϑᾶςογάος αι" Ὁ ΘΑ ἐμαμυμρμο 
' τ τἴϊοι, εχ Πίγρς ὁ όμίοιτι Ζαχαρίας υ ὧξ ἐφημόρίως Α΄-ὶ ᾿ἀληουποας γί. οχ εἰ ας 

Αδχοιιενίτο 
4ὺς τεἰευτὶ δὶ 
ἐπευΐρδίο γᾶ- 
τερεονριατοι αιος αῇείζτως βιοτῖς ζιιοας,ντ τοὶ τοταιη οχ ᾿ρῆς οοσὴῸ 
οὐὐιήειη ἠδ 
ΕΣ ΛΙΠΓΟ) 

ἀαριοι ενἷτ8- 

ΕΝΑΝύ, 
νοι 0 κα πϊζατησ 0} μον ὠφμ]ις ἀἰαθι νιάτα 
4" οι Ῥ]λτας οου τα τοίου [οἢ πιὸν οὐλξ, δὲ το ἔΓ Δυτι- 
τὸ ὀρρσηίτ, Νοιμις οὐΐα αι χυμίι αἰτσηῖς οζα]ις ργορτιὸ 
ἀνεῖναι αιάρίαιη κομτο γα σίψων ἐρβ υἱάενωντ. "ναί. 
φιἱ φεμἱμ [με υἱάετμημ. 11{τς αυτοτα ρογίμοῖ φιοί (ςειριτυτς 
τ] Δ «ει, 1. 4 λενβεὶ, ὑπηρο πα ίτα νορας Αροίο]ος 
ποιόίο νος θι! ον] ὐησταα Οπτηϊο «ὐβιςγυπε,ριθ}ι 
τὰ Ευλομο!η ρυξάϊοατιοης ὁζοιματοῦτα ταῖπει νῖ ἐρίς ρο- 
(τις ΜΠ ις στ γαγίτ δας οσιμη πιαρ ον ςἤότας Πο. 
τομλις ντ τοίξλτασ ἐὰ γελεψ εν 
ΡῬίαοςτ ἀς ΕΠΙΟ [εἰ ἐκ ΠΠπσ οσσμι! ὁ κόγος ετίδῃν ἀ Ταιζ νο- 

Εσοξε κα μρὶ πορηκολρυϑηκότι αὐω-}}} ΟΝ 
εν πῶσιν ἀκραξως, κα ϑεξῆς σοι γοάψαι» 
πραίτιςε Θεόφιλε: 

ἵνα δχιγνῴς αὐδι ὧν κατηχήϑης λῤγων κα 
τἰω ἀσφάλειαν. 

ΠΣ ΣΤ 

3. Οὐιηΐα! πᾶσιν. Ἠος ποπηι}}! 4 Ἀροξοῖος τεκπιηῖ, 

ἰοςτοτιδοά ρηρείϊας Δά εὰ τε ειτο ἀς αιμθις ἔς (ογίρτυτι ρτος 
ἤἄϊοτιτ. Φ{ι μη {νερερεα, Ἴαἴωϑιν, δὶς κἀ [μἀτη15 ἀποθητατ 

᾿ εὐἴο, “οπεὶρ)- Ῥεοοαπῃα αἰτὸ γοροτιτα, ιδ ἃ ργίμηῖς ἐπιτλς δὲ ἐρί2 νίχις ο- 

ταῦ - νὰ ποιηΐσ ὕσῆης ἀισαπτυγν ψι4Π} ράττιοι}} ἈΠῈ 5 γ ταῖς 7. ΜΔ ΓΟΓΡΙῸΣ 
δε ἀπο ρε ποι Ιοσιοορο νογὸ τοτβομάληη οοίσοι νι 
μο }διάτει- 

κάτι οἷον μτς 
εὐνῇ. Πςσῇ- 

ἘΞ τες οιξ οτος δδοςς ἀξ τε σοι ἐς σξξεσνςς ἐξ πδοιοςεις, . ἀμοθίαρις δ᾽ 

εἶσι Εγλα τὺ 
μὐρμα ἰ εἰ ἐπ. αὐλυς.ΑἸη Υεημό:χυὶς Ἰητογρτοτατιθ πὸ ςοη- 

αττιταν ρα ἀϊ- μά οτθίμπι ἀςοἰρίομάϊπι πος ἰοςο, αι {μὐςᾶς πχαΐτο αἱ - 
ἐοπος, ἐχοῖν ταῖς φιλιη (αῖςτιὶ Εἰιλησ εἰ ἴδ μαης ηήζουααν {τ οχοτίωυς. 
τώγιμυι, Αὐἀάιάι ἀὐῖοι ραττισριί Αἰερεμεα, ραττὶπι γτ ρίληου οἴει 

ἰοπτομαία, ράττιηι νῖ πιο] ιὶς ςο]ναι οτδι ἀμ Ὸ λάμου) αἴα- 
δὲν ἃς ἀκριζως. 4 Ρρηϊιμε,ἀμριζως ΟΥσοιαν οσνοςαδυλιην 15 σοσηϊτοηειη ηδηοίίςί. 
«(ντοιγπιοίορα δίξοπά τ)η1)1,ατίπο Ῥχουίας τοίροπάετ. "- 
μίιμς οἰπὶ 1,Ατίηὶς λάεπι ἀςοίαγας ἀταῖις [πττιπίσοιις. ὅς δὰ 
Ἰητίπια νίχας,, ντ ἀρυὰ Ὑ γρ  αμν ΜΕ ποι 4.) -- δ’ ρερίτως 

“ «44 ξεημάνε [άιεηξες ἀκφζῶς λυτοηι ὶ Οὐ εὶς ἀἠσιτιιν παριὶ τὸ 

4 "εγηνοηΐνντὰ λύγνυ. 51 ΟΠ 10 

᾿αἰτὸ γορειμα ροιτας ἀΠγ70. 
τὸ νοτόμιο ἰᾳ δὰ τὸ (τθοις} ἢ 

ρια δρτιις 1 Πσορ]Ήο: 

νυ" ἀρηοίςας ςοστὰς οἷς τῶ 4) ΨΚ εορποίτω ἐϑεῖ νεν- 
ας αὐπιτίοπο ἀςος ρηΤ|., 

τἰςα τ οσμη ράγας ριο πτερννολουθηκότ, Βυαφάνις ἱπτογριοῖατις. ἐς οἸϊοτησιν οἱ ἀμηταχας ποιητὴ Γαιςααναῦῖ ῬΌτΙΙΣ ΣρηΊ- 
νράτην: ἰᾷ «ἢ σάλα δς ἀχος ἱρῷ οἴεηάίς φιογλοάο {τ μος 19 τὰῖὴ (πέξιην α!ρς. 

ΠΠΙνΝΜ 
«αὐυ απο α ὀ αμὸ ΓΘ ΙΟηΙα Αἰιοαιι ᾿νοᾶν ΠῸΣ τπηδμλίμε 
αὐὐν ἐς ἀθο ἐευδεῖς ςὀπισητ, [οἰ αὶ ἡελεις ἀϊχοιτὶ (εἰσι. 
Ριύτι εἧς ῥς τοθὰς φηθιτπ μίαν αὐ Ἴάομεις τολλημιιν 
ἀςοορεγτιημοί σχου ἢ οἰ ιηῇ ἃς ἐοττα οψιτοίηι νκξτς 
τ ροίίος, Εἰ ΤΡ ΤΩΝ δἰιοτίις Μαγοο! ρος, Πἰς ἀιϊξοτιὰ 
σχρομ τᾶς Ατἰνληαίας 2 οὐατνωις δὐιενίις Αὐγίληος. Εταί- 

λας ππτογρτοῖάτατ, ἔογμην 4} αννανφηιντ ἂρ αἰ βοοι (ς ̓ ςς 
ὀπάϊοηἰς οχ τὲς φ τόθιις ἡ" ἀμ πιοήὸ τητογβιοστίης, (4 
ετίαπὶ ράτὸ σοτί πασυᾶ ἐιουιδντ οχυίτιις δας ἡΠς νὰ - 
Εἰ πὰ ἀπολιλαι ἀρυά ςθίαος σϑΉΠλμΝν ἀπτευάναι Ιά 
ςοἰαγατ,νῖ πγοχ νεπίὰ ιλντο ίς μία γαιι ἡμιμοτο. 

---..--....--.-- 

γίαμν ΕἹῈ εὐ 11. οἰ ἵλ {3} ἢ ἡΐνπν οἢ Φ’ πρὶ αῃε-- 
μὰ οἐνηϑὰ ἃ Ρηνορο 

ἀν χεμίεν, ἐπ ον άνηε δὲ 
ἐλ τίθενς, σριήπης ῬΗΘΡρθὶ- 
ἰε: 

ὑονη:η ἀὲ φίδι εὐμά να 

46: ιν ποπνίπι Ζ 4ε},4- 

Ῥοἢτοπιλην ὀχροπτίοηοην ντ ἤπρ]! οἰ ΠΠ τά (εἰςσὶ. (οη.- 
τσηιτ αὐτο ἤνὸς ρα σίοι νίτις Ρειπαριδις, δ μι ᾶσῃ 
(πητ διξὶ οτατο τὰς ταρυστι Ποῖοι Αὔ τι όνδι Ἐείζο, 
Αξξχοιιφιντείης Πιάς πο ργ Πά ΒΗ Ἰθίταν μὲς ΤἈζορβι- 

4. ἴυς γκἰστιγισια Γαἰςὰν ντευπαης (αυμὴ 1ἰδτιιπ τη οχιιτς γὴν 
Φαριτν ἀπ ρ᾽ ΗΠ νας ἀρ πιζατις Ζιαΐες ρᾶυςος (σηιροῖ ἰντ- 
0ν}}}} «εἰς αι [γεν αὐτὰ αέξιι ηι οιτλμι) ἈπῚ ἡευμὸ ΟὨΆΠΙΠΟ ΥἹ - 
ἀετιῖν οἰϊοπάεις ρεορτίσην αἰοας ποηνοη ςἤτ; πος Ἰη- 

4. “1 ποια6 δἸπγνώς. ΝῸΪΡ τα Οὐτποί 46, Τὰ οἵϊ γνῶς, «(μος 
τεέϊὲ εππσπάλιπς Εναίιχις, Τ ἈΓ ΟΡ χζεὶ λυ ξγοιίτατοιν (ς- 
αυιτις, 1] δος νει θηιη τα ὀχροίμιτ, ντ Πσυνῆςοῖ Εἰς τοὶ 
ἡυαπι ντοιπαις (ζῃγο] ςοσηοιιοτὶς ν αἸδίον ον εἰς ἰπτοοῖο 

4 (ἐνία: ἐ{{ε γεν 4η45 ἀμάϊειοηε 
ἀςεεβη,, «δεὶ ὧν" κατοχίϑης λύγων πίω ἀσφάλειαν. Δόγις νορλῖ 
(Ηοϑτγαογυνη πηογολι ιρίπηι ἀς αι ἀιέξατιις εἴξ. Κατηχήν 
δὐτεπι ἀςοίατάς νόος ΕἾΕΥ πριῆσλῖς δι χαιχῶθϑαν 41- 
σαητιγ (}] οχ αἰἰοτιιπὶ τοί τι χιμρριαπγ αςςερογαπι,ντ Δ. 

". ν , μ , ᾿ [τ 2 “ ᾿ ͵ οἰοἄκρον βαίνειν, αι ὰ αὐ ἵπιο 4 (ἀρτεπιῦ Ἀεῖι παρ ατος Ο λινοΐει, δι 14. γηάς πάλιμη ντ ἴῃ θεποῖς ΡτῸ Ἀτορόματος 
εἴ ἐχψυμῖτα: δὲ ρευκξα ἀπ σητίαῖρτο ψιο ΟαΠΠςὲ ἄιχο- 
τίς ἐμ ημετ ἀὦ ὑφμεν κἸσιῖᾳ, Εχαξϊε, χαοά ΤιΑτίηιπὶ ρυτο ἠδ 

. ΕΠ. Ενλίαιις, Ε χα ἀἐἰοηινα τ φυσσῖτα ρον ρμγα ριορίον 
ἁὐυοτθτυιη αἴ θεν ργοχἰ πιὸ ργαοοάοης, (Λυϊάαπι, ““εεωνωίε: 
ἰὰ οἱϊ ϑϑημελῶνς, ΑἰΙ), Ὁ ἐήοαν. ἔςατ αςοίριταν Αἰ.18 ἃς ὃς 
Ιρμποίςας. Φι1{{2φωμεο,παρικολουϑηκόν, 1ἡ οἱ χα ταμαϑύνπ 
ἡ πυσυσώφ. θυ τα ρογά  ἀἸςογίπι ἃς ἑητο ]εχουίνη: νὲ πο] 
ποι αυάστῃ [τπτοητ!4) ἐχρ]ϊςαῖ Βυάφυς τι (ον πσητα- 
τῆς Ν πὶ νοὶ αὐ άςειῃ εἰϊ 5 Ἐγαίπαις τεαάίτ, τὸ παοα-. 

λ »ολουϑεῖν γοργὰ Πρ οάϊο 
αὐιμτῖιν, τὸ παρ πόδας ἰκολουϑεὶν καὶ συμπορρμαβτεῖν : δὲ ἐς το- 
ὅις τί ρης ἀεὶ, ἥᾶς Φ}} ἰτὰ ςοηίέζοταν ντ ἡλ]}}}} ρτα"- 
τουπίττατ, ἀἰσαῖυς παρακολουϑῆσω, δο( [υσάτ ορίποῦ 11- 
0} ἀπιρί ας σα βεατς,, (ς αἰ πίγαην τὰ ἰνας οΠς ςοηίς- ἡ 
(ϊατηη νι στίλ Ρετήιάιςοπι ΝΠ] οαίη ποι Αἰ ριον 
ΘΠ η0ᾶ5 ΠΟ πΙ ΔΜ} ἃ τὐῆ ϑνν ἐγτ ἀςορίση- 
ἀντι ει πη (οδεσηις το! Ν στ, Ἢ αὗφο φμίεηι εον! ἀπ υαην 
“40 με ταλίοπεν ἦἢ4 οπηαὶ ἐἰογωπε τη 4Ἐ5 ἐπρε[μς ανε (’ ἐοη [ει 
μ᾿ Πινυϊάηας πφη ρυτο (τὶς σχρτίην! {ζᾶ ἰσητοπείαιή ἢ 
ἐς κα νο σης δ μά! ν οἱ Ρελιςίι 14! νοςαίιἶο να τηλ- 
ἴπις τίιτ Τα Ὸ αἰϊοψυίη τὸ παρὰ κολουϑεὶὲν τς ἰοςὶς ορτίηις 

ΡΟ μιν το ετί α νησάο ἱπτογρτοιαει τᾶς Ῥονας ἴργάτο ρόταις 
τοίρο πέδας τὸ δήχνοἴνναθο νΟτογ ΠΥΟΡΒτΟΝ ἰπιτίο ΑἸοχᾶ. 
ἀτα γνΐο Τὸν, 4 Ονπ ρει ϑεξι εἰ ΕἹὉ ἀπ νεϊὲ ἃ 
ἀμτεθυϊὸ,ντ ἢ) Ιοξι χαΐ δα (τυ ει λον Ποτίλαν α]υοι 
ἐν νειν ἀἀ στιιατ τ αθαὴν ἰδάςν Απισγοίίας τηςοτὸ τις 
διητ ΤΠ σι ν αρλτα, Α'κ ονά!η ναί απαῖς, [λεύνερρε. Οἱ δ᾽ ταιην 
αὐτοῖν ψἰπστθι μι ορηὶ φοσίαιαν (οι τειτοι, σποσὶ τὸ ᾧ. 
χρῶ Ἑλοτν ο ὁ Ἰυνς ἰοόις, να ἢ Ἰτιοηία ᾿λην ΟἸ ΠἸ ασ την 
(θοπάα, τοέξιοτσιν οὐἠδνη σῶν σγαατὶ ρυ σασι, τα ἀνθ 
Ἰναῖνοπιὶ ςΟ ΠΗ ΠΑ, τον Δ ἰιζλτν ροτίις Ἀς  ΜΠγ}» 

ποητασ θά ιν {ταν κα οὐσίοι ο, 4 ν μεβν ζῶν. κού- 
ἡΝ Ἐν δ ρας [αἀὐθϑονς, Ορεννε τα οἱ ἄρον. ποίαν τὰ 
ἡ 16} Ἰἐταίπανς ἀπουίας ἱπτοτριοιαιιοηδοαι ΡΟΙΟ σὐναν κ δα 
τος ἀτήμοι νο] ἡ κλέτνεν αιοὐ χοίε}} δι ππρόιαια ἀοεῖλ, κα αὐὸά (οττς ἀΠΠ εἰμεν (λες ἀσίθις τα μοθοιίγαισ' 
ἐπ γ οἱ ὦ πρανεῖν, ἢ ἢ νη τοις ἴαα «οὐπροῖςιν Τα, πα ν 
θσισπμν ρο  σπτοαν αὐ ροϊσατπνπιτν ἀπεανν εἰ ἃ πρό ες 
πνοή σλί μοὶ σπποῖ σι ἂς ροιοιοι ὠηηιιαι πάη 

διδάσκειν ἀος ρίατιτ, ντ  οτατιῖ ον αν. ΑΔ 1ϑιν λς λ οτη. 

2.ν τ Ολ].6 ν. δ δςἀ ροῖϊοα νι ἀρὰ Ηεῦτοος Ἴ)π[ἐῥαπαο}} 
τὴ ΡΠ ο κα ἀρὰ Οἰπποος ἰῃ Εςο]οα τὸ χατνχιζειν ἐς τς ἀς- 
παν} ἀϊςὶ ςαριῖ 1] ῬΓΙΔ γε σἸοη ς τινά πιεητα τῃ Ἐςεὶς. 

15 μαγμάνοςς οοφῴρλητς, «ἴοτμν ἀπςίρυ]! ΡΙΟΡεςτΟ κατν- 
χούνδνοι νοςαἰδίτατ, Μ Πλμλῖτ ςτιαπν ΡοΓρΡ τας Ἰαϊτο ἐμη- 
ρακῶν ζητημῴτων, πα δικῆς χατηχάσγυς ᾿ «μιοά ἁηποτατο ρίασιις 
Ῥτορίοτ εὸς 40} ἀριά ργοξιπος ἰττιρτοῖος ἰὸς νοςαθη]ι 
πόρβλητ Ἰμ]ςη 1. Ο(πτοτην ἀσφάκειαν ΠΟ. ΓΟλ τς σογέημς 

Ἰχιοιη αἰςξιατί, να ΟΥαεὶ ἰὁ- 30. ἀμνρην, οαπὶ Ἐταίμιο, ( ἡαιν νος νοι δι υμη ρα ἰάσποος 
ἁπέζογος ποθὴ ἰορι)ς ἃ νεγεμιενν, ἃ οἰδ ἀλύϑειαν, σιμῃ γ οῖοτο, 
ττοτρτοῖο, αιληιής πγηζαῖςιτε ργορτιὸ ἐσείαγει. Νόφις 
οατεν μς τῶν ( ορίποῦ ) αὐὰτα ἤτ λα, (εἰ φυλαὶ νεῖὰ 
{τ ἔνα ο}}} ἀσέϊγιπαιημνε ἀνὸ γὰ ραγαι! νιχ ροϊητ, ἀϊν 

34 “ππρσιν ταιηςη ἀοθομτ. ᾿ 
5 Το εἰναν, ἐν πῶς ἡμέρως [4 εα ἰςρουσανρτο ιο ἀ{α- 

τίοχος σαῖς ἀϊσογοθι δ Ἡρώδου. {ΠΠππι1η Δυτοιῃ Ηοριλιίν 
μι} Πρὅς γετηφοιῆμο πη γι ορτιὰ ἐχργμείτυν αυὰπι 
δι οτπν ἃς ὁλάυόα τ νοπόγιπν σα ΤΟΥ ΠῚ Ροιείϊαν, πε- 

Δ4θράνν νὰ {ἰἰ Ρειροῖια φιογαπάφιν γ γαηεήν, 4 {|| τε- 

φυγὴ βασιλέας. ΛΥιϊοιΐυσι εὐ τειν » σαπες νὶς εἰπΠος οτο 
διακριπκὰ, Νοΐι μὴ (οἱ ΠΟΥ ) ̓ νως ΠΠςτοάει μι 
τά βπι). Πυ άπ ζοσοιν αὖ ΕἸσιοίς Ολἱίσα Τοιατοίνν 
ἀηλιηριοῖς. 4 δ αερνήοι 4μϊ 4 απ της πς Μισ ΟἿ ΑἸπὰ- 

4. ὕγοίθιν ἀν ΑἸηραΠιλίμνν τα ρον Ἐς [ΝΠ] πςί μαι νὰ ζαςθας 
πα οχιπινάσοι (νης σαι σοι ἀνα χηθμιην. Νά ψυο 
δα (ΗΠ τι ἀττιιδι, ἀπ ν θσανειν Πὶς οἱ αυοστιάιληαν, α» 
10 Το μι ἀπο ς ΝΣ ποθαν α (οἷο Ροπαμος ΝΠ α- 
χπομα ἀβέϊα ἀπ ϊοιψη το ἀσήμι ἀπἰς ησοίλππιν τα 

{εν σποήδιοιδο, 4» χ τἰα{{εξ ἐφημερίας (0. εἰευισινο- 

ἐαμῖ στρ ΙὟΠΌ [πτεϊναίυκαε ] ἃς ἈΌΡΟ [ρεχωάα!} ἃ ΘΟΌ 
[{“"εβ!νην αα.} ὦ Οὐχ αὐπεσιρτοῖος ποι μηδ᾽ δναίεσιν οὐ ἢ 
σμα {ἐν δ κλαρρνν εἰ ΟἹὉἹ ἀ{πΠππρυττοῦ ὁ μὰς οΠαΠ 01, αὐυπν δί 
(υἱ τόν «οποία, (οἱ οἴτλαι ἐφημόραν : {τ (Ὁ ΠΜΗΙ 

Λαιοις (νὐ (νέα α΄. βάια, κ4.1} μη α ἀνθ και 

᾿νε να νιθων («ςαὐ]ουὴ) μι πέμιφη ἐ οὔναμι...}} 

τα] οι 5} 3. ͵ 
4. “'ἰ 

2 ᾿ Ι ᾿ 

- ΒΕΟΥΝΌΝΜΊΙΥΟΑ Μ. 
(α΄ καὶ καὶ γιωνὴ ὠνπῖ ὧν δ ϑυ γατέρων 
Α᾽αρων»κὴ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἀλισείβετ. 

᾿Αδίαι χοῦ νεγὸ 1ρῇ 15 ὀγαγ οχ 
ΗΠ αθὺ3 Αἄγοη,, ὅς ποίσῃ οἷι 
ΕἸ δ οι. : Ὶ 

6) τῆν αὐτόπν ἢἘ} ἀπγῦο ΤἸΩ 6 
ςομίρεζιι 1)εῖ, Ἰηςεάςητες [η 
οπιηίδυ 5 ρτςαρτὶς ἃς γιθυς 
Ιδοιηίμ Ἰης!ρατέ. 

7} ΝΥς οἵα εἰς ργοΐοβ, εοὸ χφιὸς}7 
ΥΤΟΥΣ: οἴου ΕἸ χάρο τα {τευ ΗΠ Ἰςγ ἄς μισὸ, 

λισαβετ ἰω ςεἴῖοᾳ., καὶ ἀμμφότερφι Ὅθ9-|1 ργωυςέξι ἴδει εἰΐεης σταῖς, 
(ιδηκότες ἐν ταὶς ἡβιέραις αὖ [ήσω. Ἐλέζιιπι οἰδ διιτοιῃ ντγάυυτα ἰς, 

:Ἔλυσν" ὦ τῷ μετ αυτο Ὁ 5 η.} δτλτονιν πυρεῖον δ οὐ ͵ ΟΣ} , . ", ΄Ν ΝΣ 15 Διηῖς 1102). 

τί τὴς ἐφημφέλας ἀυπί ἔναντι τῷ Θεέ, οἱ ϑεζιηάμσαι στα πῶιτο- 

ηἷ5 ἰλεεγάοτα! 5,  ἰοστῖτυς ἢξ 
ἢ γηρπμς [αῆτιις. ἐλοίοἀ! ἰη- 

τίασ, ἐδ υἷα αὑἰάιυ- 

χον εἰδως ἀρ βίδα 414- 
το: ΔΡ βόῦρε εἰμ. 41 }- 

κιαθεῖ, 

Εναηῖ Δὐέεην ἐω} ἀτη. 
ὑο “πἶς {λειρην, ὑβοο εηεὶ 

ἐπ σεως πανάφς Δ' 
εξ βεμίοαεθης ζυιμιὲ 
βνε φμενεί :" 

τ πϑη ἐν δὲ ἐμ βίδωι, 
4“0 μά με δίναθει βε.. 

εὐλὶ ἂν ἀπῖϑο ργοτο[ [πὲ 
“ἐνερ ἔφα. [ 

Εαζίμιν φ[! αὐΐεπι 4 
[αρενάομο βοχεγειην ἰὰ 

ὁγάϊπε υμοόε [μα “πε εῖ, 

. Ηἶσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότερφι ἐνώπιον 
τὸ Θεοῦ, πορόυόμϑμοι ἐν πασοως τῶ;ςς (Ὁ- 

πλῶς καὶ διχαιώμασι τῷ Κυρίου «ἴ- 

με μπ] οΙ. : 

Καὶ οὐχ μὴ αὐτοῖς τόκνον, καϑύτι Ἐ - 

ο᾽ δεενηάμην «οπξμοεωά- 
πέηι [(ἀτενάοεῃ ν [υτε εκ 
αἱ ἐπεαη μην Ἰωπὰ , 3 

ἘΝΡΘΕΣ ἘΡΟΣΞΘΥΒΒΕΡ ΝΟ ΡΟ ΥΡΗΡΙΒΕΡ ΜΡ ΗΟ ἩΝΝΕΘΟΡΟΝΡΑ ΤΟΙ ΠΡΟ, ΠΈΣΨΑΤ, "πα 

ἢ ΓΞ πρ κοι, τῇ 
Κατα τὸ ἔϑος τῆς ἱερατείας, ἔλαχε 

4 αὐἱδιαβιά,Ηκ νἱοςς ποη ἔςπιεὶ νλιιαγιητιρτου τεμιπ 

τειηροσα. (ἰδῆς εηἰπι ΑΒ ΑΜΜμΩΙ νιςος ἐξα; ργίπιύια ἴα- ἂι ΩΣ : μιῇ ' 

βιτυκιοηζα, υὶς ὀξδλμα,Ραταΐ.. 4 οἵ τοῴταπι λυτοπὶ τίοποηι ἰάςίνοο ταπτὶπι τοῖος, ντ ἔχης αύσαμιις οσζαίο- 

εχ Βαδγίοης (ἰν {εκ λυλια ἀυοάεοίιηα, ἸΝ ει "τὰ 104. ποδὶ «αἰμπιπίληάα, απ βολποπις. εχ ἢς ρισοάογςιι: 

Κἰπιο,ν πάἀεοίπα, Νοβοπνῖν.7. ὅ Ακ βιναδιε ῥα ϑυγοτές Σ ἀὐιιη Αἰ οΠυη τὸ δικαιοιώ με! σατς, ὅς τίω δυκρίωσιν {||}. 

μον:ἰὰ εἰς ροπογίκατς. φιοά Ηεοϑτγαογιμη ἰάιο πιὰ ΑἰἰθῚ εχ ΦατΙομο, ἰμτογρτοῖατι τὰ ταὶ, ηα ἀπαὶ πουλ γοςθυ} αἰα- 

ροίμἠπιμς. ΜΙ ηἰηνὲ αυτοη, τοϊγάάιτῃ οἰξ Εἰιχαδεῖ ζορ ραῖαι ταῖς ζι1Πὶ ἱηβειπογιαι οἴἴση ἤοης. (μίλια ἐοπιογος “η- 

βης Μαηα, ηα εα πεῖδυ [ἀἀα οτατ. [μοχ σηίπὶ [4 4ιια ΜΜέλια. ϑεά ἰνος νοζαυο νιάετυτ Πρ πιβοατι οδίαοτιιάο ηδ 

ὠυετας νὰ πα πυθδηι νἱτὶς εχ ίμα ταθα,, ( ἴσας ἰςγίρταπι " Ρειοτρτα, φια νία πο νεΝ ἀπ οι" πηΠεάνυοτιιε Ἰπ- 

Γ εἰὰ Ναιπι.36.8.) φυυπηῆιις ἱρεέζαγεῖ ας τοδυνηι ἀϊεῖθιι- μαλιμτντ ἀρράγεῖ εχ "1ο Οἰξεγοηΐς ἰοθο τη Ρι(ουδνμν εὐνα 

τίρπος ὁδηξαπφεγοηταςπδη ππροάιοῦας υοπήους οἄτοζς διαρέμειν,δρ Φη4 ὑπ βυἱηιεῖῥ μπο βερϑηφνο υεδει ε{ε, τιον ἐξ εβνπον ἐη- 

ταδειβ φαπι 1ιδυ τίς απ ηἰτάτοσι ἐπιίοπῖ, υὰ [κου εὶς πα]- βέμνθα νθο ππορᾷν, μιϑιν ἱμγ 4 ποτίτη. Ηἰς νετὸ ἀφίτατν ἀξ τιτίδυα 

ἱὰ ρτορτίὰ αἱπισπάτα ιογατ Ῥοιτιο δςα δὲ ἰοχ ἡ νἱάστοτ αἄ (λεσοταπ ἃ Το ἀςοερείς ν δι ἃ Μοίς ργοπιιο τίς ἃς ρέτ- 
ἘΠ το φέστον: νη ἐμή απ πβήδν ἢ ῬΑϊετπῖ ἃς (ςτὶρτις,ντ ιρί Ηεγαὶςὶ νοσλδι! ἠἀοτατῖρ ἀος αχας.. 

πατοάιξαῖοι ζιςοςἀροδητ,άς ]ιο ἰεῖς ἡδηλρίτιγιδι ὁ τοῖν. ΕΠνεμίραι  ἀμεμηῦον ἃ οἴ ὠμύμονες, ντ]οαιμταν Ποιπέγως. 

οἷς ἀιϊδιατο Πα ταδύμαι νεὶ αὐ] νοὶ ρεγεχίξυ βμτ,͵. εἰαίπιοάϊ αιος πεπιο ἰμτς ροίίος ῥξιιίγατο,, φιρώον οἤϊονι ψ 
ὄ 15 εοη[ναξέω ἐνώπιον. Ηεδταιϊσὰ γον) {δεϑανς 1εἰπο- Εγαί Πιὰς τἀ νεν ἩΡΦΉΓΟΙΝ "14 οἷϊ ον πίληπῆουν ν᾿ ἰο- 

μα}»2}14 ςἰτ πη οου]ς Ποπλίμν  οἱραιϊα, υκδηιε"α εἰξ ἐναντίον. . αμΐτας Ραυϊες υΤλ τ ἢ.2.1. Νοπῖσπα δυϊεαλ σομιςεὶ ρεῖ 

ἘΠ αὐῖςαὶ μἰς Ηοδγδιτηνις ἀ1} ᾿ ςπτοτ ορίεπιλπάιις, δι ρ[1- Ε Δάμεγθίμπι ντ ἀιαρ ἐθο]ίδιη νἱτάγοιη ν φάτ, δόμα ἡμενε- 

πὲ ἀιφηις 4 οπιηιδιι5 ἱιπρυϊενίατρειβᾳ 1τὰ «πίη ορτιπιὲ “ ἰ4.1ἃ εξ ἀξ φιιίυς ποπιο Ὑπησαιη αυκίτυς ἔμετας : αυδη] 
ἐπιρζυιτας νετὰ 412 δὲ ξονπιλῃλ ρίετας ἀ Αἰ ἃ δάντε- ᾿" ἰλυάσιι Εταίμγας πηλίοτοπὶ οἰἷΐς ρατας φιὸπι ἤφυῖς ᾿πῆρ- 

χίλια ἀϊςατυν, ἰά οἰδ αὐαῤνεοι Αι οβο ἐρφαῖτὰ, ααπνηοη {τας - 

φυὸά οσετα {{ τ ἀστῆς ἐα {ἰτίας ἰορα!α. [ταῆὰς νυἱρ ὸ (οἰ σοτ 
δὰ νεῖθιαι ςοπιοτίεσς υπβωτίομοϑ: 4υλίη ἰητεγρτοτι- 

τιπα : νὲ δος ἀεγηηι (είάπιις δοπος νἱγος εἱς 48] ποῦ εχ χὶ ' ' 

ορἰπίοης ἀυτ ἰοηξα ςοηέιοτμήϊης, ἰξὰ εχ νεῖθο Ὠεϊ Υἱκλπὶ Πἰπιδηάὰ ργοδίτας τα ἐκ ἱμάιείο, αὶ ἐετὰ ορείπιος ψιοίς 

λμμἰτυπητιἀοἰπάς αὶ μαῖςς νἱάσετι νοίαπτ, ταῖον μας τοσ 4με Ρεγίδφυϊτιις,, πιαβοῖς ἰδυφαθιίεσι οἷμε νίτλσι εἴς ρυτο 
ἐρία τη ἰμτπλο δηΐπιὶ ἘΠΕ ΠῚ ϑύθυτηνς Ῥεπεῖγατο νηὶ ΠεῸ ὅ φιὶ ηἰ 1] αἰἰπηετίς ἰαχτὰ τοργςβοηομα ἀΐξηυπι, ὃς (αυοί 

Ἡιεοτ.Ησομπαιᾶ ες δυο Ἠξρταμαν εἰ ρμαίῖς. ΟΝ νετὸ Οὐτοαὶ Δροιἀι:) δορ ἡ ΠΠππιὲ ταιηεη 1 ἀςςιίάταΣ, αυὶπιὶ μι ἢ Δ- 

εχ Βοςΐίοεο ἃκ πίθος ἐοπαητος τὐΠτιλιὴ ὀρεη Ἅδ1:-- Εἰτίους νἱχογίς, ὅς 0] Ἰηυςηςτὶς τεριεβεβίογοπι., [τ4-- 

τε, ιοσίμπ πῖεητις (αἱ ποίκγα ν εἶ χη (οἰ άμπι μοὶ οχ ἀΠ|- 4 ἀμομηῖον ἀϊφὶ ρυτο λοη 4υἱ ἐπηρτοῦίς ςείατη ἱρεῖς (λτίος 

α ράτῖς πἰτάτυς, {Π}|ἰς ὅς ἱπάοέιος δι δἰαίρίιοπιος εἰἴε ιο ἐπ οτίς, (Ξὰ φιί νετὲ μεγεζντιπαιης εἷς) ἔπεοχαν να βεἰφο 
Κἰταε σας τοτὰ δεγίρευτα ἱρῆς τερυβπος. {Πηζείονεν:, "τινα ρων: αμαἰὶς γεγὰ βμς ΟἈγήζας Ποπήπα» ποβεῃτο- 

᾿ πρέβιὀμμοι ἰά εἰς Νταξπῖος, δισοηέπη λοις δος οςο πο- τιεν ὃ ἱπιρτοδίε ψεχάζυς. 5: μἰς οδίερυληάυπι εῇ αυοᾷ 

- μϑδαρ ϑεῖη ἐρηζο ις Ὀοττὶ δὲ τάς ἴρε : φυιπὶ τεϊαθΐρο- Ῥδυΐις ίςεῖδις Ἀοπ. 4.1, δὲ κδοναίνανν ἐκ ορονέδωι ἐμβίβεαιν: 

τας νιδοταγ γετῦο κρθιητοῖν, το 400 ἀΐσαος Ηεῦτάδι ἼΓ «{{| ναὶ φυοά ρίφνίριμν,, [4 πιο ἀρω4 Βενην Ἰτετι ι «(( σείηε]ι ̓ 

(αἰφεἰ».) Εταίμχιι::») τ πμεὶὶ εῆ «ἰαφρεφομῆνοι.. Νος νι πο ̓ ς: 4.4. Ν υἱἱϑμε "ἰδὲ [μη “οηξενμν μὲ "5 ἐν δος ἑμφειβεσινα βω»ς 

ν ἀιοηὺς Ἠεδγανπηῦ (ςγυδιήπηις; εχ 400 Ῥειίριοιιὶ ἔπος} }ν- ὥνμῆὶ οηἰπλ αυδγίτως ἐς οἂ ἰυμδἰτία ιμξ πος 0} ΟΝ τ 

τα, πηληβατα οἱ ιαῆ ἑηίταν νίας εἴϊς Ῥτοῦίς δὲ ἱπεοξ τὶς «οἰιαγοάξε, τοῖα εἰς ἰδ ΟἈΡῈ ἴῃ (οἱ ἄμεσα τ διϊδη δ 

δον, ἰπττὰ φυοτιπὶ ἤπερ (οἷς ςοπρπφητιντ ἤεάὰς εἴτι τς υΐάσηι ποῦις μὲς βάοιη ᾧ τατυϊτὸ ἱπιρυζάτως, υς 

δά ἀεχεγάπι, πεφισ δὰ Ππιβτααν ἀεβεδιληι νάοπος ρει. ἄετῖ ἡ] Παυίάϊς ἤγατυπ, Νὸ μη βεβεαδίνων ἰο εοηξ ἀξίων φωο 

εαἰδης λὰ πιοῖληι. 4 1" οὐδε ρυδεοβεὰ (ν οἰμϑνε, ὃν πὼς, υἱωι νλνσδα ΗΠ ἀ ῬΔ0}} Οἱας, τονε, δέεκ ζεζε εἰ εὐμείω, 

σοε ἐντολῶν κ δινρῃώμνισν, δφἐρς ἴῃ (δοτίϑ Πτοτίςν δὶ ἂρ ταν ἐς 4 βνβνα πόννίγμιην Οἴνριβωι πρόνεμωι ἐβ Τυειίμμις μος Ἰοοο ὃς {π|ΐ 

[ας Ὀεί ττίὰ μας νοζαρυΐα ςοριμπφυπίυγ ΟΡ ΛΥΧΌ ἰΐδυι 4)λέε [οἰαπιας, ΠΗε41}1ἅ αὐνα: ἐπιτὰ ἐγοάσπτος κεποιλ- 

ἜΞΩ ψΌ[πϑῤρμοι ,οὐγν κέν π{εἰγραμην:4υᾶς Ὅτεεὶ ἱπτοτ- το ἰηςβοάῖυς ἀείομοίτ, κίας ἢυξξιις, πεπιρς θη ορεῖ 

ρῖοα οδυιδιτίι ἑετολαὐνδυκαιώμα τα, ρήματα. γ ἄετως ἀατέ πϊλὶ ἰμμρ τείλίπιοηα. υὸἀ ΠΝ Ὁ οἱ ἐππιὰς φοῦ ἀυτοιη ροίλιας 

τογαπσιοριπο ρτοδαριμε, 4! αυοτίος ἤτα ςοἰμπξυπεωτ,, (Ἰατις παι τὯῦ 12 Φμιργίλπι αυαες φυυηῖ ΟἸμίβο (αὐτου 

«αὶ ὄνολας ἀχροηυπὶ ςάυ ἰρο ιν ράτῖεπὶ φυαπὶ Μοχάΐδην 47 δχιυὰ ἱηπτ, ἠοἰἔγα τ μὸγ ἱπιριτατίοποπι ἱρέοι ρει βάεια 

νοςλητ,η 4υὰ ρεκοιρίταν υϊά [γο, μά ργοχίκιο ἀςθςά- ἀρρτείνεπίϑ, ὅς 4ιὰ νὰ ράςοιη ἰιαθειλις, ὐτὴς, 1. δ. δ, 

πναξ: δεχφιώμριτα γογὸ (άςτος εἴτις τοιάπιψας δ εὸ ἐἄετειπο- 1.δὲ (ο]ο 1.1.3. 
ηἰαῖςιη (μα ζδαν: κρίματα ἀσιίᾳῃς σάπι ρατι οπ 4ιι ἀκ οἰμ - ᾿ ᾿ 

Ἰοπι ροϊιτιδιη ἂ [Ὀγεηίες ςοπιγουεγίϊας ροττεῖαυϑὴλ [- » ϑαῆμ [. ἔλαχε. αἰ λτα, δονίε ἐκηε. Γι Αἰνανν8, δοτῖς 

ἀϊοίαϊαπν δρμϑίἰαπς. Οάυία αυϊεπε ἐπαηιξο δὰ οἰ ἐὰν ἰιςϑν 00 ἡ υδμενό!, Εγβ3ο ἢρῃ ντάξο οὐ αυαιειάα ἄιοτις ρετιργα- 

πϑη ἰο]ὰππ ποπυοπειι ἔξαουις ἦν ἀτολών, (οὐ ετίλτι ΔΜ δ.- , Πρι΄υυπι ἀρᾷ ἱματίηοε δοιτιη, ἡ επια ποάμαισι ἀρὰ ΟΣ 

κρισμρέτωννα 18 πιπηῖτ τη ζαξίναττας νι οι λτοχ δαοέγίοτα ςοὲ καγχάνην,, ηρπ πιρίο μι πηΐςες (οτοπτ μεομςείε, ε 

Ῥυιαεἰρ δυο ἐρειῃ οὐς τοττίαπι ρεοισον {εχ μεκτοτίςγιτι. οτιϑην [οττίμομο αἰ! αι ςοπίςψιι, (ελθμις τρεο φιάεῖο υοἰὰ 

ψιμα νεδέϊιςος ἐυϑιοία ἐπα χίιρὰ οχ ματος, ρεῦςι Ἀοπίλθνος. Μαζοὰ. Παναγία οϑειϑειμνο μα βορὰ ςοϑεζένδεναην βγθμνη - 

εἰλος Οδιεγὰτο τὸ δικαινμα τὰ ρχορμτὸ λρυὰ ΟΥάίος, ἀκ.» «νην βνναον, . 4[{.Ὁ αὐριὶ δέκ ιοιομάδνιν ϑυμια- 

τᾶν φηςςυπαυφ ρεοίξετι αἰνᾳιμε ντνμα ἔσθμη ἐπσάτατντ ριὰ σαρψυ και, »΄ ν ἐμέεπξῳν ρυπενοι. δοΐει σαί πὶ ρτῸ (υἰπιποηισ 

Τβιογάιδεπι ἔῶγο ρείπιο, δυκριόμνιννι μὴν ουυὗ τόν Φρνι ὑμαὲς [ἠςεπίοτι ἀϊζορς Βταίπιυς, »Ὶ οάορνε ἐπεσιάετοι. ἘΜΨῸ σαια 

ἔχανὴν ἐκριναὶ κρετὰ σὰς ΝΜ Βανωων ὄρ, εἰσ πον ἀλοὶ ττετργοι οοηειῃ (μπὲ [δαλυτ8. 4145 ΤΌΡΙῸΝ αὐεῖϊ δ Οἱς- 
ν φεφινουδι, πε δίχα δι Τεγθετίυς ἰη ΡΙκοτποπονίβα τατει - εἰς Ὠοεςπῖ ἐίην ἀγα πμπλτοι, υδηεο τὸ λαγχάνειν “Ομ: 

Ρεεϊατης δε Οἱ δ. Βιϊοτυτα νατοῖρεοῖον νος νοφζαϑυ μι, τὴν [ερπάο «φίμ!ν [ωὐξαμάιδ ἢ υτὴ δε μέρ να] ἐγγνμιοΐ 

Ροί δα δά τοι ᾿ς οβφεπὶ ει ἃς οἶκι τίσι κὰ (λεσοτττυν. ον οχριοπηυκ, ἀδόᾳῃς ἰἢ (σα απῖς ράτθοριο ζουμεῖν 

ἐιβοθξαϊδγμαι: ὅτ πιμυαυλα πιλχὶ ὡμὲ ςομμμοπίδεα κε ζο, εσηίίο Υἱ ἔμνκοιν μετ ρ] γα. 

δ 

ΎΤ ἢ 

δὲν 

. 



᾿ ΠΠΕΌΝΟΝ 

ι 

«Ὁ ρ.1. 

Τοῦτεινφι7 

Φχοὰ.19.7 

δει[α.4.17 

τραίι....14 

φιε πὸ ἽΕΝΑΝα 
ΠΟ Ἂς ᾿ ᾿ Ἔ " κὸν 

τῇ ϑυμιάσοι, οἰσθλθων οἰς τὸν ναῦν τϑ ἤμμοᾷ ἐλϊϊο " ἴῃ ἔς ρίαν Ὁ ο- 
ΕΓΙΥΝ 

ζλε νει ἐν ἐεαρίωπν Ὧν 
ἊΝ ΠΩΣ 

, τ]. τ τς 
Κυρίου, παὶτ ς “ἐδ αρισι 5] ἸΤοῖ νογὸ χουἱττυάο ρο- ἰδ ἀν ἐολμ ταρ αν ἢ 

Καὶ “τα τὸ πλθος τὸ λα ἕω τὸ ΡΌΠ βοτὶς οτας ἐ:-: τσροτο κερί. ΠΡῚΝ 
οὔ χόρμδμον ἔξω τῇ ὡρα τῷ ϑυμιώμρφιτος.) 1 (μξβτυ5, ὶ 

Ὠἴφϑη δὲ εἰυτῳῖ ἀἴγελος Κυρίου, ἐςεὺς} ν] } Ν ως ἀὐυῖοπι οἰ οἱ Αηβο 05} 
Ὀοηνίο! (ἴλης δὰ ἀεχίγδηι αἰἶτα- 
τὶς (ὈΠτι8. 

12 Εἰ Ζαςβιατίας δο νἱ(ο τοῦ ῖυβ κι. 
οἴϊϑδε χρεῖος οἱ ἀπ 1π ουϊη. 

5} Μδιχίταυτοιν οἱ Αηροίυ, Ν᾿ Ἕ 

ἤλοῖυς Ζας παγ1α. Δ: ἐχαήττὰ} ἢ 
Οἱ ἀσριςζαῖίο τὰὰ : νχύγαμο! 

ὧκ δεξιεν τὰ ϑυσιαφηθίου τῷ ϑυριά- 

ἐστ. ᾿ ; , ν ἢ 
Καὶ ἐπαρέχθη Ζαχαριας ἰδων,κ Φο- 

βος ἐπάγπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. Ν 

Εἶπε δὲ ποὺς αὐτὸν ἀγγελος» Μν 
φοβοῦ Ζαχοιρία. σόν οἰσηκούοϑη καὶ δέν-- 

“ἀηζοί Τοννίηὶ φηγὰ 

ἀεχινὲν αἰτατὸν πεοιβ: 

ΠΈΕΙ Ζαεβρανίαε ἐμτὺ δες 
εἰ, νιάεηε) (σ᾽ τἴηνοτ ἐσ μίᾳ 

Ἔ; ερεν ΠΩΣ 

᾿ΠχΝ ὠμέσο 46 δἰϊμννν , "ἢ 

χείωε, Ν εἰὐηνεαα Ζζαινω- 
γιά. μοθ" 8} ἐκαηάμαι} 

σὶς σου κρὶ γυωή σου Εἰ λισείβετ βωνή-}" [τυα ΕἸ εἰ ουσίρησι τ] ΒΙ ἐνη,,. [άερτε ιο ἐμ : σαι 

σοι ι͵όν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα ἀντεῖ 
᾿ ῳαῤνίω. ΓΠ} Σ 

τὴν κα , ᾽ ͵ 414 ἴ 
«Καρεςαι χαρᾳ φοι (ἀγαλλίασις 9» Κρ 

πολλοὶ δὶ τῆ ψῃυνησ ἀυτώ χαρήσονται. 
τ- 

ἔςαι χὺ μέγας ὠπιον τῷ Κυρίου, 
τὰ οἶνον καὶ σίκερφι οὐ μὴ πί" χαὶ Πνσῦ -- 
ματος. ἄγου πληϑϑήσεται ἔπι ὧκ κοιλίας 
μητρὸς ὠντέ" 

Καὶ πολλοιὶ δ ὧν Γσεαὴλτχιορέ- 
οι ηὶ κύριον τὸν Θεὸν αὐτῆ. ' 

Καὶ αὐτὸς «υρφελσύσεται ἐνώπιον αὐ - 
τῷ ὧν πνούμκατι καὶ δ᾽ ϊάμοι Ἡλίου, 
ὄχιςρέψαι καρδίας πωτέρῳν δ) τέαναι, 

ιᾳ 

41») φνογί μη», εἰς τὸν ναῦν. Ηἰς πιλιαι τὲ ἀϊεηρυῖς Ατατμη ἃ 
Τοιηρίο 94 ἰῃ 51η ἕξυπι δὲ δαρέζαημίαηέξοτιι πη ἀϊιμάς -- 
Ὀϑατυγ Χλίοτος δηϊπιρορυίυς ίοτις ἐμ ς,εχετα δαπιδιναννί- 
ἀε[ἐςεῖμη αυο σγὰς ἀγὰ ἤμβτιις ςοἸ]οοατα, αι ροβιΐο ποῖ 
ἰιοογεῖ Αἰγ ἔπος ορ δά. Αἰτίαι το ἀυτξ᾽ τρίαπὶ νο απ ἱερὴν. “Ωμὸ βεοίδως 
ἩΜαδεκὶ 31.12.δς ἰπ Α ἐξ Δροβοϊοτυπιίκρε. 

14. Οκμάνο χμρὶ δ υ τα δὲ Ἐταίπηιν δά νει δυπὶ, 4υ- 
, ἀἐϊμην.δεὰ ρυτο ποπης, Ιοληηἰς τεροτεπάνιηι το τὸ κωνούντ 

. Ιοςας Πέ ρροίεοήϊ δε Ηεδταὶς δὲ Οταοὶς βιηγιιατὶ » 4113 
1μΑτίηι ὀχργμπαπιτεστῖο σία. - ᾿ : ιο 

1ς ἔπ ομίβοξίῳ Ὁ ὁποληὺ, ἐνώσπιν (ὦ Κυριοδ', ΗΘ τι ίτι5, 
4υο ὡκηϊποιῖυτ δηρυ]ατὶς φαιαεάλπι ργαίϊλητίανι Οεη.1ο. 

δ ἀἰςίξαν ΝΙιΙπιϑτοι, υληυῖς ἰὴ τς ἀἠπαν ἢ το υϊιιηνν 
“Ψεραῖου οοτὰπι ορίῶο.  ῴΦπῥεενδην σίκερι. γοοαθυ- 

Τΐας κ᾽ μιϑυόντων, παν τὸ διω ἀιῆνον μώϑίω ἐμτοιῶσω, ἃ 
{{ρεείναν͵ ἱπποά ἀεοίαται περ είαγενε γοδεὰ οδίδτγιας Ετγαίς 
τοῦς [πὰς οτος ΟΑΠ ροιοηειη ἡΠΠΑπι,αιλῆι σοπβοίιης 
εχ ροητίς, νοσληϊ δέενε. δε φιὸδά φυϊάαιη(γε εἰγιπιο! οσιατα 

ἰτατ οἱ νηλυϊτίαις [ΠΡ ογ οἷιι5 πᾶ- 
πμπτᾶῖς ἐρῖβ χα 

Σ] Ετίς ἐπίῃ τοαρηιι5 ἡ 1 σοη-] ἷ 
[ρεέζυ ᾿οτη ὅς νίπυηλ ςο- 

'τάπηαυς ποη, ΙΒ ες : δὲ δρ τίσι 
(ἀπέϊο ἐπυρ! ἐδ ίταγ' εἰἰαιη ἃ νεη 
το τηαῖγις ἔα: ᾿ 

᾿ςδυοτχῖεῖ δὰ )οιέηση  ουτὺ 
ἰρίογυιμ. 

ἡ Να ἰρίς ρχαςςἀςτη ςοη.} 7 
[ρεξευ εἰπι89 σα ἐρίγιτα ἃς νῖτ- 
ταῖς ΕἸ 4. νε ἐρηθετῖδι ςοτάα ἢ 

ἃς νοζλδις ποιῆνῃ οἰας ἰοδη-ἰ [μα Αἰνχιαὔεε μάτιν υὺν 

Π6Ι: 
βίων, (σ᾽ υοέαϑμπ. 

ἴω ]οιπφει». ἱ 

14. ἴον ψαμάϊληην εἶδὶ 
εχοΐεαεῖο ΤΡ’ πρη  ἐε πα. 
εἶνίαιε εἰων ζαμάζθι,, 

Εν εὐ πράζημειι 

γαη) ἔοι δι, (᾿' ἰπηην 
δ᾽ βεεταάπε αϑῃ δεύει. ν 
ϑδρίτην [ὐξο τορ  οὐΐνην 
“ἄς εκ υἱέ Ἡλιμις 
μα: : 

Εἰ πρηΐδος βίλογμην 11. 
φασὶ εοηνενβεῖ φἀ ἤλυιη..- 

ἡρῃφ Πομηνβ ρτμην, 

ἐξ εὐις τ 1 ραυάϊο ἃ. ἐχυ]- 

Μυϊιόίις Βἰϊοταπν 1{τ8έὲ}} 16 

ἐγίε ρυα:οά οι φῆι: 
ΠΡῸΧΠ ἤδιτὴν ἀν "υμῖμιε 

ἜΠΕΑ, Ὁ τΟὨΜΕΥ ΖΕ ον 

Πα ρφένωπν ἠὰ βίιος,, ( 

.]1ο νογτίτ, δὲ εἐοιηεῤῥῥαδὶε: 4] φααπηλοῦτοπι ἃ Οτγατοὶς ἀϊοίο- 
τιτ,ηςίζίο. Ναπι ἢ ργορτίυιη νοςθυ]υπὶ αματοίατιθοι 
ΔίΔεο φρθοπὶ ροτυετίζ πιο οσςὶ Γιατίηϊτατὶς ἀμέζοτς (οι, 
Οἰςέγοης » 4 ἧς Ιοψυίτας [ε. ἐς ἸΝάταγα ἀσοσιπὶ Ρυΐπιο, 

ΕΝ ) ομέμενο: μρρετίβοτηπν δα ἀξουνην ἐμίβηπν ὰ 
ευἱμα βνάμίβθβὲ του μανμτεηὶ. Γςἰηὰς ἱπιρτορτίὰ οὔ Ἰοααιὶ οχλε!- 
6} ἃ Τοάπης ἀΐσας {γα} τᾶς [γεο γθοοηοἰδίλτος. ος δηιηὶ 
νηδις Ομ Ἐ οἰμταυδηυὶο Γξαϑ ἴῃ οτο παϊπξτογυμι Ευλη- 
8911} ροδισγῖτ σοςοποι τ) σ:ς ἰξσπηοηοηι. ΄ 

17 Το οοηϊνεξβη εἰωε, ἐν ὦπιον ἀνπξ: τὰ ̓ ἰηγίταπι ντ (ο θην 
4 τερον δὲ Ρείῃ ρει αὐρα ἀξ πων δ οἷσι σηΐπη μᾶθο- 
το 41} δητοζοάλης ἡφιος νθὶ ςοπίρεχέτις “τάττῃ ἰητε ραν 

Ψεπας : τερξ ποπιῬγαοαὶ δυο ς. 1, οαυιτιις οτρ ἐμφοατικώνναρν φυππ. 
ὡς ἴασαι Ἠοδξυτη τευ πατηνης ἀπο Πξηϊβολταν, νε θαυ ΒΔ. τὶ ὦ ἀιχ ες, κένεοσοάεε ἐνην,ντ ΔΌΡΕΓ Φ δ!ς]}1ο ἱπτοτργξιατιν 

εἴης Ηερτα ίαγς νἱφογεσυτ Ν ασι οὐταςς Ρτορῆειῖς δηιο- 
οεἴϊελυπς Ο ει: δά νυ: ἸοδηπετΑρραείτοσίε νἱος ἔς 
γιὰ Δηποϊλυϊπηυα Ματς.1.2.. Φ (ων [ῥερίεν ’ υὐγεοι Ἐ- 
ἐμα,ὸν ΤΠινῶμαν καὶ διωάμοι Ἠ᾿ λίουν. Γ)δ εηΔ!]1λσς Ργαροιτἰοηίς 

Ηεϑτφαμι δἀυσπηυγαγετ)εειπετιιι οοηποτιίς, ΠΗ ἱ ἡοη γ[4- τὸ ἐν ἐμὰ σιν" ἰδὲ ἀἰχίπιις, Θρίγίταση αυροιν ρὲσ πιετοηγμνΐ 
νῇ ἐεῖ. δίοεγα ςοἰπΊ διλη  εἰϊὸ πος ἰοοο ἀπείη φίευν ἀ νίπο; 

νι ευϊς. τὸ. 9. Τοιγοτία λυζεῖ ἀπτίαμυμα Αἰ ε᾽ ποπιοη 
400 Πφηϊβοαθάτυν νεπιιπη,άος Ζταῖ ῬΠ ἢ.14.οᾶρ.13. 
4 μαι ὅτι ΝΠ τὰ,“ ἤρεο, ας ἱπτογρτοιατίο ποα οοηιο- 
εαἰτ,ηἰΠ ΡΥ ἐκ πριλίας, ὐ νϑετο, Ἰοῦς ὃν κοιλίᾳ, 19 ματονντ εἰ]ᾶ., 

τάτιιπι οἰ [πογῖς (ςείρτοτιθι5 νίθγρατς, ρτο ᾳγατυιτίς ἐο. 
πἰξ αὐ ἰη Δόδία οἱ οἰς σρίτίξας (χπέϊας, ΑἀΦαίταν διωώμιιλᾷ 
τοι ϑμ σὰν ἡ]οταιή ἀοποτίιπι ργαίξαπτίαπι χα; ἐμή Εἶμαι 
πὐυξγυπίζᾷσθην νηυσὶ ςαγη ᾿όάπης σοηέξτης Απροἰυς., ποι 
πγοάφὸ μαδίτά ρετίοπάτιμαγ τατίοης, (δα δτιδπη δο τίπτε. 

ταις ἀντ ἰητεϊϊοχίς ὄγσυς ἱποτρτο, Οπιπίρο αν άστας 52 ροτίηι ἰδ αι’ ντόγιμις ἱποἰάϊε, δι οἷὰς τατίοπίς νιτα ψιανν) 
κεἰρίςογε αὐ ἰά ιοΐ μος ἐοάειη οαγῖτς (ογίδίτης γοτ αἱ. 
“Ὁ ἰοςο ςεττὰ ἀδυζιαητύν αυὶ ἐοπτόδυης ἤάε δξλια]} ρεπ- 
«ἀϊτὸς ςἴε ἱπίβηνοι, πε ρσίὰς συμζοιίμς κος ἤοα δι ΐς ρεῖ- 
ἴσης ὼς Ισλῆης. πιά αφο Αδ νεοτοζωλέν δηὶπὶ ναι, 
ἡοῦς γί ντογο νἤγρδαϊς Ευατρο λιν ἀιχαιν Μ δῖ 
19.} ἜΘΩΝ δὰ ρατυ γος ἀά ςοηςορτυιη τξίξισο βιοσίςης. 
«εἰς, ἰὰ οἴ Ρτο Ἐχ το τειῆροσς 4μ0 ἔοι ἰῃ γεγο. Εταῆτι. 
αν ἐπάε αν νιενυ νὰ νι σατο ἔτι ἀοςρ - ργούδω, 4υᾶ επα]- 
ἔφει αἰπηίττεῦςιη ἢ ἰἀοπεὶ αμόϊοτι τοἰποηίο εἰΐσς σοη- 
Φτιπατα, ΜΙΒῚ δὐτοσὶ νίάετας ὧν ἣος ἰοςο εξ ραττιευ]λ 
ὐξέσιωι 0} τείβοι εἰ Ἠόδγαεο δἀπεγθίο )[ζ4.»], ἰἴους 
ν[ιιράτυτ ΡΩ].1ς φαγί, κὐς οςττὰ Ἀςςρίρτο Ρεκιοτςα, τὰ 
να (οἈςτολξ εἰ γε ΓΒ πλοϑδέσεπῳ ἡ! ἰπειρν {ἰπ, γρὶ ἔτι 
τληϑιάσνται Τνδἑμαννς ὐγέευ ἐκ κοολίως, Φρυηθε ἐν ρίεὐμενε δρὲ- 
τ [πῆς δ υἱοήο͵ ᾿ ᾿ 

«Ομ πε Ῥυγρό  [4 οἷς, Ἑαείςε νὰ μνα]τὶ τοι ιίσεη. 
τετιν ςαπικηταπε ὦ ἔγοίίπι ἀ 4 ἀε[οἰυειαητ Ν ἀπιζνταῖι 
δι οἰέη Δ πιϑνὴ) ρεΠριδητία ν οσλτυν δ Η δ δοῖς Οοιιιου- 
πο: ηοίξ αι γα βάση]α ἠοῆτο Γδμμσης χοτὶουιπνες (διτε!- 45. λὰ νογλην ΠΠ]ὰπὶ οὐπι νοεῖς μια ρατείθυν σοβιμπέξομεην ὦ 

ντεγαισ βττ ἰοσυατυρ, ΣῈ ΘΠ ΠῚ οἱξ ἰπτος τοηροι Ε. 
Ἵϊω δὲ Τοαπηΐς. ἰηῖοῦ Α οδαδυτη ὃς Ἠετοάςην, ἱπτοῖ [οι - 
ἰείειη δι Ἡειοάίαδοιπ ἢ τι ταάο. ΦΨ'ε ορημετιαι εἶπι- 
φρέψω ἶπ ἑὐήσοης Οτάοα νοϊετὶς Τοϊβλισπιοητὶ ἘΠ 
κρτμφήση οἴ τη ρεπιηπι ζάταηι τοβιυος, οοάειη (δαί. 
ῬΙασμίς ταῖῆςη μος δΔηποτάγο,, ντ ἰοἰαιχιος ΠΠΔπὶ φἀϊτιοιειῦ 
φυζγιιης νεἰπιιιτιἀιιετία πὶ εἴ. δ ςὰ υὰ νι (απε Δροῆυο- 
Ἰντ βου ὰ ἡπτε Πρ οῖ οὶ ντιάπιημο σοσηράγαγίς. (τοι 
4υίᾶ φυοά αἷς ἀϊοκουν ἀς Πρλπαὶοεπυηοξε, ειπεδὸ νυἱάσίννι 

}} ρτουίι' ρύζηρτς ιοί (Ἰιγήτας ἐοἷς ἀϊοὶς Ἰαξτὰ τα. Εἰ. ἔν 
43. (τἰοπάτιπι εἢ ἀϊιογία τι ρεουίως οἱ ἡςορυπεΜαϊαείνα,, 
εχ ἀν ἰναῖς [ππτ ἀοΠιπηρτα, δὲ ΟἸνγηξί, ὡς ρταάίοαμσαιε Ε- 
ὑλη εἰ ποι βπς ρτοργιούξι φασπτα ςδεᾳ δε ἑάηως ἰν- 
ΜΠ τινα βκτοη : Μαϊφε νας οηἶτι ρον βαῖγον μὲ- 
τε] πεῖς φυσεη αἴτετο μγοπιριὸ νοσαῖ ϑίκώκε, γστον ΝΙΉΤΙ 
ται ἴον ρατγίάτομας Δ Ὀταδαιρ ως, λει ση αςοῦμπν, ὑν 
ομνμες ψηϑις φιθενι ἃ ἐοξετιηα δὲ πιοείδιις ἀοίξίοα! 

τς {ά28ὲ,πληἴιι5 ἔνι Ποάπηος, 4υ] ἰξος ροίζοτος ἀνοϑνὸς 

19 

4". 

ἕω βαρ πα εἰκςξι ϑέσαι το θ ΕπΑ ἐδτω νίς 

γἡ απειϑῶς ὧν φρονήσει εκ ὥν" ἐτηιμϑ 

ρῥανυΐε ἀμίεην δ" 

τ μμος λαλῆσαι » ἄχρι ἧς ἡμέρως ἡβρηται 719 

᾿ ἐπεὶ 

κον ἂἀντε. 

, διὰ Πνρβατεπιαι,ἡος τέροτίας ἀριᾷ Βείταην. 5. ἃ σι! γ; 

ΞΕΟΥΝΌΥΜ [ΝΟΑΜ. 
φυλρτοτίας ἀδετγάγαδατ τενοζαγοι ΟΠ τ τας λατεπι ρεχἀ οίς 

δὲς ντψανπι νηῖσα τατίο σοηοΠἸλπ ἀπε Ἰητοῦ Ὀεῦπτι δὲ πο- 
πος ρδεὶς ἃ (ς αβξεγατιγ,, μομτίος ταπιοπ ἰηἐς ἱπιοτίςίο 

στ Κυρίῳ λαὸν κατεσκόυασρμδρον. 

Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἀγγν- 
λον, Κατοὶ τί »ν ὥσομαι ττο, ἐγὼ γάρ εἶμ 

Ὡρεσθυτας,κ ἡ γωωή μου «οφβεβηκυα 
εἶν ταῖς "μιόραις αὐτῆς. 

καὶ δποκριϑεὶς ὃ ἀΐγελος εἶπεν ἀυτῷ, 
Ἐ χὺ εἰμι Γωβρμκῆλ ὁ παρεφηκως οὐώπιον 

πὸ Θεοῦ" κω ἀπεςοέλίω λᾳαλῆστῃ τρρός 
σεν οὐ αἴγελίσαϑαι σοι ταῦτα. 

Καὶ ἰδοὺ, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ διωά- 

ΠΤ 

- ̓ς 

ταῦτα. αὐϑ' ὧν οὐκ ὅχ!ς ὕσαφ τοῖς λό Σ 

ο»ιὶς μον, οἵτινες πληρφοϑησονται εἰς τὸν 

καϊρν αὐτὴν. Ν 
Καὶ ζω ὁ λαὸς «οοςοδοκῶν "τὸν Ζαγα- 

(αν καὶ ἐθαύμαζον ὧν τῷ χρονίζειν αὐ. 
τοὸνὸν τω ναῷ. . 
Πξελθων σὲ οὐκ ἠδύνατο λέλῆσαι αὖ᾽-- 

τοῖς χαὶ ἐπέγνωσν ὅτι ὁπ] ἀσίαν ἐ ὠρᾳκεν 
οὖ τοῦ ναῷ καὶ αὐτὲς ἰωῦ φχανόίων αὐτοῖς" 
ᾧ ὁ έμενε κωφός. 

Καὶ ἐγήϑετο ὡς ἐπλήδϑϑησαν αἱ ἡμόραι 
πἧς λειτουργίας αὐτεῖ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἷ- 

4 Δεϑειίον, απειϑεῖς Ν αἷρ τα μενοι οίοε, νὰ οἶδ απίφοις, “μος 
ὐπιράινιη ὠπειϑεῖν ὃς ἁπιν εἶν ίξρο ςοηι ἢ ἀϊτ. «δυῶς δυΐοπι, 
(βιοούλας νἵτιᾶ ςοηἰθηεζα, (τ ταις ἀνπίπρυςηάα, 
Βιας πιμτυὸ (εἰς σρηίςᾳιπητονι Αρίτας ταπηςη ἷ: Ιοςό, ἃ- 
τοοι, ἀε ᾿ηΠἀυγληάο ἴῃ νοτὰ ἔαἰιτῖς ἀοξετίπακοηίεηίι ρο- 
τιὺς φυλπι ἐς τοιηῃνυηίδιυις μοπηπαπη ἱπιοτ ς οδοις, δ᾽ 
οἰϊοπάιτυγ νεσὰ δὲ ν πο οδμ1} ὁπεπάοτγαπι τε ἰΟηἸς ἀπ-, 
Ἡάιοτυιῃ τα ουθις ταπείνι εχ Ρματιζοοσπη, δἀάιοςο- 
Ζύυτα δέ 41}:5 ἐεξζαγαση ποηιίηίδας ἀρρατοτ) πηίογτἰ πιὸ αἰ. 
Ἐρατὶ Ἔγδὴῖ [45] αυυπ ΤΟΔη ποῖ αἰ βήθτα Ἀεπιεάϊι το 
αὐτξ ἰη οο ροίϊτυπι εἰς [οληπες ἀσοείσάτ τοτὶ αὶ ρατειδυς 
δὲ ἰυ|ς ΠΠπ νογὰ ἀϊα τος ἰλρίοϑητια τη ΓἘγυδεῖς ράςξαπε,γε 
ἀοδιοσίδις ῥεῖ δρίτίτῃ πὶ ἜΤΝΝ ἐς σμεῖο ἰοηυνιείς,1. 
Ῥριγιι πη ἃς Μαμβ. τ). αςπι ρίς ἐχ μΥρ τε δα ὁπηηΐδ Ῥτὸ 
το Δ ὁχοϊατυσιτι τεπλατωτ. ΓΒ τὶ πιιτα ἈΜῊΝ εἶν: φυῦ τς 
ἐυρίςαιυτὶ ἤπε Αροῦοί!, ἃ ψυίδυς εἰς ρει ΠΕ πιὰ τυπη 
νφος, τη (οτίρτὶς ᾿ἀςοίλγατιῃν οοη ἤν πι 4 ὁπιης Ὠεὶ, 
Δϑ.10.27.πιετιτὸ κΔιείτυς Εςεϊεῆα ρον δι ηἀαπησπτιπι αὖ 

τ μεμα Π]Πς ροπεῦ αἰυϊπίτυς ἐχετυξεα, Ερ οἴ, λλρ .ἃς ρτο- 
τηἧς Ἡίης οἷ ταητὰπη ρεϊεηάδ νογίτατες ἀςίςπο, δι οπηηϊῇ κὸ 
οττοσαι σοβαζατίο. α .17.1:. γαίῃ." οδεβιεηιεν σοηιοετῖτ: 
πυοάνοζαδυ απ ποη ἰερὶ ἀρυὰ ἰάοποος διοτος. Ἀά νοις 

ποηγπίοη 4υλιη οδίοίεῖαπι νοίςηι νίμτρατς. πὶ Ἰποῦ- 
(ςαυότες ἀρυὰ νηι!π| δεης δ  γέρδιο, Ππηπιοτίβ οτος πηΐ- 
4υλπ|. 4. 44 βεωΔεμεί θη με βου μη ἂν φρρνήσει διχψίνν, Ν ὄν} 
τητεγρτεταπτυγ, βενάοπιλα ἑμβονμνν κα οἢ, Ποη ντινε Ποπιίηὸς 
ἡπεοη!άογατί βείμ πε: [5 ραιάεηεὶ δι (ΟΡ τα οτδτίοης, νῖ 
Ὀοηὶ νίτ ἰοἱςητ δε μάῃς τητογρεετατοηςιη ποη δάμηῖττο. 

1] 

Ῥυϊιπῦπν σα πῃ ΠΙΜΠ] ταῖς Ἰερίτον ἴῃ Μ᾽ αὐβιίλ,νηής ρβετίτις 20 φίσαις ρτουάριπε ραῖτος δρίγτις πέει [ειτάξοηι ἄμεν- 
«ἢ Ἀἰς Ἰοσις ἡ γοϊπάς ἔος πνερηθτιιπι ντὰ νἱάστυτ Ἔχρ]Πςδῃ- 
ἄυιο ν ρετίου τοίροπἀ σας Μαΐο νβὑτιισ ὦν ρτὸ εἐε ροῆια 
εἤοινε δὲ 11. 42: Πού μυης ἰοσιπν οδίογυαι Ἐτδίπας, 
δὲ πος ἱπρς Λτλ ἀπῃ οταιπίγης.. [ἀστῃ αὐτοην ναΐςι οἷς αιοΐ 
Ῥοίἀρονοῖς πιοιιῦτο, τὰ ον ρὸ, ἴσας [,ατίπὲ [ἢν Ρτὸ ἔτρ -ς 
νοϊ Αἰπιονίυς, ροπὶ (σ]ας Ρ]οἢ τὰ ἐίτυγ α ἡβείας ἴτα εἰταῖ νὰ 
αόιιααι γορβεῖδ- γι πα ον μεν: Νίδλαι ὑτὸ οὸ ψυοά 
(πρητ Μαίας, ανχα βαίνει Δι χΓ Ααφέίυς, κά ΠΕ 
Ἔν ον μερ ΤΊ ΠΡ Τῆς ἢ πιεῖ! ἀτᾶς η11λς το “υΐθιιε λἀθυςΐ ροί 
ἔυμι ΗΠ] Π 0. τουστοη ἦι ραττειποιηρο {ἰ ρπιάξίος δι ουὸς 49 νε] μοι ςςξιαλγαί φαρφάλαιφιδις Ρίαυξιο, ει ειη ἀϊούμά με- 
γον Ὁ σον ποις τεπικ ααίσα αἰθηγασιν ἶος εϊεέγυια σαὶ 
Ἰολητ ριον ν πο τὰ ἤυν αὐ τίνος αὐι ἈΠ ΘΚ αἰξιιη- 
ψοιοηιτποιαρεν ουύηοΣ φῆ νὰ] (μςτεάςεης, Ῥλνζαν 

Ρατγιιῃ τὴ ΠΟ 5.» ἃς τς 
“δὰ ρτιάεητίαιη τὐότγυμι τ ντ 
ρᾶτεῖ 1λομγῖμο “ Ῥορυϊιη 4ρ- 
ραΓ τυ, 
Τυης ἀϊχῖς Ζλοβαγίας Αηφς] 

ἰον᾿Μηάς ἡπια ποίςζαιηνορο ς- 

“ργοπείζα οἷ αταΐς, 
ει τείροπέεις ΑὩρείως ἀϊχιῖ 
συ σο ἔῃ Ουῦτιε! αυι δα ϊο 
ἴῃ ςΟἰροέϊυ ΠοΙτΗΠιίχυς (υν 

Ἴνεις «ἰοημαγ, δέ νας τιδὶ Ἰχτᾶ 
θη τ εἴη. - 
Ετ ἐςςς,ΠΠςδ ᾽ς, ες Ιοαυ! ρο- 

ἰεγὶς 44 δι νίηιις ἀϊ ἢ η00 
δας βαητ:οο αιὸς ηοη (τοι ἀ!- 
π} ἰογιποηῖθιυις 1} οἰ γα! ρὶς 
δυπτογ ριαῆϊτυτο τοηροτγο. 

1) Εταῖ φυϊειὴ Ροριίις ἐχρε- 
1ἄδη5 Ζαςβαγίατῃ : ἃζ πλγβθλη.- 
ταῦ χυὸἀ 15 τἀγάατοτ ἴῃ τειηρίο. 

2} Πίος νετὸ ἐρτείίς πο ροῖε- 
ταῖ εἷ58 Ἰοχι! ; δ ἀσηουείμηϊ 
δυϊῃ νοῆσαι νι {ὸ ἰῃ τοη)- 
Ρἰο. Νά τρίς ἱππυεθαῖ εἰς: ρεῖ- 
πηδηδιταις Πλυτι}5. 

 Ετβόϊυμι οἴτνε ἱπτρίοι! ίμητ : 
ἀϊος ἴλοτα ιπέϊιοη!ς τρήμ5 40- Ἰασνελ ἐρε υμέγαιμει 
1 ἀο ηυπὴ {πἀ. 

231 
ἀοφα ε ἀϊΠοπτίς πα, ἱρά εἰίλὴη πατυγα Ἰοσίδυς νἱο]ατις, 
οοςαίοη ες αι δεγλητ δι ἱπυςπίλητὶ ηιοι δὲ 1ρηϊ ἴΩ μχίμεῖν ὅς 
τοί ἀειηςερς Ἐςοὶςῆς εὐςηῖς. 

οἰ ες ἐμενοάμίο»ν “( ρτμιίκο! απο 

ῥγμφηην ράνάνα (), πῖον 
ῥἰε ἐπὸ ρονβέξαην. 

κι Ζαι μαίας κα 

ὥ, μές ἔος {τὐ αν» 

"νην ββοκ,, 
ὌΧΟΥ πηδᾷ βτοςς (" ἰη ε{με-- 
δι [μω. ἌΝ 

19] Εἰ γε βύράεπι “πφείης 
ἀϊκιξ εἰ, Εν [οην Ο δυνιεὶ 

ι {49 «ά{ο “πὲς ϑενην, (Ὡ 

τη Πμν [ον ἰοὰ μὲ κἀν, 4" 
μαι μϑε ανδηφείιχασο. 

{υτὴ (τποχ» ὃ νχὺγ γηρᾷ 

10] Ἐξ εεεο εν λέμε, (ν᾽ 
30 βοιεννἰου μὲ ἴημε “ 

ἄϊεην 4μο ἔκ βα τ ριθιυ 
ἡμοά πῦ ετεῤ,άιβὴνυειθε 
ΠΩ γ ),..4 ἡπρίεὐμντην μα 
Γενηβονε [μο, 

Ἅε εγαῖ μίεἰς ἐχρεύξαυ 
Ζ΄αιβδανίαπε: ’ Ἰπεταὴρ.»- 
[ΗΥ 4ωδά ταγά.τεὶ ΠΩ 
ἐειπρίο. 

221 γνεβα. ἀμὲπρ νὰρ 
βοέοται ἰσψρ αὐ μἰοε: 

ἐογπομδι μη! 4μ04 τ! 

μεὲπὶ υἱά {πὸ ἐμ ενηρίο. 

Ἐε ἡς ἐται ἐπημεμϑ μι: 

Φ᾽ ρένηναηε μέν. 
Εἰ [μέξων ἐβυἱ ἐππρί οἷς ΓΗ »"ὉἍ» 

| ᾿»ν ἀονονὴν βννεη, 

ἀθετοῖ δυάφιξογιση ἀπηποςνος δηίηι σοης εὐΐς βοιςἘ Ἑ - 
ὑδηρ εἾο γδι β6ς ραῖγο» πος 1) οβειυων ὰοίμπττια οἱεινθὶ 
ἦν ἃς ἑρῃερταϊδο [ρητίτιις πο τεβηλτ ]ἄςο οτλπ) Αηρε- 
τς μδης ἀρρρηάίςετι λάϊυηχίτ, ιρ αρυά Ρτιορβοίμη ποι 

εχτάτινε ἔυμες ἐοηϊιηϑιίοηὶς ἴζορυς ἃς ἤηϊς ἰητο! φοτοτατ. 
Οὐ ΕἸ] Ο ἐν φρννεῖσεν ἰᾳτοτρσοίλταξ «ὦ βως αἰδεαιεην τά οἱ εἰς 
σωφρησ αὐμυ; 40 ὰ τὴ γοζξὲ ρίς νἐᾳοτγίς, Αά πης αυϊἀξ φιοά αἴ- 
τη οἴ ρρόνησιν αὐϑὶ τῆς σωφρησ εν πυίχμδπι ᾿ς ρα: ταδᾳ ἀε ἔιι- 
δΑ ιτάτε μἰς ἀρ ρατο. 4 Ρορωίωην ἀρῥάγάεμην,» αν κέτον- 
κευασιάμον, ν᾽. Ρίεδενν μεν β ἔβην, ἰὰ εἰς δῶ μον κατηγήσμῆρον: 
αιοά ἡςαὶς νίᾳυδη) ἰορί,ποαμε Ρυΐο ἘΡΠΕ ΣΟΙ ΤΉΑΠΗΙΝ 
σἰπὶ Βαρτίίηιι ΙοΔηη!8 ἤθη Αιςτὶς πυιάστη τεριεητίος 
(γηιδοϊιπιίς ἃ ἀπηόχατῃ Ἠδδιιςεῖς ρροολτογυπι γεαμποπ 
ἴῃ ἄρα θνιν ΟἸἈείι λει πιοτταχὶ ας ργθέμάς ἐεροπεῖα- ᾿ 
τίοπὶς δεπεβοϊμηλτάιποη ςουίξαι ἰδῆς ἀῤὶμιβετγίμη, τὰ 
ὈΒΗ[Ι ρεχάϊοατίοης ςορίτατην,φαδῇ τυάδηι ας ἀοξιει 
πᾷ: Ευιδηδεἰ τοῦ, πιοχ ἀδτρίο ΟΒττο ρ οἰ ΠῚ πἰδιοχρ!ολ 
διίληεϊς πα, ἰπἰΟγιπατίοηοπν, γὲ Ρορυΐηπι ρειίερηῆς ἀϊςοὶ 
ποη ροίἤ [τ νίας τληϊὰπν Ποπηίπο γοπίςητι προς 

18. Ριονεῖξα ἢ αἰ οὲφνονν βεζκκύα ὦ τῶν ἡμέρως αὐτή Ν]ς,. 
δά νεγσαπη, Ῥγαρεβιε μιν ἀνεδινε [εν νὰ (ρτὰ «υσψιις νετίτι 29 
ηυςπὶ Ηςδταιίπνντν ποι ρυϊλιυι! πεςοιϊατὸ τευ οπάυπι. 

19. (μὶ «ἐβο, " παρεξνκος δ εἴ, Ωμ ἀρράτεο Ὠοιπίπο, γε 
1ιτίπι ἰσαμιμητατ. νπὰς Αρρανίτογες 4! 1. Μαφίβτατον 
ἐρηίρεξξης ἀΐμης ἘΝ (ὶ αλιηπετὶς τατίοπς. Ἐγαΐ, ψμνν φαμεε, 
τηλϊξ 4αυπὶ ὕρηκα ἐσιηροτὶς φυοαιις ρεαίεηειε Ππζηϊβολιο- 
πση μαθσάτιντ ἈΙΟΙῊ 7... δι ραίπιη ἀριιά Ἰάοιεσς ἀυζξοτος. 
Οπτοχὴπ εἰ Απρ οἰ ιν νη ἰῃ ὰ (μπι,οεττὰ πὸ ων 
νι αἴτοτο (ἐίξ δλλπὶ νος ν πίιις Ἰλοιτατις ρχορίμεαι, δὲ Ἀίης 

(υς Μαςεἀφπχαπορ)ιάπιέ νυιοίχις (μας, ἀδιηι ἰη ὈὨεί, γι 
νθτᾳ; εἰ «οἤροέξη,λ4 ᾿ἀρει!ςπιία ἡΐεις πνυροτὶα ραται εἶπεν 
'δ0 Δὲ βοιντόε καὶ μὰ διων ἀνῆν ες. Νυ εν Πὲς εἢ ρἰσομδίππις, 
Νἅ Αἱ) νοϊζταςς Πἰζι,1}}} πεζοῖς, φυ δ ης ἢ ν οἰίατ 40} - 
ἀξ πό ρρήτης. χει Αναν αμιδ᾽ κ ἰυὐ Ὡς νατίο νέα ἰτοτα γ ἀρυά᾿ 
Ἠσρισοκ νὸ ἀξιιποῖτεροῖετς ημα τοῖον ἐ ἀνκνεηιν Υ οὐ 
ἁὐτοιη ἰιῶ ἡμαχτις ν τ σαι “αφρκκυνῶς ροϊταμι νι {ἐμ 
“ρρο δκῶν ῬτῸ Φρρσεδδεμ ΓΙ Π61 ἰσγυ αι! ὁ 4 να σδίιν ἰοιι-- 
ΓΙοιεπι ᾳυμμίαιη Δ 0.10 Ποιμβυατει 1] εἰἰςαν Μάπόρας 

ποις ξίλμι φηψων ἐλαμενα ςαπορα]ιο, 
χι ὅσα [μποδψηνν πον κρτουνγς ἢ εῦτα α 2 ἐμεβων. 

"4 Ἰντιάς πρτὰ εὐ. Δ Δέϊ ινΜιΐ διὰ “(τ ὁ 

᾿ ἡ 
ν" 



Α. (Ρ.1..3. 

“ 

ΝῚ 

Δηυχεῖος πλ' 
ἀττὐτὦ λον .τ γι 

πὸ νον δι ὐ ηον ἄγγελος Γαβριὶλ ὑπὸ τῷ Θεἢ εἰς “πόλιν 

λάς νβιθει ῆς Γαλιλαίας ἡ᾿ ὀγομᾳ Ναζαρέτ, 
δίδιιάίν μοὐτ 

τον ἷπ φυὰ Εἰ’ 

ΓΠΕΥΆΝΑ 

Μεπὸὶ δὲ φαύτας ταὶ ἡμέρας σμυ ἔλᾳ- 

ἐν Ἐλισεέβῃτ ἡ γιωὴ ἀντ" καὶ αὐδεέχρυ- 

βιε ασιίσὺ μήνας πέντε,λέγουσα,, (δης, 

(τι οὕτω μρὶ "πεποίηκεν ὁ Κύρμος ὧν 
ἡμέρως ἧς ἐπεῖσεν ἀφελεῖν τὸ ὀνεισδᾶς 
μου ὦ αὐϑρώποις. δὶ 

᾽ ς ᾽ , ὲ 
Ἐν δὲ τῳ μίωὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεςοίλη ὁ} 16 

π5 ἀϊ 

ἑαγξῖ, 

ὶ Ἰβιαιὶ : κα 9.7] Αἀ 

ὑαομδριοα Πρὸς παιρϑένον μα μνης αὐ μϑρίω αὐδ'6.} 

5. τοποίριυτ. 
φιφινίτευις δρ. ὦ ζνομκα Ἰωσὴφ ἣ ἐξ οἴκου Δαβίδ᾽" "ὦ τὸ 

Μακῖ, 8 

το (αὶ 

ὄνομα τῆς παρϑένου, Μαρμάμ. 

εἰπε, Χάνρε κε χαιριτωρμδρῃ, ὁ Κύριος μετά 

14| Ρο Ὁ ΠΠ} 5 αατεῖῃ ἀϊ69 οηςς: [24 

τ ΕἸΠΔΌ δὲ γχοῦςείυ : ἃ οὐ- 
εὐΐταιῖς ο αςφηίες αυίηαις,ἰ1- 

με Νορῖρς παιδὶ ἔςοις ονηΐ- [15 

εἴϊ, νεαιξοιίσς. ργοῦταμ Π 4 
τπσυτν Ττοῦ ΠΟΙΏΙΠ 65. : 

Μεηΐε αὐἵεσι (οχῖο ταὶ 516 
εἰς Απροῖυς Οἀρτὶςοϊ ἃ )οο ἐπ 
νίθοιι (λα ςα οἱ ποίποῃ Ὗ) 

Ἰάοπιο 1)δυϊά:οινεη ἀμπτοπὶ νὶζ 
θἱηῖς ἐγας Ματία, 

ἴες ἜπῚ «αὐτὼ ἐν Ἱηρτοῖως ἐρίτας Αηρείυς δά], ε΄ 
Καὶ δισέλϑθων ὁ ἀΐγελρς «σοὺς αὐτίω,} ςλπη,ἤϊκιι, ᾿Αὐς᾿ φτλτιὶς ἀΠ ςἀλα: 

Π)οτηϊπιιδ τος ο7:  Ὀςηςαι- 

ΕΠΙΥΜ 
Ροβ μὸῖ! δωΐδην ὦ ὦ 

ἐπ Εἰ νει υχιε, 
ΦᾺ4.., (Φ᾽ οἱομίΐμηὐαι ὰ. 
παηβδηρ ἠμδηφωε,, ἔ 
ἐξη:, ᾿ . 
φ μἱᾳ βε[ξοὐε πον ὶ 16. 

πολλμθτ.}2. ἀνεδ με 4ωνδμ 
τε[ρεκὶε αρξεννς οβρτο- 
ὄτίηπν πϑέωπρ ἑμῖον [γοτην 
μ4:. 

75 τρϑη[ς αμέεην [{αὶρ 
πη [με εἰ “{πῷ εἰμι («- 

ὑτιεἰ ἃ 22 ὸ ἐμ εἰμιτατεπὶ 
Οὐ αἰίκα «μὲ ποτ ΝΝ 4- 
χιατεῖὶ, ᾿ 

εὈυ9 αυΐθιυ8 γὴσ ἱλταττι}5 

νἱγρίμοιι ἀςίροηίαιη νἱ-Ἶ 27} υὐά υἱηρινεηνάείνο, ἘΦ 
ποιης οἵα οἴσρἢ» Ἔχ] {μην αὐτο, μὲ ποπρεη εν 

ται Ιο(ερὶν, ἀε ἄφηιο 0) 4. 
μά: ὦ ΜΟΠΡΕΙῈ ΤΡ ΩΝ, 
ΜΙ κα4. 
Ξι χη: “"χείωε 

4“ εεπν,ἀδίκίε, Ἄμε ζΓκ" 
"4 ρίενα: 1οιπίᾳμ τε- 

ᾶ “ ᾿ ϑ - μ νὴ δὲ ἀ έ; ᾿ ἰώ σου δ λργηυδρη σὺ ἐν γυθαϊξη. ᾿ ἐἰα τὰ ἐπι οτιπυ]ίογος, Παἤδεν ἐν αὐρμι ἽΝ ἐὴὶ πορ- 
Ἡ σὲ Ἰσοῦσει σδιεταρφίχθη ὅ᾽ν τῷ λό- "5 ΠΠ|Δ νετὸ ἀυυμ φημ ν ΗΠ οἴ)...9 να ἥνωπν αὐἰάϊα, 

ἰασασως ὥδέ. 
γῷ ὠστά " καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ}. 

Μαφίαμ'ἐζρες γὺ χώριν οὐδα τῳ Θιῴ. 

Ρειτυγθαῖ εἰξ προτ εἰυς (ετ- 
τηοποιᾶς τατος παθᾶτυς ἀρνά [Ὁ 

ΠΣ ας ΤΡ" “ἢ [{4θα]ὶς οι (δι υτατίο 8. Ἂ 
παν αὶ ἃ ὦ Τ, ρα ΚΊ| Τῆς ἀἰχίτ εἰ Αηροίας, ΝΕ 

μ . “" Π , . 

Καὶ οἰπεν ο ἀἤγελος αὐτῇβ, Με φοθοῦ τῆστυς Μαγία : πα ςηϊ τ φαΐ τη 
δτατίδαιν ἐρυἃ Ὠ δι. 

ἐμυϑ ! 4 6} ἐπ [υπιοηε ε- 
"4: Δ᾽ οογίεαύκε ημαίε 
“{{|||βα[εἰωεαιίο. 

Εἰ 4 ες,» ηχγειῶ εἰ," 
Νειίπιεησ Δί ατι4: ἐημε- 
ἈΠ} φηἶπο ζταειάπν ἀρμά 
δ εω. 

24. Οἰμίεαηΐξ οδεκέκριζεν. Α ἢ οΧ στα δαγυπη πα Πογ πὶ 
Ἡευταρασιπι τπογοίλη οὗ σοὶ πουϊτάτεπῃι Πδηρῆ ρεπὸ ἀ:- 
ἀξις ὃ )ὴ νῖ ἰρίλτερεητε οχ νότια ἔς τ]] ρτοάσαπις ἀροττὰ 
φιαλι αἰ (γί οἴΐος πντδοιυην) 

19) Ῥεβονβενν, μεμινςευιδρίω,ὰ οἶς ἰροηήοης ρτοιπὶ 
(λιλιηςς εηλπ ἀπὰς οἴερ μεῖς ἐλαὶ ἀαχογᾶς ἀοπιυπν ἀεό- 
4υς αυῦ ςορἰϊζατεῖ ἐς ἡρία τγερυ ἀλη, ας εἴ λληρεῖο 
ὈΔΠῚΔςΟροτο, ἰὰ οἰξ ἄυζετς νχοχοιπ,ντίῃ Ματῆαο ἀχρο- 
(υἱπιι8.Ἰτληις φιο Ετγαίην Ηἰς τγλάϊτ, μννράζεδευ ΟΥαείς 
Ῥτορτιὲ ἀςείατατο δροπίδπι ργοςοτγαήενο, ἥς δε αἰρίςαάυπι οι 
εἴλιντ ποη τεῖρίᾳ ταπιςη, ἰοά ἰροψήοης ταπτὶτη ἐγαάίτα Ἰη- 
τοί ἐφάτυτιϑς Ρτοσίμς μαι οιπαῆσιν ηὰ ΠΠορ υίν νολιηξ 
ἡἴλαι ἀυπιάχαι ἀπιϑιηῆς, Οὐονίαπι ἐπί πὶ ἀς {8 εἰ ληι ἀ{- 
τηἰτῖση ἀὰ Ιοἰςρίιυε ςορίταῖϊεν, φυας ἰρῆ πα] ἑποάο εἰΐος 
οὐδἰ ταὶ Φ ν ἀοννυ, ἐξ κου. Ἐταΐ, ἀππρῖας, Ομ η- 'ς 
(οἴξοπιιπι μουν Πα ἐπ Ματεπαυμ (δρυὴ δὰ ἀἀάεις, καὶ πα- 
πιαϊγὰ οὔνίδς ἐλαν]λιἤσυς ετῖαπὶ δ ίτυν ἐητὰ,1.ς. Ἑχάσιη 
δἰάίτα ποὶ αυόσυς τορεείπινϑίη νη ονετότγς σοάγοοι δι ἑοί- 
ιὲ ἂψε Οἰιείξιυνε ἀἰοττὲ ἀἰξατιν ἤΠ ες Τα δὶς, λἀφδάιϊμνι 
δυἴς ννάσταεν ποιβςοη τῆς πατριαξ, νὲ ἰητο Π δ ὀτόῦωτ οχ Ἰρῆς :ο 
Ταυ αῖς ροξεοτίς πατυρ. ΝΑΠῚ ἀσπιος Δρρεἰ]λεϊὸ οείδην ες 
«Ομ ριοΠαηάιι αἱ νοὶ Εὐππρῆσης ἀτεη σοδαῃε Δ ΙηΠ])απὶ 
Ὀαυράις νεῖ ἐχ ἱρεῖης ἐτατγίδις ογάης σπυ ἠ ἀμ μοα λατοηι 
ἀξ Ἰοίςρ!ιο ἀἰοίουιτ ἐς Μγια χυσσυς περείατὶὸ ἰητο Προ 
ἄυπι εἰ Π αυΐη Οἰιη τυ; πση ροῆει αἰεὶ οα [υπηρις Θ δι! 1 
ἀϊε με οὐμς. μπιὸ ουίαπι ἐβπυά Ακόονιν Ὁ «εἰάμ, ἕλῃ ροιεῖ 

(ὰ Ἀυίις σγατίας οτίρ ο Μα]εηι ἰρίτασ σοπυοιτογς, Οτατίαπι 
ςοπίοαιμτδην : ἀμ πε ργα  οττίπι Αηρελιο ραυ]ο ρὸπ νείμι 
ἰλος Ραττί ςἰρίυμν ἐχρί ςᾶιις, ἰρίλῃη ἀϊςας χαῖραν δυρνκίνω. 5:4 
Ῥαγῃοίρίιηι ρα[Πυυπὶ αἴτοτο ραίπιιο πιλία! ἰητογρεοτασιᾶς 
υἷα ησίξεις ρτορτιὰ ἰλθοτγίθδιις αὰς ςοτιὰ᾽ ἐποφ τὲ ἀιεὶ- 
ται Δαν! ςοπίσφι, ἰάοο φυσι νοςλδαία ιυδυ!ς οἱι- 
ποτὶ (Πὃς ἱπτοσρτγοτατίοηϊς δηίδη) Ρταοιάεις 
ΦΤ μη [ εἰ, Ἴμοτά σου. Ἐχρτο ἢ γατθιμη ὅδι,αυοά ἀδοτατιπε. 
ημῖς (ρρίςας ἐσ» Ιὰ εἴς δὲτ, ψέδοτιιν ςηὶπὶ Αηξ, 
τε Ροκίπε δι β γατυϊλγὶ δεηςβοίιπ) Ρταίξης, 4 
Ρταοατὶ ΝΙΝ] τάπηεη ργομιθοῖ 
Ἱπτετρτοτοηυτιδίςυς τηειἴογος δι Βοοτις, δὲ ΠΠυκι νὶ- 
εἰΠ ἢ τηοοσγες, Κατλ...4. φοηρτημι οἢ ἐπίῃι, ᾧνο ἐμ. 
ιβοσιω ἐξ, Ἰωβηβειμωον φἄβώς: ὃς ἐρεῖς (ληξεὶς Ραυ]υν ςτατίλτα 
ἃς πφυς νθίφιο ίοἰει ὉΠ 4 Βερεά(ξϊα.8,λ ογηνῆψη. Βς-. 
πεάϊξια νί ἀξ] !ςος ἃ Πεοιι 
τάξις πγυετίδας. Πὰς ποπ νἱάςτιιν (τὶς τοπαςηΐτς Εταὶν 
ΤᾺ] ΟρΙΠ1ό, ψυἱ δμάφέκην ἡπτογρσοζαταν, ὃ. ἀς (08 οπίηει 
δες ἰοιιλπευτ:αυοὰ ὅς ἰρίϊιῃγ τἀξηξη νογυπῚ εἶτ ἈΟη ἴῃ 
ΒεϊοτιΟμίε οπίηι νἱτῖγο ποθι βτσλτυν Μασιδηὶη βηϊεὶς Ρλ1- 
τίς οἰπιπίππι πο ογα τ ρα λητίδιη ἢ προγάγςοὶ δοᾷ τηδί 
γι άετις Αηρεῖας ροτίυς ἐχρίΐρατε αὐἱά τ ϊμὰ κέχρφτω- 
μῆνν:ςαῖ σου ιςιογυῆς Ηεδτς! θὲς ἰάοιη ἱποι σάγο, ρτίπὶ 
εἰηῤῥιαίφω  ρβαττίιτι ροτίρ Ἰξειίτατίς καυΐλ.66Ὁἢ 

29 ΓΌΩΝ {{π| ̓ δούσο. τ σετὰς πος ραιτίςἰρίμηι 
ἴη χισά δι οοάίςο. [η 

εἰς παῖια-: 
Δηγτατυπις 

Ὀοιηΐπις ἰὸς δείδηι ποιὸ 

οἷν : : ὶ αἰ δι ἀλη λμτομι νοτο τὶς οἀϊτίοηια 
«ἡ ἰρίληιν Μαγίεηηι φιλιη αὐ οἰδρίνυιπι, ξταπυπιατίρινόοη: ἐχειαρ τἰδιίε ἰς ἰταρζάμι αὐϑεόν τυ νῆνσι 
Διυδίοης κείδετὶ. 

ετἰαπὶ ἥφηΐβοιι ραυάειε, ἘΠ δυϊτεπὶ ἰὸς οἰξπρήδιις 
δὺς μταίϊδασο ντ ἐς ὑσίθιο ςοπρτοῦι (οἰξαιννέ οστυγίοητί- 
ὑις δοηε ργεοαγὶ, Ὁ 
διαιςὰ πκ 2 {κρ(αι, Ἰηπ οί ραγεορί πη ΦΑισὰς ἤσπο Οἵα. 
«ὁ νοςάδυ!ο ἐχργοίϊιε. ἡ οἷξ,, φιαπί Ἰλεῶν ρεὸ ἔμ τατιυτὰ 
Βοιμταῖς, ζτάτδιη δι ἀτοςρῖαπν πάδοτ. Αἀ νοτρμ πὶ , Οτδτιῆ- 
«αἰδιραγιοίρίο ραίδιιυ ἀφάινέξο ἰ νετθο χαφντῳ, ηιιο νεϊτὶ 
Ῥαμίαν ΚρίνΙ.διἰςιι πὰ α ἀφιν φοάεην Ριοτίω ἰσπῆι, ἀϊο 
ευμέιν αὐϑρονν, ὀυδομόας, τἀ οἷὴ ἀὡνδυκανῆτοι. δὲ ἘΠ).17. 1. νἱή 
ἽΠ {Οἰείεέ.] τ πὸς αιμήξιη υυμὴ ἀπιπλ πειτοτίν Ετα 
Ὠλ ΤΟΥ ὁις Οεμίοων {π τηϊετριείλειν, ἰὴ οἴ κεχαρισ- κὸ 
“μίω. ἘΜ ξαίηιν ̓ ὸς φριιβεῖο Ἐχρτίπητιις ργοροη ιν [γο! 
ἱμυογικἀτηφα ἡ ταν αυον] ῥυμερυυ πη ογαῖ, εχ ἡ νὶ- 
ἐς Πίφον ἱπας Πὐχι ροίμε ἤπιε ἤυοτις ςαυίχην ἐν (οἱ Ποὶ 
δλρφμρη δεπευιοΐεπιια, ἀἴφμε φἀδὸ νὲ οο ἰρίο (Ἀεὶ τοῖ- 
εὐϑιομΐων διδίονῦ ειλὶ ἤμτηα, γνυϊρεια οδηυεηίς, να 

βίεμη., Υἱ δὶ ὄγτυς ἰρεοερτον: 4 ΚΑ ΠΊΡΩ ἐπφγρτεῖ ετίο ποι Ὁ τείροινδει Ο ποιενᾶ τουΐειν οςελήοηοηι ρυδυντ πιιΐτα ρα- 
τὴσὶ ἀρρυϊ τὲ ἴα ἔνε Ἰοκινήε (Στ δει ἀ,  Αἤο]Πο τηςρτε- 
ἀλῖψε ς(ἴ κέεοβηάπο: ἰφὰ πε κως ψινάοι (τὶν ὑΠεηάτι απ 

δ΄ 

4 

28 «άνμειχόρ):ἀ εἰς Ολυάς, Νφην Αὐξιεζντ αἱξ Βεβιν) ἪΝ 
Φεπιί- 30 (σὲ ἴα τς! ! ροῖς 

φονεν δ, κιχαμεμῆνν. Ης- 

ὑπ Δ 41 {{π||ὐκούσασω(] τα εἷν- 
τεϊλτίοης καὶ φυσρίαπι φαΐ ἰτὰ ἰεφοι- 

μπικαυϊὲνντ ἡ ῃ (ταμυπετυγ ἀπείμις ςοπαιογόι δοά 
ΙΔ ΜΜατίαιῃ,ςοιίρείζο,Αἠρ οἷο, (ἰη ψια 

Ρτοουΐ ἀυδίο πιλίείξας αἰϊαθα ἑαἰεήις ἀρραγοϊδε)άείπάς ε- 
τίαιῃ δυνά ντα τη τοι 8 ΠΑ ΦερΙεΝ νΥτγάσι!ς τα τΑΠ1 
[χοτὰ ΕἾΝΕ πη διξάοςτίςεν σοι ππιοιαιηα. ΝΑπη φιὸδ που- 
ΔΜ ολ βίσνφηε νεῖ ἁἤιις νη Ἄν νἱγζίποιν Νὶς νηΐοιμο 
ὕυς, νεῖ τη υἱανάλην (ἰαϊατίοηςηι {πρεέξαιτι μαδυμίον 
τα ποῦ ργοίματηγ. ᾧ μείνη, ποταπὸς τὰ οἵ, γιὸ 
ταηάθιη ἰρεξεαγοῖ, δ 4ιια: οἴΤτε δυιίας (ἰτατϊοιὶς (επιοιαμ. 
νεῖ Ουϊαι, ἱ εἴν, νυάς ρεοίξέϊα, γ οἷυῖτ σπίιῃ Ρτοδαιςίρ"- 
τἰτυη. 
6 ποδί εηέμν ον μοι δε χίμνιν εἰ νι νυ 

ὃς Εταίγηυν, ἠ ἐγ δῷ ΜΝ οἔἰα οὐ μδεκφεθὰς ΠΕΣ 
δύτεπι [ΠΝ ΧῸ [ναιἰϑεινσν } ἰὰ οἴ ἱπιιεη ες εταιίδιη ἐΐριτον 
αυΓε τὴ ἐτάτια ἐὐον ἰΐψνυο. ἄσαις μἷς φιμσαμάπι ναϊει 
7μοἐ ἀε πιορίεία φιλίαι πιηζαητμτ, Νά ες Οἰαοὶς μι- 
ΟΙἢ, τὸ Ἡρρ τι «ἔεμηροῖ ἀϊοτιν ἀξ δ φιοά ἰαδοτς το νεῖ 

ςοἰϊλείς δεπεξβείίς νει δάσρτυς, (ψιοπιλῤιποάιπι εκρίι- 
Ἄλτιν ΑἹ» Ψ]ριάπο ρταιδαιδιιιο, δι νἱωγρατυν Ἄσαι. 4.1.) 
(τἀ Ἰητογάμ τα ετίαινν 44 οὉ φυσι τιἈ}} ταῖς χυστεπι! γε 
[ρεῖδπτι οδεὶφ ἐγις ποάἧπι νι {ἰν ἀφείς δυτ γυτιφηῖς εἱ ρὲ ο 

ί ιΦε{)ς 

{π|τπεϊίοτς “πτερ 

«ΕἸ ἐκ δι δεατα οβοέϊαρτα ος- 

ΤΙΝ ἰ 

͵ 

“κὸν δρόγον Δαβὶ φῇ, τὸ πατρὸς ἀρτε. 

ΙΟΝΝΌΝ Μ 
πιςτοτί δίς Ογεθούίις ἀς δλυ]ο ἰράιςης, Ππαο]ῖς τορι ἀοαῖ- 
σηάτο ριατοῦ οἵσποηι ἔρεπι ἃ ἐχλροξιατοηειι, δι ( »»ν) τας 
εὐδυς τὖ πατρὸς δγ ζηἾ᾽ βα σείων ὕρκτο. σης ταις σαί 

ὡρῶν λάρον." ὑἀλυρμυ σεται, οομς ρέ νοις . φϑῶως 

Καὶ ἰδοὺ, συλλήψη ὧν γας οὶ, καὶ τῷ - 3 

ξη υἱόν" χαὶ καλέσεις γ0 ὄνομᾳ ὠντεῖ ἴη- 
σου. 

Οὗτος ἔς αἱ μέγας, (ὁ ἐὸς ὑψίςε κλη- 

ϑήσετα,, καὶ δῳσ φι ἀυτῷ κύριος ὁ Θεὸς. 

Καὶ βασιλοῦσει δ! τὸν οἶκον ᾿απωβ, 5 
᾽ ν γ᾿ ᾿Ό ἊΝ ͵ ᾽ 

οἷς τοῖς αῶνως , Καὶ τῆς βασιλείας ἐὼ 
οὐχ ἐς σι τέλος. . 

᾿ ἥ ν νι ν ὦ πῃ )ιχίτ αὐζοπὶ Μαῦλ δά Αησε- Ὡ 29 λο : ἐὐρόσεύςι δ Εἰπθ δὲ Μαριαμ φοὺς τὸν ἄγϑελον, ἰυτἢ. Ὡμοιηοάο" ἐγ τα, ηι8 
ἀοσυϊάοσιη ντταη “ΠοΩ πομιὺ 

͵ Εττείροηάσης Απβε]υϑ ἀἰχίτς 
Πνεῦμᾳ γον ἐπελόῦ σοται ὅι σε, κα] ἰεἰ,δρίτιτυς ἰληόξυς Γπρογυρηίοι “2 
---- ὺς-ΨΞ.Ἕ.Ἕ... ποτττ----------..ς-- 

Πῶς ἔς ται τῶτο,, ἐπεὶ αὔδιρᾷ οὐ γινωσκὼ; 
Καὶ δποκραϑεὶς ὁ ἀγγέλος εἶπον αὐτὴ, 

31 1. νἱοῖϑιὲν γαρρί, Ἠεδ ται ρΙςοπαίμιις, 
3: “αἰειβιανὴς τὸ ὑψίσου. ἘἸεδταϊίηιις. πληνἴητογ ζατοτα 

πογηηὰ αὐ Π ΓΟ τε υθητυτγ,α μά Ηεῦταος σἴιπὶ ἀϊςίτασ 
᾿μαρ ἐμ Ἰά εἴξ {ππληπιῖς νεῖ (πρτεοιηθςν πάε σγᾶςοι 50- 

ΠΥΟΑΜ. 23, 
ἀὐτ (οντια νΠ1 εἰς ἀρ ποίτο νοι μοῦ μοτίας εδῇίϊτηο ηιοῦ 
αὐτ Ῥαπίας νον {-Ὸ ἀἰςσος ἃ Πόππηο, αἰ αάλιῖς ρες- 
(ὐτοῖο ΟἸοημιςνῦ « μη9 6 γιατ γοπλίπο φίοιοτας, 

ππ' τ τ στορς. .0ὕ0--ς-ς--------. --.. οὦ. 

ἊΝ  Υ 
Εἰ Πος ΘΓ ΟΠ ΟΡ ὃ 5 1 ντοῦο.}} Εἰ, εὐπείρίον ἠὲ υτε 

δι ραιίος ΠἸπιμλ}}} ὃς νοςαθὶς ηο- 
ἴθ οἶπς 1εἰΌΠ,, ἢ ὰ 

] Ἀ Ηἰς ετιῖ ἸὩλζηις,) ἃ ΕΠ ς “ἰ ΑἸ ραν νβάφημα γ ἀν 
ε Αἰ ταν νοςαὐϊτυτιἠνίζηος 

οἰἸδόουηις σους (οίςαν λα 
εἰς ρατεῖς Ἰρήι5, 

λορπαδιταις της ἀόῆιο [1.- 
(Οἱ τη ατεγηυπι» ἃς τερῃὶ οἰμε] } 
ὩΟΠ ΟΥ ἢ Ϊδὸ ' 

κφ (Ὁ μάνέει βίνηπν: (τ’ 

ἐν δ’ ἀκθι ἐπ [ ονὶ- 
"μ5 “ει {ἄτα 1) μά 
ραεγίε δι. : 

Εἰ γνεφηαδίε ἰη ἄσταρ 
[τοῦ ἐν κἔεγημην, ΔΨ τὲ- 
ζ} οὐ ῃ05 ΕΥΗ βυἐ:. 

Ὡ κίε ἀμέεη Δ «νά 

“ἀ “ΠΤ ρείαπι, φμοηνοάο 
βει {μιά, 4μοηδάπ υἱτηπν 
"95 (οὐ πο) (9ὺ 

Εἰ τοβννά δε Μηγείτ 
αἰ οὴ δρήσ μα κα 

παίς! ροίζειντ {τ νας (οπτοητια, Ομ οαυΐοπι ἴῃ ἐο αιοά 
πμὶ παπτίας ρογβειοηήο, παηῆϊας ογὶς να] τὶ ὃς ςοηίμετα 
πηλττηη θη!) σοηϊα πέζίοηι ἰοοιις, αρς, Πσηνῆςα ἰσίταν ἡ μὲ 
4 λπλιη τά γάτιοῆς τ ἴῃ πὶς πη ρ]ςη ἄμ). ΕτΊιλης ααιάδι 

εὐν(οαϊος ᾿πιρία γρηειϑρο Ἰοιρ ὸ «ητιχυηΠῸγ4 οἰ Ἐ)όλιον νὸς ᾿πτεγργοιλτ πε πη ἴῃ Ργογρυς οἠπτιοπίδυ9 ἰςχυστας, ης 
σαταητ στ ἩςΡταὶ οἰοίλεγς (θεία ἑαδπιηιθα νος πυης χιμάςπι ργογίας τορυάιο, ιαηκς αἰτογάπι ἰη φοητεχο᾿ 
ἐς δοΐοη ἀρρο! Δ 1}Ὰ ἐθίπαηι ἐπὶ! ρα πον ἀριά Ργόρβετας 
πυποιραητῆος ποιηΐης μοἴϊοα π΄ τημλοτς οπῃ Ὁ αρἢς- 
τα ἡ Μαᾶιη ν᾽ τρίπειι ἷν τις δοςομηπηοάκτο, οὶ τλπΊςη 
(91 ΝΥ Εἰαπὶ ἀϊοι ἃς μαῦοτὶ ναϊμητ, 
ϑῆσεται. ΕἸἰας [)ς1 νοςαθιτατ, φιΐα τα νογα Εἡπς Ὠς! οἱξ Ὁ 

,. αἴφεπο νπὶροηΐτις , Πιοταιοῆ τομιροῖς τηδηςίζατισ ᾿η 

5 

4 

οἀτης. ΝΝοὴ εἷϊ εἰσὸ αυρά ΝῚΡ" [}ῤάζατε 7 {πηρ]Ἰςτιςτ ττὰ 
ἀοορίληλας ρτο ΠΡΟ [}}.ν)ώμη) τη ρῖο 110 δογιεῖο,ι! 58- 
υοίδις πὶ οὐτου οι τεηουδαπτ οἀ Ρότηις τηληιοἰτατιοποπι Ια ἰτισπτία ποηγίης ςοηλι 
ατετηὶ ΕΠ) Ὀ οὶ ἐςίαπχες ος νοςάδιο ἀες αγατί. 

34. ουοιποάο, πῶς. (υ άκηι δή πηγάτίοηςπ) Μαασία οὔ- 
Πυρεβα τει ποιμῖαῖς, πος ΠΡΗΝ, αἰϊςπτιςητίς Α προ; 
ηὐνάλπι νετὸ Ππ)ρ]Ἰοςτῃ αισιϊτίοηςι εἱς νοίμπε, οσιρίςη- 

τὰ συ ης τοροίωςσγιμ), αἰ ἃ ΠΠ|χπλ αἰτόσαιη στινάϊτις «υρυ 
νὴ ἀγσυτααι ροτίας φιλπν ἴο [᾿άλιῃ ντάφγὶ ἱπτο! οχοτίμ. 
(οί ἁπτοῖι ἐς Υἱγφιηίτατις νοτο ποπη}}},στίλμ οα νοῖος 

4 γοεαθιεμν,κλη- ΤῸ τἰθας Μλτια ἁηριπτ, Ὠςσαθσχοπηρίο υ]1ο, μος ν]} οοτς 
4 . ὅσον , ν᾿ Κ' τ χατίοης ηἰτταγιυχ οηΐα ἢ δη ἐὺ ("Ομ ]Π1ὰ νι σιαίτάτεια 

νοφαὐμ ποπιεη οὐ4. 16 

| Επμε “«Ἵἰμβενν νοιαθ|- 

Ε Γι ι4 

ἰοτὰν τὰ 

ὑδιτα 

Ὠλπη.5.14.17 

αν] 4.7 

νοιμ{οτ, Γοἵερμο Ῥοῆςᾳ (ς Δαρτιγλ ροροπάπῇςονες ἐ- 
ηἶη φυὸ τεπέστοῖ ζοπίυρ ἐμ ἐσηογαθατιϑς ἀπ Π}} υαγίιις 
ἂς ταζιις (πγαλτον ἰγρ πιτᾶτε πη αἱ τεῦ Ρο δε, ουγ δὲ φιὰ ςου- 

8) τ [οίερπυτ (αΠ]σηάιπι ἀδυί 
ΔΗΪετν ΡοΙὲ οοπτιαόξα νοτὸ (ροηία] 4. ἢ φυιά ταῖς ἱρεϊ ἴα 
τλσητοη νοΠΠΓες, ροηΠ ταιηξη ςοηίσηίω ποιναὐϊμθίτο,, ἴ- 
πλης ἔτυπιοι Ἀμίϊε νοτιμν πφυίτας ᾿ρί τεἰξλτιτ, ἂς οτιαπι 
ἰναιοῖ εχ Νυπ,.2ο,1)4υ πη ἰροηί ρτὸ νχοτο,κμιοά δὰ ντπ- 

τὶς ἀρ τὰς σγιάτγι Ἐρο νίγαιμάυς ορίπιοηςιη σοηίμησο: 29 οι} ΟὈ  νγἀτίοηςιη, οπίδατιισ, (γυδ νετὸ ἐς Ματίὰ [οἱδρμὶ 
πὰ τάσις ντ μλης δά μιτατίοπεην πὸπ ἃ ἀιβηἀσπτια ρτοίο: 
ἄλλην, (ξὰ ρχ ὃο ροζτίας οτῖαπὶ οἴϊε οτος, ηυὸδά φιυιη νεῖ" 
δις Αηθο]ν εἰςἀιά εξ, τρί τοὶ τιν πουμξᾶς (νῖβο ἐπί 
δάϊιυς ἔτας φιλημὶς ἐθοηα }τυμῃ οτίαη πιφηιτάο οο- 
διτοῖ (Οοιτατί φιο ταηάσιν τποίο τά ἱπυρίοπάμμι εἴετ: πῇ 5) 
νά] ςεῖ Πυδεη οὶ ἅπ γεγὸ ροτίτις οχιγλοσάϊηλτίο Ν 
«οη!ρύττο Πα ποάο, αθιη ἄ πὰ δι οἰ εἰξίς ρτοτίως, 
ντροῖς τητοθτυς οπηη ἐς σχρογο το ]ος 1 ρεοιηἰττβαρίιι. 
{ΕἾ ἴσῳ, νυΐσατα, Ετει, γβνασνται, σοάςσηι (οἠΐα. 10 ττῖθιις 

Βάεϊ ἃ (λεογάουιϊς σοπιρη α, ἰρ 1110 τίάϊοι!ο ἃς οὔδαι 
ΠΊΡΙῸ [“τιρτο οά Ῥγοζουαηθο] ἢ νορᾶς, γοοίταηταγ, ἃς 
ηυοάὰ ϑυα τεροτίτιγ', ὃ ἤππῖςς Δηΐ ες πμρὰ ,ης τοξιτα- 
τοῖς 4! ἀογὴ οβεητ, : 

Ἐ διρβενμεηιεῖς κα πελζσεται. [100 νοολ]νἷο ἀρτιινηὶ ἢ- 
Βυϊβολτησ ἔοτς νὰ δρίνίτις ἀμ εξὶ νἱετυςά οἵ Υἱς, δι ΟΠ οα- 
ΟἸὰ (ΠἸ  φηΐπι δίων ίμας 'νος Ιοςο ἀςςίρίταν ) υδίϊ ραττίς σὸς 
ἠέγλητις γἱςες ζρρίεας δε ἀ η] δο μπυηγαπι οἱὲ ἀνςγηθη, 
ηιὸδὰ ᾿νοπιίη ες σογγιρτί, οχ {πὰ (δ Πλπτία ΗΠ ος ρα σπιης 

ἀυτοπὶ σοάιείθιις αἀ ιτιιην ἐγας ργοποηιςῃ βίοι, ]ιὶ : 4α οἱ 30 ἠι πηι πο τίριις ςογγαρτίς: μὴ ἰιος Διιτο πὶ τηγίζοτιο 4ιοά μὰς 
πη ελρτι πάτο πςςοἰ γιὸ ξιοτις (ιαυάιομάμπι, 4». 
γυπὶ αἰ ραιν χὶ ποιπὸη ἰὸς ἰοςο ἔσχαπι ἀςοίατατ, σις πιὰ 
«αιμῃ οἰ σρίνιη ριν ῆοας. Ὠἰχ ες σα ἴῃ] τὸν αὔδραι, αὐ τὸν 
αἴδρα μουγλλάιτο οιτληι ρτοποιηΐης, Φ ΛΝ θη ποι ὶ γινώσκω, 

αἱ οἤίδιπι σα} νιγρ, δια, Ἠεῦταιϊς σα μῺ ςορηο-}"} 
(τοιὰν νεῖῦο Πραιῆσατις Βοποῖιὰ νῖτι ἃ νηυ]ιετίςςοη- 

γοίϊις εντ Ἰητο προ ἔνι {τ οπιπῖπο αυοὶ Εριριδηιας ἴῃ 
ἩΝῈ Ἰοειῖ λάϊιοτίις Α ητιδιςοπγατνίηὐϊας οδίοστγιδιτ, αιοά 
Αἰνομυ ἐν ἀγκυρωτῷ τοέϊο Ἰητογρεοίδτυγ. 
ΡὸΠ Μλγια πυρτυγλμα ἴς Ἡρα δ 
λην εἰἴςτ ἀείροι : ταπιεη ναῖάς πουιπνβη τ ν αψιηι ςοη- 
ςορτιθσι, δί ράττατῃ, λα} ανατ τ Π] ἢ} τ Ναμηκαλε, ἢ 
ΤΟἰς ΡΠ ροΙΙΪ πισπτιοης ξιέϊλιρεγιπάς ντ ἴδια ρει 
πιρλτάτὰ, Ῥοτοιὶ δυτο αν νοι σύ} γ»» ώσκα,ς ναὶ ρταχίςρτι τοπι- 

Ἐπὶ νετγὸ ραιο 
αἰτοῦ ἡρετασατιντροῖς 4ὺς 40 νης ἤτ Εἥτων Ὀς! ἴῃ σάγπὸ ηνὰ 

τηληλτατίοης σςοιηρτε οηἑ ποη ρατοίϊ, δρίτίτας μηξξυς ἃ 
Ῥάττς ὅι Εἰ νπίβοπιτο ργοςοάςης, ζάγποπι ΟἸγηῖι ποῃ 
ζεττὸ φεηυίς εχ (εἰς, (πἀ ςτολις οχ (οἰεξ!α: ναριηὶς μιδ- 
[λπτια, οι ἀοϊπάς ληϊπιδηι Ἰηάιτάϊς »νίζδησαε τρίς ἔμ νὶ 
οἰ πγυ λυ πηὰ ηδειβεδης, οἱ] ἀοειηάς (ςοιίσην ταπ) πος 
[πΦητ0.) ατογηη5 6 [)εὶ Ραττιοξ ἩΒις  λειῖς ἢ γηλιη ξᾶπ- 
ἀόπηᾳ; ροτίσηαην νηίΐσιτοι εἰρίη Βοιηίποιι: πος 
Ἰιοιηο τη Ὠσυτη τ πλιτα 
τυλητυγι]μογῦην γπιὶς {{ ςτὸ Ματια ἱμὰς : τε 

ἅτις, ὅν ψτις τρτοῦ Ποῖ 
ἃι ποπηίῃος πησάατον, ΟΠ Ὲς ΠΟ ὑπελουσοτοι νοῖτι Τηρδά ει: 
«ιοά νεγρμιη παΐδι ἤοη ρτοβραῖος νος ἰοςο. δοΐοῖ οπίμη 
Ρἰόπιπαις τῃ νιτίο νίυγρατιμιεχας τις νίφσταγ Ἔχρτίμποις 
αἰ[οιίηνέ {Π | ποῦ ἐπέρχείϑεῳ ἃς εἰσέρχ ϑϑεῳ ἥνοά τοξὸ οὐ 

Ῥότονοττι σἢ νοῖοις λητοτρτοῖς:ςΠ ἀϊοατ, (λάπἀοαινάξ ὡς (οειαῖ ἴον ουθις Εριμλιάμιις αἀπουίιν ΓΙοζοτ δπον,Ρ}1α- 
ἀπη γεγο απδι ποδότη} ΠΝ ΟἹ Ἐ δι πιάττο σάτοοιν οἱ ρτα’- 
κοπῖο τορος, νιν ογτν ΚΎΤΟΣ ΘΤΟΤρὶ σὸς ἃ αυνάσηη ρᾶἢ!- 
0 νοῆσο νῖσηςν (μα οαιίσην να πο (μι σοβηιτας 
ΤΕ οἱδαυδιᾳοηυνάοιν αήσαν ἀΐεις αν ν πὸ οὖς 
{ποτ απ "πιστρτοι ατπτοησαι ἔμ} νῈ ΠΡ 0 ΠΟ ππάλμν ἀπι- 
οίεχυν. 56 δ᾽ Αιτυτο τοιθροῖς νοτῖςιο ρο πανας, Διονν {μην 
εὐζηηννα σαι ἴγος ἡρί γεν νοτθι ιν μνύσκον ν(υγράτην [0 λι. 
ιαγιπιράὸ αιάςπι ἐπμ! ποι αὶ νοτθην ν απ, (ςα λάᾷ καὶ 
αν Δηγ οἷο αὐνητιλταν αυα ταϊςιν τοίσγατωτ, ν πεῖς Μάτια τα 
ἐλ τ ὐονπῶ ἐε 
ῷ Ρηορ σον {νὰ αὶ ἀπηπηίνηνο ἐρέλιν οαητιοιν Ἰμ ι61) 
αὐυπἰὸ ρεσθτας, ΟΠ ορσι τ οι ΔΗ σχιτογάνηαενο ὅζ την 
“Δἀτω ἀυσάλι θρο δες ἀἤξερυμι τοβομι ζο περι ,δι 

βρανλ εἶ σειλινεύμα δἷμον οἰσνκεύυνται εἷς σης οὐκέτι 4ον τὴ Θυύ ωἷ 
Ἀγ6) Ὁ ὃν σαρκὶ περρα γΝ}»} 6 τρν ἀλλ υύμρι ἅγιον ἐν στερκὶ παρριγ.- 

γνλάον δὲ Οὐ αὐτοὶ ἀκα, δρέτηνε [4πέ ως υφηνεῖ με ἐφιποα (4 
ἰς ται ἐκ βέηνατε ΕΝ ηπενηε νη αι [»ς [4 δρέτάξννν [φνέζωη, 

το ἢ ς Ἐριρ)ναπίνς, Εχ πὸ ἀρρανος ἀαλητα ζηστις πιρατι εἰ- 
ἰὰς δειισῖι αὐζας ἄχ} [ἤν ἐς ΓΓίνταῖΦ ξπποὺ ΠΝ 
Βιας ἰοσαι ἴαχε, τι οβγιείτι (“πέϊο { ζιτιντ τον κόγονι 
461 κὸν». ἢσς οςο ΠΝ «γ.ιν ΠΡεν ἰσγ 0 ΠΟΙ βΌΓαΠν 
ἀπίψιις πγροῇαίες ἕπτ Δηϊ) ἢ χε α {6 ἐπ τάτπ οἵτονο ἔν 

1π} ἐπα πνὲ νστίατια., δὲ δριαιτιν αι. 5 Η1ς σας ςαταητ ςοπιπισπίαιν ἢ τω. Ματανατι πὶ φυιθαια- 
ἌΡ βμμὴς ἐπι μιν ἃ Αἱ πίστει 6 1] 
ἐϊοιπος, να Εναηας ἔμ μὲ εἰμι μῦταμαι ρικίδιοης τς 

οὔϊειιαιψι ᾿ 

τβλ!ιιο ΟΝ οοπι- ἢ 

ξεν οὶ 



(ρ.]. 234. ΕΥΑΝΟΈῈΙ. 

δ ὐαμις ὑψίςου Χαισπιώσ οι σοι" διεηὸ τῶ 
Ὶ τ 2 - κε Π 

τὸ σηυνώμϑυδοκ σοὺ ἀγον, κληθησεται 

ηἠὸς Θεῦ. 
ᾳιο 

καὶ ἰδοὺ Ἐ᾽ λισαίβετ καὶ συγενύς σου, (ὃ 36 

αὐτὴ σμυοιληφῆα ἡὸν ἐν γηρᾷ αὐτῆς καὶ 
(δ μίω ἕκτος δρὴν αὖ τῇ τῇ καλουροόνη 

«εἴρα. 
τι οὐκ ἀδιινατήσοι οὐδῷ πο Θερ,, 

“μάν ῥνμα. 

Εἶπε ὃ Μαριὰμ, Τ᾽ σοὺ καὶ δέλη Κυράϑ,} κι 
͵ ͵ ᾿ ν᾿ ἮΝ ͵ ᾿ Α ος 

οἥροιτο μφε Ἀπ τὸ ῥηχκα σοὺν.Καὶ ἀπηλϑεν 
ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἀγγελος.. 

ἘΠ᾿ χδῦειὰ ἰὼ. " Αναςτῶσοι δὲ Μαραὰμ ὦν ταῖς ἡμιέραις 39 
δινρανν ᾿ Ἂ ταύταις, ἐπυρα ϑὴ εἰς τίω ορεινίου μὰτὰ 

ἰδοννῖο δἰ ασουδὴς οἰς πόλιν ᾿᾿οὐσα. ΩΝ 
ἐεαααο Καὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, 
παι δβοί δια χα ἡᾳπάσατο τίω Β λισείβετ,, 40 

'Καὶ ἐνέμετο ὡς ἠκουσεν ἢ Βλιστί βετ 
τὸν ἀασασμὲν τῆς Μαρίως, ἐσκίρτησε τὸ 
(ρέφος ὦν τὴ κοιλίᾳ αὐτῆς" καὶ ἐπλήνϑη 
Πναὕκατς ἀγμοῦ Ι Ελισαδετ, Ι 

4 μυορέενθα τἀ} οεῥάιο ψμοά παζτείων, διὰ κρὶ τὸ γονοιθμον : νο] 
ιο ἢ το νολήνν ον “ΠΠΜῊ τὸ γμυνάϑει ν οἱ λά ζυπεέρτιιη, 
ναὶ λά ρλϊταπι λοςοιππιοάβτ!, Ραγτὶςυΐαπι δλατοπὶ κὶ φιΐῖωις 

᾿ἶ ᾿ ποι ἰοσοις δγγυκιπτεγρτος, Διποῖδης τάπηςπ νεῖογοι τηὶ- 

ἰὴ τογᾷζ νἱττὺς ΑἸτίπιαι ἰηυπὶ 
ὑταρὶτ τς: ργορτεῖςβ ἰά οζιλιι, 

“ψοςζδθίταγ ΕΠ πς εἰ. 
Ἐς εςςς, ΕἸ Ιαθεῖα σορῃαῖλ) κυ 

τ0Δ. ἐΡαΓΕΡ ες ἱρία Αἰ ωμι 1. 
ἰςπεέζυϊς ἔμα: ἃς Ηἰς πιδηῇ5 
ἘΠῚ ἔσχίυς ἱρῇ φυχ νοςαδαιὺτ 
{Ἐν} 18. : ᾿ 
Οὐ ἀρ ιἀ Γδευ ποη Ἔγῖτ}}) 

ὙΠ υαν νεεθυπι αυοά ἢ τὶ πο 
ροίπις. 

Τλἰχίς αὐτοῖν Μαγίᾷ. Ἑςες ἢ 
ΔΏς 114 ΓΠουηίΩὶ 9 Ἱδς πλεδι (ς- 
ςυηάνπιν νεται τι ἘΠ.αθις 
αὮὉ οὁ Αηραῖι5. δ Ὁ 

δυτροη5 νογὸ Μαγία ρεγ 05 
ἀἰεξυρτοξς(α ς[Ἐ Ἰπ πιο μτάπαιη 
'γεσίομοης σαπὶ ἔς Ἐπνατίοης ἐπ|. 

Εἰξαδᾶ οἴζ,νε δυάς ΕἸαθ ες 
τα (αἸυτατίοηςοπι ΜαγανὈΠ αι 
ἑξοσῖας ἰῃ νζείο εἰὰ5.» δέ γερ! οἴ 
εἰ (ριπτυ ληέϊο ΕἸ σα εἴα. 

ΙνΝΜμ 
[μρετμεπῖφ ἐμ τε, ᾧν υἱε. 
τς Α{| πε οδητοδε. δι 

οἱ Ἰφεδήωε ’ 4ηοά η.. 
[τεἰων [πέμπειν νοεαϑίμητ 
Ῥη μέ 1) εἰ, 

Ἐὶ εεεε ΚΙ ςιαδεξ 0. 
ζ"4|4 τν4ν Φ' ἡ [α τοη- 
ξερὶ! βιην " [πϑεξίω!ε, 
(μα: ΦὉ Ἶε πιεη[!. [π- 
ἐν 6} Νἱ μα νοεφεμε βε- 
γήη. 

μΐ 4 πο εὶς ἐπι . 
πϑέϊε αρμά 1λεμην οηιὴς 
τεγϑωην. 

1έχιε αδυῤρην Δί ἀνία, 
κικανωβ ἤρμειν, βαι 
πηβὲ [ξεμῃ “εν μην 
ἐμμην. Εἰ ἀϊξεβιε δ4ὺ εἰ4 
ὐορείην. 

ἔχωγρεη: ἀμέερν ΔΊ οὲ 

γ)4 ἐμ ἀϊεδωι ἡϊμι, αὐή! 
ἐπ ππ  Δη4. ομην [εβίηα- 
εἰοηε ἐπ εὐωϊβαίφην [μά 2. 

ηαΐσειιτ, οχτο (λλόϊαμ, 

ἐγεθοίῃ 1 ἀλ. 40] Ἐξ ῥβεγανῆ ἐπ ἄοπηνην 

Εἰ ἱηρτοῖα εἰς ἀοιπαη 71: εἴρτδι » δ᾽ {εἰμεαι 
«παγίς (Δ ται ἘΠΙΑσοῖν ᾿ς 1.1 ἄι βμέίω εῇ οι αμά- 

νδ! (αἰμμαμοηεην Δί ἀνα 
ΑΠπαδεν, ἐπωίτφιμε νη.-- 
[μηδ υξενο οἰη : (Ὁ γε- 
Ρ΄ 41:4 4}} 5ρότῥν [«πέϊο Ε- 
ἐναδο!. 

σ-εοΕοοὄόσυ....... 

1ΔΠὶ πιοηίε τ ες ἃ σοποορτι. ὨΙος ύζοπῃ νοςαῖλπῃ πῆς 
{γε η,φυὸδά πἰπῆτγα πὶ ἔοι οη δας ας χητοῦ οὐπηος. 
“«εοηἤατετ, δι ἴλϑε ἰδίῃ εἰἴες ργοιςζξείοτς, 

17. Μ᾽ ίμπο, πᾶν. ΨῸ] τ ἃς Εταίπχι», ον. ϑοίοπε ἐπἤη 
πιπιὲ οζίοίλιῃ εἰἴς δι μοιν δὰ νοίθαπι κληδήσεται, (πὰ λά τὸ ς Ἡεδ ταὶ υοτίες ἐπ πτίατίο βεπογαϊίτεν πορατι ρτο πμ]]ο 
γονώιρεν, ροττίπατοηυ ἀς τε Πδεῖ εἰαΐδεπι Ερίρμδηι) νεῖ- 
δατδηδετε συμ ἐς ςοἰιατοπτα χα πλοάὸ εἰςδιιίπιυσ:Γα- 
(μιλ(η 40) ὡς ὅτε μόνον, Διὸ τὸ γγυνωυῆνον οἰχλὰ διὸ καὶ τὸ γγυνών 
μᾶννον, να δ εἰξῃ αἴωϑεν Θεὸν λόγν καὶ ἐν μότρα γννωμῖνον κ᾽ πίω 

ἄϊοετς γο Ν᾽ [0 εὐοί; Ὑ «ΟἸ]οοατα ταιπεη δητς νεγθαμη πο- 
διατε ραττίςυ] δοή ἀρπὰ Οὐερϑ ὃς [Αγ ΠΟ 5,Ν θη Ἵπρδε ἐς. 
αἷαγαῖ οτατίοπεπὶ ἰρεςίαϊεπι δι ἱπἀςἤπίταπι ροτίως αυὰλπὶ 
βεπετγαίςπι πορ διοΠ ἘΠΊ. «Ρ εὐὐδ ἧδμα . ὰ εἴς, αιυς- 

ἑαυῷ μανϑρώπησιν ὰ οἵτ, ΝοΩ ἀνκὶ οι θον, Ῥυορέενεα φυθά ξίφπετ το αι 4 Ποῖ ἔσπιεϊ ἔπευσυπὶ ἀϊχοτῖς, ΜΈ, νον υἱΐαννι αυιάλιη 
εν [οἐ Ῥτορβενεά «μμίην 4μοἀ σίφηεμιν, οἱ οβεπάανε! ἔὕδεννο ' εν- 
δωπο ηιὶ Μ ἐπ αἰἰϑ, οἰἶδην ἐν υἱαῦο ζεθηέωπν 4 ΩΤΝ ἤθη βετιῦ. Ὁ 
Ηκς Ἐρίρ)ιληίις,οἴεπάεης μας ραγιίςι]λ ἀοῆρπατὶ νεγίυ. 
ημὸ ιιγα ἰη νη ΒΙἢ Ὠεὶ ἐπέ ἡτὸ νὨΟποπ . 4115 δν- 

ὅτ ποθὴ πια]ὲ ἰητετρτοιατί. 56ἀ 1{|2πὶ τά πλεη ἱπιογργοῖ-ς 
τίοπεπι ρυςου!!, φυοά ππείιὰς νἱδεατυγ οοπυεηίγο Οαθγίοςς 
Τίς πητίο, ὅς Μάσῖδ Ἰρῆυς τείροπἤοηί. 

18. Επια ἀπολἰ4 Πονοὶν, ἐδονὴ δούλη Κνρεον. Ῥοιίτιιπι οἱ 
εἰπρμαίς νι πιοίίας ἐπτς! Πφ εγστυτ, νοἱαί ἐχργίπιονε ἀπίο- τς Ἀος ἀϊςοπάϊ βοηι9 ες ςοπίπετιάίπε Ἠερδγξογημ, αι ἐς 
«εἀεης:αυμοι ρισίογτη ἡτυἀ τοϊίάεπι ραπὲ νοτθὶς που)» 

κεῖ Τορα νὰ ροτία νι δ ἡ οδίεγυάγιης, ἸΝουλιίδηυς πα 
᾿ἰιθεο ἃς Ττπι. ΦὋΑκιι, ἐκ σοῦ δὶς ετίαιτι [εξ Ὶτ 5.11} 
ἰητεῖρτες, δὲ τα ουρῦυπι ἱπυεηίπδυς ἐπ Ποπηθ Πρ νετοτίς Ὁ 

ίς ρετίηάς δετεγιο φυσριδῖι ἰοφιςητελ, ίςετς ἰοἰςπι, Ες- 
«ε στιν ΓὨΟΠΉΙ πις!. 56 ράτα βγπιιμν {ΠΠπ|4 οἱ φιο 
ἘΝ βοὰ ἡϊ.78,1νς ἀρρ σας νετθά 11 ΡῬγορμοῖαΡὰ τι6. 
16, Ἐφ Αἰΐα5 ἀπο ΠΠ εὐ, εἢ Μίτίς, : 

᾿ «ἀϊτίοηις ςοάϊειθιις δὲ οἀϊτίοης Οοπιρ υτοπϊ ̓ ἀῖφας κἀδὸχο 3.0 “ην προμεαβ θη τσσίοηεν εἰς τίωὐ ὀρεινίων΄, Ν αἱρ,. ὃς ταί, 
Ρίυγιδυς Ἰοοὶς ἀρμι4 Ἐρίρβαπίιπι. Αἰπαλπδίως ἀεηιάιε ἰπ Ἰνασνίαμα, [πιο] ΠῚ διῖοπὶ πιοητος Π|4 Ἐχροῖτος 
ορίοἱ. φυλάαπι τά Ἐριβεοτι πὶ Οοτίπεβίογιιπὶ ἐριςορυπι ον. Μεγ ξ Ηἰογοίο  γηνοσγαπη, νε ραυο ρὸξ ἀες!ταθίπτις, 
πὰ ἰοβ οπάνπι εἰς, Ἀἰν νεγοὶς οϊεηάις,, ὁ Γαβρινλ ἀσφαλῶς 
δυν[γελίξετο τῇ Μαρίᾳ γλέγων οὐχγῇ » Τὸ γηννείμθε εν ὦν συὶ 5, Ἶνα 

{)» υὐνεν [μάς,, οἰς πόνιν τὐδω [ἢ ἡαΠΠ|Πς ςοάϊοιθως ἱπυςηΐ- 
τῦὰς Δἀίοσιρταπι οἰ τατὶς ποπίεη, [ἢ ν πὸ τάπΊει οχοιηρίλ- 

ἊΝ ἡ, Τὶ . Αὰ ἐξωϑεν ἐποισαη δῆμον αὐτὴ σῶμα νι ϑλεἰη" ὧδ. Ἐν σὰ Ἶνα φύσοι 17 τῇ (οτ  ὈΙτα τ, οἷς πόλιν δα) 0 Προ] ]Δτίσης οπμτατῖϑ ἸΤυάὰ 
το δυνωιήνον ἐξ αὐτὸς τω πις ἐνϑεῖν.ἰὰ οἢς Οἱ δδτεε! μίαννὲ ας «ὁ - Πφαιβοστιγ νοὶ ΒΕ ] εἤνεῖτι.. νεὶ Ἐ Ηἱεευξίςιη [ὐχα 
πυπένηπα ἀχροίωΐε ΔΛά Πι 4, ἥν ων ηθὴ, βνορ νεῖθαν ἀΐεσται. ()μοά οὐ" 
ζβειην ἐπ εν ᾿ϑάμε εκ βίαν εὶ οϑΥρ! ἐν ἐρβμνν. ἐμ νῥοξενν ἑμῖνος. " 
ἀωξίνηκ δὰ, Ἐπ τ γμδῦνρε υ παῖννα [σνε οχ ἐρ[α ἐνεάφνοπνο! φνοὰ 

ΤᾺ ΊγΟΡΟἷ ας : ας ὅς οἰλτας Ὀλυΐά ἀΐςιτατ ργορῖον ἀγοειπ 
'Μεϊο τα τὰ οοπάϊκλη νι (ἐτίδιτυν κ. 5 1π|. τι’. δε μος ρ[1- 
πὰ νδριιάίο. Ο(οξικδητὶ γὰγὸ παι ςαγ Ευδλπρ εἰν που 

χραταυν. Ἡκῖς ΑἰἹιαπλίῖυς λἀυσήίαν Ὠϊπιατίται, 4υ σογ- 30 δάίς ρίεγις ςἰμίτατίΒ ποπιεα,, νεαίς βουτδ πο ἰῃ διοπίοιη 
νας (πεν οσηίεδαπε ςἰἶ δ ηρίϊις ἀνα πίκατί οοξ δα τί ἶφι 
ἌΝ εἴζόσοῃ μοίϊει ἰςαυπτὶ ἔμεῖ αἰ 7. ΜΊηϊπρὰ ἐξίτυς 
υαίτλιη μας νειὰ τοξίτιοις, εχ Οὐσοῖς δὲ μρεηθετε 

4ις συάιςισας δυῖ τςιενς ἀυῖ πη τιοβὸ ἐχρυπδλιπεθάι- 
διτο αυτη κἤειῃ (λέλιπις Ποτίς Ἐγαίπιις ἡ ΑἸμαηλΠ) ΙΟςυτα ἃς 
ἡ1ιπὶ οδίεγυα! οι, 45ρ»ἐΐμην ἀγιον: ἃ οἰτανα πε ραγιηη 
{{τ|δί αἱν οὐνηὶ ρεξολίο ρτοτίις ἡπππιης, τοπυρίνιτ ἀσιιη; 
θεῖ πὶ τρίο σοτροραλτει μαδίταητις. ἸΝαιη(νι γοξεὰ ἀιςιῖ 
Αὐριηδπαν ) οἰπὶ σροτίιμτ ἀἶπς ρεζζαῖο φοη οἶρι ὃς παίςι, 
40ν νοηίξ ναι! τοἰ εἰ οτ ρεσωτιμῃ. 
ἀλεδήσνναρ, 1 Εἰς φισήνς ( φυσι πηοάωπι ἀργὰ νεγῇι 8) 
ψοζαημιε νει πιληιοαιιο ἡητοΠ ΠῚ ἀςθεῖ, πο ἀὐτοιπ 
«Πσρειας ρειηείρίνπα, ντ τοδὰ τη. δοιισίη, ἀοέμΠππλος 
(αἰαημαν δ δγαδωιι Νεφυς το τἶν 48} εὐ Μιὰ παῖνις εἴ, 

οὔτοι τεφεξὲ τοηΠιτυὶς Εςο οί Δἀμεγῆιο Νεοίντι, νὰ 
ΜηΓ"Α ϑνὲ τόνος ἀποστςιιγιδι( Ὑγυε νος νογρυιη Κὶ σεαδηνωνν, 
ἐς ἐαρίιοαι [ΠΙΧΤῚ [λπ.νσλρ νι ς ι1ολ1..1.1. 

416. δε ϑες σρη[εεικρὶ οὗ τας μι ἢ εὐγαιπλιν εἱ εἢ φχτυη 

ἐν τας οἵϊ. δεν δίτυγ Τοΐυςᾳ ἐλρ.1:.9., ἰη ἔοτες [,οἰπτα γι ῃ, 
Ἀ νΐς Αὐγοηὶς ἀλτα ἈΠῸ ποις ορρίδα ἀς ετίδυ [08 δι 
ϑιηεοη,, ἱπῖςν φυᾶ ρτίπο ἰοοο πουμπηάτας Οίγατἢ ἀτῦα, 
ἔμ ἀὲ Ηεδτοη ἐγ μάν. ἀϊίειτὲ οτια τι λάτιοίτιν ἐτάπι [ΐ 
εἸη πιοηῖς [48, φιςπιλἀπηράνη ςορίοὐϊες εςίσιτον σαι! - 
ἄσυν {τὶ σὰρ.1.. Οὐυνμπ ἐρίτογ Ζαςνατια εχ πα Αατο- 
εἰς εἴἴοι, δ νὰ δας ντὺς (πούγάίοτηπι σου ποιπογεῖυι [η 
τποσπῖδιις Γυάλιποη ἔμ πςες {πὸ νὲ Ευλημ οἴ“ ἀς Λλεννα- 
τὰς ἀοιμπιοίδο ἰοηυςπς,είις ντοῖν ποιῆσαι ἀπ ογιὸ ἐχρειης. 

4 Κ᾽ σοταδνεων. ὁ τοῦ χασσ πθπιο σεν {1 νὴ πνσῆτιο ἤστει ἰχοσιάοτιαν ας 
αὐὐτάτία τυ λίοιι (τις ἐπτο Πρ οτος ει πεῖ ἰμτς )ρ!. 

41 Εφως, βρέφος : νἱ εἰν ὄμζρνον. Νάι Ρευρτιὰ ἀποτος 

βιέφει ἀς ρδιῖι τοςὲμς κἄτο Ηςφο λυτειη τατοι ὦ ἀρ αἰίϑε 
εἰἰπὶ ἀυέζοτος ροιπλιτλητατ, ΔρΒτούδηυς, ἂν μήτρα δικρ- 

ἀσπίαχαῖ οπιο ἐἢ [οἰ οι ἐπ ἐάγης πἰλη ς Πατυς)υαπι- Ἂς μίωρμῶον βμέφοε σαρμυβ οι. [λιοίοτιθος, τῶν κ᾽ πὶ β ἐέφη δὰ προ 
σκο. Ῥηοογ]σε ἀυτοῖπ ντιαπ μος σου αἰ (η μος ν ΟΠ]: 
εὐ, Μυδὲ γὰμν φϑοίρυ ὄμζρυον ἔνδννν γαφρρόεινι ΠΕ Ὁ αἴης 45: 

ποιαῖμη δος [τας νίις οἰ] ιρᾶν ποιτμὴς βρέφοιε, ροτῖε 
4μ}πὶἐμβρύνν, νὰ ἂν πο πιφίμ τα τυ εάῖωαι ἐμμ{ε οἰτειιίς 

; οῖ 

ι 

Σ 

᾿ ΣΕΟΥ ΝΟ 
ἕεινδι βθστο ἴλθ] πάτο ΤηΔ 81» «οπιεηίοπῖςηλ φυὰπι Δάϊμς 

ποῖγα ντοσαῃν ἀεἠτοίςαπι!. Ν᾿ αν «ΠΟ ἢ γοἰητηγὸ Ἀουιπὶ 

"ἢ Κατας ἴα ντοῖο {ἰδῆτε δος 4 ταπιοα δυης τποτιιηι ἃ 5ρ1- 
τος τ ρυς ρος 

Καὶ αὐεφώνησα φωνῇ μιεγά λή,
 ἡ παν [6 

Εὐλογημδῥε σὺ ἐν γωναξὶ, καὶ ον λογη- 

ΥΜ 1ἊΥ̓ΟΑΜ.. 1} 
εἴτα (γᾶλο ρτοίξέτυμη εἰς, ίλεις εἰλλιτι ρει ίς ελιυγ χα: 
θεῖα οελτίο Ομτι ςοπεςρτάπι ἀϊυϊηλτὶς,ν αὐείηδηεὶς οὐὶ 
οὖ ἱπιειβιοεται,ᾶς φιεπι Αἰυπὰς ςορ Ὠοίζοτς ποη Ροτυσγάτι 

᾿ Ἐχεϊαπιαυίταυς νοςς τηᾶρηλ,,41 ΞῚ ἐκεί ἀπραμὶβ ὑϑία πιὰ 

ὃς ἀϊχίτ, Βεηςἠιδατο τ᾿Ὡτογηλι- 

1ἰετοϑ,᾿φυΐα θεῃςἀϊέϊυς ἔγυῶς 

ζπανν ἀϊχίε, Βεπεάιξα 
ἐμ ἑηῖεν εὐμίνετνει, (σ᾽ ὑεηὺ 

, “ε , “5 ξ Ἄνας ᾿ ἜΠΟΣ 4,{}ων [γωίξωι “οζεμ μι. 

μδρος ἢ καρπὸς Ἧπς ΧΡΛΊαΡ τ: ς. , ὙὙτΟΓΤΟΙ. ΜΌΝ 43} δἰ νοάεθος, πρὶ 

Καὶ ποϑῖν μθ! τῷτο, ἵνα ἔλθη ἡ μήτηρ} 9} ἘΠ νπάςμος ἰδὲ, νὰ νοηΐαιί, |ξνερίρι μναιενοπνηὶ προ 

τῷ Κυρίου μον “τοῦς μα: τηαῖεῦ οΙΏ1ΩῚ τὰςὶ δά τοεὺ “4 "εὶ ' 
Ν « ͵ ΄᾿ὃὦ 3 . Ω ᾿ .“. ᾿ 

ὑδοὺ γὸ, ὡς ἐβόα κὶ φωνὴ τῷ ἀασα-} 4 Ἐος «ηϊπν, ντ᾿ ἐχττι νοχ 6.15 

᾿ ἰυταϊτίοη!β τᾶς ἴῃ ἀυτιρι!δ Π)εῖ5, 

(νά!πς ἔσοτιις ἐχυταπϑ η ντς- 

ΤῸ πὴδο. : "ἥδο. 

σμοῦ σου εἰς τεὶ ὦτα μου 5 ἐσκίρτησεν ἐν 

ἀγωλλιάσοιτὸ Θρέφος οὖν τῇ κοιλίᾳ μου. 

Εετε ἐπῆν! [6 «β 
ἽἼνοκ [οἰμβαιίθδι μὰ (ἢ 
αμνίὑνε πδῖεν ἐνμη "αν, 
ἐῃ ζαυήεο η[4η4}» νεῖ 

ε Ι . “ "} τς ; εὐνάς ΡῚ 

Καὶ μαρία ἡ πις οἰσασα 9. ἐφαρ ], Ἐϊθεαια 21 αυα ἐγ οά τ ἀϊτη ἡ ἐπ οιμοὶ κε θρη αὶ 

πλέίωσις τοῖς λελάλημδροις αὐτὴ ὧν ἘΝ 9 αι ςδίυποπιαδυπτυς 68 40 ἐαῇ “ ἐἶὰ τὰ πονε 

Κυρίου. ᾿ ἀξίην εἰ ἃ Ποιηΐηο. : πρεν ᾿ 

ν εὖ οιἃ ἡρι ἢ 46. Ὄμης «αἷἱ Ματῖα, Μαρηιῆολ) [Αἱ αἰε Μανία, ΔΉ ἐς πὶ» ἂμ, Μεγαλμύθιη ψυχῆ 1. 3) ΝάδΒ 6 ἀὐῤνιέχουμίς ρν 
Βαυ νὰ κὐὴ ἀὐδ ᾿ δ ΐπλὰ πε Γομθηυ).. ͵ ἴδῃ “μἶπνα πρεά οπνΐς- 

΄ 9. ὁ: 2 “ ΠΗ. 

Ὃν κε ἀν 0 ποσὶ πενιδι, δ μου δὶ τῶν] Ἐτ' σκυίτας [ρίγίτας τη ου5᾽ {π-| 01 δ εκωίμαμίε (ϑἰτὶ 
πσνευ υ Σ εκηδαμῖε [δ ἐτίθω: 

Βα ἐν ὩΣ ὙΡΙ͂Σ ΠΡΗΣ ΗΝ ὼ ρέτν οο [εγυάῖοῖς τέο. τ 4 μ» θεο[ἰοϊ τὶ πιεθ. Ὁ 

Θεῷ τωῷσωτῆρα μου. Ὁ : ' 

Οη ἐπέέλεψεν δχὴ τίω ταπείνωσιν 5 
ς:»ς. λῶν Ν Ὁ .ο 

τῆς δούλης αὐτῷ ἰδοὺ γὺ ὁπὸ τῶ νιῶ μα
- 

. “ἢ -“ Φ 

καομοῦσί μι πᾶ σαι αἱ γἕμεαι.ς 9} 
ἢ (τι ἐποίησέ μοι μιθγαλοιαοὸ διωωατος [19 

- ποι τ ἀπ πὰσ“σπὐ
πππνῇ 

.4.5. φμἰαδερεάῥξξωε, καὶ δυλογνωῆμοε. Βεπεάϊέις ἀϊατυΣ 

σμηδυς κυσπιλπα πλίυγα τατίοας: Ιὰ εἷϊ 4υλτεπυς νπόλις 

εἰ δεζορῖο ϑριττα (υρτα οπιηεπὶ πιεπίατδῃι »Υτ Ρτιπιο- 

φορίτας τ πεῖ ὑαθΐτος ἔσασγες. Ραστίςληι δυτεπα  [λη- 

“: Ω 

Οὐ} τείρεχιτ Βα] εῖη δ -ἢ Τμὶἀτε[ῥεκίι νωνα !64- 

εἰ Ἰλτ (ιλτη. εςος οηΐην ἐχ πος 

ἐστηρογ Ὀςξαῖατα τὴς ρτγααϊςα- 
θυπῖοιηηος φᾳταϊο5: ᾿ 

»κῃος ϑεβξαην πε ἀϊεφηὶ 
φπη16: σε εν 4} 9565: 

ΟυΐΆ πιαρηϊῃοὲ τες 6- 

ὍΣ ρῖὸ ἐν ροπᾶζαγ, Εξοὸ πιλίο δὲ ἠςείλγαγς οαυίαπι ἐρίλην- 
4ις λάεὸ φλυάι) πιδι τίσ. 4 5εγμάίοῦε, σωτῆρα.  ΪΕ,. 
δαϊα!οτὲ : χὰ οἰϊ σωσηρζῳ γΥτ (οτίρτιτα ἰερίπγα 9. Ἰη φυοάλῃ 

4λπὶ «λυίαειι οοαυςττί, ΤἈςοΡΑγ δόξυμι (ςαυμτυςᾳμῖ ς «οἀϊοςγεούςαι (οὐῆι. 

τὰ ἰωτοτρτείαγαγ δὶ ργοί τὶς Ἔχε 5 (λας ερα  λρ ἢ (08- 

Βτραδι,άς 404 δἰ οι ἰχίπιις. ΝἸἀετειγαυτεηι Ὑθοτοσ (επίας 

. ἃ ἴτὰ δοοίριαπναβονε της! ζάῖας δεπεάιξείοηςαι ΜάμᾶΡ 

 οο ἰρίο πιδιάτα ηυςπι ἱπ νοι φοίϊααῖ. ' » εενδημὴ, τῶι 

48 φηβανείνεκιεν ὅτι ἐπίζαεψεν. Ἐὶ εἰρίςοις ρτο ὈΜίρογα 
δ ιάταῖτο ἤυοις ςοπρῖςξιϊ, ετίαπι ἃ 1,Ἄτήηις νίυγράτατ. 
φοῖκηι οηίπὶ ποπηίπες, Π ςιμΣ Ἰρίοϑ οαρίς φοπιαλίσιλτίο, 
ἰῃ σὐπὰ ἑητμετί: ἤσυεηι λαῖοπὶ δίρεγπαπτατ,δθ ςο δα σττεῖς 

κοιλίας σοφαταπι σοττὸ Πἰυὰ ἄτιιυιῃ εἰ φυοά [γεπφὺς πλπς το Οουΐος [τὰς εοἵἠέ εὐἰζ δαδίτις Πδο τεἰδιιίπλιυς,ςο τόρ 

(οχανυίαπι νεῖ μια μος ὡἀρφαιβοοτις, ΟἸγδειιπι, υδϊοπῖξ,. 

Βοσιο εἴ, εἰς ἀπώτορα. Νδαὶ νου Ππππυτλ μος φιάςπι εἰξ, 

(ςὰ ἀς Αἰης οτίλπι ἀϊοίεσυς σοιηπμι μοπιϊπιδυς]ςξερτο- 

φιηατίαντ Ρία!.127.3. ᾿ 

αγή οταγ αὐθρουοποθοια. 4 νηνίεην ἀνε Ὅπὸ (θα, 

δὲ αἰιὼ τοιποίνωσιν τὸς δούλν: αὐτῷ ΝΜ ἱφ, δι Εταίην, δά νοτίαν, 
“44 δυνοῤίἠεαιονο φηοέϊϊα [μ4.5ςἀ Βυπηέτας λης ἢ φιργο λαμ! 
Δ0 ΟΠ] ροπίτινς ἐσ ἩευταθιιπὶἀἰοτιΠοιάς μὰ ἀιχίπιις 

“1 Τουοίμι σιεὶ . “ὦ κυραοώ, ΔΓ ΠῚ ἘΠ} οἷ ἃς ρτοϊπάα κς Μαῖα 4.:ς.δὶρηἰβολῖ δυτοσι ΜΑΣ τΟΝ Ἀν εἰέταξοσα, εν ςΣ 

ψαι Ὠεί,ντ νεῖ εχ Βος ἴοοο εχρεοῖϊὲ ςομ!τεῖ Μάγατη τούς 

ἀιοὶ ϑεοτόκον,άυςτίις Νοϊούυ, Ὁ 
34. Εκείεν ἤρετο γα, δι Ἐτδίμη δά νετουπι, Ε «ἔα εῇ. 

νάς Μάσ.9.}3 ,δ. [οδη.6.19,δι :ι. 4 Ἐπκω πη γῶν ἀγανιασή, 

νοΐ, ἐπε ἐχωἰεαξίονε, ΝᾺ Ὁ χαμά  (αἀ ἀγαλλίασις εχρτοίπως 

““αὐϊάάλιη ἀεοίαγαι αὐιλιη χριρίιντ (ἀρτὰ 14. Ἡοσδυῖοιι ἀς- 

εἴλταν τποτυηιὶ δίας ρας ἢ δάδιις ἐπ ντοτο ἱατςἢτίς ἠδ βμΐ- 

(εἰπιρίοιεες Ἀθη θΒε . Ἰοὰ ρα ἐχτγδογάϊπαγίμηι ντ 

οἷληὲ [τ ἀϑίυτάυπι φυοά ίης ποιηυ}}! ἘΠ Εἰπὲ εχ δος 

᾿ραττιςυ!ατὰ ἐχοπιρ! ονοπιηίδυς ἈΔεἰϊαπὶ νληλπτιῦας αἰίασος 

δράλινδι ἤϊλτυς τη δὰ δαριίίνινη οδίατὶς ἀοὸ νι τερί᾽} 

δ'γυαϊι αύοψυς βάς ρτάιτοε εἰἴς ΥΕΝΜΕ ΤΗΝ τπιοη ἤδς 

Ειἀες εἶτ οχ δυάίτιι, ὃς ἐο φιμάςαν πιο ρ ξτία ρεζορτο. 

ἀιογααι σοπάνη οἰ ἐνργοίᾳ ἰῃ ρυθτ5.. Ο “ 

4 μα αεάνάι κα πισεύσασα. [ἢ «υϊδυίάδαπι νυΐφξαια 

εἀϊυοπὶς ςοάιοίθδιι ἰσρίτας, ὠνα «τεάνάβὲ : δί γα} ρὰᾷ, 

Μῆορ! οὐέ : ἀυδίϊ (οτίρτυμ {τ σὴ ρΓῸ αὖτ. δυπἴαμτεπι Άςε- 

. ηιιεηῖες ἀρυά Ηεῦτρος {4 ρετίοηάτι!} πιιιτάθοηςῖ, 

ς Νιαηννῦτι Ν εἰ ρενβξϊωιν ἱνιντ ρο[ῖ περ εύσασει ποπ. δαίετ!α- 

τὰς ἀϊπιπιο, κ ὅτι ΠΟΥ ἀτεολυγωῦς (εἀ οὐδικως ἀςεἰρίατυτ - 

οὐτ οαφίιςαι ΤἈεορμγίδέξυν, 4.4. Ὁ οινίνο σῖρα Κυρίον ἃ 

εἴ φυρά δατθατὰ νυϊὸ ἀϊσυαι, εχ ρας Ὠςί. ὈΙίηρβα ἐ- 

απ ἀείρσοῖ παρα αὐ νὰν φιδηαιδιι πο δὰ τοπι ἐρίαπι αι- 

εἰποι,οολΐαπι οἱὲ ἀιοτίπιςη. Ὠίοιτογ οη μα ες ἱρίς βοεῖς 
φιυά εἰπε τηἰηἰ τὶ φοιπτ ἱρῆωςι ιπλυᾷαῖο, 

ὃς αὐιοξπλῆι ςοπάιτίοπεηι, φιαῖῃς εξ πἰπιίτιαι νι ϊαπὶ ἔστ- 
υμίοτααι : τάς ἱπορτ ἔπι 4] πιοάςβίλαι ἐκεγέ εις 

Μαδιὶς νίττατει μος ἴοοο ργαάίολητ : ιαίῖ ταπείνωσις εἰ ἃ 
᾿ς ηυρὰ ΟΥζεὶ πιποινοφρσιυϊών νορλης, 4} νετὸ νογηλοι- 

ἰο ἑηποῖς μμπη μέ. φυλῇ ἀεπίαας Μλτὶὰ ν]] ἔμ πιετίτα, 

ἃς Ὠοη ροῖμις ἱμβπίταιιθςε! πιετςογάϊδηι ρυσεδίοςτιντ τς- 

διὰ οδίδτιιαι Εταίπιις ἴῃ σης ἰσοσμαν, Ῥτοίεις δυτέ ΤΊνεο- 
ΡΑγίδξιι νοτημιαυας τα Ἰδυΐς εχίςίδογενε ρεσροίιειῖ 

τι Μαεὶς οὐἸτοτος ἰητςἢ]  λπτηανμᾳ 11|ς ταξητις ἃς οοτάϊ5 

(ρειςῖς, ἰληὶς μβοπιπίθιιβ πυηφιάπὶ ρου ῇς ει μια: ἰρεῖ 
τὰ ρεκίπαοῖτογ τυςπτα, 5ἱς ρίζας 1116, μ᾿ παρϑένος τολεώτερν 

“πληρφφορυϑεῖσαι ν δοξολογα τὸν Θελννὀκεύνῳ Ῥβυγράφευστι τὸ θαύμαν 

οὐχ ἑωμσν, ἐκεῖνος γ᾽, φησὶν» ἐ πέβλοψοεν ἐπ᾿ ἐμὲ πίω) ταποινίμ εὖν 

ἐγὼ «φὴε ὀκεῖνον αὐέζλεψα, ἐκεῖνος μο ἠλόωσεννίοι ἐγὼ αὐτὸν ἐζώχυσνι. 

καὶ ὑπὸ τῦ νιωῦ μρυψιθιοῦσι μὲ πᾶσι «ἡ γμεη οὐ μόνη Ἐλισάβετ, 
ἀλλὰ καὶ αἱ ΟΝ πιςευσώσων γῆν "ἡ διὰ τὶ μρκμρφαυύτν) “ει δὰ τίωΣ 

ἐμίω ἀροτίωὐ ; οὐχῥ᾽ «νλ᾽ δτη ἐπεῖνσν μετ᾽ ἐμοῦ μιγαχδῖα ὁ Θεος. 

ἰά εἴ, Κ΄ ὑφοβίσοιαι «ἀοξί4 κἰοτέβεα! Γδεννι, ἐΠ πε τατμίωην «ἀ. 

νίδεα, μον βθν. 1116 ονρόπο ἰημε γε [δ εκὶ! “ἀ ποο νυν εηνινον ἐζὸ 

ἐϊϊωην {βεχι: ε ποιὸ πούξετενι ἐβ,πθη ἐκ ἡΐωνν 4υαβοιδ Δ’ ἐκ δε 

᾿ς ἔονγονα ϑεθάηονοε ἀδεαηξ οπερει ζεμενδθΐοη δ: 1 ποι [4 νενὺ Εἰ!- 

δειεἀ τ’ οπνκενετεἀονθέηνν ψεπεγαιίονει. 5 «εἰ ἄνμην οὗ ἐαν[ανο 

ὀζαιάην βοὲ ἀϊτονιῖαωνν βνοβιαν πθδ θὲ υἰτιν ΘῈ Ν᾽ ομι[εἀ φαΐ κοὐ" 

μ»»χιμβο οὶ Ὅσα. Ἡλξιδιις ΤἈορ γ]λέϊαςγ δι 4υ!- 

ἄεπι οοῖΣ ὀχείαν ἀπηὶρ ἀὐλίης ττεάεςνῃ. φ “Ἀμ- 

,64 Μαρηίβεαι μιγακι μὰ οἢ αἰτὸ δι υνδς πἰβοὲ ἔγις 401: γιά. εὐναῖς ἈΥΎΥῚ [ἀονοείν Ἵ ντ ἀϊχηπιυς Ματι.ι1.16. 

οὐ νυ. ἃ Ἤεθται ἀξοίαγαηι νερὸ 12 χρίἠἀαἰ.) Ν τὰς 

ΜαΝ.13.ς. : 

47 Ἀκιΐιαι, ὁγωλίασε. αΐ Αια δι Εταΐπυς δα νοῖρπι: 

᾿κακωϊμανμ δεὰ ργδηϊίεῖλα εἰϊ τεπηροτὶς ἐπα δῷς, πη κρὶ τις. 

τα πάϊς ργὸ ἀν᾽ 4 οἷν, κε ρίο νὴ δεςίραγε ΝΑ ΠῚ Οροτ- 

τυϊτ ρεαίτο πιο!  δείλιτν ϑριείτιε ἀς ταπῖο δειεβειο εχ. 

πος, νης ροϊϊςά ἠαῖῃ ραυάϊμιι, 400 ἴοῖμε εἴ λεΐ- 

ἀθὰς πΑ ρειδυίις, να Πἰαίδυα ἰη ἄροιῖδε Ὠςί [δι ἀφεετια: 
Ρεεει. ᾿ 

(λυάληι δ᾽ αἰίονει Ἱπτογρτειλητητ. ἀμ ἀϊςας Μαιία, ίοτα 

γινιηϊαογίμε οτρίε τειγαγμαι πος ει μοποβολμη ςεἰςδτει. 

φεὐ ΠΠυἀ πιλίο. , ἈΈΩὶ Στῆς 

9 μία νερρηΐβιὲ ἡρείμιω εσὶ!. ἐποίνσν ψ! μιγέλφώ. ἔϊα" 

4: ΠῚ ΠΊΝῚ82) μόλε [πο νρλϊμου, γε Ρίαϊπιιφϑ
ινετί..λὰ 

ἀυεῖη ἴοιμπι νἱάεεας ΜΑεία τείρεχις. Ὀεβφχι αὐτεῖπ 4}.- . 

4απτυλαιι  νεγρὶς ἱρβεκυοιν ίη μος Μαεία Ἵδητίςο, τυ αὶ 

ἐΐμια μὲ αἴτειο Ζεοβαείπνι οδίρατίοτων Ηφρταίβαιθε 

ἤιλτοηιν ἫΝ Ὁ 

ἐφη) φηούϊϊα ἔφα. ἐςες εηἷη Ὁ ες 48} 
Ἄοτυπὶ τό 44- 
νιοείωρορσ- 
τσὶ νΐιος, Ρά- 
τιῖθυς. 

Ωμία [εὶρ πὲ πνά- πα: τεὶρ 
κλπάεσι οχῃΐ} 

4σ5υμεν [)εο, ῆβγῴ Θεῴ. Φ' αἱρατα ἃς Ἐταίηγι,1» ὅθεν, «ὐδῇ θέν: 

Ῥτο- 

" 

ἐς 
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ζρ.1.2)6 

ἘΓλ..1.9. 
ῬιαΙΝ τὸ 

ς ΙΔ 

την, χνῦ 

ρΡί 4.1 
ἘΔ ο.ιδιδίᾳ 

ὃ δ μη 

ἘΝΑΝΩΈΕΈΠΙΥΝΜ 

ὑ τ ἮΝ τῷ εἶς φροῖσπο {Π|ς συλ αηέζν) 1.5. 4μέβοξοης εβ ψ, (χη 
(ΟἹ ἀγὸν τὸ ογομς Αὐτε ᾿ ᾿ Ἡλι: ᾿ ᾿ ἐξη πὸ ποιρενβ αἰμ, , ἕ 

καὶ ἔλεος ευτεῖ εἰς ἡνεαὶ “πρεαν τοῖς κὸ Ετομλιις ιηἱοτίςογά Α΄ 1. ο- Ὁ κὰ εἰ μου πούλ ἡ 

ἘΑΡΡΗΣ, ὑλης5 αἴατος βάγΑΓ ἐ{Π΄ τιριοι- 1 βγάζολονν ΡΠΤοΙδε,η 
φόβου ἅὅμοις αὐτὸν. τἰδοὲ ἰρῶιυ πρερ δ ΦΩπι, 

1.νν . ͵ ᾽ ͵ τω; : ὶ ΩΝ τ᾿ ᾿ 

᾿ Ἐ΄ ποίησε κράτος ὧν βεφχίονι αὖτ ὅλετΊ, 1 Εοτις ἐλευ ἔςοῖτ᾿ Ῥγαςδίοι, 1 Ἑερίεροισπείαπν ἐν γα: 
οκόρπεσὲν ὑπήρηφανοῖς δ)ανοίῳ καρόιας (ον Δ Ππραυῖτυροτο5, ςορι{ [“Ῥὲο βιο ἀξλεβι βορειύοι 
αὐ, ταῦοης ςοΥγαἷδ ᾿ρίογυῃι. ἐν φησο αν, 

Καϑεῖλε διυυάςας ἀπὸ ϑιφόνων, κρλ] ε]Ἱ Ὁ εἰταχίτ᾽ ροτεπτο ὁ εἰιγοη εν Ὁ μῳ, ἐαβο ἐμοί της τ 
ἢ τ . [1 - 

ὄψωσε δῆ δε. δι ὁχτυ τ΄ υπΉ] 65. ἡ ΠμὉ τς 

ο΄ Προμῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ [5 ᾿ Ἐαπλε σὸς ἐπι ρίςμῖς Ρομ 59]. Εἰυνϊεηεεν περί ες. 
ΟΝ ᾽ 1] [ἃ ἀϊιτς 8 ἀδ]ςΒδο τβάπερ. εὐ τψ' ἀδωλεος ἀῤηνῖβι ἰηα- 

εφλιυνουιῶφας ξαπες οὐλενενουζ, : 
5, ᾿ δυίςερίς "ἴα οι Ριιογιῖπι 

(αὐτὴν ἡ νειοῦ οἵας ταϊΓοτὶ 

ηϑε. 
4 ἜΝ Ἰ[4εἰ ρμεγινην 

ςοτἀϊ. ᾿ 
μων, ἥνεπμοτανὶ ποΐξετὶ- 

εογά ἐκ [ρς. 

4 ῥοίεμε ἐς, ὁ διωωνατδς. Αττίςα]ις ος Ιοόο γικπλητίληιν ἀς- Αὐοοπημδιοάμρ! μος ροτεῖ ἀϊις ο (ςπίϊι δὰ νεσθυκη δεεσκόμ- 
᾿εἰλγᾶῖ, δε ὁὶ διωατὸς διπι Οὐκεῖς προ πολιμευΐ ὑκπ|ρα Ἢ " πσενγντ' ἰφητῇ ἐςτυγ ᾿ Ὅοἰλίπο ἀρεῖ [ιρετῦος ἄάαις ες 

Ἠεϑτχιςιρτο αιο ταπιῃξ Οἱςεὶ ητογργοτζες τὸν ἐκυρὸὴν ρίοτυη - οἸΡης σομ ]ς ὅς ἀττιθιις ας ςομάπτις ἅΠπὴ ς σι οτος: 
«ὰς ἀιζαπτ. Αβποϊληδας ἀρᾷ οτν Ἠεδταιίσχυς, φιο τὲρς-. «(δοἰπριςβοπάητ οππὴ οοὸς Ποιηίπας τη δἰδυτία ἔμα :δι η.- 

τἰταν δητεζεάςπςε ἰοοο τείατία!. ΝΊ ἀορατασ οπίπη ροτίμς ἀϊ- ς Ἴυμη ςοὐ ἈΠ ιέη,νε ἀὐσπτ, ἐρῃ} σου του ρεπ μαι εἴτε ἰο- 
ςεηπυπὶ αὐτο, νοΐ ὑκεῖνος : Ιὰ οἷ Πρίε νο! ΠΙς. { Ομἱμε 

πορρεη, χαὶ ὄνομα ἀδν, Ἡςδταϊοὰ ἩΘΌΙΕ υζζῤεηισ, Ἴ Ψ Όΐσατα ὃς ΄ ᾿ρτορτεν ῬΓϑιι2 ΦΟγΠΩΣ (ΟΠ: 
Ἐρλίηυς δή νοήνυπι, ΕῈ βοθιθη εἰμι. ΑΡρατοῖ δυζειη στ, ποιηις ὑπερεραδοις: ντ {τ ας 

Αὐτολάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτὸ 
ανηϑῦναὶ ἐλέδυς. 

. 

Ἐ γε ςομιθηροῖ Ροτς τ οὐπὶ 
πὶ ἠτεηῦαι οοὸς ἃ Πόιητηο ἀπ- 

ἰεῦδ χὰ ἀπ Ππρανὶ ἰπρεηθος συπὶ ἔαῖς φοη δος, δὺς ἄσυίψυς ἡ 

.-΄ 

Ὀγαϊηγῆτι εἰς ἃ Οτασζογαμη δέ ἰμάτιοτιμα τἀϊομπγαῖοαίις 

ποπλϊηϊδιις ἰαἰμεοῖς. 
ζῸ ἦ ὑπηγεϑ δίδέες, εἰς γῃυεαὶ γχυεαν. οἷ, π οητηςηι ροῖϊα- 

- αὐτατοπι]η αἰ υίάλην σού ποθι ἰοβίτοτ σούς) (6Π{|ν εἰς 

πα τη, ΠΡ ς φυδά (οἷεαπι Ηςδταὶ ἔμ αυα νοσμῖ αἰῆχα γο ΈπΕΝ ΠΗ δῖος ςοπιςτηΐ 
{ἰρατι 4} ἴδυ γι) οοΠΠΠς (αῖς ρίαςοης. ΜΙδι νοτὸ ἑλτιν ἕως 

ι ἐν γε ἀμ} ἐχροπτίοηὶ ριαιὰ- 
ἀϊοιιηι λἀΐετγεσι, 
ἼΦν αβοιοηίος δυω σας ΟΥὅ)Ο νοολίιο γεϊτων ὍΚ (ς- 

{γε τὸ ΡΒ Ηρρίςα νηάοςϊ πηι, ἀν ϑεποςὰ χη ΤἈγεῖϊο, “παι βοοῦ 
υϑνεὼ ησὶ γνειν. δι ἱἤολταν δυτοῦι γγυναξ ἀρροϊ]Ατοὴς ἀ βέγμηρ ἔσεε , Φ’ πιομεμίαι Ομηζία ἀγοαβαα, ὅς. λάδονι “- 
μοί Ηοδτ. "1Ἴ ναὶ Ἵν, νο ΟῚ» [ἀν νηά μοί ανο]νούδης, 15 ράτοαῖ ἱπ Αἴ 10 ἀϊέζος χυος Ρετία ἔλεγλρας γοζαθαπι, νὰ 
Οτα οἰ σΌΙΔΙῚ αἰῶνα, μἀτῖηὶ σειιίηγν οἱ ἰεουΐιη,ν οἱ στατειηντ 
"πτο  ἔσάπιιο ρτοπιΠιοηες Ὁσι σοι ρ ς τὶ ρογξηϊα δ Ροῦ- 
Ρετυα ὕοπᾶ : ἀεηίαας πυπάθαπι οχοίάογς: νεισιπι Ὀς!, 
«ας λήτηοάαπι Ιοαυίταν Ῥαυϊαςνε ἡ ἤς φυσά Ηςδισὶ 

ἀςείριτυς Αξζοτ. 8.17. Νος ταπίση δὲς πο]ιέπιις πι- 
ταί εἰς οιγί οἵ, φυσήη (λτίς ςοη τοι εχ δητιτιοιῖ, {ιοί- 

. αἷς Εἷς Πρηϊβοατί αι ορὶ ΤΣ Ἑ Πρπίβοατί ηυΐ ορίθιις αὐτρεποτο ἤπτ πῆσμος: κά 
οἵ λυνες ροτίυε ἀμλην ἔξοχοι. 

ἀνειιπῖ ρυΎΥὙ ἼΝ Ἵν Αις Ονδ Ὁ» ΟΡ Πάν ἀονὴπν αὐ ἰερο- 20 4 Ε εργοιπός Στὸ ϑρόνων : νοΐ ὰ (ο}1ς, ΨἸάετατ οπίππι δίς πος 
, ἔην ἡδίάνεδν, Ὁ μος νοσλθυῖο ἀφοίϊαγάπτυς περοῖος οἷ- 
τετΐαις ἀείπεξρε βοίξετί τ ντ ἥν μας ἰξητεητία τληταπι εἴς 
Ὁεὶ πὐήογιοτάϊλῃι ντ που ἐὸν κα οχτοάοητς;, (οἰ οτίδν 
εοτιι Ροίζετος Κιοίατ δοποτιπι ἐθογαπι ραττισίρες ἰη π1}}- 
ἰς νίψας ργοφεπίεθ,ιςπιδάπιοάιπι ἱρίς τείας Ἐχσά.2ο. 

Οὐυδά ἢ Νδῆς ἱητετρτετατιοηέμι (ςηυλπιογ στ Ψ εἴογο 
“ζ μαεωι νοττῖς, ΑἹ βνορεια ἐμ βνορενίει νἱά οεἰϊ ὑντὺ γυναῖ 

δ ον Ἀνικὺ δα ουπὶ ΕΓαίπιο, αυΐ λά νογδύπὶ ἱπισγργοτδις εἴτ, 
1 βτοζονίεην ἅψ' ρῥγοζοείεην: τ πν ἐς ΠΎΜ ΠῚ οἷς γον αὐ γγυεών Ἰάεπὶ 

πμαϊδυς δυο βίυς Αἰ α]4 Πρ πεβοατι αυὰπι (ς ἄς ἀρρε!- 
ἰπτίοηε ἀςοίάτετατ ; 400 ταπιςῃ γοζαθυϊο Ν στὰς ἑητεῖρτος 
δι ἘξΑίπνυϑ ντὶ πηδίιιογυπτ, 6Θ69 Φ Σιν δε, ταπεινοις : κὰ ὁ 
«ἢ νήϊς δὲ αδὶςέχξ σοι ἀϊτίοαίϑ᾽ ἀοιηιπες. αιοά ρίδουῖς 
ταγίων ὁδίδτγιατγθ, πεαυς Ἰητος ταπινοις ὃς ταποινέφρνας 
τα] ατη ᾿ ἀἠογίπιοπ ςοηίείτυλι : φιαπαὶς πος φιμάεπι ἴοτο 
ταπεινοὶ ἀϊζάητυγ τι ποη ηϊοιὸ ἰωτος ποπηίπος πε πῇ-. 
ταὶ, (ξὰ ετιᾶτη ζογάπι Ὁ ηιλε!, ρτοτίμς 111 τυίβαπητς, ὅς 
γετὸ ραυρεγος ἔστ (ρίσίσιι, φυαῖος (υαίϊ ρΙσ τίσις νετὶ Ἐς- 

ἀς οἰλταὶς ἀτχας ὍΝ22 2) [διε δ αν ην. νὰ οὔεὶν βίου βίος . εἰς ἴα: εἴας, 
την Ἀ εἰρ οἷς υῖςήν Μαγὰ, ἀταὰς ἀςὸ τοτίάφπι νεγδιετο- 
μεῖς αυοῦ (τρτοπι εξ τὸ 3 ἀινθὶ ντγιήίμς ἰαζετρτε- 
τατίοηβ οχεπημίυην εχτᾶτ, {ΤΙ πεηθ δεν φοζενιάμοις : ά 
εἵϊ γεἰρ οτὸ ἃς γοπεύεητοῦ ἱρῆτι οοἰσηιδος. Μαῃὶ ἀρυά 
Ἡεῦτασε ΠΝ [}νοφἼ]τοῦιπι ᾿εὶ σους ἀςείλγατς, ν ετθὰ 
διιῖοτη ἔαρῳΐδεη 4υο ὁ ἐχρ!εη λας σοι ηπευδείοηϊ ἀςοτᾶς. 

“« τ Το  οίδι: ἔδει, ἐποίησε κράτος νοὶ ἥοδμν νων ακεφμίξ,. 

δἰς ριιάᾷ Ἠεδέσος ὟΝ ῺΡ [δοο[ὴν εἰναι ντ ΡΙΔΠ τη 118.16.δς 
Ναπι.: 4. ΚΙ Ὁ]. Ἐδείν ροεονοὐα ΘΈΑ ΓΙ Ρυαβίμνοδων  νίοτα; 
αἰγηίμτι οδίςυτὰ, ἡσιπὶ οἰαϊηοάϊ ἐπα] νἱχ ἰάροαῖ ἰο- 

- (ὑπ 1ὴ [μ4τ|πὸ (Ἔγηλοης. ὅγτὰς ἱπῖεγρτοι νοττίςρογιπάς ἃς 
{|ς τίρτιιπὶ εἰἴοι, ἐιράτωσεν ΡΓῸ ἐν κώσεν, οὐνίπνὲρ νἱδίστιαην, 

4 Βεκείοίο [οϑ ὃν βοκ χίονι αὐτῷ ὈΪς οι αίπιις Ἀὶς εἰ διάχιπὶς ε- 
ποτρία, δε Ἠεϑυκὲς ἔδιδτὶς,ἀρυὰ χαος ετὶᾶ »γΉ[ττοα] 
ΔςΟΙΡΙτΟΣ ῥτὸ γοδῦτε. 
ὙΠ [δίς κι δν, }τγδηΠαίρης Πσηῖρτα ἃ τυτδίης, φυΐ βεΐςας 
ἀθιογται υς ἃ {Π πὴ ς ἰρατρίτ τ αυα πη τυάο ἔγεηυφητεν 
οοουττίς ἴῃ Ῥγορβετὶς, ἃς ὁρτὶ πὰ ἀσοίατα ἔοτὲ ντυρετδο- 
τα ΓΟΠΗ͂ΠΙΆ αὶ γεπτς ( ́υοά αἰυπι)αυξεταητην : ἰά οἢ τη. 
4,0.4Π| ΓῈν ἰηαπιΠπια ρεγοάηῖ  Υτ (ςτἰτιτ ἙΓλιὰ σἀρίτε ν- 
τοὐπιοποηὸ : αυπή αυίάειη σαροϊ ν Ἰδετυν Μήδεια τος {0 
ἀπε τῸ φυεῇ οοιππφυταγίε ηυιϊδιδαπι ἡ ινγατε. Ν ο] 

ΒΗ (νηρϑμε 7} εὐ, τὰ σοπιπηηνε ντ ΗΠ Ἀιης ἃ πᾶς 
ἡ τὐπεαα "ητογρτοίατο νἱάσται τονοηάους η}} φιοά 

Ῥάν]ο ἀπτὸ ἡἸχογαῖ ὁποίησν κρέψοι. [ἃ δητςτη 4110} οἵα! η 
τλήρεπξολάϊ νοῖδο ἀεοίλελης, γθερυ Τογεημπιν, ἐν ος 
τ ποαμει αγεδτηνι ἀνε τίψως ποη τορι εἶνσηο Ν εὐονον 
ἀρ Νρίβῳ αυθά αιἱ ἰςπτεπείλιη λετινοῦ : ἰς ἃ τη νος 
νοι δάδιπὶ γορυδιϑο! νἱ απιδίχυυι. Ον 4 “ νοτὺ δνσωρ- 
σεσεν ἰδεῖ ναῖον χαις ρυά Ἠεδιεοες Ἰμμ[βεροη) νι άοο 
φη ΠΏ ἐπ ΠΕΜΕ ΝΣ δμμῖ: πος νοκεδιυπιίτοψυς- 
Δεῖ νγρατί, γῇ βέλη. χε. τὸ, δὲ « δαπιοῖς 14. δ Το τ τὰ, 
ὐοόμηις τάρλσο πιοάρ ἀςοιριδε,ννάειυν Π}}Πιραπάϊ ν ο- 
φαἰνίαιν ὁρτυμὲ ςοπυεις, 4 (οζμαμονε, μων οᾳ. 

φιΠγαυίε, δνι σκόρπισε : ἰὰ οἴ “ 

53 Ἑαννείδοοι . πεινῶντας, Δ αἰσατα δ Εἰ αἤηα8 διὶ νοις 
θυπε, Εἰ[ωτίεπεεε δυΐδις ορροηύη ρον πλουπιυΐσει. δά ἀρρι- 
τεῦ ραττιο ρα ἰοςο ποι πη, αυα νοιθαίτα νοςάπτ, οἵΐς 
Ροίτα, Ηεθγδοιυπι πιούο. ει ἐς νετὸ οἰομά τ λοις 
τῆνος ησι νοςατί (ἀπιείτςος,ἰά εἰϊ ὈΥΔΜ {τεὐρεδνη»} ᾿ς φυὶ 
Πριρ οτοῦ οἴ σδητ. (ΟΠ ες σπίθα οἴμασς στίλη αι ἀι- 

ἀμ πη (μητὺ (εά ἐος 4ι} δὰ σχττσιιάηι τη ορίδμν τοάλέϊί 
υητίαυος δ ται ΟΝΔΊΝΩΝΓ οὗ ἐονινοὴν οολης αἱ 2 Ν [4ὑ4}} 
4ιοὰ σοπεουρίήίνεις ὅς ἀείἀοτατς ἀφο! γτ (Ὁ ἰσίοων νελο- 

ο Πσπεῖοῦ ΔΕ] Ἰνώ Τὶ πενυτας Ὀρρυίω {τ πλουσίεις. 
(σιν επίνην δυο πὰς ΜΆΓΙΑ νοι γα ἐμ 8 μὶς ἂῦ Π1π 
πὰ τοίκπιητας 1, 5ΔΩἹ 1.6. 4 “ὑπερ αμίε, ἐξαπίρολε. 
νυν ἃ Εγδίτη. Ὁ ἐννηι: ἃ οἢ ἀφῆκεν, νῸ] ἀπέλυσεν, 5. νιοπ- 
ἄδην ςετιὲ ᾿νε οἷ νοσλθα!ο ἀντίους, ψιαῖς οἱ ΑΡίεραις ἃ 
{ς,δι ἀιπληέλτε. 

44 δ {τλίδιωτολ ζετο : 1ὰ οἴ ριοῦιατιην, ροτιοέϊα παθὰ 
ετεχίς, ντ ἐχρ] κάτου τοδὲ ξ. 10. ΕΠ οππηίνα ησυῖ Ολϊο- 
Π06) τὸ ὠπλαμόφ᾽ τι ΠΑ Δικ ρΙΌρΓίιηνι, ἃς ςα δητοζοίςηι 
ἰατς ἢ Π ρίτον ςοπίσηϊοπε. (οἀ Ηενι κί ἀςείλιανε νεῖρο 
Ἴθη[μαρνωοεὺ, Ἰντύταις ἐο Εἰλιᾶς 4.10. ισιπ ον Π] σὰ 
νπίετυν Μαᾶγίὰ ςδλητίοο πο ἀσοοιπηνοίανο. Οἰςοτο Πςίο- 
Ἰεβαεάνο ενεσι βεβεδιτν κα τ, ζοπθηροις. 

 Μηβς Κοπν.1.4.1. {4 μένην [᾿ωρονπ δὸς «ὐπὸ: χὰ οἱἢ (ετ- 

« ΠῚ (μιμῃ: ἀμ άπι}4}}} ΟΠ απ νοσαίνγ Π νι 5, ἄς φασι μει- 

πιοβειητος Εχ οι 4.11.δὁἀ νἱάετην ΝΊαγ { ντποὐὸ ἀγν}} 
ει ἀσροῖοις οὐ Ε4.41.8. Ἀν νοι ἀπ οιτὸ ἀνώταν {26} ἃ 
Τγομλιο ΥἼὩΨ {ὑαὐν ἐν.) 4 οἢ σοί αὐσις, δ ρΠ τοῦ ια- 
τσ Οἰαςὰ ςοπισειῖ, ντίθηγα ὐχος μήτε απ ἐπί γα 

4“ο Δ πολ. νι γΗελόθν “ἤδε,πε μινδιννα 1 οἱἱ ρον ρηκο} 

φυσᾷ ρεείπάς οἵδ δε μενάε)ε, γοσονίίατυς, νὰν τ ὅγτηε. 
14 εἢ να {δ ρισπη [2 πυϊξυισου ).ε νεπογει οἦΐς τοιρία 
ἀτεϊ ἐγανεῖ. ἐπτο! Π δ το στιν ςαπίοψαςην οχ ἀπτεοζάοητον 
Αἰέοψιι τεςοι ἀλτιῳ ΡιφΏ ΗΠ οἱ όνη ἀπισρτοάιτα εἰν 

γιστλφη ον, ᾿ “ 
ψ δν»ν19 

ΦΕΦΥΝΌΥΜ 
{(Καϑὼς ἐλάλησε φυρὸς τοιὶ πωτόρας 

ἡεδμ), τω Αβοχαμ, τῳ ασέρμκατι ἀντ) 
᾽ Ἁ ᾿. 

εἰς τὸν ἀγα. 
ἴ0» 

“ λ . πο; ν [46 
Ἐμεινε Μαρλαμιρσιω αὐτῇ ὠσὰϊ μη- 

γας τρεϊς"γἡ ὑπέφρεψεν εἰς ἢ οἶκον αὐτῆς. 
Τῇ σὲ Εἰλισείβετ ἐπλήϑη ὁ χρόνος τῷ] .) 

τεκεῖν αὐτίω" ( φηβώνησεν υἱὸν. 

Καὶ ἤκεσαν οἱ αἡδίοικοι (ὃ οἱ συϊγενζες 

αὐτῆς ὃπι ἐμογάώλωνε κύρμος τὸ ἔλεος Ν 

αψ τῶ μοτ᾽ αὐτής᾽ καὶ σωυέχαμ οον αυτή. 

Καὶ ἐγμμέτο, ἐν τῇ ὁγοδόῃ ἡμέρα ἦλ- 

ϑον αἰϑλτομεῖν τὸ πα! ον, καὶ ἐκ λοίωυ} 

αὐτὸ δὶ τω ονόμρτι τῇ πατρὸς αἀὐυτε, 

Ζαχοθλαν. : 

᾿ Καὶ δποκρλϑ ἕστο ἡ μήτηρ αὐτῷ εἶπεν, 
Οὐχ’ ἀλλὰ κληθήσεται ᾿ωωΐνης"- 

ρέγιῖ 
εἰ 

όο 

μα εὐὴ5.7 Ομ λθΠ) ἸΏΔρΡῊΙ 
πὸ μΠ τιςογάϊα πα νέμιῃ εἰς 
ἴὰ σαμι: ἢ ἃς ΟἹ ργατυ!αθδητοτ, 

Ετίαέτιμι ἡ 
νοηυσος δή οἰγευποιαξάζ ρὰς- 
τὰ υπνΥ ὁςαθαιταυτ οὖ οχ ἢῸ 
της ραΓῚ 15 ἱρέας, Ζας ατίδιῃ.) 

δρά Γοροῃάσῃβ τητοΓ οἰπ5᾽δοΪ ΑἸρ γοννάενς πραέεν ἐς ᾿ 

αἰτΝ οι χυμίη: [ΖΦ νοςαίταγ, μη δήλη, Δίοψααημ άπ, ὶ 

ἼἽΓΝΟΑΜ. 2)7 
Ἰ γοῦν. Ιοφυαζες εἰξ ρα -[“΄,| (ϑρωμοημῖητο «ὦ 

05 πο τὐνν πρμέγηι ΑὈταμα- ρ4"Πη: πογονν ἴδια. “95. 17. θὲ 

απ (᾽ {ποῖ τ! Ἔὐη5.) Ην- δια ταν 
“δ (ςμλἱηὶ οἴ115) ἃ αἴοῖ- ἥρι ΡΝ 

11}. 
Μαυμίιτ αὐτειι Ματία οἴμα 1- [55]. Δέμηβε ἀμῖενν ΔΊ αν 

[4 4ιαι εν ηἴς5 ἔγοστὰς ροίσα το" 
ἀογις ἀοινλιπη {πλπὶ. ᾿ 
ΕἸυοῖα νεγτὸ σοτηρίετιμν 5) Αἰβάθει ἀρίεην ἰγορίο. 

εἴτ τορι δά ραγοπάπηνδίρε- 

μην μἰἰα' μα πνοή! νη" 
εἰ: ΑΥ̓ τανε ἀμ, 
«ἰφίπμνε {παν 

᾿ ἰοαῃηὶν πλεϊεὶ 
ἐμὴν α} τοπνρς μαγλενάν, (Ἂν νους τιον 

ΒΙ πὰ. | ὧδ᾽ μερετίε βί νων, 

ἁμάτογαης δοςοί ἃ ςο- 8] δ᾿ αμάμενμη υἱκιηὶ σ' 
κοι 41} εὐν.“4 {4 4. πηάν"}. 

μεμμίε 12ονονῆμε πρ|εΥ}- 

«Φγάναπν [μπὲ σωην ἡ |4: ὁθρτὶ ἐν 
δ᾽ «οηφταιμί αὐ ἀπίων εν. 

ονῖ ἀϊς οὐΐδλιο { Εἰ[μξἔξωπι εξ, ἄιεο. 

: ἔΐανο υεπενμμῖ αὐεμηεὶ. 
ἀενερνενμην, Φ’ υοεαὺδε 
ἐμπὶ ΠΟΜΜΗΘ ῥ 45 [Ηὲ 

Ζαεθνανιμη. 

τἀκαξεν {τὰν 

(μτ, 

οἱ , ἥκει ΤὟ ᾿ 

Καὶ εἶπον φιοὺς αὐτί τι οὐσές ὄφιν} [Πρρπηςς. (ἀ «ὐοεαθνην ἐνάνιηετν 
9 τοὐν " 4 ῳ ὃ Ὑς “ΠΑ: : ὍΙ Εἰ ἀικέννε κα ἐἰ{ 4Π:ν 

ὧ τῇ συγ υοίᾳ σου ἃς καλείτωι τὸ ονο-Ἰς .}] Ἐπ ἀϊκογιθς δή ει 7) Νοῖηο 

ματι τούτῳ. . ἘΣ ταν 

Ενένουον ὃ τῷ πατρὶ αὐτῷ, τὸ τὶ αὐ 9. 

λοι καλειῶτῃ αὐτὸν. 
᾿ ἄ" ἢ 7ὔ ») ͵ 

Καὶ αἰτήσας πινωκίσιον, ἔγοσψε,λε- 
. 2 Ε] ξο Α..» 

γων, 1᾿ ὡαΐγης δεξὶ τὸ ὄνομα αὐτῷ. Καὶ ε- 

ϑαύμᾳασαν “σαύτες. 

Αἰνεώλθη σὲ τὸ τύμᾳ αὐτῷ ὐραλρῦ- 
ες “- τὰς ᾽ ΄ ᾿ 

μας καὶη γλωοσα αὐτο λάλει 60 λο--|54 

γῶν δν Θεόν. 
᾿ ᾿ , ἢ 

Καὶ ἐϑετο δι παΐτας φόβος τούς; 

«ᾳἰδιοικοιῦτας αὐτούς ΚΦ ὧν ὁλῃ τῇ ο- 
᾿ “Ἦν ,ν ͵ λ 

ρενῆ τῆς ἢ «δαίως σδιελαλέῖτο πάντα τὰ 

ῥήματα ταῦτα. “τ 

τς Ζοφωμεμ: εῇ, ὑκάκησε - ὰ εἴτ ρο ]ιειτας ὅπ οἷς επίπι 
εἴτλιῃ ἀσαρίτας ἀραιὰ Ηεῦταου ἼΌΝ [“πναν.} 4 Νην- 

ζεῖ 

9 4} 

ρυς" 

γμωπ5 } «,ατοναίνάπνο,, τῷ λ᾿ ζὀκάμ. Ἀ ςτὸ ἀπποτλτ Εταίμηυς [,κὰ- 

«λῶν νιυϊλίς ςοηβειιοηοιι νοτῦὶ ἐλάλησε τ αιοά ντ ρἷα- 

ηπ5 οἴου, αἀτσοις ραττιου 1} ἐπόνει δί ααὐταθιαπιο 1 Αιῖπας 

τοι ΘΠ άτοης ᾿ορθστγας. {Εἰ [ππνληὶ εἰρϑνκαὴ τῷ αον μια 

ἀν 1ουτα γν [τ ἀγρο] Ιά οἵ ροϊετίτατι οἴας,ντ "δὶ ἀϊ- 

χπλης. [πο] Πρ ς ἀατοηι (λαςιη ςοδιιη, αι άςιῃ, 48|- 

“θὲς ποπμπαιίην Πομίηις τοπουδαῖς ργοπμοηςπι μέϊά 

Αὐταβαιηο, μη αἰτοῦ ρίλοοας σχρςάτοιντ ζατμνν ἀϊσαιη,, χο λον οτία ς. 

4 10) ξέν θΗΠΣ ν εἰς τὸν ἀἰώνα, [ἢ φιυιίάλιη, “οὐ εήσιις ἰορίτυτ 
ἕως ἀἰάνος ἰπ αἰογιιιην νίχις, Οςτοτὰπι ἴῃ νοτυ τς σχοιηρία- 

τἰδυν μίας αἄτο τη ΤΠ Ορ γ]ῆο Ἀ οππαπο, τα [ς ἀιβίη- 

Ὁσάρταν νι Ἰιχς οἴη! χκαϑῶς ἐλάλησεν ὠρὴς τὰς πατύρας ἡμδῦ, 

“ΝΑ βρριαμ αἡ τῷ αοΐρματι ἀπ ΠΕ ΔΑ πταν Ῥατοπτβεῖ » δὲ εἰς 

"ὃν αἰώνα ςοηποέϊατατ σαπὶ Πιροτίοις νοιποιΐο. ΕξῸ νοτὸ 

Δυληαὶς ππΐ] ππιπαται τη σοιτα τοῦ σχειβρίαημη ςοπ- 
ἐτηδπη,τάρῖον ρῦτο μας ρο!ς οτίλαν]ςρ! πο ρατεπειοῖϊ, 

Ναεάις σπὶπὶ Ἂν: τὰν ποι ρολμς Τισας μας ἀππεχυηΐει 
ΜΠ νονϊει!ο (προτίοτι, Βοικαῖις ἰρίταν ἰμες οΠ ἰσητσητία, γ0 

Πγοσιίθαπν απ οιτα αν οἰἵο Ἡγλόϊς σχτγομιο μος τοιηροῦς, 

νῖ οἰϊοπάςσι εἴ (ς πνοιθότονι οἶς ἐπ τε Ἰοογάας,, φαςινλή- 
“οάμη ρου! ποτις οἢ ἡναιοῦαιν, ἐοίς ν πἰοιιςςι πυίογιζου- 

ἄνα νίυτ θην [00] αὐϑὰ ΛΑδταίναιιιν, ταυτὶ ΟΡ "ίτς μοίς-.. 

“ΠΙρηαςθδηῖ ααϊοιη ῬατΓΙ εἰυς 
᾿χυτϊά νο]]ςτ ἐπ πὶ νοςατί. 

Ἰἴψυς ΡΟ κατα ταῦ ς]]ὰ ἔοτι- ᾿ εἰ ρυβμίης ρυφὶ!α- 
Ρίιτγ, ἀϊεοηβ5} Ἰοδηης5 εἰς πο-- γειο [οενρ 1 νἀ εεηϑ,, ἰθάν- δυρτὰ 

᾿ποηῖαπᾶ γορίοης ᾿υἀχα’ ἀϊμι]} 

μα πεινὸ 4 ἦν φοὐπα- 

εἰξ ἴῃ σορηατίοις τὰ αὶ νο-  ἰμονεινα ἡμὴ ρζείν μος 
ἶἴο ποπλιπο. ᾿ ΜΟΠΉΕ. 

ἰσι ᾿ “ηνμεδ πὲ ἀμίεην βαῖνὶ 
ν} εἰμς ἀηφην ὐεἰϊορ αυοϑάν 

«94 Φ 

οἷι5. Ἐπ υπτατὶ ἰθηῖ ο- μ65 ε[} "δ 26} δε 66. Ἐπ πε- 

[ὩΠ6 5. γα [μὲ ρανεῖ, 

“ΑΡογίθΩι εἰϊ δυϊςηλ ο5 οἷιις 
1Ππ ον δ΄ ηριὰ εἰς: ]οαιο- 
Ὀλίυν Ὀςηεάϊοςης Ὠςο. 
ἼὍτστυς εἰ ρίτων πιστὰς ογοηῖός } Εἰ μιέξω ἐβ εὐπιον [-- 

64] “ρένενη! ε[Ὲ ἀμέον κἱ - 
ἔϊοο ος εἰμα., (Θ᾽ ἰδ ἐ- 
ἕως» Φ' ἰοφωεῦάνην θέμεν 
ἀΐεεης Το εμην. 

ΕἾ γεν φπίπδδ υὐοίηος ΦΟΥΗΗΣ 
ὦ μβὲν φηννδά πιοηάη 
μάκα ἀνωμὶφ αἰἄρων ὁην-, 

Δ.(0]15 σογιμ: ἃ π᾿ τοτὰ 

θατὰ (πητ΄ οὐρπῖαν οτθα 1{18. ηἰά ὐεοϑα μας. 

ἐμοί. Σακρομτοτὸ -ι το ἐξ 

65) ικεπε λέγων ΤΠ ]ια:ς νογδὰ τοὶ ἐῇ ρος πῆγες . 

4ιιεπὶ αἰ τοὶ ἀϊχίπιις ΗοδεαῚς. οἰϊς βιμ]Πάγον, ἀρᾷ ψιὸς 
τ δ τίς ἰοςὶς αδυμάδι ἭΝ [ἰερυγντ ἀριὰ Ηστοιοτιμ 

ἔφη λέξας, 
64. εὐὔρενειρη εβναφώχϑη τἱὰ οἰἘ , τοϊκίτατας ΟΕ ΠῚ νέας 

νοεῖς αύειη ἁανήεγαν. ν Ἰάσίυν ἐπί αισάαμηπιράο ἡ] ος 

ΡΣ ν ΕΑ αὐ Ἰσψυ ποιὶ ροΠιτταιιι τάτίοης ἀνοιητος ϑύιαμλ 

ἐφοοτιπν οὐ 1 δ Πισἀογιμὴ λιτὸς ἀρογίστιντ (οὐεδίειιν Εζς 
{ βίηγηα οἰερρνὴ γλώρσα ἀμ. [ῃ «ἀϊτιοις Οοην- 5 

ΡΙυτςιῖ ἀδάίταν δηρϑρόθη: 46 νετῦο Πρ ηΙβ σατο ίοϊιτα 

θΠς Ππσια νυποιλα,, ντ δια ροίΐσς αὐτϊου]ανὰ ὅς ἐα υτὰ 
ΕΠ ι 8. 7ν ἀδένη τορετὶ τῳ γοΥθ0Πὶ «ὐεώχθ», ἐ οἱ“ ΠΠΒ2 

[ηρθεαιν, 1 φιὸ δρυιὰ ΕΠ εσταος οτίδπι Πα όατυν (οἰ ας 

[ἰοτάτι ὁ νιπομδιει 1τὰ νὰ ἀσρίςχ {τ Ππ5 ν ετι ἀοτατο α 

μος νοις ογυάγαπι νὰ ΑἸτεγαμ σοπίςαηταν ἰς ἀγυᾷ 

Ἠοιπετῖ. σῆ τον αὐ οἶνον ἐδοντος, δ Μᾶτς. 7. .,- ἀνοῖταν (υτὰρ ἃ 

Ὡνατο διανοίχϑητι. .« ΚΑ Δερεάνεενν [)εο΄, δυκογων τὸν ὃ νην. [ἃ 

εἰς Τλευηα εεἰοῦτδιβ οὐαὶ σιλείαπηπι δἑτίοας, νηςς (έλυνι 

να ψοῖυ ἐπιοτρτος δὸς ν οὐαὶ σαν 4υλττο ΓΕῚΠ Ἑο ἴυας- 

τεῦ δαυδατὰ, ΠΔιρία νη νετὸ Βεποφιζσθαι νειθυμι τη Βοος - 

{« τ [οἰσιης ἡ κι τελ ιν ο ἄμ λυίαις: ᾿ 

4 οπμ[ ὀγόντο Ν ἰσαια, αέϊωι εἰν. Ειάξνις, ένα - 

{εν εὐ Φρλδεν Πὐθιὰ νογὸ Δὲ αμτα νοι νῪ τὰὸν Ἰνως Ἰω- 

τον ἰαυς πον κα ζοιτααὶ νος γα ἀάιμν ροπουταῦν, (4 χ το. 4 Ἱεροίδεντας αἰδιοικοιώταςιοις Οἴζοιο απο ίςς διε]ιας 

πα βν ταν νίις. 
“3. ΔΙ χηῖβεα πη {ενίεονά να [μα νβμνν ἐ{16 ὁ εγάλενυνν τὸ ἕλος 

αὐτὰ αἷν,. ΔΙ ἀςηήβεαμη πρ{οτλεοτάν αν [ρον πο νι Ἰοιμηι- 

ταν ΠΠοι αὐ ) ΥἹΌΣ ὙΊλ0 {να αν ἀεί ἐμα[49.} πω Τα ρῖμτν 

εὐ (γειιίαν φ. : 
δι ᾿ηωεὺ ἐηε ἀνένδυον ας, ΠΡ παν ἅν ππαλεις Ρειείνανε, 

410. Ἰδηυσιά βοπας οὐταπνον οα ναἱρ! (οὐ ποίαάτας, 
ἁΠπα ανθ]νν εἶστε φαοα μαι] αἰπὸ ν πε ράνθτν θὰ ἀϊοοιεῖς 
νας να «ἀπ ραποιίσίοι ρασαμηίρεο, Λε α[ς ντ α οθα- 
«ἀν βαθα Π σ ΟἸΤσην. 4 ων. αὶ κὶ οἱὐ ἀπὸ πθτπι- κα 

αὐ ΑἸνιαυδαι αν αν αὐὐσόθϊης ἰσοπαίμτο Διύμειν {νπἀτις 

γα πο Δενορν ὁχοιρῆο φασι οὐτὰι μίας, εὐ τὰ δανιώ 

᾿ 

ΩΦ 

Ροριλπη νοςαξ( οὐ ον ἀοκοίανηυ ἀρὰ οὺς (οτος αἰτα τ 

ατίνα μα] τ σιν υἱν, ἃς ΕΛ Ρ ανοε του Ρ ΓΑ 200} μα εἱἱ, 

ἡ“ἰπονας (τς ν οαθΐν νὰ ΟἿΣ μι ἀπν ἀὐριία πηι 

ποσπάααν απ ἤνος σέο βου πσο α ἢ λει οἱςοαμασο {ἰν 

«αι τοῖσιν ἡΐα ιν τεϑηθηην τι Αἰ παι αθοοίςαπα, νὰ ἀσείλιαι 

(οχυτης πόρε σαν ΔἸσήνι ἀρυά φκορβηιαρίνον αν ἑτ ἤάίπαν 

μάϊοι ρέτνσοοι απ ἀρρο!Πατο, μὰ μα ΟΠ ραν στα συμπον ἢ 

ψη ἐμὶν ἐαάςαιν ματα πο σιάδι. 4 "ρίζα [μηὲς δὲε 

καλϑνο: ὦ ἢ αὐ νοωδιπμ φἰοαισηῖθιν ρανπίνμι ἐς] ιατα 

{(τπτριο με ἄχη Μαιιυλι ποτε εφημιδιυσαν οὕ ες ἐαληὰ 

ΤἸυὶς ε{ἢ στεριὰ τινος αὐτὶ ἰνρίρου,  ()ηνηδά τεννα ἐ{Πὰ. σαντο 

»"κανπιαυ τα πὶ οἱ] “υιζημ οι ἐϊνίϊαην αὐ ἀρὰ (μειὰς 

! 



͵ 
- 

ὶ τποτεὶςλησιδης ͵ ἰ ἰ- ἘΕ οττῖς ἀπ ριδης ἱρῆας τοἀηπονές, [τως ργορηαιη ἤρηὶ 

. -- | Φ πὸ : " ΟἹ 

" ᾿ 44. 

ἜΥΑΝΟΕΠΙΥΜ 
., Καὶ ἔϑεντο παύτες οἱ ἀκούσώντες 2 ἐν (5) Γτονπος αι ἀυαιεγας, γέρου μό 

“,ἣ καρδιῳ ΟΜ, λέσοντες , Τί ἄρᾳ τὸ (πογῆτ δά οτος πος ἐϊούτο5, 
“Ὁ τς τ εἰμ ρν ταις εἰς στα Μα- παιδίον τῶτο ἔς αι : Καὶ χεὶρ Κυρίου ἰωὗ ἡ Δ" "4 πῆξεν! 

"μμεπ’ αὐτῷ ΔΎ ΔΟΓΑΘΙΡΑΡΡ ΠἼΊ μια αὐτῷ Του. ἦν! ογαῖ σαι οὐ. 

(Ρ.1.18 
ΕἸ βο[μεγ μη οηγηει 4ὲ 

«ἀφία ἄ!, ἰὴ φονάε [μφ, ἀν", 
ΣᾺ βμεγ, 
{Π}π «τι Εἰπὲ κΐην πιδηυς 
δον ηὶ ἐγ 4 ἡμῆν ἐἰ]ο, 

. “μὲ λοματίας : 67 ᾿ ᾿ ἐπ ονι δὰ ᾿ ᾿ ὲ δροντ τα, τῇ ὦ ΔΑΓ ΆΆΓΙᾺ Ράτοῦ οἷς το- 15} Σἰ Ζαινατίαε βάν ε- 

πα κοναυ) ΚΑῚ ἡανο; ἐν ΠΕ αὐ τὰ Ἰὰς Ρίστως εἰς βριγίτα (ληίζο : ρτο- ἥ Ἡχόψας ἐἴ ϑρίτιιν 
εὐὐδ ὅρμιυΐξ ς . Η Σ «πἴο : (Φ’ ῥτορθεί δμι πα 9. Πνοῦ ματος α γιοῦ, τ! ποοεφήτοῦσε ι ἡ νετδυ τυ ὁ, αἰ ςσἢ 5, ῥρεθὴ Ῥτορβει αν, 

ει οἰ, ΔῈ γὺν,) 
Ἰδπά χ.ὸ 
ΠΕΣ 3 

8] [δες ἠπδις οἷο Γ)οπλίηνς 
“ ὑπεν ΠΣ δεηεάιξίμ: Πορὶ 

Ἴ Ὠιδις Μ{τ8ς]15΄ αυὸ ἐπυϊίετίε δι εηεά ξίμε Τροίης 
Εὐλργητὸς Κύρμος ὃ Θεὸς τῷ ἴσραὶλ, 12ενι Πρ κεἰ: μία υἱῇμ.. 

νι ἢ ᾿ τὶ ͵ "τοδοιπογι ρορυ αι (υυτῃ. οὐδ (φ’ [δεὲε τε φρηριίθηε δ ἐσαρκεψατο κ) ἐποίησε λύτρρφοσιν χε ΠΝ ᾿ ; βέϑῆετν 
μια ετ 7 ε “ᾳ ὧι ἐν νἀμμμδδ᾽ 2. 1 Ετ οτοκχοίε ςογηι ἰφἰυτίς πο] [Ρέεὐῥί, 

᾿ λαᾳὶ αὐτϑ. ᾿ δὶς ἴῃ ἄστοο [αυ  ἀἰς ρυοτὶ (με: [9] ξἰ σεαίεονν [αι 
βύνην Β. Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμὶν ἐν ΠΝ Ργους “Ἰοηυμεις οἵδ ροῖ ος Ἡρδουίης Τανάρνο 
Εν ἐρθδον οἴκῳ Δαβδ)ο) τῷ “παιδὸς αὖ τῷ" .] [ἀπέϊογυπι ν» 4υἱ ᾿ ὰ ἔξουϊο (μς- γι} ὅΐωρ ἰοᾳνμμεμε εἰ μὲς 

ϊ Καϑὼς ἐλάλησε δὲ σύμᾳτος ἣν ἀ- ταη ΡΥορεϊάγατῃ πότατη,, 5. {ππξονμπο, αὶ ἃ [πευϊο 
ἰδ Πα ἀὐνἐξ αι ορφηῖ αὐτῶ; α Ὑ Ἐς ὉῈ πο: (οὐύδγος εχ ἱπίταὶ ἀϑ ἠλιδδιιουι 

; Σωτηρίων εἰ ἐχθρῶν ἐμδα᾽, καὶ κ χει- ΕἾ εἶδ δε ὁ τἼλη}] οὐπμ πὶ 7 ΓΈΝΟΝ ἈΟΝΑΚΝΩΝ 

ἐὺς παύτων Τὴν μισοωυτων ἐμαζ. 6. ἀφ κα νι αν ΡΣ ΤΑ ΙΜΈΒΕΗΜΙΣ. ὅν “ “Δ δος Ὡρ 7) Νιντογοῖυγ αἰ ογιςονάϊα ογ- ͵γχ8} 14 [πεύενα ἀπν ποίει. 
Ποίηστι ἔλεος ματοὶ τὴμ πατέρων ἡ δ, θὰ ραξτος ποῆτος, ἃς τπθθον! ἢ “γάναπν μην βαμτιδιηπο. 

βεμ, (ν᾽ πνεηδου τὶ ΓΕ }4- 
"ϑεη [μὲ [ἀπέ ἢ, 

Ἢ ἰπυαρδω 4υφά ἰω. 
γδηὐ 44 αὐναϊν ράῖτοα 

[τ ἔμο ἡπάϊειο ϑαταπαὶ, ρξςοᾶῖο, πιοττὶ τηληςραγαῖ, ρο- 
τγατι τ Τἄεο τοσιες γερετις Ἀροίδοϊιις πος λησυΐης ΟἈπς 
τοάςπιηρτος, τη ητι νιάο]ίς ας Π}0 ρτοτιο ἱμιρά ΘΗ πὶ άιθτα 
βάτυτ νιπαγῦ ςγυοτονῖ ἐς τοάῥρειοης ποία ἀπθιωις 

ς Ἀτπςοξις. Ποο τάχης νἱάςτις ἰΔ ΟΑΠἸς]]ΠΟ πιιροῦ ποη ἢτὶς 
ἐοπιίἀογα![ς μαι η} λύτρωσιν ἱπτογργοζάγοιυσ ἐἰδει εμόμνες, 

69 ΕἸ Ἔνεχετίξ εόνην [αἰμρῆς αὶ ἔγειρε κέρας σωτηρψάς. Ἠρθι-. 

") μνηδιῦναι δζμαϑήκης ἀγιας αὐτῇ" ΟΠ τ΄ ραξε (αἱ (πᾶ: ς 
ΟπηΣ τ, 7 : γ ' : 73] ᾿Εὐβυγυταμάϊ φυδά ἰυταιῖ 
"στε ...}}. Ο κὸν ὼ ὧ σε. ᾿ α᾽β ἯΙ τὸν ἈΝ ἢ . } “τ τ Ανὲ ἀὐνδν ΑΥΗ͂Σ Ρ ὠμοσὲ φῳῶῆς  βρᾳάμι γα άπλὸ ᾿Δ1γῚ ΠΟΙ ἴτο 5 πὲγηΐ- 

. 66 Κερο[μεγμνι, ἔϑεντο. ἢ] ςδταϊςὸ ἸΟΌΓ βῤράπε: }»] ο(ἢ ἀτ- 
Τιροηζον ὃς ατεεητὲ οὐ! ογαγιης, δέ γεϊας η χογῶς δηίπηο. 

ας διραρμή Ηοιμησγιπι προ, -σὺ δ), ἐνὶ φρεσὶ βάν το σήτη ΓΟ {10 
Ψιγσήνας, δεβδνε ρας μηὶς (τες εἰβ πόη βάγη4} νεροιν4". Ἐπ αἷι- 

, Νιγειπεπιοῦ μα το ἀ ΜΝ πρεηΐε επεῖσ, ΕΑ Δ »»95 ἀμξεην 1λοην;- 
“Ω δοικ χεὶρ Κυρίου δίι4. Ε]ερταϊςὰ γνν ΤΡ ΠῚ ΠῚ 5 {|4 6} οἷνο 

φαἰνδ λα, Βαίαν, ἢ ρταίςης Ὠςὶ βιιον ἃς Πηρ πἰατὶς χυστάλια 
ν τις Ἰῃ το ἀρρατγερατ,ΐοσις ΕποοΪν.ι.; ἀρρε! ]τίοας Μάπυς ΠΡΉΩΝῚ [ἪΡ ὈνἽΠΓενίην κενος μαϊεμίρωμᾳ». Εἰ δυτοηὴ το- 

. οι ατο Πσίτυν ϑρί τίσις ργορβετία, Νοα ἀ Π ΠῚ ΠῚ τατος. ται μος ἀἰοςπάϊ σοηιις τα Πλεϊτιεπε,χιο ἢρ ηἰβολτατ, ψιῷ 
ΡΙπάλτις ΟἸγαιρ.τογάίχις, Θεοῦ σὺν παλώμᾳ "ἃ οἱὰ τῇ σῷ Θιφό ο Ρἰαπὸὲ «οἰ ρίας μόραν νῖτος {{π46 }1ς,ς Ἰῃ ῥτἰ Πηὶς ΜῊΝ 

, ες διωάμει καὶ βουνϑεία «((χτοταλ ὝΕ: σοδυςιτῖς ΕἸἰδηέην πάπα οἰς νπάστετιιγ ἐς ταάβη!βεις. 1ΠΠ|ς ργριις Ὀλυΐάϊ ἔμις 
ὦ δρ᾽ χεῖρ: φαοὰ φτιλην σγίρταμη ἷςρίπιις μι ψιυοάδηι ἐοάϊ- ΟΠ Πα πὶ οχοίταᾳ ΟἸτ απ ΠΠ]υπὶίαυπι, ἔσο (ετίρταπι 
«ε ὃς νἱάεταν ποη πιλϊὰ σοπιςηῖτο. ὁ ᾿ «ΠΑ πιος 9.11. 40} ἰπιπέξο Πιοτόθοσο, τληυζσοτγπα φιυ- 

68 Βεμεάιξίωε διλογητός. δαδιάιτις ἔρον. Ῥεγίπάς ψπ ἄλλην, ρεοίξγατὶς λἀιοτίατιις {{πλε]ἰς᾿ πτογπυμὴ ἡ] τοσπαμι 
᾿ «ἢ λοῖ ἀϊχ ον, ἐπιὼν εἰόῶνω,ν οἷ δοξαϑιέτω "14 εἰξ, ἰλυάετὅτ ας Ἶ αἰεγαγος. ΕΠ ςπίπι Ηςεϑγαὶς ἔπι Πᾶτς ΠἸΡΓΚενον]} 4 εἶ (ΟΥ «- 

Ργράϊςοῖατον οἱ, ὄνλεγν τὸς ἀσςίατας ομληὶ ρίοτία ἃς ἰλυάς ἀντ πίρρτον! δι τοδοῖς υἱάγραγς, ἐταιΠατίοης ἀπηρτὰ αὐ αηϊ- 
ῥθαπνε ἱποίρίαι Ζαςἰνατίας ἂρ ἐρίρμοποσλαῖς ΝΣ ἀθτοαν ππαθας ζοιπιρετίς,ντ χιϑλιη 21.7, ἃς φιἀξ λάϊς ο νεθα 
ἰρεητοῖ αξτίμαίπαις δὸς ΕΝ ἰοςο Βεηςἀιοςπάϊ νοσλδι- 

ἰυτι, τη ιιαπὶ τβόοίορις [φημ] ίατς,, ουἱυ Πρ οἰβελτίοπεα. πλἤατροῖςπατίς δὺς νιγίθηι ἐμ Ππαιτατίαης, ντ 5 λπὶ 5.10.8 
᾿ “ ἰιδὶ φχροίιπιις. ᾿Ωμοά εκ [ὑτηενδτι ἑπεσ κόψαιν. Ηοθτ. χο Πογίηατίπι οτίαπι ν δὶ ἀσιτις ἐς Με αν ΡΩ].112.17. 

ἽΡὈΓβακ 4:71 εἱὲ φιδά ς τποπιοταπὶ εἴϊς ἀςοἰαταιετγις ρο- 7Φ δοήμμεη: ἐδ, ἐλάλνσν. ΗεΡ. ἽΝ δῇ ον: } ἃ οἷξ ἀιοτιᾷ 
ῬΆΠῚ (υἱ-λςο φιίάειη να Αἰΐθτν ταήογῖς 1ὉΣ Ρταίςη οος ἰῇ - Ῥιοππήϊς ντ Πιρτὰ ἀἰ χίηχες νοτίϊος, “Α [ἰωυο ἀπ᾽ αἰ νος. 

π΄ αὐογοτ, ὅς Ἰπβπιτο ρτςξίο γοάϊπιογετικα ςηίτη ἰσιίτατῆδο-᾿ Ἡεὶν.ὈΥΡΌΓ Ῥεἰνοί κηη}}. ἃ ςοπάϊτο ἡνιηάο,, νὰ ΡΙΑΙ 1χ9.68. 
τηΐηις Εχοι 3.8. ἡυςιη Ιοράτῃ νἱάετιι τορεχ ες ἐλακινατίαν: δι Αὔγην. Τπτοτάμπι νοτὸ Ἰάσων ἀσοίλται ὠπ' αἰώνος ιοι {ἴηι} τλιηοπ ἀεξ παπφΊ οὐδ ες ἰρία τη ργα ιτηῖς χιοά ;ς αὐ ἄτοτπο,νι ΡΑΪ, τ2..Ψ.ὅς ἈΠΌ ίχρς. Ν 
οἷτπι φφυπιδγγαττα οἰζ νοίαν Ϊ νορὰ ΠΠυϊῃ τρία πη γι {Εονευι πο! ]|ἀτμάνεὶ ἐπ ἠηϊνοιεε, συτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν. γυΐ: 
ΜΠ νενογαπι {ξ΄ ει ἀταρμιυίίαῖς ἀιανοῖι, ρεσσατι ὃς λάνον Ὦ,, 5 οἰμεξ εχ νηὐηνίονε, πεδηταε δυὶξ σωτηρίων ἀὰ νοι 

ἐλάλησε ξαβιποάῇ ὃς (ςηνξτος νου σι! ἀπο 5ς ἃ φυία ἀι- “ 
Ποχτίοπεπινοι δ᾽ ἽΡ 5 τιροη απ ἐῶσιν {ιὸ τρία. γίογ νιάετί ροίἴσι ἠδ ἐγαιοέξιο,τοέϊὲ ἐς είς Εταΐ, χα χυχῆιε 
Εἰ] εἰ, τὰ σαςροσί πληΠο ἃς ργαίξητια ἀνςετις ἐχργιπιιη- 30 ρει ρ γαῖ ἡῶν ἡ Φ οὐπ ο" πο. 5. ἀ τ τρία ρου ταί ἂν 
τα ἀΠς  Π δεροριαἀιποάιηη ἐησιὰ δ απλισ τοῖσι οο ἀπἴρτίο. ΝΑ ἹΠΙΟ ΛΗΝ τ, Εν ε υε [ἀγμ αν ςπΡΗν αὖ ἐνεποίει 
ἰνίνης ἰοςιιπὶ εξ τητορρυστατας, απίπῃ ἀϊζοτοῦ Του ΠῚ ΡγθαΙ- φαΠις Ἰητογργοζατίοηις δι ΠΟ Δι πσῆνο πρη νἱάςτ ΜῈ - 
ταις ΡοραΠ (μὲ Πθειατιοβειλ Ναιη(νι εἰπρ να! νυν] β:- 5 10] ἐᾷ ίτα τ ντί νετρὸ ἐνεργητικωῖ, ἃς (ὅτιατς ριαροίεοπειι ἐξ, 

; ὙΡΟΝ Ργατοτοαπη ἐς 408 πτοιὸ ἠϊχι) γε] ΟἸιγηιςης- 71. Με υιεγαίων οὐ ἐτίκονά!α, ποῦ σω ἔλεος, Μυϊραταλάνοι- 

ΚΡΡΝ Ἰρθει ε αὐ ὐμβη τα τον μλ τ. ἡ ἄνν ϑ. ΝΣ τυ πὲ μνηήτε νυ Ήμ θν κολε ἈΝΑ  ὑμον ἈΠ ΠΡΙΑ ἐρα εν μὰ , οὐ ͵ »α(οι,ἐβε( ν} ἀυοι εἰοῖ τή 1,λτίμ (ἐΐσας οδίσαπυν. 
ἀπιτις ἀπέξονις Δοτίαἰυτις ποτα ριοοὐματούςηλ Π)οπίαις. Φ Δ Ἔπνον [ει μννϑήμαι : Ἰὰ οἴ, τὸ τρί ἀοείαναγοι (ς πιοίμοι ὃ 
ΦΠΠΜ ΠῚ βιὰ λοιπαὶ ἰφμλι 41} ἂν οο ἀπο νὰ οἰἸς ρτόοιι- - οἴἴο: αιοιηράο δτίαιν Ἀφοιριτας μυὸς νειθι τὴ (ρτλνειίαν ΔΑ ΠῚ 00 στ Δ πὶ ἀπ Δ  ἀεύπι ἡ» Ἁπο ἐγρίς (οἷτιν γεγο ὅς 4» 461», ϑιαϑήκνον οἰ, το λιχοατ γ 4 ς ΜαιΠν.16.18. 
ΔηΟ ραν ρειίρεις. 4“)Μ͵εάενρνν ἢ ποίκσο αὐ τ ρωσεν, ΕΠ ΟΌΤΑν: 49 73 Εἰ ἐμνίβωνανἀὐ Φωοά ἑμναμὲ ὅρκον δικοιῥυά Τῆοο δ γὲ 

. οὐ ΠῸΝ) Ὼν [ων γ!νεωῖϊανν.} ιπ αὐτοῖν ρουρῖνι διε Ἵν Ἰλέζιτηι Ιερίταν ὄγκου ὦ, ἃ τςφίγεις, (οριηυν) ν μαῖα αι μεν 
ψιὼ νου ππ 1 1}}}5 φαρτώτο, να ἐδιξέξιο ψια ΠοΌΒεα., ἐπαίτης εονϊεζλιοις, αν οὐ ΔΎΝΗΙ Ἰορατάθαγιο αἱ ρυῖνς οἢ χυλην οὐκ νο [Δετὰ ἡποΐψς ον οὐοι ΝΑμι ὄγκον. προ η νεἤσταν ταιπσα {θαυ οαεἴα μια ΤῊΝ κ᾽ (0; 

᾿ (οἷσι ς ταις ϊιη ἀπο ας «οὐ ἸοΘπος ἢ τοι σι αἷν εἰμγίις τὰ νος ἀϊοοπάνροποις εἰὶ ἡεδηί ε να ἠταίαγίει σὴν 
ει ΕΟ να ἡ 4 Γολα ἀδιίλες οὔ ει ΡΟΝ ΝΥ ἸῺ 0101" ΝῸ} 4 βοΐ αὐτάττο ςομειίλιομιν 11εἰ νεανία. ΠοΙνεσιῖς σα 

. {υεἰν “χεἰνενω ὑο νεἰο ἡρνκεάῳ} "ὦ οἰ, νησὶ τρεογά αἰνμνίων εἰμ, γεν Ἴ21ποσεῤναν, [πιρυιτηι ἃ βόπαιιο αἰ αθίψις αἱ τ 
Ὁ μ4ι ψε[φμινσαιν ν αἰ] εἰ, οὐ Ἰτος οἰνουψμνίνι οὐ αι. ἀκα] γιε]ιςοι ὃς ἀζα αι μο,νῖ μεοι οὐρεήωνα [ταις 2 
Ἀν ΡΕΓΠΟΒι ΒΕ ΙΡ ἐβην δμηίηι ρα λυ ΜΟΙ, ἀρ 4 ΘΣΤΑβΙΟΙ νὰ ἀΟροειαν ἀιιοιας απ άσην 
Ἰζνᾶσε οι η σι, 4’ πο νὰ, (νὰ οἷνμι ΓΟΡΓ πο Πὺστ γον σλέςσιν ροιτοίο οὐ πα το ς  νασεῖα εὐπαπι ἀπεθαιν βορ αν στιρεῖος Βα λοη)πος «απι νοδα βοιηπ 10 {πθύτο Ῥουνῖμε οἰ ὅμον νο] ὀρλέν τα ἀρροπείσας, 

- Α Α ἐν θι αν " ΡΌρυες ἰδ νγίοας τοὐστίοισιι ) Δ τ Ἰοηθισαται Ογαμθθαιτα, γι σαρί νέοι νοζαϑδυΐιηι δια - 

ΚΡῊΣ ῬΟΠΘΗΠΟ ρισθος, πορ ἀρη σαι παθ ἃ ἡσ ὦ ϑχανε μι τ ράσην εἰσ ἀδιάηγι «οὐδωιπέλοηςειν ΣνΥ ΠΩΣ 
Ῥῦμοι τομοαμναι, ς ἀρ! γοιὸ ρα φρο οἰμιω νἍαι μον αμ τ ἀαἰϊην μι ἐραχεγίσιν. ' β 45] 

των τ πο ππτ- -ς-.-- -ὰς 

ΕἾ Ἄς 

ι 

ὈλΊΓργρρ, )χυοά τοίροπάσι τῷ ἐγείρειν, ἀπ ἀφίτις ἐς 4--. 

. “ΒΟΩΥΝΝΠΥ 

ποτέρᾳ ἡ δι, τῷ δοῦναι ἡ μὰν" ᾿. 

Αφόξως,, ὧκ χειοὸς ὯΙ ἐχθρώὼν κἡ 

᾿ ῥυϑέντας, λατρόῦ δὶν ἐἀπτῦ., 

ΠῚ ,᾿ ͵ «4» ᾿ 

Καὶ σν πτιδιον, οροφήτης ὑψίςα Ἀλη: 
͵ ᾽ ῃ ͵ 

ϑύση" «τορποροσῃ γὰ τοῦ “Ὡρφσώπου. 

Κυρλου,ἑτοιμφσοῃ ὁδ ὃς ὠἀυτέ. 

Τοῦ σοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τ λαῳ 7' 

ἀυτεῖ, ἐν ἀφέσει ἀμαρτιον αὖ Ζμ. 

Διὰ ασλάγχνα ἐλέους Θεοῦ υμδ, ὧν [5 
Ὁ» ᾽ «ε - ᾽ ιν» 

οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς αϑατολὴ ἐξ ὑ- 

οι" 
ΠΕ Υ ΠΕΗΡΕΌΟΣ Ἰμωκῶ 

τ δε]ἀαιηννην ἡοῦν πῷ δούναι ἐμ. Ἠςδταιϊξὲ 2} ΠΛ ὗ [[ἀμνει 

ἔσω του εἴς δά νετδιι ἐκάλησν, υοῖ ποη Ροι π ρτο- 

Ὀλτε. Αρράτες σῃἠπὶ ΡΟΙμΙ5 Ἐχρ τζᾶγι ἴηι νοις "πυταρ ἃ 

Ἰρίωπη, Ιὰ οἴ φιηα η}ιὰ ἦτ χυοι Πειῖς ἱπτοτάπάο ΡΓΟΠΊι- 

ἸἜΣι Ῥατχίθυς. [άτο δος δοοι βίο ἐΐδεκως ρότλις ααὴπι τλι- 

κῶν Ναὶ οτῇ νιάστιιγ διτιουΐμς τῷ ἱπήϊοατς (υδιπτο σεη- 

ἄχ εἴς ὕεκα, («π ρατιίοι! ἤπεια ἀσοίαγατγγανιςι 
μος 

εῷο οὐδε πιογοσγ. θῬοτο ἐπιπὶ Ἡοδταϊππυηι εἰς, ὅς ἀττισιν- 

{πη τὸ τοίροπάςτε ἔδυ}! Ππτο τας 7.418 ΠΟῺ ΠΉΠΝ15 ΚΕ: 

ἰτῶς οἰδυκῶς συὰτῃ τορῶς, [τληὰς Γλουτ, 4.21. φυοΐ Ηεὗτ-. 

εὐ [ερππας ΣΡ ὙΠ 2 Γ[ἰεὐῥϊεὲ ἐοὐν»] δὲ ΝΊΩ 2 ἸΓυἱεδηίθο,} 

Οἴκεὶ νοτίσταης ἕνα μὴ δια βώ, δι 7. μη εἰσέλϑω, ΓΟ ὁτι μὴ διῶ 

βύσομρι. δὲ ὅτι μὸ εὐσνλδύσομρι. Ῥττοῖς αὐ δούναι ρεγιης ςῦ- 

αοττὶ ἀςβ (ττίρταπι οἴδος δ ὠσήνιν οἱ ὅτε ἔμεν δυύναι» Ν εἴογομι 

Ἰητογργεῖςιπ (ςψαατιιδ:ὰ ᾿" ταιηρη ἴῃ ςὰ τὸ ἀμςμειο αυὸδά 

Ἰισς νἱἀξάτυν ρεαοξάςημθας «οπίυηχηῖς, ντπυῃς αιμάσῃι 

. ἡ ἱπεροιιτὰ τα τοπηρ}} ςαηταπτιμγ]ασπι ροταςρο μηζδης 

δὰ (ςψιομεα: 

᾿φαταν Ῥαυλις ἘΡΒ..3.12) ἐν τεποιθήσφ. 'Νεαας ςαῖπι φοζον Ἰιῖς 

νοσαττοὶ!νἰοίπιπι ἐΐαμι τἰπιογξ φαΐ αἰνο νοζάσαϊο ἀἰτίτυτ 

δυλάζεια,, ὃς ρταοίριια ρᾶῖς εξ ρίοτατῖςιςἀ Αἰτατι πη Δ}! ἀρ τὶ 
εὐάιπεην,υλιη μάτι πιεῖαπι νοςᾶπτ. ἘΑ νετὸ ρηρπαῖ οΧ 

ράοοπι βάρεης, να ἰοαιήτας Ῥασΐας Ἀοπι σ᾽ ας Ἰριτατ νε 

, ἀμπμησαενοπι ἀφόζως ροτ5 ΓοπυοΣτΙ «αἱδ[γμε πρεεω, 4 πὶ 

δίαε ἐπθονε ν οἰιαν Ν ὁτοῖς τητοῦρτοῖς δὲ Ἐγλίπο, ατεγιμη 

ὙΠοορμγλέξας μος αὐυστθίαπι ςζοπληρτ οὑπὶ ρΡΆΓΠΟΙΡΙΟ 

ῥἐνϑιέντας ὃς ἰητοτρτοτατουν ἀκινδιμίως «]ά εἰξ ὅπον ἰο ποίϊτο 

ρεγο!ο᾽ ΟἸντ της ςαπΠιγμγαιηῖ αιἠείςεπμθις ποδὶς στὰ" 

ἤχυς εἴν. 5:4 νἰγοτίου οὐίς ἰσηίιις ὅς πλλιις ςολξζα ἱπτογρτο- 

ταῖῖο ἢ δά κατρεύίων ρότιις χοτα ετιδις, ΦΟ Πρ(ην εοἰωπνω:, 

λατοῦ ἐν ἀντώςν τὲς Ματι. 4.10. « ᾿ 

᾿λὰ οἰἘ υλιη Ἧς Ὅσαις απίπιοτῖμο ἰσγατάτον ἀρρτοῦεῖ ντ 

πεἰπίηνὸ Πμναϊδίαμλνντ ἀΐχτηνας ἥιρ.6.. {1' γέρνοβιε. τὸς 

ζωξε ἐμᾷ τα ἀυούνιις οοιο! ρας αὖ ἰερίῖυτ τῆς ζω: ςσαμε ἐ- 

εὐ ΟΧΡΙΔΪ (6. οχιτο πο ᾿ Ἐπ ον ς τ ΤῸ 

γ6. Ὑ αν "εἰ καὶ συιΝ ἰάετον καὶ ΟΠ γπῖπο ΔςΟρι μτὸ δὲ Ἰιος 

Ἰοσοινε ἴθι χρο [τὰ οινπιν πις 9 ΠΟΤΔΤΟΓ ἀροϊίγορίις. 1η 

«ιοάσια ςοάιοοίοιψρτιπι ον ἔπγῖι5, καὶ σὺ δε 56 δι τὰ. 

ΦΠμενηΐα ἐναιδίον ΝῸΪ τι δὶ Εταίηαις, ἔμεν, γιάσευν δυτοιη 

ἈΕῚ βτημαγοπθος εἰ! ἐπεισ Ζαεϊνατίας Τὰ νετὸ Ῥυς- 

εὐἷς 4! αὐτῆς τα ΠΠπ| σον ταθις τὰ νος ΟΒυ δ τεζπὺ νε- 

μυτί ρει: τσιοῦις. ἔτὶς φαίη ΙΓ ἴηι ῥυάεοο ὅς ΝῊ}. δὰ 

(Ἰυτοι ἔχις ργα ηνιιος. 4 υἱεβινη υφίτου Εἰεἰσταιοὼ 

εὑ» π| αβεϊίον, νὰ ςἢ Π)εί,νε ἀνχιναν σρτα νογίι 46. 

41 σεαίνενμ,κληϑήσν τ οἰἢ δεῖς, ὅς αυνάσαν ρηθ]ῖςο τοίϊννο 

ον ιάς Μαιῖν, ψιν δὲ Ἰοανἐνοα {πὸ 4 ,“7η1ε [εὐρηι 

1)οηνίο! πρὸ φροσώπν αν κυρὰν ἴχοῖίην ΕΠ ορτανηλμπι, πις 

ἀνάχηνα νὴς εἰϊ πος ιπ ἴοςος νὰ εἶσι ναἰσαῦ τος ρΕΠπνοῖ 

το ἐολασι ρυαείςητὶ φὰ Γοανησε ἃ σαπῖοτΡ ἀν ἢ 

ἀπεοιγάγην, 4 ἃς ρα αοψο ΟΝ είν μι αισλαπα οά αν} 
τς ἠχῶν: νοητητον . 

“7 ΓΉΩΙ . 45 δούνα Ποτν ροταῦ ραιτι δον Κιλά 

πασάμινντ τα οἱ πράτον ροχου οἱνν. Εχμίαι οὐπν 40 

“θά [ληπο: εασραύνυξαν π ντᾶμν 1}. 

, 

γ.{6 ἀλιαγυιη πο )15, 
74} τ {πῆς ανοῖων ς μαθ πη .- [4 
σού ΠΟ ΠΠ Γότα Προ ατί, 'ρ- 
(μεν ζοΪ Δηλξν ὔ 

76] 7 νετὸ Ῥυετυ]οἐργορμεῖα ῳ 
ἸΑΙΗΙΝΩΙ  νοσαϊοτῖδι ργαιθ!5 
σπῖμι ἀπῖς [ποίου Π)ομπθηΐ, νὰ 
ΡΆγοΒ ν]Δ5 οἰμς: 

ρορυΐο εἰμι, ΡΕΥ τοι Ποηοπὶ 
ῬεςςΑτοτιηι ἱρίογυιη. τὴν, - 
Ἔχ τησπτὴὰ τ ογιςογά!ϊα Ὀς!] 

“ἢ ἀϊε 12ε) μου πὸ ν ἠ ψονδην Μλ λο, 4 α 

υὐιάηῖ! ἤὐνν οΥίεις ἐπ τὰς }.,.8.ὃς δὶ 

ἀἰτο, ; 11. {μ).17. 

41 ποτε» χυά ἰμυλτ ηοϑ᾽ ἡ 15 4} 
ρΡγοάϊε οχ αῖο;. " 

φημ. ἼΠοιιτ.26... ταν τ ἄανοι νοῦμιντ νιάξατιις ὁτι1 ΠΊ αὖ πο, 

ἀϊαπιοῖτο οὐπα μάν οι "2 ἈΠ ογααι ᾿ςεἰ, αυ! βὰς ἐπ σατί φ 

όο 

7: [1ηήρβων σου εξίε: νώπιον ἀυνί ἩἨξδθυλϑ[[εὑεραω,} } 

εἰαιη ὕοτας ἰπτορτος ἴερις, ΕΠ διτοιλλις ν ΟΠ, ἀοίυπιρτυϑ Ξ 

Μινοαμ. ἐν 
μον ἀμενωην [ἡ πυΐ μι, 
» ἐβρε εἰτονον ἀν πνα 

"Ὲ ἐμέ πη ΟΥ̓ ΜΗ θο βτυν μι 

ἐἐδνοναεὶ ρτηίάπνν δ ϑς Ν 

Εἰ ῥμεν, βυρμίνεια 
οὐ εβύηον ααιαθετμι ρτά- 

ἐδὲν Ἔηνπν απῖε [οίςην 1205 
ΓΙ βατάγα νι εὐμο. 

“44 ἀμκάανν [Σἰεμεΐασν 

[αἰψμς ρίευε να, ἐρ Υὲν 
πῊ [Ἰοθεην ῥμῥέειαο) ΜΗ ἔθ». 

Ετ ἀος οορπέτίοποιη (αἰ υ1]5}77 

Ῥεν υλενα οὐ βείοον- 

4004 ἀπητητίατιτις ςἴἴετ Δ] τοην ἢ Ταηρίπης ἀσα ΗΠ] 
4υσωι οὐλὴ} ἐγας σοπηπιοιπεατιγις τ σίξο, Ἰγατς ἀυτο πὶ 
εοφρηιοηοηι, εχ Ἠεδγάσοτιη νἐόπηᾶῖς, κεἰ οἰ »Ο ΠΝ) 
[{4ηνοεὶν πναἀ 44} νος ἰοζο ἀνῳτυν ἀμν ἅ}ες ἀάίταμη ρᾶῖςξι» 

5. εἰς λή τοηὶ ΠΌΡΩΝ «οὐποίςζοπάαιη. ΝΝᾶιπ τη ἰάςιῃ 
ἀϊείτυν ἀς Πςεο,, Ἰοησὲ πιλίογοιὴ Πναοῖ ἐπιρμαίΐα,ντ Ὁ Δη. 
1.1). εν τοηλ [βοινεην,ὼν ἐφόσή. ΕἸο ει αἰςὰ Π.2}}» ΠΙΌ 2 
[ὑα[εἰεερωμ 'ναι ομνεν. ἍΝ Δι Ιου δά πηοάιπ "τὸ αάετα 
τυῦ ρεαροῖτιο μεῖς καίω! λετη ςαὐατη ἀςοίατατ τπΊ ἔτι - 
τησηζαίεπι δυτ 4"4{1 ἸηἘγυππεηταίσιπ. ἘΠῚ ἀυτοηνε σι ἢ 
Ῥεοοατοσυ μη, ηοδις τρίς ρα υσιὴ ᾿)ςῖις ράτοῦ πος ἡῃ ΕΟ 
{επιάτινε ἀοσοῖ αι]ς  α..4.7 γα 1110 1)αυά!ς νογία, δεαῦ 
4μογνην γεην Πα [πη μι μ αίεν Ψ δ, Πα τεμεβῆον ἐην ἱ. εἰς ἄφεσιν. 

τς ΝΝατα ἔπρο ρογππιταμίωσ ἂν ἄς εἰράοα ριαῖϊαι ἀσςίρευς ἐἐ ὠρί- 
σάέντο δι ἀφέσεως. ᾿ 

“ 18 κί ηξίηνα ην[ενϊκον ἀδα, διὰ σὐκώγμνα ὀλδαοις Ἡςδταϊςὲ 
ΥὙἹΌΠ ΟΠ 21 δεναεραννιην εἰ }14 εἰν ἰηάς ἐα ἸΡΗ͂ς νἱος - 
τῖθιις (είς Ἔχογσητομν τηϊςτςοτάϊλην. ΑΙ} ραζαης μος ἀΐ- 
ςεηά! ροποτο ἀφοίλγαγι εαπὶ ἀπιογοπι 4ιο" (οἷσης Ὠιλῖγος 

74. διη8 "νεῖν ἀφόζως Ηὀδει ἡ [ἰαϑεαεὐ:}} 4 εἰϊζνι ἰο. Ὃ φοπλρὶ ςἐζὶ ἄμα νιΐζενα,, ἰὰ εἰξ ίμος πᾶτος. 4ια: ἐἱπισγρτοτατίο 
(πηιπνουπάσπι φίρηις ἄτας (ἀρεγίοσ. ϑεὰ νἱάςτι ἰνΐσ 
λάὔθτανς Ζαοιιλτίας ΟΒ ΠΕ ὡσοώρκωσιν, 40] ἐχ ἰρίο Ραιτὶς τ 
τὰ δὰ πος επί Πις ἐς. ΕΠ υξίτις παν πὰ νὶς Ἀπ υ9 Ηςδταίίιν: 
ἐς αιὸ ετϊάιῃ ἀπτεα ἀϊχίμπιις, τη ἐαρ ἰσάγεππις ψογβίμν 
ἀυλαγχνίζοϑαι,, αυ οι χοίρομάες Ηρδγαοσμῃ γεῖῦο ΠΛ 
[ναοί αη ἽΝ ΠΡ. δὲ Εταςοπποστογιμς δεν υῤῥῥενα : Ἰὰ ο[ξ δὶ 
σηλάγχγων: αιιΔΠ 4141 ,(μιοἱἱ δά ἰςτοι τίη ἀττίῃ τ, χΊρι 
οἰἴτι ἐπ: ἸΠηάκη » ΠῚ φυῦ (στ νες ἀπλιιρυςπάας ΠΥ 
οαυίᾳ (ἰυτίς πολι. Φῳωκ ἐν εἵ. “ὦ εἰλ ρὲ πα νιΐζοναι 
δὲ ψιὰ προτίςοτά ἴὰ μμρο εις. Ννυΐβαα Αἰ νοτδιμη,, 1» 
φοϊθεμ,αἰπνίυ πὶ οὐίζιγό, Αὐιχάας ἀατεην τότ) ργαρο 
τίο ἐν οχ Ηεριαογαιι ἰ4οπιαῖς, ιιοᾷ ράυ]ο ἀπῖς ἐχροίαι .- 
ἴη5. {: εὐβα ας εμτιοδ τι ας ΠΌΥΓ ρα. Ἰνοσΐμιν 
εὐμῃ μος ποιηίης Με ἰρίο στίαπι τοῖς ΟΠΑ] 20 ἽΣ 
Ῥβιαῆς, ετοῃλ.23.5..Ζ40]ν.}. 8 δς οι, αυθυδ Ἰοοῖς Οὐαῖοῖ [5 
τείρύοῖος ςοπυσιίογιης αὐατολίω,, ον ἰἀ αι ἄτι {1.9}. 
«ατϊοης ἾΝ ΑΠῈ αὐκτελη αι ηὶ ἀς 50]ς ἀϊοιταγινο τρί 5 0}}Ν 
Ἔχογἴμῖ γε] κἀπὶ (αἰ: ρατοτη ἀξοίαγας νπάς 50], λου " 
τιαγμιαην διῖοαν γογὰ ἀΠΠἀσυν δας στ} ρίουιν ον ΐ 
οὐτιι τεδι]ατιτιὰ ταρατι δὴν Ηεὺ.7.14. δια ΓΙ) 
αὐὰ τὸ ταλκόνα, ἐξ 1οὐδα)} 81} αἰτυ ἡ ἀθοίαι δι ψυὰμ φαγῇ τουλων 
τλοιεῦμῃ ΠΠιν νογὸ ἱοοὶς [εγόμας δὲ Ζ4οιαεια; δι εἰς αι - 
«ις, ἰἀιρίιτα φυσᾷ οχουτυγνοὐλτυτ ΠΟγΓ να, ἃ Οἷς - 
οἱ ἀνξοττιογοθ( οἀ Ιοιδιη)ανεθλίω πα! χιλιη δὰ βλαφὸν νο] 

) 

αἰνὰ οὔτε ομιρ να! ἀννισιιε, ἰνος (Ἰιοιι ἴσο πὐυθ τὸ 45. βλάςνμα νοὐάμτ. ΕΙοΙπογιν ἀυτέ ὄζον ἔαρος ἀρροϊ τινε Τ αὐηι 
«ρει. ἸΝεαις νοι ὁ ἰυθιτο ἀμ οὖ χοίμαςίεις αἰτεῖ λνο 
Ζαςατίαβ "Δ Ἐδ ίιο «ἀηῦςο, ΕἸ} οι δ μς λεϊσιμέ ἰὰ 

δ ες, δὲ ἀνία ην γρένις ςοποςρίιν ἃς ὁσίους δυοδουμὴ τ ἡ 
να» νἀ πςαττιΛά ἀι οἵην ἐξ ὄψοις ἢ οὐ ἐς αἰτοιμγο μι 

ὦ Περι απ ἀνοιον ΟΥ̓ΌΪ πρόννννν νον} ὁ ςαἶὸ νἱ ἀφο"! ςοὐν ν εἰ 
ἀθεα ον ἀστοτατῇ νους ρἰλητανναις οἴπαα ἐ κατα δ οἱ - 
πππά μα: ἰπς αὐτοιν ὁ «αἰὸς, ν πῆς ρος ἐς νέμθβ ταράττει 
τηἰσγίογοῦ τεττά; ἀοίςοπ άπ Μα ν, ἂν δὲ Αἱν σρίφθῖσα παρ - 
ταυτατ, ΝΝὰ ἀόρεορεα πὸ ἡ ζνίητιο εἱὶ αὐατολρεν δ ΙΠῸΚ 

{{ δὲ τεποϊσγατίι ἃς ἰνοξ θσηε ἘΝ αι νεγὸ παης Ἰπξενρεο- 
ται τοποπν ρτου[ τορυάνο, ΗΠ Με 4: ραν 1 χ δὲ 50] 
ἀϊοαϊος Σαή διιιν ἰῷ ἡ} [οἱ (ἀκ Ζατ ναι, στ ταῖν ἴσοι Οὐ σηοι 
"τορι φίσαιν(ν (πὶ ἐαγ" ἀχ! ΠΝ ἀπ ΔΟΙ ΠΗ Ο ἀνω- 
πες ἃ ἀϊνηανιν {Ὸ οὐρα ργὸ 50] 0 ᾿οὰ νήνοοῳ λἀεὼὸ 
«ον 8} οὐὔ οι φισθαν δας παιάν ἀνούσναν αὐ ἀν - 

᾿ Υ» 

ἱ » : ᾿ ης : {. . ᾿ δῶτα ἦν η [μηζβ ἐμ βία 

Εν ὁσιότητι τσ, δικα!οσυλὴ ὦ ὦπιον ἐν ᾿ ; δ πῃ ἀπξείταις Ἃ ἰϑβάρϊα νη ἐὐγπ ἢ ἴϑμν ἀιθ. κ ϑύιι αὶ δ ντρ Δ μων τς τὰ ῈΤΡς ΕΠ ἐρίς σοηίρςέξα ., ςαμές!ς δμι ἠνἤγα. 
ἀυτ πασᾷς τὰς ἡμέραβ τῆς ζωης ὑμδ. ἔψιτα ποίϊ γα ἀο δι. 5 

“απ 

) : 

γεν ξρενο 



ΕΟ ἀν ΠΕΣ ΨΘΟΉΙΟ ἘΕΟΒΟΡΒΑΛΤ ΘΘΟΣ ΡΝ 

-- 

ΟΟρ11.240 
υο ἴω: Ρυορ ιοείδς τείρίοἰσηῖεπι,, ἀϊνιετίαϑ ετίάξηῃ πιεῖάρμο- 
τᾶς ἰῃ γπὸ νοοᾶδυλο φοηϊιππις, ἤσυς 0 το ρτοσζίωε ἐἰην!- 

ἹΡΩ].»γι1κιάϊοίταν Πὰς ἔτ οἵ υδοιρυτο (λπὲ Οετγπισῃ 
Ῥοτίιις φυιὰπι 5οἱεπι πος ἰοσο ἑητο 1, ἡιοπιοάο ετίδιη 

᾿ ἘΥΑΝΟΕΠΙΥΜ 

π Ῥυϊοσίδυε οεὐἰϊείοοϊδυς πλης νοζεπὶ ἔμπι ἀπτεγργείατας ς 

Ναας νετὸ φυυπὶ ποπηυ οι αὐ ἀίτεηι μαοἠβθυίτεις οἴξεη- 
ἴος, «οπιοτεῖ ροτίμές ἃς (ἐγίρτυτι εἶτ ὁ αρατένλων, ρᾶτεῖπι ης 

αυΐε ρες Οτίεηεςπι ἰπςο ρας Πἴλαὶ ο2 1 ἌΡΗΝ τράγτιαι 
οτίαπι αιιὸα ας ἱπτετρζείάτιο νττάιπας ΠΠλνη ἐχρ]!σάτιο. 

πεπα πο ῖο οὑπὶ ργαιυάιϊοιο δόπιττας, (χιετὶπι ἰῃ 4ι0- τὸ ἐἀγπαῖίο. 7 

Ἐπιφαῦαι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ ϑαψῥ- 7" 
σα καϑημῖῆροις, τῷ κατούϑύγαι τιεὶς πό-- 
δας ν δῇ εἰς ὁδὸν εἰρίωης. 
" Τὸ ὃ πα δίον ἠνξανε καὶ ὠιραταγῶτν ᾿ 
στνό ρετ" καὶ ἰυδ ἐν τας ἐρήμοις ἕως ἡ : 
μιέρως αὐαδείξεως ὠντεῖ τροὺς τὸν ἵ- 
σρανλ. 

ὶ Κιφάλαιον β. 
3 πΓένετο εἱὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ὠκοίγαις, 

γικδρος ΒΕ ξῦλϑι δόγμα «Ἐν Καιερς ΑὐἽ᾽ 
Ρεε ἐπὶ πληϊ- γρύςου , ἐπυγράφείϑει πᾶσαν τίω οἱ- 
τον. ἰη Πάϑοῖο 

Ντ ρραΐεδὶ εἰς 4} ἰὰ τοης- 179] ΠΠωπνόνανε γε ἐν τες 
Βτιβ ἃς νιμῦγα: πλοττῖδ ροβτὶ 
(ωπι. αὐ ἀϊγίμεράος ρεάςΞ ηο-] 
ἄγος Ἰἢ νίδιῃ ραεὶς. 

Ἰρίς δυῖΐοπι ρυετγυΐις ογεῖςς- 
θαι ἂν ςοτγοδοτγαθδαζυν δρινγῖτα: 
Βύταυς ἴη ἄςἔεττὶς {Π᾿ς ος Ια δά 
οὐ) νίαιιε ἀϊει) αυο ἴς οἴϊεη- 
ἀετοῖς {{π86}}. 

Οζῶτς Αὐυριἴο,, ἡ“ νῖ ἀεἰετίθε- 

ἀλπιςοάίος Ατρεπτοτγαισηίν οὐϊεϊοπὶν (πε ρίμωι Ἰεχ αἰαὶ 
πλῆ τεττιο ςδίυ,ντ {τ]ὰ ἰςητοιεία, Ἰ)ομηἰπιεπηνο» Γςίρς.. 
χἰς ἄτο σχοιτι εχ αἶτο : φυ!(ομίως θεπ6 χιικίςαι ςομιις- 
εἷς, (ςἀ εἰ τεριυιρπάῖ (απιῆλὰι το 4υοτυ πη Ἐχοιρ ἡτίιηι ε- 
τιᾶπι δγδηιοερτογιῃ εοπίςηζις : δι πιά πις ἴὰ εἢ ΔΠυπο. 
Ἰναΐις ἰοοὶ φά γαιιοία 4114 Ἰογεηνα δι ΖΑ ρίας ψια Ραὰ- 
Ιο δητὰ εἰσαυ! ἐπ φιίδιις Μοῖμας ἀϊείτυτ «ἰατολὴ τεέζο σα 
δι φυλιί ργόρτιο ποπιίης. Ρολτεπιὸ, ἐπι ἀιοαυς ἰς( ος, 
ποσὶ ἐ]1π| τς ἢ ἰτ, φιὸά 'τὰ νιάἀοτοίις ἐριὶ ρατεὶ εἐγίδιι. τη. 

πιδεω ἀν ἐπ νονῦγα ἤρου. 
"᾿ς [ιάοιμ, «ἡ ἀντιζοπάυι 
ρεάε: πήθτο: ἡ» υὐανν ρμι- 
(ΜΝ. ; 
μὲ “"ἴ6η0 εΥε[(εὐ 8 

Δ΄ οονβυιαίανων δρίτι. 
ἐμ Φ’ ἐται ἐπ ἀε(αγ"Ν ν. 

"Ἢ ἐπ ἀῤοην οἤκηξοην μα 
“ἀ 1τηεἰ. 

ΟαΑνρ. 11. ςΑΙο 11 
Αὔ εἰξ φατε ἀοθις 11. } Εἰ ἘΠΕ 

᾿ ἜΣΣΩ; κῃ : ἐεδιο εἰν ἐπι! εάν 
τ {15 ντ ργοάιοτις σἠϊοιιμ ἃ ἤμην ἃ σάβινε αὐυχνῇῖ, 

[πνι ἀε[ενεδενείην υπέμεηε 
ταί(έτωτ. υ ς τεῖυγ τότας τεγγαγιτῃ οὐ δ. ΑἿΣ Ἢ 
τὐξαν ἁΠΆεῇ ἌΒῸΝ ἢ ε ἀπο τ σι δὶ : ἀρὶρελο ῥεὶ 

ρειλυκνῆωο, (Αὐτι καὶ ὑπογσαφὴ,τορώτῃ ἐγ υότοῳ!- 1] (ας ἀείςϊρτῖο ρτῖπια (δα! [μέ ΝΣ 
᾿οἴτ ριαἰπάσοτς ὅγγια Ογτγεηΐο) [Οὐτένο 7) 

(ᾳυδπυὶς 

ἐν αἷς ας 79 ΜῈ ἀρρανεαὶ, θλσφαλαι Ηΐς βασι ἱΠυᾷ ὲ οκίο ἐχο- 
τυπλν ρίαρα. τοην ςοηίειτωσ ουμὶ (οἷς, ιςπιαάιπιοάνπι Μ είς ίξρε 5οἱ 
ται Βειμἰεῆε- ΠΕ τίας ὅς ἐρίων ἴα νττοσιο Το δαιηςητο ἐϊείτωγ : δι πῃ 
τλαν ψὶ Ῥο- φεμεῖς ἀρὰ Ἡεῦγχος Τεπεδγλγιπὶ ἀρρε!]τίοπς ελϊλυηὶ- 

4 μακὶ, 2εμονόοντος τῆς Συρίας κ ψρίιυϊου) 

Φειληῖ. 
Ῥμεις ριδάϊ- τὰς Ἰηΐεὶ ἔριδας νἱοἰΠιτὰ [γος ποπιης Προτατίο, δι 425 τς σεν, δρθμψεν ἄλλοις εἴν Ν, ταῖγο ΝΠ ἡ δγω ΤῊ καὶ τοὶ τὸν σύλοων κτήματ 

Ὦ Ἰ1Ἰλπὶ φοπίοαυἑευτίς Πἰοἰτλς, Φ»' οὗν πνονεν σκιᾷ ϑανάτου: 
. Ἰά εἷς νδτοία δι τεπεθεϊοοία πιοτῖςΝ άς ΜαῖΝ. 4.16. 
{10 υἱδνὸ βαεδμνεῖρ ὁδὸν οἰρίδνετιὰ οἴξ,1η φἈπνν λπι αια δά γε-. 
τδηι [εἰκάζει ἀυςὶς. Νάηι Ἠεδτῶὶ Ῥδοῖς ποιηίης εἰμὴ 
ἤλτατα ἐπις Πθμηι ἐπ 40 αἰ χυὶς πιοτιτὸ ἀσαιοίολς, Ἐτίϊ 20 γα ουΐας ἰεΐς κ πισητίο 
ἅυῖεπὶ ποθ εἰ τπυΐτον ΠῚ δὲ ἀϊυετίος ἥηες ργοροηθην ,τα- 
πιοη τος Ἰρί οἰεπάϊε,οος ἀσπνιπὶ γε! πὶ νλδπι ἰηρτοάὶ αυὶ 
Πληυπι νηΐσυπι ἀπέςη ἰσῳυυτὶ, δά δἰτογδηι ]λπ| νἡταπι 
ςοητοπάϊμητ. ' 

- 

εὐὐδως, “ωίδια ἐπηβενὶβ βδοπι θην ἐσημέηεὗ ἀέων, ἱ εβπησην ἐμ}. 
ἐμὲ, ἀνά εννθμιῶ οπερεν αχεντπιὸ ἔαστεπε, κάτου φμϊάνῃ ΓΝ 
ραν" ὐάενενημ γεοη θεῖν ἐγ μένην ες ἍΥΝ (Ψν “ἀν κὸ εοἰϊίρετε. 
δεπείη ἐγέμε, Πα τ, μη δὲν εἰσ ὠνμμυϑ' σον, ριυϑ᾽ ὅσωι αὐ πὸ δώσονο 

εἰπογξα υμῆνϑις 1ὰ οἰ{ 7 ΗΝ πν βρη ἀλκιι υεὶ ἀθδηενιν, εἰ αμεῃν: 
“ἀπνοάνον ἡϊμὰ ἀαγειων, αἰὴρς αἰ Σ ἐρερβειαι ἠδισιια 
ἡρίνόπνημο εἰνύεαίαπ δόηα ἀεβνϊ δεν, Ῥοίΐεηι ἰσίτυς χα 
Ὀοπὶς νεγθα νίἀογί λᾷ ἤλῆς οὐδίς ἀείς ἰρτίοπεπι ροττίπο- 

εὐἷα ὨΠΠ σερυρβπαᾶτοῖ τεχπροτίς (οτὶςε. 1 
«πίμι ἱρίς τείοστ κά ἀππυπιπιρεγῇ Αὐραεὶ ρεηνείπημπι 
ἣν Οετυς ἀπηιπὶ ἰλπηάβοτςς ἀεί πιὰ αιιαττιτη. [τάηις 

4αυὶς μὲς οἵδ σοηἰςξξυτα ἰσσιις, εχ  ιπηλ ΓΙ πὶ Αἰσιμεῦ ρτα 
ἔμο ἰαγε,πιπι Ἀ οπγλπὶ ἱπιρετῇ Βτουατιῦ οοηβξεγον, ἣιι- 

ὃο «δά φωνευ[ηε ὀΐενο ἄνο[ς οβενάενεὶ, ως ἐμόγας αἰα δι!" χς ἰαίπιοάι ἀοίςτιρτίοπέ ἰηΠΙτυ ς ̓ ποπ' νὲ που τε δαῖτα εαὶ- 
. ξιωρἀυεί, Ψυΐζατλ αὐ νεῖθυπι, ἢ με «ἡ ἀἰεη ο[!πη[βουε μα. 

ἃ Εβοννε ἡάρτω (υάετοιω, ἃ Οτσοῖς δἰ χιληταίυην ἀς- 
βοχ αι υς Ἰηἰθ τία. 

ἘΠῚ ΣἊΝ ΟΑΡ 11... 
1 Ῥνοάλενέν,ἐξῆκϑε.Ὗ εἰ,ντ συν δι ταν, Εκῦν, ἰά οἵδ 30 υἱηείατη τοαξια, ττίδιιτα ἃ Ἀὶ Οπηλπὶς 

ἐπ ΡΒ] ουπι σπιδηδιυ οι νὰς Ματςιὶο. Φ νἀεονεϑεγερων, 
χη φεύϑωι γἹά οἵξ νι φοίς ἐρεῖς οανίαπι οἰαίτάταη ςἀρ εἰ- 
δὰς » ἐηςε Πρ οζεῖαν αὺς ςυἰυίχως τορξίοπίς, νυ ἷς ιη ]ία, 
ἄοχαις ξλουΐταῖες οἴεηι, ςὅαις νεττις Ἐγαΐπας, τενε- 
“φεῖωνὶ τοδὲ αὐἹάςπιίεά ταηπιοη ἢ Ο ροτίι τείροπ οι τῷ τι- 
μόδϑεῳ: δι], Ατ|1] οἷα Ὠοίςτίδεη δὲ νοκαυείο νταητιν ἐδ [ν- 
ξυϊβελιίοης 412 Οτςοὶ τῷ ἀκ, τινὰν . Φζοιωι οὐδὲς, πά- 
σαν ηϊιὺ οὐκουυδυίω. Αὰ νοτδυπι,, Τοτα ᾿ιαδίταϊ ες, τὰ ντ ωὉ- 
δυάίαν για Ὑδτ δεὰ ἰὸς ἀϊξτυπι εἰζ οι ρφολικῶς, ύσην - 
εἰβοειων, ᾿ 

,θΑῖ, φυοά Ἐχῥ᾽ίελιις δγτίς ἰηϊογργές νεγοϊ νιραφρασικῶς 
ἩΣΊΠΊΝ ΝῸΡ ΠῚ {δ εμοίν δάνοηνα ἀδωσ δεν. ἢ ΕΝ 
ἱς ρορυΐον ἀἰείοιλε ἱρῆιε. Αττοξλπῖεν ἐπίπι Ἀσηηδπὶ (είς 
νηϊιοςϊ οτϑίε τευγα μὴ ἀομαιπος νοζάγιητ,νῖ οά το {ΠΠ|πς 
ὑεῆιαε ἐνπαᾷ οὐδία σιοιπσπρίξιιπι ραττίανοίναπη αρρφ τ. ἢ ε- 
δυιθαιῖυϊέ ἰη υὐς Ἠεγοίοιν, οὶ ργδολεό, δι γθὲ φόργη τι' 
“πγιάροιε, νὲ τεπλίας Δρρ. ΕΠ ἴβιωι Ἰναῖς ἀείςείρτίο ρτοτίιε 
411 «ὰπι {Π| ομιος νπομεηἰς ἰοΐδρίνον 0. ἀπτίαντ8. σᾶρ 1. 
φιοά ρ]εγοίαμε πιίγυιπ εἰς ποη δηϊπιλάυεπτις. Νλπὶ μας 
ἡιίάδει ἔξ νηἰθεεία! ε, 1|}4 ν Φτὸ Τάχα δι 5 γε ἀπιπτάχαι: 

. διιήυηι δα αἰ Ηειοίε Μαάξηο τπἤειτιτᾶ εἰς, Πα μοὶ 
Ράιείε ρὸ ἢ αηηἰν ,ἡμίμη νμίο σοῖς Αστοΐις δὸ ες πούςηι 
ΔΠΠΟΓ τῇ ἐπιραείιπι Ν επαάπι ΔΙ] οὐγοξιιπ τεϊερ ἂν, |- 
ἀκα τιιπς ρεδοὺπα ἰπ ρέοιμιςοία (Ὀτιπατη τοάετοῖας ας 
ἀεπίηυε ΔΝ εὦ Ἀπμὴ! ἐρεῖ} μευ τπ νπυνοετίατι ρει - ὦ 
εἰπογαῖ, δοίφυν ν]|ο ταπνυΐτι ρσεάόξα αἰδ,π εις ἃ ̓οἰορίιο 
«οπιπιαπιονδτις : 1{ νογὸ Ευἐπεὶν ταν ρεὶ πνὴπ Ἀοιπαπος 
“ἢ ὍΝ Ρεπίεις ἰυὑν 6 οοδέλιε θείς (σἰπεϊοη ίθιις (νι 
 ιρυφιαθυίενης νἱάαει φυιάφην ροΐζοι διος {ΠΠπι|ώ ἐρίκι τ οἰ 
ᾶ4"υὐ γείκης Οἱο Π.16. “υζωβωμαημίτ, φορῶν οἰενάν ὁχα- ΄ 

3 

δέτε, (δή ντ τοτίας ἡπιρετῖὶ ασυΐϊντάτος, σΘρις, νιγεβ,ᾶς ρτου 
ἀξηζας φυοτίἀΐλπος ἰμτο ἐσ ογοῖ, υλπιοδιξ ετίαπι πα]ες 
εἴϊοο τεπηροτα ἴῃ [νά α:Δ ἐχοιζάζες ειηγυίτυς, ἥσυτ Ροῖοω 
ἔλδιιπι εἰς φυῦ Ατοβείαο ρυ]σ, δι Τάς αὶ Ογτεπίο ἴῃ Ρ[6- 

ἐπίηι ΠΑ τατίοπς ςοπῇςι ροΐυιτος δτειναγίνπι, ἐς 4ιφ 
Ροϊϊ διιειοαυμι πῆς (ςεδίς Πο σσήσχη Ἰίδτο, “ἢ 
νϑτε, Ἰηαυἶτν ῥγοίαρα βίη! φηδένον ἐρβω: “οἱ μρέηα, ἤνογωο ἐν. 
Μὲ Μη8 γ, τεῖ γε 7 ςραηα Μ᾽ καὶ τὸ ὙΠ πρρσίδων ,» ἴθι αἰαλαμβτων 
ὟΝ δομοσνάν, τὸτο πλῦνυς ΦὮΓ ἐν τοῖς δησκωρρῖς χρομρίσων γ κρὶ ὅτα 
ἶλλα τοίου τότροπα εἰς πίων ἐγνμιονέαν φό ρρντα ἰω εἶχο : Ἰὰ οἴξ, Ουπε- 
Ρίεδβεδαινν φια «α νεδαι,ἄνκημο «ἀνεάϊεν [υποριμίηνε ρνδίδοε 
γενεά δον φμαηδα βεζνπΐα βεηοηνα ἰ β[:ο εε, φηδονπο. 

᾿ 4 εἰωβηοεῖν «ἀ υπβενίμην [ εδ!αδη!, ΟΡ ἰταπάϊιπὶ δυτοῖη ἐς. 
ἀιιπτακαῖ τεγγᾶς ροττίο ἀνα ἢ οἰπληΐς ράγε- 4ο γυάίεὶς το πφυο,λη δά πος ςἀϊ νη ρεττίπειι 1ληῆγαπι ἡ;- 

πὰ αιιοά ἃ (ς ἔκάτιιπι ροίὲ «πῇ αἰκογῇ δι φυλάταρ οἰϊπιυπι 
Δυφιυτιο Ιρίε ςοπιιποπιοίὰξ ἐπ Απογγδηὶς {15 ππδεπιοτοία 
3 ΟΠΒΙΝ ἡὐαπιοι ΡΑυεὶς αἷν Ἀίης ἀπ πὴν οἀϊτα ίωπι βάσπινξ 
τὰ βιμπι Πιθηπιο ςοπίσηίι ἀϊες οιηί πδελὶὶσ ἰῃ ἾΝΝ 

“4ἱρἤιπι ἅπηιιπι Αὐφαίει ποίας, νὰ οὐ ἐσίδυιάτως ἀμπὶ αιίπσ 
υαρί πε ίεχ. | 

Ὁ Ῥεδηφ, αρώτη. Ἡκςο πφηπι}}Ὲ ουπν νίαν (οπ’ 
Δαμεποντ [νας ρυίοσ ἀϊοάτιτ αὶ αἰτοια 4112 ἀς ἫΝ ἀϊχέινυεν 
ἀιυογία: Αἱ!) εἴπη ἐγϑύντο εορυ απ φῆ μεμα ἀνοαῖαι, πὸπ 

το τείρο ει ἐξανις πεῖν αἰτοσνες, (Σ4 ἀυσπίαπε αν παιᾶιη εὐ ἦα 

. 

ταῖς πο ἢ [ἀκ (μέτῦ βιεντ: δι ἐςροεῖς αυ!άςην {π» 
Ἡετοάς ἀιινο ς ποι αἱ ἢ Ασελοίλο τεἴομάτο ρογαβί ρό΄ 
εὐοτίτεδοά μετὸν (σπιτία νοιὰ οἱ, νὰ ΟΠ τη τ τὸ οὐκουνήμνι 
ποιῆεη. δριαβάενιε ὁγνέα, κα γιμονδζοντοι Δυρίας, ΝοΠιι- 
πε ὑγυρμόνος γτυθτας ῥοποιαἤτας [ν {ςπιρτοιςςμ πιὸ δὲ [οίε- 
γνυε ἐγίε » 4υληυε μετ ρεαί σε μι οὐ πενανη δὲ Πρ 
ταίογος (ίαι ἐβ) ρὲ ορε τὸ Ελίτροποι ν οελίσαντε, ματι 
ἐπεογοιῖςι νυκὶ "ἢ 57ν»4 Ογνϊκογηυοί ἐα Ευαπρομ ἢ 
νεηρὲδ ςΟΠ ΠῚ ποπ ροτοίξ, νὰ 4 ροῦν απο, Διά ἃ 
ψυο ἐἰϊ ἴα βιελαοιοτιρείο ἀϊςοις νἱἄελταν,, πη πναϊηπιης 

(έζυια 

᾿ ἕχᾳςος εἰς τίω ἰοίβων πόλιν. 

εχ βογοιτασ, ΝΝΈφις οὐ 

υ ΕΟΥΝ 
κοι ἃ σγτόπτο ἀσὶ, φυο ἰριπις νὶ ρταῆάης πηροτίο {τ 
(έϊιν δος ἐθταν τειπεῖς [(τιρίεγιι Τογτα}]} Π.4..Δἀηοτβυς 
Μαγαοησαν, ον οσμίις λεγο, μνηΐς ροῖ δοητίθνη δασατη!- ὁ 
1.}}}}, {τ πν στιά ἔς τρις τοιηρουθις δ. γίας ρυ απ ἰἀς ΠῚ 6- 
ἀντ Τοίσρας (στο Απειφιηιίατυμν τ διοαρ. .3.Τ  (ποςει[ο- 
τον ΟΝ δηνπςηοφὲ ἀριὶ Τοἱερ αὐτο τ6.(4ρ.1».]ορ- 
ταῦ Τοῖνε ρτο Τίτφοντ οχ δίγαθοης δ. 6.δς αΠί ΟΔρίτοί νης 
μπαμποιλεΐσας ταυτί δατιγτπο Ουϊποΐηις Ννάγως (ποος Πις. 
Γυειύηταηις οπληος ΜῈ ςοπί]ατοςςπὶρς Μ.Τ τας Ἀθβις 
Α-ν ο. γι.ν ΜοΆ Πα πμϊςέζις. δοιτιος ϑάτισ πηι Διο πὶ 
ΔΙΝ.ς. γιᾳ. Οὐἱηδίτυς ψαπις Α.Υ. ς. 740. Ὠςξηίᾳις Ρ. 
ἐτῶν Ὠιμγηις Α.ν.ς 741 40} τ ἀπῆΐια μηροῦ} ΑὉ- 
φυθι κα, [εχ αππτλη ἀπηὶς ἀητὸ ΟΠ ζωπὶ πάθη. ἀς 41ὸ 

(νεπο πλεἶτα Τασίτας Πδν ἃ ἡηαίπιην 3. Οὐληαπι ἐζ τοΓ 
5) τί τῆς Ογτγοπιις ρτα στ Ν Δ θόττιο ἀιοαις [{6- 
τοάς Ν ατιηι δ γτια ργα! ἄτῃ Αιηἶς ζοπίϊατ εχ ςοάσιν ἴο- 
ίερδο Ππρτ.ι7.ςρ.1... Ηἰἱς ςσττὲ ποάιις ἀϊὰ ΠΟ ΠΗΠΗΙΕ ιῃς 
βιτισαιῖς, ἄοη ες {Ππ|πὶ πολι Πτμνις Α ροΐον,. τ. (οἱποτεῖ, 
πυὴς ᾿ρίπιὶ Ογτςηϊ νόος πρῶτον ὧν 1 ουδογε Κώσαρρς ὅδηι- 
πρύπον, Ἰᾷ οἱἢ ρει πιίπ ἰω [χὰ Οαίατὶ, ργοσαχαϊογοηι, εὸ 
νιάεϊοος, δάδυς Πιρετπίτς στοάς Μάρσηο, ἀἀ πδης τι ἢ 
ἴῃ τυ ἀλτα, τπὴ 1ῃ ϑγγὶλ τῆς οὐκουώῶμες νε πη ρΠΌπΩΝ βετῖσεν 
ἄυπι αν]. ἡ ως ᾿νὶς οὐίίας γε} φυὸιὶ ρταίάις ϑγγίας 
ἀρρεϊατίο Ομ τίοδ σον [ι]λγὶ τγι βυτιιγ, {ει (λπγεη βιετῖς 
ἀυηταχαι Οαίατις ργοσιγάῖογ, νςεὶ φιὸδ μοῦ δαταπΙΠῸ ΠῚ 
ἀΐεις Το λα] ητὶς πος ςεηίως οἵ΄ς μετα ἔτος Ἐπὶ ἐπτηι πια- 
θηὴν ογτ τητεῖ ιρίος ρναιπίος., ὃὲ Οαλίαγι. ργοσυτγατο- 
.--.----.-. 

Καὶ ἐπορόίοντο παύτες δηογραφεῦϑα!» 

ΑἸνέξη.δὲ καὶ τ ὡσὴφ ὁπὸ τῆς Γαλι- 
λαίας, ὧκ πόλεως Ναζαρὲτ, εἰς τίω: 
Τουδιαιων, εἰς πόλιν Δαβὶδ, ἥτις καλᾷ- 
ταὶ Βηθλεὲμ, ὀχ τὸ ἐϊ) αὐτὸ οἷ οἴκου κὶ 
πατρχαξ Δαβ. .. 

᾿ Αηογοάψαῦτη σι Μαριὰμ τὴ με - 
μινηςσύμϑμη αὐταΐ γιωναικὶ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 

Εἰηῆροτο δὲ ἐν τῷ τῷ αὐτοὺς ὠκέες, ἐ-- 
πλύϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τοκθὶν" αὐ- 
τίω. ᾿ 

Καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν ωρωτότο-- 7 
κον καὶ ἑασ αργανωσεὲν αὖ τὸν, χϑὴ αὐέκλι-- 
μεν αὐ τὸν ὧν τῇ φάτνῃ" ότι οὐκ ἰοῦ αὐ τοῖς 
τύπος ὧν τῶ καταλύματι. 

Καὶ ποιρᾶμες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐ-Ἰς 
τῇ ἀλραυλρυῦτες,, καὶ φυλάοσοντες 
φυλακαὶ τῆς νυχτὸς δὶ τίω ποίμνζω]. 
αὐ , Ρεῖ 

9] Ἐς 

-"᾿ 

Καὶ ἰδου, ἄγγελος Κυρίου. ἐπέςι αὐ- 
τοῖς »καὶ δόξα κυρίου ἰϑιέλαμψεν αὐ- 
τοὺς" ἡ ἐφοβήϑησων φόβον μάγων. 

4 «4{:ενανε αἰέν. Ἠευταϊςὰ πυγ [4.48] ἰὰ εἴς ρτοίξέλιι 
εἰδϑδυηῖ ταπησπ ψυΐ ρυτοπῖ μαδοτὶ τατοῆςπι {τας Ηἰετοίο- 
ἱγιπογαση,ν οἱ τα πηρίν ρότηις, 
7 Ῥεῥοιξα, μεμικς δι μένα Ὀμξειτο μννοδεόϑει δὲ τὸ γε μεῖν, 
πο πλΐν 4ὰ πὶ δροπία!!α ὶ πιιρτιὶς, Δ] ἀϊχίπιυο. Ουτ 
᾿δίτυγ, ἀίςος, μωμνεςφμένη γοτάτυτ Ματίλ υμΠΓπὶ πὰ- 
ΡΜ Πετ} πδπν ργούφθ !ς εἰς λητο ρτοίξέλίοινοπι ἀρρατανς 
ἰρίορ!νο ἀπρειαι ἃ ιο τες οἱ ἐλν ἀυςςοις. Ἀείροη- 
εἶεο, ἥσει νοις νει ἐρίὰ ρεοίξδτιους Τοἰερθνας ἐπὶ ἀσρτε- 
Ἀιρφαδοιῖι οἱ!ς ᾳταυπήλαιν δι λφιποπίτως ἧι αἷν Αὐφοίο: νεῖ, 
«Πὰ ( τι ρΠΗετ, ταπλσιν τα ααν πνα!αες ἀοροπίαμηι νοσλτα 
4λτπ πιρίλμν ρτορίοι τα ψυδά 1οἱερῖν αἷν Ατρ οἷο ργθηνο- 

ελάειη τεσίοης " ἐχουθδητοϑ,δί 
᾿οδίοτυδητος νὴ ρ 28 ποᾶεις 

ΝΜΙιΝνΝΟΩΟΑΜ. 24. 
τος, σα σημτίρις 0 1 Π ογιῖν Οὐαι  ἰεϊούζου, 4 ζειση, 
ιογαῃ ἀπ ὨΠΟΥ̓ῸΝ Ρ' οὐ ποίας ρεδηβισας τη αίοσίμνν 
Οὐηοχιαν πηατοραμταν, ἈΠ} τρεῖν πλαϊομιαι ργιοιπ πα τ 
ριχαάήρας ὐππέϊπτίθηον ἀνηταχας (αίλης ΠΟ ΘΙΣΙΣ 

ς ἰλθλοι ἀμίρμιν οι εἰ ἀύπ Ρυ εἰσι σιαιᾶ (ἰσίλτις πὶ. 
ὑιεῆτος Ππς ργοοι τους ραν τὐρυσιςηῖ, ἄτας 
ἁἀεὸ οὐπτριὶοίπρε (υπαπὶ πὶ τ πἐξισιδηγ ἡ ΠΑ} σοπιιλιπί- 
οἀγσητ, Ηλιμις τοὶ τοις εἰἰ μἰς ἰλς ἐρεῖς τόροτιδιις Ηοτοάίς ἂ- 
ϑεης Ποίσρμυ,5 τὰ πο (Ομ πἴλι} δγγία ρτα ά!ς, Ν οἷι- 
πναΐζι δάμη ρ ἐποαθειι ἐς Ὁ: [άαιζο Πδανοαρη )ζινοςας 
Οὐίατὶς ργοσυγαῖοι ει νττιη χις τάιςη δ. Δητι4. 6. Πρ. 
1 νος Συρίας ὕηςα τοιω τὰ ἧς σις [|,ἐᾶρ. 17. ςὅπαυηι 
ποιηίης ἀρρεϊία ἐγιμόνα. Ριατεῖοα ἀυδίνα ἤοα οἱ αιμιι 
Οἰπείηιμλ ἐχιγλογάπμ τας ἰιες τῆς οὐκου μἦνκι ἀςξίςρτιοηὶς 

"5 ολυία τη ϑγτίαιν δι ἰρέμιπ Ηοτούίς τοσηιτ μντεσης Αὐσιι- 
ἴϊας, ΜΠ 1 εζατὶ ποιητης, ποπειῃς ᾿ Ἀδιξει ςοηζατςιὴ ἃς 
ἐρίϊ σι γατιοαπππτη ὁπ οιζαττιατηυς δἀςο νοις αἰτογά 5γ- 
τᾶ ρυ Πς ΟΠ ΠΏ ΡοεγῸ πιίεπταον δι ροίτοα (εεπάὸ 
[ποτ αν πλ, Ατοίνοῖμο γοϊςρατο,άατα οὶ γνγοιμπεὶᾷ γεάαξῃι 

29 “Ὑτι8ὲ αττγι δισγοζυν, ντ Ἰάστῃ ΠΟίςρθιις (τειδιτ Π5. Αὐτίᾳ.18, 
(ΔΡ.". φοὐγεμίο Κυρκνείε. δῖ. οηἔχητεῦ πος ποπΊδη ἰα 
οἴπηιθις εχ εἰπρίατίδιις, ντ δέ ἀρ 1 ππιῖπὶ ΑΡοΙορ, τ. ὃς 
[οἰεριπ Π10.Απτ|4.κ3.ορ.1.Ὅ σιτιῖς Π|δ τιλππαΐπμ, Ἐλὶ 
ἀσηϊηὺς Ἀ οἰπαπί, ὁ ἤιτηναμι νοσιης,, 4ιοά οτλαπὶ Ἰςσα[ε 

Δεν άστιτ 5 γγὰς πίογργος, 51Ὁ|5 αὐτο σοηίτατ α οπιαπα ἡξτι 
πιοί! ποπιίπα γᾶτς πγοάίς ξμἴς ἀριι4 Οἴκοος ταῖν ἔςτι- 
Ρτάτατ στίδιὴ σηθητίατα. 

3 ] Τθᾶς Ἰρίτογ οινηξβθυς ἐςίςτι- [5:1 Εε  ᾶ!ϊ οναπε σε ρτος 
Ὀεγότις, τ (πάτὴ αμΐημς ντρ δ. 

Ρ' ᾿Αἰςζοη απ δυτεπὶ οὐἴλτη λοίς-]. 

βιενφηίων, βὼρμἱ ἐε (ϑθην 
"φἐ οἰ Διεπ), 

ὐββςμὐοὶ ἰεράν ἀμ 195 
δηυδὰ Ολ ἴα α ν εχ νῖρε Ναζα- ᾿ ΠΟ ἩΨΈΝΕΝΗ 
Γετα»ίη Ἰυάςα ἐπ νγθογη Γλαυὶ-} [6 Νάζνει, ἐπ τά κῖ ἰὴ 10Ὰ.7.Αἱ 
ἀϊς ια νοςαῖυς Βει]ς επγα θέν ὀῤμωι ΜΌΝ Ν Βερίεδεη», εο φωὺ ΡΙοριογεα χυδά ογᾶϊ οχ ἄοπιο 6.4" ἌΝ 
ἃς [λιη 114 Πλαι ἀϊ, να φὐρὶ μὸν στ: 
᾿ Νει ἀείςτιδογετυῦ οαπὶ Μαγία!ς ἢ Μὲ μνοβιενεων οτο 
᾿ἀοίροηία {δὲ νχοῖο, αια ογατ] [Δ 4ανία ἀφονίάα βθὶ υ- Ρ 4 
Ρι ρηδηξβ. γα ϑμνυνὰ 

᾿ " Ἰ ς] Ἐσέϊμην εἰδ ἀμφ 4 νην , 
, Βλξίυπι οἵξ αὐτεπὶ αυυτη εἴς} 6 “[Πο ἐδ ἐπορίει μην ἀὐες ίσῃτ ΠΠ|ς» γε Ἐχρίεγοηειιγ ἀϊςβ᾽ [ὑεραγστ 
τριτυ5 δά ρατιςηάμτ.. 

Ῥερεῦῖς Ἰρίταν ἰΐαπν ἔμαχα [7] Ἐπ βεῥενὴ βιέννη [νυπε 
ΡΓποροηϊτμι » δὲ (αἴοτς οι [ἢ νοζέοίνεην Φ' βα»- ς ᾿ ἥ : Ἀ “ἐξ ἐμὴν ἰνισί οὐδ, (Ὁ γεν Ἰπθο]τν τος  παιίταυς σαπὶ ἀπ} ειροανὶν ων» ἐν ρναίεῤιοτ 
ῬΙΕΙΚΟΙ ἐπ ὅποι ΏΟΏ οταϊ οἰ ἰ πδῇ ἀγα Ὲ εἶᾷ ἰοτιή ἐῃ 
οὐοὺς τη ἀξεγίοτίο. ἡμεν[οτῖν. 
Εταησ δυῖςαι ραίϊογες ἰη μας 8 [ ΕΓ βΑβοτδι ἀγα τε. Ῥμργω τη ρις ζίοης «αάεπο υἱρίϊδηίει, (ερὶ ἰλοςηιν 

Φ' οὐβοήίειμε! “νὴ δε δρέδίενι δε 
᾿ ῳ οἴδπεΐηπι Αηἡ- πϑίϊἐε (νβὲν χγέζειι μ: κεὶ! ἐρῇ ραῆο- 

εἰρυα ἄες]λ- 
Ἐκ ν ηγεῖνα 1.0. τὰ πενπεξεϑο 

δτοσοιν θη. ἢ 
ἐςςεγΑηροίις )οπιίη: ὰ- 949. “(νυ ρζε ρεγαςηίτ ἢ5, δε ρἰοτία Τγδιδ: ]" νοὶ βειι ἑμκπια ἴοι, ψ’ Ῥοιψιίαπι ἔν 

αἱ ςἰγουηξα τ εο8: ἃς πιοῖας - 
τυπτ τγετι ΠΊΑΚΠΟ, 

εἰ φνί!α9 Ὁ εἰ. εἰτενδίμιῇε ὕω. 
ῥϊον: ψψν εὐπηνατοης δ μα 
"πάγη. 

διὲς Ἐχρ!] σας ὙΒεορ Ἀγ λδτυς: ιοά 1. τίη ἤπηη! τατίοης ἀος 
εἰλγληῖ Ἐχευδαπάι νεῖθο,, φυαῖ οαττὴ ουδατς ἀϊςζας ἰά εἰξ 

30 ἔοτίς ἀἴφιο δάθο ἤν ἀΐο Ραγηοίξατς. ἀςη] οἰἀπὶ αἰ τον τη- 
τεγρτείλζων ἀγαυλοωδτως τοὺς ἀγρρτικὸν αὐλουότως, Δ τυ] Ὁ 
οι ἐλητίδυ3 ποξζοπι τγδηίςρ, ἐγίπτ ρα! οτοϑ:ιᾶπὶμγοῖρτα- 
ΤΣ Ρίδης τορυάΐο ΝΠ ζατα δὲ Εταίππις,, Κ᾽ ἡχήανταν, 
"ὰ εἴ χγυνδιω τι. { Οὐ[δενφηῖφε νίαν, φολώρσονγνι ον - 

5 λαιφίο α ἃ νονθιπη υπούάίεητες οὐ οήϊαι, υΣ ρατοποπια- 
πα νι ἐαρίϊσατοι Εγαπηις, οπμοττς, Εν δωδανοι ἐκονδίω. 
{ Μοέϊν. πὸεννκνι. ΕἸεῦται » εἰ μΙσοηδίπιις : ες 40 σηΐπε 
ν]155 ἕτπτ ἀὐςὶ νἱρ 85, Ἐταμιιιοφέξε, Ια οἵδ νυκτός τποι δάάέ- 
τὸ ατσι]ο. 

5. Π0ὴ ίεςαν αὐἰξμοιςς αὖ οὰ υὰπν αἱ ποπάϊι δφάην 40. υ ϑωβεννρηΐ ἐπὸςν Ἰὰ οἱλ τορεπεὰ νοεπίτασσι τ} 8} πὶ» ἀπχηϊσι, Ρο π ἀὐῖοαχ μας ἐὐηιθμζι να ςι ἀσνγχώψα- 
δὰ ὙῸ} ὅσα ὠὐέῶν. 
δ 1 ᾿νε. ἀἰφηὶ γαζίομε, ἐν τὸ χώρᾳ τὰ αὐτῷ {{ἰς σηέτη δες 

(μὰ Μιρ (4) Περι εἴς Τύττις ρος γοσὶς ἀρρο τὰ Οση. 
ἐξ τ τας δί αὐ ἰνλης [εν ποτίλιη ἔτι τείροχψι ἡ βχημαὶ 4.3. 
4} χε ημῖει, Φ γζαεικοιῦ της φς ἀρυὰ ᾿ΙἰεἸοάμ ἢ τη ΤΙοοβο- 
4111, ποιμένος ἀγίαωλν «οι άητοι ὧἂ ὁγ4"ἷς «ὐκξιμνο, γι 

πυς σχρφέγαιοητ. ἸΝάπι πεν οἰηποε νεγθὶ ἐφισαία ἢ πἰβ- 
οπῃρηεβ 'νας παρ] νι εἰὶ ἰνυῖς ἰσοο πιαχίπνὰ δεςοπιπιο- 
ἀαια. δ᾽ς αυῖεηι 1 ἀτιπὶ δηρογιαηίε δι νετθὸ ντυπτιγιντ ᾿ 
᾿Ηἰσεαιίως, ταις ̓ αῤϑηρμοη 4ν.4 5 [δεναϑ λον ον  ΟἿῃ,.5..- ὁ 

“ς "ἐμεῖς “ἰοειφ' ταί. «Τάβμνε, τὰ ς{Ὦ ναρέρν, Τἀεπὶ ταπεα 
ἐπ ἀπιοτακίορίδι ἐαρίϊρας, "ρννοένινλε ἐμ αἰ!ϑ᾽ ας αἰ παίγθπλ 
«αείιτως ἀρράτνιῖ ληκιῖ, δι Ὰ} ετίδην ἀφείαγαι διιροῖ καῇ 

ῳν) 

ΜΝ 
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ὅρα. 4 Οἱοιῖα, δόξα. Ν οἷν ατὰ, Οἰανέία, πὐουήλεντ 

αιπρὶυο]ίλιη νίκάτοῖ: φιία ητογάσε ἀρ ΕἸ ςΡ.ΠΊΔΙ 22 
[“"εὐοβ {εἰφηαν 1 ρτὸ ἐρίο εἱοιίοίο εὼ αὐοιριτατντ Εχοτ ΟΡ 

Καὶ πεν αὐτοῖς ὁ ὧν γελος,Μὴ φοβέι. ὸ 
δε ἰδοὺ γὸ δ αγγελίζομα ὑμῖν χαιραν 

“ ! λ 

μεγάλίω, ἥτις ἔςαι παντὶ τῷ λαῳ... 

ΟἿ ἐπί ἡ ὑμῖν σήμερον σωτὴρ, ὃς ὅφι}"" 
Χραςὸς Κυρκος)ν πόλει Δαβίοϊ. 

αὶ τῶτο ὑμὶν τὸ σημυῖον, Εὐρήσετε! 
βρέφος ἐασ αργενωρῆρον, καίμϑμον ὦν τῇ 
φάτνῃ. 

Καὶ ὠξαίφνης ἐγῆρετο σιωὺ τωαγγέλῳ)" 
αλῆϑος ςοοτιας οὐρρινίου, αἰγουυύτων ἢ 
Θεὸν, λεγόντων, 

, “ νι Ν᾿» {14 ες 
Δόξ α ον ὑφίςοις Θεῷ, καὶ ὕψι 1. 6} [ΠΡ εο, διΐῃ τοῦτ ραχοβοιπίηιθι5 

“Ῥομῃουοϊφητία. ρζιωη, ον αὐϑυρώποις δ δοχία. 

π ποτ -ὰ---.-.-ο--- 

ἘΝΑΝΟΈΠΙΝΜ 
ἀΔἔε τδιτογδς ἀπρι ἔσρς. Νιάς τ. (σιιηι]ν ᾿τν 41. Εν ὁ πα! ον 
εἰ μόοα υς! Πηροτςπιγςτίςις γἡ σ ογια μσμς πση 

ἀζοτοῖ. ας 

Τυης ΙΝ εἰς Δηροίυς, δὶς} )6}. Εε αὐχήν ἐπρε υδηρείως, 
πποτι τς Ἕςςς ΦΪΠῚ εὐαηρο!χο 
νοδὲϑ ραιάϊυμπι τηάρσημπ), αυοί 
γε τοῦ ροραΐος -- - 

Νοίμε εἰπηνε : φτες δἠϊηφ 
εὐφηειϊχ,ο νοὶ: γ4"- 
ἀλνηθ πραζηηην, μοὶ γι! 
οπηΐ βορηΐο: 

ἽΝ ἐρορό πάῖατὴ οἵϊς νοῦ!5 μο-}.] φνὶα ναιως εβ νοβὶς 
ἀϊς ϑεγυδιροῖζ, ιυῇ οἰἷλ ΤΟΥ τς 
Ὀδριπϊημϑοίη ᾿ Ἀ Τλαυ 415. 

ω] Βος αὐυτεπγ νοδὶς Πρυηὶ 
Δ [ἐνῷ Ἰπυεηίετὶς ἱπίλητοπι ἔα- 

εἰϊς Ἰηυο] τυ 9 Ἰαζοητϊοπὶ [ἢ 
ρίαίορι, 

Εττερεητὸ “ δάξμυϊι ἄδυ Α-} 1} Ἀε βιδ ὸβεδβα εἰ εμην 
σεῖο πιμϊτἰτυάο ἐχεγοιτυν ςς 
ἰεειιπ» ἰΔυφαυτ Πουη ) ἃ 
ἀϊεςητὶ τ) 

βοάιν δαἰηαίον 4" εἰ 
ον υὐόϊαρίμι, ἰὰ ἐ- 
ἐξ ωῖς 1)αμιά, 

“Ὁ 3 

]1ηη θη εῖμ νη ἀπεσπν βαη- 

ΠΤ ἢ φόβινι 
ἐῃ ῥγα[ερὶϑ. 

“πζείο πρμἰ μιν ο τοι ὶ- 
εἰς «αἰοβέε,, ἰφμά αημμην 
εν (φ’ ἀϊεεμείηην, 

Οἰοεα ἐη αἰ εἰβέπε εν 
Φ' "»,ετγα β4κ, δοποην- 
εἰδε δοια νοϊνηξαιμ. Ὁ 

Οἰοτία ἢ οχλὰρ ἀΠΠ τη ἐ 5} 1 

τ {[Νερε} παίηπε ε,ὅτι ἐτέχϑη, Ψουΐσατα δι Ἐτλπηυς, 
μία πῖνε ε}, υαῇ δ᾽ πὸ Ἀςοἰρίατα αἰπολογικῶς, Ατ σθο τηλΐο 
εἰδικῶς Ἰητοτρι οτατί. : 

1. ᾿414{μ}Φηγώετο!α ςἰζ παρ εγήδετο ν ]σ ὃς ΕταΓΕ αἕξα ἐβ: 
{5 ἱητογρτοίατία ποπ ςοπυςηῖ ας Ιοτο. 4 Εχενεῖ- 
ἐμηην αἰ εἰμ, ραπας ὠρχνίου [τὰ νοσάτυν αὐ Ἡςῦταὶς οορμία 
Αηρείοτεαι ααλθυς οἰγοιηίορια εἰ Ὀςὶ, ταπαιληι ροῖςη- 
Ομ εἰμ υίλαιτι πιοπιάγοβας, ἐπαϊς τᾶς. υἱρ δς ταί, Δη είν 

.--“....-.--..-.. .. . ..-..-.-..-ς-ς.--. 

6.1.οχ Ἐΐλια 4.9.8. τίνι νοτὸ ἐς πτητια Ποιπιπιη ἱπτοῖ (ς 
δι !οίτα,, ὰ εἶτ ντ αἱ ἡ αἰογῃ σομαπιο θς ἴα ξολης, τ 
Κοην. τοντιάταυς κἄτο ἐς ἐὰ ἐδατγῖτλις 4ι Βοπλπος ἸρΡίμπὰ 
[)ειπη ἀΠησιητι,νο ΡΙ ρΡ. ἰς αυλην ΡΟ γεμάτη ποείοης 

ς Εταίμνις ν τοῖς ποι ἀηπηλ ςττηῖς, δςοἀ ἸΙάσ τ το οὺς 
τοργονοιά τ 4} ρυτατυητ εὶς ἀσὶ ἐς ποιπιλιπι τῇ Ὠσυῃ 
ἀυδυκίᾳ, φαμπὶ ροτίυ!ς σας ἰφηταν Δα ς ο]: Βοπηπιδας στὰ- 
τμΐταπι Ὀςὶ σθηι ἰρηϊς τοσοῃςΠατοηεπι.  ετὲ τἸσιτας (Ἰεν 

«αἰεβυἘρο νεγὸ πηβτίδμι ρτο οκογοίτυ ηυΐᾳιληνῖςρ.. ᾿ς: ᾿ (οἴοπνις κά (οἱ οι, ἐυδοκίαν ἰητει ργοστάτυγ κα ταλλᾳ γίων᾽ Ια οἱξ 
ἰηᾶς νι αιοίυα «οημπςπίτοης (δ αϊοητία Πηρυϊαγοι πιο ςχο τεσοηοἰατίσηςηι, αυαηεῖῖς Πᾶς αἱ 1112 ἀἰέεγας, ντ ςοηίς- 
ται μετ ῥἰαγχάίς Ἱ οηαςιτί. : ; 4υςῃς ἃ λυ. ΝΟ πλαϊὲ οτίδη) Ὑ ΒΟΟΡ᾿γ ]δέξας εἰ πανώπαν.- 

14 Οἱονέφ,δοξμιϑυθαιάϊευῦ ἔσω νοὶ χά οἱ εἰν, ν εἶ ε[, σιν» ἀιοάὸ ἱμῖς Πρ τηνὰς Ῥεαμν πο τη ἰρης ποηνμίθιις, 
[πηι αἰϊχιαδητμ! μη) ἀἰτετίο ργορεεῖ ἰσαυςηβ πηεπιδγυπι. {ς4 Ἰπ νηο Εἰ]ο ἀςηυίείςετς, τη φιο νπὸ ἀϊςέζος ἴυος ἐχα- 
Νδιη ἢ Εβοίαθαυάϊας, δὺς νἀεσυπταγ Απροἱ μοπ τλπν οὐτωσενι πτοτὰπι νου ΠῚ παῖς ποὺς σοάςκ, ἰτέπηαιις ΟΥι- 
ἀπηυηπίαις ἔλέξδηι ρΡάςοπι ιιὰπι βιτυγάπι ργοσατῖ; αὐ κσ) τς σοπος ΠοπλΠ ἐπ 1πιοληι 12. ὃ ΟἈεγίοίξοπιις ρέιιτίμις [ο- 
Ῥυὸ γ᾽ φοείρίας αἰξοςίϊε εἰ: 400 πιοάσ οἰΐαπι ΤἈΓΟΡΗγἷΔ- "ΞΟ εἰς,ντ Ηοιη 2 ἐπ Μλτ.36.1π ϑεγπιοης ἀε αἰζοηίίοης Ποιηι- 
ἔγις οχρίίςατινς ἤϊε ἰςητεητίδ, Οἰοτία ἤς Ὀεοιυὸ  ρᾶχ ηἱ,δς Ἠοιη]τ ἐς πατίυτατο Πγοπηιηΐ:δὲ [τοῆ ας [ηγ.τνσαν τ. 
Ἰή τοττὶς ἢτ ποινίηΐριις οοπεολ,Οἱιοὰ αἷ νενοθίφις (δᾶι-. νετυς ἀσητάις ἱπιεγργες,ρτο δυδοκία ἰερ στα πα ἀ δοκίας. Ηε- 
ἀΐϊαπιυς δδ, Αης εἰ! νἱσριηγυς δ εο ἱρὴ πιαρηά ἐρῆτς οἷο δτεαος λιτῷ σςηιο εἰϊ φαὶ πείείας (οϊετς δἀποέλιογιηι ]ο- 
τῆς ἀρ Πβρτιοῃειη, ἃ Βοπηηίδας πηρφυΐατο Ὀοἱ Ροηςἢ- 20 ἐο ντὶ σοπίειι!ς ἀρρο ατίυούϊμθι δὶς ἣν Ῥτοα ἢΠοη ἰς ἃς 
εἰλπὶ στατυΐτί, δΙυ[αἰδ] αἰ [γγηνλενὸν φψίξοιε. Ἡςδταῖ- εἰςδειοηίϑῳων δία ἐγ, ναί το υϊσοτά κι, ναί οἰεέξιοπίς, Ης- 
οὐ ΟΥ̓ ΩΣ[ὑφηανοποίην, } ἀς 400 Δ νὰ ἀϊχί πηι Μακτι. 
21.098. Νοι φεΐματ οτίδαι4ι ςοπιεξιτδης, Ἐπ γβεομαι 4! εἰ 
ὑηεαίη, αὐδῇ (ὀτίρειγι, τῷ ἐν υἱψύσοις. δ.ἀ ἰὴ δ νόκενι 

Ὀταϊοὰ ἀιούπτατς ἢ, φιίιις Παῖς ἐςιπαιὶτ ργοιμ ποις, 
4009 εἷςρ ἵτ,ἰπ αιος τταπῖν οἱ ἡυςτιζογάϊαιη ἀςοτουῖς οχοτς 
τεῖος, φυογ οροτὰ ἴπ τορης πλασην ντὶ ςζοηητμτ. [τὰ 'π- 

αυλτη ἰσαιυτὶ ἤπιαν, νἱάδειιτ πο ὰΝ σοητεηῖνς (σφι ςητὶ Φ’ τοῖν αἱοῶτι μος Ἰοζο(ιίοις τεξες Εγαίϊμιις λη ποῖδυ}ι) νοκατὶ 
ΔητπΒο Νὴ δ οαυίη ἀπ} 1 σατίοης ἀϊοξάυπι οἰΐςι, Ραα 
Βοιοδνιδι 4 [μετ ἐμ ἐεννα. ; 
4 ηοηνληῖδηα , ἃ αὐθρώποις. νο] ἰητοῦ Ποπηπος. γυ]- 
φιϊα΄, ἡοιμηίδια, λὈίχυς ρεσροίτιοπς., χιδηὶ οὐΐδην 
δηηοτας Εταίπχις,, ἐπ πομη}}}Πἰς Οὐσοις. ἐΝῚ 
ἰημς τ, ϑγγας. λαῖοιη ἐπίργρτος ἐν ἀοόσρις ῥγὸ ἴα, 
ἡμὸΣ πευτίνον φαίσαι ποῖας : ντ σαὶ σοηπετεσιίς 2 322} 
[{ωδεπναὴμά[ 4} ἰὰ εἰ βίῳ βοσπωνο,αυοὐ τ τος ἘΠ πιὰ 
νἱἀετίι. ὀ ἔεηεμοἑειμ αν δρμία. Ἡλλης ραττιςυΐδην ΟἸΠη Α 

ἐμεγιητ ὔϑρωποι δινοκίας, 441 οπόῤηφε δεμερίελα, νοῖζνε νοτυν 
ἐπῖονργος σοιυ!οττίτ )οποέρες ϑοηα υοίμπεξαιω, ροτιλο ἀςῇ ἂν 
δοκημέννς (ςτἸρ Ποῖ Εὐιδος οἰ χα, ἴσως ἀϊοίτηγ Μαγία κοχαρι 
«ταῶινν ταοὐ ΟΑΠ]Πςὰ ἀιχογίς, δέον ον; Ἠερθταϊςὰ νοὼ 

οἴδιις. ποι 30 [ΥΧῪ ΣΝ  τρίτθε γα ρη}14 οἰἙς, αιος Ποιῖς οχ ρτατιίτο ἤιο 
Ῥτοροίιο Πρ ίς, δι ςοπιρΙ ἐδθίτογ α ΕἸ]ιο συν Ὀλη ςὶ ἀ:- 
οπας Π1Ἵ ὉΠ ὉΛΜ [0 εἰναπννάι.} τὰ οἢ νῖγ ἀοἀστίογαπιὶ, 
ρτὸ νἱγο να ΐος τοί ἀοβογιτο. ςοά ἤπῃς Ἡοταϊπηυμι 
γεξετοε(αιιοί στηπ ἑοτυιι ρᾶξς ἃς νοηία ἐϊξεῇ ςΠς νο} π}} 

Οτποὰ οχοπιρίδγὶὰ χα νἰἀίιηας, ἀταιῖς λάςο ΤἈεορΆγίΑ- 5, ΄υιπιὶποπ σοπηάοτατσητ νανὶὰ ζογγυρογμης, Νάτη αἰ γνς 
ἔλυς δι Ευΐοθιις δῦ το γαεδλίξεον δ), ἃς Ἐρίγβαπίωε χ᾽ κω. 
νΐων δι (, Βεγίοίξοπιις τοῖο φυίητο, οι. «6, ια ες Ὡς 
τησῃαολιογιπι ν τα ὃς 1 Ἐρηϊοίλπι δά (οἱοίϊ. σοππαίτιης 
οὐὯλ ὦ τοῦς ὐδρώτεν εἰτα νττεία ἤπτ δυΐμ5 ψκλτι!δειοπὶς πγές 

Οὐξεηεε( ς 4υο 4ι (ςητίγοη) ἐπ ρτς ἀτίοης ἀϊχ1) δ δυμίας 
εοηπιηβυ αἵ οὖ ὀρίων κταἰεξείοης ῥτογίων νἱοίσπτα, Οἰτγ- 
(φίλοις τα ἰεγριοῆς ὕς πατιιίταῖς Ποσπεηι, πια τειν δα 
υυσῃᾶπι ονπνλην ν οἰνητάτοιῃ γετυς, νεῖςτος μΑτίηι ἰΓ8 

θγάνδγίὰς ἀεπίαυς ἱπεοιρτςε νίαυς λάςὸ (αες ἀ πςυίτινε 20 ετίαπι ίμης ἰπτοτρεοιαιί, δὲ εὖ ογγοτέ γοςφατίογεν βορη 
εἰἰλαιδύ ας οορυ δηη,ϑι δυδοκίῳ ργάξροπᾶι εὐϑιρώποις. Ν ογείς 
επί ΠΣ) 3 Ὁ Πϑὺ δὲ οι νοαὐνο αν ἰφδοηναι ναβναι]}1ὰ 
«(ἢ μν ὑμοιι νωνδηνν βιιμ ἰνρινοέθμνον. ὃν δέρίαι ετιὶπι νος Εν. 
φιεἴπιαι ἰρίμαι ἐπιςο Πρ ἐς, ἰα 4ιιο 114 Ὠεὶ ἕω οιπίμεα. ργο- 

λὰχεγιπει ά εν νετὸ (υοί τὐαῤνς πάψη (ντ φητὲ ἀπχ]} 
ἴα οπγηίσιις ἐχεπιρί αὐ θυν, Ἔχ ϑερῖο Πἶο πῖσὸ γεν εΠπι., 
Ιεκεγηη Αἱ δοκία δι τὰ νϑν 1} ςοπίσχία ἢ πτεγρτγετατις: τι ΠΟ 

Οημεη ΟἈεγίοοην, Ν στο ἰητογργστία απέξω εἰτάτεπι, 
Ρεπία νφίμπτας ραιτοίλιϑα οἴ .Α 1} ἰδοτίπι ἰιος ἰεζυης ἐτὰ νε 4ς ἰρίδτν ἀδπίαυε γἀτοηέ ἰςηνυξθκιμοι τοςυίσπι ἰοριοτς ἄδο- 
ΡοΙῖ ἂν τοῖν ὙΠ ξεγν δά(ειρια ἀμεἰπέξίοις,, δυδυκία (αρτίη 
νοΐμει ραοία ἡἰδδεις ἔθ ηα δι ογίρο ργαάϊνοστιτ. δικηίβολι διέ 
ραἤβιη ρ.}υΐς {ἰδ ἴα δυαδοκία,φυμεη ἀς εἰςέξις ἀριτι τι Διρίωην 
ἐρλο Περι ΠΥ ὙΓρθω) να οὶ ὀδνονανναιξει ἐς ποημηίδιις 

κίεν τοιδ τη μαης οἵἀτιοιιοηι 1 τι ταπτὺπὰ πιο. ΡᾺῚ 
εἰγίίλος πιοεῖο, ἃ όξα ἐν  ψίσοις ὦ λῷν καὶ Ἐ)2} γὸς οἰρίιύ, ἐν αὐἰϑρωΐο 
ἴσοις ἃ δγκείας: νὰ ο1} (ἰδέαν [ νοὶ) οἰεη Πεο, φ' με ττα 
μα νονῤοέδηι ἀϊείἑη, νεὶ τοιιρίαεί Νέας δαίμ ΠΑ 

«ἰἸείκυσ, γε Ερ᾿.6.7.., τίη! Βεηπευοϊς αι απι( ά εἰξ γτορδίλπι 59 ραχ 14 οὐνπος ροιτιποῖ (ο4 κ τος ἀσπνηῃ σον Ποῖ βγα- 
Δ ἷπλ} νοϊαμιατφηι) νοζάης, ἀἰοἰτάγφις καπὶ ἐς βιατιμιο ὃς 
ἰσβοίῖιο 10 Ὁ οἱ διοσς ἐμ εἰεξζον, ιαε ἰρίς ρειστ δηψιέ- 
Ῥοτὰ κίογθα ἐμ ἘΜΠο ἀπ εχίτ, γε Ἐρίνείτι. ;. δε ο. ρτο φιο γε- 
τὰς μι ςεργον οἶσε Βεηερίεοίτιηι Φἰοςτείγη ἐς σὰ Εἴα, 61.:. 
δξινιις ἀο οριλτοπίε μι διεπὶ; ἀμ "δὰ 49. δι τ( οι. ὅ᾽ μοι 

τὰ ἢιδ ὧν παιατ. (ἰδετὰ Βοο πνθάο, Ρίαπα Ἔτι ΟἸΒΠΜΠΣ 
τλδρτοσμ σι ἀηττβσίϊε,, Ι8' “2}}}} ρτοι τς δία] σαπι τ 
ἀετοτυμη Ἀρραάτοθίτ. (γυνὸς εἶ τιύα πιοιπίνια ἐοηθαηνιν 
(ας {ες πλίτοτοτ σορα ἢ ἐν ἰπευπέῖο πόῦτγο οχρτο ον, φυῇ 

γεῖ τοιΐά οτδιιου εἰς ἀσωυδεμν, νοὶ τοιττο ἰσπνθμν 
τσηιθιὼ 

Εἰ "ος “οὔ ἤχπιρηη, ᾿ 

. 

 ΦΕΟΥΝΌΝΜ ΙτνΝΟΑΜ. 243 
μοῶιρτο ἐορυὶ ΧΡ ΤΠ, ἐχ οἰπητά Πρ ατομι πόσες. τἰατίοης τἀϊψυαπάυηη, , νἱ {ἧς ἀκιο ματι οπλης Μά θοπε- 
ροιτιοττ)επι τοι ιὰ μοςιπειμθγα αιυαῖ δδερωνεμαρτοπιπ: Βαίιπὶ ἐς ἡ} Ἰαποη ει φιλωθρώπεᾳ ὁ ποτὶ. 

ἘΕΒΟΣΝ ᾿ ἡ τῶν 

Κι βοδμον 4{Η", ν 4{{- 

«εΠ]}εγμηὲ 4ὖ ἐὦ «δηφεὶ 

"5 εαἰίωην ,β αἰβοτει ἰο4με- 

Καὶ ἐήήμετο, ὡς ἀπῆλϑον ἀπ᾽ αὐ νὴ "4 Ἑτβαῖυπν οἴ, νεφυιπι ἀνοεί- 1} 
νἀ μπτς (ον ἀλολαξδεως (ἢ πὶ ἀρ οἷς Αηρεὶν τὴ σαΐμαι, 

οἷς τὸν οὐρανὸν οἱ αὙ)4λοιγ)χΟ οἱ ἀν) ρῸ 
ς , ἥδ Ἴαης ραογες 11 ἀϊεεγεης αἱἢ) βαρ τος 

ποι οἱ ποιμδῥες πον «τοὺς ἀλλήλοικ.) Ἰ.41}10ς,. Ττβῥουον: Θὲ οι {μα ρατ νι 
Διέλθωμϑμ δε ἕως Βηθλένμικαὶ ἴδω μϑμ) [1 εῃγετιῇ νίαιιο»δε ν᾽ ἀφατηιι᾿ ἔα. |Φ᾽ υἱάεάννν νοε υετϑινη 
τὸ ῥῆμα τῶτο τὸ γΝ νὸς, ὃ ὁ Κύριος ἐ-Ὶ [ἐϊυπιυά 4υοά ])οπ)ηυ5 0.) [4594 μεξξμη εβ,, φυνά [5 
γνώρασεν ἡμῖν. τυπι ἔσοῖς ΠΟΒ 5. τ ΤΟΡΕΝ δ᾽ οΠεπάμ 

Καὶ ἦλϑον απδὔσαντες, καὶ αὐεῦ ρον 16] Ψεπεῖυηῖ ἐρίοις ξο παπεςϑ,} οἱ κινεμερμηε βίραι 
; ν ν να, ὁ γΣχὸ [δὲ ἱπυςπεγυπς Μαγίανη δι 1οίε- 

τίω ἐλ: Μαριαμ τ τὸν ̓ ωσήῷ, Κ͵ὶ ρδυασιοδς τ᾿πέλπτς τι ἰασοητοπι ἰη} [τἰοην Φ' Πρρ», φ' "5 τ 
βρέφος κείμδρον ὦ τῇ φατνῇ. ν τῶ ριαερί. ; τ τὶ βανίειν φόβενον ἱφρυαε- 

δόντες δὲ οδεγνώρισαν αἷδλ ᾿ ρη- ᾿Εο χὐυζότη νἱΐον ἀϊαυϊραυε- ' ὡμ᾿ ΣΟ ΤΑΣΗΣΣ ὡς 
μἰατος τῷ λαληϑέντος αὐτοῖς αἷδὶ τῷ ππαι-} Ἰτυητ᾿ “4 ηυο ἃ ἀϊόζυτι βιοτας ἱρ- ΐ 

(4: ) {ψ' ἐπνεηάτρηι Δ 4- 

: ηομέτηπε ἀεγυοόνδο ἡμοά 

δου τούτου. 5 ἀε Ρυστγθ]ο 1Π|ο. : αἀἰξδμην ἐγαὶ εἴμ ἐδ ρμεῦο 

Καὶ «σαΐτες οἱ ἀκέσαντες ἐ ϑαύκφισαν 18] Ετοπιπς85 ἋΌΣ ῥά δι αἰ εγιιπθ}} [2 96. 
4 ἘΞ ονιβεὶ 4φωὶ ανάϊε- 
της πϑτ αι (μη! ἀξ ἐδ αμα 
ἀϊξ4 γα ἃ εἰμές 
44 τρβ:. 

Δί 6:4. σϑμεῖν ἐοο[εγ. 
ἠδ αι οπληα ὐεδαᾳ μας, 
«ΦΗ[αΥΕη3 ἐῃ εογάς [μο. 

Μὰ , ΜΒ , πηϊγᾶτὶ βῦτ(αρ ογ [5 αυα Ιοαυμ- 
«ἷολ Δ] λαληθέντων ὑπὸ ἢ] ποιυόμων τῇ ἤιογιης ἱρίι5 ραίξοτος 1]. 

᾿ ΨΞΠῚ 
αὐτᾶς. ΕΝ ᾿ ἰδ εν ̓παδιθμ ἡ δ το σώ τάβει τὰ 19. Μαγία γεγὸ 1{π οππιπῖα νογθᾶ 

᾽ ἢ δἰ λρυβα ὁρ δὰ ᾿ςοπίετυλθαι » σοῃξοιεη8 δα ἴῃ] "9 
ρη ματα τουτοιγσὺμ αἀδλουσῶ ων τῇ Καρ᾽Ὶ Ἰρρκιάς ἴιο. 
σὲιᾳ αυτῆς.- ᾿ , 

Καὶ ἐπέρρεψαν οἱ ποιρᾶμες . οοξ ἀξζον- 0 

τὸς χαὶ αἰνοιυῦτες τὸν Θεὸν ὅλ πα σιν οἷς 
, ᾿ μ ᾿ 
ἤκουσαν νὴ εἶδον, καϑς ἐλφληϑὴ τοῦς 
αὐτούς. 

Ὶ 

Ἀεοετίι (πε δυτεῖα ραίτο- 
τεβ γ) ροσ βοδητες ὃς ἰαθάδητος ᾿ 
Ἰγειπ) ἔπρεῖ οπηπίθυς 4υς δι: 
ἀιεγαης δὶ νἱἀσταης » ργουτὶρῇς 
ἀϊᾶυπι μετδι. ὶ 

οἱ ἘΞ᾿ βεμενβ [μπὲ ρ4[|σ. 
τὰ: φίονεβδι απῖεε ἀν "ἰ40- 
ἄσπεες ἔεμπν ἐν ηϑη}- 

δνε μα «μάϊεναηε Ὁ 
[υὐάδνάπε, βονε ἀξίων εἰς 
«ὦ μος. 

“ κοιλία. 

καὶ ὅτε ἐπλήϑησων ἡμέραι ὀκτοὶ τοῦ 1 
πἰδιτεμῶιν τὸ παιδίον , Ὁ ὠκλύϑη τὸ ὄνο- 
κα ὠυτεῖ ἰησουϑᾷ τὸ κληϑὲν ὐπὸ τῷ ἐγ) 
λου π:ρ9 τῷ συλληφϑέναι αὐτὸν ὧν τῇ 

᾿Εν φυθαν δἀυςη ει ἀ οι 
οὔϊδυυς 86 εἰγουῃςὶ ἀεηἀᾶ ρυς- 
τυ απν |Π ̓ νθοατύτῃ οἵδ ποπηςη 
εἴμ ]είμς, κ αὐ νοςδτατι ἔμς- 

Ι [1Ὧὲ αὐ Απρεΐο ρτϊαίψυδπι ἐρίς 
ἴῃ νῖετο σοης ρογστοτ, 

Ξι ροβηναν ἐὐη[ωπε- Ὁδ.17..}ὲ 
πεσε βεπε ἀΐοε οἷο υε οἰτ. Ἰευΐειιν κα. 
ἐνβοενεῖν μεν, υθοα- δυρτὰ τη 
ἐμ ἢ ϑΟΠΝ εἰμ 1 εμς, βρράξῳ 
ἡμοά υροφίνην εἰ αὐ “4: φητίίτυς Ἐσοϊὰ 
χεὶο ρηννγνατν ἐθ υἴεῦο ἢςεαραι αι 1 
εομείβεγαβην, ξὲ ἔλϑλνι πος 

(ᾳυσὰ δε ρεά 

Ζ4ημηε δεργναρασανὰ οἵλ διερήμισαν, ντ Μάτοι τ. 4:.ιυ σά, ἐΕΡ ΠΟΘΕΝ: 
᾿ ' Οὐ πον Μη ρτο 0 Ἐτδίπγις ἴῃ ἀπηοτατιοηίδις (μδίδταίς ἀϊδέίοης ΜΝ 

ἐξίοης,ντ ἀρυά Ηςδταος ΙΝ [4ς, πη) πλαϊιηιις κω ἀηἀα-ἅ ενβονενμμενι ἐξ πἰβόςταν, ραογεε τυπὶ ἀσηιῇ Ρετποιῃς Ὑβαμα ἢ. 
τοις ψιο ρἱεοπίιτιο ἀϊχίπιις Μλττι,:8.9.Ν α; νετὸ γε. φιοά δητὲ διιάίεταπτ ὁχ Αηρείίς, 564 Ρτίου ὀχροιειο αὐἱαὶ οἰ ἴυε, ουιίρπας 
τὰς 1 ἀτίπνς ἰητογρτος., ἄσφὰς δ γγις δῆς ράστίςιληι ἷο- ς νἱάστυγ αηιῖτο {π1Ρ] στον. {ἡ δ εὖ ῥίᾳατοεε. Ἡεδταϊοὰ ἐπ ὧἱ ἰρίυν 

᾿ς Τμης βάβονος ἐϊϊὴ,καὶ οἱ αὔἶϑρωτοι οἱ ποιῦρος Ὀυρὶοχ μὲς 

εἰ ἨεΡρταϊτιιυς ει πὰπ εΐπὶ Ροιλίτιγ καὶ γΥὸ τοτν μὴ (δ ]ςσ 

ἔξευδει ντ αχρυην,  ροίίς νιάςδτιιτ. Ποιπάς ἀρροίτίο εἴ - 217 ὧν {αἱ υαἀάαδαν }ρτο ἼΣἼ1ΠΝ [ε.ϑαδάυαν, δνς τἰραπέϊίοτος 
Πέειἢ. 

Ῥεείςι δὰ βεηυβ, Ῥτουο ἀΐουπτ Ηερται 9} Π ὈΨΝ ὙΠΒεεη. τς νυ λτα ἃς Εγαίπνις, )ε νετῦο. δὶς ἴῃ Ῥτοχίμο 
[49 }οὑην ἢ ἀνοἰηίνη. αιοὰ ἀϊοςπάϊ βεινις ἱπηίτδητων ἽΠΕΝ νογουΐο ἐϑαύεμναν αἰεὶ ἣν λαληϑένφωνρτο ἐϑαύμασον πὶ λαλν 

ἱπιογάσπι Οταοὶ δὲ [ματίηί,ντ ἍΠΠδι οδίςγυδυΐμηυς (κα τἀτὸ. ϑέντω: ἴῃ ιιο ἀϊοεπάϊ δέποτς 4) Εὐδην εἰηξς ἔετς νίῴγραης 
της Νετετοπι Ἰητειργοῖεπὶ (εφαστυς,, ργαις ΣΠΠΠ} οἱ αἷς το ριροητοηειι ΧΆ’. . ᾿ 
ϑγυποι ταηηυαῃ τοἀυπάδης. ΕΓΑί. ἀυτε πὴ δὰ νεσθι πὴ οοῦ- 19 Οὐηίενμαϑαὲ, σαωντήροι.[ ἃ οεἷλ ληϊπιο τετίποΐατ, ης Πδὲ 
αὐττὶς Απρφηνίπει ραξοτες, πο] πο διτιοιΐο, αιοπὶ ρυταΣ φχοίδεγεπτ, δὲ ἰΏ δογαπι ουςπτίΠἢ ογᾶζ Ἰητοηϊα » Φιιοί (οἷςτ 
ροτίιις ἐχρηπιεπάτιη, ὀὠ  ϑ4ηὲ. δὰ, Ψασάτα μᾶπς ράττ- ραἤηηι ἀεοίαγατὶ νοιθο φυλάσσων δε ἢος νίάετυν λᾷ σράξιν, 

εὐἴδηννε ἀδυπάλητοηι ργατογη τς, Ἐταίπγας ςοβαοτεις, ἡ ἀ νεγὸ δὰ ϑεωρίεν ἀοοουλπιοάλπάμπι, ἔρις ἰπ Ετ εὶς, 
14πν: ἰὰ εξ ἦδα να] νιωῖ, 55 ἃ [.ἀτίπος ςοηίξατ {πη τεῦ νίλιτ- ας, σιωτύρησες δὲ σιω εἰϑοσες ἀἸΠπῖτ σ αυητας. νΈγασηαις νοιὸ τοί 
φϑτε λάπετθ!ιπι δαπὲ ρεχίοιτίπν μι ςοηοεἤιοης. 454- ροπάεοι Ηεῦτχα γοοὶ Ὁ [βαρναν Ἰημοά 1, ατἰπὰ φιοαυς 
ἔϊμον ἐμά, τὸ μα ὥττ Ἡβμξ ἼΟΝ ΠΙΠ Ἰ2ἼΠ [νκἀ444- εχρτείπιταν οοάεπι οδίεγτυαπηϊ γερο. 4 Οὐη[ετεη[«47}.. 
δων μας Ἅ[ εν μαὐ4]Ν υἱξ τα, Η οε νετδωνα 4νοά [οξξωννεβ. συν βάνλουσαιν εἴ τελυπιάατ μος ραγτί οἰρίμαπι, νεῖ ἰωρρίεπάῖ 
Εταί, κοι φιοὰ ἀνά δωέμν! αἰειά {6 Ῥυτλυῖ εμίπι ὅδε, ἰά εἰς εἰ τεϊατίγυπι χιοά Ἔχρτο πνιθιῖντ ἐπ Π10 ὙΈΡ  εἰγρεόημᾳ 
(τ Ἠεδεσι Ισφυνατιτ) 121 [6 πδαν,]ἀἰςε τοῖν ἀουδὴη 4. χ0 βίβνανν Ζηξενι αὐ δην ἀρεσην . συμ κνιοιν αὐτοιη ἀϊοίτυς Μαγίαν 
πιπῖοῦς ἀϊυυ!ετατιαυοά νε ἱπτεγάυπι γε [τ ((ἴὰς ἀρὰ νεὶ αυδὰ ἤἥπιυ! ελ απιπία ἐπ φηίπιο νολυτὶ σεροποτοι, νοΐ 
[λείπουν πουηθμαθδπι τα ποῦ ΡτῸ ἐὸ ἀϊςίτας 4μοά Ἰρίο τὰ- φιὸά ἤπια ἀπ οπτος συμ σπροπάστει. 
πιοῖς ἰραγρἰτυτ)ιάπιεπ πο εἰξ ρετρεῖυσπι. {πιὸ νετὸ μος. 11 Βεην δάμεν νει οἴ Αμων, κρὶ ὅτε ἐπλνιϑυήσων καὶ μίρωι 
νοοαϊδυΐμπι πὸ τηίπυς ἰδτὸ ρατοῖ ἀριϊά Ηεδεςοε:ψυὴπιὶ πρῶ. ὀκτώ ΝΠ ἀτὰ ἃς Ἐτγνίππις, Εἰ ροβᾳνᾶ ἐοηβιοννν δε βνηε οὔἴο ἄμετι 
γμα ἀρυὰ ὥτάτοε, δίτει ἀρυὰ 1ματηροιιδε τα πος ἴοςο νιν ἦς νιάς Αἐξ χα Νεεγαυς πρ]ὰ Νες εαἰπὶ ὀέξλυο ςχρίετο ἀἄϊς, 
ρατὶ οτεάο,, φυμμῖν ρικίοντίαι ἀβάατατ ρατεϊςιρίνιπι γεγνός. [ἀ ἱρίο ἀΐα οὕζαιο εἰτουπιοιάφεραητιις ρυςτί: αἴϊοι νοτὸ (48 
Ροίΐιπιυο τἀπιεη Ῥτο ἱρίω Αἠβείοτυπι αὐπτίο ἀοαρογοιδε,. νοτουπὶὲ νλήϑινσων τ ρτὰ 1.77.8 ἰη τὰ χιιάἠςίτας ἐς απο 
ἱπκεεργεϊασ, "βιε ἀε φνο νοῦν [4ἔϊα τώ: νι ἰξαοδ τὰ ροτίς ἐρατίο ἰλιπ ςοιηρίοιο ας βηΐτο. 4», »,ανων δ, καὶ 
Ῥεῖ ἐρεχεβ εἴη ἐχρ ἰςειτυτ, Τάερ εἰ ΠΤ Ίη νὴο τοάϊος αχ-. ἐκκήϑη. [τογυπι καὶ ρατείςι!α νγάσῖυς ἐχρυπαβηάα,, φιδαυιο 
υρέξιιπι τοροτίπγαν ρατειοιρίστν γιγνῤεναμαι! γσἀυράλοε. ο η" ὀπιηίδιι οοάϊοιδυ9 τα οπίεο ἡ1ὁ ν δι {ππ|ὸ ἐχςος 
Νϑεηνν [νει ἐγνεόφεσιν Ἡςὑταϊοὸ γνηπ[οάῥανν. Νφιη ργο- ριο . εἴδιῃ ἐπινδηθγίμνες, 4ινάπι τἀτδη πες ψοίι8 [τη 

ρηὲ αριὰ Οεδοος γναφήξειν Πβπιῆςαι τὸ γνῴσωεν νε] ὅν μος 5 τιν ᾿πίογρτος ἰερυητ. νοῖας Δυτοπμ οτποις ςοάεχ, 
νέσκειν, ᾿πτογὰῇ ταπιοη ἀςοἰρίτιν, νύ μος ἰοσοιβγο δο ἡθοᾷ εδρίμις ἐδηϊαν ἐξιρηὰ Κηρεῃ Βαδεῖ ἀνόμαῶν, ποπιπατὰ 
Οἰνβίιιν νηο νεῦθο ἀϊχιεἸΝοείβελτεινε ἀρυἀατβενφὶ ἀϊα- οἶον τάς (ωροις. 566 συγ ἐπανίςς, οἰγοιηεοίι ἐἢ χα νεποταῖ 
τὰς τοχΡογίαγμνι ρεςπηὰ ριοροίμἴε τοῦς ταὶ δῦναι αὐτήγνω. Κα, οτευποιβοησην ἀθοἸτάγι, ϑειρίεπιει Δ! ογῶ φοτάα εἰτευπ- 
εἰξονον. ν αἱράτα, ΟΠωμέμεὰ οἴ ἔδειξεν. Ετλθημν. πρενμοιᾷ εἰάιτηνειτρε τὰπι νὰ ἐοτδιπ [εξ βιό δον πῆραν ἱπυρίετεῖ, 
εἰ ϑνοξεν. ' ΟαἹἱ.,.4 τῷ νι κοτεζϑάςἠτὅπι Πππυαι εἰγοιοἠοπά τη ἔα 

1) [19 4νιεον υἱῇ ὁ δέντιε δί, πφαιρα τὸ παιδίον, ανοΐ ἄς. ἱρηνι φηδιβοαγον: Πόμε αριήίηι» ἠοἵδες Ἀπ ἰρῆιε ΣΝ 
ανυμι ροίξοα [ρίϊοῖυν, Ἠεύταεο. ἱδιοπίπεο. ἐλιννν  νίτεε ἀςς(ΕριΌνἘ ἠοη ἐσεδετ τοιίετ βοτοι. 

ψ ᾿ 
ΟΝ ᾿ ν 4 



ΠῚ 
. 5» 

ἘΝΑΝΟΩΟΕΙΙΥ͂Μ 
ἐ ὅτε ἐπλη Σὰ -ν Ἐπ χύυν πηρίςτι ΑΙ Περι αν : σαν τῷ κα- συν πηρίσι ΠΗΤΙΕι 

δα ἀλιορόνι τ ἘΠΕ ἀϊο5 ρμυν βελτίους. Μαγα ἢ (ς- 
οὐπάμμν ἰσροπν Μουίῖς,' λά ιχο- 
τυηῖ συμν ΗΙ ἐγοίο  γεπαπὶ». νῦ 

] 

ΒΕΟΥΝΟΌΥΜ τνοᾶμ., γ4Γ 
“" ᾿ , : ᾿ἀἰπλίτεο ς᾽ α Ἠιυὴ 1. Νμιν- ἐ ννλερὼ [Ὡτμυπν σὺ Ἶ -1»]. Νίυης ἀἰπιίκεῖε ξγυυπι τυυτ ᾿9. 

ἄχμς πολύοις τὴς τ νὰ δίανο Τοπιίης, ᾿δερπάϊπ γεγθυπὶ ἡμεσῳ θρονί [ἰσυιένν τα (δ τὸ ῥημοὶ σου ὧν οἰρίωῃ , 
, τυ πλ» οὐχ ρᾶςε: , ἢ} ἀμ μα το 

᾿ Ὅσον οἱ ὀφϑειλμοί μ᾿ υτὸ σὼτή-Ἰ; οἱ, Ουἱα᾽ νἱ ἀούιιην ὁςυ}! πιξὶ 18- 30. ρυίω υἰδενον ογοίἑπε 

(Ωρ 11. 144. 

Αἰ μι. βημ μην ἠηιδιερ 
[:Ὲ ἀιεν βετς αἰ δηνεν φωσ 
[πεωμάηηρ ἰόζεπν ΔΙυγῇ, 
ἐφίενρης ἐἰΐ πε ἰα {ετμ[4- 
ἰεπνν! [βετεη! ἐμπν Ὧ9.- 

Δου Φ Ν : 
ν᾿ ςμεμίω ουἱ ϑιρλσμον αὐτῆς κὶ τὸν γόον Μωσέως, 

᾿ 4 {τὰ ἐτάηι , , ν΄ ! 
οι τἰν πο αὐηηαλον αὐτὸν οἰς ἱεροσολυμα δῷ ̓ 
Ρέζταα, ϑἐο ΄- ͵ 

“εςυπδον Ἰε- συ στη τῷ Κυρίῳ, 

Ὰ ἐ 
ἰυτοῖα [Ἰ4Π|. ᾿ [είμιατε ΝᾺ 

(ΠἸεγους αι οιῃίηον πρΐηϑ, οιὸν σου, ἀρ -,Ξ ἰἢι εἶν 
: τπς : ᾿ ; . Ἐν. τ ; ; υϑίη ραταδι" ἴῃ ρει ο- 7 φαὶ μώταβιὶ ἀψῖε [ε- ἃ Μιδιΐδηι “ τ ! ᾿ “Ἢ ᾿ » 2 νῷ ΐ 

ἀς- ἘΔ Ν ὌΝ : 

ποὲ σππς: ρὰ σπ "τὸν αὐῤσεν δχανοῖλον μντραν γ αγον Ῥόμληὶ Ί Ι τροΣ ἜΠΡΣ πεα[ερἰ ἐπὴν αἀαρενέεηι ἡλχῶν : ἐπ τὰν τ τος κς Ο[πλρη ἢ τουείαπάιτ Οδῃ. Ἢ] ἄφινε “ἀ τενεἰ δειθηνετε ᾿ πα. τῷ Κυρίῳ κληϑέσετα)) πε υϑω ἘΡΗΣ ΤΘΗΝ Μηρπον, ποηρρμίρι Φῶς οἷς ὑποχάλυψιν ἐθνῶν κὶ δοξαν} ἶνας, διρ!οτιατίν ροβιμὶ ἕν Ν.0 ἰσεμημην ἐν κιννίαπν βίη. 
τ ᾿ ᾿ ὯΟ΄ Ετ Ν πο τοι αδέμην δος ταῦ ; : που ἐς δι ἐμᾳ ἤβ4εἱ, 

πυπες. 8.6, : Ἔ . ἐτο.9 Ἰ σρῳφὴλ ; τας ]}ς. Ἂ ᾿ 
ΡΈΕΙ αν. ΧΙ τὸ οἰονεμάνον Ὁ] Ἐενι ἀαγδης" οὐδίατ ΟΠ τ, Εἰ! ἀάνενὶ ἐν" βίφην λαοῦ σου ΘΕΣΒΑΣ κ΄. ὦ : ἀπααδετος νι, 3} κε ἐραι ραῖεν εἰν δ’ του 8 Α τὰ δίων αι Ἴσι δὉ Ἀν εὐπιϑι κοῦ Πεευπάυιο ἐά΄ υοα ἀϊδτιιη οἵὴ ᾿ γμρα ταμε ράφι Καὶ ἰω Γωσὴφ καὶ ν μύτηρ εἰτω ϑαυ- ΠΝ Το ΑἰνΑῤρηθν ὰ δἰ τον “Ὁ [βαιόν σοὶ ἡ ψαδ μ- Ι 

Υ ὠ Κυρμου. ζευ τρυλονῶν ὴ ΟἹ 1" . 48 1 ἤερε {λοπνηὶ, ρν - » Ἂ 1.1.5 τ Γα Δ ΏΤΗΓ [{ἰ| 115 αι] ἐ ἀϊεεὐ πίων ἀὲ ὶ 

ὧν νόμῳ Κυείου, ζεῦλος τρυλόνων, ἴη [ςβοοπηήπεραγ τυττυγαιην!ς ἢν μτρμε. ἀμ ἀνοι ἐα Ἀρίοῦεε ὙῊ ΘΙ: ἈΡΝυρθι με ΘΕ μι π Ὁ ΟΝ ΡΟΝ Ε ὈΡΕΡΉΣ ΤΙΣ λει μεῖς 
ὩΡΘΟΣΟΙ αἰϑιςερών. ᾿ς . [ [ὑπ ἄμοδ ρυ]1ὸς σοϊυπνραγιιῃ. 1 οἰωπνδατνην. γ,. ! ἡ: : Ὁ πάρος τ Καὶ ἰδ'εὶ, ωὐ αὐϑόρφπος ἐν ἵεορυσαλὴμ "ἢ Ἐτεοςς; φυ!άλιη ἐγας Ηΐετγο-,.] Εεδίίαν ἤοπιο ογαι ἰη ες ᾽ν Ὁ] ον τὶ 

ς Εἰ δενκάϊκιε ἐμ δι. - 
τρεῤη, ἐψ' ἀϊδιε «ἀ ΛΜ“. ἘΩΙδ τὰ 
τόδην πναΐγεμὶ ΓΝ " ὙΠ »ἔρην.9.3;. 

βοίβιν ἐβ "ἱς ἐδ τιήφάην νιθ αι ', 

Ἐτθεπξαϊχὶε εἰξ ξίηνεοη; 4. 4 
: αὖ χίῖσιις Μαυίδ ταῦ σίως, ἢ Ες- 

Μείῆς δάυεη- ὦ ονομᾳ Σιμά ὠν᾿ καὶ ") ανϑρφπος ζᾷ 
ᾳιςε: ᾽ ] ἐὐτπ, εν ᾿ 

ἐναβθὰ εχ ρας. ΐχοιος χαὶ δῦ λαβιὴὸς, πυορςσδεχόμανος 
τε γεϊςδϊοι δ, 

Πενη[αἰεπν ομὶ ἤοπιεη 5:- 
πρέϑη: (Ὁ ὕσπιο {{}6 ἐμ ἔα 
ἂν τἰνιονάῖν:., ἐχρεζίαῃι 

Καὶ δ λογησεν αὐτοις Σιμν,κὶ οὗπε}" (οἹ]γαλὶβ οἱ ποτηξ δἰ πηεοη :ἐγάς ἯΑΝΑΝ ΚΡΥΗΜΕΣ περ Ὁ δοὺ, 
φηδ ποιηο ᾿ς τυι5ς ὁ το]}- 
θἰοίμς, οχροέϊλῃς ςοπίοϊατίο- 

: 7: σε ρο{ευὲ οὐδ ϊε ςαίμ! δι δ 

δ κεῖται εἰς “] ὦσιν (ὃ αὐαςασινπολ- 
᾿ ἴσραίλιδ Πνεῦζα δ᾽ ΤΑ ΤΩΙ (υχγνδοπ! πο τογιηὶ ἴῃ {1 ᾿φὺν ῥεβηθνεξίφθνιδ πρωϊ- ταδειεν πον λησιν τὰ ἴσραη λ᾽ ὁ Πγοῦκμα αἴλιον ΝΣ σοπ[ὶ φἰίοπεον [τας :σ' ᾿ ᾿ ἣ ᾽ν. ὁ ὴ--ἰ [ἕαοῖς, ἀκ νεῖ ἔρημα φαΐ ἐοή- ἰςἐοενιῷ νὴ ἡβάεἰς ἀν ἐν β- μον οΝο αὶ αὐδὴν αὐτόν Ἢ ᾿ ὴ πε {{π| }: δι δρίτίτις (ἀπόζις δρδίμες [δὴὐξίωεν ἐγ! ἐν λαῖν ἘΠ τῷ ᾿σφαηλ, καὶ εἰς δημοίον αὔτι δὰ αἷς ἰὴ ε ζνωην ἐμὲ τορεγηάίεαιων: 

αἰερικάϊολι. ζω Δρϑήέν ᾿ ΣΤ ρον ΘΕ ΠῚ. εὑ. λεγορμᾶμον" ᾿ ; καὶ ἰω ὠυτω κα ἡβιοιτισυδέον ὐπὸ "5 Ευετγάταυς ἐρῇ΄ ἀἰι!πίτιις ππιπ- 19}. δὲ νεφοηβνην ἀρεερε- αι ᾿ 190 

Ἷ 

Μμ δαιρκενμὴ!, αὐ ἰγαγον Αἀάϊτα εἰξ ργαροιϊεο αἰὼ, φυὸ ηοπ 

τῷ Πναατος τῷ ἁγίου, μὴ ἰσεὶν ϑτίγα- 
τὸν στοὰν ἡ Ἰδὴ τὸν Χρὶςὸν Κυᾳίου. 

Καὶ ἤλϑεν ὦ τῷ Πναὔματι εἰς τὸ ἵε- 
ἐϑν. καὶ ἐν τῷ εἰσοιγαγεῖν τοιῷ ἡργεὶς τὸ 

ξ Ε ΄' με » 2 ι πα] οδοον ησουμῦ,, τῷ ποιῆστει αὐτοις καὶ τὸ 
εἰϑισμᾶμον τβ νόμου αἰδὲ ἀυτώ: 

Καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ οἷς ταὶ ἀγ- 

17 

οἶα, δά 

21, Μ ανλε αὐτῷ» αἱσατα, Εὐωι Μανία νἱδε!ίςοτ. Οροτ-- ᾿ 

τἰλταῃ) ἃ δρίχίτυ ἸΔπζγο » ἐρ θη 
Ἴποπ νΠυτινπὶ πνούτοπν ρτίυΐ. 
φυλι νι Πςτ΄ ΟΠ ε ἕσπν ΗΠ] πὶ 
οιπιηις 

Ϊς 

ϑρίγτα [ἢ το αἱ. ᾿ς συυπὶ 
ἱπεγοάιϊςογοης ρα ογ πη] εἰμιηΐ, 
ἐΡαγοηΐεβ. νῖ οἶς σαυ ἔϑςο 
τεπε υοά οχ [(ερε ςοηίποτιη, 
οἴαῖ' 

πῤρ δ χρυ τολρα ιν, ἍΜ] Τῆς ἰρίς τεςερίς οὐτὴ ἴῃ 28 λας αὐτῷ, χαὶ ὁ λόγησε τὸν Θεὸν, καὶ ῇ Βδηςαϊχὶ μ Τθ) ΟῚ ͵ » ΟΠ} [|νίπας μας, ἃς Ὀδηφάϊχίς 1)εο; 

τις ςαἰπὶ ἱπιρίςτ! 1νορ ςπΊ,υαπυὶς Ματία Ομ τη ράγτιι ρὸ- τίυς εἴΐετ (ἀπξε!ςατα, Ἐχρτο Ππγιῖς διτειη δπιπιαπτεςοάεδε 
να ν ἰξαγσπιιις ἀΠ) δ᾽ υἰτάτοτη, Γι ΡΙοτίίαυς ἐοἀϊςίδυς ἰοσίτος 
αὐ, δι ἴτα ετίαπὶ ᾿ς ρῖς Οτίροπες, αιυςιι (ἐαιίτις Ετγδίγηιις 
δά ῃοη νἱάςο αυΐηαπι πος οοπιςηίαι, φιιμῃ Ἰἰοχ ρυτί ἤολ- 

᾽ 

τίοιδὴς κά (οἱληι ῃατγέμη Ροιπίηςατ, [τάψις νοτοτεπὶ ςἀέτίο- 
τις γίς ιν πηλ ε, οἰ ΟΟΩΊρΙυτεηεῖς Δα ρι!λτατιΥ ςτ πο 

᾿ 4 δὐυτεπὶ αὐ τς ἀσρτδμαῖάπι βιΠς νοτδῃὶ (οτἰρτατγδαι, 4] 
τς αἰιαυϊά ἀειταδτι Μασ ληΔιτατὶ ἰοιη πἰλιιηῖ. 

τεσ φυὰὶπ αἴςεπἄςπάο Ρεγιςηίξοζυτ ἐπ νεθελ,ὰς ργαίειο τίτη ἰὴ τεπιρίιιη. ΨΚ. ἐνίονωηι, τῶρς 4ιιδὰ ἰησοάοτς ἰηθης ἐρίς ποὸπ ροίϊετ Ιτλημς πηΔΠΠοπ,υζῥυγεωενμι. {γ ββετεηι, 
ναρκφῆσα. ΕΓ Ἐ ἐοπηρθηαγφιι, ἰη ας ἘγΆΓΈρο νοτὸ πυΐοις χιδην ἰορὶ Πος νοεθιιπιἸή τὰ [ραἰβολιίοης. Ετ τας ἢ πος 
«σηςοάετοιι ἀρράτοϊ τὸ παῤ φῆσαι τείροη δεῖς γερο ἬΩΡΠ {Ἱνεἰρεδὶν. Ἴ 4. ντιευν Μοίξε Εχοάὶ “Δα οὐ δή νου θα η 
ἀςοίδκ Τυαηβνε μων εἰ ζοῖς ἰὰ εοηίρεΐλιιη. 

13. Ρυϊνβορεμπιεν9. διανοῖγον μέτραν. Αὰ γοιθιμη, Αἀαρεγίοπς κο Ὑυσατα δὰ νεγθιηι, τηλττίοςπι, Ἡςδταίςἐ Ὁ ἼΩΡ [βέίεν ψείίενν: 1 ςἢ ἀρωτότο κὰν ἸΝζαμὶς ὁπ]. {Πρ ςίτοι ἀςεϊλτας ουπὶ χυὶ παίοίταν, (νι ἔπ Ετλί)ίεἀ συ ἀεὶ 
ἀπς Ηοργαϊπηυηι νς οδίξιιποσοηι ἤθπ τοῖιηα. 4 νι 

πληδήσεπρΥ'ς] λά νςςδυπι, ἡ οεαὐώωγι Ροπίτας ἀατςιιι 

8) ἀυΐ ρείμις ἠαίςίτι τας 

τἸπάιςατὶμ “τὰ πηροιαῖο, Εἤο. σε γγμδαιε ἤθης Ης- δια μα ἴχρε ἰλῃι σχραζηίιπις. 14. Οὐίαμονεπν, ϑὲτὰν Ἡοδταϊοὺ ΠΡ ΩΓ πνίμοίνα 1:4 «ἢ «ϑνφοράν ; ἢΠΠ (ςτὶ Ποίμπ ἐμὰ] της νοκὰ 
Ρίυγα  αυπιοῖο ἀϊςεηάνι οτας Ἠοβίηρ. 
ἐΐωνν εἢ τὸ οἱρκιύρεν: Ἰὰ οἴ οι οἵδ αἸδινάστιηγι. " Ροῃίκαε εν "}Π| ΘΝ [4ην4}} ργὸ ΠΊχ[ἐΠμαρ}ντ Πυὶ Δηποίλι πῆι. [ἢ ιοσάληι ὀχφηῖραι ἱ Ἰορ ἑμλιις τὸ γεγο μιῦμον, Οιοί (ογιρευηι 
«ἰὶ. 

1: Δειχένβων δυκαβίς, νςῖ, Ὁ εἰ εἰναι. Ψαἱμ τα να δες, 7 ἡωφταινιαμα ἐς τς ςορίοῆτιν ἀϊσοηγς Ηςδτις. 7. Βυληυς “οπῆς παῖς βέμ, ἰᾷ οἵξ ἃ σεζύε:φιιοί ἰςχιρτιην ἐπυςινίπνις τα ἀυφῦυς ἐδ ὑγετυβίς, Ἀοίφομιίοινε αυτειη μοτῇ ἀμο. ἐπὶ ΟΡ δὶ ἐνον λ [δειμηήφ,, μοϊετίυν δὰ ΓΤ ἐδ! ἰός ὁδοί ίηροςπ, ὄν Ἐν ἐν ν, ἐστ αν τόν. Ε10- δγιίοὰ γλν αἰ χω: 4" κοποιο ἀἰξοιοὰ φεείαγαιατ,νίην ἢ- μά 5ρίεϊεις (ἀπ ξξί (ἤει ΠΠὉ]. Αρρεϊδιίοης αὐτε δι 5ρι- 

Το, Νιάῃ) διοαμίη 
. δ νἀ αἱ... (ἈΓΗΝ ααῖσπιιϑ [γος οὐδ, ἃ 

ΩΝ 

ἱχι ΕΣ 

ναὸ δρόνίη (ηζ9.,. πη 
υἱξμνηη) [8 πιουῖσπρ ηἰβ 
ῥτίμβ. νιάετει ΟΡγἠβηηη 
ἐδοημην. 

ὶ 

Ἐξ υεηΐ ἐῃ ϑρίνῖ εν ἰὸ 
ἐεπηρίμπη, Εἰ 4υμη ἱπίμ- 
φεΥεμ Ῥνεν μην 1ε[Η τὸ βά- 
τεηΐες εἰμ νἱ [φὲεγεηὶ [6- 
φαηάμπι εοη[ὠεβράνητη, 
δε τυ σο; 

ἰσπυῦ νϑηῖς ἡ πρρ] οτς α7 

᾿ΕῈ Τρ πορερὶ! εμτν ἰῴ 
υἱηαθ (μα. φφ’ δενεά!χι 
όεωνι,  ἀἰκὴ,, 

ττας ξιπη ]Πἰατς οἰ (Δοτίς (ςτρτοτίδιις ρὲσ ποτΟΙγ γᾶ ̓ρίὰ 
5ρίπειις (ληδεὶ ἀοηλ εἴρ πἰβολτοινι κος Ἰοςο Ῥτορλιετια ᾧς- 
πᾶ ἰπς Πρ ἴτιις. [τλα; ποΙυίπτας ἃ νοσθὶς νηἴτατις ἀμζοάριο. 

16. 2ρινίρνης πμηε άξημν, »εχρηματισιίηον. Μ 14 Μλῖς. 2.12. 

τῷ τεϊ!ριοςς (ογιτάτι ΠΠ4 ἐρῆμπι φυοί Ῥδηίοὶ! οἂρ.οινετία. 
{Νοιν νι[μνμε πλοτέξι, μὴ ἡ δεῖν ϑίνατον χὰ οἴΕ ᾿ηοττξ ποῃ (π- 
(ταπι Ηόδταα Ρο ΠΡ διαῆς, ἼΩΠ ΛΊΝ ΓΤ ἐερεὲ τοοιν 
ἐνανοηνόμ}. ΡΙο δ ΝῪ 15[ εὐῥίο “«αὐμιϑ,} ντ Ρ(] 89.4ς. 

ς Αἰοίάίς ἀιτξ ργοου  ἀιδίο δίπιξοηὶ, ΡΙςπίτυἀίποπι τς ΠΊΡο- 

10 ματι! ἤθη ἀπ} ἔοτιλα Ἰοφυςηάϊ, φοπιπυῃ ποὺ υἱάϊ 
(ς ἀιοιιητεριο Νοη ἀογηνῇε. φορνίβωπι ἠΐμην ὕλοπη. 
ιγτὸν. Χραφὸν Κυρίου. Ηεδ δὶ ςὰ Πγην ΓΙΌΣ [ῥἀηνε(ενἱ αι 1 
δομαὶν ΕΠῚ λιτοπι μας ἀρρο] το οπιπίδιις τερίδιις ςοπ- 
πλυηἰς ἀριιά Ἡςδταος, 4118 πὶ Πλίτιση ἐξ αἰβοατι ααοά κἱς 
δοίοιποι Ὀγοιοτδ." εἰς τοῦὸς ἃ Ποπληῦ ἀζείρεῖς πηροτῖ, 
ντ ἰρῇ φιιοσιις ργορβιαπὶ (ςτίρτοτος ἀϑδησυςγιητῖ δε Μοί- 
Παζιά οἱ“ ΟΝ ΠῚ δὶ ἐερ ἰο)ποιίςη Ρεου] τὶ ργοσίις γατίοης 
ζοπιςηῖτ [οι δεγιάτου! [ἄςο Ἔχρτοίπιιις φτεϊςιϊαπι. 

17 1πρυΐξονε δριτιὴν ἐν τῷ Τινάίματι. Ἐγαίηιο, Ρὲν ρενέιννι, 
1» ϑρίνμη,Ιὰ εἴξ ΥΩ [δεγωδεὶ: 1 ει 

Ἠεθγαηΐμιε τετίηυίηηας Μάττῃ..:.2. 4: ἢἰς γοιὸ Ριορτες 
ΑΙΡΒ δ ο]ἰδιη οχρΙἰσαίπγυς,, πε φυΐς ατδιεγοταγ ΜΠ ποῖ τὸ νέτα ζεὰ μετ (ρἰτξυαϊςιη Δ] υδιη νἐοηεπι ξιςπίδ. ' 
Φ Μανεπίφι, οἱ γνεῖμ ἴτὰ (τ είρτυση ἱπιιοπέπεις ἰπ οπιπίδιις βιτυνῖι,, «οὐϊξίσυς πος ἰοσο,ᾷι ραμῖο Ρὸπινγογία κυ ἴδ ἤοη ἀμίριθπι 
εἰ φυΐη Εὐάφ οἰνδα ἐρφέῖοε νυν! ορίπίοπεπε ροῦίις φυλπι 
αυοὐ τες εἴας. Ναπι(νε ῬΌΪΕα ἐριηπιοιποιαι γιαθοεράτυτ 
᾿οἴερίναια ργο ΟἈ γί Ι ραέρε Ἐν ῥαθ!ο Ρ ϊὲ, νόγίι 5.δι 48,14 ἀρρε  ἴλτων - υιιαι τατη θη" (γε ράεῃ τὰ ἀϊοίς ἸΝατίαπσομιν) 

, δ μήτωρ {Ππ μιλῖοηυς ἰοιπο, ἐ- 
"ἀτώνδί τανε (γι ντινα οἵ, ν αὐ} ἐδλτῆ!η ΡΑΐγειη δὶ νι 

“ἀπαῖγεπν Βαδελτηςι τι πὶ ινφειι, οϊμυβίιλης αἰ πο ηη- 

ἐλ] 

40 

πὸ φισπίᾷ αἰἤιρια μυμνδηα παίιγα μὴ αἰ πγότο ἘΠ Ρὸγ.: 
(ομᾶιπά μεῖς (ς (νἰ ελιτ. [Ιτάχιῖς ποη δοας Ἡ εὐιοηίτας ἀις 
Αἰ Ἰνδγοτίςὶ ἐχ ἰος ἸΙοςο δὲ ΑΠ ο ΠΑΝ Βας τοηείνάαπε [ἐ- 
(υν ΑΙ 6 Τοίσορι α]νὰ.[ἢ νυΐψ εὐνείολς αἀάἀίταν τε ατεα 
Εις, ἀυη. ἑ νοὶ ἐπ ἔκεξο ἐσὴ βιεεωνν φἐ αι, χϑλ κὴ εἰχισυῆμον 
ἡ νόμου αἱ βάτα δὶ Βια ἤπιε λα νου. πὶ, δεινά ἐφ{μεῖω- 
ἀιμαδο διοζη οὐὈίειινέ. 

“ἢ Τυυε ῥίδ. καὶ ἰός Ψρ ατά, σερβ Γναῆπας ,Ἱρ 1. 
ΔΝ: φιιαι] νἱἀο!ςεε αἱ ὴ ἡνοῦν ἤης ΠΗ μη ἀπιρίοχηνοᾷ 
που ρυτο Υ κἰς (υρι νείμας. | 

ΕΣ ΠΩΣ ΠΝ 

Ω 

᾿δερεοηδίηνιν ποη εἰς. ΝᾺΠ) δ πο σας 

( Ομήη δὲ τυλῃὶ ἱρῆιις δηί-- [Ὁ 
τηδῃὶ τελιςῖρι οἰ λάϊι5)νῖτο- 
ὈΘ]οὨτΟΥ εχ πλιτις ςοζάιθιυ οο 
Εἰταείοηος. 

( Κε ἐράμε ἰρβω: «εἰ: 
πιᾶ ρετίγαυβδι φίαἀ!ε.) 
υὲ γενείων ἐκ πιωϊἐμ 
«ὄράιδμε τογμεφείοηει: 

(κω σῶὸ αὐτῆς τίω ψυχίω δελοῦσν: ἡ 
ται ῥομφαϊαγόπως αὐ δποκαλυφϑεῶσιν ἐκ 
“πολλαν καροαἷν δζᾳλογισ μοί. 

τ το δες τς ΤΉ σα "εχ οὔτροτς γἹ ες. ρχιοοἰδρῇ ἵεσίτ ἐς πορρήρ β4μν. 408: [τις νόγὰ οἵ ἰοδίο; 19 ΝΣ ΡΜ ρ.:. ἀλη (ρτὰ να 27. γρνεῖ εγἱα εἶχ βῇλεσίει, ποαιίπλεῖς Ρίαγαϊὶ 
πο ΤαποιΝ ον οχ 4ιὰ νῦτς "πις6}} ρίπιηϑ ἡ. 4. αἰδάνλ ημπΊοτο, δὲ ΠΆΟΧ ρλῖγις Ποπησῃ οἰάσιη 40 ἱρία Μαμλέσνιδιυά- 
ΠΑ͂Ν Κυίων ἀπ δμανον ἔδανι νοῖδ, πεπηρς σλέοϑῃ] αὐὸ Ε- τσ ψρε ΟΣ οδημιηὶ ΠΟΙΠΙΠΙ1ΠῚ ορίπίοπξ: ' « Δηεαθ1- 
1ιαὲ τ Ἀςρ 19.4.4 ἀππὶ οὐτηία ἀςίρετγαιι πιὰ ντάετοτ, Δοςα- ἐνγΐω ϑαωμάξοντες Αὐτ ἰεσοπάμηι εἴς σω,λυς τερεῖςη υπι 
ἄεηιϊς κα ἀδάμως γνγόμ οὐ [τ ηδῆτ]0 ὩΡΕα. 1 νὐρίο εἰλ ἰώ Ἰη Ροϊεποτς πιοπιθτο ὟΣ σοπϑτιαῖ ΡΑττις ρέει. 
ῥιοουφυδίο τεπηρὰς άυεπτας Μ ε[Πα:, ἐς ὑταίεττίαν Π.- Νπὶ ροξείςιτα εἰ ἡ]ε4 Ηρ δ, ΤΒεοβοπία; γῆι γ᾽ ἡ 
τιοῖϊις μεἀοιπαάας Ππρρυϊάπτς. 5 γτιις ἱπίογρτος ἰορὶξ ἰὸς ΠΟ πρεῖε κεφαλά, : ἔς ἈΠ ΈΚΟΕΙ λυόντ φαΐ νεττοτίε γνῷ { [δ εν! Ὁ ἡνία ππϊ(αιοά τα ΠΟ ἦν. 1.4. βοβίωι “ἢ κάτω Ἠερταϊςὰ νὴ. ὰ ἢ ῥτο ίςο- ἀϊοπιαῖς ἱητοετάμ τη ἀςοιάϊε ) ἐπυρεϊατίαιπη ρτο ἱπάϊκαυο το Ρο εἰξ σοηϊιζιειις δι ἀο(ξίπατως ὦ Πρ ογςμί ἢς ἴα τρίοείας 
ργσιςτί νίυγρατυπὴ 4ίοληγις, 4 Σειμη μα ἐμ ιμηο. τὴν φιδ- . ἴῃ ἐοπίαϊςτα. 5'«μι"άςηι Ῥατεῖςα] εἰς δοη ΓΑΠΗπ] οισπ- 
λόν σου Ηι δγαιοὲ Ὑ 129 [αὐ άεείνΑἾ ἰὰ εἴς πὶς ιν [ἀπιίοπιις τα πὶ γε Π ν ψζα εἴιαίῃ ἰῇ Ῥτίμῖς ςοὐ Πα ΠῚ ἂι ἀσξχείιίπι 
τὐὰς. 4 5εεωμάνην υὲτϑωνε ἐρμην, χα’ τὸ δῦ μοὶ σοὺ; τος Ὁὲϊ ἀοίρπαι: [ςἀ ἀμιιπ δά διηὰς οοηΠΠ}) εχοζυτίοηςπι ἦς- εὲ ἼΔΟΝ [οὀνεὐνοναινει 14 εἴτ γυςημδάπιοάιοῃ πΗΝ υοπίξυιιπξ, γῇ ητο [ἐτυλπάϊΐ ἀεοτοξαῦ ᾿δο(Δ]ιῖοπι εἰς- 
οἷ᾽ εἰτας ἐς. ἢ εἰρί εἰς φαίαι ΠΠ4 φυοὰ ἀϊυϊηίτυς ἱπτείίεχο- τς ξξοίιη δτατύνεα νοζλτ]ο,, δι, ΡοΣ Ἔα ἡδὰς ἰμτέταςηίτ: ἧς" 
Ἢ νι ράυα λητὲ πλγγαιίς [λιςᾶϑ, 4 ΠΗ βατειὸν οἰμιώμ πτοῦ τεργοθδόγιπι ξλίπηι δι Ποῖ ζοηἔ]ίμπι ἱπτοζιξηϊξ ρίο- 
Ἠεβι.ἈΛ ϑ[ῥεμναίονκιά «ἴξ οἰ οτος δι δεατὲννε Πδ᾽ αν, ζαπιοοτίιριίο ἰροπταποα πῇ 4οἸἸτλριαιιας τος βιεῖς ντ ἕα- 
οἴαμαυς, τλπὶ οχ!τ} (α] οὐρά πλοτίτὸ (αδίαςδης, φυῦ ζγξὰς ποὴ αἰϊξες Ρ [9 Μηιφενανὶ σεν ονεῤ, ἶδον ἐφδοιλμοὶ μου. Ἠδοτ. τλν ἸΝῪ οἰὰς ορὶον (ιῦ εοὐιᾶ φιιὰπι ἸϑΙοὐιπ ζεστὰ Ἰυβὲ Υἱπά ιν 

ἴναν ῥεηαὶ, } ἘΠ᾿ λυτοῦι Ἀυΐι ΡΟ πλίηγ! ταῦ δὰ οπιρβαῆς, Ὁ «ἀπάο. ἘΦΟ με τ’ γεβιν οξϊμονι οἷς τ ἣν καὶ αὐάῥασιν ἹῈ ςλ-- 
νι φιμηι], Ἀτίηὲ ἀϊ οίπηις, Η1 8 εο οὐ] 5 νἱ ἄντ νἑάςεί ροί- ἔμ νἹάεἰίςοι τεργοδοτί, ἴα ἰρίοτί ὁ ΡΑΡεγουλεᾶ, δι ἰπ: 

ἐπ τ  λΉ λ τοτ ἢ χῆς ὙΑΈΜΗ ΤΌΣΑ ΤῊΝ Ιωστῦς δἰ ἰαιιά νἱάοετς. δυτεοιὴ ἀς οτροτοθ Οὔγ πῃριϊτὸ δητὰ ργχάϊαις Εἰλίας 8.14. δέ τςι ι 
στ τη: ὑρκην ᾿λέλτα: 4ιςπὶ ἐλ ϑαι ληϊολἀο πολλῶν αρίμαιμα εἰξ ἀρρ!ςαπάυμα, ΠΟΙ ΘΟ π( 1: ἁἠςὸ 
ἴλτα ογᾶς νοτὲ ςοπιρίεχυς,νε Αργαβάπηις ἀϊςίταν ἀΐςπι)ο- 25 4υϊάεπν, ντ ἰπ πιοὸ νςτιε Ππιο οοὐίος ἰε φάτω τἐερςοῖεα 
παϊηὶ ν᾽ ἀ{{π, οἷν. ιν ετία 56. Αρα ὦ Ηοπιογαην ΥἹγήξες Οὐγ- Ριαροίϊτοις εἰς γος »7ώσιν κ᾽ εἰς αὐάσαφιν, ἵν τα αν ἐὴ γεΐνννας. 
«εα ἀἰΠοασπε,γε νοζαμη ςοηίρς ξυμ ἀ α]ίο δὲ ἱπιλξίπατίο ἐϊφνξια ἐγ! οχλς Ἰοφιξάϊ [ογαιυὰ {0 ογ.1.1..δεά ορετα- 
ἀἰϊξίπρυοτγες, Αύσον ἰπαὺ ἐτ,2να ὀφϑὺλ μοῖσιν Ἰδὼ ἐρέηγας ὅτάάφις. τοι εξ ἰιος ἰοςοιςοηἤάετατε (βογε αὐ λἤεοΠΠοης 4ι.- 
4 5 «ἰμϑετν μετ, σωτήρεῦν κὸν. ἩοδταΙςὸ ἼΡΡ) ΥΩ [ ἐἐ[ωδιαιίνθ- ἀλειάτη, 4] ντγθη αι Τοἢληιοητᾶ παροῦ τὰ ςοπὶιέτεῖς νζ 
εἰναἼντ ῬΏΪ. τ: .11.νἹά οἷ Ευπιηίξηι (στυληάις οἰοξξίς ταὶς χο ἔπο Αι δ ττίο φιϊδαίς πη πγράὸ ἀοτίΑκετίς Αὐὲ ἀἀιάς γι, 
ἀεπιπαβί: νηάς ετίλπι βλέτυιπι νε νοσετον Τεἴις. ααοά πο- [δ ἀ ει πτοκατίς. (5 ̓ ρίτων 4υία ἴητον ὥξῖετος οτογες μή πης 
1δη ϑίπισοπ δέυπιργαϊ. ναΐζατα δὲ Ἑνδίηνας, δ ἰναν ΠΊΥΡΤ τασζαν, μιιπιὴὶ ετίλιῃ ποῆΐτε ἐπεγάτο,ας Ριόϊπο 
ἐμιην, δὲ ἀ "άςπὶ γεξτίας ἘρΒ εἴ, 6.(ὯΡ. 17. δα! ατοπὴ ἐπτεῖργον ἀς αἰϊμις τοατί ̓  Ἀρδοτα ἰδτυΐζας ἀἀάιξζο, Πρδγαπι πα- 
τδπτατ. δίφυίε, οὐνοίαξ δ αἰμθοην ϑάνην ροίῖς ετίλην ραΠυδ τιιγαῖς ἰῇ (αἰμέϊο οξξτίηΔ ὑς] ἀπὶρ οΘςηάλ γο] τεριιάιλα 
Δεϑἰρί, τείροπάεο δία τάϊονοην εἰΐς ᾿βλὴς ἀπιρμδο απι Ὁ τἀτοιεϊυπὴ οὐπὶ Ραϊαφίο τί δυέννε ὰ «μίμε νοϊιπῖαις ἤῤρω- 
αιὰτη νε νἱταράα βιοτίε . φυσὰ {ἶ ἄυς πουίτατε ἠοη οἰβοῃν- ᾿ ταποᾶ ρέπάεαι ἀϊαίη) ςοη[}}} «οπβαπεία, ἰά εἰ 4υ! ςαυίατῷ 
ἐμοὶ ἰητεγρτειαί ᾿ἰοεδὶς 4 αἰαήβεγωνν εἰμ μέρ, οὐδησπὶ ργοτίι ἱπυσετίτ: νάσδας Δυτέ νευθυητ κῶν ἀοα, 

1 [ποτωΐμ Κ᾿ σῳσωπενὰ τεῦς ον Γ[{δηε} 4 εἶνε α"!- Ὅμ ἔπε νἱοἰςηἴα ἰαιογρτοίαζίοπο αἱ (οἴσει ομδἤτιμη τον 
δὶ ἀϊχίς Υἱηξἠνιιε)γάπις οτὰ. δὶς ἤοπιεν Οἀγην. πον ΚΕ τ [οἀ ροτίμε αιοίιάαι Ὀεὶ ἀεξειπατίοπεπι ἀοείατατς, ἰά- ὑσωῶν ἐτάρρυερισὶ ἐν ἐφϑοιλμοῖον δόδα Ν υἱχλτὰ δά γετριιηι, 40 οὐξο ἑη Ἰοεμπὴ ν αι ςορυϊατίυμε ςοι ἰυηδεϊοηπία, ἀυς (Π{. 
ἐν βαμω εἰά εἷς τληφυδαι ἤφζλιπὶ αἰϊφυισά εὐϊτο ἴσο ἐπιέειιαν (δίπίξυμε, δι τοέωη ᾿ἴυης ἰοςῶ ἵτα ἡπογργείδτα, 
Ροήευπι, φιὸ ὁοπυσίτδηταν ὁπιηίμιη Οὐ}. ΑἸϊσιη χρ τὸ, δερο νης ἠδφίξοτνην νεἰ οὐ, ναὶ γε[οενεξβίοιμ "1 βαείμῳ ἐ{}.- 
“οὐσονον Ἀςεἰρίτυς ργο ςο 4μο4 ἰρατδατί ἀΐσαπε δεσιπάμην μεν οι. Ης εἰ οιϊίοει νἀϊυίηα Ρτου άςπεία: τί ιοεὲ 
ἀρραγοητίδληι,νς εὐ ογ 10.1.. Ραϊξοσπαε. {Μὲ [εβχοννν, ἐς συ μεῖον. οὐ ταϊξὰ ΝΟ 
ΝΕ ᾿ Μενεϊδηξωνν Οερεδὼιν εἰς ὑσεκρίλνψν ἐϑιών, ΟνΔ]4. ξυσκίε σε ΓΕΒ τες, ηἰῆσαι ἐξ ίτων Οἰιεμξηπ γελυ- ͵ ἐτῶν τ ΠΝ { ἰεδλφί, εἰφαἱ» ἐεἰναννεωνΝἢ νὰ εἴν, Πόσαι ἢ εἰ (τορύτη ἕοται ἡυςπν οαγήσε ἐεντατηῃ βξεις ἀουίοηύδλας, ἄρα Οεπείδι ἡΠΠ ας είςας, ΑἸ] ς φημι κά Ὀία.»8.., ἃ Εΐβ. οι ραιιὶο ρὸδ ἀιίς οὐδε κα (γα λτίουνε. Οὐκ διπο αὐτο πὶ 
᾿ τι 9.6 νυάψατὰ δὶ Ἐταίτηυν αὐ νετυινη κ“ἀνενοί μόν (ιο ποῦς μίαπὰ χἰάλουΐες εἴς, ἧς Ἐαρ] οάπε ᾿νυηςξ Ἰοοιτη, 
ππων» ἠμα ἱμτοτρεςιατίο ἀϊρνίμηι εἰ οἰνίςαιγα: δίτληιοι Ἀσοι.4.(ϑνγαῤῥοῥαίων͵ πάις, ἤρινο ἑὴ ἅμ οἸδηβμεινέπεναι, 
ςοηιπιοάνιν ἐσηίιπν δαθες, ( ρα!Πυὰ ΤΡ ἀτάνμῃ εὦνοι ὦ κι ὙΦ τ ̓ τϑβεδ πεν, οὐ νά ἐρείζεν αἰὼν τοῦ υἱδεδκινν, 

ἱ οπτίιπι ἰά φιισ οπῖος ΠΝ γαυυπευτ. (δ᾽ οἰἰμά ἐνοά εν ρων, . ἘΠ ΕΝ ωἷ γαῦρος 5:ς]εκίταν τα νετιες ςο- "“Ψ Τηαήΐενφε, διοκάΐσετω Δ αἰ ατὰ, Ρεννημβδέρ τ μλλμ ἴῃ: 
ἠϊείδυς οἰππιδιὶς ϑι τη ὅγγὰ ἰητεγρτεῖδειους, Ψεαια γοιὸ ἐοτρτοτατιώποιι ἤθε γειίςεῖςπι, αὐϊίνε τς τὰ οὐίειυλι Εταί. : 



ἢ 

(Ὁ.11.46᾿ 
᾿ “νι πᾶς αὐτίρολξει ξυλανο ἈυρΌβῆμαν ρα ἡραΣ 

ἐχροδεισηίς, φαλ! ἤρπίβοαν γοϊυτες 5 πιεοιοις γε ίης,; 

ἀοϊοκ δ ἡ ἶδονοὶ δηίπιο ΜΜαὶία [τἀ ρετιτδηΐζεῖ ἀὔταχαι. 

Διρμὶ Ακκεὶ μοι ἐξτήρηιτα οἱ παρε δσντιοι [ξὰ δοελάνγετωι. 
ΣῊΝ δὲ γε μος ἰηφοπιπιοί  νίταγοῖ, πολ υἷτ Ῥοσμποῖ τἀν! 

νούχρυ πὶ γ(γραγό, “δε ας ας αϑάσιη ᾿πτοτργοῖαθο 

ΑΝ ηεω Καὶ ζω Αννα φεορφῆτις ϑυγέταρ Φα- 
ἐαπινὰ μὶδέ ουῆλ, ἐᾷ φυλῆς. Αἰσύρ᾽ αὔτι Φερβιβι- 
τον εὐ μέν οθνῳ, Πάρον ἐή 
ἰεηᾶυπι εις ΑΝ ὰ ὐδιοὺς ἐπ] ὑπὸ τῆς ποιρῶνν 

ἀνα ἀδυίιαι,, ὦ ΤΉζ» δ ταν ΣΝ ον πὰς ; 

, Καὶ αὐὖτον χήρα ὡς ἐΠ  γεφοίκοντα "7 
πποσά ῥ ὴν "ἢ οὐκ ἀφίφτινο το τῷ ἑοφροῦ, 

νηφείαρς γὴ δεήσεσι λατρόθϑυγο νύφο 4} 
ἡμέ ΨΥ ἐδὲ- τἀ τα ἐὺ» ΠΕ ι πε τς 

. . 
. 

Ρ τλοὺ νὰ νι Νὰ ἀν ΣΉ Π εὐ τὸς ἢ 

Καὶ αὔτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ σηἠῥα στε αὔϑω- 
μιρλρ εἶτ ταῦ Κυῤίῳ, ἡ ἐλάλοι ἰδὲ αὐς- 
τῷ πὰσὶ τοῖς ἀσορσδυχομδμοις λύτρὀδιν 
ὦ Γεσουσαλήμε: ᾿ οι 

ἃς" 

5} 

Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ὥπταντα τὰ κατοὶ τὸν [5 
γόμον Ἄψθίου, ὑπέςρεψων εἰς τί ἄλι- 

λαϊὰν,οἷς τίω) πάλψ αὐδἶὥὦ Ναζαρὲ τ, 

Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε (ὁ ὁκααταιῦνο (Ὁ 

Πνά ματι, πλήρει μδμον σοφίας" ἃ χάρις 
Θεῖ ζω ἐπ᾿ αὐτο. ; 
καὶ ἐπορόϊίονο οἱ γρνθῖς ἀυτεῖ χατ' ἔ- 

πευισας. τς οἷς Ἰφορυσιιλὴμ τῇ ἑορτῇ τῷ πῶϑχα. 

το ἀδόδοη: ἘΦ τὐτῦς ἐ ον ΟΝ ὩΣ ,τὰ 
ὑς δεδιαθ Καὶ διε βὕεν ἐδ δώδεκα αὐα αἢ [4 

δ λαάιεη Δ τον ὡυ Ὴ 0 εἰς 1 ἐρόσόλυμκᾳ κ τὸ ἔϑος τὴς 
Ὑ Ξτς μα βσιυκ ρον ἐνωνοαον Καὶ ἀελειωδ᾽ αὐτῶν ταξἡμέρῥμν ὧν τ 

᾿ αἰπορρέφειν αὐτοιῤ,, ὑπόμοινεν ἴησοῦς ὁ 

-΄. “ναῆς ὧν Χφερυσαλήμ' ΠΣ ἐκ ἔγνω ̓ωσὴφ 

Νομείσαντις δὲ αὐτὸν ὧν τῇ σωνοσιᾳ "4 

ΤΠ), ὕλϑου ἡριάρας ὁδόν᾽ Ὁ αεζήτουμυ αὐ- 

τὸν ὦ τοῖς συγ ήσι ἃ ὧν. κος νγωφοῖς. 

36. «ΑἹ υἱεχίκίπενε βιαυγριὸ τῆς παρϑοίκς τῆς. 1ἃ οἴ οχ 400 

Ν νἱγο ] ηυρίοεγας, αὐρεὶὶς υνἱδοδίζοῖοιπα ἠυ]ο ροῖδοα τορς 

εἰπεῖ, φυοί ἡξαηι ἃ ζοπτίπεπεία φυοηυς ἄορ ὁδιυδάλβαι. 

47“. Εἰ [ὅώνον πβηνμκανοὶ ΣΉΜ Ἑγαίρη μϑν 

Εἰδας υἱέκα, Αφρλτει Ἠευτδίοατηι εἰς ταρυθοι πε λη αλν 

δὲ ὅηυλαι ποἰιυπιιε ματα, πε σοι ἐατῖς «οματετεῖ οἵ. 

εἰοιεἀ ἀυρ οἷς ταϊατίυὶ ἴσεὸ Ἔχ ργείπνων ραττὶοὐρίμπι οὔσω, 
᾿ ἐγὼν ἱπόχαςο ὥσαιοπα ιδευάιτιν Εἰυίπιοάϊ νοτὸ μοπς-. 

νίάυαι, αυάτσι βετ νίάοτατ πποπτίο (0 δάπιν,. νοτί. 12. 
φυοιίἀἰαπὶς τοαιρὶν ρευρεγιμη, πἰϊη δι οῖία πιν]υἱς σοου- 
Ραδδητος ἐ4σεπ πιοῖσπι αἰ φιδῖεπυς ροίκαι τοτίπυστυητ 
Δροῖα!. . φριυκβ, ον Νυϊβαῖα » νο κὐδὰ εἶ ἔνι 4ιο4 
(οτίρεια ἰεβίπις τὰ ἀμοίνυν κοἠϊοίδι. δΙΝον αὐξέεάο 

ῥα", ἀι ὠρίφαεν. ᾿υϊυΐπισάιϊ τε ᾳἰοίτυνι Ἰανπίπαγυπν ΠῚ 

φυοφιθιηεητίο Ἐχοΐί!.8. ᾧ ρεφγενοσεονέθμν, δνήσονι, 

ὃς νεέζὰ κυρίαν, νι ἀβαοιαδίπνι Α ἐξ. 1. ς.14.. να ζατα, 
Οὐβιεναμοαδμηχυνηι Φιφοιφ Οδίσογανε φηίβοοι τὲ ποτυιᾷν, 

νεΐδεγῃ Βταπιυνένν ἤππε ἰσοιπι ἀθισῖα, ὀΦΦύνίε, 
Τεων κνήμδοννκ Δἀδιάϊονία αθαττιαν οαἴυπν,νε ἀπηριδο- 
ἢκπι νἱασπα ον υθρπιποσήηνε ρηλοσσιν εκίεγπιις 

᾿ φυϊτορ ργοῦς ἰὰ τοιηρῖο οδίεειαδαταν "ἢ 400 τπυ]οτες 
4υσ4ι6 ορδέαπι κἰιαιλαι [ει τε ργστοδαπι, νὰ ἐχ δίο- 
εἰὰ ίλοτα ἀρραιεῖ νὰ πὶ. 4.10. 
Δ Χο Τ)}ν ννοννδηῖο, αὐτῇ εὖ ὅ)ᾳ. Νιάς Μαι}ν. 9.ἐἀρὶ- 

υ Αἰδεῖς: ργσυςέϊα ἰὴ τυ τὰ} 
αταιοτη»ΡοΙΕΖυδιη νἱχ {τς οὐ τὴ} 1 υἱκεταε εν υὐνο ίωο κη- 

ἱγό τπδ9 δρεὶιπ ἃ νἱγρ πίιας [τ 
τε μα. Ν ἬΝ Κλ νος ἢ κα 

Ἔν ψωμὶ ἐνὶ ἀνα" ᾳυα! ἀη. 3) 

πογίην οαοφίμια αμβμιοτν" πὸ 
Ἰαδίρεδεθας ἃ τοιρίο ν είν 115 

Ῥορ ποΐζειῃ ἃς ἀἰδ τι. 
ΗἩκεῖρίςυγ ὁ Ἰρίο πιοιηςη 

δ [10 αύυτῃ {πρετυςημῦςοτ . νἱεϊ- 
(πη “ ραϊδιι ἀρηοίςεραι οὐλ!- 
Πυ1. ) δὲ Ἰοαυρράτος ἀς οὦ ο- 
τη ἴδ 4] δον εὐδολς δχ- 
ρεθάθαης Ηἰςτγοίο 

Αὐή γι Ρεγςογαης οἰ 14] 29 
(ξειιπάμαὶ ἐΞε τ ΠΟΙΕΙ͂ 
υςτῇ ἕως ἴα 
δειῃ μαι ἸΝαχαγοϊδιῃ. : 

Ρυδτοίυς αὐτοιῃ ςτοίςοΡ ατοᾶζ 40} ρρὲν φμιοηο σεβεαι, 
Ἑστγοθργθατυν ϑρίγίτο τ ππρ]ς 
Ἰνατύγᾳυς ἱδρὶ εητῖλ: δ Ὁ εἰ ριᾶ- 
τία ἐὐατ μον συ ῃ}. : 

Ἰσαῦὶ νεγὸ" ραγεῆτεβ οἱπς 
ποταπηΐς ἘΠ ογΟ οἰ γγημδι {10 
ὟΝ βαίς μα, πο 

Οὐμαηνίρίζων ἕλξις εἴτι Δη- 
ποτιπῃ ἀποάεςἰ τιν ρ5ίαις δίο 
ἀηΐεης Η! ἐγοίο! γπιδιη (εςυη- 
ἀππντπογοπὶ ΠΠτὴὺς Μ4{Π|: 

Ετ ρεοιερ σης ἡϊμης ἀϊοσνγε- 
αειτεητίθις Ἰρίϊ5 τεπγαπῆς ρυος 
Ἰείυν ΗΙ ενοίοἰγην δ: δὲ δοσηε- 
(εἰυῖς [οἵερῇ ἢος τηδῖετ οἰι|5. 
Ἐχ εἰ τηλητο 5 δυτοαὶ σαὶ εἴο],, 

ἴῃ ὀστοίτατυ, ἐόγιπε νίδι νόμς 
ἴοι : δὲ τεαυϊγοῦφητ εὐ πὶ Ἰητετ. 
δ ὐγῶς δι Ἰταῦ Π105, 

δ ἘΝ Ὰ ΝΌΕΠΙΝΜ.. 
Οὐξοονεῖθο τεροαιϑοτιν δ [γειιπεηί ς ἀπο τι χίίος, 
ἰᾷςιη στίαπι ροποιγάτφ ἡ πον ςομτγὰ μιοάσιψμς ρεῖι ται 
Αἰ δαα οτίλην ἄϊςι γμοτοῖ ἐγ Ἰϊςοτέ απο νεῖδο τγπήϊομιμε νι, 
πῖξου ρδηιτις νυϊπέραπάνμι οἴϊε ἡ ὅνις ἀπίαλνιν ἀςετοι!;- 

{τηὶο ἘΝ ρῶς τὶ ἀϊέλς Θαϊεὰ » α{{π᾿ ρὲ ομΐμα, Ὑιάντις 

χάτου! αἰ νέοις δά ἰοσιη Ριος. 48. ᾿ 

Επαὲ ετἰᾷ φνκάαηι Ἀππα ρτο- 36. Εἴ έται ἀππάβγορίνε- 

οὐδ έτα Ῥμαηυς ἐδ» οχ ττῖτ [βία Ρβδηεὶ, ἐε 
ἐἀλ μὺν {{ν: ας «- 

μΜ Ἷ 71: δὰ α 

πὰ ξρεαην ἃ οἱνρηνινα 
[.4. 

Ἔτἰθας νἱάμα υπε «ἃ 

4ην8, οὔϊορνμ ημαίμον, 
μα ποὴ ἀἰνεοάον αὶ (ε 
με ρίο ἑεῤηπὲες ἦν οὐ(ι- 

φξἰμμοπέϑην ἕν οεηὶ ΓΝ ἀκρτγεςαϊτιοηιθις (ΟἹ ς 5 
4«- ἀϊε. 

4, Εἰραοίρβε βονά ἔγεν- 
μοι εη4. εοηβιεθφίην 1)ο. 

απο ν (Ὁ ἰοηηεύ την ἀς 
ἡΐο σπιαδιρ αμ ἐκρεῖα- 
ὑχννεἀεπιριἐφῆεην ἰη [ς- 

παίοντι εἰ Ἐπὸ 
Εἰ υἱ βεν[ττεγμηὶ ὁ- 

πηθᾳ {ξέμπάοπρ δεν. 
Ποναΐηὲ., γεμενβ [μνε ἐπὶ 

““αἰνανν, ἐπὶ οὐδεν 
[μαην Ψάκάνγε. 

δἰ ἰα δι. ἰῃ νέ- 

Δ εὔξονιαίνανην δρίτιεω, 
γίεηιμε [πρίονι σμα- 
εἰ4 Ὁ εὐ εν 4! ἐπ εἶω. 

Εἰ δάμη! βάγεηξει εἶκε 
ΡΗ͂Γ -ΟἸ ΉΕ3 4 Ἴ05 ἐπ 1ι- 
τηζἰεην , ἐμ ἀδε [ἰεηπὶ 
Ραββα: - 

“Ἐλ 4νυη, [φέξη εἴτι 
Δμμομην ἀμοάεείπν, αἵ. 
«επδεηεέδε. εἰς ἡ 1ενὸ- 
οἰγηναπν [εμηάμηι ἐοη- 
[ον άδηφην ἀεὶ κΙΠ' 

(ον [μημρφιημε εἰ 4. 
ὑιηγην ἢ γεδῥτεηε, γοηγ πο 
[ε ρωεν ἴα ἐν» Πετυ[45 
ἱεπν : (Θ᾽ βδὴ ἐφ τ μεν μη 

Ῥάνεμρεν εἰηθ. 
Ἐκ βιπιαπεες ααϊενι ἰΐο 

ἰωπὸ φ{{α ἐν εοην ταῖν, νεν 
ἡγων διεν ἀὐοὶ τῷ’ τεφυΐ- 
τιβάν8 φηπε ἐμθεν ογμά- 

λ : ς 1:05 (Φ’ η0193. 
τ φυιη εἰ ΠΟἢ της ἢ Ξε πο ἡφηφη θη! γε 

ει. . {ν᾽ εἰβιην ραἰὰνν ἀφηα[ζεὺ κε, ἰὰ οἷ, αὐϑωμολο- 
γῆν. νυΐϊραῖα » (οηβεεύσεων οἰὰ οἰζ ὡμοκογεῖτο. δοά(ντ πῶὰ 

οδίδγυαι Εγαίηνας ) ποα ογᾶς περ χε ραγτίου!α ωὐπὶν 
μα ἐπιβοιῖυς Αππδηὴ φυῇ (ποξιαυς δἰπιςοηί ἰπ ργᾶ- 

ἀὐδιοληάο Μ οίπα δάϊοητι, γε] ρδίλιη ὃς ἰῃ οπιπίυμν ἐοη- 
φεξδειν ρκαίςπτιλ Ομ εἰ ἀπηυ με. ΝΊἀς Μλτελι,10.:1. 
ΑΙ ἱενο(οἰ γνοίες ἂν 1 ϑρφυκωχήμ. ἴῃ νηο ςοήέος (οτρτπηλερ- 

τας ἐν τῷ 1 σρμήλ, ἐπ Π{γαο]. δεἀὰ δι η ποηηι}ις οχοιηρίατὶ- 

ΤΣ συν ἱρατίηἰν {Πηρ] ςίτες Ἰορ τος, Αὐἰοἀοπιρεέονεν Πβαεἰ, δύτυς 
ἰατοτρτοὺ ἰςρὶς [ςευίαἸσιη,νε ἰε ψισποηάι οἰ ριαιομπηία 
ριαροϊιιοηςεὺν. ἊΝ ΤΩΝ 

9 Λωφῇ (θηε, ὑπέρροψαν "1ἴς ἱπίεγοηδιες οἱ ἰὼ δἰ 
ἡ γἱὰ ίβογα οχ Μαιινιλάιοιῖτις Μαφοιίμν, ἐς ἰσυυτα ρεῖο- 
10 φηηατίο α Ἔβγρῖο. 

ῖο 

40 ἢηρίεὐ μεν με,πλερρνιῆμον γυϊψ, Ίεημε πλύρνν. Εγαί. : 

αὐτὸ τεδεὲ Ἔχρτοῖτπε νἱπι ραττιοὶρί) 4 Πρ ποτα, )εἰτατ 

εἰς εἴ ἃ ργὸ αιάτιρ ργος τοῦ τ τὰ ααπηρια νεγὰ μμιμάπ! τος 

ταῖς (εἴς οχογα δ. μεν Ἔμη), ἐπ΄ αὐτόν ὰς ἰυρτὰννσι. 
15. Δι νυ] ἴα, νἱΦ δὲν ἀυτῳ. ᾿ς 

41. Βερος βε[εμηβι ἐν ἔγνν. νυϊξ. ΚΙ βοὴ τδζθονέγοη β6 
γι οὐθρ, [πᾳ ἐξ ἘΠ μη, καὶ ἐκ ἔγνωσων οὐ γνοῖς ἀρ εοάσιν μμ- 
πδπηις (πηι, 
“44. 1ππηνὶν ἔλϑονν υὴρ δ ταί ὀρέγει ΛΡραγοῖ ας πὶ 

30 ἔγχοϑει μοίζοιναι ςἰἴ ρτο ἐέναριά εἰ τον ἔδοοτα. 

λησεν αὖ τοῖς ᾿ 

Καὶ κ μήτηρ ὠυτεῖ σιετήροι π αὐτο τὰ ῥή--Ἰ "[{ιδιςότυς, Ἐπ πιατεῖ εἰις σοη 

͵ ΄͵» “ὖ᾽γΗ ". 

ρθλου ἀνά δ Τῇ ἐρημῶ. ἴεττο, 

,6 15 

4 ' 

ΦΈΩΟΝΥΝ ΝΌΥΜ [5[4Υ̓(0 ἡ Μ. 247 Ἢ 
(εης, γουεγῇ ἔπε Ηἰςτοίο[γωνδ (γε βεπε ἐν Ἱδνιζοίειν, 
αυσήξητες συ. ἀροθίρν 405): ᾿ 

Καὶ ἐγῆμετο, μαϑ᾽ ἡμάρας τρεῖς εὖ 99}... Εἰ ἰλζίυπι «ἔξ» ἐγίάμο ρὸ νι ν6 πὸ ἰξρφωθον νὰ αν τὰ ἱερᾷ χαϑυφόμϑρμον ἐν μάσῳ! [[πιεποτίπτ εὐπὶ ἴῃ τοπιρίο » ίε- 
Ἰξ : ᾿ἰο Μαστ( "ἢ Ἰοηνίο., [άσηϊειν ον 

͵ ΝΜ ᾿ νν ἀξξοι τ. πηδ 9 ΝΜ ρηΓΓΟτιΠ1},}, [ρνεάῤο ἀοίφρμην, νάιδη.- ἣω σκάλων,κ) ἀκίοντα ὠὐτἔμ κα) ἐ- - Σ : 
δἔοδα εὐ ΤΡ ΘΥΒΈΤΗΣ ἣ: ΚΗ 8. λυάίςῃτει σὺ 5 δ ξὸς Ιητεῖ- 

“ροτῶντα αὐ τους. 

» ν 
ἤωνσαλή μι ζητονω τες ἄυΤΟΥ. 

τεπν "ἴοι σ΄ βηξενγον 4η- 

»,.; ᾿ ͵ ἐς ᾿ ᾿ ' τοραηΐσῃι. 
ἐε8 ἐο:, ν 

Ἐξίςαντο σὲ ας ὁ ἃ πουόναις αὐ --.6 ῬεγςοΠ]εθαπίυῦ Δυϊειῃ ΟἹ ἢ 6547 ϑενρεῦ δε ἀμ! ὀηθηες 

ων ἔγι τῇ συωίσει ᾷ ταῖς δποχράσθοιν [αι οι δι τε αητηπροτπιςῖ. [0 |4μὶ εμπν φράιεδαηε, μοραν 

ἀυτῳ ᾿ρεητία δὲ γείροι Πς οἴι5. ῥτνάενμ!ᾳ ψ τείβοπίιε ε- 
"η:. 

ει εἰ ] ' : : ' 
καὶ ἰδόντες αὐτὸν, ἐϊξεπλιάγησαν κρὶ 48 Εἰ τὸ νιίο [λέτὶ ἔμογαης “-ἰμ 

νι αὐ τὸν ἡ μήτι ἀυγή εἶπε. Τίκνον 46:5’ εἰμε δου: διαἶχιι δὰ ςἢ 
Εῦ. ἈΟΤΟΓ ΜῊ ΤΊΠΤΕ, ΘΝΤΕ) πιλτοῦ ἐρίπι5» ΕΠ γοιτ τὰ ἔς αι 
Ἡ ἐποίησας νμῖν ϑὕύτως : ἰδοῦ, ὁ πατήρ) ᾿ῃοθὶεῦ εζος, θεν ται δ ἐρὸ 

Φν»Σ) ᾽ » Ἔ ͵ “ .. 

σου κα γὼ ὁδιωνώμδροι ἐζητούμϑῳ σε, ᾿Δηχ!) αυστερδιτῇις το. 
᾽ - ΄ .. . 

Καὶ πε Ὡοὺς αὐτοὺς, Τί ὅτι ἐδητεῖτε ,.., Γυης ἀϊχίτ δά εο5, Ου]4 εἰϊ 

“ι: ἐκήσδειτα ὅτι οὐ τοὺς τῷ πατρῦς μον νος ΠΣ ΕΡΊΗΣ πιεῖαπ πεπις, 
δ] εἶγαῖ μα: Ἁτί5 ορογοτς τὴς ἰῃ ἰΐ5 εἵῆς 

Ὁ“; αυα Ῥατεὶς τηςὶ [αητὸ 
ὁ] 8.4 ἰρῇ πο τις]! ἐχογυπὶ 
νεῦρα αυς ἱρῶς βιεταῖ Ιοχυι.- δ 

ὼ ἴι15. Ϊ ῖ τ ἢ ] ᾽ ᾿. Φ Ω Υ̓ ὅ 

Και κατέβη “ῈῈ αὐ δ, Ἀ) "λϑεν σις 11] Το(ςςηάϊς εὐ σα εἰϑονο- ἢ, 
Ναζαρέτ᾽ κὶἡ ἰωῦ ὑποταοσόμϑμος αὐτοῖς. πίτυς Ναζαγείατα : ὅς ἐταξ εἰς 

ΓΝ 

, ξι υἱάσαϊει “ἀπογαιὶ Μίπίπνὲ αι ὰ 

ἩΠ8ν Φ᾽ ἀϊκιὶ πρκίου 65 ἠςεις δά, ιεά 
ἡμ" ὦ μην, ἘΜ, φονά τὰπιςῃ Ἰ)εὶ εν 
μεϊβέποθνε βον γος, ρ4- τ"5 Ἱξευπάμμι 
ἐγ Ήμ, Φ’ ἐοὶ ἀοϊεπίει δ κλπ, ῬοΙ!- 
μαγεῦάπιμε τε. Ροπεπάα ἐΐπι 

Εἰ αὐ «ἀ εἰφι,υἱὰ ε[ὶ αὐπουηηὰς 
4δά πνε φανεῖ ὃ ης- ποιρίπισυ οἷν 
[ὐεδαιὸδς ψμὐα μρ ἐὲε μα Ἀφι ἀερε- 
βαενῖν πηεὺ [μπὲ οροτίει ον 

|πὸε 
Εἰ φβ ποη ἑηϊείίοχε- 

τῆ ἀενϑυην φυοί ἰοη μω- 
ἐμ! 4} 4“ ε9:. 

Εἰ ἀεξοηἀϊεεινα εἰν 
νεΝ Ἐ ΛΙ4ς, ἀγεεῖν: (ν᾿ ἐταὶ (μη υννότα 

μιϑάμωε ἡ. Ἐξ πνάῖν όσον, ρει εν 
οἷᾳς ἐοηετμαὗ δε οπναΐα ΠΛ }Ὰ ΘΟΝΙΑ ΤῸ ᾿ το ἐς ἔιέχζως ΟΧχ 
νετδα βας ἐῃ οονάε[ωΦ. (ςοριο γεζίλιο. 

Α ᾽ 2 “Ἢ γε. ΕΣ , { 

Κα αὐτοὶ εἰ σιυνῆκαν τὸ ρῆκω  ἐλρ- 

(ἐγυαθας νεῦρα μᾶς οἴηηία ἴῃ καἿᾺ ταυτα ε΄ τὴ καρεῖίᾳ π0}|Ὁ- ςοτάς (μο. 
“ ἢ γὼ ἢ τ: ΕῚΤείμς ρνοβείεν κε ἴα-: Καὶ Τ᾽ ησοῦ δνα777ε σοφία ἃ ἡἐλιε] π|. [είς νετὸ ρτοβείεδαε (4-}.,} ΖΡ, 

Ἂ ΠΡ ΠΥ ΓΗΔ τὰ “ ̓ς 9 ,..] [ΡΙσπεῖα, δ΄ {πατυγᾶνας ρτδτὶα ἃ- ἡερλο  πρόνΑ γι" 
κίᾳ 5 καὶ χάριτι φὐδῳ Θεῷ καὶ αἰϑρώ- ρυά Πουπι ὃς πθπιίηςδ. ὑρίύκις ἀμ 
σοῖς. ' ' : 

Κεφάλαιον γ- ᾿ ΟἽΑ Ρε 11: «ΑΔ 11. 
ΑἸ 4νηίο- ΤοΔῃῆ δι την" 

ἀεεύννθ ρον Τῇ- Ῥοῖς ἀ Ῥίορῃα 
δενη Οἀ[ανὶς, ῥγοζισαοῖε 18 Ῥικάϊδο 
Ροιηίο Ριίαιο ᾿ωδκάην, ἀν ἐν ΟΝ 
εἰνανεν4 δε σ᾽ αἰεΐφα κε} Πυααν 
Ἡετοίε, Ῥ αρρο ἀμβεπν πνεπιὰ Ὁ νεια 
βαῖνε εἶνε τελνανοίνς Πω" οἰ τὸ μεβλυεηὸ 
κα ψ' Τικοοινεἑάἠε τε- τίου ς ὃς βῥτάται 
ἀν ξγίμῖα ἀδι- ᾽5. ἰδ Ομπῆο ᾿ φοηὲ ἰἱρίωπι 

{ρα εεἰνανεῖνα, δἀυεητᾶπις 
1} δ. ρνλητφίϑως 54- ταϊ[ετἰςοτάϊα 

“γάοενη» “4πη4 (Ὁ Οα4ἰ- Ῥιορο[ιλτλαὶ 
᾿ για νιέδωην ἐβ νενϑωνν ἈΝΤ νἀ 

οποη [μεν Ἰοάημεην ς ἢ κι πη τεῆς 
Ζεείνανίς βίην. ῥὴ ἐε- χαιϊοηῖς, τὰπι 
(ἐνῖο. ἴ τειν Ποη 5 - ------------.--ττ-τιτ- -- Ρεςολτοίιπι 

46. ᾿νεεντος ἀηβεπν, ἐπερωτῶντα, τὰς τι ΟΥπτὶι, ζἀρίτς ἀς- ᾿ττατοιαπι υὐαα ξα Πῆς, τυ ἀσπὶς τας ργαάες ρετ ίοχ δη- ἴἼϑΡοίο, 
εἰπιοαιάττο νετία ἀσοπιοπο., ἢος νίψυς λὰ ἀπημην Τίδοι) ρυϊανλτι ἐμςοο ἤδτίης, να πα ἀμ τω 

48. “1ηχη ὐδιωνάινοι Μυ]ρ. ὃς Εταί. Τοίεηιεν, κυπούψμοι,, τοὶ] σίπνας οχ Ιοίερμοιπεςοῖὶς εἰ ἀϊσάπηυς, εἴπ οὐμος Δπ- 
δ νϑδιωζϑωρ νἱάετασ ἐμφατικώτερον. ἷ πὰς τγιςζείπιις ἴῃ ἀπηιπὶ ἀςςίπιυπηυΐπειμιι Τιδετὶ)} ἰποί- 

5) ϑαβρίφημνα , σοφία. Οὐ ΕὨ1Π1, ἰἰσοῖ δύῃ ἃ ἂρ ἰρίο 5 ἀϊτ, ν]τιπιο δᾶπο Ἠεγοάϊε ἄς ἠλταπι εἴϊε,, δὲ ἰη Ἄφγρίιηι 
εχογτῖι ρετίς Δ πὰ ἀοπάτιις τἀπγῷ ρεῦ οὐπηΐ ποῦῖς οΙο ἀοροττατιμη : νηάς γοάϊοτῖς ἀαιπὶ ἰάπὶ Αὐεβείλιις τα ΡΑῖτ8 
Ἔχζερῖο Ρεςςατο,ςδίοτγιηίς ΑιεττΔἀοἰείοξες ἀςηγῦ ᾿ρίο ἐεχε'ς.͵. σορβπιηη ἔμςςς Π|ἴει. 4 Πηνρενῆ, ἐγν μονίας. Αρρατοῖ 1.ι- 
ταςγαης [είς οἴπιιο5 ἈΠ1ΠῚ} τι ςοτροτίς ββουΐταῖες, ἔπππὸ ὅς ὅλην πυϊπἰπιὰ Αι ῆς (οἹ ςίτα πὶ ἀς Τιδογι) ππραηο ἃ Ρηλεί᾽ 
Τρία ϑεόπιτος ρ]ςπίτιάο {εἴς ργοψεϑι υάξεηας ἱρη [δαΐς Ἰνα- ρτοςαγατοτὶς ἰρῆας ππιπεῖς ἀϊπιπφυςπάο, [ἴάφως ποιὸ 
Ῥγληἰτατὶ ἁΠπηρῖς ἱπΠπιυαυ τ: αιςαυ!ά σατηίλπς πιάταροὶο.. κο Πηϊγάτὶ ἄεθος αυδά σορέτα πηοὶπι πιοόγοιη ἀς πενοςαθυιει 
δι. ἃζ που! νϑίψυιταγ Επτγοἰμλ, ᾿Ξ. 4 Εἰ βαιμγα, καὶ ἴῃ ςοάςπινεγῇςυΐο ἀὐυενς πιοάϊε ἤπὶ ἱπτεγρτοίάτις οί ᾶς 
"λικίᾳ Ηδς ἀείπης ἰη νμο νετεις ἐχειηρίαν. Ῥάτο αὐτεπι Οἴᾶζος ἁπέζογες, αὶ Οπίαγιιπι νιτᾶς (τι ρίεγιις, νηί ςο ἐδ 
αὉ δἰίχλο βμΠς ἐαρυπέϊε οὶ ἡλίων ρτο σταῖς ἀςςερίτ. 54- πῶ ςοπίϊατο, το πρεγο ἡπτερβα τ γι μονίαν, ἰπτογά 
τῆς ον } Ἰπτς Πρ τὰν πίὰς Πὰς ἀυϑοτ {α] ροτρῖς νας γε. αῤχιω, πιοάὸ υτοκ ἈΝ τορα αῤχίω᾽ πνο ᾧ αρ ντρχίαν ἀϊοιιαι Ρια- 
Μα]ὸ ἡϑιταν ΜΝ οτας Ἰητετρτες δι Εγδίπνας , ἡλικίω ἰιος 'Ισσὺ {έάες διιζὸτη Ρτοιπης τ ἢ [τὸ γοςλῃὲ. ἐπαῤχοις ναὶ ὁξῃς (- 
εἰαίεην τ Γογριςτάπτιγ, “ν ἀζαρίατατ ῥγο ιρία ςογροτὶς “ἢ παριποππιπήνατη οαἴΆπι ἐγομόνας. δοά ρτοριὰ (χίασις Ῥτος 
βαίυγαινε ἀπχιιηιις Ματιϊναὶ σαριῖς δινοτία 17.114 ΟἸΓῸΓ ουταΐοτος ἀνοοϊνλιτιιτ ζθέ τρόποι (ΚΑ ΠΠτὰ νούλες (ονεβν }ὐγεε. 
ἄμμος οἢ τη τὰ Ἐρθοῖ 4. ςάρ.τ5. Τὰ τὸ φιοάαπησχοιν-  αὐνίειει, κβιλονής ΑεΠ]σατη οὔαιῃ ἀϊέξαμῃ μλπς τοξαπ- 
Ρίαια ρύπιο ἰοςο ἐςγίθιτυς ἐν τὸ κλάμίαιν ἰοπες σοφίη ἃς χά-. οὐΐαιπ ἡναδηϊο. 
φἰαμ αι οὐἦο σις ννάστυν κοηποιειτο, . δοὺ Ρονμβείδων νεακ πολέ τὴ αὐχι ρέων. νιάς Ματν.16. 

᾿ ἊΝ (ΑΜ. 11|. 10 Κριεγχυλην ἀπτςιπ 4 δᾷ δι εχ νετοῦο ΕΠ ΠΠῚῸ ἀθτοῖ δα - 
ι )εποήμηῖρ, πε αι δεκάτῳ, [τὰ ταροτιηνς (τε ρίπῆν ἐςγοῖος σπμποῦδητ, (ΟἹ τυ ρίΠίπνο {ὁ (συ ϊο αν νοπὰ- 

ἔπη ςουίςηία ἐκ σηγηίδιις οὐείη δ ἐϑηΐα Ψιοή ἢ Ἀεην Ἰης σι.) ογὰῦ ρομτσατμς, ΓΟ] Ροιείϊει ςοι μοβ ἄπει- 
ἀπθοίαιο νι 1 ὉΠ Ππράποις ΠῸΠ ςοπιςηίσο ἔριρίνληη ἅθρ- τῶτιν Ἰολπ αι, 4ν.δι Αέλι 4 κινι Αὐπαε τῆς ὑδιει ΜΝ 
Ῥηιαμοπσπν, αι ψια ον ΕΠ οι οὅις ἀμ 5.5}1 μοι σίνος Δ ἀϊύταυγ, ἀ Βαις (ὐαρίνας ρΡιαροπίτυν, ἡἴσϑ μοι νιον 60 
πος (τ να τὰ διε ΝΑῚ νοῖμι ἐ Δτυοίλι Εἰς. 1. ὅλπποτς ΗΠ -π ἐς βιπέζον. 4 “4 οἀνβενη νὰν ̓ ααὐἰω"ᾷ 
ἐσμδιρ μοι σα οὐ οι βου σθλ ἀμ ηῖν γα {πὴ ἐοβοεηραι σι τον ΟΠ σοῖς 1 ψαίων, γα Πουιαι νίαραια Ψ γτὸ δ Ν. 

" Ν τοι δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡ24- ἊΣ Εἰμθδν 

“α νίας Τιβερίου Καΐσειορς, ἤ)εμο- (λεὶς Ἃ Ἰοβμαν ἀὐλδι κυρ νοῦ οντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας," ἘἸΘΗΒΟΣ ΕΑΙΟ ῬΓΘΕΟΓΑΠΙΡ Ν ἌΣ ΠΤ ᾿ ᾽} {Ι|πἀαδην,τεῖγαγοῖθα ΟλΠςα Ηε- 
Ὁ. πατραρχούυτος τῆς Ταλιλα ας Ηρώ- ; ἜΠο ἰμρῖς το ΡΝ Πρ ρο δυξεπὶ ἐρίιιιο ἔα 
“ου., Φιλίπωου δὲ τῶ ἀδελφοῦ ὠυτά τα--ἰ γγις τοιγατςῃα ἴταγας δε τὰςῃο- 
τραρχουώτος τῆς τ τουραίας καὶ Τρᾳγω- ηἰτί ἐς τερίοηὶς, ὃ( [.γχξληϊα᾽ Α- 
γίτισος. χώρας , καὶ Λυσαδιου τῆς Α'βι-} [δ᾽] επες τοῖγαγοα» 
λέωὴς τετραρχουυυτος, ᾿ ᾿ ΤΠ 500 Ροηηβεῖθιις πιαχίαλὶς 
Ἐπ᾿ Α᾽ρχερέων ΑἼγα χαὶ Καϊάφα, ἐγό- ΜΔΏΏΔ δ Οαΐλρὰ ᾿ (χέϊυιϊῃ εἢ 

ππυ ος ξιλρυνρα ὑεο, νεέγρυπι Ποπιπὶ ᾿ δά Ιολη- 
γετο ῥηρίᾳ Θεκ δ) ωαϑνίωυ τὸν ἢ Ζαχα- Ἰῃοι Ζαςβατία ΒΙίαπι,, ἰη ἀς- 

πο 

νουολιίοησιη. 



ἘΝΑΝΟΘΕΠΙΥΜ Ωρ. 11.54.8 

ΜαΠγ1 Καῤῆλϑεν εἰς πᾶσαν τίωὐ “ράχωρον τῶ "} 1 Ν οπἷς βίτυσ τὰ οὐθηςι το 1. Ὁ} Ἐ νεμβ ἐπ οπρνεπεννος 

: ᾿ορδ ἱ ἷ ι ἐϑμεμ Οἰτουσηδοδοῖοι [οΥ- γύρη ἐφγά νη, μαι Ἰ ορδ᾽ απ, κηρνοσων βώπ]ισμα μετα-ὶ γ5}"} ἡ εὴ ἐτυϑι ον ἐκοι βαρειβηῖρα μι. 
"᾿,νν ι ᾿ἀλμ! ται σης αρτιίμλμιι τς εἰεὺν ρθη ένα ον 

γοιαᾷ εἰς ἄφίσιν α φιρτιῶν. ἀρ !ςοπεία δά τοπλΗΠοπ ὅ ρος-] Ἰογμεν: "ὅπως: 
4. ͵ ᾽ , ’ ᾽ σὐτοζμιὴ: Ὲ , Υ 

Ὡς 2 γραῆϊαι εν βίθλῳ λργῶν Η τ1|4] νεἰετίρτυιη εἰϊ ἐμ Πρ το [ετ-] 4 ; δέει [πὐρεωπνοβ ἡ: 
σαϊου τί ποροφήτου 5 λέχρντος , Φωνὴ) χιουαι Εἰαϊα Ῥτορ μοις»ἀϊςςι ἜΣ ΕἴδΑΡΩς 

““Ὃ “ , ὼ ! ᾿ “( ἜΝ ΝΣ 5}: 

ἜΝ ᾿ βοώντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἐτοιμάσατ τί) [τἰοήνοχ νοοἰογδητίϑ ἰὴ ἀείον 1 πρβνω ρατακν ΟΣ 
τονθαγαῖς ν᾽ πὶ) (δοτῃ!η1ν οΟλ-] Ἰκοῤοέ,νεύα βαεῦμε [ξηνΐιας '85.4.} σὸν Κυρλου,νδ ϑείας ποιθῖτε ταῖς τρίθοις 

Πᾶσω φάραγξ πληρφῳϑησέται, χαὶ 
, παῦ ὅφρς κὸ (ουνὸς ταπινωϑύσεται κὸ ἔ- 
ς αἱ ταὶ σκολιὰ εἰς δ 5 φἰανκ (Ὁ αἱ τεαχεῖαι 
εἰς ὁδοὺς λείας. 

Καὶ ὄψεται πᾶσαι σοὶρξ πὶ σωτήριον 
τὰ Θέ. 

Ελεγὴν οιωὗ τοῖς ἐκπορόύομϑμοις ὄ- 
παστὰς λοὶς βαηιϑίώαι ὑπ᾽ ὠτε Γεννήμκατα 

ἐχιδυνών, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ὅσο 
τὴς μελλούσης ὀργῆς; 

Ποήησευτε οὐμῦ καρποις ἀξίοις τῆς μι4- 
τανοίατ" χαὶ μὴ αῤξηϑϑε λέγειν ἐν ἑαυ- 

νἷὰ 

ηἷ 

ωι 

ρέ "» , Ἷ ᾿ "} ͵ 

Ἴο!ς » Πατέρα ἐχουδμ τὸν Αβρααμ. λέ- Ῥαϊγσιῃ Βαθειίυς Α τα νλγαιτη. 
γὼ γὸ ὑμῖν ὅτι διώατω ὁ Θεὸς ὠκ Ὁ] |ἀϊεο εηΐην νοδίς, ΡοΙΪς [οινη) 
λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Α΄-] εἰ 
βεααμ. τς 
Η δὴ δὲ καὶ νὶ ἀξίνη “οοὐὺς τίω ῥίζαν» 

. δὴν δένδρων κέϊται πᾶν ουυῦ δένδ᾽ οον μὴ 
ποιουυὺ χαρπὸν κριλὸν., ὀκκόηηεται, καὶ εἰς 

εἰ Θωρεῖς να 1115 πρὶ οὐίτον οδ 
οὐηἰδιηο ἡ δὲ (0}}15 ἀσρτῖπλς- 
ταῦ: ὅζ αὐὰΣ σαγαα 5» Πές Ὁ 
τοέϊα, ὃς αίρογα νὶα: ἤδη γἱα- 

Ιυτε σι [ε΄ 

πἰσηι νὲ Ὀαρτίχαγοτογ αὖ ἐρίο; 
ἐρτοροηῖο5 νἱρογατγῇ, 5 Ρια- 
τηορ γαῖ γοῦιδ νυ πιροις 5 

Ε᾽ Ἐετῖς τρίτον ἐσταέξας οοπος 
στε το Πρ ςζια, ἧς ςα- 

τδάϊςεπὶ ἀγοτιπι ροίτα οἰ; ο- 
πιηῖς οΥὐσὺ δῇροῦ ποῦ ἔεγθῃ5 

εὐω! ὸ 

Ον»πι υαἰΐμ ἐπιρ εν. 
ἐν, Ο᾽ ΟΡ, πρης 
εΦἰ ς βωημ δίων. σ -- 
γΜῈ βφάμ4 ἰπ ἀντείία, 
δσ' αἰῥενα δὴ υἱός μία- 
"44: 

ῃαῖς (οτἱτᾶς οἰ1|5. 

! ; ς ἘΠΕ Κε υἱάεδ[ε ογηημ ταγν γιάεδίεαις οἸγηῖς ξατο (ὰ ἐρκον ΟἿ:: 

Ὀίεεδαι ἰρίτυν τασῦα νο} [ρμ 4μκ4 εκεϑαμὶ ὅς ὑ4. 
ῥχανειννν αδιρρ, ας. 
ἡπμΝ Ὑ βετάγμπι, {μπ 
οζξονάνε νοὺμ ἔμρεῖε ὁ 

; νεη!ηγλγοὺ . 
υτὰ Ἰγαὺ 

Ἑδοίες ἐρρο βμέϊω ἀϊ- 
2505 ρᾳπηριμία : ν ηε 
ἡαρενην ἄϊεενε,, Ρὶ φἴτεπῃ 
εβαὐεηγης τα} ἀπγμιη, 
ἰάνεο φηῖην ϑὗης χωα ρο-. 
μη εβ “λέως ἀξ ἰαριάϊ- 
εἰμ ἡβ}ε[{τἰίαγε βίμοι (- 
ῥταρα. 

1.4πὶ εηλην {ετωνὶς 4 
ταάίσεην αΥὐϑϑγωην ροβι4 
4 : οπολὲς εγρφ ἀγϑον νοι 
[αοίεην {[τωξξων ϑόηηπι, 

τἶτὶς ἀϊςοτς ἀριιά νοῇρίος, 

Δπὶοχ ἰἀρὶ {105 Β 115 οχοῖτα. 
(θεῖος Αὐταϊμαπιο. 

᾿ς Ρ- φ » 

Ι1π| νοτὸ ετἰᾶι ἰσουΐῖς δά 

θα, ἰτιέξυτα δοπυτη,οχο  ἀϊτυγνδιιη} ἰ[οὐρῥάην, Θ᾽ ἐὴ ἔχετ 
“Ζυρ βάλλεται. ἰδῆς ἀρ ϊοίτατ., πρρεΗτ. 

ῦ ἣ ᾿ " τ ᾿ -- -ς , 

Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λέγον-Ἶ “1 Ἐξ ἱπτεεγοσαυσε ουην τὰς- [19 ἘΠ ποιλόνσει τ 
; , ᾿ τὸ ἫΝ : ᾿ 

το Ἐ ον ποιήσομϑῳ ; δ4: ἀΐςςη5, “Ου4 ᾿ρίτων ας ςο- ΡΒ 

ἸλεοῦιΣ τῷ 

τ 0}}.}17 

Αἰποκρὰϑ εἰς οἱὲ λέγει αὐτοῖς, Ο ἔχων)! 

ὁ ἔχων βρωματα, ὁμοίως ποιρίτω. ΐ 

Ἡἶλϑον δ]ὲ καὶ τολῴδναι βαπηιϑίωα,.}" 
κχἡ εἶπον τοϑὸς αὐτὸν, Διοδίκοαλε, τ ποιύ-- 
σομᾶρ; 

Ο δὲ ἐπε πρὸς αὐτοις. Μησὲν πλιέον 
τὐοαᾷὶ τὸ ὀχατεταγρῦμον ὑμὶν προσ ετε. 

Ἡ πηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ ς ρᾳτουόμε- 1}. 
νοιγλέφοντες Καὶ ἡμοὶς τί πτοιήσομδυ; καὶ χὰ 
εἶπε τρὸς αὐτοιὶ, Μηδένα διασείσητε, ΤΙ 

ς 

- 

61) 

4 Ί 

: Εἴη ἐφ Ἡ εὔτ ΝὯν 14 οἶδ γγωύσοτω ἤξης ΠΣ ΡΥ ΠῊ 
ἭΜαιϊτφινοσῆι ς, νὈὶ τἰςς Ησθταϊίιος σχροίνημνις, 41: ιος 
“ποις ἰοθο νίπγρδηταν, Ῥοπίτασ πῃ ΕΠ Ε Ρτὼ Εἰετί, δ 
ἁἰάιτιιν ρυροίκιω σοπιτα Οὐκρας ἃς ,ἀτίηα: ἰπυρυα ΟΝ 
τισι ποπηοβο ἀσπίχις ρεοὸ Βόμλης ἀςςίρίτατ, 

6. ϑἰνιανι 19 εἰγσο τύριον Θεύ, ἰά εἴ Μεῆλην (α]υτὶς νηὶ- 
εὐπὶ τποάϊθη), ἃ Ὅσο ποι ναὶ ἀμητάχαι σοπτὶ 1υἀαοτιπ), 
(οἀ του! πνμπάο σα ίητυπι, γα] αι ἂς ἔταΐπυς, δ αίμρανε 
1λεἰ,νς ἀιο ἀιχίνηις {μρτὶ,: 10. 

7 Ψ εμδοθιν ἐκπορδι οὐῆνοις: [ἡ ο[ἢ θα’ ἀσηνο ργοίοψεα, ἡ 
δ νσσσταῖ; ν᾽ ἀεχιανις Μἀγει 8... Ναμι πη μαις ςῇ Εἴς 
ὕθττς . ροσῖο νη νοιο ἀἴτοι Ντ τοπίςησσης ἐπ ΟΠ προς, 
“πηι Οτγάροι ἀν [,ατἰμὲ ροίιις ἰοἱσανι τα ςοη ότι (πμιςις 
ἀὐτοςοβσδης,νῖ Ριοιοη υςιοΣ: ἸΌΝ ὮΨ ΠΛῚΠ ΠΌΝ ὈΝπ.: 
"ἰ οὐ, Φαησοπον τι ἀσοριον ἔυρςὶ ἀρπτ μὰν εαἃ ςἢ Αςει- 
Ρ'ει Ἀ ρμόοηες. 

Ὁ ΝΟ «αρατίιη ἀλεατε, μιὰ αἠξκῶνε κέ γεν. πὶ ιφάίαιη ςοάϊες 
((τἰνιίνιι,, μὴ δέξνδϑι λέγον ταν ἀρ Μακε ποι ΠῚ 
εἰ οὔ μνε βμιαμ νον} ἀἠεεμάων»», 

εἴνο ιτῶνας, ματασότω τω μὴ ἔλον
τε' καὶ Ομ 

εγῖας ηοα δα εητί : δί 48} ιὰ- 

4 ΙΡίς νετὸ ἀϊχῖτ οἰ 5» ἸΝ1Π1] ἀπ: 
Ρ᾽Τυ5 αυλτη αυοά ςομΠιτητυμ 
εἰς νοί5» Ἔχ ρίξε, 

τη δὴ " 1: Δεβοηάεης αμίεν ἀῤ- 
Βεροπθε κα Δυΐειι ἀϊχίς εἰς [αὐ αιἡ, μὲ βάνει ἄναθ 

δεῖ ἀιὉ 5 τυπίς 86, πη-] [1Μ»πίραι, ἀεὶ ποι δαδεμις 
Φ᾽ 4υν "αὐεῖ ἐ[πα49.{πνϑἰ]-- 
“εἾ [4εἰάε. 

121 3 εμενμδὲ ἀμίεην (Θ᾽ 
ρωδίϊεφηὺ τυ! δαριὺς, νεμ 

τ εἴζας,Ππλἡ] τοῦ ξαςῖλς. 
Μεπεγιηῖδυζετῃ ὃς ΡΟ δ] Υςἃ 

ηἷνῖ ὑαρε!χαγοητυγιδί ἀἰχεγμηι, [π᾿ δ’ ἀέχένμοι «ἀ ἡ- 
μην, Μ αγίβεν 4 άξβειίο; 

.1 7,459 

«ἢ ἐε ἀ κὶε κἀ οὐς 
Νε Απιρί ἐμὲ ημὰπι 

“μοι «φηβέμενην οβ νον 

Ἱπτογγοραγυης διΐοην οὐ ς-} Ἶ ὑνε,[αοίαιω. ; 
τ 11τὸ 89 ἀἰςοηῖος., Γῖ ΠΟ 9 ΤΕΠΤΚΑΡ ΩΝ ἘΜῈ Ἐροος ον ηῦνι ἔνιες, ἀἰοοηῖον, 
Ἰά [αοἰςανυδὺ Εταιῖ εἰς, Νο- τϑαν τό φρινι ως 
πο ζοηςαττενποῆυς ᾿ἠο]ο  [Ερ αὐὲ ἡ έρ ιν ονβηῦ οον- 

---ὐἘοροσι. οροὌἔ ππ πτεροῦ. 

Μαρηϊεν 6} 4 (είοπιι5}) 

“πεὶ΄--ο.π-τ ρας -ος τον νει οον 

τό (υά ἑγίων [εἰ οοννντὶ οι ποιέσουῆν; [π| ςοι ει οχοιη 
Ρἰλγι ἃ ταοθ νοτυ ἘΠ πο Δ ἄτι ἵνα σωϑ μάν, γε ἔσμιο» 
ΠΛᾺΠ1 

"Ἴ πβενηλά!, μετα δότω ὙΪ ἀτὰ, δι," οΠἢ σύτωςμπι ἃ- 
Ἰιψιισηταζητι ἀϊυς τίς. 
ΠΣ Ἀκίίια, πράσσειν. Ψ ΟἿ, Ε ἐείαεμι μᾶς ςΠ αἴτοια νον 
Φοὐτῖεν Πρ αβοάτο,δοή ἴλην μνοῖπις ἐοπαείστο ν Π Π ἢ 
οἴϊοπ τ «μδ ραιο ρὸ τ σαρι. (ἢ νράκτμενοολθτυν εν 
την] ἐγαν αὶ πτινὶ οἰνίσιααι {τα πιν, ἃς ρΡέοθαι Βυάσας τῷ 

το (μι οηαγης. ᾿ 
14. Λεέίνει ςραταῖ, ἐμῶν οὐἰνιἰ [ἢ ορα ποδην ΝΑ π. ἀΠδὲ λάμῸ . 

μα η παν ΠοΡι ον ναὶ ραττιορην ἰωτο που δαπι αι νῸ - 
θαμὰ σι αθαματια νοζαμι. 4 Πγοίο ορβείνη!νν σνκ4-- 

φανηήσην, ΨΉ]ρ αι, (αἰμννίαν [46 τον (οὐτὸ ρουύριο - 
«ρα 4υλμι ἀγινλίσ πα σοπαςοις. ἔσο νειὸ απο 

ὅγασφετν αἱ γὙἱην τ!Α πη ὉΠ Ἐπ, συκοφαιντοὸν ἡ: ἈΡΙΩ2Ν «αἰο{- 
ηυς ᾿ιανδυΐσητας ροιτίας ψιλὰ ντοϊσιταν τμτω- 

εις τ οἴσεται ἐθατ ἀρυ ἢ] ει τος ἀδπιφηυσῖυι λας, 
«αἰ δ ρυμίναβκι) 

«ὴριν 

ϑέκον με ἐνζο “ἀτων ὦ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ. 
ταν : δὲ ςοηῖςητὶ εἴἶζοις 
Ὑπρεπάϊις νοί τίς, 

4], “Ἐχρεόζαητε δαζεπι ρορυΐο, 
ἃς οοριτἄτίθυς οαμιῖδι5 ἢ ἐοτ- 5 
ἀϊθιι5 Ππ|ς ἀπ Ἰοάηηῃς, ΠΙΙΠΊ Δ} 
ἱρίς εὐἵου Ομ ε τας Η]ς, 

μηδὲ συκοφ ὧν τήσητο᾿ καὶ ἀρκεῖϑεταῖς ὁ- 

ψωνίοις ὑκδ. : 

ΠΠρρσδοκώντος σὺ τῷ λφοῦ, κοὴ δζα- 
λργιζομλμων στωύτων ἐν τῶς καρδίαις 

αὐνῃδῦὖἔῪ οἱδὲ τὸ ἠωαύνου,μήποτε αὐτὸς οἴη ὁ 

Χριςύς, 
Απεκράνατο ὁ ἰωαύνης ἀπασι λέγων, 

Ἐγὼ μῷῳ ὕδατι βαπί ζω ὑμαῖ" ἔρχεται Ν 
δἰ χυρότερὺς μου, οὐ εκ εἰμὶ ἱνανὸς Χῦ. 

στη τὸν ἱμμαύτα ἢ ὑποδημάτων αὐτεῖ" αὐ- 
σις ὑμᾶς βαπήϊσει ἐν Πνμαμ ἀγίῳ ἃ 

ἴω ω, “ς ͵ 

καϑαρλέ, τίαΣ ἁλωνα αὖτ" καὶ σωυαξει 
“᾿ ᾽ ᾿ ὶ «»ν» ᾿ νγΨ 

τὸν σῖτον εἰς τί ἔστοϑηκίω αὖ τῷ.το δὲ ἁ 

χυφον καταχαύσοιπυρ ἀσβέςῳ. 
᾿ 

Πολλαὶ μδιὶ εἰμὴ καὶ ἕτερα «ἴρακα- 
λῶν δὐηΓγελίξζιτο τὸν λαὸν. 

Ἢ Ιο. 

Οἱ δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης ἐλεγχο- 
δος ὑπ᾿ ὠτώ εἰρὶ Ηροοδχα δὸς τῆς χν- 
ναμκὸς Φιλίπεσε τῷ ἀδελφὰ ἀυτεῖ, κἡ αἷδὰ 
παύων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡΐρωδῃς, 

᾿ Προσύϑηνοε καὶ τοῦτο ὅλ) πᾶσι (ἃ χα. 
"σέκλεισε δ [ωανέω εν τῇ Φ λακῃ. ἡ 

Εὐῆνετο δὲ ἐν τῷ βαπηιϑίώαι ἀπταν- 

τὰ τὸν λαὸν, χρὴ Τησοῦ βαπ] ὦ ἕντος χαὶ 
σαυχομδμον,, αἰεῳχθίωώαι τὸν οὐρᾳ- ]. 

,᾽ὋὃοΠἔὃ ; 
καὶ καταβίωω τὸ Πνόκα τὸ αἷγμον 

᾿σωμφιτκᾳΐ εἴσδει,ὡσ οἱ αἰδιςεραὶ, ἐπ᾽ αὐ-- 

« ἰκῆθμῳ τεβεν ὀψονίοις ὑμ. Οὐ] ορίοη!" ἀρρε!λτίοπς᾽ 
ἐμες Πσάτος οπηπεβ πότιης. Ηἰς δύζοπι ρτὸ ηρεη ἀΐο πιὶ- 
γἰτατὶ ἀσοιρίτυι,, 4υνα ποὴ πιοάὸ ραουπίανίοα ατιάιη ἐϊδάτία 
τΔιεθαυς ἀάθλητυτ οἶγδ [10.6. Οἱ ψανννν δὲ οἱ υἦὸ πεξο) κα μ- 
ζαίουσε τῆς ἡμέμες δύο ὀβέλοις͵οἱ δε ταξίαρχοι δυπλοιωῦ, οἱ δ᾽ ἰεν" 
πες ἀγαχμίνδ. σετομε τροῦνται δ΄ οἱ ιῆν ϑεζοὶ πυρῶν ὠττικοῦ μεδί- 
μοῦ διδο μέρη μάλες' πως οἱ δὲ ἱσπῖς κριϑ ὧν υἱῥ ἐπ|ὰ μεδέβνους 
εἰς τὸν μίώα,πυμν δὲ δύο. δ" δὲ συμυ χων οἱ δ πεζοὶ τὸ Ἰσονγοὶ δ" 
ἱσαεῖς, συγῶν υἦδ μέδεμινον ἕνα καὶ τρίτον μέρρε, κριϑῶν δὲ πέντὸ, 
διδόναι δὲ τοῖς υν συμμοίχοις πὐτ᾿ ἐν δωρεᾷ τοῖς δὲ Ρωμαίοις τὸ Ἢ 

᾿ς φῆχου καὶ τῆς ὁ διότος κἂν τινος πλου ὠρϑσδνηϑώ σιν νη αἰτῶν πῶτων οἱ 
ταμίας τοταγυδυίω τεμίων ἐκ ΟἿ ὁ γωνίωκ ὑσολογζέτω [ἃ εἶ, δε : 
ἐνυνο φοτίρενη! βυάδιει οδοίον ἀπο. βηγωί ἐς ἀϊεῦνε: ἀκξίοτει ὀνάῤ- 
μνπν ἀρ δινε: φηὐέρ4! ἀναεθπεκηΤ οἰξσωπη ἀοίενν ἀαίων βε δά 
υιεδ ρεῥονηλ ΦΝ ἀνέδην! ἄμα εὐγοίαν ῥάγιεν: εημἱείϑια μόνάοὺ 
[θέν νοεή  ονηὶ βιοχνι ἐν νοσηβϑιη ἐεὶμεν,ἐνο, ὅθεν}. ρεδὴ ἀνα ᾿ 
ρφηοιεημόες ἐν οὐ νά ῥηναις Φ’ ἐελέλα βάνε : Βογά δ φνέναην ἠδὲ 
ἀϊπηὶ; ἀφίώνημε  βεὲρ νορινετβεά ἔξοτοαην, αὶ νονένιο, νεδξα 
«ὴ ατήλὶν αἰῤᾳνδεο ἐφνδνιηδ, Δν τ ον ἑον μνῆμ δανμνν ὁπ δωτν 
ΠΣ Δ] γυδιέωτο εν δοτυμ ἤὐρεμάνε [οὐ ἀεί. Ηας 16 εχ χυΐ- 

ὅν ἰηφεϊμ σὺ ρότεῖ φιας Βιετίς οἱίπι Ἰρίογισ αυδαις πιὶ- Ὁ 1! πγτίαςο, ὺς ἀἰχίπνις 
πίη Ἀοιπλήσίιαι ἔγιρ αἴϊταν. Νλιη ἀγάοθμπλ διγοίτεν τίς ς 
δὺς αἰδσυν τες ΐν δι Τογ Π, ὁδοίες (ερεςεην ἀόπατίο!ήν, 
τιεάϊπηὴυς ἔοχ Πού ίίς Κοιηηῖς Βυιάσι εαϊσυϊο αδιπηλτ. 
Ηἴοο κύζοιπι να πε ἑν! οτίααν τη το! Πηκάταν οαἱυῆποάϊ ξιςεῖτ ὡς 
εἰὴν ϑμηῤβαπίς χυοα, Σὰ αἰ !οηὐὶ πιοιοτατίς μας ἰη τὸ ρτίης- 
δι πἰν ἡναζηὺ ἔρμη δυγιη ἀδάσεοις 4} πυης ἡπαχὶπὰ 
δε πίλοὶ φιβεν! νσίναν, αἀευίνοτς ρίλοινς εχ Ψοριίσο, 
ψιοά σί!πι Αὐινδίληι θιιηο νἱσατο το τοιίἀοιή νοηλις 
τοί νῆτ ν 5.» ἐνίδμηα 4{Π| ἐὺ [1 υἷι υἱμονεμαάήωι νον μένε 30 νὰσινι ναἶσς ταις τὸ σωρμινῶν. 
«Φτπὐληε. Ν ερθο μωϊίμην αἰδοδνην ναρἦδ!: φμδον βϑννο φηήρα! τ υ- 
τα αψίίν! αὐβναι βόειον φεβοο ἀεεναεδίεμην, [4], {ἰφνωνννφ. 
“δον νη ἀπθδώ [μὲ μὴ ὧᾳ τον εν οι [{ : ἀὰ ρεκὰα ΠΝ ΣΈ, νον 
ἀε ἰδεδηγννίε ρνφωῤνελαἰ νὸν δάδφάεν ἀνννα μετα βαε  υνάννθια 

4 κείρομπα τ Ιοάηης8. ἀἰς 8 ις 
οτηηίδυ5, ἢ Ερο αι Βαρτιχο). 
νοβ88 
ἴὯσς 
401 {οπαπν σοτγρίδῃ (ο]ςα- 
γι: Ιρίς νος δαρτχαρίτ δ ρίτὶ- 

; ᾿ τα ΙΔμϑο δι την ᾿ 
Οὗ πὶ “ύονε, τῇ “αἰοὶ ὠυτεῖ, καὶ δζᾳ-[ι] Οὐἱας νοητρΎαην φ  Ίη πια.- 

᾿ ἢ ἰρήπις,, δ΄ 41 ρεγρυγραθῖς 
ἀτοδιὴ [Ὀδιη: δ. ςζοηρτοραδις τεί.- 

απ 1π Ποτγομπι {πὰ τ}, ρα- 
ἰεάτα δυῖεπὶ ἐχυγοῖ ἰσηὶ ἰηςχ- 
εἰησιθ}}}. “ἝΝ 

8} Μιῆτα τρίτον ετίαπι αἰ] ἐχ- [18 
ἰιογῖδης εὐδηρο χαρᾶς ρορι- 

πὸ νοηϊῖ 40] να] ἀΐον 

9.1 ἢ Ηδετοάες δυζει τεῖγαγο μα} 
αυσπὶ ἀγριοίοίυν ἂὉ εο ἐς Ης- ᾿ 
τοάίαάς νχοῖς ῬἈΠΙΡρί ἔιατεῖυ 
εἰυξνἀέχις οἰηηῖδθις (ςεἸςτιδυς 

ἐεῖς. : 
Ἢ] ἢ Ἑαϑαπὶ εἰς δὐτοπν αυστν : 

δαρτίχατεταςτοτας ροριυΐις, δι 
Ἰείως δαριζατυς οἴει δι οταίοι, 
νῦ ἀρεγίγοτας ςαίθπι: Ἄ 

τ, Ας ἀείςξεπάεγει βρίτίτις ἴλπ- 
ἔϊας ξογροζοὰ ἔρεςίε; ταραυδπι) ἴβαμ οοἰμηνδα ἠν ὀῤίνον: Ῥαιεὶν νοῦς, 

»τοϊλτι γἀς ) αἰνδοι ἀξ) υμὴ εἰ ἃ ποδίς. 

ΓΥΟΑΜμΜ 149 
εὐϑδᾳ αι μευ οαἰ μην φὴν 
μαιαεμι(ν ἐοηίενε φθο! 6 

ἰδερά έν υεβνν. ζλνέοςς : ἵ ρηρδεϑῇ »υ δὲ Μνετἱεὰ δὲ ἐὐπὶ 
Ἐτυέξιι (Δοτᾶ- 

ννίο, Ὁ ἐοχεαπνων ὁ- τηδητα ρετοὶ- 
νρϑὗ “ιν ἰὴ ον ά τ δι [μη ἀφ Εἰαὴ ἀτμοὺς 
Ι24πη8, η6 [οτγῖν ἐρ{ ὁ] ἴῃ ἴροῖς ἢπ- 
ἐμνήβας, ἐρηνεα τἕδαπιν, πέηις, 

ι ἐπ δεὸ ονὶ ἢ- 
: Δ) δαπιίηϊ- 

 βονάϊε φ4ηνει ἀἰ. ὟΝ ΝΣ 

“4! ὀην δεν, Εφο φμλάεην Ολε ἤυ πὶ 58. 
4ημ4 θαρμα, : σεημε οἱ Δαν οπίοιπι 

“Μί 4 ξΟΥΠΦΥ πε ωὲμς ηῦ ἀπε ληγεῦην ὃς 

[ΠῚ ἀϊοννα(οίωενε τοττιν ἢ ἌὍῃ ΠΡ ΕἾΕ 
ΣΤ ΎΝΝΙ 
τοι ὑαρείᾳ, δ βέη δρηόω αχϊθἰτοτειπ 

[οιμξῖο τ ἐν», αἴτεον ἰαπὶ 
(μων νεηεαὐγων ἐρ οΠ- 

; Μλιῖ.} 1 

πρΑημ ΜΗ »θερυνζαὐίε ηλᾶγ 8 
Δἴφάπη [μάην; (ν᾽ “ὔφτεξ- Ἰοῃ το τς 
ὑἱτΐ ερεέσηπν ἐβθ βοντομην αἵλ ι 1. 8.4. 

μην, β4ίεασ ἀμξοτν τοτ- ὅκα ἐδιδαν, 
β : : . Α. 

ἘΝ ἐκεὶ ἐπεδεῤηζη - διαμεεϊνοι 

δἰ, Ε εἰἰ μη δ ισ 
Δήμἶμα φάτιν (ν᾽ αἰΐα εἴαν «αὐθειιι, 

ἐκίιουι πῃ: ἐμάηζείι χαῦνμι 
Ἰρορηΐο, 

» ΟΠ 5 ΠΟ. (τ ἀΐσηιο 

δέ ἐνοίὰος ἀμΒενὴ είν φγ- ΔΊ λει (6 αὶ 
εἰνα ἡμμπν ξοτγίβενεεων αὖ τνὰ..6..7 
ἡ ἀὲ ΗΥ͂ εὐοάἀ Ἰαἀουκονς ἰολπινὶς ργατσ 
αι βιὶ ΡΙΝρρέ, φ' ἀν δα ΘΗ 

᾿ ἣ “ρας (Δας εἰ 
οπιμέδιᾳ πηαὶ μα 4μα μαι ᾿ τὴν οροκζμίε, 

4υδι 1ρίς ρατγαγαῖν Ηενοάει, μὰ 
ο Δαϊςοῖς ἃ μος ἔργα ἀπγηῖα, 15] «,πάίεεν δ’ νοε [υβεν 

᾿φιὸδά ἱποϊαξι Ἰολππειῃ ἴῃ τατ η.4, δ νιέηβελοκη. 
40} δ (ΑΥ(Υ ΕἸ. 
᾿Ῥ“Π ἢ ε|} ἀμίενε ἤυνηι Μαῖε τ 

τ ϑαριλα Ἀν ων οπηηδα βο- γηλειο 9 
μεΐων, φ' τε νάρείκιαιο Ἰοὶν ται ᾿ Βαριϊτυδ πο" Α͂; ΜΗ ὁ Ρ δ' ὁΥ ΑΜ γ αρεηέωι {8 σε ἧπι οαρίτς 

ἵ 

' ως Ἐροϊοῆς λη- 
21}. Εἰ ἀεβενάϊε δρόνιης αἰβοιιας, ἢ- 

[ονξξων οὐνγογαἰδ οἰο, πγάϊᾳυς ἱρίυς. 

ΟΝ: σιοι- 

εἰραἰενο Φ' ὀρινίωπι οββον48: Φάμημν Προ τίωνο [ενὴν ἀεβίεε: γα ΠΣ 
ηροΐμηθ ΓΕ Αγ ΔΡΗΜΥ τοποῖθον καγεῦ : ἀἰΠῈΡ αἰμενὶ 48 [νης ὃς Ῥιορμεια 
οὐ [-ᾳμαμτ: ἃ πνεά εὶς ρν δες ἐμγοεων : αν δἰεέδιε οὐ  ἄδηι: ἐν ἀςοἸάτατος, 
βο(βνενέε ΑΠ [ἃ ἀρ φῆε: φωὶ ἰἴϑην [ιεετίενυαρωῖε. Ἡς ἸΠς, 1 - 
οὐς Οεπἰληογυπι μοίεῖθ, εχ δὺς οτίλπὶ ἐοπβάτε ρο- 
τοῖς αὐ! ἤτ τὸ διασείειν, ἃς τοπιτὰ (υἱς (ὔρεη ἀἰϊ5 οἴε σοη 
τοηταπι. δε αυΐπληι {{| πἰ} τὸς ἄς αυίρυς μῆς ἀρὶ- 
αὐ, βιετυητ ὁ (εττὲ ᾿υἀ δὶ: φαοτιπι φοδοιτςηι δἰ ]υᾶπι. ᾿ 
μαδυ!ς Ῥοητίβοςωι σοηίιαι εχ ῬΙϊλεὶ νεῦοῖς, Ματιβαι 
17. νοτία ὅς. 5:4 δι ᾿άχος δ ἢ οἠγαηίς πες, αιὶ- 
δὺς οτίλιῃ, δὰ ρατγῖος ἀσίςγοπάος ττὰβ ποπ φοβεγοιιζυι, 
εοπῆτατ εχ [οίερθιο αἀϊιετίῃς Αρ ρίοηςμι [τδ.:. 

᾿ς, Ψἄκμοξανμονώφνσ δυκῶντος Ἰὰ οΕ “απο ρορυ 8 ἰη ἐχ- 
βεξειλτίοης εἰές, λπίπαίς ν]ἀεί σοι ὕγαρπα ἐροὶ ρἱεπίς ἴα 
Ἰοάππηεῆι τοί οἰεήφ. δὲς ἐπίτη ροίςϊς (σπτξητία νσ ἤδηςζ νο-᾿, 
(ἐπὶ οχρ ςοὐηί, αὐιηι ρταίξης Ιοαηπες λάοίοι ἃς 11 0. 
ἔ͵ο τἀιοιμᾶτε ἀλοᾶς 1| ν᾽ «πεηάοδε ἃ εἰναι, νὰ ορτπιὰ νετο 
τοῆΐτ 5γγὰν ἐπξέγρεςς ρεγ νείρυαν 120 {αν 1 4υοἀ ἔφ πἰβ- 
οὐ εἴταηι ϑῥεγανό, ἰάψως ἐχρύς Ὁ Ἰσαπηίς ἰρίῃς μβοίπιμις, 
νυΐξατα, αὐ ννάοιε. ψιαἠξηϊβοιιο ει γε} 9 ςὔλιη ι1- 

ἀργὰ το τάν ψν ντ ῥὰ ΟΦ πῶσδν- 
κἂν ἱπτογάιἹ ἐηπύξηϊξ,τλπγει Ἰνὴς ΤΥ ἀπήμι εξ αρῆιτ- 
ἀκ: εὐίαπὶ ἢ Ἐχἠχίπηλτς., Ῥτο Δρυά {ε ἀμαυ!ά ρετρεμθετς, 
ἁζεἰρίας, ' Ἂ 

16 ϑ4νξῇο ἰηὶῳ. δὶς ἴερ τ γι» οὐλπὶ ἰηρετρτες,  άπειν 
Ρετς (ατὶς τος ἰητο Πρ ἀταγ,, δι μοι [αρ ετίς Αυρυίϊσπυε Δα 
«οηίεπῇι Εἰιαηρ εἰ βαγιπὶ ΤΩΝ ἜΠδ τ υὸ 

18 ἘΞ κίνου!αν", πωρφιχρλών. {{πραγφρλοῖν ἱπισχήνον ςτίλπι 
Ῥιεολτί, ἐπτογάθην (οηίο τὶ ἀςείαιας, ὙΝΝ Ἀμίοῃ) ἴοεο 

9 ᾿|ν, Ἠώς Ππευεπα τοροιἰτίο φμτοςςἰςπείςΙοςο 

10. (μή ἑηκίβ,κρὶ ψμρτέκλεισν. Νὰ] “δι ἔχ. Ει ρεἰαβιίςα, 
σινίἀελπίυς ἡπανιοὴ ἰλείς φοϊνατεις βυῖο ἰξίεμτ καὶ γιὸ δὰ 

δ οριϑα 4, εαἰίεαν» ἐπα ἔνε 4, ἡ τξει νομα υεβεην υεβάνεην ἐκεῖν " νἱτρατὶ νος ἰοςο,νε ῥπτογάναν ἀρυ ΗΠ ςδηρε ἡ υαμ)ρεὸ 
ἄφι: ̓ νυνμάνιονν ἐν ναἰμεο,, πὴ ἐν ροῤῥίμα μαϑεαι: ἐννήμεν ῥεώ- νἱ με] νι γῳν[αἰέδνετ,) ἧς 

Χ 



ΕΟΎΠΕΥΝ 
μα τόνεκῳ φωνίω ἀξ οὐρᾳνῇ γδυτόναι λέ. 
“) 

16 (σοματ 5, Ψ,) Ἄ Ά.Ψ00ῃῃ ἡΨὶ 

ἡλίωι ΠΝ Χοντο αρχομᾶμο
ς ὧν (ως ο; ομιΐφετο ) μος 

᾽ Α “ 
μαι ἡ Αἠλ' ἢ ΩσΗΦ. τὰ Ηλὶ 

' 

πλαατιν ἃς ὅνάς Φ᾿ Ε] 

αἱ θα νίσ 

ἡἰς ἡ να 
αἰ ννῖ ες ς . ὭΣ: Π ὴ 

τ χϑπίίει ανδπιὶ φαγτου Ι ὡΟἢ Ὁ. 

' 1γεὺυ 

“ο΄ ΑὨγαλιιπλο δ 
Ἰ)αυαϊ ρεὼ 1.) αὐρϑ 

τ ἤν, δὺ α- σλ ᾿ῷ ἴα 

(ειποὸ Ἐςο]εἰς ΤΕῈ 7.4» 

(ιπ- ἐχ οπὔληὶ 

μοπλῖπιπι βο- 

ποις το η 
4 ἀςλϊιλαῖο, 1 ωσήφ,τοῦ! οὐσα, 

ν } Ὁ} 

Ὁ 

Γ΄. Τοῦ Χιοσαὶ «τῷ Ω᾽ βὲσ),, ἢ Βοοξ, τοῦ Ἀ 

᾿φουδαν, Σὺ οἷ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ὦ 
- σοὶ ἡυρόνησι δ “Ὁ  ", ᾿ ᾿ 

Καὶ αὐτὸς ἰω ἃ Ἰησοῖ ὡσεὶ ἐτὴν τρμα- 

. Τῷ Μαϊϑατ,τῷ Λόυὶ Ἐ Μελχὶ 1 ων- 

Τῷ Μαϊταϑίου, τῶ Αἰμὼς,τοῦ Ναοὺμ, 

δᾶ, 
Τό μααβ, τῷ Μαϊταϑίε,τοῦ Σεμαὶ, τῷ 

ἀα, 

"Τα Γωαννα, τῷ Ρ᾿ υστὲ, τῷ Ζοροβάβελ, 
᾿ τῷ δαλᾳαϑιήλ)τῇ Νηρ)... 

ες Τὴ Μελχὶὴ τῷ Αδ δ) κωσοὶμ,Ἐ Ελ [μὲ 
μωδεμ,ιτοῦ Ηἶρ,͵ | 

Ἐ ΤαΤωσὴ. τῷ Ἐλ)έζερ εἶπ ̓ωρεὶμ, τοῦ ι9 

- Ματϑωτ Δός ᾿ 

Τοῦ Συμεὼν, Τ᾿ οὐύσα,τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ} Ἑμη 
Τωγωὶ τῷ Βλιανοεὴμ, 

| ἰκρι αν δ εις ΠΕῚ 
᾿ Τοῦ Μελεα,τῷ Μαϊνευὶ,τοῦ Ματαϑο 5 

κι Ναϑυὺν»" Δα β)σῖ,, ὔ 

᾿ ᾿Σαλμμιωνγτῷ Νααοσ ὧν» 

5 Τηωρίεθαι ἢ τ εἰτν τα ΔΠΡΟΥ ΜΗ, ,ὧν ὡσεὶ ἐπ ὧν χγιά- 
κι χόντα αὐῤχιῖνος. ὅγτας τατοτρτος ποι ἰοσ τ ρασυϊςιρι ΠΥ αῤχό- 

ἀπο ἡυοᾷ ςεκὲ πεςςλυθ πρῃ οτατἀἀ]ονάμην, δι ἐσς ἴῃ 
᾿ατοῦςὶ ἰηἀυχὶς ΖῺ ἧς δι στυμι ἐς νἱςοίμηο πόθο 
σλη  ρηο πο ἀμντὲ ἰεῖο, ἥἴμο ἀς της ἤμ)ο ποκ ἴῃ- ας 
«Βοληὰρ, ς ἀμ} Ροτὶὰς ἠρηίξίκω ΟΒγηζως τὰς χάρο: 
πη ἀπ ύίη ἌτΟ  ΜΓ ο,πσοάυμν ἴληιςη, ςαρ] οι  Ηος αο- 

. «αγατίορες ( βγόμο]υρι «οιποιηξγαηῖ ἠλταἰςιη ΟΒΘΠ ὯΝ 
ἐετοητὸς κα ἀπμιηη Αὐυγὰ πῃ ς υδάταν εἴπινιιην ρείηνιιπὶ σατ- 
τοπίςην, 11 ανίπι ποντίας {τά πο ἰρ]ρειη} φιφυαν οἴ- 10 
ηνοὸ ἰοχῖο, ςἈτοίτυν Οἰνεηξιμνι ταῖς ττἰςς ἤπια μας ἀπινί 
ἐφ! ΠΕ ΤΡΡΙΙ μημμη 1ΠΊΡοτ} ἔπι ἀςεπηιμ αΐπ- 

ἢ ἀρ γοῦν ΕῚ "ΑΝ λό. Εὶ ἰνος τὰ εἰΐς ἀςεἰρις πα ιηπ ταάς 
ἐδευύμιοι δ ἁ]οίμι (οαρίει Ροτιὰς μυζα: οὖν αῤχό- 
μένοι τρίκοξον ἐπ ϑο 1 Ὁ]ΡΊ εἶραῖ τγιςο πη πὶ ἀπηυμ δεάδι ἘρῚ αὶ 
μιαῖηῖοις κρ Νὰ ΔῊ ΕἸ Σιωναίων, δὲ κ τὰ δ ἀλόγωχτος Διο Ἰοοιμπ, 
᾿ νοις οἰδατ εἶν δ ὑησῶς ἀρχϑιῆνος ἐδνο, ὡσεὶ τριίκοντα ἐδ, 
εἰ] πὰ τιάϊοδδὰς ρα δρὶ αὐ χόμδνος δι [ἃ Ῥίετο ὅν τα 

εἰ ψ βολεῖ νὴ βάνει βίαν ἕν, ἔϊσυτ πε ςοἰῖὺ ΡΝ εἰ, 

πάη {π᾿ δαιαζις (Δυιδε ἀὐΐγοιν ἡοπιν]Π ρᾳττϊοιρίμ μη «-᾿ (λυ δεῖ Αὐΐτεθν ποθι ρα τε οἰ ρίυ μη αὐ 
3, ἰχϑινος ἀξ Ἰἠῤικίίιην ᾿βεαἠἰσατίοηίν Οἰνδὶ τοίζιμιι, δὲ τὰ 
᾿ς Ἰοουπὶ ἰφτένργδέηητιν, ταὶ ἀμίοπν} εἶμ [" ΠΩΣ 
“προγωνη ἰοτίλένη, ἰά οι (ἀπ σίρογου εὐλ ολγαῖς, στ 
Ἰηποι τ νογιτατ ςομτς τ, ται οι 0}. αὐ χὰ ρουὺς οα ας 
«ορίτατηπ, ἦν 14 ἐατίδης αὐτί νἱδότιη,. ες {δ} 
Ψπ  λι Ὡς Πᾶς ΟΠ ἡ «Τὶ ἀϊκίονίνο. δος ἀατσαν σα 
(ρρ]σιιπῃς γι ἸΔῈ γρα τοι [«αυχὰ ἑ, χυὶ νδιωτο πο. 
.π ὩἾΜαν ϑέρεείπει. ΝΟΝ ἐξ δια γυ! γαμζριεΐιναϊνοιῖ 
ΔΙ αν δνε μιθ ΒΜ Ν ἤθη ρέαοοι.Ν ιβοίοι οὐλπν ολάσον ρὸ 10 
τιν [ἀμίοα οἰ Πρην ἰπρρίσιεα να. ᾿νσοιςθῖῦγο, αἴας ἴα 
[ης αὐ Ἰδηνυντυπ σις μουν δος ὰ ἡδιίοης απσπυπι 
ἈΠνς μην Ἰδοξέονμι ἌΝ αὐετς ἔμ Ν οὐ 
αι ἢ εν ὁςοι Αἰνΐνι το Δγείάο ἰμρε αἰ αν ἐείάπν ταΐμοπος 
ηνθ εκ Μαιλάϊα δὶ ταν ἐη νας ϑεολοοι εὐπέννευς 
τ αν} σὰ ΑἸ ς μοτὶ ρο! μι. Νυιης νειὸ ἐλευ μογα δ ν κί. 
δυι ΟἽ της εἰ ἀνιοίας ἀυδέλκαι Ἰείλισμον ληποίανο, 

ἘΥΡΑΝΟἝΟΕΙΙΥΥΜ ἀπ οἷ ἢ 

«οἸυπηα,, ἰμρτὰ ἐμ} δὲ νὸχ 
ἐς ςαἰὸ οχζομοτρἀςςῃδ. ΓᾺ ὃς 

δἰτμς 1116 πγὸι5., ἀΠςέχας 1Π ον 
τε δου! φίςο. 

Ἔρίς αὐτοῖν εἴας τηεἰριοβαι]} 
εἴϊε ψιλῇ δρηογιτη τρί ητ» 
Πὰς ἀντ ἐχπνααταγ) 10 ς 
μι, βίῳ Ηεῖι, ᾿ 

᾿ Ἐπ νυ απα ΤΥ ΤΤΉΟ Ν 
ΟἸΜεΙο μι μὴ Ἰάπῶς, ἐν Ἰοίς ρδι; 

Ἐμὴ Μαιιαιιῖς » βιὸ Απιοί, ἰο 

Νδυην ἡ βίὴ Ἐ5}1, β } Ναρ- 

Εμὼ Μδαδῖῖι, βίη Ματιαι]α:5}:6 
[ἢ δευλεὶ νυ Ὁ ἸΟίς ΡΝ!» βία 1ὰ- 

ΕΠ Ἰολθηα,, βίῳ ἈΠείς ,β.}}}7 

ΝΕ, ὺ 

Εμῳ Μεὶοϊνὶ, βιν Δ ἀ ἄς Πρ (ο. 88 
(τη! βίῳ ΕἸπνο λιν) βών Ετὶ, 

Φι  Ἰοῖς, ΠῚ ΕἰΤοζεῦ: 210-19 
τ βίη Μαιῖθαο δὴ 1 το, 

{[ρμ δὴ Ἰοσαηὶ βν Ε]τας να, 

Μαχτδῃα, βίη) ἸΝατμδηις, βίη 1): 
υἱ 15; 

ἘΜὴ Ἰεῖϊα, βΙὴ ΟὉ «415, Βο- 
οι βν δαϊγαοηΐς δ ἸΝδαοη!ς, 

(' υοχ ἄς εαἷο {μ({ εἰ» 
ΤῈ τε βίνμε πέος αἰ ἰε- 
δϊμει με τοπηρί φερε νηὶ. 
μι, Ἀ 

Εἰ ἐᾷ Πε(με ἐπα ἑπκὶ. 
βίαν ἅμα Φηνβουμηγ τος 
“ἐμάν υερραὐ αἰην, βίων 
4ο[ρ᾿,4ωὶ [εξ Η εἰδ, ὦ 
ὦ [μὲ Μ «ἢ κε, 4υὶ 

βδὲ 1, εἰν, φο βοῖε ΔΙ εἰν, 
4"} ἔε Ιφηα φδβες 
442{:0}». 

υὶ βείε Δία, 
4μι μμε ενάνο:, 4. {μι 

Δ δμην, φηὶ {μι Ἀ{}Ο 
ψμε Νυνζε, 

Ὧν [ελε Δί αβαεν, γυὶ 
μέ .Μ μανα, φε βιὰ 
ΡΣ [νη 1|6ρ},γμ 
μλ 1 μ46, 

ᾧωἱ βε Ιφη νη, μὲ 
με Ἀεα, 4. ει Ζονο- 

ὑαϑεὶ ᾿ 4μἰ[μἱε ϑαἰ δεῖ, 

᾿Πφοὶ βενε Ν εν. Σ 
Οἱ βελε ΔΙ εἰεβὲ, φὶ 

δε πάά αὶ [μΐε Οὐ- 

μην, ψοὶ μι Εἰνηοάμπι, 
ΓΊΖΩΣΣ Ηἶ εν. 

Ομ [μ" {μ᾿ ηηὶ μὲ 

Εἰνες, ον, {μι βμε Του, 

Πφ ε Μ “εθ ριον βμε 
ἀφ ενὸ, 
οὐ [μὲ δινπέον. ψωὶ 

ΜΙ μέα ηὶ βμΕ ΟΡ», 

4! [μὐὲ Ἰονα, ,μἱ ἔμ Ε- 
ἐναεύην, 

Ωμὲ [υἷε ΛΜ εἰεναν υΐ 

Ζοιο  βειμην δαἸατίιε 1: ἢ 

δηςοη δή Τἀα, {4} 10-}}Ὁ 

ΓΪ“ ΄. 

ἐγ Μεῖεα.. βίη Μαϊηδηὶ, Εἰ εἰ 

Μά“ Αια, φοίξε Να- 
εναν,ἥηὶ βε Ὁ φοδά. 

Ομν βυδε 16, οὶ βιΐε 
Οϑεά, φωὶ βμμι Βοοί,ν χωὺ 
βνὴε δαἰηνορ,) ἡμὴ [μ" 
Νιδα[ρ., 
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«μα: φιπάςιι αἰσιημς πτης Ὡτοπισ τ, ἸΝΑΠυ ΟΙΏρ το ἠὲ 
ες (ςτιδοράϊς ποιείπισιις Ἰῃ Βπίτην οἴ ἐράήσιιπι γατιςταν 
το, θάγτ μη ργορι (πιπαη ΗοδΣ Πησιια; προ γιληι 

ἴῃ ψ]εγίψις βοὴ πιοάὸ Ππριάτας, ἰσὰ εὔιαμη ἱπτογργοτίθιις 
«ἰοηυίῃ ρεῖς δι ογυ ἀϊτίς, ράττῖατι οτίδηι χυΐα μια νοοβὰ 
"ΠΟΙ ΟΠ 5 Ης ταὶ ἐρᾷς ποάο ργοημμπειλητιδςά ἰιὶς ρις- 
νξεγηλ ἴμπ ποίπῃ πεχίρεξατα ψηάἠαινμέρς ἴῃ {10 ἡιοο 
νεπογαιγήα; (χὰ νςτιπτίς ςοαϊςο(συιις αητςὰ ἔξρς πκιιι- 
ηἷ) μάης φἜπεαϊοσιαὶπ ἤσυς ἀριά Ματεμαῖι ἀσίσομἀεπάο,͵ 
ἣς κος ἰοςο αἰςςπάδάο,(ας τάταιη αἀιεέξις 4ιος Μδιίθαιν 
τὰ τα μοσαάίδιις ςοιττυξάις ρτατοτίετατ)α ϑοϊοπιοιέ 
νραρμιὲ Κατὰ θυ αὐ Νατθάη σι, νι πὶς ἰςρ οἷοι κᾷ- 
τοῖς (τίσ δὰ  ἀαηγά νίηοἠηπΑτίατις, ἀςάνο ας ναοί - 
«οἴ ἔστίς, κὶ δε τ ὡσὴϑ. τῦ τακωβ,τῷ Ματϑεὶν, τῶ Βλεαζαῤς Ἐν νδ, 
τ ἰᾳχομετοῦ Σαϑὡκ,τοῦ Ἐλικκεὶμ,τοῦ Αζιου δὴ. τοῦ “ψρρβαζόλ, 
"πὰ ξαλαϑι ἈΝΕ ονίου, τοῦ τ᾽ ὡκνὶ μιν Ε᾽ λιακεὶμ τί 1 ὡσίαγαε. 

μετὸν Μανασσ να ζεκίαγτῷ Δ᾽ χαὶ, οὔ Ιωαϑὰμ, τοῦ οἵηῳ 
ποῦ Λίμοσιυ τοῦ τας, τοῦ Θ᾽ χοζίον, αν Ὁ Ὡρρίβι, τοῦ ἵ ωσαφώτιτεν 

Λυτὶ τοῦ Λβία τῷ οζοώμ, τοῦ χφλομων )υΐπαον αὐ ἰὰ ἢ ἢ- 
υ «ὐμηι ςαὐςηκίδιυις οἰ ιάτυς τ ἤαλην Ἰςέλιοιι νι δεπι- χὸ ἐϊμιν ποίοἰο,ααυμὴ τςεορία ἰσῶιρ τἰμαι ΣΑΣ ΜΡ ΟΝ 

εἰς ἀπξοιμμαις τὰ ἰζηρτογμιι οἰμηΐμιι ἰλοτόλα (ργοψῖοῖςα 
ἀο ἡ Μάτλαο συμ ],ῃςα σομο ἢ Παγήο ἰαϊναταπειαπι)οοίςαία 
μαμὰ ὡρηβε σεται: εὐ (Δυὸ Ριαιμάδίώναν ν]]ύ αἰΐεεις πὲς 

νολιαιμύες διμσι.Ὑ λαζὰμι ἀιςομῖς εἰ ροτυζε νι μην Πῆμε.- 
φομιιμε τοιπροτίθες χυ σα] ΠΡῸΣ εαερὰ ἡλμι, φυλυτῶ 
τι θην Γι μμεριαματιθεναυδῇ μέτα ςατς τις Ολμιδυ ὈΝΠ» 
τισι σις ἀδιοραττηις ἤμυςὶ Ἰο ἐ δου ληΐμνας υκῖ, 
(εκ οὐτμνίστι. θοἡ νείμας ἑδὴν τροορτα ἰσᾶϊο (ἴω 
ἀταιέλα ροτιημποίο  ς οι ςπνταιηςξ τος «αἰ αιίμη μΟμ!. 
Πιοιάσεν (οἱ Πἴ.2. πὰρ. 24. οπο ῴρηος [ἀρτυιαν τα ἐὰν’ 
τὴ ἦνᾶς γιεπκαίος ὰ αυμνο αι ἐνίογ Το ρ!νι ἧς Αὐληθθιη. 

16. ΒῊΝ “ερινακαάν δ αἱ, ἡατο νες ἃ φαίλιια ςοὐίει (. 
πάπα 4ἰγ ἕο ψιΐγ ον.) πομνπαίῳν {πιέιίτινι μμαμκβὰ. 
νι [ἀεὶ οακ ὥκη. νι 11εἰ κρ οὐκ ἐἕτυ,εὶ τοῖς Οὐ ον 
Ὁ ΑΝ 1.ατἰπνον, ἃ ἐμ ἤν ανὴ ἀγιλοι ἨΔ τΈμΕῚ : 
πὸ ὑτορίι τ γιὰ (εἰς τὰ τὸ του οπ νιν αν εἰνιδς δῖα 
οἷςο ἰΠ νοποιλάς γοτι λει: εὐ λιμ Ἰνος Ἰσκὸ εὐ σίας 

ΜΝ ὼ" 

μὲ ενηα., μὶ [μἱδ᾽ 

ΠΝ, τῷ Λάμεχ, 

᾿ σέται ὃ αὔϑιρῳπος,ἀλλ᾽ δλὶ σταγτὶ ῥήμων- 

.(ἀσιλείας “πῆς οἰκουμῆμης ὦν «ἴμῇ λείνε. 

, τίω οἰξουσίαν ταὐτίω ἑπασαν, "ὺ τίωω 

ΕΟΥΝΌΨΥΝΜΊ ΠΝΟΑΛΜ. 
αῦ αἰαιναδὰβ,Ὁ Δ᾽ ρὰμ, Ἔ Εἰσρωμ, 3 

τῇ Φαρὲς, ἘΤούσα, 

οΓοῦ ἰακωβ, τῶ σαὰὼκ,τῷ ν᾿ βοᾳὼμ, μα 

Τοῦ Σαρούν Ρ᾽αγαῦ,τῷ Φαλέκ, τ] καὶ 
Εβὲ ρἢ, Σαλα, 

Τοῦ Κα)ναν τῷ Αἰρφαξαοῖ Κ Σιμιτῷ ᾿ς 

“Τοῦ Μαϑουσαλα, τῶ Ἐνὼχ, Τ ̓ ωρὲδ᾽, 37) 

τῷ μαλελεήλ,τῷ Κα) ναὶ, 

Τοῦ Ἑναςς, τῷ Σὺϑ', τοῦ Α᾿ δεὶμ, τοῦ [ἢ 
Θεοῦ. 

Κιφάλαιον σ᾽... 
Ἠσοις ὃ “πνοϊ ματος ἀἰγίω πδοίρης εὐπτό᾽ 

] φρεψεν ὅσο Ἐ τ᾿ ορδάνω, αὶ ἤγετο ὧν τοῦ 
πονόϊ ματι εἰς τίω ἔρημον" Φ 

Ἡμώρας τιοσαράκοντα πειραζόμδμος 
αὐτο Ὁ δίαβόλου. κα ἐκ ἔφαν οὐσδὲν οὖν 

ταῖς ἡμέραις ὠκῴναις " χἡ σαωτελεύϑάσοον 
αὐ, ὕςερον ἐπεὶ ασϑι. ὶ 

Καὶ εἴπεν ἀυτῷ ὁ δζάδολος, Εἰ υἱὸς εἴ ἢ 
Θεβ, εἰπῇ το λίθῳ τώτῳ ἵγα ϑηδαῤτος. 

2 ων} ἐγραήπαι ὅτι εχ, ἐπ᾿ αὐτῳ μόνῳ ζΉ 

Θεοῦ. Γ 
,, Καὶ αὐανγαιγὼν αὐτὸν ὁ δΐαβολος οἐς 
.᾿ ε ᾿ . ᾽:.: ᾿ 

ὅρος ὑψηλὸν, ἔσλειξεν αἰτοῦ πάσας ταὶ 
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᾿ Καὶ εἶπεν αὐτῷ οἱ δζᾷβολος,Σοὶ δωσω 

48. Ομ βιλ εἰ τῷ Θενϑ, Ἰᾷ οἵ ΝΗῸΝ 161 (ἀεννεν Εἰ 4.4] 
αὶ Ὁεο,ν εἰ ςετ ςοχήϊτοτς, φυαπὶ ἴῃ 4115 της Ἴ2[84»] 
ἰά οἴ ΕΠ ποιπςη τοξχὲ σχρτοιςτῖς [πὶ νοτυ ει πιο 1,ἀτίηο 
εὐάϊος [ον ! δεῖς φἀάιταπι,εχ αἰρο Πἰδχὶ (ντ ορίπου) σεμεγαν 
495: [τρ᾿μαστῆα αμίηαπε. 

ἩΡΕΜΕΝ ἸΔΑΡντ 111. 
1 ααὐζεοάεη») 5 νη, ἐν τῷ Πνεύματι. Α δρί τὰ δαπᾶο 

νἡ εἰίςετ, σὰς πίε Βλδλ εἰς ἴῃ (πρετίοτς πισίιθτοι 
πὶ ἀττιολις νὲπ ιαυσξ «ὐαφορες. ἄντ στα τοροῦτας 1η- 
τἔςς σης ῥτὸ τεϊλτίαο, Ηευτγαοτιπι πιογε, γε Πιρτὰ 3.19. 
Μψυΐρατα, "ν {ρ λιν ἃ οἘ ΩΥῚ2 Γ δεγμκενι 1 δοΐςπε εηΐῃν Ης- 
ὕχαι { νὰ ἴπρς ἰληὶ ἀϊχίπιις ) ἐαϊάτιπι οπιης ὁ πυΐς ἰητοτ- 
πα ὀχρτίηεις ργσῆχα Ἰποτὰ ἃ, ἥμα Ῥτὸ νάτία συ τὰ- 
εὐσὴς Ὀχρ! αι εἵξ ᾿ἰΠἰς ἀπττηι ποπιο ἠὉ νἱάςξ ἐν τῷ Πνά"- 

ε . ΜΗΣ δ" " ἢ 

᾿ φφη ἰέοιη ἀςοίαγατς δἴαυς ψοῦτὸ Πυάματοςς Εγαίμγυβ Ρὲν 
Πρη νην ς(ξ δοιὰ τὖ Πνάμριτος. τας οχροῦτίο πο ἔν ςοπ- 
τσηίς, δι νιάξτιιν ετίδιῃ ἀπ έζυλ, Ἰλοίϊες οαἰττι ἴτὰ ἀσοιρὶ 
4} πη το νοτα ς ἡ χατ' ἐν τασίων, ἰὰ ον ἰπϊλῃατιὰ, ιςτὶς 
ἀξιας τὼ ἀσίςττιη,ντ απ ἀπροιδυίπιας πρὶ ἐἀρ.1.λ 6, 

. 1 με να ἀϑηθα,τεουαραῖλον τὰ ὑμέας. εἴς. τ σγρῦος 
ἴκτς ςδ μα ρῖτ οατῃ ν οὐνο δγενοιςοῦῖα Πὐσαν ΟἸπ ΠῊΪ σχοιη. 
σίγα πὴ ἡιὰΣ νἱάίηνις. Δ τατπςο ἀππ τρις Ευδίνιης κρν- 
συ ξ γαεφιβ ἃς πὶ αμόηθς ἀρίιοοει νας ἀλινέλιο, αὶ 
᾿ποάν εα ατοο {φρίοας ηυοι εἰς ἀςοιἴς νἱάφίυν ΣΙ 
εἴδιμ [ευτε πεῖς μεῆ δ δα αι, δὶ αὐΐω 4} αὖ «φ9ἐξ δρηδιω 
“ἡ ἐπάνεμνν, [{ένᾳνε ἐ  ε) άνοι, ἡΔἰταν ἐμ [ἐπε δοκῇ ἀν δοίο. 
« ιἠ!ανεδῇ εν αν οἱ ,πμιρκζεμῆνος ὑσὶ ὦ διαβόλου, νυν, ἃ 
Επ||Ὶ πεενεαῦ εν ἃ ἀϊαδοίο, Λα αοϊλιήηια Μάγοι τοχιατὸ ἃ 
1 λιιὴὴν ΠΠΠῚ γμαΠιαυπνραττις ρίαν τά, ἐν τσπιρομς, 
“Δ γααψιπολίοι Οὐναμημτιοος (οταταξ, {ξλψμις ἀμ]. 

βίῳ Ἑ 
ἐξ, 

ΑὈτα]νανηὶ δὴ Τίμα. β Νὰ. 
(Πότ 5, 

Ἐπ Μαιβμυίαϊα, Νὴ Ἠδσμας,ιΙ, ' 

ἐγ Ἰατο τ, βίῳ ΜΔ ΒΑ] Δ] ες], 
(ὐλιπδηΐ, 

ΤΕ δυῖοα ρίεηιι5 δρίγῖτι 
Δ 

γοη δέ λέξις εἴς “ ΔΌ δοάον τὶ 
τὰ ἴῃ ἀεἰστγτα, ᾿ 

Διο; υδάγαριητα τεηταηις 
ΦΗ ΠΥ κε Νες εὐϊε χυὶς. 
αυδίῃ Ρογ 1]]Ὸ5 ἀἰς δε (15 σχὰ- 
εἰς ροίξϊεα εἰατίϊε. 
ἼΤαης ἀϊχίς εἰ ἀἰαδοίας, δὲ Ἐἰ. 
ἰΐως ος Ὠ οἰ αἷς {πε Ἰαρ αἱ νὲ ἤαι 
ρϑ 18. 

Καὶ ἀπεκρίϑη ̓ ᾿ησοιζ ᾳῳοθς αὐτὸν,λέ- 41 “Ετ τείρομάϊε εἰ Ιεΐιε ἀἰςεις} 8 
σογρταπὶ εἰ, ἢ ποτ! Ρδηείο]ο 
νἱέξυγαῃν Πομλοϊῃ 

{υἱβ νεῖθο ο. “ 
7] Τῆς αυυὴ ζΠιδάυχί ει ομ τ} ᾧ 

ἀιλθο]υς τη πιδτεπι (δ ἐπηδθίη, 
οἰϊεηάϊε εἰ ὁπγηΐᾷ τοθηᾶ τοῖα 
ρυηδο ταπ)ρουΐς.. 

| Εἰ αἰτ οἱ ἀαθοίως, ΤΊδὶ ἀαθο ] 6 
᾿ἀμέζοτιτατξ δῆς νηϊποτίλυ δι 
δἰοτίδαι {Ποσιιτη ΥΟΡΜΟΥ ΔΤ 

“ὺ 241 

ὡνὶ [μὲ «{πιλ αὖ, 
ομλϊγβὸ ῬΒαγοί, 2 δὲ ἡμὴ [ων «κάταην, αν βοα 

" 3 "ἢ Ἴ1} Ε[νοπι, 4" ἔμ! Ῥώτεε, 
“μι [με μάᾳ. 

ὡν [οε 1 ἀτο, 4ωὶ [οι 
{{παενημν [με  αύταα,, 
4μἱ με Τρανα , 4μὶ με 

ΓΕ δεν χόγϑον τς Αγμιη.}} 

Επὴ ἸΑςοΌ 5, βὲν Ἰίλαςϊ, δι} }} 

Ναερουν, 
Ἐπ ϑατυς ] ). δὴ ἸἈλυραυ ς] ὡ ἔμϑε δάνυς,, φωὶ 

ἴῃ ῬΊναϊοςὶ, δὴ Ηςθοτς., βι9] Ὡ{|μὲὲ Ναχφυ νι νη Ριρα 
δαΐα 5 " ̓ Ἵψ 1" Με δεν, φᾷ με  δαία, 

᾿ΕΠὴ Ατριπακααΐ,, βίη ϑεγαὶ, [56]. ἀφ ίμνε Οαίβαπο, φωὴ : ἘΡΡΕΙΣ [δἰ  Ανρνα χα, οι μωε 
Πὴ Νψ [μἀπιςοῖιι» δεη), ΕΝ Ἣν 

μη διαιβνεζῃ, 
μὲ [μὲ ΜΙ μερμ(αίε, 

φδμ 6 ἐροιῇ, 4ηὲ βει8 
[ανεά μὲ βδλε ΜΙ αἰαίεεί, 
4υἱ [μὲ Οαιηανο, 

ΕΜ Ἡεποῦ, βἰρ 5 ετἸη βιὰ Α- 13} ὡμὶ βιὰ Βίἐπονν γμὲ 
δλιηΐ, 4] (αἰς ))ς!. [οὶν δειδο, αὶ [οε «ἀάν, 

4μὴ [με 1) εἰ, 
ΟΑΡ. χι1τι|. 

ιὴ [ Εἰ φωιξ ρίενε δρὶ- { σλαμαθα τι μας οι ἃ Ἰονάσηε : (Ὁ ἀζεναιεν Ομ τίμια ἰη ἀς 
ἐπ ϑρόεϊει ἐν ἀείετ!ο, 

σαν. 1111. 

πέϊο χοιϊοσίμς οἴξ ἃ]οτάλ.- 

{εττωπι, ηυᾶῇ 
εχίτὰ πιυρνἀά 

Ὅιίεδιο αυλάταγίηεαν λυτερίυς, ροίὲ 
Ὁ] ἂν τφηιαθαίων ἃ ἀναϑοίο. ᾿ νίψαι οὐ τ 

ξι αἰβιὶ τρἀμέμεάμε ἐν πιὰ, 5ΔΙ2ΠΆ 

ἀνεῖνω: ἐμ 16: ἀν φουζυιοπνα τὸν θείλτο, 
4: φἰ με βοεα εἴωνεε, νεῖυς 6 «αἱο 

}} «θέ κι αμξη ρ ἀναϑοίνε, ΠΕΣ δεῖς 
ἡ ῥιν Ῥεὶ ὩΣ ̓ἐνερηόθη ἴα 
δμης ν μῶν [1. ειειίτυτ, 
Ἐι τε[βομάν οὐ ἐΠωην Ὅευι.8.}. 

' ᾿φεβωγϑδοιρεψηεβ, Τυδα Αὐμ ῖν κα ᾿ ͵ ; : ᾶυ - ϑϑν ἐὴ [οἷο βάνε υἱμιδ μος Σἀπι ΜῚ ΓΝ 

"θοὸς, βά ὧν οἰνοῦ νενδο ἀξιὶϊὰ ἀς εο, 
Ὠε. ἀεϊπάἀς λάο-- 

Εἰ δμχὶ ἐπηην ἀλάδο- Ῥυτι δι ὙΡῚΡ: 
μ τὰ υ- 

ἰμε ἐπ ΤῊΣ ̓ ἐκείν, ἀϊή, «ετεϊὸ ἀς 
Φοβε ͵ , ομεα γε-- αἴᾳυς δὰ νλ- 
254. οὐδὲ» βέντα ἡ ΠΙΟΠΣΕ, πλίχ ἂς [ειῶ. 
[91 δ, βάεσηιίλαν ἡ 51 

Εἰ δἱε ἐδ}, Το δὲ ἀφο τοῦ (οἸϊεία- 
βολαβαίεαν μάπς υπίμεν- ἰἀΝίδι εὖ ὕει 

, γείῦο νίδπο!ι, 
“»"; Θ᾽ χίονῥαπν ἐόν: ρτοεἰ "}} Αἀὰ 

-- πὸ ορροίύπς, ᾿ ᾿ Ἔα τὶ ᾿ : (οἸίυς αἰπιοϊεὶο τὸ εοπιπιοάϊις Χμ θνν Ραίπυο ἴῃ φέξίμιιπη ηυζαῖο, νὰ αἷς τοπιδείους πες ἰξοιπιας, δι ραυ]ο Ρὸπ νει ᾿ς. (δεῖνι ὋΝ 
4. Εἰ νεβονὶβ εἰ, κρὶ ἀπεκρίϑη πρὺς αὐτὸν. Ἠεθταϊοὰ. ὕταιο, ΩΝ ἼΟΝ [τυ αΐοκνον εἰαμρτο 0) ἔρνγξναὐαίναο ἰο]χυδπι ςὅ--", ς Πγπέδποηςῶι [,Ἀτἰπὶ δι Οσαςί αυσαις ταίριμιης, πμϊ αιυυιτι 

ἐς δἢ ἀςρετίοηα ἐφίτυγ. Ὀϊοίεουν οπῖπὶ γοίροπάεις αὰ 
Αἰ ά, ἡ δὰ ΔΠΙχυςηι ΝΑ Πυὰ ΡΊ π), ὠ μων δά εοι γε - [δ νάνι, βοιταῇῖς οἵ ὥσαξ κεγίμάμον:[οἀ ἀρυὰ νυστα [μςαιπ 
τοροτίας ἤδης ςοηἢειυξειοηξηι νοὶ λποκρένειδεῳ, ξάϊπαιις 
ἤθη ἐτὰ τς φυεπτοτ, Πἰ πππιμι μηἴτὰ τρ. δ. γ»δ. 14..(,δς ΑΖ. 

᾿ 

ΙΝ 4ιο- 

1.16, ἀξ λάδι, ἐπ᾿ ἀξίῳ, ἘΠ εὈτιΌπ Ῥ[ αἱ })να εεἰγεμν,)ρτο 
Ἵ" Δ εδδς τπίσεέρτγες δὰ νοῖδμρη, ἔν βανο. δοι 1ιλτίηου ςοη- “ [ατίη μος ἀϊςςπά ροιεῖς οὐξβιοτς ργαροιϊεἰοποιη. 
φονομὶς ὑετὸν Τ᾽, ἸῺ) πωδτὶ ῥεμμτι θεου,ἱέ οἵξ εοαυοά Ὠευς 

᾿ εἀϊχετίς, φιοήίσυηαυς τἀπείη Πα τ, φωναὶ τς ΓΤ 
᾿ φυάεπι πος αἰλτ, πιῇ ἐχ Ὀεὶ ογάϊπατίοης (δι γιους γρὴ 1ι- 
θα ΑΡΡ. ζσ ΣἸεσταῖς αὐϊό 1511 ἄαμᾷν Ἶ ὑπο θη ες τι 
αυληλιμς {γι πἰβζανς,, ἑκὰς αἰηνίγμαν φιὸ ποπημὶ [γοο ἰα- 
ὑοπῖς ἐγοατα {τον δι δάδυς ροχίϊεμι ἀς᾿ Ριοράρεμευγ ὸ- 

τὸ ὁΝη]Ὰ, ᾿ 
: Μανη ϑηβφνίν ὃν ς᾿ μὴ χιόνεν Ἠοθταὶ »λη "4" νά 

«ἢ νροινβενξα βεηοβουμ νι νοιτιὶ γεῖμς Ἰπτοῖρεοι, Διο ἀπό 
{τι το οἰπίπύγαπν ἃ ροπάςιθιν ἐππιψεα. Μοιμξηϊαιι 
σηπ ρατο ἰἀ εἰϊς φιιοι Οἴει ῥεσω νροάης 

2: 56. «ἠμέδονη “δεν ἐζουσίω δὴς νοιὰς βλίαηλε πιςιουγπμςὰ, 
(νεσψιπσε) οι τάν ίας ψίμμι ΠΕΣ ΡΣ 5 102 ψιλιπιρίωεις- 
ἔλθοιμεν οἱ ὶς. τοέγάσθτν 400 τῃμράρ ἢ οιπιδπμιη ἰωρε- 
αι δισιτιν τοῖα ἀπο οιθλο ἐμροκδεοι, (υιείξα, 
Νανν αἱιοημίμ ἀΔίςοηάψη φάτ Ὀλθο εἰ αὐ ἐϊοιίταιειιτα 

γ0 'νκὸ μη ρ 

Χ » 

δια 



ΘΡΠΤΈΣ.. ἘΝΑΝΟΘΈΕΠΙΨΥΝΜ 
δόξαν αὐνΠ, ὅτι ἐμ) αὐ δεδοται ᾧ) {τ} «γα ίτα οἰε, δέ ςυΐουηαιις! [4υὲμ πρίν ναι βιρι, ἦν 

: “"νοἰογάο 4. ἘΣΕΡ ἢ ᾽ νοϊυστγονάο 1110}. ᾿ 
ἑωὴ ϑέλω, δέδω μι αὐτίώ. ἐλδησις Μμ' τπὴν δὲ τῇ ἃ τὶ 71 ΖΤῊ ενρο βὶ φάογαμενῃ Σὺ οὧἱ ἐωὴ πρροσκυυήσνς ἐνώπιον) γ] Ἰιληυς “{ὶ τὰ δΔἀογδιετί5 της) Ἰπρχου να θρι : | μ ᾿ Ἶ - . ᾿ ᾿ ΜΗ ον. μου ἴς αὐ σου παΐτα. ογυηῖ τα οὐ ηϊα, πον, 

Καὶ δποκραϑ οἰς εἶπον σπ ὁ Τησους 18] ἈΒείροπάεης ΩΣ Ιείυς ἀϊ-} ὃ Πα νὐγοφαν 

δος παν ὀπίσω μρυΣατωνὰ. γοίρᾳἥαι γ8.)  χὶϊ εἰ »᾿ ΑΡ(ςοάς ἃ τις πον Ρ ΑΒ ΠΣ χὐδἠκθεῤ δ 
τοχο Προφκανήσοις Κυΐρμον τὸν ϑεόν σου »ἴρη (οτίρτωιῃ εἰ εηἰτη,} ᾿Αἀογαρίς αἀοτανμ, δ’ ΙΝ βὶ (ιν. 

Ευθι ᾿ Ἀὰν Δ σε . ουλίπιπι Πειπιταθ τη δ δ 1} [ωέεν. 
μΟΡΑΡῪΡ ἃ (οἰυμι΄ ςο] 65. 

᾿ : : ᾿ - : 1 .}! Εἰ ἀμπὶε ἐϊμε ἑὴ ΤΙ εγμ- 
δ Καὶ ὑγογὴν αὐτὸν οἷς ὑερφυσωλὴμ ; ᾷ ᾿ Ἵ τ ἀυχκ φαπὶ ἘΠ ΟγΟ[ΟΪ " [ἰεην, ᾧ᾿ [ππμΐ ἐμῃὴ [(4.- 
ἦν " ραν κα πε αρδνον ὦ ἰρδὸς τηδιῆ 5 δὲ οἰτη [ἴατις ἴυρταὰ ριι- δέεβιμα αμην ὁ ἀλοο 

ΕὉΉ 8}: ἐἀοϑε ρου ως ορ δι να το Εὐλεις ὩΣ Ν ταπρὰ : ἃ ἀἰϊχίς οἱ» 51 δ-} [κρμρς, δὲ ΕΠέΩν Πεἰ εν, 
πεν αὐτῷ, Εἰ ὁ ΝΙΝ Θεϑ,βαλεσῦ-}) ᾿ς Ἀεὶ ἐςνάἀελ!ςς τερίμιη δΐπο!: [πνεῖ βόε ἀφοηνη, 

᾿Ὶ Ἢ »ὉῪἫ ξ 

Ὁ(Α]. 41», εὐ μιόο το: ὶ ἀςοτίμηι. το 5.5}, 4, εοοῦπι, χιδὰ ; ν Φϑ ποτῶν ὃν ἡδλοις αὐ οὶ σοείρτυμι οἵδ ἐπί πν Απροὶς ρα], ἀ λοις αὐ! δε Ρ ἐπὰν υἹηγείει [με πραϑάφην ἐς 
Ευ»,. αγὃ, ὅπ ἰὐϑις 72. . [υἱ5. ρταςίριςι ἐς τὸ γντ ουϊϊο- Ἐπῆς ἐὰν Αμραμ ὠνσπλώται αἰρὶ συ, τῷ φαφνλαξα σα 1" ΠΣ Ῥ , 

“,ιφτφ΄ὖὔἹ ." ἐρθ τοις 1} ΕἸημί 4} ἐῥ ἱ. ο΄ Καὶ ὅτι ὕλὶ χειρῶν ἀοφυσι σὰ,μίηποτε! 5 Ἐξ ]ὴ τηᾶπὰ5 ἀτιο ]ςπττς,ηδ- ἐμα ἈΥΓ τυ, τας 
φοοοσκόζης “«νοὺς λίϑον τὸν ποσὰ σον: ᾿ ηυδηάο οἤφτηκας δὰ ἰαρτάσηι «ἀ ἰαρλάεην ρεάοπειμηπι, 

Καὶ δποκρ,ϑ εἰς εἶπεν ὠτῳ ὁ 1 ησοις, ρεάειι τι! π7. ' 
ρου δι, ΟὟ ἔρηται, Οὐκ ὀλπειραῖσεις Κύρμον ἴ Ἀεροπάςῃϑ δυζεῖῃ 1οἴ18 αἱ. 

σὺν Θεόν σου. ἡβθία 
χίς εἰὐδιἄυην εἰ Ἐ, ΠΝ ἡ τοιτα- 

᾿ ᾽ ; ν 4] [0ὶς Βοπηηυιῃ [δοντιτασπι. [ς 

Καὶ σαυπλέσας “πτωτῶ πείρασον Ο᾽ α᾽ Ετ Πηϊτα" ονληί τξτατίοης,ἀϊ4.Ἶ ΕἼ, ἘΕΕ εοηβεπικναία οπηρὶ 
δ᾽αύολρς,ἀπόςη ἐπ᾽ ἀυτά εἀχοι ΚΩβ8. , ἰθο] ΔΟίςοίς δῦ οο τά τῦρι5. κὐρ αι ἀναδοίμετειες 

Καὶ ὑπέορεψεν ὃ Ἰησοιξ εὐ τῇ δυωα")μκὶ οι είν οὶ αὐτῷ εἴας συπ᾿ ἡ ὙοΝ " ἊΝ 
“ Ἂ ᾿ Ἀ Π . ὼ ᾿  ν . τ ἥ ; ᾿ 4! 

μει τοῦ σνόῦ ματος εἰς «ἰω Γαλιλῶων πες ϑρίγιτυς η (λ] Πα αηνγ:δς ἐα νρωΐε ϑρινὐ βμηζῦα- 

ν ἢ, ἸῺ α᾽ Δ' ης αἷδα "" ΔὯΔ 46 (0 ΟΧΙΓΊΩ τολιῃ ΟΓτ} [{|καπρ: Φ' [ον ἐχὴξ 

Ὁ ΦΈΡΗΙ ἐξῖλϑι κεν ἐμ ὼ Ὁ οὐ οεητεῖὴ τεριοηξη. βεν τη μευ αας ορεπν 
εου σιαύτβ. 

ΤΡ ΠἽ ΩΣ ῃ. α 7 τ τρίς. ἀοοοῦας ἴῃ ἔγηαρο-} 44... " 
Καὶ αὐτὸς ἐσύίσασκεν ὧκ ταὺς σευ α, θ᾽ εὶς ΚΔ πλιυκι τ ἐρῶ, τὸ 5, ἘΡ|Ρ ἀροεδαι ἰο β- 

γεὺς αὐνὔρ δοξαξζόμϑρος πὸ παύτων. 
ε πάφοσι ΦΟΥΗΠ,; (Φ' Ὡ»ἀζηΐ-- 

τἰβοαμιβυς. βεάναεων αὐ οππεμύην. 
Μαίαμί Καὶ ἤλϑεν οἰς τίω Ναζαρὲτ, ἰω τε- τς ἰΝνοεπιτιρίτυν Ναζαγοίατηνν - 

: ς . δ . Εἰ νεν Ν᾽ αχάνε, υδὸ Ε Ω ; ἃ ἢ ἴον 4.44 ϑρῦμ “κ᾽ κα εἰσῆλθε Ἴλ χ οἰωδὸς αὖ - ὉΙ ἔμεγας ἡυίγτυς : ἃς πτγαυτ 16 πε ϑτάνν: ἐν ἐδ δῆνε 
οἸνενας 405 Ὁ : , νος 0) ςοηίμιεινετας, ἀϊς ᾿ δαῦρθα-}" ; 
ὑἱἐᾶς ᾳυοτίασι τῶ ν Τῇ ϑμθρᾷ ἢ σα βάτων , εἰς ν νί ζοῇ 51} ΠΣ 

1) Ἐξ τεφονάδης 1εξε: 
«εἰν 1ιξξωε τ ν Ν ον 

- -- 

Ἂ 

᾿ νΝδηδεῖ ΕΚ Ὲ- 

(λία Ῥιορ νει 
νο]ὰ α (εἷς ἀδ ἤμι.. δ1πακάίρα ε{Ὲ, πειρρι δέδονται, Ὑταάίτα εἴς, νἀ εἰ ἰσος μος ΐῃς δ. δὲ ἴη 110 πισο νετυ ἘΠ πιο, μαρο πο ἰορίπλας, [ἢ το] συῖς 
ἡ φ]ουίλ Εἰ οέ φυίάςπι νετὲ Δ ταιατοπὸς ϑάτλη, ςολτις ταπιεη ἐχοττιρίαγιρυς δὲ ἀριιά Τ ἸςοΡ Ἀγ]κέλυπὶ γερεγιῆτυς. 

ταπιση Ῥτοῆτεγι δῆς ροτοίξατοιπ ς αἰϊτηὰς μφίροτς. 5 4 δ ηινν, γάρ. Ηας ρατιίοι! ἀςοξ ἰὴ μίάςιη εἰς οά, 4 ὦ»- 
τ γεῦεεῖ ἔμο πιογονχιοα ἀϊξξιηι ἰη ῥσιηλίς ορονταῖε: πειπρε.͵ ἐεεγλατράσάς. Μ| 4. Μαῖ..4.10.ὁ τ 

(εετῇ ποι ΜΠ ἂς ἰυ{τὰ δήἠπιοτίῃ9 οηπος ἄσσοόγποητῖε Ὡςο, :ς 39 ἢ ἡμμι ὃ ὠοεδυίρεξι οἵ παῖδ μας οίο,φα δά ποις 
νηΐςο τοι ἃ (ς ογσατατμηι ρτορτιὲ Ποηλμο, τασάς τά-,; ἀρὰ Ματιβαυπι,νθι μῆς Ἀμτοσιδιη τοοίτας,, σας ἀριά 
τπτῇ ἀκ νἱ Ποιπιηίδυς ἀοηηπαγι: ὃς ἢς φυίάςπι ἀοιηϊ- δγήμ ἱπτςγρτοῖοπχ, πέαις (ρτανοτί. 3, δἀάλτις ἀττίουΐηνς 

ἡατὶ νὸ ( ιοΐά ροϊξολ «ολξξις οἘ ἀσαρίζετς )} ἢς ΐ ἀυσπι οὔϊδιν τη 1Π1ο τηςο νει ἘΠ πιο φοι ςς πο τερετίνς 
οτόος φιηάσμι ἱπιτοίγς, ηἰΠ ςορὶ ὐι αὐ ςο, ἐρίο. φιιοηι. μη φιάςπι ϑάταη νίἀςατυτ( τοί ἃς ΟἸεγίοβοηγας αὐϑὶ- 
᾿ς τςηῖὰς «ὐπξοῖία, ποῃ ρφτῳοείς : ποάυη} ντ ῥτὸ ἀγ- 10 τγάταγ } ἀυδηιης νοςςπι η]ὐν οα]ίτυς ἀςπι απι, 4υάϊ- 6. 
θἱκπο γοριπα τη Ἀυης νεῖ] {||} ἐγαιείξττς ροίπε. γυκαα.,., υΠοτιτάπισα άλνις ἱπκατπατιοηίς αὖ λόγου πιγ Ποτλῇ αἰϊχαλτ, 
ἃς Ἐταίπιυς, Τυδά δια βμιῖ: μα ἱπτεγρτοτατίο θη τείροπάει τοηιιβν νι μοῦ (ς ππιεγοά ες, ἃς ράτγείηι οἱ ἃ ἀς, Μδειό. 
Οτχοὶς, Πἶ ρτοὶ δὐτίω [τε δ ᾶς αὐτὰ νι εείδιᾳ [πε τιν στὰς π- 17ηγ6[1ρίο αἱρςέλα, Ἰοαπ.Σ0.:» ὅς [ολπ.1. ΤΕΡΟΝ 
ἐοίρίο. ὃ ΠΤ ΘΟ ἸΟΡΌΓΟΣ Ῥιορβετίας τὰ ἀςςςρ Ὁ ηυαίῖ εἴδεα ἀἰυαίίν 

7 5ὁὴὴ ἀϑογαἰντία πὸ, ἐαὴ σὺ φορσκυωΐσης ᾧν βπῖον μον. ΨΪΖ, τ4. “υπυς ταιτ! απιο,ποπ αἱ ες ΠΥ ϑυανϑένηνι εἴϊςε ξυτυγυοία 
αὐ νείδυηι, Σὲ Αἀφράμενη “ον βνν πον. Ἐταῦ δ  ἀβοταη αν ργϑαο- ἀυδτῃ Ὁ] 4[ρ]νεπηιάπη μοί σα ϑαπγοίλτεπιιπι δὲ αἰϊον πηρμ τ. 
ἐνερ γοναιο ἦε, Ἐφ τοδί αὶ ἐνύηίον μου ἀςεἰροις ὑχὸ ΠηιρΙίοι 1) Οπνηΐ, πάντα. ΝΊχ ςηίπι τορογιάτισ ν}} τοπιαγίοα 
Ῥγοηοππίης,γτ τς ἀρὰ Ἠεῦ "28 ΠΠρβια]ρόπιτος ἄπιρ!- ἰρεοίεβ., 4υα γε! λή ἀιϊβιάεπτίλιπ ἄσθεο, νεῖ δὰ τε πιπὶ 
οἷς ἢ χ  Ιοδοιδς ἃ μοτᾶάα εἰὲ τγαὶς ἔξ ίο ἱρτοποιηίμς σύνημ «αἀιισάτιιηι [πιά ιμλ,ν οὐ αὐ γαινδμ {{ οἰξεμτατίο ποι ΔΒ 
τηϊτός (πταίειν ΕΠ ἃὉ ἐπτειρτειίθες, φυιμῃ τη μαῖμιο χο τς ίκγατητ, ᾿ ἘΠ ἜΧΟΝ 
ἱἐγηῖοπὸ ἀϊποιάηη ἐπ ψείγαι ἐοηἠιιδίομομ, Ἰεκος. 14. μι υεωιν δρίγμωιὰν πῇ ϑιωάμω αἰ σνδμοιοι. 14 .: 
εὐΐην αὐ νεγθιπι Πὰν εὕε οπίπίμο ἀϊοεύβυιι ιετῖς, ««αἸςΠὶ ἀϊυϊμίφυσρίλης νίταῖς (ςίς, 4ια: δατοα νεἰμτὶ ἀοὶι- 

“Γα ρίτης ἢ ἀἀδονα  δν! τδιοιπηία ροΠπἀου ἐς ἢ νο ἐρᾷ. τυξιατμα ἰρο σαστοπῖς,, ἀυσὴν υράτάτο λα (ςίς δαιάνα ἴῃς 
( ἈΝ εγατνϑνϑν Ῥτοοίἠδη!. 4 Οννηΐά, πρίτα, [τὰ οὶ!  εἰρςτοῖ ςιμίἀςπι ὁρετα ἐς! πιστὸ. ᾿ 2 
την ζαταη, 4 τοῖπις ππι δὲ τοῦ πὰ {π| οεύαϊραὶ χ πναμτις “κα Ἀερβ, κρὶ αὐτός ἘριτΔἤης καὶ ρομλταν Η1ςδιπογιην 
νοιζοι|φυσεξ τληλοιν πὸ τὰ δοωρίο αι ναὶ Ππ ν! Πρ ποῦν. ΠΟΙ ρτο μια, τ ᾿" --ν» 

; ἀαην{] πνὶς νῦ οα τ ἀείριςί ρο! τ νπμοτς ανιπνάας, νοὶ " ῳϊοεϊβεανήνων ᾿ δοξαζίωψνοι, [4 εβ ἐρίϊι: [αρίσιρτίδιν, 

ὑπαρηνατιὰ δικο ὅδ Δ {πὶ ὑτρυται ΤΓΒΕορ γεν εἰς δὲ Βταοις α ἐρίο αὐίημνὲ νυ μανία Τθοἱ ἄσπὰ Βαλα: 
ἡπδὴ ἐα εὐ Πιηὸ ππισητο δ διὰ (εἰ τοί γορίοις ἀρ ψ {Π| ΠΟ ς ΟΊ) Αἰ Ἰρεῖμε νίη. θεόν - αἰ οἰνᾶτ. Εὶ ̓ς οπμ 00 

πιὰς ἡἴζαπε το ΤΌ Πε μοῪ Παρυΐας πιυη νι ραΐςς (Πα 10 Ηιἡλἢ ντ οἱ σχίτα οὐδε ἐν πηέσνι γὴν ττει ῥέβλη ρα 
«οὐπιθοηίδέατου δύ ρὲ υσέννα ἢ σηια σις νει ϊες οι. (τιν ρει ὐλάσεσιιτ εχ 400 ἰερεοτυς «μιοα ἰμιογρτοιάτα τες 
ἵνα ἰδ υπνς να: ΨΠ δ νιδοτην πιο! ες σον εῖτ οὐαὶ {ι- ’5 δανναιΐί, ΥΜ σαθζώγων Ἐνγαίπνιν, δαὐδαύννην. ὁεἶτε- 
ΠΎΠΟΡΟ νον πα, νὶ ςοπλνετταν ἔστι σου στᾶσα, τοἰὰ αὰὰ εἰ, ἧ{πις οουπομίι σξας ἑητειρι σέ, ΕἸΣ ςέῃ ἐπα !α ς ἐς ,ι4 

ντἠεἰσου μ]οτία {ΠῚ Δ ας οἠνωνψ μεν οἱ "ρ(ἃ οἰκνυβ'». ἰχίθνὴν Μαῖίναα τ ρυῇ ἦν σαζζώτων, ἐἰειήνάτωτ ἀι- 
φ ἃ αὐ[ιεήφὰ νος 3. 4:4..α. ὅπαγι ὀπή σον μὸν Σανανὰ δ 1ής Μαι 9) Πιπίλιοινε ἰνας ςοδνατοαηι αὐμὲ ρα τρία οἸδοφυσηλαή- 

..1.... { ψυἱράτα σὐπιρις δ' αν ταΐνιν νειαδ ιν οὐ νύ ϊνην, ιμοΐαπ αν Ἢ οορ]γ )ο Ἰλοιμάῦο ἱμκς δῶμ" 

μοῦ 1 οπηπ έμπεο. « 

τὶ» ἴη {γπαροράμῃ : δέ ἰυγγοχιτὶ μα ἀϊε δαδαι ἐν [)- 

- 

͵,᾽ γ ᾽ " . 
συω αν ( αὐὲ ἢ αὐ αγνῶναι. 

[εἰ τ 
τὸν τόπον ἃ ἰω γεγραμρμᾶμον, 

“ , » νιν. Φ'ν ν) 1.8 
{νευμῷ Κυρλου ἐπ᾿ ἐμά, 8 ἐνενήν ἡ - 

χεισέ ΤΥ ἐὐ αγγελίζεϑει ἡ]ωλχοῖς ἀπέ- 

ἡ ποςείλω τεϑραυσμᾶμοις ὧν ἀφέσει 

Κηρύξαι ταυτὸν Κυφίου δεκτὸν. 
Καὶ π! ύξας τὸ βιθλίον, δατοσοις τῷ ὑ- 

"Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐ τοὺς, Οὐ 

«ς ὠσὶν ὑμδῆν. 

--. Φθ... ......-.-.-.ὄ...-.. 

4 ΡΜ εἰεγενεῖν αἰαγνῶναι. 1ητο Πρ ες ποι Ππιρ]τςεπὶ ἰςοπ ἐπι 
(εὐ εἰν τατοργετάῦοις ἐομιμπέζαι., νε οχ ἐοπίςφιςπτί- 

ὑῖς ἀρράτείνες οὐμί ταπιση τ νογηϊιμιὶς υοίαις τεπγεῖς 
(ιμἴς δά ρυδ]ιοὲ Ἰοφιςπάμπι ἴα (γπασοσίε δἀιηῖος, (ςἀ 
«οτγιη μος ἐς οτάιπατυῃ ππιηυς 41} γαμαφτεῖς ὅζ νο- 
μεκὲ ἀπιςεδαητας, υςαιτιδης φυοφὺς οὐ ολυίλτι,ΡεΓ ἰοοὰ 
μα ἀητοδθυτις νης ίπρεῖ Ολιςάγαπι Μοῖς ἀϊοιπταν 
ἰςἀις. δοιὼ ργάτοτολ τηυμζᾶῖος ετίδην ἡπτογάσμ Αι ἶς οχ ττὰ 
οὐάμιεαν ϑηη δος δῦ Ατοϊμῇ γηλθοσίς ἀρρατεῖ εχ Αᾷι.... 
ἡΟἸετο λυῖςπὶ ἐρίϊ Μαϊοίζας δὲ Μή γαουΐα δυάιξτιαπλῪ δί- 
4υς βιεἰε λυ ἀς χισρτι4,19. | 

17 ᾧυιηνημε επρίῥομί ει, κὶ αἰα ἰ ψἕας. [η νηο ἑοοάϊίες ἰς δὶς 
Ὡς καὶ αὐοίξας, ὃς οὐτὰ ἀρετὰς τ. Εἰ λυτοπν νάπας ἢ 
ραιτςίριιπι τεξετοηάμηι δά οἴης τοιπιροτὶς πογοῖαι, 400 Π1- 1 
ὑχί τοι ἴτὰ σγλης ἀπε ἐξὶς ἐο] ἐς ςοπιραξει, να πυηςίμητ, 
{τὰ τεῖεῖς θάσυΐο οἰγοι μι ει: οὐΐις αχῖγοπια νοζάϑαητο 
ψπιθη ςος, ἴσιι ̓  γι ΗΠ ἴοι ἔστ πιδι ρταίσγγςητ,, ἤσα 
υὸμ στοιηϊιοίουτο "στο, ἴτας οὐ ἀλια νι 1}. ἢη Πο- 

᾿ς ἀιο “τὰ ἀρρατωνρης. " 
18. βανρενῳ ἨΜῬΊϊρ χοῖς δἷς νεττοταπτ Οὐαὶ, αυτη ἴῃ Ηςθ. 

ποη ἰσϑάτυν ὈΛΔῺ [απ πι,} (οἀ ΟΥ̓ [Πάρανίηε  νεγίιηι 
«ιοά αἱ (πίνει ατειποῖ, μι} Ἰῃτοτεϊ. 47 Ὶ πμράεαν τονε. 
τ φογάφ ἡ ὠσαᾶγαι τοὺς συωτετριμιωύννς πίω) κῳ -διαν. ΜΈ χτληῖ ᾿ς 
ψυίάσιν ἀρὰ Εἰλίδια,, δὲ ἰος ςτίλτα ἰοζο τι ἀρ ἡ δγγιμη 
τυῖὶ ἀραἀ νοτοτοιὴ [ἀτιηιαν ἱπτογργοῖοπὶ ἄμα τάπηοη ΠΟἢ 
ἰεδύατας ἢ ἢ ςο νοτιη τ ηγο οὐάιτςε, δι αἰτις μάν τ Γλλ- 
αοΐς τρις. 4 δ ηὐδιονεην, ἄφεσιν. ϑατὰ δι ἱταΐ- 

Ἀλμν, ἐξεην βίομενν, ἡ οὐ ποη νἠσταγ σοπυςσηίγο, ἸΝΑπὰ τα- 
ἐρττιητιν ἀουϊτα, ἀϊαθτταπτογ σαρεία!. { γ ῆβω νει- 
βεναιμονενη, ανάβλαψιν Ψ Κατα, πο: υσην αἀζλεψμι ροτίις 
ἀεείαγου τοἀάιζαι νιιπη, δῇ γοιμἀσητίδιη ἀΐςας,νῖ Ετῇ 
ἤηι5 οἰνγίσιιιας ἐπ αἰνποιδτίοπιδιις. 6 Βος δὐτοιη πηεπη δύ 
αὐ αν ἀσατυγ, λατίηι ἀϊολιθ, 4 }΄ ρου  οἴἝο: ἐρομ- 
(4πὸ ὑη ἰῤδεγι σεν, ἐπος ἐἾλωι τοϑραυσυῆῥνς ὃν ἀφέσει Βυτδυΐν Ε τα. 
πὰς πος ποιηδχια ἀδυμάλγα ; δὲ ἐοττὰ πςςςῇ εξ νοὶ" 
νττοἀυπής νος! ηυοά ρτοχἰπιὰ ἴθ Ηεγας ρταες φἤε:ἃ εἰϊ 
καὶ τυφλοῖς αναβλεᾷν. φιοᾷ βιεὰ Ἰητο Πρ ει αααυς Ης- 
Ἰγγαα οατι ταῖς σσφμαιίοτῖς, (ἰοττὲ Αριθγοῦπις πος ροίῖο: 
τ πη ἰορις ,αὐδητίμη οχ οἰιε ἱπιογρτεϊδίοης ςοἱ ἊΝ 
τοῦ!. ᾿ευίαίνηις αισίμς αμην πὰ ΠΆΓΗ το δεξεως πος τοῦ 
το λι ποτ μνάιαοτ λυ (σχιος,πυηθλη} τάς Ἰμῖς αἷτι 
ἀπε αὶ νὸ τα ]ογο ἔρο νετὸ ποθὴ ἀπθιτο φυνα ἤϊς 

[φέϊυτνν {τ φυριξ 4]πτ8ι ίχρε, ντ μιμη αἱ πάτα σεν ς ἀντ10- 
1» κέ νο β τὴς πρὸ νοίη) νὰ ἀπνμοίαια οἰἶ σι ἀνειει 
“ΠΑ. ση ἄσην 

ππαοίνμαις ΓΙ σἀοίοαιςνςοῖ πὸ ἀν] ις (ςατομτις ἐςἢ}- 
ΠΤ ΎΤΤ αὐ τίραν εἰρελει ἀσιμάς λδς ομϑ τὰ Ρι μ-- 

ἐμὸ ρ ἐουτόχ απίσιπσιμῖ.. δες ἥριιν πάθον Ης- 
ἰ:χὰ ΠΡ ΠρΡΡ ΣΌΝ υεἰ φα[μνὶον ρφ4ε}- κοδιβ, )νΡιυ 

ΦΕΟΥΝΟΥ͂Μ εν δὰ Μ. 
ἦνι ἰεροτεῖ. ᾿ ; | πάζοζαην; Δ [ϑννάχι ἰε- 

δ ποίου, ωὐ κ᾿ αν Ἐς, ἐεῖ Τυμειεκεὼς εἰξ εἰ δε Εδΐα Καὶ ἐπεδόϑη εἰυπό βιξλίον Ἡσαΐου τῷ [η7 οι 

περφήτω ἃ αὐαήϊύξας τὸ βιδλίον, αὔρε] ̓Ῥτορβϑαῖρ, μυύοιαυς οχριϊωίΓ 
(ςτίρτυιπι οταῖ, 1. 

Ἰδριίτως Δουνίηὶ (αρε πον [ἢ 
Οὐΐι5 ταὶ ςαἃ γηχὶς τσ νι 
ουδηψε  Ζοιη ᾿ῬΡαϊρετίδυς ταϊῇτ 

«λκό με, ἰάσαδϑαι τοῖς σαυτετριμ- τὴς») νττηεάςαγ ςϑιείτία ςοτάς, 
μδθεις τίω καρδίαν, κυρυύξαι αἰχμα-} [νῖ ΕΓ ΈΡ ΕΟ ΠΡ ΜΙ ἐπΠΠο: 

; ἜΝ σον τι ΦΕΥ͂ 4 [πειλρφδί ςαςὶς  νἱΐι τοσυρετα- 
ἀερςν το οῶς καὶ τυφλοῖς αὐάδλεψιν" τἰοπο, νῖ ςοηξταξίος τ 

τᾶτ ἢ δ οτταῖςυη: 
9 νι ργχιύ οςπν δηηυτὴ Ποιμὶ- ἢν 

ΠΙ᾿ ΔΟςΟρτ ΠῚ. 
τς ἘΠ ΟΘΓΥΘΗΣ 10} Ετ΄ςοπΊΡ] ςἀτυπϑ στῶ αυμμν 

πηρέτῃ, ὁκαϑισε Κη σπταντων ον τῇ σινα -! Ἰτοεἀάϊ ἀϊςε τι γο, ἰοάιιτᾶς ο- 39 
γωγῇ οἱ ὀφϑτιλμφὶ ἦσαν ὠτενίξζοντες] ἰτηπίυτι ἰπ ἰγηάρορα οευ]! οτᾶι 

: ᾿ Ἰητοιτὶ ἐμ} ΟἸΠΠῚν 

Ὄ: : ᾿ ν 40 μι] (αρίταυτοὶῃ εἰς ἀἰςὸγς, ( ετιὺ 
σήμερον πεπλήρῳται ἡ Ὑφαφη αὐτῇ Ὁ} Ἰῃροάϊς ἐτηρ!οταιοῦ, νας δεγίρτι- 

τὰ ἀυἀ!σητίδι5 νο ἰδ. 
Καὶ παύτες ἐμαρτύοφιω ὠντώ, ιν Ἐπ οἰπηος᾽ τοι μλοη νη εἰ} 1: 

νι άς ΑΔα1.1Ὸ. 

᾿ 

222 

{εἴς. 
Εἰ α ἑκ φ ἐΠὲ (ἐνερ 

ε[4ἱ4 ρνορῆεια. Εενετε. 
μοέμηι ἰρϑυνε, ἐΉΜΡΗΝ ἰο- 
μην νδὲ [(τίριμηε εγαῖ, 
ϑρίννωι ἐν εν ["ρε 

56 βυόβν “υὐά νηχιὲ 
πε: ἐμ ππγεί δα, ἦν ράωβε- 
τίϑωε ποίμ σε [ῳπάνε εοη- 
Ν 0: «ογ 4} γαά τ ἀκρ (4- 
Ρείν γοπι βιοποτν ὅν ἐα- 
οὐε νἱβέαν: ἀϊπηίβέετε ἐρη- 
βῶοι ΟΣ 

τὐριαυοιλς Ἰοςυΐπ πα αυῸ 

Ῥικάδεανε ἀμήν βεες- 
ἐπῆν, Ρ ἀἑετ γεῖτ διμο- 

εἷξ. 
Ἐπ φηνπρ βίἱεμί[εε ἰἐ - 

ὑεῖ, τεάϊάϊε μπιβεν, δ’ 
[δῆς ψ’ οπηϑλμτηι ἡ [γπ15 
τορά οὐηἰ ἐτκηι ἑηεεμάεη- 
[4ν "1 62Π}. 

Οαρίεαμίεην ἀΐτενε κἄ 
ον, ὠμόα βοάνε ἐπερίεια 
"ἢ μας δενίβεηυ 4 δ) ΔΗΤ)» 
ὑμευδβιδε. 

Εἰ ομνμες ἐεβἰηνοηίμ νὴ 

- - 

τὰ ἢ ἀρεττίοπς βτομτγίὰ ἀῤοίτων, εἰ οίτοο ΟΥ̓ΊΌΝ [ αἰωνίηι] 
Ρυταιαητ τγληΠατιτιὸ Ἀ ητβόλι ας ΟΥ̓} [ῥεμανίην } τά οἴ ον 
ζος, γε ςδίξαγες αηττἢςἧς : ιλ πἰΠγιτιμ 401 νΊΠΦῈ ἴόηςπ- 
ΤῊΣ ἢ ζατζοσίς ἐξησθτις, ἤῸη πγεῖτο ᾿πδιογοην μαδοης νίῃπι 

5 Ἴυεις φυλιῃ ἀμ δου] ς (μλρτθατί, ντ ἀξοΐλγαξιν Εἰαία 41. 
“7: Ηλῃης Ἰξιτυτ Ἰητοετργετατιποπὶ χαύπι υ νατὰ νο! πὸπ 
ιο Πρ τοτινοῖ ρυτατοῖ Ἡςδὶφὶς ποητείροηάεις, πῆοῖα- 
ὑπτ Ἅ[τὰπὶ ἰοοιμπ, 4.0 ραταιίς ἤζυιη ρος ΜΠ υμἜτατί, ρειὶ- 
τιιτοχ οἰθἀςπὶ Ρτορβεῖα οαριίτὰ {8, ὁ, νδὶ ἰη Ηςδεἕο ἴς - 
δῖα ὈΟΒΠ ΟΥ̓ΧῚ ΠῚ υε[ε αἰ εἰν τειξμηζίινν ερορ εἰρη: ἢ 
4) Οὐδεὶς ἀιτοι}} ἐσθφελλο τεϑ ραωσιδυὰς ἐν ἀφέσῳ αὐ ἀοὶμμάς 
ἴῃ ςομτοχτυτη στο ρίσπιης, πλυτᾶτο ἡμητὴπι νοεθο ὑτέρενο 
ἴῃ ὑπο λα δὰ αἰοηυΐπ πο ςομοδδοτοι εοηπιμδϊίο. ςοᾷ 

ς 9υ!!χυΐς Βυης Ἰοσιιην ργίιπυς ἀηποτδυὶς δά τλλυφιηςηι, τος 
ἀπὲ αἰ ΠΠ πλι Πἐπιᾶϑ ἑητοτ ἔς σοιπραταυήτελς πα] ροίπε {ιδ- 
εἴς (ρίοιο, ἀπο εἰυΐαςπι Ργορβεῖα το μποπία ςοπίμπ- 
Ὁ. Ῥοτογαῖ δυτοιι, ΄υ Πυὶς Π]ς ες, Δα Ιοσυπι ργοτίως 
Πηγἶς πὶ ςουέεττς ἐχ ἐλρῖτς 42.7, νδι Ρῖο εὰἃ φυοά 'π Ης- 
ταὶς ἰοβίτος ΟΝ ἼΔΌ3Ο ΝΟΧΊΠὦ ΠΥῚΨ 50 ΠῚ ὃὉ 
{{ρΆϑαει ἰνενιδη ην ἰυῤηγσείη ἰεἰγοε α πονια(χινὲν “βὲν, Ὁ Οὐαὶ πὰ- 
θοῦ ἀνοῖξαι ὀφδαλμοιῴ τυφλῶν, ἐξαγαγυῖν ἐκ δια μὴδ σιυωνς: τ΄ά 
εἴ, Μεσρετια οεμἶθι ἐαεφυμρ».. ᾧ' τάμε ἐκ υδητηζα υἱηξίοι. 
εν Ἰοοὺς ἔμ ης ορτίπηὲ ἐχρ! τᾶς, αυπηιη ντγοσις ἀσάτιι 
ς ΟΝ οδῆεϊο. Ηαο νφήτιις πισὰ (ςπτεητίὰ εἰ ὅς αὐδὲ 

ταπησι το] σο ἔς νοὶ πμπίπτυηι ἀρίοονη ἀοιγλῃετοὶ 
[19 «“Ἄτοεέβεμην δοιτὸν [ἢ Ἡ οὕταξο Ἰςρίτυτ [γΚῸῪ { γὰείοιν,} 

)ὰ αἱ ᾿υ δοαίας, ντ ρτὰ ᾿ τ4. Αἀάϊε λυτοπὶ Ψυΐραῖα εὔϊτιο, 
Κι ἀῥενο τειν δωμοηδε:ὰ ο(ξ καὶ ἡ μόραν αὐται ποδύσεως : φύσα νὰτθα 
ἴῃ Ηεὑὐγαὶς φυίάεηι μαρεπτιις, (πά ἴῃ 0115 τοις ςοὐιεὶ. 
δὶς ἃ πῖς τρεῖτα ἔμπης τ ἰὸς ἤὍΦη, ποῴας ἀφάιηειις ἃ 5 γχο 

Ια τοχρτεῖς. ; ; 
2Ὸ [καρνιδγοϊτενίζοντες Ὑ]ρ.12, 1νισηάενιες. Ἐταΐ, Ὀεβχὴ 

4Οενεὲ μοαε ὅτι σόμερρν.δὶς τη 4 {|Ἰατοταῖ, 
Ῥτοταγὶ αυ ὰπι Ῥαττίου αι ὅπη νῖ τοἀιηάληῖοιη οχρυπρ,εῖς, ἃ 
αιδὰ χητοτάμηι ραιτίςι! 4.5} {κ᾿ 1 ἀρυά Ηοδταος ἰὴ ινα- 
θολῖ ὀμηρβαίη ἐνλοιηδικῷ ἀιζςηάϊ βεπεῖς, 

νι ωμἥκαιηείδων υοὐνε, ἐν τοῖς ὦ σὶν ὑμδβ, στ. ὈΣΥΣΝᾺ 
{"εφα πεεβ εν }}4 εἰ (νὲ Ννεῖυς ἱαῖετρτες δι Εταίπες λά νοῖ- 
ἰνηη) Ἰητοτργοῖδητυγ ) 1 ανρόδιω νεβτμ δὶς ἱπτογάυιη τορ ε - 
ταν ἘΞΘΟ2) Μο[βερνσε φην } τᾷ οἴω οσυ ς νοι ςρίο Υι- 
ἀσιτ ες νον. δοὰ μος ἀϊος πα  δμιις ΠΟ ἢ Δι σι 1} ἰεξειο 

. ΜΠ (επιεῖ ἀρυά ἔἸεοι ]ρ.ἀς πη... 
11 Τ' εβννοηδῇ εἰ αὐ, ἐμσρτυρριω ἀιπῳ ἐάφρι οὐραῖς οδηνι- 

πὶ (Οίεηία λονοςς ἐς ψδνιις ἊΞ ἀγ{τπιεῦθας Νά τὸ μαρτυρεῖν 
Οὐ Ἰητογρτοίλθο,, Αα ρατανάυι 5 γι. 40 Ἰνος Ἰοιὃ δέ αἴχπς ἡπυτκ χιθη ἀςεαται ἐπηρίνατον τοῦδε ἀο 

ἁἰνηθος, ντ (οἰ εαῖ τείϊον ἃ Ταιδτος τοχαγς μι σα ΩΝ 
ποος φιάριλιτατεϊαιι,ντ ποπ τοδὸ αἰϊοπείδνι, ἤει εἴα 
Ιἧςν ας εὐρτοῦεν [τἀ ας ἡπὲλ! αυϊάεπν νιάοταν τοίροινο- 
ισνεαθο ! ἢ Νὐρν να πθλα αυοίςρε Δειεἰὐρτοτος νίιτ- 

«μηθικ δόριπαβαπτα νητουρι οΐος νοιτφι (εν κ᾿ πυφλοῖς ἀναβλο- 1. γΑπτνοι νῷ ἐμυλογην νος ΠῚ ἸΠ[Ἰοὐἱα᾽ν, Δ υμραρτυράσι κα ἐμιο} ὁγίαι, 
ἐνελούσροι πηι σθ1}} ΠΩ ΠΡ [ρφκε- κοαε )ρεο γη γὸ 
τΑἰλα  μπραι" ἐπ λμ} ἀπο ρικίάι Καμιὰ δ τὰ ἀς οςιῆο- 

να («Τ᾿ ηνιδι αδ χ.δ πη ἀρὰ Χοπορδοην. [δ νονμν α, Καὴῷ 
"Ψ|1"} Ὁ τφύπη:Νὶ «(Ἐν δ ζο φμοάνε με βεννοη ο προ μας “ρῥτοδο. 

, ἝΝ, 

Ἑίσδιι 

φῃ 



(λΡ.111|.2 5.4 
ἘλιπὶΠἰδεῖτας 
ςδιδριυπι εἰἰᾷ 

σΒε κκηῖε 
ἣ" Ρεοριει 
εἰοιείν ἰς ἐς τ καὶ ἔλεγον :0 ὑχ οὗτος ὅτινο ἰὸς ἴω-- 

ἘΝΑΝΟΕΙΕΙΥΜ 
ἄλθαητ, Ἂς ταϊγασλητυγ ἰυρεη 
(ςπποηίθωε μέσης στατίαγρτοςς 
ἀσητθις οχ οἷς ἰρίϊως γ), ἀϊοο- 

εἰ ἀαὐ 45}, Δν ποιναὐκη»- 
ἕων ἐπ υενϑδ: Ἀγ4 4 ἀπε 
ῥνοκιάεύαπε ἀξ φγε ἤββωι 

ἐϑαυύκμιμζον δ) τοῖς λόγοις τῆς χάρατος ς 
, τοῖς ὠκπορσύομϑμοις ὧκ τῷ φοκίρτος αὐ-- 

ς δὰ εχια- ! Βάπιας, Νόπης {πο «Ὁ ΒΠΙυ5. [0 βίω μι» 

ἀτοι πίκρα, ΦΙΦ 1Π|- ᾿οΐςρμῖν , ἌῃΦΝ 

ὁ εὗχε τρὸς αὐτούς, Παύτως ἐρέντα Ετ ἐικς αἡ εος, ΟἸππέηο 41-1}}} ΕἸ αὖ ἡλῴρ,»' εἰῆμε ἀϊ- . Καὶ φῳρῦὺς αὐτούς, Πάντως ἐροετ]}}} εν υ τα » ἀν βτνν μς ἡ  ἐπορδι μηκς 

ΜΙ, 4.44 

ἸἈεκλιι, δα 
ψιδίο, 

Ὅλο, εἰσὶ 

και 4 

δΜίυπάυς φιὰ 
᾿φίρει δε τέρες 

ἄῥηνη, Δί εἀνεσ, ἐντα ιε. 
ἐρίηπι: 4“ Απ)4 δμάιμιηγωι 
“(14 ἡ αρβανη νην, {ε 
Φ "")εῤοβαϊκίαιμα. 

᾿ " , } ᾿ 

μοι τίω φὩρῥολίω ταύτίωυ,1 ατρε ἣν 1 ἸΜεὐδιςς,ςαζα τοὶρυπναιαειη- 
οὔπευσον σεαυτον" ὅσα ἡκοὺ σειμδρ 5: 4με διινάϊΐγυ5 [αέϊὰ βιηῆς ἴῃ 
μδνα ὦν τῇ Καπερναεμυποίησον κὴ ὦσε ὧν} ᾿ντὺς (ὐδροεπαιιιη,ίας ετἴατη Ἡΐς 

δ , ; ᾿ τῇ πατρασι δ: τὰ : : ,!, : ράτΓΙ τυ. ΠΛ Ἢ ,,.,. [4 “γε 2μῆεην, σΎπηεη ἀ- Εἶπε δὲ, Αἰμίω λέγω ὑμῖν δη οὐ- 4 απ ἀρνὰ ἡρλὸ αἰ νο- [Ὁ τϑϑ "4 μά βεῆηο Ἀγο- Η κς δελτέςο; ν , 159} ΠΟΙΏΟ Τ᾿ ΟρΡ Ποῖα ἈΟςΟρῦι5} ἰρρέια ἀκέορινς ἐβίω ἢ4- ΤῸ ΤῊ πΠΌΤΡΑ" , . ᾿ δες φϑοφυτης σνλτος ὅν οὐ τὴ Ὁ ΠῚ Ρατεῖλ ἔμ. τα μ4... 
ι αὐ τα. Η ΑΥ̓͂] Ω ἴῃ γογῖαῖο ἀΐεο νοδ 15. 254 1» υϑγραῖς ἄϊεν υοὗ ν » ᾿ εν 4 Ξ Ἶ 

, Ἐπ ἀληϑείας ὃ λέγω ὕμιν, ποῦλαι ἢ τὐΐτα νίάυς ογᾶπε αἵσθυ5 Ε.- ἈΜΡΝ ΜΡΕΣῚ ψ) μῳ: 
χῆραι ὅσων ὧν ταὶς ἡμεραις Η᾽λίᾳα ὧν τρεῖ ᾿ς ἴῃ Ἡ{γδεὶ, φαληάο ο]λαίαμι εἰανβωνν εβ εαίμοα παι, 
Ἰσεᾳήλ,, ὅτε ὀκλείϑη. ὃ ὠρανὸς δηὶ ἔτη] τοῖς ςαϊα πὶ δα τγος ἀππος δὲ {τχ} |εγιϑμν φ᾽ πνοβϑαν βα, 

ἜΜΨΦΨΨΈΨΨΆΆΨΨ(.ΥΝ ὑπ ρῖς οηΐς5, φἄφοντ ἔμοτις ἔλιηε5] " [ οὴ μέξα εἴ βαπιρει 
ὑνανὰ ἼΝ δὲν ὐἠμΣνΝΗ μρο μα πτς ̓πφαῤενὲ ΤΟΡΙΟΠ ΘΠ); “πὴ ὑπ τ " 
ἘΠ ΟΤἾπΡῸ αἹ τΝ Ζ ἊΝ ἐπί 16] Εἰ δὰ ῃυ}] {Πάτυαν πα ἥτις οἢ [ἦὅ Το νυ απσοντο 

᾿ Και Ὁ Ὡς τὴ ῬΙ μυ »" ἐπθμφ θη ΕΠια5,. (ς 4 ϑαγορῖαηι νϑο»» 51- ΓΝ αβοθία, μὲ την- 
Ἡλίας λῆς Σαρίπα τῆς Σιδῶνος, ἀσηϊα) 44 πλι]Π σγοια υἱάυδηη, πὴπρο αν ἀπ. 
Ὅς γάυαικο χήραν. 5} [Ἐπ πμτὶ ᾿ςργϑίι ογαησ ἴῃ 1{-}7 ΖΙ πνοέε ἰοβτοίβ ἐταπι ἦν 

Καὶ πολλοὶ λεωροὶ ἦσαν δὴ Ελισ-} τας! ταῦ ΕἸΠο ΡτΓΟΡοτατόχηι! εὐρα ἀρ! ὐρ λάλει 

σαΐαυ τῷ φυρφφήτου Φ τσ ΠΩ : 6]: τ ϑρνυὴν ἀνιλυίο εἴτ, (εὐ ᾿ἀαρν» 4} 5) πὴ ΙΝ βαπιρῃ 
οὐσδεὴς αὐ ἐκῳ ϑευρίοϑη, οἱ μὴ Μεεμαὺ ὁ ἜΠΗ ᾿ ὅγνα. 

, ; Τυης τερί ετὶ (υπτ οηθς οχ- «ε [ Εἰνερίοιρ [ωπε απννιεεα 
Συευς: ὶ κν « [ολπδεϊςομτια ἰὴ ἰγμαροραν ας προ ἃ ἐτω,Πάς ἀμάδεπο. 

Καὶ ἐπληϑησαν παύτες ϑυμρῦ ὧν τῇ [χυάϊεητει:- ἠρ 
συναγωγῇ ἀκούοντες τοῦτοι. “} Ετ᾿ αμεῖπὶ (αττοχ Ποπτ,εῖοςς-}᾽,, ΚΗΙσνομσῖνοι, Δ’ ες "ὁδέεγπης ἐἰ νη} ἐχινά ει- 

Καὶ αὐαςώντες ὀϊξέξαλον αὐτὸν ἔξω ἰτυηῖ εβπὶ ἐχτγα νγθοιη : δὲ ἀα-}ς μέρριον, Θ᾽ ἀεάωοκχετνοι 
Βενάδυν » εὖ ηῆς πολέως " αὶ ἤγα ν αἰὖτον ἕως τὴς ὁ--} [Χεότμπξ σι νίαιιε δά “ἰωρετοί- [Δ] ἡἱνην υῆμε “ἀ ῥρρενω- 
ρει ἧς ἐμεΐτ, 
Γεὰ ρίοευηι νἱὶ 
(2 ποῃ εξ ἱπι- 
Ρίρτα πη [{Π|ηι- 
ἀμιὶ ἤπς ἐχεδ 
γεσης οχροῖτς 
[4. 

Ππυϊα τηοητὶς ἰοροῦ αυεῦλ νγθ5} [{μαν ποροιίς [υβετ “μετ 
ἐρίογιιπι εταῦ φἀϊβεαῖανο ργα- |οὐηβάν ἐΐϊογνν αι κἀὐ- 

φρύος τῷ ὅροις ἐφ᾽ ἃ καὶ πόλις αὐ!ῃ[ῦΟ ᾧκο- 
, οἸρίτατεηζ ουτην. ΜΡ ἘΛΕΡΟΜΑΙΩΝ 
σδιμηνο, εἰρη κα τακχρημινίσοι αὐτόν, 

ἐπορεύετο. ἄϊος ᾿Ῥίος τδατ. ννοάίμην ἠϊοτιαι ἐδαι. 

4 1᾿« πεναναπεην καὶ ἐϑαύμαζον.1η αυσάλιη ςοάϊες λα άίτιις οἱ ἅπηος πυπηοίδις οροτῖος,, πο ἡ εἰδείο οαο (οά κα τοςεῆπι 
ὄχλοι τατθ4.} 1ἰας λατοιν Ἰίεετ ἀσο (ΟΠ]Πρ στονημα: αἰ βιμΐςπς. ΕΠ οἶα λά ϑατορτάπαην νίάμδιη,, Ἀ ερ, 8.9. 4 [44ρο7νυ 
οδίσγιατα, ποη τάτα (αοΠ]ὲ αυϊδυΐάαην Ποιμἴςι τ γάπίάςπι βεφείν,ὡς ὁγγύντο. Ὁ] Δ Εταί μην βμέξα ἐἤνειντ ὡς ρτὸ ὅτε νεὶ 
(πληγ ςοι ίταςις, πορς ἣν «Οἰϊατί οι δογρυιτασυι ποας ὁπιὶ ἀοοὶριἀτυτ, οι ρεαϊτατιοριποτγλαςείρεγς ρστο ὡς, χυοά 
[οἷος ἀοέξζοτες, τά ἰρίατῃ φυσανς ρ]εθοηι ἐπτοτξμηἶε : δ, ἃ Οἴάτοις ὑποςατικὸν γοςάταγ,, δὲ ἱπις τάν) στιᾶπι οιηΐ μγάς. 
ν στη δοιλιπι ἐςγπιοῆςπι ἰὴ μὰς ἀδλιοης Εις νίμ τράταιη, ἢ φατίιιο πεπρἰτυτλπιις τοάυδατίο 5 ςοιμἔγαατασ οιμηι ἰη- 

ἄςτο ροιςετιτὸ τἀπγση 8. σεῖτο ογάϊῃς ς τοινε Παιεῖ. Οηρεννεῆραην ἱπτογρυςεάτυν ΕρῸ γοιὸ ποπ ἀμθητο 4ιήπαά 

ντ αι ὁπ ᾶ Ἰητο Ππγεγο φυτυ ἰῇ ἫΝ δςτιίροι- Βηπειο. 7 οΓαηνγες οηαην πᾶσαν τίμυ γῦ ΝΜ αἱρ ὅς Ἐναήπ, 

«εχ Αἰ εις ασηι ορτηγυσι ἘςΟΪΟ 12: ἢν φιναηνδαιη. νπιζᾶιῃ {{τις πολι τα βτοηςπὶ πος ἐμέζυηι ροττίμαφιτ, τ 
ἰλτὴ τα; {πὶ Ῥλμὶ ἀταῖς ἀορτάνατς, γοϊτίτινς ρτο νιαιδυς γῆρτο χώρα ροπάτιγ ἴσος οτίαιη ἀσωρίειν Νίδις.} 7,47... 
ΠάεἸς ἀροδοϊυς, Οὐτι4.16,δι ἀςίηοορε.. 4 δμρένίεν»»ο- Ὁ 9ςΟχς. ϑεά,εὶ μὴ νυῖρ, Ας Ἐγαί,αἰβίάιμις ρεγρεγάπι, ίμιπι 
»εὐμες βίεμὶ, αρφλδε δὰ) τοῖς λόγες τῆς χάριτος,  υἱβατα ρεγορ- ἤλης νίἀυλρι πΌη ἔμ {Ὸ Πτμα τίς ην οροττοατ, νὰ ναῖσας 
ἔκυτὸ, Π» νετδ χράμια ἽΝ ςας οἸλπὶρτατίὰ μὸς ἰοσο( νι Ης- ΕΟγιδι ἀγρυπισπειην.)ο δὶς αυτξ ρατείςυ]ιν, νἱὰς ΟἿΑ] χοῖς. 
Ῥγαὶ Ἰοφαυηταν πίρίμα]) ἀςείλται στατιμίαην γοσοης}!4- 4 ϑδγερίφην, Σά ρετῆα. ἨΘὈτ ΠΟ, Τιονρμαιὺ, } ρτὸ 4υο]ομὶ- 
γίσπειι [ςἀ νἱπι ἴδιαι νἰδηὰ ἀϊιίηλαι ἀμ: ἴῃ Ολν ΜΕ] γεν δὶς. ἰθὺς 'π ἀυϊδα 4 φοάιοιίνις Σάρεφδαι,δς τὰ [ες Σώμφηϊα ἡἴοις 
τοιόσυς ᾿μαδίτα Ἰηεναςνε αὶ ἱαπι διά ίεθαητ, ΗΠ αυὶ ρί4- Τ᾽ δτίλπι ἀρυά δτορναρυαι Ὡς τεριρυθ 4 διδονία, τῆς Σι- 
πὸ στη «λῤώνητ θη ροιϊςπε ἤοα ἡ πὶ παν κα εὐ δ ὥνοοινε] δεμοιονῇ. ΕΠῈ σιν πᾷ ποῖον ποίὰ, ἃς (ἰἰναινάϊταν νοὶ 
ΦΟΠΙΡ ςξε! αμοά οτίλαν ἀρράγαῖε ἰμ ΜΠ ἰς φιογυπ ἐς πισητιο χώσας γε πόλεως, θη ποπῆης ἀριμᾷ Οεάςος πὸ ντὺς πιοάὸ 
ΒΟ} τι διντ ρεσαϊέλξιην οὐ Ρ].45.}.Ἐγαίνυς, υβνζγαια Πφοϊβολγυτίςὰ ποιτίπυση σκίυς φιοτθνη εἰ ζοσρις, οὐ ζ 
β“γονορωπε τα ντ {π γρα! ἀρ οματερτο τας επία. {ϊ μοῦ ναγίος ραλος δαϊγιτοηξ, Εγδίπηνις, δμίοιν αἰ, Δά διάομια 
4 δ εἰν ἐϊϊε, ᾧ ἀφε. [ἃ ἢ ἀοδις ομιπίδυς νυϊρ ὁ ἠοτυς ἃ (- ὃς ἐρεδεληϊςηι, ἤιε ηιια: οταῖ τὰ διδοπιουιην ἅζτὸ δοιρικίομος 
μΜ] 4 ἃ ἀτιβείο. ΕΠ ἡκίτυτ ἀπιπίπο τείρ  εἰοπάϊις. ἀπίςι-ὀ ςοάεπὶ φιυυίάοινι (εμίει, (ς  ἀϊεαπάϊ ἜΑΝΝ ρΡάμηῃ γηΐτατο. 
Τπειφυλησε παιηϊτρὲ οὐπηπιομλπά (ἈΕΊ, ἰπιπιὸ ἀερε- 4 νάδεγονν υἱάναην, γιυνῶ τα χϑρανν ἘΠ οἰ γαοὺ, ΠΟἾΝ ΠῸΝ 
της! ςαυία δἀίοέξυς Δοΐ ζ41Π|ππὲ ἀΐοαν, ε βίε ἀφ ο(ερν. ἃς {"ννεὲν αἰπράπα}». ἃς φιο ρἰοωπαίηνο (051. 
, ἃ ΑΗ οἐ ῥνοψενδ νν τίν παρμ(ολίω ταυφίω. οὐ ὉΌΠ Ὶ 1) ϑδὼϑ Εἰ αο πὴ μνσάμ [ἃ οἴμμνο τόροςς ΕΙξυς ἔιη-- 

{ τοοῖν ναπωραῇ θαι. }ν } 0. ΗἸ 4ρε βηαδκωάναεην νος ν οὐὸ μι. ἔξαων τἢ ππύποῖς Ῥγορίιοισ. 18. Ἀχεανβείζαννιία, ϑυμού Μΐ, 
Οἰχομη νοοδυίαπι ἰσγυλυίπλς,, ἀυην ντφοιςοτ αἴοψο- δὲ Κταί ιν. “τα. ὀργενὰς 400 ἀπςπηας ἁἰημοτίςε ἀϊχίμνως. 
τὰ φυρρίαπι μάγγαιο ἱπ{πτιτιιγ: Ηἷς λυτοῦῖν σθγο πὸ νἱ 19. ὠνιπι [ὠνγεπκιηρηεναα σαντες τ οἰ ἀπ Ὁ σοπυσπαι 
«τὶ ταμόωλίω ἐἴϊοι αιοά Πατίαν Ργουςεδιυν νοσασιγ 0} 1Ὸ Οὐ τ ἐκ δγπαθορα ἐγαίννις, Γπρννϑαέγωνε, ι. ἐποινα ας. 
41Π| τ} ἢ ἰεγίψως Ργοιει ες, οὐαί δε )νος τα}, Ἰύοις 4 »ηερενεἑεμην θῶ ι ὀφρύοι δὶς ΠΟ ΑΡΒΟΣ τοὸ νοςζαῖ πο πτΙς ρᾶ- 

“(ἘΠ πἠταιάϊηι δι ΑἸ ορφοτια μα τἀποπσην ἰσάνεθτι ι τοὰπ ΘΟ ΜΠ ΠῚ ΡΟ χΗ ΒΔ}, οα {μα πὐρηγαα) αν ΒΡ] ΑΔ ΟΙσ 
ἰγοπάζι ἃς Ὠιοιπειίος κα θαι πολ δῇ ιδηψα. εἰςίρις"ερατατ νὰ {τἀπ τοὶ ἰροοις σης σ ᾿ΠΟΠΕΙΝ 

15. ἔπ νεαε ἐπ᾿ ἀληϑείκε δὶς ἰοψαίμιγ εὐἴανη (λεμη να... εἰμ άλην ράττοπν νυσαιμῖ ἔιμεονς 4441 ρεοιθδειάηίειπ 
αὐ ἀς ψ4 τς ἀίχίπνιν Μαῖῖιὶ κυδ. 4Ετ|ἐτ να τεν,, καὶ γς ΤΑ ΠΝ ΠΑ"), Χ ΟΠ ΟρΊνοΣ 1 5.4. σἰαζάσνως “1 ΠΝ ωλ- 
μίας ἔξ. ᾿λὐκίι αἱ ταιασα ἀϑηΐις Εἰτας ὦ Αοβαθιτιν ἰσιτιος,, ανοιαάτις τὰ νης ἰοζαπαν ΟΠ στ παιμῖ. 
ιγίο 4ιν0 οαἼιμαι μας μι φοίνως ἀρει ας. Τρ χοτατγηΐαν 20 »}ενιναᾷιθι 99, δεὰ μέσον «ὐγῇῆν ροιαι ἢος τοἔπεει νὴ 

δι 

᾽ ; ' ᾽ τ τῶν ἝΝ Μη). . Αὐτὸς δὲ συλϑοον δζὺ μσου αὐτὸν. 5» 1ρίς νεγὸ ἀϊρτοῖίας ῬΕστσ- 3. ΜΙ νον ναρβόος γεν ᾿ 

ΦΕΠΟΥΝΝΌΟΥΜ ΤΥΟΙ͂ΑΜ. ο 26 
ἀλδιν ᾿ανινεὶ αὐ ἐπορδ'ντ. αιρῖ ΗΝ ἡλαΪο : ντγαπαθ {μὰ ροϊεπμα, ψιὰ φοηῆτηηαι 4ιοά [μς σρεγανίν ΡΟΙ σεται, 
ἀὐῷ ηπαιηαν τα Ο γίδες ἀὲ εις τα πιρ αι ς ἀϊαΐπ Δ. μὰ 1: 7. 
ποητ τε--᾿--ο-Ος---- κεν πρὶ ΝΣ 
Καὶ χατηλϑεν οἷς Καπορναεμ παλιν Ἐπ ἀε(ςζοιάπ (ἀρογφϑυιῃ ντ- μ| Ζι ἀρ εν μὲ σαρένρτ- χα, ῃ Ἔ ͵ φ , ΜΟΥΝΒ ὙΔΠ Ἐν.» {18 : ἤδη» ἐῤμίβαίξηφ ΟἹ οἰδίαα, τὰλι. πἧς Γαλιλαίας" ὃ ζω διδάσκων αἱτοιὰ ἐν] [θεῖ (ΛΠ Πα, ᾿ΠΡίψας θοςοθαῖ ἑλται αὶ 

"οἷς σάββασι. 
ΓΦ ὀϊδξεπλήοσσον το δὶ τῇ σιοαχὴ ἀυτε, διτίπα εἴα. ΠΕ τὰ ξηΐτη ἔσγιηο ἐλ 

ὁποὺ ὠξουσίᾳ ἰω ὁ λόγος ἀυτέ. 

605 σα ίσαι!ς, ὀδίημε ἄρεφ 4: εἰἰοε 5- 
: ὑαίη. - 5} {Ἐπ ροτος Ποθαυταγ πρεγ 4ο-} 4 |0κεβυρεύαηειο ἀνάει. μι 70» 

4 δἰ : Μὲ 4 "»ηὴ βοι[ αἰ6 
Ρἤϊας στ διιογίϊαςς, «γα! [ἔγπλο ἐββιω. Μλὲι 

Καὶ ὧν τῆσωωαγωγῃ ἰὼ αὐὸρῳπος ἔ-͵ 3] Ετατ αὐυεῖπ ἴῃ ἴγπαφορα φιϊ-[5}} Ἐν βναχοχ ἐται- 
"πὸ ἰγαύξης ἀ προσήδωτο ἐπὶ 

χῶὼν στνεῦμζοι δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἄλιι ἰναδοης ἡ (ριγίτυιο ἀχηιο- πηρράωην : (Φ' ἐκεί ἀπγανέεῦς 
αὐέκ οαΐξεφωνῇ μεγάλῃ, 

Δέγων» κα, τ ἡμὶν καὶ σοι Ἰησοῦ Μα- 
ζαρίωέ ; ἦλθες δπολέσοι ἡμαΐ; οἷα σε 
τς ἐγὸ ὦμος τῇ Θεϑ. 

Καὶ ἐπετίμησεν εἰυὴ ὁ Τησοῖ, λέγων, 1" 

ψων αὐτὸν τὸ δ'σιμόνιον εἰς τὸ μέσον, ΦΓξ -} ἰἴῃ 
ἥλϑεν ἐπ ὠυτεῖ, μηδὲν βλοψαν αὐτὸν. 

Καὶ ἐῆρενο ϑυίμβος δὶ σπαύτακ" καὶ [1ς 

σιωνελρίλρουω «ῳοὺς ἀλλήλοις, λέγοντες, 
Τίς ὁ λόηος ζρἶδ', ὅτι ἐν ζξουσίᾳ καὶ συ- 
νώκκε! ὅλιτάοσφ τοῖς ἀκᾳϑτίριοις πνοῦ- »ς 

ἩΜΑΒΑ ἐ  Τνν ϑλν 
Καὶ ὀϊξεποροῦετο ἦχος ἰδὲ ἀυτεῖ εἰς ,)γ]. Ἐτ' ἀϊπιαπαις ἡ ταπιοσ ἀς εο 

“παύτα τύπον τῆς ἰδιχώρον. 
Αἰ ναςιὲ σὲ ὡκ τῆς σωωναγω γῆς » οἰση λ.- 

ϑυν εἰςτίω οἰκίαν Σίμωνος" νἱ πενϑεροὶ ὃ 
τῷ Σίμωνος ἰωδ σιιυεχομδμη πυρετῳΐ ἐς ᾿ 
“ἀλῳ" δ ἠρώτισων αὖ τὸν εἷδὲ αὐτῆς. 

πυρεταί" χκἡ ἀφῆϊοιν αὐτίωύ. οοὐδαχοὴκα ἢ 
“"ὲ αὐαςῶσει διηκόνει αὐτοῖς. Ὁ Ὁ} 

Δύψοντος ὃ τῷ "λίε, πταύτας ὅσοι εἶχον 
ἀδϑενοιῦτας νόσοις ποικίλαις , ἤγωλρον 
αὐτου χροθς αὐτόν" ὁ δὲ ἐνὶ ἑκας ᾧ αὐ δ 
ταὶ χείρας δηιϑεὶς,, τευμα αὐ - 
τοί. ' 

χρᾳζονγα κ) λέλοντα. τι σὺ εἷ ὁ Χρι- 
᾿ εν “ “ ᾿ : ᾿ 

σὺς ὁ ι(ος τοῦ Θεοῦ. Καὶ δήπτι δ οὐκ 
εἴα αὐτοὶ λαλρὶν ὅτι ἡδεισων τὸν Χριφον 
αὐτὸν 4). ͵ 

3. Ομμὴ δωξξον αιενν ἐξουσίᾳ ΝΡ, λὰ νεται, "νη ροιεβαιε, 
δχρὲ ἀὐιτῷ ἀπποιλιι ΠῈΣ ἐν ρΓΟ σαν μοὶ, δὲ ΠΟπΊξη ἐξουσίμῃ 
ςχροίμηνις Μαι.7.1 9, ,.ἃς 4ἀτς.1.17.}1{ος δῖοι τοίστο ΜΠ] 
αὐ γαθομοιη λην ἀοοεπάϊρίςηαιη «Ἰυϊηα παι οἰ ξλῦς, [65 Ὁ 
ισηῖς Ομ το νὰ Ποηλίιο, ἈΚ ἔμεν ΠΠ1υ 4, απο ἀπρφη ἀδοο 
δι ποι ]ςλητοιῖμην διξ υγασι]λ αιται τάςπιντ Ἰλοπιίηυς 
ἌΡΓΟ τπιροῦῖο οἰἰοίνατ, αμην πη] (της ἃ δουιδία δι Ρ᾿ιὰ- 
τίσις [γαῖ : φυαηλοῦι σαν οτίλυὶ αὐεξτι Μαιι σεις, Ετ πον 
ΠΣ] ἘΝ ΠΕ γρικήκι 29. 

31. δρόνῥιηην ἀαηβοηιαςμν ἐπηρωνίβιπνεληα δαιμονίκ ἀκριϑώρτου. 
υΐρ᾽.1) «πονῇ ἐηνηνδά μεν φιν{ϊι τεδλὸ ἐχρτοι!.ΕαΓλά νος 
ὕυι. Ε΄ ἀνέρες [»ἰεἰξοη ἀαπνουι ἐπνρωτν. ιχ πτορρτοίλο τὸ - 
Ἰσταθη!ν οὐ ἢ πνέμα Ρτὸ πιῤιι ἃς αἰἥατα ἀσουριας, ψὰῸ 
τηρο ἀσορ ἂν ςοπἴϊαι ἢ νττοι ας Ὑ φλιπεητοινε φασι 
«ποιταν Πληις Ἁ ΙΠς δριπτῶ ἀεογιι (ἀπέχον, [)λη.4.9. 
ἀφ αιδοξ αϊο Ποδιαά εἰς φουνναιίοπώ: νὰ ἢῇ (μιεἰ- 
πὴ ἀμπαδοθποαμν ρτὺ ἀάυοΐο τὴν ἀποακιδις ὀατὴν τορογιὰς 
ἐν ἘΌ[μεγαμεν) ]υν ἢ σασμις ρεοίακω ςαποίο. ἐζισπο ρτὸ- 
μα... ἃ ἼΒΨ ΠΟ Ν [ἀνα αρνεἼτειια μὰ]. 
ἀσινθτο ραδιοιο δῆ ἰῷ 1λάι ας. ἄς φιοονάν 

, βελόψο δ} [ςςη5, ΟὈπμιισίςς, ὃς οχὶ εχ το. ; 
Φιμώϑθητί καὶ ἔξελθε φἷ ἰὐτίί. Καὶ δί- Τμης ἀχπιοηίυηνργοϊςόλο ἐΠ1ο] “5 αὐ ερ. Εἰ αιωπνρτο- 

Οἱ ποσιῆζ. 

ἰδ : ὃς ζοἸ] οπυεθαητον 4}} 
σαὶ [1|5»4ςοητο5,) Οἰάἶιος 
τε ῖ οεἰζν φυὸδὰ εἰμ ἁὐέζογιτατς 

τῖ5 τορι οηΐδ. 

5] ἢ Ἐρτοῆας αὐτορν] εἶις ὁ ἴγ- 
| ΠΕ ΒΕ ΒΕΓ ἄοπιιιι δίηιο 

ηἷς ἰἰοςίυς νογὸ διπγοη!5 ἀςτὶ- 
Ἀεθαταν ἔεργί πλᾶρπα: δίτοβα- 
υδγιηῖ ἀυ1) Ρτὸ ὁ{1|4. ᾿ 

Καὶ δ χιςαὴ ἐπαίω αὐ τῆς, ἐπετίμησε το 29| Τυης ἐρ (δ᾽ δαίξλης ἤμρτὰ ἐπὶ 
οδίυγραιίς ἔς τίμα: δέ Κεόνι εᾶ 
ἀπ ατ. ἡ νοτὸ 400πὶ {ΠΠ|ςὸ 
[αγτοχηος, τ) ἰγαις οἶδ, 

40]. Ονροϊάεηξο δυτειη ἔοΐε, οπ,- 
ὅτ οἱ Βαθοθαης ἀϑτγοίδητες 
Δ οΥδὶς γατις » ἀπεοςθαης ἱρίος 
δά ευῃ : 11 νοτὸ νηϊςσαίαως ἱ- 
Ρίοτυπι ἱηροίεῖς πιαπίθας, - 
Ὠδθ 605. 

Ἐξήρχετο 5 χκἡ διαμθυα στὸ πολλῶν, Ἢ [ Επίθαπς δυτεῖη ται ἀι- 
, (ὩΟὨ14 ΟΧ ΤῊ }}π|ς γ οἰλιηλπτία ἃς 

ἀϊοςητία, (οετὲ τὰ 5 ΟΠ τ Ως 
ἼΠΙς ἘΠῚ ΠΟ ΤΌ εἰ. 5ε4 ἐριὲ ὁρίων 
ἔῃ: πὸ Ππεραῖ οΔ Ιοαυὶϊ, ̓ φιὸά 
οἶτές ἱρίππι εἤς ΟΠ τ τι "1, 

Ωἰδοιμλ ἐτηρ ΌΤΙ» αμΐ οχς]4-} 1 γρκεπραζρα, 
υγδις νοςς 08. ᾿ 

1)ισοης, ΑΙναυ ἀ πο ἱ5 τες 
"4116 ἸΝζαγοποὺ νεπμ| νι ρεῖ- 

ἄοτες ποβθηουϊ τς ἀι15 ἢ 5: πῤρηέ- 
γ ϑαινέζας 1} - [6]. 

Κνονε ἥμέῥι, ϑαπξμοῳμ θαρίάοε, 
ἀκπιοηία, νε- 

Ει οδίυτγραιηῖ δι Ἰο[5)4]- 5} ΕἸ ὑπογερφοΐε μην 16- Ἰπε ποιίης, 
[κα γάδοοε, Οὐπορεοίεε, σ' ῬΈτοε 1 ι. 

Μει.8,.4 

“4οἰμε ἡΐωπν ἀ κπιοηὶῃ νη 
πρεάίωπη,ἐκη: α᾽ ἡ 7 ηἰ- 

ι [βέϊφνε ἠΐμρεν βοενέε, 
36} Εἰ [ἔξ εἢ βάρον ἰη ὁ- 

πμδη!: (Ὁ εΦἰἰοπμεν α.-- 
ἐνϑιφάῤηωλοετν, ἀϊεεμίοσ, 
ὡυἱά ε{Ἐ βος υενὺνιο “οἷα 
ἐπ βοῖι [416 ἐφ υννίηῖε ἐιη-. 
βέναε ὑἐπρηδα  [ριγμιϑεσ, 

πρκϑ χορ τ 
τη οά. σχς ΟΧ ΘΟ »Βἴυς 

Εἰ οδοσγιιυ οἵδ ρᾶιιοσ η οἵη. 

Ῥοτοητία ᾿τηρείας ἐΠ)ρι 15 
(ρἱτιεῖδις, 8 οχευης ὃ Φ' ἐχέθη 

37) Σ᾿ ἀλμῖρ αὔ πεην βευνα 
. ᾿ . Ρ ἄν ἡ ᾿ ἢ ὃ 

ἴῃ οτληςσι οςι ἢ οἰΓΟ Πλίλοςἢ- αἰροι ἐπ ΟΠ. ΘΗΝ ἰοεμην γα 

38} δηνχέης ἀμδεπιΤεβα ἀε 
ἤγπαρογα,,, ὑπετολωΐε ἐπ 

Ξ τῶϑτ 1.10 
ἐς εὐδῦξιμεαα 4ν- ἜΚΗΝΝ ΤΕ 
τ:8 δηιποηἐερεὺ Δεν π|4- ἀὶς (οἷο νειυῷ 
φολε εὐτίδιο: φ’ τόρφως «οτροεὶς πιος. 

. ᾿ Ὁ υἱκγ ᾿οοπῆἤτπηᾶς 
γμ ἡϊΐρην ῥγο εα. (ε Ῥεμτη εἤς 

Οπιπίροιο"- 
ΐ Η κοᾳῳς, δ, Δἴμεις ἐσ- 

βοταμίι [εδτὺὶ: τψ' ἀ ποῦθε τοὶ ηυ πὶ κυ; 
εἴν. Εἰ ερνὐννὸ [ννρ 65. τι θηπν. 
τ ἠβγαὺα! ἰών. 

539} Ξε βαηε [ρεν ἡ] απο ὶπε- 

40] Ὡνωη ἀπε [οἱ φιεἰ- 
ἀϊει,σηνπες ἠμὲ μανοϑ αν 
ἑρβνηῖος αν ἰαπρμοτι- 

ΠΤϑως, ἀμοουδεῖ]ος ὦ ἐμνῃ! 
4 δε βιηιχι ἐς πεβημε ἐπ - 
ἽΤ εο:. 

ἐν φῆ Δμξεπε ἐκηῖφ- Μᾶτι.}.4. 
δὰ ἃ πιμδ εἰαιλαεια φ' τὰν μεη!ς. 

, ῃ : Ἢ τοὺς νέετι4(18 

ἀ τοηθία, ῥμδά ιν “ Ῥήϊνι ἐιοι εὶς, ἢς πὶ 
εἰ. Ἐπλμνεβ ες πον ,- υὐάξιη ἀπ δι 
μεὗα! εαἰοήωμι, φωα [ςἰε-- ἐπ υμτν νε- 
ὑ4:ὲ ἔρημο ἐπι Ἰρήβνην. τικαιοῖν ἀἰοίεν 

.“ 

“-πόορορ.σν. 5.-...“πῳ-.--.. 

δ εηιις τερευο. Αρος.16.1.2Π18] νετδηυηυᾶ ἰη ποιὸ τς - 
πγξτο. ΦΩνὶ ἐπεί νον κα, αὐὐκορξε Ὡς ἤὸς ἀιςξά! ρἜποτς ἀϊ- 

5. χἰπνιςΜαγι.15.Ἀ εἴστταυτ υτέ Πὲς οἰλπτοῖ ταν δῇ ἐρίετιιηὴ 
Ἰρίυπν ταπι δὰ ποπλίποιν, ρῆνις ἀηποπ!} οὐρληιτα. 

34. «Ἄρ,ἰα. γοχ εἢ ἱπεοηάϊτα, ἀοἰοητὶς ἐπε ὃς ἐπά!- 
ΤΑ τλ ον εχταῖ στίαπὶ ΜάΑτγς.1..2.4. 4ι1Π τας τ᾽ ΠῸΝ 
φκις Ψ υἱμ,. πος ὅ γι ῃΐογργος, Ηἧς αὐτϑιῃ γόγαις δέηο,ὶ 

ἴο ψειο ἑώω. δι 5 γπι9 αδοῖ ῬΡῬΊωυ ΤῊΣ της. 
36. μιά μοι νοὶ εβετίς ὁ κὐγι ὅδδι Ναἱρ, Ομο εἢ μος νενϑεννὶ 

Ετα με [ενποο δες ΘΈΝ αὐτο πα] ΠΊΔεσας Πα πο !εἰτοά!- 
πἰς γοθα ἤθη τῇ αὐ τρία εἰοζγ,αὴπε αι τπεοηςπιὶ ναὸς α 
{ἰοϊςιν τι λὰ τρί πη «ηῆι (ετπόποπι νυἰο] ζεῖ, οίςτες. 
17 Δίωπιον, ἄχος : νὰ ο[ἢ φέρη. διὸ νάςπι ςγίρτοτ νίμτραιητ 
αἰω φωνίω, Αδὶ.} 6. 

3) Ἐρτνεζνειανας αἱ νιάς Μλις.14.6ο. 
ἴΦ «“άβανι βυβνα αν λφ αὐ ἐπαίω αὐτῦς δι. ἀοίςι ἤδιταν 

ρείς ΟἸνεΠ {εἰς δὰ ἰοδλὶ α]εγαπν ἐποππλητις, γε ἐς τεῖ- 
το ἕάρτοιη αἰ οιμάτοῖ. Γγισια ἐπ 41} Εὐιληρ εἰχ ( ]ειμἴαπι 
ρΡιυ ον ἀηξς ἐρείπιον πιάπυπα, 
“ι ὠ“νά {ττον ἴν καὶ διό Υ εἰς ίςνις ὙΠΕΡ ΚΜΗΝ 

4 

4 Ῥίκεπε, δίηε,ημἰά μο. Ομ Παν σα 
ὑμ “΄ εἰδὲ ἐεβω Νώχιαγα τλητὰτν Πομιὶ- 

46 ὃ τεμὴβ ρεγάετε πο.) Πότ] δ πα. 

Ἱεάϊρί εἰίαπι 

« 



" 

ΤΠ ΕΨΝΑΝΟΕΠΙΥΜ Ολρ. Υ.1.6 ; .ν ἊΝ αὐ ς, Δ Κελῶρλν, ὠπο “Ο πο διτειη ἐἰϊς ἐρτοίι,41) Ἐαξβα δμΐονν ἀἠο τε. ᾽ν ελθωὼν ἐπο- }»" ἀλη φενὸς μὰ πε θόῃ υλα, πο τε! ἡ ομϑμη ς ὃ "μέ ΕΣ ὅζι μον 4." [ργοξιϑως εἰς ἴῃ ἀείοττοδι!ος ἃ] [με Ἶϑωε ἐρ ἀεξατεμην ὡ- Αυϊάά, ἐμϑὰ ρόῦ ϑη οἷς ἐρημον τοΊον ν70 οἱ ΟὝ λοι ἐζη . ἐπε; (δ᾽ τμνὺκ γεηνὶτς.. 
ἀερευ ἴῃ ᾿ ΝΟ ΩΝ 5 ! 3 , λ - 
νοςβεϊομὶς ηο Τοίδυ αὐ τον κ0 ἡλϑον ἕως κὶ ΚΟτι 
ἢιπ ουἱΐω το- 
τάτίξατι, 

ΝΑ Ἶ 1 Ἐκ ργχάϊαθας ἰη ἐγμαρο ΒΤ. Γ΄ Αι ἐγαιρναάίοβην ἐν βρ- 
γαις τῆς Γαλιλαιας. - ἸΟ Ια α. "Ἄζο2ν (ἰἐϑίαα. 

'λ Οκν."ν. 
ΠΎΝΝ 42- ἣ Κιφαλαι τ τι ς ΕΝ Υ: ̓ ΐ αἴωπι εβ 4». Ἴμμη, 
«φος δὰ, οἰιος Γένετο δὲ ὦν τῷτον οχλον δγικεϊδοι ὶ ἀρχὰς ἐρρθνι τρῦμο δὴ εμυὺκ ἐγυμεῖϑη! ΓΝ 
ἀνικίρι!ος ά- αὐτοῦ τῷ ἀκούοιν τὸν λύαον Ἐ Θεοῦ ὃ Διπουθ)θοτοῖ Ε1. Δα ΟΠ αλ}  υραμάῤνενε νεῖν ε,, 

τροον κτὴν αὐτὸς ἰμὴ ἑςὼ ἐμ λλκ αν Ἂ Γυν,.- νοδὲ οἱ οαυίᾳ 9 ἐρίς ̓ ρατ΄ 4-} | φ' ἐρᾷ βαϑαν {ει βα. 
οὐκ (μι ςαν : ἢ φᾷ ΡΞ ρυ ἃ Ιδουαὶ Οςηεζαγει, τημῖν (ἐπε Ἄγε, 
ἡ} ὃ}. οοπμηΐι: σερτ. 
τελάα, 

4. 

δὲ ταῦ θὰ φυχτοραῖ εὐ, νεης- 
τύπτεις νίχως δά ἱρίσιι, δί τε- 
ἀποθαπε συν ἣς ἂρ Τρ ἐς 
εςὐετγςεῖ, : 

ΗΠε νετὸ ἀἰχὶς εἷς, οτιὸ ςτιῇ 
4118 ντϑίθιδ οροειεῖ πτε ευδη- 
ρβο !ζᾶτε ἐς δι Ὠ ει: πᾶπὶ αἰ 
ἴιος τἡι8 (μη. 

ὑφηὲ ερθν, ψ' πεπετων 
Τυ ᾿μϑρέμνα (σ᾽ ἀειὶ. 
“οϑφηὶ δἰ ἰωι ἣς ἀϊνιεάς- 
“4 αὖ ε". ' 

φυεδμε ἡ εκ, φμι4 

(Ὁ οἰὐὰᾳ εὐωῥβα!έδμι οβϑϑ- 
8: ''ὸ ἐμαπζείνχ, κε τές 

ΕΣ )ε);υὐη μέεο πν]ς 
Ἡ: [ὠπν, ᾿ 

Ὃν αὐτὸν Ῥ μὴ πορόῦ εἶναι ἀπ᾿ αὐ ὴρ. : 

ῳ ὃ πῆσχε “ϑὸς αὐτοις, ὅτι χ ταῖς 

ἐ τῦρας “πόλεσιν δ) αἴγελίσοωιϑα! με δὰ 

τίω βασιλείαν τῷ Θεοῦ" δι εἰς τῶτο ἀπέ: 
ςαλμῷ,- ᾿ 

Καὶ ζω κηρύσσων ἐν ταὺς συωαγω- 

Ἐπ υἱάνε ἐμκε πόμε; 
ξαηῖφε [ξε βάρνμπν : ρὶ- 
(ι φἴφτᾳ: δωξεν ἀεξεπάε- 
““4, Ὁ ἰαναυ απ τεῖ 4... 

γεάειηις ἀυο ηἠαυ!ρία αὐ 
Πλά ἸΙασυμν ἐγαητρ κατοῖοϑ νοτὸ 
4αυη1 οχ 115. ἀςίςο μη ΠΠοητ»αδ- 
ἰυεἴγαηῖ γοῖτα, 

᾿πρτοῖυς ας πη νπιπὶ Πο- 
το ἡδυ σ᾽ οτουιπνηυοὰ εἴα δι- 
ΟΠ δ) ΓΟρδας ὁ ντ ἃ τε ττὰ 

᾿Ρτουςβογοῖ ραυ]υϊυν: αυύιη: 
46 φοηΙςἀΠΠςοτ, ἀοςεθαιτας δὰ 
οχ δυϊρίο. 

Ο  ςοἰδλυτ δυτεη) ]οχυὶ , ἐἰ- 
χὶτ δά δἰιηοηεη), Ργουε το ἴῃ 
αἰτυι, ὃς ἀσεητςς το γοῆτα 
δὰ σαρθιγαιη. 
Τυϑ γείροηάεης ϑίτηοῃ, αἷι 

Καὶ εἶσι δύο πλιοῖα ἑςῶτα ' σίω 
λίμζω" οἱ ὃ ἁλιξὶς ὅποφαύτες ἀπ αὐτὴ 

ἐπάπλιυυαν τὰ δίκτυα. , 
Ἐμβαὲ ὃ εἰς ἕν δ] πλοίων ὃ ζω τοῦ ΣΙ 

μωνος,ρωτησεν αὐτὸν διτὸ τῆς γῆς ἐπα- 
γαγαγεῖν ὀλίοον' (8 χαϑίσας ἐσίδασμεν 
ον τῷ πλοίου τοιξ ὄχ λρες, 

ΠῚ βοέφης αὐνδηνη υ- 
“1 4" βάμῃ 44 εἴΔ δε- 

ἸΜΟΡΗ5, γος Δ} ἐμὴ ὦ ξεΓ- 
"Δγεξωεεᾳ ρηβίων»: σ᾽ 
μιάερε ἀοιεδα! ἀε παμμα- 
ἰοωτὺω. 

4} Ψῖ οφωϊε αμίθνο ἰρο 
φμἱ ἀπε φα δἐπιοι ως 
ἐπ αἰμρῆν, (ψ' ἰάχαῖε γε) 4 
νε π 4.5 ςορέμταπι 

Ὡςς ὃ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε “φοὺς ἃ 
- Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάϑος, χαὶ 
χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑ μδῥ εἰς ἄγραν. 

: 57 ξι γε βομάεηι δὲπιοῃ ἀἱ.. . Καὶ δαοκοιϑεὶς ὁ Σίμων εἶπαν ὠστῷ, κι λἐν͵ Ρυαεερίοτιρεν το. ᾿ 4 “᾿ς γ , εἰ» Μαρες », ἀυμ.) Ρεζ τοϊδη) Ἰ14ηὴ θέειν ἰφὐογζμες οἱ- Ἐπιςτίτα »ο᾽ ὃ λης γῆς ΤΡΧῸς ΤΟΠΔΟ ΝΥ ποόδειν ΠΟ ἔλτί ρδυοτήτηι59η:-} [μὴ ἐφρύηνμε: ἐγ ὑενὺο χη. ΚΣ υισδὲν ἐλαᾷβομδρυ" δὶ ὃ «ὧὗ' ῥήΘΉ σου] [8 Γ(ερΙΠγ5οἴδιης π΄ Ἔχ το ἐυῆι ἐενἔψο ἰάριαο τεῖε. 
χολασω τὸ δίκτυον: ἀεπλέϊτδῃι σεῖο. 

Ἐταυυπι δος ἐξομςηι» ςοὐ- 
εἸυίογιης ρ ςυη τυ]τίτυ ἀτηξ 
παρ ηδιὴ :ἀἰΠλρς Βατι δι τοίη 
τεῖς ζοτιη). 

Εἰ ἱῃπυσγυης ος 15 αυΐ ὁ-, 7 
γΑῆ ἰὴ αἰτοῦο πλυϊρίο νὲ νφηϊ- 
τοηῖγ δὲ Ἰρίϊς " Ορηυ δ ξιν. 
νεηςπιης ἐρίτυτνἃὰς πρὶ! ςιοτῶι 

.4]. Εἰ 4νιμηθος [ει εηε, 
εονοἴμ(νυπι βε(τὐπη πρωΐ-- 
ἐμά νηειν οορίο[αην νων 
γμεϑάνων φωϊξ τεῖε ξογμην, 

Καὶ τῶτο ποιήσωστες ᾿ σιωνέχλεισαν 

ἐχθύων πλῦϑος πολν᾽ σιεῤῥήγνντο ὁ τὸ 
δέχτυον αὐ δ. 

γ “ , ». 19 Καὶ χῳτένουσων τοῖς μετοχοις τοῖς ὧν 
,. τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλϑύντας συλλα-- 

!  »ν» δέϑαι αὐτοῖς. καὶ ἥλϑον, Ὁ ἔπλυσαν 
᾽ ᾿ [ με Ω τῇ Ν ἀμφοτερᾳ τὰ πλοῖα, ὡς τε οὔορ τι βυϑί--". } ἀπνδας παυοδ,ἶτὰ ν᾽ ρεπὸ χποῖ- 

ζιῶσι αὐτά. 1} {ρογοητυνν ; ᾿ 
ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος “»οοσέπᾳ -᾿ ὁ Οὐ τ  δυΐξαι ῥάς νἱἀεῆει ακ] ὠμά πο πρρην᾽, 

᾿σοητ» κὦ οὐ, δια} ΜΒ δ λοῦ Ῥοῖγας» ἀςςἰ αἷς λά ρο-Ἶ "5 βέῖνμε, ρνοεὶάίε αἰ σὲ τοῖς λρνασι τοῦ Ἰησου., λέ “ων, Εξιλ- : : : ς γοημα ἱ ε[ω, ἀΐτεηι, Εχὶ ἃ ὁν π᾿ ζωμοῦ. δη αἰλο ἐπ δὶ ἢ ἰςἴϊι, ἀϊςςῃ 5, ςεάς ἃ πις.} [ὅτ φρο ἰδῶ ρδαν Δ’ «μον γονὴ ἀὴρ ἀμᾳργωλος εἰμι») απ μοηιο ρεςζαῖοσ ἔμτη, γ)ο [νον ἱλονοῖπε. Κύρμε. ; Ὠΐης, . 
41. ᾿Ονο αμβειν ἀδε,, γγνοιδμνι δὲ ἐμάέγας, [ἃ εἷ οὐτηι ΡΓππὰ 

Ἰαςς είσιις δάϊνας ἀὐμεηταηῖς,νῖ Ἰμιςῖ οχ Μαται. 3. 
ΙΝ ΘΑ Ρντ. ν. 

ΕἸ 4θημεγΗΗ [ϑεἰῥ φοὶ 
οΥζε ἐη αἰδα αν νε νον]- 
νοὶ (Φ᾿ φἀδμιάτξι ερ:. Εἰ 
νεπεγηθὲ (Ψ' πηρίεμεγην 
ἀηιὺ 49 διε! 44) 1|4 νὴ 
ΟΣ 

Ξ ΒΝ ΜΌΝ 
τὰ 20 [“40.} ἤουτ Ὠλκ.1. 48, νι πνηϊννὰ ἀνδίτο τη ζβος ἰηίω 
ἅ κυκὰ ἀϊεὶ συ ἐχτετί Ευδηρο" τα Ηεῦυτγδιοο ποπηίης ετ- 

ΛΠ μλτὺ τ [τκαδόι ΠΤ ᾿ ἡεωε, κόπι ά -ος 1 (υωπε ἡπεμηνδενεὶ, ὃν τῷ γβικεϊϑαμ: ἴ. ἀυιηι ἡ (υπν φιαί "ἢ ἩΡΡΜΣ πύον ρ βος Ἀστ φρο βίη 
ἐμηνδε ) σώ ΨῸ]Ρ δι Εταί. ζαϑοναηιει. Ἰὰς ας. ὁ χ8 Νοιάά αι- "Μιάοτει βιὰ νἱςσμα ἀκ λυ φίςηφι ζαηοίψυς τοῦ ἴδοτντ οο- 7 τέ ἴος ΟΝ εήξας δή ἔς νος ἀοιπείείςος αἱ ἔμειτος. 112- γπεῖν ἐ πρυὶ ἄοτεις. Ἦος οπίαν ἀῤείαται τὸ ξλυκεῖϑι νὸς ": ες τοἰξγόήα ἰμπε χιαε Ἂν αἷμ οὐ δι ἢ Ἐς ἐς τις λά- του αἰ ίσημι οτἰ ἀςαριάτα Ρτο τπβάγεινε ταΐτὰ καρ. (οιείε ας ἀσπιάύ (σας νείατί ἔλπης ἀτίμως παιτάτυτ, 415. 1,. Δ οἷν μιν ἐνγμόνενι ἂν ΩῚ ἐφορμιάν. 4,,1ἀ ἰφεωηι παρ τμρ “»[}ν, δλὴ τῷ ῥεματέ σευ. ΠΙοῦτ. Ἵ“ 212 [οὐνώϑαγεε,,) ἰπχτα υἱω ίμνίω, δὶς γἦνικμις ἵλιςας ῥγο δο ιιοή ϑιίλασνων Μαιε, ' ' Ι ι λει γαγθι πὶ ΓΙ Ώ,ΡΓΟ 40 ψυραί λὰ νοτίαν, ἐν υεγϑο μο, . ΕΙεὐταιἌρτει {τεΐϑυητιΝ αἱξ. δέαζννωνη ἐπιρτοῤιιὰ. το (ντ νογηάςιο ἐπιήννας σχρτιῃίπιι!ν) «4 νοβνα βάνοῖε. Ῥομ1- 3 Ῥροναίνενει, ἐπ᾿ αναγα γνῖντν. αἰαπλοῖν (υἱ ΘρρομΙτΩΣ πὸ χα-ὅ ταῖ διΐοη ὩΣ Ριο κι να ἀρυά Ρ]ατοηςῖη ἴῃ ἘρΠῚ. Ἰερμην τα θννάθο νύτωτ μάυΐο μὸ μὲ. τ κρτασλών, Νοαις σημ αώ,͵. ἈῚὶ νῷ ΡυῸ κ' νοι ἰνοα ἀσπαπιὶ (ςπς ατία : δὲ ῥῆμα ρτο παπάαρ ἡειατίοι οι ἀοοχται ἴῃ πος νορνοιντρυτδιις νοτακίμτοι. τὸ Ροασιτυτ συ σοῖς ρτο ταδετς, γα αἰΐοι δηποῖδαι. Ρίτεφαν νοεῖς Ἀσάὑεςτς (ἃ ἰάσμν ναῖςῖ ται «ἴω. Εταΐνιιν, 7 "τ οριευίανεηιην αῷ συλλα  ϑρ1 να ναὶ ἰοαπι ἤλλπας δᾷ- .»ἵὶ. ῥάμοενο!, ἀπε εἰν. Ι 

1 [θεναμμε χαλόσειτνς Κ Ἰδὲ Ἐταί,Σ, ἀκαιε μοι αὐ 0 
"1 φιιουοῖοοῖ ἐςτί, χαρὰ {ιν} ἐγ ά Πατίοπις ἀΐςαμτ Οτκα σιν - 
ρυδῳΝ Ἱρ δι Ετα ς χἀϑοιναννάν νοςαθιΐο νταπτανμοά τοί: μου τείρθάες Οὐαςο νοζαρυΐο ἐς 400 ἀϊχίιπις Μαι...4. ᾽ ᾿ : Δέορβεν δες ἀτα δ᾽ πιξάννι ρτορτιὰ ἀςείλγαι οἰμον ψι 
Ρομάσι τῷ ζλυκουρεῖν. 4" εηὲ, σιρρὶ ἡ, [Π1ος Δφιδοπιυς Οτα- 

τ᾿ ἐ τὸ «οηἠτοχε μοι δι ὅγχας μοὶ τον δαδος, ἃ τη νου ηἴ. τεὶ εἰμρίδπι {τ ριαίξξις ἀνέπν νοράϊ Ηεἰν. ΣΧ} ““{}νς] : ᾿ ᾿ ἰ ν . ἈΑΡᾺ : κοὐπςς πο δι ἀΠπὸ ριχιςττα πμαμίςτ. ἰθυςο, δοᾷ δι πυ4 μου [ΡΆΡ. )δτὰ δι μι «λάςιν Ππαιβορτσης ἰπισιάνιη ῬΟΒῚ 20 1Ὲ ΜΘΉ ΒΩ Δες {τ ὴμ νεῖ φάιμοπν μως ἰος ἰτατ, 
4 Ομεπ 

Θάμβος »ὁ αἰδεέογεν αὐτὸν καὶ παΐ-- 5) Ῥαυογ ςηΐην" οὐξυράγας οαγὴ} 9 
νιν Δ ων λας ,} ; δί Οὐγπ ες 401 (}ΠΊ.βῸ Φγ4π1, (,. τῇ ἄγρᾳ ι- ΤΩΣ ῥ ἐδ Ῥῖο τα, “ἀν ν, δαὶ τῇ ἄγρᾳ ἦν Ρογ ςΑρίυγα ρἰζίμαι αυᾶ 1 

᾿ ἢ σιωέλαβον' 
θύων ἡὶ σι ἐπι τον ““- Ργοβοηάογληι: 

Ομρίως 9 Κ, ̓ αάκωθον ἃ ἐωαννίω, το ΦΔΠΠτον αὐτειῃ ὅς [ας ΠΡ, ἴοΓ δ ηελίίρεν ἀμί θην 1 ἀτ- 
τοι Ζεδεδιαίε, οὐ ἥσαν κοινωνοὶ τοῦ Σί-} δα Ιοαῃηο ΑἸαῦ Ζεδοάχι! |ὄνην Φ' οανηθῆν βίδοε 
μωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν “Σίμωνα 61 η- 41 Ἔταμτ (ος ἢ) δίιποηὶ. Τῶς αἰ} Ζεϑεάαι » ἅΨνὲ δρ40Ε βεῇ 

Ι ἢ δέηρημ, ΕἸ αἱξ κά δέπιο-- σοῖς, Μὴ φοίβᾷ" ὁπὸ τοῦ νιωῦ αἰϑρώποις τἀ δἰυηοπειη ᾿ς . ΙΝ πιοῖμε: 

ἔσῃ ξωγρῶν. 

ὅέη ῥοῦ επὴπο εἰτοωά εν 
ἄεναι εν (' οπ|04: 4η) 
ἐμπε ἐ 6 ἐν 4:2}, ἐπ ΠΑΡΈΗΤΩ 
ΠΣ ΣΦΙΝ 

ὲ ἡεην ἔβα, ΝΝ οἱ εἰπνετε: Ὁ δος ἐρρρογς Υίμος ςαρὶςβ [ἐκ βοὲ ῥάπν ῥοποήπες ετὶς 
Ποχγωΐπδ5, ; , ᾿ τα 33 ω “αρέεη!. πὸ 

ΒΩ ΧΦτα ΘΕ ΡΥΤς ἘΞ πλοία ΄ ταῦ κα] ΠΩ δυζεηλ 4Βι6ὶ ἢ ἀιχηςη, ὦ. ἘεΙῤἀωξνε κά τονταην 
γίω τ ἀφέντες ἅπαντ , υκολρύθησαν} [10 τοιταπι δῖ δε το λῖς οτα-[ [54 Ρ θη ειδξῳ οπορθην, β : ᾿ αι [μὲ ἐμ. 

ηἰδυ5,Γεχυμεῖ μη εἰιπην. 
καὶ ἐετο ἐν τῷ τῷ αὐτὸν ἐν μιᾷ 7}: {πἰ ἐζος λέξαι οἴτ,νε φιυτη κ, ες ιδμην 4, ἥμιωπν μα νυδ 

͵ ΝΣ , ᾿ Εἰ ᾿ωΐ ; ΠΡ πόλεων, καὶ ἰδοὺ αὐὲρ πλήρης λέωρᾳς ἥξει ἴῃ πυδάλῃι ντῦς»ἴυϊῃ κ“ἄπε 47:61» ὑπ φὐνέραινπι, δ᾽ (μεϊευς Ἰερτο 
καλν τΥ ορο ὦ ν᾿ χ ἢ μένε αἰ ἃ ρίςπυ5 Ιερτάτας νἱο] [466 υἱν βίον {ερτᾳ : δ’ (αἱ λιιλᾶα (ᾧ ἰδὼν τὸν Τ᾿ ηόουυῦ πεσὼν 621 τυρόσω-- : : : υἱά φερε είν ρεϑείάοηαι ἐς πον πάσηι διά } [εἴπ ργοσάςης ἴῃ ἔλοιςπλ ἐερτο Ρ (δρειὰ "δὼ! ἐπ λέ Κύ ἐαὶ 9ὲ Ῥ : ἹἘΡ [μοίεπν ,τορανλε εἰπὸν ἀὶ- ᾿λοετάοιος ἐς» πον γε "3η στε νλέγων, Κύρμε, ᾿Ἰφαγοῖαγ οι σης, Γδοπιΐης»[} ἔκ οαν, ΠΟ οποῖηε, β ον, ἀνε λεεεῦλας 
λῃς, δ υὐὐασοι μια χαϑαρασοαι. νεἰ!ς ροῖεβ τὴς Ρυγι βοαῖς. "4 πθπάδνε. ἀυορεῖ ἤάοιῃ 

Καὶ ὑκτείνας τίω χεῖρα, ἡψατο ὠυτώ, ῃ] 1οΐμες αὐτεῖι εχιξία πίληι ἕε- : τὲ νην ΠΕ μὲ ΣΡ ΙἐΒεδίδρ. 
εἰπων, Θέλω,καϑαρίϑητι. Καὶ δ ϑέωςἡἼ τρίς εὔ,ἀΐςεπ5, γ οἷο Ρυγίῇοα- "Μ πὸ ἩΒ ΜΝμΡῚ ἤδηχὶ οαπάυπι ἰερῆ 
λέπρα ἀπῆλϑεν ἀπ᾿ ἀντί. Ὁ : ὍΠ (ατῖπι Ἰςρ εἶν ἀρεῖς αὐ τ γα ἀπΠεβῖε αὐ ἢν.  ἢππομῖο ἴρ. ἜΝ 4 ς νετὸ πγαηζλυΐτ οἱ γε ηὰ ᾿ :ν “ Ρ 

Και ἀρ μεν ἡγίριλεν : μηδενὶ 11 βος ἀϊςετοῖ: (ςἀ ρτοξεξει 5, ἑἐμ- ς ρεπνίηὶ ἀδκατερ: [εὰ φάτο, ας ρὰτὶ ρτα- 
εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπολϑχὸν δεῖξον σεαυτὸν τῷ εἰ ᾿ 

τ], Ἐπ ρ{ε γυαοερε ἡ ον πὰς οὶ, πὰ ἀϊ 

᾿ ἍΝ φηγοίεηάς το ρίππιἀςεγάοτί, ὙΠ ἀρ λρι "5 ἀοονοις 
ΡΣ ἘΝ Ὶ 9) σ- . . . οἶεν ργοαπηγα αἰδοποῖμα, ἱερεῖ, κα φιοοσένεγκε τῳδί τῷ καϑάρι “Ἴ ἄς οἶδεν ργὸ ρυγβεδείοπε τι, Ἡμμεδἀβυμάρεον με ΕΝ ΠΝ 
βου σοὺ ,καίϑτυς «ορσέταξε Μωσῆς, 62) ἰἴργους ἐηυρεγδυῖς Μοίςξε; ψεβος πἠιμινλνν Νη.. 
μαρτύριον αὐτοῖς. - : Λὲ εἰς τείπποπῖο. ᾿ς ; . 

᾿ . κα ΨῃΗ δ αὐτο" κι ᾿υιπνμαπαθδης αὐτοὶῃ εὸ πγαρῖβ) τ] Ρενανιδωϊαῦ κε ἀμίφην Ομ εἠας πιας ΤῸ Ἄλον 30 αὐτῷ" “ δ : ᾿ ᾿ 
Ἶ Διηρβῖο ) κα γος αι ἡ Ἰετγπιοηςς ἀς εὐ : ὃς ςοπυςηῖς-͵ [τα βέππο ἀει πο, εὖ σον ἀοθείπα 15. σιυήρχοντο ὄχλοι ποῦλοι ὠκουθιν γχῃ 

ς (ΟἹ δαμεενεδδηρωίεα, υἐ 40 ἀπὶ πυίεασι» ΚΤΥΤΥ ΜΕ : Ραζῖ τασβατηυἶτα ντ ἀυάίγεηι, ἃ} [πὴ ; ᾿ϑεοᾳπόθεϑτι π᾿ ὠστα λαὸ ἡ ἀῶε- : “μά δεαπξ φ" εμνάνεπεμν 115 ἱποιδςίοος Ῥεῖ εὐχὴ ἰπαγοβτασ αὉ ᾿ηΠτη!- ἐ όμειν ε : : αὐ ἐπβερηεαεῤθνε ων, δε ἀϊςοἀϊι αὶ 
γριαῖν αὐ. , ταῖίδυς {μἰς. , : ἰρώπι νι τον: 

ΝΣ γ Ψ αὶ ᾿Ὸ ν ». 16 . ἀεὗ 4... ῬΟτὶς πγεἀἰεῦν ἴσο ν ὦ ταῖς ἐρη- Ιρίς διυϊειη εοεάξης » δαῖτ ἴῃ Τρ[ε αι [Ὡεεἀεῦ αι 

δα ξλνδε πϑϑςἀ ΥΝΝΝ ΡΡΕΙΤΟΣ δ᾽ ) δ Φ ᾿ 

Σ δλιίμανς Τὸ ς ᾿ .» Ῥ ᾿ [δ ε} ἐπ υπα ἀϊο ταμι. Καὶ ἐνλμετο ὦ μια ΝΠ  μερῶν, ὃ αὐτὸς "7. Ἐὰ ἔλβυπι εἴ φυοάλπῃ ἀΐς; 17 ἴων ῥεβεν γέμων 

ΕΙ δισδσκων" τὸ ἦσαν ἶ ϑηήμᾶμοι Φαρι- ἐμμν ἰρίς ἀοςοτει ξἀοτέῃιᾳ; δ᾽ εὐνηῖ Ῥβρανίεἰ μάε»- ΣΠΕΊΚΟΙΣ ὌΟΩ χῷ ἐμά ϑρ Ρ αὶ ἃς [μερὶς ἀοϑοτες»,4υ με δ᾽ δεχὼ ἀοΐξογεν, ηνὲ " 
σαιοι 1.) νομρεδ, δα σκαλρι,οἹ ἡαΐ ἐληλυ- νεηείδηϊ οχ οὐηγηΐθυς νἱςὶς Οα.4 [υεπεησοε εἰν οπνμὶ εαἰαίίο 
ϑότες ὧκ πεΐσης κώμης τῆς Γαλιλαίας 6] [Π]|σα δι Ιμάσα ἂς Ἡ]ετοίο! γαιὶς 

᾽ « ’ 

Τ᾿ υδιαίας (ὁ 1ἱερουσοωλήμ᾽ καὶ ούναμις 
Οαἰδκα ψ' 1εεε Δ’ ἴε 

ὃκ νιτῖις Ποτηΐηὶ δάοῆοε “δά ἐν ἀαληὶν όϑαμερ Ἰθοιεῖ- 
͵ ῳ » ν 2, δ ᾿ Ἢ ληδηάυϊῃ ΠΠ| 0 ς: ΩΣ ᾿ δι εγάὲ κα εραπάμαν 401, ΙΚυρμλου ἰω εἰς τὸ ἰάϑαι αὐτοί" ῃ Ρε Ὁ ἘΝ ΤΩ 

Καὶ ἰδοὺ αὐϑορος φέροντες ὕϑ λίνας ἢ  Τύης οοος «ἀμεσογηπεαυ!ἀ8],.} δι και υἰηὶ ροπέφεν δέδια ϑ. το ἐς ὦ, νυνὶ ἐδ! ἔεγεηζοϑ ἰῃ Ἰεᾶο μοπιΐηειῃ χυὶ 
ανϑοϑηπον , φῳἰδϑαλελυμᾶμος "ἐξέ. ες ρᾳιαϊγείςυϑ : δι πυάεραὴς 
τοίυυ αὐτὸν φεσενεγλκεῖν, κα, θεῖναι ον πίον εὐὶ ηξεγγονδί ροηοτς ἴῃ ἱμᾷίωυς πλλεν ἥϊς 

5 ἢ ὦ 4 ΓΓῚ) 

ἐυτέ. ᾿ ᾿ ςοηίροςξμιν ' τς ὅν ι τὶ ἕδλπν δί τειπθ. . ᾿ τς εἰς : : ἀΐαπι οἴϊοη- Καὶ μὴ σύροντες δα ποίας εἰσενέγ- οὶ Εἰ συ λοῃ ᾿ηπσηλῆξης ψυὰ 19 ἜΠΜΝ ὥνν ἀκ: : 
πωσιν αὐτὸν , δύ τὸν ὄχλον γν ααβαύτες ἐρίωτῃ ηξςτγοητργοριεγτυγθᾶ,ν [βαλε μίμην ῥαβοννσνε ρτα 

Ν ῇ Μ 5: ΕἼ ' ρογ ἰωδά, αἰενάενμν [ορτώ ζ)τὸ δῶμα, δι ἥκαράμων καϑῦκαν αἰςξἀοτγιητ [ἢ (οἰαγίυ πη ὅρον ἀῤύραβο : Τὰ : 

βαναἰγελενε: ᾧν 4" δνεύδε το ραταϊγιίςο, 
ἐνῆν ἐηβεγγε, Φ’ ῥούετε πιλίοευπι ρο- 

9 Οἰρηβάγαι καδριέσχον. ΗΠ ῦ 220 {αϑδαὐ,}νε] ἡδν [4ρ}40}} ὅτε, νὶ τοίροπᾷρας ἰπίτίο γεγβοιμι (φαιεπεὶς ἴριις Εχοάί 2. 
Ἰωνηφίψυς «οπενίιμι τερεῦατ,, Πὰς Ταρίτυς ἀϊχις, ᾿νάμενα. ααςδ αὔρι τρς, Φι ὙΠ [οινανάνον ἡ{{φι, εἰς τὸ ἑάώδδεῳ αὐτοιξ 1η,, 
ῥανονα. ΞΡ σεβιωνα, δ) τῇ χα. (αρτάγδαι μος 'οοΟ νπρςράιϊος Ῥ[Ὸ αὐτοὶ ἰςριπιυς αὐτόν τ αραπὶ ἰς(Δἰρρφι ἢ (ο- τς 
νοζὰϊ ἱρίος ρίίξες ἕὰρτος, νι οὔσηι γεϊδρίμιπι ργοχίπιά, φυδηγμτ, αὐτὸν τοίξεςτ [οἰθιπι,ς ἀρατῖς απιετίους ορητιος 
ΝΝαῖν Αἰ'οηυ! ἀἡοδπάμπι αι ποι ἔς 5ις 1μάτιπὶ ἰλξπιπι τοῖς ς τυ αἷς Ἀἰς ἰδάϊιο, πῖον Ἰδοκηίηὶ δά (λιδηεππι(ἀ οἱξ 
πὐδΑ τη Ἀρρε Πλης ψιςφῳ Ρποίσην νὴ Γετς δέξαι ζὰρρ. χάρισμα ἑαμϑίσωνγντ οαιίτυς ἜΝ τἰὐοτίηι. ,.9) [ε(α 
τυτ ἂς Ἰρίιῃ ἜΠΗ πύίλεη {πὸ νίπτράτατ ΡΊο τς φαρῖα, ἃ- (0 Το ΤᾺ ΤΠ ΟἸν το: Δ]Πσαυΐα ῬτοπΟπλςπ αὐτοιᾺὶ 
ρυὰ ΡΠ αὐυηι π᾿ Β τοις φο,νὶ ἀδποίάτυης Οταινιηλιοῖ. τοᾷβιςη ἘΠΡῸ ἡ οος αιιογινὴ ἐκέϊ οἰ τηςητίρ οχίγοθο 

ι4. Ῥιρεξβω! ἐλ αν! ]βονάν ἀποϑὸν ἔδῆξον. Τταμκίο εἰἙὉς νοιῖις. 
αὖ οἰ] αι οὐχεοηξμα ἀἰγδζεδαι,οες (τή ατίε,νε οὔϊει- τὸ, 18 Τίνες δοε[ αἀμενενημι} κα) δού δυρρίοιίπιυ οΟΠ ἢ γι» 
υφυϊηγς Ιοσο δ], ἣὶ ρΡέ ομ(ρδιο Αἰ. ις.1. ἐδιοπυῃ ος οςο,νερδυ]οὸ ἁπτέ. 

τὰ ἀμῥοἐπεὰ μβ ὐδδ κμορῶν.} [οθταἰοὶ ὈΝΟΨΊ ἼΠΝΔ 19 Ἰη[οίανενην, γλὴ τὸ δᾶμᾳ. 14 εἴξ ἰδ (ἀργεπιάτα ἀρτηυΐ 
[ ει κά ἡαϑη πη ν 1 ῥτὸ ψιο Ν στιν ἰπιοιριον δά νει πὶ, ράποῃ γιάς Μαμ4.1). φῥβενβηοιβαειν βαμέαηῖο, 
"»νηρ δίρειο; νι τυ ὁ Ἰοημίπηι, "νι ἐσων. Ῥομίτον αὐτοῖν. διὰ δ κοοβμων Ψ υἱρ, δι Εταίηυᾳ, βεν μεν. ἘΔ, Ὡς 40 

δι μγὸ νον οἰ αὐνρ ὃι αἴϑρωποι, ἐροῖ ἔσρς ἀπποϊδαμηνε. "ς [χά τη ποηγης ἰπτς 40 ἱπιδτίοος αὐδυς δευσιηῖα 
ὶ ΕΝ ἀρτὰνν εΓ1} ἐν μιᾳ “ἦν πόλεον «τῷ αιλάληι ςμίαις. ἀοιηογιη μῆνα τερεῖς «ομἰσυίπνις ν ΡΑυμπσητυσιτος 

(λυ μην ἢ βιχαὶ αὐτὸς, Καὶ ρτῸ τὴν οα Ἠοδεχζογη Διδτππο ἢάςριμ εα ΠΩ λι0.16.ορ. τ πᾶ] ἱητεγρταῖ εὶ, βίαρου 
νητουμν ἢ ηρατί, Προ ταῖν ἀἰχιβνιν εἶς αὐῖσμννς] τοά-. ἤτιφνοιὸ Νὰ ρει Πδποπεπι ρᾶνλεπεητὶ ἐράιζας, 4υάπι ςχα 
ἀνυιν μοινγἄςτιι γὴν Ἰμιο ὙὝΦΜΟΓ' “αν. 74 εὔνρῖο ρτωπὶ Μάξοις χ..4. ψιοῦ φῃάιη τπαζιῳτυβμμειῃ μοι νΐο- 

τχίτιδε, εἴλευκ. 

: Ἶ . 

β Ὁ - ΦΕΟΥΝΌΥΝΜ τ1Υ̓ΘΑΜ. "ς7 

τος 

ἐν ἰεξϊο ἐνοπνόηανν φηδεγαὲ Ὁ γυπῶν ὁ 
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᾿ γὴν οἶκον αὐτῷ, δοξάζων τὸν Θεόν. -' 
ν 

Ἶ λέροντες ἢ ὀδομῶν πὰαρρόδοΐξῳ σή- 

λίαις, 9.9 
πλλι.λ.14 

Ἐς ]εια, κῇ 

Ομ εΠὶ μα πδ- 
«δεῖο τορι ςξ: 
εἴων τ Σετο- 
ἄἀο,ευμι ο0 οὗ 
αἱυδηειπηδκῆο Κῶ χαταλιπῶὼν ἅπαντα, αἱας αἱ ἠκο-} κα Ἐτήϊο ἀςτεἰ!ξτῖς οπγηίδις ἔωτ [.8 Σὲ ταί ξξνν οπερόϑων αὶ 

ἐν ν Ν ' “γεχιτγᾶς ἰςαθμτος εἰϊ ξυϊη. ἡ 
Ἐκέοοίς οἱ ρῳλφρυϊυπι γᾶ 

᾿αὐτω τὺ τῇ οἰκίᾳ αὐτῶ" καὶ ἐδ ὄχλος τῇ- ἴωλαι ἀοιηὶ ίυκ : ἐγάτηυς τοτ- 

ΕΓ ΤΠῚ Δερειθὲ λυϑησὰν εἰυτώ. 
δί ἱμνὰἑ αὐ 

ἀν οἰοηῤῥέοεα- 
7υ. ἃ 

ΟΝ κατακοίμϑμᾳι. 
καὶ ἐσόξγυζον οἱ Γρριμριτεῖς αὐ 1. “Οιτυιτπιμχαίρδης δυξοπὶ εἰς 

ραν »( ἄρας τὸ χλινίοόν σου, ποροῦε εἰς]. 

τὸ τελωνίου ὀνόμριτι Λαὐὶν, χα ϑύμϑμον Ροζοιιοταπι 

" 

αὐ ραν ἀςοίγατ, αυλπὶ τὶ ἠνηρ !εἶτοσ ἐχ τορ λιν ἰᾷ εἰ. 
Κιινρίο ἀοήνας ἀςπιμας ραγαίγιισις ἀϊξεύφτυγ. ΟἈΓηἘῇ τς 

----- ...«.--τ.ι ὦὦ.- 

αὐτὸν σιω τοῦ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον, ἔμ.-- 
πφροϑιν τῇ Ἰησοῦ, 

αἴϑφφῖτ » ἀφέωντα! σοι αἱ ἀμαρπαϊ 1: 
σοι. 

Καὶ ἠρξξαντο ὀχᾳλογίζειϑει οἱ Γραμ- 
μιατεῖς καὶ οἱ Φαρισαίοι » λέοντες, Τίς 
ὅὰιν (δὲ ὃς λαλόὶ βλασφυμίας ; τίς 
διωώαται ἐφιέναι ἀμᾳρτίας, εἰ μὴ αϑνος 
ὀθυός; 

Ἐπιγνουὶ δὲ ὁ Υ̓ησοξ τοιὶ δζᾳλργι- νι 
σμριὲ αὐνδὲΖ ὑπὸκοιϑ οἰς εἴπε «οὐς αὐ- 
τοὺς, Τί δζελογίζεϑε ἐν ταῖς καρσίαις 
υμδβ; 
Ὁ Τί ιν συ κοπώτερον ; εἰπεῖν, Αἰφέων- 
ταὶ δοι αἱ ιμαρτίαι σου ἡ οἰπεῖν,, Εγθιραι 
"ἡ αὐἰδυχώτει; 
ἶνα ὁ εἰδῆτε δῃ  ξεσίαν ἔχοι ὁ εὸς Ἴ 

αὐδθρώπου δὴη τῆς γῆς ἀφιένα,ἀ μαρτίας, 
(πο τῷ ο΄ σΜλυμδμῳ)οὶ λέγωγδχω- 

3) 

ἴον οἶκόν σου. ΩΦ το, δ Δοιηυμη τυλιῃ. νηλνῦν ἔπη), 

: τοῦ ἡΠΠἶοο ἔυΣ ἴῃ οο- 5] Ἔἰ ἐφη[εβιδη ςοη[ετγόης 

τῶν ἐλ ΚΟ ἐτῆτᾶι ἡμάῤο ον ἔρῳ νὴ πὲ (δ ἤαιο ἐπ ἊΝ ὉΡΑ͂Ν ΟΝ 
3 ἄρας ἐφ᾽ ᾧ κατέκοιτο, ἐπῆλϑεν εἰς ῬΕΡῸΝ, δας Φ ἐμ με μνον 

Καὶ ἔχςάσις ἔλαζψεν ἄπσαντας, κὸ 4" 
δοξαζον τὸν Θεόν ὦ ἐπλύϑησαν φόξυ, 

ἴῃ. ὃ ῸὋῸὋ" ἫΝ 
Καὶ τὼ ταῦτα ἐξηλθι,καὶ ἐϑεάσα- 

πλόον, Ἰώ χα, 
δ τὸ τελώνιον, (ἢ εἐἰπεγαύπῳ,, βἰκολύθεῃ 
μ9... " 

Κα) ἐποίησε τοχίω μιογαίλην ὁ Λαῦὶς} 5 

4 

λωνῶν πολὺς ὃ ἄλλων οἱ ἤσαι μετ᾽ α 

.ὸ Ψ{Ἰδώνιν άετο το ςοβκησίζοτς, τγλῃΠαιίοης Ηεὶ 
ὑμεῖς ᾿ληνΠἰαγὶ, Φ Δΐενοῖν αἴϑ ώστε ν υἱρ ὅς Ἑταίλά νειϑῆ, 
Ἡ οἰνορὲὸ ὅμο ἔδρα ἀρυὰ Ἐγὲ οἶδ ὁεέυντις, ΜΙ δοπιδμί. 
ἐψφτν ὑενονα Ἡ ἀηω. ἂν τῶν καρδη γα, ἴῃ ψεΙ (λλῃπὰ 

νει Ὴ: ἐανύθη, σόαϊξίδυις λάήνταγ Μα!Δ, δόὴπ ἐμ ο λιν ς 
Οἰδεεδεχεμηρίατὶ πονκον, Οὐτοτὺ τὴ Ῥαιε!εἰρί αι λέγε γα: 
ἀξ ιὲ ὁπεηθῖν ἡπα(, διαλογάξεδδωῳ ἤθη πηρΠοὶτεν ἔς “τε - 
γεπδιυπι χὰ [ν᾽ εὔχῃ ἀΠς ἐς ἢας τὸ αἰ Γορερής ιο 
«ἰἰὰ τὶ ἀεπναντλανέ ΟΑεεΣ γ καρ δυγνωρβς μιὰ ἀρμὰ ἴξ εὐ 
Σἰϊάτεπι τορ πους εὐ αὐϊίτι ᾿νὰῖς Ἰηυξιπυτάγοητ ροτίος, 
ὐυλπι ἀρφιτὰ ρτράστεπτ, Ογὶο νηίππι οἱἢ ἑσυῖςιι νος 
ἐστ οορηξ[ ὁ στιλταν, ἰδ ξάγς. 

14. ὁνϑί σοί μη βωμεοτοι] ἄρας. Λάϊςοὶ σοηη1}}} λα να 
νεῖδι Το θη ἄϊ ατηρ ἰδ] λπν. Ῥαείς ἐπνι πος δά τοπι ρία- 
τπιτογε ἰπ(ο!]Πράτυν πϑήγαςι τῇ νοτίτας τὸ πνλν του κυ 

1δ᾽ Ἰνεῤίβιιο ὑσυρρίδοξα 9). ()γυϊπῃ}. τὸ παιριίδοξον, ἰμτον 
πεϊλτητ {0.9 Ψυὶν,. δεμαδίθα, ϑιωμρνά Ἐκαδνιι;,, 1ρινεά!.- 
ἡ ώ, δπθαν Ὁ - ' 
ἵν Ἐρῤϊν νά, διχθμ 1. κα νουοῇ ἀςςερτϊοπεσιμγιὸ ρα Πηγἐμ 

«ὁ οἰπηζέλοο ρλπταν. Απποτλε δητοῖν Κταίοα Τηνζο Αἰδεν χο ανις ἐπῆρ εοηοὶς οι πυγαίζο τά Ριορτιὸ ς 

καὶ δι, ἤῆκμάἀζδιυι ἐριιδισι δοκόν ἀρ ρα εν, 

ἘΡΝΑΜΝΟΕΙΙΥΝΜ 
πίαχτηῖρα αάσε ἱρίλς ποὴ ὑδ ἀϊο τς ἀσοιἴς Ἰίφυεῖ δχςα- 
ἐδ ,Μει. 5. «. τυσθα δἱίοαι! ἔς" κ Βανι ἰς ραταϊ γτίοὶ ἐς [τὰ 

(οῇο τεΐλεεο Ραυϊιηδεο,ἤς πν!- 
(εγαπτ δυπὶ αι ᾿ς ]ο ἰηεπγς- 

φημ Μ" νρρ τ . ἀϊιπγναητς ᾿ς. 

Και ἰδῶν τίω πιςιν αὐ, εἶπεν αὐτά, ,ς Οὐ) Πάς εοπιπν' "2. 4Ἰχ τ, 
ειις τιφτο 7 ἔππς ΕἰΡ 1 ρος- 

εατϊᾶ τι. . 
Ἴοοης ςσαρεγιης γατίος ἡ] 

φογῖθα ἃς ΡὨαγιία!, ἀϊοςηῖοϑ, 
Οιις εἷϊ [ῆς 4! Ἰοχυΐτον δ] α- 

Ἰριιεμ!αϑὺ Οἱ: εῚ τειηῖτῖς- 
τς Ρεςζαταγηλίι 

Ἰείυϑ ἀυϊεπὰ σορηϊτὶ5 ςογιῚ 
τατος πατίοηθι5, γείρου ἀφ ἢ 
αἰχίς εἰς. Ουἱά ταις ΠΆ 1] 
“ἢ ςογάϊδις νοι οὺ 

ψιπ) εἰ ἰαο!Πτ)5 ὃ ἀϊσοῦς 28) 
λει θια ἔμγε τ] ρεςςαῖα : ἀυτ 
ἀἰσογοδάγρε ὃἃζ διιθ ]αὺ 

. Μιλυζΐοιῃ (ςἰΔεὶβ ΕἸ Ππὶ μο- 
1 η15 Παῦςἐς αὐέϊογτάτεπη 1η 
ἰστγα του το αἱ μὲς ζατὰ 7 (1 
ρα  γεςφΉ Π) ΤΊΝΙ ἀτςονογρς, 

δι Ὑυθίλιο ἐν ῥηηίενοι Ἰεξι]ο, 

Ὥσγο. δ0 1 αὐ ἰδοιογαῖ ἡ αι 
ἀοτημην {8,6 οτιἤοαης Ὠουπὶς 

μέ[ Εκίζυροτ ςξρίτ οπγης5,δ. ρἷο- 
τἰβοαθᾶν ει Ὁ δὲ τρί  ἐτὶ [πὶ] 
[πγεζυρνάιςοιτεδ » Οοεττὸ νἱ ἀΐπαιις 
᾿Ἰοορίηδια μοάίς, 

{1 ΠΡοβμας νετὸ εχῖῖπ, ὃζ ἐθη- 
Ἰ(ρεκίτρυθ!!ςδηθη ποπιίῃςῖ, ς- 
"μι, ἀδτεπι ἀἀτεϊοηίμπι , ἃς ἀ- 
χὶς δίγδοσιοτε Π1ς. “ῃ 

Υ : 4 

ὁ} 0 17. ΡΟ] ςαποτίιη »ὅ 4- ΕΣ 
ε]ποτμην 4} (αι ἐρίι5 ἀοζαπιθε- [4μὴ ἐμὴν ἐἰθε ἐνφηὶ ἐς, 
δλθτο ἐνηπιϑεμῖθ:. ᾿ 

᾿ ' Ετ πιμεπηυγαθη! Ρ᾿δ. 

ο" Κον εἰ, ψ’ δία Φφγηνι, ἀϊεεη! «ἀ ἀϊοραιοε εἰμ. ϑγτὺς 'π- 

᾿ 

---.... τὸὖῷὖ -----.-- ἐν 

[φηνπι νηὶ Ἔωπλ κηπν [ς.- 
ἔφ ἐμ πρεάδωην κηΐε [ς- 
(ὠιη. ᾷ 
πτηνὸν βάενν υε νἱάμ, 

ἀΐκε Ποπνο, τεποίμμῃεωτ 
εἰ δὲ βετο αι μα, 

Ἐπ «αρεγμηϑ κονία: ς 
ϑενίδα ΣῊΝ 
ἜΜ, ΜΗ ἐβ δὲς φμ")υ- 
4μἐπμν ὑἐ αἰ βθνεποι οὶ ᾧμες 
ογ ἀδηύδιοτε ΓΙ 
δῇ βὶμε 1εμεὶ οἷυς [ εις) 

Με εογμομὴς ἡΝ ει 1ς. 
βω οἰ φείοιρη ἐόγηη, 

γεγοινάενε ἀήχιε σά ἑΐος, 
ῳ μὴ φορίιδιμ ὁ» οοτά- 
ὑως νηβεοὺ 

Ὡμ ά εἰ [κοὐ δενγάϊοι. 
τε, ἰ2ιπορφωπξων τ ρεε- 
“Α,4: 40 εἰῤςενε, ὅμνχε ὁ» 
“νη μ ἰοὺ 3 

»ι ἀμβϑην [ἰῥαεν υὶς 
Ελίδερε ρφηνόηία θάϑεὶ ρο- 
τοβαίειον δ ἜΕΥΥ ἀνη!- 
"ϑιϑά ρερεαια, (αἰ βαναὶ)- 
ἐεογ Τ δὲ ἀϊςο, ν ονής 
ἰεξξωνν ἔνπο, ὧν υδάείη 
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πάρη «ἠδ νι. 

Εἰ βνρον σρρτεδεηάϊε 
«ρημ5, (Ὁ πιαφηϊβεαὺ της 
θϑωο: ἂν τίει [μο εἰς 
νοογειάῤερεῖνι, δα υἱέ ο 
πῊν πώγαδ δα ἠοάϊε. 

Εἰροβ κε εχή!ν δ’ 
δὴ ρωδί δι αλωπν ποπθθε 
δου βιάφηιεην «ἡ θείο- 
μένον Θ᾽ “ἡ Αἰ 7) δεάιμεῖς 

ζορ{εφνωδωι ε} ὀμνη. 

2 Εἰ [εοῖε εἰ «ομε κί ῃ 

τραγηυ5 ζενὶ ἐμ ἐηπο 

26 Οἰημγηρων αὐ ἀπε. ἐγδγτυζον. Ἠυης ἰσουτη τα (ἀρϑεΐοσ 
τίρυς εἀϊεοπίρως (ππ) πτοτρτγοίάδζιις., (μὲ ἀμϑεδν ΕΝ ἐν ἐτάπὲ 
δετίνα Ροωβ, Ῥευπὰς εαἰπιίτιπι Ἂς εἶ ριοπίτίυων αὐῆνρ 
{ὰ ρατειτίνος δοά ἐδύμίοιῃ ΤΟ φυοάλπι πιο λάἀτπιοπίηις, 
βίσον μῆς ἱητετργδιτίσησαι λάμπ Ωσπ ΡΟ ΟΡ ΡΩΝ 
οπά ἐδ αἰΐος ςορυίυως τεριςλιειἀ φητ, ἢ ψηὰὶ οὐ ἐΠ} ἐρεὲ 
ιοιμηε ἀροι αιδοναπονν ἁγία οἰξ δυϊςην δυίεις Ιου  [ηρταν 
τὰ: φϊειη ἢς Ἰεφὶς Νυΐρατα, Καὶ ἐγ Γγυζὸν οἱ Φαριφοι καὶ ὶ 
“αμματεῖς αὐ Ά᾽,κἔγρντες τρϑὶ τοι κοϑη ταὶ αὐτί Ἐπ᾿ τντνυγαὐ ἅ! 

ἀοτρτος ἰτὰ οτίλτι ἰορ 94 ἐχρῦδο μγοποϊπίης τα. Εωίς 

πὰς φιρῆημς πση ᾿ς δὶς αὐΥ̓ΆΓ, (ςἀ ππορε τοι μαϑη τὶς ἀκον ζου)τ 
πςέ!! εἰμπ νοῦῦο ἐχογίνξζον φυκ [ςτίρτιιγα «οπβειπατυγ ιν 
νεται ηπτοε τοὶ εὐ ίος δυξτοτίταις ἔφο ἤαυά ἴα διε ίϑεια 
εχ ςοπιρέξιτα Ἰίςεῖ εἰποπάατς, γυνὰ μὲ ῥηθιπεῖ αὐ οἈΓ 1 βτὰς 
εἰς βάτοι τηλζο ςσαίο αι ἰεριλαν᾽, αἷς οχ δίπναμεότην, 
μυρν (ο  ΠΠΓῈς, Καὶ ἐγόγίυ ζον οἱ γχαμαμιτῖι αὐ κα οἱ φὰξι- 

σἠνι λέγ τες νρλι τοιὶ μρϑηταὶ ἀυνί δενίδα νενὸ σδηοννηταὺ 406 

“Ὁ "ινανί αὐ δνιδηλει «ὦ ἀϊτηρωίοι ἐρα. ντὔφηϊβέςτυι "Ὡς 
": 

ἀϊίειρολον, να ἡἥδπιυς τοί αυΐγου εν, οοπιρε ας, 
5» ἈῬῴγε: 

χάμου. 

Ν 

ΕΈΘΟΥΝΡΟΥΝΜ ΠΥ ΑΜ. 159" 
Φουα ἃς Βα ΣΙ, ἀίσοητοβ ἀ! ἢ εὐδὶ ἂν δεῖνα εονμπν, ἀἰ- 
αἰξοίρυϊος εἰμ, υατς οαπὶρα-} Ὁ ρθε μά ἀνηρμίφε εἰν, 

: : ὯΝ - ΜΝ ῷμ4“4 μην βνὑϊαπές 
δ] οαηΙς δ Ρεςοατοτίδιις οὐμες ρεςεαιογίξοι πηαμέωίαιμ 
ἃς Ὀιδ 1 ὧν διὐμωὶ 

Ἐιτείρομάςῃς 1ςἴμς ἀϊχίτ εἰ5) ὸ Εἰτοβουάδινε Γε[ω: ἀἰ- 
Νρη οριι5 εἰξ 115 4 αηι {μητ ἰλὴΕ κά εἰΐον, Νοι ἐροϊ, ἡ τος ΜΝ ι ν ἅμ [μμε τρϑάλοο Κα 4μὲ πηφάτςο  (ς ἃ [15 401 πια]ὸ (Ὁ ΒΔ- ρα δα νϑ, 1 
θη. , ᾿ 1] Νοιν νεπξαο:άγε νην: Ὁ 
ἽΝΟ νεπὶ νοςατυπι ᾿υ{τος, ἔς 4} {{ὰ δεοαιονοι αἱ ψαηνιοι Τίσι τι 

βεςοατογοβ δ γε ρηςεςητίαιη, 1 [ἐπ Ἔν 
53. μρΗ͂ νετὸ ἀΐχογιπε εἰ, Ομαγς 3] «4: ἀίκετνα οὰ ειαπν, νυν μι, 

, Εν Ι ἐι τ Ἐπ Α ᾧ μεγε ἀνᾳίρωϊ κ᾽ Ἰοάποι Ηγμοι τ 
αμορυὶ ᾿οαπη!15 τειηδητῖοτς-) 1 : Σρθορίστα, 

τὶ τὰ : ἐείμαη [εάμεηεεν ἄγ οῦ- δι ννιρειίιο τῇ 
κί ᾿ , δτὸ, ὅς ἀσρτγοςζατίοηςϑ ἔλοίμπι ᾿ μηε ἱπρϑὶι- ποι παπι εἰς νυ δῶ δὶ δη) σάν ν ᾿ ᾿ : [κεν αϑιομός [αφῤμηε μποέι- ἢν : 

ΠΝ Ὁ μρίως 1. οἱ Τῇῷἢ Φαῤρασα ων (μη τοῦ ὃς ἀἠεοιρε Ρῃαγιίςο ἐν Φ’ Ρ αν (κοναην: [οὶ ἈΠ λον " 
ε» ᾽ ν ᾿ τ τῷ τ ; Ἰοἰμητο ἃ το- οἱ ἢ σοὶ ἐἁ)ίουσι Κη πίνουσιν 5 τὴς τ} νετὸ οὐηῖ δι διδυητὴ) | μον εάν φ’ ὑέδμμιδο νὰ μνεία οὶ 

5: μ ᾿ ͵ ἔνα ᾿ς 5 ᾿ “ : 

Ο ἢ εἶπε φοὸς αὐτοὺς ,. Μὴ διωωυαὐϑε} 3. "" δυϊοιῃ ἀϊχιτ οἰ 5, Ν ΠῚ Ρο- 241) ὠμέδω ἐρ(ξ αἰ» “5... Ἰοιαις. 
- “ , 6᾽ ε . ᾿ πῶ. ὃ Ε τοὺς ἐοὺς τῷ νημφῶνος,, ἐν ᾧ νυμφίος, [κοϊεἰς. βεοῖς ὙΠ ΟΠ ἀρ θμι 

» 3 ΠΩ ,ὕ τῶ μετ᾽ εὐ ὴδ σξηνποιῆσαι νηξεύειν; ΠΟΌΜΕΤΕ οὐπι ᾿ρήϊς εἴ ρου 
ι 

οἱ Φαρισώοι «εὀς τοὺς αϑηταὶ ἀυτώ, 
λέγοντες, Διὶ τὶ μιφτοὶ τελώνων κἡ ἀ(ᾳρ- 
τωλῶν ἐδϑίετο χαὶ πίνετε; 

καὶ δποκριϑεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπε τϑὸς 
αὐτοὺς» οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντας ἢ 
ἰατροῦ, αλλ᾽ οἱ χῴκὼς ἔχοντες. 
Οὐκ ἐλήλυϑα καλέσαμδικοϊοῖς, ἐλ}: 

λοὶ ἱ καρτωλοὺς εἰς μοταήοιαν. ᾿ 

Οἱ ἃ εἶπον πρὸς αὐτὸν, διατὶ οἱ κ(ᾳ ϑη- 
ταὶ ̓ ᾿ωαΐνου νηςεύουσι πυκναὶ, χἡ δεήσεις 

4μῥά ροιεβεε βί ον [Ρονβ, Ἰνιρες ἀεϊεία- 
ἄμην εμη ἡ η, ε} [δοπίνιν Π"} ὅζ αἰτἷ α- 

ἱδὶ ΠΣ 
4(εγε ἐς ΣΉ ΣΕΝ 
" ἰόδ ΟΜ νεοπ !ευὰ ὃς 

ἐ αύμδνι το σι τὶ ᾿ς ἀρίαεοίτουι 
σῃΐσης δυῖοηὶ εἶσ ς ΠῚ ἧς Ἐεηΐενε ἀμέεην ἀΐες Δ (Ἰλιϊλτοιι αἀϊ- 

τΟ]Π]Πετῖ 40 ςἰ5 ἰροηίαμφοῖμης ἰς- ] μη αὐίαδι ἔσειε οὐ ἐἰ οεἰταῖπς νοὶ 
ἱ 1ΠΠς ἀἱ ἐμ [᾿οηξ, ἐωμετεἰμηαδῆε ᾿πνθση τοοἠὸ 
ἱπηαθυπι 1Π| 5 ἀιοθδα [)}οηίμε, μῶν ἀπ : ἴωμε τγιᾶτ ἢ}- 

᾿ ΒΝ πίη ἀῥεδιμ. ὩΣ εὐ φείμην 

ἢ ἃ Ξ : : . ἀμηπνὸ ρέτι ἐν 
Ὠὶςεθλτ δυτοπὶ οἷς οτίαπι ρα-| )ό Τλέρεϑαε ἀμέεπν ἴφ' βηηὶ- οὐκ ιμ Ἑ. 15 ΔΓ ᾿ ἼΩΝ ΤΩ ΩΣ 

δοίη, Νοῖηο ραπηϊουϊά ηο- ἰπηδίμεην αὐ ἐΠΦ: » μία 4. 

᾿ Ὑς- Ἀν ῶμεν φύσα, πες 6 ηγ0 (ΟΠ ΠΥ ΔΝ Ἀ βορὸ 
αἱ νεϊετπςητι ἢ ἀτ Ί νος 

Ελούσονται ὃ νμυέραι καὶ ὅταν ἀπαρ- 
9ὴ ἀπ᾿ αὐὴὴθ ὁ νυμφίος, τότε νηςεύσου- 
σιν ἐν ὠκείνα)ς ταὺς ἡμάραμς. 

Ε᾽ λέγε δ καὶ ῳ΄αβολίω' νς αὐ- 

«τοις, ὅτι οὐσδεὶς δχίβλημᾳ ἱματίου χα- 
νοῦ ὄχιξαλλοι ἔγὶ ᾿κάτιον παλαϊον" οἱ ᾿ Ἶ ἌΤΗΝ νεξέννεηῖᾳ μηδ ώνυς- 

δ μή , καὶ “τὸ ρηνὸν «εἶξοι, ὁ τῶ πα-ὶ 10} νεῖι5 : Δ οαυὶ δ ΜΠ04 ὯΟ-} {εβνερέμπι υοῖμ! αἰϊϑηνὶι 

. ἀὐτ δηάϊι ὑεῖ. ϑ. νΟἴΟΓΙ ΠΟΏ (σ᾽ πομηηῆν γμη! θέ Ψ' υε- 
λαῷ οὐ συμφωνῷ ϑχίβλημα τὸ δὁπὸ τῷ ἐδ ποθ φη μεσ  τοηπη[- 

τά ἀηφωο. 
57] Ἐξ ϑεπιο πολεδε υἱοῦ πο- 

οἴ ἐκ ὍΝ 4: τυείενφ: : αἰΐο ᾿ 
4 ΤΗθβ4Ὲ Οὐ μὴν πον ὦ 

υἵνεν, (Θ’ βρη υἱπωιν 
εἴννάεινν, ᾧ᾽ νεῖ ρα! 
ὑωπε, 

ςοπυςηΐς ρᾶπίου 5 (μγηρέης εχ 
ῃουο.. 
Ἐξ ποπῖο ἑηςὶς νηστῃ πουῦ 

ἰη ντύςς νετοτος: οὶ ἀἰ τυ πι 
ρεζνίησπι πουῇ ντγεβνᾶς ἱρίσηι 
Ἐβιμγάσταν, 8ι νιγοφροτίδιηι, 

Καὶ οὐδὲς βάλει οἶνον νέον εἰς ἀσκουὶ 
παλαιούς εἰ δὲ μή γ, ῥήξει ὁ νεὸς οἶνος 
τοὺς ἀσκες, κὶ αὐτὸς ὀκχυϑήσεται 5 οἱ 
ἀσκοὶ ὄστο λοῦσα. Ἐπ 

᾿Αλλὰ οἶνον γέον εἰς ἀσκοὺς κρηνοὺς 18 
βλητέογ' κὶ ἀμφότερθι σιωυτηοφαῦταμ., ].. 

δεά αὐορμν μον μην ἐν 
υἵτες ἠοῖ πμδάων ε[Ἐ: Ὁ 
δ᾽ υἱναφμϑτον[ετηἥινν, 

α}}} 

. 866 νίηυαι ποιυηγ ἴῃ νιῖς5ν8 
τοοεξηῖος ΠΟ ἀπ οἶδ: ἀκ ν- 
ἴγάφας ςοπίοτμαητυγ. 

Επ πειὸ ἐν διθογις νοτας, 
[λεῖον νας ἡομθτη. ἀἰςς σπ τὴ, 

ΟἸΝ τὰς νι 5 εἴ, 

᾿ ᾿ ἸΟΑΡ. ΥἹ. 

ἢ ολ Ῥ- Ὑς ' . Μεγ, 
Αι οἱξ νετὸ νε (Δ αῖο νδένονν εβ “ρον ἐν νιλτ γα. Ὶ ἢ ) 

ες ΠΩ 

9 Ἐὶ περηιο ίϑεπε ὑείων 
βαθη υμεηονμην. ἀδοξ 
κηὐην, "' εἴης παρ  ἰηε Ω[,. 

"»» 

λφεινέον,λΈ γε γὸγὐ πωλαιὰς χρησότορθ’ 

ὅδε». ἀμ 
Κιφάλαμον ς. 

Ἰένετο δὲ ὧν σαββάτῳ δευτεῤο- 
Πρ ν δχαπορόύεϑϑαι αὐτὸν ὅζαᾳ 

ασορήμων" (ὃ ἔτιλλον οἱ καϑηταὶ αὐ- 

: {. ; ἀδϑα!ο Μεωμάο ΡΠ" Οὐ πὰς δυδὲ 
. . Ἔπτν ΠΟ Ῥατμηιες ὑὐπαινυ ἀπνπὸ Ρεν τυς (ἀρέτίτίειο 
ἙΡ6Ὶ ίαϊα, Ν ε ἰεδαοι 6} .}} ἀϊ-. μι, οϊεδανι ἀϊριρωὶὶ 1ὸς ἐπ ᾿ῖνα - 

᾿Ἰςῖρα!} ρας σας ράπτανς,ςοη-͵ [οἷων [δέοασι τ πικρά. εαβπι ον » ᾿ , Ὡ] . ω ἰον δὴς 

τὸ νας; ὃ γοϑιὸν,ψ χοντας τας], 16} ὔ : “"4. πμαΐηυδ ἥπστον 
κυ κ᾿ ἜΧΡῪ ΣῈ ν χντὰς Τα}. Εἰεαητὸς πᾶ 019." νάηὲ ἐοη οάηεν πρδηὲτ γος, οῃξαϊι μ5 
ρσι - πο 4 τ ρος  ταμδν πε υ ὑν" φρυλα ηυΐἀδ 

τινὲς ἢ 4) φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς, 
᾿ » ὠνυ νὰ μος, εἰν -.ο 2 ᾿ ἣ . νιν 
Γἐ ποιέίπ ὁ ἐκ ἀξεσι ποεῖν ἐν ποῖς σῳαβ-} Ἠάφϊχογμης εἰσιν Οὐ [χά εἰ8 χυοά 

βασι; ἬΛΕΤΟς, τὸ ον ἘΠ σῃἴιοοε εοεοίλ θαι ον. 
ἜΤ ἀμ Δι'Π να 41 ἢ ᾿ 

νΚαὶ ἐποκριϑεὶς, πεὸρ αὐτοὶ εἶπα ν᾿ 

» εν, ἰοφξ ης οπναΐ 
φυἱάανν ἀμβεην ἢ ναγὶ- ἐχοφριίοηο [ἃ 

[κονια ἀϊεευαεηίμ, ὠυϊά ιὰ ἔα Ηΐς, πελᾶ 
μον φωοά ηφη ἰΐςεε ἱμ νὰ ἴῃ ἐχίετρα 

“᾿ς ἐμὲ εἰὰς οί εευά- 

οἾΟας τοῤρᾳπάφῃς λοίμ5 ἀἰχίτὶ αι ᾿κειηγᾳρᾷον ἔοι εἰύουε, ροβια 
εἴτ ποσὰ 

---- ταταπτιν απ ἴων, 

2 1λεβνείαεί)μο Ψιδε Λέπ. 1... Ἐ 55 πὸ οὐ ἐς κδ' ΟΝ τσοιπηπιοδὲ ἐφίτας ἱμιοᾶς Ῥοίξατίας 1}Πι4 φαϊνθατυιν,α εἰ 

ἢς φμοδὴ ἐοἰ 4} ὀν, αὐγὴ ὅταν ἀπά νθ. ἐμ ἐκευπάοἐοθίος ἀεί. νἱείπιαπι ἀΐεπι Αεγπιόγυην ( ἰά φηΐπι "τς Πσιτυγ εχ ἐα 

καὶ : ἃς (ἀπὰ γε τεἀιιαάατήνε! ἐπ ιταῆ ροῆτα απὸ μανείἐαῖα, ημὸά δε τπειτίο ἰρίξατιπννττοδὲ ποεαῖ Ἐρίρι αὐ ὙΦ αὐονν 
«ιππι ρουῖας ἀοθεας ςομ πε οὐπιὶ τόνε, ἤςας ἀρυ δ α]1ὸς Β᾿ς. φαν)νοζας ἀρβάτιμτι αἰτετυπι ρτιπναπι., ἐοίορνιϑ ϑεαί ζει, 
ΠΤ ΠΙΕΤΝ ἊΝ ς ΥΓ(ἀπγήγα ἀινπἀϊοϊ λὲν τα οι πη (κεῖτ υοὴ "ἡ Ἰιυης ἀιεσι 

ἦι ᾿ Μγηδίων ἐβιχινεύτέρ 14 εἴτ Ἰυληῖις. ψυ γαῖα δ - διύηοι δὰ ῥηῖαι δεοτνρῥωρω τον ασοατί, ἡμιὰμ φείαιλπιὰ Ρο- 

ταίηχις, Δ1 εἰήμε ἰὰ εἰ ἴ ἸΑΛΔΟΝ ὰς ἰθξη},6.}. : ἤετο ἀπς μαίεϊνα νοϊἀοπιλάςπι εἰλυίστοῖ, ἡτουἠΐος ἰςρτῶ 

ἐν τς ἐν ἀν κε νι Ν «ια αὖ "1ο ἀτὸ ἀφ! αηιεοοί!ςι νίψως πυπιερμαπειστηα οὐ 

ΙΝ ΘΑ ΡΟΝ . ταν Ἀ}}}}5 εχοπιρὶ ἰᾳ, τσ ς κὲπ Ἡμηβελμεῖν φαν ϑδοιαρ 

Υ υὐϊιενο βεῖηνο, ψνυτνρραμέο. Ὅλια ἐγαν δαδθατογαπιν το το ργοῦάς, Αἰ ας δυςοῖπ ἰναίαις νφολθι ἡατοΓρτοιατίοιςν, 
{ ἡξοτ ἐγ ηα σοληπὴ ΔῊΝ ἐσρεΐπιο αυσάις ἀνε τεσ οθαπι: ποα οπιορίηστι, οὐ ηιπίρμιλιπ πτσῖηε, οαἱαῤνοά εἰϊ ε"}ὰ 
αἰτεῖ σου Πυίδυν ὄχ βεξα] τὶ Πγει τπαπι δ αν {στ βα]υουν ἘρΠ. τι. ᾿ιδτ.., νὸς ταΐετοητις δὰ ρὲ} 
εἰλτ ,(ο]οιεένεα υἱ Δα οι (οίτις [λην νειὸ ἐπ ἤν ρίπταιαν. πρῖνον Αὐγιπόυιον. δπειπι, φυεπὶ ρυτάϊ βιηἴε Ἰρίαμως "- 
ἐϊεγοαι(ν Ραίςῃ δὲ ΤΑ ΒΟ ὴ ΔΕ] ογιτη) ἀπὸ ἐὐύπῇ δλυδὰ- 

Οὐυἱάατῃ δὐκολ Ῥμαγ φογυα, νὶ 

(εἰμαα ροι  στιογοινι ἐραιροταπε κἰ φμινάεπν, απ ἃ ΑΒΕ να. 
τα ριθῖας αὐιέτιπῃ οι ἐΕ δέ ἐν , δὲ ὙΠ νυ δά οι ρα" ας τὰ υρίο τον Δαγπιρηηα αϑνῆσι εἰ ἡποιρογαηι, δι ἐ δοιαὶ 
ἀ"ο ριοτίας ἐστ δυο, νυ ἀΠδὲὰ σλιοτ ἸΔΟΙΜΝΙΝ, Γεῖπ,,͵.͵. ἀναν “ρον ὦ ΝΜ οἴρενα πο οετοηῖ. ἐανα ἢ 

Ὧ ι ὑμὴν "ἃ Ρ Σ ΡΝ ἱ ν: 



ΦΕΟΥΝΌΥΜ 1Υ̓ΟΘΑΜ. ᾿ 
ΟρΝΊΔ(ο ἘΝΑΝΟΈΜΙΥΜ 26] 

Ἁ Α ΦᾳἘΕΝΝ αν , " μα μεῆκὶ Ῥᾧ - . 5 “κι ᾿ Δ ἂν ἀμ νὰ ΣΤ συτοιὶμιρδηταὶ αὐεῦ᾽ καὶ ἀκλεξάμῆνος! ἰνοτανὲι ἀκ ρυἸον οι δε αν! 4 οκαυδμνίμμο, μρλες ἠσνᾷ, Οὐδὲ πῦαι εἴηνωτι ὃ ὑπώνση τί. Ἰ δε δὸς φαμέετι περ ῖλ;ν {τιλκις δι μι ἐπ᾽ αὐὐῥ θέν οῦ, οὐδπερόνοα ἐν} οι ἐρῖο αἰρῖδοι ἀνοάεομι) (δ᾽ ἀκ άκαα σαῖς ᾽ ΜΕ] ΞΙ 10 - πος ᾿ ἢ ν 440 Ν , Δαβ)σὶ, ὁπότῳ ἐπείνασεν αὐτὸς (ΟῚ 9, ἐμὲ [« δι αι ΡΣ Τὰ οἰληι ε[ϑνή μὲ ἐρίε. δ’ 4μι μην νύμασϑ᾽ : ὸ  ["ϑοαυία Ὁ ΕΘΝ ἘΓΕΊΡΙΦ ΘΕΥΡΕῊΡ ΕΣ ὠὰ Σίμωνανὸὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, κα 14 (Ν᾿ ἐνιρε δἰνορπεπι,ααςιη οτ18 14] (δλννονονν, μαπν επ- ΜῈ Ὲ αὐτὸ Υξς . πος κ φ|}} Θμοιροίο ἰπιγοίςοτίς ἀοηνιπὶ (ἀροπιοάο ἐνηιγαυὶῃ ἴῃ ᾿ ἜΡΣ ΚΡαδς ΘΠ ΕΧΟ “ποπηήπαις Ὁ ιχιη), ἃς Απάγεᾷϊ [,. 42" Ῥεῖγαπι, δ᾽ τ1π- τς εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τῷ Θεοῦ, [) ει» δι ραπεφργχροίτιίοϑ 5[.-} |1ἀουνῦ 1) εἰ, Δ’ βαπειρνο. Αἰνδρέαν τὸν ἀοελφὸν ὠυτώ͵ ᾿ῴκωθον χαὶ πρχροι ὦ ἐὐς ον νον ἐγεαπν ξ' αἴτεπν εὐριρ, Τατ- ῃ ἢ ΩΝ ͵ ν β ὡς Ω͂Σ { " . ἀ ἰογῖῖ οἴιῇ βοείου βρη βι, ἐφ’ "ηᾶ- ᾽ ᾿ ίω Φιίλ ν Β Ὧ0λ " {61 }}} (1118) Ιδςορθυηὶ ἃς Ιολῃ. δωπε δ’ Ἰοαππεην, Ρ δον του, αὐτοὺς τῆς φὡορϑσέως ελῷ εἰ Ρἰογ τς ἀςγ ταις ας ἄς ᾿ ᾿ ᾿ρεν αϑὴ ἐηβύτ 1 ὠαϑνίωυ,Φι ἐπῖσον κῃ αρ. ὉΜΩ͂Ι ὃν. «7 Ἰπεὰ, ΡὨΠΙρραπι δὲ Βαιιμοὶο-Ἶ [ρκμπν 4’ βατιβοίοποσωπο, 
φαΐἦ, Φ ἐδῶκα κ. τοὶς μᾶτ ἀυτα οὖς ουν 115 4.1 εσυπι ΟΥΑ͂ΜΙ: ΠΕΡΕ εατοὶ [0 ετἄε; 4μοι ηὖ ἰἐ- Ματϑα) ον ΚΩ Θωμαν ) ἴακωβον τὸν ΤΠ ΧΙ}. “ ΄ « ων 

- ῃ ᾿ ’ ’ 
μὲ 

ἐχοΐ νὴ, ἔξες; φαγεῖν εἰ μὴ μθνοις του ἱερέις. μμήρι Ἰὼ πῶ ἘΕΙΓΕΠΆΡΙΟΙΣ ΠΡ ΠΑ αλ τ ΒΗ τῷ Δ'λφαίου καὶ Σίμωνα τὸν χαλρύμϑμον ιςὶ Μακβαυη ἃς Ὑ Βοπνδπι, [4-| αὶ ̓  ἡ γεύη  δίξριας Ἰδυίειϑον, ἡ Ἰλεογάοώθυς Μ" “εειδοιίθεμε ὦ ᾿ ἢ 6. ἱξὰ πὸ. 1 5}ΡΠ2 Θ' 5 Μη0: 14. ,ν "Ὡς κν “διό ὄδιν 44} Εἰ ἀμδεῦας εἰς, ΕΠ115 που] 15]. Ἐἰ ἀἰρείναε μία, Ομ ᾳ Ζηλωτίω, : τ δε; , ᾿ ζοΡαιῃ ΔΙΡ μα ὑμὴ5 δέϑιπιο Π4Π) 4Μ νοζαίην 2 εἰοιαν, Καὶ ἐλε)εν αὐτοῖς , Οτι χὺ μος ΘοΊΨ ἀσιηὶ (1 οεἴατο ἰδ θατὶ ἄσημον εβ ΕἸδεον Πνμιὶ- τἠδων 1 ακωζου χα τπδων Τσκαρχώ-] [πε 401 νοσάτυγ Ζείονος, «Δ τῷ α͵ϑ. εἰπου ) πὸ σαιθδατου. ΟἸΏΤΏ15 ς ἜΡΙΣ. ἫΝ πΜ τά δαδῥαι!. ἢ .2 0] δ νως 16 [ἰυάλπι Ιλεο δὶ βαινοηι ἃς 116] Αἰ ἀμάφην 1φερὺΐ Ἶ 
- μος Ρ ὯΙ » {{| [λυ οἰϊ νετὸ στη αἴ10 ἘΣΣΙ ΜΟΟΤΑς τίω,ὁς κρνἐέροτο σορφοδοτηρ") : : ἐδνΆ τ Μιωά αν ἡ ατίοιξ, μοι . ΜαιιαΣ  θύετο εἶν κὶ ἐν ἑτέρω σαδθάτῳ εἰσ λ᾽ 1; πλκος ἧς . 4] Ἐαέϊι εββ «με σ'' ἐη Ἃ- ἐρυβ τον τιν ἫΝ ἄλιῃ Πἰζαγίοιςῃ 7» 40 ετἰλπι αὶ ; » 4519. ἐροῦσι ὦ Εήμετ Η ἐν οὐήρην μὼ. Ἂ δὶ ἰλθθδιο νῖ τρίς ἱπρτοάογοταγ 1η ἐιο (αὐὑαιο νἢ ἐγάγει μὰ Καὶ καταθας μήτ αὐτώ, ἔζη, δι τόπου ρΡεοάίτοι:) ἱ ' βνοάνιον) ελϑεῖν αὐτὸν εἰς τίω συυαγωγίω,κ, σιὲ- (γπαροράνηνας ἀοςογεῖ, ἔγας ΔῈ} [0 ναζυγαην, ἐγ ἀρεενεῖ Εὶ προδινοῦ" καὶ ὄχλος μριϑη})} ὠυτεῖ, καὶ.» 

σλῆϑυς πολὺ τῷ λαοῦ δπὸ πάσης τῆς" 

ες Τουδδαίας καὶ ἱερουσαλὴμ, χαὶ τῆς πωι- 
οᾳλίου Τύρου χαὶ Σ, δῶν’ , οἱ ἄλϑον 

᾿ς ἀἀκοῦστωη ὠντθ καὶ ἰαϑίώα, δπὸ ἡ νοσων 
αὐγὴν: , 

! δασκειν "(Β ἰαῦ ὁκῶ αἴϑιρῳπος 7 Ὁ κἡὶ χεὶρ 
ὠνιη δεξιὰ ἴω ξηρᾷ. 

Παροτήρρων δὲ αὐτὸν εἱ Γραμρίατεῖς ᾿ς 

καὶ οἱ Φαρισωῆοι εἰ ἐν τ σαδδάτῳ ϑε: 
οαπεύσ εἰ ἵνα σρφσι κατηηροίαν ὠντέ. 

ἐγ: θὲ ᾿φηλο, (δ᾽ πιάμωι 

εὐνωι ἰἜχῆτα ἐγ4ὲ ατιάα, 
61 Οἰηενιαὺαηι φεμ δινὶ- 

ὑᾳ ὧν Ρβανίζαι [ὶ ἰὴ 5.0- 
ὑκῖο ΓμΥΔΥΘΕ : ΟΣ ἐπωξημῖὶ 
νηάε δοιηζάτεηξ ἐρην. 

τε δι φιάλην ου1158. πλλπῸ5 

ἀεχιείὰ εγὰϊ αὐλ. 
ΟὐὈίςτγυλ απιδυῖςοη) εὖ δοτὶ 

ὕα ἃς ῬΒαγ εἰ αὶ δαῦδθαιο (- 
Ὠλζυξμς οἰ εν εἰδαφντ σι γξι 
ἀθνα ΧΥΕΡΝΣ «ἀπεγζης οὐ. 

Ετ ἀείςεηά ες ςὰπὶ εἰς, (0 -- 1! Ἑἰἀεζεκάει εφν ἰδι 
{πππῖτ ἰπ Ἰοςο οἄρεἰξτί ,τιτάφιςο! [βεῖῤν ἰεοτανμέμει: Φ’ 
ἀπσηρυ!ογυτη εἰυισρδιιμι! εἴτι! 40}. {35 5ῤ 4. ἀἠτηρ οίοτενπν εἰμεν : πλρμεμάο φορίος ρἰεδὴ πιᾶριγὰ Ρ] δ 5 οχ τοῖὰ ᾿σάχα δι] 1 οηρ πάδν ἀν τϑι: ἢ 
Η! ἐγοίο γι 5 9 δέ ἃ " τηαγιτἰπγ8 , ἢ : ᾿ : [4ἰεην, (σ' πναυλέπνα Τγυὲ 

γερίϑης ΤΓΥτὶ ὃς δι ἀοη!β, αι γο-} 6’ 5 άσημα, 4ωἱ υεπεγάη! 

μἶπὸ τῶ αὐϑρώπῳ, Ἐχτοινον τίυ “εἴρα 

4ἸἰΠυς ποι 
τίς ἔκευςη 

κθδυς δὲ Ιὐγὶς 
φησώρυς ἀπο 
ἀξεοίπι ςοπῖ- 
δοτγηαΐος, ΑρῸ 
“οἷος υτος Θέου, 
«εἰφεης οὔ ξ- 
ἀϊτ φυλπ τα- 
κίας ἰηιἢς- 
«Ἰο(Πιείε ες 
Δἰοοίδις. ἦι 

᾿ΟΡΌς, 
Το ξιὰ 9.1 
τοδί ον 
πγῆγ νῆς 

ΒΡ ον, ἃ 

Αὐτὸς σὲ ἡσδει τοις δζαλογισμριᾷῤ αὐ- 
Δ αὶ πε τῷ αὐϑρώπῳ τῷ ξηραν ἔχον- 
Κ᾿ τὴν χεῖρα» Ἐ)γερα, καὶ ςηϑι ὡς τὸ μέσον. 

ΟἿ αὐαςαξῆςη. 
Εἶπεν οὐμἱ ὁ Ἰησοῖ “τοθς αὐτοις,Ἐ᾽π9- 

οφοτήσω ὑμαξ τ, Ἐξες! τοῖς ἀξίδθασιν,α- ]: 
γαϑυποιῆστι,ἢ κρκοποιῆστι; ψυχίω σώ- 
στιγ διολέσαι; 
. Καὶ φραθλεψάμϑμος σταύτας αὐτο (, : 

ἴ 

{ 

σου. Οὗ ὃ ἐποίησεν οὕτω" (ἐ δπυχᾳτεςαϑη 
ἡ χεὶρ ἀυμῖ ὑμὴς ὡς ἡ ἄλλη. τἰξ 

Α ὑτοὶ ὃ ἐπλύάδησων αὐΐας" χαὶ διελά.}" 

Τησοῦ. ' 

Βἥσενο ὃ ἐν τῆς ἡμέραις ταύτας, 
ἐΐξυλϑυν οἰς τὸ ὀρθ’ φοοσεύξ α ὃ. ΚΑῚ ε 

ἢ ὀχανυκτερσίων ἐν τῇ «πϑορσευχῇ τῷ 

Ατ λ!ρίς πόγας  σορίτατίοῃ 65 
ςούμιῃ : ὅς ἀϊχίς πουῦτα! 1 48] 
Βα οῦδας πιληιπο αγιάδαιν; θ01- 
δγᾶς λάϊϊ α τη ποάϊο.}}}ς νεγὸ 

ῇ δευ5 αὐπιμε, 5 
. Οὐχί τρίτον οἷς Πο 5». ἰητοῦ. 

τορᾶῦο γοβ υϊἀ8,}.1ςετ δλΡ- 
δαιτὶ Ὀεησίαςετοναη τπαἰςίμος- 
τε ομρίαπι ὃ Ἀου  ΠοἸὮ [σγθαγο 
Δῃ 

Ετ συν 05 ὁσηη 65 οἰγζαη- 
(ρεχηίειῖ, αἷς δουλίμι, Εχισηάς 
τὐαπιὰ ἴα, 1116 φυτ ττ ξς6-}} 

ἃς τείίτυτα εἰξ πάπας οἰλ5 
1 Δηδῆςυς αἰτοῖλ. 

λοι πρὸς ἀλλήλους, αἢ ποιήσθιαν τοῦ !ο] Ἰρῇ αὐτοπνἐορ  ετὶ ἔπε διηςη- 
τον τία:δ ςοἸ]οαυεῦδδητοτ 411) ουτν 

4] 115γαυ!ἀηπι ας ογοης 1οεἴ.Ν. 
Ἐαέϊα εἰν αὐτειῃ 1}}ΠΠ}:- ἀἰεδὺ, 

νὰ ἀδιύεῖ ἢ Ἰηοπῖδη) 4 οὐδη- 
᾿ἀππι' δ ρογηοέϊαγ τ ἡμις οὐ} 5 
Ὄρσεμμι. 

7. 1Πρ{ε νοῦ [ίοϑαι εοφὶν. 

πρην οὶ αὐ εὔ κι ονάημπν 
“γιάαιη, κατε, στη 
πνεῤήμην, Εἰ [ἀν ευε [ξειν, 

81 γᾶ λνεαν κα {{{091ς. 
β.» οἰνηίεντοσο σον {ἐἰμα 
δαύδαιῃ ὑφρεξαεξνε,, κὴ 

φεγε, απ βιγάεγε, 

Ρεγάετοῦ 9] Εἰ εἰγεμη εξξες οηνηέδην 
1] ἀἐκίε βοννδηὶ, Ἑχιομάς 
τϑάπμηι ἐμάπι. ΕἸ ἐκίεη. 

ἀδιεν τεβόενεα εἰ πῆάημε 
εἰν, 

τοὶ ΤΡΗ 4ηεοπ γερ οἱ! [μπα 
ἐηβρνενιὲφ: ψψ' ἐρίοηνε- 

ἐἌ{δάρνιην δάῥριίεεπι, φωίά- 
π.4η2) [Ζεεγεηε ΠΕ[. 

ἡ Τ᾿ αξξινην εἰ ἀμίεπε ἰη ἐ!- 
{δι ἀνε ων ἐπὴ! ἐπι πνοὴν 
Φγάγεν (σ᾽ ἐνῶι βετηρξἑ δηρ 
ἡ οὐ ἀἴΐοπε 16. 

καὶ ὅτε ΓΟΜΓΩῚ ἡμέρᾳ, “οὠοὐϑεφωνη- ἵς ο Ομπὶ δυτεῖῃ ἄἀϊες οτῖυς εἴϊεῖ, αν Εἰ ωμην ἀἶει [χω εἰ. 
ΝΣ Ἴ : . ᾿ τ᾿ ῃ ᾿ 

τον Τα Το σον στο τον ᾿ 
φ. «Κιατο κοὐαε καὶ πὸ σαζζιὼτν Τὴ ἀυσάλιη ςχέπιρ τὶ δ 

βαςο νετυ [Ἐἰπιπιο αἀάντα "νας γερεγ πρὸ, τβαύ τῷ νμίρᾳ διαὶ 
σιυμνὸς τινα ἐργαζρμῆρον. τῷ σαϊζαῖψι ἧπεν αὐτῷ, Αὐ ϑροσενεἰυόω οἷ“ 

ἐς ϑφρ τί πονεϊς,μακώρλο εμ᾽ δἰ δὲ μὴ οἿἷδας, ὅθηκρινάρκτορ ἐρὶ ναρρβα- 
πιε εἶ τ νόμου:ἰὰ εἰξ, οάφην ἀνε μιν ἡμενά αν ἐν [λοι ορε- 
"πφηβεην 5 αὐδαιο ά ξεν εἰ, ΕΠ] εν εν, [[ 4 άενν ἐρᾷ πον φυϑά ον 
δεαὶηὶ δε: βη ανδιπν μὴ ποβ μκεεναθῳ ον’ Βεχινερη νον, 
Ξἐὰ ἔχε ἴῃ ΒκΟΙελ ἡση ἰεξυπταῦ, πεχυσ αι ἀυάσην νύ- 

᾿ ᾿᾿ἀξητιν ἔἀρόσς τὴ αἰ εἰλξεπιμυς οἰίαῆν γοηραιρμν βυρῃδ εἰ!- 
'ςλτη, γ1ἀς Μαιτδ ΠΠςὉὉὉ Ὸθ6 ΠΥ 
ὶ ὁ Τὐμεθημηων, δὴ χοὶρ αι Ἡθοταϊπήυς ἀὲ φυὸ Δἰχιονυς 
Ἰαρτὴγεαρίτς τ.4». τ 
ΕΠ το ερμίαίαμεν  «ἀνενν])εωνν κα γϑίαν ἀπ ν Ν αἶρ,. δί 
Ἐταί. »᾽ αάε αεξμβατεμο εν. ὄϑενι καρ τογν μίσωσιν ἀσπὶ, (απ τὰ- 
τι τεδιὲ οχρνείζο, Αὐάίάίϊππις αὐτοην ρεσροίείοηςηιν Αἀ- 
ὑεχβιν ἰὰ εἰς κατὰ, 5: εἰς ποος αὖ {πραυάιζαγ, νῦ (ρι 
Μαλιιουι αυνηστέαπι εχ ρυλπίταγ ρα Τβεορ)ιγ]αέχαπι, ι- 
κεῖ 1, φὐπτίονίο Προδοινλμα,, ἀἴαιο οτίαι ἔγίριις νον αἶτιν 
κολε αιξδεέι -Ξ6τ.. τ τ1.. πὰ αΝΝ οὐΝις ον 

εὐ Ουχήαμδρει εὶς διαλομισμές, νς ἰπξ κ ».47. ᾿ 

Φ' "δοιννογναύσνυοι μμδ ἐάν ὁἐπεμωτησω μας ΤΙ εἰἴϊς 
Ροῖοῇ δυύμς σοι ἀππιπένλιο, Νπν ἀυς σομΠΠ τες ται οι}. 
ἐπιρονέσ ΠΔπν [σέ οι σιπν νῦ {πηρ  1ΕΠΠπρνάμν, σάλα ἰιι- 
πλυμᾶνς ἐφηισυτ συν ἀρ ἰτυγίφαμο ιρίιφι το θη ο.Ν ὁ 
Ἔ σορ γί ξεν ρεηὶ εναμμςννι ἀππεπέποπονν, νι τι οθη- 
ἐαέ νὰ, “ονυρηθν υϑἱ τα αρεδγινεφα βεϑϑ σεν ὑσείαθετε, “τ θιαὶσ κς. 1ἃ Κα βεγορέϊαναει 
[δεννε εὴπ οἰφὰγν ναΐὸ ςοὐίειθιια τὸ οοπηςόξίτιν τ’ 
“πφητθυε ἴῃς ἀνθηιπέλισιις ἼΡΡΝ, ΑΡΡΝΝ Ρ, 

ι ἡηήο, ἔπ ψγφζαϑο νοι φεημ!ά ἰἐε τ δίς. ἄσι μ{ι ἐπὴν 

το 

---...- 
Ἷ δι Ρ 

τῆσω ἱμαξ γ ἀϊοςῃ ἀϊ ρους, ἃ 40 πος ηιοαιις ἴῃ ναγηδουΐο 
εἴεγποης ἠρῆτο ἵδρο δυίρισλπιῖν τρτοτγοσαηῖςπν ογασα- 
δῆ. δίς ἐπιπὰ τοίην [νης ἰοοιμ φΧρ  ἰζαγεπηις,, δε νοις 
ἀρινανάς, Β[1: ἰφιβυϊερδιο: Ν φτιῖς ἡτστρτος ργο ἐπερωνόσω ἴον 

5 δ τ ἐνερωτῶ ῥηξεγνοφο: δὲ ρτὸ τί νἱάστιιγ [ογίρτιην μα θιμς εὶς 
τᾷ εἰ ϑήρτο ἦμος 4υάπὴ εξειοηειη τὴ ν0 ἀσηλμ ἐχεηϊὶ 
τὶ τερέτ., ἑ βερεξίφεόνεν ἐγαϑυσοίνσα, Βεπεξιςοις 
ἴπς οἱξ οοινιπέϊξηιν φμήθ. νούλθυίο,, ἤςυτ δελλιῃ 

᾿ '᾿πμςςεις »υοὰ τείροπάος τῷ κακοποιῶσαι. αἰοά ποῖφη- 
φυπὶεἰἶϊ,ησαιυν ραῖςς ΟΒε λιτὰ ἤπιρ τρίτον υφηούς πμὶ 
᾿αυ!ά ἰμαπὶ ἤσερς ἰἰσεατ Φαδίνϑο,᾿ 14 φηΐτη ἔγατ χα τα ἐθπ- 
τγομογίδιη: δι φυΐ ρεςολθοιι δυῖ ἐοποξοιὶ δος ἰςέἘοην νὰ- 
«ας, ἀἰςίτυν ἰη φεπεγο τοιῖ δομάτη θεορς,. δς 4 ροιοουία- 
ταῦ είς δοαιᾳᾷ {ἰοοας δαρατο οἰναγίκδεις οἰδῥία 
Ρτοχίπηο ριξἤλις. φᾷς Μφτο.... ,, Ῥενάετεγνπεν! 

“δ σα Ἐγῃᾳφ, φιί ποα ἴαμα ρκοχίπισμι, 4 ἰαιαις μοι 
"τοτγῇςιτ. ἢ 

ιῖι. “τ αμβοη μα [πεν ὁ δὲ ὁ ποίησεν ζω νυ]. ξι «κι ηάν. 

κφὶ ἐξέτνινο, νῖ πρωΣ ἀρ ά Μαϊ()ιαινη δι Μάγοι, ὅς [νὶκ 
Φιοηὰς μα αυράδιν εοάϊος, κι ἐς ἀν εην [πε θὲ στο πμΐς 

γ0 {α ράταιςιλ οὔτω, αὐἰλιν Δ πσοῖς διερἬναιις πο ἶοτ εχ εἶν. 

τοῖς ΤΟΙ Ραουμ μὰ ςζουίορτας ςοπηρειιηις ιν 
φιοάίνον ςρἠννετυῆοι. 4 δ εηὰ {[{π χε κἰιεγα, ὑγιὰς «εκ 
ἄνρι Του μος ἀςεῇ με ᾳυσάλιν αὐἥερ αςᾳυς τ σροιιίαι 

μι νυἰψικαλνίφης,. ὧν. , δδινρν ἴτο τα, ἡ 
εἰς βλέ 4 ἐλ) ευμν Α; μ» διανυντορόνων ὃν αν 

δϑσυχη ιν ον αἱ ἀν Ενα α γρεβϑιμμις Ἀπ όγαι μετποί αν 
ἐν ατϑηοηαί εἶ ἀεργοίαειοηο) 29. χκὸ νοι ὸ θαϊαι αν αίαθίν 
ἴων ὦ ΟἸά οι ἀε!!ς σε οὐντρίλιννιν Ἰσψαςι οι, 

" δε 

δά θη 49 ΕΥ̓ ΠΗ (Ὁ 41} ἢρ- ἢ 

ηναἰ ᾿ξ: ἀαἰηνφην [φἰμνν μ᾽ 

Καὶ οἱ ὀχλώμϑμοι απο πνοῦ μάτων ἀ- | 
και ϑτέρτων' καὶ ἐϑυραπίοντο. 

ἣ “εν γ9) ᾿ ἐπ] εἰυτέ" 
Καὶ πας οὐχ λος ἐζήτει ἀπ τα τ! 

) ν.ν» '"». ᾿ , φν 

ὅπ διώαμις παῤ αὐτο ἐξήρχετο, (ὁ ἰῶτο 
παύταρ. ΡΟ. ' 

Καὶ αὐκὸς ἐπᾷρας τοις οφϑιιλμοὺς), 
« ΄“ ᾽ Ξ ᾿ «ε “ς 

αὐτοῦ εἰς τοικὶ καϑητας αὐτοῦ, ἔλεγε, 
Ἵ ε ΄“ς ε ΄ »»λ 4. 

Μακάρμᾳ οἱ πἰω οί" ὅτι υμενέρᾳ ὄξὶν ἡ)". 
, “ Ὧν» 

βασιλεία τῷ Θεου. 
Μαπάρμοι οἱ χῳνῶντες νυων τι χορτὰ 

ἑδήσεϑε. Μαχάϊαδοι οἱ κλαΐρντες νιω δη 
“μλῴάσετα. 

Μακαρμοί ἐξε ὅταν μισήσωαιν ὑμαξ "" 
οἱ αἴϑιρῳποι, ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμαξ Δ] " 
ὀνϑιαϊ σωσι, καὶ ὠκθάλωσι τὸ ὄνομα ὑ δ᾽ 
ὡς πονηρὸν» ἕνεκα, τοῦ υ)οὺ τοῦ αἰδιρώ- 
“ου.. - ' 

Χαίρετε ἐν ὠκοίνῃ τῇ ἡμόρᾳ κρὶ σκιρ-- 3 
τήσωτα᾽ ἰδοὺ γαὶρ,ὁ μιϑὸς ὑωδμ᾽ πολιὰ ἐν 

21 

φρφοφήτωςς οἱ πωτέρες αὐ ἦ. 

ῃογαρῖ νῖ αἰάίτγοηξ δα πὶ,δς ἴλη 
γοητοῦ ὁχ τποτῦ]ς [αἷς Ὁ τὲ 

Ετ' υΐ νεχαθαητυτ κα ἐρί τιτῖ- 
δὺς πηραγδτᾶς παθαητοτ. 

Ἐξ τοῖὰ τυῦθᾳ υάοῦας ομ ΠῚ το 
ἴδηροῖς»  ἕη νἱὶ5 δῦ ςο ργοάὶ- 
δατῖ,δ (παρα ομγη 3, 
-ΠΠρίς νετὼ δ] τὶς οςι!!5 (ας 
ἴῃ ἀποίρυϊος πος, ! οι, Βοα- 
εἰ ἐδ: ραυροτος: φαΐ νοίἔγατη 
οἰ τορηυ Ὠ εἰ. 
ἰΒορτῖ ἀυΐ πμης οἰατί τί: ῖ4 3: 
(λξαγα δ πὶ, 1 Βεατὶ αὶ πῆς 
βοτίς φαΐ τ ἀεί τὶς, 

Εσες εηϊτονπογοο5 ψοίξτγα ταυ]- 
ἢ “Ὁ ν-. λιν». -“ 1} ἱ ἰδ: {ὶ ἰε- 

τοῦ οὐρανῷ" κα τὰ ταῦτα γὸ ἐποίοιωυ τοῖς. ε(β ἴῃ «αἸϊδεπάγη ἰτίἀςτο βαςὶς 
, Ὀδηι ἜΘΡΗΘΙ μλπει οούμπι. 

Ὁε ἀνάγει εμη), ἀν [ἀρα- 
γεητην ἃ ἰδ ωοτίϑι [μ8: 
Εἰ δὲ υεκαὐωνὰ 6}.- 

θωμῖων. 

της ἀς ἡϊο εκίδαε, φ Ὑ- 
" }"ναθωξ οηνμαε, 

Ἐε ἐρίε εἰεμαεὲς οοωΐμ 
ἴω ἀν[ἐἰρωίος [μοινά ρει, 
βεαεΐ ρβάμρέτοι; φωΐᾳ ὑε- 
ῬΜΗῈ ({} γερηιμη 1), 

, Βεαι φιλ βνης εἰωνέμο: 
4,4 [πεν ἐηρνὶ. Βεαεὶ 
4μὲ ἤνης βε!έε: φωΐα τἱέε- 
δίκῃ. 

[[Βεατὶ ετἰεῖ5 συσπυνος φάς-Ἶλ] Βεαιῤ ενὰν 4μ ΜῈ υὐὶ 
της Βοιηίηε8, δὲ Γπραγδιοτίητ οὐετίη δοπμμειγίϑ 4μμην 
νος, δί σου (5 αἰξεςετίηϊ νοϑ, ἀμηύρσνθηι με "Ὁ" “ἢ 

τοδεαωεείηξ, (Ὁ εἰεεγλη “πρμεὴ νοῆτυπι νὰ πηδίαγα  [Ἐονεν κα γναι χήνα 
ΔΙ ΟΟΣΙΠΌΡΤΟρΡτοσ ΒἸἑππὶ ἢ παίων, ῥυϑριεν Ἐ ιλμπν 

ἹΠ111115... ΐ ᾿οηνπῷ. 
Οὐλυάεις 1110 ἀϊς. δι΄ (Ἰἴς.1..} Θδμάριε ῥα μία ἀϊεφ 

ἐκ: νεβεα ιν εῇ ἐπ εα. 
ἰο:{εεωπάμνο ἰνας φηένν [ω- 
εἰεδαπε Ῥγορθειόι ραῖτες 
ΩΣ πιο οι... τ ποιῦσν ἀπο πα  σσ ὍΠ 

Μ ΒΞ 4μνὲ αἰεί ἤει, καὶ ἐκλεξάωμος. Ψυρ τὰ δι Ετδίπγας, 
Εἰ εἰέρίε. Αἴ τροὸ εχϊδίπιο πππς νος ]υτα ἀςοί πηι τη τοῦ- 

᾿ ἀπηνουπη ἀςοιοίςρεπιο σοπίμηρ πάσῃ εἰς, ἰτ νὰ ττος 
ἱπεςγίςἐε! ἐποϊπάδητιν ράτεπιβοῆ, δίπης Πγροχθαῖοη εἰ 

Α101 2.10. : 
14. ον αμἱἘ, ὠνόμασν, ες τί νἱΔς ]Πςοῖ δῦ θὰ ἰεφατίο. 
Μά. 16.1.8. 

17 Δαν ηνα[τορίϑη6} 7 γνὶ τὸς παραλίου Τὐργυετας ἰπ- 
ΤοΊρτοθ, ΞῈ μεν έννα Τ γτὶ, ἀαυ πὶοχρίετγς ἀουυοτῖς ςοη τα» 
ἐλοπεῖη δς ἃ Εγαδηὶ ἐχρ! !Πολτοπεῖη ἤοπ Ῥτοῦο,υὶ εχπὶί. 19 
πὶ ἤαις εἰΐς (ςητεπτιαπι ἐν πε {τ πο πα ος ἃ τπατιτία 
τῆλ ρατις Τγτί δι δίἀόπίν, ἰὰ εξ αὖ εχττς πὶ ράττς ια ίρε- 
ἔιατ δά πιάτο τυ ἃ πιατιτίιπα ρᾶτῖς Τἀαας, πεπιρο Ὑγιὸ 
δι 5άρης. ἔρο νογὸ ρυτο Τγτγυπι δὲ διδοποιν γοςζατὶ ἤθη 
ἡρίας νερὲς, (δὰ ἐρῇς νἱοίπαηι τορίουσαι, ἃ τοτιαν Π] τ 1 αὶ ποι [πφοοὶς 
γηλτ τγλθατι οὶ δ." ΟΡ) οσἴοια ἀϊείτας, [ταις γι οηἶτ- 
μ05 [στ αλαὶ Ὑγτὶ ἃς δἰήουις,, ἡτήνν ἰρίς σοπυςετει τ, Μα- 
ἐπίπια Τγτο δὲ δἰάοης. Νέεάις σατ νἱήάεο τὰν δάάρης 
νην μι ςοῖ πῆς σπραλίον, ΠΠΠ ΡΟΥ ΔρΡροδείοηειη Ιἀ ὀχρίιοος, 
εἰς τρίς (τοῖς.  ἀτὰτ δὶς ἀρροίτιο νου λους ννάοται ςο- χὸ 
μσιεισ. 

᾿ιΆ ω νεκαδαυδεν, οἷ ἐχλούμῳοι. Λὰ να] ῇ νηοί βαναρινε, 
να 401 ταῦθα ρεσενυητατ: ίο νοῖῦο ντίτον Μοάεβίμις [ε- 
εὐςοιί!.  ποάὸ ἰς Πλα πὰ (τείρἤει ν άετον εὐ ἢ ἐς οἴς 
μεἰωσνι 10 νειῦο ἐχλ αν 00 ν πα Πυσας γτίτον 
ἀἄνολις ταρτὴμι Ἰος.,Νὶς μηχα δ ΔΩ Κ. 16 ΕΣ 

1: δεβανάμογὶμι, ἐφορσωσυν Νὰ οἶδ γυτοσιωναγώγοις ποιήσωσιν. 
Ἐχγηλψοψα εἰσοοτίπε,νε οχρί οτος [Οἢ..1 6.5.5 οα ὃς Ρδυ]ο 
Ρὸ ἘΤριοᾶς τρίς ἀχροηῖς χα ἦτ τ (εραταιονυυηι ν]4ε]!- 
(εἴ ποπιςη Αἰϊσυίις ἐχριιπρίτιιν ἃ ρορυΐο Ὡς : ἤσας ἁρυά 
[μλτίμος ἀϊξφυ ἄταν ορίτίε ἀϊπιίπυτιοηςπι ραεὶ αιὶ εχ ἀρὰ 
ἃ ςοηί(ογίθας οα πηροραηταν ΕΠ λυτοπὶ πο ρατηὰ οπιη!ᾶ 
τηαχὶ πὰ ἔογην ἀΑ δ 15 ἰη το ἴα Τ ει: (04 ἴτὰ ἀσπηπη ἢ εξ. 
ίοτος Πιοτίης Πεὶ ἰητυπῖσατα, ἰά εἴ ἢ οχ νοῖρο Πεὶ ΠΝ 
Ῥίαπι ἰερ εἴπιο νοτα; Εος εἴα ἐννά!ςίο ἀλπιπεῖι: ΠΣ 
τὸ ρταεβαῖ εχ ἐϊπρίογαπι ςδίοττίο οἰϊεὶ θὰ ἰητοῖ σὸς 
πὰ! ΠΟ γΆγῖ γα στ. Ἔα ρ Ιοαὶ ὈΔι ΡΙΔ].1,}. δι «. Ἠΐης {Π4 
ἀφνραζεὥδω τοῖίος ἰῃ γοτεγίθυς σαηοηίρυς τορετίτιην. φυυά 
Ῥοβίοα Αρϊφητος, δὲ ταπάσπι ΕχοοιηπιπιςατίοΠσηι πιΐπο. 
τοι γρολγαηι. 4," ὐῥεσονένεν δεζάλωον, ( οἱὲ Ἐχριιπχοτίηζ 

(τἀ Ἰαςίγοιο εἰς αὐςσιίςη 9.11 ἐςξίοδά- 
αι οαΐον {8 4ο} τας (ςοινάννηι εὐ εριις, δ. (λαμ ας 6Π..7.1.4, 

11 δἰ σκερτησοιτο 1γιζαηταΐ Ἰλίςεςητος ροσιίον νκρ- 
“ἀν οὐ ΚΣ ευτατὶς ἀμρηηῖσαι ρη[τυκαά νι ΓΙΑ].114.4.1.1- 
ὑπην νεγὸ Οοἤίες τι] αυιτιὸ ἐς εἰς ἀἰςίαννν αι ργας δίχτυα 
ἰατιτία οολ ροΙμαητ (ς ςοπτπεις 4π|π νάγιοκ σεἴϊας σήληι, 
᾿νεῖς δι ἱπὰς (δ Πἰσητον ναὶ α δς Εταμος, πκμίεαεοι ςα- 
ἀσαν φιςηνίςιία (ἃ ὁ 
ταις τείροη οι τῇ ἀμεναϑι. 4 Πρ άεον, χΤ' τὸ τ ἰά οἰ ὡσαυ 
τῶῖὶ νιήᾳ δι γε αὐ λά νετίοιναι, δορί μου Ἐχιβίννο ΕἸ Ἢ 

» ἂι φυιάςενν κς τοῦ να ΡΓῸ τε αὐ πὸ ροιτυρνἰουτι νὴ ζοάιςς (ταρταμι ἰς 
ἐπι πϑὶ νοι δι σόν 

τι 

γεῦϑωε πηι μα, ευτ- 

Εἰ φημ αν μάν ἐν 
ναι εἴεαηφενε : μία υὐε- 

ἐχμΐ! 484. ετοϑ Ελτη πηέγω" 

πα νοῦθο ἐγπόηγπιο, «ιρὰ μος 

δι ἡ 
Οδευςαἄιδε 
ως οηγηςς ΡΗὶ 
Ιοίορῆος δἂο 

ρικίξιτίην ΕΡι 
ουτοος, ἀοςςι 
(υπλπιυ πὶ ὈΟ- 
πυπιρυίυδπὶ 
Ηἴσ ἐπ τοεες, 
(ἃ ἱῃπ εαἰὶς- 
εἴϊε τερϑἤεῇ, 
«ιαϊοηεςνο 
τὸ ρεορίεε ἰιι- 
(πτίδαν κεν 1}. 
Ιυά εἴς σασι 
αὐ ἰά ρετυξιχλν 
τ, ὁ 
ΠΕ ΤΟ] 
Ε(Διει δ, 
λιν 



ὡ 

« 

᾿ς ΩΡ να. τς ΕἘΥΑΝΟΕΚΠΙΥΜ 

Φ" 
͵ 

ΛΑποράι 

εἰοἰςμ.δ 

0 665, 

Μαῖ.44 
αἰπαείιανς εἷς 

ἤμην. Ρἰυᾶ- χῖτῃ τοῦς ἐχϑοριὰ ὑρδν καλῶς ποιοῖ] Ὠ] 

Ψ«Ψ 
- ἌΝ ψ, 

Πλίω εἰ αὶ ὑμὰν τοῖς νϑβυσίοις: ὅτι ἀπέ-|κκ, ἢ 5: νὰ νοδὶς ἀϊιϊτίδως: παπὶβᾳ,. ἢ εγμπιαπιοη υ υοϑῳ 
τε τί φϑάκλη ὐμδ.. 

᾿νε «} : ,,.. 4“ 
Οὐὰ υμὴν ἀπε ΤΥ παι} 

γνεν.» ε » “ἡ 

γέσοτε. Οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντας νιωῦ "δτι 
πενϑηήσετε χαὶ χλαυύσετν. ΜΕΝ 

Οὐαὶ ὑμῶν ὅταν κα λᾶς ὑμαῖ οἵπωσι 
ὅτ ᾧ ᾽ 4. ᾿ » ᾿ ’ σταὐτές οἱ αὐϑ' ρον ποι᾿ Κλ ταῦτα γὸ ἐποί. "6 

ἵν» ε. ᾽ 
ὑμὺ τοῖς Ν οὔ σδοανροοφηταις οἱ πατέρες 
αν τῷ Ὁ . Ὡς 

ΑΛ ὑμῖν λύδω τοῖς ἀκρύμσιν; Ἀ᾽γα- ἐν 

ολτ ἃ πιη- - φι ἈΝ 

“4).πλ ἀϊπι 6., τοῖς μισουσὶν ὑμᾶς. 

μομγηοῤὸπό 
νὶπάιςαι μα: 
τἰδτοὐἦ οἰϊλιι φοϑδέυεϑε ἐν) Τὴ ἐπηρεαζόντων ἰ. 
δμοίὶς. νεὶ «- 

Εὐλρ εῖτε τουὶ καταρφμῆμους ὑμὴν, ἢ 

«εὐἱππον μα. ; τὰ , , Ἵ 
φοιπρ] οὐλίειτν Ο α .» ᾿ ἴμαυς ριυριε Τῷ τυηονησε ὕλὶ τὴν σγαχόνα, πώ-Ἶ ιν 
" ᾿Ὶ ᾿ ᾿ ἢ , Ν ᾿ 

λίγεπι «εἰς, ρρης χαῇ τὴν ἀλλ" χρὴ ὄστο του αὔ οοντὸς 
᾿ ᾿ , ΒΕ 
γε υμαι ἰ ᾿ 

πείδοισπάο 

το νζοι 6.7. 

Μλει.γ.εν 

Τορ. 4.16 

Μδιι...46 

Ψ᾿ 
ἜΣ 

“Μασ: 
ἄευις 8 

« δ ,͵ νε συ τὸ ἱμάτιον, αὶ τὸν χτῶνὰ μὴ κωλύ- 
Ἰμρεὰπὶ αι αι σῆς. «“ ᾿ ᾿ ᾿ 

Εν τὸς Παντὶ δὲ τρῦ αἱ τουυῦ τί σε σ᾽ σάν" ὑπὸ ΕΠΚΕ ν ΑΞ “ 
τς Τῷ α)ος ᾿ τι» . 

ἡάπαρτμ.. 

“Ρεγοσρίυτη μαοτίδ΄ (ΟἹατίμην 
νείϊγυμ). - 

[να νοδί ς΄ χυὶ ἐπιρ!ςτὶ ε[ 1: 
πδμὴ οὔτ στ ἃ νος οὶ τὶ- 
ἀετῖς οὐποπαιῃ υρεδ τὶς Χῆς: 
υἱεῖς τ κ᾿ πΚῊ] 

γα νοῦ!5 ηυιπα θεῆς νοῦ 516] 37 4μμην δεπεάἰκενὴν 
ἀϊχού τ΄ οὐμποα ΒΟμΙΠ68: ΠΔΙῺ 
ἰτ!ἀςπι ἔαοϊς δας ρίευδορτο- 
ΒΕ ΕΊπεΙ εούιπιον " 

ἢ5ς 
Ππρίτε ἐπιιηίςος νε[γος: Ὀς: 

ῃς[αςίτς ᾿5 4υΐ γο5 Οὐσγυητ. 
Βειοάίοιες 115 4] ἐχεογαπεύνζς 

νο 5) δζ οἴαῖς ργὸ {νεἰτλητίθυς 
ΝΟ. 

ΠΕἸ υὶ εἴδι ας ἀοτῖς τηῦχἢ]. 19 
ἰαιη,ρταῦς Αἰτογασν ἂν δῦ οι 
141} τοῦ τς ΤΙΒῚ ῥά! ταῃν, οτί δ πὶ 
τυ! ςαπι ὃς ρτοβιθεῖο. 

Οὐτυῖς δυζοια, Ροτοητί αδς τς 90 
ἀλτονδς αὐ ἐο 4] το Πἰτ γν τυῖας, 

Κα) -χαϑοὺς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῶν ᾿ 
οἱ αὐϑρφοποι., χαὴ ὑμεῖς ποιέτε αὐτοῖς ὁ- 

λυίως. ᾿ , 
 πῳκαὶ εἰ ἀγαπῶτε τοιῤ ἀγαπώντίως ὑ. 1 
μαξ͵ ποίᾳ ὑμῆν χάρις ὅξι : καὶ γὰρ οἱ ἀ- 
"κιαρτωλρὶ τοιὶ ἀγαπῶντας αὐτοιὶ ἀγα- 
πῶσι 

ὶ ἑαὴ ἀγὰϑυποιῆτε τουλ γα ϑοποι [5] Ετῇ δορεβεςοτίεις τὶς αυΐνο. 3} τ ; αὶ ἐΡῚ ἘΣΣ ἢ δὲς δεπεβαοίυπτ,αια δὲ ἡ ετἰ [οὺν βενεαιλῆρ,φνα ννο- 
διιατίαϑηδπι ὃ ρεςςδῖθτος [6 πὶ 

ἱ δεοισ ηΐν ἐ ᾿ Καὶ ἑαὶ διανείζητε παῤ ὧν ἐλπίζετε 57 Ἐπ πυτυυπν ἀς ἀοτίεὶς (15 ἃ} μ 
Ἰυιθδυς [ῃςτατις ἐκ ρτὰ ἰμμνν 

, Κι " 702 στγατι αὶ οὐ νοὐ 5 ὁ δίῃ δι ἀρφριραλοὶ ἀμαρτωλρῖς δ᾽ ανοίζυσιν, Ἶνα] . ἘΞ να θλενδαιγέι ἄδηι 
᾿ , πλυτθιπηνντ τὰς ρίλης ρᾶτία. 

 Πλέω ἀδλαϊκᾶτε τοὺς ἐχϑορὺς ὑμδ,} α[ μυύτο ἀΠΠρ δὸς 
{γος }1 Ὀςης 

ΕΝ ς᾽ , ε» , »»κ } ΠΝ 

ὥντας υμαξ͵ ποία ὑμῖν χίρις ὅξι, καὶ γὃ 
. οἱ ἀμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 

τολαῦ εἰν ποία ἱμῖν χώρας ὅξτ; καῇ χὰ οἱ 

ὡπολιωσι τοὶ ἶσα. 

χαὶ ἀγοιϑυποιρίτε » καὶ δ ἀνοίξετε, μηδὲν 
.Ά4. διά γυλίω γα]. δ Ἐγαίι» ἐὐμηιαηνονοΝ Ἰὰς ΜΑττο. 12. 
«Ρεινεερεῖ ἰναθεινε, ἐπέχει ὰ εἴ, ψυϊςχυϊά θόη] νπαιᾶ νοις 
Ροτεῖξ ἀσείάοτς. δὸς τοτῇ ἴαμν ἐχ νοϊεῖς ορίδιις εοιίςυιεί 
εἰνάϊαως βοὴ εἰδ χιιὸά αἰταιτι [Ε]ιοίταύσηι ἐρεγξτίς. γ]ὰς 
Ἡλι. δ. 4. νθὶ Ἀυίως νοοαξθ}! νἱπὶ ἀεοϊαταιιηυς υ] ς δὲ 
Εἰαί Η αβ ει ά εἰ ἔχετ Ζογτα }10.4.Δἀϊιογίαιις Μάτς. τε. 
γιδένιΝ σταῖς [τορι ἰπέστρτςε,Ρ ἐνείρηίε. Ε δοἱ αἰμηε, τί να- 
-Θίκλναν. δὲς “πα πὶ «ὰπν ςδίο[ατίοηεπι,δος 4λΐάςιι ἴοςο, 

«ςπλ Π{Ἐὰπὶ ἱπτογρτετατί, φμοηήλπι ἰλτίας ἡξα αἰ" ρατοῖ:ᾶς ἡ . ΠῚ ]τ} 4ιιο νἱςἐ πα ἀν 
ἤμωωι νοίυις Ποπλίημε αυἱἠαυϊά Δι}, Ορίε,, ἄς τὸ φιτὶ ,ἰδάτοάάεις ΡῬοῖλι ςοημησν Βοηππρε ἴῃ δὲς νιτὰ ςονίςαμ ίμ ορίπίοης ρος, 

ἔψητ. Τοιτα] βουὰ ἃς αὐάχοϊυς ἔπος πούς, Ὑ ἀμος δειομεο ὨΘη 
(ςιμεϊτοπιιοιτίς, δὲ Αἀμρολξουςπι ργο Οϑηίοίδίοις, δ Α ἐς 
νοοῖ φύσης ῥτο ΟΟίοἰαεί! φυς ἔθλιβεν κειὸ ἐχουίλπ 
Δ ]ὸ Ωτϑε αὶ νοςιν ἀξηϊβεατυ ροίϊμητ, 

5 ῳπμεενβί ει εἰ ἐνε, οἱ ἐμπενλιυσεινει γιγσ, Τηνρίφημων «6- 
μεν βάςείρα, ριπξαήηνε βιμ δι ΟἹ ἀνὰ δ Εταίαῖρ φων (ων 
4{1"»ν. οἱ χορτασιάροι, ξοάοια ταμ δη (σηι ςε ’Ὼ ΤΜεορΒγ- 
λέ ρίζες Ἀοιηγδαο δάμξηςιν κιμΐρονηε, σης 1π [ὑρετίοιι- 
δεῖν νεη ςυδις ΒΑ λυτειι μος ροίεαχ ρτὸ 
αἰνοαηι Δισςρβάἀμπιθγατ, πῆς ἐμπεσλιεμέγως να (ὡρετιοιέ νφι. 
γι ἤλεσλοις. ι . . 

6 ᾽ Οὐ κερει μεν φνς Εἴας ρατιίειψ ἀςε ἰη νεῖν ἢ!ε εοάὶ 
εἰυς οι εἀ α6ῳ οἱξ οιοίαιηυυτι σογτατίην εις 4Ρ- 
Ηἰδυάεις ὑαμίμ ςοηἰιειαειι. 
Παν ῳμ4 υϑῦνε δνηβζταμ ἡ πίω ὑμῖν χάφι δῷ ἰά ὁ, φυή : 
εἴ τ ]ος νεῆτο ὀρεῖς ἀνοά [)εὸ Κτάτιπι τις Οιι} νοὶ 
᾿ἡμΝ μμαιμα ρρίωε καὶ )εο φοπίδᾳιι νος γεβὶρ ΝΝ ι γ]. 

Πποισροῖτο. 

ΠΠΕτρεους νυϊεῖς νὰ (ςίαηι 
νοῦς Ποπλίῃξϑ,νο 5 εἴίητ ας! 
τε εἰς παν τες. 
ΠΓΟὐοά ἢ ἀπ] Πρ τὶς εος χυὶ γος} 
ἀρ υητν ηὺς νοῦ 5 οΥτ δτγδτιδὺ 
ΔπῈ δί ρεςζίατοτος ἀΠΠσαης ςος 

ἀ'αιιθις ἀπ ρυητογς 

ἀνω διε: μία" να ει 
Ἰκοιξοί ανίφπεπν υεβγάτα,, ν 

“{μι: φιῖα εβωνέεε. Κα 
νούει 4μὲ γράφειν πἴι ΤΊ 
ἰρφεε μ᾿ βεϑιμ. 

οὐΐε οπνηφε βοηνίηει: με 
εὐνάμην ας δηΐην [είι.η 
δάπι β[ενάο, πορθεῖ ρά-- 
“764 ἘΟΡΩΠ}.. ᾿ 

17 5:4 υοὐ(» ἀϊτο ηἱ 4"- 
ἀλμις, ΠΗ νέμοντος υὲ 
{τοι : δεπεξαείιε ΣΩΧΩ 
ἄξετωμε νος. Β 

βενεάέειες πραἰ οἠ τοις 

νοδὶβ ἀΐςο 401 δυδετῖ5: 

᾿ εαἰμηνη διε νοΣ. 

Σὲ χε τε βενουμε ἰὰ 
πραχεἰἰφιπερναὺς τ «ἰϊε- 
ἐδην: (Ὁ αὐ (ο 4μ᾽ “τι 
εἰδὲ νο[βἰποοητηπν., εἰϑάπη 
ἐμῃίοϑην᾽ μοί ἐ ρνοβίφετε. 
Οννηὴ μίϑη) Ρεβευ τε, 

ἐρύκε, Φ’ 4ἱ αὐξετίφια 

2. Ξε ρνοιξ μευ! [- 
«ὐάηὲ νοδῥε ᾿οῃοίπεν, 
νος βάομς ἡ βδρεύτεν. 

΄ 
Εἰ [ὶ ἀν χνεδε «οι φυὶ 

το: ἀπέχων! Ἵνα τοδὶ 

Αι κοηλος {ε ἀν ερύπι, 

Εἰ [ ϑερεξκεενλενε ἦε φηὺ 

διε εβ 4’ “αἰ βᾳμίάονν ῳϑ 
βεζοάίουεο ρος βδείην!. 

Εἰβ μκυιιυβθδι,ἀιτίιν, 
"ὲξ ἃ φοιδε [βεγαιίε γεο- 

.1π48ῆ4 (Φ’ ρείζάίογε: ρει» 

εν [ππενδδῖμνν 7 
βιάμ κἤναἰ 4. 
Ῥ ενναβαημη αἰ ἰγ εῖ2 

ηἰηρίεοι νεβερενϑοη 
τομιν ἀάιε, 

“Μηϊῖςος γο.] :ς 
ἰτον δι ατυῆ 

ἄστωτ σπίμι ματα οχρ!ίςατα Ματιπαις, φυᾶ ἱπαυ εν 
διὸν ἔχετε; ιιλπὶ ἥλρτοςιἰς τοίξοι  Εχ αίϑιι5 αἴτια πὶ γοίοις: 
ἀρράγοῖ ποππα! !οὐνέτειδια [οἰπῆταγς πγμτυδὴν ἰητοτ τις ε-- 
τὸ δέ πηοτοόαξ τοὶ ταμέμνια Ἰάἀρίυ ὰ Κυςᾶ χάρι 

:. ἕτιν φιοά μι ϑϑιὴ 40. ΒΟ Ϊ γυ5 ταις ἤος αἰττοῦ 
«ταί ἐχρ] τοᾶτο, πο βᾷ ἢ χάριν δὰ Ἀοιηΐωες ἰρίος τοτυ] εις, 

“ πιῖςϑὲ τ ἱμες (ςπεσιτίδηζλνα υοϑὲν εβ ρναείαῚ ἰά εἴηυα εἰξ 
νείϊγα μὴ σὰ τς μρεμμμεινἣς δεν οβοῤείαῦ ᾿ΝΔηι «ιξ δύ ἀϊ- 

εἰεὐζίηοι ροιείς ἀιοὶ αιιρρίληι ἷλι 
5 (8 ἀοδεῖ: λδαὸ νε αμἱ ἰά (λείας, 

ποθὴ ἤίπι νἱτ δοπυνψ ίδετί Βμτειπὸ πεουιη ἀοσίημτη ἀΐ- 
ἰζειεὰ φυο ίς ἡἶμ: Ρυτας, ἰς ριξε ἐϊὸ νιάςτων ἤθη τιν ἃ- 
μοῦ ψυ ἐπὶ [εἰρίτιτι ἀη]ιρ οτος ἀοῷ χιις πο αἰ ὶς, (οά ἐδ ρὲ 
Βιλτιβοατί. 5εᾳ νἱάστυτ μην ρεΐῃηα ἰητογργειδεῖο πιαχὶσ 

14 ἱπὲ «οπηεσηΐτε : ἀυλιηοῦτοῃι εἰαηὴὶ χὰ νοῖτι ρὲ ἔθτυγυηι, 
ἤευς ἀρυιὰ Μαιιβιίκυιῃ ἔχετε Ἰητογρζδίατμε απ Ηαυοθίτιν, 
(4 εἴ ,ἶξονν φιῆὰ ἐς ὑςποπαίογιιι πα δεάς φατε 
εα Ἀγροιβοίϊ : χιοί ἀϊοςτςι, 5, ἐν ἀν 60 ἰροξιατὶς νειἵτα 
ςυπιδησάε, αὐ τῖις ἐὰ ςὀπηοία αι: γετὰ ςοπιπηοιίία ἔνηι. 

οἱ ἐμνέπλνολνι, Χο ἀνηιῖς ἡρίτια αμίςφς νοίγον. ΝΆμΝ ἵτὰ οἰϊςηάου!ς νος θὰ 
εδιποί ςχρεΐγατε (υς )ση αὖ Βοπιηοίῦυς, ἰςά ἡ Πεὺ ρῖο- 
βενςυπει γα) ἩΡΕΣ ΘᾺ Ρίοριςι ᾿ς αἰ ψατυνο ἐκ 
"ἰ λανίεον ἀνπιαχαι 4{Π|} τί ποι ἃ [)εο, (δή α τ {8 διμιςί 
μάτια ἐχρεξιαῖς, νι ρεοβηὶ ᾿οιηιμο(οἱςπῖ, Βα δυτεῖη υνΐ- 

, θη Βὲς Ἰοσυενίη το ἀρειτὰ οἰϊξμντως ἐπςεἐπλέγπῖοι ρὲ 
τερι Ευληβειξα ἐς ρἢ ΗΝ (ορίνςα, ιν αἰιοαιμη φτίδιτ 59- 
“εῖος ἀρυὰ ῬἼλιοησιπ ἐς ἀηιβοινάις φιοη  αίμυςιε ἀσοραῖ 
} Μονη νμα ΝΜ ονὲ ας {{{ςεῖρτυμν οἰἶοι, διργοτνμύ τας, 

Μ ἡνέρ 

5} Κα νοὗὔλι χιὶ [μεπταιὶ ᾿ 

εἰὐμα νοῦνεῚ εὑ. στέριο, 

Ομ μμεμιεχεμεῖάα, ς΄ 

ρΡετενῆμα σύαινα εξ νοῦμε 

Ν 

ἀτγαιῥαϊπαην (Ὁ βεζεαίοτε 

“͵ 

ἐκᾳ λον “πεπιεσ ἅμον (ὃ σασειλόυμδμον "Ὁ 

υὑκἰῆϑ. τῳῦ γὸ αὐτοῦ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε αν- 

δ ς ΕΣ Ὁ, ΡΟΣ ἢ; “ 2)" ε 

εἰλον αὐ τῷ κατήρτισμᾶρος ὃ πὰς ἔξ᾽αι ὡς ὁ 

Ὁ ςΠΟΝΝΌΨΝΜ [ΟὙΟΑΜ. 

εἰπελπίδοντες χὰ ἔσαι ὁ μιῶδς ὑμεΐα 

πολυς, ᾧ ἐσεῶε υἱοὶ τῷ ὑψίσου " δπ αὖ 

τὸς χρηςὺς ὕφιν ὅγὶ τοὺς ἀχοιῳίσοις καὶ 
πονηροῖς. 

43} 
Γίνεδϑε οεμδ οἰκτίρμονες, καϑωὼς καὶ 

πατὴρ ὑκδδ οἰκτίρμων ὅξτ. 
ν ᾿ ᾿ “ β 1 5 

Καὶ μὴ κράνετε γ Ὁ. μὴ κριϑῆ τε ΜΜ]Ὴ 
γαιασιχαζετα, τὺ οὐ κατοσικοαϑητ 

ὑσολύετο, ἃ δαυλυϑήσφοῦ τ᾽ ᾿ 
κὦ 

-- 
“Ξ 

Δίδοτῃ, (δ δοϑησέτει ὑμῖν᾿ μέτρον 

, ᾽ ᾿ ΄ 

ἀὠδρεκγυνόμμον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον 

Ὁ Τρη ΘΗΟΈΤαΙ ὑρῶν. ᾿ ἂ 

εἶπε σὲ «δαθδολίω αὐτοῖς, Μήτι 

ἀμφότεροι εἰς ῥόϑυ γον πεσοιιῦται; ἐ 

Οὐκ ἕξι κ(φιϑητῆς ὑφ τὸν δ, δάσκα- 7" 

ο,δασκαλρς ὠστέ. Ν 

ἃς 7ηάε [φεναπιεγάπελπιξζοντος Ἑλιθοῦ τῆς αὐχιλιτ Δ[ ἰδὶ 

Ἰοχιῆς ἀπελπίζειν ἴῃ ̓ ς Πρ πἰβ σλοης, νυ πὴ ρἐορτιὰ ἀςοὶα 
τοῦ τὸ ἀπτογμεώσκφεν, ἀείρεγαις. Ετ εεττὸ νυ οτὶ ῥοι τ Ποιιὲ- 

πὰς μος ἴοςο σοπῇίεςταγα αα!ὰ ρίστυπαις (οἶδα μϑιπιπος 
ἄστεγος ἧς ἔτατε πορι βασι πιδλῃ σνοἀάτ, (χα α ΠΗΏΙΓΠῚ 
τησάπιπὶ ἧς ροτγοαῖ ὑπο 1ΠΟΡῚ ογοάίταγ ) ᾿ἀσόςις ποδὶς 
ἡλυτη πποτυτη ν οἰ ο οστοίαιος.,, ὃς πὸς πο απάιϊοοτς, γε. 

ὑυοῖτος ργοχίπηπη τη ποθ ς [σι ἐαοΎ λυ} ς., 1} {111} 
ἵμ ςοσίτατιο ποἤξος ἀπίπιος (δοατ, ποτ ἀληγνπο ἰά ος 
ἃ πορις βιέξυπιταύυσι σις ἱρίς φυαί νλάσιν δὲ ἱροπίοιςηι 

᾿ἴς Ἰητετροπαῖ,ίοσς νὲ γαῖτο οτίλπι οιμῃ ἔσεπογς, φιπςαιά. 
εἰς ἀϊφοτίηπις, γθορίαπνις. Ηδηο ἀὐξειη Ἰηταγρτοτδτίοη σαν 
Πίοαιαιημτρτο ληάε[ρεναπιοιγάϊςοπἀιτ οὐἰς,, Ὁ τ ῥόγανεφι: 
δι ἴτὰ ἰνιπς οσαμι ἱπες ]οχὶς ϑγτγιῖς ἱπιεγρτοθ. Θεὰ τλπλς πὶ τς πιοη Μπά πςη 
ποἷμ! οχ τοσσρτα ἐπ ειριοταῖίοης αι; Γαι}. Δι ΓΑγογιηι 
δ ρί ςοπτπιηοήπηι σηΐιαν μαοάτ, δὲ ἐπ πλι [τὶς νογθὶς Π- 
γα σηγ νὶηι οὔ δαρρατοας ργπροϊαοηις ὑπὸ, νὲ ἸΏ ἀπέχειν, ὃς 
ἌΠΟ αμζανειν,ά ε δῷ ΑἰΓο ἀςοιροῦς, ϑί Ἀτογερίφοιν, δῷ ἀΠ1ὸ ἐς 
(αὐὐὔθοὺς τ ἀΠτς ρΙυτίπλῖς. (126. τς πιθοπνατ την τιιμη ἀα- 
τον ΠῸ αιη4 πος βοίιοα τπυτασην τ σούρτυτος [ςύλπηας, (τά 
οἷο πὰ πῃ ἀ] ρὲ οχηπὶ αβοίλι ἐμυραϊ, Βαϊ] υπτον σπΐῃη 411 
δυης Ἰσσιην αι σποσὶς ργϑἰἰτιοιλοην ἀρτογθοης, υλῇῖ 
ργολεατ ΟἈγίτας φιιςαιλι ἀργὰ (οῖτοιν ῥαοίίοι νοὶ ὃς 
χιρ οτ ΤΠπ|64 ταιιςι οοιταπι οἰξηἸαυάάιις οἰ ρτοχίηις, ἐς 
ὕλιη ἡμ [ τος ρίςιάα: (οττίς ἢ αδίτὰ γατίοηις., ᾿γαΐτο τρὶς 
ριον θοετὶ πτηεταϊουίας ρ λίοης:. { δον χω χριτος. 
Ἦος νοσαδυΐυαν τοδιιῖς οπηπ!ηο πλοή!ς ἐπιοτργο ΔΠΙΓ, 
Νίδη απ ἐς τς ἀἰοίτατ, αἰχυαπάο ἰά ἀςοίαγατ 4υο βιοἰ- 
Ἰὲ ψιῖς ντὶ ραίπτ,νε Μάκῖλ.ι.30., ΟΜ τας τοιαλτυγ  υσιηῖ 
(μιπὶ εἴϊο χρυσὸν, εἰ οηςίαμο νι ἀεἰ σοῖς (Δ οΠὰ δα πγϊπίπηᾶ 
δας Π0}]12 ροζίεις σιπὶ ᾿πο ο[π νταπιυγ πτεγάυπι νοτὸ ἀο- 
εἶαταῖ τὸ χίόσημον, Ια οἷς ντὶ]ς δὲ ν(ι! ποίετο πλαχί πιὰ ἀεξοτῃ-. 
τηοάατυιηταιας {Πξη! σατο να πο ποτα τ ἃ (προτίοτς 
ἀμιεγία, τλαῖεη ἀλιετίο νοςαίνι"]ο ἐχρτίπμτος  [ιατιηίᾳ, νὶ 
(ιρτὰ, 5.19, οἶνος παλαδ εἰ οἰ ν λαπα νοῖυς ἀποίτιν χρηφύτερνεν 
νοίπις 8. παῖς Αἰυδτς. ΛΟ τι οπιὸ ιν ροτέρις δεζοιι- 
πλἀλτυΣ χοντθς, οαπὶ ἀςείλγας 41 ᾿ς ηειη ἢ νίιηη δἰπὶς 
ῬΓα οῦ, ιισπε ἔάτιν δηῖβ νη Ἂς ποποβοιμτι Δρρο δος, 
νι Βοοίοιο, ἃ θην.» 4.8ι Ερ] νοΐ κι νης χζοσ τε ΤΟΓΙΟΣ 
εἰν Λροιοἱρ ἰλυνδαι αν λον πὸν δου απτάτοιη ἃς ςἤϊται 
ΠΟ ἀα Το ΜΠ ἤγιΝιν ΜΑτιναθαῖ φυλιίσινν μλτοι.. 
Ρισίαααις εἰ εἰ νδύρε, φυσι λμνρίμις. αἰιριιὰ ςα ΠΠ0 εοηίς- 
ἡὐοπι ςομιλε. : 

1.2. ΔΙ {ειεφνάφε, οἱκτίρμονες. [Οὔτ ἘΞΘ"Ἰοπ[νεβάϊνν 1 
θα ορρουιητίαν ἐαὐὐπζοῖος ἃ πη νιθιαθι,νε σοι, καὶ 
ψπὸν ἡ αθλυς ἐς ργοις ρρο! αν οὐπ 5.1. 

1Υ εὐ βίωδει νπολύντο. Ν ἢ Ἰκοὐσττο, ἃ τσαπτισίυτ νο. 
ἴν δε ἡ ΑἸ αἰ εὐ} νεην πὶ πθδι ἐπαμῖς ἀλὴν βῊορῖσι λῃ- 
τα νον α γάσν ατοιν εἶς πον Ἄρα ἐς μοϊειοας αὐδίζας, 
ΦφΦη|1ὰι Δυϊυϊασμάν ναὸ ρριιβίαει θομιτλιριη δὲ άμιι ἀ 

ΓΝς ἰμάίςατον, δέ ποι ἰαψἰςα΄ [27 
διπμηίης ςομάδηϊηδις, ἃζ θη 
σοηῃάειηπαδημίηιι " ΔὈ(ο]ιήϊς, 
ἃ ΔὈ ΟΪ ΠΟ γ 11: 
[λαῖς ἃ ἀαδίταν νοδις  πἸεη- 

(αγὰ ἐν μέλη θΟλΔΙῚ 7 ργο δι, π , 
ἀρτταΐαι}» ἃ {πρεὐβινσητειι ἠλ- πῆς φμερ δόλοις τ 
δυιητ ἢ ππυμ νοϊπρυιπ λάςαι!] |(ῥελθωονίον ἀαίνμνι ἐν 
6Π1π| πη δηζιγᾶ 4 
σοηττα πιστοῖυγ νοδὶς. 

οι. θιεςθᾶε αὐτο εἰβ΄ ραταδο- 3 
[[π|ν ΠΝ η ροιο!ὲ ςάῖσις σκου 

διωίαται τυφλὸς τυφλὸν ὁδυγεῖν ; οὔχ!] [νὶα ἀἰιχ οἴς ὁ πόπης διιθο κ 
' ἰουξδιι σδάξηδ. 

ἱ Νόη οἴξ ἀϊοίρυϊυς ἔργα 
“ἰ {ππαρ!{ἔγαην (μα πι:" [τα αι 

δνί ροτγίς ἱυς ἀνοιρ μέμν., οτίς νὶ 
ἀπιαρηξετ, 

-ι. 
163 

ἄατς ΗΠ Ἰμἀς [ρεγαδῖε9: ὃς ὁ... [ἀε{ϑεναηίοε: δ᾿ εν πηεν- 
ες ἡγετ τος νοίεγα τηθΐταας (11) ἡ ἡ έν θας, ΤΠ Ματιι, 44 
ΑΙΤΊΣῚ : Ἐπ Ργαὶ ὩΣ " {{πΠ|6}}1 4494 10}[6 στατ5 {Πππις ΑἸΕΗΠΗΗΙ: ἡμτπ ἱρίς ΑΑλιΑ μη λυ γαιινὴι 
"ομίβηης οἰδ ἐγρα ἰηρταῖος δι] ἰ μι φς πραίον, ΩΝ 

τ λ]ος. ᾿ ἢ 

Ελοῖς οτρο τυ οτγσογάςς, 16 ἀρ νον ἐόν θυ ζει 
ρύους ἃ Βαιεσ γοίζεον ταϊ(εὶ "μα΄ Ῥαιέν νε[ἔον πη - 
ἀντ βίον: αὶ 
ὑοῖς εἴ. ᾿ Μκι...1 τὰ 

Νοί μια ἑωάδτανα, ἂν πον ταϊειιναν [8- 
ἐμάν αὐἐπεῤηὶ . ποί δες το νΛε μοι Ποπον 

πὲς φμειοίλς, ἄγπννατε 4’ πη εοπάεπν ἀεε πλ η τς 
ἠδ ηνἱ ἀπη ξεν ἀὲ μὲ [εἰ ἑῳανιπῖο. 
ΓΟ ΣΤ ἀστδῖλι δι ἅποὶ 
Παιε, ἀα δίνην υοί τ. ἐἀς τς ὑροι- 

ιςεῖ, "4 η1 (' 0η- πιεη[ὠγαῖπη ὕο 4 ΕΝ 

ΓΘΙ. 4. 

᾿- [4 

βημῆν ἀεδέγων». ἔξαάιπι 

ἡμίρρε πιεηξινα ἅμα εν ' 
βμετίρμα, γεθεϑοῖων ον. 
Τίεεδα! ἀμεεην εἰΐμ (Ὁ τς 

ἤνηνϊμενάδηεπι ᾽ Νιπαμιά ἘΡΟΡᾺ τἐρ8 ; τ βο"Ε 8 «αειι ἐκομπν ἀμοεν μδιίοτοι δ (ξ 
τεἰπύηηε ἀπλδο ἐν [ομδαπε δὲ δὐϊο: νει - 
«φάμη!. ἀδειυΐα 4αα- 
Ν ν εἐ{ ἀἠξι ρωμν εβεν Ἰὶς πιαφηϊονια 

πῆς βγμην μον [τέ τμ “μις ἐν δὲ ἀἰπείμι 

ον δὲν ὅτ [Π{ι5 βέμι πραγ καὶ το. νὰ 
φηΐ δι εἰ... τον κα τ 

Ϊ - δια 
-- --.α.-.--ῷγ 

ετἰ 1 1) 

Ὸ 

-- . 

πάτο ΠΠ|Πὶ 404 ντιιπτοσ ΟΠ ΓΗ απ εἰνατίταις ργαάμει ἐπ 
ἐγοηάίς ταις λἀςὸ ςοποπδηάης ΤῸ 5. σα ΐις σα ΕἸ ΠΡ] 1} ᾿ ἴ πα ἴρης ἐςγπίπγας ἰῃ Ιοίδρμο,, φαιμη παιός ἡ φυδας τλη- 
(Ὧπὶ 1η 1 τ 1 ἀςςορογας, ἐς ν]τα ἔμπα ροπὰ ἀείροεγδητες ἰ]ο- 5 φυζῃςνος (παῖ, ὅς «υϊάειη συ; ἰαςγγηβις ) ποῖ ΜΝ τὶς 
της ᾿ς, δά ειις. ὟΣ 

"8 Ρτείαιν, πυππεσυήδον. γι! σάτα ἃς Ετγαίτπιις, Ορβνέαην: ἃ τ τον ἐοηίςξαϊοητι νίάε] τοι. ΝΠ, οριτ μοι μα πη ροῖτα Ὁ ὴ ὑπο λον (μτε δῷ φογιιην ςοηζποτυάϊης αὶ τος Δγίάλς, να ἐγωσησητιπι, Υ' νε] ἐριυιπιίπα,ν οἱ δἰ αἱ οἰιίτποάι, ᾿ιθοτα! τος πτετίπητατ. Ἔ δοἰςητ Ὁ πιπὴ κιρίυπι ημο 4 ληπιοτίαπτυτιςοιηρτιπιςτο, ἀο- ' ἰηάε πιοάιίηι μεουτοτς, Ρο  γειὸ ετίαπι συππυΐατς, δάεὰ ὦ ; ντ ἤιρτὰ ἐμξλπ) Ὠϊση[ιγηι ΔΙ ἰχα τεδυπάοι. ΤοΥτίαμη τα! ᾿ ᾿ Ἐ σασοιλόυιδίεν ποαις ἰςρ ς δ γγὰς ἱπεσγρτον, πςαις Τοιτ]}}, πιιας ἰσευ αὐ ατλης Πδτο ἀἀιοιίας Μδᾶτς.4.. { 1 βιννον ὑεβτμην, εἰς τὸν κόλπον υὑμδϑ. Ἠεθταϊςὰ, ὈΡῸῚ Ὁν[εἰ “βελἀη, 7 τας ἰοφαμεῖο Ηςδγαῖς οἵδ (πη ατίς, νε ΡΏ].7 9.1. 
39 Ῥαναθοίφην͵ παραζολίω ̓ Αριᾷ ΤΕοορ για τερεῖο ' ἃ ᾿ καὶ παρχζολίω Ετίαπὶ ράτλδοϊλην, χα οπηλάιποάιιη ἰεγιῖνγο- 

τὰς Ἰπῖοῖρτος.. 
40. διά φμιγμμ[ἐνη ]ρενβ ϊω[ ἀντἰρείωι, Ἴσίευς "παρίβεν, 

χριτηρτῃσιῦνος δι νας ἔξα ὡς ὁ διδάσχριλος αὐτί : ἰᾷ εἴ, Τυρι ἀς- πλατη ἀπείρι: ες οἴ ροτίξαις αιπιπὶ Ργαοςρίογὶ ἔο ρᾶτ 
εἰς. Ππάχυς τις τητοίρτες ἰοπτοητίαηι το ϊὰ δαριοπε 
4πηπὶ Ἀπης Ισοι τὰ τὰ ΙητοΙργοϊαγστιν, “ον (εὐ ϊε ἀμῖθπν ὁπ» 
μϑ 4γῖε [ὲ [ε βομε πναξιβεν εἰμὶ ῥδι 5γτιῖς ἱπίσγρτγος, Εἰ νι ῃοὶς 
“β ρενβἔϊης εὐἱεβοει ῥ᾽ φοῆμον εἰμεν νἱάςξατιν Θηϊηΐηο ἰερῶν 
1} παξ ὧν ὄξω νοὶ πος ῬΑ οίρνη βιραιά!ςηάιην. Εταί, 

Αυτοπὶ ἔφα νἱἀςτιγ ἀσοροῖς ρτὸ ἔφ, ἰά οἵ ἢς, ΤΙΣορ"γ]α- 
ἐταιπίςφιστις.,, Ῥυτας σμΐπ ἢις Γοπημαὶ νοις ΜΌΝ ετὶ " ἀϊοίρυϊο πς νίαγρει ἤρι ψις Ριαορῖογ ποη νΠιγράιεγιις ᾿ ᾿ ν μαπῆ ρεεξτυσι ἔοτς Προ ὀπνεια {πυβῆ ρεχιοορτοιεια 

16 

“ 

μηδ ξοτῃ νη τι ποη ἱπεοηνηνοι ὰ βοῆς ἔραι εὐπὶ κατνρς 
᾿ ὐ λέν ἠκάετς, δὶ ζΟΠίογ πριν, σύμμορφον νποῶρς αἀ 
ΠΝ ΠῚ ὉΤῈ ἃς ἰροςιοην ΠΟΙ ΟΥπ ἢ, ΤπτοΙ ρΓο- 
δτατιῆδῃ τς ἰεητοπτιᾶ οὖ ςο ψιοή (ςεἠίκαν ἴζοιη. 
᾿βυχρὶ ἅ πρη ἀπῖσην Πππππλὰ μοι ξέλιο εἰν, αἰτίας. 
Δρυδ ἈΒΙΒΙ πίνειν κα ναὶ Ε ὥωνωον ας σριταν δι Ἔχρμοατας ἢ ἰνς ἰᾳδην, ὧν ἐφ μρϑντῆε τ ἐν τὸν δυωσκρικον αὐτῦ' ἥπω δὲ κρι-- 
τηρτσυδδος κρίτα παν καὶ μαδητης ὧι δ εβιδείσκρικος. αὐ τ᾽ ἔσιν ἔτω - 
μοι εἰς διαγμν καὶ χρικολογίαν αὶ πῶνὁτιοιῦ ἔλιφερῥωμον. νἱ ταπηξ ᾿ (εἰἠνς αι Ροτμις βιοιῖ κρ τυρτυωῖίος. Φο οί ΠΠ0 πὶ --ς 
νιοίι ποθ ἐοηπςηπο δας ςαρ! νι Τλης ἰοτο απ 
“Ἰςγοηοαιυμοπιθιν ᾿νὲς πολι ἀρ αίιν, (σε μο ἐς τ ορτοιοι - 

17,41 (οα ἶνες 41 ἢ 0. ποιὸ ἡ] ε] ρεοίν ει, νογασπσΊ "Δ: Ἀμὰν ἢ 
Ρογινής νπἰο]οσῖ ἃς αἰ ἥμιν σατο νεῖ ατο Ριπιτς, ἅπ 
4 πΔοάξης νεῖ αἶνον σμμάιιο, (υν φητν αἰ ἰδ 
«ομίοημι ἌΝ αλεν νι νιον απο εις τα μὲ πο ριΠ τιδῖ, 
δ δή ραΐες (οἷν τα]ι με σόσρεοις ἠσέϊνι σηλαγ ὃ δίχαι. 

.) εἷς νη ἐν ρα} (ἀν. τρίτα “ὰγ ὦν δι ἰσηθὰ ἰαὰς οἢ ἀκ ; 
1 

ῃ 



᾿ς. οἱ 

. 
Γ ᾿ : 

, β᾿ Ἂς " 

ἀπο τι ἢ ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΝΟΑΜ: λές τ. 
ΟΡ Πο., ων ΕνΑΝα ἘΝ ΠΣ δ νυ τπας Μετ ἢ κεφάλαιον ζ΄ ος Θκν, να, δρν τρτς : 

τις ΠΠ' ᾿ ᾿ : αὶ. Ξ : ὩΪΣ ἢ ὶς ς ἀ 1, τ ἀπεςςζοἀςητία . , : ; ἩΡΑ  Ν᾿ ᾿ ω έί μ Μεῖϑδα 

υαἷσοιηι ταῖες οἷο ἀμαἱα ἕθμς Ἰρίοτιιπ ον τ μ]ανς λα τιν ας ἢ Ἄτοτη ἃ πβομιτιάμοι ι νὐῷ, ἢ δι κυίξν Ἐηϊε ἠκες 1 ΑΝ 4: Μ 

ΚΝ βου απαηνιυς ]οο ςχρ]ςατίοηςηὶ,β, ς ρημαν.,. τῖμι ςορίςαιςρητία ἀξοῤλγλητ, Π οἱ ᾧ ἡπλὴ βωσϑ παύτα πὸ Ν μὰ Αὐτὸν ἀρ δ ὥος, ῷ ̓ πῆμ Ἴ Αὐην ὅει (ως 

μεν Ἢ ΜΕ τ : τς : ; ΚΝ αὐτῷ εἰς τας ἄκοως τοῦ λα, εἰς. ᾿ {μα ὑδάμοσι ρ εξ ίρν ἐοῖνα: ριοροῦιο σεὰ 

ΜαΤὶ ΓΝ ἐλέπεις πὸ χοῖρος τὸ ἐν τω ὁφ- μι] 1 Ουἱά ὐῖειν αὐρίεἰς ξείταςἅ 41] φείδ αμιεαν αἰδει ἢς- τα αὐτὰ οἰς ταρ ἄκοας τὸν ράϑ φἰζ. 0 Ἰὴς ρόρυ!ο, ἱπρτεῆω: αἴξ σαρεῖ- ἡ ἔα ομρήμνμααπνους, τίσι μεχεπι 
ἐδ ευέία, ΠΡ ΙΣ ΕΛύαις τὸ ΚΑΡΦΟς ἘΠῚ Ὃς ᾿ «μιᾷ δ ἐπ οσυΐο ἐτατείβ τοὶ, ἐρατὴ 4 μῦν ἐπεί βαῖνε, λῆλονν ρὲς Καπερναούμ. ον,  ἐπαυπάμῃῃ., ᾿ . Ῥίο, (ε οοπεὰ- 

εν ἐλ ΠΟ. οιλμῳ ἢ ὠδυλφε σπγτίω ἢ δοκὸν εὐ λυ Ϊ ᾿ ΐ , ἐγβδειν 4ΜΙφμΝ ἄμα ἑὴν ονη.- Ἑκατοντάρ υ δὲ νος δοῦλος κακῶς]: ἐτηνείσηϊὰ ὙἈΡῸ νὴ 6} Οἰπωνίονόε ἀνξενλτν- ποιεῖ ἐρίοτᾳ 
ευνιι ἐνερ ἐγ 4᾽ μἶ, δ᾿ φ ̓ ᾿ Ὀσῃ ἁυῖς ἡ εἰὶ 2 οςμῖο [110 ἰω ἔμ ἐ[ἔνηον» ΤΙ έεγ 44) χ ἐν βα ἔσμι πιαίὸ ῥαὐξι οἴει τρις γ»3᾽ 

᾿ , ὃ δ. ᾿ - 
Υ 

παν ὴῆν τα ἰδιρ᾿οφϑαλμῷ υ κατανοεῖς ἃ ηοῃ ςοηἤ εταςὺ ἀο τ μα τταρῆιμ σὶ 
Ἔγωὲ τρούιέμτιμε; 4 ἐ{} ὰ ἀφιιεν. 
ἐγαε βτείοίμε, : 
Εἰ αν μά {τ ἀε16- 

|| ᾿ππρΐ οἀ (νην δον έοτει 
μά φονωπν, “5 φωπινὲ 

υφηΐγαὲ ᾧ’ [αἰμάγει [εἴς 
ΜῈΝ ΦΙΜΝ. 

ΜΝ) 1. «ἔπι ἐοὶρμι 
ἘῈ: ᾿Ἡ  πὸὺς διυύαστῃ λέγοιν τεῦ ἀδιλφῷ υ 

σου. Δ᾽ δελφὲ, ἀφες ὀκδάλω τὸ χάρφθ' 
νιν, 3 αἱ 2 4 ω ᾽ τῷ 

τὸ ὦ" το ὀφθαλμῷ σου, ὠτὸς τίω, ον 

ὀφϑαλμᾳΐ σου ἐἷοκὸν ἐ βλ ἑπων; ὕποκρι- 

“πὶ ἐκθαλε φρῶτον τίωὐ δοκὸν ὧκ τοῦ 

ἔχων, ἤμελλε τελάτᾷν, ἐς ἰώ ὠστῳῇ ἐν { Ἰοσαυς υμλ]  αἰξσξιας᾽ τλοτίθιπ 
Ἤμος.. : τ ἢ, [4υιθογαῖνη! ογατ τ ργοιίοῦιο, 

ἙΝ, ΜΡ 4 { νευὸ αυυν αὐ άηςε ἐς 1ς- 
᾿ Ἐξασ ας 2 «ἷξε ἘΝ ἴησου, ἄπεῖθλι εἰ μμηἰδπε δά εὐνπὶ ϑεοίοτγεϑ [ὰ 

“ὀὸς αὐτὸν ωρισβυτέρρις “ἴδ᾽ α ων, β Νά τυ : , ᾿ ογυπουκοσδηβ οὐπὶ νῖ νοηϊγοῖ δὶ 
ἐρῳὴν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν ὀχασωσῃ τοῦ] Ἰ(ςτυατοῖ ἰδγιμιη ἰμιπιν 

δοῦλον αὖ τῷ. 

«με ἡμονιοάο βορῃ ἀ{- 
γε [ιν ΜΕ ταβετ ἢ - 
46 εὐζῥάπε [μεν ἀε ε-- 
εὐἰντμο ἃ ἐν ἐμ οεειὶφ ων 
ἐγαὐεν υϑη υἱάδην Ὁ Ε1γ- 
ρου μα, εἶοε ρνἱμνὸπντναοο 
δ εην ἀφ οεμῖο ἐμυ, τρὶς 

Δυζ φιοτηοάο Ροῖα8 ἀϊςετε 4; 
ἔῤλεγὶ τι 9 Εγαῖος ) ἥπςο Εἰ1ε1 τὴ 
ξεϊπυιζαιν. αὐ ἴα οοιο το «ἢ; 
φιμπὶ ἱρίς τγαῦεην αις εἰϊ τη ὁ- 
οαἷο τὰο πο τοίρι οἰαοὴ Εἰγρο- 
εγἰτᾶροῖ!ςς ρυπγὰπι τγαίσοπν 110 κ, : ᾿ ; “]}. ᾿ “ἢ ἡ ὰ φμπι υφπ εη 

Ἢ ὑπ Δ ΝΡ οὶ εὐεν τυ οἰμεα [[ε- Η λδ σοὶ 1} δυΐςπι αυσῃ νοι ξης δὴ ᾿ : ν" ὀφϑαλμβὴ σου" ὃ τότε ἐκδλέψεις ἀι- εκ οουϊο τὰο: δεεψη ἀπρίςϊο Ἰἰ χα α μὰν μαι αι. Ὁ. 2. Βα ΝΜ Μὴ ΦΈΑ θν ἐρθάν, ἸξΙ  τς τευ μη μπὲ τον ῃ ὐ, 1. τ τ ΟΣ .: Μῇ ὉΜο Ὁ ω . Ὧν ; ὃ ῃ » ἰδ , 

ἍΜ Δ.1.7.7 ἀδελφε σου. ; Ρ “ ἘΝ ΔῊΝ " ε ἰδϑὲ 14] Νοι εβ εμβδην ἀνϑονὺε-. συ ἀξιὸς ὅφιν ῷ παρίξοι νϑ μος Ῥγαθεαβ. Ἴ [μὲ »"" 

ὕσλις οἷς ποὺ ἘΠ τ: Ξ- ν ΠΝΝΟΩ Εἰ γΓροΥ ΟΠ 401] ᾿πα 44 [δενε βηδένενια. Δ' ον δέθνος ἡ ὼω ; ἘΝῚ το τς ᾿Ω : 4} ΜΙΝ ερρέτη σονμΐηο. ! Ν ἣ : σα γὸ το ἐῦνος ἡ τὼ σωνὰ : λα ο ' ἐπ άραολμο οὐ 7. ὅ61 δένδρον κρλθν ποιθυιυ ΧΘΡ] Ἰίεγας (τυνέζυπι ρυΐγοηι πεαὺς ἰω:: πεῆμε ανϑον πναὶ [ὰ- ὍΝ αν οὐνὼ [υ Ὧν Ὗ; ᾿ ῃ ἀρὰ ἐν ἀδυν ἐπε ΒΡ ΤΙΝ βιαιν Ὁ βναξοαπε 

Ἰεᾷ 4υἱ ἰμις ηὸν στιχορόν᾽ οὐ δὲ οἰένδ' ον σοισῦρον ποῖ-] ἰλγθοῖ ρυετῖς αὐ ἔσται ἐτυξζυτυ οὐεμ! [Γμέϊηπν δοηνην. , 20. τὸς φκοδομησεν εμᾷ. Ἰγηάρος . δἀνβοανί ποῦμο 
Ἀπ δεολη τὴ πὶ ἱ ξ 

μ καλό "5 Σ ἐπορδίζετο σιωὶ αὐτοῖς δὲ} 6] ᾿ Ἰείως ἐγρο δαῖτ ουτῃ εἰ. ΕἸ 9} δέβω ἀμβετν ἰδέ τμν 
νειρὲκ το ῖι ἕλ- οι καρπὸν οι λόν, ᾿ ᾿ θοηυπ). Ῥ᾽παφηκῆμε “"ἷηθ 41. τς β " βω 

. τα 4“ χδαιδ » σά "λας  21.} ᾿φαυηνλίδαιοη οηρὲ αοςταῦ} [λων Ἐπ φαναν ἰἄ τοον ἰον.- ᾿ 
ΝΗ τό Ἐχαφον "ὃ δέγοδρον ὧκ τῷ ἰσίε καρ- "4 Π νηπαχιαηυς ν ΔθΟΥ ἘΧ] ἰῥογία βξδω[νο κοῦ. ἊΝ " Ἀ μϑχεξαν ἀπάλοντος δδὺ τῆς οἱ Ἷ ἀδιϊὸ αἰῶνα ἘΡΕΟΒΑνρλήσα ζὲ {{:| 4 ἀρενο, ηνέβι «ἀ 

βκαυαίαις “ποῦ γινωσηυΓαι. ὃ γὸ δξ ἀκανθῶν συλλέ- πυάλι ίμο ζορποίςοίτυτ. Νεαας ἐγ. ἹΝ εῆμε φηἰπι ἀε [Ρἰπ κίας, ἔπεμψε χορὸς ἀρ τον ὁ "οτονταρχος {πιο ςοβ»," αἷς ξς οἷν [)ουοίης, ΦΗΠᾺ Οἰπεμεὶο ΠΝ ἠῤ- 

ὕκᾳγ δὲ ὧκ βάτου τ υγῶσι φα-͵ [πη Ὁ ἰρίοἱς φοϊήρυης συ», μα ζέκο ρόπε ἡξαδῳι φίλοις, λέγων ατῳῖ, Κύριε, μη σευ λλα } Ἰῃς νοχάτοτ: πος δηἰ ΠῚ {ψιπ΄ ἐϊ-.) 0 ᾿ρηρογαρυῃ γδαιαμε ᾿ υσὶ συχῷ ἃ ὃ Ὁ Ν : : - 9 ὉΜΙ ΔΦ ΉΜΕ υμάπ, ἡ κάδον α ἡἐοσόε ο. δον ὦ ᾿ . : ξη͵ “ “0 φηϊην [τρ ἀϊσνως υ 

ῃ αἰω {π᾿ ; ἄφαυς ὃ γαδο νἱπάεπιίληε ν κί, εἰ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τίω ςόγίω μον] “κηυς νε τοδεμι ἐποί αδθαθε Ὶς [0 μεέϊνιν  φβμένεα, ἃ ἡξ 
. ε ᾽ “Ὁ ᾿ βοήν βοπιο ἀκ ὗὕοηο "σέ ὡς | άερ βοιηείρίμηι αυϊάζ μι! «0 Ῥτορεεν φνοὰ δ᾽ "».- ᾿Ξ 

Ο ὡγωϑὸς αἴθ ρφοπος ον τοῦ ἀγα" 4 Βοηὺς δοῦλο εχ θοηο τἰείαι- [4 ἐθείδωτο εον ἀμ [μἱ ργοξινε μὴ λβης". ᾿ Ὁλ τῳ ᾿ ὙΠῸ ὃς Τ}}ΣΝ ν ἘῈῊΡ Ρ' 4 9011. ψίμνν κνοῃ ἐν ἀἰκῇ «ὴ. ̓ ᾿᾿ 
ΕΠ ᾿ ἴω σε ἐλο!" } ἀϊριυμλ αὐδούγϑτιδ 4 π|ν η Ἰ ΓΕ) ᾿ ϑοῦ ϑησαυρϑῦ τῆς καρδίας αὐτῷ «ον. [19 ὁοτα 8 (υἱ ρτοξοτι Ὀοπυ τυ: δι}  μομωνν φν ποδία ἱνοῖοο ἠὲ Διο δὲ ἐμαυτὸν ἡξίωσεοι φῳοὺς σε ἐλ- ἔ ἐκῷ τὰν δὴε ᾿ “των, τά τὰ μὲν ἢ 

͵ ν 3 Θ ΟΕ Κὰρ "εὐδϑ υλαΐι5 Βοπιο οκχ τααΐο τῃείδιιγο [ἢ 7 πραίο ἐρείαωνο ρτο[ τ πνα εν" ἀλλὰ οἰ πὸ λόγῳ ὲ Ὡ ἐλϑυσφται ὃ δὰ ἐοἰοὰ " ἀϊς νεῖθὸ , δὲ (λμα-- ἀφαῖε ναϑῳφυβιναῦ! Ὁ 

φίροιτο ἀγαϑον" χα 0 πονηθος ΘΟ», Ἰεοσγάϊς [ιὲ ργοίετε τπαϊαπιοχ α-Ϊ μην. Ἐκ αὐνηάδενα εὐήπν ᾿ δίτας ρυεῦ ἤλευδ.. ; ἐς ρρρεναν ποέραν, 
Ἐτοηΐτη εξο Βορο ἔμαλ 18 Δαν Φ' 430 ἔφην βιο 

αἰνενέμ: αὐξχοχίταις ςοη[ίτωτυ, βὲ γωιβαιὲ “ὐδήηνινν, 
βαΐνθης (Ὁ τὴς γα Πἶτε 8. ἃς ἀΐςο δαϑφι» [οὖ πον νηΐ δεν; ἦν τὸ 

παῖς μου. -. ᾿ ΠΝ 

Καὶ γὸ ἐγω αὐθρρπός οὐμυι ὑπὺ ἐδξεσίὰν) 
ταυσόμϑμος 5 ἔχων ὑπτ᾽ ἐμαυτὸν ς φατηῶ- 

πος ὧκ τοῦ πονηροῦ ϑησαυρφῦ τῆς χαρ-]" 
δίας αὐτῷ «ορφέρει τὸ πονηφθν" ἐκ γὃ τῷ 
αἰδιοσδύμᾳτος τὶς καρδίας λαλῶ τὸ το- 

Βυηάδητία οηἰπι ςογάϊς οχιί-[ |(άν οὐἰοημμων. 
τὰς οΟϑ εἰ}5. 

͵ , .“ τὸ Ἀυλοτ «“ ὲ ἱ Η τς ΤΥ ΜῊ 

" ὍΝ τας λέγω τούτῳ, Πορό ϑητ,, πορόῦεο᾽ [μυῖς ,Ἀλάς, δι ὑῶν ἐὰκ αἰτενί, ] ρα τὐθ οὐ ρνόριρα 
γχαῖε σ,Σι 5 " ᾿ ἐν ΜΕΝ : 40, οἱ αιρέδην νοςαὸ πο ὧδ ». ρα. κὶ ἔρσατω)" ἰού ἡ ΠΝ 9 Π’,ς νοηὐς ὃ ἃς ἔκτιῖο τηςο, ] [ἄγων τθεο, ΒΡ Αε νόον [. 
τοην.Σ.1.}. τί δύ, καλρτο ΚύρμενΚύρμε' "οἱ ἑ { ΠΩυϊά ΠΕ ΠῈ νΟςΔ5 1 Ε Ὅο δορνοηε, οηλδε: Φ’Ὅνη ΟΥΑΙ Ὁ ἀδλῴ,ἔρχϑ, "τὰ ἐρλφ δ ἐνὶ ΝΑ Ἑλς ἄορμε δορὶ. Φ ΝΟ ο" μ“ ΕΥ͂Ν ον ἍΨΙ 
ΠΝ ΣΝ δ ἊΝ ι τὸ Ἐπ Ῥομλίηε : δὲ ποη ἔας τς μιεϑεὴν φια ἀϊεοὶ εἰ λῳ μου,Ποίησον τέτο ΓΕ ποθι... ; ΩΝ» ἰἶς αἴττοι Εἰς, ἰείως λά-.1 7] ὧν» “μάΐμο 16 οὐὐπα- 
νεται ρίεῖδι δι: ᾿ . ; Ἢ : 5 : »  4φῳ -» : ΔΛυ ᾿ λα- ἀκμανν : ξεν 

ὁ β8α τϑπάεπι Ἢ πος ὁ ΡΣ ΟΙ6θ. ᾿ δ μά Αἰκούσας ὃ ταῦτα ὃ Τησοιβ»ἐϑειύκασε ; ἢ . μμ 4: 4’ «αν, β. 
"ἀΔδος ἢ- νὼ Φ 41} }φ 1 ’ νι 47 "αηυΐβ νοηΐς δά πιο ᾶς 4}-47 ΜᾺ ἜΜΕΑΡῸΝ ᾿ἀδε ἘΡ ΤῸ ) ΨΡΝ ἩΕΒΉ δἢ ηΓΆ6ι16 Εἰ; ὡὼ λυδειζρῃυςτίυς νμἶδνε [Ὁ ἐμεδὸν ἀΐκὶ, : 

ες ἀρ πητος Παξ ὁ ἐρλόμϑρμος ποὺς μίϑγ ὥκουῶν Ἐπ ο τμὰ τὐδδὲ δὲ οἵδε! 9. ρὲ ρου θα δυτον Ὁ οαφοὶς, τοῦ ἀκολρυϑουυντ ἀὉὉ} [αἰκίς εὐνδα 4υα ἰδίαπι ἔσηις ρα χω ν λδηέρψατον ᾽ 
ὍΝ βου δ λῥγων ὰ ποιῶν αὐτοιῤ, ὑποσάξο} 0. Ὁ ρεγπιοπῆχαβο νοδὶδ οι τὐῤλῥο μωμδαε τῷ ὄχλῳ εἶπε, λέγω ὑμὰνγθσὲ ἐν τ 1 σ-Ἰ τὰν, Ὀῖτο γοδίδ, ἧς ἴω πραεῖς [ [με ἑανίαην βάενν ἵν: τον ΤΣ ἘΣΕΝ 9. ῬεΓΔΟΙ ἾΓΔΌΟ νΟΌ 18 (1}}] |ὁὴ οὶ βρη ἢ. . ΤΌΣ ἢ ᾿ ἰά βἀεοιαὶ ς τρ..: 

ὑμὴν τ᾽ ὅρῖν ἐμολοξι ἔπη! [ὲ. δ ὉΠ ΗΝ ἐκ κρίανενς οἱ μη μφϑέντες δἰ 16]. τ ἀστή χενερῇ αὶ πη! [5 Τν"“τηβ αν νοβιβω Ὁ 
σ᾽ μοιὸς δῶν αἰδρώπῳ οἱἰκοδυμοαδη 48] δἰμη11ς εἰξ ςυἱρίαπι χα ϊβολη- 418 Ἡ ωγηδολδυμου ΨΡ [ Καὶ υὑπορρέψαντες οἱ πεμφϑιντες, εἰς} ᾿ 1: ἄλτας οὐ αὐ Π6 Ι ϑαϑερηθέιλρε, θμευνα 

Ὁ Ήθν ΡΡ ΠΡΟΤῚ ΓΗ εἰ ἀοπγυηι.. υἱ ̓ ἐοἀϊε δι οχο-[ Ἰ αίμων» με ΓΥΝΣ Ἀ τὸν οἷκον, σἶοον τὸν ἀϑενουῶτα δοῦλον] [ΕΓΔ η ἀπ ΠΕ πυεπόζυης ἔφης [ μρμενν φυὶ ἰανχνεται, [6- 

οἰκίων. ὃς ἴσκαψε (ὃ ἐβάϑυνο, χαὶ 48η- πρβατυίκταυς Πιηἀαανεητιην δ “μα! : Ἴθυυ αι ρτγοίδυεγαι, .. Ἴφων. Ὁ" ἃ τον ἐδ: Α ΧΟ , " υδι 2116 ἱ ": πϑηη [ὠῤγκ ΡΕΙΤΑΙΝ, υνμωγοντᾶ. ς ΡΥ ἢ κιμέξωνε 41 δοίμεὶ . 
ν κα ϑυμϑλιὸν δ᾽ηὶ εἰὼ πετρῶν «πλημμυ- Ὡωρεγ ρεῖγαπι. Νἱ δυζοπὶ νη τ) -ΠΠνωπάαείομε αμιαπο βαέϊαι Καὶ ἐγεο ἀπ ἑξῆς, ἐπορ ἀν όχι Ἐει ξδδυνῃ εἴν ́  ἀΐε [εχυςητὶ 1 νὰ γϑρήμοννν᾽ μὲ ἐεΙΑ ἘΝ 

ΣΝ τ ΙΞΞΣ ΣΝ 
μϑς τῇ οἶκέᾳ οκθινῃ (τ, οὐκ, Ἰχυσὰ σῶς}. ἸΔΟΠΛΩΣ 1.9, ἐξᾷ ΠΟΔΆΜΗΣ φΑΠΙΡΟ μη νης ωπάαρα μίπαῖδν πα οἱ. μαϑηηνω αὐλὺ ἱκνδλ αἰ δ να δῶν ΠΤ ἀπούεόε μρρ ἡ ᾿ 

“ὡς λεῦσαι αὐνζοδ τ ψεϑὴ μελίωτο ὁ χῆὶ τὴν ΠΠΜΈΙΣ ΒΗΒΑΒΙΒΕ εταῖ ί- ἐρήένον ᾿ μὲ τ μΝ μάϑηται αὐτῷ )2 χ ΠΕΡ ΤΟΝ ηδ ρΡδις»τυγθάσυς ενδα ορίο[α. 

πέτραν. ᾿- ΓΡ Σ ; ᾿ ΟΝ “ὠἰεην φμήϊ! ᾧ΄. ν-.--- - - - ᾿ : 
ἕω ΟἹ ἀυ ς Ῥηφ 0. [ΥΜ207164 Δι} 49 - Ὅς ΝαΣο ᾿ Η ᾿ ΝΕ 

ΟΣ ὕσας͵ Ν ὸ μὰ ποιίσας, δ. ἐπ: ἀγα εἰ μη {πε {περ ὦ εἢ ἤδνη- οι [ΝΌΘΑ ΡΨΥΤ. Υἱ}. υο (ογίδιτυς παρόξγιςοιηἀλ πἰτηίχυ πη ρεποηὰ υτυτὶ πιε- τα 

ἧς ὅφι αὐθρώ» οἰκοδομήσαν ͵- το ΔρτΣ Η͂Σ ͵ μ᾿ “ἀϊβοσμιὶ ἐρπεννίμαπι 1 Ἐριμιιε, ἐπλύμισειλ ὁτόλεσε, ΨῸΪΣ δὰ γεγθυπιΖν. ᾿ ἀη ἃ νπιρέχριω τ 4θλι Ρεκίοηδιη ἀϊσυπτας Ατεοὶ (οτίρετα 
μριος δοῖν ἀϑύρῶηἹῷ 0" Ἢ Οἱ ευἱρίαπι αυἱ φαἰβοανίς ἀο- γὰ μέντα βνε βυνάα- »" “δ ΆΛΥΜΙΟ ἼΣ Ἢ , ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿ ἭΝ , ᾿ ΜΡ 4" εἰΠοταιδαι ἰητοιρτοϊλείοπέπ,ψε δηϊθίιδαι το, ὀ ΡεῚ ἀϊρ[εϊοι βιιπ εἰ, ΚΌΡΟΥ Ἢ 
κίαν ἐπὶ τίῳ γίω χρρὶς ϑυμαλίου ἡ τῦσπῦ ἔα δίη ΤΡῈΣ (οἷππὶ ΑΒ 11εἰ [ φρερν: ἐη φνδην ἐμ ν εἢ ᾧ Χιάιονμεβοροίογεϊε ταὶ ὁκοιὶ πῷ καυῦ, Ν ὰς (ιρτὰ 4.61. 6 1εβ ρον τ ισοιὶ δὲ, Ηος Ἰοζο φὲ ρτρ οἱμδ «εεἰρὶ ἐοπ|- 

“οευσόῤῥηξεν ὁ ποταμός. τἡ ἀ ϑέως ἔπε-᾿ ἡ Πιπάαταςητο : ομἱ ΜΠ} εἴ ΤΟΝ ΘΟ τ 1. δέγανι, δούκοι. Ηίης κοξλὰ πτοο ἰμάϊςίο, οοἸ με ς Ἐγαΐ,, πιοϑὲ (ηἱ ΑΠ]οτ) ροτείξ, ἔφυς τυτίωε ἐπ ἰοφυξμτί πιεπῖδιο 
ΑΝ ὙΡΗΝ Τεϑί κίας ἐμ] βυπιεη εἰτδαυς {πλείστου οοοἰάϊς,, [4᾿,Φ' βαῆδα  τννκἐα: Δρυὰ Μαιιδιαυπιὰ. 6. πομδὸς Δρρεϊλείοης ρα “[οὰ ᾿ νἱάετασ ρκο ἀνὰ τίωγρατί [τλςπίρα πιεϊίια οολιέετος τοῖα ο- 

σιν, Ἄἔνετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκα- Ὗ τηΐπα ἀοιηὰε ΠΠμμ [ΠᾺΡ ων νόρρα [Γεγασυα ἀηις Πἰ: φιλπυΐε ἠοη βοδρὲ οὶ ηἠδξεοοι ορηήεα ταῖο. Ὅλον ἐν, αὐγων τῳ, ἸΝεθιρε ροῖ ατκ ψνς γὰ 
της μέγα. ὼ » ᾿ ἘΠΕῚ Β6᾽ ΤΕΒΙΠΒ ΕΘΗ ᾿ Ἰμποτίαην ἃ Μδτυίναο δε 1μλοὰ ποπμηοπποσασί : φιίδυν 2. ἰαο ποραίπειιας ἀϊοετοητϑοίςηι οηίπι Ηςετοείζ(ντ ἰδὲ ς- 

' , δὲ ' δρη8. ͵ ᾿ τιφλ ἢ αἰϊαπιία;. 4 Μονίϑυπέν! ἐναἱ,ἅμενα τυλῶ- τἰδπὺ Δηποιανάμγν) ἀα!ος ἰὸ ταρυοα εὐρμν μὶς ἰεγιποσ 

ΝΕ ; : ται “ἄν, νυ φατα δὰ νοεδιπ), ἅν! ννονήθσωι, Ἐξ γεγὸ πιδϊα . πιδας τας ξ οἴτλε ςαρ] ςατε. Εἰδ διτοιη νας οοίαμφτυάο πο- 
41 Ταον τῷ ἰδίῳ [ἃ οἰτ σου ντ πιὸχ Ιοφιίκυτ, δαὶ δὼν ἔλίξαπι ςοἰδεπάμηι, ἐρης οτίαπη αἰεγίθμτα ρὸν ἐοπζεί θν τηοτιϑαμάυἠγ ἠϊοοτὸ, Εταΐ, ἐνῆχοδα! ομύπεαννίοπβι αυϊἀος ταπάα μοι οὐοινε δἰτἰνσυς ουηι ἐιυοαςοβοίδειυς ἰὰ ἱμι- 

γΓὉ,ἐμού, σνύ ἀμηνςοὐ ἀδευάίης ὠτάεοα ἀἰςίτιιτ. ᾿ βεῖη νογτατίς οοβ ηΠίοο, ΜΝ εἰεξληῖει σχρτοῖο, ίςἀ τὰ νὰ γεροαῖ νον δὲο ζμιςας. τε ποιά παγγλτίοδς διὲς Μλτι}}.7γ... 41 έξοωνν ἐκκνορ. 
41. Νὴ ὁ[βεὺν ἔφενΝ Οἱᾳ δι Ἐγδί δ εβ ενον, αὶ γάρ ἣν Ἐς 47 Ῥιανιοηξ ἐτοὗφ, ὑσοδύξω. πσιυρονῖ Θοῦοι (υἰς ἀν. 4 μυκιῤαξων ντεμός: ἰὰ οἴξι αξηι ῥ᾽ υσίων βιοοδετε βροίτατ ς- ιδεξάξιρινι (μρεὰ 4:Μαῖ “πὶ ᾿ ᾷ, ᾿ 

(ρου βδῆς εἰἴς τοςερτηπι ἰδϑιοποτα ΕΟ τάηλση, 5}Ἢι ἰῃ-.͵ αἰρυ] 8 ρεαίοην, Λα 'χος σππ το βεξεις μαγτιονία ὑαϑ, Ὑνἰς 4}.Π| ἔντημου ΡΓῸ τέμωϑε, ηθΟἐἱ δτιλπ| ἐπ ΒιςῸ νεῖμ {{. ςοάϊος 7. 4}. νεϑο ἐπὲ κέγφ 1ὰ οἰ υὺς ἀιπιαχας νεγδίοπόρε, ᾿ 
ἐξερτετίς, ὃς νος λει ςοὐοὶς αχεὶ διέξοτίταϊς, κατίους ἰ-ὁ Μαιιΐ.}.2. ' ; ς τὴ ἀῤε μην: σρροπηιῖμε φωνομὶ αὶ εἴ νἱλιν,δο Ῥάτγαι! ργσει). Ε.Αί. . “ [ϑπεθων ρμτ με ΟΜ Ατα]ναις ραι]ὸ ρὶςδίυς (οεἰοίε, Ἵν 

μρίανμνν μμννν μαιτιεινίαπι ἀρ᾽ ἐκ ρυπχὶ ας χυὶο εἰς ἰννιν ,ΔΒ Ῥοωΐδν “νοφν αν! ἶσχα Ὑο καὶ ἐξάθωυε. (ταὶς οιάτιβε (Ἰἰαυιμ ιραυοῖς ἱπτογργεταγὶ " ηυϊανίπφυέ, τεῖοις ἐς ιθ γνν Μαιδ. 8. ἃ. 4 οἴ, ἰνᾳνετο, ἤσυς νυΐϊξο ἀϊοίπιιν ἀθον ἰο 

οὐ ςοαηῃοκίοης κυζτα ἰαθοιςει. Νος οαὐι τσιτὰ αὐἀἰψίτυς. ρ]ιεραίμν οὐ ὀχολυαγα ΣΑΣ βυήκτοΝ υἱν, ὅς ἔταί, μδεῖν ἀἰριευα ἄς οηνηθ 908 ἐτειη, τη τγαη! δεῖς, Αἴαυὶ δῆαλε 'μο. Ὁ Ὁ ΔΝ | Ἵ 
ἐμφεναγιμῃα ἀἠδϊοείμν ἕατιο : (δὰ ἀὐετριὰ οτολήοαες ὃχ ἐὸ το αἰεωνδ} ἴσχαήον εἰς βάνοι» εηΐα ταρεὴ τς οαριοο. ἼΔν δηλ ποἸΡίά μη ὕοπὶ μαθμεταν! Δ ἀϊρξζυηι Αὐϊαιαὶ υὰ οἰϊεᾳ ἡ Ὁ ελίρημενε ὧν πῇ ἐξδε υὐαυάίτωγύ μεῖνῖ μοὶ ἘΡΝΣ : 

υτῦὶ πιξητίο ἕμόϊ ιοεαε ᾿ιγροςσείζαγμσι,, αι ὐειοχ ΦῳνἌρνε, σαλούσω. Ραυϊο πιὰ δι αἰἱ οτίαπν πη 0616 510 ἀκ, ποη ἀα ἤϊιο τὰ ἐς ἔδιο μδης Μἰποείδην ἔριον. αὐ ὑφομέα Τὴ αυδυδα «οάϊειδ Ἄτηις αἦξο ἄρυι Τ]ιοορὶγ- 

ἀν τορτοιεπιοινθιις. ἐάρίάηι,, ψαιη ἔυτὰ γἱιὰ ᾿ρίος.,͵, ἄς γι ςοπυοιτίπιις Αβίταιε: μὲ Δα} ΩΜ1Ὰ ἍΠ} ἀελάμλιι. ᾿ ' «ὦ ἰδξεα μος ἐμαιτ ἂν τῷ ἐξπεν(υδαυάὶ κρϑη δὰ ΝΣ δα μὰν 

τάδε βααι ̓  ποιόπι ἐπίμεντ ἀνε τμ' δορ ἀμμιλτίοπειν, ραν φίδι ἀριιῆζας, πιρθ ταν αγίιαινάη ἩΜΡΝ εῆι 4. ΜΡιαδεαν, σαμξει. νεἶ ρταῖτει. Ἀοδαιη εἴς βαης οἵ εαριιν) ο[ς ροβεα,ν οἷ ἐείπιερενι οχροίαίε Εταί οὔτι ἿΣ 

οἰϊοινάση σὰ τρῆε πο εἰΐνεις νδύδεν λη ὁπ πιϑη διμ δία - αἰιμὶ νοζαθυλυμὰ φυαἱαίμνιν. Υ οἷν ὃς Ειαί. Δήομεγαν ἰᾷ εἰ τἰοπεσν, ποθὴ οἰήηηυλιτι, ἐα πδίςηυςῃις νοτ πφμες, δὐϊπι- τοιμιςιριφῖς. ΦΜον βάμο ἐφ Θεενα νηὁ0 Ἐχοηρέλιῳ 

ψτ μι ᾿οόβίααιι Ῥριιοαι λά δου ίϑαγη δὶ ῬΡα ἐἰποτΌ ει 11. κινεῖν, αι ἢ φυΐλριο φυσίας 5γι τππιειριεῖς, δειποο νοιιηϊ, φοφιςς ας. ἀσηας ἀκταί νη οἀϊείοις γυΐς γ]άς Μὰ τας: 
Φ ἢ 3 



ἜΜΜΑΜΟΕΡΙΕΙΥΝΜ 
αἱ Νε αὐτῷ ἀρρτορίπαυδυῖς ρογ- ἴὲ 

τς οἰ αἰτατί ται ἐοςογἀοξυπέίας 
εἰ οΥοραίυτ, φημ νη βεπίτυς με 
γαῖ τλδτγὶ (ἰνν,᾿ ἃς ἱρῇ φιέάεηι νὶ. 
ἀπ πιτυγράσως οσἰαίτατίς ΠΟ μὰν 
υΔ τᾶς σι} ΟΆ. 

Ῥοουπίπυς γετὸ ἱρ5Α Ἰητοῖτα5, 
ἰπτι πὰ τ τ οογ 4 σδηγοῖοΣ 
εἰ ἰαροῖ σα, δι ἀϊκίτηΝ ς ἤοῖο. 
"Ονύπιαις Δοςς[Π|τενιοτιριι 

Ἰοσυλι: ( 4} νοτὸ ροτταραητ, 
(θ λτογιητ) ἈΚ ἀἰχιῖ, Αάο]ς. 
(τς πϑτ δὲ ἀϊσονιτρο. "ἢ ͵ 
ἡ Ἴυης τείςἀϊε φυὶ ἔπεταῖ πλοῦ 

ΟΔΡΟῪ 11.266 . 

«Υς ἢ ἤγγισε τῇ αὐλῃ τὰς πόλεως, Ε 
ἰδου, οἴξεκοβιίζείο τεθυικὼς " ὸς 

δρκηήμεηνενο Φ ὐνῖ ποὐ ὃ 
χλος τῆς πύλέως ἱκανὸς σιωὺ αὖ τῇ. 

. ΒΕΟΡΝΝΌΥΜ ΓΥῸΟΑΜ. 
πουσι., χιὺ λοὶ αἰραποιτῆσι, λεσοροὶ κα ϑ» 
οἰζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγεί" 
εὐνται Πωλοὶ ὁ αγγελίζονται, 

Ἐν Ἐ Ρ ἢ» Ὥς .- 1. Ἐξ βαλε χωϊεμπήμε Και μακάριος ὄφιν ὡς ἑαὐ μι σκων οα 'ν) Βολτυ" ῇ ἀὐτοη αιςιπηας ἐπ υχον τὲ μρέπριι λιϑὴ ον ἐμοί. ᾿ η0η Πιογῖς Οἤο ως 1 πλ6, ΟΝ 
ΑἸπελϑόντον οἷδ Δ ἀγγέλων Ἰ᾽᾿ωαή-ἶἢ Ετ ἀυυην ἀριμζεην ἠμπεὶ) [ο΄ 14΄ ἜΡ' ἡμμην ἀντ. [Π πε 4. Ρεοςυΐ, "" , ἘΝ δ ἣν 3015. (αριῖ ἐς Ιολπης ἀΐτεῖς! ,ρηπερ, Ἰοαηηιν, καρὶε ἀε ἀλαθρνο βέν αν νουγήρξατο λέγαιν ρος τοις ὀχλοῖς πα- ΠΕ ΝΣ ᾿ ἡ ἠῤῳδρ | ιορμειξιρτο πο γον, ἐν νην ας ᾿ἀρθγδδδα δα τιυγύαηι, (λι 14 οΧ ΠΕ ς Ἴη ἀς.. ΕΑ Τ᾿ωαϑνου, ΤΊ ςἰξελήλύϑατε εἰς Ἰίω ἔρη 

᾿]οαπης ἀϊεενε «ὦ εονὺ κα, χἰπιασν ἱπάϊ. 
. Πδγῦυθιν Γρερεατατι ὃ ἀτυπάϊπειη! 1.4.4. “πηξνα ἀείοτενπο «αυνιλολιπεν: 

“- Ἵ «εν» », Η μον ϑεασαῶῦπῃ ; χᾳλαμον υτῦ ἀϑεέμου] [ὰ γοηῖο Δριτδταμὺ Ἵ 

σωλόμᾶμον 3 

υμάει εἰ ατμηνάγηετν ὐεπιο "Ῥίδ λαιόςἈεὶ- πιδόενιὶ ἴων ἀυοιίἀ!ς 

ν} ν»[κ , » ν Αλλά ὀξεληλύϑατο ἰδεῖν: αὖ..ρ4»- }:} 
᾿ -“ ᾿ ᾿ ͵ πον ον μαλακοῖς ἱματίοις ἡμφιεσμᾶμον; 

, , 267 
Ἰεργοίος ριγιςατὶ» αγάοϑ διι- ἀανεμν, [υνάν δά ἶε ννονν: αἰϊτγονπιοτειος [ιἰοίτατί, Ραωρε-} ἐνῤγείνζη, βαμρετει ρ- γῆσυ5 συδηρς Π χατῖ. - Κη ξόχροντ, 

μων ἀμξοπε βββγορβὶ,- 
ἡματϑ βοΥ 4 (δηῤῥω ιν, ἔς 

ἐὸν ἀεξιπξξω: εἤονεθαιην, 
βίιωφ ὠπίσαν ποαιτὶα βε: 
δ΄ "ας, υἱάμαεται, δ 
τωτὸ 4 ἐὐαὐεαμδε πρρὶῃα τμῆα 
εἰ 4, ᾿ 

καὶ ἰδὼν αὐτίω ὁ Κύριος , ἐσπλριγι 
χνίϑη ἐπ᾽ αὐτῇ. καὶ δὕπον αὐτῇ, Μ 

λαμ." ᾿Ν Υ . ἢ 

Καὶ «τεφσελϑεὸν ἥψατο τῆς σορου" (οἷα 
Ὁ βαςτίζοντες ἐφησαν)νὴ εἶπα, ΝΜεανίσκε, 
σοὶ λέγω, ἐγέρϑητὶ. 
Καὶ αὐ εκάϑισῃν δνεκρὸς κ ἐρξατο λα- 

ᾧμκπν ἤυηην υἱά 
ἰλοπεθωςς πο (ον εονά 
Ἰδοίωε [Ὡρὲν ἐατο ἀνκιεἢ- 
ἐφ, ΝΜοίλβενς. 

ΕἸ «ἰοε]βδε, φ’ μπρΐε 
ἰοειέμην; ((τ᾽ ἡ φωϊδην “μἱ 
βουιαύαηε βείενμηε ) αν 
“ἰδ, Ἱάοί ἐἰτεμε εεδν ἀϊτο 
βυχε. 

ἐν Ἑαληρε!ο 
εἐχβιθει ήφυς 

δε( ηυἱᾷ εχέβε νἱάδονιν ΩΝ 4.6 ἔα 
βοηνέηθην τρί {δον νεβ στ ἘΡ᾿μτπς 

δε υϊά εχ {Ἐϊς νι τ οτν!.- ᾿ 
ἡςπ ΠΟ] ΠΠδ υϑν εἰξίας ἀπλὶ ἐϊπ) ς ᾿ « νΕἸ ρμεοιίως ἔα 

: 
Ϊ Η . Ν ἃ ' ' 

ε ε » , Ξ ἣ ΄ ἱ .- ΜΈΡΗ ἐπφηξην ) « τ 4,ν 6] ἰΔ ΠΕ 

Ἷ Ὡς ΠΥ 4 Ἃλ “ ᾿" νη, ; αι " ει τοί ἀνε μὶ ἐγ προν. ΝΕ ν ᾿ «ἀφ αι νοίίτῃ ιηδρπίῇςο Υ ᾿ Ν ᾽ ν ἍΠε 

ἡ Ἄρψ'χο ἐδῶκαν ΠΟΤΩ͂Ν ἘΠ ΚΑΊ ΟΣ πρθλῥας δι, δί ΣΟΙ ΘΩΝΙ ἃ με ἀςὰ τμὴς ν Φ' ἐαρι ἰοημί: ἃν ἰδοὺ, ἴω ἱκρτσμᾳῖ ὠδόξῳ ὉἹ ΤΡΟΦ᾽) ᾿ ἥτων ἃς ἴῃ ἴαχὼ νεγίφητις, ίμπι Ἰπυδμ βημμοία "»»ε ἐπ αὐνινειν 
. ἔλαβε δὲ φόβος ἄστώντας, καὶ ἐδόξα- { μὰ τη ΔΙ ρθ ΠΠῚῚ ἀεάϊε ἐἰἰατε πναῖνὶ (μα, υ ἘΕΓΟΥΤς ον τοῖς βασιλ θιοἱἷς εἰσὶν, ἴῃ Ραἰατ βτορί ς. ΤΗΝ ΠΗ, γόρηπι ἃ ἢ 

π᾿ 
᾿ 

.᾿ 
᾽ 3 ἕ ΕῚ -Ὁ ἕ ᾿ Ρ , Ν " ἣ ς 

4 ᾿ ζον τὸν Θεὸν ω Δέϑρντες Σ ω ρα φν τῆς " ΝΗ πώ εμι Ὁ συτ), ἀἸςεηϊς5, Ῥιαβιωρωνηνο " “ἢ ς Ἶ ὀξεληλύϑοιτν ἰδῶν, ΠΈΣ δ: δορά φυ!ά εχί[ξἰς νον» Ρτο- δ᾽ δεά φμίά επίβι υἱέ: 

᾿ Α “" 2 ᾽ τς Ὁ .- πο γα ν . ν μυ . ὃ Ν , ᾿ 

"μέγας ἐγ5}9 τῶ οὖ ἡμῶν, Κρ ὅτι εγπῆσπ-- οὐμ Ῥτοριοῖα τπᾶρπος (Ὠΐο!- οεμην ἀΐρεηιςι θνἰα Ριο φητίω 2 γα! λεγὼ υμιν,) κῷ ὐδιοσότερον Ἐ᾽ τὐπίρέκεῖτε ΠΠΒΥ͂Η μεδει αἴ τ τ ΠΡ: “Θιδδν λαὺν αὐτῷ ; - : ἷ » {νυφαὶ τὰ ' ᾿ΔΙΏρΠ05 αυλτ ΡΓΟρἤειδῃ). κουφῦν, Θ᾽ ρίηξγναπι βγο 
Δατο ο Θεὸς ἴον Λφὸν αὐτῶ. τάτυς οἰχ Ἰητοῦ πο 5.) ἃ γ- Οεεῖ "όμε ὦ, ΟΟΦηΤα. ; ΡΩΝ 

"βοις, ες Ἄν πα ; οὐ τ’ 4μἰα ἴδρως υἱῇ- -,: Ἄῃ, δ," ὦ 1.7. Ηἰιςο ἠδ αο [οτὶ : ᾿ : 
“αὶ ὀξῆλϑιν ὁ λόοος ὅδιδ ὧν ὁλὴ τῇ) |[γοὺς τείρεχίς ρορυΐατῃ ἔμ τ ΗΝ 4 ΜΡ θμς ε Οὑτος ὅδι φἷθ» οὗ γέγραήα), Του, ἐ..} 7. ἀξ Ῥθσηε γῇ ν)γ. ἔπι ἀ4ε φωο [πτίρεμην ᾿Εσοςναΐτίο ὐὐκέἢ συ τη Δὴ 

τε [μεϊςν τυ» 41} ἀρραγαθιι 
Υἱλι) τυ τ ςογᾶπι τό. ; 

΄. ᾽ γ᾽ ω - , Ἰουδαίᾳ αἷδὴ αὐτῷ,χοὐ ὦ πάσῃ τῇ περι 
’ : ἣ 

χρῳ. ἢ ᾿ ἷ 
Ἰοαπιιει ὲ ολτ. - Καὶ ἀπήγ[ειλαν Τ᾽ ωὡαύνῃ οἱ μᾳϑηταὶ 

ἰμετεάν. 4 , ͵ , - 

ἴον τοι ἀεί. αὐτῷ φῇδὰ παύτων τούτων. Καὶ σσρϑσκα 

Ρεγυςηίταις Πὰς ἐς ςο ἰετιλο 1 
ἴῃ τοϊλιῃ ᾿νάχαμι 5»), ὃ ἢ τοῖλῃ) 
τερίοηςιη οἰτοιπλϊΔοςητειη, 

[Εττορυρτίαγιης οδηπί {Ὁ 
σἴρο] τ᾿ρῆυς5 ἐς ἰνὶς οὐ. 1 

εἰ ἐκή! μὲς [ἔγπιὸ ἰα ν- 
πρηεγ[4ην μά καπὶ ἀετ, 
(Ὁ ἐπ ΦιΒη  εἰγι( γερίο- 

πεπι. ἢ 

Ἐπ πη ανεύμηὶ 10. 

»ὦὁ δασοςέλλω τὸν ἀνγγελόν μου χϑρ9 
«οεφσώπου σου, ὃς κᾳτασκοῦ σει τὴν ὁδὸν 
σου ἐμευρφα)έν σοὺ. ᾿ 
Λέγω γὸ ὑμῖν, μιοίξων ἐν ἡβυνητοῖς με]. 

ἐβ κα. ππῖο ἀπραφίμῃ ΜΑνΟΣ 
πιομηϑ ἐμὲ [Δολεῖ ἔμ δην, 
ηὲ ρυαραγαδε υἱῇ τὸ δην 
4η(εἰς. 

Μλιδ 

8| Ῥίοο ἐθΐην υοὐ μα ρρναίονο 

. 

., {δαυεητία. 

με οἰ μόνος ΕΧροίαὶ λιυῖομὰ ρατεϊειρίιμη ὧν,αυρᾷ ἰη Οἵς- 
(ὁ ἐσεπῖοης ςδημηου ἃ (θαμάϊει,, γε ἠχεῖν; ςφοδατολπι 

4 Εερ| [4ννάοην} υἱάμα οὶ αὐτχϑρα. Ηυίις 
Ιοὰ τε ρ!οςηἸς οι ς ἰμιις ηἷο πῃ τηλπυζογίρτις «οἀιοῖδ. 
Ὁ υίάλιι οἠϊπὴ αθεης, καὶ αὕτη ὦ χροὶ «καὶ ὄχκος πῆς πὸ 
οὐως ἑκωνὸς σιω ὠὐτῇ ,(. (νῖ σοηυειτογιης ψοῖαν ἰατοιριος ἄς 
ἜΓ2() Εε κε υἱάναεναι, Φ' τανδά οἰμμεδεῖε βοὴ ράρνα τῇ 44. δε 
μιδης ἰεδίοποηι ἢ ἰξϑυλπιισ, ποπιοὸ ποι νἱάεϊ ἀυτλιη εῆς 
τεροτιτίουσίη ναγθι ὦ τὴ ν]τίπιο πχοπιδτο, φῆι ἐμ ά καὶ 
ὄχλοι ηοὴ ἤς ξοπί πη 6 Π άτηην οὐπε καὶ αὖτη ίοἀ εἰμ καὶ ἐννὶ 
ὁξιωμένεο, [τληὰς ΠΟΠΝ}11' ςοάίοος Νιαδοπῖ μᾶ ροϊϊοτίοτό 
ἰοςο,, ἤθη ἀυτεπι βυοτοᾷ εἰς ροΙῈ ἱκανὸς, ποῖ ἀπτεπι ροιὲ 
αὔτοτδε ῬγῸ κα ὐ εν χέει ἰσριυηῖ αὐ τὸ χύοκιηυαπι ἰσέξιοποπὶ 
λαὸ το γα] οτοπι ρμῖο, δες νταις Ἀπῖδροπο ΦΆ1} 
πάη ἔην δάπυτις, ἐὰ ποι πα Πις οχεπιρίατίνις τορεγίαια ; 
λης νι ἀς] ςτ, ἴοι μονογίυνε τὸ μυτρὶ αὐ τὖ κα αὐτῇ χύρα κὶ ἔχ- 
Ἀφε τὴς πλέως ἐνανος (ὦ σιὼ αὐεἷ. ᾿ | 

ιό δηξίμκινι ε! ἐγήγερτα. [4 εἷ, ἐχοττι; οὐ ἡΔηΐς ἀδι- 
ὑπτιαινι ἀἠϊχίπιυν Ματελα ἐπι. ΦΟῸΝ ὅπ, δαρς 4ινήσι 
τοάφυράας Ἰναε ραχτίοι]α,, (τα ἐπιστῇ ταιποη ἔτ νὴ ποθὴ 
«τευ νεβιρτλ,, ἃ μος ἴοζο βοὴ νἡάστα οὐοία για ΡΙς- 
(Ἔστιν ὶς τορείλτι. 

ι8 ὧν καὶ αὶ τἰναίνυς. νυ, δ πα θυ, Κι Τοάνηϑε. 
ΕΓ αὐτές Ἠουναλ τορουτίο δοτεοςσπτν ρίῦ γοίλεινο, 

πα’ Γοροήτίο νὰ νι τανὶ ρον, λσπτα οΥτ ργοποιπίμα τὸ- 
ἄμ νν ΛΡΡοΙοπίμε. ᾿Ἡχὴ ματι αὐϊειη πὲ  Τοᾶπης αὐ 

Δὲ ρ, ογεῖς ὦ νερίπην Ο τευ σογηςατες ἃς αμάτεηῖος, 
ἃὉ ςὦ ςγιιάϊγαπτατγ,]υ οι ἁἸΐοψαι ρεφροίξοτα ἀυαήληι ατηι- 
ἰατίους τοβιρ τοίσιητ. ΟὐἹά εἶτ αὐτοιη ἐς ΟἈ ΓΙ ταϊη Ρεήυ- 
πὰ τη} οἷξειο (δε εἰδεϊ,ςστῖο σοιηφεπάίο ἀἰΐσους τη ’ωσ 
Ἰερατίομς ροτιυογιητιο ηἰμηίγαηι γογαπι Ὀειπη,ιιοά ς- 
ἀϊτᾳ δῦ ἱρίο πνίνασυΐα τοιταραμταγ, ἱτέιπαιις νομῶι μοιιΐ- 
παπη,αηοὐἱ Θαυ] κἐπυπτίαδδης, (ἐπι ληάιὶς ποπιηΐδιις ρτο- 
πεωμ ρος Ῥγορἢοἴαν, δι σης Οχ]ἰϊτυηη. " 

“ὩΠῪ »λϑεὴ εἰ οἱ αὐδρες. Ψαρ, ἃς ταί. ργαιςγπητειιης αὐτί- 
οὐ] γουαϑνν νὲν ἰδ αὐωρυρικὴ Βουοςρ. 5 οἀ ταηνοπ πῶς ἀξεις 
«Οἰπρογίηνας Ὑπὸ νοξιεσ ςοά τος, 1} (πίτις ἰρίαγία..Ὁς 
"1 Αἰ “ὐφην αυϊεην βγη ἂν αὐτῇ δὴ τῇ ὥρᾳ: ἴιςο ἰρίο τειπρο 

τε 4υ δῇ [ει νεποπίης, Νοψας εὐ ὥρα Μὲς ἀσείρίτον 
δ ργὸ ἀποίαοιπηὰ ἀεί βᾶγτε δι «τΔ ΠΥ ΟΡ οαϊνατιν Πν 

ξοπιιστίίαα Μοηιαητυη δε δι ἴῃ νδὸ Ἔχουιρίατι (ς᾽ - 
ΕΠ ὧν ὁπ οἦνυ τὰ ἡ μέγα νἐἶο Δ, ὀΦαλταιδεάινς Ν ἐχαρίσειτο. 
νυν, δι ἐραί οράνην ἐδωρήσατοι ἐοήοπε αὐ άςπι ίσπίι (ἃ 
ἀυητη ΟἸγ τ σαπα! νογδυιπ ἱτὰ ν Πγρδῖυν ἐγεημοητοι αἱ τ- 

τὸ ρίο Οἰζούλες, νε ρτοηίις γείρουάδας νοῖδο χαρίζεθϑερ τὰ 
{ρ Ἡ Ποτδη οι ταπι οτίαπν ςο Πηίδης, μα} 1ἃ εἰ τατίσ ἐν 
ἰγποηγηιπι αυδταπηις. 4606 ἀσίητορν ἐπτοιγγοιαδίπνις 
ος πϑοάο, βγαδϊϑετίτν ἐὰ ῬΑ} ἐρίοις. 

:ν ΑἈἰεξονάετηι [ζει ἢ ὁ Τσοις σιν, ἃ ὙΜΟΟΡΝΥ 

αἰλίλος ἰὸς ἰοτο οη Ὁ Τησοιζ ἃς ςοττὲ νἱάστας ροῦν 
Ἵ νογἤοσιίο σονθσ το ΛΗ ἐπ χυϊὸρν Ρισευ!άωδιο 

δά ἰΙσοουαι εἰ, ᾿ς δι. ΣΝ 

᾿ 

80} ιδιεϊοπο,Ππηΐίφυς φιαητο δι Ρτίπιδη ἰςουηάα, ἀο.. ν(υμπαὶς τουτῖα ρατο έξιο λητεοοῖίας οἰξοπάϊίτις. . 24. “15 4. {πγινη, εἰς τί ἔρημον ΑἸποταᾶι Ἐταίμις, ἢ ἀοα- . πα Πν [αξίεις ἐχεπιρί ἀτίρυς ροῖ μας νοῖδα Πιδῆςί ποιά, ἱπεσιτοβτίοηι;, νὲ ϑιάσρι ςρηίαῃράτυν (ςφαςητίδις,ύα: ἀϊπιπέλιο πεν ποι ἀϊ νι. : 
ἀξ Δ) δρνιβίο, ἐνδόξῳ. τὰ εἴθ ντυπεισ νἱτὶ πΟδΙΐες, ἄς (ηἰς ορενις ]αῆτος, Ετα, δρίεννάνάο, λαμαγῷ αἱ Ρρμέορ, 
κἰ ε πμίῃ, ΄ τὰ ᾿ ᾿ 

39. λυ πβοανωηι, ἐδυφήοσαν :ἰὰ ες Ὀκιπι νὲ ἑαιη ,δο- ἡνιτὶ ἃς ἤή ΕἸ Θτ,δὲ πιο! ςσγάσιη ργβοδισλτιης. ΝΙΑΠι ἀρυιά ΠΠοταος ρος ΠΡ ΧΓ{εάμὰ 476 4ειη, ΕΠ ρ πιτάτειημς "γἷ- ἰςζοράιλιν ἀξοίλνας δάσο νι δορτυαξιητα ἡ] ’υος νυϊσὸ γος Αη τ λ οσργαῦον, ἰὨτοτά ναι ἐλευμοσιίω ἱπισερεοιξῖισ. {τἀ ικ: πὸ δυκαομώ ος Ιοςο Ρεηὸ ἰήσην ἀςείαναι ἀτάίις ἐμ- λογὴν φυξαλογνῖν, δόξαν δϑιιῶαι 4 νεῦρα 4Π181 ἔγοφυςηξεῖ οε- 
Κὐσταις, ΝΗΪ [Ὀττα [ες πγα]μπγις ἀ!ςι 1)ευηι ἂἷν ἐκ ἐπ ςασὶ (ἱ εἴ μιιμν ἀτοίασατη) ἀ{ι 6 {ς ἀπηρίοχὶ τριϊας ργοπιηϊο- 
ὑσς, (ἄίςτις. Βοηπιϊπίδιις ρὲ χίσδος [που στιν ἰυ[πτία ἃς δοιίταξις ἀἡμίης ἴῃ Τρίος ςοἸ με ἰροσιπου, σε ἐπίην βια- αὐ πη πτατ Ῥατου μὰ (ΝνΜ (ληχυτης, νὰ τὐπειτίδιν (μαι Ὼ ἀκ αοι, οι ες γιίςα Ματελ ει τῳ. δοά 14 ρχίον εχ ὕλῖιο νιηρίνειοι ἃς κεθιον εἰν γὰρ ἀιζοιη ταζάῤρτες ἰδοι ἄυον νοὶ βζαΐος ρογηἀο ὀὐημοτγος οὶ ἐπδηεν 4 Ευλη.- ψεἼηἴὰ νοερα,νι 4υὲ νογί. α' ἤθη Ἰναελτ ὦ τῷ ὧν ἐ Κύριος, εν ἍΞΗΝΗ μι υ αν λυμίμνε, οὶ ρταίλαι τοζορίλιη ἰσδεισιςμι ὅμ- 

᾽1τὸ σχοίάετο: ὃς ἀδηξ νῃ ἐς ὕοο ΠΝ ἀϊηὰ (δητίλπιας 

γν ῆς δά ΑἴΠδ1 τοίξαταγ Ῥαυ ως γετθυιηῦ Θομνηὶ ποη Ροίῇε 
χιᾶπι . ἀξίμο Ιοὺς Ηοιπεευς, χιιμὴ ἢς φυσι ἰοφιιοήτερν ἱπάαοίς, τοῦ ἂρ ἐμὸν παλέναρότον, οὐδ᾽ αἰ σωντολὸν,, Οὐ δὴ α τελ οἴ χη τόν ) ὅπ χᾶν κεβαλὴ κριγαινδῦσω, [τλ6 16 ΦιΙληυς ὧι Ἰιφιίμδς ἴῃ ταρα ἔπι «υοτίες. πιμίμπὰ δεπςβςοπεία [αἰ Ιαρυπχγς! τη αὐ, τῷ ἰάπιςξῃ ζοηῇ] μι πὶ Πεὶ ἐἰειπᾷι βοή Ποβο, υιηπ "ρίουι τα «ὀτιιπηλοία ἤτ μ9| ἐμάς} Πςί χἀυςτίως δος ἐχεοξίο, Κοηι. τι ΨΊΔε Ματὲ, δ. λα, .. Φ' τἀμενίι βιονευρ οι, ἑαυτοιξ. νὰ οἰτμο ἠμαχ ἀλῃηπρ Νεα; οηίηι δεῖ Ἰρίαπι, (δε (πἰρίου Ικάνπι αι σὲ βταλίαπι δίρογηληχιν Ροιοῖξ ἐληιθη εἴᾶπλ το “ΞΟἸΙ͂ΡῚ οἰ ΡΓὸ ὧν γε οἷς ἐκωτοις Πρηίβοοτ, αρωά [ε: χυτὰ νἱάε]:- ΜῈ πο δυιάσδαηι ῬΑ] πε Ἰολημίν ἀοἩμἤ λοι ἀίρετημι!, π: Ρορυΐαπὶ πηοιυγσητιντ τγλάίτων Ματῖι “1.16. Ολῇεὶ.. ᾿νῸ σοπυδεσῖς δὲς εἰ ονοιὶ, (δ ἀνιηπὴ ἐν [ὃ [υἱὲ αηοὶ δοπις ἀϊσ ςοηήι ηιήμάπι ΠΛΔΠΊ ἰεξενεπος Ρύτο τϑροι!γ ὩΠΐ ρτᾶτς ἐΡοῖτο ἀγσαϊοιμε κὲ οἱς με κρτ᾿ ἐ μή. ᾿ : 

ι" ἀλεκὶε δ ναιννοο 1λοννενμα, εἶτο δὲ ἢ Κύριος: ΒΠ οὐ γειῦλ ηδ σχτᾶϊ ἀρυάιϑγπαπι ἱπιογρτοῖθιι, δὶ ̓ὲ {Πτυσ νοτυζεα ςο- ἀνοίνος ἃ ποίξγο ἀὨτ Πἰπ|ὸ ; ἃς (οτταίπε αῦ Αἰνμιο (ας λὐϊοέγα, ὙπεΡ Γαδ θῆτει ὅσον νοτ πη ντ Ὁ τίει, (τά να Ϊ Ἰν- ὁ, ᾿ριιοαν "ρίϊς γοέανη πτώσεις, γογίνα Ἀοσεροείε: ηιοῖ τὰ- ΠΥ Φη Ροταἰ τύμηπν ΑἸανὶε οχ ήνμετθ, υσ πὴ ἢπα αἰ δγ ὅλι Ἰοάπηο τληῖ ὀλρτηιοβεήήο πςπφιαην δαρτίταπις Οεουῖς ἐΜΙλὉ ΓΑΙ 1π (λογία ΒΗ τες (πριΠἸπιὰ ΜἘμ πη οὶ γε (εἰχιομος νην δι οτμίδει ἰςμπομΐε. 

Ὗ 4 

Ναιῃ 1οο νηδὶς,ἰπτος βέηὶ-. [18] Ὁ ' 
, ὦ “πη ἀϊωρηὶν εἶμᾳ ἀξ ο- ἢ 5 7. ζῇ ᾿ ἐδ Ἐκ απηϊρω : γ [᾿εΥ πάῖος προ ξ ἑοννην ΤῸ | 

υἸυρλά οὐκ ἡ ἐσρέμδος “ϑο νας ἣ μρϑη 7 αὐτῷ ᾿ 4υ] δάοςζεδῖος ἄξιος ἡμποίσαιῃ πρηΐϑοι μι. Ε τοι μοι Ὁ γα κῶν τοέοφητης 1 ὠαννου τά Βαπ:- τῶν ἢ ταδὶι ̓ πα] ]ὰς (ἢ ρβεῖα Ἰφάηβης Βωρεϊτέᾳ δ 

ὑπν ἰρίυπι Φὴς ι- : τον ἐρρμῆνς ᾿ : : ἐΚὶ είς ΠΟ ΝᾺ 7,,9 ἢ ; δὲ ὦ » ἸὩΔΙΟΥΪ ΓΟΡ τα Ἰολῇης Βαρι!- 6 Π10 6}: Φωὲ 4ωμξεδνν τοίβον 

«οηπταπᾶπάος δ, ἢ ωαΐνης ὸ Πρ ]}}ς (15) ἄμοε ἀε ἀἠζερωίνε βυὺε 15 τοῦ οὐοἶχύς δξντα, μικροτθροὲ ὧν τὴ ἀρότου ᾿ "0 61}: 49 ἀμεπο τ ; 
δ 2Ό]ερϑι, “ ἡ Ἐν νιν ἸΩΝ λέ ΜΈ δά Ἰοιτη. ἀϊςοῆς Τύηε - [4ῆη69.Ψ ἥν βασιλείᾳ τῷ Θεῖ “ων ὰ Γζ, 4: [οὐ 401 11 Πλι}9 εξ ἴῃ το. 4{ΠΠ τέο 1) εἰ, πραίον ἐβ ᾿ ω Σ 

ν ἔπεμψε «οθς τὸν Ἰησοιω » 29) Νῆπτα ᾿ ΠῚ ιν, εν αα ΠΝ, ἀϊ- θα ἐπὶ νἀυδᾷᾷ ; οτος 20 ΙΒπο Ὠ εἰν πιαῖος εἢ θο. ἡ {π{0; τὰ 
' σὺ ἐδ ἐριόρδμος οὗ ἴλλον «οροςδοκω-- 16 Ἀξὰε τ δὴ ἐμόν ἐταΐγϑη Δ} ἐπε, Τὼ ἐς 4ν" νεν γμα Καὶ ἐν ο "σὸς ον ῤτς ΧΩ οι τ λῶ; 9 Ἕι 0 διάϊτο, τοτυς Ῥορυ]ας 9] “δι σηηηὴν ῥορνίαι «μά ξι 

᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Ἰεχρςῦῦδ 5 ᾿ Ἐπ ἃ, εἰ,41 αἰδεπε ἐκρεζίαπνον} γω ἐσφιιοόωσαν τὸν Θεὸν͵ βαπη ὦ ἐντες τὸ ᾿ δε μμδ]!ςαυὶ Ἰυξ βοατυηι εῦ, Φ' βι ϊοαῤ ἐωξββεαιες 
"προς ᾿ νι. αὐτὸν οἱ α)-Ἶις Οὐὴ ᾿ρῖτον νη ἴσης δά οῇ το, “φρηην δυμεῆν υαηεηε “Π Γωαή ' ἐΒαρτίζατί Βαρτῆηο 1 : ται (Δ ἔῃ, ὑαρες, αἰ ὑω- 
Παρ βνορμδροι. ὃ “ἰοὺς ἄὐτοῦ ᾿" ὙΠ|: } γντὶ {Π αἸχοτυ πη ]οΔηηο5 ΒΔ.} [44 Ἔνην υὐτὶ ἀέκενωης, [ο-- βα σα αδηρῦ: Ἐπ 1 ΠῚ Ἱ ἄρτι 0 ΘΆΠΠ18: βείιο Ἰραθημ. | κδρες, οἴπον,Γὠαΐνης ὁ βαπῖιςηὶς ἀπόςτλ- ρτέίτα τοῖς πο9 ηἀ ὃς» ἀΐξοης, ΣΝ " Οἱ σὲ Φαρασώ)οι 19] οἱ νομικοὶ τίω 35 ἐδ ἀλεῖιοι ἽΠ δι ἔτος ΣῪ Ὁ μρλίν τα τε θ τ 

ΦῚ άνἢ ἮΝ ͵ ᾿ ᾿ δας δ ΠΣ ὃς : “4 ἐξ, ἀϊεεη:, ' ; ἜΝ “γ ν ε ᾿ οὔπ τη Ὠ οἱ αδτο- 79 βεγρ φομβ μην Τεἰὲ 

, κα ἡμαξ φῳοῦὺς σε, λέγων Σὺ οἷ ρχ0 Ταρεὶϑ ἐ5 1 νΦΏΓΟΓΙΙ5 ΓΑ ϑαἢ ἢ ρρηεώγων εϑν 40, αἰἐμηλελ βουλίω ἼΞ: Θωου ἡδάτησ' αν εἰς ἑαυτοῦ, Βαγαης “ Αὐπογίας {ἀμ} εἰἰρίος ἰῤναμσνμπε ἐφ {επρεερ 5, υϑμος,ἢ ἄλλον αοοσσοκῶμδυ; ᾿ ΠΤ Αι λθον ἐθλει ΩΝ ᾿ μη βαπ] αγέντες ὑστ᾿ ὠνεώ. " [ ποη δαρεϊχατὶ αὖ το ᾿ {ποι δαρεῖᾳ, εὐ αὖ ον Ὁ 
γον οὖ Ὁλ.}. 1 Ἑδάσιῃ αὐτῈ ποτα τηυΐτος ἴλ- [αἱ 2» ἡ [4. «νεοτν που ἮΝ κά ᾿ 4} υἱον δὺς δος : ; 

ν λοι ὀπθ νόσων ὃ καίων τὸ πνοϊμάτων τί εἶ διι5 τη] 5: ἃς ἐμ αϑιεν νἱ-] {Ὁ»» Φ' ρίαχιε Φ' [βηε- ἄρνες; 
᾿ ΕἾΝ το ΔΊ, ἐν ὸ “ὦ ᾿ : - "Ἢ ; ἱ " ΗΝ ᾿ . μὴ 

πονηρῶν' χαὶ τυφλρῖς πολλοῖς ἐχοώθάσουτο χω; ᾿πεξης εἢ: ὑμε πιαίῥνιψ' «δοὺς πνεϊμὲς Σ3. Βεαεν, μακάριος, Ηος ή ἀϊτ ἐοττίροης Ριαροζξεγαπι Ρἰςδκι, : 
᾿ ᾿ ἐὴ . ἢν π΄ ρΓΔ Π (ἃ ἀον αἰ νὴ ΠΕ ας ιρυ]ογα εν οάμ) ἢ δε ανιἑατΟποιη. αιιοά γυσίως ἢς ας 30. Δερὶν ἐπεονρνξέρε, οἱ γομικοί ψιάς Μαῖῇ ᾶ τ 

τὸ βλέπειν. τ ΠΛ τς εἶτα Ἕ τ᾿ τοίροπόδεηϑ [οἷς ἀὐχῖς οἱϑοίς Εενοίῥοη ἠρ εμνῳ «ματι ἱρίμιῃ Ιοάπποπὶ ἀϊδδιι τογαυεγοῦ {θέ εις αιας δά 1{21.δι ρτὰ γ.46 γι εἰίατη δνδίσκαλοιῃοιαι τ δ Αϑ, " 
Ρ Καὶ δφυκραϑεὶς ὁ Τ᾿ ησοὺς εἶπεν ὐτοῖς, Ῥτοίςξει γοπυπτίαιε Ἰοαηηὶ ἃς]: κῷ ρθε ΠΑΝ δας ἐολ ο ϑαῦν δὰ δατιν ὰν πϑ νει : 4υδηη Ἰατοῖ, διὶς αῤχισωυαγωγε ργαοτάης, ΑΔ γας. ὩΣ 

μ᾿ ΟΣ δ Τ , ΗΝ ΚΕΌ ὁ ΤῊΝ . 5 ΤΌΡΠεῖας δί 0 πὶ ἀἰυςητα σοη Ἔδει ς πγος ᾿Ὴ ἾΝ6ς σΠ ἢ} 4 δεονλν ᾿ϑὲ ἫΝ ' ὲ ᾿ 

ἐλατε ἰωαϑνὴ α ν᾽ ἀλ{τ|ς δι αὐ Ἐς ςαος νιον δ δοὰμΣ «ἱ : : ᾿ ' : ΠΕ νι ΆΡΗΝΕ., πϑέπησω. ᾿ἸΝΈτηρε αιδᾷ δά ἱρίως τοι ., 

ποραύϑεντες ἀπο} 8 [λᾷ ὶ ) α᾽αδλέ- ᾿ ἃ ᾿γάθε ὩΣ} 8 νὰ ἰδ ὑμιτ ῥα: ἰμ Ῥεποηὰς ςοιπραιαηταγ, νι αιυ!άλιῃ ςτιπιςχ νοῖσγδας. οχίτιχα ἀττίηει, 400 οἱαίϊς ἱρης οι) ἐγ νοι ναι , ἰά 

δὲυτε καὶ ἠκούσωτε " ὅτι τυφλοὶ ὧὰ γροροῖςο,ς ᾽ τ νλ νυ ρει δὲς ὀμοι ΑΝ ΠΑ δνν ΑΣ ϑ δ ας ἡ όσα ἢ ΕΟ ερπεέ “αι ἰοάπηῖς πιοά ςος αἀ ταιριςςητίαπι δι (ΔἸυτϊοη νοσλθᾶτ, δὶς δςζί"ὸ 
: ΝΠ ἣ τ ποις οη ς᾽ ζΟΙ ΓΟ Γι τι: δί ἰλᾶς τυγῇ!ηγ οιμχ ἱρῆμς Ευκη- τογνς ϑετὴ ἀχετ αν : 

- 1,5 [ρμε] υηϊ ζει [εν σε, μονογονε. Ν ἱσ, ὃς ἘταΐΓ ον. ΟΒ τ απὶ δὲ ἀἠε ρα , ποη φυὸφ τρίς ἀς ΟἸιγηο φυϊεαιῖηι ΙΔ νοῆδιιπν ἀϑετῦν Οα.α.. ι. σα βε ΠΟ ςοπυεττίς Κεβιάε- 



4 ᾿ ᾿ ᾿ τῷ ὼ " ᾿ ᾿ Ξ ᾿ ὅ " 

ὺ , 

ΟΡΥ 11.688 . ἘΝΑΝΟΕΙΙΝΜ ἣν ΦΕΈΠσΟΝΝΟΌΥΜ κνοαμΜ. δ: 
᾿ ᾿ “ »“ Δ ες ᾿ Ὶ 1[η0υ Ομ τς ἄλομ, Ἀ ε 3 ΞΕ “δι . ας ὡς ὁ πῷ ' 3 ἀδιαπγν αανα ρος αὐθγρ ποι τῆς υιῶ ταύτης; καὶ Οἷἱ εἴ ὁ ἁἰπιμιθο Βοιη τες ἀρ κὲ ο χρὴ αι οἱ . ΟΝ τῳ αἰυτωδ Οροώς ἐχολνας. εἰπζατιι οἱὉ. Α Ὁ 111ς ἐἰκὶς οἰ, ο. ῥίμτ ἀφηαια υὐι ἡ  ἀἰκὸὲ 
τε 9. ΕΠ ΕΙκν το δος ΚΝ σοητὶς ΜΕ ς ν ἃζ σα τε {Πππ}|65 ξερέ ἜΝΙ: ᾿ ἐϊὸ ἐμά σα οὐ, ἐἰ ε(ὲ ἐμά ῤεαβὲ ἀπεῖεδι στο; 41}} Εἰσὶν ὁμριθ ͵ εἶδ ) Φ' (δὲ [βην ες [μη ᾿ “ - ἀνα, τὴ ᾿ . ἜΝ ᾽ . 
δὲκ Ευλμβείιυ ' ᾿ Ν Καὶ ςρᾳφεὶ ἧς τ μυ 44 ε σομιογίις αὐ τη] ρΥοιη - ἼΣἢ) 

Ν πα τ ἀἰροίασ  δνς ὐπ θεὶς χα} ΠΏ] (αητ ρυμεγι 19 [ε{εη-}μ δ πίει (μη! ῥμεν! [ε- τῇ ἐ ἐπ ἦ συ ΝΥ ὁπ ἀἰχίε διιηοηὶ, ν άος μᾶς πο: 44 ἄς δε τι τ ὰ 
δα ὑοίρήιοέ 49 ἍΒΙΘΑΟ ΤΟΙ ὉΡΟΩΡΡῚ εἰ ρυκίη ἔογο, ἂν αυ] ἂς οἰδιμαηῖ ἠφνειδιν ἐῃ ξοτο φ"ἰφημζ. τμών! ἘΦη, 'ς τὰ ϑμ ΤΟΜΗ: , 
ἔτη ἀϊου]δ οἱ- ϑημμοις, καὶ “«οροσφωνοῦσιν ἀλλήλοις: 

ἢ λέρουσιν, Ηὐλύσαμϑυ ὑμῖν, χρὴ οὐχ 

πΡ ἫΝ ὠρχίσαϑε" ἐϑρώυμησαμδυύ μᾶν, καὶ οὐκ 
οκλουσεοιτε. 

ἔληλυϑεχὸ  ὠαύνης ὁ Βαή]ιςὴς (τε 
αρτον ἐϑίων, μήτε οἶνον πίνων" ἡ λέγετε; 
Δωαρμόνιον ἔχει. 

Ελύλυϑιν δου ὸς τῇ αὐϑρώπου ἐϑϑίων) ὦ 

εἶδα αὐ την εἶ, ψ' ἀνεεη.-. 
δι.) Οδηεαμμη, υοῦ 
εἰϑέμν ψ βου [αἰεώβ.5: [4- 
μηεητη ἤημ,, ' ἡθὴ βίο- 
ταϊη. Ὁ 

"΄ οἷν αὐδεην ἰσάηηεε 
Βαρομα,, βεὰνε πιάπάμ- 
ὑφης ρϑιμεπν,μδῆμε δίϑεης 
αὐ σ᾽ ἀϊοῖε, Πλάπιου 

ποτε βοδεῖ. ἢ 

το ὃ ᾿ηργα]5 ἔτ ἀοιηυη 
. }πφιπγααυλιη ρος ά1θ 115 πγεὶβ Ὠοὴ 

ἀςάμ{{|: δὰ το πν ἰΔοΓγηγἱ5 γἰ- 
θδυΐς ρεάος τς Ο 5) δ ς4ρ1}{15᾽ (Δ. 
Ρἰτ5 [ὰΣ ἐχεςῦίε, 

ῥαης σνη ιφγδτοϑ ἐφ αὡὲ "Ὁ 
ἄοπνμην ἐμάηι 4 μην βε- 
ἀιθι πιμόε μον ἀφάνβι:} ας 
ΑΜ16Π}0 ἰαΕΥΎΜΙΕ τζάνξ 
ροάες προς, δ’ ἐαρεἰμ [ιν 
"ς[". 

νῶώκᾳ ; εἰσῃλϑον σου εἰς τίω οἰκίων, ὕ- 
δὼρ ὅι τοις πόδας μον ἐκ ἔσω κακ' αὐἷ- 
ϊ δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔδρεξ ἐ μου τοὺς πο- 

᾿7 δας, καὶ τῶς ϑιιξῚ τῆς κεφαλῆς αἱ τῆς 
εἐϊξέμᾳξε. ᾿ τὴς 

Φίλημᾷ μοι οὐκ ἔδωκας" αὐἴτη δὲ ἀφ᾽ 4: : ΟἸζωΐοια πὶ ποη ἀςἀι:} Ὁ 

ἧς ἰσήλϑυν, αὶ διέλιπε χωταφιλοῦσεί με! [τὴς αὐδέ," εχ ψιιο “ Ἰηρτε εἢ, 

4}1] 4115, ἃς ἀἸφης, ΟςςΙ της 
νοΐσοτς ΤΡ 5 γῶς ποη (αἰ τα! ἐ15:12- 
(ΟΠ {πππμ8. νοδὶς, ἃς ποθὴ 
βει 15. ω 
Μετ επί Ἰοδηης85 Βαριὶ- [ἢ 

[αρηεῆυς σἄσης ραηοπλη σας 
διὺ ὦ ντμιιτη: ἃς τὰν, 

Οἰκοίμην περὶ πο ὁ- 
ἀϊδπλ: μας φμϊεπν ΓᾺ 

αἰινι μαδάτ, με δὰ, δὰ ἀῦςτ. τ αὐ ΕΝ , ποη ἰὨτογαλς ἀςοίζη!ασι ρς.} ||ατίρεάεν πρέον 
ς , Ψψεπῖς Εἰς Βουλὴ ἐάσῃς 34 ὅτῳ Ἡραρ. Ἡρυν τοὺς πόδας. ἐσς θοὸς Ῥ βεάε: πνέο: 

᾿ ᾿ ᾿ “ φχ κα . 61: 
᾿ καὶ πίνων " καὶ λέγετε, σου αὐϑρφοπος] |1ς Ὀΐδοης. δὲ ἀἰειτὶς, Εςος μο. {3 ένα δ' ϑρθϑπε δ᾽ ᾽ ᾿ 1 ͵ , ν' 

ἀνοίενε, Ετες μοῖρ ἀθμοτα εἰ λωω τίω κεφαλίω μου οὐκ ἥλει-! ᾿ ΟἸου ζΑρ ΠΊΘΠΤῚ Π ΟΩ νηχὶ-46} Οἷεο αρΗΣ πιεμπνπθη 
᾿ » ᾿ εν . Ἶ , Ἶ ᾿ 46). “" ἐπὶ 

Φάλος καὶ οἰνοπότης »  λῶωνῶν φίλος καὶ }}1 9] οἀᾶκ δ ΝΠ ΡΟΙΟΓ »Δ1Ώ1(ι}9 τον φ' ὑἱϑέμι οἷν" απιν- Μ ἀξ αὐῃ δὲ μύρῳ ἠλειψέ μου τοῖς “ὅ- [᾿ :δας δυϊδη) νῃριίςηῖο γηχὶς νηκι[: μας θὰ ὉτὉῆν 

ἀμᾳ τωλῶν. Ἰρονρερήτα ἃς ἜΗΝ ἐμ, ρυνινεαηοτνπν δ᾽ μοι: Τὰς; ᾿ : ρ6ίες Πιροϑ.. , ᾿ ξηεθῖο υὐκὴ βεάε: πιόος, 

Ὡμε. β , δε τ Ποατὰ οἰ αριομπα ἃ] |.αμόηη, ὩΝ. Ἐφ ἢ , ἐν} ες Οὐἷως τεὶ σγατία,, " ἐἶτο 81}7] Ῥνορίεν φωοί ἀὐοο τίν : τ - ἡ ι ΐ : [ΠΟ 1 μ , 
εκ ἐδιχαι θη μι 1τϑ9(μ]5᾽ οὐπηῖθι5. κελυβηβεαια ε ἡ; τ εν λεὼ Ὁ ΟΦΕΘΕ ΤΑΙ σ᾿ 7, ει ἢ οἱΐα αὐγῆς “Π|ὰ εἰ υν ΡῊΝ ἡ τε, βαόδιαθα! » ᾿ . [7 1.ἢ Γ “ἢ- β αὐτῆς “παΐτων. Ἐοραυΐτ δυΐοτῃ οἰ αι ὐλην} ἢ ᾿ λίφρτιαι αὐτῆς αἱ πολλαι, ὁπ) νγαπτησε, {4ν ἡμοηδάπν ἀεεχὸ πγεΐ- 

ἐμ πῈ: «Ηὲ ἀφην πρϑημ ἀϊ. 

Ἀρ μιν, μοίρερ ἀμ  ἐρὴ, 

“ δι- ; [ ἀφ ἐδ ρώτα δὲ τις αὐτὸν μ΄ Φαρισαίων 
ἀρπῆ χα ες ἵγᾳ φάγῃ μετ᾽ ἀυτάδ' χὰ οἰσελϑών οἰς φίω 
εενρει δημι ᾿ ᾿ , κ 

δεμεβεῖε πο. οἰκίαν τῷ Φαθασαϊον,αὐεκλίϑη. 
ἜΡΕΡΗ αὐέπεϑ (υψεκθὶ ἢ ᾿ ν 3 “ , ε) Ψ 

(μοι ρευάι, Καὶ ἰδου, γίωυν ὧν τῇ πόλει ἥτις ἰὼ 
Η . 4 Ἷ ᾿ » γ Γ᾽ 

αυΐδιν ἔγυνῃ ἀ μαρτωλὸς , ὅλιγνῶσοι ΕΝ ΙΕ Ὺ; 

[4.4 οπνηιθερ βέῤεν ΓΣ 
Λοραὺ δε ἀμῖεπὶ ἐἰίμπν 

4υ δι» ἀφ Ρ"άνιίδινν 
πρανμέμεαγε! τΝη| δἰϊο : 
[ρνοζωε ἀφήνω Ρθμγα 
ἐπ ἀν μδΐι. 

Εἰ εερε, πνη λεν 4μ4 ἐγ4 

ἰρίπις. ΠΝ δῇ ἀπ οχὶς ἀυΪτὰ τ σὰ 
Δτοη Ρ] ] ἢ ᾿ τδηλίτεῖτιι, 
Ῥαυ Ϊυ πὶ β] ρίτ. : 
΄ Ὠἰχὶε δυΐσιι οἷ, Ἀπ πὰ ἔπι 48 τ κιδέβιοιν «ἀπιών, δὶ Ροςοτὰ. ἥν ει ωπΗΥ εἶδε ρεικαια.. ῦ 

εχ ῬῃδιίἝαὶς νὲ ἰσουπὶ οἀούςι ης 
τα αθς ἱηστοως ἀοιημπι ΡΠα- 
ΠΟΙ χεά δεῖς 
Ἐτεσςο]Π ογυα ποτα τη 

νΓῸς Ἑορδτγῖχ,, ἡσπ ζορπο- 

πολύ" ᾧ δε ολίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγα-, 
πά. 

εὖπῳ δὲ αὐτῇ, Αφέωνταί σου αἱ ἀμαρϑ»43 
; ' 

ἴα... ἩΝῚ 
Καὶ ἠρξαντο οἱ σωυ νακείμϑμοι Δ Ετ ςαρογιηε υΐ Πιηὰ} ἀς- ἦν, Ἀπ εαρεννρι ιν [ϊανε! " : ΠΡ 

Η ᾿ τος δα ἶ διὸ δὲ δας τος ἔς ᾿ ε (ἴ Ο}}Π) Δοςιπηθεῖς 1η οιηο “" ὐωὐ! 486 Ρειεαίννα γῇ τς ," μένοντος ᾿ ε Ἧ εὐπιδοίδαηι ᾿ ἘΣ ΑΕ ΠΝ ΚΘ, πε: ἐκείωοῖ ἐ αὐ. ἡ εν ἡμτὼ 

ὡάνο ΤΊ θἰκιᾷ τ Φαεισαιον ς ΚΟΜΙ σα θΕ ΘΛΒ. Τὰ]. αἰϊλῖο ἀϊαραίῖγο νη..} ὑδομμονίν φωδά αεονὑωιῇ γήν ὦ εωυτοῖς, Τίς ετός ὅφιν ὁς ἴω μρ Ὶ ἰΩμίς εἴ "ες 41} εἴιαη Ρεςῶτα [ες 4} υἷε, οὶ εἰἰδων 
' ὅαρρον μυρον' πο ρ ἐπΈμΝΙ Ῥραν εἰ, αμμὶῃ πας ἀφίησιν ; ᾿ ΡΣ ΝΣ ἜΡΟΝ ρει ἐαὰ ἀμηδιεὶ 

ἴφια 3 , α ᾿ ῇ ν ᾽ ἀπ ΨΉΜΞΗΙ ὃ αἰαδαβνηην υ)υΉ 41 Η ᾿ ᾿ ὥ Ξ ὅς , . . 
Κα φσου οὐδ τοιὶ πόδας ὠυτε ὃ: α Πᾶς ὥρυιά ροίος εἰυ5 το- ᾿ Μεῤίμς. Ἀιϑεξὸ εἶπε δὲ Ως τίω γιαυαιχοι, Ἡ πίςις | Οἰχῖτ αὐτοην δά τυ] τ ορη 11- το -ἀγρκεβωμέοην κά πομίίε: 

πἰσω,κλαϊουσά, ἤρξατο βρέχειν του πό-Ἰ ΤΟΝ «ἀρ εἰναι ̓  δε οβ"] ἐὲ ὁίω ἰδενγηνε ἘΣ , σου σέσωκα σα"ποροῦ ου εἰς εἰρίωὐζω. ἰΔνα Εἰ ἀὲς τα τς ἰσγαδυίτ : γαάς [πγεπν, Θίδεν να [αίμαῖον γέ, ὦ Δ Ἅω ἢ] ΙρΘαςς εἴυ 5. δέ Π4ρ1}}15 ΠΑΡ ΠΤ} ἰτηζάτε γεήδε εἰμεν φ' «αρὶ . , εὐΐα ναξᾷ, : πιυυάδεῖς γάρ 
᾿ δας αὐτῷ τοῖς δάκρυσι » χαὶ ταῖς ϑξ σχιεροραῖ» δ, δεοίευϊεδαειν ἐδ καρ ν [οἱ μονα’ τῷ ΕΥΡΑΔΥΟΥ “ἢ κοὐ ἂν ΟΡ. νι}. ΠΠΌΛΡ. γ111. 

» ᾿ : οι Ἧῆς Κεφαλής αὐτῆς ὀξεκαοσι » 18 Κα" δ(ες εἰυς, 8. 1}} ὁποία κεν γεάφι εἰν," ΑἹ ἐῆνετο ὧν τοῦκᾳ ἐξης γ καὶ αὐ- Ταρᾶ ἀν ΒΟ ἢ νι ᾿ Ιλ ὙΡΑ͂ ἊΣ ᾿ ) ἥλοι ᾿ ΡΈΟὐΝ οἸΠ}5, δι 1ο γηρσυςηῖο νῇ τνυχκεηῖο νηζεδάι. “Α δεώσνυε κτλ πέλ νἀ δὼ ΐ Ε. Τὰς πα) οἱὲ ἀεϊηςορ5, νὰ} 1 ΤΑ ιμ “ ἀ.»» 
ὶ ἬΦΙΛΗΨΟ ποῦ ας ἀντ, καὶ ἡλῶφε το] δοῦλαι. . ἡ. ἡίάρον αἴπεην Ρβαν)- αι ες ΜῈΝ ΠΣ ΚΟ) ΚΘ ἐν 9. τρίς τον βιςοτεε  ορρίἀατη!  ἀπδριδῖ δρ μεν βων 

; ΠΡΡΤ ον ρεκτὰ κότονρν ΔΊ] Ηρσδυζοπι νἱίο, Ῥματιίχαϑι γε φυὴ ἀρομμαγαῖ ἐμη, ἘΠΡΕΟΣΌΥΝΟΙ δαγγελιζόνϑμος τίω δύ νι(Δ 1 Π}Ὲ», ργζαϊςαη 5 ἂς οἰλη.- ΔΗ πέρρόμ νὰ βεῖν 
τοπειὶον {- ι ᾿δὼν δὲ ὁ Φαρισα)ος. καλέσας να ἣν. γοςαιεταῖ τιν, ἀἰχὶς δρυὰ μρΆ ον ὙΑΛΕΣ πα βασιλείαν τῷ Θεον" ΧΩ οἱ δωσᾷᾳχᾳ σι ΣΉ ΠΡΑΡῚ τέρημ) 1) εἰ, ἃς ἀυο- ΓΤ τέζηνην θεὶ ; γε ͵“ -» - . ᾿ Η ἐγ 41}: . Ἧ : " ᾿ Ρειυὶς ἐοσιον γὴν οὗπεν ἐν ἑαυτῳῖ, λέγων, Οὗτος εἰ δν) [(ς» Πὲς εἴϊει Ργορεῖα, ηοίϊει μὰ εβρμίσμα ἐβηνω- οἰ εςίπι 1111 ἐγαπε συπὶ οο: " ἀνοάεοίην ἐμμὴ ἡ, 

ποοὐφήτης, ἐγίνωσκεν ωἷ τίς καὶ πότοι πὴ ἡ 
. ἢ “ “κῃ εν , 

ἴων ἥτις ἀπήεται αἠτϑ' ὅτι ἀμάρτωλος 
ἵν 

Καὶ γιωώκός τινες αὐ ἦσαν τεϑερα-» ΠΡΙΝ μΑΝ ΤᾺ μὰτ δ αι : πὰ κα ἡ τος, ΘᾺ ; νὴ τς ᾿ ἃ ἸριΓ 10 }}5. Τπ415 ἃς πρυμῆμαι Ὑπὸ “νουμάτων πονηρῶν ΚΑ ἸΟΣὈ 5: δῦ ἘΜΗ͂Σ αυᾷ νοςὰ εἰϑενοίων, Μαρλα καὶ κα λρυμᾶμη Μα:; 

ΣΙ μοπἰλαγε: αἰἰφωκ μα 
ἜΡ4"2 “νγαία ἡ [δὐτίἰδια 

Ἰνναὶβᾳννα ᾧν ἐοβεπιίμαι"- 

μεν ῃυσηαιῃ ὅς αυ᾽ Ἰδάι ο4)] | δεν φμα τάνηζν μη, 4μὶΦ 
ΤΟ ΠΕ θα τη ρ τ ρύμιηγ: αι δ ἢ ρερκαινικ εἰ. 
οέδοϊοοε᾽ (τ ρεοςαιτχ, ν 

ΤΟ οἱ, ἘΝ ρρονάδης 1 Ἴυης " τείροπάξεῃς Τς[ἀϑ 4.1 Ἐϊ᾿ γερονίδης Ῥ ᾿ ππππιν : δατας Μαράαϊεης ,[ εχ μὰ ἶι ὀρ, Μ «τῖα ἦνα Ὑοο θεν Μλι ας ἃ 
ἶ δι δῷ ΓΝ ἤηϑοιδ δ. 40] Ρὴ νι ἢ ἀρδννς ἀϊχίε “ἀ ἐΐωην, δύπνοιν ἠδ. ; ΟΣ ",,., ΔΤ. Ν ἥ τρυδες η08 16: “λ)αγάαίειν ἅς 4.4 [2-. : λίβες Ομ ος (αν ἀπο κριϑεὶς ὲ ἴηδο ὧπε μϑεθο Ὁ ἐκὶτ εἰς, δίστου, μαθοο ΡΨ ΣΉΝ ἀφ᾿ ας δαιμόνια ἐπ] α ἐΐξολη Ρῖς ἢ) ἀχτηοηΐὰ εχίεγδης, ᾿μέημανε μἰ νη ̓ 

" “"“Ἵ ," . . . Φ . «ΚΓ, 
Ἦ 

. , ν εἰν ας βειρε- αὐτὸν Σίμων, ἔχω σοι τ οἰχεῖν.Ο δὲ φησι; χυοάτιδ! ἀϊςαιη. Αν ΠΠοδιτ, Μα) [π|| ἀὴρ Δ Αίβεν ἀν. ἀμ ΤῈ ᾿ ἀπ ὴ ἠδ | : δ 
ἢ ᾿ ταυιη εφϑν με Διδασκαλ, πῇ. “τ οἰ οτνάϊς, Η ἐ ἐδ ἘΣ . ον ἈΚ Καὶ ] να, γὼ Χυζα δχιτρόπου 4 Ει Ιομιαπηα ΝΧΟΥ Ομυχα ρτο- 3 Εττοάθηά ὑχον Ορω. 
ον ᾿ ἘΜ ἐκ βαραλῃ . 3 4 θυο ἀφθἰτοτεο βσαι; Ἰομεν 41 Ὅωο εὐ λίοτει ΓΙ Ην ὡὠσὸυ" Συσαΐνα : κὴ ΝΣ 5: πολλαὶ, (γᾶῖο 15 Ηςτοάὶϊς, ἄς δυίληηδ,, |ζ.4 ῥγοομταιϑῦἢ! Η ἐνοάμ, - τς δος, τον δε [ μδΥ μον νυην! ἀε- ογδης ἐιμάδτι ςγοάτοσὶ Σ νθυ5]. ἢ έραι βεραην ἡνίαι: 

εἴας ἀςηδεϊοκαυϊηρβοητοβ [ρρφ’ «ἰέως φυίμφνακθον 

᾿ Δύο φιωφειλ(ῇ ἧσαν διανεις ἡ τιν!" ἃι αἰΐα πνυϊτα αι δερίηι τα, ᾿ς ὅ δωκε, δ’ αἰβα τις 

δ εἷς ὠφοιλε δ ἰμωώριά πεντακόσια, ὁ δὲ θλητ᾽ εἰ εχ ἐς 4 Ἰρίϊς πιρρε- (4. 4".4 «ἀπ βεαύαμι εἰ 
αὗ τινες ογηκόνοιων εἰυτχ δστὸ γι ὑπαρλὸν 

ῶ- 
δυο ΜΗ γρ τῶν αὐταὺς. ; τε [πεμἱεκόδιν (μι, 

ἕτερος ἡπντήκοντα αἴΐον νετὸ ἠυϊπαυλρίητα: Ιἰμ: ΠΝ ὡραβσύὶ “.. ΤΟ Λεεθδης. Γ 

ἌΝ Ν" νὰν ἡ φββὰν ."» . τῷ ΜΠ ἠοὴ οἰΐφηι ἡἴδων ἡΐω ς ᾿ς, τῆς κεφαλές αὐτῦειν αἱ ᾿ ᾿ ἀὐκαις ᾿ Μ ὶ ἐχόντων ὃ αὐ ἿΠ ποάοιυαι,αμφο- 4 ἈΝ ΠΣ ΩΝ ̓  ; ἢ. ΝῊ Ν πα ὑκόνῳ ΩΝ ΗΜ "“᾿ ΠΝ Αγ Ετν ἱ ἀπνθθη νοι ν τι ἱξ ἀνθῶν ἀρῤλνν ἰάσυς Ρτοδαῖ εχ ἐὸ Ἧι: Ρεζοατοτιίη 
ἔ ’ ) , ΝΟ ) 58": ἷ ΕΝ : αἱ ἡ 5 ὩΣ ὴ :  ῶ ὦ - ΟΕἸΠΙΠΙΟΠΟΠη) ζοηδαϊμτυῦ,, ποπρο οχ εἰλτίταῖ Ε 

ἩΕΡΕΛΠΟσΕΥ “88 εὐ ὐθρἰπὲ ἐμὲ ντηϊ(αυο. Πσγατα Ἰρίτυτ ἄς ὙΜΉΝ. παρ ἜΝ ἀκ ον ον Τα δὴ ταν τη δὲ ἀπῖζα σχρτοιϊιπη νοτί, 18. :δς Ρθ]ίςὲ τείεατα, οἰυτως ἜΥΑΡΑΝ ἘΝ ΤῊ ὑμεν δὲ 
νδιον αἰξτον ἀηάπησᾷ Η } Ἰντοῖ δυιῆ Ῥίυς ρει ν .ἕ δίῳ 6} ἣ ἋἊ ρὲ ἤρα ῬΕῸΙ ἫΝ 4004 φαρίτις ἔπ: ογπαλμάι! ΟὐΓὰ ΠῚ 1Π βΎΠγ}5. (ὁ οἰξείεη8,ς 4 ςοηίξαυςης εἰς. ; ; ) ἐὐν ον, ὲ : τοι ἈΠ το ιίοον ᾿ ἀθολητ πριιάιζαῦ ρας στη πγ]Π το οά ἐπ νίηιις λά- κα ΙΝ ΘΟΑΡΥΤ ΝΙ 

Ὶ ] Αἰποκραϑεὶ ρ: «ὲ ὁ Σίμων οἴπον » Ὑ γ0-}43 Ἀείρομάςηδ νετὸ ϑίμηοη ἀϊ- Αι ϑονάνι ἥνιμοη ν᾽ τὸ πορβ!ἐχόταῦνε ογηι ἀθϊοέξο οτπατα ζιδιη δείλην ςΟγλαπη ἣν 1 Ορριἠ αιόνο Ὧν “υὐεδιΐων 7 πόλίω κ' κώμίω.ΨῺ} ἰωΐ 
ἀπ πὰ : 4 εν ( κι᾿ πολίω κι κωμίαυ Μ᾽. ΡῈν εἰωΐ. ὌΝ δὰ ἀφήον ὦ Ἢ ἀηνϑρν ἀμ λιο τίς, ὍΨ ἐ41ε: ἂν ἐἀβεῖ!.5ὶς λιιιό χὉ ἀμ τε ϊ θαι ὰ οὐ ἀπε 4π0- τ “ νεῖϑ τὰ » ὥρας 'οίαι ἀιςεμάμει ΠῚ ἐξ. ᾿ς ἡθο πίήπεγο οςοπίξκγιυ ἀΐσοπνις, Α(λ...4.6. δὲ {ἰς ππταγηῖς μμἶν Ἵ“ ἐδῃ “ν ΜῈ]. ὃς Εναξ λπιραων, εἰσηλϑον. ΚΟΠΓ ς ραντιοι δ ιις Ἰάσων ποίου Ἰαιςας ρα γα ἶ  πιῖπιοτο ἱηπὰ νι, : , "" ἡ νας ροίοοηϊς (ςατουτια, ὅς 5 γι μπτογργοιίν δαέϊοτι- ιο. ν᾿ ὥὑη [4ηϑάμεται, αἦ ὅσων τεϑυρμσνυμήνω θα ΠΠππηὶ εαμιοῖ Ταῖς ἵτοτῃςς ἱ ἱ ᾿ ᾿ 

ἫΝ ἔτπλεῖς ρος αζεα μιὰ, ντ ἀηνριαθο κ }μεὸ εἰὲ ᾿ “δ , .“ν ᾽ ΡΘΗ 4Π| νᾺΡσηις. " ᾿ ὌΝ ἐμὰ Ἴ5 1: ἔα ̓  ὦ Λέγω σοι ἀφόωντη. Πατοςἤλιῃ δ δ τοι να φτ ἤητρ όπου δς νοσαϊαητιν ἃ Οὐ εὶς μὴ αἱ» Ν αὐτό νίῳ εὐλ Ἵ ἐἰβολεν ἴοςο, ἡ Το ἐς τ Πμηροτατονηνις πὐμτοίνληταν δή ςοττας μι οὐπποίαν {{ ι ρε- ι 3 ᾿ Ὁ νοι! στο ψς οἴ. ἢ} Ρ 0 τατὸ νοῖ- εα]πάτιτον ΓΥΣΤΕῚ ἶ Ϊ : 

Ἵ αὐτὸ ἔξ τάν γ φυλῆς Ἀπ Πυἀ2ι ρύπηπδιδας Ἔγεις οδα οι ψ, ὡς Μαιό.ς. «Δ εν ἐμ ε χε, ἔν ἐγώ πτησε να], ἃ ἜΠπι1. ἐᾷ, ἀγβννῥθλον ἐπε 

λαμθαΐω ἔπ ᾧ τὸ πλᾶον ἐχφθά φᾷτο. ᾿χῖτ, Πφγαίμπνο,. Ομ ρΊυ ρία- 1" “μὰν, μαεδέιονο ἡνίαν 
πρυδιο φδολος ἐκθρσοὶ ΟΕΡΑΝΟΑΝΝΝΝΝΝ αν 

αν ΝΝ -πσνοι ΞΟ στ τν ᾿ 
τ τὸς ᾿  Ὑὰ ι : ͵ ) ἐ Ἂ ἌΣ . 

: 1, Ορνδωε, πάντων. Ηος ποη ᾿πξίπιως ἰῃ φυούαιη ἐοχ οἱ Ηεῦχφὰς Βίδρπαῇχιος νοὶ ἸΌΝ Ὁ Γοννον δίς ἰῃ Εὐ 91 : 

᾿ : ἀπες βίη Νυΐϊμ αν φιάλην) οὐππσποιϑιάς Μαῖςαι. ᾿ “ναί μνπυταηη [4 εἰδυῖα! ὨΗῚ τ ν ΒΕΘΠΌΗ νὴ; πῇ 

᾿ ! 27 Ἐποναί [ὦ Ἰ)οίϊεται οἰνίηι οὐΐςιντ ἐκ ἀγάφητηπισια γος (οΤ τἀολτι οπι (οὐ ριοδαθίϊς ποη εἰ) νε!ριο ] ἰρινν . 

᾿ ; ἰρητοιεία Ἰίφαςῖ, ἐσοσητιόινν αἱ ραν 4 νἵυς τεαιν ποὴ μάθδιαιη νπδρή ρεοξιραΐυιι εἰἴοι: υοὰ οχρὶ ΠΗ ἀμ 

᾿ Ρὰν ννδεϊίς ει ταῖς Βαβιτανρεοζατείσείη δυῖοπα) ἀρρεϊατιρτος ς ἐπθστυσ Ιερὶς ἀν πα, ῴντα! “διδγτας πὐβ τᾶρ νυ ιάοε ω 

ἄλγεα ρυαριίας ἀχυ!ογει, 4 (ἐμ φην ευγινομόβε!, ἤπγνούσει, ψΕΓΕΙΙ παρμφρμείνωε, Ἐεῆνα βινρα ὠμηγν Πῤημ οςῖ αλὰ] ἰεοῆε 

ἐβ οἱ γνεώσω,. Νάπι, Δ συ ῃ τὸ δθνηνωναι ρτεγρεσεαπηως μληε ποιὰ ἐπιρυἠἠείτις Εἴς. 4 δε φεραιτία, ἀμραν 
ἘΤ το ὡς ὙΠ Σ ΔΝ ποχιλ, υπςο λυῖς νογπλς οἵ τα τοιταιεια ΗΠ στοίθς, 

Αὐποίζοις, οὖ. " ΩΝ κὐὶ δὲν ἱκεφιοιῖ ΡἸνατηίαειν Ἰεζεῖῃ εἰς δομῃ Ρβαϊυκίοης αμὰ ἀπ μεν Ἀν ΚΟ δ ΎμΙΝ, Μνλδνι μέειμιδεῖις ἷ ΕἸ σιαγησν ἐρέτης, μεσ βις ΓΟΓΉΠῚ {νγ΄ ἀ ιμιηι- 
- ὦ ΠῚ Βαβι, κρὶ τῶσν ιά ἢ λάθφις ἃς ΠΊΔΠΦΩΝ αἀρούρῳ 4ἰιος Ρυϊέυτοι ἐρητιριῆςης. : »: 4 Πε ΝΠ ΗΝ ἡ ἀμ ιι ΜῊΝ υἱ ν" ο ἢ οὐ. ὀλνθρο τὰς ΠΤ τοιισι σα ρι οΠι Εναψολῆα, Πρε οὐ ἃ 

, ἸΝαμα αὸ φῆναι ΔῊ ὈΡμοιτας τῷ κυλάδεῃ νος οεῦ, ἰοά αἰδιΐ α- τὸ. 40 ἠτιξμομάεοι ἡσννῥοϑνὴ Ἰλαἰροινάετς ἀϊώτοι Ἂν ᾿ ἐκήνας ἩεΝ ΦΉΤΩΙ δπθηενν, τὰ "πη δὴ γ5 βδιάιιον Αὐλατας πὸ γοιὸ τα Ὧπ Μαπαβοιι συ ἐφα σα ἤσιπ 
ον ᾿ δε μιν ἀοείατας αὐ ὴ μι σορμόναι: σοι σείαη ασοῤῥίτιν ΑἴΔ.7.456. ὑτρὸς οὐδ ἦ0ἱ (σποθ δι "ας σαι, δι χφς μη ψοίοτυα "ον οΤ θη  τλχιο αι πος ες , ΕἸΣ ϑδεν, ΝΡ Ἡκ μεμα τοιγανεζνα,να ποπογίνπιν [)οπνίπιπι πανοῖς ἴμο, οτιλτῃ εἶοα 
; ͵ ἐν ἀκ αδδι {το τος μοι αἰἴοπειος Ειαίπιονμὶ αχ ος Ιοξὰ υπηιςφ: σά Βοσ Ἰαάκὸ τεκ τρί οἰϊοπαίε Οβγηΐυπι, ἐνθνα ΠΡ μ πεν ἩΝ ἣΝ ἘΠ ᾿ ̓δυζυπείαγαι σον ὩΣ πΘα]Πὸς νοϊαν τὰ ἀτζαθονς, ἡθάίος βισίπηι Νίεοο- 

ΝΝ ἰ μὴ. π᾿ Ὁ Ξ Ππριτ, τπρεψανταῦν αἰτὸ δεῖς σχτηιόξμηι νεεοέξα {0 θεν δ: μα ἀ χοῤνηη ΠΑΜΉΕΙΝΙ ἘΠΊΠΝ ἘῸΝ ΈΡΟς ππρυοητ μην οὐ ἩΠ ΠΩ πρὸ τον πνρν ἢ τ νι μὲ ἜΛΔΝΜΕΙ ΤΟΠΡΝ Αμπται]νσξις, πιο ἀσανι τσπηρρις μαιοίμτι. 

“ ᾿ ῥ Εν ρσωΣ ρὲ , ἱ ' ἘΡΡΤΕΣ ΤΠ ΟΡ ΘΗΡΗΙΒΝ ΤΕΥ ΘΗΝ ἘΣ ἰευϊιαιίν οαυΐαι να αν ( Ἀτήταν ἰνάης αν ἐξέ τιν ἴὰ ΝΕ ἐν ἐπ εν ἘῸ κἰ σἸμηηι: «διΠΟΙ ΓΑ Γ τὸς ΘΠ ΘΙ τ Ρ᾿ » κοι μλςρὶρ λέγων ηἰρὴ βλμη ωὐψβι, ἥ 41 {Πηὐνη 14{.ν.} Ησο ϑρρἤἴςυνμνας γεὶ γιο ᾿ ἐπ ἘΥΕΉνε κε: ἀπέ , ἰομι “τς ΡΊναιν- Δροπολας Ὀ] ηηρι4 χα, 4 ἀρ απ ἡ ὐαξηδι γε τίζίνς 
᾿ : ν ; 44 (« αὐτὰ χ πμι αραιη ψ (μμἰς νι- ἀπώθες ἰεύθμνης “α“᾿Νρα τ Βι ΗἘ ἃς εις ἀψοιρη! ας 
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ρϑιεὶ ξωδοἀ- 
“ὺς 4010 'ῶ- 

Ὶ « 

οὐήπαμν νιίο, όρον αἰ τῷ" καὶ εν τῷ ασείροιν αὐτὸν γῦ 

4 

΄ 

Ε(4.64.9 

Τηδίῖ.},.14 
γρᾶϊ. 4.1 
Ἰοδοισ.ο, 

38. .λ8.14 
τοην τἱ,8 
Με. 
πιᾶ[.4.1} 

, , ν 9 
πόλιν δχιπορουουϑμων «σοὺς αὐτον 5 οἷπε 

τὰ ᾿ ͵ . ͵ ᾿ ΄“ 

μη βλέπωσι, κὶ ὠκούοντας μὴ σμιωμώσιψ, 

ἘΝΑΝΟΕΙΙ͂ΥΜ 

: 
Ὁ Ὡνωδν “μετ [ωνδ μία. 

Σιυυυιόντος ὃ ὄχλω πολλὰ καὶ θὲ κατὰ] 4. ἵ υυπι δυτεπη πταϊτα' τυτθα] 4 : 

δὰ ζολης, ᾿ : 

Εξηλϑεν ὃ ἀσοίρον τῇ ασείραι τον] 

υϑὺ ἔπεσε δα τίω ὁϑδν,ηαὶ κατυπατῆ 

901) χαὶ τοὶ πετεινὰ τῷ δρανᾷ κατέφανν 
αὐτό" : 

καὶ ἕτερον ἔπεσεν ὅλὶ τίω πότρων, 

καὶ φυὲν ᾿ξηραύϑη, δζᾳ τὸ μὴ ἔχειν ἰ-- 

κμοσα" : 

Καὶ ἕανοον ἔπεσεν ὧν μιέσῳ “1 ἀκω»- 
δῶν, ὦ συμφυ ὥσοι αἱ ἄκανῖγαι ἀπέπνι- 

δαν αὐτο" τς δ 

Καὶ ἕτερον ἔπεσεν δὶ τίω' γίω τίω 

ἀγαϑὴν, (ὃ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἐκατον- 

ταηδιασίονα. Ταύτα λέγων ἐφώνει ,0Ὸ 

ἔχων ὦτα ἀκέοιν ἀκουέτω. 
Ἐπηρώτων ) αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ ἀυτεῖ, 

λέοντες τίς οἴη αὶ δολη αὖτη. 
Ο δὲ πεν, Ὑμῖν οἱέσδοται γνῶναι τὰ 

μυφήρμα τῆς βασιλείας Τ Θεοῦ" τοῖς σὲ 

λριποῖς ἐν ῳϑδᾳξολοῆς , ἵνα βλέποντες 

Ἑῷ δὲ αὐτὴ αὶ οἰ δαβολη" Ο᾽σόρθ’, 
ὅξὴν ὁ λόηος τῷ Θεῦ. , 
Οἱ δὲ οὐοὼ τέω ὁδὸν οἱσὶν οἱ ἀκούον-- 

φ ς , ἈΙ τ᾿ εἶτα ἔρχεται ὁ δγᾳ ολίθ΄, Ὁ αἵροι τὸν] 
λόσον δαὶ τῆς καρσίως αὐ ἦι, ἵνα με πι-] 
ς ὕσωτες σωϑῶσιν. 

τ' Ω ΞΕ ΠΗ Δ ᾿ «τοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ φ«ῳοὺῖς χαιοὸν 

φανται. 

οἱ ἀκούσωντες " χαὶ ὑπὸ μεριμνῶν 
᾿ ΩΣ ᾿αὐεὔτοςοἡ ΓΟ] οἰτι ἀρ υς 

πλούτα καὶ ἡδωνὼν τῷ βίου πορδυόμενοι ὍΛΟΝ μσυς δί αι 

4 «4ἀνεκίανεηι ζαναν ἀογλίων, Ψ]ρ ἀτὰ δα Εταίμνας, Ῥρο- 
μενα ταν! αοὐ δόντων. 

46 «αἰϊμά , ἔτεων. Μυιλτίο ςἢἢ φεῃετγίς, συλ ΠΟη σέ ρρνν 
[(εἀ σούνμα αρετιοτα νεγἤοι!οἰγιρτι οἴει ᾿ 

9» Ὀμωνερλόψντος Ηος ραγιςιρίη σας ἐπ νετοτίδιις 
ςοἀιείδυς ἀυσδυν,πεηυς ἀριά δγγὰπὶ νητετργοίσῃν, ποῦις 
" Ν υἱζ εὐϊτοης τερετυγηςς ροταὲ ὀοαυςπιτο, ΠΗ ρΓῸ 
οἷ» ἰεξὰς ἔνε τς τε οιάζίο. 

τῳ ενβαταδοίι[ἰοηνον]  παραζολῶς ἌΡ ται νοθι 
εα Μαῖα, 4 Οοκίβιείεμεοι βλέποντος νιῆς Μάτ...1.. 

14. εὐϑακηιος, πομδουᾶνον "ἢ οἰϊ ΜΠ πυϊλέφας ἁὐιάντο νεν- δ 
μὸ τεάϊεγυης δά ἐπ πάλ τα ασβοτια. ΕΓ ςαίπι ροῖ ταῖς 
ἐλιοησιν ἐχρἠολινάνιην ὸς ρατείαρπιιν, μα ρ νας ρυά 
Πυσὰπὶ Πιβε μοπὸ νος ου9 Θοζ ει ταχιο(ιοί ταμτι 
νει ραςς ἀϊχεγιν) οι στα, ρίμοινιτ γαίμανς πὶ ος σας 
Ῥθεληδο δἰπιναι ἰς τοι αςεδις, ΦυΔ Η πτ ρα ϊνινν ραστιοι. 
Ρπμ ἃ νεῖθο πορόν; αιοὰ, Ιη]υα μάν ἰτιο Δη ἐκηιε ει 
(Ὀρη δάξειο, νὰ {πη ϊοοῖυς Οὐρία ἐπιείάγιιν οὔτοι, 
Αὐτὰ ποι πγοβὸ τὸ πορό ον πὰ ΔΜ Πα πη αηοἠ ((ἱ2π} τ ςὶ- 
ριτι οι ἧς πυρῶν φυνίσιν αὐ πυρέζοιν νίαιλιι πλύμαμαι ἰο- 
ἡσεύγμιῳ Αδιλις,νοῖ ορμων αἰ ξογι οἴει ἡ ποροῖν ρόῖμῖς 10 
Ἅμὲ ἄ πορεδῳ πο ἀ ποῦ ἐρι προ γος ἰὼ μναμιοιι Δοὰ 

"Ἰςοπμπςεηίγότρδς οἰμίτατυπη ἰηςοἱς 

᾿αἀαισηταῖςης δά ς πὶ, ἀἰχῚς ροΓ 
ρδιθ ΟἾΔη), 

αἰαὶ οςείάϊς (εειϊπ ἄμμιν νίδι » 
ἃς ςοηοι σάτα εἰ γᾶς νοΪ οτος 
ςαὶϊ ἐχεάςτγυης : 
Εὐ΄ δἰ τα ἐοοίάϊτ τη ρεῖγαιη, δι 

εὐαζυιη Ἔχαγιτασία ποι μαὺς 
θάᾶς υϊτοσοι: 

Ἐτα] τυ σοι τ τητες ἔριηλς: 
ἅ. ὅτι} σπατας ἰρίμς {πο ςὰ- 
ΠΥ ΣῊ ΠΕ ΕΝ 

Εταϊ ἃ ςος!άϊτ 1 τοττᾶ ΡῸ 
ηδιη: ὅς ασστη σηατατι οἰοῖ ε- 
ἀϊάϊε τυ ἐξαπνεςηεαρίμην Η ας 
ἀϊςξς εἰαυλασατ, Οὐ Βαθοῖαυ- 
τος δὰ δυο απ) .λυάίαζι 

Ἰυτεγγοσαῦδης αὐτοῖν ΟῸ 
 Δι{οἰρ]ν εἰμ ἀϊςςηῖος ηια εἴ- 

(εν ἴα ρλγάθο]α, 
1ρίς νετὸ αἰχίτ δέν οὔ! 44- 

τα οεἰλ ηοῖϊς πιγίζετ! τορι! 
Ὀ ειτο  αυῖς ἀυῖοηλ ἡ ΡοΥῦ ράγὰ- 
θοΪας ἑοφηον, νὰ ἢ σοηἰριοεητοῦ 
γοη νΙ ἀσληξ, δι αἰιάϊειτο ΠΟῺ 
ἰητο]Π σαητ, 

αι} Ε{Ὲ δύτοιη ᾿ς Ραγαῦ οἱ: 56- 
τς ΠΠυἐ ς Ἐἰογπιο [) οἱ: 

2} δι διζοπι (ςςυπάνεη ν᾽ 1 
ὉΡ4Φ ΦαοΙρ ΗΜ 1) ἰαπς αυΐδι- 
ἀϊιπε:ἀοιπάς νεηῖτ ἀϊο]υ 5). 
τοἸ ἰτίοτιηοηξ ἐχ ςοτάς ᾿ρ(οτῶν 
ἃς οἴξάςπάο ἔδγυςητητ. 

᾿ Οἱ δὲ Κλ τῆς πέτρας, δ᾽ ὅταν ἀκού." οἷ! νετὸ ἴῃ Ῥεῖ, ἡ ῥώπε 
ἣ ΡΟ ΘΕ ΡΗΘΕ, ἐπὶ Ροίϊηιᾷ δυδιεγάτγοιμι σαὰ- 

σαὶ ἀζτα λαρας σ᾽ οΡΤαι τὸν Λρϑρν ΧΟ] 1 εχορίμητ εγπιοηοιηοα ᾿- 
' ᾿ {τ γαάϊςοπὶ ἤοη μαίοης, αυὶ αὐ 

ας ῦ οὶ » χαὶ ὦ καιρῷ ππιρασμρυ ἀφι"} [τεπυριΐς τε άυηῖ, δί τῶροτς το. 
τατοηῖς Αδίςδάμπητ, : 

τὸν εἰς ταὶ ἀχαύϑας πασοννα τοί εἰσιν ἢ Οὐυοά ἀὐζοαν ἰπ (ρίπα5 ςεοὶ- 

“] Ουοά αὐτοιπτη ὈΟηᾶ τοι γαῖ 
᾿ Γ . η.ν Ὁ » ,ὕ . .- “ 

νς ὧν χρρόδιᾳ χαλὴ χαὶ αγωϑὴ ν ἀκού. ὑεροιάμι,) (μι υὶ ἴα σοτάε" Πο- 

υὐην τοῆυδηῆνεῖ (Ὁ ἀς ςἰ» 

οὐπαε ως φνορενάνεηι αἀ 
Ἔμπν, ἀν χὴς γεν βημ μά - 
ΜΈ, 

Οὐ άδιη ἔλτον Ἔχις δά ἔσγςη.] ἡ χῆ! ηιὰ βπρύραι {εποὶ. 
ἀὰ ἔδηνοπ Πιατλ:δὲ ἰπτεγίετοηα [551 βπιε [νηπον ἀντ 

[ιπεῖϑαὲν αἰνὰ ἐφράμε [ε- 
(“4 ὐάηι  οὐπεμίεἀλμα 

Εβι νοϊμετοι «αἰ εοπνεν 
Ἰάετωμε ἡ νά: ᾿ 

Ἐν αὐ μά τεείάϊ ρνὰ 
ρέγαπ}, (σ' πϑίντν ὠτμμ, 

δα βοὴ μαὐεδαε βηπιφα 
ΠΣ 

Γι αἰδμά κεοά ε ἑημερ 
ἴηάδ; (φ' βπνμί ἐχοτια 

ΣΙ ΓΙ ΣΟ εἰϊμά: 

Εἰ αἰεμά ἐφεἰἀ δε η τεν- 
γάπρ δοηαην, (Ρ᾽ ΟΥ̓ΤΜΝ [ε- 
ες {εμέϊωπν «επεβίμπι, 

171ες- ἀιεεης εἰάπραύα, 

ῳφεβαεε αμγε: ἀμ ἀϊεηάὶ 
ΕΥ ΥΕΤᾺ 

7ηιετνον αὐ Αηΐ Δμΐεην 

ἐωνπ ἀντιρωιὶ εὐκα ἄμα (. 
[ει μας ραταϑοία, 

τοί 49 ὐδιν ἐρ{ε ἀἰκ ον οὐ 
ἀδιμην εβ πο[Π πλγβνννην 
γεξνι 9) εἰ ̓  (ἀξεγ ἀμττην 
ὑπ ραναθοίις, νε νέάεπιες 
"5 υἱάεμη!, Δ᾽ αμάδο. 
ΠΣΟΥΤΟΝ 

ἘΠ «μιφην νας ῥ΄γανοία: 
ϑεπιεη, ε[} υονϑωην εἰ. 

Ομυὶ «εϑξίξεις υὐδον ἰλ 
[μπὲ 4μὲ ἀνάνμμ - ἀείηάε 
νεθ! Πιαδοίμο, οἱ 
νεγδηπν εἰ τογάε ἐογωῖ, 
πε (φεάεημες [αἰμὶ βαιν, 

5} Νίαπν φωὶ ερνα βείναιν, 
ω ηφωην ἀμ ῥεγίηε, οι 

δυνά ο [ὠ{τἰρῥωμηευενθντ: 
Δ "ὐναάνιδε ἠοη ἤαϑερ!, 

Θ᾽ ὁ» ἐεπήρογε ἐξη! 4Π ουΝ 
τεεράρμη, 

καὶ ἀϊς » ἢ) πης ἐν: αὐάϊσγαηῖς [ς 4! ἈΝ ΕΣ 
(σ᾽ ἀνεδμ (τ᾽ “«υοἰερια!}- 

αὐτὶ !ς ἀφινο!υρτατίθυς νίτα (Ε.} [με υϑες ἐρηνεν [θεά 
ἐοσάπτυγηας γιέ ρεγογιης. ἐφ ον ἄν ἜΡΉΡΣ 

«7 μοά αμεξ ἰη ϑον τῦο 

νάπης ἐνὶ μη 4υλ νη εονάε 
.---- --α -ὐάπυσποσσσσσν π΄ προ πὸό...ὕ..... 

δὲ αἰτοτα σαροιτίο πέλε!ο οἵδ ἐπαρὴν λεσοπιπιοίατα, ημαὲ 
πορϑιουῆνοι ἀνξξιιν {πῸργὸ ἐμπορδυομῆνοι, νῖ λὰ πον οὐίατοιον 
Ροττπςατ, (Διο! σοπυοτγεῖτ, κὸ νει όνηξ, 0140] πορόυϑμῆνοε 

εαᾷ ρεοστοι μα τοιηρογὶς ἘΡΠΙΡΎ ΗΝ στίληι οχροίτιο- 
Ἔσηὶ λήξεις Βεαίημιεγίοα ἐεβὸ αἰδίι τά ππλαι εἱς ἐσ ἔμπο. 
{Ἐτενέξωην βανίστμηι, τοκοσφορρῦ σε, δ σι οἽηις}}α [0 μολριον 
νἱ δεῖν Οὐποιππ ἢος νοζαρ!υ τη εἰοφαητὶ ραγίρ ται εα- 
᾽ς Ρυῖο δυτειη ἀθγιιαγί ἤθη ὶ τύλος νῖ οχἠδηπιαι Εταί, 
(«ἀ ἃ τέλεος δί φέρω, γε ἐς] ατοῖ πέϊιι μην ρει κέναι δὲ δϑίο- 
᾿ϑτυππ ἔπετοιε οἰ νίψαι τὸ γιὲ πιατυτοίδαι. 

ις “Πομεβῇο δι ϑοννοικρικὰ κὶ ἀγαθά νυΐσαταβοηο δ’ ορ!ήπιϑ. 
ἩΠΜΟΙ ἸΠΈΠΟΟΜΟΙΝ τοξχὲ φανίσμι εποράδιης Εἰαίμι- ᾿ 

οὐ (οὐταις ον ἔχεις ἰο σῖτον σχροίις, Ῥυτδῖ σαί ΠῸ- 
ντγαᾶϊσα εἰς ςοπάιιρηςατιοης ιν μι «Ρτοριὰ νοπο, πο ρῸ 

“εις [στιν 4. ἢ. ΠΊΖΉ ΠΊΔΝΟΤ ὈΝΠΠ ("ΑΝ ερηένν ἰναβοδνοιὶν 
τοϑον Παἰκ νοπας ἱνοπας νοςλῖ Ριορθοῖα, ἤσας γαϊάς "ο - 

ΔΝ. Δ Ἔσο ρυτο ςτὸ Οἱ που οὐϊς Ἰνος ἐμ όηι βσμας, ἧς 
4μμήςιν οα ἐρεῖς ρ!] οἰορ]νια ἄγειν ρουτυπιψιάπις πὶ ἐ- 
τιλαν νοἶρος εν οτς Ἰναρεῖςῖ. Ο)Ἰνοπτ αν σπιπχαλα {τ τχ- 

τοις ογίιηνας νἱϑςπςοιζνε νοίαηι γ Πὰν Ἐπ ΠΕΝ Ν γοιὸ 
πηι ἴνοθα, απ σιν ἔν Οὐκ ΘΥ ΤΠ} (ΤΑ 1 χάλον 

“γγαϑυι νοζλμι, ψυ Δα μι ἐν κριλον αὐτου { [αταῖς ράίοαι ἡμὴ 
δυο μ 

4 «ὦ ἐεπήρως ἐγεάμη!,. 

: ὡ "οὐ αηβεπν ἐπ [λ|π4} Ὁ 

5ΕΈΟΥΝ ὈΥΜ ΠΥΟΘΑΜ. 271 - 
δυτες ἴοζο τ οἱἢ ἀςεοπηπαάδιινάμμι κος ἀἰςξά! ρεπας νε,͵ Τηὐτ σι ςς ρα οβτιτυάβίης πη δρίημς Βοπίτατο)ἀεϊάι «ἃ 

ὡ Ξ: 5 ᾿ ὡ ᾿ - . " 

ἴηι εξ άπιιν μοίεσπιιπι ἰὸς πουλίηιηνϑἐης ΟΡ ΑΓΆΠς π5 40 ΔΉ Π]ΠιΠη Ριοτΐίις πιιδιιων κγυμτ Πιὶ 'φίτυι ὁ ἐοητίας 
ρεπιὰπὶ ΕἸΠῈ ἐἰς »4υἱ «πη οχτοι ἢ 81 φυλι δαὶ [ρεςίεηι το ἐναιητος καλοὶ καάγα οὶ, τά εἰ, 1}} ΩῸἢ τοραὸ νίάοιν, ςὰ 

[τιέξως ρτὰ (ς (γδητ το ταηχόη δά ἰσοη ἔγαψεις ποῦ. εοτλιὴ τοιρία θοηι ες “ἀσάϊινι καλοὶ δὰ ἀχιογηλμι νιζαμι, 

ρεπιςηϊῶς (ἐς αιήδθιις στιν νοτα “οὐ ολτὰῖ νιουςιδίῦ, { ἀγαϑοὶ κὐ νοις ΔΉ 1}} νιστυτος τοίζιατισ, 
«. 

-...........ὄ.ὕ...β.. ....... ............. τ Ἅ.-.-.--- 

σωντες τὸν λόλον, κατύχου σι, χρῇ Κα ρπο- 
φοφοουαιν ὧν ὑπο μονῇ. ; 

3 4“ : 416 
Οὐδεὶς δὲ λύχνον ὧψας, καλύ .Ἅ" 

τὸν σκσῦ εἰ γὶ αἰποκατω κλίνης τίϑησιν' 

ἀλλ᾽ δ] λυχνίας δχιτίϑη σιν οἵνα οἱ εἰς- 
πορόυόμδρμοι βλέπωσι τὸ φῶς. 
Οὐ γείρ ὅδι χρυηηὸν ὃ οὐ φανερὸν γένη 11» 

σεται ᾿ 5:9 δπόκρυφον ὃ οὐ γνωσ ϑήσεται, 
καὶ εἰς φανερὸν ἔλθη. 

Βλέποτε οἰαὖ πῶς ἀκούετο. ὃς γὸ αἱ 
ἔχῃ » δοθήσεται ἀυταῖ" χαὶ ὃς αὖ μὴ ἔχη, 
καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν, αῤϑήσεται ἀπ᾽ ὠντύ. 

1: 

Παρεήνοντο δὲ «ποὺς αὐτὸν ἡ μήτηρ ἃ 
οἱ ἀσελφοὶ ἀυτεῖ "ἡ ἀκ ῥσύναντο συτυ-[ "]} ΠΝ ἐπογυητδυτξ δά οὐ πρᾶτον 

8. ἔγατγς 5 εἰμ» δίηοη ροῖϊςγαης χεῖν εἰ χὰ τὸν ὄχλον. 

Καὶ ἀπηγ[έλη αυτῷ, λελοντων, Η μήταρ!"ς 
συν καὶ οἱ ἀδελφοί σον ἐξήκασιν ἐξω κἱ- 
δειὶν σε ϑέλεντες. ᾿ 

ὅ δὲ ὑποκοιϑεὶς εἶπε πρὸς αὐτοιμι 
Μήτηρ μου καὶ ἀσελφοί μου οὗτοί εἰσιν 

οἱ τὸν λόον τῷ Θεοῦ ἀκούοντες, καῇ πρὶ 
οἰτες αὐτοῦ. 

3 ' 2 “ὦ φ{ οι Α 4.ν [11 Καὶ ἐγὴν ετὸ ὧν μιᾳ ἵ ν μερῶν, αὐτὸς 
ὠνέβη εἰς πλοῖον, καὶ οἱ μα ϑηταὶ ἀὐτεῖ ̓ κ 
ἐν ᾿ ᾿ ᾿ ͵ ᾽ ᾿ 

οἰπὰ τϑὸς αὐτοῖς, Διέλθτυ μδὺ εἰς τὸ πὸ" 
ραν τῆς λίμνης. Καὶ αὐνθησαν. 

Πλεόντων σὲ αὐ Ὁ} ἀφύπνωσει και χα [13 
τόβη λαίλαν αὐέμου εἰς τίω λίμψίω καὶ 
σιωεηληρφυυῦ το  κὰ] ὑκινδι ὐσῦον. 

Περσέλϑοντες σὲ δεήγειραν αὐτὸν,λέ- 

, {Νειίηεηι κατέχονοιν. ἸΝοταη ἀΑ νὶς εἴ ἤυτις νοςλδι!, 
ἡρηἸβολειτ, πὸ ἤης πηᾶσπο ςογζληιης Ροῆς ᾿πιὰ θοὸ 

αὐ μϑρίίαπν. 

Οταολιη νοςοηι ΠΕ ΠΝ διρτορίας ἀςείλγαις. 
"18. φμοηνιβο μάνα! μα ὥς ἀκούειν. [ἃ ςἰξ οιποίο ας ζει! 1,4. πῆρ, 

αὐ αὐάϊου ἀπ τοἱ νογδινη δοςςιἰατῖς, ἄζιοο ἁὐἀ τον δαιο: 
ἄονο βειαις, {ν᾽ ἐάεῖυν, δοκονιν  ἀςτεγηἰ έτη δος πὶ 
λυτδμν,, γι τοτὲ πρίλι ταί νυν Ρούνς δι (0 δέ ἰης. 
ναι ιος ποηνίδαπι βοπεῖς ὨΙἈ]} οἰ πξαυς ἰπρεήνως, αὶ 

:14,. Δεςεάξιςδ δυῖοτ ἐχρεγρείο-Ἶ 4. 

δφη" ΚΟ ορεέηνο αἰεί δεν 4 

νενδιονηνεειηοδι, τ᾿ Ἀ,.- 
ἐΐμην αὐ ετμῆι ἴα βαεεης 
"νΆ, 

16}. ΜΝ εν “μετ ἐμ σον ΤῈ ν 

4ἰξάεν: νϑρετι ει ναπι δας 4 ας 

[αι δωι [ϑτως ἰεἰξμετν μόν" πιᾷτ 4. κα 

[4 βρνε «ἀνάείαϑέωη» “Σ.90 “ὐ4 8 
ἔ ἢ : ε{ ὦ “πὶ ἀςςἰ- 

ρφηε τε ήμεγομει νἠά ἄε γι, ἐσυνειαν μὰ 
μην. ζονπτ ἢ δ πὰ 

Ἔ ΝΗ ἐ ερεηα ογομίμν νίατν ἀερτΦ- 
4μοά φοη πεαηῤξεβεῖντιησς ᾿δοῖς : ᾿ "Ὁ ἰηξιὰ αν. αὐ νάπη 4νοι μο4ο. ασναιτοο νῷ 
ζηο[ζαιων, ὧ'᾿ ἐν ρΐαη πιλι. 4.λ, 
σὙρμαϊ. 

ηοϊο ἃς θομο ἁυάίταμν (γιπο- 
ἡςαν τειτησητνῶς ἐγαοίυτῃ λας 
τα απ το σγδητ! ἃ. 

ΠΝεμιο ρογτὸ 4 ἰϑςετηδιὴ 
ἀςςοπάοτγίτοροτ Ἅ Εν ἤθεα 
(ρ τεῦ Ἰσέξυναν ροηίθίξα ςληο 
ἰαῦδτο ᾿πυροηίτγνε 48] ἰορτεάι 
τὰν ν άσαπε τ ξς . 

ΓΝου εἰξ εὐἰπι φηίοφηαπη ος- 
εὐἰτυῦν χυοά ἠοι {πβυταγιτη 
τηαηἰοίζιαγιηες «Ὀἰςοηάιτα τη, 
υοα ποη {τ βιτυγ νε ἰμοῖς- 

ἩΡᾺΡ. νοηΙΑς ἴΠ ΔρΟ ΙΓ ἢ. 
ΜΝ άειῖς ετσο ἡ φῃοιηοάο Ἀ0. 

ἀϊατίσαυηημ5 κατ Βαθοῖ, (ἃ 
δίτως εἰ: ἃζ φαυ!σιηαυς ποθὴ ἢ - 
δετγετίδιη χιο δ νιάεταν ΠπΔῸς 
γῷ το ]οτὺγ 40 δο. 

Ρ Ἰάνιε ἐτγφ φμοινοάο 
«μήϊδαιμ: ἠμν ἐεην ραὺεε, ΜΛ τ. ἢ)... 
ἀδέιμε εἰ: φ’ μι πον δ 2}.19. 
βαδοι ν εἰΐαπι 4μοά ρα ἐάν πη β αἱ 
[ει βαύφιεν δηξγειηγ αὖ ᾿ς αχϊείλα μοπἃ 
ἡ ο. ρΡϑι ποπίᾶ ἃ- 

.9] Κορβενμηῖ δμιεην δὰ ἐ-- θϑυτο, οτυτν [ἐσ 
ἰμπν πναῖεν (Ὁ βαἰρεν εἰμ, ΞΕ} Π ΕΣ 
σ᾽ ποι βοϊετφη! αἄμε « ἡ νς " 
ρικίτϑα. . δι... 

20... Εἰ μηπιβαιμπν ε[} ἐδ, ΝΟΌΛῚ. εἶ τἀπὶ 

Δί διενμα Ὁ βαμες ἐρὶ λιδν. ἰλθξα!ν 
. ἦν ηἰτ πιο οπιὶ εἰ ᾿- ἱ βμμι [ον ν νοὶ ἩΜος τε νέτ θα ςτοηίαη. 

ἄεγε. ἕο χυὰῃ ΟΩ͂ 
τ κατ ἔν, δ 60. 

11] Οωὶ νεβονάεμς ἀϊκὶξ τὰτν αὶ νεῖ 
κα «οι, ΔΊ 4ιεν πρεά ὧν [Γ΄ δς οὐνν ἀπι- 
«γε: ηγεὶ ἰνὲ [μηε ἡμὲ υεν- οἰοδαπιωε. 
ὑνην Θεὶ ανήϊηιε ψ' - 
εἰμη. 
Ῥαξίμη εβ αἰδεην βυ- Μειι 

η4 ἀδεγμην, Φ' ἰρε αἰ εη- πνᾶτ. 4ὴς 

εὐηγ΄ σοηυσηῖίς ργορτεττυγθᾶ. 
Ἑτρος τεηππείδιιτη οἿὲ οἱ, ἀ1- 
ςςμεῖθινς πομηρρ } ΝΙχτοῦ το ὃς 
ἔγατγ ες τοῦ φἀίτληι [οχί5» ουρίἐη 
το τὸ γίάετε. 

1ρίς νετὸ τείροπάςης ἀϊχὶτ 
οἷς ,) Μαϊοῦ πἴςα, ἃς ἔταϊγος τηςΐ, 
ἢ. ἔαητ ψοὶ [ογιηοηςτῃ 1) εἰ δυ- 
᾿ἀϊυητοδέ εἴτι ρταίϊαηι, 

, ἡ Ἐλέξυπν οἵἘ αὐτεπὶ χυοάαηι 
ἀΐενντ ὶρίς ἰπρτεάογοίυτ ἴῃ λυ] 
Βίανας ἀπ ς ρα}! οἰαςτᾶς ἀϊςοτοῖ 
εἰς, Τταηίςσαιῃαδίη ν]τετιοτ τἱ.- 
ρά ἰΔςυ 5. Ῥτουςίι πηι Τρίτων, 

ΝΝρβι  σαηείθυς αὐτεπν οἱϑ [ο- 
οίτως οἴτᾶς ἀςίςεηάίττογθο νξ- 
Ὁ 1 ἰἀσυγῃ : Ἂς “ον ρ ςθδηταν 
ἃς Ῥευ ΟΠ τα δῆτα. 

ρυἱὲ εὐερε; ἂν 41 “4 ἡΐο:, ΚΛΑΊΗΙ ἿΝ ἐ Ἐ 

Ττρβείᾳπνως γι β4- εἰεᾶλος, ἰν δας 
ζ"»νην, Εἰ αἰοοηάενηηι, ἀτευνὰ ἀϊςτὶς 

Κι παμέγανεέδω: εἴ τΐπ 4 νεηὶγδ, 

οὐ ἀονπείμίε: ψ' αἴαπά ὧν : ἐδ οὖ 

Ρ'οεεἰἰφυεη! ἐπ [ξζημποὶ ἢ γπιρθς 

ἣ Ψ' εονεν εὖ φηξων, Θ' Ρ4- ιλιὲς εὸ «ει- 
γἱεἰ μα δάηξων,. (ἶἷὰ 8 σχρετίπι ὅ 

4 

“ειφάφηιε! ἀμίεην (μ{- τον ἰαροᾶν 
5 τ» 

1) 

410 διῖοπὶ οχοιηρ]ατίθιις λήάίτοτ αὐ ἦν, χυοὐ τοϊατίαιπη δά τατος 
; : ' Ἥση δαη γοίειτις Ἀ ἀτὰ ςοτιὰ τοροτίας μος ἀἰοσηα  σοηας ταί 

(ειπση αἰεγυατὶ, Ἰυξέληις σατῆς ἃς ἀίαδοίο ἀάιιοτίμς δρίτὶ 
τὰπὶὸ Πεΐ, ἠουππι ποίριτεηι ὃς ςαριτλΐειπ ἱρίοτυπηοίξοηι. 
Ιάςο στιλι Αἰ ίτιν ἐν ὑσομονα,ιμα ηἰπμτιμη ἰλινδὶ ρδίςεη- 
ἀο, νίπουπτ, 5ς« δέ ἴῃ νπο γετιῖο σοάιϊος δάίςειδίτιτ χυλο 

τάπιςῃ ἀρυά Ρ]υταγς απ τη Ὀϊαίοο  πόποα ἡν ζώων ρρρχι- 
μώπερκν ρεπὸ ἤπμϊς σχοιηρ] στὴ τοροτγιο,, νθὶ πὐταῖαι συν 

Ὁ ὅλην ἐδ Ἀηϊοσίδην ςοιπιηφηνοτάς, Παρὸν ὃρ ἐ κύων μέκῳ 
σλοκίω ἴχοντι δγαματικίλω χρὶ πολυνρότωπον ν ἄλλας τὸ μω μήσεις ἐ- 

4 (μι τοἰεναμενώ, ὕπομιον, [ἃ εἰ ρατίςπῖες σγεδίδου τοῖς ὑπεκοιμήνοις πρύχλασι καὶ πώσεσι φρρσφόρρις νοὶ φαρ- 
εχρεδληάο, ἱκὰ νι ογιος ἤοη [αιήΐσαι, (κά ἐοηίλητος 
εχροξξεῖ ρτοιη λον οροαι οηλπί, ἴους τοπηροτίς ἔρατίο 
εἰ ρας ντίδιπε παιδὶ Ρετεγας. ςίροηάει φησὶ ἡοηθυπι το 
Μανυύειν νεῖ δ0 Ἡςῦι πὸ Ἀ)Ὁ [ἠαιῥαν,}ντ Πγαπ..1.1.. νπάς ρἈβγαῆεα 
ϑανμόν,Ο}}} Ορβοιίτις ὑνοενλ Ηοὺ τ. "6 δ νιν φατα, ,. τε ίοϊεῖ, 
4τἰεμ 4. ἤθη τηρΪὰ, (τ 4 Τοῖελητία οιηςη τηλι ννάριις 

μρῖκον ποινυῦνων ὃν ἀυτῃ! πεῖρμαν » τὸν «τον ἐδέξατο. δίφαιῆο ρὸ, 
ἔπειτα ϑιωμρσαύτων ἐξωας αἰ ἐζάσδεζε οοϑε ὃν δι. ΦἜΤὸ γί» 
ἐενε} Δῆν συ Ἰὰ εἴτ τε ςοημεηίεο, ὶ ςοπίςαιςιτί νε ἔξρε σῷ, 

Ρυβ οἰσχληῖςς στιλῃι ἰςτίρτοτος Οτάτοος οὐουττς- 

ἂν Ῥιομεἕβ βιμε, αὐύχθησαν. Ν᾽ Ἰὰς (ωρτὰ ς. 3. ν}- 
δὰ, ήωηάενμδι, αὐκβυαόν, Ἑταίωνις, δοίνατμη! : ιἡ οἴ οἱ 

1}. δορήμι 4Ἀ,ἀφύπνυσι,  υἱᾳ τὰ δὲ Εταίνις, Οὐ ονννοίες 
ἐκαδενδεν σοβοην πίω : φιδηηλασαι ἔοτιαίις (υςὰϑ μιλγ,ν 
Ριορτίὰ ἰδῴιτιις εἰ ἀμλινν Ματ μας δ Μαῖοι. Τοβλη- 
τῶι σθη Ογλιπιμαιις! τὸ ὠσυοιω ΠΡ αὐ! άδμν πα 

ἐν ταν Ἰτα8 ςεἰδητηςαιις τπὰ 15 ςοπιραγατιηι αἱ ξι1- χὸ ολις φιλην τὸ κρι ϑυύων ; ὃς ριοξβιμάμμμιι ἴα νης (0. 
τηάος πωμιηςοΝ υἱρς. Ραμα (α ἰνανενε, χυᾶς πατεῖ ρι οἴαίῖο αἷ- 
τετυπι τἀστὰ γ (Σηΐμηι δἰηνετιῖ, 

ιν. Γηηρηΐνᾳ, φυιωπυχεῖν : ἰὰ οϊ συ ρχοϑπῳ,, ἀποπτηάο 
εὐτᾶττ ἈΓΕΙΡΙταΣ τὸ σι να ἀπ [τὶ νυ. μι ΑΣ ενε τξν σιέναι. 

1... 2} θιμ[ κοπὴν μι, ἢν εγόνσων.[1Ὲ 

Ῥοτοιν, ἰςείαται ψειθιπατα Πα τπεϊλιατο ἀπ ορυϊογαηι τα 
ἣ ἐχοιταηάως . 

Οὐιρρίεὑ αν, σι «πληρρῖτο, Ποὺ ἀνςςηδι αοηιννε αἰνὰ 
ταν ρον οἱϊ ἃ μοήίο. Νοηὰς ἐμαμ( {σαι αῦνο 

τ. ὈΝ ἰέννον ις (ρε} ςοηψιοραητον, ἴσα πδιος μοτίὰς ἰδ εἶς ν-- 
Ἰοςίναι δυτας ατοιρι ον ἀθμ ψιμά αι ἰςριῖ,ϑα ςράξιῃ χρὰς 

δγτη ΜΠ ζεσίσ, ποι ἴῃ νυΐματα ςἀπίρης. ἢν ἀμοθς. αςοῖς ἰςηίως 

Νοα ἰσφτνις πος ραττιείρίνν ἴῃ ποῖτο ἀκὴν ἅφι 

᾿ἀδι ἐν πδηϊεμίαπ, Δ 4 Εχροάμ πιοτο 



λρ.νὶ 

μδι8.8 

πιάτα" 

Βα ἕοϊας 
. Ν δΙΡΙΣ» με 

62πε ἐςπιομιο 
εὐ ἰδείοηέ, τασὲν ευτῳ αὐνρ Ἣς ὧκ τῆς

 πόλεως, ὃς εἶα 

ἀϊαΐπασι (84. δαιμονμα.κ ὄνων ἱκωγῶν καὶ ἱμάτιον 

νἱτίυιεπι οἔξ- “ἃ χς ; 
, 

αἱ Βοπηήπιδων οαχ, οὐ εσϊοϊύσκετο 5, καὶ ὧν οἰκίᾳ εἰχ ἐμᾶρμεν 
ἃ Ὀμροὶ ν»"» ͵ 

αἰμες Πδεαη ἀλλ ᾿ν τοἷς μνήμασι. , 

ἀϊε ἀἐξ)ηλιά: 
Ἰεἀτπιὰ ἢ 

νἸ τὸ οὐ] λτ83π| φῳορσόπεσεν αὐτῷ νὴ φωνῇ μεγάλη εἶσι, 
ταιίδι ἢ οἱὶ. ᾿Ὰ εν ταν 

ὅν μοαίπει Τί ἐμοὶ χαί σοι ἴησοῦ υὰ τῷ Θεὰ τὸ ὑψί- 
: ͵ ε.. “ Ρετἶψις π 

οὐ 4 
ξαταπ Δ τη ῇ 

Ἰλᾶυτα τοάς- 

πιξεοῖν 

11.1τΣ 

“ρυτες Ἐπιρτίτα ὅηηςείτα Σπολλύ μεϑτι" 

Ὁ δὲ ἐγερϑεὶς ὁπετίμησε τῷ αὐέμῳ καὶ τοῖ 

χλύσωνι τῷ ὕδατος" χαὶ ἐπαύσωντο, καὶ 

Π “ἄϑετο γαλίωη. ; 

,᾿ ΕἾπο δὲ αὐτοῖς, Πδ ὅῶν ν᾽ πίςις ὑμδ.} 

Φοβηϑόντες δὲ ἐθαύμασαν, λέορντες 

“-οὺς ἀλλήλοις,Τίς ἄρᾳ οὗτός ὅδι,δτι ὃ 

τοῖς αὐέμοις ὅλιτάδσοι χαὶ τα ὕδατι, χα] 
ὑπακέουσιν εἰυτῳῖ, 
Καὶ κατέπλοῦσαν οἷς τίω χώραν Γα: 

δαρίυυῶν, ἥτις δεὶν αὐτιφτέρων τῆς Γαλι- 
, 

λαγῶ. ἧς οἱ 

ἢν. Ἐξελϑύντι δὲ αὐυτῳῖ “)) τίω γαν,ὑπήν. 

. 

(δ- - 5) 

Ἰδὼν δὲ τὸν Γησουῦ, καὶ αὐαχρᾳᾷξας, 
δης 

ἰθ ον, δέομαι σου μὴ μι βαναψίσης. 
'Παρήγγειλε χὸ τὠ πνόματι το ἀ- 

χαϑαρτῳ, ἐξελθεῖν Σὺ τῷ αὐϑρώπον: 
πολλοῖς γὺ χοόνοις σμωηρποίκει αὐτόν᾽ χαὶ 

ὀδεσμιῶτο ἁλύσεσι καὶ πόδαις φυλασ- 
σύμϑρος" καὶ δζαῤῥήοσων τὸ δεσμὰ ἐ- 
λαύνειο ὑπο τῇ διαίμονθ' εἰς ταὶ ἐρή- 

μρίς. ᾿ 15 
Επηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ἑησοιζ,, λέγων, 

Τί σοι ὅεὴν ὄνομα: Οὐ δὲ εἶπα, Λεγεών" ὅτι 
δαί μονια πολλὰ εἰσῆλϑεν οἰς αὐτόν. 

8} 8( ἜχοΙ αηλαίίςι, δος αϊτ οἱ «ἀ ρο- ἢ 
ἀολ, δι νοςς τοαρηᾶ αἰχιτ, Ουἱὴ 
τ ὶ τοςὴπὶ κεῆ ἘΠῚ ΤῸ οἱ 4161] 
τῶι ὃ ἀσργεζοῦ ἴὰ ἢς πῆς (ΟΥ5 

αυξα5. ᾿ 

ἘΝΑΜΝΜΟΘΈΚΙΥΜ 
οὐγυηῖ ς ,ἀιοςητε:Ριαοερίοτ, 

ταςερίοτ γρετγίιηι. "ρίς ναὸ 
εἐχρεττςέξυς Οοιυγράυῖ νζιῦ ἃς 
[ἰιῤλιδτίρμοι δηισιδί ςεἴϊλιιε- 
τυ», ἐλέϊάφις εἰϊ τέδη αι} τα8, 

Ῥιχίϊ δυῖοπι οἰδον Ὀὲ οἱὶ {ιἀς5}}} 
νοι τα Μοτυεῆτος ἀμτειὴ τπιγατὶ 
ίμηι» ἀϊς δτος 4}}} αἀ ἰτοϑ, Οὐ- 
μδπὶ ἔδιε εἴδη νι νδτὶς αιιοχς δὲ 
ἁαυας πῃ ρεγεῖν δὲ δυίςι]τεητ εἰν 
᾿ Ἐπ ἡδυϊρατγυητῖ ἰῇ ἐςρίοης πὶ 

το δἀατεηοτγῦ » φὰς εἰξτη ορρο- 
(τα τῖρα Ολ]χ τ. 
Τρ δυζγεῖη ἐρτεῖϊο ἴῃ τεῦγαπ, 

17οὐ ουσίς εχ ντδὲ νὴ 48 ἢ.}}].7 
δαρεθατ, ἀχιποηία ἀτέρουθυς 

ΟΠΑΜΕΥΝΒΙ ΦΗπν, ἀϊεξηίω:, 
βυδιαριοτηβάνιπιμς, «ι ι.-- 

Ἵ.ο βνξόηο ἐπενερβαμίενε- 
ἕνην Φ’ ενβεϊ  αίεπι 4-. 
4μ4:᾽ ἐαἤαμε, τ ί 6 
“νμηδω μα. 

"εκ ἀμεεην ἤω, Μ ὑὰ 
ε} βίοι υεβναὶ φυρινηξ. 
14: πε 48} [νηξ΄᾿ ( κημι. 
τῆι ἀδίεηξει, ΠΥ ΡῈ 
ἐξ ἐβ, φμίᾳ Φ’ νεπίη ὧν 
ἤν ΑΤ ορεῖ Αἢ,  οδεάιμηῦ 
εἰ 

56] Αἱ μαμὶρ φαμένη φἐ τς- 
χιρβεπι φεα[ἐνοίδοην, “νὰ 
“ἰ οομῖνα Οαἰνκαιν. 

Εἰ ηνπε ἐχτεμι 
“ἡ τενταμν,οςς Υγ}8 Ηἱμνὶτ 

ἘΠ : τον τῷ Κρ καν 4υἱ δην 4νἱ μαδεῦαι 4. 

πο ῬΙΝΕΙΗΘΙ νεβ ἐπιζῖο Ὧ0 1Π-| |πηφρέωην "415 ξεηηβοτίϑως 
ἀυεθατυτ, ἤεαυς ἴῃ οὐα ἀοτλο] ἰκρμίεν, δ’ νοθηβοδιῖο ποι, 

τυληοθδτ, ἴδ ἴῃ τποπυιθοηο 5. 1. {ἰρἀρεδφίων, πεῆμα ὑῃ ἀδ- 

1: ετρο ηαυτ νἱ ἀπ ἴοι Ἰείμιη, , ΤΥ ΜαΜ ΝΝ βυ πμλεν 

τ νευάδε "είν ρτοεῖ.. 
ΔΝ 416 ἐἰΐωπν, ( εχιία. 
πηάης νοσε πράσηα ἄχη, 
φωμά ομδ (Ὁ ὠδ ει 1 
ΕΔ) εν αἰ [ποι :υὐγειτο 

τ᾽ Μαπάδαϊ εηἴην 1}: ὙΠ :᾽ ΤΑ με ὠξῃ Μή. 

ἐτορυτγο ντ οχίγος δῦ ἐὸ ποιηλ-} [κω ἐπεπνυγάο υε εχιτεῖ αὐ 

ἢς. “πᾶ ἃ πναΐο τειηροῦῖς σοΥτὶ [{{25οποῤπφ πρμίδϑς ἐθπη τότες: 

ρυογαῖ εὐπν: αηὰς νἱ πόλις ες ροπδν: ΚΙ ΡΕΡΜΊ ΩΝ: 

«ἀτεπὶς δέ ρεά!ςῖ8 » οὐἰτοά!ερα- δθλνμρήννθῳ ἐῤϑρρ οι 
τυγείεᾷ ἀἰτυρεῖς νἱ που 5 ἀρίτα.[ς Ἰ νερινε υϑηκωϊὴς ας μη βθυδ 
θαυ ἃ ἀσίηοης ἰπ ἀείεττα. ἀαπναπὴο ἐν ἀεζεγεα. 

Ἰῃτεζγοχαυίς δυῖοπὶ εὐη} [6- 116] Ἰριντροζαὶς δεξί πων» 

ως, ἀΐεεης, Ουοά εἰδὶ ποήϊξη 
εἰρ1ρίς νοτὸ ἀἠχη Ἔσο Ν πὶ 
ἀχτοηῖᾶ ποτα ἱηρτεῖα σγαης 

1εβε,ἀδεξης, σά εἰδὲ ηο 
"θ.5 41,4} εἱς ἀνκὴ,, δ ε- 
κίο. “δά ἐπεναμετδηὶ ἀκ - 
ΠΟ 4 Πλμἰ!4 ἐδ ἔμ. 

᾿ , ΕΝ ᾿ ͵ ἰη συτη. 
αὶ παρέκφλθρι αὐτὸν ἵνα ΜΝ ἕφιταξῃ ,: Εττορῆδαπι ουϊη τς ἱπηροτα- 4 Ἑετοξανεννοῖ ωπον με 

αὐτοῖς ἢ ἄβυσσον ἐπελϑεῖν. δὰ ηρεγάγεὶ ἐν ἰα αὐ... 

ΗὟ δὲ ὀκῶϊ ἀγέλη χοίρϑον ἱκανῶν βο- : 
1 

᾿ σκορδύων ἐν τω ὅροι" τὸ παρεχώλων αὖ τὸν ᾿ 
ἵνα ὅχιτρένν αὐτοῖς οἰς ὀκϑίνους ἐσελο]" 
᾿δέϊν. αὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 

Ἐξιλϑύντα δὲ τὸ δαιμόνια, ὁπὸ τοῦ 
αἰθρώπου,οἰσῆλϑαν εἰς τουᾷ χοίοους" χαὶ 
ὥρμησεν καὶ ἀγέλη Κ'Ὁ τῷ κρημνῶ οἰς τίω 
λίμψίω" χα) ἀπρπνίγη. ᾿ 
ιἰ δόντες ὃ οἱ βόσκοντες τὸ γεγνηυϑρον, "" 

17 1λάηνοινα, δαιμόνια, [τ Ἰοὁ ἐπ οπιηΐδιις ποίπτιε σοά. 

8. Ἀοα ςοπυξπιτ απ ἰεβίοπὶς ποίας 5 γγος τάπῖςη ἱπτεν- 
γτος ἂ νἕ6. ἐπ πρυλάτι πυπιέγο δης γοςοπὶ ἰδ όγυπτ, 
{ον ραμομ ἰκρινῶν.Ν μὶο Μαῖςε. το.46. ; 

ἀρ, ΔΛίδιΝ ἃ πραΐθο ϑειηβονδ, πον οἷς γῆ χρόνοι ἐδ ἱαπηρτί- 

ἀειη. νίάοτυς ααΐεια Παῖς ἱπτεγρτειατίο τηοἰτας οὐ πιο ΠΟ 

Ἄὐπ ἐο φυοά ρδυ]ὸ Δητὰ ἀχέγαῦ, ἐν χρόνων ἰκριϑ ων. Ἐγαίτηνς, 

Ῥνεημονεν. ἰὰ ἀ{ε πολλάκις ᾿ ἀυλί τἄπηση ἱπτογρτεϊατιοποια 
πρὶ μΉρτοῦο. {{ι44με υἱπέϊωνζ 6) ἐδεσμεῖτε. Ὑ αἱρ,. 

Αευριάύαιμε, Ἐφο νετὸ ἀυδυΐ τἰϊλγε ἀπιρ μι δο ᾶπὶ αι 
«εἰ ἤσερεκο ἰδίοπηαις ηλίσίτιτ. 4. Ἰχιεαθανων, ἐκαύ-" 

νετϑτᾷ εἰ ταπὶ ππροτι πιρο Ποδατατιντ εχιος οαἰσαυδις ο- 
ἀνατι ἀν ταν. κἰς φοίπι ἰοηυίτας Ρίαυτις πα Αἰ, Μανν,, δι 
Ἐταίπι. αροϑ κεν, ἤγετο, φιοά νογαπν πίμηις οΠῈ ἀϊιτατι ι 
μος ἰσζο. ἷ 

21. 1» αὐ. {μπτ εἰς τἰω ἄζυονον Οὐ πκοιπι γοσαθυΐαπν γοτί- 

πυύπω 4υσά πα ποίει ετἰλπι (μ ἐἢ ΦαΠΠρουμν) ον 
ἀγαηἶιτ, δἰρηίῇοας δυτεαι ἐπιποπίς ργοξαμάϊτατια γργαρί- 
ποπη, ἰά εἶ συπε ἐρίωαν Ἰοουπι αιςιη ἑάσιι ἰνυςας εἴτ ἰδ. 
14. ἀδὼ γοξλῖ, τῇ Ὧμ0 πἰιπίυ πὶ ἐ 
17 οἰ ζίαις τεινείστίε,νι οι,“ φυοί με μεοε γαιϑς (ζεῖς 

τσὶ πὸ ραυςοτυτη ραίςεητ ἴα 
τοῖς: 8. τοράθδηζ εἸ1ΠῈ ἀ4»»ο. 1 

πἰα νὰ νοὶ ρεγιαίττεγεῖ ἰὴ 1105} 
ἰηρτέάι. Ετρογομι οἷς, 

5 Ἐρτοί νετὸ ἀχπιοηιὰ εχ σα 

Βοιη! εν ηρτοί ςὔτ ἰῃ ρούζοσ: 

δι σύεχ {Π|ς ταῖς ἃ ρεπορίτίο ἴῃ 
Ἰασυπν: δι υβόοςατις οἷ. 

Ουσπι αὐΐετι ραΐζοτοϑ ν᾽ ἀ{{Π0..ρμοά υἱὲ υἱάετμοι [με 
“ὦ..................«....-.-.» 

ἣν" νταθίγοησ ἴ Δογήυπι. 
ταταυῖοι 10] ΒΓΕΧ ΡΟΓΟΟ-] 22} δαὶ αμβεη ἰδὲ συρκ μον 

(ΑΥ̓ΝἮ» πα ποτ μὴ» βα{τε8- 
εἰωπν " τηοηε: (φ’ τοῦ αὐ! 
εωπν τυ βετΙΉ ΕΥΕΙ εἰς ἦΣ 
ηἴος ἐσρνεάῥ, Ἐ βετρνῆες 
ἡ ε. 

Ἐκ εννπὲ ἐὔζο ἀξιηοηλα 
αὖ μοηνέμο, (' ἐμάν ά μευ ἢ 
ἐμνβονζον; (Φ' μπρεῖν αὐιᾷ 

᾿ ἔγνεκ βεγβνεορε ἐν β4" 
χημπι (Ὁ’ βίειινε ε. 

---..........-- 
" Ὶ 

Ρίοιος Τὴ. γεν τὲ νἱάεπά οἱξ ντίμ ἡΠες ἰοδτῖὲ ὡρίλ᾽ 

πιὺς οχ δεῖ νετδο πε ρτὸ νετίταῖς αηΐϊες ἔθυε (ἀρ Πιτιὰν 
πυυς,ἰιαῖος ἐμ βπίτας Ογερ οτίνις ΠΠ]ξ νυ] βιοπιληυς Ε- 
οἰίσορυς τὴ {υἷ9 Ὀιαΐου ς ςοιπηϊδιογαῳ φυϊάοιι Π]οταπι 
εἰξτλιιδονιος ἐςττὰ, "τὰ αι οὐπηοίας βάρ ΜΠ (ιοοείς 

ἴοτφησι ἐμπιπογίτο οτοϊηαηον οὐταυρείς. ὃ. 

μι. Αἰγδε δίδει ἐμ δ Οὐοητοάὸ νοτὸ {ΠΠπ|ς ροιςὶ »δηίηιαῖ 

(Ὁ τιοροπιανυπάμην Ηὰς ἐς τς Υἱάς φυοά ἀπποτάνιμιια 

Ματ.840. Οατοιὴτη ΠΠπΠ{τὸ ἐχοπιρίυπι Νἷς πασειπας ταις 

1ο ἰζεϊοιεπινις ἀπ ανοπυσπ τινα, αἰ] αἰϊιὰ αυλιι πού 

τὸ κυρίςατία πν,λι]ο ἐπαμὶ ἔπ ςοπμποδοιῇ εὐάπι νίοιῖ 

αὔτ ναοεγιηια εἴν ον νος εἱοτςοτάϊα' ρεαίοχτα 

Πυάειῖ ΟἸνε Ππην δι ΤΉ Ο τηὶ ἴα οὔσαιν κομνπῦ αἱ]- 

ἀμεςτοταμι ογλαν ἀοἰρειατηϊιηνα ππιρυνάςατίσ,ψυιππ ταν 

(5 ἐπιρεοὐίταῖοιι ραίαιη ἐρίως μοι ρυάσατ ρχοίτοι, Νες ΠΣ 

(Ἀν ἡρέστι ἔτι Αἰ ςέλι ἰνοείπος αἴθ ανεΐτι, Ατουγ μος 

ἐΠπις ἐρπεοάιε ΕἸ Τὰν ράτταπ νὰ [τίς ἀλέδαι γειὰ αὐτοκρά 

ποραὶ ἐμ νι μη Ἰπν ἀϊυϊηα Ἰονν οομτσηρῆμτι "Ι 

(δι οιίς αι αὦ ΠΟ ΠἸς δά τταπηοεδμε, οἰ ζατιμ τθος 

πινοηο ςοη πη (ἐἰ τεπςη. κὸ αἴας νὰ ἅ}8’ {τ ρὲ ορναθοιληι ποι οἰ δίας ΟΠ οὐ 

ἀλιίας Αἴμει πβηιμμίον ςύδμι ἥιφε ρὲ ξισμθυμι. 
. 3.3 μῳ! 

᾿ 

Ἰ 

“ΕΈΟΥΝΟΌΟΥΜ ΠΥ̓ΘΟΑΜ. τς 7 
(τ αυοά ἀοοιἤεγαιν ἔμροιῦι; δι᾿ 
Ρτοίς αι: τοπυητίαγμης ἡ[4 ἴῃ 
νοι δ ροΓ ἀρίοβ. 

5] Εχίογῦτ ἐρίτον νε ν] ἀετῦς αιοῦ 
[λέχυτη εγαι:νεπελίιηταελῳ} ς 
(υτνδς οόγιας οι δ ἢ 
ἃ 4ὸ ἀχηπομια σχίςγαθτνο[!-. 

ΤΠ} » ἃς ἔλπας το πτὶ8 γα ροάςο5] 
[εἴ ἰῷ μνοτυςσγιμῖς 

Ἰλεπυητίδιιστηης ἀατοι "ρῇ9}ό 
Ποείδην ἢ φυὶν  ἀσγδῃῖ ἡ αιιο πιο - 
ἀο ᾿ιδογάτυς ΕΠ ος 8} βιετατ 
ἀατηοηϊαςι8. 

2} Ἐττοραῦτς σαν τοῖα τα  τιτὰ 
4ο εοἰγομλ ας μτ5τοριοηι (σα 
ἀαγοπόγασντ ἀπ ςεὐςτςεῖ δ 1ρ. 

ἰμ μὰ ανάρ πο θεῖα τοηοῦδη. 
ἐδ. νοντὸ ᾿ηρτους ἠδ]. 
οὐαί ἢ. 
ΡΓεςατὴ5 εἰϊ ἀπτοπι εὐτῃ 

νῖγ Πς ἃ απὸ ἀφ αγοηία σχιετᾶτ 
ντ οἰοτ συμι οοτίοά ἀἰπαϊῆς εἰμοὶ 
1 εἰυκνάΐςεν,  , : 

Ἰλεμεγτοῖς ἀογλιπη τυδαν, ἃς 5) Δ εάὶ ἰὴ (ἰοπιῦ τααπε, τ’ 
ὑαττα ἡ αυλητα δὶ ργα τοι μευμδ δι ἩΠΠ10 ἐὸν δὲν 
ἰγεα5. ΑΒ Ἰσίτην ὑεσαϊεαης, ΠΈΜΙΉΡΥ ἈΥΠΕΙ ΕΓΌΝΙΣ 
Ροῦ τοῖδιη νεροπὶ ἀυδητα Πρ" ὑορας ἀννύκα ΗΒ {ιε{{ε 
ριαΠ Π Π τ] οἴσ. ς πμα. 

Ἐλέϊαι οἰϊδυϊιῶ νι αύιπὴ τατος Ἐμέξμπνβ φρίκην μὴ 
πάει 1ε[νϑν ἐπχειρα εἰς 

μην ιμΥβ: ΕΥ̓ 4" αἰδεην 0- 

πριφ᾽ ἐρρεζξηίές ἐμ. 

μη ρακιὑ ἀπε {μφέτμπι: 
(Ὁ "μά μεγ 2 εἰμ 

την (ν ἐμ ὐΠ! ας 

4} Ἐχίενημ ἀμξιπν υἱάετᾳ 
«μορ [αξδωπι ἐμ (σ᾽ νενο- 
γμη! αὐ {εξπν,, δὲ τνὸσ 
αεγμηῖ μρνπενν [ἀἀεμ!ς, 
“ {μο ΓΙ εαϊ ἐν αμν 

"]νεβιέμην ἂς [αν πνεε, 

“αρεῆει ἑῤνν, αὐ τθημε. 
ΜΝ 1. 

ΜΝηππάλκείφη! πμῖεπὸ 

εἶμ τν 4: υπίοναμ! 0. 
μπϑΐν (ἀπ {ἀξμε {6 ἃ 

ἰψιοπε. 
17) ἀξἰ γον ἀμοΥμηὶ εἰν 6- 

: ΣΙ ) ν ἡ ᾽ 

ἐφυλον᾽ χα! ἀπελθόντες α΄ Πηγ γειλαν εἰς 

τἰω πόλιν «α) εἰς τοιὶ ἀγφούς. 

Πξηλϑον δὲ ̓σκῖν τὸ γθλρνος᾽ κα] ἡλ.-
 

δὸν θὲς. ἣν Τησοαῦ,, καὶ δὔρον κᾳϑή- 

ιϑμον τὸν αὐϑρφποὸν ἀφ᾽ ᾿ Μὰ δαμμόνια 

ξεληλύθει, κᾳτισ υμον (ἐ σωφρονοιυ. 

ταγο σα τοι “πόδας τι ηνοῦ" Ὦ ἐφοξή - 

ϑησών. ᾿ 

Αἰ πήϊν οἰλων ὃ αὐτοῖς (ὃ οἱ ἰδὸντες πῶς 

ἰσιύϑη ὁ δ αιμονιῶ εἰς. 

Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πληϑος 

πῆς αἰξ'χώεου 4“). Γαδαρίωὼν , ἀπελ- 

δεῖν απ' φυ τῆν ὅτι φόβῳ μογώλῳ σιωεῖ 

“οντο" αὖ τὸς δὲ ἐμξαὶςἢ εἰς τὸ πλοῖον, ὑπίέ- 

οβένειν. ' ' 

Ἐ δὲ ετο δὲ ἀυτε ὁ αὐηὴρ ἀφ᾽ ἢ ὡξεληλν: 

8: τοῦ δ᾽ αἰμόνια »δἢ) συμ) αὐτῷ" ἀπέλυσε! 

ἃ αὐτὸν ὁ Υησοιξ, λέγων, 

“ Ὑ᾽ πόσρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου,κᾳὶ σ[)ηγοῦ 

ὅσα ἐποίησὲ σοι ὁ Θεὸός.Καὶ ἀπήλϑε,κα 9 

ὅλίω τίω πόλιν κυρύδσῶν ὅσω ἐποίησεν 

ἰυττέ ὁ Ἰ᾽ησοίς. ᾿ 

Εμετο ὦ τοῦ ἀπορίαι τὸν ἴησοιμυ, 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὀχλος᾿ ἦστων 7 παῦ- 
᾿ λιν 40 

ἜΣ ΜΝ,  Π 
νιν ἜΝ - 8.1 ΟἹ (5 ἐχροξίαθδητ οι}. 

ΡΘ΄, καὶ αὐτὸς αῤχων τῆς σωυαγωγὴς “τς, 
πῆρχο᾿ "ὁ πεσοὺν οἶοφ, τουὶ πόδ ας ἘῚ π' 

ῃ,.. με μἀδ γεζλοτν, 

νι α[πομηῆνυ! ἀν εἀε-. 

τε αὖ ρβι ἕ ΠῚ πώ πὸ 

“μεθ 4 ἐὐήαρε ΘΑΜΗΠ, 

γεμξν [9 .3. 

Ει τοχαθηι ἡ ωπν υἷν ἃ 

4ι0 ἀφληρηυνα ἐκίενμηῖγνῖ 
μην 69. 6| ἀτην [ε αμμαι 
ἐμην 1 [νά κοηδ,. ΟΠ 

τας Ἰδῖταϑ ) 4] ογὰς ρτα δι 

ἐἠῆϑτε ἱεηφδ ΔΌΓΗΥ. «Πρ 

μεγίδην οἰμι(ωἐπὸ ργαά δε, 

[Εἰ εὐςζονεπταιὰ (ὮΙ ΠΟ- 41| Εἰ φερε, νερῖ! νῖν (Η η6- ψέλια αϑ 

“Ὁ ῚἼ ᾽ »"»᾿ 3 ᾿ Ύ νε » Α 

σοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οὗ 1 {{γπαβορε: δι ἀοείάςῃε τὰ ρεάεὦ), [περι δηαζοζεεια ες ἐπ βνθαν 

χον αὐτῷ" [οἴω , τορᾶβαῖ εὐτὴνε ἱπρτεάς. "4" ρεφεγϊείοτοβατὲ, ἐκ ς ἃς γγια ἃς 
τους ἀοηγυσὴ ἰυλιης: (τι ϑυγάώτηρ μονογυνὶς ἰωἦ ἀυπᾷ ὡς ".- Μ β Ν , εὐ: ΠΝ" 

ὑφ" νος, δια .ρ Ν]) 4 Ουοηϊᾷ εγαῖ οἵ νηϊρσοπῖτα {Π1α]..} Ὁμια νηΐοᾳ βίδα ἔραν 

; ἣ δώσδεκα, καὶ ἀὐτη ἀπέθνησκεν (Ἐν τ᾿ 
ἢ ΐ ΕΑ θα  ην δὲ μ ναι αηπουτῃ ἀπο ἀες,εάη; 

ψιηοχιορατυγ ) ποτ εὐηῇ νετὸ 
«ὐτον. τατθα ςοατέξαθατ εὐ}. 

Φ’ "»εε τοὐγίεϑάτην, ( Εἰ « ἃς ἃ ἂ Ι 

"πὖ ὑπάγειν αὐτὸν, οἱ ὃχ λοι σι ἐπνιδον 

εὐτὸν. Ὁ ' εορερ ἐξ ἄωπε ἑγεῖν ἃ ταν 

᾿ ἧς τ ,νν Α β ᾿ : εονηρτὶπλεὺ αἔνν. 

εὐ γυνὴ ὅσοι ἐν ῥύσᾳ αἵκκωτος ὃπὸ «- ἰΜυηογαυτξ θα ἐγδξ ἢ βυχίο- ε, με βονη τ φυκά δεν ἐταὶ 
ἢ μέϑεκα, νἵτις εἰς ἰατᾳϑ( φρροσανα -ἰ [|")ς δὰ λα τς Δηη]ς ον δ ανΕ βπεμοδεὶ 4π- 
δή, ᾿ ἥ βωνῃ ᾿»»ν ἢ φιἰεούην, μα ἢ πλε- Ἰνωστεσοι ὅλον τὸν βίον ,ἐχ ἵἴχυσεν ὑπ᾽ ἐ- πη η πγσάτοος πὴροηάςγαῖ 1"}»Ὅηθθ Ων, 4 

ἀδεον «τος ἀθευ δὲ ομλμεην 

βιϑβανείανν [μαπεν πδς αὖ 
αἰίοβοιημ ΣῈ 
. ὠἡοα{{π γεῖγο, Φ’ ἐεε- 

“τοῦτ νδυσανηος αὖ ν|ϊο ρο- 
τυςγαῖ σΠΓΑΓΙ. ὲ 

“4 Οἱ δέςς στ ἀ τεῦρο; τετὶ- 
δι ΠΟΠΕΡΈΗΙ τυ: ΠΠ ςῸ 

δενὸς ϑεραευϑηναι" 

Πεησελϑοῦσω ὀπιάγεν, ἥψατο τὸ κρᾳ- 

ασέσίου τῇ ἱκφιτίῃ ὠυτεῖ" καὶ τὐοαλοῆμα ᾿ τε βιηνότεατν οὐ δέρνει 

ὄςη ν' ῥύσις τῷ αἵματος εὐλτης. δ ας Δηρα πὲς Οἵτις, πὴ ὰ φοηξε θέε βεῖμ βὴ 
ὃς .. ὍΝ .ςςε ᾿ ͵ Ἶ Μ ΚΟ δΗΡ γᾷ ΧΙ [ΠΟ ΜΙ ΡΙ.. 

Καὶ εἶπεν ὁ Γηυοῦς, Τίς ὁ ἰψάμδυός μϑ: Φ' πε ΔΕ τιν; τ: “Π αι] 4] δι ἀδε είεν φιὲε αἢ 

Αρναμδρὼν οἱὲ πάντων , εἶπεν ὁ Πέτρος] [1 τεσ δῖ ΕΝ ΟΡΑΠΤΘΩΣ ΔΌΚΟΠΕ Ὁ μένε ἐειόςι! Ν ἐζαπιὶ- 
Φ ε νν, ΟΝ 4 Ἰοπιηῖθιι, Αἰ χῖς  ἐῖγιι δὲ αι οἴ 

Χγ0ι μήτ ἀυτεῖ, Ἐ΄πιςατα οἱ ὄχλοι σμωε- 
ὑμε ἀνίει οπην νει, εἰπε 

, ΤῸ ἰο πὸ τς ων [({6 οὐδηο Μαρηοκτυγθαῖς οὖ. |6ὈἘεῖννε, 4 4ηὴὶ εηπν "ἰο 

χουσί σε καὶ ποι) λίβεσι, καὶ λέγοις, τῆς} ἢ ρπρὶς δὲ ΟΠ ά τ. ἄς ἀἸςἰ5, Ουὶς 
ἀψαμδυος μου; . 

ἐγ 2η!, Ῥυατερίον βηνῥα ἴα 

4} ηυἱ τὴς τοτὶρ ῥμειθμ μα ΦΌΡΟΝ 
..ς ἄτο ες 2) ας ιμς ἐ 

 " , , {ες Ἰείως ἀθτοιυ α1τῷ Τ ΘΟ ΘΙ πο }.6} μι άνχνε 1εβονν εὐχὴ 
Ο δὲ 1΄ησους εἶπεν ΕΥ̓ ψατὸ μου Ἧς 4). πιρἰαην ηἃ ορο ΟΡΏΟΙΙ νπτ-} ΠΟ προ αίφιε τ μαην ἐζϑ πομὺ 

38. Πιρτίζαερε εἰ} ἀμ! την δίενο δύ΄ Ἐταί. δοζάμεναι ενρη: ἰὰ 
ἐδεεῖν ὦρ Αι Οττα!} 14 ΠΠΣΙΠΣ Ετοίοινιν. Νν κἰς Δ (}.5... 

30. ὠνμσιμ ὅσα νο αθαγι σπμος.  οΠιηνας στ ν εἰ ὦ 41 Ἰ οιἤ υὐέϊωπο, ὅλον τὸν βέονοηνας ἐχ ἡπ ἁπτὸν αδιίαλαῦ, 

τ ἰττιτπο, νοἱ χὰ φιαμταιὸ τοι τς αμπυς τ 5. ἹΝαπν ἀρυ  ᾿ἀοπεος ἐα ἀπέϊοι τε βίος ρὲ καλα βοΉΜΠ «οὐ 

μπτν μο μοζοι αν ἀοσρν. ὠνάναι να ὁ προ σοι ἢ ΩΝ ει Βυοο αισάμπυκιῖοι ἄμε ἰα ὰ πορν απ ροηίιοης 

παν μετα (ἢ αιλπν σα οΠ]Ἰσητα μα. ΦΠ ἐδ“ νιὰὸ (ἴαιθα ανοῖ {{0Ὶ ἃς ρτηϊο ροποιοῖ (σία οσ Ν]- 

νον καϑ' ὕκίων αἰωὶ αόκιν. γα μοι Οαὐατόποῦι ργορ ἀπ ξφα, ραν πόμα} νοι ανηνὺς πππτἰσ ἀπάται να σραπα αὐρα- 

ἡατο αν ἀπαν ποίην θης ὅν ἴς βιχη (υρτὰ νε (νὰ Σρκ ποτα (οἰ πρμηι τοι τιν (να γἠοϊουνασηα, 4 Οὐγανὶς 
«)υοή αὐτο πατταῦ Μαιρς Μ σι. 10 ὈςΩ ΒΗ ρει [- ϑοεναπευλήνω Δ 0} ᾽ὸ ϑερασενειν νοι το οοἰζμνν δάηάγε (ς 

τ πιὸ ΕΓ Ὁ «06 ἔλιὰν ᾿ν ε Ισυ (ΟἹ δι “ιαι, ἰὉ Ἰιος Ιοκὸ τορι ρα ρΡη μα ] α} ἀβμα αι ἀσισιπσδης ψαθυνς 

1." ΠΕ ΠῚ ταρηβαρτο θεῶν ιν ἡ ζορρ- ὐ αὐὐπδος οι νος απ πο γι. ΝΜ τίνα γι 

αὐτοῖο σαταν (πάλι τ γ ν σάρο]ις ρΡν οἱ 46 (ογηρω ἔγναιι (ς 1], ρει ρει ν ἴσαια δι Εταίμαυν, 

Ἰοιδαναμιραιαμιτίαης ον ἰδινονι ἐιὰ. ἈΝ ριν-μἱ εἱἱ οὐδ. 

{) 

μυνννν νυν. ....... ............. 0 ..0........--.....ὕ0...ς -...- Ἔεσαπας....0.τ-ὁ-ῷὥὭνῸΦὦὦὕ...... “».--... -..-... - 

40. (εψηνγἐμενε [εἰς ὃν τῷ ψατορε αοτὰ οἰ κ᾽ τὸ ὑφ οψ αι, 

ἐν υΐ ΠΗ "Ὁ ἐμηῆμει; 



ἡ 

Ἐπ ΝΎ 

.---- «......-.-. 

Γ παρ ἄς, τ 

᾿ : δ Αυνλ ον «ἰπεμῖενν δὲ τὴ αν 

ἐλοῦνξι δὲ Κ γυμὴ δτι ἐκ ἔλαϑε,τρέ- τ. Ὑἱάσπδ ἀυτοιι της 111 (ς [97 Ἐῤ ΗΜ σαι μαῖα ἐ 

᾿ υσο ἦλδε, κα). 3 806 [ἐτο τ» τροπηςπ νςηἶτν δ] νώμ, φ ὅ- 
οοίἀαηε οἱ μά ρφάνεν ψεςἸδγαυϊὲ Δ΄ ν ᾿- ἡ “ΥῚ : κ ρβεδοι εἰ, ν᾽ β 

ἰω αὐήαν ἄζατο. ἰυλ ἀπήγίοιλεν ἀὐυτῳ}᾿ ἢ ον Ἰη τοἰυίρδξοι τρες Ἄφϑο ΠΝ ς Ἀἰψν τς ημ χτοὴ τ 
»" ἐ ν Ὶ Ἄ « . ἢ γ ὶ ᾿ Ν Ψ ...9Φ ,"» μὰ 

᾿ -᾿ ἀμόπιον παντὸς τῷ λαῆ κοι ̓ς ἰώϑη πο" φυλίθον οαὐΐαπν {ἘΠ 6] ΠᾺΡ τιρυμονο νας τὴς 
πα να ἦκα. νι ΠΣ 1] Ἰδὲ οὐο απατα ἤθεα {ΠΠ]ςο.}" ΗΝ ἐμρνχῶι (φᾳ- 

Ν᾽ ἰὼ δὲς γα τῇ, Θεῤσή ϑύγαϊνερ᾽ ἐπί -Ἴ εἰ ἸΡΑῬοτὸ Φ6χιι εἰ, Οὐβάς ΗἰΐΑ»1 οἰ ̓.Φέρρ μων αΐξιμ, 
πον κο τςς φῆς σὺν ἊΝ γϑ'πορόε εἰς ἐἰρίμίω.γ" ἀκ τπλ τς Ἴο 5}: «ὍΣ οἰπι, βρ πα ἀδῆ ἐν βειε: 

᾿ τς ἘΠῚ ὠυτᾷ λμλρυιῦτος , ἔρχεταί τς» πω»- ἢ ς. . πἥ » ἐπ ν “ν δες͵ ἐΐῳ . Ὁ 

᾿ . ἢ ἠϑει ΟΛάδπους εο ἰοαυξεοννοηῖς χα! -ἰ4ο’ «4 εὑ! ἴο ἰφη σεις ὑες 
Ὁ ον Ά : 1] , ως “ἢ ᾿ δὲ ᾿ Ὰ . ἢ ποκα 

αἷς ἢ ; " τῷ αὐ ισωυαγώχου,λε γον ἀπ τι : Ἰδαπιὰ ριαίεδο ἰγιαβοβα, ἀι- Αῤδηραν ταν "π : 

τᾷ τέθνηκεν καὶ βιμγοίτηρ σου" μὴ σκύλα τον] Ἰςδπ εἰ Μίοτευα οῇ ΑἰΠά τα: πο ΩΣ εἶ λέουσι ᾿ 
; δὺ λον." ν , ; εν Ἢ [νομαν ἐϊίωοε, Ὁ Υ , ᾿ : νεχα τ] δν, τ ΝΕ ! 

ἵμσοῦς ξκούσας ὠπεκρίϑη ἀῤ--Ἶ τὸ Ἰείως χυκοῆθϑυς διιάϊτο, τε- 45) ἔείωε «μενκ ἀμάιφ θς ὦ 

- ᾿ ὶ θ᾽: .’ ε » . ΚΡ , ἢ ᾿ 4 Φ ΜΝ ΕἾ ΄“ενῦο γε ϑηάἐ Σὸν ᾿ 

ΌΝ κφδὺ τρνλέγῳν μη φυῦῶ" μόνον πίςενε. χἡ σω- ἐροπάϊε εἰ Νο περυς οτος [ο- ἢ ἸΡ ΠΣΈΚΜΜΙΒΕ 
ῶν ἰδέα, 9 τ Ἐς Παπιπιοάο, δε εὐ αδίτυτ. 1} ᾿αμὸπν, φν [ακὰ σοὺ 

ΦΨἂΡἂνἂΨνΨᾧϑ,. “ ἘΝ ϑϑβο ω Στ: τι Ἰηρτοας ὙΠῸ ΠΟΙ σΙμΟΝ “ς͵ ἘΞ φμμην ριξε! 
Ν ᾿" ἰσελϑὼν ἢ ὡς τ οἰχιαϑιυκ ΚΡΉΝΗ. φῬείθι 1η0 εὐ! ̓ συδαιαιηνηϊῇ ΝΉΜΗΝ, ΠΟΝ βεγηΗ[: Ἰγάγε 

οἰσελθφν ἐδένα, οἱ μκκὴ Πέτρον τὸ Γάκω- ΛΙΡοέγυνι δι Ἰλοο ῦ δέ Ἰοαήηεπ,» 
ξον ἡ Τωαῤνδυ, χαὶ πὸν πατέρα τῆς πα] 18 Ρδτίειη ἂς πλατγ τ" Ρῶς ἴα, 

πομῆν φηδπφηπηξνίς Ρε- 
ἔνωνν Δ᾽ ἰφεοδμην ᾧ ἴο.. ᾽ 

᾿ οὸς χαὶ τίω μητέ . , Εἰεθδις αὐτξ οὐπηςβ δι ρίλῃ ΤΡΕΤΘ ΜΗ͂ΡΝ ΦΜΕ 
Ἐκλ ἰβεὺ τος ἐν ΣΓῸΝ ΤΡ ει “Ἰεδαηι εις νογὸ δέκ Νς ΕΝ ἥνοῦς " Ἐχλαιονὴ παδᾳες νὰ ὀκόη] ονῖο αὐτὴν.) [ἔ ; ΠΌΝΕ ἃ πμρενρεκμὸ οὐδ. ἥνο.. 

εὐ ν δ ἡ, ,, . 1 ἡἤστε: πο οἰτ πιοτῖυλ, ἐς ἀοτ-" «(ῥιφιζοῤάιχμᾷ, ἴε ἀϊ. «6 
ὉΠ  ΤΡΜΝ ἐλ: τοι ἀπέϑανκν,ἀλ-] πῆς. .-. . 5. {-Ἴαμ Νωίνεβενε, μον ἢ 

: λᾷ μ“᾿ ᾿ νι : ἀεγηρις ψυονιμφρωεί α, [εὰ ἄστη, ἡ ἢ πρὶν α ΑΙ Ω Εἰ ἐς μβαπξ ἐὐπιιυδὸ (οἰ τ: Ει ἀανίδεθανε εἴ, τιαι, 
ππ αι! χατεζέλων εἰυτεῖ, εἰδότες ὅτι ὠπϑ᾿] Ἰτοητ ες τπογτοδζῃ. Ὁ , {ἤμον φινδὰ πνοτῖμα ει. 

κ᾿ ἡ δαρμι Τρίς νογὸ ᾿οἰεδι!ς ἔοτδα οἵπῃΐ. ρα Δμνονν ἑενονα πρας 
Ν Αὐτὸς δὲ, ὀκξαλὼν ἕξω παύτας, καὶ υ5γδί ρτοΒεηίὰ Δη8 οἰυφοα.} γὴν ἕω » “ἰφποαμὴ ἀδ- 

πο ον “ Ἴ τιααῖε ἀϊςςηςΡυς!ΠΔίαγρε. . 1. κροΡ μα [χ. ἡδϑότησας τὴς χαφῦς αὐτης, ἐφώνησε λε" ἜΑ ΤΙΣΣ Ἐδοῖς, τ [1 ὶ γενείων ΣΝ 
τος ὦ , ΚΗ πῶς ἐδείοον Ἐτ᾿ τουοτγίωϑ οἰξ ἰρίτίτυϑ οἰνι5,}Σ] ως; γε. ἐφανσῆςς 
ΙΝ “ ΜΙ ἧ παὶς, ω φυ. ἐπεῦν ἃς (ἀγγοχὶ τ ΗΠ ςο : ἃ ἐρείπρε- πμό. Εε γώ μ ἐμ! ἄσνε νεῖ- 

᾿» ᾿᾿ Ωρ Ρέψε Τὸ ΠΗ αὐτης 0, ἂν .4-7 ᾿χααΐς νὰ εἰ ἀάγεῖυτ απο εἀεγφε ΄ τ} τον ᾿ς 

ἃ ,αὐϑα γομια σὴ σγέταϊξιν αὐτῷ δοϑη- Ἐκ ροτου βυσταπηῷ ράγεηιςρ 6 πρὶ γϑεβθυοίληιμρ 
ἘΝ αι φαῦμιν. Ὶ ᾿ ἐπ ΩΣ . . ἐϊυξ ἱρίς νετὸ πηληάδυϊι εἰς ἐμκιλ εν φω μείανι 

Καὶ ὀξέςησαν οἱ χονεῖς αὐτῆς" ἢ παρ Π 1ντ πυ}}} ἀΐςογεης αιοά (ὑπ - Ἰεται... 
᾿ Ξ τ δ. ν»» φΦ ἔ " ᾿ ᾿ ᾽ 

᾿ - “εἰλεν ἀυτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὰ γοονδς. [υεῖαζ, ΉῚ πὴ Σὸν δλνς πᾷ, 

' Ἢ Κιφαλῶον 5... ᾿ς Ξ ΞΡ10 τλνν  Ἢ λίπ ᾿ 
αὐ αδιυ Υ λ φ εἰν Ν᾿ δωσε εν ΙΟπυοκατὶς Δυῖϊέ 7 ἀυ ϊ ΟΣ 

“ΠΡΟ ἐδ μὰ φάρα ν (Οἰο το μοιραιεο; ἀδάιε εἰ Ε δείω αρεβεῖνμιν 
᾿ Ῥοίϊον (οἱ καϑητας αὐτὸ ἰσδωχὴν πύτοῖς διωα:} 1" φοτείιλιξ ἃ ἰυς5 ἰῃ οὐππὶὰ ἀα- Ἵν βω» »» γαυτάνηᾳ 

γ᾽ Ν 4 ῥ ΄ δὰ ἡ 7 - 

τώ ἀπο ΜΝ) ὀδξουσίαν δλὶ «στα πὸ διωμόνια," “᾿ τοοπίανᾶς πιόῖθος ἰαπαηάὶ, παι ὦ  γρεμεσ 
“ ἀν ΓΡΡΡΕΣ ἡ γοσοίς ϑυρᾳπεύοιν. ὙΞ  κ ᾿ ἤν ᾿ Γ᾿ Ν τὲ ὡς «ΝΡάγαμ!. ᾿ ᾿ 

τ ΐι ες ς φοογνο τς δ᾽ . « ᾿ ἢ ο΄ τΑας ον, Καὶ ὠπίσώλεν αὐτοιὶ κηρύαολοιν τἰωὴ ἢ ἐΜέ καμς τος ρίκόϊαενα δι πέλμίαμαῖας 
Ἰυς Ττλο- (' ὍΔ, ναὶ }δ Δ ᾽ ᾿ ᾿ ͵ 

{μα φοίῆε “ἢ β αριλφιαν τῷ Θεου, χα ἰαϑοι το αδϑε- ᾿δίοτοβ. “ιν Ὁ ἐμῥ'").:. . 
ταυτίαπι με νοι ταζ. : .' ᾿ ρα ἃ ᾿ 

τεχότς, - - : ω - 5 
δεν ρέβι: 1:0. 4 αἰῤοηδθε οἰ, ἀπειίσδη ὦστηξι. ταϊεξισ γβαξοβα, ποθ. πιοῖς τοῦ ΧΙ, [«ἀ στη 4Ὁ ρΙΏΠ: τρῖθὺ ΤΠδεγαδιαπι οἷο 

“πὸ δὰ νηἶνος δυΐοσι ἐρέϊμε ἰεγυο:ιοι  4υΐὰ διμοίς υυπύεβιν υἱρ, δι ταί, Ὑομμμιοτμυτγτγοχίε κα ἰςξτο. 
ΔἸ σαν ὁ}}4 Ἰς- ταϊμεγμηῖ ἐς ρείδιεις δητοζοάεμε. ες ἡ ΙΝ ΟΛΙΌΝΤ. ΙΧ. 
“τη 6) ρις, ει τὴ Ι Ἰμημο, οἷα Ἠδυὶ οὐκίάν, ΝΜ επίρς ρταο δε! ἵγπαρορα. - ι νεάειίη ἀἰ[τὴρωὶω βοϑε, τοιὶ δ ὐὐναρι μριδηταὶ ἀνα, ἔα οι 
Ὑρέθαθ ᾿ς (4 Ἀϊρδν βόναα ονον δι κξαλὼν ἔξω πωται, Νοτ, Ἰητοτρτ. ἡ ἅχχυο ἐοάϊες ἰοιρρίμηιε ΓῸΣ χοσόλνε ἠέ εἰἷ ἀπολεῖ 

ἵνκς πο ἰεβίτ: σοροτίπλια τατηεη(νι ὄχτλας ετἰαῃι δριιὰ 57. Αροῖεοὶις ἴση ὩΠΜῚ} γαγίατο Ῥίδου!ε τληῖση μος δἠὐποίατε' 
παισὶ ἑπτογριςες λα οὐτηίδιις ποίετὶς νετιμζίς «οάπο δας, πδαις τούΐοτο ν ετοεοὴι ἱπεοιφτεῖοιη τοῤγομεηάατ, Τιθο-᾿ 
ἀνοε εχορίαε, φιοτγιαι αὐϊτβοις εἰξ οὑπὶ Ψυὶς. «ἀιτίοῃε ΡΑγίλδιις ἀὐῖοπι ΠΡ ἰείτον Ἰερῖς, ποι δώδεκ νῇ δὲ 5.10} .» 

᾿ ἐοηίςπξις. Εταίηνις ἐσ. Μαγέο λἀάϊτα (ἰρίεατα. Νάπι, ἰη-ὀ ἰητογργεα,, φυδά νεττλε Ποοὐτ,ίον ἀνοάεοίων, Αάάλι ταπιον 
Ξ “τ. ἐληγδρτὸ τείϊατι» οἵ [ως Ἰείαπι θα μαι οἴε το [νννἰὰ οἰἐ ,αὐοὸ. δ. “μέϊονίεαιεπν ν᾿ ἐμονδιωΐα μεν καὶ ὁξεσίεν. 1ὰ 

᾿αυςηφυαθθὸ ἱος γοάιν νδί ἔρμη ἐγαῖ ρυεἴϊα., ργαῖοτ μαῖτέ. εἰ ροιοδαϊεπι ποῖ γὶ υἱαγραῖλιη (δὰ ἴοι: ἀϊυϊπίτας σοπ- 
δι πιάτεοπι δί τος δ ἰραίοε, ν εεὐπι(αυοὰ Βεαίπι μᾶς ἀϊ-ὀ εεἤληπιισια νοτὰ ἰρί ΓΒ ἴο εὐϊδυνατις (υρτὰ 4.36 «{εὰ 

Γ χοτίπ)νε ιος ζου ςεἀδἠτνποὐ τάπιοη οοηίεανη νἱάςτυν ῃςος σι ΤΠ μλίπο, μας ἃ ἐς δι ίπ (ς παδοπτί, αι ἀς τς νάς (υρτὰ , 
δαάιὶ πδη ἀεδυμς, Ἀοίκττυς εηην ἡ] λὰ οαπὶ ἐυτθὲ 4 ΜΗ͂ΝΟ 2.12. 

᾿ ον 16 ἀνε πεγαῦ, (υϑά ἐφίτως {Π|Φ ἤετ νος ῥ᾽ υείπιος τς ἢ Σ ΕἸ [φπαγενε,ισὶ ἡα αι. ἘΠς {δυνὲν φιλ ναιρέργαι (υ1.» 

ν ἀοινΐ τοερεξὶς ἤςηισε ἃς οἰϊαπις νς ἀϊειτὸ ἐστι Μάγου ςἐτα ας ΤἈσορ γ]λέξις ἐν μας Ἰοσιαν ἀπποίλυίε, δὶς 
ΗἸ ἰωμε ἡβίεις ἀ αιείσις ἀοτΔεθατητ δι χυον ἰἀςίτοο ἄσπιο γεβοὶς, δοῖ τὸν τ δοδωσκριίων ἐγκοχοιμσυῆ ον νιρὴ κα ϑοδοὶν "δὲ 
εἰεείε, Ηος ψμθθι ποπ ςουἰφοεαιοῖ Εγληυθ, μὲς ποάνηπ,͵. ϑαίμων τον» γιῖν᾽ τὸ ὃν κέρυλμα δεὰ ϑαυμοίτον βεζαβναι, τίτν δϑιύμν- 
πεέλις, φυοπιοάο ροῦῥι τινα «Ποῖ εἰδέθα 4νλπὶ πη μΓ ναί διὰ τ καρύγματοε. πηνοὶ γδ πον ὠκις δωύματα ἐποίνσων ὑπὸ 

: λας τ ἱπξ τε! δε παιήτ,, ἔογὶ ραζαιε νι τ νοδδυ!ο κοΠ- τὸ ὁ αιμιόνων αἶνλ ὧν ἰωδ αὐ ΠᾺ τὸ καρεγμα ὑγε, δεὲ οὐδ πὸ δαύι τα αὐ 
ἣ : Αὐιςτίε τασθα,, δι βίην κι ἱπιοείοείθες δϑέσις ρου. ὙἈΓῚν Θοού, οροτςτ εὐπν οὐ ζω απ φῦ ἀοςέ! τιν - 

ε θιςτῖν Αἴ οὔο εχ ηπο δου πον εἰς ραυττι το βτοάϊ, μὰς, δὶ ρτα ίςατς δι πππαοι ἑάςτις. Νάπιδς για ιίαιῳ 
ΑἸιον νετὸ ἰπξας τορειτοι, ἄοπιο οἰήβι 6. ο απέταςμς, δὲ αὐγάσια ρει ιασοης ἰδίου ΔῊΝ Ν 

, ᾿ 9 Ἀενες εΠ.ἐ πίσρε γον Ἐπ ποι υαριειαῖ, [σε ἐπι. ψᾷῥξἔε τποιγδουΐὰ ἐάσειν ρον ἀκ πιοπαν οα ποι τον} 
Π δι γΆπντ  ος ἀἰςς αἱ κι την ἀγοτιὸ ςομ!γανοι δίτηα" ἢ. αν ἀσέγείμα ἔμ απα : φιλιοῦδτᾷ στιλον σονται ασυΐα ποπο 
ΙΝ ἐπάν [απο ατίλ τν δι ἐπυπιριιαμταῦςην, ᾿ 4 ὑαυνεκη ον. οαγεταηι ἀ ζω. [15ς ςομμάειςμι 4 "πλοία (βάν ληῇ 

ἴάζεηι ἐἀδευς; ἀΡαφ1] νετὸ τεςορῖα νι, νὰ γειὲ ἡΠλην ηῦ ἀ νοῖθυ, ᾿ τ μαμφίμρ εν 

Φ 

᾽ « ͵ Φ Ἢ ς ἐξερχόμδροι ὃ δεήρχοντρ κατε ταὶ κώ- 

ΦΕΟΥΝΝΌΝΜ τνολμ᾿ 
1 1ΕΕτ ὀϊχιτ εἰς, ΝΙΒΙΓ δετο ες) 
Ἰλή ποτεπεαις νγράεῆξαυς ρὲ} 
τλῖτί , πές ραηεπι» ἤςηις Ρα- 
οσυηίαπι : ἢςατ": Βίη45 τΠ1ς 25 

27: 

Καὶ εἶπε «νεὸς αὐτοιὺ, Μηδὲν αἴρετε 

εἰς εἰω ὁδὸν, μη τὰ ῥάβδους ἵμητέ πήραν, 

᾿ς μήτε αὐτον, μῆτε αργύριλον' μήτε αϑὰ δύο 
᾿ ὴ ξ ν : 

ἐν ἰδνἠὲς ἐμ υλιπνν θεῆπε 

ἜΗΝ. τ πον Ι “σ") πεῆμε ἀμμδ "ΗΠ 44 
Ὧ βύων έν χοῦς. ἐρῦειῖς, οὐ ἐν δοΣις δ οι 9] πτώ, “ 

: ᾿ ἐπς δὶ Ν “4, ῷ{4] τὰ 4υλιποιηναις ἀοιηυτα] 4}. Ἔεὴν 4μάηνενιήηως ἀφ- ᾿ , ,,» ; ’ ) 5 Βοος τεῆς ἐν τ πὴ : ᾿ : 
. Κα οἰς ἰω! αἱ οἰκίαν εἰσέλϑητερβμα ἰπιγαυο γι Ππς πιάποῖς, δὲ 11- κρρς ἐμ α ΈβΙδΙ ἀλη! 

᾿ μήτε κα μειϑεν ὀξέρχρϑι. 2 ἴτης εχίτς. ἀν δὰ 
ι ᾿ ἘΦ Εκ φυϊζυπαὺς ποηυςοερο-Ἶ 1] Σ’ ἡὐϊομπῆνε πϑη ταν 

5. ν᾽ αἱ ΝΣ ἐξ Ἔ : ᾿ 

Κα αἢ μὴ δέξωνται νμῶς, ΟΘΡ} ἰτίμι νος, σχοιηῖοβ εχ νηῦς 1118, 
͵ . Ν 

ὐμᾶνοι δότῃ τὴς πόλεως ὀκε 4, ΚΟῚ τον) Ἰ ςτίαταν ρυ]υεγρπὶ ἀρξάιδυβνε.} " 
. δὰ ͵ - : : ᾿ 

κενιορτονδαῦν ἢ πὸ ὼν ὑμἠῥ σότν άξα 1’ [Ἀτ|ς ἀχουτίτεν οο [εις [τἰυό- 
᾽ ΕΣ ν᾽ ᾿ ἜΝ, 

σεις μ(αρτύνμον ἐστ᾽ αὖ τοις." αἴμπι δάμετίις (05. 
- , 

εὐμδιδεε εἴ14, «νάπη βηίηε- 

γεην βοή μιν υεβηφνώην ἐκ-- 
εοἴδε ἐρ εἰβιπιοηενην [95 
ρ14 ἐΠο4.. ᾿ 
"Ἐκ. [ἢ ἀμερῆ εἰγεωπιὸ- 

δάηερεν εαβείϊα » φικη-- 
ειίς, 4η9. ᾧ’ ἐνταηῖε: 
αϑίᾳφωε. 

Ἐχομητεβ ᾿ρίτυτ οδεθαπι Πη- 
βυῖος νἱοοξ» εὐδηρε!ζᾶητοϑ ἃ 
ἀπδητος γησγοι ΝὈ1ης. μω μακ»δῦ ἀγγελιζόμϑρμοι 

πωταγοῦ. 
κουσε δὲ Ηΐωδης ὃ τὰτ ἔρχης τὰ 

γνῷϑμα ὑπ᾽ υτεῖ παύται καὶ σδινπόρει, 

- δίῳ τὸ λέγεϑαι ὑπὸ τινων ὅτι ἰωαύνης ἐ- 

᾿ἰγίγερφαι ὧκ νεχρῶν" 

φοαπεύοντος 

“Ἀμήτωϊῃ ἀυιδην Ἡ ἐγο. 21 [Αὐυάιυμεδυτει Ἡεγοάςβτο- 
ἄες τεένανο" 4 ομβηδα ἢ τταγο μὰ οὐππία αια πορδηςῦ 

το: ἃ πχἤταθας, ργοριογοα 
αυὸά ἀϊσεθατωγ ἃ 1 πη) 
ἸΙοδηπεῖῃ (υςἱτατῇ εἴς οχ πιοῖ- 
[151 
Α φυϊδυίάληι νεγὸ, ἘΠ Δι"ΔΡ 

ρΑγ Το: ΑὉ [115 Δυτο τ, το ρὶς 
τάτῃ ἀποι ΡΤ οχ ἀπ τ) 405 το- 
“ΠΥ χ ες, ἮΝ 

Ἴυης αἷἱ Ηογοάο, ] οαηπειη) 3 
ερο ἀεςο! ]λυὶ: χυΐϑ εξ αὐτοπι 

᾿ ἣν ἀ4ε ιο ερὸ ταἱΔαυάϊο ὃ Εἰ 
υδεδαῖ ουπι νι άετς.- 

Ξ «- 

Ἰφωϊθηψἀαπν, οὐ ἴσαπηει 
[ΠΕ ΧΗΣ ἃ πιοτμ 5: 

.«Ἱὶ φοϊυιίίαηο εν 

Ὑπό τινῶν δ), ὅτι Ηλίας ἐφαύη" ἄλλων δὲ, 

ὅπ ὠροφύτης ὡς 17. ἀρχαίων «)έςν. 
ἢ ἥ ; 

μ᾿ 
[υυγεχῖ, 

Εἰ ας Γενοάε: Ἰοάη- 
ἡ4Π} ἀγο ἀφεοίἰαν}: 4ωἱΣ 

Ἷε6 δμιεην ἐβε ἀφ 4μο ἐφὸ 
ψ{εαἰνα «νἀνοὺ Εἰ φματεῦμ 

ἑάονε ἐν. . ἃ 
Ἀξενεμαν[ ροβοὶ! παγ-- 

Καὶ εἶπεν ὁ Ἡρώδος Ἰ αὐνίω ἐγὼ ἀ- 

᾿ ποιεφάλιστο᾽ τίς δύ ὄφιν ἐξ αἷδὶ 5 ἐγ 
““ Δ» τς ἷς ΩἿ 3 

ἀκούω τὸιασταικαὶ ἐζάτει ἰσεὴν αὐτόν. 

. Ἀευεγῇ δατοιῦ Αροίτο  ! παῖ- 
ταιοῖαπε οἱ αῃπουπαυς ἔςςετᾶς, 
{{Ετρ αἰωμπηρτὶς 1}}}5. (ἐς οι 
Ε{μληπι ἰηΐοςσυπι ἀείεττα "ντ- 
ἰ5 αυῶς νοςζαῖο ΒοιίΑ] 41. 

Ιϑαὶ ̓ὑποςρέψαντες οἱ δπόςολοι σ)ηγή- 

σαντο ὠτῳ ' ὅσα ἐποίησαν" ἡ οὐοα λαί ων 

.« αὐτοὺς, ὑποχώόρησε κατ ἰδεαν θὲς τοπὸν 

᾿ ἔρημον πόλεως χαλουμδμής Βνϑσαῦθα. 

4 Οἱ ἢ ὄχλοι γνόντες, ἠκολρύϑησαν αὐ- 

Κεργπε. Κι αἢνρνῥην "- 
{δε [εοεβίε [εονίνην ἣν ἰο- 
ψν ἀεξενιβ μὲ βΒω}» 
μιᾶς, 

: ) α| Οὐυοάημυυτηςοβδυ {τ τὰΣ-} 8) Ορρδ εν οορνοιβενε 
τ᾽ καὶ δεξάμϑμος αὐτου, ἐλάλει αὐτοῖς) [Ὁ Πςαυθνὰ εξ οὐπι: ἐρ(ς ἀεεπι φομβαν μὴν φρο Ἰμερα 

τὰ ΩΣ βασιλείας τῷ δι οὶ πιο τικερις τον Βι Ἰορμεῦαιυτεῖν, {Κατ γη α δ τ 
ἀν ΠΡ μΕ, ὈΡΡ ΕΣ ΡΟ. "[ἀςτορῆο Ὠεῖ:ἃς εο5 φυΐδι5 [ἃ μβιμα τε ρυβ αι Ῥαεγὸ 

ραν ἔχοντας θεραπείας [άτο. ἐκ βι ἀὐθμεὰ ον ἐλ ον θαι “: ΜΗΜῈΝ δεξὶ δὲ 

, ΟΗδύμόρᾳ ἤρξατο κλίνειν. πορφσελ- ἵν {{1 ἐδ αὐυτεπα σσεροταῖ ἱπολῖπα ὁ 1) θύει αὐμαιν εαρετα! ἀε- εἰῤνανειψ' «ςεεάξιει ἀμο- 
ἀφεύην ἀΐπενμοε ἡ, Ὁ - 
πολξξε ἐωγὺ ἀπ)Ὸ8 4141 ἐῶ 
εαβαῖ 4 νὴ] φημι να εἶν. 
τ4 [μη], ἀϊμενίαμ, Ψ’ 'π 

Ἰτὸ: ἃς ἀεςςἀδητο5 ἀυοάσεϊπι 11! 
ὥἄχοτγυηι εἰ, λίπος ταῦ θάτηννι 
δειηῖς51η οἰγουποσητοσ νι 
(05 δίαστος, ἕο ἀϊαετίαης, δί 

ϑέντος ὃ οἱ δωσεχᾳ ὀΐπον ὠυτῷ, Αἰ πολυ: 

δον τὸν. ὄχ λον » ἵνα ὠπελϑόντος εἰς ταὶ 
τὰ 

᾿ 
, ἡ ψ , . » ͵ 

κύχλῳ κωμας καὶ Ἰοῦς αγ δος γκκαταλὺύ- 
.--...-........--... ---...-«... 

ΟἈτηῖο ΠΕς ἀςηνυπι ςοπι πη. ᾿ 
6. Οδιϑαπι, δνήρχοντο, Υυῖς δὶ Εταί, Οὐγεωννίδαηε, Ἰὰς πε. 

οὐ. Οαιεϊὴπη τὸ διέρχοιϑευ 110] νογτίπηις Τταηίτς, Βἴς 
ἀρ δ τὰ πιλ πμις ορίγξ, ιιοά Ῥαι)ὸ πγοίίως ννιάσατιιν 
νας ἰοςο «οπυςη τε ἐπφευθοιο, 45ιηγυΐονυνδοι, 
κριταὶ κώμας Ψ μὶσ δι ταί ας, Ρὲν ἐαβεῖ! 4. ΒΡ ο ἐχρτιτπσιἀλη) 
ρυϊδυ! ρδιτουΐαπι ἀπ Ἐτ[υ]π.π|. 

4.5 “ημοἸ!ἰ ενόρετε. Μ το, 6.8.. { γ νκ4:, ῥκῶδοις, δὶς (ζτι- 

φτάση σαδηίπλας τη οπγηίθα νεῖ ις σχοπιρίαγίθιρ, ργᾶ- 

ποῦ ναιμνηψαοά οἰμην σιφὺς οἀιτίοης ἴσος ῥόον ἰὰ οἵδ υἱν- 

ζανν: φιοά οτιαπὶ οἵ π 5γτὰ Ἰῃτογρτοϊαποης Μι,άς Μ δῖ. 

ἴοϊο. δ δένκα: βειρίίαε, αἰώϑυο χρτᾶνας, Ῥαττίου] ὡνὲ ἀἸ- 

Πτιδυτίοπεπι ἀςείλγας πος ἰοςο:ἀοξ(ϊ ταηγᾶ τη νπὸ ςοάϊος. 
{6 «ὐεῖε, ἐχοινὰ ον ἔχετε ς πα! Πρ. Οτα εὶς [Δ μΝ] α γι: υλη- 

τ μῆς πὰ ἀντ ἤτ φυσι ριαεσάλί ἄρενν ὃς γεν (δ δαυατυτ, 
τταφυά ἴῃ νη Τάτιος (ςτρτυπι σκέπην ἔχοτο,η ΑΠ0 νογὸ παπτέροι τῷ ἐσχεϑω : ἰςὰ τλιπτη (μτὶς οοιπἠάὲ ἜΧρΓΙ- 

ἐδλμολα («τἰρτινηι οεἰξ μήν οὐὰ δύο χὑτῶνας ἐτ υἱἀσ] ἕτντ χὸ 
ἔων 

"τ τὸ δια πορόν, αυῦτ ἐς ἐἰς ἄφατον φυ Μὰ ΡεΦ ελι ἃ πι- 
τὸ Γερεταῖιν ὑπὸ τὸ κνοδ. ' ρΡαάε υλῇ ἴῃ Ἰυτο τφνσπειγ, ντ ἐχίτιαι πο πα εηιαμι, 
κα ᾿Εἰηϊδης ἐχηφιχρὶ ἐμεῖϑον ἐξέρχοϑν. 1 «υοήαιν ἐοάίςες αιοά ΟΥαοίς ἀδεϊλγαῦ πόρον μὰ ἀφάσκον. Ἡσνῖς τοι γειά 

(ετὐίχωτ, καὶ ἐκεῖϑεν μὴ ἐξῴχρδννι τας ΠΠ σοχοατς απο τα εαρ την χυΐ ται τις ςδήάοτοι αι! ἡ θ τὶ ἤπῖ δάμιστία-- 

ποπημὶις εὐλαννοῖςεις οὐ ττπόπις χορ εις ἰορτογν «(διι ψοπταιις πρίξγα πισιηογία, δέ αὐ λπν νᾶ (ἰδέ ηἀς οοη 11» 

ἃ να! δι ὑταίιπο τοριςβοπάιευτΜήν νοι ὃ, οαπη περ- ς Πὰ αυτά ολρίσητ, ᾿ 
ἐομοῖν λφάϊνφοτις, ντάσταν σαὐδοια πάποτγδ ςπισητία. Νά το Κένδιν να υογάιων οι} [4ἰή κα, πόκτωι καλνυῆνκς Βνθυτειδω, 

1η {πηπνὰ ρτοΐηδος Πυπηπες ἐς νοίριίπι πλητόι, [ο΄ ΨΝαὶν (οὐ ε} Βειη(ανάα τὸν δῆ σαὶ δών [ὴ ηοπαΠΕς ἐοάνωδθις 

ϑιταν νὰ σα αὐταῖς αἰν ια ἀνιοάνινν, ἢ πε ἐχοαπι 4ὰ ἰερρθλις Βηθσοίδων, ατογὴι δίοτυν ἠσίσύταηι εἴα ἐμὰς εἰν 

βυπεὶνπ ἀνυσιτοιιητ τ ἀντ νοῖαι ἧς ἅπησι αἰμμιὸ ἰομνεὶ παντὶ. ἀπιαεῖς Διὰ «οὐ πουπιηαδατατιψιὸ νεῖ ἰπ οἶτις τοχδίς 

ψ 11} [υσεταύμαιὶς σχσαμι ἂὐ Αἰιαν ηὐσγόδιιη ᾿ιοίριξοινε χὸ γσίητν αἱ οὐοιγγοι οἵ ἧς αυὶ Τι νους ἴῃ ολ νη έμε μτο. 

τὸν ἀἰεινοοῦ εἴα ρεοπνρατο Ευλ οἷ" ρσγΑρο Πονςονανταγ. Ὡμοιποῦὸ μῆς ἀμίσηι ἀούρις να ἤι ἀνδιιῦ 

οϊος οὐδε ἀντ πιλχαῖ αἤμοι ἠπιιίο αυράαπν, ποήθα νς. σέραν ἀρυ! ἁἴτος Βύάψο  ἴπε ἐν γυυΐιῖς ΝΟ ἀ ενποταν 

1τυΐϊχα φοιίσι προιαίμαν πάπεπταν ΟΒΡΠΔῚ ριατοκεῖς, δι μὰ γάτιοις ΜεμΝ 
"σηπία ἀπεσανε άπ. 6. . κἰσώψις αἷν ΗΔ Δροϊολτα ῥτοιποίμαπάι Ευληρ ον) ἔμεν 

ἀλιοπο,μ ἴον εἴα ὦ ΟἹ ἀνδχιξάα,, εν ἡ Αἰςαμμιοῃς καὶ ιν {ΠΠ|μ ἀνε τρω δ ἀρ γμλύσωσιν ΑἸ ἤνὶ τὸ κα τακύον ςδησιν 
, 

᾿ 

Εἰ αἷε «ὦ ἐϊον, ΝΜ Μαῖα, 9 
τπιάτ. ὁ ἃ 

λ ᾧ 

[πἴ 15 υἱ 

ἐβενίη! υο}., Ἔχ ΦΉΜΗ! ἀέξ τοι τὸ τς" 
πλΆι 6.1: 

Αῇ...1ι 

Μαιυὶ 4.1 
τητος, 6,14 

βεϑανμ αὖ εο φ’ βαβια- Δὰ Ἐυνδομ ες! 

ὑκε, εο ηυνὰ ἀνεοτεέην ἃ πιυμιι τὴ τὴ’
 

ἀκς πὶ νδειλἢ 
ορίηϊοησιοῖν δῇ ᾿ 
ἄντε, ἰγεδήῆ πὶ 
διε 1η μεὶ 

ὯΝ 

γΑΝΕΥΝῆ! γ{Π φραζηηῆμε ἡ 
, ᾿ 

Μδῖι.14.} 
"η8τς.6.1}.." 
ΝΙΝ, ἧς ἷπ " 

αἷς ἀτερ  4άι, 

ᾧμν4 Εἰναα αρβάγμι :αἶς;- ᾿ 
αἰδὲρ ἀμίεην, (νέα βέφ,, 
μεῖα νῆμα ἀφ ἀπηάμ5. ὐΣ τα 

ἴω 
πὰ Ν 

ἀείοτιϊςφυϊ δ, 
ἀςετῖς (νει 
(εἰειπιρυ. 

Μαιιια.1.ὅ 

τηδῖς. δ. ὴς 

ἰοῖι, 6 Υ 

[εὐ αε, δινπόμει. ΕἸ α τλῆ ἀὲ νογθιπι νἰάσῖηγ ρουίῃ 

αιῖς ἃς Μαιςζις εὐ} Τολις σοι γε 5ς 



2 

Ολρ ΙΧ, υ7ς ΕΝΛΑΛΝα 
εἰπνιν Ὁ ἠοίνοτο : μας ἐἰϊ ργορτία μμΐαι νεηοὶ ἀφοϊαίατία, 

τιλαηκεκἰὰ αὐτοῖν ἀςοίριξυτ βίο τοςίροτε ἔς ἐπ ἀϊιοτίου!, 
οὶ γεορτοῖολ χα πέλυμα νΟΟΔΙΟΙ (υρτὰ 1.7. δε ἰπίτα 11.1. 

Ἷ ἃς ττατηςη ῥτορτί ἀϊςίειίγ 4αὶ ἐτγο ἐτεν ςοπβείμητ, 

"ν 

ΕΓΊΥΜ 
ων 

τυιη ΩΝ (πε σλείοης νἱάετιις Μαγτίαϊιν νεὶ Παροτλννν- 
4 χονέν γοςαδυ!ο, Αρυά [κατίπον ἀὐτειη,Ή} ἐπ δοίρίτίνηνι ἀὺν 

Ῥοτίμ ἔλδεγμαπι ςοηςοάνος, ἀϊοιητον ἀμιοτίφις αιδὰ ἐς 
γἱὰ ἀοβφδλιι : δι Βοίρί τα ἱρῷ, ἀδιιοηίογία νοζβηταν ἴπμ Ὁὃ. 

νὰ πππίνα τι οαιος (υἰσσηῖ φυιπὶ ἡ ἀμιεουίμ τα νοῦ 1 τατος. 

ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμῦμ. ἜΝ» 
" Εἶπο σὲ πρρὺς αὐτοὺς, Δότε αὐτοῖς ὑ- 

μεῖς φαγῆν. Οἱ δὲ οἵἴπον, Οὐκ οἰσὶν νμῖν 
ο΄ λκρῖον καὶ πέντε αρτοι κὶ δύο ἰχθύες ,εἱ μή τι 

«τ΄ πορόῤϑέντες ἡιεῖς ἀγοράσω δ εἰς παὶ- 
᾿ Φ χα τὸν λαὸν βρώρζαιται. 

«εἶπε δὲ πυρὸς τοὺς μαϑηταῦ αὐτῷ, Κα 
Ν ταλλίνατε αὐτοὺς κλισίας αἰαὶ γπταντῆ Κον΄ 

τ Καὶ ἐποίησαν οὕτω" καὶ αὐέκλιναν ἐἷ-Ἰκ 
'σσαϑτες. ᾿ 

δὔλογησεν αὐτουζ᾽ καὶ κατέκλασε, δ ἐσὶ- 

ὄχλῳ. 
. Καὶ ἔφαγον, χα ἐχορταάϑησαν πταὐτες" 

ΛῈΣ: ; “ ἦν» ᾿ΕΝ “ 

κρὴρϑὴ τὸ αἰδιοσεῦσαν αὐτοῖς κλασμᾷ-} 

"ΔΙ͂ πος Ῥγοξεξξεί Ἐπιδπλιβ το]: 
δυὶς ρόρι!ο Αὐῤευν᾽ ΑΨ 

4 μῳ ᾿Αἀεχᾶς εηἰτὼ αυαῇ ψιτὶ φυϊή- 
᾿ Ηἶσαν γὺ ὡσεὶ αὐόρες πεντακισχίλιοι. 4υ!ςες σἩ}}|ς. ΑΙ τοι ἀἰπὶ Ρυ- 

1π8 (υἱς, ΒΑςίτενε αἰ ςαπιθ ἅτ᾽ ρεὺ 
Πῃρυ]οδ᾽ υοίαυς ἀϊουνοιτις 
«ιυηφιαρεη!. 

Γρβίριτυτ τα ἐςςοτᾶε, δι΄ ἀΓ- 
ευδυστοδῖ οι. “ Τᾧἴἷὔ. 

ΝΛ ν᾿ ὡς κ ν κρλ,[1δ]΄ Πρ{ς νοετὸ Δοςερτῖς αιἡπᾶως 1}-- 

Ὡᾳ-.- ἅδε εν ταέχα ἐμθνος μεριοίδυς ἃ ἀιοοιτρῖν ρῶς 
ὁ ἰχθύας, ἀναδλέψας εἰ τὸν οὐρανον,, ἢ (οἰκίςης ἴῃ οαίοιπ, Βοιηεαϊχίι 

ὲ , εἰπ:ἃς ἐγέρίτ΄ ἀεάϊταας αἰ ςέρῥε- 
᾿ σου Ἰοῖς μα ϑηταὶς . φὐἰοφτιϑένα)- ταῦ 15 νι ἀρροπογῥητῖμτθα, -᾿ 

7 Ἑάογιης ἰρίτυγ οἴππες {Π]0ν 
(τωταδωμιης: δι (αδἠλτυι οἱ 

᾿ω» ἡ ἐδ ἃ πόφο το ξον ἜΒΡΊΗΡΕ Ἵ - -- τσ σ-π- 

στυσν, κα ἴρῳσιν ὅχισιτισμον᾿ ὅτι σεν Ἰρυορίαην Οδατία: πᾶπὶ ᾿ἰς ἱἰπ. ,"9ηόμνι α[εαι;4υΐα δ ε ἐ 
» πδ ᾿ "" ᾿ 

μέ Ὁ Ἐ οἱ Ἰοςο ἀείετιο {υτΏ1|5, 
ἰοευ ἀείατι βημηι., - 

4] Κρ νετὸ ἀϊκὶτ εἶδ» [λαῖς ὑρί!ε " ζμμνκμάκεν. τα 
Ἴ νοϑβ αυοά εἄδης. [6] νοτὸ ἀΐχε-} [ἱ» Ζδνονννι,, Νον ἔμης 
εὐπο ΝΟ (μῆς ποδί οίυ5 αὐλπι [νοδηρίων νόον ἡμίπηνε 
ψυίπηις ραᾶποῖς δὲ ἀπο ρἰϊςο:) βάνει Φ' ἄμε μήκεν, μῇ. 

βνὲ νι φανομς ὧν θπη4- 

ὕφην εἴτ 43. 
ἔταπι ἀνε [ενὲ υἱγὶ" 
"μη ν4 πη α,.4.. «νιζ 

ἰός ἀονηνῦενε ῥεῪ τοη- 
μὲν), παν άζεηο.,, 

τμήϊ ἀἰ{τωνοῦενε οπνοο. 
16[,“4«ΓΕΡῈ} αμην ἡμίηῆμε 
Ἰράφρεϑω: ' ἀκοῦνε ρι{ι- 
δ ῥεχε ἐπ αἰ δ σ ὑε 

ἀϊβειδφὶε ἀνίερον θυ 
ΩΝ ἐγϑαι. 

ἘΔ πρδηδης ΑΕ ΜΗ] 0 
πνηδ,. (Ψ' [ἀλη 41} [φηπ Ὁ 
[»»ϑἱαεωην «{ 4μοά. ὠωρεῖ- 

᾿ ᾿ ηυοά ι} γογίης ἱρί!ς Παριοζεο- βιε εἰμν [τορποενιοτηην 
των κόφινοι δωσακοι. τὰ ΟΡ ἢ ἀυοάοςέιη. φορθμη ἀδῥάεο. 6. 

.γ ᾽ ᾿ ’ ἤ ν : : ᾿ 

Μμρφηςςς Καὶ ἐγύοτο ἐν τω εῇ αὐτὸν σροφσευχό-Ἴ} { Ἐτ Τϑρίιπι οἴδεντ αὐθτ ἱρΙΘ [ ΕΕ ιν β φμυπιῥ. 
ἀμαπυῖε πιά: ρϑᾶμον χάταμόνας , σανῆσαν εἰυτῷ οἱ μφ.- 
ἄυς ἱπιεῖ νὰ" ΝΣ» πκ, ἧς ὅς, δος ΄.“ 
τον. διοιςς ΘΉΤαΙ "Κ) ἐπηρϑηισεν αὖ τοις, λέγων, Τίνα 
βυᾶυει, ποη ἢ ε«γ 

εἴϊ τπιεῖ ἔι- μα λέχρυσιν οΙ ὄχλοι δῷ "Ἢ ἘΝ 

«ὸ ἀι]Πφεπιϊὰς 

δι εὸ ςοηἤλη- : ες : 

ταν οπβιςπ- Οὐ ανῥα θθάσετισ μόν, Ν 6. δι Εταί, Εἰ: ἀν βρώματα. ἘΠῚ Ααὐτεπὶ 
48 νεηιάρ. ὅσντσ μὸς ργρρτϊὲζνε εχιπιο) αι ϊίτατς νοζαδιΐυμη,, δὲ Ἰά 

«ἀεείλτας φιόά [,λτ πὶ Εσιπλοπτάτίοιιαπι ἀϊσιπι, - 
12 ΜῬίωε, πλῶον. Ετδίχιις, δίωνε:  εἰξ πλοίνε:αυυπι πη 

[ςοτίτην οὐαγοτοδάβιοσηι ο Ὡβῃβ 
(προ αυοκίπτειγοραιτ αἰ ζο, 
Οὐυεπγηὰ εἰϊε τὴς ἀϊςῖς ταῦθα 

᾿ " , . 

1Ρῖ. δυτεηὶ τείροπάςητες ἀἰ- 
᾿ , ἀν νειν Χεγυηξ » Ἰοδῆηςπι Βαρτείτατη: 

ἢ ΣΝ, ᾿ 4 , αὐ " “. . 

τορποίςεπάα, το βαηη ςήν᾽ ἄλλοι σὲ Ἡ᾿ λίαν" ἀλλοι σὲ, [.21}} ἀυῖοπι ΕἸ δι:4}}} νεσὸρ το. 
᾿π ΚΥΜΟΝ ι ᾿ “ 

Ετοδεπὶ) «ἀϊτίοης ἴορἀἴυνπλ εἰν. (Οἷς, Ορϑηίονει φοῦ ἑωπν αν το Ῥγοροίῃςῃ γεἰατιιαπι. 

ἰωε ει ονφμ:., ἐγ ΔΗ τμην 

ῖ τοραηϑεη (οι ἀϊεθνς, (δ μετ 

τὴς ἀέζημε ἐπ ευτϑα) 

(Ὁ ἀϊκεγηθε, ἸοάμΜμΕΠὺ 
 ᾿βαρηβάπο: αἱῇ αμεεῆν Ἑς 

πρὶ μδηβον τὐυλερ ανδυνοί δ κκουν. δοβθονε 

Ὀλιηὴ οἰξ φυΐη δλογιῖν ( φυρά ἀριϊὴ Ογαοος ετίλια ἀποντθ- 
τοῦ ἤφηίῆολι ἐανόν ἰλυιάατα,, φυοπίδιη ἰαυάδτίο οὐμι θ6- 
πεβεςητία αν πιτίοης ςρμμιπ ένα εἰν) μος ἰοςο Πρ πιβςεῖ τ 
διχαρας εἶν ά εἰϊ εὐιιβββιε ποαις ϑγτιῖς ἸῃτΟΓρΓΕς αἀάις 

τἰα [ηεγαἰδονηοπο βενὶ ρυιεβ,υς ἐάτηνν πμΐ 4: αἰδενμην τανε πϑη βο- " ἰατίαυ πλαύτοις, δὲ πίπηις ἀδίστάι πὶ Αἰςτὶς οορίταις Ομ η- 
ἐεβευξ ῥρίμε ὑπ νενα βεὙ εγεπειβ,υ “ρον ϊ κε [εωπν αὐάμνε ρίως 
ἀφην. Ὁ ΝΙβ, εἰ μότι. 5ις προ ἱπ᾿ εἰ Πρ λἀδιδοπτυν ς. 
᾿ντιοάϊ ρατείσυα εχ οοπαιπυαὶ νίι Ἰοαυςπά!. Ῥοις  ἀι- 
τὐ δος τποάο οχρίετι (ςητο υλ Ν οα Πιαῖ ποῦίς ρις υὰπι 

τς το νοίξαπτυτ,μὶ ἑοτιὲ Ῥγοίςει, δίς, ϑεά νος ρυβτεγθα 
ποιλιάϊιπι εἰν θᾶ πα ἐοτιιλη ἰοαινξά! ἔπτὸ νι γραγὶ 4ιο-᾿ 
τιες ἀδίιγίιπι φυιρριαιῃ μα αδιώατον ἰςηιι ξηϊβεατυν: 1- ἡ 
ἀσοο (υἱ!οίτισ σαν ἶ 
ἐλυίλῃν δάξετε οὺς τὸς ἀπ οιρυ] ταπὶ δία γάνμη ἰυἀϊςαιιη 
ἄΤυιι ἀγῷ Κῴωι οἷς παῖτα τὸν λαὸν τῶτον Εἰ οῦτ, ΠΕ ἐγην : 
{ἰεμοὶ μαδδιν ὅς, κ αἰ», } ἰὰ εἴς, φιῦ τοῦ Ἡμδε ρερείο [υβίείαι. 

." ν}ῖ]ν. δι Ἐταίμνις αἡ νοῖθυπν, ἢν οπόποην ἰγνης βορωίμη , 40}1 ' 
Πρδιβοιιίφης ἱπτοτάθιι ετίλῃν νἱωγρατιγ ργαροῆιίο ἰῃ 4- 
ΡΝ 1κατίπον : (οἀ4 ὁτὰ [ετὲ νι τοὶ ροῦας αυίπη μορίομα ἀς- 
εἰαγδηάα: αὐ ίδεατωτισι ρει Τούειετορετίαν. ἄἶννριοι ρι. 

᾿ Ἄημἰον αν . 

4. νἐδεναθε ἐπνη ὗσαν γάρ ψ αἷρ δι ταῦ Βνκοι «ει δφαν δὲ. 
τραΐὰ δι ςοήτγὰ οπνοίθτι ςοὐ!ευεῃ δι 5. εἰ ἱπτογριςτίο βάέ, 
αἰ δὲ ρτο γὰ ἀςαιρίλ. 4Ρὼ βιηζοίοι ἡμοίαμα ἀϊίεὐτεωι ηκένν- 5 
ἥνεζενε κλισίας αν παν τήκον το. Κλισίαις γοὐαῖ ἰ,υςς 418: συμ- 
πόσα νοζϑητας Ματοὶ 6.39. νδὶ ἐαροίιίπνις ἤλης ἰσαμοιιήι 
[ογανιΐδαι, 

᾿ς Δλι(εωβνετωνε ἐν} ὁπνπα, κρὶ αὐέκκιγων ἡ παιντος δ,ς ιτ1- αὶ 
Γ ἱπαςηο ἐπ Νοιοτῖς οδιτιοηὶς ρἰςΐημς ἐαςιπρίλιι- 
συκάμαμι ἰςέξισοςια τηάρις ρεοῦο αιυιὰλι 1 ἔναντας ἰσβλν δι 
ἱπίοιρι ξἔφειο, ΒΕ εφερδε σενηνι ἀἐε μννϑόνο : ἀλη» σα 6(ὲ 
τεροιείσπαι ἐπὶ Ηςργαι ιπιϊίαγςε. . 

ι6. δενφάνκι εν οὐλόγεσον αὐτοῖς [ἢν αμούλην σοάίος ἰορ!- 
να, φρρδούβατ κρὴ χρ τόκλασν, βησεάιῳ! εἢ Δ βτχ" Αρυά [ὁ- ᾿ 
οἀπυδιι νετὸ ἐῃ Νυνμν Βηϊοτίς πατγαιίομε ἼΙ. ἱρτίμη οἱ, 
κρὶ ἀχρφφσος ἐξοιμ,, ἅν χταμε δίΐη, ἀτή, Ἰιλάνς ποι ἀμ οί Οδειιε μηἰς κομμένο, « 

ἤλαμα ἀφῇς ραηιδιις ᾧ τατίας, αυὲ ρεσσάτιπι εἰἴς ρᾶπες ἃς 
Ρ τες, ει Νθ ποπ 4. οἱ ἧκας ἱπτοτρέξιλτίο. ὈΪοίτιγ οτρὸ ρᾶ- 
ΔἸ Ῥεπει δεῖς, Ια οἷ {ππιρεῖς ᾿5 ρὰμίθας ἃς ριςίδυς ἔς 
τίας ἐφ ς Πεο ΡΑτγ (ιινόθτοηι οτίδπιὶ ἴῃ πῖςο δετυ 

αυίηφυς ράπας δι ἐυο ρίίςες. τις ποη ροἤιπως εἰς ἀα- ὃς ἐοάιςς τα δεκ Ἰἰερίτυν ἐπ᾿ αὐπις ἱροῦ τρη5)δς ἔπη} οὐμῃ ρτοσς 
Ἄἄτας ντ τἈΠτ}|Ὰ ράπυ πὰς Ρ᾽(Ουπά Ἑοορία τλητ1Π| φλυΐϊαι- 

ἀϊηειῃ ραίςζετοτ: ἐστίαις νὰ του ἰὸς ἐοαϊπιμιν αὐ Ποῖ 
᾿φἰογιαῃν γείκγεςτις. ϑίςαϊς δαμηυςὶς ἀἰοίτιιτ, 1. 54ιη.9..}. 0 

ἀρ᾽ φἄεταηὲ επέην᾽, 4υ δια γοτθὶς ᾿υιζας, ο ΠΩΠ ἽἼ2) [εδανεείς να κ «δαὶ : 1 μὶ εξ βοπεάϊοςιο (οἰεῖ 
(λετϊβειο: ἃ ἃ Ραιΐο 1. Ὑ πη. 4.1. εἴδιις ἀιςίταν (λπξειβολη 
νοτῦο ἣν ὁτατιοησνῖας στατόατιμη δελοῆς, ντηιηφυς ἐπιδὶ 
ἴδι ςουίοαψίς Αροβοίως, νὰ δῆς αιοαας ςοπίυηβεπάπηι 
«ἢ. ΝΝδιὴ μαστ ρτὸ οἶδ ῥγα ἔῖτο δἰζαητος Ὡςο φτατίσς 
ἀγίμη ἀμζο ρας ντ γυτὸ ἃ (οδτίὲ ςο νει ιοολς, ν γὸς 
Ϊ Δ} ΝΊΣΑΙῚ ἸΏ Ὠδὶ ουἷτι ἐοιίπηαιλυβ. [πᾶς βᾶυμι τς 

Ομ ααν ἀιφαπτι δ ξπράιςαγοαινοιμαε, ὃς οδίξογαγο (η01}- 
ἔλινι, φυυπὶ τλίηςη ἰας Ροηοάιέσο πο η δ ἐρίος εἰῦοε» οὐ 
ὰ Πευηι ρότιις ὃς σομιμθᾶς ροσυισάτι ἢ ρόουϊο νετὸ δο- 
ποἀιηέχιοπιν, οι ἱροδοῤνςιηνάς, (νὰ [ἐτερίτον τὐονο δὴν 
τρέμειν δεποφιοεηδε νοτγίιιν ρο!τ οοιίοιπ πιο ςχρ ζᾶ» 

τλπιςπ ργοτίης ἀλιο τίν εἰξ Ὀεποψιλιοιις παίονε (μοΊοςΦ 
ΔῊ πὸ 4 1λεάμημε, κοῷ ἐδίδουν. ας δι Ἑνλίας, 

Αἰ ἀἐβνεθιόε καὶ μὰ τοδίδου. 

τῇ δεθνβην,ρινωμαθ. ας, ἰτρᾶι Ἄτην ἃ το ΒΔ: ΠΗ πμ ηπας ἐχο 

γμοπεισὲν τῷ ̓ }), αυνμιν δι τας γε ἔργα Β. 40. ὃν τῳ ὑνρβέψαιν 
τ" τοι τος. ἀρὰ ιν (οι οὐάγεῖς ἱμιςτιςπειμδι 

παρ. {{16{γ δον εν. σύωνοαν ευτῷ λὰ εὐπ ςδιισπειμιῖ, 

νιώειιξὰ 8.ν. ἐν Ἐν τιφνὲε οὐ μα ϑηται Ν αν, δι μταί. Αἰ ἀΐο 

βιρωϊδ αὶ οἱ μοϑηταῦς ἀυνεπν αὶ ΕΠ οθσηιληα αιμίσμι εἄμπομϑ 

δάἀφατως καὶ, οὐ εὐγτὰ πα] ὐς ᾿ὲι ἬΝ: εἰς Ν λιτὰ ΠΌΠΙΝ 

«τοῖα αἴτον ρεσίοτοα αὐ μιν ε:υο( ἰὼν για οἱϊ,, οῖ ἀιοὰ 

14 ὡν»-. 

ς᾿ (᾽ δὲ ϑλιτιμήσας αὐτοῖς, παρήϊγοιλε 

ΜΉΝ 9... ονη δ κης ἕω. -. . ἄσπων, καὶ ὑποκτανϑηναι καὶ τῇ τοίτη 

.1 λὰ ἀι{(ιρωίοι [μον ἴαίς ̓ α ὦ ἐφ Ἥ ᾿ 
ἐν ἀροδανρον ὑρῖῳ . ὀπισῶ μου ἐλϑεῖν,ἀπειρνυσαϑὼ ἑαυτὸν, 

Ετπ 4 {κεεγμηὶ ἐφ’ [πεν ἢ 

νεὐίοενε ἐϊδιν: ὅς βόζοιφηοὦ) 

ε τί οὐ ὠφελῶται αὔ'ϑϑιρφπος κέρδησ ας 

εἰἰο φῳ ἀἠ(τηρμ ἐφ’ ἐρετ- 

9) «τιεηιν τεβονάενημε, 

εἷὰ τάπλο ρΡΙογυσήμο δά άιζωτ τος - 

γδν, τὸ εἰσὸς τοῦ πρϑστύπου ὐυτε 

δ φορφέπις τὶς δ αὐῤχαίων αὐέφη. 

Ἡπε δαὐϊτοῖς Υ᾽ μεῖς ἃ ἥνα μῳλέγετι ιο 

Ἢ ; αἰ ποκραδεὶς δὲ Πίτρρς ὦπα, Τὸν 

Χριτὸν τῷ Θεῦ. ἢι 
"- 

μεηϑενὶ φὸχῳ Ἰγτῶτον "τ 

7 φρισζντέρον (ὃ Αρχηρέων, καὶ Γορμ 

τοῖ 
ἡμέρᾳ ρϑῦα. ςΦὦὋὃοὃ. ἢ, 

, ἔλεγε δὲ χορὸς παύτας ν ΕἾ τς ϑέλει 

καὶ ἀράτω τὸν ςαὐρὸν αὐτὰ καϑ' ἡμέρων 
χῃῇ ἀκολυϑυίτω μφ!. : ᾿ 
᾿ Οἷς γδαΐ δέλῃ «ἴω ψυχίω αὐτῷ σω. 
σαι, ὅ“τολίσᾳ αὐτίω" ὃς σ᾽ αὐ ὑπολίσῃ 

τίω ψυχίω αὐτῷ ἕνεκεν ἐμοῦ, (δἷν σώσᾳ 
αὐτίω,. ᾿ ᾽ 

τὸν κόσμον ὅλον γέκυ τὸν οδὲ δτολέσαε,ἢ 
ζιμιωϑείς : : ' Γ χτῇ 

Ος 5 αἱ ἐπαιχωυθῃ με καὶ τοις ἐ- 
μοιὰ λόγρις͵ τοῦτον ὁ υἱὸς τῷ ιϑρώπου 
ἐπαιχιιυϑήσεται, ὅταν ἔλθη οὖν τνδοξὴ 
αὐτοῦ, καὶ τοῦ πατρϑς; καὶ τ) ἁγίων ἀγ- 
λων. ; 

: ΚΉΝ ὑμῖν ἀληϑως ἐσί Ἡνες μῦ ὧδεὲ 

1] 

{ 

.7 

Τρίς νετὸ ἰαιογανίπάτυι εἶε, 
πιδηἀαμίτντη}} ος ἀϊςεοηῖι 

οὐ εἰποῖν, τ δε τὸν υἱὸν τῷ αὐθρώπου "" ὈτΕΒΗ ὥροῆοι ἀυρα πο- 
τυ πΑΤῸΣ γα σοὶ [Ἰθτη} πλυϊτα ρα δέ τορτοδετὶ ἃ 

πιλλιὶ παϑυῖν, τὸ ὁποσδοχι κρίναι [ςἰοώδυς διρυηςριθυβ ϑαςον 
ἀοευϊη ἂν ϑεγιθἰθνδς ἑατογι αγϊ»ὃς 

1 {Ὁ}|ιςεθας ἀμτῷ οὐ πἰδι}5» 5ὶ- 
αυὶς γυϊ τὶς (εν! , αὐάϊςςι ίς-. 
ἰρίωιῃ, ὅς ἁἰτοῦ ας σγυςςαν [χα πι] 
φυοείνεν ὃς (ςαυλτατγιηθ, 
[Ομεἴψυ!ς πλιὰ νο]υςεὶς Δη1- 

ΠΠΔΙῺ ἯΙ 
χυΐίᾳι!ς νεγὸ ρεγἀ! ἀστίε δηὶ- 
δίῃ [δι 16 ζλιίΔ, 15 σγι!8- 
ιτ ς4Π|. τις 
Ἰ Οἱ" ἀ επἰπιργο δείδουϊραπι 

ἐπΊωσἄετυν νηϊυεείση θη ἃ... Ὁ 

ἃς τηεοσυμν (τι υπμεῖαδ μὰ 
ἐςεδιι Εὐλιιμὴ δοιη! ἰδ φυδηάο , 
νόπογι ςὦ Ρι οτἱᾶ χα δι ̓αιγὶ 5) 
ἀηζτοτύιναις Αμρεϊοι ον, 
Ιὺ 

. Ἰᾳυϊάαπι οχ ᾿ς 4! Βῖς δάϊιαηι 
4υΐ ἐπ οληρὰ ϑυϊαδυητου) 

ΦΕΟΥΝΌΥΜΙ ΑΜ 37) 
Ρβοῖατι αιεσχρίαπι οχ ἀπε αμὶφς 
Γε[γτε χης, ἣ 

ἐμοιαἰ᾽ νενὸ, φοονηπο,. ; 
γηβυτειῤν μέσ ΠΣ 
ΕΣ . 

Ὠὶκὶς δυῖθαὶ εἶδ, γοδ γετὸ ἜΞΩΝ διαὶ ᾿ ἐδὼ, ΚΓ 
Ν ιῆς εἴϊς ἀις τὶ) Κείρου- πα μἰταρο μασι ΠΡΗ 

Ἰάσπϑδυτοπι Ῥειγυς ἀϊχίτ» δι. 1 [μὲ φῤϑνόονε ϑιννῦ δό- 
νη, ξινιβυ θο. ὃ, 

᾿ “4 μὲϊᾳ αὐπίορ 4} »ἵοι, 
ΔΙ δεερὴ γε ἐν Θμεενῖιδος. 
ΙΝ ζφμία οὐ 4 Μδιτ 6 αἱ 

δέοι ἤοηνομις νοΐα γώ πλλτϑνμ 
“, Φ "ερνοδ αν ἃ [οπόονὶ. ἐμ ϑ680) ̓ ς 
δ βυνιρίϑιο δήεεν- ι ἜΝΠΩΝ εὦ ̓ 
ἀνε Φ' διοϑμες ᾧ σε- Ἰεῆφηι εἰφειά 
εά}} Δ᾽ μσενα ἐϊέτεβιν., ομεῖαμε {8 
5... Ροέυεηϊες ᾿ 

᾿ . Ἰιές. 4.17 ἐμ εἰ4ι οἰμνν “ἐ οπι- πιδῖῖ το 28. 
κ4|. δ, 49 ἮΝ γοβ! τοὶ δι ̓ς τὰ 
δ ας βημερ- παι πὰς Ὁ 
[νο, ψ' "νἰδδι ρἴ ϑάν ὰ 

Π φωφι άνεγψ' βφικεμε σοϑ. 1.6. γ ἢ 
Ων ἐπῆν νοίνθ." 4- πιϑδιι}0.} 

ηὐηναο [θαην [οἰμαην [4- ἕκ τό λ1. 
“πεῖ, ρενάοι δαπν μοαναμνὶ τυλτιδισ. 
ρενάνάανηε. οιέπναην [ραην το τι 
βύορίεν πὴ , (βίαι [ἀοἰε! 

᾿Ὶ Ὁ. . ᾿ 

τῇ Ηΐυη ) οἱ, 

τία ἀἰς (εἰεἰτατ!. 

πὶ [ἐγθαγονρογάςτ σΆΠη: 

ἤνο. αὶ ἱμόνεῖων υπῤμοιίωην Τλ1.3.,6 
ὧν ν τς ν 

(ς ἰδίην δυϊξ ρετάατ, ἤας (αἱ 1.] {"ϑρ νέων, [α κμιεην ρων 
πὰς τ τῆς ρμετάαε, ἄν ἀειγένθεθινιν , 

ρήϊπις οχίτίο τοαἰτετοτ ἀθωξδο, 
τ αν δ . : βωὸμεϊι Τυξε τὰ,2 

ἸΏ ς πὸ 1} ρυάμοτίς ΔΕῚΙ ΜΝ ιη ημὲ νος εὐνδμετ! γδῖτ,ιο.}} 

δον: Ὠοιοίη «τὐῤείεε!, χεαΐδντιιι, 

ἡνμπη ΝΈΜΕΤΡ ἡη φαιε!αιε 
βια ᾿' Ραινε ιν Θ᾽ [35- 
ἕδοννην “ὔεχείονμν. 

Τοίκο ἀμρφηὶ υοὐὴε υετὸν Μλτιιό. 
[μη αἰνήηὲ θὲς βμε: ηηὶ πιᾶι.»... 
προ ζυβαϑωνε προτμενο ἀα- 

ἴοῳ δυϊτετπηνοδὲς νεγὸ γί ΐ 

ἑξηκότων οἵ ἢ μιὴ γούσονται ϑανάτου ἕως} [τενὴ νίαυράνην νἱάοτίπι το- "πε πιάσαν ἐς χὰ νον 

αἰΐδωσιτίωο βασιλείῳ Ἐ θεῖ, . ΠΝ ἐϊξαυτξ 4υι ΠῚ Τὼ εώψι ̓ ὙρΈ ΑΙ 
ὍΝ ; ; ; Ἄ 

᾿ Ἷ 

ΒΥ ὃ ̓ἀρύῤσι του Λόλρις τούτοις ὡσεὶ ΝΣ ἰμας νειὰ γ υλί!" ἐὐαμὸ ὅμὲ βυῤεμμα ἰῷ ᾿ ϑα αἰθὺ ὙΠΟΥ ̓ 
γρμεβῶμ οκτῶ γ Ὁ) ὡἴὐδᾳλαθὼν τὸν Πετρον Γογέσ ΠΣ Ἢ; νὲ αἱῇ υϊηρτίς Ῥείεοὶ [μήδεοδννην ψγ  1οαηινεηο, ὅν Ἐδρμνεπς " 

καὶ Ἰωαήνίω κἡ Ἰάκωβον, αὐέβη εἰς τὸν δ᾽] [κ Ἰοῦπης διϊαςοο,αίςεπάογοι ᾿ κότας ἐπ πρρέθην ΕΟ: λριεὶ ἐρίως ἴῃ 

ρΘ΄ φερσεύξαϑαι . ἢ τποητοὶῃ δά ογαμάυτη, Ὁ ὡὰ Σ ᾿ Ἐπὴβ αυνΝ 

᾿ς Καὶ ἐγίνετο ὦ τῶ φρρσφύχεϑαι αὐ - [19] Ἐλξϊα εἰξ δυῖςην ἱπτοῦ οὐαπ ἀῶ», Ἐἰ[εῖβα (ἢ, ἐδ οτανεῖ, εἰατη ἐλπ οἰϊα 

ἑτοοον, 
καὶ ὁ ἱματισμὸς ἀυτῖ λάϊυκὸς ΐξας οὐ- 
Ζ[ωγ. 
Καὶ ἐδου αὔορες δύο οιωελώλρυν ὠυτω, 

ἵηινες ἤσαν Μωσῆς καὶ Ἡ λίακ' [εΞ 

, ΟἹ όφϑῴτες ὦ σύξη,ἔλεγον τίω ἐξο- 1.) Ομ νἱῇ ἐὐπὶ ρ᾽οτίαρ  ςεραηι ᾿ 

᾿ δδὸν ὡνπέ, ἰω ἔμελλε πλοριώ ὧν ἴερρν 
φαλήμ. ΟΣ : ἐν , 

γανΐβ... 

Ἰρῶῷ ἐνρο Ἰρίϊωις 112.» δὲ νο- 
τις οἷα αἰδως ἃς το] εη 5. 

41 Ἔτεςος νυ ἄυο τ 60}} 

ἱρίιις οχίτυπην απο ἤθταγυπι ς- 

[δεριδι υμίιης εἶε αἰρενά, ἀρδευ τι εἶ 
᾿ "δὼ Δὲ δΙ 1 ξ Ὅ4 

δ, εἰνν αἴρω: σ (φεηάοις αἷΐ. 

ἘΞ φςε, ἐμο οἱνὶ ἰο4με- εὐρεὰ ἀπ δι 5 
ὑαηβων εν ἐ ἰοἵόγαδὲ ἀν. οἴ ίο, 

ἷο 

δαητυγ σα ο05 481 ογαη δῖον δ ΔΜ βεΦ' Εἰδας 
8. Ἐ}185: ᾿ γ ἡ τϑα τέο: ὧν 

ἀἰεοῦαν! οκειζμπν οἷν 
" «οπηρίεέντνε ΕΥ̓́ΦΙ ἐν 

νι ἀεξιηροίςτμς ἩΙ ετοίο-) [ἀνίει 

Ο δὲ Πέτρος καὶ οἱ σω ἁσπῷὼ ἦσαν)" Ῥοῖτις ναγὸ δὲ 4υἱ ἐυτι ἱρίο 15: ἀγορνηδεὶ μἱτῆῤιτεν ἐλ «φὴς ΚΥΑΜΑΒ ἐγαμᾷ 

Πχι Ομ, φῦ ἐμέμοινεὶ ἀεά μέρα ίεν που περμςαραά ἀπάτην αμμὴ νίατραῖς ἴα ἐδηςξξοπάια καιταειοιίδυε. 
αἰος Ευδηρ εἰ μλλα δάάϊει;, ἤοφυς ἰομίκυν ἰα Οοπιρίυτεη!ι 
«ἀπίοηε δ αυΐααινς νετιεὶς οοάϊείδως, ποαυ οχρ καῖε ἃ 
ΤἈρορβγἰλέλο. χίδί (ἄπηειι ἀριϊὰ Ἔγγυπε ᾿πτοργσίκηη,δς 
παρ ἢ 8 [τ ίις οιιρ ναῆο, τὰν μίολιοοι βα ανήκλσυτ ἔοις νι 
ἡϊουν ἀὐεε ῥιειῃ ρομίδηλτυτ τα οσυχ ετυειη φαριρίδι. 

ἃς δὲίμενοινν μρδωσμς ᾿, αὐ κερδόσᾳ νι Μαῖίυε δι Ματ- 
(με ἰΙοφυυπεως, δὶς δινὶπιὶ κοίοὐψεπάνιν οἱ ματεγάαινι ραττι- 
ξιρίτιπν ἀρυὰ Οταοοε, νεῖ 11 ἩσούνοΥ νεγἰομΐο, 1Π1|λ4...᾿ 
ὅνη μοἦδν ἡνονη, ιὰ εἰὰ ῥα τ μίύ. διιδιιριζας ςη μη καὶ οἱ λα 
Ἠς πολρῳζα. Ν 

λ6 Ρνάμον! ἐφασχμυδῷ νυ. Βεωδιμενά, Ορταγὶπι ( γ0- 
αυἱε ἠ ἴμιὴς ἰσφιιι Ειδίμννε ) (δτίωυμι οἷ ηυράί μοίωε 

γεῖυς ἰαΐρίρεες, Αἰανὶ "ἐς ἰἸοαυίτυν ν νας ΠΕ ενά.ν, 
το βά γα βάφονημα δωρρίνεὼν ἐρωδμ. 546 μος τλριεὴ οἶδ ποι. 
τιαῴγοων, " 

28 Ρεδίοπ (βἀνενν, ἐλδοῖ διὲς (οἷεμρι ουεαι(αυμὰ 

{με οὐἷο μοβετφα Πεγμρῖνε μόναι ἐκτώ (αν Ἐχττογυητ δε Δ ρτο 

ἐγλθεα λεξαιυν ἐγμιντι, ρίεηα βιεως εοππίυθο δια 2εε- 

ὃν: οἴδο, υμέμεμ. ὠὡντὸ, ἐξα νι γεάυπάκε ςορι  ἐἥυύχας, Αἰκός 

τὸ Ἠεθυχομιῃ ἐδιοιπιο. ΕΣ ἔς Ἰσριἐς 5 γι τμτςερτος »ὰς 

ἰδξλε ραττοια ὍΝ ῥενώ, 1 14 εἰλ ὠφνὸν αμαίι, ὠμορῖσάο 

γειὸ μἐτ «αἰδιιλας Βάσαπν, αἰϊότυμλ (ρραταράις δἰχιμιμο 

Μαῖεὶ 9.1. : ᾿ : ; 

ι Ἀκηωηὲ των ἔξοδον. Ν αἰγτα δι Ετδίγμν δα ννντε- 

το δὲ φυίδεμι δι εἰς κλπεεν ίεά διαϑιγέ. της αδουλλιλμς 

διιϑηαυιῖς ἀεςορο , αυὸά Οτας Ἰρμογαεηῖν Ῥερηάα 

μην ἱικέιργεζαῖὶ ἃς ἴμέώοιν ἠςε)αιατεῖ ΣΔομΔ ΜΔ τυτίωα, 

ταραυ4πὶ ἐχςοἸϊεηι!κ0) ἃς ρεαίβαμειαιν, ἰὰ οἱλ ἐξοχψω αὰΐ 
ὑσερχμ ἴ πιῆσει. Αςειρέτον αὐταρα κα χιέης ργο ΠΩ ΤΕΡ Ἀ᾿ 

τς Ῥυάἀ τάσηεος εεἰδιπ' υξογαν,ντ μη οῖλί ψα]12, 4ο.» 

ἔπος “τοῦ οὐ ἀεξννφορειον . ἔν ἔμολο «λουύν βιὰ ἂ Ἐξ: 

χλΐπυς δ νει μυμπ, (δνδ μνρίηδω 414}. Ἐγο ΤΗΝ (γμρη)5 
} 

1 

φυά νην βνοβεὶ! Βο- Μειιδας κα 

Δ᾽ "κ"εο! [{ἐγπισϑαὶ γ ἤθης πνᾶι δι, "Ν 



ΜδιγιΩ 
πιάκς 4 ́ 
ΝΏΠΑ τὸ τ13- 
τἰΞ οἤεηάίιτυς 

δά τορι» 
κει. 

ζρρΙχ78 

δὲ οἵδον πὶν δόξαν 

ΧΗ Μασεῖ μίαν κὶ μίαν 
᾿ δλέγει.. 

᾿φέλη, Καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς ἐφόθν 9η- 

οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. 

3 ͵ 
ξραπιρυὰμ ἀσο ὄχλος πολύς. 
ἑωοτσάυϊιιδις, 
ηυδρυΐς απ 

ποὺς ὑμαΐ, 

ΦΩΛΙᾺ Οὐ ΓΕΓΕ 4 ΤΑ ΟΠ. ορτίιον ἀφοίαταμιγ νονρὶ τ 

. αἰ οαιψφααῆέ. Εμμε εηὐμη τποτε ἤϊλ ὁπληίαπι ΠΥ ΝΕ 
ἰηἰϊασ πναπετί ἱπηροῦτα 

“ζὰ ̓ οι! ὕπνῳ" Ρη29 ἐξὼ τὼ 
τάν Πα τρνεαλα αἴ; 

δ)ραρτοὺς σιυεςώτας ὀντρ: 

Ολείο, 4μὸ ἐρίε ποὴ πιϊδὴς 

τους ὠν, πεν ὁ Πέτρος ποὺς πὸν 

Τησόιιῶ, Ἐπιροίτα ν᾽ καλόν ὅδιν ἡμάϊ ὦ 
ἢ ὁ ποιώσωμδυ σκίωυαὶ φρῖρ, μίαν. (μι, 

λία" μὴ ον 

Ταῦτα δδῴστι λέλρυτος, ἐγήῥετο 5 

σαν 6᾽ὰ ἐγ τω ὠκοίνοις εἰσελϑεῖν οἷς τὴν νε- 

φίλίω. “ 
Καὶ φωνὴ ἐγῆψετο ἐκ τς νεφέλης, λέ- " 

ρυσα, Οὗτός ὅδιν ὁ ἰός μον ὁ ἀγαπητός" 
ἀσωῖ ἀκούρτε. ᾿ ὃ “ψ' 

αἱ ὦ τῷ δρέθαι Ἐίω φωνίω οὐα 
οἰ Τησοῦς μένος" κσὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, Ὁ οὐ- 

σδιενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ὀκεΐναις τοὺς ἡ μέραις 

Ἐοήετο δὲ ὦ τῇ ἑξὺς ἡμέρᾳ» κατελ- 

ϑύντων αὐτὴν τὸ τῷ ὄρρις, συυΐωταησεν 

καὶ ἰδοὺ, αὐήρ ὑπὸ τὸ ὄχλου αὐεθόη-} 
σε λέγων, Διδάσκαλε; δέομαί σου, δή. 
φλο ον Εὴ τὸν ιἷόκ μρυ ὅτι μρνογθρὲς ὅξι 

“ὌὄΖὋὌΨὍἘὋΕἘἝἜὃέἘΕΨἔὁΕέἜΨσΨΓΠἔἘὌὈὃΆΔ ΔΝ τ» 

᾿Καὶ ἐφοιὺὶ, πνεῦμα λαμβαῦοι αὐτὸν καὶ 

ὀξαίφνὰς κράζει, χρὴ ασαρφίοτοι αὐτὸν 

"μετὰ ἀφροῦ, καὶ αδόγις δ'ποχωρέ! ἀπ᾽ 
ὠυτεῖ, σαυτρήθον αὐτὸν. 

ξάχλωσιν αὐτὸ, καὶ ἐκ ἡδιωνήϑησαι. 

ὃς ὑμαῖ, ἢ αἌζξομιαι ὑμδ; Πρ σείγα 
γ4 ὡσῖ τὸν ε,0᾽ σου. 

ἘΞ 
αὐτὸν τὸ δαιμόνιον, 

πφεαμοιν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτῷ. 

12. ΟΝ ΔΝΜΙΝ ἐμέ αν, δνα γε όσαντος Νυϊράϊα δὲ 
Βγαίγησμεκρφνες, δεογο ϑέντνε. 

14. ΔΠοι, αὐτοῖς Μοίξδη νἱ ἀοἰοεῖ ὃ Εἰίατη ἃ διίρεδα 
ΔὈγορτου δὰ αυοο οτίατη γεδογεπήυχη οἷ νὲτουμι οἰσνλδεῖν,νῖ 
τοδὲ οπρίϊοις ὅγε ἐπιείργες, . 

λ6. Άὲ βἰλ θήν ὐμάν γὴν δ τῷ ἡνέδῳ, τωὶ φωνίω ἡ οεἱξ 
“Τὸ πιρόϑιυ, οαίυν ἐπΑ Πρ εν ἐχεπιρίαιτ αἰϊμά οσουττις αν 
τὰ μιν. 17. 1τλαὺς μοη αν ϑνα γετυς ἰρτοῦρτος τεξϊὲ τοα- 
ἀπ δὶ θον βόνοι ὧν, {εν ἐάϑενοβωε ὦ ἐκείνων τῶς 
ἐμόγῳ ες Μυΐφραξα δι Εταίπιμν ἂὖ νούρυ τε, ἐν ἀέεϑωε εἰν. Ησπο 
ἀϑεφτα Ηερταιππῖμν φυνῖν αἰ δὲ ὕκρα τετιπυογίπμις, αἷς 
ταν ιν υὸι ἀἰοιτὰ ἀίοας Μάγοι ἀποίρυϊσε δοη αἱ -- 
ἡνϑῖ ἀίοθην ἄμηταται τεοιῆξ, (εὐ νέηιιε φιο ΟἈτνϊων το- 
(πγροαἑ ἴδει, . . 

38 «14 βέλωνο σνδωνι δλὴ τὸν ε)ὸν μόν. ΝΥ ΤῸ ἐπῖορτε [πμις, 
᾿ς φίρ ἐμὲ κρὴ τὸν {ὃν μου ἰὰ οἵἕ, Πα τηα δὲ ΕΠ πὶ τπειιΠῚ. 

ἢ» Ἀπ) νεροιὴ μὴ ἐξύγχνι. Ὡὐομ!ά πα ν]κα εὶς γε;- 

ἘΥΑΝΜΟΕΙΙΥΜ. ! 
Ῥιφιηρτὰ αιλιῃ βάς! το εἰ ἀεξιποιαν εἶα τ οπιηεν λις τος 

Πεταηερτουάεὶ ετάἐψοπηηο: ἡυῇ 
αὐξὲπι ευἱμὶ αἴ επον  ἀετῶτ ρ᾽ο 
τἰβτι οἰυϑ» δὲ ἀἄμοΣ {|Π|ὸς γεγο 5 

μος ως, ἸΠΠαπῖδ ουπιδο.,, 

᾿ Καὶ ἐήδετο ἐν τῷ δήεγοφίζεϑτὼ αὐτὰ} ἘΠ. Θυτὴ εξ ικμη {{| ἀϊςς-ἰρ 
ἀότεμι αν οοινι ἀϊεετει ἢςτΓγις 
δὰ Γεἴυσι, Μαρ λον ροπυτι εἱϊ 

πος ᾿ς οἷδε: ατῳ; “ἀφὺ [ας πηι 

τοῖα ταδεσηδομα » νθπι 101) 8} 

ναυὶ Μοί ἃς νηυμὴ ΕἾΠ5: πο- 
(εἰεη5 υϊὰ ἀϊεετεῖ. - 

Ἡχς διζεπὶ ἱρίο ἀπε ῖν μι ἴδε μιοῆν {{ο ἰοήνεη- 
εἰτῖς πυδες αυδοϊηὔδγαιίε “1]- 
ἴος : πίξιιεγμης νουὸ ἀμπν 18 
ἰηρτοάεζεσπτοαῦ ἐπ ρυῦ εἴη. 

Ηις 
1Π πε Ἰρίαμα αὐ άϊτς. ; 

Ε΄ ΄υυτὰ νοχ να ΩΝ, 

(οτἰπυσπίυς εἰς Ἰείας (οἷπ5ἐρ ἢ "6 

δυΐδπι πἰυστυπινδ Δ} τεηυη- 

τἰατυητῖρεν Δ ξερὰ φυϊουᾶ 
σούμπι αθα ν᾽ ἀοτλπῖ. 

[Εδδιιπι εἰξ ἄυτοτα ἰεησεητς 

ἀΐεινι αι} Ἵν ἀείςἐφηἴςης ὲ 4μεηῖὺ ἀ!ε,ἀε[τεκἀ εν νι 

τοηῖς 5) οςουτγίογεῖ οἱ τυγϑλ ἡ Πὰς δ ταϑηϑεν ογοντῊ  Ηἰὶ Ὴ 

τλυΐτα. ὶ ἐντνα τενίθα. ἂν 

Ἐὲ εεος αυϊάλαι ἐ ταῦθα νος 38. ἘΞ φὐρευἱρ ἀεεμνδάεχ- 

πηι νηΐξεπίτος εἰξ τα μι! «β ννἱ). ' 
Εἰ εὐοε ὗρίτἴτας αὐρτς εξ αϊ » ὩΣ «εξ βίνίπαν σρρτε- 

ΓΝ Ἔο τερξιὲ ᾿ οἰδηγίταῖ, 
“ ἃς [ῥίνη ἀϊςετρύει οαπὶ ίρυς- 
τοδητϊοπΊ, ἃς νἱχ Δοίς οὔτ αἰ) Θο9} |ἀνοσάιν ἀν απλαο ἐνπν, Ὁ 

Του ἴα ἤπόῃ { ἀ : Εἰτορανὶ ἀῤ[εἰρηίον ἵμος 
ν᾿ οφρρῃς . "Ἐπ τοοαλῖυδίυτῃ ἀπ ς Πρ -ἰφο] Π Τὰ κε: 

Κω ἐδεήϑην ζν}} μαϑηδυ σου ὅκα οὐδόν 490 ἑδε τὸς Ἔ Ἂ ΓῈΡΕ τὴν σδαιν ἣι ὐεηεονεη ἡ ἰνπν τ (δ᾽ ἡοη 

Ἷ ΝΣ το : ᾿ πρη Ροϊπεγηηῖ, ἐπ ν οτῳ 

Αἰποχριϑεὸς ἃ ὁ ἕησοις ἴραν, οἱ ἡἡνιὰ α Ἱκείροπάοῃς δυτειὴ 1εἴα5 αἰτοὶ οὶ 

ἄπιςος καὶ δυεσρᾳμιϑμὴ, ἕως πότε ἔσομαξῃ! [0 ρεης ἱπετοένϊα δι ρευμονία, 
ΒΥ ) χιουΐψις ταπ ἀξ εγο ἀρυᾳ νο9,}- 

(ὐοτα γνοϑὺ Αἀάεσς Αἰ λυ 

ΒΟ “5 ἡγε ταῦτ) ἔθος . οὔ μη βιμη, 
ΒΉ, δὲ πῳπρρσερχορϑυ εὠυτι, ἐῤῥηξων ,“ι| Ομ αὐτέ δάδιις ἀςοςάοτοῦ, ᾿,..} ΚΞ φμμην αρρεδεγει εἰ- 

ἀγύνθι “ ἴ συιυασαάφαξεν" 4ἸΠΠπτόατι φατβοη δι ἐδ ίςος-! [6 Μα ἀοπνοηίαπν, δ’ 

ἐπετίμησε σὲ ὁ ἴησοις τῷ πινοῦ κα το ἰρ[ι : οδίαιγρααίς αὐτέ κει ἔρι-} ἀνθραιίι, Εἰ ἐνερανῆ 
ἀγαϑθείρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα χρὶς ἐ-Ἴ [πἴτυμι πορυτυπηδιίαπδαϊς ρυς- 

τατη τᾶς γοἀἀιβίκουξ ρατγὶ ἔμ, ἡ ἰγεάδρηε ἡἴενο ραινὸ ον 
.......,................-..ὄἕΦ ...ὄ..ὕ..ὄ........... «.-- 

Ὁ γοιτῖε Ὁ ΠΌΛΙ υαανεείνανεκἼτϑεναμ εἰν.) Φ' Βτίδει ἐφοιὶ- 

ἀϊατογίς ράγῖς ἀπρίεῦες ς " 

Ἴά4ετηνὶ πνρί εἰ ἔδιενν εἰπε, 
Φ' ἀμοι υἱγοῖ ἡμὶ βαδαοι 
τς ἐἰϊο. 

, Ἐὶ [αὔξη ἢ φοῦ 4}. 
“ἄκρον αὖ ἐἰΐο Ὁ " 
ἐρμε “ἡ Ποβθνη, Ρεδεεβινν, 

[μεϊαηνης ἐγ α βαδενηρομε 
ἰανυμνῖν οὐδὲ ν (᾿᾿ υπμην 
Δίογβι Ψ' υπμβν Εἰ α: 
πε[ιἰ το! ἢ ά ἀϊρετει, 

μον αν ἦς Φος (Θ᾽ ̓ηνμε- 

πμδειη. 
Εἰ υοχ [4{{4εβ ἀενε- 

θεγάῤκεμ!,, ΕΥ͂"ς εἶ βίωι 
πιὲνϑ ἀϊείξως : ἐρίων “η.» 
ἐδε. 

Εἰ ἄμην βενεξνχοκ,- 
μεηεης (8 [ἐβῳ βίην: 
ἐρβεδεμενημε,, (Φ’ πεπιίηὶ 
ἀἰκατωιξ ἐπ ἡ 4 ἀλεδια 
4μϑεημδηι εἰς ῥθ! 1μ6 υἹ- 
4ενάπι. 

᾿οΕἶμπι εἰ ἀμἴεηνλη{ι. 

χ οχτίτις ὁ δυο γα  ς 5, 
βίτις 1116 αὐοιι5,ἀ1ἰς ξξιις 

εἰαιναυ!, ἀϊραμ5) Δί ας!" 
βετν ὀδίεενν μεν γεδέεε 
βίη πνηδν, ἡμὴ 4 ὌΝΙΚΗΘ 

νεδϑε χυπν, ἂν βυδνὺ εἶπα 
παρ οεἰδάϊε ν᾽ ἀ βιραε 
ἐμ ἐμην [λΙΜ04 7 Ὁ υἱκ 

ΟΠ ΡΟΝΜΕΡΗΠ, 

Ἀεβοηάεμε φμίε ἴω 
με ἀκ, Ο χεμῖναιἶο ἡ» 

βάοίῳ ψ’ μετμει(α, υυ. 
"ὁ ενοὸ “ρνᾷ υοι ψψ βα- 

εἰαν υο:} ῳαμἀνείνεβα 

ἰφ(ω. [δόνέδωιον ἱομννμδῦ, 
' (πηαινε βηατμη: 6’ 

δὰ φορυϊαπυι, ἡ οταπὶ Αἰ τα δά Ἰρίμτα Γηενιοπίυπὰ , 411 λὰ 
υετύ ἀππιορίάςαπι τείξειατυτ, ἐχρυεῖε υς Ἀπιδίρυιτατέ 
τους. 4 ἡἰκρέαα βοεόρη δον πρ λάδίν, Φ᾽ εἰῥά εἰ δόρσειντ 
(τεϊδυταν οτίασι π πιοο γεῖ. ςοὗ, ρβεὸ ἀπο ται τοξείας (τί - 
βεέγοτην ὠρρώσι. ΓΕ» {τύ} ἀνβενρέδεννν [ϑπβην ηβεην ν καὶ 
αυοιρρίοσον αὐτὸν ΑΖ ἀφοῦ. ΟΣ ἀν βὴρ4ι ομδὸ εὐ μο ϑοπνα,λ  ΠΊ0 - 
ἄϊμπ ἱππρτορείέ, Νες ἐπίνι ἡ νεγθο Πηΐβειτυτ πος ἴα 
ἴρτο ἀνζετρείο αἴϊαις τα νεγὰ, ἰδ ἱμέϊαειο {2 πιριπυτοτά 
᾿μῃ Ἰατογιοσιδυς ΚτΆλ Ππ πνῖς ογυοίατίδον, αεῇ νἠΐοοτα ἱρί 
ἰιπίατεπευν, ἤσαν ἰσεατε ἀΐοστς ροιύαξτα, 5.0} ἐπιόγριον 

ὑρι [ϑὐεφτρέξοι ἐδόν ναι ρῶν Μαι. 9.18. Φ Ορηνανεν, ἀμ: 
νιν υἱς ὃς Ἑρλῦ Ὀιμροβαιενδεκαπαρά]ννι [ἢ ΠΌπ Ὁ ΠΠἰς (ο ἀ... 

ἰοψίς Εταί νωνηρίδαντοι μὰ εἰϊ δἰεοτοπεσ ἔει σοπτογςηῖς. ΝΗ) 
νι η τποεθοδείδαι σοιπτιαὶ Ἂςο τ, οἱ ον ΜΠ πιοιηθγονάώ 
κοππ!οης ἄρυς ἐστενλίχις τπσινίντα τινας ΠΠΔοτς τα νΕ, 
(εἰς τοῖον ἀμορπι,ψμΐ φὸ μγωρο μρογληῖ, 

4) Δί“... 

ὃ βηπηνοιάν ἰδηρε, υἥ. ἦ 

θόμνηὸ εἰ μοὶ μδεεἤει ὡς 

εξ εἰ! πωϑε:, δ᾽ οὐ. ᾿ 

γνηὲ ἡμβιφη  ὑμε ἡΐπ ᾿ς . 

ε΄ ἔςησεα αὐτὸ πε ῤ ἑωυτρί" 

- 3 4 ᾿ ᾽ 

ταν δομδρ τινα δὶ τῷ ὀνόμαη σου ὧκ- 

ἡμέρας τῆς αἰαλήγεως ἀντεῖ, κι αὐπὸς τὸ 

ςΦΕΟΥΝΌΥΜ [ΥΟᾺΜ.. 
Ἐξεπλιήοσοντο δὲ παὐτες δ τῇ μο- [ἢ Ῥ 

γαλοιόπτοη, τῶ Θιῶ, Παότων δὲ ϑιυμᾳ- 

ζόντων Κλὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ὁ [Ἡσοιξ, ὯΝ 

λόορις τούτοις "ὁ γὰρ εἷος τῷ αἰϑιρώπου 

μέλλοι οἴοα δ δοῶτῃ εἰς χῶραι αἰϑρώ, 
πιὸ τυ ᾽. 

οἱ δὲ ἠγνόοιωυ τὸ ῥῆμᾷοι τοῦτο, κῷ ἰω}" ἢ 
͵ ᾽ ᾽ 3 ᾿ ι }} 

ὐδφκαχαλυμμῖῆρον στ αὐτὴ ἡ ἵνα μὴ 

αἰδϑωνται φὐὐτὸ κρὶ ἐἰφοθούῦτο ἐφοντῆστω 
αὐτὸν θὰ τῷ ῥήματος τούτου. 
εἰσῆλϑε δὲ δα λογισμὸς ἐν αὐτοῖς » Τὸ ἐκ. ΗΓΙπο αἴξ αὐτὸ ΔΗ ερτατῖο ἰη 

τὶς αἱ εἴη μείζων αὐ. . 

ὁ δὲ τηεσοιξ Ἰδὼν τὸν δγαλργισ μὸν τῆς 
͵ν ,Ἷν , 47] 1οως νοτδ᾽ νι, ἀϊτοριατίοης 

 αρόιας αὐ, δγιλαθόμδνος πρισιου } εοτάϊεὶ (γα μνᾶς ο ΡΤ! π) ΡΒο- 
τα τὴ ϊαταΐτ αρυἀ ἔς: 
Ετ ἀϊχιτ εἰδν Ουΐομησας εχ 

ρετγίερασγυ!ῦ πιςηουλίης τ οὗ 
ος οχορίτ: δὲ φαίκάμυς τας ὁκ- 
εροττγοχαίρίξ δι 4υἱ τὴς τὴ] 
ἤτ. πᾶπὸ αυΐ υγϊηϊπλαϑ οἶδ ἰητον 

Καὶ εἶπεν αὐ οἷς ἐαὐ δέξηται τῶτο } 

πὸ παισδῖον δ᾽ δὶ ταῦ ὀνόμᾳτί μου ἐμὲ δὲ χο- 
: νὰ » νι μκ' [ Α 

ται ᾿ καὶ ὃς ἑωὴ ἐμ δέξεται δὲ ται τὸν 
ἡποςείλωταά μα. ὁ γὸ μήκρότεοος ὦ πα- 
σιν ὑμῖν ὑπάρχων (δῆ, ἔςαι μέγας. 1] 

Αἰποκριδεὶς ὃ ὁ ὡαύνης εἴσπαν, Επιςα - 
γο 3 

Ι 

ἐάλλοντα τοὶ δια μῤνια, καὶ ἐκωλύσαιμδῳ 

αὐτὸν, διτεκ ἀκολυϑεῖ μεθ᾽ ἡαὗϑ, 
ΚΙ ΚΠ νν κρρ᾿ ΠδλΩν, 0] [υϊίδηοη [ξαυΐτος κοδίςυ..} ἢ Ἀαρεῇ 45|4 095 {ῆυλτν 

᾿ . θῇ πὲ ΠΡΟ ῥαθλι μα Ἄρταν ἐν αῦρε (ς τὶ ἀϊκὶς εἰ Δείυο ΝΕ πἰάηιβε: ΡΝ ἡμίμην τεβω, 
λύετε ς γδ οὐχ ἐφ: χαϑ' ἡ» ὑαρ ἡκδ το ὀίερρν; αυὶ ἐπλτι ἠδ εἴτ δάιον- [Ὁ Νοίνοε ρτοεδαγε ηυν ἐ- 
ὄφιν. ' 4 ἀυφῆο πὴ ἀνε} αρμενί ποὶ, 

Επβρετο δὲ ὧ τῷ συμηληρονῶτι ταὶ 

“πεόσευπον ἀὐτῷ ἐτήριξε ἵ πορόξεὐϑ, οἷς 
Τερφυσεαλήμχε. 

41 Μῤλείβεα υἱτιωθενμαγαλειότην, Νυΐσ,. Δα οἰμάἰηλ ῥα. 

᾿ γίϑει Εταί Μίαξηνῇ δια, μεγακοαροπεᾳ Ἐδ0 ροτιργαβη γίυτ- 
μα ποςείϊαιιά, ΝΝάηιντ (οἷςης πε τιις ΣΉ ΒΑ, ΟἽ βιῶλ 
νοςαι μεγαλεῖα ιτὰ νίττυς Π πΠ  Ὸς Ἰοἢτς ἡποτιδε ορεγαπι οἰξο- 

ξλυιχ με γαλοιότῳς ἀϊοιτυτ: ΜΠ (τα πλις Μαϊοἴλτις ποιήσῃ ν- 

(μτραις:υοάδο ἐρίμπιταπιςη αὐλὶ ἡ νἱάστμτ (τὶς χρτοῖ 

1υδι αὰ Ἂ ἀς φιο (ρεδατιίη ἀρ ἴτας. - : 

44. ἴο κὐγει νοῇγαϑ ν εἰς τὰ ὅτα ἐμ: ἰὰ οἴ, ττεηπάϊες ἀϊ- 

Ἰἰριεητεῖ, δὲ (ϑεηοῖ υάίτα ςοπίετιατς. ΨῸΪρ ατλ,Γ» οονάνθμε 
νείτι οὐ ς ταὶ κριγδίας ὑμῆδιρτο ημο ἀΐεεις ἰοος Ἡοπιετας, σὺ ᾿ 
δ᾽ οἱ φρεσὶ βάνλαο σϑ αν δί γ γφλλιυ, -αρενοτὶ 4αα οηάμα εἰ! 

ἐκέεμεῖο. ν ΄ 
442 Οἰιιεεν ρθε ποιρρικακφιλυμ μόνον ἐπ' αὐ ΝΜ δὶς νίατρα- 

τὰν ἀρυὰ Ηφῦταος ἼΠ22 [»ερεβρα4] ντῬίαϊ. 69.6. φαιηι ἷ,4. 
ταί ροείαιο τεχτίο ολία ντάπτας γυὴρ λ12, Κι όγωε νεἰδίψην ονῖε 
εὐ νὶ ἰερηῖε νλάελιυς ἔμωον ὥνν οὐ νὩ Ἐναῖ, χόμοιν ἀϊθο οὖ 
εἰ ιας διέ γρτεϊατίο ετίδηι ἀπιίφυλεῖ. 4 «Δάεουι ἵνα. 
τά εἰ ὥρπευπα ἰηβηπο νοτῦο, γεν στους ἰςπτξητι ροῖτα- 
[χτο μον δι αἰποί οδίστυδιηλι», 

ἔυρετ πιιρπί σας! νίζευες. Ὁ 

Ἰβγαβ 
Ἰερίπι νε ἘΠῚ 8 ποιοὶ τγδα.- 

"φάςο ντ Πα ηὖ ρετείροτδτεδι 
᾿ῃςτας δῆ ομπι ητειτζομάτς ἀς 

Ὧ08 αἷς, Μαριετ,νί Δί πιυς φυξ-} 
ἄλγα Τὰ δολίης ἴὐο εἰ οιξτοπὶ 
ἀχαιοπίλ, ὃζ ρεοδι ρυΐπιι5 οὔ, 

Βοᾶᾶε 

ἀΐγεχις δὰ οιπάῶ ΗΙς τοί] γ πᾶ, 

279 
οτος Ἰοδαητις ἐρύευγ οἴη πον 

ἰδ νοτὸ πὲδητθω9 ἔιροΪ 
ς πα ἫΥ οτλη δου ας ἐαοϊ οδαι,ἀἰχὶς ἀ1- 1 ἰκρ κά ἀἰζοροίον [ωνι, 

 φίπε φρὺς του μρϑητας ΑΥΉΝγ 4 [{ωἰρυἱϊὲς (15, 44 παλτλάμμρ με ἘΜ 
Θέϑε ὑμῶς οἷς τὸ ὦτω ὑμδῇ του, Ϊ νεβηὴ βεννόῦεν δῆριν. δι- ΤΗΝ Ἡφροηίϊο νος ἴῃ ἄγε ν6- 

τπηόμος [τος : διτυγ εἰ 
μορλέεμην, 

“ἰδὲ ἐζτοναῦ οὶ νον 
ὑμῃν βυή, Ψ' ἐγ). υεἱα. 
διμῆν ἡπϑ 401, νεροὴ βη- 

ἐλ τη8η08 ποπλίπα πη, Ὁ 
Ρῇ νεγὸ ἱξηοταδᾶις ἀϊζαπι 
ἃ: ἐτάξαχας ἱρίις᾽ οοςςυἴταπν, 

. νφνϑο. , «μοϊῆῥδδι, 

Νἰο ἐν 604. 41 ΦΟΡΝῊῸ πν4- 

τοῦ ςοσγυ οἴει εοἔυπι πραχὶ- ἢ 1.97 4{μι. 
[Ὡ1|5 Ἢ ει ο {0Π|| δ εβω υἱάεοι ἐορ}- 

᾿ φαμἶνναι οὐ έν κεἱἱοτῇ 

εἰρη εεωε [1 

[ηδερετίε βμενηνν 

οπληοϑοὶδ᾽ τς μἰδρηυ, 
Βείροπάςῃϑβ δυΐεη Ιοδη. 

οὐθτο ἡΔοδὶς εἰϊ, πῇ 
δυτεπη ἰπτοτίτι ἀυτο, [ΡΡΡο δε, : αὶ ἡ 

ἐχρίογοτοσ τοίγρι8 4υο {τέμπη ξυῤρρνίησηωμ “τα 
τες ρογοζυ, τῷ τρίς εἰ λυ} [ρνουὸν εἰν, θ᾽ ἐρβίμοιον 

ενο[ζαίω. 

ἴητεγρταῦ γιτοδίαις ἰερῖς ὑμλ, Δεδῖρς ὠμόνεν[επιυο: γ ὃς 
5 Ῥυιονονὰ. ᾿ ἬΝ 

“ Τενβν! ἄνο [αν [πον ϑοὶβ ΦΥΈΝΗΥ » ταὶ ἡμέρας τῆ! αἰαλυψέως 
ἀυν Μ αἰγάςλ δὲ Ἐνα(πιοὶ, Ὁ, ΡΝ [[ὑπορεϊοοε εἶμε. 9 (νῖ τον 
ἐχὲ οδίετυληίτ κὴν ρῶν Αϑ. τ», ) ΑἸαπν ροτίῃς τος 

ὲ (ροπάει τ σπραλαμ αὐνϑει. ΟΝ τΑΠΊοη 1η “0 ποὴ Δ [δ πτΟΣ 
υδά ἐπ νόος «ϑάλκψες ριιτοῖ ργαροιτοπεπὶανα ἀσείασαις 
τὸ πάλιννὶ χυγίατα συμ ροτίης δἰσςίαπι ἰπ Πἰροτιοτγοη ἰοτὺ: 
εὐπὶ Πρφηϊῆςει. ιοά νι ἐχριηοτςοπι.. ςολέλυς ἔπη) ρετὶ- 
Ρμαΐπ ῃυχτεις, διδξ Οταςὶς αἰϊάμδητιλο ἀεβεάειε. 

’ς Οπίεπιπι αυοηίδπι ἀρ Οεάζοϑ αἰαλαριβάίοιν τὸν πώδμ, 
ΟΡΡΟητας τῷ ὑντονηρύτηοιν. συν ἀριυᾳ ζ,ατποὐ ἈΖηἰΟ 11. 
Ὀετογιέη ςοπιχαγίὰ ςἢ Αἀἰςατίοηί: Ἔχ τίπιλὺ Ἰοᾶνῃ 'ἣις 
Βυάκιις ανάλνψιν μος ἴΌςο ἦρ πἰβόλες ἰὰ τεπῆρυς αι. ΟΒ τίσ Ὁ 
ἔς δηῖςὰ νους ἃ Ρδῖτε ἀδάισλιις, δῦ εὐίςιη εἰς ἀσηϊτιι, 
δίῃ ρατογηληι ἀοπιαπὶ γοζερτιι, δεὰ μας ἀτβιιτία ἰηδηὶς 

“6 «ροῤάὲε αρμεην ἀπ ἐρεαιέο, ὠσῆλϑι δὲ δαλογω μός. Υ αἷρ,, Ὁ εἴτ: δι πηλη  Κἰξὲ γε ε ἰτιᾶς ἐχ Αδϑοτοτι νοὶ πάσεάτυν τες ρ.6- 
δι Ειδίῃν "ραν ὴβ αθβεν ον εαϑίο ῃτ υἱ ἀρράτοῖ ἐα δἤλτο. 
νοτ.4. μαδίκδηι με ἐπ νὶὰ ἀβρφβλυοηςπι ἀς ἐὰ το ηῖες 
ἀνοιριυονινδὲ νείτατ Ευδηρ οἰἑαν ςτῦο διαλογζεθε, Ν ες ς- 
αἷμ τς τὰ Εις ἢςς ἐογίτατιο ίοὶ τα γεῆσα εμμιρίτ,Ποοῖ ἰητατ 

(τὰ δὲ ολάοπὶ ἀΐξεῖο νίμγρατωτ,αἀάδειτ φημ ἐφ᾽ ὑμδμδ, ἰὰ εξ 
ἃ γεϊττὶ ςοηίροξευ. Υ'δεῖνο λυτειν συμπλνωύϑεῳ πον Πρ εἰς 
βοκυν μος ἴσο τοιπρὰν ςοπιρίοννιη [μὰ διδὰ ἱπηρίβηἀίιηι, 
Ειπτ εὔτθι μὲ νἰτίἢλα ᾿ρῦια δίοεπ ἴο Ηϊογοίο  γπιάην. 

εος ἀυπιάνλε μαυίω : ημ οὐ τάχει οὐαὶ ἰλξοτο ἤθη ροτυῃ, 1 4 Βαοεον [μαι ἀῤναμ, τὸ «οὐ το πον ἐπί ἰφύμδι. Ἡουτλϊςὸ, 
4 ςομθτίοπεε ξείδηι ἐπείπτιδε ρετίριοίς, 

47 Μῆαιε ἰδών, Ὡὐοά οσυΐοτυχε εἰξ λὰ κοίπαιπι τεῦ 
ἐγτῖεισ : φιόιιλάυνοάυτπ ετίαην ραν ἀπυὲ ροἤτιιη οἱλ αὑ- 
ϑιωνϑως ρΓῸ φνωιένα ἐν δεητίε ο ρτὸ ζτοἰ Προς. 1ἢ ποπημΠις 
Ἀνῖςην ρυψίρινας Ἰοίευν εἰδ' ς νον βίνει. 

“3. Ἔπε, ἔσω, Ννυῖρλτα Ἧ χδδνδὲ ἴ ριαίἠε!: αυλιῃ 
Ἰεδιοηεπνηναςα ποςεγδαν οἷς ρυξο, 5. ἡ δ μτὸ 4ὃτν τὸ τῳ. 
ὅρον νων γηστρίμρη, (Οττλ εν ̓ερξς ειάμιη δ τονε το παμῖθον, ἐρν» 
ν[ϑιοές ρηξενάνηι. ΝΞ 

120 ΠΏ { εενιν βάναν, Ἶνε ΒέθοΝ. 4. 3. ϑὲ Πογ6πι..4.1. 15. 
οὐὐπ ου μὲν μν ] ἄμμι 5281} {νος ρον ἢ ποπ 
ἰεξο αὐ μὰ γἰκίο γοβτυτα να Ῥεοιιευδ.7..7.88 21.8.9. ΕΣ λν- 
τοῖν πηοητιο οἰσωνηιξαποία μετ ροτίς, να ἐβηΐβεοστυς ΟΒτὶ- 
υηι σεῖο ἰδτπ τηρνίεπή! ργοροίίτο, (σίς νὰ νιϑ Ὧν ἀεάηΐος 
ἱπάς οτῖα ἡΐ2 ἰσᾳυφηὰϊ δογιπυλ αυδὰ 4} αἀυὼ ἱξοτ πο 
ἤπυυπῖ οὁ είοῦν ἀϊτίβαπε σροτῖετ. να μὰς (γυῖα ρίαν 
Αἴ ςοπμι ]επνὰ ροηε ἱμιπς Ἰοόμιπ Ομ εὲ μγεςιρῃ εἴη, 
ΗΝ ἰεμτὴρ υἱχῳ ὶ 

2 4 

4 φιμρελ μα! σμθοπν ον. 
ΝΦ: ΙΝ ὅῃ πἰδνά θεὲ. 
Θινηβ  υονδηδιω ἐε 
οπμίυμᾳ 44 [αεἰοὐ «!,4{τ 

ἱμμα σεν πόποι βαμνε ᾿ 
4“ υεἰναάαβων ον πη θη, ποῦ την}: 

εἰρο ἡ ὰ τ ᾧ’ εἰρνεννε τὰ νὶιλθριως, 
ἤτον ἠμρείνοζ αν ἐς μοε φϑυὸ γὸϊὶ σὰ 

γ4Ρ- ςχίεινξηο- 
ρῥνεμάϊε ρυινῖβ, ψ’ βαμμὴ! πνὶϊ πίε: πιοάε- 

Βὲ δὲ ἐϊἰδν Ὁ οἱωριαμε 
ἰἡῆμι 

4 πρηνδε πμονμϑε γεοῖρ ἢ: 
Φ' ὐκήπῆηε πρενείρρε- 
τῇ γροῖρὶν δηπὶ ἀπὲ πεν πνῖ- 

“Π|εϑάην φΦοὺ πήπον εἰ ἰη." 
Ὁ ΦΗΆΗΕΣ » [λὺς ΠΙΦΡΟΥ͂ ἀὐκόὸ 

.9 ΦΘ ΠῚ 19. 

“νης ἀκὴν, Ῥυκειμίον, Έ 

τἰδεηνεῇ μενμί σον ἐν πο- τγὰ τεπχετὲ δεὺ 
πῖνε Ἔπο εὐοἰεηεεην ἀξ - ριοὐυαη ἠανπεξ 
ποτ γ (Ὁ ρνο ιδεύρενα ἀλιπμδη δι 

ἕο βτπιδηΐε ὦ ἤεείςς 

. 19. Νερνδέδειε {ΠἸκην. μὲ κωλύετο, ἴπ ἀποδις αχεαη- 
δἰληρας [ατίτη (ΟΠ οἴτυτ, καὶ μίρ ὅδι κλθ᾽ μ᾽, ΝΝοη εἰξ ἐπτ ἢ 
οοπῖγα γος ἀςίηἀσί  ἰοιτατ, ὃς γὰρ ἕο ἔςε, δες, 5γ ΣΎ διιγειη ᾿ 

-- 



(αΡ. ΓΧ “ ω 

ες ἱπεοσοοάδ 

ΕΣ ΘΟΦΟΒΗΝ . Καὶ οἶπαν ὠυνϊρ ὁ [ησοιῷ, Αἰαλθθηκις 
. 416. 

᾿Ὄροιιει οἰτί- Κύρε πρῶτον 6)ὲ ὅγήτρεψόν μοι ὅποτά- 

| ἘΥΑΝΟΕΙΙΥΜ 

' υμο κι τῇ αὔξοι απξε βεςί τὰ “1. Σ᾿ ποι. πομὶο σδὲν 

᾿Ῥιοιοιαυὶ ργδβςξεὶ ἰορτοϊι Πιοῖ περ ϑηθρμε μαρν ἐμη- 
ἥν συν δαπιαγὶταπόγαπι, νἱ ἡαρβρίρη ὕαρον 

Ὑπὸ εἰ δο( δ ἐξέννν 

“κοι καὶ Π  φρ νιν 98Ἀ} δεν που γτεεερεγιδὲ 610} 

πὴ: Καὶ οὐκ ἰσέξαν ἐγ πῤλδ νὰ πδμερβ Τὸν βαεὶς5 εἰυκοῖϊει ρεοβεί, " 

᾿᾿ψῶπο αὐτῷ ἐμὴ πορουόμϑμον οἷς ἔεορυσοι Ἴς ςῃιῖε ΒΙ ογοίο γπιαπι. 
λμ. " : 

᾿ ᾿ς "οἱ ὙΌΣ, ΔΙΡΒΕΣ ἀμτα αυῖοαι δος νἱάϊξηι 

ἀνγγαφμμδῳ ζ αν πεν " τρίβον Ἐπ ΡΣ " αὐ ἀπείρων Ἰκοσθυ: δί ἸοΔΠ- 

ἐπε α ᾿ ᾿ κ ἷ ᾿ Ψ 3} : ) ᾿ ; ηδϑ, ἀΐκετυπι, ϑοσίης; υἱ δ᾽ ἀἱ- κνἡπβέ νυν ἀδεύνονο νυ εὐπὰ 

σρέαιν φάμα πο μῆμ πὺρ καὐλῥηῤν δ τῷ ουρρνοῦ. [τ γημε νι ἐπί ἀείξεπάεὶ καὶ «α- ἀμολάοιάε ἐαὶο͵ Ψ᾽ δα. 

τὐινῆν δε στο. Χρὶ αὐαλώσαι αὐτοιῪ ̓  ως καὶ Ἡλίας ἐπ) [ιο » δι εοηΐυαιδξ 605, λι εἰδιΏ} ἰβινναε δον 

Καὶ ὠπέφοιλεν αὔγέλοις “ο «οὐσῶν 

αὐτῶ" Χ πὸ ϑίντες σῆλ κωμίω 

Σαμρροιϑϑηϑς τ ἐτοιμγίσαι κυτῷ. ΘΟ} 

1} φνία [δείδε ον εγ4! φηὴ- 
“ἐπ ἐεγμίαίει. 

θμων» υἱέϊοι ἀῃβι» 

ἐνοπϑεε, ἀδδαῖνη!, ).- 

β ἀρ ιμμβ, μῳ πϑίησε ; τιν : ΕἼ ας ἔςοιϊ ΝΣ Ν “ ᾿ ᾿ 

να βεραῖσι Στραφὲὶς δὲ ἐπεήμησεν αὐτοῖς, καὶ 7] 5.ἀ εοουετίαε Ἰείμα οδίυτξι- Σ᾽ ὌΝ ἐεμάριος 
᾿ ᾿ ν 4 ἢ : ἀπ σον ᾿ ῃ ; 

ἥπεν,Οὐὐκ οἴδατε οἵου πε κατὸς ἐςευ-}. υἱκ εοδιἀςςηΝ εἰς εἰς 4μα} 6], ἔνι εβν. 
τι: ,,.΄. ΟΣ {ρἰτίτοο νας {τ|5. " 

ἢ “ ῦ ει “ἃ 5 αὐ [ , ΄. ἣ ᾿ »" Νι .ὡῊ τς ΕΠὶν " .“ο "ἢ ᾿ 

63Π...7 σ΄ κὃ μος τῷ «γρωπου τε λϑεψυ- 16) ΠΕ Πὰς οἠ τι οτηίηῖς ἤθη ν6-} 16] ἐν ̓  ψρμαρ 7" 

. χα αὐθρώπων δπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. Ἰηΐτ νι ρετάςτοτ" αοίπιας μοι σ] ᾿νε. μὲ ἡνινοαν; ἀρ μεν 

πθτηνίς ἀνε ἰογιατεῖ. Αδιεγθηῖ 
ἰρίτωτ ἴῃ αἰίθαι νἰευτη. ᾿ 
᾿ Γαδυτὴ εξ δυξοπι οὐητιδι8] 57 

ἐρίιονντ φυϊάᾶ ἰὴ νἱᾶ ἀἰχοτὶς εἰ; 
δεηυάττς αυοςιίηυς ἰοΓί5»1)0 
τ ἧς. ͵ 

᾿ϑιχίτ δυτέ οἱ σίας, Νυ]ρεν 58 
μιαδοητ]υξτα, ἃ νο]ιοτοϑ οα]! 
πἰ ἀρ: ΕἸ Πὰς αὐυτοτη διοπλίηίς ἢδ᾽ Ἰμμίφην βοκοπὰ βοὼ λαύῳ 

μάθει νδὶ σαρυτ τος] ίηςς. υὐρῥοαρμετειίδνεδ. 66 
Δ ἰχίς νετὸ 1 Δ} φνοη απο, .} «4ἰεαρμον κά αἴνετωνν, 

ο΄ Καὶ ἐποροϑησαν εἰς ἑτέραν κώμίω. 

μοι Ε ὕετο “δὲ πορούομδμων νὴ »ὦ τῇ 

ἐροαν τις ὁδὶ ἀπίτις αοὸς αὐτόν, Αἰκολρυϑήσω 
τοῦ δὰ ηυδυΐε σΌ! ὅπου αἱ ἀπέρχῃ Κύριε. 

(αἰφἥωπο. 

Ῥοἕἴνε εβ ανϑεπι ,πμ 
ἰρίαπεϑων εἴμ ἐς νἱα ἀϊ- 
χἰ ἀν άαην δά ἡἰωνν, δι" 

θοιπὶωε. 

φωλεοιὲ ἔχουσι, Θ τὸ πετεινὰ τῷ ϑρωνοῦ, Δ! ἀϊαια ἡ  Πείωνν ἰ- 

“΄ χατασκίρώσῃις" ὁ ἢ υἱὸς τῷ ὐθρώασε ἐκ 
ἔχοι ποῦ τίω κεφαλίω κλίνη: 

μὰ Εἶπε δὲ ῳρὺς ἑτορονν»Δκολούϑει μρι.Ο 
Ὧελ νοκαιῖο (ἡ 

ἰμεψοι εαἰῤ πιήοε : Βήημμ 
ἢ 

ἀυϊδυζοῖν τη ἐπε, κύριε, δήτρεψθι Αϑι ὠπελϑύντι δεσυςῖς τη ΠΠς γεγο ἀϊχέ ον 0} |594νεήο πνε ἰἰε αμέενε ἀ 

Βοπηι οῇῇ. φρῶγογ ϑέψαι τὸν πατέρρι μον. Ὁ τοϊης» ρογιηίεῖς τὶ νὲ ρείυς ΤῊ  Εραυναυ ἡμαρ γόπο; 
᾿ Ἂ : ᾿ ἶ . ᾿ ᾿ ῥέε, Ἵ 

εἰπριναύ φως Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησοῖ, ἄφες Ὅὺυς γι- δεαϊη αςίερς 141} Ῥαιτῷ ἴδυτῃ. , ̓  βρη ῬεΗε 

τους δε ψαιφαὺς ἐμονν! μεν ρύς οὐ σὲ Ὁ ἰχίε φυτοιῃ οἱ ᾿εἰαδ,ϑίης νι] τὸ Ῥιδίβάνο εἰ Τεζε, δέος 

: νι ΤοΗΙ : ὴ τωῃοσταΐ ἐρεϊίδης πλογτυοϑ ἔμ δ: νε μβογῖω βεροίίθη! ννοῦ- 
ὠπελϑοὺ δγλελλε σἰω βασιλοίαν τῷ τὰ νογὸ ρτοίεέζυς ἀηηυπεία γε-᾿  [Πκονβνρε εν ἀμῖεσν υάς, 
Θεὸν ᾿ 5 Ὶ ' 1 ἰρπυπὶ δε. ὃ ἷ φνμηηλάγεξηνι θ εἰς 

νΥ̓ , 4’ ἬΟ ,΄. δ ἢ ᾿ ὌΝ ᾧ 

7 Εἶπε δὲ καὶ ἕταους, Αἰ κολουϑήσω σοι δι] Οἰκίς αυτεῃν εἴϊλτῃ δἰ ἴυ5,56- Κι αἱ αἴμεν, δεάναν Ν᾿ 
αυᾶττς [λοπλίης : (ἐ ρεγπιίτς 

ΤΕ δε ὑϑίν : ἐὐμέλος ἸῬοπιίηις: εἰ βετῆνμεε πιὸ. 
το δ! ρειυδ᾽νε να] ςἀϊολμι 15 401} 4 (δητυ- δὲ βυέννια ΕΝΏΒΑΤΕ ἡ5 

τὸν πουπά! (ο- ξ αάϑα! τοῖς οἰς τὸν οἶκόν μου. 
τ οἰτυ πἰθὰς (μην ἀοιτΐ τηξώ.- 4 ἀοην [νο.. 

νεῖ τουπο ᾿ Ἐ᾽ ᾿ ΠΡ ; : . ἐπεὶ τοδῦπο " Ἐὴᾳ δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Τησοιξ, Οὐσιὴς] 6] ΑἸταυζοτα οἱ Ἰο(υς,Νοιηο 401} Ὁ τ δα Πίμην τοβ,Νι 

. δ λιθαλοντίω χεῖρᾳ αὐτῷ ἐπ᾽ ἄρυτοον,] [ᾶπυ (μα ᾿ ἀπηοτᾶ διαῖο γἴ6- 
᾿ Π] . }] ’ 64’ δ νὴ ᾽ 

«εὴ βλέπων εἰς το πίσω, δθϑύτος δὲν εἰς ᾿ 
, τἰω βασιλρίαι τῷ Θεοῦ ἡ |λρροίτις οἵξ φὰ τορηυπὶ Ὁ εἰ. 

[Φ ΜΘ: Ἐπ: ΠΡΟΜ [» 69 

(ρεχοτῖς δὰ ςὰ αυς τεῖτο πε Ὶ 1.4 ἀταέγηπο, φ' τελέαν 
γειτοθριμεεβτεζο βεὶ, 

“11 1» οἱομινο οἷς αὠμίω, 51 ς ιαθοῖ οτίαττ ὁγγὰς ἰατεγργος. πὸ Ιεφίπιας ἰη αυοά ςοά,δες ἰπυυὶς οὐϊτίοπειεχτάτειοδ 

{πφυϊουΐδαπι ἐϊῶςα οοὐϊαίρυς ᾿ἰςρ τιν οἷς πόλον, ἦν υτϑώνν: ἁρινὰ ὀγγᾷ ἰητόγρτεῖξ, ὅς τηϊαί σὰ νϑεπευτ ἐαρυηφξάεηνῦ 

ἀμοψίοχυνοι εἰ ν΄ οτας ἰητειργός ὅς.  ΠΠ| Δ ρυχίοτο: αυΐὰ ἐπφηέ ἀοέϊηηᾶ ἑοητίπολης ρς τυετίς φιοτᾶ ἀξ κινοζολίας. 

Ροίεοα (ξαὐένωτ οἱ ὑτόραν κώμύω μη αἰδνν υεόμιη. Νοη ἔς ψὶ-ὀἠ Ἀορετυπτυς οτίδηι ὅς ὀσρὶ ἰσλπτυγαρυά Τρ γ]λέϊιη. 

᾿τυτ πος ἰσεοπεπτίο ἐρήυ ϑαπιλτίας πιειτοροὶῖς απᾶπι Ε- Σ 44΄ ῳ μαἱὰ [λνένν βενγιῖν σνδδιατὸς ὁ το δριτἰκῦ γνὲς νοῦλῖ. 

ἡ μδησοϊτληο νοραξει κώρίω, απν απ ἐεϊ πιλαηϊῃεὲ Ἠεβειδοτίμη ποῦς, 2η πη πηοῖνεπι, αὶ ρματτὶπι δῇ ἱπτεπογεν 

«οηϊξτυξξα αἱ Ηφεο 6 Δπτίρατγι Β]1ο, οὶ ϑοδαίεεπ ἤλπι γάτείπι δὸ ὀχτατοὸ αἰϊηισ 4Π} τὰ ρτὸ εἰ(σίκυτ ,Ρυτὰ γε ἃ 

. δ αυξυβο εὐπυοηκ νι «ἡ ροτίωε νἱονξ αἰισαίς οδίζυ- δρέσιει (Ἀπέϊο, ν αἱ ἃ 5ριχίει πιο [πᾶς ἑλϑλᾶ νι ἀοπα θεῖ 

πὶ οἰυφτορίσηὶν ἤᾳαἰδατας. ὅ Με γανάνεμε εἰῤρηρμίαν: .1 νοσαιτιν δρίτίτως τ δι «ἐὐἠιγΑείο ἄιοφια υἹει κοῖς εὔᾶπα 

᾿ς ἐφιμβίφω ἀντῳ, ϑὶς αρὰ ὦ Ἠςδταον νίμερλνὶ (οϊόηϊ νξερα, ἐλ το βοπνπς ἀρρο!!ςπτυγνι ϑρίεξαα ἁυλειεἰαγίαροτίία; βιγοτί:, 

λοινδικῶ δι τα ροπίειιν τὸ σαρμσκαά ζει, Λε ον το. “ἢ δι οἰυίπιοάι παι τὰ φιας ραῇιπι Φεειξευης, τ 

᾿Π 4). φ)νδή βυναι εὗμε “ΠΗ ρνοβρ(δεν δ, ἔξ τὸ πρίσο τὸν ὡνω {6 “πιναν ἰγνομεν, ἥοχαὶ αἰὐρώπων εὐ ὈΊΝΜΛΥΘΒ 

ψυρδιύμῆνεν. Λὰ τειρυτα, Οὐἱα λεῖοι εἰης εἰαΐ γφάςης, 5εἀ {᾿Ἡρϑα[οθν μακή νι: } ἰὰ εἰ ϑηνπ ες ἐρίοε,δυς δοπλδυπα 

(ἰδφυίε Βτα) δοιῦ Φευὶ! ἰϑηυ  δίκϑτις αἱ ἔπποῦς αυσῖ ἀϊὀ νιτλιπ. Οοπιροηπιυς δθξέιη πιαεῦ. οὕπῃ!ᾶ  κρὶ εἶνεν ὧι εἶδατν 

ἔξιπι νοὶϑ, ἐπ βιείφε ἐς ἀϊοίκυν αὐᾶν ΡΤῈ (εἴκταλν τςν αἱ. : οἴνω ανδυμυινέε ἐξ ὁμιῖς δ ἂρ ἀοε «Ὁ εἰθρώγον ΡΎΣ φνχρὶτιθμόο 

αιὸ ἀεβίμαιυαι εἴἴε. Μη ταπιεη ἀν ιτΠῚ δι ἐμοϊοηενίάε. “ἴ σῶν ὑπλόσαρ ὠνιὰ σῶσαι, ἀφείς ἐπ φυίπαις νεῖν διε ςοἠϊεὶ- 

τὰν ος ἀϊςεμάϊ βεδὺν τμησε ετ ἡ Νι} τα Φτανοο ἔδηιος-ὀ βὰς. Ἀμγίμην ἰὴ φινθιν δι ἀπ ποῖδι Εγδίπνυν ποι αι αν 

τὰ επβενάστ ἔμ δυΐι εδέτα ἐοἀίξυηι ἤάονη τπιςπ εὐπὶ δνώσωνφησά ἐμ Φυνετίτα α Ν εἴεγα εἀ τίοας,οςΟ [ον τις 

γεῖϑτε ( Ατίδο ἱπεεῖρτεῖε εαιβίτοο τί δφηάιτη πυρδομζιο, ἀρυν φγρυ μὴ ἐαξοτρτειοηη., 

4ποπίατηῃ Οἥπια τεπάπρενίάεπιδι Η  γοίο! γπνλπι νεῖ. 4 Λόνενν οἱ αρ! Ψετα τἰ ἀείϊςες νἱεα οκροιίαν, ϑὲ ἀθς 

(μβ μέ νἰἀσίϊοετ ναἱεὺυ ἐδίυν οδιυιεείφ. Νογαπι διτεὴν ο- 59 ἄτη ἀς νεῖ ῖεγπα ςοητυιτιαείιος τοϊιξιληῖοο. 

ΟΣ ων ἰν εἰ δαπναειϊψοτιπι ποιον ἀς τεηρὶο ἨΐΣ. δι Μὲ φαἰφήνεὰ ἐνετώξα δ ΟἹ Ψ, Μειδιύανε. Ν ἰάς ΜΜμ“1τ.6.46. 

το(οἰγμαίᾳξηοιβδυεὶς οαρ᾽ σατα ἰολα 4.16... 4 [3ον5᾽ γρεα οὐ ε τὸν ὁλκὸν μον ὅγτῶς ἰτεῖρτος Αὐδς ΜΩΝῚ [ν-- 

(4 μωιπννω ἱν. Συρεδιιυεῖαυξ Βὲεδταϊ( γῇ ίκρε ἐπ ἡεἜ κι νοπί, δλυ ““ἀποο!2 πραῆρὼ “φ:ν ὅϑιξαλον ἐπ᾿ ἄρνρον. 

τι ραίμίανιε. ΑΜ «ἰδ 5 ἰμω [αεϑόε καὶ Ἡμᾶς ἐφείνννν ἤπιος βοτιϑῖδε αἰϊυάίι κά Κἰίφὶ μέλ, ἤρκει τεξοσεως ἀυκο νον" 

ἘῈ Μ Ἐπλνν ταῦτα αἰέδειξιν ὁ Κύριος ἵ 

" ᾿ ἡ δὰ «. ᾽ , , ΄ Η͂ Ἣ 

Ἔ ἀβιρμιὰ ομο ἐαιομι γ᾽ μὲς πολιῤ, οἱ δὲ ἐργα ται ὁ λίγρι “δυήϑητε, [401 ἀοιν τηυΐτα, [σ4 Ομ ογατι) ρᾶι 

4Μ4Ὁ [6 ἡνθέμη με ΠΝ Ἤ 

δε δόνεαν ἰβύνευῖ, 'ν νοῦ 

᾿δύχωνται ὑμαξ, ἐϑϑίετε πρὸ οὐδατιϑέμο: 

ος οχ ἀϊος,ἄαος ἐποἤεται! ἀεῖπάς νου Ἰσαλιι 17. (ογγιρο- Ιαρταῖος, σοῖι 

«ΤΩ φΩεΤῈΧ παΐις σαριτίς ἠήττιο νο]]ος εὐχιὶ ςπιο πάτο φο ςοπιγασγίο Ομ γε ντ ἀπο ρυ} τη αφὐληλέυπαας 

ἃἷς ΕΟΥΝΌΥΜ τὐσὰμ ΠΟ τ᾿ τ 
Κιφάλαμον “. Οχδχ ὁ... οαΥ. χα 

ΟΠ[ ας δι ξοιη ἀεϊῥηΐαιι : ρ." “κε ΟΣ ΔήνθμΡεῖΟ, 

Ῥονμίηιδ οεἶαη ΑἸ ἸοΚ ἀφ οί- τἰρδτμς ἐθειι ῥά πὐμα μμς 
. ρμίου [Ὡρτυαρίητα, πιϊ πίτηις Θο9} νηί μίοι τ ὐβαθ τα Δι 

Ὀἷπος ἃπῖς ππεα (υδιὴ ἰι) Ο-- 1 εὐεπη βοθην εν φπηβεν οεμ:-- 
[2Π 61} νΓΌοι ἰοσυϊὴ ψιὸ βι.- ΟΣ ἰδεώτ “ὦ γῇ 

. ὐριῇ στρά ντ ἰρίς νοηίγοῖ, ῬΠ νεανμι. 
Ἐλιζοδι ἰφίτον εἰς] Ππ}} φϑορεηψοῳ ὧν ἦν Μαιτ ΙΤ 

: ποὺ ΚΑΥ ΜΘ βώθμγ; τος 4 ἐγζο 
ἜΣ ΠΣ τα α ττν ο:ἐςρτοςδιηἑηὶ εὐβὸ ἀοιπϊηύτη Ἧ 

᾿ σμῇ ὁκ Ὰ " πηι Ποηδημην πρε β. υῇ πν4- 

ουυῦ τῷ Κυρλε τῇ ὅγφι [᾿ ὅπως ἀ “Ἢ ηεπ|5 νῖ οἰοίτίας ὁροζαγίος ἐ} [{ε4ὲ ορανεονοι ἐν προνην, 
ἐργάτας φίς ὃ ὅγρασμθν αὐτο τ (Ἰ Πιποῆσιν ἔμαπι.. Ὁ συ 
Ὑπάγατε, δου, γὼ ὅσο σάλῳ ὑμας ὡς 3) ΠΑΒίτονεςςςνερο πιήττο νοι νι 3). 1) 4θτ 419 τ ν νοὶ πατιο, 6 
" ἜΝ ." , . 1: βενῖ ἀφηοι ἑμιεν ἰηβοι. 1.4] ανπηϊεὶ 

αἰνας ἐν μέσῳ λυκων. 48πο58 ἰὴ τας άϊιτι ἸὰΡ οΥιπι. ξ ΗΒ τα πο 
Μὴ βαςάξζεπ βαλώτιον, μὲ πήρων, 4“ Νεροτταῖς στη πλδιδιή πους, [ Νοίνιο βοτάνι [φρεμ , πναινἄο νεῖν 

ΜΕ ' ΝΣ ἱ- ἰ ἃζαιειθίοι 1 
Ι δυματα᾽ καὶ μησ ένα κατὰ τίω ] 10 ΓΔιπνποαυς (οἱ ς85:} δι΄ ποιπῖ-} [π με βέτοδν,, μεμα (αἱ ὉΥΡ 

ὑμεδι σαρσϑάφτα Καὶ μυσσα ιοἴπειι ἐη να (δ᾽ ται στ ἰδ ἐεαπνομωΐ Θ΄ πεπνιρῦβον, δον τὰ τλτας 

καὶ ἑτέρφις ἐφοιιήκοντα » καὶ ἀ- 

σέςειλεν αὐτου αἱὰ σύο προς τυροσώπου 

ωὐτὸ εἰς πᾶσων πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμωλ-ῦ: 

λιν αὐτὸς ἔρχεαι. τ ποος 
λυὴν» διω “αϑὸς αὐτοις, ὁ υὃν ϑιρασ'] 

αὐ δε... 

ψ 

» 

ἐἰκὶ ἃ , 
ἐπ ος νήυπι 

{. " ἑ τ ͵ " “πα ρὴὴ 

ὁδὲνααπασηῶ βη ΟΣ Ὁ 1π| {μπ ηυαιηοιησας ἀοπιοπν ἰη.], [ἢ τ μαρσονηη Ἀπ ΠΗ ΠΉΥΙ 
εἰς ἰυὶ δ' αἱ οἰκίαν ἐσὲ  ἁ)εγπυρῶτον ᾿ Ἐν οτὸς Ὁ δε τὸς ἈΞΣ )] 1η 4νοημνηῆμᾳ ἀφηνην υἱοί. ἔτ 

, μι , β θεά! σπλ  πἰνργ πιὰ αἰ τον Ραχ ἐπενανανέί ρνηπὺπε ἀνεῖ- οὐασια,, υὶ ον 

λεγετεγΕ ρυνη τ οἰκῳ τουτῷ. ΠΩ δυὶς ἀοιμμ!, (4. ὼκ Ἰγηὲς εἰοπομὶ, πλέει Ἰώςφηι 6- 
εἰν. τοι ἐξ. 

καὶ ἐωὴ υδὺ καὶ ὠκοῖ ὁ ἐ(ος εἰλήνης ἐπα} 4] Ουδά βιετίς {ΠΠ|-  φυ  ρίανη, 67" δε δε βοενῖε βίωι ρα. μὰς, " 

᾽απαύσεται ἐπ᾽ αὐ τον καὶ εἰρήνη δ εἰ δ. ΑΙ ως ρᾶς ἰδ τευ! εἴςεταροῖ οὔ] {50 γεφνμείεαε [ωρετεἰϊεην αι οβ. 4 9 
᾿ : Μαλιίιιονιχ, 

͵ ᾽.ε -“,Σ ͵ ΑΧΥ ταῦ φ Ὁ} γαχβνᾳ: βου εμεθην «ἀ 

μήγε ὲφ υμᾶς αἰακαμν ει. ΠΣ ΎΈΠ Ὁ (Π1Πη|} αὐ γορῖς Ἢ ρετο ἐνείη: 5 γε δὼ 

Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκία υϑμετο, ἐἁλίοντες 7 ἽΜδπεις Δυτεπ ἴῃ’ «α Ἰρίὰ ἀοή, 
ἀρ ες ΠΕ ΒΕ ΤΣ Σξιος οδό ἐι: τηογεάςητες ἃς διΡζτες᾽ 4ια; ΔΌ 

χα ΠΥ τὰ παρ “ος 00 ἐβ΄} Ι,ρῇς αρροξία βιονέμε; ἢ ἀίρτυς ς- 
γάτης τῇ μιώου αὖ τῇ ὅξι. Μνὶ μμεταξαι-ἰ Ἰγγβὴ εἰς ορογαγία5 τηστοράς ἔμ, 

γετε οἷ οἰκίας οἷς οἰκίαν. ἽἼΙΝς ἀϊρτεάίπλι!" ὁ ἀοιηο ἰὴ 6ὁ 
εἰ για η. 

1.8} 75. ἀ ἃ ἴῃ αυάσυπηυς ντδεῖῃ 
ἱηρτεῖη ῥυοτιτίς » ἃ οχοεροτίητ! 

᾿νοϑ)δάϊτο 4υς ἀρροπῦτως νοῦς: 

15 οδάεην φυΐόηι ἀοπιο 
Ππναπειε εὐεηξε φ" ϑεϑει.- 
ἐ6.4υα «ρμά ἡ ον [ων ἀἰ- γρμτλα τας 
ζῆν, Εἰ ἐπΐπν ορεταγένμς γηλιι ο το 
πεῦ τὰς [μα«. Νοἰμεικάξμ» κιχύννος χὰ 

γε ἀε ἀυηλο ἐπ ἀοπνμπ;. ' 

Ω - ΓῚ ’ ὧν 
᾿ ᾿ « 

Καὶ εἰς ἣν οὔ ἂν πολιν εἰσθργηε Ἀ 8 Ει "" 4ωδεμηνεείεὶ Μδλιιιϑαι 

οἕ ια!4π) ῥηἐταν αν Φ' [Γ΄ 
“ἀρενίπξ υοῖ, πιαπάμιαϊε. 

να ὑμι ν" Ν εἰ 4.4 δρβοιμμηξην νοῦ: 

ἽΝ (ζΓἈΡΨΥΝΊ Χ. Ῥοήπιης ςπίπι [μᾶς τὰ ἀοοὶρὶ φιαί οηγιῖςβ τυ σάπτις οὔἢ- 

τ δεριναζίηια, ἐἴδομάκντι [ἢ νεῖεῖς «ἀϊείοπε ἰεφίπημε, ἄδηι βαθεῖς μοίρίτοπη, νο] αυλῇ ργομίρελητιν Βοίριτίινπα ᾿ 

δεριυαρίῃτα ἄμος, «δος Δη Ἔγσοσο,ηςίςίο αι νετυι. πγυτάτς, οᾷ ρΔι10 ρόξ (πρυοίτυτιλάδο ντ Π τα ἱπτεγρτς: ν 

ἀν φίτχως ἱπτοτρτοῖος, 70. τα Πτιὶπὶ τεςοηίοαητντ σορος.,͵ τοῦς, νὶς ροίτε Βοος δαστοίον ἰὰ οχεοιατὶ. Ετίτ δυϊοπι ρ πᾶ. 

ας οπεράϊο Ἐταίπις ἐν ἀυης Ἰοσιαγ. δά τη νπο εοάϊςς (επτοητῖὰ ἢ ἃ Οτάοἰς ποθὴ ἀιοο[ζετὶς. Νεπιο σηἰηιοστ φαΐ, 

δάάίτυπι τορεγίπγες μαϑητας. Ἀπ είρυϊοςυο βε ντ(ΐριοεγ, τ ποὴ ἰητοί!ρς ργαεοἰρὶ εἰ ερυ]ς ἧς ἀς υαετςη ὁ ςοπτηνο- 

ἥῃ Ψεῖοτδ οἀϊτίους αισπι (οτίρτυιη εἰἴος ἀἴος, ( ντ (αρε ᾿ἰ- ἀο Βοίρίτς ἰαθοτγοηε, ντί βισπης νἱΔο]ίοες 4αὶ γεὶ ἰπ αίαυς 

υτατῇ τη ἀοῦεὶ {4 ἐοππροπάϊα αυαιϊνογιητ) ρο οι αὐηι 3 Ιοςο οορίπίταστηης ἀϊυτυφοοιηλοραι γε ἐς Ποίας ἃς γο- 
παῖ ἀεηίαας ἴχΔ εἴρβα. 1Ιυδεῖ Ἰρίτας ς- 

ἜΛΘΗ πος 

νεγΐτη τὰ οοάσιι Νἴο οοάϊος (ςτιδίτεγ οὔ, πος ἀφάϊτυν μας. Βιετίπι ἰηρ γείπ, ἃ εξ αυκουπαὺς ἀοιλας Πἰς νεπἰεητίθυς 

ϑηταξντ ρἰληὸ αἿ8}} οοττὶ βαρῥλπι ηυθά «ὈηΠτδιη, ΔΗ τον » φάτ, ἱρίαπι ρτὸ ἰνοίριτίο ἀε] ρας, ἸΝεαυς ςηἰπὶ 

ηὐδὰ ρταίται (δ Ή|π ιιναρ να Ἰοδετς, αιπη ςατοτὰ ἐχτ.͵ Πς ΤΙ τΟΪτΓ (οἱεππὶς φισάά ργδκάϊολο υδηρε )ηιλ- 

ἐπιρίαγια ἰπ εὰ ἰςδίοης ςοηίςξητίδης. ἸΝπι 4ιοἀ νεῖστες Τὺς δὶς ἀἰςιρυ Πα τηδηἄατα ἀυυμῃ ἴδιπ Ἐςο]ς [145 ςοπ[τας-. 

Ἠὰς δάίενᾶς ἀς ἀποάεοιι ἰοπείδιυις δὲ 70 Ραἰπιί5, οχ Εχοά. χςτοπτ: Σά πιττυητον π|ταπαυλιη ΟἈΎΙΕ ἀρρατγτογος,, 40] 

ς.17 ψιαηίς εἢ αἰερ οτίανεχυς νοτὸ τος {τ τάητὶ εἴτ ηπο- ΄ εἰπὶ ἢρηϊβελτεπτ τάμεπταγς Ἡ χοἰ γπιάπη, δῖ νοτιμη ἃς 

τὰεπῦδε ἀς ἐὰ οοπτεηάεις οροτῖοᾶτ. . νἱτιπιάπι Τα ὈΠ]σττι ργοιαι!ράγοῖς : ποηὶρς νὰ Ομγζυς 

ΜΝ ἐπονηῆν μὴ υἹά [αἰμιαματίενι, μὴ δύνει τὶ τίυ) ὁδὸν ἰααάση- [ἀρτοπιάταπι Τμάχαπ) ζοποίοριπη, δι ἀϊπσδα Ἰτεπὴ ἃς 

4 ΗΥΡρογβο τα ἰδήνυτῳ ια νίαπτυν Ηρ ταεί, χάλι 4᾿- τείατεςξεοηΐε ρ᾽αγῖπτος ἰεῖτει Ἀυρῶσε, Διῃ φιοά δἠ τπε 

᾿ευὶ ργαοιρίτυν ντ ςεἰογίτοτ ὃς Δα]1 ρτοτίυς ἰηἐςτίςξζα πιο- ατείποι, ερ,9 μας οχίίμγο βεῖπλ εἰς ἴῃ νἱ ρα (βεπιρτο- 

τῷ αἰ υ 4 ορεάτ,, 5. ᾿ς ς,.4.:9. ΑἸο φαΐ ἐρηλες ἃ Ἀυπιαμα ἢ Κᾶιοης, φυϊαίαρογιοτα οἂρ. νοτίας, ἰδ άπ 1κιοᾶς, ἐν πῇ ΄ 

(ἱυτατίοπες ἐπι ΟΝ τ ληα ψιοφυς οὐἶδιοῖα πυητεγλπτυζ, συμπλυρύϑεῳ “αὶ ἡμέρας τὸς ὐἰαλύψενς ἀν εἰς, φνωπε ἐπερίεν.. 

Ηᾶς Ὀπιπία ἰφίτοτ ἰϊητ χα πί γεν δι ΒΑ Ιτα τοι ροτί γαείφηα γειμέρσρινν 4 ἀηιρίρμνμδεο αὶ μύμοι γειΐβεγαίην. 

ε} Πποαπάα, ντ ρἰαπὸ γἰάίου!! ἴπτ Μοπδοῖν, αυυμι νοῖαπι Φ4ῴνν οὖ ἡ με ζἀρροβια βνενῖοὶ, Ἶ τώ παῤ ὐὴἔω : (ἀἱραυἀϊ παρρσι- 

ἡ] 4 Βέλιεία: ρδιιροττατίς δὴ} νούδης, δί εύρα ἑοὺς ϑέμμα,, αυρὰ ματιοιράθη) μετ μον (τηυσηψῳ νογίςα]ο,,, 

ἀισαας, φιαπι [υλπὶ {ΠΠ|λγιι κρινωνίαν οπάμτα Βὸς ες ἴμνο- 25 ψυϊφαιλνθνα ἀρμάλείοι βνοι: νὴ ςξ ταὶ παῤ αὐλοῖς ὁ γτ Εγαίμμεις 

αἰο οι βγπιαῖς. ὧν. ὶ ' ἐδνν δ αρκοθιοΣ αυλημίς αυοά 24 (σπτοπείατη ἀτμοῖ,ηι- 

6 φμιβναην βιέμε β4: μι ψοε εἰνυώης, Εἰΐμις ραος Ἡοδταῖ- πὐιμπιίητοηϊς, ἡ Ε ἄομιο ἐπ ἀφηνοπι, ἐξ οὐκίας εἰς οἱ κέαν. 

εοπῖοσς γοζατας 4 μετ Π οὶ Εἰ: ἀΐφας εἴτις ρᾳο4. Ἠΐϊς ἀοιηυπι νοεῖλητυγ διοίριθα παυῖλτς, οὗ αλιῃ ἀνίαν 

ἱπιροιττίοαε νενιφείμν Μαγείναιν ἱρίς Ἰητογρερίάγι τον αν. ἀυλιη μάλ] πιὰ ἀἰϊχὶ, δι ὑςΠὰ φυ άςπι οὐ] ςοῖ Ἰος φυλέτας 

διτηϑιουῖςοιετᾷ ἢ] ἐγ: παίοι ἀιοί μιν ἘΡΙ.Σ.}| οἱ ἀϊγεἱ 5 Μεπάιοδητίισι, ιο5 νοςδηῖ ᾿ατ
ιμα ραυς νουτηίμν ρΡὸ5 

ἀυΐδυς ἱππεῖς ἃ πος μοτάαι Ποπίμυς. υἱασρμαείτητο, φιος ταπῖρῃ πο ραάςτ ργοβιςείίς ἀροιϊον 

γΥ Δάανέν μετά «ἢ Πνοίρίθατη νονὶς δ εἰίριτς, φιοὰ Πισαπὶ ν πάθη ἀβεῖς,, φιὸᾷ οὔπιατιπι νἱξταλι τπευίοαῖς ἰο- 

Οταοὶ ἀϊουμς καταλύδιν. Νοῆῦς ΕἸΜΩΙ τὸ υἱμεῖν ἈΠῸ μιορειὰ ἴκάμε. ᾿ 

ΗΡΝΟΝΝ φιοδψ[ἰεο}} τᾷ οἱ! Ἰναϊιτάτειδε (ςἄςε μοηςτο, ν δ. ψψ' ᾽λ» φφαηνωηήμα κρὶ εἶς δ᾽ ὦν υ]ναθα δε Εταθη. 

εὐ αν ἀνατηις Ἀργοῖ : (ς ρεο 15) γπ| εἰν». ιὴ οἱ ἠπισποῖς δὰ κα Εἰ πὴ με μρ } καὶ οἰεἰω ἀνν αν ἐὰ εἰπο ἰδοῦν ο- 

) νη Βοίρητιο τἄτηρογ πιογατί ἄμμι φισυςτινντ σαρτιηλ τον, χὴν αείδυς ἀάλτας ρατιιουα δὲ, δα ἴκὰ ἐστὲ ἰυψι [οἰσδις 

ΠΝ ΡΩΝ νης πιλπϊουὶς γοφιδυΐπην ρτο ἱοίριτιο ὅς. ἀνσιτιοιος Οἰσο Νοίυις γοιὸ ςαϊπμηεῖ πος νεηΐοι]ο το: 

ἀϊυσηήίουιο νὕμ ραϊία ἀ δυσζοπίο ἧς θ]αιος, Ρὲρ 00 Ηἰς- οτι απο ἀρετίοις ἀκέχυια βιειλας ρτοινὶς ἰμαη σι) εἴς 

)νιαὶ ἀνουρι 1} [ νναἱρ».] 41. “4 “μίεην ψΈ[4 ἀοποφ, ἐν ἐπι οβίλιπον ςοραϑάταμία οἴ καλὸ Πυροιτωιῖς νετ]ο 

κὐτὰ δὲ τὸ οἰκία. Υ αἵρ τὰ δ' Ἑταίπνις, 1π ἐμ άσον ἀμί σε ἄνηνδ, 4 λἀπιη λα. ωμὰ ὁ εαἰμι ἀν ττ Τγοιιηναν,, κάμε φ' δέϑησ 

ὧν σῇ αὐφῇ δὲ οἰκίᾳ . 4: ἰρισγρηρίατι οὐίλιπ διμρήῤυὰ οἰ. 44 εὖ μοίψηεδν! ἀφρό βιειιοι μάλα ΛΑ Δ ΟΙν) μἰληνθ μη 

ἐττβι αι μια- " 

΄΄ 



͵ 

. γε Βυληβο. ἐμ γ' πλνὴν τῶτο μνώσκετε, ὅπ ἡγγεκαν
 ἐφ ̓  ̓  

ΟΡ. Χιζλ ι 

΄ 
" 

ΕὙΑΝΙΦΕΈΓΙΥΜ 
ἀΐᾳονν φβορεναμί ποίᾳ Μαθοιίηάο εν ἠρέμιν κεἰ ἀικηζος, δυτοιν δῆ οἢ ον ἱρι φιορρβμαν εἷι νηΐσν νὰ σοηίζηνι 

“΄ ) ὥ δεῖ ἐοίμι ἰ Θεά μος ποίριεο ἠπονά τρί κε ρειογιι, ἰυ  ς- 
οἰ ηθο Βοπ4 σοπίοίαπεία νος νοΐ απο ϑεδ! πο. ἀπ: ποὴ ποιὸ αν ρΡιη 4 διυογἰοῤς 

ς ἀντι γηήα Ἰαμρυβαν βα οὶ ἀνε να δος ἂἢ οπνπίθαδ ΦΔΙΝ 4 ΘΘΜΝ ἀφρροίτο δίρο, αϑίγνρε πα [οἰρίοι ἀυθγης οοο 

τεδιν ἱπιρῆγατϑη) ἡνιαμπὶ ΑἾ, ὁΠλη1 Πγο οδη 41} (οἱσαητ Ηἰσ τιμιθαθινμίο ἀμστυπι λει νφακο οἰ 

κὼ ἌΚΡΩΝ Ἐπ (ραῖς φχτοῖοε αυὶ ἰη 6819) ἘΠ “μηδῖε ἰηβνην., ἡ 
κ᾿ τοιὐὲ ὦ αὐτῇ ἀδεεῖς, 9]. ἘΠῚ  ΠΉΓΟΙΟΙ Ὁ} 681} 

κα ϑεοτ αν τὴν δ ἀουκο ἡς οήηε τ εν ἀοιμενΑρτοριν ρέμα ἀν υν 
κὸὶ ΑΕΗ Ὁ ΝΟΥ ΣΉΎΜΕΓΡ ἘΜ υϑιή ε΄ δή νοῦ τοβηυσι [6]. Ἰχοναν ΠῚ 
βασιλεία τῶ Θιου. τος εἸοή ν [ἡ αυδαλομδαμε αὐεοῦν γε ζ) οὐ ὧν φμάονηνω ἀνε εἰμί. 
Εἰς ἡν “7) αἱ πόλιν οἰσέργαϑερὴ μὴ δὲ ἰμανείῃ βιοεὶεἰενδέ ποῃ σχοερο-͵ [Μινπ ἐμνημεννηνν νον 

“»ννἾ ὑμαῖ, ἰξελϑόντες οἷς ταὶ πλατοίαρ! Πτῖπε νοενο τοι ἴμ ρίδτεα εἰωα,, 1 ΙΔ ΝΗ νοεμεμεδμεν!α 

ἰτης ϑέπα τα, ὦ ἀϊςοίτον ΝΣ τὐρῥιπουνυγοδε - 

πα “δα 7 {Επΐδαν ρυ υόγοαν οὶ κάλ- ι μοι ἐηηδρυπυι 
ναριὰ 9.1 Καὶ ΤΟΥ κονιορτὸν ΤΟΥ κολληϑέντα "ΜᾺ Ρ : 4(} ποθ 46 σὐμ κι νε- 

ἐμάν ΦΜΜΡΦΙΜΝΗῚ ἐπ νον; 
ταν 4η μος [Σ 3084 ἡμία “Ρ- 
Ῥ'ορίπημαν!! γεχυβ λεὶ. 

Πυ οθίεοκ νὸς νοβγα, νοῦς “ἀμφ δειδ νὼ να ε ,ἉΨ ν “΄ ͵ 

ε ἐμε μὲ ὍΛΗΣ ὑαδ, πομαορόμεδων “ὯΙ δαὶ γ015 :τδιηση νος (εἰϊο- 
"» 1 

ἴω Ιἰο σης) 
(δι δτὶ ΗΠ λει ὑμαξ ἡ βασιλοία τῷ Θιοῦ. 

ΝΗ ἐπ τὶ Ἄν ᾿ . δὴ, : 

νά θχι ᾿τυ δ - ᾿ κι ΝΗ ἘΠ Βιοιη νοδι ϑοάοπιο-“ " τρήομλρν δ ματι 

Δέγω δὲ ὑμὴν ἐπ Σοσὸμιοις ον τῇ " Υ Ἰν σδπαϊτιοηςη ας ε}10 τοῖς- τὴ μὰν εἰν ἐμήμαμν τ 

μέρᾳ ὠμίνῃ αὐεκτότο οον ἕςαι καὶ τῇ πΌλΌ Ἢ ΔὈ ] οτοπι ἔοτο φυὰπι ντθ 91] ὔ 

ἐκείνῃ. εν ἬΝ ; τς ἡρόλοοω ἐαἢ 
Οὐαί δοι Χωρρζῶν, ὐαΐ ουι Βηβσαϊ., ἢ, [ εἰδὶ Οἰνοταεῖπ. να εἰδὴ 5 λαμ, γα τμοῖο ἀλδι ρῤηώὼ τὸ ἸΣιδαννὶ ἐγήμοντο αἱ Βείμ 144, ἡδιὴ {ι ἱπεγα 1 γυ ἢ) |γγνο ἐγ δϑιάοπε [μῆβε 
ΘΠΈΟ, ὑρῷ ΚΘ ἐν ἐγγυοντο ἢ} Ἰὰς ἀοηεπι ςἀϊτα βοαῖς γίγ-ὶ {βύονε υἱνινμεὶ φως 

δυνάμεις α οἤνομᾶμαι ων μάν: ν᾽ πῶλαι τοῖος αια δάϊα ίυυι ἸΏϊΟΙ νοδ» νη! ἑπνοϑη, φίμην ἴῃ οὶ. 

αἱ ὧν σάκκῳ καὶ ασοδ αἱ χαϑήμϑμαι μιο-ὶ ἡοἸέαν οιπιὶ ἕλετο δὲ εἰποτο ίε- ἀὴρ ΠΡΥΠΘΜΕΗΣ, 
πνῷ σαν. ᾿ ἀεητεστεπρυϊ ἴεπι, ὃ " Μὴ Η Ξ Ἶ 

ν ἢ ) “ΣΦ : : : : ΝΠ ἘΥΜΜΔΑΠ4 ΤΎ10 
, Ὠλίω Τύρῳ καὶ Σιδῶνι αὐεκτοτερον 4 ὯΝ ἀ ΠΑ ΆΣΙ ἀρ Γ νμμιεμήμεμ 

ἐςαι ον ΤΉ ἈΘΑΦ ΟΙ)ὴ υμιν. ΜΟΥ ἐστι ΠΟΠΑΙΠῸ ἴῃ μὰ Κιο μδέειο φυλὴν “οὐκ. 
᾿ ἐν ρὴ είν. Ν 1 ξεν Οἀρίνανπαμνν .- 

δ Δ ΠΣ “- ἐτυ (αρετγηδιπλαυς ναι] [4με 44 «αἰωπε φχαίιαια ες Καὶ σὺ Καπερναουμ κὶ ἕως τῷ ἐρᾳνοῦ " αυᾷ να εἰ ᾿ 
: ψωϑεῖ " β δὸ Ἢ ἐδ 9 "ΕΡ δά ςαἰυ ἪΝ 655 νίυς δά ἰπ-}" υῆνε κά ἰηξεννηπο ἀειηε 
᾿ ἐὐκοϑ υὐρρων οὐδ κοδι ο ἔετος ἀερτίιηετίς. ὡνμ ΆΡΈΟΓ ἘΡ ἢ 

ἀξίῳ, δ᾿ Σ ιχα ιν τῆνος, ἢ ες, 4 [Οὐυἱνοε δυάϊτ, της ἀὐάϊε: ἃ "5 ἐνρόυν κα κορηθη γῇ 
Μδᾶιι.ο. ὶ ' οαϑι.- ᾿ Ά ΤΙ ι ἍηΜ,τ)ε [δε 

ΠΝ ϑος Ο ἀκούων ὑρδμιἐμα ἈΚΟΜΕτ, αϑι αύινος ἀοάϊφσηατυτνης ἀςάϊρηα ηΜ: Μὲ ἀμϑεην πῆ [ῥεγηη!,. ε », γ.4} “ Λβἷι.»"»ν.ν ᾽ 

Νεήηυς ἀοπή ἡ ὑμαξ 7, αὐτο 0 1.4 αϑεῆμα- 
ταις] οτπι, 
ἤδηυδ δ υὰ ϑυτ ϊ τὸν ὁποςείλαντα μια. : . 

εἰν τπτοά!, φυᾷ Ὑ πέσρεψαν δὲ οἱ ἑδοομνίκοντα μυϑτοὶ 17 

«ἰὐ πγεῖὶς Ἔχοξ] " , ἘΥδεν } 

ἴσαν, Τε ἰο γαραζ, Αέγοντες, Κύρμ, χρὶ τῶ δ᾽ μϑνια 
εἰεύο κιει ἠδ᾽" ἢ ͵ ἐν “Ἵ , ᾿ ᾽ ͵ 

(οὐνἀν φουάὴ; εξ τοίοσ «ται ἥμιν ὧν τῷ ονομίφτι ἄου. 

τυτ΄ 4] νεγὸ της ἀςάϊσηδιυν ἄς 
αἀἰρηατυγευπν αυἱ γαΐίις της. 

ἰλευςτί ἰμπτ δι ἘΡΉΒΗΝ, ριναχιοια ἐμ χανάή ἀἱ- 
τὰ 41: οὑπὶ δι ἀϊονἀϊςξεςε,} ὁ-| Ἰκρηρξε, Ὀρηνίης εείαη 44. 
της ΟἹ ἀαφηλοπῖλ δ μου α- 

ΦΥ ΜΓ τΗπὶ 4Η} ἸΏ} ηγές 

1γϑ Ἀενενβ [μπὲ δμίεηὶ [65 

ἱ ᾽ δ᾿ τυτ ηοδ1ς᾽ οἵ ὩὨΟΠΊΘη τυ. ἐδ οθϑΝ6 [Μ0. 

δεξΕδ δυμεαι Εἶπεν αὐτοῖς, ϑοώρριαυ τὸν σατοναΐ, ] ΠΩΜῊ, ἀιχίς εἰς, ᾿ς ποίξ4- 1, Εἰ κὐ ἡ ρεν Μ άεδαν 
. ἴἷὰ Ευδηζο!ἢ ὡἸ ἃ ἣν. ὃκ τὸ θρανῷ πεαύντῃ. Ὁ 4) ἘΟΤΌΡΕΙΣ ϑφιάηάηι, βοω [ΐχηη, ἐς 
μον ίο, ἐν αν ΘΟ Ήν; «ἱ [θάπὶ δαταινδηγννε δι] συτν ὁ τα 10} κι ἐμάρημε. 

᾿ " “ἢ 

ἜΡΙΣ ὑος τδὰ Βα δέ δωμι μιν τίω Φουσιαν τ ᾿ολἀέπτοπη, ᾿ς μι ιν] Ἐκιφ,ἀφάν υοὶ- ρομβὶ 

πατεῖν ἐγτᾳίω ὀφεων καὶ σκορπιων ὦ ΚΖ) ..] Ἑξες, 40 νοδὶν φοτέξατο πη. {μεν καίοαπάὶ [υρταβυρί- 

πόσων τίω διωύαμιν τὸ ἐχθρα «καὶ ἀσὲν οἀἰςαράϊ {εὐρεητες ὃ ἰςοτρίο- (εν Φ' [πογρίοκει, Φ βμῦ 

᾿ : ᾿ : ο 86} ὙΝ ΙΗ τ ἰμέμί 

; ἱμαῖξ ἡ μὴ ἀφικύσή. ῃςξ,, ἂς [σρτα οπιηίδτα Υὴπι μ0-| ἔα ρς υρδινκοαι. 
» αἰμὶ ἜΘ Ἐν ΠΡ [{π|5 8. Π}] νοδ  κάςτ,, 11 πινοιβυνει ἐν οενος 

᾿ Πλώω οὐβξῦτῷ μὴ χαίρετ ὅτι τοὶ Πρ 67710. ς οὶ ὡς δο πὸ ζαυάεις φιὰ δ᾽ μι καμάενε ἀνία βήενν: 
ἈΥ ΟΜ ὈΘΡΤΟΡΣΈΤΟΙ, ἀΐρετε ὃ καλ- [ρί τίτας νολὶς (δ οἸάτυνι ραυ- 
λον ὅτι το ὀνόματα υ μὴ ἐγοίφη «᾿» τοῖς] |ἀεῖε νετὸ ῥοτίυ 4 Ποπιΐης 
ἡρογοῖς. - ἱ νείζγα [τρια πητ ἢ (215. 

ἣν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τοῦ τιἱῪ Ἐὸ Τρίο υποπλοηῖο εχυϊταυ ει 

νὰρη δ εὐμδθην: χϑην 

ἀεεὲ αὐιεην φωδά ποιοὶ! 
: [ ἐπ 45 ΡΝ Ἷ γι μωι 

'" ἡ» [4 ἴοτὰ ΠΣ) υἰϑκίαιας 

ὑφ μά νοι ἐφ᾽ ὑμαῖ Νυΐψατα δι Ἐγαίπις,Γ υον, δε οοη- ς ἀαπὶ ἐοἀϊείδυις ἰορ {ΠΠῸ,} ἰἀεὐ πὶ : απαπὶ ἰητογρτοιαίίοπεπι 

δλτ ὅϑ νίιτρατὶ αὐτὶ τῆς ὀρ. Υἵ Πιυρτὰ ετίλ αι δηποιδυημις Ρἱαπὸ τεριάϊσ. “φοφάρηβενν, ὑτησὸν τω. ΓΟ οολτοΓ ΠΕΣ ΠῚ 

γιὸ Ννταρτυτλιτεῖι πὰς εηλίίλῳς ποι πιοάὸ Ἠεὐυταὶ «(4 πη ἀδτόγειιπι ἤπῖς ΑΔΡ οἴ 5 ἘΡ νεῖ .6.1. [πὰς νοτὸ ἀΐοτον ἀς- 

ετἴλαι ἀϊοτείογου Οταεὶ. δίς φηῖπὶ Ἠοπι Πἰ4.κ,, ἐγὼ δ Ψ τριἀ! ὃς φιυάσττι οὐ ππρδτιι, ιαὴ ἀο νοτὸ Ευφηροίη μὸ- 
. Μέρορχ δεν ἦμι. ' τοῖς ἱρέας αἰνοίοταν, Ῥοίἤινηιις Αἰ οιν τίη ἐπτογρτο αι. 

ιι Νοοῦα, ἐμῖν. Με νει ἘΠ ππνας ἐοάοχ αὐ ἀἴτ ἐἐε τοις 10 Ὑ, ὁρίων (σγιλτλ δου εἰ αἰ βτατίοης. ΜΑΪΩΝ τάπτσιι τοις 
σύδας ἐμ δ, Ἰὰ εἰλ ρεδέδοε πὐβεει, ανγοή ἐτήδιη νεγτ δγτατην.. Ρὰς ρεσίσπε νίυγρατο , υδά νίολτις ΟἸνοο οὐπάῇ ρ|05 

τεγρτοι ΟὮς͵ ἘΠ ὁδιι, ὑμὴν [ἢ οἱ λἠπενδπινος,νὶ ἐχρίιςα-. τιβοαιο ποράϊιηι ΔΗ ἀετμεατι". σά νπίατιηι οἰ  1ὴ Ἰην 

ταν Τυρτὰ, 9.5 ΝΟΥ ατὰ δὲ Εταπητιν, "ν υοε. "δεῖς ταάυδίη τᾶπὶ μεγλλξι αι ἰαίςείδεις, φυοί ας αρτα 

14. 16.οπλίως νυ] ατ δι Ἐταίιπιιε,, Μ' ἐγμηϊαπνοη. γιάς εἴ, ἄγ ρτὸ ἐεῖτο (δ ΠἸε  Ἰπο βοαίηπι ρετἢείςτας, 400 (επίᾳ 

. Με, ι.11, ς ν» ᾿ τ’ ἀιείτα ΟἸγτας Ατίοε αι οτῖς ἔ! ἢ τίει ργο ται τι, 1. 

. 16. [)ειιηκιαν, ἐϑετεῖ νἸάς ΜάΑτεὶ 6.1.6, ε ὙΠ νι κὐσυΐαν σοτταιηίης Πρξέξαιοτος ποάϊςε πηπὰς, 
.7Ὑ ον μονὴ μην ἐν ἐνόμη σου ἢ σὰ Νος σπίπι ἀπει- ιν Νηβή ὐϑι φάει ἀδῖν ὑμαῖ ἐὶ μὲ ἀδικάσφνεϊᾳνι νυν ἃς 

ρυλεῖη εὐξάις πηυγάσυλε ρίσηΑ 1 ροτεβαῖς ἃ ἰππιηῖο πὴ- ͵ 
Ρέγιο ντοραπτυτ, ἤσυτ δα ΑΘΛΛΡΟΙΝ Πημει δα (πος. βὲάαῆοιν. αμην Αἰ] οἡίη ἀίρατυν ἀ ὀνοῖνν αι εν φιετίαπι 4|} τ 
"σὴ πα σζαθαης,, οί ἐς ἀυμίαχας πππηϊτον εἰς ἔς - 10 αἰνὰ ύωι ἐστι αι δέ σαθνμ τη βάτους ςοθ τ: δὲ ΟἸΠΠΜΠᾺ 

, Ἷ Ῥαβίυγ ὙΡτος ὁ ΩΣ ἰδίας πη} ἤμπτ σανὲ ςχροιῖα ἁτημὲ ἢ φασιν νος γαῖα 

14 βρεί!αν αν, ἐϑιύφιν. Ληηοῖαι Βταίπιις ἰς τὼ χα θυς. οἱὲ συτα, να θειπῃ οἰ ριοξὰ ςοἰλής. ὧν 

-.---ἰ-ὕὄ. 

1 6", 

"ποηΐα [ὠῤγεδωμέμε κοὐκ 

Ἐγδίτι. ) δηλ υοδἐ ποιεῦνε. ῬΟΒ ΧΌΣ ΘΌΠΗ ἀδιαῖν ἄλνι τοῦ 

: 

᾿ 94γραρῆ αι ; πῶς αὐαγινώσκοις ; 

ΣΕΟΥΝΟΌΥ͂Μ ᾿τΥ̓ΟΑΜ. 
μείω πον δι ἀϊκί τ ΟἹ οτίοιθ, δέν, Φ' ἐϊπὰν, ον 
εἰδὶ εὐίδιιο μετετν ϑοιηίης οαἹ! 
διτεγγκιαυὰ ἢας οςοιϊταυοτὶε} 
[ρ᾿ εατίδιε δε ἰητς! φεητίθυ 
(«« 44 τοιιείατ!6 μέλη! δυ ει: φτὶ ἢ 
βετοτ,φυΐ δ΄ τὰ ΠΠυΐταρα τς, 

ἐν πὰ ὁ ὑκτοιξ : ννὶ παν, Εξομρλο" 

οοὗμαι σοι ποίτερ , Κυξαι τῷ νρμνῇ κι τῆς 
οἤειδνν ἀπύόκρυψας ταῦτα ὕπο Ἡκχῦ: καὶ 
συν, καὶ ἀποκρίλνψας αὐτὸ νηπίοις" 
ναὶ ὶ παιτὴρ,δνι ὕτως ἐϑίρετο οὐ δοκία ἴμ- 

ρρδοὲν δου. 

δ'ϑοννε, φυλά αὐξονέ!- 
ἀν θαε ἡ [ρέναιϑιν 
ρνοέοιιἐδιω ν τροὲαἢ, 
44 ἀνοἠϊδ' εέσαν ᾿" 
φθοαν ἢε μέσον “αι 
“. 

Παύτα πωρευάϑῃ ,δὴ ὑπὸ τ πατρός . Ομπηΐα αὐ πὶ ἐταἀΐεὰ (μη ὰ Ρα [κε] Οννν κε εν ϑάϊνα [νι 
1 ͵ “1 . ἱ , ἃ βφῖνενμο. Β᾿ μενον [ἡ] «καὶ μολιὶ ασκφι τίς δι ὁ υἱὸς, οἱ).. [γε πιοο: δέ πειῦο πους ΤΠ ΠῚ Σ μὼ 

- ἐπ ἢ , ΓΝ Ι ν: μοι ἘΠΙυν,ηἰι ρβατοῖ : δὶ αἰ τῆς Ρᾳ- 4.» βι Βήνοι κῃ Ρ «ἐν; 
μὴ ὁ πατήρ᾽ καὶ τις ὅθι ὁ πατὴρ. Φέ μὴ ὃ ΠΕ Δ 4 νὰ  Ῥόρν, εἰ Ετ- 

εἰὸς,καὶεῇ ἑαν βούληται ὁ εἰὸς ὁποκαλύ.) [τορι ἘΠ μενδί ἐυ!ονπαμ 0} Πμαι, δ’ μρινίκοπη Βηνμε 
Ι 

4 

᾿διανοίας σου χα τὸν πλησίον σου ὡς σε- 
. αὐτὸν. 

««οὸς τὸν Ἰησοῦ, Καὶ τίς δξί μου πλη- 

πὸς τς κατέδαινῷ Στὸ Γερφυσωλήμ. οἰς 

Τεριχὸ » κρὶ λης ς σ'ριέπεσεν, οἱ χαὶ 

ἌΝ 
ἱμοῦὶς ΕΠ δε τουείατς. νφωφίαγᾳ. 

Καὶ ςφοαφεῖς πὐφὸς τοι καϑηταὶ, κατ᾽ 4 Ἐπ οὐημοτίω δά ἀϊ(οίῥρυΐος, "Αι εἴμενβα «ἡ ἀὐείρ 

ἰδέαν εἶπεν, Μακᾳρμοι οἱ ὀφϑιιλμοὶ οἱ 
βλέποντες ὦ βλέπον. ΜΝ 

λέγω γὸ ὑμὴν ὅτι πολλοὶ πυρρφῦται ᾿ 
βασιλέις ἐἰϑέλησων ἰσεὶν ἃ ὑμᾶς βλε. 
πετε καὶ εἰκ ἐδον" χαὶ ἀκοῦρτω ἃ ἀκούετε. 
καὶ ἐκ κουσαν. ΜΝ 
Καὶ ἰσου  γομικός τις αὐ έφη, ὠκπειρρίζων 
αὐτὸν καὶ λέγων, Διδαίσκαλε, τί ποιήσας 
ζωΐω αἰώνιον κληρονομήσω ; 

Οὗ δὲ εἶπε τοὺς αὐτὸν εν τῷ νόμῳ τί 
ΓῚ 

Οἱ δὲ δἐοκραϑεὺς ἧπεν, Αγωπήσεις 
κύριον τὸν Θεόν σὸν ὁΐξ ὅλης τῆς καρ- 
“ἴας σουνκαὶ ὧδ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, χα 
ὧΐξ ὅλης τὰς ἰχύθ΄ σον, καὶ ΦῈ ὅλης τῆς 

Εἶποῦ ὠυπί, Ορϑῶς ἀπεκρίϑης" τῶτο!ν 
“ποίοι,χαὶ ζηση. ᾿Ὴ 

οὐ δὲ ϑέλων οὐκφιοιυῦ ἑαυτὸν, εἶπε [19 

σίου: . ; 
, Ὑ πολαθονδὲ ὁ Ἰησοῷ εἶπεν, Α᾽ν»θρφῳ»-}50 

ὀλόύσαντες αὐτὸν γ καὶ “πδλυγαὶ δχιϑέν- 
τεςιαπῆλϑον, ἄφεντες ἡμιϑάνῃ τὺγ χα" 
γογτα. : 

αἰ δρίνλευ τῷ πνδύματι, ἰά οἷὲ ληίπηο. ὀνγννς δυτεπι ἴῃ 
τηδιις νετιςοάιοιδιιο Δἐάλταν ῤόγῳ,ά εἰϊ [λέξον α πό- 
ΕΠ] ἰς “ςτίαιη νοτυδὶς φοάϊς, [μλεϊπίε, δὲ ἀρυά ὁ γγίι ἑαῖοτο 
τεργοῖςηι αυοφὰς Ἰοβἰτυτεταπιοη δας εἰϊς ςοταμμηλπὶ ἰς-᾿ 
ἐϊιοπεπὶ ρυτο πες αιλϑίς οοπιπισήὲ μας μοι ἷς ἐχροηὶ ἐς 
Ξρί τα δδμέζο φυὰλπι φιιοή ἀϊοίτυς 10.18.21.τυτθάτὰς με 
(ρἰπτυ: δα! Ποεὰς ρει νὰ ἐχρ! σατυς Μαῖι.26.8. Οὐοά λυ. 
τοι οχι γαῖ Ὑπὸ ἀξ ϑριγίευ (χπέξο μας ἰπιςοΠν ἐ υΐα 
«Δἀϊυπέτυς «ἢ ἀττιοιϊυς, ποῖ ἔλτις ἥγηια γατίοας αἰττας, νῖ 
αἰνοι οὐ ειάϊιηιις, 
κία ἑμιὧν ϑδιέν σου. Ἰὰ εἴ δδόκνσο, θοπυῃι Υἱΐυ πὶ εἴτ λητς τὲ. 
ἡρυᾷ τς γίάς Μαί,ι.: Ἅ  ςτοτὴπι πνεῖ Πιηοοάιον. 4. 
ἀϊτυτ ἡ τροφοὺς ορὸς τοις μαδητας ἦτε Φ' ἐονη εν «ὦ ἀν᾽ ἐρκἷοι, 
ἀνκίι θα: νοτθᾶ ποπ ᾿ς ΕΝ οτα ἐπτογρτος, δα ἀπὲ ρητο ᾿ς 
τεἀυπάατο, φιληυὶς αἰΐτογ ἰςητίαϊ ΝΙΝ 

14. Γυλωαείν, κρι' ἰδίαν. Ηος ἀςεῖῆ τη νυἱραταςάιείοης, 
 άοταν φύξοιη αἀδίτυμι 4υῖα ροοιίατίτον ροτυίποι δά ἀι- 
(ψυΐον φιοά ἀιδυτως οἱ. 

19. ᾿νβιβοανε [ὠρ δν δοκριοιυῦ ἑαὼ τὲν ἴ. (εἰρίαπν ἃ ἐνδείᾳ 
«οὐ πιδηίλτο, ας [δίᾳ ντ ἐνταν ἀρριοῦατς, 5ὲς ἀἰςίτος 
[᾿τοῦο Αταἰιδηγις πὸ πιοάδὸ ἐσ Πὰς, (ἐἀ εὐ εχ ορεη- 
ὅσην μι Πιβολτας; αυλὴν Λοιδοι γιυίαιη 40 ἤθη δπἰ να ἀνιοῦ- 
ταῦητκοηατ ππς Ῥαυλιπν οὐ Τοῦ οδιαμττοῦο, (γα - 
ἀπτμιν ἐχ 46 κυ τἐξαϊιοινομι οἰυίηγού! τοίτημομβμς σπεΥ- 

ἑΡτίμδτίιν ἀἰχίτ᾽ σιν [Βόδτι ὁςι]: 
4υ νὶ 'ουυῖ αὐ νοϑ ν᾽ ἀο118. εἤμν. 

καἰ ιοο οηἷπι νοδὶς » τηυΐτος ἌΡ 
Ρτωρβεῖας δι τορος ςυρίμἴε νἱ 

ἀϊις. 
15} ΠΤ πὶ ςςςενφυλάδοι [,ἐρὶς ἰα- 

τοΓρΓο8 (ἀτγεχιτ,τεητλη8 εἰνπηγ»δὲ 
ἀϊςἕς, Μαιρίίτετ, αι 4 ας! ἐπάο, 
νίϊδαι στεσγηδιη ροπἀςθοῦ 

ΑτΉ]ςε ἀἰχίν εὐνῖη ερς 4υ} {ἀν 
[ετιρτυι οπῥαθοιποάο Ἐξ 

Ῥ]Π)ς νεγὸ τεροηάοης αἰχίτ, μ ὰ 
{{ πῆρες Οοτοίπυια Γουαι τυ 17] ΟΗἶψει οποέηνιο θεν 
Ἔχῖοιο ςοτάς τυο, ἂς εχ τοῖλ ἀπὶ 
τη τυ. δί εχ τοτὶς ν τ 6.5 118, 
ἅζ- εχ τοῖὰ ςορίτατίοης τὰ8:} ὃς 
Ρτοχιηθιη τυυηι νῖ το! ρθη. 

τε! ῶλο. ἡ 

4 Πι4 ἰδυῖα αρνά εενύτως ἐήρετο ἂυδο- 

ἰο: [φονμέμε ἢ, Β 4) Φονὶ 
4μευϑέεη! 4ν4 το: ““ἰάε- 

ἱ Ρεορίεια ψψ νεζε: 
νοἰμενμι υἱάδνα 4.4 νοι! 

ἐστε αι νος νι ςτίδγπες ν! ἀπ: κάῤρν, Φ νο» γάρ : ᾿ : Ἐασ τς φυδενα 4ν4 “μά: 9" [ε: ἃ δι αἴτς διιάϊτισ,ηος Πρ βανάδν:. 6 Ὁ 
Ξε εικε ἀμ άάπε Περί: 

βένεεη! [ὠντοκὶνν ξονϑώδι 

«ἰεγη αν ροβιάεὐ ἡ 

“γε  » Δίκη «ἀ ἐνη, 
δέεζε μά [τιρεῶ «ΠΣ 

ἀμονηφο ἰεχύεὶ 
18ε τε ονάνη: ἀἐκίξ, 

ἐπ νγή δὺς βοῖο ζοΥ̓άφ ἔνο Φ’ 
ἐκ οἱ 4 ΦθἾ πη ᾿ν ας, ἐα 
οπνρόδωα υὐγέρήτεμ, ὧν 
ἐκ ομομὲ ἸΜΩ ἵν4, Φ᾽ 

βτοκέμρηφῃ ἔμεν βομ! 16" 
Ῥίην, ᾿ 

Τυπι ἐρίε ἀἰκίτ οἱ. Βεδὲτε- 28] ΤΡ κδιηκεΜί, Κεξξνε- 
(ροηαϊ(δος ἕλος, ὃς νυ 65. ᾿ 
ἪΠΦ δυῖεπὶ νο] οης ἰδ βῆοατς 

(εἰρίυιη ν ἀϊχίς 1εἴω, Ετ ἀυϊς ἢ 
τας ψθρτοχι πγιϑὺ - 

(βονά βεθος ας, μον 
γε. 

19] 1Π{{εἀνῆενο δεν ἐμ ἐ- 
βεάτε ίρβων», ἐϊχν «ἡ 1ε 
μινο, Εἰ φμίς 4} πεονεβυῇς 
πη μὴ 

Ἔχορίοηξ δυτοπ δὐων (Ἔνηῃο- 10] δ εἰρίονι Δμβοηο] εἰς 
περὶ Ἰείυ5 ἀϊ χτν Οὐ άλῃι ἀςείς ᾿ 
ἀεῦας αὖ Ἡϊετοίο] γιπὶ8. Ιετὶ- 
εἰιμηῖοπιν 8. ᾿ηοἰ ἀϊπ ἴῃ Ἰαττοῃ ες 
4υἱ εχροϊϊατο εο δ᾽ ρ[ρὶϑ τρί 
ἱπηρούτίς δ᾽ εγαητισο ὡρὰν ροξβεὶς αϑέοτην, [-ποὐμόρφ 

ἀϊχὸ, Ηοινο φείάκην ἀε- 
«[κονάεῦ κε αὐ 1 ενηίαἰ εν ἰω 

Ἰενύεβο, ἂψ ὑμεείἀϊε ἐπ ἰα- 
ἸΥ00,65 αν αἰῥαπν ἀς[Ροἰδα- 
“ΕΥ̓ ΝΘ 4 (’ ρίαρίς ἡη- 

κεἰ 9. 

τεῦς. ὌΩΝ τάπιοη ἰά ροῖ φιιοᾷ ἈΠ Ιβ οαπγογ, ἰά ρίϊ ἀ ρος- 
οαἐϊεαδίοϊυιπλις, 8. σῖοτπὰ νῖτὰ ἀϊσηΐ ἀραἀ Πειιη) οςηίς- 
παργ(ιιοί ι Συδεεῖα Ἀττι μεν βάσις τ » πορὶς 
εἰαταϊτὸ ππρυταῖλ}) ἢς αυϊἀάλπι ΔὉ εο ῥἰαμὲ ἀϊιιετίιιη,εα 
υο ἀϊφηοίευπτμν 4) {πτύτα πη! άτι: ἔγαθες νἱ ἀεἰ ςοῖ 
Ὰ » ἥυς ὀρετὰ γογάσιν σοτυτα το ριςεπτλμη τοἰτβοδη- 
11. " . 

10 Κνορὶἐνεννανλαξὼν .ἰά ἐπίνι ἰσχυίταν Ρίατο ἐπ Ἐπ- 
αἱιγἀοπιο)εκδνβάννοε Ῥτο 40 ἰη νεγπαςυΐο ποίϊγο ἰσειπο- 
ἡ ἀϊςοτσιλας ρθενάη ἰώ βάνοίε δος ἡ; ἢ. Π ας ά,οιντίτυς 
Ἐχορίεπεϊ νενδο,ομιτὸ ροιίτοινε ἀπ ποταιὶς ΜΕ 
ἴλτο ετίαταν Χοπορβοπεῖς ἐχςμγ]ο. πάςαν ρίας ἀει τας 
τὸ ὑπολαμζαίοιν πος ἰοςο αἴης τὸ ἀπαμεζεϑει ἀρυὰ Ηοκῖο- 

τίη. υληιοῦτοπὶ γαίας οι υόττς , ἀξείροηβαπει 

15 ἀυσην αἰ νου ΐπ στίλιν ἀϊγνβεεῖ ᾿ χιβίπατο νι [προία- 

᾿πιι ἐπτστρτοιατὶ, ἃς δυγίναν τρὶς, τὰ Α ἔξ. ρ. ἔς δυΐίειρεις: 

ἀλι21 γὸ ἐεϑνι ἡρτιοηςπη ἐξ νίαν μος ἰοζο νεῖυν τη- 

τοιρτοασην ςουναςγι οἴ χαυνκαζων [υῤέηρόφηι, ((΄αίης φυῦ- 

ἴδιπ πιθεαυι τα δωίῥεερενν, αατ νας (ετας ἄχει (υ- 

.χὸ δατιν ῃ. «2 ἴυπι οευἤις. 
4 Μίαγν ἐνοβοβειε, πλνγαὶ γι ϑέντοι φἧς Π,ατι ιςοπύυστί Νἐ- 

το τπῖσερτος, φιμη ἤος ἀϊξοηάν ζοπετς νίαν (διίεσιρεο 

“οἰξίοι δι αἰὐῦι ἰχρεντ μονπιὲ ποςεῖῖς μετ ὶ ΟβειΣ ἀφ» 

βεέϊεις, 
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μϑϑ Ῥώμρ. ζροιηίαφ οφἰἑ Γονεσηηρη}}- 
Β᾽Π 9. ὠμίήεια 

(ΕΟ Γ ἀν καὶ 
Φειέγπδιι [ΡῈ 
εἰθιπ ΠΣ 

ἴδει, (6 πω} }1 
ἱδτο καυὲ νή 
ΓΤ ΠΡ 

ἐριδθιι. 
Αἰνεῦίαι ὁ νὶ 
υἷε λει 
αυδεῖς εχιτὰ 
Τμίωπι. 

Μαῖιὦ 
Νουνὴ ἔπαάφιῳ 

Τλέρῳ είν νοδὴ φυδά «Ο
Ν οἰδεὶα ἀντ. 

οτἰπΊοὴ ἢ τε 

μοϊδεϊοις πιᾶ 

ίμτα. 

Μλιτλν ς 
: ᾿ ᾿ τῆδτοι, χ1ὦ 
δἰϊωνν, τ ἀταηεν ΔΊ ψὴ γἸλΩ πδη τοῖς 
βον νὰ [δελεννάο, νην εἰς (οἀ Πδοιὴὲν 

ἰεκ9 ἀσθεὶ. 
ὨλιΏ: 

ευοξι 

ἐδυΐε. 9.5 
Ψιρχίοινί πο- 
ταὶπὸ ἱπιο  ἐ- 
ξαπιας τη ἴς- 
ξς.. ηυοίζυπ.- 
αυς ροήζμπιυς 
ἰωᾳυδες, 



"»---ποΠ’οὺς -Ξ πτπ τ πσ-- 

ἘΡΝᾺΑΝΟΒΙΥ͂Μ 
Ομ φυῖστι ϑδοςτάος αυΐ- 

Ἰάλτῃ ἀείςεὐάέτρεν «απ ὰξ νηλτν: 
αμὴ υἱΐο οὐ" ἐχ δάυοτίο ῥεξῖοῖ 

ζὰΡ.Χ. χα 

το Κ ατὼ 
«τοϊάϊι ἀμίσην τυ 54. 

““τάοι φοιάαην ἀεί ἐμ εν ε υφίαν δὲ ἱερειξ τις χατόδαι [} 
Ν «ο΄ ᾿ γ ἡ ὶ 

μεν ὧν φῇ ὁδὶ ἐκείνη" καὶ ἰδον αὐ τὸνναὗτι. 

μαρν αϑψ. δὴ Ἅλ ὧν ΞῸω : τἰν . πο . τ 

' ὙΣΩΣ ΣΝ ! ό 4] οἰα ἔτον δὲ [εὐ αὐμη}}4: ϑνϊϊδπ ᾧ Σἰδίμ;. οὐ νίως δὲχρ Λό της » γξπνόμϑμος 'πὶ υ Ἐυρρ εν δέω 
ἀν γον “λων ν ὉΠ} ᾿νρηΐος δά συ οουπινδε υτ} [πα ἷ , 
πὸ Τὸν τόπον, ἰλθτὸν χα ἰδων,αὐήρα- κα , " : 

᾿ 
ρυδιτίν. 

γ υἱάετει ἐν, μετιγ αν. 
4... 

. βϑδιαδθαηνε ἀνέοπε. 
μά ἀνε ίμεν [δείειι, νε- 

νἹ Δ Ποτερτατοτης ἐχ ἀάδυετίο, 

᾿δδιηαυίτδηιδ αὐτξ ωπον 7, ρήλιιν. ᾿ 
3: 

αὐτὸν Ὁ ἰδὼν [νίϑη. οροίρεῤξοιτι [Ξε οὔτ ἀϊα ἰμτινη8 τρ ἀρᾷ πον 

Ναὶ πὐρρσοὰ ες «ςοαὐποευςο 6 «Ἃ " 

μ] Βι αὐζεάεως οὈἾ  αυῖε οἷυ 

ἠοῖ, ἱηξυῃ ἀ ΒΜ συν ἃς νΥἱ- 

ἡμπὶ ας ἰρίμιπε ἱπιροίτιπι ἴυο 

ἰϑιηοηζο,ιχὶς ἴῃ ὀμιογίογίμμν, 

Ἰὰς εἰὰς συγ πὶ σρί, ' 

Ροίξετο δὐτξ ἀἰς ΔὈΊςΉϑρτο» 
δῖος ἀμος ἀδηλγος ἀδάϊιο- 

(οἰτὶς 8. ἀἰκτ οἱ γ Ουγαη ἐρήυς θ 

ἅδε: Ἀι ηυοάευπαιις ργαιογφα 

᾿πιυπιρίςγδοορο 4υπι τεάιθο, 

τοάάδιῃ τὶ. ὁ 
Οὐἷς ἰρίτον κογυῖι τείαην ΠῚ 

᾿4 
ματα αὐτῶ, Κ ιχέωνα λαιὸν κὶ οἵνον' ἔι 

(ἰξ σας δὲ αὐτὸν Ἐ9ὴ τὸ ἴδιον κτῆνος» ; 

γα ὐτὸν εἰς πανδογαῖον ἃ ἐπερίελυ- 

9η ἀυτώ. ΕΓ Ὰ | 

καὶ δλὶ τίω αὔρλον ἐξελϑεὸν, ὀκξαλ ὧν 

ενο δίωνάρια ἔδωκε τῷ πανδογαῖ , χρὴ 

᾿ εἶπεν τη, Ε πιρυολήϑητι ὠυταῖ" κὶ ὅν ὡΐ 

“«οὐσδαπτανεσης ἐγὼ ὧν τοῦ ἐπανέρχα-} 

ὅϑα  μεγδποδωσω σοι. ε" 

4 Τά οὐὧἱἷ τούξοον Τὴ) τριῶν δοκεῖ σονλ36 

Ὡφράενν θίεμην (ψ’ υἱρην: 
Φ’ ἐπηροη με ἐϊμπο ἐν νμ-᾿ 
ἸΔΒΗΙΜΗῚ (Μη ν ἀιχίρ Ὁ 
δ αὐνέμπι, Δ᾽’ ἐγ άνν εἰως 
ἐφ. ͵ 

Εἰ «ἰἰετα ἀΐφ ρτοιεἰνι 
ἀμρ. ἀεναγ!ον ὧν ἀεάνε 
Ιβαὑνμίατιο, (᾽ 4.1, Οὐτδ, 

4ημπι γεάιετο, γεδά οὐ, 

Σ μρ ἐριτ Ὁ κιν ] [νιάρεα ργοχίπνως ἔα ς ΗΠ1 4735 ᾿ καρ μεμα ἐξαμεν 

ΤΛΆΘΙΟΥ 24γρνέναι τὸ ἐμπεσοντος Εἰς ΤΟΥ ΘΟ ηςἸ αἰτίη Ἰατγοηεθὺ ᾿ πη βέιδης ἡμθτιγμ αι 

λῆςας ; “716 αὐυϊοτη ἀἰχὶς, [5 υὶ νβιΣ ; ὙΠ ' ἱ ' 17. χα ἡδε ὠκιε, νοι. 
Ο δὲ εἶπον, Οἱ ποιησας τὸ ἐλεθ' εἴς ταὐοτςοτάϊα ἐγρα ουτῃ δὰ "τ 

εἰἰδως νά Ὁ φωοάἀομὴ- 
. 74ηνε {μρονετος ΦΜΕΡΗ 7 ὐο δ 

πηζενἐοονά αν δη ἴω, ὦ 

'δάδην υἱά τ Ψ' νιρ {6 Ἴ 

κι Ρρνρβίηψ μην «ἴις 
ζω": υμίνονγα Φ98, ἰω- 

" ῥ φι ρὲ. δἊ μου] " Τισίταν οἱ 16 ΑΡμδζῖυ τ [δἰ αὐεὐ ἱεν» κἀ ὦ ὯΝ ὠτέ. εἶπω οιυὖ τῳ οἹ πσοῦς,Πορόύου, "πὰς "β.5, ΑΒ, ΤΟ μέβανω, 
χαὶ σὺ ποίξιομοίως. ᾿ ' ᾿ 38] Βαξίμην εβ ανίεην ἄμ 

Ἵνα, Θ᾽ τρι ἐπιτάνο 
οἰ φοοάάδαην εαπείϊωον: ᾧ 

Βλᾶιμα εξ νογὸ Ἰωζεῦ συη- . φοϑ ἢ ἢ , ! ᾿ 9... 38 : 

ὑδιβυν ποη Ἔριν τῷ ποροϊ)εόϑτα αὐτοὺς ἄστι νι τρίς τηργεάεγοταγ 1}. ΚΑ «- ᾿ ἤ ) ’ 

ἰαυκὲ ττὰδαατι, ὐγος, εἰσι λθενίοῖς κωμύω τινα" γυνν οἷν 
τοῦ πιεπιὸ ; : ᾿ ον ν αὐοηζάπι ν ς πὶ: ΠΤ 1 ν διῖο περ δεν φιαά4:» Μ4γ1})4 

ρει ἧς ὀνόματι Νέαρϑαι ὑπεσεξ ατὸ ἂν τον οἰς 1 ἰυαάαπι Ματῖβα πουλίης ἐχζε- ππα ες ἡαπα ἐν 
τῳ, ὑφῆς ͵ : : ἈΝΕ : ᾿ 

αν μάν τὸν οἶκον ἀυτῆς. : ; Ρἰτευτα ἀοπγιπι (μαπι. ἀξλεφβμρθμ ΓΕ: 
“. ἊΣ Ά : " Ὑ « ᾿ - καὶ Ῥῆσε ἰμ᾽ ἀδελφὴ χαλόμδμη Μα- οἷ! Εἰ ἭΝ ὈΡΟΡΘΒΕΥΘΙΙ δὲ λέ νο τῷ πιμάν[ς: 

; ὅς, ἢ ον “ἢ ἜΦΕ θῖν γα, αὐα ἘΠ] ἀ ΔΠ6ς ἄφαρ ει ρεάεε Ποπεληὶ, 
σα ῳλοῷ τοῦς πὸ- : 8004. [ ρεάφε Ὁ οπεῤιῇ, 

Ὰ ἐροΣ ἐαβενΉιν ΚΣ ΑΙ: αἀ ρέάες εἴ» Δ ποθ ας ἐρίμιϑ] ᾿αννάλεδ αξνυενδιωπελδιων. 
ας τῷ Ἰᾳσοὺ γύκουϑ τὸν μυτε. ἬΝ 

(ετιοη οι. ᾿ς ΡῈ ᾿ 1], “ΩΣ ᾿ ᾿ Ν 

Η ὁ 'Μάᾶρϑα αἰριεασάτο αἰεὶ πολλίω .ο] Μαγέμα νεγὸ ἀϊπταμέραταγ οι, ηνόινό τισὸς πα 

' ὀχακονίαν ὅχιςῶστει ὃ εἶπε,ιΚυριε,α μόλε ἀγοέγεφυξε ποϊπεετγίυτη δα [] ἢν ργίω ἀξ θέμε δ ὧν 

σοι ὅτι αὶ ἀδεχφή μον μόνίω μι Κα τόλιπο φετυςηίεπ8 ἀἰχίε δ» Ἰδοιλίπον) " 

δχακονέν; ἀπὶ σιώ αὐτῷ ἵνα μο1 συωαν"] πού εἴς τρί οὐτα υδά οτος 

πα Ορμέραϊ- “1 Πποα τε  φυῖς τὶς ἼοΪὰ ἀῤῥιοίη!ς- 

ἠμό ἘΡΠῸ ῬῸ δὲ ᾿Ἰατγαηάυτ ὃ ἀϊς ἐγρὸ εἰ ἡ νι τὴς 

νιον δάτυυ εἴ, Ἀμρτα ὦ ΠΝ 

4“ ΝΑ ἐεη αν αὐτοῦ αἰ χὶτ' εἰ 

Κίς Μαγῖια, Μασγιμα, (ΟἹ οῖτλ 

ε8,8ς (ἀταρὶς ἐς πιυϊεῖς: 
Αἴαυϊ νηρ ὁριῖ εἰς. Ματῖα 1 

γετὸ Ὀοπάιη ράίίειῃ εἰςριοαυς 
ἥοη δυβευοταν ἈΌ 68. 

ῳονηἰηο νον εῇ εἰδὶ ἐν 
μδά (τον της γεἰ ἰφαμ 
6 [οἰμηε ηὐὐπεβτανε ἐ δὺς 
Φγ0Ὸ οἶΠ} οἱ ἢ!ς ἀἀΐωμε!, 

Αποκρι ἀν; δὴ τ πὲν αὐτῇ ὃ ὑνσοὺ Ως, ᾿Ετνεβονάεηι ἀἰκὶ ἡ 

Μαῤϑα,Μαῤϑα μερμμνᾷς, καὶ τυρδάξη 
«ὐδὶ πολλά: ᾿ 

Ενὸς δὲ δὶ χροία. Μαρία δὲ τίω ἀἰ- Ἔ 
γαιϑὴν ας εἰσα ὅξελ ἑξατο ἥτις ἐχ αφαρ-. 

ρευυνσάται αῦ αὐτῆς. 

“ον ἀρ αμμαν ᾿ 
εἰνα [οἰκεύια εἰ, Φ' μ ϑάηα 
ἐνφαρίνίηνα: 
Μογεὺ αμην 4 πετεα τς 

τἷμην. δ αν !ά ὄδιίηναπν 
γιφηχείερἰενα π0} 4ΗὉ 

[ἔνόϑων ἂν «ὦ. 

2 Αὐικατὶ αὐτόντι τὸ Ἰοεὶ νὍ] Π|ς ἰαςοἰνατ, αἰ τἀ οηῖπι εἰν 
δεζνκὸς, τὸ 4υο νι}}- ΤΥ ΩΣ Το : ; 

ῬΑ καὶ αὐτὸν ΄υληλ πον αὐτόν. εὸ νοτας ἐμίσγρτος ὁϑμι Ὁ 31 σα[ὰ Τὰ συγκυρίαν »κῇ εἴς τ᾽ ι ( ' 

“οὖ μὸάἀϊοίπνος ὦ νειρληπ {" γενμνηῖνε. ἀ νεῖ κύρον, ηυϑὰ Κι 

εἰὶ (πάοτε γὰ νεῖδο Εἰεριαο Ὁ [Κανμίν,)αιο  ταπῦσι τὰ. ὅσων πη ναὶ Ὠρςῦσα, ιΑς ἰρτὰ .9... {Μέπια 

Ἂ εἰϊ λεοίρηεπάνη νε (ειάπυς ποσναυπι αιήάειῃ εουίθλιν πὶ 40. ϑωρεγμεμμῃς ἕδῖς σα. ὴ ΓΔ Ἐπ ΣΝ 

ἃς (εἰιδεγαποησιη,ποη ἀιπίη ρεουμςητίλπὶ Ὁςι εχουάϊ, ας μευ εαεσιυλα ΜᾺ Ὁ ριον τὐαι ἐμρα πη μα οπ! 

Αἰ! ἅτ} - Δανομεαι ἷ ὁρέτν. ἰς 4 
πα: πὰ τπράσταταν τορυς οἰπηίρης ν φιοά αἱ ἰρίχμν ἀτιι- ΒΗ] " , ΜΌΝ 

ἈΝ «αίυι ας (οττιηας 0115 γεογίας Ἰσοὶις τοϊμναλατινς. (πρτὰ, 40α: ντύμα ΚΡ ΝΗ ΠΣ ἀῤῦμαι ̓  

4 εκ οἀμενν ταίενωι, αἰ πποριλ Ἢν. ΨΟΪβατλ δι Ἐταίμις,, ΝΑ αν Ν Επμίμνας. Κ ἐ νια Αἀίημμες, τὰ οἰἘ να μοι ! 

; ς ἱ ᾿ ες ΜΡ ρρ.4.2. 
“ Ρυδίρρηι γσαρδιδειιδο πὸ οἵα ομίπου) πορ ροηάα βὰγ ᾿ : ἢ ΜΝ ΠΤ 

ἀρῆς ἐν 401 “ψεμβοαταν θην πὸπ τπράο βοὴ ας- 1ὸ "Ἢ ἐδαυ αθ  Υ Εν ποι πλό Ὁ Ἰνθίθει ν 

ΠΣ ἰλυὶ ἶ ; δέ εἰ εἶδει χοῖαύμααῦ Πα τςζαούατοι διοαιτῷ ΔῊΓΥ 
ἘΟΠΠῊ ΓΟ ἐςὰ ἀτίλυὶ ἀοβοχηΐς ἐς νὰν πσῖρς αὐοά εἰ ς ἀνφεννα ἀνα αν ἘΥΡΕ Ν 

: : « ες ὐἠλυοτὶ ςοπιλέα ροχλ Μαπρα ἀς ςοιπιποᾶς ΔςΟριο! 0 ΠΟΙ] νοιὰ ἀήζαι- 

ἀνϑΝ ΠΡ ΕΉΕΝΟΣ : Μαιιο δὶ νιπίπάυς νοι ϊνμ μεραμι ἀν ὅς τυγζόξνδϑαι τοῖροι 
ΓΤ τ, 

" ͵ ᾿Ν ἱ ΤῊΝ 

᾿ ὴ υὐὐως τορι ε «ἡ «μνο θεν, γνομῆμος χτ' τὸν τὗσ. νὰ» ει νος Ηερτλιςας ὙΠΓΙΜτΩ λυ ταις Τοῦ τε τ 

' ; ' «οι γεν ,».Ἀ Ρ..4.1.}. ΕΓ νος Ἡρῃ μὴ [ἀτιπε ὁςὉ ἐν 
ἐλτα δλεννν ἐ1Π7 1 {πὐὴν ἰφεωπν. Ειαίηνυς, ἀῤνηθρενεῖ μηχα ἰοιωπην, ἢ ι ' ᾿ : νησῖδα 

ὍΝ ΠΝ ͵ ἃς Ἰοάη. ὁ. τ. ΝΌΙ τὸ ἡμγνεϑεῳ ΡΟΠΘ ΡΟ " ἀνε νεανΝ γοτρο,άςεϊαι ται ἌΝ ιῆὶς ἐαιμομαι ον Ἂ 

πριν γγνεϑει. [τις νηἰσταν ρατε ραν ἐκϑώνψυο πεὶ μὲς τ. δ. (Ἀ0.4 "ὦ νερμδ τὲ ὙΜῊΝ ἀμίορ ἀρηβονὴῇ 

ρει ἔχις ἑοψεςήνιν αἀδειν σεδνίαγς, πραυς ςτΔμὴ Γοι]ν “ψε ἀν ἀν μεβενιεπν, [αἰναυεν, πιάημα κε  αρμεπι ἰος Ε 
᾿νήμνι αἱ ὁ ν αἴχαιο μηϊουριει "ΝΡ, ἡροβονεηεπν ΒΟΗ υήχσε ἀνκη εἰ δαιαζοτε. ενῖν 

» ὩΣ έ ΄ 

΄ 

- 

᾿ 

Ἵ 
Ἂς 

Μ [νολμΜ΄. ᾿ 
Οκρ. χι τςς 

δ δηχοῖσι ντ αυῦτα ἱρίς 
ογατοῖ φιοάλ τη ἰοςο,) ροίς- 

15: ταῆαι!ς αἰςεῖος οἱ ηι- 
τὴ ἐχ εἴις ΟῚ ρι}}15 γον. 

Ἰης, ἀοςς πος ογαῖς ργους ὅς [ο- 
[ἀπ ος ἀοοιε ἀϊξοιρυϊος ἔπος, 

΄ ,ΘΕΟΥΝΟΌΥ 

: Ὄπ Κιφάλαιον Ι«.᾿ ᾿ “ 

Ἵ7 αἱ ἐδέετο ὦ τοῦτ τὸν ὧν τόπῳ]! 
τνὴαυφοσευ χὸ ΟΥ. ὡς ἐπαύστιτο, 

᾿ ἐπέ τις δι᾽ καϑετὴν ὠυτῦ ῳρὸς αὐτὸν, 

Κύριε, δ δαξον ἡμαῖ ῳορσφύγε ὅτι » (α΄ 

᾿υὸς καὶ ̓ ωαύνης ἐδίδαξε τοὺς καϑητας 
αὖ τῷ. | 

Εἶπε ἢ αὐτοῖς, ,Οἴτων πορσεύκηϑε,λέ- 
τ, ΠΑ ΤῈΡ νὶ μδ ὁ οὖν τοῖς ἐ φανοῖς, 
ἁμαϑήτω τὸ ὀνομῷ σον" ἐλϑύτω ἡ βασι- 

λεία σου" βυιϑήτω τὸ ϑέλημιά σερὡς ὧν 

(ζαΑρ.. χι.: 

ῆς :..Ψ.Ψς«. ᾿ 

ἐπὶ, Γ)οηγένις, ἄοι ἐ πο: υ-- 
τανε, [βομε ἀρεῖ (τ 19- 

«1 45η6: ἀξβίραίοι (μο, 

᾿ εκῖς δυτειῃ εἰς, Οὐ τα οΓἴῶ- 
τς, ἀιςτο α Τ ΕΚ ποίϊει αιυῇ 
ε5 ἰἢ οαἸδνίλη ει βοςτῖωτ πομισα 
ταῦτ: ν οτδ γοσηθπι τυ οτῆλι 
νοϊυπτά» τ}2. εν ἴῃ ζαἶο 7)4ΓᾺ 

ἐραᾳνᾳΐ, καὶ δ) τῆς γῆς. ετίδι τῇ τεγῖδς. ἐλδο τς 
ν δον καὶ ! "ΡΝ Ῥαδησαι ποϊευϊη φιιοπΔιληι τη "[ς- Ἐδηεπν νοβεηνν ἡμοῖν" 

ὑῶν Τὸν “ο ἡ μδ τον ιούσιον δ δου ἀὰ ποῦς ἴῃ περ ὔ ἀΐαυνην ἀα πϑῖ: θοάϊε, 
ἑ Ν Ἶ ἢ Ἢ ᾿ ᾿ ." Φ ΠΝ ᾿ 

μτὸ Κα ἈΡΈΡΑΣ δ ήελ, ἃ δ νι 41 Εἰ τοιηῖτῖς Ποῦ 5. Ρεςοαῖλ η0-} Ω Εἰ ἀδηυϊεε ποδὴς ρει. 

᾿ ἐκ ΤΕ Ὑ τον ἘΠΕΓΗΔΕ ΟΜ] ἰῇγτα: ᾿ ΝΔιὴ ὅς ἱρῇ τεπηϊτείπλι}5] [|φποβρα μίαν τσ 
γ αὐτὸ αφίεμδῳ πωντι ὁφειλοντ ἡμῶν δ᾽ Ἰκμἱοῖς πορίς ἀέδεητί, Εξης ῃο 5) [ἀρνίποῳν οπθνὶ ἀεϑειεὶ 

[ ποδὲε. ἘΠ᾿ β6 ποι ἑπάμι 4 
"5 Ξε α"ομεπι. 

μὲ οἰσεγέγχης ἡμαξ εἰς πειρᾳσμθν,ἀλλὰ 

ῥῦσαι ἡμας δα τῷ πονηρᾷ. | 

Καὶ εἶπ τρὸς αὐτοὺς, Τίς ὧξ ὑμδ}: 

ἔξει φίλον, καὶ πορδύσεται ἔνοθς αὐτὸν 
μεσονυκτίου, καὶ θἴπη ἀυτῷ Φίλε, χρῆσὸν 
Αϑι τρέϊς αῤτοις" 
τ οὐ των μον παρε ετὸ ὡξ ὁ-] 5 

δῦ πούς μι, καὶ οὐκ ἔχω ὃ ωὐδαϑήσω 

[ 

ἰηάμοας τη τοπτλιίοησιη, [4 [1- 
δεγάηος (Ὁ 1110 πια!σηο, 
ἰχίς οτίδιι εἰ, νι 5 νοϊετά η)}. 

Βαδοδὶς Δηνὶς, χα: ργοῇςείίος- 
Τυγ δά εὐτὰ τηφάϊ ἡοέϊε χ ἀκ αἱ- 
εὐ εἰνΑπιςο, ἀὰ 18ὶ πιυτυὸ 
τοα ραποδ: : 

Οὐυοπίαιῃ Διηΐςι!5 πγδὰ8 να-} ς 
οἷτ ἀε νὰ δά της, δζ ποη ΒΆΡεο]. 
ηυοά Ὑ  Αρ να εἰν 

ἱ 

-Ὕ 

Εἰ «ἐι κἀ ἼΠο: Ομ υο- 
᾿ »ι 

(Ψ ἐϊεει δὲ, ἀνοέοφ᾿ τοηι- 
πρᾶν πιο ετει ράηε!: 

Ουοη! 4} ἀρῆς 4 ἩΝΦΗ 

πομἰγαδεο ἡμοά ροηᾶ “πξ 
μην ᾿ ΓΝ 

Ἢ ἌΝ Ο »" Ἐὶ ἐΐὶς ἱπτως τεϊροπάφης ἀϊ-} «1 πέμι με 
ἥνος ἔσω ϑεν δοτο 188) ι 417 ἐλ Ῥ “ σ᾿ Εἰ ὑἴε ἀείηιυε τό [βοα-- 

ἐλείιι: Ἵ ̓ 4 Ὦ οὐ ΗΝ γοῦνα οατ, ΝΝῈ αὐ! τη] ετλς ργχῦς:} Μδνν ἀέοαι,Ν οἱν πο βὲ πον, 
ψιο! κόπους παρέχᾷ ἡδὺν ρᾳᾷ - ἴᾶτὰ οἰξίατη οἰδυίιιη οἰτ,δς ρὰς-}, 

τ} αλοὶ τηςσοι ἔμπης ἴῃ οὐὉ 111: 
ηπ ροβυπι ἔπγρεις ὃς " ἀατο 
εἰ: ἜΝ ᾿ 

Ὠϊὶοο νοδὶς,εἰδηνῇ πη ἀεάε. 
τς εἰεχρεγγἼδευς,εὸ χυὸ ἡ ἀπηὶ- 

ἐεβνε εἴϊειλαρ ἐβένε εἶα 
᾿Π μην εβ, φ γϑετὶ πολ πτος 
οον [μη ἐφ εὐ ἢ πρ 

με" βυχδε, Φ 4κτὸ 
δὲ 

8] Ῥίον υνοδῥ β ποῦ ἀα.- 
δδε ἡ δ [μυζορεν οϑ φιδ 

ται, καὶ τὰ παμοῖτα μου μὠτ'᾿ ἐμοῦ εἰς τίω 
κοίτίω εἰσίν οὐ δυωαμαι αὐας α δου. 

Οὐ. ψ τὸ : εἶ 
᾿ ς . ᾿ ν 3. ἃ 

Λέγω ὑμῖν, οἱ καὶ οὐ δασάή αὐτῷ αϑα-" 
᾿ ῥῇ ἄω » δχὰ τὸ τ) ὠστώ φίλον" δα γε τίω 

γ᾿ ΤΣ ᾿ οἷς οἶδ πτ: τ ςοττὰ ργόρτοῖ ἱπι μ τ τ’ εἶμ [ι, βτρίεν ΕΣ 2 ᾽ ν,- μ“ εἰ Ἢ 

᾿ αϑαϊ δ᾽ ειαν ἰὐτῷ  )γερϑεὸς ) δὼ σά αὐτῷ ὃ- ροτταπίτατεὴὶ Εἶτα οχρεγσζοίζις, μην Ὑρπ 

σων χρήζει. ᾿ ἀδθὶς εἰ φυοχύος ἔπατο οροϑ,᾿ ἴφωνείναδει ρε(εϊανίοι,. 

ΙΝ ΟΑΡνΝΤτΤΟΧΙ. 
1 Νοβενηηὶ ει ἐπ εαἰη ἡμὴ ὁ ἃ τοῖς οὐρανοῖς Ησς πὸη Ἰοσὶξ 

ἡ Μεῖας ἐπτοτρηος δι ἀρραγεῖ εχ Αὐριτίηο ἘπΟΒίΓιά δά ἴ8α 
τοητιζαρ 1.6.1 ατῖπά Ἔχοιηρ τῆλ ἰμιςα: τὰς μαδις Ἰη 6. θεῖ ὡς καὶ ἐμένα δι πος.-Ὠες νοτὰ εἰ Ἰοδτο ΝΊΧ οηΐπι ἐοη- 
Ῥέσοαύοινε φυίπαμς τάπτυψι ροτίτίοπος, οαμΠὰ νἱ ἀς  ςοτ ᾿αἀςηοτῖς ουίάιιαπι μὰς ργοσυην ἔογπμα ἀϊαϊ πίτυς ποδὶς 

᾿ τεντῖλ. ἃ αἰτονα (εχτὰ ρατῖς δι ω γοῆςα βιστιηῖ ἐχ Μαι- “ Ρτςίοερτὶς νογϑὶς τπλη δια νυτοητί τα οηςπι εχ (εἰρίο 
τπο μρρ οτα;υοάταιιοπ ἿΣ οἷτην Βιΐζυμν ες, ἤοπ ι ' ὶ εἰυκηρταῃι ὑγοίεες φυὰ Π εὶς ἀἀ ἰρίμσι ἐχαλιδίεηδωπη 

" ταπτυηὶ εχ Οτσεοις ςοάίοιθιις ψςἀ στην εχ ϑγγα ἰιςγρσο- σοηχπιομςαζῖιτ. ᾿ 
τλοης ςοηϊζας. ὶ : πὸ ς αν ενενὸ., 

. 3. ἔνι ἀδδιν, γὸ καθ᾽ ἡμέρμν.]4 εἴ φιδητο ἴῃ Ἀμης ἀίεια ἊΣ το Ῥιορηὰ, φυΐὰ μὲς αἀξετευς ἐχογηρλπι βγη Γου τ αν86 
εἰιρειροντρυὰ ΟυΐαὈ]δηθηι, ἀςοἰαιηᾷειοης 13 κἔεταΣ, νίω σοπίαπημητιτ,φιηυὶς Ρίαυτως ἰοιης! ἀτάμις ἰτεγμη ἴτὰ 

«Νά ἡ: γδ αὐτὶ ν εἰ, υ γὸ αὶ αὐδλὰ ςἰϊ οἵςπίπι δι ἱρῆν 
ντίη νοτυζο ςοάϊος ογίρτιιπι ἰερ ἱπιας ρ ὅς Ἐταΐ, διημό- 
εν ἤρβινι δὲ οὐ αὶ αὐτοί νει ΗΪ διιΐοπαι πεὰς οοάοχ δα: 

ἃς νοΐμοτος ἀίσαπτυν ριαίεπτὶς πιοάὸ οἷσί τποπιοτος, ἰπ 
ἀϊεμι νίπςτς: κἑ φιόταπι οχοιηρίιην πος τεασσαῖ ΟἸγϊας, 
ποπ ντ Πιοηεἴζαιῃ οὐ γλαν τας πάα ἰλαΐιις νῖτας ηοὐδὶς εχίπιλτῳ 
(τὰ ροτῖεις (ΟἹ οιτυά ἧσο τι {Π1π| ὅς αρεἰτυιάϊης πὶ δαίμαὶ ςαπι '΄ς Ολῇείἰιο νεττῖς, ὑϑένεμα : αυοά νον 
δι  ἀραια εοιιπέξλιη, φιεῖε γν͵εγτιαυς σσηβοίιης. Ηλης 

“αρίταν ἐπεογρτγοτατι οι 4} (σῳαληλυ; ἰάςπλ ἀφοίαγαθίτ τὸ 
καθ᾽ ἡμόραν,αταις ἀριά ΜΔ δπειΠῈ σή ἀερρνοςας ςτίαήν (ττὶ- 
θίτυιν πα πιὸ νου ΗΓ. ςοάιος. (δά ΜΠ] υἀ τλιηςπ πιμΐτο ὉΠ 6  εχιὰ νίάοτος ἀρροήευιη: δι εἰζλταγ σελιη Ὁ Αὐρυιίπο .1)ς 
Ἔα βτο Ππυς: λοι τσ ποἷα! οασῃ γ οτοῖς ἰατογργςῖς τοι - χρ νετοὶς ΠΟΙηϊπ! ἤξειποπε 29. 
υοττοτο, δ] δε Ρο([απλὰς ταπιςιν τὸ ἐμϑ' ἡ μόρρν οτίλι οχρο- δ “4 ἐὐγ!ὲ βυφρϑαν ἐπιφουενη ει, δναΐ γν τίω) αὐαΐ δ διαν Ὁ ατὶ!ου]ὰ 
πεῖς, " βηρυΐφε ἀνε, τὰ οἰὶ ββδινοῖψι ἰεψίταν ἴῃ ὕετετῖς ο-΄, γιὰ οδιειίογαης νοτηΐογρτες ἃς ΕΥΑΓΤ αρρθη, ἰ. οὔὐτον - ἡασ 
ἀιτιουὶς υ ιίλιτι κο{ιαθης,δι ῃ Εταποι νοτίοης νὰ εἰ - ροτιὰςν ἀραιίοοι ᾧμωϑήξ οενεὲς νοὶ “51 ἐον!φ. Ἰςυγίτιν τὸν κνυῤ- 

Ἰυὰ εἷν ψιοῦ νυήμὸ ἐϊοιπνιν, μον ἃ ἐφονο δὲς Ευλιρίἀον, ἐκωβν. διων οχροημηῖ ἔπερνοῤἑεαιἔμτῖδι ποθὴ ρζοραία γι πιρτοδίταβ 
Καὶ μὴν ἐμιοιγι ζώνη μὰν κριϑ᾽ νυέραν,, Κ΄ εἰ σμίκρ᾽ ἔχοιμι πβντ᾽ αὐ οὐμτη ἀδοίλγαῖ ροῦν σϑενρίανν εἶ κρικίανιπσα ρυτο νά ἜΓΕΝΣ 
οὐνουύπαως ἔχω δε τα πὸ ρόδο ψιοκ Κίς πὶ Ἐταϊπιῤα(οτε δ είπεῖς ηυδὰ νυ βίνις αθοτέ ππρτοϊ να νοςαυζ. δκ, πῇ τας 
ἦν ἀπποιατιοίδιςς, αἰηήγιπιν ἰνῖς ρόαι ςταιπιαν βάπειτι. διέ μὴ ιοποτο ὡὐαΐδ να πρινάοπα ας ψυ μ᾽ ἐς κοι ῆτοις 
Νφρμπηῖηι «" νοείρειοοτατ με νιόλι ροδειάιλιο, αὐ πρρμάότια μὲς ἀραιυγισοπισι νἸἀεΠς εἴ 4υἱ ΔΜ10 1 οἰροιίῳ 
4.06 ροῦτ χαάτῃ ἐπ νὰ φιοτιάιλμιιν» Ἰὰ ς(Ἰὰ (γηὰ μίῃ: ΒΟ τ αἰνί ψασινηιιν πιο εἰ ὰ νη ϑάτμοο τπυροντηιτα. 
νεῆηοις ἀμηταχαῖ ἧς ἤνεῖς ρὲ σζλτοι ἴσσως. ὅγτὰς ἡ ς. τὲ νεῖπηυε: φυάη μιὰ ρσίζοπεις ψιοά [νας πη τ ύάις 
κϑον Οἱ ον) οι μὴ: ἰΠς, 30 (ηίες δἀθδταιιείοςς ππροιτηετανδε ἀνα ἐπιριν ἔψε τῷ 

4 ὀ Τ)εὸ αἰ ἀμὸ δὲ ἀπ κυλε ποιέειν ἀνε ἃς ποᾶς τορδο,νιτιὰ βεα μετ {60 δ τὲ Ὁ ΩΝ εοίζοι ἰδεῖ ἐὀφηλυ- 
"μιν ἀἐκρμα, αὐ βελως τεύροποτ μαι τοῖριο ἐφολογὴ, πὴ ἢ πμνὸ γα ὁ το μὴ οπμηδιις πλατιὰ ςδισηάλίυι 

᾿ ε Δα Ὶ 

αυλπι ἐς πιᾶτυο ἄϊςατιις. Μετίτὸ τριταῦ φαπτ ἡτεφγοίατιο- 

Ἴπιο νς {πη ΠΟ τακιχιῆιὶ δὰ 
θεῖς ἴῃ εὰ ἤν πιβολείομε λρυ 4 Ἰἤοαςος διιζζοτες, 

7 άνε μδιν δοῦναί σοι. ἴπ ν οτα εις [,ἀτίηἰς κοπηι1ς ἐρήϊτι 

ΠΝ ] 

; ΕἸ [μέ μπν Ὁ} φάνη 
ἐ{πε τὰ ἡωφάσηι ἰοοο 

γ4η}γ, Ὁ (ο [ἀμὴν ἀιχὲ 
νῆμα εχ ἐϊιέριη ὀΐμ “ἀ 

νερῖ ἀε υἱα κάνε ὦ 

᾿σύν μοι. ΨΊΪΕ,. Οοννννοὶα νολβοὶ, τὸν 

Ἰοψυμῖτυς τεροσίατις : δὲ χράσωι Ογδεεις τατῃ ἐς ἐοπιποάστο, . 

ποιὸ χορτοβεηἀϊς Ν 4118, οαΐτς νο δ [ἐφιμιτεῖβ οἵ Ἐταίπχ,. . 

οἴει Λιδί  οίτων, Ἐπ Πς ρειίεμογδινεγι ρα λης.ανοα νηλχί. Ὁ. 

Εἰ αἰἰθρ, φνμπεονά- Μιτι δ. 9 
εμγάῤοίϑο, ΒΑ τ κ  .. Ῥοινία Οδεὶ 
ἔμιβοξεων πον ἐνῶ τ δά. ἴλης ᾿ 

., 

τοοᾷ- 

βνώηνίναυφῦ ες ἀπρκρωτ, αν ντειάλατα Ε 
ἰδέα «ἀπ δ Ἰπεάϊα ἠοῖ, ἐπε δι: 



Ἔν “ «4 φ ΄ Ὀίς. 

τς Αν “ " παῖδ αἰ Π λα μἝαῤοι καὶ ὁ δ δ αὐ. Ε 

Ν (φ ἔ εἰσκει ἢ το κρρύοντι αὐοιγήσεται. ππο 

ἌΝ Μπτν “ ΤἸῴα δὲ ὑμδ! τὸν πατέρᾳ αἰτήσει 

ἃ ᾿ « " 
μι 

᾿ ΟΡ. Χ 1.χϑ6 ν ' πα 
: 'Ν. ’ δ᾽ “ 

Μαιΐ.5.7.ὃς δὼ μὰν λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοϑύσε- }9 
21.1.1. “ τ ε} ᾿ , 
τι. Τα] ὑμῖν" δητεῖτε ) καὶ διρησετε κρούετε, 

ες καὶ αδοιγήσεται ὑμᾶν. 

᾿ς  φἰς αρτον, μὴ λίϑον ὅχιθωση ἀπά; εἰ νὴ 
᾿ ἰχθὺν, μὲ αὐτὶ ἰχίψος ὄφιν ὅχιβωώσειαυ - 

ν ππό; 2 
᾿ Ἶ ν ἡ Ω δ " φ’ [ ᾿ 

) ἱ ᾿Η καὶ ἐαὶ αὐτήσῃ ὠὸν, μοὶ αι δώσει αὐ .} ᾿ 
᾿ παῖ σκορηϊον ΝΣ ᾿ 

ω ἀῶ 3“ “ Ἔτ ος 
εἰ οὖ ὑμεῖς πωνηροὶ ὑπάρχοντες, 

Ἱ ᾽ ᾽ , ἧς 

ι ' “ οἴδατε ἀγαθὰ δ ίᾳτα σιδῦναι τοῖς τό-- 
ν ε ͵ “ ε ,, ἐν 

ὌΝ χνοῖς ὑμδιδ, πόσῳ μαλλοῦοὸ πατὴρ ὃ ἐξ 

Ἵ οὐρᾳνοῦ δωσει Πνεῦμα ἄγον τοῖς αἱ τῶσιν 
αὐτὸν: : δι ΕἾ] 

λιῦ9.}. Καὶ ἰω ὀιβάνλων ἌΠ, 14 
ἿΣ δίτχῖς νφ“φῇ, ἐπ ΑΚ Ὺ Ἄ000Ὰ ΤΡ 

; Ἐχειβρίαν 10 ζω κωφὸν ἐγήρετο σὲ τῇ δα μυνίό 
νον { λνᾳεῖεη θα δί ᾿ 

το οι Ἰθίαραι, ξελϑύντος , ἐλρ λησεν ὁ κωφός " χαὶ ἐ- 

ἜΝ ν ν ρ Ὁ: ὌΝ 
' «οηίεϊεπεα, Τίνες δὲ ἐξ αὐ᾽ 70, εἶπον, Ἐν Βεελξε- 

τη! εεΐᾶ, νας ξουλ 'ἀῤίοντι ἢ δαιμονίων ὠκδαλλει τὰ 
τ)εὶ δΒἰαίριε- δαιμόνια. . 

4Φ ΦιιᾶζυΓ. ΓΝ 

Ἱ 9 λ ’ δὸ 2 

ὰ ΝΣ ᾿Ετερφε δὲ πειραζοντας σῃρρεῖον “τα β] τἋ 
: 3 λη4Ι ᾿ ᾽ ω ον τ αν εὗργῳ εζήτοιιυ οἷ οὐρανοῦ» 

Μαιιιιό.: ὃ .} ὡξ φᾳ ἧς ΟΣ ; 

"" Αὐτὸ οἰδως αὐτλτα συανοὴ μά τα; 17 

᾿ ἘΣ »" ΩΝ γε ει 

.Ν ᾿ματάας, εἶταν οὗὐγοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυ τὶν] 
ΤΣ πι|81.314 ᾿ ἐπ σῦν. δ τ ᾿ ἢ : 

Ῥϊευοίεράι αἰ μυσθαῶ δἶστι ἐρημρῦται" καὶ οἶκος ἘΠῚ 
ν᾽ φειὶ (με Πὶ ὰ οἶκον “πίτει. Ὁ ΝΜ 

β1(ο μὰς νετᾶ ἘΝ ἄν ἃ το Ν Αὐϑελενο, τι - 

το οἵ αἰδδ ἘΞ Χχ. ὁ Σατάψας ἐφ᾿ ἑαυτὸν σδεκῴέ- κῇ 
νευς Ομεαε -» ᾿ ε Δ ]’ 

ες δι 5διλτνᾷ ῥιῶπ, ἧτὺς ςτιϑυ σέ ται ἡ Βωσιλεια ἀυπῖ: 
ἴῖΔ ρέσε ες ᾽ ᾿ 

ΓΆΡ ΧΗ. ολθίε δῊ λέγετε; Ψ Βεολζεδελῤκθαάλλειν μ4- 
εἰν ϑαρος. χρὰ δ'αρ μόνια. ὍΣ ἶν εὐ 
εἰξ δυιτοη) 

τοφηϊκυεαρπο Εἰ ϑὲ “ἐγὼ (ἐλ φεβάλλω τὰ 
ἡναιοτ. «δὰ ἐμάν ὅὸ φ ἢ π᾿ 58 5 ἽΙἹ 

ἄρμϑιμα 5 οἱ δῦ μὴν ὧν τινι ὠιβωλλε- 

Φ 
- 

᾿ ΤῊΝ χὰ τὸ ἦν τ ᾽ ᾿ ΄ τ ΝΕΉΝ ἕ Λ411 ᾿ 

ὶ ᾿ τἰϊ. Ἐεημλιαμιςπν ες. πᾳ δὸν Γν φαϊδαίδαπι ὑφά!οϊθαςε [6 
διίταῦ τές δε ὑμὴ! δά { θιπσοθει παι: ἰέξαθ,, πο νἹθλΥῖΝ᾽ 
«ῥακόλφηϑον ΟΠ ΠΌς ἔχει ρ] τὺ μας πι5 Εχοδὶ γ1.1.- «ἀπέρε πιιτυσνι γε] 

᾿ ες Ἰηφίῳ νὰ μἰδαίοι ς ΒΟ τδοίο ἡ  νογτίμηις κ᾽ πόδας [Σά 
| . Ῥαυΐθαν ἀαιΐξναμνις ᾿ Πατλπιοι ( αἱ Αἰ ον ) νε΄ ἡονν ργοσαΐ 

" . δυϊααίσληρ, Μιδουις, αὐζαὴ ὼς ἔμἴς νμὲρατῇ Ρτονογ, 
ν κὰκ τείροράςε Ρίδυμηυπι υὰ αιοά Εταίϊπας οὐίοτιατ, 

᾿ γαῤθανεῖ πυϑῳ ο ΝΥ! ἰαρ νά εν, αὐνεναι οβ δια! αἰροτα. Ε]ινογὸ ψισή 
ρΡεοχίιηδ (ἐφμηίσυς, τείροπάςε Οτγαέογυην Π] 4, εἰσὶ πέριυς 

" Ολμίδιις σοημῃ δαιῷγαῖ, 

ΕΥΑΝΟΘΕΒΙΝΜ 
ΒΕτ ἐρο ἠϊςο νος ἱ ἐν εις δι, )] ΕἸ εἰν ἀν νερμ, Ραμ 

ἀα τον νοι: χυστιῖς δὲ πὰ ς- 

οἰοτί δ:ρυ Παῖς» ὃ ἀρεγίςτυγ νο- 

Πυμῳυῖς φηῖσι ροτιτγαςε ΡΙτ. τὸ 

δὲ (1 υςφεϊγεπιυςηίι: δέ ρα Π!4- 

τὶ ἀρεγίευτν, ᾿ 
[Ἐῶ ε158 αθζογα οχ νοδὶς ρᾶ- 

τοῦς β' πἰτως αὖ ἐο ροτίοτιῖ [598 
"]ΠΠ]αρίάςσαι εἰ ἀαθιτθδυτίι ρῚ 

ὅπηι ρεὸ ρος ἀαθίτ οἱ Πογρξιζ 
ΔυτΙ ροιίσγιτν οἱ ΘὈ ΠΤ» ΠΩ] 

ἀαθιτ εἱ (ςογρίαπι ὃ : 
δέ νο5 Ἰρίτυς 4υἱ πηλὴ 6118, 

ἠοίτῖς θοηᾶ ἀοπα ἀατο λιὺ οτΊ 5]. 
νεἰττῖσ, ἠθλητο τρὶς Ῥατοῦ 1]- 

ε" ἀεὶ 
ἔλα ροτοηεῖθυς αὐ ἰρίοὺ 

ἸΕΙςαξ ὀεαιῇ ἀσιηοπιῖ συοί 
φταῦ τὐμτυπν:βέξαμῃ εἰ δυτειη, 

Ἰντοριςῆο ἐφιπρηον οαυσγεῖυν 
]ς λμτας, δι ἰδίκας οἰξτυγθα, 

ἡΡ εν Βεείχεθ] ρτίπεῖρεπι ἀα- 
τηοηΐογθπι σοῖς ἀα) ΟΠ δὴν 

τν Ἐρ4}}) εν τοητϑητοϑ»Π σΏ ΜΗ 16 
ὲ ςαἴο ροϊεδλης ἂῦ σο.. 

“ρίς νετὸ αϊμιπὶ ποήΐςτ ςορὶ- 
Ἰτλιΐοηςβ σοσι)» ἀἰχ τος 5» [Ὁ - 
τη τορηυτὴ αἰ Ππἀεηκδάιετίας 
κεναῖς 

Πς [ςἴς ἀἠιάομε ςαάϊτ. 
Ουδά ἔι εἰϊαπν δαϊαπας αἄηοῖ- 

Ἡδοίεὶρίμαν ἀΠπάἀοΐ, αυσΐσαὸ 
ΤΠαδῖε γορήμηι οἰυδὺ ἸΝ4πὶ ἠϊς!- 
εἰθ9 ρος Βοςίχορα! εἴςσοῖς πὶς 
ἀκτηοπίδ. 

.. 

Φ' ἠαὐίεων νοὺμ:φωανὶις, 
Θ' “λησηίοιμ, ρίζαεο, 

Ἰηρενεεμν νοῦ μ.. 

. Ο νην δηνῖπη ηὶ Γὰδ 
, [ “οὐρεε; Φ' 4ἱ φηατὶς ἐπ» 
Ἴ Μεηνο δ’ βηϊ (απ ἀβετῖς.. 

ἐΗΥ. ' 

᾿ς ΩΨ δηϊξεκ υοῦῃ ρ4- 
πρξρρενε βάπεην, ποηηηά 
ἰδριάενν ἀαδὲ ΐλωι »Υ- 
ἔεν, μη μὰ βτο ρό[ξε [Ὧγ- 
βέπ!ενα ἀαδη ΘῈ" 

“41 [ὶ ρειίεγήε ονμην, 
ημηημ ά βοττίφι εἰ [τον- 
ρβίοπεποὲ 

5. Ἔνζουο: χμιμῃ [εἰς [ 
πεαἰ πο 1 ϑοπα κα ἀκ4- 
τε βιψενεβεη, φῆι νας 
71. Ῥάμν εν «αἰεῃμ 
ἀανιεΓδρετίβηπέϑονμπι ρε- 
ἐενμἰὐν [ε΄ 

Αἰ ταὶ εὐείφας ἀαπνες 
ἡὐηπι γ ’ ἐϊρά ἐγας πεν- 
ἐμ: (Ὁ 4. εἰετίε ἀκ- 
πιο 902, ἰοη μεν: ἐ[Ἐ πως. 

μεν (θ᾽ αἀπηταία [μπμ{ωτ-. 
ῥα. 

οἰ άαηε αμτοπι εχ ἢ 
ἀϊκενγνηξν, 15 Βεεὶχ εὐμῦ 

(ΓΟ ἢ} 

1, 

Κὶς ἀαδει δριγτα ᾿ἴλη- 

0714 

εἰεἀ αηιοηΐά. ἜΡ 

Εἰ αἰῃ ἐεηταμῖες νι μη 

" ἰἀεεαίο 4μανεῦάηι ἿΣ ̓ 
17; ἐρ(ε αἠἴεηι “ἀᾳ υι άνι ..- 

Οὔ γε θμην 10 [εἰρ[ωην 
ἀνοϊ[μπν,ἀεἰοίαρεν’ ἀο- 
πημ [υργ64. ἀρηνηην εβάε. δῖοτε δὲ ἀοτι β΄ φάμογ, 

δὲ σε; (Θ᾽ ϑαἰαη4ὲ 
γε {εἰρίντο ἀῤλμιίμε β,ημο- 

Ἰνιηβδο βόϑε τεζηνν εἰμ) 
νέα ἀῤολεία η, Βεεἰχ, εδεὺ 
πος εἴτε ἀκιμοη!ά. 

᾿ ’ δὲ ἀνεην ἐροὶβ βεείς εἰ 
ὑμὺ εὐείο ἀανροπία ν βίὴ 
υἱ[ενὶ ἐπ ἥμϑ εἰοίηη! νάει. 

7} “νἄϊεος ες ἐγη, 

τίομξ εὐλίοπείπης. : 
τ. Δυδην, κωφόν δ ἐἤςέγι, υδά ἤυης Ἰιοπηΐποπὶ τοά- 

οτἷας φιὸά τουταπι μβούνης οὐὔάς 
γεῖ,να ἀυρὶς ψῆϊι εὐϊτυϊῃ σλιγλου τ. 

17 εἰ ἄσηνης «ἀνενίνε ἔ[ε ἀν! άεν:, «αά ιν, καὶ οἶκος Ὲ οἶκε. 
"σπῆτι. νυΐκαια αι Ἐναίππιϑ, Εν ἀοχρμι [ωρεν ἐοννμν ἐαάτι. ΑἸ 
ὄρορυτο Ῥοὲ ϑὲ οδων γφροτοη ἐππὶ οἱ ρον Οἱ] ερίηιραττις, " 
οὐριη μῤρι ς᾽, αυοίὶ ἰεπτοητία θα δδενάνς, δι εσ Μαῖ- 
εἰναὶ Ἂς ΜάΑτεὶ ςοἹ]Πατίοης Πἰαυςτ Νάην ΜΑιείναιις ψιυσι ἀς 

τ΄ σκογπῖον τ νὰ εἰς Ρτορεγῶ (του ρίππ): χυοά νάς πὶ Ἀγαπννις ἱπ τὸ το ρ πο ἀλητα πησπτίοπομι ἐδο Ποτ,διϑι εἰς, καὶ πᾶστι οἰκίαμω-ος 
412) 4υἱι τι ὦσνι τὰ εὐ δώσει, φιδοιῖσει καϑ' ἐὰν ξε, Μάγος ἀ ΕΠ καὶ ἐν οὐκία ἐφ᾽ ἑαυτὸν μεδι- 

4υυπὴ αἰϊοαυὶ χλιδνάδεμ ῥιοταξανιώς πε δνηον (εἴα τοῦνινν, “ δε φοὴ δὲ ὙΒεορθίδυας Ἰοζαια ἐχρηϊολις, τορος ραταϊοίς 
Αἰιςι τοὶ ἀάτοουμι οφίῳ ροτίμηαε ἐὰ 
μι (ἀρτὰὶ ἰυϊελην πισαίι δ ἰλτρ, ἐτί, ᾿ 

ψ κατα! φιὰμ φυὶς συλ τηητατο : 4 αν ταιυση" ἠθπ 

ται ἀὐιζειν τοί ἢ β΄ ρεπύπ, τεμεῖς, ἀο [μηνίῥα, βμε ἀε ἐρβωεαάνβω βννξωνα μος 
ἀἰχρε. ιν χαῖ λιζοιῃ (μυτοας Κϑὴ οἶκον ρὲ ἐφ᾽ ἑαυτὸν. Ἡεῖται- 

Δ εἰ 1, φαἰμε, ὁ ἐξ ἀρρνδ, Μαΐ τεςςρτα ἰητογργοταείονν τς τὰ ἀν δηϊοςοἠοπιῖς ῥγὸ τοἰαζίνο. 4. 4“ἀνε- 

Ρχοιῖι Ρτορειὰ νσευγ ἔλόιῳ Ῥατετ ἤΐαι ἐ ἐξινρρνού, ΠΝ 

. Ροιας ἐπράτας ὁ ἐν τῷ οὐρρνᾷι το ΓΎΤΗΣ εχρυηξξο αἰτίκηὸ 
“πὰ ροῖμις ἰαζοιθινι, πόσῳ μάλλον ἐ σπτηρ ὑκδῦδ ( αὐάητιην 

εὐἰοοι()εξ οὐνανού 9 ὥσεν Πνεύμα αἴ γεον τοῖς ὦ τῶσιν «ρὸν ᾿ τ ΕΠ}, 
“μάν φτραρην ἀδωμεν εἰ 6 ὐρβον ἀαψο ἐ ἐκ δρένμμην βομέίωνο νε 

.- 4} αὖ 4ο μειθειηε ἡ ᾿Ν ιν ταν (γι εἰς πιυίατς σὰ ζον- 
ισῶϊιια. 4 ϑονκ νιν, αἴγμον. 1. ΨΪ  αἱὰ οὐϊτιοιε ἰσβιτν 

͵ ν ᾿ ᾿ ἐ- 

Ὁ 

; ΄ 

ποθεν, ς[ϊ ἐγ δέν σου τὰ νετὸ ἐπ σαν οτος οθι- 
οὐδικ Ἰοιξιιμν ἐμόν, φορεῖς ὀυυθυς,χ: ουοι γυϊ γα εἰὰ- Ιϑεὶ δριγίξιι )6.. 

[με β{ε, ἐφ᾽ ἑαντόν. Ν ΑΔ ρούτις ςουπςτισιάμην ρυιαῖ ἐν [οὶ - 
Ρίο, νεῖ πιρὰ [οἰρίυμη τ τα μνουτὸ ἀοριοπσάμ αῦ Εμ 
“πο Ῥόυτον οὐτηιν Σὲ ρτὸ κα νὰ, γῈ τη ἐπάφατ [10 κρινάρρετοιν 
δι .214 Ῥὰ Θέζαι,ανα ἢ ΙΝ} Τὰ ρα ἀϊα,, γιὸ ἐγ)  κρινὸ 

Ἄππιος Ριθυομιοα πηι ΗΝ νΠῸ ἐὐάτος δι. Ὑπθδε τὸ Θυδῶν τὶ τούϊὰ εὐποηζαι Π λιμιια., ΠΝ νυἱρὸ ΤΣ 

ἐγ7 δ Φίβαμ. εὐ τι 

1 1λήχιιο Γεἱ ἂν δακαύκῳ Θϑ6 δ οι αἱςὰ ὈΠῸΝ ΡΩΥΝΖ 
ϑυδειδ 2!» οἱοδ μο, ἢ νὶ 1} χον, 8. 19. τὰ ΟἿ νίττοῦο ἃς ὑππὴν 

ἀϊνοα ἘΠῚ αὐτο Ῥατείς αὶ ΤΉ} νατμε ἐς [σπυναῖις, δρηΠ- 

{ τιν (ληδλιις. [1ἀσὸ ἀράς Μαιικίμν ἰεφηαυς γμὰὺ 0 

4.4“,»».. 
᾿] 

ψι ᾿ 

" ᾿ 

ρηπεῖρε ἀπηίδηίοτιην ες ἘΝ 

ψἱεαείοιε εὐνδί, ἀϊπκὶα εἶεν, 5“ ἀρ 

Ν 

ΕΣ ω Ν “ 

᾿ σβοκαὶ εἰσελθόντα Κατοι κι ὠκει' κα Ἅ,νῈ- 

“τ μὲ φ' 

. ας γκαὶ χατακρανεῖ αὐτουζε ὃτι ἥλϑεν ὁκ 
ὃν 

ΞΦΕΩΟΝΝΌΝΜΊΝΟΑΛΑΙΜ. 

δαιμόνια, ἄρᾳ ἔφϑεισεν ἐφ᾽ ὑμαξ καὶ (ασι. ἀκιμορίανηορε ἡ ἀρὰ Γῖς Πρ 
“α τῷ Θιοῦ. . Ἰρογιομῖς αἱ νοδ το θηιηι 1)εὶ. 

λα δλος ἢ ; ᾿ ε᾿ Ομ ρωϊοῃς 4 ριδην ατ- 

ὅταν οἰχνξς χαθῶ δια μδύ ἡμὴ τυ τᾶῖυδ οὐ τ΄ Αμ] ΔιῺ δνκαν, τὰ 
λάσσῃ τί) ἑαυτῇ αὐλίω", ὧν εἰρέωυῃ ὅδ) Ἰραες μι φιὰ ἰῇ {πρρεταπτοςς 
«αὶ ὑπτίρχοντα ἀυηΐ. ᾿ , 

« κ»ἍἕἍ 

᾿Επαὺ δὲ ὁ ἰορυρότερος ἀυτεῖ ἐνελϑθτὺν 

νικήση αὐτὸν, τίω ππωνοπλίαν ἀυτεῖ αἴρει 

ἐφ᾿ ἡ ἐπεπσίϑοιμὸ τὰ σκύλᾳ ὠυτω δγχσ-- 
“σιν. ; 
(μὴ ὧν μετ᾽ ἐμπικατ᾽ ἐμᾷ δεν ὃ μην 

ὀυωάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 

ροτόμοτν {ιρετυςμιξανιοςτίς οὖν 
᾿ ΤΟΙ͂Ν. λτμγαξυγάμπι εἴυς το τ 

ὅταν τὸ ἀκαϑτιρτον πνεῦ κ(ᾳ ἀϊζέλθη "4 

“πὸ τῷ οὐ ϑρώπου,͵ διέρχεται οδὲ αὐύδ᾽ ρον 
᾿ ἢ "“ ν" Ν 22 4 

τύπων »ζητουὼ αὐάττ αὐ σιν᾽ κὺ μὴ αἰ ισ- 
« ͵ ΒΕ λ φ ’ 

ρον) λέγει, Υ᾽ προρέψω εἰς τὸν οἰκὸν μου 
δ.» ὠξῆλϑον. α τὶ 

ΧΦ .« , τ 

Καὶ ἐλϑὸν δ οίσεθι σεσαροομδμ ον Κρ 1.5], ἩΠΕ, 
᾿: ᾿νοῦ. δ ΟΥπαϊδπ. κεκοσμημδμον. ὑρλῤεουτες Ε 

᾿ , 16] Τυης ρτοβοι[ἐἰτωγ ὅζ αἰα τη]. 
Ταῦ: ἰοφλαάμ αϑει ὲ ἐν ῸΣ : 

: “Ν τορ αὐ ΤΠ “Ἂ τ 1 {{πρίϑῖρ αἰϊος {ρλγίτως. ρείοτες 
εήξα ἕτερα πνούματα πονηξοτέξα! ον: φιλιὰ (τ ἰρίς,, ὃ ἱηρτείίι μΔδι- 

τπτ ες “ἢ πταὰς νἰτηδ ἐοη- 
ἀϊεῖο οιιίπις 4115. ἀςῖογιος 
Ρεΐοτο.. 

ἘἙλέξωπι εἴ νετὸ χαστν ἢας 
ἀϊςεγετ, νῖ το] πς νος αυα- 
ἀδιὴ αλυ ον ἃ τοῦθ αν ἀϊσοτεῦ οἱ9] 
Βαῖτις νοητοῦ 40] τς ρογιδυΐτ, 
δι νθεζα φια (υχι{|. 

44 ἰοςἃ, ἡμαγεῃβ᾽, τευ επ): 
ὅς θη ἐπυοη!ξῃ 8», ἰςς » Ἀς- 
ποταγ ἀοιηιπ ηεᾶ νηἐς οχ- 
τ}. ; 

ται τὸ δἰ ατα τῷ αὐδηρώπου ὠκβίνου χεί- 

οὐνα Τῇ ὡρώτων. ᾿ 

, Εσῆνετο δὲ ἐν τῷ λέγάν αὐτὸν ταῦτα, 37 

ἐπάρασα τὶς γυνν. φωνζα) ὧν τβόχλυ, 

εἶπεν αὐτο, Μαχαφία καὶ κοιλία βαςω- 

σασοί σὲ γκοὶ μαςοὶ οι ἐθύλασας. . 

Αὐτὸς ὃ εἶπα» Μενοιῶ)ε μοκαξλϑι ἫΝ 

ἀκούοντες τὸν λθγον τῷ Θεό; κἡ φυλρίσ- 

σουτᾶς αὐτὸν. “Ὁ 

[δελτὶ χυΐ δυάίυης ἐεὐπιοηςπὶ 
Τ ει ὃς οὐ ΟὈίογηδῃϊο. ὁ 

δάτοτασ ἀρυ ἃ εἰπι» ςαρὶτ ἀϊςο- 

Ῥοίαυδιῃ νείὸ᾽ φυρίαπι οοἿ,; 

24 

Ψεηίςης Ἰρίταγ ἱπαςητῖ ἐαπ [ἡ 

27 

λρίς δυζοτῃ αἰχίτν Ἱπιὸ νετὸ [18 

ΟῚ 19 ἀπ} γοσο τὰγθὰ ἀρσρίς. 
Ὑῶν δὲ ὄχλων ἐπαϑοφιζομδύων ἠρ- ὍΣ δδΓο- 1 

27 
ἐγείο ἀἰφεβοηλα ν βγο[ε]ὺ 
βεγωφηε ἰβ νοῦ ταγημπν 
ὑεἰ. 

αι, θημην [στε ἀγηνάιηῖ 
εὐβυάνε φἰγέωνη βόε, ἡ 

ρος [μι εὰ μα ρο[ ει, 

ἐν αμίεην [υγον εὐ [ω. 

ρβεγμαμέέηι ὑμυγε εν ὅς 
ΣΧ Τ]) 
"" αν φοηβάφἐ αι, (᾽ 
[Ῥγυίια εἰν. ἀμῆϑωε. 

Ομ" ηϑι 4} πρεεμην κου" ἡιυνεῖον διε: ΣΤ ἐμὴ η. διαίοι, αν 
"τὰ πὐδς [6 45 οὖ εοἴϊε ον είαι οὔ λα- 
“ τϑεςηπνάι Ρονρ ἐμ. ταηα, (δι ιοπνλά 

ἐετηριοοιο τ 

᾿νε πμημινάτο [δ τί- Ἰδινάτι τιοηξ 

“μ9 ἐκιένι ἀξ ἤφηνηε, βεγ- Μυσίθν, 
Ἶ ᾿ Μαᾶιξ ι..4} 

απιῤμίαι εν ίφία μναῆμοσ (γι. θον ρεῖς 
[4., ἡνανεῖν γεηυὐεπν: (Δ (ςυετδι, μεῖον 
πο ΜΘ ΚΠ ΦΗΙ ἀεὶ, 1ζ6- τα εἰξ οιόί- 

μετ ΑΓ "5 ἀσηννην τϑενην τον ἀμ πὶ 
ορϑν μι αἱ παιφιβι 

᾿ Ἣν ταμιι, 
Εἰ φηνπε υομεΥνημ6- Ρ 

", ζυρ» ἡμριίαι ον Δ 
γί άη}, ΓΗ 

Το νδάϊε ὧν [θην 
ρερην αἰΐρε [)»ἰνίωτπε- 
ψωίονε εν Δ’ πα μ θα; ἢ 

ό 

βηνα μονὰς ἐϊδρείαχῳ ἨΛε}ν.6.4 
τὐφ. τ“. Ὁ ροίλ “Ὁ 

Ἑαΐίωνν ε} ἀμεέδην φυ 8 Ομτιδυν οὖ ἐθ 

μα: εὐ γϑκιφί εη: ων ἐο Β ΚΕΝ 
ἐπι ἡμκάαπα τρωἱέα ἀρ 
ἐδαει ἀκ ἐπὶ, Βεαίνο ποθταῖα ἰῶω 
ψὙΕΑΡῸν ἥνὸ 26 βογξαη!, (δ᾽ 

ωά 4μς [μϑ Πι. 
“541 ἡϊε ἀικόε, ονοίνο 

ῥααιὶ φὠὸ «ὐἠίοο! υενδῇ 
Ἰδού, φ' εὐβοάνωηι ἡἱνά, 

Το ΦΟΝΗῈ ἙΟΜΚΗΥ- Μαῖα δ, 

γεέλδια ἐαρη ἀδεετε, Ο ἐσ Ριαροιιει! 
πὴ 

᾿ , τλευΐϊοταια Δ᾽ 

ξατο λέγάν, Η “νιὰ αὐ πονηρὰ ὅςι" το ςἢ 5 ἐἴὰ πιο σηὰ οἰ ρηῦ μέσῃ μἤ ἐλυραλινα Ἰακυγραν 
αημίθιον ὅπειζητέι » καὶ σημέιον οᾧ δοϑη-- τεηυήγτ; (54 ἤρηθτη ποη ἀρ. μι ῇ πα ἐνδιω πὶ ἀν δε τες 
σεται αὐτῇ ν, οἱ μὴ τὸ σημέϊον ἴωνα τοῦ δὴ Αἰ ΠΗ πρῦνμα ̓ Πυ 4} Ἰομα ᾿ Ν᾽ βκνυνν [οηα Ῥτο- Ἰοῦς νι 

, τορῃεῖα. : ῥρεῖκ. | 

ωπ- ἐγήμετο ἕωνὰξ σημόίον τοῖς ἦ Νῶς Ῥιουε βιεΤόπας ἤρπυπι μοι μην Αὐτὸ κρ ἐρραι τ μνν ἐνάν!ς νεας γῇ αϑοὶ ΟΝ Ίπευϊτίς, ἔτὰ ςείαπι ἔς ΕἸΠυς ἔμιωι ονοϊοία σσιαταιίο- 
Νινόυέταις » οὕτως ἐφ᾿αι κρὴ ο υἱὸς τῷ αὐτ} ἢ Ομ ἰς ΠΕ] σεπεί. εὐ ε!), ΩΣ Ι ᾿ 

ϑρώπου τῇ ὅρα ἴὰς χά Ψ᾽ ΚΠ {8|. ἸΆορίπα Αὐβε γρεῖ τη ἰυ- 
Ὁ Βασίλιοσα νὸ τε τ) ηρϑήσεται τ Τῇ] Ιάϊςοῖο σὐῃὶ ν τι σοπτὶς πυϊις, δι 

χρίσᾳ μετὰ Ὕῥ αὐδρὼν τὰς Ἄμεαξ ταῦ.) ἰςοπάοιππαδίς οος :αυδάνεηε- 
ες ὃ νἱμὴς τοττῖϑ νὶ δυά᾽τγεῖ 

Ἰ ριςητίλῃι ϑοϊουμοηί5:δι εςςς» 
Ρἷυς φυὰπι δοϊοπιοῃ εἰ μος ἰῃ 
ἰοςο. " 

-- 

9 περάτων τὴς γῆς ἀκοῦσε τίω σοφίαν 
Σολομώντος᾽ καὶ ἰδου ηλιθον Σολρμῶν- 

τος ὦ δὲ, 

Ἀμίηα ἀἠβνὶ ἕνα 
᾿ ἐω ΝᾺ ἐντῇὸ υὖγὴ τη: ἐδβῥιν 

ται οϑΐ μμεμε, (Ψ' ἐοπάς. 
"»νπηδϑὴ ἐΠοε: 4 κα νερϑι ἃ 
βηϊδιμ βεννα «μάϊνε [4- 
ῥὐεπιέφω 5. φἰονιοον : ᾧ’ 
“τες γμὶκ» φμὰπ» δφίοποοιν 
μὲς, 

Αἵνόρες Νινόὶ αὐαςή σονται ὦ τῇ μὶ Νιτγὶ Νίηςαίτα οχίωτρεητ 73} γ᾽)" ΝΙ ἰοῦ [υηζέμα Ὁ 
ἰμάϊεϊ ο οὐτὰι ρόπες ἴα δὶ σοη- “ , Ἁ . “ , , ας ταῦτ Ξ ὶ 

κοίσφί μιετὰ τὴς ἣν Φ» ΜΗ ΘΟ} Ὁ ἀξιααθυης εληγἢυὸ ἡ αὐ ρταν “ . 7 Ἷ ’ “»ς 

᾿τακρανοῦσιν ρυτίωυ" ὁτι μιατενδησαν εἰς 
- «-. "Ὁ νον ὐνλραδ ὑφ α τ σ᾿ στολέλετ 6 .6-ο. πο σδ.5.5..6ς...θκ(ς..0.6. κΜ..-. 

4. ,μηνῇμενδενε βεγμδναῖ ἔοϑωρονιιὶ οὐ νὸς εἶ) πίθος (οζ!- 

τλατες ρεκυοηι ᾿ημοά κληῖςα Ὀσποβοιιηι νἱιτο αἰρεηλ- , ι 

ΔΝ ιάς αἴ τ1.18. τς αἰοοϊ βάτληα ψιιος, βομιίπον Ἰα 

τι “αὐἰδον τίν κυνιωώοὰ οὐ τον ἴδεν ἔσλαν. Ν υἱρ, δι Εταϊ. ἃς Κιονμαίαην, κ᾿ κανοσ μνυῦμον 

«ὐπννίην, [ἃ οαπιρτορειὲ ἀσείαται αὐκὴν νιβς]ιςοι ἀρειιλιι 

δι νλαιλπν ρανα δὰ θσν μαμέσινν φυα ΟἹ νυ] ὁ 
“ον νοῶπε. ἱπός μέϊνηννι ριο τορι ἃ0 ἀπ αμηπθ 

μδίατηρ ἀςειροι σέων Πσυῖ ποῖαι Αὐϊνοιάτας: 4 ἀρ μελιολν 

(τ ορυϊωγὰ ἐοηυςμῖς ἤιης οςο.. {Πηρ4.4. ὃν σέ γαν., "-ε- 

διλιιὰ ΟΥ̓ ΦΣ["ἀμιρπίοαν 7} οὐ κελθφ!ὲ ἃς ἰχολιὲ με ὕσ. το χα. 

ταν ρούξιμντας. : " , Ὁ 

χ Τ᾿ ρον ἀσηνάϑων αν, τίμ πανοπλίαν ἢ. τοι ρ Ὡς ΟὐΉΠος, 

(ας οὐνὴς ας μαβχιμγοταμν ναι αι μπὲ μαῖςι ἔνλιῳ 

ἀγρυ!διίο Οτδοιςενε Αμμιοῖμηι 

Μλιᾳ ἀοείὶ. 
᾿ῷ Μώο[4ηρυσορωνῇνον. νι ὰς 

ΠΙΣΤΟΎΣ 

ππποσον τ ῖυ...............ϑ.0......---...-- ». 

ἐμ ἐν εΐο ἐρην σεπεγα}8-- 

περάς, φ' οοπφενννανωμε, ' 

εἰδην : 4μὐά ρα ηἠ αν" 45 Ἰοῦκ ας 
“προσ. -Ὁ-Φ-ᾳο|ἄ..--.--. 

υοαὰς 1μ4τν δ, 

14. Δεφφϑενν, καὶ ἐπαδιν κυσιν. "ὦ οἵξ νυν ἰεἀςπὶ Ρουλν- 

ἄσις. 

ἰοἱὸ Καάις (οι άίθιυις ἐτ- 

ευτράζασι, Εἰ ἐπίῃ μς δι η ἅππ Οὐλτανς ἡηΒ , 

κεαυνῖν φάται, . ΘΟΔμ Δ}. εὐπίριοις ματα εοδιοθι 

Μμαιἶνν 1.41" 

4υὐ(νωκην, φυκίσσνυονν. 1ὰ εἰϊ τεψία ριαίίαοι. γιάς
 (μιὰ 

Μ δἰβζηα εβ. ποννοα δὰ. Δρυά νεῖςιςαι ἱητεγρι εἴσῃ 

«πὶ ἀποθυς οάιουν τάν τερείται γυνὰ (ως ΠΥ} 

λα ν᾿ 

ῥήφηε δι; Θ᾿ βμοὲ υϑω. ἯΝ 



ΕἾ 
ἐὰ Ἧ. τς ᾿ Δ 

“ ἰ 

᾿ “ἃ ͵ 

(αρ.ΧΤ μὲ ΠΕΝΑΝΟΕΠΙΡΥΜ Ο ΒΕΟΥΝΡΥΜΊΙΊνΝΟΑΜ, 289᾽ 

᾿ δ “τ ω ὺ σϑιῶον Τ᾿ ωνὰ ἱ ι ἰπῖ: “γῆ! φἀ ῥνκβ εκ! ὶ τὰ (μεϊεγοίος, διθίτὸ κτὰ ςἰςεπιοίγ πα, νο τ νπά!- 4μς μανεῖλε εἰεευνοίγν 4, ὙἈΘορ γ], τοφεὲ ἀαὐάνι ἢ τὸ διὸ 
; ον Τ᾿ ωναὰϊ γοοη! οηχ ἱεπραςοτίηῖ: 8 εςς 6} ΙκΚ βγΑβιοφ δφπενο Ἰοις μ61 » ἱξίη ᾿ 4 “ἰενηνοίην ς0ρ]"γ]. τς αὐφει ἢ πὸ ἐόντα 

τ τ ρυγμῶ ἴωνα κῳ ἰδον, πλοῖο ΓᾺ Ὁ πη νένβὴ ̓ ς Ἰπ ἰϑέρὶ Ππα Ὁ “πα βίαι 4νδην 4μάψμις πνυπέος ν ἀρ Ἐς εἶς. Ατίμεΐ ποι νἱάσημι μας ἀὐϑηόμεον τοὶ υταῤχοντοι ὑμὴν ν)0 εἴ 4.0 ἰὼ “Δ δς ἡ 

᾿ ὠσϑ. Ρ Ἦ Ἢ 6] δ 1,44 μὶς. ΕΣ ᾿ μεὶροῖε δ τἀιπιπιλτςοτιι πη ἘΟΝΘῊΝ δέ δὴν τί» δότε ἀσοὶ-. βρμῆμαιεν πνεβφ, (ς ιιὸ ά οχιῆιπηαι Ομ μμῃ τα! υΠ0 ἀν 

ΔυρΩδ Ο ὑδεὴὶς δὲλύ νὴν ἣν ας, οἷς χρυη]ὸν .)) ; ι ὶ υϑ νεΓο εἰμςογ 1 8 5 Νεπν ἰωμκενη πεεδηά δι, ; τασηζαις αὐ ομβὸ ΡοΥ είς τὶ γί: ὑπ εὐϊατε ἤϊην- εὐτς πὰ ἂν τὰ ἀιλ πη τ ὄντα, νῖ ῬΒαΓ κογαπι αι: “Πα Π] - 

μελέα ᾿ "ὲ οἰσέπὸ ᾿ ἐχλὶ; «ἐπ ετίτ΄ ἴῃ οσοαΐεο ἰσοσ ΓΝ δ' ἐν αὐ[ορννάέμο βοηίι, ες Ἰ; εὐαϊ σου οχοηρίαπι Π)᾽ώπμς μκὶ ναγῦα Εἰ εςςος οἰΏΠΙΑς ς τάτοῖ, αὐ αἰπιτίπι ἀὐαί δία ἰηπιὰτ ἀἔηιιδ ρἀτὸ ἡπηάεητ ἀ- Ὁ 

ἐπ ἐαξάναν εὐρόα ἡ ΟΥῸΥ μρόιον λλα ν΄ Ἰραηηγπσαυς (αθτος πιο! :[οἐ τπ μὲ κῃ “ποάϊο: [μὰ [ερτὰ ὸ πνιδα  μητ νοδί μτοηιοὶ οὔξονς οχρ!!ς μιά: φὰ βεγι νίχ ἀεὶ ἰιοιπίπὶς ἀπίπγο, ἰὰ πρίδιι φαϊάξεηι {ἀθεήθτις υτάφτυ 

᾿ εὐτανεηιενο σίωῳ λυχνίαν οἵνα οἱ εἰςπορόῦο μᾶμοι τὸ μθν, ἀ ὴ ϑβμηβο αὐΐ ἱηρτοάίυπ) 1“ εἰαὑτηνδ. οἱ 4ωὶ μν- βυιοῦ ἄμιῃ ςοαεῖα τ Ἰητογρεσιαιιο. Νίξαιις νετὸ ἀμυίζα-. αμλπινε δάμτει ροίπτ. Αἀξοῖε Βταίηιις αὔταῖπ ἐπϊογρτοῖα- 

νον ίους Πον ἢ Ἰ : ι οἰμνειδινηξων, ἰμτρᾶ υὐάφαμέ. Ιἐεομαιεῖμας δάϊιοττάτίο, ιιὰπ) αἰ} ἡμαρις {τ εοηίεη- τιομόμπιντ πὶ ὑόντα ροΐτμτα ἢτ ἀθίοίυι ἐ ρτὸ τὸ αν ντ νητο]: 

ναι ἴηερις ΦΈγοθς βλέπωσιν. : τυτν Ρἰσηάοτοαῦι νἱάσαητ, μι Δικονηια ογρονία οὶ, ταποὺψιλαι φχρ!ζατο ποτθὸ ἀδιθετε τειησήἠϊυπν: αὐ Ἰὰς γι ἐμέχ ἰἰμις ἤστι τηδέξ ἤθη ρος] διιτειη τὸς 

Το τῇ ἡ ΚΙ λύχνθ᾽ Ἐν σώματος, δεῖν ὁ ὀφϑιιλ- “4 ἡ μςετπᾶ ΓΟΥΡΟΤΙ5 εἰὶ φοιι5: νἀ Ως να: [ὶ οἱ μίων ἔμμα αθδοη υαἱς ἤτιποι νιάἀοῖιν Ἐταί (αυοά οἰπὶ]ροπά ἰρίϊην τὸ (ἀνε φιοά ἢτ ἰῃ δογυτα ροτοίτῖς, νι γὰριη δ ρο ἴστε εἶες - 

ΑΥΣΟΣ ΝΕ 'ς" ὅτω ἘΠῚ ὄφϑαλ 'ς σου ἁπλοῖ ΠΤ ἢ ᾿ϑιτὰγ ΠΧ ΠῚ τυυς ωοτιῖ [μενὴι βαυρίεχ οέμην ἐογ-. : γα ἀϊέ επὶ εἴς νομπ) [τὶν ἀἰοητὰ ζομιϊώοταιϊς, ᾿ ὃ μνοίγις. φεἠ μος ποη οἵ σοηςοἀεηάυῃ,, ηἰἢ ςοπῖ πιο 

κι ἧς νειὰ ἴων κεἰ ΟΣ 'ω ΘΕ {πὴ ρ εχ, τοτιπι ηυοαις ςούΡυ 5] |ρΡμ6 ἐμμπν ἰμείάμην φηὶ ᾿ (8 «Ε.η.4 ρενεννοι [μετὰ ὅσον τα νυ τὸ βευϊιατίθυς, τα νὰ κϑ Ἰητογρεοζάτιοης οχρλιοεταγητα νιϑολοοτιντ γαβειτυτο,υολά 

“πὰ ἴμος ψε- ἢ) δ! ΟΔΡΥ τὸ σμᾳαισυυ φῶ τριγον ὄφιν τασαν Ἰαςί ἀυνη ἐτίτ: ασαν γετὸϊ. ,“μβεπν πϑήμδην βωανῖε, ε΄ (υδαυάιάταν,, δὲ νὰ ἔνοντα γοςςῖ τὰ παῤϑντὰ, ΥἹ ἀμτοῖ!ς- δἴως δετι ροτείξ, ψμου πιᾶίης αιτίδες φισηϊιπγας, ἀς ποῖτο 

ἀὐον ΤΗΝ ἐπαὺ δὲ πονηρὸς ἡ καὶ τὸ σῶμοί σου σμο-} ᾿ τηλίως βιοτίτ, οτίαντη ἐογρι8 ται εὐαττν ΤΥΡΗ» ἩΦΙ͂ ἐπετ ' χἰτ ο Υπις ΠἸΕΡΠΕΙΗΝ τὴς ἀν ἐὸν 12.3).{π|ὸ αἱ- ἔπιαν Πιδδεαῖες Νοάυς ἐπιπ οχιβεισιαπάνιμη οἰξ ςλπὶ βικεῖςις, ᾿ 

Τσοινόν ἸΝ ποίη. ἣ ὑτοίμην εὐ. , Ἰυβοηε φιλίαι κι ἐλ 5 ν εἰ τ ᾿ πὶ Ἡὐ τΣ νρίῖῖ ἵ ἘᾺΝ το φτάτιμη εἷς τοοηι τ τ]ὰ Ἱμπν ΕἾ 

᾿ . ἯΨΟν. . ᾿ ᾿ ΠΊΩ στ. ΝΞ πὰ ἔσω ϑεν σὺ τοτηρίυν καὶ πιεάιως, 1 εξ φυιθις Ροσμ Δ δέ ρλτι- δὶ ἰογιεῖ, ράττοην ραυρογους υς Ὁτο ἐείλτη ἸΡΙ ἀςςιίατ, 

Σκόπει οιυ μὴ τὸ φῶς τὸ ὧ σοὶ, σκότος Οοηὔάετα ογρο Πθ0] ἰαπις }}}} Ἡ ἰβ ενζο πε μην μοι ἶ πᾶς τορ[ εἰσαητι(ι ἠϊσετες ΟΒγτως, Ρτο τὸ φυοά τΑρπα ἃς αράνπι νῦ πᾷς τᾷιῖοπς Ῥτὸ μοζρατὶς ἀτβοιλι. ἤϊης πὰ 

ζῶῖν , ψιοὰ ἱπῖτρ εἰ τοποεῦδτα ἔμ. ἰη ἴὲ εἰ φπεὐνα βηι. υιαἰὰ ΤΟΙ ΑΓΑΓ, Δα Ϊτίς, φυοά νἸτίαην ᾿Αδἰμειοης ρατ πατῇ. φιοτοία τοῖιες ἀρυά ργορδιεῖας τερειίτας δἀιιετίως ςος 40 

: αι τ φϑιος 0 ᾿ ἊΨ ππααυς φοτραξ ταυπι τοτετη 16} δὲ ἐὔζο ορυρμ4 ἐμμηνο-: ΟΠ ἊΝ 0} (Οιαπιατις, “πῶς Ροτιας Πδοταίες ἐπ ερεπος,εχ εις 4ιῖς οχύτεηο οἴ ρικαθδπτ (ςΠειὶ ἔλιογοπι πιετοῦ!, αυιξοιπ4ι 

: Εἰ οὐ τὸ στυμοι σου ὃλον ΦωτΤθΨΟν;, : ᾿ ἑ Ι "ωπϑ ἰμενά φῊ ἔων, ποῖα . νον νει ρροταπενΝ στὰς ἰητέγρτες ςὄμοταις, μά 10 δηππιπῃ δή μας ἔλοτα ἀτευ ἴστε, αιιτα (νι τοδτὰ  οδιίυς 

Ἐρτόίο, : ἣν Το Ἂ μέ ς σκοξοιν Ν 'ς φωτοι- ἰψεϊάμ) βιονη, ποῦ δαῦεηςα ιν φαϑεην αἰϊμάπν ῥάτλρηδδ'γἕ'ὺῪυύοόὕ ὑρενῇ εἰ τὸ λοιπὸν σι Ἡλι τ αρθμες ἐρέων ποὴ ρίο- Ἑοεἰο βιό 34.1.4) 4} ἃ Βοπις ρλυρμεχύρῃ (ιοστιῆολι ΜΠ} 5 

3 “ὰ “ ἡν ὅλον, ὦ {{Ὲ λύ ἡ ζω : Δα) Τὴ ἀδῖι ρασῖοι τοηοὈτοίδιη, σγ Ὁ] ἰμεννεύνγάν μην, στὲς ἐμείάιμη, : 10. Τοιτυ ίαπιις γοδειας {πδ. 4 .Δἀιιετίας Μαγοοπεηι, 2) διε " τ οἱ ιί πιλέχατ βἰταπι σοτληγράτις, 

φονολον γὼς ὁΤὰν ο λύχνος τῇ ἀς᾿ ΟΣἼἾἿΤῊ Πμοιὰ Ιυςςτ-} {ποι 4’ βομείμοενπα [μὶ Ξ ρρλοθε Ξ- ΞΟ ΕΘΕΝ ἘΠ ἘΝ ΤΥ ΠΝΕ στε ἐόδουος ΞΟΒΘΤΕ 
υ ᾿ βοὴν ύ ͵ τάν τοτυιη,ντ απ ἴῃς ς 4’ βομε ἰμοονηα {μἰ-- : ἄτρν ἐτι ᾽ 

ὙΠ φωνιζῃ ἐ ΝῊ ηα [υἴροτε το ΠΠυ  γατ. ἐὰν τοιραίρθφ τὶ; χα ἰδοὺ παΐτα κρϑειρᾷ ὑμῶν ὅδν. “[ [πε άκις "ἐπ εἰεεηγοίσπαπι: Ἀ {4 εν ἐφιε εἰκεπνοίγαν 
Υ ( .Ῥ Ὁ 2 . Υ γ79- . .: “Ὁ ; “: 

τειμανά ΕΡῚ σἱὲ τῷ λαλησω βρῶτα αὐτὸν Φα-}»}»}) Ουυτὴ δυῖοαὶ βας ἰοαυστις Ὑ ρα μα κι μὉ Κὑὲ ᾿ αν χ κ᾿ ᾿ εςςς, οπχηίλ σρυπῖ νϑδὲ5 ρυγά. 5 ΠΟΥ ΜΑΘΗΝΣ εἰ 

: .» φ ᾽ , ν᾽ : ᾿ ᾿ “12 ᾿ ἐ τῇ Ν ᾽ Ἢ “ Σ “ Ρ ν Ἂ 

ὴ ἀπ ες προς ροισαϊὸς Ὡς ὅπως ἀριςήση παρ ἀυντῷ.. εἰ- εἰζοτ, οδϑυῖ θα. υτἀᾶ ῬΠΑτΙ- γήζχης νξ ρταπάετε! αρμά ΑΔ λᾺ οὐαὶ) ὑμῖν τοῖς Φαρασαιμοῖς, δτι 42 δεἐ νὰ νοῦίς ῬΗηφοί σι 5,4 “ι δε να νεδμΡβανίαι;, Ἦγροεἴκάγαπι 

{1} 1} γι 8. 3 Σ τ ᾿ -“ ς Ἢ ᾿ . " :: ᾿ μὴ 

Εν ἱ οὐ νὰ ὯΝ σέλϑων δὲ αὐέπᾳσαν. πολ ὑπαμεῖεε ρυὰ ίς. 1η- μ. ἐῶς “μ10ηὉ ἐηγη με υσυσάκατουτε τὸ ἡ οἴθοσμον χαὶ τὸ “πή- ἈΑΜΕΝ ρα πὴ ἃς τυτατῃ, Ἰγμια ἀτελονφξος πβε ρα πεν ΤΠ ΗΤΕ 

' τολἱὶ τον αἰ ἰᾳ 5 - ρτοίως ᾿ρίτον ἀςιθι, ἸΡΝΣ: "παῖ λα "παρέργειϑε! | δι φυοάι!ς οἷον ίς ἀ ργατεγιτι5) 1 δ’ γόμαπν, Φ’' οπρηα υἱων, μὰ ΟΣ 

' ΕἸ δὲ ἐλεὶ. «ὅκα “ “νΣ7] . Ῥ ν ᾿ ἢ Ῥμανιίίεω: αμἴφηι αν] - γεινον ΚΟῚ “ταν λάχανον, ΚΘΊ παρ βχε ε ἘΣ ᾿ ἢ ᾿ ἐεὸ Ῥυλθημκιεις; 
τ ἀπ  π  τν Φάρασεῖος ἰδεὸὶν ἐθαύμασεν ὅτι] 88: Ῥμαπίχυς νοτὸ 1 ῥοονὶ-}138 να ᾿ " πτρμῆ "τὶ τἰωὶ χοίσιν καὶ τὸν ἀγάπην τ Θοζ. Ῥυδηοἴαπὶ δέ ἐπαγίτατευα 1)ει. ἐφ μρρννον τ μὲ σ᾽ 

β κὐΠ  πρᾶπον ἰδληη θη τρὶ τὸ ἀρίτου.  «Νῆσε, αἀπηίτατυς εἶ ΄ ουπὶ βοη] ἰφναε πῶ δαρείχαιμεεςς. Δα σιν ἦρι ποιῆσαι ,χκαῖνα μὲ ἀφιέ-} Ἱ,} ἔς ἀυτοῦ ορογευϊς βετοδ!ς ρονιμῆ βερνο,φν με οὐ 
ΜΆΚΟΣΙΟΙ ᾿ ΟἽ Ἰρεας ἀο τὰ βιΕς δηῖς ργάι{1.} 1 0ἐε ἀνθ ρυσοάίωρ». ' ταῦτα ἐσὲ! ποιῆστα γκῴκαῖνα μὴ ἀφιε-} {ΠΠ|ᾺΔ ποπ οτίττοτο, πνηνμες τος 

. Εἶπε δὲ ὁ Κύρμος ἧς αὐτὸν Μοῦ ὑ- , [λ»εχίς αὐτο εἰ οΙΏΠ18) Εἰ αἱ Τλοπνώσι « εἴ. ; γα. ΕΝ , ἢ κι τ ] Εν 

"μοἷῷ πῆς τὰς μόι Π γος αμϊάσιῃ ΡΒλυΙ ΣΙ σχεογῖο λ») μην, Ἥδηνε νος ρατίβι - ΟΝΝΝ ὑμὴν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγει- μα Νὰ νοδὶς ῬΠανιπἰς,υἱ ἀϊ- | ,η Κα νεδὼ Ρῥαρὶ [εἰ φυὶα (νει το. ἐς 
͵ μις οἱ ἀρασαιμοι το ξωδν 1" ποτήρλου ΕΝ - ἡμοᾷ ἀς [οτὲι «8 εαἰϊοῶ ἂν “ ἢ : ἢ : “{ Ἴ ὶ αὶ . («τι "1.74 με ρτέηοαε ἐαβεάναν πλδιε.» χ6 

να Δ ' ἣ τοπὶ ΡΟΟΜΪΝ ρατίησαις ραττῷ ρι τὸς τἴω ἡνροντογαϑεδιρίῳ οὖ οΠριτῖ5. ρυπθαα ζοηΐς πὶ 10 [πτῖν ἷ : 

᾿ ἮΣ “αν ἢ ἕ ᾿ ὰ Ρ ἐκφεδηλ τον δ: υνά 48- ποτὰ ϑοτοχα β' ταῖς Τ᾿ . γνα (Ὁ [εἰμεαιΐο- πᾶτε τ δ - 

-ν ει ζΖ0. “γαῖκος καϑαρλζετε 102 στρϑεν]. ἱβελεις ρα" ἀ ῃ ἐῆΜ86 αν" ῃ ον κ΄» ,,ν "“Ἁ τἰρυ5. ἂς (Δ] ς ἀλον κω : 

᾽ ἐὐβαίδει 4 Ως ἷ ᾿ τἰ βολεῖ ἀπο ᾿πτγᾶ νοϑ ςἴζ,).  επνίσοεμε εἰ υεβτονηρίε- σιω αγωγαῆς νὼ τοὺς ἀασασ μοὺς ὧν τωῆς ςοηθοητ05, δι (ΑἸ τατίοπο51η} ἢν ἐω ἧγο, Ἡγροειηῆς ἃς 

ΝΙΝ εἰ μδμ γέμά ἀρποιγης (η πονηρία. Ρἰσπδ εἰξ γαρίπα ὅζ πηα τι. [0 {ππρῆν εββ ταρόνα ὧν ἑαϊᾳαὶ- ὐδυβα, "»" βοτίβ.. ἜΝ : ηρξα λ τὰ δος 

δέν 2 γ ν . . ζ ὡ ᾿ , » Η͂ ὰ ἦν ᾿ 

ἣ Αφόονες,ουχ ο ποιήσας τὸ ἐξωϑαεν χαὶ Απιεητϊες ἡ ΠΟΠης ψι:. ἔςοεἴς εαιε. , ν» ρραις :».» “ἃ Ν : “4 ͵44 Ινᾳ νοδὶς ζοῦν ἃ Ῥῃαί; ἱ Ῥὴ4 υὐὐν μία «φῇ. υἱ πᾶς. 

, ᾿ 40] " : ἜΣΑΝ : ἢ Ψ. : Γ Ὑ Φϑοι ΑἸ [64] ρομμασιθοιδ ἦμ. 
1 ἔσωϑεν ἐποίησε; αιοά ἐοτίς εξ» ετίατα 14 φιοά 40 ϑεν[εὴ, ϑόσπ αὶ ξεεῖε Οὐαὶ μι. ΦΜΑΘΉς Ὁ σΟ]9Ι πγροςτίτα : φυὶ εἴτις νττοο Ὁ δα ΡΟ ΜΘ 

ὶ ᾿ ὲ ; ὶ : ᾿Ῥιε.- νῷ ᾿ τ - Ὡς 

εν. Φ{|τπτὰς εἴς ἔξει ΘΗ τ κην ἤτο “ι ἰπονριταὶ ὅτι ἐςὲ ὡς τὼ μων μαῖα τὰ ἀ ἡ, ἢ λυπνδητα ηυᾶ πδῃ Δρῥαγεηῖ, δ ΠΣ πόθο ογφᾶα 
, ᾽ ᾿ - 2 : ͵ . ε - ἥν ἥ τὸ ᾿ . 

, Πλίω τὰ ὠόντα δότε ἐλεημρσιιύίω" κι “ Ἰαιῆῖο ,᾿ «ἃ υα ροπος νοβὶ  ιῇ΄ ΓΚ ἐνννρναηνειν φμοά ἫΝ ν᾽) οἱ αἴξερρποι οἱ σἰδεπατοίουτας ζκατιείοϊση ὃ φυὶ ὥρετ δα δἴη- , ἜΎΣΝ 

να νον παπηε το νρηϑρον σϑπηνυνν ον ποθ ηλ  ) Π ῸΠΓΤΟ τσ ΓΟ ΗΝ ἐπι ᾿ ᾽ ᾽ ᾿ ᾿ . 

᾿ πυυεποίσυκευ σατο ας ἑπαΐω οὐχ οἰαἰέσιν. υἱαπῖ, 

32. 1π οοἰαϊιο, εἰς κρυπδόν. δὶς ἰοφυίτας Οαίατ ΝΠ, δι Εγαί. ες ἰπὰ 4115 ἀρροηϊεὶς, αυπησῖς γοδῖς πη άχ ν]ἀσλπτοΣ, Αἰπυκοιϑεὶς σδὲ τι νομικῶν λέγηι ᾿ Δ βοηάδι Ἔνια 4κί- 

; 1. προ  Νο Ῥδὶ μυίχυσπι ἴερ,Ἰη οπγηΐδιις αὐτοῖν σοὐϊ- ἡοηίαπι ράτίημϑ τοιμνάαλης δι (μητ ἐχ ξαγιπὶ σόπεῖς 4μλ. Ἔ ἐβὴ τ᾿ ς " ἢ ,ε 2" 4 Κείρ οπάςης δυξεῖα φυνίατα “ ων “ες κα ΤΗΣ ὦ 

] εἰσιν νοτυδες ἰρξίπνις ς οἷς κρυπιτίω), δι ἰοτταῖ!ς πιαξῖς φοςὅ- τιῖπὶ νέας 1πἼκερς ςοποσάηειτ; τλαιξα 411 τατίοης {πῆς ἐππ- ᾿ εἰυτῳῇ, Διδασκελε,ταύτα λόγων κα μιδῃ) ἰκχ ΠΗ ἊΝ ἱπρογργετ θυ, Αι 11, "δά χιεν,ας ἀΐρεμε, 

ταοάαξό, Οτγρῖας επίπὶ δί οἰγρτοροόγειςας νοσλῦδης Οἱ πὶ »αὐπί,, Ὠἰ ΠΉτα ΠῚ ΡΟΣ ΓΑΡῚ ΠΑΠῚ ὅς τγλ τλλπὶ ἃ γοδὶς ςοπ]» : ὑβρίζεις. Μαρὶ ΕΓ 11} ας ἄϊςῖ5, οτιᾶ οὐάνο ΣΧ 

ὐάϊτος δ ςοπολπογατος ἰοοος, φιος γυἱρὸ ἀϊοίπνις (- Σ ραγαῖξ. «Μαἰμνανπονηρίας ΝΡ Ατὰ, Ππυφηδξαῖε : Ἰὰ τ ἐς ᾿ : . πο ΑΠ εἰδτηἶγ4., . [μοἱ.. ὌΝ 

πςὰς, 4 ϑρίενδοτεην, τὸ γοεἰν ἢ τὸ ρώφεἰωνοεπ,ντ εν επιητ δι “ Φικίας ΒΕΟΡ᾿γ]. ἐνηδάῥά ἐπτετρτείλτοτ, Εἰ ἐπί πα πος νοΐ “ΠΣ 

ἐν δροξλμι "5 ὴν ΠΣ ἜΝ τέγεος μὰ ἐμ ἐπεηθιξθν παι ΔΙ ΠΊΟ Ἀλϑἰβιοιρδα Υ Σ 4{{νἼοἠσεννοίθιν αν, ἐλευμοσιυΐιν (ομπτεῖ ἐλνημφσιμίω ον Ετίλπὶ Τεηία δςεϊρίτωγ νοιραπι ὑποδεχανοιώ, Ἡςῶτ, 7.5. 

ἰ ἔ πμῈ ὄρ. Υ ΟΝ ΦΙδ μα ἡ. ΠΣ), ν ὦ Οἵ νιοἰξητᾶξ ἐχτοπιοπι, Δα τιΣ “πνρία τῶ ὀφόντε ῬΟΥ ἀρρο τόπο πὶ ΠΟη πιοδὸ Ηείρπεις, [δά σείδπι φιυοά δυὶς ἰοοο ποη ςοηιξηῖς. Μεπίοηςπε λυῖεῃ ἤςτὶ 

. , ΠΕΣ » ὅι πιξὰς νοι δι Πππιὰς σοἀσχιπεηως δες νεγίῖςι- τὸ «ἢ φιοά πια]ές αιτίθυς σοπιραΐλτυτ. Ὁ ᾿ Σ Ὀγοις ἀπμ]ατεῖτι., αλιμοθτοι οτίαπα 5 τῖῖς ἰητόγργοΣ, Ὁ 5 ἕπεο οἷδτα, πλεητθς διτυῖθας, φυλγιτα μοάϊς τάγως εἰν ἴῃ , 

“ ᾿ Ὁ5 " Ῥρηαις «οηίςηίοης ἰοξίτυτ. ρος αἵ ππιὸ ἀαιενπλίω δότε νεῖ, (υἱέ βοϑέμε: ἤευτ τη χα ῥγοροίεα Πτοτα ιν εττίς ΝᾺ πἰϑ[ϑεςμάκειρη.7 5ις Ποσγὰς. ςἰδιε νίιις, ἥξπιο πεταδίτηγ 40! Ρ) κίυπι,, ρίώμιπηις λἠςὸ 

| 3 ἕν »"] υἱή ει, ἀπνίγαεω ἰδὼν ̓ ϑαύμρσεν πῃ 1) 3ι. πτάηὰς ΟΒγΠτας τριπρὸ ἃς ((οἸοτ! αυας ἱπιροάϊεθλης 40 δὰ Τ)επιοηϊοιηι, ὠφόφαλκρί ὀνι τόν δὲ τὸν λόγον δῷ ρθε, τοκμάρον ΑΡίτιιμι ἱερ ετίς. 4 Σι ἡμοάνιε οἶνε, κρὶ ναῦ κάχανον το 

νοῖ πο δι, 11ο ργδτογοῦ Ἔχειπρ [τί Ἰοσὶ ὕρξατο διακρι- τηΐφας ΠἘ ρυτὸ νείςί Ροϊςηῖο Ῥοπατ Ομάγιίάτοιηι, 4} ἢι-  μῇρ οδε φρὶς ἐμαῖ φιλίας, συμιῖον Δ τϑεορλὶ 1σπόνεμν σιωνϑεία. νΕὶ : ιὰ ΝῚ οἴπης βεπυς οἴσπίαν., Ἧ γεδὰ ἐαρίϊι 

| νημᾷος ἐν φαυτῷ λόγοιν» 4ιιληὶ ᾿ς οπέ ἰξαματας Ν στὰς ἑπτοτν. τααπι ἤτ νελπξιβςετιι αιοὐ ιηῖτα ρατίηαπι οἵδ, οἰἰδηνὶ 
᾿ γιὸς σοπυσιτίς, Οαρόν ῥῖνα (τερμέαηε ἀμτασ οὶ ἀμιιηι τὸ δγακ άπ ὃς Α τα: ἡση ξωεχίης ρατίηα;, ἡἴειις λἀπηιοηες  δμίς! Νεῦα- 

«ἰς ετίὰ Ρίαυτυς ἱπ Τ πηάπνο, ΕΠ ἀγν(βαυϊεγδ υνϑν μοῦμ, εας Αὐρυζδεπιις τη Ἐποδἀϊο δὰ 1ιδυτοητάιπι, σὰρ. ὁα. 

υεῶτῃ ἀΠΡὶ Ἰητοτργείοῖυν πα ιτάγενε Μίαττι.23, 4 ΕΡμοσ ολάπογατοπι γε ρεςοαᾶτα το πηλῖ εἰσσιποίγ πὶς, ἰά οἢ ρτὸ εὖ 
ἑώρα ἀαὐο ἀοίεην [τονὲ ἴῃ αυΑ ςοπιιδείοης ἰητογάμιπι εἴν γχο ἤγη]! τατίοης ἄοςοπε Ἔχροηι οροιζενα 4ιιοά αἷς ἀροίϊο- 

' ι, ἀ ΡΣ φῆδον ι ἣ Μῃ πα βου ' : λἀδίταν ρεσροήειο ἴσας ὡς εἷς ἐχρτοίπηνυς.- 4 ἄνω»! δῆ: [ὰ61. ΤΙπιοιβ. ᾿. 4. Πελῆν νο]ῖς ὁπῖοες κοπιίπος ἅλιος 

-. μὰς ᾿ ὑη"μη δίζιτι εὐ «ψωτον ἐζαδιῶν νυ]. φυὺά ""» δυρεχαίμ: Γ αιὸῤφ τοῦ τοίη ς ογαῖ ἰπτ4υ Πππιὸ Ρορυΐαιυς, γαρίηλ9 ΠῚ ΙΔ «ἢ ἐξαρνε οὐίαπι (εὐρτῦ [ο ἰπμις ἰ8 αυσάκηι εχέρί αὶ, φυᾶ Βετὶ, μα εύμην, τίων κρέ δ. ςτὸ ὠϑυΌ [τ ἰβθρ «1 

; ι΄. ρεατογημ!α ραττίου]λ φρῶτον, Ἐξ νιάογί εὔλπὶ ροῖο ὑσποβοσπτιὰ ξὺν ες. ΚΗ επὶπῃ νατὺς ἃς τμ]τιρίοχ νίαν υἱα τουπετὶ δείδαι ρον ργαίδπτίο τοιηροσίε ἤρ, αἰβολιίο. ὀ᾿ ἰ4 οἱ φιιοή ἰυ ἴα πα δι πήυιπὶ οἵ. (οπιρίςξμτυν σπῖτι μος 

4 τοαπήλις δε τὸ βανίζείδαι ἰάσιη ἰεὶς ἀσοίαγας ἀἴ 4, τόλούεσ., τί ραιτίσυλα,ντ ἀιχίπνις Μ Α1τ..1.21 ν ΠΡ, Ἐιοίπι. Κ ε- .“; διάνα πὐν ἐ , ἀν οὐά ὑμῶν Ορτίηιὲ νᾶς ἐομβασοης γνοσθαλιπι αἰεογαμ 1 !Δην Ῥάττοπι Νετὶς βοηθόν νΟῸ 

᾿ : ε ὅδ καὶ χηρνίνῆθν νι ἀϊχιηις 21.7.4." γωνίφηφη ἰἀιε: τ Πἰτ ἧντς (Σπεσητία, πηρυτὰ 4 ἀοπὶ νείοὶ» Ὁ 
εὐπὶ Πιρετίδειδυε γε ηνιπτὲ ἀυδίμπι {τ φυ τ ἀλλὰ ἤςεοή- Τα ΒΡ ΙΕΆΙ δον: ΑἹ κε Νκ ΕὰΑ-ι 

. . ἢ ᾿ μ᾿ π͵ μαεὶ τ “ “Δ᾽ 

τοττὶ οροτίεας, Οὐυμπι οαίμν πιοπείοηςπι ἐξοϊει δεπφῆ- “Πα α ἃ ἃ. Οατίτας δυτοπν [ει δή ργίπιὰπὶ δύ ϊεπν ρεδα, 

ἐφητίαν, διτυσιπι δας νὰ εἰς ΡΙαγιαὶ ίμαν ἀςείπτιδε οδίίςε-ὀ αι ημϊάςοι ρταεείρυ εἰ, ήτο νἱ ε12 δ μὰς «τὴς αι] 
. 39. Κοι αμίβεπε,νιω ἐμοῖς. Ναἱς,. ὃς Ἐταίων Νηρς τὶ δς( 10 χηνηΐ,ντ ππης ἔδοιτί:, δὲ μαΠιοϊπανὰ ἱπὶ σναψηοβοῖς 4 ὰ- 

Ῥαττίςυ]ὰ νὼ μος ἴστο ποη, εἢ ἰῷ τι δάυεοιδιυπι, (Δ. πισὰ τειποάϊυῃι παῖς πᾶ10 λα ἔξττι ροις βτ ρι ἢ εα νδῆτια 
γῬοτίυς ςοησα το σχρίςτια: ΝΠ πναϊμηις ἱπεογργοῖατι, “4 Μὰ (οι ταείσεις ρον πμάειῃ ματτὶς, σι μεῖς ἐἸοθηοἵγ- 

Ν ᾿ Ι , “Εἰ ΕΠ 0 ; τοις. Οδοπάϊε ἐρίτυς όπιδυν αυάπτμηη ἐδῆπι ἀ νεγ4}}- πιοάο ροίἴις, Ἐταίμεις Διιτοην ἐυάιοίυπι ἔαςίς ἀυρίεα: νονπι 

νοῦ, Ἷ ἴοι υσιὸ. 5ιῖς ςηἰπι ίχρε (οἹει ἱμας Ράπίουΐα καὶ ἤο- πάρι. μου ζοια νίΔο σός. βιγτούμ τη ρδιτεαι Η͂Ρὶ νἱπάϊοα- , Ὀονο ίτατα, υαπευσθυὶς ἐχτενῃ 301 ΠῚ [ρεςίε πὶ Ῥταῖς κ-ὀ Βοιπιίπαπι νυδηάο ἐκ εὐἴτὰ ἐχίογπο πηετίπευτ ριστατεπι: 

( μιρίίιομς φυοιμς νίσγρατι ἰα ΑΠΠ|νπερτίοινως αγβυπιοη- ᾿ βαηε οδην ἈἘ γραι) [ἀςεγάίοι δα, φυίθειν ψοδοα ἈδηληΙ ι- ταητιας ρετείπει 404 αἷς Ῥανΐις τ Οογίητ 1.7. εἀμοθῖπν Ὠεὶ, σύνπι οα ἀηπηι δἰξσίλι ρίεϊας αδιπιάναγ, 

λον. Φῳ μοὶ ,κΙνά νοῦ ε, τὸ ἔσωϑων:ἱ ἀπηπνιν νοϊχοι Μά ρ,. ἦὅ “ΠΕ πες εἤεγι μενα εν τ εΠερ τ μοη ἐσητοπει, (τίο ἷ 4ων»», ἔπ. 1 ρἰεγίίμις ν  ρατα οὐπτίοηὶς ςοάϊείδυν ποη 40 γυλιρίνοειπ τὲς πὶ ς βαγίτατοιηῖνηλιν δου πὴ ἡυσαν ]σ!- 

φυκἐ ἐπένε 4 νεβεννν Ἐταίσηυς Ψαἰαπι (εψαντας, ἀνά ἐπε ΡΜΙρσγθιη ἰοζο {Π τινοσς ἐσηίπσιστινητ, νὰ δοζορία ρτᾶισ Ιεχίυτ νίαν (:ὰ φων. τσὶ δὸς νεγςαΐο, τατπιν ουασι οἷν κυΐυ Ὀεποβειο ἁἰδοκιν ρεοχηρυς ᾿ αἸἰτογαπε 1}6}, 40. ἸῺ 

«“[} νεβε!Οπιςτὺπι {ἰ ἐοηκτάπσω οἰππι ᾿νὸς ἴσορ κα {ιι ἔζει-. ἐλ’ ραάτῖς ρταάτοι οφί] τον ἀρυὰ Ἰλουπα αδίϑίηαηι. πὲ ᾿ ὃ (ειιεπεϊδυεεαπαιν ἐςξείοπεπι κογθναπαιη εἰἴε ρυῖο. Ὀοπν «ἐν Πισουτητιν Βοιμιπὶ αι: δὰ φεσιπαπ ἡ ΠιῖΝ (αἰυτοιν ρεῖ- 

ἔννλτωτ Μαῖτ.13. 16. νιήςτ! ροί τ Ἰρό ομ πα ΚΉΜΝ ἐξ, ἐαροιοιοησιν ρίαπὸ τορινάνον )υο  Ἄτεηι δτιποῖ ὰ ναὶ - πιοήὲ ταιηοη δείλην νοτίοις, Φὸ φωσά, νοὶ νηπὸ ἄφεν. Π μηρῃῖ. δε ἢπς (ντορινοι)ὶ λυπς Ἰφειιην ποη (ροώλωι. 

ἥ εἴποτο εἶ ἀῤηαγθε κμὶ πνυνρίας ρὸν τγαϊσλισησαν, 4ιᾶι ἔν... φρυνην δόνν αἀκτι αἰϊοτμιν δείαι τ οτρεετδιίομο πὴ Βελί. μὰ - ; 
ποῆτο υληρβο Πα’ οἵ (απ. νὰ {ἰν ἀθΓΟΙΡΥοτατι ὁ ἢ ἡποϊθςοῦ ᾿ληε απἀιζαπάὶ τιοάο νὰ δὲ δὲς ἰσείμν, 

πραεὼ νοΐ, Γ οεἰνοαεδι ἐμίην , ολάριῃι γατοπο τη νφείο!ν 6- πὶ ποις πιάνοναν μεῖς τε μον Δα οψιπιοης, 

μΡοΠΊΝς, δὲ φιοάτητας οἰ (αςαιρς ἰμτὰ μαϊιναπι ) μος. (γερο  χυη ἐτὰ {10 εἰ ψιαιν ἡπτυς αδυηδέὲξις ταρηπὰ δὲ 
υσημίνυν ἰστηαῖα. . 4: δυι(τρτεητια τ πφῆμε νοςαθιίιπι 6, ςἰξ ταροιςηάτπι ἐσὺ 

᾿ ᾿ . 9 εωνναῖν, γρνδὰκρττῶτο. Νὰ εἶτ Δαοίαναιτ ράτίαπ ἀφοίἀϊεα, «ὐ μνοδτ πους εἰνατιταν [γε ΑΠ υἡ μεῖς ἀςείαγαι φιῖϊπ οὐ 

μη) ΟἹ] γε γα τρια. Ματναια επίτὰ ἀρετὲ ἄπει ρὰ- [τοΐοιυ δοίην ἀὐτοπιλη πη Ροιιὰὴς χυὰλτι ρατιπάτηπι εαὐσπη ἢ ἐα Τ)εὶ 1, ε Ρεγοἰμοεινέδην,ντ νη ἡ 18:1. 4 δπι. διηογέην 4ι6πὶ Ὅκου ἀασθειπιε. 4 ΗΥ κε αὐϊενο ὀρονινι, 

απλα ἃς ρυζυΐα τοίκτια εἰἴς ἰρίομαν. τάριμιν. Αγ ἐπάν: τοψιμωαττάηνοι τὰ εἰς {τί γνενον εχ ΠΊςα} ἁδηνοιὴν Τρ ααρν πλθ θα ἰοψιο Δεείπιατὶ ἥρωσι ἀ8-ὀ ταῦτα δ ἔδωι, [τ Ἰπτεχρτοτατυγ νυ ς οὐτηο, δι ρᾶτειςυαπν ᾿ 

1 ΑὐΤ οὶ ἠὲ μι εἰθότηπν νία, ζοηἃ Ὀ]ιαντοτιαι [(ἡ)- ἐνευατὶ αὖ οἰδιὰ τάρίηα {ἰ ραυ]] σι οα τὰ κοπτυεείεε ἢ ι εἰθῆιο αυηυο δὰ (ἢν ἰείμ τιν Ἰοεδαται οχκ πυϑδιτατί ἀπ τ-ὀ δὲ ἀδιταπι τερεγίυς ἐμ ἀυοῦις ςοάιοιίνμς νοις ναί - , 

., ἐπι ἀπ δε νπμαθας απ ξατὶς ρΡαΐης οιπιλεῖίίς πη. 4 μαιηναιονιδοι να νοῦις ὅς Νάιη αἰτυψα ({ ἰηαηῖ "ἄθπ Ε- φίιπα. Δι ςοπῖτλ ΠΡ κα ῬΠαιήσοτι νος τοί. ὃ ἴτῖῖς, ἐὺ σ' ΟΣ δ ἰδῳ.. νας Δι δπὰ οἸεδυς ΟΡροΥ- 

Ὑσοις (μαι νοτ( αν Ἰγοινμνικ) θη Ππ ροῦν μας α το 5 καί, )ἀηείνίςυΠ ςολρεοῖ ἴος αἀδιοτίδίο εἰππ| 15 41 ρας ΒΡ, αν} ς 4. νυ» ροἸ!ηξογοῦι ἀςείριας, ΕΒ ςεπὸ νος τα μὲ Βᾳεε ,υοπίξ ἐα ἰκῴέ ἀφίνουάξυν ἀφο νεῖ} 4, ᾿ 

β κἰς Φιις μρὰ Ἰρατ Ῥαθμάμῃ αἱϊ φυλων ρίας ρατενδι Δίηνν ἀὰ- οοήμητ ἃς (εφιπνατων. (λυ πῃ φουάςηιε ϑὔθυνοις ᾿ λὴ} 

; 
φι οὐ ΄ 



} ζῶρ. Χ[.290 

. Μία })..4 
" ; δα τ10 

- Ἡγγοκείυς ἐπ 
δἰἵοε (εὐςεϊῆϊ. 
καὶ οασιηΐδ δὶ 
ἰφάωϊεοπι. 

ὼφόη.4.3 
» ϑαιδὶὶρ.14.2 

λλιπψεϊάςην ἐ) 
Ρεσοιρυφατεῦι 
Ῥορυλυπν δῦ 

Υ δόνευ ςοχηίε:ο 
᾿ εἷς εἰ, 4009 

Φροχ εἰς 
ἢ ἙοιΙες ἰΔηΐ- 

ιοτες, 
Ευδάϊι φυϊἀξ 

πιυηάυν 60 
ἀειεκίοες,, 4υὸ 

« όκι6 τέρτο- 

ἱιενάδευς (δὰ 
πὶ οπιΐπυς 
φοϊηἰ πιὰ γτο- 
ἀεπκάδνειίια:. 

ὅτι φοῤτίξενο τουὶ αὐϑερώπους φορτία δὺς" 
βάςακτα, καὶ αὐτοὶ ἐν) τ δακτύλων υ- 

δ᾽ οὐ «νοοσ ἡ αὐετε τοῖς φορτίοις. 

τειναν αὐτοῖς. 

᾿ ὑμὴν, ὀλζητηϑηήσεται Ὑπὸ τῆς Ἄνεα 

ϑθγση που γορίΐμην ρεόθαςς, 

ΕΥ̓ΑΝΟΒΙΕΥ͂Μ. 
44) Ἰρία αυτό ἀϊχὶν Ν᾽ α νορίς αυον 
Ἴφις 1,ερι5 πεετργετίραδ », 400- 
οἰλίῃ οπειδεὶς ἰοιίπες οηεγι- 
μμ5 ἀμ θυ τ ϑν φὔς ἐρίῖ 
νῆο εχ ἀἰρί τις γοίιτὶ ἱ 
ιτῖς ὁποζας : 

,7 Νά νον! δ,αυοηίοτι ααϊῇοι- 
τὶς ᾿θορυπησαῖα ΡΓΟΡΗ σλγιιηι, 
Ρϑῖγοβ δὐυσοπὶ νοι ἱπτοῦςηλο- 
ταῦῖ ς 98. 

4 Νεῦῖρς τοί πιοηῖο νεϊἴτο 48 
“νἱεγὸ ςδίςηττῖ5 ἔλδις ραῖγ 
νει ϊτοτιπι τ απομίαπι 1} αυ!- 
ἄστη φοϑ ἰμτεγοπησγα νοῦ λὺ- 
τοὶ ςἀτ ποατῖς εογ πλομυϊηξτλ.] 

ΓΟΙΩΙ να, ἡνία μενα. 
εἰς μοπμθι οπενίδης 4ν« 

σ᾽ δὲ πε, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ἐαὶ, 

47 Μ᾽ «νοδ(,,ἡνὶα «ἠΐβεα.. 
ἐά8ξε τρονηνεν 4 Ῥῆορῦε 
ΠΦΥΗΗΡ. βάΙΓει ΑΜἴεπευξ» 
νὲ οὐοἰάενμνι {]ο:. 

Οὐαὶ ὑμῖν, δτι οἰκοδομεῖτε τὰ μιν μοῖα 
εκ ! «’ ὕ Π 

ἢ σοοφιΝ,, οἱ σὲ ποιτέρες ἐμ δα πεκ- 

Ῥετοξεϊδ) ἐξ βοφηνηὶ 
4" «οηξαηεἰεν,. ορονίϑνε 
ῥ4ἔνωπν νε[εθυ μην μον ἢ 
ΤΡ," φιῤάενε φος οεεἰ δενῆι, 
τον φηδεπι αὐ βι δε εο- 
ΠΣ ρωίενα. 

Αἴοᾳ καρτιρῶτε καὶ συωωσὺ δοκεῖτο τοῖς 
ἐρλρις  πατέοον ὦ δ" δτ αὐτοὶ ,ϑὺ 

ἀπέκτειναν αὐτοιὶ͵ ὑμεῖς ἢ οἰκοσδομοεῖτε 

αὐ γὼ μωημαῖα. ᾿ β ᾿" Ν ᾿ ΝΣ Ῥιορέεγ δαρίεῃο “Διὰ τῶτο καὶ καὶ συφία τῷ Θεοῦ ἐὔπεν,Ἴ,η, Ῥιορίετεα εείαπι ϑαρίσηεία ον], ΤΡ Φ' δαρία, οι τὴο μον ρῶς ἘΣ το ἐνν Ὀ εἰ ἀϊχὶτ, Μίτταπι δά εος Ῥγο-} ᾿πμεΡιροιαν, 
Αἰποςελὼ εἰς αὐτοὺς σορφήᾳας χα! δῖτο ΠΟ] παχτρῇ ος Ῥιορῥιαι (γι Ἴγο- 

Ἢ εὸς - Μ ῦ ἕὰ ρ[οἴλς δὲ ΔΡρο οἷωδ, δζ ΕΧῚΡ 15 βιοϊοενΦ' ἐκ ἡἰηοεονάεηι, 
«Ὁλοις γῆι ἐς αὐ δι ὅποχτενο "δι χρῇ ΦΝπ} λίᾳυος ἱπτοτπηςηῖ» δὲ αἰαιω5] [Φ' ρογεημεοεων."" 
4) ὠωξουσιν. ᾿ ἜΧρε!!ςηῖ. .Ν 
ἵνὰ ὀκξζητηθῇ τὸ αἱμα παύτων ἢ] “ῃορ ᾿..1 Νι φεηις θα ́  σοφυίϊτατυν το Ἀιβλικικέφ ρας 
᾿ Φ ν . . ΤΥ ΗΝ φι, τὸ ὀκχειωόμδρμον ὑπὸ καταξολὴς [ληριυ 5 Οπληἰ ΠῚ Ργορ Βεζδγιτι ΓΝ δὰ ΩΝ 

κόσμου ὐπὸ τῆς βριαῖ ταύτης. 9 τ ἰαᾶο του ἀϊ βιηἀ1-Ἴ - πϑαννάὴ, ἀφενογαμίοης β. 
δ ἢ ᾧΦ ’“ ᾿ οὶ “ --  φ ῃ Ν . ᾿ τ : 

. Ἀπὸ τῷ ἀγμριτος Αὐιλ "ὡς τῷ ἀἰ( 0] [Α΄ Ἰληρυίης ΑΒ εἰ ἰς νίχυς δά γι] «4 βμηξωίοε αϑεὶ,υ. 
τὸς Ζαχαρίου » 18 Σαπολρρόῥου ματαξυ (πρυΐϊπεπλ Ζας ατίς 4] ρογ 1} 496 “( βιηχμήπειο Ζαίια 
τῇ ϑυσιαςηρίου κα τῶ οἴκου. ναὶ , λέγω) ἴῃτοῦ αἰταγα ἃ ξάςσην ρεοξοὸ,, [Μ64» ἌΜΙΡΟῊ ἑπῖεν αἰμας 

δ᾽ “ἀενὼ : "4 ἀνου υοϑίς, 
ἀρ νοδί5, δε απρηὶς τεηυῖτε- τεημέπεξων αὐ θα. ζεης- 

ταύτης. τας ΑὉ μᾶς φεηῖο. ταβίοηξ. 
ἶνας ᾳ ᾿ ν Νὰ νοῦς 1 οσὶς ̓ πτογρύρῖ- αἱ Ῥφνοδιε Κεγήρενλη, 

πων ρον ψι νμ  ν. δ» ἴερν μ δυιβναυοηίαπι ἡ πα ΝΠ ες ἰφυς ᾿ φασι [5] Πμὰ: χλοισα τῆς γνωσέως" αὐτοὶ οὐκ εἰσηλϑη- ἐεόρβινοὴ ἐαμνοι με, ἂν ἘΠῚ ΎΜΟΥΤΕ ἄρ, «οφηιτση μη ῇ πδ ἐπττοῖ [τρῶς [1 ον τὰ; μον δά δε. 
τερι τοὺς εἰσερχορμϑμοις ὁκωλύσμτα, 1] ἰςοϑ αὶ μετ οιβς ργομιθυ 15. ἼΝΝ ἜΠΗ 

ΔΛερρνῦς ἢ ὠστεῖ ταῦτα «τοὺς αὐτοῖς}... “Ομ λυσὸπι μᾶς εἰς ἀΐξετεῖ, 9} ὥμννν αμιορνίνκε σά ἐ- 
ἤρξαντο οἱ Τραμματεῖς τὸ οἱ Φαριδα)οι]. Ἰεπερεγάεϑοτιος δὲ ΡΒ αὶ νο. [ {{Ὁ998 ἀδκενοι, ἐαρενῖι Ρίνα- ἘΣ μκῆ ὁ. ἢ ἊΨ ἰδοὺ ἴα, ρῇῷ [πα ψ’ Ζεχίς βετίε κνά- 

ννῶς ἐγέχειν, χοὶ δστοςομανίζοιν αὐτὸν} ῦ τὐπόμρς ᾿ ἠδ οὐ λῶ Ἵ ΟΝ ἁϑρερόν νας μυΆ οὐ οων ἢ! ςετς δὰ ἰοφιςηά ἐς πυ]τἰς:}. ὀφρυέροενε ἀὲ νυνί: 
ῦ -- ττοθρὐτὐ--ς-- Κ...--.-ρς----- 

48 Τιεβιοῖνηίο νεβτοι μα ρσυμῖτο καὶ συμ ό, δοκεῖτι. γι: 48 νην δμίειν ἔας εἶς ἀέξενεν,, λέγντος δὲ ἀυηῖ τοῦ ται νοὸς 

12.» αυἱενο ἐϑηίδμενείε, υἱὰς (πρτὰ 4..1:. Ὑε[ιπιοηιυην. αὐπις. ἢ ἡυ οὐδπι σοάϊος [ξείρταπι Ἐγαζ, καὶ ἐκ ὖϑεν ἐξελϑέντος 
δυτοιη δὺς ἤοιν ππιὶς ΟἈ τις ἃ ργαροῦοτα ΠΠλ΄ουτα εχ ἀν τ το ΠΠςερτοῖο. δ ηννννηθνενἐνέχοιν. γὴν, τ ὅς 
ογηδηι πιλγεγτυῶν (Ἐρυ!ςἈτὰ, (οὰ Ὁ Ἰρίογαπι ῬΡμδηῖσο. Ἐσαίπηιις, Ιββενειν!ὰς Μαζ. φ. τ. [πη Οοπιρ]υτοπ οἀϊτίοηο 
αιη τῆιδε, νὲ 4αΐ ρατγαπι εχ επηρίο ἐοπιτγὰ ναοῦ Ὁ οὶ ς δ αυράληι Α[1ο ςοήϊες ἰοξἔπνις σωνέχειν, 1ἃ εἰξζ νγροτε δ 
ἔσταν βυτετξαζωας ρεοιηάθ, φιίλπιιίο ρίιρτατίς Δυάῥιπι ρτδα- φυλῇ, ἐριπρτίηιοετς. Μους ἀυτοπι νοτιἘ ἤνπλμς σοάεχ, ἢ. 
τάκειςας  τουοχα ταίπφη ῬΥΟΡΠοτάταπι πιοπυιπιεπιλ οχοῦ- δεῖ δίνας ἔχων ἰὰ εἶξ {{{{ππ4 γγαμέμεν ἔστι. Ὁ ἫΝ 
πλιιάο, ταπαιδ) τορθα ἀματδαιῃ διίτα ογινἀεἰτατίς εγ- Φ Εἰ ἔην αἰίῥεανε «ἀ ἰοηνενάνη καὶ ἡσοσομρήζεν αὐτὸν. δἰς ἱορ!- 

φεϊεηῖ, Ῥ ιὺ ἐφηβδεη σωω δ, δυκαῖ το. ιάς Αἴδ.8.1. : λυ ἰη οπιηίδιις ποῖϊεις νεκιδεῖς ςοἀϊοίδιις, ἢ ἄϊιος ταπτὶπι 
“9 Καθ [«ἰρημοι,}ξ αὐ. διιθαυάίςπάυπι οἵϊ τναὶ ἴῃ γ 9. ἀχοὶρ ας, α φιυδυς (ςτίρταπι ςτλῖ γος ομόζειν, ὁλάοηι πρληΐξ- 

Οταςο, σα], δεϊπὲ ἐχρεοιΠπιημε, ΥἹἱάς Ματιβδὶ 13.:14. δὲ τς (τητεητ4. δες γψττοιιὶς πιοίο ἰξξς, τεὐξὲ ( νεαγδίκτοῦ) 
χγνιὃς χα νεῖι τι. εἰ αρείενι ἐκ διαξουσιν:ϊὰ εἴ, τ ταί ἰη 60 χερτοδοηάϊς γετοεηχ ἰπτερρτοῖςπι φιδά 
ἱπίξϑιαδυητυς νὰ ταηάοτα ςχρο δας. Ὑυΐβ εἴ δὲ Ἐτείπηας, δανεοματίζον νειτοτίς Οὐ φρῥτῤθενεάυν εν ἱ ροτίυς Δοοίαεες 
Μεν[εηνευϑνν ἰὰ εἴν διώξονονν. [τ εηίπι οτίλπι οχουάις Εγοδο-ὀ πὸ ξθηφομίζοιν,υο ντίτις Αροοίις ΓΊς. 1.11, πους ν]]4 τὰ- 
ηἰνεινὰ νετμῖε οοὐϊςοε ἰορνυης δι διώξουσιναισΦηυιάειη εἴτις τίοης νἱάολτας κα ἐχροίιτίο ρος ἑοπιυςπίγοινπι ὡἱ εκ 
πιυΐοο ἐμοατινώννων. ᾿ εὐυΐρίαπι οἷς Αἰἰαμίἀ ἀποιράτιν νπάς οἔοες ΠῚ Ῥειίοι- 

19 Μινεφηίφαιυν [ϑηανν,, ἵνα ἐκζντιῇ» πὸ ᾧα. Εἰεδγαϊοὲ Ιυπι, ΘᾺ οὐπὶ σοπαζυτγλά Ἢ φώμ ρῃε Ρτοιούῦγε φυλὴ 
Οὐ ὈΝΝΡ28- ΣΟ {ἀν ὠνί ναρνέδήνν ῥἀανεζι»ἢ ά εἰ, 99 ἱρηϊ οζοίιάετς. ΤἈΞορΙγ ]λξξιο αἰίλπὶ ρτάατογεὰ τὰν 
νετατὶρ ἀνόθια γεροίςαταταῖαφας Δήεο ραῆα αχίξἄτυν ΑΗ ρτοιβιοηειη δάξεγτ, για ὑτοσομρτέζειν ἀςοίαγσι ὑπ τ σόμα- 
υυϊηίς διορβειαγᾶ, Οατεπὶμη ] 4 γυὸ νὸν γνεας ταύπῳ εν τὸ τον κρρτεῖν: μὴ ςἴἶ, γτ νεγπάου!ς ποίϊτο ἴδγατοης οριϊανὸ ἐχσ 
τή εἰξ, ἃ ξδοῖε ἤλν φυυπὶ α΄ Οταοὶς ροηδῦίιν ἐπ οχιγοιῆο ΒἰιοΆ μι νεπάτε ραν ἣ ὑεςι οι πεαυς νος νοεθιιαν νίψιαπε 

γοτίϊονϊο, ἐο]]οςαιμ ροτίμϑ ἰη ρτίπείριο, ἐς ἔυάεγειη ρος. χερεσίο νίαγραξαμη ςα Πρ" ΠἰζΑτίοπὸ; ποὺς ἵμες ἐχροιϊῖῳ 
(φιευίξατὶ, περι νἱἀο σοῖς ἐοππισέξας ουπν ρα  είριο, ἐω- δἰηγίταὶ ροτοῖ, υΐπ βτεδιηογ μυζαην ναΐάς ἱπιρτορτὲ ΄οσ 
χιω φιβονν Ν 2πὶ ροτίας ςοματεῖς οὔ ἐκξζντεθν ἀρράτοῖ εχ ἤωθ' ἧἰπι μὴν 4υϊ ἀϊςαι δετίθας οαρηῆς ἐρίαπι ὑπεσομνίζεινν 
ργοχίρηι νεγίϊοι!. ὀ ᾧἔ αἰβδψων,τὸ ὀκχμωνιάνον. Ἐτλίι᾿ μὲ ἐξ. χς Ἰὰ οι ἰ λως ἰατογργειλτίοπει; τος ρίΑπμιιο)ία ἰεγιποῦς εν 

[μυδειην. Αὐμοῖ γεΐδεις (πὶ [6 ΠοΎ) νότος παν ἐμὰ ἀνιπδδ- Δ4ιεαγε: ἅμ: Ῥοτίυς ἀἰρεπάνηιν βισεῖς ἱρίος ἰά εἴς «ὦ. 

μεττὶς ρταίξην ργο ρεαιςσίτο,λς ροτίυν ρτὸ ἔστυτο ἐχακϊο πλῖος ψιοί ταῖς πιιηχιλην ας] παϊπέπρα εχ ράτῖς οτιν 
ν ρράτα τι. ΓΤ τ βμωιε ὶ ἔταίπως ἐν ἅως ἰοσυπὶ ανοΐτλ1π- 

ἐν δυβω βρε, ρρ το: 4 ΟἹ Ὁ ἀνοερύψατο κρὸ ἐφωΐνατο,υίςσα- ηυτϊαῖ εταάιι ἐς χυίά Ῥοτ Πολύιη [πιά πο σβουάιῖ, 

ἀδξν δι Πα] ηδιν ἃ πιοάτο, νὰ πυίψιλιν ςοπυράγοαῖ. δίς ς- )0 Εβὺ νετὸ ἱπρ,σὐεϊὲ ἀΐολιη 4μο( (ςμτίο. Α᾽ ποφοματέζειν τορς- 
εὐπο τοξι(ιπεο ψυνίοιη αὐ ὶς! 0. ἱπεέτρεεία τον δέοι τού κἰοἀριά Αὐϊιςπακιιν ρτὸ πησινοιίζον αἰνημ τείσεγο, αἰμια 
ἰλέϊηϑ. Νδιι αυὸά Εγδίτηι" ἐχηπιδῖ ρότιις ἐρ μεϊεασὶ φχοενρίνιπ ργοίδτι Εταίηνας ἀρυὰ ΡΙδτοποια αυτοπὶ μι Ευ- 

φεγίθας τυ {ς΄ τ οὐ νη (ς τεςορίε δι κεμερέμδι Ἐορὶ ες. εἰγάφαιογεοςίμίειις ἐμοταζώτωις ἐς ἰτάταυς ἐσ ΟΥλιπλδεὶς! 

εἴαυεε σον, ἰτίθηνε, φυία πνιγαπν ἤδι (αἱ ἐοξπηίοπδη 4 ᾿ 

λεμν: δὶ ἐφοεῃ ἀν πισπυν τοῦ δοδικιφιδοιμε γυρὰ ἀἠόλειισ, ᾿ς. δὺϊ ᾿ ; 

τεθμ6 κοας εἴἶτον, Ἰοι λς 14 πἰρλίαιμ)ι «ποὺ Ν᾽ ρώμ 5.5) 

ἀετ οτε ίαο νον ρεσίβητυς,, νε {ἰσίς φιαπτις ἐδ), 
ἐλατὰ ὁχοιριαητνη ἐς Ηογδῖς, Οὐ ἐ αζενοι «γοῦνα 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΤΝΟΑ.ΑΜ.ο 
14εἰϊ ἀε ὃς ας ργδερεο νἱμα νόος ἴο!ος ἀοεατδιυς τ 

“π εἀπιπβολίοης Ατί- 

βοτεῖος Εἰειιεδογιηι σαρῖτς τοττλο Ῥοϊγοπχὸ ἀρυφ Ρίυτατ- 
εἶναι 6. Ὑ είσο νἱαγρατιην το ροιο μὲτώξατικώς ῥτὸ τὸ 
μοά [άτιηὶ ἀϊΐουης Ἀξοιλγο ὅς οτὲ υσΊ ῬΓΟμιμΉτΙαΓΟ ,εἀ 

εἰν φυλάλτπι ἐπογβιάῖντ ξιγοηῖες νατές ἤπριπτο πος νος 
(ὰς εὐαν πηρεῖα τοροητὰ ρτοξιηάεις. Γοαυίτας κοΐ, ἀκ 
«ιλάαπι 5.5 }15 ριξάιξμοπο: Ε]ας ἀυτεῶι οἴη ἄαυπα 
ἱπιοῦ (δ ςοσηρᾶγο, ν πο ̓ η οἀπὶ Ορ᾽πἰοηςηλ ντ μος οοο ρὰ-. ]ρἅτωγ ἐριϊως ἰστιοπος, ᾿ 
ἴθι ἀποευμρτίζειν ἀςοῖρι ἔστι Ἡεδγας «οι ρατίοι ἐς 
ΕΒ ἤους ραίππε Ἅ}8 πιυΐτὰ σδίετιδλυ νι; δί ἐὸ Πη1.- 

ποτὶ φυσάεφυςητὶ νεγήςουϊο ἀφο ίαγαγιγ,, ποιτίρς ςομάτος 
δι Ρμαπῶκος, πιρϊτὶς ας νατὰς ριοροῦείς φυσίτιωηισας,, 
γαγια 0 ἰρήως οἷς τοίροη! εἰςςτς: φιὸ αὶ ἔοις ἰρογάγσης γα 
αἰναιηᾷ δι πππμαπη Ποτὰ διις ἀππιδιρ οὶ, ἀὐτ ἀεηιξ θοαὶ 
(τὶς εοηπήςστατὸ οἴδηξίτες, νπάς ἀγγίρετγεης κα] πη λλά 
οὐζαποποπη. τΆ{π|6 ΓΟ! ὨΟΥτὶ ξστος ματι ζοῖν αὐτὸν, ἐπ) Αἰἰδτευθ φροροιυηῖ. ἴϊάυς τοος 

“4 ἀιϊοιυάν πιγν οἷ ἰοφμεπάνη νι Οταοὶ ν οςαίσι}ι νιη] Αἰ'αυλ- τεοιϊιμςηάληι ςοηΐςο. 

εὐἴκατε τ 40ὁ νεγῦθ νείευσ οἷν 

τορὺς (ἰτοπι ἀἀιπηθγάσοι Εγαίπτιως ἰατογργοίατυ, ἀρ οϑὲ 

᾿ Ἐνεδοόοντες αὐτὸν,καὶ φητουυῦτες 9η.- "Ὁ 
ρεὕσοι τι ὀκ τ φοκίατος εἰν, ἵνα. κατη- 
ορρήσωσιν ἀυτεί. ἜΣ τ ' 

Κεφάλαιον 4β. 

ἘΣ οἷς ξφεσιωαγθεισῶν ΠΠ᾽ μιυριώ-" Ὁ 

- 

δὼν τῷ ὄχ λρυ, ὥςε καταπατεῖν ἀλ- 
͵ ὃ ᾿ 

λήλρϑς ἤρξατο λέγειν ενόϑς τοιὰ καϑη- 
τας αὐτῶ, Πρῶτον «τοροσέλχετε εαυτοῖς 

ὑπὸ τῆς ξύμης ΜᾺ Φαρασαιων, ἥτις ὅξὴν] ᾿Πξοτιπι,ιοά εἴ μγροςηῇο. 
αἰπύκρισις. 
Οὐσδεν δὲ συγκακᾳλυμρμῦμον δαὶν ὃ ἐκ)" 

. Ὑποκαλυφϑυύσεται κα) κρυήἠὸν,ὃ οὐ γνω- 
ϑήσεται. } 

2 , Φ' ,» ’ ν 2 ὦ «Δ ᾧ Ἢ 

ΑΥΘ᾽ ὧν ὅσοι ΟΥ͂ τῇ σκοτίᾳ εἴπώτε , ὧν} ΑἸ χι [τὶς γα ἴαςς αὐνάϊρητυτ : δὲ 
τῷ φωτὶ εἰκουϑήσεται " κὶ ὃ πρὸς τὸ οιὗ 
ἐλαλήσατε ὦ τοῖς ταμείοις, κηρυχθύέσε-]. {“οὐοἰδο θυ, ργξ Δα ἰταγΊη (ο 
ται ὅχὶ τὴ. δωμιάτουν. 
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὲ 41 ίοο δυϊέ γοδὶς ἀπιὶ εἰς τλοὶβ 

φοθηϑᾶνε πὸ 1} ὑποχ τεινόντων τὸ σῶ- 
μοι καὶ μοτὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περιουό 
τερον τι ποιῆσαι. . ς 

Ὑποδυίξω δὲ ὑμὶν τίνα φοξηϑὴ τε' 
φοξήϑητε τὸν μετα τὸ ὄστο κτεῖναι, ξεσιαν αἱ ροίξαιαιι ἰητοτενηίτ,μαθεῖ 

δυ (ον ταϊεῶλ σοη! οἰ οΠάϊ ἸΏ 6] 
ἐγοντα ἐμθαλεὶν εἰςτίω γάνγαν" γα), λέ- 

γὼ ὑμὶνγτῶτον φοβήϑητε. 

Ὀὐ πέντε ς ορυϑία πωλῶται ἀσ- ᾿ 

σορ ανν' ούο ; καὶ ἐν δ αὐ δ ἐκ ἔφιν ὅρι- 
λελυσιυᾶμον ἐνώπιον τῷ Θεῦ:. - 

“τρρθνο 

οἰ 4 πφηβάλανι ψἴδνν δοβῥοντος ἀστῷ, ΗἸς ἀἀπιιτι παῦες 57. τὸ 
"Τὰς ἐέσΓΡτΕΡ «βεὶ προ νιῶν, ἐν πρρίδὴς. ια (ἀρ ογίογεπὶ υοποιι- 

{μάθεπὶ ψιοά ἀιηρ!ίις ἐλείδηι. 

ΐοης ῃ ςοηίρεδυ Ὠεἰν 
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«Φν ἰηϊεττοσ αν: ΩΣ Ἰηιετργείλτίο ἐξτὰ ολπεηλμαβεῖ ἴση. 
τεητίαπι, (σά ἀ Οπεςῖ νογθὶ ξεπυΐπα ςχρ]ιοατιοης ραιΐο 
ἰοηφίυς ἀπ ςοάίτ,νε ἐςχυςῆς νοτγῆςιλις οἴεηάιι. ΝΙΔΩὶ (νι 
Ῥάμοις ἀϊολι)υστος οματίζειν αὐτὸν, ΙΔ} ἀἢμὰ ἀςείαται ΠΤ. 
δνράζειν τὰ ἐμ τῷ ςόματος ἀνη:Ἰἀ εἰς Κ ἐπ ασὶ αιῴρριλιν αἰ ιμίμις 
οὖς ιοά Πἀτίαι (υδιϊοίττ. ὅγγὰς Διτςπὴ ἰπτογρτος νιάοτιαις 
ταῖς αυιϊἠρίαιη Οὐ ἰςρ 0, ἀγαναω εοῖν' καὶ ἀργίδοντο καὶ ἵξδινον 
τοῖς λόγνις ἀκην ἰὰ οἰξ ἰηήδιηρ ΠΑΣὶ : δὲ ἰγαίςς ληζαγ, ὃς ἁὐκιρα- 

' εὡς γεὶ ὼ νετω ἰηΠέπμις σοάςχριο 
Ἰὸ ἡροτοματίξζειν αὐτὸν ἰνάβει συμζεν οἷν ἀυπβ, Ονὴν ἐδ |υ τετίαγς. 

δοά νας οπμρὶς νδιισῖᾶς γεδογιη εἰ πρὰ τόμ: 
ἴῃ ἀς, ορίη οτ, οττὰ, αιιὰὰ κ112 ηὖ δή πιοάυμι νἤτατα ὦ ἔχων ὅς 
ἀοςοματίζοιν μισὴ πΟοΛΏυΝ Δ] ἰς πηὰρις (πη Πἰτιθιι [οτὸ 
1} }ς ἰΙοημοπά!,ν οἱ ἴα αἷδο ᾿θτοτγαπυ,ν οἱ ἰηῖοσ πποας ληινος 

'ς τα[ςης, [δ γασί) 4υνάεπὶ ρτίην ουγηίὰ ἴῃ ςοπτοχτυιιτερο.- 
(ἀετιητ, εὶς ατοαν μος εἰϊετιμης 1 νηῖς ἀπρυπέις αἰνα τς. 

Ῥῖασὶ ἰςαιοΐεηι Οταζαπη οπιηίπο 

᾿Ιηπάϊδητες οἰ δι ςυρ!4ὲ νο- 54: ἀπ[βάῤφημαι εἰν’ φιετῦ- 
ἡδηῖοϑ ΔΙ αυά εχ ἰρίπις οὕς γνε] 
δὐσῃ δοςυίαγοηῖ, 

4 Ρ. ΧῚ Τς 

ΙΊ. Ντογοα ἢ ἢ υσιη ἀσργοραῖα ᾿ 
εἴϊος “ ρογηνυϊτδτυτθα, δάσο 

ντ 4}}} αἰ!ος5 οὥςυ]ςαγεηῖ, τρίς 
ἄϊεετε αἰίςιρυ}15{015»7 1 ῥεῖ πιὶς 
σλιεῖς νοῦ15 ἃ ἰογτηότο Ρἢατί- 

ἽΠΝΙΒΗ επίπν ὁροττῇ εἰιαυοὰ 
ἡοπ τουείετυτι ἃς 1ἢ}}} οςομ τῇ,» 
χυοάποη ἱηποτείςατϊ., 

“Ῥγοριεύοα αυᾷ ἴῃ τεηςθ τίς 

ηποὐ ἴῃ δυγοη ἰοφυυτὶ εἰξίς ἴῃ 

ἰαγίιδ., 

ης πηοταϊες τοδέε δ 115 φαΐ ἰπ- 
τασιηηιη σογρυδνδε ροΐϊεα ποη 

ὁ Ρισιιοηῇγαθο λυζοῖ γοδὶς 
αυσηὶ τηδελτῖς "τρί τ6 δΌτΩ 

πιεηπατη:ετίαῃ ἀϊςο ψοδί5, εἷς 
τ εἴυϊτα. 

ΠΝ όμης υἱπαυς ρα του]! 
ναηευῃΐ ΑΠΔγ116᾽ ἀμιοθυεύδε κ4- 
ἡ Φη Ὑ 005 οκ ἐὶς, ΠΟ οἴ ἴῃ οὗ - 

ἐπ! «ἰἰηυϊά (αρετε ἀε ονε 

εὐνονν! ἀςςμ[τεηῇ ΦΗΠν, 

(σαν. χιι. 

Μ΄ [ἐφ ἀμ!εποεμνγδὸ ἜΜΜΕΕ 
πφορηβαηεθωε, θέα Ἐπ ΩΝ ὅσς 

Ὁ ἐπημζεηθ «ὐηςμἰἀγε οιίθος ςοπ- 
εἀρύάδεετε «ἀ αἰξιροῖον (ἰτυμεισαυς- 
μος, ἀαενάλες ἃ ξεεηνερ- ὡν ἡμλνΣ ἱπ ΡῬεῖλ 
ι , πγΐ 5 4υἱ ἐπηρι- 
᾿ Ρ αν, [αοταην ̓ 4ά “ κἰταιοπι ἀοδεὶ 
ἐγροοιῆϊε, ἢ ἐρέξειοί 

«Οππησητὶς ἐπ" 
ΝΗ ἀυίεον φρενέμεν αι τἰυπι, ἀεὶ. 

εἰ. ἡκοά που νεμείφιην:ε- ἀς αϑδτρ ἈΡΕ 
᾿ τῷ νι ρα] ἀπὶ 

πᾷ οὔ “μάλεμηη, 4νοἱ τητεορί ἀδ αι. 
ἡ {εἰαίων. χὶμοῃ εἰ ἔεειὶ» 

4] ροιίάδν ἦμα ἡὨἾ6)6 (πτείδπὶ ἀο- 

ὀνὴε ὡσπήβμγλ ἰωνοίηο ἀὐ- ἐπ ιηδτα Ῥτ0. 

ΦΦΉΝΨ: Ο' 4νοὰ δ 
475) Ῥοπληι, 

ἰημνεὶ εββὸν ἐπ οωδιεωῖμεν Μδιίι
ϑλό 

γιφάιοοϑέξην ἐπεφέθι. ὁ Ἐπ όεΝ 

4} Ὅικο φοἴεπε υοδὴ ανοϑ- Ἑτιαπιῆ ἢγρο- 
εὖ πρὴ, ΝΝε βενρεαιοῤηὶ οτίτα Ἀν ἰῃςὶ 
ἦν ἐμ ιῤοτείάῥμμα εοτρν:, ΡῈ! δαυξῶηῖ 

δ᾽ ῥηῇ μπὲ μηρ ἱμύεηρ εἰ αἰκιθτος 
«περ ων νὰ βιεῖαα. Ο}}}) τανεῃ 

Οβευήκην “ὐἰειη υοδἑ σαυὰ «ἢ τὰς 
φιανὴ προ ἀθ Ἰενενε αμην εἰ το τ } Ππὲ 
4" μοβᾳοαην οεοίφενη,͵ ἘΠ ΘΕ ΕΊΣ, 
μαϑές βοθεβαίεην πρδέονα Αὐν ναί αὶ τ 
ἐνερ ἀΐο ὐο. ἢ φυῦα εις 
ἀδοφρνησβόπεα!ε, νοΐριιπες νἢ- 

[5. 4υλ νεῖ 

Νδηοηνἑπῆνε ῳ- ᾿εινηδοά τε» ἢ 

νι ὐππενη ἀἠροηάέδο, ι »»ΕΦ' (αιυιὶ. 
Ὑπὴ ΕΝ ἐϊ) μον εἰ} ἐπ 6. Ἴλιο 9 
δ δμόονε φογήνν 1240) 

Υ Ῥιαηνοηβναδο, ὑποδείξω. Ὁ ἱπιρεηἐεηθδιις ρογιςα] 9 
χηοηςῖ, αθηίληη ππρτουϊᾷ νοεργεπτίις [οείμης.. Ιτλ4υσ 

ἰυπίυπι. 4 μὴν ταν σενηῖεε, ὕπουν γος δυμῦσα να, πση οἷ οχἱοί τ χεῦμα σα τῶχῃοῦ πον ἰςχεταπεύετος 
ᾧνανηνε ἐαρενε. Βταίτ, (ϑμαθεηθεν νεηανὶ : ντεγασ ΠΩ ἑμίεγρτοε δι Εγαπιυς νης 
οὐξκινέι ἷ 

Ὄ ΙΝ ΟΑΡ, ΧΙΙ. 

{ετογομτι τ μος οἢ ὀυπηίπο ιιφά νογηλειο ἰεγιποης ἀ{- 
εἰσπας γε δεν ἐσεξαίδξεν. γυΠρΑτὰ δι Ἐταίπιας, ἐένιενι, νὰ 
εἰ δ, μων ἀὐζνονρία ἐεε, θησαωώχϑεισῶν Μ υρλτα, 
αἰγενηηόδυν δος σῶν, ναὶ ντποῖς νοτιηὶ αι: Θοάς χ 

ατιΐν.3.).. Ξ- 
6 α{|2νὺε,κοσαρλων.Ν υἱρ, 1), φ» Δ 6. αἰίθιις ἀιομιμ. ταί, 

-- Μη αἤδω τὰς ἡῖτ, νο.τρ,Ταἀίσοης τάπισπ γάϊ πιιηλ- 
τ ΦηδνΦα ἂν οἷς. ΑΔ νογϑιμν, ἐδέγ να, ἡ εἴ, ἀυσ ἀυτι  τηλτίας Ῥετίτίογες,πατη νοῦ Δ᾽ φαὶς πιπυΐυς {Ππ αἰ βεετυτ, 

εὐ!υίπιοάὶ νοίμης φυίάξ ἐς αυος ΑἸαππιν Ἠερτείνοςα- 
ΤΌΔΕ 10 Δπ|π φοττυρτά γοςε, ἤθη τάπισπ εἰἀθπὶ ρε ει 4τα; 
ΑἸὔες, τὰ αυὶ φιιατοτηί οδοϊα,, ἔσχταμν ἀτόπως ραιτέ ς ἔ- 
Πεετοηῖ,νῖ ἀιχίινις Μάτε, το. 19. δε ηῆα ςοττὰ ρεγοδίσιι αὶ 

διαβεῖ, οιεχόντον κύκλῳ. Εταίσνα, Οννηρ ἐοην κω !. σνωελϑνυ- }5 μι ἀἀδυζίαες οείαπι δὰ ἡϊοταπι (Βεαι ἀδομπ ἰδιο! ! - 
σῶν. φ Ρεγρρω 6 ἐγ, μυριάδων, 510 τὲ ἀ ν.1}1..ρο- « ϑιεηάληνδητεητίλν ρτογίις ἠςςο τ. ΦΠ9μοϑν, δύνι δὶς 
ἄταν οἱξ εὐὐπι ἀς βπίτιις πυπιογυδ ριὸ ἰπβηιτο ΝΣ Λε μίκν, 4ἰτιην ἰοείι εὔε Δ πιηχυξάιιη μίξας ἱπεειτοξαιίομι ποτ 
ψιοΐ εῇ πἰηὺς ἀἤυταπι. Εταί. ἐονώβενα μον ὑ 2 ϑμμενάο. 

3. δ τομεδεγα θ᾽ ὧν  Ἰζτα δὲ Ἐγαίσινλ, “1 ηΔῇ 
δ ροπετίας πιοπθγυιη ρεσίιήετο τὸν γῇ 
ἱπτεγγορτιοπὶς Δϑτὰ ἰηδυή αἠείρατοπειι ἐςι τἀπι, νὰ τοὶ 

ΚΝ μας 

ἣϊ τατίο π:ρογίοσις ἀϊέξί, ἀιιίπα ροῦίας ἐς σοπίψανείο ψιαε᾿ νερὸ ποτ : δὲ ροϊπετίοτίς ἰσπτειτίνς Πίλτατιο οἷ, νίροτῳ 
ἐπάς το] Πρ τον. 

4. ΔΙρεμΝ ει φοζνλατο ὙΠ}, δὲ Ετλ( Τ᾽ ἐτροδιη η: (τι φῇ 
πν τσ πηι ἠἑυιςυ δι] ταπιση οἱ ἔδες το ὰ, αι τὸ ρυβο.. 

Ὅν αὐυν αι φα οὐ [ττλ1}}} ΑΙ εὶς λίδτις δοζιρίάιως. 

φυχεοπίοίλτιοπιε νἱξὸ ἰάατος ἃ ΟἸ τί ἴο, ἐοπῖτα νυ ο- 
Ριδίοηι αν ροτία» ἐχιδίσναητις σάπια ναῖ 1 δ τλιη ἐαὶς 
ϑύλποπ ἄιγαγς, {4 πῖτοο αἠιοοί ἰῃ ροοποτς πιςαιθιο 4- Ὁ 
μειίαυμαια ραετιςυΐληνντ θλοχ ἀυοηις νει 5,4, 

Δὲ 4 

ρυβηες (υοεά ΟΣ 



ᾳ . 

ΟΡ ΧΤ λον. 
«ΔΆ χ7.}4 

πάσα ἐρὶϑ μίωπαι.μὲ οιμὗ φοδδιϑε' πολο], 

λῶν ςοφυϑίων δζᾳφέρετε. 

δρϑιο Λέγω δὲ ὑμῖν, Πα δὲ αἵ ὁμολογήσῃ ὧν 
λαῖτι.}..1 ἐμοὶ ἔμπορϑεν γἹ}} φὶ ϑρώπων, καὶ ὁ ἐἱὸς 
κει οοηδά εμο ἐμθε9 " ῳ Ῥ 3 ν κι 

ων εὐξοίθοη! τῷ αὐδορωποὺ ὁμρλογησᾷ ᾧν απὸ ἐμ- 
χπεῖςες, Ποῖ" Σ᾿ 5 

κειάλ δυὺῃς.- τυρφῶεν δ ἀγγέλων τὸ Θυόυ. 
«ἰὖϊε ρα), .«ν, 9 , ᾽ ᾿ 

ΠΙΡῈ ἰκδαν [9 2 αρνησε μϑμὸς μι ον ΟἾΟΥ᾽ αὖ 

γοροαδιῖς ϑρῴχῃν, ἀπαρνηϑύσεται ὧν ώππον ἢ ἀγ- 
' ΄΄ 

ορεὰ οιςε ἃ γέλων τὸ Θεου. ᾿ 

διιΐπι ὑἹαί- ἥ Ἧ: ἡ ὁ ἮΝ, ἢ ᾽ το ἊςΒ τῷ 

νἱιεασιείυῖ ο0- Καὶ “τας ὃς ἐρθι λθδρν θις τὸν ον 

“ιἴιλ νοτίαν. αὐβρώπου, ἀφεϑησεται ὠτῳ τῷ ἐ
ϊ τὰ 

Μαζί, γι 

Γπλζ.} 9 ἐν -“ , ᾿ ἣ: ἕ: 

τς, γον Πνεῦκα βλασφημέσωντι,οὐκ ἀφ 
Μαιιοθ ησέται. . 

“12 “ Α “ἢ »»ν ᾿ ῃ 

Μαῖα ἢ Οἷὐταν σὲ «οροςφέρωσιν μας ἔδι τας 
Ἄεοοξεβιουὶς ἢ Ἵ Ἢ ἢ κε ᾿ 

«είταοιειν Γοὰ σπευα )ίνγ αᾷ καὶ ταὶ α χαὶξ ταὶ ὄζου 
ἱ Ι “- -“ . ᾽ 

ΝΣ τῶ σιαζιμη μρίμνατ πῶς ἡ Ἢ ὙΘΡΗΣ 
ΓΎΠΠ - δὰ 

ταπιρυς ΠΟΙ͂ δε, τ εἴπητε" 

ἀκεο τὲ 
γοιδ 4υὶ οἵ" 

πὶ ροιεῖϊ. 

Αἰλλὰ κα αἱ τρίχας τῆς καφαλὺς ὑ δι, 77 ΠὩυ!ποτίατι «ΡΠ οαριτίς νε- 

1ο 

Τὸ γὺ γιον Πνεῦκία σι δα ξεοι ὑμαΐ ὦν γι 

ἘΝ ΑΝΟΕΙΙΥ͂Μ 
74 ϑιεᾷ δ’ «αρ δὶ εαρίνω 

{ἰγὶ οὐστπὲς πα πιεγατί {ππτιπε ἰ- νεῖέγε οπθηδας πμηιεταιὶ 
᾿ ᾿ , ἐρῃ [μπὲ. Νυΐδες ΦΥ70 ξπηαγε: 
ἘΠῚ τπετωΐτο : 0} }τ|5 ρα  ο.} [ ρωιεὼ μΡα[είδεε ρίωτη ὁ. 
ἰς ργα  τατις, βμ. 

8] Πἴτο δυῖοιαι νο 5, [015] 8] Θιοο ἀμεετν υοὐ ε,Ο. 
"09. 4 μὐομηΉ 8 ζοΗ[ε[{μ6 : ἱ Βορν:- 

τὴε ἀρηομθεῦ ζογαι ᾿ [μετη "ἘῸ ἐγ 4} βφινϑιη"- 

Ὀις, ΕΛ 5 αύσαυς Ποτοϊηὶς ἃ- 
: ὑνσιψ' Ἐλῥι μοναίην εἴ- 

ἐποίςοτ συν ςοτᾷ ΑΠΡΟ 561.) Ἰρβιεύγεν ῥῆμωνο (ραπο λιν 
ν] Οὐυἱ νεγὸ τὴὲ αρησραυογτ ἢ) ἰχείνν Ὁ εἰ. 

ςοπίρεξει ποπιπῦ, Αὐπεραῦ!-} 9] “ἀπὲ ἀμβοπν μεξαμεὶ 
πῆς (οὐ ἀπ μογοίπέθμε, πε- 

χαδίτων ςοΥΑη διεὶς 

ϑει. 

Εε οηνμῖς ἡμὲ ἀῤοΐβ νεν- 
νη}. ΕἸ εην οπαλδε, 

γερδείων εἰ ἰδ: εὐ ἀΝῖεπ) 

4 ἐπ ϑρίτιενπι [ιβέλωην 

ταγίη ἐοπίρεῦπι Αηρεϊοτί Ὁ εἰ, 
᾿ΠΕῦφι " Ιοαύυτος ἔα οτίῖ 
δάπεγζις ΕΠίυτ νου 1 5)0 1 το. 
ταἰϊτῖστατ : οἱ νεγὸ 4υἱ δάἀμογίυδ 
δρίττυπι δέκα μεν αἰαῖ 
ἀετίτποι γειηίττεῖυγ, ἦς ἡομανας πο τς 

αν δυϊεηὴ αἀάυχεγίητ, πε αον ' 

νος αὐ (γπαρορᾶ5 δὲ αἀτιπαρὶ-}.}} φμμπν αμβεπρἑβάκεευε 
[γάτυβ ας ροτοίζατεδ,ης (ΟἹ ςἐτἰ} θεν βάρος αι δ᾽ «ἀ 

το 

εἴλοις φυοπιούο Αι υνά ργο τ τυ γρει φῇ ἀμὸν τὸ 
ἀείεπίποης 4]]ατυτί ἀμς αι! ἀϊ- μρμ ρώλενα μ" 
ἐΐατι {ἰ15: 4ωά ἀιεαιε: 
δρίγίτος οητπι (ἀπέτυβ ἀοςς δ τ]. δρένίμον επὶην [οἴ 

νοὶ εὖ ἱρίο πιοηλεηῖο 5405 ο- ἀοεφυΐξ νος ἰη βία δντά 
ψ)ᾷ ρον! 4 νος ἄνέετε, 

ΓΟ π ὰ ΕἸ “ 

αὐτῇ τὴ ὥρᾳ ὰ δεῖ οἰπεῖν. 
. Π "ἂν 

Εἰμὶ τυ εεἴ- 
μ»"ν ἐδ “δυ(5 

’ ᾿ ͵ 

Εἶχε δὲ τς εἰυτῳῷ ὧκ Ἐ ὄχλα, Δισϊάσκα: [κ 

ἀερνρε τας λοεὐπεὲ τω ἀδελφαὶ κου μερίσας, τ᾽] ὍΔ, 

ἼἹροσῖςαι ἀΐςοτς, ..-. 
Ὁ κχίτ αὐτοοὶ οἱ φαϊάδιῃ ἃ τοτ- Ὁ} [Ὡς 

“1. αμίεη εἰ 4ηνίαπι. 
ἐαγ}4, Μαρδΐο ἐϊο 

Μαρητετ, ἀϊς [τατεὶ πίεο νυ] ἰμβκένν πρεο ὧν ἀδωϊαι πο- 

Ἢ ᾿ ; ηϑ ̓μαγρά δαίεην. 
οὐμὰα ἰυάςχ, ἐμῷ τί κληρφνομίαν. ΡἈγοίαταν ταφοαμ το ἰτάτοτη. ἐν υδυσγοια ΜΒῈ 
Ψεϊποόης οὔτ ΓΠὸχ τὸ) κα " “ὉΠ ς ἸιφῚ Τρίς νετγὸ ἀἰϊχίτ εἰ, Πξευδτα ἰβηῤείνὸν ἠήπὰ 

»ε]οιδιυάσο Ὁ ὃ πω ἀυτῳ Αγθρφοπε, τίς μ4 χατ- ἱ Ὀἱς ᾿ 4ηὲε τε φο βλδμλ ἐμέϊοειτ 
τὰπι ἀε Μαδ γι τ γνς κ᾿ αυίς τς νοῦ κυ άτςεη δῖ ρᾶγ. γιὸ ἀἰδιρονω μον δι 

ἔπιεροο ορί. Φ" ΘῈ οἸΚαΦῊΡ ἡ μεριφήν ἐΦ ὑμας ; 
ἔ κ᾿ 3 ᾽ ᾿Ὶ «"»" γ 

Πϑμέ ἔυσαι Εἶπε ἢ φυρὰρ αὐτοιῤ, Οφῶτο ἃ φυλάσ- 
ΩΝ ΈΝῈ: σεῶε υτὸ τῆς πλιεονεξίαε᾽ ὅτι ἐκ ὧν τῷ πε 
ἱωπι δος. “τ᾽ 4. β κοῖς εὐ] 

Παβίτο αμην οιοδοῦ οἷν Σ ἡ ζωὴ ἀυτεῖ- 
ἔδιν ἐκ τῇδ ὑ- . 

“ειίο ἀϊβίη- ΝΣ κὐὸ ' 

ευλιυττειτιὸ νι ΟΡ ΥΌΝΝ ἂν ταν ' 

ἡ: οςευτιοθδ ἘΕἶης ἃ 
Υ ὡἡ, 

λ .4ὖν 

ἀοςεατ,φυὶ Ἐ- φὐᾳθολίω 

ῃ υρηξε}} ρίαν , ͵ ἢ πο τ ὗ Η Ὡ : 

τάχ, ας 4 λές, ἐμέ: νι ρφυὸ ρὸ δ ὦ ἀρτῳ ἀρ οίαγας αὐτὸν, διμην, 
σὴν ἐμ εύβδα γεςχΜακεθῶο ἰἴφυςς. Ετχυῖ: ἰπ Βυιης ἀξίρη ςοπιπιςηϊλ- 

δὰ εἶπ. ὧδ τὰς Τ᾿ βοομβγἑαόξιμ ,ἐετῖὲ δά γεπὲ ποῦ εγείμοπς. Ὑ|άς 
εοπηηράα 8 Μαρτδ.10» 88,. τς . 
Ῥυΐαημ.. ἢ, ἥρω μο. αἴθρωπε. ΝΡ ἀτὰ δέ Ετδίηγας "4 γονξγυηι, 

“ ᾿ Ἡοιοοδ ὰς βγκὰ 4.10. Ἄ 
Ν “ εν φνν «αρρβγνθε πλεονεξίας ὙΌΣ Ατὰ ΟΝ ἀνανὴα 1ὰ οἱ 

πάσης πλαφοξία χη αιοάλη οοδιςα (ετίρεάηι ἱπυεπίηγις. 

δἰχιβολι αι Α8Ὰ νλονζία! τηπιθάτολιη ἀσαινειρα! ΟΡΙά- 

εἰτούοπὶ ρταίςς , 
Ὀἰχίερίτυτ εἰσ Ί4ετε, 8, ο4-| [ἀιε ᾧ᾿ ἑάνεῖε αὐ πεν 

τοῖο αὐ δυδῖ14. πος εηἰτη οὐ- 
. ΜΝ .: ον ῥιωνἐαμδρ, οὐ μ[4υ4η» υἱ- ἰυΐχυᾶ νἱϊὰ εχ 15 αὺς ἱρή ὰρρς ' ἢ ᾿ 
υπτοίη οο Πταείς νετεδοπάοι, 1 με φομερ 

πποὸς αὐτοὺς λέ-[νὲ Τυϊχίε δυῖεπι εἰς ρᾶγα οἱ απι τοὶ ΤΟ ἰι ααϑοπο βπελίδεν: 

Τλικίᾳνε οἀ εἶἰοι͵"΄ κ- 

ἉΜάγῆ α : ἤἄδ 6 πθ5 "5 4- 

.-».-- τ τσ .....-.--- 

οἰ ἐπεί α:νοῖρῇ δὸς συϊρίπην Υἱάετον ὀαγίις ἔα δδα ἀϊεπάιιπι 
τοϊατιιατὰ αὐτὸ γἱ εἰ Ἰοςῖ ὠταχοννΝ ρα ἀείμηι οζίληι αυὶ 

Ρύτοης δὲς ἀλπιηατί δυλτόταπι ᾿ἠφεπίαπι, ρἰςγυπαὺς ἰηζος 

“ηοάϊας ορος οἰοτγίςπείισι, 40 ποπτίης ταδοᾶς ΟΝτίβυε 
( νὰ ἀυιατί τί ἠείείπεπιυς. 5.4 ῥγατογαναμι φιὸδὰ ης ΒΟ 

. αιίδφι ζοβατεῖ οὐπ (σιμιςιῖς. {πη Πτυάίας,, νἱάστυγ ο΄ 
τἰάτη  ἀείοιτα Ἔχροιο, ἢ δας νεῖθὰ ,Νον δε βου 

΄ μεμίεαειὸνμε [μεν ἰλτεγρυςτοτῖς, Δίου βενείων ὑφ βιλα. Το» 
ῬΑ λέ. λιτοῖτ τοῦιπιος, ἐκ εἶν᾽ ὧν ἀρχόντων αὐτὸ ἐπ οοπι- 

«ον ταῖςπν, οτίαπι εὐπῚ Αἰίστυαν ἐξεγιπιοητο. [τάχας ἰλείμς ρᾶ- 19 ηγφητατίο πὸη ἀτυίηρῖτ : δι [Πα ζων δῶν, Ἔχροηίς ἀξ νἱῖθε 
δ λον καῖ 4νλαι φυλαργσφία. ΤΙΝ εὲ φννην, δε εὖτ (οι ἐη τῷ ϑειου ει τον 

ἐν εὐ λει ὁ ζνὶ ἀυν δμνὸᾳ “ἥδ ἡσαρχόντων αὐτὸ. (υἱάσι οοάϊοες δδιν 
. φεοχ πὰ ςρσίμαρμαι ἐπὶ ηερληῖς Ἀττουϊλ ἃς τοέδις να 

ορίηρρβκατοζφᾷ ἡμκιά ἐκ οπτρίανμ ἰδαλιηεκνὶ ζαὶ ἀντῴ, ρτο 
᾿ » ζοκ ἀν: αυδάατη οτιᾶυν ἐκ ἦν ὑαλῳχβύτφν ἀμμὲ δάξην τ8-, 
: διε σθάμοιῖε ἰδαζοητίλ, 5 γεας ρτογρτος ΠΡ] οἶτον ἰναμοι. 

Με φημ ΤΡ ΝΑ δ τς ἐῥμενίμιοει εἿἘ εὐ φία. νῖ ὑ]λπὰ 

δ. οὐ υἱάςαιι ἰος ἡ ἐν τη υδδιοσε νυ οὲν νι), τὼ ὑποῤχοντα τῳ κα 
τ ἀν γῷν, μος ρἰαρί που πὶ εἴς. Ἑδάοτα τάταση πιδπεῖ ξη- 

τξιία οτίλῃ αὶ τοσερεληι ἰςξξίοπεοιη ἰδαυλαιυτ,ις νι παρ ς 
αἰΐες μετίρίεια νφραέξας (απὶ ςου τυξείοποπν νετθόγιπι 
πο 14] μηπιιζαες, Ων οἐτὸ ἱτὰ οὐ οσάτα (απι νοζάθυ- 
ἰλ μος, πιςπεῖθσο γε Ἠσηηυ {6 {ἴτ Ἀιμάν ᾿οςὶ οδήξωτίταν, 
αἰϊοτα, ἰξβιεατίαν ραυ εἰς ἐαρ!οαῦο, δι πλοᾶπι φυραιε 
«οπβεθαδο,ποαυίε πουίτάτα οἰξεινάατις, (ἡψάμην ἐφίτις 

, πὶ ςοιμέγαμης οἰ δδ,: φυστυπί (δπτοητίληι ηνδηη 
ηςςοῆς εἰ ορξῃοτ)άϊεαπνας γεϊαλίυ θη] ἀμν,, φυ σά ἰςαμπτιιν 
ῬΟΓ ζων, αρυράλτο εὐ Ἠεὐυτσοτιτι ἰἀοτιίμο. (λιμείαι 
ςορἱυὐνσιπς Ομ. πλμνσενίοιν, [πᾷ τὰ γιὲ τ παιιι λιν ᾿ς ηοῦεν 
πεημὲ ὡς ρεκίοιλ, οἰ ἀς τὸ ἀϊοαιασινι «μων οὐφιν τον, Πβη- 
ἔςεν τς φμαρίδμ ἐθυπά το: φυσχίεηι δητειειδι πμιΐτιν ἐς 

᾿ φφιϊετονν άϊο  ΟΟπίνενβο τδίχνεα τονὴ ουιση Θειανεύον, παν 
ἀὐϑησανα ἀπᾷ πσῇ τοι πέσῖ, ὃς ὡν τῇ ἀδείλσευειν πιὶς ἐάσει 
τεἰανοΐ ἀταμς ἂν τῷ σαμονένοιν τινα: 1ά οἱς, φυῶ φιίριξ αὔυπ- 
ἀλευῖο ερίπα πλμονεύοιν γο ἱπιρετίομαμιτει ρύμι,νε τη ἴο. 
μη] δα Ἡεκοίειε αλείνει νης ἐμήν ἰὰ αἰΐ, ἀδυηιλι (.- 

Ρῥογορ απ οπε:πἸλ(ιη 4011) υὗ συωεκτοίνοται τὸ τῆς ζυνε μίτον 
“ἢ αὐεξιουσίᾳ τ1ὰ οἴς νἱτ τποάχς δὴ Ῥτοιδα οἰδιισ γπὰ ΟἹΠῚ 

᾿βιοιτατιμ ποζεπιεηῖο «αὐᾷ τπτειρτεαείο σοι ξιυ αμι- 
ἀειῃ τ δος ἁποά πν ἐβεϊκιι [τὰ πιϊδὶ πὸμ βϑΠς 

τις ἔαείς. ΕΠ ριτυτίνε αγϑε θγ)β σεπιλπα μαε (ἐπτορεία ΒῊ- 
ἔυν, νε ἔτος δὸ ἡϊα ἐπιπιοάτελ οριιην εὐ φιάέζατε ἀετατγεαί, 

τς ἱΠμά ἰρίαπι 4ὸ οαἰτυπξως -αἰυίοναά! Βοπιίαυμ 
οὔἰθθιμα. “οἷεπι επίην μοπιίρφι υἱὸς ἥια ρερί ἰδία ΟΒι" 
νυ ΘΙ ολτς, λάδο νεῖ θο αμην φιάπειον εἴζ,οο μηυ 95 

16 μηῃΐα, Ρογίομία αἴφις δάσο μρίλιη πιοησην τοίοεπιυάεῖ, 
Ἡδίης ν1|1΄ ἀϊαύτιιπι ἀτγου δητία δι ἰυρί πίτας, φυα Ὀφιμλ ἀν 
Ρίθτη ἰη οὐδείς ὅς Βοτγαῖε ἡπείαίιην ἡπδρδας ἐν ροιοῖταϊς. 

(οινεὰὲ νεεὸ δἤεηζιι ρρῴνρι μότω ν Ὠεφ μοι ν16- 

τε εχ ἐρ ημοά ἐρ(ὶ (μμογεῖ εἰ Νά ἐν εθγι δ εἴἴε Ἰρπ τ] 

δρβαγυιη τεομη ρο[εἤποπεων, πες ἡ!μιο ρος νἱῖλπι ναὶ δ 
τηοπτεητιῃι ρτοτοβαγί, φυδά εἴτα ἐκ ἰῃ γπίας θεῖ ρον 

τεῖλις, φιι ἔοἱις δι [ἀγρέτιννι δι ἐοηίεπιαι αληΐμι Ρι} 

Ἰνϑεῖ : ψιοή ἀγαιιπορειηπ ςοριοαΠιανὲ ροτίςαυίευν δὸς 

Ἰοιηοη 28 Ἐκεϊοίαῆο, (μοτίμεν ἐπίτων φυϊέριαπι ὰ ἀϊο 

“ μκίιε ρεπάφας, γὲ ἢ) (οἷσης φυ ἐς εν νὰ ἀοῦ ἁφουπιυίαμ“ 

αἷς καμίορετα, ἔμηι (ο)ςίει ὁ ΕΠ ἀμεειῃ τῷ Ρείπιν (ετ- 

μαπάα ρεοριίὰ ποιλῖιο «ὦ «ημτῖοδ, ὡς αν ἀϊκίπει; Μαῖιν- 

4, 47. ἔ Με, 12. 84. νῖ Αὐδιόγ) εὐρίάϊτα!, “πῆ ι}» 

τὰ ἰκηιβεοῖατ,, ποὴ ἀϑέξιν νεὶ τὸς ἰρία δὰ νίωπ πο- 

“4 ἀγα ἐγεαια ἀλομιοπίυτ, γαὶ Ἀομαίξνωι τυομάς εἱς ἴκ- 

ἄμιτν. ᾿ 
ιό 

᾿ ᾿ “"᾿ 

΄ : ᾿ ᾿ : 
[ . 

ᾳ 

ΦΕΟΝΝΌΏΝ Μ ΠΥΟΑΜ. 
᾿γων» Αγϑρώπου νὸς πλουσίου δ φόρη-, [1 ας νον θα Ἡοτίηῖς οὐὐα[.} 
ἀν γαρϑ᾽ ἄδπη ἀἰυϊτἰς" οχυδεγαγας γορίος: 
κῶ διελογίζετο Ἷ ἰλύν, Αἴ δῶν, τί ᾿τάαυς γατ ος! μα άτιγ ἁρῃὰ 

ἥ " ᾿ , «1 {{πρά!οςης, 4 [πεϊατη Κ ἢες 6..}} 
“ριήσω 7 ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ σαυμαζω δὺτ᾿ τπι : ηἰτῃ δαῦεο νι ςοηρτερειῃ ἔῃ“ 
καρποὺς μου: ἔϊυς τη οδ. ᾿ 

291 ᾿ 
αἰηδ' κά “οι! ἀΐκεαν, Ε14- τοι ΟΝ; 
πεβορ εαμε ἐάην ἐνεεν" οτοι ΜῊΝ 
ῥέτγει [Πμέίων “(εν 4 μ }}: ἀϊαϊτες ἃμἱ ἂν 

ει οογιΐαῤάι »μγᾷ [6 Ορίνιις ἰὼ 

αἰ οι Θυ!ά [χείαν,ἤονα ρεπάξηι, 

ἤδη ιαῤέο ἡ οὐ (οηργεμεΠΡ 
βιυξδωι πνοὴ 

Καὶ εἶπα » Τοῦτο ποιήοτν" χα ϑελῶ μου 
ταὶ ὑποϑήκας, καὶ μείζονας οἰκοσθο μή - : 
σω συγαίΐξω κῶ πταύτοι τὰ “δυνύμιατα δ: δι {Πἰς ςοηρτεραῖδο οἴηποϑ 
μου, καὶ τοὶ ἀγα ϑεὶ μου" ΡτΓουδηξιις το 8,8ς Νοῃ5 πγοδ: 

Και ἐρῶ τῇ ψυχὴ μου, Ψυχὴ ἔχεις πολ᾽Ὶ το" Ἐτ ἀΐσλαν δηϊ πα πιο  Ἄπἰπγα, 19 
λὰ αἰγαϑεὶ "εἰ μὅμα εἰς ἔτη πολλά, αὐα-ἰ ειἰναῦδες πιυϊτα Βοπα τεροῆτα ἴῃ 
παύου, φά γεγπιε οὐ φράϊνου. ᾿ΔΏΠΟ5 τητος : τοηυϊείςς, εάς, ! 

10 ., ον] ςοϊαῖο. 
Εἶπεσδὲ ταί ὁ Θεὸς, Αφοοον, ταὐτὴ ᾿ 1γλιχίτδυζεηι οἱ Π δι» ΑἸλθ 959. 

«ἠνυχη τίω ψυχήν σου ἀπε τῶσιν ὑπὸ ἱμὰς ποᾶς ἅΠί ΠΊΔ ἔα γορετίτιγ 
ΕΓ Ο ΡΌΑΕΣΝ ἜΒΕ ις τα: αι: νογὸ ραγαίει, σους 

Εἰ ἀἰχὶ, ΕΥ͂ οι [χείανν. 
ἀεβεμαπν θοννεα ἤρεὰ, ΔΓ 
πιρίοτ [φαην: ψ' ἐϊως 
ἐὔζνεζαθο Ἄννα 4μα π4- 
"4 [μπὲ πδ, ὧ' φοηα ἦς 
"ητα: - 

Εἰ ἀίκαηι απΐπμε νος ἢ 
“1πῆηγα, Βαὺες περί θο- 
“4 βο[ 4 ἐπὶ ἀηποι βίων! - 
πηου:νοαυλοε, ἐοπιεά εγδὶ 

ἐρβωίανε, 

1»ιχὶ φωΐεν 1 τω, 
ϑιμΐεονμάς ποέξε αηέηϑαηε 
ἔμ} τεβείηπε ἃ τε : 4ς 

ιἱ Ἐκ ἀϊκίε, Ηος ἔλεῖλ: οι γιδα 18 
δοτγοα της α, (ἄς τηλίοτα σάϊῆςλ.. 

Ο εἰ « 9ὴῚ δ « Ἢ νι» ογιητὺ. ᾿ ἀπ επὶ μάνα» ΣΈΜΗΜ 
υτῶς ὁ “ησαυρι Ν . ν ΤΗΣ Ε: βῃ Υ “ἀῶ ἐμ κ ἐβυὶ τῃοίαυγιτ τεςοηάίει, εις φρὸ β μι βὺν ενεριυνί- 

ἘΡΥΛΡΕΤΕ. τς κι αἰαὶ { θριμοὸ εἰ Ῥοο ἀΐυοθ. Ἐ και, ἀν μοι οβὴν Τρενην 
Εἶπε δὲ χορὸς τοὺς μα ϑηταὶ αὐτῷ,Δια  Οἰχίτ Δυτοι ἀϊξοίρυ!ες {1590} Ι,δέωεν. 

τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεραμνὰ τε τῇ ψυχῇ ΠΡτορτεγεα ἀΐςο νοῦ !8, ης (0]1- 11} δ κίε αὐ ἀϊεήρνίος 
ἐμδιν, τὶ φάγητα" μησὲ τοῇ σώματι, Ὁ (αὶ εἰϊοτς ἀς δηϊπνανο γα, ηυϊε 

τον Κτε] [6(ογ] {πίς - ποηὰς ἀς σοζροῖς, νσηῶε. 

|κ»95,1 60 ἀττο οὐνεν,ηοἱδ. ΜΟ τος, 9 
6 [οἱνοὶεὺ ἐ{{ ἀρίπνα υε- τ πεῖς 7 

Δίφς., 

᾿Μυχὴ πλιῶόν ὅδε τῆ κι αυ0 {τς ᾿πάἀμοηά!. ΠῚ ̓γο  μαρ τ! ἐθὸν νέτ νος 
ες ὑχι ΘΟν τῆς Τροζνς 5 χα] τὸ ᾿ ΑὨΠΏΔ ῬΊως οεἢ χυὰπι αἰϊτηοη-} 1πὸν. ἀεητα Ὠεὶ τα- 

σῶμεθι τῷ ονάυρζατος. 
. ῳ 

Κατανοήσεετι τοῖξ κόρᾳκας, ὅτι οὐ, 

αὐτοιξ' πόσῳ μφιλλον ὑμεῖς ὀζαφέροτο Τὴ) 
“πόταῖν ὧν 5 ᾿ 

Τίς δὲ ἐἰξ αὔθ᾽ μεριμνῶν διωΐαται -ς] Ουἱβ αυτουη σχ γοδίς (οΠ]εἰτὸ ως 
ςορίταμάο Ροτείξ ἀρροηεῖε ά ἐἐηούνα: (Ἰατυγαιη (ἀἀτ ςυδέταπι μταῦ 

[ταηὺς τε τοπὶ αυΐάςπν τν!-| [ΡΝ ἀν" 
᾿ Ὡἰπγᾶ ργαίξανο ροιςίξις, υ!ἀ ἐς ̓ἦ τβδι ἐμὲ οΡ ἐβδε γρ 
το  υὶς Η1}5 οἴξις (οἱ εοίτι ὃ 

«οοοϑεναι δὶ τίμ ἡλικίαν ὠστέῖ πτήχυυν 

Εἰ οιὐἱ οὐτε ἐ λάνεςον δύναεϑε, τί «ἰδὶ ̓ ΄ 
41} λοιπῶν μερέμνατε: 

Ι6 1ηθάς νεῦϑα λέγων. ςθτάιους ρἰςοηαίπνις εν ἰητὰ 
1...4.ἃς ἡἰς ἐτίαη Ηστοάοτας τη. Ευτότρμο,ἴφν λέγω. «4 α- 
δ'αϑϑναν αἱ ἢ φόρησιν, Ἅυρ ὅς Εταίπη, ροτ ροτρ γαίῃ, Μ΄ ϑεγες 
Ῥοδωναημ. ΦΑιρίο ἡ χώρκ. ψ υἱσ ἃς ταί, ωήδοι, ἰὰᾷ 

εἰ χορώον  τἄσταγ χυτοσι ςπιρ νας οἰἴε η πος νετθο,, ηυᾶ 
ετίαπι δημότας ΤῊςορ  Υ]ἱλέζιις,, φυαιῖ τα πϑη ἐμηάιιπι 
Ἐἐσρν μην οἸεἀ τοτλιὴ ἈΡΈΝΟΙ τορμοποη ροιςἀετίς, ντ ἢ 
οἷεηῖ αν ἀοπλμπι ἀοιηο,βτυπὶστο ἐδίιππρσυηι, ἀς 4υ!- 
νυς Εἴλτιας ς 8. ΒΡ ΕΟΤΟΝ 

17 Ααμοείααν Ατων,, δυνλογίζοτο, ΜΊτὸ σομιςπὶτς νοτδιιηὶ 
λογζεδι, φιοηίλιῃ ἐπι πνοάι ποπιίινεβ τούαηι νιτάιῃ ἢ (Ὁ 
ἀπεσπάις γατιοπίδιι5 ςοπίππημης. . 

ιν Οὐ οξβανονδὰ φμὸνν ϑατάλπαρα!! νου ΔΡ Ἐρίευτο γερε- 
τα, δ ἂν ἱρέυς Πάτα ρότοις, δὺς ρεαίογτιαι τοπηροῖς πἰ- 
την πλυ τις υά τ οϑ3ὸ οδίςγιστα να] ρ. ἄρνίατε, φυοΐ πΠοπ 
{χες Ἰατὰ ραζεῖ, ἔγαίταιις, Οσμάε, χαίρο. ἘΠῚ δυῖοπὶ μας {ι}- 
Ιρυς ςοπηρε! το Ἠεῦτας ἔι πν]ιατίς. σις ςτίαπι αρυὴ Ηο- 
ἡνοπιηῖ Ν]γ {τς (οἰρίμπι δἠϊνοιῖ 
νου ὶς, τήέτλα δι δὴ καρε δέῃ. 

ἢ δέδιε ἑαυτῷ: 14 εἴ (εἴς το εἴςπς [ὰ ν πὸ ςοάϊες Ἰεσι- 
ΤΛυς ὧν ἑαυτοῖ σα 6110 ἸητΟ Πζ τὺ ἀϊςι [1.115 πλίσνοι οἷς Θεὸν 
ἡμθπθο οπλητα ργαρΠάπα ἴῃ νὸ Πέο ςοἰ σαι, νὰ εἰς Θὲ εννὶ- 
ἐπὶ ἐςοαγοῖ φί4ις ἐν Θεώνου! ΟΡβΌΠΙΓΗΣ ὃν ἑαυτῷ, {ἰη 

" 129.οὃἰς Θεόνιν εἰ ρον συμ  ς[Ἐ])οῖ το ρου. Γυἴνοῖ σητηι 
πος ἴ)σις τὨείλυγίσατς τη οί τς, Ἂς ρτοιπες αἷν νηῖςὰ δίς 
Ριουμσητία ρεπάστο; ἀπ ἐς τς Αροἤοίιις 1.Τ ιν.6.17..8. ὃ 
1Φ.Ν αἰ άτα, 'ν ἰδεινον Ἐτδίπιις, ἄνγα 12εμην.Ντταινάις Ἰητοῖ- 
Ρισιάτιοις πὶ τερυνέῖο, πεῆις ἐκ σ Οςζαβοη σαι ἀτγρίαῖ 
λαταςηαι ε ὐβένι τπογῖτά, φιάπιυῖς ἔδοπις ρου δυν ἃ γάτα 
ἴάνὴ ῃςτζοήσιῃ ΓΟ [πίτυν οἰἴς ποπ πο εινδε  οπηπιπο, 
σλπενὶν ἐν ὅν εἰς ψ ἰσζαν 4} 1 ἀιςὲ δι είοιγ χν})ς! ςο- 
Ῥμτίοας αἷς ἀτιίιφα θοῦ Αροίυίως γ(Τ αν. ς. 18. σλυτοῦν ἐν 

φ 

τῇ ,ἐὰ ςοῦρυ5 αυλιῃ ἰηἀυτηςητ. 
γε πνεβέμην, 

ὑὐμ πέῆνε ἤοτγεωπε,, (δ 
ἴδ εμς ρα[ὶξ ἐΐοε: 4μάριο 
παχὺς υδὶ ρίαν ἐβη. ἐἰδε 
᾿υὲκ φωιεη υεβνήόηε το- 

ἰκαιάο ρομε|} Μάη εανε “ἃ 
βαεμναην [μαπν οὐϑμηπην 

.[ νἰδερην εξ ροεοβ, χη ά ἀφ 
ἐκεῖ: βινολεᾷ ἐβὶ 

ὄργις καλοῖς. Οξτογὰπι πῃ αἰπαις νοτατ5 σοφιςίδμ;ροίς 
πλοῖα εἴ δένει ἐβ (αδιοίτων, ἴα τω λὕγιον, ἐφώνει, Ὁ ἔχων 
“τα ιφυφίν γα κόετω, Ρ Ἂς ἀδτενν ,κεἰδηναδ κε; δον οαδει φωνεῖ κἁ 
“"ἀϊεά μην, αὐάναι, Ἐπ ἢςς υϊάοτῃ οροϊπιὲ οοπυςπίμητ : φιῖ 

4 η1}}}} ἶπε δά ἢςς ἀνε ἡ άτοιες φιὰλαν φιοτγαη Δη μι 
εἴτ νη μας οἐλάϊοι ἀεῆοχιις. 

14 Νεμμο[ενενε., ὅτι οὐ ασείφρυσι. δὶς Τογοητίως ντ ἤρὲ 
ἀμηοταυίηγιιΣ Αἰἰφυοτίος, Οὐξενωα βίννην ἡμοά «ζαειρτο, Οὐ[ιν- 
μΑ 4ε)ά βίλων ἀράν δγτας νἱάστατ ρτο δ ἰὡρ ἡ οἱ Ἰἀφας(ορί- ὦ 

το ϑοΓ)γοέξιμς, ντ ετίδπι Πιρτὰ π.41. {Ορκ, πα μοῖονιν οἱ (εἰ- 
ἰανίηπονντ νεττίς Νοτας ἱπίεγρτος (ςἀ μι εἰδ τππαρὶς ντ- 
τὰν. Εγαιίηας, βεμρδεμν »αιοά νδοάδι]ιπι ποι πγεπηπὶ 
Ἰεβεγς. ΑἸ τωμεῖον νοττίπὶ νἀ τὸ πο ργοχίαα 
εἰάςῃ!. {δήϊαιπε»  [)ὲ ν.4{}Πρ{π| ραττιςυα 

τε ϑὐυετίατίυα η08 ἀπ ]εῖη Ὁ Ὡυς Νῖλτ...6, 
4 δε υπωποννήχιω ἔνα. ΑἸ θ Εἰ ἐπόίιτα πο οἱ 
πϑίπιισι άτωγξ λα πιδῆα Ροττίο. Νὅ εἰ ἡχιτυς τυ δά εἰἰ- 

ἅτις ἰης. ἤνας (τφυπητας τι αγδίαταπιμῃ (οἷς, ἕως τεϊαιὲ, δά σοτροτὶς τοῖίις ἤατιι- 
τἅιῃ σοη  ἀογάταια, (ς δά νἱτα: τρις ὃς οοτροτις ςοηίστια- 

1 ΘΠ ΠΩ το(ξγξάά:ς αιμας το (Ἐτιτὰ οἰ ογάτιο, δὲ ργας 41:- 
ἴνιῖς ταθα υμάλιῃ ἐὸν εἰξ σοτβοτις ἱποιεπισπταπι αἢ 
νο] κά ςυδιταπα νίψας εαςτουςτς, 5.64. δί μος οδίεγυλη- 
ἄνμν οἵ (ἡ ιντιαν ἤς ποιηςσπ μλικίας ὃς πήχεως Υἱγραϊς, 
φυομίαιηι ἐς σρτροιι ἀἢπιςιητο ἃς νοἢίτα ἰςτπτο ἐσᾶς ἴῃ- 
(ππυτὰς,, νὰ ταῆϊξη ππιΐτο ἰοηψιις [εταῖις ἐρέω» οτάτιο, 
ἤσπρς δὰ τεγβυςπίοκ εν φοθόγε φησιηις ἵμα 
ίοιῖς ποπ οσπτεπιΐ , αἰκιἤϊπια χυκαις ζαρίλητ., δὲ νὲ 
οὐ ρογιςπιληῖ Ῥειροῖυα (το!ιοίτα ες ᾿ςοατι σχοιτηι- 
ἤρριτ. , : 

14. ετεβάνδι {Π|λι,αϑῳὶ ἈΠ κειπῶν Ν μἷν, ὁ σστετῖς, τ 
τιοηΐο πὲ ργαιορηνο. Ποίπιίο τα κοι τὰ νοις θη τα 
ψτηςις ςαττςζὰ ,ἰςἀ τφα ες υος ἡπιμηὴρἀϊςὸ ἀρρείααι ὰ- 

21} εὐδΔηίπρα ψίων ο[} φωὰπε ταεάτα πν ρια- 

Οοηίἄσταῖο οὐτῦος ἡ ὨσΖας]" ἐειαβ δες ἡδὺ, ἐμ διοίταν ὃς 
ασείοφυσιν : ου Φὲ ϑερίζουσιν" οἷς οὐχῖςι ἴογεῦςῆσας τη φτογο: σι θεις ΠΟΏ 14] Οοηβάεναιε εονηος, 4υΐα μὰν τμρς 

ταμεῖον οὐ δὲ δστοϑήν. ὃ ὁ Θεὸς τρέφει) ., ε[Ἐἰ σε! ποαιῖς Βοτγοιΐῃ, δὲ κα 
"6. Ποὺ δἰἕτ ςοΚ : αιλῃῖο γο 5 
ῥτδίταιις νοΪαου θυ 9ὺ 

᾿ χίλι οπεπυσε 
Ἴοην [ππρῤπϑαηϑν πεῆνε ες ἀς ᾿ς νὰ (9 

ἡ ωπὲ : φοϑε θη ο[} «εἴ!4-- [οἰ 65, 

« 

ῷ 
᾿ 



ἣν 
νὰ 

Ολρ.Χ] 1. ϑὰ ᾿ 
πύπονν θῇ 40 πιαξιε εἰς τευιπάλατ, Ἐληῖο {τ ἰρήρνα νίμι ποξεϊατίο δε ἐμπο Πιρειίψητ, ληῖξα ἰάξίεζο νιυςγςῖθους γ 60: ᾿ 

- τ τῳ κὴὸ αὖρμον εἰς κλίβανον βαλλόυϑρμον ὁ 

- Ὁ εἰς οὕτως ἀμφιέννυσις πόρῳ μαλλὸν 
« 

δ - 

ΕΥΑΝΟΕΠΙΥΜ 

δεῖίιοι ὡς ἀιωτυτηίοι Κιτυχᾶ. πὸ κοπὰ ΠΩΣ νοῦ δὰ αι αὐξαφσδ, εν, | 

σε σπεισοοι « πέσοι ππαὐσισ σθαι. 
Δ ΕΣ ἘΠῚ υνσσω.., ΨΟΒΟΡῸΝ 

Οὐυβάεγαιε ἰξἰ)α 4μο- 
“οἀΦ ἐπε [ μη}: ἤθη ἰαδο. 
ναῃένεάμε πευῖ. ἀῤκο 4» 
ιοττι νοῦ, πες 5 αἰοηιου ἱῃ 
γηρᾷ φίοτέα [μα υεβίεὐα. 
ιωὉ βίμε παν εχ ἴμν Ὁ 

Καταϑοήσατεβκὶ χράνα πῶς αὐξαύο" 

νἰ κοηπὰ κα δὲ νήϑωι. λέγω ὃ ὑμῖν, δὲ Συ- 

λοι δ ὧν πάσῃ πῇ δόξῃ αὐτῷ φ'ϑμεδαάλε- 

τὸ ὡς ἵν τούτων. 
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ετείςαπτπος ἰλεϊρδητυτν ἠοαις 

πεῶῖ. ἀΐςο δυΐοαι νοδίβοις 50- 

Ἰοιῃοῃοα αυϊάςπν (ι ΟἸΏΩΙ ΠΣ 

τίᾳ ἴα φιπιέζαν βυἴς ντναμηι 
- {Πογυ 1. : ἴτε ᾿ ΕἾ τὸν γόρτον ἐν τοῦ ἀγρῷ σύμα ον ὄν. ι΄ Οὐὸά ἢ Βειδαπι υα μιοάϊε μι] τ μάα ἤέναν γέ 

εἴτ ἴῃ δβτονδί ογας ΠΟ ΣΤΉΤΠΝ 
ῥα ὌΤῊΣ ὃ "πε πορείαν, Όεμε 

ἐπα τους Π εἰ5 τὰ ογοπα ες βε ἰβμ, 49 πηηρὶς 

““ ΠΝ ἫΝ ({ἰτ, αμδηῖο πη θ15 νος» οχίρυλ) [ὑφερυξιια βάερὶ 

ἘΜΕΠΛΙΔΡΠΙ τ δ σὰς, - ὅν ἐν ἃ. [646 ρεααιοὺ ““ 

Καὶ ὑμωῖς μὴ ζατεῖτε τι φάγητε νὴ τὴ),.} γος ἰρίτοτ ης φυστίτς αὐ]ά ς-}}9 Ἔευο: νοἰεἥμετενι 
᾿ ΩΩ , γγδον ἥτε Ἃ δ Ὁ φωά κοἴδωκειδν, ἐ φωᾷ 

πίητε" χρὶ μὴ μιτοωρΑζεοϑε. (τὶ πεῖ ςιλιτ αυΐά Ὀἰδιτατι δ ὡς ᾿ϑιὺ «ἰὐο (σ᾽ ποίεε ἦν βιϑί!- 
Ἰρνειοῆ!. ΔΝ ἡ 

40] 271«« «μ!ξ οποηΐά 1] 
πΡΗΝ ἀν) ΠΜΑΥΗΗ : Ρμν 
ἀμίεπν ὑε [ξεν [{ὲ ηονΐδη) 

υἱρεηίο δηΐιο εἰἴϊοις. 
οἱ Ηῶς ςηΐπὶ στη! ρέτος πγυῃ- 

ἀϊ τεχυλτῦτ: Ρατετ αὐτοῖο νοίξεν 
ῃουμ νος {{{|5᾿ Δηδίρετς," 

»“"ὝἭ ᾿ Φ “ὦ ͵ ᾿ 

Ταῦτα γὺ παύτα τὼ ἐθνη τῷ κοσ μου 
Ὁ ς φ' 

ἔχιξιητεῖ" δῇ δὲ ὁ πατὰρ οἰδὲν δῃ λρή- 
ἕετε τούτων. : : «1 Πρὸς ἐμέο, ι , Ν ᾿ ; μ᾿ ; , 

νὸ τοξηρ. Ὀεὶ Πλίω δατεῖτε τίω βασιλοίαν τῷ Θεοῦ, " ὐΐη Ροτυ5 αυξττοτοσν 4:1 Κ᾽ ἐγμβεβθνε ἤνατῆε 

Νὰ τὐδνὰ οἰμὲ! ἃ ἮΝ γος τεϑήσεται ὑμῶν Ὁεὶ, δ ας οπιηια δάϊ οισητωτ "μὴ εἰ, ν᾽ Ῥάε φπηηλᾳ 

ἀεεῦτ. πσυτα σπαῦταὰ φθς ΜΝ “ὃ 4- νοῦ 5. Γ ἡ“ εν ποὺ 

Ἐν ΠΡ δεν. Ὁ ΜῊ φοβου, τὸ μικρὸν ποίμψιον᾽ ὅτι ὅν τ] ΝῊ προτυ ον" ρατυς στοχ πο  Ἀ] Διοίδιε εἰρρόβῳ; ρα ων 
δῸ Π}1Πῤ6! , . 4 “ ἰῇ ἡῦδαῃ Ἰ : : -οοὶ ᾿ ᾿ ζ 

ἔεατε. αυὶ σδηησεν ὁ πωτὴρ ὑοδδ δοϑαι ὑμᾶν τίω ΓΙ απα" Πδυῖς Ραιγὶ νεϊῖγο ἀατς πων ᾿ ἐπιρὰ τ 

οι τὰ βασιλρίαν. ; γοδις τερηυτὴ ΠΠ04. ς 
ὺ « ! ᾿ . . : 

ἘΤ Πωλήσάτε τὼ ὑπ χονταὰ ὑκδμ,νὸ ὅτε} 5 ] Ὑἔθι!ς ΕΙΣ τλδν Ὡῇ ἄατς 5 Ες μμίρ, πὰ αν» 
ἁιῖ.6.1λὸ ὅ ε - ἱε ΕᾺ ᾿π, 3 

δλιάξα γιοὐ!- ἐλεημωσιωΐω. Ποιή τὸ ἑαυτοίς βαλαψν εἸξέπλοιγῃ ἅταῖο νοῦ 15 (ΓὉ 

ξλι)ε,ε,ἐειυπι 
δὴ νεῖλς ορες ἥ ς ͵ Φ 4 

Ῥάτλρ δε του ἤον ον τοῖς εριψοῖς ὅπου χκλέηίης ἐκ 4γ- 

εἰ! ᾳυαάληι ορηρρμῆροις τὸν κύρλον ἑαυ, ποτε ἀ- 
φειοξτηιπατιο, Ὶ Ἔ ͵ : 
ἐηδ μον νεῖ ωλυσϑι Οδὲ ἣμ γάμων 
{μεειηὰ, 

᾿Ἴρίες νοδὲς (βεενίοι φμῤποῃ 
τεθέντα [εηὲ, ἐρε(Δηνμια 
πο ἀσβείεμεια ἢ} εαἰλιν 

, τδηαϑ αυα πη νοτοξαίοαις, τμε- 
πιὰ μὲ παλαμέμϑμα, θησαυρὸν αὐεκλοι- 4 Ὧ ᾽ 

(φυγάσι τη ςαὶὶς φυ δυηαυᾷ ἀς- 
Βειϊαιναυδίων πὖ Δρργοριησιας ἰδέ πε. ερ άλι αὶ, ἐχρι Ἵν ΤΑΝ οι Ῥργοριησίαῖ,, Ἰ4οὺ [ων μον φρρυορῥαι,κ 

κω γεζοιγὸ δὲ σὴς ἀχχφϑυίρέι. , τος ( [Φ' υδὲ τίποα ποι ςογγάπιρίτ, 4μεἴδηφα (οτγαπιρίε. ὦ 

ὅπου γχίρ ὅδιν ὁ ϑησαυρὸς ὑμδῥ, κα] ἢ ΝΡὶ εαἰπι ταείαυγας νεῖ εν Μ] ΚΓ ὲ εἰόνο εἰνεβαμην 
᾿' α ἰὼ Δ,ΜΠις δ΄ οοῦ νεβτευτῃ στὶς μρρὴ κι ἑωοῖν νυ 
" χαρσῖα ἐμὴν ἔς αι. ἀμ αν ᾿ Ν ΡΝ ὙΜΏ} ΕΥ̓. 

ἡ. ἢ Εωσαν ὑμδ αἱ ὀσφύες περλεζω-}5}" [δίδι ἰμτιδί νεῖεεὶ (μος δι1,} «Γ΄ φρνε ἑωκνϑὲ οὐδενὶ βηᾳα 
Ἐϊφε απ ἔδε- , πὲ λον γ πο τ, ΣπΙ ον "ἃ νοδνα Ια ςετηα ἀτάἀεηςο. οδΣμ,, φν ἱμεεῦνα αγάεῃ- 
υοταπι Ὀεὶ νἱ- σμᾶμαι, καὶ οι λύχνοι κρμόμδροι ᾿ πη Ἔτι ἢ ἑοῖς : 

. ἐβα ἡγέθι: Καὶ μεῖς ὄμοι"! αὐϑρώποις τόσ" Εἰ ππιῖϊες οοῦο ν 5 ἐς ηυἱ Ἔχ- }δ] κρυοε βυνννίδι ἰνονυίᾳῖ- 
φοθδης φυᾶπάο ἀοιηίπιις ἴων [ ἰόν ἐκρείαψενδμε ἀρνὶ» 

γα ἐλϑον- Ἔρις υγας τ ἃ παρε δ, ντ θᾶ [5 Ρϑίβονην φμαπάφ τενα- 

νεηοτίτνᾶς ρυϊίλιοτιτ, Ππατίπη ἃ- ΜΙΜΙῪ 4. ἩΨΡΙΝ 8 : Ὁϑ 4νμἢ 

ρεγίδηι εἰ νεμετὶα,, Θ᾽ βμίαμαι!, 
δα ἮΝ ἐοηξ βεην ἀρ 4} εἰς 

Ε 4 

᾿Μακρθιρὶ οἱ δοῦλοι ὠκῶνοι οὐδ γλ-}..] Βεατί (ετυν ἩΠΔναμος αμαι νος 7} δεαι βνκὸ ἐπ), μῃ 
ν δ ὦ 440. ὅ ε ιἴ ἀοηλγηι!ς.] νιν φωνὴν ϑΈπθΡ}8 ἀρινηνιν 

Ὁ τῶν ο κυρλθ’ ἀγρησή ,φηλροϑιυῦτας. αὐ ποτίε ἀοηνήπιι5, ἐπυιοποτῖς νἹΕῚ 

τος, καὶ κορύσαντως »οὐϑίως αἠοίξωσιν 

, ᾿ ἣ ἐρράϑο, Οὐυϊάαπι τὸ ἕο. τατιν οὶ ΜΠ} ςοττὲ ροροηληε, [τῶ αυΐ μυίας νίκας δεςείϊατια 
2) Νεβεη «Οἰην ἐβοιο, μὰ μετιωρί "ὧν (Ὧυ ν ἱ Υἱτᾶς ἢ 

“οωρίζοῶν ᾿κάμιυπφίσθη ἴὰ Πιβίιπιο τοῖν ἤσῖπρε νι εχ ἃ- Ρικιάια νεῖ ἰη δίης ποπλίηίδυς,νεΐ ἰῃ (μὰ αἰ! Ἔτία ας πὰ 

βτόπιηι οὐχία τα ἔατυσασι ΠΠ0Ὶ οσοίαλπι ποιπιπος: 4υαπὶ ὁ ΠπΠὰ ςοἰϊοςλπεινπάς ἢϊ νὰ ρί σγίᾳ, λῃ αιῇ δί ἐγγοαυ οι ἢς ᾿υ. 

ἐπεοιρυεταισποπὶ τηῖτοῦ ροῖυ Εταίπνῳ ἀρρτοραγ. τ φυϊάξ νἱτᾶς “δηιοά!ε ἔμιδητυς : αυογᾷ οπιητὰ ΥἱπιογιΩλ 

Ουνάασεῃ ἦς ἀϊυίτι ἀττοβαηε ἐχριίολης, νε ἸάοιὮ ἀςεία- τδάιχ εἰ ἀἰἀοητία. ΕΖ ἐφ ίτας δι ν οευὶς ΟΝγμταε ρπλυς ᾿ 

κα Αἰδιῃγ ίχρεις. ϑυίάληι μά ἰηβαδήευι ἐἴλπὶ κο- [αἱε εχιηιεγε,νό νι οἰξεῖο ἴμο ἀεητ, [εἰ ντ ἴῃ ρείανὶς 419 

ἐδια νβ μ μ 3 ἐγ να φιί (ξιηρετ ᾿πβίδοτ αἰκίοτι- το τῶπε αυοά ρεςξειρυυπι εξ ἀεβεῖ δι τὰ ἰαοτγεως γι ἱπιρίαπι 

Βυς᾿υυτ ζαίψις Πδοτῶ ἰυβιοίυμι εἴθ. Α ἃ πὲς γογὸ ἀυοά {αν ἀπίμπὶ αρείτυίποπε νίτεηι, οπιαεα ἄἀσηίᾳυς οογίϊλ» 

ἀτιίποῖ, αι μετέαργε ΟΥ̓ ΠῸΉ συϊη πιοάὸ ἀεοίλται 42 ΠΌμΕΒ ἸΏ Ῥαϊγοιη «πἰείτετι τείἐςίδπο,νι πιοηκτυς τθεῖ.}.7. 

" ρβοίμις Ἂι τὰ δίμι (ντ ϑοοζάτοι ἦε ἀρυὰ Αὐδορθαπεπ, 31 ἔρυννρρμν,πλώ νυ Κ' ἐγρμ ΘΗΝ ἰὰς ΔΡΌΡ μῳ 

σία καὶ τὸν ἕλιον Φειφωνϑν) (εὰ εἴίαττ ἃ ςοπίσαυεπε! ἢ- δὲ Μάτ.1}.1}.. 4οννπνο,τωτα ἰ)εεῖ μᾶς ΛΠ ἴῃ ̓  

ξιπιθοατ τὸν πελώντεν διά ον κ' αἰβεζαίωι ἔχοντα νὰ εἴ εὐ οι ς νστι εις ςοάιείδ (ςἡ αὐὐδὶ ταῖς νιάδτυς πη ηἰ 8] μη ̓  

δηίπνιε γοίυς ἰῃ δἔτε ωζφεπίυν, πιοδὸ πὐοιοάὸ ἐδαίρν ν΄ Ράνμεζυϑὴ ἐβε,, τὸ μωκοὴν ποίμνιον. Μαᾷιια τες νὲ 

εἰνηλιεάθο εαϊξημο πὶ μτισοίζεδωι ἀοςίρὶ Ρτὸ ἐο αιοὰ Ἰοςο τις! ἀςόφυς πιπἰπιὲ πον ]ρεηάά, σαυπὶ ἴῃ εὸ μων 

εἰαί ἠνεμης Δ λίην ροηίοις δὲ ἀυδίο ἃς ἰωἐρεπίο δηιπιο εἰν, τῶι τοιίος μυίας ςοπίοἰτιοπις μυραμ, Υἱάσειις δὐτοιε 

(ε: οι ἐκ ειςπίατ Ὠεςεῖς 6{Ὲ 4} ἐς ριείεπις ψίζὰ (οἰ εἰ- Οἰνειῆειιε αἰϊυάετς δὰ ἰσενπ Ε(.41.14. 4 ΠΟ ΕΒ. 

τἰρ ἢ πυπιληι ἀιρτακας ργαάιὰ γείριοίυπε. 4 εἴ Ὅεις γἱτγὸ δι ρτο δειίξηιτατε πρυίασί ἔμπα φομι 

10 ἡμήνζεγε ἔην χριζεσι ΟἸσμπέε Α εἐχδάτιηυε η Ῥαάλρο- }0 τοῖς Μ΄ ωὶς ἐοιρίφεμι ἀρ 4 ποὺ [ἀτι εαρτείιμη Υυἱάστυτ, 

οἶς οἰηπία ἐαρί οατ σοὶ τῶι ἍΝ «λοι τὼν ϑεϑυμιαςι νἱ αἴ 44 (ναὶ κριρδία. Τὰ εἰἰϊ τλτηπυς ταῦ αἰείυν, 4υᾺ πϑη 

ἥς ευριδιταῖς {πιὰ ἀρρεζίιπυς 4 τη ηἐπνὸ (της πεςοίζἊατια: ἢς ᾿ν Ἠεδταος 5091 Κι εἰἼαυὰ γοςε Ριορτὲ ἡφμιβοα- 

δι ἰὼ ἐπὶ (εητοητίασι ὥρεποιε νογου Ἀπ πιην ἀϊχΐς τῶι αἶμα δὲ ἐπε πιὰ 1112 γὐΐρεγα ςοιριζω γίο Βάμς!Α, ΕΓ 

Ῥυλατιμό μον ζεϑ'ο Νιδιπ(ίηφι) μοτεώρρις ὅτ τὸς ἀλυϑυιας 36 Λεχνιξζοννε βλναὐαλύση τα! Ατίοη α ὰ πως, πῇ βὰ 

ἀκαῖ νοία καὶ πίνουν νοοῖ. δεά Βος νοοιδυΐμετι χρζην δ τού τα, οὐ εὐτίμπι τοβοίεηεῦι: νηΐς (οἰμεῖδηῖ ἐφυοῦ 24 Ὡ 

σοτα, ἁποἀ ἰφημίτες ἰα ρτοχίπιο νεγήοι!ο, ᾿ρήηοληι μδῶς ἀνοϊτυγνείαβον, Ἰτάαυς ποη οἱ νι ἀσπηι πὶ «ἔς ἀν θα 

εἸνοδι ἀοδεείηκην ἰοηξιυς ρος ταδιξάϊε δαίπι Ὁ - ἐδ διε πι ἈΝ Αδ Ν βοσνεήσομι τουρετίς, Α πῦσ! " 

ϑλιηη 4 δοΣ Οὐδ οι 40} ρτφίσητι νίτα τὰ διοΐ δἀάϊπξι νὰ ".α- ΜΠρρ να ν.Αἷἱ 4 ἰἰὉ τὺ τὶ δείπνων αὐαλψενσε. ΟἾγὈ}». 

Ὅδι ἰἰϊδτι ὃς [διπριτετα διὰ νίγάπα γε ργοσί οὐἰώίςαρ. 4.ὡαλνονω ἐκ μέδνε ε) ζρατιῷ ται ἀπύμτοιναν, 
1,7 ν{εσ 

“(αν ήνινς. 51. ται ΤῊ Ἰοχυμητας ετίδιν ἐνογιίοιος γάνος, τὸ 

. 

͵ 
ΦΕΟΥΝΌΥΜ τΥΟΑΜ. ᾿ς 

ΕΣ λέγω ὑμᾶν, ὅτι φἰδι ζώσεται, καὶ ἀ--͵ [{Δπτο5. ἀπλεη ἀἰςο νοδίς, ργα { {ὙῬμερδρίε νὴρῥίφινφα, ἀπνᾷ 

γακλινῶ αὐ τοι, καὶ παρελϑων δζκκονήσφ] [ποῖ [α ὃ εἶεν νε αἰΐζαπι. εἰ βυροὶ ρει γος ἐμ 
᾿, ν ᾿δαηι,βο ἀζοοάοας με ἔγαδ α! [{Π’ δ [μειαι νὔμοι ἀ ξένας ΣΝΗ͂Σ [ θφρε φ' ἐγάβεπε περ {ἔγ4- 

Ἐν ὦ "ἡ "χθ δ δὲ ἜΝ ΕἸδ. ἫΝ δμ εἰν. ᾿ 
Κω ἐαν «Λῦη ὡν τῇ σιυτέρὰ φυλάς 44) Ετί νεποῦτ τη [δουπέήανε,Ν Ει αὶ νεπετὰ ἑη ξεωπάα 

“ ᾽ν» “ , “Ἂν ἔς αν ᾿ εὐ λυΣ ΣΡ 

χῆ ΚΘ Οὐ ΤῊ ΤρΑτὴ φυλακὴ ἔλθη » ἈΦ} [ρ|Πἰανδν α τη τογτα νρητα νέης τιζοίια » σ᾽ βὶ "»» ἐενιτα 
ὡ “ ͵ ᾽ ΟΕ : τς ᾿ . 

δρμούτω» καικάθμοί εἰσιν οἱ δου λρὶ ἐ-} [{|τ 5 ἀτηως ἴϊὰ χηποηετίτ, δοδτι υηζένα ενότα, δ’, 
« 

Ἐξ ῥημεμενἡ,, δεαιέ βίων [ἐγμὶ 
Σανο: (υπείογι}} 6Π|. εἷημε. ; 

Γοῦτο δὲ »ἰνώσκετι, δῃ οἱ ὅδε ὃ οἰκο Ὁ [Ηος δυτερι (οἰτοῖς» ᾧ {τἰγοεῖ ,ν] 4. ἀμίρην βίιοιο, πο χα] 
7 “ «ε ͵ ᾿ 

διασότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέηϊης ἔρχεται, 

“ 

ἡ ὦ {5 νἱρηατοῖνηςς Πηεῖςι ἐάν ἡν4. βοτα [Ὡν υεηὶ. 
, ,ν» ἡ » “ γ ᾿ - ᾽ ἐ ͵ 4 

4γρη)οβησν αἢ, καὶ ἐκ αὐ ἀφῦκε σέορυ ρείοἀϊ! ἀοπμῖι {0810}. ἐν ίξιισνε ὑπ 4 ες Θ᾽ 
ς εἶχ ηὗ βυεγεῖ ρενξυά ἀοτρην 

γῆναι τον οἷκον αὐτῷ. . : 
4.2. 

. “Ἢ ψφ, δ΄ Ἐπ πς : ͵ 
Καὶ υμεις ομυ νεῦλε ἑτοιμι' δη ἢ ὡ- “0 Ει γος ἰσττατ ε[τοὶς Ῥαγδτι. 40 

ΤΊ ΤΥ ΤΗΣ ᾿ ᾿ "4.48 
ρατογῇιη} 15 ηυἃ ποτὰ ἔαγ νοη [γϑαπνβ [τργερ ῥ αἰενβατν- ἅγος δ ις. 

,. ΝΙΗΤΙΡ τπρϑῖος 
Ετ νοῦ εὗξοῖε βάταιν ἱπκήυις νἱξίσ 

ρᾳοῦ δοκεῖτε ᾽ ἐς τοῦ αἰϑρώπου ἔρχε- 4ιῖα 4 ἰκοτὰ ποὴ ρυΐατις, ΕἸ- ΤΠ [γνϑα φηνα θονα ποῖ βία: [πα πεςειῇ- 
η ) Ἶ . 15 Ποιμτη1ς νου οῖ. 

ται 14 41 ἀμίεπν εἰ Ρεέτμεν καὶ 
Πονηΐρε, «ἡ π9: ἀϊωῦς ρᾶες Εἶπε σὲ ἃ ἀπ ρὺς, εὐ ό Ἴ 41} ᾿νε αὐτοὶ ει Ῥοῖγις, ᾿οιῊ]- 

ΘΘΣ ἤ Δη ἘτΙἢΠπὶ οτηηηδυςὺ υνμερς 

ἡ χα τος πτῶῦτας ; ᾿14| ᾿λὐχίταμτοια ᾿ομνηυδ, Οὐ 1 [4 0 ηπη φέρη ΤΠ αηύνω, 
9 δὲ « κ ͵ τί Π δὰὴν ε΄ ᾿ ἢΔαι ̓  εἢ ἢάιις Σ ἀϊ δὴ τὶ ἶ ὀμέερηίαη, ε} βάεἰ 95 4ἐ- 

ων 0 υξμος, ἰς ὥρᾳ ονπισος Ῥ. ας! 1 ρρίμωρ ψ γνράῖι φέρν 

οἰκονόμος καὶ φφόνιμως ὃν καταςήσει δ Ἰρυέςῃς, ὐεπὶ ἀομοίπηε ςῦ Ἐ.] ἰημιμμει ἀεπιύκει. μερνα 
, Ὗ “"ΝῸ  ΦΝ Ι 

ἢ ἢ 

χύριος Ὁ τῆς ϑερᾳηείως αὐτῷ, τῷ σιυσὸο.} [τἰπτ σρτα Γι τὰ10 (ψπ}. νη] || βνννί αν βναην, υἱ ἀοἐἩ 

ΩΝ , τοτῦροτς ργαϊείτυτο ἀοῖ ἀεί ςη} ̓ , [Μ5»» ἐεννβογείτηνοι πράπε- 
γα ὧν χορῷ τὸ σιποματθλον 5 (τ ὃ γῆν) 
Ε ΐ ἝΝ ,.κ δ» Ν ; ΠῚ] Δεαίης ἡ ε [νιμ παεπρ 
Μακρῴμος 0 δ 5λρς κεῖνος γῦν ἐθῶν 4 Βελτας Γογμις 116. 4 τη» Ζυλ: ἜΘΗ ἐπὴν πηνρῶς 

ὡχυριθ’ ἀυτεῖ σύρησᾳ ποιοιυτα ὅτως. νεηοῦε ἀοιηηυ5) ἱπμσ ποῦς ἀτα  [τρρενενμεῖμα βιοίειίφην.. 
441 Κ᾽ ενὲ ἀιεο υοὐνν» ημοηϊᾶ 

ηρτά οπιηΐαᾳ {ες ρΉῇ!4εε, 
ιοηδέμεε ἐΐμπν, : 

Α᾽ληϑυς λέγω ὑμῖν ὁτι ὕλὴ) πᾶσι τοῖς) [Ειεϊ σὐτοπα.᾿ φ ΣᾺΣ 
ὑπάρχουσιν αὐτῷ καταςήσᾳ αὐτὸν. [4ἢ Νετὲ ἀΐςο νοῦ τς Ἰαργα οπιηΐὰ 

Εαν δὲ εἴπη ὁ δοῦλος ὦκενος ἐν αὐ! [458 ΠΡ ἀρρεταπε ρεςῆσιει οὗ, ἢ ἐφ τς ΣΉΝ δά βὶ ἀῤκενὴ βϑημε 
ἐπα τύδλις παρε ἀρ Ἄχ 41 Ουὸά ( ἀϊχοτῖς (οταυ5 ΗἸς τὴ δὶ γος κῦτα ἐπ ῥνῆς 

Χορσ ὍΤΕ, φρνίζει ο Κυριοςθὶ τ ςοτάς ίαο, Ταγάλε ἀουηίηυβὶ [(ὐὲ ἀονννέοιν: πρεων τ δπήνε: 
. δ ͵ 

χέϑαι κί αῤξηται πυηήειν 150: πη ας Ἰΐβευς δάμποητυπι : ςαρεήτημνςε! Θ᾽ ἐαρενίε βοναμενα [ες 
χαὶ ταὶ παι οδέσκας,ε ὧδ) ἐξν τὰ χαὶ Τινειν Φ) Ἰεχάογς ἔδσγιοϑ δὲ Δηοῖ ]λϑ. ὅς ε-} " ["Ὁ: δ' ανοϊβω, δ᾽ εάετε 

: Ἡ . αν Ρ  αΣ ὧν ΤῊ ΨΦ' δίθενε ὧσ ἐπεδν αν: 
μα ϑυσκεώπτι" ἄετς δ δίδετε κ ἸρεὈτίδτί. 46] Ρ' εὐὐενά οπνιρης {ἐγηϑ ἐᾷσ 

Η ει ὁκύριθΘ’ τῷ δέλε ὠκείνου ὧν ἡ-145 Μοηίει ἀοπλίητις ἔεγα! ΠΠ|π5 φΟ  [Πἰρεὸν ἀνεψμα υϑὴ [ϑεγδε, 
ΤΠ ὔοεν “νυν οι νι] [4Δἴς ᾳθο ἐρίων τ ἐχρεέζαι, δε εὰ 

βαρ} 8 φρϑρσοδοχα καὶ "ρα ἢ Ἀγ ῶ") πογὰ ἡυᾶμι ποι ποιήε: δ ἴερα. 
σοι ΚΟ] εὐ σι ἕυ τοῦ γκφῃ τὸ μμάϑος ὠὑ ΤΩΝ ! ΓΔ 1 οὐ τ» ραττένηαας σιῖπὶ 1η- 
ἀὐυτῴ μιετοὶ τῇ! ὠπίςων ϑυσή. οὐεάυ]!ς εἰ ἰζδτυοῖ. 

Εκείνος δὲ ὁ δῶλος ὁ γνοις τὸ ϑέλημα  ,η" ΠΙς ἀὐτεπὶ ἔδγυις φαΐ πουΐε 
σῇ κυρίε ἑαυτῶ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας, μηδὲ} Ἰνοϊυπτατξ ἀοηλίηι [υἱ, δ πεαυε 

ποιήσας “ὡοὺς τὸ ϑέλημα εἰυτε, δαρήσε- {π (οι Ραγδ}11), ᾿ὨΕΖὰς {ἐρεῖ "ἰδ, Φ' "ον [το [εεβάωπο 

“ ᾿ Ϊ ; Ϊ. Ἰνυοἱννεαίεπι εἰμι, ναβεΐ 4- 
σαι πὸ λλαξ: εχ οἷυς νοϊιπιαῖε,εχάσταγ τυ] γναΡ 

ε ᾿ ν᾿ ᾿ ᾿ οὲ ν εἰςρίαρίε: ὑπο ἘΡ ΝΘ - ᾿ . . ΜΙ ; 

Ὁ δὲ μὴ γνοις, ποιησας δὲ ἀξια πλη-" Οιμ νετὸ ποη πουΐς διρέεςι} γλρνβ νρ 

Φ’ ὑονᾳ 4Ν4 πείειε : Φ’ 
ἀνωϊά εἴ ἐμὴν, βανβέτνημε 
εἰν! (νην ἐηβέεἰέδως βο- 
πεῖ, ὦ 

- σὴ 111. ἀνίεται βγμης Ὧν. 
εογηομὴξ υνοἱμειαιεήν ἀο-- 
πρϑηὸ [μὲ Δ’ κοη ργαράνα"- 

- ’ νι.» . Ἶ : “᾿, ἢ ἀὶ ἰ ᾿, : 

γῶν, δαρήσεται ὀλίγας" παντὶ δὲ ᾧ ἐσύ.) Δ ᾳηα ρΙαρὶ»,οχάστυν ρίκξῃε Ραυ “ἰενδν [εεῖ ἀέζινα ρίαχὶε 
ι ι : ᾿φ ΐ υφρωἰαὐμ βάν Ονημοὶ 

ϑη πολὺ ζντηϑήσεται πῶρ᾿ ὠυτεῖ " καὶ ῳ] εἰς, βοτγοὸ ουΐσυηαυς τουϊτα ἀ4-} |.«ὠοη οὶ μνρίνην ἀφέωμο 

παρέϑιντο πολὺ, ριοσότορον αἰ τήσουσιν] [τῷ βιςγίτρππα τῇ Γορετοταγδρ οο. ἢ 9: ἐρρέρε ἰπρλντῃ τ 

αὐτόν. ' δι δρυἀ υξεςρούτα ἐμογίττ}} [κ΄ σ'. 
μι ᾿ γηπὶ θη "μην μία βεῖενὲ 

τᾶ," ἀπιρίτας τεροίςετυτ δῦ εο. 
«. ᾿ “ὖ εο. 

47 «Ὑκεάεηε ν πορελϑαν ψυΐρ, τὰ ὃ Ετλίπνυς, Τ σηβοαν βειντάρατυγ ἐδ ἐο οὐίις ἀοπις ἰΔπὶ ἤτ ρει... 
4υ2 ὑᾳπηβολτίο πὴ νιάεταγ οοηπυςυῖγς πωῖς ἰόςο θη ςὸ 41. ΕἸ χὰ Ο1η, νπὸ οχωμρί ει εγιθιτατ έσω ογις. «Ὀὲ- 

τεξεγαβφμυδέ δος 40} πιπδγληῖ ςοπυ υϊίς, (πὰς οροτ- [βῥδηίαιον οἐκονόμωκοτὰ οἵ αἴςσπάο βαπιυ!τίο ἀεβιπαιυς, 4ι2}}5 
τελς Ἰοου αὶ πνιτατο. δοὰ ργαήται( πὶ Θ]Πον)}}0 ποϑοτητοῦ. εὶς ΕΠ Ιοτογ τα ἀσπιο Αὐγάβας. Οεηοί. «γι ν᾽ ἀιοίτυτ 
Ριοτατὶ, ντ ει ἀεοίλτεῖ ἀτάις παρὼν, νῖ οτίλπι ἀςοἰρίτατ 4 ὉΦΌ. [9 [δεν πεβρεκ 1 νὰ Ρ]εγίαις ὀχῃοηιῆς δὶ οἰ πηοάὲ 

ΠῚ τεγον .«7.υδιτάπιεη ἀσιτυτ ποη ἐς πιιηῆγο, «ἀάς ἀεϊςεξις (σταὶς νίος ας Ἐοπιᾶιοι αιοίμις νεῖογος Π]θοῖ 

κοι δὰ πιοπίαμν ἀσοιμη τ Αδυπάδητ δπτοπν μυμηπποδ. ἐα δοίη Αὐρνο, εἴας σγιιη ἀνρει(ἀτοτεπι,, ιοιπε- 

ΡΑιτιεὶρίδ εχ Ἠεδταόογαιν διουίπγοιντ ἰπ εἶπες ἀϊςο μά ίοτ- ἀειῇ «οπυπιεπιοτληῖς. { [γεν φηίνην ὃ συτο μέτριον ἐ 50 ΙΠ 

πιμ]ις Ἀ οἰροηάσης ἀνχιτιδυτϑοπν θη, Ργοίκ ες νελο Ν ί ἰπψς οπάῖυς πὲ ὈΒοτπιομοπι) ἜὙΤΟΙΝ τποίιοι 

γα θῖσητι ἀσορίοδαπτ ει ἠλοπίοαν, δι τ ἀειπεπίαμε ἀἸοσθ.- 

ἀιπην Πρ πηϊοαῖς νοἱιηι τορεητὸ δέ ρτατοι ἐχρο Ἰατιουεπε τυ ιν σ Με ηξναν [ωπον (πῃ. 1) εμρενί πο δ νὶ ἰο- 

αἰιαυσαν ργοάννίς τῇ ρυδίιουην.  Ἂἶνμεν, ὁ δὲ σεμνο ὑσών ἡυτυν δέλυταη “ἰςπο 

μαρελϑον, τν Καλλίαν ὑαγέγπσενο,. [οἷ ἐφάνίω τοίνιω δὰδ ὧν 46. δεραγαῦη διχοτομήσνν νεὶ (οριο ρας, γεγο Τοῖ- 

ἀκείνν τὰ κόρα ἐγὼ αὐ παμιλϑὼν εἶπον οἷς ὑμαῖ δίς φια ἐπηρίιλ. τη} δα Ματοιοδοινν άς Μάτε, 3491. 
μ» [σταῖς ἤοη αἵ ος ἰοτο πον ἐπήδα. Ι: 47 Νιον[ εβην μὰ ποιίεας Εος πὖ ἰτν τ όγεις τοῖςι- 

38. 1η [εππι να ἐία δ δευτέρᾳ φνλακδιδὶς Τ ἐτοητοῖπ Απ-΄ ρτονίάψις ηὐμ]2 (σπίτια ἐπιθοα. 

ἐλιὰ, ἰἐγιψτα ρταρϑεϊτιοο,, Ν οἷο ὑπὸ ηρ ἐφπεβονς μος υνέεα! 48. «νέον, δακούτο ρν. Απαρίνις νἐδοεί νος αὐ λπν Ὁ 

βνεκ ἐὸ Οὐ ποι ταῖν δαΐτὰ τοι θυ ντ: πο ἀθεσην δ ρίε' 

"9 δὲ {είγφι, οἱ ἔδει ὦ μένε. δι πιοχ. υἱχήαθίνε,νες βμβ χὰ λον με ἐμὴ τοιπιπιηϊνιῃ. ΤΙνεομμιγ! λέξων ἀαῖςμι λας ἀιί- 

ες Ε πόμα βοηρηΐς στη. 135» 4}}Ὺν 114 
αὶ δι] πὶ 

οποτιν γεδάδ 
η θεῖ τ] τὰ 

κα κο ρ,, , ΠΟ ΟὈ 5 ας! ς Ἐπὶ ραγαδο ]ᾶ,} [ρμανανοί δην ἔμϑον λ ῥμρϑο 

μας τίω οἰ σφρολίω ταὐτίω λεγϑθις, 
Ρ ᾿ »55 δ᾽ 44 .«(απιδάορα 



ΟΡ ΧΊ 96 ᾿ 

ἕ 

τὶ πιά «δίκίτυϊτ η γετδοὶς δέναι δὲ τωρκτιδένοι {ΠΠπ4 “ΠῚ ΠῚ ἃς- 

Ὰς 

Ἑυλείμπι 
ἄΐοις εἰ να εᾶ 
νοεῖς ρακί: 

ελιὐλ ἰἱπιδε 
νἱορίια εἰξνα- 
τες ππρίος (ὅ- 
τοῷ φεγίυεθα- 

εἰοηΐς οςαλίιο. 
ἢ 
᾿ς: τ 

δ᾽ 

"Ἃ 

Μωι.16.: 
Ἡοπιίηδς ἴῃ 
φειτουὶς κοῦ, 
Δουκὶ βϊπιὶ ,. 
[ροηξαηφδλπιᾶ 
μία ἰῃ ἰἰτ φυς φέται ὅτω. 
ἀ εκἰείεπι 
να (ροδάι, 
φιλὶ ὀζου- 
Διυπ, 

Μειῖςν 
Ἡοιοΐηεεδηῖο 
τε (υἱ ςςεὶ, 86 
γιοίηὰο εἰχοῆ 
ἀς φετιίηδοῦι 
Ρια ηνΐυπι ως 
ΔουϊείτΣ ἔς- 
κξηι. 

εἰρίς ἀς τιοϊγαουϊοτῇ ἀοπις ἰὸς νειὸ ἐς ΝοΓΟΙ ταϊανῖςτο. 

}ιερὶς εηίπη αὶ ὦ παρκκατέϑεντο, (44ι(νι ϑρίποι)γοδχίις λιμοῦ 

μταιεγαηιᾶ φυὸδά ργὸ Οδπιςπάλις αἰίςι! δι άς! ςοπλπλιττε- 
ον ρον τ ρτρσοος τε πος τυσοσοοΣ 

ὺρ ἢἤλ' ὧν οἰς τίω νἱώ, κὶ τι 9} 10πὲ νει τλΠυγυς 1η κτειγᾶ, 49 

"" ἡλοὺν βαλ ᾿ ρος, αυτά νόϊο {1810 δοςοηίμιβ οἱ) 

.0] δεά υαρμηἤπο οροίίετιος θὰ- ϑέόλῳ εἰ ἡδὴ αϑήφϑη ὍΝ 

Βαάη]σκαᾳ δὲ ἔχω ΘαπΠ] ναι, κ) πὼς 
συωέχομα; ἕως 8 τελοῃ; 

Δοχϑιτῃ ὁ: οἰρίωίω παρε νόμίω ὁδου- {ι Ρυζατς ἴῃς ἁὐιοηἠῆς ράςοπι 

γαι οὖ τῇ γῆν θ᾽ χὶν λέω ὑμινγάλλ᾽ καὶ δζα- 1 ̓ἀαταγυπι ἴῃ τοτγαδποη,Ἤϊεο νο- 
, υἱξοϊηνὸ ἀπά τυ. 

“«͵} Ετμηῖ σπὴ εχ μος ἐρνροΥε 
χυίπαυς ἰη νη ἀοχθο ΔΜ Πάςη- 
τεϑ,ῖγος. δάυοτίιΣ ἀπὸς ») δ ἐμο 
λάιετγίῃς τις 8. 

4 ὨιΠΠά4εθίες ρατοτ αἀιιετίως α- 
Ἱταὰ, δ. Δ] μ5 δάιιογίις ρατγς.: 
τρᾶῖεῦ δαιιςτίις 118, ἃς ΠΠταὰ αά.} 

μβρλσμόν- 
ἔσονται )γὺ ὑπὸ τῷ νιῦ πέντε ὦ οἴκῳ 

ἐνὺ δχαμαμερισμδμοι τρέϊς δλὶ δυσὶ, καὶ 
“0 δὶ τρια" 6. ; 

Διαμεριϑήσετφαι πατὴρ ἐφ᾽ (4, καὶ 
ιὸς δὶ πατρί" μήτηρ δλὶ ϑυγατρὶ » ἔν] 

ϑυγάτηρ δὶ μητρί "πῳϑυρᾳ ξλὶ τίω 

ΕΝΡΑΝΟΒΙΙΝΜ 
τειροτίεις ἀΐουηι Οτεὶ σαρακα πὶ τιϑένα Αια» οτίλπ] ἀοηῇ 
ὁριηζας ἰληένι παρακα πεϑηήκίω εἰς ράτοτ νοῦλτ α ΤΊ πηισιχοι δος 
2. Τά μι τα. δε ταῃση νἤιγραιῖτ ν ογθι} δὴ πώρατι ϑένω ποῇος 
μὰς ας ἰηὰ,.13,.46,8. τὰ Αξξι Δροϊρίοτιπι αἰμαχιοτίςς. 

--- 

Ἰφηεμ υεθὶ πεν ἕω 
ΠΕΡ γ 4Π, (Ὁ 4μλά νοίο ηἠῇ 
οἱ φεἰεπάκιωγὶ 

ἐπ νε Η Βορη βῆ ἀμ μα, 
ρτ Ζατὶ ν ἃς φαονηόά0 ςον τμ- Νὰ ὑαριχιανῇ, ὁ μένων 
ρογ φιουίαις δος ρογποίατῃτὺ 1 Ἰορανέξον,υίψνε ἀππορεῇ.. 

τἰαληνὶ ᾿ 
αὐ βιμεαεὸ ἥνδα βάζεπευε2 

πὸ ἄδτε ἐὴ ΕΥν ἐπι ἘΝ οι, 
ἄϊεο νοὺδε, [;ἀ ξραταμίο. 
4». 

Ἀνώρ φηίην ἐς νος ἄηΐπο 
με ἐπ ἄοπνο ὑηα ἀιηϊ, 
{γῈ: ἐπ ἀμος, ᾧ ἄμο ἰὴ 
ἔγρ. ᾿ 

Τολυδάειην βάρϑν ἐηβ.- 
ἰδωην , τ’ δίνς ἐορ ἴνεπν 
βιρην ᾿ τοῖον ἑη βίνανη, ὧν 

4» 

4 

ἰ)4 η) πραι γῆν: [0ΟΥΙῸῈ Ν χαὶτίω τίι5 πηατγοιμ:οςτις αὐ οσ ἢ5 ᾿ . ἧς. ιε ᾿ 

ἀὐὰ φίω αὐ της», Ὁ γυμθὴ τίω πων ἡσγιην {141τ}» δὲ πατας δά τίς Ἡμτὰν στο ΠΕ 
φαναυτης. (οοταπι [μ ἀπ} : "-ἶΝν : Η - ει ιεέδα! φμδεην (ν᾽ “ἃ 
Ἐλεϑη σὲ κἡ τοῖς ὄχ λρις, ὅτων ἴδητε ἡ 1ςεἶσας αἰτεῖ οτίδνῃ ταγῦ αν [ἢ Δ ωεδαν, φωνην υἱάετοω 

Ἁ , γ ν. 1 [4 ὁ Ἂν Ἰὰ κα ὐὰ; ᾽ φμι 

τίω νιφέλίω αὐατένλουσαν ὑπὸ ὃ ἐμδδ,} ᾿Ουμπη νἱ ἀοΥῖτῖς δυδοαν οχουὶζ. [νιϑεων ογίοπεεπι αδότα- 
᾿ δ “εἶ δ). Ἰτοτ δ Οςςαίοφπατίπι ἀϊοἰτ5,, μηβαεῖνν ἀλολεὼ, Ν πιϑνα οὐ ϑίως λέγετε, Ομόρος ἔρχεται Καὶ ᾽ ἘΡΑατ ᾽ τ ἀφ Εν. ιπὐροῦ γοη!τ:ᾶν ττὰ ἢτ. χιὼν αὐωϑη 

ν οἱ ’ , ἢ Ψ [«{ Ει χυυπ) Αὐγιι βαλητοη,, 4] - τφπν, ἀξε εἰ ν()οὐα «με εν 

τ Και ὅταν νότον πνέοντα , λέγετε, ΟἽ) εἰτί »Αρῇιις εὐἰττᾶς ἢν αὐδες. τίει βε. 
καύσων ἔς α΄ καὶ γίνεται. ᾿ 

Ὑποκριταὶ, τὸ συροστοπον τῆς γῆς 10 τῷ 
,μ4' ΕἸγροοτίτα ας! τοῦγα δι ςα} 1 15. Ἡγροιῦίεα, μελεπν οὶ 

ῃοὔδὶς ἐχρίαγαγςο: ἕος δυτέ ργα-  Φ' "γα ποθ.» βυούατε: 
οὐραᾳνᾷ οἴδατε δυχιμιᾳξοιγτὸν δὲ καιοὸν [Ππτυταπὶ τεπηρὰς υΐ πὶ νὶ ποῃ] ᾿" γπμιρμαῥων ἀνμὲ 

τῶτον πῶς εὶ δυχιμιαίζετε; ν πρυυλει Ἢ παν, ἢν ᾿" ἡμαὉ 1Ὁ. 
ΤΙ κχὶ ἀφ᾽ ἡ ΩΣ τὸ σὲ ον") 77]. Γ λυ επὶ ΡεῚ γο 5 τιρῖοβ πὸ δεν ἢ: ηὔ ἐνδιο 415 4μ0 

[ἢ δυο ἐπ δῥάς τς δ' ἐαάρεν ᾿ἀιςοτηϊεῖς αυοά ἰυΐταιη εἶὺ 1 |ἐμβμαν ἐβι . 
Ε 20 Κρ ον ἜΥ αὐτισίκου στ} ἢ [[Ἑηϊπιιετὸ ἀυιι δδὶς οὔ δά- [κε ᾿ Ἄν 
ἘΠ ΕΡΆΘΥΤΟΣΞΣ ὁδ' αὶ ὁδὸς ἐργωσιαν ἀ-} ᾿χετίτίο ταο δά τὐλρι[γατῇ," ἀΔ ἈΑ ΔΑΙΤῚ πε ̓Ὰ 
πηλλάχϑαι ἀπ᾽ ὠυτε" μήποτε κατασὺ 
ρη σῳ φυρὸς τὸν κριτίωὶ, χαὶ ὁ κριτής σε 

δια τῷ ποάκτορι, κα ὁ φοάκτωρσε 
βαϑλη οἷς φυλακῶν. 

Δέγω σοι οὐ μὲ ὀξέλϑεης ὠνξιδεν ἕως 

οὗ κνὶ τὸ ἔχατον λει ὃν ὅσο δ αἷς: 

49 5 έαιν τ δ 4βὲ} εἰ ὅδη αὐλφϑν «ἴτὰ ἰσρίτας ἴῃ σπτηὶ- 
Ῥὰε νετυιε οοάϊελθυς ἀιιος νἱάμηυς, δ ἀρ ΤἈςΟΡγ]2 
ἔχυπι, ας τδίβϑα ἰαίγοῖ τὶ ϑέλω οἱ Κ δὼ αἰηρϑη,ἰτοΓργοῖαγί, 
“πὐοοὶ ϑύλω εἰ ὅδα νφϑν. Νοαις (πῇ νἱάςο αιοιιοάο μας 
«οἸδετοδοῖ,ηἱ ροῖίως ἰερλς ὐαφϑυ, Υἱ οἱ ργο ἦψως Δςςρια- 
τὰς ,φυεῃλδάεηοάμιη ἀριιὰ Ἡοπιεπιπη - ἱτογρτεις- 
τε )νβηομενα νεἰίον νἀ «τον αιδ ς.ἀ ας μος χιυνάς 
ἸΜ Ρἰδσες νυ τα, ΝῊβ νι “εενάδιην. Ν τάετι ςηΐ πὶ ταῖ 

᾿ εξ Τα, καὶ τὶ ϑέλω οἱ μα αἰόρϑαμν εἶ ροζν κὶ τὶ ϑένῳ δ ἔδη ὐὐφ- 
δα υἱὰ εἴτ, Φ’ 4μέ αἰδωὲ νεἰῤνν φοὰν "δὴ ε{}» αοφφν[μνον αὶ τος ἢ 
ἐλὰ τολής τ Εγδίμγονιδι ἱξα ἀςςορὶτ ὅγεις Ἰητοτρτει. ἰοππέν 
δι Ἀεεογαἰτίοπυπι, Ἀπθῖπο χατεγργοῖς. εἶζς μι νεῖθι 
νυης Ἰοσυιῃ, δε 4ν αν νοίο υἱ «ειαπάφεωνὶ 

τώ Οροτρῖ πε ὁ «ρεὶς, ον ἔχω βεδιϑι Υ ἱς δι Εταίμν. 

ορεγά ἴῃ νίὰ νὰ ἰδ ετγετὶς αὉ οο: ἢ ἰρεγανέ αὖ ἡἴοιννε [ουϑὲ ἐτα- 
ἢς΄ ρεγίγαπατις δή ἰυάϊςςηγ,ᾶς } Ίραεμε κα ῥμάδεεπν, φ’ ἐκ- 
ἰμἀοχ ττλάδτ το ὀχδδϊοσι, ὃς οχα"] ἀπ ἐγαάμε τὲ ἐκάξβον, 
ὥζον εοπηςοίλιτο ἐῃ σλγςογοτη. 
 ίοο εἰδὶ,μδ εχιθὶς {πῆς νῇ 
φυςαυὸ νἱ] εἰπηιπὶ οτίληλ" Ὠλΐηιι- ἡ 1 ἄρνες εἰέαπν πονηἤβσιααν 

Πιαπὶ το ιάοτίβς 

δ ἐπεζξον πολ! 48 ̓ς τὰ 
αΥοέτ θην, 
ικο εἰὐλ,αφη εχέει ἡμίς 

πηημί μι γεβάκε. 

.« 

τοξτὰ φυϊάς πι, ΠΗ πηαυῖς Ὠιράτγατίουςπι ἀϊςεῖς τ ηληὶ Ὠιΐν 
Ῥεγάτο ποη ἀϊείςυγ. 5.4. ϑεράτατς τείροηάοι τῷ ἐριδή- 

. ζειν Οὐ φαιὴ ςαυΐαπι ψηληὶ Αἰ δι ἐαροίαίανας; αἹϊοφυία Ὠϊ- 
ἢάεγςε τείροηήσι τῷ δι, «ἰϑαι. 

4. “Ἰάμείμι ἀωον δὴ δυσὶ Ν α]ρ.ἴ» ἀμόνι: ηυ2 Ἰητοιρτεῖλο.. 
τίο εἴ οὐίειιγα ργορῖος ρεαιοοάεης ραττίδίριυπι διαμόμορισ- 
ἀλε., αιοά νοεῖτε ἢ Ν᾽ Ῥομίιυς ἀμτοπε τογτῖις ςἀΐως ρτΦ 
φυλείο,ντ τῆ 10 Ἡιηςτσί νοὶ ἤςῳ]ο 1{π)4. ̓  Οἱ αγὴν ἐπ᾿ ὡλε- 
λον δ φέρρν πολ ύφωκριω ὠφναρτο ἐπ᾽ ὠνύκοις τά ςἴξ, κατ' ἀνλύλον. 

οϑῖς μυζᾶϑρδυΐο ρὸ ἘΔ ᾽η τίω νύμι οίω δι δῆν τίω πενϑιρίν. δ 
δυζοιῃ ᾿ἰπέ τοροῖτα οχ Μιςβες 7.6. 

54 «“ὐοεκαμ τὸ δυσμαμιΊν.110...02ρ.47. Ηὔρηοόβωι 4“ 
βιωρ(ἰξ δυτεῖσὶ εἰϊ 4 αὖ οςαίω δγηιιαιι β τ) ἤνοείνς “αβεε. 
7 [δεινά με αλω γιράνετε 1 ἀπο άλην ἐσάϊος ἰερίτας διακρὰτ 

Δὲ ὐεοδερινκ, “εἰ λο ἀιοεηάι ζοπεις ντίτιις δυςτοιειϑτλν 'ς “τον ςεγηῖτίε. 
ἀις ποη τορι ἀπὸ [οὐ πιαΐα! ρἰληίων Ιοχιν Οστιτὺπι ἰπ μας 
γεηΐευ]ο εοπιροῦ Ἐριρῆδητιπι μίυγιμιπι νδγάζα αὖ ὁ - 
ταπίθις οοάίειδος ασε δὶ οοπτηρις ιαἰρίςεῖς, δὲς ομλπι 
4116 δ Αἰμηνια ἤ  Ήυης ᾿σοι πὶ οἰταῦ, ποτυρμον ἔχρν σα ἐν καὶ τί 

«8. Ξννημενὺ γαρ Ε1λπς ματι ΐλιη ἐολαι πος ἰσέο ςλμ- 
(λεπν ποι εἴϊς,ντ χὰ ποι τοΐσαι τη }} οὖ ἐπρετλπάϊ πιϑν 
ἀφ. ἴτλφις νεΐ εἱϊ οχρίστηια, υς! μοηιτις Ῥ0 ΠΣ 
ψυὶα ἰορις δὲ,ανιανν. 4) σρεταπε, δὸς ἐργασίαν. ἸΝοΙΔΩ- 

“«οδ!}ὼ ἴοι πίω αὐτό! ψὶ βάπῖισμα ἐχω βα εἴ ϑὐμῶαι αν) τὶ ϑίλω οἱ χο ἀατη ἢος ἀϊοςπή! ρους, ἠυοά πιὖ πισανηι αἰτοι Ἰεψετῖς, ΠΝ 

ἔϑ ἐζανῖ ὅν τὰ οἰς,} σι μίωσι αν εν ϑεδενάωον, ὧν 4» μθβδινο 

δἰονες ἐρίων νεδοτι ὺ ψ'ϑαρμξηο οβονμαῖ ὧν ὑαρεε, αν, ὦ 4μἐ 

“οἷο ὶ ἰατν, [υν ἱναροῖς, ἐν. ̓ 55:6] ελυίατα ποη νἱάξο ον μκης 
Ῥεξλίουο πε πιλψις ιπρ]οζεαπιωΣ, φιὰπι φιοή κίσιν διέ οΥ 
αἰιδ: το τεῖ ἐς ΐ 
Δυϊοπν ἃ [δοτίν πτοτ 9 τοοάραου ἂν ἐπιπιφεδσης τη λαιιὰ, 
δι} γπηθδε «ἀἀ εὐώρωδ δ λυ {ιπιαρ ψιαίυ! ς πτυπι- 
ὅν ἰωπιρίαινε (ωρτὰ, 8. 
1 1 ιάμομα, διαμογσ μόν αἷς, δι Εταίωνιε, δ εῥ σταίνοοι 

» 

ος ἰοίο ὦ Μετείοπιεις ὀερεδυάῖο. Τ τι εἴ, 

ἿΣ δγγὰς πῖσιρτος ν πίστιν ταῖς] σχιῆς τ πςς τρίς φυσθις 
ἸιφορἈγίλέλις, Φ δ ειιγαίναε, κατα ὐμν. ΑἸηὐυτούως ᾿ς ς 

Εἰς, (οινφονννφε: ἰά οἰξ γευπὶ ρεζαφ τινι ρ] πὰ νιάσατο ριΦ 
κριταρύρν ἰος εἴπ τρι πικοινε μίσους Ἐταίπιως γφέξὰ ἐσηηοιτ. 

ς Εκαξονέ, πεῤκπρε τὰ ς ἢ οὶ αὶ ἀλίμάτος ον τυ ἀπζαπδ 
(τητορτία ραι τε. 

[Φ Αἰιαμέμηε λον ἐν. ἰάο Ματς. 11.4.1. Ὡυΐαυτ οα μοέ 
Ἰοοο Λατυιπετρι ἀτοτίι πῆ, (αἰτοιπ ἰοζ χης ΤῊ ορ Ἀγ} δι 
«ονειπέξιλιμιαι, Ἀσίης τρῦυε βοποβο αὐΐρίςιμ ΒΕ 

᾿ λοὶ οὐοῷ πωῦτας τοιξ ᾿᾿αλιλαίοὺς ἐγ. 
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ὅλρο χαῖα, , 
ἢ Ὠΐυσγαητ αὐτό οο τρίω ἰ 

τορος χυϊάδλιν γοθυῃ- 

τελῆτος οἱ. ἄς (11:15. οὙ 1ι 

[Δυσυΐϊπειη θη στιν πα ζαστγαῖ 
οσατὰ ἰρίοτυην ἔτ 1 ς 115. 
Εἰ τείρομάοις οῆιις ἀϊχιῖ ε15,} 3 

Ῥωτάτια ο5 ἰδ οβ᾽ ρτὰ οἱη- 
πη θι5 (αΠ Πα ρεζοαίοτος μι {- 
(ορυοα ταῦτ γΡ ΠῚ τὺ 
ἸἈΝοφιλαιαιῃ ἄἴςο νο δ πιὸ 

Ἀπ το ρι{τατι5.5 Οπλη 68. πιάεηι 
ῬΈΓθ τι 5, ᾿ 

41 ἌΑΔΕΊΗος ἀςες ἃ οὔο, {ἰρτὰ 
4υος ςςςἰἀϊτταττὶβ ΠΛ δ]αιγδς 
4005 ἰῃτεγοιῃ  τορυτατις. ἀςθῖτο 
τς 5 [ΠΠπ ρτς οαγηῖθας μοπιίη!- 
Ὀυς χὰ μαδιτᾶτ ΗΙ ἐγ  Οἰ γιλ οὺ 

:| Νεηυααυάπ,άϊςο νοριϑαιὸ 
αἰ{ γοιριίσατιδ., ὁ 5 {0}1}}-- 
τοῦ Φκ πὰ ό 

6) [λιχίτ δυζοτα πϑας ραγα οἷ Διη, 
Βίσυαμι μΒασοῦας αυμάλια ρίδη- } 
τατατα ἴῃ νίηςα (μα: ᾶς νοητ 40 ς- 
γῷς ἐγιέζα ἴῃ ξαγποάως ἸηυςΠίτ, 

γι 1ϑιχετδυϊοπι νἱριτοῦ! ) Εςςο,]}.} 
ΔΩ ἔτος θη δλ Φη0. νοηΐο 
χυστοης ἐγιΐζαπν τη σα 112, 
ἃς Ὡοη ἱπιιοηΐῖο : οχίοι πάς οδιῃ: 
αυοκίυπι οτίαταν τούγδαι ἱποϊὶ- 

Σ Ποιὰ γοάαι 
ε, ἩΙενετὸ τείροπάςπε ἀϊχίϊ εἰ, 
ΠΘοιαίης »ἵης φαπὶ ετἰδηαὶ Βοος 
| Δῃῃογνίις χα [ο ἀοτο εἰγουίη 
οδιηνΝᾶς τοἰίςτο [ζεουδ: 

“} Ἔχ αυΐβεπι τ] ογῖς ππιδύυτη, 
[βιεε: πῃ πλὰξ, 'ροίϊεα εχίὶη- 
(δες 64Π). 

(.(Αν. χα }» ἐν 
12εγ4ηὲ 4μίπν 4ων- Εὐπν ἢ ταυνῳ 

ω Ψβ ̓ » ἐῤᾳ ΡΝ ἰῶτα κε 1"- 
γεν βημεφηεο ἐἱ ἐς (ὐ «- κα μτε, πὰ ἢἶε 
ἐνίκα, φωσνεμη [ενυΐμεπι ροιὶὰε αὐ ἐει- 

Ῥήκεωε πρήξ μὲ ἐνηρ [4- Ῥιυϊοεατίλτα 65 
εγἱ βοὸς ἐφτρην. κυάιεῖ, 

Εἰ τροηάεηε ἀϊπί ἐἰ- 
ἰ Ρωιεε φορά μὲ Ο4ι}-" 
ἰδὲ ῥγα οπυπόόνε Ο αἰήίκες 
βεεοαῖοτες Πθί, 4μι4 
αἰ α ρα4βι [μον 

ΝΝοη ἄϊοο υοδὴν: (ἀ πὲβ 

μαι παν παθμετέμς, 
οπλησι [ρον δεεῦ βετι ὑἐκέε. 

διεμε ἐπέ ἀερεην (ν οἕΐο 
βργᾳ 4μος Ἄρονάιε μωτνὴς 
ἐ9 δέίοε, (Υ᾽ οεειάϊε τρ»: 
ρβμέαμψε φωλα φ’ ἡ} ἀεὐι- 
τἸοΥ δ» [μετὴηε βυΚΊΕΥ Ὁμνδ: : 
μοηνόπει δαέναρεν ἐ1ε- ! 
τη[αἰεπν} 

Νοιν, ἀδεο υοὐ δ: (ά [ὶ 
ΟΣ ΩΝ 
φηγηθ: [ϑ μον βενιθμμ. 

ϑϑκεϑαε αἠέεην μα. β- ἘΝ 
αθἰ εμάγεην, εὐέιϑονεην ᾿᾿οπρὰ ην λό 
εἰς ε(ἐ1)εν ραεῖδι- βεὶ μανεῦ αι ιἑάφην ρίἅ- ΟΠ τε τα τᾶς 

αἴ βην ἐπη τυἱπεα μα: πιο γιιλν 
νεηϑὲ 4μανεπι Ῥξξμπεέα Ἰυλιοίαον, εχν 
εἰ4 «ψ' ποι ἑημεμιξ. εἰνελι. 

Δδικη αφίφην “ὦ σαἰ!ο. 
γφ υἱηξάν τέο, ἀΠη 9 [1ε| 

πε εχ ἥ" νεηΐρ ημ4- 
νεης βοζδνην θ᾽ βεωίπεά 
ας, (᾿ ποι ἑημεηὶφ  [σ-- 
εάε ενρο δἰ ἰφην ᾿ οι φωῷ 
παν ἐγγαμοϑεζηραῖ ὃ 

στε ἡ{ἴε τεϊδοννάνον ἀϊ- 
41εἰ, ονοῖπε . ἀωνίμα 
{θην τ’ μος σσηο, νίημε 
ἀωπν [ρἀν αν εἰτοα νἰἰ άπ, 
ΨΨ πολι [βογευγα: ὁ 

9] Ετββ φυλάει βεεενίε β- 
᾿Ἰἤωπ τ βα βμιεν, νη [μὲ 

γωρι [μεχύδει φανν. 

ἤ ᾿ 

Κεφαλα)ον 'γ.. 

Αρηῆσαν εὲ τινὲς ἐν ποθητὸ καιρῷ 

ἀπαγήϑλλοντες αὐτὴ ὡδὶ μ Γα- 
, ὡνἥ . Σ ͵ ») “ι 

λιλαμων γ ὧν τὸ αἱ κῷ Πιλάτος ἐμιξε μιε- 

γα 1, ϑυ σιῶν αὐτὴ. μ : " 

καὶ δποχραϑεὶς ὁ ησοις εἶπεν αὖ τοῖς, 
᾿ τ" "Ἕν 89. ε 

Δονεῖτε ὅτι οἱ Γἀλιλα)οι οντῶν αμαρτῶ- 

- 

νόντο, δ τοιωδ τῶ γε πόνϑτυσιν ; : 

οὐχ λέγω ὑμὶν᾿ ἀλλ ἐὰν μη μρτανοή- 

ποπταντος ὡσειύτως δπολεϊῶε. ᾿ 

Ἡἰ ὠκέννοι οἱ δὲκᾳ τὸ ὀχτοὺ, ἐφ᾽ οἱξ ἐ πε- 

ἡ ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμηκαὶ ἀπακτει- 

νεν αὐὐτουὶ, δονοεῦτε ὅτι οὗτοι ὀφοιλέται ἐ- 

᾿βοντο οὐδ πώτας αὐθρώποις του τὰ 

τοικοιῦτας ἐν ἱεοουσαλήμ; 

Οὐχ λέγω ὑμὴν᾽ ἀλλ᾿ ἐαὴ μὴ μετα- 

νοῆτα, τ αὐτες ὁμοίως δαπτολέιανε. 

Ελεγε δὲ ταὐτίω τίω αὐ οσθολίω, 

Συκῶν εἶχε τὶς ἐν τῷ ἀμπελώνι αὐτῷ πε’ 

φυταὐ δρμίω " καὶ ἦλϑε καρπὸν ζιἷ ἐν) 

αὐτῇ νζφ οὐχ εὗρεν." ; 

Εἶπα δὲ τ»ερὸς τὸν ἀμπαλουρλον»,1 δου, 

τρία ἔτη ἔρχομαι ζηῊ καρπὸν ἐν τῇ συ- 

κῇ ταύτη,κα) οὐχ δ᾽ οίσκω" ἔκκοψον αὐ- 

«'ω 'νατί καὶ τίω γίω καταργεῖ; 

Οἱ δὲ δποκολϑεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε, 
ἄφες αὐτίω χαὶ τᾶτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου 
σκα ΝᾺ αἷδὶ αὖ τίω, κ) βάλω κοπτρίαν" 

»»- 

ω. 

"ν᾿. 

«ἱ 

οδ 

τὸ μέλλον ὁκόψεις αὐτίω. 
κ ἀν μϑρ ποιήσῃ χαρτόν᾽ εἰ δὲ μη γεγεὶς 

[ΝΌ ΟΑΡ. ΧΙἼΙΙ. ο  [οἷεοιδιπυςοιῃ Ἰοφυςηδὲ ἐοτπιυΐληι οδίσιδυ ες Μαιῆ. 
ι ει ἰηκῖν, πιεὶ ἣϊῥ Ταλιλήον. Οροτῖοῖ τρίτυς ϑάπλασι-. 16.11. Φφ μον[μνην εὑ η» ἐενυάηο, δίς. ἡνατὶ καὶ τὶμὶ γί . 

τᾶπος φιοηυς Ἀπ} Οαἰ ατογιμν μβοπηίης ςοπιρτεδιοινίοθ, χατργῖ; Ν αἱ. ἀν ἂν οεέδην εννδην φι υβαεὶ Ἐταίηγιιϑ, “αἰ ΓΝ : 
ἀαῖς οἰ Ἀηϊοτία αυαπν ἀοίοτίδιτ Το ορ νὰς Πρ τι Απτίᾳ. ι8. φωίά υεὶ ἔστσαπὶ σοεηβα! Ὁ ἰὰ οἶς οπρται, ἰξὰ ημτ}}} ὁποῖος. μος 

Τρ. 40 ἀξ το ἀλρίης στοηάσηι οςπίςο. ς εἰξ ἐπιπ(η 410) ρτορτίὰ χα τωρλῖν. Ατ ἐρο ἕλτςοσ πὶς αὐ 
2), χα ουνδως Οἱ αἰνκει παρὰ παίτας τοῖς Γαλνμς 1 μος 4ιληι' ἱεριῆς κροτα γνῖν ΤῸ ἐπυῖίπις, οηεγαῖς νοὶ οςζομρα- 

ἀϊεςυάϊ ριεπετο, "οἱ οὐίαηπ μαιΐο ῥὸ δ τοροτίτυτ, πςοςῖλ- χε, Ηος αυίάεπη κοηδᾶτ τὸ αῤγὸν ἤφη!ῆοάτς υσά εἰ θα. 
τί (ραν ἀτευν ἀλλοῖος νοῦ χηποις γα {ἰπ ρίοπα Ιοαιτο,, Ῥτας,͵. τυπη δι 'ποτς, ας ἠ0}Π|ς ργοτγίας νπδιις νας 1 χα ἀργῶν 
τοϊνχυίφν οἱ αἰ τς οανηῖδιις Οα] εὶς δὶς ΡΊτηνις ἀπ ους ας (πρς ἀριιὰ Ῥλυΐαμι οςφαγγὶς ρτὸ σηογαλτς δί οαἰαηι δ: 
Ἰοχαεπε, πνεδων (610) 4μις ἐπ ηνανὲ υήξα [ϑπινημγαδηθονεπι. τίτιμη το ότα : ἀείπἀσετίαπι πηεταρ]νοτίοὲ τὸ βανν δ 5 
ῬΓο,οπνπεόμε αἰ. 1ο Ριο Τἰδεταγι Εχίδειπιο ἰφρτυτ μς ἄϊοι ἤσυαν τίν) γίμ᾽ χμταρ.. 

4. δον νυν, ἥρως ὥσπεριυσί ἴῃ π0}Π|Ὸ Οταεῖς ςοά!- γεῖε, φια ργατογαυάηι φιοά ογαῖ ἰπίτυζχιοία , ς1ηι φείψπα 
᾿εἴδυο ἰοζι ας ἀριά ὁ γεῖνπι ἱπτογρεοτοηι βο ΟΠ ανΐςπι 1. τόρ ράττσπι αυᾶπι σσουραῦαι, ποτίϊε πὶ τε δορὰν :ἀμμδ  - 

ἴυοχ ἰμπυΐςα ἐον γαίλιο,, οὐπις οτίλαι τερας ἀοη [ςπηροῦ [οφυὶπ νει ζοπῆτα, ασα μετ πατης. Οατογλλ 
οὐίδιληι Ἠεῦται τα νυ ]ρατι ἔκγπιθης, τοψιπάληϊς αἰιο- ; φυοάλιι ἐχειπρίλτί (ςείρευπι Ἰερίπιις, αι μα χαὶ τίω) γίμῖ 
4"ς τοϊατίι!ο αὐτυΐ. δού ΕΉΡΗ οἰϊ(τηϊσητια. {1 5... Ὁ χρταργὶ Ἰὰ εἰξ,ντ ης τογγάιη ςτίδη ῃς τ πὶ τέάάλτ, δες "14, 
ἰοαπν ἐν τῳ Σιλοώμ. δυιϊαυάιντις τόπῳ να] πο πεμῷ ργορῖοῦ λάνγ. (ςγρτιγᾷ νοῦ εἴ ἦνα τ Πυ ψὶ ἐνλόφλικῶι, φυσι Οαἰιρὶ ἀϊ- 
᾿Ἰυπόχιιπι ἀττίου ι πν, Εις σπτ δίίοαπι τα εις νηάς λαμ. οπηις δὲ φηε[αῖνε, : ΗΝ 
ἀιίέχας ἐπ΄ ντῦςσην ἰκγεδαάτογς οὐτος τηςηνἶς ἸΙοαπηςβ 9. 7, ὃ ᾿Ῥοάενο εἰγτωνν ἐάπννσ κὰ γε «δαὶ αὐτί [χος εἴξ 1:68 [.1- 
δ. Εἰλιαν 8.6, νθι Ἠευγαλιεὰ νοσατυτ ΔΊΣ [βίο εἰ».] [τἃ- τἰμῖνηο νεγδο ἀΐζιητ Αδίλαμεῖτε, νὰ εἰς ραπτεῖ ἔνῃς ἰο- 
τὸ δος ποπιόπ πἰΔ}]} ρεττίπος δά νησοιι πὴν [εβον!ο}}} χὸ οὐπὶ νοίτατα Ἰοοάῖ, ᾿λοπροσαιῃ ἀθίδημςλιςτο, ἃ ἔξιοο- 
φιλπιοταςὶ νοζάπτ Σιλωμίαην οἷτην ναβάταηι, να Παες χα, τανογον ᾿ τὰς . 
Ἰετοηνπ 7. ἀρ. Ἐχηπίπιαιγάν εν οἵ ροτιας ἀά ρίαν ρείςι- ος ἘῚ Κὶ φυϊάονη εν ϊενίι [εμἔξωον [ ἀϊονίιες, Ἴ γὰν ὧν σονήεν 
γλπῚ βιΠς οχτγιέξαίη τυττίην μΑπηριαιη γάαι ρίϊις 2.1ιι55- χαρπόνι ἀρέσφοιοα ργαοοάςξητς νο γί  φεπιψα ίτ ἀο ξῈ}{{- 
ἀμπέλοις ἐλ οι μοί ἘΠΗΝΝΙ ντοπιίιιν αἰκμιοῖ ϑυνί- μγις Βιυιάάσυς, κρμιίαεωπο υὐδείων {ιν ον (ναιὲ καξίων! ΚΠ ὁ- 
πος οςαάςαι, ὦ] ἰνὸς τοπῖρς 1 (ἢν δι ιγης μας 1. εἰν [ 94 Ονκομνν φμοὰ ἀπ απ! φροάοιον ἀΐξηων, “Ππενεα ἰορ να 
[εἰ πους ῆ. δ [) εὐλεοτεν, ἐ φειλό τ ἱ ὠμαρτακεὶ βεριαίστει, βυο λα ἠν, γαϊο αὐάφ!δι αἰ υμο πνονδνο ἀνφκῆα. Ηχς Βυβαις, 

Ὑιΐς Ματηνα τς. ᾿ - ἱ 4ιᾶ ὑτοίατίε εὐἰλιη τα Δεϊπορίναης ὃς (ἰζοχοης δχςιπρίις 
7 [Δ λ4μ0} ἀφ᾿ ὁ “ἐς ἰναϊνοῖ νεἱρατα οι νοὶ ἐδυδειθ ας δα μενίϑαίθιι ἐρτίνιις η βαιάςέγ ἃς ιΜενς- 

Η͂ «οὐδε ποι ἀπέξοιπατο «ὐμ πιάτι..}.α οἰἵειν αι ἰοίοους. τὸ ποῦ ρήψα σαρίοῖς αυοὶ Δει᾽, νὰ ρει (ρταμέατὶ ῃινής- 
Ἰὰς ναἰδιτιν πγημέπαι. ἁπαττα ποηπῖς ἀπὴὺ ἃ ὑαρτι 10 1Εἰπ᾿ Σ 44.εἰϊ τὸ μένον οἢ μετόποινα νυΐψαια, τ μα. 

ἡπ0 (ἸΜ ΜΕ γα 4 ἃ δεγτοιήθει ςαροτῖι. Πμ 4 ἀκοῦν ον. ςΟ6Ὸ ἐνεμην, Ἐκά[όγας, ἐν βοβογμην ὄγτας ἱπίσυρτε ΑΠΤυ4 ργοιτιν 
πἰπο Πιδαυδίεννάινν οὐ, πηΐ παλιν ἤς Ἰσχιναίνιν 1κιι- ἐσε ἀλάέι , , μορίμέρι ξλδά παποιτε ἰεπιςατίλς ντ {] ν οὐτοτ ΝΠ ΝῸ Ὗ 
Ἄλιη να [πρὶ γε δ }ν. πα οἰά. 1. τῦμα ἐμπὸ ζει [οἱ 4η- {{ἔπι ενώ. Δ οἰ εις γίαςι οἴ, ἴσας γιφελοοι εἰ Πτὰ ’Ἰσαριι 

“υ, δείϊ ὁ Ζ4:. 4)" εμνν, ἔρχομοῳ. κἱ οὐγν ον γ } νεημς ςακηΐριο ἢ, 
Ὁ Ὶ ἀϑεοὶ νυ 

ὦ 



ΝΝ Ξις ΡΡΑΉ ᾿ μ Ὕν " 
μμ ἐ ἃ ᾿ ΗΝ '- ν᾿ Ἢ »" 

᾿ ᾿ 4 . ὲ " δ . ᾿ 

τ 
Ν ἽΝ ᾿ .- ΡΣ ᾿ ἴ ᾿ τς ον ; ! : 

᾿:: π᾿ ΟΔΡΧ ΤΠ. 298 ΘΠ ΕΑΡΑΝΟΕΓΙΥΝΜ ᾿ ἜΣ ΒΈΟΥΝΟΌΥΝΜ 1 ΥνΟΑΜ. 299 β 
--- ' . τα δ ᾽ν , τ ἸΩΝ ΜΝ σμυ ἰῷ ἰὸ οςεθαι υτοην 1η “4μ δά ληη) [0.. ἘΓ4| Αμϑεπν ἄρεει ἐῃ " ϑρεποραΐίετο ΧΟ πόλεις καὶ κόμα) )} ἴ[{Ὀοταρτγαθδοῖ ἰσίτων ἤπρφυ]α5] ε2| δὶ ἑδαερον εἰμεκιαεν ὧν Μάτιρος 

ΠἜΠ ς δῆς μεν ἃ Πρωμο ἐλ Γαι ΕῊ (γηαροραβαρθαῖο, ἐπι "ὩΣ δ᾽ ν ἐϊ "1: "εἰ ἐνβἐ ιν γον εἰς ἵε- ΣἸνιδε5 ἃ ῬασῸΣ γδι ἐδ Ω] [{“βεἰα ἄρτοι, δ’ μορίαν δι 6.6 
Ἔ " ἐν ομιδιοίάει:. 29 ΚΟ Τοῖς συοαρηνν ς ει, Ετεςος ν λε΄ ἁἀξωυῖτ, "μ4- ' σκῶνγχρι Ἴτοβ ' : ΝΜ ρ ψι ΙΣ 

"ο: φαῖεν, γι, Καὶ ἰδοῦ, γυνῃ ἰυἷ πυνεῦ κα ἔχουσει «-- 1 
πος καὶ δδικηκῖὶ -  , Π " "΄ ἢ ᾿ » ΄,᾿ λ., τ 
νἰπειαμ να, δ) νφέως ἔτη δέκα καὶ ὀντω καὶ ἰω συγ΄ 
ὑιοῖ. Π χύχή στε κρὶ μὴ δ ὠναμδμν αὐακύψαι εἰς Ἔστε ᾿ἀκεύωαν 

εἰς ς ΠΙερο δ γιηὰ ἢ εἰδης ἐᾳ ̓ εὐμ[αἰεαν, 

Ὀϊχίτ μέρ οἱ αι ἀφριμθο-. 
της »ἡυτῃ μβδιο! ἔθος 40] ίοι- 

Ἐτερος βνηΐ εν αμδ ἰ.«.- 
ὑεὺ κε {ψἐτέεηνο δ αϑιν 

Θ' «το! ἐπε ίπα!α., ες ρα 

θεη5. ἰριγίτιτι ἰη ιτιγίτατί5 αὦ 
ΔΠηἷ8 ἀξοςπι ὅς οὔτ : σγάτχις 
“πσυγθαπςος ῥτότίι (οὶ ροῖε- 

ρφυσοιλυ μι. . 

Εἴη δέ τις ἐστ, Κύριν, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳ} 
ὀρϑμοι Οὐ δὲ εἶπε ποὺς αὐτοὺς, 

38} «τ 
Ὅονίνε, 

ἐδ φυλέαην, ἴῃ ἐὸν 4υἱ ἀά 

ἍΜ [πὶ φηὶ πρδίυωι ἐμὴ 
Ὶ ΐ - 116 δεγλεα, ι ᾿ “Πυλητι ρίς νερὸ ἀϊκίς οι». " [αἰνανιμνὴ ἀγα «μίενο ἀν- τῶν εὖ ρα- : 

«ῆκπαντελίς. ] ταῖ ὁ ἠδ υρόῥι ἜΤΟΣ ὲ : ἩΡΤ ΠΙΜΕ δίδει: Αἰ γωνίξεθε εἰσελθεῖν δα τῆς τἀνῆς 14 ΠΟοριεηάϊες ἐδέανς ρεγδην κίε δά εἰϊοι. ἀν δδὰ ἱπεφο 

᾿ ᾿ ὑξν Ἰρίαυιν δυτεῖῃ [οἴυς νἡ λα δά- ! ἣν ᾿ » φψι΄ιΔὰ ε.» .“- 

: νι. Κσδων εἶα αὐτέου ὁ Ἰ᾿ησοιζ, ποούσεφ ὡς}. 
᾿ ᾿ ᾿ "."κο- ͵ ᾽ ! 

ΝΝ ε ἢ ἢ γῃσᾷ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γαναι ὄπολέλυσαι 
᾿ Δ΄ ἧης αὐϑενείας σου. 

Οὐπεενμί δα ἐμέγάνε μα᾽ ἄσις, τᾶπ ἰοπε 
ΚΩ βοηνδι ον πομἰεἰ, ᾿ατάνκιεα 188 

{ἀφο φοδεν, 4μόνομ! μην αν ὰ ἐν λα ρει 
γὰ ,Φ' βοὴ βϑ!θν ΩΝ": β ραρειλρον 

φ"απι 4 υἱάενε; 16. 
βανυοζαμὴ! βάν δά βΨ 
«1 εν Μ αἱνεν ἀἰ πε ες 

συ δον ρογίᾷ : αυΐα ανυϊτὶ ,ἀἰς 
νοδι5,τυάοδυητ ἑπιγατς γᾷ ποι. 
Ροτεύυητ: 

πὸ λης ὅτι πολλοὶ, λέγω ὑμὴν, ζητήσουσιν). τ ἀἰαϊεει ΜΟΙ ὁ ἕο: : ᾿ 
ποκα, ἃς ἀἰχὶς εἰ, ΜΠ ον, (ὸ εἰσελϑεῖν καὶ οὐχ Ἰαύσουσιν' 
ἴατὰ 5 ἂαὸὸ τπγηνταῖς τὰ. 

" τ ᾿ἰμικίεινα. ἘΦ ἀν, αὐ , ΤΕ : ν{38} νον διμεν ἐηεγαμετὶι ἐνκιν ν ΙΝ προ δι μὰ ὧς [ ΠΝ . ΑΦ᾽ οὗ αὖ ἐγερϑῃ ὁ οἰκοσεασότις, χα δ Ἐκηιο νέξείνοεν (υτγοχετῖς , εὐῆτα εῇ ἰα 
Καὶ ἐπάθιμν ἡπϑὰυ κα ἔξω ὥ ποτ] μ} Ετἰπηρο[υῇἶἢ εἴ πναυιιδ:δι ΠΠΊςο 0». Εἰ υπήμιμ μὴ πάῃ! ἡπι ἃ εἰν τὴ δέ αν, χαὶ αῤξιιῶε ἴξω ρᾶτεγ δι} 185,8 οςο] εοτῖτ οὔ!ὶ- ΠῚ , ἐὐερεν γϑνυνρλὴ ΑΥΤ ε ὡὴῶ ων ,“Ὁ“« ᾿ Ὶ 1] ͵ ., δι ΟΝ ᾿ . ἐπε Ἢ ᾿ ὴ Η͂ ὴ 

ξ κς φαχοηίίφι αϑωρθω θη γχῷ ἐσδξαζε τοὶ (υττοῶτα εἰἘ , ἃ οἱ ογ βοαρ αι [Θ΄ ἐρηξημεην ἐγεξξα ἐν 
Πδυῖπ. ᾿ ; 

Ἀείϑοηάεης δυϊξ᾽ ρα εξ δ᾽ κα 

ἤονὴ βάν, Φ ριυατεο. οἸεῆλ, ᾳοά 
Θέδν. 

-ι ᾿ Ι νὰ ἢ" ' ἔμ : ἐφαναι κοι κρούειν τίω γύραν, λέλοντες.} Ρυϊατς οἰξέιν, 4ἰσεπεςβ, Ποτέ, ἀέτονίεον; οονρόπε, τ εά 
ΨΠ1 Πγροοεῖ- 

ἢ " "ὦ ᾿ Ἂ᾿ οὔεηρήιε, » »"- ᾿ } Κεοηάοηε “μίξην 4γ-. Κύριε, Κύυρκε, αὐοιξεον ἡμν" Κῷ σοχρι- ῃς,)0 δ ᾿Θοδὶς : δὲ τ ᾿σρόϊοδίη ψ' τρομέει ! Αἰ ποκριϑεὶς σὲ ἃ ΠΝ, ς ὦ τ ἄξη : : ΔΝ επὶ 4Υ' ἐόυνέσος ᾿ .57.Ο ης,δοασληο, ἀρογι ΔΟΡῚ 5: δχὶ ; {)ο 
πεν αὐ ἀν ΤῊΣ οἰπάϊρηαυς φυδά 5.0. δή ραζοκι, ἐμάιρνης ϑεὶς ἐρῶ ὑμῖν, Οὐκἱκ οἷδα ὑμαξ πόϑῳν] [ρίς τείροπ ἀξ ἀϊςείνοθὶς, Ν ε- 4 τοδέη, ἸΝ᾿ ὅλο τον μοα μεν γαναχ ὟΝ ὅτι τῴ σα βάτῳ ἐϑεράαάι. [75 1θοθφίπάϊρραυε αι μη ηαταμ ρδὴ ὑμῖν, μ Ρίε τοίροπάξε ἀϊςείνοῦ, εὐ μρ 

ΝΞ τς Πηῖ ὐχὰ ' ." Ξ ΑΙ Ἐξ ύω Ὀατο (χηααἴοτ ἢ οἰ 5νάχίς τατθα,, 11 χα τ ἐρπι νὰ ἐςέ. . [το νος γηαὸ ἤὲϊδ. , ν 
ὸ δ ν ; " Ψ , 3 » ᾧ ᾽ γ [ΣῚ ᾿ ᾿ » ᾽ ᾿ ᾿ Ζ ἊΝ .- ὁ ᾿ ἘΗ ἢ “ προ αλ αν Σ σιρο δοις, 4) 1" τῶ ὁχ, Ἶ ἘΣ βάρ} Ιςχ 416: [ὑπῖ αυΐδυς Φροσζέτο., Τρ νερὸ φυίδων ορονμι . Ἰρπαῤξἧιῶε λέγειν »Ἐφάγομϑυ ὠώ- ξΘ Τὰς ᾿ηΟἸρίοτι5 ἀϊσοτς ἘΠ π115]. Τ νης ἰηερἑ εἰ εν, 

εἰσιν ὡς δεῖ ἐργαζεῶ ον ταύταις οὐῦ στάσι 15 ογρὸ διεύμε νοηΐτο ἃ ΦΡΦΥΑΥ 9 ἐγ5 γσο ὑ ΕΜ εκ ν ͵ ᾿» “ , “ἢ τοι ςοδίροθαι δὲ Ὀϊδις γι ΔΙ“ Νἀνραν νου φογάσεια. 
͵ ͵ ιν νφΦ " Ρ τβρΙ ε πος : ἤ δέ ῤῥῥ΄ Ω “πὺν σοὸυ Κ᾿ δ χιομὰν καὶ ὧν ταῖς πλατείας ᾿ ρ Ν 85, : , ι 

ἐρχουᾶμοι ϑεραπρυεέοϑε, κα! ΜῊ τῇ ἡ μφρῳ} Ἰουταιη!ηΐ, ὅς Ποη ἀϊς δα αι. 1 |Φ' οὐρανέ τ φν ηοη ἰῃ Σ ωΡΤΡ, ) Ὡ τῇ ρίατει 9 ποβυβθοοῆι. Φ' ὑνδέποω, φν ἐαρφίριειν β 
το ρόδον. ᾿ ᾿ ΟΣ] κ|4μεδαύδαν, ἐδ εδιδαξας. 2] {Ἐν ἀϊεε θῖςο νοῦ!δοηείςο ποβεὴ ἀσειιβ!, Μαῖι,7..1 : Ε : ᾿ -" {Π|| ΑἈεβομάοης φηβεην κά ἈΚ ᾿ ΚΝ 3 ΡΤ Ή Ἰρα δον ΔΟΝ 17, Εἰιάδεφ! ὑρδὲν, Νε[υἷο ἃς Ὧι Ὥ Αἰ σεκοίϑη δυωῖ ἀυτοῦ ἀ Κύριος, καὶ ὅ-}" ἈΚρίροηαἰτ ετρο ΕἸ ουπηυβ) ονηΐμιμ ἀἰχίη Εγ- τς ΜΙ ΡΕΡΑ Λέγω ὑμῖν, ΩΝ οἶδα ὑμᾶς! “νος νπάξ Πιἰδ:} ἀδίςεἀίες ἃ τε] [νοι υμήο ΣΝ ὙΥΝ “ 

“. 5 ε φ 6Ρ ἰ ὀἰχτῖ; Ηγροςτα, νημία!- βφετίεα, υπω[ημ ημενε σοϑεν ἐς ὄσςητε αῷ ἐμὲ παΐτες οἱ ἐρ᾽ ᾿οπιης8 47. φατὶς ΟροτΑπη 10111-}] {πὲ οποφ! οῥενατῇ ἰηι αν. Ἀξϊοῖο ἴ» Ὑποκριτὰ,έχαςος υὶ μδ΄ τ σειξξατῳ άα ΒΡ ον πρρἐ φρένα ἀριγλναὐιῥονονς ᾿ ἘΝῚ ν : ἘΦ ΜΑ ΜΩΝΕ απ υΩΝ 
φ ΨῸΌ ς εκ τιν ἡ έν αὶ αυς νε[ἰτίϊηγ δαῦτο πόηης] [βγόην δαϑϑδιο πο βί κίε ἍἈτω τῆς ασικίαφ. πᾶ... , . . μα. Ὁ ἢ ορπείαπι νων Ἶ ᾿ ᾿ ,. οὐ λύθη τὸν βοιυ ΟΜ ΤΟΥ ΘΕΟΥ͂ τὸ τῆς [ Ἰ(ο]υΐς δονιοτι ἔμαιτη αὐτ ἀἤημπν δομει μην ἀνε ἀβιηανν Ἐκεῖ ἔς ὃ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς "8 Η]Π1ς ετῖς ἤετυς ἀπ τίάον ἅδη. [58], δὲ νὰ βίωι ἐν βελάον κοι γεφάϊοι 

. ΝΞ ες ἡ Φατνης μὴ ἀπ γα γῶν ποτίζει; ἃ ργαίερι, ὅς αράπεῖς δηυατιην { 15 με » Θ΄ ἀμο ά- Ὑ ὀοὺ ὅτω δί»σθε ΑἸ ξοαὰ " Ῥτἴυπι » φυυτ νἱοτίτί 5 Α θταμα- ῥ᾽ παρύλασωι μαναὰ ὼς 
. ι Ταύτην ἢ ϑυγατέρᾳ Αἰβοᾳαμ ἔσαν,ἰα ιό ἤμλης Δυτειῃ Αἰ’ ΑὈΥαΠπιὶ» τό “Ἡανεαωξβις “{0ν4- ᾽ τ ϑ τι ᾿ ἢ ΒΕΒΕΙΣ Ἐ Η μὰ ἸΏ. δὲ [(λλευχνδιὶ Ἰαςοῦιιῃι ὅΧ) [6ιοὺ φ οπ»με: Ῥνορθε- ὶ 

ἐθυσεν ὁ Σαταναῖ ἰδη δέκα (Ὁ ὀκτοὶ ἔτη, 1 48 νιηχοταῖ ϑαιλπᾶς (ἐς ἠεοξ μα, φυῆ οἰἱὲγἀμῖε δαίδηαε ἌΨΌΝῈ ΚΟΥ ἘΕΝΙΝ ΚΟ ΤΟΣ στο τς τ ̓ [οὕπηες Βγορίνετας ἴῃ τορηο] [4 ἐπ νεζοφ Ὁ εἰγυον «μι 
; “-- ; ΠΝ ᾿Ὰ ἡδνὲ Χυϑῆναι ὑπὸ Ὁ δὸσ μοῦ τούτου τῇ δ οὗϊο ΔΏΠΟΒ,Π0 ΟΡοΥΓ 1 νη} - ἐερε ἀεεξ οξἷο 4555," ᾿ Φητας οὗ τή βασιλείᾳ τ Θεου,υμαὶ σὲ Τλεῖγνος αὐἴοιν οἱ εἰ ἔοτας. «Ἀρ εἶδ [φγαε.. 

ΠῚ : : εν ἡ σαρβάγου “] 1εὐυἷο ἐἶο (ο]} ἀϊς Φααιῦ οβογέμῖε (οἱ αὐ ἃ πνμιοιί ἐν’ Τπῥῳδλλουᾶρους ἕξω. 19) Τυης νεηίεητς ῥοριέμε αὉ Ο- [9] Ζὲ υδρίοηε αὐ Οὐέεμιε 

ΡΑ πρνορυ δι αγούον (7 δ ν ἀθαπι μας ἀϊςετοειρυιάοβοτ!, δε: ὀμρῳ 8 ἸῶΣ Καὶ ἥξουσιν ὑπὸ αὐατολῶν ὁ δυσμαῖν Ἰπεητς, δι Οςείεηις 5 8. Βογοᾶ, γϑἰρροιμαινες γδίφρον 
ἜΔΙ χαντα Δ ΕλΡ ΊΟξ δι, ΚΟ ΦΉΜΗΣ Ὀαπτ οἴπηοϑ αυἱ (ς ορροπεῦθδηι, " γμβεβαύκηι οπομει μά " καὶ πὸ βοῤῥα 'χαὶ νότου καὶ αὐακληϑη- [δὲ Αὐγοιβε ἀϊσυνπνδ ἐπε πη τοῦ [ς νευρί τοχπο “με. . το αἴ τος οἱ αὐ τικειδμοι καὶ “τα ὁ] Ἰοἴποῖὰ νετὸ τὰγρα σαι άοθαι [ι- μεν [δγη εἰν: ἂν οτρυρὼ ῥ6. γὴν ῥσλεια τ Θωῦ 8ηο Ὁ εἰ. ! ᾿ 

' ὄχλρς ἔχαρῳ δ) πᾶσι τοῖς ὠνδοΐξοις τοῖς] [Ρεῖ ογηηΐ δυς ρίοτια ρίςη]ς το-} ἰρνίωι ζαμάεναν ἐο υπὶ- Ἰρῥὸν ὁτὲ ἽΝ : τς ἐᾷ ρὲ ΠΝ α΄ 110] ἹΕεεςος, πης νἱ εἰπὲ 4} εὔιηι[59) Ἐλδίερ, βιν μομ νυ Μαιι,1ν.}9, 
Γ γνοιδμοις ὑπ . ᾿ ΚΓ δ05 ηυα βεδδηταῦ οο. "" "μα αἰοτὶοτὲ βεῦα!ν Καὶ ἰδοῦ, ΘΙσῈ κὐραμς οὐ ἐσονἢ ὥρῶτοι φεΐμιὶ δι ἴρηι Ρτὶμιὶ 4ιὶ τὰ εν 4. ετμτα ῥηλιαὶ , [μη ἀν ΝΣ 

΄ εν . ΒΆφΉ δὲ Τ ἐνι δὶ ΤῊ ἢ Υ. ὰ 4{μ}. {Π τχῖς δυῖεπι Το, τοὶ ἢ- ΤῊΝ " εἰπε χα θισι πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔργατοι. ΠΕ ΟΝ ἘΝ μωξ ἐμ ἐν ΣΥΝ , «Ἢ δὲ, Τνι ὁμοία ὄφιν ἡ βασιλρια Ις εἱὲ μη βεθμ οι τ 18] Ῥ κε πε ἐγρο,Ο μὲ βηνὶε τα τς ΤΣ ν, δ ΜῈ κει] ποδὶ “4 . ΜΝ τμπρεὐοχβραν 
᾿ ᾿ Μαίας). Ὕ Θ ΓΟΥ͂Ν, : ἊΣ ΩΣ ὯΙ προς ᾿ 111 Ὸ εἰ Γέρπι Ἀ ε}» ὃζ [}}} 1104 ἐβνεχονην εἰ, δ' εν [ Ἐν αὐ τῇ Τὴ νμρῷ τοορσηλθόν [1] ᾿ Ἐο ἱρίο ἅϊὲ διςοϊοτυηις ψυι- Ἀ1 1 ἐρ [4 ἀϊε Δἰεείενως [ΠῚ Ρες τηδάϊος 

᾿ ρα εν ΤΡ ἸΡΚΗ ΤΠ ΘΗΣΕΙ͂ ᾿ δῶν. Δ(πηΠ]δοὺ.. ποία εβὶπναδο εἰμά; Ὁ“ Φαρισαγοι, λέβοντες ἀυτῳ, ἔξελϑυ, καὶ] |4δτη ῬΒαε κί, ἀϊσρητεβ, Εχὶ δι]., [4νἡδανν Ῥρανηβεονμὴν ἐδ. (ξὰ νετον ἴεὰ 
᾿ πυπν ἕμα. (μίριᾶ ὕφὶ κόκκῳ σίνπτως, ὁ Λφθών , } ϑίπη!ς εἰξταπο παρὶ5, πο ά ιν δον εβ χνάν βαρ, ποραΐϊον ἐντεῦθεν ὅτι Ηρώδης ϑέλοι σε! βδὲ πο: πραὶ Ἠογοάες νας τ πηβῃ να» μὐρθ οἰ βυχνὴ εὐρονδα ας νὰ 

ὙΞΗῸ δ ἷ ἜΣ αἵθεφσως. ἐθαλεν οἷς ποῦ ἑαυτῷ, χρη] [λοςερτῦ αυριᾷ ταϊέττ ἰη ποττῇ ᾿ " ἀρ τιν ἜΘΑΡΓΩ͂ΝΙ ὲ Ἰητοτίτετο. Αὐρῆ» γβῇ ὡώ 
ἄστεα ΤΡΆΠοΙρι : ἐδ δὴ , τς Η : ὴ : Ω ; Ὁ ᾿τβοαυνι ἱπίρς ηὐἤδησε,χαὶ ἐγύετο εἰς σένδ' ρον χιάγαι, καὶ) [θυτα δὲ ἐγεαϊεγἷ δὲ σμαῖε ἴῃ ἄγ. "ἢ γον Ήβθ ρξβωνν αβ ἰρ αν : 

κς πὴ ταὶ ρμιογτε, ἢ χ᾽. 
ἱ μιν 5, ροκοηιίαπι 485 

Ἐπὶ στο εἰ ἤυδ κ᾿ ᾽ : 

ἐὐ ἀρυκόα ἘΠ ἢ ΘΠ Ἐπ 
γος Ἡλι. ᾿ Κα πῶλιν ἔπε, νὶ ὄ μοι στὸ τί βα- 

. ; : τὰ , , 
͵ 

Καὶ εἴστεν αὐτοῖς, Πορούϑίντες εἴπωτε 3: Τυης ἀϊχίε εἰσηΡτοίεϑι ἀϊοῖτε ᾿ ἄς ΝΥ ̓κόγενα ὲ : 
τὸ ἀλώπεκι ταύτη, ̓  δου, ἐκβάλλω δαι- νυ]ρὶ {{Π|,Ὲ ς ἐς οἰ εΐδιῃ ἀσηιο.- ἀδηνοιδα. Δ᾽ {μαίεαιεν᾿ 

μόνια γχφὴ ἰασής δλιτελῶ σήμερον χοὺ 

θᾳΓξ τοδρηδπΊ,δί νο]υςτο8 (αὶ 
ἡἱἀυ]ατα ἔμπης ἰὰ οἷιις ταταΐβ. 

ψΕττυγίμ ἀἰχι ἐν (Οὐἱ γέ αἵϊι-- 
ταϊϊαδο τερπυτι εἰν μ᾿ 

δονεην πλαρηαμο Φ᾽υυοί ως 
ἐν 41 «αἰ  γεημ ενεγνη! ἐὴ 
ΓΑΡΗ Εὐ5. Ὀ᾽λγδς ἰληλιίοῃ ες Ρεγάρλιῃ Που) [ρεηβοίο νοάνε δ’ σὰν, ὧν 

Εἰ ξεγμην ἀἰμὼ, Ομὲ 
αὔριον καὶ τῇ τρίτν τελριοῦ μαι ἢ "Ἢ εἰει μα μα: 

Ι ὩΣ ΝΣ ᾿ ὃ ἀρὰ (ἱνηϑία «βίηναϑο τέζηναν ᾽ , ῇ ἐ ἣ ᾿ ΜΠ Πγάῦ τ. ᾿ Ἷ : ] ἐρόμο οὐ Θευ ̓  ᾿ 2] 51πη||ς ςἰἢ ἔεγπιεητο αιιοά ἂς-ἰ ἰϑεὶ : 
το μία δι ζ ουσῶ “γγιυυη) ἰςερειπη σρυ] ον ἢ 41 ῃ αι - [}}} δέηῆε εἰ βυπιενίο φμοὰ τοῦ Ναπὶ αυδά κα Εἰδοτία ἐδτίςην ἀττίπον, ᾿υζάηὶ ἐξηΐξο 

υλίϊρτο τεξυΐλ ποὐὶς οἴ ργοροηεηάιιηι, δά φιιαπι ἀδύα- α' 
᾿ 

ἂν, 1 Ἀκχ4μο,φ (. (οματοιτ Πὰ οἸπὶ ΤΙΣ ει τε γέροι 
᾿οραιευιί λά!- νι, ἢ " , ".ὦ . .] [6ερεβενην πρηῥεν οὐ ὅδ ἃ. αὐ οἀίξιτυς εὐΐ νοϊςηείθυς Ἰηστε ι ὠέκρυψεν εἰς- εφυ σοιτα τρια »ἕως} [πα ἴατα ἐγῖα, νίφιιςαιο ἔστη ὡραία νδὰ Ἄνω ὃ ΡΟΝ ἼΣ : ' τὰν, υΐὰ ππηίγυμη ἐςτὸ νςηϊξε, οςοΠις ἰλιτὶ ἰογιοίις, Μασ, ἀς Μαιειδὶ δι Μάγει παεταείοηυων ογάϊηρίη λρροίμιποίο- ν οὗ ἐξυμοῦνα ὅλον. ἊΣ τὰ , ταιοζα Οἵα, ιρηνεηι σείων ἸοΙ Νὴ, διΕταίπνις, Ρ βᾳν ἀπο ἐμιεπν δ] που τποοστας ρογοάμις. κ ἡπὰϑ : φιιπὴ ἐρίς ἀἰίφειὰ τοίϊοευγ ἐπ Ριοσαναίδ ἰπήνλοτια 

τ᾿ ι ᾿ ἐοι ἐμῶν τ εν οὖ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ πο νιας ΤΣ τὶ τὸς ἘΝ εζεο νοι ἐκ οἶδα ὑμαξ, δὶς Τετεητ: οὐίετγιια {λμιπΊ ας ὁτάϊως ἀϊξετοπάα Ρ᾽ατίπριμηι Ὄρετα ροί(μ"ς. βεά κῶς κα- 
᾿ τὸ ΠΝ δ τ ἠοοζνά,, ὦ : : : ἘΝ ἀραῖ. ἡρως Βριεῇ ταιηςημος ἀιςεηάϊ σους οείλην δοοὶρὶ σία ' αν δε ὦν ᾿ ΠῚ “ . ῃ πν ἜΞ ᾿ : ὲ ς πα : 4 : ΠῚ έέἔέἔΠοέυ ἙπψΨΕοὸ[ρσἔΠΕρῥῥέ τη Ἔν ανίμετινη τς. ἐπρειορέμες κόμας. Πῆκβς δα βαχα σα ἀτίοα τοι συ ὴ κόρ ται ᾿ : ἰπ τοπΐιι ᾷ . 4} εΡὶ- « «τῆς ((] . - : πε αὶ ἰακῶ ες Οιας οἴ ἘΠ Ήλ τς : : , 

ἘΝ ᾿ ἌΝ ΕΣ ἀμγααινο “πνοῦμρ ἔχουσα ὠδοενείας. ἰά Ἐπ, ἐκ ηδὺ ἃ δ- τυ ςηἹπι υλῇ δαταπ; νἱπου]ὶς οομΠἸ τιζλα,, ντ ας ἀττο Ποῖα ἫΝ Τμμινύσν αν ὥλον ᾧ ἐυσμήλ γῶζας νῦξ ἐἰάδεια, αἰ] οπιίας καπιςα δι οάϊς δι ἐταφ, ἰὰ εξ δι ἰῃ 
Ι 

ΤΟΥ ταὶ λοι ἴδε]! ἄο νὐῇε ρίαιγα!! ὅγ0 νίυτρατ ἱδὶ Ὑ ἐαρς ον Ν ἀρενἴοά φιίάεην σάρυι τοτίν τϑ, ἀπηΐς ροτιιοτίε, ἤκις θομιίουν ἐρίξ ἀυΐτος Πἶδ. 1} ε Μυρ ΡέσταΠ Βυμιογο νίσγρατι, ρταίςπεί ὅς ἑῃ ροδοτυσιν φισπάλι αἰπιει μι Πδιιοσὶς, ἐφ ᾿ | : εν νὩ πα τηβιᾶρ ῥαυοταης, {ςιν ἡμφῶν ὅιό νον ἀρρε! [ ι : με ρηο διε ΤῊ Πἰρεπὶ οὐ ἐπὶ ἃ βεε κυ δὲ ἀοπ ΟΥ ταν ταὶ" τὸ κι ἡ Τ ΝΣ Ἴ ' 

ΝΣ ἄμ πος ἔα ΚπεΝ ψευν!η αι, [εὰ  ἀξπιοινε γεόβ-, Ροίξος ἰοαμίεατον εἴτις σερο ψοῖρο πολύφιν «οἴηρυ [το ΡτῸ ᾿πὐρηφνμοι Αὐτυπιπαῖςπι. ὙΠισράτον ἀπ δν ἘΈΡτρρδσειΩι ἡυητίῇ ἴῃ ρίας τ ἘΠῚ ΠΡΒ ΤΠ ΤΣ Ἣν ἐΑν ΔΝ ΝΞ ππον ἐἠόεέμα . ἐἀιυδηνοῦι εὐίλην φηουθφν ποπηυ}}! πνεάτοὶ νε ὐΠ ΠιΠρ! οὶ αιοά ηνοχ (Ὁτνίτιιγ ν οτίτι 16. Πἴοις ἃ Γτμνὶς οτιλια δηξυϊαεί βυιποτο Ἀδετῖν ας δι Αρος. μιν}, μού να ἀρυώ ΠΡ ΝΣ ἐπφια τὸ μια εἰς 

' ᾿ τ αἰμείς ἀφήσιογίης, αὐ οχτοίηα αὐλάμπι παραφυσικν (λι}-  ἹΠΙῸΓ ἄμ Αὐίοίιετε το δοίαςες ν[γρατατ, ᾿ ἰάοπεοιῶχφεοος (ςτίρτοτοε ἐδιιεθτας." δ κ ροῆϊι μὰν ἢ νι ἀπαβεόρβειαι ΠῚ ἼΌΝ πη) [ὦ : 4- “" “ (4 ουνσωγε σχρμζαταγ ροίζοι κεΠ κδ᾽. δ ς ἐρίτιτις φυτεία 1. διννεα εβ!, αἰωρθώθν νοἴ ἐϊηδτοέγ. Ναυν νέοις μος "1: Ἀφείδον ἰκξώλωΝ υἱνὶ δὶ Ἐτλίπηνιις λὰ νοήσυμη, Ε ον, ραν τὐονανὴ έν οἴἴ,Ηδς ἀΐεις [λοπιίμι:δι ἰὴ ἰΙοληηὶρ ἅρο. 
“ . Τικίιν ἐδ αἱ φυμειεἶδαι ἐμὴ ἰίσηο, δι πω! 3 πιὰ {πιο Ὑ Ν ει ἰάομοι ἀπξλοι ςνΨυΪν, δὶ Εὐαίτνιε, Ἀπον ᾿ς ΜΝ νετὸ νίδετιν οἱἵε ἐπα ἶ, ̓ς ργαίσπεις ργὸ βπυτοιφυς οὐἰγρίϊ, πῶδϑ χέγι ΈΘΘᾺ χρὶ ἐχατοιν ας ἀϊείε πὰ γα " : ' . ράδιπι δ ξωγεύαι: ἴῃ νοι ἘΠῚ Ο ΠιοῸ ςοάϊες μρίμν ἐν το ἐϊ4 4}. Ἐτιβιπγες αὐτοῖν δεσπτια, {γε τρ ἴπνις (μια ἀεουίαμ ἴαπιςῃ ἔμ οπηρ]Πἢ θα Αλϑης ἣν σα ἐσεΐαται (ς ἰδ οἴ ὖ Βοιμ]πς Φοιπάς ἰπάυκυς Ὀδῶς ἰρίε Ἰοαιιξρε Ἰιϑουοῷ. ὔ 

᾿ «ἰδονοίᾳ με δνὕκοῖοο, ΤΑΙ ἐν υνμαίει!νάδνε [ύγέινι ἀά ἐἢ δε Ῥειάξας. ᾿ ΨῃῚ ἴῃ Ἰρίο ὀρορε,πεις νεῖ ὕμαι ἀσόγιι ἰαυνά!α, μι οδίςο, ἰς φινέριαιη πος ἰοτο [υρρίεηδυπηι νιάτα. 4 βαρ εἰσερ πὸ ν - 
Ἰαναηστῦο ἃ δρίν {ει απο δάτάπα, ἐμημο: αν ζ ρ] ἐμ είς τ τ4 “ ψϑια[οδωι βυμάζεα,, αῤχισιω ἄγνγᾳ. Ναὰς νἰΔο κεῖ Ἡστοὶδ πιοῖυ γοϊεδαπε συ εν ἀἰίγ εγς, πος Πεγοίίε φομα- δον ννλοινύεωῳ [τογιτὶ ρίξῃ ρτο βιευτο ροαιτυτινε εὔδια 

᾿ εἢ, Φ]ρεηρνα δυνκ ψη ουσα,} υχριτακὺ πουσα δ ἐσιϑεοτονοι γ υἷς. δόταιη 461 ἔγιναν δι ριαοιληῖ. ΠἼπτος ΟΝηιὶ Λτεῖνο 
Το ἐν αία᾽: πμίυς νοΐ νί θα ἰατίς ἀρῥατα. Εταίνιις, ἰγηαν οτος (υης ἀρράν οι οχ Μαιο αρες μνοα χ.., δ ! ΣΝ 

χίδεῖς δν} τς ςοηΠΠάς ρος πηρεήιτί φιοινίπιις φυοά (Σηνεί 
φοιμτα αίαμοι τοτὲ αυἱάδορὴ οχ μ[᾽ολὲ ἰν Απηοταομεσυςν 11. Λέλεαμειν. 

᾿ αὐιοίλι Ἐγαίμηνειςιι ταηνθο )π ἐο πο δἰϊςμτίφς, αιδά τν- τῇ ἐχοπὺς τὰ ἔποιν ρεγάνματ. [τλφυς Ὑοτεγοιη εἴασε ἰη- λωνύλψῳ φυῖϑς Θὲ ροίε τςοἰρὶ ρῖὸ τολοιῶ :νἡ οἱἕ δηΐατ) τ τοιρτοῖ ῃ σι ΠΟ οἰδπὲ ταρυάϊὸ, ϑινδινοηρι ράγῳ- 10 {{{| ἣ ᾿ Ἶ β Γ (τἀ τλνιξὰ παν μύννδηε ἐἠηγιαδινα δὐΐηνε νοιςῇ " δ πστ ἡσεκρετα, (ἰομρ  νεοιηῖς αἀϊτιο οὐ 412» βὲὴ εἶν πλετεκὼ Νὰ 2.8 ΩΣ ε πρῦ! ἡμῇ πρλλ αν ἐτρ μι ὀνηναηταϑῷ ον μας εὐγε: ι τ᾿ ς οὐ 48} πεϊηϊμπὰ {τ σας τϑοιγαιβνηος τοίμρίηλξις, μὰ ἀὐβρος , τον νοτμτς «οὐνείδιις κκινὶ υανκρε νι ἰνγ} ϑετ αοιτα Ἴ 9- ἕ ὑγεία ἰάρην ἠκείατοοῖ. ἢ, ΑΙ οὐδε ἂν ἐγϑς, σώμορϑν καὶ αὔφν. τυμνδι νὰ μα νίωτραν πρίν «αρρρήδῃ νὴ τλσιά βφοὶ ͵ αὐδιι ἵν ἀἰακυψωνίᾳ οὐ γεγωγων. πὶ τοσασις αψυςυίαιυς. ἀππον ποι ἀοξερι ον ΟΙἸμὶ ἐν Δρρυθοῖ ψθνον ἰσψμάται ἐκρν Ῥγουσι δία! νεσι ἀιον πος νεάοτος Ριο χίγυο τέροτίς ἤρατο, ἤθη Ροῖε, σου φυίάφιῃ ςεχευη ΙΝ πλουσαι αυ αὶ 
οἰρξυϊραονίςαι ρι ΟἸαῖοος, ἐανεκέκυρφε τῇ συγιρανφότητοπι «οι υμδιῖ νυυϊαινίαμις ἵε ὍΝ: : ἜΠΗ δα ἐητετριςίατων ὙΠ ΟΡ Νγ]ἔτις. με διίας σηνν ἤκς,.͵. ἐπῖτα ἐὐιδυυμη βιξται κ(} Δπὶ ργοχίπιρσι δι ἱνδ οιφι λἰίς ' : ἔμεν δοτονακοι "αὶ ἐπιιδιυτονικῷ, τς 10. 19 δὲ εμαβι, κρὶ ἐλγνειο. Ν υἱραιλ δι Πι λίνον ἀὐ γος Φιῃοία την ]τμμὰ Φλεη{ ρεοίεδιοην, γε ερο ψυύδοοι αδὲ χ: ἀεί υρεί να γἱμαω ἔδει μοὶ εβλμνατοαμ ει, πὴ ἐν δ είωμα ει ἡπολέλνσας Υ αἱ λιν, Ο να ὦ Εταίηας, κὁ- Χι [κέν ἐβ. ἐῶ "Ἐν » 

͵ 
- 



« 

ζαρ.ΧῚ Προ ΕΝᾺΝ εἰ 

«ὐγπι ἐ γαπητεδιίοης ἰθάνετὶς ἀπηπιοπδι σατο δέους α- 

ψεδετοης ἀπκιτις ορὰς ρετξϑιαν 4αυον ορυΐςᾳ ν)π)ασι 

εἰ ὥρλπατα ἱπεροίιτ, ἰὰ οἷς τὸ ἔργεν ὁπελίωφεν, νῖ οαμάζ}Γ Δ - 

φοζοίυς ἃ ξι.10.14 δ ιΟοτλ.1.9.ς ορέγ ΠήΕΡ ΠΣ 

᾿ Ῥηοροΐτυσι εἴσηθντυς ἀὐοὐτυϊ τολον ϑῆνα ἐὙὲ ἔην οςς 

ἐὸ ἀξ ποδὴ οὐπι ῥλέτς τεοοης Πἰδειοπια ὀρορε βεν τοίατ- 

τε ἐοπϑαν δ ετίο ἡἰς ϑξγλαι, ρεσίτρ 4ηΠξιεαφμίρας ἐς ι-, 

1ο λάδιις ρεταζεπέο ᾿ραιφπα ντίτιιγ δέξμιο υςθο, τολειόν. 

τοῖν κγ4.δὲ '5.36 δὲ 17 4.βτορτετοὰ ᾳύοαὺς ἐρία (ζείρτυιτα 
ν 

Βι 

εαενπρέονοτα, ἀϊείτυτ τολοιν όϑτο. δὶ Ωοἷδι 4 τλρίωσνε 1 υἱεὶ- το Οἰβοῖς Ῥ ϑοϊορίς ἐϊουηταν φκεοδῶν, αὐ π΄ Ἰποστεσι 

τπυγ τυλοιθνάνε, ΔΒ ΡΡ.3." δι Ἠεῦ. 11.40.. δὲ 1.13: ἐρία 

νέδείεος, διρ]ςπεΠΠπὶο ἐδ ΝΣ Να αυμοὰ φή ῳς αίξιης 

(Αἱ «εἰς οδτίπεπάς ἁτείῃρς ἴάπι Π 08 λάερτι, δ δας τακιοης 

πλ ἀΐεπι ὀνδέεντιιν Μεῦ.5. τ᾿ 409 δεπτυπ τεσιροτα ἐν 

“πλοοδῆν δοιπιας ΟΡ το ρὲγ ἤἀὲπι νηῖτὶ [0}..1.7..}. ΕΗ Ὁ. " εἴο. .". 

..........---.........
...-. . ὦ --- -«.οὐὐ΄οτοὸὃἢὃ᾽ἦΡὐ τσ οὦοὲ: 

ο΄ Πλΐζω δεΪ μα σήμερον χαὶ αὔριον καὶ " 

τῇ ἐχορδρη ποραῦ εἴϑαι!.. ὅτι οὐκ ἀδῆχι: 

ταὶ τρροφήτίω ὅσο λέδτι ἐξώ τ ἐορυσον- 

λήμ; ΔΕ ΚΕΝ 
μαλλιὰ γαφυσώλιὴμ,οορυσοιλὴμιη ἡπόκτεῖτ 
βιοῖδεν φυὰαν γωφῃς τότ ποροφέτας, λιϑοξολᾶστο τοῖς 

ΤΣ ΩΣ ἀπαςρλρμᾶμες «τοὺς αὐτίω »ποστίκις ἧς 

οιτ δα προ ϑύληστι δ)χισυυάξαι τὰ τέχνα σου, δν 69 

δος νἱᾶει, ὅς πργ ὄρνις τίω ἑαυτῆς νοοχια αὐτο τ 

ΚΣ αμν , "Πέρνγας, καὶ ἐκ ἐϑελησωτε; 

ϑι δου, ἀφίεται ὑμᾶν ὁ οἶκος ὑμδ ἐρη- 

"ὠμίω ἢ λέγω ὑμὰν,ὅτι οὐ μὴ μεἴδη- μος μάν 5 Λε) υμμι») 

“πε ἕως αἢ ἥξη ὅτε εἰπρν Εὐλργηρᾶρος α 
οἐρχθμϑμος τ ὀνόματι κυρία. “ὦ Ι 

ἴοτὲ 

Δάτῃ 

Κιφάλαιον δ, . τς 

νε τ ΑἹ' ἐνετο ὦ τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν οἷς} 
͵ γ ἢ 

αἰμεα τ οΥ Τῆς οἿκόν τινος δ αβλόντων “ἤβΦαρι- 

τὴς Κρ ποκραϑεὶς 9 Γησοις οὐπα αροθς Τοῖς 

Ψομικοιὶ χά Φαρίσαίοις, λέγων» Εἰ ἐξεςι 
σα σαθῥάτῳ ϑιρκπόῦειν: ᾿ 

" ὙΌ δὲ ἡσύχασαν" Καὶ δ γχιλαβουδν Θ΄’ 
ἴάσαωτο αὐτὸν, καὶ ἀπέλυσε. 

9 ͵ τε 

Καὶ δτοχριϑυὺς χορὸς αὐτου, ὄπα, Τί- 

ἐΝ εὔτονα ὀροττεῖ τῆς ποάϊε 1: 
Ἰδ στὰς δι ρεγοηδίξ ἱτοῖ ἔλρεγες, 
«μία πο ςοπτίηρις νΡτορδο- 

οὔτα ρογεας οκτα ΗἸοτοίο γανδαν. 

ἡ ΤΗἸεν αἱ ἐπ, Ἡϊεϊτυίαϊξ, υς 15: 

εος αι δά το μι! (υπτναυοῖ!ο5 
νοΐοι ἀρ σγοραῖς ΠΡ οτοσρυς 

(μ4π| (υὖ α᾽ 45, δι πο] ἱ {τιοὺ 
Ἑσος ,τοἸπαηνίτυτ νοῦς ἀ0-} Κ 

ὕῦυσς νοίτγα ἀείετια. Ασλξο αὐτέ 
ἀϊςο νοδὶς » πο νἡπεθίτίς τΏς 
νίχιεάιπι νεηοτὶς ἐρης αὐ 

Ἰ4ις τίς, Βεπςεάιόεις ψ' νεηϊτ 
᾿Ἰαοηλίης Ὠ πη Ι. 

"ν ἴσε ἀοτῆυπι ουἱυἀά οχ ρτ!- 
αιοείδις ῬΒατιίς 5 ϑαρΡαῖο δά 
εἀεπάυτῃ, Ῥηεπι» Ἰρή οδίει- 
απ στη, 
ι, Ἐξεςςν αι άαην ἢγ ἀτορίομ5) 1 
δάεταῖ ςζοταιῃ εο. ᾿ 
| Τυπιτείροπάεης Ιοἴμ5 ἀϊχὶϊ 

; Γι ερὶς ἰρῖςγργειθις δι ῬΠατ- 
[αϊδυ ἴ πα ό νετθλ,ἰςέτης ςυ- 
Ἰζδις δαθαιόν 

4] Ἰρῇ νετὸ ταέυούμῃς. Τα ἱρίς 

ΕΝΊΨΥΜ. 
τον 4. γέ ἵμαι δἰιῖαπι (ὐνβινπαηά! γεῖθο Ῥϑιὶὸς αὲπα 

Ειμριά!, νοὶ μειβεῥενάε. Ἐπὶ ἐπτηὶ ΟἸΜΜΕ παϑήωανω ἤηςπὶ 

ζκορεῤυῆτ. Ἀοαι. 4.10. πιληεῖ ταπιοη ἧς ἤἥης ἤπε ρετῖη- 

ποιίς ἀχεγηυπὶ τρυν (λοστάοιυμι. Εἰ ςοηιἰιπιτηλι β ων 
σαν ρογίομια φυοηὺς βοςοηιηχϑάλτας δκυϊάςπι νἤταεὶμε, 
νι ςοηζπιητι σ᾽ αἠατοτες, εεἰταγηϊη σις ἰος τἰ πῆς Ρεῖ- 

βιμόϊι φιτυπευν δι ςοηίιπιπιδε Ὡππιπὶ ἰνυσπεπι ΒΡ] ηίις 
(οοιπάμϑ ἀρρε τ. (υμπετιάτῃ, ἑοτταῆϊς νίως εἴϊ Ποπιηυς 
νείῦο Ἀν η{ ."4ἰ4} ιοά (λευβεἰϊς ἀυοαιις ςοηιςηϊξ : ὃς 

ΟΒενχι δαρτισλητυτν δὲ ρεουλιλτίξος τολονωϑέντερ ἀδίο!υ.- 
τὸ νοσαμτιν 4υἱ ριο Ομεῖο (ληζαίποιη ἔμάεταατ ταις 
ἢφανβάκτίο ἢ ἴνις ρεγῳ μετ δα λη ἢὰς τλτίοης βήεϊος 

ἀνκαατι η ΟἈτηϊο τοτελοιωμδῥοι οἱ δον ρο πος Ἰσέϊοτςπι,ς 
᾿ ᾿ δας Υ ᾿ ΑΥΠΝΝ 

Υ͂ νμπιδοοὸν φρονῖε! 
μοάιε Ψ' ἐγ Δ’ ανεηιὸ 

“ηνδωίανε : ἤμδώ ΝῸΝ 7] 

βτορθειαην (εὐΐρε ἐκιτα 
{εγω[αίειν. 

ἐφεμ(αἰδον, ἐετν(αἰενν, 

464 οεεάι Ρτορθεῖ ἀν 
ἰορῥά κε εο: 4μὲ ΗΒ αημεν 
«“{4“π: ημφοῖνε! οἱ μὴ ἐοη- 
γεφάτε βίος ἔπος, 4". 
τως ΓΙ ΩΝ 
δ βεηπν. Φ' πο μἐβι) 

Ἑτιε γεἰδαημεῖων νοὐη 
ἀσημ νεβεαἠφζενῖα. ὮΝ 
τὸ ανβεηρ ὐοδε ἡμἱά πον, 
υἱδεδίεμ τε ἄφηες υεηὶδὲ 
φυμι ἀνεαῖν , Βεηεά ξέεᾳ 
ημὲ πεηἷξ ἐπ ἤοϑηα 1)0- 

νοἱηὶ. 

--- ----- 

γἰπιὶς Ῥγορβοῖαδνδε ἰαρτ αΣ 

οἀυπι" ρ8}}}πὰ  ρΩ  ς 6 ηὶ 

σαν. ΧΙΣΙΪΣ, 

Τ [μέΐοδν ςἢ φινσι 
Ε:-" Ζεί ἰὴ ἀο- 
νομὴν (μη βέλη βυϊπορα 
ΡΝνανιίδονωπι ϑὑνωι 
πρδηάνεανε β απεν,  Γρ6 
υδ[ενναϑαηι μιν. 

Ἑνειια, μοῖνο φηδ κην 
πγάνορίοι ἀνά! 4ηε ἡ'- 
ἱμη.. 

. Ἐενεβονάοη: ἴεβω ᾧ,. 
κὶὶ «ἀ Γεγίξρενδιοε Ψ 
βιρα ηαοι ἀεὶ, δὲ [7] 

ἡ ϑαὑὐϑναιο ἐννανεὺ 
κε ἐδ ταενονμ ἤρβὦ 

υεἴὸ ἀρβνεἰ)εηζωνν μεμα' 
οδὲ ἐνηϑνας ἠ ῥοι{Π, 

ὡΟ Α Ρο. ΧΑΑῚ 

Τ δυ εἰν, φυῦ νος: 

ξώμ εὖ [δηδυ εν ϑι αἰ πίει, 
ἰς. ἄιχκὶν ΤΟ Εἰ νεφοηάει «ἐ ἐἴοι, Α , ᾿ Ὁ Ἐ 4Ἱ Ειτοίροπάεηϑ εἰς, ἀϊχίτ» Ουἷ5} 1). ἦν ΕἸ κατ μαῖς 

ἐν νανθον ἠβ εξ οἰς ἡ ̓ ἐ μπεσεῖ.), νεξεῦιο (' μον ἡπρμρ εν θοβ) ἱρῶν μρυμραμε 
᾿ ὸ Ρ ως «ασασασ , ν1.}} ω τῇ Ν- 1 ρυζοῦῃι 10 ς ἃ 3 Ώ ; 4111 ἀε Μ ἷ΄ "9 ἐονιμὺ ἐκ’ 

τ ραῶ, σαδῥάτω, : οὐ τ τοιγαῖςῖ εὐτι ἀϊς ΘΔ ἐγώβεε ἐδωρ νε δεὐδα!, 

" νη Ὁ πλθΗχο ποπραΠι οπ Πιροηοτίδιυν ουἱατίτες ηιοαυς ρ.41}1Π1πᾶπι ἠρ αἰ βολεὶ, φύσα τἀπιο πολ!!! 

ουπίυζυην, ἐδικῆ Ἰυδοαῖ οὐπῆυς μας υοαιὶς Ἑ τοὶ 
αὐπεαπιδεὰ πο ἀδῆφυεις, νὰ ἤς μὲς (πηΐι», Οὐυδληυΐς 

ἐμβὰς γαϊὶ ἀϊοίτίς Ἠέγοάςπι ιαιηλτι, πο ῥοίϊτ πε ἱπηρο-" 

φάγῃ γετεοτς Μαῖτ}ν.13.,7. 4 ῥωῇῇῇοίενν, τί νερσ εὐ δὶς 'Φ- 
φιύτυς (οίυμης!] ρίυγίονε ἰοςί, τορε} α ̓ ς τεδυξίειο 
πϊοῦις οδίεγιδαε Ππππυ ες εἶν" δι Εταί, Νν ἑδωπνια εἴς ἀσλίώ, 

[τὸ ἀυοιηίηυς (οππιεεν ρεγβαι ἰη ἐο ηυοὐ φρ᾿, ταπιςοη 20 δἰς ταπλεη πεπῖρε πιςῖοηγ ηἡμοὲ νΊγρ,, [Ἰ.4, “ΡΜ [μα - 

βοη εἰϊαυῤὲ πιετιαείε πε ᾿ς πλοςαπι: ἀϊοεάατη ἐπί Πγ,δι 

αὐϊηὴ δἰ 'ᾳυαηάίι οθετταγη εἱρίλπι Ἠϊεγοίο! γπναμι δτευΐ 
Ῥεπιεηίμαι : γδὶ τος ἐρί ἀεοίαγδθις, 4υο ἴδιά) πὶς λἀέπό- 
πελτῆ νὲ δι αἷν Ἠετοις ὁαυξάια,, μαπῖνοε ἐρι εἶτ πὰς 
ἐπεέγξέϊι εἰ. ΤΡ οὐδε ψ' τΑν σήμαρνν ̓  αὐφμεν ϑγι08 ἱπιεῖ- 

ὁ Ρεθε τ το Ομαοίε ροῖ μὲς νεῦρα ἐργιζεύϑεῳ Ορο τ]: αιιάτη 
, Κα οπδιη ἢ δαυδιπντν τὸ πυροιϑαι, ἱπ ρτοχ 10 πιειγιῦτο 

πὸπη ἤκχοϊπελθις ἴτεῖ ξιςεγς, (ξὰ Αρίγε,δχ μαὲ νιτὰ νἱάεἰι- 

εεὺγε ἑείροινάεαι “ογδο πληΐμο ργςοεάεξητίς νος 0} ἃς 

Ἀλκτόῖντν μιιης ἰοσιιν ἰςολῖ μπεεΓρεειανί,» ΤΉΝ ΑΜθε φβοτ- 

νπνοϑ ἠοή ἐν δ’ ταύ οβοτανι: βήμεριᾳ νον ἐϊ ἀΠπτάενε. 5εὰ δὰ- 

διιίπι ον"! ὁ Πρίες ἕνην ρογ οὐαί, δι ἰπ ΔῈ Π ΠΕ Οταείς οοάιοὶ. 

Βυν γερύει νειθυσι ἐρμέζοϑεῳ. {λ΄ νη ἐὐηθ θη νοι ἃ δοχ ότι, 
φαζαρί νι σφι οἱ 7 εἰτυ]Π λη πέσει ἀρυὰ (ἐς - 

εὖ τ κε ρίαν τὸ ὄξεει, Πἰφέῖ. Ῥσεεπι αὐτοιν (υὐτι- 
» Δ Τα] οδιεὶ δὲ Ρηγῆα φιοπποάδ ἱπίει τς ἀεβεγληι τὸ μὲ 
ἀδεχύμᾷον δὶ τὸ ἀδιωλαννν. Ὁ ς 

4). ᾿δειιοαδμιν ὗξ δὼ φιαῖ κα ποτοίς ἤαο ἕο ρο- 

- 

ἰωνιδε Ονε βεγηὶ, ἀωΐκενν μένε ἐπννο ὗν ἐξ αην. ἴα ἀυοθις δυ.- 
τοην οοάϊοίδιιν εἰτὰν πὶ ἑαυτῆς νωσία θη) ίου ἴθοο 

ζαν. Χ {1{|1. " 
" ι: Κα μυἰποον δώ λον. ΝΨἋ αῤχόντων ἮΝ ΦφῳΥεὶ ερς ἢμυς 

4φιηβεάτγιπ νοκδῦδει: γεῖ Ρεπορει ογηαζορα ΠΩΣ 
ᾳυοηίαίιι ἰδ ςδίο ἀρυά Ματι φινοτί 18. αὐχοντα (πη ρ] νῶτος 
γον! 41 αὐχρσνμμ νὸς ἀἰοίτων Μάαῖς,ς. αν. δι ὅι γυπίας ἀϊς 
βιναινθτυΣ ἃ δεμιοτίθιις δι ὁετθις ἀ ἃ Ῥεηαερίυνε (λεεῖ- 

ἀοιυ αν ἐμ τ}, αιλς δολᾶ.. 4.6 ,56} δι ΠἸμὰ ῥτοδαυίϊο ἢ ἀν- 
δ πιὰ ἔνε ρο πεἸσοτιτα αλα κι Νϊτάτιλ ὃς οὐ ΝΑ 

φουατὴ πππογα, ΠΌΤ Ὀευτιιρ. "γα ιικυῖ Μοίον. Νουα 

δγληῖ οπίπι οὐπηος Ατοβιίγεναρ οὐ ναι αι, κε ἀρράτοῖ 
ἐα [0}.7.48, 4.1} Ῥμαωΐκυν εἰ τα οιηοα : (σὐ ταητα 
Ριλδηίδοι δὰ Ἀηΐξ ἴῃ υπαζά εχ πυδίοας ᾿ιάυεῖ ἐα τῶν 

" ( Βυληβείνωα διλοτια. ΓΝ 

4 ᾿ν βάν εδώ, λέγων. ΡΊεοπαίπινΣ δῇ ἐμιίω ραιἰορὴν 
ἀο ψιο ἀϊχίτηιν ὌΝ ἢ 

{ (ἀμΜπ νεβεαν, νος ἐμὰν. Ῥοεεμιμταῖα οἵ εαιϊι ὑπν 
τει 

. 55ΕΟΝΝΌΥΝΜΊΙΝΟΑΜ. 301 
ἀγειβοντμν ἐμ λᾶς ροτιοῖν,, εκ Ἠςθιπογισι ἰἀιοτίίπο, εἰς αἰϊηιφπτυΐυπι ἀςβεεετς φυλπὶ γείθυαν τείάοτο ρτο 
ἀμ επῃ εἐχροίιμμαια (ρεὰ γαα. τι [ἀςο πια αὐπιι ἃ ατα- νοτθο. ᾿ 

καὶ ἐκ Ἰαυσαν αὐταποχραϑύναι οἰτῳδ “ 

ὃς ταῦτα. 
ΤΩΝ ἃ πϑὸς τοις κακλημϑμοις οἷδο- 

ζολίω,, ἐπέχων πῶς ταὶ φρωτοκλίσιας 

ὀξελέχρντο, λέγων «οὐς αὐτοιὶ, 

ὕτων κληθῆς ὑπό τινθΘ΄ εἰς γε μρις, 8 

μὴ κατακλιθῆς εἰς π τοκλισίαν, μή- ᾿ 

ποτο ὀντιμότεφός σου ἡ κεχληρδμος ὑπὶ 

ἐνώ. ν᾽; τ γιν ἴφς , ᾽ 
καὶ ἐλϑθοὸὶν ὁ σὲ χαὶ αὐτὸν καλέσας," ν 

ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον αὶ τότε αῤξη. 

μετ᾽ αἰχίμης τὸν ἐπατοντοπον κατέ-. 

οι." ΝΣ 
Α ᾿ὅταν χληβῇς, ποροϑεὶς αὐάπε- 

σον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν ἔλθη ὁ 

κρκληκώς σε, ἄστη σοι, Φίλε, τεοσωνά-- 

νι αὐώτερον. τοτε ἐς αἱ σοι δόξα ὡώ- 

πιον “70 σιυνανακειψϑμων σοί. 

ὅδ παῖ ὁ ὑν αἷν ἑαυτὸν ,ταπεινωϑή -"! 

σεται" κὴ) ὁ ταπεινῶν ἑαυτοὐ, ὑψωθήσεται. 

ἔλεε δὲ καὶ τῇ κεκληκόπι αὐτὸν. ΟἽ}, 

ταν ποιῆς ἄριφον ν' δεῖπνον. μιὴ φώνει 

γοιὶ φίλοις σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς 

σου μηδὲ τοὺς συγηβρεέῖς σου, μηδὲ γϑί" 

τονας πλεσίους, μύποτε χϑὶ αὐτοί σε 

«ἡ πκαλέσωσι , καὶ ἥνηται σοι αὐταπο- 
σδομα. ΠΝ 

Αἰλλ᾽ ὅταν ποίὴς δον ἰωὴ, κα λοι] ῳχοι, μι 

αἰαπήροις, χωλοὺς, τυφλούς" 
Καὶ μκιαχοίομος ἴση" ὅτι ἐκ ἔχουσιν ῳἸ- 

ταποδουυῦα! σοι. αὐταποόδοϑήᾳμται γαρ 

σοι ἐν τῇ αὐαςοίσᾳ Τὴν δικαιῶν. 
Αἰκούσας δὲ τις 4} συωαγακειμδμων 

Ἑτηοῦ ροϊεταηξ εἰ εχ Αι ο- ὁ 
ο τἀ [τὰ γοίροπάετε. 
ΟΝ ιν δυτει ρᾶγα δοΐαπι 115,7 

αυΐ νος τὶ ἔμεταῃτ, “ διτοπάσηε, 
φυοιποάο Ῥτίηλως δος θίτι ς- 
Προτοηι Δ εἢς εἰ5, 
Οι νοςάτυς βιοτ!8 Ὁ 411- ὃ 

40 δ πιιρτία9, ης ἀϊΠςυπηθίτο 
ῥῆτιο ἴοςο  πς ἰοττὸ ποποτὰ- 
Τότ τς τ νοςλξι5 Ὁ ἐο: 
] Εἰ ἰς υῖ τς ὃς Πα νοςλυῖτ ἢ 
νοη οηϑγάϊοαν δὶ, [)ὰ Βυὶς ἰο-- 
οὐγ: δέ τυης ἱποὶ ρίας ςμπν ἰρηὸ 
᾿αΐ 18. νἸτί πηι αὶ ἰοοιυ πῇ τοηςτγε. 

! δε χυυμ νοσάτις ξιετίδγ1ο 
ναἀς τοοσυδίτυπι ἐην]εί πηι ]ο- 
οὐτηγ νὰ υῦ νεηετῖς δἰ τε νο- 
ἑαυ τνάἰοατ δὶ, Δι ς δ,αίςοπάς 
αἰτίαις ἐτυης οὐἰτ δ᾽ ρίοτία τὰ 
ςδίρεξζα φοταηὶ αἱ τεςυπὶ ἀτ- 

{οὐσιθιης, .Ἂ μμ. π" 
ΠΤ ΝαΣ 4 Ἴἴς Ἐχτο τ, 
ἀςρτίηγοτοτ: ὃ 40} (ς ἀερτοῖϊς - 
τίς σατο] ]ετυζ. 

Ιδιςεθας φυςεπι οἰἰᾶ εἰ ἃ χὰ τς 
ἔιετας ἐρίς νοςᾶτι5, [Οὐπιτη ἔς- 
ςετῖς ργδηάϊιτη ἂυς σοσηάῃ); ἢς 
γοςαῖο ἀυιίςοΚ τισθ, Δ ἐ7ὲ {τ4- 
τῦς5 τυοϑιηξηις ζΟρηπδῖοϑ ἔι108, 
πεᾷας ν] οἶπος ἀἰυἱοδ:Ποαυδῃ - 
4ο ἃ ἱρίι τε νὶςἰ {π᾿ νφοξηῖ, ἃς 

Μ ας εἰδὶ τειγίδατῖο. Ὁ 
᾿ 5βαυυηιξας!5 Θρυ απο, γο-᾿ 5 
(4 τρεη αἴ ςο5, πιδηςο 590] Δι 05;, 
ἐαοοβ: ᾿ ἡ. 

Εἰ δεατυξ εὐΐε,ηυία ποη ροῦς ἴδ, ἀ ύμαῖνη νιφμνα ΒΝ τή 4014 ΠΟἢ ΡῸ μαϑοοε νωνίϑνενε εἰδέ:νε- 
᾿μητ γγαρίαπετοιτθυοσε εἰδισγε τς γενέφννοιην σιΐαν ἰδίων τα- 
τ ρυεῖυν {8} εἰδι τη τείυγγς- βννείδιφνειδιίστπην. 
δίοης ἰυἱϊογύτω, ᾿ 

ταῦτα, ἶπεν ἀπ Μακάριος ὃς φάγεται, ἢσς Δυῖεπι αιυτ δυάιῆςι "ἢ ΠΑ γ παρίστα 
αῤτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θει. αυΐἄδτο οχ ἐἷς 4υ] ππιὰ! ἀἰίσυπ} Ἶνδων, ἀμί ἐμ:, Βααιωι 

αἱ δὲ ὅχεν ἀυτω, Αὐνθεφπός τις ἐ- δε λητνάϊκίτ οἱ, Βϑατιιβ 41 οἀϊτ] [φνὶ μιρωά νει βάδην ἐν 

᾿ Ξε ρει βοδενφη 44 μας 
νεϊῤοιάενε εἱι. 

1)εεεδιι μές ν᾿ αὐ 
ἐπμίεαίοι βαταδοί αν, ἐη- δ1 οβαπεὶς 
ἐεπάεη: ᾳωοηροίίο ἀντὶς δον μαι 4 ΤΗΤΟΙ νίηνα ἰ νος 
δεευδιβ εἰρενξι ἀρέφηε πυτοπε πὶ οἀς- 
«4 ἰἴοι, δἰπ,κἰοεία, 

ᾧὸ ιμῆν τημίεαῖων [μενα 

«ἀ πηριι4ε, ὅδη ἀμ 4. 
"3 βυμπο ἰϑεοις [φγ1ς μα 

μον Δεΐογ 6 ἢ μενϑβα!μι αὉ 
ἐἴο: ᾿ 

Εἰ νεπίεη! ",41 1. ’ 
ἐϊηηη νοσανη, ἀνεαε εἰδὲ, 
Ὁ βεὶς ἰοεμην: (Ὁ ἔνηῖς 
ἐπειρῖφ! ὐνογωδοῦα πρωΐ. 
ἤηεμην ἰοςιφποξενευς. 
δε φριμη» υϑζά[η9 [μφ- ἔτους." 

τὴν, υδάς, τεεμπεδε ἐδ πϑ- 
μν»πο ἰοεφ.: νὲ ἐμη» υδ- 
ΜΈΡΗ 4:6 ἑημί"μἷδ,, δ» 
"αξμδὲ, κέ. εα[τενάς 
ἡβεγῖμ! βπς ΔΓΜ εὐθὺ ζ..- 

“4 ἔογαιι ἤπερ! ἀν {[ἰϑπὲ-- 
““ημϑμα. 

ᾧ ν")4 φηνηὴ φωὶ [6 »καἰ- ἸηΤιλ δι 
ται ἱνωπμ ανων ἢ Φ' ἡμὴ τνλιι.2} 12. 
πδημίας καἰβαδηωτ. 

7 

10 

Ὀ εεῦ κε ἀνἴτη» ("εἰ φμὴ 
[ευνωϊξαμεῖαι, νην [4-- 
ἡ βγάπάνμιν ΔΗ μάν, ἐδαλτῳ Ἶ 

Ἡνφίδ ὑϑεάτε ἀποῦτον ἔμος, [η φου ηδὶ (μὰ 
πϑῆνε ΚἘ γε! "ΜΗ 5. 7 96 494 νοὶ «το τοτὲ, 
ἐφζναῖνα, οσῆνε υμὐηθ. αν ΝΕ] το πρεη - 
ΕΝ ΗΝ σ' »"Ἃ (ατὶοπίς ρὲ 

᾿ : ὍΣ ριοξινάυπε, 
γεμηδξεν! ψ β4ε εἰδὲ γεν φυυπὶ Φιτλτίιαν 
(γηδιμδέο, ΟΒεϊίαπα ἐπ 

Ὁεὶ εἀητὴπλ 
'ϑεἀ δμηι βεεὰν ἐομ. Εἰοτίαπι ὃς ν- 

δἰωτε υϑοα βαμρενε: ἀαδὺ ΤᾺΝ δ ὐύρίων 
ἰφνεἰαμάοι, Φ' ἐαεο:: το 

ἘΠ ΠΝ , ,ν τ, ΔΏδη [ἢ ΓΟρΡΏΟ Ὦεϊ, γζεν Τ) εἰ. ᾿ “ἸΟΙΗΟῸ συῦγενον μέγα ΧΩ ὁκαλεσ πολ- Ῥ ΒΡῸ ΧΈΙΣ “26] “ΠΡ ἀνε εἰ, Πΐονοο Μδιι, νι 
λρ «: ι ι6 Ιρ ίε ἀυϊοῃ ἐϊχὶι ει, Ϊ ἤοπιο φἰάαν» Μομέφηανννα- 500..3.3 

ἀος ἐς τὰ υἱάλιι ἐοοῖτ ςαξηδι τηαθηδτη 
Καὶ πὲς {λο τὸν δοῦλον αὐτῷ εὐ ὥ ΩΣ Ἰὰ τυθβ οὐδὰ τος 

ρα δυίαενου εἰπεῖν τοῖς κακληυϑροις, 1) ᾿Μιήτφυς [Ἔτυσπι ἕμυπν ποσὰ εγί, Ἐὶ νοἶβι [ένοννα βοωπη ἀντ Π ΕΝ 

Ερχεῶε,δτι ἡδὺ ὅτοιμα ὅδι παὐτα. ἐσξησινι ἀϊςετεῖ γος ατίονν εηἰ-} ὑνο ρα βηθ ρα ἡνμμδ- εοευπι Ραιν, 
Καὶ ἤρξαντο ὑπὸ μιαῖ παρα; τεῖϊϑτι ἢ 4υΐα ἰδπὶ ραγαΐα (μης οπγη Δ.} - ΤᾺ βὐγν μόρα κι δσήοων για, μοι: 

παύτες. (ὐ «ρῶτος ὅπω ἀτρῖ, Αἰγφθν! Ὶ, Εἰ ὁτπποε ἐαρενιηεῖνῃο ςὅ- Κνεσρονᾶι βπωὶ ονενον ἔτος, ἐγ το ἠγόρασαι ᾿ϑλω ὐε χίω ἐριλθν χὰ (εηΐ {᾿ ἐχουίατς., Ῥείπγα ἀἰχὶτ] |εκωατθ. νίπνν ἀὐπὴν δὲ, ἐὰτι δαίαηνδα 
ἐν "Ὁ Ύτ, μ« εἰν Αρτγῶ ςπι! » δι πεςεῆς μαῦςεο] [ΗΖ εν, 4ν ρεεείξε ν4- το, νι ἱπυρεή!ς 

ἰδεῖν αὑτόν " ἐρροτὼ σφ, χα μι6 πάρη τής} εχίτε,δι οἱ ἰηἰριςεγειτοφοτς [Ὁ ἐπε, δ’ υὐάενε οἱ. πίθον ζαρε 
[ον ; μαδειδε μι ειία, ἰφνο: τοξὸ (ας ,ναὐε πο ἐ»- 

ΓΟ Δ ἰὴ 

ῪὟ ιν,» ἐτς ἐμ “μη. 

Καὶ ἕτερος εἶπε, 2.6) γη βοῶν ἠηορμσαι 5) - Ἐταϊτέγ ἀϊχίτ» Ιθρα Βουπὶ ε- , κιναν ἀϊκὼν ἵνα νοΐ 
πῦντο, κρὶ πορσύομαι δοκιαστ αὐτὸ) τοί αυΐπῃυς, δ ργοξβείίοον δι "3. ενὸ φνόνανε, Θ' “βτο- 

πο ὐπρποσν»ον-......... .. .. .....00..0ὕὕὦὕὦᾧ “ο΄ πέσ... οὕ... 6ὦόρ7΄ὺ Ὁ. ..--  -00. (τ0(ἨἄἨἌὃὕὄς- -- 

7. “πεπᾷενι ἐπέχρν:ι, ορσύχμν, Δελίπη νἹ οἰ οι ᾿ 4ιο- ἀἀἰςιπλας ναγπάξυϊο ποιἵτο (φτιποῆς, δ υν ““ἰνά κα αρτε ἴα ς- 

γλοᾶάο εὐἰλῃν ἀςείρι τὸ ἐπεχοῖν οὐίσευαι Ἐυαιννυκ α ο- τνδιῃ ριαροιτιομςε ἀνθ. (γμάπαις ΚΠ "πὶ Αἰ ψιδητυϊιῃ 

μλστιμν ()4}}}.τ. γε σσιπι νίατρατιιν Α.3. 4. δέ τ. Τα. 4.. 5. ἀἑυφηίαν καυίλε αἀξογλος, ταῖηςα ἰη οο ἐσρυειιμ πὶ οὥλῃ εν 

16.δ Ρλεμρ...6. «δά Πιλπεβοτία ρτκίσχυηε πα δὰ κααιη ἀβίϊπι. Ροιςοῇ 
" Δί εάν, φι δωχοις ΨᾺ}. Γάμβέναι ν πένντας. ἔβο ριο. υΐσιῃ οπιιιοά! ἐπιὲ {Πρ} ] τί γ»5μφειάνῖ ἔξονλει (οπεειία 

"ἰκὶς ψἔνιῳ νόει: (ἐπ αιβεδοιομειὶ εἰς τουπειράλι ρνῖον, γεὶ ςομεο ἶφι αι ἶο Εἰοπλετι νεπίοι!ο Χῳ β. οἱ δὰ ποτ 

υὰ νμῖς Ματβαροαι δι , σον. β.9. ἔξ γι μἱὰμ βεκδφοιῆν.ἴταφυς (αἰ ο"}Π}0 φυὶ πυροι ὑπὸ μας ςοη- 
ι Κκο {τ Ἰ νηὶ μιαῖ .ὰ «ἢ ἐξ ἐνθε σιωδήμωτοεν ἸΒ4υ τ τὸ ὡςττι «4 ὐνμηνον θοῇ νΐετυτς (Ἐπίαην ἃ ΠΉΡΑΝ ,πέεφυο 

Ζβρορλγίαὐϊως, ψιαίὶ εχ ἐφιιρλίζο δι ςοπμίμτο, γε ἡμΜΦ Ὑεῖυε ἰπιςιρται,αυι ἰωῖθι ρτειλῖμε ἃ : ἀδῃ 



ΘΡ Χ ΤΠ οι ΕἘΥ̓ΑΝΌΕΠΙΥΝΜ 
ΓΝ ΠΥ πὸ λὲς Ἶ δωνε [ἢΠ4: ΝῚ 
ἰ ἐρτῶ σε, ἴα μὲ παρ τὴ υϑμον. ἀὐδλτουὸ ἐαιτορο τοπαθοτς ' τ ὑκὰ με, βαδεωε 

. Ὁ ἢ τΠΠἋν ΓΕ ν ἦχο ΑἹ αἰμω ἀϊμίε, Μ᾽ πρνεῖὰ 

κα ὕπο ἂτν των ἔα αὶ αὴ  Ἐασῖως ἀλίς γεν ας ἀνα Ἴιτ᾿ σάρκα βῆ Ἂ φ » πὸ νε Ξ : 

ες ἀπ τῶτο καὶ δωώαμαι ἐλϑεῖν. 
υῖτς. ς 

Ουρι ̓είτων ἔεγυυιε {|Π|ε λά- 

ἀςηἰετεγεπμητίδυῖ πα ἀοπι - 

αο (πο Τυης ἰγάτυς ρατοτίδιῃ!- 

Τὰς ἀἰκίε ίστυο τμο » Εχὶ οἰτὸ ἴῃ 

ρίαῖςας ὃς νίςος νίδθ 15» δι πγεη- 

ἀϊςος ἃς τηδηςοϑοεἸαμάόίαας δι 
«οοδῶις ἑμιτοάυςίτο. 

καὶ αδατυόμδυθ’ ὁ ϑῶλος ὀκῶνος 
ἐπήγίοιλε τῷ κυφάφ αὐτῶ ταῦτα. Τὸν 

᾿ ὀργιϑεὺς ὃ οἰκοδιασότης ὦπα τοῦ δέλῳ 

. αὐτὴν Ἐξιλϑε ταχέως οἷς ται πλατείας 
καὶ ῥύμας τῆς πόλεως. χρὶ του Πωχοιὶ κ 

αἰ απήροις χρὶ χω λοιὴ καὶ τυ φλυι οἰσά- 

Εἰ τεμεν[ν ἔτνιν δ. 
αιεθας ἀόημπο βιο Τῆς 
“ταῖν: βφ εν νη ἦν ἀκ 
φεωο [μο., Δ κὶ «ἠὺ ἠηρί4- 

46. (Φ' υἱοῦ! εὐμέϊα:, 
δ᾽ ραυρετειας ἀείκί, Φ’ 
«4.9ὁει (υο ἀν άοι νμἴφ. 
ἀνε βως. 

2.29 ὅδ. ἐκ ᾿ ν΄. «μ| Ἐτκαϊτίστυυς, δοπιηςεναυγλ}}} εκ ἤνηνε, Τοπιύμε 

Καὶ πεν ὁ δαλος, Κύριε, γθγονεν ὡς} Ἰςῃινι ἱπηρογφῖν!, δ δάϊηις Ιοςυς ἀδέρέῳ νεἐπρρεγαβιγᾷν 

ἐπετώξας,καὴ ἔτι τόπος δ. εἢ. με ἰοεμε εῇ. 

Τῆς αἷς ἀουνίηυς (στα ΟΥ̓ ΘΙ 

δά νίες ὃ ίερες» δι ἑορς ἸΏρτε- 

Ἰάϊενε πορίσατογ ἀοιημδ τὴ (ἃ. 

Καὶ ἦπεν ὅ κύριος ποοὺς τὸν δοῦλον, : 

Εξῶλθε εἰς ταὶ ὅδες καὶ φοαγμριὶ Κρ 

᾿αὐάγκασον οἰσελιϑ ον ῖνα γομμιὅλῃ ὁ οἷἶκός 

ον. φι Ὶ ᾽ ᾿ 

Λέγω “δ ὑμῶν ὅτι οὐδὰς ἫΝ αἰδρᾶν 

ὀκοίνων Νῥ κεκλινδβων γόσετα μου 
“τῷ δοείπνο. ΄΄ : Ὁ 

᾿Συνφπορό οντο δὲ ἀυτῳῷ ὄχλοι πολλοί. 

καὶ ς εαφεὶς ἦπε ποὺς αὐτοὺς, ! 

Μαικι0}7. εἴης ἔρχηται πὸδϑς κἱ6 » καὶ οὐ μισεῖ 
4 ΐ 

ΕῚ οἷε ἀοπείσωι [ξγμο, Ἑ- 
κί έννιο  ἤρε ψ ὧς 
Ρεϊϊε νρέτατε , ν μηρί - 

ἡ ἀοπμείδεα. 

:4 Ὠἷοο σηπία νοῦ Ξοῃδῦιο Υἱγος 
γι ΠΠογυια 401 νυςατὶ ἐμεγᾶτ, 
υἱζαδυης σαδ πλεϑιη. 
ΙΌ4τ δυῖοπὶ τυγθα αὐγυΐτα ουο 

οοἱδι ςοημότίως ἀἸχάτ εἰ5» 
ἡ ϑίᾳιις νοηῖς δά πὶς ν δί ἵποη 

οὐδε ροῖγε πὶ ἔπυστ δέ πνδῖτο 

ΤΣ ΤΠ “ [δι νχρτεπι δι θετοϑ, δι ἔγδιγεϑ 

ιεὔνοτον οὐ Τοῦ ποτίρα ἐἀμτὶ Καὶ σίω μήτ θαι, ΧΩ] δὲ (οτοτοϑ, ἅκαυς 660 (μδιὴ 1ρ- 

βξίμο δόρυ φως γναϊκα κφὶ τοῦ τέκνα 5 χῳ τοὺς ἀπ) γ{π|05 δῃίτλϑπνν πο ροιειὶ πλεὺς 
ξλμιε κε το, δελφεὶς καὶ ΜΡ ἀδελφαὶ, ἔτι δὲ καὶ τίω εἰς ἀπςλρι!υδ. 

κεφ ν γμει ἑαυτῇ ἡυχίω, οὐ διώαται κὖν ἐφιϑηνης 

ἐδ υθαι ἘΝ “ ᾿ ᾿ ἢ ΡΒ - 
Ἔμηρν Καὶ ὅςτις " βαρςάζει τὸν φσαυόν αὐτῶ, 

»ῈΡ χαὶ ὦ ΡΆφΤαὶ ὁπί σω μρυγ" δύναται μὰ ᾧ 

14|Ὶ| οί ηϊενν νοδὴ φιὰ 
Ἴνεπιθ υἱόν ἐἤΐοννῆν φηὺ 
υος 4 [μπὲ, χηβαύμεα- 
πηην ΒΕ). 

1 4ηε ἀνεξιωνδα πλοία 
ΗΜ δοὶ Φ’ ΚοΩμεΓίμη ἀϊκὰ 
Ἰμ4 εἰϊοι, 

δεψηῖς υδρδε αὐ νον 
πϑη φάτ βφίτεην [μη Δ’ 
᾿νε), (Φ' υπχογεην (Ὁ 

μίιο;, (δ [ιδῖνες φ’ βιο- 
“ἰάδμς ἀνῆεπο (Ψ' 4η)- 
πϑϑηο [δ 4π|γηϑ ρόδα πε 
“. ἐπ! Τί. 

ΒΕ! 4." εὖ ϑάῤκία! «τῆν 
ἐεπν [φῶτ , ᾿νε βοβ 
πνε μοη ψφίεβοτηεη! εἰ 
φἐεὶραίι, 

[Ετ φυϊίχυϊς ποι Ὀίιϊδς (τυ 27 
ςδαν (δ πηι») ἰδαιμτυν τὴς γ Π0η 

Ροιεῖξ πτῆσις εἴς ἀϊςίραλι5, 

8, Ουΐδ οοὐἴτι ἐχ νοῦ 5 ἢ νο τ] .8. ΩΝ οοὴπη εἰ υϑδμγνϑ. 
πρλς μρϑηπίς. ΠΠ ἽΜΙ Ομ φαίπν Ἐπ τ θα Ραν 
ὅὸν Ν ᾿ ἱ Οη ρου 5 τ “πῇ ἐενγίην αὐ βεάτε, ποῷ ν᾿Ν{ τί ϑξὺ δῇ, ϑέλων πιΐρχον οἶκο- τυγγίαν αὐ! πολτονῇοη Ὁ 

Πἰάδης σοιηρυτας ἐπηυριπ» Δη 
Ἰμαῦοας φυα 24 εἰμι ᾿οπίιηιηδ- 
τἰοπεῖῃ γρφη ΜΗ κα 

᾿ὶ ΜΝεπεροίιπο ξμπάληιοηῖο, δι} 9 

ἣ ἐρίο “«»ι υςαυςῦϊς ρετῆςοτο,Ο- 

τοηφὸ νά (ρεξίαηιςος ἰηςρίδηι 
εἰ {Ππἄοτς, 

τος {πάεης οὔρμ!α: [μπ|" 
δ 4 ΜῊ [8 μη β 

οδομήστῳ , αὶ πορῶτον καϑισας ψιφίζω μαϑεαι κά ρεβοιεη νη 

«ἰω δαπαῤίω,, οἱ ἔχοι νοὶ «τοὺς ἀπαρ- 

σιμόν; Ξ ἫΝ , : 

. γα μύαοτο ϑέντος ὠυτεῖ ϑεμόλιον, 
μὴ ἰαύοντος ὀκτελέσοι ,πταὐτες οἱ θίω 

Φρώτες αῤξωνται ἑ ἐμ μων ᾿ 
! 

Νε γοβεαηναπηιβόίνε- 

' ; ν ιο] Ὀϊκοηιες Εοσιο δε ςαρίτς- ],. [Ῥνειμεεν Ομ δἰεία- 
Λέγοντος, τι ἐδ 9 αὐθρφῳπος ἤρξατο“ ίβεαις, ὃὲ πεαυϊοῖς «ὐήεηνη ἢ π᾿ ταρακώνβεε, φ᾿ ὦ 

οἰκοσδομόιν, αὶ ἐκ Ἰφαυσεν ὀχκτελέσιι. 
Ῥοιμη ἐοη [φρΝ ΑΥ . 

Ηἰ τίς βασιλοὺς ποραδεδρυος συμβα- 

λῶν ἑτέῤῳ βασιλὸν εἰς πόλεμον, εἰχὶ κα" 

ϑῖίσας ὡρώτῳ βυλάτεται οἰ διωατς 

ὄδιν ἐν δέχᾳ χιλιάσιν ἀπταν ὥστ τοῦ μ4- 

ρΡετβοοτες 
ΝΜ Αὖι υΐς τεχ ρτοβεϊίεςῃς οἀ 

ςδιοϊιεοπάϊν ῥγαϊυτῃ λάμει- 

[υς αἰϊυπι τορεπηνῃοῦ ργῖυ5 ςὅ- 

(υἱται "δ ὑπ ιμι »8η Ροίϊι ευπι) 
ἀσεοῦν αὐ πἶθυς οκευγγοία 1" 

νη! 4μἰε γεν ἰδατμῖ 
ἐφηνλίβεγα δεν ἐμεῦ 

9 ᾿ ΠΗ͂ΡΕ ὑδα ΜῈ δι, γε αἰ 4νὴ εμν οὐχὶ 
"πὸὶ ὀΐίκοσι χλιάδον ͵  ρλοιὅμῳ 47 ἄρτος ΤῸ χυΐ σὰπν Υἱρίπεὶ τ Προς νο- μιδιδνι νενὰ ΜΝ 

Εἰ δὲ μη γε, ὅτι ὠυτὰ ποῤῥω ὄντος, αγε Ἵ [πἰτ δὐυεγίας ἐρίυμδο μ “αἰορύναάμμε αν 
σθείας ὁποςιίλαρ , ἐρρτᾷ τὰ τὸς οι-}..} ΑἸϊοφυϊηναυῦ πεῖς {Π1ε ρτο- ὐἰρακα κα, ταν ἐπε: 

Ὰ ᾿ Ἰεραῖς ταῦ 8.) τοραῖ ᾿ ; 

τ οωδ, παῖ ὁξ ἐμὰ ὅς ἀκ ὑαν- ἐὼν ἀἀρίκεν ἰρεᾶμης, : δ τῶν συνὼν εκ νοῦ 

ΘΙ Ἢ ᾿ ςὶς οτροὸ αι! α0}5 νε[γϊπιη μὲ βϑη τενμηῖδα! οῥ- 
τώου ΠΈΨΑΟ ΤΗΝ ρου έα ἐμ μοδ ὦ δε δὴ δ ρδω δοηίε {υἱε; ΗΝ 4" βιἀεῖ αν 

ἢ διύαται ῳ υῷ κι ἡ με ὧλ οὖ ροτεϊϊ τηςις εἰς ἀἰεεμιν κα γλσνα 

Καλὸν τὸ λα" ε τὸ ἄλας μῳ ἰμ4} ψ{Βοπυε εἴξ (Ἱ:ῇ νετὸ (αἱ ἐπία- 4] να μκενα ἐν ον τοι 

ἈΝ φανθη,οὖν Ἦνι αρῤτυϑήσεται ; τυᾶτος [μετίτγαιο οοπάϊετυτὺ ᾿ὐλθβεια : 

᾿Βρυῖο .. Οὐ οἷς γίω κ'πὶ εἰς κοπρίων δ 3:}.,)] Νέεηυς δὰ τεγτᾶπι ποαὺς δά], ἱ δράμε ἰὴ τερρανν ϑήϑ 
. ο ᾿ εἰρκωλειδδα ας τους εξϑεσιςς ἀειο εςοκ ρα εξαοοςς, οὐπεισεανθλιΕΙΣ -«--.---α-, Ὁ 

(δε δι ἤδ! τ... “τ τ τοῦττττ --ς.-.---------- ς--- ἜΞΞΞΩΣ 
"ν ἄρειε ὁ- κκς Νὼῶν οὐμἡ μεσ. (4 οἱϊ επιατ αρεα αὶς. Μαῖῖ.10.37. εἰς γΑτεο, δοανο νον ἐο υὐννομνα. 
"οφοὶ ἕωιυ- ἐφ ψυχίω. ἰά ε [εἰρίμημτας μαπε γ1 Ονφηξίεαν βουκάξοτα Οοοίαϊιας ἀδηϊδύτίε αἰπείγιπη θα 

ΣΤ ΥΣΥΌΝΗΝΗ εἴπη αἶνα ἰ8 ςοηήίνηιτι, μια ἐς τεξε Μὲς φάω κε ύαιες 
᾿ ἡ ,8 ρϑηβάρμιγμαϑίσαι. Ὁοπιὶ νιάείεες οφηἐἸίυτι καρίεβε Ρίεπιάα εαροάϊιίφηε. γν]ρ. ἐι βεαίαι. Ουρι, ΜΈΝΗΝ 

᾿ δα οπποίαίπρρυϊεαο,βατεηυεαιφρυε α ζεφάνατα;, ἤσως 41: 5 τοὶ νθυμοίνας. ι: φρέμν 

τ͵ν ζδιν ἕξω βάλλεσν αὐτὸ. Ο ἔχων ὦτα 
εἰκούειν, ἀκουέτω. 

Κιφάλαιον κ., 

Σων δὲ ἐγγίζοντες ἀυτῳῖ παότες οἱ ι 

Η τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἀκούοιν 
ἐυτώ : 

“Καὶ σιελόγγυζον οἱ Φαρισα)οι καὶ ᾿ 
οἱ Γραμμιατεῖς ν λέγοντες, Οἷτι ὁ ἀἁ- 
μαρτωλουὶ φρϑς δέχεται , αὶ σιουεὐϑ 4 
αὐτοῖς. 

ἘἾπ ἃ πρὸς αὐτοιὶ τίω ὡδοαθολὴν 3 

ταὐτίω, λέγων, 
“Τίς αἴθρῳπος ἀξ ὑμδμ ἔχων ἐπατὸν 
ποθθατα, καὶ ὁπολέσως ἵν ὡξ αὐτὰ, οὐ 5 
καταλείστοι τοὶ ἐννενηκονταῖννέα οὖν τῇ 

ἐρήμῳ , καὶ ποραὔεται ὅ νι τὸ ὅπολωλῤς, 
ἕως σὔρη αἰἰτό' 

ἑαυτῷ χαίρφων : 

Καὶ ἐλθὼν εἰς ἢ οἷνον, συγκαλεῖ τοὺς 6 
φίλους χαὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, 
Συγχείρητέ Μϑ! ὅτι δῦ ρον τὸ χυρϑθατον 

μευ τοὐπολωλος : 
,͵.-  «»»Ὧ'Εῳον ᾿ αν 3 7 

Λέγω ὑμῶν ὅτι ἅτῶως χαρφ ἐς᾿αἱ ὧν τῷ 

οὐρανᾳὶ ὅ.ι ἐνὶ ἀμαρτωλᾳ μετανοῦντ, κὶ 
Κλὶ ὠνενηκονταεννό α δικαίοις, οἵ τινες οὐ 
“φεία» ἔχεσι μετανοίας. 

Ηἰ ς γωυὰ, δραχμαξἔἴχουσει δέκᾳ, 3 
ἑαὺ ὅπολέσῃη δ' οαχ μιίω μίαν, οὐκὶ «Ἴ7ι 
λύχνον, καὶ σαφρῖ τίω οἰκίαν, καὶ ζιντεῖ 
ζλιμελῶς, ἕως ὅτου δὔρη; 

᾿Καὶ οὐ ροῦσαι συγκαλένται ταὶ φίλαρ! 9 
καὶ ταὶ γείτονας; λέσρυσει, Συγ χοίρητέ 
Ἀριν ὅπ ρον τίω δοαχμίου ἰῷ ἀπώ- 
λεσα;: ἢ 

Ουτν:λέγω ὑμὴν, χαρὰ γένεται ἐγώ. 
“πον ἢ ἀγγύλων τῷ Θιοῦ δ) ἐν) ἁμαρ- 
τωλφ' μετανοοιῦτ. 

τς δὲ", ΑΘ ρφοητὸς τις ἷχᾳ δυο] " 
ἬΣ ὶ 

ὶ Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτὴἷὦἶὍἕ τῷ πα 
«οὐ Πάτερ, οἷός μοι τὸ ὅχιβώλλον μέ- 
ὡς τῆς οὐσίας. Καὶ δειῶλεν αὐτοῖς τὸν 
βίον. 

ΣΦ «4ρῥοβινε δὔϑυτον, Δ ἄρτιις δι ἀςςοιηπιοάδτιιενς ΝΆττο 
ἅπτυπὶ ἀϊχὶς ἀρροήτυπι δα νἱτοηι : δι (ίςοτο ἀΐοε δά Ἄβοη- 
ὑπὸ ἀρροθτον. γυ]}. δι ἘταΓ εἰ εἰξ χρσνρμωον, 

. [Ν ΟΑΡΥΤΥΤ χν. 
7 [Με] 4νὴνν» ὃ. δὶς ἀρυἀ Ηεδταος ἱπτογάϊην οζηΐτ- 

τίτοσ ραττίρυϊλ Ἴπν [ἰνεδεν, ἢ ἤους ἀριιὰ Οτκοον μάλλον, ἀς 
45 αἰ οὶ ἀνχίηνιις. 4 ()υίδιρ κοη ἦν" ποι οὐ χρείαν ἕν 
χουν γυοὰ {περ τείτος ἀϊςιτιγ ἰητς Πρ δ᾽ ἄυτ οἴ (δ᾽ χέον, 
Φοτίπι υἱάεϊιςει τείρεξξιι ηὐὶ ἐν ἡτὰ ἃ Ὠοολμετῇ. 

8 Μ᾽ τι σαρρ} α νετυ{{ετίδιην οοά είδυε Μυϊρλια ο- 
“πτιοηείντ ρον ΑἸ Πλα Ε ταίιμις λη αοιδυ ε)ρεγρεγαια ἔστι- 
Ρίυαν οἷιπ Αντρυάερο εἴτοσς, Κνανεν Ρτο Αμειγίρι φιοά 
Ὁτεξοτιο ροπειῆοι Ἀσηπληο δι αἰ ε Ογξοις Ππνᾷα ἰπηρο- 
εἰτίς οςςαΠοπειὴ ἡμκοὺα πιμΐτα ἴῃ Ἀιης Ἰοσμπ) ράγαπι λβ- 
Ροιμὲ οοεππιοι(οεπάϊ, 

1ῖο 

ΠΦΕΟΥΝΌΥΜ ιεΥὅαμΜ. 
[εγαα ΠΠπίαπν ἀρροίτυς εἢιίο- 
τ οὐπὶ δε ςίμητ. Ομ βαθεῖ [Π4 βταε πεμεῖνν. Τῇ 
ἀγος δά δυάς ἀυπηγαιά ας. 

ςαἴογος,νῖ σι δά! γςηῖ; 

ἴῃ ςαἷο ροῦ νῆο Ρεςοδίοτοῖς 
'Πρ ΐς ξες,“νραρὲς ηυλτη αρεῖηὸ 

ἀγαςβηιας ἀεςεπη,δί ρογάϊ ἀογῖς 
ἀταςπιαπὶ νπασποη δοςοηάιτ! ᾿ραγάῥετίᾳ ὀναιίπναην υ- 

301 
ἐν {μενα ἐεέμον νεῤίε εβ, 

δα οὐ δογε ἀμ ϊεηδν, κὉ- 
ΡΣ 

Ολρχν. .ΑΡ. αν, ; 
(εςάἀεθδητ δυζοῖὶ δά οὔ Ἐπ" Ἅ4"ἰϑὴν 4ββνο» Νου ἀείρες 
οηληος ρυΒ] ΙΓ αηὶ δι ρες- Ρινῆμανεει οἱ ῥμϑ!;. ταπάνπι ἀφ 

ὑπαὶ μεαμνανμ αν, ἴλνανν δ 
ἀνε εἰμ ρϑεϊὼὰν ἐς δε 

Ετ ἐπυγπιιγαδαης με σι δι ὁ. Εἰ Ῥινεπωνδδαοι Ρθνα- τείθίευ επἀϊτια δογ δα ἀϊςοητες, "Ἐς ρεςςαῖο- 
το 5 τος! ρίτρδ ς ἀϊτ ςυ τὴ εἰς. 

τ’ ϑοδα, ἀδεφηῖει, γεϊνοῖε ἰδθὸ- 

μι δὲς βφειαίφεαι ται ἐς ταηάυσι, Ολεῖ. 

ΡΨ πιδηάνεοι ΠῚ ἐἰ- ἐὶ φχέπιρίο
 , 

ἐμ. 

Ιρίε νετὸ Ἰοηυυτυς οἵξ ᾷ οος }}, Ζ' δἰε “ἡ οι βαναὐο- - 
ἤδης ραγαθο  πγ,άϊς (8. ἰδῆ {βπην, ἀίσεην, 

ἸΩμς εχ νοδί5,Π μαδεας ςεη-ἰ, 1 Ὁρὶ! ἐπ υνδὰ διοινο μὴ, ἃς 
τἀπὶ οὐε5) ἃ ρογάϊφεττ ναᾷ εχ] [βΆ δε! σεπέωην οωαι, Δ’ β “ΛΠ ἢ 
ΠΠπς, ποὺ ἀεγοιηαυΐτ [45 ηο- 
παρ ηταηοιο ἰπὰ 

᾿ δ Δ ςλπὶ αυᾶ ρογτ,», νίψις 
ΤΠ τς ᾽ ν νυ, “μπῇ ολπ0 πη ογὶτὸ 

Καὶ ὄυρων ὅγιπϑησιν ὅ1 τοις ὥμους :} Ετδαν ἡδέχῃς ἱπηροηΐι ἰὼ [ἢ] 5’ 4" νομοπεσὶ φατε, 
τηέγοβίιος σα ςηςὺ 
γεπίέπίηυς ἀοπιη,οηυο 4. Ατ ὐειέδης ἀοπνρν, τον.- 

σα ΔΙ] 0095 ἂι νΊ οἰ ηΟ 5,41ς ἔς οἷς 
Οὐδευ] λτλη1 αν ἢ : ΔΠὶ ἐπ ΗῚ 

Ῥετάνάετι υνάπν εν ιῆμ, 
ηόηηε ἀνπημεδ! ποράγηη- 

είοιτο, ὅ(4-} [μαβομεηρ ἐν ἀεζετιο. Φ' 
νΔἀη “ἡ ἐδ» ἄνα ῥ ἐτὶε- 

"κε άοηξε ἱπωδηΐαξ ἐἀτὶ 

ἐβοη ἐφ δινημτοὶ (πο 
ταν την) ! 

μοί4ὲ 4νέεθ, 4 υἱεἰνο} 
ἀῤεφη: ἐϊΐνε, Οὐηρταεμ! 4- 

Ὁ ΦΠ} πε Π} αι: ροτίεγα τὺ ἡρροηορϑα τ αὐλοὶ : 
ῬίςονοΡίς ττὰ ἔοτε ρει ίιπι , | Τρρο υοδὲ φυδά ἐα 45 

᾿||4δηπο ενῖε ἐν εαΐο [ὠρετυ- 
"9 β6 ἐπἴργε ΡΠ ΠΕΡΙ 415 

ἡδρΙπιαηουοτ ἰυξεῖ αν ἡ αῖθι5 “ξεν ῆνδιο ρει πὐβαρί 
ἢφη ορυ εἰὶ τεδρίίς εηκί4. νἀνρουνγαο σαν οι αμ 

Αὐυξ αἰα πλυ τοῦ 9 ἢ μαῦεαῖ] 1 ρω ομα πνρίιον ἠω- ᾿ 
δφης ἀναείγνοαι ἀφίει, 

ἰυςεγπαπι, δι᾿ νος .] ἸΜμκο, πόαιϑε αοιφοάδε ἰω- 
τίταυς πε αίὲ ἀὐβυον ΠΝ δ σι πεῇ ἜΠΜΕ 4 1έ410 “47ὴ} Ἰφν φνατὴ ἀμίχοπιεν ἀο- 
ΤΠ 5 0 17 ᾿ς [πϑε ονφαίω: [ 

Ετ σαν πλέζα, εοηυοοαξ δην1-. 5) ΕἸ φυνην ὑνωσεονι δος 
οἂς ἃς νἱςΙΠΔεὺ ἀϊςοηφ,Οτάτυϊλ-[ |κθ4 4} αννίοαι Δ’ υἱείηαεν 
το ηὶ τ αἰ : ἤατὰ ἰηιςηὶ ἀτδςῆ.- τ τ ρλος ἀπε φαννρια Ν νο"ὐγδ, 4μέα δμιμεηὶ ἀναείν. 
τηδῇι αυ πὶ ρογάϊογδὺ κραπὶ ἀμ ι ρετάϊδεν αν. 

᾿ Ἶπὰν ἀϊςδ᾽ νοδ!ς, ραυάϊυτο εἴ οἱ] Πάδον δὲ κανά 
᾿δρυὰ Αηρεῖος Ὀςΐ [ρεῖνοο] [“ 5 αν εὐέηχεὶν Ὁ εἰ ) 
ρβεςεδιοτετοἤρίίςεοητς. ; βα ρθη ΕΙΣ 
ἸΣ " ἩΠΕΡΕΜΟΑΝ μα εραῦ α] 4" ἀνῆραν, Μ΄ ομεο φυΐ. γγοτοίηει ἀϊ6- 

᾿ | ἄκη θαϑν ἀμον βίνο;:; ςξίῇοηε νι τὼ 
ἀ Ὧεο ἔα 

1} υοτυπι ἰπηίοσ ἀϊχίξ ρειγὶ, τς ἈΞ ἠϊκόε φἀοίε[εδννεῖον δον βοςοριμ 
Ῥαιεν,ἀα πῃ ὶ ἡ ράγεςαι 8. ΡΡΎΝ 
τίς μὰ νιϑ διτὶ βσητολ ρ Ἰδίτυ) σελ ἐ μυπνεν [υββονιλε (λὲ ει! λαλιιιες 
ἀϊοϊίς εἰς ἰδουΐϊταιος. 

ἶ ΡοΙ δεῖ ἃ (εὐ-. “ἰα ἐϊὼ βαινί, Ῥαιεν ἀπ ῥῆν, ἰὰ ἰηβηΐ- 

μοα ἐρνδηοὶ!. πὶ ἀϊμΐ- (εἰς μιαεὶρὶ- 
ἦδαν βυβακείδην, ιΔπε. ει 

' ἢ ᾿ δυϊαπι,ρτο 8 
Ἡεδικα δι Οιχες ἰϊαςυα 'ω ΤΑςοΪοΚ εὶς πυά ις ςοξη!- Παρυμεὶ δο- 
τ0.Ηΐης δθξεπι ςοἴ πη  Ὶ αυϊάεπη τοδεὲ μοιοις Βεατίς {Πς ρί- πηδιε,, νεὼ 
τἰείδυν αιόγαπὶ πηἠξοτιο Ὀσι ἂς δά ἔωος τυτληά ος, δι [15 οεζυτεφην 
εχειεπάδ δάυετί; Ἠοίϊος ἰυάίςια,, τεῖϊα νϑίᾳυσ ἢ- ΚΝΝ ΘΗ ψυρῳ 

5. ετά στιαπι ΒΗ οτία, νεἰτιγεποτα φἰῖς αὰς ἰιῖς ἰῃ τογεῖο ξετυη.- ον κὰ τεῆρι- 
ζυζρτγομῖ δὲ φιάῖοπυς  ς 0 ἰλςει,ψυΐ ΓΙΤΤΙ ἢ ἀρυή Ποῦ νε- οευείαπι ἐπεὶ - 

νετγὸ (οἰ Πρ  σογυσι ἱπυθςάπο πα] γασίο ροιεῖ. Απίπια- ὦ ρεπίφμὰ 
ἕοο δάπηηειϊε, 

πείξδις ἱπκιοητιγ, δὶ σα! εβελὶς ἤιο ᾿ποάο ξεν, 1ηἀς ᾿ϑυἐτμου πηο- 

θυ νετὸ ἰληξογυηι ἰὼ οαἶφε τεςερείς Ἰοεἐβοατίοη! (ρά οἰ τρυδες 
οἱ ἔνα: ςοπιρ! διπεητῇ δέδας εαρεξξαηιθυε, ι, αὐ ἴῃ ἴςτ- (ων δπιρ!οε δ᾽ 

τις βεγιγιγ εὐταρ εἰς, ν εἰ οτήλιη οἵδε ποιὰ, ποήμιη γε ἰΩ. 4“υδπννπφυαπ 
υοςαεὶ ἀείνδλις, αι: το πὲ ρτορίογοα [δ] γοὶ αἰ τίς ρετίωα- "515. ὄρη 

ιο αρνά “κίον ἐνώπιον ΔΜ ἐγέλων ΝῸΪΚ. δι Ἐμαπηίεε. 
Μεῖο οδίζυτοΗςδεαίϊπο, νῆσον “πε μ.},οὐευϊωσι δυοῖν 
τῇ ουδά ῥγο νεται, Αβ ἰατοτρυσιαίυς Ἐννν, γ)υό συνῶ ΠῚ 
ψυΐμμς οειληι Φςρυχεὶς ἱπξτ ἃ, 50, 2). ΒΆΒΕ οἱδ ιρλμκι μέφεπρωα ἐχριείἴφ. 

3 

οταλίοι, ίυτπ- 

πιῶ ἔε! οὶ ιϑιῷ 
ὑχααι, 

(ἔπιτῦ 
“᾿ς βανιεν «ὦ πεἾ 4 εἰπενίαμο, τὸ Μθηζ ἄλλον μόρφε. δγτας ἰῃ- 

τέγργος 505 ἸΠεἸοξλητοῦ βάττςπὶ 24 πης γεειτοῃ), τά οἱ 
τὸ κρϑῆκον μίφενῖ νυν ὁ ἀϊοίπνων, ἰᾳ ρίμίψανι ἀν δίενν φωὲννδ 
εμενὶ, Οδίαιν [υτίίς, Ῥάττοπι οἴνου! ἐοποιπᾷοπίοπι γορλῖ: ὃς 
ἱεαἸοφιιτον ἀϊίς πίοεςς Οἱχεὶ Ἰρτ ον, εὐίαιη Ὠοπιίαθ 

4 Ἐφευΐ!αι6:, τὸν βίον. Βίοι (νς ΠΠῪ] 

Β» 4 

; 



Ε Ἦν δ Ὁ 

ΦΕΟΥΜΌΥΜΊ ΙΥ̓ΟΑΜ. [ος 
(Παρ. ΧΥ͂ ΡΟ. ἘΥΆΝΜΘΦΕΙΙΥΜ 

ἀιχίποις) τῷ ν πᾶ, μιὰ τρίατη ἀξείαταξ (πὸ ντῇ τυοηλυτ. πυβανλὴ φυδῇξείαπν ροί Αὐϊημ] μη, σὰ ἐκϑετὶ ἐγαπιὰς κ αὶ προσκαλι ἘΈ ιϑρὸς ἕνα δ παὶ δον..4| Εν νοςατυηι " νηυ εχ ριε.}56| ΑΝ υρεφείν υπνπν ἀὰ 

[ήτο τος ἐάν ἀξιαξεθαν αἱ ψπλαιν,πτεγάυ νιδύθω- διος]οςο πη τ Ἄδοίειῃ δος νοεγϊουο οσςυτγγοζοῖ ἐσια. Ἶ , 
ἥ , “νΨ͵Ὸφ βιμμν ὧ' με ενφοζ νι 
ἐσυνϑάψετο τί φἰη ταῦτα. ῥά δας εἴων, ὡ 

Οἱ δὲ εἶπεν ἀὐταῖ, στ ὁ ἀδελφός σου "7 
ΠῚ ἣ « ! ἣ 

ἥκει" καὶ ἐ ϑυσὲν ὁ πατήρ. σὺ τὸν μϑαζον 
. ,κ 

πὶν σιτάυτόν' ὅτι ὑγιαίνοντα ὐ τὸν ἀπελρι- 
ὄν. 

των ἀφο λλρ, τ ως οι οουβο υόριαςς ἀν᾽ ἐξ ΠΕ ΞΘ ἜΡΡν 

Ῥοιὶ ἀϊες δυϊειῃ ποῦ αγυΐτο 8) Εἰ νορᾺ ᾿Ν ἐϊα 

ζςοηρτεραιίς οτὐἱδ8.»,. ἱμηΐοῦ χρόα πρὸ τ ̓ὶ 

ες πως ροτερτὸ ρτοίςϑευς οἰ] ρόδων τῇ ἐο τιχίονταν 
ἰ τερίοπειῃ ἮΝ θνητὸ ἡ ι]. ἰφοζνθ4Η 4:0: Φ’ ̓δὲ ἀπ{},- 

Ἰὶς ἀΗΠπραυ τ οἰ τλπτίαιη (αδιαν,) Ἰρανὶρ [υϑτέαοιίαην ἤναπα 

τὶς ρεγοοηζαζι5 οἷξ αὐἱά μἰμὰ 
εὔτσι, ᾿ 
6 νοτὸ ἀϊκὶϊ εἰ, ἔγατοῖ ταὺς 

νοηΐτ; δι πηδέϊδυ!ε ρας τοι νἱ- 
τυ] σι {Πυτὸ ἐλβιπαῖμην : φιὸά 
να] εητειῃ ΠΠ]απὶ γεςςροείτ, 

Καὶ μετ᾽ οὐ πολλαὰ ἡμέρας σιωᾳγω 
ὧν ἄσσιωντα ὃ νεωτεορς υἱὸς ἀπαδάχμη. 

σεν οἷς χοόραν μρκράν' καὶ ὠκῶῖ δυακόρπι- 
σε τίω ἐσίαν αὐτῇ ζῶν ἀσώτως. 

με ᾧ »ἐε 18}, Ῥέαν 
“μη μ8 Ὄφη:: δ᾽ οεείἐη ρά» 
"Ξὦἢ ἐμ, νἐευίηπο [εφὶ» 45 
τωπο: ἄμ [φίμνπο ἡΐωπο 
γφ.6ρη. 

ΠΕΣ ΞΕΝΥΝῪΝ 

᾿ 
᾿ ὸ γὶ ἰο"ὁ , ' , ᾽ -" ᾿ ᾿ 2 1πή 41 4[} θεν» 

| ; Ἵ εὐὐιῶς; Ῥιοίιδὲ υἱμξπάο. " ᾿ γρινανηαμεόμν ἩΡΝ Ωἰρμῶν δὲ γαὶ ἐκ ἤϑυλεν εἰσελϑεῖν. [8 Ἰηάίβηπατυα. εἰξ δυξοτι ἐἠοί ᾿ψ εἰπε δῇ μϑῶ μὴ ΡέωΣ ᾿ 

, Δαηγανησαντος ἃ ὠυτι ποτα, ἐπῆρεν ὃ ΟΝ τὸ ἃυῖε ΟἸΏΠ1Δ ἰρίς (οῆ- ἠμξμξεμ εἰ αηνει μι ὲ ὃ πατὴρ ΕἾΒν, ἐξε λ ον , πα μικάλ δι ἣες νοίυἱτ 1ΏΓΓΡΊΓΟ, Ῥαῖεγ εἴ- “γξο ἰωε «με, ἱφρὴ 

ἱ λιμὸς ἰωυρὸς κατα τίω χόραν ὠκονην Δ] [(υμηρ(|ςτ, οττα εἰὰ ἔλτνος γα}}- [δα ἐπ νεζίονε ἴα: ᾧ -- » ἢ δ ἱρίπις ἐρτοῖιι ᾿ λἀμοςλδαι ["Ἐζκτε ἑὔηνν, 

πᾷ Ἷ" τὸ ὑφξορώϑτη ἀαίη πε πο δ Ρις ἐαρίι [ρὲ ἐαρη ἐγενε. αὐτοῦ. Σὐζα. πολυ 

ων αι νὼ ὑϊεὲν ἀςΒ: Εἰ αὐῆι Φ᾽ «ἀβιαβε νοὶ Οἱ δ ὐποκοιϑεὶς εἶπε τῷ πατᾳὶ »ἴδοὺ 19 1ρίς νετὸ τεϊροηάςηϑ8 ἀἰχιτ᾽ "5 κε δρίλν "με ἩΡΗβῷ 
τς ἄν Σὰ . Π 4 ἐ νὮ κ ἦ ᾿ Ἴ , Στ ᾿ ς ; “ βαινὲ ; Ἃ ν᾽ 

Καὶ πορό,ϑεὶς ὀκολλήδη ἐνὶ) ἢ πο- "ἢ ἜΗΝ γον δε ΟΣ ΦΧ δι νημηρ εριοανν εΐμιω, δ᾽ ποσαῦτα ἔτη δουλσύω σοι, καὶ οὐδέποτε) Ὁ ὙΠ ΕτΕΙ ἰοῦ ἀΔη06 ἰςτυΐο] Ἰμω βγηϑο εἰδί, ψ’ πιυνπαμᾶ 
απ ΡΘΚΕΙΕ ΟΣ οὐδ εἰΐθιις τοριοηἰς ΠΠΠυ8:4.ἱ πολ -} ἢ ιβε μέν να ταν βμξ΄ "πλδδοῦ φωνὴ λϑον, καὶ ἐμ) ἀνθ ονηδ: εἰδὶ, πες νῃηφύᾶτη ργζοορτμῃ)} [ ραράαρνν ἐμνην βναετίς- 

λΙὴν της χωραςοκενης ιὰ ΚΩ͂ ̓ ἔποψιν {(ι σι 1η ἄρτοϑ [γος νῖ ραίςε- νέρά(ιεγν βόγεῦς. τ Ε β ᾿ ᾽ ΜΡ Δ. τα τὰ ὃ ίυτῃ ττδηϊρτείϊς Η 6ς ΒΗ ἐνῇ πνηῆνηην ἀεὐτἢ 

, αὐτὸν εἰς τουὶ ἰάγ σρὺς αὐτῷ βῴσηριν χοί 1 Ἰτεῖ ρογζος. ὙΨ. τ ἐδωκας ἐραῷον » ἵγα μετὰ τω φίλων νπαυαιτ ἀφ ἠῃὶ χη μὲ μααάναν, δες πιο σπιὺς. 

᾿ Ἀ ᾿ : 11] Ετ οὠρίεδνηε ἱπφίενε υ- ; ᾿ ΠΡ ΕΑΝ ΕΒ ΑΣΗΝ, ) ᾿ 

ΝΝ ΝΣ ΝΟΡΣΊΞΣΣ νοδἰρρωϑῷ ΠΤ μα δια δαϊαὴ Ἐεὴῖ οἰϊεανν 
᾿ ᾿ τ κοιλίαν "ς ᾿ ᾿ ογοὶ πιο ἀμεαὺ απ; ἢ ΝΕ ͵ Ε Σ παῖδ υτι : 

ΝΑ αν ἂν ἔϑιον οἱ γοῖονη, [βοτεῖ:δε πον εἰ ἀν αιν. ἢ πονέειν δ ,ςς δὴ ὁ ψός σου δὲ ὁκοταφαγώνσου γο΄ 84 4υυπι ΠΠϊυν δε τε, Ἦ ξαἠρεβημαν βήνουναν 
πρὸ φϑέταγω 299) υ02]Ἱ ὥουπι δυζοπι δά (ς τε! {{πτῷ] νη] 1 [ε ἀμίεπν τεμεῆβω, ν βι πορνῶν, ἦλϑεν. ἔϑυσας αὐ-ἰ [40 1Πρυείαΐε᾽ νι δζυσι τυθτν σιναν »Μοἱ ἀενατανὴι [ωὐ αν 

' χρῇ οὐ δεὶς ἐογδου ἀυτῳ ἀϊχὶ 1 ΠῚ ἢ κην Ουρι πμετεεν τῇ τὸν βίον Αατὰ πορνῶν, λιν», ας 

: ᾿ ἰχὺτ ἡ Ὅὐοι τέγος π4Γ1) ΡΔΓΙ “1. Ομᾳρὶ πριτζσνα 

ῃ υΠ1 . Ρὶς " Ϊ ΄- 
ΔΗ͂ Μη( 42: μ- ν ᾷ 

᾿ ' Ι 4η! “ὦ ΠῚ ὁ 
. 

Ι ᾽ Ι " 

Ἠεχὴ - "ἱι 4 ον 5 ͵ Ὁ" ᾿ς νἱτυ]υ πὶ ἡΠπυαν ἐαρίπδτιι. υὐδνμίονε [ χόναιυ. . , ᾿ 

Ρ (οδιϊπ,λξ8 ἢ ὃ. ν᾽ Υ ᾿ αϑιασΣόεσιν. ἜΝΝ γετὸ λῃης οἴζο τλμο ἡ μω , βιιε Ο σὲ ΕΠ αἰταῖ, Τέκνρν ̓ Ἀα ἄξιο μ᾿ [ρίς ψετὸ ἀϊχίτ οι ΒΝ ἐγτα [επὰ-- μ᾽. “«πὐρᾷ ἀμὴν ἐδ ΕΗ , ᾿ 

τ᾽0Ὸ ἀϊωΐπῳ κὰὶ ὁ. Φ πατρος ἢ Ῥ : τὺ ᾿ ἱ ἐ 

4 'Θος μ0 αρ ἐμ 4 Ρ ἢ ἷ ᾿ ἶ ωῇ 

ἰϑμεαράϊς πον ἐγὼ δὲ λ ιμαὶ ὑπόλλυμαι "8 δυγέτος φγο ειίςαν δὰ Ρ αἰγϑὶ ἰς ὁ δινχον Φ' ἐδο κἀρα- σῇ, μετ ἐμρυ εἰ, κρ πτανταὰ τὰ ἐμῷ. 7 στὸ Ἰροῦ τησομη ἐς, δὲ ΟΠΊΒΪΔ Ὠγοᾶ, σεῤνκμύμκι μα κα . 
54 νεοης ίρε- ᾿ “ β . - " . ΓΉΘΕΝ 4“. 5 : ῃ ὃ 

: ἷΞθάυ Ὧ ΘΧ ἰ- ᾿ ᾽ λ ! , Α λ ΩΝ του) δ Ἰξι εἰ ραζεῦ, Ῥες "με" ἨιέΜΏ)., «4 μ ΩῚ Ψ. ἊΝ ᾿ ῖιιΔ μη. ᾿ ᾿ ᾿ 

ποις ἃ ἐδ να ψ 1 ὠσυμαι φορς Τὸν παν} πα ἴῃ οαίαπι, ὅς ἰπ τὰο ςοιτὶ Ρ δία, βεεεαι ἐη είν Εὐφρανϑίωαι δὲ καὶ. χαρῆναι ἐδ'οι, 4] Ἐχ]ατατὶ νετὸ δὲ ραυάοτε ο-..} ρωϊδεὶ “- 
μου χὰ ἐρὼ τῳ [ἰάτερ ἡ κ(αρ᾽Ὁ» εἰς : ΧΙ μῸρ ἐθ αι ΕΙ ὁ 6 ΠῚ Ρ ς δάναςτε οτις ᾿ ῥμίδνε ἀνε» Ψ' ζ4 

« απ βοντνοι ἰρεδυ: : ι,  κο κον βδον ἀρνον: ὅπό ἀδελφός σον ΕἿΣ νικοὺς ἰαἷ, χαὴ [ροτίεθας, ψιδά ἐγάτοσ ταυς ῃἰς [7 |4ενεορονιοδαι, 4φἰα })4- 

τὸν ὑυθανον χαὶ Ογώσπον σου οἱ Νεψις ἀπηρί τυ ἔστη ἀϊρηυ5) κεν τατὸ βίῤμα τηνε [δε πα β- 
[ΕΥ̓ βμμ4 ἐς νηόγένηι" εὐ, 

ἐμὲ ὑμηη 4 πρεγςεβάνῆξ 

τοῦτα ἐγάτνδς τουΐχίτ: ροτίς- , δὲς πθγῇ 
: Θ' τεμέχϑ: βετίεται!,, Φ’ Α 

," γ ἋΣ , Ψ ν 2. ! 

' Ἶ᾽ ΓΙ ψ »“᾿ ὰ “ε σὺ" πολ, λὰ Τῇ {- ᾿ ᾿ 

καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἀξιος κληϑῆναι} [νοςᾶσι β]τυϑτυυϑ ἐξα τῆς γεν- , οἱ ὡλῶς ἕω καὶ μ τάϊταυς γᾷ ἰηυςητυς εἰ, 

"ὁ, σου" ποίησόν με ὡς ἔνα ΜῈ μιϑϑίων παν εχ πγεγοσηαγ 8 Ὁι}}5. ΠΕ : Ὁ5.ς ἘΝ ἐβηφηῖμ εὐ, 

τ ἐμ νὰ Ἐπ 2] ϑυγβθεῃβ ἐρίτης ςοητοπαϊτ 30] - εἰν να τ τόρεμ ἐάν Κεφάλαιον ις-. Ἴ ὟΝ ΤῊΝ ως {|ωρὺς ἂν, αν ὅυαπι ἤπια 
5, 

, ν : , ὶ ; 

᾿ ωἰωραὶ ὄλϑε φεὶς γένω διγοιηπυτῃ. Οὐυπι αὐτεπὶ Δ6- ᾿μγβα εν ΡΥ ' λεγε δὲ χρὶ «οῦς τοιὰ μαϑυτας " ἱχίεδμξοι ςτίλτι αἰζοίρα.1 Γ ος δεν (χρεδιῖδο, - 

Καὶ αναφαρ ἡλον φεος Ῥον πατθξλ Ἰ πως Ἰοηφὲ αρεβοε,νίἀϊε ουτη ρα δ ρ φθβις χοῦ. Αγϑρῳπηό ωὡ πλέ [ἰ9{ιἱς, Ἐυΐς Βοῖπο 4] ὀηεήραϊον (μωοι, ΕΥ ον τἰς συ ατο (απ 

"αυτῆ. Ἐπ δὲ ἀυτὰ κακὸν ἀπάχοντος ἀΡΗΒΟΑΒΕΜΕΟΤΙΘΕ ΕἸ ΠἸ ΕΤΙ ἘΠ βαντίμε ὧ μην αὐτοῦ ἡ ΔΝ ΘΟ Ὡς ΒρΙ0ς.} 13 χ0γ ἀμιο5,ηυἱ παδεδαν' ἀἰρξ-Ἴ 11 4ἰδανο τα! ἀἰμῳ φμὲ ριίδυν ασιϊοίν 
ταυτδν Ὁ μαχξῶν ἀπ  ΟΥΤος.) Ἰτος ἱρήμυ» δὲ ἱπάπνα γαϊ[εγίςου- } Ἰνέρονάναπρονμι ψΕ: Φ’ «ε- ἐς εἴταν οἰκονόμον. χαὶ Ὡὔν διβλήϑη αυΐ ἢ ὃΞ 

᾿ ἦδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ ὠντῦ καὶ ἑασ λαγχνί- ὠ Ν μω 
βαδεϑαε υὐδλενο : ψ’ δᾶς ται Πδὶ σαν. 
ἀηκοιοιν εβ ἀρρά !ᾷ, ναῖδοι,, τυρα 
4μαβ ἀϊραε δορά ὁ- ποδί εἴ Πδε- ἀία πλοῖμς οἵδ: ἂς δΔεσαγτγεης ἰω- 

εἰάϊε ἰη ςο] τὰ οἰ υ5οϑς ἀεοίζυ- 
ἰατυς οἰϊ δυιη, 

ερτφη9 (εῤάϊε {μρεν εοί-- 
[ων οὐα ν δ᾽ Ἅ[εὐΐαιμι εββ 

ΕΝ. 

ἴκκοσεπο: δέ 15 ἀείατις εἴς ἀρυὰ 

δδη" τὸ διραᾳμὼν ἐπέπεσον ὅδ τὸν τρί" 
ξαπὶνντ χυΐ ἀϊ αράτος φὰς ᾿ρῇ αὐτῷ ,ὡς ὀγᾳσκορπίζων" πὰ ὑπαρχοντα 

λον αὐτῇ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν... 
ὠντ. 

ἔ καἰὶ υοσοευ τι 

| ᾿ ; τς τῶ ᾿ ΔΡΡΘΡθμΙς ᾿ ᾿ "5. ρει ἐξω ἘΣ ἱπ ἐρενίω: 2ο- τ 

ἬΝ «αχὶ τ ΕΙ͂Σ ἰκδιφκεεὶ β; [1 σέδυΐς δυτῃ Ἰοίτατ, δι ἀἰκὶς υϑέθνὴ ἡἕηην, Ὁ «ςεριογατα ἀϊ{- 
σπου Ν δα ὅλ, ΓΙ ππλ ν|.} Ὀἰχίταυτοαι οἱ Αἰ ς. Ῥατετ, οἱ Ὁ ἰχϑιφιεεὶ βίλμ, Ῥω» Καὶ φωνήσας αὐτὸν, πῶν αὐ τ, ΤΊ] Ἦ διυτγ, 4}. ον ; ᾿ 

Ι . αὐτῷ ὁ ος, Πατερ.ἢ ΤΥ οἰς βαὶ ἢ " πὸ αν τα »-ν . τ“ δὲ Ωνίά ἔφε ανάδο ἀε ρεπ(ατίοης 

' λβλβον τς ἢ Εἶπεν ΓΟ 9Π ὡ ΚΡ ἐεςδυΐ ἰη ςαἴυτν δὲ τὰο σου [{π τὐδῶν ἀμ ΟΝ τῶτο ἀκούω αἷδὲ σοῦ ; διτόσδος τὸν λύλον εν αἱ {{π4 αὐ άϊο ἐς τεῦ τοάδε ! Ἰν γνράφε εαιίονϑιο υὐῖῴ. Ὀοταϊοο ποα 

ΡΙΓΟΝΟΣ μα" σὸν ἀραψὸν καὶ Οὐ πίον σοὺ ἡ οὐκέτι εἰμὶ ; τον αῖη τε, απ π0Ὴ ἔμπι ἀδο Ἀ τὶ , ἬΝ δος Τῷ τατ οπει αἀϊρεηίδιοπ5 τὰς ο ἐμὰ ἑάνο «ρέει, ἢ᾽ 3 τεδίριο 
{επίυε Ρεςοατὶ ἴῃ να ᾽ φρεδυ, πεφὺς ἀΐψπηυς (υππαι- ζνοι υστατὶ βέλη μενον τῆς οἰκονσμίως σου οὐ γὰρ διωνήσῃ ἔω] ᾧ ὶ  ληδι ΠΑΡ ΜΆΜΑ ΑΜΒ ΑΙΝΠ ΜΔ κι πνον οὗ ἧς 

“ρν εἰ κα δι ἀξ, ος χληΐληναι υὸς σου. Ἰΐως νοοᾶτὶ Α] 18 τοι. ᾿ ἢ 1,86 οπίπο ρότετῖς ἀγα  ἑμιδ΄ οἴ} ἰροθετήν υἱμίκατα,, Ὁ.» πιεῖ, φυσι 

ἐρεϑλ δε ΕὐδὴΣ Ῥπ δὲ ̓  πατὴρ ποϑς τοὺς δούλου Ε Ὧιιχις ψορὸ ραῖεῦ δὰ ἔετγυος Ὀϊκὶ ἀμὴν ῥά! «ὦ ἡρόλακος ε ε,, ἢ λ ίε ἀϊρεπίαιοτ. τω εὐ Ἄ δλεγδλενοδν. 

; ω ἐ ἧς , δι » νὸ ᾿ αὶ : «“ὰ «ὐἰον τελδλοωα ἐη» πεάϊυϊςίφυα 

γὐῤλλεμρ θα ,ΕἸξινέήχατο τίω ςολίω τίω ῳρώ ἡ Ἰίμος, Ῥεσίεεις ἰξοίλτι 18 ργα.] 1 [Ἐγμϑν νου, Ομὸ βηρετιε ἔσει δ ον. ἐαυταῖ ,9. οἰκονόμος, ἵμ),.} Ὀϊχίς φαῖεπὶ ἀρυὰ ἔξ ἀϊ-; ἐγαία. (υϑά βαούαην, φρὶα ἔετὰ πρ όσοι 
ΚΑΤ ον τ ἘΠΤΣῚ τ ΠΣ 411. κὶ Ἰπδοῖξε δὐήεν δὲ τή: βοίαπο ρνίπναην, φ' ἐπάοέο ποιήσω, ὅτι οἷ Κύριος μρυ ἀφωροιται ρευίατοῦ» Ουἱά ἐλοίλτη, 4ιατὴ 
ΠΣ «ἴω, ἃ ὦ δύσαωτε αὐτὸν, χαὶ σοτι σαχτυ-) ἸΘρυδιῃ, δί βάσις εὰπὶ, (6 ἡ ων,  ἀ4ιε κπην» 

ἰωην ἦβ ΠΗ ΦΉΦΜ Εἰη!  (6᾽ 

εαἰςεανεα ἐμ ρεάέι ε- 

'Ν ι' 

ἐόνόόαι ἡ “υξτ; Σ ἀδηάὶ ΠΠεςε- 
ΑΝΑΝ, ἑ , " θ[{8) ἰδ «ε0ῃ- 

"οα υἱἰῥοκίονανεὶ Εράετε κταεὶααν Κοᾷ 
πον ναΐεο εν εάγε 4. γειιδηιυῖ, ἡτᾷ ἀπουΐααι [ἢ ταύτῃ οἰἴ15») 

δι (ΟἹ τ5 ἴῃ ρεάς5: ᾿ 
Ετλάφυΐιι νἰτα ἢ 1ΠΠπ|τὰ] - 

ἀουγίῃυς πους Δυΐογδῖ ὰ ας ἀ ν.ΣΪἦΪ , »ν}ὔ Φ“- ͵ » 

τίω" οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ ; σκαπῆ οιν οὐκ : 
ρερίλεοηστη ὃ ἐοάετε ἡςηυςο; 

᾿ ᾿ Ὁ » «4 

λιον οἷς τίω χεῖρα ἀπ, οὐ ὑποδόματα ἰχύω͵ ἐπαιτεῖν αἱ αχύνομαι. 
εἰς τοιὶ πόδ᾽ ἀφ΄ τ . ᾿ ! ἱ δῖ, γνδε[ο. 

»» νι 4 Ν {, ΓΤ] " “ὁ αὐ [4- ͵ ͵ ͵ εἰ ".- “᾽ εΠοΙΟΝτε Ἢ ἣ ῇ 4 ᾿" 4. [αείκιν τμς 
Καὶ “γέγκαντες τὸν μώδχον τὸν σντόυ ΤῸΝ} ᾿ἰ(, σ᾽ γαῖα πὶ πιδίζαῖς : δί εὐσξηῖος ῳ) ἘΕ’ Ἐν τΥ "" ἔγνων ΠΟΙ στὸ . ἵνα οταν μεταςαθῶ 4 Νουῖ αυι {τὰ λξζυτι:, νι νον ἀμβοίω! [μετο ἃ υἱὲ-- 

δύσατέδιο) φαλρντες ἀ φρανθώ δ. ἹοὈϊςἔϊειηυγ. : ᾿λρεπρρίοᾳ ΤΩΣ τς οἰκονομίας, δέξωνται μα οἷς τοι ὁἴ΄-Ἰ 140ὑπὶ αμοίυς ἔμετῸ ΚΟΥΡΕΩΣ ἱμματο κόμεαροι ῃ 

Οὔ ὧξῥ ὁ ιἷός μου νεκρὸς ἑωδικὶ αἰ ἐζη [κ4] Ομ 4 ΒΙ υς {τε πγεὺς πιουταψα],,} ουϊα μὲς βιώ ππραν ἐξ μι , ἀτὶοης,Γοςὶρίδῃς πὶς αὐ ιν ἦο-Ἶ |άοννοι βώαι. 

“να τὸ λ ἡ. ἰωἷ.κὸ αὐ οέ δ ἤν. [οΓ τουϊχίτ: ρου ογάζαις 9 δι] ΤΩΝ! εγ 48, ΟΣ τενκὴ: λ ; ἿἹ ἀγαπὶ ἔμ. πι, ΝΣ , : 
νὰν καὶ ὑπολώλω ς ἐωῦνῃ ἀρεϑη.Καὶ " ἠδ δ βαρ τορεηιαν δὴν δυύμαῇ, δ᾽ ἐοισίν ἐ. Καὶ «οερσκαλεσείμϑμος ἕνα ,ασθον ΠΟ ομπυοολτὶς ἰτάφιις ἤηρυ}ς ; ἜΝΣΙΣ [ΠΣ 

59. Ὁ Θμαμσπν (εἴς οδ δέξατο ΡΥ ἫΝ δ χριωφεοιλεὴμ τῇ κυρίου ἑαυτῶ, ἔλεγα) ἀρνἰιοτίδυετὀστοϊαὶ ταὶ, κίε] 
᾿ ᾿ Ἔτι «μεν βί ἐν: εἶν 

ἀϊεενκε ρνίθα, ()υβπέηπν ὦ , 
ἐεδε! ἀοιοίπο πϑεο ἢ ᾿ 

εε ᾿ ε .ο» πκι ΡῈ να, ΗΝ λὸ υἱὸς ἐυτώ ὁ τρισξύτερος ὦ ἀ-}..}] Ἐταϊ δυϊοηι βἸΐως ΠΠς Ἰρίυς "ἢ [ινίον ἐν αὔτ δ᾽ μην. 
φῳᾶε ναῖὲ οπὶ- 

τῷ ὡρώτῳ, Πόσον ὀφείλοις τῷ χνρίφ] ᾿Ἰρτίπιο, Οϑδηγυτι ἐερος φοπαΐ- 

4 . τι νυ ν, τ [εὩΐοσ τιτ! : 401 νὲ ΘΠ 165 ΔὉ -ἰ ἢ υρρένο! Φ' 4ρ 700) Μ49.45 μουν; | η0 160 

τρλβὰ οὐδ ἀρ χφ σὰ ,ω ἠδ “4 (ΚΑ ᾿ ᾧ Ρτοριπαυδιηῖ ἀοτν 9 δα ἴ [νὰ ἀοινμὶ ἰρηαό μα 16. Μκωπιεᾳ βμετμιδνα δ δ νόθων. Ἐτορροΐ ἐρᾷοχ δά ἀξ ΙΝ ΟΑΡΡνΝΊ. ΧΥΙ. ἡ 

λων ἥχουσε συμρώμας ΧΗ ΘΡΒΥ. ςοηςεητυτῃ δὲ ἐἤογοϑ. Ἵ Ρ!νομίανν δ᾽ “ΠΑΤΗΝΝ. αὐ ὰ οἢ (μια, αιιοά νἱάετην ἐχρυπειάσπι. Αρυά ΤΆεο- τ Τ) [γνοξζαιοναπν, οὐνονόμον.Ν αἱ. Μ ἡδίενν, ηἰπγὶς δηφυλὲ, 
φῥδγ! δέξαι δυϊειῃ ἰεφίευν, ὅνα ἐκ μ᾿; σύίδων δούκων ᾿ἃς ἸΔἸἘῚ δίς σοοάτως αι} ϑοπιίηι ρορυΩἱ τπὰ εχ επύα τῷ ἀιίρεη» 

“υνάσηι ἀν] νηὶ πο εἰϊ ηυΐπ δούκον οαΐρὰ Πρταγι) εχ αἰρο (ἀπάα ργβοίξ 4υἱ ὃς Αἰἴοτ ἀινειτυτν πᾶς ο[Ι41Ὁ εῤνονομέων Α- 

πιθτι ἴα σρπτεχταιη ἐτγορίειις. ς ἔχυπι νοοαῖ δεσυοῖλ χυλ νος Το} νίις οἱ βδης ρᾶτα- 

14. “1ἀννοιαθ αι, ναρεκβ»ᾳ, ποπιρς νι οἴει ςοηλιη}} ρᾶν - 

πλητοος 1 Ὁ τ υαΣ 

11 βνο[ωιδ,ὠσώτοι ελίιδης στα πγμηδτ!ςὶ ἄσωτον αὐ « δ εχ Ὠεὶ ποιἰοίδυϑ. το ἃ ᾿ 

“οζοιν, νῖ ἐδ ἀξείαγος χὰ αὐλ ΠῚ ἔςγινδι: ψύεην μαπρι. - λὸ (ονιφράδ ἄλϑν. [ἃ οἴ ἰ νίδπι ἔςίς ἀοάϊτιντ τἦ λα 

ἄυίωμι ἃ ῬΡτοβιίυπι ΠΩ τατίοπε νοολης. γος. δ Εμ γεπίγο ἐς σπίαν ςὸ λἄδιυς ρετασποταῖ, Υἱ Ἀρραῖει αὶ Βοἴδσι οἰτδαν Εζο γοιὸ νοσςηὶ φυσι! πιίπιις βλδίβνδιη, 

“νανιονὲ ὰ εἰϊ ἀσελγῶς. ιας (δι ςαιβεις. δὶς φίλα) ἀςωρίειτ ν᾽ ἐρχλῶν, εἰπὲ ᾿ εἰσαρε,νε οτἰδδν ἀςςίριευς ἰὸς να ἀπὶ Δέξαι ϑνκο ψυἱξ,, 6- ἌΝ" Ὀύρείοτ, ψατουιηΟιςογο, τιμαν [τ (οϑΆ(ΩΪεὶ 

18 Ρὲ ἐρωμένη εαἰωνν, δἰ μωρτῶν εἰς τὸν ἐργνον: ἰὰ εἴξ. ροςζολυ! 4 ΛΑί..12.14. ἍΝ ἡ; Ρ" μζανε Ετ Ἀοβαθαιπειεν ἀρροίτς, ᾿ ίπνι πιὸ μᾶς ἐρίᾳ μαι ἀτιοης γααπτυγους, ; 

ἰη Ὅειπι ὅς ἰη τοιἴος τοὺς ίαπν ποη τε ίφϊο, [οἀ ἸΡίο δτιλι 41 Ῥιοβιτιν Βξενέγιριτε Υυἱς αἀάιν,οἰτὸ, ταχόνεν αν 18. 1 δέν ἐνδηίζιε ων, παρξλϑον Ιὰ εἰϊ ὠσορίβιω, νεῖ ργα-ὀ ὀχ Λίον ὀρίσν βϑιαγεναν γ διωνέσῳ: ἦ, δὶ μσῃ {με ὰ πις ρὰςς- 

«αἰο ,4υλουπαυς ρατεῖ τοῖς. Οαυν ἀυΐευν ριο Ὁςο ν- ἀμοδυε νετυβίς φοάϊειρις ἱπυςη]. ἘΠΕῚ 

(υτραι πἰῇΐ βφαγατὰ, ἰάὰ εἰ πιοΐοι γ σις δ Θοητβεμτῖς ΡτῸ .: ἐρίγενα γε μωβεφαλδὴ πεῤρεν θεν μὲ ἔν 

εουΐεπτο δοη μοτε,ῃςιπρε ρτο ἐὸ εὐμε (τάςε πη οΣἐν γο- βὰ. Ἦος εἷ φυοά ἀϊείποις βοήθνν ὄφιν ἐνεια 400 " πὰ 

, εἰίκπνπι ςοἰοςατιν νι ἢ] φυογια ἀπι οὐίετιατίο τα," 10 ἀες Ηεδικα νοεί ποῦ ᾧ δωνατῇ, 7ίαρε ἁρυά Μο 

.. τ ρου δν ρ᾽ωνὲ αἰξεῖς νἱάσατως: φιλῇ (αἴμμη μὲ γανπι με, νυ; ὡς (εχ βοιοίμωι ςοπιμμδ δριῖυε. ΩΝ 

τ αν. ἰᾷ αἰ «οπμθροβίβ : ἡμί ἀτς δίρεταλίπω, ὡς, αἰρίςο τα 1 ἤιε. Νληι ἁἰϊοφιθη ῥμροπβξος ἰη οὔεγῦ φιόφμο οἱ εῤο- 

ὑϑάςστη ({ππποίνμς Κα ΜΥτΝ ἰεψις παρόνον, 424. τεταῖ ἢ ος ἀοιηΐμυς μ εοηςεἰεοι, 4 Ε" ἄγη “ον εἰ- 

ἤμν μον πναν ἡ γτρτ τας μιλιά ἕλεις μο λη δ[ νὰ φες}» 

,πἰ' 30. ΨΚ εἔβενοενωην, συῦ γὴν βίον. δ οἱς. δυδβδηιίανν βανον νὰ τοῖ αυλπὶ τιβιώτ: «εἰ ποι τὰ [διὰ μα ἭΝ “ οὐκρ- 

οἵλ τον αὐτῶ νίαν. δοὰ 1{Π} εἰ τμιτὸ ἐμφαοκόιεζενῃ φὰο 5- νεμεν, αὐρι ἀξηιβοαῖ τοι ἀοπιείιςζαι δὐλπίηι ται Ἑτδίω, 
Ῥλπὶ Οεαοι σράϊοςς οἴγπςε ςομίου τη, 1 9} υ"δνενιοα νεευιιη πὸπ Ἰεφὶ αυϊοϊυτὲ Ῥοΐιυπι, 



" » 
, 

ΟΡΙΧΥ μος ἘΨΑΝΟΕΙΙΝΜ. 

οἱ εἰ. Τυυν ἢΠς ἀιχὶς εἰ,Αςεῖρς 

τιφϑαΐαι τιλ5.. δ ἰεάς εἰτὸ », δί 

[(οτῖϊος αμἱηφυδφίητα, 

7] Ὠςεϊμάς 411} ἀϊχίτ, Τὰ νετὸ 

Καὶ εἶπεν πα ̓ Δέξαι συυ τὸ γοῤμάκα, 

κρὶ καϑίσως ταϑως γολψον παντῆκον" 
ᾶ΄“Ξ- 

ἔπειτα ἱτέρῳ ὅπε Σὺ δὲ πόσον ὀφοί- 
λοις, δὲ ὦπεν, εἶχα ὧν κόρους σιτο. Καὶ 

λέγει αὐτῷ, Δύξαι σου τὸ γράμμα » καὶ]. 

γεψον ὀγδοήκοντα. 

Καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύομος τὸν οἰκονόμον 

"ἧς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως ὑποίμσφ « ὅτι 
᾿ οἱ υ)οὶ τοῦ αἰῶνος τούτον φορνιριύτοφο 

ὑπὲρ του υεἰουὶ τῷ φωτὸς εἰς τί" ἡδυνιωὶ 
τς ἐρ ον 

Οδιυην᾿ ςογος ττἰτὶς! Τα ἐρίς! 
ἀϊκίτ εἰ, Αεςίρε κεθυ δ μὰς δι 

Π{κεὶδς οξϊορίπτα., 
8᾽ Εεἰαυάαιις ἀοπλέπις ΠΠς 

ρεηίακογοιν ἱπίι  ναυὸ ἃ ρτα- 
ἀεηῦοῦ ἔεο εἰ. ὥετες 41} μῳ- 
ἐμ ἔσο}! ρεμἀοηπογεβίμηι ἢ- 
1:15 Ἰωςἐϑ ἢ ίαο φοηετς, 

ἑαυ σι. ἌὌγᾳι ΜῈ Ἐκ 
τ «Ὁ «. ῃ 

Καγὼ μεν λύϑω ) Ποιήσατε ἑαϑδδνς 9 διε ἘΠΆΪ ἘθοΎΘΡΙς ἰςο, ἘΔ 

ἰλοὶς οὐ πὸ χαμωνα τῆς ἀσλεῖαε. γα ΠΣ ΠΟ ΝΘΣ ΙΕ Ἀπ Θε Θ ΤοδιοοδΣ 
τ Ἐπ ἢ βϑμῶ Δ 7 Ἰηϊυξοινῖ υυηι ἡ ἀοξοςςτ (15. 
ὅσων ὁκλίπητο, δέξωνται μέρα ὡς τς ὑπ ᾿ τος δίαητνος π΄ ἀτοτηλ 111 τὰ-- 
ἀωνίσες σαίωυαν. εγπδου]λ. 

᾿ Ψ 4. διὰ τ Ι 

αὐδητυ ἀς δος} 15 αὐτετη αἷκ,] 

᾿ Ὁ δὲ εἶπεν, ἔκανὸν βάτοις ἐλαΐον.] 5] ἰΞαυῖςιη εἰς, (ὐξητυπλ Ῥαῖος͵ 6᾽ “4εὐδε ἀὐαίᾳ, Οεκενην 
«πάω οἰεὶ. Τ᾿ χύιηνε εἰ, 
“{εἰρε εἀνξοηειν "νὴπι, 

Φ {46 οὐἱὸ βτιὺς 45ἰη- 
'ηνατίηια. ω 

Ὁ εἰηάε «ἰὴ ἐϊκὶε, Τῷ 
νεγὸ 4" ἀπϑα Δεϑενὶ 

44. ( ἐπιμῆν (0794 ἐμ ςὺ, 

«“1Ὁεν. ποορείδιενας 
“ϑαα σ᾽ βείδε οὔϊοξινια. 

Ἶ ἜΕῚ ἴδω δ ανὶς ἀρπνήδω 
᾿νηδεμεν ἐπ αμέξαις, 446 

εἸρηάφηϊεν πο :ημία ,μ- 
ἐμ μμεμε[εεμί ρτνἀεημν- 

γος βία ἰμεὼ ἐπ ζεμεῖα- 
εἰοιο [μα [μπι. 

Εἰττζονοῦν ἀΐοο Ἐς- 
εἶκε νοῦν ποῖος ἐς πραι» 

ΓΝΤῚ ἑη μαι: ἤμην 

ἀεξεεονιμ ν ἵεωρέδηξ νος 

ἐν «ἴεν ταν δεμί 4, 

----ὄ-...-..-.. 

δ οϑοιοεβύνυς ϑγεμς ἰμτοτρτο "ΝἼ0Ό ἴ “οὐτὰν Ἴ14 ἢ ταυϊλιίοηι, ἃ ἱρῆις ὑςηὶρ πίτατς τὰπι τυτριες τ ἀδιισςηἴοπη 

᾿Αὐὴρήκαο φεικὶξ εἰζοιι νει Πλθαι τοιομκ τηοθφ 4. αἰ ἄψο τυϊκτίε,ςδα ᾿υυἀλτιΝ ες φητην γε] εχ αἰιεηο, νεῖ οχ πραϊὲ 

τπαπυίς οχαιηρ  2εῖλ,ἰκατιῦλ ἀςπίαυς τοςορίᾶν οὶ αἰςρυὸς ΟΡλκτῖς ἰίδετγαῖντας «ἢ ἐχοεσεπήα : φυλπφιαυ} Ἀος ρφίβοιιες 
4 

κάδοιμισινης τλπτυπὶ νατίατο, ποη πιςηίι. ΝΆΛΑ, ντ ἂ- ἀσθὰ ἰπτο σξλιιπι φυδάτας ορτπιὰ ΟΝ μιυροιαυ. 

ογτὲ ργοῦας ἀοξεηπμνις Οεοτρίυς Αζτίςαἰα,, αρυὰ Ης. δ» Οϑυπι ςαΐπι βάσοιατι) ἀπηταχας ροΙ ο!!ογςς δομποτυπι 

: ἩΝβοθ λδ {αι} πιδηΐαγα ἑαίτ γεγώρῃ ᾿αἀάσαπι, ρτουίας ἀνυίας νιτα ριυς , ἑάαως ἀά τεπύριις, δ αἰ ςέξα τεἀάουία. 

' ΤΡ δαρσύρη ΔΑιἰίσα ἀπρ οι, φικς Οτοὸ ὅσα ταράὸ με- ᾿ τηδιγδοηυπὶ ςοηάϊτιοης γ σοηίςιητυν πος ἐς ποίϊτο πε- 

ἼΟΣ φρη τῆ τίδτη χρόνος ὃς κυρλέμενν ἀἰοίτας. Παιιοητὸ ἡγίτυς αὐὰ υϊοφιδηι τοξιπάετγε παῖς Πἰθεγα τάτοιῃ Ριορηὶ 

ιλίανις ἢσε φιίάοπι Ιοςο Ν ετεγοπι ἰατετργεῖεπι τοργε. Ἔχέγοξγα, (γιοῦ δυῖοδι Ὡση ΒΗ εκ μος ἰοζὸ πιοειτὰ εἶςε- 

μιεπάϊς. . 4 Γωϑυίας, γούμμα. 510 νἰαδηῤντῷ οὐῖτνα- τὸ πιοίγ πάγυπὴ εἰ Πόναης, δὲ Φοτιιῃ) ἰῃ (ας Ἰῃτογος Ποηειῃ 

εἰοηίς ἱπίπτιπισηταπι, γἵ γ 6] ὃχ οο Ἰίφιον φιὸ : τἶταὶ 
πολέ ἐπανμο βταὶ ρεαιιῖνν φια νοςλθιυΐο ἔς ντὶ- πς ἡὐυΐάεηι ᾿πάϊφ εἴ. 

ἀρὰ τριὰς. ἴῃ αυός οἰνατίτατειι ἴῃ ὰς νἱτᾶ Ἔχοτουςτίης, ἧς τεξιτλίοςς 

τὐτ ΟΉΝ  δελδοα, Ηξρ ταὶ φελθγα νοῦς ἼΒΌ ᾧ βῤῥεν ] γϑ-; Οσιὲ. ὅπ. ψυΐρλτα ἃς Ἐγλίη, Ωμὐα. ΜΙΝ νετὸ νἱδειυτ ἰη 

ζαλοῦνε ἴεῖ. ἐεν χα τς φυς Ἰεαυυήτυτ εοἰλτίο οἵΐε ΠπμΠτυἀϊηὶς, τὰ ντ καὶ ἑοπι- 

«τες 47." Ἰδόγος νέρφις. Αῤυά Ἠεφεωορίνε βος ́ύοηυς ναρόργος Ἰξ ρατγλῖὶς ἀὐρυπιεητεῖυτ, δι} »Ἠεθεκοτιπι ίαρε πδης νἱπὶ 

; πἰαμοοο) νυ διοι) ἴο ψιο Ογδοὶ ἱπῖογρσρεος διὶρίε 4ιο- ἀθεῖ, Εἰ ̓ θύων [βομέγοἱ αοὶ τῷ αὐ ὄνος τοντον δις ἀρυιὰ 

ἣΝ ἀυσΊῤξρδις κἰφν ἀίσυης ) πιςηίυτὰ Αἰ τέγαηι ἀὐιάαγυσα, Ἀλλρίμος τη» π γ2321 ὑεηε θναἰγοίατν ας,χ,.}.1. Ὠοπιῖπες 

ἐν δα εζοιῃ, Αττιζος πιοάιγήπος ταρίοδας, νε τεπατυτ ἰάςτι δυὶς ριαίεητί νἱτς τοῦδ δὰ δἰ δε, αρς νοι Αροϊζοίυις σαραι- 

. ει, Ιοίσρυελίδτο Απὐχαίταταηι ἐς (ὰρ. 1..]1ροσὰς ἰφίτας ααογ κυ δί ρ Ροηὶς πνϑιυᾳ κοῖς, ἤν ἴοςο ἀϊσαπτας ΑἸ) ἰα- 

αχ εοδοην τίδάς Ἐγλίπιμς οα {τὶ τρττ νἰτίῃφ. «ρα ρίτς οἷπ λο εἰς, ἰὰ εἰ ΠΝ 22 {ει ογαν Ἷ ἦθος Ποπιίπας ἴω] ἐρίτ- 

οὐχ γον ον πα πιηνδρὶ πιεάπηπὶς Ἀτίίοὶς φιλάγα- τὰς Ἰυεὲ ΠΙυταυτ, 4, ΦΙ|» [μο φύηετα ᾿ς εἰς τυ γεν φαὐ ἑαυς 
φἕηι 

ΟΝ ψειαξλνησιοπίπιπο ἀΔέρταιλτιις εἴλινεῖ ἰὰ δυπιοτί ποτα νοὶ ΦΝ. Αἰνουδὲ γήννω ἐπὶ, ῬγοιτοΠΊσπὶ,, πτλῖοα ἀ65]- 

παν : Ἵπ'6Ὸ φιδ ρτύ δια, ττίδεπάυπ ἐἢ ἐταλικοὶ, νεχοίτε σθ- μὲ εχροίωϊ . οἴξ. εηΐπι πλοτιρὶςχ Βιμὰς γοσαδα}1 ἀςξεαο 

με ὦν ἔσται Θεογζίς ἈῤΡΠςοἷὰ  Ῥοπιο {[πθὸ ἰδ νἰοίο) φατῖφ. ἐ οὐ πὐϊα! φυνάσιν νἱάστιν ᾿ς ἀςοῖρι ΡγῸ ςοῖτο ῥθ- 

τα οηνηΐα τι 40 ἀς ἢις τόσος τὰ πιης ἀΐςηι (τρίστιιητ, ἀνϊί- ας πξτς αςίρεοις Βοηνίπιιπι, ἃς εἷς ριῸ ἐν ν]υγρᾶτί, Ὑ γρήμον 

ἡ Ἡπέδονῦτ." τς ᾿ ᾿ ο »αγω ῥιο επον ἰάςπι, (δωοά ενι ἐρος βοπινην Ὁ Ϊρ λτλ, ν 

τὰ ἐς οὗ ἢ γργηρμρεμενὁ κύρεος.Ἐ κρτο αττουϊίατο νὲ ἰηῖο 4. χενεγκείομε [να Ἐταίμνας., Π πδιίονς (μα. ΝΑπα (Ίςο ΤῸ 4ι0- 

ταῦ {8 ἀρὶ ὅε ΠΠΠτὶς ἀϊρερίατοσις μοτο, πη ἀε ἡρίο Ομπ-.,. ἢυε τη δας Πραιβεατίοης πατίοπειν σα ἀνήατογυηι δι δ- 

᾿διὰ χυνίδοτον σγγῶς ἑπτογρτες Βα αι οιπάτας. Οκιοτὰπι τίοπεπὶ ορτίππατίαπι ἀιοίτ, ὅςιὶ ἡ] ρίληλιις οἷ δίιμθῥις 

αὐϑιυὶ δοπιρατατίοιοι ἐλιη ἀμ  βϑπίοῦ ἐκρδάσοτί,νἑετον 0 ὑγίσαπι. 

Ῥοπιίηιις πος ζοζοπος ἄοςετς γοῖϊς, θοηα δά μδης νίζληι φ μ“πνΐεοι, φίκοις. Νοη (πὰ 

ἡρεδδαπεία ποδὶς ἀϊαί τος ςοηοράϊ, ἀο νὰ σα φρουῖ ιἴδιις- εεάλης, (π4 αυίδες οἠΐοιλ ρταίτιτα βάςπν ἀοίιπδιαρυὰ 
αἱ ανοττυ ρτὸ νίθο Ἰηϊεῖς 

τς, ταιναυαπα ἡ ουυτη ἐτοης ἀοἠιηί, οαίωπιλιηις, δὰ νει Πειμν το βη ςςηταν Πα ρεγίράε ας ἰη (οὐρίαπι οοἸ εῖλ οορι- 

Πα ταν βέμες πος ἐροῖιλ οχ δόπιπι νοίαπταῖς ο- Ργαδλριοοδ βγάτς ςογοηλαιοίῃ, Υτ ἰοψμίσυς Ἰρῖς ϑόυμ- 

ρτπιάαις βάς ἀἠρεπίεπγιν 1 Βοπνπον δύτειτι, δὶ αλϊάσπι 35 πὰς Ὠέυτ.14..3.8ὲ Μαῖτ, σξινοτία 40... 

Ρτείετεια οὺς φυίδυς «ορϊοἴυϑ εἰαίπιοά! ἀεροίτυχα ςοΠλ’ 41» μδῆο, τῆς ἀδεκίας, ᾷ οἵ “ρυ τ 0ηι4ν.1 νὰ νοολΐ Ομ]- 

ἀπ υτὴ τῇς, ἡΠσ πᾷ Ἰύχυιπν ὃς αἰ διυπποφὶ ἐδυεὶ ςοηίας- ἀκις ραταρβταβες Ἠαΐ τονε ΝΥ [Ὁ εἰνανεὶα. } νὰ μὰ - 

ες, [τὰ ἤει ντ Ὅευς ταπάςιη ἱπαπιίψογνι δοπογηι ἦϊ. δεῖ ὅγτὰς Ἰητοτρτγος αὐ αἰτονα ἐξ αἰΠςατίοης νοὶ Ὑῖμαν 

ἰαρίἀατίοπετη πο ἔσγεης, ἄς ποδὶς ἀαπιους!ς πιστὸ ο-. μι], φυοά δ οτμης ἰαμϊς βιάλιαι ἀοοσανηγοίταν, γε ὅς 

φίτον εις δοιὴς ΗΠ: σναΐος ἀϊρεπίατογος ρείνεπίο, Δυς ἐ- ψονειθυμη ἀδυωῖν. Ορεε Ἰφήτως εἰς νοολπεας ἑπιωα, νοὶ ἐπ 

Ῥία φιύαᾳις νἱτᾶ {{Π|ε φεορτὰ τος δά (αυπὶ τείδιιπα! ουοῶ. φέεπεῖς φιὸδά εἴς (οἱκᾶτ ποπηίηιπι νἱτιο ΠΠ]εοευεα δά μορ» 

ἀο. ἰιοσίοιπληι τε Θοπηηὶ ρίλοάδὶ, δι υΐες ργοιομᾶ- ταπάμην μον νας (λυ άϊινν » πιρίονμπ πνμανααν οὶ μα ὶ- 

Δα ξοπμι Πὰ ἀμγεη (λποηε ἐτυπιὸ οτίλᾶν ἀπιρ! ον: θοαὶ. τὰ ὑτοροῖτα μγφοιπείοος τατίφης,, υίδας αἰίαιης {τ Ἀπ 

ἥ διοπεῖξ οδιπεοηδα τατίσησπι μκης εἰς, ἢ ρτοβιηϊοηςπι ἰ- τεὰ οσπιγὰ [οὶ ̓ μαυπβ οι μα νοϊιπεσιομι αρυίυς, ΝΑΙ 

ἄλλιν ἐάγίτατε γριὰ ἐάν ῷ οὐπηροισπνις. δίς «πίηὶ υ- 444ε ορίδυν πιὰ] 

τὸ ἀπ ν᾿ Τγεις ἢ οὐὐυον ἐβεὶν 651 γοάλίας ποι ντί σοιηρε- πιδοιξείξὰ ἀεςοϊ γαῖ. 

το ίοην, 

ραγεὶς αἷς ἰοπ δι, ρτορ αὐπη!τιάο 

«(4 Ῥιβειγέν, δμλίπηνν. ()υυὉ 

ἃ ρυστοογίδυς πος ἀϊαποῖας, πἰρε ντ θοη ἔτω- ὀἐεπιρα τὰ μᾶς νιτὰ ἐχζοἠίηνιε, γοίωτὶ ἔσει δὸ ἰνετὸ εοῶλ - 

πε} δοπεῆξος πος Ἀν ε δε νὰ μας ἐρία νίτα( να Ὅδυτοες. ι.. θοὰς δά τοφισπείας δεςερτί δὲ Ἔχρομ γατίομος. 5.τὰς ἴα τ 

(εείδίζον , ) δι π οαὐιο Ἰρῆᾳ ἐληάεπν καρ εἰς ἀυϊραν δεμοίδ-ὀ τοῦρτγει οξίε ἐκλέσρ,ἀεξοεονεν, δίθοπα αι πηγη, (σὰ ρορε- 

ςετίονις ςοἰρέτι οἰκρμέτίλμιτ,, τους Ἰσαύνευγ ΟηβυΣς ζο τάτη ναὶ ἘΝῚ ἀερτανῶτας οἱ 5γυιασως ςσηεοχειις , οχίοη!- 

ἽΜλκΕ.ς. γ. Ῥχιΐο φυσοάμπε σοριοὲ πιείδιτοι τεβαπῖς 41.) ριουῖβ οὐρα. 

- ἐδριοιὲ νης 1. (δε. φις.  οη ἔυηε ἤξιτυ Ῥατῖσι μαλης { 4εἰόρϑα εἰ Δεαδονακενΐα, ταὶ ὐωνίας σοίωωαξ δι ινατὸ ἀὐάυς 

χἱ δτίλια εὐταν Ατο οεῖτο ροερείξα οοπ ταν Ὑ λείις.. νι τὰ πόση [να ἰτατίοηι («ἡ ςοιοιποτατίοπι τοιπρογάγιαι ἐς εν ἐμαλατας Κετεηο σῇ φᾶνι γἱενὰ Ἀεὶ ἰσσραπν, τρίιμφεοα! μα ψαϊωνῶν ἀρρεὶ ατίοις ἐἰβονβεοτυε Πγυδτως 

ν 
ἘΠῚ ουν ἐρίφυνπηπιο ἰάϊος Πυς. τ8.1.Ν πὶ φιμίνναιη ἃ. 15 πλξαι 0 ἀξ τε σἱὰδ Βερλεν.ν ἕμε εἰλ κύει ἡΐα ρειιραγαιῖ 

Ἰϊουαί ρει πυλίες μέϊονη ἀϊξιδλιανεπι βιεῖν πὴ εῖο ἐκ... νι μδιλείοε δι αοτἰτείϊε, 
τοῖν» 

ΒΕΟΥΝΡΌΥ͂Μ τνολμδ 57: ν- 
- ν᾿» } ἡ 9 ᾿ : “ ,.ε ᾿ ! 

Ὁ πιςῦς ὧν “λρχς φ γον πολλᾳ πι- [196 Ουὶ Βά-]}ς ἘΠ Ἴἢ πο πἰππο,ε τᾷ τος. Ω ἡ βάοίδν εβ ῥδο νιίηὶ Τιννέδηπι πδ 

φῦς ὅφι' καὶ ὁ ὧν ἐλαχίτῳ ἀσίικος, καὶ ὦ] [18 πλμἶτο (1ἀς] εἰν: δ φυΐ ἐπ} μον Φ' ἐπ σραιονὶ βάεια δι τι τ τυν ον, 
πολλώ ἀσικός ἔριν. Ραυ (ὁ τηϊυτις εἴ οτίανο ἴῃ τ] : δ᾽ 4 ἐὴ μιά ϊεφ ἐπῆν ον αὐατονῆ 

, το ἱπίυξας εἰ. Σ | νΝ ,Υ̓ "ΜΝ ΒΦΙ6 Ὁ) 35" χ] εἰ ους ἐος 

Ϊ᾽ γ δ' ἮΝ β ᾿ ᾿ ἐφημε φ, ᾿ 

Εἰ οιμι ἐν τῶ ασιχῳ μαμωνᾷ σιςοὶ 1} ἰτάηις { ἴῃ (Πδςὶ τὰ ΠΟ Πα ΒΕΓ δὲ ἐτζο ἑν ἐνῤαιον πρδην- ΔΝ 

οὐκ ἐγηυεῶδε, τὸ ἀληϑινὸν τὶς ὑμὰν πι- βάε]ες ΠΟῃ ἀρ αὶ νογάιη ρα-] πϑπα βάείοι, ηθ βοϊπαν, πϑπν ἐρβσκωα, 

φύσά : ῬΏΘΜΑΤ (015 ςγδάςς νοῦ ὁ 7: ἤρα 4 φωμνε ΑΨ ον ἀτνν 
ἮΝ Ν " ᾿ ᾿ εἰ υοδμὶ 

Καὶ εἰ ὧν τῶν α λότρίῳ πιςοὶ οὐκ ἐγἔων. ει] Ἐτ4 τη 4] σηὸ Πάεῖος ποῃ [αΐ- ἰς 
δηλ πιδ]ὸ κι. 

ὐμα Ι “μι Ὶ 
ἢ ᾿ 

ἑ ) Σιβ [) “ἰ'φην βάεἰει "ἢ 
πριμαξει ἂμ.’ 

ϑεγτουμάτερον Ὡς υμᾶν δωσά; 15. Ζυοκ νεϊἴγιιηι οἱὉ αυῖς (4.1 [μη 4ωνά νεξένμην ἢ 

δι νοδὶς» 
ἀριδει δ μξίνον ον 

᾽ », ! ᾿ ͵ Υ ᾿ 

. Οὐδεὶς οἰκέτης διωίαται εἷυσι κυρλοις ΠΝΟΊ]Ιυς ἔεγυὺς ροτοῖς ἀμο- 8} Μόνο ἀὴ 
“δ ο ὦ πὴ σῖ ͵ νιν [Ἶ . ἊΨ "0 : μιν μονῇ "Φ μειδ.4 

δουλοῦ οιν ιν ὃ τοῖνα μισὴσᾳ,κὴ τὸν ἃ τῆ- θυς ἀοιηΐπι8 (ἐγυΐτς « Δ ΟΠ] ἢ ως ἀοην πὸ [Ὡγνετ ες ἀμ ε- Νοσο ἔπναϊ 

ω ! «τ 1 »ν,] ν᾽" νηΐ οὐϊο ἢ Ὀ δι - πἷτρ πη δά εῖ, «αἰι6« μοι Ιεθ α 

ρον ἀγαπησή᾽ ἡ ἐνὸς αὐπεξ εἴ), κ᾽ τῷ ἑτέρε Δ ςὈ1ς, ὃ αἰτογῦ ἀν. πον ἡ π᾿ τϑ τὴν μὴ, δι ραν ἀπιν: 
ις ͵ ᾿ ἢ σοι: ΙΒ Ἢ 1 1; 

καταφφονήσά. ἐδιω αῦνε Θερφ δυυλόί εν! [᾿δο ᾶυτ νηὶ αὐδιατεθίτγϑε αἰτος] ἰρανονμε᾿ ἐν αἰμαγνημίρη. '" 
καὶ μαμωνᾷ. γι φοητεπτησῖν. ΠῸΠ ροτοίε 5), [επερορ. πον ροιβε Πευὺ 
Η δ ταῦτα παί τες το (ετυΐτε δὲ πηδπιοπα. [ενινῦγε τ νάπη. 

κουον δὲ ταυτα "τ αὔτω χαὶ οἱ Φαρα- .] Αὐάϊεθαης δυϊοι μας οὐρα 15] “““νἀνεδαπε ανεοπν οη- 
" , .-! ᾽ : ὑῶν ᾿ : ἜΤΟΣ " 

σαιοι) φιλαργυφοι ὑπάρχοντες " χαὶ ἐἶξε-[ [ετίδπι ΓΒατγι[αἰ,η οἱ ἐγᾶπε ἀυατί: υἰαίνας ΜΡ ανί(Ἕεἰ, φιν »'ἂ! 
μυχτήραζον αὖ τόν. Ἂς (ΔηὨῖς οἰ εχεϊρίοθαης. σ ἀενιάεδ “με! - 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐςε οἱ σγγα- Ἐν Τίς ἀϊχίτ εἰς» Ψος 1) εἴ ς΄ ι}.] ΕἸ αὐ αν, 1πονεβν πεῖς 

οῦτες ἑαυτοιὶ εν ὠπιον δ αὐ θρώπων" ὃ ἴα Ποαείς νοῇρίος ἰη Ποπνϊπᾶ ," ἀλφαν ὑ 99 (Φ͵4Π) τς τι νἱεία ἡ τὶ 
ςδίρεέζι: ες δοτῷ πουΐτ οογ- οπρίηίθιμ : [εω ὠπῖρην τὰ πνὰὶς ΠΟ πὶ 

᾿ .Ὶ ͵ ) , 

δὲ Θεὸς Ἡνώσκρι τὰς ζαρσὲ ας ὑμδμ- ὅτι ἐλ νοῆτσγλ ᾿ εἷᾷ ᾿ ἀ ἢ 5 πφ εὐνάᾳ σνεβτα. 4υΐα ἠἶθυΝ Οεειι 

τὸ οὖν αὐϑ᾽ ἐ Π] Ἂ ' βεδλ ᾿ . 4 ἅΡι ο νοά ᾿οποίνεδεε «ἰιῇ εῇ 18, ἀιψυς διά. ιν 

, ρώποις ὈΨΗΛΡΘΥ » νγμα ε-] [πλῖηος {δ ] π)ς οἰϊγαδοιηϊηδιῖο δοπλλναιῖο εἰβ φιμε Π εἴ, δ" Ῥίια φυιια , τῳ υ ᾿ Ν Ἢ 

ενώπιον τῷ Θεᾶ ὅξιν, [οἱ εἰ ἴο ςοηίρεϑυ Ἀεὶ. ΠΝ 
«ε [ « “ φ 

Οὐ νόμος κὐ αἱ πρροφῆτσι ἕως ᾿ωαΐνε") 1] [κὲχ δὲ Ῥτορβεῖα νίχυς 441ο- 1’ 5 Ῥτοβίεια τ. νι τι: 

νυ τότεῖ βασι ! Θιες ὁ αγγελί ΔηηοΙη:ΔὉ 60 ζΕΙΊΡΟΓΕ ἔερηιΠῈ ΤΊ: ἐλεημ θαι “5. ρμλη(σὶ πο 

ΡΝ ὡὐβιά [εἰ ευδηρεϊατυν,», ἃς συλ ς ἐπ] 3"ΜΗ» 12εἰ εὐ αν ξεί χοίμν, ἐκ ἀςτὶς ἐχοςὶ- 
ζεται καὶ σὰς δὶς βιαζεται. ἄν! Γγ χα Φ' πη μὴ δἰϊω( αὐτο [4-- Ἰεμιίδτν. γε 

ἀπὸ ἢ " ν ᾽ Ὶ ἢ ὰν Ὶ ΡΕΓΓΙΌΡΊΣ, εἰξ, νοεῖς σου" 

Ἑυκοπῶ τάθον σὲ ὅδι Ὡβανον Φ «ίω μ7 Ι Ελολ] υ5 εἰξ δυϊεῖ σαίατῃ δι .| Ῥαοἰίων εβ ἀμέοον τα ἐλ οαλψ ε δ 

γίω παρελθεῖν, καὶ τῷ νόμρὺ μίων κἐραίαν [1 τάπη ργιογῖγς, αυὰπι ΓΘ ρ δ᾽ {τ τφΡ μενγδην βγαιείτε ἱμπιοεληιες ον 
“πευεῖν γηυη) Δρίςοτη ἐχοίάεσς. 1585» ἀξ: ὑπιμην ἀρής ως υ ἀπ Εἰ 

᾿ . }. : Σ ΣΡ ἐεἴν ἐ“ἄετε. εἴδης ἰμιει" 

“ ! “ . Νἶ 

Παξ ὁ ὀὺπολυων τίω γωνῶκᾳ αὐτῷ, "ἢ ᾿ μας ἀϊαλίεεῖε νχογείη!,, [ Οὐδὲ φινὶ φἠνομμιίαε υ- Ῥέδίφε,. ξίνι.- 
; .-» .“- 

καὶ γα ρδϑ ἑτέρων, μοιχδῦ οι" χαὶ παξ ὃ 
τὰ (ἰυεεχίερείιν, αδτι, δὲ αἰτοτδῃὰ ἀμοίτοιησας 8. όγεπν [μαην, ὧν αἰμετανν ριακεριο ἀο, 

- ͵ δ δι εὐτι δε ηυϊίαυϊς ὰ γίτο ἀμ; ἀμεὶε, πναείναῖνν τ Ψ 4μὲ «ει. 
ἡπολελυμδμέω δαπὸ αὐδίρὸς γοωιμδ, μρι-Ἶ |ἀιοῖε,πησκέδατος, ἀπ} ἀν [πε ϑυΐτο ἀωδηε,νναν Μϑιι μξ 
χοῦσι. 

᾿ εὐ αῆωγ, ΠῚ δὲ 

᾿ ͵ τ Ν .“ 1“ "Ἢ ς .7 

Αἴνϑρφῳπος σἕ τις »} πλούσιθ’, καὶ Οπχιεγὰπι {168 ἐγ ἀΐπος, [τρὶ ρριο φίδι ἐνὶ). θεοῖο: α 

ον εὐ)ροδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, οὐ - ἐς ΠΕ ΡΕΡ ΟΣ Ρύγρυγα ἂς δγΓ [{μοε, Φ’ ὀράμον μων βης Ῥιοτύτο ρϑυ. 
- ΜᾺ 9᾽ εὖ Ρ ογᾶχ (εἴς οδ᾽οέζαδδι αμοτίά!ς γηνα Ὁ δγ|{0., ψ’ ερυὶ4-- νὌταιεν ἃι 

φραινόρϑμος καϑ' ἡμέραν λαμωρῶς. | ἰ(ρ!επαϊαὲ, μίαν φμοιϊάτε [δἰεπάϊ- ππειίαε εν: 
ΠΥ Σ ᾿ ᾿ ᾿"-: ᾿ ᾿ , ὃ. Ν ε΄ Ρίπεγρα ς ΠΝ 

Πτωλος σά τις ἰω ὀνόματι Λάξαρος,) 551. γα μαβδ οὐλεν τ ΕΠ αἸςυ5 10] Εἰ ἐγαὶ φυίάαην μηειιάϊς ἐβε τΣ κα Ψῃ ν ΣΝ Ὠοιηης 1 Δχαγι 5,4} ρτοϊοῷ (ει ποπϑέρα ἐς, ἀνι " 
ος ἐφέξληφο ΤῸ ΄τυλ Ἔ ᾿ 4: Ρτοιος ι5 4ζιαγηϊ, φυῇ εὐ ἀς Ἰςι Γ. 

᾽ Ὅοος ἀέῤν ΤῸ ηλ ΤἸσγαῖ δά νου ϊμτη εἷ5. νἱζο- ὁ Ἰμαοοῦκε «ἡ ἐδήναν» φὴδμε, ἐἰιὰ , ΝΥΝ "λ} 
, πίοι, αὐ τοίις: ' αἱκεγεδμν ρίενμς 

Ἢ " » Δ ᾿ δ ηυς ν]]Δ ν᾿. ᾿ 

καὶ ὅδεϑυ δ γορταϑίωαι ὑπὰ ἣι εἱ Ἐπ ἀεάογαπϑ [ἀτυγατὶ πὶ οἶδ], ἢ Οὐρίου (αοτόνὶ ἀρνὶ: ἐπεὐκοτάϊα αν  ςοηίεηαξιωι. 

1ο 1 ηρδπέηνο ἐν ἐλα χίςῳ γδις.1 4 εἰ 4υὶ ΠΡῚ ἃ Πεὸ οὗ ἼΝ ἷ ἱ οηἱ ῳ δίς, ὲ 4 ὁτη- χρτνγέλον ΕΓΖ ἢ Δηποτατιοηίνας, διέ 
" λὰ νίυπι ἰυλυς νη: ὥρι ΟΝΝ ξλουΐτατες, μα: πιβί πιοπλἰηὶ Ἰεροῖς ἀρινά ἰάοποος  μεαμο μον ὡὼ 
πη τποτηότὶ, Δ αὐ ορος οἢ τλτίοησ ἷ ἱ “ ἈΠ βεαιε, οἱ Υ μι νιδετὶ 
φις αν εβαημογι εἰ ϑ Πειτὶ ἐμὰ ἐγ υρε ον ψ Ἔ ἢ ας φορ τίμα εὐ τ ν ΠΩ Ν κό κ λ τὰ ἔα ἵ (ἃ μ΄ 86 Ἰοη 15 1 ΠῚῸ ῸΠ4. ἐχτογηα. απ ΄υοί (δ οἰτυτιηθη 
ΠΆΡΟΝ {παι » (αἰ ο[ἰὰ πλεατ δὲ ἀτοτηᾶ: ἤςμτί ἐν ς ἔς δοςἰρίεμάμην αιαῖ (οἱος Ἰαν μεξ Ῥπαιιίπὶ βαθεῖς ΦῈ 
ἐνὶ Η νββῥτ βεῆιηι ἡ Ας νίτὰ φυλπι φροτίςας, αἰτεγᾶπι ἰσητ ιδὲ πη τία τοῦτες, (μά φιὸδά {ἧς εχτοτοὶς οδίςγιατίο- 
404 οἷ Α[ρεγπαγί (ς τοβαητυς, Ὁ) Ε ἽΝ ᾿ηἴδυς ἰοηνηίάτςηι (εἴς Ὀευσῃ ἰρίυπι ΡιΟΠιοτοτῖ, γ ἀρράγος, 
ἐῇ ὍγΑΙΗἾ πρανθομήνι,} τὸ ἀλψϑινόν, Μαμωνᾷ τοροτ!} ὑπὸ τῶ [ΠΕ },6ὰ ζάρ βιπις 

κρινϑ ἐλυψο ρος επίπι ἰ4 ροίξυϊατς νιάςστυτ ἀπτιτπεῖς νῖνς- 1.3 Τ᾿ {4ηνοὐπολελυιάνίω, Ομὶ Βίης “ΟΠ Πραατ, ρΟΙ τς ἐε ὅ15: τε «εἰϊος νἀ] τος "ἢ τὴς ἤνς ἃς ᾿σλάιιεὶς Ορ- 10 ρινάνιην πυ]Π «ες (ξεζἀο πιλιγιπιομιο θεὰ ΕΑ [ΩΣ 
“ἢ ρχοχίπιο γεγο ΐο Ἰμη]ις εἴ δατπ]ιςῆς. Νὰ τς (ἀροτῆϊες 2} ἱ Ὁ40 Ν "ΝΆ ᾿ 1 . ε οἰπορτὸ οοἰ συν. 1, αυΐτατ πίη οηνπὺς 

ἡ ορθνι πομμα ὕοπα ἰοετυπα: δι ἐχιίετπα γοολπέ, ἀδτοριά!ίς ρ ἄκο9 ΕΝ πὲ 4: πιμ ποτ τ ΠΟῚ 
ς ἐν 5 ἅρρο ᾿ ΑἸιςπλιἀσροίίεα εεἰπαίγιμι, δι ποτε: βῴει ροῖεὶ τερυάπίι οἷν ἃ αἰκοι τῆ, ψινὰ ἀφιήνογος σχ Τἐρς ὁμοῦ 
ἘΤΕΡΗΝΣ τᾷ νἤτπι «ἐττίς ςοπἀϊτίοπίθυς ἀςίπυιτυ, οὅ- τατοῖ (ἀριτα]ί ρασπα ρἰρέῃ, Ελ οοττὰ αἰ ναΐατοητ ἴα 1 : «ς 
Ἐς τὰς ϑρβοηίε τοῖν ὑμοτέρριε ποπ ψια ρο πη ἰϊς ᾽ς 15 ἀν υς οἴἴοι ποάιτς λις αια τοι ματον Οδυμπιαθῆς Ἰθζης, 
ὑπερ. ἐν Ἰσλα τηα]ὲ Δάν ξγαττοτ σά υοαη 4  ἪἩὩ Οδιεγρην μέ δ μην αὐϑρυ τος δύ τις [ἢ ἀἰδα γαιη ὴ τὴς 

ι ἱ αἴς Ια. ᾿ ἐξ χήν πες ΡΟ Παῖς ΝΠ νοζαῖς ἔνα, πυπάιαν. ἂς αἴτο τρληυίς ἐχοπιρ]λιὶ ᾿ορίτιν ἢ αν δὲ κ, ἐτίραν παρα βελνίω, 
. ᾿ ΑἼϑρωποε πιο Γλέγη ἀνίρθην αἰνάνν δ ψοὶ "4 ΩΝ ΔΝ ᾿ ᾿ Ραναοίαην, ᾧ μι Δ ἐναῦ 

ἜΣ ἢ ΩΝ. ὑμότερρν. ΜΊτιιπὶ εἢῇ Τ πα} }.10.4. οιηια ρταίατιο νϑάστιν ρομπὰ πεςοι λεία (ΗΠ. νε ἐπι ἜΣ 
ἀυθα οὶ ̓  ἐλρλὸν ποι ταπτίηι ἰοσοῖς, ο στιλπη ἰπτοῖ- τὸ χασφος ἑητοῦ ία ςολβοι ξοηῖ. δὲν ον εἐ} οὐ ες δ ραννιΐμος ᾿ : : 
ἰϑῆθι ἐβηλαι ἐῷ ἰμιθῃ ἢ »(οηίγὰ οὐ τοάϊειιπι (- γς, ἐρυἰαίναινε, αὐ ἀπ α.} {0 ς σθῖη ςἢ ψιοά (αἱ- 
τὰν ὧὴ ΡῬτείει, ὃ Ογρειάπιπν κα ἰρτὸ ἐς Ε-., Ἰιζο ἰογιθοῖις 4 οίτιν βινες ϑονησ εἰνετοι ψο [5 ἀοινναν ἀμ ρίαβε. 

. -" ἑαξννι, Λάξαρρε Εἰς τα )οὰ αίομς ἴθμι ἮΝ νείνδς , ᾿ ; :ο ! ᾿ φι ἂς ἑαζ,ιαννὶ ἘΠῚ σΙ}. 
νι ἔρθη μ " ἀνα οὐκὶ νον τὶς Μαιτ.6.14. Γαι Π πα ὐτο ἐς Γἀο]ου αι, Ριἤ δος μὲ εἰγηιω 

Μ εχειρίεϑαηι, ἐ{ἐμνκτήραζον. γυϊς. ενλάεϑανε, τς ἀς [ληξξοτιιηι σχξάμης, 



᾿ΕΝΑΝΟΕΙΙ͂Υ͂Μ 
υα «ςαὐεδαπὶ ἃ τπποηίὰ ἀἰοϊεῖε:} 

ὑὰ ἃ τλῃοῖ νεπίοθαης ἃς ἴτπ- 

θεῦλης δἰυ5 ν]ςετα. 

ΟΡ. ΝΥ 1.298 ν 

: ψιίων ΤΡ πιήϊέντων πὸ τῆς τραπέζης 

τῇ πλουσίου, ἀλλὰ ὃ οἱ κωύες ἐρχόμϑμοι 

ἐπόλοιγον τοὶ ἔλκη αὐτό. -» 

Ἔἤρετο δεδποϑ ανθὶν τὸν πη] ὠχὸν νΚ,ὶ 1: 

ἀπώνελθῦναι αὖ τὸν "ὑπὸ ΝᾺ ἀγγέλων οἰς 

τὸν κολπὸν τὸ Αἰ βοκον: ἀπέϑανε δὲ καὶ 

ὃ πλούσιος κρὶ ἐ τάφη. 

." πὸ «Αἀεϑ αν ἀφ Ῥηφ- 
μι ἀιωδιμι εἀ ἐφ᾿ ἐάπει τὸ 
αἰεϑφηι Φ’ ἐνακεδφηι οἱ- 
(ἐγ Εἰμρ, 
Εἕἥμην ἐβ κυϊξ νε πιο. 

γεγεέξων πβοβάνονα, Φ' βοτ- 
ἐάγείην αὐ ες Τηροίω ν» [- 
ων ὔϑειαμα : ποτῖνωι 

εβ Ἄαμιϑὴν δ ἀδμαι, ψ' [.- 
ρείενν ε(. 

Ἐλᾶυσι οἱ δυιζνε οσογετυῦ 

αἰδάϊευ, ϑι αἰροτγταγεῖυς 4ΑὉ Δη 

σε δ ἴῃ ἤπιαν ΑΒτγαμαπιιπιου- 

ἴμωυ9 οἱἕ νετὸ οτίλτῃ ἀϊις8ᾶς (ς- 

ρυϊτωα εἴϊ. ἱ ᾿ ι ἘῸ . τὲ 1ηαβνμο. Εἰ εμδι αν- Καὶ ὦ τῳ ἀδη ἐπάρας τοὶ ὀφϑαλμρίς [ν) Ἵ δρυά ἹΜΙΕΠΟΣ (δ ] τὶς ο: ῷ Ἀπ νυ μα θεία 
τ ν εν ΜΠ ΉΘΕΝ ες τον Κ᾿ -ἰ ες δέν, τ ΤΟΥ Ο τ) Τρ ἐφενεῖη νίάν Αὗτα. γοις ,ορᾷ τον ἃ ἄπ01} ἡ ! ἡρθῤρρης αὖ τῷ» εὐκύη ἼΤΣ γι ἤν , ὦ εἰφν τ ἀτ δτγαπανουτ αὶ ἰοηρί πα] Ἰαπὰ ἰοηρὲν δ’ δας ατῆ 

τοῖς χολοις ὠυτέ. , ᾿ , ἴοῖν εἰ ἀϊιχίο. Ῥα. 1:3 Εεἰρε εἰαπνάης ἀκ, 

Καὶ αὐτὸς φωνησαᾷβ εἶπε, Πατρ Α-ἾΣι Γυῃ τρις ς ἁιηδ}5 ΟἸΧΙ, Τἃ- βαῖεν αἱ ὀτανανν πηατε- 

Ἴτον ΑὈγαβαπιονιετοτς το) δι ἀτης τ πλεῦ, (Ὁ τὉ1ε 1,42,4- 

αἰἷτῖς 1ἀγχατυηλνῖ πη δαῖ ΟΧ- τηην τε ἐηέμεας ἐκιγερῇ 
"“ζ [μὲ ἐπ δημανιγυξτε- 

Ρέξενει ἰδμηξηάηὶ τι ὅπη: 

ηγώ. 
Εἰ άνκῖε, Αὐτά! τ, 

οὶ νετοτάατιε φμίάτείε. 

Ρέβι δον ἐμ υὰ ἔνα 
1μἀχιανμι βη δεν πναία: 

μῆς αἰ επὶ μας ει ἰ4- 

(Υ, νετὸ ἐΥμεά. 

ταῦτν. Ἔν. ἘΝ ᾿ ες Ὁ 
“ΠΝ ΑἸ ραὰμ. Τέκνον. μνήϑϑητι ὅτι .ι] Ὀτχίταυτεπι ΑὈτγαβαιηι 5, ἘΠῚ; 

᾿ ἴω ἡ Αθρααμ,, Η Με: ἢ ζωῇ πιόιδεηῖο τὸ θοῃατυᾶ τεςορΗς 

Ξ ἫΡ Ἂς " ἘΞ ἢ ν᾿ κΥ] {ππ νίτα τοι ὅι [λζαγῇ {πη} Πτοτ! 

ΟΣ Λάζαρος έοος τῶκαχο 2) Ἰγμα]4 :πυης δατοια δὲς (οἸλιμεηὶ 

ὅσιφ, οφκαλώται σὺ δὲ ὁδιωνασαι. ] Ἰτγεοὶρίτοτα νετὸ σγας τί, ις 

Καὶ ὅλ) πασι τούτοις, μεταξὺ ἡ μδδ νὸ Ετ΄ δά μας οὐπηϊανϊηῖοῦ ΠῸ 5 

“δ χά [γα ἐξῇ δ' ἱ Ἡηίάτος ἱηροῃς ςοη ἤτω - 
υ σ ἐξζήρικτο ν ὁπῶς ΟΙ ἅζ νοδ 5 106. ' 

ἐπ ᾿κξιμξς ὁτῶϑν “«οοἧς ἡμας τὰς οἴ. νὶ 1. 4υϊ νοΐϊυητ της 

᾿ εν» " .« 

μὴ διωίωνται » μηδὲ οἱ ὠκθίεν σῦθ9ς 5 

Εβρη μὲ οπναβθερ ὅπηι 
πος δ’ νον 40: ἡνά μὴν 

βνυπναῖρην ἐπ υἹ ἡ. 4 μενον 

ἱμηὶ γιῆς ἰναηξεε αὐ ον, 
ποη βο[!πε γ πιῆμε ἑπάε καπῆτς δά ἡόβοθοη ροΙππτνης. 
μμειτϑη[ἡλεάγε. 

υοἱϊζίης μὰς τεδηΐγοςς 
μι ἣν τς : ἘΦ Ν Εἰαὶε ἄονο ετοο ξε}ά- 

μαρ ὧζαπερωσιν. ᾿: " .γ ᾿χίεδυϊεπι ἡ εν ορο τς ἰρὶ- οἵ ὙΒριμιον ξ τς ̓ἀὐβ 

Ὡπμπι οστία Εἶπ ὁ. Εἰ ρῳτω οὐὦ σὰ πατορ ἵνα πῆμ} ταν ραῖον » ντ ἐπὶ τλττᾶς ἀοιπῦ]) Ἰ ρμην ραινν πιο. 
, 

Υἱθδη ἀΐτερα ἢν ΘΗ ΓΝ τῷ πατρός μου. 

11 πορὶν ἰῃ ψῆς ἄν τον εἰς ΤΟΥ͂ 
οἶκον οος μὉ 

νεῖθο ρεσίεεὶ 

ραῖτγις [Ὡ6]. 

Ηαθεο επἰπὶ αυίηαυς ἔγαττο5, Η αἴνεο. ταῖν φωίπῆμε 
κΚϑ 

ραε' οὐτείζετυτγ εο55πς δι ἐρίι βαινεί θΡε βέεων νῷ πε ρίαἤιιδα τος., “πὶ " δ »αἱ αὐ τοὶ ἔλθωσιν! ἱνῖ Βάο᾽ Οὐτειϊζεζυ ἐ0 8. ᾿ δ Τῇ νειϊάνα ἐπ δμης 

βὰν ΡΝ τύρηται αὐτοῖς; ὑπ δὰ “ "ἣν γοηίλαςίη υης]οοῦ τογπλοητ.] [|φορην ἐοτηροηϑονωη. 

ΓΝ 'φικευη- ΕΠ ΤῸ τοῦὸν τέ τον τὴς βασανου τς |.9. Ὠϊεῖς οἱ ΑΒταβαπιυ: ἩΔὈΘηκ},9] Εἰ αὐ ἡ κάυταινατο, 
τος. Λέγει αὐτῷ ΑὌρᾳαμ ) Εχουσι Μω-“" Μοίρη δ Ῥτορβεῖαβ: δυάδι ἐξραρ ν ουγη γόνος 

͵ ᾽ , Ν ᾿ " : ; 

σέα χαὴ τοὺς τυοφοφηταὰς ᾿ ἀκουσωτοσο} "“Ἴς0 5. - μ" 

" ἡ χ 15.) ᾿ ᾿ς 4116 ἀὐκθε, Ν αν 45 

αὐ σ σον, Οὐγὶ πάτερ Α ρα άμ' ἀλλ᾿} ΗΙε νοτὸ ἀἰχίτ, Νοηρατεγ Α-|59, νος ανταίναν: μά μμωὺ 

᾿ " ἘΝ: ᾿υλένθο . νὸν ν Ὀταδαπγς τς ἀ ἤἢαι}}5. ὃ τπογτ}}5) Ἰὲκ γνουιοὶς ἑενῖα ο ο, 

ἐαὐ πον γεχρῶὼν πορόῦθῃ φξῦς ἄντους, ΔὈϊοτΙς δά εἐοϑβοτοριίοςητ. ρβαηδαημαην 468}. 

τς ἈΝ σήσουσι. Ὁ τὴν, τ ΝΞ 
, "δὲ ἀὐτω Εἰ ς δυΐεια ἀϊχίς εἰν 6} «4 ἀυιξ ἐν, δὲ Μ)- 

Εἶπε δὲ ἰυτῳ, Εἰ Μωσέως καὶ “ῆς; ἀπο ητρ Ων δὴ ΠΟ. αὐ {π᾿ Ριορβείαι μϑη δας 
ΦΉΣ ἐκ ἀκούουσιν, οὐσε ἐὰν τις ὧκνε- ἀῤωνεννεῆνε [ιν εκ πιοτ- 

ἀϊυηῖν Ὡς ἢ ἡμιπ οι αυριαπ) 

ἐχ πιοιταυῖς τοίυτρας, ροτίυπάς- 

Ὀυπτυς. ΝΡ 
ὧν αὐαςῇ ͵ 

{4 γε [μνγ εχ εν"! «τεάεμῇ, 

χρῶν αὐαςίνπεισ θύσονται. 

τ φυτοφ- 

1, Εἰ ἀρω ἐηξανοε, καὶ ἐν τῷ δι. ΜΟΙ Ατὰ οπλϊτ ρίαρο- υῦ ἔγύρης ἀρονεν φνμϑηϑῇ Ξιαῤ το ΝΥ ΡΝ 

μὰ »δδι ἱ ἀ ι ; η- τὸ ιοϊεηϊ ρερεου, απο ράτγιιπι ἀ τοτε ἃ φρο ειν. νη Ος 
Πιίοπεια καὶ : 4αἱ ἐγγοσπ σἄν ξυϊτουτ εχ νοῖειιδι8 η0 ἰξηῖ ἢ : Ἰ|απτ᾿ πἰΠ πιᾶ- 

Τ ἱ ἱ πρυΐζατα ἀιυίτὶς ἴὰ π-. {γα 4} σερέωμαἢ ε“ δυιπαπιοητῆ, αρροίλητ. 
Δ11: ράτίι ἀρροῦτὲ ἀϊρυτατίητ ἀς (ερὺ : ΓΑΙ ἢ Ε δι γεῖδο {15{{φμν»] 

ἰη ἢ - ἤππιὺς φνράζων σοηξετίς σαν ΕΟ ὈΥΖοῦυτη Ϊ 
ἔτη. δε δοςυμμάσπι νόγιτ οἷν ίη Λ14 πατγλτίσης ΡΓῸ . Ὑ10Ὶ ᾿ τοηδι- 

γοαὶ ποῦις τος Π πεμίοι (Ὁ ἤσυτις (πη! ποίτο ἀζοοῃ- ς ἀιιοὰ ἂς Ἰρίιπι σοτηπιοάὲ ἘΠΈΡτΕΑΣ τοπνπντιι ΝΗ 

τοοάλως, ἀορτοιηάς νους ἰπ πιοάϊις Π05: Ἀλιηιπις «οἰ ]οςατὶ τη ̓  «οἰΐοςαις ἐν πάρ 1100 { γναοίοι } 1 ς 
, " 

᾿ ν ἌΣ ΥΤΝ ᾿ς ἀς᾿ δ( [τλ}03}15. ἘΝ πο 

᾿ ΔΕ ΡΙΗΣ ΘΊν μκῶ ἐν τ 
ἐοσεραιοε τεὸς 18 ΜἘὶι ἐμ δόνβιωα ἐοι ὅπος ὅγα μαρτύρνται αὐτοτεἰά εἰ γῇ 

ἄμπα Αὐταὶ, ἐς ςοἸ σαιο ἐμ πὶ ᾿ ᾿ ; ΥΤΤΙ Ἢ ἐπ ν ἐὀηη: 

᾿ ἰσὶ ' ἰηις ἀςορυ- ΠΠος (ετίδιντροῖς σοττος δέ φοιίατας ποπιπὶ το 
ἰὴ δαύλιῃ ἀϊσίτδμοε το βεταπά Ππξυλἀςηίαις ἀς ορ ᾿ ἘΣ πεν ταν δα νοις διὰ ἰὴ Πό0 γεῖ- 

ἰοεῖν τ ἡής ρΡιο τοῆαιοι (ες ἐοιν  ΠΟΠΡΙΣ 410- χ0 ἘΡΘΑΓΛΘΡΙΑ ἤδη νὴς οα σα αν ἤ ρεὶ νης Ην 

η (ν ἱ - Ροκ ππι ΠΟ 10 ἸΡΙῸ σὰ ᾿ 
εἰν ποσὰς τοτροτῖῦυς ἐπ ἰσρυίςγο ἰασεητδυς,ης-. δ, ἰ ; γΔ] 14- 

ἐἶπακ Ι ἀὰ ΠῊΝ ἐδνι γαῖ ἐπε δηϊιπλας ἐοπιοῖς,. ἐπίσγούιπι ρασπας ργὸ ᾿ϑάἀτίο ΩΝ 4 

ἽΝΕ νῷ ἐναν | ΓΔ δα τοῖς φιοηις «αἰἀδιεςπαοιννίςξια. »"- 

ν 
ἢ νον. . Α, (τὴν ΒΎΤΕΙΙ 

᾿ ἘΠ μἱ πρηΐα δὶ πῶσε τούτοις εἴ σὲ τούτοις ρΥχτοῦ 2": ΝΕβ 4υϑάεην δὲ ἐα᾽. Μίτα Ἰεῖς ἰς ρτοάιε τι} ἘΝ ̓ 

οὐ πε ον υα μα μαι ; «ὐδαεῖα,, τοῖν Βοηιίπιιι ἃς ἐπ νου οἱ σον ας νοι ο απ 

ας νυ Ὁ ιἴλ, ἢ μ1 ον 006 Εταίρνις τῦτς σοίτοχῖ.. ὃς ἩΠ60ΔΟ, ΠΡΤΤΝ : να ἐπ πα πα 

ἯΙ ἬΝΕΕ ἐκ οῖ γα γογάο μαρὰὶ τὸ χυίνοεν ᾽ς ψη- τας δ ἐπ ἀὐψ ολγξάις θυ] ς εἰ σαν πταταλνιι ΤῊ: 

ἽΠ ῳ δ νοι {πιμ ΗΝ ἀνε. αἱ ΝΡ σοί ΝᾺ . 641, ΟΤΙΑΤΏΠΙΜ}) ποάις "πα πΐσιαιι ἀήςτγας ἐσ ι ΣΑΣΥΝ ἊΝ 

ΒΡ εἰτοτο νι Βυάζσος χη τηλῖ. {(οηβμμν ἢ, πἴοστηις αὖ ἰρίο ΙΠ ΠΊΣ γ]ν, ἀκο αν απτιγ ὙῬΓῸ Ὀὐπ ον ρ 

" Ὡιὶ : τι λιυὰ πνυπεει ραττίην ρὲ ον ςοα πη ΠΟΙ 
᾿ ἐν ἘτΑΓΡινηρβέμν ἐβιηιοὐ πὸ τὶν σοπισις. Ἐπ οι, ξεν ΠῈΣ 

ρελν  Θλ νι τὰν ἐς τε ἀλη μα βιιπὰ δε ίοιδα, (σά χο τίπν νοεῖς, εὰ δά παίΐεγον (ΠἸονος ομμη ον ἐν υνμε
η 

ἐϑᾷ ἐνϑιν ἃς ὑὐθραὲ αὐ ταπιᾶ ἀϊοτος ἐφηφίχϑαί ΕΠ. γρυτοιῖμη Ῥε σθαι ποττΌΟΥ Μ μοι ΐπιη ΠΡ ΝΑΥΝΙΕ 

ἕο Ν πανί αν ει πῆ εοι!ῆτατα, νὰ ἀθγΠνοις ἀθὰς ἀρραγτοπίδος ἀρέζαμις υἱτὸ {εἰς αἰ νάον ρέθυς 
᾽ κι λττοΝ, ἀν ο τοὰῳ : Σ ταὐὐΐο, Κα αὐὴ 

φοίτς Βοτιδίπῳ νῆινι οἱ ᾿ϑοπιίπος νερὸ Ῥριἰα»,]ηυοά Ηἰς γι χης ρυπραϊοιίσ ον, μα σοες ῥΙῸ ΠΙΟὶ ΑΥ̓ΛΗ͂Ι 

ἵ 

ΦΕἘΟΥΝΌΥΜ ΠΥΟΑ͂ Μ. 10) 
ἀηδοιιαν ἱπυοοατίοποπι ταν το! υΐλγαπι, φυᾶς νοζδης, φγολβίυειτε Τοπιίπο χοῖταος σοηΠ! νεῖ δα διπὶ, 1λει» 
ἀοιλοπεπι ἀςδοεὶ ςουῇας. κυ Πιτλιη οἱίηι ρὲ Μοίςῃ τετοι 18... ᾿ 

Κεφάλαιον ἱζ: ] ταν ᾿ς να 
ἔπε σὲ «πρὸς τοιὶ μαδηταὶ, Ανέν-- 1]. Ιτδυϊοτὴ ἀμε ρι}}5γ΄ Οὔ- 

δεκτὸν ὅδ: τὴ μὴ ἐλϑεῖν τὰ σκαύσα-: 

λα οὐαὶ δὲ ἐδ οὗ ἔρχεται. 

Λυσιτελεῖ στῶ εἰ μύλος ὀνικὸς ἷδι- ἢ 

κεῖται κἷψὶ τὸν τράχηλον ὠυτεῖ, χαὶ ἐῤῥι- 

αι εἰς τἰω ϑαλαοσων,ἡ ἵνα σκανδαλί-- 

σῃ ἕνα “ἦι, μικρῶν τούτων. 
Πρισέγετο ἑαυτοῖς. Ε αὐ δὲ ἁμάρτῃ εἰς" 

σὲ ὁ ἀδελφός σου, χιτίμησον κἰυτῳ" κἡ ἐαν 

μφτωνουσηγάφες ἀὐυτῷ. 
Καὶ ἑωὶ ἑπ] άκις τῆς ἡμέφᾳας ἁμάρτῃ “4 

ζχΐ σε,λέγων, Μετωνοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 

Καὶ εἶπον οἱ ὅστο'ςολοι τοῦ Κυρίῳ, Προ- 

ες νμὲν πίςιν; “Ὁ 4 
᾿ς Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Εἰ εἴχετο πίςιν ὡς ᾿ 

κόχκον σινάπεως, ἐλέγετο αὐ τῇ συχᾳ μι- 

νω ταύτη, Εκριζώϑητι ν»ὐἡ φυτοῦ ϑητι ὦ 
τῇ ϑειλρίοση καὶ ὑπήκουσεν αὐ ὑμῶν. 

ΤΣ δὲ ἐξ ἐδ! δοῦλον ἔχων ἀροτοι- 7 

τν ἀγροῦ ἐρῶ δ ϑέως, Παρελϑῶν αὐά- 
Σὐσο] ᾿ τιν Αςοςάο, ἃ δοουτηδοὺ ὲ ἐν ἀραρν ἀἴοοι : αἰ Μὶ 

ὙΉΝν ττ ταῖν ᾿ 8] Ἱπιὸ πόηης ἀϊεῖς εἰ Ράτὰ αὐοάὶ ὅ͵, Εἰ πϑη ἀεί εἰ, Ῥάνα ποῦ φυλθιᾶς 
Αὐλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ εἰυτχῖ, Ἑτοίμιασον «ἱ δὼ") ᾿ς ππείη, δὶ ρεχείηθυς ποϊηλθετα 4μοά ταππεπν, ἀκ ἀρ ητοιν ἧτο 

Ν ὩΣ , ἤ ΜῊΝ ταν ἷ ἢ πνήσον  αἶριξωσεμϑμθ’ ἐγκκίνει μοι. καϊαὶ υἱηυεμμι εάστο ας ήρε. τ τϑο τ άρια Κλ νντος 
ἕως φάγω καὶ πίω " καὶ μετὰ ταῦτα φά-) το: δι ροίεα " «ἀϊτο τι δὲ δ1δ1- ἰροβ νδειω πεαπάμεαὺν φτοῦ, 6 ́ 

ΞΕ ᾿ τοὺ Ἴ δε) 
στη καὶ ΤΏ εστ σὺ. ἫΝ ΠΝ 

͵ “ἰ ν᾽ 9 ΔΙ μηαυ αἰλάην ἢ 4- 

Μὴ χέριν ἔχει τῷ δούλῳ ὀκείνῳ δτι}}. Ναπι ρτατίαπν Βαρςε ἔδτυιο! ἡ, Ἀπ δ ας 
: ί ὲ σὲ ἔ αὐτώ: πὶ δοκῶ ἾΝ 4υδά ἘΕΕΗ͂Ε 4ὺς ἱρῇ εὐϊξα μ4 δἰ ἐπηβθγ ΝΥ Αἰ ὃ ΜῸ9 
ἘΠΌΡΗΘΕ ὑπα )αταλθὲ γτὰ αὐτῶν κι ουαν ΟῚ [ξμεγδητὸποη ραῖος εἰρίᾳ 
᾿Ούτω τ ὑμεῖς,θτ αν ποινὴ ση τα π αὐτὰ τῶ το 

εὐέπιδηῖ οἴεηάϊςυ 
ῬοΓυςπὶ ουξηίμηῖ. 

οἰγουιπροηάῖυγ ςΟ]]0 εἰἶϊι5.» ἃ 
αϑὶςέϊυς ξιστῖς ἴῃ τᾶ ς γ βοείμ 
αυλιὴ νῖ ἔτ οἰεηάϊουϊο νηὶ οχ 
Ράγιι!ς {{Π]5, 

Ολυεῖς νοῦ 5.151 ρεςοαυετῦῖι 
ἸῺ τς ἔγαϊου τυ.» ΟδΙαγρά διΠ0: 
δι ἢ τεΠρυεῦτοτσηηλτῖς εἰ. 

ΠΕτ| 6 τρεἰοϑ η ἀϊς Ρεεζαυο- 
᾿ πα ΡΟ ΗΝΥ ΔΌΡΥ τας η τὸν δι [ερτῖες ἐπ ἀϊς γευού- 

ες σὴ, καὶ ἐπ] ακις τὴς ω μὰν ἀρ Υν ; 8..- δά τς Δι ς 59 Ἀοεξρυίτς- 

Πλῖῖος ΟἹ. : 

Ὠῖχις δυτῇ ον πι 5 5ἱ πα- 
Ὀοτετὶς βάειη “ ηὐαητυίαιη ἐ 
σταπιηῃ Ππᾶρὶς, ἀϊςοτειῖ5 μυϊς 
᾿Ιγοδιθιηο, γα! ατοτνᾶς ρίλη 
τλῖου 1} τη] : ἃς οδεάϊτγειῖ νο- 
Ὀ15. 

Ουἷς λυτεπὶ νεϊγᾶτῃ μαδεῖ 
οὥντα,, ὴ ποιμαάνοντα » ὃς εἰφρλϑύντι ἀκ Ἡξεγυσπι γοῦν, δϑὺϊ ραίςοητξ, 

41 τερτςοῖο δὺ Ἄρτον ἀΐοας ϊΔ- 

ΠΣ ες χα τ τῖς ρϑ οι , Ἰκαδίνος᾽ Ἵπτι [ἐσοτγῖτις 6.19 
διαταλθέντα ὑμὰν, λέγετε, Οτι δοῦλοι! τρηΐα ια εἀ 

πο... 

ῃ 

Οκρ. χνιι. .ΑΡ. χΚιι 

τρεῖς ὩΟΩ γπ νι ηὖ 
διἴεὰ νς 1} 

φέρ. 

Εχροάϊει εἰ (ι πιοὶὰ αῇπαγίὰ 

ἑη πᾶτε, ἡμὰπε υἱ [ἀπά 

ερανεῖ ἀνηνίεεα ἐδ ε. 

βάενν. 

πιμὲς αγῦον τνο, Εταάῤ 

θάνε: Ὁ’ οδεάϊννει υοϑὴ. 

ἐε τὰ ἄϊεαε εἰ, διαεὶην 

χα ἴππι. νοὶ οἱ 

ΙΝ ΤΟΑΡνΡ. ΧΨΥΙΙ. 

1 Ουπείηγετο ἤθὴ βοῖεβ αὐδν δεν τόν ζῶν: ἰὰ εἴ ηςςοῖϊε οἷς, ντ 
Ἰοχατιῖν Δέλιυ.1.8.7.1Τὴ τεῖριας ἐπβας ο ὴν μαϑητας, 

"νὰ «ἢ ἀπείρυ!ος,Αἀάίτυς ἀυνν ἰᾷ εἢ ίμος. ἴτεῖὶ ἀςςοῖ ἀγεῖου.- 

ως «ὦ ἱπ νηο ἐχοπιρίατί. 
ς ᾿μμάῤφερνῶνι ΝΜ υἱρ 2ῖα δι Ἐγαίπγυξ, “δευρε ἱὰ εἴ 

φρισαίξησον. ἣ ᾿ 
6 φμαηεμίννν 46} σταπμην βηαβέη, ὡς κόκκον σινάπεως. Οὐ 

ἃ Οτπεὶς αιαυπατυίμπι ἐς ςχοτίμιις, ἀἰχίπτος Μλτῆι. 17. 

ἱπάέχης ποηηση ἱρῆς ατοίτγατυς οὔτε ροήτιηι, ποη δυῖεπι 
(νε Ὀιοίςονίαες (ςείρίς ) δοιὰ τὸ ὄτρογον τῆς γιύσεως,, Ἰή αἴξ ρτο- 
Ρῖοσ ἱπεολοοτη ρου ειπι: αυδῇ ἔλευλην ἤσιπὶ ἀϊχοείς. Ελη- 
ἄση ἱρίαιῃ ἀεθοτοην ( 4υᾶπὶ ςἰίΔηη νεἶττὶ ἡοη δἀπιοάιιπι 

ς ἰτοφυςηϊοπί, Οάΐοπυς τη ΑΙοχληδεία (ς ν] Δ} (ςτιδίς ) ἀϊ- 
Διοηϊδιις πυετῆς (εἰίας Μοτοίγοοη ἀρρελε Ουλτς μυΐι 
ἐὐττὸ ἀριιά ΟΑἱεην δἰ υθμμεν {0 ἐδαπηπιύπι τυηλ 
ἀπ πτ λιτὰ ςοπῆςι (γεαπιλίπιιη ἀϊαοτίαηι εἴτ ὰ ἔγοο- 
πλοῖον Ἐταἤπὶ (επεσημ απ ἤθη τοοίρίο : ν φυὶ ρεΓρογαπὶ 

είν 8 ἡ} β' Ἰαρὲν 
τηϑί2ν}5 Πλρϑη ΑΙ οἰγα Ὀοιμπυς ἢ 

«οἰϊμτ εὐμρν, ΓΕ ῥ᾽ουεί ων 

ἐχρὶ νῦ ἀε βωβι ες ἡ. 

“περᾶν υοδί,,5ὶ Ρεε 
(ἄΜ47}} [280Ὁ| ἔνα, ἰηεγε- 
Ρα μἰωῃ». (ἡ ραημφημ πηι εἰς ὃς ἃ «δᾶ. 

1)ικὴε δηΐεην Τοηλΐηεω, 
δὲ μα ενεῖῖς βάενν ἤεμι 
ζγάηων βπάβις. ἀνεενειμ 

Φμἡ" ἀμῆδην "υεδῆν ἦτε 
μαάϑεμε [ἄγμμπο φυφηΈεην 
“μι βα{ἐξίφην ἢμὶ γεν τ Ὁ 

Ε: αἰε “ἀ ἀἐεἰροἷοε μι κε. 7 
[μοι, 1 πρυβιθ ες ἐβνε τντ.4.4.1 

"5 υξηθ 4} [Νά αἰ4: να ἔςεἰςϊὰ ς8ἢ- 

“ἰεηα μἱ]} γεν 4μεηνυε- ἄἀλπς βεοεῖῖλ. 
τὼ οσηοχίδι 
[ς ἃ ᾳυκ ἰηυ!- 
(4 δοη ἤωοέ 

νΕ] πλοίπνι 

«υἱγρίλαι ἕω 4- 
τς οἤέη(ι., 

Μαῖιδι1 
Ἀεριςςιῆφ- 
δι ὅς "ἴδε 

τἰῖαις φιοβοῖ 

εἰ ορόττεςι, 

Επ| [ρπδι ἑη ἀϊο ῥεῖ. Μαμδ.λλ 
ΓΑΜΕΤ μλ σεν μριΐοε ἐη 

ἀϊε εομμενίμ μετ ε σα τε, ὁ 
ἄκειι, Ραιμεεῖ τις: φγηρῖ!-: 

ἌΡ : Ἴ μελ. ς 
Τύυης ἀιχεγῦι Ἀροϊτοϊ! Ὧο- εἰ δι δίζενυνι, ροῖηοὶ! Μλιιι7.20 

τοἶηο. Αἀάς ποδ15 Πάςιῃ. ᾿Νὐθομαμρεγόρε θδηλτιςς Ὁ ΑΒῚ 

ἐπιρεοιίεδὲ, να 
τὰ τλπιξῃ οτος 
ἀευ θυ πῦ- 
αὐλλ ἀδετὶς 
ἴθ ἐἰς δια 
ἀν βιςα]ιαεὶ- 

κατε, (σ᾽ τηαη βίαπίαγεὴν Ὀὰς ἀιπ οι} 
Ἰνυπηᾶρᾶ ταιὶο 
ἧς ντηοὶ ροί- 

ίυηι, 

φυυπι Ὦευς 
ίμυο ἴμτε ηοε 

ποϊεάφυς ὁ. 
πιηΐὰ θὲ νδης 

δὲς δ τοι 4μων ἔτ Τιερ οΡίε. 
ἰδ ημ 4 4Μ4 βΥΑΓΕΡΙΑ " ἀιῖο νεῖ ρεῖ. 

Διππδιποη 
εἢ ιδπιεη ν]- 
υ.. ρεξ πιὰ 
τιεξεϊιο δ. 

Ἵ “Πς 

10, Μίτος δυῦςπὶ ροιυΠς συιριλπὶ 1 πλσητοπι νοηίϊς τὸ ἔγεάππηι πν οἰσίετυλίίε νἹἀσατιν εαπάσῃι εἴς 4.11) συκϑ- ὦ 
φιοὰ ἐπ ἤπης ἰοςαπὶ Εταίππεις (ςγιρεῖς, ἸΝοίςιο, παῖς, Δη 
[πιογρτος νΠιΓράγιτ κόκκον πουττο βοπετε Νες εηΐπ οἰἴοῖ 
(ἐπίις(ιπολ ἰσητοπτία) αο(ιγάνις., οοσοιην νοΐθτ νάθοτε - 
ἄειη, δά γη ἰροείεπη μι Ωλς δὲ ἀυἸοέξαπι, ποπ ληῖς Ῥτου 

μωρίαν Ἰπ γὰ 19. 4. ἀρρεῖ]ας [1025. Ῥτορίας ξῆνῃ γοτο εἰ, 
αυυηι ἀϊυογῆς ποιηιηίδας ντάτιν Ἐυὰν ΟΠ Πα, Δὐπετίας αιιος 
4ις ἀγδογος ποῖατι: ὃς (γοαπινπα πὶ ιεΐςπι πιοτιμῃ ἢ απῇ- 
τᾶτο  ( 44: οτίλπι οριπίοη πὶ ἰσαυτας οἶδ Ν οτιῖς τητοῖ- 

ἀϊι νὲροῖς πὶ νι ἀυὰτη ἀτεγίτε ργουοζλτιπι. 510 αἰδι νο- α Ριςε)ἰγεοιποόγιηι ν οτὸ νοὶ σνκομωρέων,εαπν 4ια ἰμίει ἤρα 
«αἵ ηος δᾶ Ἔχεπιρίνπι ρα [τοι] οτυστπὶ ἃς {ΠΠποτιπ, Η ὅς ι}- 
ἰς. Αταυὶ κόκκον πυαμλην Π ΘΙ Π ΠῚ ἱερεῖς πευῖγο βοιλοία. 
Ὠεϊπάς " ποη νἱέςι ξτδηί {Ππᾶρὶς μτὸ τὸ ΠΗ Δ.. Ρτὸ- 
ἀοι ιλ ] ἤβηγα, νΠιγραγιὶ Ῥοτιπάς εηπὴ εξ ἀπ ἀϊσογοῖ 6. 

δι πιοτιπὶ πο οἴ, φυοουπιμὶς τας ἃ 1νἀτίηις πο δι 
πς ἀρρε Πετυτ:φυληαιλπι ΡΠ πο ἤοιις μέν γρτῖα (το μςς 
τ(αῖμει τοσοῦ ποῦ εἰΐς πιπις Ἰοεῖ. ἢ 

8 Βάμο,άγιση. Ἐατιτασι σποτηὶς ντ δὲ ΣῊΝ φαγῇ 
πϑθτνν δι νεῖ ταρτ πὶ β εἰς ν οἷν ἐποίϊει, φιλητυ]υην οὶ τὸ δὶ πεν (σοι λ βπ φυλαὶ Ρετίομα διτιτὶ,, ἃ ράγολιρ δι δέομρῳ 
διττὰ θπαρις Ειξὸ φιοῦ ἀς ἡπαρὶν πάτα ἰνῆς ττλάϊται, 
Ρἰ απὸ οἰζ φρο δείννσον. 4 γγινοεθο τῷ συχριμένα; νεῖ(νε 

αἰ) ν οἱ" οοιποτοιιοίςοτνδος δα πὶ σλ0.14.4. {πῦ...|} 
ἐοηιογηπν ποι  }}Εος ςαπάοιῃ οἰ (ςτιδίς αὺς ἅς [γολινμηλ" 
ἀϊοκοιΠ] πη τλθνοι ἃ αθατπὶ ΠΟΥ πῃ στρτε- κς ἃ ππαΐο αὐπιθςοῖς ψιοά πο, 5. δι τρίς 

κατ τη θα οὐἵτπν ΛΝ οησι ἡ σουνάο, δὲ ΟΑϊσαι οπῖσπ 
εΠΠΊδιο Ἰσονηἶο Ὡς οἰπθνοητις, εαρίες ἐς φγελινιπηια. Ατ 
αυς λάσο ραιο μὸῇ πον] τὶ ταριῖς ἄς (γεοιποιν ἀίρυ- 

λι, ψιᾶν τπῖςν ἤζυμγ αιθοιοι ὃς πότ αὐξά τας ΠΟΙ ]οδίΣ 

Ριο μαγῦ (δὰ δι πον. ἴὸ νη ᾳ[φειγ ὥται πρέκισητε, 

Ρει ςοπέεπηιοηειη Ἰνὸς ἀἰςίταν, 14 τοῖς τὰ ἐρῆς τεσάτια μεγ. 
μοι ἐπεει δρείτινην δὲ σάτηνς τοἰπεμετὰς Πξξα, δὲ ἐρίῳ εἰλ- 
ἠλλητὲ Αροΐοίο, ἔς πος δομιμ ργπίϊαις τς νελτν πες 

λιν κοητοχτιρ 

οἰππειη πὶ εγδάϊ ἀηκηται ὁ Ππς ἐκςεριοις ς χολι ες 
πη ργοτίις ῥτατυίταιν θοπη πίκαιέ με οηντῖσπε τηρίλην οὐ- 
(«τὰ λιναἰν τι ζυνπι ἐρίσῃν μια, Ἰεγ αἷς μαόζυιν ἤθη αἰνμι- 
ἀς λων ὁ τυέτ Ὁ 6 νεπηφιηταῖς φιοθιζαίοι. 

ς-) 



ΟλῸ ΣΧ. 

- 

: ὃ : τας ΡῈ πιεᾷφιατν 5 ἀπλάγλάη 
δεεεὰ (ον ἢ Ἢ ͵ εὐ τηςφάϊλιῃ ϑαπηαγιδιι δί Δ μος 

ΠΩ ὠρίμιν σου Σαμαρείας ΚΩΙ Γαλιλαιακ. 
ΝΣ τ Οαἰιΐκαιι 

8 αἰυτ6λ ᾿ " ὸ ΜΗ , ΩΣ . Ρ 

ἐν επεδτις Καὶ εἰσερχορϑμου ἀυχῷ εἰς πνα κὠμίω, ΙΣ το πἄνεεη ἱπριςάετετας ἴῃ ιν ΜΕ το μαμνη Ἡρήνῳ 

οϑο, ἜΝ . , » ἢ] ἰαυςηάλιῃ Υἱουτϊὴ γ, οὐζυγγογιπῖ 1" πο θ᾽ ΤΑ διε. ἐξ 
τες νὰ απηήντησαν ἀντ σέκᾳ λύφοροι αὐόρες 20 ᾿ ἀπ ς ΤΗΥΥΕΓωΩΣ εἰ ἀξιφην υὐιὲ 

ἐὐαφ λον ρα εἰ ἀεςςιι νἱ τὶ ᾿Ἰεργοῇναυὶ ἰἴετε- ἱερνοί, νὶ βεμιτεως ἃ μος 
ἐφησ αὐ πορρϑων τα ργόου!: : ε: 

Καὶ αὐτολῇραν φωνίωὺ λέλοντες, Γησοῦ 1 “ἘεΙωιβυϊοτυπενοςοιη, ἀἴςεη- 1}, ΑΙ εμαμεωμμ νϑεΐπῳ᾿ , [οὔ ΠῚ { " Π0- ἐϊεεηῖες, 16. ΡΓΑιεριον ἜΤΕΙ ἘΣ ἐλ δον ἠὰ ἀξ το 6 ΠΙΑΡῚ ΟΣ πΠ Γοτ ΩῸ ᾿ ἦν ἰ 
ϊ . ἐεὶ. “[ἐτῖγ6 ΠῸ] μ Ὲ | 

᾿ ᾿ ᾿ς ςτὸ : ᾿ δ ἂν ἐν Δ ᾧδνιοι νενιάν 4 κὴ}- 

Ποὺ 14... Καὶ ἰδεων εἵπεν αὐτοῖς, Πορόύϑέντες ἐ- " ΟἿ χυυπὶ δος Υἱἀἰ ει, ἀἰχις 4 ἐξ εώ ὦ νὰ [εχ μ 

: δείξατε ἐυυνεὶ τῶς ράσο αἱ ἐγέ- εἰς Ργοίςι ἢ οἰϊεηάϊτς γο5 545] |ϑνν. Εἰ [μένην εἢ ἀνα» 
ΞΕ ΎΝΕΠΟ ΤΕ τε τεν σα δ)- ςετάοτινυς τ λξζνηι εἰ ντ ἴμ-} [λερι πνοράαι ἔον:. «ὐ 
γετὰ ὦ τῷῦ νπαγεῖν αὐτοῖς, ἐζαϑαρα-} ἢ ερραμάμιη ΠΣ ΣΙΝ 
ϑησαν. : , «' “ τας ᾿ τῆς 

. Φ Κ νρικὶ ἡνία ἡ, 5] Νημυβδυΐει ἐκ ἰρίϊ νὰ ν᾽ άἶτ. 5] ἤνμε μέν αι ἡΐῃ 
- αϑη,υν πόορε- : : , : , . 

᾿ ἶ Γ Εἷς δὲ ἐξ αὐ νι δξά ἤν Ἦν [ς (ληματιιπὶ εἰΐς, τευ ογτίτ, σίοτί- ἐμὴν μη τ χαίρειν 
"Ψψε ῥίότεέ φωνῆς. ἧς : ' ᾽ " βυυ ὰ φωνή μέγ Πέδῃς [δευιη νοςς πᾶρηα. τω ΥΣΟΣ 

Φ ᾿ .». Ἂ ᾿ Ἂ ᾿ Ἶ ἢ - ἢ ό 5, εἰ} 2. [(}6}} 4 

Καὶ ἔσεισεν δὶ “ϑόσωπον οὐδῷ τοι ἰό Ετργοςίαϊε ἐὰ [αεϊειι «ἢ τς 1 βεάεν ἐμ, ζυ44)41 45 
εδαρὰ Ι αὖ. τῶν αὐυταῖ " καὶ αὐτὸ ἀενοίας, ργατίας Εἰ 66 ὩΣ: Εγαῖ- ἀεηνσ' με αταξ δ ἀπναγ! 

" πόϑιως αὐτὸ δ χρυραφῶν αὐτῷ ΧΟ ἀύτος ἰας [{τς δαιπατίζδηυς, ἐὐβ δε 
Ὧν Σαμφρείτης. ᾿ ᾿ ἢ Τοζις ἀϊ. 117 ᾿ Δυγοηεην φομεην [ε- 

Αἰπυκρ,ϑεὶς δὲ ἑ Γησυὺς εἶπαν, Οὐ ) τ " ς Ῥοηάεης δυῖοτῃ ἦν 05 ΟἹ- ̓  ᾿(ην ἄιχ ) Διο, πε ἐτεεπν 

4 “ί - ὡκχ ͵ δ᾿ . , Ὁ ἄν ὦ Μ] κῖτ, Νόπης ἀςεσι 1}: ραγηι- κ΄ Ἰρνηρὰ 4. [μπὲ ἃ (0 πομεπο 

εἰ σίκᾳ ἐκφυκεβασοησαν 5 0. σ᾽ γεα ἣν [υπτὺ βουξῶι δυο {ΠΠ|ν- | [δι δ 
σου ; ὯΣ , δι μεπεῦ -- ι ͵ 
᾿Οὐχ ορέϑησαν ὑἱποςρέψαντες δοὺ- κι] ᾿ Νοὴ (ἡττεροττῖ υὶ το άίς- ἘΑδελιυ σαρηνν ας 

-. "ὦ, δύξων τῷ (θεῖ, εἰ μὰ ὁ ἀλλογβινῆς) [τη ντττϊδυσγοης φίογία ς0} γι νιβ μὲ αἰϊεμήρεπα. 
ἔτδις - ᾿ αἱ αἰϊευίροηλ ἢἰς. 

ἐν πο Ἀρωὰ 4!)ου ἡ πη} Εἰ ἀϊχίί εἰ» ϑυτρς (δ΄ Αθ 1: Π 465} .9]. Ἀν αἰ, δαχεγναάε, 
γι.) ον ἢ “΄| . ᾿ ἐ ᾿ . αι ΤΡ κι τ Αγαφοις πορς τυλῖς [ογυδυΐτο ὃ .Ὡ βάμμα τὲ [είμμα 

Ἂ “ υ ; στὺ . ᾿ ᾿ ᾿ ς " Φ ἐπδν στὸν ἠδ, ϑιὺς δὲ ἐπὶ ΕἾ Φαρισαίων" ΙὨτοτγοράῖις αυτοτῃ ἃ ΡΠ Ατ- Τηϑεττορ αενδ ἀυβοην δ 
εν ἐμ ΘΗ͂Σ σιεϑεθ τις σὺ πὸ ΒΕΙΕΟΙ (χἰς αιιαπάο νεπευγμπι οἰσττο-} δ ρνανίίαν, ἡμαπάφ υφηθ οὶ 

» 

τς ποὸὰ δηἰν τὺ, ἐοοιν, Ὡς τὰν, ἀὐηέτα᾽ ὅ0 ε 
τολάυειτίτυν, χραϑὴ αὖ τοιᾷ, γ εἴπανιΟυχ ἐργ4 2 ι βα- 

ΚῚ δ 

ΝΣΕΙΟΝ ᾽ 

Γ βηρδιοί ἐσ ιρδρ' τι ὃ ὠφείλομϑρ ποιῆσοι,} 

τ ομήδυν πη: 
κεν εἰδὴ 

κοτε. θη ἐς 

4υοηἰδπὶ ; “-,4 } 

1υά (ὸ ει. σιλεία τῷ Θεοῦ μάτῶ 
Αἰιρηι εμῖν Οὐσὶ ΣΕ ΕΣ ἰδοὺ ὦσε, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ Νὴ υς ἀϊςεπι, Εςος πΐοσ,αυτς ἀὴ τ υθὰν βόδι 

ἀστε εοι δη- λῷ - δα. -» ῦ ,͵. ἃ ᾿ ᾿ σζοςςδ,ηΠς (6 ΘΠ1Π.) τευ) 4 ἐεςε! ΘΕ ΕΈΝΗΝ 

δυαι εἴϊς, ἰδοὺ ὃ μι βασιλ' τά Θεὸ μιϑνίς [)ε1: Νπυς μαδειί. ζπωνν 1εν ἐπίνγα νοιεῇ, 

Ψ. 

“' ἢν. 

παποιήκαμδμ. ἃ ἐν ΣΤΝ ὑς, 

Καὶ ἑϑϑυετο ὦ πῤπορα εἶϑαι αὐτὸν εἰς 
ΝῚ γ ᾽ ᾿Ὶ ῇ 

Ηἱρουσαλλμικαι αὐτὸς διηρχδτο δίᾳ μ4- 

πότε ἔρχεται καὶ βασιλεία τῷ Θεοῦ, ἀπε- 

᾿.- 
' ΡΥ σίως". 

20. 441 οὐξεννανι βοβηνμῦ παρατηρήσεας: Ἰὰ οἴ, (απὶ εχ’ 
ἴεγπο υορίαπι πιδιοἰτατιρίσπάοτς τχ φιο ροπι ἀσιιο- 
(ἐϊ. ΑἸιοηιηη οχ πιαηιξςὶς οτίαην πιυ εὶς {τς ρόταῖς ἴῃ 
το ἢ ΟΠ γιζοιὴ οὔτε Μείπαπι ἡἰιπγ,ευνις ἡ τπϑὰ ταηάϊα 
ἔδεται ἐχρεϊκυμ. 5.ἀ ἀς ἰνὶς (ξ οἰς δι ποτῖς ᾿νὸς δοριρις- 

εἐἢ, φια ΡΙντςὶ ἀπίο οηζερορλητ,.} τογγολι πὶ 
ἀοάάλπι τορμπιΜοῆϊια Ἴἐχρρέξαθδησ: τῇ 40 ἐττὸτς [α- 
: ετἰίλανπιπὶ ποάις νετίαμτΝ ΤΊ ΟΡ μγ] δόξεις πνάλαῖς δά 
ἴεγηρες τοίξττς 4ι οὐ ὀδίσματι ποι ρο Πιτι4υϊα παν, ἢ. 
πο Ὀεί ποη εἰξ αἰϊφιιοά τειηρὺς ςοηδικυταμ, [τὰ ἰσπηρεγ 

. εἰ ρτςίσης εἰ 4υἱ νοις ογσάενς, δὲ νίιοτο να βἀεϊεπν ἄσεςι, 
Νοπηυ ἢ ἐεπανην νιριτήρναν ρυϊλης γσοαγὶ πωλριδεσνιε : 1ά 

«ἰἴ τρτὰ τίσηςν,ἰη ιηδυς ΠΠ| Πυτῖν ἀπ ρ ετλίδοι ροποθδηῖ: 
«παι (γί ἠὐρ ον ἐσφηιτο ἘΛῚ τὰ Μπ|8 σχτογηῖς τοθυ8 
Γ εἰἷς ἰοἀ ροινὶς “ἃ Δηίηο μότ βάςιν ρυηβαῖο ἔχ 

τς ἄπτοιη ἡπτο ρεοτλθσηίθυς ρει ἀσπγ ργοῦο φυδά 
Ππιρ!, πιὰ νιξατην, δὲ φια είοπι μγοροῦτᾶδ ἰ8 ρειηὶς 
ἀςςοιπηοήατα ταφυσῴρη ρίλειοῖ δὐ νεγσιται ρτετρεσται! 
Με τα πειρειηράσφω,,, ἐπῆν οὐ [τνφείομε., ας ΠΙΠλΙς οὐϊευτὰ ἰο- 
ἀμςτει. ; 

λι 7ηῖμ " αἰνει ει δενὸς ὑμδ Σϑν. Εοδεαϊοὶ Ὁ225}2 {εκ}. 1. γρώπον ζϑεν, ΠΕ Ἰνοιηϊη ὅ εἰξίςιἰ ἑετὸς ὑμᾶϑ δάνν αττα γος ἐδ. 

δες βο]) ἡ οἱ λὰ νοι θιτιν ἐν μέσῳ ν αὐ τ πο άτο νοι να οἀ 
ἡμι] 4} ἀοςἤατατ φυ λιν ἐμδνινιε [στὰ ἰσιπρογ ςονυσεις 
τσ ς ΟἸσε ιν Ν εἴσις το Πλμισητοιριο παῤ ϑμαν ὦ εἰϊ ἀρ 
νον Ἰοχυπητοι 1 αὐἹη!; πιῇ δι ματιτίςαλας ἐντὸε νας νι. 
«είν εἰς εἰν ε]νλέας, νἹ ΠΡΜΟΙΗΕ . Μείϊαπι ὰ ἀρ ἐοε ες ΟΒγήλε τα Ἰςο τ τἀ ἐς ρίας φιιότὰ τα τη μ [τςλ408 

«(ἴς νἱ τοί αππὰ ἰαιοατ, (εἰ τ᾿. ππσάϊο γοτίσι υτνοπνηιιην το 
ΙΡε ἐϊυι σε ροτυς, νἱ Ἰοψυκας Ἰοληπαε 1, 17. νὰ] (υυταιῆς 
{τὰ ἐςι Ιλγλτυτιδοῖ ἤθη πρὸ ρερρίπαιμη,ξα ἑβίως ελγι 

͵ 

ν᾿ 

. Ξ 

ΕΝΑΝΜΟΕΓΙΥΜ ᾿ 
ἀϊοίτο΄, δεταυὶ ἱπυτῖῖες ἔμυ:} {ον νοδὰν, ἀνούε, δενμὰ “ἡ 

παὶ ηιιοκ ἀςυΐως ἰαςετορές- 
οἰ πηι 8.᾽ 

ι ἔξ ἔκέτιζηι εἴϊ, τοῖςῦ συμ άνηι 

ΗἰετοίοἸ γινλιῃν νι ἐρίς τεάξιτει 

ΠἸσηιιν Ὠ εἰ:τοείροηαἱτ εἰς, δέ ἀϊ- 
χῦ, ΝΝνοη νςοηϊςῖ τερσηυΐ Ὠς} 
τὰ νι οδίετυδγι ροὶ 

ΝΜ Ουρεῖοιπ ἐξίτων αἰίαυσα ξχόπιρίυπι μτοίετι, πὸ ἀμ ἴσας 

ΕΝ 

ῥημύ ει βωιε: φμοὰ ἀεὑμὴ 

πηΜὸ ΠΣ 

Ζι βιῆνω 4 ἀνε ίτει 
"9 ἔετνίαίαπν., ἐτφηβῥ κα 

» Με ρον 
,» Ν ον υεηἡεἰ 

εὐ, «ὐπεοὺ[ε-. ͵ 
ΓΥΩΣ 

ἡκκνσι πα τ, τ αρουσλαυ ας εσιεας πορί σον νο συ κκηον ον σευ σχοϊεισενας το 

ἰά εἴς ἀοιηῖ μα, Μειαπι μαξετε: νὰ πὴ Ρογυςτία 11 ορι» 
ηἰο ἀς τετγαπο {πὰ το ηο ἱρτῖς οὐιμά ει τεπεύτας νβοκ 
Ροιυεγίης ᾿ρίτιπν ποι δἐΡκ ἐν Ῥεπίανς τοατυγεοννς 
Δδίσπεσιο ἀιατοῖς αι ἀοπιὶ ρυίςτεπι το! ἐςοἴζητ 1 ὅς 
ἔοπτεπι οὴς στγοτίὶς ἀρετίς, ἴον στίατῃ, τοίἴατιτ Ἰολλης 

ἢ τὰὰ λυ ωπι νοις τα (υχνδς ἃ ἴω ποι ἀϑυέταπι. Ιάοο 
πιλίυ! τὰς ὑμὴν δεν ἱατοτριςτάτι, Γμμε ραῦϑεινν αυληνινν 
νον, ἅις {πο Ρ,»., λὰΐ ἰπμΡ νὸς εβ. δυπῖ 4υλ τπλ- 
Τῖπε δά νογθυπι ςχροῦογς, ἔνόνα νον εν αυλῇ ἐν, ιἰβςειυῖ 
τορηυδι ΟΝ τι ἰριητυδὶς εἴς, που δυΐειη τογγσηυπι, γῇ 

«, Βαϊ ἱπιαζ πα θά πεν αυος ἐδπτοιτία γε γοτα ἐἰτροτταίθις 
τπηςη ὃ εἰὲ παϊς Ἰοςο ἴλτις δεοοιηπιοάάτα, τεῦις ἀρ (0. 
ἤν. ὕτίπιὰπι εηιιη νίάσιυς ταδὶ στἱοΐεπτα ἰνας ἐχροίτίο, 
Ἀσβλαιη Ὠεὶ πρῖγὰ γος οἢηὰ οἱ, ροίτιμν οἶδ ἐπ 15 42 ἃ 
Δηιηιην ροτιιησδῖ, ΟΝ ἀυτοπὶ ἰη οαῖογηο {10 (ρἰεπάοις. 

τεηῦα ᾿ς εοπῆικπάτοία ( ἐς συμις νεμιτς ἀοης ἀμ- 

ὑπο) 4εἄ εχ ηθὸ ἐπιο! !ς τοτιτίος ἀϊοςηδιροπυς τὰ “Π6 
εχρ ελπάμων. Π)ειπἶς ποθὴ ἀίοι {περὶ τοιτοῖ εθε δὰνν στὰς 
εἰϊ νεὼ τοῖς ἐντές κὰν. ΦΙ γη 154 υιᾶς στὰς ἔσηι να ἐστὸν κ'- 

Οὐπηννο ἀὐτσν [να νη ιλὰ οἰ χατῖο ἐοτινπι 40: Αἰϊοψίμτατ, 

τπηλτιαν ῬΒαγποσιιν, ἃ αφίδυς ςοττὰ ποι, εἰΐνει "πεῖς 

ομείναν ἔθ πιεῖς νοΐ  Ἰνγμριβοίην αὐ αορ ηἱ ἔοι πάτα 
εὐψοάλαν οί τεινὸ βου δὶς ἀρ τὐτ(ορίηο) ἐς τορὺφ 

(δεδειείροη ἕμι Ἀυς ηιοηῦς ἀςέσπμπούαπάμαν οἵδ: οἱ 
ψισταμις ροίῖοΑ τοξλὰ το" Ππ}} μοιο ζοπει αἷὐν ἀυσέϊιϑ, 

ἄυυπὶ ἐλάςπι ἐ ςρυ ἁτιο τυ φίμϑεφεν ιΝ δὶ ΠΡΊΕΙΣ. 
: : ν, ἤ νην 

᾽ «ες, ς., 
Ἶ σου οὐ τη ημεβῶ αὐτὰ ῷ 

 χιβωτόν' καὶ ἦλϑεν ὁ κατακλυσμὸς γ 

᾿ αὐϑρωπου δποκαλύπ! ετα). 

“ΕἘΟΥΝΌΥΝΜ ΤΟΝ ΟΑ Μ. 
Εἶπε δὲ πρὸς τοιὶ καϑηταὶ, Ε᾽λοῦ-- 1} ικχίταυτξ ἀνε! ρι! δ σητεῖ 5 

τογηριις συυ ἐς ἀςγλθιτ γῇ» 
4] [ἀετς νην ἐκ ἀϊεθυ5 ΕΠ} Πο- φονταν ἡμέραι ὅτο ὅγιϑυ μήσετε μίαν ἣδ 

ἡμερῶν τῷ ψοῦ τῶ αὐϑρώπου ἰδεῖν" 

οὐχ ὄψει. 
Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ὧδ ἢ ἰδοὺ ὠκᾷ"}"» 

μ" ἀπέλϑητο, μηδὲ σγωξητε. , 

ΩἾπερ γὸ" ἀς ραπή ἡ ἐς ράγήηεσος κ᾿, 

τς ὑπ᾽ οὐρανὰν, εἰς τίω ὑπ᾽ οὐρανὸν 

ΚΗ 

λάμπμ' ἕτως ἔς αι κα ὁ αὸς τῷ αὐϑερώ- ἼΩ φἰρφναρ αμας (μὉ ςα]ο εἰζ ρ]ξ 
Τάδε τ τα εατς ἃς ΕαΠ1ι}5 ΠοιΏ ΠΣ 

ὶ ἍΜ ΡΨ ἀὶς ίμο, 
Πρῶτον οἷν σεὶ αὐτὸν “πολλὰ πα αῖν, 1: «εὐ 

καὶ ὅπο δοκιμαϑίωαι πὸ τῆς ἡβμεακ) ᾿ρατί,δί τέρτο «τὶ ἃ ρεηῖς {{π4. 

ταύτης. 
: ι γ᾽ ἤ [ - ε ᾿ - 

Καὶ καϑεὸς ἐγίνετο ὧν τὰςς ἡμέραις τῷ 

Νῶς οὕτως ἐξα! χαὶ ἐν ταῖς ἡμέρας τὰ 

ετῷ ϑρωπου. 
ἢ ᾿ ᾿ » ὲ 

ηϑιον, ἔπινον, ἐγώμοων, ἐϊξεγαμίζον- 

το λοι ἧς ἡμέρας εἰσήλϑε Νῶε εἰς τίω 

2. 

ἀπιόλισεν ἅπωντας. 
« ὡ ν ᾽ φ΄ο 4 Π Ν 

Ομρίως «φ) ὡς ἐγίνετο ἐνταὺς νβυέραιμς 118 
Ἵ ᾽ 7 ͵ 

λώτ᾽ ἤϑιον, ἔπινον,ἠχροριζον,ἐ πώ λοίω, 
» ἡ ᾽ - ᾿ 

ἐφύτουον, φκοοθόιρυω; 

 ι ΡῈ ᾶ,ϑ»ῳ0Αὴἡ᾽ ᾽ »"» δ 

μων, ἔδρεξε πύρ καὶ ϑεῖον αφ οὐρώνου Κ) 
᾿ εἰ ᾿ 

ἀπὼ λεσὴν ἀτπτωτακ" 
νι δε μέρα διΐδε τοῦ ]»9] ϑερυηάσπι μας ίετῖς 4165 40 Κατὰ ταῦτα ἔς αι ἡ ἡμθραουος τοῦ } }. εξ ύβοῦπι ΦΈΡ Ὁ 

ἡ νρωαχ λα ΕἸ] ὰ5 μομυΐπἰς τοι δ] αδίτοτ, 

᾽ νὰ ᾿. Κ Ἷ ᾿ Α Μ| 1 

ΕἾ ὠκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἐς αι 2) τοῦ 3 

δἔύματος » καὶ τοὶ σκόξη ὠστίὲν τῇ οἷ- 
ὰ ΓΑΡΑΕΕΝΣ νε»ν 

χία, υἱὲ καταξάτω ἄραι αὐταὶ κῳ ὁ ἐν 
᾿ Ι » ᾿ 

. χῳ ἀγρῷ, ὁμρίως μὴ δχιορεψάτω εἰς τὰ) [τάτυτ τεϊγοίίαπι. 
3 ͵ 

οπῖσω. 
ἢ 

ωἹ ͵ 

Μιημονόῦ ετο τῆς γώναμμος Λώτ. 

στ πολὲσ εἰ αὐτίω᾽ καὶ ὃς ἑαδ ὅπο λέσῃ 

αὐτίω, ζωρηργήσαι αὐτίω. 

δὶ κλίνης μιαΐ' ὁ ὡς ωἰδαληφϑν στα» 

ἕω Ποιῃίη 18. 

1.7 «Εἀεξδαηδιθεράτνχοτες αι. 
ςς απὸ διε ἀφθαπτον πυρτυπιναὰ 

1 [ουπν νίας ἀΐςιν ηυο ἰητγοῖιι 
Νος 1η ἄγε τνεηῖηας 61}8- 
υἱθτ), ἅς ρεγ τας οτηῆοδος 

" Φ ηἑΠτοῦ ετίαιῃ νὰ δος πὶ 2. 
ἀϊοθυς [οὐ εὐ εαπ θε Δηϊ, 
οαλεθδης., νεηάσθαῃς » ρἰληϊα- 
Ὀδητ, πα! βεαῦαπι: 

Η συ ἑωέρᾳ ὠξῆλϑε Λὼτ ὑπὸ Σου 19 ἸΏ ὕο αὐτετὶ ἀϊς Ποῖ εχ τ 50- 
ἢ οὐ 5, Ῥίυἱτ Ἰσηῖς ἃς (Π ρἰνοι αὶ 

οαἰον δι Οἵηης5 ρογά αι, 

21 . ἸΜειρπεγιεἰς νχοσὴς [ς,ος. 
πο τ ας ΟΣ ν τ κα σῷ 5}. Π υϊσιπηις Πυάμποτις δηϊ- 3 

Οἧς ἐφὶ ζιτήσῃ τίει ψυχίω αὐτῶ σῶ ἴδ. ἸΔῈ εἰς τ δια ἐντὴς 
δ. αυϊουῆμο οΔΠῚ 

τω. . , {νυ βολεῖ ἔδυ. 
Λέγω ὑμὰν,ταύτῃ τῆ νυκτι ἔσονται εἴν 0}3}} {Πἴτο νοῦ !ς,}}}8 ποᾶτε Ἔγυηῖ 

ἀυο ᾿π]ςο νποινῆι5 δοςίρις- 

Έ, Ρ “ἀ ἀϊξέρωϊοι 

ἐβάεγει υἱάένε ὑπυην 

ἀΐεην ΕἸ ᾿ βυηέημ; ζυ' Βῦ 
αὐἰπίστηςς νἀ θ115. νἱϑεδμν. νδις ἃ 

Ὁ δ ᾿Ν ΝΥ ἀϊεευὶ νονὸ, «(ε 

᾿ Ι Εἰ ἀϊεςηι νοθίς ̓ ἕεος ἐς; " βλέ κερε ἡ Ν)υ μεῖς 
ἰφυῖροςος ΠΠΠ|ς; 4 ης ἀριτοαςι] γεφρεάμε {ξἤεπομεςς. 

, ἡ [φυε ργοίεχυμιηίη!. “]} Ἂν 
Νατὰ [ουτ, βαρ σοχιςΔη 514 ἀν ἐδ ΝΣ 

ἀδὴω 454 46 [νὺ εξὶθ. τη αῈ 
εχ ὑπαγερεοπφ αὐα [Ὁ οεἰο εἰϊ, με βὲν καὶ ἔνι ΓᾺ ὁ. 

4 ετις ἘΠ μ6 μοπμηρ ᾿ὴ 
ἀϊε [μα. ΐ 

ΠῚ ρθε δυ πὶ τϑυἶτα ἢ 

: 2 γι ρμαε. 
[ Ετργουῖ πᾶσι οἴ ἴῃ ἀϊα- χε] δὲ βιω μμβμιὼ εἰ 

δὺς ΝΝος, ἴτὰ στὶς οί ἀϊεθιδ, [ἀροεδεα Δϑος ἐμά ὅγιε τ ἐῃ 
ἀντ ΕΠν  οπόπα., . 

17. Ἑἀεδαηε ζο' ὑἱὺ οὐ ων, 
νχονει ἀμεεὺ 4ηῖ͵ δῦ 4α- 
ὑφυῖνε φἀ πωρελια, υβμαιε 
ἐπ ἀῤεην ῃ θθανὶε Ν οὲ 
4 ἀγςΠν' (0) Ὑἐη ἀμω- 
ωὐμην, (’ βενάδάϊε οπηλεῖ, 

δπϑμεν βονι [ἀἔϊηην 
ΕΠ ἐμ ἀνεϑνης Ζοι: εἀεαηὶ 
ἐσ δενοῦαηξ, ἐηνοῦ δηὶ γ᾽ 

νενάεδ σα μη οδά! (Ὁ 
΄|,“ἀβεαϑαι; ΄ 
15] ᾧ)μα ἀῥε 4μίεπι εκῆ! [οῖ 

ὰ 5 οἀοηνόε, ρίννε ἐφπεηζο 

ρετάνάμε: 
30, δοεμημηι ἧδε ἐν ἡ ΝΑ 

ἀνε Επ με ἤομες τερε- 
. ἰφϑέιων. 

ἴῃ 110 ἀΐς φυὶ ([μεγίς ἰη (ο[- 7. ἡΠ 4 βονα, φυὶ [μετὶβ 
τἴο ν δὲ ναία εἰτις ἔῃ ἱρίᾳ ἀοπγο, ΄ )» έν, (Θ᾽ ναι δίην ἐπ 
ας ἀοίζεπάας λά δὰ το] επάλ: δ} |4ρ»»,"ε ἐεβενήαε ἀδβ 
40ἱ ἱπαρτονππη τος ποπ τοιοῦ {πτδ' 4μμ"Νεζνοῇ ὑωὰ 

2} 4 Μετ εβοια υχονν 
Ζοι. 

Ωυΐουηαυε φμαβενὶε 4: 
πὐπναθι [μάν [εἰν οπι [4-- 
«ενεγρενάει ἐπ ἀπ»: Ὁ 4ηῤ- 

«ἠπήης βενάϊάενῥε ἡ 4ην 
υἱωϊβειαθὲξ ἐάην. 

14] [θϑνο υοϑῥιμη "ἴα πφζίς 
εγμη! ἀμοὴη ἰεῖο νηϑῖυ- 

Ρέταϊ ἀστιῖ, 

το!» εὐ ει ἀΐε: φααιμίο 

μι 
Ῥιπίδικί α ἔς. 
Ρεπεραίπνυ 

4 ἔτωῇταᾶ το. 
4ἰτῆπς. ἃ 

"ἴα. 

Μαικήνα, 
ἰπι 4... ι᾿ι 

ΟἸμ ως με. 

ἀϊοιτνσατυτος 
Ρίειάοςδιε- 
ἤρε, ἰπᾶπι νο- 
ἰὼ κἰοείδτ' 
πε Ἰοσξὰ 
ἰδιόηας ρετ' 
οτδδηι (δι 1- 

Ν᾽ Ω Ῥγορδμλ» 

τυ ην ἐτὶ ἀςἸ οι 
Ρεἰηνδηη ἀνέφην ϑρ ον! πεν ἰᾷποσιὶ 

τ Μυηάυς τερέν- 
υ σεἶδο 6} ἐδ δὲς 

οἷο ορρεῖϊπιδ» 
τὐτ δά. εν Δ- 
τοῦ οροιίος 
γνειρέιυδο οχ- 

συ άφ ἄζεις, 

Ωςη.19.14 

[μἰρίρων ἀε «αἰΦ, (δ΄ ὀπεμα:᾽ 

Οδη..φ9.26 
δυριὰ 9.14 
πλᾶϊι.10.2}9 
πηᾶγ.8 )ς 
ἰομιλ ς 
Μᾷιι.4.41 
Οδιςλάμο ἰη 
Ῥυϊιπὶς ἢς νεῖ 
ὀϊβιάξειλ 
δαί νὶ 

ἰοερῦτα ον 

νως αἰ μνείαν (Υ φἰ!εν τας ῬΉΛας σοί απ, 
χαὶὸ ἕτερος ἀφεθήσεται. Ὲ ἌΣ τοδὶ ἐποβὶελθην; ἐν τὸ Ἰ μρναμείων. ΝΕ ἐποηνε ἐείρες 

Δύο ἔσοντω ἃ ἡϑουστα 52) τὸ αὐτο. 3) “0 ΕΥΒΕΥΘΟΙΕΒΕΘΕ, ΠῚ ΙΒῚ ἐν 1. ΒΡ ΑΕΕΝΙΒΕΊΒΦΙ ΦΗΣΙ ἐν Πορὰ ταν 
πύρα ᾿ Με . νῃὰ ἀφο ρίετι, δι αἰτογα το] ]- υπμηρυηά αβμηνεινν, Ὁ’ πχοτξιας, 

μα ὡἰοφληφὸν αι. Χῷ "πῆρα αφε- 4ισζατ, | αἰμενγεἰνηημείην. 

ϑήσεται. 

1. Μηνηδεχ ἀδεδως ΕἸ ἢ πόσην, μέν Δ ἡμερῶν τ ψοῦ τ 

αἰϑιύπου. (τ νπαπὶ οχ ἀϊοίδις πλλ τη ἐπι τργ ται ΠΑ πὶ 

γπστ ἀιοσιτα αἰ δὶ ἐκροίιπας. 1, οαιυτυτ ἀνῖςιι ἧς ῥγιος 

τς Οἰμιῆι λάισητα αὶ πυνηἄιιπι,, δι τοι ηρὰ5 (οις ἀνοῖ αυσ, 

αἰέςίρυ!ι τρίτα αὈίεπτοπι πιᾶρ ΝᾺ ΟΠ ἈΠ Ή1Ὲ} τισι τας 

ἐἔτα σοαυίταιτ. ΝΔΩΝ 4υ!ᾷ ποῦ ροτῥοίίον βιηἴς ῥτοίναθς 

εἰϊ αὐ εαποᾶξς χυὰ ὠρτας βυτιαή συν νίας ἠΐειῃ 4ν0 (ε- 

{ς τοάιμνινινι νρίϊς οχβιδιην τὸ νοτὸ νας ηνὰ δρηπτα 
[χπέχο ςοηβειπατοιει δε ράθ]ὸ ρόπμήτσαν ΕΠὴ Βοιμηῖς 

ΔρΡεῖίαι ἀΐσινν ροίτεηοτίς ἀἀιόνεις Πόηπηι, ᾿μ Δα ι}- 

οατὶς αδαγ τατν τοροητιπαμλνταστν συ 20} οἰ Πυθα [οτς, 

ἷ: νι μα Πὰς πἰ ἀπψμῖθος τοιναῦ ταν ὐοτας 4ηὦ πος 

γιοῦ φοιποπιατ, ὰὰ πο εἱς αὐδιουδος σὸς 4 ν οἱ εὶς 
νοὶ εἱς Οἷα ππν ἀνχοιθε λθτάῖς τ ζαν Ἰνοάψις να ανμι- 

τὰν {ἡ ΟΝ ἴτε ὁ οαίο όιιηῖ. δοταισα επης ροίϊο 

πότοι αἰποπταν ρο  αλεν ἃ νιον, αι οὐπῖον ὐεοτος 

Βυλι οί αὐΐριίαιι, Ἑιανο πὶ σον! ΚαΝΝ Ῥ"υο]σα τα 
σθαπσι το ἀσαν οὐδος ἠθλων ἀτα το αὐ νοΐολην νοςὰ- 
μιν. ἐπ οὐ πᾶμεν οαρι (Ἰαἡϊας ταῖσι μον το θαι, 

. 

πες ῥτς ρυρπᾶτς δἀμοη ἡ δμοῖος ἀσῆπες ψιὰπι (ἰθαξες 

τη άειη ἀλιηματίαις οὐ ΘΆς πρίι», Πεὺς ὅτ οηληϊα ἴῃ 
οὐλίυις. ; ᾿ 

232. ““με εἴτε ἐΠἰξενδ ἀδοι νιᾷ ΜΝ οτας ἱπτογρτος ἰο γί καὶ ἐδοὺ 
 ἐμαῖ δ’ ἐεεε ἐἰμιολάσπι υιάςπι πἰαηςμῖς ἰδητοπτια : [τὰ τὰς 

πιοη ρἰ λοις ἢος ἀηποζατο αιτὸά αἰτοι ν᾽ ἀξαπτυγ ἱπτογήάι 
ΡογΙπ ΤΑΣ [νᾶ ραγτίς] οδίοιιτίτατοπι ποπηυ]ίλιη λὐξει- 

τοιντχουι. 4, Ποψτ στίδιαι ἀμ οιδυίπιις ΜαιΝ.1. Πρ. 

37). Ὀχτοιὴην ἐπ ἀυοῦδυς ςχεπιρίατιθιις μοι ἐκ ἀἀάτιιη 

19 τοροταις ᾿ Χρις ἐς Ρνι ν. 

3.0. δΔιεροὶ οἰννην ὑσοκριλ ὑπῆετα ΝΟ. (λαὸ νἴϊο ᾿νο πνίθυντι 

πὐοηδογμνν ναίω. υληψο! ρυχάιοαθοης ἢςς ριορβοῖιζα 

ρεπάιξείοης, (τ ἐρίς (εἰς ΄η ἦ (υα φ!οτι ΟἹ ΠΠη2 Μήλιοι 

τς «ομῇριηοε νάνι) ἐχμιῦσης - νεῖ θὸ ἶἴο μγορίοιξα να 1 

1 {{πἰνχτὰ σοπιυθ οιῖα 10 τ πρανεῖ δοζορίο. | 

η Ί εμίβελν ζωοηννύσοι 1.ζωοπτανησφ Ὁ} 900 δι Μαι- 

εἰνάτιις, σώσει ᾳτιαυνΉ ΝΆο ἰις  ντὰ οι αΙες κεεῖπα Ἐταίη, 

Μ᾽ ἐδην εἰἰν ρασαδη ..Νοῦλιν ΟἹ ἀπῖ σιν ὍΝ νι ἡ ἀιςοειίαων 

γιάεαῖυς, ΑἸπρνάην ιν ἀν Ιοψισειομίθιιν Ν ιανν ἐς εἴα δι. 
ςς ε 

“40 
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ΓΝ 

ΜαιΦΩΣ 

᾿Ὥκω νυῖι πον Σ τε ' " 

ἰ ερτ ἣν Ὁ “ 

Ὡμὶ μον ἯΙ Ἐ" ον κὶ τὐοᾳ βολίω αὐτοῖς τρθς 

εἰξιις (εὐ ἐχ.. 
ΠΕ ἴωυε, τ: 
ἧς ἸΙυδλυλιηι ΟἈΧ ΑἸΚΕ Ιν) Ὁ;-ἢ ; 

δ ἐσνραείςα, 

δὐταηῖρλς, 
δειῖταβιιι 
τΟμλνι.}}} 
»1)ς1.4..7 

οι ΣΙΕΝΔΝΘΟΘΕΒΙΝΜ 1 

, Ὧν ͵ ν 

ϑηκίοι Λέων, Κολτῆς τῆς ἰωϑ ἐν τινι πόλει τον] .. 
δ. ἃ Ῥιοσαη Θ ρὸν ἡ δούμδμος, ἀραὶ αὐϑοφπον μὴ 

ἀν οὐείη ἢ 

Δύο ἔσονται ἐν τα ἀγρῷ" ὁ οἷς πων 56) υο ἐτυμτ τη Δργοίνημϑ ἃς- 6 

εμληφϑήσεται,, Καὶ ὁ ἕτερος ἀφεϑύσε- 
τῶι. «ὦ ' τ Ϊῃ 
καὶ υποχρ ϑήντες λέλρυσιν ἀυτῳ, Που 

κύριε; Ο ἐδ ὥπεν αὐτοῖς, ὅπου τὸ σῶμα, 
ὀκδὶ σιωυαλθ ἤσονται οἱ ἀετοί.  " 

Κιφώλαμον “η. 

τὸ “Δεῖν παύτοτε τοροσοϊ χε ν)ὸ μὴ 

ὡψᾳρεπορῦμος. 

χήρα δὲ ἦν ὦ τῇ πόλοι ὑκείνῃ " χαὶ ἐρ ᾿ 
ἀεὺ ἀορϑὲ αὐ τὴν, λέσρυ σα, Τἰ χοδί κησόν με 

πὸ τῷ αντισδέκου μον. ΓΙ 

Καὶ οὐκ ἠϑύλῃσεν δ. χρόνον" μοετὸ δὲ 

τοῦτοι εἶπεν οὐ ἑαυτῷ, Εἶχα] τὸν Θεὸν οὐ 
φοξοῦρδῃ , καὶ αἴϑφροπτον οὐχ, ἐγτρέπο- 

μα)" 

ραν ταύτίω,ὀκόικύσω αὐτί ἵνα μὴ εἰς 
τόλος ἐρχρμδρη ὑπωπιάζῃ μα.. 
Εἶπε ἢ ὁ Κύριος, Ἀκούσατε ἢ ὁ κρατὴς 5) 

τῆς ἀὐοχίας λέγει" 

Οἱ δὲ Θεὸς οὐ μη ποιύσει τίαδ' ὀκδέκη-} » 
σιν Ὑ1,] ἐκλεχὴν αὐ τῷ βοώντων «οὺς αὖ. 
τὸν δ ριέρας χα) νυκτὸς, καὶ κακορϑυ δ! 
ἐστ᾽ αρτοῖς; ὶ 

εἰρίετω ὅς αἰτοῦ τς πηαμετυγ, 

Τύης τείροπάςητςε ἀϊουπὶ εἰ, 
νι Ποημης ἢ Ιρίς νετὸ ἀϊχὶῦ 
εἰ! ν Ὀἱ 'σογρι5», εἰἰας ςοηρτο- 
φαδυμτυγ Δα}. 

νυ ᾽ν . - 

ΓΝ φυζειι εἰς οτδπὶ Ὀᾶ- 

[ἰυὸς ἜΡΓ ΤΣ (τρεῖς ΟΥ̓ΔΙ ὦ» 

ἘΠΕ ἐρηςϑ οὔτι, 

ἴῃ φιδάαιηφηθς 40] Π)ευ πὶ ποθὴ 
τεσ αῖ. πες φυςπαυδι γοὰς- 
τεῦάτυ: 

Εταξ αὐτοαν πη 1 ντῦς χυα- 
ἀαιὰ νιάυ4, αὐ νοητά Εἰ1π|» 
ἀϊσοηθν μά ἴσα τὶς ἂῦ ἀάιετίαι 
ίλτιο πλςο. 
1Π1ς ὐζοπι που ρεῦ μέρη 

τοπηρι5: ροῆ (ἃ νετὸ ἀΐχηῖ ἀρυα! 
(ς. Ἐτίι Ἰ)ευϊη ποι, τἰπιοοῶςς, 
αμεπαυδηι γουςτοοῦ: 

Διά γετὸ πὰρ ἔχειν μοι κόπον τίω" »ἡ- ς, Ταιποη 4] το] οἤίαπν αὶ 
᾿ ρταῦοῖ νἱάυα Δ, νηάίςαρο 

δληιγὰς τα ςπὶ νο πίε 5, οὔ- 
ν 1 κυράδτιης. 

Ὁ εὺς αὐΐσ ἤθη νἱ πάσα 
εἰςέϊος [μοϑονοςίξεγληῖος δά ἱ- 

Θμο ἐπ΄ ἀγγοῖψηνι οἴω 
ππίωγ, Κ᾽ αἰμεν τείδηημε- 
ἔων. ἢ 

Δεβονάεοιοι ἐζίμης 
ἡ δὲ Πονοπελ αὶ ἀι.. 

17 

«οτρμανλος ἐοπαν αὐμη.- 

Οαρνι χΧΥΕΙΙ- Οαν. ἀνα, 
Γι «μι ὁ. ,4-- 

εαὐοί «ἀ νοι ημν- 
πιῆ ὌΠ Σ ογα- 

τεσ πο ἄεβίενε, 

γαθοίδην" βὴς [} ἐξίαητοδν, 

Ἰσοῃδ), 6 χ αυϊάδι, γαῖ Ῥ ψην, Γμδεκ μά τη 
ἐν: 5 ἀφ άλην εμμλάϊε, 
μὴ [λεμπν πο εἰηιεθ αι, 
Φ βοιηυλεπν 0 γεμεῦε- 
ὑφεων, 

Μ᾽ ιάννα ἀμέφην 4μ τῇ μην 
γα Ὁ εἰμίβάϊε εἰ4,, ἐν 
νενίεδ κε αὐ ἐμη), ἀΐξεμι, 
Κ᾽ μνάνοα πῖφ ἀε φέ μενα. 
γὴΦ αεο. 

4] Ξι ποίεὗ αι ΡΕΥ περί ρον 
μέρη ρα: ροβ "ας φρίρηνάι- 
χίξ ἠηγα {80 Εἰ} Ῥεμπν 
2190} ἔῤπνεο 7 πεῖ βοπηῃειη 
γέμον: 

Τ “Ζηνεη ν4 τοί εἰ 
αὐδὲ μας υἱάμα, υἱμάϊεα- 
ὁ ἐ  απν. ϑε τ Νομ βηπιο 

»Ἂ 

νεηύεμι {μρ ἐἰϊεὲ πε. 

Αἰταυτεπὶ οι! ηι5ν Αυόδίτς] 6 Ἐφ παρ νῦ Ῥρφίσνι, 
φιηάτυάεχ 1Π]ς τηϊυ τὰ ἀΐςατ: εἰῤαρηξορι μρυηδνο 

Τεως “68 ΟΝ 
υἱηάῥ εξ 4: εἰ εἔἴογρηι [μό- 

Ρίμπι ἀϊς ἃς ποέϊε, ετᾶ[, ρατιζ. 7 ["ρ»ν εἰαποανμήνην κα [ε ἀϊε 
τε ἤτ δηΐπιο ἤπρετς ἱρ[ιο) “ἰνοῦτι δ βαθθαΝ 

, βραδεν νη Ποὺ 

,8 Τρίο νύν ἐη ἀξνο δύο ἔφοντω ὃ τῷ ἀμφ᾿ υπς νεγῖσυ- 
τα σαυῆς Ἐταίτπις τλπαυλονοχ ίλτιΒςο δάϊςέξιιπγ:οσχταῖ 
ταῃιςῃ ἀρυά 5γταπι ἐπιειρτεῖςπε, ὅς τη οἀϊτιουις Οοιρἰα" 
τεπῖῖ δ ἑμχιοι νετυξεῖς εοάιοίδυς. 

. 718 Οὐνριμ σώμα 1κ νπα σχοιηρίατί δι ἀριιὰ ΤᾺΣΟΡΆγ]α- 

ες ἄχυμα ἰοτίρταπι οἱἱ πώμα ἰά οὔ ολἀλαςτγηίτυς ἐτίαπιη ποη- 

ΔΘΪΠΠΠς οοάιείδον τοίϊλτυτίς Ἰορ ες Εγα( νἱἀετάτγαις μας ]6- 

ἔλιο πολσίε οοουηπιοάατα {φηιτα άλαι κ οατηπιονίϑ Δυΐθιις 
(υπιρια γιάς Μαῖτῖ.2.4...18. 

ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧΥΙΙ. 

: [δΠ]ωμε{ρεὔϊ ερεεην, 4 δά εὐθααι γτὸ τὸ δεῖν. δἰς το ὲ 

Ετγδίνηυν, να Ἠε!Πεπνίηνυπη σχρ] ποάτος, ν υἴφᾶτα. ον Φ. 
ῥϑνίενει, ὅτι ἴω. {4 56γνε. ει βυϊακοῖν: νς! ΑΙ (ἰοπιθιυς 

δι ταλῖϊς ἐεάετο νὰ Ολΐ. ὁ. 9. ΝΑΙῃ χροκὸς ργορτὶὲ ἀϊείταν ἐς 
{πριν ἃ πιετιςυ]οίο, γα ροάςηι τείςι ας ῃ ςοτιληνίης,, ποιοὶ 

“αὐ χάφοιν,ντ Δηποιλτ Εὺ Ἐλι!υ τς Ν αἱ. Ὁ ἐβέατο νι ο[ξ δεκεπεῖν, 

Ἑταίτη. {2εξαεις «νι, ἰὰ εἶς ὑκκρίμνοιν. ὅγταῦξ Πϊυ ἃ ἐς Δ ἰπε λῃ- 
χιεῖαῖε πιο] τ, 

οὐπὶ ἐρχουζνηντ τ ας ἰσητεπτία, πς αἰ επτϊτλπάο τὰς 
οὈὔτυπάατιδς ἀ εἰς τόκος πυίχυιλπη {ἰς ἰορί:δι πλλ]0 ἐρχουΐμε το- 
ἀυπίίατς ρἰςοπαίπιο Ηοθιαις βασι λε. ὀ «Οϑινηάαε πη, 
ὑσωπιιζν με 51ς οπηπίπο οροττιτ απο ἰοςιπν ἱπτογργοία- 

5 τί,ροιίας φαὰπι ντ Ν Ἄοτας ἱπτοτρτος ὺτ Ετλί,ι) νειτεγυησ, 
δα οι,} νταροτοῖ Ἂς ἀετοροῖ, νὰ Εταί,ςχρίίοατ, Ωυουίιη 
σπΐηι δος δέξεται 4υΐ πες Ὥσιμι τίπηιςῖ, ἢςς πούνπος γὸς 

υείξτυτὶ Τηνὸ ναγὸ. ὑσωπεάζοιν ρτορτιὲ ἀϊσιητοτ ρι ον 
ἽΝ ρυρπὶς λυ σα δίδιις δηταφοηηζαπι οὕτω η άιιπί, νη- 

1ο ς ὑσώπια ἀϊουητασ ναΐπετὰ εχ συπτιηΐοης ἀςοορταριςίεις 
τη ἴῃ ἔβοίς., (ὖ Οταπιπιατίοὶ τγδάνητ) ἰτὰκζα ἢ μη ΠΙΠῚ ΕΣ 
ςοἸϊεξζο τἀ οὐτίηι πρρείαν 1υπάς ξιέξιπα νι δςοίρίαταῦ 
Ῥτο ἀοηιαγς δίς φιαίϊ ναϊπέ τς ἐδείθυς (υδιϊςετς ταϊαέϊαπιαιτ, 
να ἀςορίτυν τ. ΟοΥ. 9.17. ν δὲ Ρδυΐας ςοπιρατατίοηοιν ἃ γὺ- 

Τῷ φιϊήονις ἰπηρταπι ρτοίςιητιιτ. Ηἰς νετὸ ἐς δὰ πιο οι ἀἱ- 
οἰτιν ιάπι (υδίπςς φιρίδην , οὐΐυς ἀιγος αὖ ἡπροτίαπο 
ἡμμὸ βαρίτατοις φυαίι νοτθογαπταγοϊίουιτ ἀρὰ ξιάτίπος (-. 

ΟΜΝ ρτουίις ττδηἤατίοης σίμγβατας νοιδιμη Οὐτμμάετς, 
αιοᾷ ἃς ἰρίαπι ρτορτιὰὲ ἀς ρυραοιις. ἀἰςὶ οἰσράίε ΠΠυἀ 

2 Ομεπημδην αἴϑρωνσονΝ οἰ ποιηίηεςιντ τ οηλί!αφς ηὰ- 10 ΡΙδιτὶ τ Α ρμτγγοης, Εαμτον πᾶ [μη οὐεωξων ραρνν μεν, 

φασι ὅς αὐϑιώπον ίσρε ργὸ ραιτιου]ὰ τινὰ ροιτυμν,ἴλιη ἅπ- 
τε οδίετυδυπυς Ρυτο ἐξ ττατ νὰ οἰΪς αιιοά νετηλουΐο πο- 
το σγηγοης ἠϊείιπυς, " 6 ἐραηζηοὶ! μοπνηθεν οἷ, 1ἰ η6 ἐγαι- 
Χρομ ρετποε. 5. δὶ ᾿νος μίαςεῖ παμέρηνε ἀπηοῦδτα ( ποις 

 πὐτγοζυγιρίτ δὲ αἰ] ηησ μὴ νάπος πὶ σα ἢ 1). ςὸπι" 
Ῥαταγί νος ἴοςο ραπ ἱπῖογ ἰς ἤθη σου Κατ πέος ουηὶ 
τηδιοΓ οι} ἀνοας Ἰδομινλες, 5. ἐτίατῃι Ὁ τα ΠΤ  γῖς π1- 

ἡ ἀιοιδυε ρει ππροτιαιηίατςια ἰθ5 οὐτιπισταγ, αυΐητο ηγᾶμις 
Ριοια πη) Αἡἤεἶια: ριόοος ἀρα Ἰλευμι να]ςῦυ 

10 χιθευίατα ἐψίτος ἐχεηρ  αγίδιις θη νπάσταν τοζλὲ ἰορῖ 
υὑαναιμϑν, ἤὰς, να (οτίρτιιη εἴτ τ Ἀσπηαπο ΤὨςορ γλᾶο, 
αν αν ζοιά οἹὙ ορρτίιπας αυς ΑΙΠ γιατ, ' 

γ ἜΝΔΗΝβ ΡΔΙΣΕΝΕΙ δίντσ [μὲν φβετκαὶ μβνρΥϑυμδὴδ ἐπ᾽ του πτν το 
ἃς αὐτοῖς: ἰὰ εξ φιιαπτιπλις τατάνς ν θφατατ αν] εἰ οξάις ἱρίο- 

εἴνπι πϑι τς γιημτπο σηἰπι ας Ἰριτυν αὶ ρτῸ κἀν {ας καὶ πορν 
νι τὰ εχρεαι ΤΠςορ]ν] λοις : φυλην οτίάπι πα Π Παροη 

Δαποιλιπιε, Ματ δ. τ.6 (Ἵν γα ριις και πὶ ογάθοτς 

ἧς Ρο  στιονε αἴθ “ρησευχρι Ἰςγι καὶ μοπρεϑυμεῖ ἐπ᾿ αὐτοῖς, 

4. Με πωίνμον Ἱ τοπρρωεν ΦᾺΣ χρῆνον. Ἐιαίανι!, ΔΑΊ" φηαννδέως γ0 [4 εἰλ δι γλὰν οί οθις Πιροῦ ἐρινοααλην Ἰοέλιομσιη ρῆμα: 

4λἴππτδερι εἴλιοπσῶν Π0η ργούίς ἐορνάνο το τλυνόη 
{πὲ χρόνος τατον» ἐς ἰοηθὸ (οροσις ἔράτο ἐπώτυν, ὅς 
“απ ρηπολτο πιοίνις σαρτιθιῖ πη μαν φρϑυμωννίιμις ρὸ- 
(Ἰοὰ ᾿ πισητίο, ΛΜ ει οι αι τ θτειριείσιν (θν ἐςαμπταδ. ἸΝ ΔΩ 
Ἄςτίλην ἀρια Ποπνον Οἀγ|{ ξς τοροείω δλὲ χζόνον τὰ νία;- 
Ῥαΐσειν γε ἤομ ράτιπινν τοπροτίς ἰράτίθαν ἀσελεοι δὶ πὰ πο 
Τοπιομτιάγῃ (φαμεν ςἢ κγτις πτοτργου. Ὁ 

{ 1 2πάεην, εἰς λει. ν α͵γ,. 'Β ηυμ ξήννωφ. βροτοί ἔοι ἐ. φιιαῖ 
4} εἷς τέλνε ςαροηληῖ δορβρεν, ας απὸ, δὶ μοι μηρλμι 

τας νειν ατκιρεος σοῦυοι ΠΑ ἐ βαιέμθαν "ναδεθϑι μεν "ἱνμὲ 

αὶ μσκρρϑυμ εἶ ἐπ᾿ ἀΐτοῖο, μι χακρρϑυμησᾷ, ν ΠΡΊαΩΙ ᾿φμθια αν 

ανοο νοι εΠίμνο «οὐ. ψιαα ποδοῖ ᾿λόσλτθιν [ς τα} 4 ὰ- 

τασαμι γῇ σον ν᾿ οατ΄ψὰ ἀστὰ Το ι τα σι ΨῈ}Ὸ 

35 ἀιωιυϑηην ἔπος ἐν τάχρι υρα αἰομθα ἜΜΝ ΠΡΝὲ 

οὐ ΝΠ μα ϑνμᾳ. Διο πθὴ ΔΈ τας [ςμςητιλη} 

Διπρὶσένι, φιμνηι δι νηἰυοα δουρί δὲ ἐμνέϊονυν πη 

᾿πογαδηος δ πους το σοί ἃ Ποθνπο ρεστίπον {ιν 4. 

(μι (υρρἱνέμαν ἐλ ἡηῖριος δὲ Ἀερίοί μα λἀμοκατίος τοππιν 
᾿ 4{8}}} 

2 ΦΕΟΥΝΌΥΝΜ Π ΘΑ - . }} 

΄ 

εὐτύαν νιάς {ΠΠ|ώ Ὁδμὶ ἀἰα δι Ργορβεῖλγατη αμοτεῖς, δίνοχ 

ἡ]ατπαιτγεοσι φια ςοπιπιςιποτάτις Αρσς. 6.10. 5:15 ἐπιῖι 
τοις οηνίπο ίυος ἐχόγοεῖς, δὲ ῥά ξτίαπι ετίλπι οΓ}. νὰν 

τὰ ἰπτετταπι ςοπῃραξζ ςοπιπλεπάλτε" νῖ ἰοανίειγ ΑΡῸ 

Δοίυν Ἀσηι.9.1.2. Αἰϊοαιίη αυουηην θεοῖς Ποιπίπυς νῖ κα 
ἰη ρεσαδινο {πηι νοΐ εις ἱπιροιτιιηί, ἢ ατιπι δ νιπάϊρδη- 

λοείμος ρτογιογο υοπιοο ἀυοηι πες ἐπάν) ἔτ η1- 

μιά ὦ παίχοι,τιηι 'π ργοχιπιο νεγΐουϊο τὰ πὶ γοιὸ αἷνις πλ}- 
-“-- 

Δέγω ὑμὴν ὅτι ποιήέσᾳ τίω ὀκόίκησιν ὃ 
. ͵ 

οί. ν 4 δὰ ἢ, ,; εἰτό. ἐν ταγά. πλίω᾽ ὁ υἱὸς τῷ αὐθρώπου ὲ ἜΡῊΣ 
ὃν χῇ. πδ ς ρ εἰς αυαπὶ νοπογτ » πυμιτοροτ- 

ἕύγας οἷ πόδι τ τεττοὺ 
Ὠιχίς δυο ετίδιῃ συ υῖ- 

ἐλθὼν ἄρᾳ δὐρήσᾳ τίω πί τιν δὶ τῆς γῆς; 
ἩΪπε  χαὶ τροῤς τιναῦ τὲς πεποιϑέπαρ 9 

ποὐσάβαιδειρὸ ἧς Φαρασα)ος,Ὁ ὁ ἴτε. ΒΔ μια ἀυο δἰςξάστγυηι ἢ 

' ᾿ ᾿ ν᾿. κς ω] ἸΡΒαηίχυς, δε αἰτοτν ρυ ἢ ςᾶπυς: 

Ο᾽Φαρισαηος ςτεϑεὶς «οϑὺς φαυτὸν ταῦ-..} Ῥατέσυς" ςορΠιϊεης (ξογίτη 
, τα υρρσηύχετο,Ο Θεὸς οὔ χαρις: ὦ σοι ὅ- 

οϑςντελώνης' 

τ κ οἰ μὰ ὡς περ οἱ λοιποὶ 

αὐπογες,ἄσεκοι, μοιχοί ἢ "᾽ ὡς (εἶ ὁ τε- 
λώνης. 

Νης ὁὔω δὲς τῇ σαββατου δσοσεκᾳ-Ἶ, 
τῷ πιαὐτα ὅσα κτῶμαι. 

Καὶ ὃ τελώνης μακρόϑεν ἑςοὺς οὐκ ἧ- ᾿ 

Ὧϊ:. 

νὸν ἐἑπᾷραι αλλ᾽ ἔτυπί εν εἰς τὸ ξῇϑος ὧὐ- 
τῶ, λέγων, Οἱ Θεὸς ἱλρίϑηη μοι τῷ ὡ- 
μαρτωλᾷΐ. ᾿ 

Λέγω ὑμῖνγκᾳ τέρη ὅτος δευδυχᾳιομέ- 
νος εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ, ἢ ὀκόννος’ ὅτι πταξ ὃ 
ὑψῶν ἑαυτὸν, ταπτινωθήσεται" ὁ δὲ τω- 
“εναδγἑ λυτὸν, ὑψωθήσεται. 

Προδέφερον οἱὲ αἰυττῇ καὶ τὼ βρέφη,ἵ ἡ 
να αὐ} ἀἼἼ]ητα" ἰσῦντες δὲ οἱ μριϑηταὶ, 
ἐπετίμησας αὐτοῖς.. 

4 1) μὸ «οὐ ιγυϊηῤῥεαδὶρ «ο:,λέγ» ὑμὴν ὅτι ποινσῴ τίων ὑκ δύκησον 

μας οτδυΐς » Πευς, ργατίας αζὸ 
αὐθρώπων,) [ἰδὲ υὸά ποη ἔπι ντ το] 40} 

Βοπιηπεος,ταρᾶοςς τε], πςο- 
«δῖ: νεῖ οτίαπι νὰ πο ρυΡ]1ςα- 

ιν Ιεἰδηο δὶς περδφοπιδάς, ἀδ- 
εἴπιο φισουησὺς ροῆπάςο. 

Ῥυδ!ραήυς δυϊεῖ ἡ ρτοου! 
ϑελεν ἐδὲ τοις ὀφϑαλμρις εἰς τὸν οὐρᾳ-Ἰ 1 ἢδηβ, πο  εδ αι νεῖ ρουΐος Ἰη (ῶ - 

Ἰὰπιὶ ἀττο ]]ετε : [εἀ ςα'άεθαῖ ρο- 
ἔλυς [υυπ|,ἀϊςςη 9 Ὠ ει5) ρίαςα- 
τοῦ ταὶ ροοςαῖοῦ. 

.4|.- Ὀῖοο νοδὶς, ἀείςς πάις πεν 
ἰδ θοατυς ἀοηγτ ἐυδιη ρο- 
ἡμ4 αυὰπι 1Π|ς ἢ! ηὐ]4 ἀυευηαὺς 
ἴς ἐχιο  Πε ἀσρεϊἐπετυγρδίημὶ ἴς- 
ἴς ἀερειπιτροχιο εῖυτ. Ὁ 6 
ἢ Αἀξετεῦδης διιζοίη δά ξυῖτη 

οτΐατι ᾿ηξδητεσννι εος ταπρετςῖ; 
4υυπι δυῖοπ) δος νἹ ἀἰ της ἀπ- 
εἰρυ}!  οδίυτρατυπι οο5. ἢ 

εἰν δεηίρευτα ἰδού, ἰαοδευ Ρετ.3.8.δι 9, ΝΙΠ πιαΐιπνας 
ἐπιεγρτοταῃ τοροιτὰ δι ξίαιεδινς! λά τᾶ [οἱ ἀςειθιτλῖςια 
{πυ τεΐϑιτα Ἧς αυμίςαι τληῖλ ἤιτυτα εἰς νι που ταχὺς 
πιοιπεηχιμα ει διςηςφῆςξ ρεγάεηάϊς ἀπρὶὲς ςδίητατυτι, 
[Ἰλτίπι σὸς ραητι» ἀδίιπιατινε ἐληῖτ Πγδυὶ Ρίλ[πι. 37. «ἐς ὅς 
στρ δι κοι Αἰξολλο νεγὸνρτο μα Ἰητο εκ λθ}}} λιιφαςια,τιλ- 
μιηὲ απ ἰφεοὰπὶ ἐούζιρις, ἀυυμα ἰἰς ἰπιςτρτα- 
(τσ, δ αὐ. , 494 ἀ[Πεἰμὶ 

-...---. φο σπα ὡς 

Ἴιςο νωδ ον άἰεαδίε 6058 Όέεο νοϑμ φυία εὐ [4- 
εἶεξ πάει ἐϊονωπν. 
ΨΜεγωνίαν ἘΝΜῆρε |ν- 
φὐθἢ ὙΘΗΡΕΝ, ἔΝΕΑΙ ἰρ 

μεν ε! βά φο ἐπ ἱευναὶ 
- ϑιίκίε αἰάφν ᾧ’ “ἡ Ὅιο ἰο ΓΝ 

Νειμπταιη ΕΠ] 15 Βομα!- 

᾿.-} 

᾿ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δέκῳ!οι,κὺ οἴξυϑενοιῦ [άλιη φαΐ ΠῚ ρεγ[ιαίεγαδηι ἔς ἰω- ΕΑΝ ΠΡΙΘΠΗΤ ΗΝ 
Ἴας τὰς λοιπὰς, τίω το δᾳδολὴν ταύτην" [ας οἵε,ϑι ρτο ηαδη0 Βαδεδᾶι ἐρροψονίαμα ἘΝ ἄμππ, γιοριὶα 

Ανθρφνποι δύο αἰέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν [ἵ εἰἰφυοβνραγαδοίδπι ἐμ: ταὐοίφην δεν». ΩΣ 
᾽οὶ θμοβοπελμδι α[ξεπάφ- δί δἸῖοι ἃ ἐοη- 

δάηὶ ἐη ἐεηρίνιν "νε ογ4- ἰεταριι) 4υἷ- 
νὲ μον Ρρανιίαμ:, Ὁ ρυε ν.}8 ἐος , τοηετΐτυπὶ δ6 
«ἰἰδν μωδίδεοηνι. Βυπιλιδε 

με Ῥρανίεμε β4ηε ὑδε ορροπίτυτ, 
“ρμά [6 οναὐ 4! εωεζεα- Ἑυδανῶ 416. 
εἰαι 4φ9 τιδὲ 4ηὐ4 πῦ [μην 4υ!ὰ μονε- 
βεμι αιενεὶ, οπνέαωνν, τα- δ εὸ ΠὙ τ 

{βονει,ἐαεαβ ἐν ΑΔ οἰεφν : Εἰς Ασνυν,οὐς 
νεΐμε εβίώην ρὺ ἰδέην. Ἰμ]ο οἱ πὰ: γε 

11] φιηνο διε νη δαύδαιο, λιτοξλπῖον 
ἀεοίπιας ἐφ ομδέμην 444 ἀείριείπιων ἃ 

Ὅτο,( νεὶ τᾶ- 
ροββάφο. ὧν. «αωαι ἴῃ πον 

Εἰ ρωδίδεανα ἃ ἴοασὰ αι, ορετίνυς 
βανς ποίεναι πες οιμἷοι βάυ εἰς ςοτϑαι 
“ἀ ἐρίων ἰοωφιοι(εά ρετ. ἢεο μδῦςδ- 
αἰὰς Ὁμ ρεξένω [νννν, ἀὲ- ἴθι. 
“ῆδν δε βεορμέν! αῇο,. 
ποδὶ βεοοάοτε, 
μο υοδέε, δεβενά 

μὲς ἐνβέβοαενε ἣν ἀδιοωπν 
[μιδιο οὖ ἡϊΐο : 44 φηνπὸε δ }.14.πὶ 
4μδ[ε ἐμαἰιαἱ δμπομίαθὶ- τλλτ6.}} 1 
“Ἐ: Φ’ 4νἱ {6 δωπολϊίαι, 
εκαἰροδήνν. Ἰὰ δὴν 

τὶ, “4ἀξενεῦ μοι αμίονν δὰ αν μὐδυις 
; ἡΐμνν ἂν ῥηβδηεδν ον οα μεἰλυτὰ ον 

μανζενσε: 4μοά φημι νὲ- αἰ ἴαμα (επία 
ἄφνενε ἀντὴρ ἰδ, ἐπετεβ4- κὐϊιαδεο πᾶν 
ῥαμε ἐἴοι. πἰιδευτ οοζ-. 

“- τυριεϊδευ αι 

Ῥιαγίίογιτι τλάϊείοηςπι ἐπ ̓ ΐδσο ὙἌληίτ εχρτοίζληι,ν- “4018. 

ἴσαν ντ ργσοάγεπταγ : ΝΏΔ 

«ὐθ. τα Οοπιρίυις 1 ἐοάϊες δι᾽ πυληυζοτίρτο [το Ἔχοπε- τὸ δὲ ἀίςιητας βηριης πεδἀοπιλάίδυς δπα ἐεϊα ατδιπιίτανα 
Ρἰατὶ Ἰσρίτοτ να λέγ, ΕΝ 4η» ἀϊιφ. Ἀυτίος λαπφίας Ἐτλίῃι. ἰη 
«ιοάλῃι ςοάϊος εχτγοπηαιη μάγτεῦν ἰἀρεγίοσίς υςγῆςυ]ὶ 
εὐπὶ ἱῆο σοηποξι, ἤος πποάο,, καῤλόγω μα ργϑυμδ ὑπ αὐπεῖς 
“οινσή τὶ ἑκδίκοσινιά οἵς ἘτγΔίηο Ἰπτογρτεῖο, ἔραν ““"5,,ν». 
ζσ"ίπννι βοβ εν ἐΠῤν βεοιεε υἱκα ἔφην. δοὰ τοςερταῦῃ ἰςξεοηδην, 
ἀπιριεδιὶ πιαίο. ἿΣ Ἰπρας 

1] Ομ βίο {ον βὺν » Ψαϑεὶς φρλι ἑαυτὸν. ὰ εἴτ νι ΟΠ οὰ 
«οπηησδὰ ἀἰχοῦ εν 5 ἑεηάης ὦ βάνε γα] ςδαυηι νιδεῖϊεςι 
φσοα! ἐτεῖρονε ἐπιραγινη δυοίζτες ἀμὶ ἰτορυεεῇ ἣξ 
ἀν πιάτα ἐπρεγίουσ νου συ ὃ ἀκρίσινυν, [ἕκάις 
μαᾶδεῖ ΛΟ] ἰνδι φῥνα ἢ, ἐνόδαι, αυ]ο πιοάο φιλήκαι Οὐ δὲς 
(μαι «πίη νεῖ εἶλτα νορς, γοἢ τξοίτυς ρυάγο βέοκευτ ΒΝΔ- 
τἰϊαειν ργοσάτυο! 5γεῖ9 ἰητέγρτες (ῃλμξῆξο ἰεράςης εἱς. 
ἰατοτρυπξεπάυπι εἰς δυμς Ἰοεὺ δ! (γε ρόδ φρλι ἑαὺ τὴν Δά- 
(εὐὐθατυν ἐϊβίηθιο ς νι ετἰλη τοδὶ ραιπίοαν Ὀληιο- 

ι ἐο)ναῦοι δά νογθυιη. δέαρν βιό έμεεν [6 Δ ἀνόηιαιν [μα Ὧν 
ἠϊαρνέκεμε β΄. αυὶ ἰδίου ἤτυε γιάσμις ἈΘὴ αἰτεῖ φχρΠοατὶ 
σε ύλοι ἢ ἡῸπ δοίυς Πιπρ]!οἰξοτίντ οοηυεττὶο Γχοίδε]- 

μι 

(ερνηυπὶ ἀϊς (εουηἀο.14 εἰλ [μηδ Αἰτετυπι ἀϊς φυίητο, ηξ- 
Ρε ἰρυϊειαμοά ετίλη οοπιηγειαοταῖ ΕρΊρμαμίιε, 4 εει- 
πο νὑπτεδειμτῶ ΜΝ Δο υρτὰ 11.4:. 

12: Ρυφενί, μραρέϑιν.[ ἢ ἐκτίπιλ ν᾽ Δε] ζεῖ ροττίοι,, 41|4πὶ 
ἱπξτοᾶι ἔα Αιΐτ ετίδη ᾽ιση ἐξ εηὶς, ντ τείλευν [οἰερίυε ςὅ- 
τγᾶ Αρρίοηςα),ρ. κα. φυοά ςεἰδιη πο ργαῖεγις δοϊοπιοῃ, 
ες 8.1. ΜΡΣ 

14. ᾿ηβιβιωιν γιὰ οἱϊ δ ρεσςμοίς Αϑίοἴυτις; νηάς ςοπίϊαι 
αἰ! οἵςε [αἰ βοαιίοῃ!ε 4ιὰπ) δληξειβολτίοηίς δεηεῆςα, “ 
ὙῈ πὲς ἀπο ἱπιετίς ἰπίδραταδἠίτεν σονατεδης. 
[βοιεν!ἢ ἡμλιν ἐἰ εν ἐκ ώνοοῖθε ςΠΠνΠ ραετίευϊα μᾶνον ΑἸδί 

ἀϊχίηνας. 5:4 αυιοά ΗΪεΓοΏγ πτι5 δἠνιοτγῆις Ρεϊαρίληος νεῖ 
τίς, ΡΊνε φνὰο εἰἰες δὲ Αμρυννυε ερ ποία οὗἶτοΚ οἰἰπιαίεχ. 
τ. Δ «εὐ 4φωλην ἐϊεν τ Ή1}ὲ φυ νέοι Ποη ρίαροι, δεῖ φαῖηῃ ἐς 
Ἰυά Ὠ δυάς, Νοιν ἐν βιβειδίδων ἐνὸ εον εξ ἔμ ἰών υλάεοι, 

τυγ θη Αἰ φιτιοῦυς ἐξεῖα οοπιπιιιειη Ἰυζειτίαντι Οχῖς- 
τὰπι ἴῃ ἀμ ηθυ ςράιοίδμε καλαυίορεἰς ᾿οζίτω τα ἐκεῖνον 
δι ἰὰ ταρουφον πιο μᾶνλον καῤ ὀκῶνον Φκιφσιϑεν, αὐοά (ες 

᾿ [νὰ ἧς ἀϊδίπδτι ἅπας ἰοουαι [πὶ μου γεῖοις οοάίος 1 Ἰτοη {Πάν εαμένίεαιν ὕδιις οιν αὐψεισε : εχ υίδυς εἰ εἰ» 

ἰὰς ποίξατ, αι ςπιπ ος δ κοι )ίει! (δοτήῃν. δι ρα] οα- ἀμιτας εἰ ὁγτὰε ἰηΐεγρτα;, ὀδήσαι πιλαοητς ἰξμιομεία. δὲς 
πὸ νεἶψε ἐϊηρυτο ρεοςμὶ ἐπ ἐχείιηα Ρογῶ ᾿ 
Ν (ΤῊΝ ἐστι Ὀεὸ μαάεέειπς, δι (είς οὐβει πε Ρματίθδυ 
"ξλΐωτ, νεται έπγαν δυϊεπὶ οἰους σοάοχ οτίληι Οὐοοὰ 

ΩΣ Ἐν ἰωθεῖ καϑ' ἑαυ δι 1,Ατιηὰ δεονβην, ηιαφ πιφκλὲ 
ΒΡ οὐτιλιπῇ ἰη Ονᾷρο ςοηξοχτι τεοερίδιι ἊΝ μετα 

αμτῃ9, Θοηλμις ἰὴ Τοεγεηι, Αἰείμινον Οουβ δεν η 4μὶς, Ἰ 
᾿ ἜΔΤΙΝ ἡδαμκες ἐπὶ [ιαὺς ταϑοὶ ἀϊῴτυς ἐρη- 

τΡΗληίσυς, χτρδ κά Πρ 

Ῥισου! ἐξαὶ ΠῊΡΣ ὁ αορρνυ ον ὡνχὼ ἣν Ῥδρ, φὰὼ 

“ν΄ ἈΠ εϑἐρονκά, γῇ συββίων νυῖς δ Βιχ ξαὐθαιο Με 
Μαιν, ἐξ. 1. ἢος Διῖρ τοίκετυς μέ Μεμρορμη “δὴ. κα ονηνχάγῳη ονὴ ἐπῃβναεὴν αὐ πῆεὶ Ἰά εἢ᾽ ἐος Ἷ ΠῚ 

ἠέτο «ἢτο- 30 οηίῃ Ηςξῖ.».κ}ν»ροηίτυν παρρὶ ταύταις ῥτὸ ᾧ ταύτας [ςληυοὐηῦ 
ἰεπείον Ἐσαδίιηο ἐν νεῤ ὁμεῖον ςουυοετίς Ρνα ἐἰο. νοι, 
Δατο δ ἰρῖογργοθ νήστι ροείως ἰς μι ἴς ναῤ ἑανίνν,γτ 4} ἴῃ. 
τεργοίλμι ἤτ, πὸ ἐφ ϑαξοπιῖ ργογίως τθερι, 4υδπῇ 
εὐ ἐοποῖοτ ἙγαΓοξευίτς ρεοίδρο Οἐἰ}}} εχέρ]ο. " ςἀ φιιού 
Ρἰετίᾳ τσοὶ οοά [ςερε μηδ ξεν ἣν ἐν ἀνοεγίαπὸ υδαπτε}}ε. 
ἀοιονῇ ἀϊορηι" ἂν τοἀῥφερομδ δὼς Ἰοοῦ (αὐρίεοι, ν αινὲ μιν. 

ἀερταυατῦ, υδά ἰῃ ραν: ςδιίηεφι δφυς με ο- 
ετῷ ἤφιοά. Νά δος ΜΠυἀ οἰὲ χιιοά ἔδει γι ηνιάμε Βυάμε. 
ρ τὰ ρειτέπαείτος γε(ίατ, υΐα πιπιγῦ αηρυαι ἀς τ 

φεὺν 
ς 



ΠΟΡΡΧΎ ΠΝ ΠΥ ἙΨΑΝΟΒΙΥ͂Μ, ᾿ ; 
᾿ Ν εὐξενοδιατον τὸ βμόφενε ἐαρ ἰρδευτ Μλνς ῖο. 13. θοῃ φοποεὶ αἰ. οιαῖπαε ἀϊοίξιις σῶς ἀκουκρλίγδμ. ὲ σῇ ἴῃ νἱβ2ε ἴϑα ὑγαὶ 

ταίσα τ δι αάδνις ἈὉ να τίδιν ροηἀσπμεεφιοτυὶ -Β( Ἔηἰαν ἐεδιὰ γσαρὶ {{{8 ΟΜ φνοέμὸ α. ἀσιάεοπία για ςεθυπυς 

ΣΕΟΥΝΌΏΥΜ ΠΥ͂ΘΑΜ. ΝΣ 
παφοῦ; αὶ γυωκρνἢ τέκνα, ἕνεκαν τῆς] 1 ἔταΐτοι, δος ἀρ ἐδρδν: Μονενν. ἀμ βίοι ῥηριν 

Ἰ κε » 

δἀυοτίιν Βοίϊες ρερἀσθι {πῈ' (οτυάψα ρτορτὶς ἤφπιβοιτίο ᾿Ιαβὰ γετίυ ν7.δὰ αχρίεροταν εϑεῖ. Ξϑιθδλθαεύλα ναι ὀβσιλοίας τὸ Θεδ, Ἤ ἐν [εἰ «ι ι ΕΣ οὐραύῆος οὐρὰ δι. 

᾿ς γεῖδὶ φαρσούρον δὲ ποπϑίηιν, βρέϑνε, νῦ ]μεῖ 6Χ ἐο αὸ δ δὼν ποίηε ἐς εὐκοῦυσοεῦΣ ' Οἷ. οὐ μῆγσο λα (βη: πολλάπλα δον" μ᾽ ΠΟὺ τοςἐρ υτις τ΄ ποι] - ρίωνα νρίνφε εεβοβογαι, σ 

ἘΡ  οῖα μος ἐρίο (οπιροτς, δὲ ἰη μη βενίο νεμέντο νάπη 
ἴςευϊσ νεπτυτονιταῦ σιογηδηι, 

δλα ἱπρ- Οὗ δὲ ἤησο φἐροκαλισαίμδμος αὐτὰ (6 ᾿γείαν νετὸ᾿ 4υυπ) 60 δάμο- [16 ἐβω αι ΝΣ ὧ τῷ καιρφὶ τούτῳ , καὶ ὧ τρ εἰϑη τ «ἰενη δὺῃ, 

τε δάε μὰ ἴὰ Ἰοατε, ἄιχὶεν διπίτς ρυςγοον "ἴοι, ἀἰκὶδ, ϑιοίεο βέστρε ψρομῆμῳ φωίω αἱ αἰώνιον. ἐδ ολὴ ἣ ἡρλρο δἰ τηρ οι ]ος ἀμμος ["}}] ὡπῆοαρβεάοίειν 14. Μδιιλφιῦ 
“ [ ἀξ πεν, Αἴφετν τὰ παμῖγα ἔρχεαι «οὖς 

υϑνα «“ὠ διε, πδὶ ᾿ Ρ' ἀνοάει πᾶ φὴν 

ἀρυθαύτο μή, καὶ ὶ μὴ κωλύετε αὐτο δ᾽) τοιούτων νεηῖγε δὰ κεν ὅς ξοβ ἤθη ρτο-} ἰ μγεων: ἐ χρυ οπ ᾿ βαεαλοθὼν σὲ τοις ̓ δωδνκα,δπεα πες δος ι4 ἀ4ιχτε εἰς; Ἐςοοναίς εηά -| [|| Κρ δείν᾽ «(αὶ εἶμ, ςς, κ ζυίάθιν 
Βτρε “[τερραάνπιρς Γεγο[γ5. «ἢ τὰχ, (εὰ 

ἀμηίυι. " ]γπεδη, ' σοη[ὠπνανώη- πιὸ υϑΐδυς ςςε- 
ἐψν οὶ α 4.4 Κνιρια τὰ εἰ εἰοεία 

ἘΠ Ρ ΡΠΡΝΡ ΝΡ ς ἀδῳ ΕἸ ΥΙΆΘΙΕΙ 

μιδετοκαϊ μαι εἰξ ἐπα τοβηυπι 
Ὠεὶ, 

7] Δίιοη ἀϊοογοδίς, υϊεὔφας [17 “Ἄνω ἀϊρο νοδὼ φα!ο΄ς 
εμμῆμφ ΜΩῃ αθεθρεγήγῃ- 

εὐτοὺς ἢ "δοὺ ὐαβωνομϑῳ οἱ οἰς ἰεσοδύλυ- 
Μῶν Ἰὼ  πλεϑήσετα πωύτα τὰ Ἤγοαμ-ῖ 

μὐύα δή δ ἀσερφιν ἢ, ὶ τὸ κα {5 τῇ «α΄- 
ρὴν ἡ βασιλῥία τὰ Θεξ. 

τζνωης ὕει. 

ΓῚ ων λέγω ὑμῖν, ἃς ἑαὺ μὲ δέξηται 

πλυ5 ὨΙογο(οἰγεραμι, ἃς ρεγᾷ- 
εἰφπῖαῦ ΟὨΛΠ!Δ να ἐτρω 

ῬμενΠεἶππο-. (μι ροῖ Ῥτορβεῖας ,᾽ ἄς ῬηΙὸ 
ςοιτία, (εἰ. 

; 4 
Ἰο βυονοίθ. 

Αἰδηοευῃ οἐ- ᾿ ι ῃ ἐκοοροτς γερῆμιυ δὶ τΔ0- 
Βοπημί5. ᾿ ᾿ [) 

ἐὰν υνανκο ν ἐπέ δες ποῤϑγοννον - " ΕἸ φιδαν ρυςυμενδεαυλαθβιη των ἡμαὰν πυνρα! τὰν νὸς ϑρώπον. μ] Ἴνδάξιυγ εὐΐτη Οςπτίθυϑ, δι ᾿ππιύνα ὍΣ 
ες φίσέλβη εἰς αὐείω'. ΑΝ ἰὼ ἐμά, ᾿παρμόϑϑ σε) δ τοῖς πων δΠΠμάστιιτ, ὡΚ ΗΕ ΘΡΗΒ ΑΜ κεδαδίευν, τῷ» εονἤριμεῖων ᾽ 

ΒΕ ΜΕῸ, ἃ Τίς τητοιτοραυΐί οι 4υ}- 8 ΕἸ ἐρβεγτρ αν εωπν παιχϑυσεται χρη ὑξριόϑησε »Ἱ ἐμῆ!υ--} Ἰοἰοτυτρδι ςοπίριετιν ,} δι ρυβᾳναην βάζει 
, “" ᾿ 

Ω 4 4μ8-. 

Ορεαν ἐπείο."" ̓ Καὶ ἐπηρώχησί ης Δαὐ τὸν αβίχων, λέγων. ἀαιο ει γεινοι θμε ἰικέε Μη. 4υδαπν βνέηεερε νάιτενα, ϑήσεταιι 5} Ετευπὶ βαρ εἰ ]λιβ ἱμεργίπησοι:} ηὑμοροῤάονε ἐμ: ον μετ- 
ὑμεα νίακίαιο, Διδάσκαλε ἀγαϑὺ,ή ἘΝ ΣΝΒΣ Μαχϑθεν ϑοπε, υά μ- 

ἃ τε νά 0. 
{τος ϑόμοις υἱά [πεϊεράο,ν τὰ (ςἀ ἀϊετοτεα τοίοτγρει: 

δ Καὶ μαννγώσαντος ὑποχτονοῦσιν αὐτὸν. ὃ εἰενς υμάιν κμγήνανι ρο[- 74 δ με ἐφεώον ἐπ 

ἀμουθιςυ, ΨΙΟΡ Χληθθνομνστ ἃ; εἰ ϑονω ρόἠιδεδοὺ εὐοὶ μ4, Ιρῆ νεγο μέ} πόσυτν ἰητεὶ- ἘὶΙβ πμο ὑοτηην ἑπε 

Οἰχίταυτςαι οἱ [ςἴως, υγ τς το} Ὁ ἰχήνάμιονε δὲ Πεβν οὐ τῇ ἡμέρᾳ ὐ εάν: Ἀν άτην.} ὙΝ ἰοχόταῃε : στάηταυς {1 νεγθὰ Ἰρον τν  Ἡμόνμη 
Εἶχε ̓  μπῇ ἃ [ ὑπσοιῦ, Τί μ4 χίγῆς ἐ1)" Ἰφιεῖς θοπυπν πειηὴρ Βοηυς εἶδ [(μϑά πὲ φιἰοις ἠωνωνὼ "ε- Καὶ αὐτοὶ ουφὲν τοῦ Τῶν σωμήκων" ρίς οὐςυϊτανησαυς “οβηους.} [ωὡς ὧν ποι; ἐαινιρα ὑν 

γαϑον; ἐδ εἰ εἰς ἀγαθὸς, εἰ μὴ ὀὰς ὁ ὁ Θεές. Ἰναυβρμοννρε Ὠσυς.. ρτρυες βιμείθεμε. πῥηκα τὸτο κεκρυμμδῳ ον ὠπ᾽ ἀν: Ὁ τυηεηνα ἀϊςεδαπῖατ, Ὁ ἥμε ἀϊεεὺ φρεων. ᾿ 

ὡς ἈἌΧΘΗΒΩΙ (οἱ Ῥεάεορτα ποῖ ΠΝ ετπαςμα- δ μαι γερο ὮΣ ἀκ ἐγίνωσκον τοὶ ὶ λεγόμϑυα. 4 [Ελᾶυηι αἴξ δυτεῖη νει δῇ ἐρο} 5} Ῥαδϊμον εἰ ἀνέντνφοα Μαιτθνϑ 

4 Ταὶ ἐντολαὶ οἶδας Ν Μὴ ΓΙ δὔὕσης, τενΝερςςοἀΐϊτοιΝ ε ἔγασς ΝΟ [νοι βανεμην βμοαιν Νοη ἔμεν δὲ ὦ τοῦ ἐγίζειν αὐτὸν εἴς Τε- Δρριοριηημαῖοι Του ζαοιι5 τὐβόμορε σμάρθ ἐλέσυηι Ἀν ἐς εἴ. 

' Μὴ φονάὔσης 9 ΜῊ ἐχλέψης ̓, Μὰ ψώσο. ἰαἰΐσον το πνοπτπι ἀϊείτο. Ηο [αἰ ἴων ἐςβέμεοην ἀδέεε, ), τυφλός τις ὠκάϑητο αἷδῷ τίω" ὁ- ἜΜΠΗΣ [᾿ἀστεῖαρ νά νι τρξ.].. ΟἿ ΑὐΜΝ ἀρ ηήρῃ “" ἘΒΕΙΒΙΝΕΣ 

| μκαρτῦ ἥσες. Τί τὸν πατέξᾳ σου καὶ ΠΟΙ͂Ά ρᾶῖγοιι ΓΤ δζ ΠΎΡΊ  0}} ἀμ δ “ἢ τ. 1(2ῆ5. τς ᾿ εὐ] φτοηῃδε: 

' Ρ γ(ρ: πγ ιν 6Π. ν τρροσαι 
Γι [ πματῃ. ΝΣ ᾿ ,μ“«] Ουυχὴ ἰρέτυτ ἐν αὐάιετ΄ ττ- [σ᾽ ΕῚ ἥυμπν αὐῤέγοῖμων- πρὶ, 

: ' ; τι ματίρα σῦν.. ΕΝ 2 μὲ «ἐ, Η͂ «( οπιηΐὰ εμ- Ακόσας δὲ ὄχλυ δχεποράνομδῥου, ἐ εἰ} [δ Ο[|δ6νν ρυεονφμηρεην, ἐμ86}- 
«. ΠΠεπδυῖδαι ἀιχίς, Ηδρο οὐηη 8 ΣΙ μερὶ με 8 ρεφτεγευηΐοτη, ρεγοοητᾶ 

σ δὲ ΕἼ, Ταῦτα παίτα ἐφυλαξά , [οδίςσπιαδ ἃ ἐθισητοῖς τῦδα,,.,. 122} ρμο «μάδιο Πείων μ᾿ πιυυϑαδετο Ἡ οἴη τῶτο. ὑοῦ υϊά πος εἥξι. πχαθαι μά οι {805 

μίω ὦ ἀκ νιόῃᾳτός μα. 4}, ἰοβις αετὸ δἰ5 δυ αἰτία ἀἰχίτ οἰ} εἰ, αάλωμε τοῦ εἰϑνἀεεξ: Απήγγήλαν λ εὐὐτῦ ὅτι Τησοῦς ὁ 'να: 32 Ἀκρυητίδυοσγιπταύτοτα εἰ 16:1,γ] Τέμερημε φρέετν εἰ 

ΑἸχα σας ἥ ταῦτα ἣν ησοιξς εἶπεν ἀνέ Αφπμο" ψηυσντιῦὶ ἀεεῆ: ΟἿ ὨΪΔ Φη, 8 4υδενηᾷμε ἢαϑε:, ᾿ ζωρῆνος παρίρι.). ίμει Ναζαγαμηττγδπῇτρ.. ν ἢ] τὸ ἐν κα Νάχιανεηνε 

Ἐπῆ ἔν σὺ! λφίπ οι" γεαΐται. ὅσες, ἔχρις Ξε; Ϊψια μοδες,νοπάς ἃ ἄἀιδεδθυς Ἡφν μήν ἐναϑάρεγα Καὶ ἐβόησε, λέγων ; ησου δὲ δαβὶσὶ 18 Τυης νοςεϊίοτᾶτυς εἤ; »ἀἸ ες ἢ 8) 1 ξιῳ οὐ ὀξεῖς, Πεβὸ 

λησον, χαὶ ἡ λχΆδος π]ωγοῖς καὶ ἵξρις δι.-} ἰρϑαρεθυν, δὲ Ἀαδεδὶς τῆςίαυ.- π᾿ τ ἄμαινε ἐλέησον ΙἸεία ἘΠῚ Τλαιν 4 ποίίεγεγς τας!. ΤΠ 6} ἀνία ννίβνενε ριεὶ. 

᾿ ; φαυρὸὴν ὦ ὦ καὶ γφ' δυῦρονἀκολύθοιμοι.) [τ0πὸὶὶ ἴῃ ςαεΙφιδί ποι ΠΟ ξαύς: ἘΠῚ ἜΡΡΥ ΙΝ: »} Ἐπ φοῖρεχίθανι, φΡίυγρα- ἢ 9] Εἰ Εἰ 4, ναι φαβνίηενος πο ρίατε! ὁ. 

ὲ Θ 9 Ἔ» τετης.. ἢ Εδὰ ἐφ «μάϊεὼ τουινὶ- Καὶ οἱ φεράγρντες ὑγεν ἀρ ἀφ οὐαὶ νῖ ἀπε ΡῈ γοτὸ ἐμν ἀψμν: ΘΟ ΘῈ ΔΕ ΟΡΡΡΙΝ 

: βαιμεβ: υνα δόρει εἴα! αὐπασι αὐτὸς ἃ πολλῷ ῥφιλλον χρῳ σ] Ἰνααΐτο πιδρίς οἷαι) δα: ΕΝ} Ὧᾳ τ οἶδ ὁ μέρα ἐδνθονῃ 
ο Δ κούσ ῦ λύπος ἐμ] Δυ]ς Πὶς αὐδδις ναίάς τιΐ- Ὰ ᾿ Υ “ναὶ ει εἰς ρρ νὰ γι οι 4 

ΚΕ. νὰν ταὶ ὧν: Ἂ ἢϊς ιῶχις εἰξ - ὅλαι ἀΐμες ἔγα] 1. . ζυ,γΥὸ Δα()σῖ ἐ λένσον μφ: ἡ ἡ ὐλωι ἜΝΙ: Τμνίνεινο.. 6. ΝΕ σήν 
τ᾿ ὁ σφοσρα. 1. [να]άδ.. ᾿ς . μων. μα 1 Σταϑεὶς δὲ ὁ ΠῚ ἔγαῦς φέλάϊαει αὐτὸν μο (ει τ ἰβῆε σή, 4δπι δβεῖς ΕΒ κὰ “ἰμὸὺ “ ἀπβνϑδνον 

) ,4, . ἀυτᾷ ᾽ Π16: ῳ 4 

, Πρωδεέμοις. ἴδωὼν δ αὐτὸν ὁ τ ησοιΐ «βοίλυπην ": ι δπκοε μὰ πε τι " ραν ρα Ἂν ἐχθέρθαι «εἰς αὐτόν ἐγγίσαντος ὃ χαμαὶ ἰς ἀρργρρίηημφρίϊος ,'π-. ΗΜ» «ρῥιηψαν!! 

᾿ ἀπξυιοκο Ὁοὶ νόμον, οἶα Παΐς δυσκόλως οἱ τοὶ ᾿ Ἶ Ἰρφοωηνϑν ἐγαδερῆς ἐπ τες ἐπηρῴτασεν. αὐτὸν, οἸεοτγοσαιίς δυωγυ ι΄. ἐπμενγοῦ 498 

« : ὰ ἘΠΕ ἀἰῆειϊςε ἃπὶ ῥεσςυρίας δὰ ᾽ ΓΔΒ; 

ὅθΑυαι τα ἔχοντες εἰσφλαϊσοντ τὰ βα ΤΟΝ ΔΒ 6 ΕΌμεΡε Η [8 “Ὁ θεὲ οιναόναεὶ Αέγων, Τί σοι ϑόλής ποιήσω δὲ ἦπε, Ῥιεςηϑ, υϊάεὶ οἱ νορεώρ “ἢ Ῥιραιι, υἱέ δὶ ὡ 
ἐιτα δόντες αι φίς δεπο ἱβεγοίρυητς ἢ τοδηῦ ΠΟ}, [ΠΤ αρνίλε υδὲ εοίμο ὦ. " ἢ ὐ ἰπερ , Ἰμεῖαν ἢ «Ὥλι ἐλε; Ἃ 

σιλοίαν τὸ Θεῦ! 1 Ἐλο]ἑις εἰς σαΐπὶ ςϑιηοἴυπ)} |»ρείννν ρὲν βϑναπνν δονε ἜΘΟΤΕ «ἰαβλέψω. χ (βλ ἀμ προ νθμς οδλΐη ςνεγ!- [θόλον ἀμ, ἫΝ 

᾿ ἐνἄξβνε ἀϊωὶ Καιο πσοὺς τ ἀπῳ ναίϑῪλε 0," ἰδ. . 

ΕΝ κραότερον γα γάρ, ὅϑι χμηλην ω, Νὰ [ογαιαξ αν αν πη "παι Ἀοεόσυσοη: “ ἐπί "τῷ σέσωκέ σε. ᾿ ἡ. ἘπΙ εἴων αἰχίι εἰ, ἢ εεἰρίιο νἱ- «αἰ Ἀρερῶε ἐἰκιν ἿᾺ 

«ρυνκλμὲ ῥαφίδος οἰσελϑεϊν ὴ ἀλαν! ἘΠΈΒΗ ἣ ἀποἀἰετᾶς αἱ ᾿ 7:7) Ἐεϊκενννι φεὶ ἐᾷ: αὐέβλ ΤΑΝ ἍΝῚ (ἀπ: β.άος τινα το (στυδυΐτ. μα ἐβάεε ὑμ κῷ αίηνην 
εἰς τ βασι; λείαν τῷ Θεὰ εἰσεὰ: 146 Οὐ νετο "ἶΝ ἵψ' ΤΑΙ ΧΟ: Ἰβάοι, Εεφν βνβ βίας οὗ ρβδῖμοο καὶ ἡ ᾿ "κα ᾿ξιτυγνίμοχ τοκορίτ,Ἀ6 4}. "πιοπβιβι μάν Φ 

βόμείν οἱ ὁ τρτον ὑὴς τς ὅκα. με ἐγϑδλο ήτο ἢς ΝΣ πων δοξάζων τὸν Θιόν. ν ΠΠεᾳυεδδᾶτις. εὐπι", εἰου εαὨἐ]  {{νεϑοιων ἐμ ; 
οἐὴ πΠτ λΔῇ] 10{ε δμεὸ ἰχίτνυΐ ΕΓ «Τὰ ἴδε Ωρ ὑπροῇβ- ὌΠ τῳ Θιφ,. ἸΡόδιαι, δε τοῖον ρο  Ἰυϑ ααθ μη! “ἰβουνίλειπς: ὡν 

τασ αἴ [βου ροίϊωμι δρυὰ Βοιμιιμοϑρῆς. [ΦΜ ας βυνε αριά ἐνενόει κα ρίοδε νυν, ἀκάϊεὶ 
ὄ λ ἀπν τῶς ἰδιωώ ατα «Ὅν, αἦθ ρ ̓ . ᾿Ἰηὶ ροιοῦτ ρυδ τς ΕΝ ρα εν ἃ , Κεφάλαιον 6. βοο ὙΠΟ ΕΙΡΝΙΕ ἴαυ 4 δ. Αραν Τα : 

Μειρι.9.27 ΜΝ ΨΎΡΙ ἊΝ {εἰ ] ἰχὶς δικο Ρ οἰνφξρίτη ται ἀἰπουννεφπονὶαν "ἰῷ ΕΣ ΑΡΕς δυξϑῖῃ Ὁ ἱορτείδω Τεή.} , παι μὸν ΠΕ Τ Υ 

τιι9.18 Εἶπε ὁΠ Τα νυ μῆς ἀρ, ἣῈ γιὸς τε ανίσα ρ ἴ..ν δι [ἡτγ..} βᾳμω βίον. ΚαΣ ὀόᾳ “ Α «Βομεαρῆδθα τ΄. ἢ ΒῚ ἬΝ. αἰ ᾿ετίεο, ἊοιΆ6. ροιΠὶ- 

ὅμνι ἀϊμιδαι εϑρ πε αὐταιγκρ ἡ κφλαϑσαμδῳ σοι, “1. φδυ υπιυαφόν 0. εἴα αἀβ Ἱδοὺ αἰλρ, ν κοὉ χρλὴ νῶν 96} ἡ. Ἐεδεςε,ῃ τ ποπιϊπογαῦν: ΟἿ δι κω ἰνηυνμόον αν πιλας Ῥιαῦστις 
ΠΝ νυ δ Ἰρίε νεὐὸ, Αἰ ἰονλεμλ αν ἐϊ-] Ν᾽ Οὐ ἀια εἰ ει νέκεα 2ώχχαϊος “μή αρὶ ἰωῖ αῤγατελώνης, ὯΝ ΚΣ υγώφαιν Φ’ δε βνένοερε δὴ σαα, 
ἈΉΡ Δ 06. ο ̓λεἶτιν αὐτοῖς Αἰμίω λέήγω ἱ ἣν ἡ). Ἱρ Ρ ὑγὸ { " ἄϊις ψεύω. μρι “β φὼ 

᾿ ὟΝ Ζαῤξιαυα, δ᾽ ΚΝ ΠΝ , φώα Ραξιήερονων ,Φ ἮΝ ἀπο, 

νὴ ἤεν δο5 : ΜΗ) «9 νοΡ!θ)6ε ὁ κἀν! τριίαμε} πρηνής ἄενιημε, 4 μά- { χ ̓᾿ πλούσιος". εἴα δυλλιεαποτᾶ δι δϊύεν ὀτατ: άρον. τς ΤΟ, τ 

τεοιίδηι. χ ὑδος ὅδιν δέ ἄφυχα «κίαι ἐγρνῆς ἢ, Ἴ. πᾷ ὀορνύπιν, ὅνε Φ Τρριο ἰὼ Ν ᾿ἜΜΘΥΘΕ ΠΟΘΙ ΜΕ τ. -:Ξ ΞΞ  ΞΞ- πος. ὙῸΟῚ κι 
ἢ ΓΦ 

Ἢ Ὕ πεζθια οὐϑ ναοί, πετια 

ΓΤ Δικ πιρερλμήις μὰ Ϊ [ πϑμΐιο ἰνειμὰ «κἴὶ- φιαή εἰ ἰρῥμμ βου ἐπα μκυλραιεν. ἀνέμοι ὑνὰ 
μσεῦ; αχ οἰ νηῶν ΤΗΣ ἐἸοα!ε ἐηθω δρίναπλδκληι τως, δάρσίνμον μολυνὰ ἘΞ 

οἴω, Ἢ μὲ ΠΠΤΤΥ ΤΥ Αι μδο μα, 
Ἰξ οὐκ ν᾽ ὦ ΤῊ ἐρλσης τοβίτώ ΠΝ .)5. Τινιδαψε ηλῤχορυϊς εἢ Δεορίειυνι. μεδαμασειπ: 

ἰῇ μΑνμΝ ΟΝ ἜΝ ἀνμαν ς νας ΜΡΑΝ ἄγω ἐβιαῖρεει, 
Εἰς ἐπ κὴν .48. ᾿αυδεο ἤν ο τ ΠΝ ΝῊ ΤΓ ΥΤῚ 

)ο τρις ρα ΤῊΣ τι ἘΉ 68 πὶ είτε πα νενεμαν, εοὰ πνοιεῖμνει ἀαψω φίννανν,,Ἤ 

ἴδ Ὅν : Σ ὁ: μάν αν, ον ἐἰμικεσίμδνοὐωδ οὶ. ἡμεοσι, τε. Ῥδὲὲν ειβδε δι Ὀχίιηό νὲΓἄξυϊο δὲ ᾿ Περὶ (υὐδί- 
ἀχτίυν πὴ αὐ πὶ κα ρυσευ ον ἐμ δή εχ οὸ Ποϊῥἐοπβοτυν, τς ἄγοι διε ἀεριληκέ!α γᾷ ἐλ νναθολεαν φυίάοιν 
Πομνίπυηι ἀνα β τυλι τὰν Ῥορη!οί ς ρεοϊ δε ἐδε ἰλπι 
ΔῈ ἡλτι Ἐπ να ἐν γυφαι ἰοφυεηί (Ὀπ δε. ᾿ Ψωμίν ἣν Ἡπο οπηη! παρ, πὲ γηυπνφιήςοι ρικ- 
τυὰὶμε ἀϊεϊδιν ἘΕΤῸΝ Ἢ δα αι ἀν ἀμώμι 'ἀέζεῖ- ὁ οἱ ΠΝ οίδε, Δ ΉΜῪ τὰ νΕΠῈΧ ἡπῴφυρι οὐίερμαες, 

Ἐι 4υλ ἐπβιης ἐρίξ μἹεχεῖ ἀλε. τάφος ἢ ἐδ τυ ἀὐξίψιει- ἜΣ ἀϊατ εἰς ἐς (ἀπ Ἢ ἣν ἰταυιαναμα οὐο- 
ἀσαι νι Τξιληιος δον ἃ ἀυ δι κἀϊενενναμει ῥέοι, 0ὺε βοπευν πὰ μαριί εὐθιανοιίος γι πυια ΡΟ ΤᾺ ει ἣψ ΟλΟΡν.τ. ΧΊΙΧ. Ὁ 

ἐμίείριι ἀδήρεδαος ἰμδοι ἘΝ ων ΟΝ ΤΥ τΝ ̓ἀχύειει, Ῥιορὸηίε ΠΠῚ ἐὰν Αἰ! μοά ορον ἴω- Ἂς Επαμβνθανοε ᾿ [μηβιγαμη ἀπιθλ μονα ὸ οὐρανῶν η- 

ἀγγε,γπὰ ονιη ἐαῤτ ρθε τινα αμι ἐν Ὑβοσιονι εαίς μη ηὐράπιυς, ναὶ γε ἐὐούκον τὴν δ: μὸ μα ΝΤΡΒΝ ἰμριμ πιαιφᾷ. ἰοίυ τὴ, το ΜῈ ἀῤνγλωθαβ Ὀτλτίθ 

τ ἐμ ΜΡ μλίηι : το οὐῇϊ δξερον πη ΐο δ να Ἰξριδε μαῇ ̓  Ὡεί φοδὶε δ ἀρὰ ἴῃ 610. ἃς ΠΙΟΓ ἢ Δῃ 19 Ἤλ ρτρ ὍΝ ̓ ἀὐμμιν δ αόκεοόμι πο .πιεκ ἄταπι ἱ 

ἵῳ ΠΣ Σ ΡΝ ἐν δε ἐρῶ εὐσπιϊδηΐ πρη (ιδςετει,ὶ ὙΝ ἐπ  ξίφας Ὑϑηὶν να ἡμὴ τληραμῃ, Αβ ἰᾷ. ἐν αδλς ἀπε ἐμὲ θὰ αν! μι κανερλνχαος ἃ Ν πὴ ρα ολπὶ ἥ 

ΡΥ ἀΐ νηΐως (ες ἘΜ ἈΝ δ  Ιυμ νὶς μέ αγαβέν {πάγει τορος γὰρ ἸΥπαν δὶς αἰῤμεννι τ Ἀθδημεο Τὴ ἈΝ ς " μην, Γηρα ατἰλίο ᾿θανεσδε ρος μας δλρα ίιρε ᾿λαίορίλῖε πιὰ ι- 

ἰοὲμ ἃ ἐΣΡΤΊΣ.-: ἐν τ ματα Ῥίρθμε πὲ Νίκο: ἀῆ να ἀν νεγδδι οὐ ἐν ἃ ΑΝ ΤΑ ὀνηϊευ!ο, τρια Ἀϊ τηϑαξιο βαῷς ἐλρεῦβαι ἘΗ» ̓ Ἷ ἐμοῖς μὴν ριβμσμυμο (τα, ἐν μές 

ἐνου πε δεῤῥαυείο, Ρούλ δ ἀμ θὲς εἱ ᾿ δόξας ἀὺ πε ὁ δέκ αὐοί καὶ ἰς )ὰ : ἤρενο βυβίνε Ἔμογη ΠΝ, ΠΡ τΟΡ ΓΙ ὰ τωι εἰ- 

ἑσιὼς νὴ μηρῶν δλρνωνν τ ρα Ἀε Α ΑΙ Ἢ Ὺ ΠΩΣΝ μ ᾿ ἀπ Κ᾿ Τρ γ᾽ ΟἿΝ. Ἠεῦ. ὈΞΩΙΟΪ οονον)αὺ ἱρίε: ἐειτὰ γι Ριδίδρίυν, 
4 10 λεέορ!}» ς 4 



. ΒΕΌΥΝΡΟΥΜ ΕΥΘΑΜ. ἜΣ β 
καὶ σῶσαι τὸ δὁπολωλός. ! υσταῖ δὲ ἰογαςῖ αποά ροτίογατ, ΟΡ ΧΊΧ ΠΧ ἘΝ ΑΝ ΘΕΘΧΥΜ Ὁ 

. " αὺ ἐξήτει δῶν τὸν ἵπόσιὺ ἧς ζθν ἡμῦ.5}} δ:πἀεθέταμε νἱάετς 415 εἶ» [3 ἡλὐο ἤηάνενθ (Ὁ [αἰννην Ἰα 
᾿ . : ; Ῥδιίφηίδε ὃν 

- « ἱ . ΜΠ 4Μ 4{}ε|: Ὁ ᾽ Ι. «Αἱ Ω - .ἢ1 Ἧςς ἀιῖοιη 1 {5 δυάδισπείδις [αφενε μοι βετϑενα!, ᾿ ᾿ Ν 

ἐκέδιωύατ πὸ τῷ ὄχλου, δῃ Τὴ "λικχί ἴτε 1εἰυπτῃες, Ῥοϊέγαῖ ργς ἴατθα, κέ πεινὸ ῥηριαν μῆ Α ΚΟΡΌΡΤῸΡ δὲ αὐ"! τυ Σ ) τ 9. εν εἰ; ἀα ρααροίδαι , τὸ Ἡκομμα «μάϊειειύε ἐλ μονα 
αἰαῖ, ᾿ αιὸά ζατυτὰ ῬάγυυΣ ες: μγα βινβῆων ἀδει. εἰς οἶπῃ ὡῬαβολίω, δα τοίέγγυς αὐ Η αἰεὶ ρεέϑυς Η ἐγο ΤΟΙ τὰ “ἀγοίεον ἀϊκία βαταϑοία, μὰ (ωο ἀε 

ὄδκρος ἔν Ψ 4 “Ριηρουτγςης Ἰρίτυγ αἰςεπαϊι ΟΝ ν 3} 1ἐρρυσειλὲμ, ἃ δοκεῖν αὐτοὶ ὅτι ἼΠ06 ἐπεΐρτορς, ἼΟΙ ν᾿ “9. 4υνώ {{π γτορε Πετα- πνὰπὶ ἐεπιρον 
. Καὶ φροδραμῶων ἕμαοοϑενναὐέβη Κλ ἴα ῬΠοοπνοπιπενι εὐλονίδέεεε ! Ἰν ΐρον Ὰ . ΤῸ ἀπὸ αι ηλ᾿ ων Οἱ ὃς αυὸά ΓΙΠΡΕΗΣΕ ἔοτε νι Πἰς αἰεην, δ Τλεχήμθο τε ρα εἤει, 

»δ 4 μ᾽ ὁ Ν ᾿ ΜῊΝ ἜΡΙΝ : οϑα ἢ δι ἢ ασίλείια, τα " ᾿ γε “μὴ ΧΩ ἕ 

σνκομωραίαν ᾿ ἵνα ἴδῃ αὐτὸν. δτι σἹ᾽ ὦμοῦ ἐπέ μὰ {μξυγαπὶ ετᾶς γ᾽ ἢΠ|4 6} γμ χιρράριπρρυχο ἐκπάε βξκπλθ τι δ Ν ΠΡΡΡΕῚ ἐράδδ δ α ον τα ταμναι ὡ ΜαιιζιΆ 
᾿ς ϑῃς ἤολλε δὲ Ἢ ᾿κιαπίγο. 0 Ἵ Ὁ ἀρλενοδος ὡς "Ἢ ; ᾿ς»  Ἰκους ρεο ὰ  ΤΡΘΑΠ ΝΞ Σ κε εγχο, Κδονιο γμῖ- 

πη ΡΦΙ Ἰόπον, αἰαβλέ Νιαυτξνξηὶι αὐ οὐ Ἰοςαπι») 5) Ψ' 455: νενγα «ἐ1,- εἶπεν οὐ, Δγϑιροπός τις οὐ ῆρης ἐπο- ΒΟ Ρ}}ς ρτοξςιις οἰξ ἴῃ τορίο-]} ως.» ΚΝ ἰὴ εὐραα 
᾿ Καὶ ὡς ἦλϑεν ὅ3᾽ τὸν τόπον, αὐαβλέ- 1 γΐ ἡγὸν εἰν [υ{ψϑείει! ἰέβω ἰδ ἠδ πος ἢ ἢ ε 6} Ἰοπριηιδιηγνε ἀος!ρογοτ. ἰσίοινον ἰοησί , ἅψας ὁ Τησοῦς εἶδεν αὐ τὸν, χαὶ οἶπο ταφῆς (υἱρίεἰεηέ ᾿είως νἱἀϊτ ἐμ »δ). γ". Ὁ ἐἰκὴν “ὁ σῶν, μδϑη εἰς χώρω μακρᾷν λαβεῖν ἑαυτῇ ΠΟΙ ΠΝ Ζύονον ἐνσίνῆ ει αιεῖς 

τ , ΠΡΌ ας. 4 ἀϊχὶς εἰ,ΖΑοςαονξοίπίπαης ἀοί, χα ραρ,ββίκθνι ἀέβεη.. βασιλείαν, καὶ ὑποφρέγαι. ΕΝ  ΤΟΡΠΠΓΗΕ ἐφι! εὐτξεξταῖς, 1: ἩΡΟν μνυ Χο σον 
αὐτὸν , Ζακλαῖε, αποίσας κατάβεϑισή-) ας κῃ ὰς. Ποάίς οπίπν ἀοπεΐι δἰ υἱα δοῖιο ἐπ φοτιφενο Καλέ ἡπῤ' δὲ ἐπὰ ἐλρις ἑαυ ἐδὼ ὙΡΆ ον ἀράν μεθ εϑρρῃ "Ὁ ἀε Η : φ“ - ᾿ ὶ ΤΙ ἅ ἐσ υλοῖς ἑαυ - ᾿ τ τς ᾿ (4. ΘΠ ΙΉ. δ ἐγ η 

μερρνη)ὸ Ψ τῷ οἴκῳ ὅρῳ δά μρ βΑμΡα» ' οροιῖεῖ ἴδ τληεῖς. ΄ οβοτῆεῖ να πϑημεγέ. ὑ ὮΝ τα ι ὃ “" ΩΣ ἐν ἀςαϊε ἔα ἀεςει Ώ) ̓  »ν δ" γρὶς [Ὁ ἐφάδε ες ἀε- ἐν αμμυ αν 

' ᾿ Καὶ ασούσας κατέβη, καὶ ὑποδεξατο ,, Τυσὰ ἐς βεϊίηανιε δείςεκ ἀϊε,} . Ζιββινανιν ἀρεενάμ, ΚΡ τυ τοῖς Εὐχο ν ἄς αι ππ8 πϑενς Ἴχῖξ εἴς, Νέροῦά Ὧι ἀΟη ςς ΕΟ ἰδ πρνασι (ρ’ «ἰι κᾷ {- τὰ τπ Ἐτεϊεβα, 
᾿ : αὐτὸν ίρφον ἃ εχοερίς ΟΌΠῚ Βαυεπὸ, (Φεπεερὶι ἐἰωνεςανάεηι τῆς "Πραγκματοῦ σοδγεέως ἐρχομαμ.- ἡ νεπίιῃ. ἰοε., Νεχοαπῆην ἀμπν ὑπάνὶ ὑὰΝ 

“ ὡ κ᾿ ᾿ ἘΠ . « “ , », 1 γν ᾿ " : 

ΠΕ κοίλας εἴπαντες διεγόγγυζον, λέ: Ετ οὔθηςς φυῦ Βοος νἹ ἀπςπι} γ} ΣῚ φανην υἱάενεπϑ ο- οἱ δὲ πολῖται ὠυτή ἐμίσοιωυ αὐτὸν, καὶ ἢ ΟΟἰμες ἀπτοπι οἰὰς Οὐ ογΔης} |Ὑερὶϑ. ἠ ΝΜ ) οὐ, αδπὶ ἢ Ὁ Οἷμοι φημι εἶμε οάε- ἐσίμαηε, ἀσῆ- 
γάΜῈ φμὴν 7 (Ὁ πηίξζεγωπε ς αητ:ΑἸτστατα 
ἰεζαἰΐοιηεπε βο{Ἐ ἐἰφην, ἀϊ-- ἐοταπν φυὶ ρτὸ 

᾿Πηυπηυγαραης, ἀἰςεηῖο εὖ ἰη-͵ [ρνϑὶ ποντνονααν, ἐϊ- 'π' ᾿ ᾿ ἱ πὶ, τὐἠ ογίπταυς ἱερδτί ἷ4 
ἀπὲς εἰλαν πορισβρίων ὀπίσω ὐήεῖ.-λε:} ἩΡΠΡΙΒΙΟΓΗ ΠΕ συ ΕΘ ΠΟΠΕΙΙ 

(444: ἡη)έ οὐ δοτοδμειν 
εἰν εῖ τέρα ν ε΄’ ᾿» ᾺΣ 

γτρρ ἰηϊφῃὸ ΦΡΥΤΕ() πο ρακαρτωλ αὐ 9 οἰ παπὰς Οὐ οὐλρεᾶν τ ἀχοιλεῦδαι Ε" οὐ. ἀἸσοηῖος. ΝΝοϊσηυς πε νι ΐ τευ εἴς αἀ ποπηϊπει ρες- 
«οἰδη ἴεει ε: σηλοὸν χοταλύσεῃ. δ 
δὰ αἰίοε ἐτδιις ᾿ἐλεογοι να ἐδε ἀἰπςτίαγεζατ. μι : ᾿νε ὙΠΈΜΕΙΝΕ ἔωρετ ΡῈ εερίεν, δ οἴωπηως ἔῃ γε- ἴω γορειίος 
[ετιὶ. ι “,, δι ἃ , Αἀϊεληςαυτέμ ΖΑςς χυϑ ἀϊ- ἰς [ δέδηε ἀνρενν Ζ δείδω ἐΓ ΚΕδτ ες αν ᾿ κο γ απ] Ετβάζυιι εἰς ἀυυπὶ 15 τοάηξ.} Ἰρνανεβμρον πα, 69. δε αν δα μς 
νμθλλαν κα Σταϑεῖς ὅΖα ὑπ φρὺςὶ ἘΈῚΣ εἰς δοπηίποιξοος ἀἰπιάϊα Βο. ἢ |ἀΐκι δά Ῥείη, Κο- Και ἐγϑετο ὦ τῷ ἐπανελϑεῖν αὐτὸν! [{ετ, Δςξερῖο τορηο νταπὶ ἴθ Π||5} ΕἸ [με εἢ τ γείνει ἐρεῖς, αὰ ἐρ- 
κα τε! ριϊσέη» ᾽ ᾿ ε᾿ : πρελετ: ᾽ ͵ ᾿ ͵ . “ . . . 4((ερὶ9 γε ἩΠῊ ἢ ] 

εἰ εχ εἴταυ 640,1 δ᾽ εἰ ταημιδη δμύπαργόντων μου, ἡοτυτῃ τησούιῃ, Γδοπήης γ 60 δυρίφαρημα: - ἰο- λαθόντα τίω βασιλείαν πὸ οἱπὲ Φάνηθν. νοςατί (ογιος “}1ος αὐ [ς,υΐρυΣ} τα, Πανν ὀβοην ὁ κὶνναλανια 
Ἱπιε! Πἰξίτυτ, Κὐῤκὲ, δίδωμι τοῖς πίω φῖς" χαὶ οἱ νος Ἢ ραιρεγί δυις: δι" ῃ αυίά ςυἱρίαπι μαι 9 βαμβεηθι, Δ᾽ γα! αὐτῶ τους δε λρὺς τοῦτος οἷς β οἷνωτοα ἀεάοτλι Ρεςυηιι  νῖ ζςορῇο- ρεεμηνάπντυι [τὐνει φμάη- «οπηπιο πὶ 

ἐσυκο “4 Νὰ στο σὲ δὼ “ἢ πλοῦ ω Ι ἐἱϊ . . ἀά β 4" αἰἰφωδην ἐξζ«- εν ) Ἵ “ἡ , , (ςετοῖ 4115 414 . περοτίδη ἀο ὡ 4υὐηνε πεβφιίιως ἰη ἀυῆτιὲ δέ 

"»κοφαστησα, μειθτροα ι εὖ ἐδ π᾽ὴ141Ὁ ΕΥΡΟΣ) τοῦθ, ὑφονί, ρεῤάρ 4νκάτηρίνι, το αργύοκλον ἵνα »»α Ὡς Ἡ διεοαγμίῷ- ᾿ ξολυϊιεενταῃ» 
4 «οπξεο!ῖοι. 
ὐ Ύ, , [:5) Αὐξὶε διϊεω Ρτἰπουδ ἀΐζεης; ιὰ 
: [Ιαρεγῆνετο 29 Ὡρωτος, λέγον, Κύρμε, Ἰϑουίη ον πρῖηᾶ τὰ ἀεςει μι] 

ἡ" μρὰ σοὺ τορφσειργάστειτο οἶχρ μψας. ηα5 Ἰυςτξεοίε, ΠῚ κα 
Καὶ εἶπεν ὠντώ Εὐαγαϑὲ δον λε ὅτι ὧν 7} Με δλυτοαι αἷς εἴνβεης φΡΈετ- 

ἐλαχίφω πιςὸς ἐγένου, ὃ ὀϊεσίαν ἔχων) |0ε δοης : 4υΐα ἴῃ τηϊπίπηο ({{8| 
ΡΟ ΑΝ, ΘΕῸ Σ βΒά-ο]!5,ΠαὉ εἴο τις πη ἀεςοπὴ γγ- 

ὡὐμδμὼ 65. ᾿ 
ε ͵ εἶ 13 ᾽ ταὶ 1- Καὶ ἤἦλϑιν ὁ δούτερος, λέγων, Κυίρλε, “] Ἐτ αἴτεον νοπιτ, αἰ ςὨ5Ή]οιη:-"ς 

ὃ : . ι 
.» ἝΝ Ω6 7γ}110Δ ἴ14 εοηξεοϊς αιηαις 

βία σου “ΤΟΙ σῦ πέντε γᾶς. (οἰ 85. 

“ ! . τὸ ἅε ΠῚ ἀϊχὶ «19 ᾿Εἶπε δὲ καὶ τούτῳ,Καὶ σὺ γίνου ἐποίνω!" ΤΈΥΕΙ δ ἽΠ ΘΠ Τ γὴν 
ὌΟΘΝΝ ; αυς Ργείτο φυίπαις ντδιὶ 8, 

Μὰ ὑρἐς ᾿ , κακὰ 0] Ἐτκταϊυς νεηιτν ϊοςη 5, Πότ τ! χρονηΐμε. δος ηρρα ἐμά ἀεἰϑεταπὰο 
Ἶ . ᾽ -ν 

1} Κα έτερος ἡλϑο,λεγων Κύριε ̓ ἰδου Ἵ] Ἰης,ξοίε πη τὰὰ χυᾶπι μα} |φμφη ἐαδμό τεροββεάν ἡ ὉΡΜΉΝ ᾿ 
Ἢ Ϊ μνᾶ φἕ ἣν εἶχον ὁποκάμδμην ὧν σουδαρλῳ.) [{ερο[ταπι ἰπ (μἀατίο, . 7 {{νάατίοε, " 
πος Ἐφοξωμίω γάρ σε, ὅτι αὐϑξοοπος αὐ- 1 Μέται εαΐη) τεναπὸ ἃ Βοτηο ει Σὼ ἐρεῖ γείαοίν 11ι| 

ἐν ἘΠ φηρὸς δ αροις ὶ ἐκ ἔϑηκαςρὸ ϑερίζεις δ ἔς δυΐζογυς.10}}15 αυοά πο ἀε» ; ΠΣ : νά πονηροί [Π, Ὧν τε: ΤΣ ἬΝ Ροίμ[ι, ἃ( τηςτὶς φυοά ποῇ ἔς- Η 4ινά ΡΣ 

Ϊ ' πη πα Ἐ].. ἘΝ 1) [ιείξ εἰ, ΤῬδονε ἔμ ἴᾳ λέγοι ἀυτῳ Ἐκ ἐξ εὐ ματός σρυ κρ.-}"} : ΤΙΣ ̓  ἽΕ ΕἸ» "ἢ τες : ἐμάκο, τω γμ δῳ , 
ἙΨΑΝΝΝ ιν λυ ε ἰμάϊοαδο,ίεγας τη] ε: αὐ δὰ ενο Μὲ Ἑ 

να. σϑ, πόνηρε δύλε ἤδεις ὁπ) αν. 65 Ταῖς ἀϑιοϊηείν δυβοτα εἴἴεν 4.1} τιν ἐν νθνδνην μὴ 
7ος ἀὐϑηξος 5: Ν αἴρων ὃ ἐκ ἐϑηκᾷ ΧΑΠ Ἰτο] ] Αι αιοά θη ἀεροίυϊ » ἃζ βου,’ πρεβεῃα φρο 8η 

ϑυράζων ΒῈΚΝ ἐλσθίρᾳ. ΄ πιοῖδι αι 4 ποη [ππηΓαύδς ἀροῦν πο ἀφαὶὶ π  π ᾿ 
Καὶ δζατί ἐκ ἔδωκας τὸ αῤγὑρμόν μου :.;) Ουλτς ἰρίτυτ ποι ἀςά πῆι ρς- "Ὁ Ἀ πεαμόνα τἀ μηηὰ 

ζΖ) τίω τράπεζαν » χαὶ ἐγὼ ἐλθὼν σιὼ] Ἰςμηίδιη πιο δαν" δὴ τπο ρέῃ 5 δ] [[ὠρνιον “0 υεηίσιον᾽, ΗΝ» 
ΝΣ : 

εἸφιδάτυρίυνη.. μαι τ 
Ἐὰν δὲ φρὸς αὐτὸν ὃ Τησοῦς, Οὐ σή-») ὈὈἰχιίταυτοπι οἱ Ἰεΐις, Ἡοάϊς 9], “4 1ε|ώι9 «ὁ εν, ΘᾺ 
} ἀῤίωνα ̓ ΑΙ ἐς νὸν γὼ ἐΐῥετ (αἴυεἰνυΐὶς ἀοπνοΐ ςουερίτ, ἡ ἐο ἊΣ [αἰωι ἐν μων 

᾿ Ὀταβιατλὶ, ᾿ς 
αὐτὶ ᾿ν Ηλϑεγὺ δεξὸς τῷ αὐϑρώπου ζιτῆσαι ἕ Ἰν εὶς σὨἰ ΤΏ ΕΠ 5 Βοπιϊηΐβ τ το, ἡ εἰν ἐπήην Εὐ ως ἰρο- 

4“. κι τα Ὁ τοιτίσοι 
ον φμβεην ῥυΐπιηξ, οὐ αὐἱ μια 

ἀίεεης, Π) ηθηε, πα μα ὑβηδαΐα τοῖς 
[ἀἐεεποπηνα αεφωθαιε, Ῥέθι, Ῥεΐσιος 

᾿ς ἀρίτας ἢ1οὸν 
ΩΣ (υο τεπιροιᾶ 

Εἰ αἰ ἡ, Ἐνρε ῥονε ἀράν της ὑι 
[τφ : 44 ἐμπὶ΄ πιοάϊεο τιϊηὰς τίς 
[μη βάεἰ δε, νὰ ροιεβ4- Ῥαηϊε ν] ἰἴοο- 
ἴδ, ῥαϑφῃς βρω ἀεκεπ, .51 : (εουπάον 

τμδεαι . ψεδις θεὶς 
ἜΡΗΜΑ. τα ῬεῸ ἰδρογύπι 

Ἔ!ἰμεν νεῆῥ, ἀΐξειι, χαος (υΠίπυα 
[οιίμε » ΒΩ ἔμ4. [6τἰδ τι τιίοπο: 
4ωμλιῆμε βράδ. ἔθεον ἐμαλὴ 

δου νὰ ἰπυ εἶεν, ἐ- 
Ξι βνΐε α", Εἰ ἐν εἶἶο ἴδοι δίδει, 

[μβὲν φμΐηῆωρ οἰμίμα!4ι. Ἰῃ δος αυἱ ἰ- 
Ὁ] δι ἴμεν υεηΐξ ἀδεφ8, Ἐπδυᾶπὶ νἱιᾶ 

Ὅτι Ῥὴ Ἰτρέμι, Φρν ἐμὸν ἢ 3ιν.1 Οσπν Ἰβξυδ αν. εηάετες. ἰᾷ ορίῃη φα (κϑετὶς τοίϊοτα 1ὲ ποῖ, 4ιᾶ οὐ) 
ἐπε δι ΑρΕ τα Ἀχοιμνφα κἐυνιαρλλ Πρανυτα ἡνηϑαότος μῳ Αὐταδιαήν ἔβην! Αἰὶς ἐσφάθνθε τὶν τδηϊέ νι [05 

Ε κοΐ ἡγγἄς ααυῃὶ αὐτὸ Δοοιεε ἴδει ἐ 4υδῦὴ ἰοξειοηςηι πιᾶ- ταῖμο ἰητοτίην πιληεας ἐΐδοτα οἰ επάϊ γε] τερεουδπάϊ ἔω- 

οὐ Ἀἢ ληϊῥιεδον. πᾶπὶ αἰϊοχμίη ἀδιιπάλθοιε δἀιογθίαην ὅμυ. φαΐτας. παν Ε τ μλεπταο ἔξ! ρον Βα τῦν, : 

υφρλεδηναν, χε μσ ει Ὅς ἕος ἀΡΩΜ ξεπετο ἀἰχίπους ς 4υαὶις εἰ Ῥδεον ἐλπυίλο. τάξω γετὸ υης ἰοεμιτηἰςἰαξεῖ» 

᾿Βρααυῖ ρίξε ι7.ὅς πλυ!τα να τε ἸΏ δον Ἰοσυπὶ ᾿ὐδγόω νῇ 4»δὲ δ' ββιῥεβε τ έειγα μ ὐῃρναν Αἰπιὶ. 
Εϊαγνδε, φὺς εχ ἐο Ρείεις "ϑοδίς δοὰ κὸν ῥμουίς δήπο- τη ογσά δὶς ργοποηηξῃ αὐτὸς, τείεττὶ δά οἶκον, φιοά νου2- 

Ὡς (ἰς ἩΠἘοι δίας τ ἤπδὰς ταίτδην οἵς, νοταποτααν. θυΐυπι ἀριιά Ογάξοος πιδίσιιπυπι οβ αλιαπι ΓΟ Δτιδ!: ἀοπηυὶ 
ἐὐπιξυδη νατίςταιειο, αι ᾿ἡμρόμνἩ ; οἰοβίπινες-, ἀμθηςρ. ἡπρὶ ὑοῤαβ τὸ τλθνε ΡΙῸ ε᾽δε, 14 οἵ ἐν τὼ 
εὐλὴλ συκολεορῥαν,δὶ συκεμὼ μέ , Δ {Π|4ς δὲ ἐκεῖ . 15 ςοηυξετῖς ΕΠῚΑ,ἰά εἰ ϑυχέτηρ. Ἐλάεηι αυθαυς τάτιο ρογίι- 

φΝὲ. ἰδ ΘΕ ΦΈΜΠΗς ΑΡρΑΓ κ᾽ ἀρτσ ΗΑ τ αιϊδ «Πρῆς τα [ ΤῆςορἈγίλέζο δι αἰϊῃς ποηδι ἐς, τὶ Ρὸγ ἀσηνιμη ἱπτεῖ» 

Ὀτχξοὶς (ςαϊριοτίδυς ἔτεφισητος οςουττίς. ΝΙΑ͂ πιλ!ίετερε- ἰἰξέτοηι Ζλςεἶναυπιόρίυπα, αυΐὰ ἀυισὲ ἃς βιπιϊ]λ ἀϊολτυγς 
εὴξ γώννὰ φὰ Νυΐρ, ἐϑδι ἰὰ εἰ ἐκεῖϑιν, φιοά που νἱάσταν. ε εν εἤε Ὥς ἐγάσα » 4ιοά πὐμοναι τῇ κα ϑται 

' δε ἐόλϑδλϊνε. Τ᾿". ΚΟ Εν οιὰπι αυοά δά Εγλίτιπι διτίηςς, Πἰοςς ἐοηβξεαν μος ἸΟ- 
' εἷῃ ΡΝ ᾿εὐλοιάχηεὶ ὯΣ πὶ "4 ἡ ἀοπγυπι ΚΕΡΗ͂Ο (αυ δα,, οἷυν δίς ἀρόρα εἰβοθρον 

᾿ ὄθιι 4 μων ν Γ ΉΤΟ Ἢ ἐσυκθο. , ποῃλ 0 τοοίρίο. Ουλριίς φηΐπι μοχιθα Ἀρρεϊμμοης 
μαίας μα ναι οἰκίαις Ἔδτϊ! 118. παρὰ ἡΜαχεομοπι 4. ρρθίεγιιεπι απ κοι ̓ οτίδλι ἅς δα ρπλ να τωὸ 

ἴνεστς Οππεευπννφολθυΐμμη. σνκορανγοῦο ομΐτιρ ρτορτία ὅ- εν παΐ]ο πιο ρος ἘΠΙ καὶ ἰηζεγργείδή ἐδδθοῖνι τοῖς 
δμδαλοιο υἱάσιυς ορμίανὲ ςοσυςεηίγς ψειίδηΝ πιο τευ ςρορ. νίαυλπι πος ἀϊςεπή! ξορυς νίψεραγος. δεϊπὰς οὖς 
Ρυδ]ϊεαηοτυ “δ εήη ἑ πτος οἵ, (α[Δεγσειηίε δ 10 ἢ0Π Ῥόῦλι9 ἐ,"οὰν ντετεῖυγ νοςλυιυο ν δι ϑγεεόν 

τεχοῦς ταίρι δ!κ2 ςοιππποίδ δι κος οὐτεητὰ τὰ ἱπιρυᾶξα-. Βιγε υρίτυς αὐτὸε ποὴ γεϊετὶ λα οἵων [54 ἀδ ἐρίο Ζαιμπο, 
εν ε) φερφαάδεϊ, νε υἱοί ἐΠυΣαἰνιτεραςίμε! Ὀρμολαί, ἰπ- ρὲ ταφὴν δορί τηνε ὀφειλ εναμηργ ̓ ὐῳκρήν γγς φαθδ να 

ἰυτίδο ἢδὶ ἀαβαιρρς ἀἰκρίίην, γυϊφαμονι 
σαί. : ξ τι ροΠΟἠ ἀἱ ἰπονὶ αυυπὶ ψμείο 

ΝΠ 

ἱ ' ͵ Ὃ Ἰρίδιη[ [υβονη ὐὐΐφο ἐχαρίεπν κιναὶ Ἰρίυμι εατορεἰβαίοι (ξεπίοπρπι Ροῖ ἀ ϑμμῦ τύκῳ αὐ ἔφορμξα αὐτό, ορο νειήξς, τὰ ἔαποσε!ρ : 

ἐπ Τ (μη νι ϑἐ νέα φνοιν ἀὴ ἴῆμα ἰατοτρυρεμείρ μία νμ πιπεςεοδαθεξεπιριοιμά βῥείρις ἑπυκαῦσ ΥἱΣ ΓΛΐει Οτεοα ᾿ δορὶ "Ἄν ΠΠν ἡ Ἰεχεριςρι ἡἱαπνὺ ον 
ἀεῖως αἰπηϊὴτη τῆς ἐαακη πα νβερμα ἔατίε φχρτειϑὲ ἃς εἴ2- 5. ρμι ρα ενμν μέρ, .ἢ γεπὲ ἃ ἐϑέλα οταρίομο κά σδὶν Και τοῖς ππαρις΄ ὧσιν Εἴ πᾷ γ. φρυῖῃ ΠΤ ἢν ς βὴ αἰϊαητίθυς ἀἰχίς » ΤΟΙ τς" Εἰ Ἡρῤενα ἀϊπὴ, 

β ἢ΄,Ο  ἐγροίβδαμαι δοιαὶ ἰδμμεμαάι ἰα ἱειτοείπαπάο ἰαφυν αυρι δ βτατμαυι οοειέ δὲς απικα νἰδεινειίϑαπίμι αιὉὉ6 0 δι , ἀυτιῖ πίω) μναῖ, καὶ δότε τῷ ταὶ δέκα) τ εο πιίποτι δὲ ἄατε 11} αἱ ἀεὶ φ ζμν ἦν ἄν ἀκτν 
ὔ αΒΘΩΙΔΔΩΙΊ, ἀπο ῥοι ᾿ ἐλ ες ΝΙΟοερεκίσι ἰοηυυτος Ἀἰς νειδίς᾿, ἵν’ Σηρ δὴ ἔπ τοινόής ὁ 1 κὰν “τὸ 2 ον , 

᾿" ἐπωρί χδινρ γε πριν Οὐδηδορμίέςπι, δῶν τρράρρυ γε ἐς τ πρὶ δὰ τοὺ τσγόναι γὐγό νιν. ΠΕ ̓ μναρίχοπη, Ὁ ὁ 6ὁΦΘΦ6ΟΘΟΘὋῈὋ.:.Ὁ) ᾿Ι ἰςεπὶ πίπαεαρι Ὁ Φ ἴνμωθαδι. 
ἐμ δρι Ουϊηο ματα δ, 4,ϑυῤ θεν, ἰδημε β  ἤαα. ὠμυτὸν, διχρίως αὖ μρὶ μεϊδονός ἡμᾶς ὃ του κανενὶ ἀξιυϑαϊω Σ νῸΣ “ “ἽΝ τς ει εὶ , ἐδηδει αὶ πυφάἀνηγι: [ἃ ἀρρε  οὐοία ας ἀο. 

; ῬΨΊ.Ν ν᾽ ' ἱ ᾿ ἘΠΌΥ ῊΝΝ ΤΕ ΤΗ νοϑϑιείς. Ψαΐσαιλ δι Ἐταίμις δά νογδισι, πεβοτίδιλοηι ἱπῃρεῤάπους : δὲ ςοηῖτᾷ ἀργεν ΘΓΟΙ ατῖς ἀο. 
Φμον ορνεηίηνν! φά Αὐββιείιην Νόπθα "Α", ἐδῆνφο ἐμ. δ - )ο δὲ τελπἤτυς ἐπ ΘΑ ἐν σμθολε ἤρετίρ κὐλνν μμέφρατη ΕΙΣ ἕω ἀλλο ται ἀρράγεῖ ὯΝ ἐραθ ϑεπας εξ λο Ηεδγαιε τπηΐϊοτιιάτυν δις ἐμέαι ἕεπεῖς ἀνοξαϊ ποπεπεϊζα τι Δ Πρ} σὴς 
4μανθὴν. ἴζληυς τὸ καϑέτι Βος ἰοδὺ φευίαἰ ες γα αΐειρὸ: ρτίπιδιῃ, ἐοινεγὰ ἡμὰπὶ πος ἰὀέὺ ἃ ἰτναν πα εὐνμρᾷ , [" Ῥολιευπι αὶ Πς νήϊιτρατςε (οἷεπι νρησιπι γ᾽ [ἐ6{ι}}} υοά ἀϊσιπταν ἐργόζνίϑεῃ πίω ϑώλαρσαν ἀρι νὰ ῬἸατατοϊνλιη), αὶ ἐκ ᾿ 

Ἶ ἽΕ δἰτάραμιορτο δίη,, τοῆε ΝΣ δγέο ἱπεείρεξτε, αἱ νεστίς μεαιίε ἐς νας εὐ οὗ οἰ ἀρ των ἀν , Ι 
ἀθοίμα 4. Ἰγβ ἄνα βίδα ῳ ΡΝ ἀνε νι ὴς γερέητυν ΡΩΪ. πο τς δ ιτημερλ τον ον τὰ 
αὐνὸε ιε Αὐρρώμ Ὡν Εὐίωι εἰς Αἰδναϊνὼ μιὴνἢ ἀἸδιά ἀ σοὶ... ΤΩΣ ἐββηϊώ ἤἄδιν ἩΜΝΓΗΝ Ὑ[ τόνων εἰ 
καῖ ἡ ι ατατίε εἰπέϊυκο εἱε, ἈΓ0Ω.9. δ. ὃ νεπίιε δεῖ »Ὰ λχν θα δὲ 4 ἈἈΡΑΡΟ ΡΣ Ι εἰ 
Αὐγαῆα ἰα τοῖς δ οαν.4.15. δι ορογὰ Αδελίμε ἄνετος, Ιοδη, “κυ πίειρτοε ρτὸ ὀπὸς Ἰρίν, ἐξ δι, βῆε. είς πίοι “1 ὁ 
δγν. οΣ. αὐίδυν ἀδπιιαν ἐϑθὸ φοἰ Πα τυνφενα ἄνειτα (δι- ΝΟΣ 40 Καὶ ἐν δην ἈΠ ἸΟΝ Ὴ Ογῤτίαπο εἼ΄ 

μοἰροπάςε ἡῃ πσροειϑένα. δεὰ ἀρυά νπαπὶ ἔ ιςλπι γορεγιο παγὶς ΠΡῚ βοἰσητ γυ]ρἍτὰ ἃς Εταίνμυν, “04 η  φρρσ- 
ἴδιας Ἠεϊνεαἰίνινηι, ἂς «ιηάςπιιδυς ριδίςγολ ίοςις νίατα κήμ 3 ; 
ματα πιμθοπηρς ἐπι, Χο 1.δι 1ν.ὅς ΔΩ .11.3. ΑΠδ], ἢ Νοῦο ' ν᾿ 
“μυάςηι τοβάμιοπίὰ πμίαυαπι. ν᾽ «σὔάνοοηξανν, 0} τίω τρί πεξαν : [4 εξ τοῖς παπεζίτωμε, 

1 4 ϑηχηαμαν, μακράν. νΝΔο Ποῖ νούσεν, ρτοςι ἀρμε τπρηίαείος, να ἰσζιῖυγ η (Ομ φ τοι! οφιειοις, φυλη- 
εἰ απηϊοιῃ. ᾿ 

.-! 

ὼὡ ̓ 

; . ; Ν Ἵ πρὸς Ἂ αἱ ριομηὰ Μεηίαγη νυσαῦ αὐ Αὐξοηίαινς (τὰ ὁ τιν α}}} 

9 εαροέλλιίο, Ἀομν.8,4ν, ᾿ δύναῶι ἐκ πθεςάεητε ᾿Πδ.1: ἐρήδ. ̓  «(μ[Π1ε ἡθιη Αἑηυδλυλήτη ἴαμα ἐγ τον, "ς Νεζοιαηαο τοηξρεῖ ει δε «τά σανοιδὶς γοτὍ το, τὰς ἀἠμπαιυςθαπτιηδνδιη ἘΠ φινάςαν ρυυἱιολην ἀππταχας ὶ ᾿ 
ἀ ἐῃ ὑἰπρὰ πρρσαμρν ταν βἐδηκ γον νεραου κω χρυ τον τα ᾿ οὐαί, ἐὸ ἐκ το ἰόν, ὀϊαλιο σὴ ε εὐρὺν ὑπὸ : ριογ χάος, τέξιχρἐ ἐν οι ραν υνἷυς εἰ ἐβλαι ΔῊ ΜΡ ΜΒ ΟΝ αγάδαητ, δά Ιά4 παπὰς φιξζοιπαῖς ρυ- 
[. 96} [.} φιασεῖναὶ Πέε εο1} 11 μανμὰ περᾷ γςς κἃ ἀεξιηβει εἰ ὑάνμκι τὰπ ἢ προ οι 4υὰλιη αεᾷτίειν. Ἰ μμιολήεῖϊς ἰ;: "νῃιγετὸ ρΡΠυλτίπι ίο φιχίϊει τα} ρει τιν» 

τε, αἰξιπιλράυμ εἰξ εχ τεθοαν εν αἰιοῦ ουπὶ ψίθ «δον δαημθένε. δε πιφὲϑ εὐ ρμυμΝ ΔΩδἢ Ἢ 16. Πημεν να, ορρσφυγίγσατο. Λὰ νοτθιιον, ομδάοβετρεα ἢ. τλιάις αι Κκιεγάη βοσαΠΗΣ (ετυνενληι πον Ποία 
Νὸξ νοραξυλιενν 4ια Πιήηνις ΗΠ} Οὐσροο γιοχηηιηῃ. Νά. βοῦνῆε καὶ δολιμλη θυ Αἰ ἐςοῖ ἀςϑυέϊο,, (.2}}} νούδρε Αἰμκδίλδαμῳ ἰζὰ ἰσπδένιμη εἴν ν: οἰων φέδαν ἀδιριλμεδὶ ἐονν-ὀ ἀξ! ὥπεφαλί δ, ᾿ς 

νον ι τοις οἷον λῆτει ἀϊοιται μενα ὀργοιζομᾷν ν αἱ ϑοργεν 4.8 8, Βδιῴμμανι, 
γος οἱ ΕΠ Σς 

ΠΝ ΝΣ ν 
ῳ 



᾿ ὃ ᾿ 
ϊ ἰώ 

ἘΝΑΝΌΕΙΓΙΝΜ ; 
ΤΣ δὰ μ᾽ ᾿ Π Ἰ ἱνδονιι 161 Εἰ ἀϊχεννη εἰ, Ὁ 

ΒΕΟΥ͂ΝΟΌΥ Μ ιγς Α Μ. 219 ᾿ ὶ 

νῶτον ὡυτῶ. Κύριε ἵ ἢ, {νεῖ αἰκεγυηῖ εἰ όουμης ἡ, οηθμε : . ᾿ εν ΩΝ ΤΣ ἮΝ ᾿ 

Και εἰπὸν ἡἐ: Κύρμε ἐλχει δέκα μνᾶς. πὐρϑνῆν ΞΡΡΡΕ τ κῖς Ἶ ᾿Ιμαϑεε ἀεεεην πρλ δὰ. ω εἶνδα Τὰ ΕΣ σιωπήσωσιν,οἱ αι .ϑοι κα- εἰς, δ τἀ νον { (]ογίμε ΠῚ, μῦν ε ἀμήν ἐμὴν . 

εν ΡΝ “σὲ άὶ τας ͵ ἴηοχ ἰαρι 465 οἰ τἀτυγο». 4ρ᾽4ε. εἰ απραῦεν. ΣΤ ΤΥΝ 

50». 5Ὶ} Λέγω γὺ ὑμὴν ὃ τι παντὶ τῷ ἴχοντι δο-" 5 Α4: ἡδιεγἸψασα,ηφημ δ! το τος ΤῊ πυθίτ νοδνφυα «ραξονται. Ε ἀπὸ 7 “᾿ Ἐϊ πὰ πουπια οἷν, νὴ τ ον φρρνορίηημαμΐ,, τα δι πέτα 

πιδίτ.}} ιἱ ; κα μενον» ΤΠ δὶς», Οανεὶ μαθοητί ἀαδίτῳ :εἰΪ. {Ὅπρον βαθενεὶ ἀά διιμειαῦ Καὶ ὡς ἡἴγισεν, θὼν τίω πολιν, ἐκλαυ- ὙΠ ΠΟΙ ᾿ υἱάφνς εὐμβηταμο., βεμῖε ἡ Ἅ᾽ἀς αν ἐπὶ- 

εν ϑήσεται πὸ δὲ τῶ μὴ ἔχοντος Κη ὁ ἐ χη ςτὸ ηυΐ πὖ μαθεῖν στίατα φυοά 1“ Λα {μ᾽ πο5. βαδει, ἜΞ ᾿ νος, 'βευϊ ρει εὰ, βρεν εἴῳ το ὦ ρ!οίεςε 

τλλτ. 4.1, αρϑήσοται δ ᾿Ρ ἐκπ ϑβεὰ ᾿ ζη 4 Ο' 46 ἰαϑεῖ φαξαγείως ΠΥ αὐσπον ἐἀπὲ το ]α| ισοης, 51 νεῖ τὰ ποίϊος Πος ,2, θικονν, φυἱα β εορν.- Αἰ αθηνὴ 

᾿ ᾿ χρῶ Ὡς Ἢ "Ὶ δ᾿ ἐμ οΣ ἘΝ λέγων, τι εἰ ἔγνως καὶ συγ! 74 ὧν τῇ] [(αἴτεηνταο ἀ εν! αὐ δά ραζοπι “ει Φ’ το ἦτ’ φυίάεην ἡ» ἐμόν 

Πλίω τοις ἐχθοοιί μου ὠκείνους. τοὺς 7] Αυτποτίδπι Πλ6 08 105 101-17) Γ ετιμπϑάπρεη ἠηῤηνήφε ρα σου ταύτη, τὰ ποῦς οἰρίωίϊω σον. [τυφιὰ ἰλείυπι. Δ ““πὐποος{ [54 Δνπενανγμα «ὦ ρβάζεην οὐδ᾽ τ 1 

γα.) , ΚΠ, 9] [πιῆςο8 αυϊ ηρ]υετῦτϊ τας γερηλ-} [πὴ λοι 4ωὐ ποίμετνη!- ἐμ τα δ θα λα ὅροι ᾿ ᾿Ων ἐξοοιάν εδῥιπρθί δωίεην αὐ μομάϊ- 

μέϑιλάτωπάξμα βαλεῖ ἐπὶ αὐ γα δρνϊεμ μενελαε λίνα ατ φτι αὐ λιοιρβενει ἀρδαλδίπω, ον ΛΑ ΟΣ ται δύιυ ας: αἱ κατ τ β 
ὥ - σε ἡ κατασφαξαπῖι με : ᾿ ἐ Θ᾽ Ἰοϑενβοιᾳ Ἤν Ρ ας. 3} μία υειοπε ἀΐαν ἰα 

τοῖς ρα σι ἡ, Χῷ φ ΜΕῚ Ἰρυΐαις ςογαιὴ της. Ἶ ρας ΥΣ σπ ἥξουσιν ἡμέραι ἰσᾳ, καὶ αίδι--  |(ἀπι τς, 4ιο οἰγουπη οὐδε ΟῚ 1-- Βπ τα θη αν β ἣν . 

τς ἢ τ τωρ δυο . ἘΠ ἀπ, βνάςι- -» :» ͵) , ᾿ ᾿ δ. Ἂς τὴ ἀν ᾿ πλδὼ ἢ , 

Καὶ εἰπων ταῦτα, ἐπορδἰετὸ ἔμιποφεϑεν, 8 Εἰ εὶς ἀϊξε!ς, "π δέτε εν ἀεδαε α[ξεινάεηι [ετοβίγ- βαλουσν οἱ ἐγθεοί συυ γα εχῷ 50. χα] 1 ὉΤΌΙΟΙ τὸΣ γον δι εἰτευπ-ἰ [δα ιμὲν ΠΡ: 

ν δ αν εἰς Ττουσὸ τος δίςεμ ἀφ 5 ΕΗ ἐγ ίΟἹ Υ πιδπ]. ἢ [ηπάπν. αἰδικυκλώσουσι σὰ, χαὶ συνέξουσί σα] Ἵκίηρεπεις, ὃς ςοπἰϊγιηβοπενῃ ἢ ύμειε υπάνανε: 

ΦΈΡΟΙ ἐν νὰν εἰὐθρυθμοι ᾿ς Βηθφαγν Ὁ} ΙΕτ᾿λδυνη εἰξ αυστῃ ἀρρτον Εἰ [μξϊμαι εῇ φοῦ ωρ- “παϑτοϑεν᾽ ἀϊαυς: ᾿ ᾽ν 

ἐῆνετο ὡς ἤγγσεν εἷς Βηθφα Γι κεν Ἵ τορηνμα εε μὰ βεινρὶν τ τ ! : Ἐν εἰ δέδαναηηε Εν ᾿ 

[τος τος ᾿πῖυ5.» πέυς γο τ] [πρρεῖφ Κσ' β ἴον ἐμοι ἀμ 
Ἄπὰ τς ἰαρίάειη ἔρον ἰαρ..} 1’ ἡ πα γωμ βιὰ μὸν 
ὅιςο φισά ποι ἀρῃοιοτίς ρτς ΨΉΕΜΝΙΝ ΠΡ 0}: 

τπαηΐα,1ἀ πυϑηϊςι 401 νοςάτιιγ 

ΟἸδάτγυιι» πῆς ἄϊιος εχ ἀπςἰ- 

ρυ}15 [0]5, ἦ0 

εν ἦν νοζαιον Οὐ μεῖς, 
"οἰβε ἄμοι ἀ [; ἡφγμἷον [ιιϑι, 

ΤΣ εε γέ τε μὲ (αι ἱνην 

᾽ Ἕᾶἅ ἤ 

σοί "καὶ οὐχ ἀφήσουσιν ὧν σοὶ λιϑον ὕι ς 
Ι 

Κεχουπι (ῇ καὶ Βηϑανίαν, τοὺς τὸ ὄρος τὸ ταλο 

λίϑω᾽ αἰθ' ὧν οὐκ ἔγνως τὸν χρῃοὸν τῆς μοῃ, εξ ἐκ ϑρὺν αὶ λαῶν, ὠπήςειλε δυο δ καϑηι 
φεὸ τὐπόο β' 
Ομεϊ ας ἰπ ἐς: αὐ 18. 

| ἐφ ΞΙΣ ἱ ἄφηο; ἐο δά 502 ξοσηο- 

ἐειϊρίο οἰϊό- Εἰπὸν Ὑπάγετε ΕΙ ΕΠ ΡῈ Ὁ τδερῖς Ἀρἰεε λα νει ἀμ" ἡκφιἰ «οπῖτὰ εἰ τνη φιο Ἑλισκοπης σου. } {πππυτασιλος τοπλρας γἱξκατιο. [ἴμεν Ἰηροιὲ ὙΠ δε 

ἐς, . ᾽ ΣΤΟΥΣ ῥ ᾿ ν ν Ρ» νιν Ν ᾽ : . ν 

κώμίω" ὧν ἡ οἱςπορουόμδροι δ ρήσετε εἰξοχ λἀιιετγίο: πη αυο Ἰμττοεθη ΜΗ͂ΝΑ “ἴα αἰκ νον, ΚΑ αἰσϑλθων οἐς Τὸ ἰερϑν ὑρξατο ἐπι πεν ἰϑεεῆον ἐν κεβι ἐδ τ ἘΝ 

δ ᾿ ρα ᾿ ἰοτὶ ἰσατῦ ΣΈ ἢ ἀλλάν τοιὶ πωλραύτας ὧν ὠστώ α- 4 ἡ πένν ὶ ᾿ “ὩὩΦὍὭὌὌ{0.ΕΣ 

πῶ λον δεσευϑμον ν ἐφ᾽ ὃν οὐδεὴς πωποτεὶ ἐδ β οὐ ϑεννη ἀθανῚ ἡνι μὴμ ἀνα Υ Α τ δαν τ τανε β »φ φ Ψ δα «αρίε εἰΐξετς ἐο5 αι νεμάς-} [Ρ εἤφετε ναπάεινε! (μίμμι Ηἰφ4 
᾿ ΐ . . ΠῚ 

ὐζοον ΠΑΊΣ ΔΝΣ αν δ ον ν  [ουἱ πυΐ]υς νπαθαη Βοιμίηθμ ἰβΑϑυδΣ γρράζοντας ἐπι εἰ οι ύ ενάης "οδ΄ σπόιεν, ἰο!οἸγαριοι τα 

αὐϑρώπῶν οκαϑισὰ " λυσάντάς αὐτὸν ἃ | ἰηΐράϊο τ (οἱυτααλ οαπὶ δάάυ- [ἐἐμοθς , ᾿ς, Γέγρᾳη]αι. Ο᾽ οἶκός, εἰ ἐν δι, ΠΣ ΤΟΥΣ ἐοως 

γάγετε Ὑ| 1 ᾿ 1] Εἰ β φυὰν υϑι ῥηϊεῖτγα- Λέγων αὐτοῖς, ἴἐγραπίαι Ὁ οἶκος ,6᾽. Ὠϊςξ5 οἰ 5»ϑογίρτμηιν 0 ὸ- » φεπβέηπε αβηξεῖο, Ιγιπ 

ες" Ι 1ἐἴτε, " - ᾿ 4“, μδα ἀοηνη πιο ἐο- πο Ἰο,ο. 6 ῇα 
μεν! μάν 2 8 

᾿ἢ ἡΔὴ 
ο (ἐμάτε βίων!» δὲς 

νων αγάν θὰ εβεΐροὶ ἂν. ὉΓᾺ ναϊίειαῖο 

ἀϊεειὺς εἰ, ()ὐ4 1) οημην. 
οβεγάπ εἶν ἀεβάεναι, 

«Λήϑνενμηε ἀνίεπν 4υὺ 

τ [8 ἐγβη} τ (δ' γημεης- 

τον βεμε ἀμ ἡΐμ, β η- 

Καὶ ἑαή τις ὑμαξ ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; κι 

Οὐὗπωος ἐροῦντα ἀὐτώ, ὅπ ὃ Κύριος αὐτῶ 
! ν ; 

χρρίαν ἐχει. ᾿ : 

Αἰπολϑύντες ὃ οἱ ἀποτωλρᾶμοι, σἴἶρον 3: 

μου ,οἶνκοος πναρσέυ χής ὄφιν" ὑμεῖς σὲ αὐ-! [τπῖῖ5 πλσα, ἀσηλας ριοοδτ!οη 5 

τὸν ἐποιύσαιτῃ ασν λαιὸν ληςτῦν. εἰξῆνος διιζειη (κεῖτο εδιὴ ρε. (ἐπ [εεἰδξν ὁ Π χπν [Ρεἰη.- ἀπ κρύτευς 

Καὶ (ὦ διδάσκων τὸ καϑ' ἡμέραν ὦ τῶν ἰυποατη ἰατγοπυτη. νυ. τ» ἰδινϑημην. ᾿ πον ον τὰ 

ἑερᾳὶ "οἱ δὲ᾿ αῤλχιερέϊς καὶ οἱ γοκμιααιτεῖς 47] Ἐτἀοςεθατ' φιοτί ϊς ἴῃ τεπ1- 47}. ὐξηῤρ: Ῥω φμοιῤά!ε εἰ 167 

»»“, μα ἢ ἀπ ΘΟ ρῖο. ᾿ είπνατι) νεγὸ (βςεγάοτεδ᾽ ἡ ιν γμμβεν ἀμ εις. 7.1 

ἐξζῆταν αὐξ ὑσολέσαι, καὶ οἱ φρώτοι τ 

Εἰ αυῖς νος ἑπτοετγορδιογις, 

ματα Ἰδέ, οἷς ἀϊοςτὶς αἱ» 

Αὐοπίδιῃ ςοὸ σρυδ εἰ) οιλῖ ΠΟ. 3: 

Ῥγοίοδε αὐτὸ χοὶ τ Εὲ εγδητ, 

ιββεπεγτυηνφτους εἰς ἀϊχεγαῖ, 
. ϑαεφεάοενμν Ὁ δετίψα ὐ Μαιίι 

", ᾿κοΣ, “εἰπὸ βηϊΐωνν. ὃ. δεῦιθα ν ἃς ̓ Ῥυ πη οΥο5 ΡΟ 15 . ᾿ μαπθλεαν 

καϑυὺς εἴπεν αὖ τοῖς. 4] : ἐπὶ ριμεηεῖν Ἢ Ἢ Ὀ ννητρε: ρίεὑμηματεδ πὶ 
᾿ ᾿᾿ ᾿ -}} οἰμεη 9. ΦΗΓΟΜΡῚ : ΡΥ, ᾿ ᾿ . " 

᾿ Λυόνχων δὲ αὐ πῶ λον, εἶπον οἱ κυ. 15 φςοἱυςπτίδι αὐτου ἐρῇϑ ρυ] ἐκ υὐλν κα μος ἀν. , [υάεῦλοτ εὐτὴ ρεγάετε: ἐἰωτορενάετα: 

[τὸν ἀϊχογυης εἰς ἀΔΟΙΆΪΩΙ 611189 ..---- τ τοσσο τα πεν τι πεσττττ πεν τσσ- ----.-- 

ομὸι αὐ ᾳορὸς αὐτοιὰὶ, Τί λύεγε αὶ πώλον; πολῃ εἰν σά ἡἰορ᾽, (ρυἱὰ 
Οὐυατς (οἸ υὐτια ρα Πυὐιὺ 

«Σἢ ἐπι Ἐπ σον ᾿Τρῇ νετὸ ἀϊκοτυηι, Οὐοηϊλη) Οἱ Κύριος ὠυτεῖ χρείαν ἔχφ. 5} 161 «γι, 
ΙΔ ΟΤΟΙ  ἘΡΕῸς ζω χί δα ορυϑβ εἰς Ὠοιμίηο., 

δ οχοπιβεῖσίαι εὐ αἰ βάχε: 
ἔμπι. Ετ ραι!ης (815 ρῃ}1ο ᾿πίς-}᾿ 
ἀἰδοἰπιροίμεγιπι Ἰείυ πὶ. 

βίωμω υνἰΐω "Ὁ “ὦ 

“«Ἀεο άέχενημε, ΟΝ 
[οηνη9 ΚΗΠ με {ν}Ὁ 
μαϑει. 

ἐξ άμκενηηε ἐΐωηε «κ 
Τέω». Εἰ ῥαὗαηδεε νεβὶ» 
πεη! 4 [94 [ωρτ4 ῥ μη, 
ἐπηρο(μεννηὶ ἰοξωπε, 
νηΐ φαίεην ἐϊν, [996 

βετηεῦ αν υεβίπρεπεα [, 

Καὶ ἤγαγ.» αὐτὸν «νοὸς τὸν Τησουω Καὶ 5 
ὄχιῤῥίψωντες ἑαυ} τὰ ἱμοίτια δ) τὸν 

“πώλον, ἐπεθίξασαν τὸν ἴησοων. 

Πορσίομϑμου δὲ ὠυτεῖ, ὑπεσρώννυον τὰ 5, Ευητδαυτεοιι ἱρίονυδβοτηε- 

ἱμάτια αὐτὴ ον αηόδῷᾷ. Ὁ Ὀαπτρα! Πα θα ἴῃ νία, 

᾿ Βγ ζοντος δὲ ὠυτεῖ ἡδηδανοὺς τῇ κα [5 - Ἐξ τὰ ἴδῃ ἀρ Ρ  Πῆθητει 

ταβάσᾳ τῷ ὅρρυς δ ἐλαγών, ἤρξαντο ἃ- δὰ ἐς «ζω πιοῃτδ ᾿ ἘΝ ΤΗΣ 

τὸ πϑιῦϑος δα ϑη77 χαίφοντες αἱ «ςαὐρίτοἰὨ Π15 τυ ϊτίτυ οὐ αἰ(εὶ-- 

γπταν τὸ πλθϑος κΦ Μ΄ χα! 9 Ἵ Ρυ]ογαμι σευάοητίυτη ἰδσάατε 

ΠΡ Θεὸν Φωνῇ μεγοίλῃ «ὐδὶ πασῶν) ἸἸγρυτηνοςς πᾶσα ἐς οπγῃιθι5 

ωΥ εἶδον διωάμεων, ; τς. ἢ μας νίάογαηε νττυτῖδας, ᾿ 

Λέφρντες; Εὐλογηρδυ Θ΄ 9 ἐρχόψϑνος 3] Ῥίοοητεβ, Βοηςάϊέιυς ἴλοχ 

βασιλεὺς ὧν ὀνόματι Κυρίου" εἰρήνη ἐν {|| Ὸ φιΐ νςηΐς ἴῃ πουρίης Ὠο- 

, Σ δύξα ὦ ὁ ἰη1: ραχ ἴῃ Ἑδῖο »), ἃς ρἰογα τη ἜΣ ΣΝ ἢ ΝΝΝ 

Εἰ “ἢ ἀρρτορἐηηηανε 
ιᾷ «ἀ ἀς[' ἔμεμε "νηδεν: Οἰῥ» 
“δε ἐφ ρ αν δ! ΟΠΉΝΙ ΠΩ 
ἀϊ(ιξι λων φ ιάεηιε! ἰαν- 

ἀανε [λεωτν οί τη ρην, 
Π{ὠρενοπρονδη! φοάε υἱάεν 

ταηϊευλτεηῖϑωι. 
κέρδος, Βεριά ἕως 

4"»" ἀρνλε Κεκ ἰπποπηῖθε 
4)οννδηνδ᾽ μ4ν νη «αἷογ Ὁ’ 

ἰφυλα ἐπ ἐκεῖ. 
πα ἢ 

᾿ Καύτινες ἣ Φδοὶσ αμῶν ὅστο ὧν χὴν »} Ἐταϊαυ! Ρματ χοτιν ἀτυν- Εἰ 4υδάδην Ρ ἐπὶ 
εἰἥον ὥϑος αὐτὸν, Διδάσκαλε, ητίμησον 8ὲ ἀϊχονιπὶ εἱ, Μαριῖεν : οῦ- ἡρθαν σρο γυῤιθαε θὲ 

«οἷς (φϑηφαις σου. | ἰυγρᾶ ἀνεϊρυϊοκταοδ, ἀἠξιρνίοι εὐην ὶ 

Καὶ ὑποκοιϑεὶς εἶπαν αὐτοῖς, Λέγω ὑ- “9 Ἰρίς νετὸ τείροπέάειης {ἰχ} 6} 0 Ωηἶϑων ἐμ “', Ὀἱωσ 

1ό [«4εἰ|4}} ἀν {νι φοίει,) ἀἰεο νοίψ κόγω δρ᾽ ὑμῖν Νεςεῖ. ταπι αἰδούῖγον δὲ πποείοιι ρει, επιςι(φυληυῖς Δηὶ οπ τεσ 

(τὸ ἔς δά εϊοπείνιη αι γι οδατοτοῖ ἣις νεγίσις τότε πιοτεῖς δὲ πιμ οἷο ΠεῚ Ἰυΐεανετυν νε οτίαμι τπμεμθῦυς 

«αι Τπροτίστε. δ ρετέοτοα Πρρίςπάν εἴτ τη μος Ωγ ἀνοίρυ]ις ργαίτοι, ἴσα ἀἐοττὲ τείσιται Μάτς 1.4.3}. Εταίπι. 

(ςταοηεεείροηδηπ ἡ νοι α{«αὐοϑ τατίοπο Εἴς τοάάαι, {ναι ρονζφην Ναηι Οὐχκις Ἰπτογίη δὺς τὸ ἔμιφρνῶϑον φρο ναὶ 

Νες Δυὸ τ υΐπαιη δἰ ἄυο γεν οι! τοβδιολπι, [τλ-ὸς Δ(οἰρίτητ, αὐτν τὸ φρραϑηῖειν : κα οἢ ρεοηιοιοτς ὅς Ρειβιοῖσ. 

φιυς αγαΐναν απ ὅγε ἱπτογρῖεῖς δι νυ τα [τινα ἰοβοτο, φοὐή {{ά τατοτρι σατο πεν ψυιάςηι ρίΑπιοτ δι γθοιιοῦ γα 

κέγω δὲ ὑμῖν, ἔγιοο ἀυΐςτη γος νοΐ οὐνμὶ εἴο νετυβιῆο,. ἄστοτ. τλτς, 

(ἰιτοιποηῖλθο οοάίος ἄς ἰεγυᾶτα ρατείςι! ΧΙ ΤΠ ΠΝ 37 "ϑεἰνηίονων»» δύ μοϑ ἥν Ν υἹῇ, Π)ἡ{τεππΐωνν. 2 ὑα 

Δ χρηαζοει ς: Πς {ἀγάυς ορεὐμὲ ασαῖς ἰςιζςαεια: φιοώ νι ίχ με Τοπυθμσιν ετϑνηις ἐν μζων. οὐ μαπῃ ιξ 

τλίπεη εδις αὐδὰ βπτ τε ο. ιαῖεγρταν αἰ. π| πος γοζάρυλι νίαι ρος ν (ρνι αι "»ατ- 

1). φωιν» ἈΘΑΔΑΝ ΝΕ Μαιν,.1:. ἴόθαγο [400 (ςσομάι οοιπροάτο οὐτυμν ἤπῖπς (ἢ ΟΥ ον, 

18. ωὐοησχιήμθαιων. ἐπυρδΐετο ἔμωρφνο ὃν. οἷς αισανα νυιὰ [ουκαεϊις,, ἀξεδην, ρὲ ψι0 ἀμ η ποραα}}} ΠΙ ΗΝ ΩΣ 

Ψετὺς ἱπτέγρτοε μος δοοίρις νι ἔτ Ρευρβεδῖε νει τωρ,» 1)ἐ{-«"ἡ δεύνην 4 Ομ ΔΙη ννῖς δε ιποητο ἀςίςοπίως, εαλσιμ]4 

Γ ἐψιαπι ἐχροήειοηςπι πιαχίπιὰ αιπηρίεέζον, νάπη. ἴοι αἰϊααῖς (πειρηϊε Πη ερεῤωη σὰν ἐεειὸ γφυ Ππιπιις ἐν 

ς ἀὐζμας ἐπ ψυξλτειι διὸ πολ εὐταἀιαφι μ. Οδπῇο, τς ἀεα τπϊεριὲ (οειρίμμι μαδεῖ λημέρι ει, 
40 λίοα 

δ 

“4 

"5 υἱά. , 

40. Δέοχ “ἰαημξαίηνος κόπο ονται δις Ἐταίπλιιςντ Ἐπιρὶι- 

ἔπ ὀχρηπιαῖ τοιπροτῖς ραυΐο ρὸ δ βιτυτι, 1 οἰζίηνας. τλιςα 
ἀηυιοάδιι ἐοάϊες κρμξονσινεἶ οἱ οἰληιαδοητ. 

41 Ἑἰεμιε ἔκλαυσεν. ἘΡῚΡαπίως ἐπ Αποβογάτο,, τεαταγ 

φιοίάλπν, Ποαυ! οτιμοάοχος,διης νογἤσαλιιηι εχρῦχ!ε, 

«ιλῇ βετυς ἢϊς (το ποι φοπιιςπίγοτ, 4 τλιπςῇ αἰϊθὶ 

ἀιόάας ἰεξητυτ βειμῇςιντ [οἰνιτς. ᾿ 

41. δὲ νεί τω ποῇεινδτι εἰ ἔγνως ΠΟ ΕΠ πνις Βυάκιις ρτῖο- 
εἶδες ἱπ Ραπφοΐχα; ἀπποϊατιοηίδις τςὲ οοίςπιαι οὐδὸς 

πεῖ οἵα ἀςἰκέξίμαπι, ἰλοιπ πὶς ραγτῖπι ςοπιιτίεγδητις ἢ - 

βαπτοπινεθὶς οἰλάςηι, ραττιηὶ τ ΔυάιτΔην Ῥεσπάιδηγ ας ςῦ- 

τυπιλοίαπιὶ ἐχρτοῦταητις. Ηλης Ἰδίτατ σε γηγιλαιη εἰς 

δυιος ἰοαὶ (ξατότίλια σὴ ἀμδίτο, τταντ τεδι ηἰςς ράγτισι- 

ἰὰ ὅπ, νετατ πιο ρταίοετίπι [κυςα ρἰεοπαίπιο, πε πνα]} 
πνιςνογῖοτο ὠμρα Κ Αρυᾷ δ τγαηι οεττὰ Ἰπτογρτοῖοπὶ ράγ 
«115 [ὦν } ποθὴ εἰξ οαυίαϊις, ς ἃ οχ εἰλιπατίοποπι ἀξείαγαῖ, 

δι ΛΝ [μω]ορελητίς οἴξ,φιοηνσάο οτἰλπὶ ραττίζιι! οὐ Ποη- 

πυηφιλαι ἀςοίριτατιξ  ἰτὰ ορελπάϊ πιοάο ν εἰ (δἰ πέξίιο 

«ὀίμηράτας. ἀμ ςοττὲ (ξαυάτυτ αὐ ρατου] δώνηκαν Φ)Χ} 

μυνκοὶ συ. Ὑυἱροδι Εταΐ, δἰ ἐν, Ἐρο νετὸ ποη ν-ἀσο φὐΐπάηι 20 (Ἰὰς τὰὰ ἀερέάετ, φυὰπι [ε 

γἱς ροίῆε οεἴϊείοοις σορυΐλτιας ςοπιυηξε ὁπ! Ν ας ἐπ π 
(ογρίποι) ἀερίογαι οιπίητις "δά Ηιογι οι φυοφὶς πὸ 

τε εριςε Εὐάροἰκιν, ψιοά αἱία νεῦες ἀοςορηςπτ ρα μος 
Ροιίυς ἀεῇςς, αιιοά ἧς τρία φιπάςπι [δογάζοτοπι ἀρ ποίζε- 

10 ὁχῃτό [οἀ ἵλτη ρτας 
[τοδι τὼ σὸς τὸν εἰρίμίω σον.ἱ “ἴῃ φαθας ροῦτα οἴ τοῖα τιιὰ 

ἴη ροϊοτίοτε πιξδτο ἱτιἀξ ἀπά νετδῦ (λυ άίσητιδεά ὃςς 
. δα υς(ιοά (οἱΔ)"ητετρτετις ἰδοης! δυέζουταῖς πιταπεισ, ΄ 

δι τοῖῖ ἰνυ τὰς ογάτίοπις σι ρ Δ Πἢ σποχυδλητ ες μάς (1 14} 15 ὰ 

ς δελτ νεῦθα ἔοτίς ἀςςετίετς, φιςην οοι ποπ ᾿ιοοᾶτ πατοτιςὶς 
ἀερταυατοϊοτίρ οδ ἀυϊοιὴ ἀπποῖαι Εταίποη ἰοβετς κρί γι, 
Ἅλτι ταπηςη ραγτιςυϊατῇ πηαχίμνιπι εἴς ρου ἴως τεϑὲὲ οδ. 
στιατ, 4 ἐλ οεεμο ἀἰε νὸν τὺ καὶ ἀὐρᾳ σον ταύτη Ὠλδ δυϊις ντοῖξ 
ἀϊο ει (Ηςδταογῆ προγο)χόρυς |μ4 400 Ποιηυϊᾶς ἤηφυ- 
ἰλεὶ Ὀςηεβείιο οἵ ἐν ἀρὴν ετατ αἴ ἰρίϊηπι ΠοΗ ἐπμηὰς γος 

ἐπτό ἐοητόρηΠετ. ᾿4φ,μ4 «ἃ ραεεν» τι 

[εἸϊοίτας. Νά ἐχῖγα ΒΩ ἢ πο εξ λϊας  ἐχ αιο οἸβοίτωτ, 
πυ]ος Πδὶ ρείας ςοπιιετο φυάιη φῇ οὐϊλτᾶ (με ποϊᾶς 
ἴπ ἔς τεσ παι θά Ἰρίτας Οτοβοτίυς ΒΑεὶς ποπμβης ἱπις]- 

ὃ Ἰσὶς δίμς παμάν ἄς] ιοιᾶς δι 4}}} φιιοα; Δδτον νητεγρτετάτιτ, 
ας τοξυτατίοης φιυάξ ἰγάϊρετιδυηι δυτέ πςοί(νε πιοάὸ ἀϊχἢ) 
εὖ νειθοϑγνωι ααοί ἴῃ ̓ ς οτατοπον ηἰοίϊ οἰ ςοαιπρ ἐδ, 
ντ βοη ἱπεριὲ ρὸ πε τοῖᾷ μδης οτατίοις ὥς οχρίετο , 51 νο] 
τὰ δος (ἰεέτυο ἀνε οἴη αὐ ποίςετος ἃ 400 νη0 ἴοζὰ ρᾶχ δς 

ἵ εἴἴϊες λε ὑεᾶτᾶ. δεἀ ἰοηρὲ νο- 
᾿ισπιδιίοτ ογατίοης εἰξεῖς ροίοιιογις πλξοτὶ Ἀροίοροιϊς. 

41. Ννδην νενμὲ ἐξα, ὅν ἥξουσιν καρ ΤΣΟΡΗγ ἰλέτυς ἂς ς 
τ «ὄπεῖις « Πιρετίοτις νος}! ἤης, γε ὅτν ρου ΑτΟ οἱ δνο 
κάοἶη χρίαπατίοηςε νἱἀεϊίοοῖ,κὸς πιοάο,βςὰ ἐλ ηυης ίμης 

τεῖς πρὶ φυλῇ ἬΝ τ ῥιαεωχεςεῖς νυδίριε ἃς ρεσι τος 2’ σεις τοῖς ΡΝ χτὰις τόρυς ππιπιποῖ φιρ ται ποίτες δίς, 

ἀε(ειηατιμενηάς ξιτυγιτῃ ἀεπιηείας γε μνυἶτο δοετδί τας 
ἀεῖ ρατας ςοπιέρτί Μοεῆπα, αὐλὴν νεδοε το 4υσ: πιῇ ψιδά 
γιάετυγ ποη ἀϊιηιλα νοτογαμηατις ΟΒογδηη ὅ ΒΕ. 
(ἰάκ, δι (λρεγηλυηιο, η ηιίθδυς ορρίἀϊς ρίεγυπαιε βιεύλς 

Ροβῇεηπιις εὐ(ηἱ (ΠΟΥ) δτν ἀςοίροτο ρτὸ διὸ τα γὰ ἔϊεοπ- 
εἴυῇο εχ Πιρεποτίδύς μαίςἔς, δι ἔς οδιιςττας, 5.4 44 βμῆς [4- 
ἔμ [νη ὁεμΐν ες ναννοδνᾷ νεπεεὶ τἔρμς 4μο δίς δε Οπλλὶῃο 

ρισίλιρτο καί]! οδιυπδίοις ἀοείρεγε,νε [τ αἰτετὰ ἀρὸ» 

πνϊπίταο εἰ ἐγυέξι νετίλτις, Ροηίτυγ οτσο ΡΑττίοι! κὶ ἥσιις 20 Παρεῆς τὴ βπε νεσίϊςαι [προτιοτίς,οιλις τηᾶχιτηά εἰς εηςῖ- 

δρυὰ [ιατίπου΄ εἰ ρτο 5.ἰ.ὅ, φυλὴν τάυνεη ἡοα αὔςει 5γγὺς 
ἐπίορτγες. 4 δαἰεεην, καὶ γν 51] μοῦ τοῦ Ρεορ εις τητοιξο- 
ἐξόν δι ης φιοίμις ῬτορΒειατὰ ἐοιπιποπὶ τστιος τορι, 
παας (ΑἸτεπν δας ἐχτιοιθλ μτοίσἐλιοης Ἅ{π4φυδμν τὰν Ἰρῆιις 

ἰδην ἀιχίηνυς δὶς ἰφίτωτ ροίῆι ἐκρὶςτι (ξαϊτότια δε μξς εἰς 

; ἰδ σας σποζα τάφο ρου θιν Νάτανςοιιςῖ τοιμρας, δὶς. 
44 τ μϑνυθᾶ δος ὄρμε υϑβευφομ να, τὸν και!δὴν τὴς ὅλι-» 

σώπης σοθ ἴ.ἴος τοηροες ριιη ἐξῇ φιο Ὀ εις ἰρίε το αιμτ, 

ταν Ἰοοι)ιαίνοτον, Εἰ Ἀἷς φυσήυς ραιτισι]α αὶ ἀςείριξα με Ρυτο σιτπι μαυςπι εἰς τατιορειῃ ργορτζ ΠΡΡΜΟΘΝΝ 
«(ἵ νι ρηυο Ἀπεῤ,υοὐ οὐπὰ πηυεῖ ἐα ραττιοιη γο αὐπιπέζα. 
Νυΐρ. εἰ "τ ἡ ἀόαις ἀπεδτεῖ ἐπιςτρτοιάτυ, (ςἀ τΏ λη- 

ποιαιτοι ιν ν᾿ ςπισηῖον (αἰ τεῖνον ΩΗΣ οὐ, ο γαταις Δ οε. 
Ῥυιλιηῖ σπτη νοι δι ῖν ἔγνως ἀυ(ο τὰ Ροπι, δότε ροϊετιοῖς 

νὸς Ὡνσκόπηνῖ ἈΠΟ Αια ρτὰ τ. 68. Νά ΑοαλΠ} Εἰεὃὐ. 

προ ρεκμἀ4.}] το ηιο τοι οὐ λυ δεν «ἰωνπιυΐτα 

ἴλείως ράτεῖ, δ τἰππ δὶ ὑοποβοοιτιδε ἈΝ ΉΣΉ λἀιείοτυπι 

, ει ἀοοίαταυιοβϑιν ἀςςοιμλιποάατι. ᾿ 

φυσι ν0 Πιρρίςιάλπε νοτδυιτν ςων ἰδ ποτάτον καὶ τοιβο ταὶ .ο 4.) φὈνφείάνες το κρϑ' ἐμόρανιν οἱ [ατεγάία Νά αν νείρεγε ίο- 

κορρι κε ρυν ων σνυϊντ ἀς το ἰσαιεητιλ,δι 4ιι8 “πες Πρ σι τι 

ἀιοθης ρεσίξὰ οἴΠ τς, (αἰτσην γος τοῖο ἀϊς σὐγαν οι ἠὰας δὰ 
Ῥβέςην τυδον μοιτιηοπτ. Α[}} νειὸ οπθ ιν (ςἀ τποσμτιοιος, 
Ρδιὲ .γιφευμασάμει Ἅλ ϑή πέρα ϑρνμλέτω των αλαϊδιἀς 

᾿εῦαι ἐς εχιγα υευδ τεσιρόγονῖ ἯππΕ εὐ Μαιιἃ Ματις. 

4 “ηνροῦν) βορωΐν, οὐ τρια ινὶ τῷ καού. ΗἹ (μπτ 4 μαι γὸδ 

νοζαπτον δοηίοτες ἃς δύπιοτος ρορυΐι, Μαλῖ.λ:.3}. "- 

τε αἰιθι,ντ ἀλκύμλις ἰπρτὰ,14... 
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Καὶ οὐχ ἀδοισκον τὸ ἡ ποιήσωσιν" ὁ)" 

λρὸς γὺ ἅπας ὀϊξεκρέ μίᾳτο ἀντ ἀκούων. 

Κεφάλαιον κ. . κν. χχ. (αν. χα, 
γ ᾿ “» ε κὸν Ὕ [βὲ ἰ6- Τ [μέΐηη εἰ Αἵ ἐφῆμετο ὦ μιᾷ γι ἡμερῶν κοί }} ΕἸ ξαέξυτη εἰξ φιοάατη ἀΐς- α ΕἸ ντέμτοι 

Μααν , ὍΝ ΒΕ ΕΑ. ὅδ ταῦτ {Ποτυτον ν φιυπὶ τρίς ἐκπεμέ αὶ τὸ κε Μὸ 

νιδρ αν αῇ ἐν ἐδιδασμοντος τὸν ΛΟ ΟἹ Ἰβοςεῖοῖ ρΡορυΐαπι ἰῃ τοπΊρ] οὐδ Ῥ, Ὁ 
ἀοθιείιις να. τρί ἱερᾳί καὶ δαγγελιζουδμου,ἐπέφησων 
κτιατπὶ 41 

μοῦ Ῥηδεείι, οἱ Αρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματοῖς σιω τοῖς 
͵ ἀς νοωκῦμε δ 

εχίεῖπα τον τρισθυτέοοις, ᾿ νἊ ! ) 
τιουσι πὰ τὸ. Καὶ εἦπον Φορος αὐτὸν, λελρντες, εἰπῇ ᾽ν 

τς, δί ρῦ:- ς΄ 5 ὧν Ὡς , Ἂ; δὰ ΓΙ ) 

Ρυα κορηεἰευῦ ΜΡ ον ποια ὦὠξουσια ταυτῷ ποίας γ Ἤς 

εἰς τε λοι το ὅξιν ὃ δοι ὅδ τίῳω ἐξουσίαν πλύ τά: 

«οπμΐπευμ- 

οὐσηρε χαγεῖν ἢ (ἀρετυσπογίης 
ὑΓπιαγ ὅφοογάοτες ὃ( δου θα: 
σαι ϑοηχοτίθι5, 

Ετδι]οαυυτὶ πως οἰῖπὶ ΘΙ ΓΟΙΣΙ 
τος. Ὀϊς ΠοὈὶς᾽ φιλαιέϊοτιταῖς 
{{πΔ [λεϊα5 ν» δὺς αὐὴς 1 πτ χὰ 
ἀσάιττιδι ἐἴλια αόζογίζαςεμν. 

ἘΝΑΝΟΈΕΈΠΙΥΝΜ. ; . 
Νες ἱπιιςηίοθαης 4] [4-- 48] Εἰ ποῦ ἐπιμει εῦ μοι φᾷ 

σογοηῖ: τοῖὰβ σαί Ρορι5 
 ροηάςεῦας αἱ» ἐὦ 5, ἡρίννη λὰ- 

ἀϊεηδ. 

[ααάνεηε εἰΐρο ; οπηρὲς ἐπίῃ 
ορηἶνε [ὼ ἔῃ ἰῷ 

ἐρρὰ ἐκ ἀμωω: 

εμαηζείς, κηβδ. τομῆς. 
τμῆξ ῥτύησιβει δαζεγήο. 
τηπὶ (Ὁ δ. ἐντὶ 54. 
“ἰογέδμε, 

Εἰταιρηξ, ἀἰιρηξει αἀ 
μη», Ὁ. ποὺ ἑῃ 44 
βοιεδέαιε μας [ἀτρὲ΄ς «μι 
4444 4} φι ἀεάϊε δι ,- 
ἐε[αίεην. 

ι 3 

τῆΐ, τοτε οὴ Κεομβάεης: 
ὼ Αποχειϑεὶς δὲ εἶπε τοὺς αὐτοὺς, Ε-" ἘθελΝ ὑς ἐκ το εΡΕἈβερηα 

, -. ὦ ν φ ἥ " - ω 

ἐρησου μας κᾷγω ἱνα λθλρν Κρ θίπα-} Ἰλιη, ιειῖς ἰσίτων τ1Ἀ1 λυ αθὶ λς δὲ 
1 μοι» : 4] ΒαρτίίἝπνις Ἰοληπἰϑ΄ ὃ ςαὶο ε-, 1 Μ6 μίδνμε Ιοκνν ἐξ 
Τὸ βάπϊισ κα ̓ωαήνου “Ζ ον αμνοῦ ἰὠὦὅ, γαῖ,Δη οκ Βουλ! δ 5ὺ ὯΝ “Υ41) 4} εχ ἰοπη ιν). 

καὶ ἐξ αὐἰϑρώπων ; ες Αὐτὴ τατίο οἰ πατὶ (υηῖ δρυὰ “ΜΠ 

Οἱ δὲ σιυνελογίφαντο φοὺς ἑαυτοὺς, Πρ Ἐρλ νον ἀἰχογίπιις, Ε ςα- δ μα β ἄδειο, φωνῇ 
᾿ Ν ᾿" ᾽ “᾿ Οἷσι ΟΠΔΥΓΟ σῦροὸ 0 (ςἴς- ἸΧΟΥ ΥΩ - 

λέγοντες, τη (αὶ πω δμ, Ἐξ οὐρανοῦ" θα εἰδόον τὐλγείηνοι ΤῊΣ 
ἐροι, Διῶ τὶ ουυ οὐχ ὄχιςουσατε εἰυτῷ 446] ϑ(π δυΐοιι ἀἰχου πη χ Βο-, ΜΡ "10 

Ἑ αὐ σὲ οἴπωμδυ, Ἐξ αὐϑρώπων' παξ ὁ. ἰτηϊηίδυς τοῖα ρἱοδς ἰαρἀαδίι ὁ το ριον ἐὲ μαι 
λαὸς καταλιϑαάσει ἡμαζ᾽ πεποισμὴμ ποὺ φοιίιαία οὐ εἰϊ, Ἰοΐπς, ἡ ΑΜ ΩΣ 
γάρ ὅδιν 1’ ωαύνίω «ορφήτἑω ἐν. δετυ Ῥγορ ἢοταυι ἔς, Σ Π ἔνε φηίην ἰφάπιηφιη Ρτρα 

χ᾽ Βείροπάετγυης ἰρίτυν ἔς ποῦ 1 ἰρβεναπν εξ, 
Καὶ ἀπεκράθησων μὴ εἰσέναι πόϑεν. | [ςἶτε νηάε εἴ... 66 ἔξ πβλνρμμς πε- 
υν τι νι δος 8}. Τὰπὲ Ιείυς αἰχίς εἰς, ἮΝ ες «-Ἰ ς δι 1εβώ αἷεἡπένννες 

Καὶ οἴησες εἰπὲν αὐτοῖς Οὐ δὲ ἐγὼ λε- Ἴρο ἀϊοριανοῦ!ς αι Δυζζοτίταῖς 4νεεἴο ἄνκο υοῦδα δῃ 4μ4 

μ." ὑμῶν ον ποίᾳ ὀξουσίᾳ τοῦτο, ποιαὶ . ᾿ ἔα [είδτα, βομε[αἰαὐναρ βαείο. 

ἢ ΜΝ ΜΟΥ ω;ἢ ΤΟ αρίξ αὐτεπι ἀΐςετς αὐ ρ]ς- 9 ΤΙ ΡΈΜΕΜΟΝ μμρυαρίρ 
ὟΝ Ηρξατο δὲ «εἰς τὸν λρὸν λέγειν τω) Ἰρςιῃ ραγαθοίδηι μᾶς, Ουϊάαπι ἐϑχμμὰ ἐπ μαριθραρον 
μὐε Στ οδαβολίω ταὐτίω, Ανϑρῳπὸς τις ἐπ Ρἰαπίδυίς νίποϑηι» δέ «Ἰἰοςαυῖς ἐὐβεϑένοθε ἰοεαιβένμω 
παοι φυτοῦσεν ἀμπελάΐνα,, καὶ ὡξέσοτο αὖ -] [ἐλ ἀρτίςο ἰδ: διρεγορτὸ αθέαϊτ} ἰοοίοίε: (ν᾿ φᾷ βσεγε 
Μιπίηπνε μου ὁ. ,“ν ῇ ͵ ἬΝ 

εῇ (απο ε τὸν γεωρχοῖς ,χαὶ ἀπεδὴ μησῇ γρονοῦς ἱκᾳ 
(ε (Ἀπ! ἃς ἢ 

ῃῇ Πλ τ} Π} ΣΟ ΠΊΡΟΤΊ5. 
“ 

[μἴεπονίεϑε ἐεαροτίδηι, 

ρέων (ειυοτὰ γοῦς 10] δε ρεχφίξλτιτο τειηροῖς αὐ ὖο Ἐἰ δ ἐειῖβονς με «ἡ 
ἘΠ ρας ᾿ μῆναν ας Καὶ ἐνγκαιρφῖ ἀπέσοιλε ανϑὺς τεὸς γεώρ᾽ ἱ (λ.τ ᾽ - ΟΝ 

τὶο νοτΔύ τως. γὲς σουλον ἵνα Ὅσο Ἴπ ΧΑΡΊΤΕΗ Τὰ αμπὲ- 

ἐπε εὶς Ἀαῖνος δι αἷσι ἀστῳῖ, Οἱ δὲ γεωρηρὶ δ εἰ- 

ςγυυηὶ αα ἀρτί ςο15 ἰὸς εν ἢ. 
δὲ ἀάγςηῖοχ τυζξα νηεα Δρτὶ 
εοἷχ δυϊοίῃ {ΠῚ ςαίαπα {Ππ} ἰρηρηον. 

εμέδοτεν [εγηρτν νι ἀε βμ. 
ὅξω υέρσα ἀάτφηι εἶν φιὸ 
ἐἀ[μτῦ πολ ενημε ἐμὴ 

πὸ πὐπήκέξι: ΠΝ ' ΔὈοραγιμε  πλποίι. ι} Εἰ αὐδάν αἰλενωην τ. 
“πᾷς εῖλαν ΚάΡον. : : ' βπκ οι εἰ γὴς , ᾿ ἊΝ {2 ὙεῸ απο ΤΩΣ, ἰτσγιτι ἐν πρβίεγο. τλβ ταν 

Καὶ φερε ϑϑτο πέμψαι "πε σ 8} ἰ(ςγυμπὶ ταίίττας ἐρῇ πυης αιίο- ὀρ σϑλκούδ εν οὗ 
. ἐν πὰ δ ᾿ αν Σ ἀπμα- ἂν ἀβ!οίειξος εοηπωπικἰ α ἀν 

λον" οἱ ἢ κα κρῖνον ὁ ειράγτες ΧΑ ἀτιβιρι"} Ἰψως «ἄβιπὴ ὃς σοπτυπις 11 δξς- ἢ ήενωρε ύβάνειν. 
σαντες οἴξαπες οἰλων κανδϑ, ὀξυπι δοΪσράγιηῖ ΠΔης. ας ἡ Αἰ ααἀἰἀ)ειενιδανο πίῃς 

᾿ Καὶ τορσέϑει πὲμ γα; τράτον" οἱ ὃ χὴ Ἢ 

τῶτον τραυκφᾳ ἥσαντες ὀξεβαλρν. 
Εἶπα ἃ ἀχύρμος Ἔ ἀμπελῶνος, Τί πθι- 

| ἥσω; πέλνψω ᾿ ὅν μου δ «ἀγαπητόν ,σως 

χϑτον ἰδόντος οντρᾳ πή θῦνται. 

Ἐτρετγισχίς πλτζοτς τοτε, Αἵ 
1}}} ἃς πὰ νυϊπεγαιῦ εἰσςοόγιητ: 

4] ιϊχίι ἰσίτυῦ ἀοτλίηι5 ν 62) 
υἱά ἐλεταιϑαλίτταια αἰ τὰχῃ 11- 

υαἵὴ τεῦ ἀϊ ςἐϊί: ντίφυς μαης 
(υτ,τουοτο υπῖυτ. 

[δγε: 4νὸ (δ' ἡϊηην υεἰπεν 
γαηῖει ἐῤει γμη!. Ὁ 

μ} Φ ΚΗ διηΐθην Π) οσθημὰ 
υὐκεα, ()η 4 [μεἰ απο! - 
(4 [ίδωνν πρόνην ἀΐε- 
ἔἤνπο: [οη{πδη ἡνεπο νυ 

. } υὐδετὶπε,υετενθημίεν. 

ΕΝ ΟΣ τὸν πρροσωῶν, ΑἴΠοὺς σοπαί, αττίτα!. ᾿ποιιόφυς ἱρίοτιπι τε ποι ῖο ἐς ο τ. θ ετίπάς εις {τ αὶ 

κἴρας ἀπῖοο νοτυ πη οάςκ δά! ἀὐτῳ, Βήποιηρς Οἰιηῖτο. 

φρενάεδαι δ ρ(ο, ἐξεκρέματ, ὁ οἱ αττεητη πὰ τρίτον ίεγ- 

πιοθομι δα ιςθλτ, φυαιὶ αν ἡ ες τς ρεπόεης νῇ [ΚΑΛΉ 

«πος ἸΙοφηιπταγ, ΜΉ]. δή βέηίωι ἀραῖς ηομίοξλο μτοδο- 

τις ἀυπί ὃ, ἀεργάθατα φυσαηο [σητοπιιᾶ. 
ΙΝ οαῦΡ. ΧΧ.. 

τ δωρεγμενθμην, ἐσήενσαν αν Ὁ μεηενῶᾳ σωνύχϑυσαν Βααί. 

τ ἀπ ποι υθηῖθιι ΑΓ άϑγῖ μρνὲ,}, ἐγήλ νον. Ν αὰς (ωΡ0.1.".9. 

τὰ (νὴ ἐν ποία νεῖ, ()κ9 ἐμτε, ΕΟ δι σας ρ᾽σοπαίηνις, μι - 

νοθεοιὶς ἐνιὰς αφίσ ρτὸ Ἡν, δὲς πο α Απατισμγ ληὶ ἡ α 

δ τααια Ἐπ να, ο ἃ ποίέγις νηππανγάταπι σὔιηποςις ωι. 

ἀτάτῖς πρηνομητιρεεόοδίιι ποι ςαρεπιήϊ ἐς ποίτα νοςὰ- 

εἰοπειηνι ἤδη τατος μην ἀ ποθὶς 4 ρίιη ΟἈγΗΝ δι Α- 
ρο ποϊοπηη ἀοι τίη ιπν τοῖον, φέ (γι σπιη) ΟΜ δας "}- 

τόσ γγαι ὁπ πτι π ΠῚ ΟΡ ΤΟΙ ΟΡ, οπίτιος πὸ ἤοι ψιδά 

ἐὐριμεταηψο γε τος εἰμάεις ίο νι ἕ ρμὼ 

ἀϊςεῦοῖ, Λπποη νετὸ ἀς μὰς λέλονίταις ἀς ἡυληλς παῖε. 
τορ τὶς Ἰαιηργίςπινοῦίς οα Γοαπηὶς ρικιςατίοης (ματι 
πιῇ ἐοιταἴς Ιοαπσπσὰ Δι πίτις Ιοφιταπη γοϊ τς ἐπ αοιατ, 

ς Μμίετητ ετίλα αἰϊυάοστς μὴ ἰλι Ραιτὶς εαί τος σπτῃ 

νοσσπι αι ἃ [χης βαριυχαιοτας. 
4 Κιαίο ἐξοι σαν, ἀβωινα ιθἀς οὐτα ρμτλῇ φυσά Ποῖβῖπ ἢ 

«εἰς ἀϊζαύαν ᾿ναλιταῖς νοις ταις σας οοἰ πηι ΡΟ γὴν 
ἀειυν καϊσηνρι 100 ἀςοιριναη τπσεουγπμςὰ, 

ιω 1 Νὰ αιίοι εννβιι [νυ σαρελογίσαντο. ἀρ Οὐφίναι, ναἰὸνι 

εκ ἀπεπιαῖς ἀρράι οι ες οὐἶπν ἠυθηηιν ςοριατμλτοησς 
κοπέοιι, ποι ο[Ἐ γι Ορτὰ σνλλογιζεϑαι. , 

το. διε ῥ,κυτῷ, αν ἐμ τῷςν οἱ εὐννίδόγιο 561 ΜΠ Πππ  ἀράΐο Καιθν 

δυτέ ϑοζαι τεριρὶ ῤλιθιι ςοἸ ρου ε!ς ρροιταμι γμοά 
τς (μΠπςὲ μεν ἀρρο! άνινοος ἃ κετοιιε πόροις εὐριά, δύ βόπα, 

ταἰ τον ψαάταου ἀπ τόροτλε ριλοςοιποάλια 18} μημε ίσως. 
γι. (νημ.Ν νὰς ἜΡΡ εεἴφιηινοις γιὰ γοιτ δο{ κεν 4}}4. 

1:9 ἱΨ 

γ 7 ᾿ ᾿ »Ἥ κ4 

μοιαπεκτνα»ν. ΤΊ οὐὦν ποίησε αὐτοῖς Ο 

γχα ϑέτοις, ισοχρανυμδὺ ες ἑαυτῆς σδγναίες 

ο΄ ΒΕΟΥΝΡΥ͂Μ ΕΥ̓ΟΑΜ. ο΄ μι 
ἐ δύντος δὲ αὐὐδ οἱ γεωραρὶ, δε λογ,υ»[ 4 Ν Ο αὐτο πὶ ἐο ἀρτίςο!α ςο]- 14 φμρην φωνὶν νἱδρηε 

Ὄ “ποῦς ἑαὺτοις, λέλοντες » Οὗτος ὅτιν ὁ 

χληφθνο μοξ᾽ δεύῦτν. Ἀτοκ τοίνωμϑμ αὐτὸν, 

τα ν αδ ἡβύνται καὶ κ)η οενομία. : 
Καὶ κϊβωλόννες οὐδ ἔξω τῷ ἀμπελαῖ" 

Ιοφινιεδάτων ἱπτεγίς ἀἰςῦτες, τς 
εἰὰ ατεβιἀοιτςν τητογ πα πιας 
σι νντ ποίϊτα αι χγεάιζας. 

ἱπτογοπιογιη ΟΠ ἃ ἐγρὸ βαςίοῖ 

εοἶφηι «φχη σμαΥ θη: ἡ γα 
[ ἄνεεηβφι, Η͂ κε βάνει: 
σειρά άηνε εἴμ, νἐ ἠοβγα 
βμε Ββανφάνιαι, 

ἜΣ νἱποάτῃ, 1} Ἐὲ εἰφξξμην ἡΠηεν ἐκίνῷ 
νϑμειην οὐγβάεννηξ. ὠωμὲ 
ἐτῶν ἔκονεε ἡ ἀοπιίπν ᾿ οἰλυῤῥῥορε δ ατδ ας εἰς ἀσπιίπις νι πύχ) υἱηϑεὶ τὸ ἀμηέλωνος. - ς : ὁ ἐδ ἀνμόνο , ᾿ '6] Ψεπίεϊ ἃς ρετάει ἀρτίςο! αν 6 Μ δρέδεζρ βετάοι εοίϑ- Ελαύ σεται κ, ὅπολέσφι τοις )εωρρι() ᾿Ἰρος ἃς ἀαδὶς νίποατ ἀΠίς, Η οοὶ μῸν ἡβοινζ' ἀὐθὴ νήρεαην 

οὐτας, καὶ σδωσοι ἢ ἀμπελώτα ἄλλοις. 

Ακούσωντος ἢ εἶπον, Μὴ ἡἥροιτο. 
Ο δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, Τίοωϊ. 17 

ὅδιτὸ γεγόαμιϑμον τῶτο, Λίϑον ὃν ἀπε: 
δυκίμασων οἱ οἰκοδομοιὼ τες δῖ ἐ ᾿ 

9η εἰς κεφαλίω γωνίως : 

τ “- Ι 
Πα ὁ σεεστὸν ἐπ᾿ ὠκεῖνον δὶ λίϑον σιιυ- 18 

, .,) ὁ »ν κὰκ ᾿ , 1᾿ βθλαϑήσφται" ἐφ᾿ ὃν ο᾽᾽ αὐ πέσῃ, λικμησή 
αὐτὸν. 

ρέε 

Καὶ ἐζήτησαν οἱ Αἰρχμερέϊς ( οἱ Γραμ- ἢ 

ματές δχιβαλέιν ἐπ᾽ αὐλ τα χεῖρα: τ» 
αὐτῇ τῇ ὥρα᾽ ζαὶ ἐφοβιίϑησαν τὸν λαόν" 
ἔγνωσαν γὸ ὅτι χορὸς αὐτου τίου ῳορῳ- 
βολίω ταὐτίω εἶπε. 

Καὶ οἰ δατηρήσαντες ἀπέςειλαν ἐγ- 30 

μι 
ἐ) ἵνα ὅχιλάθων) ἀντ λογε,οὶς τὸ πα 
οαοδδιυδαι αὐτὸν τὴ αῤχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ 

ἴω Ἰαριάςξη ςοηἔγηρεῖυγ: (π- 

απ 6δῖ 611}. ν᾿ 

ςοτάοιςς ἃς δεῦθα ἱΠΠΓοΙς τὴ 
ἐΘ 1 τὩΔΠ115 60 Τρίο πτοπιοινῖο: 
(ςἀ πιοτυεγαπτ ΡΙ εσθαι: ἐο- 

ἰἴος εἰς ἢ πηυ]άτοητ: νῖ ζἅτρο- 
γοῃῖ οἷος [ογπι ποτ , ται τυ γι 
εὐπι ΠΡ το ἃ ροτείται! Ργα.- 

ἀιτο τ αι δυάς, ἀϊχς. ͵ [“' Θμο ἀμάμιο ἀικετωπα 
τυητοΑῦδηι. 
᾿ς νοτγὸ ἑπτμΐτας ἐρίοϑ αἷν, 12}. 
Ο νἀ ΠΠυὰ εἴ ογρὸ φιοά ἔςτι-} ΄ [0 μιά εβ εν βοε υοά 
ρει εἰϊ,| Οὐεῖρ ἰαριέειῃ τς- 

"ἱν, κέῦμε. . 

1 με ἀαπενν α[δΝ ξι εος, το Ν 

Κνέρϑηην εβ, Ζιριάεην 
1: ' 4Μμ4πν γεργοῦ μένηι σα ῥ- ᾿ 

ρΓΟαιςγυπε αα ςαητες, ἐς ἔα-] βώαμερε, με βμιέξρι εῇ νη ἘΘΗΠΕΛΕῚ Ἔ ᾿ ΕΔ. ν 

εἶις εἢ σαρυζ ΔΉ]! } ὠρϑεκηροίὶ βενῃ: 
" Ξ ΝῊ Ἀ ᾿ τοῖσι. 9.}} Οὐἴαυ!ς ςεςιἀοτίς Πρ εῦ 11- 8) ΘΟ ηρὶ, 4ιὴ τι ἀν τοῖν 

βρεν ἡ ων ἰαρῥάεην εοη- 
φιαζαδιεμν ᾿ βρε 4.86} 
Φωβεῆν (ΕΠ ΕΥ̓ . ΓΟΩΜΉ ἐ- 
ημεῖ ἐἰἰ μη, 

19. ΕἸ 4μανεδαηερνίηείρει 
δαςενάφίωπι ζ΄ δεγδα 
νρξέονς ἐμ ἐἰϊη τὲ τῆμηωα 

᾿δί4 πογα : Φ᾽ εἰηρνωετωηῆε 

. 

τ 4 6ι δυῖοην σος ἀεττ) ςῦ- 

Ετ {τυάυογιης ρείπηατ] 5ῃ- 

: | ἢ 
δηοσεγδητ. οηΐῃν δηηῃ δάμογίιδ. { β έωπν τ οοξποιιξηηῃ " Ἄ 
τίως ἀρῶε. ΠΝ έάο εν «πὸην φυδά «ἀ ἐρ(νν ἀϊκε- 

Ἃ ς ΜΠ} ἸΠΕΙῺ 1- [γα βημίἐμάιρεην θάμς, 
[ὁ ' 
ταχυς ΟΡ δταληΐος δηρεν 55). ΕῚ οὐξετωᾳπεεν, πες 
[ἐγυητ ἸηΠάϊατοτοι, αὐἱ (ο ,͵. Τῆμε ῥηβάναεοτες φω {ε γ᾽) πιυπι ρίσα 

64 | “μον [βπρωὶ. μεγοιμινε τα. ἀορτγορῃςειατᾶ 

ΣΡ ΝΣ 
ἐγαάετφηε ἐἱϊωπε βείηερ4- τὰς ρετλεινάοε 

“ς , | , το (δ᾽ ρβοβεβαιν Ριαβάμ, (οἀνιϊοηὶε εεἰ- 
τε λέμονος. ἢ, ΜΕΥ ἢ άϊς. " : “ἄτη: οἷα ἑπιη 

ν ΗΑ» ᾿ .».ν ὲ - “6. Καὶ ἘΠΉΡΘΗ ἢ ντον λέφροντες, Δὲ μὰ} [Ουἱ ἱπιοτγοβδυογιιης οὐπὶ} υὴ] Ἐὲ ἐαροτνο, αμενμομ το, αν τα 
δάσκαλο, οἰ δαρὸν ὅτι ὀρϑώς λέγεις καὶ] |ἀϊεςπτες, Ρυαςερτον, (ςἰπγος τς ἐμ νεῖν Ἀμνορζνας ΜΑζαλιῷ 

, ν » ’ : ἢ ΚΣ ΑἹ : ᾿ δά γε ἐ ἀἐε τε(ϊὸ ἀϊςοίο ἃς « ας. 1 “ΗΜ ἀϑίανι ἀὐλέονο σὐοῦ λιβός οϑίσσπνννς, δ νοις αι δύ γα γι, [Το κοῖς δτσαν ἐλλ᾽ π᾿ ἀληθέας τίω ὁδὸν τὸ Θεοῦ σι» ΡΟΓΕ ρου πα, ςα γδιη [) 61} {{π4 υὐδην Ὁ εἰ κ» νεγμα!ὰ 
Δὐκει" 'η νογίῖαῖς ἀοςοῖο: ἄδεε: ' 

Ν) εν. , ᾿ χὰ δὰ “ 11 1 ὸςὶ ῃοδὶς : τι δυτηπη ἄλιε 1᾽ Αίοερ »οδὼ; ετῤδωβμην 

᾿ ἔξεοιν ἡμῖν Κασαιρα Φόξον σθαι} ( χ[ζατῖ, Δ ἤο ἡ ἄανε [τὲ κε πουὶ : 
ἤδυ; ; .π ὁ ι , μὴ. ᾿Δηπρδάυετία ΔΟΙΟΙῺ σογιμὴ7.}} Θοιηξάεναης σωξεη ἄο. 

Καταψοήσας σὲ αὐ τω πονηργ,} 1 ςαἸΠ ἀίταῖς, ἀἰχὶτ οἰς» μιά τς} |Πκην ἡ ον αὶ κει κα ον, 

ὧπε ποὺς αὐτοιὶ, Τί με πειράζετα; ᾿ τοητατὶεὺ . ᾿ΜΕΉΝ ΗΝ Μὲ 
Ἐπιὸ εἰξατί μοι διίωάρμον᾽ τίνος ἔχοι 241. Οἰϊοη ἴτε πηπὶ ἀσπογίυτο: [,, Οὐβενάϊρε ην οὶ ἀοννανίῆς 

εἰκόνα καὶ δχι)ραφίωώ;, Ααἰποχραθέντες δὲ οὐ εἰσ μαδου ἐιπαρήπειι ἃ ἰηΐζτι[ |. 9 ρεβραθει ἐπνασίνονι τ πὰ 
9 ᾿ 

Ρτὶ 
ἐπον,Καίσαρθ,. 

πὰ Καίστερος Καίσαρα, καὶ τὰ τῷ Θεἕξ τῳ 
Θιφ. 

νία!σ οι τα ; ἀἰχογυμι, (ας. 
Ο᾽ δὲ οἴπεν αὐτοῖς, Αποσδοτα τοίνιω ἰ,,ἰ Ὕμης ἀἰχίτ οἰς ᾿ Ἀεάάϊες τοὶ: 

τοῦ φυς πε σίας, Οχίαγι: ἃ. 
χυκ  ωπε εἰν το» 

ἐη[τρεἰοννεποὶ δι [Ρονάειν- 
ἐε: ΓΟ (ἰ“|«νοι. 

44 ἍΔ δὲ ἐδ, δἰ φφάνο εν- 
“ὁ ἄνα {νηὶ (4{ν}}, («- οην.,., 

«νὴ ; Ο' 44 μη: Τὶ, 
2εφΦ. 

οἠει  Ἀοἰρόίνάεητος αὐτοηι 

--..... 

ις -Τὐι μὲ Ἀϑοτοι ἰ4ε] ζεῖ ντ ταὔτ ἤλητδίς σαΐτπ [ᾳ- Ρεναεὶραιμὴ, 5 γγις νειτῖς ΝΔΥ Ὁ {ἀμ αν  ἰᾷ ἢ Ἰυάις 
τίηϊ ἐλλειπῖ κως ἐλιά οἰγει ] οὐ μι ταν, 

τι οὐννρδαμα Ἀμλ μαι Ν οἰο Μλαῖῖι.:1.4.4. 
30. ἤαφνε οὐ νμαμεε ἐμαν, )καὶ παρρ τηρήσας, ἰά οἵ (ἃ 

Ῥιδητες. Ροηἴτισ οῃ ἐπ τὸ πειφσ τη ρον ἰὸς ἴσο ἱπ νιτιο. 
{μι διημίνε. [ἡ οἵ τριάδος ἐυτὶς ἀιπίε! ἐχλέχοιος, δ 4: 
«οπηίμετς οἱ αὐ] αὐ ὧν ψιοάἸηυὶ βεγε. Φ{γι 
ΦΑΥβάγε5 εθηφ [ἐγ ποθ πὶ ἦναι ϑλνλώζωντος ἀυτῖ λόγον τ οἴξιντ ἃ- 

ναι" ἰπ ἐρῆτις ἰσέπνοις ἀστίρεγοπεν συῦης οςζαοας (ὰ 
Ἰυηνμλαι οἱ Λτιοτοπτ, δὲς εηΐην τος το εαρ]εαλ τη ἐἢ 
«ὁ ϑεκαμβαεϑαι Ψα ατα δι Πἰταίηθε, "᾽ 4 άβάνενι! εν ῥὴ (8. 
ρον ρ(0 «0 ἀΐεςτο τα] δην, ΜΚ ἰηϊεγεὐβατεη! συὴν 1ὸρο- 

αὐ ηῦ ἀπτσ ιν λόγῳ͵ δ ηος ἰὼ αἰ ουίάι τη ςοὐπείνος σφιν 
λογν ἃ κ΄γκο 55 πιλμὶς οἱϊ νἠτατα κοι ἔγυόλο ψυαιη [π- 
θλην [σηυατιν ἃς ἐου βυιπαῖαν οτιλαν μη]! ἘΝ ΠΝ Ραμΐο 
ρδῇ εν οι 26: ὁ Α Πηνρετὶ Ο' βοιε[} αι "ια[Πἀνι., αν Φρ- 
χϑ καὶ ἐξουσεῇ τῷ "γιμόνϑε: ἰή εἰϊ, Ρικο δι, ρεηὸς φυςὴν ο- 
δλὶ προγίῖ} ἂς ροτοίξας, δὶς “ειφοχεικός (χίλι εατν πν- 
ὁεβαῖεην ρτὸ ἸΜρίο Οαίατε ἀϊςίανων, Υ οἷψ ατὰ δὶ ψιλίϊαμς 

εἰο.. τις ἐννάτοι θεν, ντ αὐχῷ μος οτίλιη γοτῖεσς Μαριἶτα- 
ἴμ:. : ; 

11 «Τεορεγδ,λαμβ νοις Ἰτατίοπξ πλθοτς ρετίοπα᾽ μοί. « 
5 Π΄ΠΝ ΔΠΠΟΙ ἀρρο αὐ ἐχιεγας ας νοσάητ οἰσοιπληῃείας, 
4145 {70 τείριοἰατιράτία ἐς ραγίθυν ποι ςοπξυας, να : 
Μαχ.ιν. 14. , ΝΣ 
αν Τεβυιμον ὸρρν ἡδπιρς (οαΐιπν να Ματιιν δέ Μάτευς 
γατογργογαητηγ σι πλ λ ον ρτορτιὸ Υ οξ ρα] αὐὐ Ροτεον 

τὸ τίππι ἰὰς σίσοα νοος {νι σίτων, 
τ «ηνηγ αἰ φνία νρ πενούσας ψ]μ οπξνδενάην ἐὰ οὔ ἰυνονν, 

νς} σκοηδοιάνοι.ντ 411 ἰδρς προς νοτῦιαι ππνος ἐατουριοῖλς 
τι, ἐε114 «ἢ σωωείς. Ἐς αἰϊνάνι αἱ ἐν πτανου βάν, Δ 
1)οί» το (λεῖς ἐχρτοι[ό, φρ οἰβελε ἐηἸ πὶ σφυρὰ ἠαυαη δα ιη 

Τ| λα τπαϊὸ ὰ εαδυνν ἰοἰστίιλαν, δι Ἰοπρ)ο νάι δι τι ἀἰγαπ νας: 
θιις ἀπ ΓΝ δ ον, τὰ Πρ σα ἡ πκν νύτη ἃ ελῇ- 

Ἰόπάο,νεῖ αν τὸ ψιδήν κα «αἰ ν ον χεανον Ετ ατπ, 

Ῥ ἐν[μενὰ χὰ εἰ σολν προσίᾳ Νάπΐ( ἰὐστὸ πολυ πίϑηον νονταιῃ, 

Ἰητογριείατας ςομμμρφ μὲ ρτοίτέϊο. 
μι) 



" ᾧ' Ολρχχ μὲ | 

" ' ᾿ Καὶ ἐκ ἴχυσω δπκιβέϑαι ὠνι ῥή- 

ΕἘΥΑΝΩ͂ 

᾿χ δόηα ἰοϑόνω ννδυένω [ϑονὶ τέκνο ὑποϑώνν ΟἸΈ πὰ 4Π8 
αἱάν ςχεσιρί ἁείδ ἰτὰ (ςγίρτα πὶ μαθοῦτ, Ὑ οτας τλπιεῃ τητεις- 
Ρῖει ἱμδος, δόμ ἐδένω βιέν εν τοκνος ἢ, δι ᾳφυὐάεμν τεέλιι» 

᾿ ᾿ φυιμη Βυίας νετρὶ τορεύείο ργοτίυς τεΔιμνάςε. , 
ἾΝ . 41: Εἰ δὲ βρη καὶ οἱ ἵπἴα Οταῖίο παρείς, ἔοτμια ἴο- 

: 4υεπά! ἃ πιεάϊο μετα, ργο, δι οδιςγί φαλιμοτ, ἃς ρετιμάς 
φίπουςς ΗΠ {δριεηη. 

.ν 44. ΕΠ ὴ μμηνε φωἱ οἱ {εὴ Τὰ αἰών ος τύωυ Νυἱν ἃ ἐἐγαίμλμν, 
ἽΝ) τὰ ᾿ς Ῥέη ψωέμε ἤδεμ!: Μεθιαπι ςΠ φιςην (ἀργὰ οχ ροίανανια, 
τ ὶ 16. ,ἱα ταπεη δὸς ἴοτο μαι] ἀδιεγασειρευς. Νδιη κα 

ἰνς νούδηίις ΕΠ) ἰνυτι (σοι αυν ρτσίς πει νττα ἴθι λἰά!- 
ἐξι ας ἈΠ τις Ἰαοὶς ὦ ἀπαρμίυ Εἰς νετὸ ἀποιητωτ νος ποτπι- 
ὡς φυίςμ αι Ἰῃ Ι νιτὰ άδιις νοι: ἁιοιτῳ ψιώο: 

εἀσίὰς πδιγηοηίαπι δὴ ΠΠος Ὀ εἰ αοὴ ρογπογοντ ππμίυς 
"}ς Ὀγτιοίας Ῥαρα ἀοειε, ξοπέγα τοῦ μγαπιξείϊα δετραι- 
ιν τολιμνομια, ἃς γι πίεξιν δἀποτίν μὲ αν οὐ ἐοφμνι 
Ἡευ..4ν 

16. Ἰιαηὰς ποαυϊπσγαηῖ οἴ νοῦς 
θα΄ σάγροῖς ζογαα  εὉ ο: δέ πι!- 

40 ῥευη). Οὐυῤά μψυι, οὐὐέειλι ϑευπι πα ἄνεσις (τ εἶθ: 

ΕΙΠΙΥΜ. 
ὑμιη ἐϑω: τερνορεηάεῃς (ρ-. ; 

᾿ δ μ γα ρίενε: Ῥδε ὁ 

Ὁ ΜΟῚ ΦΟΥΑγπΟΝ τ 10 Ὁ ἢ αὐ βΘ ΠΑΡ} ἢ τὶ [υροτ εὐ τοίροηίογ Π]6- ἐλ ἐ βρέ ας 
ὅλ} τῇ ὀποχρίσοι ἀργά, ἐσήγησαν.. ΤῊΣ Σ" 

τ .Ν ΠΡ . ὑτοπὶ οϊάληνἝ 7) “1{ρἐ|ερρηε ἀρεερη ομὶ., 

: μκίυνυ ΠΠερσεβϑόντες δέ τινες δ Σαδ δου αἰ, ἰΑ δ σαὶ τὰς τοδιδάσπη, μολ κατα, τω 
τ αν, ἀκ νον Ι Ϊ ' γα ᾿ νὰ , μένας . . κ ας νς αύων (οἱ αὐτιλέροντες αθάσαισιν μι ζΏ)). οι εἰϊε τεϊμιετοϊϊοιιολίοεα τς {αλη Ν πμιίὰς. 

νν τἕίυιτο 6πΠηρώτησον αὐτὸν, τ ἄστει, " τοργυμζ Θυ}» ἡ ἐνῆν, 
ἃ ὦ δάιει(υ " “-. - ἢ 5 ἤν . 

Ν ὸ δαβάυεαοι, Λάορντθς, δΔιδώφιαλε, Μωσης ἔγον- τὸ ς Ὀ ΤΕ ΜΕ ἜΡΜΠΟΝΕ 18 Ἧς 

ν᾿ ὮΣ εὐ ΛΟ 4 ἡμῖν, ατινθ᾽ ἀδλλφὸς Ἀχοϑανη 1,1} τίνι ξυετής Ποδεις νχο βάν αίνμν παι ; .} «ῳ ᾿ ὲ κῷ δ φοή "ἡ ν᾽ , ποτε ἐξ Τὴν Ἂ " μετ αὐε 2 

ἐπ ' “τς χῶν γάναι ΚΘνΚ ἐαδῇ ἀτνήνος ὅπονν αν. τε} ὅς ἔπις Πδετῖς. πιογῖμας ἐαήχέ ἐῶντες μα 
πος χῷ ᾿ν τῇ ἵνᾳ λάβιιο ἀδελφὸς αὐ τίω γιυαικαν) Ὁ μετ) νὰ ἔγατεσ δος ρ Δὲ οἴν}5 ψ ]ν ἀεείρηαε ἐαρο βιδῖὲν ἔων 

. χα ἐϊξωαςήσ μ πέρᾳ τῷ ἀδελφῷ αὖ") Ἰχυτςοιο γᾶ ὄχζίτος ἰτιεη ἔγατα |υχογεπε βιδίνει [πη 
ΠΟΥ ὃν τῷ να μ. ἤιῶ ᾿ . [καμνε [μο. 

᾽ ἢ ; -- γε. ᾿ τ ὌΡΗ 1 ᾿ ὌΠ : ξ ᾿ Σο δέει Ἔνζο β4ἴνειε- 

. ἐδ ᾿ ες Ἐηὰ οιμδι ἀδελφοὶ ἥσω δο Φρῶωτος) - δερίο τὴ Εὐδὸ Ταγος ΠΙΟΓΙΜ Εἰ ραπε : τσ βγύηνης ἀταρὶ 
Ἰπ 3 ᾿ ' : Ξ ᾿ ᾿ " - »ν “ γ,. ᾿ ι ποτ ὍὌΓΙΠΙΙΝ ἁςςςρῖὰ νχὸῖς ὙΧΟΥ δην (ϑ’ Πιουίμησ ᾿ 

᾿ ΨΥ , λαβ ὧν γιυυαγηᾳ ,απολανν ἀτεχνος. παγίς οἰϊ πο Πθογ19.. "ε ἰε, " 
᾿ ᾿ ͵ ἡ 5 ὡς ᾿ ροέοέἂέοψοΕοΕΨἐἔἐὁΠονἜἘγσιᾳ. ὡ Ἔν δἰ δοῖς ἰσίτας δἅτῃ σου ἄς] χη. Ἐπ Κμεης ἀκοὴ ἰϊ- 

᾿ Ἶ : Καὶ ἔλαβεν ὁ διῦτερος Τΐω, γυωαῖχα, ΔΘΕΡ δι ᾿ ἰ4πν ̓ λυμρ αι " . ὶ , " . σε ἃς ἱρίς τιοσῖμὺς οἱκ ἤῃς Ἰι-, τῳ 
τῷ ὧδ: ἀπϑοκινεν ὠτεχνος. να. [με βίο, 

4 . ΓΝ. Ἄπσῳ ᾿ 

να πο ν.7,,.. ὃ 4, εϊηάε τέτγτι5 δοςορῦς δῃ}:} 23} Ἐπ ἐτηνρ φερε 1." 
, Ξ τρίτος ἐ λαβὲν αὐτίω' ὥσκε τις ΕΡΦΝΕΣΡ τ λῤλροι 

᾿ Κωο "πὰ : ζ ; ὑτ ἢ πίάοιτι αὐτοπι ἄς ΠῚ ἐριςρ}. Ἀ: ἘλΝ ΒΘ εαμι 
6 χαὶ οἱ ἐπί ἃ οὺ ᾿ατέληπον τέχνα, φη συ-] Ἰὴςς το  ιογιας ΠΡ ογοδνᾶς τποι βριεπι ἐὐδωρ γᾷ 

ι πιο, (Ὁ πιουινὶ 
σϑδανον.. " ΠΟ ΩΣ τ 7, ΡΝ 

: τερον λ σαύτων ἀπέϑανε ἂν νύν.) 4) Ῥοΐ οὔγρὲ5, αυῖοι πλοστια , 
Ρ . ἃ " πΝ : , } οἵ ἃ του] οτ. 23) ἹΝ ουνβ αν ονουΐέ πον. 

Ἧι τῇ ιν μϑαςτώς ει, τίνος εὐδὸ γ4-| 4}. Ἰη το[υττοξείοπε ογρονζυΐι5 ᾿ το ἰεροα ΑΝ 
Το ταὶ ἡνῶωή; οἱ γὸ ἐπα ἐφοναὖ σίων γυ- εξτγυηι ετῖς νχοτῦ παι 1} (δρτξ] ΠἼ  κμι οοῦμον ἐγέ ἀπ πῶς 
᾿Ν ἐὐ πος, μάδυστγυης μὰ νχούετη. ἀεπν ἤρεσαν ὑανμετμι 

᾿ τῶ ΝΕΩ͂Ν: [ροπάεης ἀϊχὶς εἷς [6--} |4πρυχογεπ. ' 
' ' ᾿ ᾿ Καὶ ἀἀτοκριϑ εἰς εἶπεν αὐτὸ ἴς ὃ ἕησοις Ἧι ΗΕ " Ν ᾿ Ν ΕἸ «ἰεΉ{} 1ο(ὸν, δ η δα- 

Οἱ δ) τὸ αὧὖν στο Ἐν τ (5. ΕΠῚ) υιΐας φὺΐ ἀυςαηῖ ν- ἦωε [πριϊποδμοε ΥΑΘΙ πο Ὁ ΜΕ, Τὸ αονος τοῦτα γαμφυσι ΧΡῚ ΘλΓῚ Ἰχοτςβ, δι πυρταπι ἀλητυτ. ΟῚ ἀμμμων κά μωρείαι: 
᾿ ᾿ ; 2ωμισμοντα)" π᾿ Αὐυἱ νοτὸ ἀΐξηὶ παῦττι πιουίης ᾿ 1} υετὸ φυὶ ἀϊχοὶ ἐα- 

᾿ . Οἱ δὲ καταξιωϑέντες τῷ ααῖνος ὠκοί- αἱ δύση 1104 ςοπήςαυδητατο) ἢ. δεῦ μιν εν ἔϊμεν τις 

ἰ “ὦ ϑου τυχεῖν, καὶ τῆς αϑαςύσφως τῆς ὧκ νε- τοίυτε Ἰοη δηλ ἐχ ΠΊοστςοὴ. ἀβίμμην Ν ΤΣ 
φῳν, ᾿ “Ὁ - 4 ὧὰ ᾽ - ᾿ ' χρῶν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐπεγαμυίσικα, αθαις ἀμουης νχογοβ » ἤεαις βὐβι ραθημ 

τα) Ὶ Ὡαρτυτη ρα λο . . 
ἜΣ νων ΜΝ ᾿ νὸν, {16} Νες επἰαὐ θοῦ ροίαητς τ- Νεῆμε υἱινὰ πηοτὴ ρος 

Οὐτ γδυποϑανθιν 67 διωανἢ.ἰσάγ- ᾽Ἰσϑ,ραγοβ εα}Π| Απρεῖὶ!ς ίυητ. 36 ξετ νηὶ «“4μα[ει επίπν σαπν 

᾿ς λοι γδρ οἱον᾽ αὐ ι|οἱ εἰσι τ Θεῶ,τὴς αὐα-} 1 ἃν ἡ μοι Ὠενησυνη πητ᾿ 4}}}} |ζ4ϑν νει: δ’ ΒΙὴ [μη Ἷἵ : , ἢ : ᾿ ΤΉ ῃ ) θεν φημ βηῖ βίη τας 
᾿ φωσεὼς σοὶ ὄντας. ͵ ν τείὑττεξιοη 5. ἢ τοξμοηΐεοος Ἱ 

σν δὲ ἐγειρονῦ) οἱ νεκροὶ, χαὶ Μωσῆς 5) Μοτῖυος αὐτοῦη (υἰοίταταπι ν᾿. μία “νεὼ τε 
ἐμνκυσεν ὅτ ὴ τῆς βάτου,ώς λέγει Κύριον! [11}» εὔίατη ἸΜοίες ἀϊσαυιτ 1Π] Ί πνονρν, τ’ Με ΒΝ 

᾿ ὩΣ ; Δ εδν Αραδ, Δακῶν φρλυ σεν τ ἡ 7τυθος ἢ φυῦτη ἀΐοίς θοπηπυτῃ] .1 ἀν {ξεν νεόνεν βίον ἀκα ᾿ δ Θεὸν Α᾽βραώμ,κὶ τὸν Θεὸν ᾿σειάκ, καὶ οπξρα τρϑμν δεν ἀνε. 
δι Ἴ: δεν νακωώ ἐν ᾿ ουπι ΑὈγΑΠΔΙῺΙ 9 δυανας Ἡδαρεμσι ὐδαργύηθα 

ὔ Θεὸν ἑακωβ. (λας! ὅς Γλευι ΙΔ ΗΝ. ἐλεμ λων 
π᾿ ᾿ϑε ὃς δὲ οὐκ ἔςιν ἐκρῶν, ἀλλὰ ζώντων" 8 Ὄςυς δυῖθπι ΠΟ εἢ υὔδειυο- " ἴλεωι ἀμβεπν βοὴ εβ πον- : 

ΠΝ  π Ε ἀν ζῶ τυτηνς νοτιὴ ἄφηε: Οἵ 68} ἡεμρυμην [4 υἱκνύηην δ» 

᾿ ἃ Ἶ πος ζῶσης: ᾿ σηϊ νιθσθηῦ Εἰ, ᾿ ἷ ),48 ἀπίῃ υὐνηρὲ εἰ. 

ππὴσξ ' ὑγροῖς το. τς ο---.-ς---- 

ἮΝ ᾿ 16. (αηρεν θήλαβιδα ἰε οἴ τερτοϊςπηάςσγο, ντ νυ ψλῖὰ- ησ ἄν! ἡόρρ ἀμὴν. οὐρὰ νεὐφηι ἰὰ εἢ τοίιτιοϊο- 
. ες «δι Ἐγαίπιυν ἱἠτοτρτοιλητυγ. δὶς ΡΙ Αια ἴῃ ΟὐοΥρ ἰα,ἐμοδ δὰ κέ. δἱκ ράντίςίρες ΠΗ οηίπη Ηεργαϊδηνες, λοηι (κρε ἰλτ εχβον 

ἡ τ ᾿ ᾿ ψυϑοουδ λόγων ϑθιλοιζού, (ἀὐππις διοσις φυτῷ νογὸ πουπτυσνέζυν νὰ αἴοΓπᾶ 11 Κ. 

Ποπῖς Ῥεγίτυσαταν εἶτα νεγὰ εὐίξητις τα υγβοτο 481 11 Υἱ- 

ς τλιὴ ατόγηδηι ταί δ μι αἰσαυη τ το[ιεγοξειοισια 

λὰ βιεποις δι ροῖ ίς ἐοπΠάογσιμι κ,ο ας ΡΙυππεβ αἰης βοηρτα- 
τᾶ (οἰ εἰ πιοπης ςομἴςῖ οτίαῃι πηρίος ταίατιςέδυτος νὰ φίοι- 

ΠΛΠῚῚ ΟΧΊΓΠΙὨ) [υὐελαι: οί 4υιϊάσιν ποὴ νἱτλ [ο τοῖς ὁ,- 

Φαυ νὰ γαῖα τάχα ἐπ (ΟΠ χρ τορτιὰ 4 οὶ νὴτα πὸ ἀονετ. 

10 47 μων ἀϊτρ ἐς κόγορ ἀ οἱἱ δ ιν κὐγο δ λέγνν. | 

18 ΤΑΤΕΜΙΡ. ΘΟᾺ 10 οὐεῖο τ σον ποι σαμεν - 

ἀσιε]ιηἶο ἃ [Ππηνρὶ ρηκοοπε, νὰ ΠῚ αὐ θιοι Ἰας {Ὑ]Π0- 

ἐμνα. Οὐονμᾶν σας εὐ εἰεις 1 νίωτοτ, νάνι. 
ας ν ἃ ἴδεοίνι [γεις «ἢ 1γλεις, γον... 27. ΕηζῸ "}; 

1 νυν δ΄ αιαι ποηάθθι α σιχοι "2 (ΓΟ ΟΤΟς πες εἢ' 

γῇ (0 τοιιροτς ἐπ} σογροι συ8 οα οἰ τατίτ σιόλι.. 
ψι ἀνιε τ νἱ αδιψιρί δὶ πρίσιν ἀτί πνεῖ ΟΠ ΟΠ ἔκυια 

{0} φέσι ἴτάρυς οἰ βαιάα ον νῈ Αθγαλαιυ, 
"λας, ἃ (τοῦ τείωασοτοηεν ευς οη ἰς νοῦ Ἐ 60 ΠΜΠὶ 

"Μὲ 

Ἕ! μὴ βυξηδεμρξ υῃ.- ,. 

Ν 

. ᾿ειθελάνας ὁξμανει νοι νιἀοϊξουνι ψάχίμνας Μαιν. 4}. : ᾿ν φρήν εψειθαίφυι ἐς διὸ 

᾿ ϑελόντρον ὡριπατεῖν ον ςολαὶς ; Καὶ φι-- 

ΣΕΟΥΝΝΌΥΜ ΙΝνΟΑΜ.᾿ 
ἀιπὶ ἀσίιοι ἔοιςο δὰ οἰττεχ φιοὸ ςοηίςυεστγοτατιαὺς ἴδηι }}- 
Ἰος τοίυγγοχ ἶοίδυς ἢςο ποι βοττίμοῖς δά σογρόγαιη τοί 
τοὐλιοπειι σά χὰ Δππηὶ νίτληλ: ἰἰς τείρ δέάει ἰνυῖς οὐ ϊςέὶίοα 
εἰ Πμεξυ,ντ ἀΐτατ, Ὦςο νᾶπὶ νμῖςτο 48} 0 ἐεηηροῖς ἤπτ 
εοίαγτεξειτι, τΙἀςόψις Πεὺτι ἀς τς ςειτὁ μτατα ποι αἰπεις 
φιὰπι ἀς τς γεαίξητι Ιο4ι1}. (λιιδηιης σπη ἀπίπι ἐπμπο- 
αἰιτᾶν πὸς ἐοδέλ ηες ρο τς ἃ οοτψογις ταπισεςδιοποιη 
μος ισιμῆσητο ἔςραγαιε., τἀ ο ἰὸς «οειρισηάμηι οἢ εἰς 

- .» 

35} 
Γογρογαπι ἐφΠιγγοϑίοης, ποπ ἀς Δηΐ ηχἱ ἰπηπιοιτάίταῖς, ἐσ 
4ιλχισύτιπι ηθ ογατ. Οἰδεηάιι ἀμκειη ραιεἰσιία ἂρ θὲς 
τοίρσηάοτι δά τλείτα πα οὐνις δίομοπι, ἸΝαμι αἰοιμιῖι, ἀ- 
«οπάμην μᾶς πόντος οὐδ᾽ τὰ εἴτ, Οὐγηον Ἰριιὰς,. ἄς τὸ 
καδόλου Διὶ ἢ γροι Ποῖα το πην ονάνπι εἰς, σιιρς δι] ἐὸς 
«πιὸς Τ)ςις βκίεῖς ἤιο σοιηριςβοιίος ψιλείλ ᾧ ἃ (Δ]υϊῆτα 
ἀνρηλτωγ: 415 αμιάςοι οτᾶπὶ ἐδυσει βρνωι (ς᾽, τᾶ πὶ 
ςοπάπποηςμ ας νεῖ ποις ΠΟΘ ἸΒΕΓΟΤΩΣ, 

- -ος τ σιυσπσ-ττο- σ πεπας--- -πςπ- τυ τπϑὸθν -πὋοπιπόπν- -πεοῆσς- . πὦ.............ΝΡὃ..... “ππτο ποις 

Αἰπυχραϑέντεξ δε Ὥνές. ἣ Γραμμρι- }9 

ων εἴπον, Διδαρσκαλεκραλαῖς εἶπας. 

-- Σ ΜΝ ἀρτῦτ ἐδ τὰ ΟΝ 
ἰζείροιξεητος ἁυῖοτῦ οἹ 4015} 3» Αι ῥοινάοινιει αμρξ 4μι- 

ἀλανοχ δεγιῦις ἀϊχούθητ Μααν !- ἀφ ἀρβαιμν τς 
ἢειρδοης ἀἰκί τ, ὑπὸ ἐμ μὰ 
Νες ΔΙΏΡ] νι Δα φεθαης οιπ] 0 Εἰ απηρί ως ἢϑη ἀμάε- 

ηυ!οαιδηι ἐπτεγγοραςς. οὐδεν. τ ᾿ δάηὲ εωπν ΓΟ "".- 

Ὁ : ᾿ 4 [Π)᾿χκιταύτοην εἰς Ὁυοαιοάο) [μττογῆσε. 
εἾ ἴϑο9 αὐτοις, Παΐς λέηουσιτον 1. Ι: ᾿ ᾿ Ὅν, 
πε Ρ ἀν νιν ᾿ἀιςζιῶῖ Τμηϊζαμ δα οὐἷς 

Χειφον ηον Δαβὶοὶ 2). ᾿Δυμἀι8ὺ 

τς, Καὶ αὐτὸς Δαβιοῖ͵ λέγοι ὠφβίβλῳ “᾿, ΝΠ ἱρίς λυ! α ἀϊ εἰς ᾿ι- 

γαλρδ, Εἶπεν ὁ Κύριος τ Κυφίῳ μου; ἐπ ὲ λῶν Ἁ τῶν ΠῚ 

Καϑου ὧκ σδεξιών μϑυ; Ὠϊη0 τηξοροςας Δα ἀ6χ- 
1 [Ὀγλνο μνεᾶπη, 

ἕως αὐ ϑῶ τουὶ ἐχθοφιῴ σοὺ ιἱποστόδιον] 
ἡ ποδ αἷν σου ; ᾿ 

“ γ ͵ ᾿ Δ .- [Ὁ 

Δαβίσ), ουυῦδ Κκῴρμον οὐδ καλῶ (Ὁ πῶς " 
υἱὸς ἀυτώ ὅν: : ' 

᾿ ᾿ “ “φῳφΨ ο» 

Αἰ κούοντος σὲ σγαντὸς τῷ λᾳδ, οἵπε τοῖς 

Οὐκ ἔτι δὲ ἐτέλμων ἐπεροτα ἰαϊτὸν 40 

-»- 

- 

βίέμην εε Ὁ «μιά: 
4“ Εἰρ|ἐ 1) «μιά ἀἰεὶε ἐν 

Ξ δεάεὰ ἀεχενὲς πιείς, 

οο5 ἴμο5 (ςαρ εἰ! ἰυχη ροάχηι τι. 
τ ΠῈ}} | 

Ὠαμά ετρο Το ΠΌΡ δι 44} Ῥομἰά ενγο Ἰ)οηοίπμην 
ἡ τε ψοσαι, (σ' ἀμοηνοίο 
βίνην εἰμ 

ἐμὸς: [τ4 

ΒΩΟΥ ΜΗ} 

εἰἰωηρ ρῥφάηπι 

Ἰνοςλῖ» δέ χυοιηοάο Αἰ ΐμς εἰμς 
εν ’ 

ταὶς αὐτῷ αἱ ὺ : ἀϊεμ!ε ἀπἴθηῃ οηρεΐ 
μαϑήταις αὐτῷ, Φ Αἰΐςηῖε γεοτὸ τοῦο ροριυΐο μ “5 4μίεην, 

[Προσέχετε δπὸ 2}, Γραμιμκατέων : αἰχις αἰ ςἐριι}}15 (ι1ς, " » δνκὶρ ἀϊβέροὶι: 
4“ ΠΟλυεῖς ἃ δεγῖ 15, φαΐ νοϊμης 

ἀπιδθυΐαιῖς [ποἰατὶ 9 δέ ἀγαᾶι (δ[ι- “ΓΙ .} ᾿Ὶ Ε ᾽ ΄“ 

λοτων αὐσασμοίς ὧν Ταῖς ἀϑρραις, ται οηφ5.1η ἔογί58,ας ργίτηος ςὅ- 
χαὶ πρῳτοκοιϑεδροίας ἐν Ταῖς συ γὼ: (εἴτις ἰῃ ςδυεητίδυς, ἃς ργίτιος 
γῶς ) καὶ περφιτοκλισίας ἐν τοῖς δ᾽ρί-] ἰΔεςσυδίτως ἰῃ ςατηὶς, 
“ἄνοις. ᾿ ὅν Ὁ μὰ δε 
Οἱ χατεῶ (σι ταὶ οἰκίας γ}] χηρῶν, 47; Ουἱ οχεάυπο ἀοπλος νί ἀυ- 7 

φῳορφάσει μαρκρι τυροσαίχονται " ὅτοι ἐξ θδιι ἰρθκίονα Ἰοπρίς οτὰ- ΣΝ ἢ ΤΩΣ 
Κιφάλαιον κα. ᾿ ΟΑΡ. χχις 

Ναβλέψας σὲ εἶσι τοὺς βάλλον- 

ἀϊέωϑιως ἠη εοημὶμἱξε. 

Ομ ἐφμοτφηδ οιπος 
υἱδμάνννν, βηνηί ζεεν οη.- 
ζ4η0 ογαειοηφῆν : [νὴ ἀ,οΐν 
ῥέε ἀφηννλίομοε Ν)4-- 
"0 62. 

ὍΔ». χχι. 

Μλῖίε.1χ.44 
τ 4615} 

ι| (θη ἀνεεην ρά ἐἰϊοεν νἱαϊ οι, 
ῳμφηλυΐο ἀιειηῖ με (δε  Πς οἱ 

δῆας Π)4υϊάϊς 
[οι φὰς 

ποίη νει ο- 
εἰδτο Ρ(αἰννονμην, [έσεε ἰυιάθαν Πγοτηὶ 
ζοννίθη: ἐ)ονηὶπὸ πιεο, πυδίνιροις α΄ 

ἐείπὰς ) εἰ ἢ - 
: ἰως ) Ἰςουπ» 

Ὑ[χιςάϊη ἔξδτθογο τηΐην- [40] Τονες ῥ ν πἰαίαοο ἄυιπ δριτι: 
κω}, 

ϊ Δ γα τὰ ἀρ μοὶ ἀϊ-ἰ Αφ βηρα πανρ Ματὰν 

“««“πἰξάεὰ δινίδέε, φαὶ δαροτι αἱ 
ννοίμνε απυδηίάγενο βοί δε, τλϑιῖ,λ)ς 
(Ο' ἡπναηὲ {πἰμεαείοπει ἐπ ἝΝ 
ἴρνο θ᾽ ρν ένα οαιρεάναν ᾿ἈΠΟΟΒΟ ἍΤ, 
ἐη [γπαρορὶς, ( βτίπιος ἃ 

ἰεἸοίοτωπι ὃς, 
υδτοτπι ρᾶ- 

ἄοτυπι ἐχοημ" 
Ρἰυ τ. 

᾿ λ ἵ ΜΕΝ ' Η ΜΡ ᾿ ἀδι το: φαὶ τοξεύει με - υ1τ0 8 ρόαι Ἰιοες ἀξεϊπ- ΓἋ τας τα δῶφᾳ αὐ εἰς τὸ γωζοφν Δ ΚΟ ΕΜ ΔΊΒεΙΕε ἀοπα μα! {δ ροταβμα ἐοετείμ καὶ ἀμεμηὶ 
λακιον πλϑσιας. " δ᾽; Μὰ για τη, τὰ ἰαείνον ἄξονος υοαΐεδεπο: 

δ Η μ ΩΝ , δ 16α1ἴ αιὐἴοπὶ Εἴ1Δ4Π] αυλ ΔῊ 1 μιά “μϑενπ(" ἡμ4"- ἐοηείας . 

ΕἰῚ ν εὐ ἀμ ε  Ὴ “αλλ ν!ἄμαπι Ραυρογου]ᾶ ἰπνηνίετοπ-} |άα υιάμρην βαηράνοα- ἀν Ὁ τὸ ἐμά 
σαν ὦκε δυο λεία. ἶ τοί ΠΠπς πλεπυτα χγδοία ἀμο. ρα ΩΝ 

᾿ οἷ} ᾿ ἀν, ΤΙ ΎΡΕΞΕΝ ΝΗΝ να: Σ τ ίτα "4 ἄωο. ν. ἃ ἐγὼ ὑμῖν ὅτι Σ Σ ἔρέδες εἰς Καὶ οἴπεν 7 Δ'ληῶῶως λέγω υμὰ {4} Εἰ ἀϊκιτ, Ν ογὲ ἀϊσο νοῦς, νὶ “ Σιάὐκὴ,» εγὸ ἀξερινο- 
χήρᾳ κὶ ἡ] χὴ αὐτη πλιέϊον παύτων ἔβα-) ἰάσα μας ραυρεγ ἱπιμτῆς λπι- 
λέν. ἢ Ρ᾽ἢΠμ5 αυὰπι δηλ 5..Ὁ 

4 ᾿ ικ 4 - Ι͂ ᾿ 

Αἴπαντες γὃὺ εὐγοι ὧκ τῇ αἰδιοσοῦοντος 4 Νίαιὴ οἴηηες Εἱ ̓ οχ οο υοά ἡ 
.Φνς»ν ν δν Ἂν “οι, "48 . Ἂ ᾿ αὐτοῖς ἐβωνον εἰς τοὶ ὅρῳ τῶ Θεδ᾽ αὐτὶ ᾿ΩΒὲ τεάδιυράας., ἰτηπνίθγιης 

47 λνφοι, κύνα, ιυ ἄυφθαυς ςοάδιείσως λάάητυν πνὲς» 

ἢ 4μἰα υἱάηα ὕκεραν- 
ρει, γίνε φωλιμη ΟΠΗΙΘ 

αἰ. β 
᾿ΝΑῆν ὑνομει μὲ ἐκ 45 

ὑωνά ον βϑϊ τηνε ἐν 

4 Ἐκ ᾳμοά ἐργῇ! νείμινί αι! ἐκ τὸ «ἰονεδεγενι αὐτοῖς. 1ὰ 
τ τ ϑαθν δι 5γχιιετρτέτργο δά ἐς γραμματεῖς ἤνιε νομικοὶ, ἰ4 1ὸ α!οὐλπι ςοάϊος [τρια ἰερ ἰπλι ἐν (ὦ ταμεσδοννίε αὐνπῖ, 
«ΚἸερὶν Ἰβεςγρτόνος. 5δὰ ἑοτταης τοττία ρετίοηλ ροῖτα Ὁ εοάςηι ααἰάσπι (οί ρα βοτι διε ἀςοδιποάατίυρν υία {ε- 
(οφυμάας ἰοζο,να ἀἰχέμνις (ἀρὰ τν.9.ΠΠ παϊρλυς μας ποῦς ἀιίτιτ ἐκ τὸ ὑσερέμαιος. « ύδμά ἀοηάνφη [260 αἰς τοὶ δώρᾳ 
ἴλπλ λά δογίδας αυὶπι δι ςτίδις ἀιέξα λὰ ́ ιιος τἀ πηςη ἀϊςι- τὸ Θι Ἠεθτδιοὶ, πηλν. ΠΛ [ἰἀρνειν ἐρναν ἡτο νι Ὗ εδὰ 
τας ογατιο ἀντὶ ρτοριογααμὸά ργαίξηϊες δἀςτάπε μὴ ἰλπὶ βηδίειῃ ἀδείλγος, ς ςομειπο ἠὲ εἰἰδι οχμλισάγο Ροί οι 
Ολευε ἰιπς ἰξγπιοπεαν μαθεῖεῖ, ὶ Ἦ Δα ἀλπήνμη [)εο τὴ δ δένει τῷ Θεῷ. Νάψι ἀοπα 1}6] ρα[ιιὰ 

47 15 |}δειενν ρυεωθνν ἰσυς ἐν Δέμνιην, ἀρφάφοι μακρὰ ἀφο. δἴς ἀϊιμήτων φια .)εο ςομίςοταμεψε, νὰ πίφε ὕει χα: Ὁ 0 
σὠχυμῶν. ΝᾺ] ατλ, δ σιν! ἀρ ον νον αείφηοιν (ςία τοξλὰ βαθεμιν Εἰ ἃρυ 4 Ηεθταος νου α Ἰηϊενμῶν ργοιηβαιες 
σχριοο. Νςς εηΐμπι ἰεγιοηδιῃ ορίμογμῥαγᾳ, ἔς μονανίν τειδότγαμι βοή πίων, ίδαταυς μετ ἐπτυράϊ πεοήιηη οχρ]!- 
παιεγογρικας τ Μαινσο ἃς δίατοο, ατράίοητῖς οὐλθλ. οακίδινι Βίλ, γυι. ΠΟ ΠυΟΥ {ἰαηννοὐναναρ, [ρτο ΠΟ ΠῸ 
ἄνοΣ ὑπν οοάριπὶ μΔρ, τ )μαηβιλίῃ αὶ ἐσεφ οραν, ϑδ- χῳ [[εἰνηϊ είνέην Ἰδαὰ δὲ ἐς νὰ δι, ροἤτιιηι οἱξ ἔσει αὔϊίς μευ ὦν 
Ἰὲ (ἀἰναάϊουμι, οα Ηρ τ αογνμι ἀρ ξνίο, γαιξαἷς μρηπρας., νι ἐώφωνλὰ οἴλιίμιετ ἀονα. Αὐτ ρους ἰλιςο τὸ δῶρμ νοζας 
πὐεάχῃ. τ ΣΝ Ἷ ΣΝ ἐς ἀμίανπ τἀ ρρ}} φιαρυ θυ δι ξΑφομδν [λαίνιμν, ἰ Εἴ Αι συΐλοι 

: ΙΝ φα ννῖ. ἈΧι. ᾿... λὰ Πεμαπ ΝΜ έμν μεν μὴν λριδις ἈΜΗΝ, ΠΟΥ͂Ν 
1: Μηβιεεαν αἰαζλόμα βεαβη, δ εϑίαηνν φενί γα μα κ- μιν  αμιε ἰἀποῤιιδίρψίλις 9) ΠῚ τανϊοῦς Νὸς ας- : 

ΟΡ. άςεμμαι ἠη σὐτο]οςο εἰἴδε, ̓ νε αμδα ληῖθὰ ἔψρρλμ- ἂἹ ἰράψ νορμμδοι (ἰδεθεράπν γε δάφαν ϑ δι αμὼ ἩΡίαν 
“ἡ ρυφμγιῷ φςεϊαίδς καὶ δρυμὰ αἰξο μ κι ἐς πνῳ ἐν: τἰπξις, οουον Τυϊ !ττξ μι δον εοῦ μὰ ἀδεθβης, (1 ς { 

4 λη μμμα, «τὰν! αἾ ἀν, δύο κιη ὰ. ἱφελὴ Ἷ δαμοια ΚΓ ουρλιγ!λέξιζγσο ἀρήἐςς πλνν ἢ φῦ ς ὅγεμῳ αὐ μὴ: 

, : ἐπι ἐν 
᾿ ἊΣ ; [ ἦν ἢ 

78 ᾽ ; ᾿ τξ ἐς χ γ᾽ ἰῇ 
ἐν τιν ᾿ ᾿ ᾿ δ᾽ τς ΔῊ ᾿ : 

᾿ 

ἢ μον δ μὰ 
: ΟΝ ᾽ ἐνὶ 

τας ἡ 



δ πο π Ἢ ΡΥ ΤΈΣΣ γαν 

᾿ : 

ἔορΧΧΙμ ΕΥΑΝΟΘΕΠΙΥ͂Μ 
᾿ ' ες 

ΗΜ . 4 , “Ὁ κΗ“ ᾿ - : ςυϊεη ἸΔΡΏΦ4 ἴ)ε}: ας “Νέον 

Ὁ 7 τ ὙΡΡΙ ΚΑΊΘΟ Ν ΘὙΑΤΈΡΙΟ, τὸ ϑϑεύννὶα ΤῊ τοῖαπι! “54 4Μοἀ ἀπε εἶ!  οπι- 
' : ἡπρηφπν νὐξξνπο [ι 

βίον ἐν ων ἰβαλε. εὐ } Πνιέϊαπν φύση δ ςθᾶξ, ΤΣ ας ἀμ να 

τοδὶ 141 ἐφ εγὼ ᾿ ἀς τεπιρ] οἱ ᾳυδά ρυ]ς μτῖα [ὰριΓ}] Ἰῦνε δε τεπηρίο, φμδά δος 
παῦρα λίθοις καλοῖς καὶ αὐαϑη μασι κακοσμηγ! ἢ ηριις ας΄ ἀοπατίίς ογπατομι εἴτ μα} ἰαίϑινν ὧν ἀηΐνοτῆας 

ται νεἶπτε ) ἰραϊενε Ἰων “επρέιλη, 

Ριεά!οίιωες τ - ΧΙ 

μ ως τες: Νὰ ἃ ἀν τ " ! .«» 

ΤῊ εκο άϊά, Ταῦτα ἁ σιωρεῖτε ) ἐλο ὌΡΕΣΙ 
μέρα! 

ἘΠ ὦν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίϑος ὅλ λίθῳ ὃς 
φἀνβιίυπι οχ Ἢ καταλυϑυσίται. ᾿ 

τυ δτοτν ευίυς 

διεδςῖος Ο᾽ 

φοιῖςι πη ρεῖ- Επηρώτησ ιν δὲ αὐ λέλοντς,Διδά- 

; Βα ον σκαλε "πότν ουυῦ ταῦτα ἔςαρ καὶ τἰ 
τὸ σῃ- 

μαῖονδὅτων μέλλῃ ταυταὰ γνεῦϑαι: 

᾿ Οἱ δὲ ἐἔπε, Βλέπετε μὴ πλαφηϑῆνε" 

' Ἐπ πολλοὶ γὰρ ἐλ σονται δ) τοῦ ὀνόμᾳ- 
Ἢ μου 7 λέλοντς. στι Ἄγ εἰμι" χρὴ ὁ 

' καιρὸς ἤγγικε" μὴ οὐδ πορόῦϑητε ὀπισὼ 

Ι. αὐὴ. ᾿ 
| 
] 

ἄϊος 

σταν δὲ ἀκούσητε πολέμοις καὶ ἀ- 
νου ἐεα- Καταςτισιῶς 5 μὴ ἤΠουθΥτν᾽ δοὶ γὸ ταὺ- 

φ- , ,».»ν» γ᾽ ΔΛ 

μργμε ἐπραὶ αὸ τοι “βυέϑιαι ορῶτον, ἀλὸν οὐκ δ ϑέως τὸ 

ΣΝ ΜΑΉΝ 9. 
«εὐδία: α. Το ἐλεὴν αὐτοῖς, Ἐ27ερθησφται ἐ- 
κυιθδλε, 01" " ἣ 

᾿ δὰ νεπεκίᾳ ΟΘ΄ δ] ἔθνος, χαὶ βασιλεία δ)ὶ βασι- 
σχιυΐευς, ςο- ’ 

ἐυἜ ποῦ γοιεῆ λείαν, 
ξεϊὶ- ΐ ᾿ ὶ τόποις γὁ λι- κα ατ αν Σεισμρί τι μεχέλοι κρτὰ τόποις αι φον. κοὴ χαὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρᾷ τὸ καὶ 

᾿σημοῖα ἐπ᾿ ἐρᾳνᾷ φιγαλᾳ ἐς αἱ. 

ΤᾺ ᾿ Μειιι4.2 παρν, ἐφ᾽ ὑμαῖ τι χεῖρας αὐ δ, χρ) διάξουσι, 
Ν ; διδόντες εἰς συυαγωγαὺ καὶ φυλρι- 

χκαξ ἀσρμᾶροις δὴ βασιλεῖς χαὶ ἡγεμό- 

ΟῚ 

ϊ'ς 

ο͵Ἷ ᾿Ηκεεϊηςρεϑαιςθνεηίοιι 

ἰαρὶς ἰωρεῦ ἰαριάσια. 41 ἤθη 

ἀεξευλτοτ. 
71] Ιητοιγοραμογήης δατειῃ οὐ» 

ἀϊοςπεσσυ Μαμητοῖ, αιαπο ῃςς 
ἌἜτυητ: ἃς 4υο ἀ σγίγπβητιηι 4υ-- 
ἀο ἔυταγα ἐπὶ τα, ΟἸΡΡΕΙΝΣ 

4) {1ρΐς νετὸ ἀϊχίτ, Νίάετς ης ὃ 
[οἀιιςαιη ἐπὶ : πϑαΐτὶ Θηπὶ γε- 
πες δ ποιπίης πεονάϊςςη- 

Ἔροίμια Ορνδηε: δε τοιη- 
Ῥυς ΠΠυ4 ρτεπἰτατατιν ρργορίῃ, 
'φυατ, Ν εἸθιτυῦ [ς4Ό ΠΠΙΩ1 ο05. 

ν᾽ Ουδιη νοτὸ δα πογίτίς Ὁ. 1] ἃς 19 

| ᾿εχαρίτατίοης»»Ὡς ςοπ  ογηδιηὶ 
εἰ τ οροτῖςτ οηπι {πὰ ρυαλὰμα 
βοτὶ, σὰ ποι ἐζατί αὐ ὀγε ἤπλ1ς. 

ἴς5, 

ἡ σεῆς ᾿ φοητοιῃ, δί τερηθιίη 
τόρηυπ)ι: Ζομην, . 

α| Ἐπ πιᾶϑηὶ τεγγοπιοῖυς ἐγαη τ} Ἐ ἐοητάπιομη πιαβηὶ 
ἤπρυ]ές ἰΙος ςνδε ἔλπιεβ ας ῥἐζεὶ - 
εηεία, ἄς “τοιτςυατηςητανδί { " 

πδὲ (κῖο παρα οτυπι. ς᾽ ἀγα: 

Ποῤ δὲ τούτων ἀατώδτων ἔλιβαλῶσιν" τ ἰδεά δητς μᾶς οὐηηίᾷ ἰπ 1ςἸξε 11} διά ἀμμὲ μας οππηλα ἑη- 
νοῦς τοδηυ δέ νος ροτίεαυςῃ- 
ταῦ, τχδάςητος “πὶ ςοηυοῆτιδ δι 
οἄςοῖεβ8, ἀδυέξϊος λά τορες ἧς 
ΡγΓφΠ ἀς 9), ρτορῖεγ πόπιοῃ πηεῦ.[ ἰρναβάοι,, βγομίεῦ ον 

εἰ. δες φια υἱάειδε, υε- 
αὐδηῖ ἀνεν τ ἀμὐδμς ἤρ 

48 τη τε απ στηγ) ἰτείφωενην αρη [ερεν ἰα- 
Ϊ ρῥάεην ων πον ἀεβτωκίηγ. 

7) 1πιεννον μετ μμὲ Αμέεπι 

εἰἰωην, ἀν εηεν, δ τατεβίοτ, 

4450 μκ- τ με ὧν 

ἴχνεσιν 4 φεπν βατ ἡ 

μὲ ἀϊχίε, ΕΓ Δεῖο ος 
[κμάμι ἀπο} : πνωΐεὴ φηΐην 
νεμέεη! 2 ποδημ 6 πη 

ἐδεεθίοι ἡμα 410 (μην. 
(δ τεϑορην ἀρβυοβέπφμα- 
"4: ποίνεε ἐγρϑ γε ῥυ 
ε9:. 
(ων φμἴεπν αν ΐενὶ- 

εἶς ναί (σ᾽ {εἀἰρίφηνι, 
"οἰθε ΦΕΡΓΡῚ: σβονβεῖ βηι- 

πεὸπρ ἤας βεγι, [τἀ τμη- 
ἐμνν[ἐδεΐην ἤθη. 

10] Τωηφ ἀϊεεδαι ἐἰιτ, δεν- 
Γω ζε": ὩΦΗΙΤΑ ψεοηϊεῖδ, 

Ὁ τερηων» μβρτντὸ τε: 

ἼΤυης ἀϊχίτ εἰς» Τηΐυγρεῖ 

φνμηδ ΡῈ ἰοχα, (σ ρμε}"»- 
ἰοιμὲα σ΄ [πε ἐεττοτε. 
4με ἐς «αἷο( βῴ" 4 π)4- 

ἡείενε υοϑὲε φρδηνο [ὡ45, 
Φ᾽ ρεηξεάνενεων, ἐγτδήφη- 
τε: τη γβάζος “ (Ὁ ἐμἘ}6- 
ἀϊω, ἐνα να: “ὦ τεγει ᾧ' 

“ν᾽ ὕ Η : 
γος, ἔνενοαν τῷ ὀγὸ κζοιτὸς μον. μ] .«ς διῖςῖα ςεόεπι νον δ τ6-| |πνονν, 

Αἰποβήσψτα. δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύρμον, 

Θέϑε οιὠ εἰς ταὶ καρδίας ὑ μδδ μη 
«»οϑμελετᾷν ὑπο λογηϑήναι. 
ὑττο σπλκαςο 

Ἂ ὸ ῪὯΡ 1.1.1) 
ϑοιοςς πηϑιιι.19 

ΠΑ, χἱ. 

ς οινανὶν, αἰαϑήμαισι. ΟΥξοὶ εἰαϑήμα πι γοσλητ ἀοηλτία 
ων . 85 τεπηρ Ἐς ἐσηίξεοι ΔΠτιΓ παρὰ τὸ αἰὰ τ ϑέ" αι ἰὰ εἰϊ (ντ ποη- 

πα} ἐχρ! σαι) φυδά εἰυΐαοάι (οπα (οἷς απι ἐχ τε φιις 
Ὀοηίς εχςδρία ἐοηίξγάτί ἐν οἱ τ φιοίμδιῃ πηλ Πα νιάεο) 

ιηὸρῃίο. 1 

αὶ [θεῖς Ἰρσίτυν μος πχυπ) ῃ ᾿ 
ςοτάϊδύς νοϊϊτίςαοη ἡ ργαιας- ἡ 
ἀϊτατὶ ἀεϊεηίοπεια. : ; 

Οεηδηφὴ ἀμέεην νοὺ ἡ 
ἐη εβιπιφη νην. 

4ἰ ονίϊε εἐγζο ἴν τονάϊνιω 
εβνμ ἤθη ῥγδηνά αΠ) 
ηυξαάηιοαβ νε[ροπάδαιη. 

--.--ο 

Ὀυτη ἐγ ρϑήσεται 1 πίιγσοτ, τὰ γτ ἔλογο αὐτοῦ, Ὠ χὶς εἰς, ὙΠῸ; 

ἀπέρυιη τη. δι πλίηιις τὴν ΙΔ ς γαὶςδιῖ λιη!Πεηπάειν εἰ δσ. 

τετολ ὅγγὺν τοῦς ἰνος, ΤΊορε ἀέκ! φῤ» γιὸ ᾿ερῖς,, δια άϊο ρλπὶ 
ς..15 ςαιίαϊν νογτίς, με ίωνρ, ευηόπο)νς πραγ Μᾶτ..4.7. δ Μαν. 

αιδὰ (οἱεδς ἀμ, ραεἸςτίδιις αὐ ζο]υμηις τοπιρὶὶ (υἱρεπάϊ, τ σ2. τα Τανμη απξηια,ρόβυτον 5 γτς δά δὶς 4 ἐχρυϊβοναι, 

| ; Ἠεῦται πὲς Αδεπὶ (ορίποι) ΠΟΥ [ἐερόυ εἱ 1 νοςλητ ὰ 

. ἘΞΘυ  τονν,} φυοά δὲ ἰβίιον ἀςοίαται δυιγί ιν ἀτιο]]ετς : τὰ 
; ὃ ντίοἰεθας ΓΟ] ἐπδ σύειι (ἀοετάος οὐἰατίοποες ῆλς μτληι ᾧο- 

ϑέρλς,, αὐλῇ κοϊλὰι Ὧσὶ ἀνα ΝῶΣ δἰτο οτος. ὁεἀ αὐ ὠἮμρ 

ἐυϊ τείροπήει τὸ ἀνα πεῖν, Οὐτ. 4. 11. Εττδογάϊρλγα Υἱάς- 
Ἰιςεῖ αξτς ἱπιρτεδίοηος, ααμπὶ οὐδιμασιὰρ αηοφυς ΡῈΓ (: 

τειτδέϊος ἴηι. νπάς ΠΠππ4 Ομ ἀν), Επο (' Βωηνθιφ ΜΝ ΗΤ9 

ἐφηέινμη πήρηξ!. ΦΕτμηε ἔξω δ ϑιτω δ τοχ λαόν δί πιλβ ας 

ἀϊυςτίς ἐτν μελιάν γοοαδουμιιν,υιαπαὶς ἂν ἐοίς μι νοεῖς 10 τομηρελάτος ἐπιπι, 4 ο καὶ πολλοὺ χοιμῶνες ἔσονται, 
γο ωπδῆῳ ἀκ δεν, Δ ἀςείαγαι αυοά Ἠερτπί ΣΘῪΝ 

Ε {{ενοι]ρρεϊυ, ἠὲ φιδάϊοειπις Ἀσοπιρ.1.φυοὰ ἀπετίπιέ 
τοξεὲ οἰνίογυκιπε Βυνάαεις, ἡ ς ς εἴς αὐτοπι Εταίηηυς, {μιπὶ 
νῷ Βυπο] σευ θενει, δ 6 .. 

4 ΕΠαερέρ  ΕΡΔΠΥ ἰοδα ἡ πωρ σ λυν ὁσάεχ ἰορ τς 
᾿ “οὔγα δι ἶτν.Λ, νο θ “ ΤΩΣ {φεἰαενλυα ῃ- 
δος νἱε ἐπίπὶ ἰὴ Οπρείς ἐϑὐϊοίσυν πστλ αὐτὰ ἱπιοτγοαάτιω, 

. ἐς ἡ καπεη ἀνβρικαυί δωσι ἀρῥοπεῖς οα Μλιιδμὸ ὅς Ματϊόυ, αἱ- 
ἮΝ (κητίεητ ὅγγὸ ἰδίςγρτδῖς, Εταίνων, Εν δὴ ἡνὰ υὐάειη: ψις 

Ἡπιςιρτοτάτιο ἤδη νἱάςο ψαοιπσὰο ςοἰναδατ. 
ἘΞ δ πορρένο νόῳ δὴ ἢ ὀνόματί μὲν [4 εἰς, ποσνοη ππουῖι 

Ρικτοπύξτον, γε ρίς μαι ρὸ ἐαριίοατ. δί ἀϊςίτοτ τη θὸ. 
ι τας ΟΠεὶ νοπίεε ρίομἀδρεορνοῖα, 4υι βρρῦα ἀσιη.- 

ο ἢ πεσε. δ προ μα ΟΝ ὅτι ἐγό μι γιὰ Μάιο 1}. 

1ὲ [ἢ ἐϑημεννξ,εἰε τοι συναγωγαὶ νυν. δι Ετδί, ἐν δγν4- 

χα. Νιὰς Μαι.6.17γ.. 4 ππάνειοι, ἀγωώννειν υἱρ, δι Βταί, 

Ὑτάβενιει, ηδῇ (ττίρτιτη ἤξ ἄγγντνοῖ φγᾶπὶ Ἰςέπιομσιη (ε-ς 
υατίς (ραυάϊεπάα οΥτίς σορα τι καὶ 464 ςοπηςέξαπται 

6 μα  ραττίερια, 4 βνορθ9ν νϑϑηδητβενη δνεκαν τῷ ματος 
μἰν.ἰἡ ἐῇ διὰ τὸ ὄνομδ μα. Ἰάς Ματῖ..11, 

1. [Ὡ|κεἾ «μιν ἐφ ἀεηι Ἰοτοζήσντι δ. 11 ΟΠ}, [ταυτοῖη οτὶς 

παγμι τεγυιν Ἔχίτυς, γτ τοι διῃ [)60 δὲ δοπνηγοῦς τοταιὰ 

(τ νεπγογυπὶ Βοίμινμν ρογβεῖια ὃς “πιο νιν, ΔΓ ν οἰἴγα Υἱ - 

εἰδῖνν κου πδητα ν Ὸ],. δι ΕΓ. Ορηνπξ ασιέπ, "ἰ εἰϊσνμ. 

7 

᾿᾽ βένντωδέ, 14 Μαϑειειχίνμν μοιἼβχηπν, ϑέ δ εἷν οἷς τοϊὸ 

ευρταῖις Ἐταίπνις δὸς ἀές πάν γζεννν τρίς ἐὔλπι ΟΥάεις 

ἀΝοιθδτίδυνε μθνλνατε. πος σπμὴ ΟἘ οι [γε ἸρηΔ ΗῸΓ 
ταογῳπδοεςιιτιῖ, σὺ ΖΦ} ἐνὶ φρεσὶ, βώνφο ση σιν, "10 700 ν᾽ν- 

6. Ναπηΐμε ςφπὲ ρι ἃ Αἰμαπαΐαπι ἧς γονεῖς ἐς ἢ (τεϊρθ.͵. γι}. τ ηρελοονὶ 44 τον! θένα πε. 4ΦΝ0 ΠΡ ον 

αἰοῖ σφαῖ ἦναι ὅπ ἐγά δἰμι, ει η. τό αν μα 
πο κι ἣν Ἀκκῆ αμην εόκρεναναοίψς ὙΠ. ϑυδδισενενί ταῖς ἀἰατὰ, 
" τος ψζΑρβατοῖ σα ρβμεπία νενοαΐο. Ὁ | 

ἱ ἴω Τηνν) ἤην. μὰς ϑυκαδοε δι τείερεηννιαι λ νσι- 

ἈΦ καὶ φῳωμιλυτᾷν." Οἱ τὸ τ βεϊτς εἰ δι κηχ!ὰ Νιίμη 4 δαπι ἢ64 

(υπτ ἐχέγοπια.,, εοπίοίκπιια νιφειιςεῖ νεῖ 60} φθιιροιδὲ 
εὐβάκης, γΕ] ἀς ἐδυία δυπιῖαιε ἀυνιλανν,νς! ρὲ ἔων "πβε» 
μαι ἀμ δάςηι. 

τ θεὲ ἷ 

δέος ὅδε, ὁ στό , “» 
πωτες οἱ αὐτικεῖ μᾶμοι υμιν. 

, πὰ {σιμις ἐχροτλθτσήποι ρου ης ταις ἐμ} 
, ἃς τα ἘΠ πατοπετῃ τη ρ οτο, φιιηνῦεα ἐρΠΠΒΜοΙ ΟΥηλιις ἀττ} 

ΣΕΓσΟΝΝΟΥΜΊΤΟΝΟΑΜ. 

τγτ, γὺ δώσω ὑμῖν τόμα, καὶ σοφίων,[ 5] Ἐβ οπΐμη ἀαθο νορις  ὁ.,Ά.}1' 
οὐ δυνήσονται αἰ τπῶν ἐσὲ αὐ ποήναι] (ἀρίιείαιι ΚΙΗΣ ΦΟΙΕΡΟΤΕΠΗΝ 

σοι α]σετο σίας Οὔ οτος 
4 οτος 40} [ο νοδὶς σρροη (ΩΤ, 

Παρᾳοδοϑήσναγε  χῷ χωὺ γονέων χα 6 

ἀδελφών καὶ συγηβυῶν χαὶ φίλυν᾽ κ) 9 

νατώσπσιν οἰς ὑμῶι ̓  ᾿ 

Καὶ ἐστῶ)ε μισού μῆυοι αἰ σὺ παύτων δὰ 

τὸ ὀνομᾳᾷ μον΄ 
καὶ ϑολξ ἐκ τῆς κεφαλῆς υμδῇβ οὐ μὲ 

σῦλητα. τὺ : ᾿ 

ψυχας ὑμΔ. . ΄ 
εἶταν δὲ ἴδητε κυχλουμδμίω ὑπὸ ς ρᾳ 

ποπέσων τίω ἱερφυστιλὴ μιτότε γναῖτε δ ὅω 

Ἢ ὑγγκαν ἢ ἐρήμωσις αὐτῆς. ' 
Τῆτε οἱ οὖ τῇ ̓ουὐδαίᾳ φογότωσαν εἰς 

χα ὄρη" νὸ οἱ ὧν μέσῳ αὐτῆς, ἐκ χυρείπω ἢν 
σαν'χαὶ οἱ ὧν ταῖς “ρας μὴ εἰσομχένθδω 

σων εἰς ὠτίω. 
ὅτι ἡμόραι ἐνσινοίσεως αὖ ταὶ εἰσιν τῷ 

“ληρῳϑῆναι πούτω τὰ γπ)ραμρνα. 

19 

ϑηλρζηστας ον κείνως ταῖς νμόραις. 4:1} 

ὀργὴ ἐν τω λᾳφ' τού τῳ; 
Καὶ ποσυωῦται φύμοι μαχαίρας, 

καὶ αἰγμῳᾳλωπεϑήσογται εἰς πταὐτοι τοῦ 
ἐϑνη " χῷ ἱερφυσαλημ ἔς! πάτον μμό- 

Καὶ ἔς αι σημαῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελίων, 

καὶ ἀςφροις " χῷ τῆς γῆς σωνογὴ 
ἐθνῶν ἐν δπορίαᾳ, ὑχούσης ϑαλροσης 
σαλκ' ᾿ 

ἀποίκων συν ποτῶοτ ποτ 9 6...........». 

εἸΡοιΠάεῖς ἀηίπγαον εἰιγαϑ, 
(μι ἀὐτοι νἑ ἀςτίτίς Ηἰς [ἢ 

το ο για αὐαρί 4Ὁ σχοῖς πὶ 
θυ» τυης ὙΡΠΟΤ ΙΕ Δρρίορίη- 
υαῖς νη ξατοη σαν οἰμ5, 

Ἴ μῆς ψιί ἴῃ ᾿υϑἀ ἔαπεβι [5] 
στη τ 1 το τς : δ Ζ0ν τη{Γἃ 

(λΠν. σχοσίμμι: ὃ 40} 1 ἀρτίδι 
1.0 τη το ἈΠ ΓΌΓΤΩ ἐδ}. 

αὶ Νάϊι δ ἔμης ἀϊδα νον νι} ἢ 
Ων, ᾿ ΚΑΡΟ ᾿ ἐπιρ  ἐαητυσ οπιηΐα 405: [οτῖρτα 

Οὐω δὲ τας ὦ γαῖ δι ἐχη σαι Τα} Δἰην 
, ᾿(ϑρο ἽΝ ἃ λυτειῃ ρσαι} 418 δι [61:1 

ςα, γὸ αὐάγκα μαγείλη δὶ τῆς γῆς αὶ [{ἰδὺ5 τ 1ΠΠ15 ἀου5, οΥτξ ὁπίμ) 
ἡ οςοἤπτὰς ἡτιάσοα ἰὴ μᾶς τερίο-} 
Ὧ6. δι τα ρόφυΐο Π 0, 

Ει 
Ρτι 

ον ως ᾿Ο ΔΗ ΓΟ  ΩἹ2 «αἰ τα δίταγὰ 
νη αὐτὸ ἐσναῖν, αἴχοι πληρῳϑῶὼ σι χροφὴ ἰ(ὐεπτιθυν, νίψυςαιο ἐμ ρ!ολη. 
ἐθναὶν. τας ργαϊείτυτα ὶ 

᾿Οςητιθη,. δὶ 
4“ ΤἼης οεπμε ἤΠρηλ τ (ο]ς δι ες 

ἔμ. δὲ {ιο}}Π1Σ τ δέ τὰ. τοῦτᾶ δη- 
χιιτὰς ἐπι ὦ 

ἐμορ ντοίοτηδητς πλατὶ ἃς (Αἴο: ᾿ς ἰνέν τ’ βωξίωμπο; 

, 

"ἡ πέβει. 

4 7}6 αὔβενεν! εχ νοὺμ. 

ΡΥΘΡΙΕΡ ΠΟΠΆΦΗ ἤθΕΜΠΙ, 

νέο βοὴ ρετδῥε. - 

βάοθνιειν αιρέπνασ ὑφ. 
τι ἀωΐσνν αυμεγί- 

"9 φεμιάανὶ αὖ ἐπέτον 

4μ|4 ἀρ ρτορίηηνάην" ἀν. 
ϑίάηιο εν. 

[μη! ζωγναηε αἰ ἄνοιιφε: 
4μ| ἐμ πγεάνο φίνῳς  ἐ{- 

θι βο μη γεη ἐμ ἐΦη]. 

᾿ 4μα βνιρια (οἱ. 

Γ΄ « φμ!οη βγδφηαν- 
ὕμε (δ' πνενερειδ ων νη δἱ- 

ἐμ ἀνεύμε. ἐγη} φηρῖτ βγ[" 
να ννάρη [βετ γγαπε, 

δὼ », ὧν να ρορωίο ̓ μο. 
φίκοι ̓ δεῖς ρ᾽46}}»δε (α.",͵.} Ἀν οαάεηι ἰη ονο χίαάη, 
ἀυςςπτυτν π οιηπὸ5 δη-. |Θ' ἐρέων ἀμεόηθην ηνο 

πη4: Ομ: (Ὁ [ενμ[κ- 
την καἰ εὐδμὼν ὁ σ᾽ εηεὲ- 
δωι ἄφηες ἐπηρίεαιμον [δ η8 

ἰδ του)ρΟΓΔῚ ἰροναιαθέοιαμην. 

ΕἸ «ΤΗΜ! βγη ἐπ [υἷε 
ν᾽ ἰμηα (᾽ [εἰ μι: (Ὁ ι᾿ 
ΩΣ Ἰρρϑ Ο᾽επμίωδν, 

1η «ΓΟ η{Π}} ὑι4 εὔβιβονε [θιμνεμν η)4 

᾿ς Ονρύμαν ουϊτατςην ]οααςπάι, ἴας φιοά Ομ ΔΤ}. 

4οἹ μι ετεναἐ τιφῦνο ττα ντἀο σου, ντ γος σὰ δι ἐτίο ροιἤτηῖ 
ταηθμμι νἱγίσες ρυτος σά νὲ πρέπον σα ἀτν αι], 
Δι εμλμνε Ὺ εἰς Ματίι ν. δὲ Α ξιόαι,, ἷ 
6 τοάι πεῤννταρα οξησνῶνε [ἃ οἱἵ φρδυνήσνδον,ντ ΝΊλτι, 

χδ.16. υαπἰθς αστατη τοῖπςιν ροτοίτ νογθιπη Ττλήδονάνινα 
Μαῖα στὰς Μαῦάμα, 4[.Χχὐ4ν05} "κ νοῦμ ἐξυμί. 
σθαι μναι μἰς υα ΠΡ ἀιχηννας Μάαττ.2.9. 

19. 1 οἰετανριαπν ὑπομοννν κἰς (υρεὰ Β.τς. { μοβίάε- 

ἱατρ τπαϊαίπης αὐλπα σιμυίχυαπι ορίπίοιί ργαείμ ἰςίιιην 
δάξοτις, 

21 [π ἀγν, ἐν τὰς χώραμ Ν υἷρατα δι Εταί. 1» τεζῥομόδεσι 
4ια ἱπτεγρεοϊατίο εὐ πιεπι οἱ ἌΡΗ Νιάςίυγ οπιηνήμιι- 
ἕν πος ποιηίϊῆς ἐμτοΠ Πρ ονείνος ι!φοιν ἰοςο, ν]]Ἂς, ορρι- 
ἀνία, Ργαάα, εχ 4ιηνιιν κειὸ ἰοἰςηι (ςίς ὃς}  τοιηροιῖς τή πὰ 
πιτίοτςιι ἰστιιπ τοςίρετς. 

2. ΨΚ «,οὐμ.1)ςηιπείδητίς ΑἸτιι γα πη αἰ τίαπι ἃς ἐπ πι- 
(ἐτλητις, ΠΟ Διο ἱπηρίοολπτις ραγτιςιΐ ποῖ ἐπ Ιοςο. 

16 Δπέην αν Ὃ ἀ[Ἀν 1. τῆ τι ὃν ταὶ ψυχαὶ ὑμδμ.1 4 εὐ αησαιπνυῖς Φ4Π ρας γεζιοη τῆς γῖι. γυϊατὰ δι Ἐγαίμμις, δ᾿ ραν ι6γ- 

αὐἶτα γος νηάίμις ἀμ οἰτσαμϊοητ, ἔγαθννηὴ ἰμηο ἐλ. 10 γαην πη (τὶς ἀ]αςιἀὲ δος υϊάςιη ἰδοο. 
Η Φ 

"ας νἱγτύτο νοστα νας οὐλοτα ἑογτίιοῦ πηππομάο Νάιπ νι 
ῃλιπάας δὲ δάῖλη αἀυογίις ες] ἴλην το π ὙΠΉΡΙΣ ἜΧΈΙΟ- 

4 }ρᾶςομὶ 

τιριαι [ἀτιτία' ὃς σχυ] αὐτός ἀτραπσηζίην, ναὶ (οὐἰὐνττας 
Ἰλοιν 4.1... Δ 1. Ε[Δης Ἰρρτιι ἐή Βλα ἩΠΈαι ΠΣ ἢ 
Ῥοπάςις λὐτηναθν ΝΪ} ἀσο!αταλε θη νττα τεαηυ]α 
Ἂς Ὀεαια μοι παι, να ( ἰσιτ αν σαί οι ὸ παρα ἀντ ,]]10) 
ππρθαιπάσην ἔσιλον νο ρδτν αι τυισ δ ΎΤας ΠΙΟΙ ΡΥῸΝ ἃ 
ῬΓῸ κύσε δνς βύβινί σι μι κανονῖνν βφ δι, δ 1} 
νοτὸ ροτηνάς νὸς οαρίνίαηι «(ἢ Πριν οι ταν νας νὰ νοῦ 
(“τὲ οι αι θα πΐτ ἐπι ὁ ἡ Πιρότιοις ΑἸ ἀςαρηναεῖ 

[Ὁ ψυίαην {απ ἃς ΔΝ ΉΠΠῚ Γι τ πὸ πο αι οι  .ὰ- 

4 [να ,  }γ5. 

Πμν νοξας, ΗἨοδγάδοτιη μποτγογοας ζαἰδηγίζατος ια δ ἐγ. 
ἴο [)6ο ἐπνϑττα πτιν : ἀπ Δ μ1 ὧν τῷ λαῷ τούτῳ ζοπιοιτιί, 
(οιη ,δν» βωηε βοβμίμην, 

14. “Τιμ φόμρη, Νυΐξαῖα λὴ νεδυην ν᾿ Νίλ Ἠς- 
᾿ ἵναὶ φίλδιοηνην δείσην νοσαμς ΔΓΜ [ ρὲ βαεδενεθ, } δὲ 

Ογχοῖ ἀνούμς τ ὁμα,ιὸ σὰ ρατῖς υαί ἡπογάςσαϊ, νεῖ αι. 
δα στη να λονηᾶς οὐἰαπὶ φί μιν ἀπόορη ἀναταν ἃ Οὐ α"- 
οἷς δησόμος δί ἀμφίςξομωι. 4 εηπι, ϑυών ιν ηυσάιμι 

χορ γίαλτι ἄδο ποὸ να ΠῚ 
τς Γι ἐγωμῖς καὶ ἐξα Τὴ οἵ ροπηθαπι οι βιογίης 

τ ρον Οσμανμν 1} ἃς ΠΤ ποειια νποιι οι τα αι 
4υα ἰοας «οριοκὸ βάντες Κοην, 11." ς. ΕἸΕ αὐτοῖν ποίλη᾽α 
ἰνσι ραατδιθανε ας Πηράννος φιαα θσης ΟΝ λον αἱ» οατ 

ἘΣ ὙΠ νὰν πμνηὶ Ρομταν εἰμ πορθοιο, α ΤΙΟ 4. νιν ὐπὸ ἔμοῖ οἷον αθαπο ἀταπίρατ κα αι ἰπιν νοι ία]ις 
“: “ἢ ἡ αιίαις ζορὰς ἀσηὰ αἷν θην ἂρ ο ροταιμ ς ον. 
Γὰπον ΑἸ ἀζμμην κα νὰ τω τας φνχας μύταητ πἄοαν ἀροξαια: 
τὸ αι {αὐτὰ υἀ' σοπίἑοις (πόα ἤπς νοίϊου Πτίας αἷν 
υι((ι1}51) Ιρ ϑατξβαοοι οὐθαμιζνι (τὐρτ Μα]ναῖις 
ἃ Μαιονλ)άα ροηοποιμηοινι αἡ πηασιν πο μυτιαθτειι, 

Π (αν παλρσην Η τ πα ορι σιαα 'οπον ραν να ὐη 1 γταν } 

βου ποημαἑ ἀιοιναι, ΜΠ ΟΡ. 9.}}} ᾿οὐια νη} [φ1- 

ν 

ἀοίπριοαν δι ἡ παι τασσαςσαν, [400 ρα! Ποίαν καὶ ροι- 
ΠῚ ἐν ἰϑεοι νἀμιαπναθὶς, ρον τοιαροῦῖν ὰ πο μι οχ 
γ]νίαυν, 41» «Φη ἡ, γθορν ιν ἀπορία ΜΘ ρατα, τα (ρον 

βνη .Ἐταίμνις, εν ἀε[ μετα! ϑηενν γοιτου πὰς ρτορινὰ ἀσηιδ 
ἀνα ν ἰδ πα τλποις Κατας πλὴν ἃ ἃς Ἐταίπνεν μὸ 
ἀσσα ον ἰμκε ἐοππεύλοι οαιαν ρα ΠΟΡΝ κχουσαςς αιιληῖιν 

ὅγιαν ἐς ΗΠ «Ομ παι μτανιολοςι γε τοἰ οι πατιο ςζάτιμ 
υμ, 4 

Εἰ εαρἡϊμε ἀξ ταρίτε 

Τῆς ἡμὶ 'θ ἵμάκα 

ὑδῆ ας. (σ΄ ἡμ "» τεριουδ- 

Φω!4 ἀνε υἱμοηὶν δὲ 
[μι υἱ ἐπορίεκηδων ΜΝ 

32ς 
Βρ' εηΐην ἀ ὗν νοη 

σφ. Ὁ βιρ'ειην εἰ ἐ "Φ 
ἐ“εγαμὲ τέ [πε { εὐ 5 

'σαίνοονο ἀταναν αἰ μ4γ|4- 

᾿Ρτιούςοηγηι δατομν ἐτίμα ἃ] οἱ Αὐκαεννβεν ἀμφ ἃ ρά- 
Ραγομτῦις ἃ ταττθυ5. ἃ τὺ 
θυλι5 δι ΔΠΔ10 5: ἃς πλογτο τυ} 

σζαπος. ςυγαδις αἰβφιος ΟῚ 
νο δι 5: 

{ .| {Ἐπ ἐπ πτῖβ ἐχοῦ οπνηῖρας ρτο- "7 
Ῥῖοι ΠΟΠΊΣ ἢ ΠΟἸ}}. 

τὶ αι [5 οἰ ριίμς ἐρεῖ νοπεΐμοι ] τ8 
ν τὴ αἰπομονῇ ὑμών κτήσοιϑϑε ταὶ Ρεηθι. 

ΠΡ οΥ ᾿τοϊογδητίατν νοξτδιν) ιν], 1 βαμενεῖα νείξνα ρος. Μλιὶλλμις 

“ξηΐν ὁ ζ ΠΣ τ’ 

"ἐπα (Ὁ ἀπε Οὐ 

Εἰ εν δε οἀδο σημαία Μαι ο.ο 

νἀ Γ.}} 14 
ἰλ. 9.1.7 
Ριχάϊοϊευε νέ- 

Ἶ υἱα τοιΐων νῇ- 
ἐμ {τυ αἰ φπν, ἔθη [τ ἀμ λατὰ φχοὶ- 

ἀϊμπι, 

Ε(.η..Φ 
ἔσεο.,λ.7 

πιδιι.24.29. 
τλδῖ.}}.}4. 

Μαίίεῖο δ. 



--- 

ΟΡ Χ ΧΙ, 556 ΕΝΑΝα 
εἴζε (οπίτυς πιλῆῖς,, φυοηίαπι νοιηῖπος πος ἱπτισητος σοὴ- 

(ιυγηαραμτις,, αι τπτοιργέτατιο αὐἶη νιάτα οὐ αν Ρο- 

τις ιλιη (οἰνία, δοά δέ τητούρτον ΠῸᾺ Ἰεζιῦναι συίαν δέ Τὰ. 

Αἰποψυχόντων αὐϑρώπων ὅπὸ φόβου ὁ 
καὶ «νορσ δοκίας “7 ὑπερλριαν τῇοἱ- 
κουμδρῃ. αἱ γὸ διωυάμεις οὐρανῶν 

-.......-΄.......- 

ᾷ στελόύϑυ σονται). 
Ἢ ἣς 4 ᾽ 

πε Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τὸ αὐϑρωστ ε)}7 
ν ͵΄ ᾽ Ὶ Ι ᾿ 

ἹΡοδ ναὐἴλς}} - ἐρχόμδρον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως χῳ 
14ι τεπιροδὰ αἷμ. ΜΠ : 

κεν Ὀοσποιᾶ δοξης πρλλης. ἰ 
᾿ “- 

εν ἀοια Εςε]ε ἐπ αϑακύ- 

(ἴα (πη ρ]8 ' Αρχορδμων δι υ τ γενεάν» τς 

᾿νοτλιυτυς αἰου τῇ ΧΟ ἐπαρατὲ ταὶ κεφαλᾶς ὑνδ, 
ἐδιι, ἷ᾿. ͵ ἀτν ! Ω 

ἀν σδιότι ἐγγίζει ἡ δσιολύτρῳσις υ μὴ. 
᾿ , ὶ ; " ᾽ 

᾿ Καὶ εἶπε οὐ βολω ῖς, Ἰδετε 
Οροτίει ποι ",ν- βοῤ τυμαορ Δ μή ἡπνὴ ᾿ ᾿ 

(θεῖον εἵ;, χίω συκίω κα αρ'αύτα τὰ δένδεᾳ 
δὶ υπνέπὶ 
διἴνιξενιὴ ἀϊεε 
ὃς ιυϑεε ἰη- 
κ«εὐτσε νης ίἢ- 
φαυεὶ ορριΐ- 

σἴταν πιρροβάλωσιν ἡδη, βλέποντεϊζ,,. 
»γἈ.ὲ , . νἱ ᾽ ᾿Ὶ λ , 

ἀφ᾽ ἑαυ γινσκετε ότι ἡδὴ ἐγγὺς τὸ δ. 

Οὐ αὐτοιι μας βογ1 ἴῃς - 

ΠΟΝΝ (υτίμεν τ εἰριοῖτς δέ ατ- 

το Πτς σαρῖτα νοἤἴγανῇ αιομτλιῃ 

ἀρΡργορίρηθαῦ “γαάόρειο νεῖ. 

Ὁ ἰχῖς στίαιν εἰς ραγαθο μι, 
νγιφηΐσησΝ νάςτς πουην ΧΟΔΊΠΟΣ 
ατὐοτοδ: 
Οὐ ἰατα ᾿ σπμοτιηῦ (4, 

νος ες αἰρίοσισητος » ροῦνοβ 10- 

ἘΓΙΥΝΜ 
οὐ πισητίομοῖαι σοι Πρ  ΟΙἸΟ ἢ 5 Ππλ 110 Πλ,Ζυ} ἡ οὅτιις ἐἢ μος 
ΠΝΠ.ΠΤῚ 1ἢ ἢ ΧΕ ΡΣ Ιανπεητατα. δά ας ἰςλιο 
αὐ λμις ἐχειηρίλιιν Οἰτο τεπηποηῖο σομξιγιιλλτιι. 

ἰτν τ νὼ ὀρνρ ρα ξεορν ---.-.ς 

ΦΕχανιμδῦς ορ 1 δ 05 ρτὰ 24] νηοί ενιέβη βοποϊηὶ- 

ἰποτα ἃς σχρούζατίοῃς παίονηνι 
{υροτας! τ οΥὶ τεσ 

61}11}. 

εοπουποσητοῖ. . (ων. 

Ἑττμης νιἀεθαπε  Πατη ἴνο- 157 

ἢ η15 νοι οητοιαι τα ποθ ε ΟΠ] 

Ροῖδητλα δί δἰ στὰ ΠΝ 

ὑμα βγά εἰπιθγε (᾽ εκρε- 

ἑϊαμονς μά [Ὡρεγμεημιῇ 

υπΐμεν [Ὁ οὐδι. πάη αἶνος 

ἔριον ἐαἰυγπν πνομεῦμῃ-, πᾶϊ ροτοίζαῖς5. ςα]ογθη 

Εε τς ὐὐάενωνε ΕἸ. 
ἰΐωην βοηϑὲμεν το οηίοπν 
ἐπ ημἶνε ἐμπν ρον 1 πρὰν 
4 (0΄ “παρ {{ατ6. 

δέ 15 ἀμιεην βεεὶ ἐμεὶν 

ριον ὑκι͵ τι βενῖιε ζο' ἰε- 

μα ἀρλι με υείίτι, {μο- 

ΙΔ ἀῤρρπ 4 [{- 

ἀεπηβευ οὐ τω, 

Εἰ ἀετα εἰλε βννίμε- 

ἀίνοηι, μ΄ μεῖς βιινηςαπ 

δ ονμαν αυθονί: 

28] 

ζγωμν ργσάπεμιι μην 
ἐν {{τὐπρὴ ΝΟΟΧΩΣ 

λμμην ρνορὲ ( «{{4. 

δεπίρτο 4 Οὐσει Ἰητοτργος ρεγρογαη το 4 41, δι οὐὰ- 
χίσόνται.Ν πες ροίζοι σπιληλυιτ ὀογιπ οΥγοῦ 40} ἐΠΥΡΙῸ 9 γα’ 

ἘΕΟΟΘ ἘΝ ἸΡΎΘΕΙΕΝ ΟἹ Ἐπ Ἐν  ὙΚΟΊΎΘΕΝΝ σιν ἐρνξνοχὸ τῷ νος  οξοο, κώρορλον νος τὰς νά κα 

ΗὟ σὲ ταὶ νἱμέρας ἐν τῷ ἱερᾳὶ διδα- }" 
σκων" ταὶ δὲ νύχτας ἐἴξερλο  ἅμος ηὐλί- 
ἔτ εἰς τὸ ὄτης τὸ χαλούμδμον Ἐλαιῶν. 
Καὶ παφὸ λαὸς ὠρϑειζε ωρὸς αὐτὸν ον " 

πό ἱερά ἀκονειν : 

ν Κεφάλαιον κέ. 

ΠΦΕΟΝΝΌΥΜ ΤΥΟΑΜ. 

--τ στ ππττοσ τ᾿ -----᾿ --.--..-- ..ὕ.0.,. .... ---- τὦὦὦὖὸἢὕ.....--......... 

: 427 
(τγοΐευτο: ποράτγα τ, ταπτι οἰ ἠνοιγσητὶ γεγαα νοσλδαΐο- 
"4 1}}}} ὑφιιηπφατεοης 1 τ ηδιὶς. 

Ἰλοςεῦαῖ αὐτοαν ἑπτογ αι ἢ 97, Ἀτανμμίξιη ἀνενμν 
τοιρ]ο:ποὐξι νογὸ ὀχίσλνρεῦὶ 
πρέζαδας ἰα νοηῖς αὐ νοςαξαν 
ΘΙ αν. 

, Ἐττοτας ΡΟ 5. ἀπ]πσι]ο γος [5 
εἰς ὰτ αὐ σι ἡ ἴῃ τειρίο «ὦ 
οὐ) ἁἀτοἸάνιν. 

ἐδ “Ὁ. Πσιρίο : πο}, λιφ 

ψέγυ Ε χίοε, πη ΓΩΥ "3 

οί {ὦ υδταίην Οἔἐμε- Π] 
,. 

Ετοηνηδε βρη ΠῚ 

ἴδμε μὰ ἐωπν ἐμ μαψίο, 
“φάνγα ἐμ}. 

(αν. χχιῖν αν. χχιι. 

πιᾶτι.. 

ν᾽ ,, «ε ἣ ᾿ ͵ 4. 

Η Γγζεὺ ἡ ἐορτη θα ζυμων, ἡ λε ἢ. Α Ἰ Ρρτορίῃυαίγατ φιτ ἔς.- [1 ἊΣ ΤΗΣ εγόφθρᾳ ΜΑιι:δ.. 

γρμδμη πα χα" 
Καὶ ἐζήτουν οἱ ΑἸ ρχεερξῖς , οἱ Γραμ- 1 

ματεὶς τὸ πῶς αὐέλωσιν αὐτὸν" ἐφοθῶντο 

αἰτοῦ ρα Ὁ }πα. 

Εταυατοθαπε ργ! πηαγ}} ϑάςετ- 
ἄοῖος ἃ ϑοθα ᾿ηυοπιοάο ο- 

ἐεπὸ ἀδεν [ἔνε 4π)- 
ἨΡΟΥΩΠΦ. ἄμ ἀβεθων βά- 
Πα: ᾿ 

οεμίως Ὀᾶν 
τὶν ριου ἐς πα 
εἶς, γμοτιὺς ἡ 

Ἐε φηανεῦ ε βεπείρες αὶ ἰνοσνι- 
δ κἂν ἀοίμην ζσ' δέγθα υπνἀτθιτο 

{στ ἀ2γιπογιπηνχαρ αὶ ἀἸ- 

͵ Η Η ὧν ἔε[ϊο Ρ ΓΗ, 

γὺ τὸν λαὸν... ." Χπὶ ἐπτογιιηογσαξ: πιο εθαηὶι ΤΉ Ὸ8 ΨΡΝΝ ἡδὰὼ 
ὃ .. Φοὺὺς ᾧ ΠΕ ΤῊΝ : ΣΗ οἰοθεπι. μμεθ μη υετὺ ρμίεθιι. 

Εἰσῆλϑυ δὲ ὁ Σάταναξ εἰς Γούδ᾽αν τὸν], ἢ Ιμεγοῦῖτ διιζεῖη δαῖτας 10} 7] {πιγαυίε αμίεην ςαίαηα. Μλυλ 6 ιᾺ 
ἤ Υ , ͵ ΗΣ ἐφ ἣ : : 

Καλικαλούμδρυον ᾿᾽σκαρλωτίω͵, ὄντα ὧκ τῷ] [[πἀατη ςορπουπαταπη! ζαγίο. ἢ ἐν Πνάμν αν ἐορννοπηνννας ἀγοην το (αὶ 

ἀριθμοῦ γ)0 Φωσεκᾳ. ; ἴδ 5 411 οὐὰς ὦ διῇ οΓ0 σέ ογηνν ὑνάμαν ἐ{Γαγνότός, ναμτν ἀφ αἀπϑιοννιὶι 

᾿ ἀνοάος! τὴ μοάείμ. ργουάἀεπτα 

«Ὁ 

εαϑ αἰ αὐτοῖς. 
ζ ἢ , ᾿ ᾿ ͵ τ " ΝΣ 

Κα, ἐχαίβησ ἀν᾽ καὶ σιμυ ἐϑεντο αὐτί αρ : 

ψυρμκοναίδιμυα,.", - 
Καὶ ξωμολῴγησθ καὶ ἐζύτει σὔκαι -Ἶ « 

Καὶ ἀπελϑων σωωμελίάλησε τοῖς Α᾽ρμμε-] ' ΑΙ οης ἡρίτι ςοΟ]οαύμτιις οὶ ᾿ 
Νῶσι ἜΑ φρατηλοῖς τὐηδε όσον χὰ [ἢ Πἢ ΡΓΗΠ 5 ϑᾶςογάοι!θις ἃς 

Ρ δ οέλις εογηρίο, “ χιοπιοίο 1. 
ῥί!5 εἰπν ρεοάεγςιν 

Ομ ρα (με: ὃ μαι Πιρι] Ὁ 
{ὁ ἀλτυτοϑ οἱ ροσυπίλπι. 

ἱρίναι δαΐτῃ 
Εἰ αι {σ"Ἰοψμηνε β Ἰγωιω ει ἐτοτῷ 

τμπλ ῥυπορεϑιε δαΐεγ- σον. ποτα 
7 ἀοεμεν ζ5΄ πναφηβεα ένα, ΓΑΛαῦε ανειὶ οὰ 

φμου αὐ περί εἰωπν ταν αὐδειναΐ, τ“ 
ἀετιῖ ομ. ᾿ ᾿ 

Εἰ αμή!! ρμε ν ρ (1 . 
[μὴν ρεοιρολωην ἐδ ἀγα, 

(ο5 ἀρῃοίοιτι5 ἰαὰ ρτορὸ εἷς πηβαλς. ἡ φος δεν" ᾿ ἩΓΟΡΟΝΝ ΡΓῸΡ 

Οὕτω καὶ ὑμέϊς ὅταν ἤδητετωῶτα γι }}} 1τὲ ἃ νὸς. αυμῃ νἱ ἀοτίτις 5 ἯΠῚ θὴρ! 
κ ᾽.-.ὕ . . τ Ν ᾿ κὸν Ἄρα, ὃς ΐ ᾿ γε ) 

γόμϑμα, γινώσκετε δὴ ἐγγύς ἔξιν ἡ βασι] |᾿νᾶς ΠεΥῖ » ἀρηοίςϊτο ρτορ ΟΠἸο}ς ἢ πιμοηραην ἀπννὲ τῆρι. 
ΧΕ τῷ Θεῦ. - ᾿ ; τ γοθημ ι)ει. ἣν ΤΗΗῊΝ ἴ)εὶ. | “"- 

Α ω ͵ εν ἢ ᾿ . ἐλϑη 44. Αὐλδη ἄςο νοὈΙϑνπεηυδαυᾶ 31. «Ἵ τὴ ἀϊου δὴν φημ 

μι , πε) ἜΑ τὰ ου ἼΔΝ παρ ' " ργατογέοτίι ἴμππς φἴὰς φιουίχυς ἸΗ ργαιετϑη δονμενμηο 

τα αὐτῇ ἑως αἱ σαντῶ γβρηται. : ᾿φασονηηῖα βαέζα Πιογίητ, “ς ἀφηφεομήηνα βλέ 
᾿ ᾿ δε κν - ᾿ ᾿ Ν ὰ 

Οὐ ὁρανοριῆο) "γη παρελούσονταιοἱ σὲ] ..)}] Οὐἱμιο ὅς ταῦτα ργατουδυητ (| Θαίμην τονε ιγηβο 
Ι ᾿ ᾿ ΄ «“. 

λύγοι μα ὃ μὲ παρέλϑωσι. ᾿ γερὰ ει τ σα ΠΕΠΠΔ] 041) ματος τὸ μρυρ 
ν Ν᾿ 1 Ἰργεατεώδυητ, ; . 

ν ε ΜΗ ͵ ᾿ς Ἦν . κ 
Βοσα}, Προσέχετε εὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρων- ἢ ᾿ ὕλαςεῖς ἀυτοῦι ὯΝ ἡςαυᾶ- (εράϊιε ανίετν υϑδὶν 

᾿ - , ς « ν᾽ ! ᾿ Ζ Ν . 4 μ ᾿ ϑτσιν ͵, ὑμδ αἱ καρσναι ἕν κραιποιλὴ ἐο 5 ὩΠῸΣ δον ΤῊ τς Ὁ ΤΑ ἐρευνα ΠΣ 
. . ΄ - κῇ μίθα «οῇ κιείμναι βιωπιρῖς καὶ (ῬΑ ἀεεὐδίσικς ἄς ζλκίμμιζι. πη κάτ σ᾽ ς 

᾿αἰφνίσηθ' ἐφ᾽ ὑμας ὅλιςἢ » ἡμέρας δὲς ροτιοηίαι ἀΐςς {Π]ς “ἘΝ θόρον ΠΤ : κὺρ τερεηεμνα ἀνε: ἡ 4, 
ΠΣ Ὁ τὸ ᾿ 

, Ῥ ἢ ͵ ᾿ ΟῚ - ΕΝ {4 ᾿" ἱ 

Ως παγὶς γὸ ἐπελαίσεται ὅδ π᾿αν- ἡ] αι γε! λάθοι), ἱπυλάςτ ίη 5 βιρατμεμμες ῥη κοι ψὰὲ 
σας τουὶ κα δηρδρους ὅ7ι σώπον ποτὶ 1 οτηποβ 4] πα ίταητ τ υροτί- βάεννε [γεν [λϑέεπο οπιοὶς 

μή εἰς ἴοτί 5 τεγγα ᾿ Ρ “ » ᾿ δ ι .᾿ ᾿ ; [ΕΥΥΑ. 

πέσοι 9. Ἐχευθεῖς ᾿ρίτον» οὐληὶ τοῖι- 156}. Κ᾽ ἀχιίαιε με «ὁπιαὶ 
ἐεηηβογο ἐγ 405. τά ρὲ 

᾿ναὺ εανιΐηι ἔμενε Π49- 
νη να ἔμιμτα {μην 

(σεις μὲς Εἰδνη θο. 

ἐϊατὶς αὐτο Πὰν ΟΠ] 15. ΜῊ 

Υ φ᾽᾽ιν Α ͵ 

οὐ μϑ δ να εἰ βορὴ καῃρᾷ σδνιό. οἷς ἀερτοσαυτοϑ νῖ ἀΐρηι Πὰ- 
εϑροι ἵνα καταξιωϑητε νῶν ἰὼ γι ΠΣ ἀπυρν 461 οἤυρίατίς Η1ὰ οὐν- 

- παντα τὰ μιά Αλονταὰ 7ιν8 τι.) φῆναι!) " Ἰπγηΐὰ αυχ ἔπτοτα [απετᾶς ςοπίι. 

ὄἔμαφρῶεν τὸ {ἢ τῇ αὐθρωπου. 
.----- 

ἴιος νεγῆοιο ραγτουα νεἰιςτία]ις ἐς τὸς ἀοηλιπὶ πα ἀθ 
.6 Ἀκαμιπναιίε ὑπο υχλντων 1 ἃ ο[ἢ λειποϑυμένσων, νιυρ. 

νεδὶς ἐχοιάίο ρεδάϊκογα,εχ ΔΙ αι ο. 

| οίαν τῷ πἰρδοσδουῦαι αὐτὸν αὐτοῖς ἀτὸρ 
ΞΕ εν ἔχλο υ.. ᾿ . 

Ἤλϑε δὲ νὶ ἡμέρᾳ ἦ) ἀφύμων,ὦν ἡ ἔσει 

ϑύϑαιτὸ πάχα. Ἡο β 

4 
Υ͂Ν μὰ Φ Πρ νοτὸ ἐροροπάϊτ:υαγο- 4΄ Εἰ [ϑορουάμι κο' ἀμάνε- 

δάτχις ΟΡροσγιμηιηΐατειη ἙΟ1Π}Ὲ}.- ἕῳ ββογημη!άϊοην υ 
ρῇ5 γγοάςη αι ἀδίχις ταν. : ἐρφάετει ἡ πὸ [πα των. "ἊΝ ἐ 

7] ἥνεηῖτ αὐτο ἀἴες ἀχγηγο- 7) ἢ δ φιίονο Ἡνη μὰ ἀρ εν τὶ - . ΤΟΥ 44.4 γ6{6{}8 (ΤΩ "- ΓΕΠῚ ; "1 γα ΠῚ» 4ιιο ἡ ορογίορας νηδίζατὶ οεείάν ραέῥα. ιν 
ΓΝ ν ,ὕ ἊΣ , ᾽ Ρ φ᾿ Ὁ ᾿ Ἷ Καὶ ἀπέςειλε Πέτρον καὶ ̓ωὠνζω εἰ- : ΜΙπε ἰσίταν Ῥαέγαπι ἃς Ἰολη- 8} Εἰ πήβι Ρ εἴνθην (ν ἴεν 

πῶν,, Πορουϑέντες ἑτοιμάσατε ὑμῖν τὸ 

ἀθεε θ Θ ΡΝ." 
Οἱ δὲ εἶπον εἰυπι Ποῦ ϑύλοις ἑτοικᾷ - 9 

σωρϑυ; 
Οὐ δὲ ὄπεν αὐτοῖς, δοὺ εἰσελϑοντων ,,, 

ὑμδα εἰς τίω πόλιν, σιωυαντήσᾳ ὑμὶν αἦ- 
ϑέροοπος κεράμιον ὕδατος βαςτιζων᾽ ἀ- 
κολϑήστοιτε αὐτῷ εἰς τίω οἰκίάν ἃ εἰςπο-- 

ρόὔεται. 
Καὶ ἐρδϊει τοῦ οἰκοσδεασότη τῆς οἰκίας, ἰ,, 

Λέγει σοι ὃ δηδιάσκαλος , Ποὺ δι τὸ κα-᾿ 

που οζϑ ΓΟ ει ραγαῖς πο- 
δὲς ραίς ᾷνντ φάη. 
Τρ νεγὸ ἀϊχεγαπε οι Ν  ὶ νὶς ; 

Ῥαγοπιι5 ἐμάν. 

αιδιῖ ΓΟ οΥτ 5 πη νγθοϊη» 
οὖὔξυγγος. γοδὶς απάλιῃ Δητα 
ΔΠΛΡ λογαιῃ Ρουτδης: (τ! 1] 
οὐαὶ ἀοτηυη ΠΠ|8πὶ Ἰἢ 40.Δη} ἐπα 
στοαισίωτγ, 

Ετ ἀϊεῖτς ρατγ αι 15 {ΠΣ 
ἀουλιι5, [)1οἷτ τὶ Μαρίπον. 

ΑΤἸΠς ἀιχίς εἰς, Ἑςος,ροΙ- 'ο] Εἰ ἀϊκὴ «ἄτος, δι, ςυτϊβάς 

Δηηθ ιν, ἀΐτεης., Ἑημίεε 
βάναιε ποῦς βάθρα, 
"ππδηδηζοη, 

«ὙἿε  ἀῤκέφηηε, Ρ δὲ 
νὴ ρατεηιηε ἢ “- 

, 
σας ἑηιγοομημ ως οὐ ἐπ εἰς αἰξοίιο - Δγ- 

ἡ βίεπν γ οεξωνγεξ αὐοδίᾳ “υἿα Δ Γοἰρα- 
᾿οη!φ “πηρένονατη “4με 195 (οὐ ἀο- 

Ὁ ΕΝ οσε (δ 1 0 ΣΧ 
φηξάη: : ἄν βοηίαπε : {64 μὐνημιιὴ ἐμπε  ςς οειείβο, 

"ἢ ἀσπλμπλ ὁ μην ἐμ5 φοιάυα, οἰδιὶ 
ἐγ48. ἰδιεῖςιᾶς ρτο. 

: ᾿ς ἰπδεντὸ λἅ 
Εὶ ἀϊδειὴρ βἰν Γάην!: ταθτίοπι μτὸ 9 

“νε[εοπείϑειε, μο'  αϊνουνόύων {τις ξερανιάνων, πα: οτίλην ἤσιμἢ- 

«ατἰο (σρε εὐἰδυσκαν ἔναῖς ν οτῦο, ἄς ἱς οἰαι ἰούο εὐηὰς- 

ηἰϊς φατε δε ὰ ἤδυιοπ {Ππ αἢο τὰ νἱἀοίιοοι γιὰ ψύχειν 

αὐὴ πὴ πνᾶν ἀοἀδυςατυγινπάς ψυχειριοἶτα δύτοηι ]οαυμτῖο εξ 

κυ ψύχριν τὸν βίον, ΕΠ αγς νἱταιη, ιο πιοάο ἰοηίτις δορὸς 

εἶες ἰῃ Αἰαςς. 
18 ϑδνήμην τε ελιο αὐακ ύψατε, αὐλῇ νἱἀεἴ νοοῖ τοριπα- 

τὸ οοἷο., υῦί ριοἴλιια εἰ σόνιαι 4} ἀυ δὲ (εν οσυ]ος 

ἐοηϊιοίίιηι. 4 Νεάενοριιὸ χσολύτρωσιςϑις μ᾽ λοις ρος 

εἰοιΠίαναμι ος ποιμοῦ ἀπτογρτοῖλεὶ ρουὰς συλ] δοτας- 

εἰοποινινοςς πἰσυὴ μι σε στα Πα υλημς ρμαῆϊαι φυοχης τα 

}υς πδτιρ ἀετθο μηῆως πο προυα ς ΕΠ ςθ τ χτολ υτγω 

“τι ἐὰ ἀσπμιαν πδοιατίο,η ψια ΤητοτΌςηι λόγον, εἰς ρεῖ- 

(οἴυταπι ᾿πνογατίοπὶς ργοίναιη, 
τ ἅψῃ, ἄηηβν [[|μ4.} “ποιβάλωσν [λιςλκ τὸ ὠρούάλλοιν Ἰνος 

Ἰοςο δ οϊοϊὸ ρῖο ἐκφύνν σι βκας ον νίμιραῖ. ταις 114 

«ὐιςιντ ρα ὐζξιοηςι χρίει! οὐ υρρίφης ψισηνηναν, ἥὐιὰς 

(με αει ἐν ὈρΒΩΝ νοζμῖ. Νεῖις ΤΟ ΡΙῸΝ ὦ Ππαζθνες 

οὐΐες δὶ ἀϑ᾽ ἑωω δ «ποι χα οὐμῃ πρνβάθῳσε . ποιμις ἰὸν, 

μαι τιρίσην βλόποννος, ΓΟ ΘΤὰ ᾿Ν ΕΣ [κἰσην. 

Οβοιίνο τοβύοισεν νέης, χυοά διὸ ΟΠ ἄκυρνν» τ 

ὅο νειὸ ψιδά ςοηθιμέλουι ἄςοια ἀρρίοιιι ἐα Μαπθαο 

ἃ Μαιῖτο, 
4 {Π|.4ε}υνονῤα, τάντα. Αἰ εἤπης ταῦτα ΟΣ 5710 [10] - 

εἰτῖς δ ναι π]ίρῖο ςοάτος αλοο. [μῖς Πρ οανάα οἱ δυϊοα 

34 ᾿ΦΠυΐμε υἷα βιωπχῳ ς. Νὰ ςἰἰ ἐς γιξειν δι ἀμ έζυ, νι οχν 

Ροηιδι Ματί 6.21. Ἐν τι 
ς ἢ Τνηφάει πο ζσενται νοὶ ἀν στηοῦν οἷ, γε Ψ ῸΪα. ορεῖμες 

᾿ «ὦ Ἂ 4 

πἰδ! οπιπιὺ μον πιτις ννάς τοῦ ἃς οχ τη ρόγαϊο, «οὐ 
μαύμμοε ἰμ [μι |49}}ωε  εντα ποις κρ ϑπιύμοις 5 ππρρ5" πον το 780: 

)ά οἴ τὰ οὐπινον ἰνομυῖπος, υσα πς ται ἄσηι βιεεηι. Ρὸ- 

οἶτον σαΐ ιν ΠΡ ΤΩ καϑήϑαι ργὸ ἔοίος ροποιομίουτ αν Ης- 

το ὑχαῖς νυν ματι Φ 2} ἐν νε ἀϊχηος ΜΆ. 4,16.δὲ Φῷ - 

σωπον τῆς γῆς ΗΠ οἢ «οι ΠΟ ταὶ ΥἼΝΠ29 [βέμὲ μφηνε Ὦ 

1μλτ|πὶ διιψει Ποῖον τονγα γοσλατ, " ᾿ 
16. Κϑ ἀιζηὶ μαὑεων»ίνεἶνα κα ταξια ϑητν. 16, ηὰ υς 

νοὶ σαν ]ναξν,οχ ψι|0 τπτο τ ίπνας οὔνθια ἀοθ ον βγλτοιτ 

τς ταῦ [)εῖ οἰςδδιουτν αι πον ρον ἀἰοχίτ. Ἐτα νιν ϑασυν πον 

(τις Ἔχρτοιὲ νοιτος "΄ εἰρεραι υούνν ἦνα ἐδὴ ὑμῖν. Τὰ ἀπόθυς 

ταθοα εοἄηιοθυς Ἰορίανιν ἵγαι κα παύση ἐκφυγεῖν να να- 

Ἰύαεῖς οι ρει ν ΠΠΓΙ ΠῚ ΡῸΓ σαάσαηε Π)0ι ἀηαύνοϊνν “ἁ- 

εὐ. 4 σοηβη μι, ταϑίνναν ἢ ΟΠ τὰ ἀρράτσάῦς ὙΚ 

το απ σριδ ρο!Ππεῖς ναΐζαστι ὅς. (τπιοπίσαμα απ ον θιβου 

τς. [ας σου π εΠ αἰ ον ππχληοι πσβρννα κῷ πεποΐϑησιςς ἡμ.ηι 

μι! νγὸ ἀεί νη πὰ ἐν αν τὰν (ΟΠ το θεν 

ται ἃς (λάσις ὀρροθαατν ἤος ἴονο τ αποιναφινούθηι 65 

«ἀτὰ διαῖε νοι θυθιαν ἃ Τ σι σι το νΠΠΠΡΆΤῊΙ φορά ι᾿- 

25 τσ νὰ ἀαιϊηρ σι σρυψμιη. δὲς ΡΙα αν. τὰν (1 ἜΠΩΝ 

μὴ αὰ ἀμάναο ἸΌΥΡΙ ΝῊ {ἰο ἰάχων, κἰ εἴ πο ὯΣ 

εὐτ: 

τάλυκα ὅπου ττήρα μοτὰ ἦ μᾳϑη 

μρυφαγω, ὁ " ,} 
Καικοῖνος ὑμῖν σ)είξ οι αϑωγέον μέγα ., 

: 218 ὐωεμΐο πυεπίοθαι, ὄρδριζε. 5ις (οἱσητῖ δορτυλσίητα, 
4ιος νοολητ, ἱπτογρτοῖσεν οαρίτοαις νεα! ΕἸ τα ΙΗ 
ὈΌΝ {"ν α(ἰνεθνδ,} χυαίὶ φισας ὈΠου]αγς -ψισᾷαριιά ὥο!- φ» ΟΠ] σρεἠθμον ςοημογί τυ τεὲὰ ρίς νιάσειε; 
ἴσην ᾿οφιτύτιργο φύο τα Ν ἐτοτί σἀπτοιο ἀπαποτίος ἰσσιτογ ζει τὸ πῶς. 1ἃ οἱ ἐς ἠχοίο δι ταιίοης ἡ{π|ς Ριοάδεμάί, γα 
Ῥαήγάγυην νοσαδιαμιην Μιλυτοατο, φιοά ἰρίθπη στίλη Αἱ- 
ΓΛΠΙΣΤΙῚ οοιτινι λα ται ἅπας ἰοειαπ σὈίςτλθ τι 

το πο ποι τεὐσπάππν ρυγλι Μλοιταιορτο Μαπὰ 
ιτὰῦσ. Νους ταιησ ἐρϑρέζεν σοί ταῦ ἀ ιζι]ο νόπῖνς, [τἀ τὸ 

ἠιιοίο ἴα σοῖς τὰμρα οὐσλπν Πα Ποατοπο τοβοότίο ρα 
ΘΡἍΠΠΝ ὀρϑρενομῆνος ἀριιἢ ἐνσιασσα αν ΟαΠ10. σοι (νι Προ 

(λπν ἀπνοίαθα αν" νοι Μααν διαὶ ἃ Τπρε .γ.} ΗΠ δὲ αὶς 
“αἰ Παιϑήαιοιευ ἡοτοιρἠσαῖς ατοπροῖς «π θηποιδνν ἐρ 

ἰδῶν ἀονδως. (γε εἰδὲ δοἰ(ὶ, 

Ὁ1 οἱἢ ἀἰιουογίμαν Ὁ] ραἰο να, [λεέακήβενν δὲ εἰ ἀλωεγο 
οὐ ἐς Πρ} 15 τηεἰ5 δάλιη ἔδμηπο υδὸ βαξίναενιη ἀὰ . Ἰωραδ δε ἥνε πναμάἀμοεηνὰ 

Τυης τρίς οἴεπέςι νοδὶς 2] Ἐὲ ἡἾε οἴδενεε υον ὰ 
; τσ τοσ νυ -.---ΘοὌὨὩὦᾧ ἦὕὔὕς- 

Ματῖι. 5γ.6ς.γ8ς ἀϊπιπέϊτος Αι {ε ἃ ργονθγιοτὶς δὰ Ρτμιδεὶ 
ΠΙΑΤΗΣ δα σογἤοτίθιις, Πιμιςῖ οχ νοτίι τα δαιπις σαρίτν. (λ- 

« μον 

Ἔν 4021, 

ἥ δρηροπάϊι, ἑξωμολόγεσε, ΑἸ τ ὁξωμοκυγεῖ ὅτῳ, ἀοείαγας 
Ράΐατν ργοδιςτί, -Ἰνὶς ἀὐτοιν ἀξ πνυτυάιι {ΠριΠλιπσι ον 
(στῆτε {π4 νηὰς τοξζαῖ δροηἠςελλίτοι εὐ τῆήτι νϑρόμν 
ἀςουΝαμν ἀμελογεῖν ἁἦ νούνιην ἠσοίαται, ρατίθιι νεηνις ἰο- 
«πὲς να [Οἱσης 401 ρεϊοπαίϑες αΠσασιματι. 4 1ὑ|4»9 

ν ν δ ᾿ ταν!» ἔτερ ὄχκυν κα εἰ {56 ἀνεἶτα, ἃς ρεουνίο «απ τυ 
«μὰ (οἰεἴναι εὐμν αἰ οάγαιι. ηπαιουεομν σομην κεἰ τοιπριις 

θριγν πο ταν ἀυίζαιςει Μαπὸί κει οίο ιθ Μημηὰ ἐξ τὰς οἰίςιπαιπεηθο ΤΟἴθην ἢν ΦΙΓο τιοραῦ ἴθ Βόιτο, 
! ᾿ αἰνηα αἰ ασανο. 

ΙΝ (ἄρνα χΧ ΧΙ 
“4. «{ρεαινέξη [ποηνρίς Ἰ ἐπι τμησῖς νυΐρμια ἃ Εταίππις, 
Κι ΔΙ αρφήϊεαιθ με εἐ{πὸ ποθας ρΌΓΗς ἐκ τμῳ Π}} τοῖς βκ- 

7 Οροτεείναι ταν ΟΡ οὐτοινατ,α πυτ αν οα ΓΟρηο με αίειι- ΄ 
γιο]υρψίλησο γον αμνάαταην Πυ αὶ σιταθὸ πιάνο. 
τρις ππς νιοἱαραροντ νοΐ πίθμς Μή Αιτολο “} «Νυ]γαιὰ 
δ. ταίποις, Ν' ἐεο{[ν ἐναι, κὐ ἀγκν υ 4} 4{.]ν4.ν0 πάχος ε 

᾿ Ἀάτας 00 αὐχόντας ΜΘίατον χα Αἰ  ς ἐραῆργοις σὸς σα [Π- τὸ ΟΠ Αὐνη Π πριν ἄγηι ἃ στα τρῆιις Ρ]αίς - ἀὐα μςιο - 
ἐχι ἀαν το }}} ἠδ ισ ρυγσι ἀηιν (ψφισευμ ξαση 0 ἡγθνα ὁ ποῦς ἐῇ ἀπ ποίατα, Μααν... 

"4 

“«"͵ 

2 

ω 
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ζ(αρ. ΧΧΤΙ τῷ 

πον ἐφιροομϑμον' ὀκξι ἐτοι μαίστιτε. 

᾿ ν, κ ᾿ ν 

Δισελθνντς δὲ δῦ ρον καίτος εἰρηκᾶν τ 

ΠΩΣ « 
ἥ 

ω Ν αὖ τοῖς" χϑἹ ὑτοίμασων τὸ πα ογα. 

Μδῖιι 16.1.0 

ἤλλι ν4.1ὃ ) ι 

( . [ΡᾺ- , Ἂ 4 

(εἰνὰ (δου πά “δὼ δὲᾳ δοιὺ ςολρισιυ 
εὐυτώ : 

Ἰεγη αὐτὸ 
: 

νειαϑοιροίνις 
πλιδὶ μος ([δ’ 

εὐὐάμπν δὰ" ; ἘῸ Ἰ ἐξ : Ν 

ἔνε τλο δὴπι τ τὸ τὸ α φαγεῖν υ 
ας νἱς ηεοο ϑύμησα ΤῊ πα Φαγ αν ΜΆ 2 

ἐιλέσις {ὰν{}} ζοος τὰ ΜΆ παϑαῖν. 
κα πὶ ἐγ» 0Π5 ' ΠΧ ΨΚΕΕΥΞΞΨΨΕ, . 

ἀνα ἔυτς δε )ὃ υμιν0τὶ ΒΌΑΤΙ ἢ μὴ Φανὼ ἐξ ιό 

Ἐτϑθιεῖς: εἰυτῶ, εωςοτου πληρφθῇ ων Τῇ βασιλείᾳ 

τῷ εου. ᾿ 

Καὶ σδυξαιϑμος ποτνίριον, δ᾽ χαριφήσας "7 

τοῖς. 
ν:ὖὦὖὖῦῷ εα 

νήμᾳτες τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου ἡ βασι-"} 

λεία τῷ Θου ἔλϑη. 
Καὶ λαβὼν ἀριον δὔχαριςησας ἔκ λᾳ᾿ 

Μλιτιιδ. Σύ ΞΕ »»ν ͵ ΝΡ 
πὰ στ, καὶ ἐστοκεν αὐτοῖς, λέων, Τουτο 
του 114 ᾿Ὶ Ὁ“ ΓᾺΣ ἢ τ ὦ , Ψ »0 κ' ᾿ 

«« Πὰν πους τὸ ὅωμᾳ μοῦ τὸ ΠΝ ὑμδὶ δισο μῶμον 

ι ι. Δίάφνηπι μίγι. Ἑτλὴτ σα μη πρμηπιὺ πὶ ττοἀεσηη λο- 

ἱ εὐδίτα νἀ Μάτεχό.χο. 
εν : ͵ 14. [(υυβμμμνηπι) μά ἐενρμε καὶ ὅλα. Τοῦ νο ςαδι]ὶς Πἰδιην 

᾿ οἷω ὥραν ἱλτοζρτεῖδῃ, νὰ Ρ᾽ληίες ἰοαιογογ [τὰ ἐηητν ΠΡ, 1Η- 
κάτῳν νοίρεττιηαμη ςγοριουλιιι,, ἐχοϊρίςῃς τ 4νάϊςι οὐοα- 
[απὶ ἃ 4ιο ὁοηιμίθ} πος νπορίςθατ. (οἡ πορδίατις νι- 

ἀελτὶς ἐχρτίπιοτς {ἰ σιμπ Ὁ οἵοτο ἱπτοῦργετο ςζοπιογζας, ὠμῖ 
[4 ει βοναῖνεὶ οὐπι Εταίηιο, ὠμμην ναπν ἐ{1επ ἐεπον εβίνωπν. 
νιάς Μδλῖι}.16.17, 

᾿ς εβάενιο ἀ. [ἀεναμὶ ιϑυμέᾳ ἐπεϑύμησα. ΕΤΟΡΓΔΌΜΝΗΠ τὸ 10 
ΔἸ ρ[ Ηραμ αμα 7ρι φμηπορεις ἀοΠἀ εγλιν Ππ0 

ἁμῖν νεπῇειλιον τοξατης ἘΡῚΡ Ἀαημις τς μιἴς λῦν Ηςθιο- 

πίε Φερτυάταπι, μὴ ὅϑηυμία ἐπεθύμωσα “το πὶ πώχα κρῥας 
"φαγεῖν μιϑ' ὑμδδ, ἰὰ ἐς, αν ἀοιγάεγδυν ἀοηήετιο ραίςμὰ 

͵ ἰδο ελεις νείςι νοθίςσι φψαιαν, ταυειν ςΛ' Πρρ]ι- 
ειοιποιτις αθοιλτ. Δ ἰθεατὸγ αὐιγεηιν τοτιαυίηνις ἢ ς νούὰ- 
θυϊαπ, Ἐς οία: Ποῖ ιἤπλις Αἰ σαα 1} ἢὸς ἀϊοσπᾶι θς- 

πεῖς ΟἸαοφ ἃ μαμπηὶς ἰδ υἱίαμιμη. 
Ι6 "΄ [Ἡμϑῆνο εοπηρίεξωμν βμενὴ , ἕως του πληρωθα. ΝΠ. 

φλτι, Πονεο(γυς τ δυζοινδνηις ἰοοι (ςπἤις ογτινὶ Παυςττ τὸ Ἰυς νοῦ χα τογγύν ον ἀςς 
ἐα ἢὶς Ρά]}ν νετδις τος ς.7).Ρίςμὰ αοἰἴγαιν τπϑγοίατα! 
εἰἴ,πεηῖρς ΟἸναδιις 21 αἷν οὸ τοιηροῖς ςοτρίατο ορα 
4ιοή 414 βρυτὰ ἀςξηφηαίνας, ΟΒ᾿ἴτις παὐίςιμη ν στὰ σρι- 

» ἰλτασ δι λιο8 οὐπη 1110 τιν τεσ γι. ᾿ 
17 ἘἸ ἀκκέρεο, ὅις. καὶ διξαιόμος. δοσυμτὶ (ἀπυυιδηντ ρὰῦ 

ἐγατ ποῦ ἰῃ Ἐςε]οἰα ἰδ οἷτηι τοσορτυπι μῆς, ντ ἀρρὰ- 
τεῖοχ Αὐφαίηο ἀς Οοηΐ Εναησ στ. οἷς ἡ αὐτὶ α]10. 
τη Ευλησ εἰ ἤξαγιὴ ἀνόσιαν βαιγατίοης ςζοπο ιαῆτος νῦ 
Πρ ομῦς Ομεήτις ἢ ΐς αι ῖς ἀισαταν ροσιήιπεν. 

Ι] 
δι δ τἀ δ, ἤσηρς [ἀσταπιοιαῖς ἡφησρι!ν ταις, 

εἰ ΑἸ νετὸ ΓΔ. ραίς γα σθαι νον ΜΈ μ610ι 

ι , ᾿ ΡΟΘΙ μιοριπαίοης μἰς αἰοῖς το πη (ἈΠ ἔυ τνδι μοι 

᾿ εἰσιλιπι ΄ῇ Τπουπηεξς μουν μὲν Πιοια Οαιταιη ξιηΗἴ ἀμ τι- 
μα ιρα οραπὸ απ ταῦ απ τς ψυα αν αἰς Ἑυληρς. 
ἰπξις ναττάπτιιν ἀ ρῖς {ὰνὰς νιάσῖα πιληπῆἢὸ πλάναις, ἡ 
ἀὐάοιν νοι τ ύυμε να τὸ δεετνησαι βη  4 απν ἐαρεναζ, πλης ἐς 

μα΄ βματτοη ἃ πιρεποῖς ἀηπαρησηνιια ἐς τοννίς Μάπι}. 
γδιιδ, δε ες οὐἶται απὸ Μαῖα νεν. γον σμία νοοῖ] ἐς 
ἐπυιόλε νι μαγαςι ροσι πα ἀππο ποι ἀρρίνοατ. (ε4 
ἀρ ες ὃ Δρυἐ ὅγ πτν ἀπίσιρεοίση, ππαχτμα 0 ὙΠ ὦ ἀὐς 
ἐτοσατν, πο οαταμῖ γα αἰ 5, ἃ ἀν. (ητια ναὸ τῇ 

Π τοο νεησιανάα (πὰ νοι Ἐὐνν τ οὐ σα τοϊατ τον μὰν 
γον λυ βου ζΓστιοῦ ἂρ Ἰυῖς ν οἱ δὴν, εν ὑπερ “ἢ Φιδϑόυνδνον, ΕἸ να 

: : Ρ'ν νον» ἀφμην, δ ἴοῖῃς γα Ὁ ν π0} ἰσρυσται. 0 ᾿" 4 ὕσαν εὐτποάιν τα ἱπ τ ἀθάμια οἱ οἶμαι ἀιδεννιήταις 

ἘΝΑΝΟΘΈΠΙΥΝΜ 
ςαὐπϑαοιλαπν πα ρσμπι {ἘΓάτΊν: 
{πιὸ ρατάτο μάθη. ; 

Οιοίο νην ̓ ρίτυῦ Ἰηθεπεγμηῖ 
οὐτῃα ῥγοῦῖ ἀϊχεύατ ς151 ἅς ρᾶ- 
ταυότοιτ ρφίς μα. 

Κα) ὁτε ἐδρότο ᾿ ὥρᾳ. αν ἐπεσε, αὶ οὗν {λυ ἁυῖςῃ δὐφος δορ- 

τσ αἰ Τυε τορρυ 5. 5» Δςοι- 

διῖτ, ἃς ἀπμοάςοιν. ΛΡΟΙΌΟΪΙ 

ΟΠ ΓΟ. 

Καὶ εἷπε Ὡοὸς αὐτοιξ, Ἐπιϑυμία ἐπε- κτὶ Ἐπ εϊκίτ εἰς, Ὀςῇ 'αατο Ἴἢ 

ἄσται ἢος Ραίο να εὐοις νοῦ 

συλ ΔΩ Ο 110) ἐρὼ ρμλτατ, 

Τ)ιςὸ δῆσαι νοις τς ὦ Δ01 
Ρἢυς. εἰογυηι οἷς οχ οο,᾿ νί 
υςζ|υο σοπηρί οτιμεν ἰθοχα 1ὴ 

τοθηο |)ς1]. 
᾿Εταςίσρτο ρόςυ]ο , θην 

ἀφρόβεν τῶτο, πο ϑγχμάθάσοιτε ἑὰω- ἰχὼρ ερηῆετ. αἰχίτ, Αςζοριῖς 
᾿ς ἐπρ τμνς ν Οὗ. μεν Ἶ 

ἘΝ να 1»ιοὸ οὐ νοῦς ὐς ποι ὑ1- 
᾽ Λέγω γὰ ὑμῖν ὃτι Ἦθι ω δπὸ τῷ ἕν. ὰ Ὀτιυγιηνι οχ ἔτι ζξυ ν 5. νίψας- 

Ζυὸ γόροιην [)ς. 1 νοηοΥ 

ἡ] {Ἐπταςζοορταμν ραμοιη νυν [99 
δγατιας ἘρΉΪοτ, ἔγτόριτ τ ἃς ἐπα! 
Οἵ» ἀϊσοηδ» ὸς ἢ σοτρὰ" 

; ΝἪ ῳ ᾽ ι ν᾿ τὰ . τοχὰ σὲ ςυιγοιηο- π|6 4} ἐΦΥΠΜΝ ΠΟΥ Αἰμο- (γ Ὁϑοὲν δος σῷτο ποιξιτο εἰς τίω ε μίωω αὐ αμϑησιν. Ὀηελνοος ΜῊ: ἔτ, ΤΩ͂Ν 
| αὐτὶ ἔσαν, ε ͵ ἫΝ , πὸ ΦῈ) ΓατΙθ}8 ἡο ἢ Ἔα 

(ἐπιηιεαεὸ «Σσαύτως ἴα] Τὸ ποτήριον μέτα τὸ σΜ Φιταε ΣΤΥ ΝΠ ΉΈΤΟΣΙ δὶ ΡΒ ΕΣ 

ὶ δ “- ᾿ ͵ ΓΝ “ ε Η ἐν ρὰ αι λνοοΣ ᾿ : 

| : που εν κα, γῆσοι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήρλον," Κφηνη Ἰππον ρου χυὰ σευ Ποτι ςοηδ ΙρΊ μμ φαηαριε το 

λιεῖι. ; ποῦ ς.--τττς τττττιπτο τ πσσσπιπιττσς: ΠΕ ΕΒ ΒΕ ΤΕ ΞΝς 

ι 

χφιοίσττυῦ, ΎΜΠΕΝ τορι αίςηταπάα ΕΠ} μαῆϊο, νοἱ ἡἰκις 

10. τὸ οα ττυῇ [πάἀλίζοῦι νοϊιινυς, οἱ ΨΡ ΕΠ 12 γ} [ἐνὶ ῥε] 
Τεἀ 1 ζὰς πατγλιοηςιη ΕΝ" ποη ΓΟἰσχησ. 

ὃς )ΣΥΠΠῊ τα τ, ΠΟΤ ΗΝ ἀνάερα τος ἀπείη τ μα 

γι ἐς Ὀοποι οι, βοιοφιέγανς οὐ Πομμας )εας σοῦ οι, ον, 

4010}: ἀοβσης συν ΡαΘ ΟΝ ὙΠ} ΠῚ αἰνίςοπεζαθνις. δα ΟΡ} 

ιεφηάτμίμην πάγη γὴν 
Ἐφ η}:ζ ̓  δε βάνγαϊε, ὶ 

Εωμῖε: “ξεν ἑπηξηξο 

τη [ίεωε ἀΐπκίρ ἡϊνεῖ 
“τονε μηβ μάζα, 

Εἰ φινμπο βα λα ει 6. 
γαγάι ἐμ εῦ' ἀμόνι ετιτς 
“τροξοίνεμην αν, 

μ 

ι 

Εἰ αἰεἰἴμε, Ὀεβάετιο 
ἀε[!ἀεν ἀεὶ μὲ ρ΄ ματι 

ἀνμίατο ΜῊΝ 4η"14- 
“μα βάμαγ.. Δ 

λυ εἴην νά: φυΐᾳ 

ἐν μος μον τεβηάηζανρ ἐ,- 

μά ἄνηες »νπρί εμέων "ἢ 

τοτηο με, ἷ 

ιο 

Εἰ ἀιαρμίο εαἰδόξ, χνα- 
“νὼ ἐσ ζσ' ἀνχ ιω-, 

ΡΜ εγδο’ ἀν ἑν δ ἐθιατ οι. 
19ι.ε ει τοίψᾳ μοι 

μον δεδα ἀφ ζὲη ἐϊ0- 

"εὐυμμ, ἀονες τες οἷ ἰπὸ 
σεη α4!. 

Ἐπὶ ατεερῖο βὰης φγα- 

1) 4) “0 ,(" περ (σ᾽ ἀ- 

ἀμ εν, ἀϊζεε, ἐυεεβ 

Μεθ πησμγτ γ) ἡμυὰ ῥγο 

πο ρύὸ νοθὶς ἀλτανε] νοῦν ἀμβαν τ μοι βιήϊεην 

απηταπάναν οεπίςο. (λυ 4 ἰΐψαις Ἀϊς οἰΐες οοπιςίχυτα ἰο- 
αὐς ἀνςοτοπι τληίροίτος, ΚΠ ς νογ οι]ος, ἃς 15. νογῆσι]ο 
ἀπποξζεζάος, θα αὐπιστυνὰς σοι μαδοπτατηδες (αδισιλπ- 
τον πὸ5 ἤθης ἰχιὰ τοναϊιπποτάπγας εττα νπδο ζεῖ ἀπ μοίτις 
νοῦ ςαλς ροιὶ νου 16. 

17. .Ψ ἀκζορέμνη βάηςην. ἤμμην φτ αν 44 ἐπε ν β σὴς Φ᾽ ἀπ 
ἄμε εἰν σ'.͵ ᾿. Π 

18 Ζονάεν φιΐ ἀπε ροταίμηι ἀςά τ οἷς ροβήν πε (αηα[ εἰ, Ὁ. 
19." Ετ ἀεοεψέφ ρθε γήμμνν ψναιμαό ερει ᾶς. . 

190 «ηὐηννοῦᾳ, σε. δὶς “πηι Οπιπια ῬτΟτήΙν Ἰητοῖ 
ίς ἃς τυ πι Ματῖναο ἅς Μάτοο ρι] ει σοπίοἹοτιας, ἃ τα 
ΑΡοκαϊνρεὶ ἀνιᾶς ἔοττα τ ποὴ πορτὰ ἐἴπνΐον τεαυίροίϊτιον 
πον οὐΐογα αι μλι», Βατιρ λιτ οτιάιη ἰες ἰοσις ΟΠ αν Γυΐροη- 
την 40 10 Ἀ εἰρουοπιμηι «ἱ Ἐξεγαμάτιῃ) εἰμοθημπΠῈ 

᾿φλυης ηοάτι ἠςέξις αιμἰςιπρίο ποη (οίυιτ. 
'ῷ (οπρνπεποθυ δίνοηφηνγε, ἃ μνησιν:ν οἷ τοςοτι[τποποιη. δ 

{ΠΠπι4 ἀναϊο οἰμνν νφῦθγς ἰητογριοῖς. ΑΖπυγ πίον Ἀἷς ποῖ 

ἐς ργιμᾶτο ἮΝ" ἢ ν)ξξωυ μεν (δ νεῖ ΠΣ γτε- 

εἰἰυς:ςἀ ἐς σομονιπι ἃς ρυδίςα ρτοξε που! αν αλα θῬλα- 
ἱπαὶ υΟοεπεια 16. ν πᾶς βμιάλαμι 

να Εποϊιαγιδια ἀνᾶα τοῖα μας λᾶλιο ἔλεγα. [ςτςλ41Ὸ τὸ «νας 
μυήσκειν Ἀἰογείροινίοι ὑοῦσο Ηοῦιο 121 [ ζ,4.ω7}Ἰὴ (οΠ- 
ἱισητίοης ΠΡ] δε ς σουπισιλόγατίο Πς Ρυῦ ΠΟ 
ἀσοίαγάτιο πάις αὐ Πολαν Ράτγοῶν ποὺς πὰ ΟΒηίτπι 

τιιγίναν οἰϊενονάυδ: (ςι οὐφάξηζιιην φατε τοἴρτοις, οὐπὶ 
υο ἃ ἀρυάᾷ ψιςαν οοἰοδεαηάι ιδις δςηςῆςση ἃ ριοιίσα- 

ἰ εοπηηηηιῖς Πάει οααία ἅς αὐὔίτατα εἰϊ αὐλιο. | 
ἴὼ Ῥυβῳωωντανα,εῖ, ΑΥ̓͂ τὸ δεπεῦσα Εἰς Πἰθιιῖ (υδηος- 

γοοθτ, ΠΟΙΟΠΉΟΠ.Δ}} ρμράηῖς δ ρος » 414: (πεν [πὶ 

{μἰν ἱμνοῖπ παρ ἀρ ραίο]ναϊις. ἕὰ ἡχτοι αἰαῖ 6} 1-- 

αιααποῖς Ττομιο το, θηνηνς ἀοέν πηνο ἀκ δι) ἀμ |: " 

ϑοαστογριοῖς, ματι λην μόιλπίο ςοπιίι ἡθπμτ ραπ 010 

νη ανοι ἐν ααι ἄπαις ρ ύγον ὁ τόσαι νεῖ πὸ, Βοποάιέιμν ΟΣ 
Τλοπνίης [)εῖς ποίζοι, κεν νοι αὶ Π ρΑ ΠῚ ΔΎ ΠΝ. αἱ: 

τοιάνα ἀὐτοαν ραϊτουν οζοηάι ( πγάρρα, να νιδοιοιρυς 

ἀηϊαανιν κοβτοδε τ απάς αςς π σάανν ἰσαπειν ΟΠΙΟῚ 

ἀκοτ τοῖον αὐ παάπαν πορτνάοτον ρόαι μοίρα αὐ πάπὶ 

(υλτ. 4 ίηις ἰςιπναμιὰ μοι γον ράζοι (αἶαν ρᾶι- 
ἴσην ἤἰλην χπληι (Πν νὰρρὰ αἰ Ἀμήσιαις ἃ σα σὰ ἸΘΟΠΝΣ 

ἀφο 

υ 

βπσαλι ἀου δο ΓΙΡΗΡ.ὴ Ῥαίεντυφιηοτίαιι τηςς ψι!ο- 

μδπῦ οὲ ἀοιηοςρ» κα πρέϊε ἀὐίλης, νῖ δμᾷιις ρΡᾶπις ἃ 

τγ5ι πιληολῖ ἐπ οὖς ἱρίοπιιν. ᾿Ὠοιπες αἱ οἰμνέςιπ πος 

ἀυπν ἀποιπίδευς διίνατ, δὲ τοζτας σι λατιαν ἀξϊιοῦσο, 
αυΐδιις (αμιρῖο εὐο,ίοϊεπι ῬΡῶν ἀρεῖς ἤςο. Πᾶς εΗ͂ 
ΠΝ Πότ ςεγοηηϑηια, ον ἄμα! 10} ἀείμηι 4 ρι-' 

π΄...... -......0θ0..ὕψ».-.......-- 

γιϑήμνιὁ τρῦαὔμμρτίξου, τὸ ὑοῦ ὑμδ 
ἐκχυωόμδμον. ᾿ 

πλὼω ἰδοιγνλ εἰρ τῷ θα οδόντος μα] υι 
τ ἐμοὺ λὶ ἠης τραπέζης. 

ΟΣ τὸ ὡρισμᾶμον πλίω) εὐαἱὶ τῶ αὐἰβρώπῳ 
,. "ὕ ,»,,͵͵ ι οἵ ! 

ὀκονῳ “δ᾽ οὐ ίδᾳ διόοται. 
᾿Ὶ . “Ὕ λ « 

Καὶ αὐτοὶ ἠμξαντο στ'ζντεῖν ποϑος ἐπα - ." 
, ᾽ ᾿ -. ἕῷ ͵ 

πις τὸ τίς ἄρᾳ εἴη ὧἷ αὐ7}} ὁπβτομάλ. 

λων τρφοσ εν. δὸ 

ἧς αὐτὴν δοκεῖ 41) μείζων. 

Οἵ δὲ πεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλέϊς δά νι] 1ρίς νοτὰ, ἀϊχίς εἰ5, ἢ Κερος 
ΠΟΣΌΝ εϑιναῖν κυραδύουσιν αὐγὴ" καὶ «εἰ ὀΐζου-" 

ΣΕΟΥΝΌΥΜ γα μι ἥ᾽ 

Ηος ροςιηι οὐ Νουα ι]- 
ἼἸι4 ραοίυνη ρεγαηρυίηξ της, 

4υῖ ρήὸ νοθις ομαίεδυς. 
.. (ἀτεύμι τοςς πλλημ8 αἶιι5] χὶ 

Ἴχυϊ τὸς ργούίς» πες) οἤδίῃ 
' ᾿ τδιγία. ᾿ . ΝΣ 

ΠΤ εἷος τῷ αἰϑρώπου ποραὔεται ν᾿ Ετ Ἅπας αυάεπι βοπηηὶς 1} 
ἤργους ἀςπηίταμ ἐδραθιτ:νε- 
σα ταιοῃ νὰ ΒΟΏΉηΙ 11 ρογ 

Γῆς 10{| ςαρείυηττημτῃο] 13 
φυτοῖς ἴητοῦ {ς ἐδῥάς γόγες- 
4115. ποπιρο οχ ἰρί!5 οἴτες μος 
[ΔΟτΏΓΙΙδ. ͵ ᾿ 

γλνετο δὲ χυὶ Ῥιλονοικία ὦ αὐτοῖς,τὸ, "ἢ Οττα εἶτ ἀὐυτοιῃ ετίαν ἀς νος. 
οὐ τότία τητοΓ ου 55 4115 σογα πὶ 
νἰ ἀετεῖυγ ςἢς πναχίηγις. 

ἷν : 89. 
τοῦς (βίη, τοίρε χης αψυπὶ ἰλογοίληξελπι ὁγηλείη 
ταιίτυετεῖ - ψιοή 1 νοπιπὶ δ . πές ἐπτῃν ἢος τοιηοτὰ 
ςοηςοςγιαπ ) ἰοηφὸ τἄπισῃ αἶττοῖ ἱπάιςάπήμιη εἰς ἀς 
(λῆξτα δὲ ἴοίσπαι ναειξιτιοης θὰ τα Ἰρείως (τ ροΐ- 

τἸςΠιοσίπι πμττισλιν,, φυ,πὶ ἀς ςχτοτηο 110 τιτιι ὃς τι} - 
τιοης. 

----....»»ὕ...ὕ... 

ΕΝ . 

εἰ, τς ἐββ καἰ ἐκ Νομῷ 
(εξ εἰπεῖν [πηγωῤ- 
πε δῦ, μι βγο νον [μη 
ἀεων. ' 

“β ηνϑϑεη[α. 

πήθμ (ρέων Ζω 9 

{[:.. 

Εμέϊα ἐβ Ἅμέειι σ᾽ εὐ. 

νι ἀενθων ἐ[{ πνάϑον. 

Ἂ 

« Ι͂ος ρογυίμην [ 4|1,} τῶτο τὸ ποτήριον Ν ευοιμηνβιδβαποναπι, 

4ιοιἱ εἰσ άςς!, τςξὲ {ιρρίστυν εχ τοτίητοι "οί Νὸ- 

τοῖς πτογροῖς ποὴ οἱκ ρούτυν ἔμ Ἰοςοιν ἐτος ςηίπι, δέ ε 

ίς 

Μεελξοε 
πιδέ.ιφ ὶὉ 

Ρ εὐηηθ θη θε(ς τὴῦ- ἰοΐμια 3. 

βωε ἐγφάεηδηε πε πρφίηπν ΟὨτ ως ταξο 
᾽πὶ ἀξδελίᾶς 

ι “νἱτὸ μά 
Ἐπ ημίάει Εὐδηε ἐδ πγοιτασι ἱκδ, 

“ ἄμ840}}9 πιΐῃ ἐς 

βηΐενην εἰ} νυφάϊε: ὑετνη- "δ ὑρηοτει μα 

ἰερ ταν ἀρι ἢ συγ Τατετρτοῖςηι, ὃς τὴ οππιηίθυς ἥιιος 125 
[ρεχίιπιις Οταοὶς ςοάιοῖδις, πυηϊηνὲ ργατς αν ὅς ροτοῖξ 
εχοιίλτ δοϊαοἰίπας, ἡ εα ΗςὈγαοσίι ἰἀιοτιίηλο τὸ ἐκχμωό- 

«ἢ «αἰνχκιρτο ΕΠ ἐαβοε ἐ}. ἘΠ ιτοη δας Ἰούο ἀιρίςχ πγο- 10 μένον, Ἐχροπατογ ὅπορ μαχιώεται. 

τουγομα, 4ιΔαλ ἀρ ηοΐςεγς ςορλητιος οπλ ΠῚ ἡ μι ᾿η ᾿ς 

(ταναΐ ποι ἀξ πητ τόν νεθετς νῖ λῆς εἰποὶ τυςη- 

ἄχη (δεροτι ες ὁπτηΐρις ποδί ἀεί πάλμι, Ραπιὰπι ε; 

ΠΗ φοηπυτοοπθηςπς( ντ φΟΑΠΙΠΑ ΟῚ ΚΠ Ῥτο 

εὐπῖοπῖος ροσαλιπι νιάἀο]ιζεῖ ρτο νΠῸ αιῸ 
εοιτ' ποτυτ )ειπάς νέπιμα ἐποτις εἰἰς ἐρία νη [αὐάλιο, φιιατα 

τ ἀιιπῖαχας Κσάοτις, ἀπε οπις ροτίυς 4. (σίως πατυγ, 

ἐ αἰπητιμῃ (ἀπριηι ΠΟΙΏ1η:] γ γανθοίμιη ἃς τοίοτα: νετὰ 

ἡ ἃ πὸ ἰηαπο σἠ ταῖσι αὐ οο ἀμμησμτα- 

κι (ίοννην, υλίμ Ν υἷρ.Μ ἐννοῆσαι ΜΕΤ. Ἐπ᾿ λτοοτ 1ς 
ρτηπξ οοἰκτετ μιης νογῆςι] θυ ςαπι ρτοκιπὰ ρταςο- 
ἄςηις. δε ἀρράτει οπιπίπο οχ δ] ἰν Ἐλιλη βελιῆις, Δ0 ρτά:- 
(δετῖπ) ον. 26 βυης ἰσγπγοηςιη μαδύτυτῃ βμΐς ἴῃ ἰεωμι 

τρίο ροουΐϊο 15 ἀις πιςηηῖ, (λα ςξλ!ις, χυίδαις ἀςιιπιίιδίλτίς (μδπγ 25 
ἐτλῃ (σηλπὶ ἰηιζιῖι Ἰ)οπηπΌς,, το φρίς Ευοας γοτίρτα- 
«ςἄξητς ἐχρτοῖϊι, 

1. ἔλοβηῤηννν αββ τὸ ὀρισιῦνον. 5[4 Ἰοφυίτων δρίγίτις ἴΣπ- 
ἄπ: Αι. 4.18. δὲ ἀυϊάςπν ἀρεγῖδς διαυάπτο ποπιίπᾶπὲ 

ἃ 4ποι τρί τεργαίςπιατ, Νὸπ οἱἘ ριον φυὸά ἃ εαἶο το ᾿πάπιμτ ἃς τοπ ἢ ίαμ [)εἰ. Ν!ἀοτίητ ἐρίτατ ργωροίζοτι ααΐς- 
σλγηδυν εἰἴδιαηνιςν, νοὶ ΟΠ ΡΙ σογρὰς πη μἸοηίαιι δε ἴα - 

0 :ς σοι σηηζανγητντργορτλη ΠΝ Πολ ΠΟ ΘΠ γογσ 

δι Ε 51 «οὐ γα  ΠΉΙς ΕΠ διτοιὰ ας ππετοηγθνα ποῃ 

κιοὸ ἐῃ φατεῖς Πτοτν. ἀσααςσηςις ντ οἰἢ Αν τυ ἀιτπηνς ΒΟ 

ἄλπα τυ τί: Ὁ οἱ νμιάϊςος, ἐς] ςοτ, ἃς Ῥαιτοηὶ, 4ιᾶ ἔτοηῖς, 
4υυ ἀενρεος τε Βοιπίηυην ἀρίτων, ρου άςηταηι Ὠεί δ. 
οἶς ΠοΉ ΠΟ δέ ἀσόγοεο ἐσράγεητ, Νέεπιρς ,ἰμφιμης, ας 
Ὀεμην βισιαηγας τη4}} δυιξξοτοπι Ουἱά γεγο ΟἈυ ταπὶ ργο- 

ππδιθας τοῖος της ταταπι, (οι σοαπν ἂῦ Ε]οηοτο ( (οΝῃ» 25 ἀρτς, ἀδτίάσγς, ογιοβ  ετο, ἰςεῖας ποη Αιϊτὴ δὲ τάπιση ἀεὶ 
ο φιρεὶ νἱάεϊιςοῖ ἰσαιςη ἀϊ σοηπιστα ἐπ ε)νίνγρᾶτα. δς σητπὲ 

ἡἰώ νυν τιοθοηνηι ἔσας βα ἀοτὶς ἐπτοῦ γάοος δ Ὑ το)ᾶν 

δος ππιτὶς ςοι ἐπτοπὶς ποτὶ, υτο 1Π|λ4,.}γ. Κύρνος δο «“ὼ 
ἀξυ ϑεωών φίρην δέκια πες, ἴρνε δνώ χα εἦνον εὔφρονα κριμὸν ὡ- 

ἐρίς Οείλυς, ἀισιιητ Αροιτοῖι νὰ εἰς ἃ το ἀεβπίτιπν, 1 
Ἰῃη αι πὴ Ὠεὶ πιάτα ὃς Ἐο ΠΠὸ ῥσιὰς ἰά εἰς ἀὉ στογπο, ες ἢ 
ἐοηπηταζαπι. ἰςηφάδηι, ἰδαυίξαν Ποὐεἐρίς, οι αυο- 
τίτατοπι ] (ςαυύτατν ἐπλςη δατὸ (ληὰ Ἰοαυίτατ. Ετγο, η 5 

αὖὔρης Ασκῶ ὧν αἰγείψ. Τὰ φυΐδυς, γον συ! ς πσπιο ηοη νἱάεε 20 4υΐοςιἴλοιις βιτίμυνις (ς εἰοτίς δυδοι ΑΒ ΟἹ πγοπς εηἰπὶ 
(Ποῖ οὐαὶ πους ρεοἴαμα οὐπὶ(Δογίς μαζξοπις ἐοπιρατα-' 
το ) ἀρπὶς δέ νιῖο ,ηυά ἀμηϊΑχαῖ ἐγληῖ [αάεις (γιῃδοῖα, 
εὐδυι ἐρίπι κε ἀεγὶς ἀρρο!Ἰατίουςπι, ἢ τ]: ργοτίως ἀϊεσηἀΐ 
εηςτς 400 υἱς γίις [λιοᾶὲ Ροουλη νοςδι οι τ4- 

δἰ κουπίη οὐπάπ εἴ εὐὐ ΟΠ εΐξατη νίμπι οὔϊε ἰογηνι- 
Τὶς ἀϊσεπάϊ ΡΠ νυ ὁ νΠτατὶε η Μᾶς Ρταίεγτίπι ςογοπρηΐὰ 

διυληγνοίεδας Ὁ οπνηίδιις ἰατοΠ!. ὀ ἔ{ Νονμν ἐμά ρα. 
ΗΝ. καινὴ δια δόνν Υ̓ αἰαῖ, απνενθη νιν ἧς Μαπὰ 1κ6.18. 

Ἐσρτοι νετὸ αετίςυΐαπι, ἰἀείτοο αὐ ἄἴειιπι νὰ ἀν οἰρε! ς νο- 
αἰτεῖ πὶ πιοπῖδαι 4 οὐ ρο ποιεις βιογας Ἰδοπυίπας ἰΔΠ| ὁ- 

ἀ οηις εἢ Ὀςας ποίζετν πηεθηάμπι πη ΟἈΓο γεσοηολ!δε 
βοι:δε ἰΐτας αυσᾶυς ῥεξολττογαιπ ποΐπτογυιὴ νἱηάοχ ἴῃ το 
υἱ (λδιις εἰ ἐχέσγάτίο ρτο ποδίς: (τοϊοτάτις απτοαὶ οἴ [{- 
ἐν . φυὶ ἱπποςοηε Ππλυτ Βοηγίηςπι ργοάϊε ντ διατί εἰς 

ς ἴμκε (οττιίαι ἐΠξεἰοέατὶ Γαδ αὶ, αι] δογιάοτεπι ἰυυτη ροίξπι- 
ἰλῃς 24 πεκέηι τ ζεϊεγαῖυς Ῥιίλτας, 4 τερυβηλιῖς ἐοη- 
(εἰεητία ἰπΐοπίεξηι ἀληνπας. Ὠἰξίηφιις ἡξίτατ Ὀει σοημυπι 
ἃς ἀκέτοετθι ἃ λυ ῆς τας ἀφ, νά εἴ δὸ ἡζοτιιπλ λα]λ τοη- 
(εἰς ητία, ἂς ἰπ ὕπο εοὐέτοηυς (λέζο, [αἱ Ἰυπτλαν ἃς θοηὶ- 
τάϊςιη οἷος, ἀϊαδοῖὲ δι ἢοπιιηυι ἐπί ψυίτατοπι ὅς ἱπιρτον 

δι ἰογοιλ41.2:. αυᾶτη ργοπιΠίοπῴν ριοαυιὶς ἢ ἐπ ρο- το ρίτατοπη ἀειοαδετίθ. Μα]ὰ διυτοηνιτιπεητα φοὶς οχο- 
φυΐο Ὠεὶ οεἰοῦτοπι δι ἴς : φιλπαὶς ἃ δοτι δὲς ὃς ΡΒαγήσὶς 
ὕοῃ τὴ εχρ] ἰοάγοταν. 4 ον ὧν νῦν εἰ μη άέρην, τὸ 
ψυὺν ὑμὴν ἐκχιωομῖνεν. Ὡυσπὶ δες γετθλ, σοη τυξεσπειὴ 
(ρεἔζεχαις, ηςοειττὸ που κὐ ἀυρυνποῃ,εἦ ἡ ἈΝ 
[πππβενεηίε τλιπεη ἐς νη (ποάτηι ἀς ρμοῶι 
1 δι νης οἀνδιπδηιίείδιπι εἢ ἰο]α σορἤάπος, φυϑνῃ ἀϊπτος 
«τη ήσον ἔιοτιτ τῷ σὸν υἱμὰν ἑκχμνουθίῳ νὰ ἰτξῖς Βα πη 
Ἑινὺ πεῖς, ὥνν καὶ δϑὰῖ Ῥοτίως 40:11} νας οἰἴςωι λή ἡνλερ πη πε 
ἀμ οτατα εχ Μαῖῆςο δι Μάτοο ροίτο ἰπ ςσπτοχεύπι τγα- 

ππϊ εἰπ5. ροξείξατι μι] ἢχλῖτς ἐπιππιμλοητολὰ τὰ υοι ἐς- 
ἐεῖις ἐχεσυςοβυηιγηδ παῖς ἰυΠὲ διίλπ ἐχὸ μιὰ τῇ θοηις 
γττν} ' 

14 Μαχίνμι, μείζων 1ὰ εἴς μέγ ο.ἐ5ις τ( οτίητἢ. 1... 
ον ταῖς! 4) δι αγοχ γοτί, 56. Μίγαμι εἰ ἀυτςειῃ (Ἰνπιμημἱ (ρτὶ ςατε- 

τϑὺ θοτγ ἤηυσ ἐπάν Αμροίιοίλτας ἐχεςάεθαι, πο γεί- 
Ροπάηῖε, ει ἢ ϑαττι εἰἴς οὐ σαίεγος ντ ΡΓΙΠΟΙΡΙ δέ ΠΑΡ. 
(υδ ει οροιτειςῖ. ' 

11 οιοϊμπή!ων . κυφριδῦνσιν. Μασ πα νὴ οὔ ἴδιες γουθὶ ἃ 
ΡΙετπιφυσα το ἀνὰ βιειϊνων εἰϊ λἀιπη πὶ, ψυὸὰ «υῦ 9 πομνίης κὔρρε ἀεδυι!, ἀυό ἀσείαγαταν ρΡϑενὰ ἀυδζοτιας. 
ἐπ (προτίοτο νοτβονίο λἀςαρεῦ θη τι τ ἐσὲ ψμδϑ δεδῥιάνον, 
[ά οὔ, «γεοά ρτὸ νοδοὶς ἀλτυν,, ἡμΐα ιίρριαιν νΐωπν ἔς 
εἐἰπαοσοηάνηη νἱν ἀρ τοσς ἀς ἰλησυΐης. ὁο ος ποη Αἀάϊτις 
Ἀρυά Πλυλεην τ. (ΟΣ «τὸν κι ἠα ἢ τάπιεω νἱάεῖην οκλος ἰδοὺ 

Ωμθηνλιη αυτέπι Μδτι. κοι {δι Μαες, 6.41 δας ἰρλ ἐς 
το ἀρετάς ντιιητωῖ ςοιπροίϊείς κατρανάην δί κα τοξασνα ζει, 
(μας 46 ΡῬιϊεπῖ πόη ἀδετον ἀοπιηατιοποιη Ἐκζοομαβι- 

ἜΡΗΣΕ ἰὰς ερίπι να Ἀϊς γ ἡεὰ νπιηιοάφτεαι απ ἄς {γτλη- 
ἀείεεριμΐς (απ α τω πξω τίθης π. μιὰ τδῆςη φο διιδι τὸ ψςαιργ δ θει: νοῦ οοπμπςηῖμην τεβιϊφιμιηυν ΠῚ 

. , ἐμπροὴ υ4 ᾿νημη! μἴ ΡῈ 8 Ε΄ φιῤδιειυ: 

4υςαν ργούμτογ. ἐμαρὴ μάν, ππῆτθοον 

ΕΔ ΡΙ ἐαβενμη! 4ηατε- τ ανάειεὶα 
γεῦς ἐπίεν [6 με. ἐ{|εκ ἀσοτείαπι 4 ἃ 
ἐ μὲ μοι [μέϊητωι 4 "Ὁ πες! κεἰὼ 

: εὐεηΐλι,, ἤοι 
κ«δῆλε ὄχουίδι 
ἐπι εαπιεηιος 

ἡ «ζῶσι ςιρωπν. 
ἽΠΕ3ν0 "867 401..} 9} ΦΟΥΜΤ 1" νἱοτος Ο ἢ 

λά ἀοπιὶινπῶ. 
ἀωτα, [ἡ [ΠῚ 

" ᾿ (δευϊεπ ἀύ νοὸ; 
λα δδηβην εν, ες (κι ΠΙᾺ ν ᾿ ᾿ 

ΔΙ ΠδητΟΣ Ο15.) δι ἰκεν Ζομ μα) ἀοποννφη! ΗΓ. λαιτ 10 ;ς 
: : τιΆδι.12.42 



ψπ 

Ολρ.Χ ΧΙ. 30 
Ματμαὶ οοο. Ψιισαην εἰμπη εἰ Βοος; σαρας ΟἸνίαν, 
δὲ γπίευς ἰάειτ τιοσιβατοτίδςοῦ. 4.441.δὲ νπιοιις ἐοίπηηυν, 
10.8.1 το αχ ἀοπῖο ράττῖς (υ], Η οδ..,.6ιηςο ριορτεγοᾶ, κἱ οἱ 
«ὁ φιὸά ρατες πητλητον (ς, εὐάοιπν βιπέμοης ἴῃ Εςοίς(ὰ 
ἐμπροητος Ἰτιμτος αἰαρχία, αὐ θ τῇ αλεῖο νηῖοο ἐσηνηο 

ταὶ τις μάτι τ πτοῦίρ ἀϊουηται εἰοαριτανὸ δα άςα 
ταϊπι ἤει ηνν ὁσατι σης Ποτοί πταγοΥνίο, υο ἔτ ντ αἷ!- 
αυῖς εἶτ ἐϊνωμος ἰητεῦ Ῥαίζοῦςς: ἅΠπαηὶς πϑρός ἐωῆνος λητοι 
πρὸ ῷ ὼ τάμα ἀφαας ρηηνις η ἀομῖς στα, δόΐ 
} 

ΕΝ ΑΝ ΦΈΕΠΙΥΝΜ Δ 
(α]σην εἰς, φυλην Πεέζατοτεμι. Πεηίαυ δ φυλὴν κρφαιύγητω, 
Ἰποφτοίιροας τας Ππν Αροίζοἱις Ἰλοηνπὰς, ΜΠ ἃ (λ]ῖς μι 
να] υρεἷς, “τ εἰς ἀεηνομ ἔγατ, φιὺ ραν ρεγροτυ ίηως ςπιρει 
Αμτ ΠΟΥ Ιϑίω: Αγοξδοΐος ἀμέϊοιιῖας. ΒΕος ἀπτρηχάϊ 

«ποητον ἠθόηὺς ἈμΠ}ς μι Ῥαϊοτιπε, Ῥτονθγτεγοτιπι, για. 
εὐπόγ ακτὰ οὐίεγαατια,, αι} ἀν ι ΠΡ ΟΓ ἢ τη ίμος 

εσὐἰϊοσας νιν ιίαητς, ὃς ἐὸ Ὧν ογάαειν ἐαθία ργα στα δη 
τΜΪ εχ τότιις ΓΟ οψ (τ ητεπια φετσηῖς ἀιυθδιῃ ποι οἱ: 
ἡθὺ νγοῖσι ον Ρυγρωηοηδς νεγιπμάιις πτι ἐχριεης νοῖδηι, 

- 

οἱ οπγὸ αἰπιά οἱ φιάλην αὐϑογίταιςίν ἐρεά πιος ςο]]ς - τὸ ἃς ἀπςττὸ αἰθιτο ΜὮὰ ρῥτοϊμθεαταγ τ] οι τάμνθλο συαλῃ ὰ 
4 αν πϑιτειδυςτῖς: 4ι οπηλἀπχο αι αἰτα ἀπτ χουν ὥοα- 

--«-. 

ται. 
"» ᾽ [ ᾿ "6 ᾿ 26 

Υἱ μεῖς δὲ οὐχ ἕτως" ἀλλ᾽ ὁ μιείζων οὐ 
.εε 

σιάζοντες αὐτὸ. οἰ εργέται καλοιῦ- {401 πὺς Βαῦοης ἴῃ ἐα5΄ θφηςῇς! 
νοςληζωτ. 

ψοκαιῖςαι πη τὰ δήοεε: (ες 
Ὁ [40ἱ πιαχίηγιις. οἱὲξ ἰηῖεσ νοϑ, φυἱ 

ΟἸνηζο αὐ ρισνητατα, Μλτεῖν.....49. 
----- 

--“’.. 

ἜΟΥΜΗν : {0 {μὴ βοιεβαιεπι 
μωϑεμῖ ρὲ εν ὑετοὶ 
νοζμπίην. ᾿ 

 υβ φμοεπν ἤθη βι" μὰ 
197 εἰ  ἱ νοϑη μα ΄’. ͵ .« ε , ᾿ ! : ᾿ ἘΤΩΣ 

ὑμὴν, γνεόϑγω ὡς ὃ νεῶτε οφς χα! ὃ ἡου- ἰῇ Πευτ᾿ 41 τηϊητὰς οἰἢ : Δ] []ἰρμε δλμον : το’ φωὶ 
μδνος, ὡς Ἀμιακοναΐν. ᾿ 

ὧν μέσῳ ὑ μὴ ὡς ὁ φχχκονῶν. 

᾿ ᾿ ἐς οἱ τὸ ἼΣ:ς: 
(οπίρφιτδε α(. Υ μῆς δι {ς οἱ ὀχαμεμδμηκοτες μετ 

βιεειοηή Οδεὶ- ἐμου ὧν τοῖς πειρᾷσ μοῖς μου. 

ΓΙ ΠῚ ὦ [- 

κα ἀρὰς ρᾶι- 

«ἰκίρος, κα γὼ ὅζατιϑεμαι ὑμίν,καϑῶως σιέϑετο! ἢ 
μι ὁ πωτὴρ μοὖ βασιλείαν... 

᾿ ἵγα ἐϑίητε χα πίνητε ὅλὶ τῆς τφαπέ- βο 
1 ΠΊΘΙδ." ΡΠ.) 

γς. 

Ἢ αυΐ ργαῖς ν᾽ {ἴσας χυΐ τοῖα] [ον πα έαπην 
ἐον. 

{ἴτας. ν 
. ᾿ “ 7 - . 

Τίς γὸ καΐξων, δ αὐακείμϑμος ὁ δζα- χ Ναταντεῖ τῃδῖοσ οἰ ἢ, η0] ἃς- Ὁ) ΜΝΜΆιη 4ηἶε νραῖον εἶν 
"ΝΣ ἐν ῳ ν᾽ δ ΄ν Ι Ι 11] "19 Ξ ἀδγών: οὐχὶ ὁ αὐχκοίμδμος ; Ε᾿γωὺὶ σέ εἰμι σαμηδίτγαη 4 τὨΙ ΛΠ τατϑ πόῃ 

ἢς ἃ εἱ ἀςουιη δι Αἴ ορβὸ [πὴ] [βμ» Αὐο ἀμιεην μι πιράιν 
ἰητοῦ νος ντ 40} τη ἴτας, 
γος λυῖοην 1) οἰϊις αι ρογ.] [πϑίγς 

᾿- ᾿τϑαηἤ τι5 πὐσοιαν ἴῃ τοητατο. 15] 7.9: ἀμ ἐθβν χιΐρεν- 
Ἷωιθας υεὶς. 

“με τερηνηθ ες, Δη ηηβ πε. 
ἡδὲ δι αιληνηξ 9 τείμη!- 

τ ξνιλην [μην βεμὲ “μἐπη- 

Ῥρβο μ ἐμ προ μ τ» μλ ἱ(α- 

᾿ῥφεοη δινω πιεῖ 4. 
Ερο νοτὸ ᾿Ρϑο Του νοδὶς; :.9, Κι φζυ φιβονο υοὐνῖν, 

ρους ριίυς εἰ δι Ρατε (με ἀν βοβοε πρεϑη βαιὸν 
[πλεῖφ3. Τὸν ὩΗΠ2, 

᾽ντ δἴλτις ἃ δίδαιὶς τη εξ 39] ΤΉ ΕσΙΝ ΘῈ ΘΙ ΙΑΙΙΝΣ 
δὲν ᾿νε [αν ΤῺ 9 4)) νὴ τέ. 

ἕης μου ον τῇ βασιλεία μον,γα) κα ϑιση- τ ς8 1 ΓορΡή 0 Ἴ0Ο οὔ [οςἀφατὶς ἀπο πϑεῦ το’ {τἀ εοεο [ρον 

ὅγε ὅχι θρόνων, κράνοντες ταῖς δωσυχᾳ ᾧ ρΡεῦ τῆτοποβοι αἰ στα ἔογο 
τες ἐς ἀυοάεςσίη τεῖδαθις 1{.{ [ὠνεὐδειν ἐ{τὠεὶ. 

εὐγοηον νά τ 4ηῖοι ἀμοάς- 

᾿ φυλαὰ τῷ σρᾳήλ. το]: 5. 

ἀκυρεῦςς, Εἰἶπὸ δὲ ὁ Κύριος, Σίμων, Σίμων, ἰδού, 
“ ἌΠΩ « ᾿Ν Ὁ « » , 

Ῥεῖ. Ὁ σαετανας ὠξητήσατο υμαξ; τῷ σιν!δ σοι 

, ἅδιρος φρο ς , Ἢ ἷ 

τἀπάυπι ἀε54 δ ΤΟΥ ΟἿΤΟΥ 

ιᾶπα πη αϊίς. 
κι ποτ πσαειν.».---...ς. 

[ Ὀίχίε ςέϊδιῃ Πουλη 5: 5ι.- 4} «ἠδ αι 
τγοη» δίπουν εςος, δαταηδβ ἀρ- ϑέπεοη, φέπε, Ὁ, ἐρκα, α!α- 
Ῥεῖ νοϑ΄αιος γεπο]αγοῖ ἴσας 

. {ΠΙ Ί: 

μ] οἡὲϊ αμμρην Τ)οηνίδαν, 

η45 ἐκβεξιω!ξ οος Ὁἱ ἐτι- 

ὑγάγεξ [βεμὲ ἐγ βοωπν) 

4 δειοβεὺ υοεφηδην, δι ἐν γι τῶι κρεκουιώ ταρὶὰ εἰξταρ ἰβεῖς ατὰ τ πιὸ ργοίςξτο ορροττιπὲ σχοσίὰ βιοτας, ἀρράιεῖ ἐς 111 ὧδ᾽ 
. Ἰὲς Φεπδητωγ. δὶς οαὐδι πνος ίριπροι Αὐς ρυνησιρον αἰ ναυιδιις 

φοὐ" μοπισητις πυποιϊανο, υϑ ροίϊοα ἐγδιβόναμς, στιάμι δὰ 
πιστοάες, ἸΝοιητπαιμν νετὸ ἰητος ἜΥΡε τεξες πιμησγάῃ. 

, ἴαγ ἀπο Ευουξοῖα, 5.4 ἃ ἂν Ηεσταις ργιμαρος ἔεύτει 
ποιηης "2 Ἴ)[ρνεἰϊδιν (Δ ναπιῆαὶ δι ἰἰροναῖς;) ἀϊοιπτας 
ρετ δητοποιμαίαμ, ηυὸ γιάστιτγ μυζας τοίρε χες. 

16. (ἀυεννιβιρὶ εν, ὁ ννώτῃτ. Ρτοριὶς πος ἀἰοίτας ὡς 
κιαῖς, εὐἱος τλιπσι ἀεγίαδα γοιμμλμ 5 ποι το τ πμ 
Ἰιδέζεπυς,νὶ ἤμτὰ δὲ νάπη διηδίτιο νπςειγ, Μαΐο ταπιεῆ 
νϑώγερρν ἀςΟΡΟΓρ ἃ βεοιοτο ριῸ δὸ 40] για τας Πἰ ἀμ έζο- 
ατατίς : ἴσας δριιά Ηεδταος τητογήμηι νίμγρατιι νοςανιι" 
ἰμππ ἩΡΧ, μιν πεαρς αυὸάνι (ςροξξιτὶ ξοπιμηέξια εἰς 
ἁμέξφειᾶς, ηυἱὰ βυλὰ μι ἤν᾽ γιρντον εἱς ἔστ ςομτταγυμη 

οἰἥις μοητιξι. 4φμεργει ᾧ ἡγωάγος [εἰ οἴ ψὦ ὑππει 
Ριαιῖ νι ραίζον, ἴθς φυὶ ἰητος τρίρς οφίίοσας ἄρα φτλίυ (ὰ- 
Ρετίοσ (εἶ σιμὴ ταῖογ ρα στϑε ςοσιημμις ὃς μῴς ἀμέζοτγί' 
ταν) {τὰ οτάτρο ρείπις ρα Ηος εημριοβοράϊο ἰπηιρης δι - 
ἀρόδηννα ἡ πωηρταίιἠρευιη λά τηλιηε. διᾳυ ει τ 

ας {τις ρετίοηδιη εις οτῆ οιυμι ἔρεδιος, ρελιη αιατομως 
καϊηἐ ον Αιὶς Οἰγοιηοϊ ομυς,ομνηι Ομ ορτίας αταάα ἃ ὁ 
μρὰς ὅς ρα τοῦδε τρην ἰρειιοσ εἰς οι φρορζευτα πείηις 
τεπόδατας (δίς τς ἀμ ςιρυ!ς ἐμ ίίοοςς γᾶξ τληλοι (είς δὰ 
μβπνδ υλαις ἀςημῆς, ΝΣ ι 

17 ᾿ππερυοι ἐν μίοω ὑμλδ, ΟΠ οὰ Βανί δε τρτο 10 
᾿ ἀίευητ Περι. Ὀ52 18 {ϑεχινδειί,ην,} Ἐδθι ονίδι διιιο- 

ταιίπας. Ἰ ; 
:» Ρ «οῃξον, διηπίϑηνφα, Ν ἸζΆ1., ον. Δ εἰμῃ ζε- ᾿ 

16 Ἐα 11}. ἑστνυΐαιν ο,» αἰ δοομι ρωρεέῃε νίκα. ΝῸὸ 
μιν ΕΠλησὶ διαδῆκνε ρος τ ιτοῖ εἰς το βομεο ἀιώτυτ. δὲ 
πιαὰ Ομτηὶι δή πιση εἰμ ρτορειληες νοι δα ροῶεπι Βαῦσοι 
ταπμιπςηιδι μά φιμ44επ ἡηρο αν, μμδὸ δήηξι Αραοϊϊο- 
ἴς Π {εἶνν αγίάσφις χἠρὸ φιθοι ώτο ρει, Βει οαΠ πεῖς 
ποΐδς ἀὐτο δηρϑὲ γδδαυοος Νοιυκο μεμα αρηνίης 
Εὐαιροἰίσαηγ Κάϊν φρρεϊατυν, δε μασι νηὴχ Ἠεθισα 
Π} {ῥεγι] ἐπρτοι γα ἰμτει γιψφὴ ρό( ρ (}ῖς 4μὰ νιάς 
Μα}|ν. 26. (8) ἀΐσαμνε : δι τοῖυν ἡ οίξγπνο ἐςζορβαιίξ οὐ ἐα 
(οἀφιοηςηα ηὐα ιπιςι μἤῳ, ἀυράσοιμι ἐς μειηναῖιι πλιι!ν 70 ἐεκβενν εἶ να Α]1} ἰσν ατνι μόγρφεφι. ἀετῷ ἐρία δέμας ἐςαίσας 

ἰαιδι τοβἢ σις ραττίοῖρες ἀγαπτ ρτὸ ἔιο τηρια]ο στοίςῃ- 
ἕες οπιηος, ἃς ργϑὶπάς ἐσ 1 ἔσσάεις ἤς᾿ τοδιησπιο μὲ 

Τρ ἀρὰ ἀς Ἴ πῸ {μι Ἀυΐες τόρ οἱ ἀἀ πηι Πταιίοης, 
ἰάεδ, ἸῺ ῬτΟΙῸΝ σλπάο Ευληροὶιο » δ ἐοηιζιση δίορεῖ 
οὔδαπι τόγτάτιιπι Ἐ εἰς εἰς, αὐϊξξοσίταζο ἐ «αι ἱρίς δά Ὀλεξ 
ΔὈιοης Γρης ςαπιπλίττας, ςἰάσιη 412 Π|Δ πὰ Ῥατις ἁἀςςἐρεῖ 
ςουἡ τος, πυΐαυδαν Ἰρίς ἀἠοεάσης ἃ νου πταῖς θρατην, 

Σὺ ῃςες αιπρημάπινζ καὶ (εἰρίο ἰϑ μιςης, που την ἔμι Ἑυληρεὶ 
ταἰτον δι μεσίτης. ντ τοτίςς ἀρ 1 ἀΠ ΠΟ.) ἵαςυϊραι απὸ 
ἰΐοει Πουλίμας, ἀνίσιρυ Πς (αἷς πλϊμτγδις υοιὶ οτιδι ἀδίω» 
τοῖς βεάυιῃ ἰη μας μὰ ἐαῃι αείταπι να με, Αιιοά 
ταῖς Ἂ Αροδοίτουιη τεβούαι » ἱπιὰ ΟἈΠΙΠΙ ἰρῆυε ἴα Ες- 

ἦδ οαοι αἰτιςεὶ αὐηνζοτι) βιμίξίοης, νμός πὰ Κοίηληξ Απιὶ- 
«Ἀγ θαπας τοτίας Η!ογατοδιία ἐγγλημὶς, ὅς ντοῦαως ΠΠς ρί.- 
ἀἰϊψρδγειιε ἰηῖεγρτος ργῸ διατέϑεερῳ νείτασ νεῖθοὸ ΠΊ{ι46α}} 
10 οείδινι νἤις οἷ Μάγι τη τι βτο ἐναγγιλλοόϑεῳ, ἰὰ οἰξ ραέὶφ 
ἃ τοπυςηῖο ἰροηάοιο. ., Δ φἔλων εἰ δεέϑετο,νἀςεἰ ζει 
μος τῬίμπι γοζηυτη, ά εἴ, τεροὶ ςαϊογυῃ Ῥταιημ αμάϊ 
τλὶι τεσ. ἮΝ ς ονέμι ἰςφυςὴς νοι σαΐυς αὖ μος νεῖῦο, 
συρητανς ΤᾺςορ᾿γίδέξυς, (σὰ αἰ τοῖλ διμὰς νους ἰςπτοῆτὰ 
ἀςρεπάει. ᾿ 

40 Κ΄ 1 εὐαιν ἦνα ἐϑνίητο [ὰ οἵ νεγου εἰτὸ οχεμιρίο ωευ, 
νεῇιο ἡνιβεῖς ἀςβιμέξος,μεο ἐνεὶς ααοτιθυς ἠἶο ρις- 
1π0 ἐνὸ ἀριιοίςαια. Ἂἔ ἐωφνενμρν [χτερεεε ν κρίνοντες. Ὑ ὡς 
τ. (υτ.1ι." ᾿ ᾿ 

41 δέπφη, δέιοϑον, χΣίμιων. Σίμων. 1). ΑρΟΙ ΟΠ οὶ πνυπε τὶν ἄς 
Οἰωιδε ἡπιρο; ἀπεγιης ἰρφυυτως (μην, οσωλιίοως 
οὐΐατα ἐχ «ἃ ςοπτοηίοης 4018 ἀθῖον ἴος ἀμποιύσοι ταμν 
ψπρούίμο [οιροῖς ἐχοτ Ἀτοιαι ποι τοινεῖς ἰστιθηςος 
δὰ βοιύνπι ἰροοίαλιγον ἀνερις, πὰς Λἀπηομπιτφης ἀιρίιο ἐσ 
«ἀυία μγᾶς ςατοιις ςβεθεςι, κι Δαίις νυ εἴης οι φιλιη σα ει 

41. οοΠ εξ: ροζελτιγαμι,δς τἰπιοι ςαστοιν παυανἀο ι υϊαι 
ἐὐπἰξλι τ σχσαιρίο μετ μὰν (γαοι μαι αυισιῃ ἰὸς 
Αὐμεβειδθδι με πνα τα Φφώνμι υορμίαγφιῖ ἐν δονμάν 
σα" εἰἱ αφιίαιοι ἀς ἀπρειβεῖςι, νο τα σχοιτειοι. Ν]- 
5.312 δι τα ίανμενι ἈΚ ΨΌΔῸΝ ΔΝ ἰν.ἀν (ραν εἴτι ἀν 

᾿ρθξνννο ς τ πα ἢ ; 

Εἰ χὼ ̓ ἐσδεηϑὴν αἰδὲ σοὺ ἵνα μὴ ὠκλει 5} 

ΦΈΟΝΝΟΌΥΝΜ 

εἰς εχρΠολίρης νατγ Οομεμίιονον νοσαδυίο, τή δίκης οὐ- 
μαθπ τςοουποάλθοῦο Ονρτερηζϑια (Ἰογειπηνυ, δ ας 
ΠΣ Ε1.....1)εὲ νοώατιοης στα δλ τον ἃν ἐτνε στηύ 

κι το να ΜΠ δ ιτακ δὺς ταγαςτ}ο- 

εἴ κα ὃ. με ἀμ γος τ ρρ ον ον χάτααι ἀἢι 

« ͵ 

πὴ καὶ πίςις σοὺ " καὶ συ ποτε ὅ χισρέψας, 

οἰοιξον τοις αδελφές σου., 

οὗ “ὲ ὄπιν ἀυτώ, Κύρχε, μετὰ σὸς ζϑοι- 1") 

μϑς εἰμι κἡ εἰς φυλρκίω χα εἰς ϑιαᾳατον 

πορ ὠεῶν!. 

Οὗ δ πε, Λέγω σοι Πέτρε,οὐ μὴ φωῳ 

νήσεισήμιε ον ἀλέκτωρ πρὰν ὃ τρὶς «- 

παρνήση μὴ οἰσδέναι μι. 

Καὶ πεν αὐ τοῖς, (ὗτε ἐπάςειλα ὑμαξ] Ἵ ἰθιχιῖ στίατῃ εἰς αμηάο πιῇ : : 
Ἢ νοϑἠαθίαυς υὐιπηοη ὅς ρογᾶ Ἀ ; ! Ν 3 ἢ νι». , 

ατρ βαλαντιου 1 πρῶ ΧΩ ὑπόδημα ᾿ ἦς 
ε Ι! .«κν ὦ ἣν πῶν 9 «ἡ Ὥνος ὑυφερήστιτο; (), δὰ σεπτὸν, "νὴ 

(ὐσενος. 34|-ὈὨἝΆ2[ιχίτ εὔρο εἷς.) ΑΣ πα ) 60} 

οὐταθλςηδαιν αἶγος., το δῖ δαη).}} 
παρ Π τον δέ ρετδιν : ὅς 41 θη 

Δα εῦνοη ας ρα! ἐμ πὸ ἰιη] 7 ἃ 
οατατ ρ᾽ εὐτατη, 

1 ιζὸ σητηι νοδὶς . αὐπς ο- 
τογδις {ςτρταην ΠΠ04 ἴα της 

ἘΠ τν οὐ αὐτοῖς, Αἰ λλάνα", ὁ ἔχιν 

βαλαύτιον «ἀράτω ἧ μοίως καὶ πήραν" 1), 

ὁ μὴ ἔχων. πωλ"υδίγω τὸ ἱμρίτιον αὖ δ, 

καὶ ἀγυρασαίτω μεβλ α!ρῶμ. 6 
Λε) 75 υμᾶν ὁὉι {τὶ τὸ τὸ τὸ 2 ρα μ- } 

ὑδυον δεῖ τελέσλίώῶαι ἐν ἐμοὶ,τὸ, Καὶ μέ-} [ρεβεὶ, ἐμά, ἑηδιανα. ἔτ σα1Πὶ 
ξειειαῦε: πυτησγαῖι 5 εἢ, Ν αμι 
ἐὰ αὐ {γριά (μπῚ ἀς του ῃοιῃ 
μαθευς, 

ΑτῊΠειἀιχεταρο ) μη οες- 
ςς ὅ0ὸ σἰλ4}) εἴς. Ἰρίς νετὸ ἀϊ- 
χίτ ΟἸ5γοδεὶς οἰ, 

τῷ οὐδιων ἐλργιώϑη. Καὶ γὸ τὸ αἰδὶ ἑλοῦ 

Οἱ 5 εἰπὸν Κυρκε, ἰδοὺ μφίχαιραι ὦσε ς 
“υ:.0 σὲ εἶπαν αὐ τοῖς, ἵκωνὸν ὅξι. 

Καὶ ὀξελϑθων ἐποραῦ 9» κα τὸ τὸ ἔϑος 
εἰς τό δοος τὴν Ελαμαΐν" ἠκολούϑησων δὲ 

αἰτοῦ καὶ οἱ κοαιϑυταβωυτεῖ. ν 

Γενόμϑυος δὲ δὶ τῷ τόπου. πεν αὖ᾿- 
τοῖς »{Ποφσσύχεϑε μὴ εἰσελϑεῖν εἰς στοι- 

φασμον. ; ᾿ ΝΟ, 
Καὶ αὐτὸς ἀπφασα ὅϑη ἀπ᾿ αὐ δ ὡσοὶ 

λίϑου βολίω) καὶ ϑεὶς τὸ γόνατα τὐϑ9σ-. 

ηὐχετο, 

51 

ϑέλημί μουναἀλλὰ τὸ σὺν βυέϑω. 
Ὶ 

τ Ειβίνη κρὶ ψανδομάτων. Μιἀς Μά τὸ το, ἡ 
36. Τοίϊαε. ἀράτω, πὐαϑΐνμΩν νύ οἰ ς ργοτίο σ]λάτνπι γοὶ- 

πιά ἴους Ομ ἀρρατοῖ σα τις αὐ (απ σιιητατ ἐς ρα]- 
1ιο. ΝῊΪ μα] ταις μὑὰ ὁ με ὄχον (αἱ λυ έτος μάχωρων, ιοά 
εα Ηευταογιιη ςοηἰιςστιάϊης 

δε ὁμὼ ἀερὶ οσλτις [μὴ ρτο [λὲν 
τὸ ἃς ἀἐφιις ταῦ είον τι: τὰ 191- 
τοῦ ἀπαυιαηο απ τς ζΟμιιοῖ- 

Ἴτογις {401}1 ταϊγεδταος. 
Τρίς νεγὸ ἀιχίτ εἰ Ἰδοπηης [9] 

ἴσου ραιᾶτι» ἔμ ἄδει ζατος- 
τοι ἐκ αἀ τηούτπν ργο ΠΟΙοι, 

ἃ. [της ἐϊχιτ ει, τςο τοι ᾿ς 
το αθαηλῃν οἰηιτεςῖ νος θη 

τστς τη πγοῦτοη) ΟἸοαγα πο. 
συμ σης δυΐοι ἐδ εἴ{4Πὶ 
αἸ τ ρ}: δῖλις, 

40, 1} Ουυπὶ νετὸ ρογαεη ει δά 40 

πος ἰοζο οὐ μπι, οχ- 
ρΡησμίωγ μὴ ροϊογιοῖο, Υἱὸς γοίδεμινε ἦτ ᾿νῖς ἰςηΐηβ, Ἐν 
4υΐ που μαδεῖ ρἸἰλάίιιη,νεηάατ ρα! μην δὲ γι ἰλάλιιπι οπιλτ. 

ΓΝΟΑΜ. 1 
φαθάν, πείση ἰςηΐσιις ποῦς ςχοι εἰσι, (γισεαπάι αὐτς ἄκ 
«εὐοάι Πρηαζλτιο τὰμι ἰξηνι ςοπυςατ γδι ἀο [)γειι εἰσ 
ἰπς ἀρητυτιπ τος μὰ πὸ ρερίξι (ςὰ ἐορυιψί ΤΠ εθ. 
ὡ κῶν ἐπι ΠΥ ΓΟΤΑΓΙΓ τεῖαρ ξαι καὶ βιάψαλὰ "ἢ τατθαιὸ ἃς 

: ἰυἀειοταιοι ροῖπις τείροηάςτ νςιρο σινεάδεμ. 
----Οπ΄ο-... 

ἔχο 4" πῆ γον ργο αὶ 
ἐέγ ὯἪ ἤδὰ ἀεβωμι μάει " 
ἐμὰ χ᾽ (η αἰ φιίδηάν εὐ ᾿ 
ἀργία, τρηβεπια δ᾽ αἱγ ει ᾿ 
ἔμυ!. 1 

ᾧηι ἀἶκχεὶ εἰ, Πλοηνίης, τ 
{φέρ βάγαην {μπνζσ' ἐ᾿ " 
(ΑΥ̓ΓΕΥΕΝΜ (Ο’ μὴ πιο βρῆ» 

βθι4 (Υ εὐἰκεαπιοηῖμ, 
᾿ "ἡμνά αἰ μά σε ιμ 

ἼΡν ὃ ΑἿΣ με ἀ κεν μη, 
νι» . 

[)ιχίξενψο ἐμ, δε πῆς, 

4 βάϑεῖ {ἀεεμίωην, τοῖν: 

15 ἢ 60} αιμὶ ἀἄςξιιτ νο]οιϑὺ 
νοι ἀιχουη Ν 41]. 

Ὑ ἄμ ηφη μαὺεῖ τι πἀδὲ 

450, [9.4Π| σ' [1.21] 

εἰφάλωην, 

72» φρέην υοὗ τι φωοηϊᾷ 

τάηως [φι φιυά {ιτιβεμην 

Εἰ ἐμῖῷ μϑήη ἀερμιαίωι 
Υ6Ρ. Εἰρονηντα φικ μι ἐς 
4 βηδὴν μαϑεμ. 

«,“Γ1 υἱἱν ἀίκεννη!, 19. 
πημδ, Ἔεεε 4μο φίμάώ μὲς. 
«Γι εἰς ἀϊκι ἐπ, δὲ 
4. 

Σι σαν. [1 ἐδ αι [εεωη- 
ἐωπν (οπ[μεϊμά μεπν μο 
πιοθδοην Οἰιμάτηηρ : [8- 
μι! [μπὲ δηίεην ἐἰἰδοτὴ ( 

ἐμοὶ, ' 

Εἰ φημπε ρεννεηηῇεὶ 

Εἰ ερτοῖπυς, ργοίεδιις εἴ εχ Ὁ} 

“«ἰ Ὑππ) ἰρίςε " ἀρίςοΠιι ΔΡ εἰσι. Ἐφ αυνίβω εῇ αὖ 
αυαίι «ἀ Ἰαυηι ἰαρι ἀϊθροῦ. 

“ ᾿ | 4υς σεηίθαβ τα, ἢ " 
Λέγων, Πάτερ, ὁ βούλει παρενεγκχεῖν 41] ΠΊςΘης,Ῥατον, ἢ νς}]65 ἀγα. |“Πη4,, ᾿ 

τὸ Λυτήρλον τῶτο ἀπ᾿ ἐμοῦ ' πλίω μὴ ᾿ (εγγο ροςυΐυνα πος ἃ πλοὶ νογυη ἢ 
ἴδ ΠΟῚ πλοὰ νοϊυπῖαβ.» [οεὶ 
τυ ἢλν 

“ππεσποσ.-ἰ τ ποονὦὔ..Ψ......-- .--οτ.-.-΄ς.. . 

71εἰ» ἡπαπέωνν ἰμξίων ἐ{} [4- 

ἑάβε, (ο΄ ῥοβεν φυριδι 

ίεης, Ῥάμν, βὶ υὐον 
ἐνάραξεν εαἰν ἐπν ἡβμπὶ ἃ 
νιοὶ ὈἘΥΝΝΙ ΑΙ Π ΠΟ ἸΠ 4 
«οἰοιματξά ἐνα [,4ε. 

ἀττλα ἰρίς ΜῈ 1η ἤόττο ργοσαγοτατιδὲ Ῥοτιιπι βάτο [π΄ 
τεητέ ἀγοομ φαξον ἐχόρίο ἀοζογοιηαἝητ ψυληνν ἀπ" 
Ρσττιηὸ ᾿ὸς ἰοςο πυρί ἀις ἠάϊνις, δι ̓ἀ τος εἴας πὖ (τὶς ατ΄ 
τι ητις Δ σιρυΐι: ἐχρ]!οατς. Οχτοτγὺπι ἐπ ἰερτέ ςοη ποις νε- 

10 τυ τις ΡγῸ ἀρασν πωληστόποι ἰγρρα στίτο, σ ΠΝ ἡ ἐρ οὐ πωλήσει, 

Ξίως υὴά εἹοαὶ 
με ]υλῆιει'ὦὃο ΡΕ. 

ἐπ ἃ πὰς ἐκ 
εἰις ΟΜ Ή 
τος: ἀξ. 
ἐπε άᾳηδ να 
νυτυὸ (εἰ 6’ 
ἰφληι. 
ἰάςπι ἃ νδι 

Ιεφυτίτϑις Ρ᾽ι 
τἰπνων" ἀἕἔῆδιες 

ἱπξον οι ᾿ . ἀοκει(μεξυν 
Ετόδε ἀΐχη, ΤΠ έκο εἶδε ρτογοίίιο ἐει- 

ὅγε, ποη «ἀπ! απ οάεε μἤανο 'ςιτν 
μι ις θ4}Π 59 ρι δηλ τον με} 1, ἡμμν,, ἄοιρει μεν αὐνεζει τ 

τι χά, 
ὃε5 ηο6 τι πο τ Ολς ΣῚδ, η0{ε κε. ΡΩΝ ἸΝΩ 

Εἰάιχε ἐμ Ὡμᾷμο "ἢν. 48... 

δ᾽ β πον βηε [φεύμίν (0 Μακὶ το.» 

ἰα:, βηπνέίειεν ζ΄ ρμεγαπν: Ὁ 

η.}, σρογεφε ἐπηρίενὶ εν πεεν Ὁ (8.5) ον 

Μδλιι..: 6.6 
1{Ὁ41.1 4.2. 

ἰοΐ 8... 

Ιπλιι.χ 6. αἱ 
δ᾿ ὠὐδε τὴς "ἀΐαέε 1. , τῆδε.14 κ,8 

εἴθαν Ισοιιη, ἀἰχὶτ εἰς ογάῖε πεῖ |44ἰσενπεν ἀἰνμ ἡἶιε, Ο. τ ςεν ςοτῖαπε 
ἰῃτγοοδεῖς ἢ τοπτατίοποι "δ: 6 ΜΉΝ 10 ἐεηῖ πὰ φείως γετὶ- 

(ἢ). το εν. ου]Ἱο  ϊπιος 
ῃμοίτοτυσι ἢ 

(ἰμν ἱπίυ}- 
τυφξίυὐ ἀμ). 

σμυς οαι- 
ηἰθις Βοτεοτὰ 
δὺς: πητοτιὶς ε 
ηναϊἰ ίοια 
Ὧξει οομυπσ 
ακ,μοίϊιο ὦ 
τ} Ὁ Πρέτ8 
εν ἐδαι βοῦΐ 5 

τεάάϊι ληγαυίς 
ἴσαν. 

ἀγρρασῳ ὰ οἴ (0]]ςτ, νοπάοι ἐπιστίυλην ςίοποπι πος 
ταῦ ετίδπ) ταί σα ΒΑ] ἴῃ Αἰςοῦςεῖς, ἀοβιιτισαι. τὰ ν 

Ἦλωης ἱπιεγρτοτϊάτιοῦςπι (ςψαεῖις ΟΠ Ἀςορ γί λέξας, αι ἰστηῖο ἡϊ ργαάιοαπτίς ἐμιηϊπρπῖςηι αἩΤιέζιοποπημιοπ αὐτξ 
φοίτω πιο γργοτάτινς βακαξέτω, (ἃ οἷς ἰξταῖ, αιιλῆ Ππος πὸ- εδαϊνογταπτις δά ραταηάι!η ςΟΙΠΠΊσαΤΉ Δ ἀππατηγ ΕΦῸ 
δαὶ )οηλίπι9 οΑ γος ἴτε αυνδιι τρηὶ ἤϊοι ἀευσιητ ας νετὸ ρτιοτοπὶ ἃς τηλρὶς τοούρταπι ἰσέξιονοτ ρότιας ἀμν- 
δυιπληις ἐτίλην ργδίϊά ες ρεοἰριςογοκμινιη λουτρά ρταίςτς ρ᾽οδτοτιηθανη οτίδπι Πυίςον ἰςρταυατὰ ἃ αιορι, 1 ΠῸΣ 
ΤΣ (οἷα ἐρεἰις ρὲ ουἀσητια τὰῖει εἰ σης ἃς ἰποωτ!. Εμο αἰιτετ ροτιετὶς ως ἀμλν Νν οχραάιγοιῖντ ρογηιαϊα μος θςω 
το ποις ἧος ρτογίιις ἀἀμτιο, ἀεηις ντήςο αι ά τοῦς. ἠσάντῃ τη 'τρὸ «υαιμετιαι. 
ἀμεγε ἀερυοτι νεῖει ον τὲ πος ἴσο ἐαρίιςαπάο, αμαιὲ ας 17 Νωνβδνάθμ αὶ ἐλογιδ'» Ν αἱγιατα ὃς Εγαίμπις.  εβια- ἅμα «τ Ὀς ἢ] εντς μἷς ἀρατυν ( σαδυπι σὐνμος εἰὔγαπς.,͵ ἐμα εἴδι γιάο Μλγο τυ. 
ΠΧ ΤΠ ΤΠ ραν τς νιν ἀπηιπειάγς τειηρις ἡ μὰ Ὡ ὠυὅ μφνεμι ει Ἀυόιβνειιν ιἧς Ματ.5... {ρτλσια. 

"Παῖς 40 ποὴ, νὰ Ἀπῖρλ «ποιὸ ἰσόωαὶ οἰἴσηι νοι τασι, 4“ι αὐ{επε, ὠπεασάδννιν ε) Βι οὐτριθῖ (εἰς οι να ΕΠ εἴνγῖδ 
(τὴ. παπήσις μότηις ἀιὰ νι ἐρί ρυρμαπίδες ἀπιστία), ἐουλξατιοηῖς ΕΠ τ ρα ις]. Ὑ αἸγ;. αννίίων, πιρτοριὸ, μα Ιπἀ τη ὀχῖγοινην μοιτςαΐσι νοπταα ταμι ἡμτις νιτα, ἢ. ἐπιμτας ἀμτ Βπ| νῦν τ ἀνρτοίίως. 
αἴνιπι) ἐκ ει ἀρυττοηία. Ἰτάχις τοῖον ἔς ἰστπνο ΑἸΠἸεζο τι- 48. δι υδῆ εν εν {ννε, οἱ βὰν ει πτερ ον ἐγκεὶν δ10 ΘΚ 1 1. Οἱ- 
εὡς διϊμμιααι ἀραῖς γ χ ἡλιν δάϊγις τη ρᾶςς, φοπνα τοις, 5 αἰδιιν οὐ δες ννσιας νοβοοι ὅτιοι οὐλθο νυ, συζηνς 
Δ}. νει ὁ υο ιν τδίξαι ἀςουτιμγα πὶ » ἃς ἑαίοιια τους 9- σαρολϑέτω, νὲ αἰαῖ Ἐρη πα" ἀπσηπκΑ αοονε] σπιρύν ἐἴαμι, 
πΔις ἄς ναι; ἀτὰμς ζυριιμ ἀσμλ.(γυκηάιν ἀυϊςὴν ἡ τ. ψὰ να ίωο νεταίο ςυδιτοίϊαιυ (ς Ἰογ Ηἰς ἀσέὶ, (πιεῖ δι μῷ ᾿ 



Ἂ 

ΟΔΡΟΧΧ Ί}..2 

ἐνιχύων αὐτὸν. . 
Καὶ “ωόμϑυ Φ’ ἐν, ἀγωνίᾳ, ὠκτενέςε 

δον τρροσηύχατο, ἐγῆρετο πὐον τὴ ωδ 
ὡσ εἰ ϑιρόμβοι ακατος καταθαίνοντες 

τς δλιτιω γίω. ΄ 
ἀιῤδθν ἐφχ νὰ Κὼ αἷας αἱ ὑπὸ τῆς «ορταὐγυς, ἐλθὼν 

βεῖιο ἣν ρὲ. φορὲς τοὺς καϑηταὶ εὗρεν αὐτοὺς κοι- 

ἀραν λον μομῆμοις ὑπὸ τῆς λύπηξ. ; 
βο Ὄχι νεη: καὶ εἶπεν αὦ τοῖς. Τί «ᾳθόῦσετα; αὐα- 

νὰ ςαύτες τροσε χε, ἵνα μιὶ εἰσέλϑητι 

Μαιό4), φὶς πφίρᾳσμρν. 
ΘΟΑΟΤ ἊΝ ᾿ ᾽ » Ὁ 1) 

ἠοθαδ ΕἼ δὲ ἀυτεῖ λα λουυῦτος, ἰδοὺ ὄχλος, 
( ἰννϊων γτο" ν᾿ "2, γ,) Γ ᾿ 

ἀμρας μρί. ζα  λέληρδμος ἀντ εἰς ἐτν 
(αι νου σοεν να ἐΕΌΒὴ » υΓ 6 σᾷ "σῷ φι- 

ποι γιῷ "τς ὠ- φήρχετο αὐδῇ ΧΟ Η. ή φ 

οὶ εἰοεπ λήσθῃ αὐ τον. 

ἔεον ίυ οὔ ς- ς Υ Σ 9 ἫἫ»" “ 

ἀκα ἔνε. Οἱ ἢ ἴησ ὃς εἶπεν ὠτοῖ, [δα φιλυρία- 
κει. γ “ἈῚ -“-7μ5 ἢ ͵ δὶ δὼ . 

Ἢ τὸν ὸν τῷ αὐδρώπα οὐδαδιδῶς : {εις ἔχε νὸ βτι ΤΟΝ Ὁ ΠΉΤοΣ ἐδ Τὴ 

λυθη γαος ΤΠ δόντες δὲ οἱ πὐδὲ ὧὖ τὸν τὸ ἐσόμϑρον,}ν 
τᾷ ἰἰσηίτε ὃ ᾿ ΗΜ ᾿ Α 

πὸ5 ἀδηςεης, 47 αὐτῷ, Κυρμε.6ι παταξοιδμ ΨΜ κα- 
Εν. ἶο νοΐ]: , 
ιὲ δα, χα βα 

Καὶ ἐπαταξιν ὥς τις ἐξ αὐδὃᾶ τὲν δοῦ. 

«Ὁ» 

ἡ σξιον. 
᾿Αἰποκριϑοὶς δὲ ὁ Τησοῦς εἶπαν, Εατν 

ἕως τούτω, Καὶ ὠψώμδυος τὸ ὠπία αὐτὸ, 

ἐάσατο αὐτόν. 

{ 

ἀλείο ρεοδλς 
Ρατιιπ πηϑίαπν ἡγεῖς τῷ ἱεροῦ, χαὶ Ὡρεσβυτέρες , Ὡς" 
᾿ϑίθταπι ςΟ π᾿ ᾽ν» ι ἢ - 
(εἰερτιδαν, ραξ λυς ω ὀξεληλυϑατ μτῷ καχώβῶν 
τ δύδον ον δ," , 
πιο ες κε’ ξύλων 3 
ἃὰ με εχ Καϑ᾽ μόραν ὄντος ἀρυ μεθ᾽ ὑυδ ὧ Τοοι ριουάςῃ- ᾿ . ὦμο ὁ ΜΝ ,.») { Ι {- ἰκν [μεννην μμ ἐευρίο, : 
ΠΕ Ἅ1α] ἑιεραῖ, 2 οἰζετοινα τὸ τὰς χριρας ἐπ ς Ἰοιῶ 1η τορ Ω 20) ὀχῖοιγαι- ὑπο εκίεπάϊ ει, πΡδΝΣ Νὴ 

ἐμὰ λα οι ὲ δ σαιν καὶ ὅρα ἐ φζε} ἰ τς νάπος τὰ της: ἰςὰ ος ἢ] ἱπρει βά μας εβ βονα νε- 
᾿ Με: αὐ υον αι , ' 7 [τοηρις Ππ 4 νοϊγυϊη,δ. Πςοη- βνα, τ᾽ ροιεξξαν τειν» 

σὰ τὰ σκότους, τί το θΥλγαΠΊ ὙΣΙΣ λήλιτινό. 47 ἢ " ννὔ Ἧ ἰπάνα πύλαι ες Θοῃμργιβεπάεριοε “ψο 
σιδι.ι4.τὶ Συλλαβόντας ὃ αὐ ἡγαγον, καὶ εἰση-ςς ἢ Ῥγοιεπίοτα δυτῷ συπι αν ἄα.}  μ ἐρε νι Ἡρρε υϑν τὶ 
58. τ2 ἑ ᾿ Ἑ ΧΆ ΆΨ.ΕΥΆΕΙ, ΝΑ , 

μα φάλρναῦτ Θἐς τὸν ΟΙΚον Τὰ ἈΑρχεβέως. Ο 

ΤΣ οὐρὰ ᾿ Πέτρος ἠκολρύϑοι κᾳκρΆ9εν. 

ἃ ἀι ο- , με ". [ ͵ 

ἕῆβης μὰ Ν "ὁ συγχρϑισαϑτων αὐτὴν, οκάϑητοο {1ε- 
ἸτΠὰ ἐϊπ- , ͵ 

ΡΒ' εἰ ται τῷ τορος μεσῷ ας δ. 

δ λρα!λεῖε. ἰὼ 

ὑὰ ΤῸΝ 44 Ὀονβιρίεε ὦ φορονὲ ν᾿ νος ἂν ὠγωνία Ψυ]ζιτα λά 
“χορηγίαν ὕορωῃ, Αἰ [μέϊωε μα ἀξουνοιηιας μἸτοΓριοτάζιο ἤν πηλ} οἰκ 

οὐίςιυιτα, δίσωιῆολι διιτοι ὠγωνία (απἰπιλαι ΟΠ τη {πέχάτιν 
ἀηζυδίαηχ, Νεηνς ομιπι ἑυ τὴ ᾿ποτεὶς ἀιπταχαῖ τοτγοσιδιιν 

ἱ Ἡ πατῷ ΟἈείτας, νὰ κίε δοιμιιας (οἷεῃ τ, ( Δοαυίῃ 
νἰάετεροοιε ἡμτ υηατιγτὸς ἱρίο ΟἈγηο ςοιταπειοτοα) 
(οἱ «ὦ τοι Ῥάτες ἐγατι μἀοιοαμο δ} ἐογην δήϊιε 
ἣν ἐζρι ροτεῖν; ἀυϊᾳ αἰθηγαν ρεσολιογι ποιτγογίι Ομ 
ἐπ ἦς σροερεγλῖ, ᾿λημς ἴα δας ΟΠ! ἀςὶς δίους σοι! 

χίτν δίηίτς ἔς νίαυς, Ετ τὰ ἐλ 
: ΠΠπ1ὴ|ς δυγιςυ]ανίαπαιηξ οἰπη: ᾿ ΡΟ Ύ φπνι παι τ 

ἡ νε  υ μὰ υὰ Εἶπε οὲ ὁ 1 ησοὺς τοὺς τὰς ωϑα)ε- ., ψοϑς οὐδ 1εἴως 115 401 4ἀ-]}} 
᾿ : " ᾿ σγ 5 Τρίυϊῃ νοηστγαηῦ, περηρε ρέίατι ττερί- γολβως ἐπ᾽ αὐτὸν ΑἸ μερῶ τη- ἐν; Ἡπεν τς ἀν ον μ νομδϑες Αρχέερης Καὶ φεατης ΡΓΓΑΓΠ5 ϑαςογάοτίθιυς ὃ ρτα- 

ἰςέτις τεπιρίον ἄς [ςπίοτίθιι5,[[6- 
εἰπονῖ ἀπ ογίι 5 ἸΔτγοησι Ἔχ ϊ- 
[5 αὐτο ρἰλάτὶς ας β Πδυϑὺ 

41 συν. αυοτία!ς νοις 

χογιητοδί ἐπιτοφυχεγυητ ἀοτηῇ 
βοητΠςῖς τπαχί .Ῥοῖτας ν οὐὦ 

1 Ρείο ῥρο- Αἰ ψαότων οἱὲ πῦρ ὧν μασῳ τῆς αὐλ ἧς, Ὁαυςρατυτ ς ἰουριηαιο. 
λΟυύννᾳ; δοζοπάηϊεης Ἰρηοια ἢ 
τ. της άτο αὐΐανάταις νπὰ οΟίς- 

᾿ἀΠεπείςα τς Ἀ Ροτγυ 5 Ἰητοῦ σύ ϑο 

ς Ὧοο τοζοπο μειοηη ἀπ επάτράτγτ ςτίλπι ς 

ἘΥΑΝΟΕΙΙΝΜ 
ΩἸ2 35 ὃ αἀὑτῶ ἀγγέλος ἀπὶ οὐρανοῦ 4" «Οοπροέξίυς εἰξαυξεαι εἰ Αἡ- 43 ΠΡ  αόι μίτον 

᾿ ᾿ δίς ἐ ςαο ζογτο ΒΟΓΔ1}5 σΌ1. κκείμε δὲ ιαἰο ερνζον. 
4 “τρίς ςομἠπτυξις ἢ ἀηρο- 

τον τὐτοηίιις οὐαδαῖ. ἔτγαταυτξ 
ἴμάον οι 5 φιλί στα (ἀπ! 
Ω15 ΑΥ Πὰν ἀντ. 1 ἴσαι 411). 

41 Εὐαάσα (υγγοχηῆος αὐ τὰ 
τον συ] ζηυς λά ἀπ τρι]ὸς 
[πὺ5 ν πνσις ςό5 ἀοτημοηῖο 

ρύ τ πεῖς. 

"6 Ετ άϊχις εἰς, Αἰ ἀογι τὺ 
[υγρ τονδς Οἵλῖο γ ας ΓΟ 115 

1 τοητα ΠΟ Πξ ἢ). 

4 ΤΑ άδιις διτεῖ ἐο Ϊοημςητς,}} 
ἐρος τυ, ὅς 15. 401 ἀϊςεραιαι 
Ιμάὰς 9. νῆὰς οχ ΠΠπὸ ἀιποάεςίτη, 
ρύαιθατ εἰς, ἃ ἀρρτορίγαηυδιηῖ 
ιείι ντ οἰκυϊαγοτον δι. 

«| [Ιοἴυς Δυτοὰ ἀϊχις οἰ9] ι44.9.0- 48 
(τυἱο Εἰ. αἰὰπὶ Ποιλιη15 
Ρῥτο 9 

γιάεπτος δυτοῖῃ 1) 4ὶ οἴτοα 
ἰρίαιι ἐγρ αι ξυτυγιλο 

ἀικετυηῖ οὐ] δος ροτουτιο- 
νας σίδάϊο ὃ 

Ἧς λον τῷ Αἰρχερέως, καὶ ἀφέϊλω ὠσχτε τὸ ἐς": Ετυνάαια οχ ᾿ρίπς ρεύςυη 
) , . 

[μ8 φητν. 
44 δἰ μαὐΐμε ὡν Ἄζοηΐη 

Ρεονχιμα ογαὺαι. κι [ᾳ- 
ἐϊων «αὶ [μόδον εἰμε ἔχω 
Κκα Κορ νόηι ἀειμτεῃ.. 
(δέ τη θεν α. 

4, | Εἰ Φηνθ(αττοχ οι ἂᾧ 

ἐἀ εἰ ἰρηίου [πφε μετ εος 
ἀονηνίεηβε! βεα ΠΕ 

6. ΞτηΗ εἰν ()μνα ἀονηι- 
μεν} ΩΣ υν41ε μὲ τηβὺς--- 

1.2) τ μη ξην, 

’ 
“ἡ «ες εὸ ἰσιγμφιδ, ἐκ 
᾿μωγϑα, (ὐ ψμν υοι αθμεαν 
“ἀκ, νοι ἐς ἀμυάειίηι, 

δηϊείάεβαι ἐο: ἐσ ργνο- 
""4μάμε 1 εἴ ἱ οιμἰ4- 

"ΦΙΗΤ ἔν. 
Πείην φμῖαπε ἀκ ἴα, 

1 ΤΠ νά, ο[Π οἱο Επίρνην ἰγόπηρ 
ἵριν ἐνά, εἴ 

ΤΗΣ 4Η16 πὲ ν ἦτ 
ἕστα ἰρ[μπ) ἐτάι μά 
᾿{νενητη εΥαὶ ἀϊχετμηι οὶ, 
λόημηφι, " βενιμέηννς 

-ὡ [χ ἀιοὺ 
το Εἰ ρέτεηβήε νη ἐπ ἡ 

{εγμωπν ργεπείρηε διδεῖ 

ἡ" 

(τυσῶλ Ῥοητο 5. πλάχί τη ἱ 5 ἐκ ἰρυννε της ἀρεμμμὴ 
ΟΠ Π τ ἀυγοαὶ οεἴπς5 ἀσχίγδη)., ἐδ νύν οεντι ἢ 

Κείροπάσης λὐτοῦι Ἰοἔα5 4{- κ΄ ᾿ [με αὐι, δ να ὑ[γαεβεε, 
Εἰ φημ» τε 47: 

Ἰοωΐαην εἰω [ἀπατΐ! εμην, 
1 Ῥιχιε φυϑειν “εξ «ἀ 

ἐφ: ἡμὴ υεπέταηξ δά {0 
βεηωρε:᾽ δαεενάνεωπι (σ᾽ 
πραγιβηδεν: ἐεερὶ δ, Φ' 
ἐμιοτα:,, ()μ4{: αἀ ἰκετο. 
πεην 4 Χο δε ἐμοῦ γί φάμιζ' 
οβιϑων) ᾽ 

9 ()ην πὴ ηο Δ ε υοὐῖ. 

Ῥ 
πρτ βγέθορ 5 φωτάφ- 

ΤΠμην. βέείγην υετὺ {-ημε- 

βιαίων ἃ ἰοηρ έ. 
“τεερ[ αμίει ἰζηε ἰΩ 

τράϊο δίνη, (Οὐ οὐτιοηξεο 
ἀεπιὺμε ἐν: ἐνάς ΡεΙΤΗς 
ἐπ ννκάνο εονμην. 

(τὰ ρεσζατα ἀϊσλος σχοσγαγί, δ νἱοΠππὰ ἀν αἱ σοι τος 
Ριςπεποῆς ἀΜΊ ης νιάσαπτας Ομ γιὸ εγίδιυιοτς τάπι πα 
ἤρηϊα διυμπάπας ἸηΠΠΠπηιῖάτις ἀὐριιηισητα,, ρατίην Ηἰλ ἐκ - 
τουυδηῖ. φιέδυς ταιθ σα ροίτα οἱζ ποἰτνα ρκοίς ἅς αὐτὶ 

ς ἐμριηίςη- 
τᾶς ργουςέε! ἐππτ νι που δου τυ ιιαπὶ αὖ μργστιος (Π-- 

ξιττὰ εχριμχογιης. διαυϊάσην (ντ ο(Ε αἱ» Εγαίπιο ληποῖα- 
τ) Ηισεοηνήμις δ. σοαττα ΒοΪαριαποςίξοιηάος ὅς Η!- 
τς 0 .«ἀς Ττπματς δος αλο, τη ἀτολῃι ἰῃ νεπίψυς Οἱα 

μνοίειας ἐοποϊαείοπὶς παλθα : ταπτ ἀδοῖ να πόνεσες ιὸ τοῦ ἃ ᾿ππονιπν ἐοεονης θα ἤετγι ππσητπὶόποι μ6- 

αἰἠρῴηλον ἀς ἡρῶωυς ππαϊςαῖς ἀμπηίιμαςηγ. Νδοννς ἀνὰ 
Ριομίις αἰ ΝαΑξιαβησηις, μν διὰ Ἔιο ἄπμως ὅτι δι σὰ ταγωινόῴ 
“ἰ Νὴ» βφβίαγρα βόθονε ᾿μνο[Ροϊαννάμα ἐξ, φωδα βυοβιε (θ.... λρυςτιμ. 
μυμνίν (ϑέδω ὁ {4 ἐμειννμ ἐμ τανε ον. οἷᾳς. ἃς Εταί. Μ. 
ϑκίων Εψο νογὸ ἀγαίο δά ἰρίχπν ογατιοη ἐς ψυα τατον τίσι - 
τε τινι ἢ ς σοο ΤΠ δι Ἅτῃ {ύδτυπι, δ ρήμζοι.υἱν, ὃς 

Ἐταίξωμμας (μια ἐπτοι ρισίλτιο ηδ ίατις οἱξ εχ μᾳοῖ]α. «οι μ 
δοΐητν ἀγγεῖα {ΠΠος πίει πος ποι μίσει τπαεἶτα οὔιηι- 
ἀπτ ν τ πμηδδγζυίαν ποη τὰ} δά τοϊρηςςμτάν ας [πὰς 

4υς ἐς ἰμάοις (ἰληφανηςο, ποι ας ἐς Αὐγοἷο ἐοηΐοίαπτο, 
Αἴ σρὸ ἀοιἰονλμν ἐσύθν αὐ λοατ ὀχόσιοι 40} πὸ ἀσ- 

Ὶ 4 [ε[.επράεηιαν., καὶ πεβ ἄνοντας ΝΟ] ἀσίε σι - 

ἀευτῖς, [Δ ἘΞ ἀρετωζανοντος,, γΕ τ} ποηπαδης οἰκξιοιθυς ἰοβι 
᾿ς πταίειν. 

41 Δδιερδμία, ἐξουσία. νΠιήνατα νἹάςε  οοτ,ἤοὴ ἀπτοπὶ τἰτὰ 
1 ἀτινθυταις φυλίμμς [γεν νον δι νά ναιν μαι Αἰισ 

δι ρτορίοτγοα ἐξουσμε τηθ ὸ διέλοι τατειης, ἡ στον γηΐοι- 

«οἴ ἐς τγρέπιις ᾿)οιτλτν νοΐ φταα (τι θνᾶνθρο τοῦ οτος 
ελτιοιτμλῃ διὶ μι} φιληά την ΚΕ ΠΡΉΤΥΤΙ κοι δῆα- κὸ {τς αὐτυκρατόρανῳ ἈΡ ΤῸ »ποφὸ τ. ἃς μοϊείαις νι ς 

ἀἰϑηφιι ςοϊμομεδιτιᾷ αἰγὶ υΐαον ας ϑλίλει ρους φυ αι διϊοτριςίλτν μἐς Μαιναϑοι, 
1:4 {14} 

[ογαιονα,, (' νεηϊ ει (4 

ΓῚ ᾿ Ι γ 

“- ἀυτῖ τὸ πορόσωπον᾽ καὶ ἐπηρώτων αὖ - “4 

Ἢ 

᾿δῆσει δὲ αὐτὸν πα σίσκη τὶς χαϑη-[ 15 Ομυτὴ δυτῷ συπὶ Ὑἱ αἰ Ποῖ Δ}. Μ| Θεοῦ ἤνμπν γά {ει 

μᾶνον τϑὸς τὸ φωΐς καὶ ἀ τενίστεσα ἀὐταῖ, οἰ} αι άλον ἐςάςοτοι. αἀ 1} [4Ρ»4 4μαάαην βάεη- 
τὴ μᾺ Ω ῃ ; ποτα : ιξη «αἀ ἰυπνέρ, (Ὁ τωπν Η ΠΟΙ. ἸΏΓΘΠΓ5 [6 ἐν ΟΚ(Ὸ 15 ἐΡαττα Ἣν Ὡς 

πε, Καὶ (ΣἿΣ συ ἀντ ἰω. νἐβυ ρ Σ “1 μη ημμραγάϊκιε, κα Η Ἵ ἀιχι τ εἴς ΟΠ} (Ὁ διἴο μις «νῷ εἰἰο ἐγαῖ. 

Ο5 ἐρνήστιτο αὐ τὸν 1 λέγων, Γώύαι ἀκ 7 "ρίς νετο ἀδησραυις ομΠ|.57 «{ ὔε πεζαων εὐμα 

εἷδα αὐ τον. ἀϊσοη, Με ογνο ΠΟΜῚ Θι1Π}. ἀν ἐρι, Δί αἰνετν πριν ποιῇ 

Ν ᾿ ν 4 ῃ γΆ ' Ἂ ΝΝ ν . . Ν᾿ , "η}. 

Καὶ ματα βοαχυ ἕτορος ἰδὼν αὖτον ν53 ͵ ἀθῶ ρὸϊ ἬΝ ὑὸν ΠΕΣ ἐπὰν ΡΟ μην αἰλμε 
.- να ὗρφ “μιατὶ ᾿ ΧΙ 7 ΓΕΤᾺ 7 ΟΧΊΡΙΠ5 65, ΟΎΓ 5. [{Ὃυἱϑάορε ἐφ ἀκ, Εὲ τω Καὶ σι : αὐν}}ν εἴ. Οἱ δὲ Πέτρος εἰ- νὰ ; »Ε 4Φη.) “αι ὡς " ; φςς νετὸ ΔΕ] εὰς τὐγηη [( 4ε εἰν φι. εἰν υετὸ 48," 
σαν, ΑΥϑ ροοπτέγουκ εἰμι. Ὁ βονβο μοι [γπ. 

Καὶ ὀχυςτίσης ὡσεὶ ὕρας μιαζ ἄλλος 59. Ετ᾽πιογροίτα δῇ ποτὰ νηα., 5 Εἰ πεενωαίο βαξϊο 46 
ν᾿ ἢς , , ΝΣ ͵ ΑἸτω5 φυϊάλιιν κα αϊουιεταδατ,ἀι- 6’ ῥογα ὑμέων, αέμω, φυῖ- πἰς σδιϊσχυρλζετο, Δ άγων, Ἐπ’ α ληϑίας “ὁ }} , ΔΌαῖ, 4 ᾿ 
ἐν εἰζετο. ᾿ ᾿φεηβ,᾿Ν ἐγὸ διξο ςαμν 110 ογαη {Ρ ἀβέννοθαε, ἀκοο, λ “ΦῸ ᾽ ) -“ φ. , ἡ 

᾿ ᾿ : 

᾿ αὐτοῦ [ὦ Γαλιλ τε ΜΡ ενὸ (σ δὲς επνϑἰϊο ἐν ας γῇ ζεϊξ μήτ ΟΊ ἕς ετοπιπὶ αἰ ἴσως οἴ. πάη’ ( αἰϊίκης εἰ. 
ΦἼν. όο ΑΙς δυϊοιυ Ἰεῖγως, Ηςιι5 τὰ, ΞᾺ 

ποίοίο φυνὰ ἀἰςας. τ Πςο,Δ4. ἘΡΑ͂Ν ἘΈΝΑ ΤΌΝ 
᾿ , ἡσ{ιὐο 4 ά ἀἑεμ. ΕἸ τοπ. 

Ἴδας ἰρίο Ἰυηυσητοννοςσιη δηλ-} [μρμὺ ἀάρως ἐῶ ἰδηνωμῖ, 
ΠΕ «ἀπ! μἶ γαίϊης, 

ζοηθονίις οιηῖημς ἰη-- ᾿ 

εἰς θετγι ὅς τεςοτάδτυς τε ρεκὶς ἢ εἰνμπνν ζυ τε- 
ἴτι} 5 [τγιηοπ 5 [ουυΐη!; «ὐγάαιων ε Ρεῖτμε υεγδὶ 

υομηοίο πρνεγηπὶ ἀἰχοτᾶι [ΡΠ1}} || ονηῤημ,, βεμι ἀιχοτσεν, ΜΆΓ Δ δΛΑ 
ΠΡυιυίαιυνδτη ρα] ]υδ νοςςπι οαν1-} ωνία, βεόνο φασχαιν ε 
(εγιτοῖον πῆς ΔΌΠορδὈ Ϊ5., τ βεῖ, ΕΥ πε πεν αὕ. 

Εἰ ἐρτεῆπις ἔοτας Ρεῖγι5 συ τ Ά 
Δηλατζό, 
1 1π νετὸ αυ! νηὰλτεηςῦδης [6- 

(υτη., Πα ἀοθαπς οἱ» ςα ἠςητι) 6) 
62: 

Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, Αἰνθρφπτε, οὐκ οἶδα 
ὃ λέγεις. Καὶ ὡρφλορημα . ἔτι λαλροιὼ- 

τος ἀυτή ἐφώνησεν ὁ ἀλέκτωρ. 

Καὶ ς ραᾳφεὶς ὁ. Κύρμος ἐνέβλεψε τῳ Ἂ 

Πέτρῳ' καὶ ὑπεμνή νη ὁ ΠἸέτοος τῇ λέγε 

2 Κυρίου, ὡς εἶπεν ἀυτω (τι πρὶν ἀλέ-' τῷ Κυφίον, ως εἰπὲν αὐπτὰ ,(}τι πριν ἃ 

χτορᾷ φωνηστη αποργήση μα τρὰς. 

Εἰ εοημον[» 12 ΦηνΐηΗ 

Καὶ ὀξελθων ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε ς, 

πικρῶς. . ΘΔ 
ν΄.» Π ἤ ᾿ Ϊ .« 

Καὶ οἱ αὔοδρες οἱ συνγέχοντος τὸν ἰησουμῦ 6 

ἐνέπαιζον ἀυτῳΐ, δέ οεντες" 
Καὶ αἰδικαλύψαντες αὐτὸν, ἔτυηϊον" 

ΖΣι ΟΊΩΠΣ βνᾳῳ Ρε- 

ἐτς, δηι ἀπλαγ ν᾿ 

ἝΞ υἱτὶ φυὶ ΤΙ ἀνε 

(πη, δ εὺ μη: εἰν (ας ἐπήπιν, Ἰυΐε 
ἀεμ!ε:: ἱφποπν ἐπὶ 

ΟἹ ΟΙῺ οὐδ, ϑς Ἰϑτογορθδηῖ εὖ, ᾿[ρεγενεδεῦ φηὶ [αείεην οίωσ: {τεῖη ἀςθίελπι, 

«Ἰοοπῖοσν δτὶοίπατς υ δῆτ 4υ}} [0 ἡνεενγοξαύναπε «απο τὸν, λέγοντες γ) Πρεφίήτοῦσον τίς ὄξιν ὁ τε καρ. 

, ' το Ρετγομίῃε. ᾿ ἀϊερηεες, Ρνυομθειές,α, μὲς 
“αὶ σ ας σῷ. 

γ Φ ν » " . ὙΠ τ κοΐ εβ φωὶ ἡὐνῶν οἱ . 
Καὶ ἕπρᾳ πολλὰ βλασφημρυώτες ἔλε- [6] ΕτΑ}1ὰ τ οἶτα σοηιιςἰλητςς αἰ. ἢ Κε αἰ προ αὐϊαξρθιε- 

“ον εἷς αὐτὸν : ᾿ : Ἑςἰδητη εὐ]. "πάρος ἀϊτοῦ φηὲ ἡ ἐμ η}). 

66] ΠἘτντίοττιις οἰξ ἀἸοσ,οδρτορατῇ 66, Ἐξ τι βωξϊμι εβ ἀλεῦν και σὰ 
ξυτ΄ ργςβ γτογι ἢ ραρι}:, δ, Ρτ- δμμθὸι κεν δ τμη! Ρίδτ πατισα 
τη4Γ}} ϑαςοζάοτος ὅ( ϑεγίδαν» ἃ) 1.“ ὡς μὴ μ φ ΗΜΕΣ ΜΙΝ 
δὐἀδυχείθης εἴ 1 Γι οδίοινη,, |κονωρε λίμην ἐν εὀνοήἠ νην πιδεϊιὸ ἀλπιπα 

Ὀίοςηῖοβ., ἡ Νυπὶτα ἐ5 {Π|6| [μδμην, ἐπβαν ἢ τρὰ 
Ομευὺ ἀἰϊς πΠοδὶς., ὨΙχίς δἱιι-: 6) Ῥ κεπῖον, δὲ ἐν ἐς ΟἸτὶ ἐκεῖν. ἰρα- ὲ ἡρ οὶ ΝΕ 1 μῆνιν ἀϊεηνδ. Εὶ αὐ εἰμ, λὶ Ὁ "» δΆ οἵ Εἰς,51 νΟδ 5 ἀϊχεγορποαμδ-} [ς: νοῦ ἀνκεγο, Β0Ὴ ἐγξ- 4 8 πὶ 60 ΠΗΠῚδ 
αυλιὴ ογε ςτ8: 

Καὶ ὡς ἐγξβῥετοή μέρανσωνήχθη τὸ φρε 

σβυτέρμον τῷ λαδ,Δρχερέϊς τε ἡ ΓρΑμ - 

κἰατεῖς, πο) αὐήγατον αὖ τὸν εἰς τὸ σιιωέ-- 

«ἔριον ἑμυ τὴ, 67 

Δ ἔχοντες, Εἰ σὺ εἶ ὃ Χραξός: οἰ πὰ ἡμᾶν. 

Εἶπα σὲ αὐτοῖς, Εαὺ ὑμὰν εἴπω, οὐ μή πι- 
; ᾿ς , . ἀειη τριὶ: τεὶ ἔιπιυς υ 

πὔσηπε. ἜΝ ΣΥΝ ἐτν ν. ,|σ] Οὸς {ι νος ετίαιη ἀρ ρον τὶ δὲ ἀὐπεη» (δ᾽ ἱρεεγτογα. ἐννρέμν Ἔα 
Ἐαν. ὃ καὶ ἐροντήστονου μη δ)οχριθητὰ ἰμοτο, ησαυαηιδῃ γείροηάεδί-} 1 ψένο,οὴ γείβοηάεδήρω ηνὶ χη. 
μοι.ἢ ὅπο λύσητᾳ. 

Α᾽ πὸ τῇ νυῶ ἔςαι ὃ )ὸς τοῦ αἰϑρώπου (9 

καϑηή μᾶμος ὧι δεηξιών τῆς δυυυάμιως τῷ 

τίϑ ταὶ π!, πέηυς γηδ ΔΡ ΓΟ] τὶς. δῤπεημε ἀδιημρεῆ. 
ΑΒ ῃς τειηροτο οτὶς ΕἸΠΠι5 “ἠ- Ἐχιρἀνενηῦνε ἘΣ 

᾿νοπλιπῖς [ςἀςῃ5 αὐ ἀσχεγαῃν ρο.[ λων νοι ΠΩΣ δδοα 
τοητί 1)ει. ; ΠΝ 

γι ἱζελιις αυΐοιη οπτης 85) Τ ἡ, οἱ πενμιὲ δοιὰ φρῆῤης " 
ογβο ες ΕἸ Πα ΠΠ|ς Πο !ρίονς { [79 10 εἰ ΕΠ ως ἀρὸ 
γὸ ἐἰχὶτ εἴς.  ὸ5 ἀϊςιτ5: Δ} ἢ 

φυὶ «(ας ον άνελις ἡμ 
᾿ ,» 

γετεο,δτι ἐγὼ εἰμι" δρὸ ἔπι. ᾿ . 
ΡΟΣ τος τυ ποτ ΠῚ “ΠΡ 

0 [ὠην, 

Ἰυτὲνς οἰϊεπάϊς Οταςα νοσις ετγπιοη. ΝΝπὶ δἰἥτηνο πὰ τὸ πρέσβυ τέρλον τὸ λαοῦ Τ1( εἰ ςατιις τἥϑ βουλευῆ, 4} 1ὴ ρτο- 

΄- 

Θοου. 
Εἶπον δὲ πιύτες, Σὺ οι ὅδ υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ,Ο δὲ τροὺς αὐ τοὺς ἔφυ, Υ͂ μεῖς λέ- 

" Ν 

Ετεο οδιιοϊατο,ςα ἀεῦαης [4- 64] Εἰ ὐείαμεννηι απ ζῦ' Ῥεσολτις πο. 

ἀφιμι» (ρ’ δετῖνα, (σ᾽ ἀκ- ΟΝεμίυ,, ἐπι» 

δεερίτυν ρτὸ ΔἸἰονψιοί οἰ (γος γοόφημε, Οὐς Αὐτ εν... 
φημ εὐδὶ “{{πμεναμοννεαβίνηνο 4"9ἀ ρει τείας υρίνη δι Ιοη- 

υπι ἀυῖσαν Κις τοϊατία πὶ σα οἰ σηἠα ἐομδιυδμοην ἵε. : 
γὸ δ ἀκοϑδείας Ε1ο]ν ΠΌΝΩΙ βενν ει) ν)ής ΔΑῶ.το.14. ὶ 
4 " υενὺ {μὲ πὰ ἐφηφ θη! καὶ οἷ αὐ δος σιμνόχοντος. {τὶ 1η- 

ἡπς αοιιν μι Π γη ψισθον ιλὴν οἰ ογ ἃ Ῥοητῆος 
ἀνννναιως ΟἹ ροιλνν, πς οα Μλιΐνκο 4.66. ὅς 6) «ἃς 

ἀπ ον Πατιπὰὸ Π)σοιυτίοηςς ἀπεςαπτογ, [α ἴπς αὐτοπς [ἰὐτί ἂν 
δεπιογὸς ρορι] νοολπτησ, γι δαςογήσπριις ἃὲ ἀι ἰδῶμεν Ἰς- 
ἕν ἀυξογιδες αἀπιπέλι τπαρμυμῃ ἡΠυ4 σιωέδρλον ςοπβιτις 
λητι κἰς τοι. 4.14. γιν τάπητα ἐς Οἰειαηο ρτεςθγις- 
το ὦ ἐς ἤἴο Τάἄλιςο φηϊουιτιτιψιανι νος νοὶ εἷς πιᾶ- 
ἰνπτ ( ὁπ αι τητολρισίατι, ἀἰτογο 9 ἴσοῦ ἰσγιασαὰ ρτείς- 
ὕγίοι ἀρρο!αθοας, ἔοι ταις να τιδαναθν ἢ π δυπαταπι 

Μέτς ᾿η.64.ἃ δγιδίτος τρία ροίυϊαι, νι ωνν φόίτο αἱν ἐπληνοῖτο ΟἸεππαπο πὰ φισῴις ἀητοί πότου τ συ ος 
Ἰοιλθις ηἴτς νοῦ ἀητοα τῆν ̓ς». [τὰ ἍἘΕῈ ὙΦΉΤΟΙ ἐν μ δι τ 

", . τ 

ται δγηαρουας νοσολη {π|ήπηὶν Ἐς ΟΠ μα ν οὐὸ ΠΟ ΦΘΙΠΤῚ 

δὐι τα οκ Π νου ποῦ]ες σΙ}ς 6. δὴ (δφ' τα ρό ποι (πύον, ὦ Πιαπότιμν ςεατίρεις νιν τους. ἀτεγισιητ. 
νἰτανο πππν ριτν νοι, ποςαάι. Δί ταθειχα ἰἰγπὴν 67. Μη τ εἰ εἰσὺ εἷ νοὶ, δ τω δε τὰ νὰ ροιροτιᾳ τ οἱ ἀτίο, 
«ηδημαπν δυήσαμν εχ ςοριο τι μμαυμαπιοῖς μὲ ὀδασ μη, ὁν «{ψ|νος τοροβονο λον τὸ να ἀοιποορς. Φ “9{π|}ίΐρνς 

65. ΚΙ τυὔ7ἱαέΐννιβ ἀνσεκ ὧς ἐγβρονωκ μι ρμὰ «δινημἶρ ὧδ κα ὅν ἐγὴ μίδις ρα ζαι εἰπε ἀφειραις οα ΜΆΑν.12.δ., ὅς εα τὺ 
«γηα [ος οἰζοί ας ἃ ρει των {9} ρυΐον διά δαια 
εἰ Ἰνὺς αὐτί αὐτισείανς ( νει υ νἱὶ ΤΣ ΨῸΝ ἢρυουψιν. 

δ γαυ]ννκο αν μιν δολις σχοἱζη ἡδορίσοιςιν ᾿ θα Ἰνοιὰ 

υρά πνοχ ἀπο τ ΔΗ} ἐἐ δεκεἰς ἢ θτοτργσίανι ΝᾺ Πη4 
«πὸ εὐ εοπεσίσμαν,νι τπ νιν Μ αι τ. κα 4. Νοή 1 

ἀραιίμς μεοδισηίς Εὶ ὅγεὰς τηῖσιμρὲςς ἐς ὄχρόηι ροιςῆ. 

χλς) 



ν 

Ὁ μα ἈΝ ΛΡ Ρ ἐν ΟΡ ΤῸ ΡΤ της τσ δ Εὐλυτοὶ ἀπο ὐυες δι  τύυυνς ὃν : ἊΝ ; ᾿ ᾿ ὁ ὦ ΝΟ, ν . ΄ ᾿ , ἱ ᾿ Ὗ δ ιτϑ ᾿ 
» 

“- 

- πω  χῆκπρα. εἰνοττου 

μεν Το φραίαύς αὐτο γὰ 
͵ 

Ψ ᾿ » 

ἃ 

΄ς΄ οι ηἰυπιρτο - ας ὃ 

δ υλον χν ουδόλ ἐνχν, νους χε 

᾿ ει τον τὰ ὦ ΠΝ .Ψῃ ἜΣ - . ἘΨΑΜΝΟΘΈΠΙΥΜ. τ. ὦ 
οι ὁ ΟἹ δὲ πον, τίη ἡφοίαν ομῶν μαρ- 5] ᾿ΑΕΠΠῚ ἀἰκοί ἀτνΟυἱ δ ἀπερινεψι ωκτη αὶ ἀαφημι ον 6 δὺς ὉΪ ἡδα το  χάν ἐρμδὰ ΡΣ ̓  εὐ μη αα  ϑ μὴ αὶ ἀρ ἀεβάἀενααν δε... 

'σαρδρ" ἀρο κοι ἀμ ΘΔ  Παλυβιὸκ οτοῤρίμι ἢ 
ρόαι τὰν 0} ι καν. χκὶ αν 

, δ πλάι Βῶς γηίυττία πημ}-} ἃ 
|1- Ὁ ὑτυ δ᾽ ἐοτιτι γἀυχίς οἰμπν]. 

1} 17λ4 Ἰματα τ, ἾῊΝΣ 
ΤΟ αρεγαπί δὐτοηύξέυτη ἀςου- 

(ἀγονάϊοσητο8» ΟΟιπρογίπβ ἐ-[ 
βυιϊ ρεγυεζεῖς" φεηγοπη ν ἢ δι 
νον τγίδυτα ἄτα Οαίατὶ, αἰ- τἶδε 
ὀεηόο ἴς “ ῳὐινηὶ »ἡδεβτε], Ἰαενα ἀνεεηέεηο [ς Οἰν!- 
δεῖῃ 6. »" ΝΥ ᾿ τ ὅν {μεν τεχεπμίε. ; 

ΠΡΙατάρ δυταπι- ἰπιοσγοραυιι ς Ὁ ΜΟΤΗΜΕ ΊΜΕΝ: " 
Ἰευτι., ἀἰ σφης.» Γἔιπϑ ος ἰζ εχ 114 15 4’ τὺ», ἀνζεν, Τὰ ας 

᾿ 
ἡ] μην ἀφ οΥα δέω... Ὁ Ε 
Ἰ Οκν, χχίσι. 
Ε; βόνξοι οποία τημὶ 

μνο εογῇ ἡχάγρη ' 
ἐλ (ὦ Ρη μιν. 
. 

ΝΣ 
ποὺ - Κιφάλαιμον ΕΝ ἘΓΡΡ 

εὐ Ἃ7, Δ] αϑαςαὐ ἄηλαν τὸ πλῆϑος αὖ 
Μ᾿ Κ; Ἣν αὐτὸν ἔλὶ τὸν Πίλῴτον., 
οὶ Ηρξαντο δὲ κατηορορῶν ὠὐτεῖ, χέλον 

ΠΝ ον Ἀ πὸ ΥὙῆτον οὔ ρούδῳ ὀμεορέφοντα τὸ ἐϑ-- " 
τ ΜΝ κε γος, κρὶ κὼ ἥψοντα Καϊσαρι φόφφος εδιοδὸ- Ἶ 

ΠΡΆΙΝΙΣ γα πχήρονταβαυτὸν Χρισὸν βασιλέα φῇ. 
ες τοιν Ὁ ὑ Ο᾽ἷδὲ πιλάτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν, λέ-} 

ΤΙΝ μώδω γῶν, Σὺ εἶ ὁ βασιλειὶ Π οδαίωνγο δὲ, 
δ ἕϑάγμ ᾿ ὡ ἰνυκδιϑεὴς οὐπαῖ ἔφη Σὺ λέγεις. ᾿ 

Οαρενμορ φιμεην ἡἤμπν 
ἀτεμ[ατα δίδει, ΕἸμμςς 

᾿ 

ἜΝ τ ΔΝ ᾿ΤΙυάαφογαιι ἢ ρίς γετὸ τείροπ᾽ τι βοινίειε αἰ, αν, Γυ ἐς 
ΝΣ τε "Ὁ δὲ Πιλρίτος εἶπε «φϑθς ποι ΑἸ ρχιδη) ΤΠ ξῃς οἱ ἀϊκὶο, Τα ἀϊοίς.. “" 4 ᾿ ἀπι - ὲ ἱ Ἂν “ἬΝ τα εἰ δος 9] 
εἰσι ἄνους βθς καὶ τοιὰ ὀχλοῖς, [9 ὑδὲν ὁδοί ὔκὼ αἹ]- 
: ν᾿ ᾿ νΝ ἢ ἘΠ ἥ 

εἰ κανροοὴ Ἠον οὖν πῃ ὐϑρώφσῳ τούτῳ. ἢ Π ἘΠ , Ἂ νι ψ ͵ . ΒΕ ἀέ ᾿α . ονείυπ ριο. ΟἿ δὲ ζ)ἠοζυον, λέλοντες, Οἢ «ὐασοίφ! |ἱπυιξηΐο" πρχᾷ ἰπ μος Βοιηίης. 
ἢ ἡδευμδ νι τὸν λαῦν, σδιησδοίσμων καϑ' ὅλης τῆς ὕου-] «ἱ ΔΕ Ἰπυα!ε[ςοθλητ,άςς Σ 1 »" ἅ ὺς ᾿ ᾿ . ᾧ . Ἐν τὶ ᾿ ἐδαῆει Ὠθ 7) δα μκι φ' "ἍΝ Γαλ χαὶ ἐΠἰςδο Οοηε τὰς Ρορυθυμι) ἀοςεης 
ἔνογιοι Ἢ τι: πὲ υδεν θῶ ὀσσῦ Τῆς Γαλιλαίας ) γε νηϊυδτίληψ υἀααμλ, κου ἤις μεν ριξε  δοηνὶν Ὥ"η"υ ὰ τῷ ἑως ὦ 55 ἊΝ ἐς ᾿ δ Ω " βῷ δ : 41 μα4.44 ων 45 ὦ () 45 . (δϑδηοίϊϊεοζυαι . ᾿ ΑΝ "».. 8 1 ἢ υς ναι Ω ᾿ εἰ ίκ4 [ως ἤως, ἐμξει δι μα Πιλρΐτας εδὲ ἀκούσας ὗ αλιλαγών, ἐπ 4}. Ρηάτιυβ νεγὸ διά τα ΠΝ ΠΣ λμίεῆν αὐδϊοιγῷ “ἀπο αδ θα βώτηφεν οἱ ὃ αὔθφφονιος Γ ̓ἀλιλιῆος ὅδε. ,.). Πἱπτογγοραϑίς ἤυϊα -Βοπιο {Ππς ἥρπρίη ἩὐβτημΩ 

ἢ “ ἧἼ Πα . ΣῈ ΔΆ }}} ᾿ ὺ ᾿ ἴ Ὶ χὰ Καὶ δ λιγεοιὶ ὁ: ἈΚ τῆς ὀΐξεδιας Ηρώ- Γ αΠΠαιὶς εἴει. βοηιφ Ὁ «ἰδίαι [ει 

ἔνα 
δι πο εην Γι α ἀὁ ὁ 

ρνῤηεῖρες δλκενάοννην Ὁ" ἢ 
τον αι Ν ΗΝ ἱωμεριοεαμ΄ 
[ὰ ἑμβιῆος Βοπιθπε. .".. ΟΟᾺ 

«11 ἐξ ῥεμωίο εδαπε, ἢ 
ἀὐεοηδες, Οοηρηφηει ρομμ- ᾿ 
ἐων, ἀρεξε ρεγ υμεμεν (απ 

Αἰτγετζὸ Ρίϊατυς αὐ ρ τί πιαγῖο5] 4 
δαςζογάοϊος ἄ τυγῦλη)., ΝιΝ Ι.μ} 

σευ: εἢ ; 
. " ρεϊπείραπι ἴα ἐν οἹ ᾿ Ἐπ ΟἹ φορῆ! αμὺά δ ἐπρλα ἡν υ δξὶν, αὐέπεμιψεν αὐτὸν «νοὸς Ἡρώ. Ἐς υνπνςορπουΐίει ευπελὰ πε γϑῤρλγο ρηδης , ΛΔΡπΟ οὐ ἕω ὧ ἐκ ᾿ αὐτὸν πὸ συλύ Με "το αϊς ΡοτΕΙ ἀτειὴ ῬΕΡΕΠΕΡΟ, πΗ[ε ερτν «ὦ ΗἩ ἐγφάειν, Τ ρουυδι ἐμ ἀμὸν ολίῳ ϑολυμθς ον τηνε εὐπὶ αα Ηετσάειῃ "αν Ἰφμὲ τσ έρβ “ενοβίγτομ ες 

ὕφαις τας ἡμέραις. νον 1 δὲ τρίς Ηἰετοίοἰγιηῖς. οὐατ ρου]. ἂν ἠπκίνι. ἱ ᾿ ΒΆ Οἱ δὲ Ἡρώδης ὶ δδὴ τὸν Ἰησουωῦ, ἐχα] [ἐος ἀϊος, “ἰ “" 1} τὸ Ὁ 
8) ἥενοάες χηρέμνυϊο 16- 
β χαμένα ἐ[} υαἰάε: ἐν αἢ 
ΦἈΜΏ (Ηρ νης εν φημ ρο ξεπὲ 
Ῥονευῤάενε «μην, εὖ 4ωδά 
ἀμέτε! τρηΐα ἀε ἐο: Ὁ’ " 

Γ 227) ἔρον αἰϊφωοὰ 

ἐν πρη λίαν“ ἰω ὃ ϑέλων Ἐϊζ ἱκανοῦ ἰδεῖν) 53] Ηετγοάεβ διεπὶ υἱῸ Ιρίωγρα- 
ὃ ᾿- αὐτὸν, δχᾺ τὰ ἀκούειν πολλὰ αἰδὶ ἀντι} [υἱξι ες να] ἀς: πάντη ἃ ποι ράγυο 

΄ δος κα) ἤλπιξί τι σημαζον ἰδεῖν ὑπ’ ἀἰδεῦ.ι- γοηῆρογα Ἑαρίε ρας οὐτν νἱῆεςς, ΐ ὠῤνε ταν ,ι] [εὸ αυδᾷ ἀὐυδίυ εττπμῖτα ἀς ΘΟ: ; ; ὄρδρον. Δ ΜΝ να κι, κ (1 [8 φεεᾶγες (δὰ Πρηυπλ Δ] αυοα 
ον Ἐπηρῶτα δὲ αὐτὸν ὧν λῤλρις ἱκαφοῖς" Ινἱυγυδιναίσ το ἤοτ. ο΄. 1 
“αὐτὸς ἢ ἐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ, ᾿ εἀπιορῃρ βαυΐε αὐτοῃ) σαπη ποή ἢ 
τ Βἰςηκάσῳν φὴὶ οἱ Αἰρχερεῖς χαὶ δ Γδαμ- θα ἜΝ (ςἀ τρΐς Ὠἰ 81} εἰ 

ὦ). : ᾿ ΄ τσ αν τοροηαιτ, ἡ ἘΣ ὃ ΠΥ τα ΤΡ 
ἦν" φρατάροιν αὐτῶ καὶ ἐμπαϊξα, αἴδι- 

ἐο 

"ἱρὴ ἐν τεβομάεναι, 

: ᾿διαὐ δε αἰιδον ρεϊηρῇ " 
ὲ ΐ 3 ᾽) ΡΨ, 

ςεΐάοτες δέ δοτίδανπιαθπα θη ἡασάϑηνν ὡν ϑαι, 
τοητίοπς διπὶ δοςιληξδὲ. 

Ἰ : ἀν ατεέμα πα ὐῆι ᾿᾽ } ἃ, ἰδ τι ὙΦΗ αἰ ειο ἠΐων ΗΙε Ὁ ᾿ , φαλὼν αὐτὸν ἐδῦτα λαμαυρθν ἀνέπεμιτλ} Ηεγσάος αατῦ ΜΆ ϊα) τλ ἘΠ πῖθς} Πγϑοάει ἐμὴν ἐμστὴν μν,. - ᾿ ες Τκοο Ὧν αὐ τον τῷῦ {Πλρίτφῳ, [υἱβγῳιῶ ςῦ ρτο δι μία μαδυ- [{{Φ ἀυβέ ἐνάμινην υθ 
αἰδα δ᾽ τονῖβι κἀ ΡΗ 4. ὁ 
ἐν". ᾿ 

Ἐι μι ἢ [μμὲ δια ᾿ 

, ὙΑΥΗ δ λας,, Αἱ ἐν πνν 
Ῥίοωιν οὐα ΒΉϑοντο δὲ φίλθι ὅτε Πρλάτας καὶ ὁ (ες, Δ ΠΠ ΠΠΠἴ εν αἰαἱ ὦ νοβς 
ΓΟ ἐνῖο ἀξ ρωδωξ -} αὐτῇ τῇ νβυέρᾳ μτ᾽ ἀλλη- 

᾿φφ ἐπάν τουηϊᾷις δὰ ῬΙ]ατυπν, δ, 5 

ἐς δομίμηξι, Ὁ, Ὁ α ρον μον Ὁ} Εἰ βξεὶ μπὲ δαρβκὶ ἰμκον (6 } 1, δ᾽ Ῥῆαιδι ἰο φβι λ΄ ᾿ λων φοορύ πηρλον γὺ οὐ ἐχθρᾳ ὄντες φϑς. ῬΊ]ατυ δέ Ηςγϑάςς ἐο ἡρίο αἰς:] - ἴω ειῤκον δον αν ὩΣ ᾿ φανθοιο. μὴ" : νον, “πᾷ αἧτει ἰηἰ πο! εἰ εἴς ἰητοῖ [εἴς.] Ἰναι ἠνηικίκενν,. 66 -» 
ἸἈ δε οἷ ΠΤ ΙΝ ΟΑΡΥΝΤ. ΧΧΊΙΠΙ. ϑύμα νογὴ τιδηἢαιιεἰὰ πξε ἀεείρίτυν ργὸ πμιεἰτιίαο τοί- 4Ἢ Θεϑμν ἔϑνοι 1ὰ ἐτίθυς εὐ ίοιδιις πιλινυϊετίρείς αἀά!- Τιπιυμαὶ δι ποθ Π υπλ αι! ΕΠ ογοήςπι ἃ Ολἢ λα (δυυεὶ ογαπες 

τιν ἡμηῖ, ἤγδην., ὅζ τὰ Ἰαρ τς ογγὰε δὲ Ν οτυῖς 12εἰ 0} ἰπίν Του ρα 1 λτιρος ἃ τιοηΚι δ ἰις,ἄσλση ςορία ἰη}}} γα ρριεν, 7 νιϑνρενόφις, νης ρ.10.... φοβειβηνῖ νἀ, “ἰατίοης ν(μεραστον, Ν 2Π| ἃ] ιοφιίη ΡΉ τις θοι ΠΗ πυϊῆος . 
Φ 43} εροιονχ ριτὸν βασικέφιΝ οἱ, νπάλιπι ἐξά: ," "τῷ Ἡμοίενι ἈΡΙΠΔΤΩΥ οὐπῇ (τς ἰη Πιάδεδη Ἰηρ τοί, 4 ϑρίεν- προς, οἷ 4 ἾΝόκαιε, ἄτι.) Οὐλδυ λυ η Ολυίς αο νεῖται νετὰ. - ἀνά χὠ μοτρμίν. ἰᾷ οἱξΣ Ἠοθταϊοὰ ἽΜ2 [δείναν 1 ἀιιὸμ Ἰνὲς ἐοΐοῦ ' ἰρτετριον Οἰδεὰ φισαμε μὲν [ἃ ἰδτὸ ρατεῖ, [δά οἱὲ λά ἰὰ ἀς Ῥρποριιὰ ἰρίοπάσας, γε νι ϑατυὶ Ἠδτοίως Ἀρπιδηὶ ΔΊΟΥ » 4 ἀξίευγδεςοιπηο ἀπά εν υδά ἱνατί πὸ πα ἐξ πἰῆςα.- 

. ἴἀι (λυία παπιπο ἤηε δά ιπέϊο, ΠμΠξενεπτία διτοπι {12 τὸ ἀἰδαταπι των βογίῇ : δέ οοὐτὰ φιιμπ οφη ἀἰδα νοεῖν πιαχὶ πιὰ "δῖε Γ ποκα δὲ Ποχιαπὶ, αμ86 ᾿νος ἰσζο ἐεροεῖειι Δ Ἐγαίηο, φἄφεηίας ΠῚ ἑπποςάτία, δ Βἰοτία ὑνοσ ἰρίμις ἐπιοέ (ξαμι:- ΔΜ τες ἑδοπεϑιιν ἰογιρίόγαιη τε πιοηϊίε γοίατδτιγ. τῦγα σιδηις αὐ ηἰγε ε Ἴγοι ρεου  άδτία,νε Ἠσγοάον εἢ 4υδ ν᾿ " { ἡπυαεῇ ενανν, Ῥχινον.Υ αἱ ςοή τ} αἰξαδαηῖυ. θα ν- ἢς ἀοηῆε εν μλης  ποπηίηά,πιοχ νὲ ἰπινοζξητέ δ εἰονί ἱ : ὄφις βροτοί! Βος γεγθο ἰμες 61, 4 Δ νὸ υξηνο, ἕως Δι, ςαἰείεηι δυοδβοράθπι πος ἰρίο γεηβοίο ἀοοϊανατίε, Εἰ ς ᾿Μενὲ αυσα τὰ τϑαὶ ἐρίδων λείπει, ἱψεηι ἃ ΟΑἸ δα ὁχοιίιε 15 φισα ἤους Οἰιτ τα Ῥεῖ ὀγυσειν ἰα τη οαἶο!ὶς βρεῖς - εἰ οιηῆυν Βυδοκεῖη ρει άπ ἀτιοηξίη, ΕΠ διιίοιῃ οἰ ἰρην ὁ ̓αρρευτυην ἐδ ῆυο ΡηΪατὶ πιδπὺ εἰτι! ΟἈΠΙΕ ροηάάτίν αρίί κι ν ΤΠ ὑαβάιο ἐγοίῃ ἀινὰ ρίοπα ςῇ δι οτατίο,ἔν ροηξεη ις νι μι ἐνήῥευμεπιει ἱῃπρορεηείν,ο(ξ του πα οόο τοἰϊατιν. ΗΠ ἐγοάοθ Α . μΜΠἔ ροῖδ δὲ ταμμάε δάμςεῖρ μίσει ὑαντεγμίω.. Αἴ τδινι ΠΟΙ (τὰ ηλι]ι ὁ μοὶ καὶ ἢΐὰ ἠνς οἱ τὰῖς μοῦ Ἀσπιαπιιην 8 μέ κηρί [{ορηρόνενἢ εκ ἰκανν, Ν άς Μαιοιο6.  πιρεγαϊοτᾷ ἀσίϑξειε τπδείτας ἀυίυ; ζμ (πο! δ τίν ρασμαν ̓ αΐτν. “ κ' 
Ἕ πρὶ ἐμηλισεμωμι αν γδωμν πεῖε γρατενμμονν ἀυτν.ν ] ςορίϊε. 1. τὲ Δνήνιον λε ἐ ὃμφ ἔνενι (ον οὗ (4 αιοά ἀϊυι Ὁ -- τς ὄναρ, ἐχογο μαιπι μοιιδα υἱδερυ; οἰηλιυμο μλθιτοτοὶ ρι δ. (ἀρτὰ 1τλ.1.δα φιιο ςορίοὐἱὰν υατίατις ἃ ἰοίδρίιο δααιεν 

" ͵ ᾿ -" μ “Ἂ ἂν κὶ ᾿ Ε 

πὐ μην ῥβ ϑηπαηάο.͵ τ. ᾿ 

- 

γρὰ ἱμάκργμηνὶ Ξε : 

νἱάμγε αὖ ἐϑ βεν!, Ὁ εἰν 

1ημενγ. ΓΙ) : 
"πρξεἰ, βενδϑηγδινε: κε β δ, 

Ὡμ δ πὲ ἐξ πάτα, επτ μον Τα  θοτίυπν εἰς ποτωγο, αὐ ἐαπϑ. ῳ 

. 

ἐκ νον κα ἸΒΕΟΥΝΌΥΝΜ ΝΟΑΜ. Νν,., ἃ 
Πιλμῖος νσυγχρλεσεα μᾶμος τοιῤ Δ᾽ α{ Ῥίϊατυς νογῷ, ζοπιοςατίε ρεὶ- 3} Ρείαενε ἀμέσμε, εν... 6" δμλβτος γμμν ρ"ἐμοβιϑίῳ ΕΣ 

ἰομαν τ’ παι χφἝν δῇ 
᾿φγψιεὺς, ᾿ δα ας 
τἰληκὶᾳ «ἀ ἰδυν Οἰμενί μα 

βνε πρρϑϑὲ Ηἷο δουον “κ6 ΠΝ ΜῚ ΝΣ 
β'ειμενεδισον ρυρμὲν σ΄. να ᾿ 
Φι(ε, εζο ξο4.π ὠοῦμ νῳ- δειμθἀὸ δὺς 
4 τορ πο υἤμον ἐπῆν μμν ΕΕΙὴΝς 

. - νά 60 ε1ὃ ἡγμύμα 8). ἢ οπεμῖς 99 {0 ιος ἀψνο ἡ λεμιν 

“] ϑατδ δας οι Ποτδιις΄ ἃ ρείμιοῦ ῦ, ᾽ Η τ ἸΘΊ]ΗΡυβ λαρορυϊο; Ὁ 
ἢ 1λέχιῖ οἰς,, Οθευ εἴς πεῖδι " 

ἤμῃς Δοπηῃοιη»τα 80) ἃιε! 
τοητοι Ρορυ] πη : ἃς δὸςς, ἐβυ 
ἰῃ νοίτει ςοηίρεόϊι αιδίτιους. 
ἰτα τα ἡ] ]ατν ποχάτα ἱγασηὶ λα 

.Ἰβουίης {ἴο.) εχ ἰις ἀξ αυιθι}, ἐν "5 ἀνεδιμ ἐυὴν φεεν[α- 
ἀςςυ {αἴ σα. ὁ "": ΝΟ τδιρι νεβνια 

1 ᾿δοάης Ηυγοᾷες αυ  ἀδε πᾶτε. 5] ϑ8ι4 πεᾷαε Η εν ενοᾶ ἈΝΕ ς ει . ᾿ . τ “ ᾿ ἴ - Ι [ἈΠ νὸς Δα ΠΠῦ,δς ἐςςς πη} αἰ} {" ΡΠ νοι αὐ μίωπο,ςὺ ἐε ᾿ ΠΝ ἀξρηβὶ ἀ4έζημιο "ΟΡ 4. θῆυπη πλοττο [ὠς θη εἰς ΔὉ σο.} ἰπρν ε εἰ 
ΟΊ ράτιη) ἐγρὸ σαπὶ ἀἰηλῖς- τς Εἰρεαάαηην αγρο ἡΐμην ζατηΐε ρευδέ- 

ἴ411}.. ἀνπομεϑὴν " ᾿ς ΜΑ͂ ἰς ἄμο ις 
᾿ Ἢ 41}: , 

᾿Νεεοῇς νοτὸ Παδοθαῖ εἰς Ἷ ΠΆΡΕ ἀπαρία ηφά τὸ εἰ θεν ὙΝ  ὴν ΠΌΣΙΣ ἐνὸς ᾿ ποδία ἐΗ ΡῈ ἀλειν [ε- ςον ΠΠ1}5. τη ὰ- ἀϊανττογε Πρρι]15᾽ ἔο 15 νηυτη ΤῊΝ Ἰοάνοιι Θομιΐ- ΩΣ ΜΝ ῃ , δι κει ᾳπραιὶν ααιδ' βηνωὶ πὰς. 
Ἐχο διη δι τ δὐεσιη Πηγΐ νη]- [ηνμενα ἐρπῦα, ἄνερ, 

αςτία τυ θ,άἀιεῶς, ΤΟΙ ες πξυτῃ; ἤμδ ἡμίν ΟΣ 
4 πῆΐτις νοτὸ ποδὶς Βαγαδθαπ ν “ ἤδαύδα;, 69 “ νι Ὁ ἥν φ) εὶ εν 4Ε βγοβΈΡΥ ἃ 4: “ Ομὲ εγαῦ ργορίεγ ἰςἠοποιη μὴ ΣΕ 
αιλη πὶ ἃς «οι ἐλέζδιη ἰἢ]}. 

"οηέη ἡμαα ᾷ [ πῆβήην ΠΕ 

αμε (σ᾽ βροποιι ἀὐδηᾷς. ὩΣ 

Ψεοιςοηϊούζιις ἰη ἐἀτοόγδιῃη. ᾿ 
: ͵ [70 

λοκίω, , Φ᾿᾿ , χο Κυτίυς ἐγρὸ Ῥηατυβ 4!) χυυ ΠΣ ἐνέσται ' 
.« ΤΙαλιν οὐ ο Πιλατος τοθοτε νη σὲ; 

. ἦν . Ἔ δ Ὁ ιλπον “- "τ χὶ ς Καὶ τοῦς αβγοντὰς ὉἹ Ὧν λαὸν, 

“" πὶ τ “4. κα νδ΄ αν ον ἐς δὴ 

τς Εἶπε φϑθς. αὖ που ἡ Πο9 ὑγκὰν 
Σὰ ἐμ, οἰ ϑόοσπον Ἡπτονως. Ὑ εθον- 

. πα τὸν ρθν' καὶ ἰδοῦ, ἐγώ ἐνώπιον ὑμδ 8} 
᾿ ᾿ 2 κ΄. 9 »᾿ γ ὅῃ 

εἰδῴοιιας, αὐ φὸν" "ἰ εῳ τοῦ αὐϑρω- 
πῷ τ᾿ουτῷ αἡτιον, ὧν. ρρετ κατ 

14 

Ὶ . ν ᾿ ΙΣ Ὰ Α 

Αλλ οὐδὲ Ηρώδυ ςδέπεμγα γϑυμας 
᾿ ιν Ἄγη νον», . ,. : ποῦς αὖ τὸν, καὶ ἰσδου οὐδὲν ἀξιον ϑ'αγα. 

“ του ὄξ᾽ πεαροριγμδρ ὑταῖ. 50. 

Παιδιόῦσας οὐμῦ αὐτὸν ὑπολύσω. 
Α᾽νάγκίω δὲ εἶχαν ὅπολὺ οιν αὐτοῖς καὶ 

᾿ορτί ἕνα" ΄ 

» ΑἸήκραξαν δὲ παμπληθεὶ, λέλοντες, 
Αἷροτοῦτον, δαύλυσον δὲ ὑμὴν τὸν Βαραῦ 

γ᾽ θα. ; ; ᾿ “ἤ ἷ 1. 
τς σης μὰ δα φτίσιν νὰ βυσμλρίω 

ὦ τῇ πόλει καὶ φόνον, βεβλημῆμος ἢς φῦ 

.-ς-: 

“εν μη ἀνε» ΠΡ 6 

“7.49 .μ"" ςἀτεζνεην, ἡ 

ἢ Ἰπλτν ἰεημμίωι ε 44 δοι, νοι {τὰς εἰἜ δουγνοϊςης ἀϊηχίττεῖς 16- ᾿ ἔν: ἀμ ίενε 1 μπι. 
"λων σα λῦστω τον τ ησοὶωῦ. 41, δ ἢ ' ΤΕ ζνοοιαπιαθανε ὠν σα λὺ τουὶ ησοίκυ, ; ἘΠ τος ἢ ἢ , Δ ει ἡ [μις ηαθαπῇ, “"λ ΨΥ ἌΝΩ λέοργφες Σταῦ ρφ 7} ἽΡΙ νεγὸ τος] λα δητγάϊςςη.. ἀἰεεμεεν, Οὐμεβρο ετμὶ- ., ΘΙ , ἡϑονν ΑΚ ΡΥ Ύν, γα το, ᾿ τοσ Οὐ Ἰ Προ τας ρο συμ. ἤζε ἐων». ! 

σὺν, ςοἰὐρφσον ἄυτον. ΟΔΠς δυτοι τοτϊὸ ἀϊχίς εἰς, 
Οὐ ἐρλῃ {δ τη]: ες τη] 
ἴλτν Ὡθχα) ςαρ τα! ἐπὶ ἐπι ςηὶ 

1{1ε φνέοπι ογεὸ ἀδεὲξ Τοιὰ αὐτο. 
«ἀ ἴον, Ουἱά οἰούρν πραϊὲ αἴτια Ἰδίωε κα 
[οεεβολημἰϊανι ἐάν εν ἰτήσδαν ἐοπιεῖ 

ἀκλιπποίαεν νς 

. ᾶ 4 ἐ 

ΘΟ δὲ ξοίτον πεν ποὺς αὐτοιὶ, Τ{γ 
κ᾿ χακὸν ἐποίησεν Οὐἰδ'; οὐδὲν αἴτιον ϑιᾳνά - 

᾿μζεπυα εἢ δοματογέίης δὴ μείξέλι δγηαρομα οὐ πος ἐχὲ ψιοι αὐ Πσπ ιενι ἀγείμνει"Πνη. τὸ φλνκράνοιν 8 τὸ κα πιμξίνηψ ΜΠ τἶΠς {πη βερηζιις, ; , ΘΡροπυμετδει μας σον τιν ελιο ο(ΕῚ, Αεϊπὰ ἐπυιλεα.5)- . 1 Ναπι γενῇ νο! «α ἡΐμην, ὐὐπημᾷα γὰν ὑμαζ πρὸς αὐτὸν. τι ντίξις γοεθο ἼΡΗ {{μεια4 } ψιοι δὲς ἐςἰμοηάει 1ματτιηας ἴπ τρίϑειν ςοάτοιθια (ςτιρτ μὴ Ἰδξλσν}8. αὐόπεμανν γάρ αὐτὸν νοι ἔς ζλεγγεμν!, ᾿ Ρ δολενμαῖ Ἀ δημεἶϊ σμ τ οὐαὶ δα πον ἰδάζιο μι νἱὰς 15. 1 εονηην ἐὺ ἰάϊη!, τῷ ϑυλύμων ὐἿΝ, νμῆραια, υοίη- τῦν Ορτππὖ ξουαςπι 6. ΠΠιιἀ δητηὶ αοιηρίςξμτον ἐὰ 49 ἴθ: τὰ εἰ ακὰς δι μι ϑὴ ἀττίοιι νι "εἷς φιοαιιβάιης (νι λης. δ ῬΟΙΪ τ ας ΕἸογοάθιν ψυνέίοινι ὙΠ} ἰῃ δὸ αἰμνθη ςῦ- 19 ἡλίοις, αὐ Τ υΐς νοίωνιαι 4 “να 4υ!4 ἐν νφιοῆὲ ἀοβάφναν: ἠυα ᾿ {ἢ τι ΝΑ δα] τα ἡ μθν ται τ ἀνθ ἀυι ες. ἀμιφε γάμϑηι “ἀνενία νεἰνενμημι 4} ἐπεί ήεώ, “4 ἰδ ρ οῇ υεὶ “ιν ἤθη ταῦ αἰ ἀϊρινμι οἱἷς σοιηροι ἤει τ᾿ ψιζμνλη". ειρέδεαν ἐδ δηόια. : ὅ πιαάμσηοιοῖ, δ᾽ βὺυμε Γεἤνην, ξανῶτοεν ταῦ υνσού νὰ οἵ ἃ τεῦβο τρῆϊις πἰ , Ι72. Ναιεα Ναϑείνατ, ἀάγκίω χν πξηνθς ῆς ἰκεσητο ας δοειπ οτος Ριεύπει. Ψιάς Μά Ἰμενμ ςαρίτς 17ιν ει. “. φοιμυκτυιάιας νὰ ουδιν α Ευλις εἰν α: εαρίαμ Τάρε, γι. 8ς φάθ ο!Ὲ φαρρινο αι. ΓΝ 
: ᾿ . ν 

γ Ἀκ 3 , ΠῚ 
ἄρ ἠ, 

π᾿ ΄ 
, “Αι ον 

τιν οδηνε σύμ Ε 

' 4 ᾿ ὌΝ 

Ἂς 

: ἷ ἶ ΠΔ0Γ948 ἐμ ΘΒ ἐπ ἐθ; τοντᾷ πε ἀαριυδι 
τα δθρον ἐν αἰὐτε" παι δ σας ουωῦ κὐτὸν) ἴῃ «ο:οαξίρατοιῃ, ἐγρο ειῖπὶ 41]. μην φῆξο ἐῆωπα, Φ' ἀ- ἴω ψευν τας : ρα : ᾿ κλλτίλην, ἂν {πῆρ άη, ; ροἤε ρςςρᾶ- ᾿ λύσω. τ ΝΣ ἐὰν ἜΡ »Ἕ : ν ὙΕΡ ὅτολ ἜΡΕ:; νι γ τν [9 ΑΝ 3 ΑΕ ΠΡΕ ΦΉΙΣ ἡ ΝΣ δ΄ ᾿ Οἱ οσδ ἐπήκοοι τὸ φωναὶς ῥεγα λαις αἱ δῶν ἰφέφον τς ἘΣ ΟΣ ονρ τος τς εἶδε ΣΉΝ γοδοίκη.- ω πγϑε γορϑίδρι θῶαργα απ. ἡ] [6015.» Ῥοῖσηζοβ γε ἧς στυς!-} [ει οι ετϑε βφειοεαν : φν ταμᾶμοι ΚΌτΟΣ ἥν εν Δα κ Κατιχυον δοτοζυτι ὃς ἰηυα] εἰς εἴσλητ γος5, ἰμνρα ετεδάμε “νοσες 46-- - 
δι φωναὶ αὐτὴν Κ9 τ ὼ βχμέρεων. ἀοοΥπηλ ἃς ΓΙΑ ΓΙ ΟΥ ἢ ϑάςοῖ-. 7ῦνηῖς 

Ν᾿ ; ; ἦς ὃν ηἱ [ἀοτυμ.. ἜὌἜΨὌ0ΙΝ : ΝΜ" ; ; ' ἥλω ἐς Δ ᾿ Ρὶ 4 “. τ᾿ ὩΣ Οδεὲπιλατς ἐπέχειν γυέϑαι τὸ αἱ τὶ Τυμ ΡΙ λει (ςουπάμπι σο5| 24 Το ἀὐνρειεουρα  ὐμα αὐ γι. τες τῇ] φἰάιςαυῖε νι βότοι φασί ἐρῇ ρα] [γμ 
ν» "0. δὲ ,» ν δὰ ᾿ ᾿ τεθαητν, τος, ἢ ὲ τς ἐλ πεντες ν ότον ἐν ἣν .“" ,ϑπέλυσε ΤΟ Τοὺς ΤῸΝ ἐλᾷ φασιν ΤΩ ἃς} Το Πτιδυτοπὶ οἷς ΠΠΠ τὶ ἃν 5] Ὄαβι ἐν τε ὑρμο φϑνον βεβλημᾶρμον εἰς τίω φυλακίω κν} Ργόρτον [κἀϊτίοη πὶ δι οκάςηι δ ημίμα κε βαες : 

᾿ ἡτοιυτο᾽ τὸν οἱὲ ̓᾿ησοιιῦ πτιρέ δ ΚΑ τῷ ὃι- «οηϊςἐξυϑξλοται 1τῃ (ΑΓ( ΕΓ ΟῚ, ἐξ ην οανοογεβοα-Ὁ δΘθὃὦς λὴμ(φτ αὐγίι. ᾿ ᾿ : ᾿- Ἰαυεῃ ῥετίογαηι : Ἰε(πὶ ν 60] [᾿ϑαιι; 1εἴωπλ νετὺ ἐναάν- ε ἀν ον αν ὌΝ, τια δ Δ π΄ 1} δογα τ νοϊπται, [5 |4νρ νοϊμηεαεὶ φογωπα, ν᾿ ᾽ ΠΝ ᾿ , 
᾿ Κα) ὡς ἀπήγμιγον αὐτὸν δ ιλρρόμϑυοι :6] ἢ Ουυπι ἘΠ αὐὰμςἕγρηι 16} Βεφωμην ἀντενφηὶ ἐιηῖν Μειιιδγ. 

Σίμωνος ἨνΘ» Κυρίωα)ε χοῦ ἐρχομένου τὐρὰς τεΪιθη ο διγϑόν ᾿ ἐμὲ ὙΠ Σ ἐν ας ΑΝ 
δ ΑΝ ἢ ῃ ᾿ Δ ΤΏῆΖῸ . 402 νοίμεῦαι} 4" 4η) ΟὙγενεη εηννες κα Ἔἐχοιορ]ά. ἀπῆν. Δ. θα λ τοῖ μὰ μου ἘΣ ΠΑ νι μεναι εἰ σΡυςοιυ, οῤναυρθαῖν Ἀν δά ομ ᾿ ᾿ Ρ ᾿ ᾿ τς {| [{Κεοπάδη Ροπὸ Ιοἴμῃι, Ἰω 96 Ποίνιν. μ ἌΝ ., Ἠκολέβαι δὲ αὐτοῦ πολιὺ πλυῦϑος τῷ εγἱ ϑεαηιοβδατων δυζοιπ οὐ γῆα. 12 ἐκυνῆς “νιὲ ἡπεον κα τ μον. , Ἢ .- ἢ ῃ ᾿ . ᾿ τ τ έες οὐδαδ εν ΠῈΣ 

“ππττ τ --- εκ ριτοῦς- ἢ ᾿ ἝἙ ἔ Ἶ ν κ΄ ἢ ΕΝ βείηνονί δι καὶ ἴοι ἀἤχοντας Του ργοςι] ἀυρῖο,, εἴ πιοηϊοητὶ Τγτάπηιις {Π|τ Μὸς ἀτίμιαν. ἰπογατιπι, ἮΡΙ’ δλίωαν, ἀκ νος Τυ ἀεὶ δαμμαάτη( ἡ ἐῇ δοπιιοτούνοοηι ἀφαάθα. ὧν ΔΟΣ ΘΝ κρὶ ναὶ φορτία γοιοπηι βου μαβνε, ἀιχι Μαγοὶ ΜΝ ΚΗ ἐοπαξεηενοῖυς ἱπιογρτος ἃ δὶ νογὸ ας ἀζι ταρισ. ὁ . ἐ κι 
«που (δε (ρτὶ 14..,8. 18.ν.18) Ῥπιλοτον 4  κὶ, υη 4ΠῚ 14. δειωνάμηι φο! ῥμά αν ἐπένρινε νας δἀ)ωῤιεκοὶ Ὁ :. ϑ 
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τὰ ΘΝ" Ρεῶν 

ΟΦ ΧΧΙ ΙΝ Ὁ Ὁ ὁ ὃ ὃΘτ 
᾿ λαϑ αὶ γμναικῶν αἱ χρὴ ἐκθή] οντο καὶ 

ἐδπρόψουυ αὐ. ς΄ 

Στροκφοὶς δὲ ποὺς αὐταὶ ῥὶ Τνσοιζ ἦν 
Ξ “ἃ ͵ ᾿ 

παν Φυγατέρες Τερρυσεαιλὴμν μὴ χλαμταῦς Ἰὴ ος ἀς πιο, ψογὰτο ἐς νοδηῖρ- 
ἐπ’ ἐμὲ αλω ἐφ᾽ ἑαυταὶ κλαίετν, καὶ ὅ) 

ο΄ φῆ Ὁ  .. . 
ἮΝ τ διὰ ἔρχεο ἡκυίραι ἐν αἷς ἐροῦφν, 

᾿ΙΜαχαρλὰι αἱ ςφιραι γ ζαὶ κοιλίαι δὲ οὐκ 
“τι ἐργννεσαν καὶ χζατο) οἱ ἐκ ἐθήλασαν... 
εν 5 Τότ αῤξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, Πέσε. 
αν τ ἐφ᾽ ὑμαξ χρη τῦῖς βουνοῖς, Καλύψατε 
τΡει. 4.7. «ἡμᾶρ. : ᾿ Ὑὸ : 
Μϑιιεγ.}} ᾽ν ᾿ Μ - 
“αιδε ς. κ7 ση {0 τὰΊ ὑγρῷ ξύλῳ ταυτὸ “οιου- 

ἰομαναξ, σηγ ὧν τ ξηρφί τί νη} " 
4 - γονιὸ δὲ καὶ ἐτερίς δωο κακοῦροοι 

σιμὴ αὐτοῦ, αὐαιρεθίωαι. υὐδῖ " 

σπαας δι 
ὁ ποδὶς (γ4’ 9 Καὶ ὅτε ἀπῆλϑον Ἐλὶ τὸν τόπον τὸν χα- 

᾿Ἰεἀίαὶο ἐμ ! ᾿ τὰ ἀν ϑρδτο ς ἤδ)πῦ ὀκρ 

εἴεμες : ἰαςπὶ λούμδυον Κρανίον ̓ ὁμῶ ἐξ αὖ ῥφσαν αὐ - 

Ῥάδατ με ἀξ τὸν χὰ νοῦς κακούργοις ὃν μὴ ὧκ δηξιωῖν, 
οἰωνοὶ ἀϊ) ες ὃκ οἱό ἐξ ἀραςεραδν. δος ἐκ, " 
εἴ, Ρ' τ κε “ ᾿ “' τ 

αἰϊπυς γιὸ Ο ᾿ ἴησας ἔλε»», Πατεριάφες αὐτοῖς», 

». βοίδυς ργξ- 2ὲ}- ᾿ , » ᾿ 

εην, οἤεπάι ἡ γ8 οἸδασι ἢ πὸιοῦσι. Διαμζεραφομδροι. 
“« δὲ ον δείο- ' ἀἑυτεῖ Ἂ 

ἀνόηι εἴ, δέ ὡς ἡισίτια νδβαλον κλῆρον. 

Ῥοκιίβεεια, 
“Καὶ εἰσήκοι δ᾽ λαὸς ϑιωρῶν. ἐϊζεμυκτή ε ; 

« ζογὴ νὰ οἱ αξχοντες σιωὺ αρ᾿ νοῖς,λένον- 
σες, ἰλλους ἔσωσε,σωσείφω ἑ αὐτὸν, οἱ οὗ. 
πός ἔριν ὁ Χριςὸς ὁ τῷ Θεοῦ ὀκλεὰνές., 

ό 
Ὑπϑτ ως Ενίπαιξον δὲ οὐταῦ καὶ οἱ ς φατιαῖται, ' 

“αερσερχόμϑμοι, χρῇ ὄξος πεαρσφέρρντες " 
Φ᾽ , ,τ΄ “ε 37, 

Καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἴ ὁ βασιλοῦς δὲ 
ἰουσαίων, σῶσον σεωυτὸν. τ Ἢ 

ἄλιι ' ᾿ ,᾿ Ἂν’ 5]18 Μαμεσφαι ΕἾ δὲ κκὶ ξβηγραφὶ γερραμιλύν ἐπ ἢ 
ΠΣ τοῦ δι 

ν᾽ 

᾿ ἀραυϑθα διό ὗν Ἡε να μῖο. , το. κφϊκοῖς ὁ ΒΟρρ]οος οὐ τος ἘΣΤΙΝ] [Β5ΤΌΆ ΚΕΧ ΠΕ ΑΥ Ὁ ΑΕΟ-] ἀπκετ καχ ἐνυλεῦν, 
- : Ο ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΦΤΩΝ ἸΟΤΔΛΙΩΝ. ἂν μ. Ὡς ΟΣ ΝΣ {Ἀ-νμ. 
μετ ες κε ΐ “. Φ ς τα ἀεύἐς τς , ΕΞ παν 17: 9] ἤπιε ταμίου ἀφ ἐδ φυὶ 
πλράί «ταφῖν. ὦ. Εἷς δὲ Ψ κρι κα ίντων κακουρηῶὼν ὃ ὉΜΌΣΕ ασιῖς εχ {ΠΠ|5 [ρένι ἶ Ρερἀεὺδι ἰανονύμν “ 
ἐχίδαη ἐἰο δ δὴ. ' ΜΎΨ0ΆΝ ἍΨ0 τα] εῆς 5 ςοηυοἰαθρτων οἵ» 41-} οἷ μέργαροαςν τεῖρίᾳ Φἤξη. εβλασφημοὶ ὐτον, λέγων, Εἶ συ δί0 Χρ,- - ᾿ νὰ ἥ , Π φηνδ 4: εὔ ἄνουν, δ τὼ Υ 
πε δέμεν ον πον σέαυτιν αὐ τ μα; Ὁ (οη δέ τὸ ἐς ΟΒΓ Κις Ποία) [φε σηρήβων, [μην [μ 
νἱμανίευκυ, ΡΟ σσΌΥ σϑάστον χρὴ υμαϊ. «Ἅ [τρέμῃ ὃ ἠο5, ΠΕΣ ΕΣ 
ἀϊε στεάσμει.. ὦ ΠΤ Ξᾳ.ᾳ..Ὸ- ᾿ Ἰλοείροπαξϑ αὐτοῦ) αἰτοῦ οὔ- Ἀεββοιάφην «νιον αἰ- Ῥυμίυ αι ποι» Ἁ ποκχραθοὶς δὲ 0 ἕτερος ἐπε κία το, 46), Ρ ἀϊεξε, ΝΟ ἢ Ν Ἷνεν Ἰηενεραϑαι ΧΩ 
46πὶ ν] εἰ[εοῦ: λίηων Οὐδὲ “ἀν ὑπο ᾿υγβδις ου πναιςξδ, ΝῈ Δα Π}} ἢ ων Νήανε ἐμ δος οΐ 
ἐλ νὰν ΡΣ δ Ὶ ΘΟΘῚ συ τον Θεθν,0 τ) ὧν τ φιυ!ἀζ το εἰ πγεδναυυὴῃ ἢ ἐλάσ ἢ. φυδὰ ᾽ ἑλιω ἠηθως 
και, αὐτῳίχαμαη οἷ, ὦ {1 ἀκπιηατί σηοΥ ΠΣ ᾿ 

᾿ 13 ΕΠ Ἡίενο ὀέγηνε, Θυγετέμε τ᾽ ἐφυσακέμ. Ηεϑταϊοὲ, ἔλυοις εὔρ!οχως ει ἰρίμπν ἀοιρ πατεῖς Μείἤλμ. ΑἸ σφε 
. ἘΞ Νν ΠΊΔΑ[θειιοῆν ἐενυβιραἰω) ἡν.}}4 εἴ γος ΗἸογοίογ. ἰοἰσηι εἰσέξι αὶ «Βίο]υτὰ νοσατὶ 48ὸ, Ἰλοόμηέιεις δἰ νιῖδηι 
ΠΗ, του νετϑε. . ατογηδηνῦ ζοῦν (ςἰερίτ. 4 ὅφρνα εὴπν ἐπ ἐπί δυρτα 

3... {π| 409] {π|ἰωφτοβικρινῖνγα Δὰ νετσυδι, μα !οβο,αυα ἰρῆϊις σαρυς νυ εἰ ίοςε οτιιςὶς ἐπ ρεἰ αἰἤχυηι [οἷν 19... 9. 
νοχκαρυιπάσαδοι σείλπ! αἰόξογεν ρῥγὸ (ςεΐεγατιν φυΐϊδυζιὶς 19 ϑηνε “μη ἧς δύ, ματι συς αἴνφενις ἰλτγοηῖς ργκ- 
δος ρτιιν ἰρὰ ροῖφα τρις Δ φ05 βτορεϊὲ ἐταφοξεγτί φαὶ ἴση ἈΙΛουίδ,νετιμνίμις ματι ξείεῖς πιο! ἰπαυο Αὐρανος 
Ὠμβιθα' ἐαπιπαυν {ἰελια ἀτίος οχεζοενι. Ι ἔπεα ρεῖ πιιαγςη βοτογοιπ ἐχιίαε, Ευΐτ οὐΐμν τὲ οποῖς 

, Ἢ Με ζμμι, ἄσπλϑεν ει δ λον, ντίυρτὰ, Ματεὶ νογν. ρτοροίϊτιηπ Μαιν θεαῖς, ἃ (με ἶο εὐηυπεὶε ἰδτο- 
Φ 1 «ΑΡ.1 Ι " ᾿ ἐ 

Ἡ 42 Ῥνήπονθε ἡ αἤχοντγεε. Οςμοταἷφ ἐπ ος ἤοηλεη μος ἐμ 
ἴσοι, (οιηργοβεράιε οδέπν ρίοι ςτιλήν δασογάοισε ρτιον. 

ΤΊση δι φυϊσηπάνξ αν μορυΐν 4) ΙΖ ὁγὰης ἀϊξαίταιε. ν᾽ αἱ. 
ἃ Εεμίνμβορει, φυοά κοιπεὴ νιήεοις δηβυίοτιν ἀκα: 
ΚΑΠΟδ.,. 4( μπε ρει φωμ' αὐνῖε ἧσο ἀδείϊτ τη νπὸ ὀχεπηρ]α- 
11 δὲ Δρυὰ ἢγρυπη πηι στργοίφιη, δὲ ρον (ς (λεία ἐμτο  ηροτωι, 
4 εἰϑεΐ, {"ν} 1λοί,ν αῷ Θεοῦ ἑμλεν ὐς εδε, ΜΊην ἬΠ2 {λειδίν 
μβεκαὶν,}ὰ εβινν Ὁ ιμ ρεφιρραίεραιθε Βοηιαινι νος 

Ν 

ἫΡ ΡΩΨ ὙΡγ, ἐπὴν ἘΔ ἈΉΤ' ὑπ, ΑΙ 5 ΡΎπσετ ὙΠ ΥΩ 

ἘΥΑΝΟΕΙΙΝΜ ᾿ 
ἡῤθα ονηξιάο, ρορο] ὅς πὸ} 
πορτύμι: αυα δ᾽ ρίδηρεθαπι δ]. 
Ἰἰλιοτδατυν συ. 
] ὈΟομμενίων δυΐεπι δὰ ες 1 ἐ- [ιὲ 

ἰως ἀἰκὶ τ΄ ἘΠῚς Ηἰεγοίοϊγιπένης 

Ἰφἤοιοιβι ἐς Πθεεὶς νε[τίς: 
Ναὶ ςοος ϑερίεης ἀἰο8 ηι}» 

δω5 ἀιςόπιν βοαῖχ ποτ! ο5» ἂν. 
τοῦί φυξοη ροηυςτῆενδε γοργὰ 
ια ἤοη ἰδέζδυςγμητ. 
Τα Ἰηςρίςος ἀἰξοτς τηοῦ- 

τἰδυς ἡ (αάττο ἰὼ πόσες (6}}] 
δυς,Ορετῖς ἢ08. . 
ἔχον ἢ ἴῃ νίτοηῖς θη {{14]: 

ἐκεῖ σητνιι ἀυῖάο αι! ει 
᾿ς λιυσεῦδηταν διιτῷ οἵαπι 1} 
ἀυο ἠφησ [λοϊπότοί ἔθη οο,] ,, 
τπτουηοη ἀϊ, , ΨΚ ω 
. Οὐυμ ριτς νοηἴρητ π1ο- 
ἐπη} 40} γοςάτων Οαμιαγία 1: }} 
«τυ οἰ χογυηῖ δας ἃς ΠΟ 5 1πα- 
Ιεβοοσνήντ δά ἐοχιγαπην αἷτς- 
ται 3.4] Δ ἰη, 

ιεἰφιυτς ἀϊςς Βατβαζοηγε- 
τοῖτις ὅθ. ρή15. ποίςνατο 4014 
ἰλείαης, Ραγτίεητες νοτο νος [λ 

δια) ργιμγογθθ᾽ συ εἰς ἀϊςξ. 
τ65..Δ]ϊος ἰεγυσυ τ. [γι οτος Ϊ 

Πρίυμνί ἷς εἴς 1Π1ς ΟΒΗ Ε5 ἐν 
Ἰεῶυς εἱς [ εἰ. ὁ. ; 

τς, ἀσςοἀξηςο 8, δι ἀςεῖανα 
οἱ οἴεγεπεος:. Ὁ 

« Ἰρίμιῃ. δ ταν βν τὰ . 

Εταταυϊῶ εὐΔδιἰττίρεῖο (υτἱ- 38) Εν κηῖοπν Φ’ βιρα. 

τς ΡΣ νος τᾷ ἰμργὰ δνη ἰτότ! 5 Ογατίς δι 

Ὦ λραμμῷσιν Βλλίωικοῖς χα ϑω- ἱκοιιδῆις ἃ Ἡεδιαὶςις, , ηῖς 

τ ΔΑΝ ἐν 

Ν 

“7 

"ημἰἐργηνν" ἦμα βίμπες- 
ὑφῆὲ ΟΥ ἰφηνιαυφηέμῃ 
ΜΝ. . 

Οοπθενίμ φαλθν κἡ ἐϊ. 
ἐπα “ει; ἀιχμι, ἘΜ|4 1. 

: 

Ἴρεγιηδ [εἀ [μρεννοβρβα 
βεῖε ιδ' βμε βένοι νε» 
βιοιι : 

φμοηΐαν φεϑ ὑδηΐεημ, 

Ἰμ βενίοι, τ υφρῖρει 4ἱ 
ἤθη) ἐεβηϑΥμηΐ, (Ὁ υδεγά 
44 πη ἰαζϊ μενμοὶ ᾿ 

{5.6} Τιωνονηεριδὶ ἀνρορε ῦ- 
ἡεόῥων Ομάδιε μμ ὲν ἠφε;(" 

«οἰϊεδι Ογειις ηοε. 

"δε ἰδιὐμμν ἐμ ἀνά 4νιά 
γε} . 
, Τικεδ νην ἡμίθηι (Ὁ" 

οΟἸνε μη εν βέενενζητ, 

Εἰρομφηάην υεμετυνὲ 
τ ἰοι ἡμὴ “πυοέάδων (4ἰ- 
Ρ π ὐ ἐκρείβκανηῇ 

Τρ (σ' ἰαἰνοόηεε τ ὑπηρ ἃς 
ἡάεχενις ζ’ αἰμετμν ἃ - 

η ξεν. 

4. “ω{ αι άεεναΡα- - 

Τα τιμὴ ἥμμ4 [μείνης (έμις 
αγόητα ξι 59] ς εχ Ὧτ οττοῃι. ἀεηιοε νερὸ νεβθηπεη!ά (- 

Εἰ παρᾶς ρορυ]ις [ρος 4δἔς, ἀρ τὐννμμα: 
(15 αὐτεπὶ οχορίςΒάηϊ δι ΠῚ Ἐυβαϑα μρυδδεε: ᾿ Ρ ἔξω". Εἰ ἀετἱ ἀἐδηηϊ δμῃ 

“ἴδοι [αἰμοε βεεῖα.. (ἃ [αἰ- 
ωμπὸ [φείαι[! δὲς 08 (ρεὶ.. 
βιε ελεἰεξδως, . 
1 Δεύδηε ἀμεη εἷς 

,Ἰνη  βερναερεἀοπῖοι, ΟΥ 4. 
ὁ {ἐδρνπὴ οἴδενεηιες οὐςς 

ΠΠυἀοθδης δυζοῖ οὐἰδι εἰ 

Βιςςπιξίαιςε. δ τὰ ΘΓ εχ 
ι, ; ᾿ - 7), μὰ Ι ΜΠ ς μιάχογυνῃ,, ἔστωά τοτηοι9} 1“ θκονμην, [αἰμαπρηε μα. 

᾿ Ὶ Ἷ φ.- 

{ϑερεο ζνιρεα βφας εἰμὴ. 
"Ἴμέδνι τε τ αι 

ταηο ἡ ϊπι οι ὐδνουννηιμη αδἰλ μη. φοἀ δὲ νεγιὶ- 
10 πι]ς εἷς αἰτεῖ εχ ἰλιγοη θεῖν, τς {Ππ πιο ἰυὸ ἀἰναυάν 

λυ νἡδιη αἰτο τ! ςοπιοίατοι!  ςουίξιισβιομίοιος νιέτυν κά- 
υεγᾳ τίσει ΟἸνε Π ς χετοπηα ἱπρτοίντμτο, ψ{{ὩΠ ΠΠΟΥν 

ἀααμ, δ ποῃ τοσάδ λά λας ὁυνηία εἾ Ὁ} το  ρονίαπτοιν, 
(εὰ εἰκῆι ὕγο ἐριἷν ὁὐδηίοιν, ἐσ αρ νι αγς βοὴ ἀοὐϊηείναιντ, Ια 

᾿; ριας!αγαιπ δὲ (σιπριϊοι πὰ μἸοιποι ἐνίηληι εοηἐεβοηοιη 
φιυπηρεῖεῖ, 
4Ὁ Διε2ενν φυϊήειη!ν ἡδπεε, ἐδὲ φῦ σὺ τὸν δεόν. Νυΐα 

, 

πμίτα ἱμνϑα μην τῳ, -. : 

᾿Ἴνυ (εἶδον νοίλιν βενε ὅς" 

ἀὐει ἐὰ ημέδιη ἀνεῖι Βια. : 

ὑνὰ βν οὐ ΟΣ 

ἰφ ἀνο βεημάην ἐμρρ το. 6. 

. δ᾽, ἀνηνμῖε ἡ μι 1 βοὴ οηὐπλ. Ὁ 

ΠΝ . - Δ 
ρτλαεὶβ ει σηπὶ εἰς, ἀϊεξεει, " 

ΕΣ ΝΣ 

ψ 

᾿ ᾿ “νοζδεν. 

ες ν ὡσοὶ ὥρᾳ ξυτηγκαὶ σκότης ἐγῆμετο 

τ ξαυτῳ;, οὗ οὐκ ἰὼ οὐδέπω οὐσεὶς κοι- 

ΝΣ ΘΑ," ἐρν ΤΑ, Ὁ Ὁ} ἘΠῚ, 78 ΡΛ ΑΣΠὉΠ τε ς  ἼΑ Σ 

- 

ΕΟΥΝΟΥ͂Μ τνρΑΜμ - μα; 
τῆν, Ν με τ, Ὄφννν την. Γεαςέμο ΟΠ βεοΠΟΠΊΝΗΝ σύ, ἀλς, ἀλη ἱμιπὲ {πὰ πὸ!ομιμπν τ ἠυλημὶν κα ἴπίης μι ρμτὰ ͵ 
ΝΝες ἐπτπτ πὐΐδης ζατοτον ΟΒ γα 0 ἐομμιοιλητον τςριαἰνοπς. [ὃιτην(δγ Πηοης ΠῚ ἀπερατ, ᾿ Ν 
“ὐὐϑν-“π-πΠε πο σπςπ ἐρρδεσ ιουυ ϑσεα: ϑωνκαραίαι 4 Ἢ δ Ἢ 

Ετ πος φυάοιι ἐμΠ Σ (πλιὰ μὴ 
ἀμ ἔχέτις τασιριπμ )η ἔς νος 

ΓΟ «Ὁ }} ἐμφουσην ἐφοιτν 

Καὶ ἡμᾶς μδρ δικαίως" ( ἀξιὰ χὸ ὧν ᾿ 

ἰφεῤξαμὴν Ὑτόλαμβανομὴν ΟΣ ὃ οὐ-} 
δέγάτοπον ἔποαξε. ἽΑΥν 

Καὶ ἔλεε γι ἰσα ̓  ἀν ὐνλνὰ μφὺ Κυ-! Ἰκηζιο πρὶ θυ} νον ἰδ ἐν 
οαμεὅτων ἔλθη ἐν τῇ βασιλέιᾳ σου... ἔπι ταιιῃς , ᾿ 

᾿ Καὶ εἶπαν ἀὐυτα ὁ ἵμσδύς, Α᾽μίω λέγω 4. Τῶι εἰἰχέτ οἱ Το 8, νοι ἀϊ- { [{Πμοσρο ος ͵ 

Ἰίμαι ΓΝ ἰμνέα γεν ὅν»: 

ἡν “.} θὲς ψεῖὸ ηδν  ονΐ 
γψεδιε. 

{}υπηπθ., ἐφ ΏΙΟ τητ 

5 ξ ει Ὁ ; : Αἱ ἀϊ πίε ἐδ Ιεβω ΑΙ - “" ἀν , . Ῥ} φῇ ᾿ 

σοι γσήμῳα δον μετ᾿ ἐβα ἔσῃ τ τῷ ὐοψ-} 1.0 εἰδὶ , “πο ά ς᾽ αἰσζυιη οτις ἰη} Ὁ} νὸν γεν νων κει 

οὐ δεῖ ῳ. , ᾿ θυταάη0, - ἐμπη ετὴς ἐᾷ αν μά. 

ἘΠ Ἑτατὰ οὐ ψιαῇ ἰνοξα ἵοχτοὶ 44]. Εἰαεαμίεην [ετε ἰγογά 

ἃς τοηςρτα;  ἔλιια μῆς ἴῃ ἴθ} [{ππϑαν τ’ ἐρπεύνα [αέϊα 

᾿Ἰα τορος νίψυς δή Βογαπὶ πο.) ["»' ἐμ νηῤφενβαῖη ἐγ Γαιυ 

Πλ1 . υ[{ωε ἐπ ἰφογμν μοπ θη". 

τ λοτο ἢ Ν “ἀλη ἘτοὈδτσηςσθγατις οἰ [0] ,Ὧκ ἀυ.-- ἧς « Εἰ οὔξεωναιν: ἐδ ἐν 

Ξ ΔΩ ΤΟ ΕΜΕΣ ΕΤ ἐμ) α 0 ΤΆΘΙΕ ἰσιν τον ρ} ΠπΪμτπ ο[Ἐ γον. 1 νεΐωπν ον ὲ [ι {απ υἱὲ 
ἐπα Παρ, ας χϑιρᾶς σουταύρφον αν Γς Οιυϊπη4; ο]αιπαίς; νοςς πιᾶ- οὐ 5 ᾿ 
πο πνύμῳ μον. Καὶ ταῦυτὰ ΟἼΤΩν ἐξε- . ᾿φηᾳ!οίας » αν | Ῥατούγίη τηληι8 ἜΞορννε δ μὰς 

᾿ ἜΣ ῆς ΡΊΠταπι τοῦ, Εἰ ἌΝ, «{ινά: εαινηφηίο ΠΊΣΤΙΣ, 

αυιῆῃ μας ἀϊχ τος ΟΧΡΙΓΔΆΠ. Πρ πενηῦ, Ὲ μᾶς ἀιτέητεν- 

ἐφ᾽ ὁλίω τἰω γίω ἕως ὥρας ὠγννάτης. 

Καὶ ἐσκοποϑη: ὁ ἡλιος, καὶ ἐδγίϑϑη, τὸ κα- 

ταπέταρ μα τὰ ναου μέσον. 
’ 

." ραν ἢ 

ἔσδὼν δὲ ὁ ἑκα τόνταρῆος τὸ γἤρρυδμον, 
ἐδοξασο τὸν Θεὸν, λέρων, Ὄντως ὁ ἀν- 47 Οὐααν ν] {τ αὐτῷ Οἔξτυτῖο ; πος ΣΣΣΣΣ 

πῶ ΟΝ ω : αυοΐ [ας ἔα οίατ, ρἱογίβοαιῆι 7. ΚΙΓΜΙς ᾿ 
ϑρφοπος ἀπ διὲκφος ἰω. 1 [ῤξαχι ἀϊκοης γερϑ μὲς μοιηὸ] ἢν ξμην μεναι ίημς, 

“ΝὉὃ ἢ ς δα Ω δ; ϑροι ὄ ξαμι, 1ςΠ5, Ὑ ΕἼΓΕ ἢις 011} βράμη [λφιην ἀέορν, ἐ- 
Καὶ σταύτας οἱ συμῶ οι γϑϑιῦρ ταΐξιις οὐατ, ᾿ τὲ βες ἔφήιο ἐμ με ἐγαῖ. 

λοι ἔγὶ τίω ϑιωρίω ταὐτίω, : ϑδω- 
οφαῦτες τὰ ϑιμόμϑμα . τυήήοντος εν’ Ηος [ρούϊαςυ! ἀςςείζογας . ίρε - 
τὶ ςήϑη ὑπέφρερον." ἢ ἄλλης αυὰ (αξξα βιογαης, οὐ ζς 

ιἡφίκεισαιν δὲ παύτες ὁἱ γρωςοὶ ὠυτῶ ἰΡεΐζοτα (υὰ τουοττοθαζυγ. 
εὐ τϑα αν, ΘΑΝ ᾿ς δίαθαπι αὐτείῃ οἴηπεβ ποτὶ] 

ὑνωκε συνακϑλου 4}. : ἷ μι θ,δν γν(6|} Ὑ ἡ" τ ἈΒΗ λον" 4Ὁ μας Ργοςι!], δὲ πιι] οτος φυς ἀ- 4» 
“θυ σαστη αὖ ταῦ ὅπτο τῆς Γαλίλα)ας, ορῶ-} [γχῃτ' οὐτη ληὰ ἰςαθκα ἃ Οαἱ!- 
σα Ἰάν τοὶ ἀκ οἰ τ ἐν χα, νἱἀσηιςς {{π8.- τη ἃ Ο αἰδίκα, ὑάς ὐ- 

ἵζαι ἰδ ἀνὴρ ἀνὸ ματι ωσηῷ, βελόῦ. [ο , Ἴυπὶ ςοος ηὐτάλιη ποπιθο) ἀοηρε. . 

πὶς ὑπάρχων αὐὴρ ἀγαιϑὲς καὶ δήκαι»ς"΄΄ οίερβειδν (οπαιοτ,νίς δοπιιδας το " Εῆσίσε ἰνποπήησῖ: 

Εἰ ομνμ ἐγ ὗ κα ΚΟΡΗ 
4 βινηὶ φάενδηξ οα [)ε- 
ἐξαομίηηι μά, (’ υἱάες 
ὑάηὶ μα βιϑαηε, ρετίη- 
ΩΣ ρεξίονα [μ4 γδμει- 

ἐεϑαμέητ. 
εἰξιαϑάμε ἀμξε 5} ΟΠΙΠΕΣ 

ποι εἰης ἃ ἰοὴρὸϊ Θ’ τὔμ- 
ἐῤενεν γα [ε4ημία, ἐμηνε- 

“41, Ἐτοϊπηΐς τατθα χυὰ Πιπυΐ ας 

, ΜΝ ἐς Ἰτηεἶε: δίγ, ρὲ ἐν 4ὲ ἀφοιγέος ωὐν 
Οὗτος οὐκ ἰὼ συγκατατοϑειμϑμος τη ἰϊτοΣ: ε: Σ ἀκηλμμηρα δὲ ἐλάαν ρας δρ ΠΝ δον ΦΩ Ν ΟΥν ποη΄ αἰϊοηίι: ιοταῖ οὖ- ΗΚ δι εοηξξηξταὶ εἴ- 
ἀμ νάθι ὩΟ ᾿ “πίω “4 ἡ Μ|πὸ Ἂς ἔλἂο φοταπινοτας Ατί ἢ γμίο τ αι ϑών ὀονμην, αὐ 

εἰφϑαίας᾽ πολίως 5) ᾿ουσδὰαιων "ὡς ΚΑ 1 πματῃ Σὰ οἰυίτατο ΤΠ ἀπογυιη: αἰ -»ὐϊηναὶμκα εἰμιξαῖε ἴω- 

τοορσεδύχητο καὶ αὐτὸς τίω βασιλείαν ἀκα, φνὶ ἐπρεξβαθαὶ (ν δι τρίς “ οχρεύζαρας τεροιμα] 

᾿ Ἴ0ει. ; Ὅεϊ: 
“)εου, : : Ὅε:. . ἐριανέρημτι Ὁ εἰ: ᾿ 

᾿ οἱ ; ιλά γῇ ἰογέγη ἱ Ν Ἵ ὦ ΗΠ εαοίεβη κά Ῥ αι Οὗτος προσελθὼν ταὶ Πιλάτῳ ἡτή- τ - ἘΠΟίηφηαν, αἀΐοης ΓΥ̓Εταγη. 1 ἀμί μ νο 

σατο τὸ σῶμᾳ τῷ Ἰ᾿νσοῦ. ὌΝ , ἰΡουῖίε οοέρες οί. ἀλλ νόμε 

᾿Κὶ ἀεροβεμην ἑηνοίωε 
βνάνης, Φ0’ μο[ωε μά ἐμ 

Ἰμρνονδεμεο ἐκος "ἢ 4ι9 
"φηδμην ἡ [ω4τ μὴν 
[μενα!. 

Ἐπὶ ἀστγαξειην ΜΠ ἰφαο] τσ 
{πνἀοηο,Ροίυ τας ΠΠπ μι. υνο- 
ἡιμηοηῖο αυοά ογατ ἴῃ ἴάχο [- 5, 
εἰὔι, ἴῃ ἥθο ποηάμπι ηυϊ- 
{υδιη Ροίτος βισίατ, 

Ῥοῖτο ἀϊοδ στὰς Ρατγαίςςυσϑὴ κα 

) ᾽ ᾽ ᾽ 

. Καὶ καϑυλων αὐτὸ ἐνετυλιξεν αὐτὸ .: 
! Δ. 3" ᾽ , , ͵ 

σινόον!, καὶ ἐδηῖαν ὠὐτὸ ἐν μνήματι λα- 

μδυος. 
καὶ ἡμέρᾳ ἰμδ οἷδοα σκοίνὰ, καὶ σείβ-ἰ κα 

“---οοοοονὐὔὐν΄ (ποὺς 

Σι ἀϊει εἴα "ἀγαβε- 
.--................ -.......-.-.... .--..-- - Ῥ--- ἀν παρα ἐδ ντῦλ, οὐό ύξηξο, ὑσὶ .κ................ ς.ος-. 

4ι ἰράεεεης, ἄννπον. νυΐφατὰ δι Ἑνλαΐηας, Δί νένην: σὰς ΐ μ Ι 

οὔΔηῚ, ἄτνποι δι πονπρρὶ ντάφητας ρτὸ ἀφ ηγναῦς ςοττδ πθα ΡΝ εβ ρτορνᾶς ἃὲ Βιυὰν ἰοοὶ ἰδητοιτίας φέςδιποάατίις, 

ΠΤ.) ἀμ πν διις ,αςςρὶ, ΤΊ 1.3,..Ηἱς Ρύττο υἱάσι Ὁ ὡ 

ἄτοπον ἀϊςὶ υϊοχιπὶ ει ρτςῖοτ οἠϊοι η, σὰ πον ααἱὸ νἱ- ΟἸνηβί νειδα ἰοριτιν Ρυν[ἀρηκ ]ἔιτιτο κτζροτοιδεί ρις 

ἀξτυτ νάξοσητις ποθνας ἐχργιν!. Εἰ ος αι οἷς ατ- ὁ το ιά μὸν μηνίματος ἰμπτ Ε] οὐσταῖ!ς Θμληλιην τι πρόσιι 

ττοῦ ιοά Ηεσυαὶ αγ2} { Ν᾿ αἰ αἷν Ἵ νοοραπηῖ,να ο0.54:7. Ῥοτγινυται οησς, τος Ἰρία Ὁ οἰ πϑαμοατιοης τα ουτιε 

ἡυοά Οὐαοὶ ἱπτογρτεῖος τποάὸ ἄχοημον, πιοδὸ ἀφῳσιωίω ὠλείνις οδιομιτς Πειηάς νει οοὐ ἀποίσιδι Τ Ἡφορβ]. 

ε ἀἰοτιητ, Ἰχόπιδηο (ογιθίτυν πιρρτίϑημα,, ἀκ 1 Αἰ ἰς εγίρις παρρτῆδενῃ. 

4 Μίοάϊοιν σήμερον. (δυστῖς ΤΠ ΟΡ γἠλλλις ᾧμ πος 0. {0 δεπαίογ,βυλά εἰς. Ν αἰ ν,. ἀεεωγιφ.θλ} ΟΡΊΟΣΙΙῚ ᾿παβ!- 

«οπυδιίαῖ οἰπν 9 4υας ἀςιστας ΕΠεὐγ. τὰν εν. νολόγος ΗἴῸκ {ἔναταν θοιηοη γνσ Μαᾶια 5.4. : 
οἰ αξτονιοίιαν ἡπῆς Πα ποθὴ ἀπε εις ΩΝ Π Ἤ{{πρρὲ [μέγαν σνγκρι πα τεθενιᾶνος. 510 Οιςαιη νους 

ποιητὰ ἄλιις ποάιμνν ἐχρῃζαπάμην ταυΐτα (λιν αἰ υνάᾳ. ἱπτενρτοίαιυι Οἰζοτο τι 1ποι]]ο, Δῆμε εἰς αἰποξίοηα βαρ. 
(ΟΠ δΠΛΟΙ ΟΣ ἀᾷᾳ πϑὺ πιὸ Ἴρο! νιάσαι Αὐσι τα ὦν ρμυοδαινοης ἡμαην ται σνηχῃ τώ ϑισιν θείη! β ἀμῖα ἄριεοναι, 

αμιὺμν ἡϊζο, πα πν αὐψάςος ἔμηἶς 4 ρὰττιειαιη σῆμ. Ν᾽ Φ Εἰ αρείδὐ ει ἀρρονδόχονοι Ν οἱ Ἐχοορο ΓΑ δὲ ΒΡ ]εχαΣ ἔιεταῖ: 

"υαἀιρέλα ἀηϊινελιοποι οι χοστάτ οαὴι ν θ0 λέγω ἀμ οἰ ργορτα μιὰς νος ει βπιβολιῖο. ἫΝ 

ἢ οἰ ίνιις σοι σις «πη ςέϊατ σαν ν εἰἶνο ἐσν, δὲ κα «} Τὴ [4χυ λομνν γκαξζω ΝΛ ἘΓὰ "ρίδιη Διρεῖπ Ἴχσαθαι ἃ, 

ὐοίλην οτίατι Ἔκ μαρία! ἰοραταν ὅτι σήνερνν. ()υοιπρίο νυΐ. ἔχε βίαι ἐκ ἰαρἀφεμεβοο.Ν ευτεῦ ἴλτς ρου ριοιέ, 
γοιὸ ἰοσῶν ἠἰο ας ἐνριυμἠυνμλςεῖνμιν (0 Ιθςον δι ιὐ αἰτοσς 14. Ραναβ έν πορασεκᾶν ΜΑΪῸ οὐ νειοιοίεκεις πορρ- 
ΠΠς βου μα. πο σοίβθο ἱαδχις μοῦις δ μα κὸ σκιῶν, χυληθις {π εχ οὐατι γο!θα ρεῖ ἀρροιπτοθειν, μι 
(ἰνείαινι ἐς βαρ ὸ νος υργύι)ιᾳ - : ψοΐάης αὐ ἀϊφε ἡμέ; "δι φιώτο οὐ χὰ ΜΉΡΗΣ ὅ:. 

᾿ ᾿ ͵ 44.} 

411 μυγοϊανίφιῃ κα} ΐα, 

δ ᾿ Ω . 

41 ἰδιχίταυς ΤΕ  Γγοια σεις [4ι}" ΑΕ κἀ Πεννν, " 

᾿ ͵ -----..-ὄ.......-..ὦὸθὔρ500...-. τ ττ΄ττ΄ὕ...». ἅὕᾧὉ......... ἐ ῇ μοὶ - “πο π͵--...Ὁ....»...... 

μην ΦΗ͂Ι Η} γα πΝ ἣν ν 

ομεῆνοιίαπι 
πλοιἰθιη ἀμ α 
ις οσιροιῖξι 
τε} }δὺπὶ δ[- τ 
(ς ἰρης. οεἰδιπ 
ἐκιις Οἴξη οι 
ἄϊε, 

4 Ά 

Ῥ(4].}ι ὁ 
μη. εὐης 

φάσηίει τρί 
Μώοειιν" τό δῳ 

τας ἐπι ξιοι ἐν 
εὐτνσλον γι δ- 
᾿ἰσες ἐπε ἰῷ τ 
(πιο ρει εν ἢ 
(14 ἀδυς 1. 
τὼς. 
Οἰνε τος δείααι 
ΔῸ ἱρῆς ποῇι. 
009 (μ5 4υο- 
εἶες Τίραις τς- 
{1᾿πὸοπιυ πὶ 
ἩΔΗΝ μοηοκί- 
σοπιιππλὰπ 

οχιόιαιςί. 
Ομε ας π᾿ 
πλοάίο οἁεηὶ- 
βουπι οοἸΠ εἷς 
ὃς τιξίὰς Πιῷ 
Ῥαυροτγουίααι 
ξίσξειι, 
Μαδιι.17..7) ᾿. 
πλάγι, 4} 
10.19.18. 
Οὐδ }6 οὐϊε- 
τὶ (δρυϊτυτᾶν 
ταῦ) πιογτίν, 

τυπὶ τοίαττε- 

ἄίοη!ϊς ἔα - 
ἄἀεπν ρυδὶϊςο 
ἴρίυς ΡηΠ4τὶ ἐς 
(πιο (Δ 
ΠΕ 

46. Περοηο παρ ηήσοίλρν εἰ εὔηνεηήφ:] συωίςημι. 5. {Π 04“ 

ΕτΑἰ  ϑηνηνειίανο, Νὰ οτίαην Ὀία.γ:.ὁ νάς ρατα ἔπης ἥθο 
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ΡΟ ΧΙ Π 95. Ὁ 

γι τὰ ᾿ ᾿ ᾽ : . ᾿ 

τ: ὧν ὅνῳ " ᾿ . 
᾿ ᾿ Ε « 

»΄. ΄ ἀν ν. ς ᾽ 8 φ' 
. ᾿ . . ω 

«..- Ε υ 

ΟΙΒΥΑΝΟΘΕΙΙΥΜ ςῸῸΟὃ-" " 
᾿ 

; ᾿ δι δά δ νατιη {ςεράοῦας, 
ὰ τ βν ἰπέφωσκι. ΝυΩδκ χα 4, ϑυξοίσαιουτα, στίαπν την}. γ 68 ἐὰν 

δοῖο ἐς «δι; Καταμολ,ϑήσεισι οὲ χα! γιιυακας, ἃ τυρὶ δὸ νοποίδητοχ (λ}}- 2} βινυνα ἀμῆνην πες. 
᾽ διωελ Ἃ θὺ αὖ τω ὃκ τῆς ἩΠΕῚΣ ΣΙ ς ἐνενεὶ 4.4 ἐμὴν 40 νεπεγᾶς 

ρα νὴ ΝΗ αἵτινες ὑφαν δωυεληλυθααι αὖ τὸ [μν ἐρεύξαγυής τποηυπιςπταπι) [ἐν Ομ νικανυϊάονεννε πεν. 
Μη δηίμηΝ, (δ μενα ἠ- 
πιφάμην βο [ΠΝ ηῈ φγαβτον. Ὁ 
β΄“ εἰμ. : 

Εἰ νει θγ! 4518. βάγδμι- 

ν " εν ἜΣ ἔμ ν δε, 

ἐδ β κὸν Γαλιλαίας, ϑνώσαντο τὸ μϑημέοννα, ὡς. 
ἊΝ πτε ν ὩΣ «ἣν ᾿ 

ἢ 4 -" 

(υ εἰθυε νϑε' τά το σ μα ἀυτέ.. Ἵ τ 

(νᾳ1» ἰΑβέπιδε Ὑἰ ποςρέψασωι δὲ ἡτοίμασαν 
ἀρώμα 

ΓΙ ΊΝ) 

ἃ χιοιλοάο Ροίτυτη οἴει οοσ- 

Ρυϑ εἶθ. - -! ἐπε τος 

Ἰὰ ουοτίς νεγὸ ραγαμετγἤξατγο-} 
. 

υὐατα δί νηρυςηταιας ϑη θάῖο, 

“φ| δ᾽ δαὐδαίμην ἡμοι. ᾿ 

εοἸίρεει,ὲ ο᾽ τ; ὶ | 

πυϑδθιν δ} ΤΟΣ τίω ὠντολίω. ᾿ ἐπι κα 

ΝΘ ΣΝ 
ΕΣ ͵ 4“ ἢ ἐν! ενποα ἢ ὁ μιᾳ Ἱ") σαββάτων νὄρϑιοου ᾿ 

ῃο «ὁ. λ΄] κι ἢ 

κιυτηγθαιω- ' βαϑέως ἦλϑον ὅι ΤῸ βρη κ(θι) τὴν ἀρὰ 

: ν᾿ ἐε, , ΣΝ 

ἜΝΙ σα τοι ασὼν ἀρῶματὰ κῷ τινὲς σὰν 

ἰοῖ τοι αὐτωὶς. : 

᾿ ἢ ΟΝ , 
Εὗρὸν δὲ τὸν λίϑον ὁποκεκυλισμῆμον 

ΙΝ ’ 
ΩΞ ξιομιο καὶ μύρᾳ: 10 το μὸν σάξξατον ἡ συ αν, 

γξηῖ 

ἀε! σύρης 
αὐταὶ ρει τς ιν ͵, 

[ες ἰεῶιτς; ὄστο Ὑῶ μψημ Ια ν Ὗ Με 

ἀιορί ρεχιος Ω» - ᾿ : οἱ 

(γα ᾿δεϊλπι Κα εἰσελθοῦσαι ὅχ δ᾽ ν Ὁ σωμῷ τ 

εχροδατίοι ὅν Κυρά ἴησοῦ, 
ξαμάι πρύδ δι το ὦ 

Ὁ ὑμίένας Καὶ ἐγῆμετο" ὧν τῷ 

Μυϊνογου!ς 

3 

νἰο]επεῖς δχχαπορθιάϑαι αυ- 

ἱ : " ΩΝ 

αν πων ταὶ οἷδὶ τού τόυ, καὶ ἰδοιὰ, δύο αἶἴέϊες " μ 

τς πέρησαν αὐτῶς.ἐν ἀϑήσεσιν ἐς ραη]οὐ- 

Ει 

στς ᾿ Σ ᾿ 

Ἐμφόξων 5 ομομδνων αὐ], καὶ κλι- 

γουσεὸν τὸ πρόσωπον εἰς τίω γίω, εἶπον᾽ 
«εἰς αὐταὶ, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μοταὶ 
“ἰδ νεκρῶν; ΜΝ, 

Οὐκ ἔςιν ὦδε, αἰλλ᾽ ἠγέρθη" μνήϑη- 

διις 

-᾿ 

ἐρλῖν ον τὸ ἧς ἐλολησεν. ὑμῶν, ἔτι ὧν. ἐν τῇ Γαλε} [" πιειβθοτοῖς ν] ἰοφύιτις αι κίε μοῦ ἐπὶ μαΐμν τὺ 

υὐδυϑαδὴ .. ν οδὶς σαπηπὴαάμις τη ΟΔἰ 4.4] [βφρμέηε εβ ποῦνε φιμη 
͵ λαῷ, : κε Ἵ ὃ φ: ς ἰδμμε ἑη ΟΠ ωα ἐεε, 

νἊ ᾿ 
᾿ς 

᾿ “-ηοΞΞ᾿ ἐλ Φ " ’ δ , " 

Λέγων., Οἷτι δεῖ τον υὸν τῷ αὐθρώπου : ἴσα ρ-} 7} έκεπε, Ομὶα ὀρονιον 
Ὡὐοασοϑυναι. εἰς χεῖρας αὐϑρωπωκά.. ἐἐδωτη, βρηνιοὶς ἐν κἀὶ ἰΩ 

᾿ς ἂν ᾿ πόσος ᾿ δ Οὐ ΗΜ β ἐς, 410. 
τ 

- 

: μαρτωλῶν, καὶ σευ ρφοθηναι τὰ ἐγ ̓ γηηῖ (Ὁ ἄνηεηβθ ιν, (δ᾽ ἀΐδ 

τῇ νμάρᾷ ὧν ἀφήναμ. ἣ ἐχρματεβνχενε. " 
᾿ ; ς ; ᾿ δος ὡς ᾿ 

Καὶ ἐμνηϑϑησαν ἮΠ ῥημάτων αὖ- εοοτγάαια ἔμητ ἰρίτυγ νοῦς} 8] Εενερόνάαια βυιρυετῥο- 

τοῦ ᾿ ΄ ΣΝ Ἰνηπ) ιν. 

Καὶ ὑπὸ ορέψα μ ἀπὸ τῷ ῥψημθίου φἱ Ἐπ τουοιία "Εετεξηζα ἃ νπεοηηπιξ- 

4 Εἰ δαὐδαινην [ὠροοεδ αι, καὶ σάββατον ἐπίξωσκε. Ν αὐξάτα δὲ πιλτυτίπθ Ὡλν (ξὰ ετίαπι ρει ἀἰεὶ ρας) λά διἀις λίαν, Ιἀ εἴν, 

Ἑταίποις δὰ νειοῦ, Εἰ 5 «δ αϑνην ἐΠ ϑοεζι εἰναι: 05 ἰατοῖρτς - να]άς ἤςυτ Ηοιμ πα. σ᾿ απ) ἐχτγομγαπι ρατῖσηι οιεβα- 

ταῦο οἷὲ ρετοδίςαγα, ἰῇ Πγαἰς Οὐληάταπι ἰσηυντυν μᾶπς (ν}} ἀοίογιγορονίις οΠςε νοραίνα!ο ἀραὶ Πιδιυπχίς ὑσὶ ἐοῖ, 

: δ΄ ψείραγαια ἃ αυὰ τηομοαθαῖ ϑαἰἰράτιμηνρυτοῖ ἀρροϊατιο- οντ Ραπίας Ἰοφιεγοτι, «ἐξ οτρ 6 Τοληπος ἀἰχίτ, σκοτίας τ 

ας φωπεείητο Πρ Ἐρο νογὸ εχ  ππγο [πάτα Ἰναῖς αἀδιάηῖς οὔσωειηοαιιε ᾽ν αἰ ἰς Επιαηρ οἰ δες ἀ ΠΠοητις.] οχυϊτιὺς ἐπίηι 

στ οχμ οανος ποῖοι Ῥαγαίζοαςεν., δι δὴ ΡΟ μὶ ἀροῖς, ποη ἀς ποξξίς ἐρίϊις ραττς ἰςἀ νὲχ λάδι [πςείοοητς ἀἰς; ὃς 

ἰεπάσιη : νίμῃ ἀςπὶ γις πος νετνο, ναδίτα ρου δι λείοις ἢ τειηρις Ἰνὶς ηασαις ποιάτυτ πο 4 δὰ ἐρίων (ερεςφθτά 

" Ἢ ἔσφαυκετι ἐρίαμγ ἀεί νὰηι ἡ ππλίη σπεὶς εὐη᾽ ἡυιρήν: ρδτᾶ- βεϊποπογι τίς 40 εχ νεθεργοίξεγα μαι νε τὸ νεπιδτο 

(ζόπρη δὲ τρίϊαι ἀϊεια δθατὶ τητετοςιοπεὶς, φιάπιης ας. ΔυΑπιοῦΓ δην ΘτΊΑ ΝῊ δλϑον ΟΠ ΟΣΤΙ Πφερμπῖ, 510 ΦΏ1) (ρε- 

θλτὶ φιίες ἃ ποέϊε τὴ ἐϑυδὲ δινὴν αιδι ποιποι [κοῖς πὸ δ το ἀςοτρίτυς ἐρχεῶνῳ ΡΓΟ ἐένω δί ΡτῸ ψορόϑεδτα. Ψχς ἸΜδξο, 

ΔΜ]: κά Ηείροτυπι γοίογυας, ἤνλιὶ ἀγρυτυῖα μότίας αυληη τρσν ον. : Ὅν ΑΙῈΝΣ 

(οἰνάιμη νἱάοτιτιδυμη ἀυῖοιπ ἡπυά ἰτὰ τοτογρτοιατυςνερεγ. ΦΕῚ πϑηημ ιν ἐρ[ε, καὶ τινες συ αὐτῶς. Ηας ἀΔοίϊιπτ νν-. 

Ὑριουίται Ππυάυετίμι, πο νοῖεγς ἐχπηρίαγί, ἀσάυς μαθοητιι π σα. οάλτιους. 

» ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧΧΙΓΠΙΠΙ. 
1 Ρείννο φμίενν [ἀϊεἾ} μενάοιναάδε, τῷ δὲ μιᾳ σαββάτων. 

νιυΐσι» "αν δανυαι, Ἐταίῃηις, ὶ πο ἀμιεην 5 αὐ ϑοίοτων», 

ΝΗοΐζξελῃιν Ἰατογρυοτατίομοιη ἰὸς ἴοοο ἑοπ βτιαῖ ΤΙοο- 
ῬΑ] ΔΙ αὐπμοτίταν, γι4ς Ματέλ.18.., 4 ῥιοβινάσ 

ἀιϊυεωίο ὄρθορυ βαϑέοι. [1 οἢ (νι ἱπαιτ Μάγοας ) ναϊάς πιὰ. 

υϊά τα αι οι ς γα (ἐοιϊπάψπὶ 

ριοςρτυῃ. : “" 

ἱ Αἴμνο δατοι ἀισ μορρ- 
τλ 59, ργοίυδο ἡ] ει] 

᾿Ἰσστυπτ ἀιποπομηςητιηη, ἔς - 

τὰ: ὰκ ἐβπηυ!!α εὐνῃ ἐρ{15. 
Ιπυσησγθος ἀθῖοι χα ἃ - 

υοἱ τα ἃ τηοηυπιοητο: 
ἜΤ Ιηρτγο ας ποη ἱπισπδτυπε 
ἕογριι Ἰλόπηηιὶ [εἴω, 

μα πιαγοηὺ τὰῶν οος ον ἀυ δὰ εἰ 
{πρετυοηοῆης οἰδν πάθε" νοῖι. 

" Ωχμ αὐϊεῖῦ οχραυεβλδια 
ἱποὶ ἠαγῶς [λο  σαλ 11) του γγ ἢ γἠ!- 
χογιηῖ οἰ, 4 1ητοῦ ἸΠΟΓΙΙΟΣ 
ἀμρετίε!ς δι) 401 ντυτὺ 

τρη! τοιρφια σ ὑπξνεη. ἢ 

ἰρενωμ Κιωνάμην ἔβην 
ἀαινη). 

ΠΑ 5: χϑχιτι. 
Νὰ “μέειν δ αὐδὺ αἱὰ 
ναἰμε ἀνιμεωὶφ γε. 

πεγμμὲ αιἱ ΩΤ 

βοη πη "ἐς ῥδιφηεναι 

αΥὐϑηγα! 4. 

(ΟΡ. ΧΧΙῚ ΤΙ. 

τ Ν' ρυγαπογαητ ἄγοι" 

Ετῥαμεπενμηι ἰαβί ἀεγη 
γευσί μὴ ΠῈ ἃ ῬΡΟΗΜΗΝη- 
(Ὁ. 

Εἰ προ απο ἐϑθερε-. 
ΑΥΜΗΣ (ΟΥΡΗΣ ΠοηΝ πὶ [ἐπ 

᾿ κ Γ 
(λχιι αὐ οἵ νε᾿ ἀνην Ἰῃ κε το} [ΠΟ κε βμξίμιο εἰ βωπε νεῖ. 

ὁ ἐοηβεγηϑια ἐ[ τε ἀφ ἰ- 
βο, εετς, ἀπο υπὴὶ βεῖε- 
γημῈ. [5 46. “δ ἀν 
[μἰχεημ, 

4] ὠφωι» τἰηλεΥἐ} Δα, 

σσηἀεει ἐπανεθξ υμΐειην ὃν 
τεταην ἀἰκονηε «ὦ ἰἰ- 
ν᾿ οΐὰ 4μάτεδ! 5 “σματὰ- 

ἐεΠλ (ΗΠ2 ΠΟΥ ΜΣ δ 

βυ]σιιγαητ]ρυ5; 
.“ 

᾿ Δ . Ἐν “ ᾿ ἕ 

6] ἮΝ οί αἱ [υονίς 4 (υςἴτατις ε[ 0} δ} ς λον ἢ δέοι, [μά ἔμιτε- 

ενιπηηγὺ [ἀπ ἢ λυὰ ὑϑεραν μοι τοῖλ νας πάγγατζιο πὸ 

τ ρΟΠ τ 4 (οἱας ἡΤτς τοβοιγὶ ιν ἰῃ μᾶς δυξογία ποιπίπαμς 
τιν τισα στα ααοῖ σα νεπτοπῖοχ ἔξαυοητο. ΟΠ 

4 ἴϑννν ἰη δ4 ν8 μαβεάνεμι., ὃν τῷ δραιπορ οἰ ὅτι αὐταῖς «βεὶ τοῦ- 

σα Νυἱρ δι Εταί 1}έννν πνϑηϑα (θη βγη! α ἐ{{τι ἀφ μοι. ἴ)ε νο- 

υο λαπορανἀϊχηπις πιρεὰ,..7 : (Σὰ τοέχὸ ἀπποῖας ἀοέμι- 
. “ » ᾿ ἐμ ἐ 

πο τυ (ντ ξ Πολπηςτ) απ δς τοηςῦτα οἰ εητμ ες, το θνὰς μυν4δεινς δια πον ϑκι μἷνιε οἴΠ- ινά τι δεατυρ ον, ΠΣ ΓΓσ 

ἀσαιν νηχ των Ἰατίρετει “ποοίςοτς. μάτιν οηλη τ ρα 
ΓΟ υπὶ παδεείπιιῃ ἡ σγαείε ἰᾳ ἀνυΐτας ραγτές Νὴ ἔθ φον 

Ἀ Ρισρτιὰ νοσάις ρείπθαι ἀμίμοιι Ι Ῥυπέλιιπ: γινὶς ρα! 

ἀϊειταν ἐγθρθέας , 4ιδ σοι ρταεπυπτίοῖ ργίηιο βατιπν - 
Τπςυ]σ,Ἤαις Πιςςεα!ε τὸ κυκανγὴεν Ἁυνηι ἀνίια ἴδηι δχ ΕἸ, 
411 χοίρίς ἀιγοτά. Τ στον αὐτο πὴ «τερυ οἴ τ πιλελ- 
ΤΙΔΟΠῚ Ὑ οδηϊ δεικὼ ἀγωΐω, ἄς Ἰητονάι!ἢ ἡπσημς ἔρθονν! 
4" άπιαθροπὶ υςᾶν αὐ ἀνήϊι βαϑένειντ ρηιπαιι ἀνΐνςυ  ρατα 
τε ρειτίιν ἀἰδοϊ λεάτοῖ δε δι ΜΑι οἰ υνπὶ ἀϊχη τὶ ὡραὶ, 
(4υο νοςαδυῖο ἀξοίατατις ηοη πιοάὸ οτερυ(ου τὴ τοῦτ 

ἔς ἐξαπορεῖϑεῳ, αἰναιυ νά διρίμις ἀσοίαγαςς νιάστυσ, ἀιλια 

πωπεμῖῶει . Οὐτ.4.8. Φ» ἐβεδηι ὁ διόσεσιν, δὶς πα σπτο- 

πϑῖος ςοἀιοενυαπεὶς πποῖςηῖ βγαπμ ΠλΔΓο ΠΟΙΟῚ βοῦς 
τσ! οἱ ἔϑινσις ρτὸ ἐδϑιέε. 

[,} { , 

μηνονεμ! ἴα μια ίτατ ρτὸ μὲπξυ ἀσοιρεῖς : συάπιηα νη ἦιὰς {ἰ- 
ψινβοκείρης ἐεγὲ ἡαπηρ,αταν οίλνν τςστιο αὔτ, Ποηνὶς (οἰε- 

(4: ’ δαύνηιο εἰδφαβ. ἢ 

Ἐς 

ΠΡ δν γβονέννοι, α᾽ ΤΠ νκὲν δ ῸΪ κτὰ δι Εταίνις, Ομ ἡ 

ψυιπ εξ ̓ος ροτείποῖο αἱ νεγθαιη ξντῖσ, Αὐυμ αι οαιπει, 

[ιιζὰς νεγδόγιπ τεαιοέλδιονεῦις {τς (πρεμιμηεγο ἱεμβίοπ- 

Ι0 δηλ τοάάιηι οὐίσιιιοτσαν, ὁ 
͵ 1ο ὥνηο 

ἊΝ 

. ΘΕ 

ν 

κτ.. 

. Ι ΚΕ ΈΨΦ.Ε 

ο λῆς τὰ ῥήματα αὐ, καὶ ππίςουων αὐὖ-, 

. ὀϑυγιᾷ κοί ρᾶμα μόνα κα (πη λϑὴ »φροὺς 

, 

"»" 

μιὴ ὅζιγν ὦναι αὐ τον. 

7 

" ΒΕΘΟΥΝΟΥΜΊΝΟΑΜ. 5Οὃςς ἃ» 
ἀπέγ[οιλαν ταῦτα παύτα τοῖς ἔνδεια κα τοπυπτίδιςγυ τ ἢφόοινα ἢ 
οπῶσι τοῖς λοιποῖς. “Γ΄ : ['ς Θι εώμι, δὲ το! μεῖς Ὁηνηὶ. 

διι5. 
ἐτδηταυῖςιι Μαγα Μαμάλ. [1ὴ 

ἴσης ν ὅς Ἰυαπμα.,, δὲ Μλγα (1: 
«Οὐὶ νηατεν, ὃς του μη ἢ 
ΡΠ5. αυς νας ἀϊοοθαμτ Αρο. 
[Ἐ0]}ς, , 

ἡ) 6 εἴ 4 νηάεειπι, ἐσ (α- 
Ε ΔΥ φημι. . ᾿ 

ἴσων δὲ ἡ Μαγδαλίων Μαρία καὶ το 
1 ωαΐνα κα! Μαρτα ᾿ακωβου,κρῇ αἱ λοί΄- 
πῶ σιυ; αὐτὰς, “ἢ ἐλελον ῳεὸς τοὺς ἃ 

"ὐςύλριι ταῦτ. οὐ 

Ἐτα! “μδτην ΜΙ στὶς Μ Ἃ 
κααίνηᾳ, (Ὁ Ιοαηπα. τ 
Δ ἀνι4 ἢ φιοὺ! , Κϑ' ὑσίενα 

κα ἐφανησ ἀν ὦ οσπιον αν Ὑ] σι ᾿ 

᾿ τῶ (' ͵ 5 ν Ξ . : ᾿ 

οὐ δὲ ΠΕτρος αλαςεὶς ἐδιραμὰν ἔχηι 

πὸ μνημέιον" χϑὶ οἰδφ κύψας βλέπει τὰ 

ἑκωτὸν ϑαυμάζωντο γεγρνύς. Σ . 

Καὶ ἰδοὺ, δύο ἐξ αὐ} ἦσαν πορόὦ -.ν 
ὁμῆνοι ἐν αὐτὴ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κῷ μίωυ ἀπᾷ-}. 
χῆσαν φασιους ἐξίκοντα ὅπο ᾿ερφυσα- 

’ 

ληϊὰ ἡ ὀνομα Ἑ μμφοΐς. 

ὶ Καὶ αὐτοὶ ὠμίλουώ πρδὸς ἀλλή- ᾿ 

λοις «ἴδ ἀσαύτων ἢ) συμβεβηκότων τού- 

564 νηΐ ἔπι ἀρϑὰ τος αι 
ἀς!γλαγσπταυ» νοῦθα ἐρίαγαι]. 
ηοαος στο ἀσγυητο δ 
ἤΡοτγυδ δυῖςιὴ [Γρ 6ἢ5 οςν. 

εἶτ 4 πποημιποηταιῃ : ὃς ινίαι 
{τ πο πῖον. νἀ Πμτςοά΄ [0] 
εἶδες ἰὰς πὶ: ἀθ ἀταμςε,αρι ἃ [ς- 
ποι ρίατη πλίγαης ἐόξυιη. - 

ΠΕὐ εςος,άμο ἐα δίθαης 
ἱρίο ἀϊς ἴῃ νίξιυιν ἀΠ απτοιη 
(᾿λάἰς " (οχαξίητα Ηἱἰοζοίογ-], 
(]5.. σαΐ υἱοῦ ποπιςη Δ Ειη.- 
08 Ἵ 

« φς.- 2 ἌὔδοΣ τ 
Ὁ Ἔτ ἡ ςοἸΠδαποθαηταν ἰπῖοῦ 
ἴς ἀε ε{πἰ5 οὐπηῖθυ5 4υα οὐόπες, 
γΓαηῖν ᾿ ὶ 

ἜΝ 
Ῥινί [μὴ ἀν ἡ]1οι 

ὑᾳ ἡ πον ἐὐφάνίενηης 
ΠΙΗ͂Ν 

ἐμήν" βυδεμηνδενι μάτι 

"ἐ! ν [ἔσωπο Ἡμυ δὴν {οι 
{μένην ἔμεγαε. 

Ετ τος, ἐμ ἐπ ἡΠ δε ἧς. 
απ ρ[α ἀϊε ἰῃ εὐἱέεί- 
μην ἥμοά εἶχε ἐπ [} πειὸ 
φἀλυνμν βαάψηνα δῷ 

4 - 

4.4 ««εἰάετάμι. 

ὉᾺ ἜΑΡ ὙΠ Ρ εει ὐδύ, τ σα ΦΥ ἐνν ἐν τ Ρ᾽ 4 ΧῪ Ὁ 

[2 πημϑέδιμμ ὑσένην» Αὐτπναν μίῳ 
4εδιῃ αν - 
ἵνεια αὶ πνμ!φ 
εὐθι γίμσηθλ σ᾽ 
ψ ἡ} δηισιο 
ρει ἴδ6ι τε 
εἰοοιάιεπι ῬΙ4 
ἐν είρυ} αι. 

444 (ΗΜ 4“ δνάμ!, μά κρεοδίεν 

ἀν ει τὰ. 
ἐχιεδοὶ ἰνὰ 

ἀμεεῥαη “μὴ τνϑηα νι εομϊει τσ- 

τιὰ νεὑ{ὦ ς. 

[ὁ2]} χῷᾷ 

βεμι, ἀφἐνεαπιθηῖηνν αν - (ς ραινιαῖηι 

Ρεινμβ ἀὐδφην (μρφὍῊΣ (τ ν, εἰ ξείς ἀἱ (οἱ, 
ἐμρφηγτῖε «ὦ πιϑμνθεν. ραϊωταμν, κ}}- 

» 

«ξήωμιδιε ν- 

ΟΣ ΣΝΝΝΝ “4 μ)επὰ 
τοΙυειδέξιρι!ς 

(νς δίςαι ἔν 
ἐσ δπι, ηδ 

εἰ  ν εἰ Ἐ- 

]ὲ νήσας 

τας ἀυρ μὸν 
[δὰ τοιῖ νι» 
ἀ ᾿ ΚΑΚΉΝ. Ὁ διηηωη ει ᾶ- 

γηαίζην μοημμε Κη ταν, ἢυϊ μει- 
᾿ ᾿ «(ιδῆπο, 

4 ΕΕὴρ  ραμοδ κηίων ππ 
θιοδᾶιως τι. ἡνμοορε᾽ ἀξ 5 οπνηδμ (τὶ οὐτο ἃ 
ἄτι σδυν ΑΝ 

5. : . . νΝ ὈσΪ τε5. τοῖι- 

τῶν. κὸν κι 51 Εἴβᾶυμῃ εἴξνε ἀμπὶςο}]ο-}}} Εεβαβν εἰ ἀμ βν. θὺςς ον σὰ 
Καὶ ἐῆύετο ων πδομιλεῖν μυ τοὺς ἐν] αΠγδη το. ἃ (δ ταυτὸ τορίται ΟΣ ΖΟΩΣΣ 4μ4 ἴδου]λπι: θη» 

συζηβιεϊννκαὶ αὐτὸς ὁ ̓ησοὺς ἐγγίσας συν- 

ἐπορό ετο αὐτοῖς. τ ἀν τ κα 

Οἱ ὁ ὀφθαλμοὶ αὐ 1ι ὀκρ τοῦ το τῷ 'Κ 

ΝΗ . [1 ψΨ 

Ἔἷπεῦ ὃς αὐτοὺς, Τίνες οἱ Ἀῤαρι 5101. 17 

οὗς αὐτιδάλλετο φοὸς ἀλλήλοις αἰδι-- 

πατοιῦτες χρὴ ἐφὲ σκυδϑρφοποί 5 
ν᾿ πτσ--. ἘΞΕΊΘΕΕΝ 

. Ὰ 

το ὕμην ἡ ϑῬβι,σιων αὐπῷ εὐ υΐρατα ὅς Εταίμας δα εμπν ΕΜ 

ει ἐἀ ἰ ὡ σιὼ αὐτὰς. ᾿ . τ τα 

τ } τ [με ἐφάνησαν. ἴμωι ἐδύκωσια, ΝΑῚ φαρεῶτο ἃ 

Ἂ ( ρτιὸ ἐς ἡ ας ᾿ αυα 1 ἴον τς οὡς ἀσἀυξζαιαι ργορτιὸὶ ἀοὐπς ἀϊοτυν 4 "ΣΟΙ οΧχ 

ευτπιῆτ. : Ε . : 
᾽2 ὥμμηκ[ἐ ἐπε ίἑνα οι, παρμκύ γας. Μετῖις Ἰητογρτες, Ῥγο- 

“φοδεητἰὰ ἢ ὡρραπεσων ἄς τ [οΔ11.5 οὐγοδς αὐγοίχὸ νεττῖς, 

φννμην[ε ἰηιίμνα  ει.Α [τδ],} φΠὉ Τὰς τ υτνδέ τιροῖ τα ντίπλα Ὁ 

ἐἰτνοηνο Ὀγοίριςισπάι, φυοά Εἷς φάσασε Πιερβατιις ταί. 

ὅκα ταῖσι Ὀτοῤρίσοτο αι ῥτοτίας ἀςοίανος, πππίπην 
ῬΙΌΟΗΙ εοπίρισετς :4υοά αιμάσηι πὶ ἀνιοο (οτροις 5 - 

πα οὐ φιι οσνοτῦο ἀςοίαγαταγ, ἸΝ ΠῚ τὸ παρ υλειν ἃ 

τοπίςαποητι Πα σᾶς ρτοθο (ἀρῖτς δὲ ρτορεηο ςοἰϊο ἐ1- 

Ἰιροησις Ἰητγοίρίςετο ΔΗ} αι πάρα ἀξερα γτατοῦ. 

ιἰοπεπι ἃς ςοπίοηηρτμη. Ὑυηο σητηι ἀφο χας, ὈδιτεΓ δά 
ἀμαῇ ργατορρυιηάο ἐμαῖς οσυ]ὶς αίρίζετς: ν τ  ργατοσίςης ἃ- 

{εῦλες σάος, σαρυτ ἡηνηττας, δί το νὰ ςοηίρεξο,, Πατῖπι 

᾿ϑοβηκοάαςρτο φυο [λτίηὶ ἀΐσαπι,α ᾿αυπς (]υξαες. ἘΓῚΡ.1- 

υὐὐ Ῥτοσιποηάί ν οςαιΐ απ αἰπιῖς σοπογα!ε Ρ οί οι αἱ 

πτρρίς Ιο(ὰς ἀἐςοάοτειγὰ νοὶ 
1τοῦ ςογοῖ συτη ἱρῇ. 

δκητιῳ ἣς ἰρίμπι Δρποίςούςητ,. 

ιχὶτ αυτοπν οἷ5 . αἱ [ητ 17 
(ογιηοιλο5 05 ςοηξοιτὶς ἰητεῖ 
νος 1) 
τουζίςο νυΐτα δ᾽ 

Ξ πτρα ἀοος οἰ σε τας, 

Ἴγεγεηε, {σ᾽ ἐρΓ Πε[μτ ἂρ 
Ργυβνιάμδης ἐδμι ΤΕ 
ἰμ. " 

ἩΠῚ δυζοιῃ οφοζυσι τοῖίη6- Ϊς 

γεηῖ. - 
Εἰ αὐε σά ἡΐον, Οἱ βέηξ 

βὲ {εγπρνονβεν φιοθς εὐμἜνεί 
φἀινωίςεην ἀπηδμίφη!ες, ὧν δαΐιπτοϑ ν᾿ ὃ φηίά οἰτί5 ἢ ἀρ μμίβεε 

οριΐοι ᾿ϑδὰ μθοδλϑαν » 4ιοὰ κατε π πιο Πρ οπάϊπλ εἴ. Εχ 
πος διότι ἴσο ἀρράτοῖ χιὰπι ἱητοπιἀεγατὰ ξιείδης οὶ 
ἌἘοτρογὶ Ποπληὶ ρου ςατο σὰ τγίδυης 4ια γοτο ςοτροτὲ 
πη Ῥοί υητ σοηεισηΐγο  νοϊαεί φαΐ ἐπα] πυδα 4υδη- 
αὐταῖς, ἀ0}}0 Ἰοζο εἰγοι ηἰοερει πὶ ἱπχαρ παηταγ. ΟΘιάητο 

οαπεῖνις Αὐρυξίηιις λά ζοηίθείιην, σογριῖς δηϊπιαὶς ἀςἢ-, 
αἰτ ιοά ΡγΌρτοῦ τηρττιᾷ Δ Ο] υτίοπ ἐπὶ δὲ ςοττιρτίοποπὰ 
«ατοτὶς Δα πη δητίρας ἀππς ον: ἰριπτυα]ε νετὸ, χιοῖ ἰὰπι 
οὐνον (ρλείτιι εἰς ἡπιπτογταὶς τ ραυο ρὸ τ, ὅῥεριν ἰαλθτ, φρο ν 

10 μναίε τογρ ιν πον Ε[} ἀμΐη»α [ἃ τονβόρια 49’ [}Ἰτίεναἰς τογρως πη 
[δ ἐλίιμον ἀεῦεπεὴ μμαᾳβά εοτρμι, (δυ φυδά ἰάςηι ἱπ ἐρί- 
ποία 4 Ὀαγάλπιπη, ἰδαηίτηα αὐ ει ΟἸγ Εβεγιδυτ,, ης- 
ἄτι «οτροτί, νὰ ἀυοθες Πνηι] ἰοςβ οχήτεῖσ ροτιςττ} 
()υοά αὐτοπλ δά ἰογπς δὶ «πατάζχοχ!ς πιυτάτοο πη ἀττῖν 

Ἐξ πε, τὰ οἰ νὰ γυΐτα πὶ δι {᾿τυγαιη υτατς Ομ ἢ 

πεζοῖς ἤμτ ἡκοσιμι οσι]ος τες ὃ Οὐσὰ ἰσίταν Τῆσο- 
ΡἈγιδέλες οἰτὰτ εχ Μητοὶ τό... Ολυ τη ἀπόδος ΠΗ ς ἀρτ 
Εἢ τὶ ἐτέρᾳ μορφβγίτα ςχρ] οὐάηι οἷς, νῖ νοΐ μρρφηρτο ἱρίσ 
διὰ ἃς νοίειτα ςούρουις ἀσοϊρίάτυν, , { ἀρράπις σηἱπὶ 19 

νετὸ ἱπιρτορτίνι, ἸΝρᾷις νοτὸ Ψ] οἰνίογυμειο πδηὶς εἴ. 10 τη αυιπ δὲ ἱρίς δὰ ἴτον δος πέλας: ἴσυτ Μαῖα νεῆις Βοτσ 
ἰτα επί ἰφηϊβοαταγ,, Ρότγαπι τοδβ τρταιπ ἀππησεητοῦ εἴς τι ϊδοὶ ἰρεείας, ποη λητὸ οὔ Ὁ σα ἀρηίτυς αυληι ποιηίατίπ 

ΓΠΘΩ ΣΝ ἔ4υο πείηας οἷ ποδὶς ἀν ιταηάμσην ἀς σας. Ἔα «ομλϑριϊϑε) γο] τοβδγατιγ δά σα [γπιληη ια Ἰρεὶ 

ἰχοτία βάς.. νιίυς εἶξ, παπ αι τρίς οἴοι τευεν. Ελᾶσηις οηἰπ] τοη ς᾽ 
κα ᾿ Ὰ . 

: Εχ εεἰξω ἥδιιειηρς ἀιςιρυ!ς,ποη ΑΗΘ Εχ Λρον Ἰνδη τ ρίοτιηη οο ὐηοη γα πα λῶν τπ60 ἰρηΔι νι δὸς 

το ν, ΔΙ ότι σπιηιργῖοῖ Αροποϊοςιποητίο μα μὴτ δ᾽ τοῖν, (οἠ ντ νοΓᾶ! ἢ ποὴ Ρετίριοστοης, Ὑηϑάφησίε! ρος: 

ῥγαςοάςοις νον. 4 δεκαζινια,ἐξύκοντὰ δίς Ὶ: ὅγ- 

ταηὶ ἰατεγρίστοηι ὃ ἰπ οπγηἴδις ποίττις φοάιοιθις ἰερίταν, 
᾿τάφας δῖ ἰνὶς ρεςοάταμι οἰπ πιιμεγο, ἀη ἀρυά Ἰοίς- 
Ῥδια τι ἐς ὑεῖ! Τυάαιςο 7. (ἀρ. ν7. υοὴ τοᾷὲὶ (αἰδυα- 

τὰς πλάι αὐ ψνητα, οὐβας 
14. Οὐϊοφωεὺ σιν μέκοωνν, Εταΐ Οομξαἰνωϊ αἰνάητων' ἀηιο 

γοῦν ἰΐδοις αἰϊξνου, ας ξιθη αν πάσχα! ς ἢ} ντὐολητμν, 

σά θΐς ποι ἱχπογπ μα νυμει προ ἀς οὐνηι σπηθας 

.ἀἰοί, νεέροῖς απο ἡ ἐκπὰρ ἀφάμκαζαν. νοι ίδιτην αὐὐοιν ἐμὲ- 
λον Ρμιορπὰ «ποι ἃς αὐ τολεξνὶ {ΝΜ ἴγαι ψνηὰ νεπίλε!, 

(δι Ἰνῆς ἀοοιρίταν ριο σωλαλῆσων ἡ ψΟρὸ ντίταν ἸΝαλιαι- 
ἀσηυς, ᾿ 

ιδ΄ Ἀε βεὗθμίων, ἑκρα νου 9" οἱ ππηροδιοναασς ἵτ 
κὰ οἴσειν {(τπισηῖς λιμπι0. ἅγια τοῖρτος εἰμ ὺν 

͵ 

} 

ἐα 40ὸ οἠδοτυς, αἱ ρ απτίδιις σογαην οοηλις ἀϊιοτίς ογπις 
τμαβιησηι ΕΠ ς οἰνϊοΐξανη, φυσανγσίοτα Σ ἴσας ἰάσην οταῖ 
φονρις οαήειπ οτίαιῃ οἴ τ οἷος ἔσσιπα Αἴ σαν ποπάνιν νοἷ- 
Ιοτ αὐ ἐς σοσηοίει ΟΠ τπκη ιῖς γον οὐ, στοά δο τη 415 
ἐςσηὴν ἡπν 4 ἰάξυπν,, νὰ τι δύπις σαρἤζάγσης διΐμη {ι} 
(τη πον ποαίοἱα ἃς ἠνεΐα πναρ Ππτι αὐζτογίταις, [οι ανρα- 
τη πτὶς αὖ ᾿ρίο ρτούπέξις πιογορτονι γα σίου {νι [χειαν; 
ἀυ αὐκὸς ἦφα τὰπι οἰ Πίηατὸ ἀό της πλεῖν ντρ σαὶ 

17 Ει[φωι47 εὐ ἢ εινίεῦ υνίρω, χρὶ »ς ὁ σα νῆρωποι; Δάήτι 
ὃς Ῥαγυσυ αν ἀνα οανίπο δὲ σχρί ξαν ςπτοητιληι γσ 11. 

ἀπ αγ π νπὸ σχεπημρίλει (ττιδίτιντιψι ἐξῇσαν σκυϑριν πεὶ αυοά 
εβο ἹΠΙσΙΡΥΟΓΑΓΟΓ, [Προ βεέεννην ενήει ΝΔη σης «- 

ἀϊτὰ εἰλῖ ἱπτοτγορ ἀτίοηίς πᾶς, ποήυς ᾿χς (ΠῚ {ρόσο 1 - 

ὕυυς εἰαδὲ ςοππιρέλα: οὐ απθιπο ἀηηςοῖ, (πο δεν " Ἔππῦτὰ 

; Αᾧ 

Α 

βηρβεηἠά πε}... 
Ἰοπιοκίο ἕως 
«οὐ ρητλίονος 

, δος πὴ ός οὐτουῖ- 
Οεμΐρ αὐξον ὁ ον μην ε-- Ιλλυ τὶς οἰχοι» 

"»οὔαηιμε ες ἐμην Ἀχηοίοε- Ἑι.. 



, ᾿ : ᾿ ᾿ ε ΠῚ Ξ ᾽ ἣν ς ᾿ 

ΟΡΧΧΊΠΙΕμΟ ΕΥ̓ΑΝΘΟΕΠΙΥ͂Μ 
. τοι ἁττίπεξ λά σευθμαπυὶ, τοξτὰ «ἰδέ γειννϊδιοιρτοι νος. ποιὰ ἐξ νυ]άι Ἰναϊττι πἷς ἀβάτυς πάθη ἡμηος Ἰοιμιὶ, δι 

Ιοζατοός ἱπτουργετατμν ἐς εὐμν ται τιτία ργορτιὸ (τ αιν- νύκανπίιητι Οὐ σιὴν βαιὺ ςαρ τοι! ἀρείατατς, 

“-" ΕΣ Υ ἜΝ 

β ΦΒΟΥΝΌΥΜ ᾿τᾺαμ. -ὐὦὦὃὦὸὖἦἢἝ»νὗν ἐπε .Ἀ ΠῚ, εἱ 

οὐ ταῦτα ἴμν πα ϑεῖν τὸν Χοίτὸν καὶ »6]΄ Νοπηο ἡγασ΄ ὁροττοῖε ροιΐ64: Νάνμν!μαηἝρνιηῖ με: 
Ομν ἕναν, ἀκ ἱπειοίξ ιν ψ]ὸ 1. 

παν τρῶν ἐσ πο πο εὴπι - 

; ΜΝ ᾿ ͵ ᾿ ν 

“ται πο ποοὺς αὐτὸν ΟΣυ μόνος πειθ9ι- 

ΗΝ 

Αἰποκριϑεὶς δὲ ὁ εἷς ᾧ νομα Κλιό- 

μρύλνονον ἐϑιβνονο 

8. Βοϊρορίοπο αὐτοη αἰτατν οἢ 18 

ποιῷ ΟἸσορας, ἀἐχῖτ εἰ ἢ ἰὸ ΠΦΉΝΟΝ εἰμ: ᾿ ἀνκὴ εἰ, 

4 Ν ᾿ . ἢ 

Ἰὰς οι 15 ΠΠΠ|ς το ὦ] αν, 
ἐμ με ειεγνίνα 4119 
1 ενι αἰ τι, Φ' μομ (6 ηϑ- δ 

Εἰνηρϑιάρης ὑημ εὐϑδο 

᾿ -“ ΓΣ , Α ᾽ , 

ες κεῖς ἐν ἱερφυσωλλίι, χαλ οὐκ ἔγνως τῶ, 
͵ 

επαις » εις τ σστος, τε, τα: 
᾿ καὶ εἶστων αὐτοῖς, Ποῖα; Οἱ δὲ ἧπον ιν] Τρίς νοτὸ ἀἰχίτ οἱ Οὐ σι ας 

ΠῚ αἰχοτιήϊ οἱ, Οὐ μιὲβὰ βωμ}" 

ΡΊ! ; ες ἢ δ 5 δον φῬφυόυδνα οἱ αὐτῇ ἐν τας μέραις ταὺ- 

αὐτιιῦ, τοὶ αἷδὶ Ἰησοῦ τὸ Ναζξωραίον ὅς 
) 

ΓΞ ἡ" ἦ᾽ Ι! 

καὶ οἱ αῤχοντες πκδβ εἰάκράμᾳ ϑνάτυ, 
Κα] ἐφτευροσῶν αὐτὸν. ' 

Ἄλμου ποία ἐπ ἐὰ Ποία 
[μμτΡ}νῖ5 ἀἰς οι 

ρημοῖρος δαςογζάοτυην ἃς Ρυ]- 
᾿ἱπογε5 ποτὶ νττποῖῖς ἀφ δα. ἢ 
τοῖυγγεδί τας χογυης δυτῃ. 

᾿ μόνην βία [μη μὴ ἢ. 
ἰὼ μη ἀνφῦμ"»" 

“- 

ὠμῆς ἀεὶ ὠμε 
Εὐϊινέτωη!, 1}. μι Νὰ 

ἀνάετνηι [μπεποὶ [4ι οτος 
ἐν Ὁ βνπεῖβρεν μονὴν 

ἄπηρναἰὐόνειν ΦΊΟΥΓ 5. (Ὁ 
«ΤΉ δ β χἰοτμὴϊ ΜΗ). 

εἰσαλϑεῖν εἰς τἰυὺ οδοξων αὐτῶν ἢ 

Καὶ αῤξαιᾶμος ὑπὸ Μωσέως κρὴ α΄ νὴ] 

᾿ πὸ “ππαύπων γι ροφη δ)νρμίωυσθαν" 

αὐτοῖς ὦ πάστις ταῖς γράφωςς τὰ ἀξ; 
ἑαυτῶ ὃ ᾿ 

Καὶ ἐγγισακνὶς τίω κὠμδρ οὗ ἐπο-. 
ράζοντο" κοὴ αὐτὸς τορρσεπὸιεῖτο ποῤῥω- 
τέρω πορσί εἰϑαι. 

Καὶ ἐϑρετο ὦ ἘΜΈ αὐτὸν 

μετ᾽ αὐ δο, λαίξὼν τὸν αῤτον δ λῤγησε, ᾷ 

τἴδιῃ μα 0 ᾿ | 
“Ἐξ χονίην α Μοὺ[ς δύ οὐπο! [57 Ζειηρίμίενι ἃ δή ον Φ᾿ 
υς ΠΑΡ ο ΝΑ ἀπ τὐλμ 

1ΠΠὶς τῇ πνη συ Θογιρίμτς ας, 
ἀς ἴς νήρεα ἐναηῖ. 

18) Αρργοριησυάτγιης ἐσ τοῦ νίςο, τ] ΑἹ ἀρβνορίπηνα νετνα 
1] μοι ρτο οἰ ςςδαιτιγ, δι. {4 Πεἰίο φοὺ ἐν οπι, Φ' ρα 
"δίς (ιϑαϊαῦαι ἴς Ἰοηρίος τς. | 

19] κ ϑεάρῇ δάσρεγυητ συμγάϊς ξ-, 

Ἰθυηῆες συμ εἰς οἰασλρῖο Ρᾶῃς 
Ὀεποάιζοῖςς) ὃς ἐγδέϊυῃ) ἀατεῖ 

ἢ δ φον [ἀεὶ 

δημεδης ἐμ θη ΝΠ 

ρρειαὐϑῶν ἴα νὴ ὁποη 
δε δοειβέντῃ φπα ἠε ρ ̓  
ὍΡΩΝ. 

τ βηκ ἰοπρὴ ἧι. " 

ἐμηηϑενι  εμπ ΦΙ9., “(0 }}} 
βάπεπι, (Ὁ δεπεάιπιε ας 

ΟΠ ορθε, αν βοντίφε αι ἰϑδα, 

Ξι ἐοζενη! ἐμην, ἐδ. 

; : . ἸΔῈ ΙΣΩΣ 
. ἈΝ Ιχηὸ ᾿ » «7 γα φι [ρὲ νιν Ῥ ο- ἐὰν ͵ ἊΝ , τοῦ Μδηφης δήίσυι τ φυοι αι! [(ημφε, Λάομε μὸ ; 

᾿ ἐΐμετο αν ̓ἐραοϑφήτης,δυνὰτὸς ἐν ἔργῳ Ἰείω Ναζανει ΠΣ ΠῚ ] τ ις , εἰν βαϊδον ἑῥμευβενε νοι ὦ Καὶ παρεβιάσαντο ἄὐ ΤΟ ἢ λέγοντες, χἀδυςορεγαίοίς : ἃς ἐπε Πππαυὴτ ἠνοηΐηην κἀμείβενεβε ᾿ 

ΝΑ τες τῶι ν ν 4.4] [τ ροτζδ τοι ῃ [ἃς νΟΙ δ βος ΟΥ̓Δ} ἰἶρς, ροννδ ιν Μῶν θ᾽ ν οὐ, ὁτν ἐς ἐαπέραν δὲϊ ᾿ Ἐπ ολανς πῶ ΠῸ (δ ἐποίησα! « ἰ ἀ.ς 

κα) λόγᾧ ὦ αντίον τῷ Θε καὶ στ αντὸς τῇς [γ00 δετοτα βοριίου Αἰ α ἡ ρον, Μεῖνον μἰφῦ ν μεημγδτν τῦφης ἑαπέραν δφῖ,}. μος, (η ρος Πιι6 ας ἰρίτῳτ νεισα τ] αι μμμεμευαμους, 
λχοὺῦ τος ἜΡΝΟΣ ΠΡΙΤΝΝ ὁ χο! Κκλιίν ἡ ἡμέρᾳ, Καὶ αὶ εἰση λον ἢ μα) ἢ ποτοῦ οὔτε εἶδ. 

." ΡΝ ᾿ ὡς ΠΥ ἢ ; ς ΄ ᾿ ἐπὴν ὃ ᾿ : ᾿ 39 ᾿ ᾿ τι ᾿ 

υ Ἂ ὁ(πως τε ἀν ἠβυ με} οἱ αῤμέρείς 1, Αἰιιοιηοάο οὐ τα δεγυηῖ : Εἰ ἡμοπιοιΐυ εἰν ἱγά- γώ σν» αὐτοῖς. 30, Εἰ (βἄλιπη εἶννι αυυπὶ ἀϊίτυ. Εἰ [φἔδωηι εἢ ἀωπενε. 

"ἰ οἸνβαν οὶ τοοὃοὃΠρρὃθ δ 

, » , 3... (18. ᾿ 
: ἿΝ χλάσας ἐπηεόιοου αὖ τοὶς. : ΜΗ : ᾿ ; ᾿ 

ὁ, ΚΝ ἡ λοι 41 αὐτός Νοβ ας ἰρογαθαιηις. ΜΠ] Πγ} 1} ΔῸν ἀμίεην [ρεναὺ ἀπημι! Ὁ 9ρ᾽ ᾿ .» νον . Αἀεροιτὶ ἰσπτ φυτοπὶ ΘΟ} μ] ΕἼ φρενὶ ἔπε οτοὶὸ ᾿ 
υἹὸ ΠῚ .,} [9] [«}}} Δ Ἷ ΑΔ 321 ᾿ 

᾿ ἀὐνν ἢ ελπηξοιοῦ μὴ ἢ Ν ἄμ ΟΠ τι ἐξδ ἐν γτύπια ἐπεὶ {{τὸ| [294 “γε 4{π| τεάενοριι- ᾿ Αὐδῆ δὲ διηνοίχθησαν εἰ  ΠΛΣΘΘΗ ξογιπι,ἂς ἀσσοιογαπῖ δύνῃ : (οὶ «1 ἐογαπνν Θ᾽ ὑῤλψουρόμαι ' 
͵ ῶ ν τρρυ τὸν Ἰσρᾳηλ' ὧλ- . ; ὍΣ . " ᾿ ἢ ΠΣ ᾿ . {Ὑ{φρην: (0’ ἐρε φημί! ἐπ 

' ἘΛΎΥΩΥ ΔΥΤΕΥ . ἐΈΡΡΔΟΙ Ἰσπῖ, ἡ ἄτα} ρτατοῦ ας ΟἸΏΠ1Δ, ἥμ ἡ[νδε ΟΝ ΤΙΝ ἀπεγνωσαν αὐτὸν Κ4] αὐτὸς ὥφαντος 1π-. γρ(ε αἰο]ατιι εἰξ οχ σογυῃ ςοὐν! ὙΠ ΟΣ " 
ος λα λφ σιμ) σῶσι τούτοις τρλτίω ταὐτίω! 1... 1 πο Ἐ σπ ΜΡ Δι 4. ἥνετο ἜΝ αὐτῶι, φεῶυ ες 

͵“΄, ᾿ .»ν : τετο πος ἀϊοῦι αὐτς ἤοοις ῥφί)ε αινάθαε [64 [γεν . ΓΥ͂Ν Μ, ροζα, ᾿ ΠΣ 

ν ἥμεαν ἀγει σήμερον ἀφ᾽ 8 ταντα ἐγ4-} ἰξχυο μιες [μέτα ἔμεν ΟἿ Ἷ τ ; τς 3.) Ἵππον αἴτεον δά αἰτοτύνη ἀΐχο- 55. ΕἸ ἀίκσμηι δἀϊηυϊεξ, - , υο πες [ας Α ᾿ τ ἐγ αν Κ ν εἶχον δ ἀλλή Οὐλνὲ καὶ καρ- : εΠ 1} τ Νύρην δον ποτέγμην ἀνάξει δ δον ὧν ,7 5.66 δι πη! πογοϑ φυσάαγ" οχ Δ, δεά (δ πομίλονον 4ν4- 5 αΙ ᾽) ΤΕ: ὀὲμ ἐν Αὐὰ ΝΕ τυ ηῖ » ΝΟΠΏΘ οοὐ ποΐτιῃ ἅτ-ὶ ᾿ποὲ δὲ μϑϑνι ἀδιν ἐρῆμε: 

. Αἰδλαὲ χαὶ γιυυαϊκς τινες ἐξ ἐδ οξ πο Υ5 Ρ ογου!ογαης ποδνηυζ ἠτ- | μον υος τφρϑν ἡμαν ας δια ἡμὶν το ἰω Ἔν τἀ αἰ ΔΙ οὐήε! ἴῃ ΠΟ ἐς ἀυπι οαυογοτυγ᾽ ἡ γειμν ἑα υἷα ν΄ ἀρενίτει 
Νν εν , ᾿ ᾿ ν ἜΤΩῈΕΣ τ Ὁ ΚΜ Εν ξηλλμε: τ λμεν ον τῇ ὁ ὡς. ὑδὴν ἢμαν τῶς, ἸΠΟ15 ἰη νι, ἃς ἄυπὶ δάάροῦγοῦ, Ι νοὐὸς δεν ρινν αὶ : ἐςησαν ἡμαξζ, “Ἄνορμὅμαι ὄρϑθμαι χλὶ τὸ ἴασυΐο νεποεγιηῖ αὐσῃοηυπιοης ς Ἰνιμην δε πιδγεμπιοήι μηνὶ ἡμινον τῇ ὁδ ) ς δηΐων ἣν ἰὼ δθθὶς ἀςτ τη εν Ῥ : {ποθ} ὁ ἐγ βίγλες --ς 

ψημέϊον" 5} {π|} Ἶ γεαφαι; ' : ὅς ἄς, . 
Ἤμοιον : ἔΓκς ἣν . , ἰς ἀν τὰς ᾧ ζ ! : ᾿ Εἰ [ὠσροηϊο! ὁἀἄ την ἢθ- - δ 

μ Ε ν Με δὲ ιν» . βφ . Ετηόη Ἰησξηῖο εἴυς ςογροῦς 88} Ἐξ βδὴ ἡρερέπίο ζγβοτε Καὶ αἱας αὖτες αὐτῇ τῇ ὥρα, ὑπε-- 33} Εἰ (χρέος ἐο ἱρέο τ ΟΤΏΓἢ ὡ μὐο θιὰ τὰν μϑρ 

Καὶ μη οἰ ροῦδαι τὸ σὼ οι ὠντό, υλϑον, ποτυητ,ἀϊςοητος ἔς οὐϊανη ἃ εἰν, ϑδηεγηνε, ἀνεδο!ει [Ὁ ἘΝ νὐνπ ρ Ὁ ὅν ἡ Πτο,τουςγῇ ἤτοι ΗΠ γο ΟἹ  πνᾶτη, ἢ Ἰόνι δ ἐρ τνο ἐπε αν τ ΠΦ 5 οὐδ Ὁ ἌΡΤΟ ᾿ ριβαπν υιβοιεην υπηζεὺ- σρέψαν εἰς ἱεοουσαιλήμ, καὶ ἀῦ ον συνη-, 1." ἩΠΡ ΘΊΡΑ ΤΙΣ Ὅδὶ μι Ν 
εὐ ν λελουσία καὶ ὁπ] αστω ἀἴγάλων. ἐὦ ραν ρατίτσης Αηθοϊογυιῃ νἱ ἡπῖς, γμῆν υἰδηε. ν 4ωι ἀνενηξ δρεισεδέοις τὸς ἐγθνκα ἜΚΟΤ ΒΕῚ Ὲ ἃ τυυσπεγῶς ςζοηρτεραῖος 1}- ὦ χρεάῖος Ρ οἰἀοεῤην, αν ἐὸν Ν 

ΟΝ ΠΝ. . ἀ εὐ μι ς φοισμδμ ; σιμ αὐ- ΕΗ : ᾿ ἢ ἥ 
᾿ γα)οὶ λέ ρύσιν αὐτὸν ἕῆν. «μι ἀϊουήτ οὐαν νίμογο, ἈΡΜΈΡΟΙ ; 6: ΧΩ ἐν Μη ες πινδς ἐο5 40] οὐ 1-} ἡ φυειίον ἩΙν ἐτάρι, οι 

ἷ ἱ . ΒῆχῊν ; ἀν τὰ. συί(ῃ ΡῬΠ5 οι. ᾿ ; ἸΕΥῚ τ κεν αν ἡ. Επαρίεγυης αυίάδπι εὔγιση Εε αὐ ενμπὲ φυϑάδην εκ 5 κοι ἅλω... 34| ἢ, ; Γ 
Καὶ οὐπηλθον. “ἰνὲς δῖ συ μὰν δὶ τὸ ̓ υΐ οἴδηῖ ποδί ουτη, αα ποπυ- 4} γοβνὸς αὐ τροπι νη ωπη; το γος (πὴ γέρ δη δύ δις ἔρως 341 Εἰ ηυ η!ςοθαηοδυίοίτατης ἢ [Γ΄ δ πρό Ἰρῳ ὁ ἄθμι 

τῶν Υδν ᾿ Γ γ ᾿ ᾿ Ἂ β - “Ια πρὶ [εμὲ ἤγὼ ἢ ) ὧν Β . 5, ᾿ ᾿ ' 

. μνημόιον γχφ δ ρον οὕτω κοϑως καὶ αι}. πνέταηι,» δὲ τα ἱπυσπογίητ ρτο- ΤΆ ΒΗ! σραξγρ ρθη  ἰρϑὴ Σίμωνι Ὀοιοίπυϑ νεἴὲ» δὲ «οηἤρεξζυδ) εὶς δ πνοιν,, 
δ φ ἱ νον ἊΨ ᾿ : ἃ Ξ ἐΧΈΥΘΗΪ, - : ᾿ ΡΝ : Ε 

γύας ἐἰπον,αῦτον δὲ οὐκ εἴοδὸν. υττρθ οτος ἀιΧοταητ ρίαν ς.- Ἐς  ρρνν"βομειρενμηῖ. Ὁ ὯΙ ἀρ ἊΣ ὩΣ δον δεν ΓΝ ΟΨ..ΆΙ. 

νοι ὃς οδ΄ ἧς, 4 Σ τν Δι σέὴς ν᾽ Δογαμτς ᾿ : “} Ἐε γε ἀὐκὴι 4ἀ εοῖ,Ο Κα) αὐ τοὶ οἴξρμγρερϑησ- τὰ ον τῇ ὁδ ᾧ. Ἵ"; ἘΠΈΡῸ ΘΙΡΘΊΒΕΚΗΣ εἰς ἼῈ [τὶ 4 ἐγ 49} υδά,ζυ μον 
ἐπε πυνθτς Καὶ αὐτὸς Ε{77 τοῖς αὐτοῖς ἂν» αϑόοῦίοι ἧς Ἵ π ἐρίς ἀιχὶζ 6159 οΟ Διηδίος μϑϑβ Αύγμο ἀλλή κα γα ὡς ἐγνωΐηταὖ τοῖς εὰ Τῇ κλῴσφι κοῦ ὅς 4 ἐλρον 1η ΠΝ ντ Τυσταῖ θά ερς πον ον ΝΜ 4:5) 3 ἣ 
ψις » » “ ΄- ἢ . - ἢ ὯΣ Ἶ ᾿ ἊΣ “ιν ἢ ᾿ ἐδ Ἔτη ᾿ ᾿ ὐπνα, ᾿ 

ΟΜ ρίδταηι Ἑ- χαὶ βφᾳ σεῖς τῇ καροΐᾳ τῷ πιςεύειν ἔχ) [τατα! εοτάς αὐ ςτοθοπά οπιῃὶ ἠνθε πραεη μι Ρημ αὐτώ. πο Δρηἶτις Ὁ Ἰρι5., 1η (ταζείοης βαξιβοιε μαι. 
υδη ε} Ππιτχ ΚΝ λάλῃησαν οἱ ζρροφῆτ υ5 αυς Ιοχυστὶ μας θγορῆσῖς. τῷ ἝΗ , ῬΔ4115, ες ἿῸ6| μην ὩμεΣ βαείοφμωρο να. 
δὴν μεεϊοεῦ, πᾶσιν οἷς ἐλα σ ΘΦΦΉΤαΙ, "6 04 ἢ ᾿' δι ρβεῖα, Γαῦτα δὲ αὐτῇ λαλρυντῶν; αὐτὸς ὁ 16 ἰ Ηξς δυεῖν τρῇ5 ἰοαιιεῃτι.} [εργν βδείε τεβο το τ πριν ι 
ΡΥζαι ὶ ἂν ᾿ ᾿ ἢ φ ᾿ ΚΒ των; ΄ : ᾽ αὐ γι ω ͵ ) ῃ νιν ἡ » ἀν νὰ ᾿ . δ: ῖ ΩΣ ἰρβλσῳ . 

Ξ«οπὺιρᾶταιοης ἡ 18 Οἰφοραι, Κλούσς. ΑἸτετω νη ΔΗ αιμς ποίκυιῆν [αι- 5 τὸ. Ρτορθοοιά αμὸρ πορρφέτος ἀν οῖθα), ΗΟ πιο ρσορλςυ Τ1ησριζ ἐ «Ἢ μέσῳ αὐτὴ 7) ΧΩ ΛΈ αὖ-- δας. [πτίς ἱρίς ]Ἰε[ι5 τη τηςάϊο ἡ, φΥ ὐόη “ ἐπες γε σεις νΣ 
ἰίφις. «απν,αυΐάαιη οχ χοτοτίθυς αὐἰδιτυαητατγ στιν ὁριῃίο τος. τὰχίς ΠΤ Ι ὔπε μια (ἂρς ἴαπ ἀἠχίπιις Οὐτοτὺπι (δεῖται - ΣΟΙ, ἰρίωη ὑμιν. Ὁ) "--: ξοιιη) δ ἀἸχῖς εἰς Ῥαχ νοῦ 5, μὰ 429 [8 πο} }ς εἰ» φυϊδέπι τοὐξ 

' αἰπταν εχ ρισίβθοις Αὐτις ἀροβοϊομιπιρεαροία. Ἐρὶ-ς,, στ ΡΙ ὁρίχοται ποηῖσι ΟἸσορᾶμι ντχ τε πα ρτηπα ΟἹ - ΒΠΜῃ,ΙΚ..Ε.Ὶ . Οοηξετηάτίὶ νοτὸ ἃ ἐχραις)] [ΠΣ ἀδΑ ἸΠο αυοΐ 4}΄- 
Ξ Ῥβαηίαδ. αὐτοὶ λυ ξτῆια δαιυγοιίδπος ἸΝατιαπαοῖῷ βιηἴο ωρίῃον εν μποητὰ : ΔΜ θγορῆοτα ποιήςη ἰάτα Πρ πῶσ : Πτοηϑέντας δὲ ΧΟῚ ἐμφοβοι “νόρδνοι 37 ΘΙ ρυϊαθληῖ ἈΠ ΥΕΙΔΕΙΘΘΡΙ 27} Οφηεννὶ αὶ νὰν (ες κεαπνρίειπε 

τεαί νον  βα περοῖῖς οἱτ ντ τορι παπτιὰ (τε σαπτ (αἱ οἰτοίας. τίοης ἀςώρίαημις, Πσυτ νἰπύράτιν Αξῇ. τ. 11. Ευης ἀυτέιη ἐσοκοων πνευμᾳ σνώβθιν. Ἂ [ὰἰς . ἮΝ “κἰ!ηήναν οι [ει [Νὲ οοτροτς ἀς- : 9Φ΄ 
πΝν ΠΘῸΣ εχ ςριπεΐζο εὶς. Ηἰς αὐτο πον ὰ ἀϊειτ τς τε νοτῦς  Ιά εἰς ἀοέεγιμα,, τοτάφης νίνα ἐχοο- ΠΑ ΥΑΜΝΝ: ΕΒ Ρ ΕΓ... νη πδου άενα., ΤΑ πε δα 
ιν ντ οἷς ριοδαθις , Μαρα ἰογότις πιδι τς οηλμῖι θατσ «ἱαηΠ|ςν (ας τοῖς ἱρίο Ὁοο δὲ ἀαρρεοραητίυες ποιηΐπισ:. ΤΥ τος, πος ας. ορὴς : ΠΡ ΕΝ ΜΡ, ι Εν τον γάϊαεῖοςς ἐσ ς΄ Θχοοσπὶς νεῖ 
τὰν σας Ἐπ πιςητίο [οἷν..9.}γ. “4 (ὐπρηνονδημ, ταρφικῖν 10 ΕΠ αῤχονύποΝ ἰάς ἀΦΑΎΝΙΝ . ΑΚ τποῖο κ΄ Ψ6' Εἰ μι θέ γχαὶ εἰσελϑεῖν ΝῸ]Ρ ἄτα ἰερίτον ἐτὼ εἰσελϑοῖη ἐπε ατἀιιοά να ρος υξυβίημς ἸΠρ ἀς ΘΟΉΠΠΝ μεν ςοτρθεῖε οἵξε- 
Ἰλλπίουτο πιαρρικεὸν ὰ κριτοικαῖν “σαι εἰν [νάπος (οιηπνοιατι 10 ἀἀηνηαγείων, οἰ ιφίμα ϑωνώνυ: νοῖνντ νυν ἃ γα εοηδεη!- . πρό ων ες Γ Ἵ Γ | πε τς ἐν ῳ: 3.02}.Ε ἀν ἡθότον ἀϑἰϑᾶν δηΐεαυληι ( ΜῊΝ 1 τοὶ ρεορεῖον - 

ἃ ἢαυιτάτς ν Οὐ ότι λας Ματν.1. 23. δ0ἡ ἰχος ἤ"νάςηι ἡ ἀμίοηφηΣ ηνονέρ ἸΝ Δην κράμα ΡΓῸ κρταίκῥμια αἰεὶ τος ρία οἴϊεπ- τς δὰ τ ἯΙ “ο " με χὰ εἰμ πρίν πε ἊΝ ̓ Αὐψρμο νὰ ἀμ ῦ οἰμΠδης : ἷ {68 ὑο, ματίσυε, » 

Ἰοοῦ ποίτπι οἅϊη ἀμ ογέδολαν (αθτπις οἰνίεγιανς, 51 σαὶ ἀϊτίαμιην ἢ) φη τἀ  άδτιας οὰπὶ εἰλι,ποίμογίης ἰὴ εἰν μὴ ΤῊ ̓  ΣΝ πονῇ 4 ἘΠ ΡΝ ΔΟ Γι ̓ ᾧ ὃ δά; ΟΒΩ εἰ εἰξ ργὰ πηρατξητία ὃς τηογεάμλταῖε οὰ ἃ ὉΣῈΠὴ ; 
Σ ταιιςσῆος μίμοις γίεμτα ποτ ἐχρόπεῖο οείαι ϑγτοιητεῦ.. ἱηαι τίς νι χοπινξξιπη ἀληϊπατί, ἂς τηάειμι σαρητα!! ἰὰ- ποῦ Εὐαίηιβ Ευιαης(ςς 11 γοςαδυ λυ ποη (τὶς φοπιιεπὶ-ς ἐατυ (ιράαια ἥϊς, Ὁ ἀπ α ᾿ “Ο, ᾿ 

Ριοῖο, {δέν μἀνεραὶ δου γε! οοῖ ΚΗ0.] ἦν ΑΗ ἐοτμξαίειν Ὡς ἰὼ Ῥτοείάς παβτα τερυηαπις, ῇ ; το να πὶ πὶς ποι ἐξ ββεδιτοιεἀ ἀς γεγο σούροῖς Πὰῖ ΠΣ 134. {Εἰ ]4 “ ἀϊαθαηι νλϑηονταρ, νυ γαῖα, ἀεμῖο ]υοᾷ ν 

ηἰξιι, ἢ κι ἡϑη φοιετῇ ΓΝ (ονὲ ππαϊ μηας ποιορικεῖν πιῖογ. Γ΄ 21 “πφε λα “ΟΝ απ ομρς ρὶ νων. {Τ νη μη ποι υδά ἁὐτειη ἰϑκηὶ "ητοΙρτοίατας »δωβάμκίεβίε αὖ ορωία ἀιηΠὶ 1π [Ἄτιπο Ιτπποπς τὸ ἐγ Γὶ δά ἴνο5 ἀτιος ραῆιε, πλεΓῖ- ᾿ δ 

Ργοαν Λεζοίογομτα μ φἘαροηατητ, Γιόνο δίων 4«εοἰν. Πάντα. τ ᾿ϑνης ΜΉΝ ΜΡ κύπὸ ἡμέραν ἦγ)" Αφις, νἱάο!οςυ Πς γραθμὰν ἐπ μ Ἀδι νῷ δι γον "11πὶ ἜΠΟΣ (υράυ- ὀνηγρθε θην ἀρὴν ΘΕ} 4Π) οὐ ἀν τΣ λον τ Ἀν τ τ 

᾿ μίκηί ἐν ψ{ὰ νυν ποῖ ἐν πλ ν ν πὸ ςοάϊος ἴσθ᾽ ἤλες ταρρινῖς. ηυοιπ᾽ [βογάθαιηις ίοσε Πταοῖ εἹἸρειασόγοιη. Ουαηλις 6- ἢ αἱ Ἢ ἀδῶι ἐμ ΦΕΡΕΘΗΘΥ ; ᾿ς φάτ σ οἰξλεγουνς. δὲ Διο ΠῚ τημόπόγαπε ἀῳριΠος ἸΏΤΟΙ ἃς ΩΔΓ Ἵ 

1 ρυσαλὴμι Φη δἰ ἀίτα ργαρο τοις ὧν : ἃς ἴον νοις. ππῃ ἀμηι οὶ μοῦ ἀϊολταν ἂς ἢος 416 πη ]ρά1 διἤϊνας πιοτσ { μ, ὦ πρρῖ τ ἐτρλε ἐλίβ ὸ Αβ τυ πμρ ρον ῥτα τὸ ἐΑΠΡΕΚ ΕΠΟΡΟΑΝΣ ὍΣ ὙΈΆΡΡΑΤΕῦ ΤΣ ΟΝ | 
ΟΙὉ δηρισλίος οἰὐος, σιμὰ Ἰ ΔΝ ἡ0ἢ ἀβηοίζεραμτ, ΠΣ τηῦπ οἵϊς ρυταῦαητ τἀπίση τπυΐτο ρἰαπίοτοῆ [νος (δαζας, ὅς ὌΠΑ μᾶς) ΝΣ ΝᾺ δηλ μα εἰρα " τ: εἀ τὸ Ο[α ᾿ ᾳ ἵν δὰ ἘΒΕΡΆΡΟΙΜΕΙ εἰγο ε ΨΡΕ εἰ, αυιιπὶ ρα - 

ιατίμν καὶ (ϑίομηι ἀιο ςχ νιὸς ρὲ οἰπέχυς εἰἴει, δχ νίείηο 4}1- 10 χη δ" Ποῦ ἘΠ Πρ σι ηθλην εἰ οὐμτὶ ποι ημ Πις {ιδαιι ἄτας χεῤννι τος ΡΣ ΟΣ ἯΙ Ρ' Νὴ τη νιν ἐν: ΑΙ ἊΣ ἐρρὴ »ν δὶ πὶ ηξιη ΠΡΟ] ΠΝ Στ εὐ ἈΜ1ι}8 ρον ΨΗνμεδμΑ 
«ιο μᾶρο νορμς λὰ θα (οἵς τοςίρεγετ, νυ} δι Εγα Τὼ οἰΕτοπηρυαταἰςιλάς ας εὐἴαπι ταῦ αι Ροιϊοῖ Βος χουν" δε δὶ ἜΝ ἀρβητε πα θα ὐν τς ἐπ ἐγΡρὰν; θη ἡ : μεδὶ παι Ἢ οἰ " ψ γπδῖμτ ἐβαπν πο ἣν ̓ ̓ Ὁ ΝῊΡ Ὄ 

᾽ Ιυίμν ρεγοστίηρε 6: ἐμ ἐ ἐγν οἰφη : Υἵ, πα ρρικεῖν (ἰς ΠῚ ἀςείατοι . ψιὸξ αὐ το ἀποατων αι δηδίρατ ηππῈ τοίισεο χοῦὶτ; δι 1 ἐξ πρὸ] 4 ᾿ εἰ ῇ ξΡ κὸν Ἢ ἐπί 4 Ἷ δ ἴην᾿ ἂς χἦν Ἰομ4 βΆΝΗ, αὐλὴ ἐκ ᾿ ἌΡΑ 
ἀτ)}ς τὸ ψδιδημεῖννηπο ντίτιν [τα Α ἔχ.Σ 0. 55 ἀ ἡ] πον ἐάπὶ ἐμίοιας (Ὀπτοιτίλην νἰδοατις ποππιι Ῥτορεπάσιονα Μ μμα θἱης ΠΥ Ὦ ἘΠ ἼΕ ΤΑΝ Πρ ρα λοι Σ Ἢ ΠΛῊΝ ἀϊκατυνίν ψναπι τεπιρυι εν ̓ὐῥ εὐθὸν : 

λον ἰυινΡ λοσισογον σχροιοιο 461 «ἀάτηὲ ραιεουϊλι Αάοο, εχ ίςημςητίρις ἀρρατοῖ. ΝΪρ, ἃς νίαν Γεγέμε ῥὶς ἀνει οἱ, ἰδὲ ἢ ας ἡ δἰ ριυπιῆυς ἐμπιι ἰοος ασητάμκοῦ ἀθεῖῖς ἀπὸ πῃ πὶ ἈΠομογιμης ἐοας ἐτιληι οδ ἘΧΡΓ 

γι {ἰν θνπος (ὀπτςφιτα, διθνε βέμι εἰ σέ το μενα ζεῆμον (' Βυ μεν ἐν 16 Ατάϊν ἰὸς ποπ εἰξ νοῶ σαροήϊες, [πὰ ἔσεαῖς ροπιυρφυδεὶν οἰππιηῖι μ ἜΝ ΣᾺ ωὥ ὨΕΙ Ι 5.0Πὶν ἱπῖστρτες, "ἡ ΠΣ " 
ἃ 4} μτυ[ιίφνη αἱ ΜΠ θη ἐαρνομφυὼ Ὁ Ἰ ΔῊΝ τΥλη Πατιειὸ ἀοίτιγ., αὰς ἶς νοι τότ ὅγνῖς ἐπιόγρτονς ντι! ἔστ τα Πς [ον εὐ ρίνε ἘΩΝΝ μάνα προ Ἢ ἢ οὐ ϑ δ βρονι ἐπ εμριμδιτεῖςς Ἡ ἯΙ φημ πνσψιοῖς ἐὐνμ δ Ἀὐρε κε μομμ υθλῳ 

᾿ιοίρες, οἰε πα αἰηδα εἰιίαιφ αα βρθοιαῖ φησί ἐστον Ππς, ὠμώρᾳ δῷ ᾿ : Ἢ ΜΧΡΑΥΜΡΑΣ ΘΝ ἘΕΡΘΠΕΎΨΕΣ: ῖ 16. ἘΠ ΚοΙς τ ῬΒΠΘΆΑΤΤΟΣ δι ρεῖψ ΕΣ ὶ 
; ποι δὲς Οἴορνο Μήΐοης, ἀν νεῖν Τά ήεούγνοι [ν νεοτανν, 5 ἘΜ ποίην ἐξ ἐμ, νὰ οἱ ποι εἶ γιγοβίν ἴτας γέταν ε ἐπὶ μκῳ με ον ἡ ἐπα ϑΑ ΤΡ Ἡν  ανρὲ 11|ε σαν. 10 (αἱ ν᾽ Πϑη δ ἐπυίάληι ἔρξεὶς  (α ἐοπίριοἱ υοι πιο το- ᾿ ῷ 

σὺν ἐν [βέμαν ννἐγαέ υνῶν ταν μενον υοβνα βενεζνμναθεμψ ἄωτον μϑ δὰ ριράσμίρης αὐ τἀ εἰσέλιι, ΜΑρ νίλ.} Α ξξ. 1.16. ἐὰο με [ἐπἰπνροξος οἰσβαιτοι σοηυόττις, Κα ΩΣ 
με τ ᾿οὉ βαμα( 40 εὐωμαθει βγμιδης γὰ ρεηθηος »νος ἀϊζε ιν. 30 ταν ἧνος ἴσο, θνμην ὁ τἴδην νόται 1 φιβιμζαυις νογοτ ἃ μδὲρ 
ἐφίει ποσίν αι οηνοὔο νἱάβετυν ἡ εοιπημιπί ἰοψιςη- 
ἦν νίι γοπιοιίας υλιῃ γε ὑθςσας εὸ γείροχονῖς, Π)οιηής 
Μὰ τητοτριείαηάί Πρ εῖταν ἰη δὲς ηυίάφιη {στα αὐ ποι, 

ἐρἰβοσίμας τὰν φυάςια ἠιμῃ ἐς (φπιόμα αἴθ} ἀξιτυτωτ. 

ἐν 

τϑὲ αἰιενανωμ, ἰᾷ ΟἿ, ἀς ἄλτι ἡιοητίψιος ἀοϊοςοπτ Μαἱὲ, 
Οοἰνατοπτ σμ ην ἴὰ σἰμμν γῳνακεεγνίσακι ἡ (ξεδίτιν πνὲρ. 

"4ἹἹὉ σνὼ ὑμόν. 

1) Ἡρρατιθρη εν) αἰ ἐσίῳ. γυὶς Εἰβοφμεν, Υ με Δ (ϊ.}6 τὰ 
: κ6 Ε! 

ἊΝ 

ΦΠΙΔΩΜΪ απ ςιις. αἰ όχι πη ςἰἶετ ἰσπιροῖ ςοιμρίετας, 
Ἴἴυπο σημη αἰνξαπς ΤΙ οιμδῖῃ ἀρράτεῖ δα ἰοάμνι. 20.1.4. 
ἀμγη ἀπσλτος ΟἸιγήτις ἰδαΐς σατῶι (ἀρογα πα 5 ἰα ἀπεάϊα 

ἀυοππη ποθι 4 ςριΠογιμὴ ἰδγιποῦς νατί 6, μὲς γεοξί- 

. ΠΩ 
ν' 

ξεἴΠιτ Ἰϑομινίπιυις, ργοϊδοιν νοι παταγαλις δὲ ΟΡ ΔΊΩΙ τοι ρο" 
τις ἐστίν οἠ τητία! δι, Ηϊεγοιγπλας η ΒΔ. 18. ἀος ἔνλη- 
δεϊννη Νακασοναπι ρτὸ θρήνει μαδοτς, ᾿πθονβοναψιν ἀα- 

. ἀν, σ ηυ 10 τϑοβοτοςρίεπἀυτα ἐπιαυυιη ἐς πηοπ!) 
ποίροι ἰωδ ἐπριεὶς ἰρύπιεισυς γα δι λιθ τιν ἐπ ρμαῖυν, 



͵ 

ἐπ πασον τ, πιράφ τ τ-αωυκι τι. ονωδε οοιημικιυαντὸ ωμυὶ ἀντι εν άις, τρραν ον ας ἐδ αὺς ον εὶς. ααίλνορλλεις τος 

ν' ̓ 

νι ἔπιον 

ΝΣ 

Φ 

ἰ ευλῃροῖη Ῥὲο 
νϑειίερεοι πὶ. ᾿ ᾿ τ 
ΠΝ ὧν ιέδο. Φ εἴτως ἔδ'οι παϑεῖν τὸν Χραςὸν, καὶ α]α- 
τεριαεερα ἡ. ν ,.ν», ει 
ἀϊοκιιο Αρο- ΦἼΡαὴ τ νεχρῶν τῇ τρίτῃ ἡ μοέρᾳ" 
{101} ΄ φοπιπηὶξ 

οὐἷὰς Η ᾿ ν τὴ Σ ἐπ τὸ 
ἔνπιπνα δίς ' δου ματαλοιαν ἔφ) ἀφισιν ἁμαρτιῶν εἰς 
τη θη τ8 ν γ ͵ ν ῇ τειν ῖο ρεοοα  ὀύΐτος ταὶ ἔϑνη » αβξ' μϑμον πο ἴερφυ- ; . 

ΤΩΝ 

(οΥμ τ, σαιλήμ. εἰρίςπάο 8Ὁ Η! εγοίο! γχη 5. ᾿ ομει γϑηδες , ἐμοέβἐφη}}- 

᾿ Ὑμεῖς οἷα ἐςε κιἀρτύρις τούτων. Ὶ ἢ νος ἘΝ ἀξ νὰ τῶ 48 ἡ θα Πὶ ᾿ 2 ΕΣ οἱ ᾿ Φ ᾿ “ ᾿ ᾿ κ᾿ " ἸοΒαταδ Και ἰσδου, ἐγω ὁποσέλλω τἰω ἐπὰγ 9 ἝΙ εὐςδ), 6ρῸ τηϊτζατῃ “ΡΥ ἄψ" ἔνι 4 ΝΥ Πα τος Ὁ αν ς προνν .18 ᾿ γῸ ὭΣ Ο:}ς Εἰεκε, ἐσοὸ ἡ ἴρτο. . ὡ.. , λίων δ᾽ πατρός μσν ΑΝ Τρ ἀρῶν Σ᾽ [τὐτὔμαι βατεῖς (οἱ ἤῆνος ᾿νος φάμα ΡΩΝ ΜΝ ὦ ΩΝ ὃ ἜΕ ηὐλὰι (Ὁ ῳ εὐ σΆΛΕΝΣ "ὼς Οὐ} 1γετςιῃ "το ἀετε Ἡβργσ(οἸ γι ἰδ] |6υὖε ανέοην (μάριο νὴ εἰμί- 
φρφυσηϑεδ ἄμιν ὀξὺ οῖς νίᾳιςαιο ἱηἐμαν πῇ νίγτυτς εχ] {{π|6 ηροαάφηίγωε ὑνάμε- Ἐξ ἐγώ) ΒΙΌΣ ὐγὰ κὸ ἔξω ὼς ὡς Βη.} απο. - ἬΜΗ ὑμίμες κα 4110. 

. ϑανίαγ' καὶ ἐπάφας ταὶ χεῖρὰς αὐτῷ, 4.1.» Ἐδυχίε αὐτοῦ (05 δορία" Δ [{ν Εἀρκίρ ἀμμεην δον [οται » ιν αύνου: : "" Βειϊνληίαπι νἔῳἊν (αὉ 1Δτῖς πλα- 1 [15 δ εἰθναιιύαιννικφ' εἰναι!" 

Καὶ ἐγῆϑετο ᾿ πρὶ οὐλονεῖν δ ῦ αἰδυς ἰ  θοποάίχις οἷς. »αηὐϑυηίωμ δεηεά κίεν ὦ ; ὥ ᾿ ᾿ δοκε λυ τος : 

συ 1. ὁ ἢ 
«ὦ τα «αἰὰπν 70} ϑύρριγογ. . ᾿. } 
“οτρυγολ ἀϊιοὦ ὡ τ 

ἐἀλα πλδῖδος, 
"αὐτο, ςοτήα 

ΤῊ νι πα κα 
νιν Κα ὄν ἀρ τοῖς, ἐ πισώψαν μένε ἐσὲ, Κὶ 

“ΠΟ μι κ 

πριξηον 

΄ 

βρώσιμον ὧν ϑείδνε; 

ὅδ. ν τε ὙΥΡΡ δα το τνα ΡΥ υ 

τὰς ἐ : ἣ ὙῊν ελ : ν 
ἧς ἧς δ 

" 

κρὶ δα τί φ(μλογμισμρὶ μὐαβαίνουσιν ὧν 
ταϊερδα δ, Ὁ [ 

ὑδετν τς χεῖρας μον χαὶ τοιὶ πό- 
δας μον" ὅν αὐτὸς ἐγὼ εἰμι" ψηλφφή- ᾿ 

σειτέ. μα χαὶ ἴδετε, δ η πιοῦμρι σρτμ 
«μῇ ὀξέα οὐκἔχοι, καϑως ἐμὰ ϑεωρρίν!, 
ἔχοντα. ΤΣ Τὰ Ἐν τοὶ ρον ἜΦ 

Καὶ τῶτο οἰπῶν ἐγταδειξέεν αἱ τοῖς ταξεδι: 
οχϑίρας καὶ τοις πόδ ας. “- 

᾿ ἔτι ὠπιφοιυ των αὐ δ δστὸ τς γαραζικ 

καὶ ϑαυκιᾳ ζόντων͵, οὗπεν αὐτοῖς, Ε΄χετή αἰ 

{μ 

Οἱ ἡ ἐπέδωκαν ὐτῳ ἰχθύ. ὁποῦ "" 
, Ξὧ᾿.ν ΝΕ: " ᾿.. μά φρς ναὶ ὅσο μφλιοσίου κηρλου. 

Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐνΠδῖ ἔραν: 

Εὐοὶ αὐτοῖς, Ὁ ὕγοι οἱ λόοροι οὐ ἐλφ- 
λησα τοὺς ὑμαξ ἔτι ὧν σιμὴ ὑμὰν,ὅτι συ] 
πληρρΘΉναΙ σπαύτα τὰ γεγραμμᾶμα ἐν 

“πδνῥμω Μωσόως, καὶ τοορφήταις » χρὴ 
ἡαλιοῖ αἷδι ἐμοῦ. 

᾿Ἴοτε σιζωοιίξεν αὐδῶ τὸν νοιῦ, τοῦ} " 
σιμυ ένα) ταὶ γομφαᾷ, ΝΣ 

Καὶ οἶπεν αὐτοῖς, τιύτω γέγοσῆϊαι, 

43 

νῖ 

ἃ 

᾿Ὶ ͵ 

Καὶ κηρυχθίωαι δλὶ τω ὀνόματι αὖ' 

᾿ 3ϑ Ἵ . ᾿ 

τοὺς »δηέςη ἀπ᾽ αὐ, καὶ ἀν ἐφέρετο εἰς 

κπ,,.ρ.ρρ΄Ψρ“ρ“ᾳ“|ὲΡ πππέέἔρΕέἔρσουοο» , ................... .... 

}3ο ἐμεμἐψεαιεσαεν,διαλυγσμαὶ. [ἃ οἷῖ 

«οὐ, ἀτίουες, αιαῖον (Οἱ ςτῖς ἐν πιδηζοίη νοηΐγς ἀυμ Ἢ αἱ ἐν 
δι που δι μον (δ ρεοδαδις οὙςουγης. 

44. μιν αιίθως ε{}πενδνν ὧν Ατανί ταηχ δόξεις ετᾶζ οἰῶ 
εἰοίοά δέοι ῥτοτίως ἀι(οείζιτις αἰὸ πειπρε ἰᾳ σαΐπαι ἂς 

βνανοειινμ 
ἐπ Ἔβαν ἠἰχε σἰαν Ωρ  ἐανθ δε 
οἴδίεν ἅ ηἰαγο ἘπΈρθΝΟθΕ: ΝΣ 

ἄφες τησοε: Πᾶπὶ ὁρ0 Ἰρίς μι: 
ζοπεγρέξατο πλενϑέ ν ἀδεοι ἡδηι 
δριττῦδ σατο ηλ Ἴἰ οἵα πο 

ἐάξοτίρυε ργα ρου ἀϊον δὲ πνέγαν- 
ΠΕ δἰ) ἀϊκιτ οἷν Ηδθειὶς μὶς οἱ: 

δ συ δπταηι δἰ ἐν ὃ 

τοῖῖ Ρ [ἰδ ΑΙ], δὲ 4] τυ] εχ (ὰ- 
0 δρίατίο, ᾿ 
“Ομ ἠδ ας ςερῚν, δι εἠϊι ἰη εο- 
γα Τοηίρούξδῃ: 
Ὀύχίταις ςἰς, ΗΙ (δπτίεγαχο- 4" 

1|ὲ5 φυος ἰοχαιέις ἔτη γο ἢ ἐς 
αὐ άϊιως εἰΐσαν νοδιίςυη, 

Ἰοροτῖρτς πηρίςγὶ οὐμηΐα ηυᾶ 
[ςρια ἰυπε π Ἰερε Μοίς, δι᾽". 
Ργορ οτος Ρία ες ἀς πγο. 

ἂς Γείυγροις ἘΧ πιότγτυδτεγεῖο 
“γος -- 
Ετριαάιςατὶ οἷὰς ποίη γα. 
Προ δτίατη 4ς τοπη Πποπξ ρες- ἢ 
ἑτοτυ πὰ ἀρ! ἃ ΟἴηΠ 65 Οὐτρ5 ἴῃ. 

πςάϊςογεῖ οἷς, ἀἰπυπᾶτις Ὁ εἰσ!" 
(υγίμτη ἔεγγοτυν ἴῃ σα υτδ, 

» γΑΛΙΩΣ δὲ ρεγρίρχα ὁ 

ΤΆΩΝ - ᾿ ; Εἰ ῤκοΣ 

) Μ πἩππΠ ΠῚ 
Ἡ εἢ} οἷο, ὡδί ως 

4» 4}. ἐγ νη α! ρει 
ἐβεβήνηι ἴα εονάανεῇαν 

", 

θόμμε ὀογήα νο ἴτὰ ᾿ 
: ᾿Ρ δειν πθηῖν πίω ᾧ; 

ῥϑάοιτγκίφοχο ἐβ βιν . Ἰραίβαιᾳ ὧ' νἱάειφ : μία 
7 βρινέμε φάνηνπη ΓΝ 

Νὶοισ θᾷπυδ πιϑᾶν 8’ Ν 

Ῥίοἰεια να. “βάν. τς Πσύεης οο. 

ἄπ νιεν ; ἐϊπίζηοι 
Ἢ τῶ 49 

πῇ μος ἀἰϊκί ει, οὔθη- γπθ..: ΦΉΑΕΝ9 ζ0᾽ μ4. 
ἄ, δι ας ροίος, ἢ 

δ δυϊείη ἐρη πο οτο. 4] 
ἐψεάφημθοι γϑ' πητάηι!ο 
'μ, βῖα χαρά μο δ πλι, ΕΙ ς᾽ 
ὅ42! με «ἰμῃοιᾷ φηοά ἡγῇ, 
ἐμεφίμν ἢ" ᾿ 

νη εοδιμίενἥε ΟΣ 
«πν βι αβι,, ζ΄ [μυΐηη 
ἀοίνες, ὶ Ἴ 

43] Αἰ φμωπι πεδηίμεαῇοι 
φοΥ 4η) εἰς, [πηι γα ἰημίω 
ἀεάε εἰ. ᾿ 

Εἰ ἀνκίι αὐ φοι, Η εἰ 
"ωηξ υενϑα ἡμα ἰοἤμνμω; 
ἱηνν φἄἀ νοῦ ψμμτη αάῤιης 

.}.κηννοϑηξξιν, νοηλαην 

Τύυτη ἰρῇ ἀδσάεγυης οἱ βατ- 4: 
- 

44 [τίρια [μπὲ ἐη δε 
ΟΥ̓ ΦΎΠ Κ᾽ Ῥτυρίειν, (τ 

ἈἩΡ[αἰνποὶ ἀφ ηνε. 
4: 8} Υνες ἀρεννὶξ ἐἰἰς (ῃ- 
[πε υε νηοί ἐφενοιο διτι- 
ἥγ, Ὁ ὃ .ὅ 

“ Ζἰιἀϊκὶξ εἰς, υοηΐάην 
Ίς [ενήρεμῃ «8, (σ᾽ βεο- 
"ογβέϑαι ΟΡ τιδέρην μᾷ, 
φο, ταξωνρενο ἀ πλοτίη 

«}ιονδέᾳ ἀδε: 
Εἰ ῥνδάνεαν! δ ποηλΐμε 

ἜὐΝ4 βαμΗΜ 42» (Ὁ τι- 
᾿Νηβέοπεη βεκιαίογηπι ἡν. 

Ἴυης ἀρογυῖτ σογαπιτηςῃτξ, 
101. Πρετεηι δου ρτυγαβ, 

Εἰ ἀϊχίτ οἶδ. 1τὰ (ςτίρτατ εἴ, 
τὰ ορογτιῖς ΘΒ ἔτη ρατὶ, 

Φ- 

πφάέσοτφε, ἡ ρ. ἐεςο [ ἐὗ. 
ΕΟ βυεϑᾳεων ἐπ εαίμον. 

ἀ γάττε τττεη ἀιι 10 ἢ..4ώ16. εβάειεκαδίσατο  υἷρ. 
᾿ΝᾺ Ἑναίσγαυς λᾷ νογθυη), 5 μέφες "4 ΕΠ ποτδηλίη!, (υἱοεί οα- 
“γεδατῖς. δὶς εηἰπὶἀριιά Εεῦγκοβ δοοίριτις νογϑιπη ον 
[μ{εαϑ. 7 χυὺά πυΐὶς Οταςο 
τηυϑιΟρροπίτας ἀθτοηη]ος ΟΡ ἱπτοιἀϊδλυτ ἀξηγίρτα- 

Ἰδῃ μάὑει ββνμὶ 4 νἱήει 

"κε ΤῈ ἐηρίενν ΠΗ 4 " 

Ροπίδις νι" θὲ ὁρίσγιδιί- ἧς. 

Υτάμι ἀδμᾶπι,οισὶ οἰῖοαι αἰπιέσιμι διψειοτηδηι,νιδειταεο, ἡ τἰοπὶ ἀς 4ιιὰ βιειὶς αἰϊοὶ ὁορ ταῖς πι Αμοίτοῖ! πὶ τάπτο 
νι Ἰοσχυιτις βάμ]υς Ἀοιπιδ.». 

47. μη πορμρνεδν μα ἀμ ἃ εἰδ οἶς πηληάλτο; δι 
ἐρεΐτις ὑφοιρόπῳ, τ Οὐτγ.4. 1. ΝΗ αγαίνηνιϑ ρον τγαἰςεοπ οι. 

᾿Ρεπουο Οὐ ἱξίταν ροίζοα υάτυον ἐσ Αροιποίίς, δε ττοι 
γε οχ αἱπ ἀἰοιρι]ὶς ρεοίξένι ἔμπης 24 ἰδεῖν Τ νοτίδάίς, Ιοδα, 

Ταν;βμε ἰοιας ταητύι οχοιγῆο πίε, γτ ριοδαιεῖς εἴ, πι- 
ΟΓ τὸ ΠΑ ἐμ ητιμ. } ΠΠν παονα τη νχῦςηι γοιογῆς, νπία ἰφίος {4 (δινόστς τοϊρηρςητία: δὸ τοιγΠοηἱ ρεοςάτογιη 

Ἰριἴνιις ποίηση, γον ἰρίυαι ἴω Ἑυλημραψιο ἰσηϊεπεςτη δι ἕξ 
μαῖς βισιση τοπὶ δὰ (αἰ ατέπν, αιαίις οἰ δὲ τον δι ποιπίης νδο 
μὰς Ψι ΔΕ ιοες [εἰθ. 1 ερνηδο μα ξωυ ον ἩδυΜάκοσ, 
ἵληι μεβοιν ἽΝ υἰατα, Γοβέονηδινε : κὶ οἰἢ ῤξαωνον, νάοἰι. 
ἐοῖ υμδδς, νοδις, (υυδιὶ ἀμτοαι Εγδίσιις οχἐξείππαν ἐπι λά 
Ομάλυιη μοι τείξιει, ἤσα οὐ φάνη τάντὰιη σἀψίλιν τοριι- 
ἐϊαηάυην αὐὲ ἄθατη ἱρίς οοηεπιοτας, ἰά οἱ φινὰ οἰννὰ 
δα ὡαρίρ δῷ Μιεγμίφιη, δὰ Δροῆο  : νογυϊποτίλαι χαία 
κυγυχϑυώῳ ἀτανέ, ἤρῃ κε ύδσαιν: δὲ τοῦ ἰρίὰ οἰληιαὶ ΟΝ εἰπιΩι 
Ιης ἀκοῦς ἀξ Αροιϊοίοπιμι πιιῆετα, ᾿ 

49) δ οι Ποπ ηνω κα πγτελία : 1Δ εῇ χυοά ρεοηι νη 

ἀοπνιπι αυλέγαρ οἤτηο καὶ μα ἐε[ιγγεέϊίομο ἠἰς, Δέξ, 1.424 
᾿Βοιβδηί᾽ Υ οὐτιχ τ, ̓ηἀς (υρτα ὁπίος δἰζοπίαχιε, γειπος 
πᾶττατυτ, δέ αιοά αἰτετο ροίοα Πστο ἤδη 1,σᾶς ἐχ ροίμτ, 
4 ἐνάμαμνοὴν ὌΝ δε εν δἰ! ,ονδ ὑφη ὅλα διαία μὲν ἐξ  ψοις", νιον 

1 ὐὸ ϑριτίτα ἀπέμις ἃ οῖο ἰθ νον Πάτα, αἰς οπίπι ο-, 
αιμπταις Ἠεδταί,νε [ἀ.6.3.4.ΝὸΝ ἀὐεδ λιις φίοψις Ης- 

4 δταιϊπιμη,φυλα ρει εραπε νἰἀετον δ εμτον τόξιπυθννν», 
40 “με Ββηναρίδι υζγμε, ἴωι οἷς δρϑανίαν ΝΟΠΊΕΩ οἱ [χλν 

ἔχιν ὅναδτις ΟἸ ποτ ποα σεετί Αἰ τσιιίιο Υἱοὶ: φια, ἐς τὸ νἱάς 
10 Δέδιτιν, 5 

11 υηΠμυξίμε, διέ ρν, ωΐς, δὲ ΕναΓ ει αἰ χόμσενος 
, 38. 

αἰ άδωο ἀμέθην ἐ{ πνοῆς το 

. τᾷ 

. 

Ὶ 

Ν “ 
ο 

᾿ 

-Φ κα 

κν ἀλη ᾿ δ 

ἐν “ ᾿ ᾿ “4 : ᾿ ΡΝ 

" Το νὼ ἀζμπτωντὸς ον τῷ ἱερᾳῖ, α)--}9 ΤὐοΝϑνε οπιηΐ τρηρονοὶῃ τᾶ- 
; Ρίο, Ἰομάδητον ἃ δεησάισοηιϊσε 

ι)εο, ᾿Απτοῆ. ὁ. ως 

ε- 

Ὥ, 

φογὰν ἰξ {εερυσαλήμι μετὰ χαραξ με- 

»ϑιῦ τε καὶ ἀ λουριῶτης “τὸν Θεόν, 

«οὐδιου στε πττασπαυτταςτοττ σε τι τ- οι τ πττοτπτιοὸν 
-ἘΠπΠ'Ρ-- 

4 δ ποβῥοφπιεν Ὁ εδ᾽ διλογεῦντες τὸν δνόν, Ν ἧς (υριὰ τ. 64. 
: (, ὔηφη. Δ ἱπαημίςτιοοάϊες “0 .Ὁ ἀμΡ οὶ (πη πδόξυς ᾿ τῆλ 

ροδὼ Ἰοῤασζανι ἐξε θα τὸ κατὰ Δυκε ὦμεν ἁναγγίλμν, μετὰ 

ἘΥ̓ΑΓΓΕΈΛΔΙΟΝ ΤΟΣ 
. 

ΚΑΙΔ ΣΦΑΝΝΗΝι, 

Ν 

Κεφάλαιον α. " 

4 ἀπλεν Ν᾽ αῤχῇ ἰω δ λόηος, χαὶ δγ1 
ἔν ΐ λύγος ἰαἦ πνοὺς τὸν Θεὸν, [ἢ 

ΒΦΑΝ καὶ Θεὸς ἰυῦ ὁ λό ρος. 

Ἢ 

5 : } τατι ον ϑς 

ι Τορνίπολρίο, ὃν αὐχῇ : ἡἢ ἰλπὶ ταπι αὐλὴ τος οπηη ες 
πρτολτᾶς σχοῖς ογεδι οἶδ. ΒοηςἤοΙΟ Τὰ αν φιοὰ εἷ 
ὀδίκτυλπάϊην, τ ἀρράγοᾶς βοη (ατίϑ ἀρροίϊταηι εἤς ἐοτυτη 
ἀπτοιρτοῖαςιοθς τη 4 (σγυιατα ργορτα β ηἰβοατίοηε ρσϑ 
Ροειοηὶς ἐν, ρεϊποιρίαπι ἑητειργοῖαητας ΡΑτγο πὶ ἸΏ 400 
εγαῖ δε ηο. Εἰ δυϊοη) δας (σαῖς βτίδ, υης ἀς α10 δόζασιις 
εἴτι δι αιιοῖ Ἀρρο ας τὸν όγν, πο «αρίς ἐκ ηΐξεις ἀπιεηὶ 
Τεις ἐπἰτίυσι αοογοῖ ςιολῃ ἀϊ αι! οι ἐξ γάτα τ). 4), 
ἱπηυΐς Ισάπηος εἰαπὶ ταηῖ οχηξοι ας δευπτῦ 16 αμῖαπλ τες 
εἴζλια στ οατὶ ἐαρογιπῖ, δς Ριοιπής ληῖς ΟἸΔΠΤΕΠῚ τσ ὴλ 

τθάτατα πὶ ρτιποιρίαηι ἰάτη ογας, ΑἸΐοααὶ ἀἰοίτιω οτ!απὶ 
ἢ δίαθοίυς οπμοίάα μι δῦ ἰαἰτίο ἱπέτλ 8.4.4. εἴλεα ἦνο 
ΟΡαηνος ποιπο ςτελταφ είς, (τε ἃ ρείπιο ποιμίης στέλο, ἐς 
ἀηιεαυὶμ} ν εἰ σεῖς σοηυς Βιηδησην τοράρατοῖυ Ν πὶ 

ΟΠ ΒΕΟΥΝΌΥΜ τΥ̓ΟΔΜ. 
᾿" Ἀὴ ἀὐηὶ τὐεφὐομι σαντες αὐτὸν, ὑπέό- γν | ΡΠ κυῖοσι ἐδοζεῖο εὐ γευεγῇ 

ἴωπέ Ηἰοτοίο  γυραιν οὐρὰ βαυ-] . 
, 7 ἀϊο πᾶρηο, 

πΦᾳΠπΌ,͵, ττπτσοΠΡέἔΕΡΠΈΠ  οὍἕο΄ιο[οὃἕοτ πτ τ τ στ “ὦν. 

ΦΕΥΨΑΝΟΕΙΠΙΨΜ 58ῈΕ- 

34, 

.] χαμάίο πνόρηο, 

Προ όνερι 6, ὑφηφάν- 
ἐφ [}λ6μπι.  σηνε. 

πππΠΠ..--ὄθ --.---...... 

Ϊ͵ ἢ ΓΨ0Ρ “Ἂν» 
χρννε ὄδικρι παν κο τὴι αὖ χρις κ αὶ 

᾿ 

εἴ ληπος αι άεοιῆλνὰ ΟἸνεξι αἰκοημοπς, , 

ΡΟΝ ΝΌΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. 
Νονλ ἵΝΤΕ ΚΡ. Ψψετυ,,. 

(ΟἋ ν᾿ ΠΟ ΔΡΥΤΙ 1» 
φᾷ 

ΓΕ ΝῚ ῥνέποϊβὲο ΕΠ Ων εἰ οοα ΥΝ ρτϊπεϊρίο ογαῖ 1 
ἄν  ϑεγηιοίις ," ἃς 

ξ ϑεγηιο || εγοῖ . ἘΣ ἸΙΠΌΕῚ ΈΓ ΕΙΣ «ρμάδε- 
ΝᾺ ρυὰ Ὠεῦ, ΕἸΑΙα 51 μην τ΄ εν ένα  ἐτ- 

ἂψ. ῃ ΟἾΤ1}}ς ϑεῦηγο Γευϑι ᾿ς [ϑηην. 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΘ, ΙΝ ΟΥΙΒΥ 5 ΚΑΤΙῸΟ ἹΝΤΕΚΡΚΕ,, 
Βευῦιτνι. ; το Σ 

. 

ἡ Ἐς Βαθεηάα οἵξ ἰὴ ρτίπνῖο τατῖο ρυχτοτῖεὶ ππροιξϊ, φα 
ογιάφοίςοῖ Πρ πἰβοάτας δεσπίοηιῖς πγροίιαῆς, 4 οἷ ατοιηδ. 

᾿ς ἘΜΠ ψοηεγάγιο, μιίη οἰρίο τεπιροτὶς οὨλπὶ σάτα {δ να τρίς 
᾿ἃς(ς τοβλευν ἰη τὰ 17. φιν πὰς (οἸτὰ Αὐρυ ἘΡΗΈ, 66, Νου β- ὦ 
{ “μὲ ἐπ βγη γίο θεὴ [ποία «αἰωνν ὅρ' βτναην,, Π4 ἐμ ρῥνὐμοὶ βίο 

. βομ ' αὐϑηπι. δεά ἐν ρνέμοῖρίο ἐναὶ ' ετδωνν. 4 δέγινο ἡἷε, 
ὁ λόγον γάτα, Μ΄ εδοην τὰ οἱ τὸ ῥῥμα το τοξξὲ Ἰκυταμὶς 

“ Ἑταΐπηιις, νετογαπὶ ςτίαπκ ἔγετας δὰ ξξοτξλιςιρυτα Ογρτίληί, 
[,λδαπι) ΗΠ τ ΗἸςτοπγυν, Ατλστοῦ), Αὐὐῃζυβιίπὶ, Θοὰ Ἂς 
Ρυά Οτασος Ἰατὸ ράτοῖ κόγε. ἸΝΑπν δὲ ογατίοηςεπι, δὶ τατο 
περγ, ὃς ἀςπιτίοπρηγ, δὲ 114 ποπη}}2 ἀςο]λτατ νης ΘΙ 
γι, ΟΥαεὶ ρυδίδετιπι, τοῖον! ἀυόταιτ νοῆιρα ἰσαυιτὰ 
(υπεῖματίαι, νἀτὶὰ ἱπιης ἰοςίι ἤῶτ ἰῃ ςεγρτοιάτι, ἄι πὶ ἐχρ] ςά «᾿ 
τς νοΐυπι 44 τατίοης Βηλίνς ἀΐζατατ ὁ λόγι: αι ὁπιπία νί- 

ποράϊμη εχ ήπότο ποιίης, 4 ροζυί οἤς ποι εὐάλ Αἰ4 ἀρτασ Νδείδηξεηυς εἰς ραιοὶς νοτθὶς ἀ Πσσπῖεῦ ἃ Ροτίρί- 
εἴτ εῦρο ἐπ᾽ αὐχλονα Ῥείη οἰρίονυ ἐπὶ ὅν αὐχα [ἢ ψγίῃςίρηο. δέ 
ἐρδιδομην 4: «ὰηι ἣν Ππεδάϊοξεο Π πὰ ςηἴην ἄς ἀςοίάςη 
τε; ἴυ  ἀς ἱρᾷ εἰςπεία ἀἰςίεας. Ὠείπά6 υνὸ ἀςοίλγας 1ηἱ- 
εἰαπι τοιηρότίο νεῖ ξλψίας, ἃ γι ἀπ οἰρίας οἰξεξξυπι ςοπίε- 
ἀιεης ὧν νετὸ «άριαπι τοπιροτογεῖ ἐανί ἰρί ςοπμοχιμη, 

'Σ οὐὲ οχρίδηλῆς, οηείοης (δουπάα Φεὶ {ον δ' κεῖ δὲ μειλέγα- 
ὅν λόγος ὅτι αὐρϑὶ τὸν γατέμρ οὗτωρ ἔχοι! ὧς προ νου κἐγρεγού 
μόνον δειὰ τὸ ἀπαϑὲς τῆς γμυνήσνως γ. εἰν χαὶ" τὸ συωναρὲς καὶ τὸιἐξαγ- 
ἡμλτικόνινώχα δὲ αὐ εἶχοι τις δτι χρὴ ὃς ὄρει ἀὐρϑς τὸ ὀβιζηυῦνεν, ἐπι- 
δὴ κρὶ τῶτο λέγυπο λ΄ γε ὁ γᾷ μενουκώςγ φησὶ, τὸν (ζὸν { τῶτο γέρ δι τὸ 

1, δὶ ἡ «ἀρναηνοι γεν Ν 
μην ἣπ ̓ αγυίαίενν ἐμ 

4] λόθθη ἀῆρον ἐπ θπον 

Πρὸ τὰ εἢ,κεάϊταπι εἱ κυς 
ἰδευηάμπι ἰτῖςαπε δαπέτυμν ΕὐλΠοἴνμα μοῦ τοηιροτα, 4 ὑ 

Διο εχ ΩΡ} ᾳτατία, Αάάπιις ἄοετοτ Αι Πε ἐπ’ αὐχῆε ἰὰ αἵδε αὐ 20 ἐθιϑικώς )νενόηκι εὸν νωιτέρρι, κα συώτεμος ἐπόδεξιι κρὶ μέ δία ὁ τῷ ἰηϊτίο ιημη ἀϊ, ποι δυτᾷῷ Αἄληνας γαῖ ὦ αὐχϑυά εἴτ ἀπ τα πατρὸς φύσας ὁ ψος γϑύεημρι ἂρ ἅπαν ἢ γιγβωννκατος σιγῶν λὸγ ἐ- 
Φυνη τηιηάιϊις αεαδδεικν ἱπορεγοτ Νσαμα μι οὐὐζαι [ἃ οἵ, δεινὸ ἀλεμην δὰ σατο ταεφηοηι ραὕεαὶ ομαν ΡΑἰνε ἤν ανρ 

4ιοΐ τι] οι ἀϊξίτυς δὴν ἐς μη ὃ ὃν ἐπ᾽ ἀὀχλεν ντίπο ἰΙοοο [βηνο ἐμὰν ἡρεπβονθον βίωι “μία βε ἃ Ραἰνεοήνα οννρενν βενμεβ!ν- 

Ἢ Εχροηξπιφ. Ἠΐς δυτεῖη αξίτυν ἀξ (0 φυοῦ ΟΥΝ τ τς. ᾿ἠϑὸ φέυμωι [τἀ εἰπε φῃθἀ Ραμ βὲ ἐϑηρδκιε 4' ἐπ ἀβηβιίφ!. 

ΓΟ} στολτάγατί, δ ργομλάς ἱρίως τοιῃροτίς ἐχογϊή μι - 
ΠΑ ΠῚ Παυ οι οσΣ εἰς αὐ ςϑηΐξαιιητυτ, ἰτχις Ἰοσι πὶ 
"Πυνη 4 ἀιαινοῖο, δι ΠΝ εἴϊος δυϊτεὼὰ εἰταηι Ἰναἰοτίς , ντ 
νας Ιολμηὶς ψοιθᾶ οεἰυάδης, φιίθις αἴςγρα ΕΠ} μγροαις 
τα λὸ «οἰ ἰγηνδιυν, 4 Ενμὶ δ εἰὰ εἰϊ ἐμ δὰ ἔθη} 

βεθαι,νετοθιὲ οχρίιολαι Ογαοί. ΕΠ είμη ργορτίσιας τρῦυε 
γοηνὶ ἤναι οἰ δειαπάλ' φιισά αιμήςσηι ναὶ ὅοο ργορμὲ οοη. 
ὑςσηίτ ιν νάςίτςο δ Ἠε ταὶς ΠΝ ἐερόνα",}} Οὐδεὶς ὁ ἐν 
ἀϊσαηγ: ἡξίμὶς ἰάσεηι φιαηάδηιν τη τηςητο Πεὶ ςοπεοορξυιι 
ἀουααι (νε δαπιοίδτειιις οχηεηνασατνβς ψιὶ ἀῖνιν οτρογοιη 
δομοιαιμε βογαθγιθλίς ἃ σαι ψι} γουισγὰ ἰαια τὰπλεχηϊοραῖ, 

. κμὸ ἀἰκῇ,κ)νὶ οἱ 

(ς διά μια ἀϊκετα οἹδε αἰίνιν ανῆενο εἴξε ΕΠ Ὶ ἦγον Ρώμνα 
γαβριμὴν φωᾳ βΝΗ!οοἷε ἐορν ἀφβηῆο., ἡ408 γε φάνη βηϊδδοονο 

. ἀεείαται, Ἐπενένεῆνὶ μη! ἐφηνμίεκιν 4} ΕἸ ῥων (ἰά φνίηνεβ [» 
"Ἢ νη" δ᾽ Ραινεην εφιρίε σα 1 νείενν Ρ ρα 

πὸν δ! αἰ νι φινὰ ον ὑνειν ὡς [με ἰὼν φωφθάνο ἀφ ηβεαεΐο ναιονα 
Ῥαιφέν, δἰ φμνάφην μιν [ΔΈ] 8} (αν ἐφέλμα ἠδ αν φαβνε[!ο εἶων 

39 λαμο ριάμέϊως 4 ας ΠΠ|ς. Βλιλνιξ δυζονὴ αδαν οζίαιῃ τὰς 
εὔλμι αὐΐετε Ηουμ τὰ μὰ ἤπιας ἰού ἔστιρτα, Κα πυ]τᾶ 
Ἰυὶς ἀντοραοτα νεεθογιην ἰνυςπίταν τθτοι βάτος τὰ ἢ 

" Οτακοκ ει [,4τἰπ σὲ, σον ςπείσυς ἴναης οψηττοι οτῆαπλ 
δατοιείν, ἃς πηραιάσηιον ἀἰορτὰ ὦ λόγον ἀρρεατιοας 

ἥδ. ἐναὲ υερυζί. τετηὰ δι τοοῖ- 

ΝΘ φ’ Ἡ ονδῇ ε- (εκὶα!!» Ρᾳ- 

ἰ. ὰ] 



(ερ1. μ4 

ἐὦἰἴ Του ίλο λευδε τρίτο οι ἔισο πρδθοην ὑπερπηββαβαίμ! θὰ, [εν διδημ τε χυιπίοε πιίμενα ἐτεκίατα 

ΜΔ] πλήσας, δος γεπθμῖρε δοῖν ἐξα αε μαραρ Φμτα ἰφινηιδίν "Θ᾽ τονρσναίω ρελρονῴνησημ4 ἐμοβανηῆὴν ΟΣ ἴδεαγ πη, 

τά ίν πιγβετίηπι οκ ΗΝ τὸς ανὰπιοκ ΜοΐΣ᾽ Φ' βεηβνδνατα δά οννβάναινν, μμ πιράεταπήα τ᾽ ξυδεπανίη 

δι τα ᾿ἢερφοιφη θη, δὲὰς τορι ὁπιπίυδι ς ημίφ, φνλεΝίρ, 6 νδὶ οτεᾳ τον ἤν ον νι φη: ἤμεθα σ' Πίωη. 

. εολτι πέννν Ἰοφιστος Τοαηηῆι δι ΠᾺ ραῖγυπὶ τοβίσιομ! δ ἐσ βόδει Ἢ" ε. Ῥταρδῦτιο ἀλλ αρε, γροήαῖη ἘΠ 

ἀς Βιιο Ῥεῖ νοτὸ ἃς (ρίεπει “ Ῥατειςἀξπρυῖς αἰἰωςτίως δα εἰ ναι, δὶ οἰαίς. 

“ἢ τδπδη πὸ ἦν νογ ηιῖς τι ἀειν Εἰ η ἀεείαγαι ξθθδεω αἰ διὲν χρὺ ὠντόσαπιν, νῖ ἀρροῖ- 

ας - ᾷ « 

αμυϑε (φαμὶ οδιευδοοτίναεν δι δέτοιικ 

ςεττὰ γροαθυία ἱπτο ἰολσπτυγ. [Δ νονὸ ον δύτα 1 1- 
αιάνοςο ἐἢ- 

ϑήμσαν κόγε φρρϑερμως, 4ιδδι Ια φυάπι σλυῖτι σχμδιυλᾶτ 

ξ 

Ἂς 

αἰαϊάαιςἃ τηηυηλοτίς ΝΣ ἴοεῖς ῥγὸ οο ϑιιοὴ "η φορτῖοστι 

ενϊάοάτιΣ, [οάπηοπ ος πόρ 

{ιάχῖςννττιιῃ ογδηῖ τοπιροῦάν ΠΟ Οτοῖ 
τἰαἱι ΚΙ ατίοης, υαᾷ ἀγοαπυηι δἀογφπάαμ οἴ. οη Ρεγ- 
(επιταάυπι, ρα ςορέγοτις Ὀουθλ ἐρίτιτ Πανὶ πιδισ 
[δὲ ἀρρεϊλράο, δι φιΐίάεπι αὖ οδ' ρετίοπάϊτον ἀπξία- 
ὅν, ἀρυά αυοιῃ λητς τὸς φβτηος ςΓολτάς, 36 ρτοίηάς αῦ 

αίοριο ὀχετοῦ, δι οὐ Αιςτίς ἰῇ γεγῖι οπτῃ συμ οὐοατ0- 
μὸ συνεργῶν κίαρὶς τ ΠΙηνὼ ΕἸ] Ἰπὴδε οὶ ταράγπατὶ ὅροι δαυο δος ὅς Ἀἰς ορροῦξος Ττίειοιτας, ᾿πς φηιιλτίαν 

μηϊοτία γείξυιδις, ὃς ἱητογίπι ἡ απ πο ροϊμης οχρτοί- 

πιεπάατς φαὰπι ἀμίαι 11} τηϊδμεγες τὸ κόγα ποηχϑην 4 εξ 
εἰμς ἄς φιοψοαιλίυς ζᾶ πὶ οἰ τη οἴει αι, σοι ον τας 

ἢὰς τὐμῖν Πιάαὶς, εὐὴν Οεητιδη5 Ευληρ οἰ ο ποῦς: εοῖνς 

ΚῚ 

1 πιὰς ὥγοροὶ ὅς [ματι πὶ τ οσίον! ται ουρὶ Δὲ ἀτείρίυλτ, πες 
᾿φισϑγτγᾶ νος Μείεμα, ποις ΟἸἸάλιοο ἐςπιὸ νοσαθιο 
ἼΙΌ { ποηναν ] ροί[αητ ἰατίς ῥγοθαθ.}! τατίοπε ἐοπυαπίτο. 

115 ἡἸπτη νοσαπάοηϊλις γ.31. δι Οσπείηπι οχἰρεξκατίσηεπι. ἐτίοπας «οι ᾷειος τ φιλπι, Υηνπὶ δέ οἰϊηθει [)ειιΠὶ εἵ« 

Οεπείμαὸ Οαίογα νογὸ ἐρανβολιίοιοε μυίας σοζαρα- Ἀγίμιζάτειπ. φεή νὰ ἢος οτηϊτεαπιίς,, φυτὰ ἴῃ {προγιρτίν 
νι 

δεά ταπιοη Ἀᾶο οπιηία ἀἴαια Δάθο πνεῖ ρίμπτ Ἰίδεης Ἐςοἰς- 70 
(νε (υὐιϊοίο Ῥγσρτοιςα οτίατη ψυοά ἀπιοϊαπονετετος γα- 
εἰν ἀάιτυπι εἴς αντϊσιαμι νε ἐς δεγηιο δ αἷπς ἀπ εεγηα- 

τας ἡ (παι αἰϊοαιν δι (μοροπνν δὲ Ῥτορνοταβ δὲ οὐπαία Ὀεῖς 
τοαηφατὰ δογηοποπν Ὠοὶ νοσαπιι5) φυία ν στα οοπιπιο- 

ΠΝ αὐ απιιη ἔψγλοης {Παρρτονσημηι ἡ τερατὶ 
ποηα}}}5 βοττα {ξ ρατιη ρί δούς, ᾿ 4 Εἰ [έγννο εἱἱὲ 
414: ἀβωΐ 1ῤεμην  ψὴ ὁ κὐγε ἰδ ὡρ)ε τὸν Θεόν, Ἀδρετίταν αη- 
τευεάσηε ἰοὶο τοϊλεϊαὶ, ἤοη πιοδὸ εχ ἰδίοπιεῖς Ἠερταο- 

ἀδϑι (το Το το οἰσίδενατιιπι», πα ]ο ̓ ποάο περ ἰβοπάνι πὶ ἕ" 1πτε ἘΠ φιτυγ δα Θεέ, ἰὰ οἴ νότος οἰεπεία! τον γοαε Ραττὺ 

ται ἔς 4 δτιαπν νε τας ἰερετίρίου ἢ οτατίο. Μ ἐρδινν ἐπ 8ο ἀΐσαν Ὅδμαν εἴ ϑεπμοπειη, ψυ α ὁ Θεὲ ἑη δἐγίρτυτίεν 
φυῖς Αὐξυ λίαν, ορηϊ, 49. φυκί. 2, μνάνε ἠϊέϊνην νεῆνε 

ρος δι ον ον πο ετ ἐ ποδομα σοὶ ποθ ε δα μον ες 

ΕΥ̓ΑΝΘΦΕΙΙΥΜ. τ᾿, 
ταρδη ἐν μανζιδδονν. βιά αρω κἡ φημ αδ  ετν ἐαινφὴν. ἑπερνρομιεὑε 

᾿νὰ εὐάέ μαδος ΡΗΙΤΉΟΘΑΜ 20 γηςη. ΕΠ εαὴπι Εἰδίες βάξεῖς «μάταίξεν ὅς ἐπιάθο ρτοτίωρ 

Αὐχ ἰτίστη ἀρυά ρατὲς τοίςἀηἴς ἄοπος βοτες Οᾶτο, ἤουτ ἡ 
εἰς τπςαγίλείοηι τοίροζευ ἀϊοσιτον ἀσίςοηα Πς, τη τὰ 210, 

[μ«. 4«Εὐάτηνε εἰ βυπνν ΤλομΣ καὶ Θεὸς (ὦ αὐ θς 5ις ἀδ- 
εἰλγδῖυς τὸ ὁμωούσιον Δἀποτίις Ατίαν. ΝΖ η Οτζοο ίογον 

ποτ δ άϊτις ἀτείσυϊας ηδ ςἢὲ οἰζοπήιε τὸν λόγον πάρεις 

«ἢ Ρεύτυε ἔς οτίαην, Ποετν ςτὸ, ταητοη ἀπιδὶ σιὰ δι ροτίου- 

Ἰο(ἃ ἀϊοϊειν, Τ.νΐ, εἰς Ῥαῖοτ, Ῥειις οἰ ὀκόγο Ὦςιις οἵ 5ρί- 
ἔγτις αι: πο Πιηὰ γογὸ Ράτοῦ οὐ εις, ΕΙλιις ες Π σις, 
φρίτίτις δαπέξυς οἱ Θειὶς, ΤπἸὸ ςτίλπη ρει οι] οἵα οἵϊ ρτος 

τον Ὠοὰς Εἰς Ῥατοῖ, Βη ις, δι 5ρίτίτυς (ληέξυς, ἃς ρτοιηάς 
τπίμις οὐκ ολἱπτηὶὶς μα γοτςοταπιὶ οοποχληη ἠΐεετς, 5415 
λιν Τυϊίτατοιη οὐδε ναῶν συν, ἧμις ὙτΙπίτατίς νοοα 
εἰϊεπτίαμτος ν παι Π)ευπι, ὅς ἀπειηελὲ ὃὲ {} ΠΠΑτίαν τοι 

τς δα τδτοπῖθας ὁλόγρε παρ δας γατιοη θαι αὐ" 
ἰοδεί, πειηρς δευπιὸ {Πς ογαΐ ἰῃ ρείηςίριο, 4αο ἀιέζο αἱΐς» 

ο στ ΕΠῚῚ οἰ ςητα διθγηα, ὃς, δογπίο ΠΠ]|ς ογαῖ ἀριϊὰ 1) 6ιπ|, 
ψισ᾽ ρειίοπα ΕΠ ἃ ρετίοπα Ῥατεὶς αδίψυς ἰξραγλείοπο 
ἀιδιοίξυλαν ν (οπτεπιηοῖ Ἰνοπηηὶς βἸοτῖς τοτιπίποςἐπταγο 
τἰὰ ἐπυητιἀτίοης ρεγπιθτατς, γα ὁ λόγος [τάς πι ἀίξατιις εἶς 
ίς ποι ἐ Θεός: ( ἰς εὐἷηι ἀϊςογοῖηγ ΒΙ υς οΠΠῈ Ράϊοτφυο- 
εἰδα ἐπ ἰδουμ δ ἐμυητίατίόης. ὁ Θεὸς ἀα Ρετίοηα Ῥαϊτία 

ἐμοούσιος γοοίςαι εταμδε πίω, ἐς νἢιατίογο ταπιει ὃς ρα“ 
ἡἷοτῖς ἐπι ποϊαείοηΐε ἔογπιι]λ, φυὰδη ἢ τογαν αἰ. ἴα τεῖτίῶ 
δπυδείδυ ἢ Β ΡογπηιτΑ τὶν.  κὐγρα ποη ρτο [ριςέϊο (εά γτῷ 
ατιτίδιιτο ηα ἢ ἠοςοίπελτς Πατμάτυς, Γοὶπάς ἱμιρτορηδ 

ἐρίλαν οὐσίαν ἀεδιίαται, αι τίσις πγροπεήδυε νη δὲ μεν 
: 6[Ὁ: 

ὗ 

᾿ ἡ οὐδὲ ἐν δ᾿ γόληνεν. 

"σα ῃΝΝ Γ 
».».--.. 

οὗπς ἰω ὦ αῤχῇ φῳϑϑς τὸν (ϑεόν. ὧν 

Παύει δὲ υστιὶ ἐηρωιτο αὶ χρεὶς ὠσν ἢ 
ΩΝ 

.-..--- --.-..ς...-. 

ες “- . Ν : ἀὴρ τὴν 

1 Ηἰξ[Ὑεννν}. ΘΕ χρτοῖ ἡρίμηη λατες σης, ἢο αι. ἢ ςην. 

. δὴν Θεἐντοροτοηζηπι ρατετ, Νάπι πεὲ αυιάειι ἀτοὰς Ὁευ 

.« πα Ποὺ φεταμν: ει ἀπ τοι ἀρπ Ὁ δ: ΜΠΡΓΟΡΙΙΟ, 

λων ἀςεϊλεαι ιγροίξαίςο αι ἀππιη ἔλιοπει, ΕἸ 86 ἀιι- 

τον αοη ἀηπσιαταν ἀθάτις, ιλτοπας Ὠείις εἰ, (ς4 4 

τοημ5 Εἰμιφι ομπετπέξωνν τας ἀιζεγς Πος στο, Ητο δογπὶο 

Ὅοιο οι ἀρὰ [λει πι, ντάειςςς Ράτι πὶ, ντ ἴς τοι ποῖαι. σα, χιάπη αἰ τιμλτίο. ντ ἴηι τὰ σο. τρτόγάιιπη 

οὐλὰς ἀπιμιοῖ ὀχίλοτ ἵπ ΠΟΙΓΓΙ ΠῚ νης Ἐυληβο απ! Ηο- 

οὐδ αν Οὐξσηις θοιηλη. τῇ αὐτεπὶ ἐς ΑΙ] σῆτιοι 40} τη "ἢ νηνιοτίαϊς, (οἠ δερο νοὶ ἀςςιρίτων ἱπτρζοκικα νοοῖ α 

[μιν νοιθὶς ρυῦληῖ σρηοσυιη φυςηλιη εἰς Πρετίοτιηι ἐ- ᾿ Σ 

ξιωμσ των, τἀ μγοπ οτιατῃ οα ἡϊίηλο ἡςοςϊς (ις μπς ἀδέ,ντ 

ἐπτο!σ εισπτας {Π0ι ν αῤχῇ τρεῖς μάνα εἰ} 5 ὑτὸ τὸ κοινοδ ἴῃ 

φιιοίνεις Ροϊιενιοείις πιειηυτγίς, 44] (τείρτινι εἶτ ὧν αὐχᾷ 

ὡΐ ὁ κύγονκαὶ ὃ αῤχῇ ἰωὐ ποὺ: τὸν Οεον, καὶ ὧν ἀρχῇ Θεὸς ὑμ ὁ κα- 

εγρε αι; οὐίεπιατίο, δὲ φς Π} ,ϑι δλπηιοίλτοιι, δι ΑΓ] νδί νε- τς ΠῚ Ρέσολτιν ὐιτ  Πλλ ἰτίλιη. πιο] Πσ. 
«ἰἠξποταιποιρς Ηουϊοηίς ἃς Οεντηεἰν, μαγοίες ἀγαη  εἰτὰ 
τοριππεῖς . Ααποῖὰς Αὐφοξέηυς Πρτὶ ἐς ἀοξεηα Οἰεἱ- 

Αἰδηζ 9.ταρτῖς ειηυσίάαυη ῥο!ξ καὶ Θεέ ὑμἷ αἠϊοείρτα ἀππιη- 

τση ιν) ἀτα!πηταῖς το πλι πα" ἐπιριὼὸ σοττγιρετίς. 
1δενην, πρὸς τὸν Θεῷ. (δίπππι πο οοητοητας ᾿ολπηδς ἀἰχ [ς 
ὧν αὐχῆς ας οτἰαπι λάἄατ, ποιὸ ταπῖςη, νου π}}ς ἄς οιητι 
νο μἶς ταὺτολογεῖν, ἀρρᾶτοῖ ποη (τίς (οἰ πάαπὶ εἴς ΟγνΠ| 
(τηεεη σάπια: [ἢ ΡΓΙποϊβίο, τεγργοτάτασ τη Ῥάτις, οὶ οἵ 

ερη πριν ναπγαυα οἰἶσελςς ἰςτοητία, δέγρο γαῖα Ρ.- 10 ξεν 9 ἰὴ ἐϊ|ο. υὐδα εἢ- φεϊά ἐνὶ 
[ Ῥ η ξοχ 3 ἐ[ἐ: φηΐά οὶ 
“τεαρμά ζεμν} 

4. Οπνιλα,παῖτα οἰππία νἱής Ποῖ τας ἔιξτ {πητοντ πιοχ 
εαρ ξατατ ὡς ντ ρ σητὸς ἀςείλγατ Αροίο]ιις (οἱ ο ζτι 16,8 ς 

“- ν ᾿ ᾿ π . Δ 4 17. 'θης (χτις τε ἀς Απρεϊοτιμπνοτῴτιοης αὶ Μοίς 
Ῥτγατοσιτα, | 
4 βῥὲτ ἰνωνε Γ δεγθθηεπε ν Ἴ δῚ ἀστῷ. ἰζονιι πὴ σχρτοι ἀητςςο- 
ἄκπς,ντ ῥἰλμιοσ οἴἴος οτγάτιο. (ιοά αὐτειη Αὐχιληὶ ἐχ 
Ἰιός Ιασο τ σαπα ταῖσι ἘΠῚ ἀτραςῦλης, θα διὰ ποη 
εὐυΐλιη οΗ οἰσηζοια . [οἀ τα πυυτησηταῖςπι ἀπ ηταχαῖ ἀεοϊλοι 

᾿ δὰ ' ᾿ ͵ 

; ΒΈΟΝΝΌΡΥΝΜ ΤΙΟΆΔΝΝΕΜ. 
Ἡ: νοὶ ζογιὰ ἀϊξίπέλλπ) Ῥαέτε. Ἀυροβαίῃ ἤφηιῆοαι, ᾿ 
φυστιφε 'πτος (ὁ ςοιπιράγαμιιν Ράγς δὲ ΕἸ Π Ἀγροίξάίεν, νε 
ἤ (ἀρεϊιοτς πο ΓΟ. [τὰσις νὰ νιζάγοηχιις ΡῬεγις οί. ῥα 

ς ἬΠς δεν οΥατ 1} ΡΠ πορίο ᾿ς, Α7ιε ἐπὰν ἰη 
' ὅρι ΡΠΌΝ ; 

ΟἸΟιρπν ρεγβίης ϑουνοινν λ 
Ἵ | [μοϊα μαι, κ᾽ δίῃ; εὸ μια 

Οὔ ὯΔ 8} φυο ἃ βαόδιιν τ. 

10 «ἰς 10 ἀσιτοῦ τε τη επάυπι εἰζ, ντ ἴῃ ἢ] ἀρυά λυ) 

{«ρμά ἃς Ῥ] κεῖ, (ςὰ ῬΙαζοηὶς ἰάςας τεῆρίικ. 

. ᾿ Ἧ “ὧ 

- φ ε ες ἐπ κ«ἷ 

ῃ 

ΓΣ(.}} 

σΓο ς διτι διττὴ (ῳ]οςαμιηίς. 

ἐᾷ ττπεν ππιπ προ... ἜΘΕΟΝ 

ἀγν4 Τ)εμπηι. 

4} τὴν ἡωϑά [αι ἐμὴν ὁ}. 

--..-.... 

4 ἱιξγα Πιητιπιν! δόξηι εἢ αἰνίφις ςο, μείντ Εριμθᾶ 
Π|}) γοτθῖν νταγ ) παύτα ταῦ ἡυσυβνε, δὴ ἀυπΐ ἐγζωεντν. αρὶ 

ἄιτεμάν σοπεῖς πο ράτίο Ἰητογάμπν τηϊημς αυά 

; : ΠῚ 
ὑχρτγοιως ἀοοίλταςς ντ μος ἰορο, ΝΥες σῃ ἢ) τὸ πῶ, σης; 

ηθπτίκτις, Ο νη μὰ πρίοῦ ἐδέεω!. ὃς, Ο πεμει φως [μα {μη|)4ματνηι, 
ὃς, Εαυλων βεπν Οὐηνΐα οπμηδιω. [τάηὰς Οδίσιιατιρ Ϊὰ γα}. 
1 ἀνιπιιυιςητίς ἐργύετο δέ γίγρνεν,, ΠΌΜΠπς οἰ ηἰοτηκητί. 
Μαρὶς οτιαη ἔππτ ἱπιρουταηὶ 4.1 ἀρρεϊατιοης ΝιμΗ 

τ. Π| Επὶτ δυΐσων 
'ς Ἰοεὺς νατία ἀπξ ϑδιδης Γογγιρτις ; ριίς τι πη ἃ [.4-- 

τὶς, Ὁοηϊπηθυηϊ σΠΙΠῚ δ᾽ γέγρνον, Φμοά [μεΐ εν ἢ, εὐ ἢ 
νοτβςιΐο (πφυςηῖς; τς πη τυσίις τε ελίη ἀϊπτιδέαμμηι,Α. 

᾿ γιρηςιόλογε ςοηϊμηροκό απ οὖδας φυλῇ ττὰ (τρί εὶς [ο- " «οἱαι ἘΝ » Ὡμοά [μζδωιπν εἰ, τὴ Ρο τὰ ὅγαε, ἰὴ εξ 
τναρηος, ἐπ ρτέαείμὲο εὐ 48 δέγτηο, (σ᾽ δέγηνο ἐγ αρ αρωά λεμνν, ἐτί:- οι 1 : 

4“: (λέων, δέ τ προ ἡ} γα: ἐμ ρυληε βίο «ριμά [λεμην, Οὐ ἀπξη- 
ἐϊίο ϑδί ποῦ ντότιγ ρογυοιτότς (ς ἠτοπτιαῖ, ἢ πγοήὸ λη- 

τοτωχιη Εραι τορυτὰς ὁ λέγεμτα ντ ει κα ριῖς ροετίο- 
σις «ῳ γατανυ τα αμάπὶ. ἀττγ σύτα πὶ Ναην οη. ἀς 56 ε- 

ἰξξα πη οἰτ, ρειζαι ετίαπῃ ροῖ δἰ"), ἤο δὰ ἰείς: 
ἡμὴ ἀπειπδεισηδηι ἰξαυιτουγ οχ Οτᾶςὶς ΟἸειποῆς ἢ ΡΖ- 
ἀῤόβο, Πἰρτὸ τ. ἐαρίτε 6. ὃς Ογύήδεις, δα “ιΑτίηὶ [τὸ οπε- 

ἤςς, ΜΈ], (ωϊοηωᾷ [εξβωνῇι, κβην ἐτὰε αὐτά ἰη εο, χὰ Δι 
Ἰπ Ἰρίο «μιοφλτηπιοάο νἱιερας, ἷοά Ἡν ο αοὴ ἀν 

βτίπειριΦ 

ὑδνν οὔτ Γ 
ἀὐῖειη μοῦ Ὡοβλητοπιν ἿΠ οτ Δ] δὴν, φιοά ἀέλα ἴῶετατ γπι- 

ς ὑςΓ]ι αβητιπιπτς, τι πος εἴ Ησρχαοτιμγείη ὅπ ταπιοπ ἅΠῸ ἀοιίδωε, Ὁ 
ἡμὴ ζει ἐΔειΟπ ἐν δέ ἐμ 5 

τὸ ἡ 

ν ᾿ -324. 0 
ΠΕΡΊ ΒΟ Παβὰ αν πῃ εἴ ἴῃ Οτατο ἐευποηδ, ππξιτλ στ 

ΠΣ ςοηϊεγιέξιοιεν ἰεαμυτε ργιοῖς ἰοῦ (υϑιοξιυῃ, 

ὉδιοΙ  κ4. Ὁ 
Ο»»πὲὰ βετήρ νι μῆς. ΜΑπιξει μι Εἰ- 

ἔν σϑ [μεσ ἐρ|9 [ἰξετν [αν κ γγεὶ αιοῖς- 
ἢ 16 ἡΠΠ πῇ (μᾷ 
[5] ΟΝ 

τοι 

δ6,ι 

[εἰ 

ΡΠ ΐ 8 ἂιιτδ π' 

ἰἰθν εχ ᾿. 

ΘΑ πίμ) ἐφεᾷ 
ΠΡ Ἢ 

ΦΝ εν νοά [αἴρων ἢε οὐδ ὧν ὁ γιγρνενᾷ εἴ κα ἰὶς τἢπ στ θαι. 
μ1Ὁ οὐῃν 

κτἰδης, ἢ 

ὃχ ρικείλτις 

ΠῚ ἔπι, 
αι πότ ΐσ 

ΑἸ ἰσσιπε, μοί --. 
ἔξωνε ἐ{Ὲ ἐπὶ ἐρ δ υὐα ἐται: χιάιη ἰςξδοηςπι᾿ πο τοξξὸ ἐτῖς 
δυὶτ Ἁυφιυείπο᾽ Εταίηνῖς ἴῃ ᾿ιιης Ισσιμη (ςγίθεπς, ἡναπτ 
ἀἱετιὶ σἀπὶ Γφργοβεηδας ᾿ἶστοςς, ἐς Οςηεῖ δά [ϊεοαπι, 

εΚἄριτς α.,. Δῆρης Ἰη4 μι, ἐξ4 ῥτοημπρίανε φροντιεῖ, () μοά (4. 
ογ, ἐπ εἴ [αξίωον εῇ ἃ ΤΊ. 

ΡΑγίδδυς ἀξηγιιη τογτίδια ὙΠ ἐκ ἀν οὐ - 
ἄλῃν εχ νοτετίθας 4} [εξ ογῖς, καὶ χωρὶς ἀυτῖ ἐγηδετο οὐδ" 
ὃν δ γιγρνεν ὧν ἀν, 14 οὔ ᾿ς, ζσ' βαειρβ ἱμέδωνο 8 τὠβὶ!, 4οἀ [-- 
ἔξωηλ ἐββ ο ρρ. γεϊπὰς δάίοτίρτο ρυπέϊο Πιδαςδειε, Κ ἐ- 
ἔκ εναξ. (᾽ υἱξάοναε μα ᾿οπνήηνν, Οἰεγίοιϊοιαυς νεγὸοιη» 
πὸς μὰς ἀιξιπέξίοηες" τερτοβιοηάις , ἈἀΔυετίας. σοὺς ἀϊ[δες 
τοης 4αἱ σοπιεηάορδπι δρίτίευπι (ἀπέξυπι,, υςπὶ ἱρὴ 
ἰρῖογ τὸς ογζαῖὰς ηυηλεταῦδης, ἱπῖς Πρ ἐπ οο΄ ηαοὰ ἀ - 
Οταγ, Ὡμφά βφέβηνη ε!, ὃς ὃ γίγονον οἤεπν Δ οὐδὲῦν ρεπί- 

τοῦ, εὐ ἀιτὸ ὅς εἰσσαητο τοβιτατοτὰ Βα ο Μάρηο, ΠΟΤῚ .ο Ἀθτο, τὰ ντ ἐν ὠνπῃ ἤτ ἰςαυςητὶς γεπίοι ἰηιτπν. Νὰ- 
«ἐς φριητα Ιπμέξσ σαρττς το δχ δοιίρτηνα; αὐξοτγιταῖο, 4ιᾶς τιληήξηις αυοηὺς Ἰάςίῃ (πατεῖς τ᾿ Οτατίοῆς «δαὶ τῷ ἀγὸν 

εὐ φξυδ ὃς δὲ εὖ τιον ῬλτῈ, τι τῇ Εὐτο , ται στίλπη δρίγιτοι Δη - 
δοιπθυτντ αὶ οὐλ.11.26, Ἐρμεῖ ε16. (οἱοίί. υ θη βιὰ,2. 
ὁ Ἀοιητνδί ἀπ θι ρε, «Επδὰ βωμ ἐηῆετο, Ιά ἐξ εχ!- 

Πινόύματον' ἐντὶ ῥ]δηὰ ήτο υ! 4 Εγδίηο ἐπ τἠξήτειη ϑοηφε 
τὰς ντ ουπὶ Ἐχιειπιλτοῖ οἰ ΟΠ (σητίσς. Ηδς ἔμης 
δυτοι Ἰρῆτι5 νογθα, οὐ δὲ ἐκεῖνο φιζωθεσνιμρῃ ν τὸ ταύτω διὰ 

βετοςαρετιμνε 81} γνεῦδτο ἀϊσυρτυγ φυςουπαιε {ι ρτίη - Ν ᾿ οδηνγνεναι κὐγιδεῳ, ἐς ἐνὸς ΔΑ πταύτων ὄντοο καὶ τὸ γον Τινδ;- 
εἰρίιπν ἐχιτιηίςους Βαῦεας, δὲ ἷς ἀς τηρῆς {ι]παυῖτης ἀφὶς 
τὰγ, [τληυς Πἰζος ῥτορτία δι τοίεπιξεὰ Πρ αἰβοατίοης ὀγεᾶξα 
ἀϊολπτασ, ψαύδιις ον αἰλιΐο Πειῖς , ἔα4.} 12 ἀκονωνύτῳ νίτταςς 
πηειὲ ἀϊιίηᾳ ἀσάϊε νε οἴει βιία νεγὸ τῷ λα εχ οὐρατα  ς 

μος. παῦτο γὃ ὅσαι γίγρναν, «ἔρηται, οὐχ ἀπλῶς ἅπαντω, οὐδὲ ἀρ᾿ ὦ 
ὁ ποτ νυὐδ᾽ ἔφα “μὰ γίγονι. Ἡζῶς ι|}ς , 44: τηλπιἢὲ ὁ. 
{Ἰεπάϊιης δὐηῖ ξοπίιπχιϊς ὃ γίγνεν ζιπι οὐλψδ ἐν, τἀπαυλπνς 
ἐχεορτοήςξηη, 418 τος ογοατας ἃ ἤρη ογόατις ἀδιη μη - 

ζηλιοτῖα ἀπὸ εὐ αϑ τιν τνδεν (αοἰμάϊ!ς οαιηῆς ἰη ἀΐος ἤνης, {0 ὍΣ, να Διο φυοψις σοητίὰ Ατοβναπίτᾶς, δι π ἈΠη- 
ἤας πατιγα δεν ππις αὐτβειοίηυ ας ̓εἰς τάπηση ἰσοοιις το Δ. οβοτγατὸ, 
6υίτυς Παιισπίο ἱπτέν, ἐπα ἀιο ἀπ οττυιίηὶ, φυῇ Πσας ρα - 
τεῦ, ἤτ (οἷυς ογσάτον ἀρρο!!απήμς:: Εὐττς διεσηι Ῥάτγις ἰὰ ἡ 
οἰκληάο ἀνε: ον, να ξαττιηῖ Αὐγιᾶ}.1Πη ὥγαισο οὐ ηΐ 
νεῖῦο ἐϑμενο,ψιοά νεντίαγιις, [αδξα βόε, Λυ 1 εἴπ ΠῚ ἰλ τοῦ 
ἐτετο δὲ σοῖς ἀπογηπίη! ἤοσις. 
ἀπέ ὶς σαν αχίλης Ε] οπλλια (ἰρ Οτροηὶς ποηγης, ἰητεῖ- 
Ῥιείατυν ἄχεα ομπ, (παι χαρὲς οτίδτῃ ἀςείαται ἰςογηι ἃς 
[πρατατητ)ϑὲ αἴας ἐχροδείοπίς οδιίλιη ηοίσίο φυλπὶ λήξεις. 
Ομ βδηψυνι, αι Εκιερα άπ, αἰδιΐ οἱμαῖηο το Πηρδῖς 

πορας Ἰοςίς 6ος ἀϊίοττὲ τερτεις πάϊς φαΐ αἰτοῦ 
Ὁ ΘΝ τὶ γγἱτάτο ταις η ἐχοιημίατι Ογῶρο, νῖ το ιρίᾳ 
ο[ἴοπ ἰτ, ἀειῃ κριταὶ Αἰνούτων ἀροιτὲ ροίξ ὃ γίγνον ἀηξῃ- 
Εἰ Ῥρχτετγοα ᾿π ομρηριις πγαμι τρεῖς ςοάίειδυς,, νηο 
εητάχᾶϊ Ἔχοερτό παης ἀϊξιη οιςην ἱπισι αν ΤἭρο. 

«“ ῇμε εοιχορὶς δ᾽ ρῬμγίαέχι» φιοαυό ργτο ποϑὶς είς. [ταις ποι ἀιθιϊαν 
ἀπις μμης ἰςέϊισπειν οατοτὶς ἀπτοροηοῖς,, 4014. μ[1- 
πλάϊ ἤδοςι (δητοπτιαιπ : δι ἀοΗΠπιοιιπι ἱπτόνρεοίιπι 
Οταςογθη ἀυέξοτίταῖς πὐττυς. (ρα αὐτοὶ ἄξεις ΒΕ. φ 
ταβπις, ΠῚ Ἰνάμις ρίαςεις ἰοοπδῖη 4ιδιη ποάτε νὰ} 

ἀυοἐ ̓ π Ῥἴο ἃι μοι βίππν Πδτίι οὖ εἶτ, Ηπάγίις φιοαυοδῇν. δὺ ῥ᾽ ὁ ἰσαυήτιιν Κτηνοιθαν νίιν ( ψιίὰ οὐ ἵθης Ευαιφεὶ)α 
Ὀς Τι ἱπιΐαῖς ργῖο οδίσαταιη απ μι φέστι ἤιιμι σοι 
Ἰἰτερτοι πον  ἐχ ΜΠ πη0 Ἰοάηης » 40 ἀἰχ ες 

“αὺπδυύα μον ἀςοατ41) παθις τόγαμι γροίιαβε ἀηξιπρνς. 

ἴλην ἔστε (σι ΠΡΟΣ οχ ῥτοχίηο τηοιπδτο [π πμὐτας αι ταάις 
(ςαιιεητίς, νὰ, ἐν ργέροβιο ἐραι νεῖϑηπν, ϑ' νεγύμνο ἐν 4 αρω 

υμἷδ ὀὐλια ρει ἰρίμιη ἐομάπτα γί φδθας νειρίες, πὸ ὁμοούσιον καὶ ἴδένπνν δ’ Πλεων ναὶ νενϑωην. Ἐτραυ]ο ρϑ (ἢ, 1 ἐρ[ο υὐ! ενα, 
δ᾽ να ὅγ4! ἰωκ ἰνοηιόνωτν, Φ' ἱνκ "ἢ ἐεβούνη ἰμεις, δ΄ ἐομὐγὰ 

τεκυσην Βίλαμν Αὐδινοςίς Ῥάιγι σι όργνννῖ "ρίς ἧς (α τεῖϊα- Φι κδὴν μον «φιαργε οινάετμη : αΜ 261 ̓ ἄτίγοο οτίδηι Ἰεβξ δηάινα 
τὰ πῇ} 4. γιδε αν, ΕΠ ὁπίμη νοὶ βιαν ἐχρ)ζατίο τὸ δὲ ἀνα, 
εχ 1 τοξχὰ ςοἰ πίταν ςρα ἀθιΐοιη ςΠς εείσν μετίο4- 
ἔὐμ μα ορεγίθυε ἀ} οαίτάναυας ἰη (οἰλολ ς νωοςδμτ,οροταῖιο- 

. 

ἤῳ Αι [πε ωὐ [λέων ἐξῇ αἰϑεὶ ᾿ἡνοά [φξδοην εβ., ον ρῥ υἱώ 
«δ ΙΔ ποη οἵδ φιαξηρφα! γε ἐπαφπόρεις μος ἀοῦςας 
1βομοΙ 6. 

Γἔ ὴ . « 

ι 
Ω 
ΜΟ 

ΟἹ τ ςπιὶ μια 4π-" 
“ἃ ιοὐὴν διισιφη- 
τὰ τς οἐἢλω ιν 

φ 
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(ας. (ἀρετῆς 
(ἰδ οὐνη!οὰ 

ἐο9 τεάάᾶι ἰὴ 
δχου θὲ} 65. 
Μηϊ]ν,.1 
ΠΕΦΕΝ 
Ιητ.8. 
ΑΓ σα τπδη]" 

᾿ς Μοὶ ἰρίς φυὸ 

ρεὶ Θεοῦ, ὀνομι αὐτὴ [ωαὐνῃς ᾽ς 

Ἶ εἶ 4 ὶ . ͵ 

τυρσῃ αἷδὶ τὸ φωτὸς, ἵνα παὗτες πιφεν- 

τοἤφοο, ΕΠ στυσι δι ἀσπί.. 
᾿ 

Ὀο οιβὲ βῖο- " 
οἰοτνδά συΐα3 ᾿ ἐδ ε 

«οὐ ἀσγδεῖο- σῪ ΧΩ τόρ. 

σόοι ποιπ πδὲ ἔῤ γθι τὰ φῶτος 

τεατρε(ὲ οχ 

Ελἤυετο αἴϑοροοποῷ υἰπεςτιλυῦρος φῶ" 

τω ψ ͵ ͵ 

Οὗτος νλὸνν εἰς καρτυσι ᾧνν ἵνα καρ’ 

Ἂν ΤΣ , ἣ ΞΕ ᾿ . 
ΗἾ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ “φωτίζει [ 

« ἽΝ φβ «ταῦ 1 ἃ ὄϊτ Μετ βῇὴν, ἐρίτις νιβελιοεῖ νι ἅ 

ιαἰδοιολ,ας ρεθιμς Επίίις εἴ νετὸ Τεἰνοια, ηυοηίάτη γάεμι 

νίκαν Ἰε{τά τ φυὶ ἔεςίε υς οληξειςηι 1 θααίτιτ σαλαὶ ἐφαν τος 

τλῦσγολτα ααάρὶ τρίς δεγπὶο ογεδιπι, [τἀ4ις ρΓΡΟΙΤΙΟ ΟΝ 

"Ἴ υςς, ὃς 
Η τ᾿ ετατ΄ [μιχ Πα νοῦ αὐαὶ 9 

αἀτάτι (υπι,ῖο. πο σ᾽ σὰ σππψαν ων τ 09} “909}ᾺῸ κ΄ «ςιὐανσ΄.(Οὐὕὐῷὐσπ΄Ἴιω απ τκα σπου πρκι σι εεοοτ πε ηυτυσα ει κμνσυεενοικιιυ τσορ  νοσιουε 

νεἰατὶ 
ὡρφάτίτοτς νΦ 
δ. 

᾿ χω " ᾿ ες " . ῦ 

(λριίωμ40 ἈΝΕΝΑΝΟΕΠΙΝΜ " - 

ἕν ̓νΐ ἡ ἰω, κρὴ ἡ ζων ἰμἡ φῶς) " ᾿ "' ΤῸ δα Ἐπ νἰτα ογαι 4 ἜΝ πόνους 

Τὰς αὐἰάεπι Ἧ ἡ νύν ς “1 Ἵἰ [υκ ἴα ἰὴ τοπεδείδίαρετ, ς δ.“ ς πε θιμάρτοιν 

μοινίπαιι γε Πα) το ρου ῳ Τῇ σαι Φανοὶ ΣΧ ἢ} 104 τουοῦτα σαί Ὥρη ΘΟιηρτα. Ἀδ μὰ τε δα σύνννα 

Πα Ἐν ΘΈΘΉ ἐν τον κατόλρονν. -, [Ἶ Ἰμεμάστυπι. Σ 
 Ἐχιαίτ' Βοιμοι! Πυριὰ οο,] 6] Ἐμλφιιὸ πηίω Ὅν, 

Ἰςσυΐ ποῦις απ 65: ᾿ ᾿ ; 

Ἰονομίς δα το ιο πίυ πὶ ἐδ]... δ’ 1 υ θη δη ει βληνοηϊῇ, 

«[ νι το[ταγετις ἀς ΠΑ Ἴαος εντ 

οπνῆσς Ῥοῦ οἴμπῃ στοά σγο τ, 

μὲ πσηλς ἢ ΤᾺ: ]οβημιῖ: 

υἱ {ε{|Ππερη μιν ροτ δες 
γεὲ ἀε ἰμηνέπε, οἱ ὁτημϑε 
ἡεταάογοπερ εν ἐἰμη». 

τττ τς ον Ως νἰἐπαον τ ἢ ᾿ς ΝΜ] Νὴ γαῖ ΠΙς ΙΧ Πα «μά 8] Μὸν ἐγρε δε δια [ά" 
Ουκίω ὥνθινος τὸ φως, αλλα κἀῤ- νη  βέε νιὶ τοίζατοτον ἄς Π1ἱ [Ὁ τεξβιπνοιν ἴξ ρενῤννετες 

ἀς ξινηνίης. 

Ενακ υεγα ψιεὶμ 

1ιατοι,λάςὸ ν τ }}}}} αἰ τινὲ εἰς φυὶπι ταπεδύας, ὄχττὰ ρεοι]11- 
τε πη ςὸ {10 δογιποης ἱπολγηατὸ σγλτιλπι, δι ἐπ᾿ πτον τα πὶ 
το[ιτἰοη δῖ δογι πὶ, αιάθὰς βοΐοι ἀιςοτ ἀλτιιῃν δ ντ 

ἤϊπτ Ὠεΐ Ά|π|. Ὀβπίηννε τσηςίγα νοσᾶτ ἴητο Πρ σπτίαηι ἕατ- 

ἀςπὶ ἀςοίαγας ἀτάϊις διὰ τη {Προϊΐοτς οὐσιδτο, δέ ολυλπὶ ς τιν ας ψυχικὸν, ἄς αὔα ἸοαμίτιιΓ Αροίϊολιις αοπι.8. 7.Οὐοάὰ 

για οβούγζωςοιν ας ςοηΐσγυσίτίοςπι ἰσοίλγατ εχ Ἰἀϊοτιίπιο 

Ἡεριζογαση, φιςπι Γσρε δαὶ σδίςγυδιήπνις, ΝΑ {στη ων 

ἜΝ βὰν ὅπ λιφυτδητοην 4 νἱταην ςχρ  ἰολητ ἰῃ δεγπιοηθ 

ὉΠ δατοιμίλαι γος οπ ἀσγοπίυγ, ΡΙατοηίοας Ἰάςλς τεῖος 

ς:δηδοιιζ: ἀιρυτία αἱ π: πὸ Ρίδεςητ, ΑἸΝῚ ἐπιρὶὲ ἀς ̓ ς 

Δυῖςιι Ο γν οἰϊοπγας, δ. 4}}}) Πσπηυ}} αρίμιη (δαὶ, χρτός 
λαῦον ἡητεγρτγοίδητιιτ, Οδϑεμόι, {ἴνις΄ εὐ Γ μι ἀν, θα] Πρ πιῆσας 
τος ὉΠ] ἐς τοπεδτις ὀρρτίπι ροτα πο μαπῖς ἰμος πι,τβὶ αιῃ- 
ἀςπιίαγάἀηΠμῖπι νιάστυτ. 4 {κει φώνει. ποπὰρς πα 

ιο θα πέσα φιατὲπῳς εἴς ἀρίςητ Ὁ εὶ ἰρεσυϊμτι ἐηριἀ8- 

(ξατλιης αν ντἄπγίμ οο εἴα σχΗ ξπηλητ, υαῇ ἱρά: εἴτη- 

εἰτεῦυς ροιπιςφάτοτ : 4ιλπὶ Βἰα(ρ!ςηνίαπι ΘΌΉ ρυά τ 
Ποίϊγα τποιμ τὰ Ἰμν τὸν 1{ΠοΨ οι ςο πὶ ὃς δοτης" 

τη τ πιοξμου εἰξ νοι] ντηΐις δίς μιατίο. Ἐξ ταπιοὴ 

. παμημἢ 4ιὴ τληιςὴ τοποῦτα ῥ᾽ δηὰ ἢἸλ}} νἱάσης, ὩΠ φιδά ἡ 
ςο 5 τού δῖ μα νολδγήτνς, ἈΟΤΩῚ 2.0.1. (ΟΓάΤΣιν {Νον 

Ῥοτυςταητνταῦ ςΑ ἐ]υεαγθηταν άῖαις δέσο τ ἀρπδιις- 

τς (δγστο ροτυοτας ΠΠος ἐγιάϊγο. ἸΝάΠῚ ἃς τῦητ να ἱρίς ρυΐο ρΟ ΗΠ, Ιου νογίι ἀςοίπγο, αᾳ ἀς 

ἁσιηι νἱξααι ἃς (Δλυκεια δε τς ἐπ αἰϊψιο οιηης ἄτλιῃ τε [τητος Αἴ, 14.17 »δι17.2 5, ὅδ: Κοπη.1.20 » δι αἰιυὶ 

εἰἴς ἀϊείπνας,. 4018 εἰδ ουὶ ἰὴ πισσῖςαι νεηῖας πὰ πάτον ἐν γαϊπιι. τος ταὶ δθς πεν τ δὶ Ἢ ᾿ 

Ῥειπίονας φμῖς ποη ροτίως ἐς ροξεοίϊαις,, ψατατξξ, διιδζο- 6 Ἐκεῖ ἐγίνετο. ν εἰ, “Πα ἔανντ παδυυΐς Οδιγίοῖο- 

τοπιρνείγενἀφρ ἢ γοῦ κἀτύλαξον ἐἸ ΡΟΥΟΊροΓς ἱΠηΠΊῸ 6 ὮΝ τὰ Ἔ 

τἰζατς αἰ τοαϊας Βοπγίηὶς σορ πο Ίτααις Ογοδίως ἀμιιηλ Ἰὰς 
Ἰοσιπτεξεὲ ἐχρ! τες γἐδοη Πηιρίιειτοτ ἀϊχίς ἰρίπιπι οἱ. 1ο ταπιςη ΡεΗΡ 

. δεῖς ςομγαμίαιπι, νΊτ1Πν εοτιπὶ ἤειὶ, [πὰ αὐ 451 οοπλπλ- - 

ἄμηι: φυαιη ραττίουϊλαι Εγαίπις , αιπν εἴας (σπτεητίαμι 
. ἀπποαγοτκειτὲ ἤθη ἀςθυὶς ργεςιρηίζτοτς. ἸΝΝ ες ΔΠτογ, ο- 

4 Ὁ! 

Ἰά νὶῖΣ βέπιυοῖς «ὸ ἀϊξειίμις οἷς, αἴτηὶ γΓΡρτ Ἶ 

πάη, ἂὖ ἐδ ψιλμι ἱπἀἐβηιτὸ ζωίω νοοάκαι,, ςοιππιιπεῖι 59 ΟἸιεγίοίι. φυὶ εχ ἥτπιας Εὐδηρ οἰ πΐλην ἴτα ν] ας εἰς Ὁς.. 

Ῥίον, Ψ τς πας, αυλπζης (οἷα παζυτα! Ὁ εἰ ποτίτία ργααί- 
ταῦ λάϊχις., πιιηάΐ ποίου ᾿ς ο ἤιε 5ρίττι ἀξ ίτατι,, 41 

τολσ το ἽΠΙ εοτροτί (ς τ Ελάςπι γαϊτίο εἰξ ἐχρ! ολη- 
ἀὶ ἦν υἱοί ιν Ῥαυ ΒΕ, (7.18 πος ἢ Ὁ νέες, πιο" 
τοὶ, δὶς ἡ. Αἀάίτως ἀτείοζυϊις ἀμείησα!ς 

ᾷ ἰτᾶπι μι πηὰ- 
“{Μ| 4.» 

οπληίθος δαπηαητίδιις. δε μδς ἀ!πιπόξιο Ποῖ νἱάςξταν (- 

ἄς ρτορτίὰ πος ἴοζο ἐχργιπι τη [ἀτίμο ἴεγπιοηε ροζυϊς. 
Ναριίι τᾶς, Ὁ φία, αὐ ιτα πομιέη γιάοςςττ,ν!- 

τοὺς, φοπ μη ἐἰπεςαλυῆδος ἸΔῈ πὶ Πταταιις ἀπεσάλη, α΄ 
ταίϊς ἀυτὰ εἰ δὲ ἱπίοϊςης. ἸΔτη Δυτοηι ἀοοξάτς 

Εὐληρ οἰ ει. λὰ αἰτογάπι ἰρήμς Ἰιοῖς ἰοαρὰ αἰϊδιῃ ραῖςεξ- 
(Δίοηςηι, αιυπὶ νἰάἀεἰϊοος ἐρί [νὐχ (εἴς ντἀξη ἄδην χῃ τουτί: 
ελμίθυῖς ρίεη» σαι Ευδηρ 6}}} πυΐπ ἤδογίι Π), φυλτηο Ὁ. 
τοὶ οτίδη ἃ Ἰοληηἰς ργοῦπιο τῃςἰρίτιποη φυὸά ἴὰπς ἀε- 

25 πιτὴ δογπιο (σερογίς εἰς Πα Ἐσοίειἶ ΝΠ Εσα, ἰς4 ἀμο- 
᾿ φίδι τυης. ΡηΠλιη τρίς ἰςπροτίρίιπι δατεὰ ἀμῃτάχαῖ ρτο- 
τα ΠΠιπ|,τοἰρί Ἔχ ίδιυθτ Ισάηῆς ΤΡ ρεαίςπτὶ ργαειηις. 
4 εΠυπιογύύϑρωπος ἘτΗ͂ καὶ νοχ ίξρς ὃχ ἰάϊοείίμιό Ηερῖςο- 
ταν ν(πτράτογ ρτὸ ραγιιουλ τίς Ουὐάανη τταπΊση αἰοητίοσ 

οὐγτεῖς 4. οχ ἐραπῆς Απροϊθιη ξόσγιηῖ, Μαἰ δον νοι; 
οἱκ ἱπιριιάεμτον ἀδυηῖ. Ἶ 

7 'βὲν εμη),δὲ ἀμπϑ. Ῥες ἱρίιπι νἹἀεἰτοος [ολππεηι, ἰά εἶ, 
ἀεδίτιν ἰνυΐας. Ῥεομοιλννίς νὸς εἴϊε εἰκφορικὸ ρο εἰ λα φυλπι, εἶνε πιϊη τ οτῖο, Πἴσυς 5 γγι}5 Ἰητετρτοίάτι, Νὰ πὶ αυυπὶ ἀὲ 
διωκῤανικῆ, , 4ὼκ ἐὐρβι εἴχ,νις 411 τατίοπις δὲ ̓ὶ Ονοϊτο ἱρίο ἂρίταγ, νίαγρατί ροτίας (οἷδτ ραιτί οι εἰς γαῖ 
Ἰπτεῖ σοπεία ἴπ ποιπιρυὴὲ λλϊηὶς ἀςοςηία δὰ ἐρίαπι τἀπὶ, [95 γε ἐν ρβτὸ εἰς, ρταοςάξητϊς νοηθο πιφεύειν. Ὑἵ τα τὰ, 11.306. 

ϑοει δδοιειι ἀρηοίς ἊΣ ΑἿΠ ρος τηλίπας να. Αὐζι».4.1. Ἀοιη (3, ω 

ἡ]Πλπὶ, ἰδ ο Ὁ δ Σιηκ ἰα τό φῶς, [μλχ 111 ντδολϊοοι ἐς αι ἀἰχίπιυν, ΠΛ Πεῖη νυ σαητεπι, αὖ οβείτυ Γιιςοπὶ 
νοςάτί , δά οιηιη ρα τατιοαίς [πος ἀσηάτιτ: 40 ἰηταῦ εἴπ δογθο {Π  φυίνπας ροιοίξ ποῖτας τοηςθτας ἐπιιδνατο, 

μ᾿ 

ν΄’ ᾿Ῥιεϊατία, αἰκίτυνν, γοῖσγααν αὐζξογιταῖς, ἀξ Θρτιηινὲ ςΟἤναῖνκτ 40 νι ἱπέγλ,διι2. Εἰς ογξο νὶδ ἀγτίςιλι αὐαφορική, ἸΝΝΑπι αἰϊοιψι 
«0 ᾿)ς δια φεσχηπὲ (ρηοίπηταν, δίας αὐτὸ ἦν Ρτὸ ̓ ς δάάίτων οτίπὶ ἀγα. Ματῖβ σοῖς. νοἱ ἀϊοὶς Ὀομηίπος Α΄ 
[υεὶς ἀμέξοιδ,ιιο ρτο ἱρίο Τυςίςασποτε ἀςειρίας, αὐ τἤέτις ᾿Ωβοίπο] ς (ας, ος εἰξίς τὸ φώς: εἰξ ἐϊχ πιυπάϊ! Ει, ἐμιρδλτ τὸ ἢ 
ἐτὶῖ ἐκίρυϊνν ἀπελυἐμίμις νεῖ εχεατοτίν δυέζογίτατί νεῖ μι- φῶ, τά εἰ Πχ νεγα. Ἱτεριίη τὰ γ.4 σθάελος ἰρίο Ιολη- 

ποτὶς ρχαλητίάε ΝΑ. αἸΐαμαι ἀιοεπάυπι ετατιζων ἐμ τό φῶς ,χς πς ἰσαυοηϑ Ποπηηι, Π|Φ Ἢ αυήξιετας ὁ λύχνος ὁ καμιάνος: ἰὰ 
᾿ἴθρνπων ἤους ἀἰχίν, κόγε ἡ Θενε. 864 ρτοτίις Ἀλ ες - «δ ΊἸυςζεηά 118 ἀγάσης, δἀ διεὶς αὐτέςυλς ἀιιοδυειαιο  πιὶ- 
πληταν χα ρυταης Εἰ σπου ἀρ “ἧς πατιγα}} Ἀυπιῖπᾷ τὰς βρὲ σὴ θὲ ἃ Ογε δ λημϑιδτιιῃ, 
πίοηιτ Ιωςς φυδίίς ἀπτὸ ἰἀρίιπῃ Άπτ. ἸΝΑ πε ρί ογαθοηίς [ο- 4 ἜναΙ, ἦν, '(Νεπιρε οτίδιῃ ρῖσαυ 
τςς ἀουποῃίγας. Ευαὺρ εἰνξαιπι (οππϊπτ ἃ σγεατίοη!ε ἔλα, δηῆπορ, αυτ ρίεπεετ τὴ ππιπάπιπὶ γςηίτοτ ᾿, ραμειξξιτι 
αἱ τεροῖντας, ἐᾷ οἷν εἶεν Ἰιςίρ ἀμ Ποπέιπ, Ἂς ἀσγηζερε δι ο-ς, » (Δρ ςπτίδιη, αμ3πὶ ζανο ὅς ἴλη κα  ε( [ἃ εἰ τεπεῦτα ) ποῖ 
ἰϑ δ Τις ἐφ ““αἰξαιτατίοιίοπι, ἤοωρς ϑογιθοηίρ {ἰὸς ὠνσείμιω- ὁ σαραιπε, ΄ ᾿ ἐδ ᾧ 
φηννρτον το, Ὧν ΠΛῊΝ ᾿ . Φρεκ ἡ4 νενὰ τὸ φῶς τὸ ὀλνϑινὸν ἰά εἴτ ας ρεϑρηὲ πλογο- 
᾿ς Αἰἰοκβαρὺλ τὸ φοἰά οἰϊ, Οὐ ἴυχ. δοῖδε επὲπν Ἠς- εἰἰς 1ΔιοῖΦ ἀριποη,, 14 οί γε Ἰοφυίτιγ ργο ἔϊο πποάμίρ 

ὅτε! ἰού τοϊατίο βερς ἐορυ]αεία τη ςοηίυπέμιοη να γῆ ΓΊαιο ) αὐπροι : αυθπι ἰμαρῖσ πλτιγα πρη ρας ρατίόπε 
Ἅγὸ, αξεῦο ἁὐυν Πιρρίξιο ἀπιοςσάςπις, γε δηποιλίνπνι: Οἰποδαῖ, δι΄ οατοτος Πυῆτοῖ. Βὲ τς ἀυτεπι νι}: δὲ [κοῖς πον 

ἀτὸι χοιο ἃς αἰ ξρειγυναν δυῖφην ας ἐλ Πνΐς «ἀμάσιι ἦξ τηΐπα ἀςείρίο ργὸ ατετίδυτίς, ἰἀούαιις ἀπὶς γογδαπὶ ἐμ (ι8- 
ες Θρροράτυτν τοηςυτίε Διζτιτ ἀυτεπι Ἀσοιη.4.δι.).πὸ μος κα διιάιο οὔννε, νὰ τ ας ἰπιούγὰ ρεοροιθο, ἐς, ἐς ψυὸ ηἱ- 

γε 

"φυλῇ δι ἴτε γπο γεῖδο ἡξηβολῆε Ευληβ ἢ τατν ἐμέ 406", 

τεποῦτην ςοπιργονεπά!:οπιπ πη ΠΕ ΡΝ [πεΐς ἡοιπιπε δ ππειπι ἷς ἀριτυῦν, δι 481 οὐαὶ Ἰολθὴς ἐονμλϑατατιν νεἱ 

ἱρίαῃ νυ πάη μον γδεϊοιῖδπν δ΄ ἰη τοὶ πε: τὸν κέν, ἴμιν ΠΠκ νοτα. Ν οεὰ ἰηταύργος δά νου ριιπ, Αναν δνν νενά, 
Ἄτεδίοσφοι ἡ πὰ ν, Ἰαοἶν,, ἰην ΕΠ} Πρ οτα. ἔχ 4υὸ ετίλον ἀρράτοι ἠὲ εἴ ἐπα τη Αττ οὐ] 5, Βταίπιο, ἄνα ἢ ων ἢ αν ὑεραὶ 

Τεμεῦτα ὃς νον ποις πιεπιςην, 4ύ4}}ε ροίὲ [αρίνηι 60 αυεἰὶ (ογίμευηι ἤξ, τὸ ρῶς ἰδ ἰ ἄληδεη ἐν μά! Ποοῖ φῦε : 4ι4 
᾿ψεϑοημη τιδίοδιο ηἰπες εἴ ν δα μεενὶ (επτοῇ- 
εἰασι ἰρίαπι τοδπὲ αἰνοαι! ς αρτοϊϊειις, ρἠδἤσττ πὶ η Αὐπο- 
ΚΑΠΟΜΙΡΩ,, ᾿ ᾿ 

ἐν Αιφείε ἰαίτ!ο μόπιο, 4ιυπηδέγρλο ἀγδατοῦ ἐΠυνῖνας ἰὰ- 
ὃν ὀομβάγοι ἔὰπὶ ημαῖν φακίρχιθ, αὐδήν Βοηιο (δίς {Π| ἰρο. 

ΑΓ είν 
. ᾿ : 

᾿ ᾿ ᾿ , 4 

ἢ" ᾿ : Ά 
᾿ Φ . 

.᾿ . | ἣ 

ἀπῇ τι τεοτγεῖηῦ [05 

ῬΒ 

4 

δ ουσιν εἰς τὸ ὄνορ(φε ὠυτά" 
ἜΝ, 
ΓΣῸΣΣ 

τ αλπ γτ το τήν πιάπκογαιη δὲ σεπειηι 

ω πνῶ . Ἠ ᾿ν ἜΝ 

ΦΕΟΥΝΌΝΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. τὰ 
᾿παύτα αὐϑονπον ἐρ χόμδρον εἰς τὸν κόσ--] |1Π |πλῖπαὶ οπιη δ Βοπιί ποπλ ν. -ἰς Ἰ [νάνι οπννρην ,οποίηᾳ 
ΩΝ ᾿ 4 Ὠΐφηταπὶ ἐπ πιιη δι. « Ἵ νεπίαμθενν ιν πρινμάο, 

ἔπ ηρρπὰφ ἐν ή! ἐα πῆ. 
εἶμι β'ν τρίμην [μέ ξεν εἴ}: 

ὅσ' πριπάμα φρὴν πῦῺ (05 

Ῥηοηΐ, 
ΝΜ 

Τπιρτορνία υεηΐε τσ [μὲ 

ΦΗΝ ΠΟ ΓΘΙΈΡΈΥΗΝΕ, 

} ιν τ᾿ 
Ἐν τοῦ κόσμῳ ἴα, ἠρ! ὁ κόσμος στο 

ἵ δοκοῦ 5.4 ν » ᾿ 

ὡνν ἐνετο, καὶ ὁ κὸσ μος αὖ τὸν οὐκ ἔ- 

πα σον. 
ὺ Ἵ ᾿ ἀπ) 4 Ὶ "““ " " 5 5 . 

Εἰς τὰ ἴσγα ἥλθε,καὶ οἱ Ἰδιοι αὐτὸν οὐ }}}} “ΑΔ [υΑ νοι τνδι [εἰν πὸ αὶ 

παρίλαβο.. ᾿ ᾿εχοθρεγμηῖ, . 
ΝΣ φνοιἔο[ὲῖ το ᾿ 

(ὗδον δὲ ἔλαθον αὐτὸν, ἐεωκεν αὐτοῖς 
. 75 ν᾽ ἊΝ Ψ ! 

ἐϊξουσίαν τέκνα Θεοῦ “ἡνεάχω,τοὶς πιιςε - 

Ἰὼ τηυηάο οὕϑεν᾿ ὅς πηπη ἀ8.1ο]ὺ 
ἅς εἴν: (ον ἀ5 

πιρηοῦτ; Ὁ 

μψ (Δμυοϊαᾳυοεαυτειη οὐ οχός-Ἴ Ὃν 

ογιστοάοαίε οἶδ΄ ἰὸς χ νὰ Ετ-.} 
ἡ 12ὲὶ ἔπε (δεξί ν νόρηρε ιῖς αὐ 

ἡπρεοηο να: ΜΟῚ ςγεάυητ᾽ ἢ ἢουλθη οἰυδ: " 
Οἵ οὐκ ΔῈ αἱμάτων. οὐσὲ ὧκ ϑελητ] ἢ Οὐ ποη εκ [ληριποπεαος ᾿ "νὰ ποῃ ΝῊ [βνηζωνη: 

ματος στιρντὸς ; οὐδὲ ὧς ϑελήματΘ' αὐ- Ἰ “εχ ΠδΙ ἀπε ςατηϊδνηεαας οχ Ἰ!- ᾿ 
-- 

- 

(φδιωρί4εοε ἀηδημ τεζε- 
μϑύμη! μη) ἀφ άε: εΜ ρ9165 
ἥμτενν βίος [2ε βοτὶ, ἐν 
φη «γε! ἐρ ὀϑηένε ἐ- 

ὑμα, νεῆμε φδ' υοϊαντονς 

Γ] 

4» εηϊιρέοιν ἐν πριν μτογρχι υΐμον εἰς κόσμον εἰξ ηαίεςξητοπι, Πρ λιβοας γΠ}8 ὮΝ [εἰ Νειβο; Ἰ 1Χ᾿ εἰξ ἀοπνυιη ἔπδιη,νεὶ ὮΝ 

νι οκρ αι Οὐδυς ηρίς (νὸς ἀἰσεπάιν σεπς ἱπέταν 18.37.. [εἰα,} 1. λά ἔς, δὲ «ΤΟΙ. 11, αρῴοσειν πὸ δια ἀεοίαγατ ἴα 
Ῥταφάνμαν οἱ τι ρατγτῃι εὐπρηέμτο βἐθθτῆδο. ρΡᾶγ-  ποβοτια γᾶς, ΕΠ ης ἀυτο Ἰμ Ἢ Ενληρ εἰ ΠἘὰ ἀς αἴτοτα 

ἰοιμηεη αὐ. ἴρος 111 δοτιηοηις νἱτι Ἂς ἐμοῖς ρεσΙ ΙΑΓῚ δὲ τοαὶι ρατοβλξξίοις 

ἡ Κοιμαχελγιδς Οαἤαςο;. 26. Οὐοά αὐτοπ) ποηπυ}}} ραττί-. ἀὐειοιονοσουγγεης ἴῃ Ρυϊηῖς 1} οσις!οηὶ, Ουὶ βξυι 
"εἰρη ἐρχήυδνον ρυϊδητ}Ὸ Ὁ αὰ τὸ ες τοίεττί,, ντ τὰ ςοη- ἘΠῚ ἱξρτυῦντ δος πη ἃ Π.Ή}ΠΠς τ πιίπιις ἂρ πίτυς, 4 τῃ ἀσυδι 
ἀοτας «{Ππς οἢ λιχ {18 νετα φυα νοηίςης ἐπ᾿ ὩμΒ ἀμ1 :.- {ιᾳ δειλίας. {Εκεέράτηνι, παρέλαζον. Ὡς ριοριϊψῆ.- 

[ῆπατ οσηπερὶ Βοιμιπειπάμῃιδπ, ν ἰάδτανν οἰ ςητυμ, Ἔ πθύρης νοὶ παρρλαμβαύειν {ἰχλιηῖις Μαῖτντ, ον Δηλ 

ὃ. τεδόχατιοποια ἔπππις Ὁ βυμβν, εἰά ἐ ἠνλημειϊαιοπὶς τὸ μὲσ ρυτο οδίςειια πάλι. [τὰ εὐἷτῃ Πρ βοάτον αυδά τρίς 

σΒυΐζι, ζονβι αάςις. Μαΐο ἐρίτον ἢ πἰβολτι, πα ἢ ππ ὸ- 

τοΐπειη πα οἱ ἰνατας [υἱοῖς ἀχροτςιη, ΝΑΙΏ ᾿ϑξλπτος ἐπὶ ν 

(πα ταῦοηῖς ποη παδοητ,τῖς ςοττὸ ρογοχίβιθαι, τα! ἢ ἅς 

ππηὸ ρίο ΠΠΕΡΙΣΊΝΙ νι αὶ ἰυὰρτὲ πάτιγὰ Ἰλπνσα τη βοα}- 

ταις ἀρίας εὐ αὐ Ἰπτο Πρ ράφι ἃς τατὶ οἰπδη ἀν ι, ντ }}- 

«φορεῖ οὐγὲ ἀοςς δ] Αἰ χδητίις : αυλαιην 02} }}}5 νεργείᾳ ἰά 

εἰξ πέτα, νυ Ἰοηυπητας,, οὐ οἴυδι βλοιδς , ἐπηϊΓιπυξητοτμ πὶ 

ζοιροις πβυτῖτας ἰηγρεάιατιΑρράτεῖ Ἑπίι ΟΠ Πη0 ΟΧ ας 

«ον Τςθθητον ὅς ν) Βουΐημ, νςεθόγιπὶ ργορηαν μος εἴε 

Οἰνεηζαν αἰῆοι ἐχ μη σαν, ( πμπίγ 6 εχ ις ὶ βάτις 
ταἤιμη,, ἃ Ῥάττς ἀατιπι, ντ 401 στεάις που ροτολι: οα 41- 
δὺς πιαπ: πὸ ΕΥ̓ Π ΜΑ μν Ἰαςίροις υληρ εἢ αι 
ἰοῳι ἐς Ομεμτι ἡπ σαγας πγδη!ζατιοης. Νξαᾳυς οὐ 

ἃς 4ιιο πιόχ ντίτυν Πρ Π οὶ νετθο ἐλαον. ἈΠ εηα μος εκ 
Ηεδεδόγμπι τἀ οιλατε ἐχρΠιοαἀυτη, 40} σποάϊ σοιμ- 
Ρο είς νοαϊοὶς σαγοητῖ : ιιαπιοῦτοπα οτίατη μαι ὃ ἀρεβνν ον. 
τοιβοὔταμλ οἰξ ἔγνω ρυὸ ἐγύγνω 

᾿ (μμιφηῖς, ἐπεξεργασίᾳ νεγΓ  μΆττι ὅς αυλατὶ." 

15. [Δ ἸοιἼ λον, ἐξουσίαν α εἴ, πος ἰατς ὃ μὰς ἀϊϑ ηἰτατς 

ἀτοφιςηψαμη ἀθ δεηςςίο ὦ λόγε τοῦὶ Βιιπιαηα φοητι (ᾷ- 20 δος ἀΐφπατυς οιντρος ρτο ἈΠ] Δἀορτατοτοίςυς ὃ Ογτ}}ι5 

συιηΐνητς ἰλρίϊητι, ντ τπιπίηνὲ πςοοῖς βιογίτ πούπον θη. Ἐχρίϊολτ. λπὶ δος τοταπι ἡ 1] αἰϊιιὰ ἀσείατας ἀιιάνῃ γτα- 

πούζειο, Οὐ ταυίοης ἀἠελτει δηιποαι Βοιπηξ ἩΠυπηίπασς. τῆληὴ εἰυϑεσίας, αι τη πιοττὰ νοραῖ ἐδουδιαν, Ἰὰ οἷς ἀξίωοιν, γε 
[τρις Ραυλὰς 4. ΤΆςΓ, τὰς, δὲ α Ὁ φυυπὶ μᾶς γάτίοης {Π1}}8. ΟἸυ ἥτις, αυμμιτάπι πγυΐτὶ ἐπ τεποῦτς ππαπολης: αμλῇ ἀς 

γ γορεποίατιοηὶς ργατία [νυ ἀθάτοτ, αιιᾶ βΠμς δι ρεσι Πανὶ -. ̓Δεὶ Βατεάες, το μδετοάας αἰτοῦ ΟἈΓἢΙ [ταφὰς Ολῇς]]ἰο δὲ 

τεῖ οἱ ἀοπείηατα. ΕΠ σαίπιλις νὀγ οι δὸς οαπὶ ρτοχίπης (ὅ- 2: 41} οἰυίάςηι ξιγίτμας, υὶ ἐξευσίαν ἱητετρτοτάητιις αυδ ἀπ" 
τχαῖ ἤρηίῆοος εἰ ἐπ αὶ Ροτοίατοπι,, δι μος ἰοόο ἀρυζυη- 

ἴ. Αἰ δνωνίίον βὲγ ἐρ[νην ξαέξος εἰβικρὶ ὁ κὸσ μας δὲ ἀιπώ ἐγών. ταν πρεγυιι ίχασι αεἰοιτείμπι ἐδ λητ,( φυοὰ δὲ ἰρίαπῃ 

Ὁ παι νεῖ ἐπφηβ πορηάρν. Ησς οὐΐμι ἀάϊτιπ) εἰξ λά ἐαρ]ςλη- ἀϊουΐηι ἃ ρ ταῦ ποη ρορίξις ρταίξαγί, ἰσὰ ργκυσπιτί δια- 

ἀππι ἃς οοπβτπικαάιην 4.16 ἀνιηάο οταῖ. Ναπιμπαυς, ταχαῖ δι ἰμαμγ!)}} νη φηᾶην ἰητε] ςχεγυπῖ φᾷ Βεηοῆει, 

τπθπδας Ῥοῦ ρίιπιξαξεας οἵδ τἸόλάχις τοῖα Ἰρίϊις ἀμπροάτίο, 30 ΠῚ Ομεξααι β4ὲ ςοπίοαιδιηιτ: ἤοπῖρε ντ πσπ πιοάὸ - 

πρὸ νετὸ Ππφιίαγαην ἠναπάϊ ράρίυπὶ ςοπηἀςίατίο, ἄτετ- 1 Ὁςεὶ εἴς ἀάρον νεἰαγυς, (εἰ νοϊμηιις δὲ ἤπχις.- Ψ}- 

πλΠῚ ορίβοὶς ροτεητίαιῃ ἃς ἀδιϊπιτάτοηι οουϊὶς ποιηίηιη. φτα, Ροξείξαιφηι βίοι Ὁ εἰ βέτι. ΝΝος αἰ δ  ἴσρα ἐξουσίων ζοη- 

μὰ ἡ τὰ . νε οτίρτιπι εἰς Ρίαϊ! Δρα 8ζ ἌΘΩ 1.19. δὲ 10. 1- μοττιηιυς Ροτείξατομ, δὲ Απέξουτατει δε Πτυ νιγαηι ας 

ἢν ῃοηυγαιας οἰ ΠΩ] "ρίο αυπάο ςαἐρίτ, ε 

ἄκο τυτίῃς νοθιμῇ ὡὗ Ἐχρ! σλιάαμι οἵδ ρὸν ργατογίταπι ἧλος ἰροο χοριιάαϊιίηνας Ρ ποι ἀγίτιν ἀς ροιεῖάιϊς αυᾷ 

ἱηροιπξείην, φιο πρπϊβοατα μῆς τὴ ἐς ἘΠῚ πιαπιξειϊα, 
υσεηῖς Ἰρῆως σἸοτΑ 

ἀςυιαϊοίϊαις ἰη τεδὰς οἰπαίδυς αἱ ἱρίο σσῃ ἀἰτις. Αἰτοτᾶπὶ 

γετὸ, Δ πγαριοίξεοιις οἰ“ ἴῃ τὴν ς, λρξιοάίεϊυς Ῥγαχί πιο 

νεϊϊοιο. . 4 εγενην, δὲ ἀνὰ. Ῥεῖ σα 481 ο[Ἐ ν οτὰ ἼΗ 

{μχΝοαις δαί αν (ραν άιεινιιπι οἱλ ρωτὸύ, 4 ὰ ἄυτα εἰἴτς͵ ὁ ἰοῦσαι ἐχροίαϊς. 

ἰφφαυτῖυ, πιιπάυπι ᾿χυμι οἱΐς ρεῖ λιοςπι. φιδηλοῦεςιη 

εὔίζαι ἐπ μος νον συϊο ὃὰ ἀποθυς (φαιεπτεῖδυς πα νίιτς- 

ρυΐς ρτοι ΟΠΊΕ αὐτὸ ἴῃ πςῆῖτο βοπεξς (ξὰ αὐ νὸν: ἴϊάψις 

Ἰαϊτο γεν Που ποηὶ ἤοὴ (ἀρ οι ἧτο, [ςἀ οὐ τιρηςαπο οοὴ 
υεττὶ, αἴ δε ετα δωκ ἡ 4 νετα δὰ, Αά ᾿ς εται δηκε 4 νενή, 

{ϑεἐνηνὶ ἰά εἴξ,ἄνλαννε αἰ δὶ ἔδρα οδίςτυδυίπν.. . δ΄ ο»} 

., ἀζηφνίε δα ἕγνν. ΝΡ. δὲ ΕΥΑΓΙΝ δ φοβπονε. Ἐρουπαιυὶ νἔατ- 

γάτε νοωδυΐιηι Αφποίςεηἀϊ : αι αυλι ᾿ισηλίπς: ἰα 
ἀεηῇε ΗΠ τε μοδσὶα γεϊεκέηοα εὐοάταην ἱπυςχίς, Ὀςοά 
ριοῤτιὰ ποι οορποιοίϊης, τάνιση ἠναθξοιιυρ σοιβπουέτιης 

ἰναδεαῖ τι ἴῃ αἷϊος ἱπίεσίογες, (4 ἀς ςὁ ἀνῃιοντατίς ρ τὰς 
ἀν αισιῳ οὐτιςημις ἀρυά οὐπῃ αἱ εἰξ ἰυρτὰ Ομγηΐά, Εταί, 
Ῥ εἴῤεενα βίον (οὶ βενί, ϑορ ΜΠ ας ἔοιταίῃς ἰοψαυτας, ὃς ίμαπι 
ἴΔ Ρηπι Οαροπο, φΙΟσ ΠΔ Ορηο ιν ἀητοῦ τεϊεοὶ- 

γπις, Ἰάσ πὶ τάπηοα ἴῃ ΡαΓαρ τρί δὲ εἰορ λητεγτοῖαπι δαης 
4 5,» (ἢ γενέ, Ὑεῖντ πες, νιάς 

δῖ ΒΩ ΕΤενὶ Ἀγηϑαι. 1.» πϑπιρὴ εἰν, εἰς τὸ ὄνομα 
ἀυπέιῬοῖογαῖ ἀΐςεις εἰς αὐτὸν, ἰπ εὐ δςἀ Πἰυ4 ἀ ςςπάϊ σοηυς 
νίάετων τασιτὰ ἱποίυάστο Ευαπροϊιππιργαβιζαταπι, αὐοά 
ἢν βάοι οἱριςἐδι ἢ, ᾿ ἢ 

Γι. δ 
πὶ ἃ οτεῖ 
οἷς π (ων 9 
Ροειρυς αὶ [ν 1696 
πιυλεἶα αὐ 
μὴ ἐμ 6 ΠΠ 36» 
τς μος γι’ 
λον 4. 5 

πιξι δος 0η1- 
πἷῇ ε γ πος 
(εἰ, τρῇῆς «οἱρο 
εεἰς ος..}}8. (ς 
ςοπη ἐἸ ιἢ 
φιθυιι ρον - 
οι ο. εάπς 
ἰς ααϊάειν αν 
ἐο εἰξ γι ηἴτως. 
πη μα δάιηὶ(- 
[ως υιάςιτη, 

ΡΠ: ὁ ὅἷ 
ρει δὰ 
οἷοίωςν. ἃ ρ2» 

οἷς φῃ!δυ 4 1πὶ 
ἀξηνύςιους ν 
{ω τὸς δηΐ1059,.' 
πᾳ ζουνηιυ δ 
Πα ἢ ἷ9. ἀ| 5 
βοή ιοίφαὶ αἴ α 
αἷς 

. ἢ Ἀκχ{εηξινηο ἐξ ἡβότω ἨδΘΌ. ὈΝΟἽΘ ἰπνάδαπῖην,} δὶς ν 
νοςᾶῖ φεπίτιΐς (δπιεα δι ρυγολη νημλίηις ἡνεσιν φυσικὴν, ἐς 
4 Ἑλος 16. Ναας νετὸ μας ίσης ἰλεῖβηι αυὰ Βοοίοςο 
αἴτεηι ατείπραἤτυγ, ἍΝ δὺ ἐ{πἰς ποι οἰ ΐογγσαμε "ΡΩ͂ ἐ- 
τίατα Ριορβεῖας, ντ σους μοβμίπυπὶ (υδιἰοίάητ τ!ςτᾶπι ὃς. ̓ 
(οτάϊάλπι ἰρίοσιμη ογιβίηςπα. Ηἰς δυϊειη πδέρμο ποη Υἱ- 

γείυο ἱρίογυ ιν τοἰϊποπίο κου πςαητιιγαιδά εὐ ἀιοιι 79 ἀος (ἰτιτυδίςηι ἡ] 4πὶ δι (ἀπποτμπι εχ φιλιά )π, ΟἸιγϊο 

κοβηποιοταητιης ἐϊοίια φυίφειη ςοηϊκίοηὶς τποήο φησ 

ἀςπμεήᾳ εἰς ςοἰμουητ,ϑι ρ οτία αἰξεζεγιαε, νὰ ἀφοίλεαῖ Α- 
Ροϊοίας Ἀσανανεινᾶς Αἐξι14.16.8ς 17. ] 

“μιὰ βμανεὶς τὰ ΤρωΟΑ]} εθφα, (γ ρω [ων ἰο [με εἱὰ οἴξινιν 
«ἀρορηΐωνν [μμν», ( ἔαιῖ δα μνν Εγαεῖ ρορυΐας Πονμλῖηο βέριι-ς 
μιᾶς λεμην κή βουνάπν [δα : ἴουῖ Ρίλ αν Β4.1. Ὑ ετνὰ {{{8ε}}ἃ 

θἐο ταν ίτα᾿, ἰη φυά νη νετυι δι το ἰδτοῖυτ τετνὰ ῃώ 

πλθμα ποιηίμε ἀιοίταγν θαι αἰ σαι ροίιϑα Ποιο ηὶ ἢ, 

αἰαἥννησιν οἰππὶ ἐθερατο 10 ἃ πάτιγαῖν οπυηίε οκτη ΓΟῊ - 
[εευάξαυο φιιιπιἸοαιεγαταν Ὠδυϊά, δειεμινα τ, ἐιφωΐο 

δε ἤν [ουπρανεν, Φ μα βϑιι το το ΆΡΗ τὲ ἤναῖεν πιά ςτοτὺμι 
τ Δυφυίηυε ἐσ (διπίηἰν ράτετηί ἃς πιδιογηὶ ςοπηπὶ- 
ἴοης ἀἐΠΠδγ ιν, υλιὶ ἡάσιγοο υδην οἰνα Πν νέων ἡμιΐυτας 
(αἷς πεῖ πιο λοις γελιπαυ οὐ εγτὰ ἠοῖ νιάξταν ἰὸς 
το ἴοτο οὐενιαταπι, φιιατπ εἶς ροτίις ἐπα αν 6 πνοτί εκ 
ἩἨεῦνδιοο ἰἀιφείπηο. γε Οο.4.10. Ετεξολιι 6,6 δον. δι αἱ δὲ 

ζτα τεγτὰ γηϊῃστί δ φι ςιπαυο τεγγλα ὑπμκοίιαι να. " ἰπρωῖν Τειυ}}. μιν Ἰμιης Ἰοουιη εἰϊαπς, ἤηρυίαα οὐπηοιο 

“τοθοριίογυιη ἐνοιιλημονίγαες νοτὸ Ἀδο ἐλ τετρρϑῖασ 
10 ἰδιρο ἰσιιποὶς νίάεειν ρεγουίξυγα ιυαι ἱνὰς ἀἰςεράι 
βεποῖς μμδι] δἱνυᾷ ἀξοίαγοτον ἠὐὰπε αυφᾷ δαρτοίπηνε, νι 
εἰϊάπι δοςίριειν ἐμ βρὰ γ7.}18ς ΑὐΔιλύοιρτο φιο ἀΐϊσιαι Ηο- 
ἱνιαὶ γὼ» Ν{εραπο νεῖ ἸΧῚΊΝ Ν[ὁ| ἀν9.}1π8ὲ νερὸ 13.327. 

᾿ ͵ 
. 

ἐν 

τοξλὲ εα διλτίπας νἱάσἑιςει ἱμιρυα ποτε νι, 48 ν 
ἐεδέάννε εὐνήν δι ϑελέμφνν σαρκόν. Δ ηλΟϊδιπνμιν Μ τς ῖο. 1, 

“ἢ ϑέλον ἀὐσοίρί ριο πνϑυμόνν. τἀν φιιη ἐς οιρίάπανε ο- 
τθιθμν γαπειιεη 4 εἰς λίαν, γ᾽ οπιδις ἡοιηςα 

4ν νἱῖ ίμρι Υ εἰμε Ἰμίσγρε εν δς ὙπθδηποΣ ἀμ μμδυὶ εξ 
Η 

᾿πποὸ.-.. 



; Ε ποι αἰδϑὸς ) ποη νἱάδο οι ἀρργοῦοπι, αμδπυὶς ποπηῖῃι!ς- ἀειηο ἀϊρικατιο Πὰς ροτγιίμει. ΝᾺ : εὐΐποι το εξ αι ροῆὺ ὅτ ςορπο. ι σά Ἰσηπσυτς γεγο, τι δὶ γφγιτατν οὐἱυνῳ ν εἴ} βιμ}ς ὡβεμι οαγπερλαπιν ΠΠ- 

ἰυίπιοι κἀξεται στίαπι ΤἈνορ γ λέξις. [πιὸ νοτὸ Οαγη!8 τ᾿ βκυΐο, ψυλεῖ λὲν οταλ αν οὐπετ Γυα πα σηρο τς ἰοτια {νον ς βμανας, ᾿νγγο!τατιζα νπιοπδν (ἴσας ΘΛ ΠΙᾺ ἀμί τ. οπ ἀιέια 

| ᾿ Ξεὶ “-- .ς ΞΡ οτος τ πηι τς ἘΝ ΣΥΖΩΣ τωῶδι οοἰμ αν ἰεὶ ὀτνινοίον,α ἀρίνιν ποηγμμν Δ ΠῚ. τὰ (κεῖ ἀωμοριγαχμας, ἃ Ὁ ϊμις ναοῖς στο '[ἃ τ 

᾿ " 4’ ..- - ΝΕ , πὰς ΉΜΤΝ ᾧι ἰ { ᾿ Ν, 

ἮΝ δοὺς ἀλλ᾽ ὧκ Θεοῦ ἐὐβυνηϑῆσαν. διάνης νι τς εχ Π εὸ ἔέπηι ες 1 4νηρ, πέφηφ ἐπ υρίμηᾳ... ἱ Πυείναμιναν» ἸὮ ἀσοίατας γιαούιην, Νο αἰτὰ ἀγράτια ἕμτγα, ἀρ της, 

ἷ ᾿ (τ. 1 υἱνὴ μιά ἐα ἴδε παι κρνν νρ νον μαβαανμνρ μμίσ κε κκνον ν γεμν μεν ννίρνμε μου σππέοοοο, οοοὦο ὦ... . .... ὕ..ς.ς......- «οὐνοτοὖοὖ τ τοτν τ 

ἷ “«- ᾿ ᾿ “ ἣ νι ζετο τὴ 88, ἐ ͵ “νον ἀφ να πον Δ ΩΣ Ὶ ᾿ Ἔα οἄπηδι ἢ ἴων 

ἩΜΕΙΣΕ Καὶ ὁ λόσρς σεὶρξ ἐλνετο : καὶ ἐσκύ.1.4] {Ἐτίσγιθο {π΄ ϑυς εἰ (- ᾿ΉΥΝ ᾿ωαήνης μαρτυρῶ ὡξὰ ὠστή,, καὶ κατ} Ἰοϑηῦιδ τοίϊατοις οἱ ἐς οὐγᾶς 1 ; Ἴαμη ὝΠΑΡ ΟΝ δ ψ ἐρα εν 

Ι ᾿ : ᾿  Σ ᾿ . φ' τὴ φ“΄ πὸ ,α ͵ τ᾿ ἐμ ννδ ΡΉΡΘΥ εὐξ ὦ ΠΟ ΡΝ ἀξιν: , 

Μμμν ἢ γωσῃν ο ἡμῖν, ( καὶ ἐθνασεί μεδτι πίω! |τ0 κ δι ζοπλπιογάτυ5 Εἰ δ΄ πιο] “Ἴ (,, δ’ δαλδωνε ον μοῦνος χραγο λέγων, ὗτος ἰα ὃν εἶπον᾽, Οἱ ὀπὶ [ «ἰϑρραιμεν ἀιςοης, ᾿ Ηἰς οἵδ ἐς εὐ πμε οι νον 
' ᾿. ἔν 

μὴ 

᾿4΄ Ι ὡς ἸΟΔΉΟΣ αἰ οἱ ρτὸ δι ψιράν ς Αὔϑε λα βι γεθὶ τὸ β {{ἰς στ νεσῖςο- δ 

᾿ τλαὶ ἀςαιοῃ» λ{Πππείοης νιάο!οςς Βυπιᾶπᾶ τοῖος παζυγας, {ἴσας ἦσο]. 19 τὰς τα]ύλον Βοίρίτιο να Πτἰρῦας διιΓν "ται σθθὴ, ἀητειν ἃ τσαι τατοιρι ον ρὲν)" ἀτοσππηνοῖττ, ΜιΒιταμιση Π0Ὰ ὦ πο τ χγιεδκο σα αὐτοπὶ ΕἸετιντ ἧς οτιλην ἀπτιτ είς 

, . ἀαυίος γάτα Ηςἰα. 2.1 δινεῖθο ϑβθηλαμιζαίοται ὃς φυ άοπὶ Ἠγροίεατιοα {Πηνεντ Ἰοψυμ πτιμ ἴῃ (οἱ οεμευίο πάῃ: τ ἢ {πλὴν αιτιοης ἀρ Ἰικοι “υο4 ΕΝ «πθοτατατνν Πα γρ ἀὦαι εἰν τθραν ἰπτοῦ τ δ γγνεάπα 1 ῥτιογίσις αὐτεμν οἀιπιοπῖριν Ἀμμ ς 

᾿ ᾿ ναϊτιοης εἴξ, βεγ ναι νεπλῖπα Ἰνας πάῖυγα, ΠΟ 1} (εἰς Ρέτίουα" τὐδυαῦ. ; Ατεη πδν ΤΕΣ ηΝδ}] ἀποίτηΓ εἰς ἱπ ἐπσιον αὖ ἔμπλησ εἴα νι Πσ ηἰπζοτοῖ ΒΕΙΟ ΠΝ “(ἡ ξριταν : Ἰυςι καὶ θλὲ ἕῃ [{πὸ ἹητΟΥ Γστατα σήπις πμ με ,ζχ αἰτοσας ᾿ 

πες ροξ (ς (ςά τη Ἀγροίεαι ΕΠ} οἱ (υδιἰείτ, ΝΝ ος σπτπὶμὰς (εἰρίο. Νόψυς γετὸ πος ἀἸςπυ8 λεγοι οἤίς ἴῃ ἐξιρίο, τὰ ἢ νι. το ἢ ΠΗ: «2 εὔμηιηισι ἤυάις μα ς τοβαγταγ ρθος ἀνά πῖδο ϑιάιοιϑ ᾿σχριοα τάπιοι ἰ ἀυοαης τὸν 
ὃ . ΟἈτηϊο ἈΝ ὑδ εἤ ρεποπα,ίςά ἀυρ]οχ ἠάταγᾶ: ϑ]ς ρηὰς. ἱινροίτα!η 6}}} εἴς αυϊάρίαπι ἴῃ ἔτι πγροθα, (κα εἰς ἴῃ ΄ἣ ἘΝ θαι Πρ άΠ 4 πὶ ἰσυιαταην Οὐς τι κοπς ἐξὲ (ππτοιτι (ζάπις μαῦρο ἰοη σον αὐ ζίονςς, υὐυβονίμτι, Ω 

ἐχτίτις ες ἰνοιηο, ὃς ροίτοα αἰ[ιρλῖις εἴννιςχ ἀυαίνις ρει- 1 ΟἈγηϊο Ρεηοηλλῖεν ςοηάςστατα. “ἴοι ἐριγίτας Ἰνοιηϊηῖς ἜΡΟΝ κι υπωΐ ἐραπμὸν ἐσίβαδαν ἀφο, να, εἰαπνωνίε ἀμεν ἰἰς ἀηήνττις νοις 4: ἐχγ! τ λπτοιν ΠΌγυ ἸοΜ ΠΟ ΛῸ ΠΣ 

΄ (σις νη ςουβάγοιαγ : υατῃ πάτιτα ἀναίπα πος σοιῃροῖ- ἀϊΐστιτ οἰϊς μὰ Ἰνοταίας, τ οτίητ, 2.1πὸ ντ Διβαμδη) ίγυι- ὯΝ ζο αὐ δἰ γῆς ἐδηὶ ἀττίαςτι οδίονμαα ἴα ἐ0 ἁος, ἐφρτηῖο ΟΒεν οἷ, ἐχριιοαητοιι ἰσαοι ἀροίίυϊι Πυθεο τ. 

τοηςσπι, πες υὐἱχείοηςιη λάπγίτιας. Ῥείοεδίτης αὐτεηνίος. Βοΐὶο ἀοολενάτυτι δε ά δὲ ῬΑΓς ἀϊςίταν οἵδε ἰὰ τότο, ἃς βόμιις 18 Ἢ εἴρι: ΡΝ ἀς ΙοΔοΥ ὁ τοοτατο χης νι" κα ΟΠ Βὰ- τὸ ἃ ΟΠ πη ποι αἰτοῦ ἀξ νος ἀηἸγοστοιη) νοττι, ρι αἰβ- 

ἰσοο ἵνας νυῦτιο [ξουπά πὶ μ φιοά νοςατιλροίζοίας νας ἰρεριεὅς ἰρεςίες Ἰῃπάιἀυογιυ ας τάπηση ἰναῖς Αι! θυ ησηῖο Ἶ ἀπ αν "ρϑίοψεῖα πιηε, τς ἀθτ ον ΠΟΙ ΠῚ ἀτοίξις, ἀνε βενϑὲς Νυπς νετὸ ντὶ τθα]αι ρᾶτοο ρεδὴ ἡ πιεβοίξινα, » 

ἐμ δὰ οὶ ϑτιμὰ Ὅεϊ εἴἴον ηα τὰρί μα, χα παηιτίοηςπ, ἤθη ομμεηίμητ θειηάς νῦταγ νεῖδο κατοικεῖν, 0 Πχιπῃ ΠΝ [άπηιΣ ροιὶ τλμγάαι θαροίανα Ἄἐχουιπ σὰ τοίσεις, ἠπλιξργορηις αὐ γογῦᾷ οοπτοχταν ἀςςράατις τπειαρ)νοΐλ Ε 

ὁτιῃὰ (Ἔτι! λεςορία ΡΆΠ]ρ,5.6. δι 7. φιιάτοπιις νι! ἀεὶ [θεῖ ςὸ 10 δὲ ρετεπῆς ἀοηηίολΐνι πὶ ἀςοίαγατυγ: ποὺς ἀιοίς κρυτῴκασιν, - αἰναἰπς ρύχτοσαη νης Ομ τιβας νέης ἢ σαζοοιςυ]οαπς. ἥθόψης (σεματα, ΗΟ ΟΠ ρτορΓιὲ ΠΡῚΝ ἐς ἢ ογή!νε -α- 

νίψυε (ς ἀσταηῖς ἘΠ) Ρεγίσπα ενε (ὑλιη (υδεἱπεητίδιη αἱ-᾿ (τᾷ κατοικεῖ ρταίςητι τοπιροῦς ντςης, Δθ0ΠῚ [Οᾶπηος νταταν ΡΝ {(Ἰδηνννπιε κὶκ στ ἃ ΟἹὉ ἀροττὸ ἃ πεῖς ἐσ, ἧς (της ἀπτο αἴΐος ἐοἤσωτι, νι Πγοπείπὶ, ἡνος ροψη04 5, ᾿ 

Πηρτα «ἀγηὶ, τς ἰηβγπαιίτατίϊιις εἰυς αι ϊάςπι δὰ τοπηριις νετθο σαίωοιώ φυσᾷ ( νῖ Δητὲ ἀἸχί ) τετηροταάγίλπι ςομιπιο- ; εἰσ τηττνε τοὐἹὸ οδίει αν (δεν, 4 Μίέοβς ζὰιιωδ, δ ρυσεορτοτος, φιοῖ ἀηοιρυδι ροης ἰσφιυ ἤτον Πσητγις πὴ 

εχοορτίν ἰἰοοί ςίεγα ἰασεηννϊδιη «οπηιπυηἰςα τίς Ν "σῖ- τατίοπει, ἤθη ΔΠτο πὶ μιδθίτατ οποία ἀδοίαγαι : δὲ φυΐάοπι ᾿ ΨοτιΝ ἘρτοΙρεν" Εια Δ1αν εναῖν ἔσο νοὸ πϑρ νιίοο χες ἐμφργέδεν ἀταμν ποποταζωώτοπι, δι ἃ σομραομτὶ τα λη- 

ΤῸ μιασνηιτίοης ἀςοοίθι δ ἀοςοῆιε Ῥεἰτατὶ ΕΠΠν οὶ 40» ρτατοτῖτο τειηροτῖς ἐσκίμωσεν, 4011 ἐἰςῆττ τ ςσηχηηοιάτιο [ϑβε ραικίστιο πυρευςέτο τη μος Ἰστριωῆῖς (δτῖς γε, τίαπὶ ἀσοϊανατήτααις Εριρμαητια κατ Αρνων ἤμι ΠΟ Ὁ (ἍΠῈᾺ ΟῪ 

υάηλιὴ (ἃ τ ουλτηίδτιιαι ν]]ο πλοάοιοἡ τητον τίς πδῃςῆ- [.] (βεδι 1ητοῦ πος. πη ἸΔηγ11 ἐσίςεἤιδις (τάσις, ν᾿ λπο- εὐ ὑεῖ. τι νοῦν μι πίοητι αὐ ΠδιῸ ἐς Ε'ὰς δή τοσιπαβ, ρτὲ μας σχμίιωτ ἐς ἐὸ ρτείςπτις πιοίο Ζυο ἀτατ αν 5ςὶ- 

δας νιηυίψις πάτυτᾶς τα πὶ οἰεηεὶὶς ναὶ εἰϊςητία σις δίς αιεγεηάιις εξ ρεῖ βάεηγ. Ετρὸ Ρι Ιοσιις {ΠΠ  αἱϊὰ χς- ἃ δαης ἐπα! στη τὸ αὐ μτο δὴ ἀοίλΠῆγς Βιιάχηκάπηος, ᾿ πιὸ [εἰς σπθθΐο σοη ρηοιςἔντ ργαὰ θύθτ, ἀητξαυλι ᾿οπὶφ 

Ρτορτίοφατθις οἵπηίβυ, μας ΠῚ (υρ(απτίαπι ΕΠ) οιεξιὰ (είς. ᾿ΦΠπἰεν πο! ἐν ἡμῖν. ΛΚ.» ποδμιαυλην νηζεῖ- ἰαυ τ, εσαπν ρὸν οθρα Ἀρθι θΝ ρειμθη ΓορΊςοΙ, ἢ βἈετγεῦο ἧς τς ἀνέπιη ἐδ πρταινεηα το. ΤΠ ΡΤ πιὰ δὰ-- Ν 

᾿ πᾶτυτα ἀιοίκος ϑεωβάδα δ λιγαϑῆνα, ηυλῇ Ὡειβολταμι ἃς Ῥτετατίοπεπι λων Δηποιάτους γεξιτλαίπιις: ὅς ἢος 6. οἷν οληπ κα αποτο θην ἡ, απ ἐιτῷ ὡδππαταὰχ τοῖν ηΠς ΡΙςμάουβομεν μας ρεσιμάς ἀςςιριῖ ἃς! [οἀππὸν τὰ 
Ὑς δ᾽ βολταπι ἄἀίςας. Ετ τυγίιπι ῃσὸ ται νηϊοηίς ροτ ψι τίδηὶ αυοά (υ πσίτην, Ἐτ (ρεξχανίπνις {ΠῚ δἰοτίλπι, τὶς το- Ἷ πον ϑήντος γέννα δειλωτινῷ αὐχέν "ἢ γμῦ ἀν᾽ αὐ τὸ “ἂν σωνὶ- ἀϊζοτοῖ ΦΉΠΥ ΒὈΪ οὐιςέξζαην ἃς ςοϑ αὐτὰ} ἔπ ἰαιπ-  κ Ι 

βοπῖο ἰῆς ἔβέϊυς εἰ νοῦ δὺς, ἤρα δὐτοπὶ Ηυπιδηας 30 ΣΟ ΠΟΤῚ ταν. ΣΠτογρτο5. ος αιμπὴ τς ξὲ ἀππο- κε αδν αὶ τοαΐεν οἷ γε ῖκν- ἡ δρλύμκι να ἰμδ, ἦσον αἐ γούτηῖ τὰν δὰ. ψτιΔοπινηερε αυμτπι ΜατίΑ τηννίετοι ΕἸ μα ϑοιάπιαμα δὶς ; Ἶ } 
βᾶλει εἶταν, δ νἱ οἰ ει ΕἸνυς ἡἰς Ὁεὶ τας οἱ οπῖο, ταίζοτ Ετγαξροῖϊοα εἰρίο νι» «ἢ βΠσπτιγο,, φαυπι τς ἰη- μαι ὁ λύγων είν διωσταν ὧν νϑν 8 ύ σαν, αὶ ὅδεν καὶ μέ πλῳνγλθ γεν " βου τείδγτιμ νὰςο1.4 1. 56 ποινοῦ περ ροηάυηι ἠοά ι Ν 1 ον 

ἈΟΔ ἀυτο πη Πηιτάτα «ἢ Ἐὴὶ Ὀειτᾶς ἴῃ Ηιιπιληϊζάτεπι ν40- τοΓριογδτιν ἐσαΐμνωσεν »ἁιατ Πσηιϊῆςτες, Ηαδιταςυ πηι {{|ς . 4 5). φαριδντ γναθχα εὐναὶ ρμίρ συγίνοοι δ ν ται γι δίς τις 1 ΟἸγγίοοιπας οδίςξιαι, ἰσαπηξιη ναπάηιις ἄστο τισα ιτ 
ἔ φυτατὲ ἀϊείηρυςπάα εὖ αν ἀδίτυα , υάπι γοςδητ γαῖα, ἀοπιὶο Παπὶ ἔξείτ ἰη ΟΡ, γί ᾿ηαυϊξ } ἐπτε ]σ πηυς εἴην ἀορίνα μος ,λα γιὰ νὴ σοι δοκοὶ "ἀκα αὐ άθνας. ΡΙῸ πἴρθα κανο δ μόνος. ἰοαιατον «ἱ άμυς σητπὶ διὰς οὐΐσαγα Ομγήπι, πὰ αυυ μὴ Ἵ - 

ἰὰ εἰξ ἃ ἀσπὶς δ αι! ταπίδας, οδιπίδυν ἰη μάης αἰαυπιάπι ςαριῆς μαβίτατς ἰπ ποδὶς, πος ταπιςὰ. ἀεῆηἴε. Ἡοονειὸ «λύε ρέην οὐ ὑεωμ ᾧ ἐπὶ στ υσυ βεχλιϑμφν: νὰ ὑδιις φιιθς ἰοαρπος [ιᾶε6 ἀϊοξιου)γταπης ἢ γέγονον νοι θυπι ργστοιλει τ Πὴν ν , 

«ἀγηςηὶ αυληι ῥ᾽ πεΠιαιὲ, δε 4υιὰπὶ δυιῃ ἀδιηΠηιὲ ςο]]λ1]-. 41 "τυ 4 Αιοτ,υ πὶ ΟΒεὶ εοίρυ9 λάϊνας ἰη τοττὶς ςο]- (4ιη: ὯΥ ἐἅιο ει δή δὴ. ΟΓΤΔΩΝ ἀεκοντς 4 νη εοχ δὰτ, ρότις νἱγρᾷγς. ἐχ Ῥτορ στᾶσα) ςοπἤιξτιάιμς,, Ζι4πιὶ ἃς 

ἢος ἅυτοπΊ νει ας,αν ἁἰμς φυήσιη πη ἱμτοςέταπι,αῦ ἰυςατοϊαοά τάπγεη Ροῖτως τεμλτυν βοῖὸ νι ςα]ι σαρίλος ν΄ αἰσαπ ε αὐὐπ οὐ δυκει σαπηρθισηι απ ἡ ΟἼγῆτι κίας αν τρίαισι αἰ τδι οὐ οτιδιπιας ψ αἷν ἐσηυοται ὦ νοτθιι,.η- . 

; ἰδὲς νεγὸ ΡΠ μὲ ἀσϊοιταπι ἔουτ ἘοεϊοίΔ τη δ ἱρῖς Ῥο- «ις δὰ τοιηροτὰ γοεἰτυτίοπίς οπν πίη} Νδαις νεγὸ ΟΠτὶ- κε τοξτγυπῖ, ἢ 0 ΟΡ εἶν κιήςο οἰΐς αὐ τανε Αυ- 40 βενδε βεύόξωε ἐς ρετοδίοιὴ ἐν σὰς βέλισι ἔτ ντ ἴεις ἰώςσας πὖ , 

«. πὲ Ἀροβοίογυπι τόπεροι δὺς νεϊειησπῖος Ἐχογοιτ: τλ 60 ἱ ργαίξητίδηι ΛΟΠ]Π πνι» εχ ἘςοΪς 4 . ςυπι 4ι8 (δ ρετρετυὸ βυϊιμιην ΠΣ άην Εριρμαιαμην μθλιοας ἀασιδαγλμιτν.). γποπιοῦό ἀ δορ νις ςογι απιρογοτας, ΑὙΙΆΠῚΣ νιδίοττιπι : ἔς 
πος ποίϊτο ἰςςυἶο τοιιςέδιιπ ρορετγίς τἀπάδιῃ νΡίαυίτα- διτυτῇ ἀϊχιῖν: (τ δρίγιτυϑ (ληδεὶ νίγτατο πκοάιπι ἥν ὭΣ ἫΝ κρμηαιη νιδοϊςοι [ολππος δα δηεη λις ααιον πα τὰ Απτ;͵. σιάαπι νος Ὠ ἐγϑρεῖφ, ψΜ ἧς γειτις Βαδιις ἐἢ ἧς ἀς εἶς ἼρΩ 

. το πλ εἰπιῃάη 8 πιοηϊἔγασπιεκ ἀυάθιις Ριουίας τητος (ε τορυ οἰεπιία ἀςβηίπλις,, ἧς ἱπιάι πατίδαι Ομ γῆι ἑῃ οπὶν " “(δ  ςοἽ απ δηνν απτ ηριαπα τγάαητ, τὰν ριεποδυσαθαι ἰς ἀθάτατ ἀς ἘΠ} ονταμμς αι μας ρεγ- ἤ 

φηλοτίθυς τοζοττίίηιε Ἰλφτειίϊους, Νε[οτίληνίαιο ν εἰ οοῖ αἰςςπσποπὶ «πη ἰτυιλπηιιϑ. {Ὁ !ονΐονν, δόξα:. 5ις νοςλῖ πἰδη ποι ἀτα ἀρτὸ Βυῆς Ἰσομν οαγίμητ, αν τπιπὶ εἴς μέρα νὰς εἰς νοῦ! μεεῖν, ντ πατῆτα αἰίζαιις ςοηάιια οτιρι- ὅς ἡ: : Ι 

᾿ τὸ ϑεν τς ὑϑω τοηβάτυυν, Ῥυάσπάο εὐπιτοταις (αεϊιὰ- «ιζαυ!ά ἴῃ ΟἈγῖδο ἀπιτιλιη τρδίςζλέςιη γε υτ Ἰνοπιπυΐη , τομνδητ δὲ ἐὸ μοι τον αυλ [απ ον Ππήοῦ πε δυΣ .ς πειῃ ἀςςἤάγοταις σημηι δὶ τητετρεορλητυγ α αν δ ένμον ἰ Ε ες ἃ, οὐ 

ηἰχιὶ ἠρενθ 4ύατνο, σώρα. Ἠεἰ»τ ϑϑ[λ4{)06ν.] τά οοις ἔμδιεεις. Οαἰεεῖϊο δρίοινάφνύην Ἰητεγριείδτας, δά αὐαιον ματα δι σε αυλια Οἷη ταδὶ οἰ ἐσ (δυγίοο- γέγονεν τς ἐγήδετο, γα θοηη}} ἰσξυητ. υαί ἐἰψιἤςζοῦ το, ᾿ Ἶ ᾿' Ν 

“ἢ. Ηοπὶ ὁρογ(γπειδοζβεη,νῖ Είλ.40.5, ΚΊοΟ 2:8. [τ- Ονη εὶς τγδητῇρυτατίοπειη τοϊτίπρίς, (πὰ ἱηςρτὰ  ντ ἱίὰ ΚΟ Ολ εν ὦ ργαράισατσηιν πῖλος τοίξισευ, ΝιΔεῖραι, ἐμω ὑκτίδϑν, ει τάτας εξ ρα ψαδαι οφο Ατεφο ἡἴος ἰἰδέιον Ἵ ἰ , 

᾿ πς ΠΟΙ ΠΗΠῸΦ ἱπορτι!ς ἄιλιπ ἱπτρίιις ΓΆΤΑ ΡοἰΠπατίς, υὔ ̓ Ρίεγααιις (συ [ἰὸς εχ ἐς υσς (ςἰδαμταν ἐπέ, ν οττ, )9,δὲ οἢ Ταάπηοὶ ἀῶ οἴει τυἀποτθηι ἀς ἴς ὁριμῖο νὰ θὰ. τορεπν γε γεῖ νι οχ που Το ΔΘ ητι Πρ γ|8 ΠΥ ΠῚ ᾿ 

οχ πούίοςο νηξεγεῖ ἈΠ ΠΠΑΠὶ Ποπηὶηΐς ΠΟ; ἔΠὸ ἃ σε τὼ χεπ,δς Αἰ ἰς ἱππόται θιις ἰοςῖς, {μι ἐς. Ποςεῇ φυυνπρίον νοεῖ τευοοτον  λυά ἀπ τις συ (πρείοιτιτῦτη- γγοίειλητηη 00 ἔμφρρῶον τοίηριις ἀςς]ατεῖ ειπάς ἢ χιο- Ἢ : 

ἱ ᾿ ἢο ἀπ πγποι «υσὰ εἰ νεκιπι εἰἴοτ, λάϊαις νκτογοπνις ον, 4ιοά Ηερ.νοδηξ ΠΥΛΝΟΝ 3 [ἐβαρὶν φηνήμίν. 7 νι ρατείζα.- 4: τὸ νογὸ ἴοτοῖς εΠυμῖ πῦος ἀἀ μὰς 41: ἀσιρα αι (ο ατος νοι γίγννόδαν Οζονεζοι ον σίας ΠΔΊΌΙΩ ΠῚ ΠΤ βΠΟΠΊΩΓ τῆς τε ὐδνῦ 
τ ΣΟ ρείσια ποίπρί βᾶγτο ἰπ ἐὰ πιαϊράϊέξξείοπε οὐ παίςἠπιτ οϑηο- ἰδ νὶἀεϊίςες ἠοπ “πη ΠτυΔο ἀνητάχας, Θὰ ἰρίὰ γεὶ νοεῖταν ἢ: νοηπ θη ται γοιρίᾳ οἱ τ βηνεὶς ραντδας αυλτη ςβο Δη. θὲ ναπὶς Ἠοηγπὶς σγελιισηος πππιαρμἀδιπιητὶ φε πο ἢ με ὴ 

χ». Ἡὐ λρημευμοκ ὐνυτακάν ἰά εἱξ νπρώκησιν. ἐς 4ιο πίβοατυῖ, γε οτίδηι ΟἈεγίοιξοιπιις τοὐξὲ οἰνίογιιδυίς, ἰεῖτοι ΠΝ στον οἵοίςεις οροπείμας νεγὸ ππηλανι ἐρίς ρεῖεῖς φα αἷπις ἰισςδηι.. 4 νέα βγιον πο 4141. ὅτι τρώπεμωυ ; ' 
ἀιχηιε Μακίβανς ι 41. ντἀετύτδυζοαι ΔΙ ΠΔοτς αὐ γε. {δγη β]ὰ Ρεινει ναοὶ γριά ω λῶν Ῥατε οἰ ρίυνῃ ἐξολϑόι- ἀρεπὸ ἀιχία ᾽ αἴτὰ,,. γο. (πιςευον αἰ ἀπάι Ραγτιοι λην γεν ἀν Πρώ πε ργὸ σομηράγατίι!0 ἀρρρνεσρε Ροήτιπι εἰξνντ οἴει ὟΣ πὸ 

ὩΣ τ τ ρηδν ἤξωτᾶῃι. ἐδ ̓πιπὶ Βος νοραἰυ μι τὰ. ἰὼ πρῆυο νττυτ ἐρίς Οείῆυς πῇ ν16.17..δι 18 Ἰτοἢν}7.8.}.1- γετίριοαιται! (νάεῖοπν, ΝΝ ες σημπμρβ αίυς τοὐχὲ ἐὐπιςῖ- αὐδάάς ᾿ἸλΓΘᾺ τητοῖ ἴς ἐδραγατη εἰ ἰςππὸ ΝΑῖπ ἁΠουὶ Ἢ 

͵ Ἂ ἌΚΩΝ οἷ [πὴ ΕΣ ἧς πέξιπι : ἀν: ἐιὐῥὶ ἐμοὶ «αἱξ οτίαπι ἱπιεύρτετατί, (γυὴ εἴδεϊ ἀ ΡὈζεγο υ!αιάϊτο Ἅὶ- αἰτιίάμ: φιέναν ἰνα κῳμαγεῖμθ, ἀσθτιν πᾶῖς ποη ΠΟ ΑΜ: σαν. ΡΥΙΠΟΙΡ οΠΊ δι ΡΥΪΔΊΑΙ Μμ1] ἀοδίαταῦ, ντίρης ιν. 47, Αἕλ.1..1. κ᾿ ᾿ ] 

αι πιογὰμπλ ἀριὰ μος [61 ΜῈ πὸ ἩΠ|Φ. Νδὰν αμοά ςεἰρίο ὄντ ἢς ἐπιπὶ ἃς ἐρίς ἰοηνητογ ἰρ ἃ.) τον Ογπίις τὰ» δα (δὰ οὐπὶ γερὸ πον Νὴ αἰΐσαιι δὲ ἐγχλωά οι ἀϊςεη ἀλιη) δ᾽ κι ἰνοι ρει υλι ποθ ςιη στιδο ποραλ}}ν ἀρὰ νός μὸν ἰηῖετα 
ἈΘΠΠΜΪΠΕ ὁχ νετετίδιις ἀγρυ! !ἀείρῃς Ὑ δϑεγπαςυ!, ἐοραν πιςπ,δι Ψ 411 ,ϑι Ετδίποις ουσι (ἐφυυτὶ, ἐπα ιν παρὰ πα ρὸν “ βιεαῖ ροῦιαν ἀπλπι  ἐρχϑμώνος. οιπάα φυσὰ αὐ ρα ποριὰ ρισίάηταγ Ραπζορν τπφὰν τ΄ "0 ἀνδὲ πάσηι βεληιανς ἊΝ 

ὑατο ερυ ας (σας Ἔτιλπὶ ἀφ ΕἸρ θαι βοῖ.Ι.1γ.δ (4. γραεάητ- φοπίσπβοτα ζυτὴ δήβάν, ντ ἰτὰ ςοπμειτας, ΟἹοτίαμι γενηΐβον, ἐνχίωψος ἀττιμεῖ, ροῖςῇ αμάφιῃ ευαῖν ζοιμις ταὶ ροῖ δικατᾷ, τηΐοϊξο νι ταυτί ςτοτά!η ἹΚῈ πὰ ἀπ ηόταις οχρξίο ἡιὰπα πὴ 
ψις Ἔεβεν ἄλιας ἴῃ ὑπο σβειῆο πατηεᾶν, φιαίϊ ἀἰνις 5. Δία ἀάτις, νἰάεἰ νος ργοξζατι, ξεά μμες ττανείλίο πὶ ἀςηφυσινὶ ἀθχλιις Μαιτν αι, ὅδ. 1 ΛΓ ΓρτΟτΛΉ ΟΣ Ομιγ: ἀπιεα,εὐταρώκλανι ας ριτο ἴῃ πομηπὸ ρει ιοᾷ δὲ τὰ 
με μὲ ᾿θϑε τς μ 40 ἀεῥει ἀμ μ θη ἤμαι δυεἰει αὶ, νἱἀέτυτ μάτιν (βαζεί ΑΓΔ. Ὠείπάς ιοιὶ νέσπι Εταί. Ροϊὲ (οὔ ομνα" ἃς γετης τοτοιρεσν το τς σῆμα Πα: ὅπης μα Ἰοο να τοηρους ὃς ἀισηίτατε Ρουοτοιη ἐςοίαγαι, οεὺ αὐτῷ 

δὴ δὶς δηλ ἀἐηδίκυτ ῥεγίσηα, ἦς 4 τὰπῈ [ὁ ἀϊοίεμτ ΑἸμν. ΜΠ λπι μον ολνν ρυεαῖ ἐοπυοττὶ ρος Ἡὶ μεένην, τ δ] 4αν- (ται Ονεβο τεροῖῦα Ἰόάιπεν, ρίοουϊλιδιο, ἀϊα αταΐαιῖς δ0 δὶς Πρ ἤζαῖς ἡσὴ ρωιολ ψυοηιαπι πέσαν ροῖ εἰξ ριοἰνανεῖ 

Ι ᾿ δι ΔΙιυς Ζανι νη {| Ρεπΐοηα, φιιὰπι νετὲ ἀἰοίτυν Αἰ) 4 ἃ. ἄξειν ἤση ρΡἰαςεῖίπαπι Ψ αἵσυς δειδτη ἀϊεὶ Ροιεῖ αι εχ πεν! - ΠῊῚ (δι μἴυς ρίς Τράθηει ἔϑαΐ Ριοοεις θα) ἰσ  υπει ἡ] ᾿ολθον σα ἱπορο δέμνηῖν εἶα Πεοϊαγας ἡϑτιγ ρες λας 
ΑΝ ΛΩνΝ ἀμ ἕπὲ (πη πὶ ηλτιιγας ὃς ἡ δὶ Ρειίς νου . τὶ καττίδυς ἴδιες ῬΑττί (ἀροτοδινηἰβᾳεηιτῆφαλιξ σαι ἀϊείτυν ες μι ιν ἐαψίνοαις μιατσηι τοροιοντ ἴοαπαειν πλμίαν ἐς, ταις ΟΝ ρει ανειη ρη ρι ορυαππσιιρο ψυ 1} ; 

ἠὲ ἀπὸ ΝΗ ἀρὰν υἱὰ πέσω: γμρηκορῤ ον} εἶμι 60 ἐμ νὴ ἀἰυληα ρυορτιὰὲ αάτυγβ γα Ῥειῖυ θῶ διιπιληχ: εὐ ἴοαιτ ονας ργοχίπμιν {τ "ἡ ἀοιοινίνην απο ανάλψαις. ἀισαίοι Τθαιλησ εν ΚΔ} πἸς Ἰσήθα[ν] 441 παρε μμε ρίας ἜΝ ι 

ἢ ' " ἊΝ τὰ Ἷ εὐλᾶτυ ἠδ ΟΥΑΓΙ, ς ἃ. με ίε, εὰ φυάζεηης Ἰης Δοιπὸ ἰηῚ 4 ἡ κόέγνυ ᾿γροῦαύ ἁβεὸ υὐ αν {} τα ν τα, 4 “͵"ιεραβεων ἢ! νϑεὶν δ μορεολὲν εὐαίδη ἀνκιρυ!υν φυνγιαμαν φυιοροιτων εἰϊί4ις ο- ε ᾿ 

Ὡς αὐ ΥΩ ΑΙ Αμαν ἐν] ἕὰ τς ἀρ υυτμδτν θέμα ἐδ ον “ἘΡέμαν ταν ὅδε τὐδε μὴ ἀν νὴν τὰν δ μον γέγονεν ΕΠος πη ηαη}}} τοίσμινι κά (νι ἀαταιονιηως ΔΓ ρύιο τς μια "Δ δμτι μνράψιν οἱ οἰμνον τν: ἡήληνις οἷ ΠΣ 

᾿ ἂν Ῥοεἰκὶο ἐογις ὅθε ἰπιεγργοζαυί, ἐρρ μοδὴι, ἐν Ἰη οοῖροτε ἱνής δὺς ποίην πλάγια Ἡλρλαυ ἱ αἶμα, τπηὸ “ ἠξερ « ἀιοι μα οἱ. ἢ αι τον. τὸ ἐμ περῷον οὐ αν {ον ἐς τοηροτο, ἀπῖς ἠυςεῖς αὐρθεηπ ἀπ πὶ ηἰς (τίς Θαλοῦ μαι δεν αὶ : ἵ 
; ΡΟ ΚΡΡΗ ΙΝ ᾿ , ἥ ΩΝ. ' τρῦε ἐχεπιρι τίμιε, ἐχσέρτ ὀυοθμ, (μι ΠΣ αἴποι «υΐην ἐς ἔπι ἴσῳ ταῦ σαἰαν τ πὸτὰ.} 4Π1}} ὠἠσιπαροις σχηλοι ο]γοι ν πῆς 

ἘΠ γεῖϊε ἀὲ Ἰασὰ ἀβοϊαγατιοπαπι πεῖπο ΠΩ νἱάει μοὶ δ: " Ἰμκῶν (τηριτοῖ πλήν: ἀν Ἰεξξιο μοπ υἱάφο ἡμϑιποήο ἐμιςηιοτς βτορ τὰ γνάθῳ ποι} εἰν μας το ἐδ ἰδ  Πουυμίας, Πἰςοῖ ατουπυνμΐοις μοί ὁ εἰστιὲ σχροίαιι πα νοεῖν χες : 

εἰ ἀλλο ἀγοναννεει τ μπὰς φο ϑιλνϑ φημ δ φ οὐ ταν ἡ ε ἈΝ  ῥκιμο αἱ τὰ ἡ δπελκμινα τείογασπτιο ἰξα νἱ ἰπδίοι οὐ βοραιζ εδίροἐ τι, νοἽατι ψύνπι ἰσαῖμι ο κογρνταρ ἐωεδη, 2 αν νσμς ἰσίαμι νοι τι σα βέύταην, ἃ "νίς (Ἰνηλες ἐς ἰφ Ἔτι ἜΝ 

: : . ἐν 19 ἐδ ζφιέλῖ ΠῚ ἸΟΔΩΙ ψΠῈ πάρη σατο ἰευτοπίως φυὰπι νεθογιπν. 56η τρίς. δισηνο "μείων εξ ιφρο; δι «1. νλανασα τ ἢ αν γμ ᾧμοε ἐκ γυνα» 70 τοἰἴϊλταν εὐὐΐσια ἰθαιορή τ οποισ νι βιὰ δ. 0}. : 

ὶ ἴατ (ΟΠ οι. νιν ποι τοις Πλοίκλτεπι οοπιπιοτάταιη οἰἵς ἢ. ς πλύρνε ἰοζοτο, να ἰοριῖ σείανν Εριρίναη, δἀυςτίυε δαπιοίλις- , 

" 

Εμμ’. 16 
Του: πισεθμέν δόξαν ἀυπέ, δόξω ὡς

 μονο νοις οὐδ 

πϑιυτάν αι. πα Θς 
Ρθι ποίη 5, 

. να νηὺς δὲ ἱ- 
ἄδιν ἢ ὥξως. 
δύλο ποιημού 
πολι} τείε . 
ὕλιε  οοη πεῖς 

Ρυπκεγεταηίμιαιη ποῦ (ατίς μος φιίάςιη ἴοζο φαρτοδπι. 
(γυσά αὐτοιι! πΠΌπην}}} Οαγίϑ ἀρροϊατίοης Καηλιῃλιῖ τἢ- 

το !συναῖ ( πἰπλίγαπι αν (ἰδιοοίς ΤΙοαππςς οὐ δὲ ἐκ ϑελήμα- 

, 

ξ)πλήρης χείρατος (ὃ ἀλνϑείας. 

“-ο... “ὦ 

ἐπιεῖ φσον νοῦ ρΥΧ ΟΥτιο αὶ χα μματοτίσπι, [σά οαυίαπι νοτὸ οἰ οίςητεπὶ 
(λιυς ςςτεὶρ τ. ςο]ἀταῖ. ἱ ᾿ 
χυπιεητὶς ν- 
τλθαυδ πᾶτῃ 

ῖ4 Βαξίωνο, ἐβύετο, ἰᾷ εἰ, ἐαρὶτ εἴς κτο,ῆας ἰουο, 

ϑδειν ἐογροῖεν ὑὰ  ςς Τεἰϊδεοιη σωμψπκώε, ἰὰ εἴ ποι 

" 

ποϑγί(δι  {ρεξζαιυίνηι5 ᾿ σ᾽ ογαιη 
εἰ» ἱονίϑιη ἐηφηαῦηγ ντνηϊ- 
σευίτι φρνο! ἃ Ῥαῖτς ) Ρ]ςηυς 
γάτα ἃς νεῦτατίς, Α΄ . 

» 

ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΙΥΜ τ. Ὁθὃ 7, 
ποπεης γπτοΠ! ϑίτιι ἔα ἐλ ἄς πραγ Βοηηπὶς ςοηέτος 
τίο ματιιγαὶιν {ἰις σεζηα!ς, ιῖς ἐρίτίτυ! ἀρροιήτωτ μαίπγη, 
ἃς γταίξιτηι τηξγλ...6. Νάτῃ τοῖα Π|4 ΟἾγΓΗΝΙ οὐαὶ Ν το. 

(« νλάνηνως χἰονίαιν ε- 
μεν σίανῥαην αι τπῖψε- 
αἰέ α {᾽ αἰτε)νὶσομτ ζ4 
4 (σ' νεται. “ 

- που πποοιρὦ2ν..Ψ.Ψ..-. ---.Ἅ.».οὔ»»»-»΄... 

4Εχ θιο, ἐκ Θεῖ, ἰὴ οἱξ οαἹ εἴτι απ ἐπὶ δρίτίτα ς νετατο ἂρ να οἱἷτηι ἐπ ἀτοα ὅς ἤξυτὶς ἐρίλιν αὐυμηρτγαιτίδιις, (δὰ ἐσια- 
Ιος, ψιὸά τὰ αιιαίτατος ἀττίηοι γεπηβοηῖς, Νες ορἢπ᾿ δός, φιοι{οα! πο ἀϊζαν, εν βετίοημε,, μασίτατο ἐπ ΟἈ τι. 

ἰχο.Ογ εἰ ἀυτοπι μουπει γτότιαι ΟΝ γήξιπὶ ἀςοίλγαν, χυὶ 
Ἠὶς νεῦσις ἤρηϊβοάτον νογὰ δί γοιρία Ὥςιις οι, ἤθη γαῖτὰ 
εἰρατίοης λιν ἡ άα (ληξεβοατίοης ἔνε») νκαδ νοὶ ηυαι ΠῚ. 

πἰδεθε δι ςοημο εις οὐη ἐλέγεμία νι ἀνοΝ μλλμντα τόν 
γ 46 

ε 

ἐπὶ 
ςΕΌΝΝΌΝΜ ΙΌΑΝΝΕΜ. ' 

νἔμις αὐ τ ποὺς ᾿ηο᾽υνΦιτιν ρατορτβειΝ ςτυβτητεγρτον οη- 
εἰ μέμις, διέπννν, ἐσ πο τημάη αι οαίι, μα(νε τοί οδ Ιτιτιὰ- 

αὐὐ δα! ,Ὑ τον ἵν τἀτοιρτοίατα " ἐγθ ραν: (γιο Αὐϊς πὶ 

χαψτλητιττ ὃι ριατοταιδην ἠδ δας ἀ ΠΕ πζιο σὐηλεις ἐκ 
ΠΠ 5 ἀυέτοιτατὸ οοπδραναΐθν, δὰ μα ἰςαυμητοῦ (τις 

᾿πάνίαηι μας ἐς (Βιηἴο ἀἄϊςι, δ τὰ ςοιριοπήα,νε ψία σὰν 

ἢ « ᾽ 
4 ᾿ "- ᾿ ͵ 

ον ρῶ μοῦ ἐρχόμδμος ἐἑμφοοῶεν μὸν 345)0- 
.“ . ν 

ν᾿ δ ὡρωτς μου Ἰώ. ᾿ ! 

πὰ ΤΣ ν “" ͵ Φ - τι φ ᾿ 

κα οὧκ τοῦ πλημωμᾳτος ἀντεῖ ν 16) 1 

τι ὦ Ἀα οὐ ο δύνος ἐβὴ ἊΣ δ Εν . ΤΥ, ττν ὺ 

(τ Τἤβαιαν ᾿βιυρμειμ ΜΝ υΐσ τα ἃ Εταΐμας, Γι βμιν δ. 

ἐνάμοιο τοπμοιν οἷα ἐμ Πα οη Ἠςδιαῖς [αηληθαι επνιντ 

Ἰπξ αὐ 4.5.8. ἀύμημν ἄμμι, ὧι Βις γαη τας ἃ ραηση αἱ 

νρειοθζαθν το ΟὙ νι τητογριος γοιτιῖ γ ΤΠ νιν να εἰμν 

παι. (λιν !οὔϑαν νεῖ τητοτρτος {δὶ ποη ΟΠ, 501} 

κὸ {μέλ ἐπ ἐπιίμετα α΄ ἰς ἀςε ψεπειθυς ρα εὐὐδθοπε δ νι 

ν ᾿ 

ἀπὸ ἀίςοθδανν 1’ αὐ ροὺς τὸς 
γοηΐτν, ἀητοροὔταβ' εἰλ τι δὶ 
αυία ρσῖοῦ τς ἐγαϊν ν΄ κ 

οι λοι ἐρυμνὰ ρκονο ἀνς τὠμρον:ν λυ ὧν Ὁ ὡἷς 

πε ,ά κι, 1 μὲ ἐγ μι ἤμεπε 

ἄϊκν, ὠ με ρυβ πε τ δηδώ- 

γ99 4} ἀνε το [αὐ ἔν Ἐ{’ 
"μὲ γῥπροΥ πὴ ετω!. 

Ετεκχ ρςρπυάνης ᾿ρίυν Ὁ [ὼ{ κα ἀε ρίειενεινάννε εἰμ 
Ὡρῶν... ........-’ὄἔ........-ὄ -....τϑὔὖὮστ-«νὐνρρ ὼς. χὸ ΞΑΣΝ ΣΕ 

“ἢ ἀἰςίξως εοίίοαι ἴοςο Ομ τ ταν γμωομῆνος κοι παρ, αδιις ὴ ἤναι μη 
ἃ αἴπς απαλδιιν ἰοκιν Πρ τὸ γγνοῶκῳ το ςεὸ ἐοημοττι εἷς 

ἴδ πὰς Πχητοιοΐνοψις φιχα Οδυήτι βξα βία, ἐμ ῶδιν αὶ 
. ΔΕ ΕΖ (εἰ πρὶν τι Αβοαάμ Δ Χο ἐγὼ εἰ Δι 80} ἐ)» γ))»α. 

ι6 “Εἰ ἐκρίεημμήνηε βίων, χρᾷ ἐκ ἀὐων ἀν. ἴῃ ἀπο: 
; ΕΓ ςᾳ 

4 
᾿ 

349 

το] ηι .9 
ὧν λ.9 



-«« 

τιν οὐκί 

, ΨΆΡ.1.359 

“ Αὐ ἰὰ κὰ Μΐας τγλατνς, νὰ ἰα τὰ νογίῃ τ9.ὃς χο ὅς Αἰ οὶ (π- 1 Ης σπτην ρετειηεῖ αιιοά (ςτίρτιιι οἴ Μαιοὶ 16.175, μος 
' “ ΡΘὨεἰπάς, φιοὰ Εἷς (ρηΐαιτογ ἀς Ο ΠΕ ρὶ απ τυάϊπι,, χ, χ.4.4.9, ἰηξιλ,7. 2. «Αὐξοος, ὅὲ αν 4... Ἑχῖδοι τἄιποη μας ΡοϊΪς 

νον 4ιὰ οὔγηδε πρίμπος, γεδοτγι ροιοι ἰμτὸ ργοδαδη ιν ἅς εχ ουΐλγι οὉ τάτιοης 4μΔΠὶ ἀττυ Πτηιὶς ράμο τητὰ, ἄϊμιηὶ οχ- 
᾿φ«οπυφιποηῦίας ἐπ ηςέτί οἰαν οὐ φυοί πο σοπτι οὐεγα. . ρ]ισαγςιηας ει ἔμιωρρ ὥνέν μου ἐγγύετο, «ιὸςφ [οἰσαη  .ρ- 
ἀϊ κότα ΕΡΡΗΙΠῚ ἐλ ἡμαν "" βοδη βίεινο ζταιία ( τε-΄ ρβοῖς ἐς τς ἔυταγα Ἰοαι τάπαι ἐς το οὐ ἴλιη ἀςειουτ 

ῃ τέιαις Ἰλοιπάς ἅμ} ἀς οὰ ριαυα]ουςης ἀυδς ἴῃ υπύηος ; ο δοιὰ ποπη δὶ ἤλης ἀπέ μ ὰ οοηξυ τς ἡἢϊ σολέτυς. εἰ εξ ρμὲγ ΟλγΗΤΙ ρεσαϊζατίουςπι, Νος Φι.Ε 9 ΠῚ ΠῚ ἐσ [τλφις (νι ταινάςην αἰ] άπ.) ἰ μας ἀζοιρίλημις Ποῖ μι 
᾿ Ρἰενμνά να εἰμς ἀξεεριφιΐ ζυ’ φγαεναπν ρτο φγαεία, Αταμ! ἢ) αιος Βαρι τ [δὰ μτο Ευαηξ οἰ ϊα νετθὶς,, τοτιμ θης ἰοοιπη 
κ ας ἀἰοαυίτις Βαρεήζα,, Οζι αάϊνις ἰσηδεαῦδης : δ ντ Ἔα ἐμεένες ϑοτπῖο εἰς σατο ἔιέξιις οἴ, ἃς μαθι- 

᾿ ' ΟΡ οἱῆεὝίαπι ποπ αι}! ἀπά ιοηϊςητ, ταις μογονίζυτά ται τ τητοῦ πος, Ρίσιας ρτατία ας νοχιτάϊο,, ἃς ἰρο ζει πηυν. 
, [ δα )ιςς ςοση τονε σδυία ποι γιάσαταγ ΑΙΠΤε ἢ ΠΟΤῚ τῳ δ οτίλιν εἰλ!ς γε ναησομτὶ οστο τ ἃ βάτις. ΙοΔηηες ψιοὰε 

" (ΩΣ Ὑτέγουγ ραττιου]ὰ ναἱιςτία! !, δὲ φιάςια Ρυχίεστο ἐς ἐοτοίατυς «ἢ ἄς ς]αἰπαιτ,ἀϊςςης οἴη εἴς ἀκ ψυὸ ἐϊχι- 
ι τειηροῖς ροξπὶς αι ὰπι Ρισίδξητέ φμε Ειτιτο, Οὐδά πὰ (δε, μη ψφιηροῖ ἔς νθαῖτςε, ΠΡῚ εἰἴς ῃτοροίίτα πη, νὴ ψιὶ 

τὰς Δά οος Ρτορ]ιςίας ὅς ἰληξζτος τοίτιτς 4.1 Βαρτἴληι εἰἴει ρει παμτιοι: ἐς ἐα εαΐας Ρἰςηϊταάιης τὸς οἵηπος ίμηι- 
Ριδοςςγυπτ, αθλπα!ς νοτὰ οττ ςπτοητία { νἹάϊτ ςηΐπι ᾿-- ρεϊαιμς υϊςυνά Βαϊοιπμο, ἣν 

Σιμυνέσιεο ΒῊς πιαΐτες ἐλάβορδρ, καὶ χίξιν αὐὴϊ [ππρες ἀροερίωνυς, δ΄ Βταιίαη , ἰωη μακοι αάρβφων, φ’ 
πιοἰαπιύνμος χώθιτρς" ᾿ : " ᾿ Ρῖο δίατα; ἌΝ ᾿5"ΉΜ 40) βγῸ ξγαρα: ἥ 
υμ», «τὰ ὡὑ] « - ͵ ε τ Ἷ 

μην ἀενν (Οὐ ὁ νόμος δίᾳ Μωσέως ἐσδδϑη" κ}}7 ΟΝ [εχ ΠΠαρεν Μοίεη ἀ4- 17 ,,β5:4 δέαρεν ἥσοβο 
 μεμδ εχυμ ἀα: αν ἣ Ν ] τ ς!ξ τρία ἃς γογιῖας ρογ]ο-{ [4604 6} ρτάμα σ᾽ νετὶς 'ε ἡ ἀληϑιία δὲ Ἰησοῦ Χριςοῦ. Θ.111Δ ἐκ ἊΣ Ὁ , . ΡΣ Ἐπ Ἐν ᾿ ἦν" ἰτ (πὶ ΟὨ τ τυ ργα μέτα «ἢ, π᾿ ἡ άνωι ΟΡυϊδέωην 

ἐχλιρθυΐε, ὁ Ἐ2 ᾿ « ᾿ "4: . ὶ Ἵ 45, 
ΜΕΝ Θεὸν ἡοδεὴς ἑώρανοε πώποτ" ὁ μονο-- 15] " [Πευπι πεῖηο νι ἀϊτ νη ιν} 8} θεω πον 

. απο δι . ᾿τἷ τῷ γι; ϊ Ἴ ΜΙ ἰῆς ὶ ΠῚ ἢ ἡ"4ηϊ : νμρεπήῆδη9 ΕἸ Ως 
Ἐκ ἐλειῆο “ἔἄνέςιζος, ὁ ὧν φίς τὸῦ κόλπον τῶ πατορ(. Ἐν ΠΡ ΤηΣῚ ΡΥ 41 εἰ ρν δ αγαλρνηι ἡ κἰδπι νέαν ὀκῷγος ὀζηγήσειτο ἴῃ {τπι} Ῥαττ 5, “1|ς ἐπφηάρημου ἢ ̓ς ακίγαυι;, ὁἰ. 
Ν εορηϊ- ," ἣ κ ᾿ ὐ - δὲ: ἐχροίυ!τ. Ι 
τι0, Ἴ ε ἡδον 

4 νειλάνερνο γυῖα, χάριν αἰ χάριτος: ἰὰ εἴ {ντ φιάλην! 30... 17. Ῥναξῆι ει γύοτο,  αἱρατα, ΒΕ εβ. Ἑταίωχ, Ἐχοτια 
-Φτυάίτυς χρῇ ςατ) νὰ ὮΨ {Π|[εἰλεη μα εὑεη,} δτάτίλπι ίαργα  «β:ιρι πο νἱ(ετιτ (τὶς ἘΡΤΠΕΙ ΟρρθρῚς λυῖο} 1.9- ὁ 
ῥκάπεριο 40 φἤοραητετ ἀἰχετίς, ξιλμααι διατί οὐθνι-. ΦῚ (μα: δὲ ἐρία ετὰτ Οτατία, ἰά οἵδ ἱπῆφας Γλοὶ δεπεβοίυῃ ἡ 
Ἄτάτηι να ἤξ πη ςητιιν δρίτίειις ἀπεϊδί ἀοπα Ῥίςμο σογπὰ. Π{τλο] τὶς ρεουλιατς, ντ (ςτίδιτον Ρίλ τγ,147.19. ὃς χο. )ρτ2- 

τ ὁ ες Βεγ βγη ἐ ἐπρὶις ἵπ θος οἴ. 5ε4 ετία τ} σοπόει ες. τιλδῚ δὲ γςητατοπγ, ἡ Δμ}1,6χ ἰδεῖ τέο ἢ Ἐ 
᾿ τοι ἀρὰ Ηερτιξος ργπρῳβυοησην ὕψ [Κα] (αὐ ργορτιὲ )ς Βανι μασπιίληδι ΟἸ γί τυ τὐϑς ἐστ οὐ ΟΠίαἰς ἀμηταχας λάιμπ,- 

᾿ τείροηει ρχαροἠείοη! ὅν, γι Ἐΐ.,:9.1,8ς ΚΝ νητεέγάνπι δ γαίας αμοΐ (μγητις τοὶρ ργαίξας, [ταχὺς Ιεσὶ πιουα]ὶ 
ροπὶ ρίο πλη ἵμεαμ, ,. Ἐὰ οἱ αὐτὶ, φιοά ἰρίχπι ἡμΐιληι τείρόηαεῖ οχ δἀυετίο Οτατία, (σσοιοη! αὶ Ὑουτᾶς, ἰδ οἰ 

| Ἰπυςη 0 : τἀπλοῃ πὸπ ἰσηίξας αὐν Ῥοῆς ρετγπτγυτατὶ οὔ ἴ5, ἤρηο γας ἰρία, ως γιησγδέζογρις, νυὐοαχυίτως Αροίξοίυι, 
μασναν ὐσν μηῇ ΄υὶς παμις Ἡςδταϊ ηι) ἐχειηρ νοι ργοξκιαε, Ἐρο νοτὸ Οοἱοί,,17, : 

ἀριιάτάοηεος Οτεα ᾿πσιμς (σγιρτοτοῦ ἀν ΡΠ επιτδητὰπὶ, ὁ . τῇ. Ἡ νἰζεηλιμε δ μονογθυύς, Ἐεΐτχ Ῥ2ρα ορὶ ἢ.5.οἰτλην πμης 
τεροτο Πρηϊβοατίοπειη ἡνθίες μττίσυϊα : φιάγαπ νὰ ες σου, γιάοταν ἰερ θς δὲ μι ὁ μιονσγνε, ΝΗ νηΐ οπίτιε 

᾿ Ο Ῥγορτίδ,, υυπὶ ἀσείριτυγρτονιςς (σα οςο,, νῈ αὐτὶ βρέφους». ς. {1 βηη εἰς τὸν κόλπον; 14 οἴ, Ῥττί οἱ ἐπτίπιις 
νέο νιν! αν πονῶν, ηροίβονωνν ἰοεο αὐτὶ βρώσεως, Ἡεὔτ. 11.16.2. ἃς ποη ηὐδάὸ Ἀπιοτὶς νἴδα ἰρῆως, οτίαην φσητία ἰδοπτείεαις 
(ἃ εἰξ λἀνετδῦ, μεφεῤμἰ ο:( νίκος ἐπίπαν ἧς ρογπηατατίοη 6) 415. να εἰ ήλιι», δι ΑΔ τίοηίς ρεορτίοϊατε ἔς γείρί ἀπείπδαν γι τον τΓλ ΠΑτίτίά,, ἀν πῈ ἀσοριζαν Ρτὸ διά, ἰ ἃ «(ἢ βγηριεν τ ἴτὰ τς ἂς τάπι απ ἐνυπόφα τος, Νάπι αἰϊοὶ χυίάσην (μια οβανιΠ- 
ταπιεη νὶ εὐυΐληι ποη Αια σι ἰοά αια γοῖις οτίξο εἴ, ἀς- πιὰ ἔμπης, νι Πἰδοτὶ δ γχοῖος, ἀιοαητας δὸ Ηςβεχιε οἵα 

᾿ εἴλγετνο τὶ φιίῃ 11 ἀϊξιηνως κὐϑ' ὅτου δὲ ̓  ὄγιντ  μς 19.4.4. δῈΡ2[δελχεοο ἰὰ εἴξ ἰῃ ἤἥπυνε Ναιπη τιν τὰ. Ῥευτον 407,8 
Αἰ χ.5,.δὲ αὐτὶ τούτου, ντ ἘΡΒΟ ἢν. Ηἰς ἀμιαν Αἰ τᾶς δὐΐϊσυφο 410] Ἰπρς. δεὰ πιωυϊτὸ πιλίογθαι οἴε πογαπινεγϑομίπε- 
“ἀν (λετίς (ἐγίρτοτίδιις ρεοιήιατες σριποτν σδηλάσυπν ἀο-., οἰπρβαίϊπ νος ἰόςο, ἐομτεχτας ἐρίς ἀςείλνας. ΝῃΣ ἢ ποοὺ 

ΕἸἰρίδιγ ργο ὑσὴρ, δὲ ζοιυ!οάμηι ἃς γείιτάςοτη ἀςς]αίαῖ: (ο πιὸ Ὀσωπι ν] ἀξ. ας ἘΠ ὰ 5 φυίάδιτι νἱάϊς,, ἢ ἐἢ γαυπὶ ουιν 
ΜᾺ Πξαϊβοιτίοης τερονῖο ροιταην τίδυν ἰοςί, δι φυίάςιπ Ραττς διιη οὐ τοπεϑάαε, 4ιΐ γα (πιρῴμι υἱάον, ἰάεό- 
Ἐπιρεν ρογίοπα ςουπηξγλπι,ποη γείπεπιρς Ματτ, 17.1.2, ἀαςσνηῖς (εἰρ( δ ροτοῖς ραϊείάσετο. 4 {|| ἑεφωκον} 
ἀζ χουϑιΠ1ς πὶ Μαγ το, 47: Αἰτοτ πὶ, ἀυυην ἤη ον ἀεῆξι παῖ, ἐκεῖνος. ΝΟΠΠυ ΠΕ ἰσρυηῖ ἐκ δνον έν, 
41ὺ πιοάο ἐκρογίὸ ἀποδὰς ἀυηζαχας ἰοςίς γίωγραϊλιη, { Αχροίμει, ἐξηγύσατο, ἰά εἴδ, σε γον ἰρῆϊιϑ πιοιίεία ἀοιά- 

ἡ πέπηρε (οηητῆ τι τς, δὲ Ἡερτ. 2.1. Ἐχ δε αυάξιος ἡφηΐ. υἱεναιμς οἷ κυΐας γορδὶ ξοιυίηα ἀς δ γατίο, Οἱ ̓  ἐπιὴὶ 
βρατιοιδικίποως εηίπι ρίυτοε τορετιο) ἀφι βατ ργυάσιε δ᾽ ἘΠίωην νἱάοτ δὶ μιὰς, νιάος ὃς ἀὐνἀἰτ ρατρεπι, αὶ 4μ0 ἴδ. 

᾿Ινάξλον αμαπὶ νοεῖ Αἀ περ φυϊδδ αυοί ἀείηετ,ε ξο Ολεγ- ᾿ ρατατὶ ἤδη ροιοῖ ϑρίτίτωε (ἀπέξως,, εὐτις στατία ἃς γϑο 
ἰσζοπιο. Ογη]]ο, ΤΙ ορ γίαδο αἰοητίοτ,αυ ρείπιληιοχ τίτας ἰὰ Ολγηῖο Ἰρῆε ἐείαπι οποὶς ευχιε. ΕἸ ἐξίτωγ η0- 
δι ιάτυοι ΕἸ ἀνα βμόνεον Ρυζάγαητ. ΝΆ ρτατογηλθ ταπάλ εἰηρἢαῇο γὙογθὶ ἐξνγύϑνῳ.,, αιοά ἀξ ςοὦ ἀϊείτυς 

δον ἀηδὰ ρχοριμ οἵδ δι πιὰ κἰ πιὰ ν[ταῖο,ἴσφιεπε γονάσυϊιε, ν΄’. 40: τες Αἰοαι ἰάῖοπτοι δι οὐίξι ταν Ρἰ ἀπὲ λς ἀἰυαοἰἀὰ ἀο- 
ἡ νεῖις αι Ἂς ἰοςγἀοτίαπι οα 1 πουὸ ὥρα ωπὰ 40 ε]αταῖ, γε γτοζξὲ ἀπποιλῖ Εγαίιις:ὃς ᾿νῖς ἐς Ομ το ἡγίο ἀιοὶ 
“(ΕἼΓΕ 31.}..32.11.}4 (δ. η τοτὰ δά Ηρδηβου Ἐρ οία,Δἀ- τα, Ηιιο φυσαιῖς ρειίμει μιοά δοριιοεϊίς Ογαειείς ΒΟ. 

ἀἶξις ομηλίαο νἱδοειν δὰ πογυγῃ γεγθόγιμι Ἐχρ φλτίομ, }ίαδες οδίετυλι, ἐξήγησιν Ῥτορτίὰ ἐς τεδυε ἀπιϊωὶς δ το 
νὰ ᾿ᾳιεῖ ες ΡΑκεςαΪα ἐλὰ (ἵ!, Αρροβειιπιὰ ἀσηίχις τπἰμὶ ροϊ!εαειθας, ἑρμηνεία ὡς νυ φατίθυν ὅς Ρδίϊην οὐυιί νἱάδειγ Αὐριϊιιις ΒρίΠι11. πμης σοι Εἰς νετοὶς εαρν.,͵ ἀϊοί, Ἐς δος ὌΝ εὸ ἰβεξζας νὲ ἤρηίβοέευς Εἰς . φαἰξς, βι᾿ "ζημίᾳ ἡμα βΥ κενῆς, Ἀνενρεὶν “ρτερί. 64 Πἰπιπὶ ργορίσττα νοσαγὶ βάτ. αόψν., Ἰητετργεῖεπι Υἱὰ 

. ΚΜ. βεημ μεδίεῆ , (Φ δεν ννοϑνε 4’ ἡναχίνδηι γα βΡ. ἀο]ἰοδε ὅν εὐλργλίθτθαν, Υν δηποιαμίμμυε (ιρτὰ νεῖ» 
᾿ πμ χνο Φ' να μα Οτβε μ᾿ ω:. ; 

, ᾿ : ᾿ ἐ, ᾿ :» ΜΡ; 
“Π}) 

» " 

ἘΥΡΑΝΩΟΩΕΙΙΙΥΜ Ἧ. : 
θγαβλιμιις 4 ΩῚ βοιξν » ἃ φανθίας ςἰδτδίηςη ρλυ]ὸ ἰαη- 
ζ105 ροείτα γἱάςθίτιτ θκι τοτης, ὁοηϊοχτιις. οἰξςηβι ες 

διμ ερ ειρυν ρτῸ καὶ (τ ρτΆ ᾿ς φίηγος ὑπ οἱ ἔραν τ ιλιι 
νοολῳ (φαιήτας στα! Νομηιις, ΨΊΔοηταν σα ιὴ μὲ οὐ 
τόχίμιὲ ρηδςοϊεητίους ἰτὰ μοι ἴς οοἰναγεγα. ντ να] σοιν- 

ΡΙεέζάπτων αἰτέγλην τατιοισπι οἰ ΟΒηίτιις διστίς Ιοάπηὶ 
δητοροίτζας,νο! ἀεοίλγσαι αι τατίρας ΟἸγΉει5 τ ἸοΆππα 
ργα απτίου: ιοή ροίετίυς ργοδαθηι ςς. Ῥταιίϊπητογ.,. δ Ππ ΔΗ Ἰἢ τειηροσις Ὁ ἐπιϑειδε λαλεῦηαι: νι ἰρίο χυος 
τῆς εἰὶ Οἰντη μι παθΐς Τοσηπες  πλῖπ δί οῶο δέ οὐλθος α} ας (Βτιδιις ἀροττὰ ἄοσος Μαῖτ "1 αν δ γ, χω ἀπυτβοίς 
ἀοξζοτος, υϊσαυτά μαθυίνννις, οχ κοὸς ρεΐςηδὶ ἔοιτς Ἀδιη- ω {ἰϊ ἀς βαρτηῖα δι ργιοτίδας Ρεορῆςτις νας ἀος βίας, 
'πλας. δι ταν ςαρλιομε ὙΠουρ]νγαξτυς δει ̓ςόξοτὶ ἐαρεα- Ῥοίξγειπ ὁ χαιμ ντάτας ρτώτογιτις, ἦν αὐζομᾷν, ἐθύετο, ἐξηγάσας 
ἀςλάθωιν το ηαιο αηοι Ππτ ρος ἐδ Ἐπαηρ οἰ νας νοτ- το το, ἡππτ ςοδέξὰ Πΐ2 λοςιρίμπτις ἀϊόξα ΔὉ Ευλην εἰ ἐς 
δα", Ρειπάα δον βιροιιογεν εγίουο γίις ει οδ]ιαια ἰς ἄς ἐς οἠἰμη δι " ἡ 40 πὶ μας [οεϊδογοτ,α ΟὨ Ηᾶ στο 
ογάτιοης τη Βαρτηϊα τορόπίο ςοπιπιεπιογαπάο, γτ νος ἀἰάσταης, δι ιηρί ἤπιῖς ἀοπὶς δριγτας ΔΩ μογλης ἀο- 
Ογπ!}10.2.6ιρ.το. ὅς Ομενίοδ μοη. Εἰ ςπίπι απγλις. παι χ αιμθεις οςχτ Π πιὸ ἀρράτος ΘΒ ΗΠ ποιηίηὶς ἀϊυϊηὶν 
Ἠεῖν εἰς τοξγλιη ἰοαυμτιοποπι ρτὸ οδ]᾽,ιλ ν[ίγρανο, ἄζ " τας, συίτς το οπία ἢος ἰοςο ἂῦ Εὐδηφοϊ τα ςοἸ συρτωτ. 

(ἰοτῖειη ς τείας - δὲ πάη ἐεἰκὺ Μοίδς, Ας, θα Μοίς, οἴηηρε 
(λέξι φι (ἢ [οὕς νἰχοόγιηζ, Ἑσιηραγαητων ουπη Οείβο, 

Ἵ . ἣ .Ν 

ἀδι ἀς β γλτιᾶ ορία ἢ ογεάοῆτος Ποπηι ροίξ ΘΒ τὶ αἴξ. 

τ 

ΕΟ ΝΟΥ͂Μ ἸΟΑΝΝΕΜ. 
Καὶ αὕτη δὴν ἡ καργυρία τῷ Ἰωωύνε,5] Ἧος εἰίαπι οἱὲ τοῖπἱπνοηίμιη "Ὁ 

[ΟΔΠΠ15 7 συληέο πιίςγαητ }υ- 
ἀσκὶ ΕΠ οτοίο] γιηὶς δαςοτάοτος 
δι 1 εἰμταξ,νῖ Ἰητοσγοσαγοης εὖ, 
᾿φυίηαιη ἱρίε οἴει, 

Ἔτ ρεοίοίυς οαἱὐ, ποαις π6- σὺ 
ο θλυΐτ: ργο  εἰζις οἰἘ Παφνάτα᾿ (ς 

ποῦ εἰς (για Π]Πυτὴ, 
“Τὴ ς τητοιτο σα ογθῃῦ ΘΟ 

ἡ αόρ ας ρπορδαν ἐν ἐὸν ᾿ υἱά ασγγὸ κε ἢ 11 ἔπε ὃς ΒΕ] λοὺ 
ἧ συ: Καὶ λε)γμγθυκ ρα. φοεϑφήτης Ἀν το Οἡ ἔπι. δε μι, 

Ἐδτυ Ρτγορίνεῖα ΠΠο Οἱ τείρο 
ἀπιΝοῦ.. δ: 

ἰϑιχεύυης οτρο εἰ; Οὐ5 εχ 
ἡνε τοίροπίιμ ἀσινας [15 61} Ὠ}}" 
᾿ΠΠεγαητς πος : 414 ἀἰοὶς. ἐς τς- 
ἱρίοὺ : -“ 

τη αυΐτορὸ βὲν, νοχ γος ς- [}} «4,6, Ἐρὸνὸκ εἰαπνανεὶ 
τλητὶ5 ἴῃ ἀσίετιο, Οοπιρίαηᾶ- 
τς νίαν οηπηηί,ργοις ἀἶϊχὶς Ε- 
(λϊὰς Ῥγορίνετλ. . 

4, ΟὐἹ νεγὸ τ Π| πιογαδῖ, ογδητίρα 
ΟΧ ΡΗλιυι αι. 

:, Ἐτίητοιγορδπογιηῖ συ» ἃς 21]. 
Διχετγῦς εἰ, ἡ Οὐ εἰρο Βαρτίζας, 
ἄτυ ποῇ ες Οἴει τις ΠΠςγπεχυς 
ΕἸϊασιηςαις Ρτοφῇςΐα Ποὺ 

16] Ἀεἰροπαιϊε εἰ Ιοδηποσ,αϊςοῃς, 16] 
Ἔξφο Ὀαρτῖχο αιλ:ςἀ Ἔη της- 

.} Ἰάϊο νειχεύην ἴζαι αιειὴ νος ΠΟῃ 
΄1. ᾿μο 15: ἱ 

ὅποι ἀπάςειλων οἱ Ὑυ«δαιι ὡξ Ιἱεροσολύ- 
ε ΚΙ ν αὐ Ἵ δ ς ἡ. 

(μῶν ἱερεῖς χρῷ Δ ὅυϊτας 5 ἵνα ἐρφομστοσιν 

αὐτὸν Σὺ τὶς εἶ; 
ι ε ͵ ᾿ ν ν΄ κα53ἃ-ὁα}ἁ ἡ : 

καὶ ὠμερλόγησ. χρὴ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν, “Ἢ οὐκ οἰμὶ ἐγὼ ὃ γοι- 

οὖς. ͵ ἿΝ ," Ἂ Ν Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν, ΤΙ ομμῦ; ἩΓλία εἱ 

3 ͵ νὰν δ ὦ ,) 

εἰσυ; Καὶ αἰσεκρληηου. 

Εἶπον οὐμ ἀυτῳῷ, Τίς εἴ ἵνα δπόκρασιν ιν 
δώμδν τοῖς πέμψασιν ἡμαξ' τί λέγής 

᾿αἷδι σναυτῷ, ' 

ἔφη, γὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ; ,; 
Εὐϑύνατε τίω ὁδὸν Κυριε' καθὼς εἶπεν. 

Ησωϊαςδαφροοφύηις. 

Καὶ οἱ ὠπεςοιλμᾶμοι , ἦσαν ὧν ἢ) Φα- 
θασαϊων. 

Καὶ ἐρώτησαν αὐτὸν. καὶ εἶπον ἀὐτώ, 

Τί οιωδ βαπη ζεις, εἰ σὺ οὐκ εἰ Χραςὸς;". 

ἀπ Η λίας το ὁ προφήτης; , 
᾽ : ,.«᾿ εν , ͵΄ 

᾿Αἰπεκσάϑη αὐτοῖς οἵ ωώνης, λιζγῶν) 
Γ ᾿ ᾽ -Ἂ( ὦ " ͵ λ « 

Ἐγὼ βωπ ζω ἐν ὕδατι "μέσος δὲυ 
υ ( ον, “» ; ν ν 

ἔξηκαν ὃν ὑβζεις οὐχ οἴσὶα το". 
- «ρ΄. “π|--- : τ : μὰ Ἐς 

το ἴοι εἰΐμην ἐ[β καὶ κὔτη ὅδιν Ὀϊαστίαμι εἰ Ἰφίτου νος 
τεπιοηλίην ἃ πιροτιοὺς γνὶ τος Ἰρία,, δὶ ἀϊιογ  παχα οἰτ- 
εὐπίτασαα ἀοιοιξίδητ, , του ττὰ «6άπὶηοπαα!! νετογες 
εληξπάτιηῖ. {ὦ ἱβιωπε ρὲ εἥει, σὺ τίς ὥ. Ψψαυϊσαῖα 

- ὦ...’ 

αὐ νεῖδαη), ΤῊ αὐλὸς} μοι Π}}8ὶ γἤυπι οἷξ οὐἴσιγιας, ς 

φιὸά ἱπρείο!ςδης Ε1εδταὶ γοα, ππι γοζλης Ογαπλπατὶ 
εἰφονάτιοῦς ντῖ πα ἰὸς ἀϊοςηἀϊ ρ στο Ὲ αἰὸ Οὐζοὶ δὲ [4 

αὐον ὉΠ αλπ. ροτιὼς νἱαγρλητ, Οατογὰμα Βἰς νοτθὶς, Ἵ" 
νας ποι ἐπηρ κοτε ἀς ρα ΤΙολπαῖς ρετίουα, ντροῖε Πἴο- 

ΠΩ 

μ 

"μάκι αὐν Πεγο[υ γε [4- 

Το {μη ενὶ 

Εἰ ἐρηε[ πω εἰ} τ᾽ πορ 
τὐρμηδε: (Ὁ τοηξβ ἐῇ, 

ὡνμ4. ποὴ βιπε ἐψὸ (ἢγι- 
βκ", ΝΣ 

Ἐπ ἑντετνοῦ ἀμάνηηὶ εἷς 
φωϊὴὰ ενχοὶ Εἰδάς εὐ ἐμ ὶ 
Εἰ άῤκιφ, Ν οι [μην Ῥ το 

ρΡβιὰ 4» τε Κὶ τε βονάμ, 
Νυ". ' 

1 χενμηβ ἔν οἱ ΘΝ 
“τὴ τ τΈ[βοη[μπὶ ἀεπννα 
5 με ποίξϑγνε ποσὶ φᾷ 
ἄν» ἀξ το} 

ἐμ ἀεί ενεο, Γλενεγιιε υὐάην 

βορδεῖά. 

Τανῖεχ μανίζει. 

βαρεῖς, κα τη εὖ εε Οὐτι- 

Ῥγορλεῖα Η 

Ἀεβονάλι «αι Ἰφάπηες, 
ἀνεε, Ἐζο θάρειπ, ἴῃ 4-- 

{τπε βοῖμ μεν νο: π8- 
ΠΙΣΝ ' 

νάοπι, πνῖτᾶξο τλητι! πὴ ποιηίης φυσγογεῶτ ὃ Ὀεϊηκς αιοὰ 
ἰρέτὰ ἰυμοίυπε γοτία ας. δι μεψμε ΡΤ οι. πεημε Ἀ- 
ἰῤαάρινψμα Ρυφρθεῖα εἶε δις. ογληιῆο οἰϊο πα τὶ ρίος ἃ Ομ το 
ἀνμηριιοτς ΡΓορ στα ΠΩ ἀς 4ὺρ Ῥεγοοητδητιγ. [τλ5 
4.6 τηῖἈι πο. ἀπίρ!εος ΟΠ γνίοποιαῖ, Ογγ}}}: ὅς ΤΉΣΟΡΆγ- 
ἰλέλὶ ορίπιο, 4 Τυάσεος τγδάμητς Ἰη οο εττοῖς ἔμπ γουτίλο ἢ 

τἴος, (υ εὐὐληι ν] ἄστυ; σοηβτιηλεὶ εχ ἐφ αιοά ἰςτιρτυπὴ, 
εἴ ἱπέτὰ 7.40,δι 41,δί 6.14) νῖ ποὴ πιοάδὸ Ε] 5 ΠΠ||ις Ὑ]ιείς 
δῖτα: γαλιγϑνοστω ςχρείιαγσηιεχ ἰοοο ΜΑ]δοΝ. 4. 7 ροῖρε- 

γαπὶ ὨΜΠ]Ὲ Ἰσινοτα (ς ἐς ἱρης βιπέτιους δὲ πτυηογε αυά- .ο ΓΑΠῚ σχροῖϊτο : [ξά οτίαπιι ν ξιτισυ πὶ φιςηάλιη Ριορδεῖαμι 
μτυυ οι ργολιοηία οἰΕ ατηνλ τ ἐρειοπμ εν στοῦ 
ἀνΐσην ρεμπᾶς τητογγοσλῦοηις ἔοτηηλ. Ἀΐλιη αἰ ἰοαα ράταπὶ 

ρεγάίςπτ Μοιὶ ἤπιΐουη ἃ Ομ το ταπῖοπ ἀπιογίιῃ. Ετίτα 
Θος (δι ε{ΠΠ|π|1ἰιιετ εχ ἱρίογιιπινοτθὶς ἰη τὰ διιφίλιρυς αἰ οὸ 

Δρροῆτὸ [ολτῖπος τειροηἀμἴοτὶ ἀνέϊογιις ροξὰν 2 ρΡοῖελ πὰ Μλοβαῦ. 14. .4ι. Πῶς ἀστργαιςηῖες Μοῆς ἰοελμα Ὥευς. 
ματγαμδιν γοτίν1}. ἘΧ ργι ΠΟ ΘΊΤΩΣ ἰρευς τοίροπίο ζοη- 8 ις οι ἐς ἱρίο Βα ο ντοιπημμι Ῥγορ)ιετατὴτῃ κἀρ!- 
τς ροτείϊ πος τα το ιφηἰι}ς ἡ εἴες Ομηίζυς {Π|ς, τς ἔς τητος] Πρσεπάυς ετιντ ἀθοςι Ρεῖγακα 4κ. 5: .] ες δυζεηι 
αἰδπυῖς μος ἠου Πφηϊῆςες Ευληρο πατοτίάςηι νογθὶς. 

10 ξιρῳϑ τορεϊοπάα οἴϊ ραττιοι]λ ότενε ςοβατοαῖ οτᾶ- 
εἰοηὶς ἔτῖατα. “6 βγυβζμ" εβιὼ μοκόγεσν :1ὰ εἴξ μα] λτὴ 
διροττὸ ἡ μίλτος ἃς ἀϊχίτο Ν ὰς Μαῖμαιο.31. 4 Μέρες 
νεῴδμιε, κρὶ θϑε ὀρνῆσα το, Ῥ ςοηαίηνις Η ἘΡτες, οι τἀπιοη 20 το πη, ἡσξατς “πο Ομ τίς ἀοοες ἀε ἐρίο Ιολπης ξμΐς ἴα 

το ρεπάσῃιος ᾿ “ . τλλθ πὰ αἵ οιπρμαῖς,ντ ΙΑ]. 40 10.11.1 τιδ ΕΓΔ 18. Ωμ1η- 
εἴἴαπη Δάτιπι τορος καὶ δμολόγαδνν, να ἐὁ ἀροττίις δὲ ἰολπ- 
εἷς πιοάςξιληι νὰ Ποφυΐάτοηι, δὲ ἱριις Ππιρ]τςδιη Ἂς ρ]1- 
παπὶ τοροιΠοπεππη, τὰ} οτιαιη ἰυάδογιμτι ἱπιρτοῦιτα- 
ἴοιἢ ἀκέιτες, Ν 
4 δε νον ον των ἡΐωην, ὅτι ὑκ ἐμὶ ἐγὼ ὁ χριφὺς ν υἱατα. 
δι Ἐτδίηγις, δά νοερυα,, Νο [ωηε εζὸ σρεβ. Ἐμο νετὸ 
κἴιλπει τη δος νετήςυϊο, ἤςατίη ἐπρετίοτα, ρτο τεύλὰ ογὰ- 
τίοης (ίται οὐ ψιλήν, γε ροηριοιται πάσχει, Ὁε- 

11}ς Μαϊλοβια ἰμίαιη [σλπηςιῃ ποῖδῦς (ἶρ Ἠολια ποπιίης, 
, γε ἀξοίανας τρίς Ομ τητος Μλῖιβ. τ1.14. [πὰ 4}ιο {πη{ι φυιὰηλ 

[υἀδὶ μθαριηλδαητυγ, νὰ τηϊγωπλ ποι ἢϊ "ρίυτηι [ΟΔηποπὶ 
: " . 

ἽΠΠς οχ “ρίογυηι ἃ αι έθις Ἰητεγγοσ ἀθαάτυσ ἰςηῆι τείρονάςησ 

12 μηρί παέε, διϑωΐάνε ΝΟ] ξατὰ δι Ἑταίπαυς, Ὁ ἐνὶ. 
μ᾽, Ὀἰχίπιας Μλτε}. ν. 1. δυϑυ ἀεείλγατε φυσι ὃς ρίλυιη εξ 
δὲ αιαυαθης [τάχις ποθὴ ἀϊιδίτο αι. ἀνδιωοιν τίω ἐδὰὴν, ἰὰ ἐς 

25 μος ἴαςο αιοὰ ἱματιπὲ ἀϊοιταγ, γίδια ςοιηρίλιμες ίξα νὴ ; 
βΒατειΝλην πίον υἱρίδην», Ρυυφᾶτς ν]δι} ἌΩΝ Ἰεῖ 
τὰν δὰ ΠΟγαμτσητιήν ργορτίιωι τεάηροῦς, {υατο οο ἡιοᾷ 
(υρετεί. 

᾿ς Ὀν ἐνζο ὑαριίχ, με οἰ βαπλίζης ᾿ ΗἾπς ἀρράᾶτος [- ἡ 
ἰπάς ἀτιϊου] αν εχ ρτο! ἢ αὐ (μασι πὶ αἰ χαϊά ἧκηβς1. 9. ἀσον πσπὶρ πογαῆς πριταειοηςπ ΑΓ ταιιπὶ ἔοι τὰ  ΚῸ 
τὰς. δις δριμὶ Ψιγρ ποι Κηφ ες οδεηεαν ἐδ ρυά Ης- 
θοὸς φιδαὰς ΠΌΘΠΙ θαροννεξιοιαεν. Ἴ δοἀ οὐίετμαπήνιηι 
εἴ (κε πομηση Ἀϊς μοί ποῦ νὰ ρόσιςι ῥτορτίμΠΊ, [τἀ 
ντ πμιηοτίς ἰΠτος ταῖν τοι ἴρζυσπι ἰλοογάστα!ις τιπὶ ργορ!ον 

ἢν Πρὸς (0 ΜοΙΠιΑ, αιιοα οχ Πδγοιμνας σΆΡ.81, ροιτὰ ἀἰ- τις 
ίςετε ροτυογαηῖ, 

4 Κρο ἐγώ Αρρο ει ΠΙηλὰ ἐςἤνοπάςε Ιοληδες, ργοῆ- 
τεης δ ἡφῃ εἤς ἔυμις πουἱ τἰτας διέξοτοηγ,ο τατίμῃ δὐ» 

τιον ἀρρεϊατιοπειαι ρασυλιατι ἐπ (ςτρτιτίε γατιοης 01 Ατ- 77 πυϊπυῖγαπι, ἰάμις οἴ ποππης ἃς πιλμάατο οὐἱ ναὶ ἰκις εἴς 
᾿ς παδμζαιην 

“1 Ργορβία ἡϊϊφ ὃ φρρφύτος. ϑγτὰς τες ὑϑῇ; τι πὶ 
οη ἰοσις, φυΐ ταπςη (ςτιθίτυν ἴῃ οτηηῖρης γος ψιο8 
κοη υ]ει τοἀίείδως. Ροίςιι ἀὐτοιη οἱὨπίπο Πηριας Ογσος 

(ετ ται ὀχτοτῆι πιἰετιςπ ἀν Βαρτημν, ται εἰν ἰβτὰν ρτρ- 
βαπάι δςπεῆςι) φιοά οχιοιιοτς ἐπι} Πα βοαρατατ. νληλ 
ἔυπι ἐφίτιν αἴας ἔιπτ ἃ ἡσημθ}} ετίδια νετογίδιιρ ἀνέρι,» 
ταῖα ἐς Βαρτί(πἰ μεν Τοαπθοιη ἀφ Πἔγατὶ ἀνίς τι πίῃς, ἃ 

καλίο νι ἐς γ πὸ δι ἐεττο υσρίδιη Ῥγορθοτα μᾶς ἀσοιριλη- 4 μαρτίμπο αυᾷ (μτηξας ἊΝ ἀηείριοτ ρει δδιιηξἕὰ 
Ἢ ἔτ 40 εχιπχάτις Εχ οἰξισιοόταπν ἡμηοτο, Ὡς ΟἸεἶρ τὰ- 

νγζι ἐρίο πὰ ἐκ Ιοληης ποι (στὶ οχ ἀμάδας σαιηὴς ἃ- 
Ρεπὲ το υυτε δα ςοΐπι ἂὐ ἰαϊτίο ραίλαν δι ἤπο ἀπιρα. 

ατξ ἂς ἀείηςςρε ἰπ το οΠϊὰ (μειαπα οίδιιατιάυπι βια- 
εοριτ,αιαῇ ἀυφ Αιεγαηι σχτει αὐ ραρτηδ. 6 ν ρροάιονε- 
δένθην, μέσος ὑμῖψ.," ραἸ λπν δι τωτοῦ νος, ντ αἰδὶ ἐχροίαυε. 

ἄθιινε ἀἰχετατϊολαηοι ίς Οἰνε ξυμη Ὡο αἰΐφεραν ἡςίιμς δὶ 41 Φ δι, ἔγνμν. νυἱζατὰ δέει. Τίλαὰς Ποῦ Βος τοΐῃς 

,᾿ 

᾿ | 

4 

Ψ 

39. 
ΣῚ Ρος ε[} "οἰ πτραίην ᾿σάππδε πος 

[οΑ. ""ἰ εἰ Μοίδας, ηςο οαπῃ», φηαην πξεγημι ἐποτά ΜεΩΣ 

! Ρβείλευσπι ἢ- 
φεάριεν Οὐ 1 ἐμήαν. δά το τ ο Με. 
ΠῚ] δημτγορνξς ἐμ, ἰὶς "51 ριπίςα 

κι ἀγρδείιοι. 

4.4. πριάνο μίση υεα.. 

ΕΔ. 401 
᾿ πλαίτ, , ἢ. 

[λοπηῃέβενε ἀκ μας 1.4.4 
ς Γι υἐδιτοῦ 

Βιρε πὸ θα 
᾿ ιν ἤιε Ιοἄποι δε ττο 

Εἰ 4"ὲ πιλβθ [μεγάμ!,ε- ἐπε δα μον τα 

εδοὶα ἢ ἰπ 
Εἰ ἑπεβεντορ αμενηηὶ εἶδ, Ἰοαητς τρί - 

ἀιχένιον κι Ομ ἐνσο τὺ, (οἀ ἴπ 
ιΦ' μὲ δ σμεο οι 

βιεν βεηἷμέ Εἰ, 44) πεῆνε τ ΎΒΕ τς 

“« 

τ᾿ 

τ τὰς 



τ α ἰς ἀν οΨ ν 

φ 
- ᾿ 

353 
1, Εἰ μεβιπνομόμην βεγβὲ- ' 

ὑμὴ! Πομηιφιγάἑοαπε φις Μᾶιι τις ! 
υδάν δρέγεέωην ἐο[τοηέ δι. τυαν. νον, : 
"εη 44} τοἰωτνδη) ἀὲ ἰνοι. 12 

᾿ ΦΕΟΝΝΏΌΥΜΊΙΟΑΛΝΝΕΜ. ᾿ 

2 ᾿. ὦ ᾿ 412 ὁ Τιυτη τῆφηηρῃ τοίζατος οαἰἙ 10 

Καὶ Πλαλ ΝΗῸΝ ἐΘΕΜΉΡΙΝΧ γον ΔΏΠΕ65 οἰκιὴ ἵ (Οἱ ηἰροχὶ ὁρὶ. " πιϑέαμαι τὸ Ὠγεῦμκᾳ καταξανὸν ὦ: » ΙςςΠ5.} ΡΟΧῚ ὁΡ 
τ ατοοῦ ΚΣΤ Δ ἢ ν. 2} [δτοῖν δείςοηφεηιοπν ἡμ41| ςο.-. : 

΄ ᾿ ι αἰδιφεραὴ ὁ ἐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ ᾿πτη θαι ε ςα]ο, φῆ στίαιῃ ἀλη [καρ τ’ πραηῖ ζρρενύμην. Ολτ ει, ΝΠ ' "τόν. : Ἢ ἢ Η Ω 1, 3 ρ.5. ἰεφιςἐ 

; ι (υρετ ΟΠ. (, ἐρία δαί Ν 

Καγὼ οὐχ ἡδιοιν ἐν χόγ" ἀλλ᾽ ὁ πίυ-}" Ετερβοὸ πο" πουοεδπ) ομΠΊ, 53}, Ἐ’ “Το Ρεεοῦ αν εμσι, νοςς, ἰολινονν 
᾿ Ρ : ,»,,.ὦ ,ἌΝΚ κ᾿} 

Ἴας με βαη]ίζειν ἐν ὕδατι, κρίνος μοι 

τς τ 

ΠΠἘΕἘΝΑΝΟΕΙΙΥΥΜ ᾿ 
τὰπι δή ᾿ΠἸογίδηι υπ τοΐσιτος ἔλιζας 1.46. ςἢ ραγιίανος εἰς Π᾿]ιμ]ὸ ἀρραιτῖνε ας, βιΣρ. Αἔζα τι, ἘΘ τα; δι ανδας 

ξ . . ΝῚ Ν 

Δοςοιβιηοήαιὸ (πὶ ΑἸΟυ. Ἰοαιταν επτηλ ἐς τα μι ηΙ, παρε: 511 ΡΙῸ νει ἃι λἀοι[ς ςοιπιοάὲ ἀὐαρίίαι, 
ἄς ἐρ κέναι ἰσπιποατίοποιη ρτς σπτὶς πα σοίο κε δίσγηγην ἰὸς ΝΑ 

“Ὁ (ρ.1.35 

--.ὕ..- 

᾽ν,» εν. , ἐ. ᾽ " ) ψο-ιτι ΤῈ εΠ} μὲ βο[ ππευειι. 
ΠΗ ; Αυτς ὅςν 9 ΟΠστὸ μου ἐρλοιόνος, ἵ ΤΠ ΙΕ ΠΝ μη. ΠΕνΕ. ὡς εβ ΤΡ 
ΤΑ .1.7 ὃς ἐμπῇορὼ ἐν μου 290» “ου εὐόοοὺυκ ἡ 2 ΙΝ ὶ Ρ " ἐΐωι ΠΟ ΤΣ 

λυκ, τό ἐμὶ ἀξιΘ’ ἵν λύσω ἀυτεῖ τὸν ἱμάντα Φ [νθὲ ἰο! σάνινα, ἐμ. ΠΟΙ αι ἀν ὧξ᾿ [ίναπν οοντὶ διζας δ κὐς, ΜΙ α ᾿ “ῶ Ἰυσο ΣΝ Ὁ ΠΠΡ ΠῚ 401 (οἱιαιῃ «οὔρια. εἼφίαῖν αἰς ἐηνεμε, ᾿ 

-“-..---.-.....-....--.. ἡ 

- ὑτῆζος [μά ωι μι ἧνε δαριχα ἀδηιαυς ἐςάι!- 
(εἀ 4. ὕληι Ὥς νῖ Ὀαρτίζαχριὴ τοῖν αηθα δἰ ε πηρι ἀκα, 'θομιο ἘΠ ιῈ 

δεῖν 4 αἰσοάη ματος. 
Ταῦτα ᾧ Βηϑαξαρᾷ ἐοτο πἰὸμν 18) Ηχς" Βοιδαθατα [λέϊα (πτ 18. μρν Βειϊνἰηΐα βιέῖα 

τοῦ Ἰορδιώου, ὄπρυ ἰω 1 ὠαΐνης βαπ]!-} 
(τους Ιϑτάλπςιϊ, νι Ἰοαη 5 [μμῦ ράνα Ἰρτάασηξη;, υδὲ 

Ὀαροχαδαῖ," 
ὄζων. . 

νι πο οἰἐ 9 

- εγαι ἰοαπὴςι ὑαρέιχιμος, 

ἢ 5 , ᾿ς ᾿ ᾿ ν ὰὰω ᾿ Σ ,"» »Ψ ἐοεν ΕΣ ΕΠ Ῥοΐξετγο ἀϊε  νἱἄςστ Ἰοδη1λ65 19} Μυβετα ἀϊονίάει Τοῶν- 
τἰταν ΟἸΏ ΠΤ αν “})}» , ν γι νι. 

Ἰδν νι (. Ἡσοικῦ ἐρχόμδιμον φορὸς αὖτὸν γ) κφ λὲ- 
οὐεποοτπιαᾷ 
«χγϊεράμιη 
μεωλξατην βίαρτίαν τῷ κόσ μου. 

γει [σὲ ὁ ἀμνὸς τὰ Θεοῦ ὃ αἴροον τίω «- 

, Οὗτος ὅδι χὐἰδὲ καὶ ἐγὼ πον, Οπίδω; 
“μῶν ἔρχεται αὐὲὲρ ὃς ἐμινερῶ ἐν μον γ6-1. 
σρνέν᾿ ὅτι «ορῶτος μου ἰως. 

Καγω οὐκ ἠδ εἰν αὐτὸν" ἀλλ᾿ ἵνα φᾳνε-} 

4) ΤΠς οἵδ ε πο ἀἰςοράμΡο- 
ἀς τον οὐἶτ νὴγ 410} ἀητοροίιτας 
οἸλ Πα ρσιοῦ τὴς γαῖ; 

Αἴ ἐσρο "ποι ποι!ογάνη σιι:} οἱ 

[εἰμι νοηϊςυτοηὶ δά [ἐν ἃς αἴῷ [π6’ 2εβονη υεριειξεην φᾷ 
ἕσος Αρπωὺς Ηἰς Τ)οΐ αιατο τ, 15.» ( 441) Εἰρε ζπην 
Ῥαυοατααν αλυὦ}. ; 

Πεὶ ἐεεο μοί ῥέίια- 
4 τομάς. δ 

γ|] Ηἰε 4} ἀξ το ἀϊκὶ, 
Ροβ πιὸ σερὶδ οἷν ἀεὶ 

με τὴς ΓΝ Ἢ : μι 

β᾽ιϑΥ τη δΥ αἵ, ᾿ 

Εἰ 659 πρξ εὗαγη ἐηην: 
οοθῇ τὠϊσραλλ δια τῶτο ἴλϑον ἐγὼ ὦ [εἀ σὲ πα  οτι5. ἤας Κα. ιν} {{π| τὰν ωνμβ βειιν  κε 

στ ὑσατι βωπηιζων. 

--.-.ὄ.----.. 

ΡΡῚ 

{φρεὰ νοτειο, 
1 δωαμαάνε, ὦ βυδαζανξ. ΟΥΓΙΙΣ ἸΝτοΓρτος ἰεσα ““Βη- 

ὥννίκ αὐσιΐ οτΔην ἐςαθιτες π οὐηην: ς νοτα τιν σοῤτοθυς, 

ἀν ραν οἀ τισης ἐληηλίδις στιλπὶ ἰεσὶς γε ς ἃ της 
Ἴσπῇ 

Ν " : 
9 Ἵ Να νοτὸ υϊάοσπη ὼς ἀϊοιτιτςι πὰ ἀπθτάχας πουδκρίυγ 

Ἰκέϊδιοπομν Δαποίαι Ἐρ μλαπιις ΚΡ ΦΆΓᾺ νοωτανν δε τχυῖση ἃ ρασηῖς ἀθολ τίο, ημὰ Ηὶς Ρυέτοι ὦ Πρ σοτος ἐράϊιις αγδος 
Ῥυλττας δἰΐζητισι Σ ΤοἸ ϑσνο αὐ ἤλης ᾿ςξξιοπειν σπιςση" 

ρΡγορτεγοα νοηὶ ἐρὸ δαριῖζαι)» 
7:8 ’ | ἀ{μὰ δαρύχανς 

ΤΟ τλυλ ρθη ἀπεβοβειν εἰἐ ἐς ἐμωφρϑδέν μὰν γιγνεν. τάς ας ὡς πη αἤϊοπτιονο Εύλο τ θὴ ΠΟ Βα ἀῃσοίδηις 

ἔν ζτϑρέδτια ὐφηι εν [ἢ 

--τττ.-.........---.-.«..-..ὕὌ.(ὅ.........., . ..ς.. --.- ------. 

ΡτῸ βεζοάτι ρα ὴ να ραν "οἰ δενιαδτας, τῷ (οἷς σουταπήα 
ψεΐιτ ἁἰιχιιοι! ρος ις αἰτο]ίοις κα ἐὐορότος πούς αι Ρο- 
τίν (Ἀγ τιν ροτία εἶς οπτηΐα ὑοῖτα ροσοατα ΠῚ 

Σ εχτιμέξιο, ὃς δαπολολτίοηῖς ἀοηιπω. 4 Ροισαιμην τίω; 
(21. ( ὁπηματ σπτην μεν δαϊμλιη 1 ὑμκαν τοίροδευ ἤταπ) ΠΗ το ἁμαρτίαν, . δις ςοη!ἴλατογ ἐστίρτται μαροῆτ οπῖπος ποίεε 
εἰς ἸΙοτάληφην δ᾽ γχοοαὶ αὶ ἰονάδλησ, ὑςςρλρς πλάμῃς δἷν Η!ς- 

 χοίο! γένος 1 πθεριοῖνε (ττητασια ἔτλη Κ εὐα τ8. αι ἐς 
το ρ επλης ἀιζαπι “ἐξα αν Εἰ ἀμῖςι Βειαδαγα,ς νοάτα. (Ἀχγίοξβοιμεις τλιηση νιάστωγ ἰοσηῖς ἀμαρτνως, 
(νι οἰϊεηάιι οτγῖοι ὃς ἐλρ ζάταγιῃ τὰ ι.λ6.. φυῤά τδί ττα 
τρογοταν Ἰογάδας)π σπτο ΕΔ 7. 14 ἰςά τὰ τεῖθὺ ΒΡΑγαίηη, ᾿ς ςοπίςηία ΟΥ τὴ]ν αυτοπη τατειργον Πρδί πος 
ἁζρτοιηήε εἰς Τογάμποτη, 1 Ἔτοίοἶγ ἀϊοπιπι γείρςζα Μᾶ- 
ἰὲ τρίτον υὐρι. ὃς Ἐτώίην, περὰν νεὐτεγσπς Γέάϑηνι ἀἰχύθνας 
Ματε, εὶς ἀκ ἀπδι αἱ" χιιοθς  Ροζζαπτ οτλ) ἦν Βαμαθ. 
τα ἐπ Βειδοβάταρα εὐημηάδιητντθς τείθιιν Βειίμπιῃ, 

Ἰοία. 18. χη. (λιιδρὴ (ἰ ἘΠ κτοιγαῖο,ντ Πἰογίμνι Ἰοζογυμη τη- 206 (ντ σχρίοας Τί 
᾿εοἷα, βιΐον δβαυοηα εἴ τὰ Πρτὸ ἐς Ηφδταιοὶν Ὡϑηγ δες, 
φοπβεῖς ᾿ἰς νίοας ἀομνῦυ» λᾷ Ιοτάλπις αἰραιντιιαις 

ὁοάϊεος νοτα ι, χαιωσ αἰϊα παιτιτ Αὐριμτζηι ας} ἰγνῖ δάποι- 
ας Βαυ παι ἀϊοάοςίηη ςα}0 40,8. ΤΉ ςΟρΗγ]λζιις φιοαιὶ: 

" οἱ" ρεεςἀτ 
ὥνντ Βαθεῖ στιά! [τιμαὶ ψυ]ρ ἀτὰ τητετΡ Γογλτίο (πη 

Ι οηῆλι, [σὺ 
τοτὸ πγαΐο ἰσσεῖς ΠησιἝατὶ πυ πιοτὸ τίω αμαρτίων: ΓΟ ϊ 
πῆς} ΑΙ Ο στοῦ ἀττίσα πὶ ἀρηιῆσατς ἠπωια χα φρυσόνοριε- 
μὴν “ὦ καδύλϑθ, εἰξτατιοροὴῖ ρεσολῃ ξοτιπαΐεηι Φιαιῃ νο- 
σαλντ. αὐ 461 Γστιρειμν {τ ποφ ας ἐμαρησι εἰ (ἢ Οἰηη1Δ Ρεςοάϊα, 

ΟΡ γ] }(ςἀ ἀεδηῖτοι πὶ ρεῖπης Π|1πὶ γες- 
«τότ οσημπῖπι ταάιςοιη, στρ παὶς νιφο Πςοῖ Ῥοςολτατη, 
4υοά νασάηῖ ἃς ῥγοιηάς Ἔα ζοηςαιςπτὶ υζευς {ιοφις 

οοη!ττιέξις, ντντγραις νοπίσποριις ράτοῖςς μι) ταῖς, Βιηῖις τε ἀσοίαγαει, μοί «υπάςανρμοςοατμαν ἴῃ ἰἰς που τῆς 
᾿δυς Ωυοι δυῖςιὰ ποθ αυλνε ςοπιοιυπςηι ςρζαγαηι γος 
τὐἰηοάηςς ΒΟ Βαπιαπι ρον Αἰσρῖν σαπάοιη δ νοΐαῃε ουπὶ 25 συπιινοῖοῖς η0 
Βυιβθαθαγὰ, πα ἀοηιπι ραιὶς ἀιοας, ἐμ Ἐπ πέξαλμι ἂν αἰτοτα 

,. Βειμάηί βογ Πλήν αιρατα εἰς μοτιὺς 4υμπχ (οἸνάλ ςοη- 
, ἀξέζιγα, 

ας ἀἀιηπέξως (ντ δὰ (Ἰν γίοξοιπο ὃὲ ΤἈΘΟρ νυ λέλτο Εταί- 
ποὺς οὐϊειίάιητ) ςπιρ τα πα δλ ἀοα πχοδὸ ἐἰσηιτατν, ντ 
ἀῶ ἀτηο ἃν «ἄτοι ἰεγμήοιις νι ζξιηνία ἀΝ πίη υατωῦ, 
{τ σὰ νἡ αν ιατη τος, ἃ υσίαι φηΐην ἢ Ἰδητοιη 
τὰ ΕΠμα ὦ Αἰνοι αν 4 ὠνιείξεα, ὁ ρων. Νυΐρ, τερον 
Ἐκ} δὸς, ἐν Ὑβς νοτὺ ἃς ρτὸ ἐοίδνε ἰεῴαν μοί. 
Δ. Ἃ γηιβόύσοιν δεσπὶ ΝΠ ροΓροτίδιη ἃς πατιιάιη Α- 
ὁπ τἶι τηδιῖς; γα αὐδιρας οἰ εἰνουάμ Ῥυγβάτο ἐευσθγι ὴα, 
πρὶ την τ στρ οὐκ σότειαι εἰονίαγαν, ἰςᾷ νεην μότηις οΠ]ςθ στο 2ο ἼΓΥΗ 
λππτ μὴ. αἰαὶ Ἐτα ας (μεν οἰτοιημιη ἰδαυυτυνη οξὸ ἃ 
ηὐ ἈΝ ἀρροι δος ΓΤ Ποττάθῖοα νοζαδυιπὶ δά τοιηριις 408 
ἰοηο συμ Τὰ ἀνάπηρι ἀ αθατοπαν ἀςςοιπριοάο, (γποπ 
λα ὑχιρπσθὺ δαριίμμαῖς ἢ 410 ὁσζύράτις στὰς 0. 
ἀπηθν αὐὐπὰ τς ἀποοιοιςςν αὐἱπμακγι νορανυΐο ενέ- 

᾿ΔῪ ΔΝ 1 αμως ρηβοσαν,, 1 6 Γ σιμὰν (λησιπῃςίη οἷς 
ιν ον μη ν λριάπδη αὖ οἰηπίδιις ρεςξλςιας σλια 
παίωταλ:. 1}. ν τσατ (αἰ τιω ἀςρ δίων, 4 κε νε νοῦς 
δες “αι ἀπτόγηνπν θαρεππαπ ητινινοτων ποιπο ἔσα- 
ἤπνπ τνΐνν πογιάτας, ἃ ποι ἀοἰοίςας, ἀσηες νἰτιπηο 

-αἢ ἔα πμι ἀπιοπεῖη ππρυταιαιῃ νὸς ἀἰτοῖν δά δαμέξιβ ά- 
ΠΟΙΟΙΗ ἐπα δσάξαιπ ρεμτιηεῖ, ἢ 4υαρ,γοῖαξ πχδπιθ τα, ΔΗ} εἰς 
διιατς μφοῖ οιμὴς Οἰειδι κα πῳβ εοἰϊΐδταπτι δοηολιοιμην, 4- 

110 ἀϊς μίτρα ἐπιπιοσιαί παῖς ηδυαπιατ. ἔτ νά αυάςηι 10 

φάταγ μον ΟἼνοί τι δρισιτιηλκ αι ΟἸγηΐαην ἰγαρτιηο νάμο- 
ποιίπε Ῥας σγιςιβχος, πποστυο, ἃς ἔ- 

ΟΡαΪτο μὰ ἄετς ςοριοιμτις ἀπ ΐοτα ΑΡΟ ολις τοτο τἀρ!- 
τς 6.Ἀ 2. Ερηπϊοϊα (ἡ Κοίηάηος, νθιαιις [σχέθε τω ἄμῳ- 

ΔΙ ΠΊΟΤΟ {Π} 0] γέ: ἐδὲ ποι ἀσι ἧς ρεςολτοιι πε τος 9. ῬΊΔοΙ, βὴ ἐπι. 5ις ἰοσυπτ εἰπε πιά λείθτος σοάίοος νο- ΠΛ ΤῸ εἰξ αἰτοσα δ ςαῦοιις Γο ἀς ἱηςβοαῖλ 
τιιζα: οἀιεϊσηὐκιαυον τας «Πα ν άτς, ποαυφ Ενα νος, ὅς 10 ἐπ πόδιν (ὰ 

- 1: Αἰτοια Διο  οίζονα ἄἰς. { ,Ἶζρνειϊιγν ἀμνος. Αττιςς 
"βζλτιοηε : αιυαὶ ἄτι νῖ ἰερανδεί πωπ ροήϊοι, 

ἀπιρρυνταάει ἠςῦσης : ῖ : 
30. ΚἍνν,αὐίρ Ἰὰ εἴϊι γι αι, εκ Εςυταρασίιηι ἱΦοτιίανου 

ντ τηϊδι ἠν!άςπι νιάφατις ἔγαῆτα χιαιίειεη Αἰς Ως εἰν 
Οβεο ταθυάίιν νεῖ ἀρροίδτιο, 

ΡΙοριο- 841: Μη» όσον ον μα αὶ δὲιν αὐ τὸν ὦ ηὐτιευῖ νδοίιςεῖ ἐς 
(λοις πὶ αἰ ποαυΐν ἤθη ροτοχαῦ Ἰθηογατο Ἰολη πος Μο[ιν 
Ργο θυ εἰ!ς θην τοζατιοδοπι [μ ἐριγοίατοτ, δοή τἀπιό 
)ἡ οὖ ἀνξ πὖ βισιατ τΡΑ ν]ϊα εἰ ΘΙ είο ςοϊαςταάο, νεῖ ταις 
ντρίνι ΡΟ ες οχ γα ΐτι ἀρ ποίοογοινο τι αος ροΐω νἱ ἀξ: 

ὁ ες ἀϊοτίας ἐποιῖρς ἰτα σρίθταξηις Πεὶ ρμιουΐ- 
ἀκυθ λιμοῦ γον οχ ςὸροῦτζο μῖτοῦ ἰρίος σοι νἰδογσι ατο- 
τὴ π φυρά ἐεὶς Γολπ ποεῖν ὃ αριΐεγαπι εὐ δα ἰά τὄριε τοί. 
τεηάι ἐδ φύρα ρεςςε π ΟΠ γῆι λἀυφοτινν δά [οαππετα,νε 
Αἱ ἐρίο αρεϊγαγιτυιταμα ἐς το ἰτειρίογααι ΑἹ Ευμν οἰ ἴξιν 
Δηῖοα κιτον Π ὦτμὲ πυνλς, ἰο 4 ἀια ἢ ηΠς δα αρτί. 
τ} ἀςςἀστοι ιοπιτις εἴ ἃ). [ἀπ αμεν, ΣΙ ἢ 4 ςςο- 
ἀνθ, γμξιμῃ νι ον σι Ἶ τ νας, φἀμηέϊο α- 
τδῶν, ἐξ γον οχτξίπο προ, ἄλιο ᾿ντο γοποίατίο μοῖεε 
ςομβιπιχοτυσ, [ΘΑ ΠΝ ΤῊΝ, ἀμιολλητς ὑβαυη ρει ς 
τι}, ἐὰ ξὰ νπήείιςοῖ τους ἰχτιοης ΟἸΜΗΒ ἢ βἀποπιαηϊεπε 
ἀξηοιμῖ: ἰδεόας ἡ ιη Αἰ θαρειιμσ νοπισηῖοην σοηήρι- 
Ἄκἀτας γὼ νοτὸ, πηι τορι ᾿ πεν δαρηγάπάυν", ἃς τὰ 
αὐ πὸ νοις ἡ θᾶ νοιθὰ ἐππὼ σὰμι ὡς ποηριιάμς ἅυις 
ἰοάπιςον μως ἰοου ςομπσπιηταῖ, δ 

1. ΖΝ 
͵ 

οτα-᾿ . Τωωΐνου,κα ἀκολου ϑησαύτων αἴυτχέ' 

.- Καὶ ῥγαἕν 

πω . Εφ᾽ ὃν αὐ ἴδης τὸ πνεῦμα κατα- 

ἔαγνον καὶ ψῦρον ἐπ᾽. αὐτὸν, οὗτός ὅφιν ὁ 
βαπηίζων ἐν Πνόῦ κριτι ἁγίῳ. 

δι, ΠΠφ τ 1 ἀἰχοταῖ, διιροῦ 
χιςιι νηϊοτὶς δρὶγίϊτατη ἀςίςοη. 
ἀδητθῃ)» ἂς πιδηςηῖοπὶ ἔωρεῦ 
εαπηὶς οἱ 401 θαρτίζας δριγί 
τι ἑληέερν ᾿ 

δηβεν 4μεπν υνάφτυ δρι 

“ἢ 

γωπλ ἀε[οπά φηεεην, ἐν 
ϑΔηπεηίσηι [Ὡρεν εωτο, "ις 
1} φωΐ ϑάρεχ, αἴ ἐν ϑρ!»" 

ὍΦΙ «οοιριὼ 
υᾶζωι, 

Καγὼ ἑώ ἡ μομαρτύρηχα τ μὲ ἘἜρο ἰρίτυς ν! 41, ἀζτεῖον μᾶς 51 ΕἸηζο υἱδή, ον εεβίανος 
." 12)ὼ ε ἐαχα ΧΩ » ἐμ Ρ “ Ἂ «δι ἕμνι ΡΝ θεῖ. ὁ πὴμπν βαγίδ μὲ 44 ὑὲς 
ὅτὸς δεινὸ μος τὸ Θεοῦ. 
Τῇ ἐπαύριον παλιν εἰςήκοι ὁ τ φαύγης. ἢ 

καὶ ὧκ Τ᾽ κα ϑη Ὁ ὠυτέ “ύο. ἔτος ὃ 

Καὶ ἐμβλέψας τῷ ἴησοὺ «'δαπατῶντι,, ς 
λ ἔγοι, ἰδὲ ὁάμνος Ἔ Θεοῦ. 

Καὶ ἤκουσαν ὠυτί οἱ δύο κἀϑηταὶ λα 
λουῶτος, καλήκο λρύϑησ ἂν τοῦ Ἰησοῦ... ᾿,{| 

αὐτου ἀκολεϑδοιώτας,λέγει αὐτοῖς, 

Τί φητεῖτε; Οἱ ὃ εἶπον αυτῳ, Ῥαθ() (δ 

λέγεται, ἑρμίωσυόμϑυον., διδάσκαλε )}. 
ποῦ ὅροις ; 

Λέγει αὐτοῖς, ἔρχεῶε καὶ ἴδετε. Ἠλ-ί,ο 
ϑὸν χαὶ οἷοίον ποῦ μᾶμοι ᾿ καὶ παῤ ὠτῳ! 
ἔμοιναν τίου ἡμέραν ὁκείνίωυ, ὥρᾳ δὲ ζω} 
ὡς δεχᾳτΗ. ᾿ 
 Ηΐν Αὐνδρέαι ὃ ἀδελφὸς Σίμωνθ΄ Πέ- ἢ 
τρε, εἷς ἐκ δι] δι. Κ᾽ ἀκουσαύτων οἴα] 

Ρρίξετο ἀΐς ἱτεῦυπι ἔπαδαι 
ἸΙοᾶπηςϑ, ὃς εχ ἀἰειρυ! 5. εἰς 

πἸάδυόν 

ἀϊεμι 1, μογὰ οπὶτη οταῖ᾿ 
{ι ἀεςἐεὴλ. " 

Εταὶ Απάγοας ἔγαῖοῦ δἰ πηοη δ 4, Ἐη 4’ φοίεην σδπάνεα: 
Ῥοτγ» νῃ018 οχ ἀυοῦυβ. αυΐ ἀυ- 
ἀϊεγαῆι ἡ ἐχ Ἰολπηςγδὲ Γσαυλν! ἢ 2 Ἰοάνμε, τ [ξνιμν βυε- 
τὶ διογαητοιπι:, , γΩμῇ ἐπμη: " 

ἘΣ δείρωι 1), 
“«ἰϊενα ἀϊε μένων βά- 

δ κε Ἰοφημει, (ίν δὸς ἀι(ς}- 
Ρμἐνε εἰως ἄμϑ: 

Επίητυΐτας 1οίαπι ατηδυ]δητξη 6. ἘΡ γερίοῥεης Πείμην ἀπὶ- 
ἀϊκίἐ σὸς Αφηυς ἢ]ς Ὠ εἰ. 

“Π Αμάϊετουηΐ απτεπ) δου ΠΔ ἄμ]. 
ΠῚ ἀἰς ρυ}} Ἰοαυεηῖςηι, δι ίς- 

| Ἰχυυστὶ ἔμηι [οἴ χηνν 
Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, (ἜΣ θεασείμϑυος 33} (ὐοπυ επί νετὸ Ιοἴας, δ, σοη- 

“μρίςατι ςος (ςαυςητο» 6» ἀΐεις 
εἶδ» 
Οὐ] ἃ φυατ εἰ 5}}}}} γεγὸ ἀϊχς- 

τυὴς οἱ» Δ θο([ 4ποἀ αἰεί τον, ἢ 
ἰητετρτοῖεγις, Μαρηῆοῦ)  νθὶ 
μα ταϑὺ " 

Ὀὶςῖε εἰς» Ν᾽ εηίτο ἃς νι φοῖε. 490] Τθλρ εἰνς Ρ' επῖε, δ 
ψεήσγαης νἱδοτίητηις νΌὶ μᾶ- 
δἰ ταρατ,δίαρυ ἀ ουπὶ τηδηίοτυηι 

ὑηίκηιεην, ἀκ, τος «4- 
ξπμς ]) εἰ. 

᾿ Αἰ αμάδενηηξ ἐμ ην ἀ θα 
ἀι{ειγοι! ἰοηυαηέετν Κρ [ε- 
4} μη! { εἴην. 

38) Οοημεγίμν αμεοον “πως, 
Ἰφ' υνάτον ἐος [ξημρηϊεν β, 
ἀνέ τη, 

, 

19 φο!ά 4"αγέενμ} Ομ ἀἐ- 
χεγμῆρ εἰν Αἰ φἀδὲ (φοὰ 
ἀνοίρην δε! οεργ μαι, ΔΊ 45 
τιδϑενγυδι μάθη σε 

εἸνίδεις, Ρ' ἘΠΕΥΜΉΙ (Ὁ 
ἀεγωηι δὲ ἡραπενεῖ: (Ὁ 

ε ἀρμά ἐμην πράηίατμη! αὐ 
48. ᾿7]φ,βογ4 ἀν !"εη» εὐ αἱ φωα! 
Ν ἀεείηιά. : 

βαῖεν δὐπιοηῖς  εἰνῦγυνως 

Εὐδίσκει ὅτος πρῶτος τὸν ἀσελφόν Ἰηυςηἶς ἧς ὑῬτίου ἐγατγοπη 41) Πημρηλε νὶε ρυἠπηλδπο βα- 
τὸν ἴδιον Σίμωνα, Καὶ λέγει ἀυτῷῖ, Εὐρή 

λιν αὐτὸν «τοὺς τὸν Τησοιν.}" 

“Σίμων ο υ»ος Γωνᾶ 'σὺ κληθήσῃ Κηφαξ, 
«δ ἑρμίωσύεται Πύτρος. 

ἕΨ Τωνη ἑμημ απ δεν: ἐβ καὶ ἐμαρτύμισιν ἘΔηάςΠῚ πἰ- 
ἴλτι Δατταῦ ρυτο  Ν οάις οἰατ μεῖς ἐχγοήτίοηϊ φιὸά 

πουμηῖ (ἐγυγοηςηι υἹάςατος πεν οΣ ἀε εν λρυᾷ Ε- 
παηρ εἰ πὰς ἐπ πιο! οτατίσης (οἷπητ εἰυίτηοάι νετθα ἰη-΄ 
τοροηὶ, νὰ Μαΐς 4.9. δι ΑἸ ἐὺς δ] ἰγίηνβ ἰσοὶς 5: φυὶς τἀπιςπ 
᾿ς μποτίδτι πλαὶι  {προγίοτς ἀϊξίηφιυςτε, ἐς οδμετταῖ, 

Τεΐετυς εἴ οἰίατη [οὐππεε. ᾿- 
ἢ3)2, ΝΗ βυηθγδῆν ἐμιν μοι Ὁ εἰν αὐτὸν. ΝἸήο [ἢ {τὰ ς.3}. 
44. ΕἸ εβον, καὶ μιμαρτύμιχαι Ηἰς τυτγίια, μι ἀς τς Ῥτᾶδ. 

δῶν ΣΥΝΕ ΟἽ {πνεῖ ἔθ δέηνοιενι γ (δ᾽ ΠΛ ΠΟΤ, δὲ ἀἰχίς εἰ, 1π- ΤΠ τ εὖ, Γανοιύπομ ΔΗ 
Ἵ : Ἂν “7 ιυεπίηγις Με}. αυοὰ εἴξ. ΠῚ |[ν, ἠωρά εῇ κρεενρτεῖ 

μαιδρ Ηδέ Μίδα γὉ δῖ; ἈΑθϑμηνδη8 ἱπιεγργεῖετ5, ΟΠ γί τως, σϑεξ φρο ναρν 
τ μδμον,ο Χρισοςς τ [Ἐκ δάδυχίς ἐυτ δὰ 1ςίαπν. 4] Εἰ σἀδωκὴι μην κἀ 1ε- 

ας ἀλο εκ δὴν ΚΡ] οἸπτυΐτυδ αυτετα εὐτη 1οἴα8 ἀϊκίτυ μῦν. Πρεμέινς ἀμ ΕΝ ἐμπν. 

Ἐμδλέψας δὲ αὐτῳ ὁ τησοις εἶπε » Σὺ ο] 1 Τα ες δίπιοπ ΑἸΐυ5 Ἰοπα: ἢ τὰ]. 
- 1 νοκαδοῆς ΟΡ μ88. αυοά εἴ {|- 

ἰπτογρτεῖςἢ 8. ῬεῖΓᾶ. ; 

ΟΣ ΙΝ ὅν 

“ε[ω9 ἀιπκιε, Το ἐΦ ϑιπιοη 
βίῤωε Ποσ41 εν υδζαβενὲ, 
οἰβ,Ἅ φηο ἐπεενρτεία. 

βῃγαι. ᾿ 
---«-.-.... 

ΟΑΠ] ς οτίδτη δοςρίκυγ Υ ετραπὶ ἄδην ἀθίταθαῖ ἀμτεῖη 
ταις ΟἸεις ΝΑ Ζατοι μας, υλιπὶ ἰνα 

"Ὑϑιδδ 1ιὰς.10.7. 

ἰοᾶηπδε ποΟη 

πος ΘΕ - 

ἤσο ἀπζραϊοι 

φκοἹ ἐἰχῖτν 

ςμι ως ποθὴ 
νελληδ. ρε" 

αι, {εἄνι 
Μοβιδιοι νὸ- 
ἢεΐξ, ἀο δ τς 
ηὐσηάυς Γτὸ- 
Ῥοπίευϊ, 
10 θυ ο φεῖσνα 
ἀπειρυτυτγονη 
εοἸεδιουςξ, 
«οἰξη ἀἴτοι (ὰ 
Ἰεεὶς. ἐπ τέι Σ 

εἴς ἃ το, 
πος δά Γι τες 
[υυπλ(ειυσιά 
τα ὴ ΤΥ}. 

Πειϊο)νοκᾶτο:.. 
φυφπὶ νὶ οὐ Πππὶ 
ῃδῦϊς Θσουτι ᾧ 
ἴδον δ άΐες, ἄς 
ἀοπιυπὶ νίᾳι6 
Ρεεεαυΐ πος 
οφογίσάε,ντ λὺ 
ἐο εεμάϊεὶ, ἃ- 
19 νἱοϊτηι 
τοβηυπι ΡΓ8' 
υελτηίς, 

εχ ἀφοδμὲ φορὶ ἀμάνεναηξ 

Μλιβμ6. ιΣ 

ἁβιης Βειιαθα.. 

40. ον ἐπεδ οΡ 41 δὸμ δὲ ὑδίνυϊρ, δι Ἐταί. ον ἀμιοην 
: ὅμων. Ἐρο νενὸ ατϑιῖγου ἐαυίληη δα [οττί οὐτ τοτυπ ἢ] τη 

ἀϊεπι δριιὰ [οἴ πυμηίςτίητ: αι ηἰηί τ φἀυς ρεταίςο- 
δας πππῃ Οἰταπὶ ςφιπιιςαίγεητ, καὶ αυο ἐπ κοίριτιιηι ἐς». 
ἀυΐιι βοὴ ροτιςτιπῖ οο τρίο ἀἰς κά ἰοάππεπὶ τευιεῖτί : αι 
οὐολῆοης ὕτὸ ἔπ ργουϊάεπτία νέων εἰ εαε λὰ [1105 ἠ υτλι 

{εἰεὶ Ἰοχυίέωτ Ιοδμποε, ῥγατοτίτυσι ρεῖ τομιρὰς ργαίω το οὐ) (Ἀγηΐο ἐςριπεπάος, Φώμα ἢ τ Ν τὰς Μάτς.13. 
Ῥικαιὶ ἐσρεπιεράσιαν: αιδηαιιάπι πος οεδιη ροῖς! λ τό- 
Ῥι ἰρίωπι ἱπυς νἱἤσηις ἐχργίμιοηδαπι τοίδιγτ. Φ νων 
ἐϊίνην, καὶ ψύε. Νς Ἰνῖς αἰάειη (ντ γεδχὰ ησταῖ Ἀγγίοϊοιῃ, 
Ἡοπι.7.)οπκτιοπάτις Ανῖς ἀγοϊουλι σας ἐὰν» οἰ ταπὶ να 
(υπμπιπὶ «Πα 4 ἀφοίατες, ται νο ἡζασι δῷ ἐς ἀπιηξυαῖ 
4υὶ ραίππι ἃ Ἥ 
Ἄυητατιμοα δι Ογε αν οδίσγιδιντ, 

ἢ» μοί ἀϊοίιην ὃ κέηται Ν οτδα συμ Ἐυδηρ εἰ βαλΟτα- 
φαρυ ἡ Βοος εἤδειπι νυ! ἀςςοπητιοήάται,νε δι 414 φε Ἀτο 

οίε ἃ ΓΡΕΕΙ ΔΙ Ιλεὶ δι Εἰ Εαοο ἀι- 

4... Ρείδε, αρῶτος. Ὑυζάτα, Ῥείνηνιον ᾽ά4 εἰ ἀρώτν.νὶ 

(οτῖρτιι ἐγάτ ἰη ἠμιοίδιις νοτυίειε εωά ςίδιις δὲ ΤἸΟΡμγ- 
ἰλέζχο Ἀοιπιλπο. 4 Οὐγνηων, ὁ Χχρφύς, Ετδίσνια ας, πέξων, 

τοδὲ φυνέεπε είς ποις π 1} ΗΠ Ογξειιπη, ἀπο η, 
ἴ5 ΠΊΗΣ 151 οἴπηλυιις φιομηλοίδιιν Υ ἀταπ, ἤμς οπηηίπο γ6- 

τιπεπέυ | 
41 ἴοηα, ᾽'ανῶ Τὴ νὴο ςοάϊος [ςείρτυπι Ἰεξίμυν 1᾽μαὐ- 

γον. Νιάς Ματτῖν. 16.17. τ ΩΝ ᾿ 
4 Κὶ οιδύονμ. κλνδύσῃ. Δ δὶ ἔσρε μλήύϑῳ ρτῸ 4 εἢ,Ννὸο- 

ἰητετρτοϊλπνεηια, νάοιγοο ἃ ὅγγο οτοβρτοῖε ου Π{4. ἈΔθὶ το οἀτί ρτὸ ΕΠς δοςίριτιν, 5οὶ Νὸς ἴοοο (οτυλτυν ρεορτα μὰ» 

, νερὸ οξποπιση Ὀοδοτιθιυν ἀϊίηὶ νερὶ ογάιηατίὶς κυσὶ 
ἀτιρίϑυεθετυι ἰρεφιά!τογ, ααμπι αἰ ουΐῃ Βοπιίπέ ἠξιμβ- 
δεῖ αἰιαια ἀπτηίταῖς ἐπυϊποιῖςπι, ἘΡ δὲ ναῤἠιωεγποῦ ἀν οι, 

ἐᾷ οἰδ,ν οὐ τιψιμ εῆ Βοίριπυιηλίου, ὦμὸ τ τεείριε ἐδίομε Δ ἱπιροήτωγιμη βοϊιςειυτ. 

ἐυᾳ γοςΑ δα], ποτάτίο ( τε πιπγίγιιπη ἐρί ποιπίη! γοίροπίι. 
γ4} δὲ ρικῖ, τϑὰ βιτανί τεπιροτία ἐφυηίκατιο οθίδγυαηδα, 

Ναπὶ ἢυς ποπιοη ποπη τὶ 1 πθηϑηηροηὶς ὲ "Ὁ 4 
{ρενα νέες, Ὑνξρ, 

, 
Φ 

} 



. 

ΟλΡ.11.254. ΕΥΑΝΟΘΕΤΙΥΝΜ 5ΕΈΟΝΝΌΥΜΊΟΑΝΝΕΜ. ἊΣ 

Ῥεῖνηε τ να; ἱπτςγργοτατίῷ, Ρτορίοτοα ποη ςοπμεηῖς γυῖα, γογὸ ἄφηροε σείαπι ἀρ με! λείαν οἴ, ντ ἀϊχ μπιῖς Μάτῖμ λέγει αὐτῇ ὁ μσοῷ, Τί ἐμρὴ χῳ) σοὶ 5 Ὁ ἰοἰς εἰ Τοῖς, Οὐ τὶ δὲ τες (61 ΕἸ ἀεί εἰ [εἴων ᾿ν!ά 

Ῥοῖγιῖς Γιατίηϊς ποηποπ ἐδ. ρτορτίαπι ἀπητάχαῖ, Οτῶςις τόνγει147... ΣΝ ; ἮΝ γευδα, . πω ἥκοι Ἷ ΕΗ ἠϑυνς ὁ εατπ γδε φβ το] ον ὑποπάμιῃ γο- , Φ' εἰδὴ εἰ πομίνετ! 

) 
ν᾿ ρος τ ξ οτοουευ ος, ροτο τς ρος εξθδιξε  αμος - --ὦὉ..........ὄ...-..-- 

. [ “στ μν ϑεηΣ ΠΟΤᾺ, τ 4." 

Τὴ ἐπαύρμον ἢ ϑέλησεν ὁ 1 σοῖς εἰζ-- 24] - Ροίξετο ἀἷς: νοϊιπτα τ ἂρ [4] ἀν εταλήνπμπν ὐυίμῃ ἐκ ᾿ αἷτ μογὰ {114 αγοὰ, " 

τοῖο Οαἰ δι : θυ δηὶς δυτοῦη ἐπ ἐπι (οἰ μἰ κατ ζυθηηρ. Ὁ είς εἴας πϑατοῦ τ ΠἘγί,. τ] δήμα πεαῖρν εἰν πε ηΐς 

«λϑεῖν οἷς τίων Γαλιλαίων χοὶ δ᾽ οίσκοι ΕΠ λον δονα Αέγει ἡ μήτηρ ἀυτεῖ τοῖς φ(ωκόνοις, τι 
Ομοάσυῃαμς ἀϊκοτίς νοῦ 5 [π- 1 μθνηι, φηφά, μοης ἀνκετ 

᾿ τ " ἢ ι ᾿ ΄; , 5 «».»» ᾿ 

Φίλιπσον, καὶ λέγοι αὐτῷ, Αἰκολούϑει δὸ ἘΡΡ αν δι ι ΧΙ ΟἸϑ ΞΘ ΘΟΓΡῚ Ἰ χρίε, δεφμενεπυς τ αἱ λέγη ἡμῖν ποίη στετε. ἘΣ “ἄν εἶμ 

| Μϑ! .“ ᾿ : τὰ ΡΣ ΣΙ Ν᾿ ΝῊ " : ΕΙ δὲ Ι τ: ε 6 ἔνα ηίοπε ἰδὲ ἰαρ ΄ 

] ον Ἧς . »΄«' φλλ Ν : “1: - 44| ἘἙναὶ φμίεην ῬΙδένρες . κεῖ ὑδοίαι" λίϑιν ἑξ κεί- ᾿ ΕἼΤΗΙ ἈΠΕΕΊΤΟΕ ἘἩΡΙθυας ῃγ- 4εα ῥνγάτια {ἐπ| ροβια [’ 

Ηἶν ἃ ὁ Φίλιπαος δπὸ Βηθσειϊδω ῶκ τῆς [4' ε οὐ θὺν ΑἰπρραΝ ̓  Βειμ-} ἃ Βειοίαίαυ μήδε πα εἶσαν ὁ ἬΝ τ ν ἢ ῃ ἕ ἐν 1 [ἀτια (ςχ ροίτς ἰοςαδάμην ρωτί- ΘΔ" Ἢ 

πόλεως Αἰνδρέτ καὶ Πέτρου. Ἶ εὐ ΕΝ ΓΕ ἢ τα ἐνε εξ δναι κν Τὸν ἰδ αν Ὁ ἽΕ ΛΟΘΥ; βοατοιοῦν ᾿υἀδοιιμηνοαρις-} [Δἀόνημν, ξαβιδητοι βαξιε- 

; εν Σ ἌΦΟΝΤΕΟ αὶ τς 14 ἢ 1} 14} ΕἰπρΡυ 5 Νατπα,δδ- 46] δημεμ ἐ ρρης Ν, ἌΠΕ ΚΟ, αδὰ ΤΡῊΤ οὐ ἡ ὥς. - αὐ ἠτσδε ΈΒΘΈΘΕΥ, ΙΣ 

᾿ γ΄ βόηος ἴσο. ΕΟΒΕΟΚΕΙ Φιλίπῶος ὯΝ Ναϑονανλ 3) ἸΙδια, δε αἴεῖς οἱ Ῥ Ν ἑηϊομεν ἠϊ. πραμνμάν γέμα ΧΡΘΘΘΕΙ ἕῳ , ει τεῦ πῆρα ΤΡ μοεὰς δἱηις ΠΩ ΡᾺ μέ 

ἐτώχν τ δ ἢ καὶ ΝΥ] Ὑ! αὐτῷ, ον ἔγραψε Μωσῆς
 ὧν 

ΓΖ Μογ{. ἐπ ἔγερει 
: τογΠηΔ5. | 

«οὐδίης δὐ τὼ ἐμιτε ἐς ἴο («τί ρίτι ] Μοίες τη ΓρΣ βγορβεια, ἐπηξηιηνδε λέγει αὐτοῖς ὁ Τησο Γεμήστιτα ταὶ, 7 Ὀιςεῖρ ΓΣῚ Ιοΐαις 3 Ἰπηρίεῖε τ ὙΠ ΣΘΙΘΕΘΙ ΕΜ ἀκύρονν 

λοίναι θλην Ὑπ νολκῷ χαὶ οἱ χορρφῆται δὐρήκαμϑμ. Ἑροδ ΠΡτορίιεῖα» πϑαρεὶος, 
{μην βένινην ξερὰ ΜΙ ἢ ΣΈΟ δγάγίας αηυα. Τρ] ει εγμητ οὰ5 δΥδΔΩΝ παΜα; ἘΓΙΒΡΗΣ 

τα νγί φοὲ ἐν ν᾽ ησομ τὸν υἱὸν τοῦ ΔΝ τ ἢ ΜΝ “"" ὡς ᾿ ; Καὶ ἐϑόμισαν αὐταὶς ἕως) 1. ᾿ τωηξ ες υ[49ε ὦ {ωπον 

μμ ΥᾺ ἐοὲ δι γ᾿ ησοίο τὴν υἰὸν τοῦ Ἰωσὴφ «ον ὑπὸ Να- ἐδ νυ Ἰοίερ 1 }]1υπὶ ΝΖ, ηγε:}. ες ὑδφλαι ὕδατος. Καὶ γέμι ς ἰβίτων νίαυς πα ππἰσνς εὐννι ε "Ὁ 4 

“χὰ τοῦθ. ἘΝ αὐω. 
ἡἀηξζοζοην θᾷ ζαρεθ. 

ΜΕΝ 

ἀλη 9}4 
νον χορὸς αὐτὸν, χἡ λέγοι αἰδὶ ὠστι,, 1 δὲ . [αἱ 

«ἰ- νεηίφηξειη «αἰ [ς,φν ἀϊ.. δηΐοηι δά ἔς. ἃ αἰχὶς ἐς τος ἀρέρουοδι "ε 
{εἰ δα ἐο, Ἐτεε “μεν “{μκε- 

. " υἱά πρῤνὲ ξεσμπυλτί ἐμοὶ κχὰ σοί , Τ)ς μιᾶς ρβ ναί ἀϊχίμλις 

Μαπι λαφηυα εφιτιμῖ εἰν σναυονη ἰυχιισιτις οετειμμοηςιη 

Βπιυν,, ον ᾿ νὸν 4η, ΤΆ αἰχὶς οἱ Ναϊιδηλοῖ, Ἐκ 47 Ἐπ αἰχίε εἰ Ν ἀινκηκεὶ νω νι ΑἸ γαλή 8 μῆς ἀϊεῖς εἰς Ηχυτγῖτς παμῖον] 5) αὶ ἀϊωι εἰ ἴα." 

ἐπ Ὁ τω «Ὁ 4 δ χ ἥ εἰ, ᾿ Κα λέγει ἰὐτοις γ Αντλήσοιτε νι, ἷ " ΣΎ Μ ᾽ Εὶ ἀΐων εἰς [ε[ι,ΠΠ -ἢ 

ἡθέσῶν ἐτν Και ΤῊ ὅν , Ν αϑενα ηλ.Ὲ ̓ Νὰ Νάζαγεῖδα ροτοῖε δ οὶ Ροηὶ αὐ ̓μσμνα βοιε|ὲ «ἰῥ- ᾿ " Ν᾽ αρ τρμκλίνῳ.Κα αὶ ἰωώεγ 3. οἴοτις ἀγομιειςίαο, ΟΌτα-} ἠκέρε προ, τ’ βτῖς αγοβρὶ- 

Σ ᾿ " ν : : Ξ οι ᾿ ᾿ ῃ ΝΑ τ παν . ᾿ "- πώραχκὸ : ᾿ 

Εἰ δ 40, ζαωρὶϑ διωΐαταὶ τι ἀγαϑὸν ἐξ)» Λέγει αὐ.) ΠΟ εὶι εἰ ΡΠ ρρασνΥ ςαὶ ὃς ἩΝὶ Μναβ. νὺ τὰ ῥα Ἂ ; ΚΟ ΦΈΡΕ ῊΣ ΕΡΧ ἰετυης ἐρίτιί,. ' ενμάνηο, ΕἸ εμΐδγινηρ, 

τ ,Κ( 4 ΜΠ ΨΈΕ ν ᾿ ᾿ δ. Ἷ γε. : ν᾿ ὩΣ “ἢ ᾿ ; Ξ Σ 

ες ' ἰκιν αν μϑὲ υ, Τοῦ Φίλιππος, ἔρχου καὶ ἴϑε. ὌΝ νἱάς. , : ' ; ἷ ᾿ .ΌῸΌῸΌοο ΌοοοΌΌ Έ.ν.ὃϑ ΚὦὉ0ὖὕὉὕ..---------Ὁ-.-ὀ  Ῥ-»--.-ο΄----------.
--ς-ςς---- ν 

: κὸ  Σ Εἰσὲν ὁ Τησοιξ τὸν Ναθωναηλέρχομα" 3 Ψ τάς Ιοἴως Ναιαηπαοίοιη νου 8. ἢ ΜΔ Πεβα Ν αβραηα- 
᾿ ἐτς Ἢ ἣ ᾿ 

ρταίοτί ρει. Ἀ ον ΟἿ ἀὐτοια ἰοησ ὲ πιαχίπιὶ προμιοητ οί- 

ἰς αιιπαμαιη ἃ ἀοέξιιηα πιαψὶς οἧς ἰςραταη ΣΝ 

Εςος νεγὲ "τας! τα ἢ 00 ἀο- 
ΠΠ1ύς ησῃ οἰξ, “: 

49) εὶς οἱ Ναιαπαςῖ, πᾶς τς 
ῃοἵεὶν αὶ εἤροπαίε ᾿ς ἀἰχὶτ 
εἰν Ρυαχυδανες Ρ. Π ρριυδ νος 
ςἂγεῖν αυθαν ΟΠ φίαΡτος ἤξυη), 

«ιάπὶ {σα} ἃ ἀιρίοπιατο οὐ οὐμθηαπάο ἀἀδιθομμις 

4ιιοί ἤος ἀοςεῖὸ εἴΔ. πηλῖγις ἴασις ἀζει θὰ τηςτορατισης 

Οείυς νοϊαὶς Ῥγχεςς σα ἢ «ος σαπν μος ἴοςο σοητι]ετὶς 
δἰΐος ριστεγθα ΟΠ Ή Βαριτδδ στ τηλῖγς ἐζτιπομεβννς 

το κεν τοι που ἴς, ντ τίδαον 16.1|ς.8.28.Σ (ΟΥΙΩΤ. 6.1 4. 

δι τνῦι Αροίοίυς οερυταιπ ΤΑΝ ἌΡ (
ρρίοτ. Με- 

τιτὸ τριτοΓ Ατμαήαί. δεῖ μι. 4. αὐποτίις Δσίληος γυὶν ἢὰς 

: ᾿ ψοςες οεἰἴς ἰηά' σπατιοπίς. ΑὐΘ ΔΗ ἀρ .Σ ἀς (γηλδι
οαριόΓο- 

ονς 

ΡΙΟ πε πιΝ, Ε μενίοποπιις μοι. 2. ἢ ἵμιης Ἰοοιην » ἰπσ ἴκυς,ζι4Ψ. δὲ Μαι]ν15.48. αυληι ᾿ιβονίαιη γόρετθητ οτλλη 

ἀϊοσηατιοπὶς λάποτίαν πλάτγοπηγ. Ποη ὅτις 1... σαρ 18. τορι- ΜΜάτους ἃς Γυιολςοπηροτίες, ΟἸ γηζιν αἱρεσοσδις ἡπιυΐν 

(πὶ γιάεθπτοῖσο Τ πάσησπι φοῆο δι! ράττες. ἀμιΐπαιντ, πιοάὶ (ςγητοπίίνιις, οοσιττογο ρταοιρ ὸ δοιτοη ἀκ }} άος 

ς ᾽ Ὁ Ἢ , Ὁ ᾿ 

ΤΗΝ εἷς ἄληϑῶς Ἰ᾿᾽σθᾳηλίῃς με δόλθ᾽ ἐἰχ ἐςι. 
καρ ἔμώ μας Λῴγ οι αὐτο Μαϑαναΐδ, Πόϑεν μοα ἐμ αρ , αϑανανλ, Πόϑεν : 
μαῖνα οεεμᾶ πα ἢ εἰνέ ἰϑη 0 1 δες ἐγαα μ᾿ 

. δὥῃᾷξ Οβει νην ᾿ "3 Ἂ ἰ ἍΝ " ΣᾺ τὴ 
ρι κε άἀμηῖ. τὸ 0 Πρφ. 18 σᾷ Φίλισιαον φρνυσᾷι στὸ 

᾿ “ιν ᾿ “ΟΝ Ω 
Ὧ  τωγιὰ ἴοι αἰτοῦ τίω συκζίω,εἰοον σα... 

ἱνμα ἐρ ἧηο ἀοί με νη ἐβ.. 

4“) Ῥίεἰε εἰ Ν᾿ διϊγᾳηκεὶ, 
Κη πγε ποβιὴ Βοίβουἀΐε 
“εξ, σ᾽ ἀνπε εἰ, Ρ τίς. 
ηναη,ε Ῥθίμρβως υοια. 

: γε 4ημην ἐἤεε οὐ βεηγυὶ- - ἘΑρΟς  ἐγλάιάοτίητν αι στρ ΠΠΠΠ ππιιῖν Ἰοϊατγιας νο ΠΠἶς. απ: δι οηλίμις,, ΠΗ πὸ το ἡ ΙΘΏΝΦ 

: ᾿ ᾽ ᾿ ἣ ζρς ἤν μεν νοῦ τ ἴδ. . δ κα τοςΣ ο κοι ππιὲ οτεάοηήυπι οἰ ς γα μας ἢ ὰ » 48: 25: 'Θ ᾽ 

ΤΣ ΠΣ] ειὸς ᾿ " ὡ ᾿ ἔς. Ν, ; ρ ᾿ ᾿ . 

ΚΡΟΩΣ ἐαωνὴ ῆς Αἰποαρίϑη Ναϑθαναμλ,", ΔΙ αὐτῷ, το Ἀείροηαίς Νατμδηαοῖ, ἃς ἀἰ- ηο] Αὐφονάνι εἰ δέαιϊα- ᾿ εἰν, Ματιαπνν ἀολιοοῦ αὐϊϊιπὶ να τα γεῦ ἅς φυσι, νη δρῦν, εὸ νίχις ἱπυαίμις, Ἱ ῃοη ἀπο ΜΝ ᾿ 

- : : ᾿ ΠῚ : » ΥΩ ἘΘΣδ 

εἰἷς 4 σοτηῖτν, Ρ αΟδὶ), σὺ οἢ οὐμος τῷ Θεου σὺ δε 0 βασι ᾿ Ρ ᾿ βσναο ἈΝ 9 ἢ ἐρλίς ντιρῖ Ισαυσητυνρεςολτ!π ςοππ 16. Ουϊά ἔπτη δος 1 οϑτηᾶπη ΡΟ ΠῚ Μικάιησις 4 πὰ γΟΟΙ  ΓάΓὶ ἰαγιζ 

' λετῶτ , . ΧΕΙ » Ἀ400] »ἕὰ ἐ5 "}}ς Εἰ μις δε Ὁ αὐνιδαὐδὲ, ἢ! . αἰτυὰ εἰξ, υλην ρίαι ΟἈυ Ἐπὶ Ἰλραθεν ἐν νϑι [πιρὰ- Ρέσοατοτιι πὴ ηοπτουμ μα ἐχριατοη στη τοτιάσηι νεῖθις τσ 

Δεἰτλου ότοπε Ἐκ ἐν σο κα ἃ " δ Πεΐφτα οἐ ἐς εχ {{0λε]ϊς ἢ ἀρ ὐαυ τ ἐκεκῚ. ν Ηὶ ἀεητέπτισνις ἀητοὶ οἱ ΤτεῖηΣ ἠϊς, Ἐν ΡεΙ ἀὐθὰ ἴη λιης πὴ εἰ ΐαπὶ ἀσπιψυς ὙΠ ΕπεΙμες γε πη ε τὴ ΜηΡΟΠΟῚα 

δος ἔπος ἱ δ Ἥ ΜΗ Στ τς Ὁ τ . - ᾿ συζξιριπιπιρεποίθος οὐ ας Ὀαλιγίδις, αῖαις πὶ αυδητζαιπαὶς τὴ σ᾽οτιῆοσατο νέάτοσ. δυρογοῖ πο84 

: ὸ οἰ οατι οπὶ5 ἀπ ἊΣ μὴ ἣ ὍΣ: πὴν αὐτρῦ δ ΠΕ ΡΊΡΟ τ ΕΗ, ἃς ἐπι τ" Ἵ ᾿ Ἐεβονάϊε Τεβν ἐν ἐἰ- ΟΣ. κεν ἀπ ἡ ΜΙ τ (μᾶς ράῖτες ρειτιαβοῖς εα ἐδ ἀς 5 ΠΝ ΝΣ ἐακατιν, δὐ μα κρῇ σοι. ἀντ μΑ ΜΙ ΗΝ 

Γ ἐν κα ν βρλν ἀκ "δὶς μ ὙΌΧΟΤΣ τῆς συν ς 771:. Ουϊα. 1ΧῈ τι ΝΥ ἰἀϊ τς ῖι ΠΡ δἦ φὐ Ομ α ἀρ εἰδῇ, νι» ᾿ πάτον δὲ φγλτια ςαρ.26. νι ταηγέη Αὐσιμξῆος ἀοζπῖα Ρο- πρες υεἰ ἐφάγετε, αι ΠπλρΠςίτοῦ τεροηάοπτς ὈΒηΙϊο. νς 

αϊωιίς οίϊεα φευεις ἐμοζῳ Ἔου Τῶν ὄψει. εὐ ἀἰξῥηταίογα ἱ{ὶς νἱ ἀεὶ. 4 ὰὰ βω, απεμῇι υνο- : ἣ Ἰυσιαηὶς ἀνοιτὰ ᾿ἀτιιδυητ δέ Πυἀ ροῖει τεξιτλης, ποη ἐχ- Ῥτγο οτος ἧς νἱπιιπ ἀςῆοξιςι, πεὰμε δὰ (υάνι», ἧσᾷὺς 

ευδοταπν ριῦ: Καὶ λέ δι αὐτῷ, Α' ἱ 4 ἀμίω λέγω 4 Ῥτατετεᾶ ἀϊχίς Ε1) Αἰ δῇ ἃ- ἀν απρ , οι Ἀηατίαπι ὰ «ἀτετου 1 (ληολιην ηππηῖοτο Οὐ Ῥεῖλ- δὰ πηαῖτὶς αὐ ὰ ἘΥΓΙ ΠΟΥ. δορὰ νι δουτὸ τ μαο ητοῦριον 

Ῥομεῖς, ρετβο ς ἢ, δ ῳ μή. ᾿ς 2 ΑΝ [φῇ ἄϊτο νοδὶδ. Δὺ ἢος τ6π1-- “| ἘΦ ἀνε 4), ΠΝ ἀρηη ἡληΐνντ αὐ ΟΠγ] ρεύζατο Ῥγόγας Ἰηγπιαῆςπι, (ρἀ γταιι- ἴατιο ἐχοὰ ἀιάα Ματια ἐχεορίτατλ μἰλπλοη ποθὴ νἤςτὰς 

ἄσην δαιρίο- ὑμῶν. Α';ῃῳ αβτι ὀψιῶε 1ον ἄφᾷνον ὠνεῶ-- ἀξέν δεῖν ιεῖν ἐὐϊατη ὅβέσε ΩΝ νοϑόι, αἱ πῆ νϊάει ῬΠ οὐ 4λαηὴ αἰὴ νεατυϊενα νἡησξάμητι ρεζοατιπι ἀοηλῖδῃι,δῸ ΟἸΕΙΠῚ νεῖδις οσημποηίςης. ιχηῖοι εὐΐπι ροτίι5., τί θὲ 

πὴ ν “ῦτα ἢ κα τοὺς ἀγγέλοις τῷ Θιὴ ααᾷξα]-- Ἂν Αηρεῖος Ὁ εἰ {ς ἀκύφαοι ὀμεὼ ὑπαραύς ἐκ θνά αυοὰ Νιρπη ταμιςη (πρ] ποτόν αἰΠτηιαΐε οο στο νογεῖυτ. ἅμα, ντ ΟΔΠ.21.2. ὃς φιοτίυπι τυ ἀμιοοτοι, ΕΠ {4 ΘΕ. 

ἘΠΑΑΝ Τὴ δα Κλ γὸμυϊὸν τὸ ἰς ΕἸ αἰζοηάςηϊεξ ἜΤ δε Βεἰ αἰδειάειμει ᾿ς ςοὐ νἦςπὶ Ἔχ ριξε ο ἀμῆετεης ἀς οΥβιη 5 ρεζώτσ, πες ποράμηι νει 6 “»"- 

νοντὰς καὶ Κρ Τασω γοντο 7} Τοῦ 10» 58) . )ἃς ἀείςεπάςηϊεῖ ἔυρετς Επισ, [Φ' θεβεηδονιει ρταξ!- Δήλτδπ πεομυτα ἀποπάμδι νά ΟΒηβιμη νπιηὶ ἐχοὶ- ς εἸγάνὶα,ὐδοϊαερὶα οἴ! ἀηυαίεςννε οχρ! σας ϑάττο ρτο Ὁ 

αὐ θρώπου. [ Ὁ Βοζ "118. ᾿ ͵ Πρ Ὠφνρίθία ὧδ οἰτάψας ποὺ ἀματοηυς οχ ΝΠ 15 (ιὐλητία οτρις Δ0- ΠΠ4170 ἀε ̓ πρυλ 1 ἀτιπα. Κὶ ετἰπυηγ8 τἀπιξη ΟἸοιιπι γ0» 

ἜΡΝΟΣ κιφά ΟΑΡ 1 ὅσος ΠΣ αιατοιις οἰ“ οχ φριδαηοῖο ςουςορτας, Οὐνρέρ ΘΠΡῊ 1 «θυ ΐιηὶ , ηυὸά Οἰοοτο ἱρίς ααιςητοῖ εο ντάτυς ἰῃ ογὰν 

εὐ ; τς τι λαρὸν β. , νὴ] ϊ Ἐς ἐν ΤΣ ΠΑ ΣΤΗΣ ὶ . ΟΑΡ. 1 ἐρημ ( ἰαααίς 1.16 Οὐμοιὶ αἀ ]Πτοτάνῃ 10.40.18.) “ναπωβ τἰφηϊδις τὴ Ψψοτίοτα (απτοτὴϊῃ οἰξεπάϊε ἐρίᾳ ποϊάτῖο ποτ,» 

ΤΙΝΙ ΔΝ ̓ ΝἝἤ ΖΑΙ͂ τῇ ἡμδρᾳ τῇ ΤρΙΤῊ .ἀμος4- δ ἐ διιϊδπὶ τέγῖο πμρῖια ἴ Ες ἀμ μεριὰ πη} ἐα τάκιε βαινένα ἀζνηνεμπν ἢ ἄμα ἀεί ἑἀτην βεζοαμ ρτοραψί- ΠΙ8 δ ΝΠ0, (ςὰ λᾳίια ἀο!τίβατα βιἴς πας ναί, αιιοὰ 

πῶς ἠ ᾿ ἠ 1} ίλᾶα (τ τη (δηὰ ΟΡ ἰάα βμέε ωπε ἡ» σέμα πετομεεβεα ἔμεται απο ἤ0η [ς "δα «ιοηςερίαπν 6! 4μοηνοί ξιε- βάσιν ονια ἀοιεμάλην ρειτίηει, ρεαιης ἀὺτ βδοςβ Αἰ 

ἘΡ ’ ψΨ. κα "“» » ν 

" ΠΑ ΝΉΝΝν ἷς ρεο εἶ Κωῷ τὰς Γ αλι ρᾳς Ὁ. Ολπαα:ογάταυς πιαῖος Ἰείυ ι]- (δ αἰδκα τ’ ὁν48 τρβθεῦ γα! δἰ α τονερέ νη βίων ἐγ! κάνο μεδλε, μά {πποήϑεμάο ἐὐφημ νἱηἱ αι!ρριλν τητος τοίς ἀις (ριοετυννηιοῖ ἰηβυῖς βαια; 

ΝΑ κι ἐρίϑην σε ἰώ η μητηρ τὰ 1ησου ὡκρι. ᾿ Ἰϊς, ἐάων ἬΝ μειαιτεινίη Ῥ(Ϊ. τς. ΔΙ νέα (110) ἐπ ἀ.πν πνόνεμα ἐ 0 Ῥοίτεα νἱπὶ οοὐογεσι δὸρϑιετι πολι ; δἰ αρρν 

Γέται ἢ) ΠΔΤῸΓ ᾿ ν. ψέν χα 4. ἊΣ - κ ᾿ 4- ἀπην ρηγίβοαιίοηειν Αὖ τὸν χριϑεερασ δι: ἢ (εουπάμη κυ πὶ ͵ 
᾿ Ε 2 ; ; τόρίεν βεκεάϊωη κά κν.4. ἀδην πλυνίωμε κε} ῬΤΟΡΙΕΥ εεεβῖ πη. Οκ ῬΗΤΙβοαν ἄν Ὅν καὶ μο 

ἐπιρεῦ Η Πελν ῶι ο ΧΗ ὁ ἴσους ΧΦ οἱ ((φιϑῆται 2  ϑοκάτις εἴ δυῖς 6113 [εἴς δ}. Ι ἕω ε ἩΗΝ "»᾽ "ἢ μον ἃ 1γοπνηι εἰς Δί νι προτάμα Ἔ[ἘΡΥΟΡΕΕΥ μὲ μθὴῃ ρεεκία. Ῥυμπβοατίοπὶς. ΣΤᾺΣ (ἰ πιαΐηπας ςοπυεῖτοις “414 ρηνβεα- 

πνιπυι ρας - ες ἐμ γερο. ἀεὶ Ρυ] οἰυδ δά Δι θῖν 1115. -Ν σ ἡεἰρκὶ! μ κἀ δι ψιῆς αὐτεπὶ τὸ "οτγγασά ἐφεῖται ρος ταπη, ὅς αυϊάοήνταη- ίρῆφην {μά δονμον, ἰᾷ ει Ρυτιβολῃ ἐς [ἀατῖν, χτὶ ΡΟ ἔμεες 

ἀὰ, δ ἐπὶ Κα ὑφερήσωντος οἴνου : λέγοι ἡ μή {4 Ἐτ 06 Ὶ ἀςξες Πἶττ νὶ πυπν ξιδιβε ἜΘΕΙ. ταην" δάιγαίσεῖς ϑράνθθὴ ταιὴ αίρεγαηι γοργαιοηΠοποιη Πηρὴ μεν ἦν αν τὴ βιοφιςητοῦ ἀρλ να ΠῚ ἡ Ὸ 

ἡ ἀπεμοσαάίρο. τα Ὁ , ν᾿ ἦν ιηδῖον Ἰοίῳ αἀἰχὶς οι 3 νι αἱ πιοτοῖοτητ, συ ᾷαπι Ῥαῖγος ΗΠ4πὶ οχ πε πηιητ {ἰς Ἰπογ Ρ ΚΔ} κα ἰἀαοτάπι Ππροττοπὸ » ἀπ ροίϊοα ἴῃ Ἐοοϊειίαηι Ὠεὶ 

; ἐνῷ αὐτο! Ἵηρτου ἴησου σηρὺξ αὐτὸν, Οἶνον οὐκ ἘΝ ῸςΣ ὩΝ ὩΟΏ Τ᾽ Ἰπιαμεν ἐμέ ἐμα ΡῈ ᾿ ἐράγις ἀλλὰ πλάτοτπο ἀιοάαβι ἰπιγς, ἡμδη αἴ πιίτασα-ος ἰπυοῆοτς ςοηάτως εἷϊ Ηεριοπ, ἅτις δάςο τεἰρί ἀσάςσην 

΄- ΠῚ ᾿ ἔ Ε Ἢ 5 δ, ᾿ “ , ῳ ὃ Ἂ ᾽ " ᾶ δῦ . ᾿ Β .4- ΡΝ . 

.,.Ο. ἱπευιοιν το θρυσι: - ͵ : ΜῈΝ ΜῸΡ δαδ εν, “ Ι ᾿ ἃ ΒΙ οι ιο τάπιεη θη οἀτηίς, (δὰ Ὀειτατῖς ορὰ οτας, Π Ομηἰαηότυμιτξιῖρὶα ἰητιή τ φατδη ρΙ αὐ ἀΗ ορίταν.. 

᾿ τῦΡ Τὴ ἀλπι 46 {ΠΠρην ἄς ωο ἤέρβι, ὃν ἔγοκ, ας. μεν [τίν ᾿ 

σμήπις αὐὲε δ [Δο  ἀρτὰ γος, Μαυταυΐπιις λιτοηι γοιδογθτι το] οςατίο- ταῖν ας τοιτίο ῥοῦ μαὶ βοίκα ἀϊο. δεὰ Π]0ἀ με πΐμτι πιαῖο, πὸ 
Ἂ ἰρένηυς Ῥεῖ δεν, νῖ Ρἰδηὶος εἰσι τοί τρι ξίο. Νοιδηάλ θ θέμε εἰς. ᾳιυρπίληι Πιροτιοτὰ σαρίτο μένε εἰξ ἀπογιστι ἀΐστυπι ππεπρ. " ὯΝ 

'ς. ἃς ποία οἰπιρβιαίϊε νετθὶ Δρμκρωυ, γαμοά ἃ Οὐαεοῖν ἀς ἴπετο οτἰᾷ Ἰαίρε. τίοιν τί ις, ἂς 44.Εφδέλιοτοπι ἀὐσοηι βοτιπη ἀϊογιη ἔωψψρυ- 
Ἰ41α15 (6116, γατο ὃὲ τορξτὸ οὐ]ατο ἀϊριταγιαυοά ἐρι ἰάςίτοο ἄδγνμα νοοῖς ς τατπιοπ πὶ ἤαυ τοαμίγας οοηίαϊας ἘΡΙρΙναηίισι χριτὰ 
ἐν πεετπα δ᾽ ἀφ ἠρημβοτίο ν ἀστυν εἷς σ (γιά φυδυϊε εγίοιίξ Δ -. Αἰνυύσων. ᾿ 
πΣΠΟΗ ἐρεῖν τὰς ἃ δίσκον εἱς οἷν φαΐ φὰς τς υοά τὰπιέ πῇ εἰ ρετρετυῦ. ὀἠ ἀι, Κι ἀἰοέρμίν δίων υὶ οὐ μῳιδηντιῷὶ ἀυπῖ, πεῖτι ρα 4} ἰαπι οὑπὶ 

εὐἷυς τείροέξι Οἰνε {τς ἐγὰτ ἐμάφορ; 41η φιδὰ ἰά κλαῖοτ ρε- Δ12τ1}.7.3. 4. ροριοναι, μοτγυπας: (τὰ πιεῖγοτας ἴδε 

τοτοῦ ἰωτειηρείιυς ηυοπίλιῃ νίλαση ξοττας ποπάσπιρες οδάος. ΝΝπὶ νττοηὺς πος νοζάρι]ο νταητῃτ [Δτηἱ ετίλαι 

εἴτις ἀείξοσγας νέαις ἐς ἀείσδιις εἴἴος οἰπαίρυς ποῖις, 40 [«τιρτοῖςς. π|ιὰ τἈπΊζη τλλί μὲ ντ 1, λτ|π!ε ΠηΑΤΙΣ νἤτατιτι, 

δά ταϊποπ ταφμγεῦατυν δὰ πηγάς}! πλλπὶ [εἰλατίοποπι Οοά {{ἀπιρβοτας Αττίςαν ἀοοιρίαπιυς 4ιια: ἈστλΑΠΑΣ δἰ. 

Αἰ}) ἀεπϊφιεναιύσος ταμιση ταὶ πιὰ αὐοητίος,, Πιήρίελητος γαιάϊο," εἢ ντηλιἤιροτάθαπτ, αρὶεἰνάτ {πα ηση πγάτίας 

ἀιιεςπας ἀντ τοέδηας νη} Πυταδροπάο ηρυίς ν πο ΠᾺ 
Οδυϊξαπι,νε καρδεογνάςην ἅΓΠτμ] ἃ ἀπυδίτιομις [Ώ ἍΠ1η10 πιᾶν. : ἴω , 

τῆς δηπιπδμοιτηΐο, ντ ἐρεμον Μὲ οὐεγὰ ΕἸ} ἰουᾶςα ᾿ ἀποιεςίπι, Ῥοπάιις εὐνπὰ πλεττοτα ΥἹὴλ ΠΤ] Ἰδυῖα αδὶ- 

τοι Ερο νογὸ ροτιὰν ΑΓ ττοΥ 

ῥτοίξέζις ὀγαὶ ἃ Ἰοδηης, νεΐ εχ φιο τη Οἱ απ μεγξηθη 

.« οὐράν φύει ΝΠ) οοάίοεν ἰπ δε Βπιτὲ ἰεριπι, 
(τι νη ρ ἐν πυφηίποις άίτλαν ἸητοῦΓοΥ ἀτίοπα ποτάμι, 
ψιάμι στιαπι ἀρργορας ΟΒεγίο!οάλι. τς 
4. «ἱὺ ἐκ μεναι καὶ ον γῆ ἐπί ρυτίως (οτίδοη ἀθιη 

ἀτρίτγοι μετ ὑφὲν, ἡ πὰ οἰἢ ελώῤνμο μὴ αὐυοτθίο ντὶ 
4ύσψις Αὐἰδορβᾶπειη τοξιὲ ςρηίει ογι ἀπε πιο Ὦ, (αν 
πνοτατίμε  αἱβάτα δαυυατὲ ἃ πιοάρ. Ἐτα[ ῥοβίναε ποι (τὶς 

ετρτει[ε,.. { ενάφνισι δὲ ἐε[ξεμάειμει, μαίνονται καὶ κρτὰ- 

ἐφμνται 1 πρηίβονι (εκ ἔς δαπινηιιη εἴς αιιί νετὰ 

ταῖναι εἴϊες ςιεἀτατίε ἀροττιγινδε οὐἱ ΑἸ εἶ! οδίσαμ λίην 
νι ϑονηίρο ἤιο, οἰΐεηι ρει ιτυσὶ πιπἡτγάητεν εἰ γε Ἐς- 
εἰείμε ςαγίεὶ  ἡπιῷ! υὸ κι (οδίλαι ἡ λπτι [δοοδὶ Αἰ υάϊε, 
αι νι ἀν ηδίτας ΟΔ2.λ..1ν. 

᾿ ΙΝ ΘΟΑΡΨΤ 11. 
1 12,6 νη οντῇ ἡμέρᾳ τῷ πρίτγιϊς αἰπίίιι!ι τεττίο εχ αυο 

αἰοξξανεητατ,ίις ἀφ φιήδυς ἀϊέτιπι Απς (ὠρογίοτε ςἀρίτον 
βυεαϊη Οὐ πᾶν ἀυξεπὶ ἐδ δαετιητ, πὐύγαπι οἷ ἤθη τλιὺπι 

τὸ ἥμαγεις (δὴ οτίαπι ἀεβη το λαΐος Αἰ ποπηυ]]ον, δεάηι- 
ἡνίν πὶ ἱπιρυάεης εἰ ἐοτυπὶ αυάάοία,, φαΐ ςοππαιεητί ἔθη 
Ἰοδβπειῃ ἀἰεέταπι ἡ υτν ροίξεα ΟΝ γί δι ἀἐχίρα!υπι βυῆε 
ἐπ δὲς ἰγὰν παρτίίεροπίαπι, μὴ ροῖεα μος τρί πηγὰς 
οὐο οιαπιοῖας ροτγεταά νἰτφίἰτατθηῖ ν οὐογιτ: Βοίϊαπι 

- ρτοίεξιὸ σογαπλοποίηι, δι Εὐδηβειμεκάνηι πηποτς, ταῖν 
ἀοξειίη ρι]ντὲ σοπυεπίσηφ δά αμ)α ἠῖοι ρυοις 48» 
μὰ Ῥαιλας νΤίπ,ς 1 Κκίσταπι (Βεγίο οην ἰάης - 
ἀλαψ εἰπῆ ἐογεο ΑἹ ἀνγειρνίν είμι, 1. γτ ἄεβωμνει ον γα 
τρλβίε ργοδο, φιὸδὰ ργοῦαθι]ς ἐξ ἐὐον ΓΒ ο δὲ ἰρῆυα 
πϑαῖτο ἐπιύταῖον Αι αἰίαυοε τρίογυιη ξορπαῖοα., αι 

0 πίοι, γεγία νὐβοίιςει, Δ, ἃ ἀειρα!α ἰρῆων ἀπ πρυνη- 
ἔμι. : ; 

βηϊο τορι εἰνείαπενποπιρε αυδὲ δι ἰαςοπεβεγατα δὲ ητειη
- 

Ῥεβαι οἴοῖ εὐ ροϊυίατιο. Ῥυπὰπι ἐπππ Οείες σάςης 

Παίγάγοία, ἐπ Βοιέ πα θᾶχμηὶν ΟΓΔΠὶ νας νιτας Ρεμοῆ- 

οἰς αἰξκεις, παϊηιπιὸ παιῆοι ᾿υης ἤποαῦι ρτορτίὰ ἰρεέξαιιι, 

(τ νε σίρε νι ἀοξετίπαν, οὐ δ ἀαζξου οταῦ ἧς ΠΝ 

αὐτου ἠνινμις πῆς ὁρεη ας οἰ ηανοῦ ]σόφις Ῥεγρετηὸ 

ἀονεθπαηζτιιν νὐταουμς κοι χίτ, Ματὶὰ νοτὸ ἐς νἱὶ 

τίνι ἀρ} οὶ ἐουνίης καὶ ς παῖ ἀοέχζηππαις ἃς ἐν ΠΝ ἀρανή τ του ἔεύυϊα- 

ΤΟΥ ἐρον ταα Αφηςοία δα λης ἐφίτν με! Πρήίσαας Ο εκ 

(πρρεάίταίϊο ἐπὰν πτ ΥΠΩῚ σορτλση, ΠΙΠΉΓΙΝῚ δὰ ᾿ῦτας πη}}. 

ἰς οδιηβοπίας, να ὑπο ρα σοῦ δ πειαςυλ ἀν αιταιοιῃ ἃς 

πάσηι Διάμπιει,.. 
εὐ Ὼύνεβιιγοίιηθ ὠχετρικλνῳ τὰ νοσαῖ ἐὐΠ| 4}! τοῦ) πὰ 

«οπυίαίνιη εὐ αρατ,γπ φρηηυ}}} οὐπτςο ςοιξιαάτας 4υὲ 

Μαψίλετ Ἵδυίμν ἀ"οονατον ἃ [μλτιηἰφνὰ Οτεοίεσυμηοοφχοε
, 

- ἩΩΣΡᾺ ᾿ : : 

ἀςκόνι δίπηη ἐλα μέν: ἐδὸς νπυπιρτοςυϊάυθιοίρεδα-
 νὰ ςοπιοτατ υλ74 πθτὸ Ὁνδθεδυῖς, νον ἐἰ πλστυ τι πιὰ- 

θλῖ,ντ [ροπηὶ Κ ρουα δου ὰ ψυθυν βιεγάτ εὐμ 'ιο λά 

δυρυλα 'πιπταταφεοηίμίεγοτ. Ἰλεϊος ἱυτειηροῆιμα ἔπ ἡλὰ 

Μανία ροϊτυϑαυιο, νὰ ἐς εν ἀρράγοῖ ἡυ5 Ολιγίδως ἀς Ἰνοῖ 

[μὰ Πιθιαπχίται οο υδά ἀρτσιοτίοται τοιπρες ἱρῃ σμεβο 

ἐ ϑλιτο δά ἀοςευάμα Ἀμαλμοίμιωη ἄς οὐδηα κπίγλουΐα 

ἐβοτγιόσιην ποθ οι φησι πθηην θαὶς βιοτις, ἀνξετ 

Ἰκοῖ οχ ΡΙητατοῖι ΠδῖῸ συμποσνακών αὐμφ. δ] Ειμτ μὲς Ροτιθ
 

ἀιειη Οὐξοὶ ἐλέατρον νοξάνλας θης ἀπίω 7 εἴλιι δεακονία, 

Ψ0 δι προγεύτνς ἐγαῖ γἱὰ εἴ ριπρφιημίλτου, δὲ ον πντοι εἰά οἷν 

ὀυίιε οἴδεημη εγάτ ὄρει τοπυΐα ἀρ} οηεῖε 405 ρυὶς 

. 
Ἢ 



ἌΡ ἀφ κε πέρ ἐ ὙΑΤΥ Ὡς Ἵ. τ: ᾿ΑὟΣ Ὁ ὑπ΄ ΤᾺ; Υ Φ)  ΠΠ Ρ ΩΤ,τν ΣῪ τ ΤΟ Ὁ ΎΟ, ἈΡΠῚ κι γ 

Ολρ. {1.46 

ἜΡΟΣΥ ΠΟΥ ΤΥ τ Τυ" π'ὸ φιττ τιν Δ γο 6 ποτ ων ὑπ ταν τ 4 ΡΑΜΑ ΛΑ Τ Το οὐ ΥΩ )Γ-- αν ΤΡ τον 

ἢ 

ἘΝΑΝΟΈΕΈΠΙΥΝΜ 
οἰ ςτὸ σχρμώητας Αὐβεηαὶ πῦτο ἡμλττο, πα Οταεὶς λατεν. πα ἢν [ἀβνεγ θα μαῤϑει!] διὰ ποἰὶς ΠμΉΪΕ ρχοτίως τατίφ- 

ϑωρ οἶνον γεβνημθμον,, ( καὶ οὐκ ἤδ᾽οι 

ἀνξείοπατιίς. ρταιςκπηΉ τ πτ΄, αιεπιλάπιοάϊιπι δ ἀ}1 
ἰπβηῖτα. 15 εξ ἀσηίφις αἱ Ὁ εις, 43. 16. ἀιςίταν, ἼΌΝ 
-.-- 

τς αναιδέτε ἀ᾿ μου εἰ. δντὰς γητοῖρτος πηλρ ττῶτι ἀἰςιδίτας.» 
νοραξ, 

προ ππσπι τυ σπασειν τυποστεσαοτ τον ππτπππι τ᾿ παππ τ᾿ 

νι νεοτὸ ρυανίς ἀγοίτγὶ -ἰ8 
οἸπι5 Δαυαι Ἰλιὰς αια (χέϊὰ 

ἄρα τ ἀδδ Ν ἐλ 1 Ἰδισγας νιπυτην(ηοἰσοθαῖ διιῖδῃ) 
ὄφιν" οἱ ὃ δίακονοι ἤδ' οἰσαν οἱ ἰου - ΒΈΚΊΈΘΑΣΣ 

ποϑὲν ὄςιν᾽ οἱ ἢ ὄζωκο) ἐπὶ ὁ Ἰνμάς οἰϊοτιίεἀ μετ! (οἰεῦδης 

-πσπππ-- 

ΜῈ δμιεπν ΧΗβανἢ αν." 
εἰὠεν εί λιν φἤμαε υἱηῇ 
μ.παην, ( ὍΘ πο [ἰοῦ 
νπιὲε ἐ[ϊει: πορηηῇνν αμίεπν 
 [αἰεὐαμε φμὲὶ βαμίενδμε 4» 

Ως δὲ ἐγαὔσατο ὁ αῤχιτρίκλινος τὸ ὑ Ὁ 

Ἕ 

Νρεταράλς, ἔπε ν 0 ἔάπιοη ἱριᾳ σάνοιντ ι. Ορτίητα, τ, 

ΧΈΡΙ 145 6}. 19. 4’ Ορτιητῇ.»... Οὐαί ,..18 Ἴηγη.2.14. 

τατοτάσπηι γ60 ἐπ μνδηααν ἃς ἔπιον πὴ, ψὰ ΑῈ τ 7. δε κῳ, 

δι τὸ 46.817 » Άόὴν σαρο έτος (ΟτΆτῆν τ... δ {μ4᾿ 

«οὐράν αδισαμαν Σ ας τα 4 γβι νας 
᾿ 

τὴ μι μῷ ᾳηέϊὰ ἀωλάλιι γεοτγρηι, ἄμας ἤθη; ρεοῇ- 

ΣῊΝ τιμπυ αι! πὶ οὐνὸ ς νεσγωίν αὖ ἐόν ἀπολο 400 9 

εοα ποῖον (ταὶ ἰρίοσιιμν ρότως ολι ἀπλάπμις, να συ ζο- 

ἐλ. 1.1: ὐπὸ, ΡΙΟ ΠῚ ΤΠ Δινογο λό 114 

5ΕΟΝΝΟΌΟΥΜ 

Ἕ 

ν᾿ 

[ΙΟΑΝΝΕΜ. 157 
δι νιοτίας φὰην ἡπςτν ἀσγδηνας, ρυτὶ νοὶ ἀισγίων μοημ- 

οὐ μςε μρϑὲς οἰκο, γῇ. (ολλεν..).7),. (οἷοι 4. εὐνο! λῳ- 
υσείῃς οι ἐρίαηι, Εἰδ δυτεῖα δὶς χυίων ἀμρίςα ἢν πὰς 
πυματμὰν ἡ. σα π γοϊμηιλεις Το ἐορ αἰθες ἃς νοι ἢ Ομ 

Το ναῦς ς Πάς ἐσηπιπέξας, φυλλνε σέ ΟἈΓηὶν οὐ ἧς φυο μὲς ἀψτα: 
ἱξειῃ αι: ςοηιπηεηάάτον τ στιμτῇ.. νυ. .., δι Αροι ἰνρί... 
᾿νε ἀἰνοῖ νοτὸ φαΐ βοὴ οἰ ἰςοιπάιμιν [ἀξητιατι, αι οχρμς 
Ροτμις ἐμημεῖως ἃς δηγοῦ ἀϊοι ἀςρεῖ ντ αὶ οἱπ. το. αν βίη. 
2.6. Αὐξιλαντυγδ κι... Οαἰλτι τς Βηῖς Δῖςι ἀςιγν ο ας , . ) Ω 

. Τλυκοῦς τὸ ὑδὼρ ) φωνεῖ τὸν νυμφίον ο) . 1 Βαυιίογαηῦ ἀχυβ)νοσας ἔροιν 
δἀἐβχτρίήλινος, ' μοι αὐ αἰτγις Π πὰ8, 

Καὶ λέγει ἀντ, ἢ αἷ αὐϑέρονπος «ρῶ-] ὁ Ετ ἀϊεῖτ οἱ," Οἴπηες ρείπιο 1ο- 
τον τὸν κα λὲν οἶνον τίϑησι, Κἀὶ ἅταν μα-͵ ᾿«5. Ῥοπύτῃ νίηθμν ἀρροηυητ, δι 

εν ϑυῶ ὥσι, τότε τὸν ἐλβοσω" συ τετήρηκας) [ἡ Ῥο αγάαμο φοπμρια ἀΠυιίπι δ- 
: κι ῳ ὁ " ᾿ δογιρίικαης 14 υοά ιἴηας θῸ 

' τ καλὸν οἶνον ως αρθ, “ως ᾿πμ0} ον Τὰ ψόρο (γα! γι οηᾶ 
᾿νίηυτῃ ως νίημοδ. ᾿ 

Ηος τηϊτίμον πρυόγυαιν ἔσο 1ὸ 

4.415} πυδεαι [δου (ὑπ) “:- κιοιγρία ρτατοχιτυτ, νὶ Οὐίατ 7 (Λυϊπτὸ, ρτὸ απέπιὶ τὸ τὰ Πρ πῃ ρατίο οττὰ οἷ φαυιη ζήκοι αὐ ἐρεας ἐξ τι ἀιμοτοια 
ΠΝ ᾿τπ κἰυϑχ ἱπμιφηλοης ἐς τς ςοπος} αι πάρης μπς ὑτγφανίζιτυσνο Ηοϑ.τς.27. 

--..-.-..ὄ...- --.-..---- 

Εἰ ἀν οὶ οὐ Οπηαὸν βδγηθ 

: 

τιν οημν υἰνιμην ρ᾽ 
“δα Χ 4νηπν ἱπεύτιαιῖ 
μετίπε, ἡμὴς ἰἀημοὰ ἀξ: 
ἐεγλη; φῇ τω φηϊειο ἔυῳα- 
» ὑυημνα “αμην σνἝμε 
«ἄάβινε. κοος 
1ος {πεἰῃ ἑηϊείωπε βγηο- 

Δ εἰβοπάφεμηι ἐνζ οι κ- ἴῃ δος 4] οἵ- 

(δἰ (ὐ ἀρκεγμηι εν οί διπλεῖ νοᾶ- " 
φημ οβεπάμ ησθιν νῷ τ ΉΝΩΣ ̓ νῇ ᾿ 
αὶ [ϑι μὴ θυτυπιυε δε 
δἰ βονά μεμα Ὅ ἀδ ἧς Δῃ ρπι νε " 

κίε ϑοίμης ἐεπηβ' μην ἐχιεδοι ἀη8- 

ἡϑεν Δ ἐπ ἔτι ἀνοῦμε υλλισγυῖας νἱς 

Αἰ πεκρίϑησαν ἦν οἱ ἔμόαῖοι, κα) εἶπον " Ἀοίροπδεγιηῖ οῦρο Ἰυάαὶι, ἅν 18 

"ἀφ τί σημεῖον δ εἰκνύεις ὑμὰν,δτι ταῦ- ἀἰκοτᾶς ον Ωυοά “θαι οἴϊςη 

ω 415 ποδὶς φυοξ {ξι  ςοὺ 
τὰ ποιεῖς 5 , ᾿ τ ϑϑκ. 

Αἰπεκσάϑη ὁ ἴησοῖξ καὶ εἶπεν αὐτοῖς» Ἐείροπαϊε Ἰς(υ5 ἃς αἰχίτ εἴ5.,}» 

Λύσατε τὸν νὰον τῶτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡ μι - Ὶ είϊωτες κειιρ!ᾶ μος,» δ τη- 
Ὶ τ ύτίω ἐπέϊηνν «ἴω αρ γὴν 2} ση- ιο 

π μά κς τ ἐν τὴν ι ἘΝ Ἂν “γα τεδτύίφα ἀν σγίσαιη 14. "αὐ ςήμτιπ ἱρῇ 
μείων ὃ ̓ησοὺς ὧ Κανά τῆς Τ αλιλαίαξ, Ιἰοίως ΤληςΣ ορριάο (Οὐ1}1|.»» » δ την ἐε. Ομ (ὐ αἰ- ρας ἐγερῶ ἀμ τόν. " πὲ ἐκοαδο μά. “ξωβιὰ ἔχῃς ᾿ 

: καὶ ἐφανέρφσε τίμ) δόξαν αὐτθ' καὶ ὅλι- της ἴζαιῃ [εὶς σ]ογαπν {: τς αδ ν ορμι χίο- ποτ Εἶπον ὅν οἱ [μόαῖοι,Τ έοσαφάκοντα καὶ 9, Ὀἰχογαητ εγμο [45], ΟμΆ- 0} θυ κρραηε αγζο μά, ἈΠΟ Με μμον, 3 
Ἢ | 699 Ω : : ἜΤΗ Ὁ ἔριν χε Πεβ [μην ΚΟ ἐτοάἑἀετωμᾶ ᾿ ΝΟ Ἀν ϑὸν να] ἢ : ἰς σάἀιποιᾶί 1). αάναριπιρ το [εκ κη- ᾿ ν 5 ᾿ξ | Δ κ το ᾿ η15 σαιπιοαῦ ἴω οέυσαν ἐν οὶ ϑηταὶ , ὙΠ θιθονηι τῇ ἀποίριηι. ῥά εμπη ἀν ιρνὶν εὐωει ἐξ ἔτεσιν φίκοσομή θη ναῦς ὁδὲξ γ χψ ὅν ἘΠΡΙΒΕῚΝ μεν τΠὶ ἣν ἐϑ παρ Ὁ ΔΩ τι τὰς αι τ 

Ν᾽ ᾿ , . 4 ᾽ Ὰ Ἶ . το " ; ἐντεμαῖν Ἡμέραις ἐγέρεις αὐ τον ς Ρ' δεν Ν ; ρος, {9 19 1π ἰτίδωι ἀϊε' Δ Ἔχιετπὶς ὃς 
: ἵν Κ 1 πὼ Ροϊζοι ἀείςςη τς (αροτηαυμλ αα] Γφβλοε ἀεξεμάϊε (α- τς ἦν." ον ἶἾν 4 [άπ υἀ ςτῖρες δμνμαδη τ ἤά: φοιροιαϊιοιις | Μετὰ τῶτο κατέβη οἷς Καπαρναθμ,αυ-  "͵ ΟΠ ΚΑΙ ' Ἐαλω να κοὐ Εἰκεῖνος δὲ ἔλεγε «ἰδὰ τὸ ναοῦ τὸ σώ- ; [ δὐες μεδχιαδη ἡἴω ὙΘΠΗΡῚΝ 

ἐπ ας - (Ὁ 1 ΜΡ, ΣΟ ,,»δ , ἢ ἰσδελφοὶ ὃς: τρίς δ τραῖεῦν ἂκ [ταῖγος ἃς ἀϊ 1} “ΜΗ με πάβεν . : : 1 Ατι]}}6 ἴοψὰς ατυτ΄ ἀοτειρίο ψι| ΠΙε ἀμῖνην ἀμκεϑαι ἀε πμβεῦ "“ μν " 

ἐπ ΕΝ ς ΧΟ Ἢ ΜΉΤΗΡ αὐτὸ ΚΩ͂ οἱ α Φοὶ αὖ ἜΔΠ δἰδει » Νήᾶς εἰωτ, σ΄ [᾿ αἴνϑνεἰω: (Ὁ ἀἱ- τος αὐτῷ. ἐΣ ει ΠΩ] ιἐμα ἃ. : 
᾿ τις ἤθε ,᾽ χα, ἘΝ ἐντον γ᾿ ψἹ τε φῦλ 4} [σίρυ: εἰὰδ: νηλη[ςτύπταις {Π|ς] ηρμῖᾳ εἰνεσι εἰν ἥγμηίι μκᾳ ςοτροχϑ [υἱ- ἐπυρίο ζονβογν φ. π  λοῖ: ν 

᾿ , τὰ “ ε- Ῥιο ποδίς,]εξὶ 2 : καϑήται αὐἿδ ᾽ς, κοι ἐμειγαῦ ου ΟΠ ΠΙυΪτος τος: 
λίς μα (δε {- ἜΧΕ 
ΙΣΤ “πολλας ημερακ" 
«Βεϊξυετέρυν ..- Καὶ ἐγγὺς ἰώ τὸ Πάσχα Φ»" Γεδαίων, πὐπής Ἐσιὶς- 

μων ἐγξογα[ωτνεχ εὐ νιμις 6 τ ὃς 
“ἀραδμμ. γεξίοτά ιν [μπὲ 10 40 

{{περυε ἐιον νά [οι ἀ.- τὸς τ δ ΐ πὶ 

ἡμὴ ἤΦΗ τορμίμν ἀϊεῦμε.Ὁὁ 
Εερτερὲ ἐγαι ΠΡ 

ἐμάκονημν,, (' αβεηά 
τ σαν οἱ μὰ ϑῆταὶ ἀυτώ ὅτι τῶ το ἐλέγῆυ ὡ- [ἐκτάσγευϊς γον άδει Τ0ΠῈ εἴα θ Ὁ 

: αἀἠοιρμ!ὶ αυὸ ἀ μος ΠῚ ἀκ Ἢετ: 

(ὐποιω ἡγέρϑη ἐκ νεχρῶν, ἐμψνόϑη-[ι} Ροίξησαιι εἴρὸ (υ[οἴταμις ἔυΐτ ἢ 
μ- 2 Ναᾶιη ρτορὲ εἴας Ραίομα [6- , 

ἀκογυιη, Αἰσοηαίς ἰσιτον 16{{5} - " ͵ ρον ΑΣ , ͵ , 

ἥ ΜᾳΨ00ᾳΕΙ τ τοις ΚΟΩ δλ)ςευσαν πηγρθᾷφη, κιὰ το 70 ρὸν πότοι απ ΟΣ ιἀδαι ενοά 4 Ὡς 8 τὰ 
ἢς ἀεϊϊφπάιαε, ᾷ ἀνέβη εἰς ν 69 σόλυμα ὃ ἴησῆς. Ηἰοτοίοί γπιαπι. Τε(ω: 1ενοζαίγηναηι. ᾿ γῳῷ Α ἘΣ ηδδ 79 ἃς ςγοάιἄογμῶι δΟΓΙρταΓς δ (γ᾿ ρμγα, (5 Κιπιοηὴ 4νεπν 
τλᾶχιτη. οὐ ἊΝ ἘΠῚ ΤΌΣ δε μ πα" ἢ ΕΡΣΟΝΝ Ὑ ΩΣ ἫΝ ᾿ : ῖν, Η “ ; - ὃ νν  ρῇι ͵ ἢ ἀΐχε [εἰϊ. 
χείο ἐπ δδοοῖ Κα εὑρὲν ΟΥ̓ τοῦ ἡιρᾳ τς πολριώτας : Εττηαςηΐτ η τεριρο νοηαὶϊ Ι τὶ ΕΝ ΜΈΜΒΩ β «ἧς ἢ ᾽ν “Ἷεροσολύ μϑις ὧν τὶ Πα- ἜΡΟΙ κυρὰν ἐφαρον ἢ ὰ τοις Νου ἀνα. 

ν ἀοις, Γιο. βόας καὶ 'βατα το ξβῶ κῶν ἴοτος δου ἃς οὐ ἄς ςο-} ᾿[νεμάειρεος οιφι (δ’ ομες μον τὸς ; τὰ οὶ τος Ἧ Ουιῃ δυζετο οἰος ΗΙεροίο- οἰ (ζονκν δυϊεννε[Γε [ετ- ἢ 1ος εοτυῖα 
τοίου, ὃς Εν τ 89 κἡ σἴβετερ ΠΟ τους} Ἰμμθαγαπι : ἃς αἰμματίος (ς-] 1Ὁ ἡρπιρονδώρνς - ψα ὦ τῇ ἑορτ γ πολλοι Ῥγηςέυσαν οἰς ΤΟΊ ᾿ἸἸνιγ 51 Ῥά(ς 5,1}. βεί το, αἸ τὶ, {νέων ἐν βυμείνα ἐν ἀῤδ 4.1 πητδοα!ιν 

γο1 [εἄξηϊες, ᾿ ἔ ᾿ 
ΚΑ ὶ Ω͂ δ οι νι ’ 

ἀρ ύραυ νὰ περρριτς α καϑηρῦμες. ἄφηῖϊςς. ἱ , ᾿ ὀνοκ(ᾷ αὐτώ, ϑεωρρῦτες ὠστώ τὰ σημέα, ᾿ ςτοαἀϊάσγιηε ἴῃ ηοτῦς ἢ εἰωβγίρς; [[}, πμοἰεὲ ενφάνλεγννὶ ἐπ πἰξυπίως, 

᾿ Καὶ ποιήσας φραγέλχλιον ὠκογοινίων, ᾷ Ἐλέϊόυς ἢλρο!]ο ἐ (υηΐςι- 
᾿ ͵ ΝΜ 14 ἢ 4 μην ξεείζοι ἡμεβ εο ὦ ἐποίει. ὌΝ ἄλλητος πρηὰ ἀυα σἀςθ αι, ἐκ μμδαι, ἐδδει βξοα 

ω , ᾽ ε “" Ρ . Η ὦ ἮΝ ᾿ Ἢ ἄκος φ Ὁ: ᾿ ᾿ ' Ξ 

πάδτας ὀξέβαλεν ὧκ τοῦ ἱεροῦ 5 το τε Εἰδροπηποϑ εἰςοίς ἐτειηρίο, δί ο- μκὰ τον ἔπιον, α Αὐτὸς δὲ ὃ τ'ησους οὐκ ὅδιςευν εαυ- 4} Ιρίς δυεῖν εἴας ἤθη ἐγοάς- 25. ἐρία ἀμίοπν Γεβμ βοὴ 
᾿ς αρρόβατα χαὶ τοὺς βόας, «αὐ ΤΠ κολλυ- 65 ἃς δούς δ, ὃ ἀγροητδδογαιη} |ς, φωοφμε ἀν δονο, : ΜᾺ --ς- : , -- --ς-πι--.-..-: 

βιςῶν. ὀξέχεε τὸ κά ρα» καὶ ταὶς οαπέ- σαν! ός εβιάϊε ) πγοηάίηις βρη  αΥίου μὴν [μά αι, 18. ϑἠχηνανσομζονιγμἱα, ΟΒττυς πος έτο ποῦ πιοδὸ βοι) τπεπιοτῖὰ ἔυςτίς ΟΡ] τεγαῖα. ν Ἰάςτας ἀυϊςαῖ μος τεσι- 
ᾷ αὶ ον ἐροὶ 4 : ᾿ : [υδαυοτγιίς (δ᾽ πινεη[4: [ϑμετενε: τοῖι ποῦδῃν (είε,ίς ἀ οτιάπι τεραΓς πτίοποπι τς ΠΡ] ἃς οα]- τὰ "τὰ (ὑρρυταηάυχῃ. Τοεῖλασιν Εἰτας 80. φας, δοίοίστυμα 

ἣ ἰὐὰ Ἔ , ᾿ ἌΝΝ Ετ ςοἰυχθαγιπι νοῃάϊτοτί- [1 Ἐε ἐμ μι οἰῶ: νεη- τ τὴς ἀϊαύμ τοι τυτιοησιτ ἂρ διοάιτιτ οι ἀφ τίλῃν τα πη ἢ υς τοπηρίνπα ίεχτο δὶ πη τ(ποηῖρς Π 9) Ηγἤδαίρι.) Γ 

ὦ Κα τοῖς ταὶ αἰδιςερὰς πῶ λουσιν β'"- δὲς αἴχίῖ, ΤΟΙ το πίῃς 111: Ὡς ἀεδάπε, ἀνκίεν «στυξεῖε γοζαγαῖ Ὀαετιςίοϊ Τοπναιη τὶ ἤδαυτα φυτυης, ἰά οἱ Πλν- Ἂς (αἱ ἢ λπῆὸς 10. γγο, σοπίςπτιοπείθυς ρεγίαυς Ἀμξάτιςις,, 

1} Αἴρατα χαῦτα ἐντεῦθεν" μὴ ποιεὶ- βλεῖτο ἃ οὐρὰ ᾿ ᾿ 4 ἐβ4 μένε: ἔσ' ποἱ ιξε [άεενε ταςζαίυχη αἰ ]υοά ἐσ υὸ ροίπι ἰατε ψὶ νύγτους Ἰρίϊις Ἂς διε διιετὶς νΟλπιδγία νετὸ οὔτοι, Μαψις ὅυσε, ΟΠ ετ εν 

ΩΝ ᾿ ὅδ, , ΙΝ ἅςιτς ἀοιηυτη Ῥ Δ ΓῚ5 Π10]7γ ἀο- ἀοπιίΐ ὶ διγὶς πιεὶνάομομηι εἰ ἈΠ ογιας οἰ τις, ιας τὰς ΠΠῚ τείσ ποτοῦ ται τὰ ἰσᾳιςῃάϊ, υης ηυπιοτυπῃ δλςπίες, δα ἀυυτη οοη ἀοῖηι 40 τεδιτῷ 

“Ὗ 18 7ὯῸΝ οἷον Ἠῤλπατρος μϑυγοῖκον ἐμπο-". ΛλὯπ|π| τπησγοαῖι!5, ᾿ ἡφροξῥαδιοπα, ᾿ ἐμαὶ ἴα ξισιςηάϊ. (γυάανη τλσλεη σημοῖον ἱπτοτργοτδηταγ {{πλο! πταγιι , 16 εἰξ 70. ἀππιιπὶ ςαφυπτατις, κά 13. ἀπηθηι 

ρίου. : ιριιπςηταιη τ τ νι ἰοηίας περ αρὸ ἸΡΣ τβεσον ἕω ὙΡΗΝ δος ξπόχω: δή θριο ἐὐλρ ταῦ ἤμτ 

τ ,. . ὅς νι ἰ [ιὲ Τοῦ τυπιαάξτς αὐὸ σοιηῤτοῦος τι. ΠϊΑ Πσστοὶ τίοσ "12 "ἧς αἰδλάτλσ ἐπιλίδα δὴ ἡσπῃ ςαἰειίυηι,εχ : 

᾿ , Ἐμῳ ἤδϑησαν δὲ οἱ μαϑηταὶ αὐ τῷ ὅτι χες ᾿ Ὁ} τὸ (μὴν ἌΓΑΝ δ {τις Κεοονάκε [ϑπε υὐνὸ ἀδὰ εχροίίτιο τἰρηνειιδει δι τροῖτας φιλάγατ ΟἸυγίι ΤΠ ““{π Ἶ δε ὑκλ τονῥητν [ονγοδει τὰ ναοῦ τῷ Ἀμεβ ρριη δ εῆ 
Ριδ] όγειο ἡγοαμμὴρ ον δδὴν, ὁ ζῆλρ ς τῷ οἴκοᾷσε. " ρα ΘΒ Υρταιῃ ΟἹ, 1 Ζεϊυς [ειρωΐν δι, φνὶά βργιρίμην Οχιοιβιι ψιὸν ΟΠ ο  ο ἱπεσιριζζδτας οἰδ, (δώρά νοῦν ἐν. ἐς ζοτροτς [υσναιιοά ἐεπηρίυπι νοζάτατ, ἑἄαις ἰωτς, ἀαυμὰ 

ὰ " . ἌΡ ἀμ Νοῖ; ᾿ |ἔοπνας τυ ἀσυοταυς πῆς, ἐ, Ζεῖνε ἀοπλμς ἔμπα οο- επορίωηι ργαίνι οὶ αι ννὰς Πἰόος Π ἀθογάητις ΟἾ γἠειιπὶ Ἰοε ἰπεοί νῖ αἷὲ Αροῖξ. (οἱοίζι.») οἰηπιν ᾿αὐρρυν Ὀεϊτατίς 

εἰόλ μανὰῳ ἀρὰ ] ἡπεάνδηνε.. ὅνο ὔφβοηνιος διὶ χαληυίς Ποςρτίδιτι ἐδ ῃεἰτᾶτο: πος  φοτρογάλτες ἴω, αἰδίτοι, Οἰπυς ἄφωγα ἔμ τςπιρίυαι ἰ]υά 

᾿ ᾿ ἤ ᾿ ἕ ἡρῆμε νἀ μὰς ρεΠππτιπὶ εἰ, (ςά σταιῃ Οταοὺς νοςαδιυῆ!ς νἱην ς ἰαριάδυ παι ντ Ῥοι-τιΐςχ Αδιοηϊοις υης νογυΐῃ νηἰςὺ πο- 

. 10 φηπεν, παῖ αἰϑρωπος. ἅτ ὃς Ἐγαίσιας δ νοεύθιιη,. ΗἸΠοτία ρεαςς πε Βοληηίς ςἀρτίυκατοιι, ἀϊειπριςηάλαῦ αἰ, Φδ86 οά δις. ὅτι,δις, τερϑνακεαμιεον: « [εεί! - (γυιη. Μεάίδτοτοιη δάσηηογαθατ ογροσις δυτοιι ποπμης 
Τα ἰνοιιο. δὶς ρβαυ ὸ ρὸ  τίδησε ροπίε; πος γοιὸν δρρουνηε, τὰ ἀςπιρ τάτιοις (ας παγγάταν" Μαῖῖ. 4. 2. 1,ς, 4.1.4. ἰω- Ῥειίκαμι οἵδ δυῖςην ἃ πιεάιό πος ἀιο6α] ρόπεοινε αἰνὰ νι]. τοῖδην ΟἈγιδὶ δυπιάπιτάτομ ςοιπρίεχιπι ἐπι οἰ δε θα ροῖ 
νι πιίηας ἱποατα εἴτι οι. "Ὁ. 4 δοηννο, καλόν. [εἷς ς Πλικψθ. τλιδὶς ρτοτίις (ἢ! οὰ ἀιχεῦίς, (ωρί τορβεεἰο βαὺε εν φνεῖν με. ΤΟΥ Ώ) ἀποϊιτα ἀϊείτις, γοίρεέξω (δρατατοιῖς σογροσις 

γικίδαπεροι! ορροπίτως ἔλαισαν, 14 οἹδ πλίπας δοπυσυς νι ἢ 1. Ναπν βνοβὲ εται, καὶ ἐγγιλ ὦ. Ν αἷρατα,, ΕῚ ῥνορὲ «γαῖ. ἐον εἰ εϑᾶς ναΐος ἰοςιποηὶς αἰ ὰ ἀχοπιρίαπι σὐσαντῖς ἰπ- αὖ ἈΠΙ πη, 50 Π τό φυδά να θλιη βιεῦς δγροίποὰ Ὀςσ 

Οἤδιοο ἄξεις ἐα βου υἱα δ ἰἐρ υη. ΚΑ λ)οβφωαπηζτονν Αἴ4αὶ νδετίοσ εἰ Γδητεητία {] καὶ ἌΠΟΙΡΙας ῥτὸ γέρ : αδηὶ [τὰ,8.47.δ 9.17. ΟΠ οἴη ἘΠΕ ρατίοπα ἀπε πδὲ εολιἰφεγαται νητιο δα ΠυτΩ- 

μι. εἰξαίνεν δε εεὸνε, ὅταν μεϑυϑ'ὧφν. Ν αἱ λτὰ δι Εταΐ, ὠμοην,͵ ραγτιςιίαπι τοτίοε Ἰἀπὶ οδίσγυαιίτηως τεϊροπάοις Ηεδηκο- ᾿ Πρεζἐνι ενλύσατε, Ηᾶῖς ἰ᾿δποτείαπι αὐ ἢ Πε ργατογπηί. τὰ δυπηληίεαῖς (εραγαῖὰ. Ηος επίπι ἢ ττὰ οἴει, ἀςΠιες 

ἐπι μφιωϑὲ [μετέπθ. Ἐξ νοτὸ {υρρ]εμὶ ἠοῖ ἀζεγαῖ ὁαρίςοα τυσιλμάεόᾳις ποη πποάὸ ςορυατίμδηι οἸΤο,(ς ἑατογάυηι (τὰς ριοίμάς δ ςι ἀνξίηξξαμη, αι νἹτίπναιπ ΟἈΡΗ Ως. ἀὐοθις Βυκιδηίτς (μτιῆι οὔτε [ει τε πηρ]ιπὶ ᾿ιγροδαιιοὲ, 
«οπἰϊτιυιξειοοί: ἀειπάς πιοίϊες νετδιιπ υσῆν!. Νό]ις ο-. ἀιοχυς οαι ςην, ὅς ἀϊτιοτιιάιτι, ἀἴαυς λάςὸ {ΠΠατιυάμη, γα . γτῦςηλ ἀυκητητη δά ἄιοιη Ῥίον υπι δήτεοεπε, δι, πεαυς τιδης ἀξίη κα ΑἸΗΪες ἰπἰναδίτατι εἰ] Ρει Αυᾶ Βσηιο 

: τι ἀρυὰ Ἠεθικον ον [᾿μμεθαν οὐ τείροπάει ἄτςοο ἡ’ ἰὴ Βοὲ ςοάσιη νο το ]ο. πατγάτην ΜΑτ,:". Μαγοί τι. δὲ [υοδε το, νἱάςτυγ ἐχρτείδὲ {Π|ππξσριῖ εἰἴς νεγας θείς, δ 1 ἰηβιαδίταιοης τη (ἀπέλιε 

, γεῖδο μωϑυνιν, εἰηρεῖ ἰη Υτίο ροπίτιγινς Οοἢ.9.εἱ. (δά ἴη- 1 «»Τικεινιατίονμην ἡμηνοΐοι, ΤΠ κουζις ὧν τὸ κύμα, Οοἷ- Τοάπηεε τεοϊτας ργορτεῦ μας ἱρί ΟΝ γί δι νετθα, φιήδυε η (ἀ|5ιετ υδπὶ ων εἰδοΐυητιν οὶ, ἰεά (δι 1) οἶτας ἰρίτυς 

᾿ . τογδιην ἀσοίατας Προτλίειη νοὶ νίμιῃ, φυὶ τἀηςη σιοάμμτ'͵ ἰγ διε νοΐαϊ σον 4υΐ εχ «οἰ ΤΥ δο ,1ι εἰ ρεσιαια ρεσηιτα- ἐποχ (ξαυυτυγάπι {πὶ παοιτει ἃς τοίιγεςδχίοπεπι ρα ἀπ ΕΠΠ) ἰσπιρεν (υθ{ποιείαπιετίδις εὐτα ἀηίπις ταπι ςογροιῇ 

Ι δοη ἐχοσάδτ,νι Οεη.4..34. , δ) τιοῆς αικίϊζυην ἔλειοῦδης, αυος ῃ Μδιτσεο ὃν Μάσοο οὐ- ρεσάιχις Ολγξας, δ οα φυίδυς ἀτγεροὰ διὶς εὐϊαιμπιαηάϊ  ΟἈτ αυδητιηνς 10 τεϊάιιο ψεῖὲ (μἐτς ΟΕ ἀηιῶλ 

; ι΄ ἐἰάπα, ἂν Κανᾶ, (οηίμηβοπάα ἢπς σης οὐπὶ νετθό- τημἰαγίος ἔασιν ἱπτοτργστατδίς νετὸ πνλῖαι ἀΐτετο ἀησοπο Ολυδι οςεδῆο ΜΑτβιΣ σι Ματ 4.8. ΝΕ πἸγ Ποτῖο τᾶ. εούροτςε ἰσραγατα, Οἰη παι εἐπίην δἰιοψμι ποτε δὰ εἰἴεῖ 

ὁποίησει ποι Δυτοσ Γι} αὐχμοὶ ΤἾΦ' σημείων ιὰ εἰξ ῥείηοιρίνην αὶ δ᾽ ταντῖοι, 4ιΐα κερμαπς ας ἱ ὑρεείοῖς νογπσαϊο ςοπαςιτὶ Νιππα- τετηυδά ΟΒίδυς δα ρεἰπιυπη δι νἸτηπιιη ἰρ ἱπζβοαεα ἔα! ποδίς νίωιβο,αηΐ σεως ἔπι! δινετὲ πιογύνυν κά ἡὐτν Ζ'οτω, Ἀξημίν οάπι πσπηυ}} ἐς ἡπερεὶς ἱητετργοτίρυς εχ. ἰατίορ ποῦμε ἠσαιὶς κἰσιη νοςαθηλιπι ἰῃ Οτγποο τερειὶ υλιπενς ρθῆ ξιμέξιοὐς τ Ὑτθειῃ δἀνιοητιι δ (οἷσα. δὲ νετις δὶς χες {πτὶ Ετ πε τ (ὁ τος βαϑεγεὶ, δι» ἴλη 

᾿ . πῆς ἢος Τοη Διπῖε ἔφα πι ποῦ οἰππιμηναμιαι φάλ τ. ρυϊος, ἀμδηυ νι νητεγ ς φυὸά δά (ςπιοπτίαπι ατείπεῖ. ἰηςαγηάτυν Βεέμυς ὁ ἀἸςερίμς οἴει, ςπιςὶ νιάς οὲτ π ΥἹσ- 

! 

᾿ 

Ἀεΐαν, (πὰ ἐοτιμτι ἀθηϊλχας ψυα δάνά τς ὕλης: αυρτήπη ς-, 
αἷπὶ μος} ἔγξο γε ἀπιρμίδοίιαπι υἱτατοιην ααδ' φυλήεπ) τ 

Οὐἰκίεπιπὴ τὸ κέρμα, ιιοά 411} αν ταροηνπῖ, ἐξ νωνοωΐοε η - 
τογργοιατὶ μναἶμ], ἀλη ὦ κορεῖν ἀσηίατις, ψιοά ἀςείατας 

Οἰοοίφεπιοης δι} εἰζινοτδογιηι ςοἰ σοδιοπῥ πμιτι. 50 ταΐιτα ἔμ οοποιάοις, ὦ 
ι Δεβεινοι νοὶ οἱ ἀ δελροὶ υν Ἐτευαδης {Π|}4 τερετιξιρ τε- 

ἰδυῖα Βέμε δίροπάει Ἠεδταογωιὴ ἐππκα,ουν γοξαμτῖ: πος 
νεγὸ ἐπε νἱ] Γειΐε ἐπλισια ἱπτοιίῶ 414 ἐα ραῃιχέμνιν "Δ. 
ἀγα δι 4π| γοςῶς οοβηλῖρς, Ηεδγάόγωιπ τοῦτ. ἴδον 

17) Ζείων. καὶ ζάλος. [10ς νος ἀδυΐιπι ποὶ τοπιογὰ πεν Δ 9 
ἀϊι, ἈδΩΝ [»ἀτν ΤῊ ςοἴομιν ἔτβηνο Τοπίεπῆι νίωκ- 
Ράτιηι, 
Πὶς ἠμεἰβεδειου δος ὁ που Ὑοπαιηεητο νίμγραγι, 408, 

τιϑί!ϑι ἐμ, εὐ πωλοὶ ἐμέρμε, χης ἐίταν ἐπ Θά ντθεῦν ὨΟῺ «0 ΟΠΊΩΟΙ Ρἰδειητ ςοιπρέάη σαυία [διης! ἀριιοῖαις. ἱπτογάσαν 

ἀϊεεὶ φυν ων ςφηιβίρυ: οἱ φοσιογδῖυε, Ηςς ιχίτυῖ ᾿ 
ἸΔῈ ἐρῶν εἴϑά Ρεὶ σαι υτθεπ τη ἤδη αἰίψυοι ταητὴπι ὑβίτμγ ζακος οποία ἐϊα αὶ ας ἰδυήαδιὶς τυ ίντα ἀεείαεα, 

1 4υὺ κοζομάϊπιιν 26 ΑΔἰεειμις νἢ τυῖςς ἐπι ταπλε ας οζίαμα,, 
ἢ (ρφ 

᾿ς 

αἰΐὰ δῷ εὸ οι νιάτα, ζῶ ἃς ζυκωσνο, οὐίδγιδηὶ νὰ σ΄ 44 

. ποΡαϊονα (οδιμαι, ἰαπξ ποῖα γοδάϊάις, Ἰὰς (υ ἀσπιμε τος 
Ῥυνβατίοης ἐχτγλοτάϊηλτη το! τειὶς. ᾿π|ν 4 τρνάωυν, 
ἐν πρασὶν καΐφαι, Ὑ αΪρ δαταγὰ, ἐν σιν ἀέεϑια. Ἠνιης αὐτο} 
μϊ ποῖ ψισήιοίο {Ὁ ργροῆείο μὲ πὸ ἐχρ οὔ τα ἡ ὧν 
ἢ, ανα ἀρεῖς ανόρας τοιίςε ἐη ᾿νὲ5 ᾿ἢνῖν ταροτίεα, νθὶ Οτι 
τε πγτοΐτίο ριαιβἰοιτὰν. ὔ 

10. φικέναφίηα Θ᾽ βκ ἀθμς Τισαοβνντω κρὶ ἐξ ἐν 
1 οχυύτιν ἀς (δου πάσ τοιαρίο φιοά ππαρηῆςὸ υ!άς 
ἔγο ληπόσῖμῃ ἤρατιο ἱπίϊλυγαγαῖ Ἠδιοΐες Μάρις, ραγῖλαι 
διηδίτιρας ἀνέϊιε, ρατείπι [υἀπεοτασι Ῥεη δυο ει Ιλ σὰ - 

βιυνίεντεγο ὃς εὐ γίμιἢ αμιπὴ εχ ἰἐρυ]ςτο ἐπιειβεῖεῖ, 
4, 1 δΊΝ ΕΗ ἄρον σι τὸ ἐνεμρ ἀμπν, ἩΘΌΓ, ῥχὸ ΕἸ, γε} [Ὰ 

εὐπλ τοῦ αυα ἀνθ, να πυ πὶ ἐοτὰ, νοὶ πο τα ἡ 
εἰὶ ἀϊίςτίπνοιυ Εἰ οὐθάετς ἰὰ ἀπ ν δὲ ἐγφάετε αἰ ταιμά, 4]- 

44 ὧδ ἰῃ ΑἸ ψυδιη, ἰά οΠἘ ουήμηαιη νι ἅΠπ4τ|8 τα δίϊοητιει ρίυτί- 
τομιτι πντετ ς αἰ ετυηι, νὰ θφιης Ναδιδησσίνι ἴῃ ἰσίιηο- 
τς ἂς δρίττα δαπέϊο. ΝΑ Πυνα ναι Ὁ ομῖάτι τε δυνόπάμιη 
οὔριος νειὸ εἰ ουχαζνο γεῖ. 

4 Νονϑήοδμι εἰν [ϑοφη βίων, ὧν Ἰδήφευεν ἔωυ τὸν αὐτοῖν. 

διλανααίδυνταιποι ἐκ [υἷτ ἐχοίαε, ντ οὐμηίν ἐπίμϑ θειις» 5. ἐὰ οἷα ποῤιουπημιτεθαν [εἴς "}ἰς,, τπιπεπὲ τὰ αινάφιη φυλὴ 
ὡς ! 



ΥΩ ὦ τὸν ἣν, δ τ ἂν ὩΣ, χοῦ ΩΣ  ΠῊ τ Στὰ κα ὰσς ΠΡ ΦΏΝΣ. ΟΝ ᾿ Ὁ “ἃ Ἄ δὸς ον χτι κε ρα ἐδ: 
δι Ν Ὁ τὲ - ὸ Ἢ ᾿ " 

τ, ᾿ ὗ τρίς » ν ὦ ὧ τ ᾿ ᾿ 

ΟλρΡ1 1158 5“ ον ΡΒΝΑΝΟΕ .. μΜ 

᾿ς βοηροίδος ἰρίς {εἴα δἀνιογίις ἀοτίππι ἰρΠάϊλε τμτατὶ., {εὰ - εἰ βάυιοίας ρεν αυληὶ Ὠεῖ ριον Ποπίδυς ἱπαίεπηατ, ἘΔ μ΄ 

᾿ τς γεηρι ἄδοοῖος (ρξξαιη ργιάφητιαπι δι οδυτίοηοιηι ἴῃ νι. τεπὶ ῥιμνάκλασις ἴῃ γεγθ 0 πραΐγν. . 

ΗΝ ᾿ τἀράϊα ρρεὶςυ!ς, πυηἰπιὰὸ τερυζπατε δοῖ ργοιἠδηξίαιπες πος 

“" 

; ᾿ - ΘΕΟΥΜΝΜΌΝΜ ΙΟΔΝΝΈΜ. "19 ἘΣ 
ΠΡ ΡΙ ἢ} ἐΐ ὕδατος καὶ! ἀΐεο εἰδὶ, ηἰἢ φυία βιφεὶς σοχάν, |.«νἤάϊω ἡ ΒΒη»» τι- ἀν δι 
ὦ ἐκὴ μα Θρ Δι ἌΝ "μι ἰειν Ἔχ ασυα δι ϑρίκίθα; οΠ ο-ἰ [ναίω βιφὴ ἈΒΌ.α σ᾽ ἜΠΡΙΕ α 
τ φσαλϑεῖν οἰ τῇ ἐρετοίγεϊπτερηψιη Ῥφ ' ϑρ νει θη βοῇ ἐμενοίνα ᾿ ᾿ 

ὁ . « ὃς ᾿ 
Τὸ γεγλυνηυδμον ὧκ τῆς σαρκὸς, σάρξ) 6). Ουι ἃ βφαίταυπι ἰδ" δα σαγ πο, 

͵ ΩΝ Ι" 

πρπνέυ κα ὅξι. .“ Ἐν ͵  “-.«.ςς “Ὁ ν - . 

Μὲ ϑαυμάσῃς ὅτι οἴπον σοι, ΔῊ ὑμας}γ}} Ν΄ς υοἱτοιε ιῇ ἃ ἀϊχης εἰδί, 

᾿ Ἂ» 

᾿ 

--Ο-ς--.. 

“φεάεύα! βπμηρβίπ εἰς, ᾿ 
40 φυδά γῇ ̓  ὀνηβις 

Εἰ να ὀβιν εἰηοῃ 8. 
γαὶ '"υὲη νἰε Ἐξ πηινιοο 
βεπμίδανεῖ ἀ νοηλίιε:ἰρς 

δλι εἰς (πηλὸς .ὦ Ἶπι ᾿ . . με ᾿ 

: τὸν αὐτοῖς, δὰ τὸ αὐτὸν γψώσκοιν παΐ- εἰρίμτι »το ιδά 
ὃ ὦ ΤΑ δ: .-4. “. 122. Ἀξλαδῶ ᾿ Ν ᾿- 

ἰῇ (εῖ Ἢ ἘΠ  -- : «μακέι!ι ,. Καὶ ὅτι εἰ γρείαν εἷλεν να τὶς αρτυ"}., 
Αι νεοίηἀδνα ρύσῃ «δι τῷ αὐδτιρώπου “αὐτὸς γδ ἐγίνω: 
τυε ει}. 

Νέερορυς οὔδει νὰ υϊίαυαιη εἰ; (δ δ τί τοιγἤριτίτας εἴς, 
. τον ς Ν᾿ μονὴ 4"ἐ4 ἀϊοὶ τεϊϊατοτιτάς φιλί οςὶρίς οηὶπὶ εἰδ,Οράνοι τοὶ παι ε- 

" σκὶ τἰ ἰωῦ ὦ τῷ αἰϑρώπφῳ. (οἰ εθᾶς φιίάς 535}}} βοιηΐπε. «ὐν [νεδαε φυϊδ ἤιε ὦ ἡννηϑῦναι αὐωϑεν. ,“Ὅροστες νοΚ ᾿τοτιμὴ ἔθηι, πη. . ἢ ες 
᾿ : ἔπ ΟΑ! ΦΗΜηδ. ; : ᾿ ΒΡῈ Σ 

- Φ ᾿ ΑΡιΐ11 .----οΠΠτο σον Ἢ ' . ἰ Ἄ Κεφάλαιον ΓΙ " μ-Σ : ΟΡΝΑ Ι ΘΑ». 111, . Ακαήνα δ᾽ δρίγιτω, ἐξ ὕϑατοι καὶ τινδύματος. Δριά Ογ-ς δηῖ τβείοος γε νἱς Πιπὶ ς ἀβμας ποημης ροίζετιοτε ἰοςο ; 'ν 
ΝΟ Ἰμεειδδ, ΝΗ αὐθρῳπος ὧκ Φαρασαιῶν, ᾿ Ἑ τα ἀατεηι φυϊάαιι ΟΧΡ ἸΆ-[ δι αμμήῃ μοι εν οἰ ιτσθιι ἀιεραδάδα, δὲ αριμ Ἀν ξυϊ δε τὰς, ποι ἐμμεϊ!ιψ αἰτίους ποιαῖς κηἰππιιπνίδά τότιιπν Βοιπιποπι »' 

Πυῤ δ η σ Νικοθδἢ μος ὄνοκα ἐυτῶ. ̓αῤχωὼν [} εἰ[αἰς »Ουἱ ηοηλοη γα ἾΝ - Ρ βαείβε » ΝΥοοξε. "φεζατομιπι το ΠΉΠΠοπς τὰρ το ποή εὐ πΉΐ ΔοΒ δάματογ, (φίετυ ἰδ ν ἐμ οεἰξ δριτίτῃσ Δηξτι ρτατα Ομ οι Ἰαπτᾶ, ἃς ᾿ 

δ νμὸ Ομ γουσπχίω" Δ τὰς ἑςοάειηο γ᾿ εχ ρυϊπιοίδυς 1α- 1 7.759 βόπθθηε, βυηποβε Πμς ΤΝ γοῖ (δ μϑτο  ερ ταισ Ἔχ ψετίμ ἰσφιφηῖς ,Ἰη 4.0 ποφα!ς βτγουπάς ἐ ἐσ τεπομάταπε, ἀμ] δὲ τρίς φριγίτιις ἀισιτα νι, νΡς 

ὸ υἱπι ἀοξες λοὺ ΟΝ ΕΝ “᾿ νυ άποτυπι ψῳ». : εἰ φριγτυμι Ἰρίθιμη, ποετοβεποίαπιοη,ὶ ἐρίγίτα μὰ εἴ πουάς, δάγῖσι ἱμῆτις ἸΡῊΣ ΓῺ ΑΓ εὐλου μὲ ἔσει Πραιβεεῖατι ΄ 
την. ἱπάοδία ΓΥ ᾿ υὑκτοςγ]. ἀπε δι της ὕ τ τε. τς ννοΐοροινν ἀδοῖΐς Ἵ οἰςαῖλ δχιησισίο, ἀώκημις λάδεις [πρευς λυόζα, κξλγπὶν, δά σονε νης δὲ τά οπὶ 
ρειεηής εἰ (Δ Οὐτὸς ἦλθε ς τὸν Ἰησθτου γυχτος, Ηϊς νοηΐτ δά [οἰ ηϑᾶτ, χ. 5] ΗΠ ς στρα 4ἀ Πῤιπε μο- ααἰνταῖς νεῖσρσαν ἀδοίοητς ἰατγᾶ μος οὐςάτα ἀισυείς, ἀυκημι 10 

»᾽ ε ὴ αι» κν"ἱ 1) ᾿ ; 

γἱευια, χαὶ παν αἰταῖ, ̓ αξξὶ »οἰδαμδν δτδπο . Ἰάἰχὲς οἰ Κα δὶ οίπιις τς ἃ Ὀςο] 
᾿ς Θεοῦ ἐλήλυθας δίϑσκαλος" οὐδὲς ὃ νοη πο" ἐν μάν :ΠΟΙΠΟ ςῃΐπὶ 

. χαῦτα τὼ σημέιᾳ διυύῶται ποιδὶν δ σὺ) ροτείξ μας ἐσπα΄ οἄσγς χυα τυ 
χοιῶς ἑαὶ μὴ ἶ ὁ Θεὸς μετ᾽ ἀπέ. οὐδ΄ ἢ Ὁ οι Πγ εὐπὶ το, 

ἔα δ᾽ ἀΐκνε εὖ, δ αὐδὲ βὲ 
πΙΜ! ἤμΐ4 ἃ ἤλιο σεη] ἢὶ 
λας β ον: μοὶ φηῃ ρομβ 

Ἴραι βγη [δεενε φυκι [4- 
(πε ἔμεν τως τρῆν 

(ἰκύκι ολυίλιῃ εἤϊοιοητομι αὖὺ εἰξεέϊο. Οπτετιμη Αια δποῆτο μας! ς,, αυλπάϊη μὶς νοιίλτιιν, δὶ στο δι ϑριῆζας ἀμ .  Σ τ 

Ο ποηΐης δαρτίθηιι!ς ἰρο σι! τον ἱπτο Πρ ἀτυγ, νῦ υΐ ρεουλαν ει τς ΓΙ ΠΡΟ Ὶ ἄϊοὶ μοίπο,ντ ἴμο εχέρίο εἰρη! πιὲ Ἐν τ : 
τὸ Πτποβιᾶ τορι ογάτιοη!α (λεγανλςιιτυι οἢς ἀοοιρίςηα. ἀείςειθι" ; Δαλι ἘρΗ δὲ Ἀοπι,ό.7: | 4 ὠνοά ζευιξωνν νβεκ 

εἴ μας ἰεησεητα νὶ τοίμεχετς ΟἈγ τις ςοπιρλυποιν Ες- ἢ Ὁ ῥῥγενΡ ἐδενε ̓ βετογλϑυ κυβννν οα ἢ πνδ κατ πνεῦμά δξοὶνς - 
«ἰοἴα οτάϊποι, ποις τανε {Ἰπιρ|ἰσῖτοῦ σιατιλη Ὀ οι αἰ- δι οοίζτοῖ διε] μοι, φισα οχ ΠΣ Χο (ρυχἰειῖν αἰοξειιο,. 

ὰ κυτοῖ : " ὶ | ἰχὶς οἱ σης Βαρτίπαι (δοιδιισητο φυῇ ἀδίοϊατς ἃ ἄπο ν ἢ εχ τ, ἃς ριοίπήε μμτὸ ξίχιυπτῦν, ἐριγίειαίς φιοήμις δ ριγθπι οἴ, 
- αν οἱ ϑῃ ̓ ἰησοῦς καὶ ΕΝ . ᾿ α΄-]» Ἀείροπαϊε! εἴμ ἅ ἀἰϊχὶς ΕἸ; ; τ κιρονάι πριν. ΚΝ ̓  τοἴαι; ἡπνονεν τέβοποῖ ἀτοσρησμι οὔ βιυγοπι νι ο σας ιψατετείξιοςης ἤους ΟΝ ΩΝ ἱπυρυγῇ ᾿ ; ἐπ 

ἣν τς τ ϑμίω χὶ β ͵ “ὧν 85} βιηρῃ δίηςη ἄϊεο εἰθ:νΠἰ 4185} "μη εἰ Ὁ εν δμει ἧς βέϊλαψια ἱπεητίοηον, αὐ δυάτας, ἃς ἐΐσην δἰ σα Π τ [- εἰξ ᾳιοιὶ εχ οατηλῖι δ( ΠΊΡΗτΟ ΟὝΣ : 48 1ὴ τς {ππευειν 
τ τς μὰ αμ »" λεϑὼ σοι α΄ μὺ τς " νἱ μ τρεηίτας ἧς ἐτετυπγηο ἢ ροτοῖ "; " ῳ Ν τορι ἐς παηἀιςατοης φάγῃ! ἄς ρότα απ ιμπῖς Ομ τὲ αελνπς τῆτοῦ ἀπὰς εἴας σοπ οἶγὰν σσπησιηολτια, φαδᾷ νετίη4,; - ἱ 
: ὐωϑεν ΜΠ διαύαται ἰδὼν τίω βασιλείαν , ἸἾγίάοσς τοσηυ 1) εἰ ἐλθαι ραν μέρα 'πὰ ΠΝ εἴτα 6:3. 1{ην ουιααν πλαὸ τπᾶρις ἐς βες λέζια!ι ἀἰ- ἰὰ νοῦ ξίξηιταν ἀϊολτογ οι ἤυεἰς νηάς σισπιτοτιδειὶ ἀσχ- . 3 

). 7 Θεοῦ." ὰ ὅν ᾽ : “πναὰ Οἐ ἐοχοΝ κε άϊιμη εἰἴοι,εχ Μαγσοιόιόνν εν. δις φηοαὺς ἡτν τγὰ που  ϑανονα δὸ μὰ ἀρ νος ἡ δορὶ ὩΕ 1ἢ ει ον! 
ΣΑΤΟ Σ ᾿ ᾿ ; ὧν ΠΩ πὸ ὃ "17 ε. ᾿ Γ ουνηὶς ἀτίτ αχ λυ άττα ἐχ Ἀοηγ1ο 17.415 οπιη!ὰ φιυπηὶᾶῦ. . τογὲς ἰπεἸ 44 ΠΊ1}}5.Ν πὶ} ρσ ΟΣ κ ΗΠ |ὰ θα ποτγάτίοης «ἀγπα}} 

᾿ ᾿ Λέγερανοιθς αὐτὸν δ᾿ Νυώδημος . Πὼως 4 τοῖε εἱ ΝΙςοάςυοι, Θυοίηο- 4} ἀρὰν αὐ ἠδ ἐὐοητῃ, ἈΉΡ δ; ἐπὶ ΟΙΠηΪπῸ οχτῖλ ἡ ορυοβν ον ἘΕΚΉ Ξ ἱῃηιρηγάῆς ουο Βοπνη πΊ σισηνῦ, ντ μισὰ λὰ σοῖρης ἀἴὴ 

ιεἰύθαπι οὶ. δμ αἷϑ᾽ ; ϑηγά, γέρον 4ο φοιεῖ αιρίδηι παίεὶ 4.}} {ρεν Ὡμομνοάο βοίεβ νο- ν ΟΥ̓ ΟΙα χἀιονίης δεϊτιριάπος νοι ἰτωτῖς πὸ ἀδτερτι: 20 τίηςτ,ηοα εἶτ καηεὰπὶ εἰξοέχιιιπι, (οἀ φτίαιη τπατοτία!ς εἴτις 
Δ μι πι ἴοΓῚ οϑοπὸς Ῥῆρνη γι ΟΡ πεῖ παχδουπὶ Ῥοτοῖε ἴῃ νεογθμ πῷ πα [ὲ ἄμωπ ἢ! [Σηεχὶ : 

, , ᾿ 
Διὰ ὯΝ ἰπ το, ὧν ; μὴ διύαται εἰς τἰω κοιλίαν τῆς μη- 
γι (οἰλπιυξηοε Ὁ 6 ὡς ’ ᾽ ΩΝ τως ρα μῶν, τοὺς αὐτῷ δεύτερον θἰσελϑεῖν, καὶ γβρ»η- 
4 ᾿υδίεπυν Θῆγαι; ᾿ 

ψιοί εἢ ἐτιά ροίτοι ἀμειπέιίοπιδες δἰνηθοῦ ἂν τρις (οἷο: ἡμῶν φϑπις ρείηοίρίαπι, Ατλη ρο[ποτίοτς γοπογατίοης 
[υΠεις πετίψάταμη,διπ νοεγὸ τπαϊπυς ΟΠ γιξιπε συηι Ρνα- ἐ τθαιι γυϊπδερίυτα οἷς οἰξεέχίημπι ἐν ἃ δρίπτυς ας 
πἴβο ἀϊετοηίοιη, Ααυα᾽ποπνης δὰ σχτογηᾶς Αἰ υτίοπες ας πμηἰπὰ ΔἸ 4" (υε οἸΤοητιας νῈ] τγαάμιξλίοης (ἢς ἐπίπι 
ὙΠ ΠΤοττυης ἰξ δος ἐαρ σαπάμηι μος ἀϊδδιτι, ντ ΟΝ τί- ἧς Φηλη ον τοξοπ ταὶ οἴσης ἰρίς δρί τεῦς δαμάλι) νοΐ ἀσοιῇο- 

ἱβηη μά ρο!εῇ ἐν νεπέτεπν 
νη 4"γὲ5 [μα ἐβεγ μην ἐμ εγο " 
τε πα[εν 

τηδιτὶς ἔμα ἰςοιηἀὸ ἰητγοίγον δι 
πλίοι 

Αἰ φολθηή ; ; ψν. ᾿ : ἔων νοιδιῃ τπυπἀατίοποπι του γί ἐφ ηἸβολείς αυα ἰητυδὰ ὡς, νῖροῖς τι πο ἴῃ ν]Ππιῃ μιήφηι ογοάταπὶ Πιϊίξλητίαπι 
κά μμύναυρον Αἰσεχοί Ὡη ὁ Ῥησοιξ ἃ μίω ἅ μίω λέ Ἴ} Ἀςφ(ροπάϊε Ἰείι5, Διησῆ δ σἢ εἾ Μαφοράϊετεβα, “πεν ὁριγίευ (λπέξο οι εἴλτισ, τὰ νὲ οχῖοχπα ἰορ αἷς μοῦ (ε ἕπτ. Μηονβοιολῃι ολάλτι: (εά «Δάςτῃ 112. {|ὰ νίστοςς ἀἰυίηλ,4ι- ᾿ ᾿ Ῥέξίαιο πναῖ- Ν “ ἶ ᾿ ' (βοταταπεάνιν Γματγιίδισα,γες οἵϊοτ ἐππιοῖις, δὲ δριτίτυις πο... ἱιταῖςδὰ Πϊλπι ππιρυχαπι ἀθοίξης, δὲ ποι 140 ρυχὰ στολῆς 
τυοεινέ ποτοῦ - , ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ ᾿ ᾿ πῖον ἔς, ἐρεχερ εἴϊε ποπληῖς βάιιαῦ τ ἤσυῖ ἀΠΠἔνι δρίτιειια δα. [ἴα ἐς αιος τοῆηριθ. Ἡοολυτοπι (ςη πη αι άφηι οἸ οἷν, ὃς 
[ε Ἶ αμήρμὸ 4 Ονν"οι, παύπας. ἴῃ νπο ςοάϊίος (οτίρταπι ἐρρίιηυς ναῦται, ς ΤΟΓῸΟΙΣ Πκε τ Ὁ ἀπε τ Δἀἰσψυίη Ομεγίοοπιο,.. Ἰσουῖς ἱηΒάρίμιμο φοηίαποιπευτι δῆ φυλὴ οὐ της ἰπνιὸν ΡΥϊπιὰπι ἰῃ δα πα οιήτ5 τητο ]οξχιῃ νογὰ ἰαςς ΠΠυβγαῖς δὲ τ ἈΝ δεπία δἰς αὐτοηΐ αὐϊατίταις Ομτήδο νοτὰ Ὠρίγας᾿ ριοτίωε ἀάϊξειις: Μαΐιητ Ἐταίπιως Ογτί!απ) μος ἴοζο δὲ (Ὁ απ δίς ρταοο θήκημα νοχ,! ᾿ς Τρ πῖς ἀρρεϊίατιο μὸ. ἰονοϊυπτλῖοπι, ἐσεετοίημο αβξςέζιια, χὰ δοηιπὶ γοϊσράυἠ; ὅς 
ὙΠ πὰ ἘΝ σα ΡΥτ. 111. ὑππὰ {ΠΠπ μιν Οὐ οηςΣ (ξαμ!. (οετὲ τὸ αἴωϑεν γγυνηδόνω Ὠἰ δ} ες βουος Δ ατίο νετὸ διθυς ἀμορή τίς χ ἜΠΡΤα ἐαυδι, ρεαεδηάαπι ργαρᾶγαγς Ἰῃεἰρίτ, πο ορας υἱτίανο ἀσινῆ 

Λῳμ νοτὸ ὀχῖας τη Ἰλογάπιοπτο δαρτήπο,ντίριτυα!ς δι. 1 ἀΐς α Π ἢπεπὶ Ρεγάϊχισετατ τίη οογροτὲ νοτὸ ἰΖ πυπς 

ἀϊυϊηι μὰς κά πος ἰπτυς οί θξάος νιγτυτις δῆμον ὃς σφοα- χ ράτῖς οἰ ος, γε ΔΠΙΠιᾶΣ τορ οπογαῖς αἰναυσῖςηις οὐίς:,ς 

ἡ Αὐφυιτῃ [5014 Ποιηρη (ιδηδίτυς δριητυί, νοχ ἰροἷς δ. -αυάταγιν τἴπγο διιζοαι ἐΠΠ0 ἀΐς μετ δεάταπι γε γοδεοηδπι; 

ἃ ἀς ἰπίοστο τ΄ Ενδὶ ω. δγτὰς αὐάὶς ἀὐπογοίατα ἰοοί ἰδ. ; 4 Ἑνῥεῖ- αἰϊα ἃ ἀξείαγας ἱπ δὶς Ομ τ τὶ νοησὶς, φιὰπὶ ἐΠἤΔ τη αὐ γγύνησιν 
«τεατὶ : ὐἰδὰ ηργὶδινε αἰχβνον ὰς [(μς.1.4.1. αυα ἀείοείβιτυτ τ. Ροτ, τ... δγγίς ἐδῖεῦρτος μαθοῖ ὩΥΥἽ [δ᾽ 

ΠΝ μὴν 2. Διάχίβεμην, διδάφκακο οἰ ο[[ δοππις τς αὐταὶ ἀΐα!- το {δή ἐπ ΠΥ, Υ{88ς ἐοττδήϊᾳ ((τυδια ετληββθαρίτίς νος.) 

τἀννοτῆις. Οὐ οἷ διικέ μαε 

εβιὲὶ ροιείς, πἰτῆο λέ πὸς οτυά᾽εβάος Ν υἱβατανδούπν ἡμέ ἃ Τεο επί ἈΠ] ΐσμι ἡ] ἀ ἀονεεβεβ υαῇ γεςαρίτατοηοτα ἔϊιιε τεϊηἰεία- Αἰτογ 4πλυν πιοταριιοσιξὲ ἀςς!Ρί ροτοίξ. Ηος ΒΑΡ ΕΙροΟ γ5λθοίιτις. οἴηπίδυς ἐρῆως οτίαπη ἀπ πη ἐς τας ἰη ἤγηλίτα... ΩΣ 
 φυλο! διαϊπὰ ἡραφιδέεν ἔφο νεγὸ νεττὶ ροσ ἰαβμίταπὶ πιοδυὴλ γι ἀπηρ νῖ- “ τἰοποιη ἀϊσας, ἰὴ εἰξ τεάίτυπι δὰ ἔσυπη τάρυς δι ἰαϊτίυηι φρίμεις ποριοὴ αὐιςξειμῃ Αιας, οἷ ἐχτογίουῖς λογληῖςα- τίθας, (δηιρίτοτοα, 1114 νίτα ἐρίνεη φυοῴυς φ]οτίοίο Ομ» 
ἐπα ἃ υὰ (υἱ- Μο]ίαπι ντάτεηι, ποαυΐϑ αἰυμαιπβοοίρετος Μαρῖοτ νος ἀυοπίλιη νἱἀεἸίοες τὰ ΟἸιη ζο ἰηξαυγαΐα Βοπιο γράϊοις ταῖς δαρτίίην! ἀοοϊατατί ον ΠΠς τοι 5 ηἰς γοχ 5ρίτίτα! αἀ- ἢι' «σιροεὶ ςοπίστιπε τοβήοι. ἰτάψιις γε νεθπαις ἢ. 
τους ηἰεἶο οὅ- οχῃάϊ οαῇι. :Φ κάενε, σιωεῖν. δισρίδηι νογες ἱρίς Βιρί, δὰ ΕΥ̓ ΠΠ ΕΤΙ Ἢ ἰγηλξίμοσι δὰ ἀυδπὶ ἐπ ῖτ|Ὸ βπν οοηάϊτυς, 4ιο τα οἱ νιστατὶς ἀίυνήσ οχρ ἰςατίο το σοτρογαῖ! ππηρτά. δι ςορίϊοῖ ἀντέθεσυς ν αὐ!ν Προς ἀμτθά ἀἰχίηνις., ἡδὴ ἀξ 

ἅπὲ . (υρτὴ, εἰν}. υυπὶ αἰοαυῖα, σἄοτς ορβρπαταγίρουμις νοτῦσ 15 ο!Δηι νου πὶ «ἰακάφαλεν ὅλα [ογεαῆς ἰροίχαι, Ἐρμοῖ, τοῖο. Ἢ ἀξ Παροίίηνο πἰς ΠΝ {τς Πιιρ! οίτου ας αἰψυα Δά (δ λητίὰ γε] ἀπτς ναὶ τουροεῖς (εὰ ἐξ οητεατίς ἀναδιυβ 
" χυτοδ οκνύωνι, « ἮΔΝηβ Ῥέμβὲ τον δο, δ μὴ ὁ Θεὸς μεκ' Ἧχς δυο Πεὶ ξτατία (ρἱεἰτυί)ς,, ἃ οι ἤθη τη ηλι,» εἤείξα!ες αἰὐϊυτίσπος αἰ ἴσης, οὐνήιπο Ἔχ βίηιο, ὃς τατὶρ- 40 ἀιια]κατίδυρ, Π]ογσι ἱπιρυσίζατε νἀοϊἐςοι ἀθο ὁπ, ἄς ρυ- 

"" ἀμ Ἐχ Βευτχογυπι ἰἀϊοτίῆπο ἀϊαίξιν συν οἰ οιηι ἐσ αἱκαῖς, “Δ πὶ ἐοηςερτίοης ἱποποατυς, ἰάημεοχ ποίιο βου. Ἰπρην μαθυης ΟΜεπυο σῶα Ρμανσογνι, φυὶ οιμποπὶ τιταῖς ἰβλυγαπάα Ἀἰς τ ἀϑϑν, ἀνάορονες Εχ μηηοριῇ ἤπι- ἢ 
οἴῃ αὐΐθμβ ἀνμΐηα υα τία εἰυςεῖ,: αυοῦ ΑΝ. το’ Ὀεϊ γ᾿» Οὐχίητϊ.}.9' δί αχ ἡἀσίο ἰσιηίης τες χ.2. δρὲ ρίοτδτοιπ δοϊυτίοηίϊνῃς ροποῦαπτνε δὲ ᾿ Μᾶ- ρἱιεοίτει εβςέχίσασν ἀςείατας: δὲ ΟΠ πεη αὶ νογθιπη, ποη ἐς --- 

ἈΝ ρεπὲ τατοὴ ο Ὀγϑο  Ῥ σλητ ϑείοις καὶ φὐτιϑέοις ἰᾷ οἷς ἀϊυϊηον, Φ{' Ιἀάνενεζηηπν οὐ. ἰδεῖν ταββεουλείοι “ὖ Θιού;ὰ εἷς ἱαττοίιϑ ᾿ ὭΘα ἀἰνὶ. δι {ιὶ οχ Ῥομτ οἰ ἀοδεγίηαηι ορ Όρετατ Οσῃεγλτιοης ν] ὰ (ἰρζλπτια ὑπ θα εἴ (δὲ ἴη ρηοις 
ἃς υλ ἰιστος ἄςος, ον Αἰ ΝΙοοδειήμς ΟΝ απ θεῆς το ΐα παπαῖ Ὀεί,νε οχρὶ ἰσάτοσ πόδε, φυϊάσιη ἐπιηατίατοι ρυ η εἰρίυι ς Φοὐξίυ ἰσιρυγίτατὶς [ἢ οἷς 
ποιϊοι, πο πιοδὸ 4ἰχηῆοι Ὀσιίι οἵ ἐρίο εἴς, χυλί ἰρίι ἂμρς ἰλτίο εχ Ρτοπι Ποας Δάιςαῖι Μεῖϊε ἰδ Ἀερεδ . ὁ. Εποάνη ἐκ πῶς σαμωε δὲς ν δίας ἰοαίτος, ὃς βος ροίείς,, πόπιϊποπὶ ἡπιρισιπι,ίνν ἐπηρυτιτδτί δυδεογδήῃ ροοκίος 

: φυνέγγν: τ Τευσι οἰϊς ἴα ἐρίοινι Ιοηνιζυς ῬΑυ μα 4. Οογ. (λεοτάοις στέγη γπίς ορηῦ Πἰυἀ (Ἀοετλοταῖς: Εχοί. 9.6. ᾿ἀποειοῆς, τάχος ποίοίο 4υ4 ἢν πρητοῦν νεποῦίε Τοττα!. ἡ τα νοτὸ 5ρ. ϑαρέχυσι ἀϊυΐηα Μ}2 [8 νίττυτο ἰστάσε 89 0- : 
19. 4ιιΔηυς Ἀος ιοαιιο ἀϊςοπά! βοπυν ἐς Ομ δι Ὁ Ε-. δὲ τοραῖς (λεογάοτίιιαι ἐΡεῖ.2.9, αυοὰ [Δα ςγαί]ὰ δε (ξεῦ- ὴ τες βαποντ υῆς ἰοσύτῃ οἴταις Π0.ἀς σάτης Ο τὶς δι ποτ. πιηςε δοίοθτεην, δὲ ρυγίτατίε δοηῇ ἰογαναπιςηι πιο!» ᾿ ᾿ 
(ία νὰ ἀρῥβἰϊατίρηρ {πιπιληυς ὅς αἱ» ἰρίο Ῥεῖτο, Αι ισ,, ἄνιπισατηξ ἱπες Πρ εἰραπεμροήηυς Δἀοὸ δάτοιηριν Αροῖος ' εἴς Ρτάχφλαν ἰεις είς ἐν Οὐνπε τὸ αυσαης Πτὰ ἀετογαιόθ. λιδῖρεν 4υσὰ ὀρ οὶ 8ρ. δαπέτυς πουαιῃ (υρβαπυᾶ γε. ᾿ Η 

τὰ 18ι.ν{ἀτρετιγιίοὐ το ίςη!α αι οχρί φάτις Αὐδν το.18. 15 1|,Ὰ ἐξ. "6.Αὐαπεὐδίπιςοῦ [μις.1,16.διΑηηα ργορ ς ον δὰ ΟΒΗΠῚ ρεηΐαπαπι Οαεεπὶπι τε εης Ομγξυ Νοοάς- τερῖο ἴοςο ποῦ ογρᾶς «[ξἀ τλητὴτα ἰηλαρ ἰη ὅ [γ)εὶ τ ἢ] σταῃγ, 

᾿λημμνρη Νούήδας. ΟἈ τ ἶλα9 ἜΠ5 9 ἤθη οχ οἰμς νειν... ἡξίτιν βοή απο ουπὴ νηΐοηο μυίνε τορηί ἰα ουυς ν ἐίδυ». 
οὐ νι Ὀεμοιμά αὖ οο ἄματοῖς οοπἐξιευ {τε ςτορηοιίε, δὲ ἴὸ ατ τα μος σιιμνά ΕςοΙ εἴϊα, ἐπ φυλὴν ρες Βαρεί(πγυμεηο» 

᾿ ᾿ ἀδων (ἐτιιφρϑία ἀἠτξάυσττίς. 4 δ, χονήμε, γυνθῇ νυ ζ. φγοάιμιυτ,οχροέϊαητος ἀλη ἴῃ ει ἃ τεβίλιπ ἰοιγοάιοδ- 
πὰρ ἢ ἃ Ἑτά( Ν ἀν βιερνιμα δ ννε ἀρραγεῖ σα νογίς δι δι αίτιν, Ὁ πιγ, ἄνα; ἀείςτίροο ἰη σαπειἰκῃτὶ, ἀϊυϊπἰ(Ππιὶ αἰ οζοτιὴν Ὁ 

: φαἰπὶ ἰνὺς (α εὐδαπειαι ρειθοιριο, μιοι οἱὲ ξιοπογατίο, πο ἰροέϊαπάλ ρτοροπίτατ. . : ᾿ 
ιἃθέοσι Νατιμ τη ἰά εἰξ φχλτυς ἐα πλλττο νιρτό. {!μν, 4. Ναίεινγηννδῆναρἢος ἰδειη νει συῶν ἃ ΟΝ το νίωτρα- 
αὐ ϑὰν. Εἰς ταϊς ΛῺΨ {{ρενμὉ} 5). σαὶπὶ Ὑφτι ἰαεεῦργορ τῦπὶ ν σία ἱνατπο Οὐξροῃὰὶ νεῖδο, φυϑὰ ψεὶ ἀϊχίηηαε, 
(πὐξοιυ ἀϊςίο ) τεέλίιο στο! ςσις φιὰσι Εγδίημν αι οῖ-. δὰ ςοποοβριγῃ ἰρίμπι, δὲ αι Ἰτοτίμα ςγεδιίοοίε ρεϊπημην 
Βιέμιτας Β Διρέγηιν, Νὰ οἵ Ε ὨΝΟΥΊΘΌ [τρήρνρνανονείαν. Νδην 31 Ἰηἰκία αν γοίξετον ἰὴ (ρ τυ! τορ οπεγατίοπο δάμενίι δο5 

“ 6] Ὀγάολ᾽ν οὗ αὖνϑεν νιχοίις πιοίο ἀεοὶρὶ μϑιείς, ἀαυ 40ὶ ρεαραγαϊοσία αιιδδάαι ορότα ἰοπιμίδης εἰμ γάτα 
ἐα Πτμὲ γοπαίρι πορ ὁροιτφαϊ ον δι τα ἤος δὐϊιοτδίνν ἰῃ΄ς [ει ςοπουττατοι ἢ ες δυτοην μία οἰοκάϊι Νίοσάςιπσι πλ-- 
μίο οἰϊαπχίς εἰρτείαρς νίμτρεῖας τσ οοηίἀογακάμι 4οἱὲ ἰστετργοῖδηζεπι ΟἸιγιδ ἐδγπιοποιῃ., ποῦ ἀς τροιίτο 

.«, μίεδλης  ρμδοίμμα Βοι) εἰΐς ἰω ἐο ἰδεπιοης 4ιο νί. ςοῃέερτυ, , (εὰ ἐδ ἰξούπιο οχ νίετο ἀνάττίε ςςτοία. Π} μ- 
᾿ «δ [νοπιηι οὶ οἰγοιιπι εηιπι ΝΙοοάδιπὶ φερνίτ, Ολε τὰ ὁιοΠΠεπ δ. 4 (νι { (αμεκ φόμων φννυἱκ.δὲ Εγαίνωννν βιβιοκὰ 

γίνη: εἰε νροαιο 4υὺ αἰδῳ ἀΠν)ά φυ! ἐτϑγαῖιο (ἡ μ- «υα ἐβιογρτοιδξιρ ρ] απὸ οἰξ κυρ δος Ἰοῦο, Νεᾷ; ἐπί 95 
. , δαυνυφια “ το οοηίδεῖς, οονηάο ἀἰϊροίΠογαῖ τθουγγατ. ὀδιηΐε Βομλο ξηεχ οἰϊτ οὐ τάπγοη νι εις ἀπ επιαγε 4 9 

.Σ πηι Αὐφυ δέπας μη ἀς Ρεσοδίοῦιπι τεπι πε ν. ἐαρ. ς ἰοφιίει, 5οιθράθ εἰ αι: 6 ΝΙξοβειπυιη τ χείροπἀέτο νί 
17. ἰ(ὰ νυιπέϊοοιπι οἰτατ, ΟἸιεγίοοηλυν ααθψυς ἡμαπυΐε, ΟἸεδὶ νοερὰ Πδ] ἀρρ]ιοετιδιαμοά ἰῃ ςοπεγε ηϊεπε ἀϊκο- 
ψεγαπαμο ἰατεύρεοιατουσπι ἀπροῖδε, ἘΔ δ ἢ ποη οὐίζιτὲ ται διγροτμείη γονονάνς Ἰἰσετινείσα ΟἈτδΙ πια]ὰ ἑαῖοῖ» 

᾿ἰράϊδαι (ὰ ἡ άτα διορ!οέξ! φυλιη ἰαιδο (μην τἀ ἡμλ μϑ.,. ριοιαρίουι.᾿λαυε ἐς φικειμο νοῤ με εἰ Ἀἰς ἰοσμ, 
᾿ν ῖ 1 3. 

«3. ἀξ ϑομάνι, ἀπεκρίϑη. ΔΤ ΝΣ φυϊοηυαηπι δ εο διβάῖγεε 1{}| φησγυμῃ ἢς τπςητίο τ Ῥος, τοῖς. (οπίιπ δ εἰξ δὶ ἀαἤ τί πὶ ἔδι οηφὶς τιν εταίδὰ ἰπτειργεταητϑ , 4υαβῇβ {υὐλαηεὶς ἐπ λύγαι ταπιδὴ ταῖς δι τάτυτη εἢ χυοά ἀρίτινε πον 

Ἵ τερεϊεπέα εἴϊει πδίανα!!ς οπιίπυηι Αἰνίπαπτία βεπετατίο, 79 ἢς ηυα!ιτατδυετεαπείοι πάλε Βοπγίπός μποτιτὸ φυὰ!ῖ ταν 
ἀεείττατ ἡ ἧς ἀπΠπτὶ ἀς ποιὰ αοπεταείφηις ἔροσις, ποη ίς-, ῳυοάδηγλοάο βεπή , ἐπηπιο ετίαπι ἐμια τυτίααι ογελο 
οὐγξυπι Πὐ  λητίααι, (δά (σοῦ πάντα 4 Αἰ τανε πὶ Ηἴλπὶ μο.᾿ ἐκἴαγε ποὺσ αυοά δ ἰδ οὶ πιοάο γἱάδληευτ, Ητῆς αὐ 
πίπιπη νὐτ δία πὶ, ψυδηι οἰπεηδατὶ αἴτο ρεϊποίρίο, βεπὶρα Αἰκογιιη αυοηυς ἐπι αἰξατῷ φυοτινπάδαι ἀθ! τὰ τοάκτ- ἢ 

τον αἰ άςι ἢ 5Ρ. ϑαπέτι νὐτίυςς Ὀρογίξατ, Ῥεῖ φιδῃ μα. χιυιτυγ ιν μεῖον αἰωτάλην, πηπιὸ εὐ άνη ἐπηρ  τρῆω β ᾿ 

πνέηα μϑξπαῖυγα ἰηἰτίο καὶ ςοηάιτ. Βεσίμρροηίς δοίπιν; δάπέει εἰεπεία ἰηττά τεβ επεγατος γοαῖσπι ᾿ἰηυλτοηξ, ὦ 
Οἰνίτυν αυοΐ εἰξεχιτα οπηποπὶ ἐοπεουςρ σι ρυγίο) οἴ. Ἀμμ τυή μον νκϑη ἃ: δριγίτια ὑητγὰ ἐσξ οπόγάῖου ὀγοατ, ἢ ΤᾺ 
(Σ ὀροττοῖε οὐ πὶ 4} θδδειν εἴε νοεῖτε ἀρυνὰ Πδιιπι, (ἀτμὶς φυλιτατον αἰίᾳυλς, ἐς πιετοηγιγοὰ ριϑρτοῦ θρ. δαηξλεπὶ 5 ἘΝ ΉΝΝΝ 
ἐίμι: ἀρρο!λείσης ἐπ νέγοψις οἷμν ἐπι πείδεὶ πιρπῦτο ἐϊίάτυ δυδεογειη ἰάσαι ποιπεπ οΠην ἐρίο ϑρίνιψι βαπέϊϑ 

εἴ τοῦας δοιλον φια!!ε οχ δοπηης πλθυ τ Ἂν εἴτ τοι ἐοτρο. (οιτίτν (δά τοιτίαπι αυ ρα τε! ῷ πιο ἀτίανη ἐπμβί βάπτυν 
τε ταη ἀπί πο ἑαιραγας ἰητο  δαιτυγ. ἐΝοαις ἐπὶπι Οάγη ας, βέτ τέ φπογατίοπίς ἠοπῆ ἐροαεὶ δὲ ἐράμβιπδιίτα νε τοζεηφ» 
ἈΡ} ΟΠ ΠΕ πος ροπειῖότε στο ἤᾳηἰβειτυς ὕτποα 14 ταὶ αὖ ταντὴτη εα δηίιπιὰ δι ςοτροτενίοά ργετεξεα εχ τοί 

τ΄ φοτροτή πιοϊοε ἴδ ταῖν ἀπμπί τσὶ σουρογίς διηπαπὶ σαν ἐμὰ πο τα ἤις ξΟΠΙΡΟΠαπΈΙΓν 4υὸ Ἐε ἈΠ] ἸΟκιΝ 

τὐΓΑ ῬοσσΑτῸ δὲ ΠΊΟΤΤΙ δα Δία ἰτα οἰονεῖ οα δὸ απο. ἐδ Αροο οἐ οὐ Βεῆν, ει. ἀοιογφιδεινε δεῖ!ο (δὶ Αιη. 
ψμ"ὸ Αρὸξοῖυς σαταὶ τοὐυνξφρύνενα Ἀη1.Δ.7.δὲ ὗν, (9, ἀδήνοιτο Αἰἰὰ ΡΠ ΓΘΑ ΓΕΡΟΡΠ!ΠΔ ΠΟΙ εηϊΑ βιρετ! μιᾶς, 
χδι, στο ἰφίτων ργὸ φάγῃ}! ρορίτας, νὰ ἀρυὰ αοθτσσι, 7 Μει,ύμαῦ. λιν ιάτυο οοά ςίδιν (ςείρευνν [εξ τιν ὁρ 
ἔαρο ἀρρεϊατιια ργὺ δἀ σέξίυα γίμγραπτιτ βίαι κάδο ρυὴ ΐ μαξρϑι τὰ νἱ ἀείϊεοι ν"[εἴὰ 77] ἀββρομεῖ Βυιμίηιθι 
Οὐαροι δι κατένον, γε ἀιπὶ χυϊίρίαιη ἀἸςίτον χαϑωρμαν ἃς ταί ναυνα, δε ισπι [Ἐἰδεπαις μια ἐπ φο ἢ Πς ρεςςατῦ, 
εξ κείμιρτο (ξδίςγατοι δι πείσγεπι δομνπιν τοῖα σά, γε 4}! εκ δρίξιεα (ἐπέξτο Αιοεῖς οομέσρέιν, αἰ γϑαρια ΠΠ6 
τίοποιν ἠφίςιναι,ν. Ῥί!, 5.6.6δς 78.}Ὁ. Ῥοίοιε διιρδιὴ τασίφ, Ἰο τρισί, ος ; β 

, ἥ : 3 ᾿ 
͵ ΕῚ ᾿ 

ἃ 

"τ" ᾿ δον κα ᾿ Ὰ 
Ἅ ἣν 

Τ 
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᾿ ͵ 

1] ΠῚ. )6ο 

Τὸ πνεῦμ ὄπον ϑέλοι πππϑῖ, καὶ τῷ 
φωγίῳ! ὠὐνε ἀκούοις, ἀν᾽ οὐκ οὗδας τό“ }" 
ΠῚ ρλφται ν κρὶ ποῦ ὑπάγει ὀὅτως δὴ 

: σταῖ καὶ γεβονημῖῆρος ὧκ τῶ Πνοῦ κατος. 

εν οὐρα πρε ἐαως μήν ΟΡΉΡΕΙ, 
κεέυμν Ἀν φ ΑΓ ᾿ Αἰ χικρίϑη ὃ [ησου χρὴ εἶεν ἀνα Σὺ 

πα μθς ζος οἷ ὁ διδάσκαλος τοῦ ἱσραὴλ ν καὶ ταῦτα 

ἽΝ εὰς ἀ γείσμα; ΘΟ βεὺ ἐλ τος, ΑἸ ΜΙ ἀμι λέγω οι, ὅτι ὃ οἰϑαμῖμ)ι ϑευε οἵξ ἰπ τες 
εἰσνδί ἤσπιο ἱπ 
«αἰ ἰᾷ οἴ ἶς λαλουμὲὴρ ᾿ κρὶ ὃ ἑωρρίχριμδμ μφιβτὺ- 

ἐοανονι Βον ορύμϑι" χρὴ τίω μαρτυρίαν ἐμδδ αὶ λαμ- 
ριοἰηάς ὅπ: " : 
πιροιόποιδο Πο 

.“} 

Ἐξ πὰ δ για οὗπον ὑμῶν, χαὶ οὐ πι- 

ριοίπς εἰων φεύςτε γος ἑαὶ οἰπῷ ὑμῶν το ἐπουρρίνια, 

ἤν" παφεύσετε; Ἔ 
δὰ Κὰὶ οὐδεὶς αὐ αὐ έξηκαν εἰς τὸν οὐ δαινὸν " 

ας οἱ μὴ ὁ ἐκ τῷ οὐρανῶ καταθαὶ, ὁ ες τὸ 
αὐϑρώηρυ ἢ ὧν ἐν τῷ οὐρανᾷ. , 

͵ 

; ϑκησμκοσσστοιςςο.., ὁ0 (000. ςοοοοοος..-ς. 

ὃ Μ ιν» πνεῦμα ἰὰ οἵδ ὠδεμοωαυξζον Πδσί ἀς Μεπιίο, 
“ἀὔεμος οὐδὲν ζδν πλίω ἀκρ πολιὶ ῥέων κρὴ ἀϑφόνο ὅσαι ἔμνι καὶ πνεῦ- 
μα λέγνταμλόγγπῃ ὧδ καὶ ἐτίρως πνεῦμ, ἡ ὦν φυτοῖς καὶ ζώοις »αὶ δοοὶ 

“ταύτην διέχουσα ἐμψυχὺς τὰ χαὶ γόνεμκον νὐδικ. «Αρυά Ηοῦταος 
οτὸ ΠῚ [γαφεύ 7 πρὶς ΄υοηις ππεβείρ οὗ πάθοι ἔβη] Ὰ.- 
τίοηςπι, ἀρᾷ ηἷϊὸς ετίαπι ρτο δρίσίςει ἡΐο ει ομγπιὰ ν]- 

αὐβοαπτα οορίξιγ, νὰ δί ἀρυά ΟΥᾶοος ἃς [μάτίηος τι εοἷο- 
δονκιμ ες Ηερτκογαπιοητίδυς ἐιιὰ μανίεγαητ. Οὐσοι 

εὐσίτον ϑρίετιις ούςα {{π σρλύσηρον,δί ἀ}μΑτίαἰς οὐ αιλη- 
εἷς χατὸ μγο νεοτο δοοίριδτις, νεπτυσαι πιαιὶ ἐατοχρτοταγὶ γο (γπακορ ν. 
αυὰπι δρεἠτῦ Νάτη μὰς τρ πἰβοατίοὶς πνεῦμα πσοίοςο οχ- 
δ κυνϑ πρδα μῆς τγάάμοτ ναῦοιοβ νε Ομεγίοίοπτιυο, 

, Ογεῆως, ΤἈκορλγίλέτυς, Αὐψιυλίηος Ὡς υφιξοπιθυς 
Ψεῖοσὶς δὲ ποιιὶ Τοἰδαπιοηιί, φυπίξίοης ζ». Οὐφά ἐπέ ἸΔξ ᾿ 
εἦη δαας ἰοσίπι ἐσείδφης μας ἀφ ϑρίτίει ϑαπέζο δοζορίς, νς 

ἐκ Αὐδαραβις ΝΜ δεϊληύθηις, Νγήςσηυς, ΑἸδτοήμε μος ᾳ. 
δίαπι ἐδ γηημοόρν, τὸ ἰαθ τ αίαῦ ἀταν ὅδε φρίτίτυ! 5δλῃ- 
ἔξοφιαε ἀϊσυπτις ἀς νεητο, ἑάχυς ἑοτταίϊε ηἰπιτῇ ρτδ εἰ ϑὸ. 
ΝΝεο οαἴηι ἰῃ οδρατγατίοηίθιις ἐπρυΐλ παρ] τείροπάςπτ, 
ἰδεόηχιις ποη εἰξ αχιτὰ οοίηραταρίοπιπηι ἤποιη δι ἰζορυμι 
ςαουτγεηάυ αν ΟἈγίξεις δυῖοπὶ μος Ἰοσο βγοροίίτα νεητι ἢ- 
δυϊίκαάίης ππούίαηι ἰρίεἰευλ! ες κοπογδείοπίς ἀοοσης, ἀΐζοτε 

(σηῃὗ οὐθ5 
ἂς νοιίατ δὲ ιιὸ ναιαῖ εἰτὰ οἤϊ, 
αυαυὶς σορίτις εἰξ ὁ δρίτίτα. 

2 [- Ἀοίρδάϊε Νίοοδεπνιν,δς ἀϊ- 
χὶξ εἰν Ὡμοτηοάο ροΐιμι μας 
βετὶ ἐσ ὦ 

Ἀε(ρομάϊε Ἰείι5 ὃ ἀϊχίτ εἰ» 

51 τογίση ἀΐχ! νοῦ 5,8. ποη 
γε εἶδ: φιομιοάο {᾿ ἀΐχοτο νὸ 
δὶς εἐαἰ οἰἰτα, ἐγ άςτίς 

[στ » ἢ ΜΠ αι ἀείςσπαῖς ὀςαίο; 
“ποῶρε Ἐλιὰβ Βοιηϊπὶδ΄ 4 εἰϊ 

᾿ ἑῃ καΐο. ͵ 

Ὑεητυϑ' αιὸ γοῦν ἔρίγατν δὲ 8] ϑρλνῆηνι αϑὲ ψιεθμα,, 
ΝΣ τὴν (ο (εὶς νη.-]- .Φ' ννοεερ εἶμι ἀνάω  ἢὲ 

νοάκε βς (ἢ τον φ 
Ἡ4169 ἐἴβεοι δρίνῳ.. 

9 Α͂ ἐβομάμε Ν εοάφγωι, ς 

Ο' ἐμ"! εἰ, ἄο μη, 
ΚΣ "ἭᾺ 

ιο[ Αοβνηάφτεβω τ ἐ. 
Τὺ ε΄ Μαρίδον ἢΠΠς Μ{τς}18, Δι] [κα ὦ,» Τὰ ᾧ' πιαζίβενια 

ΡῈ “{᾿κεἰ, 
δας ποη ποίει “ πε τ 

Αἰπεη διηςη ἀἰςο τἰδ᾽,ηυοά] } -ππρν απαδη φίκο μι, 
[οἰγηυς Ἰοφοΐπνυτ,δὲ φαά νἀ.) {9]65 φνο [πα ίοφι). β ᾿ αν} Ππρν Ὁ 4μο υνάίηνυεῃ,. 

τὺ τείξαπγιτ: “[οἀ τε επλοη τ} |άηρμν: τσ: μῇπίπνοημν, 
ποδεαπι πο γος ρ τίσ, ϑθβνμην μϑὴ ἀεειρέμ, 

12] 5) βενγεα ἄνκινοδ, 
ποη 'ἐρεάμ: ἡμοπηοήο ἢ 

ἀεμν 

ΝΌΠυς δαί αἰσξάϊε τη ςα-} 12 Ἐλ μεπε ὀβενάϊι ἰν γοαἰωην κω ἀφίενέμ 
᾿ ι4ἰο,͵ Ἐπ μϑηηηῃ 
4μι4|} με ναἰρ, 

τἰτδις σοπίτας εχ ἰςραΐτυτα; ΟΒΘΕ ποτα. 
ι{- 8644 το ηηφημῳην, οὶ μααυξα νὰ δ Ετλί. Εἰ ἐεβίπιο. 

᾿ρένην, 5 Ἰνὶς αι μθς ροΠὶ καὶ ρτο ἐν ἀ ἰςηίας ἱρίς οἸξομάϊε, 
ΕΠ λυτςπὶτλοιτα “Πλριίλνη δητπ οίῖς ἐπι Ἀἰς νοιοῖς, ΔΙ Π ροῃ- 

τ τογίαιοο αυάσαν τα ἀπςιο)οδίοςγυαπάαι οςβπαυς, ΟΠ τίς 
τελέζατίς Ἂς ἀοςετίς ααα ἤθη τητο Πρ Ὸς,, δὲ ογοάιταγ γοδ]8: 
ἀτ τος ζοτῖα δέ ζορητα ἀοςςηλια, δὲ τάξη ἀοέττίπαπὶ ηο- 
{γάπι ποι δάπητττφ, Οοηλιηζις ἐπεηὰ {είδ συγ Ρ τορος 
τίς, φιιογίαη ἰςτίρια ταν πε πγεητεν ἱβτογργειασδητις ἱῃ 

ὁ {ΙΝ οὴ ταίρι, οὐ λαμζανεν νὰ εἰξ ποι λά- 
αν τττῖς, 14 οπίπι οἷς ργο φυονοῖϊολ ἀϊεὶς, οι ογεαιεῖς. 
ΝΟ: ἱπιογριοϊδητυς, Νοη δοεὶρίτις, γος} Νοα σαρίες, 
᾿μῶλύῳ οὐδέ ἰἀοηοὶ δά ἱπις Πρ ἐπάϊπ . 4! δτ ἀρ μίθο- 
ἰΔπν ντ νἱ τα 5, νοττίσηυς ροτὶι Ἀ εςρ᾽τῖς φυληι Α (3 

ιοἰρίτίς, ΟἸιγγίοίξοηνις Ἰορὶς οὐδεὲς λαμβαϑει, ἰά οἰὰ ἸΝ πιο 
ἈοΟΙρίς. πὰ , 

1: ΤΈνρρηα, τὰ Βλ γεμι.1 οἴ, 5] ογδίδο δι φ]εδεῖο (ἰἰο ἰο- 
φιςηῖςηι πο ἱπεο πα τβ., δὲ Ἰάοο Ἰοφυςητοπ τορι ἀιατις. 
Νεῖ εηίπ ἀοξιτείπδοι (υλιὴ τειτεηᾶμι νοῦς, ἰοά οἴιι εἰς. 
γξητα, δὲ ἱρῆτιο τελάξη ἠδ πιοάιπι, τυ ἰτατὶ οὔτι: δείοην 

10 ἠιοήατωπη, δι πη τυ φιπιδιις ἀοιμηρτὶς ἀ τοθυς ἐρηγαιυ- 
ηἰδδιι δείξη! ποίττο οὐυλϑ,υλίς ογας {114 ἃς νοηεὶ βλίυ, 

ε 

Πκεθνε νηῤᾳρρηαε σὴ 

ἀίκετο υοδίς εαἰεβ κα γε..." 

ἀκα οτε πῆς Ἰοηματίση στα, {ωιἱς πατυγᾶιπ διμηληαιῃ 

τ « -“" -«»" εν ὥς 

τῆ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωϑήναι δεῖτον {ον τῇ 

ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος σὲ εὠτέ. 

ΦΕΟΥΝΌΝΜΊΙΟΑΝΝΈΕΜ: τς κ,( 
τδτὶς, ἤσαμε ἰη [εἶτα ἐπὶ ρτορτίςτατος ΗῸ πιδηΐτατ». (ἃν 
ἀνητ. 5ε4 ρο ροῖεξ ποὴ ἤκξηυς ςοηϊπιοάὲ ρὲν ἰγπεὺ- 

᾿'ο ἡ φιαταιν. σνβὸ ΟΠ Ὸ πατικάγιιη τοηἰμπόίο ἀσοθοη εαρ]ςατὶ ταις φιίάοπι πιοήὸ Πιηρί εχ εἴξ, πιο- 

ΐ οἰβοετὺγ Ομγηθυσοπηη κάδο νπὰν οἴξινι απο εἰ (τρὰπ- ἀὸ ἀιρίεχ. δ πρίεχ,, ἀλαμε Ρεγίοπας τιιραίξιιγ. χυοά 

λαιλάπεσιτια ταητὺ πὶ πάτυγαῖι ἀπ δὲ δέ ρον ἰὰ οου ; 4 τηρίλιπ, αἰτογίως τἀπεῦπὶ ἤάκιγς σείροξμι,, ριορεὰ 'ρ4. 

μ ΤΙ ρτορυνημπιογάμπι ἀα τοτολιιοέξο ἀϊελτις ᾿ ἔξλε, νς {ἰ ἀϊοας Ομη τυ πὶ μα ς ε το ἡρδις; αἰτοια 

α ἀὰ ρετίοιις νπἰτατδινν,νι υὰ ἐἀἸοίτωτ ΟἈτίδως οταςιῇ ἀιρίεχ ν 4υῆπι ἰπ οοποτατο δὲ τη (υἰϊςέϊο ἐδ! ρῖο το- .. 

πμβοτταῆ ἵερυ τισὶ ἱπτετάση νοτὸ ψιοά νηΐως εἰ )Δ- τὸ βοηίτηγ, ἀζ ἔπ διτείϑυτο εὐἰδυΐταν τοῊ] μογίοπα φιοῦ ν- 

ἡ ἐς σκυλο ἀϊδυιῃ ἰῃ φοιοτεῖο αά αἰτοταπι τγδηφίοτα- πΐυς δι ιϊάσιη ἀϊαοτίςς παῖιμε ρΓορτίιη εἰς, νι ἀνε ἀμ- 
ΠῚ ἁαμῃ ἀἰοίτην Γομηΐπυς σίοτια ογυοίβχις. τ. στο, εἴτι Ποιπίηιις Εἰδτα στιοίῆχυν, [)εῖς Δσαι τς Ετοίφο 

ἰρϑς ῥουπυ]διη ἰοαυοηάὶ νοςαγμπι διοιπάτυπι ( ἡ εἰς 10 Πλυνίληφυίηε {πον βηϊίαν ποπιηὶς ΑμΠΠς τη οαῖο δοτοψμλιη 

ἐδ κατ! )ΟΟΥΠΙΠρΑτιοπεΠῚ. οἱ ρτορτοτοα ἰοςι οα{ Α͵οσηάοτοῖ ΝΑ πὶ τη δὶς τοτὰς ΓΗ υ δι, οἰ υδις ἐξίῃ, αυᾶν 

τ ἘΣ ηἶε ςοροτετιοιρυτὶ Ὀςινε ἢ Ιοπιη νοὶ «υΐδυς (ϑι αἱφοχνηᾶ ἀὔταχατ ἐρίϊις σάτανα ποπιίποτυγ: δὲτπ ατίγίθιιτο, 
τι ἡ «ποηᾶ ἀςποηπνπάτος, ἂτ παπάιμπὶ τη ἀδγαέςις. τοῖν ΟἸεγο τγεδυίταν μοι νηΐ γε! σάγηὶ ναὶ θελα ριο- 

ΕΛ  ηαηπκαίταειν ὅς [γεἰτατίν, φιήδιις Πρ Ατέπι δύ ρεῦ., Ριθηι οἰ’ Ὥοιπρο νὰ 5ρίττις ϑαπέξιις ἠὲ ἄοςεαι (ει 

νὰ χες οἰβολητυγιτάψις αιὰμν νοτὰ πιηι χά ςηιιπ' τς ΠΑτιηρᾶς ἰτα ἀηοιηψύογα , ντ ταπγοη Αἰτογαπῃ ἂρ αἰτογ ἡ (ς: 

ἩΉΝΝΕ Ῥ ὁπῖο : ι δὶς Βοπῖο εἰξ ὁ ὐγρηζοηττὶ Νος,͵ ΡΑτγειηὶς ΝΠ ΠΗ τάσιμ ]ς Ομ πίτας 41} ρα υς οἷς, Όςυς, 

ὑμν Ἔα ἠτϑίειη ρογοηλαν - τὴ ἱπιρίυη εἴσμιζοις οἰξ τούπας, δὲ νἱοἰΠῆην ΔΗ ἰάςην Ὅσας {᾿ς ατοτπας ρϑία; 

εἰὐνακ ἀνα υθς Ομρδε οὔ Πείτατξ ἘΠ, φυὰπι )ειατοῦ, οἰδῖμ Ολγης ἔπιαν θι βάςξ μοῦτα ἐἾΝΔπὶ πες ίεγιατς ροιςβδ, 

ΠΣ ομῆι πυπιδηίταῖςαι, ντ (ξητιορας Ευΐγοδες, πα ΠῚ Ὅςιις ἄτπες ῬεὰνΣ » πἰῇ τ πϑως δι Ἀεατγαπὶ ρο- 

ατῶς ςὀπβιπάσης. Οὐυσά διίτεπι ἀς Ἰρῃς5 παταίς {ἀτυ ταγ, ο το, πιῇ τὰ κι πὴ θεὶς, τῶ ᾿ ἁγτῖς λυῖς [ἢ δὲ 

ἀε ρτοργοτατσιις οτίλπι φάτυμι εἰΤεπτία!ρυς ἐςπίεαάϊ), ΤΌπυς ποπςῃ τς ὙΕ 1ΠΊ ΔΡΈΙΡΙΥΕ τος Ἀὶ οὐαί πὶ ρατίπις, 

«Πἰιφας τασίωης τᾶιη σῇ ἸΝοζοτιαπιιμῖ πορὰγς ἐς Ομγηῖο, [τααείντ τὴ τοπ γεάςαιη)ταιη Πἰςεῖ ἀν οἷς ςοπιοσῖοτς ὁ ὧν, 

μιπς ποιμιηοῖῃ εἴα ατογιμ πὶ, "ΠΟσοδτιη γ οἰπη ργαίεης, (οί ενμε, 4ια ΠῚ κε}. μιδηὶς ον ήμει ἱς ἐπεὶ Ἐπηγαε 

(πην,ϑα. ἀειτρς ποη αιάΐοπυς Ποπιο, [δά αιλίοπιις Ποις. «ἀἀιιενίμις εος ἐμὰν, ἀὐτάθοδ Ρ' ἜΤῊ το μος νῶν ὼ 

εἴς φιληη εἰν Ευτγεμιάημαν ἄς δα Βοιπίιη ἀιοογξ ΟἸνγὶ,, πεξιπήος Πος εὐτδες Νείζοι) δὲ Εμεγς εν πὰ οἴνα 

Μαυπιδητάτςηι εἴϊς κτογπα δι πος ἈΓΑΠΛΙΟΠΊΗΙ Ργαίοπες. τΟΤΙΙς Ετοϊειτα; τῶι ἀρέγο ἃς Ρέιρεῖιο ςΟμδιιίνι δι τϑρτις 

Ναὶ ἤοιπο αυϊάεπι εἴ Πειις, τ Ἠμαγδμιτας Πθὴ οἴ Ὁεῖ-. νεῖς ἐπὶ ογγηλιπι Ρατγιμῃ ἰἀρδοτίθιις ἃς ν  ϑ τς ἀαπνινάτος) 

(1 ἃς ὑγοίπάς ποις 1 Ευπναη κατοιητρίορτίετατος Ὀς!ν αὖ ἰηίσγις Ἰευθαῖςς " ΒΝ 

" . -“ 42. ΣΕ 

ΠΡ τους υτοῖῃ Μοίεϑ" ἐχτυ ες} 41 Εἰ βεά ΔΑ γε ἐχα"ά- Ἰὰς 
᾿ ἢ Τρεὶ 2 ΠΡ] 

(ἐγροπτειη ἔῃ ἀείεγτουίτα «χτοὶ ᾿σριδέιν ον θυ πον δ πλλ. 
᾿ὶ ορογῖοῖ ΕΠ τθην ΠΟΙ Πδ: 

ὐκίνη εοηπάοτοῖ  νηχί πιὸ τλπποπ ριύργιυπι στ ρετίο- 

[ΠῚ 

--»...--.-.. ἀξ ρου κοι ρου νον ορυπευ θαι 
ὧν 

-......».......ὕ-»-ρ..-- 

Καὶ ἰαϑὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφι
ν ὧ 

ἐκ ἐίαγιε οροιέεξ ΕἸ- ἀϊσιι ἔστε νύ 
. ᾿ , ἐμ ΒΟΠΉΗΗῚ ἵρῖς ρὲ. ἔ- 

αὐρῶπου ΐ Δ τΑΣ Ἐ ΜΝ ἀνε  Ψροπρην 4ωὶ δγεάίε ἐν ̓ π δὴ χῸ 
ἴνα πας ὁ πιςεύων ρις αὖ τὸν, μὴ δα -- τς νι αυϊίημυς στοαῖς ἴῃ Ε{π|, " Ἀ ἀὐπανι νὴ μαὑεαὶ ΤῸΝ ἐπε τ ἃ 
κσΟΣ ΩΝ Ὡ0α ρεῖςαῖ 5 (ὦ Βαθοας νἱτᾶπν} ἢ ὰνν φιεγραιν. Ἰὼ (ΑἸυι ει 

ληται αλλ ἐχὴ ζω ἡ ὠνιϑγ. ἐπα ΠΕΡΗΜΕ ΜΠ ΘΙ 

“ ΜΝ ΝΡ κἰ δι). εὐἴην εν ἀμεκὶρ ἴων, δὰ πο Ἔ{ΎΝ “ον να 14] ἢ τὰ σπι  ου5 ἀΠοχιττπυη. [16 δῇ τους συ! ἀυς Οὕτω γὸ γάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον 16. οἰ δον το ΘΟ σ ον Ὁ ισεηίη [π σον Εἰιίνπν βνμαν ἐς χεταυνηυοὰ 

οι τὸν ὑὸν αὐτῷ τὸν μονογῆνη ἐστωνκεν ἵνα 

παῖ ὃ πιςεύων οἰς αὐτὸν μιὴ δπόληται, 

ἀλλ᾽ ἔχῃ ζνίω αἰώνιον. εἰ 

οὐ "ὃ ἀδήςειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐ ΄-}}7 

τῇ εἰς τὸν κόσίων ἵνα κρίνῃ τὸν κόσ μον, 

τὶ επίβωπν ἀαγὲ , Ὁ} ὁπ τ] αν (οι ρεθεῖς 

ηνυδς 4 ἐὐοά ἐε ἐπ οἴ ἡρ ςιςξλ ἤφατα 
μένεαι, Μά μάθει νώδην ἔαϊεὶα ἀείετιο 
ΜῊ ., ᾿Αδαπιδγδῖι. 

᾿ .,. 1.10}.4.9 
1 Νοῖι επΐτν πηβε" Ὁ ἐμὲ τ κεἰς ἀἴποε 

Ῥηίωον ἤμην δὴ τομθέθην τστίυε κτατυὶ 

υἱ ἐμάϊε ει τομμφωην, μά ὐξιαρὰ (.- 

τε [ἰμεεων τημάνφε μὲν ἰατὶς εἰ οἷς 

ἐγίνη». : κο. Ομείξεωυε 
βυῖδηὶ ἱ ἐἢ ἰῃ 
400 τυ[εὐεῖ2 δὲ 
ὡϊς ποῇεα 

ται {Π υτ ἀφ άετγιτ, ντ 4 αυὶς 
ετεάϊτ ἴῃ οι ἤθη ἡ ροτςα,ίςά 
αθοαλὶ νίταιῃ ατότηάπ). Ὁ 

᾿ΝΝοη φαΐ αἵδε εὺς ΕΠ 
(υσπι ἰη πιυράστα ἡ νὲ ἀαπληοι) 

Ἰωυηάυποε νι (στ οτυῦ ταμπ- 
ἀχνι5 ῥεῖ εὐ}, 

(με ίυς ρτασ, 

14. ἙἘχεμίβες δψωσι. Αἰζοιοπὶ ἴῃ οαΐος δὲ τευ εν οὶ ἐ ἴδορτο ποδὶς ργα[εταπι δι ποδίς ἐηρυτάταιῃ ἡ σηρθς Φτν Το ἐὐρϑε 

εαἰϊὸ Βάριη αθγοσάδας ἅτις Ἀυαυ τᾶς. ἯΝ οἰἶεηάϊοτ- 17. Μιάαηοηεε ἵ « κρήνὴ ἰὰ εἶ να αδλῦ τὶ : ἐ ἼΠοΝε εἰβρ θέμα 

κιπὶ το σης οδεον ῥτασαιρίς ἔοτς τὰ μο τγλοΠλιιειὲ ἀϊ- 10 αἰ τοι Νυΐφατα, διηκεν κε ἱητατρτετατίο ρἰαπὲ ς τ πλοηιαπν᾿ 4} 

χεῖαῖ, νειὰ ἃ ργορτιὰ δι ἴῃ Ἰρίο μετ ᾿ρ[πυζάγηομιπ επῖος ᾿ ἀιιη φρτορτον ἀρ ΒΟ Ἰάπν:δοισναξ 4Π1ΠΊ Ἰοπηίπυ δι ἰᾳ- ἀρρεςπξάϊευν 

᾿ταριὰτν νοί εἰς πταείλιπ Κλης οπιπό γεξεηστατίοπι ποδὶ ἐπ υβταῖμπ, ᾿ ΦΆΤ ἐγεάίεηννύ παφεύετε. [ὰ νδο ἐχέρίαει. 
ϑύραθεν αὐ οητς ας ϑρίεϊτι ϑαπδδὶ ναι νίττυςς μοίετίς (οεἴθιτντ ὑκ δληςεὐσαιτε,ηον ἐγεἀ ῥά: διραυ]ὸ ρὸζ ρτο πισιν- 

ΑἹ ρ ες ορο δ ]  ςου αυοεὶρα ΠΠοαι νἱυ!βεἀτεηιιον. στε εἰδ ονεάφιμ, ἴῃ αἰίο αυοίαπι ἱπυισπίηνις πιρεύφσητ ᾷ 
ταπὶ ουπηίποἱ ἀπαίοσία αυχάδι Ῥγοροαίτουν ἰα νεητὶ ἤδται ες Εἰξ ἐγεβόρεν! βενς ἀετη ταις σιδηξηῖς (ξπιςπτίᾳ, 

' 
! 
! 

ἐροδιχηάα ποι δοἴτο, (δὰ το, ργους ἐρῆ Πδυΐς νΈ ας ἀυθὶ- 
εὐῖο ἐρίἐλητορδε συ μφίοιντον ἤπητάτας δυήίατιτειν» 4 11- 
ἀἐΠ εμἀίπο νυθτ 4υϊάσπι δρίρίεισι (Δ διμη , νει νετὴ 
«ἴσαίτις μρλευθμ, ἀδν τρἀιςλοίοποην: ὑςξητὶ ἀςσηίηιο τα 
[ξϑιοτοβεπεγατίσποιν αἀυπιθεάθδαπί. ΟΥΜΠΟ ΙΝ ἐτίλτΣ 
βαΐις (γιπροίρ νίι!ε οἰξ Ποπηίπιιε ἴῃ {14 ἰο]επηὶ 5ρ. (ἀπέδει 
χηϊποης, ΑΘ. υδά ἢ πος βείοις ἴοσο ποι νεπιυν οά 
δρίεἰξιερ δλπδευνς μμίς Ἰητελ ηρ ἀτυς, ἐπι ἡμ 1 μς βιοτὶτ οὅ- 
διατίο, ϑριγιτι δλὴ ἐ}ΐ γοιὸ (ϑμίξαιι, αυΐπαιη ἀϊοὶ ροενίς 
ἐκοάειημε δμάπυμῆς, πηπιίηνὲ ταῖς ἰα ἔγῃμαροι α σφι 

τὐρει (ὦ ορήγίειο βαρ! (οαἰει πὐ Νίςοάςξηνι εορποίςεδαι, 
᾿ς φαΡταπὶ τα ἀρ δγαῦ ἐπ Μὲς πιγπογάϑ! ΝΑσν (οἰ ἴξτ ψιοαις 

ὑπάσινεπίνεῖ, δι, αυὰ τοπάστει ἢ (δι οσοπι ἱρεϊυς πο ΠῚ 
δέδει. ᾿Ἀεδὲ ἐάπλφι Ῥάῖτεε οχ πος ἔσοο,ηεπιρε εχ ἡμυε,. 
φοπιραχαρὶ ον ζανδὸφφ ν νεῦλιι ϑρίτίτος δαηδει [λεἰταϑξπι 
Δεμιερῆπς. , 
μηροῦ, ΚΡ ἐπί αι ἐταη Πλκίοιαἷν ματα πίδυν μεριὰ ἐκ φαΐ. 
δ ̓βξγα ἀϊοιευν εδε γοϊιπινιδιμ}! ἔρυπι νεζον Ῥδυ- 
ι9 Ἄοιμ.8.1νελο.κ 2. ξβονν, ουνων 1 ἰὰ εἢ ἔχοννι 
ἹΜατεΐνοΣ 4 εν ἠξοον τ ον ἑαυ ᾿ὐγυϑε 8 5.6 οτίλπι ἀρυὰ [7165 

ἐριτατ Ἡρ[λμι.7ν ΤΛΕΡ Δ ἰα Βγοιλιφιιθυνέ 
ἢ ἀεϑρυγδι (ἀπέλο εἰς ἀροιοξιιγσειολίνε (ςἰκὲ (ογιδίς ΟΝ 
ωῦ κί ες Γείδυν Ραυίωο διδρίεειεί, δε σηοῖ: 
διλπι βοείοις τ Αἰ" νοςδλι οἷμ. ΄ 

ιο Μαρβε ὁ δδόνκμν 06 ἀυσσθείοοο ντιάδειν 
δεείουυ! ἡγρτ  ἐγρασφροισιδν εὐὰ ὠὶων Νίοοάν, 
ΠΟ ΟΝ, ηφύδ ρτο ἀοέϊοτό, (οὐ φείδη ρα ἐκος! ἐπεὶ 
οἄοτὲ μείτια ΑὐΠε Ὁ τιαεἰ!εί με οὐὐμ εἰἰδιη ἀμένο. 

᾿ 

4 (νὰ νυνὶ! ,ὔνον λοι: φεἘΠΠροτο δνασ ὁ 10 ἀεροῆείς. 

. Δμίδν φαὸρν καὶ φὐ δεῖς, [4 οἱ οὐδεὶς ὃριντ (ιρτὰ, 2.) δς 
αἰτθί ἕ ρς. ἘΠῚ αυτεπι οἰ ἐρεῖς ποτὰ πο ογάτο, εὐὐυϊτησά 
πιαϊτὰ 1 ξομιαιηί ἴδεῖηοῆς τοτίςςπειννας αὶ ἀἰχίϊες (ἰιτί- 
{Νὴ ετεῤιίηαυοά τληγεη δ διιην ὁρογιη ει φἠϊι 6- 

τ δ΄πε ζαϊηλην οὐῦ δὲ ἱρίς «ας α ρος ἔιο ἰμτε ἀοςεῖς δ᾿ 
οὐ ποιμΐπος ἀοέξτιμλιῃ οαἰξίξεπλθ οι δι ιπίτελης : ἀεπιάς 
πδαεὶρίιν ἀσζεγίπαπὶ Θαρ] ἰοατ,ημοηίδιη υἱάολίςες δοην» 
ἀρα ἡΠ Παἱ δρίτίτιι ἐπιρυ ας ἀσαιῖς ροκ (δ ἰαρίμπς » αοήο' 
δυπὲ ἀοέζοτοηι ἀμά τες ἰμπίαξηι. 4. πζεράς ἐν ἰὼν, ὦ 
«ἰαὐφζνοεν οἷς οὐομνόν. ιὦ εἷδ (ρίεἰει "6 ἐπιολ ροοτία [οθ΄ 

Ἦ΄ ρναιίτυ οἴξννεἰ νηυδιῃ ΑΝ : ΜΠ Βα τις Η1ς κίογπα ρας 
Δρίεπεία, ἠς 4ιε Πιρτὰ τιῷ.ν ὅς ιδιδὲ Ματαὶι, 16. 17. δι 10}.16. 
τ4.δὲ τς, δὲ φιὶ πατυταπι πο δι δἰ σηρτδην Ποὺ αγροία- 
τίος. νηὐτατι Ἰοπανίε ξρτην ἐὰς πιεπίωτα κἰδηχτιῖῃ νηὶ τ 
ἵνας Ἰοψμεῖο Γ΄, αιαβαβ οάγη! ἰαΠγα ταξίδι πομάμηι 

ἍΝ όορε βίερι ἐγονεινῖ! ὁ ἀδε ὐδρώπευ,Λιουμάδι 
[ϑάπηες Ἀνμίπιοι  ἀρροιεἰοηΐιις Ια (υδιφέξίσης ροίτιεν 
νεἠιργλεῖ τ ιδε 47. μοι δυκεῖ ΟΝ τήϊω ίε ἃ ςαίο ἀείοφῃ- 
ἀν ἀϊοιειργμπὶ τη δι ἀιινηδι βάταται νῃφατηδτίομεσ, ἀδ. 
ἰηήδ οείδοι δὰ ἐρίμυνν ςοηοξριίοην τηοάυπι τοξδεοιάμμι 

,{εὔίηοα αὐ ςοτροτίς Ἰπατεγίατη, γς ΑρΟἢ παγὶς δι Αἰ(} ἰκτε- 
υἱοὶ εὐ ὑδιπνανιιης, δὲ 41}} εἰ τοι σοι πὶ ποτα ᾿πδηϊοτία 
τὰουδαι δονα ἐκ εἰφιμ [εινάς φιὰ (ς Βηΐυηι [νι σπιας 
ὩΣ ἀρλρθρ ἐγέξισίο εἰἴς ἀοτεῖ, ἀροτοὸ ἀτι)ε πάτυταε, 

δα υὐενϑι νηδηγίγροίαιϊη σοπίίτηιαι. μὲ ἢ 
ο ἐδ ὁ ̓ ; νῆφι εταῖ ἴῃ οαίσ,νε με ἐρίϑ Οἰπύ. 
ἴμε Ιοαυίϊευρπτὰ 6. δι ζ,εγῖη εἴ τἀπμση, ψιὰ (τιν, 
4ιυκιοδι ἤοιπο εἰ, φωμοης ἐχιοια ἃ ἐοηςέρτυ νἐπιρτο- 

ῬΑ 

εαγϑ αιηεξεχοςρῖο 

' : ἰπάς Ἶ ἱ : ἱχ! δίνπις τό εὸ νἱτὰ πδιοτολ 4 
ποῖ ϊοπίο πηρίογοταν δά ἱπὰς ρταδοπάδηιν ἐγοάςπ- Οἀϊκατατιπν νίπος δ πτοῖτιον. ΗΟ ΊΒΙΓΟ Ε᾿ ὲ υἱ ; 

μεν οἶδαι ἈΔΙΟ ΜΝ αἰιοά οἰτην ᾿Νὴὲ ροτ Μοίξῃ εχ οί επιεπιϊδυϊτ, δά ργαττετγοα Ἰλβϑιλήν μη μὐε ἀν σὰν ἐν θ1 Με 

πιιάαιο δ ερεητίν κηςὶ τγρο λἀαιδταάτυ τ. γερο πο ἤβηιβοατί μος στο τρίΑΠ| ᾿ ων Ἵ ῬΩΗΝ ὑρτν 

᾿ς Πιδερνην, οὔτω γών. ἘχΙπγααύ Εταίπς, Ὁ ἰὸς ἴοςο υς δεπιματοηίς ολυίλπι: νεῖ ἢ ἀϊεαν γηλὶς οὐτη φυιοπαρίλπι ἐξ, 9 (9.8 εὐ. 

υἱδετὶ ρος ἔπδην εἰ Ἐπ νετθὰ. ἐλ  Ππηπει ἐόν ὰ (αὰ ἐπιριοδίταις μυς (ςεἰοτίδιις ἀαπιηατ! βοείας 40 λΠὶ 45, 

υς ΟΠ ΝΙοοάςπιο μάυιστγα: ἰςὦ ηοα νάεο ι " , εἴ ἩΉΙ 

ἐελμ τομ βοεὶ φρμαρόγιυν μι ἱμοὸ νετὸ {νεΡα-ὀ ηριίοπὶν «ἀυΐ ποη εἰς (40 εἢιπὶ Ρο Πς πιρτς ἃ ΠΟ: τὴ " ἐὐκὶ μὲς 

Α' δ τόν Ατβαηδίῖο ἰδητιιητ) Ομ τδαπηος., εἰίοι ε) 64 ΟἈΓΙΠῚ ςοπιειηρευς ὅς ρεοζάῦ ὐῶς θ᾽ δ- τὰν, 

ροιταῖς μάξο οηγηία (δ ήςετε, αἰ νεϊ [εἰ (πγπιϑη πὶ η πᾶ- ταηᾶηϊ, Ἐς τΑΠιοῃ Οβμηξυς πιῖαν Αἰτν π πεν ἘΠῚ 

ἀϊονεϊατί οὐγίι δοτιιρέτς. ἘχρΙ Τα ἐφίταν ΟἈ τ λεον νὰ 40 τεπτίλι θεξῖ. Πεηίφὺς άπιραγε ἡλῳ : ἷυ Ἀλη γοίμα ΠΝ 

ἀεϊβευιά βλδγιῆν, ποίῆρε πόα ψιδιὶ Ραῖες δὰ πος εἴδει ἀἀ- εἰαταῖ αμβηὶ Ρειάογε,νε Ἰίαιστ εχ τε ; τεῆς ' δ νῇ 

Δηΐαν γε] Εἰ ν ϊμις οὐρα: ταμε ξὴ ἂν νηί ᾿πιηεηί Ἡὐθιῳ τ. με βννεον νη άως, ἴα συϑ πίμ: τ 

Ῥαττὶς ἐϊα ἀδοογηςηεὶς, ὃς ΕΠ κά πιοιτεῦι νίαυς ἐς. εἰϊ ποήνηὰ τυἀαοτιπειρεαν, [πὰ ΥΡΜΝΝ ἐγοά  οτὶ " 

΄ οδίξαιεητίε μλωϑιρωπίᾳ. Γ ενιν κα ϑεέι. Ν τάε!εοι Τὰν. εὐμι,νο ἀϊκίς (ἀρεηοῖς ὙΠΈΡ ΔΗ ὑ ἐγᾷο ὀρρθηεν ι 

τοπΑ ον εὐζο Ῥάϊαν (πίσίσης, αἰίυν οε ΕΠΐες ἐπέ πι- δάυιετ. ,ς νηὶ ξεπτῖ:δς ἰπερτὲ( περι! ἀζετθυ: ἼΣ1.) νη ̓  ἐ ᾿ 

(νι φαθο αχα πες τάιπςὴ Αἰέυᾷ ἐδ ἴεν Αἰωὰ Δαν (δὰ ἰυπησάγ τοιπιοπία εἰτάπε γὲ ἤρθν Ὡς εἰ ἱ 

ψηι νίεταις Ὠεὺ εἴ, { Γ' ἱξειε ον ἴων, τὸν μνο-. ΠΕΠΊ(ΟΙΣ ἐςτιὰὲ νηδιιοτίλ!ιν εἰἵξ τ νὰ ; δνπῆτι ἷ ῬΗ 

Δ Ειχο βατε ἐμοούσιον, ἀὐνιο τίν Αττίαπι! δὲ αὐυοιμιεο, {δὴ ἐοιμάεηνη εν! εἴδη κέκφαται. ἢ ΣΝ Ῥμωε εὐέ 
αϑηδοι, δ ἰὰ [)οο ΕΠ ο δά οηιξ, δἀυστίίν Νεϊοια. ἀμ! {Ές. Αἰ ταν ἐπ πὶ εἷς ἀφ κάϊ! ἐν " ΠῚ ἘΡΡΝ ΕΙΣ 

4 εάενη ἔδυ Νοη ἐμίτυτ εχ Ὑἱ]ε νοὶ ριπυμῖς, νοϊ Ἅηῖς (0 βιεεῖς (εξυενε σοί (εγιςε ο ἢ ἘΠ ἡ δνμαν 

«εἠἀεητίθυς ςυϊ απ πιο ειποαὺς δὲ βές Ριδιία, δια ᾿Ω6ἢ οἴδιτιν Ευδη με θαι ἀιοὶ πΛΟη ΡῸ τὰ προ εν, 

δι τρία θεἰ ἀοπμαι εδ ,ἰτά εχ πιειὰ φιλτιὰ [εἰ ἐν. Πιον νΠηδε,θος ετία ἰπμπτεν ρειὺς πίοττιι ΑΝ ἷὰ Οὐ ρλνμε ᾿ ἵμ 

ἱπιανίτον δυδυκίᾳ, δἀιιθείωι Ῥυΐαξίνι, 4 Αἰρν βογεαν, διάξῥε ροτιιο τη  Δαυττι (ΔΙ. ῬΙορις Ἐπ ΠΝ 

μὲ ἀπήλνναι. ἕηζο ἐπ Οἰνεῖδο ρεῖ ἤάεπι δρργεβεπίο, βὸπ εἰθυ φἰεηείδυς [ςὰὴ ἜΝ πε ρος ἰεβξειιιυ ἜΝ ΝΗ 

πιοἀὸ Ἰηυειλν αὐ πιοτίειη στογηᾶπι εἰ λπιμε, ο- “ (ετριδπ πρετιτὸ οοπάειπδλη αὐ νλαρν Ὁ πάν μιυλν ὅσον 

δγηίδι νιϑοίιςος ρβορατὶν ποίξείψι ρα: ρήψν πα πιεπὴ μον“ βεζξατὶ ομ ν4υσά "πὶ τοι ἐτίλπι νὰ δὴν δ ΟΝ αὐ τομὰ 

ἐπυρῃαταπ εαρίδεὴεν εγὰ!η ετίλισι 40 0 νά Γ41} ΒΕ ΕΓΔΆΠΛΡΕΙ κἡ {πα τυ ἀ πο ΠῚ Αὐδιπί Ἰργ θεν Ἂ . Ν 

δι ρύορινε ρεεξοδικηι Ιεῴ!ν ρεσίβαιίοινεδι ἦν εοάρπι Ομ. ἐιϑεηείη βαιά ἐοἰμργδελ 9. Ὁ 7. : Ἐπὶ 

ὰ πα τατι. δις ιτυτ Ολε τας ποη ἀλπιηαῖ, ἰᾳ εἴ ἀλπι- Ομείπι. ἰρία 



ΦΩ͂ κῆς, 
πο δα ΣΝ να ΣΝ 

' ὶ ᾿ ᾿ : : ἘΞ ϑ οι ἢ] ΞΟ ΘρΙπμ( ὦ ἢ ΕΥΑΝΌΞΕΙΠΙΥΜ οι ΦΕΟΥΝΌΥΜΟΙΟΑΝΝΕΜ. ΝΕ β 
ὑπ 4 3 γὐων ἐς αδην: οὐ κεν ι8.: Οἱ γεάϊεΐη εατηνδοη (08 181. ΟΝ εὐεάδε ἣν τηρὴνν μπατυφητίδας φαῦ νευΐφος ὀρ δρεγάτυ νυ φυοά νοοῖτ, πὸ ἔιο δάρεϊίηνο ρεπάετεηι, (οἱ νε ἰη ΟἹ τη τα ἕατας δα. ἡ 

: «ὄπσνων Ἔ αὐτὸν ὦ κρίνεται “ ἐξα θὰ «β νετὸ ΕΣ ΠΣ ΤΠ ἐνάιζαρησι ιν ἀμμεννι ἸὐΩΝ ψροτξηῖν ἐμμιὰ {πη ἘῊῈ ΠΕ ΠΡΡΕΕΊΡΙΝ τερτεβοησ, ρωΐῃτσαι τοίρέρογοις εἸπμάμεις γοιὸ εἀοέξίς,, δά ρης ἱ 

Ν᾿ ἐμὰ ππξέυωῶν ὕξυ κάκριται, ὅτι μη παππ-] 1: ΠΡΗΒΕΙΕ. «Ῥαᾷι κα ἴθην ἐμάβελμε ει 7 Τοάπης ΗΕ νττοίηθς Πσμτι πιογοῦδητα! τερτε.͵ ς ἰοραίπιπι Πρ αγάναπη, πὶ φοάεπν (μγηϊο ςοπηρίςιῃοα - [ 
Ἶ ' ΚΝ μι ν λον ςοηἀσπηπαταϑ ον: υΐὰ ΠΟΠ] ἢ γε μοηιοπάδιανε (ο. Ὁ ΤΟΥΣ ΤΠ ΔΝ ΜΟΊ ἀὰ Μὴ οραξεςς ἜμΐΗ; 

. ᾿ ' ; ΜΝ Εἰς Τὸ ονομᾷ ν1:} μϑνογῆνοις μου πῷ ετεάιάϊς ἴῃ πομιθῆ νηϊβοπ τὶ Εἰ υὐθβῃ τκρκς ΣΣ ΟΝ Ἠεπίος αὐ μλοητς ας Ρ ᾿ ἐ ΠΕ. ΗΝ ΩΝ 

ρῶς ΤΣ το ᾿ Ι 12:1. : ΞΕ ἘΠ Ἐ καὶ ἄλϑον “«οἐς πὸν Τωαῤνίω : καὶ 1 Ῥοηοτύηταυς αἀ Ἰοδηπεπ)" 16 Εἰ νεπενμη α 4 Ιοαν-- 

ἐδ, ϑεαυίεμε Ὁ Αὕτη δὲ δεν καὶ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλή: 5 Ηᾶας εἰ αὐτει' ςδάοινηίο "ἢ μμ Νὐἀμεμαυν μους γα) ὠπαῖ, Ρ' αὐ Ὁ). ὃς ἰω μετὰ σοῦ πέ- δι ἀΐχεγυητ οἷ» Καθ ὶ, 18 αυΐ τος πἰβ βεΘΗ ΒΝ πὸ ἕλε 
8 ἐ τῶν ἡ“ ) ς δ 1 Κι) " ἐἐΣ ᾿ " ᾿ ᾿ ' : - ᾽ μ“ 

κὰρ βοιήοει Αύϑν εἰς τὸν κόσμθν γ) χαὶ ἠγάπησαν οἱ, Π φυὸϊ [μιχ νεηΐς ἴῃ τυ η δ ἢ}} μων τ Ἡδιοκενγιναι θῤν. ΕΠ Ὁ το οὐ κῆδος τὼ ἀδρῆν μόναι σα ογατ΄ ἀρ τταϊεξζαπν Ιου τ} 11 βαπερν. οι εω μβανοιι ςς Ὁ γα 

δϑνίεαπι υοξ ὺ ι οργηο, μῷᾷλλνον τὸ σκότος καὶ τὸ φῶς [ω] [54 ἀΠεχογιπε Βονη ῃοϑ' ροτίυ5] με πᾷ ἐερεύναι φυλην.ς 6 ςἢ “18 ροσι τ Ὁ 9 0, Ὑν ΓΟ“ μάαῃίδγοαΐ τι} το πὶ πιοπίμιπι ἀς -[ 1 κνήμην ρει ει, σειεῤίς δι 1). Ὁ 
| τορμάϊει:. ὧν μάνα, δι τον ΠΡ ΘΟ να τειοῦταβ υὰτη υς ἔξ χυΐα ἔμμι } || "εοπητεν αι αρέπο φογμῃν ει Δ, (εἷς βαήιζοι γκ πάντες ἐβλονται ἸΔΜῈΙ, ςοςε Ὀαρτίχατ,, δονοπιης 8) | ῥάρεξ,αε ; (5 οπηρεν ᾿νε ο ἐν: 

2 ποννρα ἀρ τὴ τὰ ἔργα. δόγιμν Ὠιλ]ὰ ΟΡετα. ἮΝ ἀν τὰ τρις ΞΡ ' φρὸς αὐτὸν. νεηίμης Δα ςυτην ὦ μάνας " 
" ΩΝ Φ . “." ὶ ὶ Ι 20: . : ΟΝ , ἷ ἐῷ ἴδ. ς Ἄν αἰχὶς. 17 βοή} ]οάηηει ᾿ ὶ 

,,[ΠΠῤ ἠἠἈἀὀἠλἠἠἠ ἑἐἑΚ8ῦι. πιβᾺ ὁρεῦλα «είμων μιν τινος υϊδμα αὶα αμε σα βα (Ὁ αὐ ἰαονσς ΒΟ “νων, οὐ δενιοὐ δα. η, μιαίνειν τε δ ἐκν  άλαμασα, 600 ΝΕ ͵ ᾿ ἣ “ι ς 3 ͵ δ - ὐεπεῖ 44. ἐμ φη}γ ἡ} ἤδη Ι Ἶ : ͵ νὰ ἢ ᾿ ΐ εδώ Ὁ ἡ ῥ ᾽ εἰϑενε νη 6πὸ δὶ [ε- ει «, 

Το; νκα! οὐχ ἐρ Δόταὶ ᾿ ΟἸΟΦΟΘΝΟ ἊΝ ςοῦΠο ἀγρυδλητυγ Ὄροτα Τρίτι8,} |4γχμάνθην ὁβεία οἶμε ἥξ, ταὶ αὐροπος λαμβανειν αδιὲν, αν μη ἣ αυϊςυδην ὨΠῚ βισγῖτ οἱ ἠλτααλ) ἢ τμ ἡ μκαι ἐὰν 

4λέγ θῇ τὰ ἐρ ὶ ὠντόν ἜΝ ἽἼ,| Ομ νετὸ ἀδε Ορογαμη νερῦ- Ὡ νλ φρτας γ σεν: ΞΕΞὅΨΞ᾽ἷἽ᾽᾽ διδομδμον αἰτοῦ ὧκ τῷ οὐρᾳνοῦ. τ ἑοῖο. ᾿ ἜΡ ἔ ᾿ ͵ 
ὃ ᾿ι ' ᾿ ω δὲ ποιῶν Ἡΐω ἀληϑυίων εἴρχεται [πατϊενεηὶς δά Τπσοιυ: ντ τη 6- ἩφΗΙΡ μῆχο “ Μϑέδε ας ὔ αὐτὶ ὑμᾶς μρι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, ,.)] Νος ἱρῇ πϑβὶ τεῖξε8 οξπίς μὰς} 5 " ἡνίβ γρτὰ ἀγα , 

᾿ Ν ὼς : ΩΝ. 5 ᾿ ἜΑ ΝΣ τέ Ἐπ ντς ἐποοο νω . χρὴ" . Ι ἢν εν δον οὺμ ἀἐ- τὰ } . φῳορὸς τὸ φὼς "ἵνα φανεροθῇ εἰπέ τοὶ ἐρ-) {Ἐπ ῇλῃς ορετα ἱρίϊις, υὸ [ο-| |φυὐα ιν Ὁ ϑομωμαα ος ἰ ᾿οὐκώμ ὑμὲὸ Χραςὸς,ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσολ.) |ἀἠκχξς ΠΝ οη ἴυπ| ἐρβὸ ΟἈΥ Ἐυ5» ΠΩ μα, κι ΔΡτ ϑαριλν ιν 

γα.) ὅτ ον Θοᾳί ὅϑην οἰργασμϑμα. Υ] [εὐυπάσην ουηι [πέϊα ἔπσγίηῖ, [11] Ρυβῥνασ υεοῖε Πρζμω ον εἰς ρμ ξμνρφεϑεν ὀκείνου. (ς᾽ πιηϊυ5 ἔπι" χη ἀρρανονδη) ἔων, Πα ἀμνα πν νι μι 

᾿ Μεπὸὶ ταῦτα ἦλϑεν ὁ Ἰησοιξ καὶ οἱ μιφι-͵.ι Ῥοίξεα νφιὴς Ιεἴϊις δ ἀἠ ρει}! ἀϊξειριν εὐεα ἐν νά κατ νὰ εδρος οἰμὶ ἣν Ὲ9 κνμρίος ζαίν. δ᾽ ἰφοτατη ἐο. οὐθυ ἐἐρδίομ ως ᾿ 

ἜΝ ἱκέτας φηγαὶ ἀντ εἰς τἰωὶ νὰν Το) ἐς εἰς ἐπ Δ άχα τεγτι του: δε ΠΠ|ς ἡρέτα :Ὁ προχεα ' ' ΘΟΘΡΣ ᾿ ὀμνθν πε ΤΟ ΡΥ δ. Οὐ παδοῖ [ροπήλην, Προπίως 15] με ναδει [ῥοηίατι, δ ὃ- 

τ ὅβῳ 6 ἘΠ ἢ ας “9Ἱ φοἰππιογαϑασον συμ οἷς, δ. [84] 17 Ρμ ον ἜΤΗ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ὁπ φηκῶς καὶ ἐπ] Ἵ ἢ; φηνίσως υιτοπν [ρα αυ! ἔϊαι ἠρτ αοτ ν αι 
ἥ Σ ᾿ ᾿ Φ “ ω ἔ ͵  -΄ὠ "“" ἢ , ι .» ᾿ ᾿ ὡ Ἷ ΑΙ 

ς ὙΠ Ν, ἐν Δ ΚΔ α ἵζω. Ει ρείζαραι, : 11} Στ αμτεη (1 [θέμε - ρουύων αὐ18. χαρὰ χΑΙΡΕΙ δὰ τίω φᾳ δι αὐάέτ εὐ πὶ» βαυάίο δηυάςι ψάνάιο γαμάει βτοβίεν υο- ΕΝΗΣ Ἢ γ δὰ χΩὶ ΨΑΥΗ βαπήίζων ἐν οὐνον ἘΠ Βαρυίχαθας αὐτῷ οτδη} ]οΔη-Ἴ [πεν αμρες, απ ἦα Κάδθῃ  ᾿ "ἰιυ τοῦ νυμφίον. αὐι οὐ ἡ χαιοφ ἢ ἐμη) ὑτορῖεῦ νος ςΠ]) ἰρδῇ. ἢνθϑς ΓρῸ ἐοην Κη. ΕΥ͂ δὲ ἀνχοχαις 

ἐγγιὶΡ Ἐ Σαλεὶμ ὅτι ὕδατα πολλὰ ζω" [ηες πῃ Αςπὸ Ρίορςε 55] πη 4ιο- ἘΝῚ δ αἰδι ἽΡ “4: πεηλιήροται δυάϊα τη τη ουιη οὐ όψω εἴτι} |ἀὐνπν κεν ορ σέμπι εβ, 
' : ΟΊ... ΐ νι , ΘΕ Σ " ΤῊ “φπ ἐγ 4ηῖ φἰἰς, (’ νε.- ΠΣ ἐπ αζφν ἢ τλι νον, ἊΝ Ιατὰ ὁροῖος  ετείςογοτηθ οί {πων φρονίαι ἐπβενε, 

πῇ ένα ΤῈ εἶ βιδ εὐ τῷ εν, ἀν ον μθν ἐν εὐβ δν πηῦις νοῦ φηι ςο’ βαρεῖς, αὐδυ» ες Ἑκαῖνον δῷ αὐξαῦ οινγέμοα ὁ ελαττοὺ -- ῖο δ ι ΒΕΠΝ εἰ Ὗ Ἂ ' "πὸ ἀμιεῆν ἡ ηΜ ὃ. 

Ι ᾿ Ουπδ ἐδλημᾶμος εἰς τω φυ- ᾿ 40 ὈαρΓχᾶ ὕ. ΤΣ Ὁ , 

᾿ ' - εν 14 Νδάνην εηἰμ σοηϊ σέζαυς Εἰς Νοπάωπν εηληι το ΝΣ. Ἶ : ἢ ἬΕΙ , Ουϊ' (υροτηῦδ νρητουρτὰ ο- Ομὲ ἀν» [ τίη υεφηδ, : χίω ὁ Τωαϑνης. - : ἊΝ πον εν φον ἡροδ, δὲ , ' Ῥέτηὲ νεηιτρ μ Ῥ: 
" ἡ μΡ Τ ἀν μι αϑη [ἢ Ιοαῃῃε8 1 ζαγςοΓειη, ᾿ἽἝμενε ἰϑάηῃας ἐν» ΦΑντὸν Ὁ αϑωϑεν ἐρχομῶνος 1 ΠΌΡΩ τΓΘΕΉΝ Ε πεν εἶτ τ αυὶ ὃ τξετα οἰζγιεῖ- φῶ μαπαυεῇ 4 ἐε 
| ΠΣ ΙΝ ΤΣ δ ὼ οιεν τα οι τ κα ΗΓ" νά εῖν τς εροη νη του} ΣΡ ἜΝ ὅτων" ὁ ὧν ὧκ τῆς φ'. ὧκ τῆς γής ζξδι ̓ἈΘ τεηως οἵξ, δὲ τεετεηα Ἰοφυΐτυτι ἡρὶὲψ ἐμόνρνε ἐν ηδον 
 ὀ---- ο; Ἰοίπίε ἤω! Τωαύγου μετὰ Ἰουδαμων αἶδα καϑαρθασ ῤημανη οχ ἀἰοίρυϊ 5. Τοαπηὶε] ἢ ἀἠξερωϊηε [0 ΣΎ 5 ᾧὡκ τῆς γῆς λαλέϊ ὁ οκ ἼΞ ὄνραίον ἐρχοτ] [αὶ ἐ ςαῖο νοηὶτ » ἔαρτα ὁπηπιοϑὶ ἢ υροη ̓βηραν οπνῖκει εῇ. 

Π ᾿ Ἴν “ ᾿ . . . - Ἢ Π ’ 3 

| . ΦΡΑΡΟΙ βίρύ. οὐην 145 ἐς ρυτβοάτίοηε. ᾿ γμβαῖε ἀε)ωτήβεαιίονε., ἰὐϑμος, ἐασανω παντῶν ὄφιν. εἢ. ; 
᾿ . ἐπεζπάϊε,, νὲ : - εἰ ππισότοα.ος.-ς ; ἘΠ ΒΞ σου Ξ πα Ξισξεσσαξεεξεερεῦας : 

; ξυφηρει ταῖς 19. Οὐηάοπην δε, ἡ κρὶ σὰ εἰϊ ςοηπἀειηπάτίοηις ςαυί λ.. 1.4 1μά6α!ενγλοτέμην, εἰς τίω Ὁ ουϑαίαν για ΜΌ]Ρ, Τη1ω- 16 "μιά ἐτδιεξδωην 1 σνά φούα, πίον ᾿ ορδάνοῦ. ΝΟῺΡς Β6- ς ἔξ τεσοροτῖ "ς ἃ δά ἄοπᾳ δρίτιτυς (ληξε ουίφυς ν οὐ οι 
᾿ἐιπιϊπιρεάϊλι: φῃς (αρτὰ ἐχροιίπηιις τρίμαι γε γθ.1ΠῚ κρίνειν. ἸΝΝΑπὶ ααρά ἀδάνν βενγαην. Ἐσαίυνς, 1 τενυάην “νάρκη, ἘΠΕ ΟῊ ΠῚ ΠΟ] ἴον 
Ἡμ ΑδρὴΝ Οἰἴδας ἀς {{πλ0}Πτὶς ἀΐχετας 1.9. ετάϊτίο τυὰ εχ τὸ οἤημος.ς ςοἰ]οςατίο, τοτυπι ργαοοάᾶς, ρατείεαυλτις. 554 Ευδηρο- 
τθοζιῆοη πο. ΟἈηυς τη οηληες ἱηςτς ἀμ] 5 ργοπαητίαϊ, 5.4 αυἱ Ρτορῖς. ἸΜπλην οΡίπον Δἰἰὸ τείροχ ἴςπλιη ἐπὴν οχ Τυάδα πἸςῖτο- τείκτύς, νερτο τοίλτυο ῬοΙ τι {τ 4ι ἹἹ ἀϊζοτοτ Τοληηες, ιοπίβυξετερτοξοπάεηάλ,νὶ Ῥοτε ψιι2; τεῖὶς Απεὶςἰγάμα, 

ἀὸ Κᾳϊε εἷυν τοῦ ἀξεοτημπὶ Γγεὶ σοηΠΠ μπὶ το  ἐτιρετίπάς ξαοὺς «οἱ! Βεβέ: { Ροΐί εχίγοτ μείω, ποι ροῖογας {πιρ] οἶτον ἀἰςὶ ργοβο οὶ ἐπ 1ἢε οἷ ᾿πυιϑςτὶς, πο δαςο  εγοῖ τδητις γυτυτίδις ἰῇ ΙΔ ἰεγαοία, αυιδῃν κοσλης, ἘσοΙςἤλιη εὐ νίχυε ἰαϑεδιατι, 
" «ὀπδιῃε, δά 6. τεῖ τόρτορος Ὠ οἱ νοϊθπτατς πίοι, φυσπίαπι αν ποανίηἰδιις [υάἀςφαπιάςο δά ἀϊτιτ γίω, 4ο νοσαθα ο τογείκογίνηι Ἰρῆϊις εἰἴος εαἥτας «οπίςπυταδηταηις εἰ ἐρῆαν Πρ ογα! ἐτατὶ ἴηττο νῖ ἐς ἱρἤυτηαιγλτίοης ροπὰ ἀείνεταηάιη νυἱάεατυπαυῇ 
; κἰατι οεςαῇο- δἰξηλητυτ, 4 Ῥοιίνα, μάγον, Ψυΐφατα δι Ἐταίηιις, Ηἱετυίαΐςιη, αἀεόφις ἰρία τοζίο τι άαα ντϑὶ οἰγοιαϊςῶλ 

ὡ ἀραχαπιν τὰς (ριὰ,ι.18. ᾿ ' πςςο ατιδιτείσυταγ ἘΠ τὰς η Ἀςς ἥίσηὰς ἀπηδιτῖο οεὔταπι 
27 Νἴΐοπιο, αἰϑρωποιι,υλάααι ποονίφεητιν δὰ ΟἈεϊβυπι ιν Δἰϊφι ά ν᾽ ἀςτ νοϊαης ἰὴ Ἰκεϊοβαδιοίς ρταίεττίπι Ἀιπα 

Δεπι ἐπ δι- ἀρ φμισηαὶ δ ἐν ἴπε τέο οἱ ἢ αἰδῶ ἀκ Ι δον ζ υὐάοτιν,δεὰ λά Βλης ἐχρτιππεμάληι ΙσπτοπτΙ ΠΤ ΌΒΠ ΠΟ ἀϊ- - Βος ἐκοψν πανθα, φα ηι “μος ποη ρᾶυοος τρμαίοτιέ, 
εἰρίε κεδεο. 4Φ 1 4118 Ἰητετρτοζάτίο {1 ροί[οΣ ἀςΟἹρι αι {1 δὲ διιτξπι ὅς φοἰλγάτα. Μαίιμηας το τογΓτο ΓΙῸ} οπυογῖογς 4 πὶ εομήϊιπι ἔπογαῖ ὁ αὔϑρωπος ΡΓῸ ὁκ οἴ νος θεν τ ΜΆττΒ.: 6.75ιδῖ. ἱ γεπηξάϊυινι ΡοΙΠςσηταγ δέ ἐχ ΒΟΠΌΓΙΙῚ ῬτΔοἰβυὲ Δ66}}- 

." } τ ἀϊ ουείθο το. τἐπεῦτας ἀςχοτιαι ἘΠΕῚ πο ΕῚ ταπηση τοβοῦγας τόγγδιῃ, δέομς ἀστοὶ πος ἀϊςοή ἀΐ σοηιις πουυπι οἵξ δάσονεὉ 7.4 Ε{Ἐ ἰδίτασ σοπεγαϊίς ἰσητομτία κμιλπι ταπηοη Ἰοάπμςβ ἢτ ἰἀτίοπιδιις ΒΙἤς φιαυηι ἐπομιητιποάδυΐη νῖ τη ογάίπεαι [ας 
. “ππσα τ ἴὰ Ζϑὰπε ἰησοῖι, φιυπηῖ ροτμιὸ ἃ. εἰατος ΟΡ τ τος ᾿νοπηίηθε οὅ-. ρυτοηι οἵδε ὑπαξ κογουῦνον, αυοὰ λιιπτιτα νἱχ ( νὰ οριπο ἰ θ᾽ ἀρριίατινε “τὶς ἰσιίως, Οὐυἱά φοπάπιιηι ἡνοῖς σοπάϊ- τοάίρι (υδιποδήτ. . ἘΣ 

ἀυο νῃὸ τοῖα ἀοπιρέα]ιος τεποῦτας οἰΐς ληηρίεχος. ΝΝοι ἀλη ς πὶ οἴ- 10 νίφυλπη τοροτίας 4 ἀπποιατίς αυαηιοῦθτεπ {τ αῦ Εὐλῆσες. ᾿ ΣΝ αἰϊηνι4 ἀψιίςοῖ εν μας ἔους ο οπλαίμηι οππυμανε ᾿ς 18. [μναβῥΑΡενΈν Ἵν 6Η) 60, ἐμιφρνϑεν ἐμοένον. ΜΙ] ρ τα δ 
τὰς γἰ ιτεῖε τότ διποιδιηπλας [,ζ.18,1.4. πρλετο ᾿ [πὰ ν(ρράτυιι. Αυἱπξιίαπι ἴὰ φιοράλιη νοϊιτο σοάϊος εαίς κα τἀμε αν φυϊάςπι ρο τας «οπίςαυ!, (εξ αυίςυ!ὰ Ἐταίπιις, κοῖς ἐϊ!ωπναα ἰοαυτίο εἰ δηιδίυλ. ᾿ἸΔη 40- 
ἘΜΗΝ ᾿ ἐς 10 ΚΣ “οὐδ σῶν. ὙΤΙΣΟΣ τεῖρους ΤΙ ΘΠου θῇ Ῥτᾶ- ᾿ Τοπηρεγμτιις {περί ΐσιταν (κεϊρτιὴι οἢῆε εἰς τί τουδώθω : υΐ εχ πη μαδότ ἰά εἰς εχ λει ᾿θοταικαῖς τρια περεῖϊς τς. τοῦ δάπηοηυ! ἐμφννϑὲν πὰ παθλπι τορο τ 1ἢ ἤου Ὁ Τεῖλ- 
τῆι τοιΐσο, ἢ απέμα μα υ!ς πλαϊὰ ορὶζ οὐϊτἸιςςην, φύσηι ἢ Ἰσξξιοποια ᾿Π (ς ιιατίς, ἴῃ αἱ ἰδην ἀΠΒἰςυταοιη ἰηςἰᾷδο ἡγυ τὰ ; (ας ἢἶξ αὐτου τες ῥτϑβαμτια νι ξιιοινίηὶ νὸς εα πιὸ, ἀπεηξο ρτο τοιηροῦις ἀἀιοτδιοδεὰ δὶ ἢ ςοπυςιτᾶς, Μιΐυς 

αίϊνιια ἀλταπι εἰϊ τεΠριίςλπς, ὃς ἀἀ [υοοπὶ ἀοςιτγγάπτ οἰοὰ, αἸλίοτοπι, φιοιποάο νἱ ἀςἰίςος Οἰνεδειις εχ Γάδ ίη [᾿-ὖὸ . {πιο Πςχε ὡς πσον φιας ας νι στὶς ποῖ τατιο ΠΤ νάς- ἤιπι ζοτὰπι ςΟ: ἱποτίᾳ εττ (ςπτοπείδιίτασας ποςοίζατὸ ἔχις 
τηλἱ ἃ ἀβοτο ἀϊοιιπταν ἐπ αυειιϑ ρἐσοαταπὶ τὸρ ᾶτ νηἧο ἔς 15 ἀπαην ἀϊξατισ ργοϊξέξας, 4 βάρεις, ὗαι, ἐζιηδιζεν. Ὁ]- κεῖ οὐἵο τηδτιιαν ἡϊαπι σαὶ ἄιην πες ἀρράτίτοτ, Ουἱᾷ 10 αἰναυ!ή (ἀρρ!επάμηι,οχ ὅιὸ ἐπῖς ΠΠΠβάτυς [ολρποπὶ ΠΉΠΤΝ 
νί δὲ τε αγρυτίοιίς ἀοξιέπλην ἃς ἀοέζοτες το βιρίλητ. (οἰρυϊοτίπη τ ταὶ υὐἱπ ξοτίο, νὰ ἀἰείτατ ἰηϊτὰ, 4.2. Νέ- : εἰῦο ἴης γαΐεις ουτ ἡΠ10 οοπιτἰττότς Ὁ Ἰηνὸ φαλισ εἶνε. νὰ υαίϊ ἀρρατίτοῦβ οἰἶοιο [ιηβετεῖυτ, 
4 ὑρενα ἐρβιν!, τὰ ἔργα ἀν. 1 νη τούϊτος ἀάϊτιιν ὅτι πονμρ, ρς νῖ οὐ "ιροττίως ἱπτοτιστ ἰϑαρείπμις δῷ οχτοτίογο ἀμξη- ἡἴνις ρεκίξδητια ραυϊλειπὶ σπείπιςας, εξ ο νετὸ ραυϊλτίπι ἄε- - 19 Οεμάιο ζαμάει,χαρᾷ χαρε. εῦ ππον ΠΟΌΪ (μανεκεὶ» - 
ζῶν, Οὐ τμα]ᾳ ἔμητ: φυοιὶ πἰσαιτιὴι ὁρροπίτιν φἱ αιοά φιυοτοῖατ, Νάμι Δ οαιΐη νηιῖς ἃι ἰάς πη οτάς Βαρτήπιμς εχ- | τ βεααι, ΜΙΝ δον μι} ροίπι μᾶς τς ἰασυπ ἰπις λιοιάς- βηνοιρα!ν Ἴ, ὕτὸ τὸ ισὰ [,ἀτιπὲ ἀίσας, ὑμιε ποδῶν αυλπάδηι 
ἴῃ ῥγόχιηλο νογϊουο λαάίτυς, ὅπ ὦ Θεῷ ὅδιν εἰργισυῆψα,, ἰά τοιοτ,ουλαμη ἴος αἱ) ἱμίο Οἰνοδο δλάυηϊταζαο. ᾿ τὸ ἀκτάπευπι αὐείξ, νῖ νὸς ἀστοστοαπὶ φαὸ πίπυς 8ί ἱρὰ ΠΟ νοϊωρταῖεπη ςαρίτ οχ τρίϊις (ροπῇ {ειπιδης. Τοεῖςπι. ήδη. 

εἰξ,υδά (ερηπάυπι Ποῖ βιδεά ἤπτ, 1. 29, υήργια πηι, δα τα πολλά, Μυ τὶ νἱ Ἂς] σοῖς συ 4110» : ἐὐπὶ ταληίρδείωντ οουττὰ ποποληι ἀπ φητεῦ ντ ἂῦ οο νη0 5 μμηε [ιο νεεα [οἱνδὲ σαμεβανηνν σαμάία, ῬΊλιτυς, Βμοε εἰ εαῦϑο 

“ο π Β χι πὶ νετὸ ΠΡ ΤΙΝ δὰ ποιῶν τίω ἀλήϑευ. τα στ} ἱπ (0. τγαξει! οἶτοὰ Ατοὲν τ πνοητίο ἰη Πδιὶς. 
Ἠεδιπον πϑλ»Γρο ἐινε!:} ἰά είν δὰ νεγδιυμι σοιμιει- Μοίϊς,ἔυτ ἀπὸ ὰ Ἰοτάδηίς ἰδὲ ἰαυπέλτγοτ Νδμὶ ὕδατος ἀρρε!- 
τίς Ν οτος ἰπέσγρτος ὅς Εγάἤηιε) μὲ [κε ὑσγεαεενν. Ν ὁτίταεῖς ἰδτοπε ἠξυϊαι πυηοτο [ογάδῃ!ς ᾿ 

Ὡπαραῖη γεγα (λατί 9 ἀυξξοτε τοι! ρεηίςατις. δοὰ νἱάετυς, ωμέι φαάει. ἰάςο μιᾶπς Ρατοποιμῖαπη ἰδεηδο στιὰ - 
: Π]2εῖο ἡ ἀταη, δή ἀΘ- ιπηῖις. ες ν( ; : Ἡοπιμικαρρο Δεῖο ἡνασπιπι]ᾶθεῖς πιστηομτζαιη, Δ ἀΘ- δος ϑβ "“" | 

τε Πρ ιτασ νὰ Μά... ." ἡ βυδεες ΠΡ. πλίιτᾶ ρὲ [δ ἐοπδδεγαῖς ΠΣ Ἴο Ονίενο, αὐξαίοιν. τείρς ὅτι νἱ ἀαἼ κοι οπ ἐλοίαι δι Δπ- "- ἢ 

ἀυῖσιη ρίας ἤρς ἰφοῦ ἀδςίαιας νίταηι γογὰ δοπλιῃ δὲ ο-. 16.δι αἰ "δὶ ἤμυμης αιοιὴ δοηαῦ Π Ε]ουκοιιιῃ νοζαπιμβᾷ - ἰοῦ 4 Αεορονο ἀμέςαμαννιλαμῦωοιν οὐ δὲν, γε ρἰἰτυάιηις πείη τοὶ Βίίλην, ΟἹ ἰεὶ - ἴη ἀμ Ιοαιεῦαταν δίς ἃ- 
τομίς ἐξαυίς σκρδιτοιπ εις ἡ τὰ ε Ἰοχ Ὡς. Πἰαι- 1 ἀν Ὅν, ΠΟΥ ΎΎΝΝ Ἶ ὰ ΐ Ἂ τιϑριλμ φῶς εἴα. ἡ Δ Α μα τ ντὶ πιάΐα!, ρτορίετεα ἐν Ολγωο Θὐδ) ἐπλσνο : Ἰοάπηος γοιὸ φιδῆ ἀτειςης 
τοῖν ΟΡ ΟΠΙΩΝς ραῦλεν γάλαν ,)4 εἰξ αὐ! αηἰμηρ ΠδῚ πὲ ἢ, ἔξω οὐδ ψ Κατὰ δὲ Ἐταῆπιις, ολήμμαρν, τεξγὰ ᾳιν ὁ“ εχ φῃδά (νι πιοδὸ ἀϊκίγηδ ἤρινβοαι [οἀππει αι! νοιηταυς ἡ" Ἰρῆυς (ετυῖαν. αν νας σα, ὯΝ; 
ςοπίριο καὶ τοῦδα νἱὰ ἀεβοι εν ἃ αιδίο πυδξε γδύζυτῃ ἕνυ- ἀειαμῖ (ςαὔιηι ρας ὁ [δ ταπηση ἱπεφυάση ἀρυιὰ 1,Δτ80 ΄. ἘΠ ςοηξηξως ἀμθίεἰοίῖ ἢ π κε: (ξᾷ οἰϊεπάϊς εἶϊος ἡπὶς 21. ᾿ δυμενγη ὕω ϑεν. Ν αἱρατα ἃ Ἐταίμπιε, ἴα βυρ ον, [ϑ. 

ἴλης δὶς ἔκοξης ραξειν ἀϊοίςι ἸΔροὐ.}. 18, ιν ῥβαἱ ἀαϊ ορο- ἀσις ἐπα ραγιίςυ]α ἰνὴ υ9 ριορτὶὰ Δοςοιδιηοάεητ ἈΜΑΡ ΦΈΝΝ Δἰ ΒΗ οδτίηετις ἃς ςοηίσαυ! ῬΑ Βθληιοηίΐαιη αὐ}}4  ἰδείε αυοά πυΐφμαμι ταοιτηΐ ἰεξοτε ἀρυή ἰάσηεος αυίῖοΣ 
! Ἱ ᾿ ᾿ ἴ τὰν. ἘΦ «ηἱϊ, ἔγχρταῳ. Ὑξρματε ρεφίδαιτι, τά ης-. ΠφπιΠοαμα!ς ςοης οι ίδι, (οὐπιοηὶς ἰηφιςμμ ἀοὐ]- ] ᾿ : {1λ ἀσπὰ καὶ Ὅεο οχτοταυξτὶ, (τά δο 9. τος νΊγρ 38η.ὅ, »ἽΣ «ἀὲ υβατνὰ Ῥίμνηνεμ Ββνὶ πὲ ρετ[γἱμανν 

τλο ἰπμξί δ; νφτὰ ἐξυιάες, Αἰ χα δια δὰ ἱμόσιη ἀςςος νδὲ γο τλῆ, γε ἰηἰτὰ 4ι'ν. δὶς δριὰ ν ερηϊιιῃ Εοίὸ ἐμ νἢ ὦ Κα δυο εν: Ἷ ἔ 
Β . Ω Ν᾿ . 8 - Β Ὰ 

ῖ ᾿ Ὑπὸ ᾿ 47, τίιενοι, ἰκα βἐηϊσμίκαϊο δρδηάγε ρτους δὲ αυϊδυς Ἰρηῖ ρίαςος, φοίωδημν ἀπρπερ, ς.,.. ΝΑ ὁ ἐδντα ἐβι ὧν ἐν τῶι ᾿ἰά εδιφυὶ αἷ- 

εἰϊ λἷν δὰ ηυίξτατυο. Ὁ είτας ἐγξο νοτίτατε (υιάἰφίμς, 4} 4- ἐρηων εὐηβφηδενᾳ νενβϑμε αηνδο Οαρεῖμει, δα 1μάαμ,Ὁ : ἐφ τυ φομρεβερμσε λυ γν γγεὴ εἰἴε οροτέεα, ὃς "5 δ} αἰ εἢ ΜῊ Ἰιοιηο, ταυτοηᾶ Υἱά δ ιςοῖ [εὶς ορ!ῇεϊί, 

δι1πὸ ἰδ ρος Π 51» Γλείαπη πιυτάτο τοπεῖυ οΟ ποίοονίς με ιν ΜῊΝ 1᾽ οὐδ λων. [ἢ γειςτίθις οἴμπήθυε ηοἴἶτίο οοὐίείδι ΜᾺ εοἰλυοταῖε γίς δόης ντάτατιϑις ἰραμητις ρίς Ομτηϊας. [μΔα0ε ὧν μος ἰσφρ ογίβίνεπι ἀεείατατιεὰ ραι]ο ρόϊε, ιιᾶ 
διίςαυοηἐν νειὰ ἐν πιτίᾳ ἀοἤογίο ἰάςόήως δά οἷνις πιΔ. (οτοίταν ἈΚ Γυυδώον, ἰᾷ εἴξ στὰ ΓΟ, ᾿ νἱάο οι φυοάλπ Ὁ Μλιιβιλοι δὶς εείααι οὐπιτυς Ρίαἰνν.71. ἃς Ῥάμίας (ττιδιε, [μϑηοιτις ἐκ τῆν ἢ εἰδε οὐ Βοιτυγ Ιὰ ἀμ οὐ οτὴρίη ςπη γοὰο. 

419. γῳνηβεκιΐενε, τοτολατιϑγτος ἰδ ΈΓρτος δἀάίτ πΌΒ ΛΊΩΥ τοῦ πεν βύμ. οι νρόψας Εταί, ροίϊογιοτε ἰοοο ἐκ τἶι γὰς δε το ξχὰ ἰητὲτ- 

γηΐμς, Ατόυγ. 
αἰἴέριπι δὲ ἀοέξζοισην δογοάις, γογιηι εἴ τάπγεα ἡμυ} 0- δὲ τὰ νἱ ἄςτο Ἰεφῖς ὈΒεγίρίοινις, 
πγπες ἴα ἰκᾶς νἰτὰ Ποίηη πομπίἢ εχ ρατῖε ζορς Ποίζαχηι δ, «δε καδαρασμοῦ ἡ οἢ ἀς Βαρτιίνο νὲ νει ἢ παῖδ αρῖημας ἴα ἰά οἰ ἴμο δησίτεατα δι. ργϑζατιις ς[Ἐν Ττνέριν αΠ, ριο αινο μαδος Αὐκιηπίηιι» Τανν 
διηφατδ βοὸς φὔδλιι 4υ! τλπι τείρῶ (μη {Ππγαεί σφιν ά- ἢ Ἐυλπρο αι σον ρο ἐς ναρείτνν πες γ(ω ρα ΟἹ γ- κοάξ θην. ὧν ἀν ΝΑ τῆν φιοουμποτεῖς ἀφ᾽ ἑαυτῇ ἡ (οπιοῖ- 40 "τὴ (υρτὰ νατί φιἄις τος εἶς Οὐτοὸ αυἱ εὐ μὴν εἴ. ζΣ- ᾿ 
μιο αυριυάμο᾽ ἡιάῖγογο νδς νὰ Ἰρίιις ςοβραἰτίρηξωιν ἑηλαὶς (οἰϊοιμις ἐφίει ΠΣ ἰἀτέν ἔπ ό, Ιοληπἰν ἐρεϊιε ἄς ΝΣ ᾿ ἂ ἰμυιὲ αρροδιὰ γίάετις ὄταοο ςοπτεχειλάθοί, τογάπιία θο Πἰςηνβοαι ρα πινόν: νπυπι, ἐξῖοτος οιπίπει 

! ἃς πμαα ε ἰησμιθοισ. ,  βεευηάμα ἴδεμη , ἂν Θιῷ. ἤφ νος ἀρὴ ΟἸ  ἀ βΈ {ος δ 4 Τυνΐρος ἀρ βε ἰλτον, έμαμι ΠΤ ᾿ ἐγῶς ΤῊ ες ΑΝ οἰ μή Ηα Ιοψμεπάι βου. οχ (εἰς πη ν δὰ ἐϊυμηιηπῖϑὲ εαἸοίϊα αρεῖς να] Ιοψυΐ μοί: 

: ὈὃΝ ΠῚ  φἰοίνινν, ἢ ὰ εἰ οὐτι Ὅροι Οαη.6.9.[)οο νο- «(ε ον αἰ δι: ΠΝ ὑαημα κε νῃ Πυάο τ πιος Γ]ν4- εἶδες μίνᾳ ἀφοϊεάταν αηὰπὶ γοῖδις ἘχρΓ πιάτα ροῦτας, (ὁ, υμαπ γε βαμις Αροι ον τ οημιμη.6 )ης οογίταις 
ἰυτὶ ἀμοὸ ριρφῦνο ἰά ἐἰξ σιμν Θεῷ γε] κἱ' τὸν Θεύνιας ρτοίνής, ὁ τἰῶτος νοὴ ἡ} ́ Ὁ[ἘἸοαμηὶν ὑαρειανυΐι νὰ Πιροτυδολπεή Ἰ υπεὰ ἐκὴ ΝΑ ἰοα Ἰοψιτιο βιετίτδοὰ οροττοῖ οἱ ἀδ- ἡ ιλκιι ροίδηι οα {πίξ 4υαεῖλε! {πε ἢ ἀσέλνηνα οἰπήγιναι ' 
τοί δι εχ "παι νζδοὶ ἀίλιι διαίς ρίαν ἰπτετργίλστυι τεργεπο μα {Ὁ ὁῤὰ ἀρράτει οχ ἐρίῳ ἰόδπηις, ἀρυὰ ὍΝ Ό ᾿ δ καΐο, οαμο νος ζεξμὲ Ρτοβτίὰ αἱ πιϊπ ἄττ νφοα- ὡς (αἰτία τ αἰτεταρι,ασι 4μὶ νετὲ ἀυίηνιι ἁΠφιά Ἰοφυματιιτ, ; 
Ῥω ὥδιν νά ἴδοὺς εἤΐεις παποδὶς νοῖίᾳ ὃς Ορεγα ἃ μας λα ἐν εἡπείβοής  [οὐϊιης (ἡ μζοπι ἐμὰ ΤΠ Ἢ ΠΩ ' εἰρηραι, ἧς λα ἀἰείταν Ἠοῦρα. τ. αυδὰ (είς (υπιρλνπι. (φοφιιπῖυν ἀμεθμα ὑπιηες ηὐῖθς ἀλτιπι εἰ δὲ τη φυρυι 

δ! εαροίξειο ςἢ {μιριϊςίον δι εοςρμμηφάκῃακ. 6ΌῸὃ΄. Δι υἱ μλρι δ μην Τυλάν ἀν ΈΩΙ {πᾶρ ογἀἠμλτίας ρηγίβοων Ι ἐραυβοιινηι βοη ἀγείρυετις υἱξά ὁ ῬΑῖτε γορλτὺρ ὁμαλ ἐμ ροίωι Ὀοιυρίαυο μι αιοηδιη ὡμααν ν .. ΟοΥ. 4.18. Ι 

" . ι, ΝΣ τ ον εἰσάοο ᾿ ᾿ 4 
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ἢ | 
χ ; ἄγ ΜῊ ἘΧρ ἰοτιΣ γλτῸ ΟΡ ῃ ἰττὶ (ο] παῖ, ἃ ηοΐνρο βεἸξετί πη νυ ἊΣ ἢ 

1]1,γ6 (. ὐν ΒΨ ΆΝΟΈΕΙΟΕΝ " ἢ οἰ ἐπί εἶδὶ ρρλτοιία » πος δρηηήυῃι. γούανε δ τρε ν ὐεδγε τα εταῖ ἐς γί κδι ἰπῆὰ- τίὰ οπμττ! (οἰελη 

(ορ.11 3264 ' 
υἱο Νεςαπία Θλγίξυς οἷ εχ οἱ ἩΣΙ τῇ . ἜΝ (οηῖοιι (οὐ σϑίτι ; 

πἰή ες ρατῖς οξποίδετε, ἐὐδιω ὁ φεμέφῃ ἰδ ος φατοεῇ αἰηή οι [δε νςηἰῆς πὰς Εὐπλιε ἰᾳ σΑτΉρπι, ΠΠλΠ , . φὴ 
᾿ς ΒΟΒ β ; ῥτεπηὶ ἰσπῖς μᾶισσαι.- ς οὐτηδῆνι νοϊδατίοὺ δἤιιπιοπάο. 

υἰδίδρίαοτ,ρίον ἐκ Ομ εὰο ἀραῖς ἔςαιφηῖς πιοσίδτο. νιυάοίισος Ὡγρὸ : ἂν είρ, ὑρχον ἼΝοα, ἀϊοὶς ἣν, ΚΠ, νὰ ἰο ἔξῃ : 

Μ18. 47. 10. 19. .40. 41. 42, 4,. 47)δὲ η οπηπίδυς ρεπὸ τοαχίχπον νἱάο]} σοι ἀ δ) ΚΛ: ΝΘΡ ἐδιμνὶ δὰ τ γί ΘΥΤῸ ἈΣΗΑ ᾿ ; φιρτιά ; ᾿αεθη δ οαπ . δι "ὧδ μα νεϊαιϊλον (ὠρρίετε, φιῦπι δἰίοᾳ ὧὐ υαἰεσι βᾶτε ρῶς ὦ ; : ᾿ 
Ἑτ᾿ ᾳιοὰ γιά ἃς αὐῤίυϊτιιος 3} Αι φισά ουἱδὲρ ἐρ' νὰ (. ἰ 

: εν : Ῥ εν νονίρεν 4 ϑανεώ- ΐ τ Σ αρείαι αὐ...7}. Νοπις πιαϊίο ἜΘΝῚ τ ν Ἶ νέα μάων!τα 1.15 τώρ ; ' 

τ - 

ΩΝ δ 
νλπ3Σ - αμβ ἣν 

δα 1}} ας Οἱ ᾿ς 9 εἰ “4βμ αν διϑεένε. 
' 

Ὗ ! “73. ν : ἐμ δι τεἰαιων: τ’ αβρ. “ Ὥ τωρ νην ΟΝ Ἤἰς τς τῆς ἢ ᾿λδυτίγεῖ 4 
Π ἘΡΎΜΙΗΥΗ ΝΣ 

Καί. ἃ ἑώρακε καὶ ἥκουυε τῇ Ἢ ἐξ τείατυν εεά τα[Ἡἰπιοπίυτα ΘἰΣ, ΙΝ οηωρο ἷΝ ἨεδΦ ἀεὶ: πο " γὴν λέγει αὐτῇ οΊἸησοις ) Δὸς ΟἸΡ Δαν ροῖμαν, Ὁ οἱκτπη ὃ ὩΣΊΣΥΝ ἰρερι , 

τυρό " χαὶ τίω' χιαρτυρίων ὧν οὐδεὶς Ἰῃερο τοςἰρῖτο "Ὁ ἥδισοι υσὴν ἡ '  4| ΝΝδῦ ἀξ ριηὶ εἴυς αθίοταηι μεααβὰν εἰ | 

ΡΟ ΟΣΘ ἃ τ΄ Τὰ ἐ τοςίρις οἷα το ποηἑθτη] 9} οὶ ἀροήρίν φένῳ ἐεβίιο. ΜΗ ς τος ἐνῶ δ δὲ 1805 ὀηυξύεηῖ, 7 [ἔφιεπννοι, ᾿ 

ὶ ἰρι ΤΣ 
Ὁ ΕΟ ΙΡΙΕΘΙΜΒΤΟ Ὡς ῥηυΐα ἴ). μ" ᾿Ξ ΝΜ αὐτῷ ἀπεληλύϑεισοα ἰῃ νεδριῃ νῖ ςὶ βεῤψδνν ὀμτνο, 9} ὌΝ φηφοοὶ προΐδεν .» ᾿ 

πο νιν, ἠων, ἐσφομ- 55). πρηδιίς ᾿ Πθδυιν γογβοοιη} [πριν ρναηὶνυᾳ ΤΌ ενε 'οἱ γὸ μαπνταὶ ἐξυβενν Ν Τοῖς Ἰρίτον εἱ τ} στ 111 58" ξῶνο να ἀὐνοναδι τς κι 

Οἰλφδων ἀυτεί τίω ΑΙ ὠὰ ΜΚ Ἐ 
τ πρνωυς, ' , εἰωὺ πόλινεῖνα τορφα ἐγοφβσενσι. ᾿ ατἰτϑη Ὁ μοιποάο τὰ λυάσυς} νάδιω μεν μ δεϑενεὰ ἰ 

ΠΡΟ ἡσεν ὅτι ὁ Θιὸς ἀληϑὴς ὅδην. τῶ μα ΝΕ ἐν ἀινανη" αυὲ τοῖς Ποῦ, δὴν Ἀμιθαν εν Ὁ) ΠᾺ Δ ομιοωῦ ἀπ γι» ΞΡΥΕΒ Ὡς Ροίκίερῆμξ Ἰπεροβῳ, φοίμιν παίων. 

ἐν Οἱ» ἀπέφωλιν ὁ Θεῤς,τὸ ὠὐ ν 1 [εἰ Ἰοχυίτυτ. πο Ἐπ Ὁ} ̓ ς ριπ «κά ΣΝ [ΠῚ ὃς σὺ ἡουδιαγος ὡν πεοιῤ ἐμοῦ πιϑὶν Ἵ. ΝΑ τ} ] εν Θαπιλγιτλποῦ (π ε- τιρανόρμνς προ 

ΜῸ ὌΠ γὃ ὧν τρφυ σέρωσιν οἱ ᾿νεῦθα 1261} ὮὨευς ἐρί τίει τι. } ἸΤρωρ θρένίνιπν, . ὼς σν λον δὲ ὦ οἰτιοδος " οὐ τα ντῆταν Τα ἀοὶ ϑδηϊἀγιτδηίδ.) μένηι ἐμαὶ 

[ον Θρὺ λαλθι, ου ΜᾺ μμίο' ἀταςτίτον ἯΙ ΥΝ ϑιη-} ,,ἱ Ῥάμν ἀπ ΕΠ. ΝΣ πῆς, οὔσης γαναρκος Σαμαρ , ΠΩ ἼΝ κοίξς ἃς ἀϊκῖς οἰνςι! [μαήν, ΜΕΝ. 

ἈΡ᾽ ἀὐ αν ει ΕΣ, οἰα᾿ ἐοῆδι εἰ] τοουιινος, ἢ μεσοῦν [60] Ῥοηρῦνκα Γουδ οι, Σαμόροίταις. Ἰιω Βείρδέιε [εν ἃ Τεἰ,διφαΐα κη  δηανενάννα νέν φ' β 

ΕΝ “ λοἐλστῷ Ῥ) ΧΟ] ᾿αϑητα ἀςὐϊῥ εἰ τὴ Ἷ ἰἐγεάῃ ἐπ ἘΠΙΣ μα. ᾿ ἡ τ ΒΉΨΡ ΟΝς αὐτῇ» Εἰ ἡ-) οῆεε: ΣΑΣ μι} 1... οὐδ μὐν, θα 

Μάτιο τ 37. Ὁ πατὴρα “τῶ τον 0. : “ὮΝ ἘΣ ΚΣΣ ὡς Μ μῦοι 36] Οὐϑενε ῦ ' ᾿ ΘῊ1 σοῖς 10 οἴππν Ε] Ε Ἡὐ τς ἘΒὶ Τα τοἱδι 4μἐεβ Ἡνφίο μὺν, δ 4 ᾿ ὌΝ 

κε να ἐρολδαν ᾿ η6}.. ἢ αἱ ἐγξάϊε η ΕἸ τυ πν»ἢ δεξὶ υϑτῆν φιυθαπα ἀμ! , ἀσχά ἘΣ ἢ. χαὶ τίς ὅδιν δ] [πἰ 1Π|: φαΐ ἀΤ εἴτ 101») γονὴ φᾶηρώναη 

ἨΡ 1.4 “έδωκαν ὧν τῇ ΕΟΝΝ ᾿ν ἜΑ δὴ τιν νόον αυὶ νετὸ ἡ ΟΠ] 1 μεξ ἠπονεάωίμν τ Βήϊν, : δες τίω δωρεαν τῇ Θεοῦ χα ς ὅδ τι ροτυη: τὰ Ρετς9 Ὁ δο,διάε.- [ αὐλοὶ “ ἥη- ἬΝ 

ες χθ δ ΓΟ γηφάυων οἐς ποὺ {τ} ἀν ΜΝ Ἐξαῖς Εἰίο; Ὁ ἠσὴ νιἀοδὲϊ νι:- πϑφαυλά οὐ !υ ενν, [δέ ἰτῷ 
"λῇ ὅν! Δές ΜΘΙ “είν σὺ αὐ ἡτησας αν] [μῆκει εἰδί Δ 8Π| ν 181Π|. ἐἰ φημ πη ἐέθρα το ρος 

νιον" δὲ ἀπειϑῶν τρλιἰφἐκὸ :) ζῶν, ἰΑλα ἐδὰ εἰ "πρᾶπου ἔρον! 11οὐ κνανει βέρεν αι, “ ἣὲ Ν λονεν αὔ σοι ὑσδὼρ ζών. " νι Ὁ εἰς εἰ πα ποτ λουλίῃς, πο} ἢ ΤΡ ΡΝ ΤῊΝ ἡ 

ἀλλ᾽ κὶ ὀργη τῷ Θιοῦ γδῥοι ἐπ᾿ μυτόν....} Ἰαῖπν Σ δ΄ . τα" ἡ γιωὴ Κύριν, μὴν μὲ φιε᾽ ἘΠΕ Ε ΒΕΝ πη τυ αβαίοα, ὑνυέτῳ β 

᾿ ΠΡ ἢ ΟΑΡ. ΤΠ ΓΙ το εὐρηονε- ἢ Ν ἰγοις γκαὶ τὸ φρέαρδει βαϑυ"πο-} ἰΐεὺς ργοξιηἀύς ἄῥῳ ᾿ἰωδὲ ὀγχοθάϑος φημον ὁ ἡ τ 

Κιφάλαμον ἫΝ ἮΝ ' ἃ Τ εῖρο ςοσῃοιυϊΐῖ Ῥοαι- " βιε ἐδ ἀν αβεῖμη Ὁ. ἘΣ τλημον τἠν ρας Τα ον δ ἢ : ὙΑΟΥΝΝΝ ΤῊΝ νιϑδιη.. ρίας χὶ 4: 44 
ες Ἂς 

ϑειδηάυ εῖφ᾽ σοι ἔγχω ὶ Κυριὥ: ὅτι ἤκουσαν} ἢὐὲ τανε θα Δ ΔἸ ]ἔ[λ 1. Ῥανί [εἰ φωδά Ιε[ω: μω. Ὁ ἘΣ ὃν οὗ ἐχεὶς τὸ ἡ Ρ ἊΣ εδδ'ῥα- Νυϊὴ τὰ τράϊοῦ εθ βᾶϊγε ΕΠ 
ἮΝ . 

ταρ οὴ ἿΝ Η Ω ἱ Φαρασαὶοὶ ὅτν ἴησοιξ πδιοίονακ] γῇ ἔατι Ρίυτοϑ ἀϊοίρυϊοϑ βαςοτοψ' γεν ἀρ αι γϑόυννα ἜΝ »ν"»η, σὺ μείζων εἰ τὸ ποτρὺς ἡ Βα ἴἴγο Ἰάςοθο " φιὶ ἀδέϊε ηοδὶς. ᾿]ραῖνε ποβίνο Ι αροὺ αν! ἀε- δ Ὶ 

ἐνϑο  οΣ ἵ ντἀ πο ξήα βαγηί οιὲ τωαίνι: ἮΙ Ἢ Ἰναρτίχατς υὰτι Ἰοαθησην 1 ΠΡ  ω ἜΣ ᾿κωβ,ὃς ἔδωκαν ἐγκα μ ωι Ἂ .] Ἰηᾶς Ρυτεμπῖ, εχ αυο ἰρίς δίριτ, παρ Ἀν Τ᾿ ὄρ θα Ξ- 

πὰ Ε νὰ: σοῖς αὐτὸς δυψϑοαηηιζεν, 1 (μαηαμαπὶ [εἰς ἱρίς πὖ μα- θδαριναιανεῖ γβά ἀν ύρα!. 6. δ ἀυτω ἔπιε, καὶ οἱ ψο) ἀπὶ, καὶ τ ΡΜ] ῳ ΑἸ) εἰαε δε εἰας ρεξοταὺ Ἰρόλ τ- | 

ἀρ τονεὐὺς: ἱΚὦ ἈΠ4 ἐπ γον ἜΣ αἰχαρατ ίοα αἰοίρα!! Εἴ.) 4“). 
ἀὐτεῖ: πῆ ΠΑ είροπαϊε εἴα 8 ἀ χῖς εἰ» 9} Δαρονάϊε Γεβον τ ἀἱ- 

ἐν τονε οι ες ἐλ ᾽ οἱ κκριϑητ αἱ ὠντ ) ι» ἃς || ΠΡ Ἀ εἰ ες Τυἀαᾶν δι ἀὈ1ῖ1 ταγ-}.} Ἀεϊῤφυβετμάαανν,ν προτ τος μι ρινέοτρα πεν αὐτῇ, αὐ Ἀείροπάϊε Ἰς ἱλα ἢ: 15Ν ὠοιπιὼ θεν ἐς 

γε ου δ Αἰφῆνα τίν Γουδιαίαν ὦ } ῃ ἐΙ ἀμπχοις ἈΝ ΟΤΟΝ, ᾿ ᾿Αἰσοκθάϑη ὁ Ἡρς ΧΩ , διψήσει Ουἰίαυς οἰδίς οὰ ἄγυὰ ἱΠπὰ - μρὶῳ ἐἀεεθῖ πρῶ 

γυοίριιἐδν. τ ᾿ ΤῊΝ ᾿ | ὰ ἡ [{( ἰῇ οἷ . Ομονεδαξ ἀμξεηε ἐμη} . Ὁ ,». ὕ τὸς τοῦτο, ΤῪΣ ΡΘΆΡΕ ΣΝ ιν ᾿ ἡ ἀλμιδις δι δορίε εν 4- 
) 

τὴν τ οὐκ: ἐφθεῦ ἱ τῆς Ξὰ ω} Οροίτεδαι ἘΜ εξ ἘΠῚ ΠΆΠΠΕ ὦ ἰρέτνιν δ “πράνίηι, (Παρ πὶ ἡϑον ᾿ ἜΣ Ἐ τε αὐτοῦ δι ετῖς οκ ἃ- 14 ελμεβαις [ πος 

νον Αἱ Ἷ “ 
Ι ψ6Ὸ ΝΕ . ; 

ει τι 

᾿ Οςπαμ,δς σι οἷὲ εὐτὸν δδιέρχεϑτι δα τὰς ̓ 1 |δδγ ϑδιῃδγδιῃ. 
ΣΝ πόλιν . ἢ κ ζώσω αἱ δ αἱ ἀαθο.» ἤε- μϑμώοα υρόγενν 

οὶ δον ζω εν 7. Ῥὴ αηκηῖς εἴρο ἴῃ γεθεπὶ 58πιᾶ- ἡ : ̓ἄχεθ ὑφτρρε Με Ὃς οἢ᾽ αὐ πίη θαι μι ἐκ ἀ) ἡ "Ἧς ἐρῳε εἰκυόρνα φαααν ἂν τ ἴρῆπ ς 

τοίυς 4.) . : ᾿ς δφ τ ἅν ἰ ὟΣ ἢ ΩΣ ἢαῦ τυχῖὰ δ νοή Ὶ - Σ ᾿ δ᾽ ἡσῃ ὡς ἢ δ ὦ ἣν ΠῚ ᾿ , ᾿ 80 νης 44μα [4 Ν 

ἐλμεῖδυς 1εἰ}- ὁπ ν. Σ οἷς πόλὺ τῆς ΞΣαῤῥαβοιάς) |γἰς ἃ αἀἰοιτην "ἡ διο θα » ἐμέψσε ἢ ἩωΝ 490 οὠυτα, οὐ μὴ δ ᾿ αὐτώ ἢ ἐσοὶρῇ ἀαῦο, βεῖ ἴῃ 15 “ἢ ᾿ 

δε Ῥμμτίσι, ἘρΓΤαΙ οιεῦ οις πόλιν τῆς Ἂ ἱμανιφιοά ἀςάϊε] ΙΔςοθιι5] Ἰὰς “κων μέρ» ἯΙ "δ δώσω ἀυπὶ, γββρήσοται ἐν αὐτώ [1 φιάπι ἐρο ἰδέ! ἀλθο, Πι νὐάα ὉΠ 

ει : δ] ᾿ρτηδκαιθηνίαυ 
ϑὼρ ὃ δώσω αὐυπὶ, ν» 1} [Δ] ιεπτῖς ἱῃ νιτᾶιῃ 

ιπυοῆν συ λέ υϑμίῳ Σιχοίρ., ἄλῆσιον 18 χωρίου Ἰἰο ἢ , ΓΝ ᾿ ' , υδῶὼρ ἩΝὸ ΔΕ ν αὐ ὠνὶ Ἶἶτο ἔοῃς δια: ΥἹ 
᾿ 

Ἰετου αφρρθμν «χα ἌΝ ἰοίερβο ΠΠἰο ίμο. . [ |Μ. “; Σ ὕδατος ὡδλομδρου οἷς ζωὴν α)ω: ὩΣ. ἘΝ πὸ ρθβο , 

φερε, δὲ ἐδωκεν ἡακοβ Τωσὴφ πρλιφὶ αὐτῶ. ὑ,μ-} 6 Ἐπὶ δυῖεηι ἰδὲ ἔοης [ας 06]. Τὰν αὐδμρνα 1) ὕδατος ἀλλομὸρ ΗΝ ζ πείθει: ΝΣ " αἱ Ῥιώ αἰ ων καῖ, ἘΠ .. 

- .3». . ὉΠ’ Ν ἙΝ ῳ." “πὸ ἣ 
ὸ ᾿ς 

Ἐ 

: 5 δεῦς αἱ τρξ οι " ἘῸΝ δ᾽ Ε 
Α Δ ᾿ Νδὶ να. 

ἐαιν ὰ Νὰ θυ ἱ ΗὟ δὲ ὀκᾷὶ ΠΥ} 18 τακὼβ ΌΝΣ " ΠΠείας ἔγρο ξαείρδτυς ἐχ 1ΠΠ ΕἸ Ὸ» εὐηενε, βάεδαι βε βμ ΤῈ ᾿ Ἰο. ἀρθος ἀν "τὸν καὶ γυωγὴ Κύρμε, σὸς ΓΕ εὶς εἰ τι τ Τλστηι ΠΣ ι θυμὸ ῥε λϑορν; . 

κιειδας ὯΣ συῦς. κεκουπακοῶςς ὧν τῆς ὀσίονπο ἰᾷξ, ΜΠ πὰ [εάν δὰ ἐοητεῖα: ἡ ἢογαδ-, [ρηνεπη: ἤογα. εὐ Ω8 ἀρεῇ ἢ ἢ ΥΩ Φος »΄ ἐσμᾷ αἷ, μυσὲ ἔρ-Ἶ πὐμὶ δησλαι ἱϊξαπλνντ οι Πεῖᾶ,} ᾿ἰφυανν, : ; ἢν 

ῃ! 
" 

Ὡ ὡν ᾿ ὦ ᾿ 
Ν᾿ 

5 

ξ 

-Ἤ 
᾿ 

᾿ ΡΑΞοσ σρδδες [ΠῚ , 

τις Ὁ τ 
: 

κε εμκημαμαι. ἐἰζετο οὕτως ἔπ) τῇ πηγῇ" ὥρᾳ ἦν ὦ" σεται ἡμαῇ εχία., ἀρὰ πολῥην υ ϑδνιἐαεὶ υἰυύηι ᾿ βὰ 7, {Τ᾿ μειό ιεῖ ἥτονας ας, Εοβιδο ρειήβει μοπνοάο ἴηι 6Ὸ6ῸῈῸὋῈὋῈ τὸς 

ποθι ἐπ σοὶ κα, --- : , 
ἰῶο ἘΠῚ ὦ 4. ἔψδων καλῷ μῴρῳ δἰ τος δ τε ἐροὸ ῥλῤλανῶν ̓  Ραιτιουλαπὶ αὐ ἐχρτοῇίι πὰτομ ΟΣ ἈΠΊΕΝ 

τεῦ, δ νεῖν ὦ 
ὃ Νὴ οδεάπ, ἐνειδῶν: ἴῃς νι πφᾺ «ἢ ἀϊξτο ΕΠ} 4. 0 τ ντΝ τος 4 Κι νηίην, συγγκώνται. Ψὰ οἶκον ΒΕ. απ ἐρκέδαν πο υγωναρι, δγ. Μὲ υνλονίωνι. 4 “φναιν ! 

Ὀε τρίτῳ 35." Ωυφά δι (ν᾽ αἰνάληϊι, ὃ ἑοίομκε καὶ ἤκουον. Ἰῤεδψιοῖ ἷς γε. εὐδιοιτίν ογρεαηνα το, λἀποτίας Ιυάχος ̓  «ιοὶ νοοίδυΐυπη Ρἰαπὲ ΜΕ ἩΔΣ μὰ Νὰ ἡ αὐπίρνὰ υἰποίαί! πὰ μσαΥ στὴν "γά ̓ ἐὰ οεὶ ἰβεὴν, ἀρτη 

Ἰαφαὶε τᾶν ὰ δὲ Ῥετεδξὰ ἐος αἰτιη μαδεῖ. { Αϑέννο, οὐ δέν. ᾽ ἔχηις δ ογαδυίε, ΒοίΠιγες οείαπι νόει, 
με αϑειι τεοφάεπε ὁ Οιποα, υοὲ πίη ,  οχρ, θυρησα γα δὲ Ροτέπηααι, πμαις 

ἀοξειδοη,ια ρεπὰ δὲ βετέε δεὲ ἐού αἰτιιὴι, 
5. ἀἀρι16.[ἴζυς Ἐγδίπι ἡ, ΕἸ οἰίνη ἀυρίοχ ἀπείϑεια, γηὰ Ὧγι8, ( οΙνΡΘΓΟΜΠῚ μἀϊ νοτϑίηι ἐπι} } ρτοσίιις ἥρηϊβοα- ἀδυλπαιι ἢ] νὶτι δῤίτιτας 5ληξεί, πος ἱσιγοάυςοπτίς ἐς 

ἣ 

ΠΡ ΔΤ ΥΟΙΥΣ 
ΘΠ ρεηίμαάφε! ἃ βιῖο πφη βοὶι. ἘΠ «λίπ ἀρ διτίπα νε- πξέείϊς ἔτ ΝΑιη ντοπάι 1110 Οἰοεγοπάς ἱροῦ ἀρρ4»  Ρὲ ἀδιιλπαιι, ἰεϊοπςηΊ,ἵπι θὰ τὰ εἢ νἱτα ίοτπαιΑσί- 

ἀ (ὁ 
δας γὴν ΠΝ αἰαῦτα νυἱάοϊίοςς φυϊρτᾶπὶ ἀο τπα γε τυδὸ [,ἀτίηὶ νντγοῖοχ ος ἧς ἵν 9 εἰας νοείκατίς ςοκηὶ ῃ 4 δ διρηνα μὲ 

ἜΠΟΣ ΣΡ ἈΝ ας ας ταις γόνα ΒΑΡ κίοσιν και ΣΡ ἜΣΕΣΣ πο ΣΕ τ εΤ ας τε το μι τις 

«ει: ἐπ 4υθπι 
δ ἸΉλομ ἰσοο, δε ὅλοι 4... αἰτετὰ ροῖτ ἰῃ νοΐ. Ὁ . τ ᾿ς δυὰς δυϊεσί ᾿ : ις ἐς ηυσαυῶηι ΠΠἰς ρεοτίυς ςπρίμπτανς αἰ λάτοιιρυς 

Υἰρρ οι ῥάμεὶ ΜΝ μ᾽, δὰ μοι ποίμις Μ υῖς δὲ ἘΠ το αὶ Νηρ αν ἢ ε τς Ἡρρὸρ 1η τυ ϊτὶς υφάιις τερειίεατ, 5" μεῃπαγέμαραρ μος. ψρι σα δὲ Ου ΕΝ τ ὀτε να : βοηίεύς ετέεπε, εἱω ΟΥ διλόα τανούνυρή τὶ πε θαι ὦ 

ξιεηνε, «ἦοὸ μΗΡΜ ας ΕΟ νετο νεῖνο εἰιϊον ἐχκρηιπίκυν υς ἃ Ἐ: ὑυβήη σὸς εὐ ψ δ εἰ εἰσ οὐρα τέτα, κότα ρων Αἰ αν αααδνν ἢ τς κι τάς ἀμεϊνιατεικοκήνανος πνλίαταιναλετεμν  η. Κα ϊνὰ ἀι τυ βία αηφίμψὲ ἃ οὐ- 

Ἰσξοίοι οπποϑ ὦ νήν 
πηφεύειν, ντ  ἐξ.8.1., δὲ ΑΓ δὲ βεροτααυς πιὰ 

ἰνῖ ρατεβιμεῖ. Ουδὰ ἢ ἰδ ἀμ Πίοαοιν ΔΗ βυϊοραπν. 7 πιία σειν ε τορι! ΕἸ ἀϊοιηθην "ἢ ΠΕ 

ἐρι εἰπσηίατε 
: ἑ ὑ (ϑααὲ εὲπι νειτεῖς, Ἰνεγεδοίνν εἰ: ΚΉΡῪ ἠδ ϑὐδλνόμν εἰ πα νει δἰ πἰΠοηςῖι ἀπ “ (ουτὲ Βαοίοςρ γεγο μι τετθθην, δὰ Π8- ; 

Ἐπ ἐξα ταὶς αν σαῖς. ἐτῶν παι τλρτας. ὁος: ἐρηδαα ομειβννΙ εῖδι μεκίας. ἃ ἀμὸν τῆ ας ματα ν προ μέ ῆν δία ον. β 

ἢ 

ι Φ ἂς Νὸν » : ἑἴκενε. ΨῚ Ἀν 11) 
: ε ὴ «οιιαἠουλεὶ ἡ χ (ἢ ἧπ ; ῇ Δ Ραιίζα Οχ ἵ 8 πεβαῖ. ᾿ ἐδ ς ἐπ 3 μδἱὲ δηΐ- 

: 

τς νοῦο συ ἤροϊβοισυν φμ τετε ἜΝΥΣ 
δι ροιίῖφα δἰδίντη (οι ; ἰῇ ἀϊοίρυ ας; οὐτὶ οἱ ὃ : ημὰ γυΐϊσαν, ἢς 4 Υἱρὰ Ι ἱ , 

; ἐν, ἐκ ἔ Ἡεδεαϊῃρτο ψίϊα πσα θηξ εοὸ Ὀλευπι δ [81:5 ἀ0! ἰῷ αἷ- τίσινε ὕομν ΠΠιδ ἐς δημὰ γυϊβλη, ἢ πὲ ἑα νη Οδεὶ- 

ΤΙΝΙ τῶ τ γένετ β πρῶ ἴς ΟΝ ᾿ ἀἰξήαειιτείρ ΧΑ ΡΟ ΤΗΝ διε ικηϑα ἀνθ! ειε τὰ μη ἰό κελββός ὑαδβρκηιε Μὴ Ὁ ἐἀρυόλοα εδεῖρνοτβ νην 

υἱο ργοχίην.". ψευδιμη δυϊοπὶ Π πηναν ἬΝ ἀπεδίς, ἐὶ ἀοἴαι ΟΥ υίαπυν εο ἰσοθς Ἷ οὐ άμνο πο πόαν τυ φψον, τιδίπεν "ἢ ἣρ Ρος υβιβεαρξοαῖ Ἰελμμμβη γα ῥῃ αὐν οοίψη , εν : 

τμπ' ᾿ ἐο εἰκαιί, ὀγηϊίνι ἈΝΤ ἐξα ϑκν Ε΄ ἰτδηόε ργοιπάξαμι, Οἰτέ οδό ρὲγ ἑπίμοδίι μη ϊμίατεμι ἀοίδτιι ἴα αὰ γεζιαι ἢ, ὅσα ' 

ἐστον τς ἘΡΑΝ τΣ ΤΟΣ οτος τ ΤΟΌΝ Ἀλοα κυ ῆ αι ας. ἀδά μμνας ἀδοὶς μὸν σα μὰς ξαραὶ ον β 

ΣΌΣ ᾿δησιδκ Ἰσαΐοξο ςο1Π} 9 : . ᾿ ΙΝ ΦΑΡΥ ΤΕ." . : Ὑοΐρῆ εἰϑδαητυς ἰς οὐἠξὶ ἰῆπ ἃ εὰ α΄. τεμ8}} υἱείριο ἀδύλμα ἵδα ἀεῆτητῃ φὐ ἐφια  μδεμο 8 

ὴ ον θα ϑϑύηρνς ὰ ἐεηὶ ᾿δατοσητάξεπι γελϊετὰ ᾿νδοιξ ἃ Ἑμαηνν Ομοῖ μείων; ΕΠ ἸΘΈΡΉΝΙΝ ἱσίοναι!! εἰἄκιις ἐη πιδτς Οαπἤη ἀὉ οἱ 1 πῃιρ πὰ νἱταικύης ἀξριιρι ἱδα ἀοίϊοι μὰ ἄείγε ἀΐν 

υἱτὴν ΒΡΟΡΓοΓΑΌΘΔΥ Η ἐν ἐ ἡγίδμη ὈΣΡΗΕΠῚ 6]}. 1 ἤρβοπν, ἔτι Τιοιᾷ, Ν αἱξατα ἵπὸ ὧς Ἠδδλκομιῆι ἔραν ἡἰοτυιι οἰ ἴον ἢ (υς Τυάπον, δὲ Γυἀμκογυιη Υἱ- ὉΓ πὴ υδιὲὶ φιζοηη ἐπ Βὰς να, ηὐπαμλῃ Ι 

εὐδείθεαι ἀΐλιη νϑαυλοτίασι Ἐκρπὶ ἰτερετίσίο ργο γοϊ τίνα, οα Ἠξδύζου : ἰρίογυμν δἀμοηΐυς [υάἀάρον, δὲ Τυ ἄμεο ,- δε σραχί. μα ριρεηίης, Οἰμίβυμ πνοι σχφίνοιι: 

δ ϑμμι ωορέως ὑλεις δ λον χονν ρδεορμνεης ΤΣ ὐατν τὸ να ΤΑΝ ἀλλα κέ μαι ιελξαμις εὐρδα ἀμ Πού ὀυναρην τις οὐ ἀιαῖμε ἀμὴτα Ἵν σπριου γεοιδ)εευ αν νὰ 

᾿ : τυ ἢ Ἷ . ν ἠῤεῥ ἰς ἰτογίς εἰμ όταν ἐγ αιπτα δ γδο Μίετο- 
' ς ᾿ Τυοιίας ἔδυ ᾿ τοητίουίδις ποῦλ ξηο ἀμο06 {0 ἢ αἰοςπάα, ϑι ἀδ. ἃς Δα 

ἀκειηα, δϑη ὀρρόαὶ αὐοά Ιη. πν ὕμανῆι Ἀπήτιπμ᾽ ὁ ειπι ἃν Ἰοδοτγώτια ἰν [εοτἰε ἰἰτετίν ποΐη δὲ» πἪι ϑέιηλτιλῃι ππ οχ [οἵερθο δὲ γεζοπτίοῦ Α ἃ υἱν ἐς Πεὶ νἰκιοίωπι ςοηιρείοεπάα, τς ἴκ 

«ἢ δκ τινε κευ πὶ. ἐτίαπι ἡ τοτυιη ἐρίμανῆε" , ἐκῖα9 (οἰ γιιθγιπι πλάι ἀπδλης, λυξϊοτὸ ἱκγρηγ δὴ 
αὐτίπι εχ ἕο Πεοτθὴ ἈΓΕΟΟῚ Πα ἰλέχατινην αἄνει- ινανρτοῦϊ ἐς! ἀμῆς ἐμ ἀοιδεύίνπνας ἔ(αυο 

πιὰ ἔην ἀραϊϊελκον φιμεουησας καὶ Ὧξ πρθῷ ΚΟΙΜΆΝ, ΒΥ γμεμΝΙο, | ἀδὰ ΠΝ ἐμρον τες ἐσ Πδύτίτοις ἰἰφίω νὸς {ιν ἰδ ἡ 10 ὀρέγει ; μι Ἡἶὰν νι ἐλαῖω ίμο 

ἤετυητος τὰ ρατι οἰ ΠΗ Ρ', ἧς ΘΑΓΗ Σ᾽ σμίὰο ἐκ ἐπ᾿ 1ιαὐτωιν ὰ οἶδ εἶτα γε Ἰαζιε εταῖ, νεῖ ἰάςίγοο φυΐα ἰῳ Ουεδυμν ἐομυιτίυσι δοίη Ασα ὺ 

φοο μην κἰοηῆναν , Ἔχρεβταὶ ἡαυπὶ ἘΠΕΒΗΣΊΝ, με δἰ ξαίπε πα Ἐπ: τερενίτων νβγρατα Δ. Ὲ 
εἶ ἈΟ  ἡ ᾿.; - α Διίίεο ρυή 

, γε Ὀεάδεὶ κ᾿ πον κόρ ἀρνὸς τό πτέρην ἐδ κῖη: 19 1.11 ἀἴήιιο ιίςορ ν᾽ τῆρ ἃς ρουφίξαεὶ εἰμὲ μονάς, να ἐρίε ὉΛΉΝΜΕ ςαρ 

ἰεΐ τὸ δωμῳ, τριάδι νφεὶ ἰΔηψδὶ δον ἴο ἴδοι νά πω δωμεί, ἮΝοΑ ἀϊείς ιηἀεβα τὲ δωρεν), ὃ ςγεἠτίομι δὲ μον ἰἀοβεοέ 4 ς Ι 
Ἰδηϊτο τείξαϊιιν Α ̓ ᾿ 

“Αλιιανιο πη εχ ΠΠο ὅδ ες ἰβετα παρ : ι- ἰρῆμψε ελϑ ἐβφανσθαὰ ΚΑ ΥΙΟ " : τα δωμβυὶ οπανταηυὰ δάϊ- ἐν ΕΝ ΠΘΕΊΟΙ ᾿ : αόαυς ρίαγΑΝ! αι πιεγο τῶ ἐωρλαι ΜᾺ" τ γϑε ΤΡ ΟΙΡΒΕ. ἐνορονεν θύρα τὸν, γι Εγαίπιιι; φρίδτυδυίτιηξαιιε γἱάεο χα τἀδίορε μοῆῆπε ἀπε ἰδαυ ἐληόες γ αλη Βηρηρφεμανα τὰ Ι εἰῷ. ὍΘ (ΜῊ μενον. δεῥηκῶς κὴϊ ς ν το ῬόγΈ ΠΏ λλειεν ἐπι. ΑἸκεγα δυϊοῖι πεεσρτεῖδξ δογδητεν γα δια ποπ ἀεηΐξ, 
ΐ ἤκιε Ἰοηυίτ ρι ὰ ΡῬίαϊη,.,.}. ᾿ ἰςεῦ δἰεϊου!α νι πυιησυλῃι ς ΚΑΙ βθηγυ: ἀρρ  αρρηδν ας 

μαμαθεδε εν, ἄμανι ρὲ ΝΣ Ἄρει ἀἰβιςης, ἐς ἄμα τ τ τνν νον τρανὴ μούνας Αἰ Αμαν ητας γναντὴ γε τ ϑϑάγο “ἴω ἀνα ἠφηϊβοείιν υὐηη!α ἄδης ΓΑΕ μεν ΜΕΝ κόρ, ἜΣ ἈΥΥΥΣ ἣν ὑγδικωκάκκέμων οἰξετεδειιδι υἱνά Ἴ ι" 
ἐπλεάηρονς τη τ δα Τρ οι; (ἀὐἰρενηι Ἀμηὸ ἐν ἐβἴογυ τὴ ὀφ φἰδυὲ δρι Ν᾽ νερά, ἡ. φΑΝ  αιοὰ ρᾷ 4 

᾿ 
ΨΦ 

40ἃ 



ἘΠ ΟΣ ΠΡΝ ΠΤΟΝ ὙΠ ΡΕ. 

ΜΠ 

ις Β6ν φιῖδυς τε φρφοσκιουοῦμϑυ ὃ οἵδιι μϑν' δῃ ἡ σωτη οἷα 

ἀῶὰς τὸ γος 

ἘΝΑΝΟΕΚΙΥΜ 
“μα ὀδάθο αἰτλοὸν, ἜΣ ᾿ΠἘ γπος υε γρηίᾷ πὰς αἀπευήεπάά.} 1 4κε νονίαννίνο ἐμὰς, 

Αἴλει αὐτῇ ὁ Ῥεσειξ, ὕπαγε, φώκησον ] [δἱείς εἱ το εν αάοινοςα γἱ- 1" ὅ πα 
γὲν αἴδ'φᾳ σου καὶ ἐλϑὲ ἐν ϑείδνε. ΠΕ {ταὶ τυρπη,δὲ ν ςἢΐ μᾶς, “Ν Ν μμμμδον 

ΓΟ ΤῊΝ ἡ οὶ εἴπεν. Οὐκ ἔν Ἶ Ἀ οἰρουαΐε πνυλΐον δὲ αἰχὶς εἶν] οἱ πηρονδν νυ, 
Απικε δηάγιω ΓΟ οἰ αν; κι Νόοα δάδεο νἱγμιη. εἶς οἱ ̓ ς- ἀνμέ, Ν ον ναδεν τάγμα, 
δ ἡ ἢ ψέρ πὸ εὐ . Καλῶς φ᾽"} ἰΐις,Βεης ἀϊχ πὲ Νοη μαθοο νί. ἐηρρῥηγετεημνανς 
Ὑαί λα οὐκ ἐχῷ. Ὁ [δὲ ΜΝ εγίον “ὗε 

᾿ Πέντν χϑ αὐδρας ες ἡ γιῶ ἐν ἔχς, 4 Ομρίπαυς επίπι νίτοι παδυΐ- ̓  ΤΣ 
δος οὐκέφε σου αὐέρ. τῶτο αλ ἐὐὴδ "κας. 1, {{π:δεέ πυης θεῖ ΒαθοθγηοΩ ς(Ὁ} [δεν πρηοβ ἐμοὶ ον, ἢ 

Δ ω " ἐὸν κι ἐπί τρι δάπι [μος νίο, μος νοτὲ ἀϊχι εὶ, τυοὐ ἐϊεὶ!. 6 " 
ΦΟΟΎΜΙΕΙΣ ἧς ἀχὸ ω τ δ Ὀ εἰς οἱ λυ ον όσπιήης, ᾿ςδ.} 19] ἄλιο οἰ πονέϊεν, Ὄρος. 

[ρίοου τε Ῥυδρβοίβοι οἵου 
ΟΡ αῖρο ποίκοι ᾿ἰ μοσοηῖς 
δάογαιεγἤειβο νος 4 οἰκί: ἢ Ηἰς-- 
τοίο!γηλὶς οἱῖς Ἰοςιανα ἐμ νδὶ 
ορσετεαιδῇοίασςε. 

, διεῖς εἱ Ἰοίυς, Μυ Ποῦ ςτοάς 
Ἰι δ ,νεηΐε' τεπιρυϑ ψιλὸ ἢς 
ες ἑπτοοηῖς πος, ποαυς Εἴϊο- 

᾿ Ἰεο(οἰ γηνίς δἀοταθίτις μαϊγο την 
ἔν᾽ος Δδοταιὶδ᾽ φιοί Ὡοίς τ ϑ 5... }, 779: φἀοναεῖ φμοί δι. 

ἡ Ὧρϑ ἀὐογαγηιβ αι ἰςέπηυδ: 1 {{ἰεΐδ, πον σάν απνν φονᾷ 
ηὐία (ἅ]υς οχ Τυόχ!ς οἴ, ἦμεν, 4914 [εἷμε ἐκ τας 

ϑδεά νεοὶϊ Ποραγζο᾽ νἧς 

6{, φιαηάο᾽ νετὶ «ἄοταιε- 
γε: φἀονφόνηι ἢ δίνει ἐμ 
ϑρέκεαν (φ' νενίαιε: παῖ 

" ΒΗ ΒΝ δ ’ ᾿ ΓΝ ' Σ 

Ῥευτ τς δίτν Οἱ πωτβι ἢ, ἫΝ ὧν φύτῳ τοζόροι 9 
Ὁυάθι. ἐεεὲ σηχυνησ ἀν υμ λέγετε τι ὧ»ρ] ἐροσϑ- 
οο! αν τὰς , ἰχαλια ὁ{ ΡΝ 
«ἀπιοάμα ἰη- λύμιρες 56Ὶν ὁ τὸ 
ῶκα ἢ τονε 
ὐληίε ἔμρει-, , " 
ἡ ρρειο εε κἰό δη ἔργαται ὥρᾳ ὅτε ὅτο ὦ τοῦ ὄροι 
νἰδείϊεαι ἀε- τούτῳ, ὅτε ὧν ̓ εροσολύμοις φῷσκυυυε- 
κοτεῖς σχοπι: ρ- [ Ὁ 
ΕΓ ΝΕ, ὃς ἤυϊε σῃτε τα πατρί. 
ὧδ τοῦμϑ οχ. ᾿ “- 

ΠΉΡΑΝ ἦν ἢ. 
ς ὅπ δε οὐνοκυνῶν.Ἶ 

Αέγφι αὐ εῇ ὁ Γ ισοξβ, Τωύαιπἰξευσόν} 

ἐς τένων ἧας Ὑμεῖς φαρρσκιευ θῖτο δοχ οἴδατε, ἠμιδίρ, 
ἐδ. δι. } [ 

μβῥμρε: Ἢ υδδαίων ὅδ]. ἊΝ ͵ 

δα δ πκυ, δλλ᾽ ἔρχῳφαι ρα, κρὶ ναιῦ ὅβιν,ὅτο οἱ }..) ϑεάνεπὶς ταπηραδνδι ἀρῆς εἰ, .., “Ἀζαγωρ, αἰληθηνον φυρρσκικυηταὶ χυροσκμυήσουσι! [4 νετί Δάογατογες ἀἀοταδυηέ 
᾿ ἀρ Πατρὶ ον ν οὐ κατι καὶ ἀλνϑείᾳ καὶ Ἰραεγεῦὶ δρί τευ ἃς. νογίτᾶτο - εἴν 

δ ἀρνὶ μοῶ ἈΕῚ Δ Ἰεηίτῃ βάτον ταῖς ἀυκτίτ χυὶ ἐ- ' μὴν 
9. ΤΟ ΉΜΟ Ἰοὶδὺ Τὸ τὶ Ὁ σ.- " [2 Ῥριεν δος ὑ 711] 

ὦ} βῆ Νή ω ζι τοὺς πθ ον Ἰρίωμαι δάοτεηϊ. δάφγεν! ἘΜΜΊ, υὐδθίοι 
χιυοι τὰς αὐτὸν. ΙΝ . 

᾽ ἥν κε ͵ Φ 4 Α Ὡς ΄- “ ΠῚ . ᾿ πποὴν Πνένχερι ὁ Θεος᾽ χαὶ τουὶ σοροσχυνώνο.,., ἢ" Πευνεῆ δρίτίτυςδι αυΐ 4-" "4 ὶ : .- . ᾽ - Ἢ ϑρνὶ Θ᾽ αὐτὸν, ὧν Τιγάϊματι καὶ ἀ ληϑοίᾳ δεῖ)" “ἄογαηι εἰπη; οροιτεῖ γεδρίτίτι ἢ ἡροίσμανμα ἰδόμ. ππρρακιμεἶι.. . ΠΕ 1 ἃς νογτδις βαοζεηξ, ΤΜἴμν Φ’ νοαλν!8. οβοηδ' ᾿ , ' ᾿ ἐκ "ἢ, Η ἌΡ ΝΝ ᾿ Μάογανὴ, ὦ αὐτή ὠυη, Οἶδα δ Μειοσίαες Ὀὶςεῖε οἱ πρδδενϑοίο Μεΐίροι Μ| ᾿Οιοία αἰ ανεϊεν, 5εἰὸ 
40. ἵννδοενερμα δι ἐμοτούτῳ. ποταρε Ολείδηυα ἀς ἐσ τοτὸ φυσᾶ Μἴς βοδίἐπιρυδοπτεν δ Απεὶς "εἰ Ἀοπμπὶ ες 4πάπαορί ἐς σδιϊοίτυς, ἰρίγισυαίφαιν συ λοι ες νεσδὶς ΟΝΉΐ 

ἴλη: τος (δηεάπγις Ὠο λοι εἰἶδ, τε ΘΟ ΣΙΈΓΠΟ ζρτρο- μοίείῳ η! τς Πρῖμα ἴηξετηο ἐρίητυς φυΐτο Δἀοταηάιιμι πιο νεσιπιᾷις ἐππὲς [16] ἀλη παιάας οἰαβελοδρησογέκρ.. .». ς΄ Ὁςο᾽ πα δὰ ἀεδίτυαι ΑΠΗ͂Σ δὲ ἀνδοτί δϑῆς νείηβοίδηηης, 

τατον ρου Μαχίπιένντ ρίυγιδυς Ογηβυς,α μας ἀε τς ἃ 0 τυ ρίτίτμ καὶ ρυθ]ίοο Εςοϊοαδίςο. ξυίκα ἀἱ ᾿ 
σοστ σσσι οὐ τἀδηοῖ. [βού πάϊιπι Τυκίξλεσην ἴυΦ ΑΤΩΝ ; Ῥεΐη εἴοιός ΤΣ ΓΙ ̓ βρήρυνμι μετ πηρ αι ἢ εἰθλπτ Αγεϊλι. (ξιΐ ρετίομα!ίτοτ γο Μιὸ Ῥεττίηρηίοα νὰ ἤξιαίε, ἢρυγαηάάς αἰϊουΐος τοὶ μὰ 

που ὉΝ εἰδεικ αυλίοος οΕ ἡἰοτυτίν, 14 οἵδ δαστλιηεπείς Δ ςογηϊρένς ἐσαμ προ ά (δα 
πίτυς ΟΝ τις, Ἔααις ἤπι- 

Ρεγοία, βοσῖρε Βαρειηνηι ς ζα- 
τἱάεην ουτυεν ργοις τοαυϊγίε οχάο 
ἑξυςπήοι φοζοιηυς, [δὰ ἱπττὰ πιο. 

τι προ ναι Δὲ οὐ Ἐσεαβἰανην μα ιήοτο φυὴν Μοίδίοο ὶ γῃαιετὶ . δ ἐν μττΑ τότ με 10 κιααυν κραιαίοι μ᾿ κεβεϊοῖ, ἐπὶ ῥταυνήρα Ἀν ο΄ ἀἰχίἠνην Μάξε,ι. .᾿. δὐέορ ῥκι δαογαδιηοε νὸρδιρύους ἀἰυίίτηρ ἢ εἰδῶ ὁπὶς πιρΐδεια, αὔσά Εγλα ἀϊοίτυς ΕΝ ἰάνιοτε οτάϊηας δὶ υιάαμε ἐργλδοι, πλεῚ Η ταν Αγ υ]υΚ πιά ἰς ἡοῦὰς ἤβυται, νεὶ νη γᾶς ν] ὅπη Ἐρν γηῇ Πνάνργον. οἰοίαπνϊυείλοτε πο ξιτίατι εἶς ἀυδαρίαει, εχ νοιδὸ [0 
Ν᾿ δὴ Μόπδδξίμν, (δ 2: πηηορ γϑολ βρήεκείας ταξι ἐχρεέιτἃ ἀλγγηδμείε, δείχηοηι οαο ὀ(ξαίε ἰμμν Πηδιέ ργσηνίς.ὀ ὀ Ἰογασσι ρίνηι πτὰ ε ἰδ πττδ ῥτοΝίδεπείο ΤΏ ΔΙ), ΠΗ : υὰπι, ποῖτὰ εἴ ἀς βρί τίει]! ςυτι; ἀϊηίῃο ἰδπιοὴ- ἰάμενα πε Ὑποο- εν ΟΙΩ ἤὶ νδεθίν οπίεπεμοεα με ἴοκε δδίμωνη ἵκει ̓ ιϑαΐ ἘΠ’ πίη ΟΝ Ιδυε νούρίε ἀἰα πα ευν ἰη(εἰτυταν, Μοίβίξας ἤφυὰς ὃς γπιθγαν δεὐίει- γα δυΐηιν Ἀκ γΔ. "0 ἡγιὴν, γε ἁἴϊα: ὧν Βοιηίπίδιι (. ὃς 4υΐδυς ρἱετίίιυς Ποηνίοὶ- ἱ ὴ ὕληι ἰρί ἰἥτεγρος δινι) ἡ Παγυαν ἰοθο ἐδ πιτινότἀτιντ,αυς βάτεέπν Μοίδίκαγυπι ἐδ ὲ ΠΡΑΙΠέλη πςς.͵. παπηυ ΓΟΙΕΙΡΙ ΘγοΠτα!Σ, ῬΑ πὶ αὶ Ἰλὰρανις αἰ ἐπ ἀοίμηιο- 

; τὴ τηφ νη ἔῦθς ΤΡ δεξις 
δὴ δύπι Σ᾿. τ΄ δε κ πρέκηνι Πνεῦμα  ΘεζειΠτογιτι δάϊυηέδυε ἅτ. 
ἘΝ μῈ Ῥάτγερ 1} τίουυν ἀνμν Ὠειπ οἵδε φυιβέςδμιη, δρίτίπιια γοιὸ Δἴ 
ἀδίοταγυδε μπόρα, ψώφον Ἰωρεὰν (ὑριὰ ν.1,ηοά νε ιοι"ιε ἱπιείο 

τεῦ. Βχενει 4 ἰδυτὶ μιπιιξ ἈΡΙΟΝ τη Πευξησηὶς οτάϊς ἰοθίατη ριω.ὀ έιη μεε πὶ ὀριείτυι ἐρρε τι ὁ παξωτὰ ἀμιίπῳ ἘΠ Ωεία- 
"βοὴ ἡ 8- περ ὀρηδάδγανα εοιϑυίί ἱ ᾿ν Η 
Δι, Νοφυς͵ ορτὲ Μἰοαβὶ ρυιεω, βου μὰ ον Ω πα δηϑδιθμο 

“ὧν 

᾿ς 

"“Ἕ 

παρα, ἰοφυογ εἰσὶ, . 

᾿ ασείρῳν οι ρθι 

πο ΤΣ πὴ ΠΑΡ» Φ' ΠΥΣὶ ΣΦ Ἰρν ον, ὖ τ ΡΤ Ὁ ΠΤ β τῳ ΤΟ αὐ Ἶ Το λυ ΡΜ ον ὑκῚ ΚΘ ὦ ϑῆος  φ ὼ ΤΠτρ' α' ΠἤρΣ λ΄ τ εὐ παν ΚΣ ΤΡ ων κλπ 

ΦΕΟΥΝΟΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ ΠὖἷὮἢἷΪς. ΚΚὶ7 
ἐχιδ ΒΡΗ͂ ὅγω ἵ νερϊυγυση (᾿ αὶ ἀϊείτυς ΟΠ 1.1 [40 ΔΦεβήον τενὴν, μὲ 

ω ὁλεγόμδρος Χειτός ὅταν ἐλθῃ ᾿υράσυ τα ἐὐ σαι {πΠ|ς, οδί8} [9 λοι φονηβνεφονενο,.  [ζε υεπενίεν εἰ ποὸν “πὰ 
πνηϑ δι! Φπεὶ 4. 

26 οὶ "ξεν, Ἐξο [το 
4) ἰοῆννον ἐείων, 

οἱἐγαὐα Γγελοῖ ἡμὴν παύτα. 
νι νεῃείεὶ 

“Ὁ μεθ ῥπσοιζ, Ἰώ ΣΙ δηηυπιίαδίε ἀργηία 
16}. Ὀἱςὶξ εἱ Ἰείω: Ἐροίν ἰμιην 40] 

(ἡ ὅπ τούτῳ ὅλϑο οἱ αἰριϑηταὶ αὐ. 17 

δ᾽ Ὁ ἐϑαύμασων ὅτι μιϑτοὶ γεραιὸς 

ἱ λει οὐ δεὴς μϑῥτοι πε » Τί ζητεῖς! 
λαλεῖς ματ' αὐτὴς: ᾿ 

φῆκαν οιυ τίω υδφίαν αὐγῆς ἡ γυ- 
"καὶ ἀπῆλϑιν εἰς τίω πόλιν, καὶ λέγοι 

"᾿ς αἰϑρώποις. 
δεῦτε, ἴδετε αὐϑιοφπον ὃς ὗπέ μρι 

σαύτα ὅσα ἐποίησα ̓ ᾽ μήτι οὗτος ὅξιν ὁ 

1οτάγεὰ γετὸ νεηείυητ εἰν} 
ἀϊ(οἰρι}}» δὲ πιῖται! μη αυὸ 
“ο αγυ!ίετς Ἰοχιυοτεῖως τῇ σΠιῸ 

δση ἀϊκετν Ομ αυστὶς ὃ δυο} δέκ, ᾿ υἱέ φματὴν τά, 
᾿᾿φυ!ἀ]οφιετῖς ςιμῃ ςαὺ 4.4 ἰϑῆνενιε απ ἐμ} 

ἢ ΒΟ υΐϊς ἐτρὸ ἢγ ἀτίδτλ (πὶ 18 τὰς μολονενα 
ποαιϊοτνς δίς ἴῃ νεροιπνϊχίτ.}] να νοΖν ἀνε εάν ἤν. 
ας οἷυς ’Ιοςἱ που ΐη δι» πρνδο  016} 

1᾿9.) ΛΔαοίτεννίάεῖς πΠοηοίπεπν 4017ρὴ Ρ σίρε’ υἱάειε δουνὶο 
ἀϊχίς πὶ αὶ φυαευπαας ἔςοΐ :ηὦ} [{ππ0 4υΓάἀῤπιε πρῖβοι ὀπννα 

4){ἰρροίἐ εἰμ. Φ τοῖνὴσ 
δανῖμν φημ 4 οπν ΗΝ ετῷ 
ἰοηναίραιμν ἔπ ἑανφῆ,. 

τ ἰδ εἷὲ Ομείίτυς ΠΠεὺ ΠΡ ΜΗ ἈπὰΝ 
Χριρῦς : “ὦ ᾿ ἢ ἢ ᾿ Ἴγο] ᾿ Εαίερνν απο δ εἰμί 

Ἐξηλϑον οἵ ΟΝ Ἧς πόλεως ΚΟ ἣρ -Ρ Ἡρθῥοοχν ὴ 5᾽ ΡΒ τες (4 ᾧ' ΠΥ  κεὶ «ἡ 
ἐυᾶν, 

Τημερεα τοζαναηὲ ἐνπν Ουτϑτα 4υϊήβ 

ἐϊβιρκὶ! μἀϊξεμέει, Αἰ ὗε;
 ἐοίψυ: ἔμ εἴ, 

γ ν 

βρη ἀταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ και 1" Ιητι τί αυῖςα το ρΟΒΣ ξυτη 5 
᾿ Ὶ ἀἰϊοιρυ!, ἀϊςςηῖεδ, ἈΔΌΡῚ, ἐ- 

ε ἣ (ἀῶ ν«τοὐὔἱα 
ϑηταϊ λέγοντας. αὐδῶ, φάγε. ς, ᾿ “ΕΞ πες ἸΩΣα ΠᾺ “πριᾶ, 

Ἰὼ Ὁς δος δε ϑ .1ς δυϊοιη αἰχὶς οἰϑ. ἘρῸ οἰ- ΣΝ 
“ ν - .  ἠαὖ ἐμ Ὧεὶ οὐερήοοδ οὐ μὲ δέν Α βρῶσιν ἔχω φαημ δΒυπι ΡΥΡῃ εὐςηάιη; αι! γο5 μενα ΗΝ ναὸ ὃς ουδὲ 

Ἧι ἰὼ υμθις ἘΝ 0 ᾿ ᾿ ὨΟΠΏΟΙΙΙς. . ὁ τοδμα οι ἀδνον ΓᾺ Ἡλα ΘΗΝ 

πε Υ οἱ μαϑηταὶ σρὸς ἀλλή-} " ᾿Ῥιεεῦδης εγρο ἀἰ προ} 411}. ἀρμαιμρὀφυθη μι νην οἰ ίσηυΐ 
Ἐλελον οὐ ἀἐῥηλιῤς τὰν, δα 4110 5,]Ν  αυὶβ ἀιτ τ οἱ φιοῦ ἐππμασιν τα ῬΑ, ἀρρνου ον 

λοῖς, Μη τις ἰώεγκεν ἀτῷ φα δ εὐδγεξἢ ᾿ Ὁ 4" ΝΠ μἰ} 6, ΜΙ ἘΡΑΤΟΘ, 
τεὶ 
δ ὼς τη Πβ ΜΜ. 

φἴψων ε} νἱ [φειανο υφίμνον 
ἐφτεπὸ εὐη 4μὲ πΗβὲ πρᾶν 
“εν Ἢ Φρίμ εἰμι. 

οὐ θὸς νοι τὴν φιδά ἘΡΌΡΑΥ 
φἀδιν ἀραΐθν πρερξει Μτυτα (ρἰτἰσ 
βιη, Φ' βρέβιε νοὶ εν τυ} ἔυξεν 
το, ἀΐοο υὐϑέε ἰεμμῖς νομ.. θυΐυδα “ 
ἰοὲ νεβτοϑ.ν (σ' υἱάειε τε: ἀπᾶμπι, ἢ 

τῳ, ΡΣ μὸν βρῶμα, Ὀ εὶς εἰδ 1εἴι8, Εἰτὰ πε εἴ 

᾿ Δέγο τλνθεν ": οὐ ἐπ τύ ἼΣ Ἵχοφυὶ γοϊυπτατῷ εἰυς 4υὲ πϑῆς 
ὅδιν ἵνα π0| Ὁ Τὸ ϑέλημια τὰ ἬΜ Ἢ [Ππλονδι σοηίυτηπιατο  ρίιι ορας, 

μ4γ.9) τελοιώσῳ ἀυτε τὸ βο" κ᾽] Νόμηενοϑ ἀἰοίκία, " Δάϊνς!ς 
“ Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τοτράμηνόν ᾿Ἰφυλάτί εἴτε ῥαρένην Τρ ετοῖξ, 
ἤδι, καὶ ὁ ϑερισμὸς ἐρχάται ς ἰδοῦ, λέγω! [δὲ πιεῖ ετίτ ὃ] Εσοςν ἀϊςο νο- 
ὑμὶν, πᾷρατε τοιὶ ἐφϑαλμοις ὑμδίδ, χα) [δ ὲε, ἀττο τς οσυΐος ϑρνε 
ἀρεῖς πο τειν Ἢ γ,ι[ ᾿ρεϑδῖς τερίοπεθ: Μη αἷρα 
ϑεάσαθϑη ταὶ χῤρας, τι λόῦχαι ὀσι πρθς "ἊΝ (υπελά αιείειη.. : “ἀκ Ἰρενος 

ϑυεισμονὅδυ. δα {16] Οἰπϊογθηι 401 πιφῦδη τῆστς 6-}.)ς] ΣῚ φινὶ μεδερρανεεάσπν 

Καὶ ο Ὅ80λ ὧν, μιάὸν λαμθαΡΡιγ ΧαΙ Π ἀεῖα δες τ, δί ςοηρίέραῖ (τυ-}΄ ἀεεήρμεν ’ ἐϑηρνεξ αἱ [ τ». Ῥιοφδβείλγυσπι 

συυάγά καρπὸν εἰς ζωίω αἰώνιον ἵνα κα! [ὥωπν ἰῃ νἱτᾶπν ατετηδιαεντ Ὁ] [νιν ἐν τη πρὶ μα ύντον ἐοδηδεκ 

Σ (9, , φυί (διπίπαῖ; Ἐφιηυ σαυάεατ,δι) 15} σ΄ αὶ περάρρὶ » ξαϊ:Ἐυκηεὶ ἢ 
ἐτηοεῖι : αμάφαε Ψ’ 4 μεθ}. ς Ἰγετὸ ἰηθας 

αι . 

ψίοηεε, 4μὐα αἰϑα [8 ῥα τες} τοάμες 
δυὶ νε!ίπιως 

ὃ »᾿ δὰτιϑ τις Ὁ ῶ 7 ἧδε "πὲ; εἰδ νην πνείε, ὃς ορεὶ» 

ἐν) τούτῳ ὁ λόγος δὴν ἀλεϑινὸς 2} ΠΟ Ματὸ ἴα μος" ἀϊϑᾶ {Πυάΐνς 1" Ἐ οὐψεμα ἡ κρέα οὰ διε σεά 

5 ἄλλος ἔν δασώρον καὶ ἄλλος δ Ἰτῶπι εἴξ, ἈΠ εἴξ φαΐ επαίπαι ἡ ικίναὶ, φ᾽ αἰϑμεεβ 4 νι γηχοισσαν 

ϑερίζων ' δι αἰϊο5 401 ποτιζ. σού τν  [{πεμὲρ Ὁ Ὁ νορίος 

: οὐδε Ῥαιτίον αυςοῖς δἀυετίως 
: 'βωώι ἐκοὶ , Ηδεΐμαινεῖθα. τάτους δι ποῖα διμε ροπογαπι Ῥὰϊ ἐ ᾿ 

"τὴ ἴὰ τ γεῤζι ΑΥ̓ΓῊΝ πρὸ ἐμάν θγιμθη ἤω ππμιϊίεγας βου θυλθδρότη: “4.1 τΡΔΙΕΙ ΡΟΝ ἀὐ βαρ ετα 

κατ: Ν βὐάαει ποίείοητίς, άτο ἃ οοδίς ρατδιμείεος ὅτ ρνμῆνε; ἔρκαψεμε ἡρρέα δι ψέλιον τι νάἰ μετ, 

ΤΟΥΣ ΟΝ ἐπὶ ποία λα νῶς πιο ς 24:8 πὶ ἰοεὶ μαριναβα: ̓ τὸ αὐλρδηι , ̓ ἐπ ἐρο δοθῇ 

᾿ Οινηναγϑι των ΝΣ : ᾿ ιοά ΠῚ ι ΘΟΟΓΡΩ͂ΙΊ 21. οἵ ΛΔ ῃ0 ᾿ 

Απϑβϑρἢ τω τηέταν ̓  ὡ τῆ ιν βέν εν δ πίεσαι 
ἐρβρετηος δι τη βγαρίνο τοἸλεαρ γῖνε εἰοῖ ἔυρηξε α 

4“: ἡ να υηρὰφ ει ϑ᾿ υΨθΥΡ Ἢ ουπαίπὸ αἱοά 4 νεῖδυπὶ ἴω, Ρἰαπίυε τε ἀτ ον τον πὰ ὰκὶ ̓ 

ἀμείνω ἰα γετοδουΐο ἰδιπισηειίογνία, νεῖ ἐν ἀμαμ ΥΒ Ἰαπ Ρ ὐρας ̓  τοῖα Ἰ ιρενηβ, ἔτι τετράμονόν 

ἡ βυααρρν οἷ ἀπρν Σ ΥΣ ἠὲ πα πὰ νἰδεο μυλο ἴ9 δὼ ψυΐφ Ἑυ ρά νοεῖ με ν 4ἀδνε τ βιοῖὶ αἰ σμρῖνα 

ΠΣ ἡασπέόίται Πἰεατί, δε (νεπνδι φαίδεπι νἱἀεῖυτ), - φυτοπιὶ οαμιαηταν ου τάδε ἐαρόον ἰπξτιγὸ μι Οατογὰπι 

ἸΡ - ρον δεν (ϑητεητίδον ἀϊοομάμπι Ἔταῖ (ΠῚ 61 Ἰαν ἀφ ϑιμηΣ Ἀν θρισα νλων δι τύρε Ρισβλο 

τ ΚἈΠῚ μδ τῆν γαναρο γνεϊηίτὰ., νετία ἣν δὲ 41) κὐναν ἀν ἀρκοῦν μρῖν οἰκοίερος πιοίϊειη ὀγεἀξατεθμδς ἰδ ποῖσ 

δηποιδυίπτας ὠρτὰ 1, 17. Ὠείπάς τοὺς τληζορογε οἴδεπάε- τάϊρος πιο[οτοι Α 

ἰο Ομειδι παρα αὶ ἐ ἐρί νεῖ 15 τουτι Ἐςο]είϊα ςοἱ ποβάϊ ἠφηίβελπτυ,
 ᾿ Η 

ἠδρνεὐνρὲ "" ̓ : ο ζἈΗει σαδα δαπνα αν
 ΑΕ  Ακκατος εἴ» 26 ἄνουν! χαινάφηι, ἐμοῦ χμίμι. Ηος εἷϊ αυοά (ς

είρυιηι ἐ 

Ὁ φοτιυνηίοί αι οὐπὶ (οἷα πιυϊίετς οχτγάπ
ει ἐἸΡΤΑ υφήμβε ἘΠ μὰ εξ τινα δὰ ̓  ομοι!α "ΤΕ 

ἔν πίνῃ δὲ τατίο τοιηροτίὶο δι ἰοο
ναυσπι δ οαν!ῃ Ὧ0 ἵν: μα Ὑψ πὴ ΑΕ ΝΝ ΚἊ: δ με γατλ 

ΙΔ ; Ἰοφιὶ ντ ροῖς 48 , ΡΝ πὴ 

πῆ τας ον αν κάγάρς ναμυνεάα Μδιαιμλειδει ἐο ὅμαα ἀῆω τ μία βηα να τῆς ἀ ὐομακμῆο ἑμος ᾿ ᾿ πεαιιερτεγμηοαυθ νανμμ ἈλΠιις ἘπὴΓ ἐπ εομοηςθτὶ 

μὴ ὑαρηβῃ Ἀλλ ἐ νετν Ὁ ραν
 ἐμὰ πε γί ΜΑΆΜῊ πιὰ" ὥνλοι Ὁ λῳνε ον δὶ ̓  ̓Ν κτ ΥᾺ ἐβα

υρος ΜᾺ »" 

ἰκησ ἩΡΑΡΣ ο φυιδηθιπνυε ἰῇ ἈΡΕ ἄ
ρία βππαν νὐα δὸ εξίων ΙΝ ̓ πὴ ' ΣμαΝ κ παί

ιδονκε, οσς, 

ἀιίξιρυϊοε βανδετὶ αὐ! οαυ8 Ι : ἐλιβαρῃ υ εν αὶ 

υβδλκάπης ργτολοῖε Νά ο τῇ ἐπυϊ
ελιιαι μία. ὁ, (εἰ ἱμάϊξατε μ0} ᾿» μαι δἰ εἴ ἰφεαην αι 

5 ᾿ ἰρχάθνυλαν,, 

ἃ διειε υΐαε .΄ 



ΟΡ 11... ΄ ἜΣ ΕΥ̓͂ ΑΜΘΕΈΝΙΥΜΝ. 

Δγ9 ΤΙΝ ᾿ ἊΣ 
ξ -: φ , : " 

ψαθρμο. 

ΦΈΟΥΝΌΝΜ ΙΟΑΛΑΝΝΕΜ. 369 

τ πω ΘΝ Τὴ πεευχυπον δὰ -- Ε ! (μα: ὸ ὁ ναυσί οτταίςς (είρουμι εξ ρτο 4“. δ Μη ἡδοὶ βνοφηεν, διὰ χω πω χαλιψ. : οὶ : ἰς ὩΣ ξιδὰ ἰοῖοτ. ρτίπιυπι ἡ! μὰ ας, ἰα 40 Γῷ φοΐεχ πησὺϑ διαίδετ Βιλζιδιὺ, φυοἀξοτιαίς : Αὐδδ μοὶ ὑκύνν » διὰ τι Ἰωλαλιώ. οὶ ἴσα, ᾿ τπως γοϊοοίϊως ,ὐκ χυν περοῆς εξ νὲ ἐνυίησεν ἂν ἤλϑιν ἰητεὶ. ἢ | εἰπε εὐ ἐτυψον ἐμ ΣΛτΩ εἰδαιν; (ιριὰ χιγ. 8. δου. Βεκκιανανα νπὰ Ἀπρ ἐχ Ἠϊετοίοἰγηλοτῦ οοἰ ἴθι, Ὁ ἴω Ιοαυιαοίξα τοι, : ἰ 
. νοδι} Δα βολεῖ ΚΥΜΑΤ ΠΝΑΣ νὴ ρΓορεΙα οἵδ Βυίαν ΒΡ ρΡ  οββειναα δ᾽ νάπερανις δὲ τρία αἴτανο (δφινοπίονειή- ἀπ ζυίυν Αἰφαὲ πιςητίοιηςπιρε αὐ βλονα ρἰυτίσιονοζα- ΡῪ ἵπηαινε ἀοοίαταὶ [οἴδρμιν ἠδ δε!ο τυὰιΗ.6.ς,6.Οταιοὶ 
Ὅν ΗΝ ' ἸΌΠῚ »( ντροδαν οιο, ἐκείν, [ξρανοίι, ι : ; ᾿ Βεοι ἐγ εἴς - Μαιν..6.7.8 ΝΙΝ 4 γοΎ ΘΑ μῦς, βπω ἮΝ ν τ στοε ἑηήσαίαπι ἀπειρυίογιπι, ὃς ἕδγιηο ἴα πιοῶῖς ἐρὰ οπηδήατίοτεν, προ δοπίξηία Ἰεξυης Βοιῤεεβα ἰᾶ ς 
4ὸ νῖϊιε εἴς βυδῃ κγλτ ὑμσωα ἜΜΕΝ ἔω Τοϑαραπηάνε, ἂν Καπερεκύμ. Ηος ἐξο βδῖ τρρίοδίφο : ᾿ἀμμὴν ἢ ξεν νὴ ̓ πιης φαἰπι ἀϊοπὶ οίξαηι ΟΞ ἀόϊηρπι εἰδιβοπίρ αν ἀϑν  εἰινά Ἰάυοα τος ποπίςη ποη 
τετρύειε ὑ τ Ὸ τὸ ὃν ελἠδοπινούρηὴ γἤισρδηιο, ν᾽ δέυ- ; ἢ βιαρολιῤῥδούῳ νοηδο ἰδ “δά ομγπίηφἸἀνίάοαιυς ΓΑ ΣΡΆ ΗδΝ ἰυά Ῥαίοδὰ ἢς χώτ' ἐξοχίω γοκατύπι,νε τος  ΑἸηάεηθο νἱξηπιατὰ Δηφνίης ἀυδεύ εἴς, γε ποπηυλ!! ρ 
(εἰπιηιις. ἠόϊ ον. βόδεχ ἐρανντεαν" τὸ λανμαὶ Ἠαϊοδῦ μὰ ὑλϑΡο ΡΡΟΧ αὶ ν ἐη οι ξατοηεία, μἰφο ντ ἐραίαδείοποιπ : δὲ (επτς ττοπάριις [8.1.0 49. ποπ αὐτεπὶ Ῥρηϊεοοίεη γε ρετᾶ (φαίεγιιπνζηος δαίαν ἰδὲ (δά ἀριὰ αἴταςς πα δαδαθίυς 

μαρενρλαν αἰ! [νέα Αἰ Με ήτο ΠΌΝΝ Ἢ ἐναΐδοῚ ὑδς ΉΘτΑα  γάςθουμαν ΘΟ Πορατίοηεπι, .. Ἀαχίω Ι Ογηδυς δὲ σπεγίοβοπιις εχηδίιπαγιης, πὶ νἱάετυν τπᾶν [ομια) (ςἀ ρτοου δα δίο ἐν δαυκάυ ἐξυγοιύυν δυνέϊτοςν Αι 
δ΄ ςσγνεζταμη ἐξτέρεπα, ἡΝιὰ ε ΤΡ ΘΠ δὲ θος ΑΠΟΠΘΗΙ με ΡῈ βασιλμκόβί οἱῖ εχ Ἠεγοάίς 20}Πςο δὲ δον πα" Ι ΡΝ αδις ἐχ ἐρδιι Ἀεὶ νοροὶς ιρτὰ 4.17. ᾿ς ἀιοιξα Ἐλδο 1. ες κουλα ὅς οἰ ἤξ ατἰά πιεπείο Βἰδιϑμ ὃς 

Ριδδιυιε, ἘΝ δήγίνα τὐδησηΐῷ ὁπό, ΧΟ Ψοῖιν δοτὸπὶ Ἡειοαν Ρ ματάνον ἀρ αὸ οι Ροϊειαπι. (φηυ οἰνΐπὲ νὰ ΔΝ ρέενανιαη θ. τῇ φρρβατικ ϑυθαυὰὶ »“ῃγ. Με Αἰ ϑγγὺε πτοτρύεν παδεῖ Βειθε εἰ δα, ον δε- 
ἱπτέγρίοί Βάϊδαγὰ Ἰραινοίαπι ἐπα δεθεανων φίς. ἈμήμαΝ, 1ο ᾿ ἔγοιΐον πο βεβίς,(α ἐεῖγα:ςἰᾶ; ποιηρη αδόξοι, 2Η,Θ ὦ ἨεηΝν ἢ νῷ [δεραθαν μην ΜοΝν, (ον ὅς ̓.δὲ ὰ φϑοντ 20 ρεβοοπείς, ιιοά πιαχἰ πιὸ ργοδοιοχ 60 αϊηίτῇ ἐχτγβογᾶ πᾶ 
ΧΟΥ͂Ν ἀνροὶ υἰίμν Μὲ ἯΝ . ᾿ ΠΟΙΉΕΙΣ ἈΠ. ΡΠ ΟΠ ΘΙ) οἱ αἰρ λς,Γαχ οἔᾶν, ας (αἴτοτῃ καὶ νυ!-΄ ἹΕΡῸ κα εἰρίᾳ [ογιαῖο Ανΐτ ρίς. το πιίγασιὶο ἀμοά 4}Π|ς ἐπ να]οτυάὶ ατίοι δὶ (οἹεδαι, ᾿ς, 

᾿ συ ἢφὲ ἰἸόκὸ γ8 2. ικὸ βὸχ ἀΐφοι Ογοης οὐαί ητεγρ δὲν ογτίτ. ! Ὁ} : ᾿ Ῥυάίεα, δυὺν ἀελοηυν φηνφοὶ εἿ ἐπάν, Μὲ». συ, νυ. Ἀινίμ δὰ ἀιαπνοχβτυχ ἴα ἀϊείτυν Βεοοδιαε κα Κι ορ...8..7, δ. ἴον. ριίοίπα ταπάεπα ςοβ ποπηπατα, Υ] ἀε να [τὰ φ.7. 
44... Τῆι ἔμεγαι, ἐμαρτύμσεν, δὶ ἱρὰ οοπιιεῖτασ, δὶ δ εἰξυεν ὅγε νοσὸ Αὐα εϑξνι σι οιβρομόμ (δά βασιλίεννι ἐς 20..Μαἱὲ νξίτας ἰοψίς ΤΆΦΟΡΗνΙ. ἃ νοτυνίσν. Αἰ ε ἀδοδρ.͵. 4. «ηγείνι επὲπν, ἀγγιλοι γάρἴ πὶ ἀμοῦυε ὁοάιοίδυ ἠάντυν 

᾿ΦανΝ εὶς ἰοραν, ἀπσφιήη νεῖὰς πηλόν εν ἡ αὶ ει τς ἀἰχενήσημε, Οὐ ββόνεν ἐν 10) τῶν δέγαννο νη ρννρτο ψὰο Οαἰ τς φρύκηκὶ φλὐμΟνῥρᾳ Εταΐ ἀυτοπι ἰγσῖς γόττα τειηρίο ργο- ᾿ Κυρίου, ὕδονείν ἸΜοη οἴξ λυτοῖη μιοθαθῖϊε Αὐβοιυπι ςδίυο- 

[5] ἰοιοίμυς [Δ ἐξ ᾿ ; : ὃ : . ἰ γοπῶ Μαχ. τοιείκυτα ἃν απ. 2. εὐ ν ΠΟ} (ρεοὶς ἀοίςοπάστει [ε4 ἐα δαυῶ γερεπιίηα ἔν. 
ΥΜΗΝ ἸΑην σι λρλικ  τόρὶ ὑπὸ πομοανν .. 47 Κιάενενέννε! να τρτοζῖμα εἴ γοηίτος, φἐς οπίηινο θαμμε ϑεύα εν τὐ με ῥδσὶ σον οὴ αὐδ ἰδὲ μὲ. δατίοηα δὲ ἐοηίεαιξητε πηϊγευ]ο, δαῖμν ἐ βεπμιι εἴᾶὶ 

γε τρος ἀμ αειις ον δ, ΒΟ μάταν ΝΣ ὩΡΡ μ’ ἡμονννὴ Ἰαιφρᾷ δα ἐβαι αρος ὑεὈΜοειάσει εἰἰκηνηῷ : Ἀνρεπιπεναι γε εὸ (ἰκοπν ρος Πιπιπὶ δά δυιςογεπτυ τ ναὐτίσερε αἷἡ ἑμὰ Ὑν ἀκῳ ὀπηνξη εθολε ατα δάμη 

ἀπ ἶπάς ς μὴ βγεκεὶ δἰεόδυε, κἀδὸ γι ἐεῦεουι εἶτ ἐμ πιο ἢ πδέ μηδ. ἐΐατι γγϑο αράγθάιίη τὰς ξιβελη δα, γ0! ῬεΙῸ Ροτιπὰ βυὶς ριίοἰπα τυ γη δὐλαιδμ δ, διε σοη τας υἱαίτυν [ὰ ἢ ἘΦΠΙυ ΕΜ 6. 

(ἐκ νενέῤα δέοιφεμίο, Ρτορανθεν Ἐἢνε ἡου αἰκηθ» κο ἤμην 9 ΤΑ ΥΕΑἸΙδΙ ἀιεϊευτ, ἄνα ραν ποτα, 6 Ὁ τυπγετίαιῃ εὐἰδεπαν ῥδουάϊδυν βητεαιαπὶ δοτεπὴ Ποιπὶ βίημιο μημβονα, κι πὲ «μι ψν. 8ις Βγεῦτιμε. ηδιῃ κμιρὶ ργορηὰ ΟΝ ΜΚ γῆι ΟΡΠΥΒΕ ἢ λοὕβθν 38 ϑανϑνν ἤν Υ Ίϑᾳ}.υς.γ.. ΛΥ αἿα,] οοίρἐεύνε ϑϑελν προτὶ, ᾿ πα ΒΈΙΕ. ἱαεδῦργο ποτα πὶ δος ὧν τῇ τῶν. χο ζοτα ΠΊ ϑὲ ἘΘΠΠΙτΌΡΟΠΣ τοπιροτὶβ ττίζαλυπι ἀεο!ατεῖ. 
ΤΩ θὰ ἐλνῆα αιδίεμις δὰ διαίξηις ᾿ πα βαχαν σεν μθμμδινι  τοτὴ 8 δἴπιο πὶ ἐγΆρισρτίό, ΚΝ Ἔν βιπαμωνυμδίθε δὲς ταδιεὰ νεῖν }η» ᾿ γυΐκατα δάτθι ἀκ αὐϊϑί συ. 5 εοννάμν ἐθορν!. Νάν Αϑὲ, 

πιλη δ υα πη ἐπαϊμε σον πῤγοαάνιραν ἀν ἀξ 4 καὶ ὃς ἰσοθ Ἀρραγοῦ Ανὶβυιδίει Γαιδαναέριν ἀκ Φα ἐδντος, δοὰ ἱναδιτὰ γατίοηο Ονμβοὶ δεγιηὶ υοά δαιάνιον 1... Τα}. ἰὴ ἰὐτο ἀφ θιφτι πο ρυϊαὶ [πιεῖ αμοταππίῳ 
᾿ ΠΝ ἀξίξειοι ργοσί-ὀ πιο τὸ μέλον ὅς τὸ ἐσύμνον ἀμλίῃριᾳς. : Ν᾿ ΤΙΝ ἀεβᾳ, ἮΝ ρας τ μοὶ γοϊυρεάϊειῃ ἰὰ ἔαξεθῶι, ᾿ ᾿ πνοη ᾿ 

Ἴ ᾿ 2 Υ " ; ν ΄ : ΝΜ Μ δ ΝΝΝ 

, ᾿ [] : “" Ἦν ᾿ , ΡΣ . ᾿ ᾿ “ "Ξ | :- τ ᾿ ᾿ ᾿ 

. Ἐκ ἀπέτξειλμ ὑμαξ ϑερίζοιν ὃ οὐχ μ Ἐχο πὶ νοῦ ἀὐλέπιετεπάῇ 3 Ἐρ κᾧ ὍΝ μὲ ὁ “ππ ἀυτῷ ὃ τναῆς Πορόύε διίδεσω 6] Ὁ είτε οἱ [εἴμ . Ν δάςς β[νι»} 50}. αὐ εἰ ΖέβμςΡ «ἀηβ. 
ριϑες νεπρυέχοωτ ᾿ ἀλλόι κεκοπιάχασι, [18 ἅσα νος ποι ἰαδογαί εν 1 4}}) μλήν ἮΝ μη ἰῇ . .. ἽΝ αν ς ἰῇ τῷ ! ται δ᾽ νἰαέτ, Οτεάἑάϊξ ποπιο [δες ἰ. Ἢ ἰφνλναι οἰμὶι. Χνεάνάη 
χαὶ εἰ μιὶς εἰς τὸν κάπον αὐ δὲ; εἰσελαλύ.} ᾿ιροτδυογυητ,δι γος ἴῃ ἰάθοσς} [πάν Φοδὲ, τον οὐ δι Καὶ ϑδέφευ σαν ο ἀὐὐξωπο ἌΡΎΦΙ. αἸϑηὶ αιίξην ἀΐχογᾶρ εἰ εἰς τς βοπιν βυπιουό ρει ἀηπῇ 
δι. . Ο]σογαπη ἰπετ ἡ Ἐ5. δ ΠΥ Ὶ ΠΝ ἰαβοαι την δπῃεὶ- ἡ ἥπν ἐὐντῃ ἀρθαδ αι ὁ πορόῦ τα. ργοίεέϊυς εἰς τῆν 1 |θάφψιμα, 

᾽ Φ . . ᾿ . . ᾿ ὩΣ ΜΝ ΤῊ ἥ εὐ . ῳ Ἂ ὰ . 

ἀφδυπες ν φῷ,, ; “ ἧ } Ἐχ εἰμὶ Αἢ ἀμ γοντος χοἱ ὅδυ λρλ κι} ΦΌΔΟΙήη , ᾿ " , 

παρα μενΝ Ὁ χὰ τῆς πόλιως ὀμοίγυς πολλοὶ ὅ)4-- 39) Ἐκντδς δὐτξ {{| τὴ αἱτὶ ϑαποα- ἢ Ἐιιβομομ ρος ὡς τ} ὁ ταῦ ρα ἢ Ἰ  ΕΡΕ ΜΈΡΑ ἐσ ἐειεανεηης Ἶ ἐμερεθμτ, ὀπὺδ : ᾿ : ΠΩΟΥΥ͂ ἂ δὐυτα αἱ πῆ [ρειλαν [γι οςς 4 (ΥΗ} οὔεμτυνμν εἰ, (Ὁ ἀμ οὲ ὑγδδδωνδεν ἢ ἀϊά . , ω . ἐμ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπηγ!οιλανῃ) {{Ἐγὰ] ος υγγετυης εἰς δ τεπυαη-} {{2 ΠΡ ουεωτνανημε δ, 
ἘΠῚ ἐω φίυσὼ δὲς αὐ τὸν Σαμαρε δ, διὰ τὸν τιϊδηοῦ πὶ ςΓεα! ἀφίυηςξ 1η 6} 5 «πρα ἡ ΝονΉπν ΡΠΟΡΗν ἠ ζ ΜΝ ΗΝ ͵ εἰδυσειδε εἰδειεξὰ, πη δὲ ν᾿ [μων ῥαντρῃε ἄλι ξίᾳι φωνα 

διε οΝῆ- τῆς συιωυαικὸς μαρτυρρύσης, Οπ] [ΡτοΡιοι (τιποηειῃ πιμ! τὶς {1- ̓ς 1 υενϑμπυ πον τὴ μεβῥῃι. ἌΡ ΤῊ ΧῸΝ ον 41 πρνν 0} ΘΟ ΘΦΗΈΘΣ, ΑΨ Σ Ταῦ Στ εἰμ φήσει, β 
εὐὲτερωάία. σα, 7 ᾿ ᾿ πῷ φύσης, Προ παπείφιας ἀἐριηδέν, (οτιὸϊ [πῆρ ροτιίδονεν Ονίαἰὶ οὐ Ἐπυϑετοιομδ παῤ αὖ ἰτίω ὥραν ὦ] γππεὺς τ ᾿ (θη ἯῸ μο! “αϑυθῦσοε ἸΟΙΗσῶ.. ἀϊκίτ τοί αὶ ὁπιηία ηυα ἔςείς. κὶ ἥμδὲ φθμδώ 4μκενη. πα ότασον Ἵ ε" ) εἶπον αὑτῷ ᾽ Ο}53}. Ῥεγοσῃζαῖυᾷ εἷϊ ετφο δ 415} 2} “νιεοζάϑαὶ ονχο δον ; 

(ὗς ὅν ἦλθον «οοἰς αὐτὸν οἱ Σαμαρϑη ὥϑμην [Ἰ βάετω ἡ Ἰκξ νς. ἈΜΒΙ͂ π μοι Ε ἰψώξοννον ἐπ τ θθον πρὶ Βοναπι αὐ πρεϊένς μαδυογατιδι} 40 “16 4.4 πῖθν ν4: 
ται ὐβῴτων αὐτὸν μιῶναι αὐ αρ αὐτοῖς: δαπιασὶ δ᾿ ὶ 40) 44," υρολευ εν ὦ Ι΄. ΟΝ Ὅ6 0} θασύμίωυ ΘΦΉΜ ΑΌΤΟΥ  πυ"} ἀπ χογυας ε, ΕἸ στ οὐνοίμον πογατῦ μανίην Ε ἀρρένων εἰν ; 

ἜΝ πρτρ α , χα! ἈΓΙΙΔΏῚ τοραγυηῖ ὀυι νῖ 4.} ἢ πὸ δ ΔΙ παΥΙβαμἰ, τοραυὲ ͵ τοῖν ἐς ᾿ ἘΠ ἐξ τὺ ΝΡ ᾿ [οδτὶ μἰ4 ματὶ ἔργα βρη " ᾿ 

ἔμεινεν ὠκεῖ δὐοροέρας. Ῥυά ἱρίος τηλπεγειιδι πιαηπε δι) [Π»ΜΡῈ ομῆν το οδν ἰπαπεγε: πο. Φ ορλθυ οἷν, αῷ ΦϑΪη [ερεύπναιη ἀἰτη τ εὐ πὶ ἔς οτίϑ. [ἢ ἡφωλὶ εμην [ἐν. Ἵ" 
Καὶ πολλὰ ͵ ν ἃ ἄϊος οὐ Ὁ ᾿ δ΄ νρδηβε Ἰδὲ νον ἀϊει. ᾿ ἔγω οὐ ὁ πῶτηρ δῃ οἠθινή τῇ ὧ- Αρᾳρυΐεεῖθο ραῖοτ ῥά εξιαν 43] Οοφηφνίε φνξο βαιθλαηὶδ ͵ , 

διὰ πυλλαἶ πλοίοις δϑήξευσαν δζᾷ δ ν νὐμαε οΡἱιτοεςτεάίἀερ μι, κ᾽ ποίμο Ρίμνε σα. εμᾳ ὦ ἡὁὶ πεν ὠτῷ ὁ Ἰησοιξ,, ὅτι ὁ ἰός) Ἰεὔε ΧΞ Ἰρία ̓ οτα χυα ἀΐκεταῖ οἰ] [ΝΑ ῥγονα ἐναν ἐπ μα ἀΐκει ᾿ 
ἐπὶ ἐὺ ἘΡΎΣΝ Ῥίορτε ἴδ εἰ Ἀρϑκαι ΡΝ ΤῊΝ δτοβεεν ε ηνοιμη ς ! " ζ. «αὶ ξλίςευσεν αἰἰτὸς καὶ καὶ οἰκία Ἰοΐις, ΕΠ 5 ταῦς νίμητ, δι τςα]- " γὐλε τη ψυρμονο 

τ γυ ; Ἡμῖν πο χα δακον ον. ᾿ ὲ σὺν (ἢ. ἰόν ᾿ ἋΣφῚ : , χω «τεβιά δε ἰρ} ον ἀοηνιο 3} 

τἰω σιν με λοδη ο τὸν εὐ λας 41: ἘξῚΠΕ πηι εν ἀἰκεδαην Νοη 41] ΕἸ προϊδενὸ' ἀἰκοῦ ας, τος ἀρπὶ ὅλη. - ιν. ἩΕΊΒΕΙΕ ΘΟσΙΝ ει μέτρο; ᾿ ΜΝ λᾷ , πιφεύοιδν αὐτὸ γὺ ἐ. ΤΟΝ ρμιορὰν εἰθε ἴασαι: ᾧυμα "αν θη βυοβεν ἰῇ. Γ᾿ Τί τ πτῇ ἐλ δεύτῳθον δοηιμον ἑθί"- ᾿ Ηος γαγίις. ἐά 4} [ἐουράσπν 24 σε ἡενηην [ϑρηπάμηι Ὡ ' 

κηκθαμὴρ ἀκον ἴσα μδω ὅτι οὗτός ὅφην ἐ-] [πεδ οἴ εὐϊπιιιο ἐρ ἐπὲπν δυιάϊυ: τι ἀγῤοηνθι όμως - Σ᾽. τυγο ῥχϑοὺν ἐκ τῆς Γουδαίας εἰς]- {Πξπυπν εὐ αἰε [δος » φαιιπὶ νς: ΠΟΜΆ ΟΝ ΤΗΝ ΡΝ 
ληϑτος 9 δώτηρ ἢ κόσ μου,ὃ Χριςύς. {ππ|ῖ|8., δὲ [εἰπγὰς ἤμης οἷ νργὸ βιρκρρια γυόςέ ἊΝ γἰρ μην" 5, ς ἜΝ ἤΙκτ εχ Ἰάχα ἰη ΘΑ σατο, ἩΝΜΙΝΙ ἃ ἱνδκα Θ 45 

Μετὰ ἡ ταὶ δύο ἡμέρας ἐρλθεν ὀκέ. ϑογυδῖονὅ ΠΏ πνᾶ αἱ ΟΒ τ ζαχα. [ὀΟ {π᾿ πρρναὶ κου ΤΣ πίωϊαλλῦ.Ὁ.Ὁ. ΠΝ Ὁ Ὁ ποι  {. σφιν. : 
υύοε" ραν ἣ ἐ “ Ἢ ὐὐῳ - ὩΣ ᾿ ποτ ἦν ΜᾺ ᾿ : ᾿ “ΞΟ ΆΡΟν, : 5 Ἢ ὃν ναὶ αΖὴλ ᾿ ι ͵ Ἢ Ὅυοβδιυς διιτοι ροίξ ἀἰεθυς 4} οὶ ἄμος αἰρλεον ἀΐερε. π δα, : Κιφάλαμον .. Ε ς 5 1 ΟΠ μαι ενβὲ ἀὐες β- " 

ἜΗΝ τὶ 7 ̓ θν τς τίω Γαλιλαιαν. οὐἰὰ ἰηάς, Ἅι οής ἐραπεον ες ᾿χῇ ἐημές, ον’ αὐμεὲρ 6ε- Ετὰ ταῦτα ἰἷ ἑορτὴ ΟἹ ουδ'α!- Ἂ Οἱ ἤκε εγαῖ ἐπα Ἰυάχο- με Τυάκοννην, ἡ 4 ἢ 

ἐἰκ.(.2 ὑτὸς γὺ ὃ ἴησους ἐμαρτυρησῆν ὅτι ἼΡ( δη Ωγ} - ἤ "445, ,Ἶ 9}  ῶ δον ΜῷῸ ω) ΐ .} (δ γικηγδ αἰςεηαίες 1εἴῃς Ηἰς- οἸἤβφβάδε 1ε[5΄ς Ἰοτοξοῖγν. 

πρετκς ̓  “ορρφήτης ὦ τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμίευ οὐκ] ] ΡΈΕΙ Ἰοίιῇ ἐφορο νι 441 2806 είν “εἰς βίη. ὦ ων, καὶ αὐέβη ὁ Τησοῦς οἰς ἱεξσο: τοίοἱ γ πλαιῃ. πηΩηΡ, ᾿ς Ναΐυσι ἐπ 
ἐδαιρίστες. ὃ ξλ ας, τὰ ΟΡ Εἴλτῇ Ἰῇ 104 ράῖγα ΠΟ [πέρην ῥοειννδωβε μία Ν᾿ . ᾿ Ἄν Ὁ τς ἡ τὰς ἐς ἀρ ἢ 1}. 1}, «νἴτην 1 εγοβ νοὶ! Ἰηαειοιλιυπὶ 

αἰεὶ (πεῖ: ἐχόέ. ᾿ : . πότε πη δαῦ Ρ ἸΘῈΝ λυθ.". « , Υ ΩΝ ΕἙζδλυ Ηἰ γο(ο γ 185. 46] [ρὸν Ῥνοδαμίοα γ ριζεέπα ταλῖα πν,σαὶ οδ 
Αἰ τοιρίοι με. σ᾽ εἰ ϊ ᾿ , : , ἃ ἐΓές ΛΚοΝ ῥεῖα ι [θω βαιηίά ἰγοπο. ν , Εςι δὲ ὧν τοῖς Ἱερροολύμρ ἕλὶ τῇ 2: ὦ ἀυζεηι Γι ΕτΟ}0 Υπ,}15 40}. {|{ωηβ6 4" ἡ γ βι{εἰπ βαραβθ οί 

ἴης εἴ δε- ΟἿ σνηλϑῃ οἷς τίω Γαλ, λα αν, ἡ σέ. αὐτῇ ὄῦρο νοηἶἔος ἰῃ Οα11-.- [Ὅπερ πορθαδεε, ἬΝ Ὁ ἘΝ ὦ οΥΤΑη ρος τίγρη ἰηα αὺς πο [194 οογηθηνίραίων (16 τσ το ῬΟο 
δεῖοιο,κεὰ ἣ ξ ἄντο δ ν οἱ μὰν λι απ υλάμ δι : Ι προ οῦ νον Ἰ ΣΙ 41 | ων ἀκιίῃ ναρὦ ἱ περβαπκῇ» κολυμβίϑεᾳ " δδιλερο- Ρ ἀῤήηα ἐρλορόρενην, Β ἼΣ ΤῊΝ ἐπε ἡρ χοίρ δ κ μή βω, " 

ἀν γέδοιι μ δενς Δ ἡρρονπβς βοή ᾿ υὐΠὶ οὐηιὰ νἱ αἰ Π ἢ Ἵ 1}5 Θ εἰδίκαπν, ἐπρετηπὶ εδῥη Ἐβφαϊξὶ Βηϑεσδα,, πᾶντε ξυὰς :|: δἰ αδὲ πον οὐ αθεηνι. ᾿νε  ϑ ΗΡῸ ἃ ᾿μήη} δοανότες α ἐποιησὴν ον Τεροσολυμρις ὦ αὐυη ᾿ ἐὰν ἔχις ἔξ ἐμ ΟἿΣ ἅμμα αηγινΐα᾽ 4 χὰ . ᾿ 4 ; ᾳ ἘΡ , 1.5. μὲα ἑδεαῦαε πιμ δὲν. 
ἐρημαν φριρὸ τῇ ἑορτῇ χαὶ Ἀ Ἐὸ “δ ἦλϑον ἰς τίω ἑοροὶ δὐῤῦ δ ὐμνμρο ὥρῳ πᾶ υἱέ οι 3.4 » “εὖ " γρυσαι, αἰδές "ὦ ᾿ πους ᾿ φηῦ} “ἡ δις ἰδοοθας τυ ϊτίτυ 0 τηᾶ- [΄ Ἰάφ πιὰ “Ὁ ἰνεμμινδι. 

Κὐ δεν τ δὲ Ἰρῇ γοπογδης δα ἔς μη. " ὑπ δέγα ἐμ ́  ΤΕ Εν ταῦταις ΡΤ πδη ἌΝ γ ἮΝ τ ἐλγνουμὸὰ δ διε γνθμ ἰχρῶρ, ὠπερουὶαία 
ξν ᾿ " ἐς ἀγὸς κα ν ταν ἀντ τ μοτον κε ἜΣ ΕΝ [' ἐπέπο υεβευ απ! 44 ἀϊὺ ΨΥ γι. γὼ λῶν. ξηρῶν. ὁκόΐε")} ᾿ἀοτιιγατ! ἀογυ τη γεχρεςϊάϊξλῃ τα} [ΘΥ̓ΝΒ.. ἘΜ Δ Ὁ 
Οἰε μευ; είοπν ᾿Ηὔλθεν ἐν ὁ Τησοιξ παϊλὶν εἰς τω Κα- 46. νὶοὐἱεἰρίτας Ιςίας κατα ἘΔ. ἥλων. ' , ἀδϑενηγτων τυφλῶν χω μῆς ΠΝ) ἀσυ του. Ῥ ΔΜ 4 ἸΟΙ͂ΝΝ. κ 

᾿νφθὲ τὰ θα, ΣΉ Γ , ν ἀν ι 1 Πηᾷ ορρίώμν ΟἈΠΠ διΩ͂ δ᾽) Μ᾽ οπὴ ἐὴξρ ἑμευῖ ἑν (4. (μων τίω τὸ ὑσαῖος κίνησιν. . ' ἀχρύε ἊΨ 141 «Ἱρεῖν! οἴ Πανλοὶ 
Ὑπβο θεν γα τι] ΤΡ  μάμο γε θόρε! μὰ τἰάνμηι Ῥδ φάο νὉἹ ἔςςοτας 4], ον καρ βέια, Πςς δ Ἀργελος 8 Ὁ) χαιοὺν κατέξαγνεν ἐν ἡ), ὙΕΠΟ «ηἰπὶ ὧι τέππεῦε: ἀεξιευάεδαι [μεννάδιεν- 
ΜηΠσαλίδυε εἐ- οἶγον.Κ Ἧς (ασιλικὰς,οὗ ὁ υἱὸς ἠϑέ- ὑ(ἢ, γαῖ ἀυξοῦν ἢ} ἰρρκνν υήπωπο, Εὶ φυά , 74’ ἐπ Ὕ ὩΣ δ ΠΥ  α |ρεδίευτοτεπηροῖς ἰὼ ρΗοᾶ,) ἰρων ἐν ρήοιναπν, δ πεφηεν 
πλοεν ἐδ γηι ὦ Καανρόμῇν ῥοῦ οἱος Ἣ . υνὸν Οδρογηδιηγ  τορίυς αυϊάδ, εϑαβηῖα ΒΑ Ἄνα πῇ κολυμβήδεραι. καὶ ἐτάφᾳοσ τὸ ὑσωρ") Τὰ τυρθαας ἀφυδιη τ τδαιξ αι} [ϑαῖωεαωα ἐξ μέγ 

δὼ, Οὐπράκουσ , ἥπι Ἰησοδοῦμά ἐκ πὶ σαΐτις Α]Πτως αρτοταθας, παδδῖνῃ Οαβινάτνανπν, ὦ τς δὲγ τρᾶτος ἐμβαὶ μετὰ τίω ταρα χίω ΡΥΐπλυς ἱπρτοίίδεγαι ροίξ Δημαὶ, ἀαομά εν ὑενα 
Τουθαίας εἰς τω ἀλλο κόρῳ “ " αὐτῷ τας Ὥρῳ γς- μὴν ηγθέηρα μα ἐς ὕδατος ,ὑγεὺς ἐγίνετο ᾧ δὴ ποτε κατεῖπ] ἰτυτθατίοπέ, ίληυς β ἐδλτ ἃ 400-| [Ὁ δι ἄι ῥρυδρὰ εν 

᾿ ὡς οἱς τῶν Γαλιλα! αν , πη λν) [η1Π{π|οχ Ἰυάχὰ ἴῃ Οα] 1χἅ., δὴ} 1.0.“ ἜσΗΒΑΝ ; ' ἐδιντι συησος ἀεοϊπογοῖαγ οτθο, ἰ ραιὰν ἡοβνηι ϊ ΒΚ. Ἔῃ ᾿ ΜΝ ᾿ δ ΤῊΣ ἐπ Οδἰδκόον, δὴ! κα εἴ, γνοΟΟΉ ΜΦΑΤΈ.. 6 ὰ «ἰνν ἐοβερίμαμ, 

Ἡρρεν νηΐ τὰ ῥήτένι προς ἀρ ψτ Δι ξασνδ οὶ τορρϊεν νεάς φιώσαν, δ “ὦ ὁ  - --- 
τὰ τὸν ἡ ογἡμαλλε 9-.} 1" δ ὕυ} ΠῚ 1] [ἀὀνοι ν [ανανει βιλνιν ον: ἜΘ ΤΓΉΘΉΣΚΕΝ ; , ἐτῶν κ να ἐπ αὐτο 

ἘΚ αν Ἐς ι ἐν Ἢ .- προ ΞΕ ΟΜ ριξε: νναίοιγοχ Ηςθταοσιηι ἀΔιοτπο ας σοπιρατατατῇ, ουίαιοάι 111 δες η αυλ Ηστοδε Μαβ πη 

πὸ ΙΝ ὡς ΤΣ τ | {εἴ8ὲ σπῖπο σπου δαπάυ:, ἊΝ ἡδιανια τρϑδώνοίν ξ Σ ἡ 1 τρλι τειν εβυῖμενο, [μά ναίενε δα. ᾿ληιβοθεϊμαν καυδε αυπιεῆενν πασγαῖ ἸΙῈῈ τὰ 
οἰ παι ομμν ΑἸ ησοΐς ἀφρὸς αὐτὸν. Ἠαλ [48] Οἰχις ετρὸ Ἰείις εἰν ΝΙΩ ἤσηα 43] Ῥ κίρεηροῖ ͵ Δ τἰνεε μαὐμάραε,κομὁτεοϑν ἔν ὶ 494 τὸ βέλτιον. Ἐτὶτ οτος, τριοαρ βιντ δείλην [(Ατ]} ριίοίηας ἰαίτίο νλυιατιὰ υς ἐχβυότρο- 

οὐαὶ δεν Θεὺξ αὐτὰ ἐἙοὴ ΑΝ Ῥύε κερο εῖιο εἰν! ἄρηο ἢ πώ σραιμαα,.. τ ἀράνεμίνακανυρ λναν πα μα αι υ εἰναι. ΜΕ νυ σασιαεγἐβαι ταῖς ποπιαενεύρρατν 
" μα έρατω ἐόντε , δὺ μνπι- ΠΡΘῚΒ 5» ΠΟᾺ (ΓΘ } ἢ ρέει εἴφάεμι ν ᾽ ὅς ἀ μος ταπιεὶ οἵδ ἴῃ ἰς [ἰλγίε γώ ταξ χεγῤωῖνογ, -΄. εἷς δα (οἷυπι Πνιίσαρις, Φ΄Βεθν ἀκ, βηδισθά, αὶ νυ ρατα οὐϊ- ξεύσητὰ. ὁ Ἀν ἜΜΒΉΤΕΙ μ ᾿ ὩΣ τ τὐρροεο συν δ κυντιν. - ν αἰσης διὰ ἐπ δὸς δ τὰ σομαν πρό Ιυ τε τὸν 

ὩΣ ΣΑΣ ΝΌΟΣ ΣΙ ες 4}υι τ Οἱ τορος ἢΠ|ς οηλίης [49 εῖ φἀ Φινην τιν μίμε " ἢ Ῥοβ μαειματὰ ταῦτα! Αὰ ποςτειηροτείς ἤρατένηι τὰ ἴτυν δειρίανάμ, δι Οταοὲ ἰη ΤἈΞΟΡΆΥἈ οπηᾶῃο, Βεῦσλϑα; 
-λέχδι ποὺς βυ τὸν ὃ βασιλριβς, ἄύρι ΤΔᾳεεηάς ῬΠυυδηι πὶ ΣΉΠΕΙ, Ῥεπίνε, ἀμίδονε γε. ; ἘΠ ΓΝ αυζρίκιει ἐτῶν ΜΑΚβ ας τυιῇ Ηἰςτοίοϊγ- δ πίαν Ῥτοσι διδ᾽ οι ρτορθοῦ Βοσιτι ποπιημπι αβιηιταν 
κατ Ἰϑη τρὴν ἄχο ϑαρῶν τὸ πα δῆον μθ.} ἡ Ρυςτθΐ5 Πγδι8 ' ἍΜΑ). ΠΤ Δ} (ει ἰΠΠς κηρῖυπιίη ᾿δϑαάκυπι ίη Οαἰἶχα ροίξ [οδηπςην τη ἕατόσ- τοί, ἃ Πθγασιὶὶς δέ ἈΠ} Ἡεῦτας μηρας ἐπιρετιτεὶς ἀορταυᾶν 
ΜΟΥ ΤΥΗΡΕΟΥΙΡΕ ἀνά ἐρν τι ον τε : περ. : ἢ γοπ ορη!εζυρο, {8 ποίζοτς πις Ευληχοῖντα τεορηίητ) ῦ.͵. τὰ, αυδηυὶς Π]Δπη τὰ οτὶ ηοηη}}}} σοηεητοε, ψειυιπναν 

- --ὦὉοὦὉὦὖ..... .. ς-- 



᾿Γ Ἐμγοοῦ ὅς 

ΝΣ 

ες ὦ ἢ λμέρα. 

ΒΕ 
ΕΝ ἃ εεἰΐς'ο τὸν κραδοατον. 

--ἽἝϑ ψ ν ͵ τ " τ ἕ 

π . 
- Γ 

ἊΝ 
. 

᾿ 

᾿ς Ἤν δέ τις αἴϑορφνηος ὀκῶ τριακόνγιςοχ- 4| Ἐν 
᾿ πῷ ἔτι ἔχον ὧν τῇ ἀϑενείᾳ. 0. 

᾿ Τῦτον εἴα δ γ᾽ ησοιᾷ κατακοίῥϑμον κρὶ ̓ 
ονγοιὰ ὅτι πολέ ἡ δὺ χεόνον ἔχοί, λέγοι 

τὴν ἄυγαῖ, Θέλοις ὑγεῆς έϑτο δ᾿ (ἢ 
᾿ Αἰπεκοίϑη ὠπῶ ὁ ἀϑενῶν, Κύρμν 

Ἰρὲμ8 

. » 1: 

- φίδιιπάτει ὦ Ὁ σαάδδατον ὧν ὀποίνῃ τῇ 

ἔλεηον ἐν οἱ 1 υὐδαῖοι το τυϑεραύταυ- [τὸ 
μϑίῳ, Σαξξατόν δι, οὐκ ἐξεϑ σοι ἄραι 

'ὰ 

(εἰογ 8. 

μα Πνετοί ες Αἰπηχράϑη αὐτοῖς, Οἱ ποιήσας μι ὑγιῆ, πεν Ὦ ὃ 
Ἰὼ ορρυβηα- ἐχόνγός (9 εἶπεν, ρον τὸν κράββατον 
τος αυὰαν ἐρ- ἢ ; : 
ἝΝ ἴειίιο. σου χα! οἰθεπώτοι. ᾿ 

ΠΣ Π}}} 

Η : τὰ 
᾿ ε 

ξείνια οζβαμμ τη Δηημηλ " ἃ- 

δογαϊεῖε οἱ, Ουρὶς λπυς κγὶ } .] 

(1. ὃς αι ἃ ατεσιαῖ φυτδη) 
ἡ Βατιν ἀΐς 110. 

ουΐαῖας ἔπεταῖ., ϑαδαϊιη οἴ, 9 
ἤποι Ἰέςοτ ἰδ  αἰτο!!οτὸ δίαθα- 

᾿ Κείροποϊι εἰς» Οἱ} τος ἴδον] π 
Ἰξεδοιτιις 18] ἀἰχίτν Αττο!!ς ργα- 
ϑάταιη διυπινᾶς αὐνθυα, 

ἴη. καὶ 

Π ᾿ ᾿ 
͵ ᾿ 

ὉΠ ἐν ΑΝΟΘΈΙΝΜ τ 
ΠΣ ΣΝ '-- Ὲ 

προ ἐήατα ἢΠἰς ετί. Ἐ βιτει αυίῳ. "40 εὐ ἐπ σίμα Φ' «ἤν 
Δηῆ 9, "εἶν ἐδ ηβγτηῇ- 

ἴῃ ΤΌ ΟΡ, μενα. 
υας αυμεὶ νἱ ἀΠ ἴει Ιείμε ἰα. 4] ἴωνε φυηον υἱάϊῃ 

“Ἰσςητοῦν διςορηουμηῆες οἰππὶ ἐἀπὶ ΤΡ ἐατυημεηνφνώζνι. 
το τυτῇ τοιηρονίᾳ ἐρ ΠΣ ἐν ρον.) {5} ἄνα μητρὶ πιρίημᾳ 

ὟΝ 
' ' ἐπ ὧν δν Ἵ ΤΡ βὴμέβεν. 

. ᾿αὔϑρῳπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραλθᾷ τὸ 7 μρβαντνν ἐν α. τό δὴ νὉο.}») τ λβνκάνι εἰ φημί, 
Φὶ ᾿ ΄ - ᾿ ὥρα θ 1) ἐμ Ι ὦ) ΠΟἢ Δ , ο᾽ 41» δ ἰδὼν Φι με, ὀπηβηξιιοῃ μα. 

Ι ἵνα ἐν ̓ με εν εἴα κολῦηι ἕ' ἍἹ [πυθατα Ειογὶς Δαυ8 » ἐτηιπλίττας} | δε τε βιμπννενῥαιάβνε. 
; ὧν ῳ' δὲ ἐβχομίαι ἐγὼ» ἄλλος αϑε9 ἐμφὺ) ἢ ης ἴῃ Ρἐείπανα : ἴδ4 ἰηεθεί πὶ Ῥρβσα, ἐρεύιῤυνρέ μὴ 

'κοταζαμ. . 1 {4(μν σβο νοηΐο, αἴτια ἀτο αΣο]ς κρίνα βανβνρηρνη 
Λέγοι αἰτοῦ ὁ} σοι, Εγ διραν, ἶθαν τὸν] Ἰἀοίεειαιι. δε νὰ 

κομδβατον σοὺ χα) πϑιπατ οι. " 8] νἱεῖε εἰ "εἴμ, ϑυγῥε, ἀτῖο ἢ ε)8} Ο οε εἰ ἔεβιεν δον, 
Δ εις Καὶ οἰ ϑέως ἐγήύετο ὑγιὴς ὁ αἰθορο. “1 [δγαρατααν τασνῃ 8. ΔΩλθι]α. ἀμ αρωνθαν ἐν ᾿ ῦ 

- ῃ Ἢ Η “4. . ὐ 7 πος αὶ ἦρε τὸν χραββατον αὐτῇ, καὶ ἢ] Ετίπαλίεν απ ἰαέζυς εἴς ἢο ἂν βοιίτο ων Γιῆω 
ἡΠ|ςς ἃς (υὐχμς ξιαθλῖμαι “ εῇ βοπιρ εἴς : (ἡ (νβεία 

γα φρεπε[ημην, (Ὁ ἀνηδῳ ἵ 
ἰαϑαβ,εναὶ ἀμδεῳ οὐ ᾳ.. 
{μην μη φν ἐΐρ. : 

Ὀμεναπδι σεν ἵωῤεὶ 
ἡϊπε φιὶ [απερεξεταδιδῳν 

ἀχὰ εἰρο ἀΐεοῦαηι οἵ υὶ 

᾿ τοίϊενο ρταὐαβωπι μι, 
“ Δἐεβοπάμεει,, Θωΐ ν᾿ 
[παι ἔξει, εἰϊε πονὶ ἀϊ- 
Δεν Τ οἱἱε κταδαιῶ ἔμηπι, ι : τὴ ; ἽΝ ᾿ Ὁ’ ἀπ μί4. . 4, : Ηρώτησαν ον αὐτὸν Ν τί ὅδιν ὃ αἵ-Ἰ νὰ ΠΊΕΜΕΤΙΗΕ ἜΠΗ στο; τ᾿ δ πμμεγνογαινοτη Ὁ “ θδωπος ὃ οἰπῶν σο», Αἶοον τὸν κοι ξατόν, υἷε ΗΠς εἰλ χυΐ ἀἰκὶς εἰδὶ, Αὐ- πλλ νἐ ὐρλῤαρμθραι ' ; ᾿ ; δε ἢ ἐπ ε εἰδὴ, Τ οὶ σεαῦ Διμα ἐαϑῦ, ἐνὶ αἰδο νει: ἄμ τοῖς σταδατῦ ἔυμπ)»δς Δαν θυ] αν ἡ θ Τοῦ τ Ὁ ἀμμὰ 

ων τ Μαρ γαῦτα αὐ φίσκει αὐτὸν ὁ Γησοιζί ας 

οὐ ο ἢ  φυ, ; ὑπήρ μῶν ἕως αβη ἐργά ἐτ  κῴγω ἐῤ- 

ἘΠ} οὗ ᾿ρυδ αγοι ὑποχτεῖνω ν ὅτ αὶ μόνον ἔλυε 

ΣΟΥ Ὁ δὲ Ἰαδεὶρ οὐκ ἔδει τίς ὅδιν" ὁγὉ) ἢ, 
τοῦ Ὁ Βη σι ὀϊξένσύσαν ὄχλρυ ὄντος ὧν τοῦ τό}. ν Νς 

'μηκάτι ἁμάρτανε, ἵναϑϑοὶ γεῖοόν τι] ᾿ 
ται. ᾿ ἷ ᾿ 1} 

ὀ θη, κα) ἂπιν αὐ ΓΑ δγιὴς νἱη! Μ 
σὰ 
Ν ν᾿ 4 γ' ᾿ πᾳ, Ψ᾿ἢ" 7χαιὶ νι ᾿ 

Απηλϑεν ὁ ἀνϑρῳπος » Κα] ϑηγ ιλε ᾿ ᾿β αὶς Ἰοίιπι οἰἴε ἃ φιο ὥηδ- μὴ «πη παν, 
τοῖς Ἰουδαίοις δΉ1 ἡσοις ὄφιν ποιήσας τι ἔμοταῖ, ᾿ γα πὶ ΓΈΛΩΣ 
“αὐτὸν ὑμῇ. ΟΝ 16] ᾿Δεργορτεῖοα ροτίεαις δάτωγ, ἰημι, ὔ 

Καὶ δα τῆτο ἐείωνον τὸν ᾿᾿ ησοιυῦ οἱ ἴω} [106 αὶ 1εἰυτη, ὃ Πυάςεθαης εὐτη! ἰ Ρεορέσεα ρομφμδ.- - 
ν » 4 4), τῷ κὰν κἶ - ΐ ῖ ΓΤ Ν᾽ ὦ, λε, ΠῚ [ ΟΠ τ: ἐων 1 μάδν ἰεββεπν, ἠρέμα δες δῶοι, καὶ ἐφίτνμων ἀδε)ῥπουτεναρ δῃη [ἰδιηίπιοιδ,φυδᾶ πὰ ἔοοἠίοι “1 κτιχάαν μας μι 

ταῦθ ποῖοι ἐν σαθδώφτῳ. 
»Ψ Ὶ ᾿ νἵφ ̓ Ξ ἵ ἢ Ὁ δὲ ̓ Ἰσοιζ ἀπεχρίνατο, ωὐ τοῖς, ΟἿ᾽ 

δα θᾶ ν᾽ }4- "ὦ 

. Ἢ Η 

Ὠυϊηυπιορυ 9 
» 
πον δ) (ἐκ 

ἰδιν ορ δᾶ, ἢ ἡί, Ἐ τὸ 
ταὶ ἕπεορες δ ὑμᾶμ. ᾿ 
«8, (ὐπὸ ᾳυδᾷ 
ἤπι νμὼ 

εεἰδ ηυ͵ὰ 

μο ϑρέταῖυς χὸν Θεόν ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τοῦ Θ αἱ. 
ΠῊΣΥ ΤΣ 

τοκαστὼν. 

{ «ἡχεμν ἐπ θυνδο, ἔχμν ὧν ἰδονοὲ Ὁ ΪΚ, ΠΥ ἽΝ 

Ν ἀρηεὶ Ογαιοίν πο ροδδυὶ ἀμί ά νίως ,κείης ἐηκυα ἤντχὸς 
ὅχο ὦ ἱμῃ ἤφς ἰσσο,, ἕω) «τίη δ ρτοχίιπο νογίσυϊο, ὠδιῤνοίω 

Διο 1) Ὥπθῃ, ὅν νούλμίς πιοευπηκῦ οἰϊοέλη,υο αἰπι- 
Ν « πα τὰ γᾶ εἷς ἠεἰνϊταῖμε νὶ σοι μετα πϑη ροίξει, 

᾽ ΥᾺ ἐπθπμεδαι ἦνα βώρ Που ΠΟΙ  φο,Ἶρτο 4υφ, 
ἀιοιπε ἑετὰ Οτα οἱ ὦ ἐμβάνοιν. . 

᾿ Ἀν δεν ὥσι, ος νοσλδιίαη πυΐαμδῃ πῃ πον 
. ὅλο Τοβαπιεπίο γορεγιτιις ημῇ ἰνος νηο Ἰοςο. δἰ ξη ἶῖοαι ἀιι- το φμοά οχηδίνας Βερῆτηιν (μα ρομς βέςεη 

ἡ ϑηῖ εἰάπι φιυιλάστα, δι ς ἀμοδαμηχιοίο (πξερετε ὁ ταεθα, 
μπὶ ῥτορείὲ ἀφατωι ἐς εἴ ἀμ! εὰ νυν ἐπ δίδης [ουταη ιν 
«ιδὲ αιὐὲ ρἼλια πἰτίταν ες κατα αἷαθι, σούραν πολ αἰτοῦ 
ἰψηχαίεεας αυὶπι (μι! οα γα εἰπεῖ κατινη Ἂς οείδΠὶ οἰσϑ ώριν 
ἀἰοιμυν τα ἠδ τγλδι! δος ἡρα ἀἰ Πἰ π ι, αυν ἐπ σου. 

᾿ Ιίᾳυοπιίαδιε ὃς ἐτεεριτι οὶ ὀρμοῃίξις τὸ ἐν ύδιν. δοά ὅς νἢ. 
ὠδμῃ ἢ κοπβονοιο δι ἰὴ νὭτίαν Ρϑϊξδε νεῖυς ἀχυμάδηις 
πλαϊεηιυάϊποιι ςουχῆσιο ημι ἐοηΐϑετς, νης φμ ἔς 

πείχιεθας φυΐς οὐοιτ οἷος οοΐτ "ἢ 
“εἰσετίογας ἐτασδα αυα στὰς ἰῃ 
ἐ]Ἰοίοςο. Ρ᾿ τυ 
“Ροῖεα ᾿πυξηΐξ οιμῃ [6 ἤις ἰη τα 

τοι ρίο: δι αἰχίτ οἱ, Ἐςοςν ἔλπυ9 
ἔλέϊυ οσιης Ρεςτα δορί 
ὁ τες ἀετογα5 δὲ ἤδι. 
Δ 

Ἱοἤις φυτεῖι τεήρδαϊτ εἰς, Ρ- 7 
[εὐ ατοιδ νίαυς αὐἰμο ορετα-] 

[εἀ δι ᾿ Ῥευαι ἀἰκ{ ἶφι ραΐτεπι 
ἡ αυτὴ ἡ ράγει ἔς ἰλείξῃν Ὠ το. 

ὄφιν ἐὺ ἱπβννοι δ, Πναΐ, ρέμα σωΝ τα Ἰοπᾳίυϑ τερο... 

ἰδ δυτοιη- μὲ ἔῃ στις βιεγαῖρ᾽- μμαμη,αῦ ατυῤμίαὶ .. 4: αὐ! 4! ἔφουε [ναι 
(λων πο(οἰοδ κε ἠμἷς ἐ{: 
1ενε᾽ εοὐηννάε ἰλήαφ ἃ 

᾿Ροβεριννειμ δ ἰε- 

Ἰ47 ηοὶ! ψεῦγάνε,56 ἀε,- 
τις δὲ αἰμανϊά φοπιὶ 

{τ Ποιῖηο 1162 ἂς ηὐπτίδυϊι 

ως “μην τὰ οι 
4:, εν ηαμεν ΩΝ 

᾿ν ᾽ ἦν Κλ {8|᾿᾿ Ἢ " ,Διοὶ τῶτο οἰεἶ χρδλιον ὁ ζάήτοιιυ αὐτὸν 4) ΠΡιορίούοα ογρὸ ππδρὶς πυάς- 2] Ρηρήνὰ 

τυῦδρ ο ορογοιν πότ ρου υ κὸν ὑμὰ 

ἼΡανι εὖ 1ιάαὶ ἐπεετίσηενς, αἰαὶ ᾿ἩδΝ μος δέν ἀρ πθὸ 
δοη (οἱ πι (οἸυἐ ει δαδθαταπ),, [65 νι ΑΝ [ιδρν θῖν» 

θαι διϑδαιωνν τ ἐκ 

«ἡμαίειο β [μείεμι 8." 
ἸΔτ λεγο ἀιφάτων αὐδί! επϑταιο. ( ἀμβδὶν αἰδιεγάίυ; 
ταίπνος, ροτίμϑ᾽ ἀδάυσομάνει εἰ. ἐξένώσον ἀ νεῖδο ξονών 

διοά ἀςοίατγαι νοῆι Ρεγερτίπυπι δὲ ἐξ ποευμῃ βεγί γ’ ππδὶ 
4ιμάειπ ποι ροτειὶ ρτοραν ΝΣ, δ δείιμανλι, Αια μινεΐην 

ς διιδη} ἰὸς «ἰεςίαγὰξ: νη οὶ γαρθ πὶ ἀἰυογείσυϊα ἀσπίς 
ἡ ἐμ εὕσειι. 5ει} νιεινίαϑι σταῖς μ]υίαμφιῃ ρονσέϊο, δε [Πρετίος 

ἀἐϊρινιβολείο νίμετων δεριςῇιοι, 4 [4΄7μωγϑα μα ὀναῖνν 
ἡ {Φ ἰοεο, ἔχλον ἔτος ἐν τῷ τόσῳ. χείνι ὀγμηιο)ρι είτε ςὄηιη- 
ἔδοτε οὐῈ 6 ἐνευσεν 4υιλ τ δοςίμογο νὰ αὐ οἱ μἱὰ ροῖτα, Νηι 

Μὰ ἔχλιν πὶ 
γπθώποη ΡητΟ πηλβηί εἰΪὲ πηοιησοεὦ 

15. 1εμνηγτὲν ΘιονιΔιεὶςυΐμο οδεπαὶς ᾧ Φιοῦ πόπιφη ἣδ- 
νοεῖς χαιτίοηειι ἢ ἀβρλθβα ἡοσποη ρας εῖν αἰ δυλιυγιφιοῇ 
ἰῃ ἐσὺ ἰδεπιοηςρίλμυην εἴπη ζιαιΐηο γετὸ δἰαιρίφιιυρι. 

ἢ [Δεὺ νοδόγυιη «μος ἀεομ τη, πνυτφυὶς φιδιηυ ποία 
υ!άειη τοῖα οὐδ 9} αἰπϑυξυνταε το, «4 "ἫΝ 
δεν γἐα οὲ ἐἰοί ρεορτίνιπι Ἂς μευ ίλγοιννος φυκεῖη ἡ 
εἴξ 4υο πιλχμπὰ οἱϊοηςθεητων {υφικιγααυπι αἰ ἐοψιιίο οί 

; ΠῚ] 
ἐν 

ὑσεὰνῃ αἴξ, ορη ἰκεξυθλὦ 

ἐνεῦα οοημδίη ἰοεο. 

"πε ἤαμον διεεθζδιθ, ὦ 

ἢ : ᾿ 
Ν᾿ η 

, 

| 

ΦΕΟΝΝΌΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. ὙΠ 
ἼΩΝ βίσενοῖ Πρύμῃ ραϊγίς μοπεῖης εὔδιΡ εἰϊατοντ ἔχο 4. χα Ομγηδως, Βα ρθιειπυίαπη οἢχ μμάϊςαητ, ΦΡανοιὴ, ἴον. 
.". ναγὴπν ααππν ΟΝ εηπις οοπηπιποιὶ ἔοιης Ῥαττ ὃς εἰδὶ Αταιΐ ποι ἀιχογαῖ “Πιὰ Ομ είβανς ἐχρτοῖϊα, ἰοἦ γοξιᾷ ἔκ ι- 

. ῥυίπαπι {Πἴαππὶ νἡμηγσυΐυς πιληϊξςίτιπι ἱρετιηςη τπ ]αΔ. ρήας ἀθιπισπῖο ἐοπηοίεραμς {υ46ὲ]. ΝΑΠε ἢ Τοις ΡΊτος 
᾿ρλποῦς οὐϊςταεμηάς τοξξὸ σΟἸ δ ἐπείς ποι εἰς νἱοίατο. πιοικ(ἀιχογας ΟἈΠ πε)ομεΐδην δαῦρατο, πο νοι 548 
πριν φαδθατί, 4ὰ  Ἰνμπαπα ταπτὰμι ορέτα, ΠΟΝ ἀΐιΐν ὅς δάταπι,, ἤες ασὸ ψιῖπὶ οροτον δάδθατο φασθαταπι νιοος 
εὐδει φυιάωνι αμας ῥεῖ ἰβοιπιπος σαςάιοπάα ρεδόορε δι ςοποίιηϊ ζάτε του μοιο μη ααιιαῖνταν Ῥρτιοπαναπι 

᾿ ἡθεῖς τοτογάϊοςδάπτηγ αι, πο ςξὶὰ γοίροη οηίς τις. Ραττῖς ὃς Εἰ} {ξατυάτες, νὰ τεέτὸ Ράτγοι δνιουις Αὐτϊαπὸς 
" διοοίσοο ἀοοιςγιης, δυπῖ δηΐῃ μας Επαη ο {ππὶ γςτΑ εἰπιία ΟἈε πὶ ἐκ Βοπαμνῖς ἀιιηταχᾶς ἔρεςίς αηοτίπεις, 
ὁ δπρεάιι ἰρίουιπι ργάτας αυοπηπυς σι σ]οτίατ ἴῃ ΠΟΙΙ τἀ πτιὶπὴ γε είταπτις, (ς ἃ ετιδιη ἀρργουδητι» φαοὐ Πυἀαὶ 

ἡ{π|ν οτὐὶς τοξχὲ ςοΠ Πρ οθλης. ὑδῖο Ἰρίϊεις σρότε Ὀ]αςοητοηι σοτηδητ : άςο αιϑὰ γοτὰ ἀϊ- τρ ἐχ Ὁ 
--.....ὄ 

ὍΡ οταρίαπ οὐ ὁ Γνοοιξ καὶ ὦσιν αἱ] Ἀχίροπδῖε το λον, ἐμεῖς μοὶ ἄιβναδν με μΐω, 
ὐτοῖς » Δ᾽ μίω' ἀμίω λέγω. ὑμῖν, οὐ σ- ον ὉδΝ κὐκὰ δον γον ἽΒ ἄΐεο νοϑία, πῦ ρου 

Ὶ ὃς ποῖον ἀφ᾽ ἑαυτῷ οὐδὲν ᾿ ἑαὴ᾽ ΡΘΕ ΛΗΙΕ πὶ ἘΡΥΡΗ ΡΊΘΡΕΥ ἂι (βοενο 4μι. άπ, μΆ 
να δω ᾿πν μν να ποιοιαῦπα: ἀκ] [ταῖν »ἀ ἐ[β υνἽ{1΄ νἱ ἀστης Ῥαυγοιη. [γρά υὐφενίν βινειν [4- 
μ'' τί βλέπῃ τὸν πατάρᾳ ἩΠΙ ΙΤΟΊΤΕ ἐς Ὁ ορεκλητοιπ:αυφοῦσυς φαΐ 41 - [ ἰοἰονθοην να μπάμε εἰλπν 
ἂν ὁκόνος. ποι γταυτα καὶ ὁ ος ομρίως ) Ἰ1ς βαεϊτιμας δείδια ΕΠ λους, ράτ- πὸ λλλο ϑενρὸς δ ιδίς 

. ποιθὶ. ι ᾿ τεῦ (είς, ᾿ [βρνμεν κίε, 

προς συν λτν Στ το ...2... 

τοῖη ἀτττηστ ἀἸοἰτυγ ποη ἄροτς ἃ (πῃ ςτιρίο, Πρ "- ὭΟΩ 
λαοί Ἰρῆτς ΗΔ ἴτας ἤπαπὶ ντ πατυγάτη, ῆς Ροϊοητίαιπ, 

»Μο ρτάτοισ ἃς ορργατοηοιη ἢ ἤπια 8. Ῥαιτὶς Ἰλωταῖς ἐπμη- 
ὠύλυτν ΜΔ εἰδητοπας λογιβ «ϑεὶ {οὐ δε ιος ἰΙοοο ἀσίτιν ὡς ὅϊας, (Σά αυϊα τοτα ἱρῆων Ημϑιπαπιτας ν]ττὰ ΡεΠ παϊσιη γ- 

εο φιοΐ οὐτηήθιι πηδάϊς ς ργορτιὰ οἱ ἀδιωΐατον., Νοαιοις πιοβςιπ,ηθη ἔμο νπιῖῖς ατὐίτε το, ἴς4 [ οἰτατῖς νὰ ταῖς ὃ παν 

τἄϊποη Βος ἀγροὶς ν] Δαν π ΟἸλετο΄ ππθεοἰ Πἑτάτοπ πὰς Ρι Ρετβσξμι πὸ ποις ατυ δὲ οροτγαϊραζαν, 4[14 
ἰχὸ ἁαιηαμάταςς ἤυς ἰδῆναπρ ας τοῖὶ ρετίοης τηδυιὰς. νβ υιάετε! ἐὼ ἀμ! βλέπη. γυΐρατα, Μη! 4ιοὰ υἱάενϊε, νὶ ρίο 

Ὁαιογὶ ναδηξ πο Ιοοο βατγιμι ἐχρομτηιοηες, αιοσιπη τὶ νιάςατιαΓ ἰερηε πιλάπιοης Ἐραίρ δε δείδιη ἐχρυηρ 
417 δά Ὀειατειῃ αἰ ἢ δὰ πυιηαπίτλτεπι Ομεμε πιά τείε- Ραπιουδιῃ τὸν 41 (προπυπηξῖο ἁρυὰ Ατᾶτος τεάσριατ, 

τοιτ, φυοτμ οχρεηίς γατιομίθιις ἔατυοτε πλι Ροιΐε νί- 64 να ποιεῖν ῬτῸ ἐργα ζιῶτω ἀἰδίο! τὲ ροίευμ: ΙΧ ςοττὲ 
ἀκοῦ νοι οίις τοτὲ (πητίτς, ἃ πιο ὸ ἤθη (τογϊαιν, ἰςὰ ςοη- ᾽ γερεγιδβταυᾷηαμαπη ἰά ροτοίξ ντουηιμις ςχουζτι ἱἀϊοτίίηπο 
ἐιπδιπι, δι τάπιοη ἀϊπίη τὲ δοπιάςγεητυς σοῦα πὶ (ἐπτεη- Ἠεδυχοτιιπηὰς ἐοτῆθον Ματῖννσο, "εἴτλαιις Πιρρ]6- 

εἰς. Ρετοηαἱ ς οπί πὶ ες ας Οεῖδει ταπὶ δξῖο, ἐς φυλᾶς. ἄϊιηι «ἤει ἐκείνοι οἷ εἰωμάηισά ηἰιηΐγισι ἔοι ΕἸπος. 5.4 
εὐΐατυγ,τίην εἷς ἀςρυ!ο νἰσγιατα ἩλτιτΑγι τι, ὙτῊ ἐρίλῪ ιηλδίου Ηἷσ οτίτων (ςκἤρυ]υς :Ἐὰ οηἱχι οἱϊ πάτιγα ραντιοιία: 

κι ον Δαἰοπορίῆς ἰῃ, ορετλάο ἡυσαιις ἀιπξξίοης. Οὐυπι ἐγβο 
ἀιχ ες Οἰείτας δαθθλριι ἃ ἰς ποη μιῆς νἱοϊλτμιη, αὐο- 

αἰδηγίαίς ἤοη πιαρἰα ροΙζει αυὰλη Ρλιτίς Πῷ,, ἡςπὶρς Ὀ οὶ, 
ϑρόΓοΝΝ ἜἘΉΤΗ νἹ Οὐ τὶ πε: Ι ἡπεὶ ἐπὴν του Ρ ΓΤ ᾿ 

ἐπα πη νθοις νυΐθάτο "}}0Ὸ τηοῖς ἰὸ ᾿ 

ὙΠ Ὰ θει μονήτα ἀνυϊο τὴ ὑἐβεήοεπης ἐπιβάντες διε οὐ εις πη ,6..γ.δὲ 4. Ἰτερ, Π ἀίςᾶς, Μοι: πιᾶπεῖ ἤιροτ 

πατότα Ράτη Φαυαίςιη ς εἰ Ἰπαμάπι, Ππιιὰ Τυἀδι ζΟ1}}6.6- “- Οπγλος, ΠΗ Ομ γιὸ στε ἀίἀοτίητ, οΠ οἰτατ,πιοιτοπη ποη τω. 
ὑληῖ αιοπιδαι ἢ 402 μῖς ἰηνρατίταρ σοηιτιιςγσιαγ, πα 

Δα ες ραυῖτον ἀϊπαπη Ὧος ΠῚ » ἃς ῥτοίηάς ςοπο]ιηῖο 

“- Μιρηροεβ,οὐ διω ατω Δπποτδυϊηης Μαγετ. τὸ μὴ 

γωΐκιϑεῃ ἱητογίιη με ΡῬτῸ μὲ ϑέλειν ἰά εἰ Ν οὐ ροΐϊξε,ρι ο 

ΝοΙΙς ΙΝ Αι ἰπτεῖ ἰρςείος σὰ ἀδοω άτου τεξτὲ ηυππιογαῖ τὸ ὧς 

ὁξάσης πιοιαδτιμῃ νεϊροματυΣ, ἢ ἀδροῖινο! το] ατας, ἢ αἔ- 
ἤτοι. ΝΝΑΪῊ εἰ ἀϊιςας, ΝΝεΙηο γοηὶς Δά τὴς ηἱ ἢ ῬΔζου τηοις 

βατυφηάαπη ἀμοάιιε γπαπὶ ὅς δαπάειὴ Ὠρείτας ἐ ηαταγαπι, “ἢ ἘΤΡΜΕ ΡΝ οὐ ει ἐπ ὄμκοην τὰ πα ἢ ΤΊ ΛΗ ἐν 

) ἐ ΑΥΝΣ ΠῊ 

᾿Ξ νι γπίσα ταπι θατεὶς ΕἸ} ὀχοτῖς (είς ᾿ορίϑ τη ἐν 3. 

ψοίυηίαν δι ορεταιίο ταιπφη δ. οαλαια Βίλ β0ῃ Νὰ- 

δι} (ς (τὰ ἃ ῥμπψὶ {ἴοι ἃ ὁ ἐἢι, ὅς νήτιν ἃ [οππσι]- 

Ρίυ 41 οὐπὶ Βλιο. 

χ 

Νΐ,νι ἢ ςοπάιξίοπε πη ροπᾶς υλιῃ ἔΉ}}{τ, ἥπι}} τοτῦ ρας. 



Ουν.Υ 97. 

βαοις αἰειης 
, ας Ροτιοἰρέ 

“ πἰπδομεῖα; ζωοποί αι. 
᾿ ἂχ χυο εἰἰα 
νο εἰτὸ ςοἱ 
ΠΝ 

Οἱ δὲ πατὴρ φιλῶ τὸν υἱὸν, καὶ παύτα 59] Τατεν ἐπί" ἀρηατ ΕἸ Ίσην, ἀι 30}. Ὁ Ράρε ἐπόαν ἀιμιρὴ Εἰ. “ο" 
δείκνυσιν εἰωτῳῇ ἃ αὐτὸς ποιῶ" καὶ μείζο- ἡ [Ὀτλρια" γρουζνας οἱ αι; Τρίς ὑμιν,δγ φηνμα ἀέῶῃ 

των δείξει ἀὐταβ ἤρα. γα ὑεῖ ἔαςιτ: 85 ορογα 5 πιαοταιηοη 9. ἘΠ βωι, Φ' πε 
νὰ τούτων σείξ ει αὐτῷ ἔργα, ἵνω ὑμεῖς Πρ τὶ, ἐγενός με ἐμ τῆ; γον ἐφ ἀειονηναδιε εἰ 
ϑαυμφίζητε. ᾿ , ἘΠ᾿ [ὰ 1. νΌ νὸὺ 5 (Ὡ1ΓΘὨ}11}}. ΦΦυνάνν! νρ» πφΡ ΙΝ Ων. 

Ι 'ἋΔ ε ἐν. ἐν τὰ Δ ᾿ ὶ ΜΝ " ᾿ - 

Ῥλιεῖ πειηίμξς «ιπερ)ὸ θπατηρ ἐγείροι τοιῤ νεκοοὺς ἡ δίσυς οηίτ Ῥατον {ςζίτατ τοῦ "ἢ 56εκμὲ ἐπὴπε Ρἀμενβο{ι}» 
ῳοποιεὶ, οὕτω χαὶ ὃ εἷος οὖς ϑέλοε) [τὰος ὃν νυ βρατ γ τὰ ἃς Αἰ ἑυ8, 15 πρϑμῆμος (0 οἱμιβεαε, 

᾿ ' ἕᾳῦος νυἰτ΄ νἰυἱῆςατ, αὐ μη ὝΎΥ 
᾿ γ κ ᾽ ᾿ ἢ ) 4] ὥ ᾿ ἢ ; 

Οὐδὲ γὸ ὃ πατὴρ κρίνᾳ οὐδένα, ἀλλὰ 1"). Νες ςπίπι Ῥατοτ ἰμάϊζας αυξι} .} ̓Νεμε ονφ Ρἀμενὼς 
εἰω κρίοινπάσιιν ἐν άνυκε ἨΝυ6 αυδιηνίς ἃ ονηης ἐμά εἴτ ἀςα ᾿ ἀνοαε μον ναπν, [δα Ἵπιπς 

. ἡ οιδείπάς ἤὲ ἀεείλτατιιν (ιδἤάοτς (ἢ Τλοίταϊς αἰϑρώποτης. ρζὸ ναιτίοης “διτυατιγ ματι άγι ἃ εἰἼεπτιαϊι 

" τοεριφάίιη δἀϊηϊηϊ ευπληιο πυηοῖς ἡμὴς βιηνεας ἴπου 

᾿ ρΙοἠ ΝΠ πιὸ ἐα ρος Ῥαθΐυν γι στοῖς. 4 ΔΙ οοτα μείζονα ἘπῚ 

᾿ ᾿ σιν; «) ταν 

' Ἴ : ᾿ ᾿ Ἰὰς 

ἘΝΑΝΟΕΙΙΥΜ 
Μοιμῖτεαια βαῖτις. οἱὲ παμοτε Βμηνάμαιν ἘΠ πιο ςεπό.,., φορίλπν Ἄχοιαῖ' απο ποιληίλιπὶ οὶ αὐμετίας ΝΗ 
τᾶ ὅς νοϊματαῖοτε νοὶ Ὠχδιτατὶ εοηιπέζαι ἰαγαπιοα - ροηοματυπῖ δηιοιμνῖπα τοί οιτος τ γγιδθος Ἰἀφηθξατοῃν 
τὐμπ, οιμΐνοι  ! σρεγατίοπο πὶ ὑτοτέλεσμα ςζοπ οι οητε πὶ, εἰϊεινυιαηνοσάηξον, κε ργοίπ ἐς ΕΠ) Ὠειτάτοιη Θρρῃρ πάτοι; 

Μ άοταο ἀυῖσαι ΒΙΠ} ἰφειιμάνπα Ολγηοπι, δῇ ῥγοῖιῖ (βρεῖς. ἐμεώνσννε Ὠριτᾷξοῖη ἐλ τρλνολητος., ἀη ότι πν ρτοῖςς ἤιϊης 
ΜΠ Ῥατοτ,δι ρεβοιδὸ δὰ εἴυς ργαίοτιρτινσν ὡς ἀτδίτηυιη οαν-ςς Τιυκβοίτ, Βυξγοβίαπον ὐξοιν, Μη οτβολιτας, δι Μοπο- 
ΠῚ κὐράν μρῶ δὐῖοιη δας οὐνηια {ἰς ἀϊελς ἀχόγαν ρνηζας, το! Πππτϑας οαήςηη νοι] ἐμοίωε ΟΒτιδο [βυης 

(εἴς εἀρτιιῖ (ἷς πκξεδηιοάαπο,νι οπιπίαρατη ἔόται λοθορτλπό ἄχη Ημπιαπιταιοιη ἀςςοπιποηαίλειτα ἐσοίατδητο ΟΠ το 
ὥς τ ταπιό {τι ᾳ ἀοοιρ'οηάλιπλ 4} ἐξαβεν δι ργοζατιδ ται. ἴς ἀιιάϊδμς οἷς Ποιὸ ἄζεῖς ἔμπα αίραμς ἈμΠΊᾶΠὰ Πλτυτα 
τὸπινίττατο ἀΐανπα ΟὨτήτων νουςάτις νὰ Ῥγορίμετα δὲ τος. ροτφῆτια,νοἰϊιπτατο 8, Ορογατομ ως ςεττὸ ἰωης 4μαϊιτλ. 
ΠῚ (μέλι ποιηηιος, 4υλπι γοιὸ ἀκ εἰϊοητία τος {τ δας, ,, τος ὀγαάτα ποι οἰεητία ς φιίάριαιῃ : Δοεργοϊηάς καὶ Πείκαις, 

δι νῇα ἔπ Ραζιία ἂ ΒΙΠη Πλεἰτας τ(δ ἐκ φωϊβοατυν στο" ἃ ΜΠ μάςῷ τα Ὠείταῖς αἰτεανον ᾿ Ἰἰχάς τες γτοτίις 
Ῥειίοπαταπι, καδεητο Ἐπ ο ἀ Ῥμεῖς ἰὰ υοι λάθοι ες ἃ ς- δικῦ οὐιίειι οὐ μοι ἰεραταμάα, τλῖδη ἀϊ τη υσρέα;, ἢς 

Π 
τα εν {τ (οἱρίο (είκας τῷ τηαίοτιτιμηι πϑποι,δάνοτίος Εις αἰ ιπύ νην Ρτορηετλῦιπι σοι πο ἰεί ριι Ἐπ 

τγεδιίδυδην ἡ τι ἐχοεαπατίοποπι πατυγάγιια ἂὉ ΝΈΝΙΗΤΑ ες (ς ιιῷηες γπ 15 φιῆ ασαῦ ντ μοιηο υ πο ροίίς νὲ ἀξεῖηρ- 
τίς ἰηληὶς μος πόξεσ τεπηροῖς τοπούαῖααι, ὀὠἈΑἜᾳὝ δων ἰϊ- τ σὰ πν ρτατοορτοιμμι τα ρτει[ογᾷ ἀϊςν. αυοιιδιι πος 410. 
(εν. ὑμοίων, Ἰὰ εἴς ἀαιὰ {{|6 πο πλίλας, ἅτις δάσὸ νὰ οὰ: ἅς αῇδαῖ ̓ θάςσιη νὰ Ρατος, ά ΟἿ᾽ ρέοσίες τὰ ντα]}ι ἐλμϑῆ μὰ 
᾿ἀόηιαας ἰράμμ νι εΠεητία ἐς ὃς ὁρειάτιοης 4ιοἀ αὐ Πεἰ- ᾿Ἰὰ οὐ τ γιάις Ἰρίϊις Βυιπιδηιίατι ράτοῦ, ἧς ται! ΠΠ πὶ φι: 
τατον ἀττιες Νά ει μος, ἱπαυῖς Νατί λα Σεηυβηποι οἰ ο- ἀσργ αν οι ργαίογίρτο ἀηςοάοηςι. 86ἀ4 τυ τί εἰς οἴ οὐ. 
εἰριεπάσηι κατε τίυ γ᾽ γινομόνων δ μοίωσνν, ἰλλὰ χρε τὰ πων τορι (ετιαπάνιν που" ἄχη ς ΟἈγη τι ΠῈ τῶῦ τοῖς δ μοι ποιεῖ, τα οἷς, 
ἐξουσίας ὁμοτιμίαν εξ, υ αἱ τες ἃ Ραῖτς ἔλξχας Εις μἰμ- ἢ βω βοή [4οεἰ(ἢς ἐπιπι ἄπο οἰἴσητ πηίγασι]λ,, ν ἢ πὶ ἀρὰν 

Ἰες αἰΐας ξιοἰοημο, οχρτίπιας : (ξ4 φιδά ἰῃ ἀρόπάο ραν ἀοὐ τισραϊτογυινὰ Εμιο πη 1}|0 ἔχιατο ποιηιης Ἐξ) ταὺ πε 
᾿φολμαπξει {τ  χττὶς ας ἘΠῚ} νἱτεις Νοη οτρο 4ιάτεηις ν-ς.,͵. ὁμοίως υοννῖ, [84 {{υμίνεεν ἕωεμ Ἰηβπευτηςηταίτον γηξοιιςεῖ, (4 
ςλβμ οροτδῃς κὺς πλσάςα! πλ Ὀ εἰτᾶς Ῥατεὶε Ἂς ΕΜ]η},οοια-ὀ ταρλεπ σομιμηξδία,, ριορῖςι ρεγίομας νι δ, υπιληζ 
ράγδητις δὸς ἰἴοοο διδὰ ορενά , μία ἢς περ] ζαῖοτισ, ονο ἱπτατε ὃς ὀρογάτιοπσ, δι νὨΊΟΙ 11) Πλ τΆ Κλ}! ἀποτέλεσμα 
Ἰϑεῖτας, νέ ἂψ ὀρφγάτο 8. οριις : (ς} ἀιατον ΕΠ ἐοορεγατι " ςοπουττεπες, φυρε εἴς ναϊοσμν ρει ρεὶὶς νης το Ῥατις 
Πιηιμτοῦ, ἐ4 εἰ ολάσηι Ἂς νηῖθα Πὰν ηΐεας Ὠεἰτλεῖς νιιτυτα,, ὁταχῃ ἀμ}, )εἰτατὶς οριις. ΜΝ 
4υδηϊιὶς Ῥατοῖ εἰΐλια ντ ὰ αὐ Πο, ΕΠ ίαν ντὰ Ράτγς ὁ μιουσίω ἀς- 

ὦ πων κολστσαι - τ οὐ πα στσ- π--...-- ποππιοιοςοιοὃ.....»».-«---------ὕ--ὦὌ.-- - -πτ'.τ.....,..---- 

Εἰπο:. ᾿ 
-- 

“ἡ φάϊητη ἀδά Ἐπ|)ο: 
ΕῚ 

--..-.ὕ΄-ς. 

ολο. μην, φικῶς δὶς υο ἢρ οἰβοδηταγ βεοςἀςηπθαβ. εἰς, μος ἑὰς ἡγαταπάϊ παταγας οτάπὶς Αἰογίς ετίδυταπι, γε φυὶ 
Ξοηίξηῖδποι, δίς η) εοηϊαπέξίπι:π ἰἱρία Πρ ρείοθα. βιστίως τλητὴπι νηΐας Ὁὼ ἴα εὐςπᾶις ππισΑςΌ Πς ἰητοχζηθην 
ςδιϊδεγαη 4: μγεπαγγαῦη!ς νὶἀςο] ςές Ἰωτετ ᾿ρίᾳ9 ςτς Τιία- 30 εἰ) υίυς τοὶ ἡ πογάτίο τἠο]οἰαγίλτη ἱπποχις, δέμας οὐ 
αἰ ἐμοουσίας Ῥετίοινας “οιππνι πον ὃς Ῥαττίς ἰυπληηᾶ οσσα ἔσιιετ, οητσάτίαηγ πος ἰρίο βαῖτο Φοςςητδια ἐξ.12..9. 
Ενπυιῃ, ἰσουηάὰιη ςαγοςίῃ φιοαις ἀεϊςέξιο, Πόυτ οχ ἈΝΑ {νι Ἵνα. Ιὰ οἴζ, ὅσο ὑμᾶς ϑαωμοζήν, υηνα «ἀεο με [8 ννε 
τείζατιιν οἴξιδε χυία ἀιςέτιό εἰν αοίξταν τατν Δἀορεϊοπίςτυπι. ῥάκος ἀψέμέεην φάπονναεηνὶ. ἥθεν πος σά μέρη ἀναγ, ΝΕς ὁ» 
εἰπῆ οδοῖς γοςατιουίς τι οτίαπὶ τα οἷῃ ϑεατίτατὶς δα ς, 11. πὐμνι σὴς ἀἀγηίτατιο ντ ἢόγυιη ματα! σιιη βπίς, (δὰ ἴδ. 

ες ψετὸ βοη ροτοίε φιλιν ππῆτὰ ἤδε-πῆις ἰοο! οςσαοης κζς αιυτα οἷ“ ἀρυὰ ἰῖος ηνγασυ]ονι οἰςΔίοηςπι, δι αἰθί 
δοη παρὰς ἰαιτ ες ν αλλ οατοδὸ ἃ πἰπυήίνιπι ἡλα τις ἰᾶ της 
ρείάςπι ὡς ἀτογποΐητεν βδύγεηι δὲ Εἰ νιπὶ διῖοις ἀἰίρυτα- 
ταχούίμς νἐπευ]υηι τ δριγτιο δαηδευ δόμα: οὐ ΟΠ τ ἀίσατα, νεῖ ἀυτχαι παρασαταν νὴ Ὀ]λίμμοήῤιαραι Νέβοσμις 
μις ἀρογίοις νοτίου ϊο πέρς τον νίαο νοῦθις ρτοτοτιεὶ τόν. ((4 41 Ἰρία ἐσιωῤ ες, ὃς αὐτυκρατορικα ρϑισητία, αν οἱ ἰρίν 
Ῥοτίν δι Αὐτιν "αν νοτὸ, ἴσους ἴῃ τεπήροτο ΔἸ οβ τὰ. ὁ ποῖ Ποιτάς,ν πὰ δι ομ ςπὶ τρις ὡνονσίος ρεγοηὶς ξοπηπηι" 
τὸ ἣς ςεἰδιη (υοςοπηιυὰ. σὴ βεῖτι {πὸ φυασυπαις ρος. ἠἰς το εραγαδηλτος. νάμν ϑριγνι αοαὺς ϑαηέιο πυὰ 
(μων, Δέπιφις οηγηϊὰ Ποῖ ορεγὰ υα ἃ τιυπά! οτοὰ. καϑῶι βέλεπο οἷς, βέμευρίι, αὐἰγα τον, χ ὉοΣ 1.11, 
τίοης δλτϊξεγαηῖχϑε αὐ βηειη νίωις (ςοιήογμην ἤςητημαπ Φ ἡωηβεσι, ζωοηυιε 1 αἱὲξ νετὸ ἃς τετιρία τα μας γέϊλπι τοί - 
μἱ5 ἀ ῖξεπο ἀξονετδ δι ἰρήὶ Τὸ ἂἷν οὐηηὶ ατεγηίτατε ριν’.,. τοῦς ἡμ1}}8 τη ἰοὶς ρτα δἰ δμηος (Δ Π0 τητι ἀςιηο. δῖ κι» 
ἰεπιῖᾶ. ΦΜονβεαι ον δνίαννσιν ἀυτῷ, Πεῖηρς ἱποάγπᾶτο νι τη ΟΠ χτυς ἢος ς » δοὴ ἐς 4 γπιμοτίδ!] ἀδω 
ροῖς αυςνη διέβην Υὐ βεφίδρωπον ἀς ες ἠδυν ἱπζοι (ς δὲ τον ἡ ὁ μιοιχζομμη ἘΠ ΠερΠος οἰκο ἀς πιοτευΐθν αιοὶ ἰὴ Ἵ | ίς ὃ ΐ δη᾽ 
Ὁυῖηδι ἐγαβτα ) πα μα τοτιην οπιημιπν συδεγπατοοβιη.. Ψψτφτὰ ργαίοηνςι! ἔτας λάδι ἰΒ τοῦς ρου σ,γοίτἰτυζιτιν, 

μ᾽ πάη ροίτει δὰ ἴλην νυμυετίαίςως κοϊμτοϑίομεηι τὰ 
φι άςιη δὲ ἃ βαῖτο ἀοηδτος θεηί αἰ Πανὲ τυσεις δάϊιις ᾿βπνν ΜῈ νει 8.8. 19. 
Ρνρπδητεϑ ποίει ν ογὸ (ξι ἔπ τ ἀοιηδτι οι ἀοιτυτις ἀοπεε.,,. τὰ ΔΝ εε ἐπιν ἢ άιϑν ἐμάγεαι φηριῆμανν, οὐδὲ ἂγ' ὁ πατὴρ κε». 
Ἰλαὲ ννέτον (δε αι σαι (ξοὰπι ἰπ αἰεγαυμη το βηάίατος ὃ νοὶ εὐ δίνω. [υφιςαπάϊ νεεσιην τος ἰοζο ΝΜ Δ8]0Ὸ ρϊενετία 
δαεγ {αι δοίο!υ πὸ φαηάοι οὶ ιαδοῦι δοῖφια σὰ 27 ἃ 20 τοίροπάες γερὸ δ ᾧ Λιαμβκιἢ ψι φιάεϊιεες. 
(μς οπιηῖδιν ἥν [ εἤ ων ροά διε ἰρῆυν ὙΠ Ππγαῖναν, γε, Πρ οἰ βοατις σιωεκϑυχικώι Ρεπιιπι ἐπι μετίι πὶ ᾶς ἰπιπιὰ βηῦσ 
τα ' ς ἐν δἀννπητγαι αὶ ροτοίξαν νι ρίδη ὁ ἰὴ ἀμοδιι νοις 8. 

ΘΩΪΠΣ ἐπφυϊατιπιτα δἰὉ Το! νἱστυ  χς εἰ ρίς δουνμῖμοον ( ἀροτίογιθας νιάἀεάτον “δι ττιθυοτο ποσῖδα 104 Π)ε! ΠἘ}Πν 
συκυῖς ἔϊιις μα ἐρφνοικως ἴυο ναραφυσινας Ορεῦδίυσιραρίτον [οἷς 55 [εβόμαν, ἤδη νὸς δυῖςην γε οι ο αἰϊυάοτο δά ποιποὰ 
ταιπεῃ Ποὴ σχοξ ἢ 4.14 τ τς εἰυςες "11 σνλυποίκλος [)εῖ - ὈΛΏΔΗΪ εἰοίνν.) Απηοίϑς οτίλμ) Ετα(μιφγ γρτίφηνμν ἀϊον 
φίοπτιλ ΒΡ νεί, ,.,0 ΡΊο οἷ αὐτεπινίξαην "ογτθίς τείπτιιθ.. δι Ιοςι ἰξα οτᾶις Ἀυης Ἰσειιαν, γα οἰ Δρραγααῖ ριὺ εὐ δὲ» 
τφήνληι αἰξτοτλυξιθι (λπϊταῖςπιιδὲ αυοά Εἰς ΟἸνεδυς ἐς να [εξ εἴς οὐδὲν, νὰ ςἰξ οελνν : χα: Ἰρέξιο μπὲ ρυίου νΔθΗΣ 
ἴς ἀϊοιτ μὰς ςτοάειείριις ἀἰςίς ἰη τὰ τανιλιδε Μᾶς. τόνι7. αι αν αἰτεῖ, ΝΟ αἰ ΉνιΝ τα πιοη ἡνπςφιδίῃ ςοηῖσὰ οπιμ! 
ρεϑειαιοά 4ε Ῥεκιὶ νιαρ τὰ βατίδτυν Αἔϊι. 1... δε ἴπος εο “οὐϊειμη πεἰσων ἡθτο δι δὺντ 6 Π|6} μὲς ἀϊοοπήϊ β65 
(εηρεῖ ομίερήμράιιτα οἱὲ ἀϊῥςγππεπ,, φυὸἀ (Ἀγήζως νὰ νος. ποτὰ Ἐχρί ςσπευγ αιᾶ εΣ (βετιςιπ νἱάθγὶ ροιΐςπε αἰνυταρ 
τὰν ἴδει ἔ ἀρῆιν νΊττυνε εἀϊήτε πϑταςυ]δι ιοὐ νί αἰεὸ δὲ ἀρικὶ Ἀμης Ευδηβ οἰ ἴλην μ᾽ ανπνς Ἰοοίε ἱπουϊοαπειις 
εἰλ θοἰτλείε νρίυε Ριορτίαπν, να κ6 Αηξαῖε αυνάδιη ἐριαν (οἰενέσηι οἢ, ἰνὲν πομραθτοι οὐ ἀτόπου ποι {Ηρ είτον αἰ!» 
μείμιν δοπηπίριμ ᾳηδηκιπνοίο λίπ. Ὁ οἱ ἀση ρεϑάϊ. μίᾷ μορβϑιο σα κοι ννὶ ἡ μὰ εἰϊ εἐα σοευρι Βγροιδοῖ δ ἡνας 

ἀϊιίχι 

αὐοαυς ληιοἴλι πως ἵνα ρτὸ ὄςσε ροηΐ,νε Αροοαίγρί}..}}» 
21. μοι ὐμίε ἧς ϑέλ4. Εἰρὸ δι ἶὰ οἴ που ἀΠ Πυηής ΤῊ 

. 

΄ ΦΕΟΝΝΏΌΏΝΜ 
ἀτφίσιν οταείο. δίς ἡεραῖ σμυταν ὦ Ρατις κὐἀπη πὶ 
γνιῆς πη αν 112 ννπίσ οςε ντ Π}α| αὐἹιτγαθαητν,, 40] 
Ῥπεσπιὶ δ]ιο (εράταράπτ᾽, 4υιτι Ρ2τον ςοητιὰ ΠΟΠΠΗΪ τη 

τίοπα Π] μπηαπιοἴλτὶ νη σαγηοφμλιη ἤτιτα το αν Ετβο πὸ 

αασία ἐα το Τυἀαότιπι σγγου. 5’ ς ἤτον ς που γεηηἶΐε γε 
 μανει νοϊπιπεαῖδιι (υαπι,ίε ἀ γο ατάτοια ράγεις " ηἔτὰ νοῦ - 
(ι κενὰ ὠμλκε πύευνει δης ἀοέξγηνλην {πδιη ποη εἴς 
μ(εά εις ἀ 400 δραι με Ταν, οί 7 16. ἡσυτγινπι πη! ο. 

“΄ 

μῶσι τὸν πατέρ" ὁ μὴ τι δῇ τὸν ιν, οὐ 
πμᾷ τὸν πατέρᾳ τὸν πὲμαντα αὐτόν. 

Αἰ μίωὺ ἀμίω λέγω ὑμᾶν,δτι ὁ τὸν λό.ν}" 

μον ἀνούων 5 καὶ πιφεύων το πέμψαντι 

μεγέχε! ζωίω" αἱ αἰγιον' καὶ εἰς κρίσιν οὐκ 

ἔργιτανάλλα ματαθέρηνεν ὧκ τῷ ϑανα- 

τα εἰς τίω' ζωΐω.. 

τ Αμίω ἀμίω" λέγω ὑμὰν, ὅτι ἔρφεται] 

εἵραι, καὶ νωῦ ὄφιν, ὅτε οἱ νεκοοὶ ἀκουΐσον- 
ταν τὴς φωνῆς τὸ υἱοῦ τῷ Θεοῦ᾽ καὶ οἱ ἐ- 

χούσαντες ζήσονται. 

Ωὗ περ γὺ0 πατὴρ ἔχε! ζωΐω" ἐν ἑαυ-]κς 

κὐίξά εχ του [εηίε 40 ιρίαν ἃ Ῥάτες ἰςρατάρδης, φαῦ το ΒΉΠο γερυξηλπίοπι, 
ΠΡΗτοε το οασπονπιι ἰωααυωσονοσνοιονδυνμαυσακοοσοσναπωσαανμμομθμσανοπονανανπ

οσπασυσ πυσσαομασονασσσσποπαποσοσν 

γα πιώτες τιμῶσι τὸν υἱὸν, καϑοὸς “.-Ὁ}} Νιτοιπηςο Βοηοτοπι ΕἸ μην, 1 
τοιῖ πουιούδης [ατγέ: ἃ] ΠΟΣῚ 
οποῦα Εἰ ΠπΠ 7) πο π οηογαῖ 

Ραΐγοαι ντ 4υἱ πλίίογίτ συ. 
Δηλοη ἀύθεη ἀΐτο νοδίδναι ἢν. 

“(ογιπομοῖη τ δυο αυιάϊερδίεῖε. 
ἀϊτ εἰ φυΐ αν τ τη νμαδεῖ νίταπἢ 
στεγηαην 8ι : ἰὴ ςοηάἀειηῃαείο. 
ηδαὶ θη νεμϊςείς τταπιας ἀ 
ἰΏΟΙτς ἰη νιῖαΠ. 

Διποι διῃοη ἀΐτο νοΡ 5. 44. |} ΤῊΣ 
υςφηταττοιηριςν ἂς ἡ ης οἴ, υῦ 17 «πο απναη ἄντα ὑοῦ, 
αιοσῖυΐ δυάδίσης νοςςπὶ ἘΠῚ] 
Ὁ εἰ: δὲ φαΐ αὐ οτίηε, νι δητ" 

ςυῖ σπίτι Ῥαῖοῦ μάθοι νᾶ 
π᾿ οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῳ᾽ ξωίω ἔχων ιν (ς τρίονῆς ἀεάίε δὲ ΒΙΠΙΟ΄ 4.1 1 υλίαον ἐν ερβνοιρβιβε ἀἐ 

' ' 

ΙΟΑΝΝΕΜ. 37) 
τουογα νηὶ ἢ ΡΑττὶν 8ὲ τρῆτις ροϊε ες δοδε η. δὶς ἀτεῖξ 
«σαν ἡ Ππιπη ἀὺτ μάτσητος στ, πὸπ ρόοολ!ς ἰηθιὶ ν.}: ΒΔ’ 
ἔϊεηιις νἱήοϊςεῖ νὲ δὺ σογὰ ροορλτὶς οὐτὰ οὐοῖ οἰὰν οπςιΓλϑ, 
4ιιπ ἁΠποάμι, δίς δ ράξεντοι σις ρεοζλῖογοε οἰ σητ, 

βανρίϊείτον τειούοταν Ῥάτοῦ ἃ πη ἀι προιὸν (φῇ οοτεί- 9 ἡ Βοιημῖος ογάητινε σχρίθατιν Κ οπη, εν ει χ,.δς το λπ, 
1.8.Οπηηῖθδυῖς αὐτοιν ἀ{ειεγ]αίσας Ὠἴ8}} ἀΐστηπιρ ἀϊοι ροτι δ 
οὐζαἰϊοηςηι ρτάθις Πρηρήα εἴζογισν οαἡειπηθτᾶ,, αι 0 
Ρίζτεχτι οὐ!ετα διά εατοι πᾶ ὐπστις δα υθατι ΧΕ 
[τις ράς Τοο λἀιιςτίατιμαι, "ἃ οἰ Πςίην (ἶρι ἐρηὶ δι ματεςιη 

π᾿ 

ΡῚ οπιμε: βυπονιβεα ᾷ 

ἔρνη βομε Βονονηβεκηε 

βιινεην: πον βϑηονβ» 
(4 ΕΜ μην, νη βοπονβ- 
(μξ ἄμ 4νἡ πριν εἰ- 

σεηξ: [ε ἐγφηβη ὦ θνουτε 
ἐπ υνεάηι, 

4 "4. ὑεηέβονα  ζΟ πώης 
εἰ}, 4μιφηάο ποτῖην αι δ αι 

«οὐνενέν! υέμεπε. τὶ 

τ “{πνεη ἀπθη ἀΐεο υοδ, πδρ ἀδ 
4υ)4 4μὶ υϑνϑνηὴ τὴν Ὑχκοῖ αἱ ῇ {τὸ 
4μάϊε,(σ' σε 4" εἰ χων ην- νοπο ΕΝ 
μι "πὸ γἤάδεῖ υδην αν Ῥεῖ β ει 8. 

πάη, (9 ἐπ ἐν ἑτηπε βοὴ τς ἈΠΕ ΡΝ 

ν᾽ Δ Ζίξι κά 

ἀυσρης, 

Οὐ δςε υπηυ8 
εεφᾶιο τοοῖς 

ἢ »ἱνθὸς αἰ τᾷ 
τὐοίεην Εἰ ει τσ φηὶ εἴοης ν᾿ σἂν 

Ροιϊτιθεν 

16} 5 εμξ εν Ὗ ἀἰετ νανεῖ 4υλ τι ΟΠ 
(ετιηοης τςς 
αἰεα, ἀρριδ' 

᾿ ἑωτῷ ἰδεῖς νίταιη ἴῃ (οἸρίο. ἀν (ο' ἘΠ ίο ναϑενε υὐνάην ῃςη(ο, 
. 56: ἜΣ τε Τὴ οτος τ 7 ᾿ ἐπ [ἐπιειρ[). ; 

Κα ὠξουσιαν ἔσωεν εἰυτῷῇ καὶ χρλσν 17) Ἐτ λυξχοτίτατοι οἱ ἀσά!τ ε- 57 Εἰ βοιεβαιεην ἀφάϊ: ε-΄ 

"ποιεὶν,δΉ μὸς αὐθρώπου δε]. ὶ τἰ δια" ἰμάίεἰυτη ἐχογοξάϊ, 'ηθ- ΠΡ 518 . 

Ε : ἴεηις ἘΠῚ τς Ὠονηϊηὶς οἵ. φώμιν 

13. οηονεηῆ, τιμῶσε . ΟἸϊεηἀϊτ νεγιαι νίαπι πηλπάλτὶ 

«φαβατί, ἃ φαο {{Π| ροτ Ππενιὰπι ἀδεγγαθαπε, οροῖα ἀπιΐπο 
πλα εἰλἤπιηο ὃς σχττλοτάϊπατο, 4υ δά Ὠει ξγλτίλπι ἃ- 
ποίςεπάλπι ἱπυ τάδαπτυς, δά 2{Ππ|ς οεἰξοέζοτεπι σαι η- 

τιληάνπι ἐδυτο πιο φιθ τάπιεη νπὸ ἀρ ηοίσι ὅς (οἷ! νυν '; 

φατογ ἢ (τὰ 17.3. | 

χ.4. ᾿ϑδνπιοηεην πρεθμις τὸν αὐ γεν μον. Ἀλιτίαιτι ἀτίη τ αι 

Ἰητε φοίτα βιοτῖς (ληξειῆσατιο δαδίρατί, δὲ συΐας οἁαίᾳ τι» 

ϑοτοπτας ἃ ἔμὲς οροτίσυνς ἀοπὶςίλιξις ἀρ ίπετς τας κα. 

ΨΟοπάονοναἰδοπειν, κρίσιν. τὲ οἵ κα πέκραονν, νῦ Δη ποτα 1} 5 

βιξυπην  ἑάδην Τ)εν:.. ᾿ Ἰὼ 
17 Αμἔϊονιαιεην, ἐξουσίω. ἰὰ εἷζ πος ἰὰς δι μαπο ἀδ ηἷ» 

ταῖξ τ]. 40 «ἀἱ! ει, ἴδωναν ἀντ νάς {ρτὰ ΜΑττΝ.9.6.δς 
21.1. 2.8. 28.18. 
Ἰᾷ εἰϊ οπτηΐα φυθεγηληδι δι ἀπ πιδηάί, λάςο ντυἱητηᾷ 
ψιτᾶς ἧς πόσις ροτείξατῷ Βαθοατ. {φῶ νμίονν. ΕΝ έω μοηηπὲε ἐβῳ 
ἔπι ἰὸς ὐϑρώπου ὅδε. ἰὰ εἰ, 4 φέένων ἐσθ Έ ῃ ΕἸλιῖπν διτοπὶ ἰὸς 
πλέῃ 8 οὐδὲ ἢ τ] διδιιὰ αυὰπι λαπιάπα πατιγα ριαάϊτιπι εἴ. 
(ς ἀεεϊατας πος ἰῃ ἰοοο. Ιἀςόφυς ποη εἰς ΠΝ ἀττίου» 
Ι᾿᾿ν τοῦξὸ οδίοσγιυατν Εγαίηχι ἃ τοϊδητοσ γεῖσος, [τ Πδπι|8, 

εἰἰανι ἀργὰ 2.1.7.14 Δαῖεηγ ἀρράϊεῖ εχ Δοκεῖ, Νά τοη- Ὁ ΟΝεγίοἤοιηυς, Ογη]]ας, Αὐριβίηις, ΤἈΦοΟΡΒ δέθις. [α 

ἀοηνθλτι ἃ ἀρηαν Υἱτα ατογθαιν οοητγατία ἔμπης, ΕΠ 0. 

τα μας Ηεδισόμιηι ςοη!μοτυιάο, ντ απ νοΐαπειρ- 

Ρίλνι ἐς τ  Π  ηνὲ ἰτπιλγο,ίτας δατιενεΐος νίατροιητ ,νεία- " 

γιλνν λό δι μ15.16.17.8ι 36. 4 Τυαηβηνε, μεταζέζηκον. 

(πγπια νογὸ ἐπ ς ἀπ οοηδυπὶ εἰς Ράτγομι υάςη εἴϊε νἱν 
τλη οὐοπιίαλιτος ἃς ἃ (δυνοτίρίο, τα Ὀςειις εἰλ: Εἰίυπι ἂυσ 
τοπι ἰτιάςιη οἰοπτι αἰ του νἱταιῃ θεῖς τὴ ἰςπγοτιρίο,, 4012 
Ὅειις ἰάοιτι δὲ ναῖις οἵδ οἷν Ῥατγειό'ὐτῷ ἃ (πτηςρίο 400 - 

ἴπ φιουάαπι Ν ἐτετις εἀϊτίοηις σοάτοηθι9 ρεγρογάμη ἰοβιι- αν αΙΔ ΠῚ ἃ Ῥατες οἰξ, ὦ αιιοά εἰ ρεγεοαιίογηλπι ηετατοηξ, 

ὧν Τιαη θίς. Νοταν ςαπη ρεατοτγίτο ροτίςξέζο Ολεμξιις, 

τ φταυοά ποπάμτι ΜΗ ἰρε ῥο!Π ἀεπνυϑ. τὰ] ἐκεττὸ (οἰλπλὺς 

(τυτῦ δοιὶ ἰδπ ηοϑὶς γοιρία ἀδτασι εἰἴες. δις Ἰοαιήτιγ Ράυ- 
Ἰυς Ἐγθνοί, λους, δὲ δ δι αἰ δι (τ ρε Ττάσιῖς ποι εἴν αυδὰ βγάπι- 
ἱπατίοι ν!ΠΔτ Ἰεῖς (οιπηίσητ τεπιροτις φηα αρςἢ.᾿ 

ἵπθις νίταν ριαίοντία τεικυτίοης,λά ν]είπιαπι τείυτιςδξίο- 

ἡςαὴ δι νἱταιη τοιπαη τεαπῆς, Νοεγευϊο τρίτα (υρετίοτς 

ρὲ δεχποπειη τ ε  ρ! ργαα σάτα Ευδηβείπιπι Ἰίφαςῖ, 

ιδέ κὶ ἀειπυιην 4ι Πἶς διιάϊιιπτ γε πὶ στιδιη βάς {ἴ0] ἀρρὶϊ- 

ἐεπῖ, {π| ν]τιπιο ἀιϊς δά νἱταῦ δι ΠΔΠῚ τοίυττείχυτ. Ηἰἱς 

νεχὸ ἠοη ἀξ ἧς πιοττιης ἰη ροζολῖο, (εἡ ἴχας νἰτὰ ἀςξμη- 

. δὶς, ἃ νοςονα εἰ μηἴη Ἂς πιαδάατο ΟἈ γι ἔπαπι Ὀοροιη 

ἑτὰ ριοδάζαγ ἐπ μδησνίταιη τε[ιτυςηάὶς ἀς ἀρράϊ, ἤεο 

φυιάσιπ ἰμάϊοιουπι φυδά ἀς ἴνος νὶ ποι ἔστι γο Ἰοφυίταν; 

᾿ Ῥαισὶς ἀξίωσνι θη φελήιις (ς ὉΥἀ πι9,Δἀμοτῆις Ατο 

δὴ 
ὃς. [τΔσπιαις ςαπάσιη Εἰμὶ νε ᾿νοπηίμοπη, ποττᾶ- 

αδίοἰ τὰ μὴ (εἴς, (πὰ αιλῖοηας ἰῃ νοῖδο (Μ ΠΕΣ,, νὰν 

θεῖς {Π|λπ| Ἰρίατην νίταην, 1π 211 δυππληλτάτε, να ἀγροίιατίςὰ 
το ὕπιτα οἰ ει! τοῖ μαδιταιτοιη ἡΟο] οδ,».9.8ι αι “τ νυ] ν]- 

ἃς Δονεωΐ, οἱ ἐκρ ΟἈτίτας αι μοςτοῖο ἰσγπιοης, αδος τ βελητοιηειοι οατγί αἴδςιις εηγοητ ἰσάταμι, αυς (οἷ. παρρυ- 

σἱαγδι ἐνεργείᾳ ργςίεπεειητξᾶ τάιποη νὰ Η υμηληπίτας τη τς αι 
ὁ λό γεζαγη ρηας ἰπτετυςητι ἀξ τ. ικά υπιληὰ ἀπηϊλν 

χαῖ ρετάψεηάα ςοπίέλυιην τῷ λόγο ἸηΠτυ!πησατυιῃ,, ά ὙΠ 
(οηαϊμη δόλου ἐσοτέλεσμα ἢς ςοησιυετζηκνο ποτὰ ἀϊ - 

ἘΦ υἱπᾶ ΟἈγηι Ὀειδατὶ, ἡυμηγαμὰ εἰυΐάςπη ΕΠιπιδαίτατι, ςτιιαῖῷ 

πατυγατμι ἀΝϊππάλιολις, συ ἐλως Διεεπὶ σοη!ἄετατο ΟἸτι- 
ἤσίοτι ροτίοπαε ἐμ υάπτιγ δὶς ἐμ μη 1. λιλτὶ ἀλοιατιο,άς 

χα Τοδαμς Βιφας εἶτα σρ τς ΟἸνΡΗ ρατίοννα: ὁριι: 
γῇ νοχ αιπάειι ργαοιρισηῖς ὅς Ηιϊιυπληπτατίς ἀΠΙσηᾶς νεὼ 

ἔην οχ εὸ φισά ποὴ ἀιοις, ὡνὶ αμάνενέηι Ὁ Ἄἐγεάνάεννην, ντ 40 τοίοκυειο Ποιῖατις οραβ. Α Αι εἶον δυτρι δι τον ἐγοατας 

γετί 2 {εἰ ἀιιπιάχατ,μν δνάίεννν!, ἰὰ οἵ μά ἡῳ νἰἀο!ςεῖ 

πδονοχ ἐπ ρεπιεηοείευ! νοοαῖ φυα ἤθη εδὸε τΑη 0 Δ] 

ἤης. 4 Μ΄ Ίμεηι, ζωφονται. ἰᾷ εἰς ἴα νάπη νη γείιευςι- 

ἀπτιντ 1 ἀγατο ιλιη εἰ νας αὐάτα νος, δαςιατε νει μ.- 
τα. Ἰ)οπίανο ἀἰοαι! ἔπη ἶνα τοροιίτα (ιοτῖς ρεποείοπτὶρ 

γοτία 4 επτοπτ ιν ς Υἱείπιὰ νενὸ ππογτυοτα ΘΠΆ ΠΗ γαίιτ- 

τεΐλιοης ἀρ τυ ἰϑιπίι νοτί. 8. δι τος Ντηυίῃ: νοὶ ὸ ἐδίμιν ἀὶ 

ξεν ἐηιπαιποηι τη δος πιράϊο ἰεγπησης σαρτιπιίδαι νοτ.16, 
16.  αὐεῖε με [εἰῤ(ονἔχειν ὦ ἑαυτῷ. νὰ εἰξ, (ἰἀηιης Δυβι. 

ἐπ ἰοἰναταίγλιυ 19.) (ὔδνη βίην, 4 φ' [ενώ εβ. Ἰάθιι 

ἀς Ὑπαίν δ. 1. ορ..1.5 μήτ βονπρανν 124 βρωι μαδε κίεν 
“νιν νὴ [ἀνοαμρ [υγίνα ἀφάδι βίλο υὐδῶνν βάϑέτε ἐν βπμεηρ ον Γι 

Φ 

οὐπεν 4ιδἐ αιτίηςτ,, ἐὰ ἄσάὰς ἃ (ει ρ ναι πε τος 
εἰσατανειιδ νι οιφι ρεὶν ρτορτίὰ παπι εἰς παῦσε ἰο 
τ εςαι νι ταρτὺῃ ΗΠ} νι νοὶ ρειρριι )εο τς νο- 

ἰξητ αίις εἰϊ καρ οἴογιαι δὲ ηηπνάτα πα υμπαπάγιατ Υἱ Ὁ 
εἴᾶν φιδίης εὐίάιι οπτ μοῦ τοϊιττοξιιοαριι Πογοίηι ΠῚ οπη- 
αὐ (χατυε ὅς 404 οα δας Πτπὶ μεν) πκρὸν ἐς δύπι,γυοά ἀν 

ξππισιανοὰ αὐ ὕφυμι ἍΠΕ δὲ ἰφιροῦ ἀζεπισιη,ηνήν 

υἱκυραις ἐπευπχέμεις τις ϑοαίογ πδὶς γτάμιτ, μα - 

νοάπι ἱππειισπίαίν εὐ γατοηςιπ ᾿]ςςῖ σοπ ντ θη 5 

ἱμπέζα, δι πγροιττιοὰ νη τὰ τύ λέγω μβευιπροτα, φιοά εἰ 
ογανας ἡιωε αἰϊαιοα κα ΕΠ. θεῖ Ηυπιφηιιτς ἀβιυ νὴ 
κειῆρὰ φιὸῤ μὰ υμείροι ἀϊμιμβιοηφιῃ Ὑὰ οΣ "ὴ 

᾽ 

ΦΠυά εὐυπν εἴνατὸ ἐκου τε! μράσιν χορεῖι: ροαν 

"΄ 



αν. 37 

Ομνεϊυς ὁπὶ 
πίῃ αὐκ ἴδ. 
ΟἰτιΡαίζσην 8. 2,7 ἱδν νο ΨΩ ᾿ προ ον δὶ τ ἀψοῖδὰν μεὶ οὐδέν᾽ καθὼς ἀκουω κρίνω᾽ αὶ ἡ κρίσις Ἡ 
«φεοιϑδιοζέηι 

:. γα ρ δεῖ, ' 

ΝΡ 

Ἰω[.8.14 

ΠΣ 

- 

. 

74. 

ἁα Ομ γ]οτοτηνις, δὲ 41} εἴτα 44}} ορίτοπιςῃ σοι" 
ΠΌΤ Ταοορί, δεν οοἰνεγιαπε μας οι ςοπίαησεηὴα 

εὐτη (δαμεητίθιις,, δὲ ρος ποιῶν ρίεπιιπι ρΡὐπέξιηι εἰϊε λά- 
(τιροπἀιπεάιαπιίς 'ὰ Ἀοιμᾶπο ςοάτες ΤΡ ΔΕ}! α΄ 
Ἰἰκοῖ ἧς ἀἰβί πόνος οὄτοχτιρινε ἀξ ἂςς (σπεςπείλ, Δ ΕἸ νις 
πιογατηῖς ἐπι παΐτο νος πλίγατὶ. [ἃ ςἢι, ἃς τηϊγοπηίπι τ 15 

ταῖῃ Ποιπμνί 4ατάπι οἶς ροτοίξατοῃν. Ναπν ἰάσιπ πόητο οἢ 
ετίδαι ΕΠ Ὠεὶ αι αὐτοην Ὅς εἴς, ἀρρατοδις εχ βὲ- 
πογα! πιοτδιοίμαι χοίιτγςέλιδης. Ητς Πα ΠΗ 
διὸ  ετ᾿ληναάδυατ, πρίαον ἐἰΠὰμι δαιρίατοπαηι ἐς οοι- 

ἴση χαΠῈ οαπιργαοἀάἀσητήις αι: δά (διμιςητία ρογτιηςάπε, 
Αἴ ἐχὸ ἐοιτὸ ποι γέϊοο οὐ μας ἤθη τιυΐτο ΠΊ6 1015 σιν 

ρεεοοδεποθαξ ςοπποέζαπταν ᾿ ἠοαις ῬΔιΐηπι δαπιοίατο- 

ἀυια ρυτο δυΐυς ἀἰεπξπίοπις διιέξούοιι αἱ. ᾿φυιδμιιὶς 
ἱπιρία ἀροϊατατίοις ᾿πης Ἰοςιμ σουγυρετίτ (οὐτὲ ςολέξληι 
᾿οἴϊε ΟἸγίοίζοπιι ἐχροιϊεἰοαφην, ὃς νοτθομμη (Οἰοςδείο, 
δι (ογπιοηις ρί (σγίος οἰξεηάϊτ: ὅς Αμρυϊείμιι φαῖῃ ὠϊεη.- 
ὁγίοηεπι ἰδ ματι φιδηι ἢ]ς δαπιοίατοηο τειδυίτ: νι ρίαπὰ 
ἀρράγεας [ατίπαπι Εςο]ςιατῃ στὰ (δανροῦ ες, Οοπίεπ- 

ΕΥ̓ΑΝΘΟΕΙΠΙΥΜ “ἫΝ κ᾿ 
ἣν ἱπέειρτες μος ἀπηοδεῖ! ρτοχὶ πιὰ Κην Πασεθιι 
εἰ «τὶ Ι 

Ριοβιθον μὲς ποι νἱήειο οὐῖτ ΠΠΠουιττη ορίπἰοποηη ἔξαματ, 
Ἀσίεγιητ ἐπί πὶ ὅτι δὰ νοτθιηηιόγακαν, ἴτὰ ντ σαι γοῤάατῃς 
ἀΠπλν ΤΕ ἀΐοατυιν Ῥάτετν τϑάἀιοδη αὶ ροτοίξλτοπι ἀφά Ὁ 
εἰσ, ἥτις νεῖστι τοίροπηο κοίτας οὐϊςἘἰοηὶ ορροῇι, - 

ς «ἃ Πίπλιπι πὴ ποςοῖς τ ντ μόπιο Αἰ πὰς ἀςειρίαϊ φιοὴ 
Ἔχ (δ ποη Βαθοτιατ ἐφοὸ πο ἀνδιτο 4ιηΠ ροτμις είταπἢ 
ἐς κα Π ἃ αιιοι εἰς ριορίπαιίν: ντ ταις (ξηξις, Ῥατϊτοίῃ 

, ἀςάνἴς νος τὰς ΒΠ ον ἐτιληι φιὰ οηλο εἴν, ἐάδίσες πυῃ- 
ἀυυατ εἰΐ ΕηΠιπι,που πποἀὸ ἀἰάταπας Ποῖῖς νην οἰξ σιιη 
Ῥατις (απο την οτυηνισ ηοτάθαητ 418.) ςἸς ππιπάϊ ι. 

τὸ ἀιεσαν, [οἀ λῆς ροτοίξατοιι ἃ Ραῖγς ἀςοσρης, νὰ οτίλη ῃ- 
ἀϊςεῖ πυπάϊι πηι λοπι» οἢ ἸνοηῖοΣ γε ι ,ςαςορο οῸ 
(υϊεοῖς Τριὶ οπηεΐα,, ἐστςτιῖν τοθῈ} 5. 1 οα]ο δὲ ε τοΥτὰ ᾿ 
ππίηςταν τἤσας κι Δὲ τας ἴσον ἐχροΐίυς ἀοέμΠ, ητοι. 
Ρτοθ. Ηλες Διτεηὶ ἐχρὶιςατιοῦδηι σὐπἔϊιυπδῖ ΡΑττου]λ καὶ 

ὁ άάίτα «μι Αἰ οι μιὶ ργονγίας ςαθπάατοτς, Πγοιηἀςτ νὰ τοξὰ 

εὲ 

δηποῖας Ομεγίοιξοπιις ν εἰ ἰάσο ἀϊέάτιις, Εἰλτις Ἰμἀιςληά! ὦ 
ρσιεδατεηι ἀοζομις 4υμα μοπῖο οἰ ΝΣ πη τττι ο- ταπὲς ποιμιηεν αἰ ἄςος ον .Ηος δ πὶ ἀδίτιίμιν Π]λπη εχ. εΤρΡοἤτοηεδι (δι! γι Ὁ ἩἘΠΕ[ς ς  εόφις Αἰΐαπι ἀἠξιπέξίοηςπι 

τίθης νοτοσος οπιθος Οτγαςὶ ςοάϊςες ας νά Πμις, Ογν φοαυσἤήνις, ἀᾳ. ἐγάμει, σπλ δίας νον Π] ἐπ τογρτςτατσῃοιη 

[τὸ ισαθς ποη ΑἸ ἕτοῦ ἀμειακυίεν οἰπὰς νεῦρα γα αὶ πόα νι ἀιξ Ροϊτούπὸ (Ἀγηλιις, αμιπὶ μας ἀποργοῖ, τοτας ἰῃ 

Ἀιιης ἰοουπὶ δεῖ ποη ἵδείς διτεητὲ ἰςσῖς, νοὶ ποη ἔχοις ἀσου-, δοεγὰῖ νὰ ἰδ οἰϊςηάοτοι Βοπληεπὶ φυϊήδαι οἵα (ς ἀ ττλνι 

τᾶτὲ ἀοίςγίμης. ὅ:ς σηΐτῃ ἢ ]ς λά νοῦθαπι, Δ’οίδεε, ἐπι αυιο, πον 

φανὶ [1 φννὴπν ηνε νου έμενν υὐσαθι5. [ὑ{εὐεαβηνην ΕΑ Ρνο θλότέμος 
ορις Επη εἰΐεο οριις Ῥυτῆς, ρεηίπις φιμοηι ἀσοτγεῖ Βέίιυς 
ἀρρτοραπεις, πιὸ Δ} ρηΐ τη ΒΙΠῸ ἴθ της πιαπιξοίμιο 

“πὲ βοίεφαν, δ᾽ ἐδ ἐμ ἀἰείωτν ἀεάμεξωννην ποηδμοντ αἰ σάε οιλέτν ην ἰὴ ἐξ ἀρ οητι5. διΔΩν 6 ἰτη τόν ηλη ἢνρο τα ΟΒγηξὰδ Ἰη ὁπ. 
υἱιιβεμηάὶ υὐνένεοπε Ρ αἰαγ, ἰεἀἢ} ἐμ εαηάὲ βοβεβάτεην. 5 εὐ νε ἰα- 

δυίε δον ̓μάκονμιν πγορίθν μι γαξέτιονα νἀ μὲς, [᾿ς αἰλονωνε ἡμοῆμς 
ἐγ άπν πὸν βαγηάη ἤκομί!, Ομαβυορίεν ἐϑηζνι 4Μάγε ἐνες μὲ 

ἄκια καὶ Ραῖγε ἀϊκενέρ, ἐϊέςο [μϑίφοὶ! ἀδεστν, (μία ΒΡ ως Ἰνονείηνη Ι 

4{8. Κὶ αἰνμοἰϊφαπνως οπνῆλα {δὲ ἀ στα βε{{ε νι βοποῥηλ : ων ἤμμπε 
εΥϑάίωνα [εὐ μάδεε ὰ (ρ 60. Ε1ας Ογτήϊας οχ φαδυς πος 

«αῦο ποη νᾶσος ἰρ ποα πιοίίο ἡΐὰ ςοπηοέξετο οἰ ρτα- 

᾿ κοἀοιείθυς 4 οἵδ οἰαν νεσθὸ ἐδωκαι τίς ςτίὰ π ἴτὰ ἔχ ρίζας 
ἩΠῸ 8 μὴ ϑαυμάζοντο τοῦτο ,ντ λἀ ριποςάςπτιά γοΐεταῖ. Αἰἴξη- 

πιρις {{πὶς (ςγπιοη τϑιις ἤοπ μοῦ Ίς, (τἀ ντ σάτης Ἰη δια, 
ςοηἀοεαιῆς ταις ντραυ σαι ἔμάσσος ἡ1}}]} ἢ 4 φιλῃ 
Ἰιοιμηπ οῖη Ἰτρίωτη εἰΐς Η ἐπ μαυδς αἱ ἰπτο Πρ πάσηι 'ψιοῦ 
ἴῃ τρίο οἵάς «0 116 τ οχινίττις ΡΙληὰ ἀλη ὃ. αὐπερμ- 

ὁ Θμμῖ ἰῃ τρεῖς ἀᾶτις ἃς ΧῸ πηλη ςτὸ οἰυςείοςςητε, ΔΠΠείλι,. 
{υήῤαοτιη νἹ ο]ΐσος ταρταί ἰςίς αοςογηπιοίλδης, Ἐγρο φεὶ- 
τρληὰ πᾶς οἰξ μιπας ἰοοι {τιη 10 δὲ τιτογρτοιλοοίηυανε 
“δλείιμς τατε] Πσοτοτισ, ὅτε ὁρηι ον ὡ δαθέρης,, φυλῇ κρϑόπ 
νεἰχαϑας [ςτίρτιτη αἰτὰ αι Ἰπτεγρτοϊλίοης πεηὰς Αὐδα- 

ΠΕ. 

σεως. , : "» 

Οὐ διωύαμαι ἐγὼ ποιὸν ἀπ᾽ ἐμαυτῷ 
. 3 

ἐμὴ οὐκὰϊα δδ ν᾿ ὅτι οὐ ζητῶ τὸ ϑέλημῷῳ 
τὸ ἐμὸν, ὠλλὰ τὸ ϑέλημοι τῷ πόμοψαντος 
ῥα πάτρς. “οἱ 

᾿ "“»“ [ ω 

Ε αὐ ἐγ μαρτυρῶ αἰδὲ ἐμαυτῇ, μαρ"}ν 
“υρία μρυ οὐκ ἔφιν ὠληϑῆς. 

19 Ῥιοάϊδωνε,δετορδσονήω νεῖ οχίδυης, ἃ ἰδρυ!οἩτὶς νἱ- 
ἀεὶϊϊςεῖ. ες, Ρεεεφεπί, Ἀ ςοἸὸ ἀυδεπη ἀπποῖαῖ ταί μοῦ 

. ἀκ χορεύσονται ἀφεπάατῃ εἰἴε ἢ Ρ 
ποὴ (ρ ηι δόποὸνς ργοάηταγος [δὰ οπιπεν φαΐ ἐπ πιοιμι πη 
τὶς πιοηποάδεπφδ δυαφεδενον ἄνα ραγθο, νὴ Ὀοηοτιηπ, 
αἰτοια ποσίν. 61 εξγηξβοιενα υμά γε αὐάφαοιν ζωνε: 
ἨΔ οὔδιπ απ οι ξτεζείφηθπι φιλία ρεγεδαίε νίτα ςοπίο- 
φιαοιἀυα νἰέλ! εσν διδας, οχ Ἡεργαόπιπι ἰἀοτίππο, αι 
Δἀϊεθιιουὰ θςο νξυπευν Κα δια Δρρεϊ!ετίυστιπι, να 
ίξρε ἰδίῃ ἘΣΤΑ ΚΤ ΠΙΌΡΡΟΟ τς κοίυττςξξίο σσπάεπηια- 

, ειοηίς, 4 ε(Ὁ ἀλπιηλιοτία, 
“Δ 11,2. 

εἰδ πΠὲ ἤυάίς οπιίην δά 

20 Νηρ αν (0 ἃ νοοὶρ[ν Μιεινεϑ δωΐερη ἐγ πονῆν ἀπ᾽ 

ὁμωυὰ 1ὰ εἴ πνοῸ μα εὐἰιετατα ἄς ρστόπειά ναὶ νοίυμξ. 
τε ἀβλιτοίδραταια,, αιθνπὶ νηὰ δέ οδήθην ἤξ Ῥαιτὶν δὲ πλέα 
ἐπ γοεοηξία, ταῖσι νόϊπά τας, νὰ ὃς εἴαπτί, ΑἸΔΊΌΝΤ σπίην 

ἧι ε δείδια ἐρτορ με σμέγινυεν διὰ δὴ ΟἸΠΝΙ Ηυπια- 
εἰν ἐν ρ ἐβγηνῖν, πιονιτὸ ἀίοοτας Οείίξι αἰδι! ἕρατα 
εἰμι καὶ ἡ 
παι π οι νῷ ἐγταϊξ ἐἀιιευίαν Μοπονδοίφτιαι, τοξεὲ 
εἰεβηϊτυπι ναἿπῆι, πολ ς φηίκηίμηι δὲ ἐϊὰ φιίάειη ντὲ 

.,Ἄὃ ο»Ρρ».οᾷ|ῬῬΡ 

τοξιοηεηι ςοπἀειηηαιοηίϑ, 

ἰ ἡ πεοτς φυ!ο φυσι, ρτουὲ δυάίο 
ἢ Ἰϑάϊςο : δὲ ἰυάιοίυπι πισυτη 
ἰυΐταντ οδτἸχυΐα ποη αυρτο νο- 
ἰυπτατει λοαιῃ, ἰοἀ νοϊπητᾶ. 
τεην οἷυς 4Ὁ απ της γ΄, ἐ4 4}, 1 κηβιπνα." 
βλιιὶβ, 

[σἱ ἐρο  τοῖτοτ ἀς πιεὶρίογτο- 
᾿Πιπιοηι ποῦ ποι οἱξ βγπιθτα. 

τίου ἰδοῦ Ογε το, Αὐριμῆπο, δέ νοτυμτὶς εοὐϊειθιις, ταις τς ἄπαις πύσις Ογτηίιις μαδοπυς ἀησπείιητ, φυιπὶ Εἰς εχ: 
Δήξο χοσορτα κα υβϑ ἀ Ομεγίοίοιπο ἀπεπεῖο ἴῃ θηις ρόπᾶτ καϑῶς (ἰὸς αἰϑιρώπου ὄξι, εἰν! ἔοπιο α[ἐ: Πὲς νοτὸ,» Ἔδει. 
Ἰοεὶ ἀιδιηδειίοης. 98 Π τρί οχρ]σαινὰλ ἰςπτοποα ἱπρεπυὲ πιο εβ τ σεαίαγα., - Ἀπ ἐν 

Νὰ ΘΝ ᾿ Μὴ ϑευμάζετε ῷτο ὅτι ἔργετα, ὥρᾳ 18|- Νεῖος ηλὲγαπ νη δι νεηΐεῖ μ αὐ τρ ρμοόμδτμυ, 
δὶ Πἥεπ. » Φ εν ᾿ς ᾿ 3 , ἡ Βοζὰ Δ ΟἸΊΩδ5 41: 1 [Ὥοηι- ΠΗ Βογ4 ΠΣ 494 ΟΝ 

; ὧν ἡ «ταῦτες οἱ ὡὖν τοῖς μψημιείοις, ἀκου- 4 : ι τ , 
υαε ἰμάϊοιπα!, ΤΥ Ὁ) Πγαντες οἱ ων τοῖς ΡΉμΙΟΙς, 1 Τανεπεῖϑ ἰμπτρδάϊοπε νόος ς-] [3 Ρ ρου ἐν 
Ὁ ᾿ σούται τῆς ΦωγνΉ ς ἀυτεῖ ̓ ' "ΝᾺ  [«μϑεμξ νοξεῖο εὐνε: 

ἍΠ.1Σ.Σ Ξ ! " ᾽ 4 : ͵ 

ΒΑΕ ΈΡ ρον, Καὶ κποροί σονται 58. τὸ. ἀγαῦο 9}. ΠΕτ΄ ργοάίρυπι, αυὶ θθηα ἔς-}ε»}, Ἐὸ βνοωιάορ! γμέϑομα, 
Ἰυἀικαυίυτάς πον σα τς γ ΘΙς αϑαροίσιν ξωης "οἱ 6) Ἰςοτῖπι, ἴα γείογγείτ ομογανίτς: ηὐῤῥαρες, " ἬΜΥΜΕ 

- ΠΝ - ᾿ ᾽ . δ. , Ω . νά: » 

ἢάδο δὲ ἰπεέδ- γὶ φαῦλα φροίξ αντες, οἷς αὐάςτισιν χρί- , ̓4αὶ νετὸ πηαίλ Ξρε πε τείαν. ΕΚ ἣν 
ἐμάϊεῦ. 
Νοη ρον 440 ἃ ἀμὶ- 

βίο μεδνε φμίοψυ απο: μη! 
δηάδο ῥεμά ἐεοῖζθ' ἐμά είψην 
τρέμον ἐμέν ἐβ: 4μἱ 4 ΜῈ 
4νκ. 9 νοἱ μη! 4! 6η» ΠΗΑΙΗν 
αά νοϊωρίαιδην εἰων φυὶ 

Νόη ρον ορ6 ἃ τῃςἰρίο [ν. 

μι 8ὲε ὁ ἐε[ ἰπησηΐηπη βγεῖ 
[ ἀέδεοδφ πρεὶρ(δ, μβιηνν 

εδημὴ πϑεβ Π0Ὴ. ἐ{} ν ΕἾΝ. 
[ 

Ποϊεατίς νοΐιπτας αἰτεγάπι (ἴηο ν}]ὰ τορὰφ πδητία γε κεῖς 
τὐπνυοαις 4ιυπὶ αἰ θα ἔαϊτ ίῶτος εἶς ἀϊυοτίίξατις ρο- 

-πατπτὸ 

ὁἀιαϊοίεηινε ἰητο Πρ απτινις, ὁ οἴου, τ ἴα 110 ρυάξορυο δι “ἰατἰΠίπιο ἅξοης. ΜΗ. 26,0. 
νι άς Η6Ὁ.ς.7. μιοωι αηῤιο νχρίϑας ἀἰμούωϊά εἴς γι δὰ. 
τοῦ πιὰ εγίτιΝ ἰάς (ἀργὰ νετία τη, μας νεῦσιν ἰίε- 
γιὲ βάθνεπν ορεγαη 4». ἐνήϊτεω, κρίνω χὰ εἴξ ροτοι λτρην 
πιδπς δχεοςο, {0 ἐς τὸ νἱάα βίαι," 8. 4 πκῤμλωη 
τρερμην ἡ κράστς καὶ ἐμϑ 1 εἢζνε ΟΑἰ Πςὰ Ἰοχυίπειε  πρη φονμετο 
ΝΘΉΜΗΙ. 4{14 4} έτη, πατρὸι. Ὅροι ο ἀποδιι 
τοὐιείρη:. Ῥγα μι αἰτεῖν (αἱ ΑΠΠΦτ ) ςχ εν οτίζαιη ραττίου- 
ἰαπὶ (υρρίεις ἠνλιὴ ςοπ βοῦς σι τὸ πέμφωντος δ η!ςπι 
ἐρεχεν οἰῶ ἐχροίϊμμμις ἰμ μιὰ, κοΐ τν, τα μὲς γελᾶν, 
Νιβνεάινι. 

32. μι Τεβονιμφρτυρῶ Εγαΐ, γοῖτιῖν δὲ ἐοβ πεσηΐίμην μεν έδρνενι. 
Βιραύ]ο ρὸ ἢ ᾶκ δῶν ηνον Ἅ.3. Ατάνω ΜᾺ ἀϊουατυν αὶ ΠΟ 
Ραῖ ςοπεοἤιοποιι ἐν αν ἐΝς τα ποι ἰφεϊὸ, ας αὶ ἀϊςε - 
τοι Οὐ ϊείοιιε πμδι βοσι εἴς τῆς τοίτατὶ ἀς τπεϊρίομας ργοίπα 
ἰδ πνεῖ τοἰϊπποηίαπι ἰἐοποιιη ποη οἵ δ. Βἰϊο δε τὰ- 

Ῥαμτοια εἰ πη τι ἦα ἤος οροῖς υἱάοϊίοςε, ἰδ ποθὴ εἰ 
ἀϊαίτνα, νἱ δὲ ροϊσωτω ρεπί ει ροτιμι τ( φυδιπουτεαι στίαπε 

)» 

ἰνήα νεὸς εέμει νοὶ ἄμσειο Νὴ μὰ ἀυσ 7 πιοὴ Αἰϊος ἐυαθ τείϊῖδε οὐπεὶ οχοορθοας τηλίογον.ν θειπὶ 

ῖ 

Τμῆῖ., ἐπ ΤΕ[υντε  ἰοιηὦἢ 

Φ 

ςΕΟΥΝΌΥΜΟΙΙΟΑΝΝῈΕΜ. 375 
μῴννν ἀὐχίτ σαι οὐερταίςητ)ϑε Τολινλεπὶ Βαρε παι. 
Μον 4} βή σριην εἶννι ἔςιν ἀληϑῆς ἢϊι!ο πιτὴ, εἶ εἴτι απιι οὐ 

ΜΝ στὰς. ΕἸῈ σπίτι βκαυτολογία πιοτιτ Πρεέξανπες 

γιολεῖδις. νΊΓΙΣ κοπυεηίοσης,, πη ρει Όηα: σταιῖταν μος ἔξ 

εαὐνὶ δεςε πιας οχοιίου,ντ 5 (σογ,! 6. εἰ ϑατα 8: Εταίτη. ς 

ὡνδεπτοτριςιδητυν Κ΄ ἐγηπε, ε (τίν ἀρρο τὰ, 1 ᾿ιος 

δ ὕεπιαν πη ΘρρΟηΪΌΣΓ ΠΟ Ειοτι σπίων ροτοίξ ντ 

οὐ Δ] φυῖῖς ἐς ἰς τοίτατυγ, νϑγινη {πτ|δι τατίις αυοὶ αιμ- 

εἠπι ἡ σιν τοίατυτ εἶς Π μπν δὲ ταπγεη 4 ποη ςτς 
τ 

ἄλλος δὴν ὁ μαρτυρῶν “«ἰδὶ ὁ μοῦ κ
αὶ "5 

εἶδα ὅτι ἀληθής ὅδιν κα μαρτυρία ἰώ 

μαρτυρεῖ αἷδὶ ἐμοῦ. Ὁ ἐμ ηιού 

γἱ μεῖς ἀποσιλχατε φὺς ἰωαϑνί
ιυ, ἡ ἀμ" 

μεμαρτύρνιοε τὴ ἀληθείᾳ. 
τί, 

ἐχὲ δὲ ἐφῳῆδῳ αὐρώπου τίω μαρ-) 

τυρίων λαμθαύω : ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα 

ὑμεῖς σωθῆ τε." ἡ 

᾿Ἐμεῖνος ἰωἢ ὁ λύχνος ὁ χαιόνϑυ Θ’ καὶ Ἵ 

φαξνων" ὑμεῖς δὲ ϑελήσοιτε ἀγαλλια- 

ϑίμι πυρὸς ὥρων ὧν τῳ φω τὴ ἀυτέ, 

Ἐγὼ δὲ ἔχω τίω μαρτυρίαν μείζω τῷ 

. ἰωαίνου" τὰ γὸ ἔργα ἃ ἐδωνοά μοι ὁ πατὴρ 

᾿ἥνα τελειώσω αὐτὰ τὸ ἔργα ἐγὼ ποιαΐ,] 

. μαρτυρῷ δὰ ἐμοῦ ὅτι ὃ πατήρ μα ἀπέ- 

δαλκι 
"Καὶ Τὶ πέμψας μὴ πατὴρ ν αὐτὸς μ4--}}7 

4]. Αἵ 

ὌΠ 

[Αὐτὰ εἰ 4 τοίζατον ἀς πιο. [32 
ἃ ἴίειο τἸἠοπεῦ εἴς τεἰτποηιῦ 

3, 1 νος πἰῖ5. Δ4 Ποαπησυν, 

᾿ ! 

Ερὸ ἅυτεπι αὖ ποιπίηε το - 
γπλοπλθ Ποἡ ᾿σαρτοις Πᾶς αἱ 
εοὗνῖνος [εὐ ΟΠ]. 

1116 οὐταῦ Ιαςεῦπα ἀγάδς δ΄ Ἰυ- 
ἐξφινοβδυϊοι νοἰα 5 αά τηο-} ἢ 
πλοπί σχυΐτζατςε τὴ οἰυς ἰπ 66. 

“πλαῖμο κοἤιμονῖο ἸοΔ  Ἡἰϑ ΟΡ τα 5’ 

ἽΕΙ φι αὐΐῖτ πὶς Ῥατοτοί οὶ ̓  

ἰἰοπειπη, ᾿ος νοτὸ σοηττὰ γάτιμνν πἀρορίτυν, ἡ φαῖς ἤτ- 
τᾶπι οχοςριίοπεῃ δάξοτας, ϑςἀ ἡ] εἢ αυοὰ Ηερταὶ 
νοῦληῖ ̓  πλυ ϑὀδνά θα, Θγγὺ ἱπῖςρες ΝΛ {Πρ ἀνιτα)ά 
εἰ ναϊάμην λο τηναπι. Ετγατεάπιση (τςου) ἢ τιδι τε!» 
τιοηλι τη οι, τιΑ πη ίολιις τρίς τείτις οἴει, (ςά μΒαδιης 
Ονηγαις σουατῃ τατ σοι τος ἃ ἰοφυςδατατιιάςοντ μος 
στα ΤρΗς Ἰλτσίδευτιης ἤδι οἰξίλμτ, ΠΗ] Αἰ τος ἰΦοπόο 1 λιν" 
ἕζοτε: ἃς τοῖος ἰλυάλιιτ τάφιε ἰνος ηοα τοριβπαῖ εἰ φιοά 
(ςτιδιτος ἰη τὰ βιιφιντ (πο ἰοςὸ ἀιοοπιις, 

υὐιίης «} φηλιεβηοφ. Μᾶς 417 
"ιν ρερβιϑει ἀενιε, δ’ 
τὴο φηία ὑεννην ε[ εξ - 
πρϑηρτη μοί βεγρεθει 4 
Π ν 

τε ποηλαπι ἀεάϊτε νετῖ- 33] Κὸς νοι βώ, φἀ Ιφαρμεην γ.) 
{᾽ ξεβιπιφθεμην μερίδι (δε υ τ ἄχ σ- 
νενίδαξίο ᾿ ἀπηὶς νοις ὃς 

Ἐγο 4μῖφην νη αὖ "}ο- ΒΊΗΣ ἜΝ 
ἤη)πε τε[χηνοηι ἨΠῚ αεείρίο, 

ἜΣ δόμοι 

Ἰδά μας 410 νον: [εἷμα τε ποηίηφν- 
βιν. : ηἷςας (σγωδίος 

416 ἐγαι, ἰμιετμν4 45. ἀςεαταταεοδ. 
δ": (ν᾽ ἰμοίηϑτυοι ἀμίδην ὑλυπήως (αι 

᾿ μνέδιτα αἷϊο. 
νοὶμε δ φἡ μοτάπε ςαμί- ψ ρίευδος 
ἄγε ἐη ἱμιεξίμτ., ριόριοτις δά- 

ἔχο “μέεην αὗεο ἐεἴ},- ἀινέϊος,  ντάο- 

ΠΟΙΉΗ, Ππ4.45 ἰσά πη; Ὁ τὶ νοΐσιις το] τ 

Ψϑα εηρ 4μ4 ἀεάζειπιδι εἰ οὐ ΔἸ ΒΙ} ἐν 

τοίϊαταν ἀς πγΟ. 

ερο το] αγορίπ μαῦεο 

ἣν ς ἀδάϊτ αὐ μὲ Ῥάτοῦ ντὶ 

βάίενυι βενβείαιν» εάν. 
Ρ ὑρένα μά εγο [μείο, 

“ Μιεβῥηνοωρόμην ρει δεηι ἀεν 
πη νι4 Ῥαεενηῆβεπιε, ΜΆ"1.γ..7 ὃς 

Εἰ φιὲ νεῖβεπνο Ρ«ἴεν, 17.5 

εα΄ σοηζιηιν θην Ἰρί ἡμΦΩΔΏ: 0. ᾿ ἄστοιν νἱάςι 
ροία φὰς ἐρὸ (λο!οντείαητυτάς" 

ΝῚ - 

της φυδά βάτοῦ τιογίτ της, 

Ὠευι.4.1. 

54.111. 19. ὃς. 

|ε τοβέννομεἷ ρενίεδννε 
ἀετνε. Μεηωε ὑϑίαπι εἰμ6 

ἐδ ἐπ ΠΥ ων ἢ 1 ἑοίατας εἰ ἐς της ΝΕ ας νο-- 
᾿μαρτύρην αἴθ ἐμοῦ. δυῶν φωνίω πΘΔ} φοτν οἰθϑι νη ]υιδυη μά δηκήμος 
τῷ ἀκηκόατε πώποτεγοῦτε εἶδος ὠντ ἑω. 48ε [ρεείειῃ εἴμ ν 45. ἀμείμηβ Τμτον ἐήϊ αι 
οὐκατ ςς  νς ἥ 48]. . Ἐξ (δγτιηοηστῃ εδἰϊι5 βοὴ ἢδ- ΠΣ μι μέβμίιτο ΓΝ, 

Καὶ ἀον λόλον ἀυτεῖ οὐκ ἔχονθ εδμοντα Ὁ Βεες ἴῃ νοδὶς τγδηςῃϊδηι: δ [δεῖς ἦο πον πράνεπι: 
᾿ὁ ὑμὴν "ὅπιὲν ἀπόςοιλεν ὀμέϊνος, τούτῳ [4αεαν πριῆς Π]ς. παὶς νος ποθὴ 19,6 ἄϑεν μηβεῖε, νεὶς ἢ ᾿νε ϑ νο9 δοη εὐεάφεΉ., 

ε "» 3 ! 

ὑμεῖς ὁὺ πιςεύφτο. 
Ψ 

᾿ὖ Αἰϊαάηῖς οτίλι ἰοαιυτο ΟἈ το ἀς 5ρίτίς ἀπδονηβλ το 16. Δ Αὐνο[βεβθεπιθρο] Ποἀννλί, μείζω χὰ Τωώνομ. ΨΩΪατᾶ,. 

--ρ-πςοιοὔοΌὺὺἬ.  55θΡὖῦ’’ὃὖθὈΠΠΠ5ῦὖ0}0ΚΖΛύὙὙτ:-τοππππρσπππιι πιο ἜεοΘρύ κ  υ...Ἅ.Ἕ." - τἔοεἔο.» 

5. Αἰμμ εἶ, Κος ἤν, Ράταν υἱάς]ϊοεῖ μην εφοιας ᾿ρεγίι δι, ρτειδίρῆιυς ἀοᾶ τίμα δετοβίπιοηίαβεηιε.., 

χ4.16. ΝΆπινε τη Ὑτιρίτατις Ρευίοηϊς Αἰνὰς :Ῥαῖςν, αἰτας 

«Βίνας, αἰτεῖς δρίαίτις δαμέξως, ἀϊυστίο τῆς ὑσαῤξεας τρόπ
ῳ νῖ 

(ωκὲ ἐχρίααι [υδίηιις,, τὰ Δο (τ Αμμά: ἡπυ πῃ ἤῃρυ
ὶς 

ὅπι γπὰς,νπὰ εδάξᾳ; Ὠείτατο, Πουφιλτ “διττὰ π Ομ ἤομδ 

ἐλαίας ουςαίας Ἠουιοινε νοὶςίναι δἰ οοπυς, (ο νπὰς τς 

εἰ ΕΠίας οὶ ϑεαύθροῦοι. ὅς εἰ ἴῃ ΟΒειβο, ΑἸ ἀγποπῖρς 

Βηη Ὀείτας, ΔΙτυα εἰαίάςαν Ην πνληϊτας, πάτα ΣΒ ΠλΆποητς 

ὅχι9 παπλοῦο ἀμαίνις, ὃ Εἰς ροτίοπαϊίτες νηϊτς ν ντ τη ΠΙᾺ 

ἰκατὴς πιῖδγταμι οἰ εητία! θείς ρτορτίοτατιθιις ἴῃ δεσγηυτι 

Δ αὐ Ἰφαηηε θα πιογιτὸ σπγοπάλιης Ἑταΐ ΝΝεὴύξ ΠΤ 
το[ιπποπία τ βάγγίς συ η Ισᾶπες ἰρίο ςοεπράγαγυῦ. ἰδ το- 
[ἰπησπίυνη ΒΑτγῖς ουτη τοι Ππιοηίο Ιοαππίθ. [τάφιῖς ἀςοίξ 
ἀττιοι ς΄ πὰ ςαΐπι ἰοαυμτῖὸ ογᾶῖ μείζω τῆς τῷ 1 Ψαίνε, αὐ 
«ἸΠρες ποη, οδίετυαια, πιυΐτις Ἰοςίο ρἰεκοίηυς ἱπιερτεῖος 
ἐς οΠ!Ππτιντ Βὶ οπν.".Σ δ }1ς., οἷς ὃ. βοτι.7. δ εεαιοι 
νννηει, κα τυλειώσυ αὐτά, ΝΟΩ τεπιοτὸ γιταν δρίησαυς (λη.. 
ὅτας βος νεγϑοίαιο ριορείὲ Πα πίβοάτυς ρίξη, οἰπαϊυάίζα; . 
ἔυίς ραγτίδιις «ϑίοίατα ργχίατιο ἀῥιμπα νοϊυἠταῖίϑ, ψιοά 

ἀιπιπίλας ροτηναηεαηε, αἀπενῖις ἘθεγοΒ τ δι βιοηιαπαπῃ 10 νηοο Ομγτο οοπυςπις, ἰάςο ρτὸ ποδίς ἔδέτο ἡμξίτια ηο- 

᾿ γδιψκατοηι, ἤσάσι Ππις αἰσογταιη. ΝΕ 

3. οι πνίβε, ὑμεῖς ἀπὲ ἀλκατν. σπηρς ντ ῆς μὲς φιὲ- 

ἄξπὶ τοίες νοδὶς ἰρεξευς εἴἴς ρόπε, φυλῇ φυιοαμληι ἐν 

τοῦ ἔπιθι δι πὶς τ ροτυπι οχ τομηροίτο: {τ ργορτετεα ἀ!- 
υἱπα ργουμάσιτα δι [οαπηὶς δὲ ἱρίτις Ὁ ἐδυςατίοηεηι 5) 

διυκεαιαμοάοετατα, ἄοηες ἃ δὶς δι {1 ππιμοτις (ι βιη- 

Δίοηςαι ἀρ ρτεάετειιτ, ντ αυληλις αι ἢ ΕἿς εἴἴεης ςοξηατὶ, 

δι φυοῖ ἰπι πλυτυιο πατεῖς ςαηίρςξξυ νεόγαιις πάις, τῇ παῖς 
ταῖὰν Κας αἴτος ταιηεὶ αἰτοτὶ ας ἐς βιοίς υίδεπιταας πο-. 
τς εἶξε ᾿λιςι ἢ τὰ ἐπίηι ὄνος ἤθη αὐ [σάλησαν Βαρτί» γ0 ρος ἀοςυε ΟἸνε ει, ἢ χ7.... 

ἄμη, νὲ εχιειηδιίς ΠἈγγίοιζοιηι, [πὰ Δἀ Ἰρίποι Ῥαΐτοηι 

εἰἴα τείξσεπάυτπ εχ ρτοχιπιὲ Πιδίςαιεητε νετίϊοιιϊο Ἰίααςτ, “ 
“ φΥ (Πιήνορινην ἀφάνι, μεμιραύρην. Ὠιυςνία ςομτιίλιο ἀϊυεῖ- 

(μι ἐς αἰ βοδτίομο πὶ ἀυρυΐτ, ἀς 40 ἀνχηπηβ ἴλις 4.11. 
2. Νιηταρίο, οὐ καμβανο. νυΐζ. »δη αξείριον αὐνδϑὶ μέ. 

Αςείρις δια τὰ οἷς δάπτος ΟἸνγηζος δέ σταταπ) μάροῦνε- 

μη ηέξογιπῃ ἐς ἡρίο το οι ίυπι. δοά {ΠΠπ|4 πο γος - 

Ρίς ταπαιὰπι οο τρίς τἀ β ατ θῖνα τ Ἰρίς ὐταληϑεἰαγίιις 

“ΡΝ πάςς μασεαταν, ἰὰς πο πα. ἔπνμο υοτςβ ἹΠΠ ἃ ἀὐοιάνε, 

φίσημοι τ ταπὴ αὖ πόοπηθυς τεπ οὐ πη ἀςοριῖ αυάιῃ 

ἐγ ΠἸοκ τοῖος ἰορίιαι δοσμηθες ρατοίξοιτ, 

δ) 

ἤτα Ἀ οὐδος 19.8. τ ογ.1.3, 10,|4 [ἐμφηδιν) ογενα Ἑ 
αὐ πὶ τὸ ἔγγα . Ολιάςι ἰολῆπος Ευδηῤς Πρ νέρμαη μΝμδῃ 
δλϊορῆ,σιας οκειπρίμπι μαδε5 Πιρτγά,ι.10, δι 8 ,δι 47. 

. 37 Αἰ ἀμ ὔνβ μιὲ Ραμεν, μὴ αὶ σέμηας μὰ σωτὸγιβοϊοταῖ νὺ δὴ τ 
ΤῊΝ ίκρε Ῥδῖνεηι πυρί ἰοίτος πομήπασς, (πὰ πε ποπεπι 
δάϊήείτ,ντ (οἰαηγιν, Πα οἱ ποιίτίλαν δἰαϊάγθην, νοὶ οἴνηι 
δηῖς ἐχβίδίτυηι Μοήηδιπ Αἰμς, νεῖ ἤυῆς εἴϊε ροιὰ ὑρΐυς 
εχλιθίτίοηςαι, ἡ φῦναι τείεέατην δά νηυπ} Πυπὶῃα 
ἐξὰ ρεουλϊ με ἡμης εχ ἰδίευνη ἰθοτατογση,ντρετίρ τιιὰ 

: εβάονι εἰ}, μμαρο 
φύμν ΝεΙμρο αὖ τρία Πλτπν Αἀληι ἀοίθέλξίο)ε, Οεη.3.1 0. 
ἃ ἐρηίεσιιςητθοιιε (οι 18, 1νας.1.γ0. ρόγ ὁδ Ῥτοριιοϊάπηη, 
νῖ οἤεηάίε ρδτίςυ]δ αώποτε δὲ πηοχ ἀδοίαται ΟΒυΐτιν νοτί: 
19. Νὸς τατηςη ἐχο]υήοηάα ἤτω ἀϊο 41 τοι ποπ!ὰ Ῥάτες 
ἀς Βηΐσ ἰατὴ ἐχβοιτοινημμ ρίαν δαρεϊπηο » Μαιι, 3. 
17 ΑἸτοτίατι ἴῃ ττλρείουπλθοης ᾿ρῦαε, ΜατΝ. 1 7, αὶ (0. 
«ετροῖϊεα ΟἈηίιις νει. εἰξ μηκάηέϊογαπε ἐπιρί εεἰρη δ᾽ 
4 Μοημε νοεφην ἐτν φωνίν! Ὀλητοτ οἴει (τί οτϑειοηὶς ἡ λιΐ-᾿ 
ἄϊτὰ εἴδει ρατείςι ἀνά, δε, νοὶ δὲ Δυτέ. δὲς νϑεὸ ἑοεῇ Ἰνίς 
Ἰοουμι ραταρ ταξεικώς ἐχρμφάτιπι, ναχί, νἱἀφἱέςες γ.. δι 48, 

4 Ῥευε ἀεπίαᾳυς ῬΑτον Πρ ϑηειιε,, εἰμι. οοΣ Β τί οπδπὶ νοδὶ» 
Ψ νοι βεμκονινι, ἵνα ύμσι συ δή τ. ἡ τρί οχὶ νἱΔοἸ σεῖς ταις ἀτγοξατίς, δὲ σαὐιᾳ βίογίαπι νιάοεὶ νυ Ϊτ9 αὐτί ηἰα νς 

τροριμ αὶ Δοδηπίεν 400 ἁἰιοψῃ! πΐμ Δοη εἰϊ σρυς δι ἐν 

Ἀῖπι ἐρίς Βιΐνυν αὐτόπισοι. 6 ΝΕ 
ς Φινηεθῳφν τ; γε ο δεῖ τοῖον ταῖς, ὅς ἰπδυά τὰ 

μεψιν δαδίρνδι νιοϊδίοτειῃ δ Ὅτε, ἐπ ἰρίς εἰ, οὐὐτων τοί. 
πιοπίο το αγαυλμᾳ,, ΝΆ ε{}ς ἀδ οσιηὶ αυο, δὶ γασεητεῦ 
οὐἰᾶπιὶ ἐς πλφιςίταιλιν εἰξ ὁ ςα 9. ΝῸν ἀμῖςίη νε ἐρηὶ οἰππ 

ιλάαὶῃ ἰχβξιιύοηια: εὐμ τά Πλ0 δι βοῖς ἰσαῖτει ἐμμξς ,᾽ με Μοίξῃ δὲ Τιο» Ῥιορίνειαν τὰ νον «οἰπρεἰ!λμεὶ,ν βεαι 4 
ΗΝ 4 

»᾿» Ω 
! 



ὉΠ ὍὉΔΡΥ 1.76. ᾿ ΓΊΞΈΕΕΝΑΝ 
᾿ ᾿ : ἰοπδηῖςπὶ οἷας νῃοςπὶ υάϊτς ( πγοτοῖῖς, πεὴις νἱ δ οπι 

Ὁ ἔοτιιδιν νὰ πὶ ἴῃ Ἷ δπἰπιλἀιενσογιτίς, ( ΑἸ αΔς σηππν 
᾿ Ομέτις Ἀἀ τ χαρά (ςείρταηι οἴ Εχουι τοῖο «δὲ Πουτ.4..11.) 

τοῦς λΠὶς, τὰ πιπς Ροῖ ης νεγαη ποπιίηςπὶ [χλπι, 

Ἐραὐνῶτε ταὶ γραφαὶ ὅτι ὑμεῖς σδο-} 39 

καὶ ὠκεῖνα! εἰσιν αἱ μαρτυ οφῦστι αἷρὰ ἐ-] τὰ 
μού. 

᾿ς Καῤ ὶ ϑέλετο ἐλθεῖν φρός με ἵνα ζωίω εκ.) ὁ 
ἔχητα. 

Δόξαν οὐδῷ αἰϑρώπων οὐ λαμ- 4! 

- -- 

ΐ ἃ ἔχ πε σε αεϑ λον τέϑαυδα κτ κεῖτο ἐν αὐταὺὴς ζωίω᾽ ἀξώτιον ἔχειν νος ν]ἀοηηη! νοῦ ς ἐπ 1Ρ115 νἱ 

(μη μια τοϊδητον ἀς υλς: 

στῶν νίταιῃ μαϊσοατὶς, 

ΘΕΠΓΙΥΥΜ 
δι τὰση νοςς, ταῖπτοῦ ταηεἰις οροδὰν Ἀρρτοβάϊμπι 'ρ- 
4ἰὰς ΕΠ δίρογπαιὶ ἤθη ἀεί τίς, νπὰς {ες νοδμ ω 
φιποέις., Πυσπιλπὶ πῖςιις ἰμς ἴξεσιο ἸὩςΓο ἀμ 25 λιτὸς γρ- 
{ἴτας ρηστςγθ οἶα, ᾿ ΕΣ 

ΠΕ ᾿ 
᾿ϑοΓαΔΏ 1 σου ρτυτ θα 018 

νοι βηβ δ δα ἐρᾷ! 
υὐεάπι κεαγηβον ᾿άδενι: 
Θ᾽ ἡ (μπὲ φημ Ἰεζδίῃι.. 
"ἐμ Βενδίϑει! ἀε της: 

ἢ φίογηψῃ πάρος: ἃ 1Π|ὼ 

᾿δοέ ποη νυ]εἰ8. νοηΐτο αὐ Με ον ἐνωδ οὶ 
“ἃ τοεγυ ὑὐιαπὶ ανεαιμ. 

ΟἸοείαιι αὖ οπητηῖ θυ5 ΠΟ ἢ Ι 
ΑΝ «Ἰσαρῖος ὑπ: πο «εεἰρίφ, 

Θέ εχ ἔγφτε ὧν ἑαυτοῖς. , 
Ἐγὼ ἐλήλυθα ὦ τῶ ὁϊ ὄματι τῷ πα- 5 

τοὺς μου, καὶ οὐ λαμθαῤετό μα. ἐαὶ ἄλ-- 
λος ἐλθὴ οὖν τῶ ὀρόματι τω ἰδίέῳ ὐκθῖνον 
λύψεῶε." ᾿ 

Πῶς διαύαϑε ὑμεέϊς πιςεῦσωι, σδ. 4" 
απὴ παι ὅαν «δα ἀλλήλων λαμβαύοντες 5 καὶ 

Ὡς 

ζητεῖτε, ΏΟ 

Μᾶᾷὶ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ χατηγορήσω υἱ δ᾽ κ᾽ 
«οἰς τὸν κγατέρᾳ ἔςιν δ χατηχρρῶν ὑμδΔ,.) ,γ9 
Μωσῆς εἰς ὃν ὑμῶς ἡ χπίκρτε. δὼ 

τὰ -“ Δ. ᾿ “, ὡς Σ . [ῥέναϑ. ᾿ 

Ἐἰγὺ δχιςεύετε Μωσῆ, διςεύετε αὖ ε- 46 Ἵ ἐηπη ππτῶς λὐρ νος 46 δὲ εὐὐην γε δεν, Μίτ»» 
ερεπημριδό 2, μρί αἰϑὶ τὸ ἐ μοῦ κῶνος ἐ »": ἐΓΕΙΙ5 τ1ἢ1: ἢ δι τῆς ἀπ της } Ιβι σεῤεγεῖ βνβιαν ᾧ' 
ΠΕΆΡΙΟ 9 τωρ ὦ 9 Ἐπ ς ὙΦῸΝ ὶ (οτὶρῆι. ᾿ ΚΣ ΤΩΣ ἐπδνν ἐἰϊο [ινὶ- 

ὍΝ , δὴ τοῖς κρίνου ὙΕαμ ΘΙ οὐ. Ουοὰ ἢ (πτίρτῖβ ΠΠ|π5 ποῖ μΙ. ΠΡΗΝ 
φέυετ, σῶς Τος ἐμοῖς ρηκῶσι πισὰν- οτοα τἰδγαιοιῆοαο νεγδ 15 τη ἐΐ5 ἢ17 ΕΉΘΟΝ Ῥοαε μμῖϑονς ᾿ ᾿ς : ᾿ ὶ ͵ 005 ἐγ φάμ ηοηνθά υἱῦ σέτε; ; : ςτεάςιςὺ δ πρϑ ἐνεῤειμὶ 

Κεφαλαιὸν ς. ΟλρΡ. ντὸ ᾿ αν. νὶῖ:. 

ει πεογάήινον 

ἘΠ πον ΝΠ “΄΄---- “πίε ]ι ΡιΩΙ μιᾶς 40 }π|,ςΘ ἴα. τγΆηβ 11 ΡΟ! μαε αὐῆε Πβω 

υἱ ομηδυπι ἐἂν τῆς ϑαλρίοσης τῆς Γαλιλαγας 

ὁ (υὐΐ6!ὸ 

ΠῚ ΝΠ τῳ α Τὴ “» - τ . “ “ν᾿ ὀ 

Α'λλ᾽ ἐγνωκᾳ ὑμάξ δτ τζω" ἀγάπην τὸ) 5:4 ᾿νοβ που οἰιατίταιξ ᾿ς! (41 δι ουχννοννέ νον, φ 
ἤθη Βαθοῖς η νοῦ δ. ἠδ εξίροννειν [εἰ θη 
Ερο νεπὶ ποιηίης Ῥατεΐς πη» 

ἄςτεν υθηι ρίοτγίαιη 41} δὉ ἃ- 
{{15΄ σαρῖς τς» δὲ ἢ ροτίαιη 1{1π| ὰ ἝΝ ν γέ; ΝΕ ᾿ {λυ αν δι 4υφὰ (οἷο 60 «ἢ, ἡνη 

τίω" δόξαν τίω φδῷ τῷ μόνου Θεδου) ἰαυκὰ ἃ (οἷο Πεο ΡΓΟΠοιοτυτ)} [4ωαρ δ ᾿ 

4- 

δεινόν". 
41] γο νεηὶ ἰη ποπήηεΡα. 

ς τοςρ τὶς ας ται νοποτίς ἃ- ἐρὴ4 προ ν (δ᾽ βοὴ φεερίϊῃ 
ἰΐας ποιμίης μον ἢ πτι τοςρῖς- Ἢ νενβ αἰμα υφποτίε ἰηδν. 
δι πρΐης [μο βἱϊωπν «οὐ ἰεἰὼ, 

Ομρπιοάο νὸς ροτε[ὶς οτο- [44 ϑοπνράο ρὲ ροιβὺ 
ἐγφάεγε, μὲ φίον απο αὐ ἰὼ 
δέει 4. εἰρ ἐμ, Ὸ’ χίον! ἢ, 

ἢ “ιχύατίο ! 
ἼΝερυταῖς τῆς ἀςουίατατυπι "ἢ δ ολμρωιανε φυία τν 
8 ἃρυά Ρδιξ : ΕΓ 401 ἀςςυΐει τβκλθημς πιμεκῆν 
8, Μοίες,Ιῃ 4ι)}ὸ νοϑ8 ἰρεγατῖσ, ᾿ς υνι, ΜΉ ες, ἐν ἄνομοι 

᾿παῦς ΟΠ]. φηρά 4} Τι- ἐγάης ἤγαγε Οὐδἰϊεκ, 

ἐἥαυητυτ, (τὰ χῃς Τιξεριάσος. ὈεγΔάϊς. ᾿ [4994 ε} Τιδενίφάν, 

δυπαιδίη ἀξ 
Δἰταυηεατ, 39 δογωαβανοίη ἐόντε Ωυληυιῖς ἱπυὰ ρ]ετίφις, ντ δι 5γ-. ς ταπαυάην ἱπηρία} σοηαπιη 

ταῖς αἴογρτες, οοὶρίδης ᾿ρογπάϊ πιοάο, «Π]επτίοτ τλιηςη 
ΕΥΉη Μοττὲ μοπεητὶ παο ροτίυ ἐπ ἀἰταπάϊνογθο τὰ- 
το κάκ δὶς ἐπίην ροίτυϊαι ποτατίο νου δὲ δοκεῖτν,, 4146] 
φρίογιυδης Ομενοίζοιπυς τεξτὰ ποῖα Ογηταπιηρη ἀϊχις 
ἰς ἐχετέ ναδέείμ, (πὰ δοκεῖτε ἔχοιν, ὁριηδηνπὶ νὸς παύοτο, ἐς 
ἡ" νεῖθο ἀϊχίπμηις Μαῖι.3.9, Αμοψι! ἐοστὲ ἀιχηϊ οι ΟΒτι- 
ἀπρρνέα νη ἐμ οὶ υἱμα αἰδνηα., νεῖ, ᾿υ δα υος 45 [ιπραεἰε υμκην 

“ἰεεραπὶ ἐπ ἐν βαδίξονος τος ἀπ το ηῖ νετροὸ μγςίσιγεῖς το Π1- 
᾿ Ρόχις ἔχρεν, ξοτδπὶ ξίαιη ορίπίοπεσι ΓΒαγιίαιοληι οτρις, 

40} {εἰς ἰΔη1 φτεγηλιῃ ν ταηὴ ἤι {14 Π} διατὶ [ςτρειτάγιηι 
Ἰούϊτίοης Δάσρτος [οι γεης,  Π] ταπιςη πἰ]ν} πιίηιις εἰς 
ίεητ αἰΤοαϊιατί αὐ πεπὲ χά ψυϊάστη ν ΠΟ (Δογάγαπν Πτεγλαιπὶ 
νο (οἱ αμδά ἐΠπ μι χερυάίλτοπτ ἰη ἄσυο νῆο ψυκτςηάδιη 
«ἴϊς νιτλνη ἰρία τεεητυ, Τὴ μος αὐτοπὶ μοάϊς ποθὴ πηΐη τις 
αὐ ἰἰε ἤδέεοιν αυ! αἱ (ςτίρταταγιι πιο πο οπΊ,λο ἢ νοτιτα- 
εἰς Ἰη ἧς Ἰπαυΐτοπάα Πυάϊυπι, ἔς ἃ ρυρίνἠἸςατᾶς ορμνοῖνον 
ὧι ἈΠ υϊὰ φτίαιτ᾽ ἰστετίυς αἀξεγυητηεόαιὸ πες ν!άοπο 
νἱάεμτμιες δι ἀϊσηίο αιἀιαπτηνας ἰσβεινάο ἀἰΐζυπς. {15 ον, 
α"έενοθον νοὐλ', ὑμεῖς δοκατενηνε] Ομ πανηΐηῃβ. νι ραι]ο αὐτὶ ἠ!- 

᾿χίηιις. ΦΑιρι4,καὶ ἐκνω, {Π1π| νετὸ ἢ ρληΐας οι: γο-Σ , ἀσργόθος οὐπος ἀσουοπῖι 
ἔδταιις οἱ στοῦ δίισοπα σορυΐὰ ἡΟῺ οὑπὶ ὅτι δοκεῖτν, ἔς αὶ τα 

νι γεῖῦο ἐρώναιν, ος πιοίο, ἢ! [Ὡνμεαιν νη ϑετριονασ γα ἐἠὰ 
[μαι ἄμα ἐκ[αθέων ἀε ηνρ. τῇ 

45. δεά ποι, καὶ οὐ ν υἱρ. Εὶ ποι. ταί, Ν᾿ ἐς. θη [Ἀτῦς σο- 
Ἰνπαγεητίδυς ἤπιος ἰςπεξητιας πιογη νες Καὶ νογὸ μγῸ ἰλὰ ες 
δε. ἀἠοτ  πον αρ πιὸ ἰαπὶ δπιποιδιήιηιι... 

4ε Δα τοὶ πον θώδενε͵ ἔγιακρ ὑμαῖ ὅτι ἐκ ἐχιπ. Ἠΐης 
᾿ς ΒοΠ]σπιίπμι αἰ τοὶ ἰατπι αἰηιοιίος οδίεπιδυίιταις. ἩΝΡΩΝ 

εἰἰ ἀὐτοῖτὶ Δςο ἀΐσεγος, Οπαγτας Ὠ εἰ ηση δὲ ἰὴ νοθίςφ ἤμς, 
Ι Ογϑα αὐιιογίμμν τε ςοητοινά τς ν ηυδῆ ἀς αἤετοπλ Ποὶ 

κίονα (ἢ εἰτὶ, βαϊςὸ ἃ νοθὶς ῥικύς ἱ, ἢθς Ὠεὶ ἀπηογε νὸν 
δά Ἰιᾶς τη τῆς ἀϊςεηἀλ ἰσηρ6}}} σοηίῖαι, νὰ ψιὶ σριιε πξυιᾷ 

οτὶς, αι ταιηςν Ὡς! φ]οτ!ὰ 
(υπιπηὲ {ΠΠπηλυλτιίγ. Ἐπ σιμά πος αΠ 4 μαάίς ροτίας ποῆτο- 
τιῖηὶ τοιηρόγαμ ΡΠ Αγ δὶς τείροπάολιηι!ς ἐς σγάτυίτα ἐξέ. 
Ποατίοῃς, ποτ όγαπι ἱηυοςάτίοπε ν Ρὶὶ τραῖοῦο, ἐϑελοῦῃ,» 
σκνα ργητιᾶτι Ῥαρᾶς, ἐςτογ[χιυς εν πησά  τοδυις Ποδίίοί, 

τὸ το] !ρῃοηβ ργχτοχτα τάπι ροττίᾶςίτοτ ςοπτοηἀοητίθυοὶ 
44 (αριειμλαμβάοντς Πρ, δι Εταί, φυὶ «εείρ ἐμ ἘγῸ 

(αρταπάϊ νοςαδυ]ο ντὶ πλαῖο νδι ἐς υάϊο ἃς ἐοηδτιι 45|- 
τσ, [τἀαιῖς 1ς ετίαπη ἄμ ἰπτοτρισίαιως Πιρτὰ , νοτῆι 34) δὲ 
αὐ Τὶς εξ ἀγριμὐοιτιτι ΡΑΆΜ]1 Ἰλ φππ.3.17. 

ι'.ς 4{ Νεριιδιεγδιοι μὰ δδιμῖτε Ηος αιρίμις ἀἰοξάϊ ξεν ἃ 
᾿ πιρ 0 βοτίτιιαι οἴξ,, δ Αἰ υἀ αι ρρίατη ἀος ἀτλυηυὰπι νος 
δα ρία ργα (ς σγαητ. Νοάιῖς σμμπ πςβάτίο Ῥγοσίνις ἰά τὸν 

πποιιεῖ Ἴ ἀιείτυς ἰοά σοι ιθαυσ ἀΐσοτος Ομ τας ἰ- 
. Ρίος κι ΐανι μαδίτυτος ἀστιογεηι ἀοσιίάτοτοπι Μοίς,ουΐις 

Ῥαϊγοείπϊο σοηβάοθαης, ἡ ςπγαδπηοάιιτη ἤᾳιὶς ποάϊίε οδίί- 
εἰας Βοιτίσμα Εμαπρ ΟΠ) ἰά χιοά τος οἰξ, ηυϊίος ἱρῆς ἔρια 
παρ; [ηΚ τος ἴθ πὐάϊοίο φλτ Μάγίαιῃ νἐη πηι δι το- 
αὐτὶ βήεΠ νην οσταθν, υΐθιις ταϊποὴ νηὶς ἐπεκ ῆι, ποι 
ἴάποη ἰνος ππροά τ, φυοπαμνας ὅς ΟἸιείειια δε ςοη(εἰδητία 

δίπιΐς ἀϊςοινν φοηις, οχίαῖ 
Μαιςν.17. 

46 (νεάονειν ες δε τ «αὐνυρ Ονοήενοεὶ βηβιων, εἰδὶὲ, 
πρη τητος Πςόϊο νι Οὐχοῖς ρλτείοι ας αὔ,ψια ῥγορτογεαοχ. 
Ρυπξἰτυτρᾶς ἃ Ονρτιάπ {δι ςοπῖγα Γυήστος 1, σαρ. 18. δι αἷο 

Ιὸ Αὐριυίηο Ἰνοιηιίνα χ7. ἧς νει θιν μι απο ἰοςαπι (ἰσ 
. ταπτίθα;. " : 

ΙΝ ΓΑΡΝῚῪ γι. 
ι ΡΈΆΒεο μετὰ το τα Νὴ ἤμηε ἢςο ταπιεπ ροτίστεπε ᾿ 

(εὐππόπειη [πΑτίπν ςοπίο ιτα : (δ ὀχη!θῆς ἐφ ἀυκ ἰητετίε- 
εὐ άιπη ῬαΓοἶνα δέ οἴγοιτος τογγίθιη ἃ ΟΝ ΠῸ δοδα αι ἰδὲ 
ἰμιαηβ εἰ εις πάγγάμτας, ποῖον Ἰοάπ μος μῆς γηλη μἠο- 
τίαπι ῥείο ἐς Οἰνὶ ἀοίς ες άἀ.πὶ ρτοργτεν ςοαςίοποιπ ργο- 

ες {π348ὲ 

μόνοι ϑσίρεωνρμῇ, 

ΟἸ αν αίφην αὖ Ἰγογηληϊ 

"ἀῶ ὀκάϑητο μετὰ δ᾽ μᾳϑη}ἢ αὐς- 

, 

μικάιῃ δὲ νηλχί πλ} πολ ςλὶ ᾿ Αἰ 
τη ὅθι ττ γάτα μᾶς 

"αρφαριστονγηι “". δίημην σναγε, πέρόνν τῇς ϑαιλ δἰ ονον 

νἀ} σσητοῦ τοιαιος Εὐμαξ!ηἴας οὐ ἰτος ποῖϊτο 

τοι τοι, πόπιρε ΜΜαῖν. 14.1}.:2.24)Μγ.6.}2.ὃὲ 
13.44.43» 

τὐννληι φοπηροτίετ ἴῃ δᾶς ἶοτία ραττιςι δι πέραν, ποῖ 

ο λεύαμις δάιςτίιτη μτως, ανὸ ροτυςημ! ποι μοῆϊςτ μΗ 
εὐμδο φοι τᾷ ἰνλς οῃιπυβ αβιοπες, πδηρα Τιρετγιδἠδ,. 
φεπυμι, Βειίλ 4, ἀἐρογπδίμη,οῖς ἤλοιπν τᾶς βηΠς,ΟΔ- 

τον πππ----....--. 

.-»““ ςκ' ᾿ : Ν 

᾽ »" . 4 

καὶ ἐκολούθρι αὐταί ὄχλος πολυς, ὅτι ἡ 
Γ ᾿ - “ιν Ὁ) ΓΟ »" 

ἰόρων ἀυτεῖ τὸ σημεῖα ἃ ἐποίει ὅ 11 ἃ 

ϑινοιύτων. νιν ἧς νι Ν 
αὐγῆλϑι σὲ οἰς τὸ ὄρος Ἰησοιξ » καὶ 

ὗ. ! 

᾿ νὰ ἐγγὺς τὸ Πάχα κ᾽ ἑορπὶ δ τον. 

δαίων. 
᾿ πέρας οιω ὃ ΤἸησοιυβ τοι ὀφϑιιλ- 

αὐϑρ καὶ ϑιασείμϑμθ᾽ δτι πολὺς ὄχλος 

ἤὥται ποὺς αὐ τὸν, λέγοι «οθς τὸν Φί- 

λιπαον, Πόϑεν ἀφροβσομδμ αὐτους, ἵνα 

φάγωσιν τοι: 
(Τοῦτο ὃ ἔλεγε ποιρ(ίζων αὐτόν' αὐτὸς} 

γὐ ἦδοι τί ἔμελλε ποιον) : 

Απεκροίϑη ὠτῳ Φίλιπα Θ’. Δια- 

κοσίων δίωαρίων ατοι οὐκ αῤικοῦσιν 

αὐτοὶς", ἵνα ἕχαος αὐδῶ βοάχν Ὦ λά- 

ΠΣ εἰυτωῖ ἐς ὧκ ὙΠ καθ ὠ- 
ποῦ, Ανοόρέας δαάδελφὸς Σίμωνθ’ Πέ- 

τεῦ, , ἃ Φ΄᾿ῚῸ γῇ ΜΝ γ “ 
ἔς παι δαῖρκον ἐν ὧδε ἐ ἔχει πὸντε αβ- 

τοῦς κραϑίνους κὸ δῶο ὁψάρμα ὠλλὰ ταῦ- 

τα Ἡ ὅδιν εἰς τοσούτοις 

Εἶπ δὲ ὁ Τησοιζ, Ποιήσωτο τοὺς αἷ- 

ϑρώποις αὐαπεσεῖν.Ην Ἂ χόρτος πολὺς ὧΪ 

τῷ τόπῳ. Αβέπᾳσον οὐ οἱ αὔόρες» τὸν ἀ- 

οιϑμθν, ὡσεὶ παντοικταίλίο!. Ὁ 

ἔλαθε δὲ τοὺς αῤτοις ὁ Τησοῦς, καὶ )- 

γαριςήσας σδιέσωνα τῶς μριϑηταις δὶ δὲ 

μαϑηταὶ τοῖς αὐακειμϑμοις" ὁμφίως κἡ ὧκ 

ἡ )όψαρίων ὅσον ἐϑέλρν. εἰορι 

ὥς ἀὲ ονεπλήϑησαν ᾽ λέγει τοῦδ 

μιαϑηταὶς αὐ οὐ. Σιωυα)γαίλετι τε πε- 
οιοσόῦσαντα χλιίφχϊατα ἵνα μὴ τι ἡπό- 
υτα). ἐπι: 

Σιιυήγαλον οὖ, καὶ ἰγέμισων δασε- 

κα κοφίνοις κλασμάτων ὧκ "δι πόντε α΄ 

τῶν Τὴ κοιϑίνων, ἐ «ἴδιον φὕσα τοῖς βε- 

το 

᾿Π ἐς δῆτ νοτὰ ἴῃ τπιοηΐσῃὶ ἴς- 

"5... δι (ΌῚ ἰςάἴτ ἐψαὶ Δ ορυ]1ς 
(μἰ8. 

4] Ρτορὲ αὐῖετῃ εγαῖ Ῥα(ο δια! ς- 
[πὶ [υἀποτιμη. 

{Οὐιι ἐγρο (που  σεοςυ- 
Ιος Ιοΐμ5, ἃζ ςουίρεχιῆδε ηυἱτὰ 
τὰ δάῃ δά δ νοητὸν ἐς ΡΉϊ- 
Ἰΐρρο, Νηάε σπισπιμδ ρᾶποςνῖ 
οὐμης τ 

(Ηος ἀυἴοι ἀἰςοἰατοϊομ τᾶς 
εὐχή ρίς ςηΐαὶ (ςἰ εθατ ημἱᾷ οἵ 
(ες ξαέξζῃγι5) ᾿ 
- Ἀείροπάϊε εἰ ΡΒ Πρρυς Ὦυ- 
ςεητόγυτι ἀς παυοτῦ ρδηοβηοι 
(υεοετιητ εἴδοντ ΠΌρη}! δοτατν 

πδΡειτ, “" : 
ἘΠ᾿ εἷς ριστυΐυς αυϊ ἀῃι αὶ 

Βαθεῖ αιϊπῆις ρᾶπος Ποιάςα- 
ςςος ἃζ ἀῦος ρίοἱου!οπ:εἀ ἢςο 
χυίὰ ἔμπης ἰρ τοῦ τᾶ τυ] τοϑὺ 
Ἀἰχίς αυϊέ ]είι5,Ἑδεῖτο νὲ πὸ 

πὐΐμεϑ ἀἰτυγηραης, Ετὰξ δυο 
ρίλπιξ πυϊταπι ἰη εο ἴοςο, ὨΥ- 
οι δυεῦθης οσρὸ νἱγὶ {11 πα πις- 
τῷ φαδίΓυ 0165 ἸΏ}}16- 
ΑΟςορὶτ αὐϊξοίη ραηος 1108 1ς- 
[υ5,, ἃς ας φιατιβ΄ ἀπ γθαῖς 
ἀπ τἸρυ} 8, ἀἰκιραι νεῖο αζοῦ- 
Ὀδητιθις: ΜΠ ταν ετἰᾷ ἐχ ρτςὶ- 
οὐ}15 ΗΠ χυάητυνο νοϊ εδλης. 

ντδυτειῃ ἐχρΙ ς ἴσης, αἰχίτ 
ἰφίνς ἀν ρα] ς (δ, Οουρτερα- 
τε υ {προτβιείυηι ἐγαρπηέτα; 
βου ρεγερῖ, ! 

4 Οομρτηεράγυηι εὐρον δ ΠΌΡ]ς- 
σους ἀπράεεϊ τυ λα 
[ταρτησητῖδ οχ αι 18 ρ8- 
ηἴδυς Βοτάφδςς ΟἸΒΠα: Τυρετγίως 

δρῳκόσιν. “᾽ν. ταῦτ [15 40] ξοτη εὐογαῆτ, 
,Ἂ...............---.-.-.-..-..-.ὄὦ 

ΣΕΟΥΝΝΌΝΥΝΜ ΙΟΑΝΝΈΕΜΟΔ ,77 
[πχα ταραδι, Ὑῆι οἵδ τδιηεη Εἰ Π12 δἀμοτθίο πέραν" 
δι πιδητισαςιὴ ἔςοις τραϊςσιομις ΛΔ ρτορῖςτ ἀπηρίος ΠΙΠΤῚ 
παι ἀτίο «υδίϊ ςοπηροπάϊιιηι ἱτηαςι9 ογατ; ἀσιη ἧς αυ]ὰ 6Χ 
γπὸ ἤἥπιν κι ξαξξι ἐη ἀἰταπι εγαί οξείο ἤσεθατ,ντ πα κυμοο - 

ς Γυὴ (οί ρες ἀοξει{Ππλυς ᾿πτεγρεσν, 4(ἠανία, 4μοά} 4]. 
“ 

Τ᾽ ιϑετίαἀδν, τὸς Ταλικα)άς τὸς Τιζερμαύος. [π νὴ ἐοήϊος (ςγιρτ 
ἰραςηίπιιιβ ἀμηξαχαῖ τής Τιζεριάδοε, Ἰὰ οἰ Τ δοτιλίμομτα γο ὦ 
τῆς ἀτιϊσ 8 ἤθη τοίεταϊ ϑεέλασσων,,ς 

ὦ ὁ ᾿ ᾿ - 

Ν 
Φ- 

Ετίςυεδ δῖον οὔ ταῦθα ΠΡ 11 Εἰ ηωεδ ιωτ μην πρηΐς 

8,4 υἱὰ ν ἀερἀητ εἰς Πρπαίάοθβ! [2 μφ υναφοανημθα υἱέ. 
ᾳὺυς οἀεθδιτη πιά ὲ να!ςητίδι. 

ῥκηε βρηα ἥνα [βειεδαῃ 
ρεεης ιῤῥηβηπαϑάη- 
ἸΜΥ, ᾿ 

3] δηδε ἐνκο ἐμ ννοϑι πὴ 
ἐεω:., (Ὁ ἰδὲ (εὑ με ἐμπὰ 
ἀφείρωδε [μὲτ. 

ΓΙᾺ 

| νεῖ αὐ. εμπες ἀδοε 44 
Ῥρηΐβρνην, Μ΄ πάξ εηνε- 
ημ βάμ ες Ὁ ἡνόμάηξηε 
μεῖ . Ϊ 

πὶ (Ητς ἀμεθηὶ ἀϊεεναι τξ. 
ΩΣ ΖῚ 
4 ά ει βιξίωνμι) 

,, Αι ροννάμ εἰ Ρ οερρνε, 
Ῥηκεμέονμην ἀφη ἀν ϊοτμῷν 
Ράπει ἤθη [οββεύμη! ἐμγυϑ 
νημ[γμΐζχοε πιά νι φηνᾷ 
φεριρίαιν 

ρϑυΐαίατο αυϊδάλτῃ δος ρίλης, [21 ον εἰ που: εκ ἀϊμῖ- 
Ὀιοῖς εἰ νὰνϑ ἐχ ἠϊς ρ0}15 6. ρινέ εἶνρα, “πάγει βαιον 

ἰωϑγμφηρο ΑΔάτολ5 ἔγατὲς δίτηο [δ ερονὴς εἴτα 

ῥαϑει ανϊηημὲ βάπε: ἰοῦ - 
ἀεάίεος (δ᾽. ἀμος ῥέε 
βά μας φωϊά ἔμ ἐηϊεν 
ἐαη"ο: ὃ 

Ῥεῖ ενγο [μι δεῖμα 
μουνίες ἀενηϑενε. γα 
«μϑεπν ἔην ἡλμΐθμη ἐπ 
ἰο ο(Ἱ εωϑιανῆε εν οὖν 
τὴν ρεῖϑ 494} ἡν νμα 
ημἱα. 
. «ἀοζερ εῖρο Τε[μ ρμ4- 

ἐς Κ΄ ἡμηΐν ζναῖδα ἐφ ὶ[.- 
δι ἀν βνιδιμὶξ ἐϊουιαδεη- 

δμε φναπέμην υδἱεὸ «πὲ, 

Με ἀκέεην ἐηρίφεὶ βῆ 
ἀϊπὴε ἀνέρος [ἡ Οὐ δέ. 
ζιεημα [υψεγηνενῆε [} 45 
χρμβάν ΜῈ βέΡΕΉΜΙ, 

. Οὐἰϊεχόημὲ ἐνζον Ὁ 
ἐηρίφμενημ! ἀνοϊδεμη ἐφ. 
ρίννυοε βιξινεμιοταμν ἐἡ 
4μινῆηε βαϑδη ὑδνάε4- 
οι}, ἅν [υββεοτδη {: 
4υἱ πρανδμοΑ ΜῈ ΤΉ}. 

4... 

᾿ -"- ἢ . ΓΝ Π ἢ ᾿ 

9 Ριβίευίοι, ὁ ψάρια δὶς γἰΐειζιεῆςε Μαῖὰ τς. δ Μάτ, μρϑητὰ εν δὲ μρϑνπη τοῖς «ἰακοιιο να]. Τ)ιβεῖδηίε 4{ ῬῬῈ 
448. νἰνὶ δ ὐο χϑύαι Το νπινς) νοςάτωτ παρὰ τὸ ναἹᾷν, ἃ εἴς δ τὸ ὀξωνδεμ, ἡ, δέδωκα τῦε κνακνυβῥνο συν τά νειτίς ϑγγὰν ἰπτογ" 

αἰἴανήο φιος αἰτηιγιπ πους οτϊ ἀἤάτε Ἂς (μας οείαη. ΡΓαΡ δον ομι ΠΤ  υποις σοάςχ,φοπι τὰ το}! νη οζῇ ποίζγογα ςοά - 

αἴλιος ἀϊποπάεις αμαλον ἔμδι θοειμ ΕΠ] εἰπςτια νοζληῖ 
«Αἰνα ἐλάδαις ᾿τὰ ἧς πιημεῖ οα αν {026 4 ΕΔ ρ. το. ἔτει; 

καπν Οταοοεμιι δ: φιήθυς οτἱά αεςςἀἐτ ΟΠ! ας ΤΊιοο- 
μιγίαδει αυέτουίτας. ν τους αυτέ πτοθο Ἰοβ ςοάοιη τη 

βυπτυσιττᾶαι ἔριευτ ιν νος ποδίζη ἀειίιαιι παρὰ οψ ἱιςεῦε ἐπι ἐπιςινεεταπιιψιυτι οὔίδαν ἀνέτυς δι ψριὰ (μά 

᾿νδε οἢ (οτὸ, νοὶ αυδὰ νείρειι τἀπτὰπι ἐν γοίςογοπταρν νο! ἃς (τὰ δαρτ αιἴε φιμπὶ ἀϊαιρυϊογανη πλὶμῆο πο ντδιςῖυτν 

ψιδά (διὸ ταπάειν ν οἰ ριατς ΎΤΕΥ͂ΤΗ νίαιη νοποείπτ. 41. 

πη μῈ ἸΟΪσατ πυίτεῖι οοπβηοπάιρ ετγπιοίορ ἐν Ἰυάς- 

τολιιοχηι ὑψάφαον ργὸ «οπἀίηπεῦτο, ἀτηὰς δέςὸ μτὸ ορίο- 

(υρτὰ 4.1. Ε ὠμαρεμην νοἰεὐ μη, ὅσον ἔϑελον [ἢ ἱθυ ἀατα 

(ς νιβείιοςι [εἰτλ.. (τἀ ποη ἀν νεο απ ἐϊι 4 Ππ τουύπεμ- 

νυ ἃς ὁπιη! οἰδὸ {μ μᾶοι ἀἀκίτον γνίαγραη (οἷσι να ἀθν. ἰάσμι ἀυοά πιαχ πὲ ίλοιε τὰ ει τπιγάςυο [ἀεϊςηάαηι. 

ἐει Ατἰνεηαας λι0.5. ο 12 ΜΜεφιάρβενεν Ἵνα μὲ Ὁ ὑπέλντα Ν' ἰξαῖα, Νε μειεενὶ, 

1  θηϑμν ἀηεηραίμν ἀἐβείψωϊν νῦν ἐνιναδ. δοέδωκο πῖρ αι! νίβῥοϊςεῖ ραιτίςυϊα ἡ τεδυπάςτ, 

4) Εἰναὶ αμβοην ρτοαίηνμηι τ δὺ.1.. 

Ραββα, ἄϊοι μβην Γι ή κοΐ ἀευιιό. 

4} ὠμεπε [δίεμαεε ἐτχο Μᾶι.14 14, 
οεηίο: ἤτω: (’ νά! πλϑᾶτ.6.,8 
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ΕΠ ρμὲν νυν! μὲς ἠδ" 

τὐνεςβηνήιεεν Οὐ ἐπ ρέει» 

ἡηρτο ιν οχοιπρίατίθας Ἰεβήτυν ὅσον ἽΜΑΡΗ “ηἰἶην νοΐ εδε!, 



Οαν.Υ 1,.γ8. 
Οὐ ρίαρο: Ἰ οι αὐθωωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησε 4| 1Πὶ οὐσο ηιυην νἰ ἐΐοητ 1- β4' Αἰ δ φρο ορίηρ ἤθεα πορθο ΟἹ θ αἴθφρποι ἰδόντες ὃ ἐποίησε ΕΝ ᾿σἀίβοζαι, ἀϊ υἱάν ον! φηοα 1 ἾΝ 

: ων ἢ φΦ..") ὅππῃ αι ἀ 15. σἀϊδογαῖ, ἀϊ ΝΗ ἀλ᾿ πόα ἀεὶς σημϑιον ὃ Ἰησοῦς » ἐλελονν σπ οτος ὅξιν , ἮΝ τοι βξωμηι ἀϊεεὺ, φυτοῖς (δὰ δ’ μενος ! ἜἜΕΕΕ ΚῚΣ ςεθλπι, Ηἰς οἴ νοι τορίιοῖαὰ ὠολαρἰεβ ναὸ ΒΡ 
εἶτ ἔυπηο- ὄληθτος ὁ φρρόφήτης ὃ ἐρχόρδμ ΕΒ ΎΟ {ΠΟ ἀμ νφητυναδ ογας ἴῃ τππῃ-] [τα φωὶ νεηρι, α Ρλε- νεῖε ἀν υε "ἐὰν μον ΑΝ ἊΝ Με ΕΠ ἰπτηβ, τυ Ομ υς, δῷ ᾿ ᾿ ; ; ὴ . : - 

ὶ ἱκσοιὶ οὐ “νοὶ ὅτι μέλλουσιν ἐρχε- ' Ἰεῖις εἴροὸ συμ] ποίει νϑ. 1; ἼΣ οἶον μη σρρῃρ. 
᾿ χω ν καὶ αῤπιοιζϑιν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν, [τὰγο8, δὲ ἔς ἀθγορτυτοι νῖ λςς.} [5 ἀἴωαν μων αν ᾿ 

᾿ ἂ ἣ ͵ ᾿ “ : ᾿ 1 Μ5 41 
ἀὐτὸν βασιλέα, αὐεχώρησε παλιν οἰς τὸ} ᾿τοπε [δ ΠΕΣ ΠΕ τ ταγίως ἢ ΣΥΝ ὄρος αὐτὰς μόνος. τποητῖοι τρίς [οἴ8.. "κηρὶ ἐοπρημειε ἔριν, 

' ὴ ᾿ ᾽ , ᾿ τρεῖς τὸ 16 ἐ βωφ (ἢ γὺ ' ΠΜΡΝ " ως “ὲ ὀψία ἐν ετουκατέδησ Ὁ οἱ ἐφ" 16 Ϊ ΤΣ ἣν ἣν ἀβῶος 4, ἀἱ εάν ίσα ἡδέα ΚΝ) ἡ οἷν Θν, πὰ αἰ τγάς(ςεινάσγμος ἀπείρου! δἰθδὶ. ] ἐν κά νηαν Ρετοιιδυνυς Θηταὶ ὠυτω δὶ τὶν θυ λαοσαν. "( Ρ δ, αυϊσην», “πἀ4 τ , ν᾿ : δά ἰἤαγε. ' Ἷ ξι δι» αβεηὰ ἰ . Α] . ᾿ Ων . .. ἮΝ ἀψον Ἢ’ " ἐς εέηο. Καὶ ἐμβαύτες εἰς τὸ πλοῖον, ἤροντο 17 Ετἰπρτο παυϊρίυνα," ἰδαηι "7 μαρμον., νονοως μν ΜΝ ἐμδιιηιρείϊα: πήρωῳ τῆς ϑτελῥίοσης οἷς Καρρναουμ. [Ὁ τεδηϑτηλγς (Δρεύπαυι} νοῦ. κρῖνε ἔην ΓΟ Φββιατηαηῃη τ ἐεάσυιε, ἐν σκοτίᾳ ἤδη ἐγεγόνθι, κρὶ οὐκ ἐληλύϑωι! ἰᾶτι βυῖεῖο οζασε τοις δ τς, μα ἰἀκύρα μα Παῖα σας, ν εἰ “ Υ [Ὁ] ᾿ ᾿ 4“ 4 ἔμπας το φρρὲς αὐτουὶ ὁ Γησοι. ἀρὰ νϑυρννν “βι. ε 
; , ᾿ “-. πκν {4 Ετυναγουνεηῖο ἤναθησ λη- 'δ)ς ΑΕΗΡΕΆ μέ οην, υξιρ ῃι. 

Ητε ϑυυλαοσα, αϑέμφυ μεγάλου πνέ- τον αγροθαι, φοβανιε,οκωρεδαι, " ’ β ὶ . ἂ ΟΥτο Ιρέτο. ΝΣ ὡς 3 ΣΝ ν Ὡς ᾿ς σδ)ηλείρε ῳ ε “ ν 4 ΡῬτοαοέι νερὸ χυαῇ [4112] ὐϑμπνγοπο προ. Βληλρκότες οὐυύ ὡς ςασιοῖς εἰκοσι- νἱ δ᾽ πτιφυίπηως (υῖ τείσιητα,ςδ᾽ 5᾽ “Μαβ βμάνα υἱχηῃ, .Ν αὶ ) ! “τον Η : ὲ , ἫΝ . ᾿ψπιῆῆμε με τ σῇ Ἢ ͵ “«“ ἡπάντε καὶ τελάκοντο, , ϑθώφφυσι Ὁ Τησομιὺ (ριςίμης βοίσαι αι δυ!λαξόην (ὰ ἜΑ τορι δῖοι "ε᾿ ᾿ αὐἰδεπατοιυ το ὅπὶ τῆς ϑαλάοσης, ΧΑ] ᾿ρεηξβιαῖς,δί ἀρριϑρίηυδητοπλ) {ιρνά "ΠΑΥΦ ΚΟ Ῥγοκ τγμῃν Ν ΄ , , 4 .[." - ἐγγὺς τοῦ πλοίου ινόμδρον' καὶ ἐφοβη-}" [παυϊτᾶς πηοταογιιην, ἣν: πΆ,ὲ βέγε: (Ὁ εἰηρογω, 

’ ϑησων" ἿΣ . ς το βμο} με ἘΠΕῚ δι ] ῳ, ἜΝ , ἾΝ ἀτντκ δ ας “μέθην ἀἐκὶ εἰς, Ἐρῳ . Ο᾽δὲ λέγει αἰἰτοῖς ἔν οἰ ἢ φο-- "ὃ 1|Ὸ νοτὸ αἰχίς Εἰ Ἐρο (ἀπ},] . προβερμμαμν ες ΠΑ 
; ς, ᾽ χῳ 1 [δι οτιμτο, ' : ' ὄφε.. “ἜΣ γι 

Ἡϑελον οὐ λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλιοῖ- 1" 
ν᾿" καὶ οἰ ϑέως τὸ πλοῖον ἐἥύετο δὶ τῆς 
γῆς εἰς ἐμῷ ὑπῆηρν. 

ϑεγμπῖ οιπῃ ἰπ παι ρίας πὰ 
τ πδυρίυιη" ρογιοηῖς δά ἐς- 
Βἰοησηι τ αυλαὶ ἰδαητ, 

ἘΝΑΝΟΕΙΙΥΝΜ 

Ῥοϊωετηηι ἐνγὸ φεεΐρο. 
γ ΔΩ δ ἡ φηλη : (σ᾽ ἢ4. 
Υ Ξ 
ἄνάπι έδαηε,. 

Ψψοίςηες ἰρίτυς ἀπμηοτοςο- 

“5 4ν εε : . 112} μήϊιενα ἀϊο ων Τῇ ἐπαύρμον ὁ ὄχλος ὁ ἑςηκως πέραν) ιν) Ροίξετο αἷς τυτδα χυα Ὠμδῇί- εἰπηβέϊηήρ οἢ 
ῖς ϑαλαοσης 7 (ων δῊ πδιοιάσιον ἄλλο 
σύχ ἐμδ ὠμρὶ οἱ μεὴ ἐν ὁκεῖρο οἱς ὃ ἐνέδυσαν 
οἱ μαᾳϑηταὶ αὐτῷ, καὶ ὅτι οὐθιυοισῆλϑε 
τοῖς κ(αϑηταὶς ὠυτῷ ὁ Κι᾽ ησὰς εἰς τὸ πλοιά 
ομον, ἀλλὰ μόνοι οἱ κα ϑηταὶ ἀντ ἀπὴλ 
ὅλον" ᾿ς ᾿ ἊΣ 

Αἴλλα δὲ ὅλϑυ πλοιάρια ὡς Τιβε-ἰ,, 
πρτας -““.-...ο0ρ.-.-. 

2: ΟΝ τη ννον ἐραξ ὁ ἐρχόνδνος. νυ ρ. δὲ Ἐν ὡ οὐ υδνδς- 
τ εξ. ΑἸαῦ! Π ἰᾶτη νεποιαι, πρτορυὰ ἀϊοιτας σἱἷς γοῦτιις 
τι πέσε περί! ἀσσυλτ ἀττισιί 5, 4α αἰτο νίάς ἔρτειν. 

17. 4ὐδη1 ἐγαμεπαγδν υεΥβω (ἰἀρενινϑμι, ἄρχον πέραν τὴς 
ϑυιλάαλης εἰς Καπωρνανώμ. Ψυὶσατὰ δι Ἐγδίτηις ςοπιιοιτυητ ὅρ- 
Χρρνν Ὁεγθην, Ἄταλι ποηάνμι ἐρ νοησίδας (σά νιάμι τὰπ- 
τὰπε όγαης ἐπ ν τοΠΠυτάχιιὸ ἀσραὶς [δγηλεὶ ρΡγορτα Πραοὰ- 
το ῬΡΑΘΤΟΓΙΕ ππρονεδει,, ντ ππὰρ παι εἰς νἱν πέϊαι μχδηνο- 
τἰὰς Μεβαςετας τὴ ἰνυης ἰοσυ αι ἀπ ποίαιης Πςιπ δ πέραν τῦὲ 
ϑαλάοση, ΕγΑίμνεν ηἰπιίαιτν οχρτγο [ὰ ςοηιοττι ἐνανεέίφ πρώνὲ, 
υιδα(νε ἀητὸ ἀουμι)ηοπ τγαϊςοσγιωῖ ἰδςϑην ς αὶ ἰπλυνη [4- [9 πηοης ἀποιπιο, 
ουεἀπιταχας, ΡΟ Τγσιπὸ εἰς Καπερναοὺμ ἀσύϊατας ἐς μμ1 2] ψιὸ 
τςοπιοπάοδάς, Ναὶ αιιοά (ςειοίτιν Μάγς. 6. ας μον ΑΗ ΤΕ 
Ρτα το Βετίαιδα,, ἡ τὸ ἀϊέξινηι οἱ φυδά Βειμλίάα ἰη νὰ 
οςεμτγεδας ργοβοιζςοητιθις (λροτγιιδιηγδς ἐοτιαὶς ΟἈεὶ- 
[ως Διχογατ (ς ἤδες κὐ σον νοπταταιμιάςο τἠα]υὶ ἱατσγριες 1. δτοη 
τΆτι 4' ἐγβιν (φμειἠαμηι αλλ 15 (οἰ αρετηανιν σιν Ν οἴεις ἰῃ- 
ἀοῦρτοῖς δὶ Ἐνλίηνο. ἶ 

(0 βιεμεῖν νειδ, ἐκολα κότος φυιῦ [πίω ναῦν, ἰᾷ οἢ ΠῚ 
Ριουεα την παιίθιη. ν᾽ υἱριτα Ἀ οιοὶρ Δ᾽ νογθο ντί μιλεῖ 

πιὲ λρυάλμυαο Ευληρ εἰ ἤλμι ἀοπ οἴ αἰ ατίμια, (σά πδντάτίο. 
ηἷς ἠιδιη ὑτά τλητὴτι ςοπηοέξις, 

δι: Μο(ενιε ιν ἸῺ ἀμ γειἜΡΑΡΜῊ εὐμῃ, ἤϑελον διῶ λαδεῖν 
αὐτὸν ΜΠ δι Ἐπ. (, Μή φίμαγμηε ἐνφο νασίρενε ἤ. Αταμὶ εχ Μαῖ, 

“οι ἄμμος τἥκωσνλσ αν. ρα ΓΠΓ] διζειη οἰῶ (ρ Π]- 10 6 δες 

τεγατ οἷα Ἵπαγε 5» ΄υυπὶ ν]ἀἐ ει 
{Ππς ἡ ποη (ἿΠ[ἔς δἰ μιά πλι! ρου "ἢ 
ἴυτ αἰ νπυπιἀ ἰῃ 4ιοά ἴῃ. 
διε μεγαης ἀἰτίριμι εἰις, ἃς 
᾿ςίαπι θη ἰπτγοις ςιη ἀἰίς!.[- 
ρυ]ὶς {6 ἴῃ παι ρίυπιν, Ἴς (ο- 
Ἰἰος οἷς ἀπο ρυ]ος,  {{ε: ορδλεονς 
(ΑἸ νεγὸ παι ριο]α ΤΊ Βοτία Ἢ ΙΝ 

44 πάη εμίᾳ αἰΐα ποῃ ε. 
γάι ἐδὲ πἰ υηκ, (Ὁ 44 
05 ἐμφοιε: ομην ἀπ|- 

ἸΡἱδε [μὲς ες ὑνηαμιον, 
[μὲ ἀἰ{εὐρειὲ οὐως αὐ. 
ΠΕΣ 

Ἔρμῆἢ ἤφμες ἃ Τ εν (9 
-ππτ.---.-ς-.... 

ῃ Π Ροπιτας ςἱ αιιοί λητὲ ἀίχεγας, θοὸς ψίο! ζει {πῆς ρειτοπῆ τος: Οχ 410 1Ώτ6}}| σι! τρίος ἱπιτίο ἔμηἴς ξυμ Δι οτίλιοιΣ ἀυης νοτὸ ἀδηιτὰ Εἰὰς νοῦσοι, ατατατὶς ΔῈ ΠῚ ΐς, ΘΊη1 φιοπι ξικίεθαμι οαριάς, λεςορηῆς τα πάῃ. ΝᾺΠῚ τὸ πελων αἰδαὶ ς ἴἄγο οὐρίδιυαιιίηπες ἈΠ] ΟΝ Ἀπρίμις Πρ πιῆσατς αιὰηι ἤπ!- Ρίεχν εἰς δι ουπνίπο μος {04 οἱ 4ιο( 54 {Πω|2.} [φυτὰ Ἐμ010 Ἰνὰς ρῃ ται οχριο πε αὐιδιι δἰ (απὶ (ξαινυτις δὶς σις ταῦ μιῆς ἰσσι μη δεηδξι δ ἡοίἶνο ἔδγιποης ἰητογρτοῖαν Τογ, δ 5: ὁ τεεεη με γε[νοίομείενε (25: ε ὑάβεών.  Ρενμω ἤν γον, νυ χατα δὰ νούϑαιη, Εμμηζευτς ἰὼ νογηλουίο στα ' Εἰ ἐν 40 ἰέρα αὶ ἐἰε τονἰογέη! αἰΐεν, Ρῖο, εἰ “πῆμα, Ἐταί, ἀρρμίνται, ρυϊάαὶς οπὶπὶ ΔΡΡυ Πα ἡλιιίπι τα οὼ 400 πποισητο αιιο ΟἈγιΐθις ραταθαῖ μ] οἂπι σοηίςοπάιε: {οι β θη οἶδε οχ αἰεῖς Ευληροίηες ἃ Ράγεῖ. " 
2 ΟὟ μνάν πέραν τῆς δεικόίαννς. χὰ δἰ γη αἰτονα τίρα νδὲ βιόγαξ πηἰγασαθιαν. νὲ οἴδημα ηατιαείο, Ηοδεκία ΦΉΝΠ ἼΩΡ] [δεδεν } ντγαπῆις ἢττας εἰοοίατας, γὲ ἀἰχίπιια 

Ματῖ 4.15. {Νὴ [ε{|0,ὅπι εὐκ ωΐ, λὰ νογϑιπι, Ουοί ΔΝ βισγαπημην σιβαί τος δάντγοτιν ἡ] χηϊγαφυίαμν, Μ1. Ιδηρόταῦ νυΐκαωα μὲσ ρεατογτιηι ἐπλροι ἐξέξυτι νεττῖς μον 
“λει [υἰ99.,. ἀλλα μόνοι ΤΌτιμ ἰνος πηεπιδταημ 

ἄςοῇ ἰη δ νν ᾿, νοι οι. οχ ηΑ σζαν ἀρράτος, ντ δὰ [.Ἁ.- τ]ὰ ἀσήμως ΝῸΪ “ητοι Ρεοι Διο οντιμμο ΠΠπππ ἰητοῖς 
ῬύεΣοΙ βΓῸ ἐδ ὧν, φωνὴν νι νι Γι Ἰρτυνὴ ἰειῆς ὅδν, υἱέεν 

ς ΔΠΌΘΟΙ εοηῇεριέϊξίοης. 

᾿ ᾿ ᾿ γνηβ., {ΠῸ εἴ Κ ΠΈΛΙΙΝ ῬαΓΕ ΟΡ) δὼ Ριο γεῖδο Δ((6- 
λ4.2ι: 8635. (το Μάτικ. ει, οπλλίπο ἀρράγοῖ οι βιὸς ἰῃ- 41 ΡΠ , να Ἠευτάχαμη βδη οι, Ἰημμιι φυαῇυπι ἠαι Τῇ ἃς (πάλε τειηγειίαες. αν εἰς λἀοταιιην χε 
ἐδὰ νεβιεναπταν, {14 ἐφίει ἐπεστρεοιἀτίο ποι) τοπυςπις, 
4μ4 Πρηίἤοετον ἐρίοε αινίδεπη ράγάτον Αἰ ἢ υ αν οαείρο. 
τε, ἵξᾶ πλυΐη Δαχίηι ἀρρυλης : οὐ πο τοίροιμίει αἰτο- 
τ Σιυμηξεϊδόγαηι πατχάτίρη, : ἴδάνς γεγθιμῃ ἤδωαιν ορ- )ο ἱμοδοαιςνς] 

δε αυὰ εἰ ἀιβπελίσης ροῇ ἐὰν ἀρρο τ, δὲ ἔχλτ, ηοπιίπα 
«ΟΠ φἔλίνιο σιν ἀπῆλϑυν οδΙϊγιο, νοττὰν ἀὐμηποιῃρο φυδὰ 
ἦι νἹο με ία [δ αςοσροτίτ εν ραιινοάδατωνα εὐ ναμδοὰ μα γαῖ 
τίω ἐπαύριον ἩΣΩΡΡῊ 4" ἃ ἐρί ποέϊο, πιοες ᾿αἀποζυηι 

ἀροηβο ἔις τς ξωωρωδι οομίμηληθς ς 

Ὡςΐ ροίῳ 

« - λ« ᾿ ᾽ ) 

“που ὑμῶν δωσει τᾷτον γὺ πατήρ ἐσφρᾷ 

 αὑ2ὲ ἰγδης πράγε υἱέᾳ 

προοφιαῖς τοὶ ρτεβαμάα ἀεξίπαιης 560 γιδεϊίες: όπιιπενι τα- 

ΦΒΟΥΜΌΟΥΜΊΟΑΝΝΕΜ. 379 
" ἰςφϑιμπ νἱάς!! εἷϊ ἱ χὶ ἢολνςεεῖ, 5.4. ἐχρὶς- ἔα ἴυτιτ τες διπ νἰἀο σοῖς ταγθας, ουπὶ 18 πο Ἀἴδες ςοηξεπιξλίοηςσι αὐ ρὸ : 

κατ μηξ ται Ἵ ἀπμειραι θεία ἀμοςίιιπ εοηίξουτα, δε δυῃροῖ ςραηαϊςρίαι, 
δ᾿ ἐπβθυσαδες ατωσαεουνου ΣΡ ΩΒΉΣΩ 

.----.-Ὁν 

εἰὐδος ἐγγὺς τῷ τόπου ὅπου ἐφα ον τὸν ἐς τι ἀδ. ἩΡΑ μεμα " ὑρία ἐμδῆυ, πω 
᾿ ἯΣ: "ἀμ νὉΪ δοίαηι ραπε ἿΝ ρέμμα, οδιρο, 

αὐπυρθ χιθιφήσωντος τῷ Κυραδυς Ἂ θτατίαϑ ερὶ “ Ῥϑοποίηι:} Ἴβέηιε Ποηνίῃο 
14} ὥμμην ὄνψο υἱέ εεκνο 

ὑᾳ ψμία [ἐ{νν ποι ε[ζει ἐδ, 

ηφῆμε ἀϊεήγαις εἰν, 4[- 
ἐὔδεγων ἐν πάν οί δε, 
ὑφ ΟΑρδάνησηπν, 

ἀνάτεθα; 1εξων, ᾿, 

αὐτὰ Τρίτων ἐπφινων νἸ ας 
τυτῦχ εἴμ ΠΠ| Ὶ οὖ εἴ πεαὺυς 
ἀἠξείρι!ος ςἰμ5, Ἰηρτεῃ ίυης ἅς 

ποι εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Γηφοιᾷ οὐκ 14 
ἐανθιδι,οὐφὲ οἱ αι ϑηπαὶ εἰυτεῖ κὐέζησων 

αὶ αὐτὸ εἰς τα πλοῖα, ἦλϑον “ες Καπερ᾿]. ἐρέ ἴῃ πδυϊρίανδι νςπόταῃς Ολ- ἸὩ ὑμηζητοιτες τὸν 1 ἡσοαω. ςςςς Ἰ Ιρ, πδυπι»ἡθαγοητος Ἰείμιι. , ἈΑΨΕΜΟΙ σα 
καὶ δἰ φόντες αὐτὸν πέραν τῆς ϑᾳλφ- ας Ἶ [Ετ οο ἐπυεπῖο τγδῃ8 πραγς, ΔΊ τ δ ἘΞ αὐ πρρε πρὸς ἐλ ηςς 

σύζ εἶπον εὐυτρδ, Ρ' α((), πότε ὧσε γ.50- ἐάννλο ὀρ; ̓ 4ιλπάο Ὧ ΑΥΡΌΝΗΙ ἀρ μμε ναν: 

“ ἀπιιοίθη αὐπῖς ὀὐκαιᾷ καὶ ὄπιν» ἀείρουδας ὸ δῶν χα. 
αἰ μίω ἀμίω λέγω ὑμὴν, ζητεῖτε μὴ οὐ] τῖς πιὸ» ὩῸπ αυιὰ νἀ Ππ|5 ἢ ρπᾶ, 
δη ἐἰδετσημεϊα ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ὧκ τὴ Ἰγιὰ ηυϊᾶ «ἀλη Ῥᾶπος ἡἴοκ δὲ 

πον ζαὶ ἐχορτώϑϑη τῇ. [ατυγατὶ ςἢ 5. 
“ρθε μὲ τὸ βρῶσιν τίω ἀπολ- .γ7 Ορεγεηνίηὶ ποῇ εἶβο αι ρε-},γ 

"λυμδμίω, ἀλλὰ τίω βρῶσιν τίω μᾶρμου-"} 

πραπάμεα νι ἐπ βαηνθιον 
ἐσ [δεν ΠΣ δ: 

Ορονειπιδε μθη εἰδηπι 

4ιμ βὲνς υ[ὰ φαιβενπνᾷ ἰϊ, τθο 41 ρευδηεῖ πη 
ποίεε Ι ξ Ρ πεῆὸὶ μὴ υϑλῖιῖν αἰὐν 4η}, 

ἊΝ κα ΜΙ φαίάοια Δεβονάμ εἷν Πηβὼ, δ᾽ ἀφεῖλ κέξοσῖν 
ἀὐρδι, δηροιν πη ἀΐεο τε}. ττϑηςῖ- 
νοῦν, ματι στο ηῦ φωΐά υὰς : δου. τῇ 

υνάβη βχρα, [14 4οία ἐὰν ὑπῆ: 

τεἰν, (ρα α πηι, 
φαθαίωι, 

τὴ νι νι πιο ς τς, 4| [νίεαπι αίεγηδιη., ἄὐσιι ΕΠ15)} μία, ἡσήμοί ἐκ. 5} 1.1.1} 
δαν εἰς ζωϊωυὺ αἱ ὠνιον,ζυὺ 9 ιος τῷ ϑρὼ Βομμηἷδ ἀαδῖς νοδι5:}ἔυης ο-] Ἰἰπένμ, πλᾶτ.}.,7. ὅς 

ἡ Ῥαζοτ. οὐΠρηαιίτ»΄ τά 6} 

Δὲ θΌ νας ζθ9 ᾿ “νδὸ ὁ ὕπειε ἢ Ὀὶκενωμῖ το κα ἐη πὶ Ε “ΠῚ .ν»" , εἴ , Ζ ὲ ἘΠ ΉΝΩΝ ΕΑΝ στ ποιωρδῳ να «8. οδίχεγαητ οῦρο δὰ οὐ υἷα 18 Οὐμά εριετιοῖ τὲ ἐψεῖε. 
ἐργαζωώμεθϑα τὸ ἔργα τῷ Θωυ; τ ταν, νε Ορογοηαγ ἡ ΟρΕΓΔ] ἡ τὰ, μένα θυνὶ 

Π ͵ «3» ΄“ χ Ὁ ν᾿ » ει ἐν ὡ 

( χαὶ δεν αὖ τοῖς : ΤῊΝ 
ΑπεκρΑϑη ὃ ἡὐάδε μὰν ̓ αἰ τυ σμει λ9 Ἰλείροπάϊι Ἰείως, δι ἀϊχίε εἶδ» 

Τουτὸ ὅρι Ὧν ἐρ2»ν ἐμ [Έπος “]υ ἃ εἰν ̓ ὁρυς Ὠ εἰ ,νεςτο- 
εἰς ὃν ἀπε φειλει ὀκεινος." .] ἀδεῖδ ἴῃ φνη» φασι ἢΠς ταις 

ἐεν βκράμιι ει. 

᾿" εἰξεω, Εος 4 οβ» εἰ; 

ορ[ε ἐκ, 

ἐι νοϑη: μηπο φηῖην 4. χ2 ς. 

Ῥταδια (δι. 
ἀτ Ποπιίηξε, 
του ἀεριὰι φίλα 
οσεε ιεο αυΐ- 

Μερονάϊε Γε[ (᾽ ἀν 4
υςΒάς, 

νὲ σεάκες ἐδ εοπΡ μαῖα τ 08... 

.ὡ (ᾧ ὃ “Ὁ “ν Ν τ 30] οικονιη ἐνφὸ εἰ, )ωρά ΟΠ] νἱε (ρὲ 
εἶπον ὀιωδ ἀιυτῖ, Τί ουωῦ ποιδίς συ ΟὟ ὦ ἴχογαηι οτρο εἰνΌιοὐ οτρὸ } ; 

υἱάφαηνως Θ' ἐγράἀπεω! ᾿Μῷ εἦϊ5, νὰ ν᾽ἀεαπιος ὃ 

' 
εἰν Ουἱᾷ ορενατρὶ ἐργίξη ; (εἴς ΔΠγ}5 ἐθέλαν! ορογαγίεὺ 

ῖ 

21 Κ᾽ οὐνένωνι ἔκϑειν εἰ, ἐμέ. ἴα ντ διν φρρινηῤη πὶ ὑπ ῷ γαλροβοδ τύ Αν ἐξ οθτεν "ἢ τς ἐρ αακό νι 
ΔΝ τ ἱμ οἱ ἀϊ ρᾶτοπιῃ οί. Δι ἢ!ς φιοαὺς ( ; ΩΝ 

μη τ τὰ δινὺ ἐθρ ἐϑῖνς ταθ ρα Νλοῦδοα οἴἶϊεμ΄ 5 «οπρηιοήδῃς, οῃληϊα 4 Ῥαῖγεπὶ τεΐοιτ, π0}}ὰ ΑΜΈΡΣ 
ΔΕΙΝε βάψει" ΚῊΝ τελίεέῖο παι, ΤἹθετίαάς λάυςης ᾿(ἀδιλ πιεπτίρπς» φιλτξηιις [ἐὺς οἵϊ : ργορης ἰμαυλτην 
ΠΡΜΣ μος βΟΙ μεν τν Ι ἐς Νᾶπὶ εχ ζοπίεηαςπτὶ Ὠείτατοι φυοηυς ἔμ4ηι αξοως, 4025 ρῖορε ἐείαταμι Βειμίλι  δινοι εὐταηι ΜΕΠῚ 04 ἤφαιι. ἀπρβδεὶ ἐτΝὴ με ΔΝ γοβοτανε τερον; 

; ; : ἡσάντος. νυ 4:44 45 ῬΠΉΘΡ ὁ ὶ : 
{υμεαη μαι φγαΡ 48 «Πρ. Ὥ αι βεῤοαμοβρι εἶπῳ τοάιοιδι ὙΠοοραγίλέζυς μος τείεετς μμαΐαης, ᾿ϑηὰς να προ 
(ἔν εγροσγαιι ἰεγ! ᾿ εἰ τ Ἐτεεὺ τρία 
θη  ῬΓῸ ἐκ δ αὐξεύν ας ματείσυια ἐπ πῖθο νετα- ἴο πλοὰὲ δά τοπιῃοηια ψαθὰς γαῖ τυῖ] . ΜΠ Ἵν χὰ 

ΤῊΝ τσ ὃς ΑἸϊὲς που} 1: ιατὶ τλρλεη οπιπίῃο, ΕἸδιμΝ (ς ἽΝ οἤεπάϊτ ται οὐδεν Ῥ ἼΙ παν τς ὙΠ ετσσιποι ττοτ. ηυρηίλιῃ νἱς πμγΆςα!ι το δο ἢτὰ εἰξ,} δτηνάιάτ, βίο ΘΣ1}} ἐμάν "Ἢ ΚτΝ " ΞΡ ̓ Ἡρυμας 

δὰ ψιὸά αὐιπημς ποσληαμν πλιὰ Ραμ ει ΟΒεζας, ) εἰ κὰ ῬΒΙ τ ενὰ τ ὑπῇ ἤν να Ἡ ΣΙ βοῚς ΠΝ 
Ἶ ἢ ἰς ἢ ἰιολτις . ἄρροιμτο {5} ᾽ λ : ἰδ άξ. 
ὰ φιδὰ (οἷὰ Ριςώλοους τι ΡάμοΙς Ῥδηιδυς ται τι ρὶν ἣ ΚΝ ἀζυι οἰϊ νοτθυμὴ σρρα γζοιν (αρτὰ.1..3. ο 4 [ Ιἐ 

Ὁ πον ἐν ἡνόράπ ποι, Ηας ὉΜΗΪ αὐὐάσπι νὶ- Λ.4}}7 1) εν ἐνν ΔῈ (ρ} μινοτίις ἴα μας γοῖθα, Νιβ υἱ- 
24. ἡμηι φημ [0 . : πδναζκο, Ν ἕξ 

ΟΠΗΣ ἀνα. ῥοπμμοαηηονὰ ἜΧΡΟΙ: ΡῈΣ ἐἸπΠΈΕΡΗΝΝ, ΟΣ [δεν ρα τοῦθενδι Ἡεῦτ, ῥτὸ ορεγίδυς ἀἰαὶ- 
φτορτον νου 23. ἱπτοτιεἐξυμι ληῖοαυσαας νΕ]. 2. κα ἀεί ας υδο ζει, βου τε βκηβεα ἃ Ρίμμν ει 

ἐροδλιϑε: ᾿ αἰλεὶ .. ἕ ἦ9. αἱ νετὸ ἰσσοης ροτίςειριλπὶ ποπ δαδεῖοας. δε (ς κῶν ὦ τ" Κὸ 19. φιαἱ νοῖο ἰοφεμι Ρ᾿ : ὑπ 
26 Νοὴ Ομ πα δα Ὁ εῇ ̓ πϑὰ φιδὰ ογοάδτίς πος 06 τς ἡ]υάοτς σοπίμιςιοταπι δοπϑπεςαμυσὶ ἀς πύρα 

οὐ χὰ ἐμ ον νην ενανε αὐλη! "τὼ βιῶ [ βεὶϊς αἀπιοηςσητηνν ὑγδίδχοσς δι τ πὶ ἡ ΠΟΙᾺ ; ἰὐο δίς ἐρμέζεδν μὲ τω βρῶσιν. Ψ υἱζαῖα, Ι : ; ἀν δ ἐκ ιοῖν δεῖνος 
27 Ομρενεμμβό ποι εἶθο δίς ἐργάζι Ι ι ἀϊ[οοπάϊ Πιυιάϊαπι ρα ἰς ἔετες : ψυαῦ [εὶς {τ ραν ; ; δηὰ δατθαγι ΠΊ ςς , “02. ἃ Ἑταίμυς Ορενενρίηι 104} πϑαοη ἐρ ον Ἠεϑίαο Τιπιλιςηι 1ητο Π]οχ ς.  Οοπττὰ νειὸ ἘΥΡΗΚΊΡΕ ἰεῷς, 

ει. Ἀοίμοιάσι αυιςπι Βοςίοςο ἀεί ιᾳπν αἰϊουὶ κοι οὶ ἢ 46 ρορυΐος στιλη ςουάςημας υὶ ἀς Μοίξ οἰδὶ ἐμοῦ μα 
ὶ 8 Ἵ ἔ ᾿ Σὲ ΜΝ 

ἀναν ψηττι ἀα βδαν τος Ολνεδυκα δ λμάίαιη τοτθπν ποχιπε, δα ἀαυστοιάλιη τα Ευδαρ εἶτο οὐςτιςοτάϊαμι ἐς 
ϑῬεπάςις. Κευο ι 

τανε γὴν τρνθΑμν ᾿ τὰν ἢ ΝΣ ΠΣ Ὄγνμε Πεὶν τὸ ἔγγν ὦ Θενδ. 4 εἰ μυς ἐπὴν ΟΝ 
ἱ : 3 ᾿ ἐν Η 

. Ω αἰϊπιοιλιδιη ἐρεέζαπι : φυας Δἀπιοηίτο αι τ ἐδ  εύε ν τί ες μην τὰ δεν μα Ν τνρ ΚΉΣΝ 
: . ὅ 4., ΕἸἰςαυοὺ ἃ ἥ ἢ ; : 

πυμομῖ γπαιλιη ἀπε, ἐχρο ἐν Ἰντο αν ρον πε- τ ἐπι Ἐνίος μὲς συ άοτννασντ δαῦιτας, ἐς ΟἹ : ΠΡζῃ ' : 

δοάπαις Ευδηβενίο ἥκὴν ̓  δ Ἂν ϑϑνυ κ᾿ νομαῖς ρΆ- θυιτις εἰκέξυννινπειαρε, οὐράενε Εἰ (οττα ιν ετίαπι τ ἃ 

ὩΣ υν ὩΣ ν τπ ὐ νει οι νι δὰ ζωίων τείξτατυτιδεὰ φτερά! βοιηα ρεῦταμι οὔ ἃ πηοάτο,, δζ ροΓ μήμοσιν εχ Ρ 
υἱναν. “πὴῳ 

δή βρώσιν πηλίο τοίειτὶ ὁ ῬΙΌΡΙΟΙ γε τὰ τάδε ἩΜΙΝ Διςορο ρεουπια νολιξ εἶνι τομησάπιπι ἁάξειτει ΚΝ ἰὰ 
(μαι ἤις (αἱ ἐρῆαε, ἰῃ οτιος ρΥπτὰ ἀσηβηλιρ ΕἾΝ Ὁ. διε νοιοις τεήλοίελε, Οἰπαὶς μοςπὰ φυάπι ἃ τς βεῖο πῶς 
ἰλιοηον: μοβοα ἰαςυίοαι, ᾿ ( μ᾿ ἩὐμρΣ Μλ θ᾽ θηρία .ο. φῇβονείηιδι ἐση βίαν, διοῦι ρει λάςαν πὶς δΙἈ}} αἰϑι4 φυλιη 
ἐπάϊια νἱτειῖο (σα, υδὶ ἐπιργοῖίο ἐμ] ον ἃ : . 

ἴσως ἀνλιη καῖ ντίῃ τὸ τόβαιδπι νη θ}}} υϑλαζιης δὰ: (εϊαιοιιταλην φιςφιογοδὶ πιφάϊευς δ δι τὰ τεροηάεαῖ, 
ππθυς 411] 

Ῥαΐοτ ἀρραγεάτ: ταδὶ εὐδην( {ιοά Ομείτο Ῥεορίμεη εΠ) 

μέδον ἵνα Ἰϑὼμϑμ χαὶ πιφεύστομϑρ σοι; Ἶ τὰ ἢ 

--.-..-. 

υἱν ἐχ πος τείρομίο εἰποῖλε ροουπιλιη α εἰϊὰπι ἐὐδῆ: 

ἡποιμιη 4141 τηςάϊους αὖ ας ̓θιθ ἢ τε νι ἐμ ας τ 

οὔϊπιοποιῃ 49 [εἰς ϑδίξαιατυ ἴδιαι ἐβίτο; ρἰδπὲ γἰάιςα} οἰ ΑἸίοι βὰν 
εοποιαμάϊ δὰ νἱτᾶπι δῖεγπαηι Ελης ἐπίηη ες ᾿ ἤπνον οἰπἰεταιη)αμί εα δὸς ἴσο εἰϊειαμς Ἰάσιῃ οἴσομιυν, 
νἱάεο Ο)εϑ!ο δι ἀνε υλνίτια σγυάεις μλτεη παιν νιον μ' ̓ Ρδι ορεῖὰ Αὶ ορεείθωε ἐυζιβοαιί. 
εἰϊανιδρι οιίδιη «οπῆγπηι (ἐπε δυίας γεγο νύυεναιοὺ κὰ 

᾿ 

ἀινηηνν αἴνει αἰ ιῖς αὐ τησάτοιπι Δοςοάξης δ ςα Ρεῖαῖ υἱὰ | 

τ » ἄσημον ατττυλῖι (οι δε εἍενζο εν Κορ βζημην τ λποτάδι 

πιϊαςστοῖῶ 
Δυάϊοῆς. 

ὰ 



᾿ “ κάθε ἋἊ ' 
ικὰ ν 

ΟΡ [,80΄ ΕΥΑΝΟΈΠΚΙΝΜ Δ ΒΕΟΥΝΡΟΥ͂Μ ΙΟΑΝΝΕΜ. 48ι. 2: 
ἢ ᾿ . " ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ . ΄ ᾿ Υ Σ 4 

Ὅὲ πατέρες κἡὶ δὴ μαννα ἔφασκον ὧ Ἀ| Ραείοβ ποτ! οάδγυρε {ΠΠν 75. Ρ δίνει ποβεὶ τραηῤς ὦ ἀπότααι Ἀαμαμι αι ὰ Ἀεὶ μοίξπα πλνφνρορίφ! Ὑιη ὁ-. Οἰνείο πα πῳριᾶ ρος, ἐς ροτίξιοταπεία ποη ἐπιρ]ίωε αδοϑ 
Φ ἐς με εδι᾿ τὸ κάν φ ὑῳ ΠΊΕ ΕῚ ἰὼ ἀοίογιο ΠΣ ἴξυς [ττὶ Ἰρείμη! ππηᾳ ρρύᾳ πρρθονν μας τηἴοῖ ἔς ςοίτδεὰ ον βάεο σείταῃη {τ θη. τσυμις [δρυκὸ ἔμὰς ντξιιν ᾿ηδιγελης,τδιι Ειτιὶς δὲ τὰιπ δῦ - , 

τῇ ἀρύμῷ. καϑτὸς" [7 γϑαμυῦμον Ν ἢ Ραπθον ὃ ἐοῖ ὲ . Πβεωι βείρενην εῇ, Γδηοα ὕκρια οοἰξνὴε (ιΠεἰπισπθυιῃ ρα Πμεήξυπι ἔσανο! "14 ἀρο. ἰωτάιπνοίε, τὺ οο μεβιξάτιρησισι αμνάσαι πισγεαῖαγ, Νος φα 
Εχοάις4 ΑἾὍτον ὧκ τῇ οὐρανοῦ ἐδῶ ταν αὐτοῖς φα- ῬΤΩΠ) ΕἹ ἢ βαδσ ὁ ἐς Ὁ 461} ἰμρείο " ἀπε ὡς μκυπιν ὶ βάες τρία βροίτυς ἐχρίάθρα βοτοιὲ ( νῖ- απ νειὰ 9 νηαιιάπ) [ξ βετις ρεοςαπάυιῃ ςἰἴς νι βτὰ" 
ΠΝ) ῥτονὶ βῥᾳ ἀφάϊξ οἷς ὁ Ἰ πηρηάῃ. μιὰς Ἔν . ἣ ἰοῦ ὶ ; ὺ ἱχοὺ Σ Ἐς πο πν . αὐϊξ οΙ5. ςἀρινάθῃ, εὐγε, να μοη 40 ἰημηοῖο Ἀεὶ ἀεσγεῖο, (οἀ δὰ ποίη!9ἐ} {8 Ρςι5 ς΄ τὰ ἀδιμνίος (μὰ ἀοσροροτιὰβ σάταὶ τοιίϊεῖς. , ὅς αυαπάο 
ϑωβηθ 2 2". ᾿ ἀεηι)φιιὰ πὶ ἸΠΤΕΥ ἑ τορυ σις γε ὃς ἐςοῤρησι,γμοά δυτεί. ἰΔριϊ ίμηι εἰφ αι, τοιϊριίςοες, 
ΟΒηθυε νει «είμμπι ἡ ες αὐ ἶδὶ μοι υλίεθης οχοιάοις (ς ἃ Βάς δι ὰΔ ΠῚ ᾿ 

ΠΕΣ -πππ-- ᾿ 

ἥν" καὶ τὸν ἐρχριῦμον ανεύφίμα οὐ μὴ κ᾿ 
ξζλῳ ἐξω. 

τ Εἶπον μοι αὐτοῖς ὁ [μσοιζ, Α᾽ μίω ἀ-}"} Ὀ κίε ψῆρο εἰς Ἰείυε» ΑἸῆςη 4- Ρ᾿ Ρίκίεοᾷο εἶν τεῆν ἐν 
ἃς νθμ, ιοτν : 

ἩΜΕΨΕ ἢ “ἢ ἀΐιο νοῦ ἐν δπερ δ κυ ἀὐεκάέθαν « Ἰπῖοα “ἀϊςο νοδϑίδ » ποσυδαμαι [500 ΡῊΡ ἀρ υρϑι, ρα 
μὴ εξ ἅὸς μίω λέγω ὑμῖν, Οὐ μωσῆς ὁὲοδῶνεν υ' Μοίςς ἀςεϊι γοθὶς ̓ ἽΝ Π ΠΩ πῆρ χῶ τῶ ἐιοι δ ἀομᾶν νὰν τὸν ἦχον ἀκ τῷ οὐρανῶ ἀλλ᾽ ὃ πωτή ᾿ ΝΑ ἐπ Τα 144 καἰ ὶ (4 Β41εν τῇ 
αροροῦ Μάη ΜᾺ Τὸν αὐτὸν ὡκ τῷ οὐρανώ αλλ 0 τὴβ τῷ σα οἴου : [εἀ Ῥάτοῦ που βαὶ φδου, “Ὁ ἐν ν᾿ αὶ ον. ἀμ «οὗν ρφηεπ) ἀξεε 
ἐλ ΩΝ μον οἷ δωσιν υμῖν τὸν αὐ τον ὧκ τῇ ουρανε) Ἰἀλι νοῦΐ5 ρᾳπειῃ {Ππὶ οαἰς-Ἶ [νει 

ἀρρλν ὡρωυββΑ ἐουῤοφλος τι προ 

πὸ νοιϊίεῖι δὲ εὐνῇ 01 νεηῖς 86 {πτὶ “πες νεηβεεὶ (τ εὐ ῥν ἡ δ ϑήμν 

τὰς» θα φυλαμδιη ἡ εἰεςοτίτη ἔῳ-} (ἀμ τ μόν β : εἰοᾶτιρης πιὰ. 
ἐμεφιάηηίυν θ᾽ ἐ οἱ ὅο- 

ἴα 5: Ἵ μ πᾶς Εἰ τοὶ ὅο 

τὶν ἀληϑιγὸν δι ν γι) : : ͵ ᾿ τ ων [48 οἱ τὰ (φη ἀ ὲ τα] ; 18 φμυία ἀξ ενά! ἀεταὶο ὅπνν δῶμα. οἰ γῶν. . ΜΡ ἜΝΙ ' ᾿ Ομ ἀείςεηἀι! ὁ ςαῖο ντ εχο- «εὐ εἰ ςθη- «ἀν Ὁ ὃ Ἃα οἷν ε 4} δχηὶς δα ην ἢ Ἶ ᾿ Τ᾿ ηἦ φηΐην ἢ εἰ εῇ αι; ὅπ καταθέθηχα οετα οαρανουοῦυ ΟΝ ΐ , πον υϑ [ιώακα υοἰωμη!.ο. Γραυ!τατ' Ο γδαῤτος τῷ Θεοῦ ὅδιν ὃ καταβαι- ᾿ 1 τ τ ̓ αὐ μ, ̓  εἰ 4.}}}} τότ: ῥπβομυιν τ νὰ ΔΑΒΑΡΟ Ύ ΕΝ ἀλλὰ τὸ εὐ ὯΝ ΠΟΙᾺ νοΪυμτατο ιν μη δίῃ, ΜΝ ἬΝ γε" οἰωνιαῖεπν ΓῚ δυδων . 
γων ὧκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωίω διδοιβ τω 85 «αἰο΄ ἀςίες αἰτοϑὲ ἀΔὲ ΝΊταΠΉ}ς αν μμην πον “πω , μὼ εὦ νοϊμητάτειη ολι5 40 πη ἢτ] [ρρ φωὶ πριν πο. 4υς βάφε ἴα δὲ 
ΡΝ λάθος, ςς χμαιβαίμψαος.. ΟὁῸ ἰἰμο... .. ΞΕ -ξευξος ωσως Θρηβιααιεύστιωι 

ΠΝ Ψ , 3 ταιί τοῦ 8 : : ὙΡΌΨΣ : . οὶ κενμῆξ ενφο κά Σ᾽ " ᾽ ᾿ 89 “ὁ εὑπ 
Εἴποι οι τυρὸς αὐτον,Κυρκενποντοτα δα Ὀἰκούσπε οἱ 80 οἱ»]οπηίηε γα! Ἡ Τοοηνίπε ενιρεν ἀᾳ χὴν δὸς ἡμῖν τὸν αὐτον τῶτον. ποθ 16 διοροι ρᾶποπὶ ἐπυιῃ. 

9] ας εἰξαυῖξια νοΪαμτας εἰς, Ὁ] ΤΠ σε εβ τοῖν νοἰ πιά κα ρτοίηἀο ἴὰ- 
ὁ τηὶ ἐδ ἐ Τατϊτις εἰμ ὅμὲ πρβ τις Ῥαἰνα, ται α ποῦς 

{ τὐἱ τ πιο ἐά ἐξ Ῥαττις, νῖ εχ νὲ οηνηε ημοά ἀφ δε πιβὶνιγ φ᾽ οτἱβοδιίοηϊς. 
τοῦτο δὲ ὅξι τὸ ϑέληκιᾳ τῷ πέμψων. 

οὖς μα πατρὸς νἵνα πταῦ ὃ διέ δωκὲ μρι, ΓΟ ΩΣ 

ϑοτὸ Πιος δὰ νλῖλπι στογηλιη μα οἰτὶ 
ἢ; οβώμεπι εἰϊιεον ει εἰ οι τοι αλτον ἐκ τῷ οὐρρινοδ, Βὶ οὐὲ τῆς 

ποῖαϊ Εταίηγως. Αἰ Πτυτι ἀγησαϊιη 4ιιο μἰἰς ρας. ποιιρον 
Οἰγίδυς, ὁ Μάη οι Γληει ἀιπίαχαι γηλνθοῦο ἀΠη1- 
φϑυικυγιδοῖ βυτ εὐὔφη μος ποι ζάυπη,ιηῖς ὧι τὸ οὐρανού αδ- 
διιάίουάυμι οὔ ἀετίσν νων, ιιαιΐ (ςείρτυτη Εν τὸν ἐμ ὦ οὐρκα 
νοῦν οἰξ τὸν φυρρύ μετ ε τς τὸν ἐν τὰ δκ οὖ οὐρανοῦ, μος εἰξ αἱ: 
βον ἴυς φμε  ἐταί ζπσαις ἰὰ ρυτεῖ ςολίμπῦ ἐπίππὶ οὐ] 
γε φώδωκὸὰγ. δ ΗΠ οἰ Πρ ὀχ ερερίυιπ ἰδεῖς {πρτὰ τ 36. 

᾿ Ἀσυ δ χδὶ [Δόο.τυχθ. Νοπ σαυίτυν εὐρὸ Οεηζιας ἀς εἰ: 
ὑνδ {19 τουῖοηο, φιίοης ἐοη ας Μοιῖν ἡπημζογιο {με ἀτ- 
ἀπ ἀϊαίπιτῃς {πο τυ μδάάς (δἰρίο ρει Μαημᾶ λἀτπῖθτα- 
τα φοἰρίο νΤἀοἰςου. φδεαῖσις ἰσαιητιγ, ἃς ( ἀΐσετος, Ρὰ- 
τς. ἰς σα]ςίξις οἷ" αιοτιἀἰς νος Ἰπεζατος αἵδε οροιταίς, νι 
41} ἀτογπαπΊ αἰ ΠΟ Δ0Ὶ ρἠεὕξαι, μοι ὶς εξ, ιισιη ραττί- 
Βιις γοτεὶς Μοίδε (υδιδιηηπεανίς, δι αι ἶσην ἃ της φιοείάις 
γολιε ργαδοτί νοΠςτίς ἰφά ἴα οἷς φασον ὁδίατιπε πον Πρ εἰς, 
εβο ἰρίς νἱάαίιεςι. 
ἔαις αἰτες ἡἰς ἃ Μοίς ἄλτας, ; 

33. ἀλει(ιμάνι, ὁ κα τοΐωνον, ἰᾷ ς(ἢ ὁκο νεύαρ να τὰ 8. δι 
11. {1|ς ἀμτοπι ἐείςςηβιε ποις ἡπαϊατισης : 
δίας {ἰπι} 1 ἰσἰτρι ἀοοιρίτιιτ ρμοΡ κὐθμοποτοι νι Οδη.1:. 
τδὲ τδιοινᾶς Εχοί.".5. ἀκ αδι ἄσβε,ίςι  Ἰπἐαγινλ τσ οι Νη]- 
ἄδηιε ἀεοϊακατρίίας φἰυσηταπι ἐη οαγη οι, σᾶ. 4.1. ΗϊμῸ 
ἰβίτυς ἀφίςοιιβοπι ρεγρεγα ορροπίτυτ καὶ ποηπυμ!ε ΑἹ 

36  κὲ υοὐν, πον ὑμῖνιζ εἰτὰ ΠΟ τοτίφοιῃ γοθὶς, (δὰ 
τα ντ ός ξιςἰὶ ρο![οῖ,οχ ἰρίχιίς ἰσγιιοας ἐο]Πσὶ, δὲ ριςίξι- 
τίπι ἐα νογῇ χ6. Ῥαγείου!α γογὸ ὅτι ὁπημμίηο τοάπηάλγε ρο- 
τίλς εχ Ἡεἰσγαογιηι ἰαϊοτιίπιο νἱάστιιν, ιιὰμι εἰδικώς ας: 

ὦ Ρίεπάκ,ντ πον ὑμῖν ἀυλθας ἀπξιηξειοηΐδης δητοιριηράζαι, 
γεγίηι 4" {ἶἰ ροιίὰς εἰς (ατίρεϊς Ευάῃρ οἰ τα, ἐν ὅτι ὦπῳ. 
ὑμῖν, καὶ ἑωράκριτε με, [14 φυοά ἀικὶ υνῦεν, σ' υἱδιβέε πεν, 
δο4 ἀρεῖς ντ νοἶ ἀροχ νι} χη "εὶς Πυτίβ αχ αὐνἊλ σσμϊςίτιτα 
πη ἠιυζοτζατ. ᾿ 

47 ὠκμειφυνά,πῆν ὃ ἰὰ οἱ πας ὅν, ἰά οἴ, σπνοες μεν δειὶ "1 
35 Ρίιυαιὶς οἰ ἐχρτοίπον, ἐς Ηςθ γαῖ νηἰιοιίαἴον δ ᾿ηἀοἰϊπίταν 
ει ππατίοπος τοδίο ἢ πῸ νεὶ Καμνίλο ϑέποτο σπυητίτ 
νοὶ επί," 4 ηεῦξτο βοθεις σάτολης χ μος δυτειηίοςο. 
τὴ ΔΠΑΧΉΤΙ σιοιησηεί Το ὑβυπτασνμααι, "οὐίδιη οἱ 1 
ΟἈγηΐο δ τρί ἱμιτίο φυφιιοιίοὶ ὰ ἀγεια 1)εἰ ανάτία, πό 402 
ἱπῆγιηδιν ποίϊγαδι δᾶτυγαμ δά τιμιοῦ, (δά αυας ροηίτας ςο- ΄ 
τυρτδπι φι τη ρεοζαῖο ποέζθλιη ποῖ δι γμ βοοῖ. Αἰτοι δ], 

4 Μ᾽ γμήρ, τὺν ἀλνϑινόν. Οαίας γρὰςς Ἀτπλαπὶ ἄς Πππιοῖαπι οἰἴς ρνατιληι οἱςέξίς ριοργίδηι ἔχ δὴν. 
ἀὐτοον ἐμούς τοεῖιαπι ἠαίοτιγ, ἀσιρς Βέσειῃ ἐπὶ να- 
τινι ὃ οἰσέξοτισι ργορτίαπι,, ἀπδινης τὐτήνιπι ἔχρο ΟΥ- 

ἰἀξείαται, Δ΄ ἀσπτιμῃ ἐμεσες ταῖα ἃς στιαμ σαΐρα ἱπτοιτιηραιθενδι ὦ 
τοπῖρας (σρίφιιτ, ντ τη β ται ηνίς αιϑίμις ἰχπέϊοιιπ τόν 
ταυοη σις ἃς ᾿λρεδιις ςογπίταγ, σηφιδιη ταιποη τη μὸν 
"αἰτεῖς οχοϊΔετομψιοι ἡς κα Υ} φύση ἃ ΒΟΡ ΜΝ ἃ τπλι20- 
᾿σβὶς πίγσι ποι Ὁ 40 ις ἀθτομι ὁρρυμπατί, διαιμίοια 

«εὐἱο ἐμῇ ἢν «λάειι ᾿ιοθμη ἃ Ρδυΐο ορροίτογιηι, Ερ". 50 ρογτιβάοιτοι φις ποσὶ πυγοῖι: γε πορίσιη τάνιοι ἐς 
4.5 4 ιν ρον πανί τατον δυηῖ ὠλήμ Ννδ:ς ἰου ρὲ ἀν. ᾿ ὁτπς ρειϊομάκηι οὐἷΐς τοι πουιν ῥεθςζατογαπι δι (αἰατὶε τ 

. [5 

εἰρουίοπα ὅκως ἥτις σοππρίεχ ἢ ςοριάογάτα (ντ μι ΟΒτί- 
(πὸ Μδάατου ἀϊοιτιν ) εἷϊο ἀείζεπῇις ἃ κα] τευ ρμοιῖεῖ 
«απ ΟἸ ΓΗ στο εχ ψιγρ ηῖς (ἰπλητία, ὑτοιθάς Μοῖπας 

νοτας εἴ ἀεηεβετιτ δ᾽η γοεγὸ {(ινᾷ τοῦ Ομ τι ρΡεηίομα, 

ἀϊλιπέϊο βαϊαγάτῃ τοίροέζυ, αττγίρυτῶ ἀἰςαπνιι,ηοςος ἔπε 

ἐεο οἰπηΐ μοὰ πλίμὶ ᾿ἀξώετίτ, 

Ἶ ϑελύσεως δὲ φὺ θελητυύνηϊτας ἢ ΟἈΣ ἶοΟ αἱτοτ (σοιιηάυτη Πε]- 
τις πὶ, 4υὶπι Ἠαπιδηίτατέ «ἢ λεςρίεπφα Ναιη Ὀεἰτατίετε- 
ἰρέδυ,νε ἤει ερ,ῆς νοϊιητατις δι ν Ἰ ξίοηίς ταντόνων,ἰά οἷς 
ἐδεπτίσα ναἸτὰς δ ὑπ’ Ῥαττο δι ΒΗ το Πατιξάλ: [ἢ Ῥάῖτς 4υῖ- 
ἀεπιὰ (ς δὲ γὰ ΕΠΙ αν ἠαττοητομη Βητο νετὸ τοϊλιὰ δά Ρὰ- 

τἰκνε δὶς ἀοίςοπίμς,νε! α αιπιδηνέκει ιαῖςηι αἤιιηρτά ἐδ δ τσουν, δι νν ἃ Ῥλέλ ὁ πε Ὁ ἐσπιἠφοταηάδιλε ἰῃ ΒΙΠΟ ταφάγηα, 
ἡ θείκαιο, νεῖ Ὀςἰτατὶ φυδτεηχὶ οἱ ἰβοαρβατα, διιοηῖλι. Αἴ 
τοιτὸ Πυρηλη νέαν ροτίυς αἰ Δ {-  αλπι ἀείςς πα ἔς ἀϊἐξἀα 
δ μϑνκνμαθπε διτιν νε τυὰ Ὠοίτατί ποη ἔπιρῆπις [ιὰ- 
υἱτὰ τατίοινδ, (δή ιάτοηις νογδυ πὶ ζᾶτο ἔξειμι οἱἕ, τὶ "ἢ 

το ἴσας ἄυα ἠἡυπνεζο ἡδι γα {{ἰἰς ρίορτίεαμδυς ΔΗ πᾶς. 
(ρεδιαητυτ, ῆς ἀυρ!ε κ΄ χύσις οἤται γοϊυρελθ τα γο]}- 
τοινηλνιάἀο ζεῖ ἀυϊυά δι ἐϑάςπι ξαυς Ῥατγί;, αἴτοτα ἅὰ- 
πλανᾶ δὲ Ἀυμες μάταν ρτόρσια: νεγάφυς ταηιτη νῆμις λἠσὸ 

βυλίαν Αἴ ουν ἐς τα οι παυϊος, ἀείςε πάις ἀΐοιτιγ, αυυπὶ 45 ῥτοτίις ςοπδη σης, νὲ ἰοιτ ἀθᾳ ἡΠα πάτυτα δά ναἰτλϊοίῃ 
κε οεἰΐοει, ἤσαυς ἢς Ὀςιτάτ πάν τπ οαἹς αι ὰπι 118} ποιπ- 
φεφαοηίαπι 6] [ εἰτὰς νυίκμις εἴ τοῖὰ, οηνη]ὰ ςοητίπεης 
πο νίχιιλῃι ἐοπιρτοδεινλιντροῖς μια τ ἱῥίαπιος ἰηἄητῖα9: 

τληῖδηιν ἤτατο (τιρτυτα πγοῖς, (ἀγῆη μάθοις φυσάλίης,. 

Ρετίοηα: ἐὐμεηίμῃτ ἰτὴ λὰ ρον πα ς νοἰαπταξὶα ας νοὶ τίο- 
αἱ νηϊταξςὴὶ μοι Ποῦ σοηίεηίιιν ςουῃοιχταμι, 18 
γετὸ φιϊπάϊη ἡο δἀπςείξιατμγ ἐἷὰ ΟΣ ἐμ ν]τίιπο ἂσ ο- 
πδνοθα, "΄ ἐγημὴ ἐανίδις μη αἱ “9 ψίο, ὐ υὐτώ υμ. ΝΣ ἐἐΝ 

πιοίξο τρια {πλμι ἀἰρηίνν, φιδά τη ἢ} Ἐπ ς ἢ! οἵα ὑχ- (0 ἀσοίλταδο Ηοθέ,, τ τογὰπε μι πος νεγῇςυὸ τγδυίροι 
ἰπας Ἰοηβὸ πιαρνβοοήτιοια Μαιοίατίς τρῆπις νοι. [π- 
ἀειφιιν μένη ντ Υ ογθυπὶ ἃ σατο ἰὴ τείταιη ἀείςαπϑηῖς, 
δὰ ας πὶ δυο πππάντα ᾿ηβσνσι ἢ Ἐπὶ ἀίράταῦ, 
φιοίπαιν νοτᾶὶ ΓΘ 1 τογγις στολίας [εἰς πγροτατοὲ γΠ]- 
ἐμμᾳ οχιιτ, νας τυγίμς τοι Ὁ τῇ κα απ δὰ θατγοιῃ νὰ 
ἴϑεινα ἀτοιτοσν π1} τἀτίοης ταυάῖοπις ψιο ζεῖ σατπε πη, 
ἐαάις τα τ. Αἰοοθίας αὐτοπι νοα ἴῃ (γδόῖο ἡθὴ τεϊδυὶ- 
τὰτ ρτορτιὸ [γοπατίμιοηις ἴῃ (οἵδ, πόσις Ἡππμαηπτατν ἀ(- 
ἡηα  εβὸ δ νη τὸν ̓ νυπιαηίταῦι ροτ ἰς ςδ!ϊἀοταια,, δὲ }}1-. 

ἢ βοῦς ἀκα 

εἰ πεγδις ραγτιοι νι εὐ ιν μρελ νον μι, Εταδμιν ψιος 
{με το ϑέλομα μὲν εἰς ρ ἀτίτις ν τ τι ζωσά ζο υοἱο λὰξ ταμνέ 4 
[μὰς Πιμρ οἰκαῖς Ἰοφιζα! πη ἀ θογγιβς, Μάβιδολνδει, το. ς 

40. ιηφιν, ὅν. γμ)ξ. ημπ, γάνι ἰεψιτ οείαπῦ Ογγήϊαν 
ἐπ ἴδιμς ἰοσῃ,. 4 ῳιηήνμ εοηίδνεη! ὁ ϑέρψν. σας, ῳωΐ 
αἱάει δε Ἰνος νείϑυιπ ριορτίᾷ σοπα σης πησῦτς οοιἶς Ἐς 
ποϊάηάμιη εἰ ἐχ ἄρε}ο τοβηπιλίη (Ἰυιβὲα φεηπὶς Διυΐῳς 

᾿ ΝΕ ΥΩ αὐΐοιτν τ κά δ σχῇς 
ἐμ ὰ ἃ οἱαηὲ Ὁ ῃ Ὀϊταἢ, ΠΠεὶῃ ἰαοιςιι ες μιὰς, 

δεν) βιορειὸ δορὰ Ῥτο σοι ρΟγΑ  ΤΘοὶ τη στίοσις ἰὼ ἤιρο- ςο ηάιι Πρ] ςἰέλιη νὈςφητ ςομμπσπτι μη, 4 τ Γλοὶ ριίτε 
πογσην τεαμίτι (χυσιὶ ἐρίσιν ποιπια νον φαίςς α(μπ ἃ 

᾿ 

βεοτίλαι ορομθλι, Το ἀωρμόςμν οἱἵ« «ον πἰείοινοτν 
: ᾿ ες 1} 

ς ἀὐλ αὶ ττττς Ἔα ΠΝ εἰ ὦ ΧΙ ἃ ἰ ρο Ῥικὶβ ἀμρεῆν εἰ πο πριν βαΣΣ, “ ᾿ ἤθη) βετά ψπν οος ἐο. [ξἋ νες. ἐφ πιυπίμιπ. 
δεν ἐὺ - Ἐ Εἶπε δὲ αὐτοῖς Ο ἔησους, Ε΄ γω οιμι Ὁ Κρ. ἢ ἀπ οννς Ἐκ εν τὰν ἐήον  κκοΐνην ἘΣ μη δπολησο ἐξ ὠντεῖ νἄλλα αὐ αςφήσω αὐ- Πρ ρδγάλῃν φωιάφηανιρίςι (οὶ δδν ἡἱωά ἐν ὑ μα 

ΩΝ ΕΎΡ ν ἩΝΡᾺΣ ἢν ᾿ " », Η " ᾿ ᾿ ; δ. τος τῆς ζωνς 84 ρλδιῦμος ρος Αγ Ὁ} [άῃγο, ποαμαημαιη οἰϊγῖςς. ἢ δι Με τπμΝ, πεν ἸΟΡΤ Ὶ ἐχατρατι. οι ΠΩΣ τ το ΠῚ μον τ "ῆο ΟΝ "᾿ ΠΡῸΣ ΤΕ ( 
μὴ πφινάση"χαὶ ὁ πισεύων εἰς ἐμυε» ὁ μη) ᾿ψυὶ ςτεάϊε Τα το, ποη Πτίςτ γη- πρεβυπάναπν. τον Ταῦτο “ὃὲ ὅφι τὸ ϑύληῤῥν τὸ πέμυψαν- 1ο] Ηξς ς΄ ἀμέςπι γο ἀπε ολις κῦτος τ ΓΝ τμρ 
δεψήση πώποτε. ΝἜ φυ δι, ΡΣ τύς μιενἵνα ἡγοῦ ὁ ϑεωρῶν τὸν ἢ Ὅν, χα] σπι-] 1 401 τἠπτιης να ιηυ15 ζοη- ᾿ καὶ ἀρια 4υἱ υἱάρ!Ε!- 

γι τὰ τὰ νη νε ,- τ χνοῦδι Σ Αννα. 34] 5 ἀἰχὶ υονῥε φυϊα ν. πρόξενον σῶδὶ - ᾿ ' “5: Ξ Ξε, 
Α λλ δΙΠῸν ὕμιν ὁτι γ, ωρᾳίατᾷ μ(4,}.. ᾿ὐνὰν Α ἸΠ ες διν άϊ . {νη πρενζδ' πρη στεᾷμ ἐξ εἰβεηάε ὁ καΐοικᾳ ταζέζηχα δα αὰ οὐρανο Ασιηλ ἰπιογ οσα]ο πισιάρβοτοὲ ἰητα ἢ ζυητ που ργὸ ἱποιγπατίοπε μὰ 

ΧΡ οὐ πιςευϑότι. . "9 ἜΣ ΝΣ . ὡος 4 ἴς ΤἌσοΙοσ ος Ρρτοβίσητας ἀς πἰὰ Ἰοηιςπάι ἔογινι τῇ τεγεὶς ἔχ ᾿, [κά ρτὸ ἐρημς ἱμολγβαῦοιις, τ ἰτὰ ἰοηιᾶσ, 
Παῦ ὁ δὲ δωσί μι ὁπατηῦ, πρὸς δῶ ᾧ- Ουϊςαυά ἦα ΠΜΠ1 Ῥάῖςτγ, αἱ .:,», Ὅθ"ιπε ἡμοά ἠα! περ κα τοπετουξτα εἶξε σιπως στιαπὶ ητεγργοτατιο ἅ} {8 Ἐσεῖς 10 “τάς, λπὶ Ἄροθολις οχιηληιτοπειη νοςατ:αιοηίαῖτν 

᾿ πάλ ἢ ὯΝ ϑα ᾿ ἔ ς ἐμηι αι ἤμην ρεπὲ ρε πὸ ἀςάιτ,, δὲ ρει πλ]ς ἀποτιιθα νἱάεϊίςες Ψόγθυ πὶ ἀσοσρτα δ πιν την, δέ ψυνάςπι πιοιτὰ . 
“πτ--τεν! ἐατέσσεοα ἄντα μι πασκκίσυυοι πῆβοίῃ : κὸν (ρυμτανὴ τυσβίπ ποῆτις τοι ρογδιις ὦ ἀαυξγαρ,) ρογίσι-. οχιοῖς οδπο αίδιοχ ἡ] ας τηβ αίτας Μαιοίξετις δίτζιο (φιοά Δ, Τ᾿ άροηε καὶ Ἤ ον, αἦταν δα πῷ οὐ οανε δ]. δὲ Ἐταίϊηιις, υστία, ΟἿ} Ποίςολίας [λει υατὶ γοτθὶ πῆς τϊούϊτιγ θεός καὰ μεγγαῆίτ: φυυπὴ ταπήθη Ἐςο εΠ1: οττιοάοχα δῖ Ομη- (ΑἹ! ποηιίμς τγαῃΠατίεἰὰ ἤσονβςαι ναλιηι )(εἰξ μι αὐ ς- 

ὁ εἰο: αιαῇ αἰππιγαπι μος ροττιπεᾶς δ ψειθιιη ἔδοκα,ντ ΠυμτατιοΠ ΙΝ" ἰσοὶ μιν ἀσλοῖας, (μιν ν ογὸ αἰζεμάνι διοπιο (Ππῆατιιη ἡ ποάοτυηι ροββετιιο, ςοπίεηία ἔδεις ἰἀρέταυα ἐξιΠιπιαπι σϑπαϊτοήεην ἀεηλης, ἰτὸ αδΊρῆς ἀϊοῖτιε. ἘΠῚ 
ἢ νας ςοπἢτυξειο, Ῥάπρηι ἐρεῖς ἀφάϊε ἃ ςκίο. [πός οἵτα », ἐτάτισιπης Βυμιπι ηςς ὑτορειὶ ἃ «εἰοάείςεηἀηἶςν πες ἤηε ἔξ ας οιἰηπὶς δοητγοιοτ εν μ᾽ τοατα, δι ς πάσηι οἵτ τρ τυτ, ς ΘΠ νου μηὰ ἢ δε κα χίπαπίτίο, τἀτηοη πεῦο σαϊουιπι 
φιίπο, Ὡμοπιοάο Ομείπις βεβοῖ ἰη ργοχίμιο νετοιΐο πιμτάτίοης ἰοςι αἰξοπάμς γεογὲ ἀιοι Ροτεῖε, νῦ σετὰ τοτᾶπι ῥαυοὶς «οιηρςἐζαν,ποαις Ηυπιλπιτατις, πο- ἀρροϊατίοης Αἰτιὰ νηπθαπλ ἴῃ {Ὀτίρτιισις ἀιοι Φιληὶ νοὶ λὲ- 
Ῥληειη ἃ Μοίδ ἀάτυηιὲ οαἷο. Ατησὶ Ρίλϊ πο 78. ς.24. νηάςς 5 ἴδ Κ΄ μεο,τῆς ζωνι 14 εἰ νιυμῆςυπι, ἰςὰ νἸτα ςπτ, ηλἴς φὰς Ὀς τατίς τείνςξει:, δου μτι. ὅς λα (εἴς οὐ Πάἀετατάτυτη,, Ὑοη, νῸ] οαΐνος ΠΠ1ος οα τ τος, ν οἱ τουτί πα Πὰ ραῖαπι δ .- 
φετίταπι εἰϊ πος τεβισιοαίαπι,, Μαηπδ ἤθη ἀϊοίειι ἀδτίιης ἁδιϊτα δι ργὸ φοποίεῖο Ἠόδίαις βιη ᾶτι {πριΠ πιὸ ΓΝ (οὐ Τοϊτάεις παδίτα χατιοὰς, 4 τοηυς (ς!ε ̓γρο[ζατὶςὲ “(- ροΐοϊο νοςᾶτι τὰ Ζυρἀ ̓ δὲ ραταβηδις ἀϊοίτιις: Ισουηι υἱάο]-- 
ἃ ςαἷο, ἰξᾷ νοολτινς ΟῸ 111{ὠἀζει ἰναπναῦνν 7ι4 εἱὲ ιν ποίοις οδίετιατα. Ἃ (υἱὲ φερε, Κ ἐρχοιάήνον. 14 εἰϊ φυ ἰς (ππῖρτὰς δυπιάπιῖλτι νπιμτ,ν ΟΒυίειπι ἀιοὶ ἃ εαἰο ἀςίςεηρ. τὶ Πιρτὰ οτηηὰς (βεῖος, Βοήις ἡρδὶρ ἱμοοιρια με σι, “ς 

τασπτυμῖ ἐαίογαηι ἵει οαἰοῖτε. Ετρο ἤθη ἀρίπιγ ἀς Ιοςο ἐλ ἴα νίαηὶ, ἀηιηιο γεγὲ δὰ πῖς ἱπιιςπιςπάμαι σοπιρατάνο͵ ἀιῆσ. Νατη 40 ὁ 4 14 ΒυπΊλη τάτοη ροτ τς ςοη Πάογαζάμται- γπάς νεητύσιπι ΠΟΙΠΙπιπὶ Ἐχροξίαπιις, ἰδίάσο ματοάοα 
νηάς φατυιὰ ἢν ἤληπα; (4ιοἀ ταπῖεη  ςαΐο {διε πυιδίθιις ψιοά ἀυϊάςπι ι) (ο]] ἔομιηῖ, αῳ πο τεπλετὰ, πες αἰΐψυο ποῖ ο αιοἀδηϊιιοίο (τις ἐς ]ρί ἄς μοι οἵϊ. πρῃ»- Ὅτ! δ εοἰιαιςέςς ἱρῆτις βιεισι, ΦΛνοιν υοἰμη! ες πρξαη, 
Ρἱυϊςε σοηίτατ) (πὰ φυατίτιν ἀη δὲς ρῬληὶς νογὲ τ ςαἰςοίες. 1ὸ πο ἱπρςτι ξγαμταν »[εὰ άς νενὰ ργααιεὶ λά γπεταπινίς. ΤΩ οἰεπτια,ἴςά κάγηιῖς οὐ νητὰ οἰτείρεδειι ται Ἑυφης τὸ ϑέληρμε τὸ ἀμινε( ψοθηράρ ἔνος ὅς Ἰητο ἐς ἀπάτην εχρο- 
Ἠοόπερσαῖ ΟἈεζας, δὲ ἰενμαπιροῦμις ἀϊεῖς οοἰοεπιρα- 415 Ρεύφυητι Ουὸά δυτοιῃ ἅς οδος, ησηρε ς δρίξις βάς μοϊηξααι πάμοτ, οὸ πφη ἰρεθξιτον γε] εχ οο ηπὸϊ νἰηῆςα Πμηαυς ἰπρτὰ,{.15. ΑἸποῖατ οἴ δρληζεπμς ζοηοής ς 
ποτὶ εἰϊς, νι 4υὶ γκ4 οαἰείτειη ( ἰᾷ οἱ (πιηρίτεγπαιη ἃς νετὰ βοΓσσρτυς ἀιείτως [ξηνεὶ (ἱεῖπι δι βαιησίη ἀδθαίοτο » δ ἰὰὰ ορ. ὅπτας. 414. νὶς αδι Οδυήζων αἰϊογιτ ας οὐτηϊ ᾳυϊάἀξ ΟἈετ' «δαὶ (ξουπάὰ . ἰπ δυϊαῤηοαι ἀϊεοηἀι φερετίδυς ίερε πἰ- 
διε ἐπ δ ἀξονο μπᾶ τπιοη τεοτ, φαλτοπις τὰς Ῥομύταγ οάήιιοο οἶδο δέ ροταὶ »ἄυςειη ἡ{π|τᾶπι συρίἀὲ ἀρρε- Ἀν φιατέπυς σατο εἰζ, ας ἴῃ (οί κοπηϊάεγατα,, Ζαδηταπλίς ΗΠ ροπὶ, (πὰ περατὶ δαπύάχας οπληδα : νολυτὶ ἢ ἀιςὰς ΟΝ - 
ΟἈ αι λογαπιεηταπηι, τος καὶ Ῥαιιο ἐρίγιτυαίς αι οἰσαῃΣ ἀϊ- ἰςδαητιροτοῖς δὰ νιτατὴ εΠαπξϑριπτια! οι δι [ξιπρίτοτβλην ταναιχαίνιτον σχοο! ποιηταῖς ἀοπις ἴαρτα τὸς «φετο 9 25 ἔχυπι ποη οἷδε τι Αἀἰτιιχν χὰ ἡποτῖοτι τορτεῖ (μά ρεςςατα, 

εἰ, τιογαο, 5. 564 πἷς νυτῆις Ἰοφυίτυτ ΟἸιγτος ἐχ ἐοτυπὶ Τ᾽ τείσσηι, σὰς εα ἐγαίτιο δὲ νἱτι ἡ]Πατη ἀἰςτη να; ἀνβξει- ετολιας ἢ σχοιηδῖα οἰεά νηὶ Ὀεἰτλτί ργορυῖα οἰ ηίςος ποι- ἐξά ργορτογ ποῆγα, πὶ τάϊγιςη ροιίι νιν πΟἈτΐο Μη - 
βινροιμεῖ φιμθιυνοιηη ἀμϊοτίτ: αι ἀς τε οορίοἴς {πρτὰ 4ϊ- [γι ειας ταπιςῃ βοτίαη ἐκ ςειτα ἔρος τα ἰάπὶ πυης "στα ἡ αἰζαμρτα Πὰς σαταῖς ἰατογιξατι ἤμος νυ !βςαπτίη ἴοι (ε ἐπέεαι 1η, Ἰτοπὶ αυυχη ἄς Ῥαι ως Τ τα). ς Ὡς ποη εἰς 
χίμνας φοΣ ΕΠ αἰτάγίπιῖοο φυίάφιι ἱιάἀοιο)άμρ]ςχ ἰη ρτσ- ἀλιπῖος (λείατιντ, ἀράπιις ἱπτογι πα] ἰς νοητγσῃ) οαρίοη" ἡκοῖ δίπλα σοτροτὶ νπιτὰ πορπΗΐ ροῖ αγοθγαμη τητο Πρ τ, ἰς ἰξγιάτος εχ ὁροιίρις λυ[εὶς 4ις πος ἰξοοτίηχιο, εά χα Ὠοΐ . 
χιαῖὸ νοστβου]οταἰίκιτα ςοἰϊδῦῦοΣ νη ΠπἩΠ τι πἰς Μοῖς, εἰθιις,οἰτιτίδ ας δι ἀκιαπτιδηϊςη “ηχιὰ (οἰ οτυάίης πση τοῖς μοι ςεγοῦτιμη Ἰρἴππ ἡητο Π ροῆς ἀΐοι ποὺ ροτεῖς Ὀςειῖα- την εγςογάια, ἢ Ροηετν τη ποδὶς Μὰ ορείὰ, αιθὰς 
1 ἰιος {{τΑς]ἱτας ραυοτίς Μαπηά,οὔ οαἰεῖτι Ράτγα γαυὶ ταῖς πο αυςάπτυτ: ἰςἀ ἐς φιᾶ: ἃ θεὸ τοςιρίαπε ςοητεητὶ ὡς μος Ὑπὸ εἰ νατὸ τι (ὁ πιευρία ςουφοταῖα πες αἰζοηίις νο! ἀείοςυ- 30 ποῖτγα ἴλϊυς τἀπἤυδηι συ! αἴτάτυτ: αιοά ετίληι ἐχειρ! 
δε τρίς ρδὴς ςα] εἰξῷ ἡνίετίτιαἰτογα βεγοηπτὶς ἰηῖςγ Μάημπᾶςς Ἰλροτεητιντ ἠγαρ,ς ἃς τλᾶϑις ἢ} δά ιαετείςζπητ, δοα δι ἃ ποη- ᾿ (με Ἰοοαϊνο, αος (Πἰ Πιδεατ. ἀοίςοπάςηα! νετθυτι τταπ ἢ ατίὰ οἰτατ ΝΑτλητεημε οὸ Ἰοῤδιν εὐ αἰ ίτυγ ΟἈει δας ἐς αϊᾷ- 
ὅς Ἰρίαμι Οκτυηξυαν, ἀπαδυς δ. τεῦυς ροιτς. Νοὸς σαμη ΜΠ Ἰητεγργοτίδυς 1ἰς ἐπε ἀζαριτυῦνῖ 111 ργοημο νυ ΠΟΘ ΩΜΠΠΕς ρ αςετ το Πρ το) ἀειηίηυτιὸ νος] λυ ξξιο ἐοη-. ἀ0πνν οἰ ]ς φαοὰ πο] ]ς Ῥαΐετιας ργομιάσ ίς {Π0] ηἸδι} αἰ 

ὡ Μαπηλρτορείὰ ἀείςοηἀε ἃ οαἴο, ξὰ εχ ποίησις: ΟἈγ τις Αἷς νιφοάτιι τορεῖι, αλιᾶπη οχρ]πολης αἰτον ΟἈγήλας, Μαιῆὶ, μοηΐτ, δεά ἡςαμς ροΥ αὐϑμοποπαϑείω», νς αι γπ ἀἰςίτιτ εὶς ἐχοαιεηάιμη ριδροποξξ, ἡὰπι ἀμπρά νο] ]ε ραῖοτ. Ἠκς 
ἀυτοιῃ νοτὸ ἀοἰσοπάϊς ἃ ςαῖο πεπὶρς ὁ πα }ατείς: δὲ Μ4π- 6.5 δι! ις ῖνϑι, Οὐαττίτς, μλα Στ ρΓθῸ τον αι. Ὠςεὶ, δι ο- παίοι, θαι. ρασπιτογειποαις νη]οηῖς αἰϊειθας τείροέξιι, ντ.͵. δατϊεὴν Ῥατγίς δ ΒΙΠ} σαν νοϊυπτατὶς, τὰ πὴ νι ἰτὰ Ἰουάτ, νο. 

΄ ᾿ πλῆλης ἀιιηταχαῖ νι {πηρφθατ, δὶ δα τοιερας: Ολγ τις, ἐς Πιη14 ἐπα λάϊοιςαταν νόθοις. Οδὴ 19.5Ὁδί ἄκοα ΑΔΝμὰ πιο! Πρ! ροτεῖ, δεάποιις το- ἰιεοηὶδ ά εἴτιντ ἀραῖς Οὐαεοι ΤΟΙ δ Ιοιινητι, δὲ τῆς 



πω Τρ σοὺς Ὁ Φ  Ρν Ἣν Ὁ Στὸ ὑττρΠ|0Χ 5 ἀρὴν δ 

[ 
«. 4 ᾿ 

Ἂ ᾿ 

ΝΝ Ὁ ᾿ ᾿ ν ως νἨΗΙ 
-“" » 

Παρ 95 δ΄ὸὸὖὃὖῦᾧ .- ΓΕΥΝΑΝΟΕΕΙΥΝΜ δ 7 φςΕΟΥΝΌΥΜΊΟΑΝΝΕΜ,. ΝΣ 

“ Ὁ ΚΗΘ  νηδπὶ Μβοτίγααν, αι οἵ Αἰεὶ Οιαδοῖ! 4... οί ἱ ἱ Ἵ κ; τὶ ΙΝ : πφοίομ, τ Ἰὰπενὶ β 

Ι] ς 4:12 οτίαπι ρτκά τ Ὁιλδοὶ! ἐϊ. δοίλιος πίμας σα ΒοῪ Ιοοοιδι ἐν 4) (ϑανιιητας, ἡθνιο εαρεπίρης. 5.4 μος πηδὶ ποὴ οἰδοος, φυσι Πποίςβ, (δὰ γε ςοιρογομε ςριις,, «λἀυολπὶ ᾿ΐλης ΥἱΑΠλ ΠΟΩ ' 

: ἐὐ ΠΤ οράξης ᾿ἸΔοοῦ. τοῖϑν Αἰτοταπι Βάἀείϊυσι Ῥῖο- νεπὶ ,ᾳ Ἰίφυςτ αιο ἰοηία ἢι Ὑ τὴ ἐυύσον αιοὰ Ἔ τλας εμεςιήιμαι Οὐταίᾳ ποπιρη ἰη πος (τάλοης οἴσπάλι τεΐδιιρης, ἐξ ταητὰϊη ἔσυοην, ὃς φηάοπι ποπ ΠΗ δά τειῆσ : 

ται Ῥηδην χὰ (οἱ ἀφρ)ίοδηι Ῥεου λείτατ Ρτοπαίοηει Ἑιλη-. Τῆι Ὅουπινς ]ς οπιηος Βοπηίπος δ! ος βοτί: πρὴγ τ: : Ἴωπὶ ἀς {4 ἰρη}.8 τῆς Ἰοηνϑ, ον τυν7εβισείἰτυττοξὲ Ῥυὶς, ΠΟ ΚεΥΓιΙΓ οι ἰρίο Ομ νἱτά ατεγηδπι ετοῤέτιθι ἐν 

: ξεως. 1Δἀεὸ αιυπν ἀιχηϊει [οδᾶπον ναῇ καὶ ϑιιρῶν τὸν α“ὐν, ποηρΙΟ γηἰμονα! (δὰ Ρτο ἱπάοβαϊτο ἐραπτίδτο,ἤως γι ᾿ ἀϑειυᾶς Ογωΐίυν 1οτο πὶ πο οὐηηρς ανὶ Μληπάπι εἠςε-ὀ τεϊδιυιφιο Νοἄιις μὲ οοίξαι φυὸά ἃς σιςάσητες οἱ τα πιο 

᾿ ἀδάϊς κὶ πεσόν εἰς αὐτίν. ἮΝ ες ὁπ ἢ φυί υὐϑιν ἀςτ᾽, ϑεωρε, ὅ πίογες φτίαπι βοἰιοϊαιις ἰοαυυητυς, ποθὴ ἐς ἤησμ!ς : ΟἿΣ μα ἔς οτος τ δι στιᾶπι Ῥάττίμυϑ ἰριτίκια εἴτα, 1 “δος γεπιλ πιοτῖς δὲ δμ πὸ αι η; πλοσίυπτυς ΝΙ ΜΠ οπλίην . 

᾿ πηρ αἰ αυὴς ϑεωρ εἶ, περούοι: αἰσεϊλην ἐπα ἰτίρ ν δγίτατοήι (ἰς ποτιπι,ίεὰ ἐς ξεποτίθιι ἤαν υἹογιη ἐ]ι ἃ ἐπι ρ σηάμπη "ΠῚ ν,ν5.{4 {15 ἀειτιοπι πιδεπιμγαϊογος, αμΐ ὩΙ8}} αά απ ἀνοιπτας ἤση ΠΟ ΟΠ ΔΠῚ ̓ἱποσχοράδῆϊος η΄ ἜΝ. 

] οἰἶετοητειη, δὶ ἐπιυτοτιπι ολΠ) πηςητίδις Ἰηίδτόπιςμισε- ςἰδε, 4νιπ| δα οχίοτης Ἀλρίμαῖ Ἐυληθ οἰ) ργαάισατιοηίε.. 1 οἰΐδιις Μοϊἷς 4υλπι αἸιπιοπίαπι ςοτρογϑ ἀὐδειφδηῖι ἔπαρσιν δ τη εγαιι γαπι, Αἰτογα δολία δι (ςπιρίτετηλ ὅς 

᾿ Ῥυσιδητίδυς, νοὶ ποι τετίπεπείριυις, νῖ ἀδδου (οπιίηἰς ρᾶνα- Βεπεῆοίιπι τ νηϊυςν!ε,. ΡΟ ς τι ἱμ: ἐμὴ ἢπὶ ναὸ δμηδων αἰοουϊτύνν οἰδεπάςθαπε (ας πιδιητμι νεγὸ τη οἵς ἽΝ) οἱἤε πιυσιπαγαγιηιπιογσας 

͵ τ, δ»: ξ . ᾿ -- ᾿ --- ---. ͵ ι “δὸς ες Πίος ννὲ ΠΠ|ς ἐχρτοδγᾶμι γετί 41. ἃ ὙΡΩ τεῦ ργίπιλ γλοτῖο δὰ αἰτογλην σληβοεγαητ,νε ὃς αάίο τελ[ ρῶς 

τρὶς ᾿ ςΌ Άς φξεύων εἰς αὐτὸν ἔχη ζωϊαὼ ἡ ώνιον " καὶ (ρι οἷς ΒΙΠ Πα δς ον ςἀἰς ἴῃ δυπλ, μὰ ἐνέβίε ἐν ἐμήν ἡ 4. μη πὶ ἀΐξας τάμα Μᾶππλιη ἰἢ ἀείεττο, θα ὈρΌἢ τὸ οἰπῖ αὐ ἕπτ ἀ ΟὨειὰ αἰ ταὶ. : πὸ 

: ΝΕ αὐωςἤσω αὐτὸν ἐ γὼ δ ἢ ἐλ ΑΗ ἢ μέρᾷ. Ὀοαῖ νίταιη πιογηληλ δὲ᾽ [[εἰ- τπροὲ ΩΝ , μι Μερηδαυλτεῆμς εγαῖ φιγτυλί ς, ἤιις 5Δογαηγεηλοςς 

: ᾿ Ἶ ἜΣ. : εν ὌΝ : ἢ ὁ πὴ ν᾽ Οτκηην- 1} οἸεψο φε[ὠ(εἰμαὺο ᾿ ; το αχα  ΟΜΟΝ ΠΥσο ΠΕΣΜΕ τῶν σῆς ὦ ᾿ "ἢ 

ΠΥ ᾿ ομο μος Εσόγγυξον οι οἱ ἰαδαΐοι αθὶ ἀυνπῖ, ἘΠΕ “0 ν]είπιο 10 ἀϊς.!ς ρίαν ἐπβ μον υνα ε΄ ᾿οὗτός ὅδιν δ. αὐτος ὁ ὧκ τὸ οὐρανοῦ ν6] . ἜΠς εἴς ραηΐς 1}}ς 4υἱ ὲ «αἶο [οι Αἴ β ων" ̓θὶ 

ΤῸ ἢ Ρειοίρειε , ὃς δῃ παν» γώ οἰμιὃ αδτο εὐ καταθαὶ ἐκ ἀετηυτά τ ΟΓΡῸ Ιὐ αὶ 4 “1 ΔΜ ννπεοναῦ μη ἐτρο ]ῃ. : , 4“, ἐξ ἐγώ φά Ν] 1 ἀείςεηά τ γ᾽ νῖ αυὶ οαϊε ἕἰῤᾷο ἐξβοδσ, ΨΡΜΕῚΝ 

τ ' μροιθὰς νι, 4 οὐδανοῦ. Ὧν τὰς 7οθ,ηυϊὰ ἀϊκεγας, Ερο ἔωτο ραηἰς] [ἀκἱ 4ε ον 4μία ἀϊω, κρταθαινων ΉΡΗΣ : φάγῃ καὶ Ὧρἢ πιότιαζμῦ., ᾿ ΠΝ] ΔΟΒΑΒΟΨΕΙ͂Ν ἡ, ΒΡ . 

ΣΝ ᾿ Χο ς φῇ ἃ Ὧδο, ῃὰ- τ, ᾿ Οὐ, οὔτ᾽, το νος ἢ ἸΗΠε οὶ ὲ ξαῖο ἀείςεη ἀἰτ, ἔκο[νμρβαπῷ χω έϊι, εμὴποϑαῦ. ΘΟ οι, πον Ἔρο πὶ Ὁ ῥά πἰ θ᾽ 1116 νἱυυ δῦ ἀκα Β ρϑηδέ υΐῳν ἐριρν τ 

δ. ᾿ ᾿ ἢ 
ς “." , . ᾿ τεηάὲ : ᾿ ἡ Γ- "4" “ ᾿ ᾿ ἱ : δι 

ΓΒ : γαγοδ αὐτο “ μ ρος ἽΗ ΝΕ ὅφιν ΠΈΡΙ Εἰ ἀϊςερᾶε, ἸΝόμπης ἱἴνε ςἢ {} 4. γεν ἐαΗ͂Β Νέρηι!; : -Εἰ)γώ εἶμι ὁ αρτος ὁζὰν δον τοῦ οὐ-!} ᾿ς ηυὶ ὁ «αἱσ ἀε(ἐδηάΐ. δ᾽ 4015 ὼ φυὴ ἀξ μιν ας βμοάπβμι δὸς ἐρίωμπι 

: ᾿ς φο ρίο εῆλι, “6 " ΦΟΉΦιο ημθς οἴρα μϑν Ἴὸν πατέρρς͵ [{π1εἴρς Πίος Π|ς ἸοΙορ Αἰ σαλμο) ἢ βλον ἀρμρὲν νικίμιν, Σ αταξαξ' ἑαὐ τις φάγῃ ὧκ τούτου! ᾿ εἀρτῖτ' οχ ος ῥαποονίαει η ἀ-} ἰπρανάωραμεηι “ὦ Ῥοε βανν ον ἡ τΓϑηΦ 

τ ἴῃ Ομ το φίυ ᾿ ͵ »" πος ηουὶ ; ΜΗ, ΠΩ) γΑΝ ἑν ΗΝ: . ρον κο' ᾿ ΩΝ Η ᾿ ᾿ Ρ 25 ᾿ωμ ὶ ᾿ Ἰῤχιςὰ )ή νἱι 

ἀπε δὲ (ει ΟΡ Τ μητέδμ; Πῶς ουῦ λέγε οὗτο πο ΠΟΙΠΊΝ5 ρτΥςίη δέ τηατγξῦ) ἰροιέπινν ψαἠγϑὴν (γ᾽ πμ. οι αΐτυ, δήσεταν εἰς τὸν αἰὦνα " καὶ |τετπμτορδηίϑδυῖςπιιιοπὶ Εβ0 1. Μέῦμε Ι9 αΙΡΡΗΝ Θ΄ πισεηια σοῖς 

; ᾿ἀἰε δι νοεῖ ας τῷ οὐρανῶ καταέξηκα ΓΠβότλρθο εἴξο δ! ΚΗΙ͂ΘΕ ἐπ 1 τον ὀνσεοῖν., ὍΝ ὑεν Δ ἐν ἐγὰ δώσω ἡ σερξ μον ἐπ] ἀαδο,'ςῶτο τορᾶ εἶν, φιάπη οβο ἄμ γὐλιονει μ᾽ φψμε. τ ννη 
“ Μαῖῖ,1 Δ᾽ 4) “ιν “« ὐ τς χ| {{|0 6ΟΙἸς(ξη61 ὃ "(φ (υἱᾷ 4ε αἰ ἀκ ᾿Ξ - “Ε9 τι Ὁ. ; ἐντὸς ως " τ ἜΒΑ: ᾿ “ ΤΎΝΗΣ : 

. : {0} οι οὗ ἡσου “ἘΝ : ταν κτ ζει ταν ἢ ; Ἧ "“4᾽ γ» δή ὦ ὡς ΟΠ 4αθοῖρεο πυρά! νιτᾶ. ᾿ φιοά ανὶς ὃς 

- ᾿ Ξ ' αλϑης σἂν ΡΕΧΩ ΒΖ ἂν Ἵ. Ἀείροπαϊτεῖῥο Ἰοίι9 ἃ ἀἰχὶϊ 4 Πρίαμος Ἔγζο Ὁ | ἐν, ἐδ εγ)οῦ δωσὼω ἀρ Ἠς τὸ κόσμον : : . τος Ολερ, δί4ις ἃ- ᾿ 

Ὁ» τοῖς, Μυ “»γγύζετε μετ' ἀλλήλων. ΦΙΩΝ : ᾿ ἰχ εἰν Ν οἷδε ἠρηω- - τ ΠΣ Ἐτω τ δ τ }. κῶν ἀςὸ Οἰδυς ὃς : 

, 8. Ο ἰδ Δ ͵ ἢ ων , "αὶ ̓ ξ15. ςἸυ Γι Γϊς ΙΩὩΤΕΥ νοὺ 5. Ἰνγε η ἐψυόξεμη, ζωυς. τ ᾿ Υ Ά - Ρῃ Θαθαηῖ εἴξο Τυάαὶ 4}}} Αἰ- 41 δἰ ραν ἀπε φρο 1μἀεὶ Ῥοιι δάνγεαι 

ἣ ἐν "ΕΘΠΘΟΤΟΙ ἐλϑεῖν φος τὐλνυύ Ὁ Νέπιο Ῥοτοίε γεηίτς δὰ της] 6 " Νοπομομβνοιδῆᾳ͵ Εἰ κφχοντο οὐδ «εὺς ἀλληλοιρ οἱ ᾿μογίις αἰτοσοάϊεοι πιςο Φιοῖηο πμρηρίνῳ ἐϑνμνραθαβ ον νος θλ αν ἐμὰ 

. ᾿ Ν “5 ᾿ ἢ ͵ ς . ' τ ἷ ἊΝ δα 

᾿, ᾶ ' ΜῊ ὁ πω Ρ 9 “πέμψας μεγελκυσὴ αὐτὸν, ἡ Ραῖοῦ 4υἱ υδὲήψιος» ἔγλχο {95 εὐβ Ῥάρεν ηνὶ πηβί "Ὁ ἰνυϑια)οι λέηρντες πᾶς διωύαται οὗτος ΔῊ, πίον ἈΝ ἸΝ πιο ρρεεβ μἰε ποδοῖν ἩΡΕΤΕΡΟΙΕΙΣ 

Ὡς ἘΝ ᾿ αὐὰ 'σῶ αὐτὸν Τὴ ἐ ) ἢ τ. υΠ:8ι ς οὐμιοαθο ἤμῃ πηδν τνΑΧΕΡΙΕ μην, (Υ ἐζο ὐφά [] ᾽, Ἂρ ) ἘΠῚ ᾿ [ἀο Ῥοτεὶ Ἰς ΠΟ 15 ΑΓ Μά 6 [ἡ 4 ἀανὰ «ἡ ἸΠΑΗΣ ᾿ 

« αὖρα ἂν τὰ 7 4 ΧαΤᾺ ἢπ υἱείδηο ὁ ζ ' τὰς τε[μ[ξἡεαο ενπὶ ἡνηρμ!}- ν ΜΙΝ σδουυναι τίω στρκῷ φαγεῖν; . . ἀλτε ςἀεπάαηνὴ ερέμμημανν ᾿ μὴ; Οατο ἱπίεῖ εἃς ᾽ 

Ν - Ὡ ὅς φ ος πρτι δα ἀν τὴς : βιωο ἀμ. Ὁ ᾿ τς : ᾽Ὲ ΜΝ : ἐπι : 8}. Ῥ κίε ἐγ εἰς Πε[μ9,,.,4. παῖοαν ανλπάα ᾿ 

πο το δα δα γεγφαμωδμον ἐν τοῖς πνροφήταις 4] 5ςΝρτιπι οἱ "ἐπ Ργορβοτίς, [45] ΕΠ βεήρεββ ἐν Ῥιρθεῖος τ ὐτο εἶπον οἱμῖ αὐτοῖς ὁ ἕησοις,, Αἰ μίω ὡ- 5} Ὀ᾿χὶξ ἐβο εἰ Ιεΐωις » Ααιςῃ δ᾽ αν πεν ἀλεν οί, οὐ σαιϊοηέ, ουνοι, 

᾿ ΕΥΣΩΝ νΨ . 69} [ΠΕτ εὐβητ᾽ οσηπος (ΟῚ ἃ την ἘἙ δΥΝΌΣ ὁ ; ᾿ ἩΥΥ̓ΤῸΣ ποτ νι, πο πγον  ροί δίηςῃ ἀςο νοῦ 55 αἰ «ἀοτὶτ 8) [ηνωπάμεανενμη ἐαφηθην ἰπίυπη ἕξων. 

͵ ᾿ Ἐπ. 1.4.1} Καὶ ἐσοντ, αὖ ζῶσα ) » ἸΟΙ Ὠςεῳ] ἘΦηγ)η65 ἀδηδὲ. Ε ζω λέ ὕμν ἑαὴὶ μὴ φᾶγητιτ σαβ ΟΝ ἀδοσι : μόμὸ Ὴν Ἐΐ ΠΩΣ ἃ 

πρειρή ας ΤΙ ἘΡοῦΤαΙ ΠΑΣΤΙς. οἸσ ΘΉΤΟΙΣΤΕ Θιυ; Οὐἱαυίς ογρὸ δυάϊυϊς ἃ Ραιγο] [6 Ὁ εὐνπρομ αν ἀνέϊ- Μ΄ ΔΑ μὲ γα ἡ "πίητε ἀυτώ “οἴη. Εἰ) μοτοϊηὶβ» δι δΊ ες} [ΕἸῺ μοποϊμίενδ᾽ δἰρειδὼν ὡς ἐρίεἰτακίααι 

Πας ουὐλὸ ῃ ἀκούσας φἴοῳ τῷ πατρὸς χαὶ ] ἰδ ἀφιείς, νξηΐς δά πη. "ἡ ὰ βαρ τ Ἰάνείι τυ ᾿ς «κατδηου τῷ ὧδ γα ϑυν 1 ΚΟΥ. ἰτίς εἰα ἀῃραϊηςαν, ἡ πο ΒΔ- "βαλε μνο εἴνπι, οὶ π᾿. "ἡ τὰ 

ἼΕ. μιαϑτον, ἔρχεται “φοῦς μ4. Ἂ- ὔ Ρ ἊΝ πλυρᾷ τβωδ ον τὸ αμανκἔχοτε ζωΐίω ὧν «αὐτοῖς. Ρετὶς νίτλγ τὰ νο δ 18. ' ἜΣ τος πρηνεῖς ν ᾿ 

: Μδίραιν Οὐν ὅπ τὸν ἦσο τἷὸ φοἰ "Δ 46] ἽΝοη αμὸάΡ 1 ἀοε δὴ; ,ϑς οὖν ΨΕΙ ν σαί; κλον πον τὰ τ στο "ἰ πο ροιεῖ 86 ἢ 

ποτῦρᾳ τῆς ἐὠρᾳαν, (μὴ ᾿ Ω δἴζειῃ νὶἱ ἀδετ| , [ἀδ φωήυαη» ; αὶ χα πίγων " ἐπα ἸΣ ουἱ τοφπάνεαι πρεφην Ὅθη ροκεί, ΠΡ 

ὃ ἐναὉ τῷ Θεοῦ: δ ἑώ ΤΡ Ρ ἰφυῳῃυῖ, πὲ  ε' οὶ οἱ ΔΒ οο: ΚΕΡΡΣ ἐᾷ Ὁ τρσυϑημεν ΤΩ: ΚΡ τλ τ κππὶς ὁ δ’ ἘΘΕΟΙΓΡΕΝΙ τοῦ Ἰδέ βηωννεν, Φ' δίυβ παρε πυσάος 6) 

᾿ τέρᾳ : ἔχετον τατ} Ἰρϊς νι άϊε Ρτέφυη ἐπε. μου τὸ αἵμεφ νἐχε! ζωΐω αι ὠνιον καρ ίω [δὲ ίεπισαῖν ἰληξαλπειο, ΒΔ Οἱ ρηρνίμεπν, μαδε οὐταπν γηιο!νξίς. 5 Ὰ 
Ἶ ἱ Ἶ μ ᾿ - ἘΣ τὰ Ὁ ΟΙταοννος Ἐν ὩΣ ωϑ,....... τ τοτΎῪ}ᾺῈῪ στ τ “μ᾿ ᾿ ᾿ 

ἘΝῚ : , 4 Ἀπ ΜΒ ΚἸὸ, τ, 447} μν , ' ; ' : ᾿ εἰμ] οταΐμυ9᾽ 

να» νι ε τς διποιδηίοο νοδ]ς ἬΝΝ ΑἸΝῊ ἀϊτου- ἜΣ : Ξξ: ᾿ ! 

ς΄ ΑἰμίωΣ ἀμϊω λέγω ὑμὶν, ὁ πιςεύων εἰς ᾿ «γεἀξεϊη πιορμαῆχοι νίτα ΝΣ 
ὁ Νϊε εβ οὗτος δον. δεικτικῶς μσες ἔμπης ἀςεἰρίςπά,ΠΆΠλ᾽ ἔδγργεε νίψαι ρτὸ σάτης ντατυν γοζάδυΐο ΝπλΡ Τρα,νἢ ὙΟΙΘΗΔΕΙΣ 

μχοιό ἐμὲ ἔχω ζωίω αἰώνιον. - { [ηδη}. ἜΑ Κ ὙΆΠῚ ΦΈΡ [τϑράπραϑπηαιν, ἰππ ἧς ἀΐεοεος, (εἰρίαι ἀεμποπιῖγδυίς, γε οτίαπὶ ἱαξτὰ ψιο ἐλ παρ ἀνεῖν ἐρηνν ̓τλυϑα μὰ δεν ον διπὰῆ ξῶς 

Μ“ χοιιδι , 3 . » . Σ Ὥς, ἀτπνς Ι ! δ “ὦ ὡ Ψυὶσ οἱληῖνς Ἰοσίς, ὅς νουοῖ Νὰ ἘΠῚ ΤΟΣ ὑπ ϊ ΔΙῸ. ᾿ 3.γ0 

᾿ ΕἾ ᾿ Μήδῳ ϑιοτ. Ἐγώφἐμὶ ὁ αὗτος τῆς ζωης. 48] Ἐροίιπι ραηῖς {]ς να. [45 Ἐρο βίων ρβαυ!: υἱκ, πε τς τε ἘΝ ων μὴ ἐχ τς θεάν . “ως Υἰμελέρον, νεροῦ ψηϊρυρ ακαγαμα η ἡ ἀεείδεὶ Ἵ ὌΝ Ἢ 

ἐ Ομ) ν- 4 ἤ «- ᾿ 4 ὴ ΜΝ ᾿ Δ Ἢ ᾿ ι ἔν "ῳ πς ᾿ Ἦ ᾿ Ἢ Ἵ Ὁ ὁσωνἰά εἴς, οἴζόγαῦ) ἌΓΓΙ ΙΝ ; 

: Ϊ τὰ "Ὁ ς. 9’ παπρες ὑμδ ἔφαυον τὸ μάννα ὦ 4 Ῥατγοσ  νεἰπτὶ ςἀδεμηε πηαη- 49, Ἐ δἰτες νεβηὶπιαηάμης.. ΝΣ τὴ ὑ: ἐν ἘΣ Ἐν ον νηββ νὴ ἧε: ὭΧΩ ὑπχηνς ΤΡ  φϑηξ φρο ᾿ 

Ν. εὐ δε αφολιι, ἢ ἐΡημΦ ΚΑΙ ἀπέϑγανϑν. ᾿δϑ1η ἀε[ετεον δοπιον ὶ ἔμηι, ἘΝ Βονον Ἄ ΕΝΗΝ Ε΄ » Ἐν αδα άΡΗ ΝΗΡ ἮΝ λῦσαι νία σοι Δεταῖα, (αἱ φοίατον δὲ νἱδεϊηνὰ ατεγλαὶ τους  ἸΆ]ιῆοα:. . δβι . 

ΠνὉ8 Ν : ἄυμυ δίωτρε- - ᾿ : ὦ Θ᾽ τηνὲ! [υσ!. τῆ με ὑᾷ ̓  ΗΝ ποϑ εἰς ἀφυῖΐι Οἰαγίϊξι: [τἀ νἱταταν ΓῚ φιῖ- μμηάὶ υ4 γύπσὲ Ὅς ὦ κσμὰ ζων». ἰὰ εἰξ χιογηα νὴ 15 Δ(- 

Ἴκὸν κειοαϊ με γηίυς,. ἐνμεὶ ἘΝ ΠΝ - νι ἢ ἕοςρΆ ΠΣ ἃ δαύεης ἴδ μας πιο ζάτης {ϊε πηρατοςπ- 20 αυϊτεηία ολυία, ιου πϑιὶ ἀςάϊε Ραῖοῖ εα αἱδυίαίς οὐδ᾽ “ ᾿ 

], Ῥϑτεϊσιρατίοης ἢ 41. Νέόνε βε εῇ Τείδε ἐδερὸχ ὅ τὸς ὅδιν αὶ Τἰνσοιζ Τα νυ] ξ.6-. ἰἴαπὶ ἃ 4υο πυηάμλπι ἐδείτιν ἴσας, αἵ αὐτὰ, Του ηε θὲ ,: νἀεην ρεγρεῖιαπι ἈΔΌΦΗΣ ΣΝ ᾿ αἴαμι σαυτῃ νηὶ Ὀεο εἴτα. [τοττάτα τι ἀρρῦθιις (εἰοέτος δε (εἰ ἐφεπάορ. ΝΝΔαν φιὸᾷ ἃ ] ᾿ 

. τίσις τίεῖης ἐἰαρορήτάν υὴ τνν Δοσποπ Ἰείως,, φυοκ τας ποη νἱάετως 16 Βατθατὲ δι ποη Ἐχργο Ὁ δρμήι, ἐρόμις ἐἀμι φήμῃ 4. ἡλη αυτας ἘΠ ΡΤ ἀρὰ κὴ πρὸ παρ ΑΝ τ ομηᾶὶ ἰρίμη οἰ ταπι,ῖας (που αἄαπα Ῥείτατετ ὦ λόγου, οὐ αἰτοῦ 

ΙΝ ᾿ 4ιίανμε, ἘΠΜΤΝ ἘΝ ἍΠ τὰ οηἰπι ἱβάίζαπι {111 οαπὶ ορυπιὲ - ῥῃϊβςαι χιι (ς ἀοσεπ ιαῤες, ἰρὰ σάπι φυϊιλτα δ ϑαλτο ἘΟΙΑγ Εν τ κε ἐρα ἧς ὕοαας οδεπάϊτις γκᾶπι; δέ ρον ἱποατπάτίοηςιι ἀδοοίπε ας [ςομπάυπι (ἀγποπὶ ἴα 

ΠΗ ; λοῖϊε τας αἀεὸ ἐχ ἱρίο ποπιίης,νῸ ΠῚ ποιιροιπι, Ογ"- είς μια οἱξ οἀοέξως, ἐαρώμ ΚΣ αϑὰ τ κα Ὁ νεϑοτί [μου ιοξιπισηι οο Νὰ κα μοίτα θα, δίς δ ἐρίο ςοπςερείοηε πιοπιςιῖο μυπκααῖ Κὰς τ. 

Ἴ ᾿ ἐκο δκς μρνὰν ΤΠ (οἰϊοπιις τα ]εριης, χιαπυὶς αης τείβγος θαι, “ὐ ἐρ, Ἄ ἀλολνλ υδρω ξ ΦΩΝΉΝ ΠΝ ἵκει Ὶ μεν ἀπουθά ΝῚ ἢ ἱρία ρεῖ (ε ἐς δά Ῥαῖσ Ἰλοβεθτιπἰ ον ΜΕ Ὲ 112 1 τα Ογλός ΛΝ 

᾿ ἐποος τς τὰ ΘΟ ἡῤῃ δαϊρχοηῖ: ; ' ᾿ Ν 9, 9 αὺ,.. ἢ. ᾿ : κγτουιισταυ,ονὶς ςτγεαδίοις , ἘΠ ὁ : ; ΜῊ ᾿ς μαογία ἤεὶ 

ει. Υ . ᾿ ; : , 46. Νοῦ φιὺά οὐχ ὅπ. κς ἰλπὰ γὶ ἡ: μητούις τὰ ΠΟΌΣΝ δον νος πικες ἀεὶ . πολά (οἱ α] οὐ βοατίο Έπι ἱηάἰρεἶἴνας, φυληυ!ς μον  {π ἴα 

ἱ ες 44 λ7Τρνακο κ᾿ : , : " δυο ρ ληὰ νίάετυν πηι} τὴ ἀττὰ (ΈΠυ᾽ νετὶ Ὀοὶ ἱποαββῃ Ὀεικαῖε οπλλμᾶγο, ; : ΤΡ ; ᾿ 

τὰ τπβ Αιναν ταις ααοναῖ αν τ; ἡνμ ἀπο τ ἐξωγ νη ητης αἰδυ ἑδρποης ἀείμε, ν ε τιν με κα, οὐθοι «ετεᾶν ρατείπι Μρμματίι τορτίειαιει ὍΝ ἐμθ ΕΠ οανεθλμη Ρίο ποδί: ἁΠαπιῆε, ἤορεο πὸ 

ἔτ ᾿ ΠΌΣΗ ἢ 5 ἯΙ δ ἘΠ ᾿ τεητΣ, ὦ ͵ ΡΝ ἀ ΡΝ τον ͵ ς : ; ᾿ 

ὅς ὑπ Ὑγδυστε μἰσιεῖια ἐν τος εἰ πε ωῦ θα "Νὴ εἶ ἡβηύνην υξηνηὶ (ά βοῶν τὲ χέκρυρίμα ἄτι - ὦ εἰ πον Ἰκκοδῃ ὴ ᾿νήοοναι οὐτὶ 11. Οάνηεπε [υ δον τἰυὶ τὰ Ἐπ αμ τ 

; ; ιν νεϊημις. Νὴ οἱδ ἐπι νοϊςητις ηὐοηιάᾶ ἐς ἠδ βἴς Ῥαιγέ ἣ ἜΝ τ: ζλτῖς ' ; τ πον κεϊά γ0 φυαῖῖ νἱε αἰίανα ἢϊς ἀτείου]!, δεὰ ἡτοὶ (τὲ τας Ρίὰ Φς ἵ 

δοιτίηἰ! ἐς αὐίξγοπιῖς Ὁο. 6 : Πς Σαῖγό ἃ φιο ἴδε 2 ἀἰεεῖς, δὸ ἀϊά! 4- , ὶ ἱπάηταγ, (Ἐκ μος ραηεγὼ τον τον τ αὔτ, Η! Διὰ 10 ᾿ τὰς κόρα ; βοιὶ ροῇϊ 

,: ᾽ ΠΆΕΙ ᾿Ἱ ᾿ ' τίς, ΙΝ Ἂπὶ πεπῖο γίάϊς Βδῖγσπι ππὶ ἐἱὰς ΡΣ ΒΔΙΠΕΠΜΒΊΕ ΜΡ, ΡΑΡΡΑΤ ΕΣ Α Ἀμης ἰοουπι ἢς ἀεςαρ ς ΟἸνεΙ γοῖῦα, ἃς ἢ ἀϊοογοης, ΟἿἹ ΠΟΙ βοίης 

Εν ἸΜῚ ἔκησθς ἐέψριευνὶς ἤρυτν Ἐπ Υ μὴ δὲ 10 ᾿ὐταν Ρεῦ δυπλἰρίμιπι πον ἀδοεελαι πολ ὐνῃ υθδρευδε : μλλθα Ἶ ΓΑΤᾺ τος ΡΣ ἘΣ τῶ τὰν, Αὐοά ΤῊΝ τα ποδὶς μὴ πύρα ῬΙΡΉΘΙΕΛυνΟΣ ἀς ΠΑΡ᾿ Ἡῤρρὴ 

τς πΠνὩΝ κἰ δῖ, "ΠΟ ΙΑΙΑΤΙΕΡΕΠΕΒΕΙΙς ΙΘΟμε: ψ ΑΔ) ἐο ἡ ὧν σαρὰὶ ἢ Θιοῦ, Οὐ Ηἷς ἃ τ - ΚΠ ΘΙΒΤΕΝ νὸς Ὀοδιηληὶ ἰης . ΕΠ ἀἰχ{ἴξης. Ἀςέχὲ ταις Ν φεὺς ἰατοτῖρεςε Δ 61: ριον 

ἐῶν λον τῆν αἰ δον τὸ κὰ εαβιξαμάμμη Νοιυαι εἴ οπίπὶ πϑϊϑοί υδιη αἷς ργορτίαπι εἰς ΒΠ]ιο ῥῇς: εἰδή πὰ ̓ λὐυϊεπελθετι αὐμθι τ ἔτ ἀὐαρήμηνεε Οδηβυν ρίςε δοπίσῃ φρρην ηεἰυίατη ἰη ἀττίοι!]ο τώ, ἑ 

Ἷ ΠΝ μναν ἐδ ἐπε μαννα τ ϑνατιηι ὀ μὴη ε ἠρῳθ ον μοπεπῇ ίοιτς ίς οχίπμιτ. 
[460 [οτίρβεπολος ᾿ ΕΣ ἉΨΡΝΝ ἀύρίνοι ρούυς εἶς ἤ!ατη ράῃεαι ἀεγ ". Μοὺ φ τ πόα Ἐπ ηυκη βου δέμρνα 

" 
νεϑ ν)Ρτσρίεῖα., Ἐυδηρο {πὰ (ρτὰ, χοἱ 8, ΕΜ ύ τ . ΕΓΕΙΙΙΠΙ ᾿ ; ᾿ εν νὰ Μαδιῖδ.:δ.}1. 56ἀ ανϑλνὶ ανάςτη νἱάετυς πλάχίηιὰ ἐξ 

: διίςείρια ΙΔ ερρβοδὲν, ἤυς Ἡκσίοζια ἱψὶ Ῥτὰ, 1.1 8, ἘΠΙύπι, ἀυἱ ἴῃ ἤρου δ διε εἶνπο- εἷο οἰβίτυΣ πιὸ νετὸ ποξιμέδυς αὐἱάσαν ἐρίοειου εχ ᾿ ; ᾿ : γῇ ν 

ΐ η Ρίνα. Ηἰς ἐξίταν 1: οἷς σπάτγᾶρε Ραῖγθην. [τι σαρμὶ τὸ ΛΎΜΗΙ 0 Αἴς ἀβίδατ. ἰπποπ. οἰαρηαῆν τοιηροιίς ρεκίςπτί:. Ναπι βιτυταηι νίυγραϊες, 

Ὡς Θ πρπεδ 1112 νειεσγίς οὶ ἘΠῊΝ Ρᾶγ9 ἀξοίαγαι αι λΠῚ Γ λα θεν πιρδμνν όσον απ ῖσα ὕ μη ετοίρίιπασφυτο ΡῬΈηφηη ἀξ, ὌΝΑΡ ας μος ἀρ- νἱάεγϊ γοτετγαῖ Ομεϊϊειν ποι ἀαγα νιταπλ ἀιηταχαῖ ςοπ- 

᾿ ἀν κε πιο υγεήα ΝΜ ἀρνιὰ μ ὀῥῃ νυΐσυν ἐαῖνν ΤῊΝ ἀπὸ παῤ γείτιτ ξορβημποποηγᾶς ςδίιπέμίοποαι ἀξοίααι, ὦ) κὸὶ ὦ Ἐρέρ ἡμῖν ἐξίῃ ἐρικβείδπ ἰα ίτίαιη, (Δηξεϊ!- πη τέ αν ΠΕ δ ΝΗ ἀείποερε ἀξόνθαν ἀπ δὰ 

5 “ν Ν᾿ ΤΌΣ Ν δι αττ,. γι 4.4.9 ἢ νπαΐτει ὐπιηςς νἀ οἴσεις, γι Μαῖ.1.}:. εὐ αὐ ταμν βαέμτοι ἰυπῶι Ἡἰλμ δὲ ὙΕΛΙΟΙ ᾿ ἢ βὐῤηλ αν τὰ πηβοααο Ολτς, ἈμΗΠυγορΑῖ ἀυνπὶ Ἰεὶξ ἐον νίκααι ποι μαθέξο 1 ἔσει ς - ἶρ, Κ 

ΟἿ 7 ΠΑ τ ξαηήαινι ἀξειἐἐμεῖιε οἰ δ ες μύτη νυν μα: «ἁ μι ἐκαιοι δεοῖτ Ἰδίτες ΠΑΝ πον ἐῶν Ὑαμ τ ὑ αν ἐὐ φούρκαν γῚ πος τως αἄεο ἡ“ ὁθε βοὴ ὙμΕΝ μ ον ἐκ υμμνον πόη ἀνα δυὸ ̓ “εν Ἔ ἀμ 

ἱ ; ' λον ἴδον λει τ, ἢ ἀε ἴπ. ,οτόρυει ζατηῖς ἰρεςὶς δ σηπερί δ ίοπε ἢ ἰατὶ ᾿ ς , ᾿ Ἰηὲς ἀς ἱρίο" το σις Ομ υπι εἴα ντος ἀιέϊοτοπὶ ἱ Π4}} , 

Βυ]ις λοςίρίαν, αφάδιη ντ οἴηπεε ἀςοϊρίαπε ςγοδεπάϊ(νι οἱ διε μεν εεε μδὶ Ρἰ έζίοιε ἔις [οἰταίς οὗ ας (υἷα ἀοηίε ὲ δεπεοην ἀνβιηβμο. ΑΒ Αὐκἐ πὶ Ῥ ἸλΩὶ νὰ φουαίκαταν δὲ νοὶ πση οἷ εδὶ πιοῖῦτεσπαῖ, 

᾿ : δά ϊειηι (ορ Πα} ροΠ δ ]νεαι ἐπὶ ῥπῶραχος ἅτης ΡοΠΟηΔΠτοΥ οὔχμπέϊα:τυΐαν ται ρἰεηίτυάληέ οὖ ἰη "σμηξο, αυοίῃ οροττολῖ ῸΓ πάσηι βοεὶ δόγμα πὶ, ἀρεγουν μὲ εητίλην ν Δ ΟΟΠΡΑΓΩΣ, τ ἣν εἰὐμ αν ΥΡΗΝ 

"ν᾿ ὲ νν «εϊεἰπιοηίο νε ἑο απι αἰ δείπνοι Ομ! ογβο αδιευπτις ἰεἰρίο δά ἰῃ βάῖγε ἱρῆς ργοροηῖς ἔιο ἄνους δή Ποῦ οριῇ ᾿ Ἂ Ἀεὶ αἱ δῆς φοπεῖο-. Νοη εἴ ἐὐξο [δ] ΡΟ 8 ζαζας τοι», γε Βεαηνν 

Ι . Ὁ : ξ { λα νε ᾳιυΐαιλια τ βαεῖυ α ΣΝ ᾿ Ἐν 14. 

, ον Οἱ απι ἀἰεείπλεη ἰηῖες ὙμΑ ΠΟΠΟΠΕΑ, βικηι ονδείοη δοςδιπιόιδιε, δι νπἰτατξ ἐξηογα ἐκάη ιν μα ὑτεὰ ἐϑ ἰερι εἰν : ὅ (ανο αὶ αὐρξ.ν εἰς ΗΠ ἡϑΔη1128 ἀἱνπτοτλνη πνμο ἐὐῴος νειυῖο εἰτὰ ἴς φυϊδήδηνι 

Ι 
ναίω ἐοοτυ:ποίία ἀσβίρλια, ἱψα ἱ 

Π118 ᾿ ᾿ . 

Ι ἁδιπσάυην πὐμένον τ ὑτῆν, ΓΝ ΣΤΟΝ 
κλαςαπιθμα οουβαυδνηυ φημ ἀἰ- 47 Ριεϊνεπάίπιας πᾶ πηροί ὧν ἑαυ τοῖον ψυ! εἴν βόε νεπῆουλι (5, 

ἐβιεϊεαιν Ἵν 2ϑεν,δεδιλτὴ ὦ . 47 (δι εὐφάϊε Ια προ, ὁ πες νων οἱ ς ἐμ Ἠῖς ηεἴσιο ψιυὰ νε- 
ἰμες πιοὰ νος οοτροις, 

-- 

Ι 
ἣ , ι ἢ ᾿ ᾿ ὸ ἐν [ νἀγφιιάμίω 4 

“ον! Μ᾿ ᾿ ἌΟΡ μὲ πλοπεςπὶ Βγαίηγο,νε ςορτει μην πιογουι γοπετοῖ τον δείλοχυίσία πιρατίοινοιι ἤφυς δὐἰξοείρεαλιςς εἰἄτικαϑιι ὦν ἐμοὶ ἐ πατόρμμῥγὸ ἐν Ἂν κατ 

Ἐμεμια ΤΩΣ Ἔνναν ἐράνττν τ ̓ τὸν μὰ ἣ ἀρ εουβάᾳ νον. Οοτιὲ «οη βάφιντία α εῇ ψμαηι ποσί δησιν Αἰρδ Ὁ Υ ή πω μῆς ἐκν δοιμαηαδισάυιοἡγταῖος ἀμίω κέγω ὑμῖν» ἑαὶ μάλάζειν ἡ ἐμέ γΠ μὴ γύναι πσρο δε 

; ᾿ ἰὰνι μρδντὰν ἡ; ; ἣϊ ̓ " ἐγαϑδ δακι γε νροῖι Ῥαμΐμε, δὲ ἃ Εἰάο πὴ Ἰηίηωπ ἀππηφυξηάα «(ἴ αυλιη μενιεςἀ ἀπιπδὲ Εὐάοι ςοη ἰδοιδηἀὰ τορουθμτιτι μές τὸν ὅτν τὸς ζω νῶν ἐχπ ζυων ἀνῳὶ ᾿ ἠδ ον 

ἮΝ - ᾿ ᾿ Ἰμῶν γ᾽ δὶ τπῖς ὟΝ ἀϊσεάμπι φυσι εἰβδέξα ἀ ειμυυμειν οὐ οἱ είδη εἴδει σαί. ΠΗ ἢ " (ηφ αἴας τοπἤφοτοῖαν ινί ἡϑθας οι βραίε ἣ μα ΦΡ 'ν» Ῥαῖν. κηνβ ΑημΝ ἐῷ κῦ ἐμῇ υδηὰ ἂ 

«πέυν Ραμα " ΤΗΝ " κὰ υ μενα κα μὸν ν ἰο- , μἷν, Μεβνί νμδ. Δα ςαίπι εἰς πο ροτίὰς ἀΐχιξ Οἰνέας Α Φρ δ υϑδοθες ἽΕῚ στ ποὺ πἰΠἢ εσαίυπέχηη οὐτῃ ἐποέϊς, δι 10 ὐβιω Βοῃ ποθ ν! β 285 νἱ!α. ΜΌΝ ε ““ ᾿ ἐξ ΠΡ. 

" ΞΟ ιν ΉΤΑΝ μας οα μαναδ σα δ τι χαηετηι σα καλέ ἡιαπααμων, Μᾶς σξο έκαι ἀναιτὰ ἀφῇ τι αι τι ἐπε βκαἁ μας ὁ ὺς. β 
τς ἢ δπ ΔΑ αος εἶψλν οὐρὰ ; κα νι ἰφανίιων Οἰνενμμν ΒΟ είς ἑποτφάν!νι ἀμπὰ- : Τῶν «ὐρβάεεσιαν. Εν ἡμας βότυπι νίδετυ γε ὅγταε ἰα- ΡεοτΉ ΡΑτΙ6Π|, ΦῸΝ “Ἢ δ 
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 ΟΡ.ὉΥ͂ [1,86 

4 
ΑἸ εἰσὶν ἐδ υἰ δῇ τινὲς οἱ οὐ πιφφύε- 
σιν. Ἡ δοι γὺ οἷ᾽ ἀρ χὴς ὁ ἰησοῦξ ἥνες οἰσὶν 
οἱ μιῆπις ὄὔοντες, χῤὴ τίς ὄφιν ὁ οὐδᾳδωώ-]} 

,} 
σὼων αὐτον. 

ἘΥΝΑΝΟΈΠΙΥΜ - : 

4{ ϑεάίμηςν αυ!μάαιῃ σα νοῦ! 5 υἱ 64| 5 βηνι ἀρίάριο ρυυο: 
ἥποη φεράμης, [ςἰοθας ἐητηὶ ἀ] 
ρυϊηςζίρίο 1οἴμο. 40 παιὴ ες] " 

υἱ ηὖ σγδάςδλης, ὃς 4} ςἰπτη 
; να. ν4,| [Ριοάϊτυρως εἰσι, ΝΝ 

Κα ἔλεγα, Διὰ ὧν οἰρηκᾳ ὑμῶν ὅτι ου--ἰ,.] Ες ἀϊεεθαν, Ὀτορίοῦεα ἀἰχὶ 5 

Ν 

ῥὲι 4591 ηφῇ ενεάμη!, ξ 
δας επὶθη οὖν ἰηϊῃᾷῳ ω 
4μὲ θη εἤηι πεάνμαν, 
Οὐ 4 πιϑάϊι 
ΔΗ}, “ἫΝ ἠδ 
Ἶ Ει ἀἰεερ αν Ρεορμενια 

“δὶς δ᾽ ύαται ἐλϑεῖν σούς με ἑαὴ μὴ ἢ) Ινοθὶβ. ποιπίήειι ρος νεπίις Ἡρελβοιν ἩπῦΝ 
Ἂν Α | ἴα πιδύτο ἀλη ἃ - δεσδομδμὸν αὑτῷ ὧν τῶ ποιτρός μα. δά τη ηἰ{ ξιοτῖς οι ἄάταμῃ ἃ Ῥλ-} 1 Νὰ οὐ ἀμενιο ἀΡαπετον 

Ε) εξ μβοπιὶ- τῳ , », δ τς ΙὯ60. ᾿ 
᾿ πιϑί εἰὰν Ἐκ τούτου πολλο ὠπηλϑὺν ΤῸ μαϑη. “4 Ἔ - αἰ ἀἰείροϊο- 66 Ἐκ μος πρὶ ἠ βι ἡἱ- ἐλ (ὰ. Ὁ} ὁ, πῇ ων πρὸ πίε οὐ γᾷ ΚΡ; ἘΣ ΒΟΉΡΟΓΕΠΜΙΕ ΠΕ ΠΕ ον κων ἤμα, υϑιίυα ἈΚ εἰς τῷ ΟΠΊ στ", ὁυκῆτι (47 αὐ} Ἰτρῃ οἷὰς ροάειη γοτυοτύκενος [τὰ ωπον βάρμβρρ 
(ἩΜΝ υ ἐπ. τῷ αἰδλέπατοων. ΔΌΡΙΠ οἰμὴ δὸ νογίαθλητιγι [“ [ὑμίαθαμε 
υϊατὶ οἱ! μῳ δ 

πεβείο 

ἘπομοΣ μᾶν ὅτι σὺ ᾧ ὁ Χριςὸς ὁ ιἱὸς τῇ Θεοῦ τῷ 
Ῥαάτυυ οἰ δὰ» ζωντος. Ἂς : ᾿ 
τπιεις Πα Πὥ 
γΡιοβιεηιί την Ρ̓ ᾿ ᾿ ἃς τ Μ “ “ ᾽ ς , ἐννάμαειν ὑμαῦ τοὺς δέσλχῳ ὀξελεξάμίω οὶ ἐξ : ε ᾿ ᾿ ᾿ Ῥαοε διε εδώ εἰ 1». ᾿ 

᾿ναβεὸ οπιηΐ ὶ : δ ς ἿΣ 
«ποσήημηι ἀδ- 
τονε πὶ, 

ῷ Ν᾿. τῳ... , τ ον Λ΄ Ἅ 
ἐς Εἶπεν οὖν ὁΤηὰμῇ τοῖς δωσεκα, Μὴ χα}}67 

ἀάι,) σεσα 9. “Ὁ 
μεῖῃ δα (εἰ) (εἱ 

᾿ διτιρίληις. 

υμις ϑέλετο ὑπαγειν; ᾿ 

Αἰπεκρίϑη οὖν ἀὐτω Σίμων Πέτρος, 
Κύρμε, πρὸς τίνα ἀπαλούσομᾳ ϑιι, ῥήμῳ-" 
τα ζωῆς αὠνίεἴχει" Ὁ ὃ 
“Καὶ ἡμεὶς πωπὶς ὕκᾳ μϑδμεκαὶ ἐγνώκαᾳ-- 

1- 70. 
, 

Αἰ“ εκρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῖξ, Οὐχ ἐγὼ 

γι 

ἔλερε ᾿ ἴέδιαν Σίμωνος ἱσκαριώ- 

᾿τίω δα γὰ προεῖδεν αὐτὸν οὐδασεδόναι,}. 

: διχα ἔγψο [οἰ 5΄ ἀποάς οπι [67 
{ΠΝ υπν ἃ νὸς γυϊτῖς αρί τοῦ " 

64] Ἀείροησις ογρο εἰ δίιποῃ Ῥς. 
τι5, ᾿οιηϊοο,λά ἄμ οπὶ αὶ δι- 
τμ8ὴ γετὺ νίτα σῖσγης μΑΌςοδι 

69} ἔτ ηϑς (τς άϊπγι 5, διηομ 5 
τε εἴς Ομ τυ {Πππν ΕΠ μπ, 
1)εῖ νιυσηε4.ς 

ὃς σρανος ἀποάεςῖιῃ εἰσρὶὺ δ ἢ 
ΓΑ η1671 νυὺς οχ νος οὐ ἠϊαρο." 

ἰδίηνοηιο βίο υ[ςατίοτα: αταγαμι 
εὐἰπὶ οτας νὰ πἰς ργοάετες συ» 

Ἰοιαὴβ ενγὸ 1 (ἀ 
ΓΝ , μὰ “ὲ Ὁ 

εν εἰ φθίνει 
βουνά ἐνρο εἰ δύνῃ, 
Ῥώνη, ον“ εν 
ἐδέηνμεὶ υεγϑα οὐδέ «μι. 
ἠ« ὑαδει:: ᾿ 

Εἰ ποι ἐγεάῥνμ Φ ῳ. 69 

4, Εὐϊ θ., " 
50] Αι ἰβδάνε οὐ Ἰεβω, Νόῃ.-. 

πε εφοννος ἀωφάεείηῃ εἰς. 
ζ᾽ Ὁ ἐπ πνοὴ νηε ἠϊᾳ- 

Ἀείρομαϊε εἰς Ιοἴις, ἸΝόη- 

Ἰης: Ὁ οὶ . [ϑοίμε εβὶ 
᾿ ᾿ . Ῥιεεδ αι ἀμίρην Ἰωά κπὶ [.οαυεθατυν αυτοπὶ ἐς [048 71} ησην ἐβ ανμι τἰμειιο. 

4 μη) {71} Ὅη» ἐπ ἀρ. 

εἷς ὧν ὀκ Ὺ δώδεκα. τ οἴει νηι εχ {{Π|9. ἀυο- ᾿ἄφείη. 
΄ ἶ 1Ώ. : ἴ 

᾿ ΟΑΡ. νι 
Κυφάλαμον ς. ΟκλρΡ. ν γι, ᾿ 

: ΕΝ ΑἹ ἰδιεπώτεοι ὁ Τ᾿ ησοὺς μοταὶ ταῦ. ' Υ δ των ᾿δυτξιῃ Ιεἴις ι ΡῬΙ" "" “νίθην ἀπ- 
εἰδρ(εὰ λάυει- ἈΝ ΓὟ («"οὐ “Δ ἡ ἌΡ: Ῥοίε μαςίπ Οα χα: που] [Δ ὑμίαθαι Ζβω ἑν. 
εἰείαπι ἀοηῦ, 5 Ὲ αλιλα ον γλήϑελον ὦ τῇ [εἴθε οηΐπι ἰη Πιάχὰ νείαν,,  Πιβηπνι που δυΐπε ναίει ΜΡ ΜΙ υδαιᾳ αἰδιπατεῖν, ὅτι ἐζότουυ αὐτὸν οἱ 2} ἡ» νά αἴ αποῤηϊανεν αυὶς 

ε6}.. 
Ρίαν πιοϊεῆις 1 96 α᾽οι ϑοκτεῖθάι. 
ἐχμἰδεππρο 
για! Ρησλπι' 
στιτδηεὶ, 
ἐριΐς.1..,4 

᾿ Μαιδνοαβα., 16.17.18. δ Μα;,7..ν. 

Ηΐν δὲ ἐγγυς ἡ ἑρρτὴ ᾽ Τεδιαίων ἡ} ι 
σαζιυοπηγία.. ἜΝ τς κα 
Ηἶπον οιυῦ ποὺς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐ-} 

τϑιΜετώδηϑι οντεύϑεν, και ὑπανεοἰς τίω 
Τπδιαῤαν, ἵγα χαὶ οἱ μφιϑηταί σου ϑεωρή.- 
ισῶσὲ τοὶ ἔργα σοὺ οἱ ποι ες. 

---.....ς-. 

᾿ αυία Πυάοθαπι εἰπτι ᾿ἀαὶ τη- 
τογίπιεςς, ' 

, Ῥχορὲ αὐτοὶ οταῖ ἔς ππὶ 1. 
ἀχογυι! ᾿ϑοεηοῤορίᾶ. 
Ὀιχετυπε ἰρίτων δα οε΄ ἔτ4-}: 

ἴγοδ οἷα, Ὀἰ στεάεῖς Εἰηςνδε να- 

- τσ ὔον....-.--:-.-ὄ.ὄ.ς--ἰ--- 

τεγβειγε. 
Δ} ΕΥ̓͂ΑΙ αμμεμὴ ἐῃ γγοχέϊηο 
ἀεί Τρ κονβηνδες. 
πορερῥα. : 

᾿ Ζίχενημ “με “ἀ ἐμὴ 

ἀεῖη [υάαᾶ, νὰ τοῦ αυοφυς 41-} [Φυκάειμ Πνἀδαπννυζ' 
[τἰρι ἰροέζοης οροίά τα ας} [ἀ θραινενὲ νἱδεφιβορες 
(15. τά τη ἄνα [πο. 

64. Ουΐ πον ενεάεθανι,οἱ μὰ πεξεύοντες. [ἢ νπὸ ςοάϊος (κτἰ- 4ὺς νἱ ἄστυς ἰερηϊς Αυρυξίηυς. Ὡς ΟγγΠ]ο πμι εεπὶ ᾿ δίκαν οἵ πεφεψαντοενανί ονεάεν απ, δὲ ἴτ ἴσρς Ογτί!]υς δι ΟἸτν 
(οἴζοπιις 4ιισαις.. 

66 ἐν εοἴ Ποπρόνε, }μι τούτου. Ἐχρτο ΙΝ τοτηροτίς νοσδΠ), 
«Ρεγίριςυταείς αι. Φ Ρεάενν γειυίονμηι, ὠπῆλϑον εἰς τὸ ὁπὶ- 
συ ΤῸ], αἀ νοιθυιη, Αἴ ενηεήειτο, Ἐταίηνις, Ὁ ἐ[πἐμενμηὶ, 
«ὐγεἰ (.ο. Ἐσὸ [ζυάα! πο ταπι ρχῦοι] γοοςάςτς ἃ Οὐδείς, 
φυΐη ἰρίαι ἐογιπυζαπι τταπ ατιτἰὰ (Ἰτοηι ἀχρυίπιογοη, Νά 
αιδά Εἷς ρῥοίορμαζιν Πβεγίαιξοιμις, αἰ ροείσι οἴ, 
πος (τίνι ορὶποτ)λςοσπιιπδι αι, ᾿ 
. 67. Ὁηοβοίκη ἐμ τοῦ; δώ δικα Ηἰς οὐηῖηο νίάονις ἔς 
ἐχργίπιεηδας αττίςινς, φηα τας ἡ οήδοιχι ορροπίς το!» 
αὐ απ υαπι (εἰςέζος. δὶς σελ ἰη τὰ νεται 71. 

1. Νίδινα εἴος δι ἰγώ : ἰὰ οἰἕ Επὸ οοιτέ, δοίςπι δαΐηι 
Ἡερθεκὶ ἐπ ᾿υυ Πιοάέ Αγ μνατι ὀχ ιὶν αἰάρετο ἱαιοτιοτ ας, ῬΒΑδὲὸ ιδπιοίίνιις, πυρὰν ἀὐδίρρ, Ιερας δ πεατοδυμι 
βλϊίοποιμι. : 

. 2.:Ν ΘΟΑΡΝΤ νι. 
1 Μεαναινν, αλιεπώτει, ωρουπὶ ν] Δ εἰ τ δὰ "ΠΠ|ς τος ο- 

πἴδως Πιρίπάς ππιάνς ἤσυτ ςοπίμειο αι: ΗΒΒΕ (υ ἀςειρί- 
ΕῚ εὐἴλιν κος νοηυ πὴ ἀρετίοτς σαρινοι, 66, Ν ΠΣ. α!»- 
υἱαῦ κενὰ ἐἢ ρροβεϊκεδαιων, να άς [λλυπὶ ντ ἐν Οἱ δίκην δὶ ̓  

ἐν ἱμάσαπ (ςτίρειιη νυ ο Ἰεξατως, οὐ τοῦς ταῖσι ἐμ νοτοιὶ. 

Ροίϊυπι εχ ἱρήυς ἱπτεγργοτδείοης ςΟἸΠ  ετς. 5οά νεζαπαὶς 
{Ἰτιαδάςπὶ πηᾶπος (Σητςη τα ἸΝ δὴ Ἰάςίγοο ποι ροϊογᾶς ψιίὰ 
ποίεδαῦνι ἀἰχίητις Μαγ. 6.7.4 Δηνέρεοίοπη ἀϑμωάτν Ν28- 

ς εἰλπζοβυς ἀζούληδν ἀρρὲ! ας : δι τῖς οτίλαι Ατεῖσος νεΐ οοα- 
(περ ς νοῖθο᾽ βύλειϑαι ρΓΟ διυίαϑεῳ ἀοςρητ ρτο δες οχείη-᾿ 
Ρ ἐς Οταπιμιδείοί, Ἔν ἐς 
ᾧ ᾿δεαμομογί αγοκίωνφηγία δὶς ἀἰστυτ  Ογξεῖς πος οἴη] 

ἃ βροιμάϊς ἐδ ιπιακυῖίν 80 Ηεὔγαιῖς ΠΊΌΟΝ π΄. φυὸᾷ ὧν 
ο εϑέγπασυ!ις τοῦδ ίριοηα ἀϊος ἀβογοης, εχ Ἰϑοχηϊπὶ πἰλη- 

ἀπτο,1,οἰ θεοὶ σὰρ.23.νι οτίαπι Ἔαρίίσατην Ηξῦχ.β.. ἴπαις 
τλϊανα σης εξ σογαπι ἰπίοϊτία ἀεὶ Βεσπορίνας ἰὰ ἰεσυηῖ δὲ 
ἰπιοτρτοταητας. Οφιοτὺπι ψ ἂς νας τὰ νοΐοτ' μιυΐναο ἀν» 
ἀοτῆις [υὐχος θαι ΒΑροΙΝ ξμΐτοτος, ἐχςορ τας κα ἥν 

ἴθι 
συμποδιακὼν καφ.ὃ. 
3. Ἐγαινει εἰμ γ οἱ ἀδελφοὶ ἀνα. Ἐρ ρ μαίας ταὶς ξάτιοα 
ἐρίας ΠΗ ὁμοποωιγίοις εχ ναϊσὶ ρηιίοης αυοε Ἰοίδρα 
οχ α[τὰ νχοῖς Πιζο μέ τ.4}}}ν οἴη τοξηὰς σοποτγαξίτος 

ο οοβιιάτοι αὐ Ηεδτ, ἰδἰουυ ἼΡΕΣ ριειδηζον, 
4 "7 νἱδ φηοήνε ἐν  ,κρὶ νἱ μρϑητύσον. Ἡοε ςετιὲ ἀς ἀοκῖο- 
Πίσίε {Πρ ἀιιοάς οίπι ἀν(ςἰμμὶϊς, ἃς αἰ νὶς βοιτα Πα οιαν ρον 

ὑυς τπφριςτίρην ποσὶ ἀρράτοηῖς, Οατοτὴπι 4υὶά τοῖο {Π|0,, ἡπονε ΑἰΠοξεδητίδαν νοις Πρ θη ροιοῖι δε φιυπεΐδο 
τείηροτε (Ἰυθα ἐπ {ΠῸ το σπίθες μνοδὸ Πΐς, πνοβὸ κε]. 
Ἰὶς ἐξοτίεγνοίαίε ποίξον Ευαην οἰ δὰ τορετογον μοί οί ρτυμ 

ἰ { Νοίεδ αἱ ενίην, 
εν γὰ ἔφλον. δὲς μάθοι οπιηεν ποίει! ςοάίοσε. Αρρατοι τὰ- 
ιπεη ΟΝ γίοξομμ Ἰερ ἡ ἐν ἐδώων, νεὶ ἐν εἶχον ξενίαν ἰά 
4) νοι βοιόται ἥξμι τοδὸ οοίσειευίε κελύπιν, δι ἢς ψιιο- ὧν δ ἂν 

. 

ἀυπιὶ ἀοοετοῖ δὲ (αςέτει [οωε, γε ψαι Οαρεγιάυῃ ἤβὶ ο- 
᾿ ποι δίνπ ἀεὶο ει, ἐηφγαεὶ ἡ σους ναὸ μα ἐπίἸραπίεε, 
αἰείρα!ογυᾶν ποιπίις αἸίος ἱμες Πλυιι νὰ φυΐνι ουρίὸ 
ἀι Τρ βόα ας ρεκίοιτί ἢ Ηἰςτοίο! γι ιεταῖ δι δίτμε, 5.8 
ἐπιςίρτεν Οἰμ είς ματι ϊζΐλπα κρὶ, αι ταμιοη εἠϊημμὲ γί; 
ΦοῖυΣ ἐχρυι θη 61, δα τ τ 

ἑ «“α 

ΓΩΣ 414} εἰ (τὶ. ᾿ 

Ὧ1ΠῈ ΕΥ̓ ΑἘ, ἐγδἀμμγμε φαγῦ, 

4ηάνευ 4:8 ἐμνε Ἰηφονίηο. 

βαινενδίμα., ΤΎΡβ ῥίνε, ὦ 

παὐτοτά ὅδιν ἕποιμρς. , 

᾿ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶν δὰ ὦ
 

λι Ια: ΄ς ἴοι τ - 

“ἕς Ἂ ὐξθησαν οἱ ἀσηλφὰὶ ὠυτεῖ, τότε 

᾿χαὶ αὐτὸς αὐέξη εἰς τίω ἑορίθευ, εἐ φανε-" . 

ρῶς ἀν ὡς ὠν χρυη 4). : 

οὐδεὶς ἡ ὦ κρυήϊ ᾳ ἡ ποιξί»καὶ ζητεῖ 4 

“πὸς ὦ παῤῥησίᾳ δ)" οἱ ταῦτω ποιδίς,
 

φοιέργ;σον σϑαυτὸν τὰ κόσμῳ. 

οὐδ δ οἱ ἀδϑλφοὶ ὠντώ ϑϑήςευον εἰς} " 

μἶν, 
λίγοι οι αὐτοῖς ὁ ἰησοιᾷ, Οἱ καιοὸς δ᾽ 6 

ἠμούπω πάρεςιν" ὁ δ καιφὸς ὁ ὑμότερρᾳ! 

οὐ δωύαται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμαῦδ 

ἐπι τὰ ἔργα ἀυτε πονηρᾳ ὄφιν. 

Ὑμεῖς «άξητε εἰς τω ἑορτίω ταῦτ] ς 
ῃ ε ᾿Ὶ 

τίω" ἐγὸ ὄπὼ αδαφαίνω εἰς τίω ἑορτίω (αι: ἐροὸ ποηάϊτι αίςεπάο δά 

ἐεβαπν 
πήοιτττοιιρι5 Ποπἀμπὶ ΤΠ ρ]ς- 
{πῇ εἰ .ὕ- ᾿ ' 
Ηχς αὐτέιη αυυτὴ οἰ ἀιχ Πεῖ, 

τηδηίτ η Οαἰ ἶ κα. " 
Νι αἰςεηάετυηι δυΐεῦι ἔγα- 

τγς5 οἴω γίυης δὲ ρῖς αἰζοηἀἰτ 
δὰ ἐοἤυπι» ποῦ τυδηϊ εἰπὸν (εὰ 
νους οοςυτὸ, 

Ἰυάδαὶ εἶρο αὐπατοῦαης εὐτὴ 
.]}1ὴ ῆο, δι ἔϊεε 

{Πεὺ : 
᾿ Ἐκ αὐυίπταῖῖο πνυΐτα γαῖ 
τατθὰ ἀς εο. 41} αιϊάειη ἀϊςς- 

᾿Ἰθάπεν γι ἀλθ: εἰξ τ: 41} νετὸ 
1ἀϊεςθαηι, Νοβεςἀτυτθαπι ίε- 

ταύτίιν, ὅτι ὁ χα οὺς ὁ ἐμὸς ὅπω πεπλή- 

ορται. 
Ταῦτα ὃ ἐπῶν αὖ τοῖς,ἤμοινεν ὦ τῇ Γα- 

Οἱουΐ "ουδαῖοι ἑ ζήτουου αἰὐτὸν ὧν τῇ κι 

ἑορτῇ (αὶ ἔλεον, Ποῦ ὄὅδην ὠκόῖνος " 

Καὶ »»γγυσμὸς πολιὰ «οὶ ἀντί ἰὼ ὦ 

τοῖς ὄχ λρις. οἱ μδμ ἔλεγον γὅτι ἀγαϑύς 

ζξιν ἄλλοι ὃ ἔλεγον γ Οὔ ἀλλά πλιμᾷ 
ν»ν 

ςΦΕΟΥΝΌΝΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. 

Νεῖο εἰπὶ οοὐϊτὸ ας 
411 4υἱάἀγδς αυφτῖι ἐρίε ἐς! εθτῖς 
οὔ: ἢ μας ἐλεῖς» ἔλειτο τοὶ ρίαν 
τοαηϊοίζαπ) πη. 

Νίαπι ἢς ἤαϊτος αυἱάεπι οἷις 
ςτοάεῦδῃςίη δου. 

Ὄ;οϊτς εἴρο εἰς Ἰςίις Ργαἢ!- 
τατοσι ΠΠπ4 τοπηρὰς τησυνῃ πὸ- 
ἀν ἀεὶ : ργα  ἰτυτύτη δυτέπι 
τεηρυς ἡΠυ4 νείιγυϊῃ {ξπροῖ 
εἰλ ργδτιτη. 

ΑἽ. ..357 
“| Νιέρνο φμίρβε η φεομὶιο 

4μἰά [δονε,, τ’ φυατὴε ἐρ{ε 
'η βαίλην ε[ εν μ᾿ ὑαο 85. 

(4. γ την {26 4. ἐερ μι 
ΗΝ 

Νέφνε ἑηΐην βαίνει .- 
ἐμὲ “εάεδαρι ἐπ φηπι.. 

Τ᾽ ἐπῖρα: πρηην ποράωηι 
φἰμοη : ἐενοβμ! Δωλεην 
υεβνηπι [τηρεῖ ἐβ βάγα- 

ΕΙΣ 

» 

Νίοη, Ροτείτ πνιπάιις νος ο-)7}ς, ἐγ κυ μρισρε Ἢ 

ἀπο: πις αὐτεπιο ἀἶτ, ἡμομἸᾶπη} ἤν εο μεβιπνοινένην εν. 
ερο τοίϊοτ ἀε ξονορεῖᾶ εἴι}8 Πη8} [βιϑεο ἀε ἡΐο φυδά φβετῶ 
ἰὰ εἴ. ᾿ εἰμ: πρὶ [μη!- 

γος αἰζεπάϊις δά δος ἔε- 5}, 79: αἰλεπάϊεε κὰ ἀΐεην 
ββυπεβμηι "0 π

οηάηνν 

Ἷ 
᾿ 

ἕεὶ Ὗ) ἀὰάϊ 
ὶ ᾿ς 

αυΐα ρτα[Ἐτυσαμ
ι Π0ἃ4 α[ζενάο αἀ ἀνε [ββμπὶ 

Ἰνοράμην ἐπυβίεεμαι ἐδ, 

ν| Εἴα φμωνν ἀιεία ρβ, 
πρδηβιί Ο αἰεί 4. 

οὐομ ο. ΠῚ 

Ἄνω τ ὑφη ὃν (Μὰ 

ἄδην εηληι ἀςεδαηινΩμὐα Ἢ : 

νοπμ ες ἢ ἀμίφην ἀΐτε. 

εἰ ᾿ς Ιεῇμ. 5τυ]εῖν Τυοτά 
ΤΑΝ ἘΠῚ) οἱ » νοιίς ἡ η πιὰ 

ορίεᾳυξάμπι. ᾿ 

βωπι, ψμϑα περ βεη βρη. λαξτὰ δ... 

ῬΓιανίεην ἀ[ιεννἀ ἐνρννὲ Ἐχεπιρὶυ αὶ 

Κάϊνε: εἰμες ἕμης ζν' ψ{ε δοιιεπόα ςὦς 
ΤΊΣ “4 ἀνεην βεβυπο, ἄν. ὕοιμε μα ἐς : ἵ 
πο 940. {ε|ὲ {ε6 μα ἢ» ἔρυ, Ριἤοιες 

διτδετο» 

{μά αὐ ἐτζο 4νανεδήηε τε ϑὐριεσυσι 
, .2. Ῥορυ  τεπέιες ἐωη» ἐη ἀν Έο, (δ ἀϊεε: ΓΙ εΝ βρνς 

ἀρρδιεπιοπὶ 
δῦ 4υα. - 

Εἰ πλΩν ΠΊΩΝ τημἑ ωπε δ ἧς, (εἰς οἷο» 
ΓΦ 1 ἔωγῦ4 δ 66. 4" τοπιεπὶ πο "Ὁ 

ποὺ 46- 
υπεειίδαν αυὶ 
ςοβηϊτυεὴ τε“ 

δφηι ΝΦο [εἰ (εἀμείβεην.. τηειὲ ἀε 
ἼΟ ὀχ λϑν. - ἀυςίτ,- ᾽ γε πρειὲ ςοπάξ. 

Π ἢ ΓΙῚ ᾿ ἣ ᾿ υςιῖ, ᾿ ὑάᾳ. “πεηειρδυ οἱ κά. 

Οὐσδεὴς΄ μϑρτοι παῤῥησιᾳ ἐλάλοι αἷξὰ 5! ΝΌΠΩς τάπης ὁ ραἰλπι οαυς- ἢν} ΟΝ ἐπνο ἑάπιεη βαί ἀπε ἰδ- εὐπι οἸαπου]ᾶ 
ἀντ, δζὰ τὸν φόθον 1 υφαίων. 

Ἡδηὸ τῆς ἑορτῆς μεσούσης. αἰέθδῃ ὁ Τη- 

σοι εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐονδασκο. ᾿ 
- 

Καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι, Ἀέηον- 

τς, Πῶς ΟΣ γοάμματα οἶδα, μὴ μα κα- 

ϑηκώ; Ὁ ῸςῸΘΠ Ὡς ῳ 
Αἰ πεκρίϑη ωὐτοῖς ὁ Ἢ σφυς ΚΙ εἰ- 

4. Φιεϊεδννε ὧν πα ῥνοίᾳ, Λὰ νετθαπη,ζμ οἱ εδνίμαια. Ἰ δτι 

ᾧ ταϊῥυσίᾳ ἀυυτι ρχορηὰ ἀδοίατοι ῬΌΡΙ φάτ ἀξἰηδοσυδται 

Ἰοψ επά  Πδοτταῖξηι, ρδῆιιὶ Ἰαῖς νἱάδζων ἀοςίρί,ντ ἰς ἀϊςᾶ- 

͵ 

16 

Ων οἴο δὲ σαῤῥνσίᾳ ἄν! ρα] σὰ οπηηίαπι, (εγηιδηϊδυ σεῖς», 

θίατητ, πα ντὲν σαῤῥνθα 10 δὲ κρυνΐᾷ ορροπδουὰγ, ἃς (ετἰ- 

ται εἰΐος ἐν φαίορε', ἡποὐ ἰσφυυτὰς εξ ὅγτας ἰητοῖρτες. 

οὐ ἃς Πἰζει ἰατοτρύςται! ἔῤ ὦ σάῤῥησιη νμλσοτ ρῖο ἐὁ 481}. 

δειὲ δε παοηιιὰ ἀϊζατ αὐσάγὲς εξ, φιοὰ ἀς ΟἈτίβο ῥγοῇ- 

«ἔοι; ἐρᾷ δἰυς αἀιςτβη, Μάνε.11.14. 10] ϑοτὸ οδίεοοίπης, 
ἔληο,, φιαῦ φιιδίείοεὲ ποπγπῖς οεἰοϊνγατοην ολρτάπιί: 

ἐπὶ (ἃ αὐἰά διῇ ἃ φοπεγατο ΟἸ γος ἔν πὶ- [ 

τῇ αὐ ιεθ θα δια οήίαι ἰητένάφιηι ξοΠηΠΝπατίοης, Ὁ δάυετίλτιογυηι φοηί}ὰ δι τάδυϊλ δϊυνήρατί ,ὰ 
(ξρ Πιωνὲ νετιις τα Ψυΐφατα,"» ἰκαθαν ἰὰ νἱ Δα οοῖ πιῤῥηδία 

Ἰηϊεγδυίῃ δἀμεγθίιτες δος ρίτυς μι φρο άεντι Μᾶγ.δ.31. 

ἱπέτλ ινεπα 2... 5" Γ Ἐξ ἐν ΕῈ ΡΝ ἀζεεμέο, ἐγὼ πω «αἰμβιήνω. ἴῃ υμῷ, 

᾿ ἀφο τοίμπι νος πξπιθτιαι, ἐγ δτο αἰαξάήνω 
ἐἰἱϊ 

σπούτϑν οἴη φαίδυίάληι νετὸ ποῦ ἰεβίτων ταὐ πίω, 

Ἰέδαν νἱβεΐωε ποίοίο υνυϊὰ ἀἰαςγίιυἸορς ε. ΝΑιῃἰη ρῆμα, 9. αὶ 
᾿γλεῤῥημλρξ θη ἐπεμοιὲ (ἢ πρελρθας ἐν των 

ἀμἐονιίχαυς Οεδι; ράμίο ρὸΐε λά μος ἄμε [γον ρεοῖ- 

Δαν  ριμυϊει ας πος οα Πεκμὰο βρέ δ εοη Ἀςιαθεπνε- 

εἰδαντεδο Ἠνεροαγεη ἤδτο φιαφυδηῖα Βε Αβ Δδο,, ἐπὶ- 
Ῥυήκ ἰωρίμε {Π|πε δοτραγηυν νυ ΟΝ δαπια 
αν  ἀγηίηνῖν μας ἐομοίμιας, γε 1 μδλ θιολὲ ποῦ Δἴ. 

ῃ 
ῃ 

" 

δδῖως ἀς ςο»ργορτῖςγ πλεῖ [ὰ 
ἀχοτυπις, ' 

Δ(ςςθ ας Ἰεία ἴθ τειρίυτ. ας 
ἀοςεθαι. .: 

5} Ἐκντοϊγαδαηπίον Ἰυάλαὶ; ἀλοςη- 1" 

τες. Ουοπιοάο πε Ἰξεταβ μο- 
αἰτιαυσαν δα. ΠΟ αἰ ἀϊςε τὺ τὰ 

οἰρόπάϊε εἰς] οἴως δὲ ἀϊχίτο! ις Ἀεβονάδε εἰν Ιεβνε τ’ 

3 

, 

ἡκμεδαῖων ἀε ἐϊΐο, ῥτοριεν τοϑιὲ 
ηρἰνη} ἱμάδογη.. 

τετηρίνν  ' ἀοεεϑα!., ἀΐαι 

ἀϊκεηῖει, Ὡμοηνοάο βὶς ἰἰ- 

«ἐν } - ΡΟ 

-----τ ον τσπππι- 

(ἐπεὶ 

Ἣν . : . : σμείδυς Ὀοη» 
᾿Ές[ο αὐτοῖν 11 ἴδηι της ἀΐο [14 76 ανέοην ἀδεξεβοπιϑ- χχις σεται τῷ 

δίνετε οἰεράε εν: ἐπ᾿ τυυπάϊ ῥειβ- 
ρἰεείαυς 

᾽ἱ ἡ ἱπιείεα οΧ (0 , Εἰ ρα ϑἤῈΗν ΩΝ ἐδ ἰρίοαὲ 

, ΠΤ οβχράϊςουϊος 
τεῦ φϑ [εἰ ανμηνηοῖ ἀδἀῤ ςχβοπειη ήυφ ὁ 

τυεξεαῖ 
δὰ Ομη- 60 

ἤμπὶ δυδρίε- 
δον άντα ἰηςὶ- 

ἐερά ε γε ἀϊοπι ἐςίζυμη αβετεῖ, (ςά νὰ Τυάσος ππσπογοῖ. ν 

ΑἸΝ ἐχρυαηχογυης ταύσίων, αὐδίϊ 1τὰ ἱππροίιοτίς σορ παῖ, 

το ἀείφπλιο ἀνε [πο 4 ιεηγίς ποπ νεητιγιη ἀϊςα- 
τεῦ. δγγῶς ἀςπίαίις Ἰαῖογρτας υἱερὶς ἐγὸ δα «ἰαβαήνν νιὼ,, αρ 

νης πον αἰ ἐπ ἀφ ἘΦ του πᾶ τοσορταηη ἰεδειοι δ, διίνυὶς γλ- 

τίοτλτι οοζλῆοηξ ργαϊυς ρυῖο ἀσπημ!ος, να ἴτὲ νιϑοτί 
ρο μείας, ἰδίας (εἴτι ταῖὶ ἀνλειέχὲ ρναερτί οδίδγιμα- 

τίο ἐξιετηῖς ἰραις πὅ ἁρίαιια ου]ρά,ντ ἣν τοῦ [ιερὶ 

ῥεἐξεξ εἰπὲ ργαπαπάα βιετίεμοτυοι ἐδ μᾶυς ον πὸ- 

(μαι ἐτιιγιπι δα ρεοϊςδιοηξιι ἠπχυλτ,νε αι ποίει Πιοτῇ 
πάτις {δὲ ρευιάςαιος νεϊλη- 

ἀοεκαητίίρος ἀμηι μοτα Ἰυεπὰς ρτὸ ποδις πιοστίς δάιιςπιί- 

(τ ἴἴσας ἀιίοττὰ (ον ἐςίτι ἀςαὺς ἰά βιᾶτα ἐπὶ πλεταηΐε 
τες ρίλ ιθοχ οἴεπάιοι “πτετεα νογὸ ἀμρίυπν ποη εἰξ. ἀλη 

εχίυς, ΝΝοη ἀϊχεγι ξιθοτ οἰοὶ [« που εἴα δὰ δος [-- 

ἀϊος., εὸ τεπγρείειιὲ ἀὐυιξηίςας (ςρυάυυηι Π]ιὰ ξείχυπι ἀοςιτα- 

ἰβορτωὶ 
ἐὰ δι ἐ 

Ἰ] ἀἰείδυο (οὐ ίτυν ἐήω ἐκ μα βώνω,, ἐαὸ πὸοι αἱ- 

δ ἣν τϑμὰ Ἰοδίαπεῦες τον ἐὔαπη ΟΥ̓ ἡ ΟΡ Ὦ. 

εὐὔιτιὸ ἄς ὅς νὴο αυϊάςπι εξ. ὑπο ἃρίςς ορίξτυά-, 

τοι: ιάυ!ε οὐ φφἀδ ἠἸδιη ολιηΐαιῃ ραϊλῖη ἢου ἘΝ ον : 

[εἴτο ὑπταιπρίυνη ἐπ ἐαψνει ας, να ἡμιηεῖς δυϊ Ῥαὶτς ἀξ. 

᾿παπιἰατομθίάεπι να τη μαιογοὰ ἰσπιο βιπβοτσειγο . 
ὑρνομοι, νεὶ Ἰηνοτὲ δι ἀρεπὲ Πυἀ πον ἐβ τὰν δὶς 

ἀρροαίς Οαλι εἰ», δι νυ] ΝΙΝ Ομνμδιια ουρίἀὲ αἴ- 

(πξζατι (μοι δὰ ἔοδυμν ἢ οαιειε πιὰ δἀιεπεταῖ, 
14. διβοερτοοΐ, οἴχοιτο ὀώννμμαι ἀϊειπ δεοπορεβίο. 

τὰπιν. δορπεεοίσι βοπηης οὔξνδυναν Ἰυιάβεοιυαι ἐπε}, 

τες ἰποῦπο ςς Φιτυτ ολίιιϑ λα δὴ ἀυπίαχας εχεγοαι ἀΐορ, επιρο Ρείπιμε, 

Ἀν πίον ρίοπηει ἐγαρτημ ίφοὶ νετὸ ἐμδ' ' 

ὸ 

"ΟΣ" 



! 

εν 

, . 

ΠΟ ΝΟΔΟΥ ΤΠ, 
ἰάφο ρδυςὶ 

(πε αυίρυν Ἐ- 
υδιη ει ίυαι (3- 

νἱᾶς, φῃοηΐαιι 
«διῇ ε(ἔ ριε- 
τᾶτι (ἰυ τι. 

νοι (δἰυιμν 

᾿ ἀυβιεῖπο καὶ εὖ. 
ς Υ ν᾿ , 

τνεηείεια εο ἀΐ φῦ αν ὅν “πὶ Ἀ ὥ τίω δόξαν τῷ παρ» 
αὐφυ τον 

.« 

ἐνς “αἶδαν 6 ]ω- 
{ἰτάτν εἴ Ἰὸ 
αἰ δς ἐἤιτσω 
ἄο, 1)εὐ αἰοα ς ὲ 

καὶ ἐϑμδς ὁ δ] ποι οδίσυως. 

Ἰχού,:ᾳ ς 
5....18. 

ΠΝΩΙ Ἰδουεϊὰς 
οἰλπιϑηι ς κῸ , 4 “Ἃ 

Εἰ: Ἠεὶ αἰΐξτιο ἐγ οις "τῆς σὲ ζῃ το] δ»τοχτεῖγαι 3 ἐς: εἤτε, η!. ἐπι , 

ἀυ Π}Παπν᾿ ἔην. 
ες φαήεπε πιὰ 

. νἸοίλπι, ἠ .' ϑι τ νι , ͵ τιϑβκάιηυοὰ ΕΡ ἔρρον ἐποίηστι , καὶ τ αὐτες ϑτιυρο- 
εἶς πους ρτα τῇ. 
ΟΥΗ Π  ἀπὶοῖτγς 

τυοηΐατυπι τα 
υἱὰ ριοροπὶ͵ ν ,᾿ “ ἜΡΞ ΞΈ Ό 
πηδση ἐαρὲ αδετομέω , (ἐστι ὡκ τῷ Μωσέως ὅδιν, 
ἀἰξάϊείδά ρο. 
ἰὸς ἔχογοξη: 

Ἷ γ! 

ἡὶϊς εἱ οροτῖ: δι τλεψε Τὸ αἰδι ᾿Σϑὴ. 

μον, ἀο ηλι ΦΕΙΤΙμ θῳ 

ν΄ Ὁ 3  » ..» ἣν 

υδὴ γα αο. ψαντος αὖ τουγοῦφος οἐληϑης ὅδτι καὶ αἰ οἱ 

᾿ 

88. ΠῚ ἘΕΨΑΝΟΈΠΙΝΜ . 
Μω ἀοδιειηδλίπου ει σα ς ἢ 

ον} ἢ ἐμ διδαχὴ οὐκ ἕξιν ἐμὴ αλλ τῷ 
οἷν 8 πέμψαντός ’ τ ᾿ να! β 17. “ἰαυΐβ΄ νοϊμετὶς φιοί 16 να]ὲ 

Ἑαΐ τις ϑέλῃ τὸ ϑέλημια τέ ποι- [ιιοῖς »ςορποίςοι ἐς ἀοέξε 
ντίυπὶσχ 1) οὁ ἤτγλῃ οροὸ της. 
ρίο Ιοημαγ. 

Ὁ ͵ 

ὧν» γνώσφται αἰδὰ τῆς ἀγεἴαι γῆς, πότε- 
φον ὧι τῷ Θεοῦ ὅδιν, ἢὶ ἐγὼ ἐστ᾽ ἐμαυτῷ 
λαλα.. οι ᾿ Ἂ: 

Οἱ ἐφ' ἑαυτῇ λαλαΐν, τίω δύξων τίω 

κίῳ οὖ αἰυττό ἐχ ἔφιν. 
᾽ » Ἔα ιῖδι ΟΗΝροςο ἃ 

ὧν Μωσῆς «ίσοωκεν ὑμῖν τὸ 
“ τορος 

δητοῖτο ὀποχτεῖναι: 
᾿ ,ὔ «͵) Α Αἰπεκθλ ὴ ὁ ὄχλος καὶ 

' ! “νι 
ο΄ Αιῶ τῶτο Μωαῆς σέεδοκεν ὑμὴν τί 1.3). 

! 

ΒΙουιδιὴ ὑΓΟΡυ τη αυα τ 40] 
δυϊσιῃ υστγίς σ]οτγίαιι εἰυβ οὶ 
απ ρον ςτακχ οἰ, διίη- 
πα Πιθα αι ἐὸ ον οῇν. 

' " ἐΝόμηης Μοίος ἀοήϊτ νοδὶς 
γ ΡΟ Μ9ν}»}" [μον δ αν ρη ΠΘΠΊΟ οχ νοῦς 

᾿ ρυχ τ ορομν χυϊᾷ ὰς ἔυ. 
,ΨΨ. ἀφτῖς Τῃτοτίμιονο 

ἫΝ ,.,,.,160] Κείροηάις τοῦ θα δὲ ἄχ, Ὠ »- 
εΕἰπϑ ΑΙ ΜΘΥΙΟΥ ρῶν μαθὲς : χυΐβ το Πυάσι 

ον εν τΝ ΝΣ : 
ἡ ον ἡριο Θέ δες δ ρᾶς παν, [ν} ἈΚοίροπάίς Τεῆις ἃν εἰχὶϊ οἷς, Απεέκρα δὴ ὁ Ἰυσοὺς ΧΙ θέπεν αὖ τοῖς, εν Οριῖς ἔς οἰ δύ ΘΠ) Ως 5 τὴ. 

ΓΕ ἘΝ ἥ εχ Μοί δ} ἔα γὕκα οχ Ρψκτὶ.]. “ἀλλ᾽ ὧκ Ὗ πατέρων ) χαὶ ὦ σειδθάτῳ, θι5} ὅδ δὰ τρω : 
πο ηδιῃ, Ε 

ἐδκίε, Μ τὰ ἀοξιείρα δῇ 
ὅυ τἶτ της. “βινια, βά εἰμα χη 

: τ ᾿ 

19, δἰφηὰ νοϊμὲν! ΞΡ 
ἐσέφηη εἰν [δεεγᾳ. ξορῃρ.. 

ΕἼ [ἐε ἀε φοξείπαριαν ““" 
θεο[ε » 4 εζο ἃ νη Υ 
ἰοηναν, : 

18) υΐὰ [ὑπεειίρς ἰρηὶς 
ἐμ, κίον ἃ ργορν κῃ» 4ι 
εἰν; 4μὲ με, φμανὴ οἱ 
τέατη οἰμα Φηὶ ηϑἰβε ἐμῃν 
βμιενεναχ “Π ν ῥα αβιιὶ 

1 ἐφ θη εἰ, 

9 νόησε δίεβε ἀκ. 
αὐὖδϑιν ὦ, “με Ὁ πεηιοιχ 

Οἱ ἃ (οπἸοετὶρίο Ἰοφιίτωτ, 

χ 7), 2) αηιθηιην ἤει; 
45". 16 4 Αγ ημγβεκτελ. 

1 Δεϑπάμ Πβωφν ἀς- ̓ 

ΦΗ}4) ΓΒΕ 4 ΠΊ)Η}. 

Σ Εὐμμηνο “Μουβ ἐφ 
ἄδε νον τὐρομη τ βοηεπα, 
(ποῃ ἡμὶᾳ ἐς Λήοι εἤ, 
Μά τς Ραινίδιε δ ( 
ϑαὑύαιο εἰγὲμποράμῃ νο. 

Π πμβεη. 

Σεῆ ΕΜρίος ἀδῆϊενο- 
ἀὐπ θα πξ θ᾽ (θη ἀυὸὰ 

θῦατο εἰτου ποιά τὶς 

" 
᾿ 

. , . ᾿ 4 . , " ἀρ ε ρας, ΕἸ αὐδατομίω λαμᾷξωύοι αἴθρῳπος ἐν." 51 ἐὐ κι λΟ βοηεῖα ΑΣν ν ἰνο τηλόμ συ μνήναὐδ ΤῊΝ ρἱςρυξ ξδάης ἢ ν Ἢ θ᾽ ὁ νέ ΜωδΥ πλῸ φα Ὀὔλιο 2 Νῖ πὸ ἐοἰυατυν! [ρὴὲ βόμηὸ δ δαῦϑάι τε 
Ἰσευιῃ, οὔτι. σρΣ ᾧν νεῖ ΜΒ ΛΜ 0 νόμος Μωσύως, ἽἍ εχ Μοῖςς οἰ μὲ Ἰη ἀρ μαπλίπὶ ΠΑΝ δὲν Μοῇ, παῖς ἐμοὶ χολάτι ὅτι ὅλον αἴϑρῳπον ὑγῆ ἐ-Ὶ δα “τοῖα ἰνομλίηοην ἕδη [0 ὑπ ληάμονι ον Τερ.2 ͵ 3 " : ᾿ Ρ ᾿ : ΠΏ ΚῸ ΜΗ [εἰ ΤΩΒΙΝ ποίησοι ἐν σαξδατ ωϑ. ἔσοσγημ δα θαῖοὺ 

1ό ΜΝοὴ εἰ τορι ὧς ἔςεν ἐμή, λὰ οἵξ, νι πιοχ ἀχρίϊοαι ἀπ᾿ 
ἐμαυε,ἀ ηὶς ἐχοορίτατα,ν οἱ πα αὶ δ ἰαδοτίδιις χιυοιῖτα ὡς 
ἐχιἀοξξοχιτ ἀἰ Πρ] Δ, (τὰ ἀλτα Βιυίϊηίτους ἃ Ἰθαῖτς : 4 πὶ 
νυϊρὸ (οἰεπτίαπν Ἰηβι πὶ νοσαξι: φαοὰ Ρ]Ζτοηί ργαϑιις 
οζολοηςιι ςοπιππηςεηάα: ἢΠΠ|ς αὐκμνήστως 1,οἡα . 
τὰς ἐᾷ ρ Οἰνεις ποη Πτηρ  εἰτᾷτιίεᾳ οὐ Πυάποτιμ ἢγ- 
Ῥοζποίι, νε ἀἠχίμιις ρτὰ γ.1:.. Ὑ]4ς υσυζειηιμτι ΠΡ (ς 
ὙΠΛ 1 ςΔρ.τ1.. , 

17 οίμονιε, ϑέλοιν Ἰὰ ον ςα δαὶ ἔατυςτίς. ΕΠ σπίινι 
"νοϊαητας ᾿λεΐ ποῦ ἰα νετθορῆιις βατοίβετδιν ογὰ ὅς νπὶοὰ Ἧυ Μιλι νοκὸ 1η ρέϊμηε . ΔΙ ουγμμιη ἃ τοξῇρ ἀπςδτγμιζας, ἀαι ἑη ἰἰς 416: αἰεί οπάα, 
τισι ἴῃ τἰν αἰτας ποδὶς ἀξ ὁ πάλ ρτοροηυμπτιτείς (ας τορι 
τοξξὲ γτί πογαμε ἰ] ἀσπηα τη 4υ: γεγο Ρίετμτις (ςιονάς (8. 
ἄἷο δά διεὶς ἐοξηιτίρμουι πγιιπτας. 

18 Ὑτ ̓ εννφεῖρ 9 ἰέφωμίην δ᾽ ἀρ ἐσωτὰ λαλωνἰἰι,αα ΠῚ 
Ἰρῆιε (δαία δ, τί ίτηο ἐσρτῖς αμοά ἔδιτις, ὅς ἀσοοῖ χυοά 
ὀξεῖ, νῖ τος ζοοτο ποσοιίε οἱἱ 4 τοιί καὶ γεγο Ποῖ Ρτὸ 

ψβοείςις ἃς Αροιϊοἱϊεὶς (ςτιρεις φ«οἰπριςβοπίο,ν εἰ τα τ [πὶ 
ἀπίςεάνης,, 4 οιονι βγορνιδιο μάν, τίω) δὸ ξέν τίω! ἐδίων ζυτεὶ. 
Ομιουμ! ερίπι ργβρχαζυτ, σὸς 4η! ΟΝ "δ᾽ ἤοιος οχορρ!- 
ἐλπξ, ναὶ δῇ αἱὰς ἃ, Ρῇος ἀπιρ]οξτωγτο πες πε ο(ἢ ἐτονὶ 
εὺ τομεἰογοινέ Αἰ αμά ΡΓΡ Ἰὰς ς νι σάπτις τὶς ἰρόριις ᾿ εἰδ οπιοίς (ΑἸ(ς το ρ οπῖς, νὰ ἰη (ες ἱμιιξηίδης ποιηιπεν 
ἡ" Ιρίος εο σοιππιςῷ ἀξὶιν οἱ οεἰ ΔΩ 0 Π᾿μμΝ Πἶδ᾽ οΡ- δ “ον : 1 ππῴληῖ. Ε δι κρίμα καὶ ἀδγεία Ηος δὰ «αἰ ποϊδίη ὗ 
ψιοίατι δαδθαεὶ ἰροέχας, Ὁ τίως αυτειῃ Π}ιι4 Μ΄ ὁραν ἢ λὰ αΠ- τεράσιι ἀοξλτίης νοτίζατουι ἔδοις αυαιῃ Ομ υΐει πηχαόιμ 
1|ς οδιϊφιιαθας,. 
ἢῚἹΡ βιαβαι ποιοῖ, Ψαἷν ᾷ νετθυγη, Βαοίες κα 1 κἰηὶς ΒΖ. 

᾿ζεῖς ἀιοίκας ἰεροπι, οι εβὲπι ςοημίς, 
. ΒΓ ἥ πνῆν ὀρμι, ὃν ἐγγν. ϑαρςτίοτε νἱἀοἰςας ἀϊσ ς ἴο ἀς 410 «κίς Πιρτὶ εἰς 4 νίάοτυν οχπμίπο ἈΠῈ Ρομεσεοίϊον, 
«τ οθλιη οχιπηας ΟὙΗΠΤως {0 .ἐη [οἿννΣ σὰρυ χες ἘΠῚ ξηἰπὶ 
ἰφυρορ Αἰ οτ ἐποπίΐυμαν Ἰιρετ οοἴτει αι, λας Ἰιγοδαξ τὰ 
λιοίξιμην δαιπεὶς ἡΠ πὰς μζὁ πβοιπονα Ὑ 11 400 ἔδπι β λαΐτου 
τοῦ ἐσάλγρυσται Ποιπίμυν ἰῃ το ων ἐς ἀἀρίες ἐδ ἐμέμς οα- 
αὐ διοδίξειπείομε ρηκειρυὲ πγροογα ἡ βου αἰγαητιις 
πεηρο ἰπ δα ἱνατί πιδπάλτοινι Ἰΐμε ριαίεττη οὐ σαυΐιαι 

(μην ἐς ἐρίο φιιοῆιο πηοέο το]! οπάο ςοξ τάτει τ ΟΝτν- 

ἐ ϑαὐδαιοὺ ᾿ 

φμηλήςπι τειϊλτρυςηάογιπι, ρίαγμπι διζοῦη τηλδ 8 ἃς πιλξῖς 
ὁσηβτγηγδη οι οὐςαΠοηςπι. ᾿ | 

ἅς. αὐ Απιρ δὰ τούτοιν οἱ, 414]. υἱζ.δὲ ἘταίΡγορηνοα. ᾿δί δ γι Ἰῃτουργος ΝῺ ΔΊ [Ἰπειρωΐ ῥάη4 1 [τλαὺς μἰς]ο- 
4. Οἴν τημΐτος ὀχογοιε, ἢ αιάσγιης ομΐνις τοὶ αἀξοτάταν γιοὺς Οἰιεγίοἱὰποὴ ἀττίηρ τ: 41} φυοαας τη} ἐλ σης, Ογεὶ!. ἴων φοίζανὸ τείεττ δή Ιά αιίοι (ςαμήτιισ,Οἰγοίιοοπεπι ποα εἰς εχ Μοίς (ς( ἐχ Ῥυρήβι μι; μος τ οχέγα οδυίς ἢ - τά δι᾽ ἀπέχει τἀπτὴπ «ΕΣ ἔλΊο, ΑΙ) νίαν αὐμά δἀξετυας, 

Ρίλοες ρειτυτατὰ ςἴϊε ἀἠππϑίοηοηι, . δι διὰ τούτο αἰἶς Πιρόηότὶ νετγῆϊο. αἀϊιηρεηάνην,νε ἰοδἐπηιΒ καὴμ τότες δαυμάζετι δεὰ τούτο:!. (Ὁ ὀρηυε! ἀξ οο ἴ νε! ῥνορβιαενιοἢ 
«ἀπεὶναπιβο:ἠείηἰς ςαυδτας Μωσῆς ἴδωκαν, Μο(: ἀεάϊ, οι 
ΠΠποδυῖς σοι" 

'εφοςς ) ΤἈευρβνλέϊο Ἀφηηαηο ἀνοτιὰ ἐπ {Ὀτίρτυπι δι 4» ἐππέδιιην μμης ἐσομαιιπιις γἷο τᾳμυδογος ἰῃ δα ςοηίοέδυτα τγλὰβ Δοροῦδ ἢ16 ὄδη βεϊηδυς, ιυ Ῥειωίοετίηι Πιηΐ]ς οολ {ζτυξεια νογθὶ ϑαυμαζοιν οσοιισγαι ΜΆγο. 6.6. ΝΙΒΗ τρποη νοι ἐπ τος δριὰ ἰξέξίοιιο πχμτάτο, μην Ἱΐα γατίοης ραῆῃο 10 ςτίλην ρετίρἐδιὺς (δηίμς οἰ  πεπὴρς ἐἶ φ ὰὶ νοῦτο δοείρίαπιαν ΒΩ τἀπαυληι {Π]ἀτιιπι ραττίςιατη ἀυλπη γοσδης, (ἰά οἱδ αὐ δα ρχάτζοἀερτίδυς Αἰ ιι εἰ Πρ] οδεπάλι)ίδα ρτο (45 ΝᾺ Ἰώ τὸ ταιι, Ατιλίηση,ν οἱ 554 ταπγεη,ἤσυς ποῦ ὁσηθὲτ- 
τ Πρ. ἸΝΆη1 οηῆαι ἐπομοάτὶ ηδιμηι ἀὐσυπιοῃῖι), 0 Ἀδυονίαγίοταπι ορίν!σ ζοπ οἰ! τυ ἐ ἘΠ αὐδεηι πδο βροιῆς οἄτιο Ροῖεῇ 4 ἐχ. Ηςδγαοσιπι μου ίβο, δρὺ4 φαο [9 {περ 5] 4 ηΠὶ ργορτιὸ ἧὡρ αἰβοει Διά τεῦ ἴοι! δ νοὶ δνέν,!. Ἰάξο νοΐ ᾿ εἰγοό υ πεογάϊμῃ ταπηδή ἀοοιρέξις Ῥῖὸ Αἰηυὶ δ 
Αἴγζδηϊόπ,ντ τη.4 τ ἃς Οἰδα .. ἐφ Υϑι 4υη δοηνίηυν 
αὐἀιτοσα νχουὶς (ρο]ογα ἐοηλπεπιογαίϊος, ἃς πτυΐτα δεν ΗῚ δοπηἰ παι, ΔΕηΐ ΠΕ ιἰςὶς., Αἰταπιρη δσο υἱαπα τίς 4{}}- οἰδηὶ ἐἀπγια μι Ιοξυις νἱἀδίως ἠοὴ (τὶς Ἀἀδἔἕτον δάδπως μΗ7ε 
ἐχρτάίπιε καὶ 1. δε λὲς τη άτργοιίθι. ὁ {Κι κε[ίναιην ἵνα ῥῶ λυθᾷ, Ῥετιπάδ οἰδ Δο (ἰ ἀἰσδτοι Ομε ιν δητυπὶ δείε νι “δ ορεῖς Οἰτοιιης  ἰοπίκ( αιιοείσε νιάδῃς οι ΒΑ δε εἴας ἀΐο ἃ | "." ΡυοΡδ ὀβδαις)ν!οΐστον βαρ η, νε τομιὶ ἰάείγοο 

τοι ἴ τας ὀχογοδαζις, πα [δά ΟἸἰεφυπςίΠσπίε νὶο- λετυτιδοί δὲ ροΐε!ξ ἀοοιρὶ για ργὸ ἄευγνν ἰὰρ 4.10. 
4, δεν 3, ὅεν βάοβειλγρμως μενιομἠλ 4 {1|8χ οπουποοη 4 διίκφιτι Οὐπηΐα τοπιροτὰ ἀϊινίπίτι!ε ποίςξαν, ἐδητυιῃ 4Ρ 490 Μή οί ἀνέ ἐμεὶ δν ἤν το "δ ἐν ἀδένγεινι ον [ἈΕῚ πγουμιοτίδια αι ἰρδοίφ ςομινίηδην 

τα συΐνειει, Υι ςοηςὲ γἱτιὸ ἐαρῖει θα ἰος ἱρῶν νναβίνα 

: 

᾿δαξά ἐδεὶ ἤν ρυά Υφενε ἤθη ἀμ νκοτν εἰίαιτ βὰ θάϊο εἰσ δε θεα. ΟἸηἰηςδὶ, ρα αγευτὸ ἀρυά νοὶ τε" εἰ Ῥτεῖλοινδος φυδὰ δυο διίῃειη τοι δή μπι ϑαδθαϊοι γετα 
: “ει ηω 

νοΐ (φεμ Σεζεηιν ωμὶ 
ιν 4μΑΎΜΗ ἐπα βεαγε ὶ 

10) Δ ε(ψομάϊε  ηνδα σάς- δ, 

᾿ ι ᾿ ψ ᾿ ͵ 4 

Πβλάτῦτον οἵἴσα ἂν πόϑεν ὅδιν ὁ δὲ 7 ΤΣ 

ὁδξητα ρτυάοπι πανὶ ἸΏ πγδεεηὶ νεηεγαλυᾶ - 

᾿ ΒΈΘΟΝΝΌΥΜ ΙΟΑΜΙ͂ΝΕΜ. ἡ 389 
χίμαιρα ψέτσιαπα ἐξ πχε ἀιπἰλδο, φαλπη δείλην (δα φοπηράτεῖας ΟΠ) τοῦδις μουναῖ οπγάτιοης, δε φιοτίι τὰ 
ἐπι εἶδε Ἐρὶρμάπιυσι ἀρράτοι οσ ἐς 4ια: (ςτὶρῆς κρ πὸ κυ μας} Ἐφ! νι δυῖσων ΠΠ]Πυτν πος νηιιτη ιχιδά ριταμῖς ἰ.ς- 

' ἐπιλῖ ὁ ἱ τι άς ]οσς ; Νλ ἅπε. Ογαἱΐας τλῆηςπ εαμειπιλ Δ ξεπὶ Μοίὶς νορατι {εξ σαν δαἰλθλτι, ἀυυτη ἀρᾶται ἕ ἔνμαηθος ἩΡῊΝ τπαδὸ τ εῆικει, δ οἰςςιποοπεπι οἰγονη ἰΐφηις, ας ιοιηοάο δὲ ιλῖεηι5 ἀιολῖος (εκ ί 
περ τθββιαι φλδρατο, τ πὶ ἱπάϊξηδιπίηὶ ἀιδά τοῖυτὰ Μοῖνς, ργα ςάξης νογίιοιηες οἰϊεηάις. ΤΊοιμ να οηθμενο, ΠΟ ΙΤνςς 
ἊΝ ἰχηυτὴ ξοσετίπν ϑαδθάτρ, ν ποη (οἰυλευς 6χ με ραγιίγῇ, τῃτο “οτροτίς, τη ΔΑ ἐπι; (λρλταμν ντ ἀρ- 

1 Οὐκ ἠϊπιηδίο ροῖῖει ἐσοχίς ἰλυμν ποίςιο αυϊή ἡμ (ἀρτὰ 5. (4. Ὡς η10 οηΐπι τἴμης (λιατοβλιαἰγτίςο ἃς 
εὐπααἰΐςὶ ὡς φαγατίρης νυΐπεγις οτου πο ϊοηὶς., αυα' ἰοαυίτωι Πμηι». τα 

» “ὑν.»---ὐππΠοὁΨΦὌοῇ|΄- ᾿ - 

παῦνίν; κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τίω) ο)- Βε 
αἱανκείσιν κρίνατε. ς΄ 

“ 
υτ,1.} ΠῚ Ἢ ὍΝ ; Ὁρ ΙΝ ἰυάϊςαις ςουπάμιη νυ - [14 " ἐν υελα ῬγΛΟΘΑ ΠΝ ρος ας, 

τε αὐ δὶ . ΘΜΗ 1.4(}8 ΕΑ ΜΣΈΗΠΙ εχ τέτυδι νδ- ἐπι ηεὰ ἰυτλ ἃ τυάίςἰατα πὐρηβ ἀύρι δος ἐπ τ ν ἰὰ 
«Ἰέδτις. πιεάϊυτ ρίο- 

Ῥιίςεδας οἴρο φυ!άᾷ εχ Ηἰε- 
᾿ Ἔλερον οὖν τινὲς ὧκ δ Γεορσολυμιῆ,, 1) 

οὐχ ὑτὸς ὅδιν ὃν ζητῶσιν δποκτέψας, 
" 
" 

Καὶ ἴδε, παῤῥησίᾳ λαλῶ καὶ οὐ δὲν "6 

ὡπῳ λέγουσι" ἥποτο ὠληϑῶς ἔγνωσαν 
, 4" γ “»Ἅ΄-ς- 

νἱ αὐηοντες ὅτι οὗτος ὅφιν αληϑὼς ὁ Χοι- 
͵ ᾿ 

Χριρὸς ὅτων ἔρχηται γου δεὴς γινώσκει πό- 

ὃ» ὅν. , . 

ἕχρᾳξιν οὖν οὖν τῷ ἦε ᾧᾷ οὐ δασκων ὃ 18 

ἑησοιξ, καὶ λέγων» Καμε οἱ δατε,καὴ οἵ- : 

δατεπόϑεν εἰμι ἃ ἀπ᾽ ἐμαυτῦ οὐκ ἐλή- 

λυϑα,ὠλλ᾽ ἔςιν ἀληϑινὸς ὁ πέμψας μα» 

Ἐχο [δ εὐην, μία οὖ 
ῳ μῆν, (Θ΄ δ. πὲ πρϑν 

᾿ ν 40 Νόοη {Ἰοθὲ πι8. 
“"εδαηφεῖζο τ 4“ τς φυοά ᾿ν- γεδευάεγε: (0᾽ ἀέηδο Νθ)- νει οὰ ἰά ἀφ." 

βείη ἡδωην πάθεν φυὴδ ήσαν οὐρὰ 
ποδάρι νεηαταὶ θογ4 4- Ὅδυς ἄξιο. 

4, Ππγρυνεπεν αἱ, φόρμᾳ οἀμβ  Διὰβ .. τὰ 5 ΄ 

τοίοϊ γείταηι8., Νόμπης [υῖς εἰξ " Τενυ γνα ν Ν τηὴν ἀξείοε. νεῖ: 
οτος ων το" ὃς 8 4φωεπ) 4ΜΑΥΝΠ: [8 Ρίπι. 4υεμι Πυάςης ἱπτο !πιςτεὺ μιβεονεὶ ἀνον, ἘΣ ὙΡΝ 

Δεεςος 7 ρα]λῆι οἀυΐτυτ.» δέ , 4} Εἰ είοι, ραίάην ἰρηνέ- τς μεμονβες- 
ὨἰΒ} εἰ ἀϊσυητ : πμτππηδιι νοῦ δὶ ἰμεν,δτ κἰδηὶ αὐ δέρηπε: π θοΑια θεῖ 
ςορηομεττ᾽ ῥγιιηόςςος μαης νς κρρν εὐ γμέλλνς νρνις (το η ἰμι οι δῷ 
τὴ εἴς Ομ είτυτι Π τοὺ μλνι Τα ἐπ Τα 

δεά πουΐηνυς νης ἢἰς {τ|[17}; 544 νης βύπιων υπάε φν ΡΣ 
: . ἢ Ες Οἰνήθν9 Δμ 6ΠΡ ἀντι 

ἀιπ ἄσσον οηογῖς {Π|ς ΟΒτὶ-! ἢ με μον με υνά, ἡτυφοάᾳ δὶ 
ἄορι ᾿ : ᾿ οὐῆδορλι ἰπ. {ἴυ8,ηθιπο ᾿ ςορβηίτηγι οὶ νη- ΕΝ Σδηίοῖεν 

ἄε {τὸ : : ,. ΩΝ ω 
ΜᾺ . ἘΔ ΟΕ νοδε Οἰαπναδαῖ ἐγροϊείως ἰη τοιν-[.8}. Οἰασναρ αι εκ Τεβὴ ἐν μὲ τὰ δε ψόμου 

Ρἷο, ἀοςεης ἃς ἀΐςοπ5ν Ἑτιας} [{ορρίο, ἀφορην δῦ ἀνειπε, ἀρ. οχ Βοπες ΠΌΤ ἢ Χ1 {Ξε πη βὰν πὼπν ἐμ ἀΐοεῖϑε 
ποῆιίς ; δὲ νηάς [ἸὩ πο[εἰ5:δι ἃ πον νερι [ 4} ὐενμι ἡμὴ 
τποὶρίο ὥοηῃ γοΩ!» (εἀ εἰϊ νέγαχ δὲ πνε, 4μεπὶ υρι “Ἡ 

τς ε ταἰπὶ πιο, φυσι νο θῇ πο. [εὐ]. 
ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴσατε. ! τς , (ἰδ. : 

Εγκὸ δὲ οἷδα αὐ τὸν, ὅτι πειῤ ἀυτεῖ οἰ μ,}.ν Ἔρο νοτγὸ πομὶ εὐπὶ, αυΐα αὐ 8» 
κα κεῖνος μοῃ ἀἰπάςειλῳ. ΠΡίο ἰμιηγδς {Π|ς τς αὐῇι, ὶ 

Ἐδύτονω ὅν αὐτὸν πιάσαι" χαὶ οὐ δεὴς 39}. διυάξραπι δὐρὸ ταὶ ἡ ρτο- 
ΠΕ "π᾿ αὐτὸν τίω οαἴδα. δΉ ὅσω! [Βεπάετε: (οἀ ποιπο ἰπίοοιτ ἴῃ 
ἐπιραλὲν ε΄ αὐτο τοὺ χαιδα, εὐπὶ ταδησπινηυΐα ποπάυιῃνς- 
ἐληλύϑει δῶρᾳ αὐτῶ, .. φογατ Βοσὰ ἐ| ἐρᾷιι9, " 

1Ὸ 

: Ὁ | ν [νων υἷε. "Σ ἬΕΥΝ ἰςευσαν εἰς 3) Μαυϊεῖ νοτὸ ἐσ τοῦδ ἐγεάϊ-}}}} Ὁ μνῦα φιίεπν νομίρὶ Πολλοὶ σὲ οκτδόχλου δὅψήςευσαν εἰς ο[ Δάαης, ἰἢ δυο ., 8. ἀϊσςεθδης, ἐνεάμέονμη "5 φημι Ὁ ἀϊς 
αὐτὸν, καὶ ἔλεηον, στὸ Χριφὸς ὅταν ἕλ- 

θη μν τι πλοίονα σηρμιθια τούτων ΠοΙΩ ΕΟ 

ὧν δ; ἐποίησεν; "ἶνν 

Ἠκουσαν οἱ Φαρίσα)οι τῷ ὄχλε 29)" 

γύζοντος «δὶ αὐτῶ ταῦτα, καὶ ὠπεςει- 
λαοὶ Φαρασω)ϑι καὶ οἱ Αρχερόις ὑπη- 
ῥίτας, ἵνα πιάσωσιν αὐτὸ. Ὁ ᾿ 

Εἶπεν οὖν αὐτοὺς ὁ ζησοις ἢ ἔτι ΜΙΧΘ᾽ 4) Ὀϊχίς ετβὸ εἰς ]εΐι8., Αάμυς 
ὄνον μαϑ' ὑμδ εἰμι, καὶ ὑπάγω πορὸς [' Πραυ ρος ἐτὸ νοδ  συπι, ἀείη- νοῥίβδνιν βννν, ὅτ ναάο 

τὸν πέμνψανταά μα - 5] [|ἀς αδίδο δά οὐτῇ χυΐ τῆς ογἱῆε. [|«ἀ εἰνην φυνοε μηήβι. 
, ἀν, 4, Ἰσαπεοναὶ ὅπου 4 ΠΟυπτοιὶς πεγπες ἰηυςη οἶδε, ,4ὲ Φράνοιὴν μνονεδν μϑηνύπο ἡ η χὰ ν}4}. 2Ζητήσετέ μι, καὶ ἐχ δἰρυσετε καὶ ὅπου! ἸΏ: ᾽ ἐπί ςτἶδ: ᾿ μῆενι 

“4": "τινε ἤμην υε 
πενλεγν θα βίων βζν 4 
[μοἰεὶ 4μὰνε ἅμ4 δὲς 
“ἢ ᾿ς ὥ(ῖε 

μι! νμένονωνν, ῬΙνανίβα τεκνατι ται, 
μανὺ ἀνν ΠΩΥΙΜΝΥ ΔΉΘΕΙῊ ἀἶς ετείςὶτ εἶα: ΝΟ 
δο ὑυαεν ὧν τοϊνϑερνίη. Διὰ π) ταρὶεν, 
εἷμα: 5αοενδεμνη Ὁ ῬΡα ἐἰφ κῃ κε αν! 

ἡ» εἰεϊβεοε νι ἀρῥγε- ἐρυ ἢνὰ τεηαὶ- 
μεινάενεμ! ἐην᾿. τϑηϊυα ρέπο 

Τὶκὶ! εὐζο 6ὖν 1ε[ν", ἰοπαϊα πεξὶο- 
1. μἀθως πάνου βερη: χετίπι, 

Ολ τις υμὴν γεπογὶς, πυπὶ 
ἤξηὰ ρ᾽υΐα ςἄοι ἰΐς υς ἐἢὲ ο- 
ἀιάϊι ] 

Αυδίεγυης ὈΠαυ ὶ δ νειὰ 
{{πὰ ται πτᾶηξεπι ἀς 40.» δέ τηϊ- 
(εγης ῬΑ [αὶ ἃς ρτίσιατ!) 58- 
ςεγάοτεϑ πηϊηϊ ἶτοϑ νί εὐπ ρτο: 
δεηάοτεοηῖ. 

Ὡ ᾿δινή οχ ἐὸ υσά ρτὰ πὶς ἔξ. ροιτίπας ΠΠπ|ὲ το πε σης γοτίτατί, Θεά Τρία]! ἢ δταχοιην, 
δι φώφωμεναι. ̓ εἰμὰ ἡ αμδρ νὰ θαλικυς » Υἱὸς δι τὸ νὰν μι ἐκ ϑώτυς εν τῷ (εαμυτυς, ἱτὰ πιης ἰσουτὴ ς}- 

᾿ ᾿θτὶ Αἰϊυςίεά ρεᾶλαιε διιεατίυς τη ραν, ἃ τῖ, Νέφνο να [Σἰδὸν νη βω. ἜΝ 

αἰαῖ, υνοκε τόσας ὃς δ αν σα μτώ. ἐν ἐν τα τ το να τς τῆς ἐμοαααα γα ᾿αυοὰ ᾿ ἰδὶ ἀϊοὺ ἀ πολ ία, ἡ τὰ εὐϊτοπὶε ςοάἰοῖθιις ἐχ , ϑ, 
τἰραλ τε, μυαυάνευ θη τς λα Σ ἡ ΤῊΣ ΔΈΩ, ἬΝ [δο ως σ’ ἢ ἀίκενοι ἴω νε[είδενετο ΠΡ ' " »ἴρεινα 

υαμδιν ΤΠ ανε τεϑϊὰε, δεὰ μος εἰ ροτᾶις φυοά μὴν "Ὁ ἀηκ.14 ἘΣ ἜΣ ἽΝ ἐωὼ τβε ὃ ̓  ̓ ἐμὰ έμν ἀρ ια ἣ 
᾿ ' βωνν ὑδω διος ὑμῖν ψόρη θεῖ ἢ ς ὁπληϊὰ δ {ιηϊδὶ ρεοτίυς τατίοης ψιυΐτυιη νοζαηι. ΞΟ 4 7 βνν"» εὖ ἘΝ ΝΟ ἀν εν ἐπ άπως 

ἐμήνοίωιν, [μειδυτίυῦ διησίαν κρσιν κρίνανν. [5 [οι νἱἀεἴςες το- ςοπτεχτμηπι πες ἰὴ (γί Ἂν ἐπ 
' ὶ ἰουΐος ἀεμοδτς ΕΠ 40... (ύηταις ρεῖτὰ ἐα (ρ.8. 4φνς ταί, γοξὴς ἀπηοῖδιμζ. εἶκε ρείςείρει πη, υοά νίἀοτυτ ἀγείουλος τὴ . περὶ “ὦ. σε νοςαδεο νεῖ (οἱεῖ ᾿οληπεὶ “ἰ ἡ Ασὶ οηβευδιίο ποηνηὶς νον ας 20 βινείγεράενε, πιάσαι). ΧΩ Ι : 
ἥδ ἀὐαψκη ΤΙΝ ΕΝ εὐπεὶ γυναι νίαγραιλ. ΡΙατο [ν λο ῥτὸ οο φιοή το ίχαὶ Ευδης εἰἰπ νἤιτραῦϊ τὸ κοκταᾶν. ΠΡῸΣ 
ἀὲ κε πὰ σι οὐπὴ τῶ βίν κράνει ὀγϑώε. τὰς ἀυτο ἢ ρτορειὰ ἐδ ἐς ας ῥὐ ρει ἀττὶρίπινς, νὰ Ῥτας 
: ἐν" ; κῤάντ τος Υἱάς υς 3.3... ς βεπάςης ἀρυά 1 ατιποι,πίάηυ νἱΔς] ςοῖ ἐπί ς δ. : 
᾿ τον ΑΝ Δ ννόκκφιδαὶς δι ἈγαΓ δον μάτι το8-ὀ 42 ἤορα δε αὶ ἦδμ νἰάς Μαιδ. 4.14. δι τ 15.1}.-. Ἡδης - 

εἰκῇ δἰ ταιπρϑεῖν ἐπα ες, ἀς 402 ἀἰκήηνις ἰῷ 1.34... δὐτοῖι ΟΜ τ ᾿Βογδα ἰοῖας ᾿ς Ευδης οἰ τα ςουοπιςίῃο- 

Ἠτνίξτδης δαυΐειη ᾿θας εἰτογοπιὶ [ἀεὶ οα ῬγορΒοιάτῦπι χε γαῖ, π τὰ ΡΣ Ε ΠΕ ἫΝ 
ππδαὶ : ἰ ἰ {ττίρτυπι 34. νάνι: ζυτάνυτέ μη ΠΟἕ [ἈΤΆΦΗ ΨΟΙῸ Γ 

ἡδῆσε "ἐνῇ Τὴ ἀρ νννπειος ὑμὴν ἐξὰ ἽἜ ἀὶ ̓  τεϊριςερὰι Πυάίο, (εὰ νοίξεγεπι νἱσεπη ἰρί ἐσθ αν 

ΠῚ Ἢ πριν ῃ ὴὴ απο εἰ ἱτοηίςὰ πος δοοὶρίεπάσπν, τία νος (δ λει με εὐταίμπιετὸ τεδατζυςαῖΦ,ἀερίο- 
εἴ, νοὶ ἀιδίωι δοίϊς αυοφά νοζὲ κου ξειι, πὶ υἱιτο ὃς. τλρίοις (ἰ ΟὐἸ με ἀιξας, νον νογοχηεσις,. 



ὌΝ Ἐν τς υκὴ δας αἰ νὴ τὴ τόν ὑν πὸ τ Ὃν ΦΊ, τ΄ ὩΣ ΤῸ 

ΟΝ [1 ρο τος ΕΥ̓ΑΝΟΘΕΤΙΥΝΜ ; ΦΕΟΥΝΌΥΜΊ ΙΙΘΑΝΝΕΜ,. . 231 ὶ 

.... οἱ Ἐδιρ δ ὡς ἐλ ον ἐπι όρα δροι γέ ἀρτῶμδ ἘΠ ΌΨΕΙ "π᾿ αὐτὸν ταῦ] [δά τ οὐπὶ ργρμῃοηάοτο, [οα ης- ἱμε] “ρβνίν. 
Ϊ ΕΥΡΡΉελ πεν εὐ εθι ἤν 199 δ ἘΝ ἫΝ τὐ καὶ άλιητθ τς 1Ὁ᾽ Αλλοὐσιι ΠΥ ΠΕΛΉΕΣ Αὐτόν ταὶ πο ἐπί ςςἰτίη φυμλ Πι8Πι}8. εμῆν: [ι ναπὸ πη! υρανο 

τα πῆ βηω.. ,, Ὅδυε ὁ οπΠ}Ὸ 
Κ΄ «πενμωϊ ἐνβο πρδηβγ ἰττνὰει Γ.Ὶ ἡ (υἱ 

: Ω “ἢ : ς οἱ κα Ἰϑᾷζ» ᾿ ᾿ Γ εἰ νι Εἶπον ἂν οἱ ̓ εδιαῖοι πρὸς ἑαυτους Ποῦ 35) ᾿χογυηῖοῖρο Πάει ἰητοῦ (6- 5} Ῥ κεκιμε εξο ἐνἀαεὰ ας ταν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς Αἰ- ΩΣ εγυης ογβὸ τη ηἰἘ} ὦ 4 ἐῤλῤῥοκ  ϑρὶ Ξ Ν . ; . ἑκα  πηίεοϑ. , ͵ εἰ ὥερν 4} {, Ομόπαμι εἰξ {πε ργοξοθει-} [{πνερρίθε, Ωμὸ βέομηνᾳ Ὄ ἐδ το το ἢ ΞΗΝς τὶ χηλγίος δαςογίοτες ὃὲ Ρματί.Ϊ [44 Ῥοριβεει τ’ ΡΙαγὶ : 
ΔῈ μόλοι Τρ δεϑαι οὖν ΕΠ πχό τς πος ηὖ ἱπιιδηίαπτας οὖν] 1.9. 45,4 δόρ ἐπιμειίμημ, χϑδς Φαφισαιοις χαὶ οἶτον αὐτοῖς δά : αἱ ἀἰχοτυης οἷς, Οὐυαγο ων ὁ Θ᾽ ικόων ΑἸ 

ΕΟΥ τς ΠΕ ΨΤΟΥ ΜΒΈΙς τίω ὀχκασοραν Ἷ ἀμ αν ὁ δ τος φυὶ ἀρετῇ ίμπι μεένῃρστος, οἷς ἰδ εβο ἀιμοι, Διοὲ τί οὐκ ἠἐγώγετε αὐτὸν: πη δάάιιχὶ δα εὐτῦδος Ἀφ μΝμΩα σελ . 
Ελλίωων μάλλει ποροῦ εἶτα» κοι οδα- [τος Οὐζοβ ρΡγοξεέϊωγας οἴ, ἀεάνενπαι  μίεν 4, | Ϊ ; ἐπικοίϑυσαν ὑἱ ὑπηρέται ᾽ Οὐδέπο- 46] εἰροηάετιηι τ Νυη.- 46 οὐ ἀραριρνμλομν, : 
σΆ ιν τοῖς Ελλζυας 3 ὰ ἃ ἴαοος ἀοξει ΠΕΣ | ᾿ πον" ' : : ὼ ὅτως ἐλαλησῆν αὐθρονπος ὡς οὗτος ὁ 4υδιη ἰτὰ ἰοχιμζυς εἴ Βοζιο νι δ μκεὶ ϑϑαανὸ 

! . ες φ᾽ ͵ ειἱ Οὐ εἰξζίης ἰοτλο φιξειῃ ἀ1- 6 με} δῇς [ἀγιο ἡνεπη ῃῇ , δολῖο τς. φιῃο ἤεν! δ, 

Τίς ὅφιν ὅτος ὁ λόγος ὃν ἧπε, Ζητήσετ ᾿ χίτν ΟΑἰιατοιίς πῖον ἃς ἠοα ἰης-} [4ΐκιρ, ΩΝ ἡϑρακαν ᾿ ᾿ δδερτος. εἰδτὸ : ν᾿ δα ,“ηἱ Βείροηπάετυης ογρο εἰς ῬΆ[- ̓  
μια κϑὶ εἰχ δ βήσετε" χαὶ ὅπου εἰμὶ ἐγών: ταὶ, Νύτι ἂς νὸς {εἀι δὶ οἰ κἰτὺ 

"» Π ἕ ΕῚ “ 

τος ρου διωϑαῶε λϑόν, 

Π ψ ᾽ Π " 
ἱμηφηίφεϑ : (" υδὶ ΤΥ͂Ν ἂ πέχϑί ϑησαν οι αὐτοῖς οἱ Φαρα αἰστῖς : ζ ν δ᾽ ἐρὸ οὔογος ΠΟἢ ᾽ ς 

δ ᾿ 309, ὙΦὲ "00 βοΙΕ[Ἐ} ἀτῃ!- σοι, Μὲ καὶ ὑμῶς πασδιαηες 

Ἀεβονάενμη! εἶζο εὐ. ..: ὃ 

Ροιο ΝΕ ς νειέτοὺῦ 
ραν Νωπημιά σ΄ ΝΣ 

᾿' Ρ 4 “, 
ἰς᾿ ἰδυς ἀμξ ἐμ ; ταν τα "} ἢ φρρ. .} .. 8] Ναι αυὶς᾿. ἐκ ΡαπιΟΓΙθιυΣ). Ἰνοὶ (εἀνεν, ως ς ς ραῆονεν τρ ΝΡΝ Εν Φὲ χῷ ὶ ἜΗΝ, ἡμέρᾳ «ἢ μιφγάώλη γ ἡνΤύϊηο αὐξοιη εἰς ἐπι Ἔν Μη τς ὧκ δα ἀῤγόντων δὶς οῦσεν εἰς Ἄοτοά ας 1 δι γα ΟΧ ὈΒδεὶ- 48 ᾿ ἀν ρεαρειη εὐλρμὲ αἠεὸ μι ἔς 

εἰν. ποία (ὦ “ἧς ὦ; ρτῆς ἰ ήχοι ὃ Ἰἰησεῦς καὶ ἰχρᾳἕε, θιο ἔς (Ὁ (τοτίς 1ο τ5) ὅς σαν. ᾿ς |πάχπο εξ νμαιν βαθαι Ϊ ω πὸ ἐκ δ Φαρισαίων; ; ν (αἰ) ᾿ ᾿ ἀρ ας ἐμ μαι πϑὰ ΠἀΘΡ ζι ἃ ̓ ῬΠΡΈ ΠΡ τον οὐ λα τῶ ᾿ ; υἱτιάἀτς ὦσοϑι αΐς Πτιτγυοίας κα] |Δεβμν, ΚΟ εἰαπναῦαι, ἀγιδι, ' Αγ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν 49) δεάτιτθα μας 4υὰ ῃοῃ ηο- ἡ», δεάιννθαίγαι 4ν4 μϑη ἴδτπο (φ!οε.- μετα θυμὸ λέγων, Ἐ αν τις δὲ ᾳ, ἐρχεόϑω «τοὺς ΜΗ; δι Ὁ δἰγη [βεἸε,νεπίαι κα πιε, ; ων» ; αἷτ (ςρσειη οχεογα}}}5 εἴϊ.- πφμΐε [. πναἰεἀμ ἰοες᾿ ἘσοΙςΠά τευία (ετίο ιᾶ- Καὶ την τω τὴν τπςγ δέ ὈΙθαῖ, ϑιδα. ὃ. νόμον λικατωρκτοί φίσι. Ὀκὴ εἷς Μιεοφεανις [15 4] ΤΗΝ ἐὰν Ὡεὶ ΠΕ , : Ἵ : ᾿ ᾿ .. ᾿ ΠΝ τ: δὶ Σ ᾿ ᾿ 4» ο : ' Ἵ Ῥ. . ᾿ς .3 ' ἘλΑυτ  πειῦ Οὗ πις δΐων εἰς ἐμὲ, καθὼς εἶπεν " γρα- τ" Ουΐ εὐ φάτ μη γον ἤςος ἀἰϊχιτ] 1 Πρ ϑθμν οι ᾿ Αἰγοι Νικόδημος “οῆς αὐτοί,0 ἐλ-} ἐεβό ει τὰ κα ἡ οἰδ᾿ Δυυίῃ Ὑ το] ὶαὶε Νμοάεανε κά υριὰ) ν ᾿ ς : :- Ν᾽ ᾿ Σ. Πμρίηα,, . ιν, ἢ} Η ᾿ " ΩΡ ἐἰϊς φωι “δι ᾿ 
δ “" Ρες βάςαι φῇ ποτα μρὶ ὧν τῆς κοιλίας ὠυτεῖ ῥούσου- ϑΟΓρταΓα» βυιηῖηᾶ ΔΟΥΧ ΨΠΧ} [Ὡς έδιτε εἴων βμοαῖαρμα .ο ΚΝ ουννυκτὺς φοοθς αὐτον,θῖς ὧν ἐξ αὐ, ἢ. οἴει οχ 1115 ἐμὲ ρὸν μον αἀεμηὶ ἐν “ ἐπελρηίσ. : μρὰ Ι οχ νορῖγο τρία ἤτοι, ΜΝ ἐπ - πρὸ. ᾿ κα τὸν αν Νυτὴ [τὰ βοξεα τοηάετηπα {327 κ͵ϑὲτμμε να επ 

ἜΣ βοπος ὦ ἀπὸ σιοΣ ὶ τοὺ Πναϊΐματος οὗ 1 - (Π!ος αὐτεπὶ ἀἰχὶς ἀο  δρίτίτυ ᾿ (Εἴρε «μϑοῃ ἀϊχὶ ἐε- Ι ἐλὰ ἀν δα "ΡῈ τούτο ΡΝ ᾿ υνςπηρίαπι» πὲ ρΥίι5 “ἡ εχ ἱρίο (ι Ἴνωμα δεκ ποβεδν- ἜΣ Εἰ, μα | , ει ᾿ ἐρᾷ ψ: 116 αυςῃλ ἀςοορταγὶ ὐδηῖ ας} ϑρίχεμι ἡνεπν ἀρ. ΗΝ  ἠ[πἠ’μὴ ἀκϑυσὰ παῤ ᾿φΌθταξον » ΧΟ αὐυάϊοτῖς, ἢ δί ςορηουοτγίτ" αἰ} 47 ̓{ἀἸεαε νοπνίηεπι, εἴβ μεμα ὁ, ἁ Ἰοεὶ νῃν ἐμαλλον λρμξαύοιν οἱ πις οντες : οἰς ἀδητος που). Νοηάαμη οαἰπι [1458 ἐγεέφηιον ἐπ εῆ, ἤρη- , γνρἵ τὶ ποιξις (λεϊατὺ ὯΝ Λ71 [“"ἀἰενη οὐ Ἵ ε΄ ἐο- : ΕΣ 17 ν» Η γ᾽ Α ἢ [ω 4 ΓῚ ᾿ .ῳ᾽ εὐμάρ ὡς . ᾿ ἀ 5» 4 Ἐς ᾿ ΄ ͵ Υ ᾿ ͵ μομτιῇ ἀμὶ “4 ᾿ ᾿ ΠΟΤΟΥ Θυ70ι γ ἰω Πρνευμᾳ ἀγον) 0} 0 ᾿η οὐᾶϊ δριγΓτα [λυνξζυ 5,418 Ἰείως Ἐπ᾿ ἐμμναρθκιρου οὐ ράϑησαν καὶ εἶπον ἰὐυτοῖ ̓ Μὴ καὶ 4] Ἀεἰροπάογμης δί ἀἴχογαηι ᾿ ξ Κα οπάενννν ἐγ ἀνπες 
᾿ τὴ ῥρίξεοι ὅους ϑσέπω εδοξια δὴ ) τ τ ποηάιτη ογαῖ Ἰοτιξιςατο 5) ἀμην βμεναὲ  ἰονἠβεάιων) ἘΣ πὶ ἐκ ηἷς Γαλ λι ιας εἷ : ἐρδύνησον καὶ εἰ Νᾶ ἃ τυ Οὐ μαυς εϑὴ ἴςτα-Κ' τωηῖ εἰ, ἸΝωπηννά Φ' ἐν ; ἐλ ἄς γιατί. Πολλοὶ συ οἱ τῷ ὄχλου ἀκούσαντες], ,. Μυϊε σγρὸ ἐ ταῦθα ιιυπι ἀὰ- ο} Εα ἡ α ἐῆρ τανὺ ἡνμιν "ὑπ ον ης Ὁ ἀΛΙΛΡΙΒΕ ει: ρον ὍΠΗ ἴτας ὃκ νἱάε εχ ΟΠ. Ῥτο-! 10 ἀἰμετε} βεμίανε δ’ 

ἰοημέδεια. τὸν λθλον ἔλελον οὗτος ὅν ἀληϑῶς ὁ) |αἰΠοπὶ πυης [ςγπιοποιῃ ν ἀίος. [ἀήθει δος βγπνοηειν "ἴδε ὅτι φορφήπις ὧκ τὰς Γαλιλαγα οὐκ Ρδιεἴᾶπι ηοη ἔα ἴε {υ(οἸτάτυπν. [ἡ υὐάε φιία ἃ Οαἰδκα Ρὰ μν ΡΥ ἭΝ ω | Ὀ ψετὲ ἢἰς ΟΠ ΡΥοΡρἢ “γἹμεκέῤδεδαηε, “Π β νου ἐγήγερται. ᾿ ᾿᾿Ἑεριοξεδας εἷς νηυυϊᾳυς} 1} Βεξε μίας τ ἢ τς Ὑπὸ μήρβονν ὡῳοοφητης. ᾿ δῦ τα ἸΝνειέμίςς ΟΡΒΕΩ ΡῬγορθεια. ; [ τ) έρται. ἐλ  ἰἢ τ γα. φΦ " Ρ ᾿ Ζ Ἐπ γερο βίη νηοί νι τ απν, τοπτιν ι ΠΡ ον τι πε. δν τν τα τ τ τὰ Καὶ ἐποραΐϑη ἕκατος εἰς τὸν οἶκον αιξι, 1 ἀοπιωπι μαι. “᾽ ἰμε ιν ἀρενμννβναπι  . Ῥοπίαυαν κ΄ το ΟἈΕ μο- Αἰλλϑι ἔλι ν Οὐτός δὅρην ὁχ ςύς 4ι Αἰ ἀϊξοθαηῖ, Ηις εῇ Ομε- 4 ΄“;Ν" β Νεῦ “πη, Ἡϊᾷ Κιφάλαμον ἢ. ῃ ΑΡΟΨΊ ΤΠ. ΟλρΡινεῖι. 
βου οὶ νετςς, λυ ν ΘΡν. ἐπ ν ΘΕΑΥΤ "Δὸν πώ Ὁ Οὐνίβως. φιὐφαπναμεη “Ν᾽ ΒΝ ᾿ Εξις αὐτοῦ ργοξεΐζως εἰξ ἴη] αἰ ἢ Κιῶε κήδε ρεντεκιεία. ᾿ 
Ἶ πρηξαν τ 5 λλδὶ ι ἐλερονηΜὴ δ ὅλ τὴς Γαλιλαίας Ὁ α ρεέ δε τὸ: ΠΗ ΡΩΗ οὐρα λέν φμλ Ως Ἠσοιῷ δὲ ἐπορ 6.8 οἰς τὸ δος ω τ ΠΣ 2... Οἰννς ᾿ ες ἢ ι-- Οἰμμε, : ὶ ἐΘΡΑΒΕ ΎΘΝ ᾿ : " 3 π΄} Ἰκ4 φὴ Ο γβρεὶ οἷ . το τὸν ᾿ ᾿ Σι ἀἠϊωου Βδιεγμῆν ὑε.. Ἰὲςει μηδ εἰς, 0 Χριςος ἔρχεται νι ᾿ ἀρ ἢ], : λαιῶν. , Εἰ" ἀϊυς] ίῃς δλάζιτ» "μ τς ᾿ : οἷν {16 Ομ τως ὃ , ἐπ ταν ΤῊΣ τ΄ ἀυςοΐο τυγίως δάξι πραεῖς αἰεηυ! ἀ 15“ “ὯΝ τι τον τα τ ΛΑ πο ἊΝ “ ΕΝ, : ᾿ πὲ} 10, εεἤθρίθην, (᾽ οπητα μὰ ὃ Οὐλέη γραφη Τὰν ὅτι οἱ Τῷ ἀσέρ-.}} Νηπε δετίρευγα ἀϊεῖτιοχ (ς- [| Νόταε δενίρεμνο ἀκ ὄρϑοον δὲ ΔῸΣ ΠΡ “Ἀν ετοοὶ ς τὸ (6 [1 Ἴϊη τεπιρῖο », ὃς τοῖς Ρορυίως ρϑρωΐμε νεπὶε κά διπλ,Ὁ᾽ " ᾿ Ὀευεδας ᾿μ(ρτος Δαβι)ο᾽, χαὶ ὁπὲ Βηϑλεὲμ τῆς] Ἰτηΐης Ἰλαυϊάίς» ἃ. εχ σέσο Βοιμ., Ἅμα ἐὰ βπιίνε Πανίάρο οὖν γχφ! ὅτὰρ ὁ λαὸς ἡβχάτο τρῦς ἀὐτον}) Ἰγεηὶτ᾽ δὰ οἰηλ » ὃ( ἰςάφης ἀος6.} [νάρρν ἀαρεϑαι ἐρε.᾿ ΜΙελίς κα ΠΩΣ  Ὰ β)σ᾽ ἐχ ἣ δ ω- ἌΨΗ νδί οζαι ΔΈΕῚ ΜΌΡΟΝ , ἀε Β ει οἰ εἰγειν ἐαβεἰϊν αὐὶ ἣ οἹ 3 ἐσίσδασκεν αὐτοιί βαῖεος. : . : 
Ἵ ὅμν ἘΠ ΕΝ ΕΕΥ, ἔἰπατι ΟΝ απο ἘΠΜΕῚ 1 σὲ δ αμίά, ἀεηὴ οὶ. » ΧΟ ΠΕτς "αὐ ᾷ Αἀάυςᾶι δυτξ δά“ δι 5.1. 41, ““ἀἀμοῆν Αμέειο δονόν 2}: σοηΐν ἴη- 

5) | ὅθε πολ ναὶ ΠΗ" . ΗΝ ἕἤρυν δὲ οἱ Τεαμριατοῖς χα οἱ Φαξαη 3 μα δι Ῥματί αὶ πγυϊίοιοια ἐπ α-Ϊ 164 Φ' Ρ αι ποκίλενεπν α λαν Δυει. ᾿ Ν γ᾽ ἡ δ γ . ς μ " : . δὸ φ. ᾽ ν᾿ . ἢ Ἢ ἡ αν δῆ: Σχίσμῳᾳ ουμδ ἐν τοῦ ὄχλῳ ἐνετο δι 41} ὈΛΠΠάϊυ τι οΥρο οτέμμ οἰ ἢ} 1. ὌΙ)εβο ἑιαηω μι ᾿ς φαῖοι πρὸς αὐδ γωνώκᾳ ον μοιχείᾳ κα- ἀιἠνενίὰ ἀεού ον Σίρὸν ρὲ }»- αἀηβιενίο ἀερτείνδη- και, δυο ῖϊριι: ἰὰ κε : ὃ 9μὈ. ᾿ ᾿ ΠΑ υἱζογῖο ἀςρυο ἢ 10 : δι ΘΓ} ρ ρνίρην αν βαινεγηπεεαην ααοῦ αςδιυοῖ, ᾿ ταγθα ΡΓΟΡΤΕΓ ΟΠ]. ἐβιβεωνδα ρυοριεν α : "ἶωω" ) Το μα΄ Η . ἢ ᾿ ' ᾿ ἐν ͵ ἐν Ὁ ἐπ οδος : μὰ... πιλημδρ Χο ΤΉ ΟΥΤΕς ἂν ΜΕΤ Ὁ; ψ( Ἰαιαοης οαπὶ ἴῃ τη δάου . ἐν πρράϊιο, ᾿ Ἀ ἢ ΝΜ ᾿ ΝΙΝ . ΠΡΌΣ . ; ἀβσσα . ᾿ " «δὴ , Ἢ Τινες ἢ ἡϑελον ὁξ ὠὐνὴδαι᾽ πιάση ἀν- ὦἱ  Οὐ!άδηγαιτοιη οχ ἱρῇς νοῖς 'μ ᾿Ομά αν ἀμῖεην ἐπὶ): ο Δέγρυσιν ἀπ, Διδάσκαλε » ΤῊ Υ ᾿Ῥίςυης οἱ» Μαρί τειν δας ἢ Ἰπ μὴρόρε ἡ λίλς Ν᾿ ἡ σεκκωσανα)ειννασιιεπο κοο ποξν ει ποεοον τος ς ὐϑῃ ᾿ ᾿ ᾿ ἡ Η 3 4. μ .4 ᾿ " ὙΠ - ἡρσρ αν πδσευ πασοαυσο ἐεεξεεντιν τὸ γιωὴ κατολυφϑη ἐπαυτοφωβῷ μι χα ΠΛΌ ΠΟΥ ἀερτεμέία εἰξ τη Ἱρίο ὅν ῥνεβεηζα εἰς μν Δἀνϊμετίο. {δγο, εἰμί δἷς ψανάγω τὸ ὑπάξω, δι ἱτεταηι εἰμὶ ρτο ἔσομιυνς, ὀΟ[τΠῚ τἰνοι πασυ!ογίατ,ντ ὃς Ραμα ἰΟἸοηπος ἕατις ἱμτοηι- υῦ υϑμπ' ΟἸηοχρυυ τηςεςμαγεῖυτγ: : : , ἢ τ ἊΣ δωσε εονῖ ΠῚ τ ϑοΓΏΔΡΙ τἀπιοιν οτίαι. ρὶο μαροδληταγμαζογις δεῖν αατοηι [εἰ ποα ἀτοτη. Ὁ 
Ν Ι τς Ῥγα π|}9 τειηρους ἽΦηὶ Ατίο, ΡεΓ δωμάτων κοῖνα- 18 ϑρῳ. ἀινκεῖ ϑεριρίμγανκρϑὼς ἦχη ἐγαφίίας ποήπυΐ." ' ᾿ Μ᾿ ᾿ ἐέττος ξ ἰάςο ἐῇ άπ γὲ τηἰτὰ {ι Ιελιϑηὶς νλ νων, γα (ρτὰ ν. 1.. 54 ναίλε πυ]η ρίαςος Ηςηείει δισθμαμ ὁ ΤΙ ρτατςςίσποδες ςοπῥιηριας, γε Ομγνοἴξοπγως ὃς Το. 40 Ἐκ ῥνὴνονήβιμεγὶκ ΟΜ αὐχύντων Ν Ἰὰς τσ  Ὑν ῥα νενφρδυν ἕπτ ὕοηα βάς [υἰς ο οἷς κηηοίατς, Αἀ της. . παίξει οοπίεξευγα, (ςτρεπάμπι ὃ. ἰερευάιιη ρυζαῦ ὦμεν ς Ρ᾿γ ἸΑδραςα] (ςαμεητίθιις, αιος ροτίυς (ςαιοτερυο τἀπισα « Ἐκρβ διάλενη,, ἀκούσῃ ναὶ ἀυί πο ὑνλὰν ( {ἃ μὰ πρὶ μοὶ ἀἰτίῃει, πο ἀἐΠππγυΐο αὶ πιετιτὸ δεδτά "αδάο δίς οἰλιη Ἔχρί τος μλης Ἰρίαιτι [δητόπτίτηι οχ ἰΐος οτος «πα γυνὴ ἰοσιιηι Ῥτορτίι πὶ ἣν οἴταα., [δᾧ αυβδουπαὶς ἰὰ ΟΑἸσφαςηάι! ροτῖτα οἱὲ ὲ πιςάϊο, ΝΝεσὺς επτηι ἰδχ τρι4, ἐπ ποά νοῖετες ἡἹΠταητοὸ τοηίδηία νοὶ γαίςοοταπε, γεὶ ἐσ : ἢ . τορευιεαπὶ εἦρίειπος ΟἈείίξεις τηξτὰ 11.153. (δητοητία ορτὰ ΡΙορβοτίς τοτῖος τοβοτπητιιτ ἐς ἀοηὶς δρίτιτις φηῶς πβ΄ τ ἀμάοχ ςορ ποίει Ἰάδο Νοηθὺς {ἀρρδιιίτ, τὰ Ἡρ ἢ οὐ ΝΣ τ Ὁεϊηάς υοῦ πατγαξ [εἴτ ἰοίιαι ωνῆς ες» Ὡὰ ᾿ Ἱ τρημδῃήσπες, ρτὸ ἐἴμω ἀϊοές ἐσ άγω; δι ξο γοτδο ντίταν ςείλιῃ.͵. ἀσια οἰδπιπάσηάιςας ιυίάσηι ἰη ρηπιὶς υοά ἐργίίτις Εῆν Ι ἷ ἰδ βεύαῃ τ ποιῶ; ἤας, Οιμά ρατεδλυςτίτ, 15 Ὑὰ ϑις (δι ς μὰ οὰ πὶ τηυΐιογο ἱπ τε πΊρῖο, ποίείο φιὰπι ἤς ργοβαθίϊος ᾿ ἰι νος αυϊάσηι ἐςίηροτς Τ υογάϊάος ἀτικώπάτος. Ποπίαιις “ τιὐῦς ρεγοίηειςι εἴκιτυτ. ἡ : δῆς δδΐθυς ιἀ- πεείαιις εομαετοι οὐπιθο ἀυοά πιοκ ἰά οἱξ νετί 15. ἀϊώτυσ Ι ἣς σπιλιῃ ἰοζις Νόπαις δὶ ΤἈΞορ Αγ! δέγυς.᾿ 15. 1) Νονάωνε ἐγαι δ μένδεμε [ληδίεων πω Πνεῖμα ἄγον "» αϑμθνα μονας, χα χνἐν ἐξ τε ἡ τὰ εος ταγίαπι ΔΙοαιύτας Ὁ δι φιοά (ςηθις, [οὔτην ἀἰρίτο (τ τ- τ Ὶ ᾿ ; 3. ΜΚ πιόπ Ηερτ ἈΤΩ κᾧ τῆ τῆι οι τῆν ς ἔογα] ΟΥυἹά δρίτίτιη ἰλπέξυι πεπασεῦ, δαοπα νοηϊουο ἐχροι- : ἄϊευτ ταὶ γρωφαῤγψενίβεωναν, Ἰὰ εἴκ, (οα; υἰς ἀϊιφεηῖεῖ ξἠε,͵. ρῇίε ἑῃ τουζαρβουμηι παίδὶ δειπίοίςπε νίοτατιπος ροῆιιηι 

͵ Ρειίτὰ εἰξ ἐπιοά!ο, ν ςἢ,, ἰὰνε σαπι ἤθη ἤπρις τορεῦ- τυγπορε νὴ Πα 1 ἀοπὰ αὐ ἰηιτῖο παίσξητις Βοοίοῆς Ἡβοτίλπη, ὅς εοπηρετίος αὐ στ Ῥίο μιοῖαπι κοὐ τας ἀντ Εν μος φιοπιοίο ρόίῆε ἔλεε ςοπεπιοάὲ οχρ οάτι. Τὰπ- ᾿ ταρῖ ν τὰς Μαῖμ 8.17, δι {ιρτὰ,».18. , 4 Οὐ ά (6) 4μὲ οχςε  ομτοῖ νἱβειοπιης, ντ ργαηΐχεται [0ε], δὲ μαφανυμικεῖς εχ ΟΥἰ κα. Αἵ πο ᾿ος φυϊἀεπὶ [ογαἴο νοτῦπη ἔτ Ἢ Δ εοτς αν τ εδση Κα γϑέίξωαν Ειξιε να ἠεύοτηην εἰειν μάνες 
] ἐπππημένια ζ είσισι δα ἐρθήν α ἀμδώνειτν Ὑ ὐράτα ὁ ἰητο ἢ  βυητυν δρίτίτιις Πυδῃ Ἀρρε τίσις ιὸά ἤπ εἶιν (μ Οαἴίίαρ: ποαλίπε οοπι ΠΡ ΕΒ Πτὶ ἐνμε τὴ βς, τίοηις ἤάε ἀπδίιεπι. 564 11 χρυ οηία εἶ μας ἈΠλοτίλ,. ᾿ ᾿ δι Ἐτῇτινν.!»ν διψενἤβονναπν Ὁ ἐηιμην ίςτιιαρο Ἡεδται ΠΛΟ,αυΐ τς σἰξςξξα, νε οοςι Αροίοίας τ οτίζαρο Ρερὸ ἰπτορτο, δα τηϊηἰπὶς ἀοσεπι τί δυνιμ. οὐδ ρ μεν φδυῤρη δόρυ υήρε τὰς ρυτατίπι αυϊάςπι ογὸ ποροατιὸ τοείπεπάνπι διιης νομ- : | ἔσυρ ητ πιὰ οςοιγτίς ἀρυνά Ῥγορθνοταα, Ὀιίροτϊονίο 20- ο Ἀξξροι δὲ ἀείποορς, 8ι ρίατίμὶς αἰ οἸοοῖν Οὐρὶ ἄμυς γίτ . Ὧν πο εἰῆοετε Ὠ δι τις ροτι ς, 40 Ἄνηα ΠΣ Ἀν γάι ξὰπι (οαμοπεῆε σαν ἀνοίσεις ρσύδηα, μιΐνεις Πιδηιοιᾶς τειη ἢ ηπίης 41) ἐρίας Ῥγοῖηλο Οσήνοο δίς 8ἃι ἰπήε  ἀξείων (ςαυύτιις ΑἸ ΙΜΕἰηὶ 9 οὔτγα Οτοίοοιηίιμ Ππ.8.υ1 4.8 ᾿ς δὰ ΔΗ οιδεά ἢς αὐβιυπιέταη (οἷςαῖ 4! ρεςιθαίομεαι ἩΑΡῚ ἐπ  γθὰ ϑεπλὴδν υῆς τοι ἐπὴᾳ νοἱθπε ἐσ  Πςατ! ν αἰ [πάϑρος ροτ οὔϑεηι τειγάγιιη.,. τρδέζατι ἢ παης Ἐνιαη ο Ἐ 2κιρτο δόλων (οτὶρίετιρι β δ΄ΠῚἢ τυηνι πυοάύσαυε ἰῃ ζιλυϊΠπῆνὲ Ἐδεῖους τ ελρεθονν ἽΕΙ ΙΝ ΘἌΡΨΥΤ. νι|}}. ἡ οτῆρε: φισγιπι σπιοπταιι αι ρὶ ςἔζον. Ὑία εὐνὴν (οἢ- 1,ἀτἱπὶς φοά!οίθιις Πάἴωι οἠκά πιεράοί( νε Οἴσους ζοηῖοχς ' 4 διερνοξεένω: ἐἤροὶ ἐπιδν Ὑπ αι εδε δ Δ 5 δ’ 1 Ὀλμευῖο με των [οι ἄξιον ,δ)ϑ ον δὲ πάλιν σαγυήνετο. [ἢ ᾿ ἘΥΠΗΕ Ἰρίν ἱπάιροηις ρορθΠις ΠΟΠΊΣΗ διακφορᾷς, νῈ «τινά. 2 9 τὰς οἰϊεπάϊτ ον οὐ εἰ μας δυτοπὶ ἐππμτιπὶμτο νάδεσειν [ες . εο ἱπιεεοοήυπι Υἵαις δὰ πείλιν οιυῦ ὁ Ταννι, μ εἴτ ρίες δυδθιᾳ οοἀϊείδυς ἀφάιεδν βαϑνοι, ργοβινμίσ:ᾶς ρτο σαρμγήύενο τὸ οὐίεξυδςι δοέεηιίρις ἱητογργερι]υισά ετίαπι “οπῇσηια- Ἰούιε σοι ὉΠ ρ νον κε ἄπογς 4} δρτίτυν ληὶ ῥεμο- (ξαμεπεὶν οἀριτῖς μοάεςίπιιπι, δεαυς Ἀρὰ ας βέμήρευ κὰ ἸΝ τὰν ἀλϑιν νκηίιις,, δ Τομμι ῥορ μναῖ ὁ καΐε. ἴδ πὸ 

: τυ Δ οτος [γα να δὲ τ Ρόταν αι, Φάρον, ας ἦν. πΔη] ἰπτον τος «γεατακ μμ"ογαγαητ, Αταιιὶ ἀροττὲ ἰλη) ὅτ κι! γικιοῖπ., βόδι ἀρὰ Οπεγίοβοιπυ τ ἴμεν ἮΝ ἰλέχλιιαι, ρ ἐοὐϊεα (κηβίτυν σα ὁ ὄχλοι μία ἐνενω,. Ὁ 4ὡπ]ὴόπ εμηνννδρε λίωας ΜῈ] νοζληῖ {νάπος ἰρίοε ρον Ρτου ποίας ἀϊίρετίος, Ἐσληρ Πα δρίτιμις ποημως δὶς ἘΑ Τ ΕΒ ἐρίωνι ϑρὲ- ᾿ κ ἀρτῖ Βου Δα Ιολρηδπὰ δὺ,ςσαῦς ἃ υὐτ' νω ο Ἧς εὐδνι δε ἀοοῖ ἴῃ ἀμοῦυς ἐκεηνρίατίθιε. ᾿ νεῖ σα Φοινηνιηι Ισψης αὶ εοπίμεενάιης Πς ἀρρο απ ρτο- τίθησι ἀπ ἐζαιη, (δὰ οχτιαοιιηαια 14 ἀση λα ροίτο!ς ῥτι- «εἴλῃτ Ευΐδοίυε φυοαθε ἰω οατγοὶπο ᾿ἰϑτο τεγτιυ ΕΤῚ ν ᾿ αὐτά ἐμ, οφὶ αὐτὶ. Εἰ μος κυτίμη ἀεεῖ ἰῃ ἀνιοῦνε ἔλπὰν νίαν ἄγητον, ντ ΔΙ 4 δ ΠΊρΡ] πος ποι ηθγΟ {κηὶ- ᾿ τη, ας ἀειηςὃρς αἴτς ἐγοήςσητιθις, Αροβοί ες ρεαάιτα- Ἐςοϊεή ἴδιες ἀροπὲ ἀἰοὶς ἃ φιοάαπι Ῥαρία βδης ΠΟ τὸν ἷ ἢ δώ ᾿ ἊΝ 
πεσε θηθ λιν {υροίτοις »ἤοηρς δἀειηνάαγυην οχτεγαγυπέ ἢ εἰου ἐς ἰπίτίο οχτη ποτ πιὰ «ΟἸ τὶς, ἀς αιϊέμις ἐρίς Ποιμί 4ε πιιίίεῖς δἀνίτοτα (ςεἰρλπὶ δια, φια ασςαῖων Ν Ευά- , ςοὐϊεϊ ΤΟΝ εἰ,λέγννοην ἀπῳ, ΨαΝ ἐοάεα αἀάϊε πριρέξοντνο | {γα φηςἀτὰ ὀδίοητυ ἔοτς γε ἰρίαν μγοίαπαϑ βέτεν ἀσσετοι, ἀις Μαζὶ τ16.17. ν(μΠι δείαην ̓ ρίο μη οἰειὶ πτ. φε"ο ψυοά ἀϊοίταις ἰξουπιάυπι Ηεὔταοι ᾿(εἀ δι ἐῤιιὰ Ν τ ἐν ἄθρει ῥνφθλόας βὴ αὖον ἐγὼ». Ουίπαυς ἔκεῶν" 40 βεϊι πιὸ [υάπος ἰναδείναι μνβααειοιγρὰ ζοττορίον. 40. Ρτρθεια ἡ εν πρφίννῖνο πος φιΐεο Νυςοροιοξ ἀὐυτὰ Δ} δὲ δἰυν πιεητίου Τείϊατιν ἀεηίφυς ΠΕΣ τ Ν ἐμρ ον ἜΜΜΤΗ͂Σ, ἐξηντωμε, ψν' ΠΟ α Ἀν ΑΣΑ ΜΕΕΡΊΜΗΝ 

, "5 ἤ»ὑὐὰῤο ἐνογῦνον εἶμω ἐγώ νεῖ φρὸνηδο “090, ἔπνυ ἂμι ἐγώ, οτίοῆις εἰς ἀεεῖοι ρ, δι γ!Δηιὰ οἰξεηδόγα νίμοτυν δὲς οσὰς Β. ἀμαιορο δάἀυειίυι βοϊες ἰαποείεουπάο, ὑπ βρη " μὰν Ξ ἊΝ ἰὰ ΡΣ ἀεργεβιεπάϊμπυν κιθ ΚΘ αι ΙΝ ἐμίο βιείησιε. δὲ . νι νΕτν αι ἊΝ ΠΥ τ ΝΣ τ οι 391υάκον ἰμπβ ἤτον αἰϊφυεην Γι Ἰιοῖαηι εχροξια!ς ἀδπεῖ- 6 εἰθδυη ηοη ΔΗ ἀείετίριλαι. ἘΣ νοῖυβι δὴ ἐν ἘρῸ ΝΣ αἰἰυὰ ἀυοάδεια οοΩ μεδεῖ μοιχβνογῆϊιω. ὃ. : . : Δ αζλο μεγ εἰ, (υἱεπηί, Ῥτίπιο εηίπὶ δι νη. ἀΐς ἔμῃ ἐ Μεἤιαίευς ἀϊχμηυς (ὑρελ,ται. β . τϑυς εριφἀφοίπι νοῦν ἀμηιλχαι ἡκαν θα δὐφῦλι  ἰΩ η 2 ἴη . . 
Ι . ἱ : 111 π ᾿ “, ᾿ . | -" ; ἊΣ : 



" ! ᾿ ; . ΤΑ ͵ ᾿ ᾿ ᾿ ; | ᾿ 

; ον. {12:29}: ; ᾿ΜΕΒΝΑΝΟΕΈΕΙΙ͂ΝΜ | 3: Ἵ ΟΥΝὺν ἀπ} οὐρα Μ.. "} 
ἀϊωτό: ᾿ ὍΠ; Σ ἜΗΣ " : χοΣ - ᾿ς Μασ κυ τ ίδι Ῥαυΐυος ΤΊπι.2...Εττάπιςη, ργαίειτιπέου! ἰς ΟΠ πίλπος ργοβεσητοτ, νείπαμῃ ταρίίασι,ς 

δῶν νΣ Μὴν διτῳ νόμι ᾧ Μωσης ἡμὶν ὦ «τείλφ. 1)" ἵ ἀοτζς τόκῳ Δοίς: ΕΤ Ἐν δι μα δέρῃ, : ἢ " ψαδὰ ἐριανς ἢ Ομηΐθαηι ἤλης δά υϊεογάρι εἶ ποδὸς ἀϊίραητμῖ ἡοὰ εἶξ ἔξοίιιρ,, συτως ἐμιρι! πέτα ποτ νίμπι :- 
᾿ εὐ δ φαρ χοιρμίφο ϑυβ λᾷϑτω σὺ οὐδ ἢ [τρις οοῦις νι ταῖσς  ἰαριάςῃ- νος Ἢ νον ἀὐυῖς ἀΐςοπτοην, μά, Ψ' πον φπνρίδων βοείατεγ ἰΔη} ἰγᾶπν Ποῖ δάνιοτίις ν αἰ ο] τοτγατυπὶ οὐδεπι ἀὸ- 

εὐτ ε ᾷντας λι 0 οι ἀϑτι συ ᾿ μ ἦ ᾿ ἀν ἰαρίάανε: μεὴ οὐπῆναι ἌΘΘΌΙΣ ᾿ ἡ ἜΤΗ ᾿ ᾿ . ., . . ἢ , " 

ναο δϑφι ὲ ὦ θοῦ μι ἐγβὸ αυϊᾷ ἀἰεἰεὺ Ν} Ὦ φὰ γεὰ διίο!υς ποῦ τάσις ἃ ρασηὰ εἰ} ( φιοά πους ίς- ἐἼςράδτινος ἱρίυηι ςἴἴο, 4ιιο μέλαν νἱάδπνυς, νὰ τισίν 
Βω ὑεὰ Διὶ : “ δὐτὸ ἔγχος ἀεὰς ἀ : ΦΕῸ Π}δἦ “μοι φειξ ἀἰοιὺ κυ: ΜΗ «ἰειμε ΟἈ γι» ἤςαις ΜιρΝμον ὑπ πι Π{πὶ τὲς ς αυο,ντίοεθις ἀνοντ ἀθῆ ον, ὦ ΠΝ εἢ ὈΑΉΕΠΜΗΙΝ 

Το δὰ λόγον ποιρρζοντς ἀυύτον,) ὁ σ΄ ἀμτσ) τρς οτλῆ- ς ἱ ᾿ρεσολῶς ἐσένα, 4ι4πὶ τρίεσιοι ργο το ριίςςρτίδ γι ρειογειῃ πνμπάιητι ἀϊϊμιιο ρεἴϊιπι ἀεάοτίτ ἐπηρυὲ ᾿ ταῖς. 
ἑκα ἐλ ω Σ ἀξ ὧν Μενχό Ο δὲ ἠησοιὶ το5 ἘΠῸ} »νἵ ροΠσητ᾽ νμιϑοςα-}. μρϑρέρει δὰ ἵπέει. σας γπάς ἰφίτας ὑτλαυδιὴ νοζλαῖ, Τοιηροτγα! 8 ἥπιαϊ (δας Ναπι νοτὸ ἔςπιρετ ἡτιιά τοϊςτάταγο οιπίπο ὃ ζαίας ἡ Ι 

᾿ ππλε όν ΜΉ ἐπ ΠΝ ᾽ ἴλις λείια δὐυτοχῃ ἱποιχιιατας. εἰν ἐμ αἰ “Ὁ οω. ἐς ἱπιιάλις ροτοίτδεν ηἰς ρίςιιάἀοςρίίςοραϊις ΗΠ} Δι άιςη- ἐι {ὉΠ μνὲς. ἐυέικτις μοι ὰϑ τος ΔἀυἸτοτοτῦ ράδγομος το π σ' ᾿ 

ὃ μπῶ κύψας, τῶ δακτύλῳ ἐγραφιν εις ᾿ ἶ ᾿ ΠΡ Ἢ» ἐμρξάον δὲ κα ταπάσαι Ἰρῆς Ἀφρίδιις οἸλάίαπι οκτοι Πτροττὲ σον ἀυσπάος ςϑηίξο, (μιλμν πογαπί ἱπγριι ἐς ητἰ ιτιά πηθαπν. Ὁ. : τὰ: 
᾿ ' “ ἀδφοτίαι, αἰ ρίτο (δας ἡ ἦι 

Ὡ ἢ πγροσείταϑ, γίω. ᾿ ΝΣ : εν “" Ἰεμὰ.- 4." δι ὩΣ ΔΝ Σ Ἰῦλεο, δά Ὁ Απτιο γηὶι ἔρήειτα. Μαρφἠτγάτια αυτεη), τὸ ν] Πις αὐ ρυιπηςιχτις τ ΕΠ]ςπάληι Αἴ τι θόπμης νίηνς αἰνο Ἐς. 

ων ρεαυάπι.  κηἢ ὁ ΞΡ  ἘΡΟ, ος ΕΒ ον ἘΝ ορύνα : 7 “ΜΗ ΕἾ βεϊίεματρς : ν π᾿ ᾿ ; ᾿ ἐἰγελθα ἜΝ ὡς δδὐπέμδμον ἐπ βυσενν ἀϑτονιαῖα ΄ Ουύΐῃ 4061 Ρεγευεγάτεης γεηὶ 1π ενῆον αὐδες τις, Ἶ ἐληϑήζι : ιυτ τυ ΠΟᾺ οἰἰ᾿ πύιθ. ! τ 9 ἐμ πε φηα, ' 

Ἐν ερευΝ κύψας, εἧστεκοῦς αὐτοὺς, Οἱ αὐνα μάρτη- ΄[εὐπὶ Ἰπτοττοψαξαι ἔείς ἰμτεὶ ρῶς ΜᾺ. ἐν ἐμεὰ ὦν ἘΠ ΘΗ ΓΥΑ ν τῶι ον ΚΔ κω, Βοίῥροηάϊε εἴμ ἃς ἀἰχὶτ εἰς, 11 Αὐ βάν Ποβων το ἀνκὶὶ 
νι ἰδ 5. ἄς" πῆ ν {᾿ Φφ γνι»-Ν : “ιν ΡᾺ, Ἱ λυ μὲ βπε ΤῊ) Ἡ Η Χ 1 [σοῖς χαὶ εἶπεν κυτοῖς νἴζαν 14. νον ἽΡ : Ν δι, ἐγ τ πιοηεπν δυρ9} ᾿ ᾿ τξῦν͵ τος τὸν λίϑον ἐπ᾿ αὐτῇ βα ] |ἀϊκίς λά ςο5.} Οἱ νεϊτίνα ἐμ»- "εξ μέρ ἐδ τε: Δ ΤΧΡΙΨΕ ὲ , ΠΣ ὙΤΡΤῚ [του ἀ (ονἹ [“΄: 52} εἰ Πρ ϑοηεοπ τὸς νι ἔτλαν συ ΜΥ ΨΎΌΥ 2 ἢ ᾿ μον δαβύνος αν ἐδ ὉΠ}. Πδδδιρ βνμόμν ἐημίαννς. τ αρευρῶ φϑὶ τμαυ τὰ γα ληϑης ζὲν ᾿᾿ Εεἰὰ φρο τςίϊον Ις ὑεῖ ρίο," 1 βου ἐδ κραριῦ νειῆος ς 
ϑεα7. 7. λέτω; ἊΣ πποοε ΤΠ] ς ἀ βοφρδῖο, Ραμ Σ12 ῥνάρει πεμέδρο. : ΜΡ τῇ ὅπ οἷδα μα 8. 80 Φ [ΠΘΏΤΗῚ ΠἸΟΘ ΔῊ: Δ} εὐββμινοινί  πγεινηιτᾳυΐα 

᾿ " πο ᾿ Ἷ ον τῶν : ΘαΙῺ 1Δ0}1 ἰαρίἄςσιῃς 8 Ἐξ βετεην {8 ἰηεϊ μη, ἢ μαρτυρία μρὺ ὍὉ μὲ ποϑενλ ὡ ΝΟ ΘΓ») ὃζ αυὸ Γιο τϑάε υὑφηὶ : Θ' 4"ὺ 

ΜΝ " ὑφ ος ἢ ΟΥΙΒοθαῖ τὴ τογῖδο ; Ἐε: ᾽ς “ει . ι ἐνεμῖθ 41 ἡμὺ ὑμ40. 
᾿ γέω. ᾿ : ; ἂν ΠῚ υἹυδίεηιροι αμϊεη νἴ- ἐρχομακ σου υπα. ἐς νοπογηη» δι 400 ναάλιῃ, Π γε μι βεμαήνην ΤΊΤΩΝ 

᾿ ὁ μαλομυν ἐσς Ὑμεῖς ἀρτοὶ τίω στίρχᾳ χρίνετε ἐγὼ οὐ] τς 

[δ τεπνανβεβίμ τὰ’ ὁ χρήω οὐδένα. ᾿ 
αἰ ον ἢν δή ά ο βῴν. . 

γος [πένι ἀντ ἐἄγηςαν ᾿141- 
σαεῖϑν ᾿ἐρ0 βοὴ ἱπάϊςο αὐςη-} 
Ὁ. 84. 

ἐνῶ ΟἹ δὲ, ἀκούσαντες, χαὶ αὑσὸ τὴς σωωοι-}ν  1ψῈ νεγὸ υυπιὶ ῥάς ἀνά [- , 
᾿εδησεθὶ ἐλεγχρρμοι, ἀξύρχοντο ες καθ} |{ςητν᾿ διὰ Ἐποβλρον τοίαν- 

᾿Ξ π, ἢ δὶ , ϑοχύχων, Πρ Π ατλ ας ρο τ ᾿ ἜΝ. 
ἢ ἐὐβεβεδμοδα ἀέν, τὐνς ἐρεοῦν ἐ ἜἾ ΜΝ βὐῤξν οὐ χοδοὴ αι Νὰ ὰ Καὶ ὁ αὐ χρίνω δὲ ἐγὼ, ἡ χρίσις ἡ" ἐμὴ Ωυοδῇ ων Ἢ Ν 
ἐπι αὐ το αϑοαύσρμ νας ἀδιορ ἽΠ] Ἰκοϊοτίμε᾽ νίημξ 44 ν]εἰπιθε: ᾿ἐληϑής ὅξιν" ὅτι μόνος οὐκ εἰμὶ αὐλλ᾿ ἐγὼ}. [89» Ἰυἀ!οίαπι τησυαὶ Βγανιτη ςς 

ε [ιφάοαιμ, “γο θη ἐμάιτο " 
ψμεπήμ μη, 

Σι [ἰ ἰμάνε ἐζοιμλ εἰῆᾳ 
πρθμηι εν πὸ {{{: 44 [τ΄ 

[ (στ φυϊαίο!ις ποπ υπτ,ἴδἀ ἐρο: ᾿ τῇ [νην [4 κζο Θ' 
ἀοτα!φῖυς ἘΠΊ οἱυνΝ "οἰ 5,8. πὐμ.}, 1 εις ΝΙΝ , ᾿ αιπδιοῖας ΠΟ ἐγ, " {4νὲ κηβέηνε Ρἀβετ, 
Ιἰετ ἴῃ τησάϊο ἴδῃς, . “ἀν πα ιϑὴ ὁπόμψας κυ πατήρ. ἀχ'αυἱ ποτ τὶς Ῥαΐεῖν. ὅν ΝΕ Ὁ Ἐρινεε ἃςς ἐς ὦ : ᾿ ἀιχὶβ εἶς ΔΙ μον, νδὶ (ὦ ε ἢ : . ἐγυ Εἰ» ζιερευεβεα [«ν]- ἢ 

ΛΕ ΤΟΥ ἐμ: Ανακύψαι δὲ οἴ ησοις, ἡ μηδένα ϑια- 1. 1εἰω5 αὐτοιη (δίς ψυντίξοης, δὶ 0 "πε ϑοίας - Καὶ ὦ τῷ νόμῳ δὲ τοὶ υματάρῳ 79- ὠ ρα ἃ ἢ [ερς ἀνὰ α ἐς. 1΄ ἽΕΙ ἀκ ν ὑμα, μο. ΓΝ 6,8 

ἀμρς τὴς σείδμος πλίαὶ τῆς γιιυαμιὸς, πον αὐτῇ.) Βεριῖε «οηἤρεδεο ρίιετ αι. Ἰμάμηρμηιῦ ., χεσάϊαι, τι δύο αὐδρώπων ἡ μαρτνείᾳ! ἐὲανα ο ας α ἥτακινιεἶτου ΡΑΜΑ ΤΉ - ΨῚ Ν ὖν ,. κ"» « ͵ ᾿ , : Ἷ ᾿ Η 3 αὐ ὃ 5 ᾿ ρανες 

τ θυτιὸ ΒΉΉμΝ, κθὺ εἶσ ἐμήν οὶ φρ)ϑθμῖ Δ δἴτο τ ον μονα 1: τον, ἀληϑές ὄφιν... ὁ. 0 μή Ἐροίείωπι ἀυϊτεῖθο ἀε πιο [μ] Εροβιν φιὰ εβήπο Ἀφ ρα, τος ' 
ἀρ βησοθ μ; ὐὼ δὰ τς: ἡφγσιμοκεθϑαι πρὸ: ὗν α| (μα ἀϊχήε Νεο ῦὉὉ : Ἐγώ οὐμι ὁ μαρτυρῶν αἷδα ἐμαῦτῶ, ΚΑ} Ἰρίο,Ἀ(ς τείξατυν ἀς πὶς ἀυ] ταὶ Πι μηνὶ μωριθα αν εν | ᾿ , μροναιοιοι «ά. ᾿ . ὁ ᾿Ν ὙΦ ἡ : ς ἌΤΤΑ ᾽ . πος Ι ἱ ᾿ Ἰυηΐ , ' 
ἄμνοες, νι ἔς- Η͂Σ πεν, Οὐδεὶς, Κύριον. Εἶπε δὲ αὐ.11 | Ἰγῷ νοτὰ ἰαὶα Νίφηιο, ο- ̓ ΚΡ ΘΙΝ, ἈΑΡΊΟΡΕΙ «ἷδι ἐμε θ δ πυῤίεῥοαι ὡὐ τ μα ἘΝ αι ἀε πε μι πηβεσνε Ραμα, 

ΠΣ ΟΝ δ ἐνρ οὐδέ γε μρνσοα. ἡ αϊηδ, Ὀἰχίτ σαι εἰ οί; Ν ες [πω μ ᾿ς Ἐλερον οἱαδ ἀὐτῳῖ, Ποὺ ὄφιν ὁ πωτυρ].»)] ἰος δ ϑαὴ 1 ΕἸ 1 05}.9}  κοθαμε ενξο εἰν Ρ' δὲ ψιοπγο Ῥεαπι : | ἩΑΡΗ͂Ν ἐπ εδν ἐν σεί σὲ χατακ νῶτος πα οπα  ποὶ πεν, πο ΡΣ » δ᾽ μηπὶ φηηρίγης ο΄ φρυ:Απηκρίϑη ὁ ἴησοιξ, Οὐτε ἐμὲ οἴδα-", {Π1ε Ραιετ ἢ εἰροπάϊε] δας ΗΝ 6. [ [εβΡαμόγεννε βεβονάθι να τη ομεῖῆο 
εἷς ἤβονν Ῥόδου, χαὴ μηνήτι ὁ άρτανε: ̓ γρϑνθι ἐμεξῶ ἜἜΚΗΣ β... .- ᾿ οὐ ἢν πατέρα μοῦ" κ ἐμὲ ἤδοιτονᾶ Ἴδως πιο πο[τίς., πξαὰρ Ῥαϊγοιη Αι μξ Ἀεὶ πας μηρ μὰ τ τυ .--Ν ἡ ἐν τα τὴ . ᾿ ͵ ' : τον. ( ' Ἔ ἌΡ ! 4νε βαίτενν πιεμην: βὶ τπε Ἢ 

Ἐν ὙΠ ἐλ ν"ουμ δ Τησοιξ αὐτοῖς ἐλώλησε, ᾿ἢ Ἀυηπι εγθο [ς[μϑ εἰς Ιοαυι. δὰ Ἐγρακο ἜΝ: ᾿ οἰ γλὰ πέρᾳ μοῦ ἤβδειτε αἴ. : ἀὐώυας ̓  Ἐξ Γοπθ ον ὀμνὴ ἀγειδε, βϑβμω ΦΡ., 

Μυπάμε ματος ἃ ἔων Ἐ; "εἰ μ τὸ αἷς τῷ ὀσμου ὃ αἱ τὰ εἰν ϊςεη 8. {ἘρῸ {πὶ ὰχ 1114 Μηλέ Κα ἀνα ἡ ᾿  ΆΌΕΨΝ αι ἀρ πῦρ Ἀν πον ἐγεπν πηφῆην [ἐγ εῖλε. ! ες ἃ 

εἰ Ἄρ, (οὶο τ νυν “ ἰ μὴ ον ἌΝ βὰν. τασηἀἰ; οἱ (δαυμαιο τῇ ση16 ἀπ- ἀαρραῖσιε εἰὐε ρότα ̓ ες Ταῦτα τὰ βήματα ελρὶ λησὲν ὁ [ησοίς .ο .Ἡςς γεγρα ]οφαυτὸς Εἴς 1ς- ἰλο ΚΓ ε ὐετθα ἰοφνμῖνε ΗΝ, 
αἰ ἴα (οἷο ΧΟ ἃ γέ μοἱ, κὶ μὴ ποιήσει ὧν τὴ] ᾿ “κα ἐς ' : : 
Ομ οι Ἰὰς αχ οὶ ἝΝ λ ἥξει με φ αἷς τας ζωῆς Δ δι αδίς 1η τοηερ τίς» [ςἀδαθε- ᾿μαρλθνῳ βά μαϑεδε ἐν 13 Ἐύρηρηην, ἀλυϑής. ὙυἹρτα ὃς Ἐγδίσπαις, ἐγναν, Αὐταὶ ρίτυν Βοος Ίσςο νοθυ αι τἀ ἰοληάΐ, 
Αὐἠελο μεν ΕἾ “72 ΣΗΣ “ αϑθὲ ἘΣ ; δῖ Ἰαπλοη Υττᾶν, ὩΘᾺ αι. ΠΞ ᾿ς δᾳς ςδίραυμτιο πἰπρία πὶ οἴ! ες ΠΕΡ, ΤΙ τεξαγὶς ἀς τοὶ Ὁ: ἰῷ Εγὸ πϑη ἐμάιεσ Φμεηήμαν, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐ δένα. [8 4.1 (γ5 
ἐξ νον, ἘΥ̓ΜῸΥ ἀντ οἱ Φαφμσαῖῆοι, Σὺ φίδι 4! Ρ]αγιίαι τσιτωγ ἀϊχεῖυῃς ε;, ι Τρ ραμη ἐκλυϑϑιά ἷ εἴῷο Πτι οἱϊ αιοά τεϊτατὶς. Αοορίος στρ ἐλυϑὴς ρτὸ ἣῇ ΓΠΠΠ τὸ θμὰ ὀνο μδηρ τὸ ται δι λει υ μὴν μοὶ " 
δπιη!οχεςρεο σϑὰ ᾽ν" Ὁ ᾿ Ι ἰρίο το[εὶ ; [5 Τὸν 5] ηϑέην θη Ἵν 6} 1γ2{π4Κ08} νοσδητ, νὰ ἀϊ- ετοη ἀσπη κ᾿ σώρκοι ,δεσύηδιην σλτηοίη. Ρίογ΄ιας νοτὸ 12. 

' ηϑ ἀϑηθὰ νι σεάῤτῆ μαρ ἘῈ ΘΗ μαρτύρια σοὺ οὐχ. Τὸ ἐς τεἰρίο τοίθοτῖς »τοβίηο. ΄ ’ ον βετίνεβεν, δι βὐπνορίναν ἐον ΡΣ ἡ χουνω : . 'ς δοῖδηῖ ἰη ἔος Ἔχρ ον 40; αιοπιοίο Ὀμηδας βαπηίηδιι : 
ἐν! 81» "εξ ὌΝ πασχουυσσακια , - , τα Ἡοαχερ τ κει, ; 14. Ἐείαπ,κ ἀν Ἐτρο «ιοᾷ λητς ΠεφΑγατις.31.ςοἰρίεη- λαάίοει. Αἰαυΐ ρίαπα εἢ ἀοέλιιηι ἱπτειρτοῖς ἐχροῆΐεῖο. 
Ῥ αὐνντα ̓ δ, 4. [5 χὰ μεν ΔΜ οδε πνανμὶ κινὺς μοϑ ἐς, ἐν δὲ πβνόμῳ ἐμὴν " Ἐτ φιϊᾷ ἢ νἱεϊοτὰ καθ᾽ ρῖο καὶ (πείρτυιη εἴν. “- 4 γῇημιε ΝΒ ! ἄυνι εἰξ ρον μήμασνν, δ ςοποείποπεηι. Οδαίλπι γεγὸ σιλπὶ Ρετγίηάςε ἘΠῚ εκ «οὔ σβηδυς ἀϊςοιςτ, Υο: ἂς τὴς ἰςηῖςης᾿ 

' αν εοάεπι [εν ΜῸ δλε νοτίδα το 00 οοάϊς ςς ἧς κίρτιτα Βαθεπε καὶ ὃν τη νόμῳ ιΟἱεηνος, ἕως δ κὀνανβεεὴ μιὸς ζίοαιις ἴῃ ἀποῦοις οσὐνοῖ- ᾿ τἀάις οὐ ἔμππι τοιειπιοιίμην ἔτ ̓ς φ τιπημπι ὅς γάτα πιποπ. τίληὶ [εττὶς δ ἀυϊάεπι μἱλπὲ ἱπίαιαπι, φιιίὰ εχ ἔρεςῖς ἐχτοτ- 
αηΐτϑ τίει. ΑΝ δι ΊΩ Τιοςς πσπταιβιμίος ἰη αυηαυς δἱνις ἀραία νἰμῖγν.. ιν. σὰν δι ἴω οὐἰοπὲ ΒαηΠποηῆ. ; ᾿ : υτὸ οο «δητὰπι αὐτὶ χιὸά Πἰργὰ σοπιπμ εν ποιτήημ τα ηἐἀ! αάθολταιι δίς οὸ νοὶ διηρ]ιεῖτες ἄοζοο, ἤεην» 
πα πιαη ἀδ αρ. .ὅ΄ Ζαρίἀεπεμε. λιδυβολεῖ ϑθδ. 1 αίααυς οοιϊοίνοιις ᾿οριθι9. . τὸ ΕἾ μοπλμῆο ἐοη εξ ρύαιεν τνυϊίενθον ἀὐχὶ οἰ, Μεωϊλο,ὺ : ἔπει {ε εἰαίπογότ,ετιαπὶ ψυλτοηυβμοπῖο οἴίο 4 ἧς ρᾶχο 10 πεην νέεϊπ οοη ἀσπιηο:δετδηγεη ἢ ἰ4 ἔμσετς Ἰδεαι, (ἀπὲ 
ρεοῦδευς, Ὁ οδα ἰραθηα τοπὰς μόψήλαμι . ἀφ υἱή ἀιοιὲπ αέψει; Ὁ. μα δένα ϑεασοἰιδνος γηλίω! τὸς γίωναμοὸς εἶ πεν αὐτῦ Μ᾽ γωωΐη ὠνο-᾿ Οἰιεϊ θαι τν αἰείυς οοπίςοπάετς φιλο ἰη ἀρεγίοτς ςοποίο-. ργοπαςο πγς βιςίατ, δι Ἰοηδὲ ςςττίσις ἰυάίςίο. ας ἀυτεηη 

᾿ Τ κε τσᾶιςες ἀἠδυδε μὲ αὐτὰς; ἀφ 4 Ὁ. ΠΠΠΠΠτΟ Βας δχοπηρί τὐράς [ετίβίτασ, εἶθον αὐτί, καὶ ἄπει τω εἰ εῇ, υενις ἀε ολάοιη τς μδθίτα βμτς ἐὰρ. 4. ΝΊΔοτας οπὶπι αἷς ἐχύγὰ Ἴδυία {πλειιὴν ἀϊςιιπτυτης γάτίο νας (αρηοἰτυγγτυαν.. Ὁ 
| ὲ ΚᾺΝ ΑΓ ΠΉΒΝ ὡινν, ἡᾳτογ εἶν ἀν Ὀυΐβάυε οχεμίβ]α"ὰ ψίά τ “αν, (ἡ ἀϊλιὶ δήμι ει. ΚΟ αϊεγυπὶὺτ ὁ Ρτοδαυι!ο φί- ᾿ ἀρειτὸ Πεἰτάϊοηι (μαπὶ δἴεγςτο, μαηγαπίτατί οοηἰππδξλπι, δὰ ολιαπὶ Ἰρίαιη τε αὐ, τὰπι δἀ ἀρ το Πποησηι, ες. ο΄. 

βαδοτ χρῶ ϑμαν πᾳ τ' ἀπ οι {τὶ ομοἱἢ ἀάιιογίι εὐ ἢν, 56 60ῈῸ ἄξηί οὐ να αἰ οτίάνδυς ππυά δοίην δὲ ἡδῥνιδριηο το[τίπρξ- φιάηάο νρίε ἰξίε ἐοηπάεγαυ ἀθρ οί Ας ἀϊπίηδιο τειρε δία, ποτΝ οαις σαν ζιραιυ τλίοίας αν φυσι ςαγηϊεὶς ει ποτ 
ποτε ο δι ἰαΐ, ελὴψ μὰ 10: ΚΗ ΔΝ ας ἀββίευτ μην. ἀαπὶ εἴξ Δ οὸς ἃ αἰήδυς βιοτὰν ᾿ς γὐμ!ίαν δά Οἰείδιπι πειηρειδένε τεεπι,οαν Ῥάτγαίη σοπίο ἡ βίτιντ ἴδηι ἀν ἤπτ᾿ 85 ἐυΐη εἢ Ῥαιὸ ΠΠς πησὰς 4υἱ νετὲ ἐυάεχ οἵ ππιιη δὶ, Ουείπι τὐν 

Ν εν ὃς Ἐβ ἀΙΠιλυΐλην. ΔΑ πιλὴ εἰξ ἀὐντρῦη βαϊξῤῤῥηδο . μη ἀξ, ὁ θά γοληϊς βατιση εἰ ργο Δ οἰ συυτα μᾶς ἰη 15 , ᾿ς τοβερξ νῈ ἐμηι ἐς «0 ἀϊσατὸτ το εἰηο πέμπε, τατὰ ἃ [οιρίο᾽ ᾿αὐτεπι πὶς ἀΐςο, ἐμ πν ἐτίάτι ςοπηρεςβιεηάο υςιη νος ποῦς 
εν ΟΞ. ὸ ι ἀ ἐπραρλρλος αἰδχηή ἤθποη ταηοὐνὴ φυἠοίὰῖο ρίο τςιῃ ᾿ νὰ ΟΙρβυην δ᾽ ρορυΐαην ἀοςοιητοπ,δι αὐ - κ΄ γεξεῆε, τσὴ οτίαην ἃ Ραῖγς, βοϑμὰς εἰς ἰβ τιν ἀς ἢ ἀῦσε-. ὀογπιχ δ μαϊα ξοπὴΔὺπικάρης ἰυἀἠζατίς, Ὁ Ἀν τ ὍΝ 
ἘΠῚ ἀσά ι υ, ΜὲῚ ἐρῶ ἐ ΡΑ ἊΝ ἢ μὐγφιμ ἕνα ςμευς ηὐπὲ ἢ ἀπῆν: ἐπ ρυ!εν ἀοτο! ϑευ πη, καὶ ἀἰτὰ ἀϊολητας, τοῦ, βο!υν αῖς γοδιο νἱάσον ,ἰδοόφιιε το[ειπποπία μὴ ππο ας 17) δα νι δι 14 ἘΠῚ ὠὰ καί Ψυ]ρ,. ργατοτπηε ρα τ. 

Ἐ ες τὸρὶ ἐἸ δ ἰξτίρίξης Ἀιὶς ἐπίάμι ἀφέατεσ στο 1εύς τγιήν Μή Εἰ ληνμϑάν, γι. δι ἰληνδῖμρτ εχξ ρί αὐδινῥιὶ 41, Ὁ ποη ἀἀηπέτεϊεὶς, αυθπι ργαίετεί τη υἱάεαν ὡς ππεὶρίο τεὶ εὐ]απι δὲ, απ ταπιςη εἴ πὲοείζατια, Οἰζεηά ἐς σα ἢ ΔρΡ] - δι᾽ 
» ὦ ῥυγὰ ἐνείη ὀδιιὰ ἰοφιι δ  γὰ οὐ Βυπεὶρῶτη ἰδουπὶ (υίρε- ἐκ οῖνο Ὠγκαϊξϊῃ ἀἜχα ἡ ειδίμ. ὑρνος τ ΑΗ τὰ δια τος πυς ΝΑ ο50 ἐμαι με! σκίνας, θεῖν νὶδς γ0 ςαπάδηῃ εἴϊς τατοδέπι (μρεπίοσροιδοπ τοοῦδὸ μενα ιςάἀεπτὶ 

] διε ας Πποηλ δυκιάη ἢ Π ΠΝ μοιπίπιν δὴπηιαζιν, 1) Νεδεέϊνέερι, μενΐτη δεχ ξοάίοος Ἀλίνόπξονὴ φὰνεῦ μῳ- ᾿ς οοῖ ἃν Ησπῖο, δι ταπιοη γπῦς. Τέκάνο ΠΜΜῚ Ὁ ΟἽ ςεῖ ἀς’ ἀϊεεἤιοηι ἀς Ἰυά!οῖο ἀντ ἐν ἴῃ δος θη ςχογρογοῦ νίεάς 
᾿ ͵ : αἰ νι ς μτώ Πσιο δ μαιο αἴτα ἀκοητιδῃ ̓ : 15 απ, ἂὸ ἢος ἐφγῃρόδέ ἠὲ Διγρΐμο: Ὀχύμμη αν ον ὑπ πὶ δοιοΐμα τοῖον ἔς νπαπν ταίξοπ να δότια: Αεοςάιε ἄς. εείαηλ ἰ ρείπιις ἰδῇ οδι ἐς γιὰ ἀρ τατ ἰα οἱ ςου [ιπιαιν- 

Νὰ ῃδῇ πῆ ΘΠΙδ 9, δὰ πὲ Ἀ4 Ἐξ ροτείποτο 4 05. οχ ᾿ς ΘΗ ἢ νϑ}ν ἤληε λἀυ!ιοραϊῃ! εἰ ἐριπὶ πναῃὶ Ῥαΐτὶν το ποηίμαλ, ἐγῷο ὅσο Δάλιαε ἀξ πε ἰΔοη εἶ ἡ ἠ (00 τὲ ίιποπίο φυοὰ }] ορρυρ παρᾶηξ. 0 ᾿ 
Κι ες Μιῆε ΚΙ Πἐἢ ἀλον Ἀγ ροογιέαε Ῥδιυϊηΐξεγο,ν εἴ ροτιὺς ρῦρεν α ρασηα ροκ το ΜΕΥ ΤΟΣ Ψ ΜΉΝ ἠρύῤπηροῖ τοῖο, Οὐδὲ Γ ἰδοιπάυσι τε ϑον τοηε πη! ἀυοζήμι πο: ὁ δῶ ς, Εροῖ 7 βο, ἐγφ ἐμι, ΕΠς ἀρειτὰ ἀπνίσφμαίτυν Ὀεΐς 
ὲ εὐ τειχιδᾷ ν ΔοὙ αι νάς μι νε οατ πω! Ὸ μα νειμάοπμῃ ἤν εὐ διά αυἱ ΑΡ δνο ἀυμὸν νόολπτ ρον ἐδ υὰ βό ἐς ἰρία!ς- ταί πυπὶ τε πη ομ μη αὐτηϊτιογὲν υδητὸ ἐποξὶς ῬΡαξτίο δ ὁ τὰ ηὸ οὐγαν ιν ἦναιν ἈΠ αι, ἀμὸ τείτες ποι εἰΐφητ, ; ἰει απ σεῖς φιοί ἀρ οιοαι, φᾷ ἁμὲ κεἰς παν, πῆ ς ἀιίρεηΐις: δι υβέι Ἰουζιὰ ῥγοάτεί!ι (νηπίου Ρ Επή γιὲ ησοα ἴαπε δοηνίηὸς, οἀ γὴν ΠΥ σιθ' ἀπ ἐπί νη  σοαν ἢ ΨΩ Ἰηῖετ τείτξε ἡοῇ παπιοτοτι γι δι τάιηοπ ἢ ἀπο 

ἐπγπὶ αυοί ἰνΐς {ἐς αιθείλας, ροή ἱψμοταγῥητίουν ποι εχ 10 ἔπρίμα νεἰ ον ἰῤ ρηδοπάηδι αὐλι ότιἰς κοι οὰ (ς νὐὶ εἱὲ ΠΠυἃ τοι βιοαίυμ Νειιρα αυσά δκογας [ς εἰσ ἔκ. ὁ ΕΝ] φοὐ βίταδητιιν, ἡἰχο(ίρ αι} ἐι Ἱ{ην φωὶ μεδέου ἠεπνεῥβ, 
ἴεως υδιωλλισλυι ργα λοιπ ἡ, ἡβυκὺ ἵ πα αῖνε ῥγκβεύς ἐμ ηὸ «ἢ {Πὰ ἔς Πυ9 ρΙλμὰ νλά(εἰη δοιείμοτο, οογὴ πνιπάϊΐ, Ἀδίροπάει ἀὐτσια ΝΗ ὙΨΟΥ͂ Μὰ Φενὸ βιεῖς νοὶ (ἐ ἀὲἰεἰρ ῥοίπι ιηεττὸ τεϊβαρί μία ηδς 
Φζὰ, ἘΠΕΣῚ (σε που εὐἀητ:ρΡοΓ 9ηι πκς "τ μπὶ τις - 4ἰὸ ΑὐΠΠυιὴ ψίαιήις Ιὴ ἐκιφῆδανν πΔΏ} Ἰοξιοτατά ἁἀιίτ- εχ ἐν ἀοϑα τίν τὰ ΠΊ ΟΧ τ τραῖτὶ ἀκῴνητν Δ ΜΝ αϑρεὶπι ἢσίμος να δἀνετί εἰ) τεπτοῖο ἁἴψμαις αἶφο ἱπιρὶᾷ 
δυς [δ το μη ἐππιϊίοομι Ἰῃ ΠΠΠΕ ΠΗ μέν ναος, φυσι τἰρυὰμι ποῦ Δ Πἰλιώ τυ οὐ ΣῊΝ φοατιν ἀϊυϊηίν, φαίδιμα ἀοδετίηαηι (πᾶ οὗ Δ ὧ ω ψο Ἰυδὐδασαπυ) δα δὼ δ εὺτδὶ Ὀκιις ποιπο, 
7. Ἔν ΚΗ {8γ4ε ἀνρκμ εἰ, αακ νας εἶνε αγϑε αὐ ούς ΠΗ γη0. ᾿ μή Πα Δ οιλὴΣ ΠΝ ΟΣ ὍΣ ΜΝΉΜΗΝ ἐβε τὰς ΑΠϊο ᾿ς κἰδιπαῖα ξοπιοίφπεία μαϊίτατε. νηϊοα πε ἀμ ὐἐ Πρ ροαῦίσ-ὀ ὠ 18 ΑΥο Ἤν ἔδοννέ «Ὑν ὑϊδατα βηβιαν [εὐνειψι βοτταῖε ἴ- 

«οἄϊος ΚΕ μΝ ἐγ; ἦτ αὐ πῆρ {νηζοπν βιδ]αμα οεμιβὲ ἐνν Ὁ Ἰ τέο (μεήϊε τς Ωὸ ἸοιμιυευνΔϑῇι ΣΗν Π μϑμ υἱ- ᾿ διῚ ΡΑτνὶ δι’ Πδὶ αἰτηθονιθηο ἑνότητα ὅς μεῤδηϑ τή οι. οὐσίσς [ἢ ἡ ραβευς ραν οι αν αὐ, αι ταιηεἢ (δηϊεατίαιη Βρης 
| ; ὐμν, "  Ρ νη γώ δυδ᾽ δὰ κου πδίλεπε ἀγόφες τίς ὅἄξηι ἀϊξένο, Νες ἐξ ἐδηια πριν ἡ μὰ δ προ, Αἱ " αλθυε ρετίοηία ἀσπιοιῖγαι Ηυἱξ ἐφητιῖς ρτουλεοπὶ Βού᾽ αὐϊλην δ τε ά ει Οὐ ἢ [οττὰ ες ἐς Ἰσυυωιη νει πάῇ 

ΠΝ ᾿ ; διδν ἘΝ ν {Πὰν (ταὶ πῃ ἐρηλοῖν κ᾿ 4 αὐλιπδηταιη (Ὠδιξοναι υδά ἃ Ραϊμόνοπεδι ἰά ἢ, ηιὸδ' 'ξυῖτ ψῦ ἰδ μὸ,ν οἱ νινδένηθνα αὐ ΡΒ ἴσαν, ν. τς ΕἸ δυίδην νογὸ ' ρος. - 
Ι ἡ ΚΙᾺ τορ[ιειίῥα νοδανβηεύφηξην, ὑπὸ τῆς σαυυφήσννε ἔλ.γ» τἰοδιην Νοίηρε αιοὶ (λιη ἱρίϊην ἱ εὐ ἐμαὶ ψὴ ᾿ Ἅ ἰῇ ΑἸ Τδυφισυδά ΗΝ ὑκηογαθαιτ Ναπις,, δι δεὰ ἰχήριυπι ἰσμιίης ἰοσψμη ὁ Του ίκμο δὐνιφείυε 

ἢ χἰιῶνυ. Ἰἥος ἄςρίξ ἰῃ εἰκῶπε Βα Πεμ δ, ἐαμις ς ἀη ἀἰϊῶη τὐυηάο οι ἐδ ἐβῆμι ας Ἔν ἔμε μὰ ΡΝ. τρ ἀνθ ΔΑ Ἀν γῶν πραυλὴν εἰὲ οὐδ απλρίμια μ᾿ δ΄ 4.’ Ῥιάχειπι, δὲ "ψίμιν "Ὁ Τὐκρ ἐλ ἐαλιμθένα μὐρριαμας φβ ! “ἧς 
᾿ γαϊδε]εξηο δῇ μοβ οχίςνὲ τρ τρμύψαι ΡΟ ἡρτωκύψας δι κρ- 10 ἧς ἰνκτοιιταῖο ἰήζον παῖς μοτοουηἀᾳ αἰ  ξεῖδν ἋΖ ξηοίςοιναπε φιλη φυοί ἐΥβμρ δά θεν ἐημη σὴν να ἠλπμ' «ἢ βαίῳ ο΄ ΒΗ μ. βψ “ ἰνἀϊνἰάνίμα!ει πεν ἀχηε : 
" ἐὐ πον Ὑράφυν, ᾿ δ μιὴῃ ἀἰμ μϑ αίδονπι κοῦ [κίς 1.14. ἃ ἐτριὲΠις νεεοιν Μ ας Πἀτ ϑὴ αμην Ὁ Ἐ- παύαμς ἐρίπιπ ταδαμαπι δ] ρνεπιῇ δε ἐπιρίἢ,δις ἐπίμη ἃς εἰ θην ἰχρνν τὶ αἰὲν βενὁ ΟΝ, ὶ ] ὅν ον δὲ κρ ὅτα ἦε νὴ δ ἀοιμάς γυε ΘΔ Ποὰ γ᾽ ὁ ὧν, λον εἴοο κὸν εἰπε μι δἰΐδεσυῖι Ζὰ εὐων περέταντΜλες, ; πος .Ν ; λοις ἌΝ νν Σ ἡ 
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 ὌΔΡΝΠΙΡ... τ : 

Φισοίγωζοφυλὰ κίῳ, δ, δεάσκων ὧν ταϊε- 
{ χαὶ οὐδὸς δλίασει αὐτὶ, δη οὔπω 

ἐληλύθει αὶ ὥρα ἀπ᾽ Ὁ 
τυ πάλιν αυ τοῖς 6 ἴη 

ὑπάγω αι Φιχγησετέ μά: καὶ ἐν φῇ ἃ μαῤ:} ἘΝ νααα, δε υςγς τα τη οδς ἴῃ 

ιν Ἰηός ροζξατανοίῖτο πηοτί ἐμ! ῆϊ. 
χυθίερο νά νος Ρ 185} 

," 

ᾧ να, Ὁ 

ἰ .-. 4 
᾿ Φ ἃ ᾿ 

Ὁεὶ ροῦ βὸο ,ἴ 
᾿ αἠποῦν τοῖς 
., κεἷο φιμίνυὶ 

τ δι τοι, 4᾽ ΩΝ Ὶ 

ες Ἰμρᾳυείῃυάν- μι οὺ 
ΟΣ ΎΩΝ 
ψνα ποίη τῖνὰν τ ἐπ 

μετὲ οι αγ γε ἑαυτὸν; δὴ 
εἴαρος - " " “: 

Φ:"ροὺ δαναϑειλϑὲν: ' ῖ 
Ἂν ὅ ᾿ .“  ι 

Καὶ οἴπεν αὐτοῖς, Ὑμέις ὡς δύ κάτω 
γα Ἐν ἣἫ ν ᾿-{4΄« ᾽ . 

ἐξὲ ἐγὼ οκ τ αὐὼ φἰμα" υμέςς ὧκ τᾷ ησ- 
7 Δι τιν κ.- ΨΕ Δρος 

μου πλντου ἐδε, ἐγὼ οὐκ οἰμὶ κ" τῷ Κὃσ. 

φῆι Πο- ἢ 
τοΐθες μίτυε 
αὶ τε κ ]ς 6 Ὁ 

τες δίνω -. 
κερί, δεπνο «ἢ σ΄ 
δοοξδυ! Οἰνεῖ" 

αὐπδαΐς ΠΗ σγελ 

«εἰωεϊὸ ρεῖ- 
᾿ς πσαηυηὶξεῖτ, ἡ 

οἷς ἀΔερνιέη 
, αυῖς αι ΟΒεῖ- αὐ 
ζω: εοῦπο- 
ὕεδε, σὰ] τοὶ ᾿ . . τϑηιὸ με Π ττττοστισεσεητοτιτποσσσεεσττε  αποστσπί τιλιτοσες 

βγιαυἱο ἀν γαζυνδηκκίῳ, [νοοῖ ΕἸΓΙΤΡΤ Ἢ 
σ᾽ τοὶ; τεσ οὐδ σου ογοπεἰς οὐϊατιαπιθυς οι μλίλι, 

; διωι ῦο Παυιᾷ πνάξατο νς ἔπι; τ 

“υ ἰοηθᾶς, ᾿ᾷο ἢ γα 

͵΄ “ 

4 
- 

᾿ . 

Ω 
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ἰν Εἶεν 

ς 
υ 

νυ. . 

ὑμδιι... 6. 

ὑμῖν. 

δ 

[ΕΠ 
εὐ ΖΕ Ατση πα ἢ νοσατο, 

1; λατείιν ζυτήσοτέ με Ν Ἂς {ιρτὶ 7.3. 

διωδϑεἰλϑῶν Ὁ ς - 
᾿ Ἐλεσοῦ οἱμ αἱ οὐδ α) δι, Μη ἀποκτε] ὁ 

ἐγειν ὑπο 

᾿ ν᾽: 

πὶ ἰητετρισγατατ. Ε 

σῷ δ᾽ ἐροθωνέϊδε' ὅπου ἐγὼ ὑπαΐγω,} ᾿ 
, ὦ Ν ὙΣ - ἫΝ ὲ ἷ 

. δὸ ἌΓΟΝ : ᾿ . 

νι μρβΝα ἐρσδλε τον οιαῦ ὑμῶν ὅτι ὑπτοϑανοῖδε ὁ 

᾿ ἣοΟ| Ἔ ΠΩ ἁμαρτίαις, ὑμδμ, ἐαν γὸ αὴ πις ασητο ὅτι ὮΝ “." γε) εἰμι, ὑποϑανῥαϑε ἐν τας ἀμαρήίαις 
} Ρυιδ απ}, δ “ ΓΝ 

, 

Φ 

ἜΣ Ἔν ΡΝ ν ἘΝΑΝΘΈΕΠΙΝνΜ. 
Ἵν ΠΑ ΟΡΑΥ οΐο, ἀοζεῆς ἱπ 
ἰὼ τέμιρί᾽ : ἃ. πείθο᾽ ργοπεπαϊτ 

τοὰ δὰ πολ άυμι νούετας 1118 
τριυ8 δι ὧν ᾧ, Ἐγὼ, 

ὲ 

γὼ ὑπείγω 

υ 

Ἐλελρνιουμῦ αὐτῷ, Σὺ τίς 5, Καὶ ἐἴαεν 
“ ἐγ} "Μ“ ᾿ » εἰς 

Ἴ0Ιζ 0 τησοις, Τίω αρχίω δ, τε χαὴ λα-} " 

᾿καϊονεῇτο ἐκ τῦ ἁμώρτια υμῆι]. οὐξίπαια νυἱάοϊζςαι ξοπου κ ἧος 
σαν β ΓΔ ΠΠΠ|Πὶ ροσςατὶ ροῖ ἰς, ἀνρεςροξρα ἀἰϊογυιη οἰθαίιμνι . ἐνείη Ἰιςοςχροῦτο δι ζοαέϊὰ εἱὲ, δ 
ὙῬεςωοτιηι τριποπδη) ἱπιρράτυτα, Ρὸ : ᾿ 
τ ζ] δηκηκάς Μοιὶ νετὸ ἴῃ ῥεόξατις ἀἸδυμταν 4 
νηήίαις ρεζολτίς ςοηζείέζος ποτὲ Δυίοίδει. 

᾿ ΡΕορατο᾽ σορτχὰὶ 1) ἀἰςύητως, ἴῃ φυῖδὰς 
᾿ς, ἀπιηςηὶ ἀροἷςτ. ἢ ομι, δε ὃς Ἐρμρίλα, 

“7 ἤτίο ὦ μὲς οηγα. 
2} Ἰηξεηνὲ δα ἘΠ κῴνω [εὖ τόπούίλοντ πιοχ Ἔχρ]ίωτυτ, ς 
ὑοσιπαμάο, 1} οἰτ στα τητορτοιακί, Μὸν ἐρξενηαεοι ΠΝ 

«να ϑφγμὴν [υρειν δὶς σαμνὶ ἢ ας νοζάθυ]ες ντίταν Β]ίη δοά τρρ 
Ἰημτατὴ9 νοςος, πη 62}}} ἴ ἐοβυΐος, Ἰϑῃ διμτο , ὅς ιν 
Φυρενπὲ ἰδ ν(ἀτράτις ἱουευςϑυδιραα ἐρξη!ν5, ἥτι νίυχ- 
ῬΆτς ὭΟἢ δυδιταμ, 

54. Δέεεμην εε νι ἐχώ εἶμεν ας, φμία χό {ρον ἐς νιφο!Άς 
Ἰίςετ φυφίι οἴ της τα, ἰᾷ οἱξ , νέσις {ἘΠ σόθις 
ΤΠδεγατουξαλοι! ἀϊσοιιάὶ 

’ 4) ηρεικακι υεβυ! ὧν τῶι ἁμαρτίως ὑμδ, 
ὑα ἴῃ οὐταϊ δὺς ποιετὶς ςοά οίδυις γι 
Ποιίοτξ δὸς Ἰοξοινε ςτίλην (ρτὰ νεῖ 
ὐμδὰ,ἰπ πρό γειο τό νον ποιοάιμίτατὶς, γκάς! τος, ἰφαιις 15 ζημία 
ηἱ αἰ ρ,τεέξίῃς. 
7 Φεψθοί ἃ ρνϊοοειρίο ἀϊε 
ὁμὴν Ἠδὴς ἐχροπιϊοπείη σέϊδη 
Ἀς σεις τη ἤν τίς Ῥεπὲ 

τητοττο λας οὐὴς 
«4 ἰΠμ,1ν 

(πὲ ν ρέδυπι το ρόπαι 

ΠῚ." 
ὦ ϑχιόν νον ἑῇ 
[ 

οἰ Φοΐ ΠΣ 

ἐδ 11α, χτοὰ κα πιμμεἶ, 
εἰς η61 Ν 
πο ΤΣ 
Ῥηυρπληῖς οπχμαι ἘΜΝῪ 

ζω 

ο. 

Υ 

14. 

φΠ εμμἑηά (ϑμτοπο 
Γ6 τοὶ πάη οκο, ΑἸθγοίδις ὧν σα τας 

ΐ 

ϊ ΔΧ] 

ςὨ]η1 

; . ΚΓ“ 
ουϑδ(ὲ, τυ αῤχίω ὅ,τ "αἱ λέην 
᾽ β Ὁ ϑιάρι οι ρἀ φυιὰ 

Ι »Ἰηῆι τηοάίς ἔμ φχροιτὺς,, δὲ νοτὰ εἰμ, 
ζχρίπολτο ἃ ἐροἰβειτοπε νδβόνμη) 

ε Ῥησάθο ἐϊιη δοπα κέϊοτίς ψοηρϊλάϊυς 
δείπιὶς ραμοῖς ἀἰζαπι φιοιηοίο ῥυζοπὶ οἴἴο ἐς Πρ ἜϑιιΩ] 
Αὐγδηλιπῦς ὄρρο (νι Ἐραί, ὁδίδγαδι ι) 
πλτη οἱῆς τ Δ τα ν ἄου μάγοι ςοπίοίτο 

ἐογπι] ας, Ἰὶς οοματυς μος 
44“ γε βου πᾶς ναΐοῦς ἃς {ἢ ἀϊχ ΠΠ|δὴς Πυμ αἰ κυ 

τ Ὑ{{Ὸ| ἀνε ρ ὕλας τδρρην εὐ ἢ ε να ποιοὶ Ἐν αυρῇ ἤς [πτοκτουαί. 
ΠΠπ ἡυάττο οαίᾳ,, ῬνηνεξριφννοἹ 

,, Ὀμανιδὲ φηϊά δμῦς «({πν εὐ ενελετφάιε ἰησ ε[ε γος βίννν. ριῃιά 
1 δ μιὰ ἀγα ἐπες ρ οἰδίμις, Ἰὸς τ» 

ΩΣ μωπ ὦ βει 
ὑὴμΜυ Ναυὴ ὶ βτινείβέηην βεμὲε ; 

59) Αἴεβονοι [τινάν [έτωι; ΕἸνλαλμσμθα ἠφιηνεὺ 
εἰδάο 6] ὑρεβλγεν ς ἡμμτελη ἐσθ νηνα ἐονᾷ ει  ἰ δε ΝΝΝ 

πἰνά νο βοῃ βού! ἔνχὸ «φάθι, 
ἥν 4ροἐ υἱ ἐρεἀ4"ὴ μόν [οἱ ἐτπ βῥινν “ὦ Ὁ ἱ 
ΠῸ 

ΓΟ ΤΝῚ 

" ν᾽ ἰἰ εἰϊδενεῖ ἔμπι ς. 
ἐν Οδιπομτα οι) 

Ἴοχ πορφνηο, . 
᾿ ΠΟ ὟΟΒΙΚ αἰχὶ ν 95 τπουῖτι- ἴ 

Ἢ «γε ἀεττίϑ πὰς ἐμ οἢ 
τοι ἢν βεσςυτλο νο ἔγἴ8. 
 κἈβλίκογυσι οῦρο ς!,}1ν αυΐς ες ἢ 

{1 )}ος βὲ Φ 
πίοι 

μος 
οἵ ἀυτοπί' ἐο νοδό. Ποη ΠἸάτιη γος ἰη ΔΕ εἰς οΧρΙ͵ςο Φυἰοφυάίψην,ξὰ 

: μὰ ψεῖογοῃ δ- ἐνας ρυϊανὴπι ἀϊςη, ἀρτίοτγες οτίτις το Ἰηνς δά ϊοπάϊς, πὶς 
νὴ πιρη δου ἐ ῥγορο. Ὶ μη] οἷδε καὶ Ῥαινοδερηπκςοηέ νὴ, δ. ̓ σς ἥυύαις Ἐχ- 

ἡπνεῦ Ρυϊηδ,ςχ- 1. Ὑεῖῦυ 
ἴδ πἰεινεσε σα 

ἡ αὐχίω μυταῖ ρας 
φυλιτ ἐν ολίυτῃ, 
ἐχουίδις, νοι, -- 

εἰ 

γοάα, ἔνι, 4. 
βηοριεῦ οι βέδωιναφῃᾳ τἡ- : 

ἰδ νενεβ 6.1} Ρ φἐηδη, 
ν 4.8 

ν» βμε, 
μήνιμα ΓΝ 
Ἄ4ΡΡΥ υφδα πο 

νι πὰ ΠΡ ΣΝ ΩΝ τά μι κὸ ΠΡΝΝΝ "δὴ ; 

κι ὦ Ν “Ὁ τον Β΄ Γ εν. κὐᾷ 

46} Τεβω ἰη καρ γία. 
εἰφ, ἀοεανν ἑη ἐξο ὀ: 
ΟΝ 
ἤν) 4 ποηάνιᾳ ων ὦ 
Φ4 εἰν, ν 
ΤΠ κη εγὸ ἐμεν " 

͵ ΟΝ τ ρνόμ ̓  

- Οικίο ἐχρὸ ᾿τεγοπὶ εἰς Ἰοίμς, 

ἐμ γηογιβηη}". φὼ ψξο. 

νοηἶγο," ὃ ́ν 
“Ὥϊρεθαηι εΥρὸ τυάαΐ, ΝῸτῚ 

ιὐιδδξν οἱ [εἸρίυτι.» ιν! ἐς, 
Ὀρμὸ ρρό νλβοῦ, γ0 3 0} βοζε. 

ἰλϊτς μοι τοὺ τ εις τον 
᾿ Ἅ Ὠης αἰχίς οἰφὶ ος Ἰυίεγηὲ 
εἰχὶ δ, ὅρο (υπ (υρςτηὲ :νοϑ 6χ 
ἰχος ἡπμηόο εἰἰϊς» ἐρὸ ποθὴ ἔπη 

, 1λλονκη ἐτρο ΠιΔ αὶ, 
Νηνηη ἡ ρΥβείρι μ 
περρ[ πῇ πα ἀϊοιι,μὺ 

4Φ4᾽ . . 
ἽἼνινμτεὶ τ 

Θὲ ἀϊοφὺ δ᾽ οἷν, Κοι ΓᾺ 
ἀἠεονίωνα ὅβα. εγο ἀ [ὦ 
Ρένῆμ {μπν.}" ἃς ἀειηνηζο 
ρος ε[λνη., ἐνγο μον ΠᾺ ἐς. 
᾿ορ μη. Ὁ 

98 1Π0 ΠΡχ ἐῆῷϑ νοὐ δε γμὶς 
τος ἰὺ Ροορατίωνε {τῖριΝ πὶ 1. 

τὰ ο- ᾿ 
ὁ ΠΟΥ Ε-- 

πΗΩ} ( βείζωίο νοῇγο, β 
[μεενν ἐγρρ ες {μ 

μος 5 Ὠιχμ εα Ἱιβῆ, 
᾿ ἐτμήβρνμπι νυ νγμον 

Ϊ “ον δος 

Τυήν ἀἰχίς οἷ Δοίις, 14 αμοᾷ [1 
ΡΠ ΠΕΙΡΊΟ ἀΐςο νοῦ. Ὁ 

σσπττὰ - τοι ϑας. - 

'Ῥτοτίας ἱπτοτρτειατιοης φφξρις ἀτῴως Αἰὐϑτοίίως, Ἀς ῴωὶ 
οηή ες πρμά τίμιος ΠῊ}8] ςοτῖσίς γηΐρίσετε,, πίω αρχιοὶ ἀςει. 
ΓΝ αἀιεγυισι νι ομνπίπο ροΐζι Πη ρίας Οἴφος τατιο) 

οὐ ἀϊβενίο ἰξὰδι ἈΠ) ἐπ ἐχρ!ιςᾶτ, Ρτηρειριο νὰ οἱ ρτίπιο 
τῷ 4Πε χιλ υοθέξβάρφωαν. 
Ἰβυα (ςπτδητίδιι 

ἀὐτἀςρίσυς φτἰᾷ Ο γος φοά, τεραρηαῖ 1 φαΐδιις ἰςριτα 
. ὁτπα ποὴ δε. Αἰ δ ρου εν, Κνῤέσιρνο ἐὰ [μην φωφὰ Ἔἰναην ἀντο 

μά σὸν νὰ] ο] τσοῖ νομομάεφ, πιὰ 

Ιιῆς 

Ροιπο(πεαυ α αἰλια ἠϊοάλιοπ τ οἷς Ροτίτα λυ (λεγίο- 

υὐλ Πη ρας νοτοὶς που Ἰ᾿η(Πτᾶς, ἃς οοίΔιγὰ ἰληὰ ᾿ιέοςδης- 
ἘΥΡΒΟ ΕΣ: δΔατῷ ἴῃ (μπηη)ὰ ἰὸς ἀιέτῃι γε! ]ς, μην 4η, 
βευολιηδίρμ εὐ τ αίδμι ἐή ἀϊεῶ [μὰ ἀρ φμον ψνήνμεν ἀγζν πη. ας 

« 4μῥάφπρ δὴ βειηνι, Πυδά ὅ ἼΩ βηνἰοηώμεων ,. 450 ὑεη βωο οβεμάλει 
ας 47 ερποε,βυθαὶ 
πχοίοχίι νετθιϑ βυιλην οἰ τας οὐίξητίαι γα ριατει Ὀπγηον 

τ αηρὲ ἀϊκογαῖ, ἑη ρεσιαμενεβν! πγονιεηθθ,νι {ἴπ Ἰὰς ἰςηίις, 
“μη γεκιαιὴν ρηενοε προρϑετννηις ΨΗΒΗ ον βιὰ νά μφείραναν 
ρϑῦς. Ὠςίμ ς ρτὸ οο φιδὰ (μδιϊςεὶ ορούταις ἰςουπάχ δ 
Ὀριζδηι ΠΠΕΤΟ ΤΣ] ἱρμοιῃ, φίδι! ἄνορ Ορνα εν ζομν, 

ἄδιω 4ε ψοὐμ ἀΐεετε 5ε αυοτίηγ, {4 Ἰδτατίορφαιίο- 
τφ ἔργοῖανταιῃ οἰ δὲ ἰοηιιατος Πουπανὶ (λυ ἀμιη ἀεη!- 

« Οὐξραπειά οἰ λῃὰ ἡλυάι 
νου μία Θμρμίων δ ἀμπ᾿ βάξεῖςν ὃς αιίαίς οἷς 

το ζωΣς ννὶς ὰ Νογῦν ςοκήοίοί. Ἡπογειὸ ἰη- 
ἡ), “τερεοιαξίο ηλμ]ρ ρίληίος οἷ φιληι φωτοτς οἰππωΐαρε- 
εὐ τρτορποαος γ᾽ μην φρηιρη βδιοταμει ΝΑιὴ φριιὰ Οτάτος, 

«ρῃη[ελεμέω αὐχῥμν ἱπιοταιπὶ ἀςσίαταςε πωρτολώς κμὶ ἀν. 5.6 
εἰδιύ ταπηξινφοζυγ οὐπις ἀρ υτα ἢ (ον Πρρόνειμμις ψὰρ» αἱ- 

ἰρμρόλως ̓λαριίπας, “πόσα εειᾷ τυ 2} σπνηιίμε πυράν 
εἰς ἀςςσαμηδάδε, Πςιηάα αι ποι ροτέμε ἀλα {ς δὰ χὶ κα-, 

. Μῷγ ΕἸ ὁ κμὶ λαλώψμῖν μὰ αἴξ γι Ιοηυον νο]λἰείφμυμη ρτᾶίον.- 
᾿ΕΜῸ ὦ λό)ρε ρυάονβδροι μγαίοιίμνο βρῆφεα εἰἴδειλινε ἐ δὺ- 
Ρεινοι νη Νρηὰ φαροίίτο, (πες οἰμη Εἱυταν μνι ρωῶι- 
θη οιάτςς ) αυφδ ψμπιοίοοο αἀϊοτιμίν αυδή οληι (βίοι. 

ξδι αὐίαχν»» Θ΄ «7. γὰρ ὑμῖν 5 ξαρχῆε ἐάφαν, ἔχων νβφιῦμι ϑυκά- 
ἄτην κα λαλ εν" νλ' ἐδ ἐτύτυ μος εἷς μὲ οἵνέθλν Αι ἀδομόνν φῷν ἐν" 
Ὁ, ἩΠΤα πε εἶπ γοσβςα}ις {πον μῳφ Πρεδτνος δ ξειρμ. 
ψιὸά νυ] ὁ ̓ς βαθταν ςι ματα ρει» ὁ να ρει κα μν γος 
ἀκα ἐς «ομιηγοβὰ οχρ]!ςαῖον. Αφρβτρῖ μές φα ἡΠΠι 
τὐο αὐχίων παλιν} φῥιυιὶ ἀξιλάτατο αυὰπιξ «χβεήψψιρ μεν τιὰ- 

Ἰ ̓ ςέλίουσην οοηβιμεπάιμῃ εἴς μμν γφαθο λαλεί, ἐφαγ ο ἔγν 
(ςειδοειάϊηι 4! ἐμᾷ νι ἤρα ἐξ οππμιξβ ργαή), χουσςα ζι. 
᾿ψνΡοῆι εἰπὸ τομεζοηδυης εἰ στὸ σὰ μβδνῆ νὰ μη ἐμὴ νι 

1) τὸ ἐπ ἰπηπιὰ τρι ΦΠ αίμνςς δε Πυ αν υατξτθις μέκις αυν 
“ἢ κτὶ 

δ' 

Ν 

4 

ΜΟΥ ΈΡΕΣ 

δέον υσλ πον Φ΄!νε-ς 

. “τ 

“10 ν4άο, τοὶ πθῃ μα μΠ. 4 

4). ἫΝ 
ΤῊΝ βει(αίη 6. 
ἔν. ΚΚ ἐηνην ἤφῃ ἐσεάρᾳ... ". 
ΠῚ 4 οἵῶη Ν ἧ᾿ 

Τοδηϊνξ Πρ τος συλτυοῦ (ΐν Ὠντη]! ποζπιῃσ ει μά ἶτ, λδήξῳᾳ ἡ 

., 

(ξοπιυνᾶς Ἰμβιεσρίιγίδξοις (σαίςτίης, ἀπῇ εὶς οἶδ ἐχρίαατς,.. 

ας οτίδλῃ) ὀχροίϊτιο ποι Ὑνάσο 4υ0- " 

ἔν νει ᾿ Ρτομλ [530 μὰς Ἰμνογρχοτατίομοο, εχ μαφε ροίζς οὐ μας «οηποϑιεά. 
δέρας ροτίτμπη δὶ ὁ πιαίτο. 

δι. τερειίτα μας νοῦν 
ςηὶ ψυϊρ: νοτῤ ρρᾷε- 
{21 ἰςρς νὰν τῇ ἂμ αρτίᾳ, 

εαμε ἐχ ζοςοητίητίδας ΠΝ ἐμ τουίις ιὰ φαοί Ἰοῴιοτγο- - 
ἽΝ συ (μη αυρφά ἰρήμος. 

ὁ 

“θιοροη δι λυ ρεμηι αι) υ{π|0 τε σὺ αὐλοί ῦν Ἀριτς 

- : 

. 

- 

» 

ἴ 

Ἢ λα ν οἰἰωκείο λίκπι 4ιιοά λά υγϑἰοδδίορξ Δτείροθ, ἰηἢ- τὸ κοὐ νη ἤπερ αν αιδῇ 
: χ 

»τς. 

- 

τον ὅ8ια ἐλόυϑερώσει ὑμαῦ. 

-  τατοιψόδιμν 1}εο᾽ Ρῖγο ἐρβι κατ Ή τες ον ὴ ]λεμιν Μα-. 

" ον τῶν ΠΡ ἐ. Οϑ 

ΦΕΒΟΥΝΌΥΜΊΙΟΑΛΑΜΝΝΕΜ. 
ρα τείρδάεις ἔς Ἰὰ οἱἵο αποι δ ἰηίεἶο ἐρῆε ἀικηζοιι ]ὰ εἶν᾽ 

ἐν ας τοτῖοῦ δ τοί παρϑὲς ΗΠ ἰηουςατας, Ουἱά 
ΝῊ «"μὰ τοῦ ἐδειοπίδιιν σοηλίυν οἵξ 8 ἀχροηεῖο φυὰμῃ 

Ἵ ἀμ εῇες, δ νηάς οΠτς, δί εὐτ τα ας απ πάμπι νεηϊς 

ἔν ἐναητοπι μάης οχροιτιόποπι ῬταΣ ἐπτερίε ἀπιρίεέξε- Π 

ἐἤυηιηη ταδοηίδυς ἔτι Φι ἀιέτιιφ: ΝΝληὶ ιϊο λά τοίη 
Ἴ ἀτιηοῖ ἐρίαπα οἰ ςπισημα ἐπεηὰς ργοου λεςοῃϊτα 
ἥν ις ετοτια, ἰεὰ λά χυφ(ιοπςιη ἱπιαχίπιὲ τςςοιηβηοήαια. 

. ἐς γοτὸ ἐπ γετροτίι οχρ ςατί σις (σγυδτας ζεπιίηλὰς 

[ 

᾿ἴοοο ρἰδοὲ ἢτ βατπιδδα τερεῖερ νεῖδὶ (δα πε ἀῃοά 
μεγδὲ τὰ φιχητιφης νἱμριβτιῃγ, ὥμιοή δυεῷ ἀιενησὲ φά ρμεν 
εἰσιίαπι καὶ, φυδηις ΦΑ ἨΌΠΠΙ σοη ἱπςοπιποὰ δεςὶρί ριο 
Ἐτιδηλτδλιηεπ τπλἧε! ταβαυδαι τεἀυνίαπεοπι ρεξίςτγιις Εἰὶ 
ἐπιρἼης ρίεοηλῇσνις ἐπ ὥταεςο ἰξγηιοπς ἤθη ἡχοάὸ νίαν 
τυ ει σειᾶνη εἰσφ ηςάαις τη ἐοάσπι ργοτίως ἀιεσπήι ει 
πεῖς δι εοίςηι ἰξαιέτε νειθο,νῖ ἀρυὰ δγ ποἤαπε, ἵν᾿ ἴὐωών 
ἕπτ καὶ κέγω, νέ ξεῤανοῳ ὙΈ ΚΕΝΗ δις δρηή Οτοφοτιῦ (ς- 
ΡΦιΝ χα λέγει εϊηάςε νμτύς τε τεγήμοτς λαλώ Ἐμβ» 

ἀσοτοῦ Εθο ὐ πὶ ψιοί ἀν» αιξιο ἀϊχι νοϊεενάς πμῶς εελιὴ ἐἰςο, οὐὰ εἰμ ΓΑΣΈΝΙΣΕ ᾿ 
᾿ ΠΝ νὰ κυσῇ διϊρ τὰ νορί 4, Ψειιτλτιδες δ γγι5 ἀἴς πὶ ἰητοΓ τος Ραττιο δι χα ποίαιῖ τος 
“Ὁ ραν ἀελνς γ ὐννότηα εἵϊς ἀΟἈΑΒΡΙ τ χῖτπὰ ρατείας. ἀιιηάετς, (δὰ μετ τελιοδδιοπξ εὐϑδαμεῤεβμι οι τέων «ἠχίων͵ 

ἀαδξν Πα ιετρτοταυίοπυπε, δίῳ εὐίαι οεζίτυς  Τ εο.. ᾿αυαιΠετιρειηι,ἶι ὅτι αὶ τίω αῤχίω, νὰ ο[Ε [141 [μιν φιροὰ εἰν 

. μη ρεπὲ {πιὰ ς
 πιρίὰ Ὁεςπττιηξ. δ τῶν ποῖᾶ- 

ῳψ 

Ν ἢ τερατανώτ γειθιαι ΡῬομμμπιίη αιαίοης τ λσς διε:αυοὰ ἐπτειρτοτατισποιη πιςαπι ςοπβΓαΊ αι ἐδ 
-τ«τ τορι κι ος τ 

ΚΗ: 

ν» χα 
δ ᾿μολλὰ ἔχω αὐοὶ ὑμδῥλαλῷ ᾿Μιυΐτα βαθοο αμα ἐς νο- 16 

δ15 Ἰοφυαγ ἃς ἰμάϊοιη εἰ κἀ 4υ] 

- “αν τον.θ.-.. 

πὸ ΗΠ υεταχ ἢ, Ὁ ἐ- 
᾿ Στ ον τὴς αὐ Πτνογὰχ εἴξ τ ζερβο αυς Ὧν 

Δὺ Η τὰ ἃ μας δ. ΜῊ ᾿ 9 4.4 φμάϊωι αὖ ἐο, μαι 
» δὰ ἘΑΟΟΥΗΤΡ εταυτὰ, λέγω εἰς ἀὺ ἀἱοὶ ἃ ςονῆας Ἰοαυοῦ πιιῃ- ἰφημοτ να ποὼμάρ. 
τὸν κόσιον. ΝΣ ἀο. - 

εὐ (00, ἐοφηομενωοῇ 
μά ὶ Διγέηφ ἐμ ἀϊεεδα: ἡ 
δεν». ᾿Ν 

1 ιχὶ ετξο εἰρ Τίς, 
ὡμῆ εχαἰιαῃεήλε ΒΘ μέλη 

Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρᾳ αὐτοῖς 17 
͵ . ἢ 

ἡ τὲ οὐυὖ αὐτοῖς ὁ Γησοξ, ὅταν ὖψ ὡ- 18 

νννὲ τὸν ἐὸν τῷ αὐϑιρείπου,, τότε γνώσε-Ἰ 

ϑεότι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτᾷ ποιᾷὲ 

δ, ἀλλὰ κἀϑως ἐδ δαξί με ὁ πατήρ 

' ιον,ταῦτα λαλώ. τ τα ϑν 

Καὶ ὁ πέμΐας μὐδνμετ' ἐμοὺ ἔριν οὐ 

ἀφῆκά μι μόνον ὁ πατὴρ ὅτι ἐγὼ τὰ αρὲ- 

“δα αὐτοῦ ποιοῦ π αὐτὸτῳῷ : 

Ταῦτα ὠυτϑ λαλοῦντος πολλοὶ ὅχής οὔ. 

σαν εἰς αὐτῷ. “ἢ ᾿ 

᾿Νόοὴ ςορπουογυητ᾽ φιοά ἀς 
Ραῖγε Καε ἰρί!ς ἠϊςοτγεῖ. 

[ἰχίε ἐγροὶῖς Ἰείαϑ, Ὡσσπὶ 
“Δι υ!οττῖς Εἰνωτα ου15, 
ἴυης ἀρηοίςοτίδ τῆς συ πὶ εἴεγδι 
ἃ πλς!ρίο π18}} ὰςετε, ίε ργουν 
ἀοςαΐτ αλε Ράτοῦ μας ἴΌ6.],... 

ΤᾺ 

Το [μιῶο μὐβη, {πὰ βεμε 
ἀρεῖς τε  4ιεν, ἢας ἰο. 

τππϑι ᾿ . ᾿ 4:97. ῥ ρὸς 

Ναπὶ 4] τὴς τἹῆϊτ » ΠΊΕ σΙηῚ 
εἴν, Ῥατεσ πὶε ἰοϊυτη πδ. γεϊ Ἰαυΐὶ 
᾿" εἐρο αυα ρίδοςηι ἐρῇ ἔβςιο]΄ 
ΕἸ ροτο" ᾿ς τς 

0 Ηας ἢ1ὁ Ιοφιεητῖς μυμεὶ ἐγο- 
{4τἀδτθητ ἰῃ δυμὶ: ' 

ωπον φοΐα φαρ φια ρμίφο!α 
Ῥνι εἰ βαεφ {ππυρεγ. 

ΕΗ «εἴϊο ἰοφηεηιε πομ ὸ 
«τεδιβέρωνε δὲ ἐμπιν 

30 

᾿ υ . Ι Φ “ ΓΣ . 

Ν ΡΤ" Ἰ}| Θικεθατεσρο λείις ἰϊ5 1 χ]ς “ 
λον ουμδ Ὑ πστεν ἀΡ6 9: ΤῸ ΤΣ τ} {1 τεδ δε τε Ἰρῆδι νὸς ἐπᾶ-} “64 ἀπό μιοπθμετε! 

. κότας ὠυταῖ Του δ᾽αΐοις ν Εαν ὑμοεῖς  {πγτὶς ἐπ ἐεϊπιοας πἴσο γοτὸ! ᾿ 
μείνητο-ον τοῦ λόγῳ ταῦ ἐμᾳ» ἀληθῶς ἀϊς!ρι}} πιεὶ 'ετι εἰς. 

μαϑηταί μου ἐξέ. 
Προ ηρεὶ εὐίεα. - 

πόθ 

ν9) Εἰ ηνδηνε ΝΥ πόξομπρὸν κ᾽ 

ΕΠ: τσ ποι νεἰ νη πε 7. ὃ τ 

Τὴ ξενηνϑης πιὰ, υἐγὰ ἀϊ-. τι 

19. 

ἢ κῖο Κὶ ἀπιάποι Ροπιειγὸ Ἡπος πάτυγα Γείρδίϊοπιμτ τς [μὴν ἐκονο ἰοη μὲ υοδν, 14 εἴτ, αιτρὰ οστιλὴν ΔΌ τη ἰεὶο 4 41 Υολ ὦ 
᾿ 

ΓΙΓΙΣ βαϑἕοδε “οδη Ὅσαι ἐοοῖθια ὃ 

ἰοφωὶ (ν᾽ ἐνάνοατος [κά φονεὺς ὈΒΎΠ ΠῚ ἀο- 
τίης νἱαάετ, 

ἱψίε φϑόᾳυς 
(πεῆϊι οὐητξσ 
Ρι τ ςεήϊι 65 

βοπνρηδη, ἔως φορποίτειιν ἴον φἸοτία - 
᾽ ο [ων ἀλλ ι- αυού ουὐόςσιπ 

ΤΡ, Ῥ ΊΘ' Ὁ δὲ ΕΝ Βοίίσε 
Τα ΑΧῚΙ 
πνᾶϊο ὙΥῸ Ὥκιδι, 

ἀμ- Ομ  Π ἴἢ οἰαῦ 
τῇ (ἐσαϊοπα 

Ἴ Φίκεδαι εγρ δῤβον χᾷ νει! ἀἰτεῖρυ!! 
εφε φηὴ εγδἀιάεναμε δὲ 

ιεἄετδηε, 
νὰ τρὶς 10 
Τωβις ἴῃ (ο- 

᾿ ᾿ οὐ ΗΝ: : επϊεϊονεν δὶ» 
φως Δ . ! ἰ5 Νογταϊεαι ἃ [4] ΕἸ ορζνο[δερὼ Ρ ἐτὶμα- τ ας ρεοηείτη 

. Καὶ γνῴσεϑετίω ἀλήϑοιαν οὶ ἡ ἀλή-} Ἐτζορηοίκοβε “ ἐφ᾿ δον Φ’ ἢ ανερε δϑεναδὴε τον ἃ ἀυεϊ. 
τνο- ἱ 

νετίμ5 νοὶ ΠΡ ἐγέλεεὴν νΊ ΠΩΣ 
ἀιςαῦμ. Ν. " : 
͵, Βεἰροπάογιδι εἰν 'ϑειαςη Α- 
Ὀγαδβααι ἔθους ἐπεαυξ ευἹαυᾶ 
᾿Ιετυϊυπῆμδ ν ηαύυδηι: ἀἸΟΙΏΟ: 
ἀο ἔνι ἀϊοὺς ), νος ἰῃ Πἰογτάζε) 

Ἰνι Πα! ςαδτυὶμὸ 
- Ἀείροπαϊε εἰς Ἰεΐα5., ΑΠλρὶ 
Δηγεη ἦτ νοῦ 5. αυϊαυίς ο- 

Αἰπεκράϑησαν ἀυτῳῖ, Σπάρμα Αβρααμ 
᾿ “4 ἦν ᾿ς ἐ 

᾿ ἐσμαν 7 καὶ οὐδενὶ διδου λόύχα μῶν πῶ- 

"Ἐ πρτχῶς. σὺ λέγει τ ἐλόῦϑυροι ἤωη 
σε; . - 

144πε: Ἁμοτιοά δ ἐμ ἀἑεὴ, 
οἰϑενὶ ἐγ ΐ Ὁ Ὁ 

ΠΥ ον άτε εἰν Τὸ Νὰ 

; Απηκρίϑη αὐ τοῖς ὁ [ησοιζ, Αἰ μίω ἀμίω ἡναν ἀπιέὴ ἀδεονοδιεγημία 

δὰ ρετοδιὶ [δς 
. υἱκαςς ἴῃ νειᾷ Ὁ 

Ἀεβοηάεννηξ εἰνι.,86- Ἰερετίλίειν ἰὰ- 

[πε άξταδα βέπμμεν Ο" αἰτιν ὅς να 
ποναὶηβ [ιρωϊηθομε νη- Μίσιαπίυε, 

- γε ᾿ οἰημδ ηἱ ΠΩΣ ΓΟ ἥρην ἘᾺΝ 

λίρὼ ὑμῶν, δηι παῖ ὃ ποιαὶν τίωυ ἀμαρ- ρΡογαι ἀ4ὲ ρεςςαῖον [{όγυὺ ΟΠ] [πγννν εἰ βμεε,, ΞΟ ἐροιῶν. 
“»", »"»Ἤ ε , ᾿" ον “» Σ 

ων δουλὸς ὅξι τῆς ἁμαρτίας. δέκα. γὴν 
. - ἐπτόρο , ᾿ , 

: [ριὶ οταιτίοιεχ ἐοιπηλιηὶ ἰσημοηδΨ:ὀ οἰ εδεοπὶ νἱἀς πευσ Ἰσεουτὴ τοὶ πηνεγς. Μαπιπιϊεεςηἠὲ «ὰ- 
Ἦν απ ἡ Γαΐ ἘΔΑΡΟΗ ῃδ ἘΙΟΚΕΗ Ῥαῖον διρν το νοολρυλιηι "ὃ ἐσηθςηῖῖ, Δ ῳμλίπιις ὶς εἴπ, αἰ 56γ- 

ἀπο τεῆς εἰν ,δι ον . ον ἌαΤῇ πη ΠΉ Ττίς [ἢ δας αὐτῷ ἐοορεςοατιιεηγουΐιν ὌΝ 
7 μὲ με ̓  “νὰ {πω}! ἀϊτονοῖ, δεν τὸν νατέρμ αὐτοῖς ὅ- 50 ἐγΆΠιι8. ΠΟ οὐεξ τὰ αἰεὶ που πιαπυιπηίτεστο, {εὰ εεῖς 

κὐυδγεαε Οὐδέ ἀὲράϊες Ἰοαδενεῖυς εἰν Ϊ, ὡυΐα Ρᾳ- ταυμῦ ἱρίμις (ξγι" τυ ΒΒ, η Πδέτται πὶ πον ν᾽ ηάιζατα. ἰἀξὰ 
ἡγεῖ εἶ ἀεεεϑαε Ἰλοωνέ.Ἰά «ἢ, ὅτι σατέρρι αὐτοῖς ἔλεγῆν τὸν Θεόν, 13 δεῆνον αὐέρμα. Βοδο]ςς Ἀσείπυλπιις ἀμῖςπὶ πος ἴοτο 

«ιοτποάο (τριρεῦ ἡ ςηνπγι5 'π πΊεῸ νου πο δι ἃ αἸΐε ταυτίε Ἰνδης γοζοίν νι Ἐκε είϊα εἰυίτατε ΠΟΡΉΝΝΝ 

Ργπῖεισ οοἀϊεε ῇ ἀνο τδυτὰ πὶ νούβδιι} Εἰ οἰ ρίΑν ΠΑ ργο δεγωίμθηνωι, δε νλυχαιάν. Ατῶμι ἠϊαίι ὑουῖιηυν ἐρ ε τ 

αὐ ἐκ  Ἰςνιθτυτ αὐτοῦ αὐ γον ἘΜ 0 γότὸ ριὸ Ἀὶν ητειργο Ἅ᾽ τυγᾶπι μέρ οΠΙε πὶ ΑὈγαβᾶτι ἀηπίς φιλάγιη εὐξ!ς : 4110 

; ἃ οιη ἐπ ιθεους. ᾿ τ δι τι “ἢ Ῥεῦα ον ΠΡ ἐοε 
"ν [υνήδ ἰῆκατι γίμραῖν Δ. εδιυ εσθαι, νττοια Ἰμάϊςα ᾿πποτίδ,δι σἀρτιίνταν Βαθγ]οηὶ- 

᾿ Δῆν ραὴς ἀνε μῳὼ ΕΝ " ἐλήπιο εοἹρίο τοπηροῖς [υἀςὰ Ανενλῖ ἰπ ρεου ηεμ οἀαῦ, 

18λ ΔΝ “νφεῖι ὑψοφητειδὶς πιδὶ γίδες σεις εμᾺ . 5σἀ γι (ο) οἴ ὑὐ ρέ τα ΨΠ ΠΠπιπὸς οὐἱὰ ποίει: ΕΣ ΛΔΡ τ 

ἐπ δεχειλὸπψε ξεθυν ποιεῖν αοά Ἔλα ἰρβιτα στ: ἡ ἰδ ἐα ρεςλητίς βἰείήλις ΟΒγλυΝ αυτέ δε " ΐ ' 8 
Ῥλναζηι Ἂ οὐπ σι ΤΟ Ατδιν ΠΡῚΝ διδατιη δίς. ςογρογαῖι  δειτητς οδητ ουετί νἧἐς (ρ'τίτυᾳ ̓  ῖ ἔβη: Ὃ 

εὐλεὶ σαοίγυν ἢ ἰπρια οςἸοε,δι ματο δε Ρδε βἸοτία, πε. ταπι ]ιθοῖταῖς (σὰ ΜΝ 4ια' ςουίοις ΠΕΤΑ͂, δ' ντῇ νἱτὰ ἵν 

«οὐς ςαμν ρει ἐνηρινφεθιδαν Ρήδσμάηνς ὑτίθια ᾿μιριλει, ἀπνούτειν δίογπά ες διοιεγίεευπη {1}: ἀἠσεριαι, δὲ βιοτρι 

"πιὰ ' ᾿ ΑΒΏΝΑ πε εκ ἰοτὶη λό μτοιλῦ κπά τις οιισὶ ΠΠο [απ είει 
γι Αναν φενφιο ἐσεῤνν δίς εὐἰλμαν τὴ τὰ Π 5.1.4. εἰς ράνδοιῥειπ Ανείγλσι ἰδοαϊ, ἐς βάς δι Πήδ! Ππυξόθυεδοη ΓῚ 

Ὁ 4 ψη ννμνεαὶ, πε αννάνιαδν ἐκδυδεγώφί. ὙαΪῈ. κιδενοϑ, ξαμπεῖς ονδια κι δινα νων νάνι : 

Σιυλί, Δ ϑετοι [πεφτάυς αἰπηίθεὴ Ιητὰ ῥατεηὶ,αφάν ῥγόκι μα Ἂς 414 τΡ’ἢμι ἀμονώ νὼ, τῶ 

δι «ἀπ ἰοης εἰαριδαι ον ἡ κε φαρυδ Βηίων ὅ) οἰ, - 

ν 

. 

᾿ 



. Οον.Υ 11.396 

Ὁ δὲ δίῶλος οὐ μὴβι ἐν τῇ οἰκίᾳ οἰς 5} 
ἰ τὸν αὐοῖνα, ὁ ἤδειδθοι εἰς τὸν αἰοἶνα. 

ἐλ Ὁ αὶ οἰ ῥ ἰὸς ὃμαῖ ἐλ ϑερώση,ἂν- 5 
, τὼς ἐλεύϑερρι ἱστῶν. 

Οἰποφι δαῖυ- ἢ 
τὸ ρἰδπὸ ἀΐ4- Ἰκπὸ ἀἰε. Οἴμα ὅτι ασέρᾳζοι Αἰ βφράμέεςε' ἀλλὰ 

δλδ δπν, ϑενεληξ μη ἡποιτεῖναι, ὅτι ὁ λῤγρς ὁ ἐμρς 
᾿οἰδεδηι (φεἰε- οὐ «ωὠρθ ον ὑμῖν. ὦ 

κιεὶν. τρίσνυπι ᾿ 
ὡς ἢ 

ἀρκς ἡνιῶν Εἶ)ὼ ὁ ἐ ῴ ον τά πατοι μην 3 

͵ φ : ͵ ΟΝ 

ΣΙ ρ νότος λυλαὶ Κρ ὑμδφ
 ὁ ω ἑωράκωτι οὐδ 

᾿ 
ελοῖυς ἀνίει 

πνπ τ ΘΟ συ ὙΕΤῸΣ 

᾿ ᾿ς εις ὙΠ ἢ Ῥιλιίδυτμ ἀράξτε, χαὶ ἡμα]ὰ βεῖδοῖς ἀοιπίαί 
4 φουζιεμεγλης ὁ ταλεσα νετὸ ἐγυρὶ ρευος Πρδντατς ἀοήλτε. 

νέτηας, ΟΠ υ πιλδις ἔστι ὀοπίοις, οἰδίξίοπειη δ οχτ- 
τἴυπι τρις ργαιθίζοης : Παγάϊηυς Ἡμαι (εἴς φιιςυν {Π|Ὶ 
«οπτοιηπριςηυ βίη εἰΐς ᾿ἰςτὶ ΠΠἰὺς, οὐδ ἐρηὶ οΠοαν ἴσα 
πρήμαμα ἀμβρολας ίς γεῖίῃε ἰρι[Πδυ πο πτ,π κα ρα ἀο- 

| ΜΑΣ ἰλιηι Ῥφημδη ὑπο, νοὐἱ ἰσαης ἱρίος ἢ ν π ἰδγυὶ 

1! ἘΝΑΝΩΕΙΙΥΜ 
δεύψον αὐτεῖτν, πο τηλποῖ ἢ [Ὁ 

ἄοπιο “ ρέγρεξιὸ : Αἰτις πιάπεῖ 
εὐροτηὸΣ : 
ἴφᾳας Πἰ νὸ8 ΕΠΐιΒ ἰὴ ΠΡ οτὶ 

τάτοιῃ νμλοαγιτιν τὸ Πρ στὶ ο-} 
γἰτ 18. ᾿ 
"δεῖο νοϑ (εἰς) ΑΒγϑῃλτοὶ εἴ- 
ίς, ἰοἀ {τυ άειίς πὶ ἰατοπί ποτα: 

. Ἰφυΐα ἔστιλο "ΠΠς τηςις 7 ποι Βα- 
θος]οςμί αρυά γο5. : ᾿ 
Ἔρο ἸΙοψιος φιοὰ νἱ Δ ἀρυά! 38. Ἐκ’ 4υοά ᾿υἱά! ἀρμᾷ 

Ῥαῖγοτ ποι τἢ ) δὲ νος [λοι 4! ΚΕἸ άνν ἰοῆνον, δ ψα 

--ς- πὐταν ------.ὐ΄΄ἷ΄ ς Ὁ.-..-.....-ςο-.-.-.---.---ς.-.-.- 

Ἑ ΝρΝ παρε, ἐ φῆνοι. δε τιαϑ παίσας, τις νο] αἴης νεη-᾿ δὐμογθίιμη ἰοᾷθο, ἰςὰ ςοπἰπηδεῖο μιν αἰ ηρτϊοπίδυς 

τος βίους , φυλίδηνς Αγ ἰοθαίος σταιτ ἃς νοΐυτι [οἱ 

3 ὶ «᾿ 
᾿ ᾿ ᾿ εὐ 

Ὡν 

δ όΗΩΕ ΘΗΝ ἤθῃ 34: 
πεὶ ἕηῃ ἄοηιο Ἰη 4ιεγπηπν, 
βιίω φυιφπν πρανεῖ μα. 
βφγη τη. τς 

κ᾽᾿ ἥ “70 το ΒὴΗϊμι ἰδ 
᾿δεταμανιε,, νοτὰ ἐδεγὶ ε-. 
γέμὶε, ΣΝ χνς 2γ} ᾿ϑεἰο φίδι αὐτο 

πο ΦΆρι8 4 υοὖμ, 

ι““ευ άδεε ἀρνιά βάτος 
ἐπδιν νερὶ ἈΝᾺ ΚΊΒΗ͂ΘΩ : ᾿αμοά νι ἀΠ{πἰς ἀρινά Ῥάϊγοηι νου] νεβεμην [αείμνε. 

"αν ϑρῶ ὯΝ Ἀδν δ ς ᾿ 5 π. ἢ {ἔγυνιτι. ν ᾿ ; ἣν; τὰ 

. Βὶ ἕλη ἘΞ περ κασι ἡ -- δ ; ᾿ ; ; 
Ῥεὶ ἐμαλμαν Δ᾽ χρη οἴϑῆσαν χαὶ ὅπῃν ὠπῳ,, Ὁ πα- 1:9] Ἀείρδάοτυπι ἃ ἀϊχετᾶ ἐι,Ρα- ̓ν ζαθοηάσνοι δ᾽ ἐτρ Ε ὑρῖυς ΟΝ " μεω | ὑφ ον ἧ ἀραὶ “κι {ηηῈ εἰς 1’ 46} πόθεν . μ νοὶ ΟΝ τὸρ ἐδ! Αἰ βαλέμ ὅδι. ᾿Λέγᾳ αὐτοῖς ὁ {τ βοπετΑῦτα νδθι5 εἢ Ὠιεὶς δπεθνμην Δα " 

8, (ἢ ,᾿ [ ᾿ς δ ᾿ - Ἰς! ἱ 1] εὐ “΄ - "5 τε: 

ἀρρεμονίο: Τησους, Εἰ τόκνα τῷ Αβρααμ ἡτεγτοὶ ἔργα). [τ ἰοβισ, δ ΑἸῚ Αὐταμαπν "οἶδ ης ς οβιν αύταθα εἶν εν μὰ ΑΘ ΚΊΝ πἰϑιορογα ΑὈγΆΠδιηὶ [αζοεῖδ, 1 Ἴορενα εὐναίμεξμί: Ὁὦ 
πάςε Ἔχ νογὰ τῶ βᾳααμ ἐποιθετ αἴ. ἽΝ Ἰμάςτὶ 10- ' , ΤΥΝΝΝ "πε πὲ 855 Ἐπ ΣῈ Ὑκτ εἰς ἐξ τὸς , 4“ο9. ΙΝυης αὐτο ἰ υὐςτίς τὰς 1πΠΠ| 2 δέωνο αρεδημετθίιηνη, 

ον ἀρ νικάίκοο., Νιοῦ σὲ ῥιπεῦτό μ᾿ ἐποκτεῖναμραλθρῳ-. [τετίμπετο., Ποπιίηςιι 4αΐ ναί -Ἰ φιμερε οαήπεν ἦν 
“είταν, πον ὃς τίῳι ἀλήθειαν ὑμῖν λελίληκαν ἰωδ [ταῦοαι νοδὶς Ιοηυμτις ἔπη» (ηᾶ, ΠΣ 

: “! » “ἊΝ ΓΝ 4 ΝΣ εν ἃ ᾿ ᾿ ᾿ τὰ: 

οὐ ἀφρίσα, ᾿ μι ΠΟ τπὸ ᾿ς, ἰφδρξκεῖες ΕΣ “πὰ Ν τ μι 4 41 ὸς [πεϊεῖς οροῖα ραϊγίς γο- αὶ Το ζαολεε ορενα ρας 
τὶ Ὑμεῖς ποιθίτα τὸ ἔργα τῷ πωτϑὸς ὑ- [γι Ἢ ΤΕ ΡΤ Υετ ας πιο τ ἢ τς αι. Εἶπον οἷ αὐτῳ, Ἡμῶς ὁ ; τνλτααυς ἀϊχφήϊῃι οἱ, Νὸς οχὶ ΟΥΡν - "4 

“π᾿ ΠπΠ ἀν αἰυτῷ τις ΟΝ πορνθίας, Ἰ(ςογτατίοης ηοη (αΐηυς ροηίτ: ἡδὲϊ δ βεύχρος 
ὡς. βροτῶν ἐν ΒΕ ΘΙ ϑευδΕ ποτέρᾳ ἔχομδυ τὸν; δυ ῥαιγοιὴ Βαρεπὴμ8΄ πέμηρδν κει μαυεῆνων θεμτ 

᾿ γφον. : «ἀ{ ς.. -᾿ πὰ ν ν ᾿ ᾿ 

οΠΠπρὸ  πῆο  Φι ρεα, αν τας τὸ ἐριλ  ἠῳχλικὶς δερὸ εἰςτεῖαϑ, οὶ ἔξας 45.) Ῥ δ εἶο εἰ νι δὲ πνζα Εἶπαν οὐἰὦ αὐποῖς ΟἹ ἡσουφῳΈ ο Θεὸς 40 Ἧψ "1! τς “ἢ εἴπ8, 51 θεὰς ἢ Ὁ Μ ξ δάρν 
᾿ ν΄. εαρή ᾽ » δὦ ἡ νὰ τος νεϊξεν ς ἫΠ ᾿ς ἢ ΡΆΕΓ ὙΠῈΡ ΗΝ, 

᾿ ποτηρ ὑμρδι ζω, ἡ) πυρὰν αἱ ἐμά ἐγὼ γὺ [08 ᾿ ὙΥΕΝ ΘΕΙ͂Ε ἐν “Πρ οτετίδ, » [4ψιἰκεγειῖς υεφρε τας ο 

κτῷ ϑεοῦ ἀξῆλιϑον καὶ ἐκω" οὐδὲ γὺ ἀπ [τς κΡ0 “πὴ ἃ τ δο ΡΓΘάϊ) ἀ᾽ εβαν οα Τλεο βινεεβ ' αουὺ ἐλ Πυθα, ἀχλς ἀρ δε μὰ ἀπαν δὐξαπι:πες ςπίπι,ὰ πιεῖ μ᾽, νε-]}" τη μέσον ὑπὸ 
: Ν Ἰλὴ ΒΛ ΟΝ θξ μιδ αα {- ἸηὶΠεά ΠΠς τας πηῆε. νεηὶ {ες ἠδε πιε πρῖβι. 

. φειλε. - οΑ , ἘΣ τὰν 5} ὃ ν 

, ππλύλι ἜΝ εν ἢ ά αν τος Ἰ “2 5 ἰοφιοί φρο πιξάηι. 

ἀν ὦ Δι πὶ λμλιαὶ δι ἐμ οὐ μνώ.[4] Ομαεο Ἰοημοίαιη ἰἴλαι τηοὰπι 9), ὥδες τέ νεται". 
ΠΣ ματι ἡπίρ ἰὐρη ΠΡΟ ποη ἀφηοίς ἰδὲ ἡσηρο αυοη!ᾷ ἡμού οί δὲν να ες 

ΤᾺ τ; "8, ὐαὰ ι ΒΘΙΨ ΤῸ λθλῸν Τὸν) ᾿ Ἀοη Ροτς[ς αὐάΐτς (ἐγ ορ τ]  πρεμην. δα 
ἅμον. ... ' . 7" 1τὰςυμι. ᾿ ἜΝ ᾿ 

Ὁ Ὁ». Ποὺ Ψ) .Ἂἷ ἢ Ὡς νον εῆνδι, φόνιον 9 ο ἤσα Ὑμς ὀκπρτοὸς τῇ ὀῥεβέλε ἐτὶ, ς νοεῖ οκ ραῖτς ἀΐαροῖο ἰδία, μη, τ τσ αμμα σία μρτ 
ταὶ δοιϑυμίας τῷ πατρὸς ὑδμ ϑέλετε!, δὲ ουρί ἀΐτατοα ρατεῖς νοἰξτί ν]--} 1 εβνρ μιν βακαχε. 116 

᾿ .. ἘΦ Ὶ ᾿ Ἐν ἢ ᾿ 
------.---ς.. . ὦ. , 

᾿ ῥοϊοι ἠδ έδοη, ἢδη πιοάὸ κὶ ΟΥχείς, [ς4 οτίαπι ἃ ἐνλειηίς, 
« τα Ψά}14 οδίςτυδιῖς ΠΡ τ ΕΪδΘ λητιδειιπιΣ ἐὰρ.τι, 

41. Εκ [οτιαιίοιε ἐη ποῤνείας ΜΡ. Εχ [ογηνεείοπε. Ἐταί. 
; ’ γλδιὸν μὰ ὧν ἐμο , 4 [Νειηρε] Οεηρε, τὸν Θεόν. άο 

119. 17. ; ᾿ 2 δὰ 

41. Ργοάη ἐξήκθον.] οαυίσα τ ΟἈ γίδες πηςῦ ιἀςπὶ ἰλά!- 
οἵοις Αι τισητι 1 οἀγησιπποη ἀς ἀίοτηλ ψεποτγδοοποο 

ἐπιρεορτὰ χυσφας τη δασγετας τὸ ἐξελϑεν. Μ αἱ ῥνοουβ, 
γι ᾿-: ἘΑαΟ ΩΡ "δι ἃ 4υο ἡηρ νοι ἴῃ" διογπυιη δἤξειιο- το εἰϊ ἐζοπορδυσμιω, αμοάίνϑήδυνν Τλοοϊόψι, δὴ ρογίθηα δὶ. 

τις Βοποβεολυην οἴει ἐρῦς σχροδαπάμπι, ὀὠΦὋ Ρεἰρειφὸν, 
.. “ἰετὸ ὠϑεκι δι. ἀριίά Ηεθδταος ἵκρς ἀρορίνας ὈΣΘ ἩΡῪ. 
ες {εῤφέμον Ἵνα ἴα (ξηζασπτι ρτοτίας ἐρνβ  λευζας 17. ρτοῖου. 

εἰαε νίκα οεὐτίμ. 
7 Νπαθε ενπι, ὁ 

᾿ δηϊα μὴ γθϊα ἤος νεῖ οἡξι Ἰσιρεηοπα]ίτε, ἱπαπίξης 
. ἢιςον 30 αρίδηνν “λον οὶ σαν μὴ χορὰ αὐνεῆς ἐμμι ζειβθομγηυ- 

(9 Ἰοευς μιςίζαμμμν ἐβιῖν πο οἰ! δὴ φρεταπάμην. Τ τε: 
μρηθς Πρη γεπαΐην 4 ΠΠπι}]}!ἰπίι ΤΟΙ ἡατγειυοοαμα Ριὸ 

: ὑλιόφηι Ἡἰυννη Οάρη. Ὁ ὡ Ν᾿ 
28 Ομδά υμφ δι ἀρκέ Γ΄ τέρεν νεξεννν. ὃ ἐωψίχατο νσρα 

τῇ στρ δμδδ. Το ἐΐσας ςοάίαίσιε (ςτίρίτυς ὦ ῥκούσεινν σαρν 
τοῦ κατ ὑμᾺ, ρας αυδ ιν ἃ Ῥαῖγε νςῆτο. δὶς [εμῖς ρ- 
ταρν (γι οἰταπδ: οϑάοι ταπηση Ἰςπία ψαυτα ἱρίε (ἶατι- 
ἡ ἄς (ς Ἰραυζην, Αμάϊνεημ! νόςαίνιδιμι νίμτρατίε ἰργρὰ,- 
τι 0. ἢ 
τοῖς ρρφοηὶ, 1οηυλται Αι οΠὶ «ὐδρωυπσηδαιφυὶλ 4018 ἃ» 
Ρυΐ πον ρχομφία μι ντεληάις ραγτοαν μέαν ναΐςης αὐ δ ιῃ 
«ἰχψῇ ὶς8, ἢ 

͵ οὖν ἐἶψ ἢ 
᾿ ἐμὰ νιν οὐγοιμε πεοτρικ 

ἊΝ ὁ ἐξἤαιη ργὸ ἐπννεῖ το αἱ γωρνειβε 
μάτην πξεου πῃ γετιβονι πῳρούίομπι, 1» 

Ἂς 45. δι βαιη να διΡαείρυ! ΔΝ αρολῦ εἢ τοερῳ ἐκ 
ω 

, 

4 

ἃ Ἰαίρὰ, νειῖι φομιξημίε ΝΊἀστο ἃς Αὐάίτο ρυϊοῖ νι... ἢ 

ΑΠΝ,}4 οἂ ἐφὴ δι γαυ!ο 

τῖτας ΠῚ εἰπαπατίοπεῃ κείσευπς, νὰ 0 σίογηλ ΕΠλ ξεν 
᾿ Ἀειατίοης ἀϊξετηλΐατ. "4 “τάμε ἥνω. τὰ οἵϊ πάρει μζ. 

"" εὐἰβλέλυβα,, ς΄ ν. 
41 Ζοημε δον πω λαλιω ἰὰ οἵὲ ἰΔίοιτῃ ἔδι οτίαηι [ἰπξυΐ. 

ὡρ δἐς ΑὐἸ τοι γεριἀς μυλαρίφιας ἘΠ οαίνη δας ἐχροίεϊο ταν, 5 εχρτε ἃ φυὴμπ Ιἰ δροίρίας,. 
Ῥιο οὐ χυιοά νετδ ἐρε {μα Πορτατντίαρ.4.41.Ναπιρεῖ- 
Ἰηάς εἴ αοῇ ἀϊοετοῖ Γγοιπιαμς, Ομῇ ἔςνξ μοῦ ἀίςο, ποι 
τηλᾷίε ταῖς ΠΠΠ Ατία χίλιαι {ἰ ἰραοῖα Ἂς ρετοξ, τίπὰ Ἰΐπβια νο- 

᾿᾿διίζῃ Ἰοηλιετε  {{ΙΝἐφ}ρ.} μοπι νη ροιεβι δη δυίαϑ, 
10 [5| 4, 4 Νοιν βομβἐε ἶτα νὰ ἑπιοτεορατίο τοβοίαχυτ ἰὴ ἤηςξ νι. 

ἴη Ποιὸ μαριὶο ἀρ ἔην ραγμοιίαιη ἀπποιαιήπιις. 
(υρτὰ,2.,8.δι 8. 41. λυιξὴν 4 ψασαιῖς οἰνίεγυ ἀμάαπι, 
υδηιης (15. ργον δ μίμιοϑτι δή Του δι ξε υτινημῖ Ἶ 

ν Ῥοὸ {ποιαῖς ποις πϑνᾶς δατὸς γι μαξομιοίαμς αἰ 
τότον 404 ἐς πίερερ ἤρᾳατ, ταπῖοῃ πὶ αὶ δωύαδᾳ πος ἰρτο 

Ἷ μοῃ ρτορτὶᾷ ἢψο ρρίμες ον, οἱ ἀςοατατς ροτάις πιπιδηάπι 
Τυφαοτι ρου ράοιααι, κἀεὸ νψας αὐτσὲ αμίίσι Οἰγηϊο 
δυάϊοπάο νεϊϊειχς δεςφεππιοάαις, - 

24 ἄκψανν ἀμαβηρνὰα “οπὲι διῶκν, Μοῖίδες ν εἶς 
Ἄειντ τοῖν δ ς ρδιξοῖθμιις Απλον ναι δι ναῖον το 1115 

είς ποιοῖτο ϑελδ ἐρηεια 39 εναὰ δι. εταιῇ Ηουχαίε ἣν ἱμ,] ἀκείζως «ψιυδς ταὶ Διὶ: 
' εμέ νά ἔϊου δι ρειπερημπινμας εὐ αροβος Οὐκ, 

«διφὲ ΘΠῚ πὶ μείμαπλ οτὶρτύξη ἀδοίατδις, ᾿ 
᾿ [4] 

" 

γεβενμά ἤμανιμ ημ ἠμει.. 
βοερε: ἥωνα [ὗπιο κμ 

Δ 

" 

οὐ ἀἀμοὐ κὐλλαῖς λέλομϑρ ἡμεῖς ὅτι Σα- 

Ἴ πο «τέ Μ91 
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να κῶνος αὐϑθ'ροποκτόν Θ΄ ἰωἶ πὶ γυ εἰς ἐχεαιν, ] ο΄ ἔωΐε Βοναὶςὶ--Ἴ δοπιῤοίδᾳ ὅναῖ Αι ἐμήϑιο 
πιο. ων τῇ ἀληθείᾳ οὖ τάν θη ἀα΄ ἀρτγίπειρίο, ὃς ἰὼ γοτίταις [ 

᾿ ἊΣ: , ἈδΙβλΙΣ ἶ ΠΟΛ: ὦ ἽΔομ ρογ τίει ᾿ἤοη εἰὲ ςηΐπὶ 

ουν τ! ΠῈΣ. ; 

δ᾽ ἐπ νενμαιε ον βεΜ1: 
ἤν" 4 ΝΗΝ 6 νον 14 ἐπ ἐφ. 

᾿ ἐν Ορῥμσι ἐπῆν ; νει ἰπ δο. υοτςίςυπς υς 

λυδο"» ἐκ ἥδ᾽ δίων λαλεῖ ,95 ψούφις ἰοφυιταγ πγξάαςιὺτῃ΄ ἐς (μο Ἰο- 

"μοὶ ὁ ἡατὴρἀμπί.. 

ᾧνωσι ἰοφωνω "θη 4.. 
εἰμ ν (π βγοῤγέϊε ἰοφηκ 

ν 1 ἀμηταν ἡ τὰς ὰχ οἰϊ»δε ρὰ- 
οἶνι τς {π|τογη!ς ππῤμάᾶς). ὁ: 

ἐγὼ δὲ ὅτι τίωὐ ἀλη ειαν λέγω οὐ πι- 

«ὐτπ μοι... 

"εν, ἤν ᾳ ππεπόαν, Θ᾽ γ45 

“Κ)ο: Δυῖςτῃ . 4υΐα εξο γεγίτα. [47] Ἐζο αυεἴφοϊα νενίσεον , ᾿ 

τίς δύ δ λεχ θι μα αἷδὶ ἐμαρ-ς 

440 ΦΙΜ4. 

ἀϊεθ, μον εαεδ νΗ ὶ. 

ὙΣ δὲ ἀλήθειαν λίχου,δζᾳ τὶ ὑμρῖς οὐ 

' ΐ 

τε ἀἰσονποῦ ςτεάιτι5 Π] 
' Ομἱἰς εχ νοδὶς᾿ ἀγβυΐτ τὰς ἐς 
᾿Ῥεςςῖο ὃ ἢ νογίτατρπι ἀἰςο, 
αιϑγς νῸ 5 ἢ εἰς άϊτις αὐ Εν ΨΨΨΨΆΈ 

Σ΄ οἱ ὧν ἀκ τῷ Θ οὐ πὰ ῥήματα τὸ Θεοῦ 47' ἢ ὥρμὶ εχ [).ο εἴϊ ενεῖδα Ὀ εἰ.) 
ἐν ΝᾺ ῶπο ὑμῶς ἐκ ἀκοψετε, ὅτι ἐκ τῶ - διιάττ: ργορίεγεα γος ἤοη Δ064]. 

ἀλεν δα κέ αὐ ὰ ᾿ἰὐζε: τἰς»αυΐα οχ εο ποη ο[]5. 

Θυου ὅν ἐφΐ-. Υ 48]. Ἀείροπάετγυης εἴρο Ἰυἀαὶ δι 

᾿Αἰπαχθϑησὰν οὐμῦ ἀϊχείμητ εἰ Νόρης φως ἀϊςϊ- 
τυ ἴς δαυιαυτδηυπ εἴς, δι 
ἀκιροιίυμι Βαδιτεὺ τις 

Ν᾽ Κιεροηάιε [εἴτις Ερο ἀαυιο- 
ον. Πές ντν νὸν» 149. ὉΠ ᾿ , 

Απέκθϑη ἴ ἡσοῦς, Ἐγὼ δια μϑυονουκ) αἰυτι που δα ςο χ [πα Ποπογοί, 

Ὅν “μάν :βνομέοενομ τοῦ," 
ηϑη ἀνά εν ἡμα εκ Ὅεο 
πο ἐβη. ὶ 

48} Ἀπ ιΆβενμη εν] 
δ ἢ εἰν ΙΝ όρης 

δεμα ἀνεῤνθη δι ἅμια δα. 
πρΔΥ ΔΒῈ9 61 ἰ᾿, Φ ἠς- 
"ποοηίνο ἡ Ὁ 
Κερύδη εἰν», Ἐρο ἀκ- 

νιοθνμν 0 ἤάδεο, μά ̓ 

"οἵ Τεδιῶοι κἡ πον 

μαρθήτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἰχοὸς 

ἢ 

{Ρων, υΣ νυν δι Ἐταί. Ενδι ἀπρτορτίδ Νεφας ςηἰπιίςπι- ἰἅ εἴτ, ὠρ᾽ ἑαυτῷ ιδχ (αὸ γμίως ἰπἰπέχα, δί εχ (υο 

"ρας πομιοιάα, απ οπιο {εἰηρέν ποὴ Αι ετίτιςά ἰξλτιπι Ἀρηββον αιρφὰ νετὲ ἰμμπι ἃς {101 ργθρύνιι εἴς. 

“δ ιπτιοςοηάιεὶ νιάε]ιοες πυιηάι,δί ογοατι ποπγιηΐς, ντΡῸ 4 ξι ραιεν ἡἰε πρεβάαεη αὶ καὶ πατὴρ ἂυπί ιὰ εἰϊνδιξζοι εχ Ηφῳῷ. 

τις οἰοχ ίμο πιεπάαςίο ρεχοιριξλιτ Ιλ πλοττει. Ἢ ἢ ἐἀϊοιίμι, γε Οεπεί 4.20. δκ 121.δζ αἰιδι ίπρε
 ἐνῖ οτίδιη ἀϊο 

{4}",νκι 9᾿ονἀπ΄ αὐρχρω υδυις(οθαυς ἂς ρεἰπείρη) πνεπεῖο, ἡ χὐτ ΡΙατ 9. ἴῃ Ρμαάτο σὺ πατὴρ ὧδ γονμρίπων ἢ" εοἰιδεη-. 

ἐφαιβοατιοποιη ἡἸπς δά :ἀ ἀς 40 εὐ μὰ ἁςοοιῃπιοάατς τί ἂν ληποταπήυπι Ῥυταιὰ, αιὸά ἰηίληϊάπὶ 

ποῖ εἰ υνπιεῦδο πράτ ἐς Ἰνοηγς ἀϊο οι ατ- ἀς ργιπορίο τπλαὶ!,, δι ἀς Ἰρί4 «ΠΠπητῖλ δριμινα; Ρέτ ϑαιλῃλγῃ " . 

φυτυτ τοὺς ξαιῖαθ ἐπίτιο, δεχιὰ ηςοςίζε εἰς νε(φιοῖ οτίλπι, φοτταρτα, αν Ἱπηρατίπηνο βποοο ΕΠ γεῖσο ποπ. τὰ Ρ115 

βει Νοππ τυ ὰ δε ἐρέϊυς μηὔάι Ἄἴανιε λάςο ποίη!ηῖς ταὶς ἀςπὶ τοηουάταηῖ, ποπθΠ 95 Ἰη(εἰῖος8 ἀηγρίςέτι υἱάςαμδ, δὲ 

εἰμ το ειατὺσιηοη δυτξ λὰ ϑαϊδῃδ 10 [119 1Π|τ|0|Π| »ὨΠΠ φαᾶν τὸ δι γοοιίατυτν ἀμ ουρία ςἀρίαγο Νοη διηρ ίωτοτ ἀπτοιη ἀὶ- 

τοὺς ἐαριῖ εἰς δοπιοάα; ἠοάυτῃ γγ δηὰ σοηίείτυας δὺς οἰτοΣ πατὸμίςά δάάξιϊο ἄγτιοι]ο αὶ πατόρ : βόε εἰῤέθοι ντ 4Ὁ 

χιειπὸ ἀϊαδοίνι ταῖς ἐατίς,αυς {14 τε δηοπίυι ἀς ἃ}: ῥατερις ἀ πηξάάταγ, ( ρτίπτας ςΩπὶ ἀϊλυολις 

ΗΙ Θει φτοτηίταις εἰυΔᾶς νἀς φιο ἀϊέζιπα οἷς ω το νι αἰεπάδοίιμη βεπυιτ)οὰ ν ἤφυλ᾽ εἰ ἰη νἱκιϊς ὀχξε!εοτία ας 

᾿ 4 ις πηι δὲς Πιπρίτοιτον ἀϊρίτμ ἀιαδοίος δας Ὁ ἱπὶ- Ῥγαιιλητία, μᾶς οὐλῃις {ΠῚ 1 (ΟΠ ἄν τα τεϊδυατυτ. ϑιο ιάο 

ον φαὺπι ἀιοίτας δετπιο 1 ρεἰηειρίο ( (4 εἰς ἐχτίεηθς ) 15 ἀρυά Ὑ ΡΤ όηε Η
ε ναοὶ δεὰ δὶ Ῥτὸ τείλτιμο ἀυν(ιὉ- 

κᾳηάςαν, γον ρτατοσίκαμι ἡπιρεγίξεξιπι, σι ἰςίάπνις οἷας, {πτυίηνις Δητεζοάςπε» ψιοά «αὐ πν}} ετὰς οὺς ΟἸ ΕΟ 

᾿Δγροίταιε ἀρτίφυίοτεπι οπἸπίιπὶ τε στ ετϑατίοης( τον... ἰη ἰαἰς ληποταιίοηίδιις {τη}! ιιλάάπι τἀτίοης ἔαρρίετεῖ,. 

ταὴν)ο ἴο:π ἈΠ}, πῳιϑιην οἰαίπιοάι μὲς ἀνοίτυτ ἀς ἀιαροΐο, ηυλῇ ἴῃ ποπιίηθ ψάΐςης ἐϊ ποϊι τὴ, ΝΕ ΠῚ ρεδοοήςξηῖς 

(οὶ ἀς ηπαίντατς ἰρίνας ἀφίταν, υᾶ ἀϊείευς 1λιτι τπιΔξ δ 1π|» ταδίηθτο ἀἰοττὲ ἐχρτίπιλταγσ. ϑδυρρίευ θη: Ἰ ιτοΣ Ἰϊυᾷ 

το «τοατὶ τὐμπάὶ θάμ ςφιιμη λέξις ς΄ Βοπμοιάα. ΑὉ- χο ντ πλάδις Ρειίρίξυα εἰἴοι οτλτίο. Ναὶ μος 4ιοϑυς νἱήστυς 

φυδιμιίμιοιν στη οταῖ ἅν) Ογτά!ααν ἱαρρίςιτ, δά πὶ. ἸΝοπημια καΙς ν 4υιαι νας τὰ ἱπτογργειάχετας, ψόφος 

παι ρεσςαῦ γοίοτι : νοτὲ ΙΔ αυάσαι, ἢ τοι ἰρίαπι ρεέϊες αἰγὸς ἔφνηψαυδύμονος ἐκ γῃοετῆρε» οὐφόμαιον κρπὶ Αὐρχοντικὼν 

(ἰφιμήςμιν φαθδιὶ ϑάτδη Ρογ ρεςςατιπὶ Ἀοππαποῖη ᾿πτδτ: δί χρτα Καϊαναῖν Αἰιῖοῦ ἰεφιι μαπο ὁοαηι, δος πιοάο νἱάς- 

τριος, ιρ  ἀδηιισιὶορι ες ποηλλοάα, με ρεζζάτοσις Ἰοςς, ὑμεῖς ἐμ τὸν ποηρδι “ὖ 4ναζόλου ἐφ »Ὲ ψάρι ἐῶν. δι 

πἰρριοίἴσηι οἱξ τὴ πλαῃάϊιπι) (πά ταπῖςη (υρτηΐως, αἴο σι. 2 ρδυῖο ρὸξι, ὅταν λαλῇ τὸ ψεύδοινδα ἦν ἰδίων καλ δῇ, ὅν γα! ' ὁ τας 

τὰς ραυ]ὸ εὐαπας παῖε νατος τετατὶ ἀς τρῆτις ιιπαπῆροηο- τὴν ἀμν ψευδῶς ω,. καὶ ἂν ὁ πατὴν ἀυπὶ ἡνυδὴς δῶν τὰ οδτΡ οι 

πξοχοιδήτησαυς τυγίας δι υτος πᾶς τείετο λά "Πυπ ρτιν.,. εἰ ράῖτε ἀναδοίο εἰξηι, 4ν!4 »εβάηκ, ἀφφωμπν ἰοηωίβην πιεη- 

ἀπαπι᾿ πιοπισατιιπι 400 ογοστας οἵ Βοιηρ νἱξά ρτιποιρλμπι ἀαελνηνγ ἐπ [0 ἰοάμί!ην., 4υδα ραϑεν εἰμ» εἰ πρίακ, θάνν 

ἴος οὔιδιη οχτεπάο δάτοίηρις στελτίοπι πλθηάι ἃς τρῆμς (δ βαιε Ἰρβοων πνεβάσι εβ. ϑςὰ τότιις δὶς Ἰοοὺς ἰῃ Οτγα- 

Βοιίηις νἱοίαυηι, 450 νἹάεϊιςεῖ Βοιιο εἰ ἃ ἀϊαοΐρ οςοὶ- λ9 06. ἘριρΗδηΐ) αχεηιρίαεὶ πισπἀοτὲ Ἰεξίταν : δες ταὶ- 

ἴων. δώ" υεριμ! νὸν τῇ ἀληθὴς Ἠεῦτ, ΠΝ Δ[βεεσιαμΊαυο ὅὺς ἱποοπιπιούα δ᾽ Πιερρερῥάτιο ἐμ: τρίς δάξειτ α 

γοοαδυ!ο τπρκτὰΝ νοὶ βἀοἰίτας φιαηι ἄση ἔεγαλιμε ἄϊιλο, ἢμπς ἰσοιπι,, φυλῇ νἱ ἀρ] Ποοῖ ἀϊαδοίυς κος ἰοςο τ 1 

δοίΐαν ἴμο ορηβεί: νε! υοι ορροηίξις περι αςίο, δὰ αιοὴ ἀὰς, οἰΐας ράτεῦ ὅτ Ολίῃ, δι τατίι, Ολίηὶ ρᾶῖςτ ἢς 51- 

υἱάδοίςος ἀσίεςι σατλη, ας ροτίυς αιοά τρίς ργΐιηις σχοος. ταηᾶγ, Ἰμαίκάτίοι!ς ξάπχρη Πθὴ ρτοραρατίοπε,ντ ΠῚ Οὐδ 

ξἰϊλυνι δοὰ διβογιλῆις, 1» νεημαια. Ἰυά εἰξ ρτοὸ 4υο ἰςτίρι- 35 τιαάςραη. ΤΑΝ ἘΣ : 

τὰς ἰοθ. πο λϑ[ εῤινηοηβαιβοιντ Μνετίταςις νοζθυίοῦ. 41 [Κ οΝἿ ἀν!ενν, 4μἱώ 0, ἐγν δὲ ὅτι, Μαμέῥεὶ ὶς 

ἰβοετυς ἰητεχττᾶς ΗΠ άταγα ἰῃ 4υὰ ςοπάϊτυς Αηβεὶὰς ἐτϑιςέλιο, αυαϊοπιίαργά ποταάωηνυς νει χγ... ϑυρρίςεἰν- 

ἧς οὐπὶ {μἰς γοΐτεα ποη Γριαυΐς οὐ ποι (μδπν γε οτδὶ- ἀπὰς λυῖεπὶ Ῥγοποιῆςῃ Ρ΄ οε, γπολλις ἀρράγοδι ζο ΠΆτο., 

αὐτυάα δι. 4 Νοη βοιβιμεν ἔφην πση, Ρεγηλδιτθες "Μὰ τπάο᾽ικ ρφῖτὶς δι Ἀδιοτιηι. ΝΝοπηὺς νεφιὸ υἱάετυγ τὰ 

«οπίλητες ρότίςιοσγαις, αιοὐ ἀρυὰ Ἡκθταος Πριαιβολτυν φοῖας Δοςορηἴς, γε ὅτι ροπατιιγ εἰδκώς, Υ ἐν μας ἰςξιῖσα- 

εὐλαιγοῖῦο ρ[ ραν, νΡίαἰπι.ι9᾿ονημ οὐ Αἰίσαυ! τευ. τὰν νὸς δυῖεπι πο ογοάίεις ΠῚ φιδὰ νοβις ναητάϊοπι, 

᾿ Ῥομάσε νεῖθο ἱσωμευΐαα αὐ ἐς σἰαλαιρίοχ ἤφηίποατιο, ἀΐφαιι, δίς στίδπι ἰμτογρτοτάτας, Τ᾽μν τ ἐκεΐα κρὶ εν 

ἢ δοπηυ πε λιιας ἰοξιν ρογιςτοῦς εοπατὶ ἤϊηι νατιὰ τμτεῖ- πιρόνον μύϑφ. ὌΝ ΝΣ, 

Ῥιοίλτιοης : αυαπαμδην βυτταηις που ἤν ηὺν τεξχὲ ἐομιις: 46 «“ηχμ,ἐκέγχοι. 1ὰ οἴ σοησιηφοαῖς ροιεῖι.. 

αι Παῖς ἴοεο γι ΠΝ [“ἡνανἾντ ΡΙΔ].78..7.0 ζοππς- 41 47 Ῥγοριοκα, διὰ τὺ. ψιάστυτς ρογπλυϊατιπὶ ἄγρας 

- δι ροίδε ἐθπι το φυσά (δαιηταγ. 554 βογθάπαιν εἰ βᾶυς. πποηταπιν {ϊ νεγθοτυπι (δτίε πὴ ἱρεέϊος,, δι ρόθυς ἀϊοὶ,, 

Ἐχροβειουσαν μάμοτ ἐὰ ὁ ψιοή ((αἰηταγ α. Μεῖτι 1.4. Μγοβευσεα χα 1} μϑὰ αΐν. Ν τὸ πθ5 “υβέεν. Νος φαΐ νυ]! 

δκιυίκο Ναΐς. δὶ Βιαίαν, ἦνοη βάμι: ιςδὸ φάδεμικμιιην, ᾿ ξοῃείμάετα ἱρίος ἄοα ἀμάντς νοτρυπι Ὀεὶ ἀμ Όη. 81} οχ 

νοιδαμι σέλα ἧς οὐλπλ ἀρὰ 1,41 ἱπὸν ἀσςίριατυν, νε Ἀπ. ἰδοο ποὴ ἔπει (εἰ ξοπιτὰ νὰῖς θὐδῶν ἐρίου “ϑὸῃ οα ξο 

ἀϊχημαν δι ινάινανις οαιηςην δνρίμ υοί ναι νιῖαις. τοίτι οχ Ὀϊαοϊο εἰς, εα ἐὸ 4υδάᾷ γεηρὰ 1)6ν π9ἢ αὐμηιτν 

{νον εἰ εὐρετον δ τι ὧι ὅς εν. νυΐχατα ἃς Ετδίμνις, 4. Αἴ] τλ81. πυσες 

Ἵμες νενα θοὴ οἰξεφάμνις «δυίδιι οἷν ἀμαϑοίυς ἢ νεμιαῖο 4 δριορφικῶς [ἃ εὖ τφξκὲ ἃς ποςττὸ ῆευιϊ Ο υἰδιςο ἰάιον 

δῖ με τη (αὶ ςοη!ξαυμειοινδιν ἐα 4ιὰ τεξϊὲ ἐκ τηλις ἀϊοιπηθκνε ἀΐβονι νονι βαι δέδη, ἀλιςιί τἀπηςῃ Ω0Π9 

Ὀσηνε ἃ φομίδαμειιν εἰνηνι λιυλούμιης φείξεςςε. δι" αἰ Ατυαρταις αὐ ρϑιςυ ας, ἂρ σα αμαπὶ οδίενυαν 

τὶς ςχοιπρίωμι φοζαχαι (μις.7.472, ὅ (λε(ων,δκ Ν ἰδῶον, ὡς Μίμνας ΜΊΑΓ.7.». 
ἘΚ} 

ψιορτιὰ 

Ὶ 

ΔΟ αοιιπι ν᾽, 

᾽ 

.6] το" “κ᾿ νοδ φγζυε Ομ η.. δ» 
"ὦ ἀεβείεαι ἢ β νέα» δεῖς δυ! ἐοεἢ» 

ἱ το ἃ Ῥωμε, Ἰῶν ἄνο, ἄμΆν8 ὍΘΙ Μ05 πρὶ οχ 
; τῇ ρετἔμ. 

Ωμὶ ἐν Ῥεο ε, νῖνδα δὸς | 

τ ὦ 

[4 



Ε ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ 
᾿ “ Ν μὰ ὶ : «ς 

ἘΝΑΜΟΕΈΛΓΙΥΝΜ ᾿ 

ατοπν συ, ὃς γο 8 οοητι- 
Ιϊ4 αῇιοιεὶς ἡ 6. 

μῶς ἀτπικαξε μα. ἵΠΕῚ ἫΝ 
ἥι "νιν Ἦν α ͵ “ι.}5Ο «] Ερο νετὸ ηὖ ηυαθο φψίογίληι 

κλνέροι ἘΝ Ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τίω δόξαν μρυ τι ὃ ἔπος εἱὲ φυὶ μετα ἃ μά εεῦ; 

ὃ ᾿ 
ὯΝ ᾿ 

ΒΕΈΟΥΝΡΥΜ ΙΟΑΝΝΈΜ. ᾿ 
(αἰρίογεν πο τὶτιὲ οἵα ἀορϑδματου δ5:« ταπιςη 4ιιοἀ 1ἀ΄ 

ΟΡ. 111.2908.» 9. : ἘΠ ᾿ "δ ( αἰιοφυς Πρ 2. ἐλρ.3».Ἰοξὶς ον ϊνφναφίνια, δὲ ἰκε φυίἀοπὶ 
ἵν ̓ ἀλλὰ πμοὶ τὸ πατέρα μου δ μας ἰροιπι ἁτείποτ, Πἰ [ἀπ φιϊπηυαβιπει ϑηποριπι ιηδο.. ἤλης πϑ᾿ τῶ χω δ πέδη τ μεν τς: , 

.᾿ ἰοποιν οοπιης, ἤς ἰσαυμτί ἔμπῖ νε ξιςεγς ἰοσητ αα! Δἀ τορηιη, σεαπὴ ᾧυ88 ῥτο Αροδοϊίοις ψόῤορ ον» τ Ἰτνεῖτα» 
᾿ μοίηρ δγλυβεαπειν » στ ρίως ἐτιαῖτ ςοηοοάδητ 4υλιπὶ ἅ86΄ς δ τρηϊδον λλϑεάπται, ρής γς οπιεῆιςς τ φὸ Ὁ ἰυμομγλτον, 

ἀδιη αΓοὐυΐδι φι Ἂ ξίνων τάσδ ἡπήνεει, μα βιβιάγο: δ τὰ Ἰοριε, δα ὅγγὰς ἐπέφργας, ᾿τοπσμθ ς ὀὀιποηῆειξι, ἰδ, 
, ἡ φ“Εἰνων. ἐν νος Κατ τϑι . ἼΣΣ ᾿ 

υὴν μεμβ μας Ὁ ἀλλ κω φγω ὑμῖν να Ὑλο.[ 1} Απλοῃ διησα ἀϊςο νοδἕθ: Πυἷς πηεν ΑΝΝΔῈ ἠΐτϑ χη; τ τε τ ἢ [ ' ἡ, ἢ Φεμ 
τε εε θυ μεὼ ἈΜαΝ ἈΝ} ὙΜΙΤΉΕΣ ἩΕῪΥ0.}}}: ἃ οδί τὰ βημὸν βυπν ας Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ὕησοιξ, Αἰ μίω ἀμίω ' ὰτ οἷς ἀσίιρν μλα δίνη, 14. ΔλΜρ μὰ ἀνῇωι, στῶν 

ς Ξ μ Ὡ' ᾽ ᾿ ρΡί . 
δε βαρ ολμν τῷ ᾿οὐἐηο ἐμὸν τηρήσῃ δ ψδατον οὐ μιὰ ϑιω-: [σταοσειι πιο οὈ[ἐγιδιςτ ῖ, τη ημῇ ἀποφη ἐνοο νοὺν. Δοιεν 

“81, ΗΒ πῃ μεν 
ῬἘΠἘεὴὶ ροιίον" ΟΝ 
᾿Πλτάτωιάνμιν» ρύσῃ εἰς τὸν αἸαῖνα. 

- ἀπ ξυνὴ ξεν. 

ἡπποιτεπὶ ποῇ ςοηΐρὶς ἐς Ἰὴ ἃ᾽- 
Ἴ ἐετηα.. 0. ᾿ ΝΝ 

᾿Β7ηον οιοὗ αὐτῷ οἱ Τουδ' «οι, Νιυω ἐ-᾿ 7 Ὀίχογυηξ οεἶρο εἰ Ἰυάαὶ, Νᾶς μ| Βίμετον εν Ἱμβ αὶ 

ἌΣ ννΑἢ ᾿«οϑυίδαι ἐς [4185 νλοιδν" ργιυΐαυδον Αδτα- γί ὑμῖν, πρὶν Ὰ βομαμ ἡυίδαι ἐγώ κι πος ἐκείνης Ἐαομῳ Ἰρόμν ἐσ κῳ 
διτυ δίς εἰμ ἰαριάες νεῖ 9] Ζμίγμην εχ ἰαριάει 

ἰδςογοπξ τα εἰ : 1οἵιις δυϊδη 

ζεῖαι ἀδηνε 
μ" Ἶ ν ͵ ᾿ ᾿ 
ν Ηἶραν οὐμὴ λίϑοις ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽} ἢ (ειξηεὶα το 

Ῥλίξι. 

«οὐηΐειον 
(«πεὐᾷὶ νι 

. πιαρὶ αἰ!επᾷ,., Αἰ πελρίϑη Τ᾿ ησύς; Ε οὐ ἐγ δοξαζω ἌΠ 
τπθπεν (εἅ “μαυτον»ὴ ϑέξᾳ υ οὐσὲν ὄφιν ἔφιν ὅπα- 
δυπ γίδὸ᾽ ε κ᾽ Ἵ εν "» φ 
πὰ  αείε Ῥήρᾳ ὃ φοξα Ὅ μο ἐν νυμεῖς λέγετε ΟἿ; 

ι ΠῚ « , νὴ ἡ 

Νυ114 εἢ Ὀεὶ 
. χε δε ὧν 

ΓΑῸ ; » 
προς Βεϊδί εχ. οὐ ΤΌ "χα! ὁ αὐ εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτὸν, 

᾿ ἱρῆωεν ε ΕἾ Ὶ « , ᾽ ; 

ἢ διμνκωμες ἔσομαι ὅμοιος υἐἱδι᾽, ψοῦ ςης" ἀλλ᾽ οἷδα 

Ῥιφοθαεπείους Ὁ, Αὐβρμαὶμ ὁ πατὸὶρ υγχδδ  γωλλιάφεχο 6 
φ. εὐ τ ΟὨΛἢ1" ῃ ι , δ 

θύε (του ενίς" ἣνάᾷ ἴδῃ τίω ρῶν τὴν ἐμὴν «ΧΩ εἷσε, 
{εἶπ ρλιτῖδυς νυ. ἢ, , ; ᾿ 
ἐχοτοίονε φυΐ Χρὴ ἐχρβ, 

᾿ φαπὴ μου ϑῳ “ Β 
ἱπ φιουνο, 100γ ! " 
πίδας νἱάς- ΓΑ ΤΉ ΚΟΥ ΤΟΙ ἔτι οὐ ἔχοις, κα Αι 

᾿ τη δίμπιο ἐς - ; 
ες φασὶ γλυάϊο ὃ ὥρα ς5 

νι βὰς ἂρ-΄ ες 
ντεδεη ἄξηίηι. 

᾿Π ΦμΆπη, γαξίδηειῃ μαραεγίςμγοη Υἱάςο, ᾿ 

᾿ α δΔιοῦίοτι, ἰφυοσιςιη οι (οητίσο, να ΡΩΪ.8.9.δἡ σίνος 

ἁυβος Σ εὐ ρει, Αἰσβοηβιε 1 οβμ δε,ο Ἀίρδάϊε!εἴοε,51 ορὸ οἱοσί- Ὧ χίονῆβεο πνειρ[μανν μὰ 
ἤρ πἰβὲϊ ἐ{: ἐεβ βαιαν 
πηεὴς ἀκ κἰοτίβεαε σεν 
{μεν “ὰς ἀμ, ἠυὶα 
ἴδεμε νεβὲς ἢ. 

ἢ ο  πγεέρίμην γ σοσία τας ῃ1-| 
ΗΠ εἶξ -Ῥατὸγ εἶς ππδυ5, 15 οἵ 
4! ρίοτἔςαι πιοαθοιη νὸϑ3 ἀϊ- 1. 
Ἴρις ευσιὶ νεβτυιη εῆς.. 

δεοίπου ηοίξες οὐπηερο νεγὸ} " 
ἰρίαιῃ ποῶὶ : ἃς ἢ ἀΐχετο φιὸά 
ἰρίυπὴη πὴ Ποῦ πὶ) ετὸ ΠτΏ} 15} ᾿ 
νοι ἰά εἰ εη ἀαχείς συμ ΠῸ 
εαἱνας ἰπτιποηοια ςἷμ5 οδίστγιο. «} 
 ΑΡτα ιάπλι ρατον 1}}ς γοίτογ (1. αν μην Πα 
᾿ ρείείυϊε νίάετς κ᾿ ἀϊεῖῃ ἐξῳπν [,, {μετ ϑεμίεαμνε ὧς μαι 
Ὡνσα ΠῚ, δὲ ν] αἰ τγ᾿ Ἂς σαυΐίας εἴν, [{ἀΐοην σιενπε; Φ' υἱάλι, 

᾿ ΕΖ ΣΙ 
ικεννηὲενῥο Ἱμά 4 αὦ 

ἐμ, ἐν ἡ ΠΑ μ ΑΚ η:4 45- 
501 ποδάμην ᾿αὺε: (Υ 
ἡ γαναην υἱάιβιὶ 

; Θεὸς ὑμδϑ ὅξι. 

ἀαβούκ ἐγνώκατε αὐτόν. ἐγρὸ δὲ οἷσα 15 
» 

ὦ αὐτὸν, καὶ τὸν λόηον τιρα. 

ν οὐιὖ σὶ γ᾿ ουδ αἷοι. Ὡρὸς ακ ἴὰς 7] Ὀίχογαης ἰρίτοτ οἱ Ἰυάδαϊ»} 
Οὐἱηηαλρίητα ἀπηο5 πο άμτι] 

᾿᾿ ἴμδες, δι Αθίαμάπιιμι νἹ ἀμ δι» 
. Χ 

- 

Ν " ͵ Γ᾿ . . ν ᾿Α 

ἴο.  Ἀἱε μά του, χαὶ κρίνων, 14 αἴξ, αὶ ςοπτοπιρταπι τηςΐ αὐς 
μὴ . Ὸ. . Ι ὡς Ἷ . 

ἴο: ; Ῥατευδιτατις ἀιογίπιςπ Οδίοτιοζυτ : ΟὨγΠΈΟ τάπΊση νδίρυς 
(αὐ ροίίες νἱπάϊςοτ, Δ οΠΠ|Π σοπιιοττῖς, Ἀε εμπρνάρονε: αι". [εἴς α: Ππιάἀάροσπιπιξάρταπι ἀοοὀπιιποάλητς, ἃς ρτορίεῖςα 

{1Π|ος ἔεπηρεν δά συπ γοούλητς, Ἡπει νοτὲ Ὀςιπι εἰϊς νύ» 
51 Αδδνιλρι πο ἐπ οὐε!, ϑείνατον {ὶ μὲ ϑιω ἦσν. Ἰὰ ΝΟ ἀτς τἀσὸ ςοηζοάεαηὲ ,ντ Ἰρίωι Ομ ει) ἄπετα 

ς 
16.ΕἸλοῖςς να τα ἰρί πιοετονιάξε νιϊλν ΝΝαπν μας Ὀμ- 
Ῥοικά Ἰσφυυνῖο οἰτιΝ ἰϊλὴι ν ἀετς,αληι ἐχροξιμπιις ζαρτὰ 
3- 36. δὲς 10 ρτοκίηιο νον σι] ἑάστι ἀςίτ, [ΐηρτα τγαπῆα- 
εἱσης καὶ ἀϊμετίαἠειίι,πδηῖρε ἄφυτ. ἘΣΎ 

52. “ἐπ᾿ σιενηυν, εἰς αἰδνε Α ἀάιτιτ ἱπεογγος ἀτίονα ἤοτα ἰπ 
εἰποηάφος ςοάίοίδνιι5. {πῶ ταξτιέ ἰδα κεοιρίση δα (μητνε!ςα- 
τοὺς ρότίας ἡπάηρηλητίαινν θΠς φυὸπι βὐ πε ϊαλν θνν 1. 1 
ἐατοτπιαῆ υγειη ἸΙάοΠν ἀςο ταδοῖάις Ψη αι. 

ει 44. δέΨιρῥμον, ἐμαυτόν. [ἃ ς[᾿,, φιιαῦ πὶ αιιςυλητ της 
ηὐδην οχυὴὲ ἘΠ ΘΠ ΕΣ; 566 Πος πιο Πρ π θη τ οο- 
τσὴ αιιος ΔΙΠΟφμίζατ ἰςηίι., ὃς ἤσυς ἰἀρτὶ ἡσραιῆε (ς πίον 
νοὶ οἱ ἰρίο βαῦετς., νεὶ ἔισετθ. Ἰψαπὶ αἰϊοχο ετῇ 
Ομ βμνΌεμε πὸ εἰς ἀ (ς ἔξὰ πον Ὁ ρδῖεριπιφυλῖς- 
'πὸ εἴ ΕἸ αν, δὰ ἐδύνεπ Ἰρίλ ἀείϊατε ὕςσὰς εἰς τα εἴς ροτῖς 
υμηὶ ὑπίον δε μφυ γί πεηα εἰ Πειέββν ἰὴ (οίς «οη διϊε-, 
ταῖλ . δῷ τηιδϑηὲ ρετ ξεπογαλιοηΐς σοΙοπγν σα το ΠΟῪ 
φοιήτι μησοῦα. [τλαιὲ ἀἠ 1 Τὰης υὶ ἃ ΟἸγο  ἰάπὶς σπιηίδιις 
ὁοηίρψοκειν 1} γα σάιοὶ ἀυο Θορ ἰτα Φογθοηίοι ( υοτῇ 
ποπβ εις ρέβίπας ἡϊας Ποἷαΐ σσηίρυτοατς ) αὐ] ἐπκὰ 
ΜΠ] π 5.6. ἄσππο ἰδγιατν ᾿σάηηδην (δ αἰχμπι 5.0 0|}1- 
εἰπε ἀςουίανο, ἃ πούιπι Αἴ! τοΥ δαιοτιαν ςορς δοπηότιιπ 
ουιπιπίπηοὶ, ἡυ 1 ρειίοπάτιπν τοάϊος ρχοργιδῖατος “Πα. 
σεν (0! οτγα ν]ϊαπι οἰ δητία ἀἠστρείοποιη,, ν τ ἃς ἐα- 

« 

τὶ φιοια, ὃς γρεδ δι ἐρίοσιπα, οὐ]ρα ν᾽ πότο πιοάο,άοςειοι, 
“6 (εΝεἠγηγανυόώσατο Ψιυΐρτα ὃς ἘταΓ, χη μαμέμ, γμ0 

πγοῦο ςοιμουΐανυς πος νογδιι ἱπτογργοταγι ἴδ ψυία να 
{π πιῆςατιιγ ροτιυς Πα! πιηιηι ἀοΠἀογία ΠΊ τοι ποπάυπι ρισο 

το ἔφατις, ἰς τδηῖοιν ἐετεὸ διτυγὴς, τἀςίγζο ΝΠ μ4 γοδυμη ρεζα 
τα] ιηιις. «0. ἔν ἡδονιν πνδιρην σίω ἡμέραν τἰωὶ ἀμί δ᾽ Ῥίμες 
'οῦ ἀϊσεπ ίχροπας ηοἴτο ρεπὲ νηὶ Εὐδηρο! ἢς:4ιο4 Ωηὲ 
"οἴ εἰερβαις ἀ ἱπτογάσηι νιάετον ἐμιφατιὰ τερον φυὰπι ἢ ἤπι- 
Ρἷεχ ρερποπΊςα νίαγροτυγι ατογιὴν εχ Ησβγβξοχιιπὴ κίον 

τῷ τἰο "2. Β Ὁ 5 [ἕο ῥ αἰπνυ»")ὰ οἵῖ Τλῖος αἰἵζιμας, αἰ ΠΗ] 25 
πυ ἀφείαγας φιὰπὶ θλτίαπι αὐο ντχοτις αἰ ψυὶς, αυτ ἱπῆξης 
ηυΐάρι φιιοά τ] νοὶ ἔδεσε νεῖ ἰξγρς οὔτιρετίτ,ιια τος πὸ 
ΡΡΡΝ αυᾶτι νι τοξίποηίο ἡ τῶι (Ὠϊἐς ετῷ οἴδοιπίηὶ εἶν} 
Α[τυὰ ΠρηΙζατ αυλπα ἐρίοις λδιςατ ἴῃ φαρνξ. Ν ἀτ ευὶπι 

1: ἘὐΠΠ εἰπίηα!ς Αδυλη διῇ, Βάεί πἰπιϊ γὴν ει εν, νε ἀεοϊλγαϊαν 
Ηεδετια. φόφαμἝμε ἐ{, καὶ ἐχαίρα. Ολυάῖο πἰππίμιπι 
{ΜΠ ψιιοί ράσο νοσαϊ οπηῖσυς 4υλπι Τηνήτις ἀαγο ἥοα 
Ῥοτοις ηπὰ 1 4.37. δὲ ἐδ μια Αροξοίυτιβ οι «. Κ εἴριοιι 
ν σχρτγοίὰ ΘΑ τις δὰ (ἢ αυοί ἀϊοιτιγ Αἰσι αἴναμμιν 
Ὁςπλσ.1), 4 οςορτα ἐκ παίοίταν ὁ ΗὈ] Π]0 (ετηΐπς ρεοιμ ιο- 
πε ,ἰτἰς ριοπγαιμς 8. τ ΠΣ, νπάς ἄς ἰρῇ Πλλοο ἤοιηει: 
πηροίεν Τ)οιπῖμβο,  ος ἃ 

{7 ῳμννημάφιή!ά πη} βοννάνην νει σε πεν τήκοντοι ἔτη οὕπω 

Ὀμρσποα ΣΕΥ {ς(ς ἡΠΠυς ἘΠΙΩ͂ οὔῖς ρεους 

1} 

᾿ς 9ὴ πὸ ἐργα τῷ Θεοῦ ον αὐπῷ. 

“ον Ἐμὲ δ εἰ ἐργάζεδδνι τὰ ἔργα τῷ πὸμ-] 4 

ὑπουδες διώαται ἐργαζεῶσι. 

᾿ ᾿Α'πεκρί ϑη ὃ ἴησοιξ, Οὐτε (δ ἢ ἡμαρ’ , 
᾿ ἴω ᾿ ἢ γ εἴ 

σρότο οἱ φρνῶς εἰυτεῖ, ἀλλ᾽ ἵνα φανέρῳ 

ἡωντύς με' ἕως ἡμέρᾳ δοίν“ἔρχοται νὐξ᾽. 

. 

“πῆμαην αὐτάρ πα νων. ἘΡῸ νετὸ. δρῦν ὨΟΒ ΧΙ» 

δπισιη ΟἈγ τ εἰς (πιρ είτε ἀρεῖς ἀς (ε,ιάτεηυς Ὠοιὶ 

«᾽ Ῥυληξνανε ααὐναίραην εχῤβενοι,αρὶν ᾿βραὼμ δάννις 

'νεἰροπ’ητ )είυ 5, ὕΝΝ ἢ 
Ρέσσαυτν πεῖς ρΡάγοητος ς ᾿ 

ὑΣ φξεξις μαζοενϑιην. 
πάρ; δὲ ἐ ντ ὅρετα [961 Δ} 1{6-|} 
ἢ βδητιη οὸ, : 

᾿Οροτιξειης οβετᾷ ἀατς ορε 
γιρδιιδ εἰμ 5 40} πηηῇς πὶς ) ἄοῃος 

[41ὲς5 εἴϊ: νοπίῖηοχ αυμῃ} Ὠεθο 
’ Ροιςίς ὀροτατ!. 

᾽ ' 

1 εὐφεμε] ᾿ 

(ἡ εαοηεὶ Πρ ανεβιο διρ, [οἱ πα. 

"ἱρ,.. ᾿ς 
Φ 

ἀοιφί ἀϊεν εξ: νεοΐξ οὶ 

γα ΔΝ. 

πλίςετετιγ ΝΟ σπὶπν Ἀἰς ἀρίτον ἀς "Πρ νηϊυετίαι Ἰαρῆιϊ 

Αἰ βοπάϊι 1 [ Να- δῷς 
“568 ςεἶδηι βὰς 44 ες βεζεαμιδ, Ἠδήμε βηΝωνμήη 

οἰξεβομιην ορετα ἴδεν κη ὑν 

᾿ερ ῥοδι ἵπνὰς τς ἀαιιοηίμμη μα. ΝΝ σηζβρωσπωι ἐμ γεν [ησοις σὺ ὀκρύδη, καὶ ϑξήλϑεν φκ οςουίεδινε ὲ Ξε σομην οὐκ βὰν. τὴν τὰ Π λδωῤιὼρ , , δνμαὺ 1. δκι Α᾽ ' τουουΐπιιο τὸ ἀφιποηίυπι μᾶ- δια ἐὐτον Ἰησοῦς Φὲ οκρύθῃη, χα Ὁ(ΚΉ λα ΘΚ] [οςςουΐτάιητ (ς» ὧν σχιας "ἡ ἃ τότ Ο|“κῆϑνν ἀῤ[οονήε (2) Φ' ε ΌΓπν ἐπιινηφθ 
᾿ Ἢ ἘΠ γνώκαρδο ἐπ δαμμόν (ον ἔχάον Αβομαμ ἕς ΑὈταβιδηναδ τηοσταως οἰϊ, Ια ϑμιμν δάδει, λέγ. ἱρρυὶ, δολϑοὶν ὀχ μυέφου αὐ Ἶδ᾽ κυ ἐπ: απ πὲ ρα ΠΠετρ κιμήξε πρίν. Ἢ ἀρεη ἦωοι ᾿ΡΕΑΡΗ οι ας πῴ9 ανέ καὶ οἱ ανορφξ ται, καὶ σωλέγς.Σ [ν ρ ΝΣ ᾿οττυως οἰ Δ»). μα ννόταμαρ ἀβεφε μις. πῇ ἱπρρυὶ,δενλϑοὺν ὀχᾳ μυΐφου αὐ Ἶδ᾽ι0 ππα 1 ΤΡ ο » 4υυτη ἐγαι νυ! ον ρον τς 1 κων πμῖϊᾳ φύσι 
" ἐρόῤωιιν δ δὲν δὲ ὩΣ ΠΟ ΜΘΙ ἈΖ; ἃς Ῥγορθιοῖα, δὲ τὸ ἀ1ο 48. 5} 4115]. ει β Ἢ ἐδοη, δίφυῳ γπῆν ἕτως. - ἴο5 τρίον: ἃ τῷ ρτορτοῆμς εἶ, ἀλν. 1. ᾿ Φ άηΡει, 

κεὐσάιυ. Κι Αὐ τὶς ἡ λύλον μρὺ τὰ ΤΠΕΝ ΄ Ἵ ᾿ἰνὐμομον γε λάνο , 'Κιφάλανον 9. ἴσχφι κί δς ΝῊ " 
Ἰη δον 4"} (υ ΟἽΤ ῳ ϑαχώτα εἰς τὸν ἀϊ νων τὶ Π πὶ 465. χηβανητρη. ; παν γρι , | Ἐρτοίοις διιτῶ νιάἀππ αυόη- μὲ κρχμόρθαι 1ε(νν ϑτοαίατη ἀ 
Ἀλνοθν ἐπῶν ; ᾿ ΟΣ ὧν τε ελον Ὁ ) ᾿ “ ἡ Ασα . ᾿ Ιξ. φὡἰδάγων. εἰσὰν αὐνθ ρφοῖτον τὺ ᾿ ἰληὰ ἐκετηι ἡἠζαήρεζα ! αϑάϊι δονρειμεην «αἴ Ν ξηκις Κα 

Τα Πεν ον ζ οὺ φὴκε τς » 1. ἘΗ͂ΣΕ μὰ ΟΝ να ἢ Ὁ ; ἘΝ . ἡν Δ] [ ναρφίαλε. ἱν πραὶα Πα τι ΜΗ σὺ μοίζων ὦ τθ᾿ ατρὺς ὑμ! Α΄-.8} Νέυδι ται ἴον ς» ρατῖς {0 ματλφιανν υαιμὰς. ΣΟ ΚΝ υετηςι ὁ ἐν τ Ὶ [ Ἐκ ητεττορανώγυητ οοπι ἀΓ ἢ. [0 ιαμυνεανονόμε νον γειὰ σῇ ϑυὸ 
ἩΡΗΝ δ: ᾿βῥαὰμ ὃς τιὰ ἀπίϑαλε; καὶ οἱ φῆ) ποίἔτο Αταὶ ΔΩ ν ΠΓ ΠΝ, ἡψμν πνου ἐῇ ὃζσ' Ρὴ- Καμηρώτησιω αὐτὸν οἱ μᾳϑητῶ ἐρξ' ΟΡ δνι5,Π1ς ὅς 59 ὰ ἀὉ ΟΊ, υ 5] 14 κὐρωὶν ἀμ, Αώδδι, Τεεδε πίοεν 

᾿ ἀπέϑοανον' τίνα σεαυτὸν σὺ ποϊῶς ; οἰξθοτιὰ ῬΡτορβοῖα τθόγτιι ἤματι ἸΡΡΑ ΟΜ Πρ ψσα λέγοντες. ΡΟ), τίς ἥμαρτεν ; 6516, ἡὶ οἷ ᾿ ροσςαυΐς, ΗΤ οναπ ριυρητέβ διυθη, [4 βόδεαωμ θην ἀμεραν ἀλη τα ἐσεορος 
εβεϊβο αἰ8} , : ᾽ : ματὴ τὰ ταιρίυ Εἰς δὸ [ βαρ} γρνῶς εὠυτεῖ ἵνα τὸ φλὸς γωνυϑῦ;, νῖ ποι ῃαίςζογοζουν ὃ ἡ ΘΕ ΘΜ, ν (ἄς Μὸ μᾳ- ἡ Ὅξο εεἰριοὶ 

ἢ , ῬΦεςδιλ εὐτν 
ἀυτιῖι. 

εἰ " , 

Ψ" οβονοξ ορφυανὶυ- ΘΠ Υ̓ΡΕΙ 

ῥα τς τ κὸν καὶ ἀν ἀαριι τ 
ΐ πέργᾶς » 

φιαπάθ εν βοια|β γε (τλητίε. Ὁ 

ἐπ (ἀδιροιάς φὐο ρος Ἀοαι, ζ.1γ.[ς ἀς Πα δὲ ρεῖ- . 
(οπ.ἷ. αυοάαιη ρεςολτο, δ΄ ἐπῃρς, ἱπιδυτὶ εγδης λυ δοὶ δο- 

εἰ ἃ φυλτέπις εἰδ οει!ς κλεῖ νιν Δ Αγ μληιο ἀν ῷ ἔπαῖο ἀρ μψυχαφγω 6 οἀ ἰοῦ νὰ ΚΊΔΜ: ΡΩΪ, το 4. 50. ἰΐς 
ἃν ,ὃ νιἀείιςες ἐκ ουνπυηῖ μγοβιάτογ, ἤπς Τοὺς Τῇ σάτης: 

εὐοιξαΐυ9. (παι αἰϊοηυ ποθὴ νἱάεγες τ ΟἈτήζιις φῤροϊεὲ. 
ἀϊ!οτουςῦ ταπγέη αυΐα ντ πιςά ἀῖοῦ σοηηήεγας. ποη ροτειεν 
ἡηΐ νοτὲ τ Ειππιάπις!,, ὅς μας ἐτιδη νάτίοης ὦ στὰγ Α.. 

αυς ἃ ςοππτιτισης ἤγυπάι οέσίης., 0 θοτο ΟἈγἘι9 

᾿ ἧμε μοῦ ὃς Βοάϊς : ρυται (οχυάπήαπι εἴα λητιτβοίπ.. [τ ὰς 
μαυς᾿ γενῶ ΤΆ ΜΗ ζοπυεττεὶς Εχίδοτς ἐντὶ ον} οηλτ 

ταν τῇ 12, φιιοά 41: ἀσπιιπι ῥτορτιὲ τγιδυίτας 4. «(οἷιις 
γε οἷϊ. : εἰ 

«9. Εἰ εναρίονιν, τοῦ ἱερϑ, Οὐ: ρΟΥ; ἰνας νοτῖρα {δ᾽ σμτ- 

Ὀυῖτ 4 ος (ἀρίξητες μβο αὶ Ἀρείας, δὲ ἰάπὶ οἷτηι ἔο τις 
τῇ Ργτβάρόοτας ἴῃ ΚΕφγρτο 44 οογατ, Μά τ. Οφσμ 1ο. 
Εν ῆτα νς, ὁσ]εγίοθοιπις τη Ἀτιης Ιοσααιρυτας υῶς ἔςγ-, 
πιοηδιῃ οἶς ἤθη τΑΠ] (ατὶὸ ἱπτοιτοβ πτίααι ἀλη ἀυδὶ- 
ταπτπμη ἀποιρυ]ογυην, ΟΝ 

ἍΝ ὑ ν ηΒ᾽ ροεζαμλ οὔτε ὅ τος μαρτεν Ἀείροηάει Ολε- 
ἅιις ποη {ππρ! οῖτον ἀς σαυίλ Ππίας αι}, {τ ἐς ἀϊε!ρυ]!οτῦ 
Ἀγρουθει, εἰὐηοάν ψδάαιν ἀηποταιμηας Πιρτὰ,ς.21. 
Ἀῖφη αὐστιητῖυτοην ἀπ οΡ0}} λΔη ρ΄ ςοατις {{ξ6, (ε ἀπ Ρες- 
ξατιῖ ντ σους παίσειετατ, Ῥιά ἀρροημηῖ ς ἰὴ .τοτῦος 

γα βπδαν σαρίτἰοριῃῦιγ ἂρ ὦ διτοτη ίπτς, μέσσην ἃς κὸ ΠΟΠΠΗΪ ρτορτοτ ρεοςατα ἡπλππτῖ : φιᾶς Ἀγροτβςῖς τὰ ἡῖο 
ἰὼ νε!τ ποῖττιο οαγα λας Οὐ κ τοὐ οἰ συν χόορτο νη!- 

τοἸἶο τποο γοτι πιο Αἰἴδητιογ τάσις Ἑταθποιφι ρτιος 
᾿Π ΜῊΝ ματα ράταῖ οχ [κ10. ἡ...30. ἐγγορῇ"ς τὰ ςοης χαιμη, 

τὐΐρα που ογυτα, 4αι ας γῇ πλάγριης ἀοίς τρια ἴδ" πη ς- 

«ας ξΈὰ ετατ, νῖ οχ τείροηίο ἰναιιεῖ, ἢ 4ιο μγορῖοτοδ})- 
Ἰλπὶ οτίδτ ρατείου 12 Π1.}΄ τ αεν Β [ἐν τἐμν,τοροῦ). Τϊις «τᾶ 
με ἀιπίςογιηπ [Οδ] ἀύρυψτιο. ΑἸ αἰτοης εοάςφα ξιηάλ- 
πο ο. ἤας ποη δηπηδδησιτιηῖ 4 Οσάῖςος ΕΠ, 

1. ποτ τ ἀς πάς νὰ ας εὐπὶ ργοχίπιο ὧρ τς Ομ  οιεητιλάς 6 ἔλετος εζίδιῃ ἱητεγρτγεῖες, ἢ Ἰοίορμιοὺ ρότις (τὸ ἢς ῥἢὶ 
ἄτυπι ξυηἴξ ναὶ χανῦγν οὔσως. Ψταυτειν τὰ ογοάατα, ἀάάλι- 

(ογ ποῦ πιοάὸ εὰ τἀτίοης 4ιάπὶ Πς δάίειε, φυΐά ν! ἀο] τος 
κες Ομεγίοποϊλι5 ηος Αὐραδιηις ἐδίυς Ἀρροηάινςι5 πις- 
ταϊπογιητπες [2τίπαινετας νεηϊοιίοἠ εχ φυδὰ νιάςλη- 

ἰό ορμιςὰ αιάσιη )} ψιαπη ΟμΠιαπὸ ἀς ρτουϊάεπεια οἱ 
ἀϊϊογοητες, δὲ ει δτοίεογιην Υἱτλητος Ἰη Ἐρ αἰγοοπιηι 

ἀξ εγίμνν ππρειάσητες ἀείαρίι, νοϊυητ δ ἀπε φιλί Πρ 
Ὅσοις ἢ της ςοη Πσβιν ἤνιοια ἱπηριΠυυπὴ ἤθη ργοροηᾶῖ, ῃ 

τὰς ἐβά ράγανη ρτοθαδ τογ φοβιατοῖς  2πὶ ἢ (εἴς οεουΐτα, 30 (ει φιὸ ἀ ις ξἤξητυς {πὰ ἐοπίξφατυτ νὰ σοι δλτοτμυ 
υἱτφιοπιοάο ροτ ἰρίος πιεάϊος τη Πα (ΗΠ ῥοττὲ δος ηΠος 
ἐχςαταυ τ ἀά τοιηριιδαν τερεητὲ Διιηλζια νιττυτε ἀϊρα- 
τὐτήυοά ΤἈξορΑγιδέξων Δ ΟΙ μοιεὺς ΟγΠΠὰ ἰἀρρίεης, 
κοπιριεπει σπειντ θπς Ὠοάτ ον αι! 4υούιαι ηει- 

(στ εἄτονᾶς πιάχην ΤΟΙ Πτὶ σατίοπος ργατογοῖ)ν εἶ ἐα τὸ 
τε ΚΠ Π τὰ βαριὰ, φιδά οι ΟἈγηῖυς δοβ)εζαπιπι. . 
ηνογε ἦς νη το τὰς τὰ αἰὲ ἀς σαν, ἐς αἰτειο, Ἰά εἴ ἀς 
εὐοοτα τοίροπάη ει, 45 «γάν Ἰνα ΑΝ ἀδεῖς ηςςοίς 

ἀλῖπὶ οἷς ργουαθιὶς. Αἰτθι φανάφην σον, ἀϊείτυτ ραν ππο- γς ἰαγιὸ Τυρρεπάμην, ἠέ αι ἀνχὶ Μαγ.φειδιδς Αἴ.14.4..ς 
ἄϊος ποῖος εἰαρίις,[εᾷ η}14 15] οοζυϊταοηίς πιεδτιο" πὸ 
Ῥοριίηυς ἐο τειήροτο ποις οὐΐος ἐογιπὶ ἐχοδοϑιτης- 
4ε ευληυίς ἐχ δοιαιίηυηι ὀοιλὶο᾽, (εά ἀἰυίμαπι [ιλτὴ νὶτ 
ταΐοιῃ ἰη οο οἰσηάϊς αιυδά εοὐἥα πλυὰς ιι] Βουηονήναπε 
{|| τὰ ςοπείηυίτ, ντ ρα! ἀπο μετ πισάταιε ἱρίοτιπι τυγ 
αἰνας δυφλάοτει. ΝΙΒΙοιπίπις τδήγλοη ἀϊοὶ ροτεῖ ϑὲ αὖν 5 ὅ 

4υΐ τη τοιιρίο ἌἜγδος ἰςίς πϑάυχίς, ἂς ἀσιηςερε ρογεὸς 

4. Ὁροτμῖ ὁ. ΠΠΠυΐῖσις ΟΠ νας μηϊτοιιδιἰηἀἰοληάις ἰςι]νᾶ- 
1 4 οαλπὸς ηαίοιηνιν, οοιζατλ, δὲ νητο!  Ἔηάο νεῖ δί 
νπῖςο εἶπ ουγα δα τοιυδάνο,, ρτοροίος αισαυς ἴῃ μυ18 
πλτι οι ρει θη, τ} μποάιοδιπητί,, τσ ἰοπτὶς δ]ολια 
“Πεματ ΓΝ ἰρήον ἰεπίϊε ἐπςυγγεητίθι ἐχσιηρὶις. το. 
τἣπι δοιι τη μᾶς αἰεξοτιολ πασγάτιοης ἁ[υἀ εἰξ!νυχ τρία, 
ἁἰδυνὰ Ὀἱος οχ ριδίξητια [αἰςιᾳ πδίςςης, (ἢ Νοχ σρροιμτιῖ 

; : ᾿ : : ᾿ τλοδιον {ὑὸς [οτίε τορος τιλαπιε.. ὑταν αα ος. μετ αοἰεργιατοηεῖμι, (4 ΠἸηγπ' ράτῖος δύ αἱ ἘΣ . 

ἐδ φὐλιιποεῖν καθ ΠῸΠ ὙΠῸ ψαναήξεως πρόπφι τος ροτίο. ἔχε. ΟμεγίοαΠσπιος ἰδΡ  ᾿υαιναψήνα : ἀὰ «μιαπὶ ἀταίοιν νοῖρο ἐνφυζν, ΟΠ ἐυητ ςοηνοτίε ΟἸΝΕΙΠῚ ν ἡ ο Π ταῖον ποῦ. ἀπ οητεν ἔμητ ἀνπιπϑιιεπάα. Οιηβυς εὐρο εἴ ἢ] ΑἸΡίΆ 
ἘΔ νΠῈ δ15 Ποι!ηι γα τῇ, ᾿ς ϑαδο ἢ Π λπος δι τοματόν. (ἰη μι τ)λςςςἰοθλῖ, ἸΝ Αι ἂρ εἶναι δή σα μὶ οἰγοιίοῦ 34. Εν: 
Αὐνίεϑοι 4 Το νοίται, (οἱ ἡ ποδτῖς τεπιροτίϊυν ρατατὶ ἔμμιε: 
Ἰνοιὶς ἡ ῖς Μα ζητεῖς ποιεῖς, πύὴ «μπάςιῃ γοτίτις ἤοττοη- 
τιθδυν, (σὰ σομηραγαπάιν {δι ἐς ΡίοπΝὴ ἰπίδέϊ ατίοπς ἔρι- 
Γτοραθ ραν, υαπιίε Δδ 5. ματὶ ἐπίον ἰρίος Πιςοεῆλι, Ἱπυρ!- 
Ἰυπθθων.  Φ δον ἡἴϑππεαν, ὁ σατήρ μοῦ, Νοη ἤητ πον 

10 ἅπις ἀὐΐοπι ἡ μίρυ' σά ἰςζιοη δὴν ἀρ! οέλαιηι οον- 
ἢ ἀστοιτοτουν δά ἰμ οὐπηίδιις σχξρηρίαγνυς αιηις αὐτὼ 
εἰς Νοδιιπι ἃς Τ ΟΡ γ!αὐλυπν Ἰεγ ίτον πον τόκον τα, ((οτ- 
τὸ φιπ (ὑγά εἰ (οἱοαης αἰππετσς ἔπαλαπν Πτεγάταπι ποις 
ἀσείλιαις, ἔλυίμς ἔμὶς Ἰἀγίος Ππεῖαο μ αν: ἅμα τάτίοποποΣ 

ὠ δ ονάυν ατοϊςυϊαρ, ποι πλούο νι Ρϑῖτις, ς ἃ ετϊᾶπα νΕἸΡΊαΣ 55 της οπιῆος οὐ ῥ᾽ συ μειον τονὲ Ούχοος τὐτι [ἀτίδος 
(ριον 

οἴἶϊε ἠςςεἰατίιπτι γοσὶ ςογροτὶς ΟΝ τ ἰἀίοιμα ἀ1π4 τλη- Ἰὺχ ἀϊειπ τόγγιρ πιο μα {ἀμ ἄκάιαν ἀἀηςητι ἴησις ῆν Εὐυληβε- 

ἀσμειῇι ἤιο ραϊραῦση! ἄς τίο ροήδηε ρισιεχετὸ «(δ νὴ 45 1 γτςἀἠςατιοιῖς ταάης ὅς ἀδιιηις πειγϑουλν τς δ ρ ἐπίςπι, 
ἀκὴν νάεις ποη ροίιι Οὐ εἠπιαίςορέοότγει ς υ Πἰ 
ἡδεῖς ἐγοάιτυτ,οτας ἴῃ [δίς τατὰ ἀνρατὸς ίληι ἡβατθε, φασμ}}- 
Ββυ ει, αἴυλ αῆο υς εοτροτίς μθπηληι νουτατοῦ 

ΤΝ ὈΔΡΥ͂Τ ΙΧ. 

ψυαη αιμίαιιν Ριο (ι ππιμοῶς τατιοης τητιςτατοιχιου" 
Ἰϊπ (τα νιτα θολτας ἐρυβειας Ησπις δυΐῖοιῃ οὐλατα Ἰιςιο 
τειπρυςξι οὶ ταίεητια ἐλταῖς ΟΠ γι τὴ τοττ» δα Αροῖον 
Ποὰ Τμαδε εκ εῆτιον (πᾳ ρυάώλ!οης τογππἢλειγ, 

ν 4Πι, ὄνοι. Αἰ φυΐηλιτι ροτυῖς ἰδ ροοζάγο ἀπίσηναισν. ζο ται οἰ τιυατὲ αἰροτηλοῖςς μὐπος ΟἸνειλιις Βος ἸΌφο, νι ὃς 
ι 

᾿ 

ΚκΚ 4 

»»" 



[Θ᾽] ρ- Ι χ, 

᾿ 

δειεον ἀμ]. - 
μίνο ἔανις ἀξ νει» οὔ Φ. Ἂν 

! μας ἐμῃ εἡ σωπηλὲν ὲ τ η] ὑσ ματος, καὶ ἐπέχριαι 
ΜΝ βγήγαννο. γὸν πηλὸν δὴ τοὐς ὁφϑιιλμουὶ τῶ τυφλε. 

. 
ἢ 

ζ 

᾿ 

δ ἢ, ἘΝΑΜΟΈΠΙΥΜ 
ἐοίτὰ εἰν μι ϑεῖνι γῳ φάπιοηςτ ἴσαι μμες κατ δαίεπι ἀϊεπι σχιιεῖσε ἱποίάαηε, είν ῥα  ϊίοιἱε εὐ ἐβταπι ἡυης λᾷ. ὦ 

οβειο ἀἰε ἈυυθληΜ ἰροε ϑμιοδέναθίτι, Ρίαϊπι. 104.1.:1. ἐ (οἱ μτοῦ [ 

δι ϑεεχώρινδε πὸ δείετοπο οἷπυΐνις ποκηονες ἢ πιλν.,͵. Ἰρίυπν {δὲ Οἰπηεν φοραὶ, αἴθε δὐεὼ {πᾷ}: ᾿μἀπόταῃ 

ἀἰπὰ αυιάκιβ νελτν τον μνδε ειραγε ραϊῆε εἶτα ἢ ςεἤαηί:» βογαδδειλπὶ ἐφυ αεἰ πφυςτίης Ηἰε ργρήϊοι. 

θυ, ἐρίε, νονὰ ἴω χ ἡ] (ξιπς! ἰρῆς εὐλποίζατ, ἱπτοποῦσαν Ὁ Ι 

Ὁ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ εἴ φαῖς εἰμι τῷ [1 
κόσμο... ᾿ 

γε εὐγπίπιε. Οὐδὰ δυτοπι ἰυἀ παῖε ̓ἰς ρτα ἀἰοίμις, ἢος 

-- πασσαανν 
ππ π“-“π--...... 

Οὐυληάΐα ἔιοτο ἰὴ ανυηάο, υφμάϊω βον ἐπι δηυπάο, 

Ππμὺχ ἴμεν που παὶ, Ὦ ἰωκ [ἀνε πονδάν.. 

᾿φ δ. νὰν. τ. “πὶ Ὁ πρὸ οὐ λαμ, τααμροὶ " 

Ταῦτα εἰχοὶν, ἐΠ]ὺσν χοἰμαὶ χρὶ ἑποίν) 6] Ἠος υυπι αἰχ Το, ἐρυϊτ Βυ 16 
ἐαλνᾷς ἔσοὶς Ἰυκαιη ἐχ [Ρυτὸ γ, δὲ 
ἡΠσυΐς Ἰυτίαν οου 5 ἐπα ες 41{}0|8. 

ΡΜ ἐη πεν ην,ρ [εὐ εἰμ 
εἶδ εν [Ῥηῖο, Δ᾽ ἐπ ρίε ἰμ:- 
ἘμηῈ [ἐῥεν οζηΐοε εἰμι. 

ἀρφπουῶ ΛΑ᾿ ἝΝ); "Ὁ Ὑ" ν᾽ ἋΝ7) Ὠλκίτησςε οἷν να ςαθῖας οομ-}..} «ἰ ἠννόεφι,» δε κα 
τὐθνς ἐψαα, Καὶ οἰ τὰν ἄρτῳ, Ὑπονν; ἤψα εἰς τίω Ὁ ΝᾺ ᾿ς ̓ Ἵν [οἱ ΤΠ μν παβαιογίᾳ δι. ἠῳ 
ἀερίφελι, ἤξυι ( -ς ὌΝ , ὑεῖ ρἰ πα ὅηραιη. 4μο6 εἶτ, μαιογία ΓΝ 

᾿Παπησπιθοπά!ν χα ἀπησολμᾶμος. Αἰπῆλϑεν οὖν» χαὶ ἐνί-] 
ἀϊεν νεὦ εἰ. 6 ἐγπρο δι ἀσἸμιτ σρμίο» τς ταις} 1 οὶ 

ὑνε προ δ᾽ [4 η} 1: 9" νι. 

: 
453. 

πηθς ψατο, ἦλϑε βλέπων. νὶίςηδ. ἷ . 
ΡΣ τ το οὖν γοἶτονες καὶ οἱ ϑνωρρύντες αὖ - ὃ νὰ εγφονᾶς αἱ ργθβτοης  ω] {ἰπημε αἱοὶμὶ ἦν φὸ 
“Αὐΐτο τλερίε ᾿ 
ἀη{π|:6 Δ’ 

“ἢ "ν ψ' ͵ ε " ῇ 

ἀκ ἴα αὶ ον οὐτέρψϑι; ὁκαϑύμϑμος, κμ! πυφοσ- 
ἄφι Ἰνδῶι νόμον .  “΄. , . 

αὐ πονῇ ΠΝ Σ ἊΝ 
κὐτπε μὲ (ὦ ᾿ Αλλοὶ ἔλαλον Μ σπ οὗτὸς ὅφηγ' ἄδλοι 9 

ᾳιτγαῖ, 

νι πλιυτᾶ ς 

εὐ (μα ρα ΗΝ ΄ , 
φροὶ Τυτοπὶ ἡ ες 004 Οὐ οφϑτιλμοι 3 Ἢ , Ἢ 
«αἰαυίτιυπε ἐρ. 

4, δος ἰῃ 4}ΠΠ|Π6 
ἐετύπε, δ τἃ- 7Ὸς λεηρ 

, δὰ πἰἰείσοιο ν᾽ ) 
ἀνε πεογίετα- 6717 ΟἽ μοῦ τοῖς ὀφϑαλμριυὶ γχρὸ ἦπε 

» τὐυΐξευδηταν 

᾿ λωαμ,χοὶ νίψαι. ΑἸ πελϑθοὺν δὲ χαὶ νυψά-} 

, 

ΩΣ. 

᾽ ἣν Ἶ ! ᾿ Ρ ΓῊ ! 

γ δε πιαβο Ὁ ὅπ ὁμριος στα ὄφιν Βκθινος ὑλ
ελω, 

οιππίαῃ ΒΟ. ΟΤι ἐ 
νυ π πὶ, «υἱὶ 

υὐάφνδηξ φηῆν βγιμι ἤν! 4 
πρεπά εμε Ὅρα}, ἀδεεδων͵ 
Νόημε, ἰνὲς ε{} ημὶ βέϊ. 
θαι ζ' πιεβάνεαθαιὶ 

“1ν ἀϊεευν, ᾿μνα 
4}. αἰψαμϊεην, ΜΝεῆνα. 

[ρεκογαηῖ ουπι' οδοιμ εἰς» ἀἸ- 
εεὐᾶι, Νόμς [ἰἰς εἰ αὶ [σε- 
δι δι τπεηπάϊςαραιῦ 

ΑΙ} ἀϊεεθδητ,οεττὸ]ς οἴξι4}}} 
νεγὸ,  ςεττὸ πιλ1115 οἵ εἰ ἦ[ς 
νεζὸ ἀϊσοθαι . ςοττὲ ορο ἐσ μπι. 

. Ὀίχογυηῖ οτροὸ οὐ Ὁ μοπιοῦο 
ἐφροστὶ ἔμητ τοι οσυ]} ' 

"Βοίροηέϊε {165 δὲ φἰχί τ .1.} 
ἄδια χυΐ ἀἰοίτυτ ᾿ςίως. , Ἰυταη, 
ἔεςῖτ. ὅς ἱπυηχῖς οουΐος ἸΏ 65} 
δὲ αἰχίς τὶ. Ν δάς δά ρις:- 
ἠδ διίοαιῦν ἃ αὐΐυς σρηίον. Μὶ 
αὐτειῃ 801} » ἃ. σομίος ΔὈΪαὶ ; 
ὅγιάϊ. ἡ "ν᾽ 

τὸν Ἰῦρότεθον ὅτι τυφλὺς ἰὼ, ἔλειρον, 

ἱενενὺ ἀῤεαδαι , Ομ γα 
β"“ὌἼ. - 

ΠΥ 77) ἐγχὸ εἰνθιο 
πιράρ ἀρετ!ὶ (μπὲ "δὲ »» 
ἐνὶ νὴ ὶ 

Αε[βονάδι, ε΄ μοπο 
4μὴ ἀνεμβων 1 6[ν9χ ἰνμωηη 
Κεὶ ' υηνὶε οοίϑε τοις 
( ἀϊκιεπηῤὴ, Ρ' κἀξ 

Τ4εαιονέαην δέϊοε, ὦν ἣι- 
“4. Ερ αὐὴν, (δ᾽ ἰαν νοῦ 
υἱάεο. 

γὼ εἰμι. 
φψ 

«- Ἐλεοον οὖν αοχχίῖ, παῖς 3 δι ῴχϑησαν ̓  
{; 

Αἰ πεκρίϑη ὁκοίνος, χα] εἶπαν ̓ ΑἼϑιρῳ-" 
μϑμος ἵπσοις πηλθν εποίησθ,καὶ 

. μοι παϑε εἰς τίω κολυμβδήϑρων τῷ Σι- 

υδρὸς νἀγέβλεψα. ι.] Ὀιχογυηῖ αγρὸ εἰν Ὁ] ἐδ Π|οὐ}5} Ζὶ ἀἰχεννηε οὶ ἱ ᾷ 

ΔΑἰτΝ εἰςο. παν Νε. Ὁ 
Εἶπον οὖν αὐτῷ, τοῦ ὅδιν ὠκένος: Δέ- 

γρηούκ οἷσα... ' 

Αἰγρυσιν αὐτὸν φροὺς του Φαρασαίοις 
)δν ποτῷ τυφλόν. 
ἣν δὲ σείββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίη- 

σὸν αὶ Γησοιξ γ χαὶ αὐξῳξεν ὡυτεῖ τοιχὶ ὁ- 
᾿ φϑμλχρζ. " 

᾿ Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρχ- 
σοῆοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ πων αὐτοῖς, 
Πηλὸν ἐπόϑηιον δὶ τοῖς ὀφϑωλμφι με, 
καὶ ὠιψαμίω, κα βλέπω. ᾿ 

8, Αἀάυσιυης εἰπὶ δά ῬΒατὶ- 
[χοϑνουτη, ἐμφηαη)» 01} ΟἾλτὶ (ἀ- 
οὐ [πογαῖ. ; ᾿ 
Ἔτι δυτειη 4 Ὁ Ὀαζιη) ἀμ Πη}; 

ἴυζαπι ἔλοςεγοῖ οί, ἃς ἀρογίγει 
Οου]οϑ σοὶ. 

Ἀυγίις 'ετρο Σητογγοραγιηῖ 
εὐσὸ οτίατῃ ΡἢατΙ [ἢ υοτηΟ 40’ 
᾿νἰἀσηάι ἐλευϊατεοι εἴδει αἄς- 
ΡἴΏ5Πς νοτὸ ἀἰχτ 18» υταϊη 
προ ἤτρου] 5 το 15.» δὲ ΔΌ]α] 

Ἰοεμέοε, δι νἱ 4ξο. 

,ς μῆάάμενηξ ἐπὶ οἐ 
"5 Ῥβανίίεοι φωρέάίῃ: [μι- 
γα. ἢ 

ι4 | ̓Ἐναὶ ἀνδεπὴ ϑοἰδαινη 

ὍΘ᾽ 4ψενηδῆ οτμίος εἰμι.. 

Πεγρτν εὐ 09 ἩΜΕΥΤΟῦ ο 

Ἰβανε εν Ῥβαν[φ' 4νο- 
νηράφ υἱάϊηε. [δε ἀμιεῖα 

μέ [νβεν φομίον, Φ' ἰφυὶν 

τ υἱάεν. 

.-.--.-.ς..-.. . -. 

6 5ρ 1, ἐπῆυσν. ἮΝ τοπιοτὲ ἤρποπιίπυά ἀμίδα 
,. Οκηΐας δας ἡλίγαοι]ο. Νου ολέσι οχοί ἡξπις οσιίος ,Ὑτ 
αἰίσπιην ρίαγίπιογμιτι,, ἰαπαιίς, (πἀ οτελιτιςὶς υἱπις ροῖεη- 9΄. Οἰενιξ, ὅπ. οἷς πιά ταΐεὶ τοῦ ντάστων ςχρ]ιολπάπιηι 
τῆι νἱπὶ 1η δ σχογιιτ :Ἰάςόφας ρειπλὶ Ποηνηΐς εα Βυιπιο,ς μος ἀϊσεμάϊ σης ἰα μος νεγἤουϊο, αἰϊου! τοἀυπάλης, 
ταλςείατ ςγοατίρηει,, 4υαῃ ας ἰρηϊ αυφειπ βοξτα ἰσπο,, τὸ 4υνπη τγαπῆςιο ἤλτ ἃ γοέζὰ ογλτίοηίβ ἔογσπιλ δὰ οὈ αυφήι. 
ταηζες ἤιο Ῥτοχοιίιςο ἀτιτδυσγιης, δος ἤσπο τερταήξη-" ΩΝ “41 εὐν ὅμοιος ἀυτῳ ὅδιν. ΨυΠ Ν ἐφηαφηαην, [μὰ βινμα! 
τδιύε, ἀοςεης δ᾽ οἴάεηι 112 νίτταῦε ρει φυδηι Ἰνεὶς ἰάσπὶ ἡ δὐτἠὰ εἰξ(ντίη πω ἐοάίςα (ςυϊβ έτιγ) οὐχ) ἀνα ὅμοιοι ὡπῷ ὅδιν. 
χύγε ῥτίμιπι δουδηξιη φάθι δά ἐπιαρίμοπὶ Ὀεΐ ἰπργὰ Φ [ΠΠ|6 ἀμίεπιν ] ἐκεῖνοι, [η νὴ οὐ  ΠΙΡΙ τὶ [οϑίπιις ἐκόνος δὲ. 
τοι δι 4: Ῥοηάστγα Βοπλίπιπὶ δὲ φιοὶὰ δα οογρα», ὅς ἄμοά λά - (0 πιοάο (τνὰν ἐπτογρτογατ!. 
ἈΠΜΏΔΠ τ πότ, το τα Ομ οὯ7. “ 

7 δήφαην, Ἀδλωδμ ᾿ς ἀνᾶιι οὐ τιυυΐας γεθοπὴ ἱπβπιοης: 
φιρὰ ἱπάς ἰᾳ ἤοῖτος δὲ ροιμαγία ἀκάπςογαταν, νὰ ττλά τε 
Κιηκι. ἘΠῚ δυτειη )ιυῖας ριίοιηα: πλεπτιο ΝΕ ιοιη γ.15. δι η. τος, φοὴ νῖ δὲ Ῥοσμ]Π Αγ τατίους ἀϊευπτων ἀϊυϊαίταθτοποι 

Οαιείς.2.4. ἃ Πρ οἴ [οττλιἴε,ἀς υὰ ἀἰχίπνιε πρτιΣν,͵, Φουι ἧς βοὸς νο {4 ςοτηληι,, 40! ταπιοπ ὁδοῦ ποὴ (υπτι 
4 μοά.}, ἃς. δ Ὧι δις. Τότ Βας ραγτίου!α ἀδοῖξ ἀρινὰ 5γ- χο ἔς οτίαπι ἀϊσννμτατ ἀρογίτννε ταις. α 4.16. δ 81. δι επιτι 9 
τὰπ ἸὩτοτρτοῖειν, ἃ ιπεττὸ εὐοαμθι γῶν Οτᾶοῖς θη τι ΡΜ τἀν, αὐόβκε. γα {πὐργορτιὰ Ριο ἔβλεψα, απ ργορνὲ 

Τ. εἰρίςτίς δύης ἐκίταν ας ἰρίις Ἐθαπρεἰδα νετθα Οὐ ἤφοίῆεςε ἀςρατάιτυτη Ὑκμηι νίωτη τὐτίυς οουίπογο ιοι 
{ἰ εὐσδεπεῖς, δοὐὐ0} οαρ!ςάτις συγ ἰναΐας ἰὼ ᾿τος ἔοπτο ἀρῖ- εςοο πᾶῖο οι) «ουυςρίᾳδος αἰτεῖ γὶχ Οτςοὲ ροτυίς τὸ βλν- 
τἰοπὶς πγΠεθθοι σδεήτας μας πυγάσιο δἀϊαπχομτιηεια,. σῶν ἀϊςι, ρίο Ν ἀοεπὰι ἔβδυ ταιοχι ἀςειρεῖοιρτο ιο [εἰπὲ δι 

ἐρς ντοιπηας ἰμι Πηζετοιτ πσῃ οχτγίςς αἰίαμα σὰ ἰρήπς, εἰςβαητογ πχγυν ἱπίστρτοο μαῦςτ, ἦν ΝῊ [τοῤεϑεχ}}}} 
Ολιηπὶ νὰ πμηῖῃ ἃ Τόσο ΡΑῖτς ἘΠῚ}, ρτορεία πὲς πμιτιατίεα, Ὁ (Δέξαι εὐ πρὶ νίβεις, ἀἀοῖ ος Ιοεο τι νου. 569 δι 
νίντοῖς ἐπι ρογλρ!. νηΐ. νυομις ντίτια γπίςο ν]άςηαϊ γεῖδον νὶ γριαις ἴαμα 

8 (κυνῆν, τυφλός. νυ καία, ΔΙφηδἰονε ὰ εἴς τρρσάτνεν ἀγράνεατ τὸ βκ ἐπεῖν ἰογ τς. ᾿ ἶ 
ἄλιη ἰοξοπεπι ἥν νι ταργὰπι ὀχεσηρίατ! ἱηυξηίπηανι Βα ᾿ς Μιδονεῖν [«ερἰιαεσην οι «ἀερενε, αἰδλεψι. πιργορτῖδ 
νετὸ {τι} νἱαφιιεης, ἿΝ ςοημερῖας νὰ ὅπ παπ {τ ἰῷκῳ, (ὦ 20 αἰ ἀίφαεπυς μῖρε {ἰς γοἹ με εἰσιιαις ἐπιμεπιτάςαλι ηλλ' 

ὁ 

ολυίαϊς. ΟΛἸυὸ ἢ ρῖο ὅτι Ἰερᾶς ὕτι, 1 εἰϊ φωνην, ρληΐοτ οτίλπὶ 
ετἰς (δητοηιατίςἀ εχ οοἠϊιείζατα 1} Ρίδοςς πιμίλτε. 

ἀϊεαπέυτ οι} κα ἐογιπις, φιηουτλπι ἰυ οὖν ἀοπη ἰωπε βγη 
18 ᾿τάψοῖς 115 ἀϊοιιπτον ἀγετγ 4] οχ οαεὶς ἔπι νήεη- 

. Π! 

᾿ οὗπι ὁ αὐϑρφπος οὐκ {ει 

Ηε:ς φυμῆβ ἀἰκια μα. ᾿ 

φμών [μὰ βημίμ ἐβῈ,}}.. 

ἡνδηάϑ ἱμεωην [είς “έῤινἢ 

ἀέκιῖ εἰε,ινμεωπν πη ἐβθοςς 

᾿ϑ,δοπὸς ζοξ ἀμαρτωλός ὅξιν. 

ις 9 ὠήρενγι ων, αὐεῴχϑησαι, ἨεθταοτιΠι πιοῖς εἰλιςς 

-ὖ ξΕσνΝΟΥΜΊΟΑΝΝΕΜ. 0ῦὈῦ ῷΡὃ “ ἕ 
χανφννοα δῇ ν Δ οθνροῖ ἂς πὸ βμΐρε εξοιις πάτις, ἕδη, ἡϊογῶ {δηϊίνηι ( (δι ριπηνα γι στην εν ρμοθληρροβηνν δ 

ἐπείη ἐμπΐαχα νἱΐυπ ὁοισηιην τοοιροτδΐοι  ἀμοπι" υἱάἐΠεινου ουνὶ Αι πΑΝς ετίαπι {{|0βαπιιν ἐβλψ. 
411} ἘΡῚ πε εν ; ΠΒΕΉΡΑ ΤΦΈΡΟΝΝΣ ΑΕ τὰ πὴ τ τος. “-πεισ- ---. πα ὑπ τοι .΄..-Ὁ.--- - ππν ΝΝ ἘΡΟΕ ΠΕΡΕΝ ΕΕΚΙ 

Ὠἰοείνλης οὖρο ἐκ ΡΒατ δι 9. 16] Ῥλρεδ ἀπε ἐνρο ον "νας 
αἰάλιη, Ηουπὺ τ ποὶ οἱ 
δο: γι} δαρθατύή ἠοῦ οὐΐοῦ- 

υδῖ, ΑἸ) ἀϊζεναιεν Θυοπιυίο 
. ον φυϊ(ρίαπν" ἔπ ΥΥ 18-- 

ἰὰ ἤγχηὰ ςάοτε ὃ Εκ ΑἸ Ππάπβ τη ο- 
γΓλττητοΓ 608, “»" 

Κυτίως ἀΐοιας αςον ιν 4υ} 4} 10 
ἀϊεὶς ἐς ἐρίο, ᾿ ᾳυὸά ἀρογυΐτο- 
εὐἱος τα 5} }}}6 δυτοῖη διχί τ οτ 
τὸ Ργορβεῖα εἴ, 
Νου ἐγεάιήετιηΐ ογροὸ 1υ ἀαὶ 

ἐς εο αιὸά «αι ΝᾺ δι νἱ- 
ἀδάϊ [συ ϊταῖεαν οἴξες Δάςριυϑ, 
νίχυςσχιιο νοζάγυπτ οἰὰβ Ῥάγοη- 
τό55 οἰι5 ἑη φάη αἱ νὶ ἐζάϊ [- 
εὐΐτατεπι (ἄςτας αὐ ερξιι9: 

Ετ ἰητετγοραυσγυῖ οοδ 5 41 -] νἱ ἘΞ ἐπιεητοζαμέτωπι οοι 
1 ἀἰκεμοι., Εἴ ἐς εἰ βίδννῳ 

νείεν,, ἤμεπν νος δἰ τε 
4μ14 (ας πάῖω! 4} 4μο - 
ποάο ἐγρϑ ἤνης υἱέες 

“ἔλερον οὖν ὧκ Δ Φαρισαίων τινὲς, " 

“οφ, τοῦ; 

φωνιῦτι τὸ σώθδατον ου τηρεῖ. Δ΄ Ἄλοι ἐ. 

λ|)0}» [οῖς 'δ ιυΐατ' αὐ αὐ δ ρῴπος ἁμαρ- 

πνδε τοιάυτα σημθια ποιφιν Καὶ αίσκα 

ἱὸ ωτῖς. 
Λέφνυσι τὺ τυφλᾳᾷὶ παλιν, Σὺ τί λέγές 17 

ἐὶ ἀνε ὅτι ὕνοιξ( σου τοιὶ ὀφϑεελμρίζ,, 

. δὲ εἶπεν, ΟἿ φρερφήτης ὅν. 

οὐκ δίς σαν οὖν οἱ "ουδαγοι εἰδὴ "ἢ 

ἐυπὶ δι τυφλὸς ἰυὗ, καὶ ἰέβλεψεν, ἕως 
ἕτον ἐφώνησιν τους γρνθὶς ἀυτ, τὸ αὐα- 

βλέψωτος. “ " ; 

με θοπηο αὶ (δεν, ἡμἱ δα 

προ βο..}} βόινο ρϑος ον 

πνά ἐν ἀἢ μη 6Ὁ ἐο1. 

. ἤλιεμπι ενσθ βάτο 6 - 

την, ΤΊ ν ην)ά ἀἕοιι ἀν ἡ]ο 

μὲ Δρενμὶε οἷδε ἡυονῦ 

{9 φμδν ἀκ ᾧμια - 
βτυβθεια εἴ. 

.Νοη ον ϊδονμηι εἾρο 
ΠηΔαὶ ἀε {{ν φμί4 “κεμο 
βῆ, τ᾽ νιάι{εε νάονφε, " 
νοζαθεγημη! βάτοΉς! εἶμ 
4“ νάφγαι. 

Καὶ ἠρώτησαν αἰδτοιὲ, λε ντες, Οὖ- 19 , ἘΠ ΔΩΝ 
πε ϑαινὸ ὸς ἰδ, ὃν ὑμᾶς λέγετε δηὴ -“πτο5; Ηΐεοσης εἰς Πὰς ΠΠ 

τὰν ον ιο τ ν ἢ νε[εῦ]υςπὶ νος ἀϊοἰτ18 σου 

τυφλὸς ἐδυνήθη 5 πῶς οὐὖν ἀῤτι βλὲτ υατυτῃ εἰοθχαοπιοο ἐγρὸ ηὔς 
πε!) Ἵ Ἱγιάε - ᾿ 

Ἀείροηάετυπτι εἰς ρᾶγεηῖο 20 
εἶμς δι ἀϊκοτυηϊ» δε γι5 Βυης 

οὔς δίιααν {Π᾿᾿᾿τὸ ποίει) ) δ 
ςἄςσαιῃ ῃδῖντα οἵϊς: : 

Κεβοκάενηπξ εἶν ρ4" 
γεθῖει εἰμι (θ' ἀϊκετηπῖν 

ϑεὐηνμς ἡμέᾳ μὲς ἐβ βίδων 
βοΆεν., 4μἰ4 “π.η2η9-. 

ἐμ54Ἐ: 

Οϑονποάο ἀμέεηηπμης 
υἱάεοε είς πεμες 491 ηΝὲξ 
εἰρ9. ἀρενγμὶξ οὐμίος πος 
πε[δλπομε : ἐρ[μπο ὑμεῦτον 
ζαίε τ ἀἰαίεηη ϑάϑει, ἐρ{ε 
ἀφ [Ὁ ἰοηηάμν. . 

ΕΗ «ες ἀίκενηηι βάνεμς: 
“ἐς εἰνα ν Ζηοηβάῃι εἰπιε- 
ὑφην ἐμά δορι ' δάνο φηϑὴν 
ερη[βἐγαμενγδηὶ 144 ὧὑε 
[4.5 φηπι εοηβέεγειων ἐ 
ἃ (βνϊβηνπο, εκῖτα βη4-- 
ζογαπι βενε!. 

ῬΙΟΡΜΡΕΑ βΑΕΜέθ: 6- 
1 ἀέχεγηπε , ΦΜὶα 4145. 
ἐπ βαθεῖ, ἡίμηρ ἡμεῦνος 
418. : Ῥ 

14Ὶ Ἦ ο(Ανενμη!. εζο ΤΗῦ- 
(νπι Βοννύηφπι 4ων [μέτα! 
ἐαεω (ν ἀϊκατωηὶ εἰ, θα 
χίονί κοι ὕὅεϑ ; ἠοὲ [εἰπνμα 
4υἱ4 δὶς ομο βεζεαῖον. 

4 

Αἰ πεχρίϑηταν αὐτοῖς οἱ χρνεῖς ἀυτεῖ, "Ὁ 

αὶ ὅπον, Οἴδαρϑρ ὅτι οὗ τὸς ὅξιν δὲς ἡ" 

Τί καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγδθωνη ϑη: 

παῖς δὲ νωῦ βλέπει οὖς οἴδα μϑρ᾽ τῆς, 1. 

ἀοιξεν ὠτεῖ τουὶ ἐφϑαλμοιὴ, ἡμεῖς οὐκ 

εἴϑα υϑρ" αὐτὸς ἡλικίων ἔχοι, αὐ τὸν ἐρφ»- 

ήσατεγαύτος αἷρὶ αὐτῇ λφλήσθε, ᾿ 

᾿ Ὀυροαιοῤο νοτὸ πυῆς νίάοαι, 3} 
πείοἰπιιιϑέαυς αυἰς5 εἴθ 5 ἀροτμε- 
τς ος] 8005 πείςἠ πγιδερίς ς- 
τἀτόϊη μαΌ ει, ἐρίαιη Ἰρτεῖγορ- 
τον ρίο(ἀς (ς Ιοφυςσξωγ, 

, δας ἀἰϊκεγυης ράγοηῖος ο- 
ἰὰ9. καυὸά τηεξιετοπε Ἰυάδο5: 
ἰδ πίνῃ ἡ ςοηεἰτυξίαπε Ιὺ- 
ἀκὶ νε ἔἸηυ]5 αὐτὴ ργοβιογοῖυγ 
εἴς Ομ λυ," ἡ) παρόρα κηο- 
υεύσταγ, ᾿ 

Ρτορζοτεδ ραΐύοηῖοϑ εἰυ 
Χογυηῖ» Πτατεανπαθοῖ» ᾿ρίστῃ 
ἰηϊετοραῖς. ' 
᾿ς δεοπμηάὸ Ἐγρο νοςαήσηῖ δο- 
το ηδπ}, αυἱ βιξύαῖ ἐθὴν ἃ ἀϊ- 

Κη ΟΝ 4 «4 ἰχκογυηῖ εἰν Ταῖρυς σίοτιᾶ Ὠοο. 

δὼ τῷ Θεῷ ἱμὲὶς οἴδαμὴρ ὃτι ὁ αὐέ! ποβθυης ἀομί περ, αἰ ες 
Τ Ἰεακτογεα οἴ. 

οὖν ὀκόῖνος καὶ εἶπεν » Εἰ ως . Κείροπάϊε ρίτργ Π}ς ὃς ἀϊχητ, [ας ἢ 

Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς ἀντ , ὅτι ἐφο-Ἴ ιν 

βουῦτο του εδιαίοις" ἤδῊ χὸ σιερετᾷθῴν- 

το οἱ Τουδ' οι ἵνα ἐαν τις ι )τὸν ὁμο λργ"᾽ 

σῃ Χριφὸν Ἄπο σίω ἀγών") ἄνητα.. 

ἐς πο χε ον ἄχεν, αἰδῇ 
Διὰ τῷῶτο οἱ λρνεῖς αὐτῷ βίον) ΟἹ “113 

Ῥ κἰς ετο εἰ ἡ, δὺ 
-...5.......ὄὕ.....------ 

παν ΠΟ : " ᾿ ᾿ ἀννν κ 

; κα ὁ ' ἱ δον δὲ ὠμινημὸ ἱ : ὁ ἐ γηλξο- 
τό εκ μον ἐκ. Ηεδύ φημι Ἰκόπλο ἴῃ». δεδοκιμασυΐῆρον δί ὠμννμὸν τον ἀϊοεβαπι ἜΠΩ ΨΕΙ 

] 

Ῥὼ Ἧμι τλτνᾳ ἽΝ ῥεςοαπάϊ Ἔχεζοςαῖ, αι ςπὶ (τ Πὶ ἢ. φαιίάςπι ἔωϊτ δα; ἰῃ ροβιο Ὁ ε ρθη ἐςηίειὶ, δι νεῖας ρτο- 

τοι ταθοιτέ Θικέι ῥδέτα κακονῥεντῆωμ γοζλης, ΦὍ1|4ἰ.4, ἢ Ῥβδηυσιμβάδεγνς Ιοφυίτας Θοπυίηὰς λλλι 8.17 Εὐϊτλυτέ 

πιο  ἷκ δὲ Ετλίν Ε «ει εἰϊ ταῦτα. Ῥτίπια μας ρεςίες φχσοπηπλιη 0815 αὐ Ηοῦ. Νιρονι 

; νδορακε ἔπ ζνωξε. ψυΐχ. ᾧν νᾶσις, αἰ ρεγρετπι νοολία, ἰά οἰ (ιιῃιμοτίο δι ἐχοϊύἢο ἃ ςοπῖι πὶ ἐφτυ:Βοφία 

κι ἀπ γο δ θὴ Ὧε τἂν γαδῇ ξεπεῖς 4υοά ταΐποσ ςχοοπιλπ]ολτίο [η Ἐςεϊεπις ἀἰδ Ἦφος {{πἰδ  ρτο 

βιετας ρεζοάτοτί ποι γεβριίςοπιί, ρτοηαποδθάτυτ βοτῷ, 

ἰὰ εἰδ αἰάϑνια,, ἀποά νἱάεῖυτ Αροδοίυν με τγδάϊτιοι 54: 

10. χαμαὶ ἰμτο Πἰζοτε πᾶς τη ἰςπὶ σἸΠΘΑΜΑΤΗΑ, αὐ εμῖ 

υἱτίπια ἀειιοῖιο ὃς εχοςτατ μα ἀς τς νἱὰς τοΥ 161: εἰ 

ἡφίτυς Οὐαοὶ ὑποσυυάγωγε 4} Ηςργαὶς ΜεννθῦεΜμ ἀι- 

αι εἰἰατα τ με ΠΠππιραι οὗ, νάς (υμτὰ,1.8.δ, 8.43... 

᾿» Εν ἡ ε νεβεν,ὁ (ὸε ὑμ. Ἀἀάίτας ΟΥὐαςὸ ἀττίουϊας, 

γεζοπαπι ας δεπε ποῖαιη ᾿νοπηπειη ἀςῆρ πατὶ (οἴλπα. 

γλ: "Οαφβ μορανί σαι τὶ ϑεῖντο. νεῖ ρδέϊι ᾿ιεγλης. Οἤοης 

ἀϊὲ επίπι πος νοτίτι πὸ ΑμΠΐς {τυ ᾿ς ρ τιμὰν (κά γε [κατ ος Ἰοογαῖιι 

τί ἰσφυνητωτ, εα ἐὐιπροῖτο θῖν ἀσογεῖθμν, Ννυϊφαιλ δ οτος εχ ἘΠ ψταιηπιλιςο πα μέσοις. «τοῦ 

Εταίμνιιε, (νη ϑέγαγαη τε ξξὲ φιάοπι, (τ ἃ ἔλίηοιι ςου ριγᾶτς 14. Ττίνμείονι αν 1245. δὸς τ “ῷ Θιώ, ΛΡΡΆτει ε εν : 

τοίροηνες αἰη νετῦο. 4 ζγράρος α πιομένεθηγ, ὥροσωω ἀν " ιφ δια, δΆΠη, 6.5. νης βυις (οἱεμποῖι φυλάη ἌΣΠΡῚ 

γυγε Ἀυκι Ἅ Ις, Καινα [γηαζοζατόβενοι, πἰπτνητι οἰνίρυτὰν [4 4υὰ δ οἰρατοτ Αἰ αυὶς δὰ οὐρα τ ΜΠ Δ ᾧ 

Ἀιαίιη, δε γηάξορα εἰ τεραῖμν αἰπδιφυὰ. Ροιεῖ ἡνὰ ὑδὴν λπιιβογίθήςο δυΐοιι τὰ δγας ἀςῇ τοῦ ἀιξεηπι εἴν κο 

«ξῖν αυϊ αὐ τη ἰοςο οὐ ταπεση ἐν τοἀουμάϊ ποη δι- ς ΙΝ : Ψ 

βαδν γι εαάμυν αϑὐν Δι Πιδτιδογι οἰσειπας ἰρίμις υηδιςίταιξ, δι διυηφ ἢ} ποποτέ μαὺς ̓ κε τῇ 

τῆλψις ρει ἤριοιτι [οἰ τα ἢ ΡΟΌΙμΩ ἐπυιατίγαριά ψιος ἀἰ- ᾽9 τέ τοιά πιας αυλιῃ ζατά ερ Ἡ
ρυβο πον " " ̓ : 5 

σεθλτην φοηάτα ἀπο! οΌἱ ἀπο ίτας δοπάτοτι, Οεηίοες δομᾶῃ ἃ ίλμαιο ςαΐὸ ἐριξο τιν εὐα ἣν Ν ὅπον 

ἀἰφϊογτατς αὐχφξεϑάταγθσμι Οἰκοὶ ἀϊφεκίᾳ τατομς,νη- φιςιε δὶ ῥήβαμοο τἰοία αυλίεημι ϑλυραῖλς ᾿ 

, - [ «ἢ 
ὲ 

πη φωϊόμνν, ΝΝὸΝ 4} ἐὶ 

τα «οιδπὶ 0 «(ἵς,, 4 ἐοιπτοῖαη πουΐε, Ἀφυέτγεις ἰἶνο 

ἐκον, 

» 

Νυϊ ων γεῖ 
δίστίὰ 

' " ραν πεῖς 

θη! βοὴ ἐν ρείμ!, «ΑἹ. εἰχἰοπηισρρυ- 
ἐψ «νῖφην ἀϊεοὶ ἈΠ ἀιυΓ ΓΙ “δ άπρ, () 8. ἩΡΥΑ ΠΌΡΕ ΤΙ 

᾿ ἶ - : τιλρ! ρι6π',- 
με βφηω βεωιὰ κἰ βοή τας, οὐ πιοψιν 

δἰϊο ειι. - 

7 

Γι 



: Ὶ 

Βὺ 

Φρ  Χιον., 

Ὶ ; 

εἰφιν δειπιραΐ 
γε εἶ καϑη πὴς ὀκείνον ἡμεὶδ δὲ τὸ Μωσδμᾷ 

εαὐ τὰ ἢ 2 ἀ ͵ “ 
ριεὐϑτί. χοῖο ἐσμὸμιάϑπτῳ. ᾿ 

᾿ Μανεῖε ἐἢ ιἱ- ̓ς Εἰ λοιδόρεσαν οὐμδ αὐτὸν, κφὶ εἴπον, Σὺ; 
" ᾿ Α 

(ρεῖθρα ἐν 

ἀεϊϊιοίοφην, 

» 

ἀκούοι" ἀλλ᾽ αν ἧς ϑεοσεβὴς ἡ, κὰὶ πὶ ἢ Ὀεὶ εὐἱτοῦ οὔιας ἔλοϊς χθοα ]- 

. Ῥεϊεηδιθι  Ἡουσινὸ ζησοιξ ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν 

͵ Ω Ἢ 45 τὰν 

τοίης Ἐοςϊ εἴς, φόύοις δις τὸν μον τῷ Θιοῦ Η 

δὰ ἶ εἶπην δὲ τη! παίλιν, ΤΙ ἐποίησέ φυι; μ 

τ ἡ ΕΥΝΑΜΟΈΚΝΙΝΜ 

ἁμαρτωλός ἵδν,,οὐκ οἱδα' ἦν οἷδα;, ὅτι ἸΑλρϑεφαῖοῦ ὦμεν 

᾿φυφλὴς ὧν, ἀδτ τ Ἰ(κίο πα αυυτῃ ζῶρυν ἔθ ἢ} πὶ 

Ὧν Δνόβη βλίπω, ὍΝ εν ἐ ψ ̓  

ΒΗ τΑῖον , με[δέοιῳι 
᾿ν ΠΣ ΔῈ Μ 
{ἀπινριοβὺ νἱέφο, 

τῷ ἡ ἢ 
ἽΝ εἰϑέν ᾿μοιμφὰ 
με μὲν Ξνὴν νὰν 
ηβουάμεμ Ὠϊκέ τυ,» 

ῥα ἀπε αμάψθν!: μιὰ 
᾿φν ἢ νεδὲε φμφ να γπμρ. 

δον διτοτῃ οἱ κῶν 
ΡΞ. Ἰ Δ ἢ, ἐπ ντο  Ἵ Ω μή ρει ετἰὶ) αμοπιφήοαρε- 
περι σον τοις ἐφϑάώλιωμ ! " ἀνε βθ κ μνᾶς " ξὰ Ξ 

ε Αἰπεκᾳίϑη τοῖς, εὖπον ὑμῶν ἡδυγκρὶ νὴ, βοίποπωιε οἱ  απι νοὶ ἀϊ- " 
οὐκ ἠμούσωτε' τί πόλιν δύλετο ἐκούοιν, [Δ δι Δ δυά τ μν κατ᾿ ἱκουμνη 

δ ναὶ ἐμδν ϑέλύη αὐτὸ; »,ϑυέ.} ἢ νυϊτῖε δυάϊτεὺ πμι δ νὸς ἤει! 

ΜῈ ΚΡΙΝΗΝ ΟΎΛΕΥ αν μρϑυταὶ ἣν νεἰτὴα ἐρίυς ἀν οἰ ρυ]ιὴν 

δώ: «ταις ςουυ εἰ ατὶ ἔμης οἷ δι ὡ 
ἀϊχεγμῆτ, ἢ ἐιιδηρωιμμ πιον 
πὰς ποῦ αὐτοιη Μο 5 ἀἰςεἰριῆι 
ἥπυι. ἯΡ 

᾿ ΣΉΝος ἰζιιπις ΤΠ ουιη εἴϊς ἴον ,᾽. 
διιιὴ ΜΌΝ αὐτεπι νηάς᾿ 

"ἐν “9 ον} , 
Μ «ἰναϊμεννη τη εἰ͵ 

Ἴ με εἴς {11 θὲ χα 
Μογβ ἀνβδιρωιε νιν, 

Ν οι [ρου φυΐα 
ἰρφωμμαι αὐ ἢ ἡνεηεῳ 
ἀμέφιη πεζεπεν: ὑράεῇ!. 

ΝΗ μ} Διβοπάϊΐε ὶ 

Ν}3 Κοίροηείε εἰν ἼἸς» ἃ ἀϊκίτιν ὑψώσῃ! αὐυιν 
71 Αἱ φαίαν ἡτυ4 αν τῇ οἰξ, αυδὰ] 

νοῦ ηεἰοἰατὶς νηός {τ δὲ άωνσπὶ 
ἀρεγιΐς ςος οουΐοϑ, 

φείπιιϑ αὐτᾷ φυὸά Ἰγ)εις ρας. Ἴ}" 
ἐἄτοτξα ᾿ποη νά ταν: [ἐἀ [09 

᾿᾿Αὐ πεκρίϑη ὁ αὐϑορροποςν κρ) εἶτ ὰαᾳ 
“σοῖς, Ἐν χὸ τούτῳ ϑαυμρςοῦν ὅξιν, δὴ - 
μὲς οὐκ οἴδατε- πόϑεν ζεῖ, χαὶ αὐέῳξέ 
μον τοιὶ ὀφϑαλρυιί. ἘΠῚ 
Οἵσδαρδυ δὲ ὅτι ἑμαρτωλαΐν ὁ Θεὸς ἐκ 

πμγμθεε ἐ[ἢ ,ἥνενα τοι ην. 

ἐπᾶϑι οὐμίφι, 

δόπνμε ἀμτε!ῆ 4υΐάβει- 
τανε! ἴδ εμ9 ἤφῃ ἀμάϊι: 
[4 βηνὶε Τοαὶ εμἱιον εἴ! 

“ ζο’ υοἱκηεῆβενη εἰη! μοὶ, 
"πε εχαμάμ, κ΄ 

γα {ἐεωΐο βοὴ ἢ «μάϊ. 
ἢ {4. ἡ: ἀρενηΐ!0. 
«Νἐ03 ἐπε ηαιὐ. ' 

ΝΙβ εῆκι μὲς ἃ Θω, 
π01}. βόμεγα! ἔατεγε 4μῖς- 

. [φρέπε. ᾿ 

'ς νἱτ ἐϊο μῆς αὐέϊε, 
ΔΒ ἔξουϊο ποῃ εἰξ αὐάϊταπι "3. 

αἰϊαιοῖῃ ἀρείις οουΐος οἰυς 
401 Ἴζοις πατὺς ἔποτίτ, ἘΣ 
᾿ΝΗ͂ οἴει Εἰς ἃ σον που ροζ 3 
[ἐν εαἷἰσ αυϊεηυαιη ἔασοτα. 

ϑόύλημφι αὖ τῷ ποιῇ, τούτου ἀκούφι. ᾿ 
Ῥὶκ τῷ αἱαίνος οὐχ κού ϑνρδτι δνοιξί 

τς ὀφϑαλίζρις τυφλοῦ γεηβυνημῆμου. 
Ἂ ταν νν ᾿ 

,, Εἰ μὴ ἰῳ ΦΙΣ ΤΥ Θιοῦ ἐκ ἡδιαίωτο 
“ποι εἶν οὐσὲν. ᾿ τά Δ χος, μ Ἀείροηάδετυηι ὅς ἀϊχεγαηε οἷ, χ᾽ Δ βονάενμηε εν ἐϊι: 

, ΑἸ πφιρίϑμσ αν καὶ εἴπον αὐτοῦ, Ἐν ἀμαρ- ΤᾺ πὸ βφοςαεία πατὰὶ εβ ξοτυς, ἐπ μενεῖ, μα βίεαιήν παιι 

: ταις σὺ ἐδυνηους ὅλος ̓ καὶ σὺ διδα σπκρις ἰ ἴῃ ̓ ἀοξος ποὺ Ἐς εἰξοογμπι! ῥπατιλοδ εν 

ἡμαὶ : καὶ ζξήβαλεν αὐτὸν ἔξω. τα Ἴογας. : ; 5] οὙἵκάν ν᾽ Πξωε: φυὶὰ 
Αὐυάϊίυϊτ ει εὖ εἰεδάρη ο- [εὐερόνμηξ εἰν βυάεῚ δ’ 

τ φοίατη ἐοηάϊ- ἢ, Μ΄ κὉὸ ν ὁ ἥ τ: τλδιδὲ ἐπὶ ἡδόζα 5 ΟΥἾΧΙ Οἱ ἡ» ΤῸ {45 ἐημεηνεβ εωπν νἀ... 
τίο σαί ἀρ ἰα. ἐδῶ" χον δρῶν αὐτὸν, εἶπεν αὐτῶν Σὺ σπι- ἘΣ τ ἈΠῸ , μῈ; ἐπὴν τὴ τὸς ἐξ χῷ δυΡ ΤῸ, τῶν πὸ οτράϊς ἴῃ Εἰίωπι Ὠ οἱ πὶρβ 6.) ΤῊ ΜΝ "5 ΕΙ- 

ων 1) 61} 

" ἰδητ. ἌἌ{0ᾳ0. ἢ “ιν Ι ἷ36 ; ! ῃ Ω ̓ ΥΣ ᾿, ἀϊχίτ Οὐ] ; 6] ΔΕ οηάμ δε το’ ἀϊκὶ!, 

οβεκιοτιςς Αἰ πεκρίϑῇ κεῖνος οὶ εἶπο, Τίς ὅξι,Κύ 56] Ἀείρορ δε ΠΠς 8. ἀϊκιειονς 4. ΑΑ τ ναυνιμτν. 
εὑ ἐκεῖν Θμεΐνα τις σω εἰς αὐτὸν ᾽ αὶ δόδονς ν᾿ ἯΙ ἄδην τη εμποὶ 

τυτιν . ᾿ " ᾽ ἍΨ 147]. ; « - ἢ ἑ 
ἢ εἶδ. Εἶπε σὲ αὐτῷ ὁ Γησόιζ΄, Καὶ ἑώρακας 3 Ἰοιχῖτ δυτοῦι οἱ 1εἴα5»δὲ ν 1 -...} Σεάϊκε εἰέβε, Εις 

Ῥίὺς δά τρίος 
διοιςάλι. 

δυδι. 
ἐοίι...47 

: πλλν εν ᾿ 
φοήνπμῇ οἶα γῇ ε  υὐᾳ φυ βαΠι ΝΠ ἐπρυΐο νῆτατα, 

λα ἢ Ὁ  Ρ δυσὶ, 8. ἐς οἱ ηυἱ Ιοαυ τυ ,. Ὁ ν 93 αὐτὸν, χα ὁλαλαῖν μετὰ σου ὐκεῖνος ὄφιν. Ἰ ες γη,. δαὶ μιν ἐρενπο ἐρᾷ εἰ. 
᾿ ᾿] ΝΜ ες ΩΣ ; ᾿ Ὁ ὃ ΄ λφρ . ᾽ : Ἀν τὰ ᾿ ἢ " Ἃ 

: δὲ ἔφην Πιξαθω, Κύριε. χαὶ αροσε- 3) ΑΥἸΗς αἰτ,τεάο, Ι)οϊηίης. ν᾽ δειρέρει μα ὅλα Νὴ 
ἡδὰ ἮΡΑ ὉΠ Σ ν Ἐπ ρνοοάειν 449 

κύνησεν ἀρρηχύ. ἔτ δάοταυις σὐΓ7. τὰν ἐβεμς. 

Καὶ ὁ Τησοιξ, Εἰς κρίκρι ἐγὼ εἰς]! 
προτα νπλειστ τ πακ σαπεεναίωνα 

πιὺς Ματιεῖν.:. ὁ, «" ᾿ 
- 

17. Εεποι ἀνά  μνκρὶ θν ἐκούσατο Ν ουὺς ἰητοΥρτος ἰοσὶς υιρυίατίι: 
καὶ ἐκούσοιτεγζ' αινάνηνβ: δι τεξξίας ἔογταῇς αιοπίαπι {ἶς ἢἸο- 3:1. Δύσι, δωῶμηι., κἀνένα, ἬΝ. νπλολοχ τοπηπυηίδις 
γιδς οοδατοῦτ εαυσπτλ.. 4 πριίτἰὶς χιας δαῖλῃ ρβεοιίῃς ἀδοΐδτγο 'ὰ τπφατιδυνμηνάπις 
"χϑ ᾿φονομνκιδιν [ϑτργἰκϑιδόμισόν ΜΖ οραἰεἀῤχκέννηε, αυσᾷ ᾿ ἡση ρβοιυίονπάο τοξε δ’ ὐη}65 Ηοὐπογίοιις, οὐκ θεοῖς ὅλης 

᾿ χοίροηάοι τὴ ηβ παρα ὥτῳ!, Ῥτο ἱπιργφελύοης νἱ ἀοΠ ςος δ απ, ς πίδητε, μώλα τ᾿ ἔκλνεν ἀν Ῥεσοατοτίϑ δυτο ἠλ πσπηνθ ησπ᾽ 
τὸ κακολογεῖν τατὸ΄ ἀϊςίτιν,(γυνὶ ἧς αὐτοί τὸ λοιδορεῖν, ΠἸς 6. ἀπο θισίχογ ψοειν τοέθὰ ρασπίτος δητοῦίεα νϑκα ν (ἀέείη 

Ἰοβδητοτ ἀοξες ΒΑΠ]. 1 ἀςβηϊτίοπίθιις δτριοτίρυς ὅρῳ κ΄, 40 τέσπας μοςςζατιη, ΜΝ αἰδτανηση μα ςἰςητεῦεία ἐπέιοῖσ 
σῷ ῥῆμα ἐκ δια ϑέονως ὦ ἀπιμαδὼ κιγρμβρον λοιδορία ὄδίνινὧν αὐὐφ᾽ (ΑἸ εστ τἰγὰ τ Δρρ ἢ ζάταν, ἀαιναν ἐπἰγασαΐοναπα ἀοπυπ" 
τὸ ἑδιια μὲ δδξν Τῇ οβφιοικὸν νά εξ, ΟὐἹοφυία ἀἰοίτιν αβξέει ᾿ [ξυιδορτορίνετιν δειὰτα ἐδτογάιιπι τε οὐμαχυν, ΠευτογοιΣ.νν 
ἐμ ριληἹ ἀς ἀεο ἐξ ΑἹ οἰςηάί ο[ὲ κοιδορία,εύϊαπι ἢ φιοῦ ἀιϊ- το δΊλις 7...χ.δι ν 4.14. Ἐπ ληση ἀεπιδἢγαμὰ Οὐρτμ ἃ [υΐσς 
Αἰτυν νἀ 1! "" λά ἰπλυσιδῆι πο Φεέδατς. 446:,. παϊρλοι!ς, οη ταυτὰ μη ἀσδιυίηα: ίμας νογτατοπε, [εά οτίαηι 
Ψυ (δε ΔπιτΒοες ἱρί νἱάττας οπόπάετο νει [ογί. Ιγοιταεὸνη ἤιλιη ργουατ,ιὸ ἐρίς αὐτοκομιορ νὰ οἢ εὔφις 
Ραιτάϊῃ δὲ ἐξαύδητίδιμ. πατρς, 20 : νηΐθς 1γεϊτατῖς ρέορτία φῇ ροτοίατε,ποπικύτοια πιυτυατιία 
9 “πᾶ βι ποϑιν ὅξιν. τος ᾳισᾷις ἀϊσοπάϊ ζοηυς ἃ ̓ΑΚΟΡΊΝ5 νίγττυτο εἴδει τηλοῦ. . : παρ ὁ Ὁ 

τποάιο ρειτωπ' οἵδ, δι ἀδυιᾷ' ἀεοίατας ψίλπι νετθ ρα (ο. ᾽ς. 3.2. Δη ρεογβαί ὧν ἐμιφΉωκ. ἰᾳ ον ρεσοαοίε σοοροετας δὲ 
ηξ. ἧΝῥες εοἰτο ἀδ ραζγιας, νε] ἐδιπίδ ποιπηξαιπθίβ 6. ἱπηρ! ταν συοηίαπι ννάς οος σους δατὰν οταῖ,  δόνν 
Ἰναητ [πᾷ ἀειβῆως ἀριποῖς δί ααδξοηζαιο ἀϊοίντ {δ᾽ ποῦς. ᾿ ἐξο ἤξηνρε ὄχτρα δυμαζου αι, ῆνις τειπρίαιη; νυ αοτις ποα. 
ἐοηήταῖς ς γι ἀατὶ τάτησα ἀ 0 πὴ εἰἷΐς,, 4 δι ϑθηῖυμι {ιρίεχ ἀυηταχ τ κεΠηἰογίξα ἐτιλπὶ αι οπσιοη αἰ ηντναν-. 
νἱοίαγας, ᾿ ἐς φωνάγωηδε [λέγων αἴ ἐπι! σογεῖυτ, 810 αυτειπλγγληπίὰ 
30. “Με εἴδγοποι. 1 εἢ αὐνοε. Ἠδθν, κά νο θύει Ἡσηὶφ Ὸ ἐχτγα! αυλιῃ δε {ἰ ἀἐληγμισίαπι, ἐπὸ ἀσύάπι 60 ργεῖο - 
ἡς, 4 μι νη γάρ ἰᾷ αὶ ΔΑΝ Δ τ δλδη ἐν οοὐτῳ [πη εὰ ΒῸς σχοπιρίο Ἰίφυσε, ἂς ψιοιί ἀἰς πὐπς υύψας γῇ 

οἱ συππι οἸδαιθηάι ΡΠ] ἐπὰν ρετίτ πη εχ Οππυ εἰν Ἰοτς ἘΧρεγαπειϑν.: ὦ 
(ΛΠ ( : "9" “1 ἱμαιενμηεκερον ἀν ν)}} τ κρίσιν 1 οὔ Οὐδ αι 
τὰ αιῆθυν δα" εαπιῃς ἡσὴ Φ τη ΔηΜΙΝ ψ γοέΐδυς μαρέςπ-ὀ ιη0 ἐπιρότιο ἄς αυϑεονίτανο, νὰ βατιλιῖι 4υ δά ἀμθιμι) δι 45. 
απ. Αἰζιρηνν} καί. δία ει ΕΠ ραττίομ!α δι[-35. χαιλι εἴ ΝΑπν υάιοίμι {πηρ]ιςίτει πὺξ αςοῖρι ρεο κοη- 

επ Δ σπς 

"ἤει 

ΜΗ) 4 δ υρὲ νμὶηι ἐβι. 5 

δ΄ ἀϊπένηπὶ, Γῳ ἀν ἰοι. ,͵ ἐε χν ἐκ Ἄς “ΤῊΠεν Γῳ ἀν πντι; βλέπωσι, ὀϊ βλέποντες» τυφλοὶ 

Ι . 

“ ἀκ, [ἢ βρέ πῃ ἡ 

Ἴνμων νη μὲ, σ᾽ βψι 

νιν εβὲ εμπν,ζθ’ φηὶ ἰφημ!-, 

"Ἐὲ ἀϊχις ἃς 15} Αἰ ιυάίοίπηι 19. Ἐι ἀϊκί εἰ εβω:, ]οἷμη. 

᾿ 
΄ ᾿ 9 

ΒΕΟΥΝΌΟΥΜ ΤΟΑΝΝΕΜ. 4.9, 
οπφ πο βῬοϊοβιφνιπννε οδίοτιλι ἀοδιἤηπιὰε ἢ» ἡονασν τγαπηίήν οοπιρατδῖς πῆ ἀϊςονοε, 1] ρτὸ δῆθ᾽. 

μήν ΤΑ ΟΝ Γ με ἀβρ ταν, εἰάρνοθα τηὸ ἔιο ἢ ἐὰν ῬόΡΩΝὶ Ῥειμάηνειπώσαδνῇ [οἱἱ 
ἮΝ ἰμε φιιϑί ρηΐη ν" ΠΣ [φθοῦ θὲ νοὶ ἡ ἃ δεδρ - δπνι τιδθληξ, ἤηι ἡ Π ΘΗ ΑΒΏΘΜΙ 1η 5 ῆς τίν 

μἰονολδουεπάων ἐρίς Πιρεὶ φαροίμίν γ.17.δι 4εν δι Ἀφρὶ νον αι οβο νοὶ νὰ Ποε ἐφροίπιά πηϑα αἱϊ ἰατιάμξιιο,. “ 
ὰ ΠΝ «τῶι Ὀειμὰ Ῥί1.1.7.ἃ ΡΙΔ] 19. τ δϑὰ αὐ 4 4ιληιοξο ἰϑηξ ἃ Αἰ τὰν ὁπ Ἔχ οιφορο φλρὴ Ὁ} ἰφίοβ πε. Ὁ 
λει ἡπινα ἵμιοι υνάειπ ἰρρον τι άίο νοδαουίαπν ρει. ἤδη ημοὲ ΗΠ ῥτὸ ὑθεις Ἰηθφπι "ἶσος “δοΐυες ἠδηλθοιῆοι 

μιν Πίαπν ἃ μὴν πητην ΗΠ πα οταππείε νβιπν, Ἀχὶν.͵. δμτειη (νρεῦϑον 4ἀι ὀινθ απεφενηαις ἰοἷον ρυΐδηι ας Π- 

: ΠΝ με μν δμ δογθιῃ ἰδητορτια οβοπίμπι, πὸ σονπαιε! οεροιαπνοξο τι βέαθοινε δήμι οεἴλ αν ἃ 

ἐμηάμλπι δι ριοίβδυμ (ς ῥείρἠναιτιύ, εἰ {ξείνια "ΠΑ ἴῃ. ἀε Δ νιᾶν ψοιάθτια τρηνθινν ἀυπισιθλπὶ, νῖ 

φεαρπα ΤΆ ΠΌ ΟΙΙ ἐσρί(οίλι δὶ ἤμαην ἐπ τΔἰρπα οὐπιλο ριαήνθυπιῆμς δ Εἰδιὰ τοῖο καριτα :ν, 
. 

ἘΡΊΒΕΣ πο πω ομμμμδυμμμμμ δ ϑμομμυνουννυνοννον μμμσισνον,  ΠΒΒΟΘΌΝΝΝΟΝΟΝΟΝΘΆΨ ΟΜΝ ΟΣ 

-πτἢ : ᾿ 
"Ἢ να οἱ μή Δλέ- γροη μη οσο ιν μῆς πικόσμον τῶτον ἤλϑον' Ἱνα οἱ μὴ βλέ-, Ἰνκενοονάννη σθον ἤθης πλμῇ 

! Ἰάμην νορντ αυιδον νιάφης νη. 

ἀφαητιδι 40 νἱθοιρτγοαοι Βαπι, 
40] Αἰὐνδίογυηταιζοιτι παῖς αμὶ ἀδην]} 0 

εχ ΡΒ τς 40} συ. τρί ετᾶτ,"΄ 
ἂι ἀϊχετυηῖ οὐ, Νυιὴ δὲ ηοε οα- 
εἰ (υἱηϑδὴ . , 

εἶπν αὐ τοῖς ὁ Τησοιξ, Εἰ τυφλοὶ ἥτειχ ἢ] κί εἰς εἴθ» 5, ἐπεὶ εἴΐς- 1 

αἱ ὄντι ἁμαρτίων. νι δέλέγετε, ὅπ [115 πὸ ἰναθετετίς ρεςοατύρημης 

τοις φοοι, τον , νεγὸ ἀϊςίτις, Ν᾽ ςαλμ8 : τάημς 
βλίπομῆν'ν ον ἀμαρηα ὑμδδ μὸρο. ρΡεςοδιυτ νοϊἴγυτα τπδῃςτ, 

εἸά νον υφην: Ὁ φμε πον ν᾿ Εε}}} μια ἀ!ι.- 
. πρηφ : νοι 

ἔνϑιυπι (610. 

Νιμνημιᾷ (μοι καί [ν»" τε τΝ αλαΝ 

τη ηανα, Ἔκιποῶι τ ἄνα- 
Ῥίμμ οὐ Ἰεβμ. 5, εὐεὶ λεῖ (σμε ετηθπε 

“ἴοείε, πον δαδονειν με:- ἰεΐε 4υὶ Ρεὶ- 

ο[ οαρνην τ πμν υντὺ ἀμίαι, πνϑν ἴὰ ἘδςΙβ 

ὠμι. υάειννε: βεις αἴμο
ν ̓  ἰοουπὶ οὺ- 

, 
ἰηεϑι, ὦ 

᾿ Κεφάλαιον 4 τα τὰ Ολν. χι ἡμνκ οΗΣΝ 

: Μίω ἀμΐω λέγω ὑμὴν, 9) μὴ εἰς}. Αἷῷω Διης ἀϊςο νοῦ 5. Αἴ" ὑποῶν ἀΐων υο ἌΡ Ρεέ ν- 

σερχομϑυος ὄζᾳ τῆς θύρας οἷς τίω αυ ῃδ ἱηρτεαάίτοτ ΡΕΓ ο: δὲν φυν μοη θθαγα! φεῖσαι. ποδὶ, 
Ἴρεν οβέννν ἦν ομέϊο φημ, δὰ Ῥαϊτς ὦ δά! 

[ἀ «(εφνάϊε αἰμωνάς ν ἐἶε τονιπος ν}}} 8- 

ων ἐβ Ὁ ἰαινο. }ὴ Ππινοεὶ 2 4- 

υἱὲ «ηἴεπν ΠΗΡΔῈ εν 4] τὰ ΟμεΠ 
οβέμην ραίθον 4} ομνωπι, μὲ εν κοῖς "ἢ 

᾿ς: ὦ , ντίαπὶ κἀῤδωεᾶι: 
ΠΩ οβιατὴμν ἀρενΗ, πος αἰτω ἃ ουἱ- 

(Δ΄ ομες, υοερην εἰμ6 ἀπ" ᾿ς ςεη(ἐπάυπι 

ἀνε : (Ὁ βγορνίαα ομε! 4υὰτν αλῸ 
υφίε ποην δ μη» Κρ’ εὐ» 
εἰεεα4. 

Ἐπ 4μνην ῥγοβΥ 4 ο- 
μεν επενίε, δηλε εὐ ὑᾳ- - 
ἀμ: (σ᾽ ονεὶ εἰἰωνι [νης 
ἐμ, 4 )4 [εὐ9η8 ὑϑοεπι ἐ- 
ἐω5. - 

ναι ἐπ ἐδυΐα οὐὐππι ςἀ αἵ- 
ςεηἀϊτ δταπείς, ᾿ς ἔων εἰ δὶ 
ἰαῖτον ““- 

Οὐυἱ νετὸ Ἰηρτοδάϊευγ ρογ οἱ 
[{ἰϊατηνραίτοτ εἰξ οὐΐυμ,.. 

αὐλίω φῳορβάτων, ἀλλὰ ααβωώνων 

ἀλλρχόϑεν» ἐμόν" χλύσηης δεῖ χαὶ 

'ληφίς" 
υ δὲ ἐσερχόμϑμος ὁγᾳ ἡ ϑύρᾳς,ποὶ" 

υἱω ὅι γῇὰ προβάτων. ἫΝ ; 

Τύπ» ὃ ϑυρφορὸς αἰοί γᾷ,» τῷ πορύθα" 5 

πὲ φωνῆς ἀντεῖ ακ-Φ( τὰ ἴδζᾳ φοϑθα- 

πιχῳλϑθῖ κατ ὀνομᾳακ ὃ ὁὀΐξγοὁι αὐτα. 

τ ϑεακὴν Τῶν τρέβετα ὀιδάλι, 
ἱμωφϑῶϑεν αὐνγδι πορόϊεται" καὶ τὼ πνο9- 

βατα ἀντῶ ἀκουλουϑεῖν ὅτι οἴδασι τίω 

φωνίω ἀντί". ε 

Αἰ λλρτρίῳ δὲ οὐ μὲ ἀκολρυϑυσῶωσιν, 

ἀλλα φόϊξονται ἀπ᾽ ἀντ" ὅτι οὐχ οἵἴδα- 

σ᾽ ἦν ἀλλοτρίων φωνίω: 

. Ταύτίω τίω παροιμίαν ἄπῳ αὐτοῖς 

δ ησο. ἐκῶνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἰω ι 

ἀέτλάλει αὐτοῖς. ὶ «ορπομετμηι φιίά ἰφημε- 

Ἰοαυεὐδῖυγ εἰς, : τειηγ εὖθ. Ὁ. ! 

(ρμι νιδεν οἱ βλὲ πουτνι. 1 ςςςοταῃ ἃς νἰἀεπταπι ποιηὶπ!- ἀοΐιτίηὰ ὰ βιῃ : Αἰ ετιπη ; φιΐηλιη νςτὶ ἀοέϊοτες αὖ 

δυςἰγουίςα οἰ αύμοσνς ᾿νοασρις ορὶπὶ ἐχΡ Βατιίς οτιιπὶ "ὦ «πιςηετίς : τογτίαπι,, φυά νοϊμοὶ ἰρεοιβεα ἀϊετεητίς, νο- 

αἰοηύ,οὶ κοίνημος ἴῃ τε είλγ!α νει ίς (οἷος ουνηία νἱάϑ- τὰ Ἐφοϊολ,ἰὰ εἢ γςπις (στααπάοτιαι «κατα: Δ λάυϊτετίπο᾿ 

τς Ππιρευίιιαετάτ: αυον διαρ εξ ργοξίως ἀς(ςτιδτ Ῥαυΐὰς ἀπίοεγπαιυγ ἤετῖς ἢ νογαπὶ ἀς πιιπὶ 68 ΠῈ εἰϊς ἀοξεειηᾶ 

Κι, 1.17. 18.19.. 30. ὅς μὲν νος νοτὸ δυδύς και Ὁ οἱ ἰνά! ὕ "5 (Δἴδτίο,αυς μοτηίπες δι νηϊοῦι πιης δειμδεογένδι ρος αι οδὶ 

εχεπηβα Ἰοηίνις φιὰπι Ὁ μος ποῖτο (σειΐο ρεῖεῖο ἀςοον,. Ὑπὰπὶ ἴῃ (ΟἹ! λάϊτιια τη οαἴπ) ραῖοαι,ρεῖ βάεπι ἀρρτεβξ- 

(ο ἀρ ϑΗν Ὰ οπληξς ματι ποτιπν ηοτ! τοπλροτῖς Αζ4- ἴμαι, ἀεάιιεὰς. Εος Συΐοπι ἀσιηὺ νι βάος αιάϊεηος Ποᾶο- 

υΐς ἀρεττ Ἰδηϊτοῖνδί ουε5, " 
γοσέϊῃ εἷτις5 διιζίαητ: ἃς μας ο- 
υς5 νοςδῖ ΠΟΠΉΠΔΙ11 γ ὅζ ςάὰ- 
εἰς ἐδ, δ " 

Ουύτναις ἔς οὐο5 ορλε-} 4 
τς » Δητεργοάτογ ἐλ5 : 8. ὁυιεὺ 
οὐσὶ ἰςαιυητις» αυ18 ἀογυητῖ 
γρόξιῃ εἾι13. ᾿ 

δεζιοβλῖμί. 

ΑἸ σησπὴ ἀυῖοτὴ πεαυδαμυλτο ., [οὐδεν ἀμῖεπν ὩΦη 
(ἐχιυξτυν [τἀ ξυσίεπε αὉ ἐο:αὐ4} {{{4"μρϑωγ μά βιαίνοε «ὃ 

Ἰροη ποσῖιηῖ γοσδα αἰ ἐπογυση., (δ 49,4 πον ΒΟ ΥΉΡΕ υθ. 
᾿ - ἀν {{εππὸ ἀἰλάμογημο. 

ὁ ν᾿ Ήλης βιπ τυ δίηςτι ἀϊχι ὲ Εἴοε ῥνομοῖδίωνο ἀϊκὴ 

εἰς Ἰείω5. }Π} νοτὸ ἡσἢ ἐορηο- : ᾿ εἰ εἰμ. : ἡἶν ἀνίαν “οἈ 

ἀστυητ ]ασηαι 1|1α οδερι χα 

ἀεπῖμς παδεῖ, Ὀεἰ δεπεβεῖο, κε ειῖα ἰα «οὰ ὅς ματοιίςα, τοεηυ! δὰ μος νηυπὶ οὔιξ αὐάϊΐτοιες (μος αάμοςξι ὃς αἀάε- τ Φ. 

(41) νοκαπιγίερτεππες ρυεῖος αυ] τοῖα νηἰυοηο ππιῃάσ φάητολιῃ πὴ εἴτε νετὰ Ἐςε]οίλαι τη 4υλ τΑἰςπὶ ἀοξειηά 

ϑοίπηι ἡΐος βοὴ ὦ ρυάοιοῖα φιάσπῆ, (χυςπὶ τα ρυ ἀξ πὶ 20 ἰαῖος ἀοέϊοτες ἀοςέτ. 1: νας ἐφίτισ Ῥάγάθυ]α οἱ οἴ (Βτ- 

μην παδεηύ κά δά τηΐλίδῃν δά ετο. ᾿ ἐλυςδέιπαυς Ρτορτὶς βαβυτὶ τεφυον βάος Ῥαϊϊοκε: οτάϊα 

41 δε έδει εἤδεμνοέσυφλοὶ ὃ νὰ ἐξ Π νος ἀρεοοε εἴϊε πος ης,ηδέ ἱρίς ἱπβίτυϊξ πιετοηϑίυόαυε (ρίήτα ἀοςςης, δὲ μας 

(εὐτ υςίς Ὀςιεῆςλιπι φυδῖςτοείς,, δε τὰ Νίος τεσερτὰ νειὰ. ΟἷἹΟΣ βοΐ ἡϊογυοι πἰπηϊοτῦ δὰ βάΐγοιη ἱπτγοάμζοηεινε ἰλπὶ 

ςοπίξψιςτο ἐπ]. 6 Λωνι εὐὔμοι πεπλίι νἱάἀεϊιςεῖ δὲ νη - μοπηπες, ΠΠΠ ἢ μ νἱττο ρεγίτε νομιητμςηὺς τὴ ἀρᾶτίπ), 

ἴα νοῦ χα ηυοηξεντ τς δε ἐχρ!ςατ 5γις ιςγριοῦο, Ἃ9 ΠΙΉς ΙΒ Ποξιοηρι,πς ΠΟΣῚ ]ίο Ἑκοἰϊείϊες ποιμίπο 465 

ὑστος εἰρὶ μοίπης. Ιδννίίον, α ϑυρνούτ. Νοη ἰληὲ Μιιαςὶ Αἵ ς 

ΙΝ ΘΑΙΡΝΤ Χ. «ἰλαφους,ποην το Μαγίδμοπ βεῖσις, "δ Αἴμις φιμέαιά, 

τ εὐῆιροη 4πνοη ἐμίω ὡμίω (τίς φανοῦ λἀπποάσπν γεῖρετίειν εἰ πο τδιίτοι δἀϊιπέλυς. Νά αὶ ςοπετγαγίο θην 

ΑὉ ἐχρτς Π ϊπλὰ ΠΡ τυθὰς εχοτῇις λἀιετίαυς Ποεᾳ. αἰθιις {Πὲς Πὲς (ο]ας ΓΑμίτος Ἀσρηὶ κα]οτῇ ἔοτες ἀρεγυΐτ, δε, 

κὐφοίος ϑοέζοτος, ἴθηὶ νδηὰ "ρίδγωιπ ἀπάι μην τον ΠΗ τορι παῖο (μα πιυπετςν αἱ πες ἘΠ ΣΡ ευηδεις 

(, (νὴ γοβιΐιι νίος αἤεθαπίσηνο αοφουίοα αν διι: ΠΟ ὀτφ ξγυς ἀρέποι Πνοηυτυς λυ Ομειζμις δὰ ἀντστῇ πος 

ἀΐης γταρβιςὰ ρεοηίις ἀο(ἐπδίες, Τἀνεψας ὀπνεθσν (δ. «(Ὁ {Πιςτέρουύνες νἰϊζατο,νι ἀρραῖεὶ ετἱᾷ ας Παπιϊηὶ ρα ο- 

ἐπἸοταμν πο κίαν αἱ (ΑἹπέεμι ρειγέτιις ποιοίειαιδάταπλ.͵. εἱς δηἴοινα, , 40} Αμήτοτος (ετυον αἱ ΓΊΠῚ (μοι ίοστε Ἄχει- 

πλΝν} αἷν οἵπη! φῦ Δἰιψιοῖνς ἐοπάςέ,λιι νι ἡιοδἀαζιιπι, - Ὀάτον αδεϊ νάϊ νι οοἱά Ἀφ ἢ μὴν ἐρὴν Δαν εδε Δυὸ 

(ρεσι μη ηνα άψδιν νοι ντατία ἤλταὰ τεζευμι πο υηίνυ» ).. δὲ βιΙνὸ πηαφιπληρυς ςα]ςβε ἃ αυἹδιδυάϊλοι (αἴτει αυὰ 

σπνίπιοτα ἤγοδει ἐγ ζουεαιν δυπνΜωα τείας γοιαίαἴαείν, Π}|5 Αιπργοίιαε ἐπ ορηλοίαπι λὰ Ἀοπιληαι ταίρομάξλι. 

« ) 
4 Ἢ» 

ἀν ίμιν “- ἐ» Νωμς νη. πυν ἔα. 

σαν, Ψ' ἀὐσόνωρε ἐν, "“τὸ 40] βυϊ. 

οι. αὐάπι . 

24 (Βεϊῖυπι " 



ΟΡ Χ θὰ 
Ν δον ξνοι) ἐν ἄρμενα, ταῦ πίω τω νουιμίῳ, (γυο ἃ ἐς. αυῤήδια ἀσοίατοι νὰ ἀἰδι φέκίμνις, φὶς αἰκβτιήν, ἘΝ 
᾿ματίν ξυιληῤρὶ διε : ναραζολὴν ἂν νὴ. ἰοζηῃς νυι- Ἰοδῦπει οχγτίμνοτο φαρὰ ξ οῦτκι ὙΨῸ { πρβε) ' 
4ις ἀϊκίτις σαρμμία, ὅθι φθαυ βαγαπιία ἀϊμονίμι (εὐνλοσνα νιἀοίίοου ἢρυτάσαπι. ἩΑΡῚ Ἃ ἘΣ ἼδηΝι 

κυ" " ᾿ Ὡ “-ππΠσρ τ -- τ ὁ ττὶ τοῦ πσπηῶν “-πππεπον τα . ὃ ἣν « ᾿ 

τὴν οὖ πάλι αὐτο, δ Ἰησοῦ, Αἰ-17 ο Τοίμα σῦρο τανίμην ἐρσζει ἢ ᾿Π Ὀ μὲν “λιν 

᾿ μέμ ἀμί" χέργω ὑμὴν δτο νμ οἰμκι καὶ ϑυ-]. [λλλοη κηνον ἀΐζο νοδία, οβο βκι μάννδα αϑεκ ψν 
., ων. νον μιιν οἰξέαοι ΠἸα 4 ουΐυτη. | Σ χυυυ 

᾿ ͵ ἌΣ ἤΣ Ὶ ὰ τῳ, . ὮΝ Ν" ᾿ς ᾿ ΒΕ, ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿νιδ Γυΐτης ἐ οὗ ἤλθον, κλίηἶαι} εἰ ᾿Ωμοτημος᾿ ϑητς της νεποετῦτ, " μων, πα βαθμοι να. 
ἩΥδΝ κυ θ φ(σι χρῇ. "οὐκήκουσαν αὐ} οτος (αι ἃ ἐδιτοηοδιίο οὐος, ᾿νε μον ἢ γε Φ ίμις. 

ἀφιν ἜΡΙΝ τὸ φυρρῦ ᾿ , μῖθῃ Διυίςυϑτίνος 05. ἢ ἱομει. δ τι 

εἰμ ἀρϑοιεν. κι : νν ἀν Γ[ , ἫΝ ει 
ἐπειδν τὴὶ Ἐγώ εἰμι ἡ ϑύρᾳ σὶ ἐμοῦ ἑ αὐ τις εἰσόλ-] "7 Ἐρο ἔανν ΠΠ 4 οἰίαπιῖροτ τὶς 9] Εγο βπν οβίμῃν: μιὺ 

ὑφηίσον Ραῆον 9 ῃ.,) στ στα, χΑὶ εἰσελόῦ σεται κ4) [Π40 1516 τ| ΟἹ ΓΙ, ((ευαθίτυγ: ἃ, σρε βάμη, ὑνιτοίαμ ζει. 
τ ῥῇ Βοεϊεῦς ὅ. " ,, ν΄ ᾿ )ὲετ Ὁ . ᾿ ΕΝ ΠῚ (οτ σχρα Ὁ Ή Ὑ ΗΜ ἃ (ϑ'  Ν 

ἀκα εθ βἰονταρασίνομι ὥρίσᾳ. .6.. μηβτόνανς δ σθιοθουεν δ ὡς ἄμασο ι ᾿ ᾿ ὴξ τ φ' δὰ ᾿ φεμεῖ. : 

 ΠΠ Οκλύηης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα Αλέ- [1χοἡ Βὰγ ποι νοπίς πΠ νὰ βιγοῖοτν, ἢ Εν μδη πρίν ῇῃ αι 
ταδοι δαξυο: Μψξη χαὶ ϑυσὴ καὶ Σπολέση" ἐγὼ ἤλϑον Ἰνα᾽ ᾿[δέ πιασξοῖ ας Ρεγάατ ομδς: ἐρὸ} [ἔνεμεν ζ' πραέξει μι 

{ἰυ Μαϊεϑυϊέ ἂν ἢ ον μι ὅ. νζῃΐ ν᾿ Ὑἱ οληῖο ᾿ αἰἴεσο υδι οἱ υἷα, “9 

ῇ ἀὐδώθλ τ θῖν χϑσια «ἰθιοτον ἐλω μὰ : ἬΝ ΜΆ πῶ ων, ὑεαηε ,᾿ ὦ’ Ἐαυλε 
ατδϑν4 6} Οὐ εἶ ον ἜΝ 5 : τῶ γῶν ᾿ ραδεαιι. Ἷ , 
σα ἀντι : Ἀγω εἶμι Π ἡοιμίω ̓  καλῤο' ὁ ποιμλν τ. ἸΈρΟ (στη ρϑίου Π]ς Ροπυ: αἢ Ἐγο βινηραβονένωι. 

ἀοαιε μεν ὁ καλλρ' σί ψυχίω αὐτῷ τίϑησιν (αν ΠΡ ΠΤ ΒΕ τ ΘῊδι ἐς! Ἰμνμμβαν αμκάβαᾳ 
.6186}} ,.ἅ Χἥὕ} ’ ς . . . ρου ρτο οὔθ 5. ἡ ΡΥ ΟΜ ΒΜ [μη] 

ὡς Τὺ πρρρθάτων ᾿ τὰν 
δου ΠΡ α Θτθρν γα ἔς, ὧν ἜΤ ΟΝ, 1.1 Ὁ Μεγςοηλγί5. ἀὐζοιτι, ἃξ Δ] 12 Δ ἐνεεμάνίεν αηίεπη 

οὐαϑὴ ἐδιιοάι, ον ν μι τὸς ἢ καὶ “πο ίζω ,φου οὐκ ᾿)ῳὐ πον ε[} ραξέρν, μι 
εἴρε νβαμηυς 610) ΤῸ 

φιεροιπραίοάι, ν» ὁ" 
Ἄ“ὐν} ἀσ(οεάι. Ἐρχὺ 
ἐξά, μι. 

4" , Φχες 

{1 νὸ" 

ταιο., 

"ἡ Πστγλασιεὰ μοτιὰς φυάηι (ΟΠ νἀὰ ἐπ πιπε Ιοσαπι (τυ. βο. 

Ψ 

- 

εν ΟΒΨΑΜΟΕΜΙΝΜ 

φρόβατα ἴδζᾳ, ϑιωρι Ἰδιλλύκον 

ἐλ βθηθΌι ἃ θ᾽ τὸ σονθοτε, οὶ 
φαυγει" κα) ὁ λύκος οἰῤποίζει αὐτὰ, 

ν΄ ὀπορπηξα, τὰ ρόθατα. ὁ Ἰρερρις οὐἱ]ς. 
| ῦ ̓  μιϑω πρῷ “}γ δε ὅτι μμῶ ὡτὲς ξι, " δὐρυδ νον, ἐρεὶς ξυρίτ,αυΐα τ 
κὐὲ οὐ μέλοι αὐτῷ ἰδ δ ἀυονδάνον. 1. λεγςεη Αγ ο[ἢ7) δι΄ ποη δ τρῇ 

ΠῸΔ «ἢ ρμαίϊοτ νυ οὐ ποη ἔνητ 
οὔςς πιο μα οοίριβῆμυρα νε- 

αἰ ζισιηφζτο πηι οὐ ος,8ς αι- 
κα}. ἰσττ]υρα5 αυτοηὶ οὐδ γαρις ὃὲ αἰ 

4εἰ ἰωψωην υδηνεπῖεην, Ὁ 
ἀἰπονμείεφμει ( βυχίιταν 
ἐμρο γαρὶς, ἀϊθεχι 
0μ4:. ; 

ΜΜΗενεεπατίης Δείεην ἤν. 
ιν 4μ)4 πιεγοπατίμ ἢ, 

σαγᾷ ΟἸ  Ὁτὴ, Ηὐβ ὐκάροα “πιά. 
; ." ᾿ ὲ ἀπ τὰ , ᾿ θοῦ 5. 

Ἐγω εἰμι ὁ πριμίω ὁ καλθουκαὶ γινώσκω ἀθῶα Ραίτον 111ε δπυτδὲ ἡ Εβὸ [νον ραβονῦγῃ, 
τοὶ ἐμοὶ καὶ γινώσκομαι ὑοῦ δ. ἐ μδῥ, πᾳ- αὐπρςονόυ ἡδύν τνανε ὁ ἐῶ ἐρηντ αρι μὲ να νιν ἢ ν πος }, {{πρ{ερμι πε ρκεα βέμηε- 
πῶς Ἄνω σκβε ζα ὁ πατὴρ μ κιβγὼ ἡ ῶσκὼ 4 Ρεους πους τὴς Ραζοτ,ῖτα Μ" “ ᾧ ΩΣ 
τὸν ποτέρᾳ... Ὁ ς΄, ! Ἰερο πουιΐ Ῥατγθην, γϑς ἀπ πηᾶπὶ Φη τρπάραι 

να Γ . πε ΙΠΕ ΑΗ, 0. ὧν τίω υχίω μου πίϑημι ἐβρ Ὑ8].. [παραπὶ ἀερομο ρτὸ ουθιις.,, “1 "5 οο δοθέν ᾿ 
Τῶν. μὰ Ζ ἐ αἰ ἄλλα ̓ ἀωτα ἃ οὐ, ζω οο Δίϊαβ ςἰίαπι οὐνες Παρ οο πα] κὶ ἐξ αίδαν ομενναϑεοψμε 

Ἔ “Νι Φφ βατα, ἐχθρὸ. αὶ Οὐχ ἐφν } Ἰῃρη ἰμητ οχ πᾶς ςδυ]α : 1115] ἰδ νον βνννε ἐκ ἰγος με τον 
᾽ ΠΕ ΔῊ ὺ , “» “-Ἁῳ,. 
ορτμἰὐλης ταύτης καὶ καϊνά μμ δεῖ α:] εἰᾳυοηις οροτίςδῇῆης “αἀάιςος- 

τΑ τα Ὁ τὸ : ᾿ ----οτ-τ- τ ϑκκιὰ,..- ξ, -π-π--τσὉὍοὃὕὺΣῦ---.-.-.-.-.-.Θ. ὕ - «--:-.-.. 

7 Ομίμην “δι ἀρρβάτων: Ἰὰ ἀἰξ αιο Ἰαρτοῖθαις ἰὰ σλυΐληλ΄ 
τραῖοῖ οἰνυς τὰ ὕοςς τὰ ηι Ἐοςἰολ. ἰῃ τοιτις τι κεἰ οἴξε 
ἡιᾷ τὸ πη] το τ, υοᾷ δυνον ομληις νονα τἄηάςηι 
«οἰ Πρ τε, 

8 “Τηϊεινε, οφ ἐμοδ, Ηος ἀπο ἴῃ Ννυϊσατα {,τίηα δας 
ἀρυιά 5 γχιπὶ τητογργοῖοηιν ὅς ἰπ (ορτςηι σχυμιρίαγίίσαις : ὃς 
ΡΓῸ οἱσν, (ἀπιὸν πὸ (ογίθιτυτ ὅσαν,ετλπτ Ὁ υΐδηιης λατοηιν- 

Ὁ ηἰαςτίαϊς ἤε]Πιος ργοπυιηείατυπίν εἱς ταπηση σου ποάλη- ρίατὶ ἠϊοο ἱπυά ἐσεῖς, ἀἰτοα τἀπιέ ηοη οἱὲ (προγυλοάπειτα 
ἀλη δά 14 ἀξ 400 δα ἵτις. Ἀγ τας ἀπο ΕἸΣ εἰς οἰδίμττ, αι {ἴπς μος γοίεγας δά ἀσπογαμ,ίευ οα οἢες ἴσα αά Ἀυΐυς γἱμ 
ἀϊέλο αἴϊος ὀιππες ἐχοίυδης. ἔτάφις γος ας ]ατγοπδς δοᾶξ τοῖα ἱποτοιπςσητα,, ἤὰς Δή ἀτοήνα νιτα τοἰὨπιοπἀαζίοηςπι 
τὸς οπιποϑ ἂμ] οἶδ ποιητὴ ἰδὲ νἠγάἀίςαραπε. Ατααΐ πη]Παὲ ς φάαιπ φαὶ λάοβειις εἰξ, γεγὰ ἕμμπια (Πίτατο νοὶ τοι 
νη 4ΌΔΠῚ εχίλπέξίε,μες ᾿γοίες,ηος Ρτορζιειν " (ἃ ἀϊχόγιης ἑαπάς ΝΩΙ δ εἰςἑἤ Ἧς 
εἰς οἰδιυνη, (ε Ολυ ιν ροτίας ρτὸ οὐδίο ἱπάϊσατυηι οαΐ. ἔτ Περοηὶι τίθησιν. Ὑ ετυ Ἡ Π ππῖς σοάοα ποὺς διλδοῖ 47: 
δὰ. Ἐτρο δὲ ξοψβόι ροτείποι μος Ομ ει ἀϊξευιη. Λυρὰ- ϑωσι άδντ ὕοτεῖτ στίαπὶ νυν. {ΩΓ Ρέγρη ον ενοκηπίζᾳ 
“Δ ηὰρ ἡμόάις σοηττα ἐρὶς λἀυεγίτίυ!η {0 0.ν. σὰρ. 4. ΠΟΠ ς τὸ πνρίβαται. νυ ϊφατα ίη Ρυούς πισπιῦτο βν Ιερὶὶ τεϊλῦν 
Ἴερις αρὸ ἐμυδ αἱ ἁδυςτίλγιο οἰτάταππ, δὲ ἰπαΐε νεη"Πς μος {{|Π| αὐπὶ, γιὲ τὰ φῴβατα Δὰ νετυπαιὶς ἐάν πρὶ γε δεν ϑρ 
Ἰόςο οὐ ος οϑὲ ἐἤτο ΠΠ δὶ ψ γεπεγιπτ,οδ γοσατί νἱ οἰ σοι, φιισά αὐίιγάιμι οἱ, Μαμ ὰ ἐρίτυν ἴαμα ἀϊέϊκιτ, Ἰΐλς 
νερ]αφεῖ οὐ ἰάδτο Ρεϊυΐοις Ἐρ τον π0.}|8.,.5ὲ ἰἀΘΆυ" ὀμοειάροτς,, αἰΐλς ἀϊρονφετο": Ἂς ρτοίπς. πὸ φρήβατα ἐκ. 
διυίπυς ἐοητγα Βαυ πιπι Πδ τ. 7. καρ. τό, ἡτυὰ φρο ἐμοῦ 4. ροΠοιίοτς τπεπιστδ᾽ ὁ Ποδειὰ τεϊρηασμν ουἱς ἐφαὶῇ- 
πεἰτείτ, δετπίμηις Μοίςη ὃ ῬΡγορίνατας ηδ γε πη ὁητο Οἰιγὶ- ολε, πον ΤΥ τὰ ὰ νὰν 
(υπν ἐφ ευοΐ ΟΠ ΓΗΒ: γοἀ φυληιρ νοὐὰ ἀϊςατ, ταῆγοι (μ: 1. Νοὴ εῇ ἐϊδτηνα, οὐ μένη ἐπα. νυϊῃ. Νοαι βενιίνε 4 

. ἢ ὸ ῃ ᾿ ἢ . 

ἐμγω: αι ατὸ ἃ διμβὶ μιὰ. ἀμ [πη ὑσμβάμί αμην 
εχομῶις. 

ἐϊ45. ορογίοῖ πις φάβικε- 

ὩὩ-- 

Φ' «εὐἷν. ΗἩῖς τάσποι νἱάοτυτ ροουϊατίς εἰς 4ΠΠιη0 αἤ ρ- 
Ἰλοτιιπ) ΟΠ αἴθ, φιιαηίαηι νπείιοςυ οἷος δἰ Ραΐζυλε- 
ἀπισμητυν αιοτίάϊς, δὲ ἱμάς τυνίας ἴα «αὐ ας γοάοιητὶ γ|4ς 
“Λέζο, στιν ᾿ 

᾽ο. Ἐεαδηνάεπε, καὶ «ειοςν ἔχων. Ν αἱ πάτα δὲ Ἐταδίπις, 
Ἐξ αϑωνάἀαπεμεε ναδεαπε : μαι νἱάείςετ ΑἸ αι) λητὰ διαδας- 
τα αιλιη δά δᾶς νςηίτοϊ ραῆοτ. {π| νοι ΕΠ Πλμιο ὀχεπι- 

" διὰς ἐριζαγ το τι επάνγη εἰξ μος διηεπτίλει ΠΊ εχ ΡΥ 
ἀεηῦν θυ: ἠἤπτίο, δὰ σὴς χαΐ ἤδηις ἴ ς οἴϊον. “14. Μομὴ, γνώῤκοι οἰ ο ἀηΠ μιν, ἀρρτοθας, ΠὈΐ οοιι- 
ἐτσάητ, ποθ δ Ολες δὰ {Ππι|4 δάσους. Α ἀἀίάττ αὐτο χ᾽ ἱννέ Ππῖνλν παῦοι. τὶς αδυά ᾿πόθησον Ἀεοιρίταγ γο- 
ΠῚ ΟΠ εδιια ρόμειοιίας νπιθς ες, νὲ οὔ σπάσει αὐλήν Ὁ: Ἰϑίιιιν »Ὶν [ἐφάανν, 1 νε ΡΛ αν αν δ, δι .7.18. Μαιαν,7..3..ὄ 1» 
110} τὸ Πελὺς ΔΠεΙιμήτλυῖς, δυο ἐπ πομϑθίηηνε τα{Π- «πὸ κά ἵννς ἰόσαν ποι ροιείποι ἠἀϊξρυϊμείο {αι (ωὐτί- 
υευάίηἰς ἔχουγείοισηι ἀριυᾷ ει τῇ ΝΑ] ναοῖς, εν ἧπν μοῖμιρ αὐλοι (ἢ 4, φαοίοάο, βάτος σιογμαιπ θμπν 

δ) μήνα! τ᾽ ἐρνάνειον ὁ “ἰνελούνενοι καὶ ἐξιλδύσψται. ἰἀρτουτίαμν ποίζαι. Νεο σμίπι ραττιςυΐα κριϑός ματιά" 
ΜΕΝ δ νὰ “ κόμητι  εἢ Φρ μέν τρῶν εἴ, ἰδνος (τἀ ἀπ! ομν ἀπιπταχαῖ πων πὶ ξομίςι!ο 

1 ΟὔἸπὶ ΠηΡ Δ ρχοις μη ἀὐείρίτας ῃ8 ὁ ΕΠςὈτγάσος, 10 που ἀςέϊαι μι δὲ ρεερξνλι παῖς ἀπειπέτως ἔμτ ις νοις 
αὐϑαβοηφε δι δνθιλτα. κίον ΟΠ ἃ ἼΡΙῚ εὐ ζμν. ἘΠΠΗΘΗΝ τῶ λμς ἀξονιΣ ἫΝ 

τά τεκ 

π0Ν [9η| ομμδ: Ργοργια,υὶ. Ὁ 

» 

 ΧῚ 

Ἐπὴν οΣ ἢ 

. : ᾽ ͵ ἂ " » 

: νὴ οὐπιςεύετι᾽ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιαῖ ὧν 

, 
ςς 

ΞΡ ΑΝ ΡΤ τω ἢ 
, γδνεκα τῆς ΨΟΥῈ μου ἀ κου

 σοῦ δι καὶ 

ἡ ρήσεται μια ποίμνηγεις ποιμίω.
 

ε Π ᾿ τω ὁ. 

μὰ τῶτο ὁ πατήρ μα ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ "7 

μι τ ἰω ψυχίω μῶν ἵνα πάλιν
 λάβω 

᾿ ͵ 

αν ᾿ ἢ ινΦ᾽νν ω ᾽, ᾽ 

οὐδεὶς αἴροι αὐτίω ἀπ' ἐμοῦ, αλλ 

᾿ς μι ήϑημι αὐτίω" ἀπ᾽ ἐμαυταῦ' ἐξου- 

Τοἶχο ϑεῖναι αὐτίω), καὶ ϑξουσίαν ἔχω 
5} λαδὲν αὐτίω!. ταύτην τίω «ντο-] 

μι ἴλαθον οϑουὶ τὸ πατρός μου. 

( Σγσμᾳ οιὖ πάλιν ἐδῆμετο ὦν τοῖς ἴ6-}" 

ϑαίοις δα τοιὶ λόαρις τούτοις. 

Σ ἔλωρν δὲ πολλοὶ ἐξ αὐ» Δαιμόνιον ῃ 

ἔρια μαζνεται "τῇ ἀυτεῖ ἀκούετε ; 

ΟΝ 

1 

ἄλλοι ἐλέλον, Τοῦτα τὸ ἡϑ ματα ἐκ ἔς 

δωμονιζομδμε᾽ μὴ δ'αμμόνιον διώαται 

πιφλν ὀφϑειλμοίκ' «ϑοίγειν 

ἔϑύεν δὲ τὰ ἔγκαήνια ὧν τοῖς ἵεροσο- "ἢ 

«λύμοιςνχαὶ χειμῶν ἰώ. ᾿ 

Καὶ αἰδιεπάτει ὁ Τησοίς ὧν 

ηῇφοᾷ τῷ Σολομῶντος. : 

ὌΝ Ἐχύκλωσαν οι αὐτὸν οἱ Τουδ᾽α)οι,, 
χα ἔλεγον αὐτῇ, ἕως χότο τίω γυχίω 

ἑμ δαΐρεοις ; εἰ σὺ οἱ ὃ Χρμςὸς,, εἰπὲ ἡμῶν 

παῤῥησίᾳ. 
Αιἰπῳιρλ 

1} 

τοῦ ἱερῷ "ἢ 

᾽’ 

τς, 

«"»"» 2. 

υμαν᾿ 

΄ο 

ὀνόματι ἢ πατρός μον» ταῦτα μαρτυρεῖ 
“δὶ μου οι ᾿ 

9ῃ αὐτοῖς ὃ Τησοιξ,, Εἶπον 

[λεὶο 

᾿ 

τε Οτεκχ; ποίμν». αἰαῖ, υἷε Οὐ γοςς ποη δτοῖ :- 

φίς πὰ ουλαπὶ Παθυΐαπλ ἀςείαγατας : «υοΐ νῖχ νηαυλπι 

νηοῦ ἕοτ, ἃ ποπ τοβὸ Ὁ, [τὰ οττληὶ (υϊεὶ δι ἱπιριάςη.- 

το σνλα ςο]]οσλτιτ. 4{Εἰ7Όυρων ρα ον, ἧς ποιμήν. δις 

φυά Πέτρος προ οτίλπν ἰπτεῖ ἀμ Ἰηο ἀςείξ σορυϊαν: 

ἀρυὰ ὄγποος ἀὐτς γ δι 1 ἀτίηος δἀηγοάιπι γατός Ν Απὶ τα 

δπϊμιὰθι τας ρίσγαπαις τοχυγάηταγιντ οου5 {τ δίγη- 

ἀεῖο. διῇ σῶῖ οεΠΠρἤη δηποϊδυλητας (ετηςἱ ἀριυιᾷ [μυσλτῃ, δίς 

Το. ..3. ᾿ς Ἷ 

17 Μτορέενεάν δεὰ το, ἸΝοτάπάιιο εἴτ Ἰς Ἰοοιις άιιετ- 

δι: «οφχυί δνὼ τὸ Χρασοῦ δι δοὶ τὸν Χριφον (αὔτη! αιιλάϑηι 

εἰ βλῦοης ἀπξηπσαιητνς ΟΒΗδΙ πιοτίζιηι σαογυςης. ΟἈτῖ- ν 

ὅς κοἰτὰ θρϑρωτοῦ, ἔπ οὐδεάιεπιϊλ'ας ρει τὰ- 

{{πίὰ φτοιποτίτυς' εξ ἰεσαπάϊμη εἰ οὐρα δὸς βγάτιασα, 

νἱϊλτη ἃς δεποάίξιίοπεῦι ἊΣ ἢ εἰξ ἀιηοχα, ποθὶς οπΊ: 

ἴδηις αι μᾶς πμτιεῖα ρεῖ πάσηι πορθὶς ἱπιρυῖατα ται ζὸπ. 

Αἰταίπνασιντ νὰ οατη ἰρίο τοσησηλαριους εαρί!ςατ Ῥαυΐυε 

Ἀοπὶγ19.,8. ΒΊΗΙ ΡΡ.}.7.8.δι».. 4 ερφηδ πθνμμν ες], 

Ῥιφοηδην. δα τάυιοη μια οηδτέπηρας (εγιδις γα ]υ! ν 414 

Ομληπας, εχ 4υὸ πλτις εἰ, φυός δπιιηράο ςαρίτ νἱτᾶπὶ 

) 

{τ ἡμλτη πρις ψισάλῃν χοῦς ᾿υσϑ Ριὼ γέζζλεος ποἰϊτίς, 

(πνεῖ. Τιχη τς ἀπὶ ταμν Ἡγο  Οθάτυ τ, αὶ ἴνκες ἀϊεεῖοι, 

φιαηιης ταν γτορτιὸ (ασπβοίυην ὁγαςὶς " ἠς- 

Ροίο. 

τὰς αἰμε ουδιαῖρην ξου σον, ἔπς ̓ ς 
οἵοίζαις αὐτοκρμτορλκῖ 

᾿ νι πο ἡ ψινίσην 4πι 
ΩΝ 

λοις εχριοίςὰ, Αὐρτατ σαι Ἰεὶς ἀς 

ε« τυ 7) 00 εἰ κεινιανῇ τως βυομιια εδάς . 

πδγ νιν αι ἰὸς ΠΤ 4υοά εἰρίμαι δι Ῥᾶι 

δἰττὰ νὰ αυοά [γεὺς μῸὶ αὐτοῖς, 

χἱ 
μὴ δα μόνον ἢ 

Ριοῦο. 
"νυ Ἐηζμηΐά, ὁ γκσίνια Δ ἐα «ἀδικατίονις [ελυιη Το λα- 

στα ἐαΐε ταιρίυαι ἴλι (οἴσηιαι ἀξάϊεατίοης συ! σον τμπ, 

͵ 

χρυίθαν αι ἀππιοηίμν ναϊγοῖ: Ἰοΐ πιαχιανὰ 

Ἂ ΣΕΟΥΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. ᾿ 
τοηαιἢ νος ΘΠ) τποα διά δητ: 
1 βέταως νηυς 
δίϊογ. 
ΓΡγορτεγεαβατεῦ πὶ ἃ 

ἀμ ερὺ εροίο Δηΐαγὰ πλεαιῃ 
"ντ σατῃ Τυγίι5 Δ πὶ λπὶ, " 

Νέεπιο τος ελπὶὰ πὶς » [εἰ 
ἐφὸ ἀεροῃο ἐᾶπὶ ρεγτης  ρήμιηΣ: 
δυξξοχίτατοπι Βαῦςο ἀεροπεη- 

ςερζαπη ἀςςορὶ ἃ Ῥδτς τπςο. 
, θειάίωυνη τρίτυς τυγίνιτι οτ- 
τὰ οἱἱ ἰητοῦ λυάσος ρτορτες !- 
τος ἰογιηοηεδ, 

Ὀιςεδαπιδυτό τυ} δοτυπλν 

Παπιοπίυαμ μαδεῖ, δι η Δηῖτ: 

αυ εὐπὶαὺ αἰτί5ὺ 
ΑἸ) ἀϊςεθ ἀρ: δ νεῦρα πη]! 

ίμπτ ἀξιηοπίας!: ἡ 

ἀρεγιτοὺ 
Δ Εαϑα (μπτ αὐτοῖν Ἐποσηίαν 
Ηἰϊετοίο! γ αὐ! 5νδς Ὠγεπη εγαῖ. 
Ἐτανηθυϊαῦας [εἰυ5ἴη τειηρίο} 
ἴῃ ρος δο]οιῃ ἢ 5. 

Οἰηχεγσης ἐρίτον ὅπη ΤυΔαὶ, 
8. ἀϊκεγυηι εἰ ,» Οὐουΐμυς Ὧτι- 8 
αγάτῃ ποίϊγατα (υἱρ ξ ἐςὺ (ἴω 658 
ΟὨπτιίζος ||ς ἀϊς ἠοῦς" ἀροτο 

Κείρσπάϊε εἰς Ἰείι 5). χὶ νο- Ἐς 
[Ρίςνπος οτςάἐτίς: ορεγ ηυ ξ ορὸ 

δας τεϊϊαπτης ἀδ τις. 

κ.........-....-Ὄ-0Θ0ζΚ( ὁὍν.»ϑνϑὲὸ0σῳ2ςς5θπππ- ςς..ο-.-.ς..-- -----ςς-ς- - ὅ50.0ο0.ο.οὸ...--.-..-.-... τ --.- 

ἊΝ τὸ ποῦς ἀοροιοῦο, τὰ γε τοτα ἱρῇυς νἱδι η!Ἀ}] ἀπ υὰ ἢ 

ΔΝ υῖν, Βοιεβαιεην θη 111ἢὰ τη ἃ 

ν λος 

ΓΕ. (Ὁ νϑιεδὴ ΕΑ 4". , 

εν (σ᾽ βὲα νημπν ομες χε ἢ.}7.}. 
ὅσ υμηε ρα[δον. 

᾿ 

με τιν, “(᾽ νηῦς 
᾿ ! 

᾿ “Ὁ Ε(1.}: βυορίειδα πῖφ ἀέἐρὶ Ἐν δὲ 
Ραιεν, ηηλα «το μοπο' 4ἷ-- Ῥαιτὶν ἀφοίειο 
ἤναϑθ πηδάρη τ; βεγμπι [4- νπίους εἴ ν6- 
πηάην ξάπι, " ἐφ  βὴη ἐπα 

: δ ἐοι,γευΐὶ νλ- 
Δ έπευ τοῖν ξάπὸ ἀπε, ΠΣ Ρ[Ο. 

[ιἀ εχο βοπο φϑην ἃ πνεν φαϊθυς [ηἰὉ 6 Κα 
εἰὐδ αλαρόα μαϑεορθ φοιαθοιι, δὰ, 
ηεπά! ἐανη, (᾽ ρβοιεβατεην αὐάειῃ νι (Ά- 

"ἰρίι, 

18 

4 ἐλιὴ ἃ. δυουίταῖοιη ἈΔΌς 0] {αένοο ὑβογιν [ρπνοννιά! εἴ. ἀ- ἜΝ 
“1: ᾿ ιε τι 

ταγίαϑ φἀι δασυξα  Π"ἘΠἔος ρτα-Ϊ Πτος πιανάαεμην αριαρὶ αλλ Δα 
Ρρᾳσεο.. . 

μη{πηβο ἑενμην [α4’ 

4 ἡαῖερ Πάδον βτοβιαν 
βιπῆοηθ μον. ᾿ 

Εὐληφεΐίη αν 
ἀςσιει τι γρο- 
εὐ," όημα 
πεοεῖς εἰ πὰ 

: ἀμ δά εἰὼν 
Τοίεβάηι ἀνίθπν τημἱ "ἢ οχοτιαιη. εὰ- 

επ ἡρίμν, Ὁ «πιϑηΐμην βαὺ εξ πιμλιιστῖ. 
ὦ ἐαξαπθε αι ᾷ ἐμ ην 4Η- 
ἀϊενμὴ ᾿ 

«αἱὴ ἀϊεοὺ πὶ, ΗΥ̓͂ ἐουετ- 
ὑᾳ ποὴ ἴω ἀκηνοηὶμια 
μαὺεηεὶς ενώη 9) ά ἀάπιο- 
πὐηπν βο16|8 οαοογΉ» ογ 
ἰφ. αρετιτεῦ . 
Ἐπ{|4 βρὲ μῖοπν Ἐπ- 

ἐκηΐα ἐπ Πετο[υἱγπλ ν (σ᾽ 

ἢ γεηη: εὐάϊ. : 
ἢ 16{᾿ ἐμ Ἀειομκι εξ ον 
τεπλρ Φ. ἐπ ροτοι δ4.8- μτλι ἸῺ ἀοδεὶ 
ΙΟΠΗ. ᾿ Π41) Ἑυδηξε- 

Οἰνοηνάεάονμηξ ετφο ’ ἀνε τὶς 

ἐπῆν ἱμά κι, (ὐ ἀϊδεν χη ΡΣ ΝΣ 

[δεν ᾿μοϊ να νιν ην πὸ- βεγμρι, 

βνάνο ιοίϊο ἐβιμες Ομε- ͵ 

᾿βω5,ἀἐς ποῦ ραν, ν 

το 

“ἦἾ 

ἡππὶ Φαιηο- 

Ροιςείς «ατοτγαπὶ οςυ]ὸς 

νυ. λ.}.4.49 

, ποιοί} δὲ 

Ἀφ βοηάδε εὴ Τε[μ, Ζο- Ἐυαηρς}}} 40. 

4μον υϑϑνι, (δ πρη ἐτεά!- 5: ἀυρ!εὶ 

ἘμιοβεγΑ 4Μ4 ἐγο [μεῖο ἐν ᾿ς Ππιοδϑ. 

πφηθης Ῥφιγν παρὸ. ας εαἰ!εω» ἐφηῆτ, 
τοδιιγρία νὶ - 

ἐεβ πολιν με έϑειε ἀξ ἃεϊιοει προτὶ 

τε. ὠαρυτίιδες, ὃς 
δάἀϊυηϑις πλ}- 
του ἴϑι 

φτι νὰν υἱάς!οετ ἃ δοϊοπιοης 9 πισηίς (πρείῃλο, ἰᾷ εἰξ πτλο- « 
ἄϊο δυζυπῖπο «Ἀ εν, 8. Ὀείπάς ροιὲ οἰις νη Πλστάτίοης πὶ ἃ. 
Νεδβοπι ἄς τετῃα ἀμποήςοιτηι ἡγε ῆς 40} πο η Ἐδν ξ 

δγαλείαπι δὲ Μαγιυιη ἘΚίγιδ τς 8 Ν εἶ... Τ πὸ ἀςηῖφυς 
λτυάλ Μαοδαῦσο ροδ τερυγράτυτη τοπηρίνμν τ. ΜΔ. 4. 
Ηας- δυῖϊοπι σπςάηιλ δά πιάλπι Μαςμδυσιιτή γοίετι ἀις 
εἰσοιηδητῖα οἰϊεπάσηϊνηα φιὸὰ (δ ιδυς 1 ςζοηῖςχ- 
τῇ ταης Ἀγοιης ΑΜ ταἸτοτα αυδά πευτρίις ργοοἀεητὶς ἀεν 
ἀϊοαιίοαὶς πιεπιοτὶς κυ, ὙΠ Πὰς ἀἴοϑ τις, βεαυς ἃ 50" 

ἴη ποιίης Ῥδῖιὶς τὴς» 

το ἰοιπσης, πξιμιις ἃ Νεϊιοιηῖδ ἀλολτυς ςοπίητιῖας. Ὡς τοιτῖὰ 

γοίδ μας ἐχρτοείςὲ Ἰορἅτυτ «ΟΜ Ας,4.59,Κόφισιν χ᾽ οὖδας αὶ οἷ, 

ἀδελροὶ ἀυηὶ καὶ πᾶσα ἑμπλησία 1 σομλληένα ἄγωνται αἱ ἡμέραι ἐγχρν 

τσ μοῦ τῷ ϑυσιαςηρλον ἐν τοῖς καιρρὶς αὐ Υ̓Ἷδ' «αι τὴν κριτ᾽ ἐμιὼ τὸν, 

"μέγας ὀκτῶ διὸ τὸς πυμπδες καὶ εἰκα δε “ὦ μίωδε Χακλεά, ὠφ δον: 

φφφσυύης καὶ χαράς.14 εἰϊ, Οὐπβημι μά φο (ν᾽ ΤΉΝ πὴ μβ 

ἡ[ναεἰῤε ἐϑηοο, τε ἀνε ἀφάϊεκειοιίν αἰκάνὴ [οἷν ἐεπνρϑειθνι ἀρίεα" ' 

γερθην βφνι μὲ ἀπηλ, νἐἀεἰϊεει οἱἱο ἀδεννὰ χα ν ἀνε ρβι ΟΡ. 

{ει ρηάσηοεπν ζαμάϊίο ας ἰκε}4. ας 1Π|ς τ 4υίθσας Ποῖ ς[]1ΠῚ 

αὐάο, δ )νρίγμα ποι τοξξὰ βέξσπουο νοςαθιο Οὐ ο]Πο ποῖα 
Ἰητορτεῖαγι δεμον αἰ με, λι11}) ἐγκρνζεδι ἀιςλητασ θα: (λειο 

Ὁ γι νου! ἐπιείαπτατ, νὰ Ηοθτ.9 νι διδέτον γε νο. [εις 
ἁὐιῖοια ττιδιῇ εχ Π1ὺ ἀποπὶ οἰται! ἰοεο,, (ὩΣ δλάάδαι Ἰοληπος 

μιγευνσον ΑΗ Πς, χυῦ ππση ες Λγ02{ἐΠρρ} πλαϊπια οχ ββιῖς 

Πεςομνον! ποίτεο τείροπάξαι πός πντς φυλτῃ ἀμ σοῖ 
᾿ἠ βα μθνἢ ἐπὶ δ ψετὶ ροτισγιης να ταην δ ἰὸς Εὐλπρε- 

δ ἁΠεῖς τατον ρόαι! τὴ ὃς υὐτιαθτν θα λαμ " 

χυοϊποιτιμς εἴ Ἰ)οπιηυςεθα ςοιηιειλοι ἅπας. 

14 ΜΡ ΤΌΝΩΙ τιλ}} ας(υἱρςπίλιι τοις ΟἿ Ρ,. Γοί - 

("ἘΝ ε ἀεἶῆνι ψυὶ «ἔρον ἀσςίριαιτ ριο το ]εῖς  τποάιο ἃς 
ρειάσγς,ν εἶν} καττὰ Διοιε μη πρὸ πος (εἰ πες πη - 

ΤῸ Αὐρρα μίμο μὰδωμόνιον. [Ὁ νιο ̓  νὴ ἰσψίσνος 10 τοτριοίτο θίατία οἷ, τ 4 τρενι ὲ παῤῥησίᾳ. νυΐρ Ἦν αἰὰν». 

Εγο πνεΐο αὐ γρίνηιν Ἰοφυςσπάι ξοθιν τοεει εν λα ἰὼ 

λιςραύει τὰ ΙΝ οα! οαιπ νοίοιπε ντρυθ! ον πίλαλῖ τος 

(ροπάφας [τ νε ἀροντὸ δείογπιοης πηιμνὰ τ ἐϊεαε 

ΓΠΠΠῚ ον μεν Μεήιαςάφηι ἘΡΘΌΝΝΝ αι.3.}.. 

) 



Ολρ. Χ. 406 
ΤΩ Ω πλειο 

εἰ νᾶιιοος οΓε- 

ἀξ οι σινην 8- 
ΠΣ ΤΙ, 
πλιατῇ ἄμε ἰα μιν. “ 
ὄσανι 

Ἀπ. ΗυὉ εὐ τὰ 
τηῖπίυος Ὠο' 

ν , 

ΠΙΏΙ 

μου 
δ αορβέτων δ ἐδ, καϑὼς εἶπον ὁ. 

ΕΥΑΝΘΕΠΙΥΜ. 
Αλλ᾽ ὑμέις οὐ πιςεύετε υκ γάρ ἐφξε ἐκ 56 5.4 νος ποῃ «τοάϊεἰσ: πο ο- 

᾿} 

δεῤ ὍΘΙ ἡρΐ εγεῤ 
75:4 γοη ἐβμ ἐπὶ μη ΕΠ 5 ἐχ οὐ }5 1Π|ὸ ἢ ο15.. , 
πε βιηῖ ἀνχὶ νούῃ. τἀὐϊχὶ νοδ15. 

εἶνε: ἢ τς ΠῚ : “ 5 ᾿ ' ᾿ : Τα «οόδατα τὰ ἐμᾷ τῆς φωνῆς μου 17 ΤΣ 1115 πγεὰ νοςειὴ πηοατῃ [27 ΝΣ Ἡμὴ νορφΠὴ πμρβῃη 
" ιν Ὧ Ὁ Νο  ν αὐὐιυητῖ, ἃς ἐὐὸ φᾶς ἀρηοίΤου, "Ὁ “(0 φοχη [τ πρῤαυτιαυος ἰῃ κου χα Ἡνωσκῶ ΔΌΤΟΟΚΟΙ ακολρυ: ἘΝ Σ οὺς , ᾿ ἃ εαϑγν' [ηνωμτων πη: 

ὃ οὐ ες «οπιἤηιὺ" 
φιος, ῥκ ΡΊΠΟ 
"μιὰ ςοπηπη- 
Ὅς, δάιετωμ 
ὠπιίν πὶ ἔρίᾳ. 
εὐ τὺς 
ἄλπι τὺ 
μᾶῖ. 

ὉΡεΙΠυς Τλεὶ- 

οὐτεηνί δι κα» 
ορδεοιις ρὲ. ἡ 
“Ὡς ἀἰυίηις αν 
(ΕΥ̓ ς. 

ῬΩ].8».ς 

« 

ἀν πασ τις αὐτοὶ ὧκ τῆς χοιοθξ μου. 
Οὐ πατν μον ὃς δὐοδυκῖ Αϑι 9 μιαἰζων) οὶ Ῥατοῦ ἐἱϊε "πεῖς αὶ τη ἀς- [τν 

σταύτων δ." χαὶ οὐολὶς διω τω αὐπα- ἀιε Σ οὐ τηι 
' Ἴ4υς αιίαιαιτ, ροτειξ ἐας ταρε- 

ἐς ὁ πλπῃ Ῥαττῖς ποῖ Ὁ 30 
Ὁ ΡΠ ΤΡ ἐν Σ Ερο διῬαῖον νιυτι [Ὁ μγ5, 

Εὐαςατὰν οὖν παλιν λίϑοις οι} ου-) } ϑυιξαϊογυης οἴρο γυγῆμν ἰα- [}} 
ρίζες Χυἀαὶ νὶ διιηὶ ἰαριάαγοητ, 

σὲ με!" ᾿ 

Ἶαῶφ }  θ 1 γ Ὁ Ἁ » " μη δάσλωνται ϑἧς τὸν αγῶναι ἢ οὐχ αρ΄ 

ΣΕ ΝΝ Εγω χα! πατήρ ἐν ἐσιᾶμ. ΝΣ 30 

σαῖοι ἵνα λιϑάσωσιν αὐτόν. 
. Αἰπεκρίϑη αὐτοῖς ὁ τησοις Πολλὰ χο- 
λρὶ ἔργα ἐδειίξᾳ υἱμῆν ὁκ τῷ πατρός μου" 
δζᾳ ποῖον ὦ ἢ ἔργον λιϑείζετέ μή; - 

’ Αἰποκράθησαν αὐτῶ οἱ ᾿᾽ουθαῖρι λίέ- 
Δοντος, Περὰ χαλοῦὺ ἔρχου ου λιϑεδξομδῳ 
σε,αλλκ δα βλασφημίας, καὶ ὅτι συ αὐ 
θρῳπος ὧν, ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν. 

; ΑἸ χεκρίϑη αὐτοῖς ῥ Τησοιξ, Οὐκ ἔς! γ4- 4 
γοαμρμᾶμον ἐν τύ νόμῳ ὑἰ αδ, Ἐγὼ πα, 
πο έςε: ᾿ .7 [69 

Εἰ ὠκείνοις εἶπε ϑερις ΓΤ οὐ ὁ λόλος 5 
τῷ Θεῖ ἐγ έτο , καὶ οὐ διωύαται λυθῆναι 
ἡδαφη. ΝΕ 
ον ὃ πανὴρ ἡγίασε χαὶ ἀπέςοιλεν εἰς 3 

τον κόσμον, μῆς λέγετε νΟτι βλασφη- 

ἜΡΕ 

ΓΌΠ: 

ΟΕ 
- -- 

(εὶς 

ἤσδι 

δόμα ὀρετὰ οἰζομ! νοδὶς ἡ 
Ῥαῖτειῆςο: ρτορίςν φυρὰ η10- 

ἕξιος, Ὁ Ῥοθυμ ορὰϑ ποι ἰα- 
Ρίἀαρνυδτο, πα οὗ δ᾽αίρῃ ει, 
4 οἴτ,χιία τυνμιοιηδ, σαι ἤς; 

Κείροῃπάϊε εἰς εἴας, Νόπης! 
ἐὰ θεν εἰξιη!ερς ψοίτα,Ε. 

ἰχ}. ἢ) εἴς ᾿ 
511ΠΠ 0: αἰχίς ἀςος αἰ χιορ ἴοι 5 

το [οἱ (λξζυς οἰ δι ποι ροτοῖϊ 
Ἴ(οἷμί δοτίρταγα: ἷ 

Κα χὰ ξωϊω αἰώνιον δΐεδωμι αὐτοῖς κα.) Ἐξ ερο νἴταιον ατοτηαπι ἀο δἰ 5βς Ἐεεᾷο νιν αἰμημι, ᾿ Ὁ} Ἰμεςρογίθυδε ἰν ἀτεγπυην, πςα; 
ταρί ἐξ τὰ5. αιμυλι ὁ ππᾶπο 
τς, ᾿ 

ἶ ἀο εἰν, ὥσιηθὴ Ῥενεύμηι κς 
4 ΕΓΠΗΗΙ (Οὐ πορ ταρήξὲ 
ἐ46 ἡμι[ἡνήπὶ ἐς ΑΗ, 
ἸηΦΗ. 

Ῥαμεν ΠΕΗ μὲ ἀρ, 
ΓΝ ΟΝ {: 
ζδ' "επνὸ ῥη 66 γαρβεγεάε 
49. δ ιγιειρει, 

Ἐχο 4 4τεν νη 
[μην ᾿ 

δωβιίενηηῖς γσο μξτῃῃ 
ἰαμνάες 1Π|44ἰ υε ἐαρίάῳ- 
τφηΐ ἐπ. 

αὶ Αἰ [βυνάδὲ οἰ, Δίμια 
ΟΣ ῥοπα ορενα εξξεάὶ νοὺμ 

μ Ῥωμε ποῖ βηριῳ 
“μοι ἐΟΥ ΠΗ) Οβ 64. τῆς ἰ4. 
ρι44«1.} 

ἐδυς εἴ : πς: 

εἰροῃάϊτ οἱ5 λοις, Μά]ῖα 

οράσι ρἸς ἰΔρτεἰχτ1Ὁ} 
εἰρομάοτυητ οἱ 1 ἀκα), ἀϊ- 

{24 ὕμηυ ομετᾳ 05 ἰώρν. 

πιλα ζΟ’ μια τη Ἰροπιρ μῇ 
"μι, ον ξεΙΡ[9Π} 1λέμηη. τεϊρίμμν Ὠ ει. ᾿ .; ἀν λυ ἕω ΜᾺ 
ΝΝόηρε {Ὀτήρεμετον ἢ νζε 
χε υὐῖνα λῳμέα ἐχοιχὶ, 
ἐν εβηῖ. . 

δ) ἐΐο9 ἀϊκῖξ ἀφο! 44 
405 (εμο εὐ βαξίω β, 
(Θ᾽ ποηβδοιοβ! ἰοἰμλ δα. 
βίντα: ὃ 

Ὁ 

ε Ώῃς αιεπλ Ῥατον Ὡπᾶι- 36 ὠνεπν Ῥαιε [αν ι4. 

. [μἱὲ ν᾿ πρίβε μα πρρηάητη, 
ἴε δέ τοι Πτίη τπαπάστα, νος, ἡ νον ἀνε, ϑυίᾳ δίαμνε- 

᾿ ἀμ ιρηρο μὴν ἐδδὲ Ὧν ἀτοῖτι5 ΠΑ ρἢ ἐπγαγο, “πᾳ ἀϊχι, [πωσ δμᾳ ἀἰκὶ Εὐν Ὁ ὁ 

, ΜΚρίρ τι δἰπονγὸς τὸ Θεα εἰμι; ΕΠ ας [οἱ ἔοτα} [νὴ ' 
Ὅν» “  Υ ν) αἰ πος ὅν τῇ ὡς ὩΣ πΉνυ ἐδ} 0 . ἐλ ες Ἐϊ ἐν ΤΙ Τῷ ἐβ)γῶ τὰ πῶτρος γυνὴ ᾿ ςὶ ηὖ ζςεῖο. ορογα Ῥαιτὶς τας, "7 ϑἔβοη [οὶ 0ρεγά Ρά4- 

χιςαϊετέ μφ" | ᾿ ν ῥ ΠΟ] τς ογεάοτς ΤΙ ΝῊ τ ΑΕ ΥΜΗταΠΕΝς 

.ὐ ἅ6. οΝ ἡ οὐ γάρ ἐςε ΤῊ υϊδυίάληι σοάϊοιίιις ἴς- " 
φάτο, ὅπ ῥη, "4 ποῖρ ἐβμιδοὰ ντουπαιις ἰορς (ςιοι άιιπι 
«Πρκαυίλπι αἰ Πδτοπν αὐ ίετγὶ οὐ ἤθη οἰσάλον, ἤθη λυξοιι 
Ζρπίναδιιτίοπεην ἡςξω,, ντ Πιρτὰ 8. 4., ἀυιι «οἰ Πρετοῖ, 
Ἰλιαροϊυπι πθη ρὲ τ της ἴῃ νεγίταις,οχ δὸ αιιδι! γειῖτας ἴῃ 

. “Ὁ 0η {0 {τη} {πζας 7.47 νυ  οχ τηᾷϑινα ἰδεῖς ἐ 0 }}1- 
βιταγ τ πα Πϊο πα Ἰτογιπν ρεςζάτοτγῇ, ᾧ κόαν ἱπαιηι, εμήρδω- 
“γα βέεξαθά τενηλα (φπεννι πνΐμι ἀνίνςνα, [ὴ Μ}Π|ς τριτον οχσαιςο. 
ἰδ τὲς ρία οἴη ὅτι πρθατς σοπίςυςμλη,οχ ὅιο ἀπίεσο- 
«ἰοὴν (ΟΠ ἰσίευγ ε Ἀἰς νετὸ οἷς σοηεγατίο, ἀοοίαγαι λητοες. τὸ 
ἄἰσας, εχ αιο τηιόβέίσιτιν ςοηίδαιςης Ῥιας σηλτν αἷς πὸὲ ’ 
εἰς ὁροῦτες ζαβωκ ἡ ὅν}. Ὀοὶ Δεοιεπαῖος ) φυλίη βιὰ ᾿ 
ἐὐ ελης τθον ἥτις πος ἀπ Ὶ αιλιῃ ἀΠ ράπιις : ργίος 
ὕγαμὶ αὐ ὲς ἃς ἀνίοοτο,, αυλιη ά οϊη νοπίδιπυς, Νδύις 
᾿λμοἢ ρτόρζεγσα νοὶ] ἐποιοήυπτατῆ δηΐου νοὶ ἀαιηπαιον "’ 
4“ ἐορτοϊνογηπι αι σρη!σηάις ἢ Τγοις, 41} γοϊυῆτα- 
τὰ μὲ σογαιη ςοητιπτιάςιά, πος αἰ το ἀμὰπν ησίσητον φαη- 
πξητας {{Π||6 τὰν σα αὐάναμας ἑσιτοο ψυία ποῦ ἔποϊ οχ 
οὐπθυς : ἀϑηφύπιι το ὐτὸ οτίλαν νος οχ ἰ]ο ζΟἸ ραν, ΠΑ 
υδει!ς, ἃ δη0 τεδιροτς Πγοῦ ἀμ άττς, τὰ Δεητίητοι (ς τος χὰ 
νι πέϊὰ ντ ἀπξίηψιν «πσην ροιίμνι ἴσραι τὶ μοι για . 
φφμ ἀναν ὐονηκαϑ ως εἰ πὺν ὑμῖν. Ε1ἀς ἃ υσηδυλ, εὐμηφ. 
ἐπινταν σαν ἰτποιν ξ νογο10.1.ταΐ τις Ρυιαὶ ἡμορίαιῃ 
δ δ Ἐρο γοιὸ ποπ ρο τοφυμιίαγο, φαιιηι Ρεχίςι ἀπνει 
αἰγαίδος ποίιις ςοἀιοίσης (μη ςοπίσμίμ ,ἄι ἀβυὶ ογ. Ἂς 
ΘΕ ὨτΕΥργοῖσν ἰονάρειμ. ΠΡ . 

19 ΠΑ ΤΡ ἄνερ, ὃ πτι ΤῊ} μον Δα ρ ἔνηες, δι ιν γα] πτ 
Πιρρίοιῦ Πνε ἰοραι ὁ παὶήρ μου δέ δινκο᾽ μι μεὶζιν παίπων 
χν νὰ ς[ (Λυιο αὐλν ἀφ τ Πλατον υἰεάν μαι τῇ οὐμέρε,, 
τα Ταπι λἀιειηνς θγαχ οἱ, δι Λυννῇ 4 ἀ6 Βςοοια λυ κ0 
ἡ οβεοτατα ἀνας οἵπν ὅ ναι λάμπ ΠΑτιοτῇ (ροταιήΐς νς. 
"9 ἐς ἀιμρα (λείβι νίξινις, οὐ αι ἴς ορρῳμι διμ 

« » 

. δον. 

φιπη {ἴς. ἔσο (Δη. ἰοοη πὶ [τ (φςψύστιις αι ἰῇ οπιηίς 
δυς εχριπρίατιδις τοροτι,, ἃς ΙΝόῃπιις, οτίάιμ Ἔχρτοι τ, δὲ 
ηυα᾽ νη σσιτὸ σογημηὰ οῇ. ͵ 

10 ἔνε, ὅν. ἸΝΟΩΡς δί πάτηταὶ ας ςΠΪςητία' ταν ποτ, 
- ἃ εὀἀοι ίῃ, νοἰςηέο ἃ ἀσἪοπήο σὐπίςηία αἰ τὰς ταιηο 

ῬεΠοΠΊΚ, αι οὈΥς η στιλὴχ ἀϊςι Ρἴυταίι ϑυϊηςτο δινπι, 
νῖ γεξς οδίοτγιλπε ραττςς. ᾿ : 

3. χα ἢ Αίτε πιο, ἕν, τοῦ ποτρὴς μωον.1 ἃ ς[ἰ,ἐλήειη 1111) εἰ- 
αὐ ροτοιτίὰ 40 ραῖςτ παι. ν 

32}. 1ἃ εῇ καὶ. δ1ς ξοπιοιτί,, ντ οαοη σχοίη καὶ Ἰιος ἰοοσ 
π0ὴ βγορτιὰ σοριιίλιι οἷς, (ςἀ ρος Ρετώρεχορ οἴη οχ- 

Οὔ 8 «Ρἰιοαφίπιηΐους εὐλαπὶ Ισφυυπῖαν 1ατην,νε νι τ υμάἠομηρ " 
ῥανιάν [ῥεείαφηα νούωτια ῥυηνα. ΤᾺ, νυ] ξξις Ἀοιηδηυξο- 
ττεϊτ ἀνν δηπηος ἀυτομι οἸΠρίος ανυίτας φτ ἀπποταψίαυς 
(ἀργὰ αργδι θυ ραίπην. : ᾿ 

ὙΓ ἢ ἀνα ιύμὴ 1ὶ εἰϊ μι υαινι νοτὸ ἠϊιίμανα ἕτοιμα ᾿ ἄ 
ἀυαι α νοδιὲς (οἱις νογὰ ἑμτοΠν} Δᾶλτιν. μόρον ἀὐΐοιι 
ἀρρο! ταν γοηεις ίχετα (τρία . 
δον λυδονα [4 οὐ ντο] τί αυτ αι χτὰ ποι νε Μαῖ. 

17,διαν αὐ ἀοί ἑν, να (ὰρι.νγ..}. 
35). ΕΔέεην] φμδὴν "" αἰεννὃν ὁ πατήρ. δα ΡρΙογήνιν ἔα 

Ῥερηομ σὴ μές μοι οὐ αι Ππηθεῖ σα τὸ «ποι ἀτχιι βκασφλ- 
μη Ροΐμιν ψυὰην βκασονμεῖ, δο ἃς οἱ αης αι το ἀπὲ παν- 
ΤΑᾺ ΠΝ 1Η ΟΡΠαλπν,ντ ΡΟ Ι͂Θηχ παπο μον να μς. 
4 ἐς τς ἀιχίμμις {ἀρεὰμ ρα, 4 ϑαηδμι αϑενλγασῃ» 

. [4{6ἐῃ ρμεδηήνανι μρρέμηις ταποῖς δια [γλὲι απ ύιας, 
ΒΟΡΟ δι ΡΒ ὁμούσιον πάτον γσαν, ἀν 41 μεθ ΠῸ. 

Ἀξζσροηην Αἱ τηταζειἍτ ἀὐαΐσηυν ᾿ιυπνο (απ πννα Ππρτὰν 
34 .ἃ 1 .4...8. Ὧν 

}) μετα Π'αατμ τὶ, νὰ ἔγγα τἢ στιτρύε μου.1 εἰ 405 με] 

Ἰὰς Η (αἰπς ϑφαν φῇ εις γυϊο,, φιραν νφορ τησίμι }}ὰ- 
7611. ἢ 

ψ' 

« 

“δι 
- εὐ 

43 1η 

31, Μη φοπάενυμε εὐ μα; ᾿ 

! 

͵ 

ἄδην: ε μά Γ δία ββε- ᾽ 

τῳ 

ἝΝ 

᾿ 

εἷς ἔργρις πις δ σατν. ἵνα γναΐτε καὶ πι- 
φύση ὅτι ὧν ἐμοὶ ὁ πατήρ, κᾷγω ἐν 

' ἀξήτοιω οιυὗ παλιν αὐτὸν πιάσαψ᾽ χαὶ - 
ἄλλϑεν ὧι τῆς χέοὸς αὐἶῶι 

Κα ἀπῆλθε πάλιν πέραν τῷ Τρ ο 

. - 

. ΦΕἘΟΝΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. 

εἰ δὲ ποιοῖ, κἀν ἐμοὶ μὴ πιφόδητε, δ δἰη νετὸ ἐΐα ξιξϊο εἰ {πανὶ 033 
᾿ ᾿δι πο ἐγεάαζιδ, ορογηδὴν ἐαημ 

Ὁ 1 ,ογεάϊες : νε οβηοίζατιε δ εἴς" 
᾿ ἀκτίς Ραΐγοιη τὰ τὰς οἤτς, δι τὶς 
ΝΠ οο. ἐγ. 

Ἀυγίως εἴρο (ξυάς θλπτ εατπὶ 
ργεβδάσγει[ξ ἃ Ἔχις σχ ξοΓα ΠῚ, 
πᾶ ὖ. ; 
Αδύταας γυτίμ 5 λα τγαϊεόζαπι ας 

, 

ες 407 
δὲ δηῖεηι [εὶο,εβ πὸ ὦ 

μὲ ποι υμίτω ἐγεάετα, ορ6-᾿ 
τιβὴν ἐνεάιρενεφχποίς4- 
5 (δ᾽ πεάαι ἠων4. 1) 4- 

μεν νη πιὸ εἰ, ’ εζοῖν ᾿ᾳ 

πΡϑΒ}θμ} ΟΦ ΗΠ, 

39) φμετεϑαηὶ εὐζο ομὉ οἰείῆυε νίαν 
φρρνεϊνοννάφτεισ’ἐΜΙΜἐ, ἀξ μγοτ συν, πδ 

πο ἀηδία, ες 
᾿ πιοειῖν πῆξίὰν 

Ει «ὑὴλ ἐετθσι ἸΡαηι πες οὐ «3 
ὶ Π ᾿ ΗΝ τ ᾿ Ά ; ἀ 

' ᾿ς τὸν τόπον ὅπου ἰυὃ ̓ωαύνης το] )1ὸ “οι δατη ἰοςυιῃ νδὶ μαὶ! |λονάαπειν μη ἐνῆν ἰφζινη ἴδε, [εὰ νι ΑΠ0} νυ. Ὡς τὸν ΤΟΤΤΟ ς Β ᾿ Εες] εἴλῃι «οἱ 
δῶμ ̓ Δ ΦΩ͂: ν᾿ ΩΦ ΜΙ ΜδὌοᾶοια Ἰολπῆες αυυιη θα-} [9 44} ἴσαππει ὀαρεις και 
ὠρώτον βαπί ̓ζων᾽ καὶ ἐμϑινὲν οἈΘι. ὃ β : 4 ἢ 4): ΡΥ πηδην : ζ΄ ΠΣ : 

ἐλεν τῶν τιν Σιτοςπιδηδίταις ΠΠΠ|ς, πὲς. ; 
᾿" . ὰ » 

᾿ Καὶ πολλοὶ ἦλθον τορος αὐτὸν κα τ 4) ΜΟ [τι αυιῷ νεμιοῦδης δά οὔ δι 41 Εἰ πεμ πὶ υερεγνηι «ἀ 
λον Οπ ἰωαύνμς μδρ σημοῖον ἐποίησεν) [ἀιςεῦᾶτ, Ιοαπ νος φυιαξ πρηατα) |ἐμπ, δ’ ἀἰοαπε, ψνὲὰ 

νν ᾽ 

ψ 4 , 

οἱ δίν᾽ παΐτα δὲ ὅσα εἶπεν ἰωαύνης αἰδὰ 
“ Η 

τούτου ἀληϑη ἰω. 

ἡ} οὐπα τ αυχευηαιις δυθς πὶ 
.7.Δὸ πο ᾿ἀἰχιτν νογ σταῃτῖ. 

ἰοάη68: μνάτη» ρικμω 

κων πμ  ωπειφηνηδα ἀμξεον 

4μαεμπᾶνε ἀντί Ιοπηηξε ω 

ΑΝ ννυφς ἐρν  το, φιν 2}. τλα τὶ στοά ἀεγα πο] Πις 10} [46 βοο, νενα ἐτάπε. 
Κι ν,Καὶ δῆςευσαν πολλρι κε εἰς αὖ δυ 9 1} ΕἸ κνηἰπ ἐτεάιδεγηηε [5 
τὴ:. ᾿ ἐπ. ᾿ 

ἘΜ ε} Ε ς Α Ῥ. ΧΙ, : Πα.». Ζι. 

. Ιᾶ. ᾿ αν ἐκ ὃ Κεφάλαιον α ι αι λυϊονὴ ρτοτις υϊᾶ " Ἄμε ἀνέεην άπ 
Ν δ Ὡς ἀϑδενῶν Λάζαρος ὑπὸ Βη- 

Μαρϑαξ τῆς αὐἴελφῆς αὐτῆς. 
(Εν δὲ Μαρία καὶ ἀλείψασα τὸν Κύρμον ἢ (ἢ 

ἔνια μῴάεσς τὰ τῆλε ἀαν 
ταῖς ϑιοιξὶν αὐ τῆς "ἧς ὁ ἀδελφὸς Λα- 

ζωρος ἠδένεϊ , 

Αἰ πέςειλων οιαἶ αἱ ἀδεχφαὶ φοϑε] ἢ 
αὐτὸν, λέγουσι» Κύρλε σὲ, ὃν φίλεις ἐ- 

ϑυῶ Ὁ ὃὖῦΘ9. 

Ἀκούσας ὃ ὁ Ἰὴσοιζ εἶπεν, Αὐτὴ καὶ ἀ- 

ϑένεια ἐκ ἔς! αὐτοὺς ϑαύατον, ἀλλ᾽ ὑώρι 

τἧς δόξης τῷ Θεοῦ ἵνα σοξ αὐδῇ ὁ υἱὸς τὸ 

Θεοῦ Φὶ αὐτῆς. ὌΟ 

Ηἰγώπα δὲ δ Τησοιξ αἰω Μαῤθαν, " 

γῃ τίω ἀδελφίωυ αὐτῆς , καὶ Τὸν λά- 

ζαρον. τὴς δὰ 
Ωἰς οὧὧἱἷ ἤκουσεν δα ἀόλενει, τοτὲ δ, 

ἐμεῖτεν ὧν ᾧ ἰὼ τόπῳ «ἴὕο ἡμϑοδε" 

ἔπειτα ματὰ τῶτο λέγοι τοῖς μαθη- 
ἐϊες 

πον 

8. 1π δοιὰ ἀυτῴνἱΔεἸ ςοῖ Ῥάττς Νάπι ἢς οὐίλονίεριον υἱ- 

φιιλδ ἴη νηὸ εχοπιρί λυ εἰ δίτυγ ἐν τῇ πατρὶ νὰ οτάτυτ ον. 

ἐὐμδηὶ Ἀϊὸ ἰοσὰς ἂῦ Ἀτιαμαῆο ἴῃ τγαξζλευ ἐς ᾿πεατηδίίοης, 

Βἤολυϊοιη ἘΠΙυ ΠΥ ἐπ Ῥάτγς, δὲ δαῦτο τι ἐν ΕΠ, νὸ ὁμοούσιον 

ἔνην] δι ἰσοῦ μα μον ἀςεϊαγαῖ. ᾿ 

4.6. ωδάεναιεζίνην [οὐἀκηϑε, πέρμν τοῦ ΚΓ ορθώνον, νυΐραῖα 

ἃ ἕμιίμαι, ἰγάν Ἰονά ἀηαην τλδἰὰ ΜΝ Αἱη ἤιδς τορι ο (ας 1ὰ- 
ἀκα Οἰποτάαπίπα Μ|άς (πρτὰ 1.58. “ἧς σι 
4 Ῥινίε, ἅπιν των. Ηορτᾶλ εἴ τορετίτο λητον 

«τἀσητὶς ργο τοίλτίαο., ύδαν ἡπυἀυίπιις νιτάτο Ῥγορίοῦ 
ΛΕ μὐμες ΜΔ ἐταᾳ ἰπ νυ σας] τὶ ἀσεῆς ληὶ- 

πιλάφυςττίπμηας : δὲ τεϊδυλ ἰμτογάσπν,, νΌ] ςτίλιι πεςοα- 

πἰλνίδεητας, (οἷσι Τοδηπος μοβ ἔφατο, νῖ (ἀρτὰ, νεγῖι 19. 
μοι δέένιν» | 

“1 {κα Νεαας νυν ποις δγτος ἰαῖεηρτος Βᾶης 

ες Βα μαι ]οροεγαμτ. - 
Ν σΑΡνΤ χ.΄ 

"1: Ἂπ υίεο Δέ ανίδ, τῆς κώμῳε Μαρίας. 5ἷς [εξ τα ᾽π οπι- 

ηνηιδιε Οὐπ ες ροφίοίθιιν αιιος μαὔρεχί. δ 8 τλιποῃ νης 

ἀριρι στ] γιτ δι ηπιάδεγηπεο ἐπάιτίο, γεέγηις, ὅμ Βυθανίκι κῶ- 

Μιερέδνλφερ Μαρίας ἡ οἰ Ἐ,» νι δειίνανίκ υἱεοβάπν ΔΊ να, ἃςς. 

Βειμανία νετὸ ποι απ νίοις ἀσόμας αὐ Πἀηε Ενάην οἸ 1 

Ἰ Ππθονθπα εΥἵ ἐρονηγεστυῦ ψίοις ἐπε, αὐταῖς ΠΟΙ 0 ἢ 

(ποι δάταν, αἴ ς ὑτις ἴθ σοποητίε Οναοι! τιλέϊυ 40. 

οι μπιμὰ ἀινοου πεν ν ιὰς Αἴ ια. 

Ὁ βαεναι 4ν4 ὑννμὴ υ καὶ ἀλείψασμ ἸΝοταμ νη οἵδ, αὐπτὰ  Νολθμ. 

ἐο νηδίοην εοἰδέιηταν, ἀϊεὶ καὶν πρρλνψαν ἡ. ΠΩ} αἰ- 

δως νἀ ἰκέζυηι εἰας [4εὺ (εὐ ϑαιημιμν Ρτορε δε δυείδι ἢ: 

᾿ μ δά κύον ; ον "δ ἴ Αγλτ δὰ ΒΟΙ 1012. 
ΓῚ « Ν τς . . 

᾿ ϑαψίως, ὧι τῆς κώμης Μαρλαὰς κ] 1" εχ νίςο Μαγια ἄς Μαγιίδα [ὁ- 

ἕοτια ἱρίι5. 

νηχίς ουηῖ νησιοητονδίοχ ᾿ς 
τοῦτ ροάεβ οἵας σαρί τς [μῖδ: οι 
τὰς ἔγατου [Ζαγ5 πρτιοταθαζ.) 

Μιί(εειης ετρο (ογοτγες εἴω5 
δά ἱρίυπ),ἀϊςςιςς5.]οιμίης ος- 
7) αιυξιὴ ἀι1)ὰ5 ἀφτοταῖ," 

4. λείως αὐτοῖι ἄος αὐδίτο » ἀ!- 
ΧΙ ΗΠΙς ποσθὺβ ἤθη οἰτ ἐργρς 
{ δὰ νιοττοι ἶς ρτὸ Ὦεὶ ρ᾽ο 
γᾶν ΡοΓ σα τὼ δίογιῃ- 
ἑοῖο 5 ο.. ς 

Ὀ Π ρεθαν δυτοῦν εἴμ Μα:-} ἢ 

4] ΜΝ  ετρο αὐυάίυτ ἐΐωνι αρτο- ὅ 
ταῖς» ται αυϊάει πιδηΐτ ἀμ ς 

γ] Ῥεῖηάς ρμῳῖϊοι ἀϊχίς ἀΠ τὴ ρι- 17) 
ὡσαοοκ μη κου ςρπαμεοονς ταςε σον υ σε δου προ Νακ ον ον τα Σ ρου ε ΒΑΚ, πυρα ο ρα ἐἰοεί πα, δί πον 

τῃ- (Ὁ Μ΄τρα [ϑτύτη ες 

ΝΝ "494. 

Ματγ δυϊζοιη ὁὰ ογαῖ τι. 

(9, (ΟΥ ἐχεεβε μεδεν ον 
«4ρ ρει: ἔμῖης ἢ ατεν 

εϑδε εοεο, μ4η: ἀπ|46 γϑη- 

βνννδίων. 
4] ««νάϊειν: ἀμεόηι Τ εν 

ἀϊκλ ἐμ, Πβυπνιας ἔα 
"δ εἰ! «α πνονβεην, [ε( βυὺ 
φίονια Ὠεἶτυ! γίοτήβοσ!νν 
Ῥ  μ. 0 εἰ βὲτ «αν». 

ι 

, ΠΙιφεδαὶ Ἔμεεν; ἵ εν! 
ϊ : δ) ανιθαπι, (ο᾽ [οταν 6} ἐ- 

(δι δέ ἰογογ ἐπὶ οἷι55 ὅς [,224- 1 {νων ηὐϑνλ ἐ4:4- 
ΤΌ. των. ᾿ 

Με «νζο ανάϊωϊξ ἡκνδο 

10 οο 'οςο νῦ! οταῖ: ᾿. ἐμ μθοῖ; 

ἑῃ βυηνδὺ δίων, ἔμης φοϊάξ φμλβο 
πιδηξι ἑα ἐφά ἐην ἰοτο ἄμ ἴπιει 

ἀειυι ἰῃ οομῖα 
., ἰαυλπ άπ ἐυπ- 

9 εμνάε ροβ μάε ἀκὶι ἄχσιοι, ." Ρ 

ἰάμρη δῆ, ζω, αν ὰ ᾿ς ὨεΠνς ρυτῖ 

“φεθωνα ἐφ εὐ βεἰϊν ΔΊ ἀν σι ἀταὶ οἱ οἃ- 
ἀλρει να τος 

Σ βιοισς ς οι" 
᾿ ποῖ {π5 

(Μ “εἴα “εξ Ἐπ ηα τα ροιεοιί εν 

ὑπ {Ὅν φησ εξ. τ πὶ Ων Χιπ ας 
᾿ "Π μπΒοανηοεὺδ 

δυο επια ἢ 
ἐχοπιρίωπι δ- 

4, 2χάτνν οβειναδαιων ) ἀϊτιφυοά εἴδες 
ΔΙ ξτηηι ἐνγο [ονοτεν ἔωτυτα τείωττέ 

τἶμα “ὦ ἐμπι, δὲεζεει, 126. δι ον Ἰιπαξον 
: Μδλιι.18. 

ἐπιξτλ αν 

- 

δ 
ν]. 

ρηϊβειτίοποπι,, ηὰΐ αἰϊοχαὶ ἐστὲ ῥοαὶ (οἷς ρτὸ ργατοτίτο. πες δυο ςὅ- 
Ρἷυς φυλιη μετ ο ̓ ηυοᾷ οπιινηο εἰϊ ἀπ ίροητῖεν οδίογ. 
υδηάιηινε ἰοηῖςς δ ποτία; ἰητο  ἴρἀταν ΒΑ ϑηταγ ἐηίπι 4αὶ 
λῆς Ματίλην [ατατὶ ἰοτογςπὶ συμ Αιπάσητς οὐ πιιλεῖσ 
1|1 ρεςσατγίος,, ἐατις ἔτ τηοητιο ἅν 7.37. δὲ ργορτεῦοα 
τφ ὸ μος νοϊτυπερςὲ ρει ςγίτ ἢ ρἱιις φιλῃι ροτέζωηι. 

4. [{Ππρν᾿ ων] «ὦ προνει νγαρλε ϑανάτον εὐ. ΔΊ {ἰρνμη}] 
Ἰά εἴκ,ἰἀείτοο ἐμιμ Πὰς νὰ άτάτυτα ρετίπιλτ ΝῊ ὡϑὸὴ β- 
πεῖν ἀςοίλτας, ἀπο αι ἀϊςδιάυιη ἤμσταῖ ἐνε, νεῖ μέχρα ὃν 
νην ἰὰ εἢ, ῊΘ  ἽΡἘ ω4 ποι Ἵντ Εἰ. 18... Τά οτοο ἁὐάϊάὲ 
ρατγοςίρίνν ΠΗ ας, Μ ςτὸ νςειὸ ἢς Ισφιιευς (τίς, ,, 
ἀθον ἡ 6 ρίὰ αι !ἀειπ θοῖς [14τ οἤςε δ ἠγοττοη), 
ὟΝ ἐνῆν  πηουὺμην, 1 δὲ αὐτῆι. δὲς ἰοψίτουτ σοηπλητεγ 
Οἰκεὶς σηνείσεν οοιοδιιν "πεῖμις ἀιήίιπι οἴ αι πὰς 
δι γετα ἰούλιο. (γυσά ἡρίτιν νοΐ άτα νοις μερεαην τοῖς, 

' τοηάιμη οἰτ λά ἰπβεσικατν ἌΝ ν 4ιο ἱπίεεργοττον 
εἰ Ογάφμι ποῦνοη τὸς νόσου τἀ πθήξυα ρτοτγίαν τητεῖγίς- 
ταπουδιλιδιη να υτλι διν, μαι, ΜοΥδαμν τογργοξα! δος 
(τευ άο ετίαπν]οςο ἐἀψειηποις. Μαϊὰ ἡρτπν ΑἸοβγοί]δ, 
ἐς βὰς εαὐ. 6.Δ ΕΠ Πἀτίνο ἐς Ττιπιτ λιν. φ. ἰαξογηιηι δὺ ἀνπῖν 

1ὸ ΡΤ “μπυν)ο 4{}} δὰ 1γάγιυαν τοτστιαῖ ἱῆ, νοι εςα Αγ 
παπυϑὰ θα οι ρεῖ ἀυφιν εις, τἀπημάπ θαι σμθοδ, 
[ποτὶ πμηδελμίες 

μἐνἰἶμεν 1) εἰς αὶ δι τεῦ Θεοῦ, [α πο η}λνν 1 ἀτινε το εἴθ α 
ρίαν Εἰἰκιρ Ἰνοηλιαίε,, ἰά εἴ ψος αἰδρώπον, δὶ ι᾽τἴλ ΦΙιλ1Α 

6 Γνην 4μίξεπο,τὸτ μν Νοϊληάιν εἴ αετίουα μῆν Πο8Ὰ 
(υδιὶςεἰ δέ,εφηῖτα σουμπμῶφ ᾿οψιε πάν ἐν 

: ᾿ . 

(υδιννετσειπι 
αχίτυν Ριοῦαι. 

᾿ 



Φ- 

Ὅλ. ΣΙ, ,κο8 

Ἦσοα νηυτῇ εἰϊ ταὶς, Αἰ γωρδ εἰς τίω ̓ εδαλων πάλιν. 

ἐἄϑῦϑε δι τρέϊὰ 
οι νίτα, εὖ “γ 2, τῇ 
νοκαπίειν. ἃ γιοῦ ἐδητοιου σὲ λιθπίστι οἱ [εδ' οι , χαὶ 
Ὠοθϊ εἴη υυς. 7 “, ν. " δὰν 
τουπαΐ τεη6. τῶλιν υπογ θις ΚΡ. 
δες ρει ες π΄ 

κεπν,τορίἀὰ ρ 
ἔδαιι. 

4, 

ἩΠΣΙΣΙ 
., δον Οὴ 4Π}Ὁ 

ἡΔΕ δ ὰ» π8- 

, ͵ 

μι σιανλαζαρθ’ ἀπέϑανε, 

ἘΝΑΝΟΕΙΙΝΜ 

15. Εδγαυς ἴῃ Ἰμἀααπὶ γυσγίμς, 
Ὠιίουπηι οἱ ἀϊοὶρι, ἈΔΡΡὶ, 

τῃοϊὸ Πιάςθαης τὸ Πἀαὶ Ἰαρί. 
ἀαγο γᾶς τυτίμηι ἍΠὸὼς θὲς)" 

: ΜΠ , ἄγη ἐ 
ἐμά 4 4ππἐπγωτο. 

5. Δ) εδε αὶ ἀρεῖ κε. 
᾿ ὩΣ τισίν δε ἴων 

“ὁ ἰαρίξανε ἐν! 
πάτον ). εἰδλόνωι 9. Ἐυβοηάϊι πεν Νόη 

“1 .»ε ἀμοάφείῃο βε μον, 
ἀιεὶ } ['4ι: απιδηίαμρῃᾳ 
“πάηε, πϑὴ ΟΠ τηνι: 4π|: 
ἐνεεην μμέμς πομηβήνυϊάιι. 14| δέ φμξοπρ απηδιωίαμοιμ! 
“ἡ ποέϊε υἢ ἐπάμ:ημιαἰκα 
π0}} 6} ἐπ το, 

᾿Λέσλρυσιν αἰτῳ οἱ μαϑηταὶ ΡΟ), δ᾽ 

Αἰπεκρίθη δ 1 σοιξ, Οὐχὶ δωσδεηᾳ οἰσιν "5 ἀδεῶς Δ ΟΝΑ τ; ἄμο- 
ἘΣ ε ἀν νον! ἀφο ἔμπης Βογα ἀϊδὶ ἢ ας 

ωῳ ἢ : ταῦ τις τὴ : : Ν τ 8 αφας; »": δ ρενδ, ἡμέ Ἀπιθυ]οῖ Ἰμεοτά τι) ΠῸ οἴοη- 
ἡμέρᾳ, οὐ φοφσκοπῆ οι" ὅτ τὸ φῶς τῷ [ἀϊτ:υΐα Ἰιιοαιη [νυΐι5 ιαὐἠ αν -. 

κοσμρυ τούτου βλέστει" [αςε: ' 
Εἰ αὐ δὲ τις αὐἰδεπατῇ ἐν τῇ νυκτὶ, το]  διαυῖς ααζέπν ἀπιρυϊςὶ πο- 

τυξϑσκόπι εἰ᾿ ὅτι τὸ φῶς οὐχ ἴςεν ἐν αὐ, [(ἰδν ἱπιριηρίτ: Ζυῖὰ Ἰικ οἱ πο 
“«'ϑἱ, ; Υ ἱ ἀεί. ' ν δ : 

' » φ- οι κι τ τὰ τοὺς , » ΕἸας αἴτ: ἃ ροίζεα ἐἰχίς οἷς ." 

“ Ταῦτα ἘΣ ΧΩ ῥύτα ΤῈ τὸ λέγϑιαυ- ἡνδο ιν πε τ ἧς ποίξει ἦν, -“ Ι « ͵ ᾽ τοῖς, Λάζαρθ’ ὁ φίλος ν δ κακοί μη)" : 14 ριο Ποἰίζος ντ ὰ ἰοιππο Ϊ᾽ " Ι - . , ᾽ . ἀλλα ποραίομαι ἵνα ὀδξυσενίσευ αὖ τόν. « ἰοχείτεμι ουτη. 
φι . . ὲ . . ᾧζ ὦ : ΒΕ 

Εἶπον οιωϑ οἱ μαθηταὶ ὠυτεῖ Ἢ Κύρμε,οἰ 12] ΟἸχετυης ΟΙρῸ ἀνοιρι εἴ.8, 12} δ έκέγμθε αζο ἀξείρων 
κακοίμηταιγστωϑ' ἡσοται. ᾿ ιγὸ πλΐῃενβλογηοίι, (ετυνδίταν, ᾿ ὯΝ " “πμμεψῇ ἀονηιὴ, 

Εἰρέμοι αν 8 Τασοιὶ, οἷ "τῷ ϑανάρυ) "ἢ. " Διζειη ἀϊχοτγας [εἴς ἐς 1) ' 
᾽ “ " ΠΝ “Μ᾿ ς ἐς ; Ν εἰυτεϊ“ὀκῶνοι ὃ ἐδόξαν 2 «οὶ τῆς κοιμὲ ᾿ρπὺς αγοῖτε ἃ ΜΠ: Ῥυζάγυῃτῖ τνυτίε εἶμ: ἐν αἰβεπορῳ.- 

᾿ρνμα υ ον υνάτ Ἐ [Θαπὶ ἀς ἀογιπίτιοης ἔουναι ἀϊ- [Π [μαμοσίνω φυλᾳ ἀὰ ἀοτηη- 
ὡς τῷ ὑπ οῦ εγ8,. ᾿ ἐςῖσ, - εἰομε [οποηὶ ἀβεότεὶ, 

᾿ ϑ)ν»ν ᾿ ἂ- ᾽ “: ᾿ ᾿ 
. Τότε οὖν εἶπεν αὖ τοὺς ὁ ἸΤησοιξ παῤῥη-- 4] ὍΤυης ἑρο είς ἀἰχίτ εἰς 4- Ἢ Τ Κη το 1εῤν ἀχιι 

. ΡΝ 4: πνηπι ει ει, ας, Ἔτι: ρει [ἀζάσις τηόγταις οἰϊ, πνάγένα εἢ 
Ετ' ραιάςο ργορτογ νὸς (ντ] νι} Εἰ ζαυάεο βνορίον μοὶ 

οτς ἀλτθ) αι ὁ 4 Π|ς Ὥοπ διογι,,. 
[τα ολιηῖς δά διιη. 

ΟΣ (δ ροβδες 
"αν, δα άγὴν ἀπηΐεμς 
μον ἀουπιι γιά τυδάουυς 
ἃ [ὑπο εν οἰ τιεοαν ἐν, 

Καὶ χα!φ δ) ὑμαξς (ἵνα παςεύσητῳ)} " 
ὅτι οὐκ ἠμίω ὀκέϊ!. ἀλλ᾽ ὄἴγω μὸν πρὸς 
ἀὐ τὸν. 

ἐτβην ὗν, Μά φάγω κα 

᾿ τῇ . ΣΉ ΤΑ δος ᾿ 
Εἶπεν ἦν Θωμαξ ὁ λελόμϑιος Δίδυμος, "“ τροννῷ πα γον "Ὁ 1 δια οτοαοηη 
᾿ “Ὁ κα" ιε Ἂν οτος Ὠιάγιηιϑ.» κοππσρ 159}. 7 "ει ἄγπερι, «ἄτα. 

ἐῶ δὰ μβαϑηταις, Αγωρδρ ἀμ ἜΜΕΝ ΠἾ ἐμ λιθμε ἀρ μίοι, Εαπιως τ πη 
ὶ "να ὑποϑανωμᾶν μθτ᾽ ἀστώ. δ, “Ὲ ΠΙΟΥ ΦΜΛΝΥ τωπ ερ. 

, Ἐλϑων οὖν ὁ ὕησοιξ αἴἶρεν αὐτὴν τίσ. ΜΟῚ “τ πω 
ὡς ὄυρεν αὐτὸν τῆσ΄- οἰ ΜΝ οπίτ εὐρο Ιοἴμ5, δι ἱπαςηῖτ} 172 “ Φημήανε εβμι, δ’ 

ι,ὕ,ἤἄ ᾿ ᾿ς Σ ; : " ( 

στιρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ον τῷῦ μνη-} | οὐπὶ ματτιμν ἰατο ἀΐειη ἴῃ πιο. Ἰβινεῃ ὁ αρρησίῥτω 
κίείῳ. : πυϊηδητο αρεγε, .| [|μον. 
ΗὟ δὲ ν᾽ Βηϑιανία ἐγγι ΜΙ ἐροσολύ- ιϑ Εσαι λυϊσπὶ Βειπαηΐα Ρίορε 18} Ἔτδε “μίαν Βεινδρὶρ 

εἰων ὡς νὰν ξα δίων ἀρ λένε ῦ ἸΗΪεγοίο! γηρᾷ ἐεγὰ Πξαά ὶς φιίη- [ἰμπέα Πενοβίγνεαπε αμβ ι ; ἀϑείης ἀνε φηῤηάερίην; Κ ἣ ΝΜ " ! ἸΑ ΑΝ " Ρ , Ω πολλοὶ δι ) ̓ ουδαιων ἡληλυ 19 Μωπ πς ΟΧ [πδαὶς νοῇφ- 19 ΜἭῃ ἀνίφῆν ἐὰ Ἰιμ κε . ὺ ν᾽ αν Ἄν ᾿ μι 

τυ ορί εχ. ϑῶσων ««οοὺς τὰς τι Μαρϑαν κῷ Μα- ταπῖ “ ΕΝ, Δι τη ὃζ Ματγίδιῃ νεπεγᾶ! κά Μία ρας Φ᾿ 

ἡ λλνς Εεἰω; ἵν α φὐἰοαμυϑύσονται αὐταὶ αἷδλ, [νι ςοη(οίϊλτόπτιυς φὰς ἐς ἔγδττς ἀξ ὅν ἐϑηδίαγεν- 
ἀσεἄρες, 1718 αὐσελφοῦ ἀρ. : [υο. οὗ 4: 6ε βαιτεβιο, 

Η οὐ Μαῤθαι ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ 1.- “ο΄, δμλττμα οτρο νι ἀυάίυϊε [ς- 46] ἀαμμσεῖζ νμαμῖς 
ἢ ΝΗ : ᾿ : | . μη νφηΐτς,οςουτεῖς οἱ . Μαξγία "" φηία ἔεξμα νϑηήε,φοιην 

( ἐρλας), ὑπήντησεν αὐτῷ. Μαρία ὃ ἐν ἢ νετὸ ἀοιηὶ Γιωῦ "6 Α' οῤι οι κενυως 
τοίχῳ ἐκαθέζετο. ᾿ ΘΟΌΝ ἐφύσθαι: αν (εάεϑαι. 

Εἵπον ἂν αὶ Μαρϑα «οὖς τὸν Τ᾿ ισοιυῦ, [κι 1λιχίτ αὐτο Μαγῖδα [εἴω, 56} Δ έκέεενζο Δέανρα «ὦ 

" 

ὀσριβλνς, 19 
ἴως.14.14. 

Κύρμε εἰ ἧς ὦσε, ὁ ἀδελφός μου ἐκ αἱ ἐ- 
μθνύχον ᾿ 

Α᾽λλὰ καὶ ναῦ οἶσα γι ὅσοι αδαϊ τίσιν 1 54 δέ αυης [ςἴο ἔοτε νῖ φυα- } 
τὸν Θεὸν, δώσ σοι ὁ Θεός. οὔαιυς Ρειιοτὶς ἃ Π ο,, ἀςι τἰδὶ, 

Λέγοι αὐτῇ ὁ Ἰησοιξ, αὐαςήσεται ὁ ἀ-}" 
«Ὄλφός σου. 

͵ » ͵ Ἔ 
᾿ Λέγοι αὐτοῦ Μαρϑα, ΟἾδαὰ ὅτι οἱα.-- 

ἴσας ποι μι ἶπτ ποτ: ΤῊ ΤΣ ἘΝ μία 

δι4 ψ' ἡμρε[ὲο 4ε4 
4νδεμηήμε βοβροίεενι: ἃ᾿ 

δὰ λὲτ Τιεφιἀανὶ δὲ εωι. [Ἰοῖε εἰ Τοίας, Ἀείαγροι ἐτα-ἱ, ἢ ΡΟ κοίκναι ἐεβωμερβ- 
τοῦ ται, 4 φμντων. ᾿ 

ΓΙ 

Ἴ ΜΡ Ὀ εἰς εἰ Μλτενα, δείο γοία μὶ ἐδ ραν ον ἣ 60 γοισσ. ,. { ΘΟ ϑ οὐ Δέ ονίμαγδε. 
' ΑΙ τῇ αὐαφείσοι ἐν τ ἢ ἐκγάτῃ ἡ- Ἰιοόξυχπ ἰῃ τοίυτγςἐξίοης ν]- ᾿ 4")4 νέβενζεῖ ἐπ τεβαστας μόρᾳ. ε 1 Εἰπ|ὸ 1 ἀϊα, ἑξμομα ἐπ μομένμο ἀέε, 

----:--επο͵ιπὸ---- ---- ᾿ : 

14. «Ἱρενλ, παῤῥησια. ΥἹὰς (αρτὰ, τνΔ 4 ; 
! ῥδησις ε ΓΎΡΗ δὲ Μαΐ ““ ΠΡ καμενην Ν ἐδ Πρ κεν ΠΡΕΤΟΝ ῬΑ τω νεῖ - τίς ίο ἀποεπαι ζεποῖς, σοῖς ἐς ΡΤ ΤᾺ ΚΟ πϑά Πα δον ον νέα ἀποῖηὴ ὈΤΝ τε ̓  ἰὅγο, νὰ δὶ μεθα. ἰκὰ Ριοου διιθιο επηνομητμι Κπυνενας ἐτίαπι αἰτας δὶ διπίος θλπ κι Δὰ δασίεμλλμῃ 4 παϊυδοπίδες {6 ἐΠΑτοοί ας ᾿ δι ἢ τὐξηεῖς νὰ ἐσ μοι νόμαια ῥοιὸν Ἰητδ μενα 

: : φια θάφεαυδηζις. ΔΩ «νὴ ᾿ Ἢ  ΤΦ πο ἃ ἐμ γε ψηραρε μὰ πιοάο, ἱηριορμόιμδιη δόξας ἐδ Ἢ ἀμ ἡὐ δ μ ἢ ' 6.6. 4. βριητα ληνὸν βάθει εἰ ρτο,τιςοι- λ4 ἔμ γε[μντα δον δε να τὰ ν ἜΣ ἊΝ ον ἀνὰ βλρν δὺ το 5.47. ΓΟ ἡγυτὸ ὀδύνας πα γε μὰ ψεννςθερὸ τρύλαην δον ς «δίων δχμ πέντε. 7 Δς ΑΕ τ, πλησά: ἡ οτος ἀν! ἱ "» “4 Λέσηαρῃ 4’ Μ “γε ορὴς ταὶ “οὶ Μαῤϑαν καὶ Μα- πὶ νεῖ ΕὐμΗ εἰμ ἀν ἡπρδικα μόρα μα 
Φἰω, Αὰ νφύϑυσν, “{ά μα "Ὁ ἌΥ4}0 ἔνε. Δ αμδην δ’ Δία. εἰταλία γφςε τίν ἐτεόν ΒΑ ΩΝ οὐ αὐ εχνα ως τ νὰν 

Ὰ τη (μέν, ΠῚ ί ἝΝ 

4λεικόν αὶ φμΐεῃν ε(μεΐε ᾿ 

(υεεγεά με) μθηνάτο ηοῃ 
Ἀ 

Ὀοιμίης » ἢ ΑΙΠῸς εἷς, ἔτατον  Ἰ1πβρπν, θόπηίπε, β βηΐμ. 

κ 409 

Ὄ ἐκὲι φὶ Τείω, Εζο [μτὸ 

ςΕΟΥΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ, 
᾿Ὀἰχὶς εἰ Ιείως, Εξο ίυηι γς [5] 

(υττεἴο ἂ νίτα ἢ 4 τε τα} 
πλοετίϑμι πλοτίυτις ἔμστιῖ γ νὰ- Ἐὶ 

μοι: ᾿ ᾿ Κ 

Εὰ υιίαι!α νἱυτνᾶν σε ΠΕ Ὶ Τὴ 

ἀτῶποι πλοτίστογ ἢ ΔΊΟΓΠΘ.), 

ὃ ( 

“αν Ν 05 ε 184 

Εἶσεν αὐ Τῇ ἴ ησοιᾷ ᾿ {γώ οίμν αϑα 2 
᾿ « , ᾿ 

κασις καὶ ἡ ζωή " οἱ πιξένων εἰς ἐμ, κἀν 
͵ . 

θη ἡσατ ; : 
δι "νς αι ' Ἶ ΠΣ 

κῃ παξ . ζών ἡ καὶ '"πςξεὺ ον εἰς φρμμᾶν]16 

Τεκεβνε εν παγίς ηη! ππον 
{8 ἔνενη νέμει: 

ΕἸ ονϑη δε ημὲ υἱνἷβ͵ δ’ 
ἐνείη ιη πε θη φΟΥ δ Η 

ἐμὴ δποϑαλῃ οἰς τὸν αοἶνα. Πιςεύρις ἐτοῖν γος ἐπ αἴ οννμ (γε μοεὶ ν ἄγει , 7} 
' ἧπ,. γ πετον τὉ κι Ὦ ἸΑ  υΣ. μὲ τῆς ἐρεῖ ὑπ 19] ΜΉΠΑΡ ἰφιε Τοπ- 

Μέγει ὠνπεί, Ναὶ Κυ θλεεγὼ πεπιφέυκα 17. Ἂ: τυ ἘΠ ΠΡΤΕΣ ἼΝ »410 ἐγεινάν να ν δε 
᾿ «οὐςο τὸ ἧς ΟΠ ζυτη ΠΡ} Ὁ ρηνηβνω Ενίμ Ἀεὶ, 

ἔπσυ εἰ οἱ Χομςὸς οἱ ὃς τό Θευ, οἱ εἰς ἢ" 

πικόσμον ἐρχὶ υδυΘ΄. ᾿ ἘῸΣ 

Καὶ ταῦτα εἰπουστα α πηλϑν Καὶ φῶ ᾿ 

νισε Μαρίαν τίω' ἀσελφίω! αὐτῆς λᾷ. 

ϑρᾳνειποῦσοιγ() δ), δαάίσκαλίθ΄ παρέςι, κ) 

πιὰ παν 1) ον 81 τὼ πημῃ- 

] ἀυτ νεμτυιι 5 εταῖς 

γιηθο μας ἀἰχιον αὈ γᾶς [χ8 

εἰλαε νοκαυῖς Μαγίαμι ἰοβογοίη 
(υαιη ἀΐεις, ΜΗΡΉΪοΥ ας}. 

το νοζᾶϊς ς ᾿ Ἵ 

ΗΠ νι δυάινϊτν Πιγρῖς οἰτὸ, δχ} 2 
νοηῖῖ δά δῦτη- 

"πτοθπάωηο ὑεη Ἐ}. 

ΕΠ 4υνην ρας ἀϊ κι, . 
αὐτεν φ’ υοεαμὲὲ Δ ατιᾶ 
βτυνφπν [αν [ἰφπαῖο οὔ 

«πε Δί αχϑδένν “ἦε. 
υσεάι ες. 

1ἰἰα ῖ «μά με, [ννχὶε 
οὐδ γε νερ φἀ εμη)ς. 

φωμί ἃ ε ,», .7 ᾿ ν 

ἔχον ὡς ακουσεν,ἐγείρετὰι τῦχυγκα} 
“᾿ , » 1 - 

! ἍΤ Ἷ ῃ πϑρ ἠκλιν ει. “,ᾳ ἰω" 

(οὔπω δὲ ἐληλύϑᾳο Τησοις εἰς τίωυ 9.0 

κομίνν" ἐὐλλ᾽ ἰωῦ ἐὺν τοῦ τότι ᾧ ὅπου υπήν" 
σὰν αὐτωῶὶ Μαρϑαε) τ πῶ ἢ 

Οἱ οὖν Του ὃ αγοι οἱ ὀντες μετ᾽ αὐτις) 

(Νοράιπε επίπν υξηξ.- 
ται {ει μὲ ταβει[μπν: μὰ 
ἐτδὲ μεἰδως μὲ ἐ{ἰο ἰφιυ τὸν 
σε νεται εἰ ΔΊ ατιθνα) 

(Νοπάυαι δυΐοπι νεηογαῖ ε-}30 

(ις ἴῃ νἰσυ πιο ογας ἢ τὸ οςο 

νι οςζυγγεγαῖ οι Μᾶντ) 

. {πάκν ετζο φιὶ εγαμῇ ᾿ ν᾽ Ω ἐν Π 

Ἰυάαι ΕΥρο α.ἱ ἄσφον Ἄἐτληῖ ὁ εὑ δά μι. ἄοηνυ (Ὁ’ ἐοη[0- 

γι ων, φἔ νι. ἐσ πα : 4μι ξοριὰ ς κα 

, 

. 

ὦ τῇ οἰκίᾳ Η χαὶ μυϑου μᾶνοι αὐτὶ [ΠΕ ΤῚ}} Εν ἘΠ τ φοεύοα » 4υμπὶ ὙΠ ὴ 

ΕΝ ΝΛ χε γὼ ἢν αὖ νι ζους Μαγααιν οτὸ {-- {οἱ Μ «νέαι φιά «Ὁ 
᾿ τίω ̓ ἰδόντες τῖω πε  υθὸ νρ νι τῆς, ΠΑ δ Ὁ λεδῶς (μπὲ βινέχη μρρ νομὴν 

φ ΚΉΠΩΙ ἐξηλϑεν, πκολοὺ ον, αν, | ολπινά!ς τος, Ο οττὸ οι δά ον] πνέων, φρονοῦσα 

᾿ λίροντας Οτι ὑπούγει φίς τὰ ἀνημΦΙΟΝ ΑἸ ΠΩ τασηταν τ ἽΠΠες ας, νιν, ᾿ 
κλαύσῃ ἐκῶ. το ᾿ οὐ 

Η οὐδ Μαρία ὡς ἦλϑεν ὅπου ἰω οἵη- ᾽ν} Ματία νετὸ αὐ πὶ νςη πος τὸ 3.2: Τρορῆν ἽΣ ἤν με 
σις, ἰδοῦσα αὐτον, ἔπεσεν εἰς τοις πόδ᾽ας Ἴνδιϊ εγαῖ Ιεἴως» νἱίο εοὸ ἜΠ ΠῚ Φ ΒΗ ΝΕ, ΑΤῸ νοὶ 

ἀνα, λέλρυσει ἀμτώς Κύριε, ει ὶἧς (ἀσὲ,όκ "114 ὉΠ Ρςἀςπνάϊοςπς Ἵ ΘΠ}: σ ἀμεἶε εἰ, οπενπαγβ με ὃ 

λαμ} εἷν , ποοῇ ΤΙΗΪες ἴογηοι εἴστποτ-} Ἴν οἷς δεν. εἴς πρόνιωμε 

εἱ ἀπύϑιανέ μου ὁ ἀδελφός: τρις ἔγατου ἸΏ οι5. Ῥέμον ππεμιν εἰν πώ νν, ὦ 
Πβι ἐνζο νι υἱάϊἐεδη 

Ἰείως ἀυῖοπιντ νἹάϊτ οἀπὴ Ηξ.]. 

τειῃ ἂχ [υἀαο5 »4υἱ νπὰ νεπο- 

τλῦϊ οὐπὶ εἃ., βεήτο τ λυ 

(ρἰγίτυ,δο τυζθαυῖε [οἰῥίμιη), 

Ετάϊχίτν ΝΟὶ ρο(υἱΠὶς συτιὺ 

Ῥησοιξ οὖν ὡς εἶσεν αὐτίω᾽ κλβουσαν,} 5 

“ι Τὶ σωνελϑύντας αὐτῇ Ἰουδαίους 

χλαίοιτας, ἀν βολμήσειτο τοῦ πνοῦο!τι, 

γαὶ ἐτάραξεν ἕαντον. 
εμϑϑφμν [εἰ ρίμπι, 

ἧς, ᾿ 

1.λοτγτπατυς οἷς [ςίυ 8. 

.λιχογυηῖ ἡ Χυὐδὶν Ἐεςς 

αὐτοί, Κύριε, ἔρχου καὶ Ἰδὲ, 

[ἰ δαχρυσὲν ὁ ἴησους. ΠΣ 

Ελεγν οὖν οἱ ̓ ουδαῆοι, [σὲ πως ἐφιλά 

ὦ ΤΌ». ἫἪ 

Τινὲς σὲ ἐξ αὐτο} εἶπον, Ουκ ἡδὺ-- 17 

νατο ΟΝ ὁ αὐοίξας τοὺς ὀφϑαιλμὺς τῷ 

τυφλρῦ,, ποιῆσοι ἥγα καὶ οὗτος μὴ ὅπο-, ᾿πΠπς ποη πηοτεγοτυτῦ 

δύῃ: ᾿ Ππ 1᾿ λεῆις ἐγρὸ τυτίμπν ἔγεήμοηϑβ 

Τησοῦς ἣν καλὴ ἐμέραμώμϑνος ὦ ἑαυ. ' ἱφρυ ἀ (ἐπν
ετιρίμπνν επῖς αὐ χλο- 

οπϑ ρα οἰς τὸ ημῶον.Ηῖν ὁ ασύλαιον, ηυϊπρπτυιπνεγαϊ ἀθτςι [ῥ εἴ μη- 

Ἶ Ρλδ ᾽ ΕἼ ΕῚ νυν πὸ ολγϑι [215 ογὰῖ οἱ πηρολτυ δ, 

τὴ λίϑος ὁ πέκδίτο ἐπ’ αὐτῷ. ο᾽ Αἰτ είς, Το Πες Ἰαῤίάειη. 

Λίγο ὁ Γησοῦς, Αἴρατι τὸν Ὠϊοτ οἱ Μαῖα, ἰογομεῖμ 5 ἀ}}}}}ν 

: Ρ 
Ξε ἰαιτγηλάμης ε 16: 

Ἶ.. εν 
Πὶκεύμη ἐνκο Ἱνά αἰ, ̓ 

Ετοε ἀιοιϑάν ἠπήδα! 
ον. ἔρὰ ᾿ 

υἱάανι «υ!οπὶ εκ ἐρβε 

"ἰώ «ρενωΐ! σεμίοι “εἰ, 

ἐεδε αἱ μὲς ηοὴ δονατε- 

τὴν ἢ ᾿ ἘΣ ΑΞ 

1 Πεμε ετᾷο φργ[μπε ἐν 
τρενν ἐπ {ππηοι (9... υὐνα 
“4 "ποβηηνεηϊωην. Κα 40 

την [Ρεἰμηοα, σ᾽ ἰερὴ »- 

ρειροβεμν ἐναι δ᾽. 
. Αὐε Π[μν 7 οἵ εἰ ὁρὶ- 

ἄειπο, ᾿λέκᾷε εἰ ΜἌνιβαν 
λίϑον. ̓  

᾽ 
, 

Σ ᾿ Ν ἢ 

δγο αὐτῷ γ᾽ ἀδελφὴ τὸ τθνηκότος. τηοτῖμ5 ΠΠ εγατ, ἘἜΠΙΠΕΙ ἸΔΠῚ]} {γον εἰμι ἥω πνογέννν [νε- 

ἢ '»(4.ἡ6η ὀξοι τεταρταιος τΌΪο τ αιαταοῦ δηλπν- αἰ γι Ὦ} Ὦ νανν Σλοπνέννεν ἐν ξαεῖ: 

ἜΑ ΤΣ ἕ ἀξ ΤΥ ΕἸ, ὶ ἡμαϑνιάμαπω! 4} ενίτη. 
τ 

. “69 “ 3 ψι!Ι 

Λέγει αὐτῇ ο [σους Ουκ εὐπὸν σοι 40 

᾿ 
! ἢ ’ ΄- 

ὅτι ἑαν πιςεύσης, ὄψει τίω δοξων του 

ο τη δὲ πβι ΙΝ όηνα 

ἐϊκὶ εἰν. 4"οπίαν ΠΣ 

ἀνάφτν, οἰήεδέι κίονα 

υἱεῖς εἱ ΤείυἸΝΝόδης ἀϊχὶ 

οἰροτονί ςτοδιάετιν νὰ νἹ ἄςαν 

σἰοτίαι [ει ὺ )ο) ΩΝ 
Τ υϊετμηι εν ο ἀψιάενν, 

Θιοῦ; τς . αὶ Αδἠτυΐογυνε εὐρὸ Ἰαρι ἄσαν ἐ νι 

ραν ὧν τὸν λίϑον οὗ ίω ὁ τεθνηκὼς σε νὈΐ τποιτις Πς τὼ ΤΩΙ Μ[μι ἐὐ)δο ἰνῶν (ας: 
᾿ 5 Γ᾽ . Ἵ ἐβέ!, ΕΥ̓͂, 

καίρϑμος. ( δὲ Ιἱησοὺς ἢρε τοὺς ὀφϑαλ- [ Πππτιῖς. Τοο δ᾽ δυτοπι βηλα τ τ. μὴ πλ ἐΝ ΕἸ ΑΝ 

μα Π λον ἰἴς ἀν ξίανιδριγιθ τι ΑΤΟᾺ ἐπα! !ῃς ὑμπυς Ομ 

(τι δυλεννλτὴν, ; ἘΠ 

(Δ ἢ νεϊνεπηοατοι σοτηπιοιιε δεὴ ὴ» Οἰω, ἔζιι. γνυϊμαῖα, ἔσμα αυρὰ ς ῃ 

ΠΣ 

17 ἐπάν, πυπςκμο υἷθ,. Οτεάνάν. “οἱ πἰδικίϊα εἰὶ 

ταμιροτὶν ἐπ αὔ Πα. 

4 4 {1ωνϑώμνν προ ξον 

οὐτει παπάαμι οἶδ τα μάχιμα οὐδ ναι" εοιπιποῖοπε 
ὯτῚ 

"δ΄. ἐπ ξεεην [ΡΠ (Ὁ Οὐνη ες ΣΧ ἩΝ αηηΣ 

ρεςολῖο ιἀτη8) 

ξεά κὶν, ΡΨ δὲ ροβιίῃν» δι φυϊὰξὶ ρεὶ 

ἣ μὰ ουπὶι «ςἄξ- 
ρίοναπίφην (Ὁ 1 νἀ αφιγμι ες ποῆια, 

τυϑπεν θη! τὴν ἐα βιθγ θη. γα... ἃῃ σ᾽ ειἰᾶ 
δε. 

υίᾳυφ 

᾿ ͵ ᾿ΑΣΟΗΝ ἘΠ 14 Ν "14 ; : αὐἷς ποϊ(οείοος 

Καὶ εἶπαν ΠΗ τεϑεικατε αὐτονγδε λρύσιν} "" Π)}ς μὴν εἰ, οιλμενεὶ δι ΥἹ- ΤᾺα μυελῳν τς ἀυασ ἀιμα ἴα: “ 
᾿ ᾿ Ἄρὰ υε} υἱάᾶεΐ. ΤᾺ 

ἀνκετῖι, ΝοΩ βοεεαι Τ ϑυριὰ».Ο. νά 

“ 



᾿ 

Ωρ. Χ]μ41ὸ 

ὅπ ἠκουσαί μου. .Ν 
Ἐγω δὲ ἡδιειν ὅτι πταύτοτέ μρὺυ εἰ- 

κούεις" ἀλλὰ δα τὸν ὄχλον τὸν αἰδιεςῶ: 

τὰ εἶπον, ἵνα πιςεὐσωσιν ὅτι σύ μιὰ ἀπό- ͵ 

ςελακ. “ 

Καὶ πεῦτα εἰπὸν, φωνῇ μαγα λυ ἐκραύ [ἢ 
γασε,Λάξαρε, δεῦρο ἔξω. 

Καὶ ὠΐξηλϑιεν ὁ πιθνηκως,, δεσημδμος 4“ 

μοὺς αἴω, καὶ ὄπ, Πάτερ, οἴὐχαρ υφῶ σοι 

Ἁ ΩΣ ἐ ἐν 
“τοὺς ηύδας «ρὲ τας χεῖρας βέρίαις » Ὁ ( γος Ρεΐος ἃ πθληις νη έξι8 

{[λ{ςἴ5» νυΐτα αὐτοαν οὐπο.υ4α- 
'στῖο οὐατ οδιυμμόζιις })1οῖς εἰς [6 - 

ὄψις Κυτώ σουϑαρίω «αἰδιεσέσετο. Λέγει 
αὐτοῖς ὁ τ ᾳσοὺς, Λυσιετεο αὐτὸν, καὶ ἄφετε 
ἘΠ τΣ ἀβαντως οιη,) Ἅ ἤματος αδιτς, 

“ Πολλοὶ οὖ ὧκ 2} 1ἱουδ'α)ων οἱ ελ-}"" 
ϑότες ποὺς τίω Μαρίαν. χαὶ ϑεασαί-: 

εδμοι ἃ ἐποίησεν ὁ 1 σοὺς ὁ λίς σαν εἰς 
. αὐτὸν. 

Μιτῖ εὐρὸ ἐκ Ἰυϑαῖς ψυὶ νος ἰὰς 
Ὀσγαητ δά Ματγίδιηνε ρεέζανλης 
{υα ἔῤοοας εἴπ. ογοφίδογιης 
ἴΏ Ομ}. 

᾽ 

ἘΝΑΝΟΘΕΙΙΝΜ. 5 : 
{πὶ οςἴ 5) ὅς ἀϊχιτράζονν στα - 
τι85 ἀρὸ τ| 1 αιιδὰ ολς ἀυ {τεγ15. 

χησιΐμ ἀρο εἰδὶ Ἰδαμι ἌΣ ἐφηρηὴᾳη 

41. Ἐρὸ νοτὸ {(ἰοθαιν αἰς [στρ οῦ 2 ᾿ Ἔὲζο μέσηι [ἑαυ 
νι ἢ ἰὰ τῷ αὐάίεῖς ἐς ἃ ργορτογ τι ραια ἈΝϑιότυ πρὸ μὲ εν 

Ἐν δὰ πρὸ Ἂν ΠῚ " ἐπ οὐ μ Ἐαρτ δος ἀἰχὶ, νι οτος [ [ἢ ὑκ "Ὁ ἢμὲ οἰγομῃ- 
ς Ἥ Ὑ: μαι δα ετρβαης ἀν 

᾿ἄδηὶ της ἃ το δ Π οἰ. τὼ πο ηρ[Π, : 
ΤἊΝ εν Δ᾽ Η ; .14. τα μας ἀκ ΠΤοτ, οἰ πια- [.} Εἴ κε φοιην ἀἰκί πῃ υ. 
πε νοςς πηλρπὰ ν᾿ χᾶγο νας [.] [(Ἐραββα εἰάπναμι, Κα. 
᾿Δυιη ἔουᾶς, πω ΤῊΝ 
υτ 401} {μόγὰς τπούτιι5», 44 ἘΞ βδιήην βεοάρε οί 4} (᾿ ἔμενφε πιργέμῃς » ἐηζάίῳς 

Ρείει Ψ' νρβηιφ ἐηθας, 
(Ὁ [4οἰει Ηΐνως [μά αγιο ε-. 
γα φαίᾳ, 1λέκη εἰ ἐ-- 
“δ οίμίεε φρὴν τ: 'βηλιε 
4ιγε. 

ΔΊ οἰ ετζο ἐκ Ἰμάεᾳ 
ἡμὴ πυτηετάηι μα ΔΊ ΓΙᾺ 
ζΟ Δ «γι φῆ’ ννάεγῆν 
“μά Ἴδε “ἐ{ωεν πεβ ᾳι- 
ΗΜ 41} ἐμ ΠῚ, 

.. Δ, - ᾿ ,».»» 4 ᾿ ᾿ “ τον . βοιέκεορι. Μὲς ὃ ὡξ αὐ α πῆλϑον “ρος τους}. (Λυΐάλιῃ αἰτῷ Ἔχ τς ΔὈίοταπι 46. ὡνιάμην ἀμέφην εχ ἐρῇν 
πιᾶρια Βις τῇ Φαρισπίοις, χαὶ εἶπον αὐ τοῖς ἐποίησεν ὁ 

5 φφίξεπιως αὶ, “κα Ἶ 
ἕως, νι προιιύ ἃ ησους. 
Ὀέ πὶ εο᾽ 
᾿μΠ σατηιος 

ρλὴ ἄσηηαι Φ αξισαῖοι σιυ" δ᾽ ριον χα) ἐ λόγον, ΤΊ ποιοὶ 

δά ῬΠαγιίκος, ἃς ἀϊχοίαης εἰς 
χια ἔεςστιδς [οἰϊι5, " 

᾿ - γὺ ᾿ . Βὰ .. “. Σμυφγαιουὶ οἷ οἱ Αἰρχερέις καὶ οἶ4) Οὐερέτυης εγροὸ ρυίιπατὶ) 17 
δαζόγάοτος ἃ Ὀ]γατΣὶ σοηεὶ.- 

αὐμενηΝ μὰ Ῥβαγίζεοι 
ἀνχετηῃρ ἐρνα [κε Ις.- 
["ι. 

Οοίϊορενεμι; ἔγζο Ρυῃῃ. 
βια: Ῥμανίξαι «(οηςὶ. ἜΣ ΩΝ : ᾿ . . ἐξμην, ζϑ᾽ ἀνεοὺα ΐ . τῆλ ρ δελεὶς ᾿ ἢ ; με ωοὰ 

ἸαΝ ἐπ ἈΠ . δῃ νος αἰ ῥοῆες ΠΣ ΝΣ ππτ τιν δχ ἀϊςοῦθαπε, Αια δε τ) [{μεύρνωνν μία "ἰ πρὰ ἐμήτο μα ν ἐπι μον, - πιιδ ὁ ηᾶπὶ μ]ς ἤοιμο πγυΐτα ἢ-  νηνίρα ἔγινα βεείε ορτδηάοις, μθῶ “ΌΜΦ, σας εὐϊτ. ᾿ ' "" 

4 

Ἰη(λυϊεπε (Ἱ- 

σαγηῖς ρενάξ. Δ᾽ ν, ἃ κ »ν,». ἡ ὡ ! 
εἰανηυα ὰ νος, Α βχέρυς ὧν Τῇ ᾿γιαῦ τα κείνου. φοοϑέ-} 
εἰρὶπὶς (ρέεἰε 
ΕΝ 

Το ιδιι4 . 
Ομ. ἐπὶ- 
ἴογωσπι διϊδι 

. ͵ ἣ ΦῸνινΝ ,ε» Σ 
ςεάενάαθ. [σους οὐ οὐκ πὶ παῤῥησίᾳ αὐδκε-}ς. 

αυἱήάειν ἐπὶ 
Ρίοτυιη ἐμτοεὶ 
ἢ μπϑα ποῖχρο 
«π{, 11 {Δ Π 6 ἢ 

Εα ἀφαδμδν αὐτὸν οὕτω, πιαὔτες πι.- 
 ξεύσουσιν εἰς αὐτόν' καὶ ἐ λό σονται οἱ Ῥω 

. μαῆοι καῇ ἀροῦσιν ἡμὴ καὶ τὸν τόπον, χαὶ 
τοῦϑιεος. 

ἡ φητόῦσεν δτι ἔμελλεν ὁ Υησοῦς δότοθ'νη. 
σκριν ὑαρ τῷ ἐϑυοικ' ' 

Καὶ οὐχ «δ τὸ ἔϑνοις μόνον, αλλ ὅ"α 

--.--κ -- 

Ἅ1 νά κ"ς ἡμάνεγμ, ὅτι ἠκουσαΐ μον. (Ἅυ"4 ἐγρὸ ὃ αιπὶ 
νι ἃ οἱ νοσα- ( Βγηξις ἕος ταιγαοι] πὶ εὐ ιςς νοὶ Ἀπσλληα: (τὰ παϊυτν 
φΣἰόπς πιπἐπ)ὰ 
τκοξάδιμμε, 

ἂ 

ἐμειπέὲ σου άοναῖσ νυνεὶ ρεεολοᾳ: οἰπυίάδιῃ Ἰγοιτατὶς ἃς 
εχτγατρίιν μοιίτα; νισεητύ, να δἰ αἰ ρ ισιπᾶπτ Αὐτίλιη Νοιι- 
τυ}. Μοεον σππτι δχοϊαγονημις εἢ Ποιζατις ορῃπεἶ)ει- 

“ἰὰς δυΐςιη Εἰ δὲ θαΐεῖς νας δι οαήςι οἴ. δι ΟἸνεπιις 
(φρυΠηνὸ να Ἀν πον, να πὶ (αν δα τινα τοι ἀν- 
ἀμ) 46} ἀ αττηὶ ρο!οηδον το τ, πο γα {14 {εἰς ἐροῖνα- 
νεῖ, [δὰ νι τἀπυλη Μοάλιοτ νητεῦ Ραΐγειν δ νον, ἀθοην 
«ἃ μὰ; (οἷα Ἰλοιας ἀροῖς ρυτοῖς ἰςίς νσευπι Ἰ)οιιν οἵ τὸ ροιοἹῖ (Ἰνγείδες ἀτλστὶ 
(ς ἀςαιοπταν τνησάμην νι Λττίανάς Ηΐὰ ρατγοοσίμδητηγ. 

4“ [δεἰευμνι ἀφοῦσν Ψα]} δὲ Εταί, αὐ νοτϑιμ ἐοονε ν 
«στον σῆμ ἴσοις μρίς απο αηγπιοίίο τ0}}} ὰ πγεάτο, φαμὶ 
να τίς ἐπ εν {ς ρειάτυι., ντ οάις ρα] στα ἠρηυς οἰ 

ἀϊχὶς ἐἶτά Ζιιπῃ Οἴες ΡΟΘΕοχ 
Ἰπαχίπμις Δ 1 {ΠΠπις ΧΡγορῃς- 
τάσις ἔοτς νὲ 16ἤι5 ρτὸ Βεηῖς 

| ᾿ ποτε υδευτ: 

Ιεΐις εἴρο ραίληι ΔΉ ] 5 Ὁ “4 

λά δ αλο ἡνὰ ϑαδιρμείνω εν δτιν. " ντ ἸΏ τΟΓ ΠΠΟΓΘΗΣ ΘΙ}Π}. 

ὦ δ ἘΓ Γουδιαίοις, ἀλλὰ απῆλ. [νογἄθατυς τῇτεῦ [ἀὸς τοάα,, 
Ε ἌΡΕΝΗΝΟΝΝ 

8} 51 ὀγηιτταιγυ ουπι ἰτλφοιηη 6543 59 ἀιπολερήπρνς εωβι, 
εἱ σγοάςητ: νςηἰόμτηις Κοιηα-  [ῬΡῸ ἐγαάενε ἰὴ ἐμπη: ’ 
Ὠἱ»ὅ.΄ ἀεἰςδαηῖ ται οςιπ ηο- 
[γυλ»τιιη] δοπῖοιη. 

Εἷς δὲ τις ἐξ οὐδ! Καϊάφας ΑἸρχέρε ἐς 99 Μηυδ ἀυζεπι οχ ᾿ρ{15 Ολίαρῃας, 45) “Κ΄ τνι δμιξεα ἐρβε εἰς 
, Ω 

σεριφηὶ ζοπιαμὶ, (ρ" οἱ- 

ἔμ (ϑ' ποβγμην ἰοεωην 
Ζεριεη. 

ας ἙοοΙειίκ τα. βοηαοχ ἰ : Ὁ ΠΕ ρβαε,4ηνην ἐδ: βορὶ κταὶ. τον πο τ ἀἰδόνι δ πηαχίτη}5. ἀημέ {ΠΠ{ι|ς χν “μὰ 
ῥα βαγύρ ιν του 1, οαυ τγ8 ὠκοιϑερδίστον αὐτοῖς, τἱμαῖς ἀϊχιὶ εἰσ, γος αἰπε (ςεῖς: ᾿ ΡΝ εἰἰδης, ἀνκιξ οἷς »Κοι 

δι Τῇ γ ᾿ ᾿ Ἵ ποῦ γοδὲ πίῃ οὐκ οἴδατε οὐσὲν" ᾿ ΙΝ οὐ ως ἅ [ο ὌΠ ΝΣ Ἐο [υὐἱδίο ρογ πὰ Δ δὶ ͵ εἰ ’ :" ξςς ζορΡτζδςις (Ὁ ὲ ᾿ 

φ4μαπ νπῶπι Οὐὴι ἐχαλογίζεϑε ὅτι συμφέρει ἧμιν δὶς οὐ ον ἐυδρειν ἀἰλεῆῖτν μὰ [δὲ ποῦν τως ποῖα Ἴ « ᾿ ᾽ ’ Α ΞῈ ! Τεοῦν ἐπι: ἵνα ἧς αὐϑοῳπο: ὅποϑαὔῃ αἶρ τὸ λαῖ, Ἡλι δεν μὲ ᾿ Ρ ἐὰν ἤπερ ῥτὸ ῥϑριίο Ὁ 
μὐήθονν τευ θθ ΠΡΈΤ ΕΣ ν ἐβγοο ὑπόλη ΠῚ ΙΡΟΡαιο.» ἃς τοῖα βοὴ 5 Ποὴ ΡῈ -} [πο ρεα ζονεβέτεαι. . τ τα δυ, ΧΑ ΜΉ ολον τὸ ἐὔνος ὄοτο ΛΗΤαΙ. ΤΙΣ ᾿ 
νοι ᾿ 0- "κ» νν)»»ε τς; ᾽ Ϊἦ᾿ . . ᾿ " ἢ αἰ ἰαάϊοαι ςΤΟουτο. σὲ ἀφ᾽ ἑαυτῷ οὐκ οἴπεν" ἀλλα} Εἴος Δυτειη εχ [ςιποτρίο ποη [" οὐ μεν» ἃ [ἀτβρρ 

εϑη ἀέχίε: (τἀ ἀμηην “ 
Ῥρομμξεα φομὴ ἑϊίέως, Ῥνο- 
ρΡειαηΐε φιδά ΓΡ[ἢμ νον!» 
δωγΗὶ ἐΐ4ὶ }ο ζεηῖε, 

2 .-:. Νορουσητὰπι ρῖο δὰ σδηῖο, [χὰ ΕῈ ποι εφηιῶπν ρτοοης δνν ἀπῆς ὧς χοὶ τὸὶ τέκνα τῷ Θιοῦ τὰ δγεσμορπισμῆμαι [ςἐ νε στίλιῃ. ἼΥ Ὀ οἰ ἀποὺ. ᾿ ΚΝ ΚΡ ΔΝ , 
γε πανράϊεεη, σμυαγάγη οἰς ὦ, 6 Δ΄ [δ ζουβτοβαζετίη ναισῃ.  {μμε" ν ῖσα ἡ} τὰς ἐκείνης οι τῆς ἡμέρας σωυεδου "Ὲ ΔΌἢ1|ὸ ἐδὼ ἐϊς ςοη([ἀἰταθαις «τὸ ἡ εῖχο ἀἰεοοζὶ- 

ΑΜ Αγ υοΣ οϑ ἐμέ αΡβοετ ει 
ἐμ) ᾿ 

16{μ ἐνγο ἐ4ηὴ μον ἐϑ 
βαίδια φαὐοίαδαε ἀρυῆ 

τ το 

εἶμις.3.} δὲ Δέξι..6. 
40 Ρυυ μυρηίο πα ὲρ πῷ καυδ, 1, ἀδὴ πὸ λαιϑό υΐοφ βορωί! 4110 

Φη ρογ Ἀοπιληος ἀοἰζγηςηάι εα τπησπῖς (ιάρία,, φιὸ ετἰᾷ 
ἰροέξμας ρατειου α ὉΠ. ἐατι μη ως ὙτΓῸΣ ΟγΎΓῸ ΝΣ μτοΥΡι ὃν; 
(πα ρτο βορμίος, αἱ οἢ ρορυν ἀχριλπάι ἄς το τοςοποη απ 
εἰφαιν ἀπ οΠ]Πχπὶ ϑρηλεοις λέξας με ος (μαρία ππρτα- 
ἰοατιν ἰσψιοπη (ἀφο οι (ἀιάρθας πο ἰςηΐὰ ἰρουκαῖ ιν 
το! ]οχις υα ροῖ θρίμμν. ἀιοοτοῖ )οηνας}) ψια πθιςᾶν 
τίο ργομγιὲ ςοπιςοις ραιδεια ἐπε ρτ απ ησάπνο4Π| ας 

μας νι Οἰἴτί,, φιάίσπυς νοι πο- 
{ἔν μι {πνέει ν ἀσζοραιν ἣν ἰοίς με ζοατοτὰ ποῇτοπιμι ρα πίο 
ἴσασι πἀ πη Γοσ (εἰς ἀοθίιοτίς ἰοσσ [Ἰατυίι. 

τι Ῥιο «ὁ ζεῖ, δον ἐρ τοῦ ἔδνοις, Μάμυὰ νἱς εἢ τικεί αττί- 
οὐ τηνε σσττληιρ οητειη οἰπὴ το αυαγνπι ροητ μη νοπηίμ!ν 

τ{ΠΠπρπσαης ἐχίατς ν πίοι ΡΟ, εἰ ἐχ νεῖσις ἀσίξηραοης ἐς αἰΐγας σοι ἔκειι μι Πιραμμις ΓΦοιτοο σηπα ἐδ νούάτον ἀ{ τ ὦ 
Αἰ Πανοτατιδτικί αι νοι ὸ ἀρ τ ϑιἢ νᾶτο 

4“ν οὐ» εἰ νν τοῦ ἐπιαεν γον ἐκοένου, ν ,ἀς Μᾶγι.:. χὄ, δ 
ρει υὺ αν μι 4 Οςοιάοπιςπι ἰχμῖς ἀμ ἀς εἰσι 
(ΟἸ πω, 

τε νε 

.- 

᾿ ξὶν αὐτῆς τοις πέδας ἀυτέ᾽ κὶ δὲ οἰκία ἐπ 

- ᾿᾽ 2 

"" ΦΕΟΥΜΌΟΥ ΜΟΙΙΟΑΝΝΕΜ. “11 
,. σίω σώρων ἐγονὺς τῆς ἐς. {δ Ὁ ΠΠῚης ἴῃ τ ἐρίοποιη ἡα ὉΠ μα εῦρ: [4 «διε ἐν νερίος » οἷς τίω χώρῳ ἐγγυς τῆς ε ἸητΈθις ῃ γα αμδός ΣΝ 

αἰ θεν ἸΝ ἑαὴμ λελομλμέω πόλιν. Ρέορε ἀείοειυμν,) νηραιη αυς, μα ϑμκεμάμβμιμα εν υυς 
ἡμ0ν» δίς Φ ᾿ ἀἰοίτον Ἐρἄτγατιη, δι ΠΗ) οο τ. Ι ββτειν; ψο' δὲ προναδ !μὉ 

ἐπῆν εἰ ἐ[, ἰρεμ [μα. χφμεὶ σιέτοιδε ΤΟ, ἢ καϑηα ὑον, πιοσζαδατογ συν ἀπ ρους [υἱ5. 

44 Ῥεοχίριμην ἀμῆδηι Εν (8 ᾿ 
ραμίνᾳ ἹΓνάκονμην (ὐ 4-ς 
βεάαδεμπε . μἱε [ενσίοι. 

ἰγιναπν ἀξ τοόζϑομε μηῖᾳ 
βάβρᾳ, υἱ [«ὐδιβεάνεηι 

Ρτγορς Δυζοιη ὁγας [0 84}0.- 
ἀχοτιι : ἃ αἰςοπάογινς αὶ 
ΗΪεγοίο! γ πιᾶτι οχ 14 τορὶο - 
ῃς ἀιτς Ῥαίς μὰ, νυ ρυτᾶςα- } 

ἡνὸ ἐγγυύραὺ πάσχα Τ" ἰοὐδ' αἰων᾽ καὶ } 5" 

εἶ ὅν πολλοὶ εἰς ἵερεσολυμᾳ ὧκ τῆς] 
ε 

δα χύοϑ τὸ πασχα, ἵνα ἀγνίσωσιν βραυ- 
, ὶ 

(. τος ὩΣ τῆς αὐ γσης (ς, ᾿ Ἰ μέρ 

ἔδήτοιυ οὐ τὸν 1᾿ ησοι 7 καὶ ἃ λέν») ς Οὐυατοῦλης εἴρο,Ποἴληη 7), 3. 16). ὠφναρείαην ἐτρο εξ, 
Ο εοἰϊοφμεδ ΑΝ ων αἀ .»- 
"μην “5. ἐεπιρὶο ἤαν.εε:, 
φιἀ ρηταμν, μἱα πομνεν. 
ὑμε ἀ ἀήεην [εξπμπνὶ ν 

ἰωυοθαπταῦ 1 οὐπν ἀΠ|5 ἴῃ 
το ρίο ἰαπτο5., Οὐ 4 ν!άετων 
νΟδ τοὺ 4 γοπίυγηδηυ αι εἰς τά 
[(τυνοῦ : 
«Ὁ οάογδης αὐτοῦ ρΥΓ γΑΓ) 94. 027. Τεβεταιν ἀωιεπν Ρ'οπ- 

ςογ ἀοῖςϑ ἃς ΡμΑγδὶ οταςορτῦ, "Ἐα Φ' ΡῬνανήξει πνάῃ. 
ἘΠΕ ἐμ ΟΣ ΩΣ τε ιλοεν νον δ τνν “ξεν, Ὁ βῆνυν εογηοηο- 

νυ ι15 "οὔτι νοὶ ἐἤεῖῖ, ἰη ἀ!- εἰ δ βεμοάδεει, νΕρ- 
σαγοῦντ ρος ισηάογοιε συτη» ῥνολιδνν δηξβεμπην 

Ολν. χικ σαν. χιι. δι ΩΝ 

[Ἐς τγρο “(οχ ἀπτς Ῥαίο μα} α ΠΡ ΠΕ Ἅπ|ς ΠΝ ΜΡ ΣΦῊ 
ἀπε βρεμενη ΒειΒαπίανῃ, εθκτῶν μρὰλι μὲ Ἐχοπρ! δος 

"ΝΡ εἐαὲ [«ἀΖατ Ης αι] Βιο- ταῦ πτουιμ: θη [ὠ[ς 4 6- ἀλ,δηϊ πὶ Δυ8- 

61} ἡλοτ 15, 4 Δ {υ(οτταμοται "" {ε[μ. ΕΝ κα ϑδ νειν 

εχ Ἰῃοστι 5. | ἘΠ Θ ΒΑ Ν 

᾿ Ἐροοίθης σῖτον οἱ σοθη δ Πη 11:6 χερεῖς. 

ες Ματγῖδὰ τοϊηγααῦ: 1.8- 
φῦ ἀατοια νηὰ5 οἴαῖ ΟΣ ᾿ς 40] 
βλυ] ἀοςυ πιο απι στ εΟ. 
Ματγιανετγὸ ἀςοςρτὰ γα νη- 

δυδεὶ παύ 41 Π}αυγάα τὶ ρτς-}" 
τ}. νηχίτ ρα 5 [εἰπγἃς οχτοτῇτ 
ρΡεάε5 εἰν σα ρ 1} Πυῖϑ : ἀοτλμ5. 
δατοῖη παρὶςῖ εἶ οάοῖς νη- 
υοητί. 
ἰχίτ γῦρο αυϊάλῃι εχ ἀϊίς- 4 

ΡΠ οἰ 5, μοΡορ Ἰυάλ5 ϑίπιοῦ! 5 

μετ ἀννήλων ὧκ τῳ ἱερᾳ ἑσηκότες, Τί 

“καῖ ὑμῖν 5 δτι οὐ μὴ ἔλϑη εἰς τῴω" ἐορ- 

πίω; 

δεϑώκεισαν δὲ καὶ οἱ Αἰ ρχερέις καὶ οἱ 

φαρ,σάϊοι «ντολίω), ἵνα ἐ αὐ τις γνῷ που 

. Ὠημυύση, ὅπως πιώσοοσιν ὧὐ τον. 
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, Κεφάλαιον (6, 

ὙΠ ησᾶς ποθ ἐξ "μερῶν τῷ πα- 

0. « ἦλϑεν εἰς Βηϑ χρίων. ἅπου͵ ἰω 

λάζαμος ὁ τεθνηκὼς, ὃν ἡ γειρέν ὦ νε- 

χρῶνοκ ΜΝ 

ἐποίησαν ουμἱ ἀυτῳῦ δᾶπνον ὦκθι, Καὶ 

ἡΜαῤϑα ἐπηκόνει " ὁ δὲ Νάζαρος. εἰς ἰω 

ἡἰομωανακαειμόμων ἀντὶ. 

Ἢ οὗ μαρία λαβέσα λίτραν μύφρυ 

ναῤδου σαςφυοῆς πολυτίμου «ἤλειψε τοις 

γόδας τῷ Ἰησοῦ, καὶ ὀξέμαξε ταις ϑ6.- 

Ἐοτενμηῖ ἀμδοηι εἰ (ας 

"4ηεδι, Θ᾽ Δί «τινα πὶ. 
νιβταθαι. 1, ζιανε νειὸ 

νης εΥ̓4! εκ Δ τϑεη!- 
δμε σωηι ε0. 

8) μαναενζο αρεερῖε ἰϊ- 
ὑναην υἡχνεμεὶ παγάς ρὲ- 
[ιεῤ ρνειίον, τσ’ υπκόε βες “ 
ἀπε "ἐμ, (5 εὐέεηβε ρεάε: 

εἴως ἐαρηὰς (6: (Οὐ ἠο. 
πως ἐπηρίειᾳ. [8 ἐκ ϑάοτε 
φηζωεη. . 
Το κχίεενρο νην! ἐπ ἀϊ- 

τἰρ οἱ οἰμο, Ππ446 1{τ45 
γἱοιετ φηὸ ἐγά! ενν εὐ κά 

πλυρώϑη ὧκ τῆς ὀσμῆς τῷ μύρφυ. 

λέγει οὐ εἷς ὧκ ἣ μα» ἀὐυτέ, 

ἤμδιας Σίμωνος 1 σκαρλώτηςγ0 ψιελλῶν 
τ στν τῳ ᾿βιέωαν, ςατίοτοϑ , 401 σγᾶϊ σα] Ἰμωγν 

αὗτον φὐοᾳ διδοναις ᾿ οι οὐΐτυγυδη ον 
᾿ ἀτνς πῦρ Π ἢ ς Ποὺ Ἰἐδεύμ δῶ ἢ Οϑάνε βοε πφμομμηο 

Διὰ τὶ τᾶτο τὸ μύρον ἘΧ ἐποοϑη τολῶ- υατε Ὁ ΤΕ τὶς δά πο υδηῆε ἐγαρέμε ἀε- 

εἰ ϑδίωαθίαν ν ἐϑύϑη πω οῖς: 1 ᾿ναθηττγοςςητς ΘραΓὶ βνᾶζάα- ματϑδε, Τ᾽ ἀαίνηνεβ ὁ-.ὅ ὃς ἃ 

λοι ἀριῶν, ΚΘ] “ ὁ τὴ οδ ραυροιθυθὺ οὑὲ : ᾿ 
ες] ΦΤῬ κίε αρξεπρθσς , προ 
44 ἀεε εὖ ρετεῤνεδ αἱ 
44 ἌΩ ΠΙ φυὶα εν ἐναῖ, 
σ᾽ ἰοεμίος αὐδῶ ,6α ἦνα [ηρτὰ 

πη αμριων ρόαι, Ἐχιτδοιάϊ πα. 
ἣν τείας νη 810. 

2}.. διδεῦχὸ ἴεξιεν 55ε ὭΦΠΑ. νὶ γανον. 
: Βο[ οαπι"- Πὸ 

ἡϊάπου! ἐπ ἄγειν [ἐρηἰπηγα ἐλα τ ἐδ 
πυδν νττεῆε- 
(αν {εἴ πεὲο 
ροιροχίει- 
πἷε, πόο ἔυπι» 

Εἶπε δὲ τῶτο,οὐχ ὅτι «οὶ ἡ! πωχὼ 

ἔμελεν ἀυτῷ, ἀλλ᾽ ὅπ κλεέηίης ω : 

τὸγ λωοσόκομθν εἶχε, καὶ τὸ βαλλόμενα 

ἐ ἀφαζεν. ͵ 

Εἶπεν οἰαῦ ὁ ησοις, Αἴφες αὐτίω » εἰς 

πίω" ἡμέραν τῷ ὠταφιαῦμου μου πετή-- 
..............................-..-.-.--. «-....-.....-..-ὕ..- 

ν 6, )ιχε αυτο πος, πο αυδὰ 

ι[ Ἰρὰυρετῇ ἱρΩ οὐτὰ εἥςιοίεα δα 
Μῶν τᾶς, ἢ δὲ πιααρίμ πὶ λδθο- 
δαῖτ» ἃ εα αῦς ἱπιπλιττοδαπτυτ, 

ἸΡογιαθαῖ, . ' ᾿ 

Οὐχί ἐγρο]οίυς,Ο τοΐττς ε, 
1. ἀΐσων " διποΓάτ [0 ΠΣ ἴπεα 

7 

.« ὠιαβ γγοβ! ἀεζενιωνν, ἐγγυεπες ἐρήμου ἰά εἴ τὐω ἐγγυὶς τὸ πόχα. ἘΜ ὑδεναι Γάζ,αγμε ἐδε φωι [μεναι ἡρονένμς ὅπου 

ἡόμου. Ὠεείξ οπίτ ἀττίοιης : ἀς 404 εἰ τηρεῖ ἀϊκιηυς Πιρτὰν
 

(οι Οατενλσι ρτο Ἐρθνανηι ἴῃ νηῸ «οἄϊες ἰερίτυς ἘγΒγοια 

δαρυά ἸΝοηιπὶ φυσαιιο, δὲ μι νυ] Ἃτὰ εἠϊτιοης "δι ἀρυά 

δγίμτι ν 4.1 ἔμο ἡποῖς ππιταιαξ Εἰφμήμι Ια Ἑφρὶμ νὲ λμνν της 

δἴμμινν δὲ Κυϑαξ ἴῃ Κιφά, Ετ ΥἹΡ τοςοηί τα: ἀσίάχιιηα ἰο4, 

“ιιῆος ἀπηοταῖ ἴξρε ἰογίδετε ἰσπιοΚ νοτοτον κα ΡτῸ ἀρῖταμ! 

[(υἷδι εἰ φρόμι γιὸ Ἐφραϊ μηῖους εἰ ἐεφυσαλνμε, ΡΤῸ 1 ἐομιταλα μι. 

(εὐνία φιιάειη γοδεὰ αρτείο. (εὰ εἰ ςοπτοίνα, 
2. δεφιϊάα σης κε Νιὰς Μάτ14.3.Οἀτεγὴπι ρτὸ το αν πἰε φοἰεπάμπῳ 

αἰτοὸν ΓΟαηπος [τε ρατμηῖτον ἸΝ οπηιμιι πρία μέτρα ῃτότρτε- 

τσὶ τῆ σαῖς (ληὸ ν πάντη βροτοί Πξίις τπτοτρτετατ ας τὰ- 
τἰοπεέπν τπτο ἔφαν νοτὸ νοσαδυήηη ςἰἴς [ἀτίπηαηι,, ἀρειτὰ 
ἀοείατας ἴσαις ἰἰὐτο ρτῖηο Ὡς ΟἾΝΣ ἡμῶν "σα Πςλ» 

' ΗΝ Υ ; Ὁ ; ἔ ι πειαδυπῖ ηαυ αρμαι ταῦ τὸ 
ΒῚ γ ἐρατιβεάτεη! [{ὑγΐνα αἱ γυέσιυ σιν δύ τοῖς γιάς ν. άτα- οὐλὰς τονε μι ἀνα μΝ ὸ ἐδ ἢ ἀεί ης ούμιες 

τ Ἴυερέντεη 05 ἐΠελδηιὰ μὰ ἔκϑυνι οἴ ὅτι κ μδέμευ-Τ. αἱ ἰού μιςης Νέύχις οὐίταὶ ψισάεχ ῬόΠμος οὗτας Ἐναίπνις, 

Ἐ: με σὐμν ἀς τε λάϊς ἱπεστα αππ άτας Νοιμιο μὴ ΠΣ ἢ" δικμῖον τ ἮΝ ΝΝ ΤΟΤΟΣ 

φιάςηι ἀιοε απ ατου (τἀ Ὁ ἀννον γελνα ἘΠΉΠΑ ΤτῊ ἢ ΑΘΝΟΝ, ΥΒθΑ: ΠΝ Παὰἢ ἡ Ἵ Ὡς τ 1 Ὁ τιυδά 

ἤληὶ οι (οπτοθμααρρίοια ρατττοϊλην τθτοι  οὐνλι- ε μαυς, 

νὰ λρηνὰ ἐνῇ ΠΟ ΝΝ ὍΝ δ νίμηι [τιν] πὶ ΑἸ ΘΝ ΓΙ ΠΕΡῚ ΠῚ θὰ ἀπε ̓  γον παν [τινι ἀσει πο 

τὰς ἀσηνν ττ1] ταλαν αατ ωὸ 4 κ'Φν υκὴ 4"}}., Η ἀΠποι Ἰοαωι οἰολινα δο γϑς ἘΓΉΣ ΠΕ Ἢ 

; ΟΑΡνΝντΤ.Χιι!. 4 Ἱμιανιοει," σκμριώτηις ἃ ε μὴ ἐς αρλῷ ᾿ ἐπέσαν ἢ 

1: δενδηιε βάβ!να ἀφείη » τρὸ ἔξεμο ρῶν ΠΣ ὙΠΡΙΝ νι ἐλνι τεὴ ἀαμήνοι εἰ θνεις οὐδε χ ρτου 101 εὔᾶ πη 

ἽΝ πῆ πὶ ἀνον "αἰ μα γι ἰοἴστι ῬαΙπα.. ἀὐθοται .Ν : 

"" ἌΝ ᾿με μὲ ΠΝ Εἢ ἩΒΝ ἢ. νος ἡρτ- 7 νην θηδε ν τιν ταφιασμοῦ, ὙΟΪς. 5 ερνίμοτα. γιά 

διὸ τγαιαίλιο μη ταὶς πρϑνὶς { (τεύρίαιν εἴτι ἐξ ἐμόραε Φρ Σὺ Μαῖν.: 6.1}. μι 4 

ν» 

Λάζαρῃς ὁλεϑυηκας, νι. ΡΜ ὲ Μαχιάτως [μεγ4} μποτέμ, Νςε ριιοίο εὐἱτυν ἡ 

ε 



ε 

ΒΞ 

Ϊ 
.} 
Ἶ. 

Ι 

(ἀρ ΣΧ ΊΙ αι 

τὐςοβυδῃᾷό- 
Ἰ}) {εἰς ρδεο 

εἰδηις Δ} 16ὰ 
εἰοῦ, 4.0} ( δι 

αἱ ὁ οπὶ μ05 ᾿ “ Π - 

Ἂν γβὲ ορυῖ- ἴδωσιν, ὃν ἡ) ρὲν Ἐκ γέχρων. 

εὐὐ αν ον ἢ . 
μοίες ἀσρις- 
γιό ἀινεοτ, ἃ-. 

11} ἱπυρείυ “00 ᾿ ἫΣ , 

ἀἀ ςοτεερτὶ εἴ Λάζαρον ἡ χπαχ τείν ὦ σιν" 
Βοπυτάι, α ηυὸ : 
(πὸ μου] 
νὸῇ ἠεξεδοι 

εἰἢἅνι χυᾶ ’ ᾿ , ἣ ἐν 

ἤκαει τειν  αἰωνγναὶ ὅλάφευον εἰς τὸν Τ᾿ ησοιευὶ . 
εἶδ τηρίαψην δχ- 
οἰρίυπι: ΟΒεῖ- 
ἐϊω5 τατογοατὸ ἐ . ἢν, “τ ᾿ 

δπιπὶ ἴυυπὶ τίω ἑορτίωων, απουύσαντες 01| ἐρχεται ϑ 

 {ρ εἰταῖς ἰδ 2 Ἀπ τΝ ἢ Ἐς 

κοι τποβίο»9 Ηεὶ 1 υσοις ς 1 ἐῤφσολυμίᾳ, 
πιΐεον αυξρὲοα 
ται. 
Μρλε.νι.8 
τοᾶτ 11.7 
ἰυσ.19.. 

ΛΔολ ϑυϑε 

αἱρῇ υϊ οἱ Οὐοιωΐ Φαρασαῦοι εἶπον «ῳρὸς ἑαυτοιὶ, 
ἡαπι ὀφηδο- , 2 - ἢ ᾿ ἐμε ομγρείῳε, Θεώρατι ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐ δὲν, ἴδε, ὁ 
ες, δυπεὶ ἤμὲ ,,»,ὦ ΠΝ ᾿ ᾿ 
ψἰοεία ΠΝ κασμρς ἀπιστῶ ἀυτὸῖ ἰπῆλϑιν. Ἢ 

τη τη, 

᾿δαίων ὅτι ἐκῶ ἄξι' καὶ ἴλϑον οὐ φίᾳ τὸν 

ἘΝΑΝΟΘΕΠΙΝΜ' 
ἡκὴν ἀὐτο. : "4. {αὔογαδυῖς ἤτυάν. 

Τοιῤ ἡωγουὶ ὃ “παύτοτε ἔχο τε με. 1} 
ἐαυτπι ἡ μιὰ δὲ οὐ σξόκητε ἔχετε... 

Εγνω οιαἷἵ ὄχλος πολυὶ ἐκ δ Του 1» 

- 

Ῥεδιοῖς νοδηςατιν τὸ νογὸ πὸ 
(εὐρεν Βα εθ εἰ, 

Οὐρηομίτεγρο ΤῊΣ αὐτὰ 
Ἔχ αι ραν ΠΠπς οἰΤς : ἃς νο- 
ποπιητη οι ργορτεῦ Ἰοίυιη τα. 
τὐτη, (δὰ οτίαπι ντ [κιζαγαπκ ν})}- 
ἀςίσμτν αυςιὴ σχοίταγας ἃ πιοῖ- 
τι. 

Τ᾿ ησουιῦ μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα χοὶ τὸν Λ᾿ἀζαρον 
ν, 

ο Εβουλόύὔσαντο δὲ οἱ Αἰρχερεῖς ἵνα τὸν 

εἴα ἰητοατίριογοηῖι 

Οι πολλοὶ οὶ αὐτὸν ὑπῆγον ΤΜ Του - -- 
Ριεῦ οὐ αθιραμτνᾶς ογοφοίγαης 

᾿ τῇ Ἰείμη). ᾿ 
Τῇ ἐπαύριον ὃχ λος πολιᾷ ὁ ἐλϑθυν εἰς} "} 

σης Ἰοίμ νοηΐγο ΕΠ τΉ(ο]γ- 
41» 

Ελαῦον τὸ βωϊα ΠΜ] Φοινίκῳν, καὶ ὠξ- 

ἦλϑον εἰς ὑπαύτησιν αὐτο! καὶ ἐκραζον, 
Ὠἰσαννὰ, οὐ λργηρᾶμος ὃ ἐρχόμδρμος; 
ὧν ὀνόματι Κυρίου , ὁ βασιλει τοῦ ἴσ- 
φαῆλ. . , 

Εὐρωῶν δὲ ὁ Τ᾿ συις ὀνάρμον, ἐκάϑισεν ᾳ 

ἐπ᾿ αὐτὸ, καϑώς ὅδι γεγροιμιᾶμον, 
Μὴ φοξοῦ ϑυγοωτερ Σιων "ἰδου ὁ βα- 

σιλειέ σου ἔρχεται, καϑνμᾶρος δὴ πῶ λον 
ὄνου. . 
Ταῦτα ὃ ἐκ ἔγνωσων οἱ κα ϑηταὶ αὐ- 

τῷ τοωρῶτον᾽ ἀλλ᾽ ὅτε ἐσοξάθϑη ὁ ἴη- 
σοιζ, τότε ἐμψήϑησω ὅτι ταῦτα ἰὰἦ ἐπ 
αὐτῷ γεγφαμιϑμα,, καὶ ταῦτα ἐποίησαν 
αὐτοί. ᾿ 

ἐμαρτύρει ουμῦ ὃ ἀχλοέ ὁ ὧν μετ᾽ αὐ: 
σῷ ὅτι τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τῷ μνη 
μαίου; χαὶ ἤγϑιρεν αὐτοῦ ἐκ νοιρῶν. ἢ 
Διαὶ τῶτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῳ δόχλος, 

ὁπ ἤκουσε τῶτο αὐτὸν πῳποιηκόναι τὸ ση- 
Μμεῖον, ἢ ᾿ ᾿ 

1 

ΓΌΠῚ 9 δέ ργοάιοσιης οἱ ΟδυΣ Δ} 

ἀϊᾶυς αυΐϊ νος ἰῃ ποιηίης 
Ὁ ΆΣ  οχ Ηἰς Ἡτλοὶ ες. 

ἐς εἰς εἰφίσυς Γογίρτιη ον 

Ἐδκ 1Π|ς τὰς νϑητ » τηπάξδης 
Ρυΐο αὐτηα. 

ἴδ) μίας αὐἴεπὶ ποη ςοσηοιοτᾶς 
{ ἀ(τίρυ! εἱσὲ ρτιπηὸ: [τἀ αιπι 
θἰοτιβοάτυς δου Ἰοις,τυης το. 
ςογάδει ἔχης ἢδς εἰἰς ἔςτίρτα ἀό 
εογᾶς [εἴς ας 1} ρα [τ ηῖς. - 

ταῦ συ εο. 406 1 ἀζάγαπι νο- 

(ες συ οΧχ τ οΎτο δε 

Ῥεγορτοῖοα στί αι ΟσςαΓγὶς οἱ 
τυῦθὰ Ὑμ δι ἀοτας δι οὐ! - 
αἰ ἴος Πριιαιη, ' 

15 

θ] αι εὶ ορο ἀϊχογᾶτς ἐπεδν ἔς, 
γιάότιδης νὸ8 ΠΗ} ρτοῃ τοὺ 

᾿οεζον την άις. οὦ [ς αιντοδ οἰ: 

Ηἶσων δ᾽ τινες Ε'λλίμωες ἐκ αἰαξῳ. "Ὁ 
᾽ Ϊ᾽ φι κ ΄-“Ὁὦ γόντων ἵνα ἐνρρσκιυυήσωσιν ὧν τῇ ἑορτῇ" 

τα Π5. 4υἱ αἰςεπάμης νεδάἄοτδι 
ι αι ἐεἴτο. 

--οώ-νσο 

Φ“[Πννανῖν, νυτήνοκεν, ας Μὲ τῶν να παρήσενίϊουτ ἢ νηο. 
ςοάϊες (ςειρτιμὴ ᾿π ΘΠ ην ἶτὰ ςτίλπι ἰσρὶς Νύπηις 1 γιςι. 
τον ἀυτοιῃ ἔς ηι δε ἐν ἀϊοπνίδρυίτιτα Ματίαὰ ν Ὠθυσιν τι] 
αὐυσά της φἰξυάετας, φιαρι!ο ρὸΝ' πτογιτυγιιη δι δρο- 
᾿νσάυ ὴ πρό αν" ἡ οὐ ταὶ δὰ {ΠΠὺ (Δεοιἀδοτκιη! φάτ ο, ὅ ρΡεσηις ἐοάἰείβθιις ἰοΡ! ὅτε Δ τυπη ἐα τριϊπε (ἈεΥΠῚ Ἰναϊοεῖς δὰ ἀα το (δτιμοη τοις ςοῖπ πο, ΐ 
ἐεγᾶϊ. 564 Ἔχ πιπνάγο τ] πὶ Μ ΑΓΙΔΙη αυϑήςιῃ ε 

Ορηίωϊταταπε δυΐοιν ρυΠῊ ἅ-] 
τῇ δαζογάοτϊοβ α τ ἀλάτιπν οἱ] 

Οἰὐΐα ταα]τὶ οχ Ἰυάἀ αὶ ρτο- 

ἸΡοίϊοτο ἀΐς τοῦθα ποτὰ αυα! 
νεηογαῦ δά [οἰ Ἐν ]υυ τὶ λα 0] 

ἃ οἸαιγαλπιν Εἰοίηα, Βομο ! 

Ναΐδυδ δυτοση ΤΟ 5 δίς ΠΠῸ.} 

Νειηστος ΠΙὰ δ᾽ οαδ: ες τον 

οα{{πτ ἐ υϑοπυτιςητο, ὃς (στα 

Ετάπτ τον συ άαπ ταχεῖ] σις 
Ἱ Οὐνιμίφε ἐπ ἐνϑε 4ων ἀ[{ιη» 

Ῥαυροζος εηἰσι (ορογ ἴχ4-] ὃ 
ΣΤ ΠΝ 

ἢ ωρετει φηΐην ΠΩΣ 
βαϑεῖὶς οὐ ξαπν, γος φμς 
τοη} πο {μεν ̓ αϑειμ. ὦ, 

»} φορποηλε ετζο μτδα πρὶ 
[4 ἐκ {πόα 4μἰ4 {ΠΠ|ὲ ε[:: 
(σ΄ νεπενηηξἤοι βηρρενν 
Μεἴμην εαηρδην, πα ζ, 4. 
Ζάνηπν υὐάετξξ, “μεῃ, ΜΙ" 
εὐπαηΐβ ἃ πγογμς. 

τοὶ Οογῥεαωενγηη! φ ΓΝ 
ἐμὸν δαγιγάφεμην οἱ Φ 

 45,ἀγη] ἐηβοΥβεέτομῃ, 

ἀδιῦαη ἐν Πράαις θ’ 

Ἰαάεδώηε μη εἰίνην. 

ιλ, 

1 

ιό 

}9] Τεβαθαῖυν νοτὸ τ γθ 8 8: ε-]1 

1. ἐγ αβέηθην ἀω!ξεμεδα 
μρεί 8 4μ4 νεπεταὶ μὰ 

ἄδην Κείωπι 4" ἀνά. 

[ἐπὶ, μια ψεθη ἀφίῃ [ε- 
τυξυ γήνάην. ᾿ 

Αςοορογηνς Ἰζαπτος ρα Ππλ- }}. “οεέβενμηι γάπποι ῥα. 
ΠΡΑΥΗΠΙ γ (Ὁ βτϑιο ενηοὶ 

οὔωνάην εἰ ΚΟ’ εἰαιπαδαηι, 
Η μην, Βεηεάιξίως “"ἱ 
τ έρεξ μ5 ΠΟΠΡ 8 Πλοηνὴ 
γεν] Πγαεὶ, ν 

ΒΥ ΥΤ]) 1εβω 4. 
ΠΟ Σ ΤΟΣ 
βενεβεήριμην ἐβ,ς 

Νοίξεμηενε βί α δίνῃ, 
ἐοφε, τεσ ἔμως υεπῇ͵ Πάει 
νρβετ ρωϊίωπν βήκ. 
1 .«ς πθ5 ξορ ϑμενημῖ 

ἀνοραίε εἰμα ρβνἐπηπχ μά 
ἰφελβεαιως οἢ [ε- 
νά: [πε ηιίᾳ 

νας ἐγ 49: [ᾧ 
βμϑοξείενημι εἰ, 

ΤΟ βἐνεοηΐημο ενρο ρει ὶ- 
δεὺ κε εν 4 μα ἐὐα! (νη 
εΦ ημ45"40 δηχανῦ υοιά- 

αὐ ἀε πιοηνηοξεο, ν᾽ β{- 
14 μὴ “μη ἃ τηϑυβωΐς, 

4] δ ιοριενφαθ' οδυνῆ νε- 

19 

πὲ αὶ εατα., 44 πράϊο. 
τη εἴ [ποὐε μος βῴνμην, 
Ῥαν αἰ ἐνζο ἀϊκετημὲ 

«ἀ [ηνειρίοε, Γὶ ἰ4αἱρ 
4) 4 ἴδὴ ρνοβείηνωενετε 

, Π σνρπάμε ἔσεμε βοῇ εμῖν 4- 

“τ πω. 

ΜΕ ΔῸ [τ ΟρεγΑ ΠῚ Ρι ΠΙμς, ντ γαείςιπΐαττ ἡ] ἐπηρίε 
τούιιτιν οἱ κὰ τυγθαπι, φιᾶ ἱἀμςηίσητοπι ΟΝ τ Πιηλ τὰ πος 
»ποτιβοὺ ἐχςοριτ νι ΠιορΒοῖλ ρΡυκάϊχετγας. 

17 (κυρ λιηχ, ἀνψὴν ὑρξαεε, ὅτν Λάζαρον ἐφώνεσεν. 56)0 [ἢ 

: ἄζαρον ἐφώνησεν: ἰᾷ εἴν, φιλο 

ΛΆΓΠ ν Ούάγα ς 4 για μιψτυρεῖν ταιὸ ἰτὰ ροήευπι ἐπιο- 

ὑϊε, 
Εγδηὶ δωϊεν» 4κἰάδην 

ἀενανενε “ἠἀογαγεηι ἷμ ἠϊθ 
Κῆρ: 

, ἀαπιοιῖς πιὸ νυ πάλ] Ρηστίις μαςας αἰο ςοἰνργσας, δὲ ρίαπιον εἱὲ (εριυτυγὰ πεδη] τα ων οὐζιταιε  ἰο ΟἈειβυη)τελη τενκεϑῇ ΕΠ} τε ἐξυὰ ποη οἱ ἔιέλυ αν ἐς 1)γαἱ ρεσυμάοητία ΓΙ 
ἕλο υδηϊδε "ρ{πὶν ΚΝΟΙΕ ΓΑ πυλι Ἰροξξασι- τὸ ΝΌπηι ἀν γόυταῖς αὐἰάγας. ἀππι, ΚΛάςιη γοιὸ Ἰνὺς Ἀηζογια ἐοι βιπαίταγ ἃ πον μα! 19 ; Ἄἀπὶ εὐ ἐμοι παι κάτι μις σ μιμι μας οεολῆσης Μάνγιμπι 
[αΐξεεὶ ἰοι οὐοι εν 2||ὲ μεέςατρξε ὅς εὐἢ Μαράα!εια Ἄςαπβράετιπε." ἬΝ 

8 δέεβεϑέμν ἔχοτε. ὼς Μαῖα. :διν ον Γ. γγ.δι τ ἢ..16 νοις 
1ο Αἰϊαάϊε ἀμτειν Γλοιπιμιιν δε ἰοςιπὶ Πλξυτοῖς 

᾿ 16 ων τας τὰ: ΜΓ οἢ. ἐπέλεσάν, νι νοτεῖ ΝΟ ἕυς. Ῥοἱοίϊ ληκι ανλιος τοίξι τὶ νο δὰ αἰ ἠζίρυ!ου, 4! φυιη υιης 
δἰϊχπίιηι ἰδ κ ἡ }Πς πὶ Ὀοημποινε Αἰ Εὐάηρο! κα πδι σδη) βιοτὸ μοῆφα ςοχ ποιοτιαι ἔς κγλιπὶ ΜΝ 

Ρίο. ΡΟ να ἀυτομ Οὐ 

" 

Π ν᾿ . 

(τητάπτι {1 δε ἰεραζηνου ἀπθίται ἐγ (υτίδοτο δι ΠΣ 
γος ταγιν ράΓΓΠῚ ἀπ οτιι) νοτιΠοσιῃ σοι ις ἡ βάγια οτιαπι 

ΛΙμηάμν ὁ κόσ μος δῶ εζοκινώεινῖ νεκὸ ἀίείμυ», [4 νηομιἦσ να ἄρτι ίωγ. ἸΝΆΜΝ ΟΤΊΔΙ. Λγ ΓΝ τητορῖεδ, νυΐϊμοιλ ἁ 
Νόπηνς αδιης ὅλος, ΟΣ τοτιεο 
ὁπίσυ. ἀιπι ἀπηλϑεν. [ἃ οι οἱ γε ἀρέζοτι (οἰς λἀφίχες, διῖπὶ “[{6- 
ἐλάται Ὁ ΚΣ νοι θην, » 9} νον «ὑφ. 

10. ὧν» “βονάνη!, γὮἢ αὐαζαμόντων. ἰὰ ε(ξ «[τοηάενε βίεν!, 
νοΐ αἰίενάονε [οἱεἶν αν, εἰ [Ιππηος ας {ςγἰρεἰτ σατο μαπν τέ -᾿ 

ογῇ βοπηίης ἰητο σι νε γῆ ριθ. 
Ρβνληι ἃ ἡ ΟΙγο πο, ὧδ υΐϑιις ποϊαιποι τ. κε (αἷς ςοβίτατέν, ΣΟ ρτοίϑι γα Μ ων αἰεβφεταμι, ἽΝ ὠαζαί τον. 

Ἐμν βηνκιι ον 

4. γα] 

11} εἴ. 

"2 ' Ουϑὰ ΠΥ βγορεεν 

Ἐὴ 

ΓΝ 

- 

᾿ πωϑρώπου. 

, Οὗτοι οὗ ΠΟ ΝΥ Φιλμσῳ τῷ τ. {πὶ εΓΡῸ νεπεῖιης Δα ΡΆΠρ- 
πὶ Βηθσαϊδεὶ ἩΓ αλιλαίας Σ κα] ἡρώ- 

τπῶώπον λό Κύριε,ιϑόλομδο τὸν τονοῦτον ελέγρντες, Κύριε, λοι δρ τὸ 
γηριω ἰδεῖν. 

διε καὶ ποῖ λὴν Αὐορέας καὶ Φίλιπαες᾿ 

λέγυσι τοῦ Τησοῦ- . 
Οδὲ Γησουξ ἀπεκρίνατο αὖ τοῖς. λέ-- 5} 

γι,» ἔλήλυϑεν "ὶ ὥρᾳ ἵνα δοξ αϑῇ ὁ νὸς 

Ἀμίω' ἀμίω' λέγω ὑμὴν ἐαὴ μὲ ὁ κόκ- 
κος τῷ σίτου ππεσοὸν εἰς τίω γῆν ὅπο ϑανη,, 

αὐτὸς μόνος ἐδρει" ἐκὴ σὲ ὄστο ὃ αὐη,πο-- 
λιι καρπὸν φέροι. ᾽ 

αὐτί" χαὶ ὃ μισῶν τίω ψυχζωυ αὐτῷ ἐν 
πϑεόσιμῳ τούτῳ, εἰς ζωΐωυ" ἀῤωώνιον φυ, 
λέξει αὐτίω,. 

ἡ τὸν τὰ ᾿Ξ ἜΝ ,.16] διημῖς Δὲ τα ἡ γαῦνπις [ς- αν ἐ μο! δκκονῃ τὶς γ ἐμφί α κολεϑε ἜΥΕΡ δ νΌΪ ἐξο ἔμεγο, ΠΠ|ς 
δι τίη ἴεν πλεὺς οαῖτ, ἃς {᾿4υ]ς 
ΤΠ πο γα οτ τ Ποηογαθίς 
εὐτῇ Ῥδτοῦ. 

ΝΝυῆς δηϊπγὰ τηςὰ “ τυγθᾶταὶ 
εἴτ: ἃ 4υ4 ἀϊςαην ἰατεν, ἰδ οτα 
τὴς δὸ ἴας ἢονα: [ςἀ ρτορτογοα 
νεηΐ δα ἤδης Βοτϑιπ. ὁ " 

πε χαὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὠκός καὶ ὁ ζζᾳκονος 
“).}ν ἡὶ ΝΜ “λιν ἩοΟ ὧν ἢ 
δευὺς ἐςα). καὶ ἐαὐ τις ἐμοὶ δζακονῇ ῥἢ" 
μίσοι αὐτὸν ὃ πατήρ. 
Νιωῦ καὶ ψυχή μου τετάρακται" οὶ τί 7 

ἐπω ; ΓΠΙάτερ, σωσύν μμε ἐκ τῆς ὥρας ταύ. 

Ὡς ἀλλὰ δζᾳ τῶτο ἦλϑον εἰς τίω ὥραν 

ταὐτίω. ," 

ςδτος ϑοτηίης, ᾿νε] πλὰ8 ̓ οἴι πὶ 
ὑγιάςτζε, 

ταὶ Φίλιπαος χαὶ λέγει τα Αἰντ᾿.ι, Ν εηῖς ΡΒ ρρυς δὲ ἀϊεῖς Αἢ 
8 Ἰάτεα . Δηβῤτεᾶς τυτίμην ἃς ΡΒΪ- 

πρρὰς ἀτουης [συν 

Ἰείωυς δυτέ τείροπάϊε εἰς, αἱ- [3 
[ἐη5» νοοῖ μού 114" φἰοτῇ- 
Ιςλῃ αι ἘΠῚ ποι ηἶδ. 

24. ΠΑ εη ἅπΊδη ἀΐςο νοῦς, πῇ 
Ι ̓ξτδηυιη ἰτυπηοπτὶ σςείἀστῖς ἴῃ 

τΕΓΓΔΠῚ ν ἃ πγοττυυχῃ ἐμοτίέ,ρ- 
ἔτ ἴθϑηος (οἷυπὶ : ἤη νέγὸ 
σιοστυυ ταῦ (μοσὶτ» παΐταπὶ ἔτα.- 
ἃυπὶ άΐει.  Οὃος. 

Οφιλών τίω ψυχίω αὐτῷ πολέσοι " Ιῶυ! πλαΐ Δ} ΠΊΔ τὶ [υἀπὶ Ρεμ 
ἀετ ἐδπὶ : ἃ 4ϊ οὐϊτ Δη] γᾶπη 
[μδπὸ ἴῃ Πὸς τηυηάο » 44. νἰτᾶτη 
αιἰοτηα οςὐοαϊεϊ σλ πη. 

ΦΕΟΥΝΙΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. “5. τ 
Η ἐε ἐν γϑ᾿ ἀ(ε[Πἐτμηι κ᾽ ἢ 

Ἰρὴ 41} “γε οχ υγόε (ΠΠσχα ΠΡ ΜΒΗ ΜΡ ΣΙ “Βειὴ- 
εἰμί! 42,8. τοράγυης ςυ πηγαὶ" ιιάα Ο αἰήφαι τ’ τορα- 

θκηε ενννγάμεξίνι, 1) οηνδα 
πεν νοι ΠΝ εἴτ υἱήξ 
γε. 
Κ΄ οηῆδν Ῥβ  ἠρβέφι το’ ἀΐν 

εἰξ ιςσἥηδγεκ νι ΑἸ δάνεια 
τμγίνην Ὁ Ῥ δ ρρω ἀῥ- 
κενηπε εἰμ. 

1εμι αμεδην Ἀοονάϊ ν 
εἰν, ἀΐσφσης, "ΓερΗ μοτα 
εἰατὶβιεων Ἐπ μα βοηνὶς νὴ 

ἨΜν ᾿ 

μὴ, πεν εφινακο νεῖ Μὴ Ὅλα 
πὴ φυσι υπιερεὶ ἐσαξι . 

: ἔνι, 402 ἀυ 
ἐπ ΔΕΥΡΑΠΝ., νον [μὲ γιάειωι δὰ ἰὰ- 

ΝΜ πηϑυη μη} ἔμεν, "ἐπάσες, ἐϑαία 
ν εἰ ἸΙση ἐο νθς- μηνἑ μην β μέθην αὐ (εν. εἶα “τομῆς 

. τς, Νες νει 
1. Ωνὶ “πιδὲ αηἰπιβήη [μή εἰϊλ ε πισπι- 

Ῥατάει ἐαπντ αμὶ οὐἱε Ὀύοιμπι φυὰ πὶ 
εν εδρίτὶς εοηάϊὶ 

“πὶηνᾶ Κα "ἔρος ἡγρη: Ὲ δ μ 

βοάϊει, ό χτ. 
ηλδι.8.γς 

δ5,4μη οἱ τη ἐδῖτδ, Ἰαιν χ4,ὅς 17. 
τὍ6 {εηναίων : (γ αδιοξωπεὶ 1} 
ἐφο εἰμι (δ τοιοιβεν προ 
εΥ:ε, 5, 4ην φιλὶ ονένιβνα-- 
μα}, βοηοτεβοσθμ εἶ 4- 
ι6ν πιφιμ, ᾿ 

σμεως δα. 
ἸΝ  ης σηΐμηα ηνθ ἰμγ- πιὸ ὧσ τς 

Ἴραια 4: Θ᾽ γυἱά ἀδεκπιὶ Βοίϊεις ῥῬεον 
Ταμιναίμιβεα ον καῖ ρας “λις ἀφοίίας 

ἐν Ῥώπᾶς ἰμέτω- 
δονα {4 βνρβιενεαυεηὶ ἣν ξιυς, Πδέϊεη 
μοιαπνθάης. Νίον ίωῳ δα ποα 

Πάτερ, σδξξασόν σον τὸ δ.» .1«. Ἡἶλϑεν 13. Ῥατογ ρ᾽οτίβοα ποπηςὴ τυὰπλ. 28] ριον ἰανιβοα ποννοα Ἔχετε οῖα 

οιιὗ φωνὴ ἐκ τῷ οὐρανοῦ, Καὶ ἐϑδύξασαμὴ επίτοῦρο νοχὰὲ ςαϊο δσθη:, 
Ετρ]ουι βολυ! 8. τυγίως ρ]οσιβ.- 

᾿ Ὠειλιο, “γε ἰμνην, ἢ ξαϊδέγρο να ἀε ἐχρίδεϊοηί 10- 

««ἰο, ξε τα βίαι, Φ' ιν σὰν. εἴϊει,, 
παλιν σοξάσω. ΠΝ ἐεγμμ εἰατήβεαὐν. τ ουβ ἀνῃ 
: ; ἡ δύσξη ͵ . ἰοηὶς Ὡς 
. ον ὄχ λος ὃ ἑκεὶς ὃ ἀκούδφας ἔλεγε" Ταδ εἴροὸ αὐ Δἀεαδλι δι “9 Ταγδαεγζο φμα βαὺαε Ῥετου ων, εχ. 

ι ἐασοίεν ; ᾿δυάὶςταξ, ἀϊςεθαττοηϊγυῇ εἴς 
βεντζω γελονέναι. Αλλοι ἔλεγον, Αγγε- βλδυιη. Α11) ἀϊςεαηι, Αηροῖῃς 

εἰ Ἰοφυῦτυ οἵ. 

Αἰ ποχρίϑη ὁ 1 ησοιῖ καὶ οἷν, Οὐ δε" τὸ Ἀοίροπάϊε [είς ὃ ἀϊχίτ, ΝΟ» 
; ρτορτοῦ τς πᾶς νοχ οχεεἰτες 

δος ἀὐυσοῦ λελῷῴληκεν. 

ἐμὲ αὔτη καὶ φωνὴ γέλρνεν, αἀλλαὶ δὲ ὑ-- 
ὝἝἜ 

(δ᾽ «νάδενηῖ, ὥνοϑαὲ ἰρηὶν ὙΦ ΗΣ 

τνμνν εἶ μέθυ. αι, βειίε υεκεῖο 
ἀϊεεῖ δη!, ον Τηζείη εὐ ἰφ- πεταιδα ταπνδα 
4νηβω ἐβ, ; Ῥειτῖ νοϊυπιᾶ 

Ἀεβονάδε 1 Θ᾽ έ- ἠδ ἜΡΕΝ 

κε, Ιου βτοριεϑινε μας διο ϑιΕς 

Ρτορῖοσ γοξ. νοῦ νερὶξ ,,μ4 ξηογιεν ἀϊεπεῖ δ ςὅ- 

μαι. Ν ᾿ ᾿ ", τοί. ͵ ἔππον ᾿ ψ 
ἰο ᾿ “2. ᾿ “ ἡ δὲ ᾿ ΣΝ εὐ θ0κ5 Οπηπιῦυϑ Νιωῦ χρίσις δξὶ τῇ κόδ μὸν τούτον νων 'μι) Νυης “μά Ἰςίατη δὰ οἴξ σπάὶ “«ἰ ΝΗ ἐμά ον ἐβ ηνῆ. Ξηιδροπῇι. 

ἀμ δη " 3 ᾿ [ἀΠΠΠ| ΠῚ ΤΣ 

1. Ἡ εἰἴεμε, ϑέλεμν. Ὑ Ἰὰς, Μᾶγ. το. Ὁ}. {» άφνε,) δαὴν. 
1Δ εἴ, ρτιυατίη οοηυςηῖτς. πη αἰ οφυὶ ρεαίξητοπν ἡ] υπὶ 
φοπίριοίερδητ. 
3 Οἰονβεανάς βία Βοηνόηδεν ( « δυξαϑν ὁ ᾧ ὃς τὰ αἰϑρώπον. 

Ψυ δ. νι εἰατί ἤςετυς ἔμ Ἰιοπηηίς.. νἹάς 5.12. δι 6.30. ἐς 
Οὐνλυτεῦι μος Ἰοσὺ, ὅς αἰ ἷς ἥπιῖμδιας ὄγαν πηαί ας τίη Ηο 5 
τληι αι ὰτι Τ ἐπιρυς ἰητετργοῖατὶ ααμπι ἔλτηςη Ἀἰς πο ἢν Ὁ 
δηϊβοεευν ϑεςιδ τει νη εχ νηείης ἡΠΠπ ἀμοάφοὶπι ἠϊεὶ νοὶ 
ποδες ἤας ἐδυί οἰ φὸ Ηοῖα Λοηλίης νἱάξατυτ ςχρεοῖ, 
(δε ἢ}. εἰ ποα τδητύμι νπιμοι]ις, (δά γ ΝΉανα 'π τὸ ταρϑαθοηῖς η΄ ΟΠ γί ππεπες, λῖς ἦγα ἀϊυΐπα ργοχίπης 
τέδυς οππηίδας ἃς ργαίδγειη ἴα ποία [λϊμκίς τηγίτετὶ 
γιουϊάς πτία αυα ΠΤ εῖις ποπ ταπεὰνη δππουμησπίςς, ες, (ξ 
τρία δυίατι τοπηροταπι ἤηφυ] τποπηξηῖα δὸ ψίογηο ἀϊίρο. 
(μι Εε εοτγὸ μς ἀρξτίηα,νε «ον πιὰ οἱ ὅς οὐπὶ Ὠεὶ πᾶ 
τὰτὰ 
ἴα βάς δι ρατίε με ἀἠιιοτίνις ἀἰ Ηϊ ἀεῃείδιη δι πρατιεπτιλη 

. πετᾷς ἑοηβγπιαι, Ὡιδά αὐτοῖν ατιίμεις δά ρετιϊουΐληι 
γα, ἤοπο ψιοάαπι, δὲ ταπὶ Οτιοῖρ, ἐμὴν [δείηιε ἐδυδιλτο 
τποάο ἃ Βος ποῆτο Εὐδηρ εἰ λα ἐρ ἐτὰ φιιοφας 1.4.5. νίων- 
Ρλίαπι, (οἰοράτιηι εἶ ἐλ Π| ἀςοἰρὶ τνλεμόι, ἃς τοίροηετε Ἰἰτς- 

Φίυην τι ἐχργηηπηῖ απ Πρ τίψο ἡισίο (αδαμάϊτ νοςς 
ἔνα να κοι ει δι Δροριφν ς 

6 Κι εν χα ἔφα. ΑἸ ἐομυστίηι, Κι ἐβνινι ἔπτατιων, 
Μεδειβομιηι πιους, ϑοίτινι τ ργΌ ἐπιροτάπηί ἱποάο δι ἰτὰ 
δερίιεοῖυς ηι!ά {πν ϑοιιημαὶ θαι; φίρα ν δίς 1} ποιᾶς Οδἶαι. ..18, 

Ψ 

"τυ ρεαοοάςηςν ρτοηιὶ 

ὃ εἰς μα βδηυς, 

ἔμετίς, ἡΠΠἰς φπι ςοπιίτατί, Ετῇ δυτο μας (πτοητία γετὰ ὈΟΝΟΝ Κ' πὸ 
εἰ ἃ ορτιηνὲ ξοηυπίς, τα πηεη 1: Ραυΐο δητὰ Ποη (ζεῖ- ἐδ ἐὰν δ Ν 

Ρτυχτι οἵδ ὠκελλυϑήση, ((ἀ ὠκελουϑεήν, γΙάδτι ΩΟΩ ρυδεςορτ οἴου 
{εά ργοιη πιο ρξέερίο λάϊιιέϊα. 
ψυΐχάϊα δὲ Εταίανιρ, δίφωδ, Αἴ 
ἀϊςοίθιις Δἀ ἀἴτυγ χρὶ δι ἀρρᾶν ΓΝ 

ΡΠ Ὶ αἴας εἰ πι- 
{ΣΙ βάμν, καὶ ἐὰν ταῖν ρθαιτν (ὦ κὰϊε 

ὶ ἰὰ σδιπίδυν νετυ δίς ςο- φιςάλοιι. 
ον λλδίουπι νι αχρίιςε- 

2 Τνῖϑ δια εἴπ το τώρμικ “νι ᾿ : Τὰ τε. Οδιν 
( γετὸ υλυς Ἰόησὸ τηαχ πη δὲ Ἂ ὲ ποτιεν δε οο - 

[ξπίωε,4.)0 πιβ}} τετγι δι ας οορ ἰταγὶ ροτεῖξ. δεϊτὰ νογὸ Αὐ.- 
δυβιηυς, Οὐδ νηρασίς, βορεννδαῖο μοὶ εἰ δμημθίαε, τ’ ἐοβε3 
νη" δ4 βτηνα!, Ὁ τς 

18 Μκ αὶ ταἰοῖ ἀέφεμι» 1 φιννκὶ ὃν τοῦ οὐδμννῦ δὶς ἀρυ!ὰ Ης 
ἔθπνα δὲ γοἸυιηίδῖς ἱπτηνυταῖο εἰ ςοαίξητεηβ, ἔς Πο5 ἃς ὅτάξος ἤξερα (αιιάιευς, ἩἸΌΝῪ [ἰόν . ] νὰ δηποταυίηυ 

Μ4ις.10.33. δὶς δυῖςπὶ ἰοΖυίτιγ ΜατῖΝ.17. ς, 5ς ἃ ρτὸ ὀνομιά 
δον ΠΟΙΊΟΠ τυυ τα, γηο ςοάϊος (ει διει; ὄνομα μου, Ποινεῖὶ 
πλευπι. 

41 ᾿μΔῥεύωνι, αρίσες. [πἸτάιπ ν ἐς] σςῖ Κανχμνως ἐσενς ΝΠ. 
ἠϊ,ἀς 4φιὰ Ῥεῖτωε Α (1... λῖ, εἰςέζο ΠΠΠὺς νἤιτραϊοτς τείλητα ᾿ 

τῆι 1 δεμιηάί τοὰο Ἠευτγσοιαπν, φιοὰ Οταςΐ ρεῖ ἀγιί- 55 προς ἰρίμιτι διπίοοπε ως 45. ρεσευηείδυε ἱρῆςν Λῆγτια, 

Ρ 4.14. ΕἸΡσ ΗΕ Αὐτοῦ ἤπιπδἐ ποηῖοη πη ριίεις {ΠΠς ἢ - 
εἴδιν ταεὶιείοῖ ἀκαν  α εεἰδπὶ δὴ μοὺ 'ὴ Ριοχηῦο γογ- 
ἤπυ]ο ραγεαυ]α νπιμοτγίαϊιε πάντας, δὰ ξεηεγα {πριν ]οὐιτῇ 
τλαιϑη ποη διὲὶ Πιξυΐίοε φειφευηι δοςοπηποῤαηόθ δ. ἰολῃ, 

σ᾽ ἢ υμκην ΑἸ ΕΥ̓ Δη) ν᾿ Μαιίαφην, ὃς 

Ἰΐευς μδης οὐ. 

τὴ, ἡρβιην [ἰωπν πεαηεῖ [ τείτα τι αἰεὶ 



(.ΧῚ ἰχν ὶ Ἦ 

ῬΩΙδογΝ 
1τ|2.4. δ αιδ.}, 

εἰΔ4.9 

ἘΣΕΈΣΟΤοΣς λ ᾿ Ω ᾿ δι ἢ ὩΡῸ -ἨἘ"ε 

ΠΟ αὐἱ. ΤΌΡ αἸαῖνα Ὁ] πῶς σν λεγῆς ὅτι δεῖ υ- 

“απ κει παν! ) ».“ » ͵ ᾿ β' 

εἰοοκανεν (ὰ ψωθϑῆναι τὸν υἱον τῷ αὐϑιρώπου; τὶς ὅδιν 
εὐὔγως τοπιςπι. 
δίαμιν οσρηίς. 

αἰτης ἰυ ἀἰο!ἃ 
μίας ποτγδη- 

ΟΝ 
Μρ.. 1.9 

Ἐη δὲ ποῦ εἴ 
πδοιος, (ὰ σὸς ἐμφῳρφραϑξηαυ δ, οὐκ δλιςουὸν εἰς 
μιδιὶς. 

Ἑΐ.{..: 
τοΙλι1ο 16 

͵ . . 

ΟΙΕΝΑΜΘΕΕΙ ΜΙ 
» , ἐκοε χέρα, ΤΡ Πκνημ 1 τε] ὁ αῤχων τὸ κόδμρν τούτον ἐκβλιηδήσες 7. 1 Βυϊμιδπυης φεβοφβοῆς σὐὐπ-} 4 ὅμορα βηΐορργνμς 

; ἐν ΓΝ ῥαρί β ΠΣ} άυπαϊις ει οτακάρτ4δ, ᾿ κει αἠ μιν βεαι, 
ΕΣ ΟΥ̓͂Ν κ᾽ ς 5». καὶ οἱ μὶ - Ἐξ ορὸ (κ΄ (ἰδἠάτυς ἔυςτο ὲ ΞΡ το β ἐκαίραιρι 

- Κᾷλω μύθῳ γωϑ αὶ κ τῆς γῆοπτωῖτας ᾿{δοτῦαν  ΟὨλη65 τΑ δ πι δα τηρ- πλιπα σμηρυία, 
ελχυσῷῳ )ς ἐμαυτου. : ἰρίμιι, ᾿ τος 

Ων ΜΝ ’ ͵ ’ ᾿ ᾿ τῊς ᾿ 

(Τοῦτο δὲ ἔλελφ,σημαίνων ποίῳ χανᾳα" 5) (Ηὸς δυῖεπν ἀἰςοθαι, Π ρπί 8. 35, (δέοι σον ἀαβᾳβ: 
φσῳήμελλεν δαφθνήσκριν) ὶ ζϑῆς η͵ὰ τῆοτῖς υτοζμτῃ ςταῖγι], φη βεαηδ᾽ ἦμ4 πγογις (ᾳ 

Αἰ πικρίϑη αὐπι ὁ ὄχλος, Ἡ μκεἧς ἠκού- 
: δ 34 

σαιδμ ἐκ τῷ νόμου δὴ αὶ Χριςὸς μιένϑι εἰς 

δὸς τῷ αὐδερώπου ΗΝ 

Εἶπεν οὐδ αὐτοῖς ὶ ἰμσοιᾷ, τι μικρὸν 
ὄνον τὸ φώς μεϑ᾽ (ἡ Ἰδονδιπατεῖτε 

ὥς "τὸ φώς ἔχετε, ἵνα μιὴ σκοτία ὑμαξ 
καταλάφη" χῳὶ οἱ αἰδιπαῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

. οὐχ οἶδε που ὑπάγει. 
ως τὸ φαῖς ἔχετε, πιςεύετε εἰς τὸ φαἷς 

ἥνα ιοὴ φωτὸς ϑρηῶε. ταῦτα ἐλάλησεν 
οΤησοιξ, χαὶ ἀπελθὼν ἐκρύδη ἀφ᾽ αὐ- 

ις 

15 

- ᾿ ἫΝ - φ Τοσαῦτα δὲ ἀυτῶ σημεῖα παποιηκό-- [57 

ἊΝ] 
αὐτον᾽ 
τ) α δ Ὥρας ἡ μα νευίσειπο ΕἸΣ ργορβεῖα ἱπι [3 
να ὀ λῤλος Ἡσαΐου τῷ προφφντου πλη Ρ᾽εὐετυγι]υεπὶ ἀἰϊχί τ οιηίης,} 1 ἜΜ 

ἐν ἀνυκὰς Δ ὸ υσῦτη ἀπ ᾿αυὶς ἐτοάϊ ας (τιχορί ποίῖγο,,  ἀἰαίρ, Ὁ ωπῖπε  φνσι- 
χρῇ ὃ βοκχίων Κυρίου τῖνι 5} [ἡ 

᾿ορῳϑὴ ,δν ὦστε, Κύριε, τίς δίςευσε τῇ ἀ- 

κοῆ ἡρδβ 
πεκαλύφϑη: ὦ, 

τηοτογοίμ, ) 

τας τιὶ ἀϊϑῖ5 ορογῖοτς το }}} ΕἸ. 
{πὸ κογη!πἰϑὴ αυΐ5 εἰὶ ἤξο ΒΗ ως, 
ποιη πῆς ἡ 

᾿ [εχὶς σίτων εἰς “ει 5»,᾿ ΑἀΒὰς τ 
Ρᾶγαο τεμυρογοι υχνο)ις ςἰϊ' 
αἰῃ δαΐαῖς ἄμιπ Ἰιςςιν μάθοτῖς, 

ἡδαι 401. ιν α120 1 το ὈΓ 15.) 
ποίοϊς ιὸ ναίας, ἥ 

Τόμην Ἰυςσοιο παρ εἰ β,οτς {Πς 16 
᾽ι ἰωςξινε ΕΠ} μεῖς πιτή, Ηαο 
ἰοαυυετις οἰς 1εἴμις ᾿ ἃς αυυπι- 
πηι, ᾿Οςουεαυὶε ἔς αὉ εἰς. 

τοίζαιη εἰτὺ 
᾿διᾷ τῶρ οὐκ κῃ διούαντο πις οδοιν, ὅτι [.9. Ῥτορτοτοαί ποη Ρδεετᾶι οτο- 

{δ 

Ἰλείροπαίε οἱ ταν αννος αὐ. δ] Καβδάιι ὁ μνδαδο; 
ἀϊυίγνυς Ἔχ ορο ΟΠ τ ἢ μια. ἈΑβ μον 

: ᾿ Ε ἀο σι τ βερ. πρμηεὶ ἰῃ «ἰενηῆ; πεῖς 1η ἀτεγηθτη ΒΘ ΟΠΊΟΟΟ 16Ὶ Φ' 4μοπιοάο ἐῃ ἄν, Οἱ 
βοπεξ εκαΐμαν Εἰ. 

ροπ η 

-- ᾿: ΜῈ φῆρο εἰς 10" 
«“ἀδνως Ἐφ δε 
ννοϑι! 48: φανδμί αι ἑν 
ἐμρεην να δ φὴς, οἱ πον ης 
ιἐμεῦτα εοπηρναίμεμάκῃ, 

ηω ἀηιδμίαε ἰμ ἴχγ. 
ὑτὶς ποτε φμὸ ὑαάμι, 

Ῥηην μεξ βαδεὴ ας 
ἀδδειη ἱμεεν υἱ βία ἱμὰς 
μας Εὔας ἰδίμξων ἐ [ε- 
ἔμ, αϑήεη τ’ αὐ ουάϊε 
Κι αὐ «', 

νοβτοηςΡτὰ ἀοργοιοῃάδληι: 

Οὐυυιι διΐδηὶ ξζοῖ ἤρπα ςο- 37} φκωπ δυδεπν φημ [- 
τλῖὴ 615 αἱ ἀἰ Πεηοη οὐσ εδάν! 1 φάγε θ,εε ὀονάπα εἰ; νρο 
ἐποιτ: ' «πεάεθ αν ἑη οἴη); 

»ι ἤνανο Ἐ[εἰε μι. 
ρβεῖς ἐηρί ἐγεῖνν γ φια 

ἀιάϊ «υάδῆμὲ κοβο, 
δυδεθέμπι Ὠομομὴ οὐ 
"εἰαν ἢ ᾿ 

δταοιίυτι Βθουλὶ συὶ τς. 

» Ῥετοβιαιθάθου μοι! 
Φ 

{Φ εὐοίειρ βται, ἐαβκηϑόσεται ζξω. Τα οἴ, ἀοτυγραϊίοιτ οχ 4112 
ἔν τγγαππιάς, Ῥτορνϊ το ν ἠο]ίοετ ῥοῦ ογδοπι τεττασυὰι 
Ἐυδηξείῖιο, Εδις ἐαππ γεί ρίςις τοταίιςς [μξατ]ανοι ϑος4- 
Ποπειή, ρεαῦυς 1 Ογαοογωμ ρβέτιοο,, 4009 τἀπιοπ ἢο δ 
νδιαν Ολύδος δαὶ ρτπιατιν. ςο! δασίαπι δά πε δ, 
αιδά πολάσμηγ τοτῆριις ἐἰοτιπὶ νοζατίρηι ἀεπιπάῖααι δά -. 
πε ἶοτ, | ᾿ 

5 υδηδίκιμε ἔμετο ἐ ἔεῖνα, ὑψωϑ ἐκ τὸς γος. ΜΟΙ σατα ἃς Ε- 
ταίννις, Κααίναεων ἔμονο ἐ μεῖνα. Αταυ! φιηγ οα μις ὀγατίο- 
πὸ παφίολτωγ ἰσαυςας [υἀξογαπι οὐἱςξξιο, πςες ἴς οἰ εχ είν 
μχσίτις Ομγηξιπν ἐπ ἔμο ἠδιοργάις γογδιιν ἀπνοιρι ἐἴ- 

ν᾿ νΗἩϊοτίοπὶς νίωτραἴσανο ηβεοτον αἰ αἱ 4 τυπι ἀτζοὶ. 
μταπι ετίλμῃ ὶ πτοάιο αὐ ξογγι ΝΑ δἰνουΐη πεήϊς [ἀἀπὶς 

. σοραίϊο ἀχτα οἵζος 4 οδιις σι ἀϊ, ἤσψις σεῖλαν ΟἸγητας 
τληι ζοπιπηδηὶ ν!Δορὶ ῥο 
το ἀυέφηι ἰά οὐνηΐπο οἶα αὐ οὐϑιρατίη! ἀϊουηῖ ΤοΙ]οτοιοτς 
τέμογὰ πιεῖν ῬῬιὀρτίὸ Ἣν ̓ αρὰς ὑψοωσι Ηουταὶ νο] ΟἽ 
ἰπι9) (ᾳυσα ἐξεασι ἀςεἴλγας δοράτατς δὲ οχίπιοες, νει Εχοά, 
τρια γνηὰς οἰδείρποπτ δ π[ἐεύνηναθ, Ομ αἰ άϑιν Ραγα- 
᾿αλονρίβ ἐνόν μὐγλσα ὙΠῸ Σ » Μά οἱὲ (ξρανδεῖον το. 36. Εεφἰμεὰς ψοὴ φωτέε: 
Ὡριη νεῖ βοκμας πν["εἰαῥ,]αμοά ροπᾷος αυίάειη γετ- 
ἐδ αὐἰαζαήνοιν, [εά 1α ΝῈΡΗΡΙ ὡς οἰριτύγ ρτο ἐπαῤρεύδωι δι ἐψοῦς- 
ὅν Οκεο εὐϊθο πάῦες Ρ( ἴων. 7.10; δὲ 97.9.5 ἷς ιόμήῃ 
εἶξε νε εἰοβλητι ἐγδλη λείους γι γρεῖυν ῥτὸ Τὰ πιεάϊο, 

“πΠοιΠπ τ Σ--..-.-.,ρρϑν..-΄ΦἘΠΠΡϑίῚ͵ Ἢ .. 

᾿ 844. Δ «μένε νη αἰανηηπι υῆρ ει εἰς αἰών. ἰὰ οἱλ ἸΟ» [λαμ] 
νο ΠΡ Έ {πη} χα φασι ὁρροηλητας νεῖδοὸ ὑφωϑύώρωι, 2. 
Ράτοτ, αιο πιοιζὸ ,Δἰχί,, υψούωι Ηἷς τείροπάετε νοῖθο Μὴν 
["«ἰα,} φυοή λοξεροτίην Τυάφι γγη Πατίτία Πρ αἰ βολτίοις 

ς Ρτγὸ εὐδηείζετς δι τ0}}} ἃ πησήϊο. : 
οι Καὶ “αθμοράνωϑ ἐεπερονενῖ τι μεκ οὖν χρόνον. υἱσατα, Αἄθνς 
φορά θεμην, ἔτι μικρὴν ἶτὰ γε Ὥρῃ οΧρτιπιαῖαῦ χρήνον , θα ἔδυ. 
ἀϊατυγ,δας ρομῖς μικρὴν ἀςρδηστοῖ ἴῃ λάμς τ ίιπι, νὰ τη8), 
15. τ. Οὐὰ νδγὸ ἡάδισι ἱπτοτρεος σοιυς τοῖς τὸ φῶε ούττο 

Ο βέπεῖς γ ψιάδιπ ρὸγ ππργιμάἀοπτίαπι δας σοηίμμχεγιηι, 
Ρευύπάς δοϊ ςᾶῖ Ποπιλητς, λάθος ρι δ] ωτ ἰμπλέπια ἰα 15 ο΄ 
Ρ ες (ἀροτγε ἴδ τ τ ἡ. ετρογς νοτίλειι ετίαῃ Αι ριλδιηυν. 
Αταιι! ( γε σεδὲ Εταίπρις οδίσγωαι ) μος δηῆι ἀ!οοπάμπι 
διεγάρ Ποη μριρήν τόφιώς, (ςὰ μικρῤν φαΐ. Ῥιαινις δαθοῖι θᾶ 

ἐπνίμαιν εἶς αἰ ταῖς, Ρὰ. τς αιράιις ἐτγαπήϊ οσζαποηοιη φαο μοϑ' ὑμδ ἰὰ εξ νοδιίκι, 
νεΥτίτ, [πη νο δίειμι [πρετ νοὶ σφ ὶς οπίμη ὧν τμῖν, νύ οζίαπε 
{ςτίρειπι ἐϑαςη πως (ἢ τεῖρας ἀχσιιρίλτιοιις, ὙΆτΙ οἱ πος 
πιςητὶ , Ἀἦ ψοναμ σγιεῃ ἄντ [ξιἴτπι, νοὶ νπίωρ ρατηου! 
οἰνἴοευλτιο. ; ᾿ 

 Βη{μεὰ ψοὶ Κυεῖς ρΑχεορανοχ Μείλεξος 
τιηι ιήἰοεἰπιάδ αἰἱο ἀϊκίήγας τυς, 6.4. 4 Οιεμμονε 
μυυμύξε δαίπυα νοχ ΜΝ μὴ ἐἰπιιβοκτιοης,ν συκμόο 

᾿ ζοἠϊυρατία Νιρμα] ἀρᾷ Ἠεῦγαος ἀοοίρίτῳς, νἹβε 1. Οθῖν 
. 7.1οιδ τινὶ ηοχ νοι ὁ Οὐ δθεζγαφωώνν, 

ἐ χῆνερ λα ΝΟ δείατν ἀδ πιαιτςε δξίτυτι δὲ ργὸ εὐΔὴςίοετο, 1 298. δεύηνομὶ νοβγο, τῇ ἐκοξ ἐμδϑινιάς Βοπν,ῖο ῖσ, Ἐδερ- 
ἱ ἃς νἁροτὼ ἑεϊταν., αι! Βεῦταιν ἀϊείξως δίςεπάετγε ἃ 

τεγγὰ γε Ζαεδιῖφις. ἢ) (π|επὶ Ἰοςιθη 1, Ατίηὶ ἐπτεγργεῖοε ΠΟη 
δε(εὲ φερέοεγατ ταμο δήεο ργὸ Ῥςηίτως ἠείοτι ἃς εχίζιω- 

᾿άϊ νι Ναδυκῃ αὐ ρτὸ δὸ αυοῦ ἰπ Ἠεδῦσο Ἰεξ τος ΠΡ ΨΥ 
[Νοναἰμ4Ἴ ἀο ιν 
μα] α εἷὰ ἀεϊετίιπα δέ ὁχοιδιπι εἰξ. Ἐπ ορη τα τέλρὶ ἤυς 
οἰμίς, αὶ εἴ ποηοϊον [ἰάδεοί, γὰ γρέϊὰ ςχρίισαπι ΟΠ τγ- 
Τοιοσλι ὅς ΤἈςορ γ]λέμις. 564 νεὲ Ὀγηῆυς ΑἸεχαηάει- 
9 Πδΐα φάη νονί.17. δι με σπεπία, ἱπαις, ποιιηςι 
ἡ ΟΠ Ποιά! μι, οἰ δὶ (ἱυυοαν ρεβράο πίηδια ροίδι. 
παν ἀιζεύς δυς ἐς τὸ οπιηίμη νοπιδυριρ πεζά, οὐδ αλ ἢ 
ἰυϑυπισγαθηεν ἀν ξεγδτίαν φιήδυν ἰητες (δ ρέτος (οἷα ρος- 
ὐτΑποηῃηει λδονδι ἡατυν προς ἰᾷ εἰ παλνο νι ἰςγὶ» 
Βιῖας ἰδ νοτυβηψπέρ οοά,δι Ἰεᾳ ἐν ἀποσυς Αἰβυδίημε. ἴα 
ΟἹαοῖε γετὺ με] φυὶς ποθεῖς εὐ πρὶ 

υι Ηοδεκοσυσι μεδοε ΔΛ 5. [ϑείνρης ,0 δρυὰ Ηεδτου αἰτόγδαν ἐχρίίεανς: 

φἰνί τι [ονοῖπί ἢ βυρκχίων Κυψέκ. Βιας έτη [)εἰ νοςάτυν Εις 
ξεἴαπι, φιριὶ πὲ ροϊεμιία Ὀοὶ δά ἴλϊατοι ὁπχηὶ ογοάειτὶ» 
νε ἀεβδη Αγοῖς Ἀσπν.1..16, Ἠλης ἐχροπείοσειλ ά εοπῆν 
ἡιᾶῖ «δι ρἸοπ πη {|6 (οἱοαι ρᾶσε μοβεμοι γαΐῃε νετουὲ 

͵ , δ δικό βγεγας Ώδι- 
τσ τὸς ἀκδΝ οτδί ἐππαπιιαι χυρὰ ἢ] ς εἢ σρογίμῃ 
Ρογαυητιντ αἷς ἰάδων Ῥλιγς , οΥ. 4.52 Ποίπάς Βγαο 65 
πὐπε ἀρυὰ Ηφυχῶοι ποτιπι ςἰ υἱμι ἂρ γοίσαγ ἀας ταὶ, 
Τοωζ ἀπποταυΐπνας ἔς ας εἰ ΝΘη εξ ἡξιτισ σεβοδιυμν "05 
{πηι γι ξέθιπὶ ἐν» ἡνύγαηι Ποιηίμυς ςοΥ ΒΒ ἀρόγι 
ογοάδητ ἀππιριίδτο Ευδηροίίο, Αἴ.16.1.4.ὺῦϑΘ. 

ν ὑξρν ἀρήῤεον οὐκ ὑδιώωτο υνὐ εἰξ ηοἰυεγμης, ἰααμίξ 
Ὑβεοργί ἔξει, ἐς Τεγίοἴοιπο τ φυοιη πόπιωρ οὐπρδα 
Ῥὶ] Ρίυε ἀμιο ἔωνπι ἸΠΠυἱ αὐτεξουσιεν ἐχτοίίοῖς (οΐετε. 88» 

τίσι (εἰ ὐτυς φαύφαρ, 40 [ἀδίξῃ, ἰ γειη ἰρίδπι ἤρεόδθε, νοτιι οἰξ γερτοίου μίείεν 
: (οηοπ 

ΓΙ 1 εἰς ἡμεα ᾿ 

μὲ “᾽ .» Ὶ 

Ἔν λῥοος ὃν ἐλφλησοι, ὥκεινος ΚθΆνΕΙ αὖ τὸν Ν 

᾿ ᾿ ᾿ 

ΦΕΟΥΝΡΌΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ.' “ἰς 
(πους οδρτεμεπάετε πο ρομητ:θ ει αἰμίδην (Ἰπ 6011) 
Ῥλι ι)4νιορ πννίν πει{ἀναιμννίσ' μουν πάηναε Μιτὰ τὸ εἴς 

πα οηίξοιις Εὐυληρεῖμτα, αυυιη Πΐζος ἀἰοῖς εἰεάστε ποθ. Βοπι Ἀγγοσληθα. 11 τοῦ Ἅπτατ Ὦσιις Αἰϊφυοςλάυγεν ᾿ν 
ΌὉ ᾿ 
οὐδε Ναιῃ ἐἰούτ σγςάεγε ποίπης τορτγοῦνι, τὰ σοτταπι 4|ΠῚ Ροῖίας αμισατ ε ΣΕ ΠΝ ΠΡ ΠῸΝ, φίδι: ες Βομια- 
ΝΡ ἴοι γε ]ς ςιούετο, υΐὰ ἰοπολια ἰπ χαρὰς πλτὶ 5. τοῦῖνι απο» ἀοὴ τηάιυγεῖ τ οππζλατςοτ οοεῖ, 

. 

πο στοήστς χυϊλ ογοάετς ποΐαπε. Αἴ]ὰς δἀεὸ πο εἰ 
᾿ οί μα μκὶ ἀς ρτορτία ἱποτοι ἢ τατῖς Ἰρίογιιη σαι: ςα αἱ» 

παριινφον κύει πο πὦορΠρ ...ὄ....... ...ὕ.0..ὄ Ὁ. ὦ : “ἀξ οὐκ ᾿ πο ΠΈΨΟΥΝ 

- Ἂ : “Ἢ ἈΨΡΗ τον ἜΝΙ 

ἣν οὗπεν Ηἰ σαΐαε, 4] ΙΜεγο,ηιία ἰτογααι διχίς Εἰαΐας» ἐβυηθὲ δα ἀκ εἰν 
τ ς ἢ δον ἢ ὶ ἷ ἡ, Ἐ 4144. ᾿ ; 

ταύφλωκεν αὐ δι τοιὶ ὀφϑαλμοιᾷ, 49 [Εχοσοαυίτ οςι]ος ςογιπηνδε 1 κα ἀεανὴ οενίοι εν, Τυ8ε.η) κά, 
: Π21.4.13 

Κ᾽ ννάμναμα τὸν φουμπνὶ Ἰὰς, δι 
υἱποη υϑάερηε οτη  μ,ζρ' «Ἔν. λδιιᾷ 

μον ἐπεί φηε εοτάε ν Ὁ ἀοτυοβ 
"7 εονμενβάπθην, (Θ᾽ [ἀπεπν 

᾿ εοι:. ; 
: τε ; τς Ἶ41 
κι ἀϊχίτ Ἐξαϊας,μαπάο νἱ- 

ἀϊτ σ᾽ ογίδιν εἰϊιδο δ ]οαυταδ εἰὶ 

ἧς τον ' ἐν, 41] ΡΜ ἐτνηϑάπνοῃ (Ὁ δα ῥΥὴ» Νοη πιοὐὸ 
; ἴδ ᾿ΟΧΡΓΙ- γ ΦΥΒΗΒΑΙ͂ΝΕΏ λυεὶ κἀν ηἴρ 

ἘΡΗΡΤΠΕ ει ἘΞ 1Ώ εἰρήνη πιοὶε ἐτε ἀενμηῖ ᾿ οὐ πὶ ἰηςι6- 

ὍΟΥΓΙΌ 5 ΤΌ ΟΥΓΘΟΙΟΙ "5 ἐηπν; [ξἀ ρτοριεν ῬΡα- ἀν}}5 ςοπιρα- 
ΘΙ: [ο ρέῤρεεῦ ῬΒατιίσος ὑῥοο) ἢ νἰίαον βοὴ ἑουβιδδηρητ, τεηιος. Ιεὰ :- 

» Ν ς : 

ΠΟΏ ΡΙῸ πο θαητιτ) πὲ γμαρο- υεὲ [γπαβυζ4 ποὴ εῆτε- τὰ ̓ ῤόο μὴ 

94 πους ητΓ. ᾿ ΤΕΝΕμτ. 

Π ΘΠ εχογυας ἐπί ρἰουίαιῃ 4 
ὑν [δε φυϊάει ἱπ 

Το εσεννηι εηΐηι σἰοτὶ ὦ ρχγανε ἀναχί τ 

ποιηίηυπι ἡ ροτίῃ5 αυὰῃν ρίο- 

τίαπι [)εἱ. 

᾿νοπρίννην ὩάΤῊ ἡΠηαπλρίφ πὶ ἀαΐ4υς) 

1Ιοπι5 αὐτὸ οἰδηγαῦῖς ἃς ἀἰχηῖγ 44 

τἶφην 12εἰ. μοπιίδεβ πτΔ- 
Εἰ5Ξ νετοπῖυς 

οος αυλῃ Πουπις 
Τεμ9 ἀνβοην εἰἀην δυρι. 5.44 

ἐπου ἄτους ἼΧΖ “κ Δ᾽ ἀνκιτν μὴ ἐὐεά εῖπ πνε, ϑιισνπιὰ Ευδην Οἱ ἐγεαίε ἐπ της, "6 οτος τω] ΟΟΙΑΟ ΣΝ τς ᾿ Μά ϊα τεϊηιας φιοῖπο 
υχς,[ς 4 [η εὐπὶ 481 πλῖίτ τη 6. ΜΜΑΝ ΟΜ ΘᾺ ἀεία!υι ἕαα 
Ετ 4υ σοπίριςι φίκ,ςοηίβιςῖτ' Ἐξ ων υἱάει πνεγυλάει ΜῊΝ ἡ δῇ 
δου τὴν ἀυΐ Ὠλτίς της. 
ἸΕρο Ιυχ ἴπ τουπάυνῃ νδηῖοντ 

φιαυῖς οτεάϊτ τα της» ἴῃ τεῆς}. 
Ὀγ5 Ποη τὩᾶποᾶῖ.. ὁ 
[5ὲ υΐβ δῖοι δυφίοτῖς νεῦρα 
πιολ, δι΄ Ὥοη ΤΥ  ἀεττρόσο οη}47 

ἑοδάωτγαμϊτς ςοτάᾳ ξοτγυϊη:ηεξ νι -" 
ἀόδης ος 1185) δι πητ πιο Πρ. 
τος ον οὗ [εἰς ςοημοτγτδηῖ, δὰ 
(Δ ει ς05. 

μπεπούρφρκεν αὐ δύ᾽ τίω καρδίαν “ἵνα 

εἰἴδωσι τοῖς οφϑαλμοῖς κοη ἐοη ΟΕ ΤῊ 
ρόδα, καὶ δ)ιςραφαῖσι, χαὶ ἰάσῳ μαι 

αὐτοῖς. "ἡ 

. Τωτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτε εἶσιε τω δ. 

ων ἀντ καὶ ἐλάλησε δὶ ἀυτώ. . 

ὅμως μδῥτοι καὶ ἐκ ἢ αῤλόντων πολ᾿],; 
γι ὅλίςευσαν εἰς αὐτὸν ̓ άλλᾳ ὅζα τοὺς 

Φαρλσαΐοις οὐχ ὠμρλὺ ρίω ἵνα μὴ ὅπο- 

συυκίγωλρ! ἡβύωνται. ' 

π πηδ ὃ τίω δόξαν ΜΠ] ἊΝ 

ϑρώπων μᾷλλον ὑπερ τίω δόξαν τοῦ 

Θεοῦ. Δα 

- Τ σοιξ δὲ ἔκραξε, Ὁ εἶπεν,Οὗ πιςεύων ,.) 

ἀκ ἐμὲ, οὐ πιςεύει εἰς ἐμὰ, ὠγλν εἰς τὸν 

φίμψαντώμ. ὃ Ὲ 
Καὶ ὁ ϑνωρῶν ἐμ, ϑεώρθι τὸν πέμψαν- 

πὶ μα. . 
ἊΝ φαῖΐς εἰς τὸν κόσμον ἐλύλυϑει, “ 

ῥα παῖ ὁ πις δὔων οἰς ἐμὰ, ἐν τῇ σκοτίᾳ 
μὴ μείνη. , ᾿ 

Κα) ἐαὅ τις μου ἀκούση δ ῥημάτων, 

. Με ἀκ! Ε βιῖαε 4": 
ἀοσυνάι φίονίανν εν) σ᾽ 
ἰοήμηρης ἀε εὐ. 

Δ΄ 7εμην 4μὴ πρῖβι πιε. ᾿ ἠη πιδάν Ηΐξν 
τυ!αἱδπι τε. 

Εγο ἰνκ δη πιρμδ μη  δεια ΓῊΠ 
ἐ πο πὶ νὰ νης νεηῇ, Ὁ! Φηνη, ἡ" σρὰμ μφίμδριε δρβεα 

ἑητηδ,δη ἐολεδτ, Ὡ0Ὴ πλάνος ἀθλιῖς ἀες 
πε. Πίπαῖυσι, τα- 

Εἰ βμνε αμάϊενίενεν- ευτοθετο. 
δα πνοαὶ (ποι ουβοάδεν 80}.}.19.δί. 3. 

47 

τον ἢ ΕΑΝ “κα } |τοηάξηο ἰρίαιμΝΝΟ ςηϊμανοη 1 ὑπέ, ἮΝ 
"ὦ «νυ Ἂ γἱδ εῦο πο ἡμάϊεο ἐμ}. 

ὍΜμ Ἰ πιςὔσημ ᾿ υ το ἀρρωι ᾿ νῖ ςοηειλη απηάυτ, [ἐνὶ Νὰ ἘΝ ΟΩΙ πκῥωδιτεῖν βυρτὰ 17 
τὸ ἦλθον ἵνα κρίνω ἃ κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα! ἰ(ρραοι τουηδυιη, παν νὴν βάν (εέμίβειιν 

σώσω τὸν κόσμον. πτῷ 

᾿ ο ἀπο ἐμὰ, καὶ μὴ λαμθαϑων τὰ 

Μματώ μου »ἔχᾳτον κρίνοντα αὐτὸν "δ 

τϑηάηπι." τος 

()ωὲ [γεύηἶε ηνδ, δ’ πον 

Δεκίρίε νενϑανηεάν μάθει Μαι αὐ 6 
Ἰφωῤ ἐμάνεεξ εὐπν : [ἘΓΠΊΟ 
4μεην ἰοηυνμένε (μην ἐᾷ 
εμἀσαδίε Ἔμηα (" πομἠβὸς 

0 ἐϊε. , ᾿ 

Ἵ Ὁμία ἐχο εὰ πνεὶβ 9 θοη 
᾿ Ἀαβϑονεθν 4 π")-- 

Κιπια Ῥάβεν,ρε πΗδὶ εν ἢ 
ἀφλωπν ἀεά τε φηδά ἀδοαπ, 
(ὐ φωϊά ἰοηναν.. 

Κι [ἰο φιξα να» ἀαιῇ. 
εἶνηι υπ4 ἀβεένηα ε}. μ᾿ 
Ἔνζο ἐφοίοηδον, βομὲ ἀὐχὶα 
μιν» Ῥίον βε ἰοημον, 

Ουὶ ἀεάϊρημυν, πες τος ρὶς 
νογθαηεα, παθδεῖ αυΐ ςοπάςη). 
μετ Ἰρίμπηΐεγπιο χιοπι Ἰοααιι. 
τὰ (10.111 ςοπάειπηδοϊε εἰμ 

τως ἢ νἱ τίπιο 10 ἀϊς. " Ὡ» 

“ἀν ο  Ν ον. 9) Οὐὰ ερὸ εχ το εἰρίσ Ὡοὴ [ἀτὴ 

“Ὁ ἐγὼ ἐξ ὦ μὰν ἐλβληῦτε ἀΑν, Ιοαυυτιδ τ ἰς ἃ ααϊ τῆς της Ῥα- 

ὁ πέμψας με πατὴρ , αὐτὸς μρι ἐγτολίω τοῦ ρίς τ] ρταςορῖς αι! ἀἰ- 

ἐάων, τ εἴπω καὶ τί λαλήσω. ςἀπγνδί 4υ] 4] οαματ. Ὁ 
᾿ καΐοῖθᾳ ἀδβὀρωλὴ ἀυλν δωὴ αἱ ὠνιός «1 Ἐτίοιο πιαῃάατῇ εἴν5 νταιη 
Ἐνο τὐάις τ ἔλα ατοτηδιῃ οἰειυσ ἰρίτον ἐρὸ 1ο [Ὁ 
ὀφτα οὐ λαλῶ ἐγὼ ,καϑος ΒΡΗΚΑ μθε6) Ἰαυογρίουξ ἀἴχις Π1Π] Ρατοῦ »ἱ- 

πατὴρ,ούτω λαλα. 

48 

τὰ Ἰοηιοῦ. 

εεττὲ εἰατιὰ ΚΓ ιλιη εχ τογιπὶ ογοάτάγυην ςοητεηιρίδείοΠ6. 
Ἀοιπ.1.:ο. δὲ Ηςδτοι1.7. Ιημν πἰς οὐζ δυτϊοπὶ ΠΈΤΕΙ ἴης 

ἐπὶ ἰηε ἷ ὶ ; ἱ ᾿ [ὰς ϑαρε!]! πος 
ΜᾺ 5 ἔρε ἐπβαιϊφεηῖδε γνούσωσν, ΨῸΪ. ἐν- ἰοσυς ἁἀιενίυς Αττίδηος, μι} δ ἁάλιει 

“ἢ κε ἀρ ἢ τὐρ  μοινιὲ ἔται Οοιάϊς λυϊοιη πο. πιληιεἰϊὸ ραϊογπαιη δὶ (πᾶτη Ἰγείτατ οὔγνν σαι δι εαπίςπὶ 

ΕΥραι Ι ἐμὴν Οἰδπορ τατογιογος δί ἐρήτας οὐίᾶπι ἠηςσητίς ἢ ΔΙ ςγοῃς : ὃς ἐπναὶ ὕλην ρεηόπαπε αὶ Ῥαττίς ρεηοηα τοῖρία 
᾿ Ι , } 

; Ϊ τ 4 ε{ε ἐδ μέγ! φηὶ, ϑιςραφύθι 1 ἐἠπῇιπβιςη:. ͵ | | 

τ Σ οὐ μὰ ᾿ “4 υκ φῶ Ν εἶ ρὲν ἀρροείοπεπι πιὰ ἀοςρ᾽ ροτεῖξ, 

δι Ἐν ὐϑδώ ἐκ ἍΝ αὐχύντων. Ν Ἰὰς 1υ.ς.13.34. νυξυρτὶ, βινεὶ ἃ ράῖτε ροιζόγιοτς ξοηξετι ομηὶ νεῖῦο ἐλὴ- 

.᾿ ΜΒ φυιλην, μὰ νὸν ἡ περ. ΨῸ Ὁ ὧς Ἐταίην. Δ 46. 4υϑνν. κυϑο, δὸς [ςπίμ. ἀγο εν εν τενπάμην μα χ, ὰ εἢι,γι ἱρῇ  ιχ 

ν᾽ ὰς Τὰς 18.1.4.δὲ ιρτὰ, γα». τ τοοὔριη, “ἂν ΓΑ 

44. ΝΝου π᾿ ἢ . βηΜΕῚ τοφούο εἰς ἐμὴ. Ῥαχτίκυϊα πορᾶης 47 " βρυεημε π ΒΓΕ α ἐν ἩΔΡΝ ΑΙ ΥΑἢ 

ι Ὶ ἰς Οἵ ηὺ 
: Ἶ (εἰ εοττίσιι ροῦμδ, να φιχιηνας. λάξνυοὶ τη αυ}Πῦς Οναςεις ςοάισιθυς πυς δι, απ 

ἐορ βν μὰ εὐ ὐὰ κι δδη] ἱπππιτεῖ αι ρα ἵππος Ἰοον ςητοητια, Απαστοίίας γε 

44 Τορ νει, ϑεω εἶ μὰ εἴτι νὰ ,νἸἀστνηθνην αἰ ΠΟα τὸ δέω- τὸ ἴ᾿.«ἀς Ραιπξοαρ τι το ἱπι περ ΠΟ παρ φημ» φιαῇ 

γμδν σηίπτιι ἔτ ρους φιλη σοιίογαιν, ντ ἢ δὶ οθίσειδιυ! 1. ἀϊχογις ΟἸν ες τον 4.1 ἐρίμτι) ἉΜ δ ΚΡ ΩΓ ἐὸ ὅδα ὐρνᾷ 

τπιῖς, ἠυλθιης ἧς οσυν ψιηάδπι σεγπεῖς μονας ημοά ςοτο ΠΟΙ βιός αιυρ]ε ξεν λάποιτ ἐλ ερ  ϑβῤλ γεν ̓  ΡΟΠΡ τὰ 

ἀλπι Π ςοριίάτο οςυδα τοοροτοιατ ιπίτας αὐῖςπὶ ὼς ἰεγυάγι,νε 4υι ποῦ εἰ ἐεηάι, ἰςά ἐδτυλη ἼΑ " ἢ πὰ ; 

ὁκζομιοι {πνρίνατοῦ ἐς (υν ἐριϊας ςουήροξλι εατοιπο 4 αὐδωιοπενεισυὶ (εητεδτιν ὁρρορλῖυν ἕω ὖ ἡνέηε τα 

ἐε άινντλη ἢν εις ανταου ναῖε ψθαα ἐς ΠῸΠ ψιλὸν αὖ. ἰδυϊας αἀνιετίιν τβειεάμ]ος. 5. τὴν τ δ τ νηῶν Δ ῊΨῈ 

ϑρωνον εἰς (τἀ νορασα ἢ 1 ἴειθανν Ἰρέϊν οὐ τάν «αο παι βὸ βοὴ είυαῖς. ,ἘΟυνάδηοννρίνν υἱῷ, δι Ἐτα Νά ὙΑΡ 

(μι: δὐἰμετίλιε» ἀοπιοπίϊγαιαι, ᾿πΠ ἃ τ 4.11. δς 12.8.4. αν] ιὸ (ἀρτὰ}7: 
ἣ ᾿ ᾿ ᾿ . 

20 Ονάινανίε (ΘῪ δον, τοπ ὠλῶναν αὐ Ὑ τίυὶ καρ δίων.Νὰ]-᾿ 

ΜΆ, Ἐχεδεδονε πώγωσιν ἃς πήρωσιν (αΟ τΊΟΓς (οὴ μπάεης, νὲ 
. 

ει ροῦν δ 



(ἀρ Χ ῈΙ 

λιδι.16.2 

᾿ηγᾶΓ. 14:1 
ΠῚ 

- Ψυςζλ 
οἴη με δὸη 
τὐὐπις τευ: 
ψελοτίς ηυὰπὶ 

ἘΝΑΝΟΘΕΙΙΝΜ 

᾿ ΟαΡ. χΧίΐι. 
Νες ἴασαι αὔξει ἀξοηλ 
Ῥαίς ας! ξ 5 Ιοίὰς γεηϊ- 

[ς΄ οβαπὶ ἐλ ἀϊρτεάιεῃ αὶ εχ 
Βος τοῦ αάο δά Ῥαδΐτοιπ , ἀυιῺ 

[αιό ' ᾿ 

τα Κιφάλαμον "γι. 
115 δὲ τῆς ἑορτῆς τὸ πάσα. οἱεα)ς ! 

" ὁ Τπσουξ ὅτι ἐλύλυϑεν ὠυτεῖ ἡ ὥρρι 
» “ ἡ ἐ. γ ἵνα μεταθὴ ὡκ τοῦ κόσμου τούτον τρὺς 

ςοιταρν εἷς γατὸν ποιτόρίᾳ , ὠγρτησας “οἱὲ ἰδῆους ἀμ οχησι ίμος 1105 4υ] ογδητ ίη 
τποποηρί ἢ! 
δἰιοψίν τον 

ε΄ πἰερεβᾷιίγαι. αὐτουξ.. 
Ὀοΐσ, ρῥβιπι τουΐ 
αυἰἀδοωιπίηις 
τηοάφίειΣ δχ» 
φηιρὶύ, (ἤπι- ἠδὺ Θεβληκότος εἰς καροίω Τούσα ΣΙ- ες ἴα ἀἰ(ο. γος, ἵσκαραώτα ἵνα αὐτὸν ορϑοὰδ' 4) Ῥυΐος πρλα 

τῦν ὑειδιιο. εἴδως ὁ ὕησοις ὅτι πταύτα, δέδωκεν αὐ- 
εὐὐδιη. Βρο ε ν 5 ἥπ σ ο “Ὁ δ 

ἡ πὲ εἰδο, Ταῦ ὁ σωτήρ εἰς ταὶ χεῖρας γ"ὸ ὁτι ὅσο ΘεΗ 
πλοχ ἂΡ δἰ ἀπ ἐβ τ). 9. ἣ ν "Ἢ Θ ᾿ ὑπιγει" 
εεἰἴτυε ἀΠ.- ΟΝ χορ) ἥῦθος τὸν Θεὸν 
ΠΡΒΠΙΝΙ ν»--. 

τὸ [ἃ νῃμπηὶ , ᾿ ὃ ΡΝ 
εἰξε ἀεειωται, τοὶ ἱματα" χαὶ λαῶν λένοτιν γδιέζωσεν 
4ιὲ (οζμαι ε. ἢ τ; 
οιάφε κυιυλι, ἐσ ΤῸ. " 
ἰψαυε ρΡευΐδ. 

- αίπ ὅτ (αἰ νό- 
ταὶ πιϑιπει" ἤρξατο νίήῆ]οιν τοιὶ πόδας φ καϑη, 
τ Ἐν να 

᾿ βακςικαὶ τίω κμεφαλίω. 

τοις 

ῦ εἰς Ε ἂ 
ἢ 

ἔς χα ϑερὸς ὅλος" χαὶ ὑμόςς κριϑδορί ἐςε; 
, ἀλλ᾽ οὐ 

τοιὰ ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τόλος ἡ γαπησέν. 
(05, 

Καὶ σεΐπνου ἡἤνομϑρου, ( τῷ ϑζκθόλου 

“ ρτοάετεῖ εἰ) 

Εἰ γείρεται ὧν τοῦ δείπνου, χαὶ τίϑησι 

εἰηχίς ἔς. 

Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νι] οανκαὶ Ὁ 

καὶ ὀκμιίος οὐ τῷ λεντίῳ ᾧ ἰωδ διεζωσ--: 
. Ὁ 

ος. τ ζῆς ᾿ 
ΕΝ οἱμδ φφθς Σίμωνα ΓΙῤτορν' κὸ 
λέλει αὐτῷ ὠκώνος, Κύριεσυ μρυνίβηοις 

.τοιὶ πόδας: 
Αἰ πεκρίϑη Τησοῖζ καὶ εἶπεν ἀπῳ, ΟἿ 

ἐγὼ ποιοῖ, σὺ οὐκ οἶδας αῤτι, γνώση δὲ 
μετταῦτα. ! "" ᾿ 4 

λέγει ἀυτο Πέτρος νΟὐ μὴ νίψης τοιῤ 
πόδας μρὺ οἷς τὸν αἰωώνα. Α᾽ πεκρίϑη αὐ- 
ταῦ ὁ ἴπσοιξ γ Ἐαν μὴ νίψω σὰ κοὐχ, ἔχεις 
μέρος μετ' ἐμρ3. 
Λέγε αὐτω Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ] 

του πόδας μϑυ μύνον, ἀλλὲ χαὶ ταὶ γεῖ- 

400 οταῦ ργσοιπένις. 

τγαν: 4] 
αὐ κι  ἰαυ85 ρεά 65) 

ςορῃοίςες Διο ροίξεα., 

͵πιόος ρεάες ἰῃ ατογηθη. ΒΕ εἴ. 

πε. 

εἴξατι πιδηιυς ὃς σβτ, 

Λέγει αὐτο ἕησοῦῷ, Οὐ λελρυμῆῥος οὐ "ν. ὙΠ ΞΝ ὥραν 
ΜῊ γ)." ἡ , ἢ τ μὴν ἀτ ὦ Ι ἐΐων ἔχοι καὶ τοιὶ πόδας νίψα αι, ἀλλ᾽) [ποπόορις εξ πἰῆνι ρεάες ἴδιοι, 

Φ ΧΡᾺ γα Ἵ Ἡς6ἀ εἰξ τουηΐυς" τοῖιις : ἢ δὲ νος 
το λα πναηάϊ οἰ 5 ἤθη Οπλης5. 

γ Ταντς. : 

φτοῦ ΠΝ ΘΑΡΨΝΤ ΧΙ. 
: Φην [ΠἜἔμεν τοὺ τὸς ἐομτῶς 14 οἵ ρτιάϊς, ἴμς (φριϊδυδηὶ 

[ἢ ἀιγηθστωπι, ἤμς ρτίαι δι οἱεππὶς ἐπης ἀἰοί. ντγονὶς 

Ἰνείβοεγοης ὧὸ οςςαία ἀσοίμι φιλὶ ἀιϊοί πιεηῆς Νήλη ,ὰ ς {ε 
εἰἷ αν ἐπιτίο ἀϊςὶ 1.4. 114 Ἰεὶς οσσυγεις ἀΠ ολΪτὰς ἴῃ μὰς 
{υρφυξατίοπε. 594 ἀτωπι ἣϊς τρίς ἀσέϊηυς φυδιτυς ἀϊος 
Μακεῖν.16. 17. γοςςῖας ρηπιως ἀϊος τ γπηογύσνῖ δὲ Μις, 
"..1ι μους τι.7.4“θσπιοάο μας ςοῃ οἰ άπάα ἰητ, νἱάς χὺς 
ἐν ἡἤωπα Μεκῖῖν. ἰσσυπί {τε ιν, 
ὦ ὅοκ ἵνα μειυβῖ ΝἹάς (πρτὰ τν.23. 

ἢ Οὐ βενείβα, διίτεον γωινᾶδν Ἐταΐ. νων αν βενεῖ, 
δυὶ στὸν γενυμον. δε τὴ νοζοες σοάιοίδιιν οπτηίδας, νηο ἀζ- 
τακαῖςκούριο, ὃ ἰὰ ΤἈςορβγ έϊο οπμαπο, ἔθπηπο ςοπ- 
(ἐμ ἰερίτυς 
ζωπι [υγτεκὶ δ ἃ ἕνα, ὁπιηίηο ἰεξ εαάυπι εἴ χει, ἢ. 
ξηϊβολειοπε ἀρ δι ἐδουπε!. δὲς τδηγεη γι πιεηΐα ἡσπάυπε 
εἴϊες τοπιοῖα, υυπὶ ροίξει φίοατυγ Ομ είν ευείαέ ἀϊίςι. 
ἰΠες, δι πγεπείο φισάιὲ ἥδε ἐπιϊπέχα οβ]ω, ἰτὰ νι ίλετα 
ἀοπιμαι ( ἈΠ Ἰλη Ζ οσεπα' ἰηδειτιπίοπς βαίτυην ἤξ στιν 

τη, ϑέρτο αὐτῷ 

Ρείϊες δίς. 

πιο, νίψυς αὐ μη ει ἀμ] οκὶς 

Ετ΄ ἐπα ροεγαα,(ηυυπι ἀ14- 
Ὁ] οΙυδΊ δαὶ πες πη ςοΥ΄ ἴυ“ 

ἀκ βίῳ ϑιυνοηὶβ » ᾿[ςατίοτα γντ]" 

" ϑοἰῶς [ους Ῥατίοπι οὐιηὶ 
ἀςἀ πε ΠῸΪ ἴῃ πλδηι5, ἃς ἰς ἃ 
εὸ ργοαιἶς, ἐς δά οὔ ἀδθῖτς, 
ἢ ϑυγρὶς ἃ σοπηλ. δὲ ἀσροηϊς 

} ρα! αιαοοορτόᾳ, ἰμϊεονρτα 

»᾿ Ῥεΐηάε ἱπηπιτ τ δηυὰ ἴπ Ρο]- 
αἷπι, ὅς σαρὶς ἰαυλτς ροάδϑ ἀϊ- 
Ἡσιρυϊογαπιδς Ἔχτείροσς ητοο 

Ψεηΐς δὰ οἰπιοηοιῃ Ὦς- 
ιχῖτ οἱ, θοῆς, 

Ἀείροπαϊς [εἴς δ βἀἰχίς αἰ; 
Αυοάερο [λςΐοφτυ ποίοις ΠΟ 

Ὁ ίοεϊε εἰ Ῥεῖγιι 5. ΝΟη ἰΔυΡ15. 

ρΡοπάϊε εἰ 1εἴω5, ΝΗῚ ΊΆπετο ες, ᾿ς 
᾿πίμι]} πες Βαθεθί5 ςοπηηιι- 

ιοῖξ οἱ δίπιοι Ῥεῖγυ8, Γ ταὶ 
πορῃοπ ἴο] ἐπὶ ρ«ἀες πιοος ἡ ἐκ 

Ὠ εἴξ οἱ οἴ, Εἰ αι: στα εἴ] 

ζ αν. χιῖ. 

11] Α Νινάϊεην ἀνέρην ἢ. 
Αμε Ραίηνα, ἜΣ 
"είμε ηδάᾷ υδηὶξ μογα εἶν « [Ὀεεγηίεαι ἐλ νος πγυρήᾳ 
ἀ Ρ φἴνφην , φυῇ ἀϊεχ. 

{πἰξβμος φρ ἐξάρὶ ἰη ἣν 
ἄο γα βυνκεην ἀϊδοχὶς εοι. 

ΓΥ δ (φώμ, 
ἀδανοίωε ἐφην ἱπον πὰ 
ΣΤ ΎΜΝ 
δνφουμ ᾿[βατῖοι) 

᾿ δεΐεην Ζωλα ὀπλῃα ἐς. 
ἀπ εἰ Ῥαετὶμ Ἰῆδημ ζ- 
ἡνία ὰ 10 ο ἐκίηνι, (ν κ 
Ὅεωρν υδάϊ!, 
ϑωνρὴ ἃ αηα ἐν Ρϑηΐ 

σνεβένη “"δά μαι ἤμη)η 
4τεερίει ΣΝ 
χε [8.5 ἫΝ 
Πείπάε οομΐε 4ἤμΉηι ἧι 

᾿ [ῥΡεἰμέμε,, (ρ' ἐαρὶεφμάνς 
ῥεάος ἀπορηϊονψη, ἴνεκ. 
ϑένρενᾳ ἰδη!ε9 ἤν εγαι [" 

ε Π φηΐδως, 

Ρ' φπὐ ενχο φἠ δἰ αιομεηλ 
Πειτβ:(ο᾽ ἀνεὶς ὦ Ρεῖτμι, 
ΡΝ βε 
ἀεε} 

ιν Αἰ βδάδε είν ἀἰκὶ, 
4. (υοά φρο [πείοίη πε. 
ἢβ ἐπα ΑΜ τ βο- 
βεα. 

έκὶε εἰ Ῥεῖνον Νὺ ἰᾳ- 
{πμαδὲενπἰδὶ ρεάοι να αἰε- 
πμῃ. Κα ῥοιαί οὐ ΤΠε{μ, 
8 ἐη9η ἰφμ εν "ὲ. ἤθη ἢ4- 
δε: βάνει μηβέηηῃ. 

νὴ εἰ δέου Ῥ εἴτηι, 
οποὴπε ποι ἐδητὼπι βε- 
ἀε: περ [ἀ οὐ πρδοντ 
ΦΑΡΗ. 

ΟΣ 
εν Εθ., πθὴ ἐπάϊφεὶ εἶ υὲ 

- [ῥϑεάφς ἰφμεἀ εβ αὐοών 
ἐοΐως ; (’ ὑοε πιμπήϊ ες 

ἡ μά ποι φνεμες, 

ἀρράτοϊ οχ δούς δος μοίἴγο Ευδηρ εἰνῖα, (υρτὰ, 6.7, δ 
11.4 ὅν τὰ νοτίι χ6. : 

53. ὅενε Πεβμινοἰφιὸς ὁ τ᾽ νσοῦς. ΨΟΪρ τά εἴπ ποπιοὴ ποὺ 
οπίηι πος γείογατασ ηλ δ} τπτογεῖς. υδῆη αυτοιη Δτγμλλ!ὰ "ἃ δεν ἃ ΠοηηΏ}}} εα νετογιδες, φιος πιίσυτα εἴ ἰτ μηΐ- 

Ἴβος ἴοςὸ ἀξζερτος νὰ πος λά [4 πὶ ργοήητοϊοκι γοτυΐο- 
Δ εκττίει ἀντ ρβιησηηρς 1εἴ. 

4 5υἈῖ καὶ ταν ἀ,ἐγοίρ τωι γρτὸ δοίπνου. οὶς ρου αὐραῖ τἶτυς 
Οαπᾷ ρα[οιλ! νι ἀἰχίμνις Μαιι.16.10.᾽ 
τὸ ἱμάτια. δυτηηιὰς νεός πος πουχίης ἀεςίατατι, αἰἐδὶ ο- 

4 Ἀοναιν ἐῤῥνεάίνναιν, το Πἰοπάϊπιρε. Ιτάηυς γε πιςπτὶ ποηιση αἰπιία πὶ [ατὰ ράτοῦ, 
' πεάὺις (πη ες Ποπιίπυπι ἡμάο ςογρότο [πὲ ἀϊίσιριι9 

{ Ροἴϊδωνν, 

8. ΝΙΝ πρεῖμην ναίδ ἐξ ἐθμθθενηε νοι ἔχοις μέργε μιφ᾽ ὁμοῦ, 
νοῶ Ῥυδῆν. δά γειδυμι, Δϑν ἤνωϑει ρανέοηεννεομην ἰὴ εἰ 

υυἦδε. Ἐν ἀυπι πιοχ ἰδαυδτυτ νοτίι ς. ΟΠ τί. 1.2 ῬῸ Ἴ ΠΝ [ἐν ἰδιὺ εἰραίεκ δι. 1 5ις ἐπίπισαιμιητας Ης- 
δυίρτο οὦ φιοά 1, Ατἰπὰ ἀΐσας, ΝΙΆΙ εἰδὶ ροΐμας ποξουι 
πηεουτη ετίτ, γεπυπτίο, ἰρ] Ομ ἐπὶ Δηςἰείλπι ἃς ὁομλι- 
διιοπέ νι υλερας δι αυοτπησάο δ ἠος ἴῃ νογηδζυΐο δΦ- 
Δίο ἔδειποῦς ἀϊοίπας, κ μειν ὁ βάνεν μος ηνεἰημ᾽υν. 

ῖιο Τϑων ὅλος. Ἐκοορτίς ν! Δεϊίοςτ ρῥάήδυς, ἀοπές σε ε- 
εἸδυἀ ΟΒτΙΝΙ ἀπτε ἱρῆϊις αιοττοην ςοπαίαίαπι τ ουΐαε πϊ- ᾽θ εἴκην Ἰδυκείειαυα (ξηζοητια φαυιη ας Ρἱαπιίπινα, ὃ πἰ} δὃ- 

. ΒΠΊΘΠΙΕ ῬΓΔΊΈΟΓΙΡΑ πατγσατίσης [οδηπεε, δ αἰ ἶε κατὰ, Ὑ 
θὲς Τυτιυίδητεν ἐχροιϊε ἀπ δε ἤπιος ἰΠοε δγπιοπει, 
τλπχις ἡἴλπὶ͵ (ασηκ Ἰερ αἹς, ἀδίοπεπι ςοριοΥ Ππμιὲ ἐς. 
γΡοπὶς. Ὑ᾽άε Μδιῖν. 26... φινῤα[β } δβνοων, "οὐδ 

ἀνὰ Ἀὐ πε ἤυπς ἰσειπὶ δεῖ (ςείρευπε. εἰἴεῖ, 1ούδα τὸ Σίμο- 
ἡυΐαυ, οὐ, μὐῤϑς ἀ ὅγιὸ ἐμρῤ νὸν εαρείμπδει, δέ ποπ ἴὰ- 
ψμῷ ἱρίμπι, (φἀ ἐρυν ραίτεις δινῆς Φέμηομς γούατι!!, 

(τά! βεδεαὶ πεάὺς ἴῃ τς ἐρίλιης 
γ- παὐίπιπὶ εἴ φιοπάλιη μὲς ροιιη 

ἀιε ἴῃ Ἰοφιεημι (ογπνυΐας 
εἰηυεπίςς ποάυνη ἐᾷ [οἱ - 

ο,δί νἱ εἰπὶ οαροάιαι πα δι οαλπίιτι ἰοτεγργειτοη!- 
με συ ΑΠ τη ο΄θηα ἰὸς ςαουτί δε ητργερυ ἀδοϑ, εοπταϊ αὶ 

Ζίρανες. ν αἷς, δὲ Ἐταΐ, Γυά6 νον ταὶ βεχίπάε νεττϑι- 25 ΟΒ τ Ηἴς ἀς (δ Ἰπ τετεία ροτίοπαα 
τοῖσε πιο ἐπ ψ ει ἃ 4υο ἀδίμδει:; 
ἱματ, φιοά ἐχεριρ μη πδφας ΟἈ τ βίλρου οπιπεε ἐπιλιεί, 
ας ΡΓΚ με ἢ. “παεκος φαιρφεδυν δοηὶς αἰ αλῖίε οὔ ΡεΙΆ- 

,ϑῇ υἱ ψυῦ ἤϊ πιθ ιν 
οὐ 4 Ποτυπὶ ρεάεειυ- 

τιν, 

ἀν οὐ πη,» φε ἀδὶ υεηάὲς ἱπβτπιουιπι ἔτάτγιηι ἰογάϊδυς 
τονπάγοξβο νογὸ δἤϊεητίος αι άσιη μὲς ἀσθεγίηαε,οχρί!» 
ταθοηι γογὸ ἠπαιααμάπι, [ρία Παμίάεπι ςονδετόηο ἀεοίλ- 
εαινηλπολἀέπταυς ρουοηλῶν ἀἴςί ἴοτδπν, 4ιῖα ταῖτῖςιι ηο- 

" 
Ἢ ᾿ 

οι ΟΥΝΌΥΜΊΙΟΑΝ ΝΕΜ. 
δὲ ταπά πὶ ἀδίυιας, Ὑυρὶσχ οὐδ δυτοιη μυίας {τ ΠΠἰτυάίαΐὰ 
ἔξορας τ ο ἘΕΡΡ ΣῪ πθεμε είδηι δα 0} ἰλθεπὶ 408 
ταῦτας Π]ς (εἰς δε] μλογασα ἀἰ οὶ ρα]οσιιὴν ἃ [4 ρτοάιιοτα 
αἰρειφοθατισ, ἤσυς οἰσιχάϊε νεγί, αι. 404 ,119 ταπάς μι κεβοϊμδαι ρεάαν  σπατς, ποη αἰτατηις, ἴδ ἴυον, {τ γοδεὰ ς ἤμιη Ἰοςῇ Αὐεύτςο, είς ονυηάατυγῇ ἱρίο: ΟΒγηζας μος ἔγην» 

ς ρτον τεσιργοσιπι οχρυο ΠἸ)τοτυς αἰ οι πιᾶ- 
δδημὼ Ἰοῖυς οι Ομ γηο ςοττὰ ποι ςοπμςηῖξ εν αΐ ; τἰ μα; ἀςοίζος, δε ἃ συο ροῖση 
(εἰίδοις πιηαθαπι βγοτας γᾶς ῥτοιης ἀδίαταν ἀΐοι ποα 

θοἷο τοιταδάτιιγ. Αἰτεῦ,ντ τῶ ον 4ιλητωια δάδες ριτιτᾶ- 
ἴπη οεἰἴςτ λυ οπὰε ριιγίτατία 

ὑεποῖςιυηι ςοβποίςοτξμς ; Τειτῦ το χ οχρὶ ολθο γετί 4. 
ΕΠ σίτυν Ἀπς Ππν τινάν ροτῖτα εχ Ραϊπεουαι πος. κε ρι καὶ υὑἱμοῖ ιδγτυς ἱπζειρτος λάάις [12}}2 {εὐἐεμη ον «αἰ φιίνος 4 Ἰυλητιροῖ ἔἰξειοπες δὲ (μδοτίς αρετῆῖο. το (πὰ ἘΡΡΙΣΒΑΙΣ οἰπηίμι Ογοοιιηη άε,πμὲ νά Ἰητο Π ν - 

κἰν, ἄτοιο σούροτς ππιπάψ εν νἱσηος ρεάδε, Π 4005. πίαγ-. τυτρλάάιτα τυχίιις ἀὈ]υςη ἀονισν 
κπη νι ράττος ἴῃ βιπηας, γόίιαις ἰοτήες ἀεβυχόγιπε, τιιάτο- Ρτοχίηνς ἀπτεζοάεητίθυς. 
μα ΕΑ πΑαει τσ τι κροτευυχ χα σατικοακεδευυυπαεμο εκ πα ϑασυαι “5--ὄ-- ----.. 

ὲ - ν Ὁ ᾿ . ἴδει γὺ τὸν οἷδασιδόντα αὐτὸν" δύᾳ [}] ΝΝοτας ὁπίον εὐτὴ ἃ 4ιο ἱρίς [ει 
Ρτοάεδᾳις πᾶ ἀϊχίτν.. Ψ ἊΝ ! ΠῚ 

ΙΝ πεννΟυ ει σαύτες χα ϑτιροί ἐς. ἡ. . τϑιδεῖπεν, Οὐχ ἐχανας Νωπ οπγησ5 εἴτ δ λυ πάν. 
Οπ δ ἔνιψε τοι πόδας αὐ, κα} 53] Ροϊιιααι εγθο ἰδυἱ ει ρεάςς 

αδέηὶ ἱμάτια αὐτῷ, αὐαπεστὸν πα--ἰ οτῶ, ἃ ρ4ΠΠυνὴ [εῦ τεςερηεῖν 
Ε βλος κε ατθ ' ͵ τυτοῦ ἀΠςυδυῖτ, ὃ αἰχὶτ εἰ ΝΟ 

Ἰς ») Γινωσμετ ΤΙ. ΠΟΙ : . ! ν λιν θιπὶν αὐΤΟΙς » ὑΠΟ ΧΑ) [ῃξς ης 4υϊ ες ετί πὶ ν δ δὴ 
ὑμῖν; Μ ἘΡΕ εἰ 5]. Νὸοϑ τῆς νοζατίς,, Μαρηξοζας 
Ὑμεῖς φώνθιτο μα.) δάσκαλος Και 9) Ἰοιηΐ πο: δὲ θεπὲ ἐϊο ἰδίμιῃ ε- 

κὐριος᾽ καὶ καλῶς λεγετθ'ειμ! γα. 1 Τη1{}- ' 

εἰ οἰ ἐγῶὶ ἔνιψα υἱ αὐ τοις πόδ᾽ας, ὁ 1141 Ἰτᾶᾳ; Π᾿Ἐρο ἸΔυὶ ρεάος νεϊετος 

χύριος τ ὁ διδάσκαλος, καὶ υμωῖς οφει-] ἐλ ΑΝ ἐκὶ ἀρ Ή {πεῖ νοβ 4υ0ᾳ, 
Ὅν , ΔΥΝ οδ εις 41) αοτῦ ρε ας υάγς. 

λεπε ἀλλήλων νίηηεν τοὺς ποό ας. Ἑ ᾿ ἐτεν δῷ, 
͵ Ν ον 4 4 85] ΧΟΘΙΏΡΙΠ1) ἐηππ ΡΥ Ό: νῸὸ 

γ᾽ χύδεγμα γὺ ἐδωκὰ υμνγίνα καθὼς 

Ρεάιιι οχοσρτιοηε . ν ἢ 

ϑδόεϑα! φοῖην 4ιί [πον 
ει 4 νὲ ᾿τταάετει ἐπηι: 
Ρ'ορίεγεα ἀπαίν Νσ ἐξ 
πο  θ.  ᾿ 
Ῥυβην απ εὐρο ἰδ βε- 

ἀει ἐοτμην, (δ᾽ 4, Ρη πε- 

ἬΘΕΙ [6 ἀωμονεομ" 

Ἰδινῆκε νεοτερην αἰ κίε ἐμι 
δεερ φυιά ξεεφείην υοδρὶ 
Ἡ ο( νϑοίαῖν ραν Μ αρὺν- 

Ἰγ ἀυπνίη ζσ δσηε ἀὐ 
ἑν μην δἰφηίην, 

ϑὲ “ἦν εζο ἰαωὶ ρεάε: 

τὶ τσ νοΐ άεθειε αἰμεν 
αὐμρνΐνε ἰφμάγεβεάς:, 

Ἀ χεπηρίηπη ἐθηπ ἀεά 
υφϑμυνι, με ηναἀηνοίμην 

“ἃν “ :. 24 [ Ὶ Μ᾿ “ ᾿ 

᾿ οἷς ὀξελεξ ἀμίω τὰν ΠΑΝ ΨΕΨΌΝ πλη ογίοε ντ τρί δαῦαγ δογρτυγαν 
“ρθη, Ο τρώγων μετ᾽ ἐμέ τὸν αὐτὸν, 4- [ 

δος νοίπὰὶ αι ν[ιγράτας εἴξτι άπι σηαἰ δ τη ἰδ] ἐχροία!- 

, δά ίνο ιοῆας ρῆμα ἐκεπηρο. "πὲς ἡλιν Πλαν!, Οὐπ ἢ ἰνιὲ 

τ ΜΠεὺινιήνα ιιςουΗα 

», ὦ .ε “ ᾿ Ὀίδονῖ Ρίοιτ ἔβο [ὸὁςὶ νοδὶς» “4 

᾽ 
ΜΝ 

4» ἐποίησα ὑμὴν»καὶ ὑμΞις ποιῆτε, ἃς νὸς [λέϊατίς. Ἰηο βοῦς φοϑία, μα () Ὅοι 

εβο (ςἴο 4ιος εἰοροτίπητ (ε4ο- 

δ γριωνα, Οὐἱ πιαηάηεαξ 
πιεῖ ράμεην, ἰδη πω ἐθη.- 

Ουἱ οὐϊε τασουπιρχή, (ΜΠ τυ] 
αἀυρτίατα τὴς σαἰς επί ἔπι! τ. 
“ἀπὸ πυὴς ἀἶσο νοδίς ρει. 

Ἰφιάπι παῖ, νε φαστ Δέξαι [1 6- 
τἰτοογοάαεϊς τᾶς φηρ οἴἴοι 

᾿πῆρεν ἐπ᾽ ἐμυὲ τίω) 5] ἔρναν αὐτῶ.᾿ 
᾿Π Α'π' αὐτι λέγω ὑμῶν χοο9 τοῦ ἡἱνέ- 19 

ὅτι ἵνα ὅταν “πύηται , πιςεύσητε ὅτι ἐγώ 

μι. πολυ 
δ υίω ΕΞ λέγω ὑμῖν, Ολαμέά- 1ο ἸΔύσδη δοθῇ ἀΐςο νον ς,4υ -Ἶἶχο 

“Ζιποάο ἀϊεο υοδο ρνο[ 

[μενί, ογεβαιὴς μὲ ἐξο 
Σ . 
“Ἄνλεν φὐνεη ἀἰτο υοὔνε 

1 λίαςιβεν Ἂς ἰλοπνῖηε, ὁ διδώσκφιλος αἱ κύριος, Ἐταξηι5, ἴοπλ᾿ ογηη] ΟΣ 

ΛΙάμβενην ας Ποπηήπαπν ἸΝ πὶ 1118 πσή ςαπαξηίατ, ἱπαιίτ, τείξλη ἄδηι σοιπρί ςζξφας, δὲ αι 46 6 ἰα ρτιιηΐς οομμςπίξης 
ΝΙΝ αἰρλτι ἐς δυτσὴν Το ἀπσρυ}} οτίαπγ' Αοίςπτοηις ἅπσς οθλνας «ατοῦὶς δί ἠοξιτίηα δι ὁπΊη! γοαγῇ νἱγχυτα 

ἈρρουΠααητννείπεα, εἴν7.14 ἐρο νετὸ Βιεοπίοά δ ἀίταυν Ἔχφηνρίο ραϊεξε οἰς, τῆτες 4ιᾶς ἐχος ] ξ ρχοξεξτὸ παποινορρρο 
νοθυμι ον ὧν πλάσας μας ἀςοριεηἠ4 ἐς οοπηπιιηὶ ἰσγπιο- σίώη, ταπῖορετς Ἰρῆς ἐοπτιπεηάατα Μά. χο.δι 27. ὃς 18. 
Ἀς αι οἱςθας ρταίσης ἃ ἀμειριη!ς τοιπρε τί. ϑυυηταῦτξ οιιλπὶ δυῖοῖη Ἰηὶς πιοηϊτῖς Ἰπάϊξογεης Αροβοϊ! οἤεηαίς ὅξ- 
ἡλε ροῆτῃ τοχνικοί,(νε Ἰοψιπιητας στῆπιτ τοῦ" ὃς τοτιις το τηυϊατιοηὶς σογιτη μέλα τοῖιες ππεπτίο, τί ἀσπιυ πη τη αἰ πιὸ 

νἱταπάλιφυσπη δ εἰς ἀἸςοΠι{{πτ Του πυειαυοι εἰίληι ρες 

417 

νε[νοι ἀσπνιηι Οὐ πναφί. ᾿ 

τφ 

ω Ε . ἔι “Ὁ. . ᾿ : . . [μειαεΐς, ἴδει 
πρὶν ποι λον ἀρλν οἱ οὐουκοας 16 ἸΆπιςη ΔΉ εἢ ἀϊςο νοδ 55,5 εγ- “ ρρον φρνο ἀΐων τ ιμιο. 40 
Αμίω ἀμίω Ἀελῷ ΟΝ ΗΣΤΝ δου λος υμς ηᾧ εἰξ τπδῖον Ποταῖῆο ἴμο, "μι νου εῇ [γμνι πραῖον ἀθέηθ 

μείζων τῷ κυρίου αὖ τε» ἐδιε ἡὁπύτολρος ἡξαυςο" Ιεθαταϑ τηλίοῦ ςΟ ἃ Π0 0} | ἀονηίηο [υο,μεῆνε φροβο- 
μεζων τῷ πάμνψαντος αὐτὸν. ιρίς ΩΣ εἰϊ, .. “ πράΐϑγ εἰ! ἐο μὴ τοίβε 

οὐ ρῶν δ 'οιοί ἐςε ἐω}}17} 51: ας Πουςγηῖς ἱ εὐτῖ} {ππησι. ὴ ταῦτα οἴδατε, μακαξιοὶ ἐξε ἐαν ᾿ ἀμ ΣΩ͂Ν δε ῖναε (είν, δεαιὶ εὐὐιὴν 
βηγοιῆτε αὐταὶ. ὁ ἐς: Ἐν ΥΣ 1 ςἃ ἐξςετἸτί5. βιβερονέμε 4. 

"ΟΝ ταύτων (δ) λέγω" ἐοὼ οἷσα [18 Νό ἐς οἰ δυςϑοῦὶς ἰοαυοτ: ἀεοηνηίδω οὐδ! 31.49.10, 
Οὐώδαπατων ὑμδ λέγω εγὼ 18 (Νοη ἄς οηνηόδιε υοῦ 8 σμείας αϑὰ 

ἀϊοσ: εγο [εἰο ρος εἰογε- τεποοκὲ ρτοάι!- 
νἱπὸ τ {εἀ ὧἱ αὐἀνηιρίεατον τον εἰς (οὰ Ῥὰ- 

ι αυϊάδ᾽ ἱτῶ 
ποίϊτα (αἸατα ὦ 
οϑιυίλ οΥ 

πος ἤδι 

ἀϊηλα 
ἐγ6 πῖξ “αἰ ςβηεμη [μηπν, ἃς γε ’ἢ ΕΠΟ 

) τἔζφος 

4940) 4), υἱ ἄνμιη Καεἰῶ οἰλλτοε, δο 
νετὸ νἱττο ὅς 

6. 

ἤροπιθ Ρακεῖ 
ίμο οὐίει δ. 

Μαδι.ο.49 

4 

παλβιλη οἰ!πὶ ἘΡΙΡΒΑπίο [εξ ετα πιά ητις ἐμὲ αέγοτε αύρμον καὶ “Ὁ Ὀ εἰ β ΓΑΠΙΆ ΠῚ ἱρής ἀατυη οἴ, νε Αὔζογυπι Αροπο]ϊςοσίι,: 
διέδεκαλον δ: ς σῖτα 1ΠΠς δυῆς ἰοςαπι εἶζαῖ {5 ἤ Ὲ ζιωνόων. τοιαδί σοι ερίποὶα τελπτυν. 

14. “Κὸε 4νλῆμο ἀενειν, καὶ ὑμεῖς ὀφολοτν. οΥΌ ΠΊ ἐφοιλεῖν 'ς ᾿Ἐχενηρίωπν, ὑπιδειγμα Μιὰς Μ2::}.3.7. ἊΝ 

οὔεπάϊι ργαειρί φιοά ἀϊειρυ]οτῆ οἤβοίιπι ροίτ τ. Ηιπς ιό6 δεχαινὶ δαύς λον, ΑἸ δὶ (τυλυίρους ἀροίπο!!  ποιηςα: 
βιξάνεοτίοηις ρεάμνν τιτας ἰῃ Εςοεῆας ἤτ ἰηυσέτιτιλταιις, δὲ νετὸ ἀπαπι Ρ ἐπ ογαίις ἤτ ἰςητοσρτία, Ἑταίμνας πιοτὸ ἃ- 
χἀξὸ ρανίατειη ἐπτοῖ τίτας (λεταπιεπταῖςε παδίτυς. Ετ ςετιὰ Πιὰ νοςαθι υνη φιξίϊυνε. ἤει ᾿ 
αδς νειδὰ ἐχργείπιηπι,ιος Πρ αἸβεατίολοτὶ νύ Ἰνῖς ὅθ - 18 ϑιάξοροτε 47 νι ἐννρίεωινν, ὠν᾽ Ἶνα σλυραθξ Ὀς νς Εἰ]!- 
εἶδε, ντ νίάοτὶ ροίπε διςγληιοπεὶ ποπΊση εἰ ππυϊτὸ ἐςξειὰς μη ἀἰχιιπῖνη Μάτ. ἡ .λιγδέ 9. 11.δ01.4.49 νὰ (υρτὰ,5.3. δίπηὶς 

αὐτὶ πιτυἠπισηιο σδιυιοηιτο. 564 αυοι κἀ οχτοτηᾶ ροάϊιπν ετίαίη οζζαγης χε πΊρίμγ1. Τολη.1.1.9. Ῥοτεῖν ἔπιε ἔ- 
ἐπτα κε δὶ ἁτείηςι, αμπιρὸ Απς ΟἈ ΓΗ ρεοροίτιηπ τα] τεοῦ ἵνα οοπῆτα! ςαπὶ νοῖῦο ἐπέμνιοά [εφυθτιν δεή υῇ 
τἰταιν ἔλεγον ἐν Ἐςο οι ἱππίθιςτε, (οά ἰςαυλτυς πλοτςαὶ 39 ΠΠ τς ΟΠ ρῆς τοῦ ὁςουτγαηι Ἔχ επιρία,πιαίυ ἤης τρί εδείοηθ 
ὙΠ τοινρουίοις ἄς τερίοπίθυις ἋὉ υἹεπιὰ νοτυΐταῖς ἐρπίας. λα ἐπιοτρυσίατ!. ; : 
απ ἀδἰυτισηῖς Ροάιπι δ νἱδίογος ργαίςτείπι νείροτς οχει- 19. ᾿νε μη ἀπ περ πΡΌΓροραιεα.} ἥυοά ρίς- 
Ρίοπ ονίνε εχ ηιὰπε ρ᾽υτίννις δοτηρτιγᾶν μοὺς ἀρράτο) βος στιπαυς ἐφηίβολι είποςρε : Ἀἰς νοτὸ ἰά ἀξοίλτας ργὸ 4 
ϑεηοις ἰοπιοιμνμηικιδην νογοτίι ΟἸνι Ηδὶ ἀ ορι]Π ει οἵπ- ἀνοίπνυς νοτηάσαϊο ἰεγπηοηε 44: ἡ»αν δή μη, νὰ τπἢὰ, τ4.1. 

. ιν ἡπτοῦ ἔς ςοπἰππέξιοπειη Ἀ4 αυάιίε πλτυα πάῆςα. τς ϑ ὰἱς Παήρδιὲ ὰ πονάν. 
λὺ φμανάν δἰ ἐη εν ην νον [ἢ νὲ. [ἐν γεεῖρίι, αὶ λαμζαίων 

ἐαὶ τίνει πέμφν. Ηἰς οσζυτείς πα πη λυ πη τιδιςέλοηίς εχ επι- 
“τας ψίμην ότι ἰποί,ντ ρίυτοι υςβοατοπι, υΓοΥ νι Ἡΐης. ρίαπα,νττυεῆιπι ραυΐο ρόδιν οτΐι ἐφ δὲ ς.Υ τ ν, 400 βοῖς 

ἐεὐργεπάς εὐρίογατίθ, "δὲ μένουν οριίηνὲ ςσηβτπηλτί ππταγργείατίο (0 Ὰ πὶ τίν μλνιΝ (ιρτὰ8. 
δεάειίνα Τιμνςιανν Ἔχρτοῦγαιιο ὈΒατ ο (Δέλο [εις.7. 20 10 Ἐτα[ρέο ἐὰΐ πνα «οημ ει 4ν. "»ὡπήνε ὰ εἴ ἴνηνα αἵ δεὰ 

44:Ὁευειαμε εἴ ετζο ας ριαςορισ,πλμτμαιν πλϑων ἃ ρικίναι ἀςςίρετε ἐμέ ρτο ὅταν ΤῊΣ " 1: ; 

ῳ ΜΝ Ἢ 

θοηιν αὐ ὑιαθαπάνμν οδηνεν αι τνποι γετῦο ταὐτιμη, 

ὡς ἐὔρτ ον, ᾿ ΠΝ ὧν τος " ς 
ταῦ ΟΓΔΩΪΌΠΙ ἑπτεῖ ἰδ ἐπα τατοπι οπηπὶ οὐποἰογῇ σοηέτε ἰν9 1016 



ΠῚ 

Ι 
Γ | ΑΡ ΧΙ {. Αι 

νυ: , Ἐδλεπον οὐ εἰς ἀλλήλρις οἱ κοιϑη- 
δι: δ ἢ 
Ταλε ι4 νὰ 
[6.6...2.1." 

᾿ 

. Ομ ἰ ἴσηῦ 
φοὶπ!λ πο νΐς ἢ ως ἢ ; «οπ!ήσταη ἠα ἐδοξαϑη ὃ ὸς ΝΜ αὐθρωπου γκαὶ [ Θεὸς εἰ ἐρήυς φἴο. » ἣ », ὁ ᾿ ἀσο αό)ὴ ὧν αὐτῷ. . ταὶ 

Ἀ- «-͵ο΄͵.ς : 

τη οδείο, 
, 

τ ἘΠ (οἴς ΠΩ οΥὐἱ ἀνποψοιτίς, ἃ φιο Ἰπ ἀυτσοην εἶδι ἐπι. 15. ἄςτα; ΤΠ ΠΤ σΤῊ 

. 

ν 
ἣν 

-ἰς 

᾿ ἐ . ο 

φῶν ἀαή πνα πέμψω, ἐμὰ λαμ βαίοι" ὁ δὲ 
ἐμὰ χαμβαύων, λαμβαύρι τὸν πέμψαν 
-αὐμα ὁ τ, πεν 

ταῦτα εἶχων ἃ ἡκωριξ ἐταράχθη τοὶ 
σνόὺ κατ καὶ ἐμαρτύρησε, καὶ ῥίπταν, Δ᾽ - 
᾿μίω ἀμί λέγω ὑμὴν ὅτι ες οἴ" ὑμδ 
οὐϑοα δώσει μι. ᾿ 

[Ὁ 

ταὶ ὁποορύμϑμοι αὖδὶ τίνος λέγει. εἰ 

᾿ ἣν υἱὲ αὐακαίυϑμος ἧς ΩΝ μφϑη ἢ ἰὼ 

ἀυτῷ ὧν τὠ κόλπῳ τῷ ἴησου, ὃν ἡγάστα ὁ 
υ Τησοῦς. ττο τ 

ρυ 

δὰ 

, ἢ Νόδοι οαΣ τούτῳ Σίκὼν Πέτρος συ}. 

ϑύῶτι τὶς αὐ οἴη αἷθὶ οὐ λέγει. 

Ἐπιπεσων φὲ ὁκῶνὸς δ τὸ ζῆϑος τῷ 
Ἰησοῦ, λέγει αὐτῶ, Κύρκε,τίς ὅδιν, ὁ 

᾿Αποκράνεταμὺ Τησοίς, Ἐκεῖνος ὄψιν ᾧ 
ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ὅχιδώσω. Καὶ 

ἐμξαψώς τλλγω μέον δἔσηοσιν Ἰοὐδ᾽ ᾳ Σί’- 
ρονος ᾿σκαριώτη. . Πρ τ 

᾿ Καὶ μοτὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλϑα εἰς 
: ὀκθινονῦ Σαταναξ. Δέϑει οὐμῦ ἀστῷ ὃ ἴη- 

σοιξ, Οὐ ποιθὶς ,ποίηφον τάχιον. Ὁ ᾿ 
: Ὕῦτο δὲ ἀ σεὶς ἔγνω «“ἶδ' αὐ ακοιμδμων 

ἊΝ : «οὐξ “ἢ εἶπεν εἰν. 

1. 

τ Ὑμὲς γὸ ἑοδδκοιων, ἐποὶ τὸ γλωοσόκο-- 
μον εἶχεν ὁ Ἰούδας, ὅτι λέγει αὑτῷ ὃ ἵμ- 

»-ς ! Ὁ ΄ " ᾽ ᾿ συιρ, Αλόρφσον ὧν χρρίαν ἔχομϑυ εἰς τίω 
ἐορτίω, ἢ τοῖς “]ω οῖς ἵνα τὶ δ. 

Λαδὼν ουμδ᾽ τὸ ψωμίον ὠκῶνος, εὐ ϑέως 
᾿φξηλϑεν ἰαὐ ὃ νύξ. ΝΟΣ 

. Οτεοιῶ ὡξηλϑε,λέμει ὁ Ἰησοιξ, Ναῦ,," 

δι Τινδαιμς ἐἘ} ν ταραχϑιιὰς (υριλμσι ι- {Ειτε. 
βμεωι εἰδ, καὶ ἐρικρτύρμισεν δξ ο(Ἑ δαί πα ἃς σαι αἰϊοιοτατιοις 
ἰοφίτας οἰδ. Τάς πὶ φαίην εἰς ἀςδῥατας μαρασρεν ἀτίας διαῤ- 
ῥνδίω κόγειν, ΄ἴτις ὁμολογεῖν, ψισα δ. 4πι Δι] ποιαιμνμιις [μις, 
λ011..᾽, . 

"3 ἴη βην, ὦ τῷ κλπ. οἴτιιγ λ απτίφιόγαπι ἀἰ- 
εὐδιτζμη] ἰῃ ψπι0 ἩςΡεΩΡ αὐὐῦιις ἀπ σι νοηοίσας,νε ρτοχί- 
ἡλι8 αιαιἴ ὶ ρτοτοιη γοζυιαῦετςτ, βοάίσιις οχτοιίας τορο- 
{ἰπῖς, ΔΙ αίας σρηλ. δά δειηργοπήμῃ Κυΐμην: σαραῦαε Ν εν. 

Ἐς Μά (θ βάμοις, Κ' φιεσίοτεομινὑεὺ κε ρτοβέη ἀς ἐμά ι βάν ἰάς 
Ματῖὶι 16.210. 
“: ᾧδμμην ἀ{ε ἐπεί ρν αι ἰηιόϑοπον ὧν Θὴ τὸ ςὔϑορι ν οἱρ ϑμ 

γερηὑμ [ἢ [ὑρ τὰ μι ἔξ, υλιὶ ἱρίς ἀουθίτας Ποαλνηὶς τιιγνμι 
“αἰ βοοῦιγ, Ανροτίν εἰς ἀςίοτιδίτιν οδἤ εἰς κοίτας ρτο- 

᾿ἕλγοταν ριο τον Νοραπι Διί ο ψμιη Ἀςς ντείπαμις 
{μι πα} νοὸς ἀἰζτὰ ἰνλτν ἢςς κ φασμαι ργατογοὰ ἱπτοὶ. 
ἰφέξα,δις ἐπιηι ἀζοιροῦο Ορβοτῖοῦ νον ἣ 

16. ΟΠ) "ἰαην, τὸ ψομέοε Ν τῆς Μλιῖ]ν.16.:.. 
47 ἈΠΕΙΣ τ ΥμῚΝ ΕναΓδ νειν, Οἰέμενλι ἐρὸ λὸ 

. ρθτο ςοπηρανάη ἦι βελάμηι ρεὸ ἀί! υτο νυ ράτωιη, (νι ς- 
ἀν α Τ δι ας ἐλπον μ1ὸ δ᾽ ροιπμη νἰδοῖμι)αις Ροτίις 
ἀϑίυρογίατιο μόχεσας νὰ ἀιοσιμις Αξξνλγνιο ὅμεῖ λυ ῖςαα 
ντς νον λα πο δε ἐπι (ςοίαν ἐυ]νογίάπεις, (δι ἀςσαν μεῖς 

δὲ ποιαιη πριν [ὑε{π φυπιίανατίοηςιι δι ἰἀταπλγει Ἀι{141} 
ρα δερτοθίδητίς, ἃ {πὰ οἷο οπτὶς ἔς οα ποῖα φικάν." 
ϑγιπίαι ΔΟὴ πο ὼ σον ἀρίι εἰς φισί ργουι δυο ἴων. 
βεΐας Βοιεταῖ, (ει νἱ γα Ἰιος ἐγέμωι πρίϊε και οιρ ἡ αἱ {πν, 

“" 

ς  ΕΨΆΝΟΕΒΙΝΜ). »͵ 
ἄο. αἰϊφυςσπη τοΐΐογο , φυ (αι. 
δνη τοοὶρίτοτης τος ρίς; αυὶΐ γα- 

τὶς ΠΗ. Ἤν 
Ουππας ἀϊκ δε Τείας», τον 

δατυ5 οἱ ἰρ γίτυ ἂς τείζατις οι, 
αἰϊκίςαυς» ΑὨγεη ἀπιφη ἀϊοο νο- 
Ὀίβγνηιδ εχ νοδὴβ ργοάξξ πὶς. 

41) δά αἰϊος »ἱηςοττεὶ ἐς αιο ἀϊ- ἢ 
οεἸσί, 

ἐρίτι}8.) π δή γΉΡῊ 15] ΟῊ ἀπρο.]}᾿ 

τγὺ νΓ βεγοοηταάγοῖαν 4 Ππᾶτὰ 
εἴοι ἀς ιιο ἀϊςοῖοι. ᾿ 

(οὐ τ Ρεότα Ιου» ἀἰς τ οἱ, )ο- 
[ὨΪπΟΠιΠ5 δ 

16} ἰλοίρσαϊε ᾿ςίις,}1ς εἰἢ οὐ] οϑο [56 
ἱητ ηἄδον" ΟἸΐλην ἐςίογον τὶ 
αυμην ἰηταχ Ποῖ οἤ [Διν,ἀ σφιν 
ἰυάἀὰ βίο οἰπιοηὶς 1{ςατίοτα, 

1 τ ρο[ βρνιρέάν ὁ] υγτυης [27 
ἱηρτοίυς οἴὉ τὰ ΠΠυτὰ δαταη 8. 
Ἰϑιοῖς ἰρίτιν οἱ πές» Οὐοά ἴᾳ- 
οἷδν πλὸχ ἔαςῖτο, ᾿ 

Ηος ἀὐτεπι ποηλο δοςμπι- ἢ 
Ὀεπείυτῇ ἐπεο Προς αιογίυμι !. 
εἱ ἀϊκηΐοι, δον 
Οὐυἱάκην εἶπαν ρυτααηι,ιο- ἦἢ 

εἰληῃ ππαγίρι παρ οῦαὶ 10 415, 
[οἴαπι οἱ’ ἀϊχιῆε, Επας αυΐδιις 
ορας εἴ ποΡίς δά ξεξυπηταυς ς.] 1 μα "Μ 
οπίςῖντ αὐ] ὰ ἀαγςτ, οὐρα μέν 

10 ἤπιε ἰρίμω δοςςρια Οβ]4,᾿ [- 55. 
ταν οχίμἑτιογας αατοιῃ ΔΟΧ. 

πη ἀρεῖ με: Φμὲ ἀμίεηγ τις 
ΚΟ ΧᾺῈ Δὐγρ δ φημ «εἰ ατέτουίρὶς, τοοῖριξ ἐπὶ 401} [ρὲ πιηι, 

"» “- 

Το, ἐμτϑαεν ἐπίῃ, (' ῥνοξείβαινι εκ δίχις, 

44 νδητεκ υδϑὶ, ΠῚ 
πε, ᾿ 
«τ είεϑηε εἴγο 4ἠη-. 

ὐδειν ἀξ ρον, μαβίκηιο, 
ἀε 40 ἀΐεγει, 

{τρια οῦρο αἰρίεἰεθμαι 

Ετατἀσεςοπὶ αυΐάτῃι οχ ἀϊίοὶ -Ἶ 19 ἴῃ ι 
“ τον Η ᾿ 

ἴτς σι δοσυιηθ σης ἰπ ἥδ ἐπ ἀἰξίρηιν εἰμ ἐρ βην 1 εξ, φμενν ἀμ γεν 

τ Ἰείυς. ᾿Ξ 
: ἢ ἢ ΜΗ ἰς δὲ 1ηπαΐς ογρὸ μυὶς δἰηγοῦ Ρο- 14} ως...’ 59 μῆς δίπρῃ εἰν (Ο ἀέχιῖεὶ, φμὶρ 

4} ἀς εν ἀνεμὴ 

“ποῦ οδπ τε ιᾳ 
ἡἰείωρνα μι ἐξ] ο[νγάῷ 
εἰ, 1) ονἰης, ψαὲς « 

ἰενεῦο φυιμὴ [εἰς ᾿η ΠηαΓ- 

; ΑΚ εβονάϊε προμιᾳ 

ῬΟΥτε κέτο, ΕἸ “μην ἰρπίῃ- 
χη ει ΓΟΧΩΣ ἀκάμ ἐν 
ϑηπθμν Π{ττιοῖα, 
ἘῈ βο[ὶ νι ὀοἰϊαην νης 
ἈΠΥΘΙ ΜΗ τα Θμην δριάηφε, 
Εὶ ἑοῖς εἰ Πα μος 
(μ᾽ με τίηε ς 

«,7ος δη θην Ὠεπιο βμᾳ 
ἀἠεινηνυεηεκφην μα φᾷ 

͵ ἀιχερὲξ εἰ, 

Φυδάὰ εῤ πα ηιαδ ει, 
15 ἐρεμίφε βαδεθαι 1. 

Ἐπ “ὦ 4μα ΟΡ [ν5} 48. 
ὑμ“ἀ τη θῶ 4π|- 

μηπν εγφο χὰ 
ὁ δωξοείϊ απη,εχίμν ΤΡ 
ΗΟ ΥΩ͂Ϊ “Μη πον, 

Σ Αὐυπιριρο εχϊα τος » ἀϊοῖτ 71] Ονηπνεγρὸ εχήξι δ ἢ. 
[ο[5. Νυης ρον ςατις οἵ Εἰ. 
105 ποιλ 5.) ὅς Πςυς δίοσπ!- 

ε(με, Ν μμς εἰατκοια 
εἰ Ενίθη βουηημ, Φ' 
ἡ ῥηίκαω ἐβμα. 

5 ΟΕ τῷ οος 
πρυσσιυσεσσυσαπα υκυστακοεπκίιυχοαν ἔ ΤΑΕΌΣ ΕΔΕ ΤΣ τον ασ ΒΕ ν ΨΕΆΨΕΒ ΒΝ ᾿ 

αὐὸ οχροῖςτο . 
19 7΄1| ἵνα, Ἰξοταηάα οὔ τγαϊςέξιο καιμις ραπίαιϊα, ἐς 

1 ἀϊσοιπαςιπ  οιη τι, " 
35. διμεῖην ἐκέρεεν δυ ϑέως ἐξῆλϑεν. ΟΝ ΠῚ ἐϑίταν ποπηιῇ 

ἡοης (ςουγμῖς (δ ]τὶς ομνθας Ποτολη γα ἔα ἠϊ)- 
ἤογια τ πτυςσςι νς ἀϊοτιὰ αἰτ ΤΑΣ 2.2 χον δὲ [Ολππο 
ποῃ ςοπτοηζις ἀἰ χης, Πάλιν Δίςορῖα οἰδιϊα οχηἴς, ἀι- 
(ἐτιὲ διίαην φάλε δάἀυϑῆθμιιη δυϑίως,, σοττα νίάετυς εἰς 
ἐοτιη ἰςεσητία, 41} οχιβίπίαας Γιίλια χηϊετιτιοηὶ ἅς 

τΦ ἐγ (απ ποι ἰπτ τ ΜΝ ς, ἃς (μιοι εἰς παρτᾶς Ἱμιζᾶς 22. 
τι. αὐ ἀξιίπαπι ρεγαξξα ἔλςι: Οασιμα ἱπηίτυτίοης ἐἠΐχε- 
τ Ομ ΠΣ Ἐξ ν ἡνάμων δῥως 4μῤ ημ Ρνοάνι, ποεέμηι εἢΐ, 

ἐη μια, εἰς οχ αἰ Ευληβ ἢ Π ς σα ρ]Πςαπάμπ), ΟΣ 4ν1- 
ἰνὰῖς Πα] ποῖ ἰναἰνίτιιην, ΒΗ θη ς ἰστνηςπι δῆτε Οαπ 

- 

(υ].. 
"νην ετγϑ εχ {{|,ὅτὰ οὐ ἐξῆλϑε {πομνηΐθις νοῖη 

μὰ ἐὐάϊεῖν αν ἐκεῖν μα τατον, μοῦ ν ὅς (πὰ αὐρὶ Προ οι! - 
Ῥυς ὁ ππςδιπτοτοιος μηοιίο ω δὲ νμέ ἐν ἐξθλ ἦν, ἔτατδι- 
το} πο χ ἀὐθπι ταγοτιδίς αμαν ἰσγῖς ΤἼΗξορλν μίρυς κὸ- 
ΒΔ ς. (δεν! οὐλὴ τατοῖρτος νάνιμι, ἔγο αν πιαΐι 
τοοζρίάοι ἰοέλιση οι (μι, κα ηίλαν ἐὐαπναζοςθι Νοηρΐ 
διέτζονίτας, Δ 1 εὐνὰ ἀμ, Ἐταίτηιις, “ον “ὦν. δι. 

ίαρς νίμερατὶ ΗἨεθκαίςῖ διαϊιιμεοιτος ἰᾶπὶ ἀπποταθημεοντ 

Ἅ{ῬΔ 010 μὸϊι ψοτίω ες, ὁοἱ ψυμπὶ πῆς ἀξάίις πυη τποϑὸ ἐς '- 
Ρἤϊε Οἰνοῖιι ἐλέει ς, ἴδ (ἐς Ονηῖο ἐρίου, πιαίι, ἐν ἐόν φιιὰμ 
Ῥὲνενπινιςερχαταν δὶ Μἰιής ἀϊέϊο ἐοἰροηάςι ἂν ἐκυτα, γος 
ἔμ ρεοχίπηυ. 

ϑ 4“. [(μ] 

4υἱ ἀροῆνι [νεῖ νην. 

(ομην αυίφην ἀμί ᾳ 

“περ ἀηγεὴ ἀϊτο τολὴε" 

Ἔτδε ἐγρο γρομηηϑεῃι - τ" 

ἐμ ἐρο τημπέμην βάδην ν 

, ! Ω ΞἙ., 

« φοι,οὐ μὲ ἀλέκτωρ φωνήσει ἐως κὶ ἀπαρ. 
’ 

ὐσῃ μα τοῖς. - 

44,4 ἀκ προ Πεῳ, . 

ἡ {0 τ ν τινα μαι οοπιία} εἶααγ. ὁ 

. 

Υ 

εἰ θεὸς ἐδύξάδνη ὦ αὐτεῤνὴ ὁ Θεόν 
φξάσειαὐτὸν ᾧν ἑαυτη καὶ δ ϑυς δοξα͵ 

γαινἵη μικθὺν εαθ' ̓ εδ εἰμι" ητή- " 

τ Νν ν κοι χκαϑῶς εἶπον τοῖς Τουδιαοις, 

ἀιδῶν ὑπάγω ν)ιῤ γύμοις ἐδωύαῦε 

ἀϑηϊναὶ ἦδιν λέγω ρ΄. Ὁ 
᾿᾿Ἑρλίω χαινίω δήέσωμι ὑμῶν,ἵνα ἀγα" “4 

πὸπι ἀλλήλεις" καϑτὸς ἠγίπησει ὑμας, 

ἡαχρὶ ὑλιεῖς ἀγαπῶ τε ἀλληλοις. 

Ἦν τούτῳ γνώσονται “πταὖτες ὅτι- ἐμρὶ 

εχϑητὰ ἐςσε, αὐ ἀγάπην ἔγχοτε ὧν ἀλλη- 

"λρῖς. δ᾽ ; ᾿ “ἢ ἢ 

λέγ ὠτῳῖ Σίμων "Πέτρος » Κύρᾳ 

ποὺ ὑπάγεις. Α᾽ πυκοίϑη ἄὑτῳ ὁ Τ᾿ ησοις, 

ὅπὺ ὑπάγω", οὐ διώασωι μι νυω. ω- 

κυλουϑῆστῃ . ὕξερον δὲ ἀκολουθήσεις μι. , 

Λέγει ἀυτῷ ὁ Πέτοις. Κύριε φχχῇ οὐ 

διαμώ σοι ἀπολουθηστῃ αὐτι; τίῳ 

ἡυ Ἵ μου ἐδ σοῦ ϑνσω, τ 

Δα ίϑη ἐυτοῦ ὁ Τησοίς ̓ Τίω ψὺ χήν 

τὺ ὑδὲῷ μου ϑήσεις : Αἰ μίω' ὠμίω λέγω 

38, 

᾿ Κιφάλαμον ισῖ. 
εὑταρᾳοσέϑω υ αδδ αὶ καραδα, πι-.}1᾽ Ε ὈυγΡ ΤΟΥ ΓοΥ νείέγιν: ἢ 

οΥςά τς ἰῃ Βλοιτηετίδιη 
12 τὴοὸ σγραϊΐτο, 
Τὴ ἀοτοο Ῥαιεχὶς οὶ ᾿μαδίω.- Ὁ} 1π ἄοηλο Ρ ανὶς πρὸ θηΐ- ταὶς ἀϊεήουϊτας 

τοι τω ίμηῖ ἑαΠοχυὶ ἠι- 
ἰχ τη νοδίς. ; 

Φ 

, 

Ἃ «εύετε εἰς τὸν Θεόν; καὶ εἰς ἐμυὲ 
“πἰς ὕετε. ἢ 

Ἐν τῇ οἰκίᾳ τῷ πατρός μον μοναὶ πολ- 

λιᾷ εἰσιν" οἱ δὲ μὴ εἶπον αἱ ὑμῖν. 

. ᾿ ΒΕΩΥΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. 
᾿ρεϑά (Γ᾿ Ι)ευὲρηθείβοῦτοο οὔ 

ἰπ ἐὸν ἴδευς φυυαως ρ]οτιῆςᾶ.-. 
δίς θὰ ἰὴ ἘΝὰ [Ἰαῖμ ρίοτῖ 
βοαθίς σα. 

ἜΠΙΟΝ.» αὐϊιώς ραυ!ρά νο- 
συν (αἱπιυςτςτίς ανοζοα 
εὖτ ἀἰϊχὶ τυάαῖς, Ὠμὸ ἐμὸ να σῇ 
ΝΟ ΠΟῊ Ροζείτ)5 νοηΐτο: ἐπα ἃ 
νοῦ! πθῆς ἀϊςο, 

᾿Ρυκοςρευμ" πουῖπῃ ἀο νο- 
Βίδηντ 411} 4]1ος ἀΠΠραεῖς: ἥςος}} 
Πμηφηαη) Δ ςχὶ νο85 ντ ΝΟ 5 ετίδτα ] ᾿ 

4 ΠΠρατῖο 411} αἰ ϊος. 
Εχ Βοςοιπῃςβ ςὐρηοίςδι νος 

Ἰεῆϊπ ἀϊοἰρυ]ος πιεοονῇ ςαγίτα- 
τοὶ μαι ογὶτὶς 41} ἰπ 4110 58, 
οι εἰ δῖπιοι Βεῖγας, )0-- 

ταϊηςαμὸ ΔὈ ΙΕ εἰρδαϊτ εἰ }ς-- 
[υ85} Οιιὸ δ εο5 Ὠοη ροϊοβης 
ηυης (εαιί: ροίϊεα νογὸ ίεημς- 
γιδίης, 

37 Ὠιεῖς οἱ Ῥοιγυς ουλίης,αὐὰ- 
τς πο ροῆμπηγτε ἐςημΐ πυπολα-} " 
ηἰ γαίῃ τη ελιη ρτοὸ ἴς ἀσροηάιη. 
Ἀείροπάϊε οἱ ἐεἴπι5, Απἰτηδιὴ βὲ Α γονάνι αἰ Πεβωι,.4"- 

0 4ΠῈ ΡΓῸ πιο΄ ἀδροποβθδιηςη ἃ- 
[ΘΠ αἴ εἰδί,ποη οἰαἱττεῖ νος 
(πὴ δΆ]}}6 ἀφηςς τοῦ πὶς ἀρθης. 
σλυογίδ. 

οι  Μῇ 
419, 

31. δέθεμε εἰατήβοαιωε 
ἐπ φογζϑ Ἰλένη εἰαγβεαϑὲς 
ΦΗΠῸ 95 [ἐπε ρ[υ, (Ὁ ἐοην 
μηνὸ εἰαγιβεαδιε ϑανες 

3. Ἐπμὶ αἀδις τεοάξεηην 
Π"οδηβίαπι ἔην μηάλειρ 580.7.4 
"56. Ὁ’ ὩΣ ΤᾺ Οἰοκὰ 114 κ᾿ 

ἐεῖὰ Ρδι:}3. 
| ὃ ἐκονα4ο, "ὔ ρο. εἰσι ἃ οα μία 
εἰπε νφιλγοι το’ νοὶ» ἀΐτο ἢ, πρδιηθτῃ 
"ηϑά6. ἀεῆωει. πεῖς 

εα υειὸ ἰη ρεὶ 
Μκπδαῖηην πονηπὲ ἄο τν9 συτλάμηε 

θεν Μ᾽ ἀπ δε ἑπωΐ. οἰλν νι πιυτὰὰ 
ἐαηρ βίον ἀλίενν νοι τ οὐτὴ ἐθατίτατα 

ἐονος . λαϊυς νί τα οὐ νοι ἀπιφαθὸεομέξοην. ἡμερώσας 

Ὁ), {πίνοι φορμοξξ οι ομνρες αι ει ις. 15 
414 ἀϊοὴρ νι πνεὶ ἐβὲε, ἰδα!.19..8 
ἀϊεξιίονειν δαὕματλεῖε: αὦ γατι κι ν 
ἐημέξεηι, ἔ. Ἰολι.3. 13 

395 ΡΝ εἰ 5 ἰπνου είν, Ταῖς τετποῖα ΐ ς βάυεὶς οχ- Τομνηεὶ φηὺ υφάϊφ, ἄε- ἐπ ρίνηη ᾧ 
[Ροπά 1 ε[ωι,)υὺ ἐζονναν γ,λιιχδ.λᾺ 
ἀν πη βϑέε! ηἰε πιοαὸ [1- πιᾶτ.14..Φ 
4 {εἡμανὴ: ἀμεεην βο (4. ἰαδ.λλ 14 

{- 

37, ιν οὐ Ῥαινω, μάνα 
ΠΩ βο[ [απ ε [᾿ μὲ πιοάοὴ 
φη πλάνην Δ 64:0} ῥῖο ἐε βο- 
"43. 

π4ΠΡ[Ν 40» ῥΥῸ πια ἀθονν 

Αννη δηγε ἀπεοι δὶ, ποα 
εαηβφδνε φαίη», ἄοπες ἐν 
τε μεγενῖ 

ς τ (ΟΑΡ. ΣῚ111. 
ΑΡ. ΧΙΠΤΠῚ, Ὅτ ΣΝ 

ΟἿ ἐμνδείητ ον ὧε ἦε «τεὰϊε Πεὸ 
βνωνα α. ἐνφά ἐμέν ἕη δ που κῷ 

λεωπη κ᾽ ἦν πρα ογαάδιε. 11 εῇ τάτιο α- 
αἰπιὶ ἐν. ἔμπις 

Αγθρ ελοήτομ ἢ 4πογο}- τἰθὰς οοπῆς- 
πμνκἠναηενν τυοὗὐ ΠΡ Σ 

«εἴς ἃ πορὶς 
Πα [μα] βιει- Γυτο ἄςς!ἴἷς ρατιζυϊαην Δ᾽ αμαπιίμρ- Εταΐπιις δὴ νοτρυπ δ αβομει Ξ πο νοκάδυϊο γείτας θυς- γι ποε ἀοίετο. 
μίευντ οὐαὶ ἰοσὶς ΝβΒπυς. Νοη εἰ λυτεηλθας σοηϊῃ- 

ϊο Βος ἰοςο ἐἰς ἀςοϊρίἔ πάλ 4υα ςοπάϊτιοηειηι ἤοτον, (Σά 

γε ολυΐαὶις ροτιϑ,ντ εἰἰδιῃ [ἀργὰ το. ᾿ ὃ 

: Νινηε αὐτι Οὐοὐ ἡβ τὴ ἀϊοιητον ἀπ ρα}! τυῆς ῥα ὁ 
ἔμτε πο βοτας, ἀΐϊαται ρης αἵτινε τος Ἰρίλ ταηάξ ἀεπιό- 
βγδαῖς, οι ἀυῖοιι ἢπιρήοτεν ἀεηςσαζυνηιντ [άδεὶς ρτογ. 
(ιςἱπετοάυ]ις, αιὐσυς ἀίχεσαι Ομ εις, Οὐδεγςξς πὶς δὲ 

ἢ ἸΠ10Π|ξ{15. ᾿ς, 

τ» Νονυπν, χφινϊω εῖρε πο μιδά δά τςπα ἱρίλπι, (πὰ 
υοἡ λά ἠϊυςγίμι τραδοπάϊ ἀὲ οδίοτυδη ἀὶ ἤ]δι 5 βτασερτίὶ 

οδηδυϊαην πυά σαὶπι δέφως ἀἠίελκν ον, ἰὀμρὲ ἌἘχρτγοῖμις ἐξ 

ἰδ λιη, υὰπὶ ἐΠΠυιά βέωι εἰν Μἰὰς νἷοἢ.2.». ἔπε τὸ 

εἢβ Ὀεροπενϊδήσνιο:ο μος ζεττορ αίοηις φεηοῖς νἱάς ἐπξ 
161. ΙΝ ΟΑΡΥΤΧΙΠΙ. ᾿ 

1 Ὀγοῤίε ἐν Γλεμννὴ παρυιδοτο δὲς τὸν Θεόν ῬΓΟρις δ Ἀώρμι- " 
Βοίϊαιη νοτδὶ πεσε ϑενν, ο διὸ δηποῖας Εγαίπι φιλά τ! Ἀγίατι 

, Ῥοῖϊε πυης ἰοσαιπ οι οιτΞηςηῖρς νοὶ ΠΌς πιοάο: γεάννε,, 
19 Ὠενν δ’ ἐλ τε ἐνϑά εἰε ᾿ἂνψφ Νε ων θεδη ὗν υος δυΐον μα. βάει 

ἡ ἐμμἐδίονρνάβαδς Ν εἰ, Οτεάϊρε μν ἴεμη νΘ' ἐνπιε διε δι. αυ 0 
ποῆο ἱπτετργοῖδητον Νοποις δὲ ὙΒΦΟΡΙ.] ὃς ΗΙδτίυς ἢ 
φίοαυς ἰτὰ οἶτὰς (δ. ἐς Ὑπιηίτ. 9. ντ ἔτ αἰς (ονως, Νς τὰτ- 
δεμηΐηί ας αὐΐπαίη Πετὶ ροτενίεν ἀἰςοείε, νῦ πὴ ρδετιρθο- 
“ΠΝ ποπιρε “ἢ γη ῬΑιγδῃὶ πιςι}}} δε 1 πὶς το ἑἰς ΠΏ. οἷ, 
Ονεάμεεν ἐπ ἔδενην, δεέανο ἐη πὰ ἐμά ει) υλ ΠῚ ἰη τε ΡΤ ΓΑ ΓΙΟ ΠΟΙ 

δὸς Νευν νεπτῦιη εἴτ ιν μοιτ ἀϊςατ (δ ἰη Τοῦ ἐτοάεις: 
Αἰτὰ οἴ, ἐγοάϊτο οτίλαι ἰῃ πὶς. [τὰ Βεῖ νὲ νετὰ ἀεξηνῇ ἱπ Ὁ εὔ 
εἰξδατιεηςαι ν}}Πς ταιροίϊάταιη ργοῦς!ς ἀε ςἰαανίπι ὃς ἢ- 
ΓΙ ΠῚ ἱπτοττο  ἀτ0Ὧ}9 Φχειηρία ρα πος ειγειπονε ον. 
2 18, διτινδὲ 17. Ν οἱ, Ονοάίνν ΙΝ ἰδέην {τ νην πνὸ ἐὐφάθι, 1ὰ ἐξ 36 (πγρρίδαητις, Ομοά δυοῖν [ουἱπίκηυν 

(ιν Οὐδάϊεο ίη Ὠεῦ υοὰ ἢ βιεἰ εἰν, εὐ ἀξ Ὀροτα ἂς ἴῃ πτο ογοάιείς, 
λ΄ Ἡαὐμημομεὶ, μοναὶ, ἡυφ ἀοηνο νος εἰς ψιοί 41» 

εἰς Ῥαυΐυς ὅουι. 8.17, (πος εἴἴε Πεὶ «άςην Ἡχτοάοι, 
,., φοϊμοιοάεδε δυτοι ΟΜ. δὶς ἐπίμι [οὔ ΠΕ! μρονύι ΡΤ οἰκίων 

γ γὴν τ τερξριδιη ἔθει ἀπ ςχυμησυΐυς νας ςἢ (ςπιςητία, 15 εἰς βάγια ἡ Ἢ "40 4Π| 5γ7Ὲ} εὐ ὅβτῃ Ἰεσίι 
}}} [ 

; ν νι ἢοε ἐδουπ) 
οςογαπι τοι }}}5 ἀρ 9, [ῃ. οαὶος ιδη- 

τηδη(οπεπὶ τὰ νοκας αὐοά καὶ Οταοὶς σαῦμὸς, ὧὸ Ἡετδῖς ἀξ ἀκιο!]οεςε. 
ῬΌΌΓαΠ4}} Δ Ἰεἰτυτ. Ε΄ μι ίοηΝὶ, εἰδὲ μὰ. ἰὰ οἵὰ παλτὰ 
εἴδει νὲ ἀϊςο,ποπιρε,πΗΪ ἰπ ἄοιηο Ραεης πιοὶ, ποα νηΐ ν-, 
αἱ ςἀ ετίαπι νοδίς ρατοτος ἰσσυς, πο Π]ςηλ νος νλς νη ἔρα 
ἀεί άςτε (δὰ ἱηροιιὰ νοδίς ἐᾷ ἀἰ χα αν, Ψ Οἱ θ,. δ᾽ φνοπείνιν. 
δεἀ τοι μιης ἰοῤυ πὶ πείοτὲ σοϊτυρὶς ποὺ λημηλάυοιί 
νογὰ Αἰ πἰπδιτο:φυδην φαιπὶ φηποιαίει Ν 4112, πηῖγος ἃΡ ὗ 

τοηίες (τ ἐ ρτο ἀϊιςτίοτίο δὲ μοήμαρανο Ἠεδεπὶ νοσδης ἴο ἴεὰ Ροιὰν 

᾿ὐοΓ[ ραίοη  Ρ ηΐυς αυτορι ἀς 

τδίγιο τοργεβεηάί ροτυ!{ς. ΕΔ δυτοηι οἷϊ οἰυπησάϊ, ντ ρο 
μὰν ΡΙσηυτα ρυπέζαῃν δάίοτρατυτι ἡοίηῤε αἰδα (ἐπεδεία ἐπα 
εἰρίας,», “4ο «ἀ ραρανάδήπν υοδις ἴοενη. Ἐταίπγας ταιηςη Αἰἶτος 
οαρ ίοας, οὐ νετα ρδουΐς (δ ΐςετε, νύ Πἰδοτῖσι ἧς ρα 
ἢςς ἰσέζοτγειῃ ἐδ ἰςίμαν, Οὐ πηνίηο, ἰηχυΐς, φούνανεηε μας ἄπο, 
υΚ διε βηίμε β},1. ἀσπιο ἀμί, νοὶ ἐπ ρναὰ [νηὲ μεν 4 νὰν. 
ἡ ποῊ τη υηὶ, [δὰ οπαρεὗνε δὴν πρεῤ! βὲ ἰοτω! φμοά ἢὶ [9 
4.4 {{ε| ἀ εὐ εν ννς νἄ οδένε αἀ βαναδάαι εἰν νοδηβομενῖνης οὖν 
δ! ορων εβι φρῇ μαναια [ηὲ, εὐ υοι ὑτονὶ [εφινοῖμνοι ἐκρεῖ! ας 
Ἐτγαϊπυν, Αὐαιι ποη  οὶς Ποπινπυρραραίας οἶδ {12 αιλη- 
ἤοπες, (φιοά Εναίπρις» αὐ απιϊε)ίςα πμιιΐοηοι ΠΠς εἰς ἀ1- 
οἵ, Ὠεὶπάς (ξαυοητί νεγήσιο ἀροιτὰ τεϊπάταν (ς ἀδίτς δά 
ρτλράνιη ἰοουην, δι ρει δὰ ςος γόμοτίυτιηι, Ιτάχυς πα 
ἀνιπὸορε μας ᾿Ν γρρόλας ἀερταυατὶ ρο τς, τεζείνιη γοῖ- 

ὃ {οι} ἀν ενισαι ἀρ φιΐφ νοτοὶς πορώομοι ἐτεμίσω ας ἰδίς- 
νεῖ. 

τος Ῥαῖγος Αἰ) 4 δ ἰητεγργετάδαν οἶδικ ὯΝ ναίεις δ ι΄ 
'“Ῥοτϊοίτ, φυλῃ πῖοχ πος Ἰρίηη Πιϑί εἶδ Οἰνειν αυοά Ἰης 
περάγαῖ,ς ἀϊξυχιμ, ἈΝ ἴς).}}} νεγὸ φανΓἈΠ του σά ρτοΓ- 
ἕις οτίδπι ασίιγάνην εἰς, ἢ ανεἶτα δά ἐκρ!εη μηνδηίυνι 

ἢοιὸν ἡΐζαν πιι}- 
τῇ μὴ ἀπιετίοε ἰῃ ἰνὰς Δα βου πο ικάυε γείετε, ἱπεριὸ 
ργοῦῆι ξοὶς δε. αυρά ἡ]ιήν ἐπα ρ τα Ἢ! Φεόπγηνι ζει» 
βοπειηίπάδ ἀρήρις ἀἐδγεπά! ἀς πσ4ν4}} Θεαίοσιι ν 
ἀν, εἰδεΐ οείκαν δά θυ ας ῬάΜΝ Ἰσοευπὶ ρεττίηετ,νε δι Πυὰ 

ἀϊκικινε Ιοδτ ΠΝ [δον ἐρτῸ γ00 [ννήμδε να} αἰ τα δ ̓ς φυσά καὶ ςορβάςξμιεν δἰῆτιηαηι δελοϊαδὶςὶ, ἀα δὰ) ἰ8 
Μη ,. 

ξ, τηδη ἀϊ. Ομ... 

“" 

ΓΝ Ξ «.. 



(Ρ. ΧῚΠΠ. 4:0 τ ΒΨΑΝΟΈΕΈΠΙΥΜ 
οθοάταπι ψίαπι αἰτἰ]ε δοις ἡρήης ΟΆΡΙΝ ὥρτα καΐος ἰῃ κὶ {{ΠΠι ἀοπηίοήϊ εὐχβο μέ μιᾷ νἀ νέθιν βαρειὰ παξοπεῶ μην όβς ρῖα- ἀηρα ον αθμης εὐτη ῥηαπι δ ἢ  βατωπε δείκιο αὐ ἱππδὶ ποπλπς,, ρατὶ αἰνάλ. ἰ ἱ οἷ δεδρ ἄπο. ἀρρεϊϊατατι. ΝΙΜΙ ταίπι πος εἰμὲ εἴρτο- ᾿ἈΦ ΤῸΝ μύλτν εὐί το ομ 
ἰρηιΐοιπ τηστὰ ἰρηγπίᾳ ργὸ απο νερὸ νοπάϊταγα, Ωυοά 
βυϊοιη δὲς ἀἰςίρῃτ, μος ΠΠν4 οὔ υοι δἷς Ῥαθ]αρ, Νος δῖο- 
᾿8οε εἰῇς δῆτε τεπίροτᾳ ατογηλιίοι! κἀάϊτ, ἰχφρβεῖδο : ηυΐα 
ποῃ αἰΐεςς ροίπιπιιν αυὰπι ρετ ἰρίμπι ἃς ἰρίο ἱηρτοάὶ 

τη 8 ἀφάϊιοεπάί, Ανη ζει ἤϊὰ ἰορ ἀιίοης, πὸ 
ἱπργοίε ρεκίτες ἠπεητῇ ποίζγιηι ἐρ ἰβοαι 
Ρδταῖὰ ΦΠΊηἰα ἱπυςηΐ! ἐπιη:ἀεὐπάς ποθὶν κά σε ιτἠείδιεν 
αἰτοῦ οδυίά νι πος ἀοπηιπιίςοῦ Ἰητγοίισογοι. ΤΆΣ Ἂ ἣν 

ν Πφδίο οἷν αἴον ἢ 
ἀφιϊηλτιαν,, (δἰ ψιοί καὶ (αγίῆο Ὁ αι άοηι ταράγτὶ οροσῖς τι Οροσῖορτ: μαιφάες ηπὶ ΟἸεβὶ τος | : Ἰνρευτιίςς ἀηγὰ;. Εἶμ οῖρο ἀπο ίΠιηι ἢς ἀεθ, ; ; Και θάπηννε Ἰοηυίτατα ροθο ες, ορννοῖν σα ὁ δῖ φομκεν, ὃ ὕ Ῥϑῖο γνς 4 φῃ 9 αἰ ἐρτὸ ἡμραμο ΗΝ ἰα μυνηψς ἀρ, 95. “π᾿ Ρατοτῃ2η) ἀρ. 

δίς ἴδῃ ν͵λῃῃ 
ἀτιιδινξ ἀσχηί 

Ν πππππτππΠππππππΞ ΞΕ ωξι νος, 

; “Ἂῃ" ᾿φ' ἽΡ ἜΝ ' ᾿Πομῆμμα ἐπημσο τῖπω ὑῶν. σῇ ἐαὴ ποραῤϑώ, καὶ ἐτοικρσω ὕμιν γύπον, 
παΐλιν ἔρλόμαι, καὶ αἴδα λήψομαι ὑμξ 

ς μ(αυτάν Ἵνα ὅπον εἰμὶ ἐγῳὶ, χαὶ ὅ- 
μεῖς ἔτι. 

Με] τ ἘΠ ᾿ Καὶ ὅπου 8) ὑπάγω ὀΐσατε, καὶ τίω" 
νει πὶ ὅθε οὐδν οσίατα. ἡ | 

ΤῸ, “ δὲ ράγάσετο νοδὲς ἰρομῃ» 
τυσίσην νειἰδπι, ἄς αὐυσιαιηγο 
δά πηοίρίμ ᾿νε δὶ οτὸ εδο, 
γος {1|8. 

4. Ει υὸ ἐβο δθολ (ςἰτἰς, ὃς 
νΙΔ (15, τεέππεπὶν ἐφ ; ᾿ Ἐοτϑν τὴν ᾿ μοηῖτεν Ἴ Λέχοι αὐτῷ Θωμαξ,Κύρμκε, οὐκ οἴσϑα-’ τι εἰ Τβοπιᾶς, ᾿οπηίης, 

[ ἣ ᾿.ιἷὉἷ ᾽ δ . 

᾿ς ηϑιραιείαᾳ. μδυ δον ὑπώγροις "καὶ σὼς διωάμεϑα πε τυρόν δβεαε:αυοπιούο εΡαῖοεν ᾿: φίμρ δεὸν οἰ δέναι,΄ τθῖίυς ροῆιπιιε νίαιῃ (οὐγοὺ 
νυ Λέγε αι το δ᾿ ἡσοιξ, εἰ γώ εἶμι καὶ ὁδὸς 

Ν “: ᾽ [ ᾿ ᾷ { ᾽ " } π) πἀὐλήθοια, ( κα ζωή. ἐσεὶς. ρχεται πῃρὸς τὸν πατέρᾳ εἰ μὺ σὲ ἐμοῦ. πξιηο νϑηΐξ δὲ Ῥδίγεπὶ πἰΠ ρον 
ἘΪ ἐγνώκειτέ μι, καὶ τὸν πατέρα μου [ἵ- μου ςὶ ἤρκει ; προ ἀρ μ" ; 7 1 ΠΟΙςτΙ5 δ. ῬΔΈΓ οι δτίδτη εἰ ὐπθο με γὼ ΚΕἼ, ΘΡΘΕ ΛΜ ΌΟΝΕΝ εἰν. 6} ποήεεϊς: δία ἤυης ηο- 
δ: , αὐτὸν. ες | δῆς ἐυπη,δὲ ν 4 ΠΠ}Ε15 ἐυπη. 

᾿ι Λέγρδαιτο Φίλιπισος »Κύριε, σεϊξον) 8) Ὀὶϊεῖτ εἰ ΡΒΠΠρρυ, οιηΐης, ἡμῖν τὸν ποτέ ἐν χαὶ ἀβκοῖ ἡμᾶν.. βάρος πΟδῚ 5 Ρατίειη, δι (Ἀ}-- 
Δέγει αὐτο ὃ ἡησοιζ, Τοσοῦτον χρόνον [“ἰς ποθ ς, : 

καθ᾽ ὑρδ εἰμι χαὶ οὐκ πνωκεὶ δ, Ἵ πἰὐηὰ τ [κίον αλιλπνι Ἴ 
᾿λιπῶεν ὁ ξωρᾳκς ἐμὲ, ἑώρᾳκα. τὸν πα-} 1 δον γ ΡΤ ΔΩ͂Σ ἘΠ, δὲ π ΠΟ ᾿ , ἈρμμΝ ᾿οφωξρκὼς ἐμι4, εῴρᾳκα κα; ἔξπηον ῬΗΪΙΡΡε, 4υϊ νί 4 πιε, Ἐρε΄ καὶ πῶς σὺ λέγεις, Δῶξον ἡμῖν τὸν! 1 “νὶ αἷς Ῥαιτειη:]ποπποῦο ἰρίταν πάπα ΓΝ Ἐς τὸ ἀἐςοἰ5, ΟΙἶξάς ποδὶς Ῥαιϊγοπ)ὴ 

Οὐ πιρέυοις ὅτι ἐγ ὧν τοῦ πατφὰ, καὶ "͵ Νοη ἐγεάϊε τῆς ἰῃ Ῥατγς , δὲ τς [Βασι ἴῃ πλε εἷϊε ὃ γεγθα ηυς 
ορΡ9 ἰοαιιοῦ νοδἰ5,ὰ πηεϊρίο πό 

6| Ὁ οἷ οἱ Τεῆις, Εξο (ρτη νίὰ 
1114... 8.111 νετίτας , δ. γίτα 1118: 

, δ 

Ἡεὶ. ταϊεῆδε 

ΤΥ δὰ ὑκὸς . ν΄,» "»ν γε ἀν 
ἔλαιε [ς ριαπὰ 9 πορρ ν ἀροί δέ; τοι βηάφτα ἀ ἐ-- " 
κορίριουδηλ ᾿ “κὸ λαλώ ὑμῖν, αἰ ἐμαυτῷ οὐ λαιλαΐ- 
Ῥιαυδί, 

εὦ Ἐ! ἀνηνο βγοξείίμ βιαο,κσὶ ἑκὶ πορόϑν δι γαῖ Κετο φεῖηα νειθὶς οἰ ει, ὙΤἈοορΑγίλῶ ῷ β. ἊΝ ἕο ἐπ τ ἐφρτο ἤρα δυι ἐπειδ οὐ ροιτῦ εἰἴϊς, ις Πὰς ΜΡρᾶν φεῦ, Οχ Ἡατάξωτιμη οι ηο , ἀριιά χιος ΌΝ οἰἴοπιράγατα νοδὶ ἰο , δλο,ριο ὙΨΗΘβο μη ϑένοη] νἤιτρανὶ Ἀβαρδβεν τε ΕΒΚΗ δίς ἐπὶ πλν μομὰν :ἤλο.λο.2,Ἀήποι 7.λ.δὲ πὰ οἰίλτι Νόπηυς οἷ πῃ ς Ἰοσιηι πιογρτξιδευμ. Θεὰ δι ἐπ 1,2τἶπο (ξτιπιοης δὲ ργο φϑμνην νοὶ τς "ησοιιηι οἰἤοεῖς, Ῥιβηκαπνδρμὰ ἰάοιςοε δαξζογες ροηὶ οβίσγιίδης δ τπηνπια: ποη πιοάἀὸ πο ς τἰοίνε ραν ες Πΐαπι στο Το 4. αιίηεο, Ῥνειεῦοα βνοβα ςοηίο]ατιοποηλη ἀϊιον προβαίνων αἴηεηην ΣΤ ρον ὰ ἐκιωζεν ει ἕἰᾳ ε, Ροίξαυλιη ᾿ τἀιμρρθα οερσ ῳοης «ἀ ριϊοθν ρων ςραἰάζεη ἐϊ οΡ- 

Ῥγοβοίίοον ραταΐαγυβ νοῦ 8.3 
Ἰοσιαητ᾿ δὲ φυυπι ρτοίςέξυ ἔμο- 

θυ ἐα υαἀσ βάγάγευ,. 
ἐἰρεμην: ἢ αὐνετο, Ὁ 

 ιἐβάγάμετο νοῦ! ἰφτωῃ», 
ἡδενμην υσηὶο,, οΌ: «πἰριᾷ 
νον αἰ ρηεῖρ[ιινη Ὁ γε ὐ; 
ἡπεοσο “ν᾽ βεΐ:, 

4] Εἰφ εγο ἡνκμοβιεῖ; 
ζ' υἱαν [εμεἰ. 

Ὠ οὶ εἰ είν, Ἐροβιη 

ἤφηφ ψεμ αἀ Ῥαμηνοὶ, 
{ ΓΟΣΩΣ 

Ῥφβνεῖν νηενῆν σνεϊφεεε. 
᾿φηομὶ 766: τ’ ἀπνοίο ο. 
ΩΣ συ: 
ἐν. 
εἰ εἰ ΡΝ ραν Ὁ 

ἡνίμβεοβφηάε ἠοϑμ «μι, 
{Ὁ βλώπηοθη. 

Ῥέεξε εὐ Τε[μσο Υ οη!οῖξι 
βόνε υοὐδὲ[τωπείμηι, ἐν νὸ 
“ογηθμ ἐς πεν ῬΗμ,ἢ 
4 υἱεῖ τε υϊδεὶ ΚΡ 
γε, Ωμονθοίίο τη ἐϊώ, 
Οἰεινάε κοι Ῥαμινὶ 

ιοΐὶ δον» εγφά ἐς: φδ 
ἐπ Ραἴνε, (ν᾽ Ρ “6 ἐν ηὴ 
᾿ ὃ ἢ ενδᾳ 4.4 ὑγρά 
μον τοῦς, ἃ ππεὶρ[ο ρη 

ἊΣ Δυςς ΠῚ γκαὶ ἐκλρτοκῶν "4 ἢ ἘτΊαιτα "τ οτρεσζαταν τ αι ὀϊκοτοι Ὡοπηϊηιις, δὶ ποα 
: Δ. οὕ Ὸ ργσῇειξεγοι δά οὐ γο- ταηάλ, ἘτὶλιηΠ δυϊοπη οἷὰρ τοὶ σλυΐα ΡΓΟβοΙίδεγο, τάμηοΣ Ποῃ γος οἰ πα οτομη, [δά νὸς νη ὰ ΑΠιπηοτετι γι 
Ηας ΤΠοορΡΑγ] λέξις, χυια αὐιίζιη ῥίροῖς 
Πἶ ἀρροίϊτα, [δά Ῥτοσίις ςεἴαπι τοι μῆς οδις ογίρετο. [τὰ οριπὶ ςΠ οἰοταν, (κεῖ. [πὐπιπσας ρτοξεέλιπι εἴς νὲ ποδὶς Ἰοζιαη ἀρραγαγεῖ, πὲν {ες πορίσοιπι αἰ απηρτυτυπ), χυΐα ἠδ ἤϊ ἐρα α "ἰοᾷ ἀμπ. 

{ΕἸ ρκηῖο 
Ετυμπι ρτοίξέξες βιστο,δεβε: 

αυδαίλπι οἰδιίυϊα ρικος 2 

; οἸπηια μεγίστης ῥ[αδα εὶς (ςπτεητία, ὥυυκη ςηΐτη δοπηίηεις τ τάχας ἢ Ἀπ Του ἰὰ δὰ ἂς ἀκῖδε ΠῚ ἱπίὸν δὰ βεγαηυυηι ἰοζυτ Ὁ; χυςρι ρδτογαης ἀἰΣ ε μεδανὴ ἐτοιμρῖσο τοι ἐαέυ ἈΠΡΝ, . δἰρὸ ὃ " Οἰηυ δῷ ἐο ἀείοΣ! Ηἰς «τβο (υδίίοἰς Πς Ὁ τάσοτο νοδὶς ἰοξυτη ἀφῇ ἐπ ϑγὰ ἱπτειρτοιατίοης εἰ ἀδο κῶν Πρ ἂ παβαταράντη ἱρεοξυηι, ἰά εἴ νεὲ ερῃι- ἰςτὶρτουιηι εττοῖς ἰᾷ ἀος ΠΣ, ἠὲ ᾿ ΠολΩ τὸν ἀν Ὰ δεη. ἔω πη] (υο τιῖτι Πιοταπι ετίλπι πσιπίπε. ὅδῆκ ἰη φαπάριη γϑῦοιι ἀείη ᾿ 60 βοίξελ γδαϊζυσιιπι, νὲ (συ οοὺ αἰράι,. ας αυδά! Αττὶ ἼΣ ᾿ οὐ οἰθἀοτν τοί πὶ ἔπειτ βυτυγοι αυω ἀσέξηπα δή ἵεῇ οὶ δὴ ἀλ 5 ἐαθεῦς ὠμὰ ταηι Ἐο οἴει ΣΟΦῊΝ [ῴσο ἀίοςδλης Απξκοὶι δτιοη τίς ἀἰϊξίρυϊιο, αἱ Καὶ ἀξ Αχίς ἴὰ οπίαπ) ὁου 8} [οἴω {Π ἱκὰ Ψεηίες, νὲ ν ἠδ εὶς πὶ αἰζοπάεις, Α δα, 1.Σ δὲ ρφίηη ἰῃ δου... ΟἸνευν (ἵ εἴτ γὶ Ῥιμεἷθ ρεης ἔσῃ υἰδεία Ἐςοϊοίϊαν ἰπ οὐπὶ ἰβεξ τοὐοειιν, γο ΜΠ Ατν σκάτδην ρογαθηλτας «μὸ Ἰλοιω Ἔτι οπιπία ἰῃ σηναιδιε: αὶ ἑἀοίτοο ἀϊοε γοάεπ). : Ρείοητε δι τεξβιξυκίοηίο ἀὐείεις, εἷς ξξοτιαι τοϊρδέδι. Οαις. τὴπι ορεγαε ρεετίῇ εῇ ἰῃ το ΠΠ εὐὲ φυσπιοίο παι Ἰνιης ἐν οπϊςυΐμινι ἐμαὶ (ἀροτίοσς ἔμ ἐσροἠείουο ἐδηοιΐαι, μοά ͵ ,, ροδι οί αι, σὴ νὲ δι ἰπεοζκαι, (ει ἱιβοτιο λιὸρ με ξμπιρητο [ιέσερεῖο φυΐς αοη Ρ]υγίπνλαα εείδυαε ΣΙ 

“μι. ξἰον ἰγριττυπρο 

εθας,, εχ οο Πφιειεροιεῖξ, 
» 42; (πφυςπείᾳ συπὶ ρτίοινν 

Ἷ ,ἢ νοϑιανὶ ἐδές, Οὐπηΐπο ἀσθει ᾿ἰς οἰίρδυιιατὶ τἷν δαιτὶ οὐ] στιπηδὲ πος ἰσηῆι πς ττίὰ θη ἀϊηβεπάα ας (ἱ ἀζετοῦ 
Ἅπν {ΠΠ|διηὶ δον  πγαιμ,υά γα δὲ νίταην 

7 Δ ημμε ἐν' «ἦτ  . Τππράο ἘτΆΓΜ ὅς Ν)Δς (ὰρ.1..19.. 
9 Τμερνν ἐἐιηβενῆ υοῤήξωαν [νον τοσεύτον Α(όνον μεϑ' ὑμὴδ 

Ἂ 4ηἴε 10} 4504 1 εἰ! ψφιν. ᾿ ; Ρήρρε, Φιλιπὴῆ “Πος ποηπμ!Πι γεκεὐπεκιήναραριδι δπς, ἐζιητ δοχ Ογεοὶβ ὃς ΟΣ 1 τίη ς. 

νεήϑασωμη ἴε Ιεδδανί ουιηΐα ῬεπΠιάιφινδά παι αὐεν, «ὦ ᾿Ρ ἐμὰ μνεμεμ ορειὰ τὶν συτίρρ. υὶᾳ Ἰρρίς νετοδίαε ἐμᾷ, Σ᾽ ΊΙΔει οοάεια (αἰ. ἰδεὶ δνυεισθψν αὐ βοώνμα, βοὴν δὸ ἐπί οὐδὸν! ϑόνονι μηνίον ει, (ΝᾺ μοι ψαπίιμα, ἜΠΡΙ ἄϑαια ἔνμ, [μὲ οὐδ ἐν ἑαίωνο τρϑὰ μην λδ! “μενίμα, ἰογίδίτως γε γ. 8 ἱ μεν ΤΉΣΣΣ με φῆςς Ἐτεΐτμιε μὲ ἐοτὸ ποῦ γίάθο,͵ ἰοκὸ ἐδυϊεπιαν ρησησαι Π ων ἐνυπώνα ταμβοιιίε (ρεοίφ ροίος ες μύλη. 40 γφτας, ΗΝ 
“ 

7 ᾿ ᾿ ᾿ κως 

οἷ᾽ τηῤιπειτἰ οί ἰπτεῖ- 
δὴ νετεὶς Ψίμενφ' Ῥαίνενν, νὰ ἴαρτα εἰἰαπν 

ἀυοτίυν δαρεϊίαηος δὸς 
ἀκοαν 

; τι Ονήϊῃ 

Ῥ οὲε οἱ ΤΊθοπναε, Ὀς, 

αλά,ζϑ' “νεγνῖαν, (Ὁ αἶα, . 

: ᾿κὺς οὐ διώαται λαβεῖν, ὅτι οὐ ϑεωρῶ 
51 ἐορ ποι πεῖν πεν 

ποὺς ὑμοξ. 

νος ον πον ὅν “ ἜΠΗ αν 

; 5ΕΟΥΝΌΥΜΊΙΌΑΛΑΝΝΕΜ. "421 
Ἰοφυοτῖῖδα Ραξογ αὶ ἴῃ με πηᾶ- 
ἡσῦν ἱρίς βαςὶς Ορεῖᾶ. ͵ 

Ἂ ᾿Ογεάίεε αἱ της ἰη ΡΆῖτς, δὲ 
οἰ Ρδῖγςαν ἴῃ πὶς οἵδ: ἢ πιίηιι8, 

ορῖοτγ ἰρίᾳ ορεῖα ογεάιες πιΐν- 
ΑΥ̓͂ Ν ἡ 4 !. ᾿ 1. 

γέ καὶ μιοίζονα τούτων ποιήσ. ὅτι ἐγὼ 

Καὶ ἐγὼ ἐρῳτήσω τὸν πατέρα,χῳ ἀλ- 15 
δον ἰκλητὸν δωσά ὑμῖν, ἵνα υϑῶν 
“θυ 

τὸ Πνεῦκα Ὥς ἀληϑυίας Σ ὃ δ κοσ- 17, ω 

αὐ. οὐδὲ γινώσκοι. ἀὐτο" ὑμεὶς οἱὲ οἐνῶ- 

σκέτο αὐτὸ, τι παῤ Ὁρῶν ἐϑμονγκαὶ ον ὑμῖν 

ἔςφαι. “ ͵ 

᾿ 

τι ὑτοάμεε, πξεύοτον υἷφατα ἰεῦ τ ἰ πες εύοτε, ΝΜ ο ἐγεάλιν, 
νοὶ ὁπιπίηο (οτίδὲ σροτζως οὐπὶ ἰητοτγορ δτιοπὶς ἀςοςη- 

τὰ. 5εὰ ἧς πος 4ιάςπη (Δὶς ΡΟ πε ραϊτίςυϊα, εἰ δὲ μὰ 
βηνηίην". «Μὲ, μεῖ. Ν αἷς. Ἰιοέηοη μάθει φυοά τὰ- 

Αἰηδη διθεη ἀϊςο νοδῖβ, Ἢ 
εὐςάντ ἰη πο ορεγὰ αυα ερῸ [α- 

ἡ Ἰἰοἰονδς ἐῥίς λοι οτ,δς τηαΐοτα ἐς 
ἔλεος. Ναπὶ εφὸ δά Ῥδῖγδῃ 
πλευμπι ργοβείίςοτ. ᾿ ον 4 ΗῊΝς, ἊΞ ᾿ ! : : τὐγοέτ δ τι τςε λ ὡς οἰ Καὶ δ, πῃ αὐ αἰτήσητε οὐ" τοῦ ὀνόκιατὶ μ {Εἰ ἀπ ίκηοι ᾿Ῥετίεγις ἴῃ 
Ποιη ἢ 

Εξο νοτὸ τορᾶρο Ραϊγοιηοδί 
᾿αἰϊαιη αὐμοςαῖιμη ἀδυὶς γοῦὶς,) 

᾽ Ἢ Ἰώ ᾿ 

εἰς τον να. ΠΝ 

[τἀτὶς αυεπὶ παπάς Ποη ροτείϊ 
τεςιροτέ, αυἱδηδ ς 
ας ποιτ εἰ νος δυζοην η0- 
[15 εὐτη» αυἱλαριὰ νος μαῦι- 

“ὦ ," ψ ὶ « 
Οὐκ ἀφήσω ὑμας δρφανοίξ" ἐρχομαι} ,ς] Νοη τοἸ παυλτη νὸς οεδος: 13 

ἔοφιον; ῬΦΗΡ Ἔνθεν ἐν 
"56 'ΒΜΗ45 7 ἢ [44 Φ-. 
Ρι᾽4. νον. 

Νμ ἐπεάν 4να ερο 
ἐπ Ῥείγε, Ὁ ῬΔΙΝ ἐν θη 
εβ:οἰϊοᾳμίη βγοβίεν 2) 
ἐρ(α,ὀγεάϊις.Ὁ 

εἰφε, φμΐίᾳ ἐξο οἰ Ραινεηι 

δο ) ἴος ἐδείαλιῃ τ νῖ 

δέ υοϑὲε, οἱ πιά! νο- 

ιεἴς οὖ, 

αϑϑὲς ετὶ!. ᾿ 

ἀνα νεμς δι ηἸ 1 4ἐπὶ ροΏυ τ] Πγὰ Ὑ ΡΙῸ “" αραεἰεινε ρεπ. 
ἰοηξα: : θλγθάσιες δῦ Ἐτγαίπιο ἀσιφέξλ,πιὰρ παρῇ μιο- 
αὐς ἀρυᾷ Οπλξτος φυοίάλιη Ματζοίοβος ςοττληιίῃ4. )ο- 
πἴαις δάπίοηςο νἱἀςτὶ πὲ νὈοτοτςτ ξηίωπι, ἢ παρνί- 

τποπτεαιηττας. ΕΠ ςπί πὶ σοπηράγατιο ἑπτοῖ ἐρέϊιβ στηιοσ. 5 κλντν πϑὴ Πρ] ἐοίτεν φοπίἔγμαπιας οὐπη ἄλλον δά ροσῖπάο 
ἈΠ} δέ Ορεζᾷ. : ΨΨ ; 

1) Ῥερβίενμίη, αἰτήσητε αἷ. ψυΐξ. αἀάϊε, τὸν νοτόρμ, νεῖν, 

τὰ εἶ ἃ Ῥαῖτε νο ἰεραπς οτῖαπὶ ΟΝ γγίοξοπνιϑ᾽ δε ΟὙ ες, 
πεονιάετας μος περ οηάυτῃ ρτορτεγ {Ππ4 δάϊαπέτῃ ἴῃ 

ἃς ἢ (οτίρειπι οἴεῖ εἰς παρίκλνην, 14 οἵδ Ὁ αὐὖν ὐοὐξα αἰὐννο 
4 [ υοδνη «ἀμοφαεν : ουἱυΐπιοήλ αὐ ἀάλπλ ἄτας ποταυΐ- 
τὴυν (αρτὰ, 1246. 

12) {Ννενιρε ἢ δρίσίδων ἑὴν υεήϊιαδε, τὸ τινεύμᾳ γὅε ἀλν» 
ποιηιας ας, γτ Ράτετ ὁ Μεάϊίατοτε Ἐχρτοῖϊὲ ἀ πίπφιυλτατ τὸ ϑείας Ὀς ραττίοι!]α: δυΐις ἐχοξοείςα «ἢ ἐρεῖ, ας ἀρυά μῆς - 
14 διἰηωϊά δώ πι Τοταπὶ Ἀιης γεν ἤου]υπὶ ποαις Οβεγο. 
μον εν. δοαιὸ Νοηηυς τ ςοττὲ ῥδάυηάαι,ας Ρἰαπὲ 
χαὶ νι άςτι οχ αἷσο ἐγγοραἴς τη ἐοπτοχτιαι »ἡυυπὶ αἷ!ϊ- 
φυίς ρεῖοις νου ουϊο ἀϊυοτίατη ἰεξλιοπειη. ἐὰ πρτο ὄπ δὲ 
Ριὸ πατύρα φμεγλὴ ἀσὶ ἐμ δηποιδῆτσε. '; 

Φ΄ ««ἰμοην ἄκλον, Ἰ͵λπὶ μγροίϊαῇ αἤίιις εἴζ,ποη δυτοπὶ «ἢ 

ἐυΐα αἸϊαά υλην ΕΠ μΘ : νὰ τοτὲ ἀχροπίς ΤΈττμ!. τἀυδτίας 

Ῥιαχοανῃ. δρίτίτις ἰληξζυς δῖοι ἁἀλείτιν εἰἴς αἱἰὐις δυοολν 

τις, ἰᾷ οἵξ ποη τδύταπι πυιποτὸ, [οα οτίαηι ἀϊιοτ τατίοης . 

Ἐπαηφοιπληι ἐτεψιςρ ει ϊητὰ σοςμττίς, αἾ8] ἀϊχταμῃς, 5.4 
ἡ] αυοψιε ποιαπάνην οἵ, δρίσίξιιπι (λα ξξιια] μῦς θὴνι 
τυ ν ττατὶς, ἢ ΟΥ τἄπη δὰ ἰη (εἴξ νειᾶχ οἴξ  νιροῖο ϑευὰ 
αἴετηιΦ, αὐδιη ὃ οβῥοέϊυ, φιδὰ νεγίτατεπι ἑηφίτετινς ἸΏ" 
τὰ, τό. τὴ. νον ορ[βέτὴ ὁ ϑιωρε. Ηξς ἀυο, πεηῖρς 
ϑεμρεῖ δι γινώσκει ἰητοῖ ἰς ἀϊίηξζαί ὁροτῖςς. Ῥευς οαίπν δὰ 
δρ.ληδᾶι, 4! ὃς ΕἸΠῸ δρίτίτας οἴ Ἔχίογηλ ὁρογὰ τείσσιυν, 
ἃς ἰποςι ἱρίωπι τοί αὶ οου ς ἐρῆς ρεξελίογεπι ἐπ ρἰςίοη- 
υηὲ ρεχθογσης, τάπιςα τος ἀείρογατα ςορτυπηλςία τερα - 

δὐνροάτυς αυὰπι ΕἸ τα: 4υὰ ἀς τς νἱ ΔΕ ἸτοΔῃ.5.1. Πα ἀς- 10 ξηάητῖςε ποὺ πηλυἰς ΑἸὮ ςἰεδάτιμάπι εος 48 οοιΐος ἰη ἰρίο 

οἰ ϑίαις δὲ ππτε δρίτίτυ ἰλπέξυε ἀϊείτυτν ποη 4υιοῦ δά ἱρῆϊιιν 
εἰϊοητίδαι αἴτιποῖνο ρμδηδιὶοὶ ΡΝ ΝΡΕ γι ἰπ πορὶς 
ιἐβραοτυιι ὃς ἀοποταῖι ἐροείαϊ τι ἐοίσδέϊτα, 4υας δι ἱρία 
{πέπ ϑριτίτυνὸ, ἑά εἴξ ἄοπα ἀϊυιαίτως ἱηίρίτατα δε ἱπάϊτα 

ΤΙΣ ᾿ 
δδιν ἐσὲ ὑμϑνιςχ ἀγὼ ἰρίε Ῥδυΐυν Βιοπι, 8.16. [ταχὺς 
ἵκει παρβπλοννε οοη(οἰδιίοποη) φισυς ντ δὲ εχ οτῖάτιο" 
κεπὶ ἀδεΐαρες, δι ορτίπηα φυσαυς Γατίοης ἑὐη(οἰανότ ηοίξοτ 
ἀεὶ ρχορτίὲ ἀεθοὰς Θρίτίτι (ἀπόξιε, πο ΝΤιαβγπυϊταιτίθυς 
«νωδυτιλαμζκνἐνῆνοι νὰ (8 ἱρίο ἴοςο (οεἰδὶς Αροίχο με τάπιοη 
(ἐτιαῖτὰ ραίπυλ ἔοτπιὰ δια ορίἐΒςτὶ, ράτο Αἀαοοιτ νο- 
δεῖνι του αὐὰπι Οὐπίοϊλτοιις οπυοηίγο Λάμπος λει νεγὸ 
ἐξ τοππηυὴὶ πιοτα ἠϊςεῦαιτις αι Οτς οὶ ναρίμαντοι 1. τοῖς 
δἀϊοςατὶ ἀπλὶςὶ, 41 ρτο τοὺ ἀερτγδολγοηκυγ ν δριά [)ε- 
το Ἐ]λ. αδοὶ πιο ορευβείας: δὲ ΔὉ Ἰρίο ρδίγοηο δὲ ογδζοῦς τρ- 
» τεὶ «λυίλιη αδιςηῖς ἀϊξατευλης, τεῖϊε ν]ρίλπο 1.1. 1... 
Ὁ ἐς ρεαιιλείοαι, φυιάηνΝ ἰάοιη αἰδίοι ἰλτίμ: ἀφιοκάτος ἰητει, 
Μεῖοῖυν ϑῆννει ἐὸν οὶ ἀρ οιάὶς ἐδυίὶς Ἅιοήμο παοήο νι- 
ολοτ, Ἠΐης έλιπν ντ Ομ αυσαως δίραϊωτ σαρίκι πε; 

ζ, ,“Ιἀνδέαιννν σαροίκλντεν ἰὰ εἶ ἀσεμεντευ- 2] Ἡαινομαν ΙΝ ο εοδει γνώση. 

πιογάϊς οςοϊαἀυπι,ας 50}}15 ἰυςεήγ λἀπιτίαης, Ηος ἐρίαπι 
ετὰϊ ογρο αυοά πιίηᾳτυν ΜΠ ἐγας Ἑίλίας ίοτε νὰ φιοά νἱήςς 
δδηῖ ἤοω νἱάετεητθοηις ςοτροτὶς νἹΔε] ες, ἤεώις πυθητίο 

, οςυιρ:Δ4 αυοὲ ροβεείυε τείξιτιιτ αὶ δ γινώσκον., “ Δερἔν, 
ΓΟ Υ ΩΓ 

Δεονδίμυνειγνα ἴον ς οτίλαν ΝοπηικΜάπεῖς νςτὸ δος τα 
Ἰοοο ἰάςμη ναῖσς δἴηωις Ῥιοὸ ἰεής δι ἀοιηοίίο Βαδεοῖφηο 
(ξαίι ραίπιπι ἀϊείτυς Τοὺς ᾿ναδίκᾷτο οἰπνίωϊο : πεῖρα ἐπῖγα 
-ἰρίος ἐνργυμῷφε,ηιοά πιος [δ ϊοἰτι μα γοεθίν, κὐὶ ἂν ὑμῖν 
ἔξω ἐπιρα υοι νη, 
ἐμένα δς [ρ᾿τίευαίςτη νί ἠεἧηςες ντταῃη, ἰ4 εἰξ ᾿ρ τ Η οπείαπι 
δι νοι ξάτοπι Ὀεὶ μάῖυγα νοπεόφυς πιυπετί ςοημεαίςη - 
τεῖι νου δι ῥπωομαίατις, ἃς νϑιαυε νοι αῇῆαευ (μο ζυδειοςς 
ραῖυσμέ ροϊξητιάρις [μὰ τυτατυ τι» 

“ἰφο., ἔρχομρῳ. ἰὰ εἰ ἀρν (εγτυ δὲ ρειίεπε 
ὅ τεπιρῤτίε ἐπιρμαί, δεῖ ἀίοετες Οἰιγίπυν ἔξ, ἰιοὲς που ἄμαι 

τοξευμηίασν αἱΐς ἰη τοάντα, ταἰυτγεξείσηε νἱάεἰίςεῖ πος 
οδδνμῃ Εἰ εαμη ρταςιρυὲ τευοίατ ἔμοε Ομε των δά (ρί- 
εἰτιλί εἶν ἡ ΠΔπὶ ἂς Ῥεερειιάπι Πιϑὴ ἰη Ἐςοὶεα ριφίρατίαυι, 

(ὴ νι ρεουϊίαγι γατίϑης μεσέινε νη ΐσας, πς δρί τι φάη, οἴλιπκΩ αἰτεγα ςοΙροτν υ! πος ἰξημυταγα ΠοτΓἴδτως δὴς 
(λυέξο Ἔκέσγτο,νῖ ἀίσοπιιε, 1. 164ι}.ν...ὅς Ἀσσπ".. 6. ν υἷμ, 
Υδίαις γϑιιηυ ν οσαπὶ Ογαεζδη) σρίκλονο εχ ζορίο το Δ} 
Δ Ὑ01 Αἀιοκαίατη ἐπιογργοίδια τ. ὅγγια διζεπι ἰπίοῦργει 
υϑίχυς πάρει Μ ΟΡ Ύ δ 1 Π ἀγαεξεν 4} π΄. ἤιο ποτε πιμῖὰ- 
τυ. 5ις υδερατὸ νη, " Διίολε Ἐςοϊεἴιϑ ἰες εἰναιίις δι οαρείρδτι: εξ νοηβηυΐν γα" νάνι ψε. 

Μις ἱηβιπηήοτεν. Νυϊξδια, " ἐνίασαυο πλοῦ ἐχέϑιω ὃς 
ὑχδλοιμαρε ἐπ δι ἐΐειν ἕυτιΣὶ ἤφ οἰ πραιοπέ δεῦθϑης 5 γ- 
τὰν ἀπτοι Ἰητεερτφ τοιῇ Ἀμης ἰοσιηι ἢς [εξ τνς ἐοειαᾳ 
τειν ,ἔγχρλιρω γὲ 64). ἡμαῖ ἐπι μωκϑὴν μρὶ ἐπέεμωι Κι πόα οὐ 

Μαο 8, 

ῷῳ 

ἔπινε νοῦ ἐὸν ὦ ὑμῖν ἔφω. ἰὰ εῆ,. 

Γ 

.“ 

; γἱκτυιῖς ΟΒεῖς 
ΜΠὔΜΝ ἀνεη ἀὐο υϑδίς, Δ πρεν ὰ 

ηνὲ αι ἰρ πῖε, βετ4 δοὺ εῇ ἰὴ ρον 
"4 εξο [πεἰο,, δ’ ἐφ [ε [4- Το ἰρίϊν [πα 

᾿ οἴυλ, [δα εξ 6 ,4“Ὁ΄ τοδίον 4 θοτηηῃ εἴτ Ἐρειεδς 

φοίρὺς ἀ.8ξι- 
υσάο. [Ὰ 
Σι φηράενηημε ρε!ἑενὶ- τπξιαό 5.4 

Ἰμ  διγεην ἑη ποπιΐηε πεοο, ἴπλιῖ.σ.7 

᾿ ἀκ ᾿ οἰ ογιβοεῖυγ Ῥαῖογ τη ΕἸΠον - ἀραροινη ἀμιυίνο νῶι ἡ Φ,. Ε ὦ Στοπ πος τ τολτ το εο ἐπ ν ΤΥΔΙ ς λνν . “ιν ἐμ ἘΠίο, ἢ " αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μϑύῦ, τὲ ᾿ Ὑἴποις ΕΟ ΤΠ ἴῃ ποιμΐῃς 5,ημἐρειεν!εδε πνε 
-- Ν ποιήσω. Γ ΡΟ ΒῸ Γας ΔΙῸ. πσρίηε νερὸ ῥοι [δεῤάην. 

Εαὶ ἀγαπα τῇ μυθ,ταὶ ἐντολαὶ ταὶ ἐμαξ) κεἰ 5 ἀρ εἰς πιρυρταςςρτα πιεα ᾿.,} 8) φικθε 'περηανάας- 
, “ : οδίεγμδιε. “ορελβεναι. ΡΣ ΞΕΥ Ἢ 

ἩΠΗΘΟΤ. 16} Ἐξεροτογαδο Ρφἔτενν, ΟΒμεϊ ἃ διῆδι, 
δ᾽ «ἰνμπ ραναείειννν 4- αἱ ἱρῆυε δ 

ὲ ΩΝ 
ντ πιαποᾶς νους ἐπ’ ἀτογο] [ρπωην ἰω αιοτημν. ὠυοὰ 4υὶ οὖ 

« ἐμ βηϊεὶς ἐτυπι 
ἘΡ . . δρέε βιναν ες ανεην πὶδ Εἰὶ ςοη - 

Ἄζεηρο  ρ τίτυα ΠΠυγα νετὶ- ὩΣΟΤΟΣ μέρ β νος Θυπι ρίξε ηυά 
: : "ἷς ςοιροῖς 

γα, 44. ποι νἱέεβ ἐΜην, ΔΌΪΣε ρεκίσηε 
πες [εξ εἰν ὃ θὲ Θρδεην ορ τι» ἰδῆ δε 
ἐφγπο[ι εὐ. εν, 4μρά 4- νἱτυ4 ἕυο5 

, ᾿», ἰο᾽δτας, φυφαιὶ γνά σοι νοϑοεε,, Ψ' ἐν Ἔσο ᾿ρὴ 

τλῖ,ᾶς Ἰηϊγα νό5 δεΐτ. ΝΟ οέβετμακως 
Νυυηνεϊδνναην οοε ον. ΔΆΟΙΝ, 

“τγοάεο δὰ νοξ. ΡΜΈΝΌΟΝ «ἀ Ὅθ:-. 



Τὰ 

, ὈΡΡΧΉΠ, τὸ ΒΜΨΚΑΙΝΘΕΒΙΝΜ. 
᾿ Δυξπυσραίυλμεγῳδοτημπ ἀρ 19. «αὐμηωεκιρόκω, 

φϑοπ δαιρ ας ςοη(ρ!ςἰεῖγνοῦ 
]δυϊοιῃ σοΓριοιοτ5 ες» 4υϊὰ ς-] 
ἔο νίιιογνοϑ οεἰάγι νἱα οἴ. 

᾿ἘΉ μικρὸν; κρὶ ὁ κέσμος μα οὐκ ἄτι] 9) 

Ἰδωμε ὑμᾶς ἃ ϑηωρθεφί με΄ ὅτ
ι ἐμὲ δα ΜΠ’ 

καὶ ὑμῶς ξέσεϑε. ων ᾿ 

πινη ἦν! ηϑ [Ἀ γθῃ “ἰέε!: 

. κ᾿ τω Ἀν λετυμό . [10 ἣν ἡϊο. ἀἰῳ 
Ἐν Φιοίγῃ τῇ ἡμέρᾳ γγόσεῶε ὑμῶς, ὄτι]εο τὸ τω νο5 δ ὐφβεια γεεηηε μία ἐγ ὑμῖς χῳ 

πε πα πα ΠΕ Ἴπῖς στη Ῥατίς πγοον δέ γο 8 10} [γὸ ἠήρο, ζγ’ νοὸ ἐγὼ ὧν υ. καὶ υμῶῖς ὦ. ἐμοὶ Πγς0) 1 Ἴεο, ζγ' νϑὲ ἐῃ 
ὑιῆ ὑῤνσ τς, ἜΞΕΗΣΕ ἀν υϑ ας, ὃς οὐ ἤβνοῦ 5. Ὁ ἢν Ὁ πΡατον, ὡὼὰ 
ΤΑΝ Προ, ωτκ , ῃ Οἱ“ τοπεῖ ρικοσριδιηδα κῶν 50) ὧδ βαδει ἤρα, 
δ ἐλωνταὶ ὦτολας Μρρ αὶ τηρῶν αὐ] Ἰομίογθας 1» ἐς οὔτ αὶ ἀΠ σιν] {{ θάμα οα, ἐλ ἐβ 4 

ἼΘΙ ἀπτδιῃ ἀΠψίν 6 )γ ἀ}}- ᾿ Ὁ “ΤΩΥ (4, ἰγαπηϑήσοτω, αἰπὺ τῷ πατρός δέτυτ ἃ βαττο πηδῶ: δὲ ὁβο ἀ]1-  {πιοϑὶ ζν ἐγαβήϊηψετο χη, 
᾿ μ" καὶ ἐγωμγυπήσω αὐτὸν, ἐμφωνί-Ἶ [Θὰ στα), ὃς οἱ "ςοπίρὶ εἰςηάυιη -- - ΝΠ Πδο ϑγ,ε. 

σω αἰ ἐμαυτν. ' ον 1 [6χβίδεθο πιεὶρία τι. ἡ 

ΤΥ κι αὐν ληον  ψη μφ 
τειά αμην εἰ Κύρα, τῇ )όγονεν ὅτι ἡμῶν μέλλοις ἐμφα- 
τ ἈΠ ΠΕ νίζοιν σεαντὸν, ἡ ἐχὶ τοῦ κόσμῳ; 
ἰεῆας Βύκηζι. Α᾽ πφκρΑϑη ὁ ἴησοις χρᾷ εἶπεν αὐτοί, 
ψαι, (εἶ οὐ" ον ᾿ - ᾿ ; 
ἀρθδ βοὴν Εαὶ Ὥς ἐπ ῷ μεγτὸν λόγον μου τιρήσᾳ Ἵ: 

ᾧ ἈΝ ; ᾿ .} ᾿ προ ) ΝῚ ἡ 

δϑιαπι π Ὁ ἘΘΔΉΙ μου αὐ) πῆ σθὶ κρίνα τς 
δϊδη τα ) Ὶ ν δεάαδεινε αὐτὸν ἐλάϊσόμρϑρ, καῇ μρνϊωὺ πὰ αὐτῷ 

τις, ἰᾷὰ εἴ, ΖΌΜΗ ἥ 
πος τοῖος ἐρῇ ῃῃᾳ{͵Ρ : ἡ 2 ; 
1ὲ οδίεημίαμι ; Οὶ μὴ κγαπῶνμε » τοις λόγοις μρυ οὐ 

εν υω Τήρϑι. Κρ ὃ λόγος ὃ αἀκουεῖν νοῦκ ἔν .- 
μοςναλλὰ τῷ πέμψαντός με ποιός. 

Ὠ εὶς οἱ ᾿445.. ἤδη ἡ 12 
Ποῖ θ, οπγίπον αὐ! οἰξ ουγες 

]Πδ ποδὶς εοπίρίςἰσηάμτῃ οχβὶ- 
. [δ ειίγυ 5,8. ποη πυσπαοὺ Ἶ 

Ἀείρομάϊε Ιεΐως ἃς ἀἰχίτ οἱ, 
5. ιῖς ἀμ Π σὶς αὐ ς »Γοηοηεπὶ 
ἀδυπλ ἰεγυαθίς, ὅς Ραῖον ἄλοις 
ἀΠΠ ρος οεὔ,δϑι 84 εὐτὴ νηί οπλιΣ, 
δὲ ἀρὰ ἐμὰ Βα ταδί οι. 

141 Οἱ ποη ἀΠ ρῖτ της ςγασυθηος5 
βγξο5 0 (στιαῖ : δ (ογπιο αι 
δα ἐτις » ηο εξ τέδυδ, ἴδ ἃ οἵ 
41} ιοἰΐτηλς πόνρο Ῥατγὶς : 

{{ανἰοῖφε, ϑοηῆοε, φιιὰ 

ΧΗ Ἂν ϑέᾳμες ἀλὴρα πε, 
[βνπιοῆεην πεεωηε [εγμαδ: 
ἼΦ μεν πγεὴς ἀπίμι 
ἐΜΠΆ. (ϑ᾽ «ἀ ἐνπρυεην. 
ἤμ5, (' πηδη[βονοην ἀρ 
εὐ [4οεηνω!, 

14} ῳμῥηνα ἀρ ηιε ἢν- 
'Ὥοθ4: Πμφ05 ΠΟἢ {πγμφΠ(ν 
ὑγηλοηεπν ἀμφην ἀμ! ἢ ῖς 

ὙΠ θη ἢ πιο μά εἰμς φῷ 
Ἵμηνβε πε Ραενι. ΓΝ ͵ εν» ἐν ΤννΝ ἱ 

ἘΥΝ πον: Ταῦτα͵ λελώληχῷ ὑμῖν πὰρ ὑμῶν). )] Ἡκς]οημψυτυς ἔπμι νο δῖ 5,.- [1] ΑΓ ας ἰοαρμνε ἤμην ιν. 
δε» ά 1. ων. . φυάνος ἀ!Δηςῃξ. ἔμ ἀρὰ υϑι πιάπεην, 
Ρίυπ [υἱκ πιο. ὦ σα ), ΠΟ ᾿ “- ν ῳ : Ἶ , , ὡς; 
ται ἰπίσυ! 5 δ 90: Κλητος 710 Πνευ (ρα τὸ ἀγμον,}16] ἢ Αάμπορσάτμς αἰιτοιι {Π|ς  ἰα Φ{]6 Ῥανφοίεμι αμίενο,5}}- 
ἔπε χειεννο" ὁ πέμνψο! ᾽ πατὴρ ὧν τῷ ὀνόματι μου, ἰβρίητιυς (ληέδαις, αὐειὴ ανίττος ἐν νος τσ ἀρὰ δρίείκων Δπάὶ ὀκῶνος ὑμαῖ σδιδάξοι παύτοω,, καὶ τπο-} ΠῬαῖοτ 'τ ποπγίης τεὸν» {Π|ς νὸς εἰμκύρε γϑασι οι τὰ 
οἶπο “ «ὦν ΠΩ ἰϊο ἱ ὡ π ΐ ἢ : ᾿ ἐπ κο μψήσει ἐμαξ παύτα ἃ εἶπον. ὑμῖν. ἀοοεθῖς οπιη ανδς ΒΘ εγσῖνο. [ [τενει υοῦϑε πινία ὅκα. 
διὰ ϑμεδις τὶ Ἐπ δι ᾿ ἃ [δ]ς οπιπίδ αυκ᾽ ἀἰϊχὶ νοῦ, ἐμᾷ ἀΐσιε υοδίν. 
πεπιειων ΩΝ Εἰρίωϊζω. ἀφίημι ὑἱμᾶν, εἰρήνίιυ τίω 7] Ῥάζετι ἐεϊ πηι νοξδὶβ,ραςεξη)Ἴ, 7} 45 ἀρεπντείδωῃινο τοί, 

ὁ ῆο Οβεῆο ον» , . 4 ἀκ ϑ « ΟΣ ἐφεί ὥ: «εξ ἐς; 
δια οδεοι,, ἐμίμ φέδωμι ὑμὴν οὐ χαϑοςς ὁ κόσμιος [{{|ππλραῖι ἀὰ νοδίδιῃδργουι} ἰράς ἀκῤγμέκα ὙῊΣ πῃ 

δὶ σιν ἐπεὶ δ δὼ μι ὑμὰν "μὴ ταρᾳὸσ ἐ-᾿ πλιά τ15 44:, ἐρὸ ἀο νοδὶς, Νε τ, δα ϑϑοΣ 
δωῦ ΣῊΝ δία, μησδὲ δειλιάτω. ἴατρατον (οΥ νοίξευ 5) Ὡςα061 ἰνηβνωην νφνο βεπιῤάα, 

Ταλευπι ἀρ οἡ αν ἢ πὸ οτ'εν- ᾿ π ἀὐΘΥΣ : 
ἢ καὶ ἐπ ωρν οἰρλ μας μερπλρ ἐπε οἶπον ὑμῖν, Ὑποὺ- 3 Αὐάίαδτίς πῖε ἀἰχίς νοδὶ», "3 {1 μι φαΐ ογἀμὶ 

μιε (ξειπᾶιῃη 29 χα βχόμαι φοὺς ὑμα' Εἰ ἠγαπα-} |Αθοο, δι τεάθο δά νος. δὶ ἀι!.- νρσο α Ἡρβ δα αρίαν 
᾿ δέ δῆν, αιζτὸ τὰ. ΡΩΝ, ! ἢ ἰδ: : . ἢ ἶ 9. Δι ΈΥΦΗ ηφ 40 

Ν᾽ ἕμπε ΡΝ ἮΝ μ(8, ἐλείρητε αὐ ὁη εἴπον, πορόϊομια, Ἐπ Ἐπ ΠΕ Ὶ ΕἸΑΘΈΓΕΕΙΣ νας} Ἱμενεθνανέφμο μὰ ΤῊΝ ! τινι ὁ σου " : ᾿ “᾿ς 
εἰς τρ ἡ ν: δἱ Οὐαί βίεδειν ἀνην εαϊηψεδο,ἐμφανίσυ. Νἱρατα, ΔΊ αἰρίξε- 

βαϑονϊᾷ ΟΝ φανερώσω, Ἐταίανα, αὐ ρεγίανν, ὠνοῖξο. 1 ἀδιη ἀεεΐλ- ορὸ ᾿ δ, εἰ διὸ ἈΝΕ ταῦ ἐμριωίδοιν, Πρ αἰ ἤσατε τρί τὰ ὃς οἸλτ ἐπάιςατς. Αὐ ςρὸ 
ἡἶΝι εἴης ρέ- τοητΓὰ αχίβιηηο, ρίςηαπις αιυιλίὶ Πυπηληὶς οςαἹ ς ἐφον 
ἄκαι. οἴη )]ςῆὶ ἀςοδεατίοποπι ος νοσθο τ οἱ Π σαὶ, νη ἐδ εἰς τούμ- 
ΑΑΘΑν λας εἰν ε,δς ἐν τῷ ἐμφων ῖ ἰὰ εἴν ρα το ὅς ἰῃ ἐποάϊὰ ἴαςε. Εἰ Δυτοιη 

Ἀδοιεο,, πίων ἐχδιδιτιοηίς τοσύαν θη ἐοι ροτα!ὲς (δὰ (ρίτιτιιαῖν, 
ἃς οπιπίθμι πηαχἰπηὰ ρετίρίςανς, Νεο δηίπι οφαίτυν ἀς 

᾿ ςςς φιράξαριήτα || ἀΐοθυι πιοτεςπὶ ἱρῆϊνι σοπίδαιειεῖς, 4μι- 
᾿ ες δι ἤμᾳ τείοτγεδειορίν ἤάςπι ἐξεὶς (οἱ ν αἰίφιδε βἀεϊίθυς 
| ἰξ ἀφρετρεῖαα ἐρήμων ἰο ΒοοΙ εἴλ ρταίσηεία ὑνεργωτικῇ δ 400 

εἰν γλρρβήρὶ θὰ τ βοθμερι ἀπίπλἱβ, συΐτ τα ξίσησ Ρτὸς 
Ι «Ἀμῖε (α ψερίδητοιὴ Βουϊαίϊα ἔστε τὰ ςομίππιπχατίοπρπι νῦν 
᾿ ὑε αλιπᾷϊ, δὲς ἐληξη νὲ ρεσυίαγοπι {{{λπ| δρίγίτα: ἕλη: 

ἰ μεγγνίων εχ ξε ΣΕ σε ἀοηίς οὐπαιά Αροίξοίίς μον 
' τ ἤαγι ἐτδὲ ρεοιπιτθλν, 
ν 41 Διρη[ἰϊε } {{επτίοινι, οὐχ αὶ ᾿σχρφιώπι. Νοα {1} "ζν 
| ᾿ ᾿ πστφ ίδὰ Αἴτεν ἐφ ἸΔοοῦὶ αἰξοσίων ἔγατον. Εἰ ΘΟ ἰη ΗΝ νον 

υὲς αὐαννουποδντον ν ουΐμε αἰΐυ 4 ῥγοσίσο ἤπυὶρ ὀχτδι Πιρτὰ, 
οὐρ.6 γετί. 46. ἧ ὠμή εἰ ἡ γίγννν τ ἰά οἰ, υἱέ ςειίία οἢ, 

Ι γη ς δὲ Ἐερί, ἡ νϑτίηη, 
᾿ ἴ ιαπυίε Εγδϊπας ἀηποῖεῖ ἐς ᾿φηυυευη οΠ ἐσερυνταν εἴ" 

μη Μασηλίθιη, οιμμν ρεπὲ ποιηδα κος ἴοοο νβηγράτε αὐὲ 

16 δηζρερ οδἐε αλερινήσι, ἰὰ αἴξ, ἰῃ πιξπιοείαπι γουο- 

10 

τ Αὐειηεάϊιῃ νὲ 

2.25. δι 11.16. Τηϊὸ αυΐπάπι ροτιίζες Ἑυδης οἰτοι Ἀηϊοσὶα ᾿(ςτήδι,Αἱῇ ϑρίρίευ (δινδῖο τος Ομτιπὶ ἀἰξξα ὃς μέλι, Βοπιίηὶ- 
διῖς ἀἰοψιι τινά δες δι ἢ το τλτίς κῃ πιοιποτίατι ρουοεληῖς, τοτίἀδιπαις νος εἰτὶ νετδίς τοροῖοητε ὃ [ἄπο ἤθη ἀϊχίς ΟΝείν 
[ππὶς φωα ἀν ἐφην (ς ἃ φια ἀνκε υοϑμν. Ἰδιγὶ ΟΠ πὶ οὐηηο Ῥαϊχ ἀδ ἰεγυληάίς Βοιηπηίδυς ςοη ἢ] ίυπὶ οἷς ΟἸ κει, αδαυΐε μση- 
ἀιιίη (λτὶς πιο! ἐπείδιιν,ἀροσιοῦαί,νε τρίς τείϊατυτ 5... 
ΤΥ δὶ ςος 1 οἱἦρθπι τέγγαγυ πὶ πμτῖσης Ποα ίαυβοι ργκάϊοαις 
ἴα Δυάίσυτί ἐζξης [δὰ ας ἰλπὶ ἀυάίι ξηι Νυῆυαι [2] Ἀε[είαηα δὲ (Δ!υιῆσα: ἀοξετίηα εὐρὺς ἀϊάϊςαταηςδυς ὧν 

φὐοτιης ΑΡΟΟ] ρος Ὀοσνίηὶ ἀἰςείπενε φυὶ ρετίεδὲ ἃ ἸΏΔΡ το ἴαο δάδιις νίυδηις ζιςτίης φρἀοίλι;Ας γτοίπδε πῦ 
ἘΜ] (ρίτίτιι αχαπάεςι) ἔπε οἷ φυϊοφυνὰ δ ἐκαυΐ {εἰς ἰλοςειἴοτες Δροϊζοίογυπι ἀἸεὸ γοςληι, μά ἀοδετίπαηι 
αὖ Ἀρ οἱ ίρ τα ηνοσς μι {δγίρτιν ρτοάίταπι,, οὐϊεῶμπι 

ι τὸ Ἀροίδοίίοσ Πενεορίεπάυσι αμοάνειδο 
Ρὲτ ϑρίγίτυπι (Δα ξζιιι ἀἰδεατο τερυζ παι, νεὶ εἰ ἀπλδίαι, νΕ} ἰπ ἱρίο [ιὲς ἐππιπγιξαταην: αιπευπηις ἐκαάσηι ἀμέϊο- 
ἡ ἴω [ρεείον Βυίς ἀογ εις δ ἀἐοία ρεκιεχατυτ, (υοὰ ἀιῆεῃι ροῖϊοα ἀἑάϊοὐε Ῥοεγί, δα φιδοπὶ οαρτοι[ἀνίἤοης ἐς μὲ [εϊνιν εβ γ ίατη ορίξιτὲ:,, ο νοσατὶς δά Ἐυδη α εἰ πὶ φοηιρυν ἕξ, ἐουῖς. πυπίπιὰ ἐπὶ 
19. ἀἰχἱ τερυΐξξπόε. ΤΠ ισπάϊην σοίπι ἤφς οἷὲ ἰρίίυα 
φετὶ ταγάϊεαει [λυ (ἰρέϊ αἱ δοῖοα ἐεῆλτο Ομειῆο οοἱϊηχ ἐν 

ἀξ εὐοϊφίαιλ εχ οὐἠηίδυς ξριιμ {φρικὶ, ἥοννινυΐ, 
Πεμενοιρετἰουϊοία ἱϑινροτὶς ἐπυιταείοπδ, φακῆ νίμεηο ἠίου το βιΣἼδης δαίσι οτίααι εἰδε τπΐυε γεεθὶ ποιλτιοηᾷ Ἰἰαυεὶ 1: Β0η ἀοξιςτίξ φιπιηία,, φυρά τοριζιαῖ ρίας ΟΜ ἀϊίου: 
τιν νογρε Μαις.68,.0 δι ἰη σὰ ρας. Ὁ κι Οὐεδγοπίε νενθϑίν Πἰρκίς Βἰ πὶ... δὲ πενννονέα [ουιὲ ἀξ... 

«5, μῆραλβυι ἤμγμενον, ηιοί τἀ είγοο ἀΐεο πεφμΐ πος ἰη.. 
,, εὐβργεῖδταν ετρ ἢσλην Δα ἰλπεν δυιάϊτὶν ἐπι Π ς ορνάϊ, δι ἰῃ 

{ηεἰΠποτιάϊῃ τυ στα ἠιεποιμη) εἐχδρίυπχ μαϑεηνυι ἀιρῳ, 

48 Διόεν ἔχον ἐπανιλάνεμα ἘΠ επὲπη ἤπυρίεχριο οὅ- 
ΡΥ ππδιπιε Ἡερυόγμι ηιστδ,νε πον γαῤῃ 18, 
ἰσψεο; εὐ ρτὰ 18. 

ΓΤ 

νον νι, Δι ωμῷ ρτο ὑσάώγωμᾳ Υἱ 

Ὀκίεφὶ ᾿Ἰωβαδ θη Π ᾿ 

ἢ αὐνὲ Τὸν πατέρᾳ᾽ ὅτι ὁ πὸ τῤ μου με. 

.}) 

δ 

κου ΦΕΟΥ͂ΝΌ 
υδά᾽ 

ζῶν μϑν 5ϑ, ον ᾿ 

᾽ καὶ ὦ ἄρηκα ὑμὴν φρὶν βνέϑευ να 
τω 3 ῥιταινπεσεν στε. 

δὲκ ἔῃ πολλὰ λαλήσω μεϑ᾽ υἱμδ.}"ο 

᾿ ται γὸ ὃ τῷ κόσιφυ τούτον αβχων, ἃ 

οἀνιολούκ χε οὐδᾶν.. ΘΟ 

Ἂλ λ ἵνα να ὁ κοσιὺς δη ἀγδι τ
ὼ τον 

Ἔνδονς δ δι» ἢ ΄ ἃ 

ρα ΚΟ χύϑὼς «επίλρτὸ 
μρι. 

παπὶρνούτω ποιαδ' ἐγείρεϑε, ἀγωρμδ
μ ΡΟΣ 

πῦϑεν." ι 

“4 

Κεφώλαμον “. , 

Τωδιμικ ἄμπελος κὶ ἀληϑινηὴ» χρὶ ὁ 
Ἵ πάρι μου ὃ γεωροὸς ὅ61, 

- 

( λέεἰον, μεῖζον. οταπι οἴξ φυὰπὶ πιι τιρ τες ας Εἰς Ἰοοις 

δ Αηδηῖς τυ πὴ ὀτορϑυσίνες, ταπη ὁ μοιουσίοις ἐχαφιϊλτιις , 41}1- 

νὰ αὶ τοϊίτεγιης, 41} αυἱάςπν ἱπυὰ Ομ τζι ἀϊδξαπι λά 

Ηυπιληίϊταϊοτη τετυϊεγαητς : Π} δὰ Ῥαττῖς αὐ τε μυῖα οὐ, οἶυχο : 
ψιἀοϊοοῖ ογάϊπε,ϑς οτίρίας ρογίοπα! Ῥάτοτ ρεαίς ἡ σίυς τ΄ τίηυαγις,πεαὰς τυης γγοχοσιητ ἀϊςι ρα}, νιάετον οπιηίηο 

νιάφυς ἀοέξηίηα νοτηΐτπιλ εἰς, ὃς Ατίλη μι (ἀπδθῖ!ος διή- 

Κηΐρας οταπιηυπὶ εεπε,οοπιρείςετε ἀεδαΐτ. 5ςἀ πευττα 

μιϊςαρροιῖτα ἐοπιρετίςτυσ, ἤςο φὠην τίδινοταπι ορὶς ξτίο, 

ἡ ἀιίζαην ἡξτιά πο ῥεῖ ς ο(ςά φιλίοηυς Πιρετίοτίς ἀϊᾶι 

τ«ἰοποῖι οοητίηςς, σοηΠάοτοτυτ : φυοά οπλλθο ἔλεϊεη- το τίδιη ςος, ἤυδηιιί τὰ ποπάμην πιο οητος, αὐ δοστετατ: 

φατὴ Ἀὶς ὃς αἴτις πλατεῖς ἰοος βαΐς, γε νοσα Ἰοοογυὴν ἴξητςῃ, 

μι φοσ ποίςοτοτα γι βοηλπιας ετρο ἔς ἀτῷ, απχότατιιπι βμΠς 

Οἰγήξαπι εχ ἔδητεητία Ασίαποσιχο, βάτεῖ οἰξ πιλίοσ νἱά εᾶ 

ἐχρο!σπιία φίλα, Ὠεις, αυληῖ εξο. Εἰ οηία Ἰήέπιξας, 

εὐ νετὸ πηι ιδιταις Ὀςὰς Ετρο νοθὶς ς ί 
᾿ς αὐρά δὰ ἠἸπηι ἐςεάαπη (Οὐδηδαι είς ορίςετο,η μος ἀϊσ᾽ 

ἐλο τοπίοἰ τίνι εὐἀΐπ ΕΠ} νεῖ ρεαίαπεὶα ἱπ τοττῖς ἐπ- 
φεάίεδατ,νεὶ ἀμοοῖζυς αυσεῦας ἡἰΐλπι Ρατεὶς ροταπιιδιηῖρο- 

ῃδηιι5 εἰίαμ ἢς σα Πρ δῆς Ολεϊπιμη, Ράτος δ φιςπὶ ἀϊίος- 

ἀο πιαίον τὶς εἷς ἐδουπάσηι μπιλοίτάῖεαι, νοὶ ααΐα εθο 
«ιάῖεηυ ἔπι Ὁ δας, αν ἂὉ ἡ]0, πο {ΠΠ|ς ἃ πὶς : αἰίοφυ! τὰ- 
τὩοπ οἰοπεία νωυπι, ὅς, ρεηοηλιτεγ ςοπάογατα μοῖοῃ- 
εἰ, καιάξες, Ετο νοδίς ἐς πιςο ἀἰίροίι σαυάσηάϊιηι εἴξ. 
Ἐρο ψυίάσηι ςἐττὰ αυα ες τξπις ςοηοἷυ Ποηὶς Υἱς,πι πιά 
υείζετς ποαιςο. [τάπητῖς ἐυρεγοίε νε πορὺς δά Ῥεϊίο-, 

πάτυπι οτάτνοπι, ἡςαὰς 4 ἀϊκτιπέξιοπεηι γηΐυς πάτυν 

τὰ ΟὨτΥ ἀν αἰτοτα ἀϊδιιπι ἡπαὰ τεΐδγάτυς ὁ δά νὲ [ἴ- 
ται ἔπ ἱπῆγηνίτατὶς Ο σίας. οπὴν ἰσουτατο μι οτγίβελ. 
τποηὶς ἡλτι ςοητυϊοτίς, οὐἱιπς δυξζογοπὶ εἰς Ῥάτγοηι, 

(νο αἰοῖς (είς δά ἕάρτιπι τυάίαην αἀμις ἀϊειρυϊογαην 

ἀικατ, (44 ΠΙΜ}] ἀθίωτάϊιις πα! ροτοίξ,) (σά γι αι τ τε ὅς 
ποίετα νηιοὰ ίρες ἃς ςχρεξμαιο τοροῦτα,, ποίει ρεπὲ σου- 
Τι5 (ἰδ είλτιας ἢ ἀϊςοτοῖ,Ν ος ἁάμιις να τηκὰ οδίρίουα ργκ- 
(τητίὰ ἔτει, οπιηΐα βαγίςιἑα πηςειην ἰυ Ἐς, χι τλε τἀπηση 

δτγϑῖ. πᾶ Ραἴον ᾿Ἰαίου της οἱϊ, 
44} Ενπυης ἀϊχὶ νοδὶς ρεϊυίηυαπι 

νοδιίεωτοιν εηΐτ σητιὴ ρτίῃςερς 
Ὃς: τυ αἱ Ἰνυΐ 5) ἴῃ τὰς ηὖ μα.} 

ΡΥας ρίς ὩἾ 1 Ῥαζογ » τὰ [αςὶο: 

δυάοεπάυπι οἵξ ἃς ἰοέις δ οἀ 

ΥΜΊΘΑΝΝΕΜ., 
ἀϊκεεῖπη» φροβείίξον δὰ 

. 411 
“4 Ῥαμη τ 4υΐα Ράμν 
πνδἶον πα αἴξ. -- 

49] Ξι πὅς ἀϊκὶ νοδὼ ρτὴμ 
ὧν χὸν νὰν βαιυἡνῆ [46ἢν θυ, νεἤωιπι ἐλόζαια ἔμοτῖς, εὐο- » ὯΝ 

ἀδιὶ 5. νὴν Ρ ᾿: Ομ ῆυν ποη Νοη ἰοῆσαγ διῃρ]ι5 τοῦτα 90 Ζαπν βρη ἡνηῖρα ἰϑᾷμαν νη των [τὰ νὸ νοϑ! δ:νεηὶς οἰ εν ρυὲφ- μιν, Ἀθη ἀϊλ» 
φεβ} ἠνηπάὲ θην. (Φ' ἰρ Βοῖὺ οσίσπεν 

: πὲ ποὴ ὑάδειῖ ἠνμἰτήναιι, (ἐἀ Ὁ λει» ἀε- 
θεῖ σιπαυληι. κι . ες φΙεο οὐ θήν ῥε, 
τὰ μδὲ βε πῶ νι πους θη. διὰ νρτεορποζεαι κεβάνε πιοιιὲ (αν ἔτ, 

μᾷ Ἥτις Ἰφωίαᾳ ἀιδέγο Ραινεηνιζν βο 
ἄως Ῥαιτξ ἃ ητε ἀΠΠρὶ ἃ ῥτοις δ υμείρλῷ δ! ϑδερηνην ἡ ὸ 

βαμεν ο [αοὶο ὠνχηεκι4- 
᾿ωγριις,αθεδιλυς Ηἰπς, ΨΆ. .ᾳ0. 

ΟκΡ. χν. αν. χ΄. ἡ ο 
Γ᾽ ᾿Οο μη νιτίς Πα νετγα, δ" ΕΦ' [δννν υμίν τενά, δαυτα ῬΕΟὶ, 

Ρατεῖ της οἰξ ἀρτίοο 4 1}]ς, τ Ραμ πε ἀκτὶς ταν λα ιὰπε 
"}. ἃν! ἔωπνὼ 3. ἰ. 

᾿ δὴν πλις δε ἔγυρὶα 
ἀςοίηβοτοητς, ὃς Ἀγαιηυπι ρτοχί πηὸ νοὶ δητερτεῖλ γε] σοπ- ἔρι ἰἰαιας, πο- 
ίξαυατα. Οοπίμηρο γετὸ πλιά της πηθγιμι ἐπι, (προτίοις, οΓ: εξ ρεὶ- 
ᾳυοηίαπι ορειπιὲ ἐς ἐοβιατοῖ οτατίον δι φυυπι οησιὴς οὐ!ά ἐνὰαι οπιηίοαν 

ὩΡοίϊεα Ομηεὺς (ετπιοπεείαον ρεοζαχοτίτ,ν οἱ ρουὰς του. 595 Ῥ4ιτίε πιρο τς Βεἤοινες 
: πὴ ἑ τη ιν νἱ ὦ θᾶ ὦ 

ΟΠἈειυς ποι ἀς (Ἰγισέλίοης ἃ σα πᾶ, πεῖς ἀφ ἔιο ὅς ̓Ἰη ἐν ἀε- 
ἡ (οἰρυΐοτιπι εχ οο ἰρίο ἰοσο,ίη ψμο οὐξηλγαηι βςε {Ὁ τ δά. ἱπύιοι, 
Ἰοαμυτιις, (4 ἀς ἤιὰ ψυαπι τοτὰ πᾶς ἐοηείόπε τᾶιῃ ρτοϊίχ 4 "ομάϊαι ἐ ; : ᾿ εαγοιξαιίοηδ νίρεθᾶῖ οχ προ ἀξησίᾳ γάτίοις ἐπα ἀνχηῖς, αυδηὶ δ- ἀν ερνὶ ὃς ᾿γα- 

ἱ ΠῚ ᾿ . ΟΣ ΕΎΝΕε ςρ ρυκλτί αἰ] 0. 
ΛΗ ηγα! πγὺς οχί [τλιπᾶτο ἰλπι τας ἡΠ]απὰ φυπὶ ἀπερυλις υῖς «υἱ ἧς ἰηδιᾷ 
(εξ ἴῃ νἱλπι ἀςἀηἴς μὰν Βοτταην ἡ απ νοὶ ἰςίς σαρίεπάιπι φυίάεω ξυμΐα 
ποταῖ, δί εἴη} 4ιι] (ξι αἴτιγ, εγπιοηςπὶ , νίχψιις δά ἐπ τίυιαν ουἰφῶαπι ρέο 
ἐλρ,"ϑιίη ΠΡ πίηεῖς ἔα ηἴς μαίριξυπι, γε ἐχρ] ςατὶ (οἷσι μῖσ δε ΡΝ Ὰ 

οὐεχ ἑοπῖεχειι ΓΟἸ σι ἡοη ροτςι, ἃς νετηϊπι- ἤαιφης τὰ τε 
ἰς ἤθη εξ. ᾿πιιιὸ ουᾶπι σχρτοίῃς Βιδηρ ΟΠ λα: νογδὶς τοῖς!- [ρὰς πραίθεῖε, 
{πὶ τη 18.1. 

ΠΝ ΟΑΡΥΤ Χν. 
1 Ζζο, ἐγὼ, ΟἨ εἰ τινη) ἰηςε Πρ. ἰοφα πιάση) ντεατη]υο 

πλῖυγάτα, Αἰτίπἐϊὲ τάπηςπ, δι ἰεουπάλπιίς. ἤἥας φοτίοηλ-. 
κοῦ δὲ (δουηάμαπι νἶγος δὲ ὁροτάτιοηςς ἴμὯ5 οομῆάα- 
τάτληι. ΜΊΩς ἐρίτυς οἷ Ομτίας ρος ἤιαμ]τυησπὶ, τυτλ 
αυδίοῃις νογις ὥσιις οἵ στογη νικῶ ἐπςοιπι ἰὴ (οἷς Βα. 
δειβ,ΐη ρα μη εἰ ρὰς ἐνεργτικώς νι υἱλης δε τυδιβοξηϊ οχς. 
τεπάλτηταπι φυδῖοημς νοσὰς ἢσηο οἱ, δί Ῥαϊηνείδυε άς 
Βοιηϊπιδα, ἰριὶ (δἰ ετυαλίτες δὲ ρεν ἢ ἀεὶ Ἰαἰϊείοπεηι νπιθας { 
ἀἰς ὑμρούσνοςἠάοῖγοο Βοιηο μέθυ, νε Ὁ δ ποδὶ γετὰ φοιη- 
πιιῃίολτο,, νητα 66 1}14 νἱς, μὰ εἰς Ῥαττὶ, φαὶ πος ἰοςο ουπὶ 
βτίςζοἹα ςοηΐξττυτ, ὁμοούσιαν ( νηιολ οηὶπι Ὠεῖτας Π}2 γὸο, 
ΤΑγΝῊ Δ δι ελάοηλ οἰξιτυτλ τ Ράσγο,τασι ἰὼ ἙΠιο τὸ τὰ δρί τίς αἰξοπιιπιοάαπο: πο νὰ ρτεκαγίαπι Ποίζατεπν [δ ετίδιυιταπη 10 τὰ (ληϑολίη ποὐρὶε νετς Ῥαϊηντιθυς, ρον δυϊος ζατηὐν ἰπίοτο 
ἀρηζυσ Βυὶς Μεάίατοτι (φίεἰτυαλκὸς ςολἀυπατς ορεῖςς 
τὰτ. Ἀ οἰ! υπτὺν ογρο Ἰδίως [αν τυ δίηὶο ἀπάϊορὰ δὲ εἴς 
«βεξεις τυηὶ 54Ὁς Π δαὶ ρετίοηας τεὶρία που ἀϊξίηξυσητεες 
τη} δαπιοίλτεηιδηὶ, Οἰίδαιν “μλὸν αὔϑρωχον (ΟΠ Δ ΕΙΣ 

πο μῃοάὸ κοχήΐαςηι νὰ οπιεεοι εξ οτίαπι ρτὰ οατοτίς οα- Κα τὰπι Μαγοίοηϊτς, )πιδηίταεςιη Ομ ἐρεδεαπι ταῦ 
ἰληντοίωαι εἴϊε δηιπιδἀυετείς (απιρεῖ, δέ πηυϊτὸ πγαξὶς 
υὲτι δῆτε πιοὰ ςοξ ποίσετε. Αἴοηιηῖ ἢ πγεὰ ἑη μος αν" 

(εττίπιο ἴζάτυ ρταίφητία νοῦ [λίπαυίς, ες οολίτις μὲς νἱ- 
{πιὰ σοπ ἀΐείο φαοπιίρας ἀπιοτεπι πιεὶ οὐεῖουιε τοῦθ δη- 

τηϊλῆϊςς : Ωγ Αατλδηὶ ἐγοατίτιαπι Ὠλεὐτάτσαι Ο)ιεἴο ας. 
διβϑηζονταπι ΡοΪδρίδη! φυοά οἱξ κτατία, ὅς φυϊδδιν νὰ 
Ὀειτατίε οἰἶξέγι, πατισα ποτ τεϊδιιεπεςο: ταηὶ Νοῆοου 

. τία πη ΟΝ ὶ ρετίοπδηι ἀϊμίάεηξες τταπν Ευτγειίαηὶ, δι 1}. 
τοροπετετίς, ίλίτοπι τις ολυΐὰ πη ἀσθετίς πιοὸ ἃ νοβὶν ἀϊίο..ο Ἰοσιιπι (οδοῖεε Ν᾽) οἱ φιμτατίγν εἰβοαπι ἢ δι ἐριτϊιαὶᾷ νὶπι, 
«εἰἴα τυνθάγι, ψαντι μᾶς το δὰ ραῖγεσι ἰδΐθαι πηοευση ρτὸ- 
(ειοης,ευΐυς οπήϊτϊο ἱπβπιιξ 40 μὰς τιον τατος ἀἐ ἔδεσε, 
ᾷιριῖυε φ!οτίαμν τγαη σης, πιμ] ἔπι ἀπι υτας, (πὰ ἐπ α10- 
τίδηι ἐΠΠδπὶ ραϊτεγηλπὶ ευςοηάιις ἃς τλῃτο εἰίαπι νοδίς 4ὅ- 

Ὠεϊτατ! φαδητυπιι ΟΠ Ηυπιληίτατὶ ροτίομα! τοῦ νηΐ - 
Ἀἰτας αἰκοινμνήτωις ΡτορΓίδη, ΖΔ Ηυπιδπίζατις (μδεξξῦ τεὶρίὰ 
τγαδιοεπξαβ,ποῦ αὐ πὰς Ὡ ὃ δι ἱπεριὰ, φυὰην ἢ φυὶς ἀϊςε- 
τοὶ φογριις ἰρία τπτε ]ηρ ἐπα! βάςυϊταῖς ρεβάϊτυηι εἰϊς, φαο- 

[οτιαπιάϊς ροτεητίον διτασωϑ.} δος δυῖεαι ἰαίβοεαι μές. ὡς κἰάπν Δηἠ πη γαείομα!!ς ἔς ἐριῇ ρεγίοπαἑιτον γηίξα, 
εὐπὶ ρτοίεγις εχ Βεγπαγάο ἰη δεγπιοης Ὡς ἀρ επίοθεο, 

Δ γηάε ἀϊίζαπηις ἤυο μεὸτς ἀἰ πᾳ] νοεῖς ἃ αοδίε Οτιίτυε, "διὸ, 
ἱπαιίε,άνμερε  ἐ ἢυΦ Οἰνηβνην ἀεἰνς νι ἀρΐε!. Ὠλ  ζωνε, ΓΙ Ω 
ἀήιζνοι, ὈΠέζόνε ἀοίονμαν {πὲ πθὴ [ρύεππεν. ᾿ 

3ο Φἤυλι ούτου Ηος ἀεεῖϊ ἱπ γεῖυῇι ἰςίδυε, δι 4» 
ρυά Τοοάονίταπι 6.10. σεὶ φφνοίαι. ΝΟ» βάδει, 
ἐκ ἔχοι ἀνοθυς σχεπιρ τίδαν [τί οίτας ἐχ δ ἤσνννηοα ἰη- 
υεπιοῖ:φιοά νιάδτυς τπεῖ ιν ορροπὶ νεγῦο ἔρχϑιῳ. Μεμη- 
ηταμοχ ἀρ ριεήιετις ϑάτδη τουῖς νἱγίίυς, [δὰ ἰη πὶς ηἰἷ] 
αὐοῖ πιμρπες ἢ Πγς ψαϊραιαπὶ οοπεροτίεῖ αυαίε ἴς ἰηυςῃ 

ἔυτι ΠῚ γῬυταῖ. ᾿ τ , 

" ϑνάζναβωνε }άν' να γί θαι ἀἱ ταῦ ναι. όνετνη ἦς 402 εἰ- 
ΠρΗ͂ προ τᾶπὶ ἀϊπί. 4 ϑμιχίο, ἑηγκίμ ὃν δὶς ἃ [ἀρετοία 
{ππποῆς ἐπ εαϊτοιηὰ οσσηλ μάθητο ἀἰπέη αυίταν ας ροῖτον 
εἰρι ςοπείομιλθίτα ψαυπι, θοποτὶς ρϑηίν ζοίς κἀ μείς εἴυιπ 

τὰ Φεταικ κεδνὰ, νεΓᾶπ ν τπι ἀρρε! ἰτ, αι νΠΊοὰ τὰ τι 
ἡ πὶ νίῶ να σά ἴῃ (εἰς ᾿χσέϊ, τυ 11} οι στ πίοδηδδε 
(οϊα εἰ ἀοδίηδιλ,οπιηίδιυν δ] ἐς δή μδης [ρ εἰξυα φα γίεαινι 
ἤως ἐπ ἡξο ως κα Αιτυτο ξευϊο ρε 44 πηφά ΐο δὲ πιςάτα» 

Σ φουίδυς ἤιε ςοσγάιπατίε, ἤυο Πιοονάϊηδεῖο, νὰ σιετὸ Ιἢϑ᾿ 
Ὁ ἃ ἐεοπιπιφητίεἰα ορροῖτα. Οὐυοί αὐζδιν ποῃβυῃ νίτετι 
Ρτὸ τίησε, δί ραϊπιῖεν ρτὸ νιτἰδυςεσιρίαηι ρθε ρρο- 
διὰ ποα ἀἰςντθγ, 4ιληνς πυΐΐυς ἧς πυὶς νἹτὶ νειὰ ἐπέων, 
ααίορη ἤπξ πὶ γε τα ἡ νιπένυα εἰ Εςοἰ εἶα μαπεδεια, .» 
τ διε ας νηιολιϑίϊ, ἐμ νηὶ ραἰπηταε οπηηεΐ τη δαπα 

7) εὐγιεῖῇ αυπιετο ρἰυγεριτλοῖςη νην πὶ ουΐάάδπι, φυδῖεδαν 
υῖς νηίος νἱ πὶ σμνδτ ἐπίεσυ πτιΣ, τ Πιοὸ οοδε τυ δῆτα: 
Ριορίονει ἀιεθητε Αροδοϊο Ἐρεί. 2 τ νην οπιάπυ ναὸ 
Βάςν νδυπὶ θαρειίσιδ γ ημὸ δι εἰμθ δ᾽ αείτοιν ἡγαϊ τυ δίηε 
τείριομης, 

Μη 4 

«ηυονς νὶ 8. 



ΟΠ ΕΝΔΑΝΟΕΨΙΥΜ Θαρ. ΧΎ, 2.4 ΒΕΘΟΥΝΡΌΥΜΊΟΑΝΝΕΜ ὃς οἱ 
{ 

Μαιγῖ, πολ κλῆᾳ ὧν ἐμοὶ μὴ φέφρε καρύ} Ὁ}. ἢ Ο,ὐμποῖο Ῥαὶιοίεει ἴῃ 6 5[- Θπδε αὑπμδι ω,ὦ καϑος ἐγάπησέ μι ὃ πατὴρ ν κᾷγω γ᾽ Ῥεους 41} χίς πιὰ Ῥατετ,ία 19} ἐὐνηείι μὴ 
σὸν οἶροι αὐτὸ " κρὶ παὴ τὸ χμρπὸνφίε᾽ [᾿μοη (οτεητειο ἐπολρχαι ΤΟΙΣ ΤΣ ἠγάπε κα ὑμαζ' μείνατε ἐν τῇ ἀγάπη τῇ ἐξ0.6 καὶ νοϑὲ αδηεῖς [ἢ {Π|8 - αν ἐμά τω, πῆτε ἱ Ῥίμπι. εἰ 

οθνν καθαίρει αὐτὸ εἾνα πλοίονα χρῤπὸν δὲ οαμλειτι αυι ἐστ Πυείγρας- ιμξέωπο βμραὐλε τρρα, υ γ» ὍΝ ἷ ᾿ πηεας τς ς ποτα τοτν ἰα 
: ΝΣ Βλονς Ρἷα5 ἔγιόξίι8 αάξετας, ᾿ [ρείρῃι ριωἷ ᾿ μἢ. ον ἢ ἢ “ [οἱ ϑὲ ργαςερτα γε ὁδίςτγυδος. [10}. δ ρηρεσρια πρει νμα- Ἰγευπν, ταῦ} | ἐ Ὑν 1} ρίωε αἴξεναι . μᾶν β : τ ὅτ -Ὡὡ-μ- φέρη. ᾿ ( Ἔα αν οἷν : ᾿ Με Ἐείται «»τολῷς μθὺ ΤΗρησΗΤ, Ομ ΦΙΈΒ.  εἰτὶς. τὸ Οἐκῖ5 ἐῃ ςβαγίτδες, [5"ετίνην πεσπεδέε ἰὴ ἀῤίε. ρεοχίπιῆ, ρογο 

μϑυοα Ηδὺ ἡμῶ (ἐ ὁ τὴν λόλον [14π νος ριμκὶ εἰϊτὶς ρτορεεῇ 3 ΤΠ νοι ποηπάν ἐβῃ ρῃς “Δ, ! . γαϑιὸς ἐνὼ ταὶ ἘΡΠΕΒΤΕΝ ΕΝ ΕΠΒΗ ἔιονα πράτ ἤεμε ’ «γ0 Ῥεῖαο ἰπτεν [δ 
᾿ , ϑϑημοις κρϑτιρρ ε5Ὲ δε τὸν ρον ΠΕ ΡΑΘΌΣΣ δ ΘΕ ΘᾺ Νϑ Δ μα ίσαννοα φιξίεαν,.. ἀ ἢ ΕΗ ΜΝ ΧΟ ΕΥΘΥΑ ΟΡ. τησα: [εὐῖξ ἐρο Ραϊτί 8 τη εἰ Δ [ [ρ τρὸ ποῖ μναμεμία ἐξ ῃχυ «οματέι: - 

ὃν Δρλπλῤερ ἐπα : ἘΣ .} Ἰνοδίς, ηυέπη ἴ04 Μῃ μπουοδη, με πὶ πατεος. μον τετήρηχῳ χρὴ μἅμω ' ἄλτὰ ΉΗΝ γλδηςο ἢ 6- } [υδοῤζθ' ποδηνο ἐμ εἰμω ἀϊ ἐβλυν ον αμὸ ἕξ. ᾿ 

 Μίρινατε ὦ ἐμ » καάγω ἐν ὑμῶν "κα- }α]. δέ τ ἢ : : “Δέφήομε π ηνε, (ν "αἰ (ν Τῇ ἀγάπη. 1.5 (ῃαγιτᾶτα. ἰφἔλίφης, Ῥιοά!ι δυιεπι ων 
ς τὸ κλῆκαι οἷ δωδαται καρπὸν φέο! [ρὶ ἐντολαὶ ἀρ τ "Ἔ ΜᾺ 405 ὑοδίρ, βεαιραίκνοιων "εὶ τα λιλάληκα ὑμὴν, Ἶνα ἡ γαρβ ἡ] αἱ ες Ἰοφαντας ὰπι νοβίν,νι} μὲ ΑΓ κε ἰρᾷμμρν βον ιν: ταῖς τίνειν . 
λυ πο δάκα μ 8' ἡ ρρο μεν ἡ Προ ἔστε βηξιπηὰ ἢ. καρ ε" δρῶ βηραν Αἰ ΘΟΕ δ  Ἰφλυάιϊυπι ἡ υ ἀ πουσι ἐη νοῦ 5]. 1». τὲ φήνδιμνοπνεπν να τς ξο Δ Τῇ- 
ἀνὰ ἐφ εἰῷ ὦ, "αὐ μὴ ἀνθ ἀϑηι Ἂ : βιὰ ἐνιέζαυ ὶ [ουλοτἰρίο, πεΡΡΙὴ πὲβ πιρηξοον ἐμ ἐμὴ ὦ ὑμῖν μθινγ), ΧΩ πϑξ ων ἰϑδηςαῖ, δι φιράϊαιη νεϊγατῃ ΠΥΣΥΣ ἀμ θεν προ εχέρι ες πελῳ' οὐτῶς οὐδ ὑμοὶς, ἑαὶ μὴ ἐν ἐμρὶ “ εἰ οἷῇ τὐδηίούϊι (ἢ νίτο: ἱτὰ υνέενβο πες νον, ηηῇ ἑπτης 9ῆ. ᾿ ᾿ ς ἰ , βνκπι ἐπυρίφαξητ, νι (μηδ ἐρ ἰ 

ΤΩΣ ᾿ ἡδο νοβ,ηἶῇ ἰὼ το τηληίογι εἶ. 1 [|54Ν|ονέε, τ δοὴν ἡ ἐντολὴ " ἐμὲ ἤνα ἀγαπῶτε] τ, δ ΑΛ ΩΣΒΕ 110 4.2} Εἶνε εβὶ βυαεερηῆ πνεῖ ἐβοε μοὶ 
ρει ΤΥ Έ. Ερο ἔμηι νἱεἰξηνος ρα! πιῖτςς:}}} 30 [νην υἱέ υο ῥά. ΑὐΉΙς υλολῤ ἡ ει μϑν ἀμε π)α 1) [{Ππη ᾿ς εἰϊ με υϑρ νὴ ούρν ὧν ἘΕΥ Με ῥαύῥδω βω ἐπε δ , δ γϑομιη ἀμπελθ', ὑμέάςτα κλά-]} " τς αΝ πηαπετίη τῆς, Ὁ δε ΐῃ ααοί,  ιρειιβαῤπιαμαβὲρ πρε,δ᾽ ἐλλήλοιρικαϑῶς νγατπισο ὑμᾶς. τςυτὉ » γε ἀπ ιρατὶς 41) αἰτος} [τὸ ὅρη ῬΩΙ ΣΥΝ | 

ἘΠῚ κ(ατνε" δ μῆμων ἐν ἐμρ), κἀγὼ ἐν αὐτῷ, Ἶ ρὲ ἘΈΟΝς πα απ 1) {9 ἐν εν, μή βτι βνᾶωῳ μείξωνα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ρους ἀϊ!οχὶ νον, ΣΝ 
ἘῈ δέδε, ὐὐκὸν πολ, 46 τ ριόμ ἀν 1 ΡΟ ΤΠ ΜΘΡΙ ΘΕ ἸΒΟΕ παρ} ολνυνεδι μξλταιε, ν εἰμὶ υγίω αὐτὸ 91 “ἐρδ φί- 5 [ Μαϊογέ οςαγίτατξ πα !!ος μα. [5] λέαίονεμίναο ἀμιξῆϊ». «τοῖν, δ , 

᾿ Φέροι χαρπὸν πολιὼ "Ή χρρὶς ἐμρυ) 1 ταπγ. πδιη “ἰοογῆμι τὴς ΔΙ ΒΔ]] [ρεὶ ροιεβι βαζενε. να τς τίω ἦνχ αὐτὸ ϑὴ τῶ ἐπ θές “συᾷ ἱΠᾶ Ἰρία δηϊανᾶϊ [ον μέσο ναδοφιλπευ 4 
᾿ οὐ διιύαϑε ποιϑὲν οὐσέν, οτοίεὶς ίλεςτς ' ! αἰτὶ δεῖν 4υὰ Π18» γέ αὐ ΠΡ 8 ἀΠΙΓΩΑῚ ἢ αηνμδο [ναι ρόπα! ἀμί 

. Ρ : τα ἜΚ ΕΥ̓ Ὲ ὍΔ ΠΣ ἢ ἡκὰ αὶ ποι τε ὅσα ἐνὼ ἴυατα ἘΡΟΠ ΒΕ ΡΓΟΎΤΩΙΕΙ (υ!5. Ῥο οποὶξὼ [δὲς λα ἘΠ μὰ γις μερί ἦν ἐιρὶ, ἐδλήϑηε- σ}. ἽΠπς ἰς ἰῃ της ἐνὶ ται ΡΟ κ βώ Ὑμος φίλοι μὲ 61} ἐὐ πθιὴ τὸὶ ὅσοι ἐγὼ 4] δοβ ἀιϑιοῖ ΠΕ} ΕΙΣ {ι {ςςεἐ- 4} Κς «γί πὰ [δ 1 ξιρηρε!" ἀσ- ! 
« πιο ἪΝ “ἢ ᾿ ΔΌΙσΟΓΟ τι ᾷ υ256473} ἴα 11 Ῥαίπιει, σ΄ Αναΐδεῖ (Ὁ ἐπλλόομω υμήν. ᾿ τες υσοιηαμιο οσ0 τχοιὶ ἰο βοινίε. ἄνα ερο ῥῥαείρίο δεῖμα, ἔφυς : 

ξω ὡς ποχλη 9... ΧΩ οἰξηρανϑη" καὶ συ ν᾽ ᾿ ον ᾿ εοἰ σεθὲ ἐγ, Ἢ ᾿᾽ 'ς ΄“ ᾽ς ἢ , ὶς . 4 ᾿ν ᾿ 8 4 8 Ρ Ρ ᾿ ω ΝΠΠΙ Ὄ" νάσουσιν αὖ τὰ 5 καὶ ἐἰς πῦρ βάλλουσι ἣν δὲ ἘπΠΕν πεπν ἀεϊπάς οο1-} με λη θονς ὑῃ ἥρω ᾿ Οὐκάτι ὑμαῖ λέγ δου λρυς, ὅτι ο δου νοὶ. ᾿ τη. νέην ἽΝ 
. ἣν γα. 3 1} παλονθι ' 1 ραάμρηεε: ὅζ τη 5- Ξ δος οὐκ οἷδε Ν “ὌὈΙδ, ἀυτεῖ ὁ κύρ,Θ’ “ὁ 1 Νὅδ ΔΙΉΡἢ 1115 ἀϊςᾶ γοϑ [ετυοϑ, ' 1 ἀπο ηφη ἀσανε τως ἔτ. ξεδιι (πιὰ μῃ ᾿ 
9 ΧΟῚ α,. ἊΝ ὩΓΠ ἃ ποροπταΣ, δί 1 ἄσησ. δὲ πιρηβυίεθε ἔῃ νειν . αἶ σὲ εἰ ἠϊὰ φίλοις δη σπαΐτα ἃ ἤκου- 214 ἔεγυις ηοίειτ ας ἔλξίαι] Μῦ;. ἡμ|4 βνημι κὰν κι Ή τ ν ἕον , 

: ἢ ἝΝ ν᾿ νον ἐγ ϑδιιμαηίζαι τὶς ἰὴ της. δί νοεῖ. 7 ἜΤΟΣ τον Ἢ μ βηχῷ φιϑὸ Ἷ ἢ ΈΡΗ ἀ αμἱὰ [εείαε ἀφιγίηνε εἑμε: "θεῖν Ἶ 
ες ἀοιηαπ) ΠῚ Ἐ᾿αἡ μθρίγητῃ ἂν “μοὶ, καὶ ταρή ματα, ᾿ ᾿ σενὺ πέξα ἐπ νοδὶς ημο. ᾿ ὝῚ " , ἡ ἐ ὥρισα - ΟΠΊ1η118 " δ νΟ 5 αὐτο ἱχι δον ἀκιξἀἐκὶ ἀηΉθ! ἡνία ηυδά δά] ' 

τἰαῖδος τις, ον ἐν ὑμὴν μιείν᾽, ὁ ἐαν δέλητε,ατήσνδο!, Ἰουϊακ ίά σομκνία  μαμδ τίη] ἰἀνϑλιπρρά τοῖν, τοις κῃ αἶϑα τὸ πατεῦς μῶν »ἐγνωξισα ὑπ} κηϊερεναμία οπνοΐα φυρ ἀψάϊα!]ς χρη φναιέηνε κράνεΣ κα, το τας ΡΝ ΔΝ ΣῚΡ: ἮΝ π τε, ἐν ᾽ υἱοσαυ!ά νΟΪθ οί 8, Ροξτς, ἃ "" γέμον» Θ' βεὶ νν ἸΡΗ κ Λα ρος ον [ἀραῖς πιεονῇοῖα ἔξει νοῦ 5. αι νέογθκα Πε νον: κα ΔΙΌ δο τ 

"ἀδαυϊείεῖι, ας ἤδη "ΟὝΤΩ ὑμῖν. 1 {Π|ὲ νοβίϑ. ἜΑ, τ να ᾿ Οὐχ ὑμῶῖς μι ὀξελέξαϑε Ν «ἈᾺ «τ 6} Νόη νὸς πὶς εἰςερ ἢ 5, [τἀ ἐρο] κε] ΗΝ ὃ τοι τὸ εἰε βα Π4 τ αφδαλρς τ ᾿ ἧ τρὶς ΓΆΡ , , . ᾿ . Ν Ψ ε Ρ ε ἃ ὲ ΜΞ" ἣ ᾿ ᾿ Ἔ ἢ 3 ᾿ ἐβομμεγῆσε Ὁ. ἐν τούτῳ ἐφοξάϑη ὁποισέρ κου εἰνα ἢ, », δ με τὸ εἰρηορεις διοτῆη αὐ το κα υἰαύπαισα γος ὀξιλεξάμίω ὑμαῖ, καὶ ἔϑηκα τ΄ εἰερῖνον»δι βαμίϊ νοῦνε ἀὐε-]΄ ἀν άαὶ μα μύμ νυ ἀξίων, 606Ὁς Ῥαιεῖ. τας , Δἴοσ ΠΟ 8 υνζ ᾿ ἜΜΕΝ “ὦ ες" ἢ ρχαὶ ψο.Ϊ [νὶ 8 ᾿ 
Ῥαῖεῖ ΗΣ 7. πὸν πολιὺ Φέ Ἧ- νι Ὸ,. 2 δ Ὄρ τον ἡ τ ἠδ ἘΠΌΘΕΙ ρίωνεπεμὴν φάξενφιν, Ὁ μως ἵνα ὅμεις ὑπο, πΟ χῶρον φεβη- τεϑἐτυδιᾶ ξεγαῦ 5) δί [ταξξυ5 γε ταῖν βμξμ: νεβενπνα ὐοδ θα ῬΗΡΑ ; υἰκιίθες ̓πῖαρ Ρ τ φέρητε "χρ γρησῶε « | Ὰ ἁἀ εγδτῖδι δὲ οτίτί5 πλοὶ ἀἰ- ΡΣ ϑατοΐον πιῶ ἀηγὼ ὁ καρπὸς ὑμδϊδ μλῥη Ἵνα ὅ, τι αἱ αἰ. [τεγ πιδηςαᾶτ: ντ ημϊςαυϊά ρεῖῖο-} [πρὶ φαράεμναμε ρε- 5611 τοϊοῖδε ἢ 

οἰ Ἀθη ηὶ (οὐ (μη ται. ὦ ἸῺ] "»". Ὥγζο ΟΧΑρ } ᾿ ᾿ ; ᾿ ἣ ᾿ 
ΜΝ] ριοιίις ἐα ᾿ ΟΡΌΙ, εἶ ' 
δεπορανίι, 

ι 

νι ἱπλλ ᾿ ΠΕ πε φιὼ  υνήμο [ουδὲ πὲ ψεννην ἠρβὴὴ πὰ Ν 

. ἫΝ ψϑτθαπι, νὰ ὃς ρτοχίπιὶ ἰσαιιςη; ἴερίς ἤϊτιιτο τεπιροῖς, σιωώγοιν ποη ροτοίξ νηὶ ρα] πιϊτί οοη υςἰτο: 4ιαηυϑ ἱτ2 τς ΤΕΎΕΤΕ ἘΣ ἰδιωξαν, τ υμος ὠξου ρευςαυσε Ππητ,δενόθ ρετίς 48} [βμοῖδ' υνερεβαοιις ΘΟ 
ὐσοδ Πιδησητα (ξιτοητία. ΝῊ ὃ , βίπηλ της ποιίμας ἰῃ τγίδιι5 ςο οίδας, φιοτγαῃ) δυξεοτν ΟἹ Εἰ τὸν λθλρὸν μου ἐτήρησαν γκῶ Ἤν υ-} τῇ [οὐδ οηξ δου οὈίογια- β[ξημοηϑν ἤϑεωπὶ [ἔνμά- ὧν 

4. {{4{{] νἱῇβ νεαι νείε, ἑκὶ μὴ μώνῃ. Οὐα ριαοοάςηεί, ἴαῖς Ψότα Ἰ;τεῖρεος Δοηὲ ρότοῖς ἐχουίατι ταί, Εἰ οοἰϊ γε ᾿ ψέγηρᾷ, δ᾽ εβε μην [εγηα- ἐπ 

- 

2. Νρη ξενεπιίεπν βινδξηην, μὴ φέων καρπόν. Παρίοχ εἰ τσ ἰοὺς 

ἔατίοιπεχα ςομιατεάτις Π]οτιπλ (τὶς καί αν Αροβοίο ὦ 
εηιπηεταῖς ἈΟη. δ. 10. φυογμηι ἀση ἤμηϊ ἀμοταμέλητα, 

Οὐκ αυτοηι εδ0 Αἰ ἴσο πιά] πι ητοτργοταγὶ, ας σις 2- 

δἰς (σγυλτὶ ρος ργατογιεί ροσίξϑι δὲρ πἰβοατίο, τυ ας νἱήο. 
Τίεςς φὰ οἵδ σπηρ αιῖς, νε ψιοά Κιτυσυιη εἰς, ἀοκίλτοτ ςεὸ 

Ἄσπγενλρ, Αροίοϊο ἤλης ἤν Ππιδπ),δὲ ἐηπηαταδΉ!! οἱ τὸ δέ πιοχ ξιτυσιμη, λἀξὸ νι ρτὸ δὸ Ροῆιτ Πιαδετὶ φυοά ἰμηιῆι 
Ῥεοροῖτο ςοπίσηιδι φάτ ςοπίοϊατίοηειη ταπι ἰρηϊ {δὲ τυηι 
οὐάεαχβάς ρυδάϊτί5. οππηΐδις ἃς ἤη σον αςοοπιιποάαπις 
Ἀου. 30.δ. 12. δὶς τλτλση νὲ ππομηπόσίης εἰσέτι ἀἤιδιιὰ ἐἰ- 

λπν Ορόταη., Ὁ  νοςβτίοηςηι 'δι εἰς οηςιη ἤϊαπι 
ΠΉΡΈΛΡΣ εβιείδης, 5. Βοῖοι. το. ροῖ ϑρίτίευϑ (πο δ βεατιοηίς 
οπκράφα Ἀοιῃ.8.14. 4 οἰ αμόμα, ν εἰσιν δὲ Ολεγίοιϊοπνης 

᾿βάλυπι: αυσὰ φευὺς ἀίοςπάϊ (γε πλμΐτα αἰ!) ἀρράσεῖ ρεῖϊν 
τιμη εἴς αὶ πχοή!ο. 4ψ᾽ι ραἰπηεθ ὡς τὸ κλάμα μι νἹ Δεν 
«εὐ βιοεῖς τείςξζας. {Ὁ εἰηάς φογωνῖων ἐ[} [ραἰ σονέοε, } αὶ 

᾿φιμάγονσιν αὐτὰ, ΨΪφΑτὰ,, Επροληγεπε ἐμην, ντ ἰπ ρ] οτιίψις 
ὙΠ ἐχοπηρίατίίσεις (ογίδίτι. ἵν ερ ς ςπὴμη αὐτὸ, φαΐᾳ ρτατοείῆι τὶ 

κλμφ δια τὸ κλῆμα ΡΓῸ τὸ κλήρριτα Ροϊγυηι οἵξ,υΐά νοχῦνπι 

τρθτο φὐάϊειιπὶ οἵ ὠφ᾽ “υἷκὰ [εἰρίο, ομμινΐπο σορίπηυν 20 ἐϑν το ξὸ φυ άειη, (πὰ ἰλπιου οδίςιιγὰ, 4ι αἰιτηοάϊ πηι. 
(φρμίονς ρδγείοιιϊαπι ἐχοροιίξα!η, εχ (Δ ἐητο σάπιισ το- 
τυιηος βμ τὸ 11 ἀφοϊατατίοης. ΝΝΑπ αἰοαιίη οοη- 
ἰςᾳμου ρει ἐχ πὰς ογδτίοης υραίηητο πη χυὶ τηδηίδτις ἐπ νἷ- 
τς ἔσεγς ξιιῤδιηι ἃ ἐσεηοτίρίο ταμοά φοίνδγεις πὸ ροτοῆ; 
Ἰάοπλ φαΐμν ἀφοίαγας ἀφ᾽ ἑανῶ εις ίαδλας ἄῳ φιδίίδηι ας 
νὲ, ἀυδιη δ ΓΟ ἡοα πημζυςῖις: φιααι ἢ πάθογει Ραϊιηος, 
Κυάζαιη (ἀπὲ ἐφηβββκῷ 4μιιπὶ τοίς ξξις ἐξ  νίτε. 5εἀ ἐς 
ἰιος ςουϑὲ ἐϊςεπάι ξιομεῖς φορίοίϊυν ἀἠχίπιιο, ὰρ. νονίριν, 
ς Αἱ ἴη 4ὼθ εζεϊπκαηεο,] κἀ γὰ ἐν ἀτῳ, γυ κα, ὃ Ἑταίπι. δε 

“80 ἠρμογίατιλτα ρεγμλυτατίοης ςοηβγμξδειοιμοθχ Ἠεργαος 
τῷ ἰἠλοχίμπο,, 12 ΜΓ νασπὲ0} ρτὸ 12 ὉΝ ἼΩΝΗ υϑαζεἰνον 
αμδ4.}. Φδεοῖβον ἃ πη, χωρε ἐμοῦ γαυς ὅς Βταβϑιοε ων, 
αἰάν ἐμωύ, ηνοὰ αι ἀψυτυοι νἱάδτυτιυδῖ νἱἀοί σοι ΦΉ τι. 
[διε ἤε ἀιμλζαχαῖ σωνάῤηον. αυμῶν ςαητΓὰ ἢξ νοτὰ ἐΑυία ς Πῆ. 

το πυσποιὶ ἃ Οτατοἷς ἃς 1,λτίπις ποη (ὐ]οῖ γίωτρατί. [άπ 
ἐχρτγο πὶ ἱρίϊιπη λητοςζοάεην Ργατοτεα σιωάγουσιν ρος ραϊιι 
ζοημεστὶ, αυὸά ἢς ροτίας 1, ἀεὐῃὶ Ἰοφαὶ (οἰςλης: φια ἀοτα 
ἀἰχίμγας α αυϊά Μαειδ.ς.η.. Τὺ. ᾿ 

7. ῬέΝΙ ἰπσεῶν ΨΪρ, ὃς Ἐταί, εξοιυ Ἐφ γετὸ οχἠῇὶ- 
το βλτυγυ ΠῚ ἰηάιολτία! ργὸ μηβεγληαὶ πηοίο νίυτρατιπι. 
ΝΝδῖπ ρβεςιογαθδη ψυδά [ξηίας νἱάετος ἱρὰ ροιευϊαγονίπ τ- 
ἰδ οὐιδπὴ ςοὐϊοίνως (ςτίρτυη τη ἀδπίτρι» ὡτόσειδν. Νομοος 
λὰξ ΟΠ Οὐϊὴβ εὐλαπὶ ἰορ ἐτ,καὶ κρτύσνοϑνν ,Ἀυ»δήσνται ὑμῖνφ' 

οϑεμενί, βεε δὼ. ὶ ἷ ᾿ 
δ. Αἰ εὐλλρφὴ Ἀοέσνϑιε. ΨΌΪΡ αἴχ δὲ Ἑταίηνυς. Ξε ἐβιόκ- 

μηνὶ  ιιεϊ ν]ὰςΠοοῦ μας αυοαιις 2: Ῥεγιηςαῖ δὰ ςζοη- 
ἰυηέξίσιμομγ ἦνα, φιιοί [λαὸ ἤδι! πρὴ ρΡοιεῖ αἱ Ἰοβᾶς γ.- 
ἅν ἤσατη τίσις σοάϊςίδις (ςτιδίτυτ ; δι αρράτει δα ἐοπι- 

εἰεπε, ἐὐγτ υάπι, ἤδη πη ὸ ποη (λεὶν ἤν πιά ἡὐΠἴς ἢς πιρπι ἀσίϊς ἰὰ ̓ ς ρ {ΠῚ ΤῊ δοργ ἰδέ), (ς 4 ρεγρεταπι, νὰ ορὶν 
μιοσίω ῥᾷ θοῆς πῃ εἰσπάϊνιπι, νοϊεηάμπι ν δὰς βαδἰοπάδειην 
κοι φομβαπιυε, ἴσᾷς ραίδνιτοι ν τὶ οὶ δάδιατεητει οὸ ν΄. 
“νὲ νε ἐμαουπὶ ἱπάξ βδυγιδηι τ ἤθη πιαξὶς ἀειίαυς αυδῃ 
κεῤαμρεὰ γἱτὰ ἐχρεντία νἱϊο ἔδηίῶ νο] ποτὰ ίαδι ργκάϊεα, 

τυ λέιῤνεε βροε ὁ» φβφε, τηυταῖῖε ρεαυεεείς ἰῃι Ά.» 
ἐντω Βερίιμη Κρδδνε α" βειαι δ᾽ ἀμανκὼ ἰεγυ δεῖν ργανεῖιωι. 

. 
"ἢ 

᾿ 

γεϊρηθάίης Ράυλιν ἘΡΆ.2.), 
οἷ να μεν, πάτο νυνωλ ἡμνβα, ἐδέθη ὅξο καὶ τας 

ποτβωτο ΘΠ ροτμις γοροτοηάυ:ῃ εἰϊς ἐν τούσφιντ ὅτ μᾶς 
(τπτοητία [τὰ 6 ον! πσαθέτας βάτον τπεῖι ε δι τὰ ἀσπιιπὶ 
εὐϊείς τησὶ ἀἰοίρι!! αἱ τοι τυπι ἀξζατα ἀκτυ]εττίς, Νὰπν 
ἴνα ΠῚ μορέζι λας πος Ἰοοο  ἰξ εὐ δικώς ροτίηϑ, γεἰυτέ. 

ο ἢ" ἀΐξας, η΄ ἐοὸ ροίϊτλιι εἰς ποιπιπσαν (Ἰυτςαι νὰ Οἰυἱ- 
ἔαπι διὰφ διμρίσἐϊαπτος, Νληι ἰπ μᾶς ἀισάις ἰοφυυΐοπα 
ἴα Δοη ἀξοίαγαι ἢπέ ,ἰςι ΠΠιὰ ἰρίμιπι οχρίαηδς ἰῃ 4μὸ ρος 
1 ἢ ἰαϊυς 5ις φίλῃ ἀςείρίτις ἀρὰ ινεῖς 2. ὰς ΜΑτριν 

«ἂς. ᾿ ,“΄᾿: 9 (μ 

τὶς ἃ Ῥαῖίς ἴῃ ροηγίης πὴςο»} ἐδενλιόρ Ῥ αἰνεην ἐῃ βρμὶης ᾿ δὰ βινδῆλ 

ἄδι νοῦ 5, τεογάει υεδὲ!, ψίηνε πο πῇ]. 
ἢ , ͵ Ι] 

πἰσητε τὸν πατέρᾳ ἐν τοξόνο κατὶ μου, δ 4 
ἃ 

ἘΠ᾿ αυϊεο πὶ. --. ᾿ 
υμν. 

, Εἰ ἐκ τ κόσμε ἥτε, κόσμος αἢ τὸ ἴσγον [1 
᾿ ἐφίλου ὅτι δὲ ὡκ τὸ κόσμου οὐκ ἐςὲ, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ ὀξελεξάμίω ὑμαῖ ὧκ τῷ κόσμου, 

δὰ το μισεῖ ὑμᾶς ὅὄχόσμος. 

ἦ΄Μνημονάϊετε τῇ λῤηου οὗ ἐγὼ εἶπον 
ὑμῶν, Οὐχ ἔςι δοῦλος μείζων τῷ κυρίου] 

φυοά αι εἰς εἰ ϑλς δ ον νε- 
τὸ εχ πη άο ηοη οἰ βοῖς ἐσὺ 

,7εἰερίνος οχ τπσπᾷνρτορίεῦεα 
οὐϊτ νος πυηίης. 

)) Μεπιεηῖοιῖς " {ἐγιηοη 5.115 
ηυξ εροὸ ἀϊχὶ νοδίς ΝΟ οἷϊ (εν. 

Ἴυυς τηλῖον ἀουίηο ἴμο. [ {ἰ τὰς 

τς; φυδὰ ἰηῆας 
᾿ς Βοριηὶ (μἱ 

Μ εν ϑδηϊοῖφ [νϑηὶξ ἤης ταυηάο᾿ 
"πεῖ, ἤνεπε εγο ἀἰκὶ νοδὲ!, εχοῖ. 
Νοὴ εβ [εὐμαϑ. ἡρδίον ἀο.. ϑυρτὰ)16 

10 

μέτερον Τηρησουσιν. ᾿ : πέτυρτγᾶς νείπγπαιν οὐίεγυϑ αν} 1 νι. 
ω , Ὁ“ 

Αἰλλὰ ταῦτα ππαῦταὰ ποιήσουσιν ὑμὴν ἴχι Πδεά μας οὐρα βαοίεης νοδίδ᾽, .) δά να ὑπημία αείοην Ἰαβιὰνιέ 4 : Ρ τ", ; Οἀϊυπιτῦάϊ 
πὸ ὅγομο μου. ὅτι οὐχ οἵδασι τὸν πὲμ-} ᾿ρτορίεῦ πογεὴ τη οὔ, αυΐα ΠΟ] νϑδὴε βνοριεν ποπιδα πμῇβ, ϑαεείων ΟΗεὶ 

γ0 υγδτι οὐχ οἰ δασι τὸν πὸ μτ] ἸΡΙῸΡ ωὼν ὲ ᾿ " φάυετίαν ΟΕ 
ἡ5 1 Πύθια, ᾿ ἡοπεζαηῖ στ 81 μαἱ(ς τη6.᾿ ᾿ὰ πεβοίημα ΦΗΗν ἄν διδ' Πὰς εκ τη επιὶε 
ἡωτά μα. ὃ Ἶ , : : ἢ " ᾿ Ι νν ᾿ " Γ ὦ ι ἤυροτο, ἐρότε 

ὶ ἐλάλησε αὐτοῖς, -- 1} δὲ ποη νεηϊετη ἃς Ιοηυθτυς [12] δόμον υεηὸ {την ἰδ. ἡλολεη «ας 

Αἰ ἰδ νάϊ Ὁ Ἢ 'φὰ ᾿ ἐνὶ οἴΐοηι εἰδν΄ Ρεςοπιῖ πο μβαδο- 1 ἰἌμμμμη Ὀ  οηΝ νρεδεαίαπι πημα νι βόνκὴν 
ἘΡΡΕΊΉΤ ΟΝ ΨΜΤΤΙΣ 5Ε ἐμοὶ ωρὺς. τς : κι ΜΙ μἱαπὰ Βα. 

9 [οὐδα εἰγαγίβανε τπεα ἂν τῇ ἰγίνν τῇ ἐμῇ. ἰᾷ εἷδ ἴῃ οἰαε-ὀ τίς. ἐΡενΐων φυϑπηυνι, “»ὐὴν ὑμ: γε ν ῖς αυὶ ρείηιυς Ἡβδεῃ ρΡιαν 

τῖς αυὰ οονος ργοίεαιοτ, δἰο ςπιπὶ νοτβοιϊο γ6 νι νοσας ἔππι γεβτλαι. εά πχεῦ δαί άεηι ἐἀϊοίο ρταδῖ ἀζοῖρετς : 

«ἰλτίκατοι) ῬαϊτῖΒ εαπὶ 404 Ραΐεν ΒΠίαπὶ ἐοπιρ]ς ξξίτις, «γιδτον ἀἀμενθι ΑἸ τοτ, Ν υἱρατα, Ρείονεην ΟΝ τοῖος 

ΕΠ αυτοπὶ νοτὰ ργστιοίαπν τος ἀϊδευπι,υσ νεῖα ΟἸιτ εἰ 10. δεηδοννε νδιμϑετῶ λόγου. ΗΠς ΟΠΊΒΙΠΟ νἱάετυτ μα νὶν 
πα εἰνατίτατις «διῇς σπνπος ἀϊαΐπο νεγὰ ζοιπρεῃάϊο ἐχρ!!- 5 αὐτὶ ὁ} ἰεταδηάα, Ψαἱξ, δὐάϊε μουγνεὶ, φυοά δι ὑρίιπι πο 
(απῖυτ. ἈΌΘΕ. ολτεῖ οηρμαῆ, ΡΘΕ 

10. 1η εὐων εἰ αν αθεγδυν ὧν τῷ ἐμέν» ἸΜοταπάυπι εἰξ τυνίμς ὧν ψμλεκοκένης ηϑ δαδγΕΝῈ ἀμαρήίαν ὧα οἰ χὸν ΔΡράγοῖ Εα ἐ0 

δυίμε τραϊσέχιοη ϑαχ πρίσιν, 40 οοπῇτπιδιιν ἰπτορεσ- Ἰ ΒΗ τοχίοχὸ (δηνύτην, ἤθη εἴς ἱπυήὴ Πιπηρὶ οἶτον αςςἰρ ᾷ- 

(δτίο αυδπι διταλίπιις πιρτὰ,8, 25, αν, [δά ρον μίμαον.. γεΐατι ἢ ἀς διτε ἀοργοδεηίο ἃς ςὐἢ- 

ἢ (ἀμ φηνίβ νι, τατος. δὶς νξιοτα τπδΐυ! αυὰπι Σ Δεν νὲ τὸ αἰξῖο ἀΐολν, ΝΙΩ͂ Μὲς «οπυϊξευε τεπεγοῖυτ,, εἴες κὐμννμα 

ποῦ [ρρ]οτεῖν ὁ φνλπὴ σα πὶ νόοιο ἰητεγρτεῖς, δὶ γι Ἰίφιεαῖ ἱηποςφοιηπηι, ἰά οὰ οἰαπιτατοι (ς ἱπροςε ημϊδηηυτι 

Ἶνα εἷς ΝΕ ΠΟ τπελικωῖς [δ οἰδικώε, ᾿ ᾿ εἰΐειτὰ εἴἰλιι μος οςο, ΝΗ νεπιίειη, ἈΝ ΠΕΠΟΝΟνΝ, 
ἃ Ἀηδι ἐφὸρτο ἔσνδνονε Δρραζεῖ ἐχ ἐο ῃοά αἀάϊτυτ, ἰΔὲ στη Πεί τηδα παῖ ρα ἀέβηστοηῖ ἀϊςετε ἰς με ε τος 

5. Μιοιήμενδὶς εεἰληι ρτὰ ν,. «ἃ Ἰυξιοίοτ,δι Ρἰδπὲ αἰὐοηον ὰ Ῥϑοραῖο: ἀξμίαυς αἰΐξηι νἱ τ οσ 

18 δομέειγμνώσνονν νεῖ ἰττότονε ὕπερ: ἰρίεῦρται οὔμεοῖν ἃς τηπίμ δὴ 401 νυν (λαξλε{ππνὶ ε (εδ' αν δά δος υςἘγμπ, 

κλέηι ΜΕΙΝ : ΤΑΌΤΕΠ ᾿ ἐν κο φορταοὶρὶο σψοῦιθνι 411}- 17} ΕἸ δὲ πραινάο υοδόν,υρ αἰπτίς ἴα ρεῖς ἴμκο ἱπίῃο, γπᾶ νἱάδολίοες οχτογπα: ταπτὰπὶ ργοίείδιοι!ς, γι. χἰπγὰτ οσππίαπι σπιὸ οἵδ χμὶ ποίρίας, ἐβλύϑη καὶ ἣν. Τοῦτα ἐντέλλομαι ὑμὴν ἵνα ἃ »κιπῶτε ὠ ἐν κι Ἵε ἍΝ ἀἡήραδεἐοόεφιν. λ΄ περ οραε τᾶ" 40] ς αἷς ἀγροοτίτατ οὖ εοτῇ χα αἰἰυἀ ίμης φυὰμπι ν ἀεγῖ  ὀρνϑή, Ἰάξην ρτογίις ἀσοΐαγατα δἴᾷιις βληϑεὶς ἐξηρρένϑη. ΜᾺ ΕΊΤΟ ΤΣ ᾿ ) δὲῖ ) δ σίας ἘΝῚ «δὶ δὲ νομονλωιοον οὐδε: Ῥιξοίσανν τῶπες, : 
γε ἑητ,θπὶ ξοτῇ φι (ςἰρίος ΑἸ, πος (εἰρίος εχρίοτδπτπ. ἤσημῆιί Πἰσαῖς ἱπτογρσοιδη Τ)ςίπάς Ρτὸ Ῥρνά:, ςοπυσιῖεις ἀλλῆλρο. Η ἵν 18, 5: πιυηάις νος οὐΐῳ ΟΠς τὴς [15] ον προ, ραν, ηὐἰφύλγυν διῶ». ; 

ες ἌΑϊρυίῃ, βάσιν (ον, 21τ.λ8.δς 1. (οτϑ,. 1λᾳὰς γογθυπι Τοὐἑμε, ς πλλ]υΐ, ἔχενα οἱπεάπι, υὸά ΑΙ Ιοαμίη αἰηγίυπη ἄττα νἱάοατυ ) ὃ κό ; “μισεῖ. γώσκετο ὅῃ ῬΟΓΙΌ5 συλ ΝῸ8 5 1115 οὐϊο Βά- δμϑάηο δὰ : ͵ : Ἢ ΕΝ ΙΜυοος ἀν δ ἡ ἐ πυο  ἀΠ Ομ ; Εἰ οκοσμοςυμας μισεῖ, Ἢ μ" ΟἽ δμοάϊοράδμ. 
ευοζζῃοχ ζ ἴτας, Β1}}} ἰφεὶς δά εὐεττοιλάψπι γετὸ οἷς- τιληῆατίο., Ῥοϊεσοπιο ἐξηρανύν ᾿ 1ά οἵδ ἐκαγωδε, γοτιὶ ΡεΓΡε- ΠΕ Ψᾳ{ᾳΚΕΙ , “ Ὀίταῃ). ἴν τοτσοφ αὶ τον . Νὴ ποδὸ πὖ ν θτάρα ὃς ἰπὠκοτυίαι ἐπατηοτάτη Βτιηίτατοπι , ψνιηι ποςοῖ- Πρ γαίϊη,, δεαεήί ἀγεβει : χὰ θα (τίς ςοπιπιοάὰ νίαν ἐμθηρώτην υ βοὴν μιεμασητοεν. ςΙ ὀχταπηάο εἰζοτίς;πταῆάυς 19] 5) ἀενίμμάο βυ δ, ρετιεττείαςε. 

ππσπια τον 



ΠΡ τ πὸ  ὐν ϑϑδὸ ἀΝ νν Αι “σε τ ον ἑννο ἀν νος 

ΜΟῚ 
Ἰ . Ἐς . 

ΠΟ ΦΒΟΥΝΌΥΜ ἸΟΑΝΝΕΜ. 
᾿ ᾿ Ν , φι 

"" 
4 δ τς 

διρὰν - ΥΥ Ἐπ λ δ. ὁ ἀρ σοξον , " 417 ΝΗ 

; ἘΝ : : ᾿» : “ ᾿ ᾿ - ᾿ . . ἐδ ὦ ᾿ : εἴτον 
ἘΦ ποῦ ἡ δὲ πισῬίαπὲ τοι είλητ, στοριήτιῃ εἰξ 1819 αυϊσαυίὰ ἴωα ἰη-ὀ [το ἀἰτ πὶ ἀρροῖπς οὐ τς. [ἀσπὰ Ἐπ ΑΓ ἤοχ τέροξίτμερ,., χα ἐλϑεὶν ὦκόενος ἐλέγξοι τὸν κοσ ΜΟΥ ὃ Ἐταυυτὴ νεηςτιῖ 116» ἄγρυεῖ 8 ᾿ εἰ εἰρρα  θμρ δ γοῳ Νὰ εῇ ἰη ρεα δὲ 

μεοδίσαῃ εἰοηοίῃ ρεαεοχυι ται : φυΐα ηΠ} ροβαπτ ἡ ρὲ νετῆι:4. ν δε ἐ κάρτιας χρὴ αἷδὲ δεκαιοσάυης καὶ παλτὰ ἀς ροςζαῖο δι ἀς τ]}|.} ᾿ Ἀζα ΜΝ με ἐπλινῖ μαρυνωνε 
ΡΑΝ ὙΣ : ἘΠ ος ᾿ τί δί ἐς ᾿πάϊοϊὸ: λό, ἐδόβκα - --- - εὶτείσως. Ὀ : ᾿ ἄἀνειο. ἀμπν εὠδσι 

Ι ! Ἵ : Γ.- ὁ ρεζοαῖο συ! ἀδη»εὸ ημϑὰ , Ἢ οὐ (δά εία 

ἕν υδι αἰδὶ τῆς ἁμαρτίας αὐδί!, ἐῤοὺὶ παπὸ τρῤλη ας υλος ὁ; ἫΝ τ: ΝῊΝ πιρὶ ἑμαρτίας ψδιὶ, ὅτι οὐ πιςεύουσιν. ᾿ ἌΡΑ ΥΝ τὰς Ἵ πεῖς Ὁ ἢ δας λὲν "ἢ ἜΑ ζοραι δι ἔπι Π “ Π ’ ΝΎ Μ| 4110 ω Ἀ Λοτν ᾿ : ᾿ οὐδε. δὶ, ὃς 
' ο “μΑ μισῶν, κα τὸν ποτέρᾳ μου μι- ᾿ ἀν ν ῥ πὸ ὀνρλλυσεον ᾿ ἀε βεεε ῥανμῤμαιν ΤᾺ ἐμὲ ' ν τοὶ εἰ τία νοτὸ,, ἐο αυδα 4 }}Ὁ τ μα ὐϑοίῃ νοτὸφωέα Ἐα ΜΝ νεϊαμ 
ἼἜ σὴ, ΝΆ, ἀν: ΕΣ Ἡγοὶ τι οϑὶς ὙΠ ΤΌΔΕ ΒΒ ΠῚ δ ικο άι, Φν Ράγῃν “ρρὶ δικαιοσιωίης δὲ, ὅτι σνοὺς τὸν᾽ [Ῥαῖγοιτ αἱνοδιλν ἀ διαρίπις ἤθη τς ΠΡΌ ΜΉΘΘΩΝ τορος ψελϑ 

᾿ τὼ ἔρμι μὲ ἐποίησα ὧν αὐτοῖς ἃ οὐ- ἀραα θθρννδ ἐν, [έν θφη. ' “πο ὶ οὐχ ἐ 5. 1 ςφορίριςο  ετὶς της: ἔξ ἷ 
ὯΝ) ἡπύξδια ἠῤηδνόν. " ἐᾷ ἃ 24] “Βὶ ΘρογΆθοη [ες δαὶ ἰπτον λ4 ΣΝ, ΓὙΝ τπεᾷ μον υποι γὼ ΧΦ οὐχ ἐτι ϑϑώρθ Ξ ἐὼ ἰμ 4] οἷο Διιζοιω,οο φιὸά κα Τελωάιρῖο αμέοην ἱ ά 

τσὴ "Ὲ ἘΜΌΠΚΟ, ἀμ ϑρ αν οὐχ 61} 1605 αυᾷ Ποῖπο ἴδια ἔξοὶς,, ρος-} [4 4μω πεν αἰ βᾳν, πβι' , “4 ἢ Ρήπος ς πυΐας πιυηάϊ ςοη ἀξ.) [βίαι ριμένε πνημάν απο 
| Ἄν ι δὲ το ἑωφιίκασι, καὶ “ἡ μισῆγχφ" ᾿οδῖτα θη δαῖσι " -- ᾿ | Πιρὰ δὲ χρισέως γ8τι Ο αρ χῶὼν τὸ κο- ἡ εις ᾿ ἕ ἐνάϊεσινε ἐβ. ἀτρηδὶ ΜΗ 
Ἶ Ε] ᾿ ᾿ ἐν ᾿ - Η ᾿ { 

σὶ ΧΟῚ ἐμιὲ καὶ τὸν πατέρα μου. ἴδιαι 8. νἱάσγιηϊ., ἃς οὐσγαης τῇ γῶν τοῦτα κέκριται . ἡ] Αόδπυς τπηθἶτα μαθοο αι νο- 1 [τάδε πρμαναὗεν υο- πὴ ὰ ϑ᾿ 
᾿ ἦλ᾽ ΕΝ 4 ᾿ Σ Ν νι γ , «κ »αα ῦ νὶ ᾿ : ., ἢ Ν 

Αλλ ἥα πληξωϑ "0 λόνγός θγεήβαμ’ ᾿ τως αδα νι , τ ΝΣ Ἐππολλὰ ἔχο λέγειν υμῖν γαλλ ϑυ) δ15 ἀΐςαιη,, ἴξά μῆς Λοῃ ροτῖε- ἜΣ ἘΡΡΗΒΙ ΣΡ: 
. μῆμος ὧν τοίνόμῳ αὐδῶ, Οῃ ἐμίσησαν Ρ νυ Πρ  ΑζυΓ 1οΓ- 4ότνε 4ἀ)ηρβίμαμ(γ. ν διωαϑεβαςάζειν αῤτι. : ἀξαι οπιμίθυε 

[ 
| 
Ἔ 
ὴ Ὁ 4Μί: ας : γ. ἂν , ννφ "»ἬἭ} 2] ὃ ἢ : 0 δ ν ἰοφωιξην ἃ Ι- 

: Ι ΔΈλλα γε: Ν ἐληϑηΐ συ θὴ ἃ Π Διἢ Πκατὰς {|ς} "δς Η ᾿λορεφοπίι. ἀλήϑειω καὶ γὸ λαλησά αὉ' ῥαυτέ, ἀλλ ̓  ᾿ἡὐῇ 61}1| Ἰοηυετυτ ἃ [ἐπγοτ!.- ὑπριρῇ, βὰ 4υδίμηῆ με 
. "8 Ὲ αν κί: τς ἀλ ας ὁ αἷρ τῷ Πατρθο ἀένοκι ΗΣῊΝ τἀπὶ Ἷ ἐδιὸ νεδί ὰ Ραιτε βρης ἔσα αἱ ἀκούσῃ, λωλυσᾷ, κἡ τὰ ἐρχόμᾶμνα᾽ "Ρίο, ἔς φισευπηις φυάίοτγι τ ]ο͵ [Αμάθεε νάμειμε, δ 4.α 

; ὼ ἱπιοδοιδιεή! εν Τοραί ἐται γ ὥκθν Θ’ μαρτίδει αὐϑὶ ρὲ ᾿ΟΟΡΊΓΙΓΩ δ, φη1.47311--} ρων ΩΣ ΤῊΝ " ἩλΘ ὑμῶν. αιςτογ: δι αυρ νεπτυα [μητιτο- ἰρ ἐμ 
πιοηίο, ϑρει. ἐμοῦ. ἩΝΡΑ με το ἀρλῖτς  οππιαπαῖ, ἰρνοσεάρε, πε ει νηργίμα αν ἀπ αΒιεν ὅθε. ἦν 
τα (ΑΠξ ρει τῳ ἢ : 1116 ἐςἰξα ταν δ ς ρεν νεδεδ ἀενπς ᾿ , ἘΞ ΞΞΞΨΈ.Ν ἭΝ δι οὴν ᾿ 
ἔστι εἰεᾷ βό ὑμέϊς δὲ! ΠΡ ἰπτ᾿ αρ- ᾿ ΠΝ, ΝΣ Σ "μὰ ἐμου }}}]ς αἰς σίου Ποαθίτ, αι ἐς [ανἰβεαδὶ ᾿ βου " Καλύμέζς δὲ μαρτυρόϊτε; ὅτι ΑἿΣ ἀρ-],}} φς ἃ νοϑ' ἐρπαδέτηϊ πὴ, ηυο- ἘΜ Ει τνϑι δε βἐποφδ βρης. χεινος ἐμά δοξασά ὅτι ὁκτα ἐμοῦ κ ὃ ᾿ .4 14] 1{{εηνὲ εἰαείβεαδη αἰ 4 

ἘΡ αν ΚΑΒΙ ΠΕΡ ΤΊ ἐρεῖν 68. Ν . υΐαπι ἃ ρεϊπεὶρέο πνεοιπη εἢὶς ὀβμές φ οὐ λήδηνς. ἀρ ττοςς Ξ τε ὐεενυσδνννε κιὰ 

; φυδοιαυσα, 05 οΚρά ᾿ κι} |.θεβω.. Ἔ οπαίπςος 9} μαῦρος ἐπιοτίις : οοάγ ᾿ ἈΝ υὸά γεγα ἐπδπίτια ἤτ ριοτίωρ 

ἐαυηποίωι ἐν ὥς ἀρϑνον ἐδ ̓ ΕΝ Θκ νΝ ΧῪ εν τ : ΟΑΡ. χγι, , “ἢ ὑκεκτν πτ ον ο Ν μμς ἡ τήν ἐπι κον δὴ ἐγξα αὶ ἤάϊεη, αιὸά εἰμι ἐνάρανν ἀρ όνμ 

᾿ Σαδυρεῖ ἢ ας ἢ Αὐτὰ λελάληκα ὑμὶνἥνα μὴ σμαῦτ} τ Η-“ ἰοφύμευ8 [ἀπι νο 5, Ὶ “Ἐε ἰοημνῖω βῳ Τὰ Ν εἐχροίτας διὸ Ἰοκις, δα ἕερατι ὃ ορὸ ἡμοά πεῖδεῖ . «τίδΠ) ὀρρυϑηςς συρεγαάίτα εἰξ οπνηὶς ἐπ (α]0 δι τεῖτα Ῥο- 
' ᾿Π πλεῖν ὦ τὰπ.. ΦΜαλιῶητε. δ δ τως ΤΠ τὶ τ νῖ τς Πεθθλι ᾿ Ἶ τυϑδνεγυε πο [ᾳ. ἀὐάιι Πγοπιῆμις. Ρυτο πες σππβιμπ ἀς δρί τηβίληει! [ΕἸΠΕ ΠμαπίΆμι νἹ Δεἰτοςῖ οαπὶ γερυάιατ 4] το ς ροεολτᾶ, 
| τὰν 20 δρεῖ- 3 ; ΜΝ “τα [2 ἽΜουοδιύηῖ νος ἰγηαρορίδ:"1.} 4“ κ ζενννει. Δ Ἐκείοα νίτιοτς ἃς οἰδαςία ἄφετε λάιιδεῖως πιιπἀύμη,, ς, 40 ἴα νίγτατο πυης τοῦ παῆς πος Ἰαιῆοας, αυΐ μεπίαιις 

"ἢ "ἀγκάω μι ̓  Αἰποσιυαγῶλρις Ἐρνσοῦσι γυκρς: αγὸ νοηΐοί τε Ρι5 τι αἰαὶ οὐδ (με γναρεμιβ. ᾿ 1 οἱἱ λάμοιῆις εος 41 Ἐσδησ' ἰοι τε τματ δὲ νεϊὸ τηλχὶ- δϊεροίνμν γος. Οὐμά μι νετὸ ἐπ 4 Ππιρ] είτε "ητε 545, 

Ϊ ἐἰς Τρῶς. φυΐ αλλ ἐρρᾳτῶ ξᾷᾳ ἵνα πᾶς οὐποκτενας γος ἰωισποίη εὐὶ τε ἣν οἰδηξυϑε: βάνωμίς εἱὰ τῇσι τορος τοίρίεςις αυδᾷ τρίῖας τη «πἰαπὶ αίσση- Ὡς Ρετοᾶτο συίις ταὶ οπτηος ςοπιίηςοπτας ἐργοτο υδη- 

 ἀρπιρβιοὶ δία! ὕμάς σϑξῃ Ἅατ εἰαν σ' ί εἰν τὧὦ ἤλις Ὁ δὰ τὼ “76 ΠΠ τὰ ᾿ υι ϑηιθὴς ἄμ ἐπεετβείνοι, ἄοπειι ἐοηἰδιμιιταιι οἱ, φαπαν εἴξμίο ἰῃ ἘςεΙς λοι δρίτὶ- φβεῖο} Ὡς τι τίτια χιληη νι δε] τος ΠῚ ἴῃ σμμῆο οδίκεασι 
ἀῤοὺ εοἴπηι. ᾿ ὡ Ρ ΦῬΟσφιρ ΜΝ [|ριαῖζαῖς ξ0». ΠΝ, ἡ ανδήγεεμον οὐ εφείμῳ νὰ τὐνοιῖπος ἐουτιδἀ!σοπτςο ηδη ἐς ἢ λζοάγσιμς. ὉΠ ετθο «Ὀπτοπηρίξτίης, πυπαυλτη τημπάο ροίεοῖ οβοτεπάμη αυῦ 
ἤη νη βνάαὶ τῳ ᾿ τὰ 1 Ἑεδιας (εἶξε νοβὶς, χυΐα ὭΟΠΙ. με: ἐγ! τος ᾿ (οἷς ντ βοῦ νι εϊατη ἀϊαίπατο αιδα)νη!ρίγατυτσις. οἰ Δ. τὸ ἐὐτεῆεηε ἘΡΓΕΣ Οχ πιο ο ΗΠ ιεη πῇ ᾿ ̓υάδοῖμπλς 

1 νάοπολε, κα πεῖ, ὍΝ (Φ Ὁ δον ! Ε ' Ῥ βραὲ [φείεμηξ υρδὶ; ἢ ἀ ἱ Ἑζείοεῆα ἢ Παυδηνὶη αἰ τεάπτυγας, ᾿ς μιάϊοιο ἀεηταις αἰιοά ἱηςτοάι]ς ςε ρα τάν ἰποὶ .] Ἰποιιεγιηῖ ΡαιΓεπὶ ἤδαυς της, |9]}.. ᾿ οἰτοῖις ἀταὺς Δάςο τοτὶ Ἐςεϊςῆα (υπηροϊαυάπίπ, "Ὁ" Ιο ἄξητηις 4ιιοά ἱπέτς ι ὑμπαρελφθῷ δ ϑχι ὑέῤενδη νὴ ἜΝ ν ἊΝ ὁπ οὐκ ἵ 4 [5.4 βῶς ἴδηαι { ϑανϑ . Ν)4. πη βομέγιως Ῥρῃξ΄ τα α τ ραπα ξολ ες πιθάμ 4. Ροςολί, τά ἘΠΕῚ ̓ιοῖϊες τῦηι δέ ἢ Ἰρίοσυπι ἔπ ληύεῖς ἴδῃ τὰ ἐαμε υρεχοῖ- Ι 
ἀκα, ἔριν τον πατέρα οὐδὲ ἐμ. δ. , ὴ ἢ ἼἼ {π4μεννε. : ἀφυΐδας τοισέζας, ἤργοταν, ἢ ὁταςοιῃ αἀδέζις Αμς οορ4η- τὰπι ζοβΘητι ἐχ Αροϊτοϊίσα ἀοεγηπᾶ δὲ οἰιις οΠ  λοίλ (ον ᾿ 
ϑυριὰμρῶι ᾿ ΑἋλ ὶ ταῦτα λέλάληχαᾳ υἱμῖν ἦγα ὅ- {δίδννε νδὶ ΥΈΒΟΤΣ βιογα ΠΠ Πᾶνας 4] 5:4 |νας ἰφηνιβω [μὰ " εουίεἰοσητία μα τοβεινλοπίο Ῥτοῆτοτ ἔς παρ πόροτς ἰῃς : ϑιοίςοτο ἌΡ | ΤΕΣ Ι 

ἢ 4. ὥρα, γα ΜΕ 9. 1 {πιπεῦῖτῖς εογᾶ, ποηρό αυδά ε-ἰ |νοϑένγυρ ἄνμην υσιεῆν τορικοαίῆε φυδὰ ποι ρούνις ἰα παν οτοδίβετίης. Ἰάςο ἀἱν 9. Νον ενεάωιη͵ οὐ περσεύεμοιν. Ιῃ ὙΠΡ Ἐἐεδ ΠΗ ΠΠΕΙ ᾿ 

᾿ ΐ δὰ ἰὼ : δ ΠΡΕΘΝΣ ἘΠ τ 6ο ῥᾳὉ ἀϊκότίμη νοδίς. ως αὐτῷ} [(Α᾽ ον γεπηβη αὶ, κοὐ  Π ἀιος Ῥοτγς ταπδίηι Ἀοπνοϊ δας ςοατγβυεζαῖ » ἴαγ, ὅτι οὐκ ὕϑηςενσόν,, Ομδὰ ἠοη «γεἀῥάενϊηξ: ὃς οττλίς τοῦ 
ἐγὼ εἶ ον ὑμεν ταῦτα δ ὑμὴν ἐδ ἀρχῆς ἡ ἰνοδὶς ἃ ρεϊποίρίο πη ἀἰχὶ, σιίς, 4759 ε7ο ἀὐχὶ υϑϑὴν αι λα 1.17. Οὐ! ιοίσανας,ν ει ἔτατγος ὃ Οὐ ἐπίων μου, ὅλας, ΝΜ τς ἐς 

ἐχ οὗπον, ὅτε μεθ᾽ υοδδημίω : Ϊ ᾿νοδίουῃν οἴασι οο δὰ πρ υοδὴ: ̓ " ἑηλίοιμῃ, βος εἰ ταυάϊπῃ λάρος αὐ ποιοίη τοΝ ΚΙ ΌΤΑΝ ΝΡ. ἣν ρα μήλου τὰρ ἿΝ ἐρά] αριον ἀχοηιρίιηι Υἱ- 
᾿ , . ἐκὶ φολά υοδίεμπ τ, μιπτασίααν εἰγοιμὶς, ἰηψαὶς ἀγσυς παιχάμπι ἐς [υἱιτα: ἀΘΊΩΡΙΑΊ;.8 ὃ Ἐτα Σ΄ ἑάφεη, ᾿ ; 

"»» »"Ἅ. ᾿. ἣ ᾿ Π ͵ ᾿ “ ᾿ ᾿ Ἢ ὡ ἢ ΤΑΙ ᾽ Ϊ Η 4 εὐεϑρ ᾿ τ : ν Ἄγ μ᾿ Η ᾿ " 

Νωυ δὲ ἱπώγω ρος τὸῦ πέμνψίψτω δ᾽ Νυηςαυϊέ αδεο οὐ εἶη 10] Ἔξ ανης υδδο κεν ποὴ Τρ πς αι οςσττὰ, ιι ἐς ῇ τἰκυνοτσο τι ἐμά είο, «εἰ ἐρίσπως. [ἃ εἰς, {ντ ἐσὸ φυίάσηι 5 Χ]» ᾿ , ᾿ . ' 1 τοταθη ΕΠ 1Π ΡΟΓΟΔΌΙΣ, Υ οὶ ᾿ " ρι ᾿ 04 : 

' “ ΠῚ καὶ ἐσιεὶς ἐξ υμὰὴδ ἐ τᾷ ἐμή τας ἀγδοδί Πετο οΧ νοῦἱςξ ἦν . [4νὲνεβεηνο, αν κονία" ἘΝ χποίεον ἴπὲ ἐς Ἰρίτας ΟΜ τυδιτία οὐ)α, παιμτ,, ἔπιπο ) ἀε δυξζοτίταιε {| ἃς Ῥοτείϊατο αυδι ἐρῸ τι οὔ- 
Ὡ ἐροῦντος τὰν ᾿ ΘΤΦ μϑ υἱὲ τεῖγοραῖ ΠΥ Ουὸ ΔΌϊδὺ αὐϑδίρ μμδρτορ αι πε, νὼ άῬάτίοιν καΐο, μές αρίμι, γιάςδ τίς πὶς.. 1 εἴτ. φιθην τίπεῦο ἰη οαἶο δὲ ἴα τεῖτά : ντ 'μς ν φοτυτ εχρ]ίςατς, 

| - ὑπαλερ: .᾿ ᾿, Ἴ.} ςεὰ υϊα ἢχς Ἰοχαμέιε [απο “Ἰναάμὺ υπαγάως ργαίοος τ Ἐςοίεῖα ἐρςἔλαθις ἐῶν ἐγ Ὡς ἴῃ, Ἰδρος 18, Γυρτὰ οπχηξς ζαῖος νἸΔεἰίςες (ἰδίατυς, ΡΒΙ- 

; ὯΝ . Ἢ ! κῶν δ λυ ΝΝΝ σ ΩΝ ἘΝ : ; : γον Εἤθθμη,, πῖον! σοσοζατγηῖς γοτὸ πηΐυῃ μἶς, φὶμ ἐχ, ΠΡ»... Ὁ ᾿ ἌΡΗΝ 
Ὁ ἡ: ἣᾳ δῃ Τάυτα λιλάλιχα ὍΜΨ "ἢ λυ: ν Οὔ ϑ 14 πρρίουτ σοῦ νος. 56] 54 ἔμ ἧκε ἰοφυν! ἡὴν ΠΗ: ἡ εάτην τϑδνι βιουῖπι ἀαιηηατας ἃ το το 15. ἵν Δέμίμα πολ τάν! (ρτὰ 1γ.15. τοβατυς εγατίοίς 11." 

; ὅπ! πϑηληβουκὲν ὑμδι τίῳ) καρόδαν. [τη , ᾿ {βπρ υϑϑι, τ βη λα πίε: θαι ρἤσινο ἃς ἰπηριο» ἰοά ἀβργοίδατιις δὲ τεσερτις ἀ Ραῖτε, Κίς ρᾶτς [εοἰ[Πξ ὁπιηία αι; ἀ Ῥάττε υάίφγας, ἀσῦλρε δὰ Με- 

' τπη αὶ ΜῈ ᾿Αλλ ἐχὼ τίω ἀλήθειαν λέγω ὐἷμν, 7] 8εάς ὁ νογιταῖοιι ἀΐςο γο- "“ἀὐὐώω εὐὐις ααιθηνῃς ΕΠ τη ἀϊςοτο πη, ἀοῖτοο τε νι ἀν ῳ αὐτὸν μα ων ἀρὴν ρότρα Ν ΤΣ ΤΑ ΘΝ 
τΠῚ δυῖ δ. εν ΚΕΆΈΕΝΕ ᾿ : ἰ ἢ δον ν- ὶ ἀκίπιριθμη ἀαπιρατίας Ηος, ἰσψιλαι, βτογὶ τπιμιάις οὐσουπάσρῃ Η ας Ἰιτιν ἐς τις τρτε ρου σι σιᾶ ἃ ρ5 ἡ 

᾿ τὰ ἰσοαῃ ἄσπὶ συμφερθε μιν ἵνα ἐγωαπόλθωῳ. ὟΠ) ὃ ταὶ τεῦ τυ θἱς νὲ ἐμ ἁθεᾶ,,7 ἘΞ πε  ερλ μηνηόμη μῦν ἀεισραψα ἀκπασαη ΕἸ βὰς ΜῊΝ νοΐ αὶ ον. ἄπις Αροιζοίίςα βιπόξιοηὶς δι ἘςοΙ οἰΐλτιιπι ςοηἰἰτυτ τς 

Ι νἰδ παν μὴ ἄπελϑω, ὁ ἀπορκλητος ἐκ ἐλοῦσε- ΝΗ οὐΐπι δ ίδγο," Αἀυδοδειις βμήωχυα, 'ξβευὶπι ᾿" ὁ φμηπαπὶ τποϑηι ἀἰογοτίς τος νπτυτίρας ρίαιὰ ςα]οίτρυς 30 Ἔχεσυτίοπσιι ροττπόθαης. Πὐα βρλεὸν Βιἀεὶ δὲ τε ᾽οηὶς 
| φινιααι! ἐρ. ἕσὰ , ξ " ψ" ἐὰ Νὴ ' ὠϑῷ ΗΝ {Π|ς ἤοα νεηΐεε δὰ νοϑ: ἮΩ δυό πῆρα μαρμομσα γαμει οἵἴπαῖος σοηίρίοίεπτ : ψιοά δι "16 Οεητυτίο ἤασθπὶροίϊ Ρἰδοῖτα, φαογιιηι ἐἰκαρυε {ΠῚ 115 πεςοίϊατίὰ Ῥοιέξα δὲ 
, ᾿ὅῶν νἱειυιεῖο, ᾿ Ὁ ἀραῖς ἐρ σεπορ "πήιψῶ ῥίοξείδι5 ἔμογο 9 αὐζίδλ διχῃ [πῆι “ἁ νον! ἀμίπ αὐἰε- Ομηει ἀποιτόπι ἀσιουίς, ἃς 4υΐ τεμοτςολητατ ρίληροησ. «μοπῖρος ηοτίτίά, ᾿πηπατίιη ΟἸς Ἰρῆς νὰ ναϊάς φάϊιυς 

ε εἰ ροπάσαπγαν, αὐτὸν προς υμι  ῸὃῸ6 τ τ { [μάγοϑ. ΝΗ ΕΩΣΝ δα ΡΝ τον, ράϊ]ο δητὸ ΠῚ Πτης ἀΠΠππν τοῖν ἃς στὰς α  .Ρὸ- τυ άίθιις ἐχροίθετας, φιοι ἔλεγα ἢως τοῖα του εεατατ: 

Ῥω το 
᾿ ΨΚ 60.24.29 

με δωῤεαί. 

2; δεάζορονι9} τρδ. ἸωΝ 145 ἰιρτὰ 4.31.  Πὼ ζερε δ 
ῃφνέμν.". πη πξρμη 6 οηΐπι δεπελαϊα νοσιδυϊιπνήυο 
τοῖα ῥοθιηπαίαμςι ϑπηυπήμαπι ἰηνεϊ ἐίχυν νε σοι Πιρτὰ 
“σα, συ τητεεδι δὴ Μοίδο Ὀτορίιοτὰ δι (1ι ἀἰπίηρυὰ- 
τυ ντ νας. 1.4. (4. ΒΦ βου, αὐ ἦν Ἠποημοαιε ραιείου!} 

- φδίογιιαινδα εἰ, υσηίδηϊ ἐθὲ πγίηι μὰ φανηδιαι ὁρογεα νὰ δος ἐρίο Εἰὰ [μοξς ἀκρτμδ αφυϊδαν ̓ ἀναοι ἵοιίρια [μοὰ οἵξ,ϑι αυΐδυς ἡ ν ᾿ πιλλὶ πιὸ (ληηΠἸἜτοπι οὐδ ἐσοοῦαι 4 Πυπμνδρδωμων Ἠς- τὸ δταϊοὶ, Ὀ2Π [εὐ νθμαι, }]ὰ αἱξ αὐαξίνωνε τι δ, Νυΐᾳ, δι 
τα βακο τη τὴν ΤΟΗΕΙ βέτῇ ἤθη μρὴ αυοΐ ρτε- 
Ἰ10 Ὑεὶ πεζοῖς ἤδη ἤτινε φύσαν ἀἰςίξιν ΟΣ Μτι9 ποε Κ 8. 

τίς τοἀεὶ{{π|14 εἰξ π}10 παν ἀκτο ρτειίο. ΒΡ 
86. “τάνοξαινε ἡδφ ἡ σαρένισνε Νοοη, πδιρατοεἰρί γῆ, 

ἐς ψιο νἱάο Πιρτὰ 4.16, ᾿ Ε δηναηδὶ δα πορόνετ Γ᾿ εἱ Ε-. 
ἐπ ἐὰμν γίδι, “μὲ. Οξίειηη οἷ δυξεῦλ ἢ ἤθη ἂμ Δα ἱρὰ 
δρίμοιε αἰεπεία, [δὰ ἀε ἱρῆυς νίπτυε δι εἴδοιοία ἴῃ μπῖ δὰ 
φυΐπε ψ ρεῖν διέξονέ ἔςἰς Ραιγεπι, θη γε ίδίδ νεὶ τρήϊιπι 
δριηραιν (ηέξαρῃ ἐχοϊιάαι, ἔς νς ἀἰδίρυ!ονίην οουΐον ἃ 
φτηΐ Ἰηβδημεαῖο δηδείοε, κα Ὁ εἰτατίν ἰηεαΐμιτη δἰιοαε, γε 29 αϑέννν γείνει βιιτο, 
Δοτίδο νἱδεδέφαμ αι νἱττυνὲ ἥπε ἀδίαόσγν σσπβ γπιαηὰὶ. 1- [μφὰς Βιμαίμραι ἐβἐμῃραίλαες ἃ οἑαοθεροπυα Οἵα 

τῆο 4υΐ ̓ ἴη Γερο ἸΡρίοτασι οτι- 
Ρίυς εἶτ, ἢ Οἀσγυπῖ ας ἱπηης»] 
τἴτυ. 

πιο μι ἐπ ζεζε εὐ [π. 
γ} 8: εβ, μία οὐ ο » 
ΤΕ ΙΕ ΚΥΗς. 

μὩ-πᾳὦΨψὁον. “55 5..5... 

, ὁὸθ γ δὰ ροτίοῃα: ϑρέτκυς (χηδεὶ οπλλπατίοησ,ι τοί ατίυαπη 
ἤυο ὀτιρίπαἰεπιγίατίς ἀρῥοῦτὰ ἔνης αἰταῖα. 

ς {Ὁ Τηεβαδίνννι μα ρνυρῆτνΝ εἰ, Τεβείη ν. ἢ ἰδεῖς μιαΐξῃ"ς 
εἰν ἢ πἰβέκτ!οηςηι ἰδτυὰγε  ΝΟπΌΝ ςδιιδιζυης Τεβωοίο. 
τησάο νἱ ἐς] ς ας ἐπηρορδῃ αἱ Α ἀάιτα νετὸ τατίο ἐχροτυνν 

ὨΚοἰπτλ,..1 ΟἿ .1.1.δὲ καὶ Ροῖτο Α δξ.1.21. 
ΙΝ ΘΦΘᾺΆΡ νῚ τ ΧΥΙῚ. : 

τ Οἰδινάκνηηι οχμυδαλιδιῖφι, ἰὰ οἱ τυγδεπηἠψνετε ἱπ 
«ἐχροόϊαια δὲ ἑπτο γα ι. ἘΣ 

8... ἀποὺ ὧν, ἀν Ῥαγτίοινϊα αὐξέσῆν;, δος ἐμ Ἰοςο δας τεδὰ 
ἐχροηίε Ογρί ιν, φυοιῖ τατίιην οἱὲ ἡἰ ἢ ἀδέυπξξε ρατεου!ὰ 
κρί,ντ [μετὰ ἀϊοίπνις Οἰπηστίαπι γος. 5.ἐ, νέϊατα ἔβαὶ- 

4 Ηρα δομΝ ἰὰς (ἀρτὰ τ... φρνδά ἐρονῖη ἐγόν 
Ἐχρεηάοσπάα εἰὲ νιν Θμηπίυπι ἐβατυιη δ Ὁ οηϑ δ γ484: 
ΒΓ ργχιεγειπονε ποίζίο ουἱ ἱπτίηίται! (ἀτυίαπε, γσι λίαν 
δητοπεία ἐπ βἸηβιηε, ᾿ 
9 «ἐἀνοιαινι 4, 

ας βωκτίοπε, 

᾿ 

νυν Ψ Δ (ἀρτὰ 17.168. . {ὦν 
ὶ φυρδϑῶν οἱ, ὐνυπο νεῖν αϑἐερογυῇ 

ὈΝ[Γὠν]ριο ἼῸΝ ἱνενἹκοοίρίαευνιῆευε ἀἰχίπιι Πιρτὴν 
14. 

ὦ 

ὅτων ἃ ἔλθῃ ὠκένος «τὸ Πνεμίᾳ τῆς ἰὴ 
" « ε φω ᾽ -»“ ἊΛ 

ἀληϑυίας . ὁ δὴ γήσ ει ὑμας οἐς πασατ', 

ἀτοηλὸ ἀτσιςῖας τππηάτς ἐς τή !ςῖο οἸᾷ τ ας λἡιρεῖυς 

{ππὸ ρούταγε. 
Ωρυλη δυτξ νεποτῖς ΠΠεγνά εὐ} 

Ιδρίγιτις 1}: ν ἐγίτατι ἔάαχ νία 
ν 15 ογῖς ἰπ Οὐλπεπὶ νεγιτατῷ, 

Οὐδὲ “μεν ὑφηεν}} ἐδϊε (αἴ. παπηρια 
τς : .. 4 ΙΠΟἿυτΑ. ρένεμης υερβαϑεγάοεε δι: 

τος σγηπεπν ὙΕΥΠΑΡΕΤΗ. 

Ρἰ πε πὸ νὁτὸ ροῆεα δί αοιιπ δ Π]Ἰπιὰ {Π| 05 οχῖτὰ οὐ 

γε πῖς, 4αςπὶ νεῖατι Θδτὶ Ἡ]έννπν ςοπτεπηρίετίς, λήςο νι α- 3) ἀοςυς ΝΙΒΗ ογδο (αν εἰς ἰοσυς ἐπίρυ ἀςο τ! πεῖ ΠΠς (α- 

τἴϑιπ εατὰ ᾿υἀἰτίο ροτίονις γε ἐς ογηςς ἀείςεηάετεηι . πηδ, 

ἡηφιαιη,ν τὸ Ὠςεὶ Εἰπαπὶ νη οίσας 0 (οἰυτὶς πνοστίς ἐἰο- 

Ἰσυύσις τις οἴο ἀσχιι ει ἐχαίταιιιε. Οὐυήα, ἐπασίτιρτίπ- 

φερε ἰναΐτς πλπ Δ] ἐπάιολτας οἰκ, ἰὰ οἰ, ημ] τοιρίᾳ ἐπτο}}}- 

οταπ πϑἱπ ἔστη ρτο βιπδητίδιις, αὐ} νογρὸ ἰογίρτο αἴτο- 
τυηι ἀγίκφῖν Ποη ταυτὰμν αὐ ζῶν, ἰςἃ ετίαιη Δητοροππητ: 
δί φιοι ΟἈγητας πῆς τρῶς (εἰεξεις (υἱς [εἴς ἱπάϊςατυτῇ ρτο- 
παίετίτν δινίςησ ἐκ ἰδευ]ὰ πποιτοιν ἡ οτιπναδίραυυτα κεἰ 

ὅτι ἃ ςορμῃοίξεης πιοιψιαῦοϊο (ὑρεγατο ἐπηροτιίι ἐπ πη 40 (ετο, τα λλπι 60 νίγις ἀπ!λτιιπι; δα ἀρίσίο φιηθυς ἀπ σπι 

ο ὀχεγοςῖε. 4ιμιπὶ ντἹάστιητ Οπηπες Ἰοίς τυϊτνα νοννῖς ορ- 
ῥουεῖς, αποιίλτα νὸϑ ἀγήιαθο νἵττιτς {14 σα εἴτ μιὰ ες 
{ππυιατῖς οὐπιηςοὶ ἐς τυ ίηθήν τ σατο τος δάιιοτῇις οο- 
ξοϊτιοηοηι [γεῖ, δὲ σαρηίμαιη ἀπσλτις ὁπλθς πη ςορβΊτατίου ὅ 
δἰ ὁδοδιομάνια αὐδεν θα ἀς ας αἶα Αροβοῖας ν, ὕοτ. ς δι ταῆθυς ἀοέξοτιθας ἀικίριη, 

τοι σι διψ ̓ ν τα φυλονλι νι Δ2.Ε1|} δῆλοι νᾶ ομλμος Οἰνε- 

4 νατοτος ἃ οοάτο ἀο νη ἐρἤαε απομς ὁχοοϊυςει, 
να ρίαν οἰ τοῖο (ἀΡ.}} ΕΠῈ αὐ ἩΘΥσ οτιαπλοη ἃ 

παΠίοης ἴα σρέγιτας ἰἀπέεις ἡ πππὸ σαροῦιητ ΘΠ ΤΟ, 

Ἰοβα θη  ὼ πα πλῷ οχ ράττο πρίηο ῥίις ρος ργὸ 
ερίτηηίο ὈοξοΗΗβμμρ ποίδοις ἢ ᾿φίογαηιτγαβίτίομος, 

. ας νοςαπτγλὰ νέτοι Τγεὶ ἠογηιαπι σα βάπιπαυοά ται 
εὶς ἀπ οΠῸ γος μὰ εἴλιπαι, πἰΠ νίττο ἀδερὶ γε]ης ἀι- 

12. 1ὼκ οἷα νοῦμ ατίε, ὁδαγύφοι ΝἸψ ατα ἀφλεδήι νι ορ Τ- 

(ὁ νιῤεατιιν διδάξει ὑμά ε τάτω ὅκς. ἐοήςην τη Διξῆτς [οι {π|.δς 
γατίὰ οἰτατιῖν ᾿η ρατιααα (σραε Νὲς Ἰοσιν,, υπόταία ἡνο- ͵ 

4ιἰς δας ΤΑ δα τῆν ὸ αὖ Αὐυφυμείπο, τχλέλατα ἰὰ 1ολη, 

πὰ νὰ Ομ} οοηΐος μὲ τιηβογοηῦ: ΠΤ ὁ ἀπβάλλνει 1096. Κ 40. 
( Ἰυεϊ διὰ Παιμα ῬΑ! όμαθν ντ οχ Δέμν ΑΡΟΙ γοιιμη [1- 

{ΠῚ ΕΣ Νοῖῦ ἀσίις τἀϊηςῃ ᾿: τ ετιἍ 1} 
ΠΝ οχροηδης 1)οὶ αερρο δρί τίσι ρου στηον πιὸς ΩΡ 

ἰοιμίσμτιν, ςοάτῳ εὐ πιιμάνην ροςοῦτί, ἐπ φιο νιάοϊιοεῖ {{ 

14. ἴεν ατεϊρέεῖ, ἐν τῷ ὁμοῦ κοτε. Γυδηρ εἰ σαιη ν ἄς. 

᾿ςος ἀξ είνδαν, εὐὐπς (δ ςέξιμ δὲ τηαῖςι τα οἱ ἰρὶς ΟἸνῃς 
. ἄν, ἄς αι ργὸ ποδίν ροαΠτ αὐ Αροπον ρηπιὴμν νας ἧς- 
ἱποερε ἃ Ραΐοηθυν δι ϑοέϊοείθυν μοῦ 5ριείτιτι ϑφπόξαπα 



ΡΨ τ Ή" 

᾿Καὶ ἐν ὠκρίνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμ ἐκ ὁ πε ει βυρνῆ, 4 κε ἴω “ Τῇ ἡ μθβᾷ ἐρμ6 ἘΝ ἐρφτῃ - 

“' 

ΟΧΨΙ,8,.,. ἘΨΥΡΑΝΟΕΙΙΝΜ 
“ εἀοδειερτοσψαπὰλ ἀκ ἅπες νίχμα ἰεου!οται. γάβαπ- ὉμληῖςΑ ρί ἀοςοεηάϊ αι ἃ Ρτορῃςείς ργαιὶ 2, ἃς ᾿ 

τοῦ ογξο οχῖγα Ἀνὰ 40] ἐς δρίττυς (κηφξιείτατς,δείδοιΑ-- αΠΠηὰ ἀσπγαν λἷν ΑΡοίίο]ις, ἄ νοις ῬτοΠλυ  ζλτα δι ἢ 

ταῖν μετίοπατυπι παχιὰ ἰη Ἀπης ἰοσυη ἀἐδγαης δἀπογίας. μιὰ (ππτιντ ἰῃ Ἐσο]εΙὰ θαι αὐ ἤπες νέαις {Σου ]ογαπι ἐῶ 
Ῥπευιπατοηγαςιος τος, ἀτεος,ἀδηαοπιος πςτοτίοος οὐ ὅς (ἀλπέλὲ ἀοσεαίτις δίς ἐὐού άητιτ, ἴα ΔΑ σΠηλτς ὡ 
δ0δ ιπιηὺς αμαπυὶς ἀ[ιο ἀπιεττίς! ονλθεγγαητ,ψαὶ Αἰ αυθὰ 4 44. Ολ]ατ. ι,8.δὲ 9. ᾿ Ῥω. 

δἴνιᾷ πγας τε σίμτν ογάϊπαγίαιτι 5.551 ΕςοΙοῦΑ τγίδυσητ,, ο 
ἜΣ : οι. Ὁ 

πηςο οοίρίος, δί τοπυπείαθις Ὶ 
νοῦς. . ἐ 

᾽ 

δρίήτις ἕλη τ» , “νμ“ε" 
ἐϊω. νὰ λήψεται χα! αϑαγγλῶ υμιν. 

ποιλῖι ἠοαεὶ 

ἀειβεο 7) 

᾿άδὲε νυϑα. 

ἐξ (ἅ ψ ᾿ Α » ͵ 3 τὲ Ἶ Οηι) ἃ ᾿ μαι α ἜΠΗ Παέτα ὅσα ἔχοι ὁ παπὶρ ἐμά δῶν ἡ ὲ}ν ἘΤΉΉΠΙΕ δ τῇ ἀραῦ ἀρ  ξαξδα ἐς ἰρῤβθγελως 
τδάϊιν. ἐσ πῶτο εἶπον ὅτι ἐκ τὸ ἐμρὺ λήψεται », χαὶ ὑπῖ : Ῥτγοριείςα ΟἸΧΙ 4}π|π| ας βέανεα ἄνα, ηυΐς με 
«οι δ ΔΠΙ ΩΣ τος “ἐν ; τ(ςο δοζερίθγαιτι δὲ Γεθ ητ|1- δεείριοι, (5 ἀπΗΜΉΝ ΤΙ, 
ἐπίτυ!ρία, ἀναγ γελθη ὑμάν, . ᾿ πημηβαϑῇ 

ταγ ν ΟὟ 5. νοὐμ, 

οἰδεῖ ϑρ΄ εἰς, Μμερρν » χαὶ εἱ ϑεωρδιτε μιε᾽ καὶ παλιν) ιδ Ῥαυ]ίροτνδί ποη ςοηζρίοἰς " 6 λέ φάλομπν, τ ἰρῃγς, ; ' εἰ! εὸ ᾿ ᾿ἀοθνὐρ πνεγϑν ἢ πὶ νἱωμηι ον ἀρ ε ς ται χει δος τίςτης : δ τυτίμην ρα! Π ἔρον» δ, [Ὁ "Ὁ Μειῆῃῃ, «ἢ ἐβεκυίυιι μακρὸν γ ἤψὶ ὀψεῶε μεν ὅτι ἐγὼ ὑπάγω ΓΡΡΤΗΡΕΙΣ ἐρα λ νυ θῖνες ἸΠΒΕΣ ἀλεωπε,, τ’ νιάεϑῆὶ Ι ,Ἂ ᾿ νιάενιτιβ ας, 414 ἐθρὸ νλ4ο τυῖοον ἰμ 7 ἀπ ιο νειὲ γρῷ πατέρᾳ. ᾿ "4 υδάο «ἀ “ἐν 
«ὁ ιἰρὶ οἶτον "ΤΟΎΤΩΝ δὰ) ᾶτγεπΊ. ; ΠΝ 
(ἸΒτξς, ρον τρια ἘΕἶποι οὐμ ἐκ τ᾿ καϑη 1) ἀντεῖ φπροὺς] υἱ Ὀίχετμπηι εγρο φηίδανη οχ ἀὶ 
ἸΔοΙί οι πάεῖ τοα ἡ ἐΣαηρῶνο κα ΟΡ τ «1 {{πιρυ]ὲς οἰαβ»α}}} δὰ αἰτος) Ου͵ά 
ἕσῃ ΝΣ αὐλπλοῦ, ΤΙ ὌΝ ὃ 75 ΠΟΣῚ . εἰὐμος ἡμοά δεῖς ἡδδὴς Ῥχυ. 

4} - ᾿᾿ “Ὁ 7)ὰ ἡ ἄν 
οῦ  Θατ΄ κι ον" ΧΩ 5 Θθώρριτθ μ06 λιν μικροῦ ροῦν. δέηοπ ςοπίρις! εἴ [Ὡς χα οςαλμινῃ. Ἵ ΒΕ ΎΣΕΚΨΧΟΝ, ᾿ 
Υἰς γεῖεηεε-. χαΙ ὀψεῶ μα καιντι εγὼ ὑπῶγὼ φρ696) ᾿ δ τυτίως, Ραμ ρον, δύ ν ἀςδι- 

τίς τποιδ Ου12 ξερὸ ναΐο Δ }ὈΡὰ 
λοάίυπι ἐπ 

τοῖν Ὧν 
τπαεάϊίεςμδαι ΤῸ πατέρα; ᾿ 
«ἰοϊοσρης [ἐπ ' : - 
εἴτωτ. τανῦν ς ς Ε “ ᾿ : ΠΕ πάν,  Ἕλερον οὖν, Τῦτο τί ὅδτν ὃ λέγοιτὸ μι- ἡ Ὀΐξεθαπι ετροι μα ἐΠυά οῇ υ 

» “Σ οἱ “τῇ , 
χϑδυυκ οὐσα κῆρ ὶ λωλῶς υοά ἀΐοιί ραυ!ροτῆ ποίοίπιος 

ψιυ!α Ἰοαυλτιιν, 
9] Οορηουίς δυΐεμι [οὔτις εο5] 
νος τρίἀπη Ἰητογγοραγογᾶς ἀϊ -- 
ΧΙ ΕΒ. 6 ος χυστίτῖς ἰηῖεν 
νο5 αιδα ἀϊχι, ΡΑυ ρον, δεοι; 

Τί κΕΡΗῊ ὀΥρο αἰ ἐϊ. 
Ρυὶ" εἰν: “ἀ ἐπημξ 
{{} "ος φηοά ἄμι: ᾿ἡρδῇ, 

Ε.6 πῦα. 0᾽ "εν πγράγεμῃη 

20’ νιάἀεὐιί πε: σ, ᾿ 

τυδάο “ἡ Ρ αἰγέμην 

1τεεδαηι εζοι Ομ 
“ ἠος φιοά ἀϊει! γιά" 
πεζοηνως φηνὰ ἰοζωπαν, 

- 

Οὐρπρυῖ! «ωιξ Πεςὠφιᾳ 
τοίεθ μὲ ενην ἐμβογιηρα. 
τες ἀν κὴ τ᾿ ,» θείωι 

φιαγημέμέεν νοι, φη ὠ. 

αὶ Δφάἀμῆ, ὅσ᾽ ἡθη υἱάς. 
δέ τρεν δ᾽ ἐδεγηην, ἡμέ. 

ἐμηε ζ᾽ υὐάεθ νὴ" 

Εύνω ουὐδ ὁ ὑπσοιξ δῃ ἥϑελον αὐτὸν 
ἐρουτάν,κ9ὴ εἶπ αὐτοῖς, Περὰ τούτου ζη- 
τεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, Μικοθν, καὶ]. 
εἰ ϑυωρέντέ με καὶ πάλιν, μικρθν,χαὶ ὄψε: σοηίρί οἰ ετῖς πετᾶ ἰτεγατη»ραιι. 
͵έμε; {πΠ|ροτρδκ νιφοδιτῖς τποῦ 

Αἰ μίω ἀμίω λέγω ὑμῶν, δ κλαύσοτο οἱ Απιοη ἀπ ἀΐςο νοδὶς ,Άε- 
καὶ ϑρῥωήσετε ΤΡΊΑ. δὲ κόσμος. ρή- δι νος, 8, Ἰαπιξεα δλτη ἐπὶ »υγῦ- 

σεται, ὑμεῖς δὲ λυπιϑήσεϑεγάρλ᾽ κα λύ-] δὺς ἀυτοπι βαιάςδίξ νος γετὸ κεν χὐδέ όμοὸν τ [πἰτία αἴξ οἰ ἐυχίηὶ, δα τε ετία σπηυκῆθοις χαρὰν ἡὭρήσεται. ν οἰἶγα ουδάει (η ραυάίιῃη. Η γι ἔταν ίωτο λύπην ἔχοι, ὅτι. ἦλ ἢ Μυϊεινασυπι Ρᾶττ,ἀοἸοτςαι 
ϑυνκὶ ἵρᾳ αὐ τὴς ὅταν δὲ ἡδυνήτη τὸ πει- μαροεγηὐοη ᾷ Δάυοηΐς ἕοτα τ- 

«ἢ ον εἰχ ἔτι μνα μον οι τῆς ϑ'λίψεως δχὰ 
ἰμ5τροϊξαυλιῃ ἀξο ρεροτγουῖ 

᾿ ἴκώ , ᾿ ρυογυ α Δ Ὅο ἢ πισινίηἱτ ΔΠ]} τίω χαραν, ὅτι ἐδυνήθη αὔϑροηος οἰς 
τὸν κόσμον. ὁ 

ὑός, πρίν ἀμ! ξ ζουάε- 
ὀέενυοι ἀμφεην ἐὐπρίβαῤὶ 
πρέν ν[εἀ ἐτήβέμα υξβτς 
ὙεΤ ΕΝ ΗΥ ἐρ ζαμάλμπι, 

Ῥίαἰνεν φωμην βαη ιν. 

ἔν εἶμ: 4μμην ἀμί 
βοβετρνεγηνε, ὑάπλ μθη 
πιφηνηἽ} ργοζωτα βτοβεν 
ζαμάνωνν, ἀμί πσιρε 
ῃοηῖο ἐα πηρνάεμῃ, 

δι ομ δορεορτογ ραυάίμιηνηυὸά 
δοῖηο {πὸ πατας ἰῃ τη ἀαιη, 

᾿ Καὶ ὑμᾶς οιυὶ λύπίω μδρ νωῦ ἔχῳτε' 
ποῖλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾷς . κἀὶ χαρήσετα; 
ὑμδδ ν᾽ καρεῖϊα, καὶ τω χοιρωὺ υμδϑ ἐσεὶς 

1} Ετ νοβίβίτυγ σῆς οί ττί- 
{πὰ τοηειηίηΐ : Το ἰδ ίτη νὶ 

Ἴάοθο νοβ, ἃ ρανάεθῖς οὸν νς- 
-Πἔγαπιν ἂν ρανάϊατῃ να! ἔγαμὴ μο- 

(Ὧ)0 το] οὶ ὁ νοῦς. 
4} ἘΠ||0 εἶς τς ποὴ ἱπτοίγοσα- 

δἰτίς χυϊςηυαπι, ἢ Αμθῇ ἀπθοη 
ἀΐςο νοδίς, φυκέόυηφυς ρεεῖς- 
τἰτὶς ἃ Ῥδῖγο 12. οι πλθο, 
ἄλδις ν οὐ β, ἭΝ. 

4“. ᾿Νίηνε «ἄβις ἤθη ΣΝ 

Εἰ υοι ἐφέεμν,πρης 4υΐ- 
ἐεην ἐγὸβιε )ην ἐμινα 
βεΡμῊΝ ἀμἰεη} υἱῴδῥουον, 

αἴρει α φ᾽ ὧὗ δ. "η0 (οἰ}}} καὶ ψοδὶ!. 

1: 
᾿εγγορ αὐ ερ φηϊεηυδι ως 
128 ΔἸ ἀδιο υοδὲ νβ. 
φιά ρειεν εἶν Ῥαινεπεΐα 
ποηρόμε ϑεο ἀαδιενοϑέι. 

πῆϑιι, τιγιδς, ΘᾺ τῇ ον, Αἰ κίου ὠμίυυ λέγω ὑμῖν,Ὲδτι ὅ-- 
1.1} }»ϑ.» 2 

πο. σὰ αἱ αἱ τήσητο τὸν πατέρα ὧν τῷ ὀνόμα 
υς.1,.5. ! ͵ κα 

ας ας "Ἢ μϑυ,δωσά υμεν. 
ἐμ, ο ᾿ ω ἢ» Δ λλ 4 ᾽ ᾿ ᾧ 

Ἡδον να τρ ΝᾺ ως ΑΡΎῪ! ΕΚ Ἡτήσουτὰ αὐδὰν ῳῃ, ᾿ δ- Ἵ 1νε προ ποΡ με" 

ἤοης ΤΙΝ Πὶ --.-.-.... τ οέΕέο ΣΝ τ ΤΡ 

ἀπεαρυθα , 16 Ῥαμίγψεν, μικροῦ. 1 εἴτ, Ν᾽ ραυ]υΐαπι τειπροτίς ριστο-. δά Παντὶ ῥοιτοειίογεπι ΟΝ ΗΕ αἀυείνευπη οςοπιπιοάλι,. 
λνς εὐ παι τί ετῖς , αιοά ν] ἀφο] σαι δὰ ἐρήϊες να; ̓ ποτι Ργοχη πὲ 10}}1- ὠὑνή εὐρύ ὅτι ἐγώ, [ἃ οἱκ ()υοιίδην εγαηίδο αἱ ατογηᾶ ψίσ- 
᾿πιγ δι ὃς (α ΠΒΤδΩν {πρατοτγάτιν υἱβ. Δήφαϊεμηι Ἐκαί Ρυβιίμω. Φ{Εε σίλιπινηΐς βιτσυμι οἱ νε νοθὶν δα λ,πλυΐτο στιαηι οἤτολ- 
Ἰυεὶν ποία "ΜΉ μη ρων, χρὶ πάχιν μικρὴν δὲς ον ο φιήάοιι εαίβιμηο 11- 9 οἰὰδ φιλην ννιιάπνλπῖεα, Τιης οα μὴ νειὰ «υῖς δὲ φιάτως δίδα πα, ιν ἐ- ΘΠ Οαγί ρειθτοιις {Ππ4 ράτίατη, ἐὐδυμῃι νίδοί οςε ἡΠπ4 Ὸ ἤμη ξχρευἐπλη] 40} νοτογ εἴ Ομτβι ςοπίροέζις ᾿αυλμι 
μά ρῶν τ 1ιτγὰ αιο γοίμγγε χης δι Πἴος φυλάγαρίητα ἀϊςο,φυιδυσφ- (τ δά ξάτπις ῥγαιςητίαμν γοίσεται. 
Ἰρίοι διάδος, πός π ζαΐος αἰσοπαφεςῖ είς ἀἰξίρυις οοπίριςίεπάπ μπηπὸ 17. [ὠὠνν(αη»Ἱ ἐκ ἀἰξιρμίηι, δὰ τῇ μν δεῖ. δυϊαιάιτυν πο 
᾿κεῤἑιέανί (110 ταηρεηάμη) ἃ ςοιτγοξεαηάυπιριαθυίς, δες ἐπι. νέςμἰς 4 ΟΠ ρα ἀιχίμνις Μαῖι, 7.9 ἁ(φακις αἰτία ςτίαιη οαέ- 
ἀὲ (εουΐοει ἰλτογία ορροίτα πεογ Νὰ ἀπο,“ αμί νον γδανρον ΝὸΝ κῃ τ Ρ]α οχῖαμε Μᾶτι.13.}4.8ὃ. Αὔλνλι 16. 

4 οἷν ἀρ ερφιὰς Μ νἀ εὐ ιδδε ηνε, ὁπ ο οὐ σηήιης ρτοχίπηαπι αἷν 
ες θάνῃ ςοπίοατίομοι, τους ν οἰ οὺτ αοίσωτ, δὲ ηοχ (δ- ρον βε, ὧι Καὶ τόστι το. (Ἰστίαπι οἱ ταισῃ δητὸ ς ἰιετι ἀἀιοητ 

«διατὶ τοάϊειις ἃς σοι! ραέξως ἐς ἐρεῖν ἀνίςἐρι κε ργσυνίτει, πυμαθαι β {δ τιτὰ φοησοριᾶς ργοῦος Ὠἠΐ ρει! Μο- 
μον Οἰντίδην ρεκίδητος δ] οψιςθατατιας ργοϊπτ(υάπυίε ἀίάίονις τείρεδυ Ροίξαμαπι αὐτοιη ἐπ ςάγηοια νοαϊτ,εοιη 
λυ ππιὸ νοϊυςεῖς ΟΝ εις ἔνος ἐπ 1118 φοτρουίε ἔων να τογεῖς το πιὸ ἀπλίψιν δι εἰ άςητίον αοἰδιοάίυι ιν. 5. ἃ φυθαι ἱμες 
Ῥιμίωνμα (μεῖς) νειὰ μὲ θη Ραΐΐε ας φουνοάὰ ἐϊκοιει χης ης ἀἰςἐρὰ}} φυΐάεμι δά αμῇ ἀἀπιούμαην 

: : ΠΤ 

4. Ρ[με φάδως, ἕως ἄρτι ν Ἰὰς Μαῖῖ...11. {ΜΝ 

Δεοδικῦ, {ν᾽ πρὴ υἱδηὶ. ς 

᾿ ἐμὲ πεφιλήκατε, κα πεπις οὔχατε ὅτι ἐ-}.- 

δὼ τ ΜΝ ᾿ Τλίουπι εἰ αἰ (τίρα! εἷυς, Ες- 
Λέρφρυσιν ἀυπῳΐ οἱ μοϑηταὶ «(Ἄυ ταν, 3» τουηῖ εἰ ΠΟ ΡῸΪ εἷὰς, Ἐς 

ςοίυης δροιτὸ Ἰοηιευβοῃςς - Ὁ ριδμεγδδεο ωϊ νην γλαι. 

ἣν “πη ἀνεο υοόμ, 
νι, δίοναδέμες βύνυς. 

, Ξ 

αὐέ: ᾿ 
βαιίφην αὖ εὲν φυδα νεπὦ ΩΝ 

ὅ αμάξωοην πυρῇτηπερε-. 

Ετίη ἐϊο ἀΐε πη μ ἰϑὸ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΙΟΌΑΝΝΕΜ. 
κοι ἢ επῦ ρέο Μεῖιμ ἀξ ποίςσιολητιδι Ἰρέωυς Μεάϊλι5- 

δὲ ηκίυπι εἰς τας Ῥμδηίδιοις δ 415 ἐπηρης ἄορ πηδτίθιι 
ἐν τέυπι, να βαυςἱ λἀπισάιιπι αι ὃος τεῖ εἴςι. δ νος» 
ΘΛΟΣ κν αἰτς εὐἴτιι5 ἄπειη, ᾿ εἰϊνεγαπι ἱπμοςαιοη 

αν ἀἠοτίπιπς 1,ορ 5 δι, Βυάηρ οἢ ἢ) ἀἠρυτατίοπιδας 
ΝΗ ψίρυτ τάμνεη {ἐρρετ ἴῃ ποηηυ ἐς νεσα οὐἶειιο ἀι- 

{ρ Μεδίατογοπν νοπειγιιπη τοβυ]α, αὐᾶπὶ ἐπἰλπι 1) 
μεμα μὴν νος δἤδυς ἱρ πογάδάητ, οδίογιδγαητιδι τὰ 

- 

1 ἰλοτὶς μετ; Αϑ.το.1:. Ταῖος ογλὴς εἰἰληγοχ κοητί- 
δὺβ υοϑ., ζᾶ νσξᾶτς ίοὐες σιζουμνηιος ροίῖδα Ποιμημε 
Ρἰεη ἰὴ ρες Δροίφίος στιά. Μυτὸ ἐηαρις ἰφίτιν δον ἐο 

, Ἰρῆφ Αροίξο ις, δε [εἰ γετὶς ΟἸεγ δὶ ἀποιριηιν ἰητο Πρ ἐπα 
{ εἢιηι τλιπεη φιὰὰ φἀριοίζιη λἰδις τιάως εἰἴρην, Ηἴς ἀἰν 

Ἄὐστογ οι ἐκε[ς χυὸ ποπηηῖ ρτὸ εαίριια 611 πὰ ηοῖ;» 
τα δι βά οὶ πιεηίιτα βοιοραῦτ, μτᾶ σὰ δριγτας ϑαληδεὶ 
επολεῖλ,, 40λ ἤισγάης οχτγὰ ὁτάιηειαν ετίλπ) ἀσπακὶ, 
δι ας ραν ἐϊογασι ταμιμξσγιυπι νηαιμοτίο τπιμάο αἴ. 

ψεπινι Ὁοο γάτα βιοτίηξ δογίῃ ργοςες, να ἐκ οτος. τὸ βῆ. 

« 

ἐμαί μον" ἡτεῖτα , καὶ λήψεδθε, ἵνα κ 
“ρα ὐ δ ἢ πεπλιορονμδβμὴ. ἀρ ύμδ ἡ πυπλιαρορδμέ. 
Ταῦτα ὧν παρριμίαις λελίληκᾳ ὑ-᾿,.} 

(ἶν᾽ ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρᾳ ὅτε οὐκ ἵπ ὧν 

παρριμίαις λάλησω ὑμῖν ,αλλὰ παρ- 

ῥησίᾳ αἶδι' τοῦ πατρὸς ααγγελα ὑ- 

μιν. 

Εἰνοκοίνη τῇ ἡμέρᾳ ὧν τοῦ ὀνόματί μουῚ 
αἰπίσεϑϑε" καὶ ἰὶ λέγω ὑμῖν ὄτι ἐγὼ ἐρφῳ- " 
πίσω τὸν ποιτέαφ αδὰ ὑμῖ. 
Αὐτὸς γὺ ὁ πατὴρ φιλῶ ὅμαῖ, ὅτι ὑμῶς » 

γὼ ὁ τῷ Θεοῦ ἐξῆλθον. Ἰν 
“Ἐζαχϑον ὡρὰ τὸ πατρὸς ἈΝ ἐλησ] 

λυϑα εἰς τὸν κόσ μον" παλιν ἀφίημι 

τὸν κόσμον γ 1) πορδῦομα «ϑθς τὸν πα- 
ΝΕ 

Ῥτοί!) ἃ Ρατγενᾶς νηὶ ἰη πῇ} 
ἄνα: ἰτόγιπι γε! π00 πιδιντη  ᾿ ινωινά μην, ὑνυκάο κά Ρ- 
δε ρτοβοῖίοον ΔάΡαιέσεπι.. ἐνέμθ. ᾿ 

9} 1υλομοι εἰ ἀἰείψμίν εἰμ, δά 
Ετοε πρης ρα αὶ ἰοῆενέα, δίατὶ 

4υϊςαυδιι τη πουλῖῃς πῆςό: ρο-| || 4μίρῳμιανν ἐθ ποπνόνφ 
τἰτενδε ἀοςἰρ  στίδενι σαμάϊιπι νε] 795 1 βέμϑε (Θ' αεείρέμ:, 
{ϊγαην ἔς ρίεπυ). 
Ηας Ἰοχυυτι απ νο δὶς ρετ] ες 

(πε τυ έπεϑιν εητεῖ τέρυκ αυῦγ [φωνενε μην ὑοδὸν ε νεηΐε 
ὨΟη Διρ᾽ 5. ρὲ ΠημΠτια 1.) 1 οηα φρμη ἐἄ προ ἰη ῥτο- 
ἘΡΕΙ͂ Ἰοφυᾶτ νοδίς, ἴτ4 ἀρεττὲ ἀεί "οὐδε ἰνημανιυοδὶε, μά 

Ρδῖῖς ξο πυπιίαπι ἀθογαπι 
νοῦ 85 
1110 ἀἰς ἰπ ποιῃῖης πδο ρεῖο- 

εἰσιδί ποη ἀΐςο νοῦ 5 πὲ γορα-Ἶ [φμί4 οεζογοραῦο Ραἴγφον υοταῖας ΡΠ} 
Ἰταΐατι Ραΐτειη ργὸ νοῦ δ... ἠενοὺ».. ,ς Μρόϊλιοτῖα, 

Ἐρί οηΐμν Ῥαάτεῖ ἀπιαῖνος, 57 1676 εὐόπν Ράτεν ἀπνά 
ἥυΐα νοβ υγς 4ιπηα{τ15» ὅς στο" 
εἰς ας ἃ ΠΟ ργο εἴς. .] ᾿ρρεκω. Ὁ πίεως ἔαΐε,, ὃς 

«8. Ἐκὶοὶ ἃ Ῥαινε,ίσ νεηὶ πυπς οἱ δἰοιί 
ἐν ευηἀμημ "εν γε ἑπῆμο ἱπξρὰ,17.8 

Ἴνι γαμάνωιν νεδέενην [8 
ρίενν ιν. 

Τ5΄,.«« ἐπ βτονενὑ δε ἰο- 

βαίαπι ἀε βᾳινα ἀπθημη- 
μαὺο νοῦ. . . 

25] [ἡ {0 ἀΐε ἐμ κοιτιΐμιᾳ πιέο 

ἅδε 

»Ὗ 1 ων “Ὁ ἀὰ τ Ρ' ἑὰ φ 

γι παῤῥησίᾳ λαλεὶς καὶ παραιμίαν οὐ-"} ᾿μ]τυάϊήοιη ν 141 ἀἰὶς, ἀδοϊ. 
διμίαν λέγεις. 

πις οὐ ομδν ὅτι δατὸ Θεοῦ ὀξηλϑιες. 

ἀἰπεκσίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοις,, Αἴρῃ πι- ἢ 

᾿Ἰδου ἔρχεται ὥρᾳ, χαὶ νυιῦ ἐλήλυϑεν, 

᾿ς Ρυ βηπηδβεράννει, ὃν παρριμίαε Ν ὰς (ἰρτὰ, το. 6. διτ4ον 
Ριιασοίαν τατος  Πξ ς, ποπ νἠτατυτι ΠΠπ4 Ιου ξάϊ ροηι ρεῦ 
«οιηρατατιοηθομαίθας που οὐίσυγατυγιίς  ]υ γάτα οσα- 

τ ἡ, ἰοὰ αι μνατίσαπι ὃς γχοτῆις Ἰος ορομπῃ ἀσοσηάί ρα- 
ἡἰν: ἐς χιο γμέ Ναῖς..2ε1ο δί Μαϊ.4.34... 
17 ᾿ρ{δναὐνὸξ 4. ἰρδτο,νεξηήίαις ρύςοίδυϑβ πο τάηι ΠΠπτπ 
κουππουξπείδιυς ς φιάπηνε ἤαδες Οὐσομπι νοις ργοθεῖ- 

᾿δέππι, ρύηῖς δὲ ρέτ ίς δὰ νεῖτας δυάϊεδας ργσόρο ργο-.- 
γειδητομη]νοτιδηεθυς, ἘΠῚ δυτοπὶ μα ἣὶς ἴοσυς δά ἰη - 

᾿ ' 30. Μίμης {σίνοιιδ τε {ζτς οπληΐα, μ᾽ Ναε βιύνμεηοῤα οί, ΟΙΜΙΩΙ νἰεκωεί 

Νιωῦ οἴσαμϑῳ ὅτι οἵδ ας στωύτα,  ο) οὐ] [πες ορυς ὑπήίμι κα οι τοίη. 
ἀντ νος ἴω τ ἢ ας δι οι τειγοροῖρεγ πος οςἀπηιδῖς ἃ αν ἔγεις ἵνα τίς σε ἐρφοτα" ὧν τούτῳ ἐγ Πα [ 
ΔΒΑ ἐχτν ἘΠΕ 10 εο ρεφάϊπης. -" εκίβι. Δαδορ ίτλις 

Ἰλείροηάϊε εἰς 1ςἔμ8», ΝΩης 3) Κεβύδῥ εἰεἸεβ,Μ- 

ςτεάετιοὺ, ἀδ ἐγεἀ ιἐεὲ 

[Εςες νεηΐςδε τεπηρυς, δὲ ἰᾶπι}}» Ἐπτεγυεμδὶ νονα τ ἰὰ Μαλέα 
μὴ Ω ὲ ν : βοὸς ᾿ ω Σ , πιϑῖ, 14,327 ; ν 1 Ἰνςηῖς, ἡ υυη αἰ ρατρεποίηὶ ν-ἰ 1 νενέηνι ἀἠβενχανεύκό - 

ἵνα σκορππῶητε ἔχοιςος οἰς τὰ ἴδζα. καὶ πυίαυϊίζᾳιυς ἡ δά (υλ,᾽ πιέηις [ο- 

᾿Πϑένε μὲς θετηβετνον εἰ: ἐπ ἃ 

νη[φμ με ἐηβνορνόα, ὧν 

τασΝοη ορυς εξ ποδὶς ντ τς αι αληι ἱπιεσγοξοῖ, αν 
ἔς ρετίρίςυὰ Ἰοψαίτας τῆς, Νοη ορὺϑ οἷς εἰδιφιςπηυᾶπι 
ἰητειτοζᾶσς αυὰπι Ἰρίς ροῖ το οὐμηϊλιουφεὶς, Λητξιςτ- 
τεγᾶϊ ἐππὶ Ὀοπλίηῃς ἡΠΠοτυιη ςορἰτατίοης πὶ ἀς Ἰρίο ἰῃ- 

᾿ς τεγγοβαπάοινε ἀρρατοῖ Πιρτὰ εχ νετί το. Μυταηάλταηλεη. 
τοηηοτο ΠΟΗ εἵξ γοζερτα ἰσξείο,υλπὶ Αὐριείηυς Ἀμπς δ 0- 
ἄχτι ἤηιυ] ἠεΐξοης ὅς (οἰιεης ἢ!ς νεγοὶς ΚΕΡΙΚΑΙ Οὐυαπάο᾽ 

᾿ ; ἃ ποδὶ (σίγα... 
. εχ Ἰρῇς εοσγιίῃγ Ἰπτετορλιοηίδις «οβποίςίπιυς φυϊά νος». ᾿ 
05 ἱπτεγγοβάπγαν 4Ὁ λὲς ἅυ νοΐιητ αἰ μὶ 

οἰ οι ΔΑ ΠῚ αἸ πες τητεγοοίοαὶς Οἰαγηζὶ ἴα οὐεἶὶς κιπέξιο- το ες ἀϊξοςτς Ορὺς οἱ εἴθ πος δὃ ἐἰςδπτοιτοβ τί, γα Ἰηηαὶ- 
ηδι αιμας ἀπαθις ἐπ τεθυς μὰ εἴ νη η ἐο υδά ργο- 
(ἐς ποῆιλθ», πεαις τὲ βατγὶ οἰξετιπίιις, ποις Ῥαῖον 
τεοὶρίς ἀἸίτον φιᾶπι ΕΠ} Μεάίϊατοεις νοὶ ἑπεσγιεηζα δὲ 

ησανες ζοηςορτας ἰτοτὰ ἐπ οο αιιὸά ρεγρετυὸ νἱβεῖρυά 

ἤτίοπες δοσυπὶ αυΐθιις τεροηἀςηάππι εἰξ ποιιετίπιας. ᾿ρῆ 
δυιΐςα! Ομ το, ης ἰὰ ἀιυάσπι οριῖς οἐγδῖ, αἰ οπιηΐά ἤοιο- 
τατβυΐα ῥυτὰ χυλτι ἰητογγοράγςτιις, ἰατοτγοράϊαγι πους 
τῶν νοϊυῃταϊείη. ᾿ 

Θέ τηθυπαὶ ΜΠ ΟΡ οὐδ] είο, ρον υδι )εο ῥ᾽ αοατί ὃς 2 11: Λίνος φεάμμὴ ἐγη πεςούντειν εἱ, 1 Δη ἐνοάδενὶ 14 εἴς. 
«ςοτἶτ (απυῳ [ταύ τά του} ἰὰηε 41 ΟἸγΗ ἢ ἡπλὰρ ἰη 
τα ἰῃ οαἰἰεροούμῃ ποτα 4! 1 τετεὶς (ρρἰ ξαείοηπες ρτίη- 
οἰρίδυς (ἱοῖυς (πογῆυς αἰνοτιηι ποπιης αἴξτγιητ, βάσιν 
ρεβίδυς φἀιοί μεναι φάνη νο Αηβ εἶν νοὶ ἀπῶι ἀςβιηελὶ 

εἰης νοῦ ἔλη ἤΦΕ πλιι ἰαδοτς ἰλδεατὶς ΠΝ ς ςαἰπὶ ἰὶςς νοῖ- 
μα μητ ρτορεὲ ἱπτεγγοξδητὶς, [δά (ςοιγίτατειη τερτοβέμ ἡ 
ἀδπεῖς, δε ἀςιποχ ἰξαιυτιτα 4 ἘΠ ἀδητία ρεςπιοπεητίς,νῖ αἱ 
Ἰοαυστις ἔπε ΟἸ τ ίζως Θοεγιιον ἐπρτὰ 1.18. ᾿ 

παπο απ Ομ ο΄ λἀϊυπροπαὶ νεῖ (ι ογάϊηλάι ἀορτεοατο- 2." ποτ τ τ ὙΠΟ ρτ τα δύ ρθαι 4 “ὁ [αν 
τὸς. ΦΡεοάῤη ε, τ ἐξέλϑονΝ ἰάς (ἀρτὰ Κ.4.}. 

20 ΔΙες ὮΝ 4Π} εἰνὲ οὶ οὐ χρείαν ἔχήεν ΟἸεγίοίζοιπ. Ν 
κού χροία ὅξιν.Υ νου οριω δῇ, ἢνοὶ βαρ! οἰ Πυη νιφε- 
τοι τα νει ςεῖ ντ πος ὕοχ ἐς σάτα ἂς ἡ Ν “ς [Γνϑϑὴμ 

νη ἴζινε ομεμι δά δὰ ργαοεάδτοι νοτςυ] τη, νὰ ἦτ ἢπς δα- 
πιν ἰοοὶ [ξητομεία, Ὡύλμῖν τὰ πος ἀθῖςα ρὲῦ ραγαδοίας, δὲ 
φια!ὶ αἰ ψιπαυςὰ ἀοσοτος νοοβ οἰαπιιε τς ἀξ Ρἰοτιίψις ἰη- 
ἐξιτορ το ποὐὶς νν ο οςι ἐν πιο Πεδξὶς : ὅθης νοτὸ 
(τὴ ψαινὸ δὲ ρεγίρίεἱὲ ηοε Αἰαιμνταν ετινι "αἰ μέν ἤτ πὸ 

᾿ 

εἰε τὰ [λας Ν οἱ, ἰη ραἴννάην, ΟΑἢ Πδλπὶ νἱ ἀο] ςοτ,αὐὸ είς ἤΐος 
τοςερηῖε, δι λά Ρἰϊολτυγά σεν ςτίος ἀρράτοι εχ ἤυδις Εὐαἢ» 
οἢ!) (αν. ν] τίμιο, ποϊηἰπὰ μὲ φιάσιῃ φιὸά ἃ ρεξιοςριότο 
εἰοίι ξητ, φυδ οτίαμηι τοί τγεχ ἴς Ἡ!οτοίοί γηνὶ ἐοβπο- 

υστληῖ τς τἀπηέη που ἤως πιά πὰ ροττιδαξίοης., ΟἿ νε 
Ολεηζυν ἐποδετετυτμηις ἐοε εὐλην ας δά τοσιριν ρχοβν 
εὐἴςι νυὶ [είς ἱρῆϊο ρατείαςοιει, πιςπείδις νἱά εἰ] ζεῖ ραςατίο. 
τθι οχῖτα ἐλυβας ἡ νου οχττὶ τοῖ! ἰδδχυιη, διτασῖς, φυδά 
(αἰ πὰ ποη εἰἴοι διατο ἄς Η!ετοϊο  γυίεδηίς οσηοχία, 

«εἴ ἐς εις αιπρίμιν οα ἴθ ανστα. Αἵ εοττὲ Π Αἰτοταπν ἃς ὁ Μαῖα. .8. ΟΜ ΊΔε ἀρτὰ,..... ΟΕ] ἶο, αἰνννν αἰνός αἱ 16 
τερεριδνῃ ᾿σέ ποθ οῖη ἰςαναινυγ, ἀϊροιάτιπι ρους νἱάσθι- ργοῤη ταί βια. 

Να ) 

41 

ΤΥ 
; Ὁ Ὡςὶ εἴ ἰπυο» 

βειεμέε: Φ’ ποῃ ἀΐδο υοδὲε ςατῖο Ρλιεὶς ἰὰ 

ει 3} ἰαπι ἐχδὰ- 
, δ ΠΥ 

τος, 44 Ὅοε ηϑὲ ἀἴ α[} ποδίρτο ηυΐ 

ὅ' ενεά άἀ {ε}ς ἠμῤὰ ἐχὸ ἃ θυ ὃς δχίαα- 

᾿ Ὰ Σ ; Β, 

οπρδ 4 δ Μοἢ ΟΡ 4} 1}- δ μο
ς 

ἐπιρτορίελε, 

μος ἐγεάῥηννα 4νὐα ἃ θεφ πος οὐἱὰ τυοτ 



Παρ ΧΎΠ 99 Ὁ 6. ΕΥ̓ΑΝΘΕΠΙΥΜ ΦΕΟΥΝΟΥΜΙΟΑΝΝΕΜΙ ". 
να δ, δ αν, ,) ͵ “αι δ᾽ (ἴθι τοϊ παυοι δὰ ηὐ παι ο- {- {πὲ {οἱημηνεί μαυκην. ἰς ποτα [απο (αἷς σταάίδαυς ἀϊι! εἰπὲ νην, Πρ ηἰῆοαι στει πὶ Πῆμς ὅς ἴῃ Ὁ οσ ἀρίςοπι τὶ ργοροπα Ϊ 

, ΟΥἹ ὃ Σ ᾿ Η 41}: τις ποῖ ή »}} , ος μι βϑνον τπμπρα ἘΧ ΘΙΜΑ μονὸς δὼ ΡΕΡΡΑΣ δ ηῶν ἀἰδε δ ν 0} βιδο[θίνινμ ὮΜ νής τοῖς ἔνι βάειο. ναι 4ιιιπ) ΩΝ ὀνβπε γ ἀτοτηαῃ ἐμδν ἡ βαὸν ἴῃ ΟἸνεῖο ξιέϊαην, ροῖ ᾿κὴν ἀειηυπὶ βάς : | 

: ν πατὴρ μὰ τ μὉ μὶ τς ες ᾿ ἢ Ἧχς Ἰοηαθζις στα γοδίς νῖ (, πη ς ͵ ἀαππε ας αμὲπι ἀεεϊαγατ,η τρίο Ὀςι δοεπερίαςίτο ἁθίςοη- ἈΡργεβοπίμοι μἰπιβολτι «κίαπδιβεαι, εἰσ σηὶὶ Β ουίαπα ἱ 

πνν Τάυτα λελάληκα υμὶν ἵνα ὄ ἐμοὶ. Ὁ]... ὁπ 4 δώμει “ΚΜ, κε ἔφάριημνι [γπεγοδι, "μος ναταρι5 ποβγα (]υτὶς οἷς Βαιῖς ἃς μπάασιεηταπι. - ταράςην ςοπίςανηπγιεμίσας βάιοις οείαπι μᾶς οπιπιὰ ςὐΠλ- 

ἀεὶ Ἐξο εἰῖς ὀῥρζρυΐιυ δ γητο. ἐν τὠ κόσμῳ βλίιν ἑ ἐπ τς ρᾶςοιη ἢαδ ολτί5.1π σθαι τη ππεβαεειν μαῦφαιμ, ἀιαπη αν τη ἡ εἰς, νοι ἀεάημι πριν, (γ ἡμίδικα ριιοαοί ποπνξ 5 Ρςδγίταν Αγοίτοίυς. Ἀοπν. 3. ἘΡς 
βειείον, ΠΡ χιτὸ ςν τρί κόσμῳ θλΊ ν ἐξει) Δ αβιἰἐτίοινουν μαδεδέείε: [Ξ4. [νν πρωηρ ρτε[ωναπν υαὺς Ὀοηάο ήτο, 5 -π' --χὐτ-- 

Ἷ ͵ 
τ αλλὰ πτιρὅειτε, ἔγω ὑενίκηκᾳ τὸν ςοηβάϊτο,ερο νὶ οἱ ταμηάιτη. ὑψειη[ε4 (οηβάνιε, ἐρουις 

Νὴ ἬΣ “ ᾿ ὅι 4 Α 

Καὶ τὰ ἐμίαι παἴται , σὰ γἈ0. τῷ στιν 

ἐμ αὶ δεσυξασμαι ὧν αὐτοῖς. 

ΤΟ) 

- “ κόσμον: Ε . ηνηάμν. νιωἔγνωκων ὅτι παύτα ὅσοι δέδωκα 1} ᾿Ν απ ς΄ πουιεῖιπε οπληῖα αυ8᾽ [7] Νίμης οβπομένημε νέας γριὰ). 5.7 ; 
, (ν. τ εν ͵ : δὐρι πὶ ἃ τς ἐἤι οπλαία 4." « ἀεάΠὶ πμϑ ; ον. ὐὐν ὲ ἐν δῖ ἀεάτει αι} ἃ τε εἴς. μα Ι 

᾿ ᾿ Κεφαλανον ιζ.. ᾿ : “Ἐς Ἰοσυμυς οἷ 1οἴμ5. δ( πο ΝΗΝΣ ὟΝ ἃ δίσωκαί “σ- , Ὁ νεῦρα αμα τραἀ Δ} {1|}ς ουίονονα μα ἀῤμρι ᾿ : 
»"Ἄ . - - - χὰ Ὁ «αὖ. .,» : , 

τεῦ ομηῆυς ΚΓ Αὔτα ἐλᾳ λησεν ὃ ἴησοια καὶ ἐστλ-} Η: Νὰ σῷ ἐδ ΠΥ ΠΕ ΙΝ ὑπ τὰ βήματα ὦ ΦεσὍΚαΡ μ9ι 5 5)  ΣἸ Β  πτδα αὶ εἰσ: δ, ρῇ τοςςρ ας} κε, ἀδά, εἰ : ἀν 0} 4ε- , 
αιείνις ΡΟΙ- ἫΝ . “-,, ν ὦ ΠΟ] ς ὁσι]ος ἔπος ἴῃ ςς- ᾿ βιῶβμ ἐενηἷ αν αὐτοῖς" Καὶ αὐ τοὶ ἔλαβον . καὶ Ἄν τε ἀγογη Ν ᾿ 
εἰἴοχ ἢ χ [δ,- ρβι τοῖς οφ Θαλρμοῖς τὰ τς τοῦ οῦυ - ΤΠ Ω͂ ἄϊκί 6 Ῥαῖοι ν ἰτ Ἰοιᾶ εηΐι» ΓΠ ἐαἰ μην χης, Ρα. δωκα : νὴ Ἂ ΒΡ φ, γυπτ: ὃς νεῖ Ὧοΐ τ ἃ τ Ὀτο- ἐβενμηῖ, Φ ΠΟ ΒΟΜΟΥ ΗΜ 

"Ῥὕμη οὐϊλιι- οανὸν «φὶ εἶπε, Πάτερ, ἐλήλυϑεν αὶ ὥρα, [1] μη ᾿ ᾿ ἘΠῚ Δὐδὰ διὶ 6’, νεμὴ ἤορα, ἰαηβᾳ ἐγωσαν άληϑως ὅτι φὐοσ. σοῦ ἐϊξυλ- ἀπ, ἃς ογεα!ἀσέμας τὴς ἃ τε] Ὡνενε ἥμνα 4 ἔε ἐπι! ν (5 Ὡ 
43 (οἹςπαὶ- ᾽ς ) τ "» ρ " ' τ 8 ΟΥΠΩΔ Εἰ [Ἰ γΥῖ ΓΕ ἐμρηϑ Ὁ! ΕἸ λμεῖμμι ᾿ Κλίφούσων τὲ μα μὰ ἀπέςει- ὉΠΟ πὶ εἴϊο, «γεῤἠάφτμνι 44 'ἴ'ὼ4. πηὲ ; 

τι εἴν πὰς σόξ ασὺν σου τὸν υἱὸν ἵνα καὶ ὁ ηὸς σου (5-] 1 ΕἸ] ι5 ταυς ρ]οτ σοι τς: εἰάνηβεει κε: δον γ ΧΩ “᾽ν ᾿ ΤΩ - 
ν Θίμια τνδε ποι ξάσῃ σε" 1} ἴσοις 46 {ΠΠ} οἱ ᾿ δυδογίτα. 1 ; δέεμ! ἀεά εἰ μεμα. δος ς ὦ πρῶτα οὐ αϑὴ τὸ κόσ.]᾽ Ἐρορίο εἰς τόξο πο ρτο] 9 Πρ λον ἐρθι 1} ἫΝ ἊΣ 

νπὰ (εεὖ τεσ ᾿ . ᾿ ) " ἄλγε π δοο το ς δην ΟΠΊΙ}} ΟΑΥΗΝΤ Οἱ φρημ" 2) ἐερῳτα οὐ ΓΝ κθσ- ᾿ -- χο,, : 
Εἰμὶ τ τορίς Καϑὼς ἔδωκας τώ ὀΐξωσιαν “πώσῃς ἐξ ἢ ππε οὐϑή ϑῖοι ντ΄ ᾳυσι- ἐμον ἾΗ ἽΝ ἐγὼ αἷδὰ ἀΝΤΚ ΘΦΥΟ ἩΠμεΣ 8640 Φ [ςἀ ρα ἐῤ ἡθ05) ἢ ρῆμος ἀεΔιΠ] τον {μια , 

ὃ ὅῖαι, τ: σαρκῶς εἵνασταν ὃ δέδωκας ἀυπὺ, δωση μοι ὃς τ σα οἴ ο15 νΠΔ 1 ἃ -] | κηρ αεογραπι. Ὁ Ἢ ἐροτγώλλα θὰ ὧν καὶ μ91}}] Ἰὰς τινα θ4 τι} {υ.ν "μ [μαξ. 

τὰς ἊΝ ν », . ω 4 : 3 4 ,} ' : ᾿ -" 

᾿ ἐυελ το εν ἀὐσοὶς ζωΐω ΚΕΌΡΟΥ ΒΌΕΙΣΕ Ἐξ οἰπηΐδοῖας [πτοᾶς ταλ] 10) ΕἸ πνεά οννηλα ἐμά {ππῖν ἫΝ ας οἰδ δυΐζοιπ νἶτα ἀτογηα, ἢ}, 1146 4} Αὐκεπνυι. 
τ ἫΝ βετη Δ. ἐοσηο[ς 
ντῖς ςορποίσαηε ε{ 1ΠΠυ τὰ (οσ᾽ς μη, ΠΡ 

πΗβ δ ἐν Ιείωην Ο τίμιο, 

: αἰ 5 Α!» .«,., Ι 
εὐ 9ὰ ἕηεαι Αὕτη σὲ ὅθην ἡ αἱ ὦνιος ζωή, ἵνα μινώ- 

ἴεοιϊο. ͵ 5. ἢ : ᾷ 
γῆς εν σκωσι σὲ τὸν αὖον ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν γ]υτη νοσυιῃ ουπ,ν,δι μοι ταί - 

: ἫΝ ὃ »- ͵ . Η Ὁεὶ ἔυμάαειξ: εἰ χάςειλας Γησοιωῦ Χραςόν. πὶ Ἰείαπι Οβεινη. 
Δ ει1η}.. , “ ᾧ ΤΧῚ ῦ ᾿ ὃς - ἊΝ . πξνὲ ] ἂ ᾿ , 

Μονδ δ Εδγῳ σε ἐδόξασα δλὶ τῆς γῆς" τὸ. ἔδοτε ρ!οηβοαι ἱπτοιταο- τς} Ἐοτὲ εἰατιβεαυὶ μ. 
Ρμ5᾽ ςοπίπτπιηδα φιοά ἀδάἢ ΡῈΥ ἘΕΥΡ ΩΝ τ ΟΡ ων (πῃ, Ῥεχίλτυι (εἴ ν' . ͵: “δ... ! ΠῚ ἔρον ἐτελεί ͵ ᾿ Ἕ "ΜΝ ἀουι ἵπ πὰρ ἐβ29 ἥ ὡσει ὁ δέ δωκοίς μρ ἵνα ποιή ΘΝ 1 νε ἔς σγοιη: ᾿ ΣΝ δὲν τω 

Νυης ἰρίτυγ΄ Βἰοζίβοδηις τος 
ἄσπν νει, ἐπα ὁ ησηοος 
4ἀο μοι βάοηι : , ν "- φρτο Εεηνης εἰανιβοα πὴ ᾿ “ 'Ψ᾿ ,, φρρίεδεπηίο Κω γυ σδοξ ασὸν ΜΑ σν πατρ Ὡἰὸσ Ῥλζοῦ ρα} τοι εἸρίαιη 61 8! ο-- Ῥαιεν φρνά εεπρεῖρ ἴσο 

τἰδ μάτι μαθι!, ἀριά ἐς ρείι5, 1.4 ,η35|ε φμάπι θαύμνμῃ 
"αἰοζνιλοι ἔθ δον “ Δ ᾿ . ἔπ 
ἐπευκπάϊε οἷς σϑᾳυτα τὴ οδξξῃ ἡ (γον ζ.) τῶ τὸν κο΄ ν 

υὰηι τη άυς οἴει, εὐθὰ ΚΈΒΉΒΙᾺ 
Μαηϊξείξμαι ἔσο! ποτ τη 

ν «φ᾽οᾶ!ϊ5 ρλιεῖι» ᾿ΕΝ Υ 2. 
Φοτες λίγ, ἐ. ΟΛΑΟΡ ἐς ὥς στ! ἡ 

ὀρῶν Ὡς ΟΣ ΟΣ ΓΤ 
ἐλοιπιηίθιις 4ιος ἀςά Πι τί μὲ [ΠῚ βονοίηίψιφωοι ἀράν αἰ 

. -σοὶ ὼ 

τῆςα {ππι: ὅς σίοτι Πςατιις ἤημα ἴῃ τ ε,« πιγὰ [νηὶ εἰρνΐ 
: ἡ μαι μ9 [μην ἐν ἐΜ. 

615. ν Ἡ 

Ετ βοη ἔστι ἀτηρίυ5ἴη τυ -" ἢ το ρα ληάν: ογμὴ 
ἀο,ἴοά {1 μην ἐπ ταὐπύοοᾶς ς-] 25: ΟἹ 5ε}» ΜΡ ΦΟΥΨΜ"", 

, ᾿ (9 τφο αἀτευεηιο. ΡΑΙΕΥ 
ἄο αἀ ἰς νεπίο. Ῥαῖοῦ (αῃοὶς, [ανέξε ἰβενα εοε ιν νοποῖπὲ 
ςοηίστια εος μι οιη φῇ τι 2] [{μο φρος ἀυάβν πεννὶ,, οἱ 
4105 ἀφ Ἐι αν αίννι ἤπτ νπαπι] {{{π| νη βο ΦΜΒΝΝΝΝ, πὰ ἕν 
ργουζ (δ π05, 

Ομ οἴη οὐ εἰς ἰη απάονῖ! ὥΜηΡ {Πρ προ, 6, 
Ποδιεδῖ γΠ}εγ9 {ἐνναϑ αν 605 ἡ μο- | 

ἔρο ζυἱοαιξθα ἕο» ΡεΥ ποΙΏξη πηηϑ ἔμ: 4η 95 ἀ ἀμ» ηνΐ- ᾿ 
τσ τ ́ υο5 ἀοἀΠ{Π| τὶ 5 σοὶ μι, εωβοάινν, ζσ' πεπιὸ οχ . 

ευξοάει  νἄζησιηο εκ οἱ 5 Ρογητν, εἰς βευαερβ βίῤιω ρενάΐ, ν (1.9.8. : 

Καὶ ἐκ ἔτι εἰμὶ ὧν τῷ κόσμῳ , καὶ οὐ. 
ΩΣ ᾽ ͵ γ) 

ες πρὸ τοῦ κόσμῳ εἰσὶ, καὶ ἐγὼ φφϑς σε ἐρ- 
ο, ε Ν᾿ 

ΜΑΙ. Πάτερ ἄγε, τήρησον αὐτοῖς ὧν Τὸ 
, 1 ͵ ὶ κ“ “͵ Π) νν ἃ 

ὀνόμφτι σουγοις δεεῖτκαΐ μ9ι5 νὼ ὥσιν ἐν 

καϑτὸς ἡμεῖς. "Ἔ ᾿ 

ὅτ ἠμίω μετ᾽ αὐτὴὲ ἐν τῳδκόσμῳ, 
Ω ΣΦ ἢ ς 

ἐγὼ ἐτήρουν αὐτϑις ὧν τ ὀνόμᾳτι σου 
᾽ ! Ὶ 2 Ἁ [ 

οιᾷ “έδωκωΐί μοι ἐφυλκεξ α,κοὶ ου διεὶς ὀΐξ. 

, 

᾿ ἤ ΜΕῚ ͵ , δλ᾽»ν 7 ἅ δα προ οὶ ΕἸανόρροσεί σου τὸ ὄνομιᾳ τοῖς αὐ 19 ἢ ῇ ᾿ ἢ Ἢ 
ῥιοϊπάερειο: ϑρώποις οἱ σδοίω "ὐλ ας ! . 

τα, νι δίοίατο Ρ ς ιῷ χα (9 18 κόσμου ὮΝ 2 ᾿ ͵ δεν ᾽ «'" “- ἜΣ . δ ν: Ν μ" ΣΟΥ Σ ἜΘΥΕ ᾿ : ᾿ Ν ἜΝ 

ταῖς ΠΟ) ἦσαν, καὶ οὐ αὐτοιὶ δήσω Νκ οἰοξίο. ὁ πναμάο : ἡ το σγαης, δε} |6 ἀπ πρνμάο τ΄ ἐμὴ Ὅρα τ αὐ ἀπὸ Λ το μῆο υος τῆς ὦπῷ πῇ Π|ϊυ5 1Π1|π ρεταἸτιοη δ τἢ νει ἜΝ δετίριμτα ἐπὶ 
ῶο ὁρεεὶ δε. ᾿Ἰσανιχαι ἐμθὶ αὐτοῦς σἐ σωχας Κα] τὸν] [πὶ δὸς ἀςα  - ἃς (οτιηοηφην, | τὴ» 6: εάν, τ βνοι. λϑίας ἵνα ὶ ἀραφη πληρρϑῦ. ' δογίρτυτα ἱπηρίεγοῖατ.. δ οϑῆβε ἈΡΘΕν ΗΝ 

᾽ Φ. ὌΝ, δ " ᾿ - 7] φω᾿ Ἶ ᾿ 

ρεΐπιο δὲ λύλρισου τατηρηκασι. 5 τασην οδογιάτιης. Γ΄ ἡρλυυα ἀνώωι Νιωώ δὲ «οός σὲ ἔρχομαι; καὶ ταῦ} ἡ ᾿ νὰν ἘΠ ΈΥ ΔοτΕ ἐεηὶς ἐν πδλδον, ϑροβλ γβϑ 
αὐ νεὴ | : ὡς ; ᾿ ͵ “νω "δ 0 Ιου : ονῖ ἢλ- ο. τα ραδειη σαυάίμη ᾿ ζ 

ἔδει ΡΠ Ἴς ! ' : ταλαλώ ὦ τῷ πσθῷ ἵνα ἔλωσι τω δεληι ὑαν τς ΠΊΘΌΓΩ δ᾽επυιπι, πεοινα ἐσρέ μένην ἤη βηνεπι εἰ! β ἐταίς ἢ, ΔΓ 6 ταῖν ΕΨΡῚΡ τὰ Ατιοπιλῃῖτας α ας ὁ γω- τίδαὶ, ἢ ἢς φοΠ] ροτοης, δοίεις ἤτον ἀϊοίταν οἶϊο νοις ἤϊε ραν τίω ἐμίω ποπληρϑουδμ κου ὧν αὖ» ἈΠΕ 5 Ἑ "ἢ 
ἀϊαίρυμμε, ρος ΤσΑδμε ἀρε ῥα ἐϑὶ ἐπο τας ἰὼ α . Ὦξυς, τὴν τες Εἰΐπις, πες δρίτίτις (απδξυς ἔϊητ νοις ἢΠς χφῦντ' " ἀρᾷ [ς- Ὡ ἰμὰ 

τΑρμδηιε σι ΒΕ. ΤΟΝ αὐ σρόήρει νὰ ἠὲ κτὶ Ἵ ὭΣ [ἀ εἴτ 16 Ῥ εις. 8ς πορίσαι ΠῚς πτεςοάεης, εχ Ἠιίως Ιοοὶ δι αἰνοτῖ Ἐς. " Ν ᾿ .Ἑ ἀϊάϊ εἰς ἢ αἴ ' 141 Ἐχο ἀεὶ 4" [ενπβοθεμθ 
ΒΥ Ὁ ΡΥ ΜΙ νῆοναμὶ Ν Ρ τ " "ἢ γα ον ἂὲ τεπιροίολτες τοξζα ἰπ Οτᾶϊςο (εγπιοης ςοπῆειξειοηο: εχ 48 πηδηϊεῇὲ γὼ “ε ϑωκα αὐτοῖς δδὺ λόοον σου, χαὶ 14 δὸ ΤΥΔΟΙΑῚΙ ΕἸ5 ἸῸΓ οηε μων, (θ᾽ πέωμάνες τϑι Φάο 

ἐν δι χα ἴδηβει ἢ ἐλᾷ ΡΆςςπι πάυετς πἰς ὁρροπίταγ Ρεισιτρφίο- ς Ἰΐψαοτ, βάτυςπι οἵς {Ππ|π| ἐρίυπι νεται πη Ὠειιπι, πο γι Εἰν δ. ἢ ΜΝ το ἡ 70. γ᾽ ταυτη 5 ἃς πυσπάμ5 σὸς ὁ 1ἰο Π- παύμιε, 4μΐα κοι [νηὶ ἀξ 

οπιηΐ τέρεοθο “᾿ς {Ἰ πμε. Π1χὶ αυτο πὶ ρότιις π πηενμπι Μεγ τε, σαδά [{ςνς!] δρίτίτιις (λη ἔλιις ἐχοϊμάατις, (μά ΠΥ ῊΪ . ὀκύσμος ἐμισησὲν αὐτούς γοτι Οὐκ ΕἸΟῚΨ ΟΙΟ [1 ἶτρ ααΐα ποη ἔπος οχ παπ ον) ἤπρννάο ἮΝ δ΄ (ὸ πον τοτο ευτῦ8}»4. ΠΟΙΈγΖπι 1 |4Π| οιιπι “ρίο ΟἰεγΠΐο φοππμυπίςατίοη ἐπὶ, 41. 4 ἔοίας ὃς νπῖρας οἵ, δῆς του ϑηδον ΤΣ ΧῚ υὐτῇ ὴ τὸ κοσμουνχαϑυὸς ἐγὼ ἐκ οὐμὶ τι τῷ κο΄- , ε ὩΟΘ ἢ Εἰ θη ; μ» ἀἐπιωπάο ᾿ ᾿ τὰς ΑΝ 5.Α τῆς ἢ ΘΕ Γ Δίῃηι ρλ- ἱ : ἽἼ ᾿ ᾿ ΟΣ ΤΡ ΔΊ ᾿ ταν μ μιουι δι εξ Βοο μην οι ὌΝ 
ἱ Δδἢ}- τ . Γζος νοζάτιγ ὁ μόνος διασότης ϑεὸς χαὶ κυ, ᾿ς, ὦ . ᾿ : αἰ ν Ο- Ὕ ἀρ αν δαὶ Ὀάυπι ε- , 

ο ἤν! περάϊον “«ξῇ ΙΣ π ὐπος ἥδος ὙΠ : ΤΥ ῊΝ ὼ πο θέαι ἐν ὐὰὶ ἰδάρροι εὐκκέδμι ἐνο νγὺ ! Οὐχ ἐρῳτῶ ἵνα ἄρης αὐτου ὧκ τῷ κο- κΚ Νίοῦ τορὸ νῖ 10 115 05. ἐ}" Ν πυκὰι γ Ἴ βενοι ἘἩ ὰ εῖρε ον 
: «στ μἐϊοτ!αβομι[15} φηηθεηι ΝΥ επὶ, ἐξουσιὸν πάσηι συιράς. {ιρρίσεὶ τὰς Ἢ Ξ ἃ ἐν έι ᾿ ᾿ ᾿ 5 σὸς , δον ᾿ " ᾽ ᾿ 

πρὴν ἽΝ δὐ τας ΨαΙ δι Ἑτδῦ " οξεβαίεον οηνηνε ὁαν ὃν Πἰ ανθαη οὐνίσιιγέ. 5ι15.. ἣν» ἐς Ἡλέρ ον ΠΤ ἕμι ἡ δε δι εἶλο ϑρδιγϑς ἦμου. ἀλλ᾽ Ἶνα ἴων ἥσῃς αὐτου ἐμ τῇ πο- μπυπαᾶ ἴ τον δα δ ἘΠ 216: ἐπα ΝΣ: ὩΣ ᾿ τ ᾿ δ 5 νον χῳ Υ͂ ( ᾿ ΚΑ λ ΙΝ - , " : 

ὡ ἡ ἐφ νὸν ρα ΤΩΝ νι [πρτὰ, Μλτα]ν το. δς 12.3:.ἀγνομμᾶας. Βυίταγ υοαιις Ἑμ το, οἷν εἰν ἘΡΡ ΘΝ ϑλιμα τῆθου. τον, τ ιό Εἰ αν εν πὅ (ππτιρτους ορο ἡ Ἀλίαπαςι πὸ ἐμηβε νι σα ὁαν: «ἱ ᾿ ἢ ἐρ . Σ : . ν᾽ 5 

διλδιλαν τη δε μαατας τα δε δα Μὰ ται οηίμεαααμαν, τα υ ἀεηαηακίροαίαι ἡψας ὕδσμτα ὡς οκένμπαυν᾽ τιαιχαλοὰ κι τῷ κόσμου οὐ εἰσὶ Σκαϑοὺς ἐχὰ ἀν ας Κατα η ας τὸ μα ΡτοῦΝ 60) Ἰιαν μοβονώ μανν δ, ιαι 
οἰ εν, τοῦ απ." μαρα ι ἐπιθν Δ )10.18. ε ἡμενι πρ[: " “μην Οθνι πε (οἱ { μῈΣ ἔλεος Ν ἐτον συ τ ἐ . Ἢ ᾿ . Ἂ 

δίας ρίξει 4ὠμοιημοὶ ταῦ δι Οἵηηε 4ηοί. Χ Αὐτοτη ἰη Ἰιος ιν Ης-ὀ εἴζαης ΠΠὰ Ρα νοῦ ἐἐάασε, Μη (ως ὐρ ἜῊΝ, ἧς τὸ κόσ μϑὺυ ουκλ θιΜμι. , ᾿ - 1) 54" βεα ἐος ἡΒ σί- ἐνὶ ἈΝ λοι ( 
ἤμε παμίταεί, δγεῖς ἀσήνηιρεο ἀἰζοπάϊ δεπεῦς. πιλη ξυμ κνακόλουδην, ἄζειν δὲ ρατείςα!α: ὙΠ Η; τ λρρολέος μὰ “Ὁ κ ΠΡ ΠΡ , «ὁ δαπέξιδοι σο8᾽ τυ νεγάἴ0:} μὸν (επηο ἐμως υεϑή!αε ὙϑΑ τόσο 

σε (01. ἐρῆαε πῇ ρτο πιῦ ἰερ, ἃς πωντὶ δὲ ργο πριν, (ςγιδειάνιηιν εἰτνζϑ αν, Βλήμμβίι ΠΥ ΤῊ Ἰὰ ἐρηβη ὐνεν ἐδ λήρων ΠΕΡ. περ ν μὐδωνυνς ἡ (ετηιο 1116 τυις νοτὶταϑ εξ. 4. ἊΝ δὲ Ἰψῖμν τι ᾿ 
τ αὶ «(δ 5εὰ ΠᾺᾺ εῇ ἐπύμει ὃ ἐπα ληντς Ραγαῦ πλμῖτα ἀϊ- «ιππὶ [πὴ (δηυυεὰς γἹάστυς ςοη τυ δείο {ιπρ!οιιπι λῦ)ρς ὃ σὺς ἀλήθεια ὅξι. ι . ; πρὶ «ἐριλιναθεν. Ν . 

: ; (οῃι ρσεηετα ὁ γδάιο ρετιηἶς ντ ταάιὶ οἷς Β Τα τ ἀν ὦ τ Ἀπ  δ Ωὴ ἌἜΕ ’ Σ ΨΥ. ἸὰΣ τὴ ἀυ πςἐς  βἐλὰ τκλῖ ἐμαϑϊεις 

τὶς εὐξβινιτοι είς αὐτεπινεταιδις ΡἈ ΜΆΘΗ ἡλλέο υῦχτν τ πὶ Ἐξαίαρεναν, ἐτικοίωσα. Ὁςργαῖ τἀτηση δάϊμις ῥτχεῖ- Καϑως ἐμὲ ὠποσήῆλας εἰς τὸν κΟ-} 1.8] διζας, τὶς ΠΙ ΙΕ ὙΠ Σθυβοιι!. Θθηδον Ἷ ΠΝ ΞΕ ἋΣ 
δ . , [τ᾿ ἐν ὦ . ᾿ λ 

᾿ς 

: δεῖ ἔχν, ΤΥ αὐφαιὶδε ἰτὰ το ἢ τὰς ἡπιϊ4 δοϊοορμαπος. “- ᾿ Ρ τὰς το ας ΙΠρΓΟΠῚΣ ορίς,, ποιηβς Οὐ ατίο τη ἅτ 
3. δ} εΛια, εἰϑυκώς ΠΟὴ σολικείενε ἀρ τὰ ἰλπὶ Αἰϊφαοιίςς. Ὀὶ τπρον "Ὁ ὕω Ρτοχιπιὸ ἑηἤαῦας,, φιλί ἴλη ἱπιρίσιαπι 

αἰτογδιτέπι μας σορ πἰτὸ εἥς ΨΩ ατογηὰ,, φιοηίλιη ἰῷ, ς Οἰονίβεα ηνε, δϑξασὸν με.1, οηυΐειις ἀε ἰηδηϊτὰ σίοτίοία 

ΕΠ ΟΒΕΡΙ δφατιτας ζοηίξφβιίειιτ. {{έωπι [ονοπν ενμὴν ας σνηΐποπτία αι Πεἰτᾶςν οἰ η ΔΙ το δι᾿ ποοπὴ ΜΟΥ ἜΥΡΑ Δ εωιπιτὸν μόνον ἀκμῆνεὰν Θεέ. νιν. ϑοίωμνν ννννν ἴεν. ας. {πργὰ πος ομληος Θηγίποι τα δα ΣΉ) ἐν ἡεε ήμεηιη 

, Ἀππτοπτία πὸ ϑδιελε ἐνῆϑϑ ἃς Π ίοΙον τοῦ ἀίοκεειυ δὶς εἰῆσι ἀἀοτατὶ ἱρογδτοῦ ἰοΐα, ἴσης γῃ ᾿" ΑΗ, “ἃ Ιν ἥπ- 
νοις Ποις ,ἵτὰ νιάςίιςος ντγραττίοι!α μῶον ςοπιέγιατιτ ὶ σοὶς τγίδιις Ρεηοηϊς,οπιατα ἴβηι ς “Ἢ ἿΝ δὶ γ᾽ ε δ ἴῃ 

τῖς δῃτογίοτς οιχ νεῖῦο (υὐ(ξαπείαο πεςείϊατίὸ Πιδαι-, Ἢ ἐπίερατα δι δες φρετατίομιδη ἀΝειδαὶ ᾿Φ ΕΝ Νι ᾿ ᾿ “τοι ἀεόφιις αὶ πιὰ εχρτςοίο: αϑιπὶ τἀπ)ᾷ ἀὐτίςυλιν» τὸν ρῶν 20 ίογμ υὰρ δἠ εἴην νίμ αἰείμοι ἴῃ ἐαἰμεῖς βοῆην γῆς ΡΟΙΝτωΣ ράγεις α᾽ μόνον, οἴσπάας ἤλης οἵ ἃ ματιεροῆε- ΑἸ ΥΜΝΣ ββαβομηα {εἴς αἰνάϊελται ΕῺ (πιὰ! (οΣ Ἴ: τίοτς εἰμπὶ ἶο νειῦο ἐοηποξγοπάαπι, νι μάτοτ ἀϊσατιγ εἰς γαηῖὸ ἤις {ΠΠ ||: χα ἐπἀπίἐομὶς ἐρε να δέν ἐδννη 
᾿ "1ε νάπας Ὠειις μι (δἷιις εἰ νεροῖς ιν ἣ νηΐρζις δέ ἤηριι- : ΡΝ 

Ω ᾿ 
ῃ “ ΜΗ 

5 ἃ ἰς ἂς 

7 Ννομενμηϊ, ἴγνωσαν. 5 ὙΓ05 ἰε ρος ἔγνωκα, Νοων, αιοΐ 6- 17 δαηίηβεα. ἀγασον. 1ὰΔ εἰ ἀν ΉΝαΣ ἀροῦν μευ τ 

τάπι ἱπ ν πὸ δχ ϑιςριδἢ! ποῦιτι ςοφορυ (επἰρταν ππε- ΜΩ͂Ν Πρ ν ἀπιὸν ἜΝΙΑ μ Πρβλ  εδὴ ὑτὴς 

' Ι ἁστιτοῦ ἀευβμνπη ἀς ςοηίςον : ἢ οτὶ 
εἰ. ϑεὰ γεςερτασι [ἐγίρτυ γαῖα ῥτοῦΟ, γιοῦ ἃ : | ᾿ , 

1: πα μα ἀν θη να τῶ ἐπυλείας ἘταΓ Β μην ρεν- ϑρίτιτας βαπέῖζα (τα δα δι βολῇ ᾿ Ἀν αὺν Αὐτον ἀὴ ἱ 
τὸ 

ἀλιωννΝ αι παι σαι π αι εἰς ΑΠ με γι ΠΙΒΝΙΝ " τὸ {πὶ ονλιϑλὼ ἡϑδν τόνε; Ὅς ἢ
 ἩΝ ΤΡΙΣ β β 

' ' ἰδδ- « νοζἀδυλιην( Υἱ ἃ 
: 

τ σόπιις ροτάτίο ̓  Ατα ἢ ἀοἤιτάτον οε (ας ἀρλρθθδ- αὐυτοηι δὼ ν( Πα) ὀλοὴν το εἰ 

των νι ἐν ἴῃ ἀλ ΚΜῈ νοεπίατ ψιὸδά (ἰ παν υναιπαιοά αυνΩλ 1,Δηὶ ΠΡΌΚΕΙ ΡΝ Ὧν Ν " 

ΑΗεδιαύννο ἀοβοοτο, πιδ αν πουαύηοιν ρεγάπτυπι ἰῃ- Ἰηνσητον [πρυλυΐιπι8.. « μη ΡΟΝ ΕΡ ΗΝ 

τειριοτατί. δο Ἡευταιίπιιον νῖτγο το βΥν] (εὐτιλιι; ἃ πῖσο νει! Πίηνο εοἀϊοο,ποαυς ἰοδ] Ρτει ' 

᾿ : τ ολκι πῇ πὶ πλλυῖοῖα δὲς ἀρροϊ τ, πη} λσιτει ἃ τὸ γννζον 

ἔρατίο, νὰ Ιοψιῖμε Ῥάυ μα 4 ρει ἀπιηῖν πιουίηςσην ἀἰείτ, ὑρίυαι ἀυηταχαῖ ἐσ ια ἃς, Πᾶς Ρ ᾿ ἱ , 
ἥ; : ἘΣ πότνα ᾿ λοι. 1. 16} ὅκ 19. ἰδ ἀπ Ὁ κε 

ῬΠΗ]ρ.1.72. “ἴσας Ροϊὲ τσίι τὰ ἀεδεϊαιαυπἀς αὐτό ἀϊοίτυν βπις μενος δῷ ϑεεύ, ἀς 110 Παιήων : ᾿ 
ἢ ΚΑ γύδέϊιοπμδπι ποθὴ τ4ηὶ ἀκτὰ ηὐλων τπὴήει ὁ του ποῦς ἀφο αιτ)ν ἃ ΙΕ ΒΕΙ μέ: δον ο χοιοίαι Μλῖβι. 

πὸ ΒΑΡ Αϑν ΜΝ πιοήο οβδμη ζοπιἀγιεπάνιε εἰὶ νἀομναγτισι. ἡυοήαπιιποιίο τοιάτὰ δι τοίδτυκα τρηὶ Ανίς, ἐρῇων ἐπ ἀπιοιιν νοι πνοδὸ 4αΐα ροτήνν (δὰ οείαπναιινα ἤνιις ςχιτίος πουϊειᾶνη «ΜΠΆΙΝ πος (12 ΕΘ Ὴν υδὲ γε ἡ δ 

φ Ἂ ἐς οὐπὶ σας πὶ ράταουα,  οαη 16.Σ γιὲ ΤΊπι. 1,» 7γ[τληυς, (ἀργὰ ἐγοιτας τος Οὐηηος διέ} : : εὐατ ἐοβαιας Ἂς ἀδιστας ντ νάπος Πχιοῖ ἐα τς αθας 16..7 ὰ εἰϊν νογλιη ἐσσι πν 4: ἧς Ι Ι 
Αὐγίδπι ὁςζραοῦθιη ἧς ἰοεἐΠππᾶιπ υνάςπι ᾿αυιεγιιης “(Οοτ (ἡ νει, : 
ἐμερίειαι έν τα ἐχ κύς (Ἀεὶ ἀο βαδηνεπάκιΝες “πηι Ξ "Ἔ ἣν ἘΠῊΝ ΤΡ Ν ) ὕσειν, καὶ. ἐμοὶ αὐτοις ᾿ : ναἰει σις ςοῃήσοιυειο, Ῥαΐοι εἢ ηἱε (οἷυς νοτιῖς [)ειις, ο φδακρι Ηας ποιμι}} γεν ἐὐβθα των Γ, ἐνῆν ν φιοά πεαις Βιλις, πσαις δρίωτι (λει (μτ Π1ς (ὐ]υτ νεγιις (σαχικιν,, ΔῈ ἐμνρν ἐπὐφλβ με κεϑια ΠΕ γερο λθα ΕΡΕ ΝΕ Φα πὰ Ρ γα ταῖα ρεηοπάγιηνι ἀςοιρίτον οἴςη- 40 4104 ἀιχετας,, (μοὶ ἀράν ΜῊ] ΣΝ ἐνεννάν ΔΝ "Φ γηιῖλν, δε ταῦτ ἀσιπυπὶ ῥίζοτε νἱδεγοτυτ αἰνηι Ατ- εἴὐόο πο ἴδον ἰεῖς αἰχικτο ρατεηιίιφη, ̓  ἐργὸ νοτὸ "ὴ ἰΐ γοῖ- 

Ὁ ὃ υἱν τοῖλϑι 

μὰ ἡ 

ἰη! : : ἱ : τας ἐς 5 414 ἐστε νἱὲς Μαίι 18. (τρια παῖ Δέλ.ν 6. 6.17. δὲ Χο Νοαμο ταπςῃ μας στ, ταἰηίδυς δή (αἰυτοπι ΡΝ ΤΙ ἘΝ ΕΝ ΚἘῸ Ἵ 

νῇ γο! Ἰγοις {τα ουΐραιν οἱ {νας ἀν εαἰαταγμίουι ἐο- τι βιειάπι διὰ ΡΥῦ ἰνοῖ ἀθτςα, δί αἰ ἢ 

Ῥιοίνης αἰνν χήν: (σά νὸς ἀνα ΟἸνεήναν ας νιἠἰσίιαι αὸ Δὸ σαροια. Ὁ τοάοια νἀεϊοςῖ σεινειαρς νὰ γΘ ΠοὙΟ 
οὐὐκο ἴαδα ἰαεμέγατα αιοι μά 1). εἰσίξιο σοὺ ἄϊοι

ι «᾽ν. ἼΝ φημ κα ϑ αι Πα ς ' ᾿ ἀν κι υν ἐς 

ἱ νὼ μον εἰεζονην (υρτλ..} " 
(μι ἁἰυος (οέϊπαην λοι Λα ΤΆ: ἃ 

, 9. ΐ ᾿ ,.18.18., ἣν : : ἤν ἔυνι, δὲ ςψοῦιςι δά». 

"2 « ν γπνρνοῦυ ἡ ΐο. Ἀπὸ εν ποννορῦ. νὰν Μαιι6τρ. μι) ἀὐνντς στ νὰ μινήτη «οθ μαμὰ τοι Ν π ᾿ λ 
4 

ἐ 



« ἰ { ἱ .Φ | . ᾿ ᾿ ᾧ ςο' . υ 

βη ΔῊΝ δ εἰᾳ ἐν αν πο. ΕΝ Θῦ ταρτὰπι δυσοιν ργὸ {πὶ ς το] ΔῊΝ βνῸ εἰρ χαίρω». 

πε ἰοῖον νε" ον «ἰδιτούτων ; ὁ ἐρῳτῶώ μρνονγώλλρ! [τορο, ἤρα δὲ ρτο ἐἴ8 αι ρεῦ [γ-] Αριομρμοι Φ'μιοεν 
οὐχ ὶ ν τὴς ᾿ , ᾿ Ελνν ; «ωὲ ἐγεάν, [ἢ 

ΔΝ Νεεγεῖν «δι ἡμσιςευσύντων δίᾳ ΒΕ λρρου αυ- τηομοιῃ ἐούιμτι ογφά ταγὶ ἔα : μεθ προ ον 
Ἀς ἤλάν (εϊρίαι 470} οἷς ἐμ" 1 ΤᾺ: ὶ 

᾿ τὶ ςορίό- ἃ ᾿ ᾿ ᾿ μαμνμ ῖῖος, Ὑγᾳ χαύτες ἐν ὠσιρκαϑεὸς σὺ ποίτερον ᾿], γῈ οπιεε᾽ νηυπι ἔπε, ἤσυτ οι). ΚῊ μορφαῖς βε 
δεοιηίο Ἰοο ἐμοὶ ΒΡ ᾿ ᾿ δοὶ ἥᾳ ᾿ εὖ ) ,͵, τν αὶ [ Ῥαῖοι 2ῆ πη). δὲ ξξο τητοινε μεμε “. μεν ἐμ πις (ὰ 

,,Ο ββνα ἴοι ἐμολκέγο ὧν συλήνα κα αὐτοὶ ὦ ἡμὼν ἐκ ρα πορίς ναῦν ἔοι ἐν ἅηΆμ ας ΜΙ τ ΠῚ ἣ ν Σηϊ; 

ἀπιποι, ἰά ει ἡ Ὁ ἐνὰ 0 Χοσμρς πιφεύσῃ οτὶ σὺ (4 α΄}. ἰςγεάας πηιπάιις πὶς ἃ τὸ εν ΠΠτλ}  ονηάμε 4ωνο ἐἔμελαν 
διρέμθαας “Ζάσελαξ. ᾿ Πεῆξε, Πι 4 [9 τς γῇ. 

2 ᾿ρίυπῃ Ρὲξ Ἄνα ἣ ͵ ἁ ΜΝ ͵ ᾿ φοῖτνς, ἦν . . ᾿ . 
Αὐοιϊοϊοεωπν Ὁ Κα) ἐγὼ τίω δοΐξων ζω οἷα δωχας μοὶ» τ ἐρο" Εἰ οτίαπι υαπι ἐς α!- 1: : Πὰν εἰ ανίν μεν αι 

“οϑαήπαπι τα (ἢ, ὦ αὐτοῖς, ἵνῳ ὦσιν ἐν,καϑὼς ἡμέ} {πὶ ΠΥ], ἀς0 4} οἴδεντ πες νηυμι, ἡδοθραις ἀεαὶ νη 
ἰρα ουπὶ Τὰς ἦγ ἐσμδμ, ᾿ῇςυς δέ πο5 νηιπὶ {Ἰμηι15. Οὐδ εἰμ, ἐδ υϑων 
εἴ οοπεει ο- ᾿ 2} Ὁ ἐπ : ΚΟ δ, δι 
ΣΝ ἡ 5: Ἐγὼ ον αὐτοῖς ὦ σὺ ὧᾧ ἐμοὶ ἵνα ὧσι τὸ" Ε οἹη εἰ5,δζ τὰ 10η πλονῖ ἔπι ἰκ "ἢ Ἢ Ἷ νὰ πη, 

 Ρἱουϊιυδίηεπι ΨᾳΦΕΝ , -ς , 7 Ἰςομίμμηπβ ἰη νημιηνδ ντ ςο-ἰ |ὙΠ]ηηῈ ΤΟΝ [ὠτηπρῃ ἦν. 
ἀπ πε τα τελειω εὖροι ΠΡ ΤΙΣ Τὴ ὙΠ ΟΤΑῚ ΤΟΝ σηοίοδε τηβηάλις φιὸς τὰ της} 119» Ὁ ον" απ. 

111 σα ον ἱρο σ᾽ ὅπῃ συ ς Δ ) Ὄλον τὴ ἀνε: φνδα τη πῆς τῇ 
ὦ «οηϊαηδι Ἀρ ΝΑ ὧν ἀν ἀπέξε καρ χρη ἡ γα πησας} τη (δτίς,βείοος αἰ Πρ ατερτους πῖςῖς ᾿ἀμεαν, εοὶ ἐν 

Εν χρυ ἐν φετοὐάηοεν ΣΝ Ὁ ΤΡ, ἀβαυβ. 6" 
δα ὃο ἰρίο Πάτερ, θυ “δέδωκάς μοινϑύόλω ἵνα ὅπου "] [||  δογίηιιο8 ἐς] τ] 81 νος -} ΟῚ Ράιοτν νοι ἀοὐ βξ οι. 

ΠῚ ᾽ λ - ᾿ν Ἂν . μο 4ΠΤΠῸ Ἢ ᾿ 
νη οἰά εἰο. ΟμΑί δ γὼ γ)καᾳκεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ" ἵνα] [1|πὶντνθι ἴυπα ἐρο, ὅς {1 Πρ} ̓ τὲ, ἬΝ: τε υδὶ βι κ( 

: ΒΘ : , : . ͵ ᾿ ἰλτλὶ ΠΩ] ἤζῥηις 
τις ζαπι ἰρίο δῃᾳωρώσι τίω δοξαν τίω ἐμίῳ ἰω ἔδω-} Ἰυνέσσσονι ἰρεδξεπε ρῖο τίδπα 1}-- τρια ααβορεαμι νὸν 
ππαβινε αν ΠΡ ΟΝ, ει ναταῦ ἰατα πλοδηὶ αιίάτῃ ἀφ 1 πϑ! 81: 1 ἐανη σίμιις 
ἀμλαβοις τρὶς μρι ὅτι ἠγάπησα με σορ9 ζαταθο-} 1 κα ἀἰ!οχ Εἰ πλε᾿ δηιοὶ 152“ 4- ἀεαιδιτνό,μρ, Δ. ἀπε χόόνων: μία ἀΠ οχ τὶ πλε΄ πες ἰλέζα μα! ἰἀημεχηβλ νον κυεεΐμβαι. 

ἐε Μοῦ; ΡΝ - του πά! [υπἀαπηοητυη1. «{ ᾿[μομεπρπρωηαι, 
ατρ εἴ χα! ἐμκαι9 κοσμος σὲ οὐκ ἕ- ᾿ς Ῥδτεῦ ἰαἶϊε »ἵηἀυ5 το ποῖ 2} κίεν ῥηξξονηνμέμι 
ἀπο υ Σὺ δυὰς ἀπεη σξηθηνα, ὁ ΠΕΕκ δα τον 

ΜΠ}, ἀπέσειλα. τὰ « πϑΐτες πος ἀοῆρπαιῃ, πα ἴικαηις ἀϊυϊηα Ῥγοτίις κοπίςητίοιιτειη μαθδδας. 
᾿ ον χὰ) αὐὴω. ΝῺ] ὅς Ἑταί πὶ, Ῥο εΜ. Ἐδο 1.,, Οἱονέαηι, τίων δόξω .ἴὯ)ς {ΠΠππς κωνων ων τιιξειι, χίοιπ 

.- ἴα τοτδρτι πιοιηξητί τιάμ! Ἀοιησπγπιαπι νίταις. νἱάο!ςοῖ υϑλθταῖς πυις ἂρ ίτιδὲ ἢ οτίαπι το ετεηάμιη εἴ, 
45 “πο πρειβ[μπν, «ἰγιάζω ἐμαυτόν. ἸΝετηρε τὶ δαςεγάος 15 ποι αὐ {Προ ον πὶ κωνωνίαν, ψιοά τοροτίς ἐς ΡΑιτὶς ἃ ἔμ 
ΔῈ] ὃς νἱβξίαια. ἰάψις ποι ῥχὸ ίς, ἰα 400 ΠΆΠ στε ἔαϊτ ροο- [ἢ ΕΠ]|}, ἰδᾳμάπι , 'π σάτης παπιβοίξατι,ν πἴτατς: ουλις σίο: 
ελτυιι,υ δά ργεοίθιις ν οἱ οχρίατίοης ἐβοτοῖ, (τὰ ρτὸ τοτίας 10 τία ἃς [ΚΕ] οἰτατίς ψυ85 νηῖςα οἰξ, ραττϊοϊρατίοης,, δςυπάμπι 
ΕἼ 70 ΠΠΓῚ (αἴυτε, 56 ξη!πΊ ἀςείρίτυτ ἱπ πος ἀϊέζο ἀπ ἢ. οὐίχυε ὁ ϑλυν πιεηίωγατα, ΠΡ} ογεάφητες ἀϊςμητυς 
καπἀινοιθιηη, ὃς μιὰ ρτεοςς αἴτετα βιεπιπι πῇς) ΟἈγΙ ΠῚ ργοόρτεγοὰ πατςάες χυϊἄςπι Ὀεῖ,οοὐατεάες δυτοπγ ΟΜ, 
φατργυάτγατ ἐχαμαίζαγυπν νηγυῖς ἴτὰς ΕςοΪς 4: 4)μυε- ἘἈλομπ.8.17. . : 
Μ᾽ ομε ϑνἐλυδνίᾳ Ὗ εἶ νετὸ,νε σχτοιις ρα βοατίοινες τὰπὶ ἰπ- ει Εροὺ εἰε,δις. 1λὴν ντγαπησαα κοινανίάν οοπηφέμι, φὰς 
τειίοτα τοι]! ἴα ΟΒτ το ρον ϑρίτιτυπκίΔηξχυιη (αἰνξειβοα- 15 νῦ ΜΕ Το ΜᾺ {ἴτιῖγος παῦσις σγαά Ψημπι,εύτηηις ἰαιη» 
ΓΙ" οὐ  υλόλο να ΜΝ 11} ὁ ἐριανδθα ̓ κύρμοῦ αἴτεον, ὈλτΓὶς δί ΟἩΥΗΔῚ πιϑάϊλ- 

10 ἐτ [Ὀνπιθηεην ΦοΥΩΙΠ διαὶ λόγου αὐδῇ ̓ Εἰάες ἐρίτιγ νες.,͵ ἴοτς τὸ ἕν, ροίϊτιι ἢ ράγτιπὶ δὲ Ργαοιριὸ ἴπ {14 οσητς ταυ- 

"τα δι (Ἰυβοα,, οἱξ οα δυιάϊεα ἀσέλξεϊπα: Αροβοίίεα : δ νειὰ τότητι [ει πάσηι «οξ ἢ ξητί! ἐπα ῬΆτγῖν δὶ ἘΠῚ) ςοοχηῆδα- 
Ἄρδυν ἀοθιτίπα εἰ οἃ ἀδιανι 4: πος δ νηἰοιηι τίαπι,ου! ροτίοηδ! τον ἴῃ ἘΠῚ νπίτα οἵϊ Δι αῖρτα ἠλτι2; 

γπιιπὰ ἀσάυκιι. ΤΩΡ Ν τ τα 10 ΤΑΝ εο υὸδά ἐπ ἘΠῚ Ο ϑνωνϑρώπῳ ρατογρεηίτις ἀοαιοίςίι: 
, ἅ1. ΚΓ μην, ἵν Ἐτρὸ ἄθυς ογοάσητλιμι ἱπτοτ ς νπίείο ποῦ Μδττ.3.1γ,λἸτόγαπι,εύπηαυς ἱητοτηγοδίαπι, ἃ φυοΟμπιλυς 
» αἰϊχιια εἰϊουτίαταπι ἱραγυ τι γε] ἀρ πιὶ νο] δοτρὰ Ἰς ἥη. δος ἀΐδυπιίποδοας, ἰρῆθις σάρίεις ον Εςο]ςϊ κεινωνίων; 

͵ Ο]Ἱοτυτη (οὶ ἰῃ ἐεςεὶ δι ομανταιὶς νεῖο μοπίεπίι Ῥυττυα!  τοχείαμν ἀςηίφας, αοἴγδηη ἴτε ἦσο {Ὁ δοάεπὶ ἀρίϊς 
“πᾶ εἴ: τὰ ετἰλιπ ἡθας ναϊείοηϊς ςαυΐα, ἰὰ οἱϊ (ρἱτιτυλ! ες δ ςομυπδίοπειπ, τς ἢν 
ΧὨ ἔν οαςάςητ πὶ φοτροσὶβ οαπΊ σιῆο ςαρίτε νηἰτίο, 2; ς 24 Κὶ εἰἰην » ϑέλω) να ἴα ὃς Ἑταίχηα. οἷο ἰᾳ οἴξορτο; 
ἤδηιης ἴῃ ἐὸ ἐοηεςεῖ νι ίμλῃι ἡπ ὕὸς (υδπαπτείλπι ττλΠ5- - (πηι 1κατὶπὶ Τυδδ 41 χισάιις νεῖσο ντυπταγ, 6 Ό.ΠῈ, 
᾿ηἀς {ἰς πὲ Μεῖδον ἤυς ἰη (Δογαπισητὶς » [δάϊη οὐ ᾳυὸφ ἀϊειιος, δά ιοτς το ἐιδδο. δε4 πιο Πίος οἱξ ἰῃ μας ὑφηιῆολ- 

ἴοτὰϑ μοῦ ογξάπιιπὶ ἀεὶ δι (Ἀπέεὶ δρίτίτας νσταῖς ἃ ποδί (ἴοπε πιοάιις ορταπάϊ, ψυὰπι Ἱπάϊεδάϊ, ἢ, οχυίειι επίπι μος 
Δρριενεηίιεμίος ἐρίπτυ αἱ! ποάο ἃς νἱποαο ποῇος βεϊυν, ἴοοο ΟἈγ τ σο ηογε, νὰ τηφάϊατοσ ἰητεγορ! ομὶς, ἐυπ- 
ἰυθηὶ ἡ τι νη βουιη (μςοιιττι, νὰ ν πεῖς ἰρ δἀιατοιτος ρα]-,, ἔζάιντ ἰῃ ἢ ργοςιδυς, Δα Ρατγοπὶ γείετεης εντ Μαῖῖν. 10. 
ταίνεν!π ποὺ ἐἥιμήαι, οπάσιις πα οἰπηιὰ,πο χερί αυΐ- ἡ“ ΧΆ. δὲ Αἰ δὲ ἔδερς. ΝΝὺπ οἱ ἐγίτυς ἰατίς βσιηυτ Αἰ υπίπὶ 41: - 

ἧς πνξίστηα μ]οτία, ςοπππυμίςες : ἐρίϊι» νἱ ἀεί ιζος ἕριτιτι, υπιοπίυηι ἔρηξ γβ, Ραττίε δι ΒΠΠ} κει αἰ ταῖς αὶ οχ ἰιος ἰο- 
γοῖαν ἀθημὰ αὐφάβαπτ,, τουτὶ Εσοἰς ας την Πίσυτν ἐουρν, (ο ἰὐπὴ ἀρροῆιὰ ργοδαυεί», 'Νοα ςηίπι, ἱπ4υΐς ν ἀἰσετοί 
ποις οι να νἱυμῆςαητς υδτῃ Ῥεῖγι 8 ΝΝδιισάηι ἀν. Ψοΐο,ίεά Πιρρ!σαπς, Ἀοβο. Ν4πὶ δίνη δας ἱρία ρτεϊάτιοης 
τυλλρρο! ας, Ῥεοι. 2.8. Ἐκ ἤὸς ἀὐτοην ἂς Π]υἀ αἰςίτας, Ο ταν ἀπτο χρίνι νίτις οἰ νοτθο ἐρωτα ΝΜ Ἀοφα: ἃ ᾿ νν ; ᾿ ὀ εδνόνποικ ἊΝ " Ρ μυτω, ι 

, ἧς βοῃ ἀβὲι «δὶ τοῦ ὁ μιουσίον Ῥαϊτίε δι ΕΠ ομλι τείρεέχυ 5) ἀἰςί ρα] Ομείυπν ἐρίμηι οοινεροϊδητοε νίαγραπε νοῦν 
ποαῖτα ποίη ᾿πίοῦ πος, πσῆὰς καπνὸ Ομ πο ἐρηίμξιιο τῆ. Θέλεμν, Μάγοιο οἱ ως πν]οσιπι νἱάς, ς΄. ὅμεν, εἰμί. 

ὼ ; αἰάλιγνι» (ςἐ ἀς το 41ο( εὐπν μἴο ὀμνκσιῳ ροπίτικ ἐοίγει, 14 εἴτ ὅτοι! μην διζώγας, να (ἀρτὰ 7.4. αἰζιραίις ἐ{οπρὶν 
Αὐδὰ αυὸφ ῥίον δι Εἰΐες νὰ οἰΤσπτια τὰ συ 1 Ροτοπτία. Γλγο βοΓΙ δνω μάτων καινωνίαν, ὡηιε αὐ, ὠρὶκα τας 
δ νν ψντάτο( σι υϑτὰ Ρειοησευμι ἀιβιηδισμονν πασπι ἐκ: Οολθε. Ημλτῃς ρατιοι! 20 Α}}} εὐ α Μ τον ἐπεὶ , εκ, 

ὡς ὃς Εἰθεῖς φιαΐσμια ἰνοιτο, νοἰυπταιεπι, Αἰτογαῃ υνάσιι 40 (0 5} ἀπ|.4}}} σαπὶνεῖυο ἔδωκας, ΟφΑ 6!, ἰά οι ἀλις ὁε- 

ΟΡ ΧΥΠΌ, 
υς πιο γοςς δἰ); ἱεα' Δοίπεορε Ρι ἰβίσε, νιροῖς Ἰοβατοι 

2 πιρονρειαψά, Ἐρἢ. 4.11. [τληυ6 τείεγπροπάς εἴς μος ραττῖο. 
φι14 «ἡ Ἰὰ ἐς φιο αρίκυτ, Νίαπι αἰἰοθι: ροπίτας αἰ οἷ Εἰ- 
1) αἱ φυλαὶ ΑΡοϊοϊοτιπι πα Ππ|0.Ἐπίυς επίτα νηΐσυς πες 

ΕΠ ΕΥΑΝΟΘΕΠΙΥΜ 
ψοῦο, ὅς ἰηεῖια ἤιο δρίγίτὰ Ἰλοποένηϑα ἀοκετει ἔμ 
{πίε μοπιίηςς Ράῖγὶ τοςοπς ίατςῖ, Δρομβοιὶ ἐβνοῳ ᾧ 
Σαρα Ῥϑηίοηλπι ἰοοεπάο τερταίδηγαγιιης, ἰςὰ γι Π ̓ 
Ῥίδηταηταν δέ τἰράῃτος, ορεγᾶς ἰιρς ΟἰηΠΙ οἰξεέγῃ καὶ Οἰηπν 

εἴμϑ οἱ" σα ρκησέ, ἃ να Ποιιίμαϑι πσαὺς φιπταχαξ νι δι ἔογίς. ς 'ὰ (ΟΠ άμην ἀερεηάεπιο. 

Αἀάϊε αδε: δμ δ οἱ στα, ΣΟ αν παῖς 
9. οοπηπιι» σμρν, κα γὰ ἀπέξειλα αὐτοῖς Οἰς Τὸν Κὸ 

"πίνω στα σμον. ξ 
Ὁ Αροίο 4 Ἶ ,ν 4 

ψοιλίσηοαι, ᾿Καὶ ὑαῇ αὐτὴ ἐγὼ ἀγμάξζω ἐμαντὸν, 

Ἀο φιρίη ἀφ 15 ἵγορς χαὶ αὐτοὶ ὥσιν ἡμααμᾶῆμοι εὖ ἀλμ-] 
Ιυς. οροκίοῖς 

19 

φ . : 

[ἀυπι,έρα δέ ἐρο πη ἐος ἴῃ πγιη 
ἄυ. ἢ τς 

Ετ ρογαπ) αι ἐρο ηδ!- ["5},, ἔηρτ οὐ χοβωξι, 
βέο τηςὶρίμηνντ πηι ἃς ἱρῇ ἴα» 
εἰ σα ἄη νεγίτατο. 

" ν᾿ βὰπὶ Ραιςγςίπρο οτοαίδ ἀπίπιις ἔλουοίςπ), 64 ρᾳτσγ. οεευϊῇι, 

“---.- ἔσοσςς τοὶ 

τιονηδηην; ᾿ 
ἐω πνμράνη πω 

ὑλν ΎΝ 

.ι αὐ 

"β “αιέμβεαι τὴ ΕΣ "ει. 
- 

ξ 

᾿ “ ᾽ , 

ον σοι ὧν εἰδοὺς πατα ταὶ ἐρχόμδμα 

᾿ ᾽ » ἡ“ 

ἀπῆλθον οἰς πὸ ὀπίσω 5 κα) ἔπεσον χα- 
. “--" τος ἐνῇ 

"μα. 

. διδωχκᾷς μοιγομδ ἀπώλεσα οἷς αὐ! οὐ 

ε 
μ. “ 

 εἵλχυσεν αὐ τίω., καὶ ἔπαισε τ τὰ Αρχιδηὴ 

οἰ ςα νι το τὰ σέ ππλὰς ἶς σάρηῖο ΕΥ̓ 

- ΦΕΟΥΝΟΥ͂Μ ΙΟΑΝΝΕΜ, ΕΠ, 
| [σα ν οὗτοι ἴ πουΐε ἐρὸ δυτεπντα ποδὶ, δι Ἀ1] [πον τμπονίν,εζο δαυισπιεν τι ἔτις Φ  ς, 

σῳ ἔγγωνγρὼ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι ἐπ : ᾿ ὍΝ τ νφης ἐδ ἰπ 

μ Ἀν δᾷ ὦ πουεγαπταις ἃ το αἰ ΠῸι εἴς, [Κλ μ, δ΄ δ ἐρχωρθν οἰεῖίιο Μεάϊα 
[] . ᾿ - ς ᾿ . 410 "ΜῊ 5} ᾿ ἰοιε ἢ εηἰἶ- 

σὺ μ΄ ̓ ὥρλσει αὖ τοῖς τὸ ὀνοκά ὄυυ καὶ τ6 Βι Π}14}.}}}}} ἐρίι ἐς πουποη χά ΕἸ πσίμην ἔνει ἐῇ "ον Μιὰν Ραυἱλι πα 

Κα 17} ' 000 ἔθαπε, (δ᾽ ποῖμην [μεέαπε: 0 80. (αἷε κῷ. 

ωρίσο ἵνα ἡ ἀγίπη ἰωὶ ἠγάπησας με, 

ἀν αὐπῖς ἢ κα γω ὧν αὖ τοῖς. 
Κεφώλαμον 4". 

ηπλῦτα οἰπων ὁ Ἰησοιᾷ ἐξῆλθε σὰν 

. 1 οἷς μαϑητα)ς αὐ τῷ πέραν τῷ χοι- 

μλῤῥον δ κέσροων, ὅπου ἰυὐ νλπος,οῖς ὃν 

τὸς καὶ οἱ μαθηταὶ ἀυτέ. ᾿ 

ΓΗ 

ΣΙΝ 

εἰσῆλθεν ἄυτι 

δει δ καὶ Τ᾿ οὐδας ὁ οὐϑασιϑδουῷ αὐ- 
δον καὶ Κούδαῦο οἸρασδοα ας 

πὶν,τὸν τόπον᾽ ὅτι πολλάκις σμυύχθηο 1η- 

πᾷ ὠκῶ μετὰ δ μ(φι θη 17. αὐτῷ, 

σα ἐἐδιας,λοθὼν τίω ασεῖοαν καὶ ὦν 

ἡ Αρχερίων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, 

ἔρΤαι ὠκεὶ ματὰ φανὼν κῷ λαιμποσων 

χα! ὅπλων. ' 

"Νὴ 
αρυ 

Ἰςοὗ 

ἃς [ἃς 
᾽ 

ἐπ᾽ αὐτὸν, ὀϊξελθῶν εἶπεν αὐτοῖς ν Τίνα 

διτεῖτε; " 

, Αἰ πεκράϑησαν αὐτῷ, Γησοιυῦ τὸν Να-
 

ζωρα; ον. Δ ἐγει αὐτοῖς δ σοί ,Ε᾽ γώ εἰμι. 

Εἱςήχει δὲ καὶ ̓  οὐδας κὁ αὐοφοδισδουβ αὖ 

τὸν, μετ᾽ αὐ. 

Ωἰἷς οωδ ἔσαν αὖ 

μη, 

“ . ΨΝι 

τοῖς, Οσι ἐγώ εἰμι, 

τυηῖ 

- .} , Η ᾽. : ,ὕ 

Παλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρωτησό,Τινα ζη- 
“ - Ύ Ἷ δ τὴν , 

σεῖτε ; Οἱ δὲ εἶπον, Ἰησοῦ τὸν Ναζω- 

βαάϊον. , “ 

Αἰ πέχκείϑη ὁ Τησοιῦ, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ δ) οἷ 
᾽ ΗΝ ω » ᾿ ᾿ « " 

εἰμι. εἰοῦν ἔμυε ζητεῖτε γ ἄφετε τούτοις υ- 
͵ 

Ἶ 

παν εἰν" ᾿ ᾿ 
ἣν 

Ω] 

ἵγαᾳ πληρφοϑῇ ὁ λόγος ὃν πεν τι οὐ 
ν 

δὲένα. ' ι ᾿ 

Σίμων οὐ Πέτρος ἔχων μαχαιραν, 

[κὶ 

200: 

τύληϑ τογγοπτῃ ( εὐγοη νῸι] 

τρίς ἂν ἀϊκίραι οιι5. 
᾿ Νουοταῖ δυΐοπι δυπὶ [ΟΘΙΤΠ), ἡ, 

ετΐλην [415 40} φῥιοάςθας συηι; 

ΠΠυάας ἐγρο ΄υθαν δοςερ ει 

ᾧ ᾿ «Ὁ . Ἂ 

εοτάοτθις. ας ΡΠαγίαὶς τη1η1- 

[γοβονοηίο ΠΠυς οὐτῃ ἡ [4τεγ ἢ 13 

Ἰείως ἔταᾳ; [οἰεῃ5 οὐηηα τρῇ 
(υρεγισητυγα » βιαάϊεης. ἀἸχὶς 
εἰς, Οὐ ει αυκττϑὺ 

Ἀείροπάξδέυπι εἶ, οἴ πὶ Ν8- 
ζαγαυτη. [λ1εἶτ εἰς Ἰςίι5, Ερο ἐ- 

᾿πἀα5,4} ργοήεβας σὐπΠ}. 

ΔὈϊοτυπὶ γειγουίη τι» ἐν σεςἰάς- 

ἰτοσυ πὶ ἰρέτυν τοράμτς 605) 
σδτ 6 1τ15}}}} αὐτοπν ίχο- 

γταρτ. ΠΙΟΙη Ποίπαν Ἡ αζαγσηυση. 

Ἀείροπαις εις. Οὐχὶ νοῦις 

τἰϑδοπηΐτε πος αὐιῖς. 

ἀϊχογαυ Ἐκ 15 η005 ἀςἀ{{| πνὶ- 
Εἴνηου μοι ἀ14] φυσῃαιάτῃ. 

ιο[. δτποῃ δυσοηὶ Ῥεῖγως φυῇ 614: 
ἀϊυτα παῦοτετ,, σάν χῖϊ οὐ} ὃ 

"δι Δοτυτῃ ἀυα οὶ ἐβα- 

τἶταβ μα ἀ ] πὶ ΠῚ πὶ οἷδε Ἃ ολ5..} [01 ἀπνένι φηα ἀηφαιβν ἡ δαζατ, νξ 

δὲ σρὸ [η εἴ5. 
“μι ψίο ἀϊ!ξ- 

σι νπίρβιε βι, Δ ἐκο ἐν ξαηι τ ἃ Ρὰ- 
᾿ ρ.", δ ἀχριξο βίο ἃν 

ἔρεὸ ΠΣ τε ζαν, χντιΣ: πνοεο 9 Γι- 

Μμς ψυυπι ἐϊχ σε 1ς 89. ΕἸ, τὸν ἀκ {τι Ἰνάην αν ρ]- 
Ἰρλτ ες το ας ε : κι ἐμ τυτ, αὐττ στη ἀἰςρ} 18. [μ15 ΣΝ 

ἀ4νπρωἱἶν {πρὸ ᾿σάτν τοῦτ ἢν δε 4.} 
τεηίεπρ (τάγοην οὖν ενμ! Ἰυςτῖ 39 
δον, ἐμ 4μαπι ἐπιγοιμ 5 1} 15.}} 
φῇ ( ἀξιραὶν εἶν. Πρὸς Ἢ 

ϑωεδαι ἀμίεην (σ΄ [η- δὴ Ἡδ ΠΥ γεν 
ἀκα με “το ἀεὺαε ἐμπλγἰθ᾽ ς ἀρί εν, ἥυν νἱς 
ἐμτρ: 4) 4 βοή μενεν 1 ε[μ4 τιὸ ἴν μεσή!- 
ἐοημεμενα! εἰΐνε ἐμὴν ἀν6 τὐτντ γειτ 
[ειρυὶμ (μας ψπ0δ ῬΕΙΕ 

ἐμά μι» ωσ ηὶς 

νά 49 εΥχ0 ΠΗ 404. ΝΛ Βοιί τα' 
ρι{ει (οθουεπι ζ΄ ἢ βου με ιο εν ἴα 

εἰβεδην τσ "' θνμιτη ἀρ πινσ πνοιὴ πὶ ἐπ - 

Ἰηήβνον, νοηΐ ἡΐμς μην ἰκ: ετεἴσαν εἰν 
{4υὰ οἹνξἀϊεη - 

ἔτη ζὺ νωϑη: (δ «ν- 
εἰβετο τ ρον: ΑΥ- κδιο! δε. 
2. Μαδιιν.χδ 47 

4 εμεὐπάῆυε [εἰπε οπι- πων 4.4} 
πἴα {να Ὑδητηνᾷ “γ4η1 [ἢ Ἰσσαν 7 

ἡρεν [5 ρνοεείβιεγ (δ ἀϊκιε (μη ίηοτ 
ἐμγηνην» φματιεῖ δηλ ἜΝΕΘῳ 

4] Δι ονάετηνι οὐ 1 εξμην τὰς, νὰ πον ’Δ 
νας, ανοηῖ. λίνα εἶν 1ε- ποῦὶς (εἰ ει ἀπ 
[μιν ο [ως ϑεαβαιὶ 46. αἰ ἶιν ἐμέο μκὶ 

ἐεην φρο’ μά. 4. 1πναάο. ἀϊπηΐε κάτου, 
: ΤΡ ΠῚ φεῖο- 

δ41 εθρν,εωπν  β[. ἢΔ Ὥοη νι 

οἱ, ἔπ 9 ἀΐχε ἐμ, Ενο λυ ἀαοτίλει!α 
γώπν,, αὐΐενμιν τιτοίαν, νἱπέλα εἶ, μι ἅ 

ζῦ «ελάοννμε ἱη ἔετν πν. ἸΜΝ ἤζμινο- 
ε, ΠΝ 

δογτυθῖη αυοὶῃ Ἰρτγοιθῖ 

ἰςίως5 ἢσαυςητοῦ ταν ἐϊ- 
ΠΠ| 9 Πὺς σου οηρίαῖ, 

ΟΥτ ΠῚ, ὅς ἃ ΡΠ ΠΏ ΑΓ 5 88- 

ἰθιι5 ὃς ἀτιῃ 5. 

φιαδαῖ δαῖοπ (ἢ οἷ5. οἰ 

τῖρο ἀϊχιτ εἰς, Ἐρο ἐν ίππι, 

δυσὶ. 

7} 1περννν το ἑηξεγνος 43 
οἱ! ἐρτ μενη φηαράι ἢ 
2μἴεπι ἀῤχενμηὶ, 1 
Νακ,ανεέμηνν. : 

4) χθβοηάλε ρὲ Ὁϊκχὶ 

“οὐ ! (ὰ ογο μην ἐμὰ (δες 
Βοαΐ 

υτι εἴϊε. ετρο ἢ τὴς αυδτὶ- νϑπουῖα οἹΉ- 

ἐγο, τοπνὶς αυἱϊάξ 

φ᾽ὶ Κΐ7 ἡπνρίεγοιων ἔγπνο (οἷς ψοτὶ οι} 

ἡνετη ἀϊκ δ, υὐα 4ηος ἀ4. περ"). 

ἀϊβὲ ποιοδ βοα μετά)! εκ 
εἰν 4νεν]η4η). Ν 

ε ΠΏΡΙ ἐγεῖιγ (δύπιο ἀμ 6πὶ 

το] ϑὅὁηνοη ενζο Ῥανμε}α- κεῖμε Ὀεὶ ἕη- 

ὑει: χίαἀδωῃν,εἀμπεῖε μην, κι νοςδεοπὶς 

ἐν ν ἀ φῶ ον Ν “ Ῥοιὶβείς [ἐγ. (μα ̓ἐπυῖτοε εἰ 

τ ἰδτυυτα βοπτὶβοὶς πηαχὶ- ὁ γαὼβ ἰβείε έν. (μα Μέταικεε ε 

ἌΡ ΡΕΣ ΜΡ ΠΣ ΒΝ, ᾿ ΠΆΡΗΙ τυ ἐπϑν ᾿ ᾿ την, (ν᾽ αὐ{εἰάϊε φηνίεν. Ὁ σπὸ αὐ. 

ρέως ὅξουλον χα! ἀπέκοψεν ἀυτῖ το ὉΤῈ ιαἱ 9 δὲ οί ἀττ αὐτιοσυ!απιν οἴυ5} {μην δίων ἀεαϊενανν. Εταὶ 385 “οπίμιοπ. 

᾿ ὸ δηξιόν. ἰωωῦ ἢ ὄνομα τῷ δουλῳῷ Μαλ-) ἰἀοκιγαπηιεγδε λυτοπι ποπιδίοτ-, ᾿Ἢ μεεπν πε βννο Μά 4ἰ- “Ν 

ὶ πὸ Μαϊςῆυ5. δε. 
Ὁ κίε ἐνζο Του: Ῥεῖγον ὡ “ὦν “ ΄ ! Ἂν 

Εἶπεν οὖ ὁ ἴησοις τῷ Πέτρῳ , Βαλε ἰ Ὠ εῖς εγρο Ιεἴως Ῥεῖτο, Ἀς- 5] λεδμ κί Δάνον ἔμ ἐν 

τἰωὺ μάχαιράν σον οἷς τίω ϑήκίω ".τὸ 

ΙΝ ΟΑΡΨΝΤ ΧΥΙΠΠΙ. 

᾽ υϑηι,ἐξῆλϑεν δὶς δριιὰ ΗςῦγΖος ἐχ ἀπιεζεάςσητις ἴη- 

τε! ρίτυς ςοπίεαιοπε. 4 Τοινεμίθην Ὀεάνοι τοῦ χοιμοίῥ» 

«ἣὝ κεδγών. ὅ:1ς αι άσμα ἰοζηηας ᾽η οπληΐθι Οὐδοῖς οχν 

«πιρίαντισυνεντ ἰὰ σὶρ ποπάι οἀ[ι,, ἰὰ οὶ Οεάνοννην (δά τπᾶ.- 

εἰδείλο εὔίοιο ρῖὸ τὸ [Καὐϑώνν δὶς οπίαι, δαης τοσγοιτεπι 

Ἠευτγαι γγὴρ {Κ άνου] νοςλητ, φυ τεηορηοοίυ αι ἀιςᾶς, 

ἔοι Ἰνοάϊο ςγηιαπὶ Ηοογπιδίη (νυ Δι διδωανιικιμυαὶ. ἱ 

εἱϊ κἰρύιη οοεπι», ἀφρρε ας. τς γοιὸ Ἧ" αὐ άλπν ἐ- 

ϑιοιλγοητις ρυζάτοητ Ἀἰς ἂρ! ἄς ἐς ἀτίς αὐροτίδιε,, ( ἀν 

ἀιυοτίο ρτοιίως γοοαδυΐο ὨΝ ἼΝ{4γοςβπΝ] ἀρρο ἱμις 

Ἰοοιη ἐοετιρουιηῖ ποι φηάςιν ἀἀάίτο ἁιτιςυΐο,"εἀ τπιι- 

τάτοννι τεξζτὰ οὐλπιηὼ σομμςς 51Ὰ εἰεηδκμίοιε α ἄορι 

ς. κγ, τροινεν οἱ ἐν τῷ χριμφῥῥῳ κι δδωνηοη αυτό ἦν Κί- 

ἐγων,ντ ρει ρογάπ) ἐν Ἐταίίνιι. αἱ κεδρον οὐδε τ, δὲ 

ἐμεῖο (εγιρτα μὴ ἔτος ἰδ ον Κ δον, νὰ Δα ὁ δ ὦν, ΑΡοΟ, 

δανδγταν μὲ πέψιν τοῦ χριμδῥῥν να εῖ ΑΥΛΥ ΝΊΔΡ᾽Ι ἰεὐΦ- 

εοηές σίαδίσπι ταυτῃ 1ῃ ὕ4ρ1-- μαφίη 400} εαἰθεόπν αμέην 

ἡμφνχείιθαν, 1 1ὰ οἵ ἡ ᾿ιγλη τι ροβὲς »ά εἰξ λά ναάχιπ 

αυ τοττᾷς τταϊ τοἰερατιτγαδ νπιθγοίὰ ναἱ!ς ααῇ ρτατετῆνο- 

θαι, ῆς ςοφποπνίπαῖας, 4 ΔΙονεμκόπος (ΤᾺΣ νἀ εετια 

να] ἴα νοο Οεϊμίςπιδης,ντ αψ}14 ̓ ς ὅτ γερο δ ΠΙΠΔ ὙΔΔΟΥ 

- Βυύως Ἐσπληρ οἢ τα παττγατίρμειῃ δὲ ΜαῖιβιΣ6.}0.δι Μαῖς. 

14. 32. ; Ν 

: ̓  Υ φοίνογιενψε,, πίω «πδασεν Αἀάίτις πείσας οἤεηάιε 

«οίταπι φολοτιςιν εἷς Πφηνβοαη,ο νἱδοίιοοῦ ἐς αι Ἰοχι:- 

ἥντως Ῥήμτις,, Μάταλ, τὰρ. νιν τ 6 5, ργάοΓαῖ, ἐφρα- 

“ν)λετοδ ἱνρδς ντ ἀν νὰ Ὀροττιογίς Ῥηατυην ἃ δαςογάυτί» 

9 μὰς Ἰὰς ἦδτς τοῖοι ρε τιν, φυδά ΙΝ Ῥήατας 115 ἃ 40}- 

ὑν ἐς ουτοάίςηάο (δρυ εῖγο οὐρα γατιςεοροπά Μλῖῖ, 

47 .ὅς. : 

ς Δαν, φανώνιΝ υἱς ΡΠ Πρ. 8... ὅτ 16. Ὡτι 

: 9. Ψ"νρίφεειην, ἦκα πληρωϑή. Κοτρᾶ Πιπτ ποη ΟἸνεῸ, 

(τὦ Βυδην οἰ ἴα. ἐλιοψειςειπσηῖν ἃ υνοδο ροῦν νι ἰηδὰ 

19. 14. Βίεπ νετὸ ἐοα!εμέμοι ἀχοιθρλμῶν Ἰοριτων δ.» 

ἀειιν ει )6. 
ΝῺ 3 

“- 

πε 4μ Αναν βηΐμα ἐον αὔ- κα ααννης ἴα οχο - 



ΟΡ. ΧΥ1111.434 

(Ἀττι Ὁ Η 
ἤιαιᾶ ΒΙλρν 
πλλδι πὶ τὰ 
δά. κέτεδπα. 

- ᾿ ᾿ »," Ῥοδίαι ὁ τ- Τησοι,κο ἔσδησων αὐ τόν. . 
μιν ἀΔηνηᾶ- 
ὐφ, νο αν 
Ρἴσαιρι, αἰος- τον ίω γὸ “πενϑερὸς τῷ Καϊάφα, ὃς ἰω Αρ Δὸ Ποπποῦ 
δυί(οϊυλανας, 
ύο.... 

Ν 

διηρελνα, ο 

ἘΨΑΝΟΘΕΙΙΝΜ 
, ἢ κἡ 4 .ν ν κ κ ἈνῚ 

ποτήριον δέδωκέ μρ! δ πατὴρ οὐ μιὴ πίω) |παιὴ «ἀππορ δίθατη ρος μα) ; 
ἐς " ι «ιοά ἀφάϊε αὶ Ῥατοιὺ απ δίϊωπον 

Ὶ Οομοῖς ἐρίταν δειείραηως ἃ {12} Οὐννοῦρ αμέεπι τ εῆρῳ. 
μέ δταν ἊΣ δΗ: ἐηἰβτιὶ 
τἐ πε {1 Τα ἀφόγαιτι σοι ργεδ. ααβάκνάπμν τῖσαι 
ἄἀσγιης ᾿είμη, ὃς νίηχεγαης οὔ. 1 ἡ ΑΗ ΥΜΏΙ ἔμηρ, 

Ψ ἿΝ γε Δ᾽ ν΄ ε τς 
ες οὐ σσείρᾳ Καὶ ̓  “ ἰάργος ΧΩ σι! 

: ὑπηρέται 11] Τουδ'αίων συμέλᾳθον τὸν 
} 

Ἐταδάυχογιπς ρτίπνὰμα ἢ 4415} ἘρΑἀάκετωαι εμαρ κὰ 
ΔΏπδαι: ογαῖ επί (οςο (ὐδί4-} ὑπ υε μϑρον μα 
᾿λρυσαΐ ἐγας Ροητ  οχ ππαχί ποις ΚΤ Ρ04, μὶς. 
ϑ {Π1|5:.5 νογὸ τα δυὸ κα Ῥομεα αν 
νἱηέξιιη Δα Οἰαρήλιη Ρομεῇ. 
(61 ΠῚΑΧΊ ΠΛ. 

υ δ' ᾿Ὶ -“ ἢ { δ, ν» . . . . 

Ἣν σὲ Καΐαφας ὃ συμβουλοῦσας τοῖς} 4 τας διοιη σαὶ αρ᾽ιλ8 [5 [0] 
Ἰουδαίοις ὅτι συμφέροι ἕνα αἰϑιρῳπον!. ἙΟὨΠΠΙαῖπ ἀκ άοτας νά αῖς εχρο- 
ἡπολέϑαι ὑαἣ τῷ χοῦ. ἀττς νὰ νης ἤθπλο ὉΟΓΟσ τα 

Ῥγοφρορυΐο. . 

..} κ« νι. πὴ ὴ᾿ “ἢ 
- Κα ἀπηλώλον αὐτὸν συρὸς Ανναν Ὥρω- 

΄Ο  ᾿» ΝΟΘΞ 3 ͵ 

χέρες τὸ ὑγαῦυταδ ὁκθοίγου. 

Ἐναὲ αμίεη) Οὐ! ΧΟ 4 4» ἐφηξίῤοτα ἀνάεγας ας. 
ἀκῃ 414. ἐχρυάδἘ σημῃ) 
ΟΣ βορμίο, 

ἀνάδε μομιὶ Ῥαμνηρῃ 

- 

ΦΕΟΥΝΌΥΝΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. 
Τί με ἐπερωτᾷς:ἐπορώτησον τοι νη 11} Ουἱά της ἰπιοτγοραθθίητετγο- εἰ Θὲ πον ἠνμννοδε 

χυότας γ ἡ ἐλάληστε αὐτοῖς" δε, ἦ τοι οἿ.- 

δασι ἃ εἶπον ἐγω!, ; 

τῶ τα δὲ ἀυτε εἰ πόντος, ὡς ὙΜ ὑπη-- 

ΟἿ παρεξηκωῶς ἐσδωκα ῥατασμᾳ τὸ 
ἡσοῦ οἰ ποὸν » Οὕτως δηοχρίνῃ τω δ᾽ 0- 
γ|06|} τ 

Αἰπεκρίϑη ὠσπῷ ὁ Τησοιξ, Εἰ κακῶς 
ἐλάλησα,μαρτύρησον αἰδὰ τὸ κακοῦ' εἰ 5 
καλαῖς, τῇ μια δέρεις ; ; 
Α'ἰπέςειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Αγνως δεσδεμδμον 

“οθς Καϊάφαν τὸν Αἰ ρχερέα. 

ἃ “05 40] Διιάϊοτυης υϊή ἤτῃ 
τρίς Ἰοαιμζυς: ἐςςς, αι [ολμηῖ 
χιᾷ ἀϊχογίη ερο. 

1: Ηςς αμτειμ υμτη ἰρίς ἀκ" 
(σζυνηιις οχ πη γι 5 οὶ φἀ Ἐ- 
λιν ας} }ο ςαοίάις ᾿φὔτιηι, ἀι- 
ἙεΏ 58) [τάνιϑ τείροηάες Ροπι οὶ 
τλΑχ ον : 

3) Ἱλείροηεϊε εἰ Πεἴω5) 5 τηα]ὸ 
ἰοφύμτις πη το[ σατο ἀκ τη 
ἰο: Βοη νου τὴς σα 19 

141. || Μιίεγας ισίτυν δα Αἢ ας 
νϊιόϊα τ δά (αἰαρμδπι Ροητι- 
βοςπῚ ΠΙΔΧΊ ΠΛ. 

45 

ῥηβενγθρ 4 τος μὲ αϑάϊα- 
τἤεημρ ἰοφηωιας βίον ἐρξιν: 
«τςε, δὲ [πίημε 4μ 4 ἀϊκεν 
111). εχ. 

ως Π«ἰ Ἄμε φιοπν ἀἐ- 
κί [οι ὑπρε αξβθεβενν" τοῖς 
πμϑέμπι, ἀεί νε αἰαρ την 

“ Πεἰ,ἄϊοξην, δὲν τε ψοηάες 
βομεβοιὰ 

2} Ἀφ )οηάϊε εἰ Τείε, 5ὲ 

“«ἀῤὲ τ ὃ Μδιιιι 6.7 
Εἰ πῆδθε φηπεὶ Τηη 4: παν.’ 

ἐῤραιμην φὰ Οαἰρ Ρομσ τὰς τὶ (ἡ 
“βέεεπι. εἰ Μᾶιι 16.603 . τ ᾿ : : ιν ) ! ΠΕ , ᾿ς αὐτῷ δὲ σἴγυς ἢ πιᾶτ.14..69᾽ Ἡλι, 6.58 Ἠκολρύϑει δὲ τοῦ ἴησου Σίμων Πέ-}" ᾿ϑεφιοθατον αὐτο Ἰοίμτα 51- 1} δ ε4μεδαρων ἀξ] εὔνη, Ην ἢ Σίμων Πέτρος ἐςῶς καὶ ϑυρμα!- ΒΘ ΑΕ ὙἸΒΟῚ ΕΕΕΙΕ; ἈΠΓΑΙΑΜΕΙΝ ΣΥΝΕ δ τον. τἢ πιϑι 4 4 ὲ ᾿ , ὃ τς ϑμηῦ )εἴγω: σρ αἴθ ς΄. Ψ . »᾽ . ΝΥ»: ἰῷ ὁ  ςαἰςσἴλοις  λῖ: ἀϊχογυητι- ἔγμς [25 σθ’ εαἰνπειξι [ρ: ἰῇ Ἰδα. τρρς καὶ δ ἄλλος (ᾳϑητής. Οἱ δὲ κα ϑη-} [υνοη Ρ εὔγιι5,δ αἰ τις ἀπ τ ρυ]ως πραὶ ΤΓΤΗΘΑΡ νόμδμος ᾿ εἰπον ὃν αυτῳ, Μὴ καὶ σὺ ὧκ Ἱ] [“) ες ἀϊεῖρα οί, [αὶ σ' ε΄ χαρᾷ ἰππιθὶ .Ψ2ι. ᾽ . τῇ ΣΝ ἈΡΝΝ Γ ὠρμΐμε, ΕΠ ἰρεὶ 5 εν ζἴυ ΟΧχ 4 {τς ΡῸ}}}15 ἹΚΈΤΗΝ φῆγο εἰν  ω.»- Βοπιίης: ΟΣ Νίαμπι Ἔχσιλτς Ν᾽ 5 ν ὈΠαρυλας νεγὸ 1}ς ποῖος ογαῖ ᾿ ρικες Ἔ ρυ δοόδν ἐν Ρ ο φίυπι μυϊπδης Τῆς ὠκοῖνος ἰὼ γγωςὺς τῷ Αἰρχρρι ̓  καὶ 

ἐπιδςε οι κα , “ ᾿ “νὴ ᾿ ΩΣ λ » εὐδία. σαν θσῆλϑο τοὶ [ησοῦ εἰς τίωυ αὖ λίω τῷ 

Ρυ!} : Ι εν» ἐἐἰε ἘΥΑ͂Ι ἡρίω: Βοῃμ). 
Ροηεβςεὶ ππαχίτηο, ὃί (πλι] 1η-} [βιὸς ἐσ ἐβγοίνίε ουτο μ᾿ τοῖς στ [οἰ ἐὰ δυΐαι Ροητί. 

μια ϑη}}}} ὠυτε εἰς Ηρνήσταωτο κεῖνος , καὶ 
εἶπεν» ὐκ εἰμί. 

Εἰς 65 ὁ ἸΝΈραάμες 1} ςν, ὃς αἰχ τ, 
Νοηΐίη. ' 

γιά (ἴῃ εκ ἀνξεερω! ἐς πιο μόρος: 
εἶν εὐ Νεζαμί ἰἷφ, τσ’ ἴλοι (τς [Ὁ 

νιιδυς εὐ Εν ΠΤ ΤΙΣ Ῥοπηβο Ὸ- ᾿ ἀϊκί! Μοι [μην. ; 
πριν ᾽ ἡ δ . , ὌΞ5.. ’ “ τ “κὺς κὦ . ᾿ς Τὴ Ζ ποις . τς, [ε ἐτίλεαι κενὴν τον Α βμερέως. ἢεῖβ τηαχί τη. Λέγϑθι εἰς ὧκ ἿὮ “δούλων τῷ Αρχε 16, Ὀιιεϊξ οἱ αυϊάληι οχ [εὐ Ῥ6.-. Το οῤεεἰ υπητ εκ [γα γ. ἀειφτίας 

πιο λα 6 ἢ“ 
μὲ τρις ἐο[}μ- 

Ῥ ἄγω: ἀμέθη βαὺ αι αἰ 
οἤ!ωην να. Ἐχίμν αῖρο 

Οὗ σὲ Πέτρος οἰ ήνκοι ποδὸς τῇ ϑύρᾳ] - ς ἶ Ῥεῖγις αυτό ἤαθαῖ ὀχεγα δε] }ὅ 
ἐξωῳ. Εξῆλθεν ουω ὁ μιαϑητης ὃ ἀλλθ᾽’ 
ὰ 

Ἵ ᾿ Γ ᾿ Ι ᾿ ὃ ἧς . ᾿ ᾿ . ρέως,συγηλρὴς ὧν ἃ ἀπέκονε Πέτρος τοὶ [τ|8.εἰ5 πιαχίπι!, ςορπατυς. οἷις 
Ἰσαίυ9 αδίοτάσγας Ῥδγιις δυσγῖςια. 

βομεβεῖε, οορπιθφα ΘΗ: ὑγαψὶς ἃς πτᾶ.- 
εὐέρς αὐ [ξίάμ Ρετεάω- κἰς ρεα οἰρίται 

ἀθύδιας οἔξίυδι. Ἐχί μἷς ἐγρο ἀἰίσίριαϑ ᾿ς 1 ἀγρημίκο ἐπε αίϊων 4". ὠήον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ὧν τῳ αίπῳ ἰδπν, Νόμης ἐροῖς νἱάϊ ἰη μοι.) γι π, απ, νόημα ἐο τε υΐο ας αν τες ὃς μι γνωςὸς τῷ Αἰ ρχερῶ, καὶ εἶπε τῇ! [11- αἰτοτ΄ 4 ετατ ποτὰς Ροπεὶ- μαι πομα, φημι, (γᾷ. μιετ᾽ ὠυτε:; ΟΝ ΜΒ Ὁ ἀλάται 8 ἀἰ λα ομαρωσνλβο δος διε (υτήρεα. 
0 ροορῷ καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον. “ ἐδύδυθαι δ βλν ἂν ΕἸ οἱ ἐν μια νους Πάλινου ἡρνηῆσοιτο ὁ Πέτρος, Κρὴ 4... κιυρῆϑει ο περάυῖς Ροιτιις, [27 Πίένμπι εῆζο μέζω ΡῈ ἐν 

Λέει οἱαῖ καὶ παιδίσκη καὶ ϑυρφνοὺς τῷ, ἰδ τέ ες ΝΥ Τ εν ετρο Ῥεῖνο «νεῖ ϑυθν δ λεχτδρ ἐφώνησεν. ὁ. ΟΟ ἰ Ιδὲ Πατίπι ραϊϊυο νοεῖν εὐπ πη} 1 λΑπίλδ αν 
Πέτρῳ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ Δ) κα ϑη}} ὦ τὸ]. ἘΑΡΝΣΝ δέ τὰ οχ αἰ οι ρος "7, ,βίανια, ΝΝυπηηϊά τ Αἴλρυσιν οιυΐ τὸν λτσοιιυ ὅπο τῷ Καὶ-[18} } Τυυευητῖ εγρο Ἰεἴα νη" ἃ Οαΐα- “144μεμπε ἐνο Πεβηπη Μαιι,ν7.} αὐδθρώπου τούτου ; Λέγει ὑκένος,, Οὐκ [ες Πονηϊηὶς ἱπίας Ὀιοῖς 16, 

» !! 
τ δΙΜΙ. Νοπίωυμ.. 

« « »" « 54" ἝΝ . 8} δεαδόη! φωΐ, Σμὶ Εἰςηήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέ- 48] Αἰἀαρᾶς δυζογῃ ἔτι ἃς ται-Ἐ": περ μόηεμοθαμᾳ 

[ων Οὐει ἠΐς Ν βιω, 

εχ ἀνειρηί με δε δοπήμμμο. ἐφα εἰς τὸ Ὡρατόομον. ἰω δὲ Ὡρωΐα" 
8 “ 

χαὶ αὐτοὶ οὐχ εἰσηλϑον εἰς τὸ φραγτώ-- 

ομὸν,ἵνα μὴ μιάγϑῶσιν, ἀλλ᾽ ἵγα φάγωσι 
Ι 

Ρ α΄ ἴη Ῥεατουιτη, εσαῖ λυτειῃ 
ἰηδη τᾶς ἐρη πο ἰηϊγοϊογαπτίη 
Ριασιογίαπλ,πς Ροϊ!πογξειτ, [κά 
νι σἀοίοης Ῥαίοα, 

πνοαὶ δ ἰ ληρμεμι [μπε, τεβὲ- 
προηλμιη ραγίνεε ἐξ πναὶυ: 

[ὶ ἀμεβῆν ϑόηε, αηδά πλα 

14 

[ 

16 

, 

" 
ἃ Οαίρμα νη Ῥγαιονυίηπι. τρδτια 11 
εΥ̓Αξ ἀμβεπν πραηὲ, θη ὴρΆ ἐκο Ἡ ἃς 200) ἐπίγοϊεγῃμε ἐπα Ῥγαῖο- τ 

Τὴν Ὁ γ Ὁ ΠΟ ΠΟ ΠΗ 4 “ς ᾿ Ἂ “πε σαὶ , τ ἐῤ ᾿ γεμτΥ  [εὰ οὐ πρφηνάνοφ- ΕἸΠιος Ὀεὶ ἂ- ται αὐθρᾳκικὴ πεποιηκότες, ὅτι ψύγος ἰω, ἈΝ μον ΙΝ ἤβδι τὰ τῶν τὸν βέμεεγαν, Φν εαἰεειε. τπᾶχα. Ὁ νον {099} Ρχγοάεϊτιοῦρο Ῥιδτυς δά δοϑί ἤγο “ΤᾺ Αἴτων δὰ πος: ᾿ χαὶ ἐδ ἱνονῖο ἰω σὺ τ αὐ ὰ Πέ- ψι ΤΙ 8 ([Γ4 Ν ς ες ς - | ϑάαπε [. ΕΥ̓́Α ΑΝ[Π) (ἢ Εξηλϑεν 570 Πιλᾳτος ζοος αὐτοιὶ, ") [οτδϑυ δι ἀϊχῖτ Ωυβη) ἀςςζυίλτιο- 19 Ἐχὶνίξενζο Ριί4“:μ «ὦ τ]! ς, δὲ φυιϊ δ ἊΝ ΜΙ γον θ σε με οἰεθᾶς. στὰς νογὸ ςυπη οἷς ετίδιη ἡ [εὐ “ΠΡ φηνε βάν ν ὦ: πε» Τίνα κατηγορίαν φέρετε Κλ τῇ αὐ} ἰῃςπὶ «ἀξοτεῖς δαποσίας Βογοϊ. [2 {ον τὶ ἀἰκίε, Οναπν Ῥεορίνα αὶ πος τρος ἐςὼς, χαὶ ϑερμαμνομᾶμος.. Ρείζαυς αὐίξαης, δ “(οἷς «αἰεί. [{εβμοίευε. Αὐῤέὶ ΚΡ ᾿ αν πνας 
Οδεί ιν ρατεὰ 
ςαυί(πιὶ μδπὶ 
τυριιτνοὴ νῃ «αἷξὰ ἢ μα θη ἀυπὶ καὶ αἴέτης οσα- 
τότ (6 Ὁ ὅν 

. ἄυςας, (τά νε 

οἰ ἢ. ; 
Ῥοπεοχ τηαχίνηις εἴρο ἰη-Ἶ19 να σιν ταν: ΝΞ ὧ ᾿ ᾧ 5451) 4{4 4ε ἀι ρμὶρ τ[εγγόβϑυς εἴαπι ἐς ἀἰ τ ρι},ς [μὰ ἂν ἀεἀοξίοίοι εἶν. 

Ἔἰυς ἃ ἐς ἀοτίηα ἰρίμ5. 

Ο ἃν ΝΣ ἠρώτησε. τὸν ἴησοιῦ }ι» 

“δὶς ἀυτέ. 

“ ϑέρώπου τούτου; στη ἡτατηὺ 
Αἰ πεκοίϑησαν καὶ εἶπον ὠτῶῖ, ΕἸ μὴ 29 ἘἈείροπάδοτγιης ὃς ἀϊχεγιηε εἰ, 

ἰω ἐδ» κακοποιὸς οὐκ αὖ σοι παρεοωχα- ΝΠ πῆς εἴες ᾿ ππαϊοῆους, ἤθη 
τγαάϊ ἀ Πσγλις στὰ Εἰ δὲ. 

αεεμ[αβομετναάξετεν αἀ- ἢ], ἰδίψαε 
μεν[μς θυοπελνοπὴβῳης ὃ πγυϊὸ πιπ ες 

10} Καφοηάενμνε (σ ἀΐκε- ἰαϊηυϊελτίε ἀπ 
ψιρηῖ δὲ δὲ οὔ ἐ{ε ἰοὶς πιά- μοι δ υϑρνς 
ἰἐ[αξξον » ποῃ ἰδὲ ἐγαά - πῆς Ἐκ υἱὲ 
ΠΩ 

» »ν 

Ἀεβονά! ἡ μδν αὐτὸν. Ὀεὶ ρειπορὲ» 
ἱρίλαι ἴημο- ᾽ ἢ 2 .«.} ω 3 ι 2 Ν ἰγ] οηάϊι οἱ [οίις Ε ἴ) “2 Ὸ ΦΡΟΗ 4 6) 16 Ἧς ΕΙ ΑΨ ΝΜ : δὃυς ἱδυςηΐζας, ἐλρυλθι ὅ- Α ΒΩ] ἄυτχῦο Ἰ΄ησους » γὼ παρ-"" δα] Ῥ ἘΠ δ ΡΆ μαἰὰπὶ ἰοηνωθης [μην πην- [ | Ν ΣΝ ί ξ : ; ἐς. . ΨψίαΔ ἱπιασὸ πᾶτὶ τοπῇει, “ησίᾳ ἐλαάλ ἡ δὲ ἀεὶ τῆ στὰ ΕΤ}}} οαύμξως μαι πάο: ΡῸ εἰοτεσο [ἐπῆρεν ἀοευΐ ἐν β- 1. ΒΒ οί ςαείάμ, ἔδωκα ῥάπισμα 1ἃ «ἶξ ἐῤῥώ πισεν ΨῸΙΡ δὲ ν Ἐγᾶτ σηΐτα ἕο ἀϊε Ρεοι]ατς ἃς χργοίϊιον ομγμεὶς ἱπηπια πάϊς τα Ὀείαδαες 

ῬησΩ ἐλᾷ ε ἢστὲ ω κοῦο 2 Ἀ ΐ [ςπροῦ ἄοςυ! ΙΏ (γῃαρορᾶ δζ ΄ῇ Ἡβυνὸαι ἐν ἐενηρίο μᾶ Εταίμις, 1) εάτε αἰαβάπι. γλάς Μᾶζς.: 4.6. ΜΑΙ εΙζὲ ςεγς. τίς Ἰεσαὶίς ἰητετάἀπέλιιπν ΝΌΏΊοΥ.9. το. Ἐσδτ διίζοιῃ μὰς ἄἰϊος ἧὰς ρεςςαῖυεεν, ἐσὺ ϑαξα ὧν τῇ σωωαγιυγῇ » χαὶ ἐν τῷ ἱε-} . εὗρ!ονυὸ νηάίηας 14κὶ ςοη. μυ16.67.ν- τὸ ἀ ιησ νη τῊΣ τὸ κολαφίζειν ἃς τὸ ῥαπίζειν. Μ : ᾿ς ᾿ : ; ᾿ δὶ Νυϊράτα ἃ Ἑταίωδας Ἰητογριστδητυῦ τῤρβατσαγ Ν ῥὴ [ἀοἰεην ἢ ἀσςτἱ υαγαι οςοσαίιι ᾽ 400 τΕΠΊΡΟΙΙ5 τπότηξηϊο ζοπΊς- εοτάϊς , ἰδ α. 
ἀεάεγμηῖ. ; τι «ἀεπάως Ἵταῖ ̓ Βιιραμοά ὁτιὰ οχ [νογ]9 ρεσίςείρτο (πε πας πἰμταν ἀδῃ τ 

14. ΛΔ ΐξναι ἐρίων, ἀπές «λον οὐ, Ῥαττϊσυίαπι οὖν τεβίτι- εὖ ἀνίοίρυ!ς (υἱς οὐ οὐυάγατ γῇ τοῖὰ ἈΠ τοτί Πιροτγίοσ, {τ φὰς ἐι ἀϊοὴ ἐπ 
πιὺς οχ Ἀάς ἀιιοτῇπη ςοάίουμι. ΕΠ λυζεηι ἐρληαϊερίξαια αυἀΔὸ τοίατατ. Ἀοριρίτατ ἱρία εἰληηας πάχος, Ιά ιιοή δι ριαίτλξιοι ο- 
ν(ιγρατας ἂρ Εψαηρ εἴτα τοάεύητς δά [ἀρε ποτα. ἸΝάπι δοάϊς οδίςτυδητ, ἰδτπ τὐπὶ εχ τταάίτίοης οδίογυλίίς, ἰά οἵδ ἐμρέ Ῥαῤ έν, 
ἀθτ ἐχοπίας ἤτον πάτγατε ἀς Ρεῖγο, πιρτὰ νετία 18, αυδ- ὃ ἀϊεγ Πυη] (οἰεπηςηι γ 4 ρηπγυς οτἂῖ ΑἸγπιούιπι, δι ἱπ δδν ἵ 
ἁ ἰπτοπιεοοτᾶς αι παγατιοπὶς συτίιαι ΔΟγαρογαπτΝ αης 49 πιλπάιολτί ἀβημπὶ οροτιςδαῖ, ἴῃ Αἰτογιαβιιοπιρς αἰς 
εἴρο οὸ τοἠιδο,ντίτυν δραηα]!ερῇ, ἐχ αυὰ αἰγπιο 112 βῆςε ΘΟ πὶ (ςχτί, νείροτΑΠὶ τος οἶς, ης τοῖο δίάιο, πεπὶρς ἀε- ᾿ 
τοροηςηήα, ἡιι2 εχ Ογγ}11 τοιεἰζαϊηναβ ες νετίι 12, δὲ. εἶπιο αυίπτο ρτορεεῖ Ραίς δι ἀσείπιο (εχῖο,ἰη ες 0 
[ολπηομ ἐπ το εγοιάα Ῥοῖεὶ μη τονί2 ργοτίας οἰγὴ ας Ε-. ὅπηο τηοἰάς ας ἀϊςς δάθσατί, δ ὁπτηὶ οροίο ἰοτυ ἀρ ἢ]: 
ἀληρο! Πὶς σοηίξιμτίγς. ᾿ ᾿ Ὡδτς ςορετοιτας. Ἐτ μας ετίλπι ςαὐ εξ σὰν ἀΐες ΠΠ|ς ἀεοί.. 

᾿ς 48. «Οαιαρθα, ἐσὺ τ Καϊάφα [ἃ οἰ 4Ὁ πάλους Ολἰαρίε: τς πτὰς (σχίιις, ΙΠΟΥΤΟΠῚ Ῥοηλίηὶ «δίεφυμιτιις ἰϊσατιν ΠΕ ΠῚ 
4ιοά ξεπυς ἰουυτίοηἰς οχροίυί πλις ΜΑτοὶ (ἀρ. τ. νετί,. βιςε ἐϊες ΠΩ διατί. ντροῖς ἰῃ αυο ἀιρίοχ ογὰῖ γε: 
Ἰάνοτὸ ΄αὰπν Ποηη.}}} θη ἱπτο Πφετορῖ, το { Οαέαρθα, μξινηλνίἀεδέει βλίς μα αἰτοτὰ γετὸ ογά 411) δα δ ατί, 

᾿ ἀιδβίκυεταης «(ἀ Οαλαρίνανα : ἴσας πιπήγαπι ἀρὰ Μᾶτούπι τὰ τῷ. μι. Ουοά ξπίην μος ποπημ τοίξπιητ, ποι 4 ἀρηί 
Ριο “ὐ ανείιβιπαζοῤο υρροίιοταης “κά “κμβναζεζωπιια . “ἴαπι,ίεὰ 410 αινάσιη δὰ μάπος Ἀλγηιον,ΑΠ) λά σφττὰς νἱξϊι- 
τον ΠΊΔ Πα πὶ οτγουςπ) οὐ αοίς Αὐπφιηϊπο, γα τα πϊς Ια ο- 0 πιὰς {πφυ]ς ἀϊεριις ΑΣγπιογαμι ἀεἤίπαςας, αι τυἀ πὶ ςο- 
τλπτι, ν Ἔχροίίατ χυΐ ἥσει ροῆτε γα ἰπ Ργσεογίη μι τς ἠθ.. ἀσιῃ ἀϊδ ἅἴηιις Οβιείβεις ρου «οηνεἀοτίητ, γα ἧς γος 
ἕξδις εις, χυὶ Ἰεσατυτ ἀάυξευς δὰ ΟἈἰαρῆαπι: σα στη {παῖς ᾿νε νἰάστυν. 50 ]σπηος ΟΠ .Πλ 1|ος ἀϊες,ἰαγηῖο ὅς 
Ενλίηνις ἴῃ δια ς ἰοειμῃ ἀπινοταιτ, 41. βναίοννμν, ἰς ἰρίᾳ οΥἠϊπατί ϑαδίνατα, σιρον ἈΠ ς Νὰ Ἡ φιοαις μεΐ- 

᾿ πὸ ἀγατώρμον. Ποημηη νἱάςΠοςε τηρηὶ δγδ 41 ῬηΔτο ἀεῇίπα- [ἴος Η πείςιὐ 45 φιυιληι βοπε ἰμτς ἅτ ει ΟυΐηλαΣ 
ἴλπι, υπν ἝΠ οἵ το ρο Γυνάπεις δὶ τη εἰτουπ οίίος ΕΟ ἀξ μίταν Τυἀαί ἰ οχ [μορὶς Ῥγαίςτίρτο ἀϊοπὶ Πρ ἀεοίπιιπὶ 
γίψας αἠςὸ νε θεῖτο {ὶ δά (οι ποίμνη ἐπρ τοι τεἀιίίςη- ἢ τὰα μβνρυβυ τ τρβὰνκβμομὰ " ΠεΠοἼεπηο ΟἸιεῖ- 
ἐὰ βιατιτ τὰ τρία Εοςϊοῖ ΗΙςτοίοἰγηπιελθα τρπολέζ ιν. ἢν ραττια ἀρ (λιαρμα, Ῥάττίπι ἀρυὰ Ριϊλτὶ ττιθι ηΔ], 
ἔχη ἀν ος Ἀυτ Ἰυἀπις Αἰ τυ τη πα αιδμαμν ἐχοιτεῖς ε΄. τάπτο ςιμ τασναΐτο ςορίυ ηρίἤεης ὃ ἃς 4υα! ς ἤιΗ δῖ 14 
πιας πάσηι (τ ριμα ἐς (ἸΝΠῚ ἀςευίατίοπς Πα ίτα ἀρὰ τιν ἐχρίοὰ ᾿πλπ λα ἰἀπξλα ςοπυοσλιίοιις αιπδε 
ἔϊδτιιπν ἐοζηιειο αὖ «Πς Ευδης οἰ τίς ρεστογηα, (Βτὶ- Ὁ. 30. Δ 4ἰεβεμε,ιριοπνὸς ἠὰ ο(Ἐ{ςςἸς τίς ΠΟΙ νυ] βατίς τοὺς, 

410 φυνίσιν ἀπάτην η Ρυστοιιπν ἰατεοάιόζο, [αν λὲ- αοά ἴαιπ τη (ςο!ιι5, πεπιρο Βα ρἸνοινα, ουΐας εἰδιην ἀλια- 
ζοιη ἀριιᾷ ἔσιος Ρὲ στοῦ) ναποητίθας, 4 αβίνα, τὸ πόχα, βαιλοτ, ριϊ οι ἐχρευημμε ἱμιπὸ Ὥστ ᾿ίᾳ Μλιείϊδ. 

: 4 

Γἰγπὶ σης ἀδοίπλες απ τιις ππΑχὶ πὰ (οἰεηη 5 ηἰηοἰρίςης [πρμανα εἰὰ ἐς οἵηηε! ναὶ ςοημοη μη, 
Ἐπὶ τη ες ἔν 

ποθ πτν δὲ ἴῃ οσςυΐτο ἔορο ἰο-Ἷ [Φ΄ Ὑ» οερμίο ἰνάννμᾷ 
Ζύυτος αι. ΠΗ]: ΠΝ 
ται ιεξίσεσε τε, «το τοὶ στ τς δι τς τ 

13. ομμξροιέ Πἰλεαν τῷ ἐειαγτῆ ἐκείνου. Ῥοίε ΗΕ νοτθα [οἷς ἘρΑπαϊοριῖς {Π{Δ χιᾶ: ελτας ἰη ΕΠ νοτῆι ν4 ΟΠΊΠΘ ΠῚ ΓηΪ  ἀι- 
Ὀγηϊας ὁ καὶ ἀγέςελω «αὐτὸν δυδυμῆψον Φοὴε Καϊάφαν φ' Αὐγχιδ- δἰτατίοπςηὶ Ἔχοηνί, Δ41} (χὰ εἰπηὶς ἀισαυπι οἴοι (ρετίο- 
ρα φυλητυηῖ φιεπι ςοπίϊςοες Πἰζοε εα [νἀτίπα τπτετρτοια-. χὰ οἰηη ἃ ἀοοίροις νεἰετί χα τὰ ἀρρύλνψεν Δι} κρι ταὶ σνωώπνονν ἀϊ- ᾿ 
τίοπε : πᾶ Ογάξουιν σοάίςοπν Δὲ ἤοη ΠΉΓῈΝ ννήσις,, ἔλα, [ταχὺς (πο ἰοςο μᾶς τοροίμ!. δεά ἄλλ ἁριιά Ογιν!ὺ 
(Ἤλης ἐξίτνιν ἰσξείοποπὶ ἀρργοῦνας Εγαίπναβ: οἷ"! οατ π τος ὅ ἱπτεγρυστοι ἰσράτιγ, Δ7 ἠπνήηΐφωο, 4 εΠδ, κς ἀπέσοιλάν, ὃν 
οἰΐσπτιος ἠδ πς ρυτος ἴῃ ἐομτοχειιπι τς οποηάα , Ἰτᾶ 80 οὐπτιγὶ ραττίπι οχ Ἰρίϊπις πατγατίοηὶν στὶς, ΓΙ ΣΙ: 
αυϊδάλπι ργατατοα τοαιῖγᾳ. Οὐ γεροποπάα εχ βλπηςιη, δτίδηι εχ 18 σραυαϊςρῇ ἀΙ ἀπο Ἰοφεπήμπι εἰΐε καὶ πέσε- 
Ἀὶς οαυίᾳ αἀάιςοῦ : Ργμη πὶ αΐὰ Ογει ας, νςεις ἃς ποδί- κεν, τπτῆτ, ἰρίς νἱάο! οος Απηας, ἰοίμπη νἱπέλαπι δά Ολἱά- 
Ἰὲς ἡπεογρτες, δύ πονῶν αν πέξιος ἄλλων, τ ἰερας δὲ ἱπτογριοῖαν:. ΡΒ ΔΠΊ σαποτιπν. [τάφὰς ἰη ἱρήια Αππ ἄοιπο πή! ὅς. 
τοῦ ἀρ ς φυδὲ οι απ ποι ἐοδατεῦις μαγγάτίο. ἸΝαπὶ 10 [Σὰ πη οἵδ αιοά ςοπιπιοιπογάπάσπι ρυταγὶς Ἑυδηρο!ἶϊλ. 
{είν (δι σιτις,, Ῥεῖτοηι ἐπ αυΐδια Ροπε ἢ εἰς με ητγοσ. (γι σπίμι ἡτς ςοποιμιπι 16 οοβέετος, δι ἢ ΟἸιγ δαπι ἰα- 
«ἀυξλυνν, ἴα 4 οτίλῃ) ιογίς ΟἸεας ἃ ῬΡομεβος ἰατεντφ εἰπε Ὁ (εξὰ φυνηὶ δά εὐνπνντ Ῥοπεβεὶς (οσογιπι, ΟἸτί- 
δλτιις, ὃς αὖ τρέϊις πη ΠἜγο οδείως, αὐὸφ νἱάσγετισ ποη ἃ-. {τις οὐίτογ οἴος ἀοάιδειις, Πατίπι δίῃ ουτλοῖς δὴ χάες ζε- 

᾿ αἰς τυλβη πὶ ἰιροτο βοητῆςοία ἀν πιτατὶς γατίοη οπι : 4υας ΕΠ ἘΠ ΕΝ πη; ἔχ ἡιτὸ τυγίας ἐπτο ] ρίτυγ οὐγοατοῦ ἔ- 
οὐνϑὰ θη μοι μην λα δἰπισιν φυὰπι δὰ ΕἸΑμΝ Ολιλρβαη Ια ἀληρο τα, α0}} 4 Δηα' πηδτίοης [πέμα,ροείπάς μᾶς πατγέι 
Ῥοπείβοειη τοίοσεί. Ρισίοτοα (ιν οὐτν ἡξίς οσπίοται αὐα. ἀοῇ ΟΝ τίδως τοδὶ λὰ σαϊρθὰ ΡΟιίἢςεπ) ρΡειλδυς εἰσι, 
αἱ ἁΠΐς ᾿αδαρ οΠΠ{Π- πατγάηταν, βτοϊοίταν οἰππία μας ποι 48 δε εαἰεβαοιειι δι μαροιήνος. Ῥτορτίὰ οαϊς[μείξης. 5. 
ππαρίτις Δι πλ». (οἀ4 Ολιαρλιας ἄοιμὸ οἴ, ΝΝ ες ΑΠπτεῦ (θὰ λιὶς ἐδ νίις «οὐδ ατραῖν Πουεσας ΗΠ ραλὶϊ ἴπρς τη ΑΠΠς 

: «ομνποδὲ ρος Τοάπο σὴν ΟΠ ἑατοτῖς Επιλαρβο  ἰε οοῃ- αίοαυς νοηοὲς αὶ πὶς ἴῃ δες Πρ εὶς οὐίειιατας. “- 
οἰ ατοηϊυιάδαν 1} πλαϑ το ςοπίδηία( νι τς ξϑὲ ὁπιπῖπο δια. 30. 1ὸὼ Δλμινάο, τῷ κόσμφ. Τὰ οὶ ψιουζαίς ἐπάς ἢηϊτὰ οι ἰῃ, Ὁ 
παλιν οδίσγιαι)ε ος θοτγὶ ποβατίοπες ἦτ πάγγάης ντ ἰῃ νηΐς λύοηα ἰάνοπιλῖο νοχ τὰ νἱεραιςοηίμειίς, 4)». 
(υἴάμμα αάηδιις ἔνέας οεἰᾳ ἀρράγοας. [είς αὐ ἰταή νας ἰφμε,π αὐτοϑενιν αὐἷρ δὲ ταί. Ονρνοε, Ἰὰ οἢ παύενε. 16 νετυδ 
«[{ς ἐμιοαπγυγν ριατιςτσ τις Ἰοάπηςε φαΐοι ἡ α οὔτι οἢ 14-ὀ ςοά οἴνοις Ἰερίπιυς παύτονν. Εσο νοτὸ σα πο νοὶ ἰορ.π- 
τιογίυε ΟἸκε πυαν αἱν ρίο Οδίαρθα, αὐ ταῖποῃ νπὶ ἐς Απἶτ'.͵. ἄτυη παύπενεὶ παροϑεννηυοὐ (κοὐ! ὲ ροτμῖς ὁ Πστατίν πιυτα- 
βοιοίμην ςορ ἐπα δι ἰῃ Οἰιγηϊμαι ἰμ αι ἰγουψι, Ροβες διὸ, ὡς υἱ τα παΐτετε, 

- 

ρφ( ὅπου παύτοϑεν οἱ ἰαδ'ῶο: σιὼ ἐργον- 

ται χαὶ ἐν κρυη] ᾳαἶ ἐλάλησα οὐσένᾳ 

21, ΠΩ 
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Ψ 
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ΚΑ ΊΝΝ 
ΠΔΙΓΙζ.1 

ας Ὁ 

Φ 

ἢ ͵ ..» - ε Ι , ε4|], 

ἐπ μετς- Α πεκριϑῆ Ἰησοῖς Ἡ βασιλειαὴ ἐ- 
ηυ ἤπια ᾿ 
4ρἰτίτῃα!ς αἵ- ΕΣ ἭΝ , ε ες 
ετίτ: πιαπάα. κόσμου τούτου ἰαὖ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὲ ν οἱ 

Τ λαπι ἤςιτο- ς 
- ὅδε, 

" ἘΝΑΝΟΈΒΠΙΙΝΜ 
. τὶς Οκίαεϊεροιοατοχεταητινετίε ηἰπαίπιπ τα ἢ κοείοίμα.Ἤ Ἐχρτοῇῃς νειδὶς Ῥιτο μαης ἀϊιυττοηὶ ΟΠ τὶ οςςὰ- 
νιοϊλῖς πιεμιηιεπς ἀ θηλτο χεμοογέητοσ ᾿ δέῖτα ἀρρ- {ἰσηςπὶ φιδτοητὶ τείρομάοτιρτ, ἡ), 21. Ετ Πυματον 4φὴ 
οἰὐμιι πποστῖς Ομγιβος συλάετες αμοά Ῥλυΐο ἀρυά Οαἶπο- αὐτονομίαν τυάδὶς ςοπεοίϊλιη δοὦ νίαις γεϊξτιπτῖ- Πιάχηο 

᾿ ἔξεςιν δποχτεῖναι οὐδένα. 

πὶς Αεαία Ὀγαπάϊο δα πὶ συιαηιτ Α ἔς, χ8.14. Οὐἱζαυ!ά 
σαί ποῦπα}}} οςπίξαπτ, {ἀππα τὰ ργου πο ιδιῃ τοἠμξγα οα- 
Ῥιχαία πιβίεια ρεμες Πμάπος ποιὰ βιετα τι, ντ ρα πποῖ 

απ ληλυυκδένωνυκκῦν νον δ νὼ .---.--..ο.ο-ο.Ρ πα σΝ 
ΕΝΕΝΝ ς 

Εἶπαν οι αὐτοῖς Ἰ μλάτος, Λαξετ 

αὐτὸν ὑμεὶς καὶ κὶὶ νόμον ὑμδ κράνατο 

αὐτόν. Εἶπον ὧν ἰυτῷ! οἱ τι δα)οι Ἡ μὴν οὐκ 

1ζα ὁ λόλος τῷ ὑπσοῦ πλινροοθὴ,ὃν οἶπῳ,}}»} 6} 

σημαίνων ποίῳ Θανάτῳ ἡμελεν ὁποβνή- 
σκειν. ' 

Εἰσῆλϑοεν οὖν οἰς τὸ Ὡρωτώρμον πά- 
λιν ὁ Πλροΐτος, καὶ ἐφώνησε τὸν Τ᾿ησουώ, 
καὶ εἶπεν αὐτοῦ, Σὺ οἱ ὁ βασιλειᾷ γΠ υου- 
δαίωυ: | ᾿ 

Αἰπεκράϑη αὐτῳ ὁ Τησοιξ, Αφ᾽ ἑαυτῷ 
σὺ τῶτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον σὲ « - 

εοὖς 
Αὐποκρίϑη ὁ Πιλάτος , Μή τι ἐγώ Του- 5 

διαός εἰμις τὸ ἔθνος τὸ σὺν χα οἱ ἄρχε 

ρθὶς παρέδωχαν σε ἐμρί ἢ ἐποίησαρ, 

4 

μὴ οὐχ ἔςιν ὧκ τ κότμου τούτου" εἰ ὧκ τῷ 
᾿ Ὁ 

ὑπηρέται αὖ οἱ ἐμοὶ ἡ γωνίζοντο, ἵνα μὴ 
ἰοασοθ αὶ τοῖς 1 ουδ᾽ αἱοις᾽᾿ νωῦ δὲ καὶ βα 

η6 

- Εἶπεν οἱ αὐτωῦ ὁ Πιλάτος, οὐκοιαδ).,.Ϊ Ὀἰκίτογρο οἱ ΡΙΠαταδε Εγροὸ 
ἐεχ ἐβ τοὺ Ἀείροπαϊς εἴας, Τυ 
αἱεὶς τῆς τερξ εἰς. ςροὸ δάος 
σεμίτας (μὴ δὲ δά ἰτος νεηὶ [ἢ 

βασιλειὲ ὦ σύ - α᾽ πεκολϑη ὁ Τησοιξ ν Σὺ 

λέγεις ὅτι βασιλεῴ εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς 
ἡσηβονημαι 5 χαὶ εἰς τῶτο ἐλήλυϑα 

εἰς τὸν κόσμον ἵνα μα ῤτυρήσω τῷ ἀλη- 
ϑείᾳ, Παζ᾿ ὁ ὧν ὡκ τῆς ἀληθείας, ἀκούει 
μου τῆς φωνῆς. Λέγοι αὐτο ὁ Πιλατος, 

τ ὅοιν ἀλήθεια; ΄ 
.“--... -- 

{}}} 

3: μα τπονῖο,ποῖῳ ϑιενάτω. Ὠϊχετγαῖ ΟἈτίζτιις ἔοτς ντ ὁτα" 

εἰβξοετετας, αυοά {ρρί οι} σοπας ἔεΠς Χυιάδεις τσ ηοτα πὶ 

τοίϊληταν οτίδιη ἐρέται ἈΒυταὶ, υδηλῖς Ἰαρίηατος ἐα {|- 

. φίτς Πηροπάεγοητ, ΝῸπ ται ἀυτοιο Πρηιβοαγς νοϊπεγαῖ 

ΟἈ τίει ραπαι σρπιῖς, 4υὰ πη ίοῖς γε ρι ρἈδηῖς τυ πέδας 
ττδάιεας, εχ Μ]ουμ πιοῖς ἀδιγλπαιςτιγ, Ολυὰ νοτὸ οὐγ 1ι- 

ἀκὶ Ἔχριο ὲ ρου ατίπι νε ΟἸηῆτας στο φετγοῖιν, ποι 
μιαο ταδεὰσι μος ντάςτὶ μροτοῖὶ, φιιὸᾳ μος (αρρ]ο} φορὰς 
Δοογσ Π πιῆ δι ἡρποπιπίο Πἤθηναπι εἰῖσε, ἰςά αι δ Παῖς 
πὰ οἰΐες Ἰη (ἐάσῃ ὶς ὃς ςοποίτατ! ρυρυ}! απέζοτος οἵςρι- 
δι Ἀοιπαηὶς ἔχτμτα, δὶς αλλ πὶ ς δὴν Ῥδαΐας μιτίίς. {τὸ 
ίςητις Τατιαι, δε έδονος [εἀ ἐείοον (Ὁ ἐμηριίξω; ουμεαῖυ βοβω- 
Ἰοιαμε ἐν ἐσμτρην οἰ ονίοτν αι δ ό ΗΝ οι οὐθηίων (ρα ἢ Ἰνι πη - 
Πἰοης ἤπιε ςοκαπτιοπιρ)άμ ((ἴ ΒοπεΠοσο9)} ἰὴ ἐμ μίαν ἀερον-, 
Γηηίων, ᾿ 

Ξ Ἀρφργον εβ οἰ σῆκϑιν πάλιν, Ῥτοἠήϊεγαῖ ἐπὶπη τά {ὑάατος 
αικῆζηπις αύᾶηι ἀςοιτίοςπὶ ἀάιιεγίας ΟἈ τι αοτ. 
τεῆς λυμίαι, Ἰτληθς ποῃ Πρ ππβοαταγ νος ἴοςο τερεείειις ἐη- 
Ὑτρί[ως χα Ριστονίμη, οὐτορ τη! ἐρ τοις ορροίκας, 
1 Νυν ἐξ εν ποῦ πνρη δ, ἀκ ἴξιν ἐκ τοῦ κέσ μου τούτου, [1ος 

ἀτεῖς Ομαεις τοοςως σία: Οαἰαείς Μαίε[τατὶς δι Δ 6. 

{{ππ| τος πὶ «τυ πατίοποπι, Κὺρ απ είς ρτοῆτοης (ἰηνι] ἃς 
ΔΟΡΆΠ ον Ζυ Ἰὰοχ φυσῶν εἰἴοι, νογὴμι ΓῚ ἜΡΜΝ τ ἑα ον 

ταιισης ας ῥτου τς ἃ Ἰκοροπι κυ ύιν πη! ἐηροτίο ἀπ- 
ἐενατιποπρς ημ οἴ Εςο]ο {« τὰ ΝΝ πὶ δὲ ἡναῖςηιις 

ἴδοις οἢιδὲ αναζονιις εὐ νὰ Πόπιο δάσρεῖς ο[Ἐ 5 ΟΠλης ΗἹ 
εαΐο δι τὼ τοῦτα, «ἢ ροΠτίαχυιπ αισήις οπιπίσν ρίσπο 
ψψμιις ΤΠγοιηίηνν. πο ἀδὰς ροϊςίαις που Ἰοχυίτατ ἰνος [6- 

Ὀ εὶς ετρὸ εἰς τι δο Δ ος -|}} 
Ρἰτθευπ) φοϑ»δέ ἰςοἰνη ἰορευη 
γοίζεαια ςοπάειηπαζε ουτ)»11- 
4υς Ιυὐαὺ ἀΐχεγιης ΕἸ» Νοδίς 
ποη ἰϊςοτ πτογιηςῖς αυεπαυᾶ. 

ψιῷ ἀϊκεγατηρη!ποᾶς 4 πιο 
τς ἰτασγατα σύαῖνε οὐ οΥ ΘΓ, 
᾿Κορισῆως εἰξ εγρὸ ἴπ Ῥγαῖο: 
τίν ΡΙ] τυ 5γᾶς νο εαις ᾿ εἰμι» 
ἀϊχίτχυς εἰ,1 ὑ 65 τεχ {Π|-  1α- 
ἀκοτγυμιὸ 

ἘἈείροπάϊε οἱ Ιεΐως . Α τεῖρίο 
τὰ ἢος ἀϊςεΐ5»4 41) ἀϊχοτιιπὶ τι 
δὲ ἀς λοὺ 

Ἀείροπάτε ΡΠ στους, Νυηαυϊὰ 
ἐσο πάτο μπλῦ σοηδ τα δ ρτ 
(η80}} ϑαςεγάοτος τγαδιάογιηττς 
ἢ] να υ14 ἔς {1 

Ἀείροηάιε οίυ5.» Ἰλσρηιτη 
που ποη εἰϊ ςχ πος ταυπάο: 
{ἰ οχ πος ταυπάο οἤτῖερηθτη 
λοι ΠἾΓ πιο σογταίς πὶ 

“Ἴεσαν τερπιδ τηουπι πο εἰϊ 
᾿σλϑξχη ἐμὴ ἐκἔςιν ὦ τοῦθ. πΐῃς, 

νεῦται!, Οὐὐΐαῃ!5 οζ΄ οχ νετ!. 
τατοραυαἶτ νοσεῖ πλδᾶι. [101] 
εἰ ῬΙΠατις, Ουΐά οἱὲ ν εγιταρὸ 

.--..........----.-...-.- ----- 

ριοβὸ, ἢ φιοά ἐνὶς ῥτάτογ ποάισλιῃ σοὶ οἰτιρηεηι ἴῃ 
Φ ἴφὸς μα’ βόητις παι  ςπτν συριἀεΠππιὰ ἡτιὰ δάμοτίις 
Ομ βυνη ἀγγερουτίς. ; 

ἀὐιαὶς ἐβη. [δ χεγμηξεν- 
εὐ σι ΙΝ υϑμ πο ἰ)- 
Ἷ ἢ βέενε ἡμεῃηδῃν, 

τἼνθθ ἐο[ἡ ἐπηβίεγεα 
ΠΗΥ, ἤμδην ἄτη "βφηβν 
ζ4η9 ΠεῸ προγίς ὁ {πὶ πι6- 
ὙΠΏΡΙ. - 

1 τοῖηϊε ἐγρο ἱπεγμῃ Σ 
νη Τ᾿ υαεουέιη βίαι ψ“Ὡῳ 
αὐιάω 1 ἐμηει σἀέχι ἐ, 

Τη εχ Υυχ ᾿ μα κογμῃ Ὁ 

γείσγιο εἰ ἸΊΡΙ ἐγεῖωγὶ 5 

δἰ ε(βοπάνε Πεβνι, «το. 
“εξ ρ|Ὁ μοὶ ἀΐεις, τὴ “ἡ 
ἀιχεγρπε δὶ ἀξ νοῦ 

Μοοηάιι Ρ αιμα, Ν(.. 
4μά εἰν ΠΡ μη τῷ 
"4 (Ὁ Ποριβιος ἐρκά,- 
ἀινμπ ἴς ἡ να {εν- 
ΠῚ ᾿ 

ευπάϊε 1ε|μ5,.ἰεγηῦ 
πονῆν ἤ0η {Ἐξ ἀὲ μος πγρη- 
ἀο᾽, βίεκ βος πιμοά εἤε, 
γοξϑμην πέρην, ΗΝ ἐτὺ 

πηδὶ Ὄπ 6 ἀεεεγενεοινὲ 

νοῃ ἐγφάετεν ἐμά κε: πμπὶ 
ΧΟ ΥΣ 
βίης. 

᾿ππα 

τλάσγον [πὶ δ: πὰς δὰ- 

Ὄ κε ἰξ4ηπε εἰ Ῥ ϊ4- 
Ὁ» ν 

ἰβγοννάνε 1εξω5, ΤΙΝ ἀνεὶς 
ἡμι4 ΥῈκ [ὑπ ἐξ ν ε[0 )5 

βος βϑβη [πνν (σ᾽ κά δος 
νερὸ 5 γονηάωπνυ ἐἈ}-- 
πιοηλητ βετίγιδε 4πὸνεν}- 
ἐκ, Οηριὸξ 4ω ε} εχ νε- 
γε κες, αηάΐξ υοίεηι ποῖ, 
Τιοὶε οὸ Ρήιν», Οοἐ εβ 
νον} 

πάτα ντ ἀδιῃ το! ΟΠ] 

εο. Π{ὰ νοτὸ Δ Απεϊςμεο νἱοίατα ἀηπιηξξῖο μητοτ αἷς 
Ἰοπι δΊαρ πτγαταιι ροτοῆατοπι, δι ἰρ τταλίοην τη, ἘςοΪο 
ἀοιπίπατιοηςιπ, Ω0 ΔῈ ὙΠΊΟΙΙ5 ΟἸεμξις ἃ Ῥάτγς ἀςςορτηπι 

Ἰο Ροτ ἰοριτἰπιὸ νγοσλτος ραίζοτος οειτίς ἰορίθιις ἡ (σ ροίας. 

ἀμ πηϊτατπἰηἰπιὸ ρτοίνεῖ φιισιηίηις ρι} Ἰοφ, δεῖς διᾶΜ- 
ἔϊο, ταῖς ρίογιη Μαριξβγάταυαι ἔτεσι, (ληα το πν ἸΟ μιν 

Βοττλτοιὴ ἀτιηῖς αυοφὰς τυτάῦι ροἠϊης: ποὴ ντ φισηαυληι 
δά βάοιη ἀϊριαπτ, δὺς μλης Πδοξτάτοιν ἃ ρτορβάπο πα 61" 

τς ἵξπτα νἱ οὐτίποδας, ( μος φηίπι ς οι {1 σϑηξαπάετς ἡμᾶς 
σις μος ἴοςο δι αἰ τδὶ ἀπ τιηχ τ) (ξ4 νὰ Πιπιπιλιὴ Ἰηπ- 

τίδι,ροῦ ἐλ αυα Τ)οης τοη τοῖο, τορος ΔητΝ ες 61Π} οι 

(ιἀάπογυμι ρατίοιεα ἐπι εῖ [ορ ἐτίτια τσθισα!α ; δί Μερι- 
Ατάταπι ἀρυή ὀὐνςς, ὀχουρτίς ΑμαραρτἸαγιπιβιγουδυς, 
ςοηξεας φἀυςτίις Εςο εις τοπι ἀοηγοίείοος τυδὴν σαχῖογος 

Βοερ,νταυίηως, ὅς φυίάςιν ἢ ργιμηῖς ἀνέ εαυυΐα: ἀπη- 

πα: ἰςρ νου οι εἧς ἀϊτηῖτυα σοηἐττλντι νι. (ἐν- 

μ[{τννε πηωνίζοντο αὖ ΟΥ ρτίλητ ἢν. μονθις άον «.ὔλυλδι 

(γε οδίδγιαυίς Εταίμλιις, οἰτάης ἄυας ἰσοιπι) οι Τυΐ.- 

ἃς τοητιγ τυ (υρίοον οὐμπι ναὶ] ἰςρς ἀγωνικ ζοντο, νο] (0ι- 

βιάης ἀγωνί ζεῶεῳ οὐ ἀγων μά ζεό ΟΝ αἱ. ἀφι ἐφτίάνεη!. Αἴ τι 

Ομηας ᾿π Τυῤαούιην οι ροτοατς. 6 νης ἀνε, μὰν 

δῦ. Ῥαττς] νύν ος ἀυόψις ἰοςο ηο εἰϊ τοι ρους δάμει- 

Ὀϊι πὰ ςοηῃ πέλιο συμογερικήννε στίλιῃ {ρτὰ.8.46. 

27. Ενχο ἀκουιῶ δὲ ἰἰς ἰορ ἀκ οτίτ τα δι ν εις φο πο μο (- 

υεποτοαι Ομ τῖλι τοίροποηςιη ςοπίσαμισιν. Ροιεὶϊ τἃ- 

τπεα δτίλμπι ᾿ςρὶ ὧν οὔνιρτο Αλόνῃ ἔσηησ. ἐπηπιὸ κε!Ά61 ὑκοιὼ 

ρϑισχγεθιιπιρτο ίον χε ένστάνς ὈΤάτΙΟ τυϑιεί ναο ἐοα- 

υοηλεῖ,, ἃς (ἰ θιΐλτας νοίθης αἰιαι δ αιο ρίας ἐκ οἵα ΟΝ 

ιω45) Ἐτρονεκχ εἰμὶ Κεσ΄ 

, 

ἂ 

ν 

᾿ς ΒΕΟΥ͂ΝΌΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. 
"ἰδ εἰϊοοτε, Δίορτος, ἔγρο αυλητίπι εχ τοίροπίο το ςοἵ. 

προωὴ ες Ἀσχ, πεπιρε φιάίοπι {ΠῚ εἰς τὸ ἀίσιατ,, [Σἀ ος 

] 

437 
τυηὶ ΒΗ ψοτίτας ἰς, νὰ ἘΠῚ Ὡρίςητίς ἀϊσαητιγ, τὰς. 7... 

νἱμαπιυπάσηυς αυϊάλπι Ἀςχ. 

κα τῶτο οἰ πων Ε πόλιν ὀξηλϑε πρὸς 28 

ἡμίαν α᾽τίαν δ ρίσκω ον αὐτῷ. 

“,πολύσῳ τὸν βασιλέα ΛΠ} ουδ'αίων. 

Εχραύγασαν οιμ παλιν “αὔτες,λέ- 40 
νι -Ν , ν (6 “ ω 

ὁοντος Μη τώτον να λλα τὸν Βαρᾳθθῶν. 

σὲ ὁ Βαρᾳδέας λῃςης. 

Κιφάλαον ιθ, 
σπ οιωΐ ἔλαξεν ᾧ Πιλάτος τὸν (.-}1 ΤΟΝ εἴρὸ τρίς 1ο[] ᾿ 

σύμ καὶ ἐμιᾳ Ξιγωσε. 
Καὶ οἱ ςρατιώται «πλιέξαντες ςέφανον) " 

δ ἀκαγϑῶν, ἐπέϑηκαν ἀυτῶ τῇ ἀφ α- 

λῆ, καὶ ἱμάτιον πορφυφφιῦ αἰραίβαλον 

αὐτὸν. 

Καὶ ἔλεγον, Χώῶρε ὁ βασιλιὰ ἥν ου-} 

Εξῆλϑεν οὐυυῦ πολιν ἔξω ὁ Πιλάτος,} 4 
: Ἢ ὲ “ εονὉ »νῳψ"» ᾿ΡΝΝ, . ἿΣ χαὶ λέγει αὐτοῖς, σε, ἄγω υἱμὴν αὐτὸν ἐ- 1 [{οτας, δὲ ἀϊχίτ εἰ, Εςος, ἀάάιοο 

νΟὈ 5 εὐ ἔογας,, νὰ ἠοιοτίτίς 
4 [Ὡς ΔΘ] ἴῃ τὸ οὐλὰς 1ηπ6. 

ὨἱΓς. 

ζω, ἵνα »νώτε ὅτι ὧν αὐτοῦ ἐσέμίων αἰτίαν 

δου ρίσκω. ᾿ 

Πξῆλϑεν οὐμδ ὁ Τησοιξ ἔξω , φορῶν] 

τὸν ἀκᾷνϑινον ξέφανον καὶ τὸ πορφυρφυυῦ 
Δι μαπον Καὶ λέγε! αὖ τοῖς 1 σὲ ὁ αὐϑ'ρῳν- 

41. 

ΩΣ Εἰ ἀεὶ! εἰν Ἐτρερονοο. ἤαο ροᾶελ 
πηζε | ἀϊκῖς εἰς ῬηαΈΣςο Ἐοτηο. ᾿ ; .ἀδαιπαῖμε οῇ, 

τα οὗ εἶδον αὐτὸν οἱ Αἰρχιερεὶς καῇ 5] ὕυπὶ υτοπν ἱπτυϊτὶ οβξης δ βαρ τῆν τούς ᾿ ᾿ Ἶ . .. η; εἰ4. ὑπηρέται, ἐκραύγασ αν Ἃ ρον πζισταῦ-} |6θπὴ βγΙπλατ]) δδζογάοζος ἅ ο- ἀρ δ θα.  ϑδανν ἢ ᾿ τος αϑαονν δι δ. [Ὑμπε ται ἢ, οἰληνίταγιης » 41-} [ ενμεήῆφε ἐμν Όἐοὺε οὶ 
εφσον γςπύρφοσον. ΔΕ αὖ τοῖς ο Πιλα- εξ ον “] [ζοορμοξρο ἐπε, ἐεὴὶ εὡ 

᾿ ἐπε ους ἐστον (ἔτος, Ωτυσδρονζυσίῆρς. 1.1 [ΡΉαι, ἀαεκύρδιε οἴξαιο, 
τος Λάβετε αὐτὸν υμιαίς (ὉῊ φουβώσανα.) [εἰς εἰς ΡΙΠ]Δτυ5.Α ςοἰρίες οἴ νος, |4 τμοβχύμειερο εἰοέπνηδι. 
ἐγ γὸ ϑχ δἰ ρίσκω ὠ αὐπίαπαν. ν στυο ἢ βίτειορὸ δΩΙ ἢ ὨΟῚ ἰῃα ἐμμφη}9 "8 40 “4Η[427. 

". ᾿ - «Ἰῴρητο 1 δο οὔϊζηξῆ. ἜΤΗ δ ἜΝο 
Αἰ πικρίϑησαν αὐτοῦ οἱ (ουδαϑοι, ἯΣ “1΄  ς[ρουάετοπι εἰ Πυἀαὶ,Νος 7 ἸῊΝ σμτα γθώξεμι 
“ΠῚ : ᾿ ἐνμ,9 μεῖς νόμον ἔγρ μϑρ,κοὶ ΚΙ τὸν νόμον: ἡμδ ἰεβεπι ἀνϑαι δὲ [που πάμτ ! 1 βενννάνην Κεξάεθειπι.. 

ὀφείλει Σστοϑανξιν, ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν τὸ Θε ἰδέ πο[τγαιη ε εδεῖ ΙΏΟΥ 1) 4(ὉἹ νὴ φᾷ ἘΠ έν 1) εἰ ([,- 
ΟΠ ΝΝΝ : Εἰπμτ Ὁ εἰ ἴο ες τοῦ ΞΘ 

ω Ἦ ᾿ ν᾽ [ν᾿ .ς“ .ε . ; ᾿ ᾿ ἡ ᾿ 

δ οὐ ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τῶτον τὸν ᾿ ἐν εἴρο δ {πὶ Ῥ.] τυ 8] ὥννην ἐηγο ἀνά ες Ρ- Ἐν νύ υὴ 

λόγον, καλδιον ἐφοξηϑη. τ 7 [μῆς [οτπιοηδ, " πηαρὶϑ περτυΐτ, βαν ἐπο δος μας δ. Νὐμηλν: 
ἤν ͵ ͵ ἢ : ' ῷ Γεὰ 

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πιραιτῶρλον πώ λιν») ̓  Ειτυτγίαδἰηθτοίζις εἰς ἴῃ Ῥτα-} οἰ ὅ ει, ριϑο ἐβνλρννὴ Δ Ὁ Σ τε 

ἡ χαὶ λέγει τῷ ὑησοῦ ,[Ἰόϑεν ἃ σύ; Οἱ δὲ 

ἰησοίςξ ὑπόκρισιν. ἐκ ἐδωναν αὐτοί. " 
Λέγει ουυδ οὐδ ὁ Πιλοτος » Ἑ μοὶ 

“-πΦᾳοὦ΄ οὕ. πσοιςς .... -...ν.......................ὕ. -.-.-........ 

{Ἐκ υετίεατε, ἐξ ἐληϑείας: 

τἀοδιΝεικατξ ἁφηοίσοῃς δὶ οἱ [χυῖςης, Ζιιςὴ! Ηεϑτεὶ νοὰ- 

ἈΚ ΡΡΜΜΗΝ ΠΑ εάν ηϑεν ἢ {ππτρτο τι αἢ Ιυὲκοϑ 5) δε ἀϊχῖς 4} πὸ α᾽οῦς, ΧΡ γέ ω εἰ5) Εσο Ὠμ]Π] τ ἰμασπῖο “ἢ οχὶ- 

ςβα: νυ] Πης σγρὸ ἀϊμαίτταιη νὸ 
δι5 γορεῃ {Πυαὐ Ἰυάαοζμην 

Οἰαιηίταγαης δυτοιῃ τυσίμνα)4ο᾽ Οἰδηναμεημθε εῆζο αν- 
ΟἸΏΠΕς ἠϊσδηζος γἸΝεχιδαηύδιῃ 
ἱπυτ),ίς ἀ Βαγαθθατ,.Ἐταῖ αὐτῶ 
1||ς Βαγαῦθας ἰδιγο. 

τοηατη ὁ (ρίηἰ5,δς ἱπηροίμογαηι 
Ἰρίτυ ςαριτίν δὲ ρ4}Π10 “ Ραχρυ" 
ἴοο ἰηάυοτυης εὐ. 

ἽΝ ἘΠΤΤΣΝ τ ἀκογιιῃ Ἐπ θα ς}}}ς ουοι ςαάς-}- 
διαιων.καὶ ε δίδοιν αὐτῷ ραπὶσ ματοι. 1 Λμῃι. ; 

τε ἐρίπελτῃ 1||2π| ςοΟΓΟ Δ)» 
δι Ρυγρυγουτα {Π04 ΡΠ τ. Ἐν 

τογίι [ἢ 5) δὲ ἀϊχῖς Ἰοεία,, Ψη ἄς ες 
τι ὺ Ιοίας διό ἱείροπίυπι εἰ 
ποη ἀδφάϊε. ᾿ τ 

Ὠλῖεῖς ἐγρὸ εἰ θὲ δας, ΜΙΒΙ 
,ιφὺ λαλῶς : οὐκ οἶδας, ὅτι ἐξουσίων ἔ--ἰ Ἰποη Ἰοφυοτίο μιεἴσὶς της διιᾶο. 

ὅς Ἑγαίϊηις, Οαυζαν.Νιάς ἀτὰρ 

Ες αιαιῃ μος ἀἰχίςτ.» ( 

"ΔΜ ΦΠΟ "9) ὸ φαρ αν. 

ζει ᾿ράκογνηγὶ. 

4ηξεπ Βαναὀῥισίκετο, 

σαρ. χιίχ, (Αρ. χιχ. 

Ῥλ] τις δὲ βαρ εἰ ]Δυΐτ. ἡμὴ (Ὁ γειϊανε. Ξ 
Ετιηητος ςοητοχιογαητῖοο- "αι 

ΗΠ οὠγ. 

᾿ς ἀιεεῦαηε, Αι τὸχ [ὰ- 

ἰαβα:, 
4| Ἐχίμέξ ἐνρο ὑεονῇ Ῥὴα. 

ἰφεν ῥοάς, ζο' ἀκ εἰς Ἐε 
«ε,4ἀάηεο νοῦν εἴ ἔζτας, 

Ῥγοάϊίς εἴρο τυγίαπι Ῥ.ατις 

ἐμμφν99 11) 49 (ΑΝ (270). 

Ἐχιμ ἐγ) 9 1ε|μ5 ἔνα: Ρτοάιὶ εἴρο εἴας ἔοτας 5, ἔς- 
βονεάης ΟΥΘΉ ΤΩ [δ φάη» 

᾿ νείροηΐδην μη ἀεάϊι οὐ. 

Τολελα ἐνρὺ εἰ ΡΊ αεω, 
ΜΗ δοὲ βοὴ ἰοημετμὰ τε 

διλιοὰ τερουτίο δητοςεάεητίς, (πὰ ποη ἰΐπς (εςαίηνο : ἀεί ἴεν, ει ποίεε [ΠΟΤ]. 

νούα ἐπ᾿ Ραο4: ὐμιε 
ἐνρο ἀὐιθίν ἀγρ γοΐνις τε- ἀδ 

᾿Ὲι νεηϊεὶν πὶ δά ἐμην, 
ὦ ἀϊεεῦαην ἀνενεκ τως 
ἄδονηπν. (Ὁ ἀαὐ αι» εἰ 4... 

{ὠρ"α εἰ υνενε!αε τί ὅϑιν αἰλύέϑεια! Ἐλζιιἀϊαπειράταιις λήςο ἱγ- 
τἰἀεητίς νοχ,ποη ἰπτοτγοσαηι9. Ε Οὐήπεν ἰτίκεν 1] τὰ 

, Ἐξ άμψηην 'νος ἀ πὶ ἢ, ΟΝείιην ο- 
Μεγ ἐκίρίς αὐ Πρ άαυ!, 
Θ᾽ ἀϊεβᾳ εμ, ΤΟ ΡΟ. 

᾿ τ ἢ 1 ἐο. φριορυμεἰατὶ, 
ἥ ἢ ’ ἐκ“ ς [] « “« " β (εὰ έ ᾿ ἐπὸ συωήϑιια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ὅστο-]}Ὲ [ἘΠῈ αὐτοαι ν οδὶς ςοηίιστυάο "» τοῦδ νι τα τοηβυεινάο «απο ποῆταπι ἀνὰ ὑέγεὶ πάσχα - βέλεῶε ἐδ ὑμῖν νι νητη ἀπ πηϊττᾷ νοδιὶς ἴῃ Ῥαί. ἢ τ νπμην ἀῤηρνζειαη ρετίοῃδπι (ω- 

(ἡ δυητοπὶ, 
ἀκπνηλτὶ. 
ΜΜαϊχγιις 

Τ᾽ Ἠζεῦρο ἀρρνεἰνοη-- πιᾶτοῖς. 6 
ἀδε Ριΐφεωι 1 4{μπ|, ᾿ δνλ}..7 

Αδη α 

Ἐξ νολίϊμες ρίοξίοιιε: ΜΙ3: 7.16 
τγας τς 

οὐγο, ΑΜ} εἰ (ῥιπμ, "προ. Ῥεμάξ τᾶ «τὺ 
[μευ καρ εἰμι, ζύυε- αἷς εχ ὠαοθὰς 
βε ραγρώνεα οἰγοροάφι πλᾶλις οὐουε 

εἰ: Πευνδι 
«εἴπ οὐηις ᾿πᾶ 
)ά ἀειοίδευτι 

τὲ τορηοίοοις ἠπίᾳ ψηὶ ἢ 

» Ομῆυς τατεύ 
Α " 2) ξοὔεπι "0 ο- 

Ο᾽ ρενρηνεῖ “υεβιπεεηιῶ, κα δοίο]αῖται, 

ἠεννην Φ' ἀἰεῖε αὐ Πεβιην, Ππρυ]ατὶ Ὀεὶ 
Μ᾽ 5ἀὲ εἰ τὺ Πεξω9 ὐέον νὐτίαις πϑα 

ξα οἶδε. 

γ9. “νά φονμην, ΝἾ χ᾿ ονδαων ὦ οἷ νεΐγυ τι. ΕΠ σηΐα Ης: αὶ τ, μοὶ «Ἰάσο πιοχ (ρίϊοίταις,, δοςυπάιπη,. 

ἀΐκετοῖ, γε ειηπ ἡϊαμ καὶ νοι» ταῦλ ἀπ ςχρεξγάτυπι Μεί- 
ἔἴλαν ΕἸΣ ταμῖν ονλαῖπὸ νυλαγο 1} ἰσταδὰ ἀὰ, 

ΙΝ ΦΑΡΝΊ ΧΙΧ. 

ι Εἰαγεϊ! ον ἐμαείγωσε. Ν1ὰς Μαῖι. χ7.16. 
1 1 ημνρωνεο πορφυ ΟΝ ὰς ΜΜαῖι..:7γ.1.8. ' ᾿ 

1. διάιεοῦδοι, καὶ ἐκογονιϑοτς ἐπῖςγρι οι ἐἀχίι, Εΐ νοηνε- 

[ΤΠ] μη», ἀϊενιπε,καὶ ἐρχοντο πορρι αὐτὰνγιρὶ ἐλεγγυλΠ| 

ἀξοηεπι τορογίπνς τα τοθες ἐχἄρ]αι ἴσιις δια πι στρα, 
ὁ (υμοωβχενδμύρωσον. ἘΠ ΡΉΝῚ νοΐμηι φιεηι 'ΡΗ αἰ νοι α 

ἐχ τεζορτὰ ςοιίποιιάίας ἰλριδάταιι (ρεπφηΐςης, φιλὶ 

72 έν, ἐποίμσεν. ν ετίοις νἱ οἰ ΐοςι πος ρετίιδοτο συπὰ- 
ἀιε. Τὸ ποιεῖν νει ὸ ἔς οστίασι νἱυρατι ἀοςεῖ ἐρίαια Ῥοοζατγιμ) 
ποιης. : 

το 8. Λα πρεέμμ μάλλον ἐφοζνϑη. το ἰλπ) φεἶαπι ληϊοΔ ρεῖ- 
εὐἰίις ογατραἰτοτηληῖς ηἰπΆτιηη ςοηίεϊφητια, δ ΕἸ Απιοχῖθις 
᾿τυῤποτηηνπαης οτίλην εξ οῖη ρτατοχοδουηοὴ τοις 
νοιτας ας τλιάσιῃ ἰσάϊτιο Ἀροττα στα ροτγοῦ, ΔΗ ἡπλτίτις 
ἥπις νοϊι ταὶ ουτειηρεγαγεῖ, [ςτληυς ζαυ! κι }} οἵἢ οἷν 
Ρεττατδδίλιη πάγγάτιοηις (σεῖο αὖ ευλογ οἰ λα Εις σμῃ 
«υοάιπι τη διης ἰοειπη τε τυ φηις αὐὐτει απμιχ. 

.Σ 
ν᾽ 

ροκυΐτ αυϊάξ 
ἰὼ {εἰς ἱμηο-. 
οεπε ἢ π πὶ 

(λιπει, πδ α ο- 
ντς ΕἸ διλ- 

ταπ,(6δἀ εἰ πὶ 
γι Γςεἰεταιϊοσῖ 

ο (οεἸεεδε γ, 
[μην φπῖπες, ἀξοφη!εν, ΙΝ ον, ἰᾳ οἵ πο[ιιοτῇ 
δηης μά Βαναὐθᾷ. Ἐναε Ο'θπλασι (τ - 

Ἰεγυον ςᾶζω πῃ, 

, 

μ᾿ 

«. 



ΟΡ Χ ΙΧ, 18 
" 

Δι. 

λάαιτ, γα 

Ῥτ]λτις ρεί σῦν ᾿ ᾿ ἀπ τον , 
φυλυ σμεΠᾶ γον, Κ" γα γὴν ἐξξω τὸν [ησουιῦ, Κα ὁκαϑισαν 
ἀδπλνοι., [ει- 
βίων δούλην ὅλὲ τῷ βήματος εἰς τόπον λερόμϑρμον Δι 

ἡεΘΉ ΚΟ φῆι ϑύς ρφτον, ΕΒ Θρᾳῖςὶ δὲ Γαξξαϑα. 

Ἧ- 

ἘΡΝΑΝΟΕΙΙΜΝΜ 
" φουρῶσαι σε καὶ ἐξουσίαν ἕω ὗσο-} με» 8. δυδιατιταῖοηι βαθεγε τὸ 

λυστῃ σεῖ 

Αἰπεκράϑη ὁ Ἰησοιζ,, Οὐκ εἶχες ἀΐξου-[" 
σίαν ἐδεμίαν κατ᾿ ἐμοῦ, εἰ μυὴ ἰωὦ σοι δὲ- 
δομδμὸν αὔωϑεν" δχὲ τῶτο ὁ αὐοασιοῖοις 
μ᾿ σοὶ μαίζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἴ15 ροσολίαπι παθεῖς 

᾿ Ἐχ τούτου ἐζύτει δι λάτος δπολῦ- κα] Ἐκ δπήλε ὸς ἀπαΈεει ῬΠ]α- 
νν οἱ δδ 1᾽ ΦΡΣΣ Πν [5 ααὐ «τλτέστο: ἔπ αἰὸνεγο 

σα! ὈΥ ΠΝ τον μὲ ὦ ΥΩ ᾿ οἰαιμαραητ,ἀϊςοητςοβ,5ι υης 4 
ἊΣ ἀνθθὲ στ βέσλ, ἰΝ τρόμος Νἰ(ογίφΠΟΣ ας ἀπλίςσι5 Οἰς [ἈΓ15. 

᾿ 3 αισοθηαας {ὲ τερέια (λοϊτςοι- 
᾽ ͵ τα Κα ͵ παν ᾿ 

αγηλε}ε τῷ Βαισαρ,. τγαζιοῖς (σι. 
Ῥιίδτυβ εἴρο αι ἁὐ Δ οι 

ης ἐεγιηοπεῖη γ) σάἀιχῆϊ ἔογας 
τοΐαιῃ, οοςαίταὺς 1 ται ι1Π1}}» 
ἴὼ ἴοσο 48} αἰοίτατ΄ Πτοἴϊτο- 
τος] εδταιςκ φατέ (αι, 

Ετατ ιζ΄ ραταίςευς Ραίοια, 
ποτανεγὸ αυσί! ̓ ἰοχιδίταῃι αἰ οἷς 
Ιυὐείϑ ιεςς γοχ γείνει. 

διιζξοτγ τας ἰη της ν]]λι 11 βο 6 
εἰ δ. ἀλειαι εἴϊες Ππρεγπὸ: ῥγο- 
ρέεγαα αὶ τας τγδάϊ! ἀϊτ εἰ 15» τη 

. ᾿ ΄“ν , : 

Οἷουν Πιλάτος ἀκούσας τῷτον τὸν λο- 
Ν 

Ην δὲ σκόυη τῷ πάσχα ν ὥρᾳ σὲ 14 
ὡσεὶ ἕκνη " καὶ λέγει τοῖς Γουδαιοις., δὲ 
οἱ βασιλεῖς ὑμδ. ἊΝ 

Οἱ δὲ ὠκοφκύγασαν, ΑἾρον, δρονιςαύ-Ἰις 

οφσον αὐτὸν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλῴάτος, Τὸν 
βασιλέα υμὗδέ ξειυρώσω: Α᾽πεκελϑησων 
οἱ Αρψερῶς , Οὐχ ἐχομὰρ βασιλέα οἰ μὴ! 
Καίσσοραᾳ. 

ΠῚ νετὸ εἰαπιταγιητν ΓΙ] Ο. 
τ0}} 7 εὐ ςηϊρε συν. Ποῖ οἷς 
Ρηατυς Ἀ οσειι νείἔγαπὶ ᾿σγαοὶ. 
προς κε σαίνει ΡΎΠλ4}}) 
ςασοτάοτϊος, ΝΟ μαροιηα το- 
φολ Ὠ Οπσίλγοιη. 

Πλὰτ ἴξι1ῶ Τσπ οἰ παρέεϊωνοεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα [16}. Τδᾶς εὐ ροὸ εὐ ἀϊτ αὐτὴν ἱρῇς 
ΕΠ ΆΎΕΥῚ ᾿ ᾿ , νι ς Ὁ “" ἣ ἢ ἜΚΟΨΕΝ Ωμτ ΟῚ 
ομοίος 5αι. ς΄ αυρωϑη. Παρέλᾳθον σὲ τὸν Ἰησουυῦ χαὶ] [δ᾽ Ἄγαο Προγοτυ ΑΙΠυχηῤίι τῆι 
βάπι, ρεοκιτά οἰ) αν ᾿ δαϊοσι λείυῶν, ὃ ἀράυχογαμτ.. 
αἰ ων λ Ν 2 ῥιφῷ ἧς ᾿ ᾿ς Ὁ δεῖ 18 Ἐτὶ ἡρ[δ᾽ Ῥοτίδῃς σταςοτὴ ἰμδη) 

ιξε -Ι. “ ᾿ " ᾧ 

᾿ς Καὶ βαςαζων τὸν ξαυρον αὐτῷ, Οζηλ ρτοάίςῃς νοηῖτ ἰη εατα Ἰοςιη 
δεν εἰς τὸν λεούψϑμον Ἀιραψίου τύπον ,ὃς 
λέγεται Ββοαϊςὶ Γολοο γὼ. ᾿ 

που αὐτὸν ἐξαύρφσαν,κα) μήτ᾽ αὐ- 18 
πὸ ἄλλους δθο, οὐ τεῦϑον ἡ ὧν τοῦϑεν, μό- 
δον δὲ τὸν ἵμσοιῦ. ᾿ 
--«-----.--. 

401 ἀἰεῖταν (ΑΙ ματα, ΕΠ] οὈταιςὸ 
δατετα ΟΟΙροῖθα. 

Ψδθιοταςἤχεγαηῖ εὐτηγᾷχζ οἢ 
60 ἰιοϑ ἀιιοφοι!ης ἃς πο πγ6- 
ἀϊιμα δυζεπὶ Ἰεἰαιῃ. 

μονάδας δκυνμμει μααο τον κα λον τ πταν οι πο αν -ῷοερσὉνὕ........ --- τὸ 5... 

4ηἷα βομβ με μα τὰ 
ἀϊπι τε ἠ ἰχὰν "ε ; Φ' ῥφι βαιεπν 

μ "Γ - 40ε0 ΔΙ ΠΗ ἴἜγε ῖ ἱλείροπαϊε [εἴς ΝΟ Ἰαδ εις Ἀεβονανες ἩΡῈΝ 
μαϑενει ῥοιε[βαεοη; “ἄμεν. 
[μπὶ ἦε πος ηἰβεδὲ ἀκα. 
ἐμὴ εἴπει ἀφίωρον: ρτορίεν. 
ἐα “μὴ ηλ6 ἰταβίάιι εὐ! 

 Ἰηρ4έμ4 βεζοαίμην αϑεξ, 

ἴ; 

1 

14} 

᾿ 

1 

ι 

Εκιηάεημανεὺαι Ρ 4. 
εμι ἀδρίμενε ξανο  Τοιἰκὶ 
δοΐενε εἰ ἀπναναηι, ἀμρῃ. 
το. γϑὲθμας ἀδιηνείν ἤθη ες 
4σεΐφ9 (Φ[Ὡγ πη μ {μὲ 
[ὸ τεγενὸ βασι, τοηινα ἀνε 
(ἰφίωνι. 

Ῥ δια: «οὐδ᾽ ἡμψηηλ ἀμ. 
ἀπ πε ον [ξερνοηοι αἰ. 
ΧΗ ταν Πεβηπ, ζυ {εάν 
“ὁγὸ ἐτἰδωμαἰβ ἐν ἰοιο 4 
{εἶδον δἰ μοβέτοιον, Εἰς. 
μναδεῦ αμίοην (Σ εὐύαιβα. 

Ραζα, μονα 4 μα} [η: 

ΖΦ ἀνειε μάκες, Εττετικ 
τεβεν. 
1 φμέεπι εἰ ἀηναύ αι, 

Τοῖ!ε, τοἰ 6. ἜΡΜΟ ψε εηταν 
(λει εμ Ῥιίαταν, ἤέψεν 

Ὡρ[γωπε ογμτβγνηὶ ἴδες 
[βοννάετωνι Ῥονμβιε, Νὺ 

βμαὑφηλης τεφεν» ἡ! (κ- 
[ἀνεην. 

Τ φὴς ετσο ἐγαε αν εἰς 
ἐδοτν οὐ ἐΥμοβφετείην. 
ϑη{[{ρεν μη} ἀπ επν 1 ε[ηδ, 
σ «ἀωχενηηῖ ξυμ. ἢ 
“ῈῚ νανηίμηε βϑν εγκεν 
ἐχύμϑὲ ἐπὶ εμπε φμὶ ἀὐείμν 
(αἰνανια ἰϑομυν, ΕΠ εὐταὶ- 
εὖ Θοϊκοινᾳ. ; 

Ῥ δὲ ογμοὶβ χεγηηῇ ἐπι, 
δ’ εν 40 αἰἐο: ἀμ): βίης 
( Ρέας, περάῥμν ΑΜΝΗν 
1ε[μ:;. 

ν 

Ἐτανάμβετο βγρἝζεις, 

11 ἤηπιοκατ᾽ ἐμού Εοὸς ἀςοϊριςιάνη εἰ στη οπιρ αι 
σταυΠυπα., αυαιιὶς ΠΠλπὶ Ρηΐλτις ὩΟἸδΊηἰς! ςχοητ. Νλτα 
αὐ Ειδμιις {16 Γεὶ πιδι σότοτας ἐποόγαλις Ἀοιπλῖς μι ἀἰοῖο 8ς 
ἡὐάςηι ἱπἰα Πλο, βεΐς οατιδοτάἑπατίαξ δὲ ὑγοτγίις ἀδαίηας 

. Μοϊαητατῖὶς οραν,ντ σχρτοίφὰ ἀςοίαγατιτ Α(ξ. ..17.δς χ8. 
“«Μαμν ρεεραίμει μαὔ εἰ, μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. δὶς δ ἃ ἰα 

“ ᾿ς ἄγεσῃν ἃ φιο ἐπάϊο ροἵοίτας (δτυληάὶς ποπύδας οὐ ίτα- 
᾿ : καςίτ,ϑε τη ΡΙατῖι, εἰ νπῖν αβετςθᾶτ, δε ἰρίσμν ἰῳποςοι ἢ 

χυθπὶ ΟΒετιιαν [ά4πι οτσομά ἃ ρληὰ ἰζοΐης δά τιορᾶτ, 
12. διεβοβνυῖον, κεϑάφρωτος. δ1ς νοσλτιις ἠοδιὶς ραιμηεη- 

᾿ τοτιπι βοπὶις, ἱποιμηπατίοης οχύρις ἱαρί]Πς ξιξξα: ἀο 4υ0 
, ἅϊς ῬΙίημις ΠΠγ.366ς Ὡς Ραμδνεεα οτξρέηεην αρνά Οτάεοι αὐ ϑε, 

᾽ ι οἰαὐοτανα ἀνε, βῥξξιτα γαξίοθε, ἄοιος ἰμπροβνοῖα ἐκρβίενε 940}, 

Μειπίηϊς εοταπὶ οτίαπι Ν άγτο αἰ φυοτίος ίη Πρ τὶς Ὡς τα ἐς 

18.5.8. Ἐτα 6ηἰπὶ ἤϊς ἀϊες Η|ς ἀςοίνηις υΐητιις ρα ΠΥΪ πΊςπο 
Ὡς εἴμ! ἀρηὶ ἐχρτείςὰ ἰςπίπατις, δΌ οεοαίαι ἀοείην! φυλτη 
ἡπείρίςιις ὅς [υὐιοῖ αὐπάςπι μςάἀοηλιδάις ἔσχτος, ΟἸΠ Δ- 
πα νετὸ φαίπειις, ας πὶ ἀΐςιη νοποτις εν πτατο χυϊίςηι (μὰ 

ὅ ρτοίαπο οοστὲ πσπιῃς ἀρροϊλιπαὰς. {πεἰριοίνας ὐτοπὶ ΒΟ. 
Ραγαίζοις δ τωσα ποπὰ ἃς οπὶ οοοίάςητε δοἷς ἀεἤηοθαῖς. 
{4 αὐυ]οπηίηυς τοῖτὰς Νὰρ ἀἰος φαιδίοςιις ἀϊσοθατυτ. 
45 χε ἡ ἱπ νὴ Γοάίος [ςτίρτατη Ὁ ΕΥ̓ ΠΊῸς τρίτη το, 
«0 νογὰ ο Ἰοξλίο,νε οἰεηάιηνας ΜΑτγοῖ ςινετίΣς 

ι6. Ειμράοχενηηι καὶ ἀπήχεγν. Ηἴσ νατίλ πᾳ οχοπηρία ᾿ 
λιν δριιά ΤἈςορ ιν ]λξεαηι ἰςσ ἡλι8 καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 
φαμούσαι. (Ὁ ἀμπεένιπε δηπε οἱ εγμο βζένομε 1 αι: ᾿ς (ΠΟ φιοά 
δὰ (ςπεουτίδηι ᾿ρίληι ἀττήπετ,οιπὶ αἰτοτα ςοπίεπτίς. τὰ νὴ 
Δυῖσαιν σοάιος (οτγιίτυισ ἔχιγο οἱε τὸ ὡρωτορκοῦ, ἀηκεένμηξ ΝΆ 

" ἤικα Οἴδοο ποπήης (στιάτο τάχει ποῖ! ἐππίταγι Οαἱτο ]- Τ5 Ῥγαβονέψην. ϑυίρ᾽οοτ νοτὸ ἡδηυ]ος ἴτα [οι ετο πιο υε ριο- 
[οτΐς ἀμ Ππὶ ταὶ ῃοῦοὸ νοςαθι]ο τ Ἐν ἐαθοῤν εἰϊ τη- 
τετρτοίατας. Ἠυπ πιο ραυίπαςατυπι εἰς ἔσταης αάϊς ἀΐι! 
Ματοὶ ἀρὰ ν πεῖος Ηοθτάδυνη διιτεηι νοσλδι!ι Οαρθα" 
τ, σχοοπι]οςσιης ἀοςἰλιατοντίαην ἱπάϊοι τυ πλιά, 

«θείζολον,ἱ ατιπὰ ὕεοεμν, (Ἰὰς ἰοραναιο δ εὶς Ηἰς «Ὁ10- 

ες κα ἐγ οιμας πιοπθηῖς ΝΟ “ιν οἱ τονδὶ ροῆσα οα- 
«τα όϊα ἔπογας Απκοῦια (γι α αὐτοηι πδος γοχ ἃ ΓΙολθης ἀ1- 
οτον Ἠουυχαμπανοἐϊὲ οἱἵοπας 5γγίασαιη Πἰηφυλπ Εις 
τυῖς Πιῤαῖν νοτηδοήαη ψιοᾷ σζίατη ἀρρατοῖ οα νόος Ο01- 1 
οι μα μμιο ΕΠ οδυνις οεἴττ ΟΟἱρ [εἰ οαΠ συ] ἡ τς ἀρ. 
Ρεΐϊατο ἀτουιπιταῖς σα ρφοςαν τοΐογοητο, πον αὐτοιη 
αἷν πηορτηΠ4. {4 Εὐσυ]α τ0. ἐσρο τὶ Α ἀλιπ, δὶ {ἘΠ ρίτις σγαι- 

- εἰν νη ὐσαίτον ἀκὴν ηἰς ρει ςθατμη ἱρίιπὶ ργίουιν Αὐα- 

) 

) ᾿ Ρτὸ φίο ὁγχηνίητοιρτγος δαροῦ ϑρθαθθσν τὰ Οἰςοὰ ἀίςας 50 

(ξεγς πὶ τὰ νας τοι ρον ἐποι {Ἐππγος, κα {ππρὰς 1ὰ μι. 
ΓΝ νυ δάϊνις τη συ ]Πζάπτογ. 

Ιι5 Μοναΐιενε Πα[ να. ναρυσκᾶν ἢ τώχα, ἸΝοΥ οὐατ  ἐ- 
τυ νας Πιπιρίεχ μαι αἴξοιο δα ἱνατί οὐδ ίπαγι . ὁ τοιῆτ- 
“πιάτα αυσὰ ἀμίςα ἢν 

΄ 

Ρτος οαμεης νεγθιηι ἐξολϑεν, ἐν, ἀυοά ποη Ὑἱάςστον ροῆς 
ζοπυςηίγς, πἰ ἰτοσιιηι ἀϊσάτογ ἐπάἀιέλιι8 ἰη Ῥγζτοη μη: {Ὁ 
ψιάςσηι εχῖγὰ ταιτογίνπι βιΠῸ ἤει τγιδυπαὶ ἀρράγοι εχ 
νογίι 13. δε 4 (οΠΠς ογαῖ (οἹιτίο. Νάπτ οχίτε ίχρε δοοιριτας 
ἐχ Πορυδογιηι ἀἰϊουπηηο Ρῖο Εχ αἰΐφυο ἰσθο ριοίοίίοι, 
ἅτις Δήεο ργὸ Νοπίγειντ ίσρο ἀβηοτλυήππις,ῖς βγκΙο ΤΙΝ 
Μασ 8.πι, θειπάς, ἢ ργορτίαιη ἐγ πΙβοατίοποι ρυςπῖ {τς 
Ὁ4ΓΟ ἡ ΠῸΠ πηϊπε οπποδὲ ροῖεῖ ἰος τίει! δά ἰσσθιν 

τοθιιηα!ς 4ηὰπν δά Ρτστοηιηι. 
17 Ρονίδιν,βαςιἀγων ]αῖ 4 (στὰ αὐππὶς ν᾿ πάν νπὸ 

φώματι ΑἿΜ κολαζοιῆμων ἔκριοι δωιφέροι τὸν ἐαυτῷ τ αυρόνοΝὲ οἷον 

πη[ημμε εὐτυσν ἀε φωννε (ρυ  νείτεπν [ονίων ν [99 ΤοΥβογε (η- 
ἐοπὸ οΧρατ Αι. ΗΠ Ὸς ἀὐτοπι πο εχ ποτα γάτα ἰπτοῦ [0 ἀστὸν 
βιόυμη βεΠς νι άοῖυν,, 4 ἀαιπατος, Ἂς ρεδίσιτα ΠΕΡΙΕ 

9. ἰμότον ει τἀοσητις γαπιπη πβχυσιοί ριάοστοξης τος 9 ἀρρονάσηδος, εχ ἰρί ρΡιαίοτιψιο ριο ἐπιρυγηΠ ριὶς μιαδαν 
το οι, χτικν. (41.5.0... 56} μεσίοιξα ἐς ἀεί παυ Ἵ: 

ταῦτας φέϊυ νατοην ᾿οῆμν ΟΠ τηλαπι ρεοολτα, πο τὰ 
Ροττς (μον Πἰρηθτα.. Ουδά ομππὶ δίπνου ΠΠς Ογίσπαιβ 
ςοαέγες πε νὶ ἀροταροπάπε μον ΟΠ υ σπεῖς ἰω- 

ἐς ἰμιιῳ καλι χνἀαἰςὰ τιλιυΠλιοης 35 Παίςςπς}» αἰκμιατομαν μὴ (ς τοοιροτς, ποὴ φο ἰροέξιαῖ υδὰ 
οἰ: 

Σ- 

, 

ΦΕΟΥΝΡΟΥ͂Μ ΙΟΑΝΝΈΜ. 
Οληϊυνς ἕυϊυς ρωπλς βεσολεῖν ροίπε 3 ἀεδικαν ποη Ροτίοί - 
υεεἰτ (δά ταπὶ Τπάπόγαπι ἱπιιπληςι ἐο ςπτίληι ὅς συἐ- 
οι ἀεολγας πὶ οζίλη) οἴοπα τ εοιϑίοείατίοποειη ΟΝ ΓΕ «ἀέξει Ψ νι χα ιάς {υρτὰ τα 
.»---..-.--- 

ἔγοαψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλρίτος,καὶ 9] ϑοτίρῆτε αὐτέ οτίανη " εἰτι αι [19] δινέρβε ἀνε δ’ εἴεμς 
ΡΠ Αενς δε προ ἐσυδ, Ἐγαν 
γεγὸ 0 ρταπν,, ΤΕ  ν 5 ΝΑΣΑ- 
ΚΑΗΝ5 ΚΕΧ ΓΚ ΙΥΌΛΕΟ- 

ι . ᾿ , Ὰ ΥΜμ. ᾽ 

»Ἤ ’ μ᾿ . Τοῦτον ἣν τὸν τίτλον πολλὸλα έγνω- το, Εης Ἔτᾷο εἰτα]ινη τανε [α- [κα 
“ὦν Δ Υυδιαίων " ὃτι ἐγγιὰ ἰω τῆς πό- "ἢ γα ἢ εὐ βόνι : 15 Ρτορς 

᾿ ΟΝ ; "“ν ᾧ [οἰ πΠτατοπν ογας ἰός νὶ ςτασι-  ϑτῦπος ὁπου ἐςκαυρωώϑη ὁ ἴσο ἐξ ᾿ ἐ ' 
“, ἐ τὰ ἔβο, ἱ ν μμμήδμς ἤχιις ογᾶς Ἰοἴωϑ: ὃ ετῶῖ (ςτιρτῦ 
γ (ἀμ ἐλιο ΉνΙβ,1 ὡ.} ἸΗΡΣθκαὶςὲ, Οταςὰ, ὁ" Ἀοχιληὰ, 

μα ς!. ᾿ ᾿ ᾿ ᾿" Ν 
᾿ ᾽ "» Ν δον ᾿ μ ἔλεγον οὖν τοῦ Πιλάτῳ οἱ Αρχερεῖς ὅ],)] Ὀίχεγωης ἐρίτας ΡΊϊΔτο ρτὶ- 

ὑμδαίων, Με “ράφε,Ο βασιλειὰ [ου-}, 0141} ϑαςοτάοτος υϑαοτῦ ἣνε 
[] “ ΑΝ : Α ,.,} [ουτδιτο, Ἀ εχ ΠῚς Τυμϑξογυτης ἀλλ ὅπῃ ὧκ -ΕἼἼ- ἐρκορα 

δαιων αλλ ὅτι ὄκεινος εἶπε) Βασιλεὺς οἱ {Πυ πὶ ἀκ ε, Ἀσχ αι άκο- 

η΄» “" Ὕ ΄ 

-βμαν ὅλ] τῷ ςαυρα. ἰώ ἃ γεγρωμυᾶρον, 
ἩΣΟῸΣ Θ᾽ ΝΑΣΩΡΑΪΙ͂ΟΣ Ο᾽ ΒΑχι 

ΕΣ Τὰν ΤΟΥΔΛΙ ΩΝ. 

Ν 

μι ]ουδ᾽αύων. ἕυ τὰς 
Αἰπεχρλϑη Πιλιέτος,Ο γέλραφα,γέ- ι| Κοίροπαϊι Ῥ ]ατα 5, Ομ ἃ (οτ]- 

γραφα. ΡἤΠοίογίρῇ. 
οἱοωΐ ερατιῶται » ὅτε ἐςαύρῳσαν 2) 

ἥν ἼΓ΄ᾺΆᾶ ε ὅς Ω 

τὸν Γησοιυῦ,, ἔλαθον τὰ ἱμάτία ἀυτέ ( καὶ 
ἐποίησαν τόοσαρα μέρη ν ἑκάςῳ ςοᾳ- 

ἤ , γι. -" φδλὶ Ἢ 
πώτῃ μέρος) Χῷ τὸν χτῶνα' ἰω δὲ δ χι- 

ν΄. φ,φ29 ΄ ᾿ « ν Ἃ πὸν ἀῤῥαφος , ἐκ δ αἴωϑεν ὑφαντὸς δὲ 
« 
ολρυ. ὼ 

κηΐςης ἰοίωπι,, ἀςοςσροτυηῖ οἵως 
οἸνεζππεηῆταν (δι ἔπεογιμις 4ιι8- 
ἴον ρᾶγτος γ νηϊσυίαις πΗΠ1Ὸ], 
ραγις Πλ)ᾶς τυπὴ δι}, εγαζ δυϊθ 
τυηἶς ἱπςοηίωτιί 5» ἃ μπληγο 
φοπτοχῖᾷ τοῖᾷ. 

θατίςητὶς, δὲ ἰλπέξοτιπι ἱρήια πιατίγγαπι, οἰτγὰ τλπηθη δας 
Ρ'ατιοηξηι. ἀρνοάίονν: ὐοπιῖ, ἐξή κϑεν. αὶ Ρτατογιο γἱάσμςςξ 

33. 

{Μη|πἰεὸ5 εὔρὸ φυϊη ςγυς ῃ- [2 

429" 

ἐμὴν "ἡ φιρν (μοί βμ- ταππα ΤΠ: 
βεΓ «γώγεπν, ἔτη! ἀμί ἤξῃς ῥα! τι 

[ετιρενοη ταϑνς ΝΑ" Ἀξχ  αιειβις 
ΖΑΔΕΝΥ8 ΕΧ 1γ- θιπηιυν ροῦῳ 

νος νά: ἐθη αηβειμεε: 
ἀν Ὁ Ῥ.. πῃ 

ο Μμπε εν εἰιμξωπη πυΐ Ρτο(εεϊδίτως, 
εἰ “μάκφγωηι ἰοζενῆι: 4οὶα φυιϊυς οἵδ ἔς 

βΥοβε εἰμίβαδεπι ἐγ 44 ἰΦ 4 τὰς ν(υτραεὶ 
υδὲ ἐγμείβκιι εῇ Πεβω. τερλὶ ἀληνῃ- 
ΕἸ ἐνδὲ ἰνήρενπν 64 εὐταὺ ἡνὼ : 
«ὃ, Οναεὶ σ ̓ιαπηᾷ. 

χ1} θέ εεβάη εἶγο Ῥλίαιο 
Ῥαρείβεε: ᾿μάκοννν», ΝῸ 
{ἐ{ετέϑετε, Νεπ Ἱμάκονᾶ: 
Κά γηϊα ἐρ[εἄνχιε,, “τεκ 
(μην Τωάκονμη,. 

1 Μοβοηάδ Ῥήαιμε, 
Φιοά βερβηβείρβ. Μδλιι.27 κ4 

: ΔΜ ἐἰδιεν εηρο 4μῆὲ (τη. ΓΙ 4 
εἰβ χη δον ομπν, ἀγεβεγῆ! Ἰὰς.1}.}} 

νεβιπεεη! 4 εἶ ( (σ β- ΟἸηΐω» νον 
ΓΝ παν. ἰριες ηΣ ἀνα μον βατίεε,ν- ν 
ὍΝ ΠΣ ςἀτοίεος (εν. 

πἰσμίημε πρἱεὶ βάνέεπν) ς ἐρία ἰμοση- 
ζ' ἸΙνηβεάην. Ετά! ἀμέεπο (χ}} τὰ ἢ (1) 

ἐφηΐοα ἰηεῦ [υπὐ δε ἀφ βεν ἀντειδυτίοηεν 
οομεκα ῥΕΥ ξοΙΝη,, βρπῖβεαι ἔοις 

Υυἱ πιοχ ἢιϊς Ο- 

ἰς ἐρίο» οιἰασι Εἶπον ἂν ποῦς ἀλλήλρις, Μὴ ασωφυδρ]}ὴ Ὠἰχείαηι εἴρο ΠΕ ἴς ΙΝ [24] Ῥίχεννηι εζο αἀἐοω Ῥίδυε ἀἰήρον 
αὐτὸν, ἀλλα λοίχωμδῳ αἴοὴ ὡα, τίνθ’ βηάσπιιο εαπ),ἴεἀ (οττία πραγ ἐς 
ΓΑΔ, τ ϑηρλλ τι νὰ ΤΥ ΘΝ 1114 συΐμ5 ἕμταγα ἔτ ντ δοτίρτι- 
ΑΙ 2 ρῶν μν Δέλϑυσοο, [τὰ ἐπηρίοζοτυν, ἀϊσοης, ἢ Τατεὶεὶ ἤ : " Ὁ ς » 

 Διερέράσαντο τὰ ἱμίατνα μὲ βαυτοίς, χΧΑ}) Ἰίμης νοϊξίπιεητα τις δὲ, δι 
ὅλη Ὁ ἐσ μὸν μδέβαλον κλῆρον. Οἱ ἔυρεῖ νεΐξε πλεὰ ἰδοσγυης ίοτ- 

ΓΩ “.ν"ν . 4 ᾿ 

μἂν οὗ φρατιόται ταῦτα ἐποίγσω.. τοι. ΜΙΠτες ἰρίτως ἤὰς ἔεος- 
᾿ τὰ. ᾿ ΤΣ 

Εἰἱςήκεισαν δὲ οὐοα τωὠςαυρα Ἐ Ἰησοῦ κι] σταδδηξ διιξοπλϊιχτα οσυςοην ὅμμβάνε αμμεπὸ ῥωκια 
[εἰ ιηᾶτοῦ οἷς δ ἔοσου ταϊγὶς 
εἰμ5,, Μαγία ΟἹορα υχογ, δι ΜΔ- 
τὰ Μαράαϊςης. 

εἡ μήτηρ ἀυτε χαὶ ἡ ἰσδελφι τῆς μητρὸς 
ἀυτῶ, Μαρία καὶ τὸ Κλωπᾶ, χαὶ Μαρζα καὶ 
Μαγδαλίωη. 

[ησοιξ ἂν ἰδων τίω μητέρα, ὃ τὸν μα- 
ϑητίω" παρεςῶτα ὃν ἡγαπα,λέγή τὴ μη- 
τρὶ αὐτὸ Γυωϑαι ἰδοὺ ὃ ἰὸς σου. 

τηδίγοτ ἃς αἰ ςἰρυΐατ δάϊιαη- 
ἴετι αιοτι αἰ Πρ εατ," ἀἰςς τη. 
ὉΓῚ {πᾶ Μυϊοτεδοςς δ] 15 τυ. 

Εἶτα λέγει τῷ καϑητῇ, ἵδοὺ καὶ μήτηρ 
συν Καὶ ἀπ᾽ ὠκοίνης τῆς ὥξας ἔλαβεν αὖ. 

τύῷ ὁ μαϑητὴς εἰς τὰ ἴδχᾳ. 

τπαῖεῦ τὰ. Ἐπ Ἔχ 11 ἤόγὰ τες ς- 
σξρις οατ ἀπ ςἰρυ ας 1} ς ἡ ἀο- 
πλ [14Π|. 

.,, ᾿ειηέάς ὙΠ Προ, Εςες 57} Φείηάε ἀνοί ἀἰϊςτὴρκίο 

ἐν, Ν ον [ ῥνάαπννο ἐπα: δοιὶς. υθς 
[ια βονείαποων ἀς "ἴα ομϑων ρετνηϊαετί 
βε: τυ διφίβειγα ἐπερίεγε. οτοφιν, Ἰοοι- 
των γ ἀἐσοίε, Β αγε πὲ [σὲ ΡΊεῖςι: ἐϊατα.. 

: ἢ . δη νε γῆι 

νε[ίεη» πε φην θα ἐγ ΡΜΒ Ὁ μεᾶὶ Ἐρεϊοῆς 
εην. Ἐπ έιε! ἀμ Ἔν ἐμοίαυταῦς 
μας εεευμηξ. ,-΄  ΡῬῶ νι, 

ἜΥ̓ΝΓΟΡ Ἱ 4{2 πρ[6} εὐνέ, 
(σ΄ βζον νον εὐ δῖ.4- 
γα Οἰεορα,, ὧδ’ Δαν 4 
Μ γάκίεηε. 

1:6] Ουυτὴ νἱ ἀΠἴοε. οὐρο Ιεἔπς φεί, ὥϑνν μι εξ [ε- ἐεδω ἃ 
βεπαμηρῷν ἀβιρείας ἀρ σας τῆ «ἀβανεξ 4μεν ἀμ φεὺκε, βοβεεϊοτίετα- 
ἀνεὶς πραῖτὶ (νας, ΔΜ μἰΐεν, Ὀυ]1ς ομίετια. 
ἐξεε [βίδα ἐμω!. εἴοης,, φεις- 

ὅυπι εἰἢ οὐν- 
γ᾽ οἷ τυ εἰς οΧ. 

Ἐτεεπιαῖεν ἔνα. Εὶ εκ ἡΠα Θηρία. 
μονα αειερί εοῖν ἀτίμως 
ἰω: ἰη [ν4. ὃ 

Μετὰ τῶτο εἰδως ὁ ἴησοιξ ὅτι σταῦται ,ια Ῥο[ιεα,αυυτη (τἰτος 1 τις γος καὶ, Ῥοβεα βίενε Τεν: 4νία ͵ Ῥοβεαναθαση [ιεῖ τες μοὶ Ρημαβίεν Πεέοιην 
---.π͵ῆνπτο--- 

'9 Τ ινίωνν, νέσλον. λης Δ 4ΠΠἰς Ἑυληρ οἰ εὶς ἀϊ πη. 
Ῥηαφὴν, αἴ σοπείπεατας σοογαπι ἀληνηδτιοηὶς εαυί, 
Το] 1, ἐς τοπιττοξλίοης ςαγπὶς ΕἸορ νει ὙΠ τα κ 
τὶς σζίδιὴ πποσηἶτ Α ἡἸμνίλπις ἐς (4}10 Οςίατς Ἰοηθεης, δὲ 
ϑιστοηίας ἰπ (Αἱ γα]. σο τος δυῖεπι ἱρίος Κοπια Πππρε- 
τάϊοτος {εἰς «ον; τς (δ οε δεγονοχ οἰνίδοπι δεῖ. ἰπ ἸΝενο- 
ἣς νετὶς ἀρράγοῦ,, ιν, ηαυΐς, τοβάτας νὰ ἀδιηηλτὶ σα 
ἀδιὴ (ρρ!ϊειο ἐς πιοστς πιϑίετίθονενι γυὰπη νο!] οι παυτ, 
ποίζας Ἰτοτὰς. 

10. δὶ ἐγα! [ενόβινννν κρὶ ἰω γιγζωμμῆνον. δετίρτιο ογαῖ νιν 
ἀυιςοι ἴῃ οο εἰτυο. δὴν ΔΠΐοα ἀϊσεηάυαῃ στα, καὶ γι. 
Ἠαμιώνος, ' 

13. οι, δὲ ἔχον. δίως ρος τοῖαπι,ντ Ιου ίτον ῬΊνητις νἱά 
εἰϊ οηνηίπο. 

1: Δ δία Οἰοβα { Ὑκον. Ἷ Μαρία αὶ τοῦ Καλὸ πᾶ, [ἢ [,ἀτίη!ς 
ἑοὐείθις ᾿σστυν Μαγία Οἰφορα νοὶ Οἰεορίνα. «εἰναι γι 
σι ἡαξὰ γε] νχοῖ γε] ἤϊὰ : (οὦ σνάψις οἱϊ νιτατιπη νὰ 
ΠΝ οτος οχ μηλτίεἰθ ςοξηοιηὶποπειτιδινογμιἰς εἰξ κυ ης 

ἐρίηπ ΟἸεορβάμι εἰς εὐίνς τ ἠπςιτῖο {μὰς «4.18. 5 
172 δενόνην [ιώπνν εἰς τὸ Ἰδικ δίις, «(ά[ι. Οἱ]. εἰμς, 57. 

Ψυ]α δι Εταΐ. "ἔνα, αὶ αυοά ἴῃ ποηηλ!Πς Ν οτογ5 ςαϊ- 
Σ πιοηῖς οσάϊείρας Ἰορ ταν 1 βέαην, δοςερτυπι ἔσγοπάνμη οἴξ 
Ὶ εοτγατη ἱπιριιάςητια ηυἱ φυςῳά ποη ἱπτοἰ ριπε, ρυιαης 
ν βισπάσ θη ἐάτεῖς, γιάς Πιρτὶ, τανε Αξντο. 6. Απιστοῦιι 
. πιογρτοζατωσ [ἢ Πιδ,. ἦη ἰαυὴ Ἰπφ: αι εχροίειο ποδὶ π0}- 

Ἰο τηράο ργοθλτιτ. ες 
το. ὦ [Δ εἰϊφμα)οηννα παὐ ται υἱρὶ δὲ Εταίπι, Οὐνοθα. ΑἸ 

᾿πρπάυιῃ οπιπία ογάπε σοηιρίεταν φυμπι νοὶ μος ἰρίι τι δα - 
λνις σοι ήτογοῖας φιοιὶ ἐτὰς ἔλέζιτας ̓  ποτ ἱρὰ ἀςηίις, 
(λἱυτῖς ποῖα: κοφάλαον. Αρράγεῖ τ ἰᾷ εἴπ τείεεοπάμνην 
λάσὰ χα ρεαοςετλης, δι Πιραιάϊγ! φμοὐ (πργί συν. 

'ς σἷς Ρ]᾽αἴως ἀς φισάδιη οὐελίςο ἰοφυεης, ὁ ννι ἰπαίις, 

ψικομηῆμε ἐπ ἤνάνε υα [μη!, τον αὐ ἰοτυην, 1 οἰ μέβοδιϑιω αἰδμς 

νῷ ΑἸ Ἀῃ ποταιυίμηις. { μ΄ «ον [μηρναναδην εἶνα τελφίω- 

οἴ. Νειιρερτος!ψυνίο γε βειςηενιπια αινάφην αἴτει ργούς 
(ας, (τἀ ἐλπιεα ἐς πηρίσθιν ἐπ γοἱὲς ργορδοῖις Ποεάαιε 

τὸ (ἴατς ρος φυληι ἀς ν] 1 ττ οΠ σιν δι. ἀθέσιι ὦ 
τας ρος δ ΠπἸπιὸ πρίειν, ἕμηἴς ἃ ποῖτο Μεάπαι 
φιϊςψιὰ ἐς Ἰρίο ριχἀιέζυμ μετα μοί Ῥιορίνεῖαι, κα καὶ- 
αἰθνδλ Ὑἱις ἀρίςουν. 

, 



ν 

χὰ ἤ 

ΟΡ ΧΙΧ, 40 

Ῥ(Α].69 τι 
τλας.χ7. αφΔἱ 
Οδειώ Δεςδ- 

ρΡίο λ.είο (ρί- 
εἰταπὶ Ἐκ ἢ: 
Ἰχτινοιὲ 2π|4- λύσαντες ασόγηον ὀξοις, καὶ ὑοσώπῳ 
εἰ πνοια ἄς- 
δΔεϊ πινυπὶ 
ὅτὰς Ῥδιείηξςξ 
φαῖιςδην ηὺ.- 
{ϊεο ποιπτη δ 
γξηϊυς εχ 
μιδατίδηδ, 

Ομ ΠῚ οοτριι8 
(ἰρίο ο νο!ξ. 

κο)λά εσῖρυ 
πιρττυμπι, δα" ᾿ 8 "«- εε 
εἰδίυγν», ἅτ π6 “πεὶ οὐοᾳ σκόυν ἰυΐ, (ω οὗ μηγαλη Ἠη- 
πυϊπίπιεπὶ 4υΐ 
ἄσιν ο9 ἐοη- “ 

δίρείευε ἐπες [Πρλρίτον ἵνα κατεα γαἶσιν αὐγὴ τὸ σκέλη, δἰῖ" οἴϊταιγίις Φρ τως , 
Ἰρῇ τς εοερσιΐς καὶ αρϑτυσιν. 
οομ πο, 

᾿Ὠτηξας ἱ 
φιυςειποτγίυι 

10 το(ἰβοαῖος 
ἧς νπυα εἰς δεν αἴμα χαὶ ὕσωρ. Ν : 

Σ ᾿ ἡ . με 

ἀαρις! γεῖδο γᾷ τίω πλουραν ἔνυξε, χα! σὐ ϑὺυς ὀξελ-- 

νοιλ ἐχρὶαν 
εἰοηξηι, ὃς νο- 
ευπι σεξάξῃ. 

ἤδη τετέλες αι, ἵνα τελοιωϑῇ ὶ γραφὴ, 
λέγφ,διψώ. 

᾿Σκαῦος αἰωδ ἔχοιτο ὄξους μεςόν.οἱ δὲ, 

αἰδιδέῤχὶς, αὐροσήνεγκαν ἀυτεῖ ταῦ ςὐ- 
ματι. 

Τετέλεςαρτ᾽ κλίνας τίω κεφαλίω, πα- 
ρέδωκε τὸ πυνεύμᾳ. 

. ςανροῦ χὰ σώμᾳτα ὧν τω ’σαδξώτῳ, ἐ- 

μέρ ὀκείνου τῷ σαξτου)ήρωτησαν τὸν 

Ηἶλϑον οὐ οἱ «ρα τιωώται, χαὴ τῷ μρ 
φῳρώτου κατέαξαν τοὶ σκέλη, χρ! τῷ ἀλ- 
λου τῷ συςειυρῳϑέντος αὐτί" 

Ἐπὶ δὲ τὸν Τησοῦν ἐλϑύντες, ὡς εἶδον [5 
αὐτὸν δὴ τεϑινηκότα, οὐ κα τέαξξαν ὠυντὰ 
τὰ σπέλη" ᾿ 

ΠῚ 

" ΑἸἈλ᾽ εἰς Ν Δ ς ρατιω λόγχη αὐ-- ἰᾳ 

19. Ἐταεροβεννο ἔκειτο. Αρράτοϊ ἐχ αἷδίς Ἐπιδη εἰμξῖς,ο- 
εἰσρι Ἰλυλοτά, εἰλῃν δηῖςα,, φυιτι ἰᾶπι εἴξι ςτιιοιβξεπήμς, ἐμπς "1 ρτα- 

δίτιιπι δέσίμπν οαπὶ [ε]ς πὐνέχταπι, ας πιγτεϊιατιιπν θη], 
, γι ]οηνίτους Μάγους ἐν 15. αυοά οἴ αἱ ἕος δζεῖο ρτγογίυς 
ἀϊβλιπσιεπάμσπι,ν τἰδι ἀϊχίπνας. " ΕΠ ΡΡο ν ἑασώπῳιΝ τὰς 
ἽΜλτεῖι. .7..48. ΜΙΝ νεγὸ ἤοὴ ἀϊρλςος ἀοέειππι! (Ἄπιε- 
πλιῖ) οοπιοέχιτλιίςείρειπι (οιτλίϊς διε ὑὰ ᾧιυα νοχ ἥοα 
βἠπιοάνιηι ίδερς οσοιιγίύοης, ἔα ΟΠ ὲ {προτίπἀιιέζ Πη σὰ αια- 
Ἢ ὥρσο ρτὸ ὑσσώπῳ (ττίρτιι εἰἴςτ, βροτοῖς 40 ᾿πιροτίτὶς ἀς- 
Ῥιάθατι. δὶρ αἰβολς τυζοια ἴσος τι Π]ς τοίνιπι, ἢ οπιδηὶς 
χανίτιδιις φιαῇ ροςιξίατγο χισά ρήϊιπι νοςαϊσαπτ, ουΐας ἀς- 
ἀπε ρεομοή γμῖς ἀριά Νοξοτίιση [Ὁ5...ςἀροῖς Μαῖβαυς 
ἀρίτων ἃς Μάτοιις εἴς το! Πἰφ πηι νοζάητ χρίλαμον ν ἔϊος 
απατς τί ἔϊις ἃ ἑογιηλιοαίας ἔσγγο ργατβχατ ἰροηψ ἰλπι ἀςε- 
Κὸ ἱμπηπμετίλ πη νπὰς οχ οἰγςιπίζαπες Ἀ οπηαπούυτη αν τυ τς τὰ σα τὼ ναοῦ ἐκ ίφν ὑπὸ αἴω ϑενίως κάτω, ὅς 
ποδοτῖς, Ομγηό ὁγυςίῆχο ργαθυστίτ,ςοπυςηίεπτε φιο 
Τρ πη! Ιοηρίτιάία ας, φυδηι δ Ν ἐξ οῖίις Αἰ τ φυΐπαιις ρὸ 
ἄυτη ὅς (ἐπκὶς δε ά ἐχ ςοη! σέλα αἰδι] ν οἱ αὶ ἱπιηλιταιο ὦ 

“δ γτιῖς στίδοι ἱπξεγργος Ἀγ ΠΌρα αι ἰςροεῖς, πθο Θεϑένινε (τά 

, γεπιποτδατ(φιοά ργαζεγίτ οάππος, ιοηίδιῃ τις ρον δῆς 

«ἰδέδεντες ἰζεράταν, ἰάυς Πς ρος οτίαπι ςοπιπιοήὰ σχρο- 
δυνν ν τ ροπρ  δτη Δςεῖο ἐπι πηςτίλιη μ} το Πσλιτιις ἔα ς Ἀγι- 
ἴορο 4"ου ὃς ἀἀβίϊοικαε οἰςουπιμοίιτζαῆν, ὃς τὰ ντγαηις ἐς 
σοῖο με οσί Ρεηάεπτις ΟἸἤΠΙ λἀιποιασι,ηςπιρς Ἅτιη- 
«ἰμν ργαῇχαπι. [Ἃτάφις ἤςυς Μά, δι Μαγουςαγυμήτηὶς 

2πις ἢ]! ηξάτος ποπ ροτω {ε πΗΪ ἰ ἰσυΐ (δι ϑαςυΐο, (δι τεῖο. 
Ῥικῆχυιη ΟἈγηὶο οταοίῆχο ργορι μαι) σ Γοάπν τοῆις Ἰοτὰ 
οἰμπιὼ οςίατῃν, πο ταητᾷ ἀςετὶ (ςἡ εἰίδιπ᾽ Ἤν Πρ αἱ» αἱ τὶς 
Ριδτοτίτα; ἀνσητίοποπι ἔξος τίς Ουοά ἢ χκνάμου ἀρρε![ατίο- 
πὸ ἰητο ̓ηρ εγς πναἰίπηυς σι ΐπναπι ἢν Πορί, τὰῖπ] ἀνοςιάιπι 
ατίξ 1 ΡΝ Αγήορυιπι αυροτείξεγς,ντ, ἰδαρὶ Μδεῖ ἢ 3.1.. 
πἰῇ πιλππις ἐϊς ΑἰΓσπείσί 4! ΔῈΝ [2Ε εὖν 1 ( νπάς ρτοσι!. 
ἄμδιο [μάτην ἀρροΠ]ατίο Ἀγ Πρ) ἀἰςὶ νοΐαπς ἀυκίοοιν 1]. 
μαποιμςπι: 4ιοῖπ τόσοι πιλγιθυπὶ νοσληνις, (ἀκ οὐὶς ἰοεἰς 
Πρ ἐπεχυδιῖςιη δι ἀτοτοίοςπεςιη τ 46 πιῆς οὐἰλπν τή αὶ 
1η ἔπς Ἰυ πελυοπίθις ρτὸ αἰρεγφηο εχ πραύοπηνν ἀγα! 
τἰσης ντιμτιις δοά δος νἱάςεις ράταπι σομιςπίτς οἱ, φιοι 
ἐς ἈγΠΌλὸ (ςγιδίτεν τ Βυορ,. 4. 41. τη υλπιἀς ἸνενΑ τπιηὶ- 

αἦῦὰν δάςὸ ντ ποπαμι} ἢς νοἶϊπε πνιίοιι ἐμ νηῆςατιὶ ἃς [ὰ- 
ἡριριυ οοττιςιδιις αὐθόγαπη, δς ἰοςὶς ρεαίεγτιν ᾿υμλνάις, 

ἘΝΑΝΟΕΓΓΙΝΜ . “ιν : 
ἐέφνα οπληΐα ἰδπὶ δά βῃοιῃ ρεὶ-᾿ 
ἀυοὶα εἰ εἢ νε ςοηίμεμιπαγι ταν 
᾿δ Οὐ δτυν ΙΧ τοδί το, 

19). Μας σίτων ἐς ἡ οὐδῖ ροϊταπι 
Δςεῖο ρίσπθιῃ. ΠῚ νοτὸ Ἰ1ρ]ς 
υετθοῖ [ροηρίαπι ἀςοτονᾶ ἢγί- 
ίορο ἀατα τ τὴὶ αὐἰιπουοζαηῖ 
ΟΥ̓ 6.118. 

σπου ἔλαβετο ὁξος ὁ Τησο εἶπον [20]. Οὐ ΕΝ Δςρορίοι [ο[.55} 
Δοοταηἀδξιτ, Οοπίμιν πνατιιηὶ 
εἰϊ:ἃς της ατο ςἀρίςθ᾽ τγαάτα ιν 
[ρα - 

Οἱ οωδὴ ουδ.αγοι, ἵνα με μυείνη Ἐλὶ τῷ [3] τυάαὶ οτρο, νὲ ἤθη πιάπογοπι 
ἴω οὐπζε ςοΐροτα ϑΑρθητο, 
4ιοῃίαιλ γαῖ αγαίςοι!ς», (ταν 

εηἰτα ἡ πλᾶρηυς ἐνὸς ΠΠΠπι|5. 540 
11:1) γοράγαης Ρ.]άτιιῃ νὰ σοη- 
ππρεγοητοσ εοσυπὶ ςίαΓΆ » ἃς 
τοὶ ̓ Ιστευάυγ. 

3) Μερόγυης οἴσὸ πΠ|τὸς,, δι 
ρτίοτίς φυίάεηι ἰαέγοηίε ςοηίτε- 
σους ΓΓα, δὲ ΑἸ το 1115 4.1 οΓυ- 
εἰῆχιυς Πιέγαϊ οιπὶ ἐο. 

Δ ἃ Ἰοίμμν διε θυ νο- 
οἰἤσῳῖ ἡ νὸ νἱἀοίαπτ ουτῃ ἴΔ8) 
τ στ! πο.) ςζοπέγορεγυηζ δ- 

δεήυϊἀ εχ πϑΠτίδας ἴλη- ω 
ζε ἰλτι οἷχις ᾿ ἔοἀϊτ, δι [ζαϊί τι 
οχϊαἱε ληραΐς δίΔημα. 
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4πὴ φηνδία ξοη[μπεροαι 
ἴννε, οἱ φρο ξοπνηκανμεην 
δογίβεηνα, ἀέρα, δέηίο, 

Ρ “4 ἐγξο ὁ ρόβιηπε 
4.εἴο βίεπηην, {{| σμίξη 
}πηχηαπη Ρίεηαπν δγεῖο 
ΒΡ εἰτεωηροηξηίο, 
οδεμίενμηὶ οΥ ὁ εἰως, 

[6{. μεεβηίῃ, ἀιπχιξ, (0».- 
ἩΠΉΠΑΡΗΡΗ Ὁ[ΠἸγ" ἐπ πα, 
ι9 ἀρ ρόταάϊάμ Πρ, 

Τωδ αἰ ἐνσο,μοη ΐ Ρᾳ- 
γα[τεμὲ ἐγ! υἱ οὗ τέηι- 
πένέηὲ "πη ΓΥμὲς ΓΟΥρογμ 

ϑὑὐκ:ο. (οταὶ οηΐην της. 
γηνε ἄνεν με ϑαὐθαι) 
γνοράωεγμη! Ῥὶ των γε 
βαᾳ ΠΟΕΡΕΒΕΗΥ ΕΟΥ 1) (ΗΑ, 
ζ  τοϊεγεμένν, 
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Ρ̓ ἐπεγμηὶ ΣΝ 

ζϑ' ρνέπον φηιάτην βεφινῖε 
(ΡΗΥ  ζτ᾽ αἰπονέρα φωιὶ (γμ- 
εἰβ χω} σινῆν φο, 

“14 Πεξεην 416 Π| Φμμ 
νεηΐενι, νυνί τδεν μη θη 
ἐκην ΠΟΥ ΜΉΝ, ἩΦῊ βᾳς- 
ΓΙ Φ)Η5 ΕΥ̓ΝΥΩ. 

ΓΙ [4. 
δεά νην πη διμην ἰαῃ.- 

(64 ἰδίως εἰμ: ἀρεγμ; (Ὁ 
ὉΔΗηὺ ἐκίωβ! βηρημ ἴω 
444 . 

᾿ πῆρα. δε φυυπὶ ἐςίρςίατ ΟἈΡΙ ας 4 ρτορβετίαγιμ) ΠΣ 
Πλείοπο πη, πηγαί Οσπ απηπιαη ἀϊ νος γθυπι τατίηοις. Αὐσυῇ, 
τγαξζατι ἴῃ Ιράπη.. 32. γεγτίτν ρεγξεέξωπε εβ. πιο Πρ τον 
διζς ΠῚ εχ ζοπιηλμηΐ νι ἰοφυςπά!,, Ομοά ορν[βεπὶπνφηάμην 

5 ἐνα!, ὩΣ; ᾿ 
{χνκάνανε [νἐνηηπονπαρέδωκε τὲ πνεῦμα Ταττηκ γοά ἀ δ}! φη ον, 
νι ῖλις Ιοψαιτας Πρ σον, χα. 566 ταπηοη 4μιὰ παρέδὼ- 
μι (ζτίρτυιη Εἰ ποθὴ ἀπεόωκε, ὃς ΟΣ Πιις ργοςυ! ἀμ βίο νῆιι- 
ΡΔαὶς νογθὰ ἰρίὰ Ρτορ λεῖα Ρἰ.31. 6. χιίδεις ἀηπηλιὴ ἀϊεὶο 

Ἰοτιγ ἴῃ Ῥλγὶς ππιάϑτιν ἀσροπογα,, νίθηῖς Ρχορίειςα Γὰμ 
ολ ΨΕΓΌΟ πειρατιθέναι. 1}.. 46. Ῥτορτειςά ἰδῆς ριγλῆα 
Ποδας τοτίπα!, (πεογύϊη ἐοὴ πᾷς νετθὰ Ογηΐβις 
(αδιϊοῖς, ΕἸ ροβφωλεν ἐχρέγάμε, νείμην ᾿φπηρὶ . [ἀπῆν εβ ἃ 
νηνπιο ὐ[χμε ἀτοιζην. Ἰὰ (τ, ἐπεὶ δὲ ἐξ ἐπνόση,, τὸ χαταπέ- 

ς ν Ποφυῖς δας 
᾿Ρυτοῖ ἀρυ ἀνε] ηῖ Πρροῆτα ργορτίιμπι ετίλμι Θρικ υς 
Ῥαττίοι!!α ται να τ ντ Διΐη ταις Ἐγαίπηιις, ἡσηῖρς τςοπι 
ἰπρτηπῖμπ πστὶ ν πάεςίπαν!, δες τα πΊςη Πιριοοῦ ἐκ εχ ἀπ 
Ευαυρ οἰ {5 ἐττορ ΠΠΠπν αι Γοἄηες αὐ δ}} Πποσιπὶ οοιπηηο- 

10 Ποται όζυσας, νὲ ΟΡ γοιγοτιαιη τεἰμιοτυπι μιοητοηδ τα 
1 (τ ν οἷ! πγοπιλίπηἾςι. . : 

3. ϑαύθφιο, ὦ τῳ σαζζάτῳ ἮΝ ς ςηΐιη ροεγνδὶς [ἰοι ἴςς 
1114 ἃ οτος το ]ογο, Θμλη: ΟΡοτα ἰοδυῸ}}} τητεγάιέϊο. [πο}» 
Ριεῖδας αὐτοπι άτες ἰςαιςως ἀδ 112 ἐρῶ ν εὔνοια, {Μ4- 

{ ψνπωε ἀὐφε υἱννοε δ οὐ αἱν μι γάλη ὁ ἡμέρᾳ ἐκείνου τῷ σαδζώτο. ΝιΪ- 
βατὰ δι γαίης, άζηνε εἰἱφ ἄνες 5 αϑὺδει,ςοάφην διίι. 1,ο- 
ψυίτας σηΐπὶ ἀς ἀἰς Ῥαΐοδ αν, (μ τὸ ἀνηοῖα δ ατιῃ 
ἱποιἀεἶναῦ, δα τι δἀἰτίοης υλιν Ἐχροίίπιις ΜηΝ. χό: 
17. [ἀτο ἀισίτιν ος ϑαθθατιιηι πταρ την, ἢ οὔ νας (ο- 

ο ἰεπης δὲ ζεἴεδις, ςοποιεγοπῖς νἠβο ἴδοι ἀμ] ςὶ οεἰοθτί- 
ταῖς, 

4. Δάηζρα κόγχιν Τ ογτΠἸλαὺς ἀς (ονοηᾶ πλΠτὶς, 'σα- 
᾿δανην ἐπτογρνοιατιιγν ἐογγιρτιις οἱχ ἴοοις. 56 ἰηοιςά- 
δῆδις οἵτ σοτιμη ἰηίοίτια 4 κόγχιμ, ἐν ἐρέειν ροτοιη οτοηι 
ἀπ γα 01} ογείλιθοι ρμ ΘΙ τγα!πνπιίασαιτ, ᾿ον βίπιμινος 
οὐπτος, Ζιοιη πτίδιν πη χόγιος Οσατιτοπςσι ἡΐαι (ιηἕς, 
αν ἤξ αν ΑΓ ἰς Ἐπιλπρ οἰ ηἘε ποητιο ἃ 4α! απ ἄξω 
εἰϊει(ορτορας [τ] ἰςοῖ ἀἰογωιν αντιαν ἀυέτο τίς φιμας 
δα "ἴο νψποῖς ΟΝΠΠῚ ἀςἤϊπικοτδηι, τοίτυτο νυν αμεγε 
δῖατ σχττογίί,σιπις ροιἔδα ἐς! αι μ5 ἀἀογαγοιητιτ, 

δὐθαίςοιτε τι, 40 πτίλιη πιδιοξέτο {υκίαι, νὰ δι (ρου α, 40 4 Βφάδι, ἔνυξειν εἰ [ινεναν ν ]ξαῖα, ἐγμα,νῖ νυ ἰςτὶ Ροίο 
ντι δά γίμιη ουπάσιη βοκιεγμ. 

30 {φη[μννιβδεμιν ἢ εντόλοςια!. δίςωυς 1, Ατί πὲ ἀἰςέτισ ἡ1η. 
Ῥειίρπαιιτει, αἔϊιων (. ἤὰς Ρειίομα ες,  (οιὼ ὡ 

{πο εἴς ἰωτιξο. (γυνδά λυῖξην ποππυ}} ἵκεο σοπυσίίαης 
ρει ἰυίψυδιν Ρογξπιιαν., υδιὶ Ομ γῆ δάϊνις νίμεησ 
Βα ἃ {μιῖ , τησττὸ τερτςβιοράμητας (ἰαιπεητίηα ρείμ,, 

νῃ 

ᾧνηπν ενρϑ ΟΙΩΝΣ 

ΦΕΟΥΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ Ὁ. ᾿ μὲ 
᾿ ᾿ " ᾿ 

«ι Εναίπιας αυρημε ἀπποῖαυϊς. ϑειϊτὲ νετὸ δάπιοάυπι φιυηοάλιππιοίο νἱτα οἰξίιιαι ρλράοτος γηὰς Θηταπιοητλ 
᾿ ἀφυΐθιυε ἴῃ ἡμιης Ισευπε, Αρεγαῖς, ἱπααῖς, ἰατος νι ΗΠ ς οππλπαγιῆζ. . " πὰ ρ  ριππ τ καὶ ἑωφηκοὺς μεμαρτύρηκεν ἀλη-}5} Ἐτ αὶ νἱἀἰεγτείξατατ, δὲ βε- 15} μαιδς εἰβμμι γἀπὶ ἔδιν ὶ μαρτυοία" κἀκεῖνος οἷος πραπὶ αἰ τοββίμνοπίαιη εἴαρος τε μόνα στα ΑΓ αλ τ ον. ἡγα-ὁμκῶκσηκαύ.-. μηφκα ἐς τς γε ἀἤςοῖρ, να σα " ΠΝ βέσονιμρ τμει ἀν ποποπ ἐπ ληϑη λέγον: γα σεῖς ΠΙΦἘ05 γος ογοθατὶς, εὙ} νὲφν υοτετεάαρβε. 
ΠΗ 316. Ἐπέϊα μη στὰ Παῖς ντ 5ογ.-] 16]. Ῥέα βρον εὐέπν μας τ Ἐχουτα “Φ 

Ῥῖυτα ἐπυρ!οοταν, ἢ ἀφο, Νδ 
Ἰςοητούςτιν έδη Ο5 ᾿ρήιι5. 

,7 Ἐξ τυγίις «118 δυγίρτυγα ἀϊςῖ 
ἢ ̓ητυσθυητυῦ 11. φσα ἀμ ςιῃ 
᾿χγδῃδἤχογυηῖ. 

ἱΡοΙξ [μας αὐτοῖο τοραῦῖς ῬῚ- 
ἰάτυιῃ Ἰοίερἢ “ Αὐἰπαι μα η(5] ρα (εο΄φυδά «πὲ ἀἱ- 
(νὲ φυὶ εἴἴϊει αἰ εἰ ρυ]υσὶ οἴινίς 4] {{ὐρνιιν ἀεβυιοοτωίενα 4. 
οςοΗἶτας ργοριογ τπεῖπὶ [0 
ἀχοτυιη)νι το εγοῖ οοΥρι!5 1ο- 
ἴα :χυοά ρεγηνίε Ριΐατασ, Ν ε- 
ηἶς σγρο, ἄς (τις ςόγρυς ἰοίω. 

Ι ν,οηΐς δυτοῦν ὃς. Νἰςοάό- 
Πγυδνί 15 φ! νοηφγας αὐ Ἰείωπ) 

ποΐξὶε ργίπνὰ τη) [ογοῆς ταἰυτα ΤῈ: πρῤκέηγ αν πργγτθα 
ὩΥΓΤῊ Σ ἃς αἴοος ἰδτλς αυαί (δ αἰοε:, μαβ ἰὐδτας ἐει- 

σοητιη). {- ,,"»» 
Δφοεροτγιηξ εγρὸ ςοΥρυϑς- υὐρ ΤΗΝ ΘΈΝῸΝΣ 

(α, δι οδιηχεγιθς 1 4 ̓ ητεῖς 
οὐ πὶ ἀγοπηδίυς ) ἄς τος οἵδ 

υάχὶς ιπεγαγο. ' 

Εψετο γὺ ταῦται ἵνα ἡ γραφὴ πληρφ.- 

ἡ, Οφουῶ οὐ σμωτραξήσεται ἀντ. 

᾿Καὶ πάλιν ἑτέεᾳ γραφὴ λέγε Οψον- 

ταῖ εἰς ὃν ἐἰδεκάντηξαν. ... 

ΟΝ (9 ΒΗΡΙ͂Μ 4 40, 

22 Εἰ οτμην αἰλὰ δενίνι..- 

ΩΣ 

Μετὰ. δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλοΐτον γ19 Ῥόβ ρας αμίενη τορι 

ὁ Τωσὴφ ὁ δατὸ Αἰ ρα κφιδπείαξ, ( ὧν ἐφιϑη- 
᾽ »“" Ι 

"ἧς τὸ ᾿ησου,κεκρυμώᾶρος σὲ δζᾳ τὸν Φο- 
' ο» , ᾽ ᾿. »"» δφ 
ὅ»ν ἦν Ἰουδ᾽αων)ἵνα ἄρῃ τὸ σώμα τῷ Ὡ 

, . ͵ 

σοῦ "καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος.ἦλϑεν οι : Με ἐγζο (δ ἐμἰ{ ον η: 
ἤρετο σῶ 5 Ἰ ἡσὸν χαὶ ἧρετὸ στυμφι τὸ ἷἵ σον. 1 εβι. 

Ηἶλϑε σὲ καὶ Νικόδημος (ὁ ἐλϑυὺν 

πρὸς τὸν Ἰησοωῦ νυχτὸς τὸ Ὡρῶτον ) φέ- 

ρον μίγμῳ σμύρνης χρὴ ἀλθης ὡσεὶ λι- 

τρας ἑκατόν. “-" 

Ελαζον οὠδ τὸ σώμῳᾳ τῷ ἴησον, χρὴ 

ἔδυσων αὐτὸ ὀϑονίοις μιότοὶ Ὁ ἀρῳμαῖ. 

τῶν» καϑυὸς ἔϑος δαὶ τοῖς ἰουδ᾽αίοις οὐ»- 
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δἰ μά ἰδνμδεῦς ἐρην ἀγοηνά. 
εἰδνν, βομε πιο: 4{Ἐ1μἀαὶς 

᾿{ρείννε. - 

«αφιάΐειν. 4“ ἰὴ εοδυτοπιίοςο νι ἔμογαν μη] Ἐνδε ἀμέεην ᾿ Ἰοῷ υὖν 
͵ ὃ: ΤΆ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

Ην μὲ εὖ τοδτόστῳ ὅπου ἐφαυρώϑθη, " [ετυς  ἤχυις, ὁγας ἤοστας , ὃς ἴῃ ἀρ λημόκονα ἬΜ.δ᾽ 
- ᾿ ΝΟΣ . Ἵ 2 ὅτ ᾿ κῆπος, χαὶ ὧν τω κβῆγῳ μνημεῖον χαινὸν,, ᾿ἴλοττο πηοπυπιοητιπν πουσπη, γε ἰδίαλο σρεθι τ ἀν. 

τὶ “δὰ, ἢ 

ὧᾧ ᾧ οὐσιεὶς 6183» 

κω οι δζᾳ τίω οἰδασκάίω 

᾿ Τᾳδαίων,δτι ἐγγὺς ζωῦ τὸ μψη μεῖον» θη]: 

Ἵπα0ο ποηάυπη φυ!;αυλιὴ ρο- 
{πιι5 (πεῖ. Ὁ 0 ᾿ 

41] ᾿δι εγρο,ργορῖςγ Ραγαίςεπεπ)4: 
[μάδαογατη, ιοά ἐγοδιπηδευϊη 
ΜΠ 4 ργορὲ οἴου, ροίμεγιηε [ς- 

4μάπ ροίεεηε [μεναι. 

1ὐὲ ενγο βῆ Ῥκ"ὦ- 

ἐΗ ΝΜ 4. ΕΥ̓ ἢ ΠΟ ΜΉΝ ΦΟ ΠΗ, 

κω τὸν ἴησου. ; ἴῶ, ρΡοίμεγηηι ὑμῳ 

ο σΑ». χζ. 
Κεφάλαιον κ. τς ἣ Οκν. χχ, πε εἰ Ὗ 

- Η δὲ μιᾷ ϊ σαιρθάτων Μαρια ἡ" 1 ΡΊΝΝ νετὸ ἀϊε με ἀοηια Υ βέθελμρε μὰν ν" 
Μαγϑαλίωη ἔρχεται “ρωΐ σκοτίας ἀϊ5, Μαῦια Μαράλϊςης νς- νερὴε τραηδ φημ ἀθως 

{τὰ ποη εἰταιῖς [Ιοππης ἐσ Οταολτγληατίοης, (φυρά τὰ- 

«αηΐορετς μος αἴϊουετος, παῖς ςογεὲ ποι οἰ ρτατογπλττεπ- πηςπ ΜΕ  ποη ΤαλλνπουνθΝὸ υι Οὐρὶ (οχὶρίοτίς,ϑι χα- 
ἀλ, ἥταπι Εὐαῆπας οτίδπ ἀττίπρ τ ΔΙ Γ}1 μος νιΐπεις ὃ ἄςεπι Οτίοητὶς ΒΕς]ο !ς ν 41|2 Οταςὲ ΠλΑΧΙ ΠΑ εχ ρατῖς [Ὁ 
Ἰεμάτη "ποτὶ πιοιτὶς Ομ σα ει βάοιπ, ἸΝαιη οὐ 0 εχ Π- αμοδαπτυτὴνεὶ ροτιυς ΑἸ ίαπὶ Οτάαπι εὐϊείοπςοπι νἱαγραθᾶς 
ἐκ μτεας νοϊηοτομηάίςαιος ἔκετιηι νίιις 1η «βοικάρδοον ρε- Ἐς] :, ἡπὰπι {2 μα πυης εχταῦ οτΑΠ! Π μὲς εετοσιδῃς 
πριτα ἴα, Πΐας νἱἀοἰίςος λα φοποςριδουϊιπὶ , 0 νυΐ- Ρἰαχίηγὶς (λτολτ, δὲ ΡΙυχίαναηι γαίος κὶ τε πιόπίίς αυα ραΐ- 
ποάτο ςςε τ εἰϊ απίπιαΐ οὐθης ῬΓΟΙΙΏΛ5. ΠΟΤῚ - ΑἸσψαΐπ, - ἔπι ἱπ Νουο τεβαιπεητο “ἴλη. 
οἰυϊηπίατὶ ροτυ ἴσης νοτίτατις οιϊςε, Ομ ἰοαηλού- 38. “ατὸπιαιμαεη[ενδιασὺ Δ δὐμοϑιμας 5γιϊαςὲ Ἀληνατίνα, απ 
ταμαὶ ςγαςο ἀοιγαξξιιαν ὅς ταπταϊο ἐΠλτιαν, νι τοίαττο- ἔτεα δαπμιοϊς ραττίλ, Φ  4μὶ γρνν δλβλνάς, ἀφονημε 
ἔμιοηὶ βάος ἀοταδατατ. Οχιετὰπν 4 φύσας οδίσταάη. «{εεγνο Θϑικίλυς αυ0 ἡ τοέξὰ ὅγτὰς ἰητοσρτοι. Ἰ ΠἸρλ. 
ἄπ εἰς, νἱφοτί ρος ᾿ος οτίδαν Ἴοοο ρετιρυταταῃ σους. τὰς ὁπιπὶ ὧν Δτβια; Γοἰορίμπι " ἣος δυὰς ἄσιη ππηρυλίε, 
βηιδίοπεωι, ἃς ροῖίις Αμΐς ἀἰςοηάσπι, τα πι 40} ἃ τον 40 ἀορμευρῥυναν ενφϑ νυ ΠΕ ΤΟΥ ἐε Μαιεῖ.:6, 
βαικῖυν ,ἰά νἀ! ἃς ρτοίπες ἱδοπευπι εἰΐς ἐρίϊως τεῆί- τς τ. Νοη εἷἷ ὑδρι Ρο  πξευτῃ Οἰνεῖ ἱ ολδαιιοε πα Ἰετίδευς 
διοηΐμη. Νὴ ἀππηλϊεπι λιν ρα απ Πιρτὰ ἀποξαυ ἁἰίοηυΐ πο τῇ υτὶρ ροῖ Αἰτογαπ ἀἰςπν, ΠΠυ 4 νησοη- 
πιις, 8.47. τον δ. ᾿ ὅυην. δε μιπιυτιτιὰ Αιὶς ργορτοτ ἰπβαητοην δι 4 ΑἹ: ἰδπὶ 

᾿ ͵ ᾿ ἐος ραγειριαπ) οί ἐ- (ἢ ι μας ̓  μμ μϑνς ἘΠ Ε τε ἰξαραι! δηϊὸ, τατὶ μονα ἢ] [ φεπν ἀγοιηλτίδιις ὁ Ν οήειπο αἰ [εὶν, ἀἰ τα 
νει 14. Νιὸς τημΠ γγσφῆς ἈρρεἸλυοδε δοτίρεανίλςτα Κ- 10 κῃ αἰζογιαι ἃ ἰςρυ το ἀΐοηλ ἰητο τὰ βιποῆῖς ροΠπέτυχα. ᾿ 

πετας τ με Πρ ίτιν, (ςἀ' ἐδίτιιθ αχ φὰ ἰόζας,ν ἐχ εο}}- 41. ἦν ᾷη ησηάνην 4. {{υἀη’ ρϑβινι βνεται ἂν δ εὐδίπω οὐδε 
ψιοι ηιοὶ ὀὐνθαι ὌΝ ΝΈ ὑτέρᾳ »αφλ,αἰδα βειβιννα. Α«{Νὸο» ὀαβηυ ΐνω μὴ συκοφαντηϑὲ ἡ αὐαίσασις, δε ζνλου αὐαςαύτοε, ἐπα} 

ἐὐηβιηρφείων υἰἐμαι}φ 9 ἐρβιεζεφοώ οὐ σωωτριζέσντων ἀντ ςἶ φιου 

ς Εἰ ηωὶ αἱάδε,, χμὶ ὁ ἑωρκκάς. Ἰωηῖοσς ἐλαίας ευτ [οΔηηδε 

ἤῆρτα ἂν οϑόμμς οἰά εἰ Νοφυὶς ἐριιν ἘΠΕ δ (ἅ- 
Ἢ "αΠ λαὸ πιο. Παιρίτυς ἰυπππιάγεῖον,, 401} ἢ τις αιηί δι σα οὉ ᾿Ἐρυ ελτο τος 

ΝΠ πωΝΣ εἰὐφε θωνην γὐτε να ΣΑΣ Μοὴ μευ πἰμψᾺν ιν τος [ἄςο 0 ζοητορτας Ευάρ εἰ λα ἠϊχ ες ΠΟΛ τ Διί» 

Ἰεψι ἀπ’ ἀμαν, ςιην 4 ςοιίσητις ἩΒοορ)ιγ]λέϊως, ΜΠ ν,. δι΄ [εἰἘρυ]οβειιαι, Ἰναῖς ετίατν αὐ διδιεναυα: τοιηοτὰ ἰπ γμο ςο- 

Εταΐινιις Οὐ ποθὴ ἐθηρηνημ δεν! ἐπ δο ἀυα: ἰσέμο Ἡερταίεα νος. ἄἱος ἐἰεἰειὰ ἱπυ σι, ὃς 

τίτατι το βομάςι, δά τἀτηςη ηθοι αἰ ἰσαΐιη διτιηςι, απ» 1 Ν ΟΑῚ ΧΧΙ. ᾿ 

ἐιπι οἵδ τι ἡ{1ι9 ἀοτπηο.. ΟῚ 1 Ῥηέννο νετὺ ἀῤε μεδάἀοιναάμ γε δὲ μιᾷ Μ᾽ σειζζ ίσων. Ν ]- 
,) Γεαρι βκεγυΐη, δε κένπησνιν ὰ οἢ ἩρΊΓ4κκεην Ἴίῖηῃ 10 ἕω "ὁ νιν δοθαν Ἑταίμνιν, Κ' "9 νιν ἀδε δ αὐ φίονῃ». 

Οἵζοι οἀϊίο μάθοι κα ταρχήσαννν, ἐημίαννν ἐᾷ εἰς 111 "ές Μέλτα δῆ 1, (λιιοβ λιιΐσηι οαἰβίπηαὶ αυϊδανν ἃ 4ιο 
{λυζεάν) γε ληποτανις Ετδίπιων εκ ΗΙετοῦγιπο. Επζο γεὶ αὐτιὰ ἀνε ἐξοκίίην 5714 ἰνυμια μον ἰδ 

φ 

᾿ 

Ρτφίςπεοηι ρᾶγαίζους ἰῃ 1110 πηοη!πσητο ργοχῆσιο οἰμ»" 

ϑετίριωνα ἐπορίεγειων, Οἐ Δ 51..3... 

τὰ ἀνε κἀεδῆξ ἐῃ ἡμεπ; ΔλοΒ,12.0 

Μλῖε.2Χ,17 
1ηΔ1.,14.42 

Ριϊ δίμην Ἰοβρ» 4 .4γἱ: Ἰυς. ΕΙΣ 
ϑερέδτοι Ομτὶ" 
Ἰξως ρ] πὶ ὃς 
Ιοοο ςεἰερεί, 

"ἐπ βΡΌΡΕΗΡ πεῖ 14. ἐρῃ (ςο δὶ ρεΣ 
᾿ἄδονμπν)υ! ἐοἰἰεγεὶ ΚΟΡρΙῈ πγίειεπτο γ118- 
Πε{μτσ' βετενῖβε Ῥέαν... το, ἴάηυς δὺ 

Βοπιίηΐδυς ἔς 
ΟἈγίδο ἕυεπ ἡ 

: ᾿ς εἰσ, νττασιᾷ 
»" εὐνῦξ ἀηἴεπε(σ' ἸΜ το. χῃις εὐλδε ἀϊξ 

ἀεννμς, ( φωὶ υοπεταί αἰ ἀρδειὲ ποι εἰς 
ἴομεν ποξε ρτίηνῆτ ) [Ὡ- ἴτε εὐτα (. 
“ ! ᾿ αὐυεῖ » νε ἀς 

ἰρήυ πιοεις δέ 
το(υτεεδτίοης ς 
πγόε τὸ οδίϊει 
ἐχ ἱμί (ἐ- 

ρη5 Τείμ Οἱ ἰἐᾳαμενμοι ϑυΐευις ΠλᾺ" 
ἰοπο, 
δυρτὰρμο 

βεμεα 1 ἀαοῦνην 5 “μ᾽ 

Μαᾶτιδ 
[ως.24.1 
Μακία Μαχᾶι 
Ἰοποηροίτας ὃς 
Ἰοδπηδερείηγὲ 
τε(κιεδὶοηΐν 
Ῥονπὶβῦι τα 
Ὡςεῖδς ἔτ αυὶς 
ἀξαὶ νι (υΡ6- 
ἂς βάεϊ εἴς 
τὐδεϊτὸ πὸπ 
μον τινε ἐς 
ὁς ἱρίωμι ι1- 

Ἰὶν ρειμιδάοεΐ 
νἱχ ροιυξεῖςν 
ποήυπσι νὶ Ἔχ 
εοπιροίτο ἰά, 
πε οπιδεξι.᾽ 
εἰ, 

ἐκ - ἐτηπια ἀνα άπ, τ προ νσεκκεοταθηεν κκεκκομμερηεικρεκκο κι κμμομεκκεμα κκκκεννον ἐνμομντιτ ορτορνκέκμκεεν 



δ. 
ἌΡ Χ 

μετ. 
μιμταό, 4 ΕΝ 
Αὐχοῖ 0" εν οἷς τὸ μνημδῖον. 
ἀις᾽ (δὲ αὶ ἀέ 

. ἀἰς οὔτι ΑτΥπιουινην, πς τοξαττίοης αὐ!ἀεηγ τη άίσος. σις 

ΔΑΝ φ ᾿ ἰν φ νε ἢ ᾿ σῷ Το ον φἰσηλδαε χα ὁ ἄλλος μα- 
“" ϑητὴς ὃ ἐλθῶν Ὡρώτος εἰς τὸ μνημῴον,). 

" ς : - ᾿ : " 

44, ᾿ ΕἘΥΑΝΟΕΊΤΟΙΥΜΝΜ.:. 
νηὴ ἐυπ δἀϊφάλὶς ἀηποτατιοπίδυς δὶς ΠΝ ἀβὶ ἀορήιπο ἔξῆο ρτίησς Αὐγπιοσιπι, οΣ Πιάαογιπε τγλίτίοης, Ὀςη 

ψις φιδά τηρμοτος μος ἀϊς ἀςοοάνπι νη βοπάι ζοΙΡοιία 

φοὶπι ΟΝ είδιις τοῖο διά πεςιριξἴττ ἀρινὶ εἴσπν ὅς ἀΐϊος ΟἸΗΠΙ σαν, οἤεμάίε τὸ Πιομ {πὶ (σσυιῖς ορῃο βερὺς ἃς 
ἱπαπν φητοοφάςης νόσατυς, π πιλρηιῖς δι (οἱξηπὶς ἀΐος, ριοϊπάς παιης ποι δι Πς ργημην ἡ πὶ ΑΥΥπποτὰπη ἀϊοπὶ 
φομοαγεςπτς νἱἀοἰίοςς δαρδατὶ ογάϊηατ] αυΐετς, εαπιάϊς 4. πα χίπιὲ (Ο] ΟΠ, οΠΊ. 

αἰετηϑηδ,αιηῖ δάδις ἐοηεθΥς ο] 1,686 ταόβερε, αὐ τιοημ. 
Δ ΣΦ τὴς πηεη!ηπν ουϊάδεἰαριὰ (επτια πιοπιυπιςπεῦ, ιν τἀ ξε ]Ὰ βιναννην Αἰαυλάρτας 

οὔτι οὐσης οἱ τὸ μνημθίον᾿, καὶ βλίπῳι τὸν 
λίϑον ἠρμᾶμου ὧκ τῷ μνημείου... 

Κα νὼ ἫΝ δ πῶ ἰάἀδ 14 (μθ]ατᾶ ἃ πτοημπιξτο, διραβθη ήμχ Ι 

Τρέχει διωΐαι ἐρ σόται ὥς Σίμ μι ᾿ Ουττῖο εἴρο δι ν ηὶτ δ 51- ᾿μὲ βηλεειρα γριόλανο 
γα Πὲτ οον, ϑϑς τὸν ἄλλον μαϑυσίω) "οποία Ῥοιγμιη, δὲ δά αἰτογυνη!. κά φίλων ἀῤοίρωίννν αι 
ὃν ἐφίλδιο ἴησους καὶ Ὁ Αἰ αθθ Ηΐραν ψΠππὸ ἀπ οἰρυ!αια φαςιῃ ΕΓ ν, ν- ΡΣ ας ΣΝ 

τὸν Κύριον ὡκ τῷ μψημαΐου,χαὶ οὐκ οἴσα-- [1ς[υ 5, ἃς ἀϊοιῖ ςἴ8.» ϑυίχυϊογυηῖ) Τιλερυθμνβν παντὶ 
: υδν ποῦ ἔϑηκαν αὐτόν. ὁ ὩΣ Ὁοιμίπιυπι ὲ τποθιῆςητο 5 δ] ᾿νε δὶ λυ κῶι 

. Ἐξῆλϑεν ουμῦ ὁ Πέτοὺς χα ὁ ἄλλος πείοίηνα ΝΌῚ μοίμετίητ ευτῃ. 1.2.) Εκιβὴι ἐγρα Ρ εν 
Εχις αγρο Ρειύνς, δὲ αἰτοῦ]. 

11Ὸ ἀϊοιρυϊας» δὲ νεηοίμπε ἀ 
του πιςπτιπι: ἔτ 

Ουττοθλης αὐτεπνἄμο {πυ]: 
[«ἀ αἰτες {Π᾿ς χέρας. ρτα- 
ουγγῖς οἰτίις Ὀςῖσο , νεηβαις 
ρυίου )ά Ππιοπυτοςητιηι. 

ΠΨΊ ἀϊῥοιρκίως, Φ 
Ὁεη ΥΜη} Α πιοῃνπμῃ. 
ΠΣ ; 

μαϑηφῆςεκαὶ ἤῤχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 
Ἐτρεχὸν δὲ οἱ δύο ὁ κοῦ" καὶ ὃ ἄλλος 

“ἢ ͵ ΕΗ, , ᾿ 
μαϑητὴς τορρεέδραμε τχον Ἔ Πέτρου, 
κα ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. Ὁ 

Καὶ ὡἰοακύψας βλέπει κείμδμα τὰ 
ὀϑόνια,δὺ μᾶμτοι εἰσήλθῃν. 

βηνμὶ υζσ' ἐἰΦ αἰλν ἀ» 
Ρμΐνε ΡΥΑΟΩΟΗΤΥΙΕ ΟΕΗΥ 

Ῥεινο,ν Ὅν ῥτήπρι κᾷ 
- ΟΠ ΗΜ. 

ΦΑ Το ες, . Εἰ φωνπι [ς ἐπείδραῇει ἐν Ἐταυι ἔς τηςυζυδῆςενὶ ἀἐς ᾿ υνδδε ροβιῶ ἱμεέδονμα, 
. δ. ““- . . 4 Π)))4 Ἐρ "ἢ ρων" Σιμων Πέτέος ἄκολο ρΡοίιτά Πἰπζεα:η ταπλξ ἐπεγοί εἶτ, γον ἐξ δὐρθισίυκαναι 

ϑὼν αὐπτὸ , χαὶ οσηλϑεν εἰς τὸ μνημε γεηίεεῦρο διιπδ)ετὺς [ςηυῶς 6] Κὶ εριε εζο, δετηῦ Βείτην 
καὶ ϑεωρέ τὰ ὀϑύνια βείρϑμα".. οἤϊ ἀιπεροίυἷτ τη ἐμοπυπηξταπι., {{Ὁ4μετν φωπν, Θ' ἡνιτολμίδ 

μην τποηβεπϑην, (Ὁ υἱάνὲ 
ἐμ φαηί 4 μο[Η 4. 

Εἰ [μά ανὶνιη ηνοὰ μὰ 

Καὶ τὸ σουδϑάριον , ὃ ἰωὶ δχὶ τῆς κεφα“ 
λῆς ἀυτεῖ, οὐ ματο Τὴ οϑονίων κείμϑρον, ἢ2 
ἀλλα χρεὶς ὠπτετυλέγρᾶρον εἰς ἕνα τὸ 
“ον. ' 

δεςρφηίροχίς Πἰπῖσα δὲ ροίτα. 
ἙΕτ (ιάαγίυνη υρὴ ἄρῃ (υ- 

ρα ραρυτοῖ5) ΠΟ Ὼ φι} ΠΙΠτεὶς 
ροΐαῃ » (εἀά (τοτγίωπν ἰηυοῖυ- 
ΠΡΌΣ νη ἰος ΠῚ. ΝΣ 

οὔροὸ ἱπιγουε ςτατι 
αἴτες {18 ἀπ ςρυΐυ5, κυ νοηο- 

ἐμπρ ἰἐῥπμφαηνηιδεω βοῇ: 
ες ι [ἀρναϑϑην ἐθηφὶν. 
“ΜΝ πὸ ἐἢ ὉΏΜΙΗ ἰφεμΏ. 

ν᾿" ᾿ ἜΝ ᾿ Δ ἀἠεέρμδιμ ἀμ νερεταε 
χαὶ εἰ καὶ ηϊςευσεν. : τὰς ρυὸν' 84 τηοῃυπηςητιπι, Υἱ--[.. ὕἰρνέπννν ἀά πεοινμηνεπβνπν,. 

Οὐσέηω γὸ ἡσεσαν τίω γοχφίω ὅτι ἀΐτημις, δὲ οὐεἀϊάϊε, Φ' υἱάλε, δ᾽ «νεῤάμ. 
ἘΝ 9 πα ες πές δε τάν σ καὶ φρεῖς Νιονάνεν επὶπο [τἰεὐκηὲ ΥΥ αὐτὸν ὃν νερῶν αὐαφῆναι. Νομάῇ ορὶπλ πουογδητ  5οτὶ- 9 ἔωσι μοι ϑϑωα 

᾽ν , ἥ τ « ν 41 ΠΡταγδαν, ν δ] τες φυδά οροτῖο. ἘΝΉ ἃ πΊΟΥ ΗΕ (χε. ᾿ οὐρα νντς παλιν φρῦς ἑαυτοῖς οἱ οἵεῖ τῷ ἃτηούτυϊς τείογρεύς. Το υτδύενμης ᾿ ἐλ 
μάϑηται. ον το δ ΠΡ ᾿Βοδιογιης ἔγρο 1 ἀπο! ρα} [ἀραὶ κά πῆρε. 

«| Μανία αοἰξῃν βαδαι «ὦ 
"θην πε ΗΝ πὶ [υνὸς, ῥὶο- 
γ4η8. ἀωπεονρο βέγεῖ, ὑπὸ 
εἰδηαμῖ ἐὰν ῥνα(βεχὶ ἣν 
ΠῈΟΝΝΠΙΟΗ 

, ᾿ Ξ 5 Μαρία «ἴδ. εἰφηκει προὺς τὸ μνημεῖον Ϊπ (υοϑ. ὶ , ᾿ σ΄ ἢ ᾿ [᾿᾿ μὶ ρ: ΗΥ ἡλαϊουσὰ ἔξῳ. ὡς οὐ ἔκλαεν παρέκυ-Ἶ αἰ Μά νοτὸ ἢξ ; να πὰ ε] ἸδυπιἝια,᾿ ἰοτ3. ἄνογρο βοτεῖ, 
ἱρουγααμίς (Ὁ ἴῃ τη μπγοπιιηι. ᾿Καῤϑθνωρδὶ σύο ἀγγέλους ἐν λουκοϊς], 

(1) ΘΔ τον ἐαος ἀρῶνο ΠΡ Εχοορίροχις ἀιοὶ Δηρεῖος “Ἐν ιμη μοι ἀηχεῖν" 
Ἀμῤπτι μρ πὴ ̓ , ζορδμες δνὰ φῳῦόος τῇ καφιλῃ ᾽ ΚΆ]} Ὁ αἸθατος, ἰοάζιος, νηυΐ “δὰ οὰ. ἐμ «ἰδιε (εἀεπμεενυνηπια 

ΠΝ αἵρἃς αἰτογυτη δὰ ρεάοδ , οὐ ησοῦ' ᾿ : 

Ξ ᾿ἀωρξο ρους “ογπσηάμπι οὐ δας, τληταιι ἀθολ νὰ 

. δια δας ἐπηανἢ ταδι!  ρετίςείρεα οἵδ Ἂς ἐσιΐᾳ μια Πεὶ 

,, αἰῇς, αμαπαίξ τοπυὶς ὐδυῖς Αὐΐτίνας ἤάον, δὲ αἸέίς τοί μιο- 

μἷ ἰἠε᾽ ν. 
“- 1 Ἰλσιογαῦ ςζογρὰ8 Ἰοίυ: ἃ 

8. Ξεενράΐϊδι, καὶ Ῥφῶσεν. (τ τυ νι οί ςες γοίιττγο- 

ἕνα «ὐϑὸς τοῖς ποσὶν ἅπτου ἔκειτο τὸ σώμα ἢ ᾿ 

1ε[μ. 

ςσο ΧΙ ηο0 πάν ῃος 
ἱιρρινο,ςὸ νιάςοοῖ νηάς 
ὑοπὶ τὰ παμῖ οἴες ροτιρταῖε, 

αν φοϊαγαύς τα; εἰς τού πίρω, 
πε [τάς ἀσόρχεϑη πάλο δ. 

δὲ ὀπάνέγχοόη,. {τά γνο, 

οπἰής οξετοι, ἡαίδυς οὐ ἤτπιαεοτυγ, Ἰσαπηδε ἐφίτυν (οἿας ἰαπι 
τη ποῦ συνε ἄγ βοῖριςλυϊοπι δἀπυναδαμάας, δὲ ποι τγλιη 
Ἰα ράτκοπι ἐπς πδης (οἰὰς ἐπ νευεῷι τεύέότιντ λττας 1κιῷ. το φολὲ ἑαυτοῖς ΟΡ ὧΝ [εἰ πεχοθμην.} γυ]σ. ὅς ΛΑ, χά 
«24:12. οὶ φηόγεεοι (ξοτήτν ἀρρλτιιίς Οηϊίξας τι οτος ε πϑΠ}[τναυνῇ οὐίουτὲ Πίκὼ ἀμ τρῷ “ἡ ἢ , ἊΣ 
"αὐλπι μβραρίἐνοποια νῦ ὅς ποηπαΠ9 αἰίας, (ντ ἀςεἴατας τρίς σὰ (αιντ ἰῃ νοτπάσυΐο ἰδσιποης ἐἢ της εὑνχ ἴ ἡ 
ἴοκη δον, γηδπ οχρχδίϊοτιινε 4} Βυκοχ οἰ τα: Ματὶ νειὸς  ταποτόροτίεχπαποῦδης,δνπάς ἔλα 
Δ ΠΕ ἰποτοάια Γεριοα Ἀἰς ἰῤ ταν ἀχοιηρίιπν μβαδδηνιν: ἀητὸ, ἡ Οαἰβοίνή ρτο δὰ σιάϑυ (δία 
νῃιπὶ ἡἀδὶ ἰῃ [οϑπποιαἰτατιναναἀπνίγατίϑηΐς οὐπὶ ἐπογοάν-ς «αυέτι δ" δου Παιδῖ νη οςίπι ἀνεῃ ος νηὰ ΗΠ (χτ 
Ἰϊζαῖο ἐφετάτί εἴη Ῥετγοιτοτίση ἐπογοἠ} πεῖς ἐπ Μετία:σαΐ Ὁ ἰη νιὺς νεττος,ἄςο σδιιοττοις πιδ!ι Αβ(ὰου φιληνα (-- 
ἰαιῆςη γεροϊορτοπιρείοτε γοιπεύϊο ἐπε δὶ, ΟΝ τήῖιϑ (είς ὶ Π μᾳ ἀνι4 Μαρία. πσπιρὸ Μαράλ]οπο ἔμπι ἀιείρυϊα :- ᾿ γάμη ἱε δή (δρυ οεῖμη του οτία, ἀραῖς ὁ ἐδ Π|ς ἰῇ ντῇ 
ας ταρλϊυοτὶς πησσιοὶν ἱπιρυ ως ϑεγγβηῖου τοίρίεἰας. ἐἐξιείτε, 4 ἔονμ ἔξω. 4 ς ἐδ μαι δῶν ὼς " ὥυοί ἰρέτυν [μδιοίευτνΝ οὐρά ϑνίνν μουν, δὰ {118 ἐγ γείδγ-., 4 εχ σείθην Ἔτας (δριν ς τινα. " ν 

τιτνοξεπάσης αν β έτη ἃς Ιοδππες ἀοσυττοσίης οὔ ἱμαηκ: το ἢ. σἰνναῖοι ἐν χὠ κεῖς Ναὶ. νου, Γη αἰδίνιυρ νὶχ φαίΓ 
τι ἐρίϊπιςι νίάσγεηι δι νοτὲ γλεηα ἐἰἴσε (ἐρυϊονευιητίκοπι ηυᾷἡπεε ας, Εναύ τ ἰδέ» ἀπο οι ἀιὺ φϑυιὴς ἀμεδλῃ ἊΣ 
ΠΣ ἰφάπηδι ΠφΦη οὐθι ἀετίς Ρειυξμ τα νι ἀοτοι νογὸ ρος Ααἱβο αθνηηέδο:, νῖ νι γν πραενίεν ἀἠβικίϊι (σ' αἰϑυ φιδαυάκας 
οΟλμ ἃ (ἐρυιείνγο δὲ ἱϊπίοα εδρ!!οάτα ἂς (εροήϊτα: νι 6. νετὸἐμαπίεντα Ος.3.4,δὲ (δΑέρτο σιὼ, ἈΗΝΗΣ ἥσει - 
ιεξλὰ φοἸτοοίε, ποη Δα π᾿ ἐοτραν Ῥοιπ π ἐπρεσρτυη, [τά Ποϊεχροίιπνιαν 1 ἀτίηι νη νσέδο να ̓ὐκὲ ιν εΣ ἐκάι Οἴξε. 
νογὲ τοί τις αἰ ς ἰοιεί ρεαδια εραῖ,δὲ οὐ ει κατ ἀάπη.- Μ Ομδ ἐρμἐ δ ἀοννήϊων ᾧ, “τίψι “ἰδ αῖνι ἐ{{π|, μια ἐμ εἶ πο ο εἴ 
ἡ μι ἜΡΩΣ ἄδη Ἰζθσ 1Ὰ}}) Ρεϊεδοίτει Μδτία ἐμαὶ Οἱ Ριρυίο αἰγδιο «κίεν φηε ἐμὴν ξεν δ βνιμῆ ϑαά ον 4" ὦ. 
ες ἠοφάν,. Ὁ οὐ ΜῈ " αϑς τῷ μϑαλὴ Πρ υτατὰ ἤ ας δοςὶρὶ οδρατεὶ 
9 δια ψιμνῖ τὰ Ἠκρίω [τὰ νῇμ οὐτίηνίς γα 5δοια ἡ (ττί- ἴω ξάρμι γὴν ποι ΛΑ ΠΡ ον κἰδμων 

δι ε τίει εἰὰ ἃ πεΐο, ἄν διε! νοϊσπεαυ, ἔσο ποήμηξ ρερδρεοησπιδίδ ἱμες Π βἀπτυτιζα- 30 κημα ἐπ ΟΙὨδιις ποῇτίε (ο ὑνε αι ἢ ΚΝ 
βο Πα τηαἰνικμὶιο πςίςιο, 40 ΠΊ0 08. δΙΝΥ 4: ἰὨτοΓρ (41, τ, δι τοὶ ἐράϊς πε ρες ΡΞ τίη; Ρ[Ὸ ἐμεὴν Πιαδδι ἐϑηκωντο 

᾿ ἘΡρο το ας ΘΝδς; 

« 

; ρτούσδθιϊους ραυὶδ 
ΙΔ νογὸ δείδεχ [ας 

Οὐντεθἠηὲ ἀηΐεπι θ 

γι [νβὲν σΑΡΗΙ αὐμε, ποη' 

8, Ὅωης ἐνροὐημνοίη (ἢ 

ῃ .Ψ ὦ» ΓΝ, "- “10. Δ᾽ φάδονωηι, ἀπῆλθον πεῖν ἀρ υληοθοκοιμηοι ιο 

“ᾧν 

ΕἸ 

. 

ο κάρηι, ' υηῇ «ᾧ ρεάειν ᾿ 
αὶ ρο[ίεμν ενοιζοῖρης 

οὐνθά΄. 5" 

Καὶ λόρρυσιν αἱδτῇ ὠκθίνοι,, Γαι. τ 

᾿λαΐφις ἡ Λέγει αὐτοῖς . σι ἦσαν τὸν 
Ἃ εὐ ,"» ἴα ᾿ ΄“ ἔθη ἘΝ 

τ αύομν μοῦ ν 19) οὐκ οἶσα ποῦ ἀμηκ 

1 γ , ε 
᾿ ᾿ 

" 

αὐτο φ᾿ , ὦ τὴς ρα οὖν νν 

καὶ ταῦτω οἰπουστ γ ἐθρα φὴ θὲς τὰ 6.14 
δ Ἶ “,1ς1΄«΄3οΟὀΘ{ὀπμ“΄ἬαιἋ΄ι: 

! νγθᾺ) ϑιωρξϊ τὸν Ἰ ησο ἐςτυτὰ 

ἀύδοι ὅτι ὁ Τήσοις ὅξι. θαι 
3 ᾿ 23, “ς, - ! , ͵ 

λέγοι αὐτῃ ΟἹ πσοις, Γώσώ τὶ πα ΘΕ. 6}, 
“ ; 

“νὰ ζητεῖς» ΕἾ κρίνῃ σδοδοῦστο ὅτι α κηποῦ-- 
3 ͵ ν᾿ γνι2κδδλ' 

εἰς δξι,λέγει στο, Κύρμε, εἰ σὺ ἐβαςει- 
᾿ : ὁ φι , 'ι», ᾿ 

σας αὐξ» εἴπ μὲ ποὺ αὐτὸν ἐθηκαρ γιαγιά,
 

ογεὐτναρά. Ὁ ὃς 
λέγοι αὐτῇ οἵ ησοῖς ) Μαρλα. Στραᾳ- 

. ᾿ « Ν . 

φέιστι ὀκείνη λέγᾳ εἰυτύὉ αββουνὶ, ὁ λε 

“ετὰι διδάσκωλε. ΝΕ 

λέγει αὐτῇ ὁ Τ᾿ ησοιξ Μή μον ἀπο 17 
᾽ ὡ: Ἃ 

θύπω γὸ αἰαβέβηκᾳ “«φοός τὸν πατέρα 
Α » 

εν πορδῦου ἢ χρθς τοῦς ἀσδελφοιξ μου, 
,.κ , ͵ ᾿ ᾿ 

καὶ εἰπᾷ αὐτοῖς »Α ναβώνω πρθς τὸν πιο 
4 ἣ ͵ 

ἑτέρᾳ μου καὶ πατέρα ὑμδβῥ, χα! Θέον μου 
χοῷ Θεὸν ὑ δι 

ἔξ 
1615 

᾿ ἐς ς ὦ κα 

ες Ἔρχεται Μαρία Ἧ Μαγϑδαλίωὴ ἀπα ἶς 

οέλλουσει τοῖς μιᾳ ϑηταὶς ὃτι εὥφᾳκα τὸν 

Κύρμον,χαὶ ταῦτα εἶπον αὐὐτῃ. 

Οὔσης οὐ ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ὠκοίνῃ τῇ "» 

᾿ μιᾷ δ σωββατων, καὶ τὴν ϑυρῶν κα- 
κλεισιᾶμων ὅπ των οἱ μαϑήτα σιωυη. 

’ γ (6 ᾿ ᾽ δ ͵ λ: 

υϑροι ὁ τὸν φόθον τὴ} 1 ουδ᾽αιῶν » ἡ 
«.,» ϑ. γ᾽ Ω Ὶ ν Νὰ 

Ὅν ὁ ΤἩσοιζ καὶ ἔφη οἰς τὸ μέσον, λα γᾷ ἰμὶς 

αὐτοῖς, Εἰρίωωη ὑμῖν. 

ἄϊς 

ὉΠ 

- 

1; Τοπηΐμην πρφηηνγτὸν κυφιόν μου. ᾿ιοαυίτιτς Ματίά νυΐ- 

δ᾽ θοτς, 4 ἐς «λάλιίοις ἢς Ἰοφυίταν νῦ ἃ που Βοιμίηὶς 

χε ϑίαὰ μοηιο οἴϊετ. ἸΝ οταπάυηγ εἰ διτοην πος δομὰς αἰ. 

ἀξηάίκμιοί οἰταδετίαπι ΤΒεοάοτεῖας ἴῃ ῬοΪγπλοΎρ]νο., «ἀ 

ἐουβτηιδηάλισι κοινωνίαν ἐδεωμοίτωνγίευ (γπεςφοςβεη, ἐς 4ιὰ 

ἀϊχίτπις Πιρτὰγ3.13. ΠΝ 
Γι Μακιβεν, διϑάώσχαλο Ἐχ ᾿ΟΟ ἸοςΟ ἀρράγοῖ, ἀ ξογέτίδηι 

“λα ἐπτοὶ Καρδὶ ὃι Ἀαδθοηὶ, φιαε ἃ ἠοπμμ}}ς οομίτα!- 

ν ταν, ἠοα πὰ πιασαιμα νάδοτς ρου άιις ἡψια ἀς τς ἀϊ χίπγις 

ατίλιι ΣΝ πα ἤλιηνα 5) πῶ μιαροῦ Ἀδθθα]! νοῦ πιςη- 

ἀοιὲ ροῆια [διε ρτο Νά, νεῖ ρτο Ἀαυθομ .] Μάριος 

τοϊαίντ δαποταῖ ποίϊον Ὑτοηιςἶι, : 

1, ἹΝοιάνηνξηίην, οὗπο ὰρ΄. Οὐἱά ᾿α τον εὐ οι υΔΠὶ 

ταλίίκον, δε δηϊιὶς ἴῃ οαίιπι ρὲῖ Πάς μη [υδυοόληο. ἀὐϊα νπᾶ 

εἰ (ἰῆεας ΟΝ εἰ φατοίς ἀρργεμβέπηο τγεξε{Π|πιὲ ἰςτίροα- 

ἐκ Αυσυῆ, Μίτις Πἀοὐ πιλημηι δὶ ΟΝ ΔΛαπιτεπαίξει Οὐ 

Μαιῇ. αβ.9. ἀίςλπταν ἡνυ οτος υΐδις πἰάςξην ἴῃ νγθέιη 
Ριορεταπείθιις ΟΝ είδιις οσουττῖς, Ροάοε εἰτς δυης οὐϊτασι 

πὴπίπιὲ τερυιάἀϊαπεῖς, ρτεε ρα! {πρὰρράγες ΟἈ ΓΝ ἐρίη]- 
᾿ τηὰ ἰς Πρ ΠἸοΐταῦ ριολδυμῖς Πιὶ οπιδένα, ιὸ ἔυον ετἰά 

οἴϊεα ἑπυϊτανιίς ἂς ἀιπρίν5 ἐν ρα νετὰ τοἢιιγοδείοπε 

ἰγελα τε μας 49. (4 ΜΑΡΑπν δ᾽δμάὲ ςοπιποπεία- 

Διὶ ἢς ποι ῆς ἐνι ἰΆ}} πνοτάτα ν ατίμν ἔοίς ἰη νίαηι ἀατεῖ 

διπυπείδιυγα αιοὐ ἀἠίοιριιϊος ρεττεγηζον γαογοατοι. ϑατς 

εὐἰπι λάδιις εἴλαν ἤρα) δά ἡἸπ πὶ ἤρείεαμάνιην δὲ ἀπ ρ]ο- 

διεμάνιπι μαϊιτυταιν, ἰρίο ποι ταῦ οἰτὸ δὰ Ῥάτηοιν αἰριτη- 

το. 4 νηνο »νεοιντοιὶ ἐδελφύς μον: ἐἰ οἷ ἀνοιρο!ον. [Ὧ1᾿ 

εμίπι ογαὶ ἐπ Π βΈη δα πιοῦτνες ἱπίογ πηθϊτος ἤλττεν, 

Ἀσχγϑοιν ἃ (οἷ. 18. ἃ ἀοδιἤππο ἱπῖογρτοτί αἰσητίον, 
“αμέναται Ομεη την αἰ δῆς αὐ ἰὰ ἡμοά (οτήρτανν οἐἢ Ρ(]. 

ὅλ, λ)., 1 νοτὸ ποη τοηἰδοτάγυης 4} Πάττὲν ρυταηῖ δε 

Ανηΐαχαι νοῦ ΟΠ αἤτποτας ςαβηλζον, ψατἢ 16. ρτὸ- 

αἰππογενίεψο ἀιεττὲ (τθάτ. Μάνα, ν᾽ φυσοάγιας 28 

ὩΒΕΟΥΝΌΥΜ ἸΟΑΝΝΕΜ. 
πὲ εἴτα ἀΐχεγυπι εἰ » Μι- 5 

᾿ἰεη ἀ ἤσορὺ Οὐρία οἰδοδυίι.}. 
ἰεγυηῖ ᾿ἀομγιμμι πιδιλν, ςς 
[ςὶο νοὶ ροίαογίητς οἰτη. 

τ φυυαν ἰνας ἀἰχ Ποῖ. οοη- 5 
υστττ ίς τοτρουίιητι » ςοπίροχίς. 

οἰϊτογοιν οὔϊε,άι οἷς «ἡ, Πουμίης: 
{1 τὰ "ρίαν αἱ ρογιαεὶ, ἀϊ οἴτο τοὶ" 
λυὶ νθὶ ρου τίς συμγνᾶζερο εἰιπὶ 

ςοῃυξζίξης ἐἰοίτ εἰ, ἈΔΌΡο- 

ἡ υρά αἰςίτυγ  Μαριποιβα, 

Ὁ ίεῖς εἰ εἴς, ΝΕ πὶς ταη- 
θἰτο : ἡ πομάμπι οηΐμ ἴσο πα! 
δά Ῥαῖγθηι τηειιην: [δ 4 ρτοξς!Γ-. 

τη», ὅδ Ράϊτεμι ν δἰζγυτης 
δι Ἰϑεῖναι πλέῃ ὅς ει νς- 
Πευιῃ. . 
νεῖ Μαρία Μαράαϊεηε το- 

ἡυπτίαης ΑἸ ρυ ΠΣ ᾿αυδά νἱ-}᾿ 
ἀἰες Ὁ οὐτϊπυιη ν ἂς φηοά ς ἢ 
δὲ ἀϊχιῆςι, 

Ἰ ματα. ἐγρο: νείρετα οἵ 
(εἰ. ἀϊς 110 ρεῖβο πευάοπιδ- 

ἄϊο ἐρμθνηρηγδὲ ἀἰχὶς εἰϑοΡαχ νο 

Ὁ αἰκοράϊζες λὰ Ῥαΐτοπι, Πἰουίτ τληθ το [τὰ ἑοτεὰ., (ρὰ ἰρ τίς, 

. 4.43 
Ῥίον! εἰ ἐλ, ΔΙ εἰδεν, 

φη αὶ γίοναν Ὁ [ἡ ον, 
᾿ῳνἱᾳ ἐμίϑτηπι ἀοπιίηηην 
"ῆϑηπν, ΟΥ̓ ἡφ[ξἰο δὲ ρο- 

, ἰ{μεγεμε εα,, : 
Ι Η ες φῇ ἀ χη ει, ον» 

ΝΣ “βτεισφηίω Φ' υἱ- ἐλροΝ δὰ μιὰ 
ἀμ! “{μην [ητρην ΠΡ (αι νεὰ τείας 

»ΚΩ 4ις ἰεὔϊιτη αὐ ἴαηίοην, ες (ςς5) [{λέῤμι οί Πνεεβ. 65Ο τεχηῖς, 

Ἰείνι ἐν ες. ᾿ ες» Θέ ο εἰ Το, Με εν, 
᾿θκὶὶ οἱ 1οίυ8) Μυ]τεσ γαυ!} [ημν ριον αὶ ψμεηναμαγμι 
βοδὺ φυειὰ αυατὶδ ὃ 111 ρυταηϑ {{Π{{πεκ᾿βέπνφηι φωία μον- 

εἶπον [ει ἀὐοε εἰν [20- 

πλδν ΒΝ βιβο βέεωπε, 
ἀϊείτο πη δὲ ροίοϊβὲ 
ὑμηῖ 0" ἐρο φηπὶ τοίην... 

ις] 19 εἶ! οἡαβα Μίατια. 
Οοηρεν4 ἴα, ἀϊῶϊξ εἰν 
αὐῥομὶ, Η͂Ν ἀϊείιην 
μάφίβεν,. 

͵ ᾿ Ομ ως [Σ1 

9] ὅθ κε εἰ "εβ, Ν᾿ οἰ τε αυδ τείατ- 
ΟΣ "ποηδμην εὐῤην τεχϊτ ἢ Οὐ ἀπι- 

ἣ - ΡΠ Ως φυαίοη- 
“[αράξ 4 «9 αἰγοην πυοῖ; ἀμ ὰ δε πιῆ 
υπάς αεὴν φἀ β' οἶτον: ὸ (του πάμπι 
""φο5)ζ ᾽ ἀἰς εἰς, «ἌΓ ἐν: ξατηστν, ἐς πὰ 
ἀυ αὐ Ραιτεην πῆεηπν (σ᾽ «᾽ς 00 ἰρις 

βαιταπι ὠεβτμην, [εμῖν πο ἷς ρα σία ϊεν 
"ρει βξοινζαίῃ 

πέρην (Ὁ ἴδενηι νε- Ἵ 

βννην. 
}. : (ϑιταιπ πες 

ι8] Μ᾽ μι Μ «τα Μ άα- τὐνιἐμενάξας 
ἰεθε αβομη άπ: ἀἤειρω. ἀκ», 
ἱμρρ μα υἱάϊ 1λοπλπηπι, 
φσ "κε ἀἰδοε νοὶ, 

ς 24 ἔτγδιτες πιροβ» ἃ αἷς 
ν Αἰσεμάο δὰ βαζγεηι 

γνεχθοι ταπι ἐπ 

ΝῚ ᾿ ᾿ 

Μλεις.14 
, φνηνν “ [σὺ ἤει Ἰας.λ4.),6 

[ἀἐε ἠϊο,υμά οὐ δέοι, τοις 

Φ' Κτεν ἐϊοοε εἰφωε δὶ 
ἐνάηι ἐποιρη οο 

Ομεἰα9 ἐΔ5 
» ἃς ἔοτος εἴἴοης εἴδλυίς ἡ ς «κι τυ οἱ αυῇρ τα 

νδὶ εγδης ἀϊ(είρυ!! ςοηρτγεραι . ἤρτοβέεν πρφέωνν Ἱμήκοτνῆν, Ρεηιὲ νἱ ἀΐυΐ- 

Ῥίοριοῦ ποτα ᾿υδποτυϊηννο.- 
ἰῤημέναυσόνανμν ΤΥ ἩΡῚ τεπὶε [65 ὦ βεμε ἐπ ἘΠ ΓΦ 

πιά ο δ’ ἀὐεὶς “,ιγ Ῥ δ ρ᾽οοάτο εἰν ἢ- 
νοϑη. ἡ δος ἀδαν βλοϊετιτ 

κείυτεεδίοηὶς 
εἰ φυσι ἰφίο. 

᾿ , τυπμΠαροξοῖλ- 
ὈΝΝΝ ἢ ευς,δέῆδιο {19 

ἐχετατ,απηυητίαίϊο ἀἰοιριθ. ἔ{ισβειἀφρ κζ ιν 1)ς τε μπρμὰὲ Με τ 
Ρδυΐο ρὸδ ἄικαιτα ἰοηυεης νείσας τεπηρογο ρεαίςηεί. 554 δὲ αἰβοτἢ ἀϊτα. 
ΜΠ χα Ηοδτγαογιμη οοπίμεϊυάϊης βΑοἰς,αινὸ 4 ΟὈ] υδὲ ο- βοτενδεουζωὶν 
ταϊϊοῆὶς ἰοςο τεύχαπι νίυγραι, τῇ δηποταυΐηλυς ἴμς, 1}. 3}. εἰβεια ιν, 

ς Νάπι {γίδεπάσιη ρος νἱάσθατῳν, Ετ ἀϊς εἰς πιο αίςςη- ᾿ΐὰ: διϑοτὸ 
ἀετῖο δὰ Ῥαιγό δα ὁ τωθω ἁυτῷ ἱπυά ἀς ἤιο λίςεπίΟἸιεῖ- ἔαιυτο, 
(πυιομτσηῖρε νείοῖς Ππ πιβολτες Ἰάοίγοο ποῦ γείυσγεχ εἴς, νὲ 
γατπιηι ἰὼ τοτγὶς ςατῃ }}}}5 νοτίἀγοζαν, [ςἀ νὰ τηοχ ἰῃ Γαίου “ ; 
τσαηἤεης, ἱπάς (υοετοξάτ,ηοη ςογροσίβ, σά οσυ!ς γἱάφη- ... 

τὸ ἄως, δε πιλπίδυς ρτεβειἀδάιςε ἢ 4 Εε Ραΐτεν νεβνα,  ἱ 
κρὶ πειτόρᾳ ὑμδ. ἐκιάίο Εταΐμιις ἰπ αης Ἰοσυπ οδίοσγιαι, 5 Ὁ 
[ς τλητὴπι Ιοςο ἀϊχιςε τὐκσατέρμ δἀἶτο ἀετίου]ο, γξ Ὁ 
ἰς νας Ρδῖογ ας οι οἷς ἰητο Πρ ἀτυν,οοπλιγιμὶς, οἀρίτ 

ἃς πιεππδτίς. Ηϊς ἐπίπι ἀς ίς ΟΠ τ τι» νὰ πιράιδτοτε ἰοηυΐ... 
15. ταῦ φυοά ἢ ἀἰχ [ει τὸν σατόϑμ μου κα τὸν πιτέρα ὑμδήδ ἀν 05. Ρὴ- 

τ{ε8. ἕλοοτς νἱάοτγοτιτ!τςπὶ ἢ ἦοπ ἑσηίοπτυς δ χε τὸν σον. 
χέρμ μου ν δτίδιη ἄχ ἡ ξ καὶ τὸν Θεόν μον, νἱΐιϑ ὑπ δ᾽ιυὴ ὁ 
ἀΐέετα Ῥάτγοιη πε πΊ,αἰ πὶ Ὀδύτη ἐπα τη. 5εἰτὰ γοὉ δι τηρ- 
ἄσπν οχρί!ζαης ἤσης Ιοσυηι Ἐρίρμαππις ἀἀμορῆις Αὐτία- 

λο Πορν Ῥοίνεθ γυοσαῖ γ ἱπαυΐς, ΟΠ είτυς ἰοσυπάϊπιν παζυγανι 
,, Ὠεϊεαιίε δ βάν θην υεβεωνι οχ ᾧ γάτα ρεγ ἀἀοριίοπειη 1 δι- 

Τῖος, ὕῦδνην θεν, αυΐα γε ττὰπὶ ἐαγηοπη Αἰ ΠΠὩρΩ͂, Φ’ 1 ἐνον 
νεβενον Πλίυτα δ γογ τλῖο. 3 

ι8 (δά υἱά {πὲ ὅτι ἑώρμαο. νῸς. Ορνα υἱά! δ ἐδμκα 
ὑς ΡῬῖο ἐμὲ υἱδὲ δὲ πιο ΡΓῸ αὐτῇ βῥ" ἐμοὶ κεἰδβεαλις [Ὀγίρτιγα 

τεΐδον νίἀετυγρτγορτεῖ ργοπδηιςη αὐτῇ. ! 
ι9ῷ δίμην, ἕφν, οἱ ἤχιθιν ρόηῖς ράταιςιμιας Ονηῆο ἰδ- 

᾿τοῦ ἀσιμιις ΠΠἰππς ν δὲ ςουνοαε! Ἔγάπξ: νοὶ ἱρι ετίαπι ρα- 
τἰεῖον. οἱ βισπιθς ρόγη}ν ἡθυπὶ {πὰ ποπ ιοτίμε οἰ [αν 

1. ἣν ἀιβοηιοια, αυάϊη ἔα ΠΝ ἀπηρυΐ το. (γυΐ νὰ - 

τὸ δίπς οὐἰϊηριης ἐοερυν ΜΠ] μῳβ το[ιτγείδιο- 
πὲιπ βμἴς ἐσννγρρηνον , ἃς δὺς ταηάδπι ἀσἰαρηητον νὲ 
ἐοτρὰς ΠΥ νεἰϊηι εἰἴε νυΐαυ εν μι ΠΌ}}} πιοάσ, ποᾺ 
νἰἤεο μιὰ πόσοι τατοπὶς ἰροις ἧς ἀἰἀἰεστίπι αὐξυ- 

᾿ οο »" 

. Ἰοίας νυ’ Π ἐτίγαυς ἴῃ πις- 

τπυρ  οἷκος πα ὁ 



Ἕ αο υ Σς 

Ἂῤ 

᾿ ΟΌΧΧΩΩ. - ἰδ Δ ἢ ΥΑ͂Ν αΒΕ Μ᾿ 
Π χῃῤητατί, Ἀΐαπι ζοηττὴ ἐπ ἐο ηὐδὰ ἀ!ο! ἢ εἰϊς ἰρι Ἔ, πὐι ε:δε ρρίδηυαπι Ἰὰς τεῖτις εἰἴετ,ν ὴ 

Ἰἰζιιές ουπὶ Ἡδν ΠΣ πρσὴΝ φάει" ἐἠρνοιο Ἢ ταγ΄, τὰ τεὸς τρις. ᾿ ᾿ ̓ ὡς " θὰω ἰοο δ ἧνο ἀλ- 

ΦΈΟΥ ΝΟΥΜ ΙΟΑΝΝΕΜ. ἜΤΙ 

εὐἀϊάϊε Ἰείιφ ἐπε. ἀὐῥ᾿ίρυίοτυμν; {χης [μοὶ πεβ ὧν ὡμ- 

[ποτὰ ἐοηίρεέξι γ) 44: ἤοη (ῥεξίι, ἀἠνέρνίοιννν [μδ- 
Ν ’ πο νοσι ᾿ ἘΠῊΝ ἐὐκ ἔς! 2. « ὦν τῶ βιβλίῳ ἔων ; 

πεοέεώσει τς --ςς ὺς τ λοι ἕο γελξαμμῆβα. ἐν τῳ βιβλίφι, τα Γείψεα ἰδ μος το. 6 ρβμ ρβρΗβημε 
ἕω {ΗΤΌ εἰ πτὸν ἔδοξεν αὖ τοῖς ταῖς)» }} τευ ΠἘ 7. ἀιχιΠες οιϊοη- τῇ εἶθ νυν μας ἢ αἰ τντῦλ ἽΝ ᾿ “] { 4 “ἢ π Ηχς λυτοπν (τρῖα πη νῖ 31. 451 4ἐ Δμεπ [τἴρεα [νη8 

| ἯΣ χέρας «σὴ τίωὐ πλάυραν αὐτῷ. ἐ χίρησαν ἀΐτ εἰσ ππᾶπιι5 ας Ἰατιδ᾽ ἔμμνη.}  μβομάμα, εἰν πράτ τώτα δὲ γ,γραπίαι ἵνα πιῖς δὴ στε 65 λ" ̓ς γεβατῖς [οἴτπι εἰς Π]υπὶ ΟἸσλτ] οἱ ἐνεάιίν φνίω [υβῶν 
ἜΠΗ ΑΙ οὖν! γ) δόντες ὃ Κύ Οὐ ἔμπης σγρὸ ἀϊειρα! νΠ0} {μην Οὐ φωνᾷβονι ἐγγοά . Σ ἰπσιξ ὅδιν ὁ Χδιφος ὁ αι ος τῇ Θέου, (ἴυπὶ ἘΠΊ ἃ Τ εἰ, δέ νε οτε- οἸτίβων Εἰδωα θενασ υι 
ὦ ιν  ΟΌ} Ὁ (αϑηταιὶ γτές ὑθμον. : Ἴ {τρί Σφηνίηο αὖ , ἡ : . ἐγφάφηϊεν, υὐξαην αϑεάῖ 

ΝΣ ΠΝ ᾿ ποτὰ ἥ ; : δ ᾿ . 1 Ἰϑονηΐπο. . ' ἃ ̓  Φ . ναπις ὁ οντες ζωΐιυ εχῆτε Ω τῷ 0" ἀςηῖες, νι μιαθεατῖὶς ρΡέγ ἢΟ- τὰ ἜΡΟ  Ὁ Ἀπὴ 

; Εἶχεν ογΐ αἱ τοῖς ὁ τ᾿ ησοις πάλιν, Εἰρή Π εοιελιξοπι οἷ 5 Ἰτοτ τη . Ῥαχ [1] δι μὰ Ἢ Πω ἢ "ς ; πγοπ οἰ. ᾿ 
ς ὦ ᾿ , Ω ἐς: ᾿ “ ἢ γ κἀκ ὃ : ' ᾿ ἐσ τος γη ὑμὲν " καθώς ὠπέφαλκ μια ὁ παπρ, νο οί φ πους αληϊε τὴς Ράτος» ἰϊα ποι ἐρέων τς "9: Κιφάλαιον κα. (αν. ΧΧΙ- ΑΡ. αἀχὶῖ.: 

Ἁ ἐροτηΐτῖο νοῦ. 
Ἐν φύυα πῶς ἀἰϊχ ει, 4614}, 

υἱἷκ δοινδὲ αἰχτς εἰς, Αιςεἰρῖςς δρί- 
ἕτυμν ἰπιπι. ᾿ 1’ 

δίσυογυσν του [ὀγικεὶς ρος- : 
φατα» ΓΕ Πλἐττο τι! εἶδ Βαυοτιη 
Γδτ πο ογ τἰδγοῖοητα {Πἴ 

Οἴἶλκι (εἴς του [ριεἰςηάυπὶ 
ρήζϑυϊς τυγία5 Ἰοίως ἀἰοῖρυ 

Ἴ1ς ἀριιᾷ φιαγο ΤΙΌ ἐπι άι5. δ1ς 
δυΐεηι (εἰς ςοηριοὐςηδιπῃ ῥτα 

θείς, 
Εταης που] δίπιοη Ὀεῖγι5 δ 

Τίιουηας ηὐἱ ἀϊείταν Βιάγ τι, 

ἔρο 
γρἐρ οὶ, 3 

αἰ, «Ἐθθρεἥμμην ἀχίῇῃ, ΣΙΝ (Οὐ ἀϊεϊξεμ, 
ὡδοεηνέϊο δνἰπῆμην [45- 
ἐϊμην. ὶ 
(οεβ κεναὶ [Ἔν ίεὴ ρεις 

δα! 4, γε πη ἐμ ηΐων ἐμ; “ἃ ̓ 
ΖΜ ΗΜ», Τεμαμεγίεις, γε-- 

ἀὐδδω ι8. καλῶ πέμπω ὑμαῖ. 

Καὶ τῶτο οἰπῶν, ὠνεφύσήσε, χαὶ λέγει" 
αὐτοῖς, λάβετε Πνεῦκᾳ ὦμον, ᾿ 

᾿- 

ετὶ ταῦτα ἐφανέρφσεν ἑαυτὸν πά- 

λιν Ιησοις τοῖς καϑηταὶς ξ΄ χὶ τῆς 

αλάοσης τῆς Τιβεριάδος. ἐφανέρῳσε! 

δὲ οὐτως" 
σαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θω- 

κἀς λεγρυῦμος Δίδυμος » καὶ Ναϑε- 

“4 πραμ βαμη ἢ 
Ῥω 14|.9 ἀε{εἰρν» ολτίῆυν ἸΩΣ 
ἱμ σά πράγε Τιδετιϑ άπ. (επςς μοά ετιᾶ 
"βμι[ βαμῖ ἀμίεπν βε. νηὰ οὐαν ἀι(οἱ 

Ρ5}}} Ιυἱς νεῖς 
ΠΥ 

τοὶ [ποι 5ίνηφη Ῥ6- ΤΑΣ λσομο. 
“νη; (ἡ Τοπνά: αν ἀῤ᾿ ῥά φτ ἔλεον. 

Τιοπνοϊμαιίο, ΕΑ : τς φῇ 
τενίιοις. ΑΔΑΡ νῶν ἀφῆτε ταὶ ὦμαρτας, ἀφίενο}"" 
φοςολοιμῃ “4 «ὦ ΕΣ ΚΖ ἴω ᾿ 

ρει βάεαι ἱπ Σα αὐτοῖς τινῶν ρα  τητερεχρτάω- 
(πε ἔυπν, δι ) 

ὃ. 

τα ΙΔοἱ ἀξ: - τ ᾿ ἢ ΝΣ ἽὝΒοιμας διζοιη 5» ΝΏ115. Οχ μααίδα: Ἐξ θθη Θπεανα, χβοσθαν: ἃς Ναιβαπαεὶ αὶ οτῶν εκ Ολπὰ ἐλ παρὸ ΤΩ δ 

᾿ν αἰαεαθο ες Θωμιαξ δὲ, ες κε δωσεκα,ὁ λερό-.. [ἀιοάεςίπι, αν ἀἰοίτις ᾿ Τὰν λα, ος μάταρ, παι μαῖα ᾿ναὴλ ὁ ὅπὸ Καγα τις Γαλιλατθη ΚΑ ὰ ̓γίε (αἸαα,, δι ἰὴ ζεθςἀα,, 10 εἰιαα τ᾽ μη Ζεείμι, ] 
[ Σ 

- τ, ᾿ ν᾽. ᾿ » ! δὼν ᾿ . ἥ . : . 

δυϊοιυνανες. ῥϑν Θ’ Δίδυμος 9 οὐκ ἐμὴ μυετ᾽ αὐτὴν ὅτε! |πνυβοποη ἐρὰς ουπὰ οἶς» Πυαπάο}: 0  άγηονε, μρη ἐνῶ των, τῇ τιβιδιαου , καὶ ἀλλοῖὺκ ἡμμαϑην αἰϊίας ἐκ ἀπ ρυ}15 ςἰυς ἀμο. φ ̓αἰὴ το ἀν εἰριε!ην εἰμ 
᾿ ) ἢ ᾿ ᾿ Μ0. 

Ι 

: εαιὶεν (απηθα ὃ ἢ ΡΣ νεηοται οἴπις, ὠπδυο. ΤῊ; κὐκ μοὺς οὶ ᾿ 
. ῬΑ Βυρηςεὶ. ἤλϑαν ΟἹ ησοίς. Μ᾿ ο Ἰ Τοΐκετοπε Ἰσίταν εἰ αἱ 4 ἡ πρυῤνων νὴ : δυο ἀρ τῶν δὶ , ἱπαλγωὶ ν Ῥι εἰς εἰς δίπιοιι Ῥεῖγι5) ΑὈ- 2} ικίε εὡ δέπιοη Ρὲ- 

ρα ριαάῖολ. Εἴλφαον οὐοῦ οἰυττύ οἱ ἀδλοι μριϑηταὶ,} Ἴ.. ΤΚ ας δ ἥν τ ἡ ἀϊιρωι; Κ'ὶ λθνΝ λέγει αὐτοῖς Σιμων Πέτορς» " πῶ 5 ὁ ρζατυπ). [λιουηῖ ον 1πνι5] [ἐρρὲ Κ᾽ μά ρηταγὶ. Ὀ!- 
: εἰοη ς, πα τ γι ἮΝ Ὁ [ΟΡ ΠνΝιῤίυις Ὁ οπλίημτ, []- Ἴρ9εὴ,  ἐδιπῖμν θὲς. “ιδειν. Δὲ ᾿ὠπωδ, Ἐργόμεϑει κ’ὶ κι ΓΌΠ (εζ ἐμη! δὶ ν Μ᾽ ἐπι". (9 08 

“ὮΝ ομείδων εκ ΕὩραχαρμδν τὸν Κύρμον. Οὗ δὲ εἶπεν αὐ- 1ὲ νιτὸ ἀϊχίς ὡς, ΝΙΙ νίδοιοι 1 νην 4Πν ἀρίεῆν ἀνα, ἁλιόυφιν. Δεγουσιν αὐτῷ. ἘΡΆΟΜΑ. δ ὑος τεευ, κί εγυητιδ αἰςζ. 
Ν Ἶ 9 ᾿ 

ἐδειρν ἈῈ ἐοδιάνμη!, Ὁ 4: 
εφηάενμη ἐπ πΑμ ἢ: 
ἡ 6 ηοξϊε ημι ρβνεμάνάε- 

εν. Ν᾿ ε[Π υὐάσνο ἡη ηγεηϊ-- 
Ἴδης φίμε βμῦηην εἰσι. 
τηην (Ο᾽, παῤει 4η5 ἀνρίνην 

,. ΤΒοιγφιπος ὦ 5. . 9 . Ἂν 9 , 
Ἰδαϊαις ες τοῖς. Ε αἱ μη Ἴδὼ ο» τας “ερσὶν εἰυτεῖ τὸν ' 

; τῆλ τόΐ τε 

 »"»ὦ» - ἣ γ, ᾽ 

ἡμῶς συ σοι. ξη λϑον κῃ αἰέβησαν εἰς 

μ Ὶ εἰ ᾿ ͵ ᾿ ,} 

Ἀεἰσηΐς (πες. τυ γὴν ἡ ήλων, χοὶ βάλω τὸν διακτυλὸν 

ἀετυπε ἴῃ ἠδυϊρίυστι ἰατίτ : δί 

πλοῖον δῦ ϑυς᾿ καὶ οὖ ὀκείνῃ τῇ γυχτι δ Χχία- ἸΤΩΔΠ ΟΕ ΕΙΜΕΥ ΠΕ ἸΔΗ͂ ἐὰ {ΠΔ πούς πἰμ}} ργοποηάούνης, 
υούμιη., ἃς ἀηπη ςγο ἀἰρίτιαι 

δικοιίμι ο- μου οἷ. τὸν τύπον ΟΝ ἥλων γ' καὶ βάλῳ πθῳ ἴῃ νοι ρίαπι οἰλύοταπν, ["ϑτεν ἐρεῦρκν ομίρα, ̓ σαν οὐ δὲ ἦν. τ φλικζων δ χσοῷ [4]. Μδηῆς νεγὸ ἴαπι Ἔχοῦῖο [τε -᾿ “Ἐπ ΒΥ ΒΉΠ 

, πιὼν τἰω χεῖρά μὸν εἰς τίῳω πλόυρβὲν ὠσπάου δ ἐπλγηΐίετο τη 1 ς4Π} ἐμὴ μαι ἀρ λαονρος : Πρφΐας δὲ ἡδὰ ρομδυνς ἐσὺ 9 πόθος (νι 1 οὔτις αὐ Πἰττμ}8 Σποίοδαηῖ . [βἐε Τεβμ ἐπ ἱμέονο 130 ὲ ) 

᾿, ἀβκὺ ἡ ἢ μὴ πιφανσε. ἜΣ , ἐὐαίο εἷιι5 » ποαυδήμδῃ ογα᾿ [ς ἰμα;». ί εἰς τὸν πέδον μὴ τοι δ εἰσαν οἱ ΜΟῚ Ἰεδηςη ἀπ ςίρυ! Ιείμιη εἴτ. ΜΉ με ἘΟΥ ΜῊ ἀι{ ' 

ὦ | ΓΝ ΤΣ τς ὑπ ΕΙ μεν τὰ : : ἘΧΎΥ ϑηταὶ ὅτι 1 ησους 691. 56 να ἰεἰεἰσίτας εἰς Ἰοῖ ἱ 1ιόρ εἰχο εἴ [εν 

“Καὶ μρϑὲ ἡβέρας ὀκτο πείλιν ἦσαν ἔ-}" ἘΣ ἢ Νὴ τ ὑῶν ἃ ΑΖ κτλ θνρόν Λέγει ομμ αὐτοῖς ὁ γ᾽ ησοεβ Πα! ϊα, μή νι αἰ, ον σὴ ἐμρειῦβον Ραπὶ, ΤΟΣ ἮΝ 
; Ν σω οἱ, μαθηταὶ ὐπν, Δ Θωμας ματ᾿ αὐὖ- ᾿ δι πογης ΓΙ Ων αἰεὶ ΥΩ ἊΣ ο Τοπναι ἐΜ ομινεηὲ “παυροα φάγον ἔχατ; Αἰπεκρήϑησιν ἀν- ἔροῃ εγμῶῖ εἰ, αν" : ριαμ ἡρῥμϑον ," 

“ο κα ηέργοται ὃ ὑησοις ΤΠ ϑυραίν κακλοι- ΤΡ κυμεεσ σ ν , τὠ,Οὐ. , ) 

Οἱ δὲ ἕπεν αὐτοῖς. βάλετ οἷς τὰ δὲ- 
᾿ ῃ ν ,6 

Ξιὰ μέρη τῶ πδιοίον τὸ δέκτυον, καὶ ὔρυ- 

σετε. ἔβαλον οὐδ᾽ καὶ οὐκ ἔτι αὐτὸ 4λ- 
͵ » , ν΄ ν ( ΤΩΙ ἘΣ 

χύσαι ἤαγυσαν Ἔστι τῇ πληϑους 'χ 

ϑύων. πὴ , τ 

Λέγει οἰ ς καϑητὴς ὠκεῖν Ὁ’ ὃν ἠγά- 

ο. νυ, ἈΝ (ας ἐωτίθιυις ςἰλυῆς,, ὃι ποτὶ ; ᾿ 
. -- ὅν σρδμων, καὶ ἔσή οἷς τὸ (μέσον νχαὶ πον Εἰ}. ἣν εὐ φαπρπ τα ῬΑ τῷ ὀῤυιννινένον ἐν 

Ζ Ἐπ τὰ " ρίωῃ μι. Θ᾿ ΝΈΕΣ ὦ ὧσ : Ϊ Ψ 

ΟὟ  ἀἰμμλίγ οι τῳ Θωμᾷ, φέρετόν ας 7, Ῥεϊοο ἀἰεῖς Τίοιπα, ἰηΐος 57, βωμμἑκά τὰα 
.- Ν᾿ ἽΝ αἰ κτυλόν σου ὦσε, καὶ ἴσε ̓ὰς χῶράς ΜῈ ἀϊρίταην ταῦτα ἤπιον ἃς νἀς πλα- μὰ με» 

' ᾿ 
118 ἔς) δ ρτγοξει πλαῃυὴ 7ΦΘ' υἱάε νηάνννε πον, Φρῦ 

Ἐπ} λ χὶ δέρε τέω χϑράσου,χο) βάλε εἰς τίω ἜΡΓΟ, ϊ αὐξεν ρνδμιὰνν ἐάτεν 
᾿ ΑΚ εὐ δ ἔ τ᾽ Ἰτυᾶ δὲ ἰπιηΐτις ἴα Ἰατυδ της, Δ] [πρρρροὴον ἰφίως πρεμια Ὁ 

λύσιν μρύυυζρὶ μὲ γίνου ὠπιςος., ἀλλα! [ης εἴτο ἰηοτδ ἀυ]ιιδοίο σγεάοης,} [ρ»ὶ ἐε ἑηκγεάιίων {6 β- 

τλοδ ἐμ ΜΙΝ ἐν ἀεμ 
ἐετανν. παμλρ ἢ νεῖσ. (ΘΓ ἡδ 
᾿φεπέεθω. . Δέ τμον εἴν 
( "μην ἤθν υαἰεδΑὴὶ ἐς 
ἱμά ἐναθνετε ὑγα την!» 
ἀΐμε γίνη. ᾿ 

7) λείβενρο αἰ πὐρνίμε ἐν 
ἴε φνοην. ἡ ψεῦα! ᾿ο[μ!. Ἔ 

ΑεἶμΠε ἀἰκχίς εἰδοΙδεῖτε τεῖς ᾿ῃ 
᾿φεχίγαυῃ ἡδυ ρ) ράστεπιν δέ ἴη-Ἐ.. 
μεη δεῖβ. Γεσογυης ὄγρο, δέ ηἐ- 
αυϊδαης διηρί τι ΠΥ ΠΕ 
για τὐυϊετυάίης ρΡ συ ᾿ 

Ῥἰεὶι ετρο ἀϊ(ρίρυος {Π|ς ηυξ 
ἀδίρεῦας [εἴι5., Ρεῖτο, ουὶ- 

ἐδ : εἶ " ’ι Ἶ τ ς 

' ; ς. ΣΙ 18}, Ἀείροηδιὲ δυζεῖὰ ποιᾶς, εἶν. 6,6 ποῦ ἵησοίξ, τῷ Πέτρω Οἱ Κύριος ὅξι.} [ηυὲ εἰϊτυϑίτηου εὐθο ΙΆιτυς φυῦ ΙΡ εἰτογλοπίανι εἰ. δὲνῈ 

Ν ἱ κ ,.» «ἢ, ν.. 4 ; ἀνε τ ες Ἃ φρο ς ὃ 18] Ἀε(γομ ἀνε ΤΡοινα, ᾧ», ͵ ᾶἢ » ὁ, ἢ ε κύ ἀἰμιοι Ὁ : ἥδ ταν Ὁ Ῥειννι ανῶ «νὐλν φυα 

ΟΝ ὦ ὸ ὦ ἀπεχραϑηο (Θωμᾳς, καὶ εἶπεν αὖ. δ αἰχῖς "οἱ, ϑουΆΙἢ δ ΤῊΣ, δ] 4 κοί εἰς, Προνρίημς ἡμϑῖ Σίμων οὐ Πέτρος ἀκουσας ὁτι ὁ Κυ-} ἸΔιαι μη] εἰ Ἰδοπηηυ πὶ εἰς, ΔΙΠΙΕῚ ς ριρλμν αθ μμπίίνα βοον: 

Ν μος βὰς ψακα Κάθε δῦ Ο Κυριός μου χαὶ ὁ Θεὸς μου. ΠΕ ὕλ,.. ἰὰ ἢ Τ΄ [Φ᾿ Ἰλέμε ναδων. Ἢ ονός ὅδ, τὸν ἐπανοδυτίωυ διεζωώσατο ((ὠ[}. δον πρδμφ ν θεν εηἰπλ τι. ὠνμιιβι ον εουπα 

᾿ ' γαῖ, δ} Λῴν δι αἰστμ ὁ Ἰησοιῖ, τ ἐώρᾳκοις με ιςῖς οἵ Τοῇις» Ουΐα νἀ} Π}}. 9 Ῥ ιε εἰ Ποβων, φείδομαι ῬῬΑΒΡ ΠΠΒ ΤΙ εὐ τὸν οἱ φἰρὺ οὐ [ [406)δὲ ἀρ τεείε [δ ἴῃ πιᾶτς. ἀμφ᾽ νη β μα πιάτα. Ὁ 
οὐδ ν , "ΟΝ αὐμν ἰισοιζ,(δῃ μφεξκας μα] 1 τηο, ΤΒότνα, ἜΝ ν δεατὶ Ἧ ᾿Ρλὰ φαβομιῤραᾳ ἊΣ ὀρ) καὶ ἐβαλεν εαὐτῷν εἰς τίω 5 ; ᾿ 
ἃΡ ὦ. 

δε ᾿ Ὁ , κῃ ς ᾿ οὐ Θυιεῖ, πετίαύχας᾽ μακβειοιοἱ μὴ Ἷ . ᾿ , “. ὅτ ἡοξς ς «ἶι 

, δ δε αις Ὁ οδόνφες ρὲ “πις ας σατς. πὸ 
ἠδ Ειάδ ἐη Ἐδε]-. Π 
ει ᾿ς ἤσαν Πα 

ΑΝ ἀν νωνεμὴς ρου 
ποἤιυπ 86: ἡ Ὁ πευνῆ ἜΕΡΎΝΝΙ : ΜΕ ; ; 

ΤΣ υπιοτεηνυᾶς. ὅδ! νδίφν ως καττὰ δ οιπίπυς ἡ ΣΘΝΠ[ αὐ αρ.} Τεμα θνοως, πος αἰϊας οί ἰοςὰς ἴῃ Ε.5 Πεὶς ἐχρτείπον, 46 
[ρ 4ἀοὔεί-, ἀφ... ἀμ μδιωε ΦΔΜ πνεδ νι μπο εἰμ ΤΉ πὴ »ἐν τῶι χλρσὴν τὰ ΟἈεὶο νε νοτο Πθο ἱπόοληάφ, 5 2)οινῖπε, ἡ Κύριος. ἘΧ5 
ἐγ Ἔα νος τῷ σύκα δέ ἔλαν. Οςῦτα 112 ταροκίτιο ἀὐτίοι! πιλζηλαις ς οἰδιιατίρ οὔ τε όεὶς νοκατίυ! νὴςς Ροπείς,νε Ππρτὰὶ, "96... 
πεδιάς Πάσρε φρνρβαίβα, ἀμ: [απο (στιποῖς οαρίςατί πὸ ροιοῖ, 1» ᾿ὠσινὸν τυἱβενωμι, οἱ μὴ ἐδόντνς δίς ἱπαμίυητ Ἰιοάίς ηδ5 

Υ ναι «νειν ψηραι! 
. ραν χίο νέην { π99 
Ι ενίην ἴσης ἐνηνὲ ἀ ΜΥΡΗ, 

λ ΑἸ νετὸ ἀϊίοιρυ!! παυϊρίο 
νεηετυροζαοη σοῖο Ἰοηὲ ἃ0- 
οετδητὰ τοιγανεά οἰτείτεν οὐδὲ» 

᾿ἑχύϊ ποὺ νἹἀσγυητν ἃ στ οὐίάς.-] με: ϑεαεὶ με ἤθη υὐά εμέ 

τυηῖ Οὐ εὐφάνάένμω!, αν ᾿ λλοι μαϑητα τῶ πλοιαρίῳ 
Ν " ψ 4 φ΄-Ὁ τὰ “ ᾿ τ ἢ ν ᾿ " 

δ οι χαὶ λα σημᾶα ἀ-ἰ οἱ ἢ Μυϊιὰ νοτὸ οτίαιη αἰία ἤρμα Ιο 4. α φιίάεην δ᾽ «ἰἰα γου γὺ ἦσαν μακρὰν ἐπὸ τῆς γὴς» -ῷῳ 

ἀπε σσνννν ὦν πᾷς ποι σκετ τσ. τον... 

ἍΜ. ΟΑΡΥΊ ΧΧ Ἰ. ; ἀϊχογαῖ,καύτων τὸν φρσοψομυΐτων ἢ “ν «φλυιῆζαν ἐξινίνωεν ὁ χ-. 

-ι Οὐαὶ μδῶς γνάϑνιε,ἐφωόρωσιν ἑαυπνιΝ ἱξ. Μρΐ με θ6ε διὰ τω ἐξάρατον “ “ἐὼω δῶνος οὗπτωι κριλεῖ δειν!νὰ σὺϊ ως 

Παρ ρτο ἀντ ας ἄξεις οοηίμευι Μαιείξαπι λοις, ες ἐκνότας ὡρὺς ταὐίνυ τίυὶ ἐδωδίω λεγμῆν οὖν ἐγιφάγυιεν σὸς 

3 απ ἐς τορυς ἱρεῖς ἀρίτατ, [Ιη Ἰὰς δυῖεπι εἱκοῦλ ) βόεια ἐδιδσαι δίθαλα πε Θιν τὰ χϑιακαν οὶ γεξβρῃρόν
: . 

| Κορε, νρισγρφϑμσμῃ ΒοπΠΙΠΝ αυπον νεγιογιηῖ βαυνδιη ριὸ ἦι ιη]! σοι εηάμτη εἰ ἐρίατπ τοτρὰῖς Ομ γτι ΠΝ φεὺ νεῖ πφβοάτος Ἰος γεῖῦο (βτιβι οοτροὶς νοτᾶ, δ ἰὴ Ἰρίος ο- ς Ηαςε ἸΠ]ς ες ἌΡ ορυιπιὲ τε δ τ οὶ Ε πὶ ἈΝ Α πῇ : 

΄ ' ἀοιηᾷς ἴφολυς αυτίρίλιπι {{οηξνευῖς βαννανν: 4 χοάς Οὐπν ρας πιὸ οὐἰλπ) νρίας ψυιλιιις {4 πδη νἱάταν, [πιὰ οὔϊος ἱπειπστεης ἐχδυριτο,ορροῦτα ταπὶ ΤΙ ίαιβεί-ὀ Φενανάγον, αος γόμεν βού ἡ ὀνὰ Ἶ τὶ οὐ θὰ Εταῇα 
! κάτα ἐλεεεβηξίάτι εἷἰ ΤΩΡ ΒΕ ΟΥΡΝΝ ᾿ γοιὸ στο οπάμμι εἶτ ὈΝενιθαν οπιτεοχ πε ετἰαπηῖ Πα τογιιπι, ται νιφυ ποσὰ τὶ ρεχίςμτιφιῆςσαι ἡ τε ἐπ» [ΕΓ ΕΥΣΒΟΕΜΈΡΙΕ Ηρ ὅτ ΠΟΠΙΝ ΤΣ τς [  ωωρὶ Μ᾽ 

Οἰψαια, 1 ἰδόμν ιο θη νι ἰσλιηνενε ΑρΟλῳ νἱδεξιηιααϊα τοῖα ἔπε Αρρ- ἀλη Ματοιοηϊταγίιαι δέκησενγϑο νοτᾶπα τυςηάλπὶ πγροίζαι!-ὀ ἀπποιαιις ρτὰ δ δυτιῖς ἰητεῖρτγος νἱάξτυτ ες θϑν ᾿ 

᾿ κἰανανμνν , γτ αυἱ ἤοτραίίς ρτὸ «ὐαον ἰφαετίς τπον ἥηάτη ἴο-.͵. οὶ (ς οὐ ν ἀπ Α τι ήςιν που μπῇ ἐἐβατί ογρὰς ΟἸτῖ- 
ἐλιοπεπὶ πιλλ πὲ ρεοδο, ἰη ἰνος αιίάςπι ροϊειίοτο 'οςο. ΠΙ πυης {ιν τοιτίς οἰς νάμασι; ποάθνη νδίηδοδ ἰῃ ἐπίοῦ 

ἱπὶ ὶ ἐρί: ἰοὶ ἢ : ἰς ἐπι εχ ᾷςε,. 
κα γηϊτίοηοην «ΤὨπ 6, Ὅδυς πβτυγα τρίς Πρ οἰ Πηιὸ.. φαγη δ ςἀξηάυτηνς φονσμίγι {ἰς ἱπεεἰ!εχὶβε ΜΗ 

ἀοοντὸς ἀἰοιτυτ φυνερωθένω ὃν σαρῃὶν ἰᾷ εἷὰλ αυμηρτα γηθ 0 7 νηοί μην [υεείῃμν! τὸν ἐπινδ ὑφίω δηνζώφειτοι δἰ νδυτὸυ 
᾿ "“" {1» ν φημ εἰμεν ἤς, εἰς τον τύπον δῇ ἄλων, 

(φεξμλϊννλις ὃς ςοητεςέμαθ 18 μέχι Το δ .ῖ. ' φυλάεπι ἐοπίζας ἀ (ωρετπάυςπάῃμὶς νοσατί : νυ. ἀπὶοπ 

Ι 

Ἀριιᾷ βυξυμοναι δι "ον θομυαδῆος ᾿ς ξίτυν Εὐκαναονίεα, αἰζοηψηΠς ἃ ἐπάς νἸκίπο ἀοπιιην {τς νεηξίτιπι, [ἄς ΟΠ 
ὃ Ριοσυ!άνδιρ. χης! ἤΠοτὰ ρκὸ βφυγᾶνη, γιὰ πδῦος [τόπσιῖς, Τιλη[!Δητίατουιοίις τοίροιδοιάιιμι. ' 4 ᾿ρορ γ ἐρχόμέϑο Ὁ εἰ ἐδέηνι ῬΟΠΊΚΟΣ «ηἰϊῃ ἔρχοῶτῳ ῬΓῸ ζῶ νοις, αν Εταίμπιο πο ἐλ κὸ᾿ πον δὴ . ᾿ 

. ι αὐπϑε' Δομ}, ἀἰ ταν παρ τὸ τυφῆτιν ἀιοίή ποι [ετὐϑενάο “Ὁ λήμια ες χολὰ ᾧ οἰ, Τ)δ Αγ Ὰ αὐτί ΠΗ Ἰένω δίς ΕΤοΙ Πα ἀνα ἩἾχν ὅϑνον καισίνω Πνληίαδνω Δ Χλ. 91. ων" αἰϊοημ μα Αὐδι θαι πιν  Ῥιθ ΗΔ ἣν ἠρόα Ἰδἢ ! ἅ,. 

: (ξὰ ἱρταϊ!ους ει ρειοιἤοηα εἰηιφιάτιγινηΐο Ἄγεῖγρο- νυἱὰ Ἰολινηὶ βασι ατ, ια ριορτὲ ςδείποινθες αἀήθοην 4 Ρτεϊνρνίενμηι ϑθθασανιννὰς Δυρτὰ 7.16... ἐνμιαιν αἰ ἐκιραρα γε τ Οὐκ Ἢ ἱ Ἰρῦ μἷς Ιο-- 
᾿ »ρΑμ τᾷ. ᾿ : τὰν Αἰ δὶ ἀιχμαν. Ἑ δ αὐεη εἰς ψεμ δὴν βάμμα (δ “ Ὶ ΟΝ βνν ποονσφόμον ΟἿ ἃ (αβε!ο εἰἰλιη ΠΆΡΕΙ εὐῃ- ἰπεοιπιηούδιδηὶ βοαυς Ὁ ἰο λέηις ἘΝ δῇ ΜΕΥ Νν μη 

47 Ρευ(δεφέμνιδεηιεας σημπινοι βώμγυΐβαια, «ἀΐν'.͵. εἰμεΐο {ιροτιρεῖι ἀρραπεοαιιιν ρατείσν τγαεϊτιο δ δὰ 4818 ἀοιτῖι Δ᾽ κἰηιευτ αν νπν αποριὰ ριοίῥέτό. ΝΑιπ ον ἀ μηκατονί- “5 ας αὐηφαυιη μας πιύηηὸ ἤρι ἀὴθονε "ἢ Ὁ Θξηβα ΠΣ 

ἰηερτῴν, τα πὴ γοΠο πὸς ἀποε νον ου]ος λϑέης ἀπο ]6.- Βακ ρυΐτειη ροίας τἸδείπάς φαλα ὅσας νος ζολμςηνῖ οὐπὴ ἐιιεὶς Πη.7....11ὐςοπίϊδτ πος ΒοΙΛ1Πς ἸΠΕΕΙ δ. χιτων ΦλῊς 

᾿ 
᾿ 

δος ἀπ, ἀσῳ, Ηας ἰβίειιν ναΐδα απ ἰδηυυπταγν ποι κὸ τοδὶ χτιοιηδραρίε ἰτηποπεί δίνετε, οα ἡἸπ ΗΗΝ 
ἔμιε ἐφηαμῃ δ μτδου» ΤΒοιπ, γε ἄπης Ἰοσιιη εἰυνάο-. (ουειὰ ταποι αδυδίαὶ απο ρατοσλαθάαρία, οι [΄ εὐ δθίας, 

ὑυκὰς να βαγαηι, ἰο ἐγίαμγ ἐΠΠαῃν {εἰμεν νὰ νεγιπι ει. ποι τϑητῷ ἰνὸς Ἰούο (οὐ οτίανη ἀ"νῖν πο. ραμεῖς ἐλ αν τίς 
ἃς ἱδρπμμαιρα νυν ξυμηρς λπτῖς, Μαὶς ἡξίτοι νυΐς. ἰν-  βιοτι φαιτατοινὶς Εὐαιρ εἰ τα: (πειες, ἡὐἤα απὸ σὰ τὰν 

κοὐθτοιαῖαν Βυῃς ἰοξιην κμέζο μῦν, Ζλοινῤννε θα Ο’ ὕυμπομιοφυς οάδίοιν ἀυι ἰμτειριεῖνια ἀμέζογταῖε, 

ἐο αιδ (εχύπυ!} Μιτις σεῖς να ἀδαττάπι μα ἐπι βάνΠ}}}ν οἱ δυο απ οχ ἱνπο, ᾳυοά ἜΡΙΣ ῃφιαπτί "Ἱ “"" δ 

δινιμοπιοῦς. Εἰ ἔσο Φερσφϑώγον ἰ σὴ ψυοά ἔψον δι φρσο ἀἰϊιετεῖ, δι λινϑὸν γένλιν γατας ἢῊῈ δεἠ ἜΠΕ ἀϊώ ΣΕ 

μαι ἀς αν εἰς Αὐδοηδεαε ἡνσγι ἐσρτιθι ἐπιεο,, Οὐκ ἡ γιοαῖ  ῬΈΛΩΙΝ διαξζώσειδη, 4 εἴ (πεεί σχης, θεν ᾿ οιυἱβ δία; 

ἔτ ἐψον κνρίως κρελ έτη παν τὸ τυρὶ τ πυπάνι ζόμδνον οἷς ἐδοῤίωὶ. νυ ὺς {ιδ! ρου νρελῃηί διφζόμμτα: δι 41" [αὐ Ἂν ρΓξοιαν 

Φ 
δινοι δρ' ἔψον δδιν, ἢ παρνὶ Νὴ ὁ ηὔδα, ὀνέμμφαι. Ῥαιὸ λυτὰ νειὸἠ χιτρςίτων δοεξωσμῆνορ. 

[ἡ ἐ 
᾿ 

“: ε ἢ 

. . ᾿ 

Οο αὶ 



τ΄... ..--  - -.-ς-ς.- 

᾿ ΟΡ ΧΧ 1.446 ΨΥ ὦ 

ἀλλ᾽ εἰς ὁποὺ πηχῶν διακοσίων) σύφοντες 
᾿φὸ δίκτυον ΝΠ Ἰκϑύων. 
Ω οιεδ ἐἀπέβησω εἰς τίω γίωυ,βλί- 

πϑυσιν αὐ ϑιραικιαὴ κριμδρέευ,κρὶ ὀνψάρμον 
δ)γϊκοίμδμον, καὶ αὐτῷ. : 

Δέ μα ΤΡ ΕΠδος Εγέγκατ δπθ} 
. ὅδ ῥζαρίων ὧν ὅγγιάσωτε νυ. " 

4 τς Ἀνέβη Σίμων Πέτρος, καὶ ἐίλκυσε τι 
δύκτυον δὶ τῆς γῆς »μαςὸν ἀΑτμα μα- 

. φκέλων ἑχατὸν πεντηκοντωτοιῶν " καὶ το- 
σούγεὸν ὄντων ὀὐχ ἐχίη τὸ δίχτυον. 

8} 

[υ.} 

δζ 

αυ 

τὶς ἀάςς Πε]5)ιγα ιςητεεΊ τοῖς ρίρ. 
περ Οἰ(οἴαη. 

νε δὐῖοπὶ ἀείςοηάσταης ᾿η 9] Μὲ “ἴα 
τεσ, νἱάσῃς ῥγυὴδα ροίι- 

ρἀηειϊῃ. 

Π1ς. . 

ἢμὶ πηρη5 ΡΠ Οθις., (ςη- 
Γ ᾿ ς ἣ, 

γῦπι αμἱηαυλριπιδε!ι.5. : δὲ 

ΝΘΈΠΙΥΜ,. “᾿- 
Δὲ φαϑῇ εὐ ἀκ.) 
ἐταίνεπραε τεῖς μι είωνη, 

νοερά, 
ἐπ ΜΥΥΑΙῸ , οἱ ἄρ ἥμΩ 

ν ὅκ “ ρἱΐζειν ἱτηροίιευ!πὶ» δι 

Τὶοίε εἰς Τείας. » Αἀξοτις ι Ὁ οὶ εἰν τεβω, πάρι 
οἰ οῖθυ5 φαον πιδάὸ ςαρί-] ἀερίπὶ ἠὰ 

Ὑι ρι ἥμον μεεναῃν 

Αἰοειάϊε διπίοη Ῥεῖτιβ, 
τιλχῖς χοῦς 10 τεῖτδη}» Ρ]6- 

απ τοῖο οπηου οἷ Δ ὴ 
Ι Γεῖδ. 

Δέγοι αὐτοῖς ὃ Τησοιξ, Δεῦτα, ἀραςή- [μι Ὀἱεῖτ εἰς Τεἰα, Ν᾽ οηϊτενρταῦ- ΠΣ} ΠΠΠε! 1εε, »ωϊ. 
᾿ σειτε. Οὐδ εἰς δὲ ἐτόλ κιαϑη ἄειῖς. ΝΠ] δυςεπι" ἀἰ εἰρυΐο- ἐαθηρ ρον ἀφοωόρς . : ᾿ ἐϊξυγάσαι ἀὐὰ, σὺ ἧς εἷ, οἷο τες δ ὃ τ ΠῚ δυύοθαι ἐπι ἴυτογι οβᾶῦο» μενον ἀτεεμμν ΤΩ 4μὴ 

᾿ ἐς ἀχῥίρύς δ2γ,ν Τὰ 4υ}5 εϑὸ ηυ (ςἴτοπε 1)οιηΐ τς. 4 Ἱϑ ποίην: 
: : ἊΝ .Σ αι ος, ᾿ 
ἔρχεται οὐδ ὁ Τ᾿ ησοιῷ,, καὶ λαμβαίει ᾳἩ οαὶτ ογρὸ Ἰοῆις, δι ἃς ρίΐ ἘΞ πεη ε 1είων, τ’ αι. 

τὸν αὐτον,καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, αὶ τὸ ὁ, ἀ-- [ρΆποπι, δ (κε εἰ.» δὲ ρος ἢ- ῥὰν ̓μυρ πεινᾷ ἀπὸ, 
ρον ὀμφίως. τς μπτ- (ὨΣΠτογ. ὍΝ ] ΡΝ ] 

εν τ χοῦτο δὴ ἜΣ ἐφανερώϑη ὁ 1} Ἡὰ ἴδπὶ τογεῖᾶ υἱςε ἌΡ 4, ἘΠ ἀυ τϑρπας 
οἱ Ἡρὸν κα αιρυεὶ ἐάσει ἐυυτῃ ργάθιπτ (εἷς Ιεΐως ἀἴς!-- πύρῃα 4β 1: ἀϊεῆν. 

σοιξ τοῖς κᾳϑητάὶς ἀιτιῖ, ἐγερθεὶς ὧκ νε.} [0υ]!ς (μία, ΡοίἘαυλι (ἰίταρυις ἐρδρθ ρημυμμοει 
χρῶν. ι- Ὡ: 

δ Ὁ ρίας τδεπὰ 
“«οηξεοηείῃ ͵ 

ΟἿν ουυῦ ἠρίςησαν, λέγει τῷ Σίμωνι κα 
γεείπυπι 4. Πέτρῳ ὁ 1 ησοιξ, Σίμων "ωνῶ, ἀγαπᾷς 
ἀσιν το των ἡ “«ιχι ͵ τ γ.», ἢ 

ον αεύνιάε τοι. (9 “λθιον βουτων; λέγθι ἀὐτῷ, ἸΝα, ,Κυ-} 
γᾶ ἀδησχαιὶον ᾿ “ ’ ᾽ 

Ὡς. σχοίάειλε: 644) σὺ ογὸ ὡς 01 φιλῶ σε. Δέγθι ἀνπί, ι Ν ΠΠοπιῖπε » τὰ ποδὶ φυὸν “ 4-| |.5. 2 ,οἰξ εἰν Ραίτα ἀρνι 
δυνάϊυο ἀἀ- Βόσκε τὰ αρνία μυν.. τ ΜΉΝ “Ὠιεξ οἱ “ἢ ὴ : Π)401. 
πιορειῶι ἐὐπι ἢ ἣ Ω , τὩ ἸῺ τς, 1216 Εἰ» } ς΄ ἀβηο5 ΡΟΣ 

' τἰποιοα μὴ δος "λιν δ 4" ἢ οὐλοολρ ΕΣ . Τιε] μὴ εἰ ἐξενμην. δήμηα 
πο ἢ ΔΛΗγθε ἀμτῳῇ πῶλιν ὁ σύτερον , Σίμων 1] Ὠ εῖξ οἴ τυγίυτο δο ἀὸ,51- οανεηὶι ἀρ γϑνννοὶ αἰ. 
δε ἰρῆν ὃ, Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς μὲ 5 Λέγει τα Ναὶ Κύ-] [πιοη ΚΝ Ἰοηα:, 4 ρὶς τὴς ὃ Αἰτί ἐν, Εείαν Πρ οινίνε τενβῳ 

Οἱ, ᾿ ᾿ : 

διοταῖ ΘΧΤΊΟΓΙ15. 

ἀϊοῖς δίμιοηι Ὀςῖτο Ιοἢις» 51- 
τποη Ίοπα, Δ Πρ ς τς Ρ]ὰς 

ηυὰπι εἰ Ὠέοῖς εἰ, “ Οεττὸ, 

ῇ με ἢ ἐΥρο ῥταπά ἐπὶ, 
ὴ ἐᾷ μμρρειν Ρα 

ϑέπιον Ιοφθηῖ, ἀδέρ τα 
οἰωε πρὶ Τλεἰβ εὐ, Ἐπίμα 
Δοννϑηξεῖη [τὲς 4μῖ 4 ἐπ 

Ὀψυπὶ οτρὸ ρυληῇ οὔεηῖ, 

ΧΙ 

ὃ Μμιε[ρίεαμην)ρί έν, τὸ ἥίκανον 4Ἅ ἐχθέων. Ὑυἱρ. Κεῖε τοῦ, Πα εἰς πιοηιοπεὶ ἰηγὸ ἑοτιλῆϊς οτίδηι ἤθη τίς μοι. 
ΡειωνγνὈεηιρε ως πηστοηγ πο ςοπείμμεης δοόιριτ ρτὸ - τὰ ἀϊςίτυγν ἸΝΔΠΎΡάτοσ ᾿ρίς ἘΠίμηι γοσᾶς πο φίλος ἐγ. 
δο ἡυοι ςοητϊποτατ: φυσᾷ ἀἰσεηάὶ δέπας πυάαὶ ΘΠ Πτοὶ, στὸν, πέυς εδατίτας Οἰγηδξιαηλ ἀϊοίτις φιλία ἰὰ Κἰξ Δηχεὶ- 

Ν᾿ 9 Ριβεῖν ὀψάριον. Αἰμιοηδεις 1δ..7.δς 8.ρ (οἰ! πεηνί- 

ῬΙμταίὶ Ὠιμηοτο οψνιους δὰ ἃ ηιο ἀπείη χεγίην ἐψηαρονιὸά 
. ἀἀαίνατυς φασι {}Π|: ροτίυς οἰἐχὶς νοίςετοιτιτ.Ηος αἰτοιπ, 
νροαβυΐαπν φιθπὶ αἰοψυΐ ποι αὐηυς ἰατὰ ματος φυιὰπι 

με “δ ον, τλιηεὴ ρεςιΠατίτον ἀς ρί(οίδυς ἀϊςὶ ἰάταν Ατβεπαιις 
ἐα Ρίατοιις (οηποο, Μεηπδιάγο, δι αἰ ἐὶς ργοῦνατ, νΊάς ἔμ. 
Ῥτὰ γϑ . ΄ : . 

{ι΄ Τοιχτασούτων. ΨΪΩ. Τα πο τοξε αυμ τ ες ἀφράταν 
. πλδοι πὲ ἀς πιατἰτυάιπομποῦ ἐς ηνὰρ οἰτιάϊης, υα ρατ- 
τίου! Αὐτή ἐς οΠΠτ ἴῃ υΐως ἰοςὶ σχροπείοης, 
ΟΣ ἀ2ι{διρυϊοτωνν δ μαϑ. Ν αἷρ, δ {εννδενείναμηςη- 

ἀοτὲ ρέοευὰυδίοιρτο Ὀΐερεὶ ἐὰς ΑΝ ἴλιοι9. 37. 
“͵. [δηιιενα, αι ὠνὰς αἱρ.δι ναί Ποαομι ά οἰξ, τ σωννε, 

ψίάο Μμιν τ6. χ7. Νοὸς αυάεπὶ πος ἰοςο ἰη οπιηΐδιις ν6- 
ταίξτις ςοαϊοιβδυν., γηο Ἔαρορτο, (ςείρεινπη χπυςηίπιυς 1 ωνᾶ, 
ἀιιοΐ ἐειαιη ἔπ Ροτείε νε ρτὸ νων ; 

Τ Φ ἐμ ψιάρο ἐν ᾿ σλύῳ τούτων; Ηος ἁάίς Ο γίίειις, ἤθη γε 
᾿ ἰδές Ῥειγά αι δηιοροῆας, (δ νὰ ἴῃ πιραιοσίδπι γεῦοςοι ᾿ς 
το ἡηλησὴῃ ἢ Δη} τλέξατιοπεπι 40 ἔτοξιιο ἀΐχοται,τΑςεητί- 
δυν οκστοτίν ἴς νἱεαιῃ ἀεροβουνίηι ἐρίϊιο ςανίλ. 

α΄ 
Αἱ 

ἀγγας ἢ τοιί ἰατοτγοβατιοηί αἰϊδητίγετυν Ῥούγεο, αἰ πλης 
ἄπ! βετε Ποιπίηυηι ἀπιρίιε φυλῃν ἢ σου ςἰρυ ἀ1}- 

ἀετοηο,υοὰ παριυάςαι Πιηνβιομνίηίς με Ππς, νὴ ἐκίξυν 
ἔεροτς ἰοροιδω» οἢ δ ς ἴσοις δὶ ρα δ δ Ναὶ εἰ οἰἢταιλη- 
ἐἰε ὦ φὰ ὶ 

᾿ φὡς ψ ἤππ ΡΠ ειτςτ δὶ τοῦῖ ἐς 40 τος ογατ, δἰ δητίγο- 
᾿ ἐὰν Δ ΠιούΓειη εἰάμ! γαῖα δὸς κα ῥββειρκιμ ΓΟ Σ 

δ κέδν. ὡμοηυπη αὐτοαν πιά οὐ εἰγϊ Ἀ 0» 
ταδηὶ Πα δ ςπδᾶ ἐγιππίθο! δι νον, μλώ μυά Αὐι- 
υἱύρμε ἐς (ὐυίτατε Ὀςί,δ.1 4.(ρ.7.ἀ ςείπθη ἐοιηίευίτ 
ἔτει ἀγενᾷν δι ψιλόν ηυαί ἰπιδ αιρίϊας αυλπι ἡΠΠ ἀεοϊα- 

: {οενε,᾿ὦ 
λοπνν δια Κύριε. δεγρογαια σεῦ γείροη ο ἐς ἱπιειφυης,- 2) 

(ρίνοιεωτ ἐς Ἰρῶμς ὙΠ πουίεία, ποα ἀυτει 30. 16.1.8 παν ταχοι Μάγος, 16. ἀσ. δί κά 

τία κά ἀγάπη. 4 Ρα[:ειβόσκειδγτὺς Ἰητοῦρτοῦ αἤ τ ργοπο- 
Ν ; αἷς ες ΑΡΒγαγιηὴ ζοπεῖς, αύςπη ἐφατόν νούαςς ας ρότιις δ᾽ πιο Ν)[{} ον δ , ςυΐας ροτοίξ αἰϊχυοά νἱ ἀςτὶ ροβάμις, χυλι-. 

εἷϑ η πος σεηςτε ἀϊοεπάϊ ἔσρε τοδαπάςτ, {. γνο, 
τοὶ αὐνία. (οάοχ {1} πλςίις νας ΗΠ πγὰς ᾿ιος οὐ! ἰοσο βαθεῖ 
τρήβαταγοι!ς9. 57 γι διό ἰητοτρτος τεὶ" ντίτυν νοοιδυς εά 

Ἰάἄεηι Προϊῆδαυ εἴθιι9, φυοά ποη ἀπηοταδιἴςη μἰἢ δἀοχαῖου 
ἰότες Βειζίς νι άφογσηι εἷς ετίη),λά {4 Π]ΠἸοηάλπν ἡΠΠυς ΤΎ τλη- 

πἰδοηλ,, πο ταϊπας ἱεαριάσητος αὐληι ἐπηρίὰ οὐσλποποπι 
ΕΧ Βϊς νοου]ιεαττίροεγς, φυδιῖ ρος Αθπὸς ἱρη Αροιτοὶὶ γοὶίς 

αφοΐ ἱπτοι ρ δῆσαν, φαοεταπόη Οἰγηξίις ἤθη ραίσετο οί . 
Ροξαιαπι τοϊρυμῆςς, ςοπῆτγπιατε ίῶο νἱἀε] σοι ἐχοπηρίο, 

τ ταετοηίαις νἱττυτίδιις, Βοῖτο ργακοορίς,.1,υς.1.2.32. {έωι, 
μοθίνου ἱσίκις νι ἡἸοσυπ) οπειπυς,ηυσά ἱρίσηιος βείτις 
ΠΡΟΣ Ἰρεῦς .23,ποαως νι αῤχρχοίμίων (1ς εαἰπι οεἰξ νηΐουρ 
᾿ς ϑοπηίπυφ οὐἰιην ἰλησιυίηο ίμο νηΐτι9 τοἀοἠηιρτάτιη!) 
[δ νι βάδϑ {ΠΠὐιο πια τον. ΕΠ οπίαν Αροίοίατας ἀδμοος 

ετῇ ἀμ ας ἀϊράτυγ. 9 ὠνία Αζε.17.δὲ οι τι γλμηρρατδίμκας τείρεδιυλ οι. 
2.1.1. δεά παι Ροπεϊβοιῃ αδυϊλτογου, πα! Εἰς ἀάδά δας 
τοβιϊξείο, νι Αξ2.λο. αϑ.δὲ ιν οὐτς.λινηἰμοείας ἐβκίτυ οὐδὲ 
ἐμ κοῖς οτίλην δά ζοπίαπεπιατίοπαπι (σοι παίζιμιτας, δί 
ἃ Ῥοῖτο τη Ἀ οπιάβογιηι Ἐρί[ξοβοτιιπι ἡρῆμως (ὑςεο ΠΟταηὶ 

οπὲ που δάϊεςις ΟἸ τας πωτὰς ἀράς χώσας: δὶ ποτοπὶ 
εἰὰ ἀἠονίπνοι ἰητος πα ςβηίτας, δην αἰασηίαϊςε σπυπτίατίο- 
69. ΠΠιπῸ οτίδιη ἢ ρατιίςι ας {25 Δἀϊοοἰ Πἴξι,αμοη ςαρη 
ύόοψις Δροίοι! ἰμΠΠπ ἔμπι Ευιδηρ ΕΠ Σᾶγο σάση καὶ, Μαεις. 

ν ἔθνεσνν Μαιῖι. 28..». 
- ἃς 4ἴηλπ) Ῥόοτγαν δὲ ἱρέϊως ςοἸ εξαὶ Ῥοτυ σης Με ς “γλὴ- 
ἄλιο (λεἰρίςεις εἶ ἀφ εἰν ρ μα ΡῈὲν τούμπν τογκάγιι οὐροιὴ 
ἀϊέρεγς οαίδυ ἱυὰ ο ΠΝ}  ὁπάυαν) ᾿ 

16. δμείμον βρναίο, πάλιν ὁ ὥτερν. ϑέρτως ἱπίοιρτγορ πὸ 
31 Ἰεμίς δ αἴτεον. πμλε ταπιςη ρἰςοιαίπι ᾿κειηρίαμ γορεῖο 

Μαιι.16..4}, : 

Ν 
ι" Τιηδῆ, 

“«Ἂ 

Ἐ- 
ᾧ ᾿ς ΓΩῚ .} ἜΤ τς ͵ 

Σ΄ δοξάσει τὸν Θεόν. ἀδὴ τῶτὸ ἐὐπῶν, Χέγεὶ 

Εαμ Ραίξοπ δε, δίαρίπε νετὸ ργοίαμαπάμπι γέμον Ὀεἰρος 

"ὦ 

’ , 

ὦ γσὶ οἶδας ὅτι. φιλαῖ σε. Λέει εἰυτγῖ, 

ποίμαινε πὸ ποῤβατα μον. 
εἰυτοῖ τὸ τρίτον, Σίμων Τωνᾶ,} 17 

φιλῆς μὰ , Ἡἰλυπήϑη Πέτρος ὅτι εἶπεν 

εἰπ’ τὸ τράτον, φιλεῖς μά; εἶπεν αὐτῶ, 

Κύριε, σύ ταῦτα οἵδ᾽ ας" σὺ μνώσκξις ὁτι 

φιλοῖσϑ. Λέγϑι αὐτοῦ ο Ιησοῷ,, Βόσκετα 

φυβατώ: Ὸ 
α μίεὶ ἀμίω λέγω σοι, δτες νεωτε-Ἶ 

, ᾿ ͵ τ 

οφς»" ζωννυες σέαυτον, κα) δέπα τεῖς ὃ-- 
ἡ , τ“ σὲ ͵ " τένεὶ 

που ἤϑελες Ὅταν σὲ γηράσῃς ΤΩ ς 
»ν»" γ,. 

ταὶ χειοίς σου ; καὶ ἄλλος σὲ ζωσειγ καὶ 

οἵσοι ὅπου οὐ ϑέλεις. ! ᾿ 

Τοῦτο δὲ εἴπε,σῃμαϊνον ποίῳ ανώτῳ 

αὐτό, Αἰ κολούϑει μοι. 

Ἐπιςραφεὶς ὃ ὁ Πέτρος βλέπει Ὁ μῳ- 

ϑηφίω ὃν ῥγάπα ὁ ἴησοις, ἀκολουϑοιω- 
, ᾽ “ ᾿ ᾿ 

ἦν ὃς καὶ ἀνέπεσεν ον τιῦ δείπνῳ δι τὸ 

φῆϑος ἀυτεῖ, καὶ ἁπαικύριε, τίς ὄφιν ο πω 

οασιδους σε: 

το 

υα᾽ 

᾿ τ ν ᾿ . ’ Ἀ ᾽ 

Φ τοῦτον ἰδὲ ὀτ τούς λέγειτω Γ)-...}. 

Λέγει αὐτῳ ὁ ησοιξ, Ἐ αὐ αὐτὸν ϑέλω ᾿ ΡῈ ΟΥ̓ ΔΥΎΝΡΩΝ 
εἴρϑιν ἕως ἐρχουαι τ «οὖς σε; σὺ ἀκο- 

λρύδθι μρι.  οες ᾿ 

. ξῆλϑεν ουμῦ ὁ λόγος ΟΕ εἰς τουὶ ἀ-" 
δον φ . ως ᾿Φ ᾽ ᾽ 

δελφοιὶ, ὅτι ὁ αϑυ τὴς ὄκθινος οὐχδπο - 
---...... 

2 

.-...»--- -.- 

17 Τασιὼ τὸν τρίτον Ν ετῆρο δ θμπὶ ογᾶτ τ ττίρ!ς! 48. 

ἐδ ατίοηὶ τηρίεχ ςοπΕςο ορροπετγετυγης ἀς τλητιρεο- 

τα τον Πίοης ἃς τοίταθοας πιυποτὶς Ἃ ροο οὶ ἀυδὲ- 

ἐλίςῖ Ῥοῖσας. " ; “ΩΝ 

18 Ονηφιίϑαν το τ ἐζένννεε. Ηυϊιὰ ἰοςὶ ςχρὶἰοατῖο ροπάει κα 

ϑοῖθο ζωννύεν Ῥετοσιὸ ἰσίτον ρτοίεέξιγος, ρΥςίεγαπι ἴῃ Ο- 

τίσιτο ὅς τὶς τοδἰοπιθυς, αυαταηνἑηςοἶα: ἰΑχίογίδας δι ρτα- 

ἱρυρὶς γος ντυπκαν, ποςεῖε οἢ [υςοϊηδὶ : ἀεϊπας (οή. 

ἢλε ἰοϊϊτος ΑὐΠς τη χουᾷ ρεσιπίλην ἔστε τη υἱατίοαπννντ 

Μαϊττοιηᾶς Δέζυπὶ γε Ηςθυ Ν)ΔΌ ἼΔΠΓ εἰρόραν πιοεϑννιμω] 

φυχεῖς ζωννύνϑει ἐν Ατίιιν Ρυδοίηρ ετε δὲ Ἀςοΐπξετς, Πρ ηὶ- 

βίοι, (εἰς δά ἱξεῦ ςοπιράγατο αυδημι5 Οὐαξοι!ῃ Ἰυἀ νοςὰ- 

μυΐιαι ἐετὰ ἴα τὸ πη θταῦ! νΠυγρο την αὐτὶ αὖ ὁπλίζει. [π᾿ 

γετὸ ἡυ1ὰ πὸ ἀ Ππιμ}! τατίοη!ς ζαρτηι! Ἰοτίϑ ἃς νΊ ΠΟ] ς οἰη- 

ἀπτα ρταίςνεῃ) ἢ ηυὸ ψὶ Ὁ (πητιλις χείροχίς Ομτῖ- 

τας φυῖμτι ἀοοτετικαὶ ὥλοι ΟΣ οι, 4114] ἀϊςετοτ, Νύηο ἢ 

Ὀειδτοισείηριε ντ ρτοβεϊίοατις φιὸ ΠΠδυιςτίεαταυι τεπιρυς 

 ρτίς φασι θη τς λοπὰ ἀζοίηρος,, (εἶ αἰνὰ το νἱηςι} 5 ὁ0η- 

ἄτίηρεῖ, νεῖς εὐήλπι ἠοἰξητειν ρειτναίναῦ, δἰς αυτοπὶ ἀρυὰ 

Ἠεθιαρεϊπτεγάϊιη ἃςςἰρί νετθυτη ἼΔΠ [(ράζον)ρτο Πρ - 

γε δι νἱπέζυηι τοπεῖς, οἰϊεπάϊε Κἰπιμί τη ᾿ἴΐδγα Β δἀίουπι, 

ααρίιολης Ρίλ1, 6.1. ; 
ἐδ Ειαίιπυς, ἐμισινᾶς ἔλτεου ἡυ ά οπὶ φέρειν δὲ ἄγων ἔς θε ρετ- 
πιυιατὶ : (δ ταὶθεὶ νιάστατ ροιίας πὲς ΑιΗε τειπεπάά ρτο- 
Ρτία Πρ αἰβοδείοννε πλεῖν ἀρράτεαῦ διητίμοὔϊε, ΤῊ ὠηκεῦα 
δε ζοναν αἰνφε τε εἶκε υνηρηΐμ ἰδ .6. οὶ υοίεδαι, νηε πον τας 
ἀνοτὶν, [τἀ μείω ἐλ ανξεγετίσ,ἀς ἀφροηαθενν αὐ [υρ εύωνν 

4 ρυὺ κοίεν, ὅπου οὐ ϑέκοιι, Εἶδος νενὸ ποη οἵδ ἤπηρ]!ςίτον ἱτὰ 

ἀςαρίοπάμαν ιαῇ Αἰεδειιπι τ γε Ρεῖτιν ἰδυύταα ρτο ἢ οὶ 
Ψεητῖαῖς ΘΠ 61121}} ίετας, 1" [ΠῚ] ἰέφαμνις ἡπρνῶδ 

ἐτας βαρ τὶς οὐτίι», [δ  ργατεῖ- οἰ 

ἡλπὶ φαδὰ πος γοϊαηταν ποη ρτοβειίςοτατ ὁ καγποπιοτεέ. ργοῖδε ΠῸῚ τλρι ὸ Οὐκ οἱ (δὰ δείδιη 1 ατἰπὶ ΠΝ μδυςναυ θη ὶ 
ἐπίκπεληπηνς εὐστα αιδυίης το ογιμἤληϊς, μά, αὐ ἡ Ι εάς 

ἔκ ἄσηο, ΟἸε τας παίβύαίοπι εἰσ ὀλππυρ, . δ ἴσμνεσε, μδειν. ἢ Υἶτὰ ἱ 

τε ἔς ὁ εὐποο Δ 400 

αὐλιςηι εἴ ὅριγιτις νὰ 
λ1πὰ ἰσοιίλιοινν σαρτίιμτδτι ορρομίι. ; ὌΠ 
εκ αν νὰ νυν πον ϑιενίτω (}ὼ0) εχ δος σοῦ τοἰ Πρ υπε " 

Ν . 4 

Ρὲνννα ες εὐτυϊλιίχυμι απορτὸ ἀνφυπηεηταήτι τ, 4 μὰ 

Ν 

ἯΝ Ὁ τ ἃ 

ΟΠ ΦΕΘΟΥΜΝΌΥΜΊΙΟΑΝΝΕΜ. 
1Π|ν (ὐεττὰ, ϑουπεν τὰ ποίἢ 

᾿᾿φυδᾷ ἀπιοπτς. 1 εἰς εἰ » Ραίος 
Οὐδα Πη613. ᾿ 

ιεἶξ οἱ “ τοττϊὸ γϑήθοη βίρ} 
Ιοπα, διθάβ τὴς ὃ Ἴ {|π|4 ἔτ 
«αβεέτυς Ρεῖγας αὐὸα τοτὸ 41- 
χες ἐρῇ, Δίπαβ πιο ἰχιταις 
εἰ οτΐης, τα οὐ οίϊὶ - τὸ 
ΠΟ [Ὁ αυὸὲ λιηεαν το. Ὠ ςῖτ εἰ 
Ἰε[υϑοραΐος οἵὐνεδ τηθλ5. 

Αἰηξη ἀπε ἀΐςο τι ,ααθπι 
εἴϊε5 Ἰυηότ» οἰηρεθα τογϑέ 41 
δυΐαθας φαὸ νοϊοἰσιδ:υυτ αι 
τοῖῃ πηθονἷδ » οχτοηάο πλᾶηυς 

τᾶϑοδς αἴτυδτα οἰησοῖ» διτγαηζ. 

ξεγετ΄ φιὸ ηο]ς8. : 
Ηος δὐτεπὶ ἀϊχίς, Πρη β οαπς 

ἴηυλ ἰπογῖς ρου ἐβολταγιϑ εἰϊοῖ 
ἤευμν. Επηϊιπὶ μος ἀϊχὶ τι, 
ἀϊοῖς οἰ ϑΈΖιοῦς 16. 

(οπυοτίιῃ9 γοτὸ Ὠδῖγις νίάοι 
Π} τὰ Ομ ΕἸ δι ϑπὶ αιςῃ ἀΠρς- 

οὐἰτορμθιοτας ἢ. σαξηα {ΠΔίαρειν 
ρεῖυ εἰυς, δι. ἀἰχογαῖ, ρο- 
τη 6. 415 οἰδ 1Π}ς οὶ το ρτο- 
ἀπ ᾿ 

Πμπιης ετρο αυππ νι Πἴοι 
Ῥεῖγιι5,αἱςῖς Τοἴμ. Ὁ οπλίῃ 6.» μὲς]. 
αὐτοί οὶ} : 

᾿ς οἷν εἰ Τεἴπι5, 51 ν οἱ τι δι ἢ] 
μδηςμ ἄοῃες Νεηΐαπι, ηὐἱά 
δᾷ τοῦτα τῆς ἰδαυοτο, 

ἔγαῖγεβ , ἀἰςερυ απ ΠΠ]Πυτὰ πο 

{Εἰ ἰνάπε[ετει καὶ οἴσφι, να]... 

Ἵ 

447 
4υἱᾳ 4π|0 14. Ὁ ἢ εἰ Ῥ «- 
με4 χη09 ΜΟΙ, 

Τίω εἰ ἐενηδ, δέηιο 
Ἰοηθηη, γ ἀπά! την ὃ ΟὈμ- 

εἠίαεμε 6{Ἐ Ρεινως φυὲα 
ἀϊπίε ει πέφειο, τ πνας ἡγε} ᾿ 
(ὦ ἀϊχ αὐ, Ἰδοηνέηφ γ ἕω ] Ἷ 
ομνην [τ : ἔμ [8 ἡμέμ 4-- 
η!Ὁ ἐε, ὕει δι εν [ο(ς, ά- 
Δ ομεξ η) 4841. 

εὐὔόνεν» Ἅπιθη δ εἰ- τ νας ϑν 
ὑέιημνπ ΦΠΠ 4 μοΐον., οἶα νἱο]ςητα, 
ζεῦαν με, σ᾽ απιϑοί αν 
υδὲ τοἱεῦ κε: φυωην αΜ- 
τρπὶ [τπμεγδενεχιδάε: πεά- 
ΝΗ: ἐμα:., (Ὁ αἰνμε τε εἰη- 
σεῦ’ ἀωεει φρο Ὁ. 

μ᾽ ᾿Μος Δωξδη» ἀϊκίε, βρηὶ- 
βέδης ημ4. τιοτές εἰατίβ- 
τἄϑηγς 4{{π| Πεωπνν, Εὲ 

Ἴωνι θϑς ἀικι εν, ἀεὺ! εἰ, Ὁ 
ϑεήμεγε πο. ᾿ 

ΟὈμρον (μι Ριῖνης υἱάιε 
ΠΩ ὙΣ “ΡΜ ΈΗΣ ᾧ 
ἀδιφεδας, 16[με, ῴμεη. ἘΠῚ ἈΠ 
ἐπ, μὲ (Ὁ νεευδωΐεἰα χς ἀυ τὰ α}1ο. 
εἐαπά (μρὲν μεξίην εις αν εἰτουπροἷ: 

᾿ φῤκη θ περι αὶ} αϑὶ που, αυοῖ 
ἐγαάεε ες ἃ μοδὶς, ἐδ! ἢς 

᾿ ᾿ , ἄυπι εδηο- 
ΓΤΣΌΤΤΝ 

10 

Ιε[ις 5» ἰσαποητεπὶ 5» 40} δι 

ΠΑἴνης ἐν ἡμηπὶ υἱ- 
ἀπ| Ῥεῖτηι, ἀϊοὶς 1είω, 

ΐ διονοῤηε δὶς φρίειη 4 ἀν 
Ν 

᾿ δι οἷ φῇ Ιε[μς, δὲ ἐωπε 

υυϑἷο πράμενε ἕονες υξ- 
πάη ἡμἰά «ἀ βελτο πὲ ἢ - 
4μεῖε. ᾿ς ὅδ ᾿: 

Εχίωδε οῆζο {ἐγνο {Π6 ὁ 
ἦμεν βαῖτει υἷα ἀνξεέρω- 
ἰμς ἐε πο πιουΐξων. Ἐξ 

Ἐχίς ογρὸ (ογπο ἰπε Ἰητοτ] 1 

. Οἰμίδας ἰὴ ἘΓΆΣΕ τεάϊοας Ῥοιτ πιοτῖοπι νἱοϊ εητᾶ ἔστε. 
Οεπὰ ἢ ετεάίπιις τ ποη πιοάφὸ ἱπορι{ἰπιο, (πὰ ολτα.. 
ρἰληὲ ἱπυρίο {0 ]10 υΐ ἐπιουιθίτυν Ὀς Ῥεῖγι ραίοης, δ 
1ω1πὶ συϊίάαπι ποσηίης, γα νηφυλπὶ ἐμ δίοσς ἀς οι αυϊίς 

ς 4ιλπὶ ἀληπηδζας οἱ 4αλπι Ῥοῖτι, ντ χυ γχοτος ἃ ἰυΐς 14 
τε, ορπῖγα ΘΒ ν ὃ ΑΡΟΙΟ]} ἀοξλγιηλπι, άυσετος, δε 
αρῆτ ντ μας οιήσιαηι θ᾽ πησητςοαι νοπίαητ ἰὴ γεὶ ἃ ̓Ππυπο 
Οβεηϊίαηλπι γε: οηοιτι ΑἸ υτατίς. 1πρὸ τοῖα [1 παγγατίο 
ἐϊς νεγθὶς ἐς (δητοπτὶς οἵξ ἀοίς ρταιντ ποίσίατι νει ἢγ4- 

ιο δ" ἀεθεαηι ἀἀιηίγατὶ., Ἰρεάίπο δαῖδθας ἱπηρυάςηείαπι ἢ 
ἴδια πδηϊκιὰ (ἰ οδιεπάεητις, ἀη γνεοτὸ - ποϊεομιηὶ 
πηλιογα τη ἴαροῖςπι 401 τλπὶ οταίίας. ἔτλυζος ἤθη ἅσηον.. 
υοτίης. : ᾿ 

, 30. Ἀεινδμενάὶ εἰένεσον. [ἃ οὐ (εἴ ἱπο ηλται ΝΥ 1» 
τετγοσαηάϊ οαὐίληοη φιὸά ἰη Ἰρήυς ἥου, πο ςοπαλιίο, 

ἸΖ ξοητῖγὰ ὁπλῆς ἀξοογιηι, δέ αὐ άειη ἐς χουν ταπτὶς τὰτὶ ἔς. 
τἰὸ Ἰσφιεηίς Ποπηίπο, ζειτοτοῖ, νει δῦ ἐπηροτίεἰς ρίαν ὶ δος 
οὐδίταυς Π]ς ἐοπἤιεις.Ὁ Ὁ τ ΩΝ 

8. δὲ υεἰδηι͵ ἐὰν ϑέλα, [λπὶ ΟΠ τη ἴῃ οὐϊξίοης γεῖςτι 1,2εἰ- 
τὰ ἰορ τας δὲφ ἄνην υϑὶο πρδηεέα τν πὰς νατί (αητ οττῖς ἔλσι}- 

10 ἰχι μοι πὶ δτίλπι αργετα ποτ τοπιροτιδα: υίο {εἰ "ες 
ἰρίωπιν Ιοδπηςηὶ οὔτ ρα! ἀπι ργοβιετί μεν ἰπίλπες, ἔξ ἢΣ- 
Ἀ]οπιμλιο (τεἰεγατιι Ῥοίδείμει, (ςἷς Αὐληνὶ Ρτοτορ μι} 2- 
πὶ μάθετε ἰλδλίτλης, τἀτεοπιίμι τι [ετοτιας νοοϊταθαι, 
Εἰ ΥΗῈ αἰπάςτη Τοϊοία: δυς ἐγειπατις Ροίζο! ς νογὸ χιαπι 

341 μας (ογιδετοπηάδες Γκία ροίτ τοι δἰ αίρμοπλιας κα δοῦν 
ὑνοπιβεις ετἰλμ ρῆς αἰσηΐμω δεἀ πιαἰ πὲ νη εξ ἐο- 
τὰηι ςοπιςέξυα 4}} ρυταῆτ ἰαϊτίο ἰσείρταπι Οὐπκοὲ Αἰ 
ίς εἰ οὔπω. 8, βε. ιφιτιοίίο οτίαπι οἰζαῖαν δὶς ἰσουν ἂς 
ρυά ΠΙόγοιγ νι, ἰδ τ. ἢη Του ἱίασιηι ρείογε, Νυ]λεῖ 

1οἀσεοπν λῃ ΟΥαρου ταχῖυ αἰ δον : δι οαηίεητίνης ἑητεῦ- 

(ντ εὐάϊὰ ἀπποῖας Εγα ηυ)} ΤΡ Θ ΣΕ ὅν} οῆνα ἅτ Αἰι- 
εἰϊες, γε 9- 

πηιδεφβι . 
1. Ἐχύμ ἐβῆλϑεν. Ηοδτ, μυ ἐσ4.}14 εἰ ἀδιιαλλυὶς δὰ 

(ρατίμε εἷς δὶς τιππιοῦνε αἰὶ ἐχροίμἠπνιε. ᾿ 
᾿ οο 4 



᾿ ΟΡ ΧΧΙ. 448 δ 
ἣν 

ἐϑύοιν ἕως ἔργυμαι ἡ φοός σε; 

᾿ Ἷ ; . : 1 

ΕΥ̓ΑΝΟΕΈΠΙΝΜ 
του ἰδ ποῃ ἀΐχοται εἰ 
[εἴν ππουΐοτμῃν εάν δ1 οὐ τὴ 
νοι τηληεῦο ἀοπος γΦΏ Δ17)» 

ϑιήσκοι" χαὶ οὐκ εἶπεν εἀπτὶ ὁ Τησοίς ὅτι 
{μὴ ἡϊαὶς εἰ πα, Ν 

οὐχ ὁποπνήσκρι, ἐλλ᾽, Εαὶ αὐτὸν δύλώ) 
πρυληνὶ [τἀν δ) ἐαμῃ, υοἷο 
οήρανε ἀοηξε πμεη 
4υἱή “ἀϊφὶ. 

., 

Ν ᾿ ἱ αυ!ά δή τ πὴ ἡμα Ἧι ἀβιρνίμιῆι, 

ὌΠ 7: Σ Σ ἔν ὃ κάϑη τἰρὸ μαρτυρῶν 14 ἔκ τι αἰεὶ ρυϊι8 : ΤᾺ ὩΣ ΡΥ ρα καρ ὑπλσρὲ 

(ν΄) Μεβοεία, φέρ χούτο καὶ οἱ ὡς ταῦτα κὶ οἴσα- 15 τε αἴιιτοδς ἢ; [ΟΡ 1: τῊβε ἐν «εἰ ἣν 

πϑοβοανηυαι ΓΑ ΤῸ ΤΩΝ ΑΙ Ὁ Ὁ, ν. {{τἴπις βτιπαπι οἵδε τοιξῖπηο-} γὴν "3 νένηπι ἐβε- 
βαρ α τυ θα μδυ ὅτι ἄληϑῆς ὄξινν μαβτυθια ἀυτε, ὨὗΙ ἢ δίας, βιιιοηδηα οἶκε. 

Αἰυκὶ (Δπᾶῖο» ᾿ Ἢ Ἃς Νὰ 

τα εἰεθοιᾶς ΕΒ’ ἃ χαὶ ἄλλα πολλὰ ὅσοι ἐποίησεν 4] ᾳδυπὸ δυῖεπὶ ὃς 4111 τηυ τα 8} ᾿ 5 μην ανέοπι Φ’ αἰϊὰ 
ἘΠΓΟΝ ὙΠ ησοῖξ, ἃ ΜὌΨΕ σ᾽ ἐν αυα᾿ ἐοεὶτ εἴα, φυα: {τ τ δαη- Εν μαίας “βμιήα 

" Ἄρτον . 7 
"ΕΠ ΥΠΉΥΣ ἘΗ᾽ γεϑφηται Καὶ ἐν μιν Πρ Πδείτηνης πτυπάμῃ αΐ- εὐ ερλωρε νη βημία, 

οὐσὶὲ αὐτὸν οἵμωι τον σ᾽ μον χῶώβησᾶαι Τα) "᾽ ἀφ ῃ ᾿ρίυιη ορίηοσ ἕἀρτυγαὶ ὙΝ ΕΗ μὲ ΡῈ 
γγοαφόρδμα βιβλία. Αἰ μίω, εος 4] [οἱ δετοητος Πθτγοβ.} ὑβννδενι βεπε ὑνόνιν. 

᾿ Αιηςη.᾿ ) 

-ο- 
᾿ ἡ ΜΑΤΟΣ ΡῈ θυ, τὶ. “ἴω 

14. Εἰ βίπιμε γα οἰδαών. Τ{1 πς το φιοιποάό ποὺ νὶ- Ροτίις βΝ καὶ οἵδεν τι, δι γουΐτ νεται οἱϊς ἔμαπι τε ἤπιος 

᾿- ᾿ς ἀΔεηευς ςοημξηῖγς ἀμ} ΠῚ ἀὀτρυνν ᾧ ἀε!ς Ιοαιατυτ ναι. πλπνεπργλ,19 15.5ςἡ μας ροίμηῖ ἐχ Η Ρεσόγυῃι δ ο- 

Ηἶχι τας, ἐρίμπι ἀείς Ἰοχυ: ρίαιγαι! παήτοτὸ νἸδστασ τηΐῖπο ἐχοιίτι. ἀρια μος νὴχ αι!ζημδι ἐτοφαςητιιξ ρα. 

οὐββάξεν ἀυηὶ Ἰρίϊις ἀϊαθήμνω {{Πππἐμότερον, ποπιθ. φυττῖς ΜΠ τὶς μογπλτι τὶ ππτατοαιθις. ΝΣ 

᾽ (ὐἀμτὰ Οἰνεγίρβοπιας δῷ Ἀέϊμς νἹάξπτυτ ἰορηΐς ς., ̓ς. ΕΈΡΗ ηνίνσεν, το ἀς ἀοβιματιρις βάς! {τι παν "1- 

εἶδα οι ἀπφυ αν πὸ ἤν ἧς πος αυιάςιπη τη, ᾿εἰτυτίς ἃ ἀς ταιγαςι]ς, γε ἀργὰ μεὸ ΝΔην Η]ὰ αιάς πη ρ- 

᾿ (κεἰς είς, παι ἀὐλιπ ἐς ἰς εχ Ἠσθιαυγιιῃ μος ἰσαυάτας, τὰ ροτίςτίρτα (ππὸν πτγάσα νετὸ ποιὰ ἰιοιη: Ζυ Υαπὶ νἱφθν, 

: «αἴστολ (φυοιἑ ἀίυπῦ) οὖν ἣν ῥϑεινΣ οὐ ἀϊεεπάνπι Ποῖ νς] νπίςαπι ςοπῆτιηδηκ[; τοῖν (στη τογας (ΠΠ οςθαν, 

ΑΟΤΑ 

4 

ν φ » Ἂ , 

ν ͵ 

4 -- 

, 
, 

͵ ἣν 

ὙῪ 

᾿ ἐξ μ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿ Ὰ 

᾿ 
ψε. ͵ Ἢ Ὰ 

Ὶ [ἡ 

᾿ ' 
, 

Ν 

'πΡα ἘΕΙ͂Σ ΤΩ͂Ν Α- 

πῶ τὐῶν ΑἸΓΟΣΤῸ Δ ἢ Ν.. 

΄ 

Κεφάλαιον Α, 

ν᾽ ΟΝ μδυ τρῶτον λό- Ι 

ἢ 2ον ἐποιησοιμίω αἷδὰ | 
ἤ “παύτων,ὦ Θεοφιλε ἢ 

ῥηὺς, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿᾿ησοῖς 

ΔΝ ποιέντε κ᾽ διδασκφν,}, 
Δ ΣΟ ῥΑξα δ᾽ χθαὴς μέρας 

εὐτνιλα μῆμος τοῖς Αἰ ποφθλρις σρα Πναῦ-Ἰ; 

εκἴατος ἀγιου,ουᾷ ὠξελέξατο,ανεληφϑη. 

-.-. 
Φ᾿ 

ΤΑΤΙΟΝ . .Ὶ 8 
ΕΣ 

{μά Ἰχρῤξεις. ΝΟΠΉΜΠ δέν, φιάλη Ο«βα,ν1}} τ- 
δϊνονες ςοπυοεθιητίποη πποάἀὸ οχ τοσοιτ τρις σα 
ἐα νοι δος, Αὐλα οπίαι ἐἀτιηὶ νοςδῦτ τοτιιῃ ρυδ] τὸ ρο- 

ἐλιλη ςοπιρισητατος, ρυ ] ρα: τιοιηοτιᾶ απ οοηίοτὶς- 
μι με ρίσιν αῖςον σοφξνον Πρ πιβοατίοιἀριά Οὐαςος 1Ὰ- 
τ᾽ον ψιληιαΑ ζοτγιμῃ ἀρᾷ ατιποοο αι νς Πιθο ςοη- 
νἰεώλιυγ νοίαιι Ραμοὺν Ρμιάσειρηος ςοπχηηςητατίος δὲ ἀἢ- 
μαΐος κ4 πος ἃς τη 10 ἀιειρ,, δ πη ς τσυσοαγι βοῦπι ἘΦ- 
ἐϊρεία Οδεντιηα; αἀαγμιηῖται οησην ορογτατ,ςρο ἡ! ἄς πὶ 
π δι Δέϊδ αι Αἴτο ἀιοις ποις νοσαῖς . {..»-} 

ἔξοτηπν κα ραβοίοτωην, Ὑἶδ ἀγον Ασος ἑλὰν ἸῺ νἱευίαις ςοὐιεϊ- 

δας ποηαά τον ἀγών». Οοιπρ τοι ἀπτοῦι οἠθοης ἢςς 
τἀἀίτείγτα τορογιθνας τὰ ἄγθυ Δινχῷ ὸ αγγνλις δ, οἰξ, 5 μν- 

δ᾿ “μα Βυάρῳ ὑβά τ ντ- πουαὶ ἀυθίαιη οὐἴς ἀςῦεας (μιΐπ 
᾿μιςας ὅτ ᾿ὐτὰς Πρ τ ἰστίρτου. ᾿ 

. ΙΝ ΟΑΡΨνΝΤΊΙ. 
"4 Ῥείπεμην ἡμἰ ἀξ ἰὑτημο «Φηξιεῖν τὸν υἷν αρώτον κόγρν αὶ ποίη 

αἰμίω, Ψυΐσ ταν Ρ την φι ον [νγννοηεην βεει. Ἐταζιλιις, 5 ω- 
ἐσνοτε 4μὶ ἀφο οἱ μπὴης ἀϊπκιπν. ἵν ποι ξιληι νου ΠΟ Π6.Ὶ 

(ΝΗ [υιτλις. ἀἀ πὶ τπεττὸ τορτοεπάι ρυζνηι  εἴοτο πὶ, 
ἰατειρτοῖςια ἂἷν Εγαῆπο αυὸ αὶ λόψν νοετετίς ἰςτιποπθ: δος 
ΘοΥΠιοπο ἢ ἔλόςτοΡΓΟ εν λόνα Ἰιλτιηκ ἀΐχορς, Τἀἄςιπ. 

πο μὰ πεςείπώιςς ἐομέξιις ἃ Οὐαοὶς ἀϊςοάϊε, αἰαῖ 
ἐϊᾶ ΡΩΝ 1ιυξᾶς τη δὲ αγώτῳ κόγῳ πον. (χτετὴ τη φυὸή 
τὸ αγῶνοεν νἐγτίητης Ῥνέπεμον, ἡιπιμη ἀς ἀἴτοτο 
του 4 τυοτὶ ροϊιηνωυς Οἰςετγοηίς ἰρίτις αἰιέζογίιαις, 40], 
πυπγάιο ταἠτὰσν πε Ὡς ἱππξητίοης Πτὶ, εἰς ιὴ ἰςαιπο 

ἐδογυην (ετιϑιντ, “ ρνμβο( νυ). εἶϊο ἀνρκύπο, Ποίηἐς αυᾶς 
υἱκ λύγν ποιῶ ϑτῃ Οταοὶς ἐπτσγάνην ἰάςην ἀξείαγοι αυοά 1,4- 

« τεἰπὶς Κοηρα πεοιδῆνςῖ, δειπιοηςιη αρετειαηλση ἀἀιυ ε}α 

ἰλας νου τὸν ὧἱ ἀρδτον. ἔλενιητ ντ ροτίνε εχ! ΠἸπῖςιη κογον 
4, Δ πεῖς γαΐοτο οι σύϊγαμμσ ΝΜ αι Π πο ἔς ΕΠ {1 - 
ἐὰν τνόν᾽ φρωτον,νςΐ πρῶτον αν. [τἀ6ιἰς Πρ χα τατετριοζαιπατν, 
ἐϊουτ εἰσιν Οἷς Χδπορ νόμτις εἠκονομεκὸνν [ἰδγιν Θοζοηος 
ΠλΙΟΙ. πθ οἰ ρτσίατος τον 4 Εἰ [ἀεενε (Οὐ ἄοίενε, ποιον τῷ καὶ 

φηδατλοιν Τὰ ρτῆν ΠὈὲ ργορβόνιαι Ἐπλαρ ΟΠ ΗΠς Πρ Π τὶς, 
ἀείοι νον, ἀσιρς ΟἴγΉ ἢ (λέϊα δέ ἀπέτα: ἃ μχο οἰ  νετὰ 
ἀπτοτρι οἴαι ον ΒΟΜΊΠΕΙΣ βυδηρ οἰ σα ἄμῖοοι [πο 10}: 
ὕχιν Πενς ρτσχιι οἴ. ι 

ν΄ μεν] “4. ἀνοπι {μο ἶχρι τς ἡ μά οι γα] ν4.} 1ως 

ἀσηυαν ἀμ] πο ἃ ποίει χειρί ἰςψαθτας. 8 ῴωννν 
β'κιέρια «ε ἀν} εἴ δι ννὲλ κὐϑνοο Ν ὉΠ}, "δ ναοεβέανν γπρρ τόδ ἀοτὶ- 
Ἀι πο γι: αἷς (αι οὐίειυληά. δ μιηβολίας οί μια 

. ΤΠ] οί ἃ τους δλδοςετο. 
Ἄ Αἰ, δμρῃη νίαχις ἴεν. η00 

χαιι ργαζερτα ἀσἀηςτ ὉΌΝ 
{ἴ0]15., αι 5 βὲῦ δ πε η Δ 
ἕἴατα οἰςροταῖ» υτίυη τοςς- 
Ρτυς οὔ, ἘῸ 

τς δυπηαηα ἔφα ἀγαῖπὰ αὐξτογίτῖς αΝι],4}}} ὡς οο δρίτίτως ἴλας 

ἌἍΤΑ ΒΑΝΟΤΟΆΚΥΜ 
ΑΡΟΦΊΤΟΠΟ ΑΚ ν Μ. 

ΝΟΥΑ ἹΝΤΕᾺΡπι ΨΈΕΤΝ 5.. 

(καρ. 1. ΠΑΡΨΥΊ, 1. 

Ξε ἀρ Δ (Μ ν Μ αυ ἤςηι ᾿ ἈΙΜΝΜ ΤΡ ΡΩΝ 
“᾿ ηνδ᾽ [ὃν εἰἰ ἀνέοιιτα 

ἴδ {4 δὶ ᾿βέϊοτ υπι 
ἢ ὦ ἀξ ὁπ): σμη ἢ  )Βη  ὦ- 

“Ἂ ΔΤ ΘᾺ  εἰλιααροίιο- 

Ἢ Τρεορμιίς, μα εἤε- 

πα [ἀεεγε το’ ἀοεξγε, 
ΚΓ (ημε ἐκ ἀναπνημα βεα» 

ἀρθόην ροβοίμα βεγ δρι- 

ΣΟΙ ΩΣ εἰεψην 

αΠωειριον ἢ, 

ἢ δ Πδγυαι σοπξοςὶ,, 
! Βεορ μη ςνάς στη: 

Ἰύὐμν οἱδὰς χις «ζὄριτ 
ἰοευδι δᾶ. 

ῃ- 

᾿ 4 
τ 

ΑΝΝΌΤΑΤΙΟΝΕΒΙΙΝ ΩΛΙΒν  ΚΑΤΙΟ ΙΝΤΕΚΡΊΚΕΣ 
᾿ ἈΕΡΌΓΙΤΥΆ. ᾿ 

γεῖθὶς, οπιίαυιη ποη απτὰ ἀἰίος ΠΗ ἃ (τὶς ηυὰπι ἐςτεῖς 
πιδη ἀατιςιρίρωιϊπ ἔτι χηΐος, ντ ετε (οἱσητ φαι αἱ» Δηοῖ, Ὁ 
νο ετίδῃνοχ Προ τη πιο ἀπ ςεάπητ, δἰολυτοπι οτίαπι αδίο- 
Ἰυκὸ ἁγιμ! Ηεθταος δεςιρίτυς ΠῚ {{βμω}} τά οδ ρταείροτς 

5 γιὸ Μδμάατίς ηἱτιοσονο Νυηλ.27.19.«ἃς Τοτοπλ.1..22. δά 
νετῦη τ, ὠμνην πραϑάαίε!, 5. ἃ ος νετουῇ ποι ρυτο 1νΑτί-. 

οἷς ΑὈ(ο]ιτὰ νίγραιί. “ Φ νροβοίων φειοι βεν δ ρυνἠνν [4η- 
ἐδωνν, τοῖς λ᾽ πορϑλοὶς δεὼ Πνδύματος ἰγιου ΟὟ σάτα, «ήροβοίμ 
ρεγϑρινίεμι [ηξἸ οὴν. Ε ταίπχινς, υροβοίι ἐπηρατεηνε ἐν δος ἡρίννε 

Ὁ δρόνίερπο [ερζέρην. Ἰροςι 9 ̓ς οδίοιαιι5 οἵξ ργορτοτοα αυδά 
[αῖς νατδνὰ διὰ Γινδύμριτος ἐγίευ, να] εαπὶ ργα ςο ςηχβης,, νοὶ 
εν υἰσαυςητίῃες ςοιησι ρα ης δ᾽ κα ργαεςάεητία 
οκτλανιγμιέίνρε δά ρατεσιρί πὶ τωλάμνος, τὰ ὃ ηῆςλ- 
θίταν αυοά Αροιϊτο!! Ομ τ το πιληάδηῖς ἀοοιςτηητῖ, ηοπ 

ἅγ ἄσπο ἱπιο] ρ ἐπί Ὧν} τοξειτ Τολπηςι ζὰβν 22. θυ Δ ΠῚ 
ἐπ Έο ἘΝ ἐχροἠείοη δ ςαμμτις Βελαίπτας, ρα α]ο ἐμὰν 
ἴθπς ἰσοιπν οχρίουϊε. Βς ἃ με Ἰαπὶ αυὺδ μὰς μλῖον- 
ρτετφτίο ἃ ὥγαοις απϑλιατι Ρτοου!, τουράϊο, ετὰην νέης ς 

οαιτιουα δια, ιιιαν ροτίας ἀϊοοη ἀμτη ἔἤμοῦῖς ἄμα τῷ Πνῶμα- 
πρντ πιο! ρει εἴτι γπὶ ται τηϑη ἀλοὶῤ οτίαπι δ τίνι 
(λινέζαην ξιμϊς ἀλειπι ἀροιτοῖίς. Ῥτατοτοα φυϊπι ρηίοτρ 11- 
1 δρίσίτιια τρί γατίοπο,, σας πιοβτοποῖι [αος Ἰόλπηεν, 
αἰρογ ροτίις αἥλην ἐπιθυτι βιοήητ Αβ [το!, ἰἀεόσις πο- 

«ἀ Ἰιῦτο ἀ- τς θπν αἰϊίπν δρίτγιτις, Βαρηι {01} ἤπτ ἐχροέξατο: 
πλα σιν αὐ ίάςινι οφο ἱ αὐ δ τίτις ἔληδι! πμποῖςην Κὲ 
Ρίαςεαι χοίεετς, ντὶ ρατεῖςιίο ἔστιτο Πνρεγμέμγμε, ἀηὰ 

ὁ ργαιοετο Πρενείιν, ΑΠ}) μος Αἰ τοφόκοις ἀπ πἰπζειοηειη Δά- 
Ἴευιθυπι, ἃ τὰ ἰςεϊρταην Βμης Ἰοεμν Ἰπμομέπνις ἴα νότια: 

ὁ [5 ἀποίνια οοάίοήλεις, γε μας νοτρών δηὰ εὖ Πνόϊ ματος Ἰάρμον 
αὐπιι (σαιοπὶς νοῖθ0 ἐξελέξανο ρὲτ τιαϊςξξιους πη ςομηςῶλ- 
τα, ἄτας ἵνες (ξητεπτίαν στὰ οἶς ἃ Ομ τηϊσ τπδυ 14 Α- 
ρΡοοἷϊς φυοορεῦ δρίπιπ ἀπέζυπι ἀεϊςφοαταμια ἀππιη- 

ἐχίο γι χυόάις ἃς Αταδί ἤιοτρεστθιν ἀμέϊουιταῖς ζοι- 5 

ἀμιηδτα δ σταίη νοσισν ον οὐ ππαπεθιεντ αν} 1ἃ ἤξ 

τταιούλίο,, ντ ψ τοτθο Ἰπιης νους Ό]υτν {ἰς ἀηροιπιογιητ, 

«ἰχοιῖο ἡμέρας αἰεληφον( τ ατίαν [ορ τα 1. τῆς νοι Πὼ 

ἐτοὐιοονᾷ τη Αταθιςα ἐπτοτρτείλιοης } ὦ τοιλἐμῆνος τοῖς Δ΄ πο- 

φέλοαι οὖς ἐξελέξαιο δεα {|νούματος ἀγονα οὔτις γόον ην ὑ[.η 4 

ἀνεην μν6 [ὠν {μην νει ἐβεων φβ, φόωιν "νδηά μια ἀνά εκ ροβοὶμ 

ἦρι ἀνεπνημα. Αὐρεήπιους απούίλιι ἴσου νότον Γι ἀφ 4ωο,, ἀτ- 49 μον {εἰν ει ραν δρλνέιωνε μιαέμιν. ἘΠῚ αὐτειὴ ρ]ληιΠ᾿πιὰ 
ας ἰςατοητία. (λιδὲὰ κἰ συλην Ποῦ τ σοορίλην Πάτα! νο- 
ἐμ ςοἰσκατιοηοπείσγιατο, νον ἰτδιοξίοημην εα- 

οἴη] ραίυν οἰεαιτυηυνα [0.8 χιδέ σοι δὲ σπιϑι 



(ρΐ 40 

᾿ ἢ 

ΑΡΟΦΤΟΙΟΆΥΜ. 
Νοιηηι οἱ ἀμιεἣι βφομλθλρως οχιτηίςοα αὶ νούλης, ῥβὴμ 4 ὐρβν ΜΓ. εἸ[οπρῖνε. Θοκ ΑἸἴιπιὶ ἀϊοίκιιτ μι! 
οοταπνι μία «{Ὸ ετίδυς ρεοπίς: ἃς ρτοίπάς νρσλξιοησπι φου(οιτίυμα πἀϊιιιτυτ, αυοά Ογαοὶ ἀΐςιης παν " 
λοτογάυηι αὶ ἃ αυσ ΟἈ διε ἐρίς ἀισίταν πλ πιο: Ἰλτοῦ φφρσλαμζαίνν:νε ΕΣ οδίςξευλι Ετδίηιῃ 8, φυϊαοἦῃ Ὡ τἰ 
Ομηζοινε Ἰοδη. τον πρλοῖ μα! αν ἱπτετάυπι δρίτι τ, ςο ἀ{ ἀϊτ ραφείσι ἴλην δὴ ίμαν, [ἄςπη τάπτοη ἴω ἀπο 
τι (πδυτορνάνε ἰπίχὰ τα.1.8. χρυ ϑι {τλαας Βᾶσιητοτσ ἐ πίδιὶς ὃς ἰπβοὰ νοττῖς δέ εσφρέως δ, πἰανίσιιοι ἴῃ ἐμῇ 

Ν ' ἐφελειους πιφτιτὸ οατετὶς ργάτα}!, [ἀοῖτοο σαΐπν τοῦτ. νοησγαῦ, αι αι ν᾽ ἀα!ςοῖ αὐ τοροτίτίοισηι ἀδοίατος, Ατς 

ο( βεοσειπιιμ}} δὲ ἀμαμι κὐἰμκαφαλώωσιν Το το χίτ ντ ἱπιο!!}- φοτίιις ρυιτλτίια αὐὰ Ἰάτ τι ἠφείλγατα (μοὶ ἴων φτ αὐαλα ἷ ο 

εἰπε ἰςοτος αυᾶρει! Κογί ἀείσοαι ςς ΒΗξουλνδογι ρεῖϊα. 96, τ δι ϑς (τ π(ἰἀ εἴ ἴῃ οἰ η}}) τς οὐρί. Νοη ΤῊΝ 

᾿, τομιρβέξϊρης αἱ ἀ δρίγιτα (ἀπέλο ππμπηῖν Λαῖς αξειάνδο. 4} (ιρειογοιν ἑωιοτρυςτατίοης πὶ Αἰογδηυα θαι ΡΥΘΑΙ 
ρογίητ, δέψιος ἰρίς Εἰ ας Ὠοὶ (οἰεσετις. Ἀρήσιιν ἀτοση ἀϊ ο τιιγ βάτο ταν ἀδιλλπη ἀρηοιμῇςε ἃ αἰὐινἴς ἘΠΙΏκη: , 

ἔξικν νι Αροίνιω Θαῖατ ν ν νρ( τεπατηρίδ Αροίϊο-.ὀ αἰέληψις οὔ πιαμων, υδμὶ ἰατηϊςοπίητι νοςαπι Πἰνοτότωπν 

ἀπ οἢς υὺ δ) αἰϑρώπου νάνι α διαὶ τ΄ σοῦ ἃ δις οὐ, Φδην(μη νέες.  ἀδιλϊτιϑπεπι, δοά )ιος ο“δ αἰιοπιμπι. 

λάἀεὸ δια 
-τοοςς 

ἀἐρινιν  τείακα . ΟἿἷς κὶ πειρέφησον ἑαυτὸν ζώντα ματοὶ ᾽γ “μιθυ οἴίαπι (οἷς, 'ρο᾿ιλμν}} 
κελιοπς ποπ ν ἈΞ χφρν τῶν ͵ 
διοι ΝΕ " (8: τὸ παίον αν ΤΟΥ͂, - πολλοῖς τκμηθλοις, 

» ὑ , !. ἰαπινντ ΠΧ δὲ ἡμερῶν Τνσαραποντα ὀπίανορδνΘ’ 

» Δυτις ΠΟ ἡ ἜΝ ἢ 
Ἰσηαιῃ διε αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ «οι τῆς βασιλοίάς 

ἀςρίοιυ, ἄς τη ιν - , 
Ῥοι(ίο!οβ η 40 τὸ Θϑεου. 
ἐἴϊτια ἀηπν 

᾿ 

ἅυ ἀνει πὶ ρας Και σαναλιζομᾶμος μήτ᾿ αὐδὸῦ παρήΓ 

[ Ὠμιδιο Θ᾽ ρταὐμιε[. 

Ῥάμας βιΐτν οχσ δαῖτ νει “οθπι | ῬΙνηι αέμμην μθῇ βαβῇο. 
υατ|5. ςουτ  Ππνῖς ἤρ! 5.» μοὶ ΩΣ Ῥαδν ὰὶς 
ἀἰϊες φιλάγαριητα σοί  εὐζυαῦ ΑΕΗ ῥἰηλθν τυβρῦη 
εἰς »΄ ἃ αἴςςη5 θα δὲ τερησμν} [49 ἐμ άετερνο ὕ.. ᾿ 
ε{Πι| Ὁ οτ}σξίαρε, 

ανν εάν παρ ΠΕΡ ον : 4“ Ετ' εὐπι}}}Π15 σοπιισητοη φὰς. 11 Εἰ ταν βιὰ 
τνᾶτεῖ. 2εἶλεν αὐτοῖς ὕσο Ἰἐροσολυμμῶν ΜΗ χῷ -Ἶ Ἰτηυπτίαιατ οἰς ἧς Δρίςοἀοτοητ] . Εν πε: εἰμ Υ ΣΡ Ηὐτὰ 
᾿ , “ ἢ ͵ ..»ὔ . . Μ  : [ε4 4 Ν 

ἜΝ τ᾿ ρἰζιϑωα λλᾳ αὐἰδειῶμειν τίω ἐπαγϑ.- ͵ [ΗἰεγοίοἸ γιηὶβ ) (ἢ ντ ἐχρςίζα- [ [κῃ ῬΑΜῸ ἀδυγ ολν 
᾿ Ἂς λ Ρ̓ , , ᾿ - Η ὃ . « } 

᾿ χίλι. ̓  λίαν τ πατρὸς δὼ ἡκούσωτέ μῶν. . τε ΡύσΠλΣΙ Πιοηξ βατγ 5» 484}}» ἢ) ἀφώ (ύμφιι) 

ΙΝ 4, μα εν, ΣΥΝ : ἐμφωῤγλ ἀ{{Π5 οκ τὴς. Ρξδῳ πρείμην. 

γἴκκὴς (ὅπ ἴωαννης μᾶρ ἐβαηισεν υδαπ,ν- 1 ἽΝιΙΣ ΠΠοδλης5 χυϊάσιη Ρα- { Ὡνίᾳ. Ἰράνην φὰς 
ΡῈ “, ἀπο ρος στρ τευ ὑο ξουυυο ἐς εςτεςο τοις ὡξοεονς ες τς δρΝ ΑΘ ΡΗΝΝ, 

: μοβηναη» ραξμιίμη, μῦ τὸ σειϑ εἰν “αὐ τόν Οἱ ατὰ , Ροβ ϑρυίζοιδα δ αὐ ρα Πηιὲ λεςςρτυπι,οχ Ρετροτιο ΟἸχοριῇ 
βό[ιοηδον μαι τὸ πτίονς ἀοιν Ἑταξπναυτοην μά ιπτ ΝΣ [ετίρτοτιαγ νι ατις οὐπηῖθις Οὐδοις ἰην οι ῬΟμτις ζοην 
τιρ γα) ἱπτοτρτοιατί., Ροβοθηνμιν [μρρίοιο βιεε αι ὃ Υ͂ ἡΝες ἴζατο δευιῖγοτῦ ὃς Οχ οο {πόσις Πα μον "ὁ ἱ ΔΘΟΥΡΝ ΟΝ παύει ἤμην, μια κάμνει πμρβκιλ τς ) {ποὺς παυσῖς ροταοῖξ αὐ μι] 

ἃ ὰ ; ᾿Ὶ ", . ῃ Ἂ Η ᾿ 

(ο]ωιεαιὸ νοτὸ ἣς ἃ Οὐτοῖς ααλ ςτὸ τάχ ειν, νὰ ορίηοτ, πιο ἀςορὶ (μιςαῖ Ἰλςξγειριτας ΜΠ πσαγτο αθ!οίατο ἂς 
ει ως ἰλπὰ ποῦς ὑόν Ἰοςατ, οι ταπτο Δ τοπιροτς Ὶ Ἷ 

ἐπι Ρε Ἰπσαγίαϊη σοηϊηπροτότιίςχεο ολα ντὶ πα αι, διε Μεῆϊα γεςο δίπηι αν ΗΠ ΠἸςτο ΟἹ γπλὶς 1Π1ος ᾿δίἀειη οολν᾿ 
ΝΣ ἴπιῖς ἀς ἔιο ἀά δι; ρατιίοιϊλαι Ιάας, ἰὰ οἵξ καὶ ὠπν- ἔζος μας, 

Αἰ μβ ταῤηη, δὲ πιογτὶς τοκ μόρεον. Π᾿Δ ἀπ. ἰλιπ ὦ οἴει, άς τοίτγοϑιοπὶς 

τ 
ββείλος νοζαδυΐαπὶ οΐι ν]ίωπι εἴς [τὰς ρατότγοι νυ] ἃ ἐὰ 
τὰ Ψετξοίιης πηχνννδηδά λοι (τίς Ριορεὰ νεοεηά ἐς 146 

ΕΝ φισά πο νεγθο (τὶς ςοπιπιοάὲ ἀϊςὶ ποη ρο: ζονωεαινς. 
ὁ γιφοθατς, 42Ὲ βδιεαφια κά νεζεοῖ ἐν 122 [}γεἴϊοοι,}κ 

ἀττίςυϊιπι, ὅς ΠΟΙ οἰ ἤπαηι πο Ἐχρτοίζογυης εαΐας οὰ νὰ. ἃ 
Ἢ τι ΟρΡΉΠοἷτς, ἀκοκόωτε πα ἐμῶν τπτοιήμπ (δαυάιία να 

4 Κὔιβα ἐφημϑηλεν: συμαλιζουῆνος μετ᾽ αὐ ὟΝ. [1οὸς εἴ ηυοι 
ςοιππιοάὲ εχ αγίν (Δὲ ἐμξδννδίωνι αι ἐμὰ. ΒΕ οινμτα 

δ4άτ 0} 

ἑἀἸατι γηάς ᾿ ᾿ 

ω» 

ἄεαοςιρι ροϊΐεαι δαὶ 5ρίετας (αὶ ρεσίοηα ἰϑλπηὶ ορρο- 

ο φϑανοῃρς ἡπορέλλω ρΓῸ ὑπος ἐλά, . ιυὰπι τὸ ὁρᾷνιδι πηοχ ντάσιιν [ὐζὰς γειζίο, γεῖῦο 

ΐ 

᾿ 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΒΜΥ͂Μ. Η 
᾿ ἰβετμείδεν Πνς ρτοιηίίετας λἀυεπεῦβαγας εις ἰτλπι ἀϊ(οϊρι: ἠοη ἂὐ αἰΐο διιάίαεγυης φυὰὶπν δ ἱρίο Ιοᾶπῆς,ον» 

ἐιριϊϊαναηιια ςοπιρᾶγατοπειη φαπη ἱ{ξὰ δρ τῖτις πιϑε.͵. ἰὰς νεῦρα ΟΝγήϊας τρᾶς ἴῃ πιεπιοτίλαι γειοουτ,τῖ σις Ρσο- 
] μϑνη ἀιπατίοταπι ἀοηοτια οξδιβοης, ἐς ηυὰ Αἴς ἀρίτατ, ρβοτία σιισητμην εὸ ἐςττίως ςκρεΐξεηι. 
{ 

ὩΣ ΝΕ ἷ ͵ .«; 
μὲς δ βαπίϑησεϑε ὧν Πνόύ ματι ἀγῷῳ 
εὐμιπὶ πολλαὶ ταύτας ἡμοέρας. 

ἀπ ὺ ἐρεὲς, ἀνὶε κἤμαγνο! 
«μξ δαρχ,αὐέημην δ '" 

τω (ἀπέϊο θη ῥοὶ πημίιϑε. 
ἦο: ἐΐει. 

ρτίχαι τ ηυα,νος δυζειῃ θαρτὶ 
ΖΔ τ π1} δρίτιτυ (ληζῖο Ἐς 
ἡοπ πγ}τ|8 ροίϊ ἀϊςῦθα5, 
“Ομ ἰρίταν ἐρῇ ἐοπυςμηΐςητ, 

ἰηϊτεγγοραγυης. δια ἀϊοςητοδ» 
οιαῖπο, Αἢ δος Ἰρίο τεπρ 

το τοἤιίτςς γερημιὴ Λἔγας! ἢ 
Ὠίχις δυζοπὶ δά 1108. Νοη 

εἰ νεΐταπι ποἵϊε τουηροτα ως 
οφροτστυηίταϊοθ 4.45 Ῥαῖογ ἴῃ 
: "ὰ ἱρῆας δ ξζογίταις Ππᾶτυΐτ, 

Ι δε τεςιρὶςετς  νιττυϊε πὶ 
φρίγτις (λπέξὶ ) ροίπαυάτῃ ἔυ- 

οἱ μὴν οι σμυελϑύντες ἐπηρώτων δό 

ἀπν» λέγοντες Κύρμε, εἰ ὧν τοῦ χρόνῳ 
πίτῳ ὑποχᾳϑιςείνεις τίω βασιλοίαν ταῦ 

τρᾳῆλὶ 
ἐῃ δὲ ποὺς αὐτοιὶ, Οὐχ δ δὲ 

γνῶναι χρόνους ὃ χαιοϑυὶ οἱ ὁ ποιτὴρ ἴϑε- 

τοῦ το ἰδίᾳ φξουσίᾳ. 

αἰλλὰ λήψεϑεδιωαμιν ἐπελϑύντος 

τῷ γον Πνόῦ μφτος ἐφ᾽ ὑμᾶς,καὶ ἐσεϑε 

ἐηβετγος θκη! Ἔμτῦ ἀϊεη- 

4“) υενννν πο [Ὁ ἐδινβονα 
νεῖ νιοννεη! 4 ἡυς Ῥ4[ε᾽ 
βοβινείη [μα ροιεβαιε. 

᾿μρενμεπίεθεν δρίτλμ!" 

; ᾿ : Ἢ ΡΜ Ὺ} Ἰρεγισποῦῖς ἴ νοβ» εὐ σις ἐμ ἡΝ τμηρηρ 
ωυσπι λη ο τῆς εν ᾿ ᾿ 9 6{|4| 1 ἔφγη[αἰ4}}. 

μι μαρτυρίς ἐγ Ἢ 1 ερφυσοιλ Μ.Α τα μἱ τείϊος δι ΗἸ ἐτοίο  γ πλ!δοδὲ βειθα Ννῤθυ δα ναὶ 

ἡασυτῇ ἰουδ αἱᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως 
ἐχάτο τῆς γῆς. κ. -“ 

Καὶ ταῦτα εἰπὼν, βλεπόντων αὐγὴ ἐ-}9 

πήρϑη , καὶ νεφέλη ἐπόλαδεν αὐτὸν δστὸ 

ἣ᾽ ὀφθαλ δὴ αὐ. 
, 4 » ΄ 2 γ κὰκ 5" Ἂς, 

Κα ὡς ἀτενίζοντες ἡσῶν εἰς Ὁ ουρίνον,) ἴὸ 

ἰῃ τοτα ᾿υὐχα,ἄς ϑαμλαγία, δι Ὑἵς- 
αις δα νἱεἰπη48 1ΕὙΓ85, ἣ 

᾿Εν φυυπὶ ας ἀϊχηει, ᾿αἴς- 
Ρἰ εἰςηεῖδις Ἰρῇς “ εἰσυάτος οἰζι 
ἃς δυδ ες Δςζερτυτ ουϊῃ ἀὈἤτω 
[ἰοῦ οευ]ς δογιαι. 

ἐεῖτα: 

ο᾽ Εἰ αύμην μας ἀϊαίε, 

ιό. 

4 ΠΝ: Ῥτῖυν ςεξειῃ. ζω" ἀμ εὔμεηεναηὶ, δυτ αὐλη! 

᾿ εἰυσρηδηάᾶ, 
"ε;, Τρονοέηε, [ὶ ἐηἕεπηρο- ηβς εατιοτὸ 

τα ὕος γεΐδέμει γέζημιν ἰνυςπίξκηήα 

Π1) 405 ὕξυν ποι 

“) Ῥί κίε οηϑονν δι, ον Ῥαιείεςίι. 

᾿ ϑεἐ αροὶρ εξ υὐνε μι ἐπ τῆι 

τία, ' ν[μα «ἡ οἰείπλμπε 

ἔνεῦνα ΟΜεΙ 

υἱάφηιι δια ἐϊὲε εἰο μ᾿ πὰ ἸΣΟΡΙΩΣ 

εβ -Φ’ νωϑει [ι{ιερίξεωπι ὁρίκιευς ἴλη ῖ 
4(Ὁ οεἰφὶεΣ φογηην. νἱτίυτε, α0Α 

ἐν , ᾿ς τ ! : ᾿ς φρίροῖς δ058ς 

ἜΕι 40 εἴΐομι ἹΔΙΦ [151 τὸ φυμνῆμε ἐπΡΜΕΓΈΡΙΩΥ Ἐτεϊεῆλαι (υ 

ὰ  Ε ἔξξλι, τοῖρυ 

ἸΙεηᾶ 

εὔυυτα ἃ οοὐίε 

(ϑρένίεω (ιννξίο ον Πινδύματι ἀγῳ Ῥταροῖτίο ὧν τεδὰ εξ οπ τείοτο νι ἤφπίβεετην οἂπὶ γἱγζυῖεηι οαἤίτυς ἴῃ Αροβοϊος 
. ἐυτίυαι ἴῃ ε«α - 
ει ταῦέτηᾶ 

(Ναί ἤψυῖς οαυογτεῦς δὲν δρινήμηι (αὐξξωπν, μἴὰ ρετίης. Ὁ ἡ] λρίαταινιαιιοά εἰίλτη ροίξεᾷ οἴεηδετιης ἵβπεα {11 [πῶ οὐ] (αβυλιε, ,- 
φιια δηρσυΐϊοταπι νετίςιθες ἰηΠάσητςς Ἀςίσιις εζοϑ εῖυς μἱάξ, τρϊδυν 

πειστι γα ῇ ἀϊςοτος ΟΒτί (τας, ολππες αυίάεηι νὸς Ὀαρτί. ἱπτογρτὸς νἱάς τὶ ροῖογας ἑοπιο τς ἐπελϑοῦτοε ροτιεπίξ- προ! εα- 

ται ἰοᾷ δρίμτας πξζας νος δαρτίχαθις. Ηἰς λυτοι εἴδη. τἰς, ΔΗ τοπιροτίς τατίοπειπ οερ εχ ει τ υληι νὶ δδίςσιλ ἃ 

τιθεὶς ἀυγίεχ εν ἰόν νὰ Ἰοδπηὶς εμηὶ Τμονεῖοο τειπις, ςολέζι ἰμπιυς νετθογαηι ςοἸ οολτίο,ςαι πλυϊάτο, 

τεηλυπὶ νίαυς 
ἀϊΐεπν κιεγηὶ 
ἐυάϊε!) φειπιᾶ» 

[το ι(παῖι Ὧ βαηῆιδιλσεῶνε"ὰ οἷς Ὀλριϊλαδιηλιη!, οτηη!- ἴὉ (λῇς! πο οὐδεν ὀδπν εἴς, νν ἐπηκάο!., ποη τηοὐὸ ης Ιε- (τυτῶ, 

( ποηδοεῆς εἰλ ντ ἰμδαυάϊας αν ἐμοῦ, ἃ νηενν οἱ ὑὺ τοῦ τατρὸγ, ὅσο τεπηροῖς ς εὔληι ἱπιρτορ ξααθην πῷαυς νέγοὶ {Πίὰς 

νὰ εἴ, ὁ Ραῖνε, νοὶ ὑσ᾿ ἐμοῦ καὶ ὑαὸ τοῦ πατρὸς ἃ πιε ἃ Ῥάμε, Οταοὶ ν}Ω] εχρτοί[ετίτ, πεαυς ἱπυλάεις ἀϊςαταγ 4 ἱαυάϊ 

ψιαι ΑὉ νίγοαῦς εππιληςῖ 5 ἰάτας ληδευ9) αἰτετα εἴ δημς φαυί ἀςςςάίτ. Ἰοσὰρ δυῖοιι Ἀἰς ἰαἴξηἰς οἱ οτίατα ἱμὺς 

ἀοαπης οἰδνία, δ, δρίτίτυς ἰληξὶ Αροίζοῖς πήτυσπάϊ: αθ Μοπταπὶ (οεΐεις, ψ Το] απαπι φυοαυὲ ξα(ςίηυς, ἴῃ 

ψίττας 5ληδιι αληἴτο δὲ οἰδιηῖο πἰς τεδαῆατιεὶς νοοᾶταν 15 (φίε ἀεπιιη άφυς ΩΝ Ροῖ Αρο οἷος Βός ἱπηρῖος 

βαρτήίπιισινι ἁατιτ μοιῖς πιοῖ τας ἰατοΠ ζάτυγ. ὀ Φ4{ε 95 τῶι} ἀϊξείτλης, ελάσηλόταρἀξητία 4ὰὰ Αὐτὶς Λυϊτης μοίϊε 

περ ρο}} ἀνεῦνι:» οὐ μῦ' πολλαῤ ταῦύται ἐμίγας. ψυΐᾳ. Δοη βοβ αἰϊΐαυς Επιδυῆαῖς (υῇ ἰυά ζπανον Ευδηρφο! χυσά εἰ 

πρωίρον [ρος ἀνε, δὲὰ τιαιςδχίο οἢ ςοπειϑιοπίε. Οἰςολάυπν, δῷ ἱρῆς υοτίἀϊς αὐ βεταν Ἐκοϊε κα οὀτηιάυης. «νην, 

επίπι οτᾶς βοίίις μετ᾽ ον πολλαὶ ταύ σας ὁμέραρι ἴτας ἐετὲ Οτα- σφῶν, ςοἰτὰ Δἀπιοάυαι Τρ Ἀγ ιϑδευς δὶς οδίξγιας . δος 

αἰοαυὶ (οἰεης. ὁ. : δ γεῖδο βου τδηταηὶ ργαϑἰςὶ (δα ετίαπι ρταεῖρὶ ἀυοὰ υτυτῦ 

ς ὠμων ζέων ἐδ εὐδμεΗ ἐπὶ οἱ μὴν οὗ συωελϑόντες. γυΐς. εταῖ. {γε “ἀ αἱρίηνας ἐἐφηβ γ ἕως ἐχώτν τὸς γῆς» Υἷ- 

Ἱζτων ἡμέ τον ΒΕ ΑΙ. 55 Ἔχε ροτιὰς οἱ υὰρ οιῶ φοιειν. φαῖα λά νεῖθυτι, ἤν 44 ἰδέ ἐγ 4. Ἐαί, [ἅμε “ἡ οχίνῳ- 

γ10 αὐτοὶ γεἰ τω.  Φχηιε. νυ λά νετύαιν, 5), "άῖενα, Ὑἱὰς Μαῖῖ.ς.16.  ΉΨΑ, ' 

τ Μλτιν το. 4 Κεβιμιετ ὐποκαϑις ἀνήν: Εταί. Δ εξδνμιε." φ' Κιφιμην ἧκε 4φικιἤε! » μὲ ταῦτα ἐπών. οἰετεδὲ νεῖν 

ὁοἱ ἀρρᾶτος εὐ! ρει εἰΐς ργαίοπεὶς ρτὸ βιταγο : φιία η΄ 35 ἱπίεγργες Ἐγαίπγις αὐτξ, ἀμάμε μας ἰοημίεα μὰ τοῦ πολαλήσας, 

τίταιπ ἐς “ο υηιης Αροίτοί! φιοά ραυΐο ρὸ βταπιπι δ“ ῥ οῤενύθωι ἐῤβ, βλεπόντων εὐ Ν αἱ λιᾶ, Μιἠομίδεο ἡ δε, 

αἰδινχϑαθτυτς ἀσπι ἀϊοοπάϊ ροπὺς τερογιςε ἀρὰ ἱμιῖς. 14. τή οἰὲ ὁρώντων ἐν εήήων . ἀμυτὰ,υῦπι τὰ βλύπειν ἐξ ΜΝ νὰ 
τονίζεν, 

ςιωὲσρρονενα ιφι, καιρό ΝΆ  φατα, εἰ προπνεμιαιηας φυοί εἰδ οἴἸΔΠλ ἐἴὸ Πφαϊβοχμίις, νε δου [εἰ Ππιοὲ ἡῆοι 

ἘξνοδΗ πο ἔλτίς θη ἠν τ οἰρ ίβεαι επί τῇ τἰνβδομ 30 ῥιίῆς τοῖϊτες πουςτίπλυ.. Ἑταίπνις, ΚΊΔεπεδινι ἡξάτην
, ἰὰ οἴ, 

τη γαττίρυϊαιτ δ αλπὶ ἀροεντὶ «ὐληπ ποη Ἀιοτίτορ-  αὐννᾺ" ἐρόντων, Ἰὰς ΜΆ4τ8.5.18.. 4Χἱ μδν! αμνο 

Ρογίυπα, Εταίμιις ρεῖ ρΡεπρβιδῆη , υὐδοιμίφι ἐεπηρονμπν δὲς 6ἰς ν ΓΟ Σ Ἰιός νοζάδυϊο Ῥίδυνις, ὠρεδων Δαιμὲ νη" [αῤὲ» 

δηϊῆραῖ οαἱπι χρόνοι ρατιεπὶ τοπιροσὶς ἐπ βιοπεξς, αιθεϑα-. ἀν, Δ’ δίεηα. Ὠίοετς ταπγθῃ (οἷ Ἐπιηό ρΓῸ ὑπωϊρήνν ἀτιοϊετο, ἡ 

παν ορροττινιζάτοηι τοὶ ρετοπήδ, ι4πὶ Τεγεητίαυς ἀγτῖσαν αἰΠ αυμπι ραγτίο γίϊς ραπα!ς ορυς εἴ, Εταίηγις ρει Ῥέ"- 

Ἰμπὶ νοκας αἰεὶ ταπιοηννε ρετίρἰουϊτατί τυάστοπι ορροτ- 35. ρ γα," φἰομνη [υϑίαινι αῇ!. 4 δυ[ιφιμιν αὐβνίῃ, Μα ἐν 

εὐηίτᾶτος νόῖτόῖς. 5εά ἣος ἀηποιάπάμε ςιοβῥοττμηίια- , λαΐενΝ οἷ, νὰ Ετα ἴον οττίς, δυδάωνν ΜΙΆ τάπνοη {Π 08 πιὲ- 

τα Νἰς ςοπἤΠήστατί φυάζεπις  Ὠ εἰ ἀςοτοῖο Ῥοηδεητηάςό. Ἢ Ρίδουϊι, ἐγω νὴ «ΔΛ Ἡερεζοιιπι πότος δχ ἀπῖοζε- 

4ὰς ποη ἤφοίβεατε {πιρλιοίτον τοπηρῃ» ἀϑ πα ς τε οΡ- ἀεκηῖς Πρηβολεὶ ςοπίδαηε!α νὰ σαρκλαμθαύον ἀςοίρίτυς 

Ῥοιτυηυπι νὰ οχ τοὺ πὶ ρίάγι δάτηγα δ ρΓῸ (μα ριυάεη- ρτρ Δσζερταπὶ τιλπείεττο. Μδεῖν. 4. (. ἱπιὸ επϊἀπὶ ρικ- 

εἰς πιοάμϊο ἐμάπςαης πυῖὰς (οι! δαρίεητοε, οι τοπιρὰς 4- 4ο ἐφς νἱάφο ἱπιεγάνιη εχρόπεῖς ψανλαμζαύον ρὲ ὑφωρφύόζεν. 

ἐκοδιετεδας ἃ Ὀςο ςοπίεἰευτμιπφυανυλια [ρα πιὰ ςὅ- Ψτως τέγρτος, δηβερ! : αμα οἱξ ργορτία δυΐος νου ἢ- 

{τὰ ἰπηπαπα ἰλρίοατία ἐἄριπι. 4 να ρβων δφιδιοτο- ηιβοιλτίο. ἮΝ ! Μ᾿ 

δὲ εουυειτίς Εταίσιμε, νὲ λα οἷ τ4π) Υἱταγευ ροτίηάς. τ ΑἹ ἄμωνν ε{πνι ἐπιεπδὲν ἰη εαίωην οερὶ!., κρὶ ὡς ἀνενίζον- 

οἰ ἰδειρίατν οἰ ες οὗ ἑωνηῖ, . φις ὖσαιν οὐ τὸν οὐρανόν, ΡΟ πὶ φιϑάξοι Ἰμες νει οὐρ τὸν οὐ» 

δ ΨΚ ἐνιμίπην δρισημν [αβέβη, ροβάμαην [υβεγωάμαν ἕν υϑι, ΑἹ δανὸν εἰ Ὶ4πὶ Γυ} ΡΆΓΠΊΟΙΡΙΟ σορδουΐόου ςοπἰυηβὶ : (δ εχ ο- 

διυώαμεν ἐπελϑϑντος τὸ ἀμὸν Πιδίμρινε ἐφ᾽ ὑμαῖΝ εἰ, Ρὶ εένιενν τατίοηα Δπ οἱοιῖιπι ἀρράγος ροτὶυν εἴς εὐμη [μροτίοτί- 

οι μὲν βιρετμεμενίε μνυϑι ϑρίτηνι (ρέων. Ῥ οἴδαινι οαναν ὅν Ομ πο οηήεβουὰροὶὶ Ἐπαίπιπὴ εἰπημ. νοά 

ενοῖ οὐμη διωΐαμων ἐοαἰ υηρὶ, γε να αἰν(οϊυτὰ μοῦ τοῦς. τοῖι δττίποι αὐ ρατε οὐϊαπὶ δ νδε Μαῖδ.18.. κει 

ποτε 4 4 υἱαΐο, Ἑκαΐπαιν ςοπιὶ νε αὐίο! νὰ ροίτ νην. ΨῸΪγ, οἰτονίξειν να τῊ Ππενενὶ ἰὰ εἴς, ἐμύλέσειν Κρτοαθο Εμαῖ, 

τετρτοιλευγίῃ 400 ταπλδπ ἢος τορτονενδο φιιδι ρτὸ ἐπνλν κοῖλος φυΐδειη ἰοτο, ἐεβκὴ φεν!ν ἐ νἀυναν Ἰηιυςσηὰὲ νοτο 

χένινι Ὑςττς, νην “ἀωεμενίε, ἰά αἴ φρνσελϑόντοε,, ΑΠΗῚ διυμιῖ ἀΠχαοτίον τατίαυέτίτ νεϊπσλιι δὲ 6.1.. ( εὐτὲ ἀν»- 

Ρἱτροίρίο ποο φυίφεπιΐοςυ ἑάφηλ γαῖςαι φαυὰ Ἐκ [υρετίοὐ ἴζην αἰναυ μα αἰηρίνμε ἀεείανεε Αι πν ἐμολέπενν νἐὐοροδιὸ 



Ολρ.ἴ 42 “ ᾿ 

ΓΙ ΓΙ {Ὑ] 
ερηυδπίυς δὰ 
δυάιοηάωπι 
νετου πὶ ὅς 
ς«οἰὐδιυ δε, 
Ριξςος τοῦει. 
Ῥιεμάλεκυιο 
εἶριις Αροίο- 

γαῖῦο Ὁ ὁ ῥατεῖσι! !λ ϑνπίσεως, ἔκ κἰνν, ἰά εὐ τοράο τ᾿ μληι 
οὗ σλυΐλην Ἐταίαεις, τποβὸ ἀεᾷχίς,, πιοφὸ ἱπγηγοτίς, πος 
ἀὸ ἱπεοητὶς οσυ]ις ςἴϊς ἰτογρτεϊατι νος ΠΠ|ὰ ἀεἰερήπιις 
αυοά νηὶ εὐ λά Οὐπει νοτοὶ ετγπιοϊορίδηι ρτοχι 

᾿ 

πορόϑομϑῥε ὠυτοῖ κα ἰδ αὔσθμες “ὕο πῶ-} 1] «ἀἰυτα σου !!5, “ ἐο ρτοβςεϊίςςη- 

᾿ἌΟΟΤΑ 
πιὲ ἀδεράετς. "Μίμητας ἀμ ίάοπι Αὐνε]: Ρτοχίπιο νοτῆο: 
Ἰὸ νεῖθο ἐμβλύπειν, ἀξ σλάςπι τα ἀβοηζος, (δά δάιτο Αἴτο 
το γφῖρο ἐἰρήκατε, ντ εἶς ἀυιδτάαπι νοἶωτ ροτιρἈγαιίν ἣν εν, 
νίζειν. ᾿ 4 τ Ε 

πποσαο ΕΥΡΟΣΕ ΠΡΌΣ ᾿ 

ἑη ςαἰμην ἐμηϊεην ἡϊων. 

"προ το 5 : τον εοςς» νῖτὶ ἀϊλο αἰλέτόταης 11-| [4666 ἀμο υὐνὶ αβίκονηε ῥειτήκοισαν αὐ τοῖς ὧν ἐϑῆτι λοῦκῇ" τς αἰδονεῖίαν ἐμκία οι ἑη τεβεῤῳν ἰς 
“: πὰ 

Οὗ καὶ εἶπον, Ανόρες Γαλιλαῖοι, τ} 

ἑςήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; 

᾽ ΠῚ 
τον οὐρανὸν, οὕτως ἐ λοῦσεται ὃν τούπον 
ἐϑεώσαιϑε αὐτὸν ποροῦ ὁ μᾶνον οἰς τὸν οὐ- 
ρανόν. Ἧ 

δορις τῷ καλεμδθου ἐλα;ῶνος, ὅ ὄφιν ἐγ- 
γιὶκὶ Ιἱἐρρυσαλὴμ, σοιββατον λον ὁδὸν. 

Καὶ ὅπ εἰσηλϑον,ωὐ ἐβησαν οἷς τὸ ὑπερ᾿ 1 

ΐ Ἐ ῤνοβ εἰξρεημε, πορδιονῆμου ἀυτώςν αἷσλτα, Εωηίεην ἐϊνην: αὐλῇ 
ςοτείεγαπτατ δή ραττιοἰρίυ τὰ ἐδεν εσρβμμαὶ ὨΟη ἱμτίτις 

τᾶτο οοηπειίιοηίϑ. 
γε τὰ ἄοπιο ὅ ξιιανιαὶ δου  εὐταϊππιας, ἐς Ἴονς Ματθιὶ χ8.9. 
Ῥιίασια ρεί. δ «ἰδο υεβίεν ἂν ἐϑιῶτι λάκρινα 

διὺνν ᾿πΠ]τοεὶ ςεπάϊ σοηοῖς ἀϊχίμιας Ματτ. 1.11.δὲ 
δε οςἰεὐτϑε!.. 

δε ,ατίαὶ αυίφεπι ἱπεογρζετεν νοϊιης ἰτον δα διατί Αἰ 
" δασίιπι πη λει ϑεηηεν δυῖοον Ἠ ερσαε, φιίθιις νας ἴῃ 

. ἔετβε, ἐς σητπὶ (οτὶ 

4.1κ δεβιύνε αἰϑές ἀς υὸ ἀΐ- 
.31. Ηΐας δυτοστι 

ἐκεπιρίακη ετίληι ἰρῖες Ροίϊιις εχ ἀφεγοάοτο ἴῃ Εἰι- 
ἰτιὶς Νεοο Εφγριίογμάερς ἀΠοτοης, 

Κὶν τῇ δὲ ἐδιῶπ ἔτυχε τὰ ὅπε και ενργκσώμνενς κὐόϑηκε τῷ Αἰ πύλλωνι, 
ἐᾷ οἰξ λᾷ νεῖβαηλ, Εδη αὐξοπε υεξενο ἐπ 4 τὲ! ἐβα ςε ταὶ, 
υὐροῖι νοὶ εοη[πεταωμ Ἐταΐ, ἀπΗϊξ, υεβέδωι αἰδὶς ἰςπία ορτιμπὲ 
φαριςο Ν οἷἶτα ταηῖςη ἱητεσρτοιδείο αἱ ἅΠοσ Ὑ δι 1,Ατίηλ 
εἰἴζ,ϑς ἃ Οὐαεεὶς ρτορίμς θεῖξ. ᾿ 

τι Ὀ βφάεης καὶ νοὐϊι ἀφ᾽ ὑμδϑιάςο ἡ. ρατεϊοίριιπι αά- 
ἀϊάϊ, ποφιις ἱπαρεις μζς ροτίηάς δεςιρίας ἀιδῇ (οτίρτιιπι 
δευφ᾽ ὑμβ. - οροῦεβιε, ἐϑεάσοιόνι. αἱραία δ Εταΐππις, 

βου. Νι4ὲ Μαι δον. Οσισγὰπι ρτο οὕτων, ἰὰ εἰξ ἰτα,'π τὶ - 
δυς νετιίς «οὐ! οίβιις (γι δίτας, ἔπά", ἐβε,, ροῖ ἐραπαίςρῆη, 

. ἅμα αυάςαι͵ Ἰοξεῖο ἀπαρ ἢπιὶ μαδοῖ ςπιρ γα ΐη : δί οἵη πειη 
ἀλυΠληἀὶ οοςλίοπειι ἰὶς ργικ εἰδ!ς αι γε ἕ Πὰς Τοαὶς Ε- 
Πιεἴ οογρβοκά!επι ργαίεπείλιι δἀμεγίις ἀρεταὶ μος Απ- 
ξεϊογυπι το(ίπιοκίωπι ταξάπτιιγ,, μασγοης ἰὰ ἴα ραττίουϊα 
οὕτως Οὐυοτιί ας επί σι (αἰιητ)πιὸ γογὸ ΑΒΕΥ: πιοπΊςιτις 
ἀείςεπάϊ [ξά αἰΐτοῖ φυὰιη αἰσςπάεγτ, αὐ ΠΌΠ το νυ ε] σοῖς 
καὶ ἐϑειγζώπϊ εις τορίυαν οετεὰ σλυΠΠυπ|.Ατ πος ΠάςΊπ (α:- 
ἴυσι ἰοεπάλανας ἐντ Ομ γι τιν {Π| τς νοσὰ ἀπιρίοϑγαιηυν 
φοτίας φιλπι ΜΠαπ ἃ ζαἶο ἀπῖς ππηιπιηιν ἀΐξηι ἠειξυςαν 
Φλυὺνδς ἰώ ἐςττοεῖθυς οεἰεπιεητιο αέγολπις.. 
νας βρης δ αὐ κε σαζζάνυυ ἐ χον ὁδὸν 1 οἴ, ἰπόχον 
Ὑἵ νίασρατιιγ Βοο νογδαπε ἴμις. 14.1.2. Ψυΐς,, 5 αὑὐαιν ἐαὐνη: 
δεν. δγτὰς ἱβίσγριος ρτο μέμανα δῦ δδο μαῖος δορέεην ὑπ 

ς 

τε ἔρθαε οεἀέπάιιπι οἵα Οἷς αἡ]ὲς συλίτοτιπι: ντ ργο τὶς 
εα ΤἈλἰας Ἰοχίς Τοπιοῖ "ως ποίτογ οἰδαπάτμῖς δὰ ςὅ- 
εἰϊίληο νε ραίζιπι να ς εἴϊς ἀπ! ςςπι, νιον πη οτοινι χα 

Ωγ] δὲ ἀἰχογᾶς, γττὶ (ἢ Πα, 1} ὡν αν μίχετρηε, η;: 
ἀπ δΠῈ ἰητασητος τὴ οαἰωπν ὅρα; 

ἐμ σύρε τυ α ὐμε ν,. ρ" ρρα,, [μὲς σης ηυὲ (ἰγίαιη, τεοορτας 
εξ ἐ τησοιῷ ὁ αϑαλκφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμδ εἰς εἰν Δι βοάεμιὶ νον 5 1η τίνα, 

τὰ νεηῖςτ απειηλάιηοάιη) ἔρο- 
; α(ξϊς. εἰπῃ ργοἢοἠςοητοπι ἰῃ 

ΠῚ { ἰἄϊυ.. 
Τότε ὑπέσρεψαν εἰς ᾿τρρυσαλὴμ ὅπὸ!͵,, Τς τευοτῇ απ ΗΙ ἐγοίο]γ- 

1η81}}} ἃ τηοηῖς χυΐ νοςατυν ΟἹ!- 
υςτὶ» 40] εἰ ρτορὲ ΗΙ ἐγοίο]γ- 
ταλῦλ ἀπΠδλης τἰηεῖς δα δαὶ. 
Ἔκ υυτν ἐπιγοι σιν ἁίςςη. 

σε είαι, 4ωϊά ἢ" 40... 
εἰεηῖε! ' ῥα μηγνῆὶς ἴθι 
49) 4|}μνρβιμν ἐβὰ 2οὐϊε 
ἐμ οπίωην, [ς νει ει μμιῆ- 
φἀπιοίηπν τριάνῃι (ἢ 
9 Π|6Π} 5 ταίμηι. 

Γ τ Τ᾽ φεο τε μενΈ ΓΕ 

υἱγγναην α περηε ἥν τ. 

Ἄβεμν Οἰλμειν, συΐ ἐβ ινχ. 
(41 γε ζαίεην, δύνα. 
ὑεη: με. . 

αἰ ἘΠ᾿ ἡμμὴν ᾿ὐηιτο  η! 
------- ----Ο---- 

1 τυγὰ Πυοὰ Βει δηίδ πὶ δὸ ντδοιςοῖ πιῦτο ἤτὰ. ΑἸααὶ ἴοχῃ, 
11.18. Βεῖαπια ἠϊοίτιιγ δδ ντδς ἀρ βης Παι{|ς φυιηάορίῃ, 
Ομ δὴ τριτασ (ερτςην πλιὰ (γος [Ολπηὸς δυτειν ες, ἢ, 
ἀϊα νηὸς ἰοσι δὖνεῦςο, ΗἸετοίοἸγιπα ἀμταπτιας τηδυκπῦ 
δυά δι Τοίσρλας Πρ Αὐτίαιχοις τδιδυης Ἰρίυ πὶ ππσητοπὶ ἢ. 

τη] ἶτογ ργογίως ἀείσειρεην Ἄταιις Μάγος ζαβ.13.7.,υΐηᾳις 
ταητὰην ἔλάιις ὧῦ νερς ἀΠΠπτυι ἐμης τειἕλταιν, (ὴ Ῥυζαῖιο. 
ἢς Ῥγογίις ἘΠ ΤΙΣ Ἐ εὐ ΤΑΙ λυ ἀηϊαγιιὴι ἰδητουΐῳ 
αι ηθὴ ἀπο πμ]Παγίανίς ἃ ἀπο εὐὐιτουια Πα ΝΙΝ 
τον ΗΠ ςιδατιεα τατίοης Οηξειὶ οτοάίπγας φιεῃ 

τις ὙΠοορ γ] τεειῃ οἰτας, φηδὰ οἴϊη τος εὐθιοὶς ταθογηλο- 
Ἰαπὶ ἐη ἀείοττο ἃ οαἰττὶς Πγαδ! τάσιν ἀϊδατος, φυὸά φιῖ 

, ἤπρυΐις ΘΑ ατὶς εἰλοτίγί σοηίςιη[οπτ δά (ἀςτιπὶ αι 
ζοπυξηΐοητος, οχ ΠΊΟΥς 4015 ΠῚ οτ!ἃ ρος Ἰπ ἰρία Οδήληϊμος 

. ἄς ρος εςάϊτιπι φύσας οχ φαρείιμταῖς, Γυάςος ορίογυαίς, ὦ 
320 ἴυπι εχ πἰβοσία Εὐλησεὶ ςα,, τη ΕΣ Α ἔχοις, 21. ἀἴφις «ἰιὸ 

οχ 7..Ἀςρ, 4.25. Πίος. Οἰμιηὶ οπίπι σιριτας ἐς (οἰ φαίρρν, 
Ἀλάϊυπι νοτὸ ρεάσηι,ντὶ ἀϊχίπιις, ἰςχοσπτοτι (ἢ, 4υΐηαις 
(λάϊα ελἱοιο ἐχαξζο, ἀϊιο ΜΠ} ςιδίτοτιην φῇ οἰυηῖ: ἃ 
υϊίωπτ πῃ ΠΠἰς τοριοηίδιις ποίεείς ἐπιρδν μαὶ Ρετορ την 

2ς τὐρπηοητςιη ΟἸἑμοτι τειϊξαηταγ νὶχ φιίπρ ἐπεὶς δῦ νεὸς ραῃ- 
δὺς Ἰητέγβυςητς Οεἄγοηῤ τοσγοιῖς, ἀἠζλνς: πῆς δυζοα 
ἡοήμππι ἢς εομηπιοάὰ εχροά!τὶ γοιὸ σα ΜπΊο, ντ πηοης 
φυνάςσιτι ΟἸ ςτί τη ΕΣ τοηπάέγατυς φαίπψις ΔὉ νιδο 
(ἰλά ϊς ,ντ αἰτ Τοίςρ 

οὗας, ἸποοΡ τί, ϑγτυς νογὸ ἰπτογργος πΠοὰ ἱρῆιις σχοπιὶσ 
ΠλΓ (ἃ «τ ταιης Ἰρῆως δ ντῦς ἀπ Παπτὶὰ ρτορ δὲ ων 
Ὠπτυγι δ οἰην  τποπτο]οςοῦ ἀο μάτιν ἶς νοις φιὸ 
ϑτορ τοις (ΟἈτιῆας τη ἐασεπι αἰσοηςγιτ, λα Ἰοοιις οτίληιν 
μη ἱιοάίςενσι νοῦ σι τα νοτϊα ττλφιτσης, πιοη χατυιν 
(ὐοά δυζον Δμιοὰς ἡϊς ἡζαττι ηϊογιδιη ἀοίςτ δίς δἴτοιο 

35 Ἰέθγοςάρ. 14. φονντ οχ Βεῖμδηία ΟἸιτ τι ἀΐοας ἴα ςαίοϑ 
αἰκεηήνῆς ἷ 
αὖ ντθς Παάνς ἀρ ιἴς, ἰσ σοιηηιοιὰ σοποιίλτυτ, νὰ Βοι]ιαν 
ΔΙΔΠῚ «ἰἰσδιλας τοῖα Αἰ 4υιδι Ἀιίις ἡνοιτις τγαξεῦ Ἀπ ΐο, 
ΠῸΠ ΔυτοΗΐ “αρτα ἢ} ἀ πα υστη νου ν. ΙΟΔηποηαιζοπι οοῆ- 

δι εὐδίτυν ἀλξάκιιτ αἰξεγυπι ν οτὸ ἀρ] ὁ πιαίοτοηι,᾿ς ρροῖη- )κο ἤατ, ἄς 1άτατί ἀοπτὸ σοῖς, χα ἤς τη ΠΠοτγαίῖι ἀμρία 
ἐς ἄιο κιἰΠ αύία ΤἈαἰπιυ ἠϊαγιιαι ἀξ πυϊποτίδας ρα ΠΈριις 
ὅτις ἀς οὐδ εῖ ἐρεοϊςδζα, εἰῆςοῖς νοῦπι αὐἰ]ίλτς ππιαϊοτιιην 
φαίζινη, εἰμ! ἐρύκει ἤλάίὰ εγϊθιαπεις, 864 ργαϊοιυλιι᾿ 
ἐπὰν Δα υς ἰδο πε [οτίρεοτις ἀυέγονίτδτις ργοῦδυ ἀπίῃ 
ἐῃιο ἐδ ουδίτομίαι θοτοίξ, πς ἧς φυίάσαν οαἱουΐυϑ οοηιις- 
᾿ἰςῖν (δίκας ἐπ! απ] λγί μα οἰ τεΠΠ|ς ραΠίδυν γίδυι! δά 
Θξτοιαια) ρξάες Οταοῦν οοίσην ἡθάῖοῦ τ}}}ὸ οἔξίηρ δτος, 
ατιγός νογὸ αὐὐπαμίος Δ ἢ 16ν αυθπιρες τάσις Ἀ ομιδηι 
(εὐπααςία (ὦ οἵὲ νἱκοπια φιατια ράτῖς ἰμρετοῖ ἃς ργοίπάς 
{4 το εεἰδυυκηταγοπιπίυπι ογυάικουιῃι σου οἤϊοπε,τρεὶ 
Ῥεάςς (Ὡχςεητί, ἔς μαίας σεητιαν. [ἀτίἱ νεγὸ ἔς οόπτι 
νιφίπεί φυίηφις ως ρααν ἐεηϊσηὶ νἱζεοί αυΐη!, δ. Πος 
οσςυίαει ροίδει ΓΝ αὐσηοηδ ποη λα οἱ ἐγμεαϊαθλιηοῦ- 
λοι ετἰλῖ δή δίτα' Πἰοτῖς ραγτίου!α ῬόνΝ ογὰπι δ θπες οτί- 
τος παξια ὃς ροπὲ ἱῃεχρ!ιοαδη!ε ἀἰ συ !εὰς λοι ἴῃ ἐμ 
Νεϊτογὶς άς (δ Ἰη αννπιεγαζυπι ποτίν Αἰν οπίπε Γκῖς, ς 
μ“" εἰρίμῃ αἰδοηθοαηίν Δἠϊοτίαμν τοοίέδεν , ἀᾶτο; ΑῚς 
ἀϊίειριυ!οε ἡ (γί ἔων ἦε δυϑιωίων, ἰά εἴν, ἄρῃ δεθανίθον 
ἐφμι μμμ ες αἰς ΔΠΙΔεατ)ίδα ἴῃ Ἀφ δεν υνεν νπὰς ἰῃ 
τοἷαπὶ εἴδη ἀρρὶς Βτρο χὰ ΗΪς ἀϊοίευτ πιοης ΟἸνιςτ! Ἰκιν 

“Γ ἄν ἐστι ἀοἰοροτας, αασοιπαας τἀπεἶτπι 

ἔρλειο νἱτγα ἅπης [σαιηὶ {τ βιοτῖς,, νπεὶς Οετυς ἱποα-᾿ 
νην δἰςοάογις Βου δ ηίλπι νογὸ πον αΠῸ σειτυσι αυεπι- 
Ῥίλην ν οι βροτοῖς 4" αι πηοίο Ποῖος ες οὺ φιὸά Τολὰς 
" τι Ζυιπῖν ἀϊχ ες Εὐληρο  ΗΤ4] Δλαιυπὶ ΑΙ Βειμδμίεα- 

« (Ἐπτιαάαις ἐκ κώμνε, εχ νιξο Ματία δι Μασια, φυα Βυπς 
νίσυιν αὐ ἍΠΠ πη σού σην Βοι ληία: ἐγαέξω 4πὶρ ἀ{{πἰπύκυσανς 
δεάτπηἶτο ηγαρις ἐπι πάς ςοηίζατ, φιὸ ἡ ηϊονί τρί ὁ- 
{οηάές, ΟἸε τ πὴ οχ αἴΐχιο ἰοοο νδὶ ἰἠφοίας ιπυ το 
ἀἴυις 41ον τοῖξεν ἕως δἰςοη! ον μαῦογος τη σα] μην δίς 
εἰογς νοϊυης, (4 (Οἱος ἀςίραΐος ἐπ αἱ! ίησαπι τποιτίν Ο- 

γ0 Ἰισεῖ ράτίοην ἀἰσιιμ Γς, μεν ἃ πο ὲς κψιον αἰ Πυμαπα ιν 
ατογαιῃ ἀτείηςτ, δὴ ν] πῖον νίχας ἀνσην, ἀσονηζιατίοις 
τοίτες βιτυνος, 

12 ἈΝ ἡμμην ἰη!νο 55! καὶ ὅτε εἰσῆλϑεν. Τλπνι πὶ ἰορ το} 
Πινε υάπν Π] ιν ΒωἸο ἃ σο τοπιροις δ τοιπμναπέ «ορεη- 

ΝΝ βιοεῖτ. πΔΩ2 
δὰ (τευτατὶ εὐτγιφίογιαη ἢ Πνοπιίπυιη, (γυὸι ἀιτέ ἵΝ τος 
Ρθοσις ἐπςρτας δὲ ἰψμανίως Εςο οα(ιος μη ζοτία ἰοτίριον 
εὐ Βποήίο ἀιοάλιῃ ρεσι ἐς νης νιδεϊίοςι ΗΠ δοιμιπα 
᾿ϑρίμπὶς Ευλης δας, Ζεῦ ἀχὶ ἈΠ] ν ἴῃ 40. οἰ ροίτο- 

Ἂ 

ἃ νἔδιισ ἐτίμεις δα Ὀθατὶ γο, Ἡἷς ἔσεδὶς ᾿ 

ἡ Βειβαηία νογὸ [οδη κι. 18. ἀϊοίτας φυϊηάοείπι ΄ 

ΠῚ 
Ε Τρ 

» Ἢ "Ὁ “Ὁ ξ ,. 
᾿ ἔλαλε τὸν κλῆρον τῆς δίακονίας ταυτῆς. 

ν 

αἰ α οφοτῖε ϑοημαυς, τά ης νετηηῖς αιάοηι εἶδ, 

ἀνῇ βὐθνα μἷς ἴοι, εχ πλάσοίη ροτῖι ἀοπιᾷ 

.--ποῷὁὅ τς 

ρον οὗ ἦσαν μμταμδῥοντες οἷ, Ἧ Πί- 
τοαϑὶ Ιακωῦος, φὶ ] ὡαΐνης καὶ Αν- 

δία» Φίλιπ'ος ΚΩ Θωμᾷς, Βαρϑολο- 

μῆος καὶ Ματϑα ὃ", ἴακωβος 4'λ-] 
φήου, χαὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς ἢ καὶ ἰούδας 

μκώβου. 

δι8; 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΑΝΥ͂ Μ. 

ἀεγῦς 
. πογαθδρτας ἃς Ρεῖγις ἃ Ιἀςο- 

ΒΕ] ρρυς ἃς ΓΠοιπαὺν Βαστῃο. 
ἰοιιαι5 ὅς Μαϊιθαιβ.» ΙἀςοΡυς 
ἐμῃ’ ΑἸρί ναὶ δι δίθνου Ζοεΐοτεϑ, 
δ᾿ ἵν άας ἸΔς οὐ! βιαιεν. 

ἔα Μανία, πιδειῖς [ολπηῖς ἐοβηοπιεηῖο Μακεὶ, εὐμν {ς 
τιςμτίο τη ΐτὰ, λει ᾿ 

η ςςὐηδουΐιμι νυ ἐολ-} [θη εαπαομίηπ ν α[τανάε- 
᾿ τμμῇ δὲ πνοϑάῥώπι [ἐς 

ἐνμ5 (0’ ἰοαηηει, (Ὁ 14- 

εοϑερ κσ' ἀνάτεαι, ΡΠ 
μρρε(σ Τῇοπναι, βαἦ- 
ἐροίφπλκη (Ὁ ΛΊΠ ρά,., 
14οοδιμ «αἰρθαιν τ διπιῦ 
Ζείοια: (σ᾽ ̓ μά “6 ΙΔεοῦνς 

ὃ. ἰοδηιδ 8, ἃς Δηδγολο, 

͵ ῃ , ἰ “δ᾽ ᾿ς : "ὶ Ὦ- οὗτοιπαντες ὕσαῦ «οοσκαρτεροιῦτες 141, ΗἸ οἵἴμποδ ρογάυγαρδηι ςοῆ-  14|. ΗΠ ὁριεῖ ἔρθη! βεα 

διυϑυμαϑὸν τῇ φροσόχῃ Ὁ τῇ δεήσᾳ, 
σι γυωαιξί ὃ Μαράᾳ τῇ μητρὶ τῷ ἴη- 

Μ ων αν Ἢ βαινιδμς εἶμας 
σου μαι σων τοῖς ἀδελφοῖς ὠυτέ. ᾿ ἔταῖγθιις. : Ῥειτὺς γεὶ εχ 

ΡῚ “" « ᾿ Ὁ ͵ ᾿3 Ν ᾿ ΗΑ " Ν 

Καὶ ὦ τῶς ἡμέραις ταύταις αἴας αὐ ις Ετρακοϑ ἐΓε5 ἀτ0Πὶ ἁἤιγτο- [5] 1» ἀγεθιν ἡ ἐκωηεπο δέσαδὰ ὑριὶσὶ 

Πέτρος ὦ μέσῳ δὲ καϑηὴρ εἶπεν, ( ἰαὦ 
δὲ ὄχλος ϑνομείτων δὴν τὸ αὐτὸ ὡς ἐκᾳ- 
τὸν Εἴκοσι). " 

ΑἾνόρες ἀσδνλφοὶ, ἔδ'οι πληρφϑΐωα; 

τίω γραφίω ταὐτίω ἰω προφϑέπε τὸ Πνεῦ 

κα τὸ ἅγιον δα φόμκατος Δαβ)οῖ,, «δὰ 
Ῥούσα τὸ ἄνομδμον ὁδηγοῦ τοῖς συλ- 

λαβοῦσι τὸν Τησομῶ. ΠΕ. 
Οτι χατηραθμημᾶρ ος ἰω συὼ ἡμῖν, καὶ εἶπ 

Οὗτος μδρ οὐμὖ ὠκτήσοιτο χωρίον ὠκ)8} “1: 
στ ταν.-......-.Ὁ 

ἶ 41» ἑανφεωΐμνη, εἰς τὸ ὑσεμαιν "τῇ οἷῃ {προτίοτο ἀοιπιις 

. Ρατοπινε ἐχρίολητ γάγτο δί Μιτγαυμις εῦ. ̓. Ἐγας ηῖ. 

τὰ ρῖς ἃ οαυςητία δέ οονίρεδτα βοσμηυ τοπιοτίοτιτᾶ- κα 

φυς αρυιά ΗοΠΊεΠΙΠῚ πϑλπσιος ὃν ἀσερόφ «οἸ]οςαητι εἢἷς, 

νοκατοίνι αἷς Εἰμτατλες)ὰ γα Ρο τιοης ὑπ ἐρ, ὃς δονιαυοά 

δρατταποτιμὴ Ἰίηρα ἀξοίατας εἴκεμαν ἰὰ οἷ ἀοηιίᾳἬλιιην - 
υς μα τατιοηςηι. {|νἀκε )αιοδι[ [ἐαιον 11 οὐδας Τακώ- 

βινϊς ψασαυς οὐ εαπάςτη ςαθίαπι Εταάττὶς ποπῖση ἀἀίοτί- 
Βεπάσμιν ρυκδαίλιας : φιοά ἽΠΠΟΥ δὐδιςοηῖαῖ νι ἀηϊη- 

φυλῖαγ Πάς]ες ΑροΙλοίαδ ΔὉ αἴζογο 10 {μά ργοήιτοις. δοά 

διαρράτεῖ εχ Ερητοῖα ἱριῖϊας ἱπίςιερτίοινε, ἵτὰ βιης νυ] ὸ 
νοοιτατυπΊ, οτίαιι ρος ργοάιτοτις ἡ Πς πιουτοην, αυυπὶ ἃ- 
πιοαιὶ ἰάοτη δὲ Ὑμαδάςιις δὲ μεδθαιις ἀϊξεγετογη συ ρρᾶ- : 

τοι οχ Μαῖτιιο, δὲ Μαγν3.18. δγτιῖς ἐρτέγρτος {πάλη νοζαῖ ἢ 

Ὑ2[ϑ.ν714 οἰ ποι ἔαίτςαι (οἀ αἰ σοῦ! οοιηππηὶ [οτ: 

ταίϊις ραττὶ δι αἴτοτ! ἈΠ σὕτμν ποιηϊης. 
14. ῥετάμνα διηξ, ορεσκαάρτερφυώ τες, σψεῖννε Μυΐρ τα, Ρεν- 

ιμεγδηες . Πα ἃ ταπγοι πλ δ] ννάετασ νοζαϑυ αι Οτάσαηλ 

Ἰποῖτας ἐχραπηοισ. δι ριυοας ΠΙΠῚ καρτερεῖνν ἔογατον ἃς της 10 ἤσας στίαια ποπαν}}} πρτοοτιητ. 
χἱέϊα ψιλά αηΐπλὶ ἀν τι δὲ βτηνταῖς ἴῃ αἰναμα τα ξιοϊεη ἀα 

νεῖ Πηπποπάι ροτροῖς. Ὡς Νος εοάφῃν νοολίνυο ἀϊχίηννις 

Μλγ.3.9. 4{10} ργεσιδτε, τν προσόν χε. Ῥιχσροϊυσηειι 

ὐάιάϊηνις νι [λεπα ςοηπιδίοπι [ογαίτειηυς. Οπτογὰτ 

ςοτάϊιετ ΡγΓεαθι5᾽ ὃς {ὠρρὶ!- 
᾿κασιοῖθυς οὐὐῇῷ νχοῦ 8 ἃς 
Ματγία τρατγο τοί δι΄ συνη ἐρῆι!ς 

᾿σαρῖτθιι 
ΤᾺ] ν]ρίητὶ) 
ΜΠ Πατγ ςοροστα τ Πρ] ογ] τ 

δοσίρτυγαπι ἤδης » ᾿ αι δὴ ρα 
ἀἰχῖς δρίτίτυς (ἀξευς ρος [)4-Ἰ ἰρὲν οηθ αννάνάε "μά αμὶ 
υλά 5, ἐς (49 υὶ ἐα τ΄ νὶς οὐχ 

[15 φυὶ ςδρτεμουάογυηξ 1 Ὁ πλ.} 

τ οτἢ) μυΐα8, 

-----..ὕΞὕᾧἍ 

Με ΠΣ Ὁηάδη πεν ἐμ 

υγαξ 914 ΓΜ γι  ἰεγεδμε 

ΦΘ' Με νδαηνῖνε (ν᾽ 

Ρεῖγηι ἐμ πιά ο δ ἔγμην, ἰο ἀιίςιρυ» : ΠΏ τούτο ἀ ρυ ἀϊκι «{ἀγ4} φημι) 2: 
ὁ (ογαῖ διτς ΠῚ τῳ 
δίϊοιο ἰοοΐ αυδῇ ἐεη- ἐπ υἱρίη!) τ 

ἐπηρίενν 5. τρεηνάιη 49 όΠ|ὶ 
ρταά κοι δρινέδον [4ὐόξμε 

γμΓεὀνφη γῆς εμπη: 

: ᾿ς [με ποδὶ (ν βυιέιης {0 γ' τ γ ὃς (οττίτυις ογατ (οστοιη 6 [περ τν ὙΠ Μίαν 

ἐρίτογ΄ ἀοαυπυῖς ἀργυτα [8 ὶ διε φμῤάοην ροεάνε 

, Ξ τος 
σοιηίτος εἴς οροττεῦαῦ, νοΐ σοτιπι ἀρίδπτίαπι ἀοπηί ρατὶξ- 
τογ εχροΐατε. ΜΈτι ΤΗἤπηγεῖς Δατο ἢ} ηἸςις σοίςχ δάάις ςτιῖ 
καὶ τέκνφις,ζσ’ ἰδ εν» Ατὶα νοετὸ ηοιηηατίη γεοοηίςιμτ κατ᾽ 
«ἐξοχνντ Ρετγας Ματᾷ, τό. 7. δῖς νίτρ. Τγοααγει ῥημίασ [)«- 
ἡ 4ΗΠ|͵ 6 ημε ἐπηη εν «εἰν, Φ4Ομνι ἐρβι [ αἰτίν με, συν τοῖς 
ἀδολφυῖς ἀμπώ, [ἃ ςἴἘ,Οὐπ) Ἰρῦτς οι, οορ, πατὶς Ατη τεϊατιῇ 
ἀμν ἀριιᾷ Οτάτος τι ηἰ πὲ εἰς ἀπιρδίραιιπι. Εταῖσος δυτοπι 
ἱπι μην πίπηίσυτη αἰτογας Μαασία: 1} μάταιος, ἤσαὶρς [Ὧν 
οοὗυς ὃς [οίες, δίπιοη δόιυάαο,ἀς φιίθιυις Μάτι αὶ ι3.ς 08, 
Μαγ.ις. 40: ΠΠΔεοδυιπ ρίλοσαν γημπὶ ἈΠ οχ νηάςςίπι, 
εἰμ ἢ πλίγιητι 4}}} Μίπος δ Αἰρῆς! αἰπις ἀϊοιτυτιὰ 4110 τᾶς 
τῇς πο ἀσίιητς 4 [ἀσοῦιπὶ ΜΑΘῈΣ παρὰ ἀπτίηρυᾶς, 
Οἰιοὲ ἐρίτων ἐς Ηἱρροῖγτο τορι ἱβορτυς ]ς ΝΙοορβόγας, 
᾿ἴος π!πιίταπὶ μιῆε Ἰοϊερινὶ ΑΠΐος εχ σαίοηις ᾿Ασϑαὶ 
Ζφοϊιατία ἔγατις ἈΠ λιδι ρτίους ᾿Ἰρῆτε γχοῖς ((σερτος,εχ Ε- 
υλην οἰ πλγιηὶ δυξιοείταῖς Π ροιοίξ. φυληΐαπι ἐς ἐξ 
ἡοη ΓἨ ποιοῖς ἰλθογαπάϊιπι. ν 
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πειγεῖ οἜχριεί- . 
: ιο Βεο]εῆᾳ ἰω-» 

ποηνοην βπνεὶ τε τε: ἀιείο,Αροο- 
οὶ «οἰεψίὶὶ 
διι ες δὲ ἰη- 

ἐν) ἥν κτέειρτῷς. Μὴ βανεςν ὀροῦκ! ὦ 

ἴοδ.ι ι8. 
Οοουκεὶς ἢ. 

ιταφίυδσε ὑτος 
με ἀν «ΦΥΗΤΗ ημὲ ἐοηι- ἀφιοεῖς οἴου - 

ἀϊου]ο», φιὸβ 
υζουραης οἱ 

ω Απηιηγοαδδαιτ οηΐτη Ώῆο--: 17 νἱ εὐ θεν ἀξ εγαὶ δοσιφοτωηι νἂ. 

Ὦφο ἐμεείπει,. 
ριχάϊδλ, 

Ἂ 

ις Ποηιρηίονωνν δ μα συ Ἐναιτμνν ὰ οἴ ἀδλφω; 
ἘΟαγλιμνν νοεμρτων, 

ἰἀ ἢ ηἰπυπν δόΐεηι ξηΐηι μοπιίηοι (νῖ τεξεὰὲ οχρ σας 
Ετοῆηϊε) που παοιπυοεηίει», “θη ὁχυϊετας ΣΟΓΌ ἢ πι- 
κηξμις. νἈτιηὶ Ολρίτα νοσάης. 51. ἰοιήταν εἰἰά ἔολη, Αρος. 
3. δὲ τι... ΦΕδάφι[ἰουν, δὴ τὸ αὐτὸ, Αὐ νετδυτῃ, ἵν ἐἶαι 

«υδά Εταίπιως ν εττίε, “μἐρνεεαηοηε , Ῥοτίυε ςοπαςηις 1} ὅὅ αυο ρεηοίο ἀϊοςπάϊ ντίτιιγ 5οηφοα ἰην.}.Ὀς δεποίαρ.:9. 
αιοί ρῥτοχι μὲ (εχητιις:ἤσρυςοληνι ΘΠ γλλῖλ - ρρσ χη 

ἁὐτοιη ( ντιρ πουνπὶς ποιλτίο οἰϊεηεζίτ ) ἡ] ρτςουτῃ 
. δέπυς οἵ 40ὸ θοπὰ μοτίηι,, ιἀεόηιε [ῃ Οταεὶς ἰοβοῖμς, 

).Τίπν.2. «ἐοβηίταν ἐτησνεάγαϑον αὐ βγορτία νυ ίιν νοςά- 
διῖν ὡριβεατίο νε πο νδίηυς ἰϑουην βαῦςας, Ἰεὶς τλση 
γιάοταν βρης οδίοταδηάα δὲᾳπἰῆοαι ςαία λιςᾶϑ (ηἰ [ας - 

ἡ 1οὴ) Αροι οἷον ἰϑὲς ργεοιδης ραττίπν Βρίπτυπι (λενξζιη Π] 
ψτουλη πιν ρατιίμι μετ ἀτίοηςπι ἃ ἀτή δια ΜΠ) 
«δες οτουπάαυλητατ κα Ποιυίηο ἢ ἀυὰ Ηρ τας, 
ς Εἰ μρ ἱρ αὐονεδι, κρὶ τῇ δυέσάΝ αἱράτα τοτὰπη νος νη επη- 3) 
ἔνιυην ποι ἰοἰτνδίηι. {ε αδίμεγαινονε. Οὐ {ΡΠ ]4ατἰιηγμν᾽ 
Δ οι ρεσίασι πριν ραθΐο ἀρτὰ ἀϊέμιιμν εξ ἃ ἠθάμς. Ναλὴ 
«αὐτὸ νιστας νοι μιν δέρῃ παρρὲ τὸ δέος ἢ ν ο ἃ ἐμοτς,ὁ- 

6. ι ἀκ, ἐδηηρδεἸγἊλς σπλμι ργαίαίτ ςατορίεντ τοι. 
ταῦ Μαι.1δ, 48. Νυΐρ δὲ Ἐγαί, λωκ νὰ ον ἡγεμόν. Αἀη ἀϊ ἐρὶ- 
παν ἀρρο τίνι ν τα, νὰ το] Ἰάταν ἀπιθ υίϊας (ἐγηγοη δ, 
4υυπὶ ρισίοτιηη [ἃ ροίτυϊοι Οταοὶ νοραθι}! τουροίϊείο. . 

170 «““πημημναῦδεην ποῦ [[ μμὸ, χριτηραῦ μουῖνοι ἰωῦ συμ ἡ ρῖν. 
τ νὴ εχ νετιβις σοάιοίθυ Ἰοριτιν ἐν ἐμῆν ε αμαπὶ Ἰςξλίο- 

ποιῇ {ἰ (ταιιατϊειορεϊπιὰ νοτῖος δή νοχϑιη, ΔΝΙΗηεγὺ αέην ἐθ 
μοὐν νἸΝ λτι χριταραθμιοίϑεῳ ἰοσο {π|ρ|1οἰς ἧς ρομ θιγΝ Ὁ κ. 
ντίιις Οουπυπηογαηϑ νοῖθο, φιοά πυίφιαιν ᾿ορὶ ἀρυ γα 
᾿ἀουςοςμέξοιος " ταίθνεν αὐτοην νιον ρα ρ ἢ γα! αν πιὲ 
᾿εἰλρει λεία νοσεῖν, ξοορέαεε ΔΡΑ͂Ι ἐπ ἈΜΗΡατΩμΣ βγη, ιὰ εἴς 
δ ελύχϑν εἰς ἀριῦ μιὸν ἡμὴ. 

“ " 
ΜΝ Ἀν 7ε ἡ ιιον οὗτοι υἱὦ οὐδ, ν αἱρ,.δι Ει ΑΓ Ἀε φνῥάαν, ἷ, κρὴ 

πτν τα γος ψένονν κλάειν ἡ] ὦτα [κἰνοῖι ἀς ἤηύνι ἐκιυῤνιν εβονγρόρναιιαιη ἰεδείοννοιν θοὴ ἀπρἰςέξοτ,αμία πα  ἰραὰ- 
αν απαν α)νι λυπηρῶν πρρσφεργιδύίαν, οἰ δὴ (ἀμρ)ιολε ὀωριδα γ{π' ἀπταρούοίν ν δι ἡ] ]μὶς οχειπρίαγια αὐέϊονίταῖς ἐσ πῇ» 
οἰἸαταινντ αἱ ἐς ρου ον φιαι δῖε μᾶχ ἡ Ἰ ΠΠΑΝ ῃ 

ν' 

ρας 

ὁ Φίλε. 4 “ων βνε ,ἰατύσειν [τ Ἰσαυίταν Εὐγλὰν οἸ λ, 
Φωνν» υχϑνέδμν συν γωναξι Ν εὐννι μα τν τὸ ̓ Ἂ τὴ “βρείλαιε νιβεῖιςοι ποῖ μιά ςοπατυν {{π ᾿υνδας,ς ἀ ςοη πο. 

: Ἂ δὲ} τπτενριστατίο ἐραὶ οτίατν δγαη δ 1 τα ἰρένις σασπίισι ἔμ αν ἐρῖγον ἀμάτιξίᾷ σουγιραις, ἂν 
ἀπιιν(ηὲ {θν ἀσαιμις οα τγιρ ἰητα, {ΠῚ αὐ βοθῖθις ρτουί. 

τού ὰ ἷν αὐπες οἱὶ οὐίσυιατμῃ ) ουποι ξ[ναῖ Ἀμοιϊζοϊοιιινν αὐ τίοιις (νας ργα ΠΝ ΜΠΠν (τἀ ᾿ποΐτο αἰπτοι ψυιὰπ ίμειατες. δὶς 
Ἷ ἀνριιςοι, οὐδ ταθνοῖν Αἰ πο μιλητο «οὐπςη)εατίδιν. Νλι(πσαι 

εὐμηι λοι ος ςομπππατί μιᾶς γε] ροιεψιἀθορεν ἠΐωτα) Κααιιρὰ ἀὐπταγ ἡνψμῖν δι πιαΐαμη να] ρατιςυΐαν φαπ ςτρ, 
Ῥ»] 

λ 



ὕω ὩΝΝ Ὃ ΡΎῷ ΡΝ ΨΥ ΠΊΟῸ 1 «ο΄. εἰ ὦ » λα Ἶ 
γὴν. ΡΙΝ ᾿ Αἰ π , 

! ᾿ τὸ - : ᾿ ̓ ἫΝ Σ ᾿ ̓  ᾿ | : " ε “ ; 

ΠΝ ΣΝ ἌΝ ἈΡΟΒΘΤΟΙΚΟΑΥΜ 455 
ΙΝ ἷ « Βεδίηι βρα φοι ἢ} δι γοϊιαεεεῖρ, ϑᾺ φδηψαρ τὰ ἴοης, ὃς ΡΙδβοποα, ΔἸ βαμ)Ρὺ ἰδ αυα ἱπεουῤτοτατίο πδὴ ἐθηυξα : καρδι γαῖσαι '"γαύῤτων,αὐάδέξον ὅς τού- Δουνίης 7 αυἱ εογάα ΟΠ) Ὁ ων 4υἱ οὐνάῳ 

; φμρίορι «τὸ ϑιγ σαυφοραὶ ἰὰ εἴς ςαἴαπιϊτλοίαι δῦδον οτεμρυὰ ΓΜ ΤΟ αν ᾿ 4ττιο δ αξβ,.σ. ἡ τῷ ᾿ . Ὑλνο ἐν ἦγα ἐξιλέξω". ΠΕ ΣΝ οί," οςεηἐς “ νεζυτὰ εἰοβοτίς »ηβί νόμον, δέιοάι 4ν 
᾿ ἐπ ϑρ ἀρ Οὐ ΘΗΘΕΝ ᾿μδοὶ τετορος δ ὩΒΗΤΌΝΕῚ 4 Τῶν , αἰὐεχαι κα δ Ὁ εχ μσδόδυς ᾿ οἰεκετ, φ᾿ι δὴ ἀμεδμο τυ 

το τ ββο ορδνᾷ ἐϑγχίακογαὶ πρίωής ϑυάμιιί 16 πυβτοεάς ἐπί !εἰτἰ αν} δύρταον, [εἴδει ν τῆς ἐπ ὃν φὸν κλῆφον τὸς ὀῴκεονίας τιῤύ-ἰ ν᾿ Νι ἀεςὶ ρίαν ἴοττοπι αἱ ἢς:} τ ΡΟΝ: 
ἀμ ᾿ Ἐ μνϑοῦνδ ὠϑγκίατ᾽ καὶ ἃ ὡωνΐς ἡνόμιε: , Ἶ6κ περῤεςεὰς ἐπί μεῖς ε ἥφεαρι, ἐπίνοια “μὰς θνιφηδν. 00 μήν τόγκλιο Ω ὀάμπονίας. ἐυ Μη π Βΐτα ΕΣ ἔρποπὶ ἰδία τη, αιμενϊυνανιαδωὶ. 

οἶνος ἐλϑνησο μάσὸς, χαὶ ὀξεγύδη᾽ πανταὶ Ἶ εἰ ἱκεῖύδ γερο ὶξ τος αἰμθ,δς ἾΣ ; ἜΣ ὌΝ ᾿ ἘΦᾺ φολῦς »ἀΐξ ς παρέξῃ δας, δὲ Αρο[ζοϊατμο, Ψ [εὐ θέμε φ' ὐροβοὶ δὲ 
ἀλλα οτοα ἐς ἀκόμα, ᾿μᾺ ᾿ Ων ἐχν μόν Τ᾿ νὴ ἀλεδιιοὶν γμβθνίν ΓΊ σα "ν Θ΄ ἐἱ ΩΝ Ἑ,. ΠΗ ὡ ἰπον αν Υλοι:-:: Ὀειγαυὶς Ιμάδς,νεαδίγοι ἐπΊο- Ἴ]με νάς 4μ6 βνδμανιἐαϑῖῃ 

“ πὸ τρασλάγχνα δυτωῶ, .. Ὁ 0 ἡ ἢν ὁ Ἰηποίμίταας οηνῃ Ὁ ὅ5 ΠΆΡῚ- “τάκ τος ᾿ς πηβϑοναι Φίς ΤΡ ΤΟΙ͂ΟΝ ἀν οτ. Ἴκαπι “μι. 4 μέαν νοι ἀϑινοῖνα ἰδν 
εἰ ἰετο οἰ γι! τἀ ἀεὸ ψΕ] ἰοὐνεδινν ἡφο  ἀμϑίῳ " 

γοςετυδα ρον {πὶ Ῥτορτία ἐρίο"] Ἰγηίοίονν μα ὧν ἀρρείενῃ. 

«18 [θην  Ὸ 
.ό᾽ Ἐι ἀεάεενηι ῥπ εἰε ὅδ, 

Φ' οοἰά τι [ἡβέν αι 

; Η νι ὰ δὸ ὅ ᾿ υ - , . “" ᾿ς αν  χλ ῶ ἵπ4ῳ-.| ἰεοεγης ἰρίτογ ἰοριοβ ἴοο- 
ΓΙ Κ ἔμωχαν Θ ὡ Φ : Γ{1Π}} δ ςςολάϊι ίοιξ (υρεῦ Μει-. 

ὡς τὸ ἡλήσρς ὅδ] Ματϑίακ γκαὶ συγχᾳ 
ΣΤ τυ βηκα γνωσὸν {ῤενο πα σϑνοῖς χρτοϊκοῦ- "ἢ 

' ΟΝ. σιν ἵμισαλήμ,άςτε κληϑύοῦαι τὸ χω θάοι). . »«- 

ΤΠ ἠκῶνο φῇ ἰδίᾳ ιϑχιλέντῳ «ὐἿΒ᾽ Αἴκελ' Τγυγἴη μᾶ) Ασεϊἀατηανδοὶ οἴ. , ῃ Ά ἡ ᾿ ἢ ᾿ τιίδπι, υἱ ᾿σοπιιπυη δος ςαἰςυ.- ΣΎ ΣΝ Ν ; 

παν αν με ΤΟ Οἱ ] ἀρ Δοὰ»Ὲ ἄρ ἰάσπγα : δος εβ ἀγερ τοὺς, "ματα ἐνδεκα ὑποςολὼν, 115 4]! ςἐξωδ εἰξ οὐ) νηάες τ .-ἰ [“μυρῤεεύπν Αροβοῖμ. 
νος ἡ νδαρίρ» Ἰουτέςὶ χῶθλον ὦμος." ἕ ΜῈ ἰδη8 ἀρν ἰποίη ΠΡ [φηχωληΐν.. ΄. . ; οἴντο! ἰδ ες : ἘΝ , 

τ ΛΈΗΙ τέγοήα ἡ ὦν βίξλῳ αλλ δ, Γι πρώ ΚΝ ως οὐπίνομας Ἢ ηδν ββμινδῃ ἀρν ἐ: ᾿ ΒΝΌΛΗ ΕΠ 1} ᾿ῶκν. τὶ ΤΑΤΟῚῚ 
τ ἢ ' | -ς τῷ ἔ ) ᾿ Ἡρ νον " "ΡΜ ΜῈ, ἔιαὶ ᾿ ᾿ ' δ, ..4 ΒΕ ἘΣ : ' ᾿ 

᾿ Ῥ]. το 9 3 ιϑητοα, αὐλις, τι ξρημρς καὶ μὲ ἃ Ἰείυθ ἀσίσττα,» ἃζς ποὴ {τ αυὶ Βα- ὩΣ “17 Αἵ ὦ τῷ  συμπληθὸν ὅδαι τἰωη-ῖ Ε Τ ἡσμαι ςοιηρίργοτυνάϊς 5 ΕἸ ΥῊΥ φωηηεφονορ ἴων Αροῆοι ἀΐα 

οὐ μων τς τα τοήοῶν ὧν αὐτῇ καὶ, Τίω ὕδησκο- δίποι ἰα «αι, Ἐρ ουρατύσι ὙΑΡΕ θοραοιμ ὲ μέραν τῆς' πεντηβοςῆς ἤσῳ ἀπω»- 1. Ρεπτοςοίϊε, ογδητ' οἵηης5 ἀνει Ρεπ(εευβειμενᾶε πι ακὶπιὰ ο!έ- 

“ΟΝ Αγκβομιῖν: πεὶν ἀυπί λρίβοι ἔτέφος. 6Ο6ΟῸΟς . 0 [εἰυραροῖρίαι αἰλυεν. ννς,  ἰκωρά μὐνῦ νος ρὸμοϑυμαδὸν Ἐφ μὐτ. ξὐηρογάϊτοτ' ἐδάςην ἀνε, ὠ10Ἦδαμει ῥατίμεν ἐν σράεπρ οι. φιωπάο᾽ 
}- ν ι Ἢ Δϑὶ δ σῶν ελϑύντων μ᾽ αὐ δοῥὸν ὧν 211 τῆ τπε Ἐπ χ 118᾽ ΙΓ18 | γἱραίυτλο δ νρο ΩΣ πέρας ἘΝ ᾿ . - ΓΑ μΑῤ ιν νῃ 

“γε ῤβῥιὰοιο έ αναὶ αὐόγῳ.. ον ὦ εἰσῆλϑη χαὶ Φξῆλϑιυν ἱ ποδὶ δυεηεγυητῖφιο [γῈφιῥπούν ᾿ : ἀρ ΤΟμῚ ἡ ὁ τὰ ἤπ ον , : ' ΡΝ Ἰρῖνδῦ 
ῬΑ ἢ δὰ παν λξόνῳ ̓ ὦν ᾧ εἰσηλϑν χα ὀξήλϑενν. [41 πὸ εἰθρ δ ον κι Ἰοΐμεί [πὰ εὐρδα τρ μἱδῶὶ Ν φοβινάν ἰὰδ εξον. πάϊς ὃς ἀςεἰταἀςπι οηἷπι ναοῦ μος. ὅτ (οτείτίο, δε ίαρος οὐ ςλάοτς 40] ἰῃ (οτεϊείοις ευλάις ἴὰ- τὐρηνονὴν 

Χοεῆα πα ἐφ᾽ ἡμαῖ ὁ κιίριος σῷ, 60Ὁ6Ὸὃι ὁ {ροῖς Μγ 30. ἸΘΟΛΉ ΒΕ. ἈΘΉΝΑ 1 τ χος ο τὐνι μοι Ἔν, ἡνωνωδοΝ ἡνοὰ Πίπεῖεε ραν αν “ΠΙ ΕΥΕΙι ΠΑ ξΙΡιει ρεποῖ, . ἝΞ Θμενμαίλωξ αι είν ΠΗ θὲ πυγιαηΎμ δ τα ἐσσι, 
. παν πδή ἢ τ΄ τ᾿ ες ἧς τὸ ἢ, γογίαειις οἰδίαεοῖ Π03) δ μος ἰϑοβηόμηι {εβον, δ τριοτοπ[ίκαεις δὲ αἰσαι ξυηφδοπι ἀεῆγηπατς, νι 1.2. Νισατα, πη ννοέανων ἐη Ἰὰ εἶλ σωωνριθμόδ». Ἐταίπρις εκ «ῃπάφαι ϑρκὶ 
το οεῖντε. Α᾽ ρξ ἅ ,ὥἔνος ὑπὸ τῷ βαπηίσμαιος ἴω- “ Ἐχοτίυϑ ἃ Βαριιπχο ΤοδηΏ15, Ἱπείρίοηντ ἃ Βαριίβηα. ΕΥΡΥΥΝΕ Μερίτατιις ἀϊκῦτατ. 4} τμεν ὃν ὅνα.ν  ]. Μλ11α: (ςητεπτίανΟουρέ σε εβ. 5:4 Οτκοο νοῦθο αἰϊαυὰ λιη. πων 

δὐδε ρων " αἰνου ὃ Ἂ με ὶ "Ὲ Φ αὐελν! ἜΣ ὁ᾽ δά συπὶ νίηυς Ε ἡμρὶ φιοψοτίαιο τἤ με ἐραινβε υἴῆνε ἐν ἀδμν »ἀνειδιιη, ὥμεην νον, Οατέγὰπὶ Πομ γπ0 πιο ἰοβῖταν υαΡἤνις ἐφηιβολτυς, ψιρά ποπππ οἰτειίτα νογδοῦμτη ροῖαι Ἀπ πρμῷ δ ̓ 

ἈοΟ  ΥΝν ὑο νοι ῤε υϑϑ ελρβα οὐλδτε τπρὰ ΤΟ τςοσρτις εἴς ἢ ἃ ἠοδις 7. νηυτ} 14} β ἀκὼ ΜΓ ὰ( ας βείσοις. ΝΑ ἢ γπὸ Ἔχςμιρ ἢ {τ είρτιπι χοροτίπηυς αὐῴ- “ οχρ] τς, ποπηρο ἔτιης (οτείς εῳειτυπι οοπιιπμηὶ ΟἸηπίμπι ποτ ἀυριντὦ 
ἜΝ ἡ δ, ((ρίρτυ, τῆς αὐαςτίσεως ἰυτ ὅθε: «(Ἐ}} δικι ἢ ᾽ " ΤΗΣ Κι. ΜΉ απο “ἃ ἀρ. ξεν ἐκ τούτον ΦΈΡ ὑο ὅνα ὃν ἐξελέξω, Ἰὰ οἴδ, ἀεβζνα ἐρ δὴ ἀπ [εητοητίὰ (ες δοιηρτοθάτυσι, δὲ ορίσγιιδηάιιπὶ οἰ ἡῖοβ ἰχπιδοίο ιαἰίσ 

Ὄπ ἡ τὰ ΠΝ ἀἰα; ἐμῶβῥα νούτω; Ἢ οἷν εὐ ηρν ς Ὑ βετὶ ποθ οθτα τεῖξεπι γείασγε- ὦ πω; γοδιίκῷ βετὶ ὑμαὦ τὰ ὅν νομηζομν νἱΔο ἐς ετ]μεπϑ ἀἰεζιβι τη γεπίφυς νετὸ ἐο- «πος ἀδξιηιη τοπηροτε ορερης, ποη νι λαῖοα, οσμηυπί πο. τε, ἀςίμπλη- 

᾿Αροίσιος ον 5 ὅν. " ἔτει 41 1 σο}5 εἴπ|5.. ᾿ ᾿ς Ἴ [εἰ βέο ω ἢ Δ᾽ κι είεριεμν, αὐάδειξον ὄν ἐζελόξω ἐκ τοτων δὯ] ὁ ὑό ἕνα, της Ὀϊορυϊος, (τὰ Αροίζτοϊος νοσεῖ. ἶξρο,ρνοδος ἐπεὶ . 

Ῥοεζοϊκ ἐπρινδα κοι δ μι τος ν᾿ 75 γωσπὴν πὸ ᾿ Ἤ: τς ϑξαεαεψης ̓ ρίτον ἀπο 5,.10- 2} -Ὲ ς ἐἀ οἰ οβενάε υεννε (ροπίτυς ςηΐμι ὃν ὄνα ΡΓΟ πότοραν ) ἐδε οὗν 10 ᾿ ον ΕΜ ἡμιου 

ἐκυδι ἐδεόνυ, ΤῊ ὥλ ἤδοὺ άρ Ἧτο κ᾿ Ἵ" πρὶν ἤδειιιμη ἜΜ ΨΑ γᾷ! ̓  πὶ ἐηδύλυνα δες ἀμὸν ἐασὸς Βα ιςηῇς αυτοπι ξιϊείο δνορκηίηα ἀπεϊ ᾿ τ ΒΥ Σ Σ ν᾿ φῆναι βοοίν, 
ΡῈ τα πὰς νὸν Βαρσωβαν Ν ὃς ἐπεχληϑὴ Ἰουςος κῷῃ : : : ϑν Ἴ χει δε 1 4. ροΠοηρτειη δας Ἰεξειοη πὶ ἀρτίως, πὶ ΑΙ τ, 1 Εἰ ων φερίεγότην ἀἰες Ρ ἐπ! πίοβει, καὶ ὦ τῷ συμηλν» ἃς 'πι ρείανϊα 

ςοπηαοπιηαθατυς ἡ ᾿υΐτας γ δὲ ἡγὴι "49 ἐλιαθβνι 
, ᾿βθαν ρμιεξεῖθι» Ματϑίων. δὼ Η ε “").0 Μ αἰ ἤδη. φ 

᾿ Μαιεύλην. ᾿-- : ἡ ", ον τυ Μα " ᾿ τ: 

ἀἰϊθίηαραυίς μος πιοάο »ὐάδεβῆν δν ἐξελέξω ἐκ τούτων Ἐπ δύν, φδδαι τὴν ἡμέραν τὸς πεντοκόςης. ΟἿξ, ἰορις ἐμ} Ὡυποτο 4υϊάεπι 1ἰπ- 

ΓΣ Ὃ ' ΠΡ ΤΩΝ, ος ᾿ Εἰ: ἀ σι Ὥς διε λοβενὰ εἰ, βενάε 4ρειη εἰεριν» ἐος μῃ ἀμοῦνα, υὐ σὰ: 46. πα ναί εης νί ἀδον δον ἐπρμὰς ἔπι «εητιτ ρίας (α- ξυλτθ εὐ: 

." πα. (πίιο- 5. " ἐν στο Κι! Ἑΐπ᾽ οταΐτος ἀϊχεσαηῖ , Τυ}.4)Ὶ Ἐπ ογβμιεῦ ἀὐκαπηβ τρια! δες, τοῤς “ΟΝ οὖ ὦ βῖςπι Βεδάοπιαηος,πρη ἀυτς πν μετ ε νἰτιμνος 1Π]Δτυπὶ ἀΐας μόθον 

: μενος μὰ αι “ἥῶσ ἐξα ὅροι πον, τ Κυε τὰ ἜΣ πες τα δὰ ᾿ “ἜΣ ᾿ 41. ϑονῆεπν, κιῖρρν. ἰὰ αἴξ, νῖ ἤεῖρίς οοηίο ς ὃς ἄοερη ἑξαυς φυϊηφιασ οἴπημ», σλἀεηνταιηοη πιάηοητὸ (ξητοπτία. βλνητήβ ας 
ΠΝ δ ; - ΣᾺ : : παρ πο τεταῖμα -- {μας πα ΠΝ Δτν φυοά σχητίπιας Εἰλίπηις Τριὰς Ῥαγεςιδ δυῖδηι ἐν ἀςοϊλτας τειηρυς νξοης, (οἀ ἰλη λὰ 8- 

᾿ πα: δι ρεβοριναιο, ορίνυδς ἡψέδνος. οε εἴς πἰπηεσηυσά Οτχε (εἰο δὴ Εσαλίηηια ἔξ ̓ δἰξαψυντας αυϊηννεγίετοῖ, Ῥεγρείμαη αὐπθο γπλῖρν τοξεγε πος ίοςο ρος δ ἰικτοάίτατίατα ίας-ὀ πολ νεῖρεηε,υοᾷ μὐὐβον ἀμδε ἡπογια ἐςρυξ πλτοαυυπὶ 

᾽χη γεῖθο ἀΐοιης Κι ὁ ἀραῦ Ντἐρμε οὐ μρμὼ ς ἰπ σαρυς. υἱὲα ρορ[ϑοϑμάϊηεπι ἐζὶε κοὐ Ἴομηο δ απ ϑλμυμῳ ζουίο- πόποι, ψιοδίδηι δὲς ἀδιτυς ἐς (Ὡςροιοτς δέ αυλίϊ μα:- εχ γοτγί. τς. ἐρίο ν]θηιο ἀϊς ποη ἴλπὶ ἰησίηδηις, (πὰ ρο- 

δ ἀκίοινσψει δ Ἐγαζιαιφτρτετάτας, δ μον. ψείτος οὐίαι 5 4υυπτανδρεγ Ὁ Ὁ ἐπάθυης,ειγι αι ΠΕ ργαάϊςλτῖο» τοὐε τυὰς ἀεἰ ζοπάο, πὐΐδὶ ποη ργοθάτυν : φιιιην Ῥοῖγαι το τῆς ἱροδοαηις ἐδ ἐουιεῖ ςουτιρ Πῆς. Ιτάαις Γυςληι οὔ - ' 

ον ἀϊξοτιδ Ματῆχος γεγθό ὠνήγξατο, μυθ4 ρίορτὲ ἰφαϊῆοαε ἧς ῬΕ ἡ δὲ οδιτὲ νὸς σεπιις. ἀἰοεπά μά ςξδαζας διη δείοηίς κι μλιῖο δητὲ ἰοφυς πῃ ἀς βίο [άα,υὶ Π.}} (ιοςοε, ράκη ἰ(ςευλμάυπι οἷς ἀΐςπι Ἰητεϊ ρετς ἤθη ἡ υτα ποῦ! ορροῦ- 

διιαῆμδατεια ςαπϊϊ διὰ χὰ] ποσαίε [ταις ποπηθι ρυδίιοα οἰάίαις Ἰαοτίοία ἐπι! ἰττατιομοπι χαμπὶ ἀς ἐς νοσάδιιίο νιάτος. 1άσπι στο ναΐοῖ κλῦφε υοά μεφβεβηξτὰ ταπι,ἀποάοείπι Βοχάταπι, οδη τ,Ρ. ἰδά σιν ποέξε ρέσοος..͵ ΘΠ... 

μδης ρετὶγβγλα Ρείτιμα ἀμιδιμίζε εχ ἠείριαπτ, τ ταδί ἀβίταγ 4ὺι ρυδ]ἑουπὶ αὕππυς φεγαητ,νε ἘχὍειτ.11.2. ἀρρ- . ἅμι. φαροβοίδιων ὐποσοκηρὰ εἶς ἰςξαΠοηίσηνε νόγίαγο ἄσπες σομιρεςμρπίαπι,ἀ ουίας πόξοὶς νείρετα ἀΐονι4 μοτᾶ- 

φεχρυίδτετες ποιηίη ἰληιξο φιπίοιυσὰ Ρἰαείδυς ἐπ τοῦ νθὶ οἰενά εἰς ίξίς ρχορτον (ἐπεξτυταη πη ρος ἅπ)-» ποιοῖς Οαἤτο ΠΟ, ασπι πιιτινὴν (ὲ ἰρίος ςείδαν Ροϊοίος ται ἐμοὶ ἀκ, νυ ρχεν!ς ἵψῳ ἀδᾳιηαυ ρεῆιμο ἰδ 

νοὶ Αραδῳ θὲ γύας ἰπτεγρτοῖος ὀχργάδιιης. 5.4 δὲ 4 τὸ πυνίηξ ται δὲ με εάς “κἊὐ οἷ πλυπετις ἐι ἰαθοηρυς (τς Ξ κα Ἑεοϊοῖα Ομγὶ νὰ, 1νΑοἰ αἰτλτίβε(ιιας Ῥγδτοχαι ποθὴ χη τρβοσούνονς ἐϊηῖ μεῆλ.. ΟΜΝ ἀνααος 1) ἀυσοδι νεζὰ.. " 

λλήιοο γεαεοοδετις οἶξπε ἐχ οἀϊτίοτς ἴσου ρυαοἱρίτος (δας [δοογς, φυνη] οἴει αἰἰοψο νεβετα ρυε ἰεποέξιις, [τὲπὶ εχ “γι ψυχίϊς ἤσας δοτυχμ ἀοξξείαπο δυφςιαιὲ ςρττυρίτ. ὀ[ὲ ἐοαίαιθιις αἀίζαπι εἰξ οἱ Α' πόβολινυσροβοί!: δι ςοττὲ 8 

»" Ν᾿ οὶ νου πὰ ἀμοουμ αι ἣν ο μοὶ δεςρίλς,, ὀρίωὺς ἡνένϑνε κ.Ῥάτι τ. το. νΌΪ δοϊοιμοη ῥεμάςητίαηι δὲ ΠΤ 0] ᾿ὅ υὐ φιοαὐενεανιν ἐξ ἧς ὑπρέζν. γεῖ, ὁ φωοφο(εινέι, ψυΐξατα, ἧς οοἰναεςηῖ οὰπι οχίγεσιο Πιροτίοις ἐαράξο, νὶ (615 Αρο- 

ττὰ δ ἀρορς μς φεξεϊριατίιτ ἀδοϊατάς οἰδοίς (νὲ Οἴαςα (ολοίία ἐχρ ἰσθμοῦ ρας ἃ Ὁδινίηδ,ν ροίίι ᾿ξ το ὃς ἐξ τοιάδ οοτᾷη Ῥορυΐα, ᾿ ᾿Ῥέφμο μεανανίεαμ [μάώ-. Ἐταί, μννάε ρυαωανίεσεως ἐκε ἀξ ἡ Ποίις πὶ Ῥνόρεῖδ μας ϑρίητυς ἰαπέεν ὨἰΠ10 ἀνε: ροίϊελ τες 

Ὁ τὸ ᾿ς ἀχργενεχ ϑέντω, Ομ τάπηοη ἃ γχοῖς εχ Ραρία (δου ποίρίο αι τὰ ςἢἁ πο νὰ οαπὶ ρσρμΐο διηρ εἴταν 8 οἴπά νς ἰυνην νἀ. Ἐχἠλίπιο νοτὸ παρόν ροΐειη οἵδε ρτὸ σωριξέβη; αὐ [κετυς σις δι ρεορτίυς ΑΠῈ Α ροδοίλειι. ΝΑ ἴοι οπιαὶ- 

᾿πρλφίι ἰοας ἀξ [υδ ἐοιηιποιυοταλμι, 4υΐ τι [εἰρίνιτα ἐν οἰἶίσίυπη ἔαςετς ρο τε, ἔτεπι ι ὅατ. 27. «βσαυ ποη ποζο ταίοττίδι ἐξ ργεροιϊεῖο ραΐαὶ ςοπβειιές οηἷς ροίμφα δάϊιιπ: ,. Π ὁροιτυῖς, ποις, Βκοίεβα αυδῇ ἀιιοάςοίπι ραϊείλτς 9 

"ἢ ἐκ πη β λαὸ ἰαφμοο (προτυ νοτίρ,δόρες οἰ δίτατις τπἰγά δὰ ρτίιιατας οἰἰλτι νίτᾶς οὐποία μλῃς μαγαμηιδιη ρεγο πότον νυ, νὰ οτίαηι ἀσοὶρίτωῦ Ἐχοά. 5.8. Θιζιπῖ οπίτη ῥσο. βυτυγος, Ρεουϊαεὶ φυλάλπι [ογηλδάϊι ἐπίξας ξοπίςς τὴ. δ... 

, ΕΝ τπ ἀπά εὴ ἐπμιιηναδείξ, ροϊετοιην ἃ δηκειίιτα ουγει Ἀιοτίς νεϊθουτ, μή, 6.8ς ΡΩΪ, τν8. δ. Το το... ΠΟ τ, αηυὲ τας. σαρίζαισνν δὲ παρέκοασιν ν Ῥτοὸ σο ψυοὰ [,Ἀτίπὶ (εξ οτίαπι' ἐρῆε ρεουλιατίχεν γον ἔμοεγαι δρίητυς Δη.- 

, «Ἰνίις, «ἀτονάαμο εἰπολί,νε ἱποδιταίποα ποτα 21. αἱ βμόδη ὠρ ἐμ ἡ εἶ, ἔα ποβνο σεν. ἡμηὶ βεπὶ δόοὦ ἀριοιποπει γοίληῖ ὅς ἀδονγλυίοηςι). Ηδης αὐτοί εἴς. ἔδξιις : 1ἀ φιοί οείαπι οἰϊεηάαπι ἡξηςα πηδιμς , 115 ἀσηγυλ 

"1.9. Ρωβτιαιβούκηε ες αὐτὶ Ἰδίᾳ διζλέμτῳ αὐ Ν εις ἰῃ- - δήξομην μεβοπντεβαντεξβίομ ἐνμω, μοΐγτνρρᾳ τῆι αἰ άσνως ἀντί μέ» γϑενιδρὰ ἱμὰς ἰοεὶ οὐ βυεγόῤο ον α ἐἰξ Ἰατό ἐς ὶ ροκοῖς ΠΑΝ κν εἰρη 4υὶ Ευληξεἰίνιπγογληῖ ρὸν οὐδεπη τοῖτλ τ, ᾿ 

ΠΉ ΚΝ ὐτηην ΠΤΑ(, δένγνὰ ἐμῷ νονθαφμία. ἘΠῚ λυυξιμ χ0 ὧι σιὼ ὑμῖν ἕνα τούτων. Ἐταί, βρη ηφημι[ρ άπν ΦοΗ  ωαιμὴ αμᾶ. ψισρίοχιπιὲ εολιστότ Εἰ ςηὐπὶ εὐναΐον νοοχτίο,γυλῇ νἱλ ἰρατίωσί, [τλῆμε μαι] ὸ δ αυνηι ἢ τη φαος δρίντιε λα. 

ες} δ μά δα αὶ ἱφόπτεν οὐίδειαηι τὸ, ΠΝ Αι ἤλς φίσαυς ἰα ΠῚ πὰ "οδι ἴμην (εξ τε[ὠννεξ ἡνν". Εἕο πλλίιιὶ ναῖε! α. διίμάϊυτι ἰη αυο οέγογα ηρ5 οροτίςς ἢ πηεῖάπὶ νοἴυπιμε ε) ἴον ἡΠδρίαι ογας  ςαρηΐεης ἰοφιὶ πριι, δἰυἷτὰ ταν 

8). ψάτις ριόρούίευξ ἀ Ρεῖγθ φοπἤάεγάπάαμη Ῥεὐϑτυάίονημ, ἱπτονρτς ἀρ 5 ααξται (ἐμ π΄ ἐο ταπτὺμ) νατιατα πίτς., ἡπησετο. Δὺ ας ἐφίτινς νίαγίά εἴ Ὁ Α οἰϊτοίακιι ἀἰοίτος οἴηῶξε οἵϊς Ομ  ἰαον ἀὐφίς,, πες αἰϊογυθι δι αᾶμο ηυὰλπ ΄. 

τ " ππσάη!' αρτο ησηιϊέ ρυδ] οὗ ἔς ἀπροιευνηγοα Πηψιφ ας ρτοιάιιο τε, αυιὸή μᾶγ Ἰξι λον τοῦτον βέοριον Ἰοηφίηπ Ἀγσ ἤλας ἀιστοῖυξεηνὸ νοτὸ ἃ Ῥιοτίως τοἰξτλ, ἰὴ ςοητιδέμη) νη άοςίη) Αροξοίοταπιυοσιηι ζαυΐαιη ἀρὶς ἢ » 

᾽ν ψογηδδιι!α ἐτας. ἐρῦν μυίας (ςεἰοτν ςοηίξιίς νοὶ ἀυξξονίουν, βεγράτοπ., οὰπὶ δητοζοάςητο αὐδρών ςοηιμπχὶ ἡ δὲ νεῖρου Στὰ ἀέβεχεῖε, νε ἐπ ἐὐπιτδηάεφοουπ ἀδιιεηίγοι αοπι, τ Δραῆαια οοἸ ερ  ρτίανιε. Οοπυςηῆε ταπιςη φιιοτίας 

᾿ , τοῦ, Βεδμε ψυίάδοπι καί εἰς ον Ῥεῦμιε βοείας ἀιχοτίς, κο τατι οἰ! οτατίοπετα, ρεδρίςμήτατιν συ, νυται., 6 τ ἀμ ρουείυβο [ιοίμάϊξίο ἀειίααγας. Εριρ .Ἰη Ολίαηο νον, οὐ Παῖς ὀρ αἰΐοβ φυοήνε οὐαὶ Αρριίϊοΐμα ἐϊῥοιρυίοέ, 

αὖ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐΥ̓Μ ριόβηα ἱρίοπιηι ἰΐπσ να: υὰ πὶ ἐμοτόρνι 1}, δϑελένενμηι ἔζησαν, δὶς εείαπὶ ἰοροτιιηῖ ἱπιοιρτοθξς,5)75 6 0, ἐς ἐφ᾽ εὖ τα να δὰ καθων τείξεατιηοοάοπι σιδηδητε δηία, “5 ἀτήυσ Δὐοὺ τοὶ ἐμ σίας εἰἴαπι Π]αὺ δι μα δταν Κα πήΐπαε εχ ἥνος 

διαλέκτῳ ἐᾷ οἱκ ἰδίξτα ἰπριά: αυλαιζηι ἈΠΟ) Οἱ αὶ δὲ χυφνΑ ταις ὰζ 1, ατίηας, ᾿Αὐῤυϊίνιίς διζειπίαρηἐ αιιε δι τοι 9 ϑνενν, τὸν Ἰδοοννϊὰ ο[ὲ {ὲ ἀεξίηαρβιηλ. εὐ Ροΐοτς ολρίτο ῥῥρῥανεβθίδὴ ἸῸΝ ἡ φαληδουΐμπι ραρυΐε 

Ηϊετοίοἱγηταοὶς ἢ φιαπὶ Αἰβέμαυσον ριον λρθημα φου ἰατοι. δὸς σάρυς να ἐς ἱπεπ σε οίτατιν {Π}. σουῖτα εἰς ητιοΆ. 4 τό Περνμνβ θεν, ἐδωίαν κλέρριρίὰ εἰ δοχείεἰ σης, ἐοη- ἰοῦ μοίφίείσυς ον ις εἴς ἀοπιιοἰηνηεαιις Υἱο πιο» 

ἐχοίρί ἀν, δὲ ἰίχυα ἔσεται ἀιοπιατλ. κηὰ δὲ ολάοιη Πηβυα 4.8ι αν ρβιγοσι ἤΠηρυϊατί πυπιοῖο, δέαινη, ρεπο οί. ἰϑδδιν ν᾿ ἀεΠ τος ἰοεείδινη, νεῖ ἰῃ ἤπυπεινιραά δοΐοιπ. Ρίσ. ἀο Ῥτοδεδίὶς οἵδ οηιπρν ἰΠΠοἐ ἐάτιτα ν ρημνηυοτη βιέια 

, γεερδηξι, δίς τ δὲ εὐάειι γατιοπο ΟΝ τίει ἀϊκὶς ἐοάνξ17. “ετγοίθ Μη ἐηΐπν ἈἰςγΠυαείπὶ ἃ Ρεῖζο ρετίτατ, φυλί εχ. τ ἀεῖν.16.3}. νοὶ ἐπι ναί αν αἰἑασοά. ἸΝαπι ἀρ Ἡοπιογαπι, 86 πιοπιίο, νηὶ ἰοπιρός ΜΗο, [εὰ ροιίὰς σατο τοπιροῆδιι - 

᾿ , δε νόμῳ τῷ υἱμετέρῳι ἰηἰεζε οὐδένα ροϊτιὰν φυλον ἐμετόρῳ νοδένα, ἢ“ ςεἰϊέτιονς ἀἠπιταῖς ριαάϊτονίε ρυ 9]! οὰ ὃς τοτίμς οοἰ ες.) ἸμΔά.α, ἐοηἰ εἰλιπεις ἰρ  ] 686), υὐ Ρατα 1 ζὰβηλ, 45΄ Ἐςεϊοίλην τὶ οοιηπνιος ἡ υὲ Αροϊνίοευπι δοίρίαπι ν 

40 ἢθ.,Ερι [90 αἰδνη κμὶ, ΤίωΣ γασνοπίω Ροίξ κατ οηθο 4- ΠΙΡΤαβΙβ. Βιπε ἐπίην ἴητεῦ ΑΡΟΙτοίος οδιιοπίςητον οὖ δτ- 

{ϑλιοηειπ, νὲ ἰπεεληβνιαν αἰϊιὰ κει πο πίμην δειίρει τσ ἀμμπε ει οτάϊηις ἀυδιταχὰξ ἀ ΠΝ το, νὰ ἦν ΑἹ ἰν ΒοοΙε 4. 
᾿ς τ οἰτατί, Ἐρι(ζοραταπη ἀιτοπ νοῦλε πεν δι βιηδείοηε!α, Πιρία ἐατίδις : ἀοηος ΒΡ ςοράξαν διψπαναε ἠη Βοοἰοιιαπν 

: φυαίϊ ἰηρεέμσιεαι ἀΐξας, τοί ΠΡ [»“1λ2 4} ελάεπι ἡνίδυςδογοτυνηνὶ πιοχ νι δατληίοιηι οιλῆς, 4 Ιορρϑν 

Ἔ ἩρΆαΝ ταῖοηᾳ τοοζῃνι Νυμθη Δ ΝΑ ν σσαδυ! πὶ Πα 51. μα σὰ. 1 πὸ νεῖονε χςπιρ αὶ ἰερίπνια Τωσίώ [ων Ορη- 
ν Ἰίδοητεν γοείπιιπι, υία ἀς ἘςοςἤκίρΑ δὲ εὰ αμίάεην Α.-᾿ ἐγὼ νετὸ ἰηδὰ,ς.4..6. Ῥτὸ Γϑ σή εη νη οχφιπρίδτ! ἰορ μη 

ον ἰαἢυπναρυ δ Οἰσετοποπὶ φὐπ ϑοεγεηι ογδεοβε ἰλ Ἀγ. τοπυς ας, Μαπὲ ἐξίτυτ' αυσμη Ἀροίδαϊ! νὰ (Ν᾽ εἴης 
ἐμαπι τ ἴσως ἀρυὰ Ν τ ἐαμα Πἰν Αἰ πεἰά, δ ἐκ νγπαημαήφὸ Ὁ ΠΝ (υπι ας Βυκᾷς μος Ἰοῦο σοπιπεριογαξ τ δὲ εἰ ΐοι!- 

κγλτία; ἴμετηπε (ομίεπαὶ τάτίοηθε, Οπιενὰπι διδόναι νκύφᾳ ἰὰ ἐδοίθηι 4υΐ, ἥυυπλ Ἀδης Αἰ οτίαπι δία ριητίοίοπε Μα- 
δίς βοπίτιν δγο ἥθεϑῳ, αλύφις εις Ἰοφυίτυν Βυτίριὰ Ἐν. τίεην πηδῖγθαὶ Ὠοειίῃλέρ τηςάϊο Δ ογμ (οἰ οοάτε,᾿ 

μοι σφ ϑινίμερατας νοτουπιγπλζνσιλον βφμοά ετιδηι 86. ὅθι ἐμηίγιπινε ἀροίβο οι φισαις τοἰϊε ἢ ρεϊβοίρεηι {ἰδ πὶ 

Υ ᾿ : ι ἅμ νοοῚ Τ σε, χφιηρίΑτ ᾿ ἠεῖς ἢύϊμως “ψουαιταμεη. Ηεογερὲ νιλταγνεῖθο βαείδητι (εἰϊέοος ρεδεάϊολράϊ ηυοφυφ απ εἴ), δὲ Βερε- 

ἤρύσνα Ἀιπέζιφας Ἰνίς αρίε Ῥεῦραι, μυαν Ἰϊσαμὶ Πάμ 4 (1υσώφ δι τὰ νοττίε Ὑοτμν ἰστοτρτον ἡγε νίᾳςε ροε νιτορὶ" Ὀφη[μρρη]νεὶ ΠῸ[ἐθραρ,Ἴησω γοίροφήίοην ΟΥαῖζο νεεθο ταῦάϊ,, ναὶ οτιδιῃ νὰ μοι ίπαι οα}! ἀδιηκαδαῖα ὐὐξὸν ἀφρό α 
: κὸ ρυσρειδίςειρίςτις τη οὔᾳ τἐρὴϊς ἘΠΕ ΡΘΕ ΤΙΝΙ 4 ἰάσην ἀει ξβατῦ.᾿ ΝΔἿῚ οὐιλην Ἰν οοβ ποηλομτο Ἰγ- νναμοα ν(ιτράτας δῦ ἀρηαήμι ἄσδα ςοἰηίηιν ἰὰ βαῖπο. τογαπι ἐς εἴϊημαι ριζα. ἵ' κὐέεια[ἰϑ9} 6 νυν Ἠεν. ἸΟῪ 

φοἰσηταυΐοι ρα βοευην,ου θη δ αι γος ἐν νοοανυ!α (ςρηΠ]. κ΄ αθας ὅς Βαγίϊνας ρατυμηὶ οἱ ἀπε ΠΏ. 41εμν:, αἷς Νιϊοιία. Αἰνοφείναῦριν διδένωη γε εἰ μά ἀσείαιαι, ἐφιφυβα νεται  {1.. φοννονέϊμεν, ὁ μυϑυμρθῦν. ἘγΑίΠΊ. 

της αὐ εο!εἰϊαἰίςα τη ἀν ΗΠ γβθ πο τη δεῖ. το δον ΟΣ Πα [ἠδείπα οἰ, οὐἱμπηοήι πυΐτα Δ]. ἐπα ἕνδλα -. δεπιρο βαίτοπι [ιαπα αἰϊουΐ ΑὔΠμ πόςὰ, ἤφμτ οἷν Βοπιοτο δος Ὁ ἡ μαδρναν,υοὅ δυπημάπι ἀρυ λα ὲ Ιοφυεοιοι εξ ἐτα 
εἰρκυν Οάγ ογυβηιοδγαπινι μουπσογηιδι γίτατα πιθπλϊηὶ. Ψοραν ἱπέεγβτει πος Ἰοερ νειτίς "νιν, ἃ οᾺ 

σὰν, οἰ ίπωε κὰ νϑιϑυπη ἐρεσιβηκτετὶ ἤβοκαν κκόφψις, ἀε- εχ ίπιας Ἐγοῦ ἰδ δέοι! υκηι δηδτῃ ἰοδίολειη ρτο- 

ἀἰεγιηῖ ίοτιοι, 4 δονωιν οὐδ, Βοὲ ἀϊοφηά! ςοπυν ἤδυΣ. δας, Βχοὸ νορὰ αϑάμο ά γίμνιδπι ΤμοΙα ἤκυδ οὐάνῃφωι 
ἃ {Ππυἀ ημρὴ ρεοχίπτὸ Τα φιμεννγοκ φαΐβι οοαἤιετυάίηε μὲ. ροίδιπι φίατρεουανοβεοριεν νά γὴν πὸοὐτὸ ὐοὐ γτοι 

Εἰιμπὶ εἰ. Ῥιευμταα εὐ ἴο πεν ψίϊε {Ποτιαπ ρει φιίδμεόο πιὸ ἐφηίεφυίειν. πὸ Ἂ 
͵ . 

ΤΥ ᾿ 4ι ιν ,ὐδρφν. Ἀδὰ. βλοιμάσητῳς εἰναι ὁ ταϊπίβει ἢ γος ἀνοταυίνην Ἀοδὲ ἐγίτος Εταίνηυν Οἱοίίαπι οΥ- 

ες γρεθὶ βαπέθίοηα τυ ]ίσρον, Ὑ ΕΡ εὐΐδονε ἐβ ἐμὲ μοι ἰσῆλϑιφ παρλπη, 4 νοςάπς Γορτο ις τγχθα; ταπιαην Ἠδρταιπ 

ἐξδκϑον ἐφ᾽ ὑμάῳ ΝΌΪΧ. αὐ νεῖθυμ ἐμινόυλε δ᾽ ἐκήμε μὸν οι. νοζαθι πὶ ἐρτεγργοιαίας. 
λιταὐτοι Ε νεαηδα Ιης ποσί τη, 4 όήμο ἀ μὺδ'» 1 ιν, ρσώξαϊηνοι, Βταῆπ. Ῥνορηθίον [αἴϊ4. ἔξ 9 

ἀν αἰ πὸ Ἐχριο ον πὰ νογθμδν! θη φυάψιῃ δαυᾷ (κι, ξ γριὸ φα μέλι τοιηροτι εἴϊε ὁπαϊίας ει, ᾿ δὰ Ρ 
ΔΝ, 4 ᾿ 

᾽ 

"ὦ 

“ 



ἀτοὸνςς ὸ ὗν ἀπ νον, ΣΟ ᾿ . ἊΨ ἣν . ἤδ'οὸ, τον ὥς ᾿ Ὰ 

ἂ ᾿ ο Ε ᾿ Ω ᾿ ᾿ ᾿ ἐδ εὖ ᾿ τ ᾿ ᾿ : Ν ᾿ ἐ ᾿ Ἷ Ε " 5 Ϊ 

Ὡρ 1..6.. “" ΑΟΤΑ᾿ Ἂ ΑΡοβ τοι ΟἾΥΜμ ΗΝ β 
᾿ ᾿ Καὶ ἐσῆϑειο ἄφνω ἐκ τῷ οὐρανοῦ ἦχος") Τυστι ελτί εἰς τερεμεὰ (σπἶτι.5] : ἀξαβω βηρινὶὲ ἘΣΎ ὁ αἰδῇ νίδεο αυϑά (νὲ. τοπιρότυην πήδονία νετίαεί!, ςοηατα, μος ἰοφυάτυπι ο-ς Φὦ.. : ετὸ ἀφνὼ ἐν τὰ ουρῴϑου ἡχος ἘΒΕΡΑΣ ΕἸ Ἂν 4 ῷ δα. ΗΕ νενὸ ἢ 04 ; Ῥότυι τΔ, ᾿ ἅ1Ε, [ἢ 60: Ὶ 

: , Καὶ ἐτῶν Ὁ τὸ β τ 1. - οαἴο ταπαδαὴν᾽ γυοητὶε Ἰδαῖον} (αν βαμεμ μη φμαην κάμε: ποὺς μα τ ἀἰδήοα μηΡ]ιοοι 56 ὰ ̓ς {ΠΗ βιοιὲ φϑαήο. δυπη,ημεπηκάπισάμην οτἰαπιίληβίοπυπι ἀρ υχ τε ' 
ὥςπερ φερομδμης “πγοης "αι ἂϑ ΧΙ ὃ ἐγιοἹοητὶ » φι περί οὐΐς τοτατο} ἢ ΙΑ! [δυνελην υολεπθῃο ἰμεεῖ γάτοτασι δοπουϊοτυπι νοδίξια ἰοφαμῖο. 58ἐ6 φ πε ἡ) Νν Βοε ειε ἡ νἱξυνές, γι εείδογ φρίττω (μαξὰ Ἂ | 

᾿ σῈ δ γ ἣν Ὶ κογὸν ἦσαν Ὅγ- ; 3 . ἐμεο [7 ὁ Ί ερ  ἐμμι Ἰοί μην ἀρ. ΔΛ κεν ἰς εἰνος πρρήει ἱ ἀεειάηε εἰϊάε, ἀρρεϊλιίο ἑπτετάῦ ἰυίπιοά ἀοαὶετεϊδυδιμτ! ἤθις ἀρραῖεῖ ι 

ἐω τῇ ̓  Ὄ ᾿ ᾿ ' ᾿ "ῇ ἀοιποῖι νθ] Ἔγαιὶ ζορΠἀομῖς8.} μων υὐίϑανεβημαι. ἡριιεῖς, ΝοηΦααα Τα δ με κα δ ιο, ἐφ 8 Οοε, 6 εχ με ηυα ᾿ὐπὰν ΝᾺ ἡνδτὰ 8 ο.ἵφι.8ς 16. τεπν 1 φ.1.δί (ἡταῖὰ 

δνοι; ᾿ ᾿ ἘΕὰ  ἢ Εἰ νι (μι εἰς Προια 3] Ἐξ δρῥανυενιηι ἐμ ΩΣ ΄ ᾿ ἀπλίτπις ΚΘ τίδετε Ὀοηπεϊεζίονατυ ἴν οα- τι ζογην «3 δὲ ἰφεδιέλον τον ἈΠ Ε4ΠῚ νοραητ τὲ Οἰκεὶ, ραευ». ΄ , 

Κη ὥφϑησαν αὐτοῖς δζᾳ ξάμϑμαι ΠῚ υὐν΄ ἡ γὰρ ̓ρηὶς," ΠΣ ΣΝ ἀψήνηθς με ἐν βίῳ ἘΜ οτιαν πο υἷν ἴδρυὶ εἰᾷ νάνὸ πίτογ αν Ἐραίπιο ἀϊεὶ., Πίαγοιη Αἰἰαυδιη ἰη φεάφπι αἰἰουὶ ἱππεύς ἰοφυφοάι ἀϊυετῆ» " Ἧι σὰν τ 

γλάδοσαι ὡσεὶ πυρός, ἐρίϑινέτι ἐφ᾽ ἕνα [τἀ προ νμυϊηηπειπηλα ςο- δ βάλημε, μὰν ὦ ἐμίε Ῥιυτο ἐαππὶ οτηπιδιυ νοὶ τπεϑιοςτίτε τι ἡ ἰοσιηπ τατοιη,5οᾷ μὲς Ἰακίοτς ἐφηίβρδιονα δεξίρίμυ:. "΄ ᾿ ; : 

ἑταςον αὐὴῃὦ. τοὶ : “Ἃ : “ “ : τ σσπτττπππτ ᾿ ὑλστα ᾿ ΜΕΝ ἐ 
5.5. ἘΞ. “5. .4!,,6 4 ορί ει! νης συϊοῦ οἰ ηε 5) ἰας Ψ: τερέεν βιηβ οηομοι ᾿ τ μα] Μλδοί. ναὶ Ελαμῶν λ9 ΡῬαγιδὶ δὲ Μεάὶ δι ἘΠ δ 9. Ῥωιμ Φ Μά Ψ Ρ 

Καρ ἐπληϑησων ἀπταντας Πνόδμιτος φρίττυ πα, «αρεγάπτηυς 4 ῥνμεν (αμιέϊος ταν. ιαῤϑοὶ καὶ Μνδοί,. καὶ λαμ αὐ χα υὶ ἑης οἰϊτηυε Μείοροταιιίαπο, Εἰδευμ,δ' Ὅμαννεν Ἢ 

αηον, Κὶ ἠρξωντο λαλοῖν ἑτέραις γλῶσ- τον ἦι ἔ ψοι Φ.,η| ἰοφηὶ ὐάνιμ ἱΐπον ἢ νατοικοιῦτες τἰω Μεσοποταμίαν ἴον ΐ , Δ ηροιαιοιθνν, Τμάραν 
᾿ ἐς “" ΜΝ “τ ΨΝ ΕΝ ἰοὺ [118 11 Π}8 015, Ργουΐ 5Ρ1- εἼΡΡΝΗΙ δρύννειῃ ζμνμρηνς 4 χρτοὶ δὸ ῃ Πό ᾿ } Ἰυδαάπιρις δι Οαρραθοςίδπι» “Οὐ ροάοοίανι, ον! ΝῸ 

ἊΣ τ ἢ πηυμα: 4“ δδυ αὐ τοις) Ἰγἰτυθ 1} ς ἀαἰρας οἰδ᾽ οβλιτ. 7 7 εἰοφανεω, ἢ ᾿ ᾿ ιδαιαν τ καὶ Καπιπα Μῶν Κ Ρομτιιηνδί ἀϑρὴς ' Φ' υέβων ᾿ 

Ὁ γ θιος τος ἐς τος Εταηι γετὸ ΗΙςτοίΟΙγ πὶ [ιὰ- [5] ραν αϑίφην ἰρισεβ, εἰ Ἀ5Α 0 πὸ τὰς ὦ 16: ῬΠΡΕ μιν δ᾽ ΒΑΠΙΡΟΤΙ “την ἃ ι χορ μανἐάρρε μαι ̓ Ὁ ᾿ Ησαν ὃ ὧν ('ερρυσωλξιω κατοικου-] ἐρότηον βπ ΠΡΟ ἐφ λκὶ ΝΥ ΤΑΡΕΘΕΝ μῆς φ)νγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυῆίον) . ἰ ξργρίυιη δι ρατῖος κ΄ Ργα αυα Ὑρί τον Τά ΦᾺ , 
Ω Ὥοα - ΖΨἌἪχἌ ἰῆρη Ψ . ΄ ᾳ . ͵ ᾿ ΄, ΠῚ ’ ἕ : ᾿ Ἢ 

᾿ ποὶ ουδὼ οἱγαδεδοες αὐ λαθρις, ὀστὲ σσω" Αλοιν Δ ηθενμ δὲ δι α τῇ ἫΝ δὰ ἶ Χμ αβμεκ νοεῖ, κῃ τὸ μέρη Ἠς Διδύας της Ὁ Κυρίιυδω ἐρο αν, οὐδὰς ἐν ϑδηὰν δι δὐ- τϑῆρν, Ο᾽ μια Ἀον».-᾿ 
ΝΝ ' τὸς ἔθνοις δ) ἘΞ πὴν οὐρανόν. ΕἸ ΡΝὰ ᾿ ᾿ Μεημε ν ἔς ὁ ε[}, . Ὶ ΜΠ χαὶ ε ζλιδομρῦ ως Ρ'ωμαγοιγὶ ουδ᾿α! οἱ αὐ" ἘΟΩΜΩΝ τι μ. [21 τυ ἫΝ 4.9η544 Φ μ"- ε ἢ ' 

ὺ ᾿ Γινομῆμης δὲ δ φωνῆς ταύτες,συυδλ- εἰ ΞΟὐο δὐζοηι μος τυϊπογοῦ 4[.- Ῥοἔα ἀμεον να υαι, τ ομὴ οἱ Φορσήλυτοι, τς ΗΝ ΠΣ ΤΥ δ. Ατεδεδ», δυάίτηυ ἀρ ΤΌΣ ΡΟ ῃ ὔ ἐπ 
ὅε τὸ πλῦϑος , χαὶ σιωνεχύϑν γὅτι ἤκουον] ᾿εδιιεαὶτ ταυϊτϊτυ ον δα σοηῖυῖ, | 59 εηἠεληνίεμάο,, ῳ Η ᾿ Αἰ φαίες ἀκούομϑυ λάλοιυ- ᾿ ἐς ποιεῖς Πηροὶς, ἀίπενι αφε ἰοφνῆδεν ποβτΐα νος Ἢ 

" ὌΠ Φ2ῈΣ ἢ δον ΒΝ ταύδ ἀν τοι της τηεβε οη [μ{α εἢ,, φωφοιά ἕρμντες ΡΣ νι ς ῳ 1008 Ἰϑφυςῃξεϑ η0 τ5 26 {ψπχνὶν πναρναίία Ὁ εἰ. | Γ 

ἡ μι αν ΤΟΣ ΗΝ το ες δ. Ὁ ΠΑΟΙΝ  Ὑ ΡΣ ΙΝ ΘΒ] 1 πη πι αἰ ρτηεεν τ τς γι: ᾿ ΟΞ δ ἡ ἔβαν Ρτΐα Πἰπρύα !ρ-} Ἰχωρ μένα ἠϊοε νήνεμος. μαλῶα τῷ Θεοῦ, ᾿ μ Ο ἐν ὐθορων ἐρίτυς οπν-}} ῥπμῤαρνηδε νομὴ ΒΝ Δ ΟΓΡΗΣ ΝΣ 
“,»΄᾿ "2 τ Ν “4φ "3 . ἱ : Φ μὲς . : ἢ ; . 9 1 ᾿ ᾿Ν 

τς Ἐξίςαντο δὲ σύνης χα ἐδαυμαζον, »ὶ Οδιϊυροίςεδαπε δυτέ οπιπθβὶ 7) διπρέδανι ἀινίον οποῳ Εξίςοιντο οἷὶ “παύτες κρὶ οδιηποροων,)  [η68, δί μια ταϊαηι ὀΐζεπίε8.α-}) Ἰ ΟΝ ονμπανα νμί ἰρφυϊεεάϑηὶ 
: λέοντες “ποὺς φλλέλοις ᾿ Οὐκ ἰδουὶ «Ξ ἘΣ ΩΝ ΗΝΝ Ἰπύνεν 4]ἢ ΜΝ" (9 ἡνιναῦφηιων, ἠϊεεημο, ἡ ἄλλος αἰὲς ἰἶλλον λέφρντες, Τί αὐ ϑέλο! Ἢ κἀ Ὁ 4:9 Ουἱά Ποφ γεὶ μος “ἡ: : διαιίοι ἠιιὸ ᾿ 

τ ἢ ὃ; , . ᾿ς ὃ ͵ Ν ' ΟῊΌΝ Νιόνηε,θεορε οπνος ἢ, σιὶ ᾿ Υ ᾿ τ ᾿ ροῖῃῖ -" ᾿ς ἦς 4] καἰῷ ἀνε ἐενίβεηδεε δ τού υἱέ, 
Ν ἡκη ἰωδδλι ουτοι εἰσιν θη αθῊς ΤᾺΝ αἰτος » Νόπης εἄς οἴἥης5 {{| ἰο πον αἰ οηο κως ᾿ ᾿ , τῶτο ) 57 ᾿ Ἵ ᾿ " ως ὄ' ᾿ ἿΑ νἦ νοτὸ "ἴπηϊδου ΧΕΙ ἴση βὲ ἀἰεδανν μία τονβο ρίε. Ἰ ΊΜΩΟ, ; 

λα . τω ὙΒΗΡῚ μι Ἰο4ιιαπειγ α αἱ ἰμπι. ΎΎ "ἡ ' ἕτοοοι δὲ χλῴφάδοντες ἔλεγον, Ἧ ἼΠεὸς ἀἰςεθδηι, ὙΊηο ἀυϊςὶ ρἰ ἐπὶ} [ν ῥρκεῖβν. εἶεν εἴτε οο- ' 

Καὶ πὼς ὑμεις ἀκούομδμ ἕκαςος τῇ ἰδίᾳ 4] Ομοπιοάο ἰρίτιν μ)ο5 δυιάῖτ δ αςςς Ξῃ ἀρὰν ἔαρ χάΐκοις μεμαφωμῆραι εἰσί. | ἴδε; ΝΣ ΤΙ] ' εἰς. «ἃ 
σι , ἐ "2 ' Ε "ἡ οο 8. υΔ απο υε σα τ {|4μεἰηρξμάηη Ὡς ) ΕΒΔ ΜΕ ᾿ Ῥεὶ “'4] διρ μεν Ῥεῖνη: . 
5 ἧζαλικτῳ ἡκἣ ον κα ἐγβυνηϑημᾶρ )"" Ὲ ἥ "ἢ » 1 Ὁ ἡρΆν (τ "5 ἀμ 541) {5 Σταϑοὶς “Φὲ Πέτρος σιυυ τοῖς ἕνδεκα, 14 | Οὐοηίηϊεπε τε ΕἾΤ Εἰ], τανε νἀ ει ἰεραμέ υο- ΠΝ ᾿ 

2 τ Ὁ 4041 αι Ὁ{1115 : Πρ ἐπῆρε δ φωνίιω αὐτῷ καὶ ἀπεφϑέγ ΞΕ νηάδεςίπη, ἐχτυλε νος ετὴ σατο, «εἰ βμαπν σ᾽ ἰφφωμεωι εξ ᾿ ᾿ ! 

γι: πο χεα λοϊαοκεικτξι ππεκκια σοὶ ἘΞ Ξ ---..ἕὄ ᾿ τοῖς, αὐ μας Ἰουδ αἦοι καὶ οἱ καῦοι- δι ᾿δἤξαρις εἰξ εος ἀϊςςη5, ἽΝ τί] εἰν ἰνὸ Τυάαϑ δσ' φμὲ να 

. Ἂν Ἀρεπέδεν φερε κε. Τὸ φέρνϑεῳ. ΟΥδοῖς πχηϊᾷοι απ ἀπεηῆι, ἀδοίαταμτ: αιλιθθς ἤοπ (ππίρεν μος ἀιίζιϊπποα. »Ὁ τὰ αὐβόμ. ὠραβε ὑΐο “ἡ 4} }} ἀαὶ, υδΐγων οτοπ ες φαΐ Βαδὶ- ὀέίενω 1 ενη[εἰἐπο υπΐναν- 

τ ες ἀπηρέται γεηϊτεμἴειι αρυά Ἰιατίηος φυόχυς ἘΕττὶ ἐπ οα ἤσιηὶ οβίσταςτιτ. : κουντες ἴ ἐορυσαληὴμ ἀπταλτς τυ υ τἀϊτὶς Ηἰ ἐτοίοἰ γγοῖδ. πος νοδὶν βιμᾳ Ὁονἢ: ησϑωνν βι" δ 

᾿ ες Βρακίοης νἹατρατυτο δεὰ ξολϑι!} ἤιπνις γπμοηγεοη αυστος.. ΣΟ ΣΠαῤιμάηεον χατέικυωῦτες, ΑἸΙΒῚ τὸ κα τοκνοῖν{ς ςοπιιςπτ. Γ ρνγνωςὸν ἔξω καὶ ὁρωήσοι ὦ « Τὰ βὲ ἀφ} 1 ηρταπν εἴἶτο, διΐ δυτίδιις Ρειοὶ- 4,5. ΦΗΟΡΝΕΙΜΟΥΒ. 
τὸ γ δὲ ΡΑΠΊ νη ραττισίριιιπι αϑεαὲ ἱπιογρτεταη, Ουδά ἢ- πὰς Ηλρίταγοιν τ αὐ χοίπλις ἃ σαρρικον μη 4 ἀσείληι ᾿ . ἐτϑη ἐκ τς - : γα: σι. πος 

4υὴς μος πιλῖτς ντ Δδίοἰυτὲ ΡΟ τ ἀροίρετς, το ΓἜΠΕΠΕ ἐαμνρ νων δε4 Βος φυσι ἰοςο νιᾷςητιΣ χα τοικοιζτις τῶμθυ" . τς ΡΙΒΕΥΟΙΘΑ,ἸΒΕΙ τος τ ραωυτοδυοις 

εὐ Αὐσηθπο, Γανήναην [ενγέϊωλ Τρ τὰ, κ( ἀνεπόεη νὰ ᾿ Θοηοτα τοῦ ἀϊςὶ φυτου αι ολτετῖ ἔπ ς φεποῖς Τάχὶ, ἴπ ὺ γβευθξξος ἐοπΑ οι δον στσεντν στε ΕΟ ΣΟ ΤΕΣ, δ ΝΙΝ Ν ᾿ ΝῊ ᾿ 

Ἐν ϑδάφε δον ας μέρει τλδ τς ̓ρρεὶρ αἰρωεμέῆ εχῖσιῖν γελρρατγεῖοχ νοῦ τὸς οὸ ἐβεξ ὅλο Εικιοίογμις Γο Εἰ «ἄνεμά Ἀουνανὶ, μην ̓μὰ αἱ ἐμηνρνοίείγε  κρὶ οἱ θ.- ἃ Ἰυδαὶς ὰ εἰν δῷ ἐὶς 4υὶ ἐμπα πὰς ἃ ποίου ἐξέ Μίοῖς 

: : ; ἣ . φεά νοτίαθαητιγ :δάσὸ ντ ποη πιοά ' . τ ρλυο, χρυϑώοί πο χὶ αφῤσήκυτοι ὃς νεῖδο ϑθνοόν».. « ἐτλπεργοίο. Οὐοὐ δυτὸπη δὰ ΟἸειεηίοι διΑτὰ .) 
4Εἰδίμς ᾿ πνοῦς, Ψα]5 δρτήυ, ᾿ά4ας βτεουῦ πὸπ πτᾶ]έ. 56 ἴα ιν τάς πιοί(ὸ οχίοτος φοπηριἘ βοηάι, ϑαημοῦντες Ῥ'ωμῆοε, 1 ουδἀνοἱ τὸ χρὶ ΘῈ : εἴὍ0 ϑὍδουόν». . ἜΓΆΠ ΡΓΟΙΟΒΙς Σ ιδεϊητατοτάπηοη φλάσῃῃι ἐομάϊς 

. “πνούμα,συνις εἷς Ἐξ Τηςητίο, γΟἱυΐ ὰ πνοὴ ἀἰεριστο εἴ, «(1 (τάξες {ΠΠ|ὸ νὰ ἴῃ νγὺς τηλχίιμα ἃς γέ υςητ ΠΠ]ὰ Ροΐιε- . μᾶνφισςηνας 2.Οοτ,ς. δ. Εταπηοαυτέ ἁἰϊεπτιον ἰῃ εο αιδά- ᾿υύληυε ΤΣ πε: απ μι »ὴ ἘΠΩ͂Ν εις επϊπὶ Υ 

᾿ κι: Ῥγπιβο εν αἰβολίθπι ἂν ἐρίο (ν πίροίο ψυνπι αἰϊοαυὶ πνεύ- τὸ τδῆτ (ς ἐος φυοαιις φιί Ππυιήποτιιπι Δς τε] οπις ἀϊοεπάς χιάχος δὲς τάς ποπ εχ βεατς ἀϊςΐ, Ἰὰ εἴτ ταάπα ἱποοίλεν .. τοης ἐσπίςπδὶ ἴμπι 40 [ἀρεγίοτει ζοητεδ. ΔΡΡ' 

Ι εἰσ ποι ρὶ οἥατιι 8ὲ νεητο ἑπτογάιπι ροπατυγιντ Ιοάπ.3. ἔδυ {Πὶς Δὰ τοηηριῖς ςοπηπιογααπευγκητουιηι ἀμετίδυτα Ι τἀὐπὶ οοταπι ἑδῖσι ἀητοὰ ἔδοοτὶς αἰεητιοπειη:ςὰ εχ τοὶ σλο 10 1ισαοι ἴῃ ἰμ
ὰς Τεζεπίοπο μαι πιρᾷσιλϑι μασι, οτάϊηϊς 

᾿ 

μᾺ ἀγα ὃς σοηοτς: ἃ αυΐδυς [λτᾶ5 ἀἠθηρυας ργοίεϊγτος, γατίο πεπη τοι ΡΟΌΠδῚ ἢ 4υὰπι, ὐὐεῥγσι πάρη κὴ ἸῸΝ 

: ξξπεῖς νἱἀείςες ἴδει ψῆννν το ρίοπο ον Ἰυάκονιντ. τ ΔΙΑ "βεα [εἴ [«}6.} τὰ μιγαλόα ὦ Θεν. Ποὺ, 

γείηιι9 Μά. α ̓  τῆς 14 φαίην ἰτὰ εἴϊς οεπάϊε πληίῖα [υἱρβίασιηγνι ἀϊχιπλὺς 1ε11ς.1.49. 

ς 

, «ταὶ αἰ ἰσαδί ορίετάφοὶς Αὐφιει Ὁ μόνε, βιαϊας Ν αἱρ,. δι 9.29.ς0ς ἀς αἰ ΗΒ: εν νάσηις φορτίου λα ἀϊοηι ἐς ἢιυτη 
Ψ' εἰνεηρεμεῖ:,, 4 εἰς σροδραῖ, σιν ἐν Ὁ : φὈὐβυχογλῃς. . Ἐἶ δονηην) ζωΐ [μὐ εαίοἷ [ὠν!,} Ὁ" ὑὸ τὸχοὐς 

8. Ἰηοβανίφημ., ἀραὶ πυρός. Ἐτλπαας, Υ ἀὐὼ θην ἐγοεα,ὰ ἵν. 17. σανὸν ΝΌΪ ρταγοταντῆς 4ΓΕΙζμ πα. Ἐγαίπιις τοροτὶς, ἐϑυνν 
τλαάληη ΠΕ ΡΟ σι τ παι [ἢ αν δνλθὰ ἐς ὑτὐλονΝ : ἐς ἀἀιήσπεης οτἰΔΠ| τῇ ἀνδαὴ ἘΠῚ Ροΐδε : φιδηι ἀβοας ; 
᾿πἰθν ποη τπίσιις ἰὰ ρος ἐπ τούτο αιληγὶη σίσποηάι ςαῇι ἄρα, ἣν ἐς ργόυαβηίςπη (πὶ Δαιρίοχζις, ΕΠ αὐτοῖι πα . ' ὶ ες, Νεᾷὶς ᾿΄ : 

ξξείροις ἰδ ἤ ἀσὴ ἐδαμετταννε πο ἐδ δἰν μος ἰο- ᾿, ἈγΡΕΓ ἰε Ἧς γχὶς ξι πη] τίς, ναὸ Πα λα ἃς περ κυιηι Ε ; ἰγτος ἀπμηφυἀοῖπάς αυδά Οτεϊοπίξε ὃὲ Αταθες, αιογαπι ρυϊαυΐ ροτοπτιαῖς ἢ) πιράμπι ἐχρειιολάαπὶ τ᾿ 4 , 

«Ὁ,,{Π04 ἐποηπινοάιαι νηταγίςρηςσυς ἃ Ογσεῖν ἀςβεξξος. . εἰ ψιοί ρεσάϊχις Εἴ 45,γ.δς 6: ' 
4{ρ]ειλάνη {εάν} ἰχρίϑεσέτε. {6 πἰα Π]ς νἹἀεϊίσοτ, ἰὰ ςἰ ἰροἷς 0 66. Ὁνὴο διμεην ἰγο; γωθλϑγε, γγνουδίης δὲ σῦς φωνῆς ταύτηρ 
Ταβυφγηιη ἔρδείς, μας ἰγ αὐ οι Ἔγὰπε δρίσίτις ἰσπέλι.1- Ογαῖοα (ἘΦ ] τα φιννίὶ ἱπτεγργοΐδησασ ἐς νςἢςπιεπι Πο νέ- 
“και ἐαήξιη πιιος (δητοητία, ἐλιδ Ἰεἰξύνηινις ἐἰνσίϑισε ταπλ, [1|σπΐτα φαΐ τὅταπὶ φἰαἰτατοιη οοππουοτίς "417 ποπιμ }} 
νεῖοτσ τητοτργοῖα δὲ Α ταϊνῖςα γεγοης, ΠἸυ ἔς σοἀιείδυν 44 Αροϊοϊότιπι νοοις γείσιμας. Εξο νοτὸ φανίω ηιαΐο λῶ. 

υ"Οὐμεῖν. βυσίεγίδαταν ὀχόϑισαν ἐξήδγυην οὐπὶ 5 γΓ0 ἰπύσγργο- σίρετς ργὸ γυπιογὸ φαοιη ἰάδιτι ποίϊοτ 1μσαν ἔχον, ἰά ο΄ 
᾿βαιδειπεούαυιΠηγο «οάίςο. Αὐιμειςγδόξατι! ἰπ [σ᾿ » 9. το δοπίξαμη, ΕἸΠῚΠ) ργονίμα γατίρηο γοοατηαρτὰ ε, δ φάσιν ἱπο ἢ 
υῦοσὸ, αὐ’ Ῥασουτοε εν νοῦτεπε, ον ἐβόα ἐθη- ἔὰ τ.31. 5ςἀ δὲ διὰ ποταηάιπι «ἢ δρυτατὸ] ιοληι ἀἰχί( 
Τυΐχιο εἰ το διὰ (ζοην μα. ἜΝ ὄφωννε ταύτηςγ ΡΙῸ φανῆς αἰεὶ τούτου ἡ εἴξ πος τιηπηγε, ρτο 

.ν, 4. “ἰἰνεδρικ  Ἰ  δτανν, ἀνε ἰά εἰλ ανικίκαμ. ΑἰΐΔ. 44. διυιΐαν (μξτὶ εὐπγοτος αιιοά βΚεηνις δίςοηῤί πη λα ιορείηνας 
- ἔδιι Παρ νλννσοαῖ αἰναν ἀϊιονίς «βοαι δ οα ἀυα Αροίϊοῖ!. οτίδον ΜίΔττ.». 26. Γγυπλθα βιαδιονωνχίδη. 1 ἐἢ 

οτατ ἔιπΉ Πἀπἴριεάν ἀθ ίαιις 4υαν Ἡὁτόϊιε ΓᾺρ.16.. 17. Που48.γ0 συνε πιμρίχϑη,, νῈ ὙΟΓΟΙΣ 5 ΎΓῸΝ ἐπτογρΓοθ.) ἰά οἵα δι ίπνία τοι. 
ΕΝ 4 Ριοιϑυῤί ῥς ΑἸδὲ δδὴς ρα συ ληι ςοηῆογ. τυτγϑλτα Ανς δι. τλητας τοὶ ἠθμίταῖο Ρειου Πὰ -φιλιηαῦτοινι 
εἴτι μεν Πι Π τἀ μ ἐν δυο θη τὴ ὃς τλππδη καϑὸς νἱπι,. οτίῶπι ΝΟ ἀατευργδιρθιγ, νέην ὀσίω (δ οῇ, Αὐδὸν ἀὐτοην 
βαθεῖ ἐπετιδυτίιμην,νε απποξαιπνὰς Μάᾶτν ιν. Βα πῇ. νϑάστας δἰ, πνυ οτι!ηἷν αι ξη είν ἐοη ςιγίίμη πος νον- Ὁ 
«αὐ εἰὲπι ροἤίοῖοι πος ξοιπετὸ, ποῦ ἐβηλτίοστι ον ἱπῆατ, ἔλιμαι γε! Π{|{.Ψ ἐς 
πιοάο πδσ,πηθήο εἴα Ππρσια οι μιιτοι οὐ πιάζηλην ξοτυπ 8 ϑωα ηνυλίογνά, ἔχα τοι αὐ )δία διαλέατι, Βτοϊ ΑἸΉ ις 
τδκιοπε νη ἤαβυ ἢ ς τα χηον ἐπείδοραινε: ἈΠ} ἀπηίηϊὸ ἀϊ- 2} ἐπ( πος Ἐτγαΐμιιν ΔΡοιξοίας ἢπα ΠΝ ΔΗ Πς Ἰοχύνιίος, Ὁ 
χηΐο πρῦ δρίηει ἰαμέϊο νηβουαπι ἰρίουυαι πιρήεγδηις, ἢ δι τάς] ιᾶνὴν γδ το πιο ποτὶ ἐπις Πρ ενατρεγιθής ταὶ 

: τα] Ππὴὺς οἰ οση ἴδηι} απέζοτς. 4 εἸρδννρυψϑέγγνδινεὶ (μᾶττ αι Ἰνρφιιαπὴ 4} ΠῸ  ἰτάη ς νοι ὀνιλὰ ( ἐτὰ οἰ, 
δἴοψυι νι νυΐϊξοι δὲ Ἐραίθυν, υὶ τοὶ πὴ Ρ ἐδ ἰκίο, εαὶ- τηϊεασι ἢ) ποθὴ 1η τρήν Δ ρο ο ας, [δα ἰπ σούιιην απ ἰτοῖ ἐν 
Διμαγης ρυερόϊεοησηι ἐν πσνν ἀὐυ ηδαρΦ. ΝΔ 6) γον ἩΓ. [νὰν εὐττυ πὶ ἐιόγίε, Αἵ γα πὶ (ἰπάαῖε 1}}6) συνίει "νοήνι- 

͵ δα γτορεν ἀἰεύπτον Ι) ἀειηθπη 40} (ςμσπτίοία φιαήαιη 15 πεὰν ποιοίη ἐοηγρσγε δὶς Ιου ᾿πι φίλει ἐπρ ςάτ ἐρη- 
. ἃ πύηῆσα Ἰοφιμιπτιγιοι πιο ετῖξ χυδι ρα ὸ ρὸβ 1.ν-. τρλ ἐξ! τῖοιν, ἥν. [εὰ νυῖ οε βιχυιη εἰς αὐ Αροίίοις 
᾿λτνοῦαῖ μογακοῦα ηἢ δ ομ τ 40} ῃ 0} τά Χ ἢ φυὰῃι πιι.. παρας ἱφμςαν "Ί πιὸ κπαιρδὶ ἀροθοΐον νάγιῖε πξιην Ἰοψυί 
1.4 ἀἰἤάτυ δι ῥπιρυνία Ισφυυπευ ἐμίσουν ἠδ ργσρ)ιδείε οί. «αρηΐς,, κα εξ πο ὸ μαξ᾿, πιο ὸ μδ]α, πον τλπῆση «οὐβιὰ 
τὰν τραι.1. αἱ. ηυοά ὁπιηίηο υυοαν  ηοανα δος νεῦθὸ 

ἃ πνοὶταϊιξ ρτο ὙΡΓΕι ϑληῶα πιυίδιάηι, αυοάησιαπΊ τντ δΠΠς ςοἸ] ἐξα αβιτι ΟΣ 115 4025 ΠΑΙΓΔΏΓΟΙ Π12 69... 
Ω 

: Ἢ ᾿ " ἐ Ὁ " 

ἀιβιοκυοτε, πειηρείη [άποε δὲ ρτοίείγεου ( λῆς «ἰδ ἐς εἰβοις, αμοηγράπιοάιπι ξτῖαῦη ὐπὸ εκ  τὐρίσιρα 
γοκεζῶνε ἐπ Βςείσία νῆτακδιη τοθίποτε πνάΐ φυὰπιΛάίρὶ- “΄ Εία, 49..6. φυῇ τονὲ γα ρὉ εἰατδει μή πιντα πὸ τὰ 
διιῖος νοσατο άηυς ορτίπια (πὰ τατίομε Ν᾽ στυπιπὶϊς δοῖδη ημίας ἀεοϊατείαννι ἘᾺΝ οὐλαν ἱποῦταῖε τοϊξαυτον ρμγ- 
δἴλε σοι, 1) αναπυίς ἰαῖοι ζεηκεν Ἔχτέγαν εἰΐεηι ἀϊρειἠ τὸ δι πνυΐτο πιίϑυε ἽΜΩΥ ΓΑ ΔΗ ὁ ἈΟοΙρεΓΕ Πρ Ππλν 
ἀαιησε οιάς ον χίης {πα δάῃ ραιτία ἰηφε εἀνιςατὶ, αμιεπλ" τ νης μὰ κἐλλῖως ἰϑελνμαν ἀΐδια οἵδε δα 

: ᾿ ' ἰσῃξι ΔΑταῦ ἡ 

μψις πληῖσάϊνις ΠΠοταπῃ ὑφπιρίο ἃς κεἰ Ἰοπορῆ ποη ο΄ Ὑ κικμι μὰ ἀρλυν ΝῊ ητωννε ὑὐᾳ 9619] ἊΣ 
ἀπο αῖ ςατιὰ Ρἱετοίηαα, δι δον ρεϑίδχείπι μα! Ηἱεκοίοψ- ἱπιογρίσῖα τῶ μα Ἰᾶ οἰξ ιν ςοηβιεΠἴ, ἐεβανη «ττδο 
τπλνν νεηΐνς ςοηδισυοτάπῃνεγπακυίδιη ᾿υδαοτι πηρυά τ4 ηξβεμ",γαϑεν. (αἰ εαριε Ἐπ «αίπι σοηἤβετε, 
ἀἰμλιοις (ἰεσανεφυ ς, [δ ο [ιιςαειπεανίς καϊαπιπια- 4: μὴ μηγυ βέρην βοῦν ΝΑῚ εγδητίυαηνιυἀδέξει δὶ ξοη- 
τοῖος Αροβοίος νοτμεΠς ἃ ἀνιετεῖν βοπίθυε ἧπε πύγαοι. Ο ντ τεδὲ οἰίετμιαι ΠΡΟΙΠΕ ΤΕ αρψϊκι 

μιν 

ἸοννιοΝεα Ι. ἀνατιὲ ἀἰχὶς ναυιβαμέπαυς αὐά 6 Αροδοῖοε 40 ἠλδπίον βεγεν φυοά νὰ [8 δο᾽ πε αξαβαι, Ἀἰοτασιξῃ σας β 
Ἰοιμιοηῖον μεογ τίσ εἰν τε βἰοηὶε ἰάίουπδῖο ἡη φιαηαῖις οἱ: [Νίκ πεε πίνῃ ἐτίαδι " “μα ὴ πριν ἀεείατας, Ὑ άς ἔμις. 

[εἰς δείπ ἦτ μαθίκατες, Ὠφιπήο γιὲ οαιαεοα!απηπίεηδὲ οο-. ἢαπῖαμι δι ρεσίρηϊφια δ : ἐνεφϑηξν γ͵Δε Πιρεὰν4. Ἶ 
, αυΐ {τ οίδ,, {πὰ ρεονι δὲς νοὶ ΗΠ ἢ νάυάν κονῖδε ἡποδο- χαΐο ρηαοκίαγοῖητ, τοίείγτοι οτέαπιγίά οἱξ δοε ὁ] εα ρτο- ΕἸ. ερηϑν αἸδν; πἰἀἐεν αφνρμαι ζωῖν [αὶ Ν 

νοίυε, δ ἰατίμι Γαπάϊ νοςαια ἐαρτεῆηονε φνληινο. 45 τὐῖνδ ργαας φχραῤιε εξ, ρεποιηις ἀ ἘΟΔΥΗΜ ΟΝ οἰνδι ζεηεῦυς ἃ Χυϑφύμνιτι ὅιδας οσαμει δ ἀῤδεννς γι» μή μὲ ᾿ 

͵ ᾿ κ ποι : 
! 

β ᾿ Ὡ ΝΕ 

β 



ἕ πον οὐανδν: ΕἾ ἄρα το Φ ὃ ᾿ τ ον οὐδ ὅ.- 4. ἙῈ Ἀν το ἐγ  κῆν το δ. κοὐ τ οὐ νυν 

ξ Ω : ΄ " ᾿ 4 ᾿ ᾿Σ ΨῚ Ἷ ᾿ -- 
- 

ΟΟαρ:}}: 83 | ι ον τῶ ΟΣ ἿἯΑᾺΑ ᾿ 
, (οἰδόρίεβειο ἐοπιοπεὶ (μπεαυυδι Μευτϑὶ δὶ Οιδοὶ λἀάετα " ξἰοαηϊδι δὰ ἀΐςπὶ ἰο διιὴν «οπιεηεταπε {Φωνθα ἣ“ 

[οἰεδης (μας σὶ ποιπεπ. - ἔιλννθαδιθαμ οἱ κριπννοιιῦτος. ᾿ εἰρίιφιδιωίσειόλε, Βιπα σπιητίιος νθοαδυλησι Ογατι τη ᾿ 
- “ψιάφίρῃ τ΄ Μιαρηεὲ οοττὸ Τούποι Ἀ]ς ὀρροηὶς, Δ ες ἐ641.ηποὲ τείροηἀετδῆκηο Ἠεδεποιπα ΝΕ αεοχο νὴ 

Μιξιο ἡπμε σον Τἀὶο αχεγληεὶς ΑΜ οχ γα 8 εν. ἀἰοαν [πευείίαϊο. -- ὑῤιοΣ τὶ 

------τ- - τον τ τ έξ Ξ Σ ς. εϑ. δατωυθο εις αρεδ καρ τερεδιρικτν δ οηρστοηνννοο ρον ϑεςνρταν τος τς τὸ ξειττησσοούς οος ἰ 

Οὐδ, ἐς ὑμᾶς υὑπολμμῥανετε, ὅτοι 1 Νοῦ δηΐτιννε νον ργαϊωπιὶ] υἱ 
μεϑύουσιν᾽ σι ὃ ᾧ ἐμ τρίτη ἃ ἡμέρας" Ε ἸΡΊΝΙΕΝΕΙ [υπεναυὰ πὶ ἔς Βοσὰ 

, [ ᾿ ᾽ , τ ᾿ ᾿ ᾿ ΡΆ . Δ' λλοὶ τῶτό ὅδι τὸ εἰρηυᾶμον δέᾳ θ᾿ 16] ϑεὰ δος {Π|π6 οἴ χυοὰ ἀϊδα] 

᾿ “" 

“Νὸν ϑμίην βρη, 
βέρναιε μὲ κ͵ὶ ϑμέρ [ον ἀϊεβ μνεία" 

: ,ς φῃρρφήτον ἵωνλ.. ἮΝ ᾿ Ἰοῖ ΡεΥ ῬγορΒείδι 10 εἰςτο; 4β εν Ῥυορίναναπν ἔοι, 
κι ἀρνὶ ΟΠ κα ὧν παῖς ἐνάναινς ἡμέραις Ὁ {Ετ᾿ ετὶς νἱειπιὶς τοαιρονίδυ:, "7 Ἐάν δ κοα βιὼ ἐς τῷ μι} Καὶ ἔφαν ἐν ταῖς ἐπχάταις ἡμέραις, Δρ μωρά θυμὸ αἶα Ῥδίεμε φα!υππ- ( χ (ς οι αὶ Θεὸς ἐκοφ οὐ πὸ χὸ Τιναθ (ἀιςὶς Ὠουϑ)εἴιη ἀ4πὶ εχ 5ρ τὶ νὴ 

δ ΟΤΙΝΝ ( ΛΩΝ ἐερδ ολλᾳ δ ὐπὸ ων ὙΑθ ρα τῃεο ἴῃ ἀυαιηυὶς τ γπει τ δι ἐοαίαν ὧς ϑρεὶμ πο 
Τφροησιν δ 6᾽ ψῃς ρυ ὅπ] ἤασα σάρχρ χρ φορφη- ρἤοιαδύηε ΕΠ ἱ Αἱ Ἵω, ΤΡΗΝῚ ΟΣ ἐπμίε, δ. ΤΕ φασι σαρκρ' ΧΟ Ὁ τορβοῖαθυπὶ ΗΠ} ν ἶτὶ δ ἢ--Ἴ ἰρνοββεαύννν δὲν γεῆν 

Ο φαίη ἰςδίοιν ταζΐσουσιν σἱ ε]οὶ ὑμδ καὶ αἱ ϑυγατέρες ᾿ ΝῊ γεοίετα, ἃς ἰθυςηος νοῖει νὶ ] [6 δια ὑβεθ μα 
ταῖν ἄν ηαινεῖ ὑμδίθ, καὶ οἱ νναψίσκοι ὑμδ αὶ ἀρ τοις ὄψον, ἰΠοηεε νι ἀεδιυιπε,δε ςπίογες γο- καρ λα νάδωι 

᾿ ᾿ δι Ἂ «4 ͵ 4ι “4. 342 ᾿ Η ἣ “ε{{1 
Ν νανα ται νχαὶ οἱ φρισθύτερρι οὐδ. ἐνύπνια δὶ (σαιῃία (οιπηίαθμήι, δαηιν δβσνα 

δὐμεθαρες τὠυποιαιϑήσνται. . 6 ῸΟῸ. 11- Ὁ ΩΝ ἢ ἄμα 
ἀϊνεεα: Καὶ )ε δ] τους δούλοις μοὺ κὶ ὅλὶ ταὶ 18] ἘΠ᾿ συ! ει} 10 1ΈΓΙΟ 9 τη ςΟς δί 4Μ"6επὲ [ρεν ἔνιοι 

ἀρ μημινα ΒΚ Τπ9πν πε "’ ἰῃ, δης 125 αἰσᾶς ἐπ ἀἰεδυ5.}}}6] [7 45’ Θ' [ὡραν απρῖιαι : οὺ ́ "“᾿ ,ο᾿» δ, Γ' ΕΝ 3 ῳ . 

εἰ εεἰοηίξες 6. ὕλας μον ὦ Ταῖς Ἡμέρας οἾρινῶς κα. ᾿. “ϑαὶ ἰἢ ἀἐεδε εἶμ ἔων ̓ 
εἸδη πάσηι οχ δρίσιτ} τηδο . δὲ ἰῷ 

δα οἴξειλια πὸ “ῷ Η λ ΗΙ ἘΧΘὸΡ 0) ἄδην ἀξ ϑρὶνις 
Ὁ τρια, δναν θα ἐπὶ τῷ Πνά κρατὸς μρυγκαὶ ΦΕρθη"} ἱργορβοιδθιιης. ὦ Ἔ κυκυβιρηθω, ὁ 

φεϊεο ἡ αυ - σουσὶ. . κι υνρο 5 : ; ᾿ 

δὺν «οηιη δ ΠΛ. ἡ αν ὑδανα α,. 1.5] Ἐτ' ἐἄφτη ργοά!ρἷα ἢ εςῖο τ. [1ρ᾽ Εἰ ἀαδο ρροά να ἰοε 
ὑνων Καὶ δωίσω τέξατα ὧν τῇ ὠφανᾳ 5:0; [ἀπ δι ἤρα ἰῃ τοῖγα ἀςογἤίμ,, [γυηΐνπν, ἐν’ βῴ κα ἐγ ενπα 

ἀφον[πη [ννζηΐηφην τ ἐς 
᾿Ὶ ΄“-΄, ᾿Ὶ “ ἀν ΡΝ, . ιν υ ΘᾺ σημέια, ὅπ) τῆς γης κάτω ; μα χα} ἢ. (λορυΐησηι ὃς ἰρβει δ ναρο- 1 .} ζηεηι Ὄδροτος βμρὶ. 

. Ὁ 4 ͵ " ἃ » 

υρχῷ ἀτμα καπτου. , τεπὰ ἔπη. 
Ο᾽ ἥλιος μοταφραφήσεται οἷς σκότος, ,ο] 56] Γοργίου [πὰ τος δ γα8, ξα} ᾿ὶ συλίων εἰς κα, τρὶν αὶ ἐλϑων δι ἴυα ἴῃ ίλη ὉΪΠ 6 ΠῚ» Ργυἱηυᾶ 

τἰ αδδαν εὺ δἰδυ τίν μὸν γάλίῳ «αὶ νεΏϊαι αἴας ἱ ἰε τ οπιίηὶ πια- 
τὰ Κη] [σης δὲ {Π{{π|6, 

ξρυῶς1. ᾿ ΡΝ Ἷ “ ΝΣ γῶν οπιρίαπι Καὶ ἔς α! »Παΐ ὃς αἱ δχιχαλέσηται τὸ} Ἡ 

δι αβ σοι ε; ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται. 
δὰ (ἰυιέ ρες 

᾿δοῖ τουνεγίείην ἐῃ (- 

Ῥεηι. φημαυῆ υκπια γε" 
ἢ) οὐη! ΠΑ ΠΝ: (Υ ΝΝ4-᾿ 
ΝΣ ἢ 

ΠῈΕῚ ετἰε, ΟὐηΝε μίσμης- 
4.6 ἱπηθιφιϑενὶε Ὡθημη 
Τϑοπηην [αἰ τι αἱ!, 

Ἐπ βιξαγυηι εἰξ νὲ αυΐϊσαπασε 
ἱπυοοδιετίξ ποηχξ ΕΒ) ομλ ηὶ ἴον 
υδζαγς ἢ ' : 

βάει «ἀάυ- ΓΝ δ - 15 οαηλίτω , ἀκούρωτε τοιΐ 21] πὶ Πταεϊϊτα,αυά ἐτε ετιιο-. ᾿ Μ᾽ ἐν {{ταεϊμε, ακάϊιε 
φηδνειμπο, λῥορις δούτοις " Τησοιωὼ τὸν Μαφξωροῖον, 15 {{πο5: εἴων ἡ Πυτπὶ Ναζασς ἢ [νον ἰνκοτείμην Νάζ,- 
ἕξις ἃ (το δε8- ν 

γεθήην, υἱγη ἀρρνοθαιᾷ 
ἃ Ὁ ἑη υοδλνυϊιωμάμι 
γρ' ρῥνοά γί τψι ἴω 4" 
[εούε Ἰδεως βὲν μην ἐπ 

εἰριεχ ει ριο αἴόρα ἡντὸ τῷ Θε ᾿νποοδεσδειό, μδμ ον εἰς ̓  τ, Ἰ μον ἃ Τ)ε0 ἃ Ῥτοθατω ' 
αἱ ἀξηεία, εκας ἡ ρῶς διαυά ἮΨ δ ἀρυά νοφ᾽ ργαίεαιίδεις λέξι! 
εἰὐκω, τ υριρῖς διυυα ίεον χα τέρασι καὶ σημοίοις} το αἰρίῆς ὃς ἤραῖν αυὶ ἀἰάι ἵε Ὑποίης »»ν»Ρ, . . ͵ ε Ρ 'δ 6615 συζηξαιϊαιξ 

εὐ οἷς Ἱποίᾳσα σὲ ὠυτεῖ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ υ“Ἱ Ιρέξ εὐτὴ Πευύβιη τς ἀϊδ νο[ε!;, ἐν θα, ρεσων τήν ( πράδο εν, βομ σνμς 

τς ᾿εδικαϑὼς καὶ αὐτοὶ οἴθατε, ὦ ἔϊοας δὲ ἱρῇ ποῇὶς, “ ΓΝ 
͵ ἥν .» 4 ᾽ ὴ τὸν τὸ . Ἂ -- . "3 

Ἣν ἕουτον τῇ ὠρασυϑμῃ. βουλῇ, καὶ 5} σης ΜΗ͂ΝΑΣ Φεβηίνο- 1ἢ 2). “Πἔμης ἀεβοδίο εοη[}8 
᾿πυφφγνωῶσοι τῷ Θεου ἔχσοτον λαβόντες, ςσηίὸ δι᾿ ργαςορηϊείοης Ὠεὶ ' {Φ’ ρὑτείοεμιία εμμάϊ» 

τις Τομανᾷᾳ Τοτῖα τὶ ἀοἰ δος δὉ οστο (οἷς, ΡΙεσις ᾧ σ᾽ ἐπιο Πρ Δης φυςπι ἱρῇ Ῥεγοοητοταρτυτη (οἰεἰναηι ἰκᾶ νοῦς 
τυπόμη ἰδγαςοτιδιυ δα Πς τορ οηΐίθας ργείετείμανλ ποεπία εἰτάτς, δὶ Δἀάίτα πὰς ἰηζοτιρτίοης οἱοβχοτάης, 4.4 9, 
ἴζήνο! ἀμπταχατ ίφηις 14 νεξρεξαιηι ἑοπυξμίνε (ΟἹ εἰϑ. 

17) Ἀνμειγμωνδήσνναιν οἱ, Ερει υο ἀϊσεπά! βεηετς (Οἱεπε.͵ Ματελ τις, ὅς τόδ ς. 21. Μᾶυς,ΒΑ͂Σ υοιϑυλ δὲ 174. 
Ἠξεδυχὶ παγχδιίοηςς ἐοτὲ {πᾶ ὁπιρος ἀππησίοῖς: ὨίςενοΣ δι, ἠοϑαιηγθτο γε δυνγυήθον. [ἃ εἴν, ( παιήυης Ογαοα ἔρμος ; 
τὸ ρίὸ ἐξφηρθηρον, ἰδιεπι ἀρὰ ςοίάεην ροπὶ (οἰεητ ίγη- 3 [1 ) οἷον μινάμφισβωτούμηνον, οὐδ᾽ ὕρτο δνδενγνάμον διοὶ ΟὟ ἔργαν ὧν 
εςἀῤο)γιόό,, - χη, ψΑΠΡ0.5 εὐθη δ Μθη πᾶσαν σύρχᾳ. ῬΟΏΚΟΓ ὀ ἐποίησε δὲ ἀυπὶ αὶ Θεὸς, δια ὡνὸ Θεοδ δ, [ἡ εἰς, εἰυπηοάν γε ἀς εὸ 
λεὲὶς φυρανς οατῷ ἐπ φανης » νι αἰνϑὶ ὑπερ δπποιδυΐπιι9, δωνθίρποη ρον, δι 4 Προ δρεχίδυν μια: ρὲ οἱιπε δεῖς 
«ῴσαν διϊεαὶ Κυςοὐο βοὴ ναλιοιλίδηι, ἰμὰ ἐπάςῆ αἰτην εὺς ταηφυδηι ἡ οςοίατ δ᾽ ἀοπισπίτατίοηισαα.:, ὄσπιοὺς 
τείΐε ραγιϊου ἰδ τ, δς κε ἰρία οἰξοηάϊε, δι ίξαυς ἡἘη ἀοοίαγαητ: ριοβατιμ Ὶ Ὅσο : φυοπιαάο ἀξοίρίσαν ἑάδαι νεέγδῃπι ἱπ- 
4μα ἀετε ἀϊκειμύμ ἀἸἰαίὰ ΜΑιῸΝ.4.1}. δ ἀἰοσήϊναν ρΙσηίιϑὶ ας πτὰ 15.7. [τῆς Ἦμμκυν Ἑτδίηγας ταηνίη οο φυὸά Ψψεῖο-, 
ΤΊ πιο δ...4.. ὙΠ ΠΤ 5 χορι ἐπτουργοῖοιὴ βυταῖ ᾿ς Πς χανυνδνγωρον κοὐ Κοδέχομψῃ. 
1ϑ΄ κἀάρελάφν αἱ αἴ δι Ἐταίτηυν τὰ γείνει, 2λάύνα. τύνη δείαη ἰη το φιιὸὰ πιαἰυΐς ἐπιογρετατί Βα δίτῦ αι 

γιὰς Μαῖι.ν4.ο.12. Ὁ ἐύρε χιθρολφλες ὑε δι χῤνω, δ ἐδυάτιιη, ΘΙ ΠΉΠ ἐς ἐγέον αὐ νι ἐκ κὰ τι οΥ 4. 
ἀφνίνι, ἀρὰ δ τυ τὰ ἅ Αὐδδειη ἰητεγρτετοῦ {τ δὲ ρυὰ ΚΜ φά νον ὐϊ ὑμαξ. Ν εἰ, Πηρόν τον, δἴως ἀπο (ρεξλληιί- 
Ἰοεΐδαι, ἃς ἔοχ μα ἔς ςΩ δὲ τοῦτες ἘΧΡΠοαξἰὸ άιιαΣ Ῥοῖν- 20 Βὺν νο δ, ἴδ νὰ ράι!ο ρὸξ Πηδίϊείς, [ἢ πισάϊο νοἰϊτί. 0. 

Ν οαΐη σραιοχθιπι ἱσεριϊε. Ηαες ἐϊιξέτη ῬόσοΠ ογεδν γεδο τποβεοηες, ρεὶ σεφ. Πεκδιὸν πον νἱς ἐμαὶ ἃ μον κἠκεύσωτι. 
τὰ [υάποχυσι κεδέοιη, οὐὐαῦ ἐχαϊ ιπι λἀυονῶωε Βυ δῆ σε ἢ, [ΔΝ ἄττον ὦν τοῦ δόμῳ ΨῸΠ. ἣν ὑσδὴ. Εναύηιια, να υοι 
Ρεσγίιηασοι σουϊεπιρέότοί το χ ἘδουδιπΙσ Ρησάϊοίειτ, [8] πδυξοτίνε ορὶ χορ) ηίμιη δῇ αὔξαυμτιε, "4 Ῥεαβα- 
ντ Ἰοφιμταε. σϑδη ἀἐοττὰ ΘΟ με. ΜαιΕΝ. κα. ςοπίυπ. μὰν βέδέδ δέω ἄμεον. ΔΊΙΟι Σου σα ρρεν δἰωάμοι ζοηυεῖ- 
" της ἢ {{ΠΔ οὐ πὶ ΨἹηιο {Π|9 ἰδ, φυσηίδην δαάειη ς4- ᾿ζενε νήσυτες, οὗ οὐ πὶ τλυΐμμι ἀυλτὴ ἐχῥοίιοιυς Με. 
ἀΠλ 2. ἡμᾶς οἰΐπὶ Η]ετοίοἰγηνεηι τας νηἰθεπΐαπι ογ- ἡ τὰρ.χι. λὲς διζοιη “ξυάμίπηι γιξάρε ΠΡ ϑο ναι τ μςφυΐ, 
θεπι οἰήφετα ἰηδοαιίτα ςουτυπιδοία (σεῖς τ τα! Ὀρρεΐσ, ΕῸ ̓ὐ πος ἀμ λους Ραροι ὠῤντώται σα νοφιδιήιπι αἰπιὶν 
ποῖ, ἔ ᾿ ες εἰὲ ἀϊιταηι, . 

[ΠῚ ἤβιον ἡἰπωνν Ν᾿ ἀχάνδιην, Υγσὺν δ νᾶδομῆνν. Ἐχροῦ ΞῸ0κ Φδιφεοῤρηῤίφην , φρνγνώνφ.. ἃ εῇ Ὁ οἱ οὐδ λτίοης δί 
ἢ ἔϊπνιια ἀεῖςμψιιμι, ουέιμ νὴ εἶδ νος Ἰορο δωιψπιά. νο» 30 δογοῖο δδ πίδξγηα ἐρῆιι ἰμφοιπργθη διη το ίη μος γῆν Ὲ 

᾿ς φαξ ΑμερηΣ αἴ ΜΉΡΜΝ Ἄρροῃ τ γε στ ΒΉΙ Δ! [Ψ- τἰιπ νογὸ σίας πὸ πιγξενίο, Τα τι,! α διαριοεια ρεςίμτυῖο, 
. ἀκογυπι ειροιὶ ρεεδώρεῦ δά ες ἐρίο Ια δὲς 4. Δ΄ οδυβε οπιδεε μὲς αιδο ΠΤ εαν οσεαιμειε εἢ ὅπη} 

τιίς 
ἥ 

᾿ “νὰ ὦ ᾿ 

τὸς , ὅτι ὧκ δεξιων μου δριν να μὴ σα- 

πεὐγαη’ ἰωπαίη [ϑηρυϊ.- 

εἰ φηὰ ποι (Δτὶς τοιηηϊοάὲ ςοηπςίει ροτοῖξ οαπ ἢ 

τ χὴν αὐἀϊετιουτ)ῖα ροῦν ουτι (δαιοητιι σοηπύιάητας: ΟἹ 

ἜΡΩΣ Ῥετζύς 29 νησὶ ἸΔέπιψυς νοζαδυ]υτὴ πιοάὸ ἀοϊογεσι, πνοάδὸ βιποπι 

᾿νυπὺ τῷ Θεοῦ, εἰς αἰαὶ νΑεΥς νήν ΦΒΑΠΠ βοὴ ληποιδυίπιις,, 

ΑΡοΟΒΘΤόΟΚΟΑνΜ... ΟΜ 
Ὗ 

᾿: αἠρεοοάομιθι ΝΐΚ, Ῥνα[ε εν ὰ, 4 νόες, τητοίεσα δ! ἄυπε Ἰρῆε ολινῆν πιράλέε ετῇ ποῃ ἀῶ δέξυ ρτφίεπείδυν τἀπιοα 
μὲ «τοιογθυκιητσμμιν ρα οἴτειο τειν) 6 Ὦσιμ; ν]ῖο 

ννοὰο Υΐεαν υλα]! αινέτον ἐσπίεάξιιγ, ἐπα {γε ἰ φαγὶ νο- 

Ϊ ἤπμι ἐἀρίας ἀσεειποηήϊ αι , (ἀυ εἶν ἐσ ΠΜ 1 Παρ Αῖ ὁ 4 «μοι 

ἡοδος αὐτοῖη οἷ ργοσίιν ἀδίωτάμη, ἮΝ απ ἐ ἐσηττλ. 

1 ᾽ν. κεροεῖτα πγτοτιηῃ Εἰτυγασιιη ραίςιςπεία, ὁροιτεῖ ἢ] 

εἷς ωτυνανηὐοκί αἰυ πὰς ςλιίληνς β οἰδίςιη ας 
ἐρεῖ εἰν Ηςοαμξοιη εἰἰ ΠΠω 4 ἀιιηις (αρισητίς ἐς ογαζιαι 

᾿ μον 

τα γἢ δι ντ 1 τθεπιο Ὡς! ρτᾶσαβοητίθυ9 ἰυϑοι ἀϊι τὶ: 
εἰ ἠξανεμις ἐτοδίουε νοϊυντατίν καμίαπι δῸ ἐρῆν τορὰν 

ΟΝ ει μρ σοι Τ)οὐ δοτίταπα, φιὶ εχ ργβίζιτς δι ̓ ὐμμ ερεαίσιεις (μίρεηἀι. {τ2406 πες βγιαίξιφητιασι, πος ΡΙΕπο. 
ἰοϑ ἀροαυ- 4 τιοησην πλδὶ ρίδαυν μᾶτς φεόγννσιν ἱπιογβεσεατὶ Ριδθον 

| δ κύπκα δες νοοτο πηαἶμὶ, ἔσῃ! του ποίςοςα ἀιοταξ 
“ἀΔΦι 

'- κἶξα, δοα πγοάὸ ἀιυτὶ σοπτγομοεπις ἱρίϊν ἐπθε Πρ οη ἀϊῳ 
νάρᾶς, [εἀ δτίδητῃ ηιμνπ μι ἀἰς τ, Ομίπδιν ἀμ8. αὐ πος Ὀφὶ 
ἀφέτεϊο ροήειονδε τυ οτάϊηϊε [υτὶξ σῆς ἐοπηριε, δὶ οἵ - 

πππεπντοιπροτγιισι ἔετις  ογάϊηο ἁητεςοάςφηιδι αἰ λῆς 19 πον ἀρογάιπαταε πηοάναι ςαυΐλς ἀπτοεξοίοηῖις, τὰσιὶ ψιὸι λᾷ 

ἐφαίοπίι ἃς οἰ μπτατοη (αὐ ἄτι τηἰδραγαη ἰδ βς 

ΡΝ πιεῖν ἀνπινφυξάα τιν οεἴνια, λαηρε ἤϊὰ αι ἀ 
ἐμσιξνι βευλδν τα νοτὸ Φόγνώσιως ποηγιπῖθι Ἰζοςίοςο ἰῃ 

Μ ὑκι)τδεΔ}}Σ Εἤε (μππι εἰπὶ οπτη ἢ γα 
πλβλασ 

εἰιεητισι αττίηςτ (Δ ΠΠ0}}}, ἡφάυς τό φτις σοπείη ζοπτια, 
πσάις ἐεἰαέλιις νἼλε, πεάνιη νιτύαι ν] ιν γη Ὠοθ πὶ οὔτ, 
πἷὰ ἃ Ππφυν ργους δ κἴετηο (μα Ἰηἤηιεα δαριεπτία ἀδ- 
«τρίτα βέτωπι ργοίδ᾽ οπιοιη ὅς δά μοε  διπροτιυ  ιίμνον 

(μοι, κοί ΦΉΣ ΤΙ Ρυὺς ἈΠ  δικισιην φαλῃν θουε ντ ἔα. κς ἥπιες μεν υςδητεηι τοδιπάδε, ραμοῖν αυϊήεην, (βἀ ςδιη δὲ 

εὐτῇ εἴς ἀεετοιευτ:ορταίλάς ἐφοτοῖυμτι ρον 40 ταν οχ!» (τις, πὶ ΑΙΙοτηίμπ ςοσαῖυς ἐχρίϊοαις Ἰὰ σαι 8.58. 

εἰ τῶ “ων ἐξων τῆς οἱνρ’- [ἀςἀϊτιπι αι δοςς Ρ ΗΤοιὶ 8, τηα- 
δἰ γυρῶν αἱ ᾿ὐω φερεῖης ὴ | ἈΕΘΥ ΜΝ Βα τΑὴ ἰἌϑι ἀβίκυσῃ 

. ε ΕΝ Ἔκ ας ἫΝ 

᾿σηὲ Θ εἰς αὐέφησε,λύσας τς ὠσἔνας).ἡ ὐοηῦ θοὰς (υἱεϊταυ τ ο1- 54], ὥμεν νων βιονιανὶι 
ἴδον τὸ : εἰ8΄ ἀο]οτδυς ποτεῖς,'ἐὸ ἐς 

λεῖ. 

»Ἷ μ ᾿ διτος πὶ ΟΥσαν ᾿ 

ἐἀϑυνάτει, καϑύτι οὐκ διωωατὸνκρᾳ 

τῆῶα! αὐτοῦ τ᾽ ὠτί. 

μίω τὸν Κύρλον ἐνώπιον μῶν ὅζᾳ παν- 

λόυθώ, 

καὶ νγωλλιάσωτο καὶ γλώοσά μον "ἔπι. 

δὲ καὶ καὶ σείρξ μῶν κατασκίου ωσοι επ 

ἐλπίδι". Πο τ Τἢ 

4" “ἶδμι [αϊεναεῖς, διὰ χοιρῆν ἀνόμων «Ὑυϊραῖα δι Ἑταῃυς 
ληξ ς Ἐ Ῥὰ ἡναπμξιρφνονμνν, δος λυτὸ πὶ ΠΟ Πημ}}} εὐηὶ ποχπᾷ 

ἰκῆτῶ φουθησυης ν ἀυυπγοάο ἀϊδίπδευν ς[6}ς ἰοῦσι ἐπ 

οὐοπ ἃ 

ποτὶ ποη ροτεγὰς νὰ ἐρίς δῦ σἂ 
| ὑπ, Ὡς ἐν τοῦηογοῖυῦ ἐ ] Ἂς Ἐ 

ἣ οὖν. δε ῳ οἰνὶ Ὁ δυϊᾷ εηλ ἀἰϊεῖς ἐς ε΄, 
Δαβ)σ] γὃ λέγει εἰς αὖ ᾿ "ΕῸΡ ΕῚ ἰείςθαίῃη ουίηιπι ἴῃ 

πα έδ πλε0 ἐοτηρεγ:υοη18} 
εἰλ δ] δὰ ἀεχιςται ) ῃς ςοην 

᾿ [ουσαν. ᾿ 
αἰδ πὸ ὑ οένϑη "ὶ καρδία μου, 6] Ῥτορτεγοὰ Οδ] εξξδέμηι εἴξ (οἵ 

͵, αἰ, Π δυσλνδί ἐχυ ταις Πηρυ τη6α: 
δῖηυς δέξο φάτο τῇ ο΄ ςοπΊπιο- 
ταθίτα στ ἔρος. 

“μην βϑι ἸΔΗ͂Ι ἡνιφνδγηῆο 
“Πζενιει ἐπ μρεπηβ!}». 

οἰνε ἀοἰογίθη: ἐπξενηὺ 

γα Ἰεμετὶ εἰἶμν᾽ αὐ εο. 

ἐν, βυομί οὐ 4η, Τοπη 

ἐν. ἡμοηΐάην ἃ ἀεχίετ 
ἡριν (ΟΗΜΉΘΜΦΑΡ. 

Ἵ 

Ῥιρίαν μος. ἰφεδεμην 
4} ον μβεμηὶ. (' ἐκωΐ! 45 
οἶδ πῆρα αἰ ἐηξιρε» 

“"" 

-. 

εἰῆπο. ᾿είηάε αυδηυὶς σοῦρὰς ἰη (δρυϊςῆτο ἰδεὸπβ, οἴμίς 

φ 

, 

᾿ 

ψ Οευ. ἔκαιε 
για χεῖται θα 

᾿ ν αἱ 4.) πο πιο- 
“εκὲα ἡκνοά πηβοβιδηε ε- ἀὸ κείωτεεχιι, ο 

{4 εἰἱδηῦ ἰη 
ἱρίοίερυ!εδεο 

᾿ Ῥανιὴ επέην ἀϊείι ,»» "Ρ Θιθδὶ τοι. 
ταρείοης δέ 
ἱπηπιυπὶν. 

πμῆϑ ἐῃ «δ βεξδι νιον [8..-- Ῥίαι 6.8 

Θ᾽ εατὸ ννεδυιαμμ[ε ἰδ 

ἀοϊοτὶς δίχῃς Δήτο οπιηίς Ἰσπίις ἐχροῖς εἰΐεῖ (αυυτι γετὰ ὦ 
ἃς ςεττὸ Οὐ ετυς πιοττιες Πτ)γχαπιςῆ ἀυυτὰ παρτ ἱρὰ αἱ 

χυαῖϊ νἱξεοτίλ ας ρ᾽επίμα ἱπιρογίιπι, ΟΠ γητις πη εϊτὸ ἀἰς 
εἰουίγας ςοάίοῖδεις. ΄ 504 ρικεςνυᾶπὶ αυδὰ ᾿Ἰμάδω μα 10 ἅ]Πυἀ εἴα νιάοτοῖυς αυὰηι ἰρίογαπη τἰκίλιρ πε ἀοϊοιᾶ. 

λυ οὰιπὴ φαττς ριο λαζένττε  ρίλη!οῦ οτίληι οτὶς (ςητοητία Α΄. ταῦ τοῦ ἀσπιαῃὶ ἀοίοτος ἡῖος Ἰσιμλῖςς ἃς πηοιξίξετος ἔω- 

αὐἰϊοιῖρτα ἀξιλέλιοπς Ροϊθλαζοντες, ((Ἰοις ἴῃ Οταοὶς (09 φοραῖς, φυιπιλποττυυς πιογτοαλ νοις, ντ ἰἢ ὥτογωυπι οαπὶ 

ἀςπιρς οὶ σαπὶ ραττορίο τον, τρήξεντος, νῸ [μά αὶς 

μος ψιδιμς ἔσεῖας Οὐ οίάι αυδὰ (Ἀτήιπιιπ τηλῆμς Ρτος 

ξιποτασν ποσγμασσι, ἐᾷ οἷν Ρυΐατὰ ὃς ἀμ] τα πὶ Ἰὰ Θριληόσιηι 

ὀειέτιηαι δά πεζσαλ: γο ζααγ ον ἀννίλετη. ΝΠ α115- 

τοιβοιοπάμηι εὐτας ᾿ροηδϑοτευν οἰ ἃς (ἡ πιὰ πλὴν ἵππον νἘ 

(οπΐοτ. υσιὰ δυτειπδιείπου λὰ ποιηςη ἀδώμο. ,αὐ|4 ΠΟΙ 

νι Βαθεῖ δἀϊαπέχαιι αγειρυϊυια,, ἀρράτοῖ ηοι εἴς (ἰδασάϊςῃ- 

ἀιιι αὐθρώπσων,ντ Ομ ογτῶ5 ΒῸΥ πλαπῖην [{τονρενη} οἰ ἤμουν, " 

(κά ροιιας τα ἀοειρίσηἀμηὴ νὰ ἔσιπας τπτεγρτεῖατι. νίάς 

ίυις Πεο νἱνας. Ῥγαίσεςα ἀηοταηάυτϊῃ εἴ ,αρυά Ἠεδισοῖ 

Πραϊβολγοι σαὶ τάτὴ πὶ νηΐας ρυπ ἐδ ἀϊετίπιίης. Ναὶ ὯΩΠ 
[εὐ εἰ ἡ ουπςτὶ δι ἰοροἱ Οταῖςἐ ὠδδνμι,, ἰὰ εἴξ ράττὺς ἀοο- 
τεῦ : Ὧ2Π [δεδεί } οὐπὶ ἀυοθιι ἐορο σι, κονην,ά εξ (ιὁ 
πείῃ Ἰητειργοταητυγιηυδὰ ἢ πιίμι ζογοῖ ξταπηπλδτίςοσιπ) 
διυξδορτάῖοηι ἐπ ἀιιδέν γοολτς , δηὰ ἀϊσετοπνῶορη πιϊηῖς 
ὑφ [«βοϑδεϊσαπι φυίπαυς ἡ Αμξ ἐς Ὁ2Π [ἐἰπεδεἰ συπὶ 
(εχ, ἀεείλιατς υπεπι, ϑδημνίοαυά Π]υἀ εἴ 4υὸ 4] ηνᾷ 
νἱηείτας πες Ρτὸ ἀοΐοτς ἔδυ πιοτὸ αἰΐξος ἣ τιδληῆλ- 
τἰτιὰ δοξὶρι: ἑδηυς ἴτὰ οἶς ἀρραγαῖ εχ εο φυὸ 2. ϑλιη. 2 4... τ ΦὋἋ{ὸ χρη, φρρεπόξατες 0}. .5}}- : 

μα βιδο Ν ἠδὲ εὐτι αυδά ἐπ φιιδυίίαη) σχεπι- 3: δι ΡΏΪπι.18. 6. φαυμ ρτίοσε ἰδοο ἐςείρειιι ἄς γηνῸ νὴ 

φιουσμι: σσπυς ΑΙ επῖρε οἐδέτυμι οἱϊ Πδτασιογαηι πε- 

Νμέμμης ἰριίειι τυρὶ, αΠ ΟΠ Πο νεττῖς, Αἀ ραίαπι 

ἩἾΑΒΟΝ Ἰὰ δείηφρια ἱπτοτρσειίοπθ. δ1ανα βΉ, 

λ4᾽ Ἰοίουϑως πιογῇ 

[,ὐεδίε βίο, γ(διϊείτυς ΠΊῸ ᾿ὉΡ ἸΟΓ ον οεθηε ποαμει. Ἵ δςῖ- 
τις ἀυῖεπι Ἀπῆς ςοη(υοτυάίηςπι ςἰϊς ΠΔμ1 45, νε ρίογιια» 
᾿αὐς ρᾶτς νηὰ νον 08} αἰτοτὰ πὶ σΧρΙ τος τ τς ηγδι! συϊδομὶ 

ἴοος τσιτος Ῥειτιπι, φυὰὶ δά μυηὸ 
οὐείλεσν  άς νυ λν, 2. Ῥιοθαδιϊς νἱἀφάτιιγϑγν δ Ὁ Ὁ [ἐοδὶς δὲ ποκ με] Δοπι 
ΡΛ ἐν, φαὶ ἀδένεις τεῦ οὐζον εῖραι ἵν ο Ῥτουίις ἀεοίλγατς. 5 

ἢ ψπ ἢ . . . ἴ8- 

νοὶ, ἔνδον. γε ορ τ οὐίλπν Ερίρναμίως ἴῃ ΔΆ ρδιοταῖο, 40] 

αἰδὰ ἐν αἰακεραλαώνεν [εἰ ς ϑεινώτου. δγτις αυσαυς ἄς ΛΠ 

χοιίηεηῖ οἅπι νοςοηὶ πςπιρο δ ΘΓ [ βιοὶ} ηὐὰπι σλοὰ τρὶς 

1λικᾶς ἱπιςιρτείάτυῦ ἄν,  ετου! λυτοπι πποίο ]ασας ἰλεπὶ 

οιδεὰ ἴσοις μὲς τὶ αιάστη γ ων οδ(διτίου φυλιῃ ρτα 
(ει. Νες ἐπίμν μι εἱξ ατοίθθαλο ΟΝ λυπηυθηι (ευλο! 

ἤγηγτυπν φηνηηἴρῖ, ἐπ ν] ἐς ἀοϊοτίνιδ βυζα ροίϊει νεχίαιύ. 

Ἰαψας υυιη θιοτς ἤποι ογαςιατίνας ἐρῆυς ἀττυ!οτίς “4υΐ 

(νιιεχηϊοιαοι,νε υας ποάυτῃ αρεάι τι υυυ!επν 4υ]- 

ἀοπι το γάτα (οἰ νάλιῃ, σα ρο τίσ οιν ἴθας οθιηπιςατ δις 

ΠῚ ἥν: πνοττιν εαρίισλης, αυαεϊ ποῦς Ἰρί ΡεΓ ργφίο- 

ρθορατανν θιάταγ φυριδηναιοίίο ρβάταμι ἀοϊοτγιυυν ἰαοτγαίν 

Ἰομμμὴ (λεπυιν μμοϊμέναιν ταινοτος Αἴ ορο ἀρίοτεν ἤοατις 
Ρισμιοιῖς Δοϊοτιηι οχροείε δὲ οποία ἀδηιηὶ ρίςπα ἃς- 

ἐσριο τας Αροπλιάτιο ναἰατιοηὶς ΡτῸ Αὐφυνηᾶπάᾳ νὰ- 

ἤαμοπο ἀκώρπαν, Μδῖτιν 418 [)απιδῖὶο τποτοιτιεὶς τυ 

Ῥαιπραμᾷα πιστοῖτοα, Αἰροοαΐ. 17. οα Ηφθιδογιπ ἰδιρ 

δι άϊο Ἰοοιτν αἰυάςτεῖ, ἩΉΝῸ τ 21 εὐοδία βιρεοί "ἃ οἱὲ, ἡ 
νἱηου]λ πιοιτίφάϊχιῆς , ̓ υσᾶπι δυϊοπι Οτδοῖπῃ οὐϊῃοη πὶ 
(παυυξαπι, ρεῦ δισμου βου ογες ὠδῖνας, ιοί ἢ γκὰ εἴξ. 
εοηἠειτειπυς,δοίυτίς Υἱδοι ο τηοττίο, δ ορτὶπιὲ ςοπυέηίςι 

ἠγηβοαρξυτγιχιασι ναυσὶ ἴξετο ἐχρόπάτυς, Ρ(Δ]. 18.5.8. 4} ται ρΑττϊοίρίμπι λύφαρτιαι οἴἦδαι νογθυπὶ κρμενβδν ἦν ἢ 
τάπιεη νοἰέη τπυτᾶγο δχ εοηἰςέξιταιδίαγι!ς φυϊἀάαπὶ ἰῃ οὰ- 
ἄδιι νος Δος] ἀ {{ὸ ν!άεῖυν Ζαςῖ.1:. 7. νι ἰδὲ απδοῖας ἀ0- 
δει(μἀροεῤαρέτρτιος, 7 Ε Αοφυδά,μμιϑύτιν εἴμε ἰητεγρτει, 

ἐ λυ, φηνά͵ Ὀατθαρὰ δι οδίςζιιτέ. Ετα νειν δηδίφυέ. ΝΕ ἢ 

ἀνα ροι οἰ ἘἸλΠυτίς ἔοι πνοστινίσυ ἱπέστουιπι Ἰοτίσαν το. το Π ρεο καθ᾽ ἔσον, ἰ. 1π φαδηεαπι, ας εἰρίΑς, ΠΟ δοπυουῖςι (ει. 
τοπτ ἀν οια τπυΐτο γεξλας Πιπτ ἰπξογρσεγαξι, "5.1.7. 

1ὸ οἰὐηθογαὐμωνκι πσκίωώσι φῦτ [200 [2 1.5} Τὴ 
{ερυξεῖιτο νἱἀεἴίςοι, νοὶ τεροῦτα ἀἰςίοὰν κουμρέθι δογιηίτεν 
ἄσυς ἰὰ ταρεγηαου] τἀπιοη,, ποῦ νὲ ἰη το ἀοιηίεί]ιο, 
παι θτοη πιεῖυς φοπιςηίγς (οιαπηοτατοηίενοχ αὐλῇ 

ἐπμωυϊιαιϊοιίο τηνι αἰνάοπι νιία εἴ, ΝΔη] τὶς τὰς ευτα 
Ρὰε οὐ υίηνο ἀΐ πη κὸ εἴτ ἀἰςίςαν ταδεγηδουΐυαν 5 (οι.1.4, 
δι Ῥεῖ 4, 4οκν [δεινὸν ἐλπίδι υὐρ ὃς Εταί. ἢν (δεν 
ἐπιργορηέν ᾿ 

ἐὼν " 

ᾷ 



δ. ᾿ ᾿ Ξ . ἐ" δ Ὁ ι 

οι ΄ὉὉὃθὃΘὃΘ ΔΠἐ2}ἔὃΕἘρΟ7ῪῸΊΊ Α6ΤᾺΑ ς 
ἱ Ἐς ϑποὺκ ἐγκαταλοί ες τίω ψυχίω Ονοηίαιι μοι πἔετει “δηΪ- [17 

᾽ Ν᾽ τα τδῦν πιο δρυά ἰπξδτον » πος 
Ἐ γὐρλῥῥα “ ὐσης πὸ σιὼ σου} ΑΕ τοεῦ βαπάμμ ἡΠπυὶπ ἐὐνΐαι 

᾿δρττο σονγιρτιοηειῆ., 

ΤΣ ΡῈ 
δεν μονην υἱάρς 0}. 
μον, 

φδυνοίανν μη ἀφεδὦἢ 
Μ41 δηΐπρονν ϑνήπ ἰμ ὦ 

Ω 

᾿ ἜΝ ᾿ δα ἀλρῤολιθδ Α' ει 
' " Εἰ γνώρισάς μοι ὅσοις ζωῆς »γϑορώ- ; ΝΝοταν ποδὶ ε [7 Υἱδϑ νἱτα, νεδϑοαι πὶνἱ [νεὶ με ναῶν 

' , Ι ἜΝ “1 {τορ  οδὶς αἷς ὀδ᾽εξζατίοως ἰη Τρ ίεὑμ πα ἐμενηᾷ,- 
. Φας μὲ ἀ φεοσυώης μντοὶ τῷ φέρσω- τοὶ ςοηρξέϊν, 1 796 ἐμὶν [άενεῖνα, 

ψὸου σου. τῷ ᾿ .Ὁ“ " - Η ᾿ , ᾿ ΤΣ ἑ 

ΠΣ “Κ): ἰσὶ ἔτδῖγον Πἰσος Ποτὲ ἀϊ- 3, .} 1» βάνει 
᾿ ,.᾿ οὐδε ὀδελφοὶ εὐξὸν εἰπεῖν μπὲ ἊΝ ἀρ νο) ̓  αείατοα γὴν ἀμινε μὰ Ανς 

ζ . μ ὶ ᾿ δὴ ᾿Ὰ - κα ᾿ ᾿ Μ᾽ - “ , ὲ » ε : σταῤῥησιας «εἰς ὑμαῖ «ει τὸ πωτριαρ Ο λυ 4} εὐ ἄχ δ ΝΠ δι (ς- νὴ ἫΝ πρόύναν 

ῊΣἤ μὸν Δαβιοι ὅτι κρὶ ἐπελέῦτησν χοὶ Σ βδυϊαιὴ εἰἴς ν δε τποπιι ποτα} [ἐμὲ εἰ τ’ ἡ: Ἅ ΡῈ ᾿ «. , ε΄. ᾿ " Ἶ 

: ἥ Φη; καὶ τὸ μιῆρ(ς ἀυτ ὅδιν ὦ ἡμὴν ἀχϑι εἰυς ΠΕ ΒΉΙΩΙ δὰ Βυπανί. κὐρεύν νυνί ἐς. 

: τῆς ἡμέρας ταύτης. τ ἀν ον τ᾿ ἡ ἀνουίω 
“ δ δες, ἊΨ : - : 

: Ἢ 47 κ Αηίνο θην πιϑάην ἀβμὲ ἰηξονοι, τίω ψυχβω μευ εἰς ἅδον. νεϊυτί βυδειιατογληἰπιλλυεττας ἰςέγθτ, ιλειςὔᾳως ἡήτῃπη 
Οὐ ρμόρτεία ἢ εἰ βελίοης πος νοςαυυΐαπιίμης ἱπισγρσεν. τεὴν φουδευτ, «ἀπήσπι σγληςτς Ιεπι ἔτι πὶ ΟΣ [περ] 
ταῦ, ὅς ρει ἑοίετος Ἰηϊο Ἰςχονῖς Ἰοσυπι φυσπὶ νυ ξὸ νος- ἀὐυτα, ἰά εἸἘ ὰ Ν ἐ Μ᾿ Α Μν δὲ ὕῖῸ οο αι νυ! αὸ βεήρηπε 

Ἐν Πρὰς δ ρου ντ μα ἀράν μι Ὁ γϑανελσολ οὴ Ἰπριεμέμο.ις λέ αὶ Δ Χαμ υ μα είν, δ γεν Πς ἃ ἃ πιὰ πὶ, ΠΕΣ. ἱ ᾿ Γ ᾿ τίς ΠΟΠΊΟΩ ἸΠΠῸὶ ἱ 

ἢ τοί τὸ ἤμει ἘΜ  ἰαο εὐπὸ ΙΝ Ϊ οἰυίπηοάι τοίετας,  διετίε ἰῷ Ὡς τίς ἰνδτὶς νερίατιις ΡΤ πιοιῖηο ἐμαὶ ΔΝ 
“ον, βοείριαχα; δι Πείςοπάεγς δὰ ἰηΐκτοι ργορτίὲ αυήεπι ἠχηἰ- τὶ ποραῖ φι ἀξ (αἢε! ΠἸονἌτμε δάσο ποπιῖνο ΨἸΝΌΓ[ὑνοῇ 

ἐνων, ρος δρυϊοῆτο οοπάϊ, τγαπῇλοτίὰ γὲτὸ ἀς ἐδ ἀϊολτογ φιὶ [δραϊοβτιιὴ ἐπδιήκς σα δῆ πὴ ηδ λυΐςης ἔμηνης ζμης 
ἘΠΕ ΤΕ δηίπιὲ ν εἷ ςοτροτίς ἐοιοεθυε ἰτὰ ορρυπητιιτ, κα οι ἡυδ]ο μιάϊοιο ὑπαὶ Βοιμιηςο ΕσῸ ὅδ, δὲ 

. νῖ ὕος νἱκίηγο ἐσίτίο ργοχίην, νε Οοπ.1γ..3ς ἐς 45.ν 418,1... Πεθταον ὅς ταϑοζιη ρίλη ξαυμτυς μῆι : 
᾿ μ ΕΑΝ ἘΝ 4 νι. δι ἰδὲ (Ὰ με υδὰ Ἴ Ὁ φιβνἽγιο Αἰ ἐπραι ῥθρα μὰ Τὰν οὐ μεν " γῶν νὴ 

; τα ΟΣΣΣ ΤΣ : Ἀὐρμ ἐε ϑρα γν ἰονδι Δὲ πΝ Πς λΝ8ε ἰοσυμν Ηΐοτο. 
414.}6 γ19 ᾿ ὅ.». } δὲ 20 1 ἀιϑὲν, } δὰ ἢ “ΠΑ Π 45] 00 Ο ς ξχριοληῖο. δεά ἃ Δηλπιδιη 1 ατιηὶ ἀϊςι ἐς 
Τανεθλα Η ἘΠ διηυς τ τι μγειδτο. αυδηυίς εὐϑθι ἀςβμνέζο ρτοθλτωγ εχ Νηρ. 1». Αποιάν,. "" 

εὐ εποθτΑσήιις 4 τη δοςτιςν ἱπιρυ ἄσητος Οἵκεὶ ἡ ὦ νεν- Ελρλς, Εγνέζικ ἀπιαναν μα [φνηζηλια πού ἐπε βαμέάνη με. 

. τεγιης, φυλῇ τεηρυτοίμετ ἰοοι ἀἰςας Βάους τλπιοη ετίαυν. δ ϑιθνε [μο.[Ἐλ4ι ἴῃ ῥχίοτο ποίεγα οἰἠ΄ϊτίοης τε δὰ Ἡρκα λα 
ἐς Ρίο ὑπά {ππιὶς ΜΠ}ς (υδεεγτψαςίς Ἰαεὶς ἰάεηι νοσαριμ ἈΜΕΟΓΑΠΙΝΟΝ Ὁ ΒἈειΝα ν 8 ρα ΕΚ ΜΩΨΜ ΙΝ 

ΤΕ τς πε ο τ τ ΠΡΟ αελο ΤΣ 5 Ὥ ΤΟΥ ἢ ἀν. τχινετγί.- ῃ 1ς ἃ Ογῶος νετδὶς ἀνέειῃς, ἃ Ὶ 
: δι δὶ ἀϊιεε ΠΠς ἀριιά ἱπίξτος φο! οάτίν ἐπ ἰμεηηιο οτιῖς 2... μνυκας ἐς ( ΜΕ [τς Ρόξίας [κἀτίηι παρα ν τς 

ὰ πὸ, [μις.16.ν..23. δίτοραηι ἀκηιοπεβ πε πβττάσταγ ἢ ἃ. τοζίον]}ο ἐπἀιοιο)οξεπάνηταγ. ἘΦ δινοι,δώρως. Ης 
Ἐγῆι " ..ἃς.διν.}..5εὴ ἐππὴ φυιίυς ἰοζυε ἔσται ἀρ ἐπίον ρηίναηαμοὰ τ ΔΘΟΙΡΙ ΕΙΣ αὐτὶ ε Ῥνιρέρβ ἐμὲ ᾿ 
παπἰπι  υιεττοπάππ). Ὠτο ἱξίτις παρηθληι ργτοιπιατος., Οδη 4) ΜΌΠΣ δὰ νεγθυμτι, αθμ, {5 φικξέμην ἰρην ἔμ 

’ (Αὐἱο Ἐυληρε το ἐπίυίτποάιϊ ἐμβουίδαι ἀείοςπίας αιιίπιε “5 τὸν ὁσιόν συν.ἰὰ εξ, Μς 4υὶ (τ τυὺς {Π|ς κα ν οτν Ηὐρσιαὸ 
Α τΟΛΗΠΙ λὰ ἰηίξγος, διάγδίκτος ( υοά ςυπὶ νεϊογυιῃ Ρᾶςς ᾿ τὴ ἐπ Ηεδγαο σοηκεχτιι ποη (ςείδέτυς Ὁ}. ᾿ 

Διδιυπι {χ) (οπμπία οἵϊε αυχόιπαυς ἀδ Ἀδοτε ἀρυά νος Ρ[Αοάνβι,}4 

φοπιπιειηογλατις ἸΝ δη Ηἰς ἰοοὰς οὁ ἡση ἐρεέζας, ντ ἀρρὰ 
τεῦοχ νετδίς ἰρήυε Ῥειτὶ νοτί29. Ὑδὶ διπιάχαι πτοττῖς, ἔς ᾿ϑήϊσίο, ρα υὲ δοοιρίτυϊ,, δι δὰῃῃ {φηϊβοας φιεηι ἴγοιο 
Ῥυΐκυταε δι ςοττιρείοπίς Ἰλαιά δ Πγοπηηίς ᾿ ανπἰηνὲ ςοττὰ, ἤηφαυατδυξ Ὅξιννοιές αβοοοστίς, φυςηχ ΟΠ] τὸ γοζληηι 
“ντρΊ]επα εἴδει εἰἶδις ουτν Οὐ Ἔο το ϊλτῖο, ρυϑιογαν ἤητυς - βένοτη. 
ἡοὶ ἱπίδτος ἔπ φαίδῳς ταπάϊα" ἀστείους διετίς Βλυϊά. Ἐν 59 Εγαίπηις κά νεεθυπι, Μ᾽ ει. 5ϑὰ ἈΠ ὲ ἀϊχιπτὺς γιάοτς ων 
φιοὰ αἴτιηοῖ δά ἰοξιῖι τ Ῥεῖ Λ.Ν.19.π|}8} οἰαπηοάϊ ἰδὲ ἔ- τγάτιπῇ ἀοοίρί ρχὺ αἰνθιαύνϑια, ἄτους δἀςὸ ρτὸ πώχειν, νυ οὶ. 
ν ψομρῥὶ ῥηρολτ μολοξννην, διἃ οἱ εγγογοπὶ δυχίς ιν. 41. δ: 

ρεπίσῃν ἀσεϊατας - Ηἷς νεγὸ δι Αἰίς πιυϊεῖν ἰοςὶς, πο φιίδέ 

Δ ΠΣ ραβά 1 αιοά πναϊβομηι δι δά δεηςαοἰοπάυηηῥτου. 

Αδὸνξινς ἰδεῖν. ῥὴρἀὐν λα τμακα νι ἡμὰς δι 

Φουν"μρηονψθ, διαφδομα, ΟΥΧΟὶ Ἰπτεῖρτοίος τεὰ Ὁ 
δι ποη ἱτὰ ρείάσαι πυίτιπὴ ἴῃ πτοάῃ, αυίῃς (ζγίρεις (Ἀγ... δηνηὶ πὸ απο Ἰσςσιπιοχρτείστγυης. Νηι μην [{ αεἰ»αι}} ] 

͵ δ Ἀειἀπίϊπδηι νοιὲ αὐ ἰσὸὰ 112 βαιλίςηἀΐς τοργοδὶς ἀοπί παῖ. ἀρυά Ἠεῦταος ἰάσο ἤξ πιῇεας ἐσρυ]ονταπι, αυὸ 
ετυρηίε᾽, δετθὶ ἀνόηθο ραηας ποίτίς ρΡεσςλτίς ἀεδίτας 35 οούγιμηράς, δὺς ἀξ, αἰδει Ροιεῖ ᾿ρλρυνηὴ ΗΕ 

ἰνρῆβ ον γεν λῶμα τῳ ΗΝ ρἰεηᾷ ἱρέϊιε ρτο μοδίς ἡμῦ [βινερί,} ψ εἰ 12 [ϑον.} νοὶ Ἴ2} [Αρδεν, } ποὴ δυτοπὶ 
διἰεἰλέλο. Αὐφαΐ ἢ νογαηὶ που εἴδος, ας οοτγρούι αιίάςσιη. ΠΌΪ ῥῥαεραιν, }η1Π ἀκ ύγως ἀςςἰρία ἱ - 

Ἱ Ῥφψατορινάμ πη ογαῖ, ἄς τοῖος Ομ γίτας κά ἐὴ Ἀφοὶ ἢ ἡ νθρ ἀς- τ ρέμα. τὸν ρντε πὸ αι πη τὶ εδὺρ υνήλ τον πὴ 
ἐπιδοη ιν, φια ροσοδεὶ προ ίιὴι ξ ποῦς στοτηδίηοη »ρσς αὶ εἰναἰ,ἾφμΣ ςοὨ ηρείοποηι ἀεοίλσαι ἰου τοὶ 
Αἰ πη δ ταπεὺϊπὶ τείρςξμς, (οὐ οείδῃι ςοτροτίδ. Ουἱά νετὸϊ ἔ : ἡ πὸ ἀρ (Ἐπὶ ἰσροπίς. 

ἐών, αὐυσι (δησυἱηίς χεύπιοι (μάλγοῖ, αν (οἷς ὁφηῖεπς,͵,͵.͵ τὰ νόγαπὶ νἱταήγ Ῥατοίε οὐ! ᾿ τας ἀξηὶ {πὶ ἱ 
εἰππκῶι «στο μα ποσὶν ἢ δεοίμο ἀετεπιέμιμα ὑβανύγταῚ ἐγβμο δ δ ΙΝ τῆν αὶ 

᾿ ἐὸν δρδούκα ας ῥσολεηοἴδείε ρεςοιείε ἀςδίτανδοι δά τεπι 
νος με Ἢ ὐρμρδῴβῃ ἰξίτωι ἪΝ “μ 1 Ἂ τὸς ἰρζοριο. υῤς ἀοπρτιαι ἔπογιαν ἐπιευι (κεῖ. 

πἰβολίίοῃς δος ρίεμάσ αν ρχὰ (σρυϊοῖγο δὲ αὶ Ν 1. 4᾽ πλιρόσεις μὰ Ἠεῦτϑον [{ϑο δ.) τουοίωοι ἰο αὐ 
ΜΑΜΜΕΑΜ, γε] ἰοίο Ῥισηορτῖ Μμ : δορὶ ἤζυς νὰ]. ἰς ( ΡΟΣ Φουα κι ϑ τί μὰ ἀρ ΘΑ 

ἡ ξὸ ἀἰείπιως νεαβεηίθημε νι ἀίςίεαν δὰ ἰατα με απί. δαθδεπὶ Ἠδδτααιν εἰ πλυρώνοις δυφρρσυυύνς, ΠΡ, εἰσὶ, δι ργοῃπο- 
προ διεν ̓ ΑὐΑ ρνκυίγε Ἂ τιον 6.8 δι ἰπιενῆσι ἀϊολτας τ μὲ ροϊελιγγερίογιξ: φυλπιει ἤς οείλμα ἰερ πε ὅγτὰς ὃς 

: ΕΑ νΊΤΑΜ ΜεΛμιήϊ Ασαδὲ ἱητεγρτεῖον [αι μ’ «ἢ οἰγοι ἰ 
4ιοάληνηϊοίο υἰδειυψίαρυίενεο οὕτα! ἀμαράῃ ΓΝ μην 70 ορη(γεξ!η. ἀμνῶν ᾿ οἰ ἀδορῥ οι αι νυ ον “ 
Τὶς πιογέμηι ἱεςεῦνι φιφά ἀϊδίε ἰάφιι Ῥταρδεῖό Ῥίον, ἢ, 19 δῶ, ἐξόν. ἃ εῇ ἐξιφι, ες Ἡςδιζοσγιαι ἀοτπης 
Ψ.19.) ΔΩΪΠΙΔΙᾺ ἑεωὶ ἃ αιοττοιδι Ρία!. δριν. 4.9.δα! δἰ πΊεκη ᾿ σπιπίπο ποίη. γαίης λυτο ΠῚ ρυταιίε μος ἀδίο]υϊὸ ροπΐ, 
πηι γἸυΐ Κι εοί, 714 οἵδ (ερυ!οὐττι με νερε παίων ἰοοί Ἔχ. νι (πτὲ (δος ἀριιὰ Αἰτίςος. Ι4φῸ νεγεῖς, (ἡμαρήάοφοιάεπ νειν 
ἀωμαι Ναδ ἰδὶ φυο υε ὄξους ἱρυεγρτον ἄς δεῖ, ἵμ [δὰ ποπ ίλειε οοματενες νοῦ ἴοι}! (ἐιυς πεῖς οοητυξείοηε, 

ν αὖδρωποι δι ῥύσεται "μὼ φυχίω αὐτὰ ἐκ χιειφλε ἀδενε Ὁαπὴο υς 4.“ ἀ βωνο να ἀδοην, ἔχῃ τῆς ἐμέραι ταάίντης Ῥτούιοίαιτ εἰς 
ας {πηρ] οἰ ΠΠπιλ νι ἀξειτ ἐχραήείο, φιυτι λάθος πη ἃ-. τοῦ θατϑᾶτος δι ἐπιν εἰ πηνος λόδον 4ι"} νγβειῃ ροθῖολ 6. 
Ῥυλώντο ἀθροπαιαν, νὰ ἰδεπὶ ψηοανο ἀϊσατυς ἰπ (θρυΐςτοἠ σμεττεγιοὶ, οριο (ερυϊςῆτο Ρερεχοιε:ϑε ἰοιταὔιε μοη νληᾶ 
το ἀείεεί. ἸΝϑῆις απίπι Ῥεῖζω ἢ ε ἀἰίρυϊαι ἐς φηΐ αι πη. αἰξεσευπι ςοηπιοόζυτα, 4. ἐπίϊυγατη νευὲ ρυῖαητ μη 
παογιαϊίτανο [δά ἀε ςοτροεί, τείατεεξξίοης, εάφιιε αἰαττιο. πυύαυς τε μετ ἐποπιιππεπτα εποιμαια. δοά ψιοά (ετί δίς 

εὐ ἀνε ρεκοοίζετιε ἐοτπιρεὶρ τ φιδαν ἐσίμγγεξξίομεπι 60 Ἰοίερμιν ἐς Νητασπε ἐπείλα τί, τος (ξουιο Ροϊε ἰερυϊταπι 
Του δὰ δὶ νει εσαίαῖ ανογευμσι, ἰδρυϊυπι ὅς Ως αιίσηι δι τῷτίδε ἐμοιίαπι νεθεια, Ρτἰπιὶτυ αὐ Ἡγτόλπο, 

. Ἵπρυΐεδτο ἰὴ μι μορέιη γεἀευτ δ ἰ{{π γ (δ ΟΝτηϊο τεί. ἀςίηάςε ἐν Ἠεχοέϊε εχ ἐλ νας (ἐρυΐοβεο ογυεὶν, πυϑι ος νοις 
δυΐκ. Ας δὲ φαίε λυ εϊαν, πε ίατος δας ἰηξετρτοδείοπς; διη!ε φιίβεπὶ νἱάετις. ἵ 

τίρτοσι σλύρωσιεμτα ντδδιάίατις νερῦμει ἔφ ΕΠ, νς 

10 “ηΤυΐ- 

φιυπι ἀἰδέται ΟἸεὐδιας, Τοδῆηι «ῇ φαέανα κνὼο υβμε “4 νον. ὅς ὁτὲ ἡγερα ατ ὑδης δυδραρν κεν [ἃ εἰ, αὐΐευπι αν!ό 

«Κιεριεδλην, ἢ 

ταῦς τητόγρτεῖες γοδτὰ νβγράγωπι νοῦοην Ἡρρτάλη 

νἄπηοη ἴμεν. ρὰπίζίρεην Νιη ἰὰ μος ἐϊςοπάί Ἡρυβ ρὲ τοιδιυεμε ᾿ 
τἀπὶ Ἐχειηρία, ὑγαίοιίπι ἐμ ῬιλΠηῖς, ἀούεὶς ἀϊοιτυς Ὀευδ' 

᾿- , ϑ ; ᾿ ᾿ τ τος Ὡλι τ 

υς ΑΡΟΘΦΤΟΙΟΆΥΝΜ. ἀν πῇ " ΚΙ 

͵ ᾿ ὑπάργων , καὶ οἰδως 9} Ῥτορίβνετα ἰρίτων αυσιὴ εἴζοῖ, 861. Βηρίμεα φρὰν 4 ; τς 

ν ΠΟΤΕ ὅτ᾿ ἀν ἢ ΘΙ Ὁ ς .ἰ [δ ίείτει! ὍΝ ̓ ἡει ΟΝ Ἵ". α,όμι μνν ΜΕΝ, 
. ὅπ ἕρκῳ ὡμὼσῃν Ἀμπὸ ἃ δ “ας ΟΝ ΚΩΡ"] 1 ΠΡ  Ἰμταῖς, ἰούς νε" σλιαθιι] {44 ἐμά εδιι Ἰλεμι 4 

ποὺ ἧς ὀσφύος ὠυτώ τὸ κατὸ σμρκᾳ αἦα" ΓΙ "ω 
: ν ; ΠΡ 1 |ἰμππῦι Ἰρίμεν, αυἀ δ σάγπεμι ΗΝ ᾿. 

σιν τὸ Χρατὸν ν καϑίσωι ὅδι τῷ ϑ'69-} κκείπει, Ο ΐταττ ἢαπε Πηείτας- ἘΣ. δ 
μνάτ ἊΝ τος, ᾿φμθην ζΟἸ]ςαγεῖ {ρεΡ6- ἦν 

, ἀι8 τῆτοηο: ; 
Πρριδαν ἐλάλησν αἰδὶ τὴς «ἰαςώ- "ᾳ Ῥγείους Ἰοφάύτις οἰϊ φὲ τε- 
ἧς χριςοῦ, ὅτι οὐ κατελφοην ψυ- ἤ ΤῊΝ ἀν ΠΝ μἶ ἄογος 

ν γος ἀσεοὺ, οὐδὲν σὰρξ ἀν εἶδε! λόϊαιι εἶΤο ἀρὰ ἐμέεγο κα δρ μιά 
ἡμ ΤΟΥ ΤΟΣ ρξ ἰσἰαδοθοηας ζαγΒ ΘΝ οἵμ5 ἰσηβες 
ὅὉ' ΘᾷΨ. ὦ Ξ ᾿ οὐτγυρτ οηοιῆ. ΐ 
ἘΥΎΟΣῚ ᾿ηροωῦ αὐ ἐσ Θιβοοῦ, 2 ϊΐης είν {ἀἰεἰταυῖῖ εις. }5} 

᾿ ' ἐ “ ΓῚ , εὲ ΕΝ 

πάνπς ἡ Μεις ἐφμν μρτυρας. 
Ὰ 

ἐσύ 5 γὙδὲ ΟΠ 5 Πὺς {9 Πγ1|8 ἴο- 
ἶςς. ' Ν 

-» Ἀδς ς φ ΜΝ) ᾿ Ὑ τῇ δηξιᾷ οἱ τῶ Θεοῦ ὑψωθεὶς, τήν " ᾿ις᾿ ἀεχῖοτα Γγεὶ (μγίνιπὶ 
ἘΣ ΛΟ ΘΥ ξων [μΌ]λτας δὲ ργουή πα, ϑρίτίτο 
- ἰπυελίων τῷ ἀγμὲ ΠΡάῦ κατος λρθὼν) 

Ἂν ᾿ ᾿ “ ἡ ΕΛ δὲ 

οὐλτὰ πατρθι γοἶξε χει τῶτο ὁνυὼ ὑμοῖς 

βλέπετε καὶ ἀκούετε. : 

[Ἀποῖο δοςερῖο ἃ βατ δ.) Ἐβμ ι 

οὐ οὗ Δαβ)οὴ αὐέβε! εἷς τοι οὐ ορι- [}" 

; 
Ῥενονίάεηι Ιοηυμϑμι ΠΝ 

ἀφ σείατνιἐμοηα (ὐτηβεν ῬμῚ τδιν 
4μ44. πέ μα ἀννει εἶν εἴ ἱπΐμαας δ 
"π ἡν[ζετθο, πε με ἐανο αἰ Ὁ 
νει εὐνὴν μιν μΈΉΙ, 

Οἴ Ἀσμελι α- 
ἐσθ μαι ἐδ}. 
φυλεέπι το{{85- 

τα τρι έτσι  ἃξ 
{λεσιονα ἐσήβην 22.ἐ εχ. ἐν ΕΠ ἐπα 

αἰναῖμε,, (Ὁ ρνοπηδιομο, ιν απ έτι ἄρ. 
ϑρσέια [μη ἢ} κεὐοβ αι 4 πτν ρ] πε το π 
βαιις, εὔμάνε θμης «μύτη αἰτυυιῖν δάήδιῳ 

νοῦ αἀϑά ει γε’ μάν. Ὀλαϑιε τς δι: 
πιοηϊο, 

ΝΝοη δρΐην Ὁ διά «[- 
ἄλι ἐπ «οἰῶν ἀμ ἀμίοπν ΡΤ αιο ἢ 

"“μ[δνίλχει ἴυπμημν ἰυ 

“1 Ἰεων,εμμεν ὉΠΗ.4ν 0, 
πε [μπερ. 

πος φυσά γρε πῆς ν ἀςεῖς δι 
διιάτ}8. Α : 34 

Νες σπίὰ [)αυϊάᾷ ᾿αἰςεηάϊι 
ἴῃ οαἷος; [οἀ ἀϊοιτιρίς κἡ ΠΟ χίτ} “ὸ 

"οὐς «: λέγ [1] δὲ αὐτὸς, εἶ ὃ ΙΝ ὑρκος το Ποιηΐπ8 Ὠοπλῖηο ΠΟ, οἷς πιϑ ᾽ δεάε ὰ ἀςχεμ 

Κυρίῳ, μον, Κάϑου ὧκ σδεξιαΐν μον... δι] Ὡοχεγαιη πιο» ΜΝ ων, " 

ὌΝ ΒΕ ἢ ΠΡ 35] Ννϊφισάυη Ἰϊάτυοτο ἰηἰππςος ΚΝ Τονεῖ ρρπαπιμμημιθι 

ἕως αὐ δ τοῖς ἐχθεφῦς σου χπνοποεῖιον ἡ ος (ςὈε Πυτο Ῥεάμτη ταογαμ. θὲ ἤδρνοι μων Ν 

δι ποδῶν σου. δ᾽“ (ετῖο {τὲ εγρὸ τοῖα ἀοίνι5 δ 
πυ τῷ ἢ ΄ϑ ..»} . } : ᾿ (εν βινιὲ βίαι 7. 

Ασφαλῶς οἰ γι ὠσκῳτῶ πᾶς οἶκος) [{τπε]ϊς χυὸα Ὁ εἰς μᾶς ἐκ εἶτ οθυμι ἀοπορ 1{γμεἰ. ημἱα 

-- ν 

4... ων ὑναπάο ἐμγα ]Σ γὅρκω ὥμοσεν ΕἸ οἰ ΓαἸςας εἰυίπιοάι 

ἐ(ὐἰπιον ον ψαθις ἐπλιὺ μη τάϊμη Αὐτοὶ ντυητας, ΠῚ 
δηποιδυίητας ηοὴ πηι θεῖο ρους λάάεοτς [δητοητια. [τλ9. 
ψις ἀιςίτας Ἰ αὐτο ταπάο μιναι ονά οἷ, αοη ἤπη- 

αἷς ἀρρε!ατίοης ἔσταί ἐοτπιᾶπε ἱπτο Πρ ναθλαγ ἀςεορις Εἰς 

Ἰις Ῥαῖτὶ ἀκα] δ: α εἴ νοταπι Βοιπιης ματιγᾶπὶ ἤδη τὰ: Ξ 

ἤδη υάτδηῶς σοττυρτα εἴ, Ιοὰ ἀιπτᾶχας αὐατοπιν το 5 οἱ ᾿ 

ἀἸλοοςτολῖα εχ Ματα (ἰδι λπτα,ντ ἤστος ἄδην ςουηή ας 

πβελητον. ὀ ἔἘΓ[Ὡμεν» ἢ οοἰϊοεανι, 

κα πίσω Ἠεδ λυ πὮ[{δάκινη.} ψορατα δὲ Ἑταίηνας δοεάξη-.. 

ἀϊ νεῖῦο νεῦ πιδίασταη:: (κά αὐ φυιάςιι νίάοτατ νου πΥ 

ἀξξιμιητι τείροπάοτα γοῖθο ΠῸΝ [“[βην,1 φιο νθτυτ τρίς 
Παυ Ρ( 1. 13.2.11. 

ν᾽ τοῦ, τά ψίςπὴὶ αυλάαπ ογιλυλὰ δί σοποςρτις νειθῖς,ς ὁ εαὐἱοτπ δρυστυιη 
Γαι άι ρτοιί τῆς ἰά κἀς 4ιὸ ἀσιῖαι, 4 Εαβυξέν ἱωπιδὲ 

τ΄ ἡξίῆνο οι χρρποῦ τῆς ὀσφιὸς ἀυτω ΕἸ γαῖσα γεγίτας Ῥί[Π1ο 112. 
.« δαῦος Ἴ20 2 Δ 9 πέρρεην δίεηδεα.}.14 οἰὲ ἐκ κρηποῦῦ τὴς κοὶ- 

“ΠΟ χἰάε σευ, γωνία εν ταΐγντν ἐττογ πη σσλπι ΟΥ̓ΟΙΟΝ ούληῖ ἡκν | ᾿ 

οἰ χτό Εἰ σδτδιὶ (ον οΐοπι ἔγνθαμυ νομττν. φηίδυς νεχθὶς Ὁ. 4.5), Ομῤφη[νοὶ,] οὗ, δὶς μίλειε {ϑιι τητετρτοτατὶ φυῇ γὴν Ν᾿ 

Ἰκιῖαὰ Μαάγάναφο πἷς Πσαιπράζατ, 4 φυνά “ἀ «αγηεσν ἀςϊϊοοῖ πεατσο βεηςτς ροηάτιγ ροῦας «ιὰπι γεὶ δά ὁ )νῖ- 

“ἰνπε! Ομ τήξει ἢ ἡ υέαντον, τοατ' σάρκα ἀναςήτειρ τὸν χρις ἐν. {πιπηνε δὰ Ὠευπη σείγγειαία ταπηᾷ Ἐχροιτοηςς ροϊυητ 

[η ΟΕοιημποη ἢ τροίη δι εἀιτοης Βγοθοπμαῃ 1 ἰορίτυτν δα, ΕἴῖΑ πὶ ΘΟ ΘΠΪΓΟ..Ὁς τρλλ τι οὶ 

οὖσαι, ἃς (αἰ! εἴταν πος πιοιηθτιη ργοχιπλὲ ἱεαιοητὶ, ΒῸς 32 εκχίεια. τῇ δεξιᾷ. ΠΙεδτ. 7.52 [δεῤανοο Ἴρτο γητοῖς.. 

νποάο νἱἀοἰίεςῖ, ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος ἀυπῖ κᾳ ϑέσω δι τὴ ϑρϑεου ἴς ἃς Ῥοτοητία ΥἹ Ρίλίπιο 44.4«ωλκδὺς ἀὐυτοπη ἐτοσρτος ἰερίι, 
ἀιαί, τὸχ τ σάρκρι «ἰαςῆσαι τὸν ΧρΑς,ον ανρν] δ ὧν ἐλ οἰλησενγα Δ: 16- φρὺς πίω) διξια) λὰ ἀςατελιλινῖ ἘρῈ 41ο. 4Ει Ρ'"ο εἰ )μπν 

Διοποιη ποθὴ γιίθο οἰτ ἀπιρ]ςἔξί πδὴ Πΐορατ,, ἢ καθίσω ᾽ ϑρέννεν [μηξξο φεζερεο,, τἰνδ το ὁ παγγϑλέαν τὖ ὀγοιᾳ Πνώ ματὸρ 

οὐκτῦσαι (φ ηη τάτους ἔτατγι ἀςοίριας (τ (πη ἀριιᾷ Ηο- λαξών. Ν]ρ Ατλ δί Ἐταίπιις, Ῥεσηνβίοηα ϑριτηῶς ((πἐἢ “οφερ!α: 

θεᾶος ἐτεχυςηΐος Νχὰ ροτπιταζρ πες) δὲ αὐαςῦσαι (τ βᾶτ.. 41 6ΠῚ Ἠεδναϊίμνπι ἐχροίοίπιις Ματτν, 1.4.έ1.5.δι ἀρτὰ Υ’ 

τιοϊρίο φρρῖφν ἐσπηιησας, (οτξὲ ντ λῆς ἰςέϊιοποιη Ποη 30 2 4. { Ποο,τούῦιο. Ἰὰ ἐἢ Βας πηφβάταην ἀοῃιιπλ, δὲ ΠΉ}5 

ἀπιργοίγσπν δια: «λυίς ἔλειι τι νπλι]ιιθά αΠ τὰ ἰερᾶς,, Υἱ» ΣΤῊ ἀτολποηιπι Ὀς! ΓΟ ΠΟ Πείη. γνυΐφαία, βρνον νἀ εἸλ- 

ἀδτυτ ἀπ ςοτρὶ τε πλοημτι οα Ριλίπιο 3 ῳρεῦταηναίτοτα, ςεῖ τὐρήναις (λλέχαηι,. συ ραμάϊαϊς «την τὸ ἄγον Π νὗμα. 

᾿ς φιϑδά νεγρυπη ἀναζῆσω νἱάςειυς πγοίτυς ριϑίσποι ἀγρυπλέῖο δ: "μά πηαίο αιοά ετίδιη ἄροτῖς ἀϊείταν ἴῃ [μὰ ,8,8. 2 5γ--.. 

τάτο εἶ ἐς τοίωτιοδίοης ΟἸτ Εἰ ἀρειβίδτογα σάτα ἢ λάς τὸ δί Ατλὸς ἱπιογρτοῦβιι Ἰυς εχργπίτατν να 4} βεὐηῖ 

ἡ πα ςαϊπατίοποιη τεΐσιας Ροϊεοιὸ πραῖ εἰδ ὡς δὰ ἰυΐς 17 τούτο τὸ δώρων. Ἐν. | 

ἰυταηάνπι {Πι|4 ροτιίπειῖ, ἐπε ψλθῦν αἰ Ἰυϊά ἀοιἀετατὶ 34. υυὐΥβενάνε ἐν «αἰοε,αὶ ἐζο οἰς τοι οὐρανως, ζοιροις νἱ- 

ιοί εὐπὶ ραττιοὶρίο φονὶδὼν Σξοημοξίατυ, δοίο τἀπισςη ἀεϊϊςει,ντροῖς αυοά βιεμε π (ςρυἱολο ριιςλαμαν Ἶ φυῦ 

ποη ἀςεῖϊε αιὶς [Ὡς ᾿ορροήαπτυτ, Νίἤσευτ επὶπι Ρεῖτια ἃ σοητγαγ!Ο ΠΟΤΡΙΙΝ ΟλυΝ ἱποοτγιρύμη τη οο πιλῃ εις, 

νετἤςυϊο 1 τι. Ρί4]. 112. ἐπη πεῖς ἡυοά (επρῖυη ἱτηπιὸ ἀπ πὰ (υτίυπ τεςορῖᾶ τ βοὴ ἂν καἷος ιε- 

τ άσι μνθὶ νύκυν Ρτορ τα ναὶ Ὁ Ὁ {Κι»,] ρι9}0 ττ ἰδην τι πὶ ΤΟΙΡΙΆ αὐς τι! 1. Νδῃι Αἰίοαυ! δρίτιτις ἡ Ὠο- 
Π φιο Οταςΐ τητεγρτεῖος νουτοτι δῖ ἀναςήσω.. Νοαις 4υ1ς. πλϊΠΟ ΠΟΥ ΠΓΙΙΠῚ Ολειῖο νὴ ἐς βάτατ ΗΠ ῬάΜ}}, 

ἀιλιν ἱπιροάει φιουνηὺς ν ΦῊλ1}}} ἀνεσάνω ἢος οτιαπὶ ἰοοο Οὐρίο Δ ΤΌ] υἱ δι οἴ εὐη ς γηϊο ὅς φιοφμὶς (μη υκὰς 

ἐς νείυτιέμοης σομημτοι!ὰ ἀοςιρίατας : φαΐ ταπι ἀσασν. ΑὈτγαπα ἀρὰν Ἰηϊσάριτιν ἀς Ριςγορατίυα Ομ δὰ ηἷνξ 

εἴα ἀϊοιτας ΟΝγ χύνα νεὐὸ κεπυηῖς (φάτ τειρί φαδᾷ ρτορτιὲ τε σιταν ΡΙΪ. "6 πρυταῖς νοτὸ λά Πακιάξιποαις ἰά 

δας ἡμίν οττ ςοπιρτοδαι!ς ) Ράτουρο ἀΐε ιν ἡΠμπὶι- 75 “ἰς Ἔχοσρίοης., ΥἹ δα Μὰ 1Π «πίυιη δίοςσπίοης ΟἈτΗΪὶ 

ὙΠ (κκᾶὰι ἃ πποιτάιονε ητονρτείλου ΕΠ; Ἀουιοῖ. 4.8. 1η- Ὁ ἐοιροῦ ρτολτια ἀϊαιιοτ:ιλπιρ τ ἀυσψυς τληε]ειν Πςαυ1}- 

δὰ πτα, Ροβτουνὸ ραντιςυρίαμν φεὶδ ον ςοππροιὲ οὐ πὶ τς Ἄαγὰς ίαο ζειηροῦς Δυ]άϊς υοᾷυς δι βόεϊιθτη μὰ 

«μια (ξηθθτυς ςοιῖγων ροτοῖς, (τάηϊῖς σαπι ἰοξξίοποη θα. τοἀιυμιοτθιη λὰ (μελυην Ἰλουημαπι ἥν τ 3 ὃς 1. 

ἀπη οχυν μια τη σα εςνοταίες ςοδιςίδης τπυεπι νου, ΓΝ .4.17..1 ΠοᾺ πμππσγιτὸ Ῥαιι οοάςηι νος ᾿ ἐν; 

ταπάυνν οἱ ταπιοιν ἴῃ γῸΝ κατα αἰτίοις τοῖαηι κος πισαι- 2. ἐς μος ταμτο Βεηεῆσιο οτληυαῃ ἢρι ουπὶ τρίο δ ηκῚ Ὁ 

γάμοις 5ις σππη τα σα ἰῷ πα λιν ἐμηθιογαπάο ἐΗτα 70} ΩΝ εαυΐιαγι δοά ἃς ἰπες εὔπαπὶ ἰψαοῖ ἼΝ Αὐμὲ 

γἰν αλέμν ἀν {οὐ μὰ ἐπϑηνὺν εἶτ [«ἀεψὰ βυραν [τ ἀτην εἰ ἐρυνμιάσα, ΕἸΠΑ 1 α] αἰνὰ φυλπι ἐεμθ ολεΝι Νὴ 5ς Ἰοοὶ "πτ ς- 

{σψμννεμν ε!. ποηὰς λας ραπηςυίλιν οχτλην ἰοριΥΠτοηαι9 - χογίτ, δέ ΡῈΓ ν Ιερυ]ςμιὸ αἰϊυνὰ αυ αν ΟοΥριδια 

Ἰλνς Ἰϑουαν οἴδην Πδ.3 σςάρα;. Ασαδε ἀατει τσ ρτος Ἰος (εριυίοιτο ἀσροιῖιι". ἐπι ἡ 

Ἑ5ὴ, Β᾽γυ ὃς κρε ποι τῇ ἐὐσᾳύοι συδ' ἀνα ςἡσω, κριϑίσαι Ὁδὲ ἦν θρήνου 26 Ἐτίνη, ὅτι ὁποίνσε [ἢ εἱϊ, (σοϊπιζαοείις δέ ιν φάιῺ ἐπ 

σοδ οἱ, τὸ ἐὰ Μβηέω ἐωτνθυτμν ἐμόνηην δ χα αίνο [ 4μρ.} 5. ψππαιξ συοχοτῖ νῇ {ἰψύις ἀτοάτατ τὸχ αὐ ροϊςιις ΠΡ 1.- 

δἰπομο ἔμο (υἰοτετλ,νὶ δι ὅγταν Ροδιομὸ (ςἰσιάαπι ει Αα- ὅὺτ δᾶ. Νά πεν αοιποι νὰ ἀἰ οὶ μα Πίπι, θὰ ουιὰον 
. ἃ ὰ 

τῳ “ 

Ἡ νης εν ΠΣ "είναι Οὐ δ΄ 

{ 



ἀρ μὲ, ᾿ς - εν Ὁ ΟΥΑΙ. τ δι. ' 
οὐ μρφίδο Ἀσμδη ὶ εφνιϑνία ὅν ὀεδάμεῇ ἐφίμμν ϑόῖηι ἀν Ομπῆῳ ἰῳφιλδη 

τε ϑηὴ νὰν οἰνυ  ο δεάρσι ἱ ἐμδῖν φμι δ τος ν]άσίραι βυκμοτν ἜΝΝ ΤᾺ 
. μῳμ αν, ἐλμδή ἰρῖμιε Αὐϑηὶ Νυβο μη ἑοσιαι - ἀνειηἰημαμηίαίς (εν ἡ δείενῃ ἡ ενενϊῆιο 

ὁτλϊγ Πἰαυ ήφην θάμα ΜΝ οὶ ΤΟΝ εἰμι φ πη μῃηρήὴ ἱπηρίδν Τ- οὐφίων, (δὲ δῇ βαμμηη ἂν ἀπ ὅτ π| ΝΡ κά 
“{πὖ εὐμϑη ναρτὸ ῥῥέξιμῃ, γε τα βγογεῦ  αμἰάξαι ραίρφηίη ΟἸμ δες φῃσέμιν, φής ΟῚ Δμβοβοίνε μι 
νέφει, Νά πὶ βτριοημιάπε ἡμὴδ΄ δ᾽ ΒᾺς πη φρπφίομο, νη ο,δὶ Ῥ δ νιν 9 γᾶς 0. ὁδόν ΔΎ. ἃς 4: 

. | ᾿ 

μ᾽ 
“- “ 

Ὁ ἜἜΕΝΝ " 

ΤΩΣ τής 
. Υ ὸ 
ΝΣ ΦΜΕΙν νῇ χρῇ. 

πεοσεσεστσειαν σπτκο 

᾿ΙΡονηϊανιής δι Ομ ματη, Ναπττ. 
4" Ἰοίμιπι,αθσπι γον 

ἰσερμὴλ ὅτι Κύφμον χμὶ. χεισὶν αὐτὸν ἐἱ [1 
: ἐδεήθη ἢ Θεὸν ἐπϑόϊσα, τῶτον τὸν 1 σομὸ ἐν ὑμιῆς 

ἐγπυρώφων, δι 
ετμὸϊ κἰ π 8, - 

᾿ Ἀαβμίνσ Αἰχγύσαγγς" Φὲ ; Ἵ ἡ " Ομ) νοτὸ μφοομάϊοτιπι ἐὅ- 27. Αἰ μπαίνη ΡΑΝ ΜΉΘδΝ  κργυσαν ΤΆ κρβη)} μ} νστὸ πφοοιαίοτυηξ Ὁ -} 27). ΦΜΜΗΝ ἄμμι. 

βίδα, τ δίῳ, εἶπόν σὸ φρὸς τὸν [έτοην χρὴ τοι( ἡ ΡυΟῖ ἴυπι οουάο» δὲ αἰκνρυπε. μὴ ψέμα, ΣΝ 
τ λοιποὶ ὑποτύλοις, Τί πωήσομϑμ οἱ δε 44 Ῥσεγμιῃ ἃς τεϊΐϑμιοι Ἀρόϊιο- “ἀροβοίνι μι μι (μι 

᾿ : υἱέ [οἰ οπνιέ νῖτ! ἔγδευ δε} 1 νη βμινο ' ἑνων 80 μιρί 44 Π0 “ὦ. 4, : 
{εχ (με! δ «Θελφοί ϑ, ͵ 
ψιι με ση- Πέτρος ἢ ἐφή φῳφῆς αἰἱτοιλ, Μ των , 

εὐε΄ ἐπι 6κ ᾿ : 

ἐπηότα πο τ Ὁ βεῖίδην ἀμεν ὍΝΩΝς 
᾿ἀρμιεμάμβειε ὀνόκιβτι ἱπσοῦ Χρὶεοῦ εἰς ἄφεσιν ὠμαρτ 

δα μι πτς φιαῖν ' χαὶ λέψεϑε τίω δωρεαὶ τῷ ὠγδν 
ἐυπόνα ὁρί εἴσῃ Πνο ματος. ὁ ἐ 
(δᾶ! νίγτθαι ᾿ εὖ Ν ν 
ἐπ παιλεονῇσος Υμῖν "γέρ ὅδιν ἡ ἐπαγρελία καὶ τοῖς 
ΒΝ φῴχγρις "ὧν νἀ ρὶ πᾶφι τοῖς“εἰς μροκροὶν, 

ο΄ ὅσους αἱ τοροςκαλέσηται Κύρκος ὁ Θεὸς 

με εμσίμαις Ετέροις τ λόγοις πλιοίοσι δημαρτύ- 
ἱ ᾿ ᾿ [ 

εἴ Ἦν κῆρ ΡΕΡ ὯΙ παρίχάλει ̓  δι 2"; Σωϑην 
[ξιεμι. ὭὩπ γγιαξ τῆς σκολιαῖς ταύτης. 
1ηῇεηφ νίτιη. οἱ μδῳ οιαΐ ἀσμδμως ποοδὲξ ἄμδροι εἰς δρὶ τε. 95 

μαλταρςε τὸν. λόγον ἀντ, ἐβακθθοησαν . χε) «ὦ»- 
ποτα τ το τῇ ΜΡ Ε ΘασῈ ὝνΧΗ ὑσὰ 

Ῥωνφὸ νετὺ «αἠὶ 
Ραελνῆ απ ιν ιγαν 
“ ,) Θ᾽ δαβεικ, εἰων να. 
νη υεβνμον ιν ρρῃ. 
39 ἐφ (βνεῃ ἧῃ τεῃ. 

τ δυτοπὶ αἷς δα οοϑοῖλο- "8 

ἐσνμύη: ὅς ἀοοἰ ρίοτὶς ἀοιμιιη δρί 
τυ δι. 

Ὁ] Νοθὶκ οἰ ἴα 6 ρτου 
ἴιο, δ Δ! εγίς νεξε τα, δι αὐηί-. 
ἘΜ ὍΠΗΙ ΡΟΝ βμρμννιοίςίις, 
4ις νἱ ἀεἶ! ςετἀμοςδμεί [)0-} 

“Ἰὐς Πεὰς ποίτοτ. Ἶ 
ΑἸμίχως (ετηγοηίδιυς ρῥἰυτὶ- 

τηὶς΄ οὈτοειταἰδατιτιν δι ἐχλοστα 
θατιγ φονγάϊσοας, ᾿Θογιαπιὶ πὶ ςχ 

ἡ] βεηῖς {πὰ ρεᾶυὰ. .᾽ ᾿ 
“ (μἱ εἴρο Πἰδέτογ τοςοροῦυηι δι 

[ςγηγοποίῃ εἰύεγ Ὀαρεϊχατὶ σης, 
δι᾽ αἀάίτα. ίμπι Εοοίρβα ἀὶς 111ο᾽ 
δηϊτια φυδίι τοῦ τῇ }]]1ς. 

ϑρηνίμι ΠΡΟ ᾿ 
Κ΄ οϑὴ εἰρεεν εἰ  γεργθναὶ 

βοικν βίμμ κρον Μἰμεᾷ 
παέμρ {μὶ ἰδ ἐμηι, φωνῇ. 
ἐμηῆηα οἰ μοιημεγι 1). 
ΠΗΗΜΙ 1εμο ἡρθ εν. 
ΠΡΌΣ ΡΡ γν. 
περ ἐηβαββεαῖνε εῇ φ’ 
ΦΝ εν αἰ μων ἐο:., ἀδερυ; 
δεἰναπηηὲ ὼ {ιπεγαιοῃς 
{16 ῥνάνα. 

ων Ἔγζ0 γειεβενῶι μ.- 

Δ 4ῤῥυβια [με ἐπ ἠϊε 
γα φνῥποα οἰγεεν πίε 
ΓΕ 

Ῥτοίεῆϊ. ἔ. Ἷ ᾿ : ᾿ 

ἐπαιτεῖν ρω δὲ σεροθρτιρνεδτιραξ λας “εὐ εΛροβοιόναν. ἀτοας μέτα δάμη ας 
ΠΡ λτΝες χἢ ἡμδορρνηροῳ τῇ κοινωνίᾳ ὙΧΡΗ τῇ [ποιηϊςατίφηε, "ἃ ταδίοης ρα-[- : 
οβῆκια. δάσια «᾽ν σὰ Ἐ αῤτου,χοὶ ταῖς τερσευχαῖς. αἰδ,δὲ οτατίοηίδυς,  ραιθουίθημ. δὰ 
πιϊαιῆτειίο --τοΠου0.-----ο-ο τ ὖ᾽ὐ------...’.- “  -0ΘῦὉΘΌΘΟΘῦὕὃοΘῷῦὺὮᾳὋὈὌ0Ο6:.ὕ0..’΄ὍὉ΄΄΄ὃἷὮἼὮἷἝἷἧἷἃἾ - ὁ ὦ 4... 

᾿Ῥυτα (δ νεῖὰ ΄ δέν ἐββεων [ἐνᾳν νη} Πβνην, γοῦτον τὸν υ' σοι, [ἢ (ροτίοτε ρταίουθίς Τἰηιοτίνεο ἴιο Ῥαυΐας 2 ΤΙπιοιδ.. τς νυ 
ὑπυοριιο (δ. γηειμῶγο ἤστὶ ροταβ γι ἐοἀιπᾷοι ρεσποίθση αὐνὸν, ἐχ ἰάϊο- δι Ἐταίμχιίς, Τοβιβοαινε αι, ἰὰ εἴς ρα]ὰ ὲ 
ΤΌ δΙΣ, εἰίῶνο Ἡνεοβὴν αφὰ ἃ ψιοά ἐδόφ εἴιασι ἐχρυηεῖς Ἐγαίπαν, πα ἡ ἠϊβῥλῶσ ψιάει μας δ᾽ ἐγ τὰν θάψας 
ἐξ ῬῊ Ἡϑῶς ροξ ἐμ κρίς Ἀν τι περ φομμα πο παν ὁ τίς Τὴ φαῦιμῤαμαυμ, τζόνογτα 

«οὐϊειδιιορυῖο Ἀἰς μόῃ γοάυπάάνε, δὲ ας ροτίας ρογ ἐρα- γνυϊφὸ ἀἰοίμηυν, (νας ὐϑνν. Ἡςρτ. ΥἹοώπ[ριίου  δναποεν 
Ἰρρὶ ἢ εραρνρκὸ κήρυ επέταρίε κηποταιίηχυς ἰαθλ; “ἐλ ΝΙΡΆΑΙ, τξορτορα τδαβεοπς, Ῥτο ιο γυϊδοτα ἐρρς 

᾿ς 8. ὡὧφν νετῦθες αὐὔδενμηὶ, Ακούσδορος δὲ, (δι πων, το νι οἤεηάετει ἱρίλγαηι απίπιάτιπι ()υτ Ἰιάηι εἴς 
οἱ Ἀμηβθνωνανηρν ἐρνοδυμῷ ἰη τὰ ὑνῚ νβ 1 ἀνκοίποης κα μεὐαα φίδαμμα βλιερροοις ΕΝ ἊΒ 

᾿ " βφινϑη ἐκ ἡ σρ ὀνόματι Τ᾽ οσυύ Χρισοδἀδ 6ῸὋῸ 41 “άῤῥεμιι Ἀεὶ ἐϑηὰ ὁ Ἑοοΐοι 
ἄχος Οδεμΐο ἐπβοριλιορκαμ (πρυΐτατα ἃς τείγις. νοθδῃ οχ «τ πραρλλμα ἰπερίρῃ δρῇ ἜΣΕΘΕΞΕΣ 

᾿ Ἑχιοηὶς δρυίτιο ρατεϊείροε,, εἴμτι ρεςολϊοτυθ! 6 4.2. ιενηνδινηϊφαλίόο,κρὶ κοινωνίᾳ Ὁ ΑΙ ἐν : , ὑλῶν : ἴλι Βυάμ9 σοί [τὶ 
Ἀφ Απνινν ̓ οκκην το ἐμπρός ββόαρειν βαρείαις - ἰὰξρε μὴ ει [μεπν ἀμήν Ἰερίε νκρὶ τ κάμμιν 

εἸἢ δὲ ίςοριπι, ὈὨεοῖδ τληιοα μισὸ αἰειτιθγιν ἃ ἐδν ᾿ :ι: : "Ν 
ὅγγιαι ἑβιογρείζερων. ἜΠΒΕΕΡΗ ρον: ΩΝ εΦενσόνχοῆς,, Θ᾽ ἐθπνπεμν Αμαν Κ᾽ αὔἸῥονὶν 

39 βιοιαίββιο, ἐαπγγλίαν εἰ, Ρομ!οὐεεείοΝομε επἰ πὶ ἀδ- κμὴ ἐκεινώνοιω ἐν πεῖν τόζσενχρθε κρὶ πῇ μαόσει τῶι ἐλμοια, Ε, 
μοι ἀὐξίδτεῦ ΡΟ Ποετὶ ὅς Ρτοπηέτεῖς πος ἀϊίτιπηοιν Δ. ερηνηομη αὐ ἀμ ἐν ργεδων Φ᾿ βαξβουα Ἐωιβονίβια.. αυδὰ ες. 
υδου δ πὰ ἀς οο φυοά νέτεο ρεοηχίτεαε, ἱπυὰ νετὸ εἰαπὶ (δουΐνιγ Αταδε ἱητδγργορ, ὁ ἢ 

. ᾿ἀς αἰπτιὰ [δὶ υἱμείοης κάτυς. ΕΓ ἀὐξεπν ἀοιδαύα ᾿νϑο ἀρ χρδείε; θοῦ δ άβου. ἡὐβὰ δἰ μμαρρμενδῥν νοὶ ῥραμ 
βϑορηὰ Πρριῇ εν ἐλ αρρε ἀοδει πιο Βυάπο οδίοι-ὀ ἄδης, δὲ ἐχρ᾽εαπτ ἀθὰν ἐπίμς ςοπηπμιηἰςατίοαίς ρεςίςον 
ἰατο ἰπϑξαίτυκη οἵα Ὁ αἱ ϑηναο ὑηύντανώρρλρν τς δες νἱβείιοος δὲ δἰ δὲ {ιπιρείοποπι ἐπ ςοΙπ πηι σατο 
ἘΝ ὙΠΟΊΡΝΝ ἱπτεγρρειάμοιν δείξίο ἐπ ταιίοπα ἀυριξ ΔῊΝ τπεχίπἸὲ ρτοβαταγιυρά ἢ υΐς ργαίκττο παἱὶς 
Ἐπ ἈΚ [εευνὴι,)αἶρ οἷς μαι μω (8. ἐσυμῆν!. τοζερτδον ἰεδειοπξαι, ἰῃ αν δείαπν αἰ ἢ} νοι ἐπππτιζατο, 

ος ἤτρτο 4ιο Ραήϊαι ἀϊείευν, ἴα κεπαταιίοποιη δὲ Κ6- ᾿΄ ἡΛΊμ κοινωνίας ποπιοῃ, ὶ ἢ ἀδείοπε ραηΐς δεργοοιβυ ἴῃ ο 
ιν Βϑμσθεσινε ἰῃ (δρι!α ἐδουϊοσιαι τας ἐπ αἶα βοδετα.ὀ οημοιιηὶ στα μαἰνετὶ σοιιοτί, ἀϊπίπᾶς,, ἡραίβςαθίς 

« πίοηεν 8χο λοι  υἰβεῖα δι Ἐταίδιιε,φιν ἐφηχὸ βρη τῦεμκ- ΄λαν βασι τατι) οοπιπυνηϊοατίοποπι, δι αἰ!α ἀμείθμοκ 
κρϑὶν (εἶν. οὗν, αι ά ἐπ πυ]Π ἐχοπιρ ατίδ ἱπιιθαὶ, πος (ας οἰανίεατίε οἶα, Κι [ ' ἱ Ἐπον Το ΩΣ, ον ᾿ “ἔξοδα ραπὲδν «ψὴ πλάσει τοῦ «. 

εἰμλϑννλοι ἡφην νι ἐπίτο τοῖν ἐγγνὴενποᾺ οἱ δε μκνραλ[οὴἠ του, Νιουυπὶ βεπυ» ἀϊςοπάϊ ἰη τς μαι ἐπέρενηῃ εἶ, 
εἰ μμκραν,τοῖς ἐγγυὶ ἰὰ οἷ ἐΐε φιν ριορε,, [υἀπὶο νἱἀεἰίοει, ) Καὶ Νουω πε αὐτοῖν ἀρροίο, Οὐοότυσι ἃς Σιλυϊπογυιη δυτίδυς 

ἐργοῦυΐ, Οϑηῖοε ηἰπείειπι, ΕἰΔ.472.ῳ,πεειριοίο Ρουΐο ἰἱπαμάϊεινν,ρεμ ΒΩΔΙΕς: ἵ 
ι ἔμεν ιη. σοπηναήεμεεη γοζατίοηἑβ ἀγοΔ Πα πὶ Ῥεϊτυὲ πᾶ- τετὶπι Ἐρι αὶ, ἤν γγὴς πράρῤου ταὶ φῦσα ἣ ν ἀμὸμ ΠΣ 

᾿ μεῖον ταν δείδγι ̓  ποίϊειτυς [υαμείς δάβιις ομ τε εἴοιε οἰπηρίη οἰδυπι δες Πζδηι, δι βλούπ γιεδδηίατ  - 

40 Οὐβδιαιυν,διμαρνύρονο ἢ εἴς Πατεγροῖτε Ὠεὶ δι. 4οἴχιε ἰδοατεπιυτ) Δἔδιιη οἴε νὲ σνατιε σοπιϊέξαν, Ιρίϑφυδ: 
, δ Ἰοηθαις τανε κάθο μεείρι οὶ Πἀπέεη, διοποῦᾳς ,ν. δόςο ἐοηυϊιλ,μαε νπὰ αξίιατε ἴοιευμῶς, εὐρίον ὝΝΝ 

: Ί 
μ!Ὲ γ}8η1|μ 

φρηολη Ἰδηνίνων 
πὶ εἰ γα 

ῥμαδιείμηι νὰ ἡσέκημῃε τοπηρυν ἔμ {ἢ μη Ορίδειε ποι. φίλπι ὀφηῆαι, Ββεσίβηή! νφήνμηι Μοείοο οὐδ ΩΣ 
κΚαμΡς αμβηγει. 

Σ 
, 

, ΠᾺΡ οὗτ ΟΝἾΟΚΥ Μ. 46. " 

ερ ραν ἐπέ  φρϑμε.. 1π Πρ ιλισῖν φοηαί!α αιαη. ἔλπμδα ἰλεἰμν ΒΦΜΦΡ ἄνθος Βάλέ μαπ ἤιδιίοποιη., ἡ5.. 0 

πων εἰΐν ον σειν ΔΗ α ἰχονλτῆ ΤΠ ιΝ Αηη΄ - ἈΠ ΠΗ ΤῊ ΠῚ ΞΟΉΝΓΆΘΗΝΝ ΗΠ]. Του δτων κεἰ βου μδηι 

ΜΝ “Ἰάβιι σε . Οονιπεῖν. 11. ἡμ ἠδ γα ΑΞΙΓΗ ΒΥΓῸ Ἰοτορτοῦι σπειον, ἐμᾷ δὰ Εἰὶς ἀπ τος 

μα ἤροΐορ: ΕΑ}. 39. δε ἰπ αἱ ίε νοέονιηνι βογίρτίν, δεάἠ ὀβθητι, : Ὁ ΤῸΝ ᾿ 
Σ ": 5 -π-π ποτ στ -παλιυςενν .ῳ»-». 

“4 

΄ 

ὶ ἡϑιτο σὴ πόση ψυχῇ φόδος πηλ- 4 ΔΟΒογτις οἰ αυτειη Ομ πί Βμ4}4) 
τ "Δ Νὰ ἡ σοσι.} [πιοῖρς νυ ΐτάαυς ρτούέρια ἃς ἢ 
γϑεστα καὶ ΦἬΜΝα ἣ ἐὠδυυὸ Βπᾶ Ῥήγ Ἀρο οἷος πεδινήν, 

ΓΣΉΤΎ ΤΠ 11 
Γἀθέδι ἔφ τ 

ρμάιχια ἦν βφμη ρα! «- 

ΟΞ ΚΝ 

, ηϑει του σωζομδμοις κ᾽ ἡμέραν τῇ 

"ποῖ εἰν, δάβεις, "Ἡ βα!. 

34ΥΝ ΘΠ γ σόϑη το, [ἡ οἱὲ οτιριτο νος,ντ νοττὶς Αγδδεμίοις - ὶ 
ΝΎ ΜΕΤΙΣΙ ὍΣΑ ἢ 

, δαί φημπε, δατθαγέ. 5.ιἰ ἐχρεεϊζὰ γίαθ εἴ πος νείδο μιως. - 

δξει ἐφ εοχρχεῖοπι ἀρράτοῖ εἴπ.) 

τίοτίρυε Ἂς τπίπυν ρἐἤεννε δληοηεπιυτ ροιίαε φυιάπττυ,. 

ει ἐὦ ᾿ αἰπικϑὶ εἶχον ἀντ το κοινά. 
τ ας ολ οΥ ἫΝ ἮΝ “1 Εἰ ροείποηοε ἃς βιευϊταῖθε 
Καϊωροὶ «τήρωται καὶ ταῤ ὑπώρξ οις ἢ επάσθαηε, δι ἀἰροτυίοδαηι δαὶ, 

ὑπ φεμ σι οπγηΐ ρμεγρτους ουἱηυς ὥρα ἐ- 

εἰ χκαδοτ αὐ τς χορῶν 6 4. ᾿ τα. τντος 
44] Ἐτιοτίἀἰς ρογάἀυγάπερε ςὅ- 

εοτάϊτοτ ἴὴ το ρίο,ας ἔγάηρεη 
το 5 ἀοιηάτιιη ράπειτ, τρις θᾶι 

ὕίαομσπον , καὶ σδιεμυόφαζον αὐ τεὶ ποῖσι, , ηῈ , 

καϑ' νωέφαν τὸ τορος αρτεροιυῦ τὰς 
᾿διυϑυμαθὸν ὧν τοῦ ἱερᾳῖ, κλῶντές τὰ καὶ 

᾽ ! ͵ . ἐδῃ ᾿ ζ ἴ - 

χατ οἶνον αὐτον, ματελρί μανον τροφῆς) [οἰ δῳιπ' ον ἐχυϊτατίοης δι! ἢ, 

ὡ ὠγλλιάσ καὶ ἀφελότητι καρδιαφ᾽ Ρἰϊεὶ 

Αὐοιῦτες τὸν Θ εν, καὶ ἐ ντες χοίθαν 47 
φ ᾿ ΄ ΨΥ 

φρὶς ὅλον τὸν λαόν. Οὐ δὲ Κύριος αροσε] ἢν 

," μή . ̓  ΤΕ ὕοννς ραν Θὲ π .“ἷ Οὐηον δυτειῷ αὶ ἐγεἀοναητ, 

[,«Δὐάαπτος ευτηνδ πα οπ 1 
[8 ρτατίδνῃ ἀρι τοτιτ 

ηυεἰαϊς Ἐςε] εἴα ιν Ἰα]αἱ ἤς- 

, Ἰκιλητ σοάοιῃ ἰυειν δὲ ΒΡ Φθαπ |τνννε ἐν ὠπιννηε. ΠΝ 
οὐ οι ΠΗ 818. (ηνην φίναπν 4μι ἐννέα Ὁ ατιν φξης 

δ την ἜνΉΝΙ β ΑΥ νον ΟΡ μά- δ λυ λληὴῈ υὅ. 

ἐμίφινε υρ Μῃ. ενἣι 

ΠΣ ΥΣΤΠΤ 
βιιρἐείίφια εοντάμ: 
οὐἰϊανάμηεει ἰ) ἐμνν ζὉ᾽ 

μαϑρηι4ν ψναδαιν 4ἀ ον- 
πεην ρι δ την. Πρηῆπηε ο᾽ 
ἐεπν ἀυφυδιῳ 4πἰ (αἰεὶ με. 

τς σον Ή18: 

ΟΡῃ 
Ἰδονηίνις Δυτο τῇ αὰς γᾺ 

ἀκκλησία. . Ταρῃῖ, | τοη! 4 δι ἀνε μὴ τά ἐρίαπ, 

------ ᾿ ν ᾿ ωδ Σ Σ Σ τς ὡς : Ν 4. ἐὐνοςν 

43: Οππριδιμγτάση ψυχ».1ἀ εἰς πᾶσι, ἘΠῚ ο.ν}}} Ἠεδεχαίγη- ς 

κεἀοεῆς ἃς ρεερ τας, πΠοαμ ’π ΑἸ Πγας ποιηιπφα!αμιά 

πιγίτετῇ (δες ρυτετν υἱἰρατα δὲ Εναίηγας δὰ νοετυι, Ο. 

τῆν ΑΔ ΠΝΚ. ἕξ νεὐ αη' ὁ βθετοιν υ]ραια δι δγιυελάδυητ 

ἃ τῇ τε υσαλὴμ,δη Πετω[αἰεπν ἃς ἃ τἀθβιν ἰοίο [αηξῖο νους 11- 

͵ 5. χγηἰτίτιἀο φόγα!η 4} ἰαπν ποτηοῃ ἀξάσγλητ Ομ ο 

Ηἰεγοίο! γπιὶς » ἰδτη ταπν ργοουϊάιιϊῖο ρτοιί: τοαιηγοδατ 
νῖ λά ζςοπηηνιηοπὶ ΠΠυπὶ σοηυϊέλιιηι δες λὰ 'ιά ἀδπιας 

ςοπιπ!οί ἀεἰ εκ οτοῆτας,, Ποιυνιάδηνις π ντϑιθι5 γόρα- 
Ἰοιῖς Εςοἰοίϊαπι οἰπαίαις οἰ ζατίς ἐπ ρ᾿ετες παρράίμς ἀπτεῖσ 

μη νοζάγς Αταῖος τοηίμειοτᾶς ἰςριὰς φυὰπι ἔα, ποιηίης, τὸ δυτλιτ, φυοά οτίδπι ἐπάϊοατ ἀνβτίδατίη ργωροίειο, αυλὰ- 

φἀ [ματιηιις μάαδοῖ ρίκτετοα, ζ΄ πρεῖμν (Ὁ, 48 πλάστην ΜῈ ὙΠΙμΕΡ- 

τρ εὐζος ὦ μέγας ὦ πῶσι, 4υοἀ ἴα πμ]Πς Οτατοῖς οΟα!ς!-. 

ες π ςὨ 1. ᾿ εν 
44. ἘφΔοη[ἰοειἼ δϑὲ τὸ αὐἸὸνΝ εἰ, δὐπιν!, νει πὰ γα νὰ]. 

αὖς σαπὴ πα πΊοτὶ Πηρυϊατίς ποημίης οοπίξτυζεα, νι ρτοίλτιρ . 
«πχοιηρὶνς οπεηάϊπνις. Εγδίτηι νοτὸ Ἰβτογργούατιο ρον βχν- 

Ἰα5 ἀοπιρ:, νἱάστας φυιάσηι ἰάςπι εἴς αταης Ὠοπλαιίηι ἷεά 
τδςῃ τορμάίαπάλ οἰξ ρτορῖςγ ἀπιθι υτάτοὴλ τ ἀυοπιᾶπι 

χα Ράνιειν, Ἐγαίτηνις, Οϑηῤωνιέμην. Ἔρο γοτὸ ςοπιπιιπος ας Ππρ,υἰατιητ ἀοπιοταπΊ Δρρεἰατίοης , σιιννΐις ἀοπιας ρε- 

ουξρεία εσετὰς ἰτὰ εχιδίπιο Πρ πιβοατί σαν πλπευλη ἐπα 

ἀεπὶ ἀοξεειηδηι (οηίςηίίοις ὅς Πππηπλὰ δΔαϊπλοταπι ζοα- 

Ἢ κοι. ὀ Ἐ(οηνηνμηνάγωινα. Νία ν]άο!Πἰσοτ σΒατίτατιβ 401Σ 

κτλ ταϊίοπα ἐχογοεδαῖυγ, νὶ εχ ργοχί πο νετήᾳμιϊο ςομ “ 

ταπὶ ἰσφαυτί, Μὰγ Μ ϑέ τιν ν μ το! Ἐυλησ εἰς ἀοέξτι- 

μαῦλ Βοιπίαυπῃ ἰοςίοταῖς νοϊαπτ: (λα ἰβάτατ ἀς Ὠϊσ πάϊς 

οὐδ ἡ] ς πατυςηάσην, 40} ραυροττάτις, νἡ οὐ ἐχ αΠπελο, 

Υἱυξηάϊ! ἃ δηϊπιᾶς πςφοτιληά! νοῖμη., Αροϊχοϊιελιη ντταπὶ 

41 Ρο[εβέονεν Ἂς [μεωίξανεθ, τὰ κτήματα καὶ ταὶ ἡσαῤξειι. - 

Θυδυϊς ντγοχας μος νοζαδυΐο ἐπ βέπετο ἀςοίατετυσ αι]ο- 
φι  υνίρίλπι τη δοπὶς μαϊσεὶίρυτο τάπηςπ μος ἰοοο ὕσάρς, 
ἔπε νορατὶ πιοιεητίάγαις νοξάπτ, δοπαικτήματα νετὸ τοὶ χαν- 

'φοαρίευ απ οἰδμμνν με τλώμβανον Ἄριφὴφ Εταίηγις. 1 πμίεηι τα" 

υᾶτα; Πρ πἰβοζτι,υ ἰητοσρτεϊδτιοης εοπλαγτηῖ 1}}6 πῃ ὅς 

ἀΐβυις ὀοττὶς,ἡιοῖ ορὰῖς δι τιοοπυ έζας τα}}} νἱάσγοτυσ. . 5 

ριεὗ ἀπε εἰϑμνν, ἘΦῸ νετὸ πα πὶ ἀΐςετε,»" πὰ ἐαρέσαοε εἰδωπι, 

τ βλ, Νιηνήν τρίτας ίαπε ἱπιρμάςητες ψιί ῬΊτοηὶς ἀο]1- 20 Πηίάςηι ἰἴδοαζ ργαρο[είουςπ) κζ' αὦ σοπηππιηομι ΠΩ 
νἱέλιιπι τε ες. φυδγείρἰςίςης 5 γε τηῖοτρτο; νοχτίτ, ΨῈ 
βαηφεθαπι. (14 εἴτ τα τοπηπιαης ςοηογεαπς ἀππγιδυςη- 
ἀλυλ) ῥονίοηφην ν(ἰὰ οεἢ αυοφφηΐαυς ἀς ἢ' ο Δθξετε θα) 
τηλίαπις Ῥοττίοη!β ποπλης ἡἸρίος εἰρο" ἀἠεγίδυτος ἰης]- 

2: ἰτροῖς, 4 Ομ» ἐχμίξ μον, ὃν ἀγα λλ ὦσοι, ΡΟ ὧν τὸ συ 

αιυιουΐδαλη ἐαςπιρίατίρυις οοηγαιπτας ουτὰ γεῦθ0 μέτας 

χάμζανον νη ἈΠ ἐς νοτὸ οἰΠΠ} ρΑΓΌΟ ΡΊΟ αὐνοιύτος. { ξιβι"- ' 

ο.δούιια ἐονά τε, καὶ ἐφελύτητε κοιρδίας δἰ] Οἴάτειη οογάίεινο- 

εχ ἀυλιδν τις τάϊοτιο, 1 δὲ οὈἰετιια έπνις δε μας 

εἰκ ᾳ εἰ ρταϊδία ἃς ροιΤοἤοηες, [τὰ οηἱπὶ μος νοςαθυδιτι, ἡ οτ υᾶς ἃ Οὐξοὶε ἀἰοίταγ ετῖὰ Ὡ] ἀπλότει νυ άς ἑπλώς, ὰ οἵ 

ἀρ κλταρταξτὰ ςα. δι 5, 5εα πος 5760 ἱπῖογρτον πὰ Αταὺς 1 αἰῶ κακίαἰ (τὰ ̓αεὲ ας ἀπγρφθιὰ δοςοιπήιοῤαηάα οἱϊ δά ιὰ ἐς 

κρὶ ταὶ ὑπ αὐξεις ἰοσαητ. , υ 
46 Εναηφεπιει βάνενο "κλώντες αὗτον, ἰᾷ οἵϊ Νείοεπιες:νς 

[" λῃτὲ ἐχροπηπιυς. Ομρά τρίτυγ σταῖς (ἢ ΟΠ] οχ ᾿ 
Ὃς ἰδτσ οἰϊείατ, ρατοὰ ἃς λυ τὸ οος ψ  χἰς, νον 

αϊάσην οἴ (εᾷ ποη [λεῖς (ΟΠ 40 {ιπάλδησητρ πἰυτυτιαθυητι 

Ἰας (ογιμῖα ἀριὰ Ηξθτὸς οτἰαη ἴῃ (οἰέπηϊδις δὲ ἰλυτῖς 
Τοπιἐς νίυγροῖυγιντ Οεπ.47.5:.0 δέ 34.δί Αἰ δὶ ἔσρς. 

40 θην», χριτνοἶκον. γἴ ΠΙΟΧ χαϑ' ἐμάρκννηυστίἀϊε, δὲ κα ταὶ 

αῖο ἀρίστας. τλαυς 
ἀος δοηα άς φιεἴτε βις ἰα᾿σνπυϊίος βυῆς μεμψμμοίρρι, 

αὐἶ]ε ἐχαυ τας ἀε]ϊοίαν, ιοίυής ἀς ἤιο Ἰίδεητεν δι αἰδοτίὶ 
λαϊτηο οὐπὶ ἔτατοθυς ἐοπηπιυπί ας αυοά ῬΑυ}882. ΟΟτ, ὁ 

9.15. γοκάτ ἁπλύπητω κοινωνία: νατὰ ἀσηιαις βῇς δτας 
εὐτας να Ἰοψυϊτ Ὁ] ομγούις, δε Πρνηγὰ ἡ ρᾶχ δὲ σοπίαπ» 

ἔχισ, πε ἴῃ ἰιν «φυϊάσμι ἐσπυυε φυδας ργδοταηῖ Αροϊος 

πε, πτορτὰ ρεγήιάποῖς ροτῖς, γε ἀρραγεῖ Ἰή τὰ εχ πιο οἃ- 

πόλιν, ορρί τίν, κς.8.ῖ δι Τ τα, ρτο 00 πλρίς νΠταάτιπις,ς Ρ εὶς {ἐχτί, ὃὲ ἐΐς ας σοπιπίοιπογας βαυΐως τ. (οτίμτίν.ει δὲ 

βιεης κρτ' οἴκοι, γε οτίαπι (ἐγίδίτυς ἐδ. χῖθο νει ἤνήνο 
«οὐϊεςι γυἱφατα,Οἰροα ἄοπνοι Ραιρατὸ ὅς οδίκυτὲ, δυ θαι. 

τοῦ δυῖσην ματτίς νηΐαςτά ες ἀνεειυκαιὲ, νὰ ἀρράτεῖ εχ 
Ρἰοηλιοδ πιδίοπε Αξ, 1.11 κατα σα σεϊζζατοήιη 400 νοπί, 
ἐχτλ ρίοιγ: δι οἰ ΠΠβτιςαΣ οτατισιῖς εχειηρίνην: ὅς Α ἔτ. 

να τί. 10. κοι πὶ γᾶσαν πόλιν. {|ὲ ἀιΐοσι ἀϊιο,πςΠιρς ἐν τῷ ἱερώ, 

ἐπ ϑιπρίο,ν δὲ κα ἀσοςῃ μην) Ρυδ]οὰ σοαυσινοδλης συλ μῆ, 
(ρλυϊοίχ ἐδι οἴδας ροττίους, δὶ κριτ᾽ οἦκον Ια οἵὉ Ἰ)ομλΆτίτι, 
ἔπίοι (ς ϑρροιναμτατ εν σελ ἰμ τὰ ς. 41. ἃς ρτοίπας ΑἸ 
ε(ἰ τουτὶ τητοτρτοᾷμο,ψυ! κριτ᾿ υἷκον ἰθιςρταιλητα ἀφ οἷ, 

5 δὲ οἴκου πους ἐρίσον τον ηρίσιη ἐπῖοΠ σαθνι ΑΔ δ-- 

αἰληι κατ᾽ οἴκοις παιιεγο ἀν τα Δ νἰειητογάν ρμΓῸ ὦ οἶκο, 
1ὰ οἰ" οι ἀςοίριατυτ, νς ἀρυὰ Ἠεγοάιν ἰἔγάτο,, μελτάδος 
δι πικουΐλοε εἰς χεῤῥένησον ἦχο κριτ' οἸκοιειιοηθναθ αι [ὁ ἰοον, δὲ 

[ῴάας νοτία. δὶς οτίατη νεῖοτασι (εγαγυπι (]νοίλγαηι ορε- 

«ποδία ίῃ (ρογβιτίοηιιαν δε οἰππίτ νιπόγαπι [υἱττλ πιοχ 

ἀοξεπεγάταηῖ, 
47 ϑενῖαι φναιἀην, ἔχοντες χαίραν. 14 εἴτ, τατὶ δι ἀς ὁ - 

ΡΠ ρορυΐο. δῖς Ῥ]νη.}ι. 9. καρ. 1, Οἰδηέον “ημὲ δὺ ΒΑΕ", 

μά ἰφημρο νεἰαιημοά ἀρ μά αἶνον γγαμίανο «ρυά αἰέοι εηξοναηι 

"αἰ" 4. 4 Βειεβα.λκκννσᾳ. Ἐταί. νος ἴοζο νος, (σον 

χηεομοηΐ. Νυΐρατα, εσέρμγενοι 4“ [αἰων βέσεπε ἀνομά ἐν ἐϊε- 

Ῥέαν, ντ σον ἡπτογρτ τα ΒΝ τὸ ὧν τ, ον αὐτοπ νετυε- 

ἀμπιυ9 οήοχ μάθει νυγτυηαις, ησπιρε δ. τὸ αὐτὸ τὸ ὑμαλησίᾳι 

ἅς ταῦσαν 5.85 ἸΌΤΟΓΡτΟΣ ἘΠῚ} ΟΠ ΑἹ αὐς, ἘςοΙο 45 ποιη σι 

Ἰεξέγιμτ, ϑο αν! [υἱφαέξιις οἱὲ ἀγτιουλεικ τοιὶ ἀψιευν ρᾶ ιν 

τἰξιρίο σωζοωροις σου δτὰ ταῖς Προ: γίσατι, ἢ ργο΄ ϑἀγῸ 

μάηδνι {πιο ζ)μι [ἐμ [ονεμε ας η)᾿β. [τληὰς νεται ναῦς ςΠ{ὁ 

Ἀρυά Ευτὶ ρίξει Ηείςιμα, πὸ μὴν κατ οἴμεις δ τυχρυύμῆν ᾧ φἰκα). 41 (φείρειταπι δι ἱπι οτργαϊατίαιοτι ςορμζίο,, κ"μὶ ὠφενηθν 

βη[αἰφι "ἢ ἐφ" μέση βε- νυ} με Ἰκῖὰ μή 

δαὴν" δ’ πεθεο κέαὶ ἤγ6. λον ὅς ψοςτα 

4.6] ὠιψηάνε μονα Ράμ- νελγὰ ἂρ ὅν " ̓ 
γηη9) Ὡπαη ΜΗ" ἐμ (ην- αι ε μά νει. 
Ρίο, σ βαπχϑαιές εἰροα σατο, [ἡ εὐ 

ἐοηιοι βάπρην, βεῦμηι δὰ ςαγιεπ ότι 
εἰμ αν 5 Π 2) 

εὐπὶ δυο (ἢ 
υδηΐοθλιί. 

ἐε νοςάδυ]ο ἐφοϊαταῖυγ. οπιβίδ ίπτεῦ ἢ 

Ὗς ἜΣ ᾿ 

βεείνμ! «τ εῖρ ἥηγοΐ 4- νου ῖδι,, Π 

ὨΜΗΑ ΠΠΏΟΥ. ἡ μἰ 6 ἡ πγ μα ἶφὰ εἰροδμνος 

, πα πιὼ ρανοά. 
ὑφὐ 4. Φηνη Α εὐ απ 4. μά νιτι (0: 
Ρυ|}Π! σεῦ [μϑβαν- δι[ο ἀρ θὲ, 

Ἰ νι υνπάοϑ ἀπε, δῦ ἀπ ΡῈ δ'οηἥκαν 
ἀ ίνμννε ἴα οπορέϑων ρνοωι " τΑτίο πο, 

᾿ 
. 

ΜΝ 



ς "ὦ 

σπιι πι----  Ὡμω΄..ν............ὕ....-.--. 

ΠΤΤΌΝ Ἶ ς ἈἈ ΘΎΤΑ πως 
Ν 

: "ὩὋὮ Ἂ[608πὲν ; ΝΡ 
οἰ δ) κολτ αὐ τῷ Ἰδμδιι 

"(δὲ οοδδῥει ὦ ̓ἡμάμον οἱ μωρίαν δι μοι εμ διε πηριεμωιεν Βικέιβεν,. Ηἰμά νονὸ γᾺν τὶ αὐὴὴ οιυι ἜΠ 

γάρ κνάνηλεν εἰολνε σι. μέγα Μοίαμνσνα γπει τἰ ον Οἰυγίαβονιο φιϑν ἃ ζτακὼι ϑολϊοὶ νὴ 
εἴπῃ, δι δε διε νοι βίτηον δολίαν Ἰσξορον αἴ ϑανλασαι φμισιλαια ὸ ἰδὲ ῥρτίφάο κἀϊυα ἡφαμμη κά ρα μειιναι νη, 
8ιεὐφνει (ϑόσνοῖο νἱ ἀφίίοοτ ) ἐν αι βι6 φνου δι βιμμιομήοι'.. τβτιοη ἢ μαιτπθοῖ, - ν ΑΝ 

' "τὰ ἀλιμὸ " ω ΟΑν. ας ον Κιφάλιμν γ' ᾿ ἍῚ ΟΑΡο τὰν ποῦς 
Ε Ἴ Π ᾿ ὴ Ψ, -- Ϊ - 

ἀνα ἘΠ ἐσὲ αὐὴὶ Δ αίτος ἶγανίμ,, (ΟΣ τ, ξεεμόννοι ἰὴ, ἀτετν ἀτανὸς ; : ᾿ - ᾿ , ᾽ ν “4! ἃ Δ ἐμῃ4 

Ἀμῖνυα ἈΝ ΘΩΣ - αὐέδωνον εἷς " “Εν ἫΝ “ον Τ γεεσιρίσι, δ μιογᾶπι φεδῖίο-) [εὐϑαηρπομαα, δ 5. 

τονο Ε ΘΕ Ν " ἀμίτίῳν ΜΌΗΝΟΝ 
ΡΟ Ό ΦῸ 
πὼ Δροἤοίο" 

αιϑὐϊάειδαὶ 
«αμπεροερᾶῖ 
εἰν δι ίο,» κ᾽ 
ἀϊοιροε νοολῖ. 

' ᾿ποῤ αὐ 

. ἤγειρε φἴοχ χεῦμα ἢ ἔδερ ύϑησαν ἀυτεῖ 

3, νοὶ ἐδριι ἐΠνιἡ νοολεύς ἐμτέιν εἴδεται εχ 400 οτίληι 
Ἷ πιο! ιριεὺν 4ιὸ ἰοπιροτο ᾧ, 

ἴει. ΝῸ 

᾿ροίῃι Πενία δήεταπε ροτίν νι Ἰιος τρίιπι ἀσρογδητιμειηρς 

᾿ οἰαρίξαϊουι ν ἐρατὴ ρεβιδχυμτὶ 
Ψ᾽.Ψ δά! 

ψ 

"ἰ ὁρρμάδαπι" δατεπὶ νἱγ οἰαυάυ»} 
αὖ νῖρτο σπρδτρὶίμα;, ροτιαθα- 

“«ἰ [τοσσυσαι ῥαβέρεπι “ αμοείαϊς} ἡ 
, ! ἐκνπα ΜΕΡν}) Ἰμὶ ροτίλιη ἘΕΠρῚ} 'αυα αἰοΐξυγ! 

τίω λεγριϑρίω, ζἔραίαν, τῶ αἱ τοῖν ἡλίη. ᾧ ἔραν Ρεϊεγεῖ ς ΩΝ 
μωσιωΐω Θὰ οἱςπορόύομϑμων εἰς τὸ ἰάδια αν ἱπρτεά! ητἰθιιβῃ τεπι- 
ἑεφόν. ἊΝ -- ιρίαπι, ὁ 

Οἰταὶν τίτον αὐ ναίω μίλον- διε ἅμα νἱδιία δαῖτ 
ταν “ἐσιέναι τς τὸ ξον, πρῶτοι ἸΒΜΕΙ Ῥ᾽υιηντορδι νῖ εἰεςτποίψμαπν 
σιωίω λαῦριν ᾿ πα ρυρ ' ἷ με . εὐ 18 δι 

- ἙΩΩΝ δ γτεπιΐ5 ἃ ἴῃ ευτὴ οςα- Αἰ τενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐ τὸν σιυὶ τῷ Ἰητεπ5 ἀπτεῖ 1Ώ Ἐὐ 8] 
ἐφ ἢ το, 4. ὦ Ἰὶς Ῥεῖγιρ οὐαί Ἰοαηης »γ ἀνχ το 

τ ωαϑνη οἶα, Βλέψον εἰς ημζρῖς- ἀπ κε ἐὰ δὲ ἐμὰν 

4Π|ς Ἰσίτας ᾿ αἴτεηάςθαϊ 05. 
ἥκῶλες αἰαυϊά ἂὖ εἰσ ἀςςς-} 
Ρζυτγοιη., : τ 

6] " Ῥεῖσιις αυτοῦι ἀϊχγρεπιῦ 
ἃ δυγυιῃ ποὴ εἰξ πλῖπι; θα 40 
τη βαδεοςδος ὈΤἀο". ππο- 

Ἴανίπς [ον ΒΥ ΝΑζαγαὶ ἔαγ- 
ὁ ἃ δι θμΐα. Ων 

»" Εἰ ρτεδοηία πιᾶπυ εἰυς ἀεχ- 
τατδροτοχις φησ ἩΠΠ1ςο νετὸ (ο 

ΠΔάλτα ἴμπε ἡ ρίδηϊς ἐρίτως "Ας} 
πα }}60]. 6“ : 

; ἀλλ ώανν (ετιςν ἂς ἀρλθἷα- 
αἷτ, ἀζἸηρτείως οἰ ουπὶ εἰς ἴῃ 
τοιπρίυπι, αὐυθυ δης δι (ΑἸ ςἢΣ, 
δὲ λυ άλης [Ὠουπ. ν 

τ 

ΟῚ 

1, ἄμννε υἱέϊ Ρὲ 
δ᾽ Ἰοηπη ει καράμες, 
ΜΟΙ ἡ ἐεπορίωπν, ν.. Νς 
θαυ εἰ εεινο[γηκπιάι.- 

ἐἔρετει. δ 

ΤΙΗ4Ὦ ἀμ!ΟΝν ἐπ ἐμὴ) 
Ῥεῖνν: φη πὶ Ιφαηπε ἀκ, ᾿ 
ἔξε[ῥιοε ἐν» ηδι. 
τι με ἑοιεράεν κι ἡ ν 

τι [δεν [ξ αἰνηυὰ ας. τῇ ; 
ἐεβεωνμην αὐ εἰ, 

Ο᾽ δὲ ἼΡΣ αὐτοῖς͵, σρόθς δοκῶν τὶ 

ἣν. ; Ν 

Ρώσις μι ἀλκή, 4γ- 
ΘΗ, (9᾽ ἀν γηηλφοη εἰὶ 

μἷ :φμοὰ Ἀθηθνννὰ 
δος εἶδὶ ἀ4, 1) ποπήηε [ον 
[" Οἰείββν Ν᾿ “χανε [νν- 

ἥζε αεϑμία. ᾿ 
᾿ΕῚ ἀρρτερεηία μάην, 
με ἀφάεεγ 4, αἰευοοὶς 
»' βνοιένῶν θηβ }.. 

ἀκ!:ε [ωνε ἢαίες οἷ Φ' 
ρίαμια, [Δ 

Εἶπε σὲ Πέτρος, ΚΡ. ὗρλον καὶ λξυσίον 
οὐχ ὑπαρχά μοι δὴ ἔχω, τῶτό σρὶ ἢ 2)ὼ-- 

μὰ Εν τα ὀνόματι ᾿ησοῦ Χριρον τῷ Να- 

ζωραίου ἔχειραι καὶ αἴξιπατει. 

᾿Καὶ πιώσας αὐτὸν τὰς δεξιαῖς χειρὸς 

αἱ βαϊσής καὶ τοὶ σφυρά. ᾿ 

Καὶ ἐξαλλόμδνος ἔτι, καὶ ἀἕκπα- 
τοῖν καὶ οἰσήλθυ σὰὼ αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν, 

“αἰδιπα ἢ καὶ ἀλλόμϑμος,, Καὶ αἰναῖν τὸν 

8 Εἰ εκ τεῆς ἤεμ Φ' ̓π-" 
δωίαὐκε: ἐν μραην οὐἰμν «. 
"ἴηι νη ἐδιιρίφην αν μᾶς 
-ν μον » Ὁ ἱπρῤασε 

Ἶ Ὅεμη. ᾿ : 

Θεον.. : ἜΝ Ἢ 
,ν «(ὦ 6 3 τς . : ᾿ 

Καὶ εἶσεν αὐτὸν. πα ὁ λαὸς αἰδιπα:]} 5 ΐ ὑπ με ἘΝ ἽΕΙ 
τουῦτα καὶ αἰνουιῦτα τὸν Θεόν. Ὶ [ρὲ θθλοῖοι Σ μέιρεθ 

᾿ ΦΧ ς ᾿ ᾿ ν ᾿ 

μἽτ......ϑϑ..,........"..-.- πε δοω ε : Ων ΕΝ ᾿ΨἊΝ “ὩοτποΦἕοὁΨσοΨὁ“«ορ’ὼ͵νῪρὶλ τ πἌἔορπππ ΠῚ 

ε ΠΙΝ ΦΑΡΥΤ 111... 

«Ἀν υἱάδε νὼ ροφεῖην 
ἐμη ἡνηδϑηἰ ἀηέ θην (δ᾽ ἰάμ 
ΓΝ 

4 

ΤΑ ς Ῥοτίρυς (ιΔίκατο Δογι βου! οοπίαειιοτγιητιντ (αἷς ἰΔοΠ!ς Δα 

τ: ὅκ8 μοῦ θὲ τω ὥραν. δις ΤΆυςγ 4.23 τίω ἕα, (δ δι.-- ἐϊοπελιειπ ἐΐδλα) αμαϊπυοίλιη ζοπολβίςης, Ασαθο ἀυτοπὶ ΤῊ 

κοιὴς ἐχρτιπον υἱὐφατα ἃς Ἐταίαγιε, τἀ νογαίν, ΓΝ εμι- τεγρύοξ ΡΓῸ κριθ᾽ ἐμέραν νἱάστας ἰπβὶ Ἐς καὶ κρϑαφασαν" 6’ 

ϑε)ονανν, τίω μνάείω Ν Π πος ἠάαν ἀυς αἰϊαυϊὰ {πμ!ς, υἷε" - τοἠφοην κηδεά αυοτίυπι ἡειιὰ ἀπρ εὔρη Ἂ 

Ἕ ψρροὶ Βούᾷ πιϊηϊπιὰπι δους οοαίείτυτα δά Ἀαδοηάας 5 «εράεθαι, ἐπεῖχεν. Διάμιο αἰπγγαπι δῳοου νἱάς 

Ῥιοοςοαντ ροτίνν ἐξ πίβσετων πογάην πομαπὶ βυΠς Ῥγου το ἔιοια7. 6ῸῸςΟ 00 : τὴν 

κατιοαὶ δοη{εύγαιαπι, πεηῖρςο (λοσίβοιο νείροιϊίίηοι Εχο.: 9. ) δε δαια ῥυι ἐς ἀαραμλβρν μας Ἑιαντὶ πιαῖας- 

οἱ ἐξρὶ της Οοοίοάαηάι νεεδοιφιοά γί ἀετας Τυγηοοη τυ εἰς μεσ ὦ 
εὐἰάτο δα φιμάδπ ἔρ εἰ βοατίοας πιυϊτὰπι ἀϊυςτία. 

ἴξι. Νομβα ἐπίτη βοῖδὰθ οιτυ δὰ αἴξ 4υα τοττία εἶ Δπῖς ὅδιανιἐρβαννὰων οἱ βάσει οἱξατα, Βαβι ςοπυςπίιβοας 
οεολίμτ νδὶ ἀϊεὺ ἰα ἀπο δοὶην ογάς παρῳμαῖος ἀπ ἀϊτιε. ἐα Ῥίαιϊοης εϑδας ἸητςΓρυςτατηΓ. ἘΑ δηίη εἰὐΐα ιδλῇ (ο- 

ντίῃ υϑφλ 08, ..9.Νο ὁ ταπιέ ἀροιιοὶ! ρερρτὶς ὐ ουνδ. Ἰυιηπὰ ἰπβαγιουν (διηοίτας ρεερτο δαϊιβάσι, φασας ταπὲ 

βοιά κοπιιεπϊεδαρα, υὴ ἰοἰτοπῖ γετυ αὶ ]ω, Αραυδιαυί τοΐ ἤᾳινῇοιξ ἰρᾶαι ἰαρτεθιοιεπι, φυὰὶπὶ πλοπιδτα 4ισ' ἔμπης 

Με ῥεςφλτα παυπάὶ, ἤϊο (αοτιβείο, λιοσίε νπῖδτις πςπὶ πι-'.͵. ἐππ τοι Πποηῖς ΟΓ 31). “Ἐενοϊεοί ἐ, κρὶ τα σφνομ. 
νυΐκαια ΤΥ Ταυὰ Ρίανέδρ, ἱπυροτίκέ  Εταίπιις, Τ οἷοι 

ἰὰ οἱἵε τοιρία εχ ἰδοιτιιαι ψιοά ςογοιποαίας ,οβιῖο Δἀιιπιθγα- φοριςττίς, Ια εἰ ὠςραγάλοις, ἥμιπὶ ἰιος γϑοαοιο ἀεείατεη- 

Ῥαπειν οί ταπῖεη ἀιδίτο αὐΐη (εἴς, υοδά οἷμε ἤεαὶ ρομιῖς,λ0 τὰς τὸ χρολύγντο ἀχρὴς τῷ ὠφραγάλῳ,, χαὶ μι σλαγον ἐξέχοντα, 

Ψιεκίο ςετεπιοη ες ἀςςοπιπιοάατίης, ταπερεγάντι ἰπἤγηησε, ἰά εἴξ, εχτγέπιὰ {114 4υα: ά ταΐαπι ἀςίπιιητ, δὲ λά ἰατεγὰ οα- 

ἀρταάοε ΟΝμῆο ἰυιοτιοςτεης, δε αυοτίιπι πος δά {ΠΠ0- ἡ κυθογάπι, ρεσοοίιρ πἰπήγυπι ΜΝ ἀρροπάιουπι οὔπμπι 

ταμν δι ροτοπν οοπΑνπανάϊνμ 4] ἀϊαδοί εὶς οδήψμοπιίίε αμα τἰρδίαπι οοη πίτυν οἵ,φυος Οὐποὶ συ ἑ, Διατί μα] ον 

αιοα ἀιδίταπε ἐξ ροί!ιετς ἡ δὲ αἰ δ] οπνπυν ἐπι ἱμημίεται!, ἴον νασάρε, φιὸδ πια!]οἱ ἰρςοἴεπν. 4ιο δὐαιοίο τερτᾶ- 
᾿ς “ἈΣ (ξπίσατ, Νος ἐπ νοιπδειίυ ἰεγπιοτα ρεάίν φαν}{8ε ( ιὰ οἱ! 

“καθ᾽ ἡμίρμνιΒγευς ἢος ἤθη ἰεβ τνηυοά ταῖηεη. εἰδιος) νοζαιηιι, αιδά ἐπ {11 γοττοῦτα νὰ νοιτάτηγ ας 

πὴ γϑάυπάαϊ : αυῦπὶ δὰ παττατίσηςπι ρεττίποατ μας 4ιιο-, ἡ ἴτηνα ἔαοείς, κατα τὶ ἡοὴ ροϊις, Ολ Εἴπο ἐσυσα δὲ τὰ- 

4 ατριηξεαπεία, ιὰ ἧς οοπειὶβε να οὐυηξειε εἴς ἧο- ἰος ςοηνεεῖς δι ἤῖοον 4υϊάειη ἐπροι ἀν] ἀραγῖε (οῖμπι. 

κυρκαϊυπιπίδτυτία Αγβιο αὐἀυοιαεο Ἀροίοίοε, ψιαῖ ἂρ. {φοϊβοατι, (οὶ τλσῖς ἢ ΘῈ Υἱάφο οἷν ἰὰ βίφεις αφεοίϊε βιο- 
Ῥοίΐτας δὴ εἰζοτ,εἰλιιάἰοατιοηδὡποϊαπεμίουις ποτ τεῶν- 10 χγυλιος ἰοςο. ἣ 

Ν 

τσὶ δι εἀὶ Ραμα οοὐδιει 

τὸ Πένμι 

" ᾿ έ ΄ 

- 

ΙἸ- 
ἐπεγέγνωσκόντε αὐτὸν ὅτι ΟἿ ἴω ὁ 

ἡ... 4 “ 

᾿ς φεἰετἀ ἐλειμφσωύίω κρϑύ μδμος ὅλ} 
τὴ Ὠἱραίᾳ πύλη τῷ ἱεονυ" κρὰ ἐπλήϑη- 

σαϊϑμβοις καὶ Φοιςύσεως δ} τοῦ συμ- 
ὀικότι αὐτῷ. 6.ὄ ὩΣ 
Κοστοιύτος δὲ τῷ ἰαϑέντος χρλῦτον 

πέτρον χαὶ Ἰ᾿ὠαννίω., σωυέ δρα μι πνφϑε]. 
εὐτοιὶ πα δ λαὸς δ5η τῇ σοᾷ τῇ καλρυ- 
μὲν Σολρμδέτος ἐκϑαμζο. ΄᾿ 

1 

᾿ . ἃις 

ΠΑΝ δος ἐπδείνθις κρῖνε δ 
λαὸν, Αδρες ἰσραηλῖται τί θαυμάζετε 

,Ἀβρ τύτῳς ἢ ταν τ ἀτιίζετ ὡς ἰοΐᾳ 
᾿Σωάμοινὶ δ᾽ σέθρίᾳ πεποιηκόσι τῷ αἴδα 

. ἅν Ϊ 

σατο αὐ Τὸ γ᾽ 
᾿ ΝῪ ᾿ ἢ . ΟΝ 

" αὶ Θεὸς Α᾽βοχκὰμ καὶ ἵσειὶκ χαὶ 
εὡς τὸν πατέρον ἡ μὗμ' ἐσὸ 

ἡδὰ αὐτῷ τ᾽σουῦ, ὃν ὑμεῖς 
. έ . , ΠΝ ΤΟ ἢ 

παρὲ δου ίᾳ τε 5 ΧϑῚ ἡ ρνηστιόδε αὺ τον κατὰ 

πορῤσεύνον {Πρλοτου » κράναστος ὠκείγου 

Καὶ ἔλ! τὴ πίςει τῷ ὀνόματος ἀφυτώ, τῦ- 
οὖν ὃν ϑεωρῶτε χαὶ οἴδατε, ἐξερέωσε τὸ 
μα ὠυτ" καὶ ἡὶ πίςις ἡ 4") εἰυτεῖ ἔσδωνοεν 

ὠπώ τίω ὁλοχιληρίαν ταύτίω ἀπέναν 

σπαῤτωνυ οἷ. 

τὸ 1ἰἰνον ἐε,ὅτι ζα ὦ δγτυς δἀάϊι ΝΠ [εἰνδλέταν 114 

εἴ, πῆωχὸςγπεηάνοατν εἰν». “᾿ς . 

᾿ς φδώναν αμην φἰαμάν: ἐ{ε φωὴ (απσεων βμεναι ἐεπέγεῖ ν κραο 

πιώτες δὲ πὸ ἰαϑέντος χμλού, δὶς ςοϑίταπκεν ἰοβΊτι ἡπ οπηηῖ" 

δὺς Οὐπεὶς ςοἀιοίουξαιος ἐπίρεχμπυς, ὃ ἀρυὰ ΟΕεαριο- ὅ 
μη ημόας ΜοτοτΙ5 ΔΈΓΟΙΣ εὐϊτιοη!ς οοάίςος ἀιιοῦδις 

ΚΗΛΝΝ ἰοΐας ἀορ ταυτὶ, Α1}} ἐπι ιλϑεπτ, ον» υἱάενενε 

᾿ἀμμεηὶ ἰὰ (ἢ ἐδένενς δύ, ΑἸ}}» ὥμμενν "επετοηῖ, κου τουώτες δὲ ἃς 

΄ 

πππτασαῃ πὰ τῷ [6 δόντος χαλοῦ ρτατογπιτεθηοντ ἃ ὅγγιις δὲ 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΑΆΥΜ. -. 
Ἐλ οὐτι ἀρηρυσγυηε ΠΠ εἰς το}, Οοζνοίξεδ δὶ ἀμμοήνῆ- 6. Ὁ 

αὶ δὰ ροιεκά κι εἰ ςειλοίγπαι!  [{κρν ηλὺ4 ρ[ ὁται οὶ «ἀ. 
ἀείρας λά ϑρεςίοίλπι ροτταπι 

ἴγυτγ δ Ἰοδη ἢ οΊἢ γνουσυγγίτῖο- 
τὰϑ ρορυίυς δά οος ἰπ ρογτουπι 
αυᾷς Δρρείἰατις δοϊοηοη!ς)εχ. 

ἢ Ῥεῖζυς τοίροπαϊε 
βορυΐο , ΝΊτὶ γδο! ἐϊα ἡ υ!α 
τὐὐγαπη πὲ ἀς Βὰς τε 4υῖ αυὰ 

ἢ πιςηῖοσ Ὅσυΐος πη πος παθο- 
Τπὶς , αυδῇ ἘΘΡΗ͂Ὰ Ροϊεητῦν εἰ 

ἰεῖατς εἸοςογίμ νι ῃὶς 4π|-]}. 
αἱσιὺ : 

4 ες Π|ς ΑἸ γδπ δηλ ἂς ̓(Δδςεὶ, 
δι ἸΔςΟδ, Ὠειιϑέπφηανι Ῥαϊγιιη 
ηοἴϊγογιπι σίοτίποδιῖς ΕΠ], 
(υυπἢ Ἰοἴα πη, υεπῃ γος τε ἀ! αἱ- 
{τ ἃ ἀδηςραίεις ἰῃ σοαίρεέζο 
Βι]Ατὶ, υσηῖ 1}}ς ἰυἀἰςαες εἴς 

(ἴηι. 
ιἱ Ἐτρεγβάδ᾽π οπλεη ἱρῆιι5,} "ὅ Ἐ ἔδενε ΘΕΈ ΦΕΓ ὰ 

- 

4(ς. 

ἐπρβ μαλῳ [ιάεθαε «4 Δ 

ται ΡΪ  : δ ἱπυρ  οτὶ ἰυηι ράύοῦς τξραπερε γασαϑε 
δὲ ἰἴυροτς (ἥν: 6ο αιοά εἰ  [“{{Π4ῇ ἐν εὐ φιοί εοπεἶρε- 
ςοπιίρετᾶζ, τς 4] [54εἰ Ὁ ᾿ 

ἕΌμαπι δύξειῃ οἰδυάυς ἡ. ἢν Φενν ἐμπότεσε ἀμέοπ 
υὶ ἔάπετυς βιόγαττοποτες Ρς- ἘΘΘῚ ἐλεν ἰνς ἐρτφία οπηνῖς ρϑρωίμ» αἄ᾽ 

εο4 ἀἀ ρογε: ἐμην ἢ 4β- 
ρεϊί ἀρὴν ϑοίοπιον;, βη" 
ρβεῆε,. ' 

δόΐζυς. 

Νὶ ἐβιπείνια, φιιὰ εἶτ πιδ- οτελαλὶς ἃς} 

μμανμ φμαβ να υν. ϑἰ διὲς φρῖῖς 
ἘΡΒΕ ΑΝ: βύεξαι4 [αΥ ἡ ΠΠμ5 (ας 4 ναὶ ἐπ 
ρμωῆς φεηνὑμί ἀνεὶ . ἵρῆς σὐτδου- 

" Ἰῖς να τὸ οὔσας 
5. 4υῖδυε 

γΜῊῈ χἰονεβοονι ΕΠ ἢ [υς κ μάνα ̓  ̓ τ 
Τείμην, ἡμεη» τος ἡυὐάτην Ομεναπιίαν) 
ἐναἀνάν θεν )οοὺ α{Π} 4η- που είατα. ἰὰ- 
ιε [πώτην Ρἐαρἐμάνξαηδε πικμεα αν, εἰξ, 
ἡ ἀνρμ!, ᾿ .“Λἀο! σ] διεὶς δὲ 

᾿ ἢ ἾΡΙΣ, ἥ ͵ (αρει( εἸοηΐ ὦ 
τ δπολυειν. ς τἀ ξτὰ τον πος τ ἀϊπηϊτεεηάυιη. : Ὶ 14 Κο: φηεήν [«ηξέ νην (ἈΠ ἐπα, 

γἵμεις δὲ τὸν γον κα σὲχαιον ἡρνη 14 γος. αὐϊεῖν ἰληϑαπι {Πυπὶ ἐνβιυπνπεζαβη, κ᾽ γει!ς οϑταβοίναπι 

σαῦδε, καὶ ἡτήσα δὲ αἰδρὰ φονέα. χαρ.- δί ἰυΐξυτ ἂρ ποραίξί 5, δι ροῖϊιι-}. Ἶ υὐνμαν ἐνυπνιείδαιον φοκατ δὴ ΒΑΠΕ 
πο νεῖσος ἰαἴτὶ5 Βοιηῖς! ἀὰπι ἡ σοηἀοπατι) [τνοϑδε: 

ς φϑϑηνα ὑμὴν ἙΟΒΠ: ᾿ ι 

Ἐτ᾿ τας δες ΤΣ εἰν τς οὐ τον Τϑὲ ΣΣ π ρα ον πον ΗΠ μξίονενο υενὸ υἱΐε ἐπ» 
Ν ὃν ὃ αῤγηλον τῆς ζωὴς ἀπεκτείνατε, 1] ῬΩΏΟΙΡΕπῚ δυξέτα ἰἠτέγεπηλ-! ἡωηβοδένν, φμεπν θομν βὲ- 

ἀν ὁ Θεὸς ἡ γέιρεν ὠκ νεχρῶν ὃ ἡ βυεῖς μφρ- [τἰς νἱεσναυσπν [ ει5 (μςίταιε] {{πἰρανὼ ἃ πνονωΐεν ἐμίης 
ἐὐ ΝΣ ΡΥ ΘΑΥΕΡΌΤΝ ΠΡΟ ΕΥΟΣΕΙ ΟὙ αν πιο κευϊοῦ φαῖεν γεὶ πο5 τείϊοσὶ 105 εὐθὲὶ θην, φυρίς ἐσρδμ. .᾿ ᾿ ν᾿ ' 

δοῦν: βμης νέην υο4υἱάεε! 
ὅυης αυεαὶ «οηίρίεἰεἰς 0 ηο- Ἀρ} γονοὰ ϑιδαο τς 
᾿ς, ςοηαβειδυῖς οωγδη ἐρίτιιϑ: { οὐεςσιβάδε φινα βεν εμτν 
᾿Βάος ἱπαυδαὶ ηυα ρογ ̓ ρίμην) [46. ἀεάλεἐζι ἐμιεαναῖν [6- 
ἐ{}, ἀεἀϊε ἰὴ ἱπιερτίτατοῃ μᾶς [" μέεπν ἠξανν μὲ εοηΐβεν 
φογηι οὐγηϊ δυϑ οἰ. ΕἸ μμνόν ως 

ἀεοίατου. δὶς σοηδιτυΐτις νοσυηι κρίνειν, πουὲ δυπίς-. ἈΚ 
οὐηάο ολἤι ἱπέτὰ .27..1.ὃς τιοτίητ. 1.1.5. ποὴ ἠςοῆς αυὶ 
δυπο Ησδταλϊίππυπη αἰΐτος οχρ ἰοςης, δε πιμὶ υἱάκον ἡϊι 
χἰβς αυοά τος εἴς. “ἢ ᾿ ΜῈ 

14 Οοπάορανὶ!, χαριδιδνα ΑἸΪΌῚ, χωρίζονῳ ἰητετρτοδαεὶ 
(μπιυς Οτατὶβοατὶ, ἀδεὰ νι εἤϊςος ροίζτιπι, δὲ οὶ ζαί τοὶ 
(νι ἰοφισητιτ)ςρητυξξιιπι, ' 

10 ΡῬνίέῃείβενι, αὐχεν. 4 εἶ δα) 4α] γπιις ἀὰχ εξ δὰ νὶ- 
ληνῷ δι Εταίμλυς αμέΐονενν. ᾽ 

“Ατδδετπτοεγρτεῖος, κρατὴν ἀὔτεηι μος ἰοςο ποα ἀφο] τάς 10 4 Ουὲμε[τεν.7.δινο] ενόμε Οὐνιβιγνε πη πὰ,1.,.8. (ςὰ Πὐ πὶ 
ριεμεπάοτου (σὰ τὰ φυϊάρίαηι τεηεῖς ντ Ιὰ εἰ εἰ ποπ 
ἔϊιαςιφυοά ἀγρυίε, εἰλιάυαι μπη νοὶ δογιπὶ δίμοτς ἃ νυ 
δὺς ουγάϊας ἔαδτας, να] ἑοτταῇῆο πεῖα Ὡς Π οος οα σου ε (Ἐν 

πίε! ἀανἐπετβιονιμη οἠδυιάνις ἤδγος, αὖ εοταπι λῖοτς ΠΟΏ 
ἀϊίος {Π|ἴπ, “ι 

ΣΟ εἰρίειαίο, καὶ ἀσεζοίᾳ. 5ὶς (πτίρειην ἰπυςηΐ ἴῃ οπηη - 
Ῥιις ποὶς ςοάίοίυις Οταεὶς, ΑΡραγοῖ τλιπιοη συγ η δί Α- 
ταΐειν ἐπτοιρεοῖος οί ε, καὶ δισονοίαι ΤΡ νοδονε [οὰ αἱνίδιν, 
Ἐπ᾿ ἢ ποπηι]}ι5 φιοαια νοῖςτίβ οὐϊτίοηὶς [ἀτίπαϑερ ἰτας, 

15 φυῖε) φυ!ά τοίδταϊ ἀυν, ὃς φα ς 

Ῥίαπίυς νίάοτις, ἐμ χῷ 
6. Εἰ μεν βάφη ἐπ ποθεν ἰρβνε, καὶ ϑϑὴ τῇ πόσει ὦ ὀνόματος " 
πᾷ. Μίτον 4 ἧς νοηςης ἴῃ ἤγδηίοηι Εγδίο δοξεϊ- 
ἤπῖο νἱτὸ νς ἡοάνιπι ἰῃ ἔςίγρο ἀπιττεν ἐξεεξμα ΚΙ Ν.. 

ἣ ᾿" ποπαϊπατέϊε νετδὶ ἐς ὅν 
μέωσε, δῖ ὄνομμ ταξτις ἤξ οαἤι5 Δη δοσυίατίμι 9, Ἐξ ο νεγὸ ρθη ἡ. ᾿ 
νἱάςο φυῇ νεῖ ἀποδεῖν ροίδε φυίαυλην φυΐα ᾿ς ἢς ἰεὰὶ 
φἰείηνα δὲ ἠλταγαξις δογυπι νεγθότιι ἐοπ τι ο, Κι τὸ ὅν 

. ψομφὶ ἀρνί οἀ ῥὼσε στον ὃν ϑιωροῖγ» κρὶ εἴδατε Κη} τῇ πίσ οὶ «ἢ ἐνὸς 
Ῥ νἴοῖε ἀὐ βοεβανι οἰὰ εἴς ἐχυϊ καὶ διυνάμοι,ντα Ῥοιτί α.15 υας Δ0 μμτορ ἀμ, 14 οἵξ,, Ετ Ποπιοπ ἱριε( ΟΛ τ δὶ νι ἀο] σοι φιαπι 
Ἰοίσποη ἀπ ρ] κατ Εταΐίτπο, ἀοης τα δὶ φυμίετη, 5.6 τἀπὶ 
Αἰτοτὰ περ ποη εἴ, δὶς ΣΙ ΠῚ ἜΠΟΣ ταζῦά νὰ ΝΙ ον 
ἀοινις, [Γοχ) φλιᾶς ἐσδυς Πς οοι τ ἥπν9, [ολη.ν. 11. ἢ ἐε- 
“αμγρι, ἰπηιτ, ῬῬεμ» ηθη ἐκανά ἃ [4ν, ἐβ,ϑεισεζὰς ἰά ἢ 
Ὧι εὐἥτοῦ ἀσνοίδε αι εν ραν ὃς ἀνάμ, Ὡς ἰὸς λυιδδιωάν 1 
μον, νιὰς Ματοῖςδιιδια, Ὁ Ρ ἐδέε αηηϑμϊει, ἢ τι ατεῖν 
φὐκν. Νίομα του τυδο Ἠεδελ λπεν ἤς τποο φ!άς πὶ ἐν- 
ἀΐτιο,, ἐχριςαθάα, νὰ ἀπίουϊυς τεροιυνάσας Πΐτοῖ αὶ [μαι οὐ 
ληφλακοῖμη Ἵ γ{{εραἰοε]ας ἢ Οὐοὲ ἀίσας, ζιικὰ ὦ πδει. 

σαπίηρτο ὥξτν οὶ πατεῖν, ἃ] ΡΆΓΑ ποα ονυΐταιη σοι 11. }0 αἱ βάδην 
δἰ" ΕΠ ΟΠ αἱ ἴῃ ἐῤ δ μεῖγὲ Ἰοκρ ἀπλνάσε Ῥ ΤῸ ἦναι τελώσι͵ 
λίαν ἐν ἤση {πιρ ποἰτοτ ἰῃ μος ἀίφοῃάι Κόθεῖς ἤματη 

᾿ »Υ͂ δά νυ 

λ 

εις ἃ πιοιτμὶς οχειτδυ τῷ ἤξαπη 4υεῆ; [ρεΐϑιλιίς δι πο- 
ΤῸ ςοπβτπιαυίς ρεῖ βήςιη ποπηπίς ἐρῃυειὴ εἰξ, φυΐλ Π44 
τρίχας οἱς ΠΠυπὶ ἃ πηοιτιις ἐχοιτάταπι, οἷ! ΠοπΊοη τς Σ 
ποῦς δυάς, ΑἸτα ἀὐτοηι ἀυαν ἱητοτρτοιαυίοηοε αυὰς ΒΕ: 

ἐτάπηυς λεγε, ποη νἱάσο 46 τανάοιν τἈτίοπε ροίηι εὰ 
Ῥεῖ νςιδὶξ οἰϊοὶ, Οατεγὴπι νὶ ρίαπίον. ἐξ Ἀυίως Ἰοςὶ χα 
Ἰισατίο,, (οἰςηάτιπὶ οἵδ Μὰ] (αυα ραττιοι! γοίροηάει Πτεται 
δ ερεκιτιιη 5) ἰάειη δὲς ἀσοίαγαγε ἀἴαυς δορὶ, ἢ ἐΠΠί σα ΠῚ 

ἀπ υπιδηταίεηι ἐδυην. Ὠεὶν ἀς πίφιν ὀνόματος μα Πϊμὰ ἀν 
υ; πάθοι ρῆμν ποπιίπε, να Ν ατοὶ τι δι δα. 

γι «Ῥοϊιοπιὸ βοπεπ ΟΝ πλμφρμεικώῶν ρτο ΤΌΠΟ ἱ- 
Ρίο ροιΐ, δου ῖροὶ ποιηεῃ ρτοΐδέο: Ἀὐϑὰ αν [ΠΡ ἢ 

4 
- ὸ δ. 

ἣν 

Ψ 

Ῥίδεηι “μεν ῬεΡΕ Μίεαςια Φοπο. 
γε φιε “ἡ βορβυὶ νηὶ, ὁ. υἱποξιιάι5 ΝΠπ΄ὺ 

Δηὶ 
Τθεη: «ὐνρίγάνγο ΄σ δέοι ν Ρ)4- 

ἴεν 4ε ' Ὄέεμ [4- «εἰν οὐπυυςῖ- 
οὔ, θεμε Ῥἰγμην πφ[χο- φεηις, εχ ο΄ 

πὸ ἐῃ βος, με πο: 4ωϊά ἐπ. "18 (υηένας 



. ᾿ 

Ἰ οριπ ΟὟ ἐς οι ΝΟ 
Ζ 3 . Η ω ἷ ἐς "φγτυε ατοτρτες, αυεπὶ [ταυΐτας Αταθειρτο ὄνομα ἀνα, γοττίς. τοπιπιρηὰ ροίε ἰατοἩ  , ἀρηξετας ἰςοΥ χα (τεΐρτα ἤιης 

ΑΡοδτομυολῦμ: "" “ 

᾿ Η ἡπ[ρηἼρρ(ε 5οὰ ὀὐρρεν ὀνύμτοα ςε(ἰ μαὺὴς μευ! ρἈταη τη" 1 Ῥεῖγζλι 4 {πεέρνίθαιφην, ὁλοκληρίαν. ΠΠΘθυ, ΠΥΌΛΓ(- | ἔξω ϑὲ »πσα ψυχὴ ἡπις αἱ μἢ ἐ- ̓) Ἑυκυγαπι ς ἀυϊοιῃ νι ἽΝ 1 νον οπηϑὲε ἀπ)- , 

ἜΣ Ἶ ἐν τ τε χπὰ εἰἴφ (ἰροτυλοληδαπιι [τὰ δηϊηὶ ἀφοϊβολτον μλιτιᾶ, »εἰρ ντ Ἐλ.τ.6. Ορρομίτις διιτς ΠῚ σοΓρὺβ τπτορταιῃ γὶν ἱ ἴσῃ τῷ «οφόφητν ὠκείνα Εἰ ὀξο λοθρώ- 15 πο αὐ ϊοι!ταγς Ργορίιςιᾷ, [54 φικ 50» ἀμά ἐσέ Ργο- 

ἢ ἣ ΑΝ ΣΝ ἡ νβδω τοί ατίο ἰπτος Ποῖνπὶ ἃς ἰρῆϊις Νετθυπι,ςυΐας ρτθλ: τίοίο ἀριά Αἰεείοπειη ᾿ὑτ ἀς Ὀιθίη. τ. διιαρυᾷ ΟοἸ πὶ : μάν ᾽ν ὧν τῷ λαοῦ; Ὄ ἐἰΠυκπιν, 4] [ρεγάατων ἂρο "10. ῥείην εἴητε," κεεγηνηνας 

: ᾿ ' ἀιςαφέρης (είς ρατείξοις πιυπάο, νο εᾷμἢ ἀςπιμπί βάειη εἴς 5 νἱτίοίας (ἀπσυϊειπῖσρτο. 5: ΝΡ. -τῦνι ὁ φμίϑ ων ῥηιεχεν ᾿ αησυαι ΟΝ λαὸ " νι μ᾿ τε ἂς ομιποὲ διορμειὰ λ ὀιεηγ ἀερίεὐε. 

ᾷ ΟΣ ᾿ (ε(οἰολυς αυα εἰλ ἐχ Ν τθὶ ἁυιάϊτιι, 4 Οὐορβενοιάιμε, , αμὸ ϑάηρφη γ αὐ,  άἀκηνο [μο βάηξ νοδονε υἶτει. γ γὴς ἀρυὰ ᾿ καὶ πάντες σὲ οἱ φροφηται ὥστο Σα- δ ύοία Ἀὶ ἶς ΧΙ 4 ΨΚ : Εἰ οπεμεν Ρυορθρια ἃ 

Ν Ψ ᾿ . . ο΄ ψφᾳβένον. Αἰξνοίνυιη, (Π βαυϑε εἢ, αυλπι (οἱ ο δι ἄγηνο Ὁ ππιοητο 4. ὡς Εἰαίδιι νἐπκορῖτας σας ροτϑ ργὸ ναίςτιι-ο. ἘΠῚ καὶ ἢ ἐάϑιξης, ὅσοι ἐλαλη.} ἴγηπς αὐοι τς ἐϑετν "δε προ ἀεἰκεερε μὲ ΐ 

{ ) τιν Ἀβιδάλαιεδτο αἰτατυς οἰτοπά!ε, δὲ Υἱάοτατ ἵμιςας δοο νοῦ ἄιης ἀϊειτυτι δ υἱν,. δοεύρνανν [από ες, γε πα] Πλτοτῤῖον, ἢ- ᾿ ᾿ Γι, ν ; ᾿ ῥά 7 αοτᾷ ἰοῖ οὐύυτι μητν 6 1} 4ημ [πεν (Ὁ ἀπημη- 

Ῥ ᾿ ! ᾿ δὴ οἰ ας αἰϊιάεις δά εἰλὺἀί ρίπητας (ΟἹ ιἄλτας. «ίάεε, εοϊαπονίτατει Νλπὶ Οτάειπι [τε Ζυπὶ πα ἱ θη ζομίιο ἐς 48} καὶ πτορρκα τῆγλειλαν ταὶ ἡμάρας] ᾿λυλορταηυηπάλζυηῖ ἀὶος ἡτο4. 70) πβενμὴν ἀδεεῖβον, . ᾿ 

, ι Ι. " εὐνς τ Ὑληφυφην ἄναβε ἐρβμην [66 καὶ καὶ πίφθε καὶ δὲ ἀπέ. Ψτ ἈϊςἸοςιῖς τα νίήεγοῖ ; τὺ ΠΝ πὔται. ς ὶ αἰς Εἰ " 

! 
ὃ ᾿ 

᾿ ᾿ . 
.“- “. » , ᾿- ᾿ 

ος ᾿ ᾿ : φρο τος τς [μη ῆθθοο εἰτἰς ΑἸΠ Ῥγορμεϊδγια),,) 2795 ἐῶ βὶ} Ρυορίμα. ταλαὶ ετσάεη- ᾿ 

-« - ρα να πλατεῖα ἜΝ Ὑμεῖς ΕἾ υοὶ δ αορφη θ᾽, ἠαὶ τὴς Ῥαδὶ φιοι ρερίρι ει ον μαμσν Φ’ εβειββιονε! 4 «δε ρεϊανοβ ἐπὶ , 

) ἢ κὸν μι ἡ αὲς Και γμ» ἀδελφοὶ σ᾽ δα ΟἿ κατο α- 17 δεά ῃσης (γαῖγος, ἔς νοϑ8 ες 17 εἰ ῥώνν ἐς ΝΜ) 4 φχϑήννης Ἡς διε θην 0 Θεὸς φῶθος τοῖς ΔΡρδῖτο5 ποΐεος ἀϊώωην ΔΑ : φιγοίμνε εν «ἀἐ ραῖτον κ᾽ ἷἰμ ιεξιιο , 

, , Με 4 ᾿ τος, δὲ ΔΩ Σ ω ῆεσνε ἰσυοτδητίαπι ἡμα [ςεϑ τους ΡΙΡ ἡζνου άπ! κῃ [νειδὲμ « “ὦ ιν Δ’ Ἃ β τκύπ ἤομο Π Ἰνοβεοε, ἀδξεης «ἄς δνα- . ᾿ 

τ | ΕἸρο γροιαν ἐπέφξατε, ὠς περ καὶ οἱ αῤχοντες ταθθς ἀμίς: Γππε οἰιοας δι] ἰμα Ὁ βυνοιῆρεν νεῇτν.. ον φατέρας ἡμῦμ! λέγων οὸὺς δ'βοαὰμ,} ᾿δημαυα εκ ίη (ειηῖπς τὰο δ6.} Ὦ|φην, Ξε ὶν βπθέρε τινε δε. ΚΡ ῊΝ} ἰ 

, ᾿ “ν ᾿ ᾿ ᾿ ω ι ᾿ ; ! ᾽ ͵ : αν; τ ἘΠ ᾿ .,. Η 

Ν᾿ ἀπ με Βοὶ ὑμῖς εὐ ἦν ὦ να φὺϑ δυτοπὶ ας ργαπιητία- 18] θ6μΙ διβεπο μα γγε- Καὶ πιῇ ασέρματι σον ἐγοῦλργηϑησονται ρα! είοποῖη ςοιοαιεηζατ 95} Ἰμράίοεηθων πίε βωνοηϊία 

ι ] εν Τπνείαε, Ὁ αδὲ Θέὸς ὦ φαρκατήγγειλε. ὀχ Δ, κιοται ρΡὲγ ος οαληΐατι Ὀγὸρις- |"Αρελβμὶε ρον οὐ οπυκίῥπι πᾶσαι αἱ πατειαὶ τῆς γῆς. ὙἾΝε τὰν ῥέεν ὼμ ἑ 
δ νυ τνον ΒΕ ᾿ , ; ς : ᾿ ὶ : “δ ε ᾿ “ἱ “Νοθ!ς ρυϊιηὰι "ωΓα- 16]: νὰν ἀλλοὸς ; 

᾿ ΓΟ ᾿ερθβαεμ ρόματος παΐτων “ περ αἰἰτδ! κάτω ἕοτυτα, Ομεϊβυπι ματα [μφβων μι ρίμμ. τος, Τ Τῶν ὡρῶτον ὁ Θιὸς αἰασήσας τὸν “μια Ἐλίατα ἔμενε ἰοίμαι αἱ] μια ραν σον 
᾿ ᾿ , ἥε; -" . . : π , Β . ΠΩ ᾿ ᾿ Ἂν; "» Ν ] ᾿" “ἢ ἐ; 

ἢ ρει τεῖ- πάθον ΤῸ Χριφὸν αὐτῷ .. ἐπλῆρφφεν) | ρετρείζἀγυανοίτα ἐπηρ] οἰπτ, ἜΝΙ “δὰ αὐτῷ Γησουῦ, ὡπάς οιλὺ αὐτὸν) [γε φαΐ : ἊΣ ἐμβδων ἐνερ βιαα 

; Ρἰ περυς τας ὦ : ἐμὴ βεἤρίζοικο ἰσίταν, δι οὔποτ» Ἰο, Τ᾽ δοιεηνί! ἐμέων, ον || ὙΠ το ρος ἌΡΗΙ δεποάϊοετοες νοῦ 5», νηο] {ΠΠ| ερπν δενεάἰςεπεεί υο- 

᾿ τιξάνανε. Ὧν ΤΡῚΣ ἐσ πε τῖος που Ὑἤπιν ἜΣ κα ἀδναειωίαι ἀ νυν δλργρωταυμωις, ὦν τοῦ ὑπορρέφοιν ἐ-] Ἰαυοαυο {δ δι ςετοπῖο ἃ ργδυΐ- ΠΝ ἐρπμετία! γε νη 

, ̓ εἰναι ενρα ον ΔΤ ΑΙΌΝΤΑΤΝ ὉΠ ΧΕΙ ὅπιςρέγατ, ρῶν: νοποι Ἴ μῶν Δ᾽ όῤννλν ἀνα ἐμ γρὰ καρῦν ὅπὸ Τὴ πονηριῶν ὑὶ αἷμ. ταῖρι νε ἐς ὶς. 1 ἥν: ἀπρμμια [μα : 

Ὁ} ἐκποιιίοῖε ὡς δὲᾳ τὸ ὀξαλειφϑῆναι ὑμδ τὰ ἁμαρτίας! γκ τὰ: φουιιᾶ νου οτος ῬΕΑΓῚ Ἰνερλ φαροαμβς: ἐν ΝΡ β ἌΝ 
᾿ ᾿ ΣῊΝ ΤΙ ὅν ς αἱ ἔλθωσι και οοὶ αἰαψύξιωξ ἘΡΕῚ [υὐτυτα τοιρούα τε σοτατ οὨ] τῇ 4 εφη[δεξλε δυηνην, , Ἶ ᾿ Κεφάλαιον σ᾽] ἡ ς ΑΡ. [{{{1|. Α ΡΤ 1]. , 

Ν »: υ Ε ς ὶ ὑπ. Ψ' ἔ γ , » Ὁ] νΝ Ἄς ον : ΝᾺ ἿΝ ᾿ ἀπε ννΑδε, ἮΝ υ ᾿ ΄ . 

: ᾿ ΩΝ ἡ που ποῦ ς Κυσίω: οἷ “ ᾿ ἈΡΟΠΙΡΟτΝ Β ΘΙΡΙΒΙν ς 20. ΕἸ νι [ενὸ! εντὴ φμΐ ρτα. Ε. Α ͵ δὲ Μ ἌἜΞΗΝΗ Οπαςεητίδιι5 δυῖοι ἱρῇς 4} " Οημδιεδες αμην ἐἰ- Μ0}}} ἀρε νεὶ ; 

: ;  ομεῖίο ρεϊὰ ἠρί "πε 6ι 2 “ βο κε ταὶ εταῦ Ῥ.185 ρύσάϊοατι πὶ ἀΐεαιως οβ ὐοῦμ, τε. , ἌΡΤΟΥ -᾿ αὖ ἢ φθϑς “ΠῚ ᾿ΒΡΑ πε οπρηνάραιιν φΔ με αὐ ρορωίηυν [Πιρεν ἀμιυρφοτίον ει, Ἶ 

σ ἢ}: παν: Καὶ ὅσος οἱλῃ ὙῸΡ “ὐρφϑπεκηρυγμᾶῆμον ψοῦὶς [οἴω ΟΒτ τυ). Ορνήβωην, λαονγεητςησαν αὐτοῖς οὐ ρεις ἈΦΠ) ᾿ς κάοιος δι᾿ ρταξξότυς τοιυρίο μδαῦμη! ϑακέτβοιμ (Ὁ ἐΦΞ ἀλρον 

| ἰδὰς ὁ κα. μὲ! Τησουω Χρλφῦν" εὐ νν ἡ. Οὐςπηὶ ἈΡΝΦΝΣ τυ μὸν ἀφ Ὦ ΐ ΣΙΝ εὐλοι Ἠανρα οὐ ὁ φρατιλὸς τῷ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδ' δου- "Ἰβις λἀδυςαὶ: ' Ῥ μφβεαμηῖμο δ᾽ δ44- ἢ ποίϊες, 

᾿ λὶς ἰμάϊες ὦ τ κι ἄρ τῇ . Ἴδ2ν μ᾽ ' Ε Ὶ ᾿ : ε Ν ὦ μΠ| ΥΩ ΡΕΥ͂Ο α3μὲ ἐπ᾿ Ἂ Γ : : πὰ ᾿ μ(4): φυὴν αυὶ (ὁ 

. εδτίιις σατθάί ον δεῖ ουρῶώνον͵ δ δεξαῦαι ἄγοι ΓΤυκΩ ΟΝ ἡμεῖς ΚΟ μεπΉρ 9.4 γε ηπετίοϑη, οπην καιμοι". ἐπι 2] Μοϊεϊϊὲ ἔεγσητος αυὸά ἄἀοεςς] ] οίφοιες φυδά ἀοτενεηὶ ΚαμίβδῚ εἰυε 

Ν 4 Ἰοπαννας ; , ΤΙ κα ᾿ ὉΓΠΟΉ15 ΟΠ. 0 σΠ 1115 ἔφην, ὦ ἰ ᾿ , -ὰὸὶ ᾿ ἰαγει το τεδος : 

αἱ ᾿ ἐλωςμε λύων δειαπεσίςιος πῖαρ ὅρος ΠΡΡΕΣΕ ὉΘΟΝ ΜΠ ΑΜ: ἃ πρε να α μα] ΒῈ Διαπονούμῆνοι δὰ τὸ διδάσκειν αὐ-᾿ [τερε ρορυ απ δε ρρυπίεγειε ΗΑ ΟΝ ΤΡ, νους κυ αν μῦς 66 
; ἀπιμενιοεοιιν Ἀρίλησεν ὁ Θεὸς δα τό κατος παῤνων “ ος ουχμίατο Ὠηδιοηιαι (μοτιιπη . [ἃ ῥμεωΐο Ρηρει. τοιὶ τὸν λρὸν καὶ καταιγγέλδχοιν ὧν ταῦ! οςοιταῖτος πονημόν ἐκηϊαιιηεὺ δες Ὁ αὐ 

τ ἀΒς δι. οπιπος νθ- ΦΉΩΝ ΑΥΤΜ φρο Φη 7 ἡ αἶνος. ἹΡγορβοϊαγιπ). [τ ΄ ἥημσου τίω αϑάφοισιν τίω οπκνεκρών᾽ ἐπα δη τόνος ες βονόυς ρεείδς 

; "-εΝ ες ἐεδάμ} (πνεῖ σῆς ) γὃ ΠΑΝ ΕΔ ρας εἶ. 1... Ὁ (ος οἴοηὶ Σ . [ἢ ἀθ|ε ηυϊδον ἄιχὶ λιόπέβαλον αὐτοῖς ταὶ ᾿ " Ἐπ᾿ δοοτ Ὁ 1 δΟ5 ΤΏ Δη115.} ] Σὲ ἐρέοεοννηβ ἐρϑετθα ϑετϑλι βάελες 

ΝΞ Ξ::: ββιωσῆς μὸν γὸ ἀροθς τὸὺς πατέρας εἰ" 1} ᾿ Μοίες ἐτεηίτη αἀ Ῥαῖγος ἀ{-} [Ὁ μοηδμην βυορίκιαν μι. ΕὰΙ ἐπέβαλον αὐτοῖς ταῦ χείρας, 9Ή 5 :ρο(ιεγίιπτηας οο5 οεἰΠποαίξάοο “1 νι φοροβεενμε δον ἐπ εως ἴδια 

Ἴ: . ἔκ: πον, ΟἽ φρρφητίων ὑμῖν «γουςηδή Κύ. τίς. [Ρτορβειδιη [υοἰυλδὶς γο-] {{εὐεαδἧε τυυοδὲρ Ῥροιπΐηης . ἐϑοντο εἰς τήρησιν. εἰς τίω αὐρμον . ἰὼ γὺ ΠῚ ροίζεγυνῃ ἀϊεια. Ναί ϑγαο! βοάίφην ἐποναβόπων Ἔτη, ᾿ ἱ 

Ϊ ᾿ ᾿ « ΝΗ υ . ἣ ῳ Ἔν ᾿ Ἕ " ͵ ϊ ἢ , . ν 

ἐδν ΣΝ πσυόις, ρις ὁ Θεὸς θμδῇ! ἐκ ἢ ἀσνλφοῖν ὑμδ!) “Οἷα Τδοτοίπις Τοὺς ναῖε δὶ {εν μπε ἀιβαίμις ἰασέρᾳ δ, .«- Ι ἴα νείρεται σα ῥαη τῆβσα. ἈῈ 
ἷ π΄ κι ἐμῥώυτῳ ἀκούσει αὐτα ὅσα αἱ ξδεγίδυς νοξεεῖς.» Πζας πγετ αι. |υϑβν ἐαυφιμαπεηνούρῇνα ἘΣ πΩΑ ῥῇῃς 

τῳ ᾿ ἠξ αὐ πομμ ΤΡΌΤΥ Ὁ σαὐταῦσα αὐ ἰἰ ςεὶς εἰ ἴῃ οὐπηΐδιυς ας ]ο- αυὐ ῥεῖν ἑωχία οπιριά να. πα ᾿ 

λάλησῃ τρὸς ὑμᾶς. .. αύτιις βιετίτν οδὶς Ἵ ἀμ πῃ ἰγφωνν, [ναῖρ τ Ὀἰοτάαιντ, ἐξολοθρά ϑήσετω [ἃ εἴς χ ρορυΐοεχρυπ- πατιγργο εἰς τὸ φαΐ (δηίαις οτίαπιτοόξυς οἵδ. 5γτὰς ἀυῖςπι ὃς ; 

ν ΄ Ν ς μὰ εἰ, πὰ ὥ 

- 

- δὶς ἘΠ ΡΙςτοάσεις ἰπ ΟἸϊο,ότως ὧν εἴν μὲ τῷ γῦ κμρπὸς ἀσρορ, 
“Ἰωκρῦ τα εἰδέβαλο τίω ρραπὺρ,[ἀςτ ὙἸΑΒα, ἐλούγουῶν γδ ψαν 
“ὃ Διὸς ὀψω ͵ ἰάς πὶ ςοὐοην το ὅσας δν᾿ Υλεῖο κλεουΐόνε τὰ 4 

«ἐὔμη παρῆλϑ᾽ ἢ 
« Ἐ παρε ἐχεπηρη9 ἀρράτεῖ, 

Ἀν 17 Ρείηρονει, οἱ αὄχοντο δ Λ΄ἀς [μις.1}.30. 
19. Οπρεδεε υον θηςρὲ 
ἀπ νεγί χό, ὦ 
Ἴοοίις ἃ Ῥίτῃ 
᾿αχρ]ίςάξεις. 
«νι εἴτρδ δῶν ὅτωύ,ποιν ὅπως ὅτενντ τγλάἰάϊς Εταίιπας τος 

παν ἰατεγρτγοῦ, ἐξ νερίαιε οὶ ἔκ ϑωον, ΕΓαίπη, ἀπαπιιαροάοτοιι 
εἰς ρυτατ αὐ πων οὗ ροπὶ ρεο Ντουπαυς.Αταιι ὅσως αὐ ηἷν 
ΝΜ} αἰ τυ ἀοοίαται ἐμὰ ὁποιδ αὶ ἰὰ εἰ Ρυίξψιιᾶπι ιο ἰάο. 
ποογαμ (τ ρόαι ἶ 

͵ 

ψατν ν Πρ, Ατα, Οσαμενεην πὶ, ΨιΔς 
ΦΡεἰβημαιν υεηενμν, ὅπως αὐ ἔλϑωσι. Ηΐς 

ποτήρια, ἀπεδιν ύβαζε. ϑορόςίος Τ νγᾶππο, ὅπως γὰ ἐλοῦ χρωξ 

πτεγργοτίδιις πχίτιιῃε οἱξ φυὰπι νατιὸ εἶτ᾿ 
ς ξαῖπὶ Ἰητογργος σοπυςχῦς, Κὲ ἐηρη νϑ- τς δυτοιη ἡ ἰηίαλητις ἀϊ χονίτιν οἱ νοτα ΟἸ γε σλσηῖς πιοάῃπὶ 

το, ἐξαϑῆν ργὸ ἀξ ταίϊμηι αἰ ἰψαὸ νοηΐγς, ὅς Ππλμ 4, Εἰ λυν 
τεπτ τη Οὐδεὶς σοηγαζείο, ἔιοατ, απιδιρσιια, ἔς ἴῃ νοηνν, 
ποη ἱπτς τ Οὐοηίτ ξηΐηι ἀρὶ ἀς νογὰ ΟΠ ΠΕ οάγης, δ 
ἐς νετὰ Ἰρέϊως ἃ νετῖς τεττῖς ἰῃ ψεγος οεΐοϑ αἰοδιίοης. Οὐἱα 

Ἔχοοάοτρ οαίογαπι 1 τη ἐπαγγαθὶὶς ἐρατίυπι, Πιρτα φυος ῳ, 
111 νετὲ ρεπετγαυίτιδυς ἰά αἰιοά πιλίιις εἴ αὐ οο φιιοά ἰηῇ- 
αἰκὲ ροπὲ Ἀπ εῦτ τε (εἰ πιοῖς πλίπυς οἰ, ςο ποία ταις 
ἐπιηγάν 9 εἱς ξοτίιην διδοῖ, χαΐ οὐτῃ ἸΝοΙποΥΙΟ πατιιγᾶς ἴος 

Διξξοτίτατς βιριὶ ροτοῦ ἐοηβτπρατί. χο ραγάπε,πυ  ληὶ ἀἰτδηὶ Ὠ οἴτατοιη ἰη ΟὨ εἰ ροποηῖος, λα 
. 5 ΄ ᾿ . ᾿ . 

ἣν Ρτορχιεατυπι Ὠεἰζατὶς ομγη πηι ἴῃ. ᾿αγηοι γα! οἴδι- 
νη ᾿ Ὡς ἀεβηίκιν ἐ ὅς ἐαιη Εὐυεγοβεῖς γαΐίςηι εἰ[εητία!μηὰ 

Ρτορτίοτατιπι ει οπεπι παταςητος, ρτο νᾳίοης ᾿γροία- 
τίς, ςοηξαἤοηςπι πατυγάσυμι πυςυπορῳεοίρια ἀσπίψις 

ἀξ; πύλας 2 ὅπως εἰσθλθ' Σηῤῥέξασ᾽ ὥσω, ας τὶ Φιμαπα κεἰ Ἰουὶς οἀρίτα, πεπιρε νοι ἡποατπᾶν 
ἰουῖ ἔτος ὃς ὡς ἀπε γηρηγ-. τἰοηςπι ΟΕ ΠῚ ἰὴ ἐςίος αἰςεπησησμι, δὲ δε Ποποπὶ τὰ ἀεχ- 

ται ηυλπὶο ςοριυηϑίοις ἔμπης βί τολικώς ρομαπειτ ἤσ 6. τοχάτῃ Παιγία, διπάϊτας ουετί, ἐπ Οπιηὶ πχδίο πλείοδιη ἤυδ 
τίατη γεγίπανς ἱπιεγάμπι οἵϊς τεπιροτγὶς ἀἠμιοτθίυμ. 1ἀξηι 

. ὖ ἐβίεαν ἀδοί γᾶν ὄνων αὐ Ἰιος ἰοςο λιηὺς ἐς αἵ, τ. Οοτί ΕΝ. τς 

ταίςττίι Βγαίηγαηι, ἰὼ ᾿ος Ιοςο ςοπυειτοπάο ἔς ροτιη 
Ὁ μα σιηδοί, Ἀβυάετς νοτὸ νμι νίδογιιν Ρεττιε δά ΒΩ], 

3.4.1. Του Πάῆυν ΠΡ. ἐς τεζιγτοίλίοης σατιοιεν νοτε σ, ΜῈ 
᾿ρεναθπιανι ἔνι ἀνέκϑωσι αμοα ηιαυκηι ρα πες ρββδοατο 
ἐρΠ ππ ὅγις δὲ ταῦ, τε νεηίδηεν οὗ δαίμονα ΠῚ 
ἔλθωσι. 
Δ Ῥνέμεβνδάῤειλμν, τὸν «“πϑὐκαχοβυγιάνον,  ὁζοῖεε ΡΝ 

- ΟΥσοῖ οσσάίςος φίος νἰ δίπλες, Τὰ γὼ μαεπι φρρμε χοφα- 

. 

φαμον. ἰὰ εἴ! τερτοἴσητδειπὶ Ἂς νοεΐως ἐχφ βοιπρίυπα,ν εἶ ἠσ- 
[ίπάτιν, δὰ ν᾽ εἰξατος ᾿ς σοι ἃ ΤειτΟ ΠΠδηο, ργα  ε- 

Ψνριψιυαιέδηι οἰἰ πηαγάτη τρδῃςίογισδητος κα! πόρον 
: ᾿ τὸ ὑαἰείε ρἰοχία, ἃς μᾶς τυτῆ ἰφυ αι ἰριὸ 

“4ινὶ δῆ ἔα (ατίε πιϊγατὶ, ἐπ τ ργοεθθταιω πιυΐζος, ἃς 30 ἥδ ῃ ἰάς εἸβ ζες ἀδ ΤᾺ γφβα αν μϑ ὐὐυὶᾳ ; Μαγείοηίς [ρεξξγο, ἱπτο  Πρὶ ἐδιν ρειἰπαςίτες 
ἐοπιαηάσης εν καὶ ἰς ἀπ Πσηεἰεφτεο) ἀιδεοτίτατο αὐπιραπρι- 
αὐ ςοη επηπειτιόγγυς ςογτὰ ἱπτοῖρτες οὐ ΠΠυτπ ἀπιρὶψιυτατὲ 
(ἀτηνοηιὶς Ἰοςινη το ιις τς ἸπτοΙργοῖᾷῃβ γα ος ποίπνηΣ, 
Ποηρε, (2 (νη Φρόνιοι ἐαἰῤ ἐαρίϑη εν 4] τῇ ᾿πτο ρτεϊλοηοιη 

ὃς μἱςὸ σατοτὶς ργατο!(υτπι ἀηεςα νο ΓΟ [οι ρα Πιιὰ, ᾧνε 
Φβονιο εαἰο εορὶ ολάοπι ργογίνε πηληδες ἰςπεομτιλι)νς ΜΙ 
εἰδιπότος ἐοπηροίοα!η γι πιοὶν νὰ ῃδογεεί οἱ ρους {{ΠΠπρὶ, 
ἡδηνηαν ! οςοα!οη αι οχ εὐ ἀτεριιοτιηΐ, ιὸι αὐ υδαν 
ΤΟ ΜΜΠΌΠΕΙΝ ρα Ἔνι ἀχρες [ογέ πη, δεὰ ἐς [λὲν [δι ρ σαν Πι- 
πιέιΡοηίτυς δυῖδιὴ νγξαιθνῳ ρτο δέχοθευ, φυσι αν, α μα. 

ΠΑΌΙΜΠ, δὲ [τ οτίλτι ἰοφ ετι μὲ ὅγε “ ΝΑ ἰπτογρτοῖος. 40 ἐπ σοςυγγίς να Ματιν, τ... 4.δ χικυςφιλῖνδι τ ἶνος 
ὅς οπΐμη ἀοοιβίτις νει σῶν ὠργχοιρίζεϑῳ ὁπίτΣ κι ς. τ4, δῖ 
ἵμις ροττίμοι ψιοά δία Ῥαμίαρ, (ει πμῃ ἤμιἴς Οἰγςσιηςι. 
εἰοπῖς ππιη ταηι, 

1ι Οαἰν εὐρέα, τὸν εὐρμνὸν δύξαϑιωρ.1 4 οἷν τοζερπιαι ἐσα" 

ταπάϊζιην δτίαιῃ ον ραττίοι]α ἐν ᾽ μοι Πα] έτοι (ἰἸμινδείνανν 

ΔἸ πο ά χη [ιπιὰ ἀρια ἱάφπευς Οαςοα Παβυα (Σγίριουςε 

ὁσοισγι. ὀ φἔ Δοφηνῖμι δ}, άλοννν. ΜᾺ ΑΚΑ,124 ημο ἰοήων- 

"Ἄμε β, ἰά εἴν, αλμ ὅ ἐλάλεσιν. ᾿ιεσίπνμα ἐδ Ύμο οχθηρίατ οἰε᾿ 
εἰποάπε,ες ἰΔἰοτ ἴῃ Ἡφοτφουιμι (περ Πινιὰ ἃ πολιν οὐίετ- 41 ὧν ἐλάκινοον ἐφ ἠωίϑων ἰοφηνιων ἐβ,υοί ἴαμα ἰδᾳυμῖνε, 
μαῖο 4 ἥτινε φα ἀπιεροάξητα ἰητε ἐδ ατος ςοη(εαύδης, 

,. Υφιυπι ναριλαμβκένω ἀρείρίξιις μεσ ἀςο μευ μαιμίᾳς. ; ᾿ ἐπ ΜΝ ; 

᾿ .Ν 

“π{ϑεωϊο,, ἐπ᾽ ὠθννε 1ἃ οἱ ἰδιη οίμη,δὲ αν οἰπα πυοίβτονς 
τορίειδε αἱ αἱ ἔνε ὡς οο Ἴαλῳ, 

“-- ἡρδ' ἰδὼ; θυμτ: 

. ᾿ 
ς 

΄ 

ἐάν υἱν, δὲ ΕγΑΐπιιντι ἱπαϊαστυης νότθο Ἐχτογηνπάμπάϊ, 
«ιοὰ τείροιμάςι τῷ ἐξορίζοιν. : . 

34. Μεδημηιίάνωμεν ορρχριτφγγαλων ἍΤ} 8. 2 δὲ Ἑταίπιυς, 

᾿  ηϑηνδατωη χρη! γειλαῖ. 

ἃ Ἑπὺ Ρεορβείανηπν ἄς ρα μὴ φ"Ὦ] ,καὶ τῆς δια». 

ϑήκαι. [ἃ οἡ «Τὶ εἰχὶς φυῖδιις ρεςι]ιΑείτεν ἀοιππᾶτι βιστυης 

Ῥγορλεῖα., δι φιηθαίςιιπι Καάνς εἴ πεϊτιτι,οχ Ἠεδταο- 

Οαμηὶ ἰἀιουίπιο φυςπὶ Πιρτὰ Αἰ χυοῖνος διποιαθίπνι;, μας 

βοίῖμνος αυοί αἷς Ραυϊὰς ἈΠ. 9.4. δοὁ δι ργορτ!ὲ ἀεςρὶ 

οτοίς Βιϊονυπν ποπιεῦ» νὰ ἀδζαηταν [ιάδε! ροιζογιτας οϊς 

Ῥηορβοίαγαπι, Αδγαθναπι υἹάελιςοτ, Π{ἀλοι 8ί Ἰδοοῦι, δί ἰὴ 

ὁ ἐαάετις ἰά οἱ ἔξηηςι {Ππὰ Αὐταδα μα ἔπσάοτε φοΟπΊρες θη - 

(ιππίάοο ποη τεςοίιπιιρ ἀνεχθίς νος. {4Ριζ τῆς διω- 

δυκνον ἰὰς Μλῖτ.26.26.᾿ - | 

1 ΜΡ οὐ ψνξοοιδην ἱ μῆν ὠροῖτον. Ν Οὐὶς νἀ εἰίςοῖ Ηἱετοίο- 

Ἰγυλίτδηὶς ΜΑΡᾺ τυάκα ἱπέοξς υἱάσίτοο Η οἰ ταὶς νοσλῖις,
 

δι ἃ ̓ ὲς [4 αἰς ἀν ειιπᾶις φιὶ ἀϊκυπτις τὸ ε δΝαάσοραειΡεΐζ. 

1ἱδ ἐνϑωεςαὶ ἐπέτὰ,, οἀρ. 6.1. νι [δὶ ςορίοὔυς ἐχρβοηοῖηι, 

φρῦνε ἰφίτυς ἧς ἀεοίαγαῖ ρταάϊοδτιοαὶς Αγοϊιοίιεας ἰηΐ- 

αἶἰιπι, φιοί αὖ Ἡεγοίο  γπίταηῖβ οαριῖ (εσυπάνιαι Ε΄ ἦ ἢ 

Ωἰς δι Μίοπεῖ ργαφδίοπεπν; αυφπιοθτᾶπι οτίληι γολὲ 
ὅγγις ἐπῖεῖρτες νοσεῖς ΟἿΡΙ 1 Ή εν εάν 74 οἢ δῷ της 

τοποη ἘΞΘΊΡΝΥ [ δυκάαν ᾿ πφαμς ἧος ἴτὰ ἀςείριτυτ νε 

Ἀοιη. 1.16. ἐἸπρεΓε δυο (εἸυάώις ὃς Ωεητίδι, Νεςς 

εὑ δηΐ Ὀδίις ῃ ας ἀμεο!! ιν εθαῖ ἱβειτουπάίοπηη νοῦλ- 

εἰόπεπινε ἀρρηζοῖ ἰοἴτὰ τοῖο τρ ἀςοιπια, φυδά δ Η!ετο- 

(οἰγπιίταυα Βεείεα ἡκινογαραῖ, ἃ ἅῸ Ἔγγοῖς ἀκάιιεϊ ἀϊα 

ΠΟΙ. ροτιδειηῖ ῥδε' ἀἀμοτίαν {ον τληῖὰ βιιε Ραιΐο Οτην 

αἴθ ΑροίΈοΪο κοπιγομου δι υοά ἠρίτων ἀις ρυ]ς πνᾶπσ 

ἀλιὰι {πρτὰλπλοπήαιι γ 1.8. ἔοτὸ ἰρίος Βυιαηρ οἰ) [εἴξεο ν(.} 

ψις 4 νἱτηνιὰα τοτγᾶς,, ἐς (οἰ ἠε ργου πε ία! θεν {υιἀ δὶς ἰῃ.- 

(οἰ πγεδαντ, ἀοπρα αὶ Ῥεῖτο δι τειρί {παρ ]λτυων ρορνΐο- 
τὰ} ἀηογ πιο} ἐσ ηπουετιπε, 4 ζυζοεναινην , «ἰαςά. 

“αι. [ἃ εἴ, -Εα δικιά, βαι άεπι {Ὁ εαι κά ΟἸνε 

ἀοἠξορτιπη το ετγειν εἰ, οχοίξατυπι ἃ σνογίνίπνδέ εν τοβ συ " 
ἤναι ξυιςέξει ν!Δ4 ιοά ξοιηρυς βλιΐαν ἀοζοημπιοίάαι νἀ 
θαυ άϊε, Αγ οά ἐς χονν δ Δ τὰ 1.11. : 
4 γ΄ πρημοανν! [Ὁ ἀμέμμια, ἐν “νην έφην ἵκμειν. ἴπ ποην 

ΔΟΝΠς τοάές νὰν αἀάιτατ ὑμδιδ, νἤΠιδον,νι ἰναῦει οὐιαιη Ἐταίς- 

τιν. ἡ υνζαι. ν, ὃν ἐφημετια! μι νυν [4 νοταμδῇ ὦν τήρο- 

Αταῦς ἰεζοταηῖ ἑαὴ ἀπορρίφητε καὶ ματωιοῆ το δυτὸ [δ ποναβεν 

μι δὲ νοι εομηενμνλ , γέβρμεννν ἃ ρναωδοείδε υοα 

βνώ. Οατεγὰπι πο πιοὠὸ τὸ ρρέφηιν, υτ Α ἐν. 7.4.2.δὲ δδηρρε- 
ᾧ φεῖν  ἀμετωηϊότως., ηυσἀ τείροπάοι γειδο ΗἩςργᾶο 5} 
{ρυϑγντ Μδῖς. 4.11.0 4]...9.1,ΤῊς[Ὰ].1.19. δέ αἰ τδὶ ίπρε, 

(ςἃ εἰἴλιη τὸ ἡδορρέφων, νῖ πος Ιοοῦ νκἀἴφις αὐςὸ ἐογυπὶς 

ἐν δον φρέφεδθω, ἔδηρρ ἐφιῶτη ν ὑσοερέφε τω, ν ίχις ἴῃ ἢ 

ἰδεῖς νἹωγραητιιτ ἀξγίοῃς τεξίρτοοαΡτὸ (οημέττοις (εἴς, 
τὸ ἃς Αυοττοῖα (σίςιντίη ςοηϊυρατιοηίθις Ἡοῦταὶς Νίφιλὶ δέ 

Ηἰεμραλιεὶ ; ποαυς ταπλσῃ ρτορῖοτοα ᾿ἰροτανὴ ἀγοατίυηι 

Ῥεϊαφίαποτιπι {πα  τατ, ἀσιιηι πὐΐϊας (ς εοουστῖδι,, πη 

οὐας ἀητεα πιληςίρατα ρεζεατο νοϊμητας ρὲγ {ξταῖλλπ| διε- 

«εἰς ΠΠογατανντ τοξλτιν Ῥαυΐας ,. Τί πιοι.2.1.5. 

: 4 Αἱ ρναυ ημδι υεῇνί!, Κτὸ ΥΝ πονοριῶν υμϑ. Ἰὰ εἰ ἃ ντοϊς 

αδίδυς οδποχὶ! εἰείειδὲς ἰορ εγυητ οτίαπι 5 γι: ἰητεγρτο5 ὃς 

Αταῦς. δεά τερον ἰη νη δίεριδηί ποίεεὶ ςοδος αὐτοῦ [μὲς, 

ἀιοὰ πιοί ες ςοἤϑετος σατη νοῦς ἔκοιφον. Ψυϊξατὰ ἴυστηο- 

τα πονηρίὴν ΠἸΓαΐτ πὶ ἀπ ψιμτὰ νοταῖς ρυφωλ δον» δί {πῷυ]Ατὶ 

Δαπιοτο Ἰοξῖς δυὸ τῆς πονηρίας ἀυπί ἃ πεφινα [να. 5. τιβπα 

νἱς οἰξ ἡυπιςτὶ ρ)τα]ις, πο, Αἰ σαυΐ πο τὰ γῇἤιατο βίυϊαι- 

εἶναι τάπιςη νυτατ ἰὰ Πθε1ο ἀς οάϊο δι ἰαυίά!α ῖς εἰοβάη- 

τεῖ δι νετὰ (τίθεης αἱ ἀἴκρατνι πόνηρίωι δλντείνουσν μέσος. ἐτῶν 

ἰη δἀιιοτίατιιε πηοὶν φιοτίἀϊς ἀχρετίογι ἰσέτο ἢ ραταάοχ 
δηΐπη ργδυίιάτει ἀρρα] ας. 5οοίεγα τϑιηξη οτίδηι Ἰιοαΐσίε,. 

ἐπιειριοιατ! ἰὰ εἰ ΤΠ μηναθὰ δὲ γιάεϊςει νἱξιστιιη οὔδε- 

ἔλα δοἀ πρνηρίας ρισίτας ῥτο ιρῖϊ νἱτιοτι μη ταβιοίθυς Δ(ζ1. 

Ῥετε: αυΐριν ἀξπιμηι ς δύω ψος δρίγιῖσπι δλπέρωπι οχτίτ- 

ρας ( ἰὰ ᾳυοά ρει νβξετί μοιηΐπι ᾿ηουπεοατί πο Πε }η- 

το Πρ ἰτατ } μοι ἀατοπι νἱτίοπιπι ἀυηϊλχαι οοἰίοιῖς εἴτα: 

Ὁ ἐξίς γετὰ ὡος δά Ποιην σοημογι.. 9 

ΙΝ σαΑΡ ΥΥΎ {π᾿ 

1 ΡῬεαω[εξμεειηρίο, ὁ φανὲν να, νὰ ΜΑτν.17.6γ" 

γυϊγλιν, 4 ἐβεδίων πμρτορπέ, οὖν 

ἢ Ῥυ μείήμιηνε ἐο! «μβοάναμιίαι, καὶ ἔϑοντο εὐε ταρηφνς Ιὴ ἐεῇ 

εὐἤοδιεπάοε οὐτατιοι Αἰἰσυίας νιβ ες ες δ] δὶ κοπι ἴον. 

Νδπὶ οἀῖςοῦ ἐῃ πἰς ΠἰρεειΠΟῊ πόρεσνς (τὰ φννακῳ υοζατητ: δὲ 

Ἢ ραυϊατίηη ἔιον Ῥουθπιι (ἈΠ 0 10 ἴγγοῖιαν ἰετδάα: ἐτιϊοί 

α(πιείδεις Νες οπιπὶ Δροποίοιυαν διρεάκατ,νατμη τοιίμν 

40 Ἰξοοϊ εἰμα κάνως ααίζοητις ται οβοια μιάθυιε. 

4 κα 

“« 



τιν. “-;- φυυιδορυππά». παρημόφθαρο. ἡωντακκις. ,ἴ.- τος τ ται τασσ εσετ 

« 

εαατ 

Ορ.1 11.468 

1η δὸς υὶ ἀα 
{μεεδισηδ : 
ρεγοηλι (εἴ ἀὦ 
ταῖὰ ἀοδιλδα 
ῥινεςεῆπιοι δὴ 
αἰοιίδηιονε. " 
του νδενὶ τηΐτ᾿ 
εἰἤεος ὀρρυ- 
10 ΟΝ 

μὰ μι νετοίυπὶ 
(ἐσ ίς-ς- Π , ἡ ν , 

᾿ βοιει, μὲς πυνϑάδοντο γ Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἡ ὧν ποίῳ 
ἢ εἰ πὲς Βεεὶς 

. {{ώ. (εὰ (μδπὶ 
ολυΐλτα ἀζάς, 

ἂς ἄδξπτυτι νρ. 
τὰ ἘΝ ῬΕῖθε 

, Μ“ὶι ουξᾳ ἀο . ἣν" “ ᾿ ᾿ κ᾿ 

ὅει ἀρ νμο θα! ᾿σρανλ.γ ὅτι οὖν τω ὀνόρφτι Τησοῦ 
Οητὶο ρεπάς 
ἔεινς ἀεὶ ἰ2π Ἢ Ὁ μονῇ ᾿ τὰ 
ἢ ἐϊ ᾿πρ. ρώσατε ονδν δ Θεὺς πγθρν Οκ νέχρῶν, 
εὐι8γς ἀ ανοῖ- ΡΝ , . ἥ 
εἰς νίδον ον. ΟΨ τούτῳ (δ παρέ τηκεν ὦνώπιον ὁ 
πο ἰσιρετίυ πὶ 4 ; ᾿ ἷ 

ει 0φὉ 

οδείηδας, 

δία! 8... 
“ε(λχϑοιό 
πιϑί.}1.4.2 
γᾶῖ, τ. 10 

, Ἰὰς. χΘ..7 
τοσνυ φ.1} 
πρόδον 

, 

πολλοὶ ἡ εἱ κουσείντων τὸν λόλον, 

γλϊςονσων᾽ καὶ ἐβήϑη ὁ ἀριθμὸς Μὲ 
αἱ δρῶν ὡσεὶ χολιοίσες πέντε. 

Εήνετο Κλὶ τίω αὐριον σωναχθῆναι ᾿ 
τουὶ ἀαβγοντας καὶ Ὡρισξυτ οι! 

καὶ Γραμριρτεῖς οἰς ̓ ουσαλήμ' Γ᾿ 

Καὶ ΑἼναν τὸν αῤχιρέα καὶ Καϊάφαν 
καὶ 1 ωαϑνϑω καὶ Α' λέξων δον, καὶ ὅσοι 

ἦσαν ὁκ ἤθους ἀρ ιερᾳτίκοῦ. 

Καὶ τήσαφτις αὐτοιῤ ὦν τῷ ὠἶσῳ,ἐ-} 7 

ὀνόμφτι ἐποινίσειτε τῶτο ὑμῶς; 

Τέτε Πέτρος πλυϑεοὶς Πνά ματος ἀρ] ἢ 
οἷον θἷπεᾳ τὸς αὐτου, Αἴρχοντος τῷ λαῦ, 

καὶ τρεσθύτερφι τῷ 'σοχήλ, 
᾿ Εἰ ἡμϑὶς σήμερον αὐακρινόμεϑα 5}. 

᾿δεργεσίᾳ αὐϑρώπον ἀδενοιξ ον τίνι ἐδ 
"σέσινξαι; ἢ : 

ο 

. Γνγωςὸν ἔξω πᾶσιν ὑ ἣν χαὶ παντὶ ταῦ τὸ Μεν χῷῇ , 

Χριφοῦ τῇ Ναζωραίου, ὃν ὑμῶς ἐςαυ- 
Ι 

᾽ ᾿ 

ΠΛ᾿ΆΙΟΛΤΑ Ἕ 
᾿ Ματ ναὸ εοπμῃ αυΐ 4... 4 

Ἑλᾶυϊη εξ διττὰ 
ἀΐε νι ςοηρτεραγοπῖμτ Ῥγίσλογ 
το οοταιῃ ἧς ϑεηίοις σοι Ός 
᾿ἬΙἰετοίο γυλὶᾳ: 

Ε΄ Απηαϑ ΡΟιεξξοχ πιαχί νη ύ8, 
δι Οαἰαρίιας δὲ Ἰοᾶπῆς8 δ Α- 
ἰεχαηάον, δέ φυοζαυοῖ ἐγ εχ 

ρόηογο Ῥοπιβςείο, 
Ὅυυϊη ἰρίτας {τυ την εο5}7 

ἰῃ πῃεδιογρετεοητατί ἔαπτ, Οἱ 
οτρίϊαις Δυ κ᾽ ἀιο ποιμλίης νὸ5 
οἰ νὴ 

Τυης Ῥεῖγυς τερί εἴ δρ1τ- 

Ὀεηεῆοῖο τη ποπιπειη ηΒταῇ 
εὐ! αεο," αοιηοίάο υὐάεζεεε {τε 
(ετυλῖυς ἰι ' 

Νοτυὴν {τ οὐηηῖθιις ν δ 1ς ἃ 
τοῖϊ ρόρυ]ο {{τεἰιεἴςονροῖ πο- 
γο (εἴ ΟΠΟ ει ἸΝαζαγαὶν αυ 
νοϑ οὐ ΧΗ 5. 9. αυςον εις 
(υἱείταιτ εχ πλοῖα 15), Ῥαῦ μος, 
ἐμφιαιρ, τυ πὶ δάίατο ἀπ αὶ ἴω! 

ψε γ Ὑ τς, }" ΠΊΉΗ ΤΥ Κρ τε σον 

ἀϊεγδοῖ ἤυης [ξΥπιοῃ φιη.», οτρ-͵ [4μάΐεν αν: νειβινὴρ,γιῤῥο 

ἀιϊάσγιῃε: ἃς ἔδέξυς εἰἙ ἀμπλέ- εἰάρηι ἐμμίρ ἰΐω 

ἱ 44] ἰδὲ ΜΡ Πμ4{ ἡμέ. 
ἐπὴν μρμϑυὰ αὐλί! ἐμ οιὼ β νετονῖρμα. 14μ4}}4 β 

οἰἴζεγοὶ Ὁ] Ῥρἔδωπι [δ φείοπε ἰῃ ἐνῶ 
: ἤίνωι Ὁ ἐφηζνερ ἀσέμιων 

ρυμηοῖρδε ἔοΡηην ζν [ηἰ.. 
γ4 (' 3.ῖδα “πμ4-. 
ἰενη: 

ἄετ,σ’ ἥμοεανοι αἰκγρῃ καὶ 
Ἅηενο [ἀεενἀοιαῖ, 
Εἰ [βαἰνοΉ1ε: ἐὸς ἰῃ "᾿- 

ἀ ο. ἐπεενεον αὐ κι, ]Ω 4μώ 
νμῖε ΑΝ η 49 ηθπιρμπᾳ. 
{εεἰδέδε μος νοινἢ 

ΖΤμης ταρίερως δ νἰΐῳ 
(μηξίο Ῥένως ἀΐαιε αἀ - 

τι απο αἰχίς εἰςΡτίπνογςς ροὶ [60), δρἠηκέρει βορμ! ἐν 
Τριι δὲ δοιίοτος᾽ ἡγας 8. νμροιβο μα ΩΝ 

᾿ Οὐδηδοαυϊάσιν᾽ ἐς ηοδίς [5 5. ἐγ πορ γ χϑ ο 
Ἰβοάίε υαξίο μαδοτυγ {ὰρεν} ἰηβνννρ, ἑὴν φμοιβε βίον 

ΓΤ 

τ ΜΜοῖωπι βεοπνίϑηνυο. 
δυ (σ΄ φηπὲρίεὐν κεἰ, 
ιΐά ἐπ ρηπϑίηε ἰε[ Οἰννὶ 

"ΜΝ αΖζιάναμν ἡμεπν θοὸς 
σπρὶβαιβὶε, 4μεῖν ἴεως 
[μ{τὐξάνηε ἃ πιονεν Νὴ μος 
1βε «αἀ[!4ε οὐγάπη νοὐμ (ι.- 
5. 

ὑγίς. : ᾿ ᾿ νείϊτο ςοηίρ εξ, ἐμοντν 1ΙΙ ἯΙ » . , 

Οὗτός ὅρη λίϑος ὁ ἐἰξουϑννϑεὶς ὑφ᾽, Ης ες ἀρ δε ρεο αἴδίϊοι Ἴων μά τνμμερως 
ε ; ἢ ε αὐ»,  [πᾶριτὰς ἃ ΝΟΡῚΣς παι ΠΟ ΠΕ 0152) ἰρθρως, φοὶξμξμ θὲ 
ἐμ βάε νοέολψαν, ω νόιδρος ΔΘ, ἰαυΐ ἔλυε εἰξ ξαριις αηφυ!!, ρμ" μηκή σιν 

"Καὶ φὺκ ἔςιν ὧν ἀλλῳ οὐσενὶ ἡ σώτη-- 

᾿ οὐρωνὸν τὸ οσδομδυον ὧὺ αὐ ϑιρώποις, ὦν ᾧ 
δ᾽ ἃ σωϑήναι ἡμᾶς. ὶ 

ς βένηνονφῃ εὐὐρην δὐν αἤχον τς. Οὐἱοιμαις ἡ [ις τίη, 
 ἀρράγεε το 'οςο ἢξαιβοαιί ἀϊίσέϊος αἰΐαιιος ἃ δεηστί: 
Ἰρυς, δύ δου θές δὲ ρα πορίδυς δασογἀοςῶ. Μ δ ρίτυν {ἰπη]ς 
τα άϊς ἡ ἑστηιαιη οοπἀογαμτῖ Πεγσὴν, Σα. τἱάσηταν ΟΥ ὉΠ 

᾿ [{[θα[ἀτνην)ὄχοντοιι Ἰὰ εἰς Ῥείπιοτος ἔνε Ῥ τη οἶρες ἀἰςὶ, υος ς δ χαιοιηβοντ: αιο νοτθυπὶ ρᾶ αι οπεῖς πυίφυσαι ἰςξ!,. 
οἰϊολ 5Δη]ις τᾷ οἰξ σιν δμεον, νοσαταητ, 4} ἐγᾶπι οχ τι 

ῥδαιμδι κιεταμεηι Ηειοίες στ ἐς Ππππὰ τη λυίάις ριοηιις, 
(τύϊεες. δεηίούιμι αὐτοπη ποπιίηε ἰπτο  ςο ἐος σχ ρορυΐο 
4υἱ ἀνέξονίζαϊς δι ἀπ ηἰταῖς ρο  εἴναπς, δὲν πὰ οὐπι 4ΠΠ|ς 

ωε]. Νεςρί 0 411 αυοφυδα (.- κι} Ξε ἠφη 6 ἐπ αἰδο αἰδηνο 

ἀῤεαν ροῤδσδι Ἡὐβο δεν "σΟΤΡΤ  1π|5. πες σηϊ “αἰ 4 ποτηςη εἰ 
ολω. οὔτ γὸ ὀνομᾶ ὅξιν ἐτέρον αὐὸ τὸν] [“[υῦ ςαἷο ᾿ ιιοά ἀἄαστυσν ἤς "ἴῃ 

[εἴ ΤΣ 
[δῖ Π05 δίιΑΓΙ. ᾿ 

[(αἰωε: περ ἐμ!ην αἰ εμέ 50- 
Ἴ]ν᾿ν 48. {νδ «αἰο ἀφέμην 

οημμιδνε, ,» 4.0 οβόν- 
ιεφὲ πο [αἶνον βετ, Ὁ αυοά οροτῖ-- 

ταγρτο ὩΓὠ Ἵ Ν ἱρ δι Εταίτη, δ): χυσς ραγείςυϊα ἰατεγάυπι 
εμδιη οἱὰ σανία! δ. ντ Ἰζοτν 1. 5.4. { ϑεμποῦλι ημαἴ 
αϑεβων ϑμμεῖς αἰακρινόμεϑω. Ν υἷρλι4. Ὁ ἐμαϊσαπίων, σλιθατὲ δὲ 
οδίουτὰ, ἐπ οἃ ἐἰση!βοατίοπς «α Ἰνὶς τεφυϊείτις. Ἐγδίτηιςν 

ΕἸ διζςίη αἰακφίνει, νογθυτη ἰογςηὶς δι ἰὰ εὐπὶ ἀϊοίςυτ ἐς 
4110 ςοπηξιτυίτι ᾿μάνοιμία, [γεηαὶ ἱητεσρεὸν νοσεῖς Κοάλγν 
σιιλγ. Φ{δηρεγ ὕεποβεο νη ᾿νφιβένιεννην αφροῖνη οἰ ἰ4ι9,} 
ΤῈ ἃ εν γυσία, δρώπου ὦ ϑνενοις ΜΝ υὶξ ρτοτίμε θατθανὲ, ἱν δεμν- 

ὁοἠξάερδης ἀπ (οἰδηίδιις ἐά τοῖς Πεὶς αἀίυ ἐλ οὐδης ὅοτί- το [μἔϊο δοανεπὶε βνην. Εναίπιις, Κὸ 4υδά δεπείιοενένο! ἰιοπεῤεὸ 
δ ,ήμον δὲ 1στειπιίαε νοταῖ ΟἾΝ29Π [βαππεδη ΟἹ δι Οτάους 
ἐπίδέργευ φρρφῆται, Ὠεηίψις. ἐπ {ἰοὺ πυπιετο τεςςηίσητας 

σ᾿ ϑυπλ25 [βοιθνίνόπιη} ὴ οὐ ἀρρε οαμοτθηι πιλχίπνα 
εταῖ αυὐδδοηζαν τυ! ςοῆοίϊνΩἹ ςοφόγεῆτν νθαρράιεῖ τη- 
πὰς δι εσί τάστεπη ϑεγιδάγια ποαλέη ἰπ Αταδιςα πτοῖ- αὶ τὺ 

ἐηβνηνο τ (οί ἐὴς φυσαιις τοξξὰ ἐχριεο. 
τἰνεν εἱ (νὰ Ετααπυς)ώμα γάμομειδις ἀρυὰ Ηεῦτδος δορίρὶο 
τιιγ ΠΌΣΓ ϑωνιφ Ἶνι ΡΙΑΪΠΊΟ τῖρ.9.ἀς «(ὰο Δἰηυ!ὰ φιχίπιθϑοςς 
ἹΜαιςάριφινονί1}. 

δέν μος [“πῆωκιην} ἐν ΠΝ Ῥεείνος νἱΔεἰ!ςοῖ ποις}. 
Ρτείμερος, δὲ πὰ νἱἀοτὶ ροίπιηι ποπῆης δεπίοτυμι τοῖη- Εγαΐτις,, βὲν δωπε : ἐράριη αιμάςην ἔς ἴω, (54 τάπιεη ἤπο 
Ρτονό δ φυλπιοδτθηι οτίαπι Ροττυε τη ἔμ ἀδίεπίΐοηε ἱρίοι 
πόῃ οοὐμβοῖϊας ποπυμαεθ, {ΑΝ νοβέίγηνε ν οἱε 1ορυ- 
σαλύμινς! Ηἰετοίοϊγιηδ),οδετίεις νιἀοἰίσος φιιὶ νεὸς α]»» 

«αι ἀἠςςήςης κἀὶ Οταςίφ. Ναὶ τούφφ νἱάξτιγ ἠεςοϊἀυιὸ 
τοίϑροπάήνη δὰ ἐνέμμτ; ν ᾿ 

τι “ἐμά ποννζη ὄνομα ἕτερ. 1 οἵδ, ΑἸΐαε,ν εἶ ἁἷτα νὴ 8 οα- 
«γάπτ, νὰ (οἰδηῖν οἶος δὲς ςοοιεπευε. 554 Πη110 οἱε ρτῸ ὧν. ο ΜΠ Δι ἔτι διιέξοτίταν, Οὐτμηι οἷ ἀμεεπὶ πος ἀϊςἕλι φς 
αςειρί ἐς [οτιδῆν νὰ φρυὰ Ηοδτῶον ἐγϑαμςητι ιν (υρ λυ. 
ἄπυτ ἼῸΝ [Ὑ{ἰὲν΄ [ἐπ] οουτίο ἔπειτ οἱ Τ᾽ ἐρψυσειλήμι, 

(υὐ ἐν. Ἰμεοιο γυνὴ εγαηῖ. 
ὁ “πη δ νδ΄ ον νι τῆν 1 δι Ισλη..49, Α Ῥοπημβείο, 

ἡρμελγρέ να: 5δεφάοιαἰ! α οἸπίης ψοπεγαϊίοτς. 
7 Αοι,κωτοᾷ Βεῖγαμη ν!Δε" πεῖ δι ᾿σάπηειη. 

μοηνδνο, ἃ τῳ ἐνόμνπι, 14 εἰς, (γι αμέϊοείβατο, (ις, ἦτο 
υαράδπτο. ὃς ᾿ 
'8 ἡ αείε, σφιν. δγτιε Ἂς ἀταῦε αὐ διηῖ ἀν νίσετο, 

εὐὔοάιε. Ἐπ 

φ 
ῳ ΓΝ ασι . Δῖρε ἤςζυ! ἐρυ ἀ Ηεῦταυς ὈΝ[ἐπ9] ρόαι. 

4 αμο 

νὐἰδάν ένα, εἰ, ἰὴ αἴξ ἐπεὶ νι γοδεὲ ἱπιεγρτοίδητας ἰὼ 

ας Ποίνι ας ρει απηῆβεσ, ει ἐὸ φυὸά ἐπι ρεπουλς ἃς νΟΓ9 
ἀρρεϊϊατι (οἱσᾶπε Ὁ ψιδηε ορέ ἃς ρεςἤδιιιι εχ βοξελιπὰς. 
4 »υὺ ἐκἴο ναὶ τὸν οὐορινον 1} εἰδ νίμιαιυ Ναας ἐπίῃ πος ἰο- 
το ρήματι ὁρροηίτιν τογγαςν φυδ τὰ ἀρῖιε αἰ  ριαιεῖ 
(ἸΜρήδεην ἀσρεςζαζοιος, τὰ τότ γοιὸ ποη ἱεεθηίεά Ηεβιν 
οἱὲ ρἰκοιναίίνν, οἰενις τααηξ εἷς ν μίξεως μεειιλεις φάσιν 
οἵδ ἐρεῖ 11 οὐτπὶ (, οιῆεαι Ῥεῖγας μπρεν Ομ  δηὶ 
Ρ νι τπεϊη:φιαηνίς Ροΐχύννε ἀρράτοῖ πὰ 10.344 γ16- 
1ηὶ νοσατίοη!ε να είν ποηράξιαι ἰλιιν ηοίΐει. Πεοῖ τάπιςι 
Νοςίη πομπμ] τφοβιοιδυν δι 1 Οξκαπηεην ἐοδολι, 
{ῳμνά ἀαεννην [, τὸ δνθνωβίον, 1 εἰὲ,ἦ δέδονοι, οι ν δεῖς 
γυρηΐε τεδυμάδιε ἀειιςυ υὶ δι ἔς εἰιαπι εξ ίνπον ἐν Ι τ 

ΤΠ 

Μη ἀνῆεν ον φι 

{ (μνοιννάο δ’ 

ὴ 

τος φραπῆν Ῥαμεὶς ἐφήν ομτοιη διλιᾶίον πο Δκοὶρίο ἐγλπῇἤλτϊ". 
πεθμμ τ τρίδου!ε Εγαύτιο ).ξ4 ρεορεί ἐφηϊῇ 

͵ ᾿ 

ἅπν πιάϑεῦφ ἰάοποος ἰη {Πε ἐηγ Ποι ΐς αν φίσστοτ. Ὁ, 
“νιον μου μει, ἂν τοῦ αἰδρά ποι, Ποῦτ, ΘῚΝ2:1 4445} 

ὐοηρινε (σθεὺἀιδῖιιν ὑπὸ ᾧ Θεούλ Περί υς σηίην ει». σΒ Βοιηίοίδιυσ, νι γοέβὰ φοπυστεις Ν οτον ἱπτοιρεςδιδι [τ65 

πρταοἱ (ςείρευην οἰ 18.3.6, δι 
"αημίνοπι ρεὸ νηΐδο δογιαῖρτς βγοροηογοῖ, Ὀευπιϑίαι 

πσεῖδνῆς ἄσσοῖς [υὐάος γἱάεγοῖιν ἐχροξεαπόδιῃ “Ὁ ἦ 

εἴγιπι οροττύϊεγφι 5. μπσιδ᾽ ἀιοιιις ἰυ τὸ 3. οἴρ....., σας πὰ, 7.44, ὃν τοῖς πα- 
᾿ηράσιν ηοὴ αἰ ἀοοίλγατ απ λι} πατράώσν. [ηρεγ οιπίη εν, 
(ἰηάυ!ς Εταλίμνις ) δὐἰάϊεις οἱχ Μοίξη οἷν βάευλας [υϑκὶ. 

ν ήτης ἰαατᾶμν, 5864 ταηιεη Ῥότιας, ΟΝ τ ἐρηρφοχεαν - Ατοβζο πο ρικο Τυάατος κα διε σοτηιραίς Ἰηἀίοἰίς ντ ἃ 

ἡ, (οίς ἡπογαιῃ τὰ διατί ἀρσοπιπιούμε, γε Μ] Δ ο εἴϊα-ὀ Μοίρ (Περι ἐχροδιλείης, Οὐδέ μι αμιν ἘΚΕΙ͂ ΡεΜὸ 
ἐμεὴν νἱάσπταγ Ωσα αἴϊτον αἰΐςος αυὰπι εχ ςοαπίδαμξητ. ἤμ πιο πς ἰσρειπ καὶ Μοΐδ τγλάιζληι, τοίροιι 
ἅμππι ἐπίπι ἀϊχηζει ἰπ οὸ νπὸ ροίτληι εἴα οὐηῃίυπν!λ- 0 [8 

9 
τατίοποηι πιλκιβ φέαιη ἐμερέλιη ν στ. Νοη οηΐῃ μἷς 

μυνεπικλυ πὶ ἀἠἀἰς, αυία Γγοὰν ρδῖ δυπν νπμπὶ ἔξτίιλε τα  Ῥτορτίὲ αρίτις ἐς ΟΆΠ Ι ἀοέει ἱπὰ ηυληῇ συμα Κκοφε ἀὰῖ 

πὸ ταρῖις τοηίξαμίξιγν εὐηάστῃ Ομ τυπν Τειμη οἰζει εὐ} τελ εἰοπίδις ΡΙνΑεσοτμαν φουνράτοταν «ἰρὰ ἃς ΙΡί 

εὐ ἈΑΡΟΣΤΌΙΟΑΥ Μ᾿ 4,6 

εοίίλης δ. ο 

4υιμι πθρ νΟἰοσίδαιτιοϑῖη αἰτατί ποὴ ἀῖρο, δε4ᾷ ᾿ΟΒΡΗΉ ( ντ ἰκὰ ἀιοληγ)ροτίομαν μοῦ 4λιοηὴ νηδπι θοιις πο. ! 

ἑαθδας ἀἰϊρυτατίοηειπ Ῥεῖγυς πο ἱπργοάίεισ,ιδά ποῦν αγίπεε ἰσειςοτ, ᾿ 
ἢ -." ᾿ . , »᾿ Ν᾿ Ἵκ ἀτον, 

(Θιωρουῦτες ὃ τίω τῷ Πέτρου παβ}"}" οὐ πεὰ νρτγὸ Ρετῃ ἐμ ὧν- 5] Κ΄ ἡἤεπεαβ αμέσην Ρειτὴς μος (αγιοπς 

ἑησίω ᾿ ἰωαύνου καὶ καταλαξόρϑμοι ςαπάο ἰηρεγῖατς δὲ [ϑαπηΐβ,, | “"}4πίναπι Φ' 1ομηηάν, οὐιϊπειτεγυς- 

ρ αἴϑρρποι ἀλροίμιρτοί οἷσι καὶ ἰσιαἷ- 
τὰν ἐϑαύκα ζόν, ἐπεγινωσκόν τε αὐτοιρ[ 
ἥπσω τῶ Τησοῷ ὅσαν. 

"Τὸν δὲ αἴϑοῤῳπον βλέποντες συωὶ αὐ- 

"οἷς ἐςῶτα τὸν τυϑεραπαῦμδρμον,α δὲν εἷ-- 

γαἰτοιπεῖν. 

κελόσαντές σὲ αὐτοιὶ ἔξω τῷ σιανε- 
δρίου ἀπολϑεῖν, σωωέβαλον φοῦς ἀλ-- 

λόλοις, - ἧς τ 

ἡ Δέγρντες, ΤΙ ποιήσομϑρμ τοῖς αὐδρὼ 

ποις τούτοις; ὅτι οδρὲ γὺ γνωφὸν σημεῖον 
ἡόηρνε δὲ αὐτῆι ; πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ᾿ 
Ϊερουσοιλήμ φανερὸν , καὶ ὁ διωυά μεθα 
αρνησειάγοι" 

Αὐλλ᾽ ἵνα με Ἐλὶ πλεῖον ἤρμοϑι 
ν᾿ τὸν λαὸν, ἀπειλῇ ἀποιλῆδωμεϑα 

αὐτθὶς νοροάτε λαλὼν δλὶ τῳῖ ὀνόμιριτι 
τούτῳ μηδενὶ αὐ ϑρώπων. 

Καὶ καλεέθαντης αὐτοιῤ παρήγίριλαν 
οὐ τὸῆς τὸ κα ϑύλου μὴ φϑγγεϑοὶ μηδὲ! 

σισδάσκειν 5] τῷ ὀνόματι τῷ Τησοῦ. ἢ 

Ο δὲ Πέτρος καὶ ἵωὔνης δπτοκραϑῖν: 

πς Ὡρὸς αὐτουὶ εἶπον, εἰ δίχαιον ὅδιν 

ἐνώπιον τῷ (θεοῦ ὑμδ! ἀκούειν μάλλον 
ἐτῷ Θεοῦ, κρλνατέ. 

οὐδιωάρωϑοει χδ ῥ μῆς αἰ εἰδομδρ καὶ 
ἠκούσειμϑμυ μὴ λαλέν. Ὁ " 

Οἱ δὲ φορσαπριλησαάμδμοι ἀπόλυ-: 

σαν αὐτοὺς, μηδὲν δἰ ἡρίσκοντεος τὸ πῶς 

κολάσωνται αὐτοιὶ, δζᾳ τὸν λαόν ὅτι πάν- 
τς ἰδόξαζον τὸν Θεὸν δι ταῦ γεγονότι. 

“-- 4 

1. 1 ββονα, ἐδιώνω, Ηος Οτᾶςο ρρίεδετο ρτορτὶὲ ἢ 
«ἀπτυς ἰοιτπος ρει Δ Ορρο τὶ τοῖς πολιτευουθες. [6 Ά. 
ἔζυσννι φμοηίανι ρ]ετίαως ἕ νυΐφο ποιηίπεε ἐστὲ ἰμάο δεὶ 
νης ἃ γσευπ ἐρερόταί, ἰἀοιτχο δου ὀρροηδηεις τοῖς πε- 
σπαμδενιμφεςν ὅς ἐς νοσοπτοτ αὶ πιπιπὰ τηῷ πίοι νης ἂς 

εατηροιτόηως μοιηίηε9 οἵδε ἰ|-Ἰ 
᾿ϊτενδῖὸς ὃ ἰἀἰοτ45, ἀΔηνταρᾶ- 

“αννδς ἀρποίςερλης 08 εἰμ 1ς- 
με. : 

Εε βοπνηξ {ΠΠατη αυὶ (Δπανις 
ἔπσται ν᾽ ἀεπτος (λητόπι 7) Π1Ἀ}} 
ροτεγδῆς σοηττα ἀγα. 
τ Ταβᾶρ δυτεπιἐρί!ς οκιτα ςοη- ἰν 
εἰ ην ἀθίγε, οοηβογοαηι η- 
τοῦ ἔε» 

ι] Ὁ τοεηιςς, Οὐ! [Αοΐξιιυς δο- 
Ππνίηῖθυϑ ἢϊιδαϑε σουίρίςαμ πὶ 
ἤρηυπι δὐϊτυπι οὐδ ροῦ 60 5»π|ὰ 
εαἰξείχιπι εἴς οπνηίδας Βαδίτλη- 
τἰδυς ἰη Ἡ ἐγοίο! γε ὶ5 ) πδς 4 ἢ 
ροῆιυνιυς παράγει 

᾿Μαφὺς νος ἐρίι8, ἀεπυη- 
τίδτυης Ὡς οτὐσηΐηο 
τον ηέτνε ἀοςογοῖς ἐμ ποτηίηεὶ 
Ιεΐι. ἜΗΝ ἢ 

Ῥεῖγος δυτεη ὃ. ]οδηηοδ γεί- 
οπάοηςς8 ἀϊχογυῆς εἶδ, ΑῺ ἰι- 
ἤμο ἢ ἴη ςοηίρεδυ: Ὠςΐ, νο- 
δὶς ρολίυβ δυΐςαϊτατο αυδτη 
Ὠεο,υδιςαῖω, ὁ ᾿ 

το] ΝΥ επί ροίωτνια ηοε αὺς ΥἹ]}. 
ἀΐπιυϑ ὃς αἰτοῦ ἰο4υΐ. 

ΜΠ νετὸ “ποη ἱπυρηϊδητοβ 
ἡυοιποῦο ρυπίτεπι οι δα ϊεῖ6] 
τοὐηὶἰβ ἐος αἰ πυέ εγυθῖ . ρύορῖοΣ 
Ρορυϊυπι, υΐα οὔγηεβ ρον. 
ἐαῦάπὶ Πειαὶ ἴρεν ἐο ἀυοὰ 
βαδυμι βιείατ. ὦ ΝΣ 

ποι ίιφε ἰβενη (φ᾿ μένοις, 

[κεϑηε τοὶ 4ηφιμ4πὸ ἘΜ ΠῚ 
{ὦ [μοτάν!, ᾿ 

ἀεαιεν βατεπε οιδο ἐη ἡ 
Ἰοωρανον [μεν αινθβὶ ροιε- 
γαμὲ εομίναάϊτανε. 

»4! φἰίνα τοπεϑῥρην [ετα- 
ἄστρον δ" «οηξτουαηε αἀ 
ΩΝ 

Ὀίοιο Ὠμὶά είν: 

Ἃ 

οιρηΐνω! ἠαυμἄίθω: [ε- 
τόν. πρ βἔδενο εἴ, 

ΥὙ8] 5. υδεαη!εὲ φοϑ να," 

Ἰοφυεγεη- 

υ Ῥε νοι ρον 
: δέλααι. 

“Φι οβΗΥ γορ εἰνννγήυδα 
; εἰηβιομ αμ!ὰ 

ββδωνω βμναινὲν ἐν ζω 
4ερβεναῖι 

“ 

. 

: ν ᾿ 
ηἰβ- τῷ τδναὐτοπεῖν. Αταδε δή ἀξ, οὶ αμδβόοία!ε υπνονν. ἰὰ ἐφ ἰᾷ 

εἰ {νι κοηϊοὶς νἱς ἀοξειΠππιυε Ἐγαοἰίευε Τυηἰὰ! αι} Α- 
ταθιοαπι ἐΠ|απὶ νεγομδιη Ἰναεϊπὲ οὐϊάϊε ) ἣν κρτακυρια- 
στὸν αὐ ἣν! ΒΟ πιαἢ πὶ κροτοξυνσγάίσινν, δὲ ΟΑἸΠοὲ νοττετίπι, 
ΡοῊν 4" {αινε ἃ ἰφων μίαν. Ἰιλτιυὲ νερὸ, Κ΄ τοῦ δαδνονι ἐπ βὺ- 

ἡπτο!  οτδε: οὐθος τεαηΠαάτιοη ἘαΕΡΊΡΙΑ ρα πη ἀρυά 19 εβαιε. 
Εἰσετοπεπὶ οςουεγαητ είληις ἀιάΐος. Ὡς Ἰπέτυ, Ο᾽ νολιῷ 
διωκοι οι ἡ δνώπας οἱ σοφοὶ καλούσὴ Ὀατο νοτὸ ἐπ δορί λα, δέω 
“ἴον ἀμίοιι δ ἀνεχνεν νοζατν Ορροηΐξ τυχγίτῳ Πἰπς τέχνίω ἔχον- 
πἰφιὸ τούριοιοης Νόλιυ Ματςοθα ((ςρτοτ αἰοαα πο δ 
[Δ 0} ἀπ Ὁ} ἱ ἰ ᾿ 
φιιαί! {νι ταητλιδηου ρ "ἢ συν χει {06 (ςγέρτογοι φοΥ- 
ἔυρῖο Οταῖτο νοζάθυο τλνὙπ|Πὐδιοι)νοςάπι, Πδιιν ορρο- 
τας ΠΟ των, ἘΠ Βοπῖο Δ ούϊαις ρησδήϊταα, {π|ς 
ἐπ τερυ υο ΙΑ. ἐφεείϊανντ λοσρίίυν αι ογ.14.16. 0 ᾿ 

᾽4. διαμνο, ἐξώτα. ᾿ὰ δἰ ἴῃ ρούοι ογεσυιπ,αιπὶ ηῖεα 
νΕ] μοτιδιϑίαν, γε] ποςοαγὸ Ἰόςετεῖ, Οὐ θήμε- 

αἱ πε νοσατί Πουπίησε Πα τ ε, Ἂς 

80 

14. οὐδ νε ὠνεκϑεῖν Μεὺε νετυ πε Πϊπιαν φοάοα μαρδὲ ἐσα- 
χϑωϊη αδἀεὶ, δα φιίάεηη εεδίνιΝ ες εηἰτη αἄδι!ς οἱε ἤεϑαι 

εὄρεεῖο δὰ οπιΐδε! ΦΓ ταν ἰδειΐηβεν 
ωᾷ ᾿ερεειᾶτ, 

αἀρηίραθανεων, ὧν φοζηο- νυ! (ὧδ το!ὰ 
ἴδει ἀεὶ ἰπεί- 
οφύδηι ντἀπ θέ 
δραειὲ (εἰ (π|- 

1υξξονμηε ἀμεθηϑ ἐο β 5 ἢ 

Ὧ] Φονοίμδην αμοῆκε υἱ- νος ριοάδαι, 

Ουἱ δρὶ ρὶα- 
«εἰ ἰπ ἐβπόγϑῃ. 

Η Φ᾽ "νοϑρεϊωνοε μεγανε 
δεάῃς (π διηρίἰι8 ἰετραξ ἰῃ [17 Φαν σαρίϊννμαὶ- 

ρορυϊυνη», πυϊπαςίτου ἰητςγπι- πμαβημὴμ προ ΎΨΟτ ; 
: ΈΡΨΕΡΕΙ Η ᾿ ν᾿ . ἡημιτ εἴϑης ροίεας ν]}} μοπι}} ἐδ αμην νος νῦν. 

Ἰπυπι!οαυδητυτ ἕῃ πουηίης το. } [παμεμνν. 

᾿ 81. ναϊειλαια: 
ἰδονέεμμι ἀἰκενωμε δά ἡ σπνϊοὶν ἐῶν δὶ ὑδμκιβ μην ἀμ ἰνδὲς 

ὁ- οεἴαυενι ΘΕ ᾿ 

πμμ4 δοπεῤοὺμς ἐδ Ὦ 40, (1 τλινάσαι ς 
ἧὐδην ν"δτη ποῖ» β οτίλαν δρεῖ- 

ἀθώα [φἔξην εἰ βὲν εϑι, τὸ, δὲ «οδιτα 
εοἠίς ἰερτίλαι 

ἴως, 

ἐπ φεῖανίο Ὁ“ 
(εανδλύλιε, 

εἰιἷΆ 

ἊΣ 

ὑγὲ ΑἘ μρθν Τάπεσοι ὐες 

υοᾶνωϊε 
ἥλειε νὰ δ" 
᾿γρϑὰ μόν δ 
δια φ] οεἶδηνς- 
γιδίι. 

αθευμάϊ ροτείτας, νυΐφατα, [εφάενα, 5.γ} τθ 8. ΠΡΌΣ" 
[ἀφιάρῥελων Ἵν εχίτς ἤοεγεμτ. 

17 Δ ραν ἐδβν αι μι ΘΙῸΝ , ὡφ οι ἐπολησώμϑω. 1ὰ ἐῇ 

Εμνδιμιν «ἀἠυθ εἰν ἰπίηἰἰατονά σαι, Ηεδγαίοο ρίεο- 
ι)Δ[δΊ0. ᾿ 

“1 Λῆφη ἐπωομθῃθε!, μια δὲν δυφίσιοντες . [ἃ εἴς, μὴ ὥφίφων. 
τος. Βοϊευην ἐπίῃ εἰ ἡ οπιοη μεδὴν πε χὴν οὐγὼ »»γοριεῦ 
(ξαυςητεπὶ ἀτείσυΐιπν, φατιτι αυίᾷ ει (οἷδε ἐς φοίδεν ἴΝ- 
6δὲ ροουϊίεει ρίεοηλίαρ νἱωγραις, ΥῈ εὐ ὼ 12." 

: 

.Φ, 

Ρ' 

ὌΝ 
ὯΝ γ εὸ ἰρίο: 

, 
εκ 
Ν 



Ν βγεῖ, ἀσνάξί, ἀὐυτὸ αν νυ. δα ' Ν εὐ ον 9 ΩΝ, 
, εὐδο ρθ ἷς : 

Ολρ.1111...79 ᾿ ΙΝ 
αἰ. ΠΑ θμενοδοριμίνεηι οι, τὸ πᾶς κολὀδονηὴ αὐταδ.Ὁ 

ες ἰᾷ οἴ ,γπο ρεκίεχυς ρίβπαπι αἰίφυληι ἐπ ἱρίο» ἀοοετηοτεπῦν 
ἤὰς χυᾶ γαῖπα ἥδ ῥοίίςης Ἰ οος πἰπιβάπαττοτο, γ᾿ ροριι- 

τ Μὰ Δ6η τυπιιϊειαχεταγ, 5γγαδ δατοπι ἰητεγρτον ψοῖ πουάαι 

ΕἾ γώ πλοιόνων ποσαράποντα 6} 
ο -, 3 ψ᾽ ὴ ΤΈΚΕ: ᾿ς Φ : 

αἴϑοφπος 4. ὃν ἐγολόνοετο σημοίοντῦ- 

τὸ τῆς ἰάνεας,. " ν ᾿ Ε 

Ἄνοιοι ὡώ " Ατολυϑέντης ὁ ἦλϑον ὡϑθς του ἰδ. ̓  
Ῥπωόυα ανῆὶ οἱς,καὶ ἃ γγειλῶν ὅσοι, «ϑϑς αὐτου οἱ} 

ἉἩἸΟΙΣ ὁ Ϊ “᾿ -. δ 

ῷ ΠΝ τ ἯΙ: Ἀρχέρθις τὰ οι “Ὡρισξύτεροι ΕΥ̓ ΤΟΥ. 

ληῖ, ᾿ ᾿ ᾿ 

Ὶ ᾿ς ἈΝΕ χρᾷ "ιῆς Οἱ “Μὲ ἀπμούσαντες, ὃ μοϑυ μοισὸν ἦραν 

ΠΕ κι τος ὁρότιες, "ἴω ΞΆ δ᾿ Θὰ δὰ δί 

!." ΠΟ Ή Ια αιμῖε, φωνδιυ ἀφόθς τὸν Θεον, καὶ οἶπον» Δύατο 1 

"᾿" αἶμα βο τὰ, σὺ ὃ Θέ ὁ ποιήσας τὸν αὐρανὸν κα} 
᾿ τι ' Ἔ - 

“ Μ᾿") ἐπδίκίν ἐαϊῃ τἰιὸ γίω καὶ τω ϑαλρίσαν καὶ πώγχα 

: Γ ἐ ταουοίσαιε ταογαὐτοῖς “. 
ἢ [ {δε πα 6- “ ᾿ὡ᾽. ͵ ᾿ 

ὑμμαιίοηεηι ᾿ Ὁ νοῦ μαη Ἀγίῳ δὴ σύματος Δαβ)δ' 

οι υ ἷ ἡ «αν κία ον. τθ' πα εἷός σοῦ Κἐποὺν » ἴα τί ἐφρύαξαν 
: τ (ει ϑι ἔϑγη, χαὶ λαοὶ ἐμελέφησων κενά : 
ἉἍ κόρου 

᾿ ἀιπετίαιἱοτ᾽ . τι “ν᾿. εἰ 

αν δηναν, Παρέφησαν οἱ βασιλέις τῆς οἴτοχῳ οἱ ᾽" 
ἔ - το ,»". 

κε οβρος αἰἥλοντες συνήχθησαν 55} τὸ αὐτὸ τ(λ τῷ 
παρϑοι δήμῳ Κυρίου καὶ κ᾿ τὸ διε τοῦ ἀντ. τ 
φολξ ᾷριε, Σωσυήχθησαν γὸ ἐπ᾿ ἀληϑείας ὧν τῇ 17 

“Μ Σ, Ν ἐν ῚῚ ΝΣ ͵ 3 ᾿ εἶ πόλᾳταυτῃ δὴ τὸν δγιον πα) δαὶ σου ᾿η-} 

Ϊ ’ σον ὅν ἔχριεας, ἱρώδυς τα καὶ Πόντος 
ο Πρλάτος,σιωὺ ἔϑγεσι χα) λαοῖς Ἰσραὴλ, 

ΠΝ ᾿ ᾿ » 

ο΄ Ποιῶσο ὅσει καὶ χοίρ σον χαὶ ἢ βονλη) 

' !  ΦΘὺὺ «οοφώρισευθοαμ ΞΕ : 
Ν | ᾿ Ε ι ΜΕΝ 

Καὶ τοὺ νυῦδ ὑεύσι ἔπιδε δι ταὶ ἀ- 

απλαὰ αἰ γ χαὶ “δὸς τοῖς δούλρις σοὺ ̓ 

μοιτῇὰ παῤῥησίας πάσης λαλθὶν γὸν »: 
ΣΝ 

. Ἐν τῳῷαϊω “Αἴρι σου ὀκτείνοιν δὲ εἰς 130 

, οὐ δῷ, Δα ον Α 
ἢ ο ψειὰ ϑεϊγοι ἥ ἐἰος γιό δεοός Αφοϊξοῖον, νἱ οὐ  ρίτυτ ἐκ νοΐ, 

. ᾿αὐὴσ μ. νον ὐχμ το -" ᾿ οὶ ; 

λή ωπίηφ ἐν εἰ ἔδενε ἐφ φῦ (εοβ , λέ ανοτω, συ αὶ Θεὸς ὁ 
πόρνας, ἴῃ νπὸ ἐτεριρίδεὶ (ςτρτιαι εδὶ Κύριε ὁ Θεὸς ἐμῇ ὁ 
αϑήσα, Οϑοξωι, ερ οβέθανν βύβι.. 
ΓΤ ἡμηω ἰῇ τεῖνον. Βὸς ἐεξίευϊηνυς ἰῃ Οτα- 

εἰὸ δρανέχε εχ ἦν} γετυ δ  Ππ πὶ δὲ ΑΙ σεπη πιαπυίογίρτο 
τὐσιι αὐίησυς ῥοάϊφημη, ἱτέπιας ϑγεΐ, δὲ Αταδὶς, ὃς 1,ἀτίαὶ 
γεϊονίν ἐπεενριφείε υδονίδαιε, γε οἰταταν δτίδπι Εἰς ἰοσιις 

ἡ ηδοδία πε] Ογαςὼ οδάϊοίδυείαυοπί, η6- 
ἡος Βε δου πλὸ ἀρρεϊϊκδοπε ογπαεὶ. μεν, πω δῦτ, 
ἽΝ Ἰπθβνε ἢη!, φυαηυία ἰὰ πος Ρίαἰπιο δὲ οἴτατο ἦν ΒΠ]}} 
Θείτγρ. ὰ 

᾿ «.». 
ες φν αν, 4) 

«οἀϊοϊδυρ τεεὶν δεσεδιρτειίδυείπ, ξοπίοχευ γεροζιίπιις. 
4» πὲς ἐπ᾽ ἀκυδείκε. ΛΌΝΣ δέον! τὴ εῇ τε ἰρία ὃς πηδαίξε- 
δέ.. ᾿ δ μηζυοίδω, δι ἤϑννσι, Ἰζεςεῦτα εἴς μας ἰε- 
ἑτίο, πλση ετίλι ἀπιρίαὔδηι. 5γπὶε (ππεπ ἰπκετρῖος ἰερὶς 

. μα ξνοοινν βοβαί, αυπηογο ἡπρυΐδε. Ἀφ Αι 
κϑὶ και τ ορῖκ, Ηοῦτ  ΎΟν ΟΡ [ἐαινῆοο {{υεο]. ΝΙΔηὶ εἰ 
γἱεειπφυς ἄμρυΐαεί αὐηλετο ρορυλιε {το ἀϊξαπταν Πἶτα- 
εἴήκα;, ἕασισπ Ἱπτογάυσι φυοημε ρίαραϊίν πυιμογυς νίατρα- 
ταγιβοῦ πιοάὸ ῥγοριοῦ χ αττείδυ, φυγαὶ πηβυΐα νεὶω- 

ἷ Ηροραΐθπ) ηνψεηάληι ἀϊβίπέεμηι φοη[ίτισδαπι, νὰ ρεε- 
᾿ς Φα ΜΕΤἐς ἱλοσδο, Οὐμεί 8.1. δὲ Ὅευν ἱρίς ἀϊοίτυν εἰ- 

ἀειη ρο δ αίκι, ϑοπαί, 48. 4, [δὰ δία δ) ρεόρεεγ ἰπβεπίειῃ 
υἱδευάϊπι , φῇ ρίυσοι ἔπι κοπεει οοἰδοι, νι 
υἱκα 2. 

Δ ΛΌΤΑΙ 

εϑροἰρίτας οτία τὸ πόλισι φλι αν ε΄ 

βαῃούν ςηὶ 
Ἰφμαάγαρίητα Βοιια {1} ἐπ αυὸ 
οἰρρὰα ἐμεγαρῆρποπι ἐλιά [-.}" 
πδιϊο ηἶ8.. Ὁ τὶ 
ΤΠ δατοαι ἐδ νοπετυην 

Ἰλᾷ (μος, ἃς τδρβαπείαγαμς αὐ 
Ρτίυματὶ) (ἀσεγάοτες δι (επί ογε8 
τρῦς ἀϊχογαης, 

Ομἱ χυμην κου εως,ο - [,.4. 9:40 αυῤ εν. 
οοτάϊτες (μπτυ!εγαπτ νοςετῃ δά 
Ῥεύαν ἀϊχοτάπεαιςο» Τομλῖηε, 
τὸ βου {ΠΠ| 6 χα! ἔεοἰεἰ οφίαπι 
40 τεῦγαπλ, πλᾶγον) ἃζ ΟΠ 18 ας 
ἴῃ οἷς (πηι: “ 

2 Ουἱ δρίτίτο (λπῖο ρετ οδ΄ 
Μυ 41 Ῥυοτὶ τοὶ ἀϊχιι  Οὐγ τς 
Ἰωμπόγαης Ορηϊοβοδε ρορ  ηλε- 
ἀϊεδτὶ ίσως ᾿μΔη αν ᾿ 
Αἀ(είτετῦτ τερεϑβ τοτῖς δ, ρηη16 

εἰρες ςοηστορατὶ ἔαπι πλι}} δά- 
υδτίας οι πα ὅς ΟὨγΠζυ τη 
εἰι5. 
Οοηρτερτί ἔσπτ οαἰ τα ἴῃ μας 

εἰυϊεαῖο νοτὸ δάιιογίας πα αι] - 
[ΕΠἔσαν ταῦτα [εἴαπι χα ξ νηχὶ- 
{ἰ, Ἡεγοάες ἃ Ῥοητίιϑ Ῥι]ατα) ς 
σαι σεητίδις" δέ ρορα]}15 Δ 
το τὶ ςίς, 
"Μεβρείσης αυπουηηις η4-| 

η15 εὐ ὃς ςοπΠἰταπιταιπι ρτς- 
ἀςδηϊίενι βεγεηῖ. 

9) ΝΝυης ἰρίτις ουίηε, ἀείρὶ- 
ἐς ἰα πὐληβ5 εούιο), ἃς ἀὰ (οταΐ 5 
ταΐδ νὰ συΐν οἵηηὶ ᾿ἰδογίαῖς ἰὸν 

,Ἰχαδηταν (ογηγόπεπη τα} 
“Μδαηστυδὰτε οχιεηία δά [ἃ 30 

ια ἐδίοις Ἔγκμς δὲ Αὐλθδ. δάυιτ ἀδελ- ςος 

7 συωὶ τοῖς λαυῖρν δι πιοχ, κιὶ τῇ συωε δίῃ τσομλ, Οὐνν βορὰ έν (σ' κς ἰπτεγργοίδτυν Περογπογειιο ηδ νἱάοτυγ ἔατις ἐχρτείθιπι, 
εὐμϊ ΠΡΘεἰ, νι ϑι Αταα, δ ἐκόερῖο αυὸά δος σιὼ αψ αυία πορ Πρ ιτυν ργαροῖτιο «οὶ ἐχ 4α ἰθτο Πρίτυν [εἰ ἀς- 

φὴνἰ ὦ {{) σεῖ, 

τοτῆμ οδίοπξ (δαυυταὸ εἰς, νεῖ (δατθητίαπι ροτίαν ουὶ 
Αὐὐδὰ ἐχρτοίπονε 40! Ἰοδαιτ ἰῆῃμη ἤς ἐμεῦ πη δικανν ἠμϑι 
«πόνο ὑπησϑίοδαηι οτεαβοιοπν ἄμμιν ἡἰηβοπένεμ! παρ δὲ ἐρ(δυνὴν.ὶς 

τὶ 

ταῖ ΠΣ ΤΣ Ἢ ὙΠΗΜΡΗΣ δ νμο ἐναὶ 40).. 

τ ρῆ πα σόμν βοπιο 
}}8 4υΦΊ 4018 [πὴν 

ἢ ἀπίῃ ἡώνα 

ζδιβηβρφηβέην υεπενμηι 
[μον γγρ’ διρηηπῃβιενῆ, 
εἷν φιΐια 4 (οι βυδιεῦῆροι 
φιεεγάοιμαν φσ ΠΝ 
ἀ κίεν. 

πἰπριῖεῦ ἰδ ΔΗΘΥΗΝῈ ὑϑίρῃν 
“«ἀ ἴδεμιο, (Ο' ἀικετῆι Ὁ, 
πἶπειω «4. ἢ εὴν 4. μὰ 

[δ εαἰωη» (Ὁ’ ἐγ Αην 4. 

τέ, (ϑ' οημιϑά ἠηά ἐὴ (ἢ 
Μη ᾿ 

Ὠοἱ ϑρένδεν {πη δὲν 
2: μαννα. κα Ὁ μιά με 
τὸ ιοἱ ἀκ Πρ, ὥμανε βε- 
τ ΈΎμη} Οὐ ἐηιεν ΚΟ’ βου 
ἰὲ νεάἐιαεὲ (ηὉ ἐνφο δ᾽ 
ΡΤ ΖΙ]) γΕρῸ ἸΘΥᾺ 

(Ὁ ρυὴπιῖρες τοπμοηενμηῖ 

ἰ νηνην Δ μον[ω9 Τυῃὶὶ. 
πθπῆ, Οὐ Δάμον ἐς ΟἸηὶ» 

Ἴβεπν εἴων, 
17} Οοηνεηείμηϊ ἐπίῃ υπὲ 

ἰὴ εἰμίξαιΦ ὑπ 4. «ἀἰπείι 
βονίθωη βθογμνα "θην ἴεν 
“ἢ 4μεπιυηα δ, Ηε- 

τϑίλον (φ’ Ῥομείως Ῥημιμ, 
ἐμ Οεηξίϑης Ὁ ρορεὶμ 

᾿ Ἰαεὶ, 

.8ὶ] Ἐδοῖνε 44 πιάημηι 4 
(ν᾽ εοὐβίῤονν ἀεογεικτβηβ 
ἐγέ, ἢ 

: 8ϑ 

190] Εἰηρης, Ἰονοηο γεδκα 

ἤ9 τοὶ 45 εογμηο, Θ᾽ 4 [Φ 
“ἐδ ἐμ ομπ’ οπηπὶ βάρ α 
ἰοφυῤ νετϑηην ἘΡΗΜΉ, 

ἄμ εο φηδά κραρωμημ 

.8 Μεβειϑνεηι, ποι σαι Ὦ εἰετοηάππὶ οἵδ ν ογθιιη το ϊσῶ 
. ποη δ σοηΠΠᾺ δὲ νοϊιντάῖες Ηετο 9 δὲ ΡΊΪατι (δὰ αὐ ἰρίο- 
τα] (οπΗ]Ποτγαπι ευδταπι, φιιοὰ στιδηι ἃ ποῦν) δΔῃποτάτιηπι 
εἶ (μρτὰ, 1, .ἀ τυ 44. ΗἨλυξάα ἀεηΐαις τλτῖο εἰϊ ποῦ ορε- 
τὶς ἡΠότυπῖ, αὶ (τε ογατὶ βιδυιης μοι ας δι ρτοέληί νος 

τὸ εἰτατῖς μοίτες, (εξ ορογις εἴ, ιοα {ΠΠ| 1}0}} ταῖς ςορίτλητος 
ρΡεγασερλπι. Ηαολντοῖη ἀἠεἰμέξίο γοξιὰ οὐίσηυατα, πιοίο- 
τατὶς οπηοῖθις ἰπβ σης ζατιείλοιος, γε Ὠεί ςοηΠἔπιπι Ἂς ἀς - 
εἴοτί ἃ ργαίοἰςητία ἀξσογηξητε ἡυπαύληι(δραγοητ, δὲ ταπχῷ 
(ζεϊετυσα ουΐρᾶπι τοῖλπι ἴῃ (δ οὐιάν ἐλυς, ἀ 4! οἷο νἱἠεἰϊοςς 

:ὁΟοδειγδυβιη Μαΐς. λάάϊς, Ραννὴς ποβεὶ, τῷ δα Ἰιοπιίης,, ὀοπίταδης. 5ῖς Ποὺ πάπας Ῥμλταοπεηι, δ 
'τὸχ Αἰδατ εἰς ίεγγα 4ιιδηὶ αἰ ίελς ᾿οπηιπις, ἢς Αρίλίοπιο 

᾿ Ό δας τγαά ας ραιτίς ν χοτοι, {ς ἀδοςπὶ τείραυπι το δα" ο - 
πειῃ Ὀςὺϑ πὰ πὶοριιβ νοοᾶς, ἢο ππρι) ἃ φιυῖθυς οχαβίτατας 
«ϑαυϊά ἴηι Ὠεὶ τπδηυ8,[ς (αἰαρίναα ργοριοτδυίς, ἢς ἀςπί- 

4} δ ἧκε οἰ αμερὰν εἴ πέλοι ταύφῃ, Ἐς οἰίλην οχ ἐάςπι 0 ἐμ οπιηία ἤνητ νἱ ρροροῖει Ὀεὶ ,κἰαχτα νοἠιατατιρ ἐρίϊιθ 
δογειιη ἔρμα ας. 4λήαμμε μη διὰ χορ σου Ηευ.Ἵ }[}4- 

ἀεεἰ,4.} τὰ εἰ, ΤῊ ρτὸ τιῖα ροτεῖιλες ειιόφυς ἰαγε. 5,ς μά! ᾿ 
ρὸϊ πηλπυπὶ νος ἐριο διδίαμιν ἰῃ εἀεη ἀἰς Πρ η!ς ἃς γης 
ἀἰμμῆε, Νειυυπελυέειτν φενωρίζην. Υ στὺϑ Ἰοταερτο νου 'οςΟ 

ἐτεῖαπι ἃς ρεοροήτιι δεῖονὰρ οὐνηοὲ οι ντ οπιπί τό- 
ρότίε ἐρατίο, νεροις ηιιοὐ ἦε αἰνίχιις ν]ο τοπιροτία ῥεης -᾿ 
Ρίο ἢς οὐίληι στάϊης δαξερτςάϊ. 19. Θήβνο ἔνδον 

οἶα νἱ δε! ςςς νοός εὐ πέλϊὰ (μμπιο ἰυτο ψίμνειταε, Εἰ ον 
εἰπὶ πο νιν ργαροιτἰοηίς δὴ πη μιὰ μέβηφοῦια, 

42. Λάδην "ν4 ἃ "4 ἐνιμί, ἢ "αὶ τίω χεῖρα σον μιτείνειν σε, 

με αρήμ δι οἰνίςιιτὰ, ἢν ϑο μιά νεδηβ εκ ἐαεενμα Εταί.. 
τς ἃ μα Κρ ὐνο (δτοπεία, δέ μϑωνο τυ πη βονριχῦάο. 
Μαἰιι ταπῖδιν δέξίυνυαν ἀϊςοινί! νομί ἰη ραίΠυιμη πηπίαγε, 

Ψ νον ἱπιοιρεσίαπάο πα παι νοςαρδυΐμη ἠδρεγίγες, 
" Κηαὶ 

ὟΝ 

ο΄ Καὶ οὐοσφίσωτο δσπὰ τῆς τιμῆς, σιυυδ- : 

εἴσχιρτιιν Ἰνάο ιν τὰ σε ]οίοε, 

ἔασιν, καὶ σημα καὶ τέρρτα γίνεϑαι δὲ 

τὸ ὀνόματος τῷ ἀγίου παιδὸς σου ἴησου, 

νΚαὶ δενϑέντων αὐγὴ ἐσουλοῦ ϑη ὁ τό- 
ῃς ἐν ᾧ ἦσαν σιωωηγ μδῇοι "καὶ ἐπδιύ- 
οὥησων ἄσσωντος Πνρίίκιατος ἀγίου, καὶ 
᾿ἡλάλοιω τὸν λύλον τῷ Θεοῦ μετὸ παῤ- 

ῥησίας. ες 

31 

ἴηι 
τδῖς, 

Τοῦ δὲ πλύϑοις ἣ “πιςευσαῤίων ἰώ)" Μ 

καὶ χαρόίᾳ καὶ ἡ ψυγὴ μία" καὶ οὐσΊ ἧς π) [«γεὰ 
ἼἽΝνηΔ! 

τα τῇ 
δ ὑπαρχόντων ἀυτῳῖ., ἔλεγῃν ἴδιον ἐῇ, 

᾿ἀλλ᾽ ἰω αὐ τοῖς ἅπαντα κοινά. 

Καὶ μὠφγοίλῃ διωνά μοι ἀπεσίσδοιω τὸ 

μαρτύθλον οἱ ὕπόξολοι τῆς αὐαςώσεως 

τὸ Κυρίου Ἰησοῦ " χείρις Ὧῷ μεγάλη ὠω 

δἰ παύτας αὐτοί. " ᾿ 
, Οὐσὲ γὸ ὠ σδεής πς ὑπῆρχεν ὧ αὐτοῖς. 

ὅροι γὸ κτήτορες χωρίων καὶ οἰκιῶν ὑπὴρ 
ΚΣ πωλρυῦτας ἔφερον ταὶ τιμαῖς Ἐκ πι- 

φῳοασπομλῥων" " 

“Καὶ ἐτίϑοωυ οἰοσ, τοὶ πόδας ὙΠ στο}; 

ξύλων. οδεσιίσοτο δὲ ἐκάς ῳ χαϑότι αὖ τς 

“ροίαν εἶχαν. ΤΝ ; 

ἽΝ ν 

τ τῇ 

Πρ σο ολων( ὃ ὅδι μυο ϑερμίωσί ὀμᾶμον, 

ἰὸς οὐδᾳκλήδεως ) λόῤίτης , Κύωριθ’ 

τῷ ρει, ; : ,, “ “κ.κὶ. [ρτίυς ρδηοῖς, σ : : Ὑπαάρλοντος αὐτοῦ ἀγροῦ, πωλήσας Ουῦ παθείςι ἀρτγᾶ ,» νεπάϊιο [Ρ7 
ἐ0 ἀἴτι τ ̓ ρεομηίδπ), ἀεροίυϊι- 
με 84 ρέάες Αροϊοίοειιπι, 

ἰωδεγκα τὸ χρλμαν κοὴ 
“ὐδὰς δ )θ Ὑστο όλων. 

Κιφάλωαων. 
«Ὁ Νὴρ δὲ τις Αἰνανίας ὀνόματι ̓ σιω 

Σαπφοιρῃ τῇ γγίωυαμκὶ αὐτῷ ἐσῶ-- 

λησὰ κτῆμα" . 
ν 
Ετ' 

διίας καὶ τῆς γωναμεὸς ὠυτεῖ " καὶ ἐνόγ- 

Ἶ 32. ται Αὐρυξίηϊ! Ἐριβοΐὰ οέλλι λά 1 τῇ, δαὶ 

εχ τιπιδῦ Εγαίανις Ῥαιΐπιο ροτίὰν δας άαπιὶ ἰερ τ, Ενάε. 

ἐπ 1λεμπι ἠὰ οι [ὦ εἰς Θεντσδαι ἰοξτίοηοπι πιὰ κἰ πιὸ ἀτυρίε- 

ἴχοτοι {ἰ ἀεςοίστος αἰισιήν ζοή!οϑ ἀπ ἐξογίτας Σ παιδί ςπὶ τᾶ- 

πλδὴ ἰατογρτοταγὶ ἐν 1)εφ νὰ τη ἐ Τόσωπεγνς Πρηβοεταν 5 
Ὀευΐη εἶτ δυὰς σοηϊα  Ἰοπὶς νης πη ἤσις πιοῆςῖ ἃ - 

οἴϊοίιις ΡΒ: 4.2, τὸ αὐτοφρρνεῖν, Ἰὰ εἰ νε ἰάςπι ἰςητίαπιας, 

εἦφά ν κυρίω : αυοά τηνὲ ἐτίαπηΐ οι δἀάλτυν πος οζοιροῖ 
[ς ἴλτις ἱπις Π διτατ μιῇ ἐς ἐεαράτυν ἀμ! ἐγ σγληςι οτον 

ἐδ τον ΣῈ ς ΓΑ ΚΣ, το Τότ. ὦ τ Ν᾽ λα 

Ἑςοηρτοραεὶ :ᾷς τ ρ] δεὶ ἕμς οα- 
1365 ϑρίγίτι {ιπέϊο , ἃς Ιοαυυτί 

σεθαι, δά οἴδηῖ εἰς οὐτηῖδ ςοτὴ 
γπλθη Δ, ᾿ | 

ΕΞΑΡοΙζοΙ! ππιαρπα νὶ τςάάε- 
ὑδης το πγοπίμην γοίυγγειίο- 
ηἱ5 Ποοιῃῖπι [οι : ὃς ργατία πγα- 
804 εταν ἀρεῖ σῸ5 οὐ 68, 

ΝΠ Πυς σηίτη οτᾶτ οσροημς ἰπ- 
τοῦτος. φαοΐχιος. ἐαττν ὀγάηι} "ἢ 
ροΥ ας 

δοτα αιᾳ γοηάϊτα βιόγδηῖς: - 
Ετ ἀοροηεδαης εὐ ἰβῆθο Α- 

βο[οϊοτϊη, ἀϊ είδυς 

τε ἴπα νοη αἰ ροήεβιρπϑαι:. 

᾿)εῖο, ςοη(οία εἰὰ νχοῖς [πά1414.- 

τ ι 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΆΥΜ. 47: 
᾿ πδηάυπι, Πρίαμε δέ ρτοάίρ εκίφηαε (4 βιπί ει, 

εὐἰείς ρεῦ ποιιε (απ ἘΠῚ |{25,4 ὧν ρνοάιχία βενίρεν 
τα! Ιοἵῳ, ποηηφη μη ἘΠ Πεζω. 

ῃ ᾿ ς 
Ὁ 

᾿ ἊΣ τὴν ἀπτοπτρυςςατί εἰἴδηε, [Ἢ] δὲ φυνν ογαίξηνε, ποῦμε δ μα οῖο τος 
ὑς οι 4} ἰφεωε ἐη 4ω9 ΓΑ} (05- ταύ Ἑσσϊοῆκ 

ζ7ερ 4} (ν’ γερί εἰ (μι ο- (α τ, ς «ἃ εἰς 
πη: ϑρέγ [ηξίοναν ἰο 40] χ᾽] ὼπὶ δὲ 
4Μεδήπιων υενδμπν εἰ κει λπι οὐδεν ΠΗ σοκίςπάο, ἤι ἐμ βάμείᾳ. ᾿φΆτα ς  ταιδο 

τς ἤει, 
ΔΙμἰεμιάίηβε αξ ἐνε- Εχς ρα πὶ να 

ἀφηειιην ΘΡΑΐ (ΟΥ̓ (0' αν- 2 ἐεθ υπτὴν 
5 4. νει τυ πὶ πα υμαϊηθες μι [μη 40- [ἰὼ ἀοδι παι 

γηπὶ 4η4 ροβιάεθε αἱ - ΐ ᾿ ἰδ τπυΐνι 1 081- 
ηηϑά [(ψωπν ε{Π- ἀΐεεθαε, τἰταις, ἐοπίδη- 
κά ἐγ δηὶ ἡΐρ οπδνδά σοπν ἴα ἰ ρα ίἔοτρε 
πεμη ά, δυέπι νοι 

Εἰ υἱρίμδε πράζηα τε τὰν Ἀνοαὴν ἷ Ηἱ 
ἀεὐδοι Τροβο!ὲ εἰβίηου- κεν ριορο- 
αὐμην γεβννεζμίονα 1 (Ὁ πυιν, ᾿ 
ΟἹ» βὲ Γροπνμιὶ ζ γγαιίᾳ 

Ἤρραψα ἐὐαὲ ἠῃ οπημϑης 
εἰἱε, . ᾿ 
ΔΝ ἐηυὲ εηϑην 4ἰ[Ἴννθην Ψψεγὰ οἢ τῖτ88 

ερξ: ἐΥαὶ ἴπιεν εἰἰος, 4μοῖ- Νὰ τὰ 

449! ἐπ ην β{7) {ΠΥ 5 ἐστον Ἰξυαι ρφυροιῖ 
τωην ἀμ: ἀρηβονμηι ον, ἰπορία παι, [ἃ 
νενάφηιε: «ἀβνεϑᾶ! γε ἰτἃ νι εἰιὲ ὃς 
"ῥα δουμι 4 κυεηδεὗ 4.1: ὁταῖδε, νους 
Εἰ ροπεῦ ταὶ απ ρεάε: ἸΝ ῆς ἘΡΡΜΕΕΩΣ 

Ἡβοβοίονηην. ἀωδάεὐ “ἡ- 
ἔων ἀμίφῆν βηρἰξε ῥνοι 
εμίψων Οβ "4 ἐγαξ. 

36 1φ|8ρ}} δυϊεην 4 εἌρηο-- 
τοἰηαῖνς: (8 Βανμαῦάε «ἢ 
δρο[οἰ  (4ωσά εἰ ἐοιενο 
ῥτειαε, βίῥω: εοη[οἰδείο- , 
ηΡ) Σαμέϊει, ΟΥρΥήμ γε ᾿ 
πεγός 

Ὡ νοι ἠαδεγεῖ ἀρυμην, 
νερά! ἀν εωνν, τος. “εἱς ᾿ 
ρνεδέμην, (0 βο[μϊε απιε 
ρεάες «ἡβοβοίονννο. 

ι,5 ΟΕ Ιοου5 ἴῃ 40 εἴπῃς 

[οὐμιοηςηι [οἱ οὐπὶ δ ετ- 

αἱείεμπ|58 αιτοπ ςοτῇ χοΐ 
ἰΔογδητ," ἐγᾶῖ σού ὃ. ἀπίπ)α } ὁ 
πες ΠΤ ΔΙ Ι4υ οο- 
ἥυς παρ δ τνίαυπι εἰς ἀὶ- 

-- - 

ΠΟΥ ος ἀστούαπ) δῖ οι Ο 
εηάεητος δάἀξεγορᾶτ ργειία 

ἀτυῦ 40- 

ῥοο (πρι]ἷβ ργϑις ουΐαυς 

(αν, ΚΝ» : (ΟΑ Ρ. ΕΠ Δ ᾿ 

Τρ αατοπὶ αὐἱάλιῃ αστηίης 1 7 1Σ, Ἄνιν δι ἀὰ πο- Οοπιταεί!ε οι. 
ἐὰν .ν μὰ Ἐπ’ τ Ἅ" ὃ - 5 . δ Ἰὶ ἀ 

Ἀπαήϊδε,οῇ Ξαρρῃϊγα γχὸ Ὑ δέρε “ησηΐδα, ἐμπν ορις ἄοσος τὴ Αἰ ρή τς Κυσὰς᾽ ηυδπιῇ βρ μον ΣῊΝ ἐὐπὶ Ἀγ- “ΒΝ... ἩΡΈΖΕῚ ΡΝ Ἔχ ρτθ- ᾽ β ῬῬάηδδη ἡμνα [ἐτεἰπν φότυσι 

21 ἤρεφίενοΣ ᾿ς οὐ τρρ ἡμαηἀᾷ ἴχπὲ ἐμ Βοο]φ. 
"ἢ φιληξκε. 

ἀϊοίτα : γι τον ἑαμφιὲ ῥέεν γοῖθο Βεία ἀυρ οἶτον ἃ- 
ποπιδῖο, 5εἀ νἱάδ ἧς ροῖίῃς δ Πον ὐδο ΝῺ} [ πόα] χυοά 
ἤρηιβολι Τεορβειαεέ Μαπυὶ κὐὐδς τὺ δ ται ἃ Ἰτοι ὴ 
τὸ Ὠοοόηάϊ ἀἰβέπεξαπι, (. Πσαε, δϑφῥωχὴ 8. Ὑσοκρόλυ ψικναηρία ἄς δ 
γνοΐσυρ» (01.14.6) ροτυσι εἰξ ὦ νμομκλήσιν, ἐᾷ εἰς ἀοδεγίηαε : 
ΔΡΡΠραιίσης δα αὐδίτογει,ἶωυς ςοπίο᾽άπίο,ῆωυς οχοιζαη ὁ 
ἀο,ψυοά νετιηάις ομηης ἱκαφακλύνεως ἀςοίλγαλιις ἤἰ εἴτις 
ἅτεπι ΠΟΠΊ Πα ἢ Βαγηαθά8 ρίςαις δρίτκι Δηξῖο., ἰβ οἱὲ 
Ῥιορβεῖα οχϊπυας, αἰ τὰ 1.24, Φ« δρο ενώ τη 1 ἔδο 

ἀϊὶς δυτοπὶ ὃ ἀηίτηδ νηΐυ5 ποπμηῖθιις, ἰητς Π σιτυς ἐπ πηιηᾶ το νυ ἘΠ πιο ςοάϊος (ογίδίτας, ἑάφιο (οτταία τοδείμς, κύ- 
“τὰπὶ ἰη ἀοξετίηδιαιη ἴῃ ψοϊυπτατίδιις ςσπίςπῆο ζαιειὰπι 

1 τῆςο νοτιε το ςοιξίςς δἀιφίτινν καὶ ἕο ἰὗ ἂν «τοῖν διάώκρα- 

δι: οὐδεμία αυοά πιοπισγα Βεάλ Ια τετειέχατ ἴῃ ἀζξα Αρο- 
Ποϊοτιμι ες πατῃγ ἐπ Οτροοὶβ ἐχοιηρ τσ ἐπιιδο τὶ, οἰτάτο 
οτίλν Ογρείαν [18.3.44 Ουϊηριιπι. 5.4 Βεάα αι άςπι ἐρίξις 
ἰητοιργοίατητ, ΕἸ βοὴ ἐν! 8 αρ βρἀτάμνο υἱἱά᾽ Ογρτίβηινε- 

αριοεγλδυίτης τὸ γϑοι,Ογρνίμς [Φ Ἴζεθενα βέωνοι. 4 
.37) Ρειμηΐανι, τὸ χρῦμᾳ. ς Ἀδο [ἀμβρσμαπι σικοὶ 

ῥα, πυΐπετο χρόήματω ἀΐοκας, ψυΐξαῖα δὲ Βυλίπιας, ϑνε- 
εἰωιη ἰᾳ εἰς πμίω νὰ ἰηὰ,.... 

ΙΝ ΘΑΡΥΤ ν᾿ 
ν᾿ 1πμενιμεγελε,νοσφίσει τ ΙΝ εἱ, ἀνελεῖ δίηϊ σαι ἀυτέ 1,2- 

τὸ γανε βόε ενν εο5 ἀιξιτένννενν υἱϊονον ἘΦ, Ὁ πλνα ]"ιτηννες ἀνε ιμαν αἰπὶμ ντγίηψις πος νεῖθυαν ΟΠ φιϊἀρίααι (αγείρεις, δὲ 
ἐος «οπιτομενῇα, υἷα ιοιὶ ΟΑἰ ςὰ ρεορτίὲ ἀϊχοτίν, 1 οὐγ ὁνον αυλῆ οῆοοτο πο αιρριᾶπι λά οπιίπιμη ρεγιοηΐας αὰς αὐ 
ἐμ γ᾽ εαϑι μι μη ἀἠδνεηι, ἐπὰν Ὀεκιν γεπιοιετς, Οὐβρει ἠξ ἀΐςιης γοχὸ νὐσφίζεϑι, 
3. δυβάγ δον στηποι, γ9η παΐτας αὐτοιξ, ΨῸ]Ρ,.Πν οηννόέδωι είτι, ὁ ἀϊαστία τάπιςα τγδηΠλείρηὶς τατίοη οι ηυΐα νἰ Δ σεῖς φυοά 

Εροιηλίυι ρεαροβιοποιτ τετποῖς, 4 Πξ αἰ βολτας ἀϊιη-. ξαγάταν φιηίρικηι ἰά (οἷος [δὲ (δροιαγθ ἃς τεοπάεγοινς μος 
πᾶσι Αὐηἴρ ἤδμο ρτἀτιδηχνᾶς οαἸίτος ναυσὶ ἀο!ρίλων. ἰός Απληΐὰϑ ὃς δαρρίνίιγα, φιεπ πος ρηάμιπι οπλο 

316 Ζοβρ ιν. Κο σήφ. δὶς ἰεᾷεπιης ὅγηιε Ασα, δί [ματῆραις οοπίεοταίἝδιε, ροῆςεα μετ οε[οαίνπι ραττοπι ργετή (ερο- 
ἐπτορι ςῖσς, ντ σζιατα (σε τος μὲ πῖοὸ νοι μΠημλο σοά!ος 
δι αἴης ρεαίογοα ἀμοθυα πιδηνίοτ, Αἰνὰ νογὸ οὐςπιρίατια, 

4 Ετένων ἐφηζ δπονα αἧς 

παρακλήσενε: εἰ εἴς, (οπίο! τοτνὰ σοηνταῖς γγοσυϊφυθιο, ἃ 
Ἔχ μνηλ τη ἐπ εηδἰς σου ςἰσητην βιςιΐταις ἀθαάληι {ς νο- 
«λας, δγιάσναιαν μὰ; οἷδε.) ἀρρο!δτιοῖις, 404 Βη ει 

(υὐσεύητμς τη πο ῆα ςομρεέϊξα νεηἰνετίαιοῦ ἔαντνοῖν ἀνα 
Ππνιϊαδαπε, τ νε δα [βορ οαίυσιν ἐὐιδπι λορρήςτγει ἐπ 16, 
112 δὲ Δγροτημ Ψυΐ, διονά ὦν αὐμιο ἤση ἀοπυσηῖς δυὶς 
ἰοςο απ ρει Ῥπορτίς ἰ4 φινάφην, αἱ νον ξεϑι ττληδ 
[χτιτα ἐκηϊβοκέίσης ται δορί αν ἤξηβοῦτει, ψιλτι ν 
ϑεροόμετῖε, ᾿ 

Ω 4΄ 

τ Ἰνμελφλοί ναοῦ 44] (υ5 ὦ. 

ἅ 

. 

-... 8... ὦ. ὐπιπλον αν -- 



᾿ 
ἀνε ἀπ ἢ 

" 

, ᾿ “ Ν 
ὃ 

ον ΤἸΑ͂ΟΤᾺ 
ΝΕ π 

᾿ ᾿ 
. 

ΠΩΣ υὐτμην "μην, : 

Π] ὦ ω ε.,. : ᾿ὃὌὍ 
ςενρφάεεεογιπι ηυὶ (ἐροἸ εγῶς 

" ἡκἀιημ  βαγτοι με μεν ηὸ ΠΝ νίγυτα τύυπὶ. αὐ οἰίππι 4420], 
ἀες Αροϊϊιόϊογι ἀοροίωυϊε, 

χά γη αὔρδήπνι. ἐν εἴδεα σου, ζλὶ τῇ ϑύρᾳ καὶ ὀξοίσου-- 

Ὶ ἡ πὐτὰ Ἀνανία, δζρή ἐπλή- Οἰκχίο τασϑιη Ροῖτιι8, Απαηΐα,}} ἐπέ παρὸν δυὰς οὶ Ἵ ὙΠ ἃς εετεηῖτςο 

: 
᾿ “ 1 , ᾿ 1 ᾿ 4} 84! ᾿ : . πῶ τα. ὰ ; : ἢ 

᾿ 

᾿ σἂν ὃ Σ «τανας 4. 20 οὐ Ἰτηρ ας ϑαταπᾶδ ζοῦ τυῦπὶ εροἐραναννωνῃ σε σὲ ἢ ἱ ποιὰ το, 1ΠοΟ νετὸ ςε οἰ άϊε αα ρεάς51ο)] Φουβεβέαν οἰ διε αν 

᾿ ᾿ φῳ «πανοὸς Ἐ καρσίᾳ σα- ᾿ 
δι γὲ ἃ “πὶ μῷ ις ρέσες ἐ 

᾿ κι ͵̓  ῃ ἊΝ κ ἀ ἢ ἬΣ νι πιοηείροτίε ἐπ δρί γίθμα θυ - δρίν μὲ β»δο Φβω.- ᾿ ἀντ ΠῚ ξεν δι 15} . Ἰοΐαςν δέ. δχδηϊπλατα ον μὴ τ ῇῃ μεάαι εὐνς, γσ' ἐχρίταωᾳ, 

Ἱ 6 68 1 ΒΨ μρ! γὴν σὴ σφίσει. διύνρνδε ἐπε συυοτίογε8 ἐκ ρχοῖο) [φάγε δε μεν αστς ὃ πἰδ' ἄξαυτε. καὶ οζύψυςν. ΘΙσΕΛΜΌΥΤΑΓῚ ς λατοιη ἔμαθα 8 ΕΘ ΕΟ ΒΓΦ ΠΟ Ἰμμιγαηιν ἄμε επν ἔμώεπει 

| τ ἕ ὅτι ἐσὸ «ἧς τιμῆς τὸ χϑθλου ὟΝ τ ̓ Ν ἹΜειτς ρεα 1) ἫΝ Υ̓́ ἸΝ δὲοὶ νεωνίσεδι δ φον αὐτίω νεκραν,
 καὶ αἰοζει δἰ; ρὲ ἀξαυμνῖς ἘΠΕ ἜΠῊΡ ΠΡ μ᾽ 

Ι Οὐχ ὁ χ, 59] ἐμβρε, αὶ αοαϑὲν ὃν 4 ὄπηε ἢ (νυλοβιοαποῦαι 4 ἀδινυμο ρα ννι μάτι ' ὀξινέγκωντες ἔϑαψαν τθρς Ἦν αὐδρα͵ ἰυχία νίγυπι [0 μΠ}.. ἔ " ἤβέμε μεν εὐ ινο , 

ἦ! «ἶ δ, Ἐινέᾳ ὑπῆρχα: Ὁ ὃτι ἔϑου ὦν τῇ] εἰθὶ, ἃς νεπυπάδτυπι ἰὴ τὰ ὄγαῖ "- ( αὐτῆς. : τι Ῥ ὦ τς ἯΝ 

[ Ὄ- ΤῊΣ “π΄ ΤΕΣ. ᾿ Ἢ “ν΄ - τὴς δ “ΡΝ : 94) 
ἜΝ ͵ ἐπι , 1 

. 
ὲ 

| ἀρὴν πυτῖ αξρμα τον ὐρ ἐγ 4 θείαν θαμὰ παρα ινάμςς, ΠΑΝ, σα ταῖς τ ερνο ούβθ᾽ μέγαν ἰῳ ὁμὼν να ἐδοι αν ταν Καθ α Ασα Σε οις 
; ΝΣ ᾿ αὐϑρώ ἱλλὰ : ἢ ἈΝΤΕΝ ον ὩΟὴ 65, ᾿γρδὲ ΝΌΝ εἰ πηρηθῃς δ. Ὁ . ὠμκκλησί, Ἄχ σοῦ δ αἰ. Ἰν ἰ ᾿ 1.1} ον ἡ Ἔρος Βοπαλύε ἐη}5 

1 ᾿ τ τ ἐπι πρίονος Θιψ. τ᾿ ἀἱ ἡπιςητίτις οι πίρυς,(εἀ4 Ὠσοο. ; τοοιδηη [4 Ὁ ει... ᾿ 1 ἐδ γὲ μὐξαλλνρι ἘΡΥ ἀπ᾿ ας ἀὐυάίεδαπι, ἡβῷῳ ὙΠ ἘΝ ἐὐρ ϑγροὐδὶ 

ἱ ᾿ ᾿ ΩΝ νας τοῖς 200] 1 Αὐάιςηβ δυΐεπὶ ᾿Αμδηΐακμος Ἴ- “«ἀμάῤειε φηϊέην ἢ κουοντ' ᾿ ἽΠῸῸ 
: ἣ ' ᾿ Ε 

ΝΎ ΉΡΕΝΗΝ ἡ ϑυτθη) ΔΊΔΠΙαΒΠΟΣ. τ . 3 ΝΥ » ΠΩ αν μἼ8| Ἰδοὺ πλληὺς δυζοια Αροίζοϊο-Ἴ͵ Ἐπάν ἀμίαν 4- εδδιν πο Ἐο- 

ἘΝ Ἐρ νες πεσοὺν ἐἰξέψυξε. καὶ ἐγήρετο φό-} (οτπθοπες » Ἑοοἰἀϊς ἐχαηἰηνδ. ῥῃὶ ἀρθνοιεη τ μὲ Ἅρ τοὺς δὴ “ ιρῶν ἢ ἡ ποςύλων 4γ,- χη φἀοθαπταν πμηιὰ φγοάϊ "ἢ μβοίονωπν βεδανι βᾷρα εἶμεν ΑΥΝΡΝ 

: 
᾿ ; ᾿ ν 2. ἀηπο . 5 ᾿ 

“ ᾿ 
“ὦ ἸΣ , 10" 

Ι ΝΕ ὅθ' μόγας δὶ ταῦτας τοὶ ἀκούοντας Ει ἐλττ Ὠγοζις πηληι5 ἔμροτ εἶπον πϑαζοων δύ ;. ψετῦ ᾿μ οὐδ τέρατα οἰ τω λαῷ πολ--
 6|. ταυΐϊὰ ἴῃ ρορυο : ἃς οταωῖ β γς πον εοι {Ὁ ἸΕμεπεῷ | 

“ - ΄ ᾿ ᾿ ᾿ ὑπ “Ὰ Η͂ ΐ ραν Ὁ ᾿ ὝΨΗ : υ ἌΡ ; ς ἘΝ τι Σ (δ᾽ ενάη! "Μη ηΉ6ν αἰΐος ἀεπιηυς 

; , ἴκυτα. ΕΣ ΤΣ . οἵηῇθδ δυάίσητεϑ ἤϊαν , πες μὲ ἀμάεγμη!. λόχοι ἡσοων ὄμρϑυμᾳσοὸν σας Οὐ τῇ ςοηςογάϊτες ΟΠ 65 10 ΡΟΣ Ου} [οπηπεὶ ἴῃ ῥονάίοι ϑοίοηϑο- δὰ (δἰ μη, Ϊ 

ν ΓΕ ἢ] Ἷ Ανας' ΚᾺΝ 9, νεώτεροι σωυέφειλαν 4) ϑυγβεηῖοβ νετὸ ἰυσοηοβ Ρ-} 6} ϑεηζοηίει ανεξῥημεημ οὐ Σολομδ ἰὼν ἥ δοῖο ΠΝ ᾿ εν : “, | 

᾿ αὐ τὸν,καὶ ξωέγκαντες ἔϑωψαι. εγαχΒτιηῖ Εἰ γ εἰατύιηαϊις {:- ΤΙΣ 
ΟΝ αν ὐλν δον οὖς “ἢ Ὁ ΕΠΙχυογοπι υτοτ) Ποῖιο 14} Ὁ «βΕΤΟΥΜΗΣ ὩΜΡΕΠΟ ΒΕΠΊΟ 

Ἷ 

; ι , ᾿ ἡ ι ἽΔΤΙΝ Τῶν δὲ λοιπῶνουσεὶς ἐτόλμοι κολ-- Ἢ ἌΝ; ᾿ ἀμάεθ αἱ [ε οηίμηχενε ἐἰ- 

ἘΝ ΘΟΕ ἈΕΥΤΟΕΣ κω υμο αι ἈΉΡ γῆϑαι αὐτοῖς: ἀλλ᾿ ἐμ ΤΠΛΜΟ Το ὉἸ80εΒεΓ ΊρΠε οι ΕἸ ΕΙΞ ΚΟΒΙΕ]. ον Οὐκ αε τ ὕσιπι 

[ Εὐρε ὡς ὥρων τελῶν ἀοηκαν γ] ᾿οτετςείδε αυτέ ἔετπιε Βογα-}7 τ δρόμον πα Ρορα ἡ Δή ὡῶ τοὺς, ἰρηϊβεαθαι ςος Ρορυΐυ5. βορυἱ»».ς , .. 

ΗΝ α΄ ν᾿ . . ᾿ ἣι ΦΡΦΤΝ ἔγομπν [αι : 0ζ.-ς . τ λροσους ΝΑ ᾿ 5 ἱ ᾿ 

τοὶ δ ων ἐμαὶ εὴ ἀδῆα τὲ γελννὸς οἰ 1 Γοτατήϊαπι ἰπκοιια!!ο αι νεροῦ] Κων κιόμμμμη ζλνίς. Δ νο ο πετάνες το “απὸ νει εἀμεϊεδουειτ αν! "εν σάμε ιοὴς ἄτας 
σῆλϑιν. ᾿ 4 ἀΟΦῚΡ ὍΜΠΕ ΤΙ ἸΩ (Δ. [ξδιην ἔμενε, δαντολω!, πἴκ ᾶ ῥημδὲ ἴθ “Ἢ ἐεμῖδ ΤΠΈΘΤΗ

Σ εἴράςτςοι Ὠοπιιηὸ,ς τ] τυ ἀο πο προ μάο ὌΝ ΟΤΗΠ,) «“«( 

: ἷ υ ΠΟΤᾺ ΜΠη0ΓῈ Δ ΕἸ. 
υρλῳ Ἧ ων τὸ «γυνα-- ' γ) ͵ ΩΣ ͵ : . 

ν ͵ - ἐῆρε 
. ἶ ᾿ υἱἹάφίοῦ Ἰ ΩΣ 

Α ̓“πικείθη ἡ αὐτῇ ἃ Πέτρος, ΕΥ͂ 41 Ὁ μι δαϊεπιε βόχος, Ὀ]ς ὃ Ἡνμμόω θὴρ ᾿ ) ἱ Ὁ] αι Ϊ ν᾿ μρραθρα νἰγογυη {πη} Ἂς κι ἡ πνμίῤαπαπν 

ἷ . ἭΝ, 4}. ΦΉΣ τ - ἐγως, [ες ποροὲς ὶ "ϑηιὶ 4. ᾿ ' τ χ κ ᾽ 4}: 1μ4υἱἐπῥίκαίεαι εητε-. 

μοι ϑι τοσούτου τὸ ΔῶΘΛΟΥ ἀπεδοῦ «. Ε. ταν πα πὶ ὯΠΈΡργααάϊυτι νοῦ- ΙΝ} 
: ΓΙ τΑά Ϊ . Η Ἵ 

τς ' ἀ: 1:0: απ (ἢ -Ἴ 1 κενὴν υεηά άηβιν. . ΨΝ ἣ " νος εο τίη ῥἰαζελο εβογγεηῖ ' : ; 

[ “ἶπει Ναὶ τοσούτ. . ὍΠΩΣ ᾿ ἀτ4} 9 "ρίᾺ γοιὸ ἀἰχίς, Ετιατν, πΡ  Ν ' : Ωςτε κ᾿ λων πλαήίϊας ὀκφεροιν 459 ἡ ἀξτοῖοϑ » δί δ ἃ
 μὐϑι: ἰῃ Ιεξτις Τρ’ Αν με αβ ΠΕΥρὲ ἜΝ 

Ο᾽ δὲ έτος ἦνε «οὖς αὐτίω, τί δ μέ υται : Ἶ , : ΠΑΡΩ Α  ) ᾿ ἜΑΡΙ καὶ τϑέναι ὅγι κλιναν (ὃ κρᾳῦ- 
ἃς τα θατίς: νῖ νεηΐοηῖς Ῥ6- ἰνορόενο Ῥεῖγον [αἰμερ 

πὰ τΦὰ ᾿ Μ“ ΟΤῸΣ δυζεῦὴ ἀἰχὶς εἰ » ΟἿΣ ΓΑΗΡ Φμἴ8 4 4} Ξ ἰγῶνι. ἵνα, ᾧ ἢ ὀ ἂν γ᾽ Ν ὶ ἱ ; ὑνά "να οδωνηιδγητεὶ 

σιυιφωνήϑη ΜΝ “τοιαᾶ τὴ τὸ Πγέ κα 9 οἴβδουν φομαδη δε ἐπτοῦ ἔτος ἷ ῳυ ά ψοηβε ϑυῤῥαε τον ᾿ Αὐμῆς με ἐἤ Ὃ ᾽ δ του κανὴ νὸν: εἰ νεῖ νωρτὰ ἱπυπιργαγεῖ 4}1-}. θη Ων νῆθς ὑὰ 

Τι δὴ Κυρίου ἦ ἰδου οἱ πὖδυς 
ϑυυψαύίγων τοριατοτῖς φριγτα ΓὨοιἑηὶ διε τεβξανε δρίνωην Πο- δγισκιωσ ἢν! αν ἴ. φυζΩλ ἐοΓυτα, ἦ ᾿ ᾿ Οδηεμνγεῦ δε βμξειη (' 

: Ϊ ΤΑΣ ; ον } Ρ ΟΠΊΙΠΙ (ς0-} [νὐθειεα Ρι ΧΟ 
Σωυνργέτο “Ὲ καὶ τὸ πλῆϑος ἿὮ μ

ὰς ἊΝ εὐ νυ έονς αὐτεῖι ΘΕ ΔΏ}) Π ̓νω νάο υὐεὴν αν μ Ὁ εἰ-. 

: ---.-. ΊΡΕν : . ᾿ , ᾿ ; ψυΐσυς νἱοίπάτυτι γε δια Η οτοὶ || νήναενην Πενηζαίεπν, αἀξε- 

ι ς ξπλΣ ; ᾿ ' : πόλεων εἰς ἱερρυσωλὴ ἐροντῇ ἐ πὸ ΒΡΡΡΕΝ τος 

5. ἐκερίονίε, ἑπλέρασι ἃ εἴς, Ρυωίωνεοαδαμν πὶ οπιηῖς δος δὲ φυϊάεπη ὶ : εξ '- ; - Μι, ΦΕΘΟνΤΙ͂Γ} ἰ( γηνδπὶ , δάξετεητϊεβ ὦ γεηῖεε ερνος (᾽ νεχαιο: ἃ ν ᾿ 

ἐνρῥῥεψειμι ἠ δ ἃ βραι ὀπώών 
ΚΝ {εἰ Ἵ νι οί. ἐαβήμοτοι ΤΕΣ; ὐμαν ἀρ, οἱ ἀὐιρο

ν πρρᾷ ᾿«ὥνεις χρὴ ὀχλουιΐμους ὑσὶ πν
άυμα 117 Ἄιὰ ἘθΟν δὰ ὰ ρὶς ἰδιις 

προ δ μεμίϑῶν ἡδανωπενν : ηυὲ : δος ι 

Ἶ οἷ; Ἵ ὲ ᾽ ἀεὶ Ν . Ν 
6ῃ- ἣ ᾿ ἩΡΒ: » ἐ κ ὃ 

Ν 

δ, κι ̓οπρμυμαρρει, γρασαρρθε πε μόρα
 δὶ ὍΝ ΚΡβ Ἡμυμὼ ντίσμιη τοτιποτὸ 

ἐμποϊπροη: "μὰ ἀχριϑέρτων " οἱ τινὲς ἐϑεραπγάθοντο, ἰ τίσ! υ! (παραπταν ὁπηηςβ. ὑἀμο 

τρυδ ἐπὰν ἐαῤτιν 3 . γαϊρατα, ΓΗ. ' : χοσριίοης,, πεῖηρο ἢ δηῖ 
αποντες. . 

τς δηλ νηοί 

; γεν υμα ἠὰρ ἐὰν υμεύρι ἦν οκσω Ῥ ξοιτίας 
ταπιοπ ἡ ριδάϊιπι (ευλῆϊει νε! νεπα!ά ςς. ὶ ᾿ ὯΝ ν᾽ ᾿ ἘΞ ΨΆΞΕΕΕ ε| 7 Οοηζιτρεπε δαῖοπι Ῥομτ εχ 17 ἘΦλΙΩΝ ἌΜΙΡ ΡΣ πτἢ Ἐροΐδ 

ΑἸ] ΣΝ . υκαπὶ κεέοτῳ (οπίμβ, ἀεθίτο ; ποίξεδηι (σγιρευγατ, 4 Ἐκδιηννν, ἐξέηνζε. Ετζο ἰηφιίσηξ Απτὶς τ ἡ οὐδ τάσας “)ὲ ὁ Αἰρχερόῦς πρὶ παντες Οἱ). Ἰτηαχίτι5 ὅς οὐ 65 αἱ οι! Π]᾿ 15 δ φεσνάοιῶ (ν φωνε! ᾷλ, οτε(οῖι 54- . 

᾿ Ἣν» είς δι ἐμσεφγετλξε ϑέφων.  ᾿  Μ' ἐνηρυσα- πιάποίρία, Ῥειτὶ νἱρατίως μάϊεῖ γεγιτι ; [λά οὐ αναν σιμὶ ἀυττῦ, καὶ οὖστι αἵρεσις τῷ Σαδ' δου- ᾶ : 5: μΠ1 9. ἐυυέμθ ει ΠΌΝΩΝ 45} λυα ἔατοι, κο εκ 

: “ὦ λδμϑοδγαθνα άό βυ εὐἰνὐ Τπιννύμα. τὸ ἄγιον.. γνξγὸ φυοά εχετά ογάϊ πεῃ με ὠῤαρσίμ: τ ηη: Οὐ ᾿ ᾿ οττ τοῦς “α ὦ “αὐ δου εγάτιηυδ εἰ διετοῖς σδὐδοςχο. μανεξε δι» ἀμεαονμηντεο ριοία ἧς ἃ ποΐ- 
| 

νῶν ᾿ ες ἐαραρ τὸ ποῖ ὃ Θϑδὶ ταβίγιὰ ἡ Δ τ ᾿ς ον ντμἐν ὦ λον εὐεπαηάαιποάμηνατίωςς τρις 
ὐλῤμγρνί ζήλου. ς ἀρλ νοὶ Νὰ ἵμηι Ἰου 4,» ρα τ πε ) 

ἡ ΜΝ τ κε (ταὶ, νε μά βιάνενμ) τὸ τισυῖι ν)ἀελίοες ἐπερῳ[ίυ δι ρἰλάιο, ἱπις μα ἃ ᾿ ᾿ ΕΣ, ἌΨῃ : 118} Εξ ἰηὶ : 18] Εελοϊοεοναν πάθω! ἐ 

ἐνέρων μον Ἰ ' οἰπυς μᾶς βοσιοη δημἷ- 
18} Ἐπ Ἰηϊοζοσγυηῖ ΒΝ ι 

ἀμεομω δι ἀρυά Ηυόδι Ἀφ ἐφ μρο ν[αγράτυς τος. ἰαπτι εἰς Μαρ βτάτος δὲ Ἐμληρ οἱ οι ΜΓ Ν ελτ να ; ἐν ἐπέβαλον τ “ ἴρας αὐ! ὅλ ἢοὶ ῇ ᾿ τηληυδἵη ΑΡῸ ροβοῖον, (Φ’ βοίμετνη! 
ψ 

ὸ ὅαις οὐαν ἐδ. ἀρυὰ ξευδξοι ἐερρτιὸ ἰδ μετεγάνιαι τορι. . πεπι,οτιδηηῖ ςοπύδάετεηνας Ἀσπιςῇ Ἐς φοῖς ὅστο τὸ λρῖς ἔϑεντο αὐτοις ὦ οἰοϑ,ροϊμεγιηζαις ς05 1 (- ἡ» εμβοάϊα ρωνίῤοα.. ὶ 

ἐμνρεὶς πε νννοὺδ.. ἐπνμα δολοῖιοο ενβαδερείπο ύφιεἀ Βετει νἹοατι μη. Οα τες ἐὰβι  γρὺς 'σω δὴ σία "τ ὙΠῸ [οάϊὰ ΡΟ] οᾶ μον “ 

ἴο ἅμα: Ὡγροὶ ἤδιὸ ὍΝ ΩΝ Μήσθιαιο, δι τ ΠΠ 5 τυτίατη 1.2- δέ πδνὰ ὦ μσδε αξιιας στογιῖπη [οἰτὲ ληποτᾶς Ηϊάοτιν ρησμ σημρσιᾳ. . : , ὴ ᾿ Αηξεῖ ἤσπς 

ἐΜΟΥ ἐγθοπ που χαρὰ, δὲ ἡμδμθρραυες . 105 η πυης οοιμῃ π᾿ Ἐρηδα Ερτϑι νπ Δ] ς ργχω “Ω “αὶ ἢ γ΄ Φ’ ἢ ΚΙ ΩΝ τρ "ωάηρῖν 4μἰεπν1)0- (ταυτασὶ Ὠοί 

δ νατντος πεν ΠΣ ΟΣ ἐοφυιβαινα Αγρεος δὲ Κυείου δ εἴς υυκτῆνψᾳ, ϑεὰ Δερευε!λοπήμέρες πο Ἰνμήνν μθσμησδη. φιοαι 

νεγῶζα ΠΙΝῚ ριον ἰριξων αὐλέχ τρη ΠΥ" δὲ Ἡρεοςαῖλ ργδίληλις. Ομ πὶ σπ10) τμηρ, ἱπ αι! : ἌΕΦΙ ἶ ᾿ ᾿ " 

τῶτα,, [{ν τῇ ανδρνι αὐδεα φριρηνί [ἀξίο. λης Ἑυδηρεϊη εἰπφητς ἢ] βκετε κα ὯΝ ἀροβφιν κα ἡνία : ) τῷ Ῥειπιάμης, διὰ δ χειμῖν ἰὰ εἰϊ τηϊπηξετῖο ὃς Ορεγὰ, πίοι
 0] ἡ νοδυηιν ήασὼ ἀνέθη νι δι 5γγ δ Αταθρὲ. 

ἷ δριΣ μμθὴν ἡσοα ; επδτὰ εἰτληΐδ ςοπίροχι σης πἰνίκηξε ἐρηΠ] το του μη φιυὴιν ἀσιτις ἐς τοϊανατίο, ἢαθίτα [οιτα τε ετίλην τάῦοης ἱπιεγροθιποη τοῖο! δο ἔστι ΠΠς ΗΠΙοα ἀπομιάπιις οδο 

ἱ πάγην. αυοὰ οτίδιτι ἰεξοετυπὶ 10 ΠῚ εὐυϊεπιηι »ἣδ νπὰ ουπὶ ττιτέσο δυξξα, ὥτυγο ἱχηιαῖ, .« ἱπιροϊκουις πιάπυμπγ. (λυ α Διτο πὶ δας τείδαμπτις ἢ 
ἄσηι τοοίάφας (σητεητια, 4. “πφειενάμεην, οὐνοντίϑεντθ. " ᾿ 

ἐμε ραθρμε δ αὐ ραμδς (ἐρυάγεπτι, ας 16 νεγὲ ἀἰδυρ
ροῆεαν ἐΐ ἀδήλῳ [Π}}} Ῥοτοητίαπι ἄς νἱγτυτοαι ἀςοίλταπτ 

νὰ Μδο. ψυΐ νι δι Ατλῦὺς ἱπτεγρτοε]εξογίς ηὐξωννν Ὁ πρρὼ
ν τᾷ ᾿ 

ἡχῷᾷ ἀρὰ ττς τἰτδη]ογιιῃὴ φΑτασοίληι, δὶ ψιο
ά αἷς Οἰτί- .1. 1.40.δι 7.3... 

τ τῇ Θιᾷ πλ δου φως εὐ δεν ἐνεάειίμιν Τροπεΐπο πρνϊμεμάογδις. Ὁ 

. 
ἴις Μάττῇ. 13. 3. πυ ηἰπὲ ἀδοςτο αιιοὰ ἐρτίος ΜαΡ Πἴγ- -᾿ Κεϊϊάνονμπν, δὩδ δὲ κοιπών Ἀιε θοὸς ἀρρεῖϊαι ἐχιγάπεοϑ, 

δ έεν “ΕἸ ρίδιεαν ὥς ὁ Χῷ ταὶ νλατοίας [ἢ Ὑπὸ ἐοάϊες 

οἴ ΙΝ εἰ υϊοιτυτ ἐς (οΣ]ογατὶς με δι πρὶ το] οη αὶ Ψ οί. τὰ εὔιον ἴα Ἐςοϊςῆα δοὴ ςεπίεραητυγιηυον 4υυαῖ
 ἀ ρίεδε Ἰεριυθυρ, ὥσο καὶ οἷς ταὶ πλαπὶ ἀνυδυεβυκην εν ρίαιεαν. Ἰάχις δος κα ᾿ 

ὑὐγρα μά μα Ἰνατ: δρίεἰ- 4; τα Βθο τῳ κὲ πιοσεῖ Ρ λυ ῖς ἐς ςοπίυτίς εκεί οἤαβίαε εζου, ἷ ἀϊιηρυαταρράτεῦ ἐοε μος ποιυμης ἰφτο ες! 4υν αἰϊουίαθ. τοϑιενε ορίηον. {γ ἰγμρυᾶψν.Ν εἰ ατλάϊεητις,, οὶ : 

ἸΌΝ
 - 

[5 δα δλῖγδ ὕ Ἷ ΧΆ Ξ 
᾿ : ᾿ ᾿ ᾿ 

Νι] αὖος “νι : ͵ : ᾿ τ συ δ ᾿ 

" ᾧ' δβρδινέκενωηϊ, σμωέςελόν. [ἃ οὶ ἐδλω Α μὴ ἰνα! 
φηοθ ει εᾷ αι ργαιογοῖ ρετοιΗἶ ὁ ηυδὰ Απδηίῶ δι δι» ὰ ἁίαιις ἀσείςιϊο, 4. 4} ον, ἐχλνουῆΐ νι. γιάς ᾿ 

Ῥοί δηποῖ.3.ει, ζογεερτασι ΠΗ ετιιΩτ οχ δαιὲ ἀκ μαμλλοα ἐᾷ Ῥινίγα ἀοιάιζςε πουογάπεμιοι δα άεθαπε ἀρειτὰ (εἴς ἕκοῖε- Ἰαις.6.18. ἱ ἘΣ ᾿ 

Ῥαιγυενόςες, δρίτίτιι ἴλη ἔγο 30 ἔξιι, νε ποη πιδ]ὲ γιοαυς Ν οἰς μν ἐττεγίε, “α πισνέτωσε Κα τα ραϊλπι ἀάνιηνεῖς. Ηας οηῖπὶ εξ σογσιαπα μι] 17. Αἴδνεβε, ἤγοσις. Ἡἰτοῖϊε νοςοπὶ νἤκατλαι τοτποτα 

ν ᾿δὐξοη ἱβίοτργοι ἀνε διών δοςερίτ ρος οἷα ὀἠδιάὰ 4 εἷ- Ἐχφιιοατιο,) 0} ἧ; ιδιὴ 1η ρΡηουῖν ς ἡποπιρας ἔμεν ἴε-. φίλοιῖε, Νέου ἀμδίιμη οἴ“ δυϊεῖη 4μμη δος νοουυυ]ῃ ἦν 

χαῳου νεῖ, πο δού δ, κυγάκλ, ἂς ἴῃ ἐαρυΐυπι τεροηοίειψυ Παηνβοατίο μὰ τε λτἢ ιλιτας., {0441 ντο οεῖ ἰθυά ἀς Βοοοῆα ποιθυς ἀικάιις, φτορτιὲ ἀξοίατεῖ εἰεξιου πὶ. ἰηάς ἐδέλιη νῈ ΡτῸ ἐ ἀ001- 

ἸκὼΝ ̓  «ξένον. ἵΝὲς τληϊοῃ ἡδέα ἀπ Ἀ α οὐ ντθὰ ̓ος ᾿: ὙΠῸ ἐπ Αμβαης ̓  δ ριλρι ἐο ΠΕΡ ὑπο αι ὁ ρεγεῖας φυσά ἐνδεηὶ ςζοξζδιῃ νυςβηῖ, Ιὰ εἰζντ ἀεβηὶς Οἷν . Χ} 

΄ 
οςό, οδινοίμονινε εμηα, Ἧι . ἴτε Λροίοίιης κονλαόϑεῳ, ἡ οἴ ςΟπλην}5 μος ἃ τοάϊ, ρι-., ει } ργὸ εὐπὰ υλιίλαι δί οευματὶ υδτὴ 0] αἰνψυ ἀε- ; ᾿ 

γ᾽) 
᾿ μι, Δ σ ἐουρο . ᾿ Σ Ν Νὴ [4 9 4 πῃ δ ρ' 4 ᾿ 

᾿ Ὅν“ εϑὲ ϑαννδα πα υΦ ΠῚ Ηεδναϊίσμιαι καραθδηι ἴος [ο- Καὶ ΤΙΣ ὑήρλνη οὐ νι ςοπηροῆτιις ἃς ἐἶμα ἢ ἐδέθη οι, τλλής ει φηλητηιιι τηστο οἱ ΘΑ] ΠΟ νυ οηνάῖς προ γνώ οι, ἐεξείιον ἀϊιριιπα ἔχπνην διοιε ινεϊουμείοιε γιτῶς; 
; : ᾿ 

1". 
η0 δυϊοιὴ δος οἵ αὐοίῦ Οὐ εὰ 

μρνεράγε λιν. 
. ξιάταυς ἰαίτιο νοςλδυΐμαι ὸς ἤδη ἡ ἱπινάἀϊοιιπι, νὰ ἂρ- ; ᾿ 

νοῖίῳ ορροηύυαυα δα θῖν ἢ ἀν ν» εμεηιαννεν ραν δ ταῖς ὀὐλ νη πΡ ΗΚΟτᾺ ̓ . 14. Τὺ ντὸ, μάνλον δὲ, δα ντὶ ςοιξαι Οτποοι 
εἰς ρατ- τεἴδι ΤῊΣ, πα ἡ Ὧν ον ἰάπάεπι ποπηι ἰα ὑισλσεὶ 

ι 

ἫΣ , ἜΡΉΝΙ δὰ ἰσεν ἐὐπύέε εὐ, δαὶ. Ροιείι Δη
έ Νοταπήνηι εἰξ αἰ πη; ςητοῦ μος Δ ομά! ξεπυνρτοίνειν ἀν αἴσιος αίαιπν {ιροείαν ἀίξευνη νοἴμης διπρ! βοδτοης ςοττί- γο σαριε: νηάδ ματετίςιν ἀϊοίτιι 

αι  τεζορια μι ἀοάτιρα 

π νεδαἰμιὰ εἢ, Νόπϑε εἰδι ἢ με θὰ ἀταργοξαι μηῤαιενῃ φῆ ΘσατΕ ρει διεἸκδ οι βίοι ἀϊσουχῃ ἀεᾷϊο [βπτηρεῖ το- ψετς. δειίυν οἱὲ ἐφιτυῖν καπτὴιη αἰοθυιε νι ηἴο Ἔχ σπιρῖο π΄’. ἐκ αδοτταῖ νῖ ζοΠΙ ΙΆΡΤΟ νει ὃς Ἐοοίοῦα ἐρήυβ πϑάνοιο, τα ι 

ἰ : τέσυδπι ϑϑμρτσῇ βροπτε νετὸ εὃν ἮΝ Ὧι τεζίηοις ἅπ- ο δίτεπι ΑἸ Ὀεὶ, Νπε φίοειδε πιδΐα ςομίζίουτία ἔτ αἰϊᾳυίὰ Ἀπδρίαπι ἂὲ εἰμα ν χογειὴ ήϊῃο ἀοεοίζοὐῖτ Αἰ Βροεα, [ππιεητία ρετιπαπολῖ, δὶ [εἴ ςοπφοτάιάπι νίαἱεῖ. Ηἰς . : 

εὔρ ἀεπικίιασιν πῶ ὅδε ἣν ἔε οδήδξυηι Ὧθο
, ταῦ τού Βοιηίηςε ἐπ (διρίον (ξπεεητίαπν ἔσγαηι, δε. φυλητπι ντορηττὴν ρεζαμ! μος ποι ἀὐῇ αὶ Διηρ μαι ἶ]οὲ νῖ Δη» δυϊοιη μεσωνυμικαῖς ἤρεγεῖῖα με ρέΐκ ἡἰμιε (εδιομδι γοὸ- ᾿ 

ἐετυςτεῇι. ὩΝ βερὶψι ὁ εαφυγημε βοῦ
ν Ράτιεμ ἰῃ- τη ἰς εἰγλλευ ιν ἀάιγαηὶ ργσυοςαῆι, φυλῇ ἀς ὑνδαϊεγία νον ἴσα πηροῖεις, Ρ[εδν δητέ δον λα παίοντα ρτςτιο Ἰαθοε τ. ἤπ... Ὁ πυνάδαγζίν. φϑήνῳν εἰ ρταιροίϊεγα αἰιμηρ- 

᾿ 

ἱ ῃ (πὶ πε φας κως ρειίςυΐαεη ἰεοατοο ἦι ἐυΐτων δι οπιπιροίεηε. 
γομίάνμις αἰἰοὸ ταίταπεια σιοάιηι αὐξλυς δὲ ριοταπὶ πιν᾿ αν ηΦαῖις Αὅξο τεἰϊοιγρί μερί ἧς 108.λ..7. 

ἐ 
! ι. δι 

: 

, 

ὺ 
᾿ : ᾿ 



“ 

Οὐὐνῳ. ο ᾷ( ΟΩΤΑ ο Αροβέοιπόκν Μ. Πςςς 472: 
Ἂ το ριον ἐττος νὰ εἶ : τα ἃ δἢ : ὃ ᾿ . πορίηίς ἱπίας. οἷηρην οηοέηλε βό. 6. 

ἱωδοίξε ταὶ ϑύρας τῆς φυλαῖς ἐξαγα-Ἶ [θα ἀροτυϊεΐογοι ςάγοοτῆᾳ, 6- [ς μεμα οαγοσῷ νι μὰῳ: ϑρύπου τοῦτον. 4. .... 6 αν α Ν ὍΝ Ἰλείροπάςῃς διιτοπν Ὀφτει8 δι 2» : Α βομάφηι ἀνέδην Ρά- ΝΑΜ] Μοπιϊηὶ 
ἡ πὸ λτο ιὲὶ πὶ, ἀιδιίίαωυς {{Π15,ἀἸχῖτ, (45: φο!γδκὶ͵ 6 . ὝΤΥΝ «ὲ ὁ Πέτρος “μ᾿ οι 119 Αροῦοι! ἀἰποναῖς Οἴου εε ὦ ἕννε εἰν ραβθοὶ! ἀἠκενῆ!, ἈΝΠῚ ἐπευηάῃπι ι 

! , " 20 ἢ 4 ἑἱ- ᾿ , 4. ον Ὁ. δ᾽ ἐ ᾿ ἐ Ν ΤΊ Ἰοῤεά γιδὶ ἴδ πιϑν. Ῥευπι φᾶτε!) 

46 ίνειαι - Πρραφ' μεῖνε, γαὶ καϑέντος λαλῶτε ὦ το ἢ, οδε φοε [Πξεηῖεα ἰοαιποῖν .ο, μιν βαιμιεινφιίρίῳ τολρι ἀπον)Πονϑειρχεῖν δι] Θεῷ μάλλον ἡ ροττει Ῥ ϑο΄ ροτίας υλιπ μος μη φμάμν νπμοίμν., ἀνπνεῆν ους 
αψαινι δὸ δη. ἢ 4 τῷδ ἢ ΜΠΆΡΣ [6 τῆς ξωῦ οἱ Ῥορυΐο ἴῃ τόρ!ο ογηηια νοεῖς} Ἰν "δι μεδὶ οπυρα γα ᾿ ἃ αἰϑρώποις. : οὐἰηί 8. 51 

μιοῇὴ: μοῖρ" Το Το μη ἀφ τῶ ξζωης ο [θα νέϊα μία δ. δα αἱα γμῥμ. Ἢ ἢ) ' ν᾿ Ἵ : ᾿ ἐν Τ᾿ η--ἰ τοὶ - “6 ; ως ῥαίνμα ποβνονῆ ΟμειπυΣ πα" 
Ἰλςςιἴμπε, τὰ Ὥς. Ἵ , ΓΕ ᾿ Μ ὸ ᾿ ῇ , σ΄ θεὸς ποὺτῇ ρον ̓  Ἀγ6ιρ ΗΑ Ή 10 εις {1|ς ἀρδὰ ηοίϊτοτιτη 3 {ι ἐδυε Τεωπν 4μεπι νοῦ τἰς ὧμ 15 μοῆιδ. 

ῃ. να σι. ἢ ΠΕ νετὸ αὐ δας δα ἐ ἴτης, 11, ν φμηῆν ον οι : κὸν, ὑμᾶς διεγάοϊσαϑεκρέμασαν-, Ἰ(υ(οἰτααις ᾿οίαι,, ἀπε νο 5. ἢ ΜΔ ἈΔ 6 Ὁ ψείλοορε ὃς ἔς ς΄ 
Ὀοιηὶ ἕ ᾿ : ΑἿ 4 ἘΣ . ἐμαὶ ἢ ὃν ὑμεῖς γ 6. ρέμα “ 717, εβάεη!ες τ Βοοϊ ει 

ΡΝ ἘΣ Ἀδ Ταῖς “Δ΄ εἰσῆλθον ὖχψο τὸν 1, κιτοίογαης Ρ ἀϊ!αιςυ!ά ἰη τέ“) βμαμεμρι ἀνϊνουιϊο ἡγε “ μωρἀυ ον Ὁ ἰητοτέςοἰ εις (ὐροιβιπι “ ἐπ|1- ἐηἰἰ πο. εουίυτς εἰ 
ἂς τείγιλ ἄς. 

Ἡ ἐπε ρτὶποὶρξ (θ᾽ [4]- εἸκτῖνα». 

μαίοτεῦ, ἴδεω! ἐπα αν 
ἀεκεενα μα. «ἡ ἀλπάαπ) 

ἈΙυτο ἑμοιαπι δρ 9. 9ν οἰς τὐἑερὸν καὶ ἐδίδασκον. Πα- 
οομαῖαμ, ᾿ρβηθυόρϑῳ Θ’ δὲ ὁ Αἰρχερευὰ καὶ οἱ σαὶ 
᾿ ἔτ σινοκβλεσαν τὸ διουί δρίον καὶ πῶ- 

σαν τίω γεοφυσίων ἣμ οἷν Υσραήλ΄ καὶ 

Ρ νην, δ’ ἀφεεῦσης. ἵῤ. ; πὶ δὲ ξύλε. . : 

μεηδδης φως ῬΉηρορ, 54. ν 5 ὶ ἶ τῇ βῃο. ἮΝ 

φεγάθνμην (γ᾽ γμὶ ἐμπιο Ὁ τοῦτον ὁ Θεὸς αῤχηρὸν καὶ σωτῆερ μα) ᾿ Ήυης ἐπφηάπι 5 ἀοχετα βι 
ἜΡΦΝ, Φ μρύἀμενμη! ξοῃ. " Π᾽ ᾿ Ἢ “ χυτῷ. σὸ ..] "Πα συςίζυμ εὐππεμέε τιηορέ 

βρῥρον ᾿ ψ στ δυξιά αὖυτα ωνα ματα Ἵ Ρ 
εὐίηην οὐ ΦΗΊΗΕῚ [ἐηλοτεν ' ὁν"» ἢ Ἵ ) .] . 

ουυ δε δοςεῦδης. Αὐμοηὶςῆς 
αυτοηὶ Ρδεξεχ Μαχίπγιιδ, δε" αὐὶ 
οὐ 6ὸ Φγ45:, ςοηποσαλυσγυῃὶ 
ροηο ἂν νηϊμοτίυιη δηᾶ- ἰ : ἘΣ ΛΔ Σ αἱ «40, [ἃς (ἐγυατοτξ, νῖ ἐς ᾿τείριίςεπ-] ἰναννιιερείανν ἡβαεἰ τε " 

ἢ πκη Φν ἥ ΜΝ βίῤονμμν {{παεὶ Ὁ (ο γοίῃ. για πὶ Ισοφῆλ χα ἀφέσιν ἀμᾶρ ᾿ Ἢ ᾿ ἡ ΠΕ Ως, ὁ 
ἐπόσειλων εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀλβίιζαι ἴα. ΕἸ ούιίαι Πταεὶ : τυ εγύμητ-] ἐνυμρ κα κανεοῖίες " Ἵ ᾿ [ ᾿ τἰδην {{π456}} ὃ τειἐΠποη εν ρες] π|ῤβέοινοτν ρεεεαίονηην. 

ΒΕ ΑΒΊΣΤΟΝ σας αυς ἴῃ Θιγοεύειη ντ 1}}1 ἀἀάυςο-} ἰἀμκεγενένν. πῶ. ον , , ΓΙ ςἀϊογιη. νος 5 μῆνιϑο. ον ἀθν ε 

ΤΙΝ ΣΝ λον “ν τς καὶ ἡμῶις ἐσμὲν ὠυτεῖ μαρτυρες “Ἶ),,.} Ἐξ ἠοϑἔμπιις εἰ τοί επ᾽ μοτῇ "5 ἐν δνο οὔ δον ἐξόιοον εἰϊε ἅς - 

“Ὅἱ δὲ ὑπηρέται ὡὐοα μομδροι οὐχ ΤΣ " Ν ἢ ΜῈ ὶ : ΣΡ, ἐπὶ πὸ ἣν ΩΝ δὲ τὸ μα ᾿ ἰῷ ςοἰτὶ τμηνυεγδοτηπν (Θ' ΡΣ σαι, τὰ ειῇ Ϊ 

τ ᾿ ΤΉΝ ΤᾺ “ΟΝ : :} Οὐ Δυϊέίη νη ΕΠ ΤὩ1- [ἋΣ ; 7}, : δ τῶν τουτεὸν ΧΩ Τὸ εὐμῷ εἶ αυς ἀϊεῖ πη ἴαχε ΕΠ ΡΊΓΙ.] Τὴν [οἴη ν 4μεπὶ ἑάψε ριὸ νοςατίσα | .Ἷ 

: ΕΡΡΟΥΤΟΙ ὦν τῇ φυλαχῃ" αὐαςρέψαν- Ἰαμνι, θη ἐπυσηεγυης ςο5 ἴῃ πρναίθῳδα ἡ ητα ' γονιὸ ἴδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς ποιϑωρχοῦσιν τυ5 }}ς [χπέϊτυςφααξ ἀεάϊε [ευ5] ἡ ενε ρπνοέδως οδεάεπιν πινταιίοης δὰ | 

τὸς δὲ ἀπήλγειλαν, δὸς οδίςετε :φηοά τουετ γοηιιητί4- μεγῇ ἐνασειώνον ος ᾿ ν Ἷ , εἰδἴ4υι ἀϊέϊο (πε αυόιξτος ἰρῇ. [|ὃνν βϑν ἡτὰ ὙΠ ! 

τος Δέφγρννες » ΟἿ τὸ μδιὺ δεσμωτήριον! |θεγμοε, Ἐν ΕΞ :δὲ ἀκούσαντες δρεπιρίοντο, χιᾷ ἐ- 13} . Δ΄ 11} ῥὲν ἀὐάϊεῖς " ἐπεπάς- ΒΕ 
"ἢ ᾿ ᾽ δ .ὖν Η «. ἂ, Τριιεηὶ Ό, 4" ᾿ ᾿ ἱ δὲ ακουσαντος ΠΤ λον τὸ, .«- 3) ω ὙΣ ᾿ 7 “«- ΧΩ σμιϊυν ἴω ἵν ᾿ 

ἐν ορμδμ κεκλοισμῆμον ἐν πάσῃ ἀσφα-} Ὀἰςεπις δ, άγςεγεπὶ δι ει} " δὐλβχηηρι ως 9 . Ε ΊΡΒαπε, ἂς οομίμἰταδαης ἀς (1516. 1} 3 ἀϊεοαθφηαν, τσ ζογίεα- ρα ποι τὰς. 
ἄτην τημδηὶ ἰ ' ἠεχῶν αὐτοιῴ. ὶ λπιρε εἰφυνη, : βυνλάνοντο ἍΛΕΣ « εὐτδείεηαιο: ὑαηε ἑπεενβεενε ἴοι. 8, ἀυοιῖει ΣΤΟΥΣ, ἠαρνελννα, Τὴ 

ἸΏ ΕΠ πλυ8 οἰλυίαπι φυὰπι ται} ὁ κιον ογορη ἀνικεηη Ὁ ͵ 4 4 Ἢ « ᾿ 

λύᾳ,χρι τοιὶ φύλακας ἐξω ἑφῶται «οὐ Ππηγὰ, δι εἰἠτοάς5 οχιτὰ {ἰληϊος 
; , ἜΝ ὶ ἀπ, 

ϑυ ἂψ ' ἡράες βανιεὶ ἀπε ᾿γαςαὲ δέ τις ὦ ἰ Αὔυγρεης δυτοϊη τη σοπο 0 ὙΠ᾿ ΕΠ πρὶ ννϑϑ, 
ωἣ ὧἷν αὐοῖ; ὶ ἐ Ἔ ἐὲ ᾿ 5 δὰ 5 μάθῃ δηλ ’4- : νας αὐ δὲ “ ὦ τῷ συνε ἰῳῷα- 24 . " υὐμό γον η ; 34 δὴ 4η4 ἀη!επ| αὐ ἀην ἰδυξαὶς ἐδυία, 

. } ἱ ᾧ ξ τς “ι, σῷ οὐδένα αἱ δῆς ἔογεϑ: αυυ πὶ ἀρευυἤεπι. ἩΜΑ͂Σ: Δβγ πε, ἀν, ἃ Ἄὰν- ᾿ ΜΝ λ ϑ ον αι ἀλπὶ Ῥμεδει(χσιις,οπλέη Δ- ἐξ μνίϑμν Ῥβανίζενσ»"ο- (απ ῬαΠΈΟΠΟΙ, 

ορμδν. τὰ τεῷ δυτῷ, ἠετηϊπξίητας ἰηυξίπνις.} [ πνίπεπν ἐπίμε ἐπμεπὶ- οἰσαιος ν ὁνομΦ ΤΙ Γάμφλι "Δ γομῸ Π] [ποιεῖν ςρὶς ἀοοτνααοιη του {νύν Θ᾽ «πναϊεὶ, Κι ἐχὼη ἀο εν 
: ; ὲ ᾿ - ᾿ ΤΣ ῸΣ ᾿ ῃ ’ ἦωδις ; Ἢ: ᾿ 

᾿ ΟΥ͂Νς δὲ ἤκουσαν τοι λόγους τούτοις δ᾽ [41] Νενετὸ δυδίετᾶς μος ίεγανο-} ΠΥ, ζει “πῃ Κ. Ῥέσκαλος,,μηθ’ σπταντὴ τα λαφῖ, ὁκέ ἰννεθα, εἰον,μοποναδίμ συπόμοεξε . 
τὰς Ρορυΐυς ἰῃ ργεῦο 
ἰυῖμι ντραυ!ίρεν " ἀρδαςεγεηΐ 
(οέλ5 Αροίϊζοϊος. " ᾿ 

π ἱερειῷ καὶ ὁ φρατιγὸς τῷ ἱεροῦ, καὶ οἱ 
,Αρλερθις » δπῃπορφιω αὐδὶ αὐδι, τ αἢ" 

πες νὲ “Ροπεῖξοκ ὃς ρεαίεῤιυν βό μικοηαιπημμας Μὴ . “λώσιν ἵξω βορχύ τι τοις ἀὀποσύλοις νἰεὐὶ, ἑωβὲερηξὕμην θτὴσ 

τοι ρ ογδ Ῥυϊπλατ] δϑαζογάοτες, Εἰ ρυδηοβει δάκετάθο ὁ ϑποσω. . 
φοβοίο: Πεοεάετε. 

"παπεαθδης ἴρετ εἰ5᾽ αιόῃαπι ., Ποπῆν απηδέφεθάμε ἀς ἡ; ἥν γεν ἴχτι τῆς «ὦ τῶ ν Ὁ ες “" ; γι τὸς ' 

. 
᾿ αὐτοιΐ΄, Αινορες ἴσ-. Ετ ἀϊκιῖς εἰς. ιγὶ Πγδοῖτα ,κὶ ἤρα  ἰεὶ σλαθηᾶσαν [πὰ 

ὡυὸ δρετιίὴε Ἷ 5 ἧυος δύγς ἐπ . ᾿ δος εὐαξιταπι οἴει. 6 4μυίδηαη βενει. " " Ἢ Φε9 Ἶ ̓  ἣ ἜΝ κα πο πε τ ἐκ «ὔοὰ ἢ Π ἀϑον μΝ εδει νεϊιεἰοηίνυηστουςυ, - 

(Ἔριοάϊι ἐμ “696 ΟΡ ΨΏς ἀπηγγαλιν αὐ"). Δάυεηϊεπαυϊοιι φυίάατη τα. [8 Ἐ αἰ ρπρρορρίνρίτῳ φ«. ἘΑΆΛΙΤαΙ ς ΘΈΡΟΣ ΧΑ σεν τ ᾿ξος Βοπιῖπες αεύποε αι ἔλ- ἴὅρεν διοποέοίδως ἡθι φμιή ὅτνν, πειξιὰ ες μ’ 
Αὐρρ λδαΐ τος τοῖς, λέγων, ἢ ἰδου,οἱ αὖδρες οὐ ἔϑιοϑε εηὗκίαυντ εἰς ΕςοοΥ τί ῆυος ρο- μκρο κὐσρετμο 4" Ως ἀαγνοορῳποις τουτοις δ τ λλετ ρασ--. ἀρεῖ ΑΙ «(Ἰην! βεῖε. ρίσιες θέλ- » 

«οπιανακοται ὧν) φῇ φυλριχῇ οἰσῆν ἐν ταῦ ἱερφὶ ἑςῶτες,χαὶ] {{ἀοτατίς ἰῃ σαγζεγε, Πλπτ ῃ τεῖη- Ὑρτλοα τα μραές σοι. : ἐπ μὐλίριι ἐρθ 
“ ᾿ : ν᾿ ᾿ ᾿ ε “4. - ᾿ β ὺ 

εἰηλναίνα προνεκωμ ἁρόν. ΓΕ, ἡμῷ τον βελον βάνει, δ’ ἀδερειειραμνν. Πᾳ9 »ὺ τούτων }) Ἡμέρβῶν εὐ ἐφ 5. Ναγγαηῖς πο τερηροΓ 6Χ-}}ς «ἄκεε οι εὐὸπν ἀϊο5 δϑ- ἀξληναι. 

Τγίῖι Ἰότι ἀἰπολϑθοὺν ὃ φρατηοὸς σιὼ τοῖς [55]. Τυῶς ργαΐςδιε αδίεης οὐ} 1 Ὲ ,, ἐς ἡ μονὴν κὸν μεν ἴθ δονθυκον Ομ ΘΕῸΣ ΗΣΤΙΘΚΎ ΒΙΛΞΞ 

Τγεᾶηι δας ; : 2» ς ΥΝᾺ ΚΝ ον Τοηε αδὴ! νι : ᾿ ἯΝ ᾿ 

ΝΟ ν ; ΜΨὌΕΥΝ παυϊηϊείοναφάυχὶς ἐο8 14- 36 “᾿γπιαρίναι : πος : : : ἰπολεία- 
δον αατρεα, ὑπήρατμις, δγαρὴν αὐ τοιῤ, οὐ μιοτεὶ βαρ. ρας γἱρὰ (ιοεταείδεβι οοΐο! ἽΔΑΝΡ, δ᾽ αἰαὶ ΠΟ, «βου φμασημκων ὁ γυὶς δι ἙΠΕΛΙ τ χάλια! ἀμοὰ νεῖνααι αυαμαπ, ἐπὶ γα αρέκεπιτας τδν εκ Σ δὲ δ: 
δόϊιο» ἐρ(οεὲ γι ͵ - ᾿ ; ι τὰ πῦλς . ' ἴ 5 ᾿ ᾿ : ὴ 
(δ άϊιον ἐρ (ἐφοξοιυδτο δ: τὸν λον ἔνα μὴ λιϑει εἶδον [πα οἱ. (μιν αημε- " δὰς [ῥεεὶς ηξ τλητ ]ν τὴ ἣν ἀδην εοπςοάοηάιμτοῖ ο5 ας. Ὠεοίαγαῖ δυῖοπῆ διααγίεῶνῳ ζΟτᾺ ΠΝ Ε, ΠΊΠΙΣ 

ἴῶοι πιειμέτε. Ὁ, ἴσην ) [ ρορυϊνιη πὲ ἰδρίἀατεητυ) ΜῈ βοβείμηο ηθ ἰερίἐε" φηπδυθγᾳυοὰ ὃς δοοίάτες Ἰρίς ντροῖς ἀ Πατυτᾶ ἱπῇιαπηςο" δὶς ΡΠΟΡΙΝ ρληρυ ἐῆτα Ν (ςττᾶτα οἰ ν ; ἘΞ ; ᾿ 

ὩΣ ᾿ ΤΕΝΙΝ σπουδάς ι : ἰὴ δ υδὺ ὦ αἴδδὲς ἀϑιωῶ ͵ ῥεπά ἐν, ναὐολ οἷν. {{π|9 ἴυτς ποη ΠἸοςΌ αι ᾿ ἷ 

Τγτλππὶς ρχὸν Αἰγαλρντες δὲ. αὐτοιὶ ἔφησαν ὦ τῷ 7 Αἀάιιᾶοε ἰσίευν δοϑ ἔζατιῖς. 17 εἰ 4νῆ «ἀδυκ μι." Α; ΤΕ μΟΝ ἀπ ΕΑ ΤΡΌΤ ΩΣ ΙΑ τῇ, ἦ »ὐμαπβ)η κη πρὶ εἰραίοπηρεῖ.. ᾿τηπα ποῦ ἃς [Εἰς 

ΤἌ μα εν ἡράὶ σωνεδιρίῳ" ᾿ ἔπη ὥτησεν ἀυτουὶ ᾿ Ἄ δ: τὴϊ ἴῃ ΠΟΙ ςἽ}10: δέ ἰητεγγορὰ- ἰσι, βωναύνηδευ εομεἠ ἐς Ἕζο 4ιυνδέπη νον ἀπηρ ἴον (δ΄ “νρογυτν “δεν εη[οεμψ{ἀ [)ε0 βο- " ι Ἰεῖο Ῥυπίεπάϊε, (εὰ ἄρεσῖα νἱ ρους ἱππεῖ πη (ο» ; 

οπιηξ ταιίσηξ. ν΄ ἈΠΠΤΗ͂ΝΕ β αἷκ ἐσ Ῥοπιίέοχ πηακίπηϑν ᾿|  ΚΡΡΝΕΡΟζ ΜΙ 69. βιήην᾽ εἰν μὰν νοῦ οδιειηρέταύο. ἃς Ἰολη.3.19... “6 τό οτοι ἱπγρεάϊυις Οαπμ ἰεὶ. ΚΉΣΗ ὑὸν Ἰὐὐμειο 

σδιτάϊετο, μρβῥάύ, ἶ ΣΝ ; ᾿ “Ἴ [|ὠὑὃὲὲ δκαράοιηνν, δ  ΟᾷΡβϑῷϑΡΨΖ,Ἰ “κνίμμο »Ὲ ξύλου. Ης Ῥτὸ οὔιςς (εὐ ρὶτο ἰᾳηςο, : εἷς ρῥτορτία {φηἰβολτίο, νετθὶ αὐηρμόνν ὡς ἃ διχιπμὰ Ἵ Ι 

ὔ οὐ Αἴ ; Ἵ .}}8} Ὀίεςηδ, ε΄ εἰΐλπι δἵ- ; γεἰηξτὰ το.39γ81}.:9.δι οὗτοι. 23.ςςς σον ο: “ο ς ᾿ ᾿ 
Ἄν: Ὸν φγλίᾳ ὑρμρὴν κ᾿ ἀρὰ τς εἰς ἸΝεῦφῃ μρῤᾷ ἅ{|.| κων Ῥηαεϊρί πέρ ὯΝ ἐπ δρεψάς αν ρσαωὶ Θεὸν δες, ετας ἰπτοτ- Ὁ. 24. «ἀϑάκοενειι ἥξω ποιῦσω. 5ῖς τεδιὲ δυταςλὰ νείρυπι, ᾿ 

λαρμδμ ὑμῶν μὴ δυδωσκοιν 51] τῷ ὀνύμα- ᾿ ἣν ἃ ΜΝ πῆς βυδιερένεωμς υοῦν εάν. 66. ἐς ΧΕτδίηυς ἱτα ἐχρἢσλπι ματος Ἰοοιπι αν δ τούτον ργοῦ- τἹ εχιτὰ βδοενεμε  ροβοίο!. ΨαΙΡ ἐπ ἀπταα!5 πιβονψρι ερ δ Ι 

᾿“πἰτούτῳ; κῃ ἰδοὺ, πεπληρῶχατο Ι- ᾿ εἰ ἜΣΙΙΝ τα δὴ οταν ἡνβν μνῇ ἦμ ̓ νΆ ἧς φοξοτοαῖ οἰΠ] τη δὲ σωσϑὰν, αι πε ρότιις μᾷο ἄπε ἠὰ ἐμσπιο τε παρὰ βρης ἀρ ομς, Νὴ δββπτα: ΚΑ , 

ΟΣ ἀγὸς κκς ΚΦ ατῷ ἐζος » ΓΕρΙ εὐ 1115. ΗΠ ετοίο- [4 ἐε περί εδω ἰετη(αίου “τ χκοὶρίεη δα ροιίηδο δοὶϊ ἀίδευπι εἴν, ὁ Θεὸς ὄψωσε ὦτον τῇ [τοεάθηι 6.1 νοϊφηῖοθ ΟΡΙΘΟΙ ΠΊΕ, ; πον ὡς 

ΘΌΘΘΛΗΝ Ἧς διδαγῃς ὑμδῇ "ὮΝ βου- ἰγαναι ἀοξεγίηα ν εἴξτα, δέ νυ ]- [ ἔνα νεβτα, Τ' νεὼ ' ΠΕᾺ ἐρβδιυδὴ σοραβεεν ε(ξ δά νετθυπι, ἴδοις ἀοχ- οάυευηπιε ἑὰς (ἀργὰ 4:15. ἐς σεν εύδος κεν ον πα 

λιϑεεπαηγανγεν͵ ἐφ᾽ ἡμας τὸ αἱικοι τῷ αὐ-" [εὶς ἰῃ πος ηάδαοοτε" ἰληραίΐπειυ ει δμρενε [πρεν μοὶ [μιν τρία Ἀπης Ἔχταϊιτ ἐη ρτϊπείρειῃ ἀοίεγυβιογεηι. Οὐοὰ 1᾽ .,6 Ναῖ ἀπιε ἰγας βπηβονα ἐπιοτῖμ εβ Τινεμέα!, «εἰ γὲ τοῦς 

τἰαλτοδηα ----- .- Ἔ Ἢ ν΄ γε αιε!ϊυκὶ εὐπηποοάϊας Ρο ετμπιταυ νεύροτιπι οοἰϊοςα. ᾿ τῶν ΦᾺΡ ἡμερῶν αὐέφη Θάδᾶς. Ουτ, ἐοπηροῦᾷ πιυετίπι ἱπῖσε- 67 
: : : 8 Ῥ ᾿ ( εἢ διλτυηι. 

το {οι} ββενι , ἰυίχηοάί ρειεἰοὶ ρα ίαρε α-ὀ Οοποίξυηι Δυάίουπν τ χ τ τ. φυοί ἀς {:8{Ππ|π|ὶς ολυῖο “Βοροπι, μα (νε ορίπου)ίξη Δ ἀμλπ θυ τ ἀδυβοΝ ὟΝ τα ερτ ̓ἀφείεθηο μη ἐπυβέν; πίδυαι ἂς 
2}} ᾿ : ᾿ ; τι. δ} Πππιὶς Ι [ «οηβέεωίε, αι δῇ ἐστίρτιπι ἦς, ὑψωϑέντα ὁ- εἰς Ἡεηγαιθ 1λ1εν νῸ ι ; ὲ : 

: δ ἀὐαιἠκιρ ἰδ μενον Ἂν ὦν ἐιβρημί ταν ἀρετρλ στο ἀροῦν γε Ἂ τὸλρι ΓΗ ἀραὶ ἡ το τίς οὶ Ἡεθμ ἐρτυϊπὰ ῥετειαυδιοτίκαις, 4υἱ αἱιαυίά ἀυς ιδζυαν τ(οἀ οτίαπι αυΐα δμκο ἠοτίαι) ποη 

ἀδῥηρβι για χθὼν [ΤῸ πφίερόννι Βουίϊε αυρά γεν- 34. Ῥοπιξιν, ἡ ΑἸχρρ ἴος δὴ ἰερὶς παι σγ0} 285. ἼΡΑ ἐκὰ ἀειη ἰπτεδελαη ἢς εχρτείῃι ὡρὰ χ4,6. νηὰς Δρ- 20 ργογῖνι: ἐεύφηξθμι που ΐοοο φοπιπιοδιογατὶ. δηλ εβο » “- " 

: παρ ο ἸἐΠἤοδῈ ἀϊοιμυν, ρων γεργαβυπθον αν μιαρίε. ᾿ς σθενσευε δες ἱπεεγρεςε. Ετγδίϊπυ ἀυεςτη νεττῖς ὅώμμγ- ᾿ εἴς ἐχρίςαπάυπι. Νάπι δ γηπιε 4υ0- νεβοπηοητεῦ ξαϊ!οτ, δὰῖ πιλς πορείς μα] αοιπατυς δῇ Ευΐε- , 

»ιφδὰ νμα ἤμιωι νὰ δέμωνο (ἂν δεῖ ε ταύενν [ὰ οἷξ, ροτῖνα ἐὰ: : : τ ᾿ ρᾶτοι ἔμὴς Ἰοευ τὴ ἴτὰ εἴς ἐχριιςαπαυ ἐπὶ ὅπ: ἃ πὐΑ ν: : Ἔτι ὦ ἀδυας] 
ἵν" ΤῊΣ ᾿ ν δῖ τούενε. τᾶ, ἡμΐ 7 ἄσι ὁ ἑερευ ἤἄους ἴα ΡΙογ φως οοὐϊείδια Ἰοαίευς, δι ρυ4 ΟΕ- “φὰς δι Αἰαδείπτειρτεῖες ἄμο νψεῆρα ἡϊς ἐχρτείϊετυπι πᾶρς, διε Ἰΐδτο Ἐοζιεβαιτ λους ἰοοαπάο φυυὴ δὰ πυας ο- | 

πηύδτάτυν ΟἿ τ δὴ βαηοίαϊονεπι νἱὰ, νῈ Ἰοῖ.. 4.68, ειπιεδένοι φιοαις. (ςὰ ἴῃ Οὐπιρ!υτεπῆ οὐϊείοις τοδείυ» ὐχτ : τρδγο, ὅς δάϊοξο φορὰ, κρὶ ὕψωσε ἰπ. οὐπὶ δοςοπιπιοάαγεϊ ἀυς ἰοίξρίναν Πρ Αὐεαμϊτάτυπι:ο. ς  ἈἮΝἪΙ, 

8.6 (πὸ ῥγϑιον θοϑοιι ἐἀήίξυς ρέφποκιθη νεύοοι, νὰ Ἰογίτυς αὶ (εξ ἶ κατέρνον [ῃ Ῥείοτς ππελῦγο, ἡήδν ὀρόμὸ τ ᾿ (ἀιῖς ἱτὰ ! 
Ργωι ἡν γέρος ἰοσίεων ὁ ὐχρρν ᾿ς ρυφίεδο τειηρίο νίφε Μδιιὴ 7.66. ; ᾿ ΒΑΊ χίτις ἃ ρεος. φαροιμίο αυοήλτι πιαᾷο Ὑλπευΐλ κοπιήϊειποῖαῖ. Ἰάεμις 

αι ά ἀνηνη δά ϊμηβίεμε νσοαδυΐο Ν εκ, πον θθόγηδαι άὰ Δ δ αβέκδανι γ᾽ ϑόγρί τὴ, πρλμχαι φοφ τεδάς φυοδάμιονυν ἔθίϊεγιοτε. Δεβρίκεπινόνο, μὲ τώνο αν. ἘΠῚῚΗ, Ρ ὰ “ 

᾿χαίο μοι μέκεις. ἰδές ἀὐἰ τα πὶ τιοτοον, δύ, αἰ σὰν (αεξαιν 1) εἴϊε ποι δἀπιοάυῃι ἀπ οἰ]ς Ἀιετὶς ἐπιε! Πρ οτς Τοατυν ἐ- 

ταίξητειρ, βοίυν νιξάπι ἀδοίασαι, νει. Οοόγας 19. Πηὰε θὲ τας, τὸ δὲ ἀοίροτατίοηεηι : μετενοια γεΓὰ 4001Π| αὐάνμψμν ὃς πἰπὶ Τοίερίινι μύας Τμενήάδπι ἐχοτῖυπι ἀνα] δὲ εχεϊπέτῇ Ῥύαγεα νονοίο δι 5 γι: τὲ μῆς ὃν δι Αταδε σχρτγοίζδγιπι, 
ποὴ ἀδίυἠε 4.) πα ἀρ δος ρὲν Ἀγραἢερεβ φιαδίδει- 0 Ταμδκαννλοε ὁ αίερωνο γ70η,Η αἰ γέῤνιτο «τοι Οὐπὺ εἰίαπι ἡτυ4 ἱ ν ἰηὶ ἰἈ : 

ἀϑεν,  ϑρ γυμ δὼ ἐμ Νῳ ϑύπον τὰ ἢ : εἴλτεῖ, ἀοπυπν Ὀεὶ ΒΔηΠς Ουδὶο Ἑλάο [υάλεατη ἀπ ημῖγαπις. ΑἸαυΐ ἀυης ᾿ 

Ριη 41: μέμκμν ψέγαν: πότ νας πέλνηία μὰ ἴαπι ο- ἀϊοεῃάϊ αὶ πιεάϊο ρεείευπη) εἴντ,νε ΟΔ᾽ οὶ ἀϊ αφτίνπυς, 4νε οἰ ι με αὐρὶ Ἐν μΩς ἀμύον Ἀνὰ τὐνϑτῆ ον τηβοπάὶ γοιῦο Ἐλάσπι ἘΤῸΣ τυάας ρεκβιηῆε, φυῇ ροΐϊ Αβτίρρα τπστ ᾿ς | 

᾿ἀλδορόμμδῃ πὲ ἱπετβέΒεαὉ} δγπιν δι Αγαῖ. ΕΠ λὰ- δοωνηάνοιε. ΨῸΙΡατα, φαίάνδην βένει, οχριιμένο ριοποπηίμο ἐδ οὶ ἡ μα τέξῃ ἰξεσαπὶ τπ βγοιης πὶ οἴει τοἠδέξδ. πῃ ΟΝ Ι 

ἀράν μὰς ὙΡ ἱερὸ ἰκληβνη μἰξντίνο ἀφη, γῸ 5. δκπι.. «ὔπιργοιυ!ὰ βιείειάιτι εἴδει. : ᾿ ΝΠ Ἡμδὰ ΝΥ͂Ν ΜΡ υμέτων τούτων νοΐ, τέγμνο ἐβ4- 30 ἘἸλυάν φυάτῖο, δυρετεῖς εὐβο νῖ ἐδ νεῖ ροΐϊ Αξτιργᾶ 

᾿ μὲ ᾧ ἀϑύνι δὴν κι ἀν λνηνην μενρρέραβάγηρενενν, ρύρ τ δὲ 16. ΔΝεΝ[ἐαδνμ) ρον ν μὴ, εὐ μδ' βίας. Αἠάϊ ἀιπιυε ρατίον ΧΩ  υμί μεν βμνε «νἀνονῖο ἐρᾷ, τῖι πωδιγχοίσιν ἄντῴ. πιοτῖεπὶ απ εἰς ἀϊξλα ἤπιε, νεῖ ἀς αἰϊο Το δοςί- : ; ᾿ 

τ κὐλσῤς ὐνόρ: Με τὐθλς ονόδοιν δε ἀπϑβν] " καπηὰν κυ θικεόι ἀϊχίμιις Μάῖε, 1. 4. ΑΔ] οφυΐῃ ἐπι: παρ νεαΒὅωμπη τὸ σοιδωρχεῖν ροτίμ φυὰπι Οδες γπλητις ΡΟΝ τροιΐειπ ἀμτοσι ΑΣΠρρᾶ; κ εἴα ποη εἴς, 

ΘῈ ν "Ὦ εεὶς ἰῃ δὰς ογδῖὶ Ἢ - ᾿ δ᾿ δὐὶ πδριρα ἴον δ ποτίδδ (αεϊοτανυι ᾿μ τὰ ἀξ ολ 

ἧ κοὰὶ ὙΠ ΘΗΘΊΧ ΟΝ ΝΥῊΡ (ὑόγοι οἱἦον νην δ ανονη } 1Δ πηΐο Αι γουξοικαμαῃ ἐπ βιὰ ο πρὸς δορα ἀοίν δῶν ἀϊεηάν νοὶ Ῥαγόπήϊ νοτοιζοπιρί εδτίτας εὐλπι ἀιοιπεπιρε εἰοείλτας τοῖον Ἰμπουίδε (ατίςςυυη Ῥ 
ἐξ ορόχόν : ἱ ᾿ ἢΠπυν Νογεςπάα 

Ἐξ, ρείϊες δὺὶ ; ΐ ; οὐλθῳ . ἃ ναιρει μετὰ ἐν οπτιε,δς ἀὐάἠεπεὶς δηίηλαπη, ουἱ ἤι ρεγῆα- ἀιιοάοοϊ πιο εἷιδ Ηειοάϊε ποπιπς ἡποῦὲ ἐπὰν ᾿ 

ἐποοτόκο τὰ ἐρώω, ΤΣ Δαν Τ ΡΣ Τεμτῶν εν ἀκα νμοὶ μαρία. Ὀρροαναιαεταμα να α με σοπμεσιαίαμε Ραμ ὅὰαῳ ας τὰσι εση ταν υξῆς 
41 Ουηοίβαμρνὶ μων δοον, σε ροβ μων (νὰ ἐν ἴτε! ες οἵ δὰ, μελλρμαι δὰ ὀρέλβ,ε ῬῬλῶ σηθῆ κεπνε ἃ πβιοζεῶνῳ, «ὑυαιο τοίη ετίαπι ὅγε δὲ Αταδερτγο τὶς. δίαιν δὶ τρίεππίαπι ρὲ κε μὲν κα δὸ γδὲ τομῇ αὐμοῖν τι 
ὰ τὐῤηλυῦγ ρὐασνα πηρυσαε τ᾿οκ σρανὶ ἰοῦ ἀὐάτανες οδ8. ΤΩΣ ϑ πηδαρχούδιν ἐσθ᾿ μασξης τοῖν ππτεύουνιν ἀνὰ, ἐεωβοαιῦην ἢ. ἂκ ἱλάε ἃ Βάτπάϑα Ἀπ οςδίαπι ἀδσάμλο, 

, Ὁ τι ᾿ ; Ξ ἐβορίεα,. Ειμο ζνε ραυοὶεαθίοαλα)ηυμπν δας ἀςς}" 

τ γο μασαχήρνς Νέγλμι αὐ ρθκ γράλιολ, ερι ἐητηι μῇ τῆν πρς ἡ κΑμμαθ, γμὺν ρον ίναπηνι ἐρηπακΑ ΡῈ τον ΑἸ μδρμοὰρ εὐ ἀπο νῖμη ἐκεί! μκαξμις γε ν ΦᾺ 5. Βεοταμοα ἐμ: ἡρϑυσίω, ἸΟΝΗΕ Ν αὐ ταΐπα ἐδ εδυίε. “πὶ ἀμ. Ἰὰ εἰς ξαράοιτι δίς ᾿ ᾿ : ἱὸ νξἔτὸ, {υἹ εἰο υίάειῃ. ἀγπφάτῃ αοιπιβη ξορατεῖς, δὲ πιαξ πυπὴ {νὰ δα ἰμπηπιμτιἠ εἰυε ρανμεπι γε οὰ ΡῈ κα απυα “" 4 Βεινάεν δηὶ, δναρίοντν, ΜΌΝ δι Ἐρίπν Ὀηγμεβανιιν: 4οἴυπιοχ τε μαζραὶ ἸοίσρἈμε, ἐντεζο 4 ᾿ 

: .:», Ῥηίῳ ᾿ ; : ᾿ [ 



φῶ κω θ᾿ νὰ ὥραν. ᾿ 

ἱ 

} 

(Ρ.Υ.,.76 

᾿ ἂν ΜΗ μερ ε [εορεγ άνειοι ἭΜευε νετυ  ἴπηγαν φοάεχ 5 σης Ραγτιςυϊ ἢ οὐίσιι 

τῆι, ΝΟ ΝΣ 

ΠΑΟΘΤΑ 
εχ  ἰπιολετίλνι δητε Αστίρρα τερπυηνην ἴξρτεμι δηηΐς Ρυξατίαν ᾿λπς Μυτίδηγτφίιτί λᾷ εὰ ὈΣΣΣΣ ΤΝΝ 

πᾶς (δ (αἰ φυΐα δὲ Οἰαιιέιο : οπποιτος ΤἈουαΣ ᾿ ἀκπαπὶίογίδις Τοίξρθιις ἐν. Απτιψυϊταῖνπὶ ἱυςαριῖς ΝΣ 

ἴωα ποηάιπὶ ῥχοσῖι ποθὴ ροτυίθε πιςπτίοηφπι μοσῖοπι- ππογὶς (ξἀἰτίοπίδις μΗΐ6 αχαρ δτᾶπν, χιας πριὸ ΠΡΉλΙ 
βοτο ἤοη αὶ Θαγπα! εἰς. Ὁ εῖμάς φιπὶ αἰτοτιμ {δ Ἰείατιιν φιδίπο αὖ οδιϊδίους Πδεεάτο,ςουπρείοιεείς. ἱπομίαν μον 

ἐχοπιρίαπι [υὐπ ἡ ιν 4υν ἔμ τεπίροτε ἀε(ςπιρεῖρπίδ, (ςς τον πῖς ἐπ ἰὰ τειηρυς φιο Ροίὲ Ἠετοάίς Μαχηὶ ΠΙΟΣτοΠᾺ 
ς, ἀδοσηπίο ροίς Ομτιξυντ πάτα, απ πὶ Αὐομεῖλο ριυ]- νοίασί Ἰητεγγορ αιιαὴ ἴῃ [υἀᾶδα έτ, ΑὙ ἢ ο]λο καῦμς ρῖο- 
ἔο τα εχ Πυιη. Πἀπα ρει πιὴαν γεν Ἔσεῖυτίη ρτοιποδη) {οι ντ εχ Ράττὶς τοϊδιηξητο σοσ τιν Μμηροτίάτο: ο 
ἅμ ταμάςπι γἀτίοπε Οὐλπιλ] ς] ἴῃ τάπη ραυοῖς ἐχεπιρ] 9. τεπιροτο Ὠοιηίηυς ηδίϊτοτ 1 οἵας ΟἈτίίεις ̓ π ἈἜβγρῖο δ να 
τοπηροτιιπι (οτίςπι ςοη Αἰηάετες " Πεπίηυς ἐὰν 1ιἀ4πὶ [Ιἀδατ τη ἀείοτίρτίο μα, οινας τοηρόγε οχόττις ο[Ἐ1- 
ἐετεῖ φοῦ ἡΐιπι ΤἈουάδηι ἐχτίτηε, 4. ταπιση τοῦ ἀππίς ἐς Ολιϊσηΐτος, ἱποι εἴη 14 ἀφιηγιην ταπηραν ηυὸ τοι} 
που ἔιογίς ᾿ Ν4Π| σσττὰ μεταὶ τούτον ποὴ ροτεῖϊ δεὶρί ρτο “οἱ {πάπα τῇ Ῥιϑυΐποια; ἔογπιδηι., ΡαΠΟ γι ἀοίίςει αὶ εἰν 
τατοτολ,υίη νἱοΐσητα ἤξ Ἔχρο ἰτίονλ χιᾶπι ποη οἰξ πς- ἰλο Ἡοτοάϊς ΜαρΩὶ ἢ], ἃς Ομῇο ΤΩΙ τη ἢ Δηηης ἀκ: 

«εἰἴε μος ςοπβιψ ες, ἢ (χυοά νει Πεηνιη οἵϊο εχ αρετίο- ςεῖπ πάτο, ἡ Οὐΐξεηος ξογιὰ ἐοπττὶ (οἰ Ππη Διδτο Ρίηιο 
τίδιι γατιοηίδιι ἀρράτες ) Τπουάαια πο Ολη)Α] ς ΠΣ, ἃ δυης ἰρίμμι Ὑπειάαπι ἔισις ΟἈ ΓΗ Ἐο ἀπτιὰιιογοιη ΤῊΝ 
Ὑλευάα Ἰοίε ρα, γε πο ραιιοῖς ἀπηις Δητίαίοτεπι, ἀϊ- ρίαπὸ πιξοωπὶ βιείςξης φιὸά μιῆς κἃ ΤΟΥ ΤῊ : 
Πἰηχευηλας. Οἰὸᾳ “ ιν ἀἰΐεαιι!! ροίζϊμι ὁοηἰςζυγα, ις Είοσιας, . 

οτῖις εἰ Τ Πού άας, ἀἰσοης ἴδ ἃ- 
᾿ίχυς εἴὔεγοιλ᾽ ἀρρ]ιτίπατυ εἰς 
πιπῃ οι νἱτοτιϊςγοίτον φιαάτίη } μαβρ Εδρκιυίονεῖρι 
Βεδτοτγᾷ : αὶ ἱητοτόρτωο εἰς » δι | Ἰμω ΚΝ Ἀδμα αὶ τὴ 
ΟἸΠ 65 40} Ῥϑγμογαῶῖ εἰ, ἀ 0“ [φμε ἐγεδεδκηι εἰ αἰ 
ἴυτἱ (πῆς, δ 24 πΙ μη υπὶ γεάλει, 1 

37, Ροΐ υης ἐχοετις εἶ 1 ἠκς. 5 ἡ " " 
1π|ς Ολ] Πα ἐετηροτίδιυς ἀε. Ἶς δ} λον οαιιὶ τώ ἘΣ ΡΑΥ ΒΩ ᾿ αἰὐκνο ἐμ ἀϊεδιῳ γ"ο- [ςτὶρεἰοηΐς, δ αι ετεῖς ρορι θη 

’ς Θώσδας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν, ᾧ τοῦ 
ἐκολλύϑῇ ἀρχλθμὸς αὐδρῶν ὡσεὶ τετρα- 
κοσίων' ὃς αὐῃρέϑη,καὶ παἴτες ὅσοι ἐπεί- 
ϑοντο αἰυτιῖ, φιελύϑησαν, χα) ἐγπυδντο οἷς 
οὐδέν. , . 
Μετὰ τῶτον αὐέφη 1 ἐδας ὁ Γαλιλώνος 

ὦ σεῖς ἡκιάῥαις τῆς ὅπογραφῆς νκαὶ ἐ- 
“έφησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτϑ' χα κεῖνος 

| [1 ΤΡεοή, ΚΟ ἔ 

οἰἰφωέην, ἐμὶ ΣΝ 
π)ΕΥ μ᾿ ἸΥΟΥΩΠ) εἰσεΐερ 

"ρα! 

ν΄; Ον »πΆΡῚ [Δοπ ράγμαιῃ ΡΟΙὶ ἔς : ρεγιίς Ὁ} Π|δ ροβ {ε:ζσ' ἐρίερεῖιν 
ἀπωλετομέ Τραῦτες ὅσοι ἐπίϑοντο αὐτῷ, {Π|ς, δι οτηποβ φυϊ αεηῇ (ιετάι[ἐὀῸοπννες φηφίήμοι ᾿ς 
“διεσκορπ ϑησαν. εἰνά ἤροτῇ ἔην. γρηι εν, δα, ἔμηι. 
Καὶ τὰ νι λέγω ὑμὴν, δαὸςη τε στὸ 

. αὐθρώηων τούτων, κὶ ἐάσατε αὐτοιί " ὅτι. 
᾿ φαὴ ἡ ΦΈ αἰϑρώπων καὶ βουλι αὐἴτη ἡ τὸ 

ἔργον τῶτο,χαταλυϑὴ συταρ". 

Ἐὶ δὲ ὀκ Θεοῦ ὅδιν, οὐ δωϑαῶν κα. 
ταλῦσαι αὐτὸ, μήποτε χαὶ ϑιοριάχοι σ0-- 

(ςεἄϊτο αὐ «ποιοί ηἰθι5. ἐ{π|5. δὲ 
[πηηῆος ἱρίος βαοἰτε:ηοηίαιη ἢ 

εἰξ εχ Βοιιιηίδιυς ςοη ὦ μος 
ἔς ορυϑ ἐπι, 4 ΠΟ] αστυτ: ΒΡῊ 

9). δίπεχ 60 εἴϊ, ἤθη βροτοί! 139) 5. νενὸ ἐος Τιο ἐβιμο 
{ΠΠππ4 ἀΠΠΓοΙυοτον" ὥ' συἱάδιρςς [ς Αάηυν τ μουνπέ μὲ τὰς ἀξλσς ὲ ξο γελρηά πὰ . [δια φυῦνθ ο0 ρυφπαγεςοῃηρο. μων, ΤῊΝ 
ΓΙΔΙῺ 11. Ἅ, . “ 

᾿ : ο τ ᾿ΔΙσηΠ (μπὲ δμτοηι εἰ: αυᾶ [ ΦΡηίδοβνηνι αειον αι, 

᾿ιεάδεε αὖ Ροηνηίθωι ἐπὴν, 
Φ᾽ βνκβεο ἴον: φυοπῆην β 
ε|} ἐπ βνοπηῃέδην εὐβι!μη, 
βόε μὲ οβερ ἀν ἰμειην. 

φ΄-ὦΝ 

᾿ Εἰποίϑησαν δὲ αἷυτηῖ, καὶ πτορεκαλεσεί 4 
ἔϑρμοι του δοςόλρες : “δεΐῥαντες παρήγ- ἴω τ : : ἰοε,, «α[8: ἀξημη! δρενενὶ ἡαιλαν μὴ λαλῶν 55) τῶ ὀνόκιριτι τῇ [η- {πιλπάλτυης ἣς ἰοφυστοητμν ΠῚ} [μὲ ἀκα πὐριρορρέα ἰοῦ’ χἀὶ αἰχέλυσαν αἱ ποιξ.ἢ ποπηΐης [εἴα διά! αι σγιης ἐος.[ ἐείυ:φ' ἀὴποῤθότμιν ον, 

453:ε ει αἰϊδυοπν, να τινα ἑαυτόν. Τὴ ἵεΐρυς ςοάιείδυς Δἀάϊτας Ἑταπὶ οηίπι ἐρῇς άφῆι 

ςεραὲ φεποτς ἰἀοπὶ ἀεοίατας ἀτάις μηκὸ ἡ ῳ: Οἰπιλίίς!, δι ργοροῖείς οχξαι 
ὑὐ ΣΎ ἢΙ 

οὐπιιῚ φυιαβ ἔαρ εἴϑμωνυς. τ 4} «ἰμάνη ὃ φυνά εἴ Νιίω τὰν Οαπγδὶϊοῖ οὖ ἐοηίει ἀρρεϊίλη 4 ακζίνμηκίω εἢ}, τρρσυκολύδη, ΦἸγατυπι Νεσιρο αυΐὰ πἸ ἈΠ ἱπγράτίοπει ἱ τ  είεῖει οοά οοὐ πέδαι ἀν, μἰϊκαν εβεινυίξεια, ΕΝ Ἀριμαηδη ες Ἀπ δ δὲ δή ραν Νὰ δϑ τὰ 

ἹΠπ|ι ὐκολούδησν, ςεγσης δά Ῥιδλέυπι: ἄς ῬΑ μα) ἰηὶ υἱιπγὰ καΐογιηι Πδί ἊἋ “ΜΗ ήδενπενι Ἡἔνρευ ἜΡς {Δ Πραλυ πῆρα ὐγαναν, ̓  : . Σ ἐξρῖθε γιά 49 Ὑπαῦος ας ἀπὶ ὅς ζοπιπηδηείείαπη : δυσα ἀρραξεῖ εἰ ἀπρϊβεῖ, νὶ "97 υινβονίδαι ἐξβν ὧν τὶ ἐμέραμ τῆς ὑπογαφῖ,. ΜεῖιΣτ ας Ροιτίηοι πλεῖ εὐ ε ἰππεπιοδῆεροε, σοὶ Σιξο ΗΑ ἀμίαι εἷς δὶς Ἰυάεε ἐδ αἱϊο Βερολνία ἰφετοηΐ φιρ. Σαθφήν δδε οὐσοι οναῦ ὃ π αἱ μὲ διιρίως κ᾿ πεαρψγιδνν. ΦΙ|ἰσ,4υ (δάϊτισδεηι ἱπουΐτ Ατοδεῖδο Ἀ οπιαπὶ δὰ γοειρίεη. 0 ἐφ [ΑΙ νίάειε } μὲ ϑῤαινν ἔμπα Γλοο βνξῴφανι ἐρπερ αοὐδῷ ΚΠ τοῴρυιῃ ργσἐδόδο, ἰὰ οἵ φουδο; εἰροίζον δππὶρβ ἀπὲ μόσνεν ηρὶ ϑεομῴόχο, Δ᾽ μϑῆτε.. νυ ϊξεια, ΛΙε βυνί. Ἐναίνηνιν, μοῦ ῥϑουψω τυάμες, αὐμδὴ ἐσ ρεσυποίλάη ἐπῖν ἀρήψει Νιφννέο, Ἐᾷο νετὸ βοὴ υἱάσο (0 γατίοης δαεροίποι «μένε τοηίε πιδατση θην ἔβεὶς Ἰοίερα Αἡτίᾳ, 1 ν γ,ολ.1.. οὰμι Ῥηβοοεηειδας τὶς ςοπμπιοάὰ ςοππεξει, Ρυῖο ψι- αἰκεγίυε νοδὸ ἐδέμε {{Π ἐ.ἐαρ.ι. ᾿ ἴὰ Ρεβοίίαπο εἰῆε ἀἰςεπάϊ ας ἐπιε, 4ι0 πγοάο [προ νίρατί ν ' : Αὐὐπιὰς ἐσ ἀοέν πὶ 8 Ἐ ον μυάνεννοι ταῦ χοόαπο "ο᾿ γοίδρεπδοι πόνῳ. Ναας Μ ἀτεβυῖςιρ καίει ἐχειρίαπὶργοτίως ἐπηὶς ἐχτδὶ Πομοί, Ὁ λυτεπιὶ ἱπορεὶ ἔτη Ἀουννῆοε φυΐ εχ ἦἣϑε ἴοεο ἐοπβεὶ ρυιδει,͵,. κε Οατογὴπι ἰῃ πρὸ γευ ει ̓πο σού ίοα πιίγα Εἰς οσου- αυίαινν ἴω εἰζε πικρ βεατυὶ ἑπξοείείς ροτειτϑατοτεν ἤαϑε. τίν [ςεἰρευίαε νατίεταε. Φἰς επίπὶ ἰη ςο ροίὲ καταλύσαι αὔτ Ἱματετίςοε γοσλριις ΝΑσι ΗΠὶ μ Τβευάεν δι [μάδεάεφυ!- ἰερίριτοδεν ὑμεῖι οὐτο βανιλοἷε οὐ το ονφμννοι. ὠπέχρῶν οι χαὶ ἔνι Αἰς αρ ἐς Οὐ πα] εἰ, βιεγῶι ἃ Ἀσαμεπὸ πιαβίδεειυ οσέι- }0 δῇ οὐν,όσων τούτον μήνντν ἰὰ ςἰἘ οϑῇφε νοι μόφυε Κεζει, πέφην εἰ Ης ἀδίωγ πο (ρεξξας Οεπι! οἶϊε οιλτιο, (δά ἰωάίσει 7 νανδέ. κδόβωνον ἤξιμ 4 νέμέβνε ἐβὼν [ϑτϑϑ εἰναι οὐρα ἣ» μῷ αὐ ΠΑΝ ἐκ Α ΗΝ " ̓λρῷ ἄκυιρο. ων ἄς, | 
Δ ἰἢ πῷὸ βόχυσι ς ) δὸ πος ἰεοίῃστε Πμᾶες κου ὁ Ω “μια σῇ, ἐσυ ϑινεον δὲ ἀυντῳ, «Ὁ φίο νιάα- ες, μκῷ οὐτιὰ φυ δά ὁ ἔρλθξεῖν ἔδυετεῖ, οἰ ἀϊείρι!! ζ; Ἰίεει ΤΙΣ τορεὶὰ εἰ γαμο τν προ ρας ρὼὶ δευ]- "ὺϊ ἧκ το γδά φιδά ἄρσιο αἰἴοι σιοάδο- ας 14εο τεδιὰ μα κὰ τ ΤᾺ βοὸς νεγδυπι ἐχρις ρεῖ ρετι- 

8 24τυν,δι Ῥερέγοεο 80 Αροϊοϊοτυηηοοήττα ἈθηΔ. ρβιδῆη να φαὶ νεγιοτὴν ἂν γον ἀετοε δά πόνον ἀνινημσὰ 
πθτυιῃ μα ξξοτίφαεθαα δκόξερυ, ξτυίαν αἰἰφυί (φηνοιεῖως. (ηρείε φδ, ἐσ αρεμῆν. 

: 4“: "ῇ 

΄ 

μη, (Ὁ τεάκἔ; ΟΝ 

Κμονῤ,ζσ' ἀηενεὶς βορω- ; 

8) Νμης τάαυς ἀΐοο νοδὶς αὐ 328} Εενιο ἀν υοδ, (ἢ 

δἀιοςαῆοσης Αροξοῖος, εαῇς] Θ᾽ οοννοζώπεει αροξίο-. 

᾿ » ͵ Ζ 
᾿ 

. ν ἈΑΡΟΒΤΟΙΟΑΔΥ͂Μ. 5. ΠΟ 477 
ς ρα τος , ͵ Ἴσθι η Ιρἕ εὐρο σαευήσῃιοι ρεοίς ἢ 4. 4πῷ Ν : 

οἱ μδὼ εὐέβαύτυνημθ υῇ ὀὐμὴ Ἢ ΚΡ ον ίξας «ρποδι "αυδά φαμάφηει α ερη βεῖ!α ἐπ. ἀΐὲ «Τα τιὶ Α 

γφοῤπου τῷ σιιραῦ ἐἰθ. τὶ ἯΦΣ σΈ 6} ὁ τ ΒΡ εὶ εἴϊεηι φυΐρίο πο- : 
γύμρτοῦ ἐυτιΐ κρτιξιωϑησιν ἀτμα ΐης " ᾿Ἰσία σομτυηοηα ἁβιςο- 
ΠῚ ἡ . Ἰγεστυῦ, ὁ οὔρις: 

δι αν τήμέφαν ὦ τα ἱερᾷ χαὶ κατ᾽, Ε᾿ φιοείάϊς ἐπ τέρίο κ΄ ἀοπιὰ 
ἐνὶ ἐπαύοντο ο)δοίακοντες καὶ δ αἴ-]. [τίπι πο (οἤλθαπι ἀοζεῖς δι ε- 

ἱ Ὁ ΠΟ , εκ}: Ἱπδηφο!ζατο [οἴααν ΟΒε ζυμι.. ον ζόυλνοι Γκσεμεῦ τὸν Χριδόν. ἐεὶ τευ Ομ 

Κεφάλαιον ς. ᾿ Ξ 
᾿Ν δὲ ταῖς ἡμέραις τωύταις πληϑυ- 
γόντῶων ἢ μαϑη 

π᾿ 

ρΡἤκ νεενετὶσ 
" φ0.5 δὼ, ὁΠποῆυ8 1» 

δὲ '2. ἡμιήεαι 
᾿ ὶ νι εὸ ευλίλας 

Οὐνηδ νέδην ἄϊε ἡθῃ ἐοτείοεει. 
ὑρἊαἰαη μη ἐεινρίο Φ' οἷν 
(4. ἄσννοι ἀοίξη!ες (ρ ε-- 
μαηϑεί εκ αηξει Οἠγηθηπν ᾿ 

ἐ πα νυ 

ἢ (ὍΑΡ. νι. 
ν Ϊ ΜΝ ἀιλξεμδνάμεεην τιν λα οι δὰ 

- τἃ ορρυξηᾶ- 

. σεξεηιε προ ἀ ι ΓΤ δὰ ἔς 
ρΡοἰανηια, Ε μ» ΠΊΗΥ͂- ἤϊδιιν νι δέξῃ" 
'πῶν Οὐταιονηπε αάμενμρε αὐ τα ίοις ἃς 
Ε] εὐταοι. δ ἡμδ ἀφ} ἀοτίτυν Δρον 

«ἜγΕηΙ ἐμ ποληι βεννυ 4ν0 ΠΟ} νεῖ ἐκ 
τἰάἀ!αὐοτυυϊάμα ξον μη), ἘΣ Ὁ δ Ρ 

Οφπιροδίρει ἀμεεὴ ἀμ Ομ μεμοῃ ἄπ 
ἀεεἶπν, πιμλειάέηοαν ἀν Ἑσοο] οὔ α οςολ. 
εὐροϊονην ἀϊχεγρμὶ, ΙΝ θυ ἀθ ἘΠῚ ΤΩΝ 
“[Ἐ «ἀμμην μος ἀφνοίἰΩ- [99 [ἃ {ὼ γον νη δῇ Θεὶ, ἐν πή. (Διβοιιθυς Α,, 

, ροίϊο! ) 6 οἰδένανε σηηβ;. τεπιετὲ ςοηϊῆν 
. Οὐ» ἀεῦαιε εν δ αῖνοι, ξεπθλισρέτης 
αἱνρε εἰ υϑϑὴ: δοηνεεβί- ἀἹ νετοὶ, ὃς 

. Ῥ»πονᾷ βρεθην, ρίονοι δ ρ,- Δ πἰἰΠιλοὰϊ 

ἐφ πρὶ άπ Ῥα", 

(σαν. νι 
Ζιοιὰτῃ μετφῷϑ Δ 48 ηυΐ 

ΠΑΝ ΤΑ Ἡρὸν ἀπε ρυ]ὶ, 
οτγτωι οἰἘ ἀγυγηΐυγ Ογαζογυῖα 
αἰωςτί5 Πςθταο3, αυθά ἱρίο- 
ΕἸ γιἀυὰ ἀεί ςεγξιι Ἴη τὰὶ 
αΜοτίο φυοιϊδιαπο; 5 ᾿ 

Ἢκάχας ἀποάςεοίπν γα άιο-} 2 
ἕάτὰ την εἰτυάϊας ἀπο ρυ!οτῦ, 
ἀϊχογυητ," ΝΝο εἰς φαυυ πὶ Πο5 
ἀεγε!δὸ ἔεγίθοης ἢ εἰ » πιη - 
ἤγατς τοῖς. ἢ Ὁ 

ἘΘεϊρίες ἐὐρὸ, ὃ [τατρόβ,6χ] 3 
νοῦ!ς νἱγοϑέεριξ, ᾿ Ἰάοηοῦ το- 

» 

δὴ, ἐλύκτο ργου- 
τμὸς ] Ελλίωιςῶν σοὺς τοις Εραίους, 

ἕπ φἀρεϑεωφϑίῦτο ἐν τῇ δχακονιᾷ τὴ 

δϑημνοινῆ αἱ χῆραι αὐ. ΘῸ 0 
.  πρροχαλεσοίῤδιμοι, δὲ οἱ δωδεκᾷ τὸ 

“πλνϑὺ9 1} μαϑη Η εἴον, Οὐκ αρέεεῦν 

Ὧν ἡμαῖ καταλείψωντας τὸν ρον τῷ 

“φιοῦ δχακονέὶιν τραπέζαις. 

ἐπισκίψαϑε ουμδ,ἀοελφοὶ, αὐόρας ὁ] 3 

ὑμδ μαρτυφουμδμοις ἐπ] ὰ , πλήρεις . ἢ ζοηὶ : : Ἐκςμοἤαῇιςὶ , ὁ ᾿ 4 .. [{πἰπηοηΐο ογμᾶῖος »Ρίεποϑ 5Ρ:- εαρ [ϑπέϊο (σ' [ωρϑονιῦα, δ ον ᾿ Πνύ ματος ἀγεοὺ χρ] σοφίας, οι (σταφη ἥ πᾶο δὰ (ρίεπτῖ4. 4 5 [φιον φρηβάιναπνων ἔργ τὰν ΑροίοΙ 
σμδμ ὅλι τῆς χρεέας ταυτῆς. 'δῖς νι! ργαβείδαμις. ᾿ ,[πρκ» Ἐπ ΠΕ Αι | τ ΒΞ 1 κν . ᾿Νο: πενὸ οναμοηΐ ᾽ 695 αυϊάς πὶ Ἐ στὰ" Ἢ “ον κονία 4] ΝΝος νετὸ ἰῃ ογδτίοης ἂ αἀ- ] δῖοι 4 εἶδ ἐρηϊία Ἡμῶς ἡ τὴ φεϑσευχὴ καὶ τῇ ἀν Ἰμεϊηϊβνατίοπε βειτοοπίς ἐρεν-, ὑπ ρθε» εὐὸν ἰηβανῖεν αι ςρς ει. 
τῇ λόγον φῳρφσμαρτιρήδομδμ. ᾿ [ἀΔυγαδιπιυδο σον ΥΣ ει καὶ σορεντωη ααὲ ητοηυ 

ογηηὶ πεν δἐενδήσε, ΚῈ εἰ. αρείροε οἰρέ 
εὐρτ δὲεβ Ἀημνη υἱγμῖη ἀις ρίποοι ὁ- 

' δίδοωπι Μάιε (᾽ ϑρέριῳ Ῥοτίει τμπὶ ἀο 

“ἴοι, Ῥρηίρροιο, Φ' μὴ ασξ ον 
Ῥνφεδρονησρ, τ Ἀπ οαμδο ς 
γεν δ’ Τὐπνδέφηονν Θ᾽ Ῥ 4} πξιὰ χὰ 
περ, ΜΝ οί φηην αἠ- 
ὠεηδπὸ ς  ϑἱδεί γα ηη. 

Καὶ ἡρέσεν ὃ λόοος ἐνώπιον παντὸς τῶ 5, Ῥ Δους δυτεηι δὶς (ξγγηο τοιὶ 
᾿ νοΐ. ἢ 566: . ργα επί τ εϊτυἀ 8. εἰςρε- 

τληϑοῦς κα ὀξιλέ ξΑΡΟΣἩανον ἰἀὐδια ἡτυπὲ διερῃδηιτι νιν Ρ ἐπ 
πλύρη πίτεως χὰ Πνοῦ ματος ἀγμου,» Κα} [ᾳ ἐς ἃς 5ρίτίτο ἀπο, δε} ΒΕιΪ- 
φίλιπαον, καὶ Ποόχοθον . χα Νίχανοξαν [ [Πρραπ, δι Ριοςβαχιπι » δ ΝΙ:- 
χα Τίμρωνα, καὶ Παρμδμαῦ,καὶ ἸΝριόλριον] Ἰοδποτοιι,δς Τἰτοοῃφύγοδε 

᾿ Ανπολχέα. ες ἰππεῆδη» ἃς ΝΙ οίδυιι ῥτοίεὶγ- 
5. Ὁ ΝΠ : ἐόν» ̓  ἕμαι Απεοοβεηίςπιν οὦ 

χεζωνμεν νεῖ Εἰμειδοὰ τερεῖοτο πιδίμ! απτοσοάςης, 1 τὶ πον ΣΝ ἘΠε πνςς ᾿ 

ἯΣ ὶςε Ιοξὶ «ἃ Ἀριςοὐιη τσ "ἰισού. . "ΠΆ ἽΝ φη οβὶ εηννννννὰν ἴσον δμν Ἐταπουερᾷ γοδυιη, Ρί δ. 
“1 Τοονναεῖην, κμτ᾽ οὔων. Μφλτὰ, Οἴει ἀονιο!. Ἐτδίηνις, οἰένηι, δε ἢος ἰοζοίνε “ῃ 4μοαὴε ζεξτὲ οδίοεαυ τ. ποη, 

Ῥιιβιρνί ἄοηῖος, κρ' οἷκοις, ἀὲ χυο ἀἰχίηχις (ὑρτὰ 2. 46. πάσγδης Αροίο]! φᾷ τοὶ Ρίαςοαὶ, δὺϊ κοὐ ψερὸν : ἰεὰ 
Ὀοτυόγυητ ἐρίτατ ΑΡΟΙλοΪ! τυηιὶ Ρυθ]Ποὰ ,ἀυάἰςπείρας ετιᾶ 5 ροτίυς Βος πορτης εἰαηοίι εἴς νι ρλςεῖς ἀεϑετ. "Παφιυὲ 

εἰρεξδιαπείδαε ἐποτεάι}}6 τυ ας, ται «τί ρεϊθαείπε νοΐ. τας Ἰηϊογρτες, φυεῖπι (κῶν ταλ] πεῖς (τί ςοτηπιοάὲ ᾷ 
φὐῆφις ορίιϑ δγαάτινε ψοτὲ τείϊατοτ ἀςἴς Ῥαυϊπεμηῆν:οιΣσ, νίάοτας ἰξητςπείατι χργο πεῖς. Ἠαὶς ἀμῖεμν ἑοποίοπί πον Ὁ. 
{πιο οἰρνιβωον αἰ υσουῦ τὸν Χριτόν. Ἀρυά [τοπαυὶ Π0.}.ζὰρ..΄ ἀιΠΠ πα ]!ς εἷς νίφιεφυδαιςγ}}. Μοῖϊ αὺ ἀιάττατας Ὠδι». 
τελἀάίτιῖν ῬΗ λων Πεἰ τὸν ἠδν ὦ Θεο,, ςςς τξίδηι9.. δλέμηθά.ν τῶς πραπίζαμ. [ἃ εἰϊ σομι αλέ, ἃυς 

᾿ἊΝ ΟΑΡΥΤ ΡΥ. . τὸ ἷπ ζοπυυϊίε ἐς ηυΐδας ἀϊδεανη εἰξ ἰαρτὰ 2. 46. αῆφυλπι 
1 ΟἼταεστωνν, ὟΝ ἘΝ ζωυις οἶν.Ἰἰσεῆτον Οτγαοϊςηίες ἡἴος ἀρ- σωωναδυχικιε (ΣΙςτὰ τεἰαπὶ ανιηςγα ἰρτο ἤρα στα ἡμᾶ οὐη,. 
{ αοπι ἄσυς ἰαἰειη Ἀοπιαπεηίςηι νος το αι κο- ἰδοπταης ἀποϑὴΣ » ἄτᾳυς 460 10) ρεΙπιΐ8 μια; Ἀἢ ραυρο" 

τας νεπαϊμ ογας ὃς (εἰπιροάϊιην Οὐπεῖςπίς ΟςΠ υτῆοη π΄. τὰπι ςαχατῃ δὲ Βοος αἰείοιε ρεζαπια: ἀπ ̓ δυξίφηςπι βετεί... 

Οιτακία (4 λά Οταζουια {πα ἰτυιάίηςπι ἔυτεξδόζα τη, πεϑαπτ: ἢἴς ταπλεη ντ ὁπιηὶα τίτὰ δι οτάϊπε βογρης, δι Ὠ α- 

ὈΙβοναη ἐφίτως ΕἸνίω κὴ Ὁ ἐξ 4υου Ῥαυλες [οἷσι Εἰλίωαρ τς ςοηὶ Ῥυφιδγιοτίο υδοίϊεης.Ιἄαμς ἱσα νίοτρατυηι ΑμΠς λῃ- 
ἀϊξχοε ᾿υμά σιν ορροπετς ὅς Ἠεδτγαὶ Οςξητίαηι ποιμίης ἤ- τεαύληῃ οὐγηίς Βειϊοαβίςμς οτἄο ργουζιβ εὐισιτεγέτιτ, ᾿ 

εἰδηλπευτίδυης οηἰπν Βίων, σεηεταὶς ρρεϊϊατίοῃς ἀθ- ἀμεῖεχ νεϊςγυα ΟλποῃιΠΊ 4εειςος,βἴσις Αὐσο ἐπ με ς- 

τρια ἃ Ογοογίιπι βεητο, δ οὐπεν πο γοι ποῖ, δ τίληι Οτεροτὶ) Βρ ζορὶ Ἀ οπιδηὶ ἐμ! οἰ ο. ᾿ 
: Ῥεχι μον «ὦν νυ ΐς, Οροβάεναιε, Ἐταί, Οἰνευνίρὶ- 

᾿ν 

εἴἰαπι φοπργονεπ δ ηυδηάλι εχ νιριῆτ, 40} σοῖς πόα εἰσ- 
ἢ βρη ἢ ΔΝ ἰφο!οαιτία ἴάτποπ ἀδβουτοηῖοι οοὐ οἰτίοηε νετὶ ἡ οὐὐειφαοτυπι νεγθοτιμ πουξτυΐη χλδνὶ νί δόταῦ (Δτίς οσπιν- 

Ὀεξειφής πιδυτί, 4ιοενόςατς ἴῃ δέν [ἐδ είε [ρυοᾶε εοπίω 6. αηἶτε: οςς μὲ αἰ δ᾽ ἀραὰ ἑἀοποὺς δυιέξογει ̓ αβοῖς πησηνπὶ, 

υὐν εἠδουάτενι, φιαῖὲς Αἰὲς σοτηεί ταν, ὅς αἰίαε ΠἸς Οεατοστίο, το ϑασκέρθεϑεῳ ουτη ζαῦι ρετίοηκ. [πε |{Π|᾿ππ|τιντ΄ ἀατοπι εχ 
κυΐων βάςτι ταπτορετα ργχάϊοας Ομετα:}}} ἀςπίαυε 4ι0- Ἠερεκοπιπι ἰἀϊουϊίη ὁ ἐς Δητοζεάεηις ςοπίξηνεης, δι ἐκ 
τατι βὲ τηοπτὶο ἐμ θη, μα τ υσπεβαό νετὸ βυξίνος ἰσόονο- ςοηίξαμεηῖς δηϊοίςίεπι, Ζἔἔ ᾶ1άραιϑ ἐ{βιννοιίο ονβιοι, 5. 
ἐλ βεπεις αυΐάδιῃ Ῥῖορμαβον, , (εἰ ἐπ υδοσαμι βοῆτοπ μαρτυφνμῆῥεις, γυ ρει, βονὶ μβιιοκή, χυσὰ ἃς δξλιυὰ ἀςοἰρί 
μεῖ στουποιῆρηφαι αὐζείτοι, δὶ ρτοίεϊγιον ῥτορτετοα νο- Μ΄ ροιεῆὶ Ἑγδίατω; ,δρεξίαια βγοδ φιώ. αυϑευτῃ γελοογυαν {ἷ- 
«Αἴος. πλαμον εἰπε φυΐ ἐμήπον ἰηῖον αὔδε ρότεν ἀιίρει. ξαιβοιτίο πἰιπίυιη εἰ νε ἴω ἀϊοαηι)αιβυῖ. Ωμοά λ.» 
ἔου ρυιταοῖ Β᾽νίωεται ἀϊςι, Ναιη [υἀδία τοι ποιτουποιίίοα, τοῖπ Οταοὶ νπὸ νεῖθο ἀσοίαγαητ,ά αεςεί οτἰῷ ἐχροίείηηιιε 
ἔξφιτη ττα νετίατί πὐϊπὶ πιὸ (αι πυ τ Ἡ ετοίοἱ γπγίταα εος ρἰαγίδιμ νείε, Οἰςοτοπειη σαι, 4! πλῖμι φυϊάσιη ν᾿- 
εἰείϊα πιυϊτο Ροίῖ τοῖον ξελυίρον οξοπί ιοά βεῖτ δ ἀεῖυτ ἰά «οἰυμς ἐχρδιοάτε ἰὴ οτατίοης Ὡς ἀτυΐρ τείροπῇε, 
(οτπείνιι οὔεὶ ἐπτείζωε. Βαυΐυε νετὸ 4ιλη ὌΝΟΝ τὴ 39 γθὶ ἀς Ὠεϊότατο ἰοηλεῖν, Τοῖβννοκν, μας, εἰατι ἠννογίην 
(τηιἰε (ξίς Ἠεθδεσιῖι νοοῖ βιΟοτ. 1.2... [τλάυς ἤξσυς τοἾ» ἐρεφεν σου νεο ΘΡΉΜΙΝΙ ἰλόισέανμ!. παν 
ΓΝ ἀν ἀρ εἰλίωει Ἰνάπιεν τὰ ργόριῖοῦ Πίγρι ἀϊςεῖ- τ Η "ἱε ν[ω! εἰν μέμαπε ν μι τα εύφνμῆν ΜΝ τὰς ἀμοῖσε Σ βεε 
τπεὴ βινἰψιφὴ Εεὐταείε ὀρροπυδευν ν Ἂς ἰπίτὰ ε1λοι 42ἐ ἰνμοε νίνκο εὐαβ ημένωι :[ξἡ ν, ρεαροιδεοηὶς δᾶν οἱδ οἷ»» 
{ιν πμνιβενιο, ἐν τὸ δωενονίφ. ΠΟΠρὲ αυδί γεὶ ἴῃ οοἰϊες μαι (πευδηάα. τ ᾿ ᾿ 
ἐδυλτηη ὅρη (λτίε ἐλοϊϊὲ αἰἰεξ οτεπεως, νεῖ αυδὲ ἰὴ εἶκον ᾿ς 4 ῥωάμανμκῳ γοφνκρμεμίαμν. Ψυΐφλια, Πηβάδμε οἷν" 
ἔγηαύαην ἀπ ειδυκίοηα ρακοι (μὲ φυεάπι ἤομ ἀ404- ψῖ, ἀταίαγμι ἐπενδάνμι. Υιάε Μαι..9. 

Ἀεὶ 

.- ἃ 

οἰ η φμοιμαο 4 καϊβαὐΐω
 ροῦοι, ἦδεπι τ 

.Ἕ.................»...-.. 



ἑ ᾿ ἡ Σ: ἐς Π ᾧ Ἷ ἥ 
᾿ 

β΄ 

Ἔα, 

ΩΣ ως ᾽ 
Ν ἔμ: Γ , Ν 

ἘΣΤΙ τὰ ποτα ἃ Ὁ ἤΤΑ, ᾿ Χ 

τὴν ὉΠ  γρλῥμνμεβα, α οι ἔφησαν ἐνρύπιον ὁ ϑτοτύλωβααὶ 4}, ΩμΡο βαῖμεπιπε ἰὰ δλῆρ6-] 61. δίνη βαισνη ας. 
ΠΣ ᾿Νρααλαν πρερτευξάμδμοι ᾿ἐπέϑηκάν αὐτοῖς σαὶ! [δα Αροβοϊογαπι αἱ ΝΙΝ “ἄμιν ρεβείσιω: τ 

ἐπ 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΑΥΜ. 479 ᾿ 
᾿{["ρ δεία" δι δρ εἶτ ροῦ φθεπὶ 

πἰπνδμαν Φ᾽ ελάλοι. ἀπ ϑαν Ἂν 
ῖ οιοσῦ Ί ᾿ Ἶ : ᾿ ᾿ δ " κ ΟΣ | Υωηι [μϑηεὶ ᾿. Ῥε]Π ἀοᾶοιοῃ 

τοῖς μὖμοι ἢ Ἰε ρυεοίδιι, "ἰριροίμοτυβε οἷδὶ ὅτάνμεν ἡπμόίβενααι ᾿ κῴτ ὑπύθαλον αἴδρας λέροντας ὅπ) αἱ Τῆς (υδίεοεταηι φυρβίαπ ἢν ῥδυ  πρα αμ αι ἢ φυῖα υἱκοι πον 
ΩΣ οἴρας. ἀκ δον ὀοικων 0] Ἰπιάπαοο,, 9 4" Ὁ ἀρ ἐν: ͵: ρ΄ ἀπ λαλραῦτος ᾧ ἐματαὶ [45] ἀἰεαγεος ἔς διυιάίμες αι} [ὐ{ν ννον ἀΐοονν εὐὰ ἐμμκάμρνν 

οὔτ μον ᾿ ΕΥΓΨΗΡΕ ὑηύξαν ὁ ὁ Ἰεδαινεύεζιθο Ὁ εἰ᾿ οὁ οἴςεθας; 7} Ἐν νειν Ὁ ονονέοὶ, τιον. αὴν᾿ ἈΟΡΜΕΘΕ Ρ' ᾿"ΠΠοφαοπίεαν νει δἱαίρῃς ἀμειβένεινίε ἐν αῇβδν δ᾽’ κινμινξείινε μεν 
' Δὸς μεμικεδοία “ς Καὶ ὁ λῤγος πῶ Θωούη ἔνε ῖννς Ἶ δι ναϊδὲ περ τα θαυ" ὅμι; εὐ, τ ϑαινρθαναι βλήνφηρίο ἧς Μωσὴν Χρὴ τὸν Θεὸν. 1" ]Ἰῃ Μοίξη ἃ Ῥευπιν. ἴλεμνν. ἰωπιπίδι φοῆ.- 
Ἶ . “ ἕ Ν ' μι " ΒΕ ον οὐ ἈΠ ραν ἢ ὠννμ ἀ Ἐεἰρηϊογμην ὶ ᾿ Ἢ υδτιπῖυει 

" ᾿ ἜΛΗΣΩΣ ἫΣ Ν᾿ "": ΠΗ υα ̓  ἢ. [μπιοχς ἀἰ οἰ ρύϊοσαιῃ ΗΙ ἐγοίο υ ἐενίαινν ῷ ἐνὶ πράς ᾿χμναίνησα το τὸν λρὸν χαὶ τοι φρεσ᾿} κυ, δον μτο δ νμο γα ῬΙερ απ ἢ τηραρ νΑθθλ να, ιίανς Ἐεεϊοῆᾳ 
Ἰρυ : ιρυεξεν ποθ ἐδ δι εδύνις ες Κδι σϑυοῦα μ “ΟΠ ΗΠ] Ἰιγϊομαϑ!άσις ταγθ α᾽ Βαςετάο.] πὐδα μσῖδαὰ δϑεηέηκα. ς΄ ὑήρρυ; καὶ τουὶ Τραμιματέιίς᾽ καὶ ὅπη, δι δοηίογε5 δ ϑογῖθας : δὲ εὐτα} ἰξομμδε: Φ' ἐρποισγεμθεν ςινφαια ροτφ. 

δ υ  υυμ ο ἐ Μμαμμμαμι.ς ιπιεσιυήρπασιυ αὐτὸνριφὴ δγαιον οἰ! {γι ἀοποέατια τα [απαμωαῖατο, ἐλάσας: 
᾿ ᾿ . ᾿ ᾿ Ὁ ὯΝ - ᾿ ΒΒ Ήυ ᾿ , ; ᾿ ἢ ὶ ᾿ ͵ ᾽ 4 Η ͵ ᾿ , ἕε- ἰοονᾷε 4 

ἘΣΜΕΝ εἰμνἐσιμ, τίντα, μία μος ἈΡΣ ΣΣ τ ἢ ΡΥ τς 
κ, 5. δία, ρεϊπιὰον ΨΩ δ " έβατα, “ἴα ἣΝ : ἕωισαάν τὰ μρίρ ᾿ - ἀϊεςτδης,οιαο ἰῆς πο οοἴἶϑι γ64.4" ἀἰκετενε. Η στο Ἰ᾽ ἠνρορμίουυ : ; γε ρρμ Ἰοφυὶ γεγδα Β]αίρμ ὁπια αἀιεῖ- ἔ , 

ἢ “.- ’ ὦ 

τινος ἀρ άειας λβἐν τῆλρᾷ.. Ὁ ται, αἴϑορφοπος (ἰδ οὗ παύεται ῥήμα 
" “ς΄ φείαω νετρέ- ΑἸνέξησαν δὲ ἡνες ΐ τῆς σιωκα.}. 

δ μγτεχευμηῖ ἀμ ὃ Α ! -“ ἱ ε Ξ: ᾿ ν 

εἰδυε ρεκραῖδ, κα ' ἀειν ἐεβναξοξα να 4. τὰ βλάσφημά λαλών Ψ ἘΌΡΗΙ ἤρλ ἐἸΒΟΝΙρ. ΚΠΒΉΝΙ Εἰ μετ στα ΠΥ θα 

«ταῖν νἰδράσαν ΔΩ γΗῆς “Ϊς ᾿λελρμῆμης Διδερήνων » χαὶ . Ἰρεαναν “ἐδ ενιλπονωα ἐν ὧγου τούτο καὶ τῶνόμρυ. δέ δι: τὲ ἃς δεινὸ ἀϊ- 
Ογνεηεηξμιη, τ “ἰχω- 
ἀνίηονμπν, (0᾽ Ἔογμπὶ ημὶ 
εἴδη: ἃ (ἡ εία δ’ , 

τὰ φοβίατος Κυρηναίαπις χρὴ Αἰ λεξανδοέρὰ , χαὶ 
υτοσιϑιε να δ χορ ς Ιλ χἶδαις χρὶ Αἰ σία συ ζηποιωῦτες 

“νέϊοίπννι «πόνο “Ὁ αλλ (αμα, Ὠ](Ὰς 
ἐλεενε, μόνον "εἴην ςοπειυίοι, 3 
ΝΝδχάνεθην εἰς ἀεδέτωει ςοἰεεδιίυτα, ; 
ἰοεμη επμιϑ,, ὅσ πα δ! μν ἩΕ ῳ 

Αὐαἰυΐπηυδ επί πὶ ουπὶ 40) 
ἀϊςετες 1εἴυπι ἱπυπὶ ΝΝαζαγςθην 
ἀσίττυξειγιπν. ἤαπς ἰοςμπι,, ὅς 

βκηκόαυϑμ γὸ ὠνεῖ λέγοντος ἴη- 
αἰὲ Ναζωρώνος δ καταλυσᾷ τον το᾿ 

͵ ἐδοι τὸ ες ἀχὲ φοντῶτον, καὶ ἀνλάξει τὼ ἴϑη ἃ παρέδω-] Ἰτπέατυγυπι τίτας ηυοϑβιγαάί αἰτ μαὐλώονει ὥρα παάἰάϊ 

εἴς. : ἐῳ Μ᾿ ᾿ (Μ΄. ᾿ “ ᾿ ἢ . . ᾿ 5 ᾿ ἐν Ν ᾿ Ἂ Ν ; ᾿ ᾿ 

ΛΌΏΜΕΣΙΒΙ : Καὶ οὐκ ἴσχυον: αὐτιφηναι ΤΉ σοφίᾳ καὶ 1. 5ε4 Ὠεαῃιθξίυης οδῇβ είς Ιο Ἐν ηθν ρομναμνεῇε. κῷ ἡμῶν Μούσης. . αν ᾿ τ Μοίς-. τε τα Ε πὸ ων ΠΝ ΝΕ 

οἰναῖ διῆν, - ᾿ς ἘΚΕῈ ᾿ τορι λρδθ,ς, οί ἘΝ ὑπ Καὶ ὠτενίσαντες εἰς ον βόα ὯΝ τ᾿ δῇ αὶ κάεδᾶς βρη ἐ ἢ “μαι ἐῃ εοπεἰ ίο, 

ϑια, ἔύξεαπι 8 αὐδὴν αὐ αρρδιρβειῆ Ἐὶ νόον" πϑμωάμεως. [ὰ εἰς, χί πεὶὶο ὅς εχες Ποητίδυις ΠΠς ναϑεδέμϑνοι ὧν τῶ σιωωεἀρίῳ., οἰδὸν τοῦ “0 [ἢ (ΟΠ 102, [τά φειρε βμοίεπο εἰνε τδπν ; 
᾿ς ς, Ομἱ αὐμιννῖε ϑνειῖθοι,κφὴ ορρδονδένάνοι, Ὑ αἷς. Ὲ ἀνα ανιδας διω άμεως. 1ὰ οἰὈΕΧΊΠΉΙς δί ςχος ΠςητΙθυΣῚ Ἰς ἀοηίς ὁεξοιμᾶνο!ι ὧν τῶῷ σὰν 2 : κὐμ!Σ 

δὰ ΨΩ νυσε εἰ νύν Ῥαττιουΐα, μα ἐπνεν. εἰοιλϑε. δρίνἰτύς (αᾶι, ἧς δυωώμεως (Ἰὰ ς[ξ ροτεητία) ποιπιης ἰη- Ὁ "ζ μὴν ἡ ὑσὼ ων Ψ σώπϑη ἀν γύ: νἱάετυπε βαςἴεπὶ ἐπὶ φυαῇ [Δ-}] {4κμανοβμειεπν  Τοχεὶ!. 

᾿ ἕω ᾿φιοά φαυπιία [υλτίπο ἔσγπόοης ἤν οὐἰσυτίμε,πιαϊαμτιις ε΄. τοῦ ἄτι δῦ οἰἴςίδις, ἔυς υὸά ας ἱπΠρηἱὰ νίτταιις ἤιε ον 4 εἰς Δηρεῖ!. ᾿ ξὺν ν᾿ 

- Το Διτραχερτοποοαδανη, αυα ἀς τὸ δ χίπηυέ Μλτονο δίπν, ἃς οτείατίς οα]εἰείς τοίπιοπῶ, -ς-ς ὀὀῴἼΖΦ Πηρορυϊο λου. ᾿ τ- ΩᾺ ἊΝ Δ». Υἱ}, ᾿ς ἢ ; 

' Ἵ Ν ἐς ἀϊδάμι μα ἐρῥεξίο ἀρυάΡυε. ἴα (δ ἀϊοο' αὐτῶι ΨἍΓῚ, λαφὶ, [ἃ οἱὲ δυμωσίᾳ, ραϊδαι νί4είιςες, ἀνα εχ ἰρίο ρορυΐο. Κεφάλαιων ᾧ. ὙΝΑ ὦ ἀβε νας ον ᾿ 1χὴ φηβεηνβηόποεβε  ἀπήτίται 
ἷ ἰ δώνε νον. νυϊ ἄς ρὶολ ἢς Ἰοηυνουτ, αϑυμῶε τὸ δωυμωσόν τί χρῖτ ᾿ πλαϊτοςἀπαθατ, Ἀερεγίπιια λυτρηι 16 ἀποθὼς ςοῤιαδιι πε δὲ ὁ Α' δ αἰ ὥρᾳ ταῦτα 4.11 Ἱχῖς δυῖϊεηιὶ Ῥοηείξοχ Μα- ᾿ς διετάρεμιν, δὲ ἐς ηυϊάεπι δὰ . 

: ' | τῷ ἐψα πολυρώγου χρὶ φολυρνἦγγυ κἰεῖλς ἔτρεψε, κϑὶ «ἰϑμόπον ῥνμαν-: Δἠάϊκυπι » διὰ τῷ ὀνὲ ματι πὸ Κυριυ Ἑυσοᾷ Χριςοῦ )}Ὲ} ἡϑη πεσι Ἀρχή εἰ. ες : χίλι. ΝΟῺΣ ἱφίειν δας.- ἐϊ4|ἐ ρμαϑεέμι. ςς ρλυίῇῃ ἀΐςφῃ τοις " 

: τ ΚΟ Δ καὶ δηρείοις φϑέγγιυ ἀδτϑυεδίδεν.. ἄ μαρο[οεννηε ἐὰν πιρπω, δλεήνν 1 εἰ ΟΡτηβί.: : τως ἔχει; ᾿ τὰ Βαδεοηῦ Ἔα: δ ἄδτω δεσρδα- 

! ἐπίδυκω αὐτοῖς ταὶ χεῖρας. Ηκς ἰοτίηυῖα ἀϊοςπάί, σις δι τί.’ 
: Ἵ ομἱ αἰ Μ᾽ ἐνὶ β'φινὼ τινὰν εὰ νι ἰω» 

( μαι «μάθε; Ό μι τὴ ουίξητα 
ἰοτιε εὐ μαι μα!" η9 μα ἡρθρ ες ἐᾷὸ 

το “δτναῦα ἤμην 4“{{π|τη ρμδηύε [ε νᾶ. 
ΔΙεβροιφηαίάνβυλη [ἢν 45) τος 1109. Ῥὰν 
ΤΗΝ ἀν ἐ Ομάτεδης. ἴδῃ δινπίουην 
ΣΝ ΟΡΟΝ ἡ απν νέτυπὶ 

᾿' ᾿ , Ὅευπι δβᾷπο- 
Σιἀἰκὴ «ὦ ἐδον, ἘπῸ ἔν ἴ ΑΝ ᾿ 

᾿ ἐδ ν ὑταὰε νίς φῃΐραν ραπὶ ἐν πιβεατυτναδ Ἠοθτκῖς Δαχῖς αι νας .ο, 9 Ἐ βναζοζα της σιμὰ αγμγης. [ά ἀν ἐστι δὲ γεϊυτὶ 

1 ΠΟ Το  φοπεπιοπία ἐοἰφθβης νεῖ ρατείπλία ρα δεῖς ς (οἰοπηίδυς, τας τὸ ας Ἡπιδαγρρὸ ϑδρεριθπλεδδον οι ) ἤ ᾿ ὙᾺ οΣ ᾿ ὃ μὴ " ᾿ το Ἢ ᾿ ΐ ; ᾿" , " ὡ ἈΝ 

᾿ υἱδεϊπιαταπγξοη(εοταῤρηίριιεινε ἀρραγοῖ ες μιουϊείροιρας ἐιδειπιίαηιμαος οτυάϊοπάος πιττεδαπῖ, ἰπ γάτίος σατυς ἀϊ- 
᾿ . } ᾿ ᾿ ἐς : ὴ τ: -Πηθυίυος φυνάςπὶ ἀρράτοῖ ὀχ ΒΟ ΙΘ(0 ἡ ργὸ πλτίομιπι 

᾽ ΕΝ ξι Οεη (ῇ ἀα, οι ζίκιιαι ἀείρήρ ἘΠΡΣ τε πεν γατίειλις Απ ς ἀρρὲ εἰ ἐρμα ϑα Ἢ ἡ τδνρα ἴιυϊο» 
: εν ᾿διαπλταρι ἀρὰ ὅᾳ τουβάτι δι δείμαι ἰα δαί ἑάϊς ἢ είς αὐυλοφίαυιας γροληι) ζΟΠ οἷ καὶ νατῖϊς ξοπείδυς ςορπο- 

. Φρίηειε μη! ἀοοίν, νεϊπαὶ 1}: δ βιιδιορίεσατίοηϊους, τηϊηληταγ, αυίδυς οτίαπι Ροου Αγίξοτ δο ρτορτιὲ (μἢϊ τοῦ. 

φὸ 

Ἰρίς νεγὸ εϊχίτ, Ν τὶ ἔγαιγες 
δι ραιεοβγαυἶτς. εἰς Ε|ς ρ]ο- 
τα νϊίυϑ εἢ ροιγὶ ἥδῆτο Αδτα- 
Βαπιο αυῦ εἰΐες ̓  ἐη Μείοροτα-} 
πλϊδνρεϊυΐυδηι μαθίτατοι ΟΠλᾶς 
γἶδ. ' 

ὯΙ δὲφη, Αὐνδρες ἁ δελφοὶ καὶ πα- 

τρις, ἀκούσατε, Οἱ Θεὸς τῆς δόξης ὧφ- 

9η τῷ πατρὶ ὑμδδ αι Ορρὰμ ὄντι ὦ “ἢ 

Μεσοποταμίᾳ, πγὺν καὶ κα τοικῷστη αὖ τὸν 

ἀχαῤῥαν“.. , ωρ 

ΓΞ ῃ ΠῚ ! Ν “»"" ..ῳ .« Σ 
, 

ῶς τ Ν μαι τΑΩ δα τς πες εμήπαδῶν ταβαμ εειείαἡίηες {Τα τυτ!ΩΝ ἰὰς τ οτίηιμ.12.ε9. Δ νετημήοηνι, Διὰ Καὶ εἴπΦ «ποὺς αὐτὸν, Ἐξελϑε ὧκ της] 3 τοῖρ ον ἐὐλθι ἐτεττα τάνδε) [δειεν “.» δ’ ἀρ ρα, ἀδρει μον εἰς 

Ὡς Ὁ πον ἘΜΑΑΝ ΣΟ ον ρα τς των ῤνεκριοιὰ ἰᾳ Ἐκοίοι!, ἰ την. δὲς ἰερίπγας ἴα οπρμίδι Ογαοῖε ὃς {αϊπὶ εχεῖο- ἧς σου καὶ ὧν τῆς συγη βίας σου, τἢ δευ- εχ ςορβπαϊίοῃς ἴμλ., δέν οΩ: 1Ὲ|} ἐροε δρ, δέν αν ἘΝ ταὶ ἢΠο [Φ- 

' : ᾿ ἀῤετῤνιώμὴφ πῇ ΠΝ ΡΗ Τὴν πεοτδιποηίδ᾽ οἰατίθυς 1 ἰετεῖπος διτεῖα οοηζεαι 1 Δτϊηὰ Δἰο] αὶ εχ ἴεο Ὁ ω ᾿ πω ἐξ “γε τεγγδαι αυδηηζυπαυς οἴϊεηάε- Ὸ 4νήπν ΡΘΗ ΒΤ ΦΜΑ οὶ! συμ κα. 

: Μοβίκα πεδονς ἐπρκεηίνο προ ιϑῖν μην ἐμτοκαεά: λοι Προ βξε ἕμαι, αὐοτιπι ρη ἀίτίο φιχη νιον γἱάλειεν -. (9 εἰς γίω ἰω αὐ οδϊ δὶ ξω. τὸ τἰδί. εἰδ, εἰφιίοίει,, 0 
ἡ δὰ ριοίμ ἐς δ᾽ υὐ 
ΤῊ ἐμῆν δὲ ἐξῖν ΟἸ «ἰ- οἴἵε ρουξάυτα 

ἄδοννιν, Φ' "να διαμῖε ἐν νειπ ταὶ είο". 
: ὶ έ- 

Οἰνανταμ. Κε ἑνάε νοβς τ θυρεοὶ ΓΝ " 
πον (αὶ βαθεν εἰμεν γ᾽ Δ εἸΐοοι ἔα- ᾿ 

τος ἀρυιά ἰησοπίος δι εχ ἰηροπιυῖς παοθ,ντ ἀρράγεῖ εχ [10 
Εἰδοει νεσίσυϊο, ὥνν τοάμδε οΟὉΏ4: μβανμπὶ ΑἸγ 9 ΔΙΜΝΗ, 
φιοδαθῆς οἷ μδης γπαροραπι βμ ΠΏ ΒΑΝ ς ἀετείδιυτληι. 5γ- 

τ τ0ἐ Δυζδιη δε Αχαδς πτοῦρσεῖος, ἰοσιαῆς φυδά Ἰρποτάγος 
4. Ἐφιηληα νοεῖς ἱραϊβολτίοποηι, γοὶ πὰς ΠΟ (οεἰριυγαη 

ἰκὰνυτί, νοττυης ἀπρυϊατὶ ηυηνετὸ ἐκ ἰγηαθοβὰ ιν 

Τυπὸ εχ τ ὁ τοσγα ΟΠαϊαο.- 
ἴτι, ὃς μαδίταυΐο ΟΠατγεῖς. Ἐπ 
Π’πης ροβαυδηη Ρᾶϊον ΟἷὯ5 τὸν 
ταις εἰτιιιδη τ ς εἰ εν: ἸῺ 

ον Τότε ἐξελϑωῶν ὁχ γῆς Χαλδαίων Χαν 
οκῴκησεν ὧν Χαῤῥα!. Κακεῖϑεν» μεπὸὶ τὸ 

ἡποϑαν ὧἶν τὸν «πτατόροι ὠυτεῖ » ματῴχισεν ΥΘΘΣ 

Ἁ᾿ 

πη γγ: ον “- ͵ ἢ ε ᾿ ἐγφη υἱὴ ἡ ων ἐν ἔφυνδὴν ἀμε, ᾿ 

τ αὐδῇ αι ρίαπι, ρτορτο οηΐης ἧς ἀρρεϊϊλτυς νοὶ πρήτρι ἘΠῚ "Ξ ᾿ γὼ ἀρ ύον ον ω ἐὼ ; αὐτο ἵης ἘΡΗΒΚΒΥΒΕΝΟΣ ἐρρηβο μίμνε Δ 

: πα Ἔ «οπάϊτίοης εἴἴες, ἰγηαζ οβάηι Αἰ ἑδπὶ αετισιιχετίς, ἃ ἀυο 0 νι κρατοῖ. | 3 δὰ ' ΠΕΉΣΙ μὲ ; 

ΝΥ βιετὶς ἀσποιαίηλτα, νι 1: Τυσπεισίοη ς θυ παρ β ἀϊζόζετυς . “πππιπό,ὄὥ.Ψ-.-. τ ττττ----ς-------ςς--ς-ς. ὉὍὈς0ςὄὺἃ:ὔν....ὔῦΥὕἽ΄- - -..Ἃο.-..;...--.--. 

ὌΝ το τορι ΠΡ Δ ὐητ Ἰρηιαμενσῆ ας. ἰα περ αι ιδπανο αι αἱϊο κιικ ας ἰδ εἢβυρθκμό αι δικεΙκκας αιΗ ΩΑΟ ὧς, α 
᾿ ᾿ : : ποτ (οἷα «ἀν ἃ ᾿γιαχίε δά ἐδτη Ἢ ὃ μηδ βρυδὲ Ριυΐο ἴῃ ἐεῤιϊοὶ , ἊΝ πρὶ δὴ τρϑη τ ίηον ἡμῖγη γρεβς ν ἀπμ Μο Ἐργκννσο κατα ἐβϑ μὴα ἐν, ψα  Ἡ Ύγ. ἂς 
᾿ Ὡ πρό οο μὐνὰ: γηδν πκυακα κε πὴ ἐν τυ ᾿ὰ θα νι πὸ, ἐσέ ρεη Ομήμα: ραίαπι νὐῆθπει βιΗῆε Τιδετίυπι θομᾶπι ΜῈΝ βληϊδυς ἡ παν τῷ ἀῤνῥοκῖο, Φ Ρὲν ἡνεπν ἰολνεδαιον, ὃυε ρικεείαμα ,ψαυπι ἐπρμα βλθλια ἧι νὼ ὙῊ ἀκου κτίος 

ΩΤ δι ς Π πὐοος ργ]ερίς πολι ὄχλϑεμμμεν ρυγμίδα, ἤθε κνείθα ἐμῖδα, Ου δῇ ΩΣ ἐγρυν γλεγσεν τοθη ἐρὰ τὴ κρίνα πω ῥαλονος ἢ ὧμν ἐῤρ τ" ̓ ον ΥΏΑ δῇ ὐρὰν , ἰρφυδηυὶς ρτὸ οὐϊείοας 1.Δείπα Θιοίδης ὅγτὰις ἃς Αταθς ἴῃ» 
ἕ " Ψ ᾿ Ἢ ῃ ρον ἂς ὕ ἢ ΗΠ . ΠῚ ἤ 1 ᾿φ ΕῚ οἷ Φ Ἰ. ὶ . ᾿ 

᾿ τῆν, ἢ μ ἊΝ ἐν νοῦ θὰ ἀπὸ  εὐϑιρε βαρ Αἰ κόταμελατὰ 3 βιεῖδαι, ηἰ ἈΠ ανυΐανο εχ ραεγιίοἐπίμτυείΣ εολέλις φυάηυιε . Νιζἐμοά (πακρ)εχααρίαμρανδιοιίκεις πῆ ἀκα ἀρὰς ει ὌΒῊΝ ΤΟ ΜΙΠΙΘΘΙΈΣΗΣ 

ὌΣΣΕ νι ὦ ἀρβεαταπῆν ταἱ ἐονεῆζα Ἀοίδείρευτα δὲ φιπίπδυπι μυης 1Ἴο. ρείδίγες μαδοτο ἔιαν φφφενχὶ ἐπ φυαῦ ργῆθοι υἱὲ δλυ ας Ναῖη ιοί φαἠείπται Εγαίπιος α ροΐτιπι οἴο ρεό᾿ δ, ρτα- ᾿ ΓΝ ΊΘΟΑΡΨΤ ΤΙ 
ἐλένχος καὶ ἐππὶ δὴ τι φυκὸ ἔχε μὴ ΦΝ ἐνρἐνν((υδ.τνοι) ὑσ εξοπυξηίγοης, ὈχοίειοἶναΒ γογο βιογαπι αν δι δγυάβο γπὲν ἀστίαυ πη Πυεῦ μη ρελιςξἀεπι οπ.,ηθη βεὴὲ ἐοηροίο. ν Ὅν ἔδε κἰονὶφ, καὶ Θεὸς τῶι δὐξν: ἰφ!ουοία., Ἠοῦς. Υἱ- ᾿ ᾿Ν 

ἐν ἄν με δι γι ΠΣ ΚῊΝ Ἡγρμῤπαγαμομμμὸ «αν ἀϊϑια τοῦ 4μϑ ετίατι ΜῺ ἃ {με δεειίεἷη υἱὲ ζοβ ποπιμᾶῖα εἰπηαυΐα μυΐμ: 6 ἀφ ςε πυυμν νη υδαϊ ςχφιηρίμαι πι6- το ἐς 84 Οοτίηςδ.λ.8ν {1» Λεοβροιαθδνα ἐν τῇ νεοσυποτωμῖα. ᾿ ἢ 
᾿ Το μίραϊτραπι βΔε0) ΗΑΝῈ εὐτοῖι εἰ!ριΐη Αἰ δὲ ετίατη απο. υηφελ ων Ρτοαϑιϊς τ ἰιαῶς εεἰδηι δρῶ ἐμηκθχνουρὶ πηι ἡ οὐ νινα μολδ δὴν ἰαετϑη {πίι5. Α]οχυΐ νιγυῃ» Οοηίξριίαητ οπιηεν ςοάϊςρς. ΙΈλαις 4ιυΠ| ρϑυΐο ρὸῇ ἱ- 

| εἶν, ιν ἐνο φαέπνοφ ννε δεῖ. α...4.1ολὰ. 15.17.δι ἑη δὰ λ1. 16, οὐὐι ἢ ᾿ μῆς ρα ἃ ταε' ἦτε πον  μρῸ ἀρ Ὁ ἐπβοναῖς μετεέϊὲ ἀϊείμιγιρβοπιρο ὃς μοαμὶ ἐριηοδ Οἴδιπατς ϑρίττυ,". σαὶ ΑΡγλμαπνμδὶ ἐ Ομαἰ διὰ ερ τευ πνοιίπίπο πεκεῖϊνς εἢ 

ΠΑΝ χὰ ον τα ἀνα ὑϑτν Ῥάτιο με καὶ δὲ δυ ων Ἰσαὶ ἀρη: ' ἴα νι Αππα " ἢ ἐπα: τον κῆδο. δου οὐεπιλγα μεν Βρίσίτα πη Ἄ οτι.δς, δι Οαἶδι.4.6, γέ Μείοροταπηίααν διερμᾶηυε νσσοῖ, πο οάπὶ πιοδὸ το- ' 

᾿ ε΄ τς μαπάϊ αροιἤοηαπλρτυυθνίς. ΝΝΑπὶ αυοὰ Ομαριε [οὐ] ὰ- Ριοῖεε,, ΟὙΓΌΙΙ ος ΛΙϑθ αι αϑὴν χήῤῥπ: Ἢ ἡγπαΐομα ρίν- δεῖ γος πρΐδειε οἱὲ πιοσιεητί, φυδά ἰα 10 πιοὸ γετυδϑιἢ-ὀ ιίουεηιηνα ἀυοδυν ἀπιπίδυς Ἑυρταῖς δὶ ΤῊΡ εἰ ἰηο]μἀ  - 
« ἼΩΝ δ, ᾿ , ὄνῳ τς δοπήμνης ἤθη ρίμτοει ὁγπάξοῦ ἐν 

μ ἜΑ ἢ γα τειν ἐμθι:ρἐ βοβαρε μτναε ΩΣ "το ἐὰ νἀ Πὶς ἐἰπίϊον, ἐν τ ὁ εἰς βζρίβοαη!: φιοὰ ποη 

εν ἊἜἝ ψον, 4 οἱε,ἀὀξϊτίπα Ευκηφεϊίςα, 4ιε πιοτοαγπποὰ ἀἰείευν 4 ἀρ πιρδυιοτίυπι ρεαθαῖτ ἰὴ δμπο Ἰσουι ἐρυβμῳ ΥΩ 
Βιάει, αψμα ροτεητά Ὠεί εἰξ «ά (αἰυτοπι οπιμίυπι ογεάφιν. δαεπν υ παπι φα ἐδ8 ρεμηὶ ἃ διάτυς ξοπάκιοης οὶ 

᾿αἴσπ. ψασακονοιν Δι εῖη ῥτο ποίϑην ροινέμε, γί ἀππυταμίσπων πὸ οὴτ ΞΟβποπηίμεητιτ. Ὁ ὦ ἷ ΧΑ ΛΟ 
| "ΜαῖΝ1»), ΕΠ εὐζὸ ορραηάα γεἰλτίσ ἱπῖος πὐ πη! πεθσ,νεῖ- τι υς ΠΡ δϑιει, διαλεγζοιῆνει, βαιφὸν ψειμπι ὅν 

ἶ ᾿ δὴπι Πεί,ας ἤει, νυ! ος υνιπίβτον ἃ γεχί δε ἤφεπι ὃ ταῖν ετίαιη ἐπ ορ εἰ πλιὰ ραείειη ἀσοίρ!,ϑεύ ἐδονἀρράτοῖ ἫΣ 
δ κα καὶ . οβίοτ ἀϊβίη υιαινῶε, .ο ἐοβποίρεηάα (δὰ οργινβηφηία γετίιατὴ βυθιο ἀὐυιοεῖαα 

Στ Πα »μεμάφεω, Β1ς αἰτοῦ κοείρίτας θάδε φιδτη ἰα (ὥρ- διερίναπυπι ἀβιταίίο, ᾿ 
ἡ τἰοτονευβεν!σ, οἰπαίμιη ρτο ἐὸ ἀπί αὶ αἰϊεμίυ ψιο ον’. τὸ Οὐῥῥενε,εἰνιρβνηΝ αἰαῖ, διββώννποη (ἀεὶε επρτείν 
᾿ζλιαῃ Νηρ ἐμδιίείλιη αἰιρίοξειπυε, 56 ἰη φιαῖιοι 0. [δι Ναπὶ σεινὲ τεβίκεγαπε {ΠῚ φυδηέμπι Ροιυοινηι οί ἤυ- 

πτο ζοδϊςς τδρετί ρος ἐκόλοι οἰπηΐα ἰνμὲφ δά(ετιριλ, διὰ τὸ ἐν εὖτ, [ξἀ οτίοπιν Βα γ!οπίαπα, ουίυς ρατε εἢ Οναϊφα2. πους 

λέγχρδε αὐτο ὑπ ἀμν μ᾽ πάσηι παῤῥνδίαι. μμκύβν νυ αὐ 17 φείλιη ΡΙ η διε Πἰδτὶ Φ.οαρ.57.. Βαθγίοηα ετίδυίς Μείοροια- 
πϑακμεῖν τῇ ἀληϑείᾳ,τότο ἀφύβαλον! ἰὰ εἶλν ()υδά αν ἐσοναιν πὶ, νι νὶγ ἰδ ἰα! εὶς πιοπιοτία [ολεἰίπιυν Ν ὐΐληυς οὔ» ᾿ 

ξυινενίων σπρο ἐσ ἰἰδενεαθα. Πδή.ο ἄνννα δὴ ψοον οὔμῥδ νον ἐπύῦμηι ἀἰπηξομε ρἰεπὸ ἃς μεγοπιάιτας μάγον γερυπὶ οῦ- 
γἠβαιγμίμης ἰμρρίσ ΚΝ ς. ΕΠ αὐτοῖν αὐτορδαλμεῖν ἰφτυκτοῦ γυβὰ δυζοπι νἱάςειν διορίναπιο ἃ Μοίς ἀἰςηεῖ» - 

τ΄ γφιητ ς ἐρμμρσμα 6 ἐΐς ἀἰείτμταυι ἀφετῖα νὶ τεββωδι, τειαυυπι θεη τι τ. ἱβωφοτίπἀονιελπευς πλγγατὶ, ας ἢ ἀϊ- .....ὅ05σ΄ 

ἃ. οδιςτῆα γι είσαν πδηναν δοπίετγιοι δὶς νίαγρατιγ ἃ Ρα- 10 δὰ εἴἴεπι ΑὈγαδιάπιο ροίξ ρεῖτ τηουτοπι, υσπι ἴδῃ οα 
Ἰγυιο!εοι  ιβοτίδπιμι ς. νοὶ ἐς Μείϊεηϊίε βίς, ϑὲ ῦ νος Οδιάγγαῦ οἴει ῥγοδδυτμε"ά, ἰπαναπι, οεθμπι εἰς ἐς ποτ. 
ποίἔτο [μυςὰ ἀιείταν ἀξ πδυΐ ψια ργοτα νεθῖο Ὀδυοτίᾳ τε. τοι ΠΡ Βα, τἰδρηυὶ ἰπἰείτνιη ΕΠ ΠἸυε οἀφ εἰν. α, ςοπυιετιετα 
ἔλα εὐνίμη τορι τὰ 4.7.1}. εἾ ἀαρυίε Β υἱφυεπιρεείεϑυπι, δέννραι ἀμίαι, δις. ἰἀηυα 

ὃ 

-ςό 

ν 

Ε 1 ᾿ἀνδάον,, Ῥαγάντοι. Ῥυἐςηίπι εἴ δος ἰάτο ἐρμισάναηα ἰἕἐὰ Αι ΐο βιςίοπάμπι. ἐΠπ 4 εἷς ἀεείαται,, αὐδά ἰυδιῖυν 

ἐν Ν ᾿ς ᾿ἀἰείϑθε ἵερψρο ψοτά ρονν τὰ ὑγη ἡάφννε ἐῬἰδιυ ξτοείε, δὰ, {406 ῬγορεΑ Ἰμυμν νοιδὶ πϑιετῖρ τειίροιλοδ, ἀα Φιλιὴ διιροευσμέγα, τὰ ϑείδηνίο ὰ 179. γυΐξ. νον, κς δ ίεγγ ἔα δι οοφηδείοηφ ὅν φαίται ἐς 40 ἑιουμὰ ΔΆ 

. ᾿μαπὶ ἰςδειιοπεριίδηνονῶν ἢ γοηὶ τ. ἔριν ες 4ιι ἀχίρυν Μαζί. ,.}».δι μας. λ11}. εὐλλδι , Διε 

᾿ “ἵ δ᾽ Με}. 

-. ᾿ 



ὍὌΡΥ ΤΙ δο  εὐΝ τῳ κι Δ ὟΤΑ Ὁ Ὁ .: 
ταῖ δας ροπίπετε αἱ [Δ τεπιρ 4οο ῥεἰμὰπη εχ ρκιτία πιί- φεσρμάπιιε ἤθη δδδερὶς ἡ Μοίδ, ἃ 4) 120 : 
ταινε τλανς Ὧσπ αἰΐεπείοτ ἐἰ αι ̓  πῆς μάλιαν (οἰαῖτ, με φυίνηοη νιάςι διαρηαηυπι ἐαράγμα ὑΜοῖς γ)κῆ 

Σ δαρίϊέεια πεφγης Αθγάμας νοφατίοπαπ), 4υιλτιΠ| νηλπὶ ἰϑμρῃ ποτταίϊοι,πιλχιπιᾶπι οἰ ιπιπίεηβί οςολήομοῃη ες 
Μοίε ρεατιειπε ἴεπι τοςεπίςαι ϑεερίλπυε. Αταιὶ ἢ ας ἴς λἀυοτίλείίς ρεκθιταγαηι! Ἶ 

᾿ 

Καὶ οὐ νι ἐἀπα κληρονομβὰν ὦ! Π Νέες σεπεὶ φαῖλι ηρριεὰν ἱη|1 ᾿ ΩΝ μομΝνέν ἡέξανς. 

αὐφῇ οὐδὲ βὴ "καὶ ἐπηνννοίλκεὶ 1 οἂν ̓ πς νε[εἰ ρίυπι φυΐϊάξ ρεαϊ: μην μη δα. δας ραζῇ 
1 ΤΑ ρα ἡἠροῤμο ὐῤι υεία ᾿φιᾶυΐε ροἐΠἰςίτυς οἴῆες ἴς {Πἰδγη μὲν ἀρδς μμ α ἀκ 

ἩΡΒΣΝ τοῖα Ἴ ἀατυτατ εἰ οδιίηςπ ἄατη, δέ ἴς- Ῥυ ηβίονεη, 
Ἧ ασέρμψη ἐντεῖ ρατ' αὐτὸν, οὐκ ὄντος 

τέκνου. | 4 μαίρετος ργοϊοια. 
αι} 6 - λάλησε δὲ οὕτως ὃ Θεὸς, Οἢ ᾿μοφυμξυϑ αμτξ οὐ τ ευς9 6, ἀ ήνμενε ο αειῦ Ὅεωι, 

Ὀερ.ῖ,η. δ Ν ᾿ ! "Ὁ Ν Ψ Ἐγέτρ “{ ΑΡΤ "ἕ νι .! βιδβεμμ κει. 
πο 40 ασά ββ(φι ἐυπῖ ποΐφρικον ὧν γῇ ἀλλο Ι ἘΛΌΡΦΜΗ, Ἰστη ἢ τ 1Π61-| 2 εεφα αἰνονα 

τρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ, καὶ κακαί-Ἰ [ Ὀυπι ἰτιιςιτ δἰ σπα," νὺ! ἴδγ- ἐμὰ ᾧ μέγας ̓ " δευση ἐπι ἡ τὲς ἐδ τα; ὕ υἱτα { δ᾽ οἰεῖον, δ, τρα]ὲ λοςὶ ἡ ᾿|πναϊἐ νά ξξαθωμε τοι φηρῃ 
ρὸν οἰστυτ ἀπηΐδ αυαἀτιηρεπεῖδ, 1 [Ἡμμάννηξεην, ΟῸῸς 

Καὶ τὸ ἔϑνος ᾧ ἑαὴ δουλουσωσικοινα ν᾽ 5ε4 δε ουἱ (ἀγυϊετί πε  ρυ-} 7}. ἱπὰ ἀλέαν, πλννο; 
᾿ ἐκ “δ Στ “ον 12 ἩΡ " νἐἰϊκ" 
εγὼ. Ε εἴπῳ ὁ Θως καὶ μοναὶ τοῦτο ὀΐξε- ἐς τον " ἐρεβη οὶ ὑπὸ ζεμεςσ' ροβ νας εχιδῇι, 
λαξονται 9 ὅσ] λατρόῦ σουσί μρι ὦ τῷϊ΄ ΣΤῊΝ »δζ ἢ ηττη ἰο- δάσος ποδὶ ἐῃ ἰοίῳ 

εὐ Κ Φ ᾿ 

ν᾽ ὙΠΟ Θ ΒΕΤΝΙ 8) ἡ εἰδίτηυς εἰ’ ραδέυαν Οἰγοῦ-} 8 2: Δεάῇ ἐπ μεβάπιες 
ἀεοῦῦς “Καὶ ἔδωκεν ἁπῳ δίᾳϑήκαην οὐδιτομὴς" ἐστιν ἩᾺ } .] [μκ ιν Οτειονοβονι ἐσ βὲ 
ἕεμ.1ι.: ͵ ἌΡΕΙ ἢ “οὖ δ ξ 5 “δὴ ΜῈ ἡ} {{44- ᾽ 
ἀεδ, 14 χαὶ οὕτως ἐ νη σ τὸν ] σαᾶχ, καὶ ὧδιέ-] Ἰηνῖς Πἴλασυιη,. δι εἰγοιπείάίε οὔ ΡΝ ἐρην ἱ ἐῤῥώμωρι 

" θεν μὰ τ μδ αὐτὸν τἢ καὶ “μόρᾳ τῇ ὀγδόν' καὶ δ] ἐϊς οὔζαυο :} δασυς ἀιῖεηι γα- αι Παροὺ (ν δεοὺ ἀρ. 
᾿Τσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ δ} αν τοιῴ “Ἄ- τ βε0 μτιηὲ ἐλόθως ἀυο-᾿ «ἀποὶπν ρφἰνάγε. 

᾿ς δὲ ΔῊ " εοίτη 1105 ραττίατομαδ, ὅς τς 
͵ζ . δ" πτείκρχας. ᾿ ος 91 Ῥαιγίατοια νοτὸ ἐπ 41 τοο- μα ἡμῤρυτμαμκα 

αἱ οἱ πατὸκῤχαι ζειλώσαντες , τὸν μα Πηββ ϑεμ δἰ δετνκιὶν 
(δη.)γ.ν 
δεερῆϑηλ δ’ , 

εἰδαν ἀϊ ρει. Θεὸς ματ᾽ ἀυπί. . 
τοῦ φοπηοπιο : 

εἰ! Ἰοίδρθατν νεράϊάογυης α- 
ἐμεεμάηην τὰ Εργρτυιη : (οἀ ε- 

᾿ ταῦ συ ἢ 5 . 
Ἐξοχγιίι γπμος ἐ οπιηΐδιις ἐ- 

Ἔχυρένον τ τρ’ ετα Πεμι 
{Μῆ} ἐθ- Ἰωσὴφ ἀπέσοντο οἰς Αἴγυηῆον" χαὶ ἰωἷ αὶ 

ΩΝ ἘΠ ᾿ Εἰ ενίρηδι εἶ ἐκ οπωλ 
πα ὅς Καὶ ὀϊξούλοτο αὐτὸν ὧι πασῶν θλ!]- “Ἰρέῖων απ! Θἰοηΐδυ»,} ἀεάϊεηυε ἐν" Μηβαίαιδιηίραι μι, 
ἐερὰν εοτ αν ψεων ὠστεῖ ; χρὶ ἔδωκεν ὠπῳῖ χαίραν καὶ εἰ στατέατι δι ἀρὶ οπείαπι οοτᾶπ, με σσι 
τέκτϑ πὐμ σοφίαν ἐναντίον Φαρμὼ βασιλέως αἰ" 1} βαιαοὰς τορε Ἐργρείνϑυὶ ςὅ-| Ἰνωρηὼ τέρω Ἄρριι, 
ἐνὶ ̓εΐδ ἴα γύπιου, καὶ καπέσησεν αὐτὸν ἡγρύμϑμον ᾿δῇ ΤΣ Τὴ τεῆς Ἔργριο; Ῥωψ᾿ ἀπ μρ αρικα 

᾿ ν᾿ τς ἢ - ἦν ; ἱ ὡ ᾿ ν εμιεβεεκες, "ΤΑ γυήδον καὶ ὅλον τὸν οἴόον ὠστ, 1" ἐπα άμομρ μι. 
δολος 5 

4 ὦ (αἰρπιηι Ἰοζηηυβ συ. 

ς Νε Ἰρή μα φμέδεην τἀδενοὐδν βᾶμῳ ποδὸ-. 1ἃ οἷ, Ναὶ ς πιὺς ἐοβλιιν ηυλπάληι εἀϊείοπεη) ἐγσοτ ἔπι ἰς 
ταητ!υπὶ φὰ ἰεπῈ» ΨΕῚΩ ἐν (υο ροῖϊει Ρεάεηη βξεῖς. 55 «ςοςχχ ἀὐλὴ πυΐμοις εἴιλπὶ ἐπ ρ υὐ ρον, ἤναις 
εηίηι ῥγοιισιδία!! φυκάαπι ἄφυτα Ἰοφυθεις Ἡςθύσι ΠΟ ἰμάϊείστι ἱπτετροπίς. ΠΙυὰ φυσιι ςοτίσα εἰς, σεπεί τς. 

ΆἈ ῷ ΔΊ ἢ2 { κάναν εὐ αρ» ἀν ει. τ Ὑυ]ς. ρα ὑπηροσ. χλινηάς ἐγ θῦμα {μπτποῖ Ρ᾽άτος ἀπῆ05 πυιπηογατὶ φρο, ὰ Ι 
(ως ἴῃ μος ἤραίβολζυ θατθαγὰ ες ἐπίηι [βτίηἰς οἰ ραβο, νς ἡςπὶρ ἃ [ Ν [αι κατε ἰυςς ροίίτ ἡδιίπ πο ἢς σοχπιάπλίς 
ιοά ὑμπραμε πῆρ 4ιοὰ ἀϊεϊπιυς, υνε δέάϊο. 1ὸ δεξιοὶ Δ ος ςοσ χα δοηὶ ἀθογυπὶ ἢς μὰ τω Ἐχοάμε, 

ἂν {πε πρὶ εἰ πηγτείλανν ΛΙΌΪΖ, ὃς ταῦ Ξερτοην εν, 4υ,δὲ Οαἶας.}. 17, δὴ ἰηϊκίο ρεζοκιπατίοπίς ΑἸ γαβδηνι 
Ἰτσηαὶ ἱπέδτρεοι, δεά βνονηβι : κεδιίας ρεοίξὸ διδπι ἢΠ|.. παειδητως, "να 400 ἡΐος ᾿ τέο ἐχοιτὶ ἔρημη ἤπια 
ϑοὰ ἐρία τάπΊοη ἔετιςς οἰξοπάϊε καὶ ρτο κρύ αῷ ἐοινιπιοάίϊαα Ἀαπιὶ ν ἰὰ εἰξ ὰ βδῖο Ἰῇαςο, περοῆς εἰξ ἀυρίςατί, φαυπὶ 
δοοὶρΙροίπι,νι ΜΜδιεῖν.}. 19. δες 5 Ττοπὰ ἴλαις 18. γε ἴζυτἀρυά ἄς ἰξηγπο ἀράτις ἴῃ ᾿ς ργχάϊέξίοης. Οἰιδάγατο νετὸ 
Ἡοϑίαος γὴ [νἀν]} δεσὶρίτυς ρτο ὩΣ τ ἡν[( ῥα! δι [51 τς εαλξχδ' σαἸσαΐυ πε ἀπρογαπα ἀρεττὰ ἀειιθηϊεδης οἤτοπος 
ψγ ἘςοΙεῇοξ,6. 16. Πιχπιιις Δυκοα! αἰεδὶ ἀξ νογθο ὑσμ)γλς.͵ ξταρδί Ἀοργαίξετίπι Βυπςοίος, οαιηίυπι φυὶ ἰῃ πος ἀτζὰ- 
μῶω. - ᾿4 Εἰ ἀνῳιοματες ρτοποηηξη οὑπὶ νοτσο δύ, πιοπίο ἤππτ νετίατὶ (νι πα πὶ 4υιάοτη νίάξου) Ιοηρὸ ἀν 
γα» τ ἀρρατοῖ εὰ τῷ φιιοή (διμεμτ. Γλφιῖς ἰπ ν πο ςοάϊς Κη Ππιυιοιὰ φυο τά πηεπ θὰ ἐο ἀἰΠξοτίο φυδά ρετερ τἰπλ-᾿ ᾿ Αἴο (υτρίυμῃ ἰορίμηι ἡ Καὶ ἐπυγγοίλωιν αὐτίυ ϑλύνωι εἰς κα τόν τιοησπὶ Αρταδανιὶ σοο τερτροχα ἰηοίοδε απο ρτοΐδϑι: 
χύσιν ἀυυῃ, καὶ τῇ ανόρμραν ᾿ 4σᾶπιὶ ἰοδείοηςπν Πηοοταηὶ εἴ, σε εα Ομάγγδη : υᾶπι εκ ροτίας Δυίΐρίετ αὖ ἐο τοηϑοτς 
Ῥυῖο, ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ον λνοὉ υσνρὰ ουπιρατῖςὲχ Αγ (ΝΑΙ διξογιπι νεηὶς ἰη Οπατει: 
, 9. “ιαρληθς [Ὁ πδπυ!}ς οοά είδυες Νοιατίε οἀϊτίοηργό νηάς, φυϊπαιςππίιπι ἧς πἰοςδριο,δον ἴο ρδιτονά (ἢ2- 
ἐπα ἀνοὶ 4, ἰᾷὰ οἵξ ἀυτώννε ἰῃ νη ετἴ4π| ἐχδηρ]λτὶ Οτσοοὸ παπροῦ ρεγιςπίς. Ῥυτο δαΐδη νεγεπὶ εἴς [υδομπὰ (ρ- 
ὀπρτα δ. [παι δἰ ἐς νετὸ οχρυηδίταν. Ῥακτίοπεπι 405: Γ{τδε]έε μόνος τἰπαείοπί ἰα ΚΕ γρῖο ἀπ- 
4 δεῦρο τὸ αα ρμρ [ἃ εἰς ροδοτὶ τοῦ, Μεδιαίήμν, Τ᾽ ρνὴν, ,, πιο τείβυίς εἴο ἀυπεαται ᾿ μά ἀο τὸ ἀπὰς ξογιάϊίο ἀδδίτυτ 
ἀντ, δίπρα λπν κπροτδυίπιος ἐτοφυέτε εἴτε δριιὰ ἤεδιῶος διοεηάϊ ἰοκιο, ὁ 
βὰν ροεσηδγωπι πιιδατιοηεν,ας Ῥιωοτεἰπνλιος νῇ ΠΑρ.19. 7 Ῥμηίμῃ ἐχομιραϑ ἐγών υἱ ἃ αὐ νεγθυηι Γνάμαδο δ}. 
φ. ΝΌΙ Πημ!επιρτοτγίμι ἐπα ρθη ϑὐίδτυευίπνι:. Οἱπηίπα δαατέ. ἘΠ δυζφίη ἣος ἴῃ ἴσο τὸ κρίνειν, ἰά ψιοά ΟαΠἰοὲ ἀϊοῖ- 
ἐπιηῚ Ρυσβαι τοῦδ τυ ἀπ ἱπυαι νοουϊιπιἐχρίίοανρ'͵. πππῖο, βεύνι ἐμβίον ἐν φινοίτων: δι ποιοί πιὸ γεάη πάλι ρτοπσιπεὶν 
τῶν οὐπη ργοχίηιο ςοἰγάειφας, δορὰ δὲ ἢ νη0 ζοάϊοο ργὸ οὖν ἐγώ, 5)ς εἶμι ργοιηετὶς ᾿οπηΐπαν ἴοτς νὲ δοα Ἀυπιᾶπα νέ 

, 4 Κ' δὲ ἰποῆνν [υϑϑείεῖυν, 5 αυκρίαηι, (δὰ Ἂ ἀϊυνέτυς νεΐως ἱρίοιηςτ ἴυ πιλην Ῥω. 
ω Ροΐ καὶ (υἱραυδιεηάυιη οἢ ἰαεχ πδνὰς "υὦ ὉΜδιι: ἐἢΠἰς ἔπ πλάς. , 

, Πεθιποπιπι ἰἀϊοεπιο,ιιίγε ἘΠᾺ ἰδ ἀἠχ πηυνλγφίδε 8 Ρ "δαϑόνιν νυ. 7 ἐβαινειων. Ν ἰΔε Μᾶς χ 6.18 .δί 
ἰοςονεμηίμς ζοπίιηδίοπε ςορυϊατίμα νμὰ εὐπι ἀθθο- Βέοῦν.δ. 42") ἀ μο σπφο μδεγὺ ἴβν Ἐξο νετὸ 
᾽ ἔτάθιο αὐς τείατίυο ρτόποιπίης, εόηιο νεῖ Ἔχρτείϊο νεῖ ροτίων νεῖοτοπη [εἰπῇ οὐϊείουδ (δηνοεναία ἐπ νεται ὅς 
υδαιάνιο ε'ἄδο Ῥετίης πος ἐοηιετεῖ 466 (γέρε δος "᾽ εἰπιϑη ἀδεἰ πίη μδαΐῳ; ἑοὐϊξδαιτίνρέσιι ᾿ «ὅτων Ῥοηί- 
ὁ που;ἀοἴηάε γοἰ τίνι Πι αὐνό, ἤιφ αὐτο ( στ Ἰερὶς νοῖυν ἢ. τῶν κὐεοπὶ ἰηϊογάνπι δας Ῥατείου α τ 40 Δυτὶ πιρέλκον, Υ 05 

᾿ δῶ ̓ κὖ οαρτοι ἐοήϊτοι παθοπι) ἐδηφυκιπ ἰη (λείπ ταείοη ε ἰδείδπι οοδαδῆαϊ,ἤευς Δηπησταυίπηι 10 }..4.. 

ρὴ δονλώφουσιν αὐτό. 

ἣν εν υπάεπε ἐχρυπεί. Ῥοϊινοπιὸ δουκόνονενν δι “μ- 9» Μενένῥενεν [οὐάμιενάμ)ν Δι ζγρένν ἃ εἷς ΑἹ- 
, ποιό Νὰ οὐυλξοιείω Ρενίοης πιθτατίοπεθ. γνηῖν, ΕΠ ρε ΤῈ ἱ οὐαί, φιδητὶν νἔβρραῖοι εχ ἡ γοέ- 

μ ἐς ἔμι πεψανοα Ἐαίς φοτίονε οὐ νε ἰη ὲ )»». 4ιυοκὶ πισηοτε οροιξοίε πδαυν " ῥῖο 
, ῬρῸῺΔ 

τηἰπὶ οἷ! ροίὲ ΦΗπ ἢ Ν βιοίο, ὯΝ [9 ᾿- Ξ5ῈΝ 

4 

τ ΠΑΡ ΟΤΟΙΟΛΚΥΜ β 48ι 
τ - ἢ . Ω Π “᾿ ᾿ ἐ ᾿ 

ὁ οοπί εαἰείπιεῖ, ερυξθάπις ᾿ἰϊοιία. Ε Εν Θεριομὴν τατ. γι άστυς οηἰπιὶ φιρφαηλπιοίο ἂὖ ἢ Δ οἴϊς νος ἰυϊτο 
. ὑφ  Θεὸε μεπ᾽ ἀυτῳ Πρ σαιπι οἰϊ ετίλπι μος βεδὺν ἀΐςοη. ποη [υξίπει : ςοπεγὰ νεγὸ, ρεαίαης ΠΣ 4ιιος εχ πιλχὶ Πλΐς 

Ἧς μιογσουϊίαηῖν μή "μα Ὀεὶ ἔλυον Ἔτρ αἰΐαυου ἀε
οίατα- φυϊθυίσις ρεγισυ!ς ἐγ ρης, ᾿ 

“Ὁ λιμὸς ἐφ᾽ δλίω τἰω γίωγι ,} Ν ερὶν ἀυτεπὶ ἔπιες ἱπ νηΐ- (αι ΥΚὶ «πίξ αὐιεπι ῥαπιφς [α 
ἐδ “ ἐεμρβ ε “καὶ θλίψις μα- πετίαπι τεγγᾶιπ Ἔργρτὶ ἃς Οα- ᾿Ἡφλμβοι Ἢ γωΜίθηϑ 

ΩΝ ἡυ. οὔ , ἐϑαηὴ τῶσ τὰ οἱ ὨΔΔἢ » ἃ ἁβιϊϊο Ἰῃδεῃ ! δι "Δρη4 δ ἨΘΗ ἰμμοηϊεν 
ἐδ (αὶ γῇ ἐμ χρτασας θη ἰρυςφηίοθαης εἶθ ο δ ρᾶῖγ65} ἰδ ωδὲ οἰδοι ρφιτϑι ΒΟ ΓΗ. 

πῆρες ἘΜῊ’ ῃοῆεῖ. ΙΝ Οει. 4..: 

τ δ ρέσαι δὲ ἐαδεὶβ δυτα τα ὧν ΑἹ-ἢς ἠΏμμπν διά  ἴετ αὐτοπὶ 1Δςο- [12] Φοῦ «μι φμιοη [4- 

γϑηίφ. ὀξαπύςειλε τοιΛ' πατέρας ἡρδ δι. οἰἷς ΠΠΘΗῚ ἰῃ Ἔργριο, πες ἀφηλνοα Ὁ: 

: ἱ 5 ηοίτεοϑβ ργΙ πγύμη. , μ ΟΝ ΝΜ" τοί τ ραῖγοβ ποτοβ βηλοιδον. Ἐπ ΠΣ 
- | Ὡ; ἡ» [ξεμηο ἐφγη 

καὶ το δευτέρῳ αὐεγνωρίϑη [ωσὴφ}" Ἡ Ἐπ π ςουηάα ργοίξξθιοπο ἃ- )} ἢ "ἢ ΡΝ ΓΝ 

ἘΠΕ τω τος Νὴ Ν νι δ.ο ηἴτι5 εἰς Ἰοίερμις ἃ {γατεῖρυ5! [τ πραριμμαενην εβ ΡΡθα 

. πρῖς ἀδελφοῖς αὐτῷ 5 καὶ φανερὸν ἐἥρετο ΡΥ ΟΘΝΝ Ῥῃαγδοηὶ ρο-ἰ ἰ γαρνὶ φέρων φίμα, 

“πὶ Φαρρῶ τὸ ρος τὸ Τωσηφ. 115 ΤΡΠΈΡΝ: τ 

Ἐπ ΎΝ, δ Ἰλωσὴ 4] “ Μιῆις λυτεῦν μη: ἷοῖς- 14 

ΔΑΛΙΛΑ ΟΣ ΤΟΣ θμετησλ ήτο ρδυς δοςογίοϊς ἐμῆθίως (υυτι 
πνπατέρᾳ αὐ τὰ ̓ ακωβ ΧΟ πασῪ Ἰαςοῦτπ» οπιπέιϊθαιο σα σηᾶ 

τιγήϑειων αὐτγ ον ψυχώς ἑξδυμήκον-! Ἰἰοποπι (υλεπφοδρίταιι " ἐερτυα- 

πιπάντι. .] ἸΠριπταφυίπαμε. ΝΝ 

» κ"κϑοιων ἱδι,", αὐ νς ἐκ} Ιλεἰτεηάϊε εἴρο Ἰλοοθυς ἴη 

Κατέθη δὲ ἰακῶξ εἰς Αἰγυπῖον κῃ" ΕδΥρτατι: ἀπ κει (ε ι ρᾶ- 

ἐπλόύτησεν αὐτὸς ΚΘ] 0! πατέρες ΜΠῚ ρος οῦπ. ΄ ἐν 

εδι - 
το λϊβυηνωπεῖνν, ] ποσοίλας.Ν ἰάς Μαῖτισαρ. τ ινετία τό. ςτᾶητ ασπντάςοῦις ἰπ ΚΕΥ ΕἰΠὶ οξεπηετεῦ ἐνει ,ῷ 

4 5εριμαφίπια 4μίηημε ἐς δὸμῆκεν τα πέντε. δὶς ἰερίτας ἴῃ οπλαι- ὁ ἀν που εΣ ἐρίρή άπος ἐνεα εἰϊὲ ο0 ἰδαμτις ρος ᾿ ἊΣ 

ὑυς κοὐ είδυξαυος ἰαίρεχληπειθ δ ἰφιηρτί ἀεὶ ἰτὰ {τίρτυπι ουϊίατεπι ο ἐν πὶ ἱπος τὴν δὰ ἈΝ Ἀν ὰ ὑμῷ 

{με ἀρράγεῖ εχ δγζὰ δὲ Αταδίοα εἀλειοπο ,τέπιψις Ηϊς- Ρενῖ Ἰοουπὶ μου μι ας ΒΙΪοτῚ « ἐπ τεπεοστοα 

ΤΟΠΎΙΠΟ δὲ Αὐφυδίηο » Ἀ(υΣ ταυίτ αι ἰαθογάγαης νῖ μυπς ταοιταογαηι ι Ῥ Ἐπ πεσε ἐπα θεσαν 

ἰοζάπι δοποίαγεησ οι ἐῸ ἀυοὰ (οτίρτιη εἴς (ει, 456. Οεηεοί46. 37. [0] ̓  τ " υοῖς Ὁ πὴ πρὶ πὶ 

(8.27 ΥὉ ἴα Ηερισανεσιαδῖε ιχχ 1001 ἀαπιαχατηυ- τοτμπι, αιοἀ πεαις ἑλξζαπι ἀςπυγετατ, ΑΝ ἐρλρφηννα 

«πιοιδητυτ,οοπίειείεητς ετἰλπ| μὰ Βοιῆριο ἃ πΡΊ Ἐϑαι της τ οβε ἀμανη ἢ ἘΠ ΑΗ Ἀν ἐπὴν οππὸ εὐ 

Ὁ ζοῖζαπι οἷκ ᾽η οπηπιοά! οοητγουοτίης Δα οη-. δε ΑΥΌΙ: ἢ : [ 

ἥρἧς ἐθοῤννο Πα οἰὰ ο(ἷ )λᾷ Ηεδταλιευηῖ Ὀλμα ἢ εἰς ποίῖγα πιεπιοτία ἐχουίς ὶ τε δι πέλεν ἡ ἀκὴν ϑ 

Μεηάοί εἰξψίτοτ εἀϊοΟγαέλ, ἀυρ) οὶ οεττορονπὸ 
αὖ - (υς Δηἰπιάγιμῇ αι πὶ ἀπετεὲ τε Ἐπ ἐν πρόὲ ̓  δμεῦτα 

τοριοείδυς ρυπιίς, ολος οογταπὶ εἰζτληι περ! βεητον εἴς «τοπιροτο Οὐξολπὶ ΡΠ τ πὶ ν δῦ τὸ αὐ βεε 

ποῦ ροτυ ς γε ἐσγαπὶ (αἰτὲπὶ ποππηᾶ ΠΟΙ ημπιςγάτεης, 7 γοτίζαις πο νΑτῖὰ τ Ουοά δαυῖς ἐσβει ἄμ αὐ οι βρς 

εἰ ἀρ ἐπτον ἀρὰ Μοίεῃ {ἀρρυϊάητατ, εὰ αὐ [15 λά» ἐὺς ἴδτὴ οἱτπι βαστῖς ᾿ήῤφρλδος ὙΡῈΙΡ ἐγρι νβιϑηϑϑί ρον 

70 γι εχ ἰὸς ἴοςο ἀσργᾶιδίο Μοίξῃ εἰηδάλτε νοῖυε- ζογμοῖ), πιεῖ ἱπ μας Ερεὶ ε ἴα τὸ μραβϑ ἰορα σεν 

πιπτ, χυτὴ ἡτυιτι ροτίιϑεχ ἡ] σον εῖς οἰνϑεν βδ οἷς δεπηνί, οϑηίεξεμτᾷ »4α] ἀεήγ ἐρυτας ανα Κα ἡ ατη ἐΣ- 

 φηίη ἀαπὶ ντ αυμπιρτο ἐσρτυάσιητα (ςἰεπάσπν ἔσῃ "- πηγθς ̓
 φιαπι Ὁ τἰςυα ον ἐεημίων τ ἐύτον; ΚΑβὸ : 

(ετεητ αρυφΜοίεη (εριυαφίηταφιύπαυς ποαὰς ΠΥ ΣΥΝ ν Ῥεπάμτα ἤτνομὶ ΚΑ ΜΗ Ἢ εἴἰχίηι! ςοηϊυηξι} ἀγαηὶ 4δὲ- 
νΜοδιαο οοητοχεῦ νἹάστεηϊ ποηβδτῖ Δ Π} 49 εδὶ λῤρλὴ ̓- κ(ἰὰ εξ «αρίτα) βρεμαχίνι, Ἰλζόθο νἱἀεϊίοος 00 οὐπὶ ἀς- 

ματιοῦ [ἀςοῦλ,νϑς ἀυαθυ τυὰς ὙἰΘΉΡΟΣ τ λμνμθ Ἐπ ἀεόνοι [Ἰχαφίητᾳ ἔχ, δά νιπὸ πυπηεῦηπὶ 11 ἀππιιν 

γυϊλτιοης χεϊαίο [ἀφο Ρο)η ἀδποτι τα οίςρὶ ετος ΐάοπι πιογδῖο,γπὴ εὐπὶ Ἰοίερμο δὲ ἀυοδας ἱρῇυς Ἀ] ΐς, φυὶ ταπιᾷ 

ΠΡ ΡΘΒΩΝ Ρυταείπε: δή νος Ἡεδγαο ἐοητεχτυὶ δάϊίςοτα 14 ποὴ ἀείςεπάετυητ η Ἐξ γρίῦπι ουτη Ἰαςορονίε  1η..88)- 

περοῖες, εὐ ρι νεηίαις μεοολτιῃ οἰΐε εχηπίπποιαιοηίλπι Ρ[Ὸ ἱπαοπεὶ ίμπς,, ἰἀεόψις ἐξοτῆιη ὅς ἐ) ὀχτγοπλα πάττα-. 

πρρμαν ἀὶ αἰηςς ἰδ πονηπατὶ ἐρτεϊ με εχ τίρπε ὲ Μοίαε τϑοεηίςατυτ Νεψις νογὸ μμίως ετσοτῖς ο"- 

ἔπε Ἡρ ἡ ΘΗ α Νὴ νκογίθυς ρῆθε ποη ςοπυε
ηὶς γ(ςἀ ψευμίο αιςπαμαπι ἀεθεῖ οβξεηάετε,νοἰ χη 

ἀυβριμπλ τοῖος 

ἀι Ἰβορταπα ἔπει Ῥηας πιοιτιαξίπτοτ ΠΠ]ο9 ηυι ἠη ΞΕ: «(τς ὐνὶ ἀϊυϊηὶ ἀυξξοπίατεια ̓  ἐμὴν κε δρδάθη ἬΕΙ 

᾿γρῖμαι εἰοεηἀετλητιεςεηίε, Ὠείηάς εοττβερ εἰς ταλτονῖ ἀϊχἰπιυιενοπιοηἀετυγ,δι ί᾿ Ἂ ̓ Π αν ιου ὐγόν νὰ 

παῖ ραττίςυϊαγοι ΜΠ ἀυάταον βιλίαταπι μππι. Ὀεη- Θθτίῃα ταὶ δι 8 πη ἡνὲ μεμα Ἰρίαν ἢ Ωὲ θη πενενδι ἷξ 

ας δεηεί, 46.1.6. εετὲ (ςτῖοὶς Μοϊδειοη εἴϊο πυπιοιῃ. ἰραΓοίληλοι πο Ύμο ἰσζο, τΠΊροτ» Ἁ ἔμ νυῤενλξα 

᾿" Ποτυμη δοοδὶ νχοῖθα, Ἐταυία οὐ [πάἀὰ νχοσος ἃςετὑϊταῖς , δἀυιοτίατιοτυι δ μανη ὰὴ ἩδτρΝ εὐ 
θεις 

᾿φιάτατη δτίδην ποπιηα 0 Ἴοοο πὖ οἀσπεισροῦυς 4ιληι ̓  δυδαοίδηραίϊοτυ πὶ ἐερανεν ῃ ΠῚ οἷς " ΠΑΝ ΠῈΣ 

δοταπα ἰρηαις Τυιάας ἔτΆιτ πα πα ἰμπιπιὰ οοπὶ ῥεελιςπάο- 5) τὰπὶ ποίας ἰερείλέχατί δὰ ἜΡΉ ΑΝ Ὑπλαθ λοι 

χεητυν ἐΝε4υο δὲς οὐἴκαι αιιδὰ ἡν δὴ τάμα αυλπιῖς 
τ πὐβτν ἀΤΗ φῦναι ἰρρκα ἐβναονὴν μ5. ΤΠ ΡΕῊΣ 

τελτποτε ἃ Μοΐς πουιίπαπτυγ ιν δαν ποσύηλητυτ αὐἀξ, Μοτυς ; ι ἤάεὶ : 

τα πὴ Ῥαέροτει οἵδρδὶ φυσπιοάο ἐϊδ Δάμη-. Ρι αὐ ; ΩΣ 

μα νουδρεδ οὐ πάν ΓΑ λημαῦθα εὐτι [άοοῦο, 40 εἰεπῖς, Θεῦας ὈΡΠ ΘΟΕ, Ἡλαραν ΙΒ ῆ: ῬῊΣ ξιν:- 

υππὶ ἰάςοῦο ἰπ γρεῦπι (εἰξεθεηις τ (ρτοπιηοε οἰ Ὁ εἰρη αας ἐέοῃ ἐπα δε ΝΥ ρα δὰ ΠΝ 

5 εἰἴομε [ϑοόγαῖαβ οπίπιοῖ ὁ ἐάγοοτο [οἰδρίλιθ, διὸ» πᾶ. [ΑΙ Πθῃ : ἱ [ 

τι {τὶ πΑ α τ τΔις ἀἀοαρυπάδητα πηοείθ» δΥ͂ {Πππηιὸ ςοπιρτοςηίλτι βαρ εαῖ ἘπετμΝ τρῦκνήνς 

Ῥίσιῃ ἵηίκαῖ ἀυος, ἃ. ἀυχεγ ν ΧΟΓΟΠῚ ἐκ ὲν εοἰρίο νίᾳμε (δου ΐογυπι ἢι βάθια. Ὠσπια, ᾽ν ̓ Ν Ἢ ̓Ξ 4 ᾿ 

λυπὸ 400 ἠδεγάτις ἔμετίς, νἱσ ἢσύεπτι ΔΝ ΠῸΒ ἔς ΓΑ ΠΑΆΠ: 4΄ 4Ζπη0ὴ δυϊίανε Ῥαιτίατοῖνα πάτα οὐ 1 αν θη Φυριὼ 

ἀκα υκηας μας ἐταρ ιν ε Βα ρας κοις ἄμα αι ἀεισελαν ἀνα δνις κι η κω να διμα 
τοτπςάϊμννε τρίς περοῖοε δι ἀδηφροῖδε μαῦςετεοῖ. 1π0Ὸ η6 ἣ ι : ᾿ αυ 

ταίοι αιίάο πη εὐ οἵκῃ [οἰδρίνο τ ώειθι οἴαζοθο ἤιρεῖν. φεαβειτίπι ἀφοςπὶ ᾿ ἐἰρμελητε πες οΝ ΑΝ ὑάδη μὴ 

ἄπεντ αι απο (ἐρτεπιάςοιπι ἀνιπταχαῖ ἴῃ Αἰ ξγρίο εκ. πᾶτι. (τλῴὺς νας εὐϊρ τὰ Ἐπὶ Ἂ Κἀν ἩΘΑΙ ΕΙΣ 

φετίε, Πείπάε ον οἵδρ αι βοτίυν περοῖες δὶ εὐπεροῖον 79 νίλνε οδίτυσι ρογτίθι γ8 ἦ ὙΠ μα τ ὐνον ἢ 

ἀιλην ἐρῆμε ἔεαύγυνη οι δηιστάτις ὃ [πιὸν ραν οενετλπι ζαγιτ διπυϊιατυαν Ροΐϊε διεγυμῖ ἰῷ, ᾿ 

ἀυάα ἄμοε ἐδπεροῖοι τφοεηίει φαΐ ταιιοα ταις πατὶ δον. ἔα φυγίαμ ετῆκιι δι βειηϑίδτεθυ, κοι 

ῳ 

ΛΗ οης ἀπιερι ΤΟ} 
4εςετ[η1} 1 6ιον ῥΑἴτεπν 
[μωπν, (δ οπιδεπι ἐοχη4-- 
το επηϑ 2. φηδηλάῦμς [ἐ- 
μεμασινιαηνέπαμε. 

4} Εἰ ἀε[ξευνάϊε 14εοὐ » 

Αχγρίηην τ Ὁ’ ἀείν.-. 

ἔξω εβ ἐργίε (ὐ βαιται ἢ 

βεὶ. ᾿ 

παν σνσο σασνΝ 



4 ᾿ ὃ ΞΆ 

ὥρ.Υ 1.483 τς ΣΩ͂Ν ρον ΚΣ ῬΑ 

, Κα μετοτέϑησαν εἰς Σι μ,κἈ] ὀνέϑη. ι4. Ἐπς' τληῇαδιῖ ἔμπης 5, ομοιτιδι),} 6 ΖῚ ἐναη[αεί [ων αι ἢ. ." ὲ 

: 

ηὔξησεν ὁ λρὸς κσὶ ἐπλοϑίωϑη ὦ Αἰ- 

.ἰῃ Μειγβάεηδιν δρίηευν ἰληέξυε, φετε πὸ συθεγηδυίς, 

εῥεπο, Ὁ μο[ μη ἰη [.. 
Ραἰεῖννο φυδά οηηϊ ἐπι 
4.» μιεήε« 

ὕω , ὁ» ᾽ αἱ [δὲ ροίτὶ ἕὰ πιοπυηλεηῖο χιρά 
σΈΡῸῸ τοῦ μνήμρτι ὃ ΑΜΑΝ ἢ βεραμ ]εροτας Αθταδαχιυδ ρτοτῖο ἂγο] 
τιμῆς αῤγυρίου οἷο ἦι οἷν Ἐμμὸρ 
Σιάμ. “ἭὌ{ῃ τῶν, Ἂ» 

τις; Ἀν: ὁ ρένοζιδε ἐπα. Οδιδὴ δὐτεπὶ ἀρρτορίηαυα- 1] μην διμερηβαρβννίοι Καϑοὺς δὲ ἠγγζεν ὃ Ἀξόνος τῆς ἐπαγ- 7 "ἢ 
ϑς ᾽ ὑ τεῖτορι ριοὐΝ Πλοη δ΄ ᾳ(ιΔ1}} |1,9,4Ρ0} επῖρμι βγόπηβιο-. 

φελίας ἧς ὥμρσεν ὁ Θεὸς τῷ Αἰ βραὰμ,, ἰγγις πβρυδχίας μυαρσαν σμν βμν ἐτω : θε Ἄνα ΟΣΝ 

ρορυΐες δὲ μα οἰ 1} ἐᾶτιι5 εἰ ἰὴ Ἢ «ἀθνλῆς, ςνεμίμβο 

. Αἰγεις ὃ αέφη βασιλειὶ ἕτερος δἰ οὐχ} αιςαιο Ἔχογῖι εἰς 15) "ὃ 
: ᾿ : Ἔ Αἰδινε τον ἰ ΑἰρΎΡΩ φω!. 

ἐδ οι τὸν Ἰωσήφ. : , ΡΝ ἐδ ἐχηβδε ἠβδτα βορ βίεδαι ΠΓΠᾺ 4" 

Οὗτος κατασοφισοίμδμος τὸ ἕδος ν-.}5], οἷς ἀροογ δὲ βόπυς ΒΟΙΚΓαΠΝ ἢ Ωρ οἰνειμομραίωι μι. Πϊπρεηίοίας, πη! ἃ ἀοςερίς ραῖτος 56: μρβξγμην 4] ἐπὶ! μα- 
ποξιγοδοφάδο νι ξκρορέτγοπξ ἴη- 

5. Ι ᾿ ΝΕ 

δ »Ὁπακωσὲ τοι πατέρας ἡμδ γ Τοῦ ἐγεὶ ἡϑ[νοι, Ἂἱ ἐκ μοηένεηὶ “Ὁ. ᾿ ᾽ ᾿, Ὁ : 

ποιθὶν ἔκϑετα τὰ βρέφη αὐ }"δ', εἰς τὸ μὴ . Πητοβορπεδο δκογεηι, ἀὐνοας ἰοὶ ων υἱμιβκα- 
ὗ - νῶν. 

ζῶοηρν οι. τ᾽ Οὐοτειήροτε παῖυς εξ Μο- Εσράφην ἐξῆν ᾽ , δ᾽ ὡς 4 ν΄ ἀχρε βύον αὐχοχύχον 20  όνε ηδῖρε 
Εν ᾧ καιρᾳῖ ἐγθονήθη Μωσῆς ; κα ἰὼ εϑ,4υ] ξατ' ἀὐαιϊηΐτιο ν ἐπυξι., 4 Δηρεεγαν μὲ γάμῃ 

16. Τ φυβδιὶ [νην μετετέθυσαν. Ἦνοεπιρε Δυοήξεοίπι ρά- 
“πλγομας, ψοτοίτάτης οςυΐλειις τςίεις Ηἰετοηγηλας ἰῃ Ῥλι}Σ 
ἐρίταρ λο, συ ροτίις δος μαθοηφα οἷ ἥδην Ιοίερμο 41 διρεήηημδηϊλιη νἹάς] Ἰςοῖ ἔς ρρίοτί ςοπήιειης ἱμας ΟἸζα 
π Απααιίς. τοζαρος ἸΠος, ΓΔοοδοὶ ἀμεῖαν ογδίείς βιἴς Ης- εἰΠιρῆς, 5εὰ Ῥυατοιαιᾶ συ Ὡν [101 ἐχρτιπιίτατ ἃ Νοίς 
ὑτομοπι., ῥγουτ ἴῃ {Ε σγρίό οδίεπιητ, ἃ ΕἸ ἐς ἀεροιτάτος,,-, Οςπ.1..19. (ραν άϊει δείλην ἱπτεξάιπν ρατοητιιπι ποπιρῃ ἱπ 
δίψις εοἀφαη ο ἐδρα ἰοαγο σοηάϊυον,οχέορτο Ιοἴσρο οιι- -Ἔος ἀἰςερά! σοποες ἴφαςς οχ Ηἰς Ἠεγοάοτὶ νογθὶς ἐη Εἴϊο, 
ἰπς (ςρι  τιῖγα μας τρῆυς πιαπάλτό νίανε ἴῃ οχίτυπι αχ Ἐ- Δ'όγαςος ὁ Γορδιω, τ Μίδλω ἰὰ οἰδι κχαναβ ἢ πεβοι Οὐτάῇ, φυιὶ 
ΞΥΡῖο ἀϊίαταινε 40 νηὰς βιετῖς ἐπ δὲς ῃοην (ἐρυΐτας, Τοῦ 4. ῥαιεν βοὲρ ΔΙΙΔ 4. Ἐπ ἴῃ Ὑ ΜΑΙ, Κ ὐρρο αὶ Καμβύσεω, δγνωιομης 
Ἀ2.ἷῃ ἀρτρ νἱἀ εἰ ΐσοῖ 0 αιιοῶι εἰ ρι ορτὸ [σους ἠλότίςπρ ὀχίαε ῥδβεν.1,οααίτυν οηΐτη ἐς Ολεθγίς Ογτὶ ἤθη ρας τ 

ἀοϑιείηα ΟἰιηϊΠίδηα, νοὶ βάτυηι Βηλοτίλγυσῃ Πάεὶ αιμήφυῇ 
ἀογορληι. ΜΓ} 44...] 5εεἰοφονὶ τὸ Σεχέμιν υρ ἃς 41}. Εηὴ 

. φεβότας, Οομεί,48.1..., Ἔγγὰς δυίεπι δὲ ἐυ πὶ ἰράσυτιις Αγὰρς ΗΠ .ΕΓΊ ας. 5.4.Ἰοιμαρίω Τακώβου, Μ αὶ Ἰποοθὲ πηλτοι ον 
ἔερετιης Πηξυΐίατ! ἀστηετο καὶ τετέθο εἰς Χιχ β,ιαὶ ἐνέβη ἐν 
μνημείῳ, Ἐπ νἀηβάι: 8, (ἰρίς νἹἀεἰ τος Ἰαφοῦιις ) ἐν δέκίϊενη, ἶ 
σ' β θα ἐ πόρπνθνομβο  δις (ς ἃ ρετρεγάπι,ααιαι Ἠοδίοποπι νεῖ πο ἱπτοςέξιιπν ηορ οχεταπτιυοάἀ ταπηοη ἔς φιοχις 
ἀείατυπι ἰδίαις (φρο !τϊπὶ Μοίςο ἀἰίοττὰ (οτίρατ, Οὐοά ο- ροίπιιπηιις οοπιπιοάὲ ἰῃτογργοῖαγί, ντ τὴ Σιχὲμ λος ρίλτωι 
αἰπὶ Ἰυπΐυς ποίϊοτ τη Αταδί οἱ ἱπιδυρσοϊδείοας ρευηάς δος ᾿ς Ῥεῖ εροχορτήη, ἤο νι ἀοἰκες, Γ βιὺς Ετηπιον, (Ἰὰ εἰς (Ὁ ἕν 
ἀοοριεπαπι ρυτατ ται 4 ηςτίς Ἰλρθ βμίλυεν ρει πνὴπν 7 πηοσεὶις )[πονερε]ὰ δννεηεν, ' 
«υἱάςηι ἀεἰλτιιπι 5: Ομ οπιδια, πὰ γετὸ ἃ ΠΠπρ ΟΠ λπιον, ἕἰά 17. φ2ωδην [ει ἐμγάν 4}. Ἰς ἔμοσεν. νυ νειν εἰμ ὦ 
εἰξ, ἃ οἰ οηνίκαποτυηὶ δδτο, ταηάεπι Οἰοθγοπεπὶ νίαυο βμεναι ἑω ὡμιολόγεσε,ησοά πὖ ργοροιδι ἢ Τηλχίπεὲ Ῥτοῦδτεηι, ᾿Δεροιτάταπι, ἰϑέᾳιϊς ἤςυτί ἑυίαγας, (σραϊτυη : ἰά παῦ4πη, τρλ]επὶ σοηυειτογο, μήν ϑορονάενας. . 
ἀυζιυιτὲ φαίφουη ἐχςοφίξαταπι εἰξ, [τὰ ἐαπιεπ ἤοη βοἰϊὲ Δά- 

ἐχριηἰς οο ἴοζο 5γγὰβ ἰτετρτος, δὲ νὰ Ἰοφυίξις Μάτα, 9, 
δγτι}9 Δητε πὶ δ Αὐτὸς ἰητεγργοῖος Ὡθη ἰερεσιιης τ Σιχὴμ, 

ΜΕ. δὶ ἘταΓ, Οὐνουηηδηνεηο:αυλπ) Πρ) αἰ βοατίοπειη 
ϑησγ πη. Οὐπὶ γοτθ 0 ἡγροίσαιν, Επνς, (Σὰ οὰπὶ νοῖδὸ ἐτέθν,͵ ἴατοογ χυΐάοην Βυὶς νεγῦο τεδαὶ͵, [δά ταρίδη ποη Ρυκυὶ 
Ῥω» 9 ὁὐηβ ας, ἀυγὰ {ἰοτιτ δἀπιοάσαι τταϊεδίο εἰη. δυΐςἴοοο (τὶς Δοοομηη οἀατλτη ΝΆΠη οδίοοτο ἰὴ χἴις Ρ] 12» 
«ἰς νῃἧς Ἰίψιειε γος Αγεδηῃ Αἰλά ἴῃ ἰρίο εγασῆταυ ἴοτ- πήϊι τε, τρὶς ἐἄιξεις φυΐς Ποη ἀροτταπι ροζίας ἐτυ ἀοΠτάτοηι Ρέτ- «τηὶν ἤτατη, (ἰδ ςΠΙΝῚ ἀμδτα κασι εἰπιὴπι αυἹ ἴδηις [Δ ἃς [Ριεῖατ αυνὰτη β᾽δυιάο πη δα ἰῃ οο νἱάςειιν αἰτυιτὰ (οἱςετε δι ἰῃ- «οὶ ἐεάμςουάπε ) 5 ςμοιιαπὶ εἶεὲ Ἐτ, ἃ οὐωλν. εἰ, οὰς εἴϑι: Ῥμαγᾶο, φιὸά χατοποι ἱπυσποσίς ΠΡ ΔΘ] τας ρδι δος ΟΒΑπῖοῦ ππαϊιιςσίς δεερ ϊλπεν ἠομυίμάνρ  αυὰπη ν «1 Ἰαείῃῃ Ἐχτιηθυςπάϊ ἰτα ταπηοη νὰ ΠΊὰρ᾽ δε οχ ἐΐε ἱρηϊς νεῖ ίταν 5:1“ εηῖῶς πσπίση γέρετεγε,νεῖ γεϊδείμνν ὀμεῖϑῳν, ϊπονίαγ-. τὰν -ς Θογαῖ, 41 εἴ: 
ατεὶ γιά ἢ φοίφην πλιὰ τ ἰὴ. Ἐνηπτον, ἢς νοἰίπηυς σας. [δηλ] βεγαίαϊκον ΜΕ] Ἔα στα Ἡπαυ αϑυς ̓  ὙΕΈΡΜΙΩΝ 
τατον, φρὴν λον αυόίπιησεντ ᾿σίςρ ες στιά τὸν. κα πισυρίζειϑου τὸ γγδες ἐδ (11 τυχνάφωιν καὶ δὴν ̓ ᾧ Δἰφυσίιην Ἰρέις ἔγάτειιην οἵα βιΠε ἄπει. διομοπιαπι ἀο- 39 γγύνε ὑμδδ.1 (οἱοττο αἰϊαυϊα ἐχουρον κα Δ τι Κὴν μάν Ῥροτταῖα αἰἰελιπυις,μαε ροίξρα καὶ ΠΠ ι Επιιποτ ἰά εῇ ἃ δίειε- ιιιπι Γἄαμς οτίλαι οχ δο Ἰίχιει ᾳυδὰ ἐὐο μι ον τϑιποα πᾶς τογοϊτοτίο, Ἡςοτοηςηι ἐσβηῆατα ἥητ, οἱίας [οίερπ! οἵ αἱ 5 {παηναί,} (ξά γ) ΠΌΔΠΠ [πὐρεἰναερφημα ἰσ.] ἱπδαν 

{ἴδυ: δίς επισι ἐεϊέξιο. Ἐξ ἥὰλς ταϊίούς Αιεγίπι δίοιεπια ἰἀ οὔ (οἷ ει ἄς να! το ἱπρ εηἷο ἀἠειογίμβ διιπὶ Ὑτλιπηι: παΠὶ 
φιάςκι ἐοοε ρα ἀς υίδυς ἀσὶς Ἠϊόκοηγππις : ἰη ίρο- ετίαιη τγδήδσης ἀοδειοι; Ηοδιςὶ ἰητταηΠειαὰ (Δ ἀςεἰρίεη- 
Ἰυπελ ἑτεῖι Μερτοηὶε νογὰ ρατεϊδος ατιαν αρυΐςμτα, 4ς 35 ἀιπι. Μετιτὸ διξοηι πος ἀϊοίτιις ἀς δο αι ἐα (μϊς ἰηπηϊεί» 
," [φεϊθίε οἴκαιο ἴσςο αὐξονίοι ξοίερινις.. ποὴ πισάὸ πυ]]σην᾽ ἀδηγπυπι, (δὰ πιαρ οι ετίαιτι πυξευς 
δ να, βοκὰ ὑγ" Αθιαδδηνατι φιίάοπη οοηίδας τος, ἢ αυϊάεηι ἱρέυς σοι ΠΠ ΤΑ εχ Βυμληα ργυδεπεία ἀίεί-. - 

ζιοῃ ὰ ἀμ ἕντο, Βα ὁ ἤμρ Ἐρμίοα, ποι διοδοπια (δὰ της υκηυίε ροίίτα (ςηίδτίς ῬΆαγδο ἡναΐαπὶ σοι Πίυν οἵδ 
ἁριιὰ Ἠεβισπεῖι ἀρ τὰπὶ ἐπιῆε , ἰδοοθιι νοτὸ ουπ ἀς-ὀ ςοπίωϊτοτί ρεΠΠιηῦ, ΤΙΝ εἰρδοίοίδενεν, εἰς τὸ μὸ ζουγνήϊδαι. 
χηύηλοίξᾳ ἀμ εξ ευπε εὐιοηϊ αὶ ΑἸ ΕἸ σιοσ,, ραττίο δον δ, ον ΙΚ υπα]ὲ δι οδίξιὰ, Λε γϑοιβέναμη, ἘΜΟνὶ 
πὶ ποήϊω Βεξεὶς αι δ άμηίσον ἴῃ δυπκιοπίρυν δά ἐρίος ἔζξτυς τοῖα τ χα ῖ ἱπτεγρτγοτάγειας, ΝΜ ε υἡαίει ἐ{εμὶς 
δερπεῖα δ δαφδαϊνατῦ ( ρτοησίεεϊς, (δά αὐ (αιιαπι ἔεπιεπ Ό58Ο χὸ [ινίηῤινι υονμβμγάςεῖοι τῷ Θυ. Αἰ τοῖν αιῇ δή ζοτρὺς 

(οαὶτ Βγ,ὁ γεγὸ ἡ᾿πηβεϊ δου εχί βμμηαι, ὃς κάδυς εχ πίσιο τείοετυτ,νηιηξαπι ἃι δε |4π| [Οτηιᾶ ἀκείδτατιρτο φυοίεν!}» 
ἐυδειυανοαδη οἴδο χον  μνοδ ἃ ἰγέυννα μεν νεηἴουϊσ [45 » πνῖς ἔχοι λυ[ἰοὐ,} ἴσας Τοιοπτίιν ϑοηᾶ ἐογηιᾶ Δ κίτταφ; 
«φοδἱ ποίη ἡ ἣν φυδηόιπεῖ ΑΓΒ Δαν! ἐδ ΔΙ αυο ἀππὸ- ΨΝουΐᾳ δὲ Αἰ! ἱπεογργοῖεν πδιτοξεὰ ςοπιιοττοτιης, ) ἐοζνάίνα 
ξετιην 41} ἐεξέιᾷ δῖος λυ μὰ ὠνέσωνε Ψίἀδη5., ἐμιαρ- 4 Νέεαις ϑὅγεῖς δ Ατάδε γοζλίις, Ὠι]δέξαν Ὠεοιφυληυ ἢς ὁ- 
πέμμηι μνημανιββ ἀξοερτυε Κι ετίς, ἸΩ δοπεαχευτὴ ἐγγαρῆ!ε, τίαπὶ ΤῊ ΟΡῊ ἰδέτε ἱπιογργοτοιυγιΝ ἢ] ἐπμτι Πέυά {χη ῆ- 
ἤως Μαξι, "7. ». Ζδον γα ρτὸ [εργαβ ἑεην ρτίάσῃι ἔςτί-Ὁ.͵,.͵. υἱὲ διορίβαπιις αὐὰπὶ χοῦ ἡ]ἰς ἐς Μοίς ἐήρίυς βνῆς ν. 
διευνιδὲ αὐ Ἰρίε Ηιεεοι δι 6 ρει οη ἰπεογριοιδάὶ ἀεϊίοοι γε διή μὰ ἕνεκα, 4ιο ἰμἐξγαπιεπίο νήις εἰ Πσ- 
αὐ Ρενυοἰδυτη, Μδιῃ 9.2. η πιυΐνοι ἐοάϊοεν ττερῆς πιίηιν ντ δὲ οἷυις Ράγεητο» δι ροίϊοα Ὀβαγλοιίε ΗΠ δὲ πρίς- 
ποτῆεπ ἘἰαΜα ρτὸ 4ιιο ἀεί ηϑ βιετίς ποπίδη Αἰρθί (δ [ει- 79 γιςογά! βεέϊεγσπταγ ιιοή ρ]ιιτίϊουε μετίοφυίτας τηνε 
τύζυπι, φυυπὶ πευετῇ ΗΠ νοά!ς ἰαβάτυτ. Νευς νετὸ δα ἰδ. Αὐτίᾳ.»ιορ., Οςτοτὰπι ἢ] 4 τῷ θέα ηυοι πο δἀδίτως 
ἦι παπιδεούαπι ποτίε νοὶ ποπηπιθιιν ργορτίίο ετταῖ, πὸ ἰη Εχοίο ποις Ηφθτιι.λ9. εα Ηεδγαογμην ἐδ τ πο οχα 
ἱρίοτναν διδογῇ οαΐρα, φμογασι ὃς πιδηξεπὶ δι οαἴαπιαπι ραν εἶνε! υανινετνβννι διΟοιηο γε υἱνι- 

Ν 4 οἵδ ἐχος δοῖεν, ὃς φιλῇ ἔμρτὰ ςοιπιπιιηςία πομπῇ 
[εὰ ἀεϊεέρροειι ραετίὴν σε ρ Θπεα ραιτίηι ἰηίείεἰα, ὐς 16 σαρτῦ νε Γοηαε καρ.4...Ν πΐιθ ἀἰείτως Αι 8 ὈΥΗΟΝ ΠΟΥ 
«τι ρον αἰσυοιιπι (εἰοίογιηι ευάδοναπὶ δά τη [λ,ῆυα εχ [ εἀοί αἰ μιν Α γετθυ μη, παρα εσιρίο αῦὸ Ογκοὶ 
ὔοειμῃ Ἰοοοτιμν το σις ἐμελϊὸ ἁξυοίς! ροΐμιαι, νεῖ ἱπεοεργιδαϑοητ,μερόλν τῇ ὠνν [4 εἰξ ἐξαιρέτοι. πᾷ; 

"- 11 δι ἘΠΕ 

βεπεί κα β!Π|5 Εϊππιουῖο ρανήε}" 1 Μεσῖον βίῳ ἐλ βαν 

Οβη Φιπνμεα ὦ 

19 «“ἤδρινίως φεηνε ηοβνωηι ἑηφεηίοξ, Ἐκ 

᾿ απιτεςῃ Δα, Ῥγίπνὰπι σηιην ἢ σαρὴ εἶν ἰὐν Εἰμμορ, ἃ βίηι Επε-. ΓᾺ Ἴεξ πξομίοίμαι. γα τασυφισάμμνν τὶ 

γετὸ ρερεῦὰ 

᾿ ἐγόνησεν "οι δυο. 

. 

ἐςίὺς πὶ Θιᾳ, ὅς αὐντ
ρρίφη μίας τρῶς 

ὁ π οἴκῳ τὸ πατοος 
αὐτῷ. "ΑΣ 

ἐγπδέντο δὲ αὐτὸν, αὐο
ίλετο αὐτὸν ἡ 

ϑυμ ϑαεκῶ, καὶ αὐεϑρέψατο αὐτὸν 

ἑαπῇ οἰς ε᾽όν. ᾿ “"“"» 

καὶ ἐπαιδ 3» Μωσῆς πασὴ σοφίᾳ 

οἰ δὲ ἐπληοοῦτο ἀυτῳ τεοσαφρικονταν 
«τὴς χούνος, αὐέθη ὅλ τίω καροίᾳν τῇ 

γπισκέψα ϑτη τοι ἀδελφοιὶ αὐτῷ τοι} 
τοὐἰσοανλ. ' 

μ ὅν τινα ἀσικού μϑμον»ἡμιυύατο, 
κυ ἰποίησεν ὠκοίνοησιν τοῦ χαταπονου-- 

ῳ,πατάξας τὸν Αἰγυήιον. : 
Ενέμιζε δὲ σιωμέγαι τοὶς ἀσδελφοιὶ αὖ - 

πὴ ἐπ ὁ Θεὸς δι χοιρὸς ἀυτώ δ ἴωσιν 
αἰπῖς σωτηϑλων" οἱ δὲ οὐ σωυῆκαν. 
τῇ δὲ δχιούσῃ ἡμέρᾳ ὠφϑη αὐτοῖς 

καγομδμοιςγκαὶ σιυυήλασῖν αὐτοιὶ ε ς ει- 

μἰωϊω,οἰπὼ ν»Ανόοες, ἀδελφοί ἐςεύμεις" 

ψαῖ αοοικεῖτα αλλήλοις ς 

"Οὐ δὲ ἀσδορκῶν τὸν πλησῖον, ἀπ σατο 

αὐτὸν οὐπων, Τίς σὲ χατέφησεν 5) αῤχονταὰ 

χα] ϑχας ἰὼ ἐφ᾽ ἡμαῖ; 

Μυὶ αὐελῶν μι συὶ ϑέλεις ον τρόπον 

αὐέίλες χθὲς τὸν Αἰγύηηιον 

ἔφυγε δὲ Μωσῆς ὦν τῷ λόγῳ τούτῳ, 

χαὶ ερετο πώρρικος ὧν γῇ Μαδζάμ, οὐ 

Καὶ πληρφϑέντων ἐἦΠ ποσαρά- 
κοντα ὠφϑη ἄυτῷ ὧν τῇ ἐρήμῳ τῷ ὅρρις 
Σινὰ ἄγϑελος Κυρίου ἐν φλογὶ στυφὺς 
βάεο. 

Ο δὲ Μωσὴς ἰδὼν ἐθαύμασε τὸ ὅ- 
φαμα ᾿φοροσερχομϑρου δὲ ὠντέ κατω- 

γοῆστ 7 ἐγῆψετο φωνὴ Κυρίου «τοὺς αὐ- 
ΟΝ, 

Εγὠδ Θεὸς δ) πωτέρρον σου. ὁ Θεὸς 
Αἰδρμὰμ, κρὶ ὁ Θεὸς Γσειὰκ, χαὶ ὁ Θεὸς 
ωκώβ. ἔντρομος δὲ οἠνόμϑμος Μωσῆς" 
ὧν ἐτόλιζᾳ ζαταγοῆσαι. 

Εἶπε σὲ αὐτῷ ὁ Κύρμος, λῦσον τὸν ὑπό} " 
δυμᾳ ἢ} ποδῶν σου ὁ δὺ τόπος ὦ ᾧ ξη- 

30 

" 

τι δηβνὶβ αὐεἰχετοισ ας απ νἱάφεϊοατινε ποχ [εαὰ]- 
τον, ΝΝ4πὶ δ θυΐῃ ἤος νεγδυγῇ ἰάςπι ἀδεϊλται ταις Το]. 
Ἰοτεκ προάϊο, νὰ οἰ Νξοατς, ἔδυ Ἰυάίςϊοιίου νὶ ἱπυά Άδι. 
4 βίιο, οἷς ιν. Ἠελρτ.129 [δεδφ,} 14 εἢ (νι τεδὲ φισαυς 
γος ΕΤΆΓ. μεν βίη αἱξ ἀἀὰ νεῖθιὶ ἰἕειν, 

34. μεπά αν πνο ϑγτῦς δι Αταῦ λάδι ἠτ ΠΣ ὙΦ .2)2 ΤὉ 
ἔσο δοηαὶ [π|γανφἰνομίγφὶν  φος βιοὐε χοινετὰ βι, ἰὰ οἰ Π{ταο]καιῃν 
οί τη Οὐδεὶς νίάεῖυτς ἀεἤεοτατί. ; 
11 δδἰμίφον. σι, τηρίαν [ἃ εἴς Πἰ δϑγάτίαηςοπι εχ δ αγρτίογυμι 
ἐετοο 5εἡ φιήπαηι ἰά εχ ἐπε ἰπιασαι 1 Ποτηρε εα (ρί τίει π 
πέζυν α.! ἀείς τ ἰτυς Η ςὍτ,11.24., δί ἀείμοςρε, Αθετγαυε 

ἕλιμοπ ἐπ τοι ροτίβ εἰγοιδητία, δὲ ἢ εγατοηὶς τατίο πο, 
φυλὴ φυί! ργοουἀιιθίο εχ ἦι ρτφἠ ξεου δα ἐορ που ει, 
4υπεερίξιηει ροῇεα ἀείςεἰρ(ς,, ἀευεταῖ θα Τοιπεηὶ ἰπτοτ- 
τούατς ρυίψιαπιθος ἀξ βνφάἀετεζον, ἔσιε! ὥρισπι βἐημὸ 

ΑΡΟΒΤΟΙΟΆΑΥΜ. 
ὃς ἡυκγίτυς δὶς γος τηοηίεα ἰη 
ἀσπιο Ραϊτγιβίω. ΄ 
. Βχροίτυτη δυῖειῃ Π ἤυ- 
ἰς 411 ΡΠαγδοηὶς, ὃς αδυϊγίοἷις 
ΠΤ ΠΡ με Π|’ο. " 

Ἐλογυάίτις ἔς Μοίος οπληὶ 
(δρἰοπτία Εργρεϊοτυπιιεάταας 

᾿ νἠυπίων᾽ [ὦ δὲ διυυυατὸς ὧν λόγοις χαῇ ἸΡοίεης ἀϊξὶ!ς δι (δε, 

᾿ς ὀΐρρριο. 9) ΝΜ ι νετὸ οχρ] ςτιια εἴτ εἰ αι. 
ἀγαρίητα ἀρ ογιπιτοπιριδον ο- 

τὰγ ρετουῆο ργρεῖο., 
Ἐκιπιραθεα δῖοι ἐταῖγες 

ίμοϑ ἑῃϊε σοῖς ΤΠ ουπν ρεῦ τηᾶ- 
ηνξὴ) ἱρῆιι5 ἀατε Ἰρῇς "αἰατς αι. " 
αὐ ὙΠ} ποι ἴηι Ποχογυῃτ, 

.4 ἢ δυδίεξαμεδις νοτὸ ἀϊε ν ἧι [16] ξρφωννρ υεῖὸ ἀὲεαρρα. Ἐποηο.ἢ 
εἴτ Ιρῆς ρυρπαπεῖθιις, δ΄ ςοπι- 
ῬΟΠῸ φοκἿη ρᾶοςι, ἀϊςεηςν ἰ- 
τἰγέγαιγεβ εἴτις νοβιςος 4}}} αἰ ἰος 
ἰαἰυγὶα Δ οὐτἰ δὴ 

Ἰς δυκείῃ φυὶ ἰπλυτία αβὶςῖε- 17 
δατργοχίπηυπι, Γ ρα ἶς οιπ1»α}.- 
ςςη8 9 Οι}ς5 το ποῦς ςοηζέταϊς 
Ρυϊηείρεια δι ἰἀἰςοτηὺ 

Νίαπ τὸ πὶς νἱϑ ἐπιετι Λ γον 8 
πειηδάπγοάυτῃ ἱπέσγειλε! ῃς 
Ἐργριίσπι Π]υπν 

᾿Αάδυῆς ἀστξηλ ἰδ ΠἸ]ΟΠΕΙᾺ 
Μοίες ξιρῖτ, ὅς ἔλόλιις εἴταάιε.- 
η8 ἴῃ τερίοης Μαάίατῃ, νδὶ ρο: 
ἡμἦς ἀυὸ5 Π]ἴος. 
Ἐχρ εεἰς νεγὸ χηηἷδ φυαάτα-] 

σίητα | νι εἶδ εἰ ἴη ἀοίδτιο 
πχοητῖς δ᾽ ηὰ Αηρεἶμ8 Γομ, 
ἢ βαπηηςοίρηςετδὶ, 

. Μοίεε δυτξ ντβος ἐοδίροχίι, 
Δάτηίγατιβ εἰξ ψ τη: ὃς ηυῇ ας-- 
ςεἄεσει λή ὑοσ ςδίι ἀετοῦ 4ἅ,οχιὶ 
οτδά εὖ γοχ οι ληὶ, ἀἰἠοομεὶε, 

Ὅεο, μἰφωίη “βειῳ- 
Ἱ ὀμενωπείρνέν ὁηη0 δ" 
"ΝΗ [νἱ, 
᾿Ἀυροβφ φμ!οην ἴα, [[ν 
μὲν εμην βία ΡΡ ἀτάρ, 
δ᾽ "μιτίηδε μην δὲ ἐν β- 
ἐμ. 
Ι Ἄνωάπμν εβ Μογ- 

[αὶ ὁπνηὶ [ἀρίεηθδα Κι .)- 
Ῥμονμῆν : Φ' τας βοῖδι ἐπ 

των 6 ἥμράναμν!α ανηο- 

Ἴρεθα!, βενευ!ο “ΜΕ γγρείο. 
πεν ῥβξα εν 

εεἰϊφενε βαινει φιοπίαηι 
1μὍεμι ρβὲν πνδθμὴν ἰρβη8 
ἀκανεῖ [(αϊμιοην ἐἰδε δι εἴ; 
ΜΟΝ ᾿βϑοϊεχενμη!. Ὁ 

γρε ἐδδο ἰδιφαπενμε, φ’ 

ΤἩ Δέκεννν. Ρ ἐνὶ, δ᾽ 4ἴνε! «β}:: 
νει ά πορκεῖς αἰβενμῖνὴ 

ΩΣ 
εὐεῦαε ργομίποο,, τερον) 
φμιηγἀ εοηι Ομὲεῖε ἐοηβὶ. 
δρδρνεῖρεην ΟΣ ἐμάδέεει 
[μρὲῖ ποοιὴ 

᾿ς ΜΝωΝμΑ ἐμενβεενε 
εἴμ υἱπγημανεαάνεονην 
ὑμεγξει ἢ ἱετὶ (1 7)- 
ρων Ὁ ᾿ 
Ῥυχίε πεν Δίογ[ε: ἐο 

ἐμ σενῦο ἐβο, (Ὁ ΠΣ εἴ 

υδὲέ χφηεναυὶς βῆνοι ἀἄνοι. 

Σι εὐρίεἶδε ἀνηὐξ 4μ4- 
ἀνεχένὶκ ἐρράνη ἢ; Η 

ὅω “ἐξα βδιηνεὲ γμ- 
ὁ, ᾿ 

. ΜΟΥ αὐβεην υἱάτην 
«ἀννίναίν» εἰ υἱων» "' 
“εεεάτμε ἐϊο υἱ ἐφηβάε- 

ἴοονοδηῤ, 

Διχίς αὐτὸ οἱ οηληιν, 9οἷ.[ 5} Φιμὰ μυον ἐΠ} Ὁ ον. 
: ἢ πέθωΣ,, ϑοίωα εαἰςϑάνθεν ἅς (οἰεας Ρεάυπι ταοτυπιΐοςι: ω μένον ρον: ἰδίως 

εηΐπι ἰη 400 [185 γ τεγγα (λπέζα] , ίνὶ ἐν 4.0 [4:, ἐδινα εξ, 
ὡ»ξ 6 εβ. 

ΚεὶΠς δυΐάεπὶ τεξῃο ἱρῇ, γαδιίοης φυοα; ἀμ δίκαι ρῖο- 
τηἰἴο εξ πηυε; αν ταιη δ οὔ εἴτογό ἀἰμίῃα ργοιίἀδητία 
ἰῃ ἡγαχὶηλι ἢ δοημπι ςοηϊεγείς, ηἰπιία Μοῖφ αἰδογίταις 
ἐφόδια ἀΠΠΟΓΏΠ χα  Πἰο πηαχίμηξίαις πιίίδτιιν (4 πτρ- 
ἀεγλτίοπ οι τοι! ϑύλτα, δὲ ἰρίο τογιτ νίω ςοηβετηδιλίρῆωο 
(ρὶοητία, αυλτάπτα (ἠτίπονάα 'πα}} οριι Δέαι, 

λ6 (ομερνί δ, σμωέλασν. [ἡ οἱϊ, ν΄ Αταϑὲ γοξξὸ ἐχροηίς, 
ξιλαίτς οἵξ ἐεχβοίίάτυε. 
9 Τά βωνε [νθβοβενν κὸν πεῖ κόγῳ τύ τῳ, 14 οὔ, ἤπναΐατ- 

4ιε δίς ἔξεπιο {Π}} χα οἰ Δ {{δς. δι ἐ νειοῦ τῷ ναὶ ὮΝ, 
βοὰ ἤμς οἰπρμαή 

10 1η βηννινε ίζηθ, ὦ φλυκὶ συνε. Ἡγρα 6 ρτὸ ἐν νυρὶ 
φλ.)δε., ἢν ἐν βενβενε Ἀάρεῖ νυ Ν ἀπὶ οπιὴ αυ οί 
βαπιπιὰ εἶ ἱβπἷβ (δὲ ποπ φοπετὰ, “4 ςοηττὰ [εξ ίχυς ἐν πυρὶ 
φλϑηδο ἐὙΥ̓Νεῦ, τ.4. 

5 Ἀι 4 

νεγῦμ Ὁ πρψίδι [μὲς 

48, 

Τηῖ } δ μμβα οδο εἰς ἔγα- ᾿ [τιν τα ψυῖτ, νην, ἐδ 
. ἫΪ!ς ἰξι εὐῦ εὑ“Δ υἰδανεῖ βαίνει ἀδε μα Ἰίοϑβ 1τας δι ΔΒΟΜΩΝΗ ΕΙΣ 

14 ΠΕταυυπὶ ν αἰ} φυεηάἀᾷ 6.5.4] Εἰφωῦ υἱδὴγδι ἡνεπίδ 
ἡ: ΔΉ εἰ ἰπίυγία» τυζάτις εἰδ οὔ, ἀδεανιι ἔάμιν ον Λιὼ οί. ; 

δζ εὐαλ τας. αυΐ ορρτίπιεδα- } 1 μῦ εἰ μρῥεῤωνΐανν [ον 

γερομεί αθα! εοι ἰδ ράτε, ᾿ 

αὐμεηα ἐπ ἐεννα Δ4ἀ1ν ἢ 

Ἔχο,γ, 

ἐἰείσεθο νουκιέε δίκα “κἴν- ἢ 

γάνεῖ, [εἴα εἰ «ἀνῇ υὐκ᾽. 

Ερο μη εὺς 111}ς ρϑίγυμη] μ᾽ -Ἀζο ον εν μαινμο. 
τυοτῦ κως Αταδαπι, εις αξαρ τϑν ἀὐναίναιν, 
Ἰἴμβαςΐ,δι Πεὺς Ἰαςοὐὶ. Τγεοτς ἘΜΤΗΝ κ᾿ ἐπβερλόμς 
βαδυβαυτεπι Μοῖδο ποη δυάς-Ἴ ἢ γραία νον ἀνδεθμβοοι.- 
θαυ έμ ςοηΠάεγατε, Ἵ Πμάενάνει . 

Ι 

“τ 



ΕΣ ΑΟΤΑ ΑΡΟΞΤΟΙΟΑΥΜ' ΓΞ 
ἌΒΗ " ΣΆΙΙΑΙ «14’ “, ἢ : ΗΝ : (εταπτ. Μυΐζοιλ , Ουμοτι ον ρῖὸ ἐπύρρεψε ἀμεν! [[ἢ,} ἀς 4ὰο γαϊὸ ἀἰνὶμουν ζει 

γδὼν ἴδον τἰωὶ κόκωσιν τὸ λαοῦ μα] “ Ν αὶ, νἱἀϊ νεκαιίοπξ ρορυ]1 34  ἡδταν αὐδὶ «βιίδιυξ μὴ τιπὶ δρπί ηανν ἔεη δι ἐν Ββόνε ρτὸ ἀπέρμεψε .7ἀς φὰ ; 
ὰ ἘΠῊΝ ὁ 4 ΗΝ ἐ πρεὶ τὰν ᾧ ἀντι νιδερένας μας ραγδίθ, ἐσεθὶτ ἔφρεψε αὐτο. ρεὰ,}.6. , ᾿ 

«τ ὧν Αἰγυύσίῳ,, καὶ τὸ ςεναγμοῦ αὐτὴὸῸἢ} Ἰπιεὶ 4υ] ε ἴῃ Εργριονδι (υὐρὶ ῥυδή πὶ “ννμν Αι. ; ῳῳδὰ ἡ φιτα ι ᾿ 
τία ἰρίοσγυιϊη δυιάϊῃ!, δύ ἀείςς 41} πάρω, ὦ 

γι οὐυδιη ςο8: ἤθς εΥρο δάεί- "Μ}γ Ὁ’ ἀξ ονδ!ϑο. 

ἀυιπλνιηΐτταπι τε ἰπ Ἔργρίαπι. ἢ Ππϑεραη ες ἐν Αρρων.. 
ἥἤκουσαι, καὶ κατέδίω ὀξελέϑοι αὐτοιξ" 
καὶ νυῶ δεῦρο, ὑποςελαοΐ σε. οἷς: Αἴγυ- 

Ὁ. ᾿ 
Τοῦτον ὃ Μούσῆν ὃν ἐρνήσαντο,οιπόν- 

“ος, Τίς σε κατέφησεν αβΐχοντα χαὶ δικα- 
ς ἴω); τῦτον ὁ Θεὸς αξχοντα καὶ λυτρῶ- 

, ἡ ὰ Ψ ὩἊΡ ἡφΦ- 

ειὸ μτρόδειν τῇ φτρομτιᾷ τῷ οὐρμνοῦ 
{ιλάϊ φὶτ ἐο8 λὰ ςοϊεπάυπη" αχ-!. 

ΐ 2 λραήήαι ὧν βίδλῳ ἢ ποφοφη- 
τοϊτῦ ςαἱ εἴοας (ογίρτιιαι εἰξ ἴῃ 

' , 
᾿ πα δὲ ἜΝ ὙΠ μίδτο Ῥεορβοιαγαμ, Ν νίαἱ- 

"Μὴ σφονα ΚΗ ϑυσιας φτοονγχρ τὴ88 δι οδἰδείοηος οὈτω {{πἰς 
ἡ! ἔτη τεῦσαφρκοντα ᾿ν τῇ ἐβημν)  Ππη1ῃϊ ἀπηὶς φυδάγαρίπτα ἐῃ ἀε- 
εἶκος 'σφαηλὶ , 1] {{εγτοιἀοτουϑ γας! 5 

καὶ αὐελρίδετο τω σαϊωυΐα. τῷ Μο- κα] “1πιὸ Βαϊ ἢ ἀρ οτπαςυ! }9} 

Φ ϑηρήάϊι 40. Ὡννέϑεινθ - 
ἐμέα τφὶ βρῶ βτίρηδ εβ 
ἐπ δνο Ρερρεαγῶ, ΝΑ͂- 
ἡμϊᾳ υὐϑνηνα! πη ἰοβ)αα 
φῥεν Ν}ε πη »ὶ απηΐν 4.6- 
ἀναρθη!α "ὴ ἐείατιο έοηνμν 
Ιβαεἰ} 
κι ΜΡ» αϑενβδέω Ξ 

ἰμν Δήοἰφεὶ, φ’ βάθος 

ες δίνης ἐζο Μοίεη ἡὐεία δῦ-- 
᾿πορδιεγδηῖν ἀϊςεηςος.ν Οὐδ τε 
ςοηζείτυϊε ρεϊηςίρδνη δε υαἰςξὺ 
δυῃο,ὐηφμαπὴν ὕ φας τίς ρχίπ-᾿ ἤἸγετν σ᾽ τεάινορεννειω πε, 

ῥηηΐ 
ΤΟΥΣ ἴω 

' - πστ 4 -χ φᾳι.-----.-. τα κα. Ἢ ἐρεοῦν ύς ἔρον ΘΈΡΟΣ ϑ ἃ Γ᾿ ἘΞ 

, ἑῤβ ἑῤωδ τα ἦν ἐνέδει ἶ καί το ἃ ὃ τῷ Θέα ὑμὸρ Ρτω Ἰησϊσεὶπ , ἂ άπ δ εγνείιι φηρρε, βενὴ 

ϑέντος ἀπ ὦ τῇ βάτῳ. ἐδῶ ἌΡβΌ) αυΐ νἱίις ἔμεται λὲχ ζω ᾿ κ ἘΝ ΩΣ ἐδ υθς: Ἂ πεδρμολ ε, ἡμῶν δρμδμ ἐς εἰδίς ὙΣΥ μη, βεμίαι 

Σ ποὶ ἜΠΡΗΣ ἣ ᾿ΙΗὶς οἀυχίεἑ Πος οἀϊτίο ρτο- “ἢ, ἐΠν εἀνκὶε δου βέειευ, ἐπὶ καὶ ματοικιαῖ ἡμαξ ἐπόκοινα Βα-ὶ [γι “Ὁ δάογανοτις εἴτις ἐγᾶη[-} 1 Φ' μανεδηαϑν ων» πλπε 
ἢ ὐμμα Οὗτος ὀξύγα τῆν αὐτοιῤ, ποιύσας τό-- ἀἰρίϊε ἃς ἤρηΐοἰητορίοης ἐ - Ριοά κίε Φ' βρπανο ἕεντὸ ἘΝ νά ἔεγαια ν οϑ᾽ μὰ Βαδγίοηί5 ἅπες.  |δθγίννεν, 

᾿" ,Τγρεό, (Υ Ἰατηῦγοτη4- 
Ἰδν σ᾽ "ἢ ἀεἰξνιο θη 4ν6 
ἀτάζιμα, 

Τ εεβ Δ ογ[δε φιὶ ἀἰ. ἕ 

Ἐχοάιιδι οφτα κοὶ “σημέια ὧ γῇ Αἰγύπίε ΄. καὶ ο 

τ σοῦ ἐρυϑρᾷ ϑαλρίοσῃ, χαὶ ὧν τῇ ἐρήμῳ γ ἔτη. 
Τα δενμαγωΐωην ἐε[ πιο. Ἐς φυϊάςπε 

εἶ ξοβ βαετδινε πο ἤτη ἐπ ἐἰβρτῳ ἜΡΕΕ 
ἀοίενιο, βακ ἀν ῥυίμι ἰδὲ τὰ ὑπ τὴ 

ρεΐ, δε π ευῦτο πιδρὶ ἢ ἃ ἰη ἀς- 
ἰογτο,ηηἰβ αυδάγαρίητα. 

Ηἰς εἰξ Μοίες {8 φαΐ ἀϊχίε]} 

Ἡ σιωνὴ τῷ μαρτυρίου ζω ἐν τοῖς πων], Ταϊοτπαουϊυίη τεβίτποηὶ) }ῦ 

πράσινη δ! ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαϑυὸς διετά- δεῖς ρδεγίδυ5 ποβείς ἢ ἀςίςττο, ᾿ς 
; γι]. Ἰρτους εἀϊκεγατ ἢ ἐς 4 ἀΐχογαι  | ρωμ,ἰοφυδι δὰ Δ4ογ μεν, ποτοίποιτουο 

ΡΈΕΙ Οὗτός δὲν ὁ Μούσης ὁ ΘΙΤΩΥ Τοῖς υ01ς Ἶ ΠΝ ΤῊ 1, ΠΡγορὲ (αἰεὶ χε βίην “πε, Ῥτορηαξ ξαπῦ λρλοἷν τῷ Μωσῃ ποιήσοι αὐτίὼ [μοῦ νι ἔλεετει Πυδίεζιπαμτι [νὰ ἔδενε ἡ μά ομάωην τες δὰ "ἰυὰ 

ἀργ λλν Ἰσραήλ Προφήτίω ὑμὴν αὐαςήσοι Κύ- ἱ ἐὐὶ ολρ ϑθνδ σαν ων υξναδὴν υϑδὴ ὑ εν ἐς τ τὸ τύπον ὃν ἑωράκει. ' ἜχοτηρἰΑΓ φιοά νἱάεγας. “ ἰωυοδ, μον υὐνόμι ΣΝ ἸὐμΝ 

Αὐπυίοὶ Μσο δ. ᾿ς ΚῚ ἣ » . δ ε . ταδίς νοδὶς Ῥοσιίπις ἴ)εὺς ῥὰ “ἰγίϑων σεβνη ταπάνκαν Πῆ καὶ οἰσήγοιλον δεξάμϑμοι οἱ 4“ [Ουρά οἰἰδί" ἐχορτιτη ἰη- [4 -Ὦμοά ΄ ἐμδινωενεὲ μελβόδει ᾿ 

ἐξηγιο τὸ ἰς εἰος ὁ Θεὸς ὑμδ οκ ἀδελφ γυ [τεγὲ ἔγλιγδυιενείεις ΠορυκοΪ [πρετίρβοον ἀνάγει, 6. ᾿ σιν δι σὶ “πὸ 5 ΌΠς δ, ρος δ τος: ᾿ " ξχοᾷι.45 - 
Ὁ μι ὡς ἐμέ' ἀὐτῖ ἀκούσεϑε. - ᾿ ἱρίμηι δά! ςτίδ. ᾿ " ἫΝ τ ταάϊάνι «ον υ! [ενμήνεννι πειρόϑωκεν αὐτοιξ λα τρδύνν. ἰᾷ ε ἀυο νεγίετῃης, τοις τ ύκνες ὑμδηᾷ 14 οἵδ πιὰ ἱπες ίςι ἄριυγας ἼΔΟΝ τὰ 

τε πιοηίο Οὗὐτός ὅδε ὁ πυδιδυθ’ ὁ τῇ ἐκχλη-} "8 ΙΗ ς 11- εἴς φυ!᾿ςοπυςηίΐεη- 98 ᾿ “κε ων μὴ " Ει- ρε ἀείδττος, τγδάϊάἀίς δδίλης ὅς ρετιοτῆς φυρίἀϊτατίδυς γεϊεγατςοηϊμηχεπιδε ουπὶ γοῖθο ὈΠΡῸΡ [αὶ [εϑεν», 714 εἰ ᾿ | 

ἀρλααπτα σίᾳ ἐν τῇ ἐλήμῳ.. μετὰ τῷ ἀγγέλου τῷ! γερο ἴεν ἀείεττο » διὴς σαγω] απμμ μιμμίμος ἐπξενμευιγεῖμε. φΕπαωμα τα τῇ φοτὲ ἀοόεκηι α περί καν κε βρκετετσύο μοροανας δ) μία αν. 6 6. ε 
ἐὰν ψ ονυνῃ ομβ ας μιν ἢ ᾿ὀζή μν ΔΏ ὅ οἷο ὶ Ρίμπι 4]]οημοηῖς ἴῃ ἣς ᾿ οαμοδαῖων εἰ γυϊσ ΈταΓ ΔΑΝ μία «αἰ :ὰς αι ἀἰχύπιις ἴαις.2..}. νοτας ἴὺς ἀεππῖ ἴοζο (υδπτασσιῃῖ φρρσκίω οἷν ὐτοϊ δὰ λφοτήδυτῃ 

Ῥενη ΡιορΒο. λαλουώτος αὐτῷ ὦ τῷ ὄροι Σινα, 4] Ποδῖοα ΟΡ δ οὔτι Ῥατεῖβας "5 ποθβε δ 3.4)0 τη Ρ6 {ἸΠιὸπ Ἰιος Ισεο ὁσχογοιτυ πὶ ΠΣ 10}. ἱρίος Αὐφεῖος (τὰ (ο. εαρηῆδος ἐοτιλίϊς, πφογλάπιοάιι δι αἰ᾽ὰ πγυΐεα, εχ ὶιὶς 

ἐγίνην φϑ [νη Δυὐ ἀςρρ 
«ετὺα οἷα ἀσγεηοῦμ. 

ἰδεῖς ΐ ε ΜΕΝ δας προ πατέρρυ ἠμτδς ἐδλξαιτο λόγια ζάντα 
ἐσ ΓΙΘΡ ΙΕ «δοῦναι μ,. ᾿ ᾿ 
4 οὗ ᾿ « 

ἔπιεραινν γ. «ἢ οὐκ ἠϑέλησαν ὕπύκοοι ἡμέϑαι οἱ 
ἃς 4 ἢ Η͂ ἢ « ΕῚ ΓΥ 

Ἑχοάν. πατιρες ἡρδ, ἀλλ ἀπώσαντο, χαὶ ἐ- 

τοίφησαν τῆς καρδίαις αὐ δὲ οἰς ΑἹ- 

 ἰεπγ υηαην δι εἰ ίαμα βάστανντ παη ξε[κὲ ἀρράγες εχ οι, Ἰοεῖς ἀπποιλταηι, ροίξελ ἴῃ ἐοητεχτασαγγορῆς, 14 λυτεπι 

17. Φρινρθεεανμην, δ πυρρονβ. Ν᾽ Ἰὰς Ματς.1.:. τὰ εἰεαρρατςες Τυβίαο,γυὶ ἱδμίοσο φρι Ἡρνφωνα μᾶς. 

{ Εἰ οδίατνοηνν, καὶ δυσίας, Ηςδτ ΠηλΟ[φὐνείναλ.} 1άκὸ οὐἶ2- το σουαὶ αἴδης ἰορ ς, οὐ ἐσοινστετν ἑαυτοῆεγῃο 4: ααξᾷι Διῃ Δ4- 

ὁ οπος βοῖμις ἐὀπυοττὶ υὰπι Ἀοβείας., ψαιπι αἰ 641 νοῦ- ἀϊκ δι: ῖΜις. ὑπων δυξῖς δι διτίηστ, ἀᾷ ποσιεη πὰ Ἀςηι- τ 

τεταίοἰεδης Οὐτοι ϑυσίας αὐ; Ὁ ΗςΡ ταὶς ἀϊουητιγ ὉΠ Ρδδη, τλῆ ςἡϑεπάστι πιο Ρ᾽ φῶ ά οἰξ ΜΒῚ [νερϑα. Ἰ Ν 

[τ δεθίηι, 1 οὐαί Μάγος". 3. ΑΓ ορτυτ τάτηση ϑυσία ̓ ὰ 4 ποπιίης ηςπιο πείς τ ΟἸβλητος ἤξαϊβορι. Νδπὶ εχῖτὰ ᾿ 

ἈΠ) {πρϑνν ἐν», Ἴ οτίδαι Μᾶτς.9.49. ἡμαπα ποηπ 1} πε. ξοπιτουετῆαπι εἰς φὶρ ητεὰ [οὐπιὰ ἰομμνα ἐἰηϊῆς ρίησὶ ᾿ 

ποίει ,αυΐαυς ἜΧοΟΡΙτ᾿ νῖμᾶ ς- 
Ἰοηυΐλ ιία ποῦίβ τγαάεγες, - 2 
Οἱ ποίυετυης λαϊξείραις ρὲ, ̓ 

τῆρς πο ἱξ γερυϊογαηῖ στη, 
δὲ ἀπε ἴαης σογάϊθης ζηϊς ἱῃ 

ΤΟ ν ποη οἰ μενημ! οὗ. 
ἀῤνεμαῖγεν οβνί, [ιά τε. 
Ρυἰενμ, ( ἀνε (ν 
«οτάνδως (μμ ἐν «“μ)" 

ΦἜργρτυπι: ῥένπι: ν ϑυσίδν ἃ τῶστε ἀσηυρης, γε ρτορτὶὲ ἀοςίατος τῆς... Ηετέυϊεια. Ἠυης αὐτειη (Εργρείος γφοῦσχᾳ οοηίσειμςα 

γνήϊον. : τιν τὰς ; {ἤτον ᾿ ΠΩΣ Ἡδὶ ΤΣ Οβοπὲπι οδίετια 1 1Ππυς ἰὴ Βιβουί Ὀςογαπι οχ Απείσοδο 

ὡα Εἰπόντες τῷ Αἰαρῶν,, Ποίησον ἡμῶνμο] “Ῥϊοεητες ἈΠΈΘΉ ΤΙ πο: 40 τμθυνχης δάνῃ 48}. Τὸ ναϊιϊαβὼν αὶ αὐελάζοτε Ἠοὺῦ ὈΠΙΝΌΙΓ υνηζαθβεην} «ποίην Χεπορβληίεινε νογϊήπε!ς νἱδοτἐ βοβῆεφυδπι ἱα- 
ϑιεοιὲ οἱ κα χἱ! “δ Ὁ Μού- Ὀἱς ἄεος αι ρεσεᾶι ποῦ 5. Μο ἀόμομες κα ἐὐγα ἰὰ εἴν, ἴῃ Βυπιοτος νεῖτος (ιδίδειηι τυλεὶς :αιοὰ οτίαπι τοῦ Ομοα δὲ ΟἈαη ποί πιαφηυπι ἂς ἀἰουδιφᾷ., ὃς ρετο5 ' 

ἀτν ἰῳ Ἀπ τν ἢ ν, υγ, μι ν ἢ εἰΐτιν ἐδὶ φυὶ εἀιιχίς πος εχ ἠἠπανήευ Δ [ει τὶν ἀκάτοῦ ἐκ άοτὶς ἀιείτως ,1. Βοβ,.2. 27. Τάσην εῖζο ναῖει σὐ., δ τίη [12 ποπνὴα ἃ Οτγατοῖς ρίετυπαις Δα γαϊὰς τευ : ᾿ ᾿ τ 

σὴς οὐτοςὺς ὀϊξηγαγυ ἩκάΟΟΝ γῆς Δ1- εὸ οἱ δῆεῖ δγριίνης ΓΥΘΠΘΕΑΗΝ κλω ̓ ΩΣ πόμα εἰαλαμίνειν πος ἴσςο ἅτανο τὸ ζρεϑερ γᾶς ἸΓναν)ροίτιηι εξ ,.ο" μος ἰδοίμπι αυοά “Εργρεὴ νοζάγιὴξ Οἴου, Ιυάδος ἃ νι ἢ 

“ψήϊου,οὐκ οἴδαμν " “όλονεν ἅυτῃί. : πᾶν ᾿ 4 28}, πεζελινης 4 τς ψτὸ δἀιιςτίατίαα. ψ στὰ δὲ Εταῆπις, δωξερήσ νι βεγρεγαπλ, " φιβάπιοα ἴογπιᾷ δὲ πιλρπιταάίης ΝΒ Ἵ[-πρραἸνοοαίῖς, φιοά. ! ᾿ 
ως ει Ἃ νὸ ὑρ! : τΝ ἡφἔϊμη ἢ! εἰ. υϊάδαπὶ ρὲ βυτυτῇ τοπἰεγευθειδιοε Αἰταιατιιτκοσποῖη, ἰδάμυτυε ἢς στάδια ἱπξετργεα, Οὐἠὰ βιψαρὸ, Ῥστίαα πιοα- 

ἵν Ω μρᾷϑ γθ 058 ᾿ ας ἡψραις τμι τ νἱτυΐπηι Γοςογθηξ ΡΥ :- 41} Εἰ υδενίνπν [πσευμοε τειπας ροτήνις, δαὐμίαδήι ἐξίεμνιδοὰ τορυρηλης Ηρ τα, ὅς, ἀορὲ (τεἰρτ εἰς Β΄ εμφαὴ ριο Ρεμμὼν αυοὰ τλοῖυτῃ  5γτὶς ἃ. ἣ 

κριναξιζῳ! αὐ ηλ δον σὺ σιαν «ὔ οἰϑδόλῳ, [1ἴος ἀΐες, ὁὀδιυϊετίιηξαιυς ἰδογ ἢ. [άῥεδωε ἐδώ, Φ᾽ οὐτωίενκαὶ Αἰεὶ οππῆε ςοάϊοςς. Οὐτα νογὸ μας [ςίρτυγά εχ οο νἱ- ἀογάϊπηι ἔς (τε δίτωΣ .,Ἡ οα τ 18.[υπίυς ποίλον νας γτο ' 

ἄτας, φιὸά μοι τας αἰ} ταῖς ἰὰ ἀείεττο, ἃς αἰίφυοε ροῖ δὲ (ἰε ἰῃ Απηδοηϊτατῇ βπίδυς, ΚΟΡ δή γρολεᾶ ἃ ἸοίξΣ 
ν 45,,.,,2 ΠΕ ΚΎΨΙΩΝΣ : ἱ ἢ ἷ ΠΠΡοβὶ . 

; 

και δ Φραμμοντο ον τοῖς ἐρ29ς δ χέρα εἰυτι ᾿ἀοΐο, δι οὈ! εὗζαγοηι [εἴς οἤθανν βηιρίαείπο, φ᾽ “ερυΐὶς, πο ἐξελησις ϑςά ρτορτοτοα αἰ} θεῖν μὲς πιὰ- ὃς [ιο ΠΙρνιΑπξί ιν. ς τ. ουἱας νετας Δρρε το διεεῖς Κήμ:. 
ορογῖθυϑ τηδπυμιη Πδαγιτη, ἰαιαὐ ἄτωτέο ορεγίδωι νια. 

αὐ... γϑωμηα [μάγνῆν, τἅπάνμη. Νες δπίηιν φυίςαμ! 4 ῖς νῶν ἀν τον ες Ἐρο ̓  ἡπῦ ςοἄίος Ἰοίε οι πο ἘοΡε λυ δ ΔΉ δερ Ἰς» 

ἌΕρεΝ εὐδὸ Θεὸς, καὶ παρέ )- Ν δεὶ χἀτοιαρας ΠΠπυ4 ροκεστϊπατιοηΐοίη ἀείσειο, 5εἀ δοπλίπυς βομ. Μᾶς. 37, πὶ νἱδετυτ ΡΙπἰὰς Ἀλρθαπαῖενοζατε 

Αὐτὸς δῷ Βρρεν εὐνδὸ Θεὸς, καὶ παρ ϑσδοαν αὐ π᾿... “Μεταῖς αυίςαι Ι ἐμ θεὺε, δι αὶ ΤΙ ΜΟΘΡΙΝ, ῥεῖ Ἡρηβύμαι πο τὰς τορτοβεπάϊε ρορυ πγροςμῆη, ἰδ οα ϑοὰ ἃ ἀμτα αυλπβαπι Ολ:ᾶς Υἱοίπαη γερςηι Ἀ. 2. 

τ ρλνγβς ΕΘΝ  κλλος τὴ; ᾿ : ἀπ ἀπ ν : αμὶ ποηπιὶ ἤπιι τὲ Ποῦπν νεγιαὶ οοἰεδης ἰη δείοιτο, Ῥβαληνρρείίας, ὁο ἃ ἀμέξχοτό νετυβίοτίς Πὰς ἀρρεἰϊλεῖο.- 

34. Ρ Αι οἱάι ἡδὼν, δ δον. Ψυβ. δὰ νείθοπι,Ρ ἐβεηι υἱάϊ, 37) δέοη! "ρων ἀνἀδἰεεὼ ὡς ἐμὲ ἀον ἀκούσεῶν. ΡτῸ ψιο ἣ ᾳυοά Μ1Π1Ὸ δειΔΏ εἐχρσοῦτατυς ῬΩ ος,δς [ο6.διὲ Ῥοϊοὰ [υνὶϊ» 30 εἰς δάμις τοαυΐτο. 4{κὰ δαὐγίομοὶς βηον, ὁ πέχανα ἘκἝῥυλωνοι. 

: ΔΎ ΜΑΥν ᾿Αμεδιι Ηεὗχαος ΩΝ ἀμρ!ἰςατὶς νοοῖδαν θη ύσο ἘΠΗΡΕ ἱπηργοίζοσιηι οὐγλλνοών πιείρίμιη λὰ- εἰς ταηάσηη οος ἐπ ἀρατῖααι ἑδο]οπιλπίατ οταρηΐει Ἡδχαίοδ νοῦταρ μαδεὶ 00 12 ΠΝ ΠΟ [4 6βαἰεαν ἐνήα. 

διηρι δολοαςπι ἢ σοη υοΙΠΠς, ; ἰςεῖς, αι ὡς ἐμὲ ποη ροττίποας δ ἰυροτίοτα, βί ρτο ἐμὲ ἷ, ΦΙ͵ ὑσπηαεωὶ ἰοοννὸ, τίω σκϊωϊωὶ  Μολέχιϑιρμάπυπι ἥη πραβϑεε ]δι Τυϑίπιι ἐο ἴοοο 48 πιοίο οἰκλαὶ ἐς ς ἐπύνον 

ας διϑεναιδνον, Αυνμ τί, Ψαΐρᾶτα ὅς Ἐταίπλις, Ἀεάει»» (οτίρτυηι τ ἐμαυτῷ ἐυς!η ἐσγοσείη πλόος αὴξ ΠΝ εἰν μραλεναμ μδηρύα ἡμε μκαζαι χιμθβύ ψρβςἡ ; ον μτμον ἀὐμε οὶ δι ένοὶν" 
υλίμἰοαίδητεπι ςοττασι ἢ Ἰρῇ Ῥγορδεῖα νεῖδα εἰκα: δαμρσκοῦ, υἱενς Τωπναίεων,ν ͵ γῇ 

ἕ ΑἰἸαςὰς Οεατὲ ἰκείδοας Οτᾷοαπι εὐϊεϊοιοπνίδφινταα. εϑάεπι τηλεὶ ἰορεεητία, 5ἐρηἰβκαταν ἐπίπι οὐρηυίτδε 12 

εἰ ταιαπι ἤτοον ἂν Ἡςδταίςα νετίτατς ἰὰ ἰὸς τε[ί ηοηΐο 99 4.4 Ῥορειίος οτίλπι ἐς σερίοης φυι τγᾶς Γλτραίοῦ οἴνρτο- 

οἰμηηνὰπι νατίαρα : ἰτὰ τη γε γογθὰ υϊάοπι ἀϊυςτία  ουἱ,πεπιρε ἴῃ Βαδγ]οπίδηι νίηις κηϊς Αἰππριοξι ες 8, : 

ἔξει (επτοπτία ῥτοτίους ἔς «φάσιν. Νοῦ οἴ εῆξο αυδά πᾶ (αχα εἴς Αἰϊτοῦ ἰβεόγβτεταυ ῬΡχορμοῖα νεῖ ΠΝ ΙΌ [4ἐ- 
νατίειδις αιήίαυξ οἰξεπάατὰς,, 4ιαπὶ εθο ἤρ ΠΠλτπι ἀηηο- ᾿ βαἰεϑ)ας φτοῖπάε ἐπέμοινα βοὴ {ηἰ ἢ Δ ΚΤ ταν, (πὰ ἱρίλπν,ς 

καθοιρτο οο ἰσίτς αποΐ τη δε 55 Ὁ ΠΊΣὉ {[εῤεὺν}}} Βδγ]οπίδηὶ εὐπὶ νΊΟΙ 15 Ὁ Οἱ ας, γτ ἐκς γοχ εἴπ ἀρηᾷ 

μαἰωμιμε μα ΠΑ ἐῇ, ἱκουιἢ τεζοηι νεϊειμμ( εἴν επΐΩ] δου οἷ ἀοῦοος {(ετιρίοτος Ὄγξοοε νἰυγραρυτ 5εὰ δι ἢ [ ο πιοο γε- 

εὐκδ δοὶ! πορηοπ) Οταεὶ Ἰεζοτύν 290 ΛΊΣΛΟ  βιεῤκίνοι! -. εὐ Πισλο, οὐ άϊος Ρ ΓΟ κα πόκεινα [οεϊδέεντιφυπαὶς βιριξτίθυε 

νναἰεἰμαείγον ἢ ἰά εξ, εαδεγβδουίαηι Μοίοοῖ γεγο : ἄυὰπι- 1ἰκευεμδὲ πὸ μέρ, οὐ εἴ (ει πιο Πεὸ ἱπτογργεῖατίο. Ὁ 

αἷς ριοποπῆςη εἷς {τ ρεδιεττα υπι. 4 Σιβένι Πεὶδ 44. Ταδεγηοῖνὶ νην εβιπδῇν ὁ σεϊιωὴ τ μαρτυρίου. δὶς Οτα- : 

ὑεβε! Κοπρλιο, σ' βξ"ν4: ἄνα: βειβὴ,κρὶ τὸ ἄρμον ὦ ϑεοδυμη εἰ τατοτρτεῖθι. ἴοιδὴς εχρύσιετε υοά Ηεθτ, ἀϊξίσυς Ὁ 

ῬΈμρω), τοιὶ τύποις οὐ δ αοιήσεονο, ΕἸςὈταὶοά ἤς μαδερυ ΠΡ ΠῚ ἽΡιοΓοΝεὶ κνοἰνΑ}}ὰ εξ ταδογπδουΐυπιν οοη ἀξ οἹπῆν, ἔνε τὰ --- 

ΣῪ ὈΔῸ» ΟΝ ὈΣΙΔΝ 591} ΒΟΟῪΥ [ Ὑεεὶ εἰρήνη ἐ{αἰ- 44, αἰ πἰς ρἰδοιυϊε γείϊεγο, βενϑονέμνν ΟΘΗΝΈΝῊΜ γ 'π α110. ν) ἀεἰ σε; ' ᾿ 

γϑειβεηι ἐβοναὖ εἰοθεοενν ἴδεν Ναὶ ἰοθενν, Ἅ4 εἶ, Εἰ. ἐοίενακε Ηγδείίτας ςοπιιεηίτς : ἤσυς πη ῥιουο ἀμπην}} 

, Οἰνίδμη ἐπιαφίνο νεβνανν, βοδανο ἀνοτμνν νεβηόννν ΜΗΡΩ͂Ν ταιίοος μοάϊε ΟΑεβἰαπογωιη τεπιρὶ νυϊγὸ (δίεις Εοεῖο- 

τοδῥτιΑρράτει ἱξίτυς ἰῃ Οτᾳείς ροττυδατιῆι οἱ ογάϊπερι, δώ ἡ εῇ εὐπξιεθάποῦο διτοημεητων, νορατὶ, ΨΊΔεπευν 

ντυΐ ρτιοῖς ἰῷρο ἰεβετίητ-Ὁ «ΔῊΝ 2212 [(ὑοδὰδ οἰοεδέω} ταιθεη ΟΥαεοὶ ἸΔΓέυ στο ΑἸἰϊεηα ταὶς Ὁ} [9.4] ὕραίβ. 

τὰ εἴ ἤει ἀδονιῇ νεβτουια:ἀεἰπάς ργο “πα (φυοά γο Θατίοπεπι συνε. ΕΣ 

ποιϊπέη εἰ ἰοἿ:} δίεισι ἐιἰε Αἰ νὼ ποπηοῃ, ἱπ 4}0 6. Ὶ κκολιων «δια διξελνοι. 14 εἰ ρεγσίλουε τραίταπι. 

τὐδινίςεδεηφο ρ]ασίημὴπι νατίαπι ςοάϊοος αν 1} μ- ΝᾺπὶ διαδέμ δι ἰᾷ ἀϊοίπνις αιὸά ἀς πιλαυ(νι αἰυρ τ) 1 Πιᾶν 
ταὶ αἱἢ Ρ ἀραὶ αἰ ἡ Ῥ'αμρεὶ, αὐ Ῥ᾽ἐφαὺ, (ντδυτας ἃ Αχδε ἰη. δμαι ἐγαιἥεαδι δὰ ποι ρετυεπίε,νε ραδηπιοηία δι ηυάουπ- 

τειφιεῖρς ὃς (υδίπι9 Ὦμης ἰοουπο ἀκααελη κι » Αἰ} 46- ἢ": αἴΐα ρὲσ νυσίον βιιαάν Διεςεἤποη δά ποι ἀειιεπία η!, 

πἴψις Ρ᾽φὰ (εγίδασεννε οοτγαρταπι οἰΐε πος Ὠἰτεῖι πο- ἐς Εγαίπην, ων μιτεβετμέικ με ἱλεοτργοτάτίο πϑβί ἤρα (Αμς, 

τήξει ὡς ἀρράγοῖι, Ροβτεαιὸ 2 κ { ψπἰπνεύύνονν,} ρὴ0 βγοθαιιε μα διαδέᾳοὔδαν ρἰετοθαιε εἰ ϑίωυμι, 

μικτῶν, αυοά ναὶ ΟΝ Υ δ σοπιιοηπι ας οπίαι δὲ λυοοτὴς ὅς ἢ εἀ ττὰ νε ἐν [πηπιετίτὸ νἱἀσλευς ἰατορτοτί εγίδασις, πος 
ὑμτμ ΠΩΣ Δ0]1ὁ ̓ ἀρωμόριῳ 80 οβυΐαηι ἀεὶ οη΄ εἴίλπι νηάς οττας ἤϊ οορ πους. ᾿ 
ρΡοϑηὶ τορι ε (δ ἀαπταχοι [ἰδογαις, ἰάαεις ἧς ἱμὰς [8 Ουπωεπίδηϊε [μορωίο, }ὼ δακλυσίᾳ .Ωμοΐ πιοχ Πιδ οί. 
4ιάσιη ΠΠογδείοπίβ δυδιοτ ίεά γε δυΐυς ἀὔταχαι ἤάυο πὴ. τὰς ὡς οοἸϊοημίο ουπὶ Δὴβ οἷο ἰη μαλῦεν τὰ ᾿ δι λογσρεῖφ 
ἀϊῖει.. παρε τοὶ ονθληροβλα. ἐνφοὺ τ εἰίνε νὰ} [μοξὶς ἀθυ δα, πιδὶ φυύάοπι νιάξτας πιλαιεδὲ οἰξεπάοτο 

ξιῖα δὲ Ἑναΐπηυε δα νεγϑυαι ἱπιοτργοτάπταγ) Θὲ ηνανμνὶ 10 (ρςοἰαἴοιη φυσηάδην νηϊυογ ρορι]! φοπυεαταπι, ἐπὶ γἱ5 ὦ 
4ις ΡΥ ΔΝ τητια ααιάξηι οορυεηΐε, γε Ραυΐο ἀπε ἀεϊίοει Ἀἰποτιαπι φυα οοπιπιοπιοζάτυν αν Εχοί ρ.19.38 
γοτίῃ αἰ 7, δὲ ἐπ δὰ 7.23. Βἷς ἀυεοιην! εἴς ράυϊο οδίουτίοιν 3: Δἁ]Π ατα,ν Εεεἰεβαγπίπήήυπι οὐίουτέ, 4» μ6ε- 
Ψοκαδὶ δυῖοπ Ἠεδεαὶ {744,18 οἱῖ γα ρας βιὰ νος εἰ ἰοφαδαιλόγα ζώντα. Νοξαπτυν λόμα καὶ Οταοἰο (ἰπφεὴν ΤΊμιο7. 

᾿ ἰδιβιιπιεϑμη δά αἱ Μέοδια οἴδὰ ρεουϊιανία ἀταις. ᾿ἀιάϊε ἰπιοῦργεο) τὸ ναρὴὶ ὦ Θεοῦ κρταλόχιδίω λεγάψα : Ιὰ εἰξν 
δοο ριοιΐον ἀϊιιονία εἶς πος ἴοτο ἡΠς ἐγδηδείοηίε ταῖῖο. (5 μα ἃ Ὅεο ἀϊειιηταν ογβιίοης (οἸυς 4 αμοτίἀίαπο ψἱἠεἰιςοῖ 
Εἴϊει εμιαναἰανμηι Νὴ ςίἀα ἱπτορρραιετίο,, ἢ αυίο μας ξὰ ἰδγπίοης, δι ηυλῇ ποδίίξυιη ςρί]οαυαῖυν. Ν1πὶ γεγίι "ΠΣ 
ΜῊ οὐ φυοί ἐρυος οπιήυς Απφεῖὶ πη εο, ἰατίάϊςοι φιιος βιγεητος γατρῖ διηάεθαπε, χρσμνιὶ Οταοὶ 

οἶδα νοζαιϊοιουυπι ΙΝ ον ) μος ἀμοθνο ἢ ηἰβοστυν, νοζδης Νοη ἀεθίαπι οἱ εὐβο ἀυμε κύγμα ἰαιοὰν ἀραῖος 
Μοίξη ἐδίιιο τηλῆυ ας ροιείξαις ΑΜ ΠΣ δεπίδτιν, γε Αθο- φὰς Ἡεδερὶ νοςαήϊ Θ5012ἼΠ οςΣ δι δὰς τεἰριείαι 
1ὼν "|ς,πηπίσαμη δηβυνζίοις ἐαρ οι Δροίδοίιο το; κὸ ἐπα ΤΗΣ ἴς ἀϊολτυτ δὰ ργοηυηείαίζο,δι, ἀὐψίτο ἧι ἀο- 

εἰπεῖν ιο.ρ)νάγως ἔοι Πδότγαῖὸς κὸ ἀυέξοτησαλων πιπέίξες ἰςτίρια, Μοή ἐγδάϊάϊ!ς, Νεταν ἱπέοερτοι ςοπυειτίς, Κ αϑ 
Ἄς ες Μοίξε. ᾿ ᾿ς αἰαρ ἰᾷ οἵξ κόγα ζωῦι. ΟἸυΐάδαν ετίασι ςοάϊςες ἱ βιηῖ λόγ 

36. ΑΙ τη ἀφβνιθ., οιοηΐ μναῖς γαῖ μὴ ὦ αἴ ἐμόμῳ ἔν ἦώντω, ἰὰ εἰς (γηνοπεην υἱωμπν. Ζύγνα γοτὸ ἱπιοι ἢ ς ζαναν- 
νονδωράκον τα, ὰ ἐἰυ Ἐξ ἰη ἀςίεττο,ν ἱνογίτον οἱξ δῆπος 40. οἰ τιν ῆολ. 
ἘΠ ρίαν ρεκεοι τη, ἢος ἀϊοεηά! οι, δὲ ρεείειπι ὁ τα- 4; 40. Δέοβὶ οπέον ὁ γλμεύρὴς Ὑυΐβατα. δέον «πἷνο, Ληλοοί 

ἀφιἤσαι τινε Αἰΐὰ ᾿ οὐἱαί εἶμ οἵξ φιοά νίωΣ. ἴοα Ἠεφδιαὶς ἕοίμεηε. ; : 
ον ἰυρτὰ νφεῇι 9, 4μαπὶ ἀΐοετει Ῥαιτίατομαν νερά 4: Κ᾽ σή αμμιν  ββ, ἢ ἐ ρυμὴ Ἠεδεεϊοὸ ἽΒΠη" 
Ἰοίερβυα ἰα ΤΕ ξγρεμπι, ἰὰ ρᾶνε ΒΕ γρεμηΣ ἐθάυ- [υαρῥαρδελ} Ηος αὐἴοπι ἐπε! ἀϊξυπι ἠρη ἱρῆυν 

φεκείυτ, : «αἴδεὶ, ἰρά εοέμαι κείρεδευ αυἱ ἴμαι ἡπειίυτὰ ἀαρεπτ, φιεπὶ 
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.᾿ Ὁ 486 ὌΝ δ Σ 

χιρατ] τ7.1: 

ι ῊΝ : ν ὙΠ Ὁ «- Ὁ 

πατέρες ἡ δα μντὰ ὑησοῦ ὧν τῇ κώτο- 
φέσι ΤῸ ἐϑνῶν, ὧν ἔξωσεν ὁ Θιὸς ὑπὸ 

τροάμκονπης ρεῖζες ποῖετὶ συ τὰ 
ἰοεἴα ἴα ἱρᾷ οεςυρατίοπε Οεη ᾿ 

ιβήμίφοιει νων 
ΠΝ Εἰ ἐρήξηρομς ᾿ 

᾿ ἣ : . : Οεμιωι» , Ἵ 41 Ἰευσίαιᾶε χρυ τ Ὁ ευϑ΄ ἃ ςοπ . ἤμϑ᾽ ἐνρμὶὰ 
ἜΝ κ' υ οἰπατίρον ἐαδδ, ἕως ἥν Ῥούνα ραίηιηι πο{τεογαπληὶν [- μέχρ δ μ᾿ Ἀγαυηίναὶ 
ΝΣ μαβᾶν Δαβίε). ἫΝ 4ε δὰ ἀϊε5 Γλαυ. , τἀῤμ χονς 
(41.3.4. -«-. .. ΠῚ . "4 Οἱ ἱημερὶς ταῖ λα ἰῶ Π0η- 46) ὡΝ ἐπμφηΐε 2:6} , 

ΚΑ ἐῶ λον μἱ ἡ κπμ δὲ Θεΐ “μὰ ὶ Ἐπ Π οήναος γε πδηοὶ- 1 ἐμὴν Ὥδριοα, Φ' βεηνῖν 
Δ ἢ δωρον (σι Τῷ " ἐδερεας ταδογηδουΐιπι  εο 1.9] ἸπμΛΝ ἰαβεγηαιίη, 

᾿ : ᾿ ᾿ ςοϑ, ; ἢ 

ὑβερι. Σολρῤδδ Φὲ ἀκοδόμησεν ἀὐτῳ οἷ-],, 
[πιὰ τ7.λ4 Χο... Ἕ ; 

Τειριαπιφυίς 
ἀει ἢ 5010" 

υπιοος εχιεὰ. γαοῖς χριτοικεῖ χαϑτὸς ὁ συθρφήτης λέ- Άυσι 

Αὐλ' οὐχ καὶ ὄψιςος ὧν “μρρπονήίτοις 43] [5:4 Εχοοϊ!ίπιπις {1 ἴὰ τηΔ- 
βυξεδεῖα τεσυρ ἰο ἡ οι Βαριεας, 
πους Ῥχόρβοεῖα ἀϊοὶξ, 

᾿ ϑοϊοιποι κυτεπὶ κἀϊβοδυΐς [(η. 5 αἰφρνον ἐμίσῃν «ἐἱ. 

43 ϑεφηῦ Ἐχρείω ἐπ ς- 
πμ[αἴ1ς αὐ ίναε, ἤτω Ρ 
δεῖα ἀὐοδι, ᾿ὐμὼ ᾿ 

Φονν πιληάδιο: μω 24:; . 49 Οχὶ δ Ἶ ᾿ 

ἡ δὰ τοπάϊ νρτν ῷΣ αἰουπά Παΐυσι "εἰ τῆγοηυς εἴξιῖεγ-] οἱ Οαίνην πηῤβοὲ [μὲν 
ἠορενετῖε. Ὁ κ᾽ νός ἐαὶ ϑούνος, δὲγῇ Ἷ ᾿ δυτειὰ (ταδ οἰ τι ρεδῇ τηεα- “Ἶμημ βιαρῖγ ον ὐναλὰ 
ἐν αγεν αῖδι φον 4 ποδν» μον" Ποῖον οὗνὸν οἴκοσο-) [τιπν, Ομαπι κάεαι πα α ΡΒ τίς Ἀφ πα (μεν ἐἰ. 
ἕα ᾿. μηόφψτᾷ μιν λέγει Κύφιος᾽ ἢ ἧς τόπος ΤΩ] Ἰύμΐ,, ἀΐ εἰς ̓ ουϑίηυο: δὺς 4υἷς Ἀραῖῃ ἡύᾳ ΠΡ ο ἐὶ 

ἴστε 
«περ.» καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς ἀοὶ το Πνόῖλ 
ἀδρῆδους Σ» ' ,» ιδῳ,.. ’ .« νη τ βις Ὑ"ν 

Ἰο Ὅεϊ ἐπεξῃι ΜΟΊ τοῖα (ῳ ἀϑτιπίἥϊετε τς οἱ τεῦδέῥες 
ἄξιη οειἰδπὰ.. ΝΣ ΡΒ μάτι εἰ οὔ καὶ ίυος 

το. ἵηκες ἐλάδονε τόννόμον οἷς ἀζρτα-}" 

᾿ Αἰκούοντης δὲ ταῦτα, δυεωρίρντο τεῆς 5 . ΑΑΝῸ 
ἡά αν τς χαράδέφις αὐ !ογ, ᾿ ἔδρυχον τοὺς ὀδόντας 
εἰὺ ἔπεῖε, Ρ ἐσ᾿ αὐχέν μά ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

ᾧνο ρεορίμε ' ν ι 

ἄμος παεν. Μουγαίφενίσας οίς χὸν οὐρανὸν οἷσι δόξαν] 
ἐλ ρα, Θεοῦ, χρὶ Τηδουμῦ ἐρῶτα ὧκ δυβιδῖν τῷ 

ν 

ΚΤῚ 

ἰωφί οᾶς, ᾿ ΕΝ Ὑ ὠτοφηνα οὐχ ἐδωδω “4] 

τὐϑηῖοε ἰὴ ἐπ. ὗφοῦ, 
ἁμα αἴτει, τ φν τὺ 

κατασαύσεως μου! εἰξίοςιετεχοί τὶς ογοαῦ πρρνρα Ἐ  κοὸ Κοτῃ ΤΙ 
"4, ἐὐχα παῦχα σγαύ. το] Νοπηδτηλημς της ες ας], οἱ, ΔΝ όπης πνδαμὲ φημ βεὶ 

Οὺχ "ΧΡ ὍΣ ἱπείβαηταυτα ἰμδ ἢ οἵη Ὁ ὃ ὅθ νας οποσιδαῦ ὰ 

τα: , 
Σηχηρρτραχηλθι, παὶ ἀθέτμητοι τῇ 

9 ---ο 

Ἴ41} ν 

νῶς γοῆμηϑε,. ἢ 

γῇ εἰγϑόλωνιὶ οὐχ ἐφυλάξατε. 

Ὑπάρλων δὲ πλύρης Τινάΐμαιτος ἐς 

θεὶί. 

᾿θυσὶ ἐογυΐος δι΄ πετσὶ 
οοτὰ δ διγίδυς χνοοίξιιρο 
δρίγεαὶ 1} ἰδηᾶο οδηϊτι μη, 
4υ 165 ἔμετασι μαῖγεϑιν εἶδ τὶ τὰν 
εδ8ι νοϑβθμ. Ὁ - 
ΟυξΡ εορβειάζυπι βοη [πηι 

Ρεπςαυμεὶ ραῖγοδ νε[ιτὲ ὁςςὶ-ἾἸ 
ἀεγυητίηχυάπι;εοῦ αυἱ ρταηῖ» 
τίατασξ δὐπορτση Ἰυδὶ {1118 
ουΐυ5. μῆς νὸς ργοάλζογει δὰ 
ἱπιεγίδονςς 281 εἴϊίς. Ὁ, 

ΠΦι" δοςερίε!5]εροπι "ρον 5] οὶ δοκῤβιε ξιρονὶν 
ἀἰροίείοηεπι Αηρεϊογισι » δι 
ἡοη δ4νἢ ΟὈογιαἶε!5. ᾿ 

Ῥννα οεγμΐορ, (ν ἰοίὶε.. 
εμπεῖβε εὐνάς τῷ πὶ. 
δαεν πιο: [ἔπῆρεν δρίγέμι 
[«πξο νεῤιβίεμι βέκεράννε; 
αἰβη Ὁ υο!. 

φ ν(πὶ Ῥηρινεανῶ ει 

βυνδνάν οεεἰφονθδι ον 4ιν 
ῥειοηνεαθηη ἐξ κἀνίω 
1υβι εν: νος ηὔοβτοά!» 
“γε ( δον ςἰάα βιὰ, 

᾿" Ἢ 

ἀἰφοβιόονο νεηχείμνα, 
κλαυσῺ Ν 

Αὐάὶςηιοξαιῖειη ῃςο,ηάς-} [. «ἀφήνει αμμπνίαι, 
δαΐεις ςοτάϊθυϑ [μ15, δε ἀείάε- ἢ] δ μεαδδλων εοτάνννωω, 
δάηι ἀσπεθυς ἰἢ δὐ}ΠΊ. | μθ ρον ἀεῤνεν 

“ Ουυτὰ αμῖοπι εἴϊει οἱδηυς ᾿ 
ἀὰν ὥνδο οἰρήνεοῆι οἱ. Κη δ β ααναβαρίκα 

ἴστε Ὀρα]15. ν  ἀϊς᾿ σ]οτίαπι [ον] [{ν οαίκννν υἱάθε κίονι 
δεϊεἴαπι' αὐδεαπεεπι (ὦ ἀςχεγδηι ἐμοί ΤῸ ΕΡΣΥ 

41" ἐῤ[α οὐευγαβουο, δε τῇ καταφάσει, ὰ εξ φιιπῖ ἱπείρετςης, 
οδτίημεις. 510 ςαίτα πιαῖο λης νούείη δορίροτς, αυᾶπι με- 
τογρμμαῖς δὲ ἐρίλ μια οὐτίηφτα ἐοτραγᾷς τε ρεῶ ἐν 
ἐδ τυ βεξξω βάδενν, ποβεοῦμπο ὐπὸ ἀερόντον ὙΠ παιτέρον ἐ- 

. Ἠεδταίρ ὈΣΝΜΊΣΝ 28. {νώρινε αὐ οἰδηφοίνεη»,} 1ὰ οἵδης 
ἄτα: Ὀοαὺ ἐσρυῆς, νι ἰηργοαϊοηείοαν πρδίοτίριι» ποίε είς 
ες οάοτοης Ἀδὰ ετθ σοι Ῥοίειίϊρης, ρεηάε ολίπι]ο5 ρίκαταγ νέεβο ςοπιετεὶ, ᾿ 

' ἐ κανῃ Δοβ ὕϑους ἡ“ ὶς νερειιγῖς ἱτος αἰάπιφην, ῷδητεν ἴς 
ιν 

ἱποίτοι ποῖ σογάς ἀϊσλητας ἠδ ἢ πάτατα; σοτταρες νηὶ 
δάδυς παγοας ἀοππονῖ δὲ ἱποιοὰ ποιῇ δυξίμυς φαϊνοςοιη 
Ὠεὶΐ πε ἀυάϊτε ψυίάσηι (ἰίπεπειηθαῖεν αι ΐάσην οπιροϑί»- 
πιυς πάτυτά. ΦΤ ίε  υοτισὶ ὑμᾶς. Ἠκς «οι νἱ» 
ἀεπτιν τοάυπάετς, πεαὰς ἰοραπτυτ ἴῃ πιυ τίς ητίσυίο [,2. 
εἰπὶς οὐ οίσες. δυὰ κλπιεὰ ἐπιρ να πο ᾿ατρητ:ἢ ἰἰς ἀςρὶ. 

1: ὲν ἀν νοββενονεην ,Αδνχοίοννην, οἷς ϑιαιτωγεὶ ὠγγλεν. ἰᾷ 
ἰου δε, νς ἴὰ ναφυάμ ποίους ἪΝ ἴΠρπετά πνΐετο. αἴξ, πξεϊοεαπι πη ηἠδεσίο ᾽πὶ πιδὶ υἱάστυτ δια περὶ νίιο- 

τεηίαν ὁ αυοή φείοίη ρυπίιείς, ἤου ἀξ Ργοίηΐ» 10 
ἔετας Ἐχοάϊ ῳᾷ, νοτίω Ἵϑηδι Ἰους ἐφινενία μι, δὲ Ἰλαυ! 4. ὁ 
αοίεὶς Ὀίῷ[Πη.4.4.., δὲ ὀαρτόρται δ!» Ἐξ εεσιλγβοα δητὶ- 

τἰνοιῖ ἀλρί τα. γετίυ γ. Ηκς ἐξίτυς ψίς εἴξ διυΐυν Ηεδτα αν, 
4ιιοιη ἑομ]ὲ ςοεγυρίς (ἐλ. 10, μάψσι ἱηξογρεφίδτεῖατ, Εο- 
Υ͂ τἀν 4. ᾿ ῆς ἴς 

“ Ων ἐπιο χνδιίαμ, ἦς  χάφψιν, Νἱάς [ιαζλμι οαρ... 
γογίο. ἀπ 

48 Νοοβαενίιαι, οὐ κμπυμῖ. δἰ πυ οι αιελιςίη ροί- 
ου]α πέβαπει γῃδηὴ ὃς αἰκοιφίη οδίσειλυϊοιμε ἰῃ Ιοδπης:. 
αὐδηὶ ᾿ οδίφεμοι δἠδηϊροάοιοη οἴδο νἱφἐοίεμε δ] απ λο 
ἡυδιη οἵ-, ἶ ᾿ ἐλ το ας ΤΣ νὴ 

41 [μενον εὐνάς Φ' ἀοτδνε, ἀώψαμεφὶ τῇ χει μέ ρ] 
ἡγε ὠσίν. Τα Ρ εὶς εἰεδιιποηϊοηίε τἡςδῖο ἢξ πη ν ϑίετο τε -. 
οὐὐομρ νυ ἐριι ρα κα Ἀν: ταν πορμόραὲ αι τε δυΐαν 
γϑοις " οὐ εὲ του δὴ γᾶς. Ω66 

νευῳ ἐυννοίυει [φεείεν ΟΡ κβρὲ τὰ πὐοδὶ Ἄοι,. καΒ, 

[δ 
τὰ ᾿μάσοι πος ἰροο τεῦ ἰά εἴ τυ τ 

Ῥαγὶ πος ἰοσο τὸ ἐο φυοι δικκονία ἀξίους Ηεῦτι τἱφιαυοδ 
δηποιδηδυπι Αὐΐτ, πεαυΐν Απξεῖος ρυκος ἰρῆυν ζιεβὶη 8" 
ἔχοτοὶ, 4υθηι ἑητετημμ τ δυιχίλχαε ἔηον με θίεί τος 
Με ΠῚ ἰερικμτοπιιρνιδας ἀτθορ ἔιϑι. 5 δοορίεηάαπι 

4υοά εἷς ἢ ἀροίξτοϊιι» Οαἰάν, 3.6.9 νῷ ῥδν ποὴ ὧν
 “Μάν " . 

ἡάλων γδΌ λῆξεὶν » ἤεὰ δὲ ἰγγέλων, Ρὲν Αηφεῖοι μι Πο ο 
Δεῖάτη 4 ἴοειν ἐπι οριίπσιὰ ἐχρίϊοας. Δυρυδείηυε 4}. 
μόείος πας οἰζάπρ, ἱμεδιερυξξδεις, ὦ τῶν: μ᾿ Δ δα πι. 
δα λδωμεία δνίταβι, Ἰάσηγ ἀεοϊ τ, φυοά ντοοιιοα- 
ἀεπι, τλιηρη ἤδηο μρ πνρ τι ἀρρᾶτει δἀμιοάιπι 
οἵε ἱπιρεορτίαιι. ὅγγιε Ἰεκίς ἀηζυ!εγὶ υιπεῖο φ( ἀγγίλον, 
ΨΨΕ ὁ βαπιρα ΟἈΓΠΝ,, νεται ἃ Ῥάῖτε ἰδεεγουπε., 
Ἰλαϊπα το τληνξη τεοερτδηι ρδοποίη (εαυ!, 

{: Οἰοείενν [εἰς δόδων ϑευύ. [ἃ εἰς, εἰοιίοίωπι ὕδειπι, 
πιδέξια 4ιτάεπη παμηδηίε Θεοῦ} οεγηὶ ροιεῖξ. ἱδε ' 

ὑπ 2, ἔυφι.9. 

οῃ ἀ {Π4 ἢ νειν ἐν ἡ ῤρθον φρύψε μη τρανό
: 

ἄι λυιψὰν ηἰ ἢ οὐίδευεν, ὁ ΤΠ ιἀ ἤϊ υϑιποήῦ οἷς ἀἑεδι ἐὐ Τ ψδταή 

᾿" ΜᾺ. προ ΑΜΜΩΝ ἰμεῖεμ ἕν λ ο ἀἰειιας ἥκατε αυἱ αἰ οὶ ὀίμευν 
«υεείτυτ 

πῇ ται 400 
ἱ ἴπσυον μπε18.1}. ᾿ 4 ἀἰείσιυν μπε18..} ΒΡΗ͂Σ 

ΣΝ ᾿ ε π χλησίαν τίω ἐν ἱερφσολύ μρις᾿παΐτες 
τε 

“ 461 Ν 478 Ὁ. 
. 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΚΥ͂Μ,. « 
Ἐς εἰ ες ονοοηίίεἰο εαἷος 

ἀρεῖτοα, δι Εἰ ΠΙατὴ ἐΠΠαμι Βοιι- 
εηἱ8 δὐϊδιρηιςηι αὐ ἀοχίγαῖη Ὁ εἰ. [" 

Οἰδιναπζεβ ἀμτοπ μὲ νοος ; 
πηλβπᾶὰ » (οπτίπυσγαης 0 Γε8 "" πρρμ! “ΠΝ ΦΑΤΕ κε τη ρετῇὶ 

ἴμας, δι ἰέταεγυης ςοηςογάίεεν}, 
᾿ Ἢ ΠΣ ΡΕ 

τ; πε ὼ ππεσχῶ ,{18} Εἰ εἰειαι απ ἐχῖγα νγῦ οπν 
Καὶ ὀιζαλόγτες ἔξω τῖς πόλιως ,ἐλι ἰδρίἀαγιηι:" τοίϊες δυτεῦι ἄς. 

ροίμσγιμς ρΑΠΠἰὰ ἔμ4 Δα ροάε: 
" φἠοϊείςςητὶ5 αυὶ νοξαρατυν 
8410, 

[ἀρίἀαγαπε ἱρίταν ϑιορμδηῦ, 
ϊπυοςδητειη δι ἀϊςςηῖςιι, [ο. 
ταΐης [ςἴι ποςίρς (ρ τις γε, 

ἔ «καὶ ὄπιν δοὼ, ϑυνραΐ οι οὐφρν
οιὴ «6 

ἐννρδῥομκῇ τον ον
 ἨὮ αὐφρώπου ὧκ 

Δεν κῶτωπῶιθου. 
Ξ 

εἰ ζρβαντες δὲ φωνὴ μεγάλῃ, σιμυέον. 

“ἰδ αὐ, καὶ ὄρμησαὰν ομρ
ϑυμρι 

“ἡἐπ' ὖ ἊΣ 

φϑέλριιυ"κὴ οἱ μεέρτυρες ἀπέϑιντο
 ἱμϑ» 

φᾷ αἱ. οὐδ, τοις πόδας νεανίου χᾳ» 

»υμῆμου Σαώλον. 

Καὶ ἐλιϑοξόλουιυ τὸν Στέφανον, τ.» 

καλουμδμον καὶ λέλοντα, Κύριε
 Τσου 

δίξα τὸ πνεῦμά μου. 

Θηὶς δὲ τοὶ γόνατα, ἔχοαξε φωνῇ μα. 

γέ» Κύριε, μὴ φήσῃς αὐ τοῖς τίω ἀ- 

ἐοἷ Ῥοῆεϊβ δυτεηὶ ρεηίθυ8., εἶΔ- 
πιλυΐς νοςς πηλρηὰ) [)οτη!ης, 
Ὡς ἤδτυλ8 εἰς ἴος ροςζλτυτη, 

᾿ ἐ 

437 
Κι εἷς, ἥπο υἱά το ταἰοε 

ἀρενιον, Φ’ Βη μα ϑοπνὸ- . 

[μὴν βαημπρὰ ἐν ζλεἰ, 
᾿ ΖεἸυε εὐπὸ Ἦγ- Ἐπείφινφνθι “ΜΗ υϑο Ροσείεαευι, 

4,78: [μ4:, (Ὁ ἐδεβεμαν Ἰοίοευιη τοῦ 
μεθ ννάηννν ἵϑ, ἀσαν ἐμ πὶ ροὶν 
ΝΗΡ, ἐείἰαιτ τοντεῖι 

Ἐπ εἤ οὐεπιο! ἐμ ὁκτα ἔτ 
ριον νοθον σ' 

οἱ Αἰἰεριδαδὰν διηρϑνονῖ 
ῥεμοτ άπ (Ὁ ἀνεομίειη, 

Τμροιπίοε εβι βῖρε ντὶ- 
ἘΝ ΠΝ πρξυμο, 
Ῥοίιἐ: “αἴξονδων εἶα. Ἦάενδι εἸ δε» 

δε νειθ: [οΐ 

ρεεεαῖνιο. Εἰ ον ἤος ΒΑ] σαν ς05 

μϑρῆαν ταὐτίω.. Καὶ τῶτο οἰπων ὁκοι-] [Ἐπ ᾳυυπὶ μος ἀϊκ οι" οδάον-] |ἀβρηγδειοδἀντανίνη. ὠ ἈΕπυίκαρκατο, 

͵ κῷ - ᾿ ΓΥΠῊ ἢ - . ς ΑΜ. Υι11.- εἰ ᾿ 

μη5. , καρ. ντιῖ " νιν αμην φταὶ εἅ. “μετα. ΒοΣ 
ὲ ΘΜ "νἶμε ἀνίφν φγαὶ εὅ- “Ὁ ν 

Κιφάλαμον Ἡ. ᾿Αὐΐως αὐτοπι νἱτγὸ εδίξη.- τ ΚΘ βνΝ νον ὐνμο Ἐωέα ἡ ΥΩ μρὲι 
.- 9 Ἵ ϊ 

ΑΥ̓͂ λος σὲ ἰωὦ σιυυσυ δοκῶν τὴ α- Ὁ ξεμοίρῆιν ε«αάϊ, Οτι εἰϊ 

2 νετὸ "Π|ο ἀϊε «Αμμυῦο τη8- 
80 δέυετνίις Ἐςεϊςίδη αὐᾶ ὁ- 

ναρέσοι αὐτοῦ. ΕἼΣ δὲ ὧν ὀκοίνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ὅδ] τὴν ὧκ- 

ταῤ λώραις τῆς ἴου- 

ζυλῶν. Ὁ ἘΝ 
Σωνεκόμισαν δὲ τὸν δέφανον αὔόρες 

ἀὐλαξώις, χαὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν μιόγαν 
ἐδος ᾿ γ΄. ᾿ 

σίαν ἽὙΔ τουὶ οἴκους οἷς πορουόμϑμος" σύ. 
᾿ερν τε αἴ δρας χρὶ γιναϊκας παρεδίδου] 
εἰς φυλακίω. 
Οἱ υδῥ οιμῦ δζχασαρέντες διῆλϑον, 
ἀὐαγγολιζόμϑροι τὸν λθλον.. Ὁ 

ει ; 
4 . Κχεά ατύεον, ἔξω ἧς πόλεως Ν᾽ ά6 ΗεῦτοιτῖΣ.. 

{7 {ε ὁμεθην, καὶ οἱ μοίρ τυρμς  ΟΔυτιἢ} οτατ τη μόρος νιτεῖες. 
ἰαρίἀλτίοηςι αυίρ: ζἀγοπτυτουϊ.17.ν.7. (ΘιιΔηυὶς ἐφίτυν 
οἰπειὶλ Μπά ρεῖ τυιπυΐτυην ἤητ (δέκα, δι φιιξάδην νἹοΐατα ρες.- 
ἢάις ΤΣ δὐξοτίξατε, νοϊιοτγίίης τλιήφη ἱΛὶ νυἱάδεὶ ἡ 

» ἡἰεὶ φὲρς πὴ οα ἰοερ ε ἀϊυίπα ρταίοτίρεο Ιοἴερθαο δ᾽. 
0.00.8, Ὡάτγαῖ ἡδῖ ἘΡΈΘ ΕΑ, Ργοουγδηῖς άπαῃ Α15]» 
κὸ Βελὶ (ας εις, Απαπίληγ Ροηειβξοπι οιγαῖῖς ἰαρ᾿ ἤΔη.. 
ἁυμ Ιοοῦυπι ἔγαϊεδηὶ οημηὶ, εις εἰηοείο οδυΐᾳ ἔις- 

δι δαπιδγὶα, ρίσῖοῦ Αροξο]ος, 

.} “Ἐχιηϊογπης υΐει νηὰ δῖο- 
᾿ Ῥβδηιπι Υἱγὶ το! δ οὔ, δι ρίαη-}. 

ὅθ τπυάρηστι φἀϊάογμης [υ- 
ἀν ΒΝ “ΠῚ Ῥεῖ δι}. Ἦν 

Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τίωὐ ὠκκλη-} 1) ϑαυΐιβ νετὸ γαῇαδαι Ἐσο]ε- 
(ιδιποὶεης ἀοτηαείαι : δὲ τγαος ἢ 
νἱτος ας πιο] γε ᾿ τγαάςδαέ ἴῃ 

ΤἸουδοάἑαιτι φοπὴ εἰφηο.. 
4| Αὲ αι ἀἰρενῇ ἔπογαῃ ρεῖ- 

ίΔθληι γαξίοηονι, ἘὐΔΏ ΘΙ ΙΖ ἢ 
τεϑίετιποποῖῃ 2 ε,. 

μροβοὶδι φπὶ νοενβννηι ἐμ 

«Ὁ “ἰδ ἐμ εἰ (ἐδο 84τ- ἀυῶν τορηαπι 

᾿βινωθϑίο ψίοχνα ἐν Εοείε ἴανσι. ἀυυτὶ" 

β4 μα «νη! ΗΠ ενοβίγ- “Π 

᾿ : ᾿ ἐμ: ἐ ΔΡῸ 
γα Ἡϊετοίο γηνήβ: δὲ ογληςς ἀϊ.}- Αἰηριπιρα ἐρκούνα 

ΡεΠ ἰμπτρεῖ τορίοηοα Ἰυά κα] ἰςαπιανίκ, ργαμν έροβο- 

" ϑιορδοποτο 

ἰγφηνο ὐνὶ μισεανν, ΦΡ Δι ἰυρέδε ὃς 

ααονιρίανεϊων (ερε!ϊιμδινῆα- 

«ὐ ρ  ΨῈ, οδαείεβείδ. ἀκ. 

3 Ἐκείεβ νην, μεν ἄοπδος ἐιο- τοο, 
ναμε: Φ ἐρδίμμε υἶνοι ἀε Ῥἰδεϊίυπ

ι ἀἰ(' 

με ἡγφάρδαλ λα ἐν. Ῥθδο, ΒΕ. ἘΦ 

μέν ὅνὴν αἷο, 

ἢ ἐϊεηβένονε 

αυς ετἰλπι Ογζοο γεγδο τερομάει. δοὰ ηὐ}12 δῖ πιεπτῖσ᾽ 
Ῥτεσιθλῦτο πιοιτιίς, αὐεαδρταιίοπὶ ἐροττυοευμι. (χίε- 
ταστι αυς εθο Ῥτογίυς (Π]οσ, ὰς πιϊηἰπιὰ τερυδίαπάαπι εἰξ 
ᾳιοὲ εἶ ἴῃ ατεο νετυβισούϊος και ἤς πὰ φοπηοξεε, οι 
Ῥυφέοάοηϊε νεγήφυϊο,, πλδιὶ Ὁ} υὑπεσύλων, οἵ ἔμειναν ὦ ὑέων 
σαλὴμι, συ εκόμεφεῖν τὰ τὸν Στέφεμον αὐδροει ἀιλαξῶς 14 οἷξ, βηκεν 

φυβίενο Θ' ἐοιορβοηανμη {νι 
δεῖ νετυδηίππια ζϑεηα εἀϊείο οοάεπι πιοο οοάϊος 1}} Ογς" 
οἵα ορροια) ϑιερήόννν υμδῃσναι ἘΠ Δυτεπι ργορτίλ [0 

τα Ῥοπτίβολτις Απαπία δτοβάτυς δὲ δά [οἴαπι υεπά δα) 10 ταϊίο νετϑί κορέζωην ἀξ Ἔπῖον οδίονυκηα, φυα ξ αἰβζατις 
τγάβαυς. {τ ἀοἑεβσημε, νεωίου. Μεὺς νοευβητηυς οοάοχ 

“ φάδὶς νὸν ἰ οἷ εμίωβί αν, αἀϊεϊρυίλπτε αυσαυς 5γτά δὲ ΑἸὰ» 
δἱο ἱπιειδγοιατοηδιχυδαι (ςείρταιγδηι Κογπιδηαπι εἰΐο ἀγ- 
δίιοεχ Ὦδυϊ.3}.2. 5." 

ἱπῆχηϊε ἤάοε ὃς οοηβαπεία ἠοατλητὴτη Δροδοϊογυπι, αυΐ 
οαἰμηοιπίηυν Ἐςοεῆδαι πινηϊηιὰ ἀείεγαστυπι, {δ 4 ετἰδηι 

εοτὰπὶ 4υὶ ργοουϊδυδίο ςοηίοίε Αροδοϊίε, διςρδδηυπὶ 
ἀιεπι νεῖ ἀϊεὶ ες ρίδουΐαπι ογλς Τυλεείο Γαΐς ἰρίοσυπι Βα- 

ἐο Νεβάιμαε μὴ ζύσκε. δικτυοηἀὶ νοράδυ]ο ἤφπἰ ἤςατὶ 1: πιετίς ἐχροστατιπι, αἰδι ταδί ον 111οε αυδεο ἤιπιοε δὲ ρο- 

βυτο Ἀγηϊαηγᾶς ρεγεηηςπι (Υκ τὰ ἀϊολαν) ρεςολιὶ ἱπηρυϊα» 
τἰσαςίῃ οοτδ Ὁςο, ἤει οοητεὰ ἠϊούτων ὀεἰς τὴ δ γεηδίς 
ΡΩΝ 4ια σοπάἀσηλητις. ὅ Οὐιξονννῥμίε ἐκμοιμήϑη [ἃ εἷς, 
δεῖ εἴν ἧς τ Ὑ Νςοῖϊ, 4.οΔρι 1.1. φυϊδυίάαπι [μΑτἱηίΐς ἑ 

«οἀϊοίρι δἀ ἀἑκιις ἐν δοναένυ δ Κύρῳ. ᾿ 
ΙΝ ΟΑΡΝΤ ΥΠ. - 

1 ϑ4νίν ανεσην Σαῦκοι δ ἰάσπτυς οπιπίηο ἐξα γε δείυς 
Ἀπίες (δρτίτομπι φαρυενψαὶπι οὔξδυμαηι ἰποίιοάτα. . 
͵ ἅμ ὐηξεμ αι, ὦ φιωεν δομῶν. Υυΐματα ν ἧνα! ἐσ .5}. 

δ δάἀδιάι ραττίου! απ ν]εγὸ, ἀσγοίθτας ἃ 5 γτὸ ὃς Αταῦε Ψ 
ἱπτετργοτίου αὶ ρεορείαπι νοτοὶ ἃ δικέν εἰς Ποατίοηεπὶ 
εὐ τὰ οὐειιληιδενεμῳυψιε πώ }υὰ ςοηυδιτεγυης. ΕΓ 6- 
πῃ αἰ ται ἐτιδηι νἱ ἀδχηεῖι ἀχοῖτυν ςοπίςαζιε. ἡ 

: διπννηγε να Ὀνὰ, σομνλόμεφω Ν εἰ, σοπιροσίατιης 
εκ εὐ ἰοοο ηἰϊηϊγὰ ἐμ 40 ἰδ οαξναρίδέγυα οθγιευξ. Ψα]- 40 τρμαρτὰ ν.}- 

τοπε Ππτο: ςατρίῆρος νεγ τὶ, ἀρέττο δὲ πιαηίξείπο ομπὶ ρί- 
ἃ (ἐροϊϊιστιης, « δε χιοβμυλεξα Ὑυΐ δε Βαιθατὸ, 
Τῆοτ  άς ἴυςοΣ.26. : ὶ ᾿ 

᾿ Τιαάεδωι, ναρεδίδεν. ἔς οο ΜΑκ ἐπτατίρι»., αυοτυσι 
ρΟΐϊολ πιιιήβθδᾷῃ εκτοει ἐσπ ἰοὶςδαικυη βοτταῆίε ἰδ. 

τη ἐπα  φυσαν ον}! ςοπορύεθαι Μρξῖα. 
4. Ἀκαοχοναανι διαγγνζεμῆνοι. ϑρὰ (ον [ἀπὲ οἰηπὰ. 

ἀπιρηθς ἐ ας “ὐλρροβοίω,νέροις αι ροξϑὰνοςαῖὶ ἴμης 

Ευδηφοι δα. νοὐαείοηίε ἐψίτυς Οεπαυχῃ ετίρίςα βνε ἰηἰ-- 
εἰπιρα νὰ ἀρράτο δα ἐϊο αυα (δαυυίτος, Ἀτιπγύπι ἃ Ῥεῖγο, 
ὑσὶ Οοτης μαι Βαριίταυίεινε ἐρίοπησι ἐϑβλίυν μα ἢ .11.7. 
ἀγερνη αἷο ἰΐε υὶ ἐπ ἀϊρετίοτυ πη παπίογο βεϊπνμπι εὐ λῃ- 
ϑαϊίλετυοι Αμειοεδία ἰο δὲ γ1.10. ἰηζοίϊε ετίαπι Α ροίτοἹΐει 
τεείμην ἃ Ῥαυΐο Αροποῖο Οππείρυν ρεουλιετῖτος ἀοξείμλο 

, ἧς τφροδες ἰαιεῖ Ῥειγυ δι ρίμη Ῥὰυ; 
ἀλιι ὃς Ετλίπυς, ὀννβίμγνϑι φυρὰ πίπιίατ ἰδιὸ ρεῖενῖ ν ἰθπὶ ἐσαυφμςι ΟΝ... 

πρενὶβ ὑοτε ἐκ Ν᾿ Τν- (φταρε δὰ ΝΣ 
μονα γ 56 βάινμε ἐΠΔῚ ὅϑς τις πυϊανίαῦθο 

2) Ομνδίμνυμὲ ἀμξοο 814: τηρρτιάυτι ἴλη " 

ν΄ φυ τὶ δ6εὶ δὲν 

. εἶϑοο- 
ϑενίνε δμϊ ἐοναβαῦων τα Ρὶοα ἰθαν 

ἰεδατωαι γῃ . ὁ 

εξ τς τοξε σθοξ υενας, φῆι, 



ἘΠ πὴ 6ῸΟ “᾿ Χι Ι δη β 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΆΚΥΜ,  “ 

" φπϑίνη, 
ΓΊΣ ΤᾺ 

ΟΡ. [11.448 ΔΌΤΑ ες ἀν συ τ ἴῸ αἷδ νὶ δες ἐδρίτί-!. πριν ν᾽ “ον Ξ-Ἁ : ᾿ 
ἜΝ φίλιπωος 4 κκτελϑοὶο οἰς πόλιν τῆς ἢ ̓ " ΒΜ ίρρω νετὸ φυῖπτι ἄφμιο- «1 Ρδίρμαι ὀμρῳ ρα. ᾿ δαλαὐξ ϑπος Μέξωσι νεῦμα ἄγον. 1. δ τ τς ἀαοίροα τε, δρίκτ!. ἀπ βε μεήμν, ο ϑαγω Ὁ Ἔν νι ρ ἰποῖς ἃ Χοιτόν, | [δαῖτα νεθοπα ϑαιμοζίαν ρτα-} [ϑαρὸν εἰ αιενι δέμας. ὝΝ : : πες τ μα μλε οελδνο ' 
πα ρίναρς Σαμαροῥαρνοαύρνοσεν αὐνοῖς α ΧεΙδῦν, 1 Ὁ ας ον νι εἰς Ομίδευίε, με ρῥαθίολει ἐδ οί, ιοὗτω "8 ἐν ἐπὶ ἐδεὴ αὐνδὲ ἔλιπε)" (Νορφμαι ερίπηίο ΣΧ ΥᾺ ἢ Ελε πογπνυκί ρθε β ἰαϑᾷ, τ ρου Στ αο ν Σἢ ΠΈΡΙ ΜῊΝ τ ῇ Ἰ1Π]οτάαι Παρία5 μιετᾶς ἰς δά |. " ᾿ 

᾿ δεάιτες, Πωρσεῖλόν το οἱ ἐχλρετῖς λιρνμῆμοις | Ἐυμῤντμρήτῳ αν ὈΥΑ ΩΝ 1 αν εὐχι δεν τον ἢωμρμόνον δὲ β πε στ δ νπηρον Ρεϊχαεὶ μα μα βισταης ἴῃ πο-.Ἷ. ; γέρειρθα με πμορόῤαν 
. ον, ἢ ϑυ τοσθλητυῦ, δα στοηῦξδ δέ νι ςἢ- ἀρδ ἔ ' Ὺ ὁ Ἂ πρι εν : ; ͵ : οὐ ἀἰκούοιν αὐτοιὶ κεὶ βλέπειν τὶ σημόζα ἀ] οι αρπ ἠυα εἀεδαι.  |μωα' οὔοιι ζοοζα τίν ἐπετίϑοιιυ ταὶ χεῖρας ἐπ’ αὐτου, «7 [εἰπάς ἱπιροίμεγαπι εἶα πιά» [6] τε αα μφτ αμην 

ποίοι. Μ Ὗ: ἐκ ᾿ ΓΕ ἐριΐ οηἶπι ἱπορυτὶ εχ] 7 πως Ἂν ἐἰλέμθανον Πῦμα ἀγον.. ἜΗΝ ἐείξρουης {Π δριτἰτυπλ}΄ [ϑρ ηίινην εν ἌΝ Υ 
Προλλίψν. ᾿ἐχάντῶν πτνδυ (ζοιτὸ ΠΝ δνόνου ΡΝ Ἕ τς ᾿ς ὶ ναι 18} ζμηον μα ΠΣ ἀμεοην Λαιδίείο δ δ ὁ Ὁ 

ἀ ἰϑιερενι ββοδῆντοι μοηγλῃ φωνῇ ὁϊξήρ- Ἰϑυϊάε φοὶ ὑφτοποβράπίας, οχίς- ἐν μα μνμένονωςς Θιαιστοίνϑμος δὲ ὁ Σίμων ὅτι δχὰ τῆς 18] Οὐυπὶ υΐοῦν φοπίροχί ες ̓ Κι μονηκ ότα ΝΣ Ἴχρον. 
᾿ ἀν ὑπρνογνά λελυμῆῥοι κρὶ γχο- ΡΕΥΡΟ ΜΙ ΗΈΚΕ ΝΕΙ͂Ν ααμβαμαφαἑ ἢ φιρῶν ΠΝ ὐσποφύλων δ[- Σκῶμς τὰ πολυ φὰ γὴν, ̓ ᾽γινμαμων “αριβερεανι τα τὰς κα, πνου νου ους οφ : : ΡΠ  - .-ὦ πε στ οἰϊοϊοτῦ ἀεὶ δρί εὶς {νν {Ὡρέϑενν, θεῖν εἰϊείαπε, 
λολϑεραγιύϑησα. , , ἀπ ὰ το: ἈΡΡΟΕΝῚ ἼΣ ἐοΝ Πνενκα τὸ 710}. φρϑσηνεγκαν " [ληξτα πιστοῖς εἰς ρεςυηίαδ . βμῤιβρ, τς 

ΠΡ - , φΦὼ,[8] Ἐιραυάίυϊηῃ τραρηυπι ἐχείεῖς "᾿ εῇ πο. αὐτοῖς χρη μότο.- Ι )ειςοηδ,λαῖς ετίλτι πὶ ρο-}5 
αἱ ἐγήϑετο χειρὶ ἐμογάλη ὧν τῇ πολοὴ ἢ πη ἢϊανεθο. , ι ἧ Τρ δμτοι 

ἀέενν πὶ ; : “αμην. τοίτλτεπι μαης νε σιΐςυπῆυε 
» , γι δυῖεπὶ αυΐάλτ ηοτηίης 

δα σηγάπῖοα ἴῃ ντὺς 11 ἐχοῦ- 
οσογαῖ αγίοηι ὑι  ὐρλν κίοα 

Ὁ 4) ἔξιναμίον φυληρι. 
6 δένμηση, μι Δη!ὲ μένει 
ἐπ εἰμἰαει πράριῃ βέμ- 

ροίΐμεγο τρᾶπυϑ8, γεςίρίας 5ρί- Ἰὼ 
τἰτααι ηϑιτ. , 

Ῥεῖγις δυῖοιι ἀἰχὶς οἷ, Ῥοςι- 
Φιείθαι δι. Δ γὴρ δὲ Ὡς ὀνόμμτι Σίμων συφρύπἥῆρ’ ἐπ ἀνεκτὰ 

-“«.,θῷ Ὁ 286" γνέυ μφ αονν Ἢ -" 
τ ονίδας ὑὼ τῇ “λ ( Σ ἐξ ςῶν τὸ ζωδη νυ κῷ αὙ : 10}. ϑέιδω ἐφ ἐδ! κἀ διπιοοῖς ἠοη 

πίέρρος δὲ εἶπα «υοὺς αὐτὸν, Τὸ αργύ- 
ἢ 

: Τὰ, Ροι (φὰ Μαφὶ Ἵ ; να : πς πὸ Ζεθὲ ζεμῖρον 5. ἀναγ), : . ῷ ὙΡΤΣ μων Ῥοιυδὲ αν τειν αὐέγαςξείο- Ἰρς 
νεῖνε ἰδ αἴοτν ἔθος τῆς Σαμαροίας » λέγων εἶναί τινα! Ἰἴοτὰ δλιηδγία οὈΠιρείεεοται,} [ς ρα, Δ ὙΠ ΑΤΎ ΠῚ “ν..4} [014 το τεςυπλ ρογεᾶς," αυὶ ἀο- [ἐν μενάδιξοννεην; φυοοία (551 ἐςεβο.- 
Ῥὴο άδειε, ἴω ρα ρλο να Μαρ ΤῊ μ 1 4 ίςοην ἔς εὔϊε φυειαριαπι πιλ- ῥβρῖῳ “Ὕ- αἰϊάνεπνννα. οιόνιτυ {ΘΗ ἀπώλφανν ὅτι τία πιῇ, Πεὶ εχ δεμερατίς Ρεουπὶ ἐς τέδί Ῥὸὼ ΣΌΝ ΠΗ 
ϑυρᾳῶον ὥ ᾧ μμγα. αὐτες ὑπὸ μικροῦ ἕως], Πθρυαι, " δυριαὴ τῷ Θεοῦ ὠνόμισας δ λριμρτων Τ᾽ λεαιίτὶ, μηδ ροβ  ἀενὶ, δυϊγειάυπε. 
«ἴα.  Αἐφοροσείλον ὅσ τος ἐσ μέχξρὺ ώς [χοϊ΄ (Ομ " αἰτεηάςθαης οπιηος 10 ᾿ Οκὶ ανζιαἰμαϑξε ορὴρ, ᾿ μᾶϑα). | Νοὴ εἰὲ εἰδί ρᾶγβ πεφυς ἴον: "1 Νον φπεδὲ βάτ πεάνε . 

μιαμίλον,λέρρντες, Οὗτός ὅδιν καὶ διωύα- ὑπηγληίτοο νίφιυιε 2ἀ πιαχίιηυιην 41) 1. δ ϑμε ἐπα. “Οὐκξ ἐς ἐσὲ κλῆρθ’ ὦ τῷ] [π᾿ Βος ποροεῖο: οος επίπν εαᾶ ] {{ὑϑάν [βινιοπεῆβει εν 4- ; ἐα ; ἐϑοήρνν πρὸ 1 ἡηνιο., ἀὐσεητον, Βὴς Ουχ ες! σθ! ἑφρΑς ἈΛῊρΡ πόβροῦο : ϑόνο ἔμ Π00 ἐ[ τεΐξηπν ᾿ μὲς τῷ Θιοῦ ἡ μεγάλη. . ὁξητες, Πς Εἰς ροιϊοπεῖα 1 Γλεἰ 1 υϑνμε θεὶ φυα νοιαι, ολύγῳ τούτῳ καὶ γὰ χαρϑγα σοὺ οὐκ ἔςιν ΠΡΠΕΙΣ ἐεαύδι ἰῃ Θεοὶ ςοηίρε-} 1 ρνανθω. ὁὸ ππ 
ἐδέρς τ ἸΏ θηΔ. ἢ Ῥά 54. ὶ ΡΣ γι Ὁ“ ὡς. “Ὁ πα ι. 9 τε: - Τα τὑ νῷ . ἀνγοῖ Δ Ἂς ᾿ : ᾿ ; , ν : -" ς ἘΣ τς, τῇ Φ ὩΣ : τὰς 

ἱ Πῤοσεῖχο νὺ τὐλ᾽ δχᾳ ἰὼ ἱκψυφ χρόνῳ ΕἸ} Ατοδάεραηὶ ἀυοη δὲ ρυορῖότ- Δ μά εδ αι “μενεῖ, ἄϑυϊα ΘΕ ΉΟΥ ἯΙ το - ἌΡ Ἀεύριίςςε ισιυν ΔὺῸ ἰῆ η142- Ῥαιδιομδην ἑέαφ 4 ὑαρκε βηούα : 

φῶς εἰϑιγοίαις ὀξεκακἔναι αὐτο. ᾿. ἊἜ φιὸφὰ ΠΟῊ ῬᾶϊαΟ τοιηροζοι, γοβεοΡ φιοᾷ τηνϊεοεη. Μετανδησὸν ὁ τῆς κρκίας σου} || τὶ τυ, ὅς ἀεργεζαῖς Ὠφιαν, ἢ {9 “ὁ νας ἐφ ἡν δ: (5᾽ ςαιοιῆσαν ἔρε» 
᾿ ἜΝ : 4 Τλεένην, [ἐ [οὐδὲ νερνέ(ο. τλἀυπυγηυοδὰ ἔοστε γόποίσζοτυς ἰδὲ τας βίη. {εἶν ἰδὲ ΤΑ τοφίεαιίο ἐεἰδι δεὶϊ ρο- πιλριεἰς ἀτι δι 09. ἀειηγξτογαῖ, ΝΙΝ ᾿ Ἰδρε δθνλς ᾿ ; το ςοΥϊϑ τα. τογήν ἐμὲ. .ν. τε Ουυπι νετὸ ςγοά! ἀἰ ἤτης ΡΒὶ-᾿ Φμνην"υεγὸ ενεάἐ πῃ 

Τέρρο οὐδησοϊ χδητὶ ηυα αὐ τος ἸΡοπέρρος 

ταύτης κρὶ δεύϑητι τῷ Θ εν εἰ ἄρᾳ ἀφε- 
Οἷη δὲ ϑλίξευσων τὠφιλίπαῳ δ) αν- ι: ϑησετώ φοι καὶ ὅλίνοια τῆς καρδίας σου. 

»ελιζομῆμῳ τὰ, αἷοὲ τῆς βασιλείας τῷ 
Θωῦ', χρὴ τῷ ὀνόματος τῷ ἵησοῦ Χριςοῦ ᾿σηῦ Ὠεῖ δὲ ποπιςη ΙςΟΠ ΠῚ 

ΝΣ ἐπ ΘΗ Ῥογρμοπε Δ ρτΙΣαρδηταῦ τοι νἱ] [ΠΟ ΤὩΝ9 δαὶ 
ἶ Ἀρ μα εβρο Ω πῆρ νο { ἰαάρυσα πρυίοτει, Μο παϑαν 
μηρὶὶ μοηόε . Οὗ (μὲ Σίμων χαὶ αὐτὸς Ἐῶςευσο,, χα ]}} διιηοη νεγὸ ἃς ̓ρίε στοά! ἀλε} ..], Το δνῦ φ' ἤβσε: 
Δ ἴγρεσι! 1- βωδιδνεὶ,, ὡοις καρτρῶν τοῦ Φι-} δι δαρτίχατιις" ρεάμγαθας ρυά γπολ πόα τῖτο θοδαδΣ αὐ... 4... ἣν δα μρ ΡΒΗ ρρυην δὲ ἐδίριςίεπ5 ἤρπα! {τας ἀβρι νι 

λίπα" ϑεωρών τὰ σημεοια ΧΩ δ μναμϑις β "Ρ ΤῸΝ ἧ υἱδέ, ΟΝ 
Ἰοθεο, δά ᾿ ἴας ἐἰξίρα δ νίτίσξεδ πιᾶριϊᾶς «αἱ, οδίϊζα-} [εμεὲξ πρακίνν μα βεὶ βε- 

μογέλνας γενουῦμας, ἐῤνύνὰ ρεῆεθαι, τ ον [ ἰροι φἀνίναδαθαν. ἢ 

᾿τΑἰμφρόσαννες δὲ οἱ ὧν ἱεροσολύμροις ὠ-᾿κῳ| Ωυυιη αυτοπι δυδ! ἔεπε Αρο- ΤΟ μπν μοίδν ονάιο, 
πύφολοι ὅτι δέσενταρ καὶ Σαμρίρρια τὸν! {00}; αυὶ ετᾶτ ΕΝ ΘΙ ΒΙε 56. ἡ " ἀμρέσασοῖς 

πϑλ ν᾽ δι αὶ πλατίδ) τεςερίΠς ἰςτιηοηειη [" βέννομ  φνδά τειορ ᾿ἀπέςει αὖ τὸ 
λένιτὸ Θιοῦ, ὠπέσωλαν φεῖς αὐ νοὶ [εἰγη εγθης δά ἐο5 Ῥεΐγαη; ας] |54ϑιρῦία ὑοῦ Ὁ Δ ε- τὴγἢέτφν ἀρ) Γοιίνίω. Ἰοδῆποῃ.. " 
“ὌλωΝς Ἀμταθάννες φφερσηύξαντο, ι; οἱ φυῖ ἀείοξ Δ Πςητς ογάγαην 

γι (ὦ ἐοε Ῥώτνιη ὦ» 
ἔοαειη. Ἵ 

Ταμνονον, Ναρμεῖωε οδίξαι δά ἀττίουϊιε τσὴ ἤξ ἀφίο- 
δον 4υαπὶ βάλ 1ὸ ῥ ὴ δἠάπευτ 

ἄτσροῖν ἐρηπερισπὶ »δι ιν ποπιῖπε ϑεδαίκει Ὁ 
Ἠετούε ἐπᾶρπο δι ἰαἴαγατα, νς πανγαῖ [οἵερίνιο ΠΡ. 1.6 
Βεῖο Τρ δίρο ἐδρ.ὅ.᾿ 

6 νδιρμει, ἐν τῇ ἐχιύεν, ἤχο εἰ Ἠεδτδδ ρογρ γαῖα 
δεμιμάϊ ἐγόμ! ' ὲ Ὅν ἦν : 1ο 

7 ϑῤνδέθω πίη μορμνὶ δες, πονῶν ἣν δ), δίς. ΨυΪζατα]ο- 
δἰ τ λῊ Κ͵ὶ ἂν ᾺΡ ὑχρύτων, δος. ἰάεσ ἐσηυογεῖς, ΔέμΝ) ἐν ον 
4 όβεδ,, δι Ῥαυΐο ρὸϊὲ ἐξέρχντ, ἐνίϑομ, ἘΠῚ λυτοπὶ ὁ- 
ταϊ πηι μαρεβμε Ῥιιοτε οῦο, ἀειπάο ἴοσο τεἰαείαί ροῖ- 
ἐὐπὶ εὐ ἩουΘδπ Ὁ ἰἠίοτίζαο : φὰΐ ηἱἢ οἰνίεπιεταν, γἱκ κς 

; : { ἔῃ ΕΥΩΝ διαριανία, οἷα πόλιν Σαμαρϑίαι. ἰὰ εἶδ, ἐν υὐϑενν εἰΐοης {11 λάδι. Νυξεῖα, δεάᾳοσ : ἰά εἰ ἐξα σαν, γδοῦ. 
δεπιδηιὶς ἴω ϑομήδω Ν τρ. ΑΓ σ δίνη εἶα τε" ἀροιν γιϑέζηνε ἰοεανὶὲ 

- 

ϑυΐο αἰπνὲρ ἀΐϊυτο,. [Εταίπιυς Ὀςπιεηταηάί νοῦθο νεΐ ἥν» 
Ἰυΐς, φυοὰ ουίλπι νήαεραι Υεῖαρ Ἰηζοζρτος ργοχίπιο γος 

: ὃς το  ἰυις νεέδεε νἱάσδηιε. ἤοι]ο, 
Ροτίις ὁρριώμ! βνΠς ξερό νεὶ Ὁεάϊς αὐτξοὶ μοο Π16- 

δοισὴ , 19. ῳὠρβιρκδεδοηὶ, εν ονῖχαν Ἐελίυγυδνευβυδαναπι,ηοα 
(λεία ἐχργο[ζέ,ϑιρτὶ νοτὸ νοτῆς, Φ, γῇ ἔμας ἐάσῃ ἰηταιρτο- 
ἴο9 [πισπάβηπί νεσθο ποι ἕατίρ ζιατίπα οοηβτυδίοπο, 564 
ἰάςι ν δτὰς ἱπίογρεος, τοτεϊὰ ἐᾶι α (αἰρίο ἀἰαπὲίοης, Φιν- 
σεῖχον το διὸ οοηυςτεῖς “μενδόδκη, αι ὰ Ἐταίπημν πιὸ παν ν 
τϑυΐκ ἰὰ φηβνι δ ανι. 

τι Θυννιοανα, ἐξεφανένα νὰ οἷκ οἰδούθταῦ νὰ χα (ς: 
ηυοσδαππηοδο δογίρονεπιως, ἤμο ἐχεσὰ ἰδ ῆοη εἴης, 48 
4 ὕειθο αἱδοί ἀχίπιαν. 

ἘΔ ΑΥεμουναν, κρὶ εὖ ὀἐνόματοι, δγτὸν δι Αὐλδϑ ἰεβξετυηῖ ἡ 
ΠΣ ΩΝ 7 μΡΡαΝ ̓ ϑογυπι νερό νεὼν ἐν ἔμ μοῆνΐηε. ΝΟ. νετὸ περ εὶς ἀνε ἰοιυ πὶ πὶ 

8 ΕἸο ἀνιέγυγα Βα ἀυτοῦαζνι αρ!πιοὐδεϊ πιο άϊ, ανάδμοιτα ὃν ἀμ. 
δάρτα πονιών "ἈΠ χόνταν [ τὼ, ἢ δοῦντὸ ῥγεκῃ φοΐ ,ἐξέρχοτο, 
(4 εἴς, ἀρ νίρν ονην ὑηβω μόνην 4υὶ ψθ. ναδαδ απ μί ποτῷ 
δὰ νριε, ἐἀνδιοδαεινν, Ἐτείσιν υτει, ρεαιροοίοπεια 
ἐξ δύμη συνών ὁοηϊιυνχίε, δὲ, ἐχόντων [ὐπὸ ρα[Πιιὲ ἐφη- 
υοτεὶτι δὲς πα {Π ἰηὐετργεῖβευν, δρήνηιν φίνν ἐδωδηνάϊ! ἃ ον α 
ἐν φιω ἐδὼ νρεδιοθηι, ερϑαμὶ, ααεη ἤμη (ϑημυτυν, 
ὙΜιήνη «ηριὶ δὲ δ γτὴε ὅς Αἀταδυ]ὸξατιμε,ψὴ ὄνοι, Φ’ 
αἰ. ᾿ 

9 
ψτίοϊε ρει ιν, νι απο φιούει ΑΜ ΟΣ διίγθηνον, (Οὐ 

Γ᾿ 
: 

τι 

Ζι ᾿δβιρίβοσω!, αἱ ἄγων. τὰ οἴν, ἰα [δὲ ἐοποῖ!α. ἢ 

ὅς 
σἰς τὸν νείσίου ὦ Ἰνυοὰ ἱπρς΄ αυλάδηι υἱεσηαλτῇ 

(φεοίς ν(υγρατὶν 
1: Ὁρεδῥμ δέκ ευνν Εἰὰε νἱ οἰ τοι Ηἰδεοείοα, δι φυς [δ᾽ 

οὗἰτεῖ πίη απ βογοῖ, ἰΔεόφυς Ἀις φφήικιψε. δε)" 
ἐνναθαι γνὲ Ρμἠῤβων ὦ ἀρφροιλίνενθι τῷ Φαίσ αν Ὁ 402 
δι Εεαππυν, δδῥανεῦκε, οι Ν ἰἀο Μεεν. ̓ 

ἸΟΜΉΜΕΝΑ, ἐξίφωιπ. Νϑιπο δ Υἱάσε (ορί ποι) οςνεῖ- 
δυσὶ ραμΐο ἀητὸ ἐς ἐἰε ἀϊδειηι. 4. πιδηξοῦ δὸ ἰυάίείυπὶ 
«Ὅγηε πὐΑϊε ἀντίδιιν πη μεγαηι δὲ νατὸ Ὧν πιροδαὐδη- ὦ 

᾿ ἐμὲ φἰδαριᾶ ταῖϊίοπε ροπέ,ια Ρενυ)ας δοίμηυ ρα 
[ φουίνοι. Ἰόε ἵατ 4.15... 

τ Ξμένῃο 

ἀφο κίας ὁραῖ σϑόντα. 

Ομὲ φὐμη υμε εμῖ,.-. 

. χεροδῖος οἰ πὶ ατάϑω ραΠιιὰ ἀεοἰρὶ ροιεῖ, γυϊφαῖα, βῳξ δάμιαάυπι ψίτυς ουἱ αὐ οπιρίληι ἰδ ἀαιίε ο 
Πιμιαρεορεὼ, νοῦ υϊιοπῆευ. κε ΘΠ ΠῚ Ῥοϊιάξηιξε ἀῤοιβειι μδῆτο ἀμμυῖυι δον δϑανι ἰὰ ἀμοθίαι ΠΣ 

Νἱάεο επίιη το ἴῃ ἔε!!ς ἀτρα. [2 ᾿κεῖ ἐἰϑνο ἀηηνίτω- 
εἰ πιο ἡ δὲ πεχὰ ἰηϊυμείτία ρο-] “ἰὼ Φ’ οὐϊηρμείονε ἑκῤ- 
ἤτυτ.. . ' ΄ ἜΝ Ἀγ αὶ - ᾿ 

24| ἐν ἐϑεβοὰι ἀυξεπι δήτηοη ἀϊ-}, [{εβρμάδηκιευηων δὲν 
χιῦ.) ᾿εργοοδην πὶ γὸς ρτὸ τς] , 
ἀρυὰ Τροραἠαυτι,ηεημία: ἔυρει- Ὁ γυανῃῥμὲ 
ἀσηϊδς ΠΏ  Π] ἡδθονηπν χυς ἀἰχηεῖς,} τον φρα διωιβν. . 6 ́ 

εἰς) ἀλίω πικρίας καὶ συωδέσμον 

Αἰποκαιϑεὶς δὲ ὁ Σίμων εἰπε, Δεή-- 

ϑητο. ὑμῶς ῶρι μοῦ φοῤο τὸν Κύριον, 
πως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρή-- 

ας ϑρέρνην [ἀηξίωνν, Πνεῦμα ἄγεν. 1 εἰιἀοηλ μα οαίηλία᾽ τὰς {Πιμᾷ διαδο κα ἱπυρίοεδεὶς ζιο σιλαιν ἠΐο τσέιε ολδὺ 

ἐνίας ὀγηάῖος οἵϊε ὁροιτεδλς οου ργαίσγοπι 4υἹ ρχαβςίξ. μα αρόκΆνρορ Ἰάδηη νοσέδι ἐμαὶ νη υμα ἐταμάρεπέως 

ἷ ογδης Ἐφοϊοἰϊ Ὀἠδίοφιοηάυει οαιπὶ οἷ ἀοκιμη ἐοπι. δὲ [ΕἸ ἀξοίατας ΗςὈτοὶς,δενεγααις ἤροἰ πάτο αρεϊμιὰ 40λν 

βοιεῖς ρεςολτογαπι οαλαῖδα ἴῃ ὑρείπο οδίαταπι, ἃ ἄομο . ἀγατιαυία νιτουΐς πιοάο δοοίριας, αὐ] απ εξ πιαὶς πιοττὶς. 

ἤξποταπι. ϑυιηςδίιξοτα ργοζυϊάνι ἴο τ ΠΕ Ρεύταε δὲ ΤΙοΔη- ̓ ς ἔξιιπι νοπόπιιπι» ὨΌ απ οτίδαι οὶ τολίε ἀϊιαγαπιροςςΣ- 

πες ἃ ςχτετίν Αροβοὶς, ραίτίηννε ΒΆΠΠΡΡΙ ἀϊδοοπὶ ἠοδεγ!- το, φίνίπν ἔδπιοὶ ςοηίεἰοπείαπι οδείπαίς, Οατενῶπι νἱδοτὴ 

ητὰ ἱρῆ οοπβτπιαγθης ραττίπι να Αροδοίίοα λιξχοτίτατο ροίῆει Ἀὸς ἀϊςεπ αὶ βεπυς,ΕΠο αι ΚΕ]]ς ρον μγραϊίαρτοη εἴα 

ἱκοϊε  ηιὶμ οὰ νεῦς ἑοηδατήοτεῦῖ. 6. ἱ εαρίολμάτιρι,ς ἀἰοοπάυριροτίας, Ν άεο οὐἶτωι βπϑο 

:0 ῬΡισεαὶ, οἷν εἰς ὠπέχειων. Ηςδ. ΣΝ ΤΡ ἐδ ἰφαϑαἄ. ὑη τς εἴς. ἃς βτςὸτ πὶς αἰϊαιαιδο ἰη οἃ ορίπίοης (ἡ ἴε γε 
ἐο. γ͵ὰ εἢ νε δὰ νοτϑυσι ἱπυοτρεσίάμευν Ψυἱβατὰ δὶ Εταΐο δυης ἰοζυπι τὰ Ἰωτεγργειδπάιϊπη ρυξατεη); (οὰ ξληάξιη ςὅ». 
ἰδ, δὴ ἐὴ ρεγἀ εύόηειν. “ ΦΩμ! εκ βιηρανε τι σύμσας, Ψϊ-  Ῥαγί πο ροῖϊε πιυξάτι δῆς Ηορτλϊἠτά φαίη τοῖὰ Βυήμε ἀϊσ, ᾿ 
ζι2 δ᾽ Ἑταπηυε Ὠρρόρν ἐν βέηνβι. Ν 46 [οαππεπὶ οἂρ.2. δὶ πἰλιρφρὸ ἀοὐμήρο επίαι ἰοφυΐκας Ἡερεςὶ;νε ποηιίηδ᾽ 
νοῆι, {Ἱιάνίνὶ, νοῶν. [ἃ εἷς τἰρὶ νἱυβ ες ἀοααν. ργτούζιε ὀρρνείϊιοι ἃς φυῇ ἱπτυείερυϊεί " ΤᾺ μάν 

ς ἀἰςίο, ἈΠ αυ 

σπχϊπ (6 δηιρτὰ ἢ ἰάοπλαν ὃς διορτίὲ κι ἧς ἀοαμί. 1" ἀχοιίοῖς, Γι (δἴ1ς οἰζενζγαϊεο δἱὰς νοϊεπιοηξίυν απ. 
. {ίσπε ἀϊοίτας, [διμο Εν. «νὰν ἐξόν ἔχϑντας φυλ ὠοῖοὶν ᾧ αγεσώ-᾿,. Ἐξ ἰη αἴΐησο εἰΐε.δὶς ἀροίρίρ φιοά αἷς Ὀλυϊά ΡΩΪ.41.γ(ξ ἰα. 
ὅδ τώντα αἴφυμν. 166π] οἰΟῪ δά γη Πν εἴ τὴ ολάσι τοῦς ἰηίαμίεαῦς ηλπιπὶ δι ἰὴ ρηδρς κοποερευηγδς αὐοὰ οχρτο- 
(τὰ 18. ας ' ὅχδηι Ῥμαγί(εϊ οὐεῦο {5 10},.9...,,ἰρία ποτὲ πατιτῃ οἴ 

21 [πἢοι μὲχοιέϑ, ἐν τῷ κὐγῳ τούπφινεϊζνιε γυϊκῖπλνεβν.. Ἰη Ῥοςοατίο ις νυ ὰ φυρὰ τοιίοι ἐν ϑυνμς ἐρυὰ δευΐυη), 
ποηρρί ἰρ ἐπ ἀσϑεγίηα αμαην ἀππιπείδ πιὰ, ταίστυς, ΓΝ.20 ἰη οἌτης οἰΐο ὅς ἠη δριὨιτυ ασναηι ἀλξτοπιπι εἰηρ παῖε ηδ 
με ταονεημοα τἱδὶ νἱάσταν οδίζυνι πη" δ {ἐαδανἼλιθοπι ἱπεο! Πκίτ!ἐ ΛΗ δυὰς Ἡορυλίΐδνπι ἱπεοβ ταν ἐδρυδεῖο, 
Ηεδτκίς ἃς τὸ φυαυΐε ἀἰοί, ἔωρε ἰδην οδίεγιιλδίπγυν, Οὐἰεῆίο νοτὸ βαιείη δὐδαρία νίμε ἴῃ Αἰς νη Ἄρηα ίάυς 
{Κεῆιμο εν θ᾿. υηξεξβω ν διϑέῖα ἐνώπιον ὦ Θενδ, 1 οἷ γογὰ 1ὼ ρἰεείημε αἰδίο τα ἰἠξεγργοῖδοι εϊ δυης ἰοομπι, δύ δανΝν 
τεξλιμη δέ πε Πηνιϊλείοπφ.Ν ἰὰς [λιςοὶ .6, ᾿ ες {δὲ δενϑαηο ἐφηνένανι δέν νἱάεο; υδῇ (ΕΠ Πΐς δ μεβοιο ίη". 

᾽ς δι βηδ εἰ ἄμ, Ηεδ ΔΝ [ Ροία γε Οδη.18. 4.4. 406. τελεῖς γα οὶμη ἠυὰ ἀϊφάνων αἴο δίιμδ,..}}} οδδοχί 
ραγείου!α ἀυδίτομοηοαι φυϊδέ ἀείξηδε, Γεά οὐπα ἴρε ἐδπ. Μ᾿ τοε εἰς νἱδοϊίφος [πτστρεοίεο ἀφ οτε, Ὁδο τείρυθνς ἐδ» 
Ἰαπξθλιυ ἤςιις ἃ ὁσηετασὶο [Ὁ μεν] οἷὰ πια!ὲ οὐδ ητίε, γε δείεδὐν. 6 Εἰ εὐηνονν ἐμ βαρ) φιαύδηφ μοι εἰ δικίαρ, 
Οεπ.3..χ1ἀ οἷ μέπου.  ὀ ὀ 6. Λάαιϊνοι ο, θένοα ΝΜ αἰρά8 ὰ οεἱδ,ἐρἰγυίκαιίε νἱομ έν κα ἰεφιιοίε ἐεγοεί ει την ἤρα εεἰαα, 
δι ἙτΑίπγυο φρ μαννα, δίαγίμαν ἀἡωτὲ. (ειτυπτοπίπ) οἱὲ εἷς Ἰοφυίτυς Ῥαυΐῃς 1. ΤΊ σν.λ.16. δίοις διίεηι ρερόβτᾳ νηξάταν 
᾿ξαϊβοαηὶ νείυηι ἡ αὰ δίηγδιῖε οϑιππιεπτυπι ναδιμὶ ὦ Οὐ αἱ ἀμ 9ΊΠΙ εὐ κ,}.,ἀοθιρεηῖς οἱἴδον τισι ἴκος ἀϊεφηάϊ. 
Δη δ ἱεἰοιςπν ἃς ἀυδυτα σε ἀοηὶρ σοῖς ταπεὶν δα ΑΡόϊο- 5" ξεπυε ὦ ὁροδ ΓΟ ΛιΠ [χοϊεῖα ἃς οὐ ἀεἰίτονο ἤππμουν, ἰδ 
Ἴος “δ ηβεηίο φίειπιδατηηδι ψΜένοι Ριοτίι, πἴο τείροη. [υάπιε ἐχριοδίαοε Θοηνίριν Βία, 48. 6. ἰαίδες ἐροτίτί, 
ἄες Ἠευικὰ νοοῖ [κάναν Ὁ , ϑτηλδυκρξώφβδοθα να 4} ὁ. οοἰ ῥλεἰσηεεηίαυί- 

18. 1 {εἰν Δηναν βὐπνσρς γ χρλίωι ψιμαῥώ ΔΙΠυδίς Φηιηίπο ἡτλάνι ἐπα νυ βειμαν κι μηινιὰ μβν γήλρραι. Νοίμο 
ὕξῖγας 4 ἰσειμ Μοιΐε οι ν ἐδ δὲ δ εἰπαηευάδίμίε ( δηἰπιταπιλγέξα ἔμης γ]]γίπει]α, ἄφηνα ἐδην του] είνις οἱ 
εἰνραηιϑε Πππιυπι) νοζαὶ ἱπεετίργοια οοτάϊε ἐπα ϊείλαι, δι νἱ- Μγθυν οὐκ ἰτοτκιφυ πραΐα οοιπίοἰεπεὶν τὰν 

Ϊ 



« 

, νἱμδὲ 
Ρίατα 

᾿Ὦ» 

Ἵ Σαμαροι δ γ Ἡλίσαντο. 
σπείθυν γαῖ. μὲ ρλκν, ἴυ ἐλάλῇ ἊΝ 

«νοοῦν φοῦν τ Αχϑήλος δὲ Κυρμον ελᾶλ τὰ τεῦς 

ἑφώπαυς ἰδυῖς Φίλμηαθένν, λέγων, Ἀγάφηϑι καὶ πορόζον 

ο΄ ας τορίμιο, χρνγϑ μιδημθοίαν, δδὲ τίω ὁδὸν τί κα -Ἰ. 

ᾧ λικὸ βόηθα ταδαίνουφων ὑπὸ Τερφυστιλίῳ εἰς Γάξων' 

᾿εφῳβίραδυπι αὐ πῃ ον ἔρημος. Ὁ 
ἃ ρφρυ ποιά ἡ δὲν Ξ ΠῚ 

ἰκάμιο  Κῷ «ὐας αὐ ἐποραΐϑη" καὶ ἰδοὺ αὐὴρ 7 
ἐοκοὶ (παι Αἰϑίηψ δδγουλος Μ δ ὐᾶςης Κωδακης 

ὙΠ τρερεθξοια, τῆς βᾳαιλίδσης Αἰθιόπων ὃς ἦν δὶ πά- 

ΠᾺΡ Εἶπε, δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίπαῳ,.» 

᾿ς ἃ Ξ " ) . - Ν ἨΕΉΣ ἔς ΨΕ τὰν Ὑ 

. . ; ϊ 
“ἢ - ἱ ογς ' ; ! ὰ Ὁ ͵ . ᾿ Ἶ - ὶὶ ᾿ Ν »Ὰ , 

ρἈΠΊΩΡΙ ΠΣ ἌΟΤΑΑ,.Ο ἘΝ ΠΝ, 
στο οἰ μδβοιω φήρερρτυ φάρδροι καὶ λα} εΠὲ Ἰρίταγ “μαπιάτῆμε δτιαπι ἐδ ΚΤ ἐνεῖν ἐββω. 4 

αἰεβςατὶ δὲ Ἰοαυτὶ ἰετιποπςι} "8 δίοηνοι υενδμην ρο- 

Ἰρεὶ, τουςεῇ αμην Ηϊοέο(οἰγπιᾶ, Ὁ 
τᾷ μλυ] οἷς νίςἰς δαπηδεἐτληοτῇ 
εοὐδηραϊχαύθητ. τι ἢ 

Απρεῖυβ ἀυξεπὶ Ποτηηι ἴο- 

φυυΐως εἰς ΡΒ ρρο,άϊ οὗδϑαΣς 
ὅς ἂς ναάς ποι άΐοπι νεγίυ8, 
δά νίδην'αὺς ΗἸετοίρ! γην}5 ἀε- 
{ς-οπάϊε Ολζϑτν: μα δα εἰϊ ἀς- 
[(ετῖᾶ. ' 
Οἰς ἰρίτας ἔμγρεης ρτοξερευ 

εἰϊ: δ εςος ᾿ αυνάλῃ, “ΕἸ ΟΡ 51 
εὐπυζβυ5, ἀγηαίτος Γληάας ες 
τορίπα ιν σρυπηα ργαογαῖ 

Ἵνητιετίας {ΠῚ σάχα,  νερεγαῖ 

᾿λόσαννεςηδν 45») εὖ] Κυρίου, ὑπέφρεν 
᾿ψαω ἱ ἠρῤνσαλία), πολλαξ'τε κώμαρ) - 

16) “ηζοίως κμπην Ὠοπῆςς 
πὴ ἰραμιιὶν 4, οἱ Ρϑὶ. 
ἐρμωπν,ἀΐξειν, ϑδένζε, τ 

Ἴ να4ε οοηΐνᾳ πιρτίἀναπιμη, 
“4 υἱαηγηης ἀε[ζεηάνι αὐ 
1ενη [ἰενο ἰη Θγχεηρθας 
ἐβ ἀε(ενια.. 

Εἰ βνρεοι δὴ ς. 
ἐα υἱν ΜΕ υοίοβε ἐρημκῆνω 
βθίεπς Οὐπάαφει νεξίηε 
ἐξιβρίομηπν, οὐ ἐταὶ βμρῳ 
οΠΊΠΕ: 42,46 οἰμ5, Ὑεπε- 
ἐ4ὲ αἄογάνε "0 “ενη[ζαἰεπι; 

᾿ σηφηϊῃς λείη αὐ ἃ »ὅς ἐληλύθει φοσ- 
Ν ΧΡ 

χρϑάψρψ, θὲς ἱειδρυσαιλήμ.. 
πα Ὁ ὦ ἸΗΙεγοίο! γαλαῖ δἀογατυταδ : 

τ Ηἶντ; « ἐρέφων, καὶ καϑήιϑρμος ὅλ: 18] Εττουετζοθάτας [οἀξδίη ζυστὰ αἰ Ειτονεχμεδανεν βάν 

' ἡδαβῥ(ατος αὐτῷ, αὐεγμίνωσκελ 696 -) ἰίμο,, ἰερεδάτᾳιε Ἐξλῖαπι ῬτΟ - [7 βιρὲν εανγηπο [ινηπὶ με ηῇ 
ΝΕ φήτί Ἡ σαϊω. ᾿ ; Ῥβεϊδιῃ, 4ν8 Κίααην ΡΥ ιεῖφηι, 

Ὀἰκίεδυτεηι δρί τας ΡΏ1Π1ρ- 
Ρο,Αςοοάς, δι΄ ρτοχι πιὸ Δ δμα- 
τοῖο σασγαΐ {{πΠ|. ἡ ᾿ 

Ὀιχὴ δηξεπ» δρίπίμις 
; " Ἶ ) πτ τ οἱ Ῥριϊρρο, “πεεεάε, δ 4ἀ. 
Πρόσελϑε 4 Ὰ κολλη η Ἢ ̓τῶ αρμαῖτ ἡνῆσε δὲ “ἀ ΝΝΗΝ 

τούτην. ΠΟ «Ὸ ἡ μαν νΠΠ 
᾿ Προιδ᾽ μῶν ἐδὲ ὁ Φίλιρωθ’ ἠκουσὲν ὮΝ Αςευτγγοης ἰρίτον ῬΆΙΩΝ) γἡ ανεζννρρηας ἀνίσην ΡΙ }- 
κι 9 ἱ δαάϊαϊς οι Ιορεητο αι Εἰλιάηι ὑνρριεναν ἀλωιε εμπείξρε, εἼ ὠνε αἱ, γινώσδοντος δ πορφήτίω Ἡ- 

[ ἀπὸ Ἂν περ όττα ον τε τς δὶ ΜΞ ΉΗΞΒ ἐεπι Ἐ[αι ἀπν.} το ῤβεῖηι, 

᾿ σα άγ καὶ εἶπεν, Αἰ ρά γε γνώσηοις ἃ αὐα- ἀδὲ κι ϑμρὰ νας ϑ δε Νέπρεῦ [ν ἀνκίι,Ρ μβάξος Ἰημεὶ!}. 
νώσκοιςς Ὁ τπτοΠΠρὶς αιὸ ἰορὶοὺ εν 4ια ἰεχμ , 

2 κυγοιαννροναρμανοναν βν  νμηάνν στρ μπτανψίν σα ον οσστοεΕοὁΨσΦἔἘΕΠΨσοέΕΠρ[“ὁΠρΡρθ τ σρΦ“ᾳρΨ0ρρΝΨ.20ὦῸῊςᾺῸτρρρ -- πππσσσσττ οΠπτσΠΠ τ τ --ρ“-.0Ὰρ τ... 

υ; Ἑμενωίεἰρ υὐεβ, πολλαξ τὸ κώμωρ ΨῸ]0..ΕῈ τρίς γὲριοηί- υλπι 115, χαῦτῃ ἰη Ψ Έτοσὶ ἰςρς ἀπίοσιπΊση δ ααοά ξιοιῖς 
ν΄ ἔνι, ψοιλαῤ τεχώμάς, Ψιάσ [λις Σιν. δὲ ἃς νεῖθο Ἐυλησοῖ-.,͵. ἴητεν σαπυοβορδδέ αἰϊος γι εαηυς ! πο ογάπτ,ντ ἀρρλῖοι 

(ηβὶ, Ηςῦτ. 4... Ξὰ ! οχ Ὀευζοτί23. 1. (ςά μος τι δ} ρατιίηετ δά ἤλης λητίτλοίη, 
16. (με εῇ φε{ετία, αὔτο Κἂν ἔρημος. Ὑτλάσηις ἀσᾶς [ἔς φυα ςοττὰ αὐ οἶδ. Νεαις «Ὠἰπι αἰνρ μὲς ΔΙ ιι4 ἀεείαισξ 

Οατας,νηλτα νοεῖς, ἰτεγάπι πουληιδοόσας οροιτς 5. Διὰ τὴς, ἰά οἵξ φυΐίάδιγι, νι ὃς [εὶς ἸΔ βπίεὶς ροηὲ Ἰοοις 2η- 
᾿ς Μά ΒΥ} ἀμδηρυ φαρά ποι ἱπιίςη!ο ἰδοκοὶ ςυπυίρίαπι ποτδυίπιιις: ἰἀ4ας ἠδ πιοάὸ 4υῖ2 Ηορ ταὶ ἤπιον [6] 
ἐκηριοῖς ἀὐδεουίταις οπβγημτιπι. Οὐθηιίς ἐμδὶ δ πδίοϊςης ψίργραγς, (ςἀ οὐἰδπ) εχ Οταοοτιιπι πιοτς ν ντ ἢ. 

« ᾿ΑΙεχαπῆεο πιόσπὸ οὐρὰ πάτᾶπι δὲ ἀίταταιτι βμ{{ἐ Οὐτάπῃ,, αιοτίος,ἀρυὰ Ηςτοάοτιιπι ρεαίσττιιῃ, ἀπροϊδαϊπιας, ποις 
τοηϊζεὶ ὁ ταρηση τποὰ Ἰῃἰξαυγαίαη ἀες ἱπιροϊτεπτόπι Β Πἴς «μήυολι ἀρρε! ἰλτίο ρίεριηῆιο 4} αυὰπι ςυδιουϊατίιπι 

οὐ] φασῖ εκ ἐο ψυδῥ αἰίφηοι ρὸζε (δου) ὶς, πεπῖρε δ Ῥιοῖε- ιοὐέοίατας, 4 γνραβεε,διω ώρης ΜΙ, Ροιδηον ταί. Ρυαξεέϊαι. 
πῖξο [ἀταμτο,φαὶ ρεπυϊεγηῶς δεῖς Ῥιοϊεπησοτγιῃν, ἀσπαὸ Μιάς 1κς τῆ. ἀΟαπάφοει Κανδακηρον ἰὰᾳ Ῥ] αἰ πὶ ]1δ.6. ᾿ 
βυῖς τηαρηῖς γιγιδς ἐχρυν πάτα ἂὸ Αἰεχαηπάγο [πησο ας οαρ9ς6Ὺ ὀ Μ΄ φμεῖδεν ὀλαλύϑεν δίς γοξεῤήνετας ἱποτριςς, 
ιἄχί» τεσο,, νὴ ἀϊοττὰ σοιπηιοπιοτας [οἰρρῖνις ΠΡ. Αὐτ4. 5... οκρυηέξο τοΐδιμιο ὃς, αιιοὰ ἰη οίτο ησόφις νετυξιήϊῃιο 
"ρον, Ἰπείπάς, αι Θεὰ αξῤσυτας τιουας τςαλίπογις, αὰς φοάϊςο ἀςος, ΑἸ οσον δὲ ο. νοἱ ροίϊ δου εις, 
Πϊς. ἐσσιροτίδυς Ἔχτάτος, ρὐπιίπειη (ἀπὲ ἰηυοηίο:πιὸ νό- ἰαδαυάϊςπάυπι οτῖς σιωϊωώτησεν αὐτῷ οεονττὴ! εἰς ντ]ςρ ἐς 5γτὺς 
τὸ ἢ ὁθτδαιοπο Ἴγοάϊηιας » νογαιη οἴϊε ποεάπι ςοηϊςέξα» 1 Ἰητογρτος δὲ Ατδθς. δ τὴ . 
«τη ἀρρατοδίς ς ἐπί τῇ αἀϊοιτὰ (οὐἱοῖς, σαταογιυρηδηλυαῖο,, 19 Ρεοχηπηὲ φάἀβϊανειο, κονύϑηπ ἴτὰ νἱ ἀεΐ!ςςτ νῖ σαπὶ  ἶο 
4 Τϑάβμυιαι Οαίατίς τοπηροταγτφα σάτδιι 4 Μαίυλ το οι ρος - φιο τηληάλτο ἄτας ΡΒ αρριις συγηιηι 
πα Υ ῥροάται βιε: (ουίας φαϊδξ αοιπίπὶς εἰγηιοϊοσ ίλιτθι ἐτίαπ Τοηίσοπάόςς, δὲ Εὐπασῖο απ σοῖς τοσάτις ποη ἀμ- 

᾿ με ξαη εἶς ρυίο,αυλῇ Μαξιπδηι ἀΐς9:)δς ἀκμῆς αυὸδ ἱκδιίς. 5ἰς ἀοςίρίτις μας νοχ ἑηξρὰ 9... 5.5.6 ράμ]ο αἰϊκειν, 
Θπν ΜῈ τά βἰοησιι εἰἴες απιρί χα Οοπηεδητίμο ἰες οἰμῖ- 2ο ὅς ῃ ταδί ράττοιη Πιρτὰ ς. 13. - 

φᾶτίς 4 δὲ ἧς 1} Θοπίαηιῇ ποπιίης νοσαταῃ ΟΟη 30. ΟΝ επρα, ἄρριγνν εἰ, ΝΝ νπ ὐενὰ δος ἱητοετγορ ἀτίοηίς 
ἤλπθαιη 4 [υ] δὶ νίχιις τοπιρογὰ, υὶ ρτοίιηϊς Οὐταῖς πηοάιις εξ νετεοι ηάίος ὃς μπιρατὶ οπιεπιοπείον Λ ἢ τά, 

Πα ἐσποερῖς δι Οδταπὶ αουάτα ταῖς νοσατί. Ὡυυτη ἐβ τις Ῥωμιαβιενδαχθατέ. ᾿ ᾿ ᾿ 
Τα] Δη) ἐοπιροτιδὺς ςροτίς Οδὲς νετοτις δα πουμὰ ἀηοε- 31. Ωμἱηαπεφιρόηι, γς γὰρ, λυ} ἰς ραττίοιήλ ργαίιρροπῖς 

τΆτπ ποῖ υἹάετυς [Αὐτᾶς απο δητὲ τεηῤοτξ ἐρπβοτυης 5 πέσδητορι ραττιουΐλαι , Ἰοσιςη ἀν ἐογπιυα ΚΉΜΚῊ ηγὲ- 
Ῥοίετια ἀἀαϊ διε, νὲ νετετειὴ ὶ ἄρα ἀἰιηραεῖοτ. είς. ἀΐο ρει  Ἐὰ Δατοην ες ται ἀρεττα ὃς πιοιξοίϊτα ρχϊπείρίς 
τἀ ἐὰμίεπ ἔα [πὲ λιαίας γιὸ τείηβοτα υδὰς ᾿κε (Ἔθος. τοείροπίο ταν Πἰτηϊ ρτοίς δὸ ἐχεπιρῖι, 
ὑκὲ δτεον. Τοιξδεις ἐπίπι δοὲ δεράῦο αὶ (ων Τιρεγίο ἥθ- 32. ζϑενι φηλφημὴ δὲ κλμεχύ, ετξὰ πο ροταῖς ππλρ 18 [νᾶ 
ταὴν 5 Τὴ Ἐό' ἸΝΝ ἀπξερδα σὰ Ὁ Αἰέχαπάγι Μαρτιί, τίὲ ἤος νοσαβυΐυπι οοπυετίοῖς ϑοτως ἱπεογριςεινς ραπὸ 
ἐὀπηρότίδι ἀείξύεαπι νπδηα ΠΉΪῸ ρυταν, Ἐιιέτία ἐφίταν ἧς. 59 ηὐῤγον Εγαπηιϊην πα αν Ατσυμνεπεαπι δὺς Θσπιοπιίλπι 

“ ἴεν Νρῇ νἱ ἀδό τατηςη ολιἐῇ ουτ ὑμρλι γῆ εα εἴϊοι Δ. ιητοτρτοῖατὶ: Οὐιᾶυίς σΠ πη φίθεοχν ἰάςπν ἀφο] ἄγει ἀτίμις 2τ- 
ΒΗ ρρυίοι δ θιδῆευι ορογτιετίς Δαίοτεαπι ος ν φυμ πὶ φυνηςπιιη [ἰδ χ 1 οα νουδητ α οἰ μημπα οοτμη αυα 
δος ἔκ οπηπ οὐ δἂ Αἰρκαηάγὶ [λη(ἰκὶ κὸδιρονΑτείξτοπῦ, 'τΆὰ αἰ φυ ἰΐρτο ςτίρρα. ας, ράμοια ςοπηρτοϊιξηίω, τορι τὸ 
νε Τορδυνἡφεσπηῖει οἰϊατο ἀδεϊαται, [τλαὺς ἐς ἰρίᾳ νὰ «ρέχον:τλιθση χυλπνίμιςας ρί Βίας νειὰ οἰκοῖ, τος ἰρίὰ 
σὲ ἀκίασι κετιρίεπδυσι οἱὲ οιπγϑγγο δὲ Ασαδὲ ἰπἴςέρτα. 31 οὐ άϊε αϑειοχίω διε ἀΊλιρ ψιοί Ηευταὶ ΠἽΒ[Ρανα[α!}} 
ΠΕ ΔΙ ῊΝ Βο πλάσι  Π τσευ πεῖν Ρἐόριίεείηῖο. Ιἀ4 οπ ξλίοπειη, υλήρλνί νυὶρ ὁ ΡΑιδιπι δουέρτυγα γΘΌ 2}, 
οὐσγεηὲδο Οαἢ] πιορτίς (οΠ τι ΠΥ γι δι μάδο {ο ἐς ̓ ἰδ.  1κἀτίη! (ςρίοτος ἰοοιῃι. ἐν ευμη Τοτδρτίια, τοεμην , Ἰφδοπθιε. Ηδμις ἀὐτοπὶ ἐείοεὶς ἀπ οηςοῖ Ῥ]η ρῥιιθν ίανιωι ἰοεννν Αζοίνε ἐπέεργθην 1 ἐμῃ δὲς ἰοσμην [νοι βι μ, 
ἐςεείζειθις Πο]ΠΠ ςοπιπιιποπι δὲ να ϑ ἐν τγίταπι αἴϊογαιι. δὲς ΟἸεέισ 1. 1)6 ἰερίουν, ΑἸ βηννε (σύμ [αι ἐπ ὸὲν ἐὑτίς 
ὙαΝ ἰὰ το τυ ίπ. " πον ᾿ 40 μὐυδε ἰεξηβέα, ἐκρτεβιε δι ρὶφ. Οὐγ ἀυιοηι 1μ ςἢϑναδθιο χων οΑ {ἰ- 
ἂΨ ἅἀμίαη Μη ίορε εἰνονεβομσνανδμ ΑἸ δα, ἀινοεύχος Ἡἰἀίςα- μι βεέητίοπε νίισρατίξ,, ἀαρὶςχ φυῇ δὐέδετι μυιο!ξ. Υπᾶν 

Ιεθ ὴὸ ἀεηξἰ γέτι δοπιίης πὐδιρεὐπι οἷ φιιόι ψινίάαπν αὐδιὶ ἐοτταίῃις, νον Οταζὸς Ἡψή σου μευτα Πλαιοῖ νον 
ἀπησιδῖ, νει πν ἴδ ἀεὶ ει {ἐς οὐπυοδς: φιυπιράβηεης. δυΐϊιπα Ἠοῦταιην ΠΌῚΡ [ ρανα ἧι» Ἴ ἢ δὸς Ογσοιι ἀς- 

ἰπεεγ γίνη δ ἴδ δι εὐπιιςμιιπιο δ; νη ἂν ϑί συύγαῦ! ἀϊο.. κοποιαῆδι ἰὼ [γα οἰοιαυα! Α σπυλκα μι ἀνιθοίιο μλι (με- 
τοῦ ψεῦδδυ ὑανῳα Οἰηῖο πεδεο ἰέχας ἐίησαις ςοπ. 4, αἰῃτ τη ρΡορυΐδει σπηοης εὐτειρεὺ σδίδευλεᾳ. Νά ςεἰτὲ 
ἀν αγἴδά ησυκ ἐγξατυτγὰ ενρβόνου, τανὸν ποὺ Νά νεγιυῃ τᾶ εἰ πεν ἰυτὲρ ΔΨ [ῥδροβίνα!.7ϑε ἀλειυχό, 5ὶς 1ω- 
αφιμδοιι Πα ΦεΠ δι διο ἰν μαι δ ν εἰ τεραύτη ποὴ τπῖπις εἶπα νόραῦμ!α χρυ να απηυτλυίπιμα ΟΥατα ὑπηιμμηοης 

ΗΝ πο τὴν τῷ ὌΝ ΠῚς 
Ν᾿ ᾿ 

Υ. »-.. 

“αν 
ἌἌ τἢ 

αἱ 

᾿ς φίλιπω Θ΄ καὶ ὁ δϑνοῦχος "καὶ ἐβάηισεν 

τ Ὁ Ματ  ἀφ Ἐπ χταν ρτὸ αἰεενχὰ πάρος ΝΡΊΟΘ 
ΤΣ τότ τατίολυτως ἢριβρατίοπίς μας ἀκτὶ ροτοῖξ, 

ἀιΦαζθν ναι Ῥγοβεϊὲ. 

τ ΝΛ ἄπο, Ποῖς Ἢ αἱ δ μμναϊμίω, ἐαὶ ἡ 

μπὲ ὁδογήση μ 5: Παρεκάλεσέ - τὸν! 

φίλιπσον αὐαίαῦται καϑίσαι σιωὶ ἀυτ
ῳ. 

. γίω ἠ "" καὶ ὡς αἰ μνὸς ἐνῶντηον τῷ καί-- 

οὐντος αὐτὸν ἀφῶνος 5 οὕτως οὐκ αἱοίγεὴ 

ἡ τύμρ» αὐτῶ. 

Ἀπικριϑ εἰς δὲ ὁ ανοῦχος τῷ Φιλίπ- 
χῳ εἰπεγδέομαι σουγαΐθὶ τίνος ὁ σρροφή- 
τς λέγει τῶτο φἶδε ἑαυτῇ, ἢ «ἑοὶ ἐτέ- 

ρον ποός; ᾿ ν 4 
Ανοίξας ὃ ὁ Φίλιπαος τὸ ςύμῳᾳ αὐτῷ," 

χαὶ αῤξάμϑμος ὅπὸ τῆς γραφῆς ταὐτης ἦ. 
φηγγελίσωτο αὐτῷ δ Ἰησοιὼ. 

ὡς δὲ ἐποροῦ ΤΡ τίω ὁδὸν, ἤλϑον 
ὅληι π ύδωρ᾽ καὶ Φ σι ὃ δθνοῦγος, Ἰδοὺ 

ὑδωρ᾿ ἡ κωλύοι με βαηϊιςΐωαι; 

16 

Καὶ ὀκέλαῦσε ςήνω τὸ ακα Ἰκαὶ κα--Ἶ Ι[ἴππὶ {Π|ππὶ Ὁ εἰς 

πίβησαν ἀμφότεφρι εἰς το ὑσδῶρ., δ᾽, τα] 8 

“πο κυ βῃ 
3. Τνἴρβων ἀερνοίβροπε ἑμβ είν οὗν [υδί μεν εβ ὦ τι τα. 

σεγῶσει ἀυτέ καὶ κράσες ἐπι ἔγϑη. ὅγτα5 ὅς Ατδὺς Μειἀ ἂν σα τας 
σινώσει ἀμί γλἀϊαησυς ηἱ ργαςἀςατὶρ νοτίου}. ΗΠ εὔχινο- 
τᾶς μλδεῖ ΠΡ. ὈΌΘΌΊ ἽΧΊΨΌ [πρείνοι εν πον βρη, 
ἰμ( αν, } φῃξ εἰς ἱπιογρτοῖον, ε εἰ αὐδένο (' ἐμάδεϊο αἰωτηριν 

ος τῇ, γορᾶϊ δυτοπὶ εἰδυξεγιτα (νὲ ορίποιυ) ἐεραγαμι, ἐρᾷ. 

ΑΡΟΞΤΟΙΟΆΥΜ. 

ΑΤΗς αἱ, Οὐΐηλπι δα λπι}} 
ροίπιη, εἰ τοδὶ αὐ ρίαπι ἄυχ 
νία (μοτιτὸ Ἐπ ργφοάτωυς οἷς ΡὨ]- 
ἰΐρρυπι ντ αἴςςπάςγει, (ςἀετέτ- 
αὺς ἔξουμῃ, 
“οουβδιζοπι δοῦρτυτα ηυξ 

ἰεσεῦας μἰς εταῦ» ἵνε ουἱς λὰ 
τὐδόϊαψοπεπι ἀυέτας εξ: δέ νι 
ἀρηιίς ςορλιὰ ἔϊο τοηΐοτςε πηι- 

"Ἰκυς ἶτα δὴ ἀροτυΐς οϑ ἔμυπι. 

εἶμαι εἰυ5 ἐ δ]άτιτι οἰ «ἢ !οςυ- 
Ἰαπὶ δυτεπι εἶμι5 4015. σηδίτα- 
διεὺ αποηίλτι το τας ὲ τοσια]}" 
νὰ οἴ. " 

Κεοίροιάξης δαςξ ἐαπυςδις 
ΡΒΠρ ο »ἀϊχῖς  ἰζορο τε γάς 
υο μιυά ἀϊεῖς. ῬΡγορβεῖα : ἐς 
ἈΜᾺ Δῃ ἐς αἰΐο φιορίλπιὺ 

νἱλονοπεγιης δά ́ συληάατῃ ἃ- 
χυδηλιξιτη αἷς οὐηυςῆ8, ΕΠ ἃ- 
4υ8πι: “αυϊά ργο θεῖς Βαρ-]. 

Ιυΐείταυς (π᾿ οαύγθτηιας ἀς- 
Ἰςεπάεγμης φ’θο ἰῃ δ] αἰ ὁ- 
“υδιΩΡὮΣΠρρυ5 ἤπγ}}} δ ἐυηι 

; ' , 1 [ονυσιβς ἐς Ὀαρείκαις ουτη, “ . 
" δπ δὲ αὐξβησν ὧν τῷ ὕδατος, Πνευ-} οἱ. Οὐυπὶ αὐτοὶ αἰσεη ἀπ 

ἘΠ τς 491 

ἩΗδΙΣ νηο δηλ τι ςοπεϊποτὶ Ροτοίξ, ορε πη ταῖίρης ροΙ- 
ἵ την τας ἰςξξίοπες ἐς ςτίαπι νοςατι, αὐ αἱϊ ράτεςηη ἀϊςᾷς ςςτο 

ξαϊῆσει οοπιρίοχίοπσηι, 46 τίε τοτιτοἰς ςοπιρτοβεηίλι, ἄς ἃ τοί αν! αἰ βίη. 
: ᾿ 1 

ὧν" οἷ!, Εὶ μεπιφάο 
ρον, Π΄ποὴ αἰ ἢ με ομ- 
ἄεε οὐδε} Αοσαομηης 
Ρινίρρινην υ βασι 
ὦ βάενει εωπν. 

32} δΔφοδ ΔΜθ6η) δον βέμγα 

Τα ηανάπη ΟΝ, “ἀ οεεί[!- 

Ζ., ἐοράινη Ἰονάεμμε[ β- 

Ἰμη, 
᾿π ριο  4:6 ἐμά εὶμηι 

Ἰώ συρενδρληιαηθῃ 
εἰοπξ ἐὐνω ἡνὸν «πϑτναδῖ 
4μοηλφην οἰ ἑβην ἀε ἐΕΥΓ 
αὐ εἰμ᾽... 

Ἀεβονάει δυΐεην εν. 

1η ἱρίυ8 ἀοερτείποης ἰυάϊ- 

Ταῖς ῬΒΪθρρια ἀρεοῖς ος ΠΣ - 
(ωπι, δίεχοῦ "" ὰ {τίρτατα 

'- ρῥε ἃ βυίριννα 4 »ἐ- 

(χλ,εμαπρο]Ἰσαυ ε εἰ Ιδίαπι, [“ γμμηζελία αὶρ εν». 
3 Ἢ . 

απ γὙεγὼ Ὀέγσεέγοηΐ [ἢ 
ὧἱν ῬΕΡ νεμενμηὶ 44 4ναηά ἐπ Φ- 

Εερε πῆμα. αἱ ὰ ρεφίηνε! 
τη δαριβοανεῖ 

ξηΐ 39 μη» “νίο ἀβευά- 

δὲ 6τἰλην ρτορεὶα εἰ ἐπ ἱπῖς τοιαείο αυλῃ αὶ ἐς 'ρῆυς 
4 Ομγι ει ρτοβεηῖς ( ἰὰ εἴς ἀς Εςοὶςἥι ) ἀοοίμίας, φυάπ Ὁςο 

Ῥατεὶ οπυῖο αιληυίς ελπάξηι πιςηιδτογαπι ἃς Τρ τὶς οὅ- 

18 Ει ἐυβε βδνε ὈΗΡΥΝΗΝΣ Ρ 

μθην ἰφφεῦα! 674} μές, ΒΆ.0..7 
1 2:4. ᾿ δ ηδε Ὁεὶ 

; κτουϊάεηι! 
“επν ἀμέλν ἐβ:0᾽ βέν! 4. ΠΡΕΝΌΣ «4 

ηυῖς πιεχἰ πιὰ ΄ 
περ» [ο ηφο ἀρενηδιοΣ νἱἀοπιάς ἔφε 

ει. 

Ἰφιαην: Δ᾽ 4 Ἑκημεδν, - 

" ᾽ ,, οἰ [{πἰζασὶ ἡ ; 
Εἶπε δὲ ὁ Φίλιπῶος, Εἰ πις ὁῦεις ὁ τ ρκῖε γετὸ ΡΜ ΦΙ 95] Ῥιαν αν Ῥιμειρ- Ῥιοξεπο κι 

ὅλης τῆς χρροδδας, ἐξεςιν. Αἰ ποκοϑ οἰς δὲ} Ἰπ|Ὲ ὙΣ ΘΝ Μ ἸΡΡΟ ΤΣ, ὅλης τῆς κοβόταρχ ἐξέςιν. οἰ δὰ γ΄ ἰπγεὰϊςἡεχτοτο ςοτίξηιτες, κεἰ" Ὁ [γῶν αι εἰς, ρεκαπάϊε τοοῖ 
5 ’ Ν Ἔ ; ἐρον ΝΝΝ ἰδοφε, Κι τείβονάεηε αἷς, Ῥύταραις τὸφ 

᾿οἰδὲ, Πισόσω τὸν ιἱὸν τῷ Θεοῦ ἐξῇ) τὸν [ἢ- Ροπάσης ἀυιτεῃλ ἐφ ἀἰϊχίν »Οἵς-} εν. ρύλοι Ὅτι Π ΜῈ - 

αμῦ Χριςόν. ᾿ - 14ο “Ἰείμωι Ὁ τυύα εἶξε Ει- ει» Οὐνήβιμ. εἰΐπιο πδτυης 

ἀϊειοηςιη εἴϊε πο ἀϊβῆεοατ: Παυϊάςσην νη οαπὶ ἰρίο ἰὴ οαπ.. 
Ἰείριις οοπΠ ἀεπιας . φιας οπιηία ἀοδει στὰς ἱπῖεῖρτος ἰῺ 
Βαης Ἰαρυκῃ ρίὲ ἃς ἀοέξὰ ἀπποταυΐς, γ᾽ οτετὸς αατομὶ ἔξίε! - 

ἣν Δῖσο πιοσεὶς νἱης ἃ ἸΝδηὶ ἼΧῚῊΩ [μοημν} τετοπιίοηςπι 10 ἱπ(ηιοά ἰσοηᾶ οἰπὶ ἰρίογυοι νεπίὰ ἀἰχεγ ΠΗ εἰγαις δὲ [ἢ 
ἀφήσας. [υδιείυπι νοι διοϊρίο ρτο {υρρ]οίο αι αἴξε- 
ὅλῳ εἰξ, διε ςγαθ}}} ςοητιοης 4 ληι(υδὴς Ομ γιέ πο. - 
{πυίᾳ,, Ῥαιιῖς γαῖ ὐδπσήε. ἱπάς ἐφυσιν ωδίάτας οἢν 
τυρὰδε πιοττὶς νἱποιΐις, νι υρτὰ ἀἰχὶς Ῥεῖτα 2. ,χ,.4. Οὐυοά 
διῖοηι δὲ Οὐ σοᾶπιὶ ἱπτογρτγοιατ πο ΠΥ ἀττίηοτ, ἰὴ νηο ςοάί- 15. ῥἱατὶ δά 
τὸ (ΟΙὨΡΕΣ πηι; ἀυ ἐξεῖζς. φυδά ἢ ψτο,ν κρέννε Ἰοξογετυτ 
κὴ κράσει, ρτοτίωϑ τοίροιβετοι Ἡεδταὶθ ν δι ἡ ργο κω ἔδοιὲ 
Ῥοταὶς δὴ ταητὰτ (οτί δὶ τά οτίαπι αὐ ἰρτογρτεῖς μας Ἰοτο 
μκὸ δὰ Ῥχγο εἰδιίῖεο νετὸ ἥως ςατεεγονεεετιηῖ ταὶ 
τὸ 

ζηε ἱξποτάτονηυμπι ἀξ ΟὨΗΕὶ νοΐ ἀιυΐηο δί ἀζογηο,, νοὶ 

Νὴ ἐ}4 ςοτιὸ οὐδὲν ορῤε ἔσοι. 
36 ᾧμιπν υεὸ βθηζεγετ οἷς δι᾿ ἐπυρόζοντν, ἴΠ ΥπῸ ἐχεηγα 

ἦμεν Ἰηΐς τηυὐςξηΐτπλιις σὺ ζητοιτες μεπ᾽ ἀλλήλων ν νὴ ὰ 
ἴηξει ἔς ἱξγιπρηοηι. οοηπτεῆηςβ. 4.017 ηυανέμν 
αημένν δλὶ τὸ ὕδωρ. Ἑοπλίς ἀρυλοιν βαυίυπι ἡεςςοί- 
(τὶὸ πη 1|1ο τραΐλι Δίου γα πῆς φείάο «ταιοιεπάἀ μὴ, 
φᾷ ομἑδ ἡ υϊδα πα λτίη! ςοάϊοε παῦοπι ὥ νει, ἠε, (εά ρεν- 

ἵψσινντ᾽ ΠΊΘ ας ἀρράγετος ἀποτ εἰΐς νετθὶ ἄμεινησανε λὸ ρογάτηΥ οχ ἐρία ἰοο! ἰδητεητία [ημετὲ ρος. 
Νἢ αζοαπποάξ, ἢ (δητεπείαπι ἰροῦζον. Τυπι σηἰπιὶ μπὲ 
φυἱς ἀξρτοίζιιε, ὃς )ά ἑπίετος νίμιια ἀξεγυίαι,φιυπι ἴῃ νμιθτὰ 
ΟΣ δι {δριἰς τὶ τοηςὑτίε εἴδινίις ἰδσαγδι.δοὰ μας αν τη- 
τοριςήδυς ςορ᾽οῆως ἔπι ἐχρ᾽ ςατα. ἐσετὸννι ναγίοιι νεῖ- 

27. Ὦπιν υενὺ, ἄπο δὰ. Ταίυιι δας νει βουΐπι ἐσαν- 
ῬεΠ ἠεεῖςς ἐπ αυύπηις οοὐείδῳε, τημε δάςο να (οπι- 
Ρἱυιεηῇ εἀϊτίοης, ἐν κα πε δγία δι Αεαδίςλ ἐπιειρτον 
ἐλτιρηοι φάθι ταπγδη αέϊι νὴ ἐχρισβομλάσην μυτςηι. Οοησ 

ἰνα άσιν τάσις (πη ίακ ππάλοὶ,ςἰϑαμῇ Ἰεῦ, Αδ. ναὶ κασι ἀντι ἐγνας ἐΐηες οπιπν ρειΐριουαπι, ςρηοιϊοπιε ἀπ ἃ μαρτίεληρ 
3εντ παβορῖ οιππια ἐσοπιρίατα. Τυμ εν ἢ ἰυθἰατιητι εἴς 
τνδιςίιιν αυηῃη οα ἡρίο ἐμάϊςῖο εἰδάρηε, πος αυόφυς [Ὁ 
ἅμ ἐἀυχίς, ΐ δεερίωπε ἀμφ οἷμα, πίω δὲ ἄμμο ἀμν, 
Ἠ οἷν.) ἸΥῊ ἀονο}Α εἶ, φυαηάίυ φυσι ρύυς ὅτ ἀμτάτασωιν. 
Νασιίνι αν Ρλυης Β οηι. 6.2.) ΟΝ γιτας εχ οεἴταῖας εα πποῖ- 
ἀκ ποη Δπρ] αν πιοτίευν πιστν Πα. ἀπιρ δια ἀοηλίμλ- 
ταν [υβτείϊυε επὶπι εἴξ τακπιῖηι {ΠΠ 4 ξυΐυα πρη ετὶτ θηΐε, 

ἀν αἀυϊειε εσὶσ εἴνατας ἐοεθιυῖν ἰππλᾶπνν νοὲ Αροξο- 
γιοῖε τοιπροτίβα νίωτρατῖδην δι ἀρεττὰ ἀδείαγας αυλὰ ἤϊ ἸΏ 
ποίπει ΟἸ ὶ ἰναρείνασι, 
4 δμ οίο εονάε, ἐξ ἔλνς τῆι κκρηίαρ, 1Δ οἵδ ἰοτεᾷτο δι πιὶ- 

20 πἰπιὸ ἤπνυΐατόι 
{Πεξνιν ΟΝνίδξονν οι Ῥέμον ἐΐωνο 1) ες τὸν ὲν τοῦ Θοοδεῖνωι 
σαν μυνυΐν κιμφύν, Ατεϊουΐαα τὸν διιῖς Τ᾽ ασνύν ἀεοίαγαι ἐς εἴς- 

νι Μαῖα ρεκάϊχίς Απκείαν δίς ηἰβοαῖ αὐτεὶη ἽΥἼ[4ο.1}846- ᾿(εδάπς ἐπυπεμμοηεαι ςοηβεμεηίαπν, ημδηνὶε τορίρΓο» 
δικὶς ψυσα ιατιηὶ (πον υι αὺς αιάτοην νσολοι Πέρας κολ. καί μον. 1" 

4 6 

ἀπιᾶηο οἵα οὐα διίμς ἰοςὶ ἐχρίαπατίοης ἀἠογοτεης.. 

εἰ αιὰπν ἐπ 
Ομεωπι πῇς 

4 ἀεβενάενηηξ Ὁξεναν εἰσι τἀ ἰδ 

“5, «4, ᾿βίρμων Θ᾽ πιῆει οοπδε- 
ἐμμνείνμι) Φ' δαρεία, αμὴε Ὀλλπνατ. 

ἀιἘν οβὃ οὐν- 'ἴπ δάυι ας. ὃ ὃ9ὅΎΘὌὝ  μωδς 



, ΣΝ “΄' δ “Δα, , λῆι 

τα ἰὰ Ο δὲ Σαῦλος ἔπ ἐμπνέων ἰποιλης 

κ᾿ μ84) τ," .ὕ 

Ω 
. , 

ΟΡ Χ,4.9» ; ᾿ 

μρβνείον ὄρνασε τὸν ΦΙλιπφον καὶ οὐκ 
νην αὐτὸν οὐκέτι ὃ ἀὐνοῦχος. ἐπορόδετο 
δὰ τἰω ὁδὸν αὐτῇ χαίρρν. 

ἡ φίλιπαος δὲ «ἰὐρέϑη οἰς Αἰ ζωτον" καὶ )"5 

δηρλόμδυφ’ δηγλολίξιτη ταὶ πόλεις 
πάσας, ἕως τὸ ἐλϑεῖν αὐ τὸν εἰς Καισαι- 

ρθῶ. β 
Κιφάλαιον 

Ἀκοα..9.} 

καὶ φόνου οἰς τοις οἰϑηταὶ τὸ Κυ- 
ν Ἰ “που φυάελὶ οἰουναενσολϑον το Αἰρχιεροὶ, 

ἡπιὲ Εἰεἰεντὲ 
ετ4- ν 

μεῤ ει ἐμα. . Ἠτήσατο φαῤ ὠυτ δλιςολαὴ εἰς Δα- 

τ μας; “πὶ λῇ | 

νμαλεην ῃ 5 τῷ “"ὸ οὐεϑαι ἐδὼ ετο αὐτὸν ἐγ 
ειιιϊλπιτοεῖρ! ᾿ς Ὸ Ρ ' ΦΈΕΝ ͵ 

σὲ ἐμ ς ατείμηι οἰζεῳ τὴ Δαμασκῷ" χοὶ ὀΐξαιφνης ὐδλη. 
οἷυενον τ Ν ΣΦ, 

Δ ρᾶαν Ὧσ: φρώψεν αὐτὸν φαΐς τοῦ ραϑου. 

κοΐ εὶ ἐ εἴ ξπ 4: ὲ ς οἷ 

τὐν, Ληληὶξ. Καὶ πεσφὸν ΜΚ ὶ τίω) γίω ἤκουσε φω 
πιϊηϊ ετίο δῸ ἌΝ ε ᾿ νὰ 
«εἰϊπιοηίο ψζαὶ Ἀέαρυσαν αὐτο Σαοὺλ Σαουλ, Ἡ 
ἀορθεπιλμι, δὲ ἐκ εἰς : ἱ 

᾿Εἰπεν, Τίς ἃ Κύριε; Οἱ δὲ Κύριος εἶπεν, 
"γώ εἶμι Τπσοίς ὃν σὺ διώκεις » σκληρόν 
σοι φωρὸς κόντρᾳ λαχτίζοινο 

οὙρέμων τε χαὶ ϑαμβῴν ὧπε, Κύρμε, 
ἡ με ϑέλοις ποιῆσα;, καὶ ὁ Κύριος «ποὺς 
ϑὐτὸν, Αγώςηϑι ἡ εἴσελϑε οἰς τζω" πόλιν, 

᾿χαὶ λαληϑύσεται σοι τί σε δ' δὲ ποιέ!γ. 

Οἱ δὲ αἴδρες οἱ αιωυοδεύοντες νῷ, Ἶ 

39. ϑρέίεννε Ῥοπιϊηὶ, Τίνεδαᾳ Κυρίου. ἴῃ νηο φοάϊοε ἰορὶ- 

τγιαε Πνεύζῳι ἴγην ἔπεσεν γ3η τὸν δυνούχον, ἄγγελον δὲ Κυρίου ῥῥ- 

σαῦῦ πὸν Θίλιπονν ϑρόνιεμι μβδίμε ἡδερ[ὼ 4} μὲ ἑωνωείγον, ἐπτ 

ἐν» ϑεεννλφινίμάταραίε Ρ ἐἑρρμνν ταιλαν Ἰοδείολοιη Δ 4- 

ἰεϊτυτ αν] ἰμδνσϑιάςη5. 
. Ρα  ρρας αὐτοῖν" Ἰμαςητιβ) δῦ 

εἴπ σου: δὲ ρεγαστλη8 ΓΕ ΡίΟΜ 6) 
εὐδηροϊ ἐσαιῖς οπνηί θυ. νγ]- 
δυΞ, νίαυεάαιη νοηίτες Οα (λ- 
τοῦτοι 

πὸ Αὐἴος αυτοπι δάδυς ἔρτῃ) ὦ 
ρίαν ἃς «ἰάξετη λάιιοτγίως 
ἀϊεοίρυϊος Ὠοπιηΐ» ἀπ Ῥοπ 
τἰβέοια ᾿θαχίπιυπι. 

Βερεεῖῖς αὐ οο ερ ποἿ 15. ρέν- 
ἮΝ; Ταιπιαίσιι δὰ ἔγῃα- 
βοράν {ιἰ φιος ἱπυςηϊ ει πυ- 
105 ἰεέζα τι νίτοβ τι τνὰ- 
Πἰεΐῤξεν νἱηδος αθάυοςτει ΗΙς- 
Ττοίοἱ Υ ἤιαπὺς 

Ὁ αι δυτοπὶ τος ἔλοετοῖ, 
[λυπι εξ νὲ ἀρργορίπημαγεῖ 
Ῥαιηλίοο: δι τορεητὲ οἰγουπξω" 
Ἰάτ αὐτὰ νε ἐΐρυν Ἰυχ αὶ καΐο. 

Ἑτἀυυσι (ες ΔΠΗςς ἴῃ τοῖς 
τατῃ 9 αὐάξι! νοςοῖῃ ἀϊςοηῖςπι 

Ἰαδίφϑαι, δι}, φυιϊά πις ροτίςε- 
υοεῖς ὃ 
Ὀϊχιςτ αὐτοῦ, Ουἱς 65 Τολ. 

πο ουθηι δυζοπι ἀϊχίο ΕΡῸ 
δμαγ Ιείας αιοπὶ τι ρετίςηυς- 
τβ.. ἡ ἀυπγυι ἐμεγάς τἰρὶ σουῖτα 
{ἰυΐος οαἰεἰτγάσο. Ὁ . 

᾿ϑαμΐ υεγδτιςτηςς ὃς ρᾷυςης 
ἀἰχῖο, οχλίης; αυϊὰ ταὸ ν 8 [4-]- 
ςετεῦ Τυτῃ Ποιηιηι δά εὔχϑυν 
Κενδς ἱηρτοάέγε στ δ" δί ἀϊςο- 
τοῦ δὶ χυϊά το οροτεςαιβαςεῖς, 

Ψ τὶ αὐτό ΠῚ αἱ εὐ ϑδυΐο 
τοῦ ξαείεθαπε, ὁ ςΓοηττογυης 

᾿Ά ΟσΟΤ Α 
[πη ἀφ αήνας ϑρληίμῃ 
Ποπμπἰγαραίᾳ Ροἠ ρρῇ, 
Φ' διορίδιω Νοὴ ἰδὲ οῇ 
ΣΥΝ 
υὐδηι [ματὸ ζ4νάενι, 
ιν ρρον ανρσπο ἴῃ 

μερῖμ: ἐξ ἢ χς,οιο: 
Αιθαν, δά σεπρα 
θαι εἰωδιάμιδηι ἐμηξῃ, ἐξ. 
περ νεδίτι! Οαἤτερ. ὦ 

Οκρι 1κ. ΚΑ Ρ. ταὶ 
«νίων φεην φὐδιρ 
")}ένμην νη δφωμη 

44. ἐη ἀϊίριϊος Ὀρη!. 
ηὲν Αε(" ἀἐ ῥγίηεὶ; 
γ᾿ νιξῶς ἘΜῸΝ 

ΕἸ ρενγε ον .ὁ εὐϊβοὶῳ 
ἐπ Ὠβινα[νηὸ «ἡ ἤπρν. 
ζω: νὶ 9 4υοι ῥημεη 

Ὁ): υἱά νἶγϑι 4 προϊὶς-. 

γε: υἱπέϊοι μεγἀμκειν ῃ 
Ἰετη[αίφην. , 

Εἰ ων μεν [δε 
ἙΟΉΒΗ ὍἹ ἀβῥνοβίπημε. 

᾿]εἰνρινξαι  ἐμπν ἰμπ ἀὰ 
«αἶἷο. 

Εἰ εἀάεης η ΖΝ 
4μάϊηϊε “υϑιεην ἀϊεέηλεμ 
βϑὶ,ϑ4ωἶο, αηἰο μδ πα 
ρενβαμεν . 

4 ΩμἹ ἐϊκμὴ Ομ κι Ὁ: 
Βμεσο ἴω. 

ἡ{μ8 μεν βενίεημκνν, 
ἀωννην φ«[ὲ εἶδ - 
τππρἰνηγ σαί εἰγάνε. ὦ 

»- 

4] Ἑενόνεθε αεβιρίπι 
ἀϊχίι, Τοοννίηε, φυάπιε 

«ἡ μη, ϑωγζε δ᾽ ὑπχη- 
ἀδε εἰωΐξηίενο ( ἀϊει- 
ἐν εἰδὲ φωϊά 16 οροηεθ 
[μεινι. 

72} Μ᾽ πὸ ἡμεενν ἐἰΠ} 4ε} 0» 
ΣΧ 

υ Αὐλαία ριοοαμίη!ς, ἰη τὰ, τϑως. 
8. Οπενμβεάη ἑωπννε [μων πλμερραψιν. Νίωε ἴω ρεη- 

ῬΑγαῖ ἠςςς [2]  Δηὶ Οἰγοιηδιρ ἐμά νεγθυπι μεταιβαπ- 
καὶ [,ἀτίαὰ ἡοη ἀϊςίτιιγ, ᾿ 

ὅπως ἰὰ σοὔϊε οὐδιηατία δηποτλυίς. ᾿ 4 βεννιν κίων, 5 ος Νβουιὶ "σούς, ΤῺ νῃο ἐχςπιρί τὶ δἰάϊταπι ετᾶϊ ἐΝναζαὸ 

ὀνυμζον γέ). ἔπειτα αυράειϑαι νοετὶ Ρεύζογειντ ρἰαπίας ἰο- 

Γ΄ φυετοτ. δέν παρόν ἁνίονα ὁ νυ νϊἀεάτυν ρτὸ ν᾽ [ες ΠῸ ν΄, 
οπιπιο εν νετὸ ρτὸ ὃρ᾽ 5γγὰν βαρεῖ Ν ὟΝ ἀννν σε, νῖ 

μῆς, Πἰς Νατάγοηυα,νε οείδινι δἀήϊτωτ ἰητὰ 1.8. {θέτνο 
. {εν} εἰδί, ὅζς. σκλνϑήν σοι. “Ε((ἢ}}. ἐν δεσμώτν, ἐν οἱυΐ μην 
εχύμος διδωσχβλῳ, ΤΊ δ εκόνηρα αὗκον ὀκτονῇ «Οατογὰπὶ ΟΠΊΠΙΖ 

εἰἰδηι Ἀσπιοῖζα, Οὐοά δΊοφεσμι δὲ ἐἰροϊβέιδίτας Ενηι- μας νίμμις δὰ αν αὐτὸν δείιην πιῖπι ἐη ὅγγὰ τὰ πὶ ἱπ Αταϑίζα 

ἐμυρυδοζερτο ΡΆΜΙρρό ροιτοχί σι ψρρῃς αἱ δ ροΐκτυπι ἴ0 ἐποοτργοιδτίοης., δὲ (δὲ ἐπ νεϑλείο οπηπίδιις «οὐϊοίδυς 

Υἱάετὶ "Ὁ οὖ ληποϊλυίσιας ἀρ ὐας ποίξγαπι [λιοσςικς 
. δὲ ἀρυὰ βευλαπὶ Ἀοηλ,6.19.δι 12..3.δς {2 

ο. ἀπμϑμωι εν διρέϑη. Ἐτδίιπυ., δέβένει ε[. ΝΔηὶ η. 
αυίϊειφυίς ΠΠμιτ φυατοῦατ,γε  ] ς (μοείε δυσρτας ΕδῸ νε- 

υος ἱηίρεχίτους, νἱάσητυν Δ αίτὰ οχ ἐἰς αυδ' ζοπιπιεπιο- 
τλητυς ἱπτὰν 5. τος δι 15.1.4. δὶς δυζοπὶ ἐῃ ἐἰς [εν ξυτ,ῖν σὺ 

᾿ διώκεις ἐχλ᾽ αὐςηϑη, 4μεην ων βεν[φνενμἐ[τἀ ἀρε, [νηχ δε, Δ εἶπσ 
"ἐς ὃ ἡ] ουίετια αι άυπὶ ἐπ ολάσια ἡ] ἰητετρθειδιίοηε υ- 

τὸ μση Ῥψῖο ῥειρεξιαπι εἴἴε ἀ ετοπείεην ἡΐδαι ἰηξεν [ἡ- τς τάφοις πυά, ὕωνηνν ἐβ ὐδὲ. (υδ οἱ γεν, ἀοα χυΐπτο, νΕῚΩ 
ὕσπιτο ὃς Ἀςρεηγο,, Ἀείροηάοι αὐτοάν δ᾽ »έδη πος ἱπίοςσ᾽ 
γορο ΝΧΌΓ δια }.η ςοπίιφΑτίοας ΝΙρΒαΐ,νε πος ὅτ αυοά 
ἴω νετπδουΐο ἔσπποῃς ἀϊοίιυο 1, ἢ νωνθ ΚὭΦΩ δυτοαι {{ - 
μιν, "πὴ 

2 βροω.] θαναβμιο, ἐς Δομρειών. δι η1}} 6 εἰΠρῆ: 
εχοιηρίμαι εἰ ἰἀρτὰν» Ὁ. 4 μωΐμι [νξογτϑε ἐδε, ᾿ 

: τίς μος νετοξεὲ δηποιαιβεαίμδυ )νίηι οδτίαοε ρεοποπηίηὐα 
μος οξζῶ, μετ εὐἰαφοραὺ ν᾿ Δεἰΐοςε, ἐδὲν δυξοπν νοσλς ροσιν. 

Ἰἀεὸ μας νφοιδυία νὰ γποήγηνα ἐοπποξείε Ραυΐμε ἱαίτὰ, ἡ’ 
χᾷ τ4,δοίεητ εὐΐη Ηευτεὶ ἼΥἹἀενοον } ὶ οἷ ναι νοζατο 
οπιης νἱτα ϑπυν αυοά αἰΐηνε ἰα ίκοε. Οειϑεὴπι ἐα νὸς 
Ἰοζῃ ἀρράτοῖ Ἰυΐποι ταν δ διπαίξεπρν τι αἰΐοι ρίαν 
Εὠπἴ ἰὴ ἤμα τεἰϊϊβιφηίε πος οτίο αὐνύέμων δι Ῥδιίβει Μαχ. 

Οἰκεὶς οὐἀίοίδυς ἰορφίτατ,ς φυδεῖο," 
6 [86πὶ ωονὸ} μτάπιεμε, τρέμων το. Οὐδηΐπο ἱερεηήἤαμ). 

πρόμον δὲ Χαούκ, 5.ςα δι αὐίγοια οἱ τουδιὴ ρείοις πη ρδττορὶ 
Ἰυέυν νειδίοιι! ἀσο ἴδ ἴῃ ὅγτὰ Ἰατόνρτοϊδτίοις, ἴοά ργάζο- 

20 ἀεινεὶ δττεχί, Ανλὼ αὐώφηϑι, δ ε4 γζε., Ὅ ΕἹ ἀϊκειων, κρὸ καλὴ» 

ϑήσοναι, [π ἀνοῦας οχ οπιρίαείδιι (ςείρτιπι ᾿οφήπιιν γκῴνες 
λαλιϑήσυτω γ᾽ "Πὲς ἀἐοείων, 

7 Οὐηδέμοενοι, φάμα ἰὰ οἵδ αττουίεί πιληζετίος, λι- 

4μβεκι (χε, Νες ςαίμν πος ρυξηδῖ οιαν ἐ0 γι ἰη τὰ ἀ!- 
ἐὐκβθλνανοι δὴ οὐποε βις ἰῃ ἐφειλὴ ρεοίγατον ΑἸ (νυ 
δίωπς ποάνπι ὀχρεάϊίαπε ) οἰ ἀρίσι αι ἔυηῖς νοϊμπῖ, 
(δ μοῆοε ἰῃ ρεάσν ετεξξοσαιοὰ γε γεριμι ἢν, τλδλεβ ΠΟᾺ 
νἱάϑευς ᾿νασας δὸς τερεχ δε ἀυνπι ἀϊς τεῦ οεοε δἰτοηἶτον 
«οπηβεικίῆς. Ῥυτο δπέδε ροτίν! υιροιειν μος νοτάδυ!ο 

οδηφαίου, ἢ ἴα ρεοϊνεη οηίε δι νοτθογδτίοηι βαθεῖαι, 50 Πρ αἰ βοατὶ, φαυαν αἰϊσαυΐα ἤυοτίδε αυὰπὶ κεἰετεπνὲ ἀυβι- 

φ νερρᾷτοι (ρεὶ,.40.Ηίης {ἃ Ρ δεν, (ῥα φο,Φ’' «πάθνο 

μοι νεβιον ὑμδλμμαι ὁ δι φιρά (οεδίευς ἐς ΟΠ σῷ 
ἐ 

᾿ 

δἰτυεὶ, Παϑυα τὸ ἐφνκένη ὁρροηίτας τ᾿ σφλόνη ἤθη 400 

ερτοκόϑιῳνι  λιορ.4». ͵ 
Ὗ δὐρ δον: {με ἱὶΡ 

τοῦ Ἰαηραζί : (ὐ [μιὰ 

Ὁ [μουτεὶ ἘΠ οηηαςο 

Ι 

ἈΡΟΞΦΤΟΙ ΟΕ 
᾿πλαεὴ δυδίσηςεε τὰ ὉΜη. 

δωμε βυμεξαδι, ἐμάδεηιει 
ψι δον “υθίαηι, ΝΕ μ5ΠῈ 
ΣΎ ΠΩΣ 

ἀρίκεισαν ὠνιο) ὠκούσντες μδὺ τῆς 
φω- 

εἰομηδένα δὲ ϑνωφρίυτες. 
γοςεπηδεπιίηςπὶ δάξοιῃ ἡ οοη- 
(οἱ οἰ οῦτεβ, ἡ: 

μ έρϑη δὲ ἃ Σαῦλος ὑπὸ τῆς γῆς" ὃ καρ μὸν τ πὴ ἈΡψν εὐλεντ . Πευρο Γ ̓ ξ 

ὁ νογμϑῥων δὲ ΤῊ ὀφϑκιλ δὴ αὐτῷ, οὐ-] δ Ρατείίις συ] ἔμεν πειρίε] {|| αὔτ, , μάν. 
εἰν)! λεηὰ χοι γὼ ὗτες δὲ αὐτὸν ὅςπὶ νἱ εραι: ἀν νετὸ ἀυ- ἡν8 ἀμφ ἴω ἐναθιης 
δαὶβ κα ̓οὐϑμ μα ἜΣ ἀρ οὐπὶ ἱπιγοδάχεταηι 24. [μοι πενράμκετρηι Ὁ ἀποάν 
ἐπηαὴρν 5 ἘΣ δ τ Ομ. νι. 

δ εδέμέρας τ ̓Ξ μὴ βλέπων' κρὴ Ἐωυΐταυς τείδιυ ἀΐεθυς »νποη] ἔιμναι νέδωι ἀνεδμι 
Καὶ ω ημθβας Τρ , Ἰγίάειϑ, ἃς πο εὐϊτ νῃεαῦς δὶ αἰάενε δ πων τα ΕΣ ἐφαγεν οὐδὲ ὕπιεν. οἷς ὑεδϑῆμα δέδῇ, 

Ἐεεὶ «μὲῃ ἡμἰάαο 
ἀϊκέφμινν Ζέμη[0,μο.- 
πόρε ἀράν 1 Ὅ᾽ ἀἰκὶδ 
“ἀ ἐϊωνα ἐμ υνἷν θοι»- 

Εταὶ δὐυτειῃ αυᾷαπι ἀἰείρυ. 
'ι8 Ὀαιπαίοι νποιοίπς ἈπδηϊΔ8, 
δὰ ηυξ αἰχίς ρεγ νἱἤοποη! )2ο- 

ἢ δὲ πἰξχᾳϑητης ὧν Δαμρισκᾳΐ
 ὀνό- 

᾿ψϑπ Αἰνανίας « χμὶ εἶπε ποὺς αὐτὸν ὁ Κυ- 
« 4 ) ͵ 4 ὶ 7 3 

ομοὸς ἀδράματι, αὐγαψία. Ο δὲ εἶπαν» ] - ταϊηης, ΑΠδη1, τ Π1|ς Αἰ ςον} Πόμν, ἀπανέα, κῈ ἐδ αἰ, 

φου, ἐγὼ Κυρμε. ερο «ἀζωπι Ἰλοπιίας. Ἐερεερο Τοοηθνε. 

ἌΡΗΝ ΥἘ νεα τλον ἐτοῖν ἢ Τυιι οπιίηυ5 αὐ δυνη»ϑι}-Ἶ α] Ἅ: Τοννίηρι σα εἶνπι, 
᾿ Οδικύριος πρθς αὐτὸν, Ἀναςτίζ,ποή τι} ος ὃς ρτοβεϊίςετε ἴῃ νἱουπι αι} |δμῖχε, δ’ φαίη τιενα 

4 χρεάδην Ἀεξίω:: Ο᾽ 
4υμαγε ἀο  Ἰμἀ4 54.- 
ἰνηθ ἡσινύο, Υ ανξεμβηι. 
ἐεῖς ἐμὴ 014}. 

ρόϑϑιη δὶ τίω ῥυμίω τίω καλυμϑρίω 

εὐϑέαν καὶ ζήτησον ὧν οἰκίᾳ ἵ δα Σαυ- 

“γννόματι» Ταρσέα. ἰδοὺ γὸ τφοοσαῦ 

ται. ἜῸ " 

Καὶ εἶδιν ὧν ὁράματι αὐδρα ὀνόμφιτι 

Αἰγαγίαν εἰσολίϑοντοι, χαὶ δ χιϑύντω 
αὐτοῦ, 

γοσάτυς Ἀςέζυβ, δ φυᾶτε ἴῃ 
ἄοπιο ᾿υὐπ 5δοΐυπι φμεμάαρι 
αοιέης͵ Τατίεπίσπγιεςςς ξηϊπὶ 
οἵδῖε ᾿ 

ἘΕιν ϊε ρον ποηφη νὶ- 
ταῦ Αηδηΐδαι ποτηΐης νυ ἡηῖτο-, 
εὐπτεῖη. δι ωροποηῖει ΠΡὶ 
τπδηυσὶ νῖ ν τ γοςσρετεῖ, 

Ἀοίροηάϊε δυῖοπλ Αηδηΐαξ, 

Ὠοιηΐηε νδυάἰυϊ οχ τυ ἶτ5 ἐς 
νἶτο ἧτο φυοῖ πια]ὶ5 αβξςετις 
(ληέζοεταος ΗεγοίΟ γ πιΐ5. 

ΒΒ Ρῷ ἢος ἴοσο δάδεῖ χᾳ 

Ῥοιείϊζτοπι ἃ Ρυπιαιῖλε ϑᾶςοῖ-" 
ἀοιίδυς, νἱποίοεπάϊ οαγηος 40] 
ἰηυοςᾶης ποίηςξῇ τυῦπ. Ὁ} ᾿ 

Ὀἰχίε αὐτο δὰ εὐπὶ ουι-} αὶ Κ΄ ρων γελον νεῖν 

πὰς» Ῥγοβοϊίσετς : πδον ἰπίϊγα-" 1 να εἰεξίέονλ ἐβοκοίλιῥέβο, 

πλδητυῖο εἰδδειυτα οἷ αὐ] {{π 05} ἡ μὲ ροτιεῦ νον πποωπνεον 

νὲροττεῖ ποτρϑη πλευτιίῃ οὅ--} [ταν Θεπρίνι,α τερίϑυε 

οὔχααι Οεητίθπι, δέ τεξυτι δι] [Φ β|): ἡβμεὶ. 

᾿οσνα λέτας, ᾿ 

11 πιάηὶ ΒοΌΡηξ, ἐμέγοξι"»" 

"εην., Ὁ ποβφηερέεπι βὸς 

πάθη Ὁ ὐοην νφοἰρέα 

"3 Ἀεοκη ἀμιεην .1η4. 
αἰδεν [οπηπε, αμβίμι ἃ 
προἐεἰς ἀφ νιν μοον φάη 

ι4 πναΐα βείενι [«πδξη ἐμᾷ 
(5 1εγηζαίεηνν... 

Εἰ δὲς "ν. μι ροδεβμδπν 

ἐρνὶρ’ἐρίδιν δαειτάφενην 

«αἰϊδγονᾶε οἸἾΕΕ 4ω, ἐπ-- 

μοξαηῇ ὩΟΙΉΦΘΔΙΩΜΗ 

ἐπικοίϑη δὲ ὃ Αἰνανίας, Κυριε,ὠνωύ-}"} 

κοα πὸ πολλὼν «δὶ τῷ αὐδοῦς τούτου, 

ἡσικακὶ ὑποίησα τοῖς ἄγοις σου ὧν ̓Ὲ- 

υσαλήμ. ᾿ 

ὁ κω δι ἔχοι ὀἰξουσίαν αὔδα  Αι- 
γερίων ,δῦσαι πανταῖ τοιὶ δχικαλόύμε- 

γοῖς τὸ ὄνομᾳ σου. . 

Εἶπε δὲ οοὺς αὐτὸν ὁ Κα ὐρμος, Ποραίε,}" 

ὅτι σμεῦος ὠκλογὴς μοι δεὶν ΟἿ: , τὸ βα-]. 

σιίσοη τὸ ὄνομ μον ἐνώπιον ἐϑγαίν, καὶ 

βασιλεων, οὖν το ἴσραήλ.᾿ 

πῆ. 
ἰάςἰὶ ἱρίιαι ὃ ἄϊα! ' ἰὰ πορείῇς Εἰἱτινς 

4 Μαιὶ νοοῖ ρτα αροτς νἱἀοϊϊςοτ,ν ἐςοπιπιοάὰ φοίδι: Οαϊ- τεητίρίιπι Ῥαυΐαπι δυδιμ ε΄, φυάτοηιις ἰὰ πορεῆς Πμ, 

γιὸ ἡρῦ τὐὰν Μθν “τὰν ἰᾳ ματοίο. Ν' αἱφι Αμοηη ἐξεξηκότεε ντ ἀεῖος βθο τεδατὶ ραδεπι, Ῥομκαιὸ γμίορδῳ πὸϑ
 ὑππὸ 

ὁγτὰς φίοηυο, πο ῃραἰὲ, ἢ σρίμμη (ρεέϊος. ϑελ ΠΠἸυὰ οοτὲ Ῥαυ]ὰς ἰηξτὰ εχ ΘΠ ̓ΕΝ ἐνῥιρυτο ἀλη παν το 

ἱοίλιας οἷν Ἀυΐας εεδιια. δ [ΕἸν4] υδροπν, τὴς φῶνης- τας «οὐηίτον ἀἰξεττὲ ἃ υ8 πῶρ ΤΣ Ἀμὰ ἔρος Ρ ἰῷ 

Ἰρί ταιιο ςοιμιγιξξϊοπὶς ροίσετε γιάστι γε ἀαυπι ράυϊο. ς ἀἰεῖτ, τω φωνίμ ὧν ἐκουφαννντ πος Ὁ.0 ερρῆε!, ἤν ̓  

δητὸ ρηοοιοτις ἀπῳ πἰσ φισάαις (υδαυάίατυς άσπι τεῖϊ- πε εἰς ζ φωνὰς ῖ (εὰ φάτ Ὦ φη μμόνι ἀρρλ βο
ὴ αὐ φμ 

συ 4υρᾷ κα δλυ μι γιάεϊοει τοίδιάτυτ γ ροῦίας αυὰτῃ : Ῥοεὶὰς [δαυάϊατυγ ἀυν. Αἀϊεπιηίας φοτηδἢ αν ἄγεν να 

αὦ ἑκήνου αιοά ἰοφιξτειη ΟΝ ίτυμι ἀςρ πειμίοας α βεου. ὨΟΠΟΣ φυΐδυς μας φοποιβθοπινεβεερας πο ΜΑ ἐμ ἐπα
 

αἴηιο νο ἴοι αυὰπὶ Ἰπφυϊτιχοιραγογώῦτς δὲ αὐτὸν εἰσα οεϊρίαιαν Ρτὸ ἀμάϊτο, ὅς ψωνὰ ΒΤ 'ο τς ΤΑΝ 

γυθεδαυασκὸν. ποςείϊο εἰς Ἰάσπι ργοποπιθὴ (υθαυάϊειηνο ἰ|μς νετὸ ὠμούαν [πεεϊβοῖο, διψνυ γῆ ἊΝ τ
 ἐν 

δάϊυηξ1ε ας ραττίςιριο χαρλγνγυῖενι, θέτο νει, ἀερε
οιαιιαι μαρείοοις α Πηρεμαοὲ ἢν δὴ τους μβὲ 

σἥλϑον. Ετδϊ τ ῆβνς ἰὰς πυροτῖς δαί ἀνιρίεχ, νη, αι ΘΙ͂Βε. ΤΣ, εγμαϑον! "ΠΝ η ἀὐγλρνδοοι ἡιδοσανοὴ 

τοροπτθο δΐχιςς ρτοίεγατι εἴϊεην ἰμ' τοῖτάπι : αἰτοῖα εἰ ἠοόναι τ Ῥοτίυν ἃ ΟΣ εν απο 

αδά φαυΐυαι ἀιιάντειτ οὐπὶ αἴτετο ἰσαλξητοπι ν δὲ πειηΐτ ϑεωῤύντες. 1 εἰς ρτὸ νιησαν Δυιύεῃ Οὐκ ἡμςΥζο πη, 

δα ἜΜΕΝ, γιάστοητ, υΐσαπι αὐἀεί ρον, φοἰοαμετεῖυτ. τὰ το ίεβ ποπιίηδιι ἐεγηφητοι, εἴας μὴ μρξιν μὰν: ἐπὶ ᾧ 

«οποϊίδης ἔαῶς ἴοεαπὶ Ογας (οί φιηι το φιοὰ ἱηβειὰ Τα μος ἸόοοΝαπι αἰίοφυὶ τονε ξ εἰ Ώ ἐ ἣ δ 

(εὐδίταν .1.9. φιοᾷ πὴδὶ πλαχιπιὲ ῬΓΟΌΆΗΙ ἀφο - 
" ἐὐπίξοεθιβι 4υἱ χηεῖυ γεγο" οὐυδος δύτοιφς ἢ, 

πέρ ἰτὰ ἀεί ρίας, ρίλπα ἐκ ἤπιρὶοχ ἐπενετθοταπι ολῆγιι. ἴοπτᾶυ..Ὁ ὃς ᾿ τ 

ἀροα μμανας μτμμνη τὰ ἀινλημσααα δ καὰςἡ δὲ δυ μινὲ νι ἡ δι γεν αμμβ αδν σαμεν, 
ἀϊιαηλ οι αὐογαης ΟἈΗΝ νετὸ ποι ποπνρίνιπι ᾿ςς βεγότ Ππεοἢ ΤΟ δὲν εἰ 00 ᾿ 

γαρΥδαν «αυΐανε τος τρί οἰτοηά τ: αυϊάσηι πεηας μος 1 πϑπὰς χα με ςδρε)ατυγας ἱρίυτι ΛΟΑΡ
ΙΝ ΠΕ πΝ ᾷ 

Ἰοζοπεαυς νίαναπι Αἰθ} ν φιιοιίοθ ΠΆΓΓΆΤΩΣ μας δηϊτοιία, τείρδιϊοὨἱουπτυς σπιοὶ μωροὶ Ὀογλίηο τὸ [ αν ̓  πξῃ 

Πα ἂν τηεπτιο ἡζοσναι διῶ εοπηπτισι, 4 ᾿ελβυσν οὐ ἀἰιοαυη Αὐδογακογαῖ ἰξμρίμ ν ἡκλυᾷ Ἢ " ἐνον 

ἐἰπε ἀιμρίεαι, αυοά τλιμεη νομιπιῖο οὶ βιες ἀυνον ῦ απ νυ δος ποπ ἰοζιῖ, ὐαφεϑὸ “δου φὰ μην 

Ἰοψιδηαςνοςεῖῃ δυάδι ἴσαι τ (ὁ ρυκάταης αἰπλίλισν οι ἢ σοὐϊςίδυιφ,δι ταηι ὅγτα ἴαιη Αταλιζα ᾿ αἰλοηνοϑαρ εὐ 

ἐερεύνηπο Πιφυείε ἰδτυ ρατουλίαιν οχἐβιμναῖς [ς αὐδίτς ς αποπάνιη οἱ δἀυατίων ἐφρεὶβ θοίροι τ δι ὝΉΜΩΝ 

ψιοά ποι ἀάετεῦ ψε ἀτση εἰ ποιπίηες (οἰεητ τὰ μας ἀν. τς Πηβεννθεηνν εἰδξξνην ᾿ “Ὁ Ὶ νείμας δ ὐντγην 

Ροποηῖς ἤμπὰ ρεσυίάδητια να 40 ρο ἴτα ἤμα: βομες νο- ὀγζαπωνν αἰεέβωνν, αυοὰ δὲν ἵππ ΟΥ " ἐμὰς δ ρλεονϑς 

πλμΐοι ΗΠ πΑμΓΑΡ πε, ΠΉλ}8 ὠνελὰ ἀεὶ εἴϊενε [ἄεὺ [εὖ [μάταν νπκὰ τ άτ ἕπῖδι ἪΝ ἀρ ρα ρν λην 

οἴίαπι νηις ῬΑυΐηα ἀἰοίταν φχοροδει Ἔχ 400 ἐμεε ρας. τὰνα ρεττπαμί, Αμρετ ἌΜΕ ̓  Τῇ βπϑα τρ ὀνεκε αν 

τοῖλ νμϊοποα δὴ Ἰρίμ τη ρετεινυ ῇς , ἐδίεγον ἰμδέζορυν 90 φοιμρατατί γυΐς 34 γατδυπλ,»΄ Αι ΦΡΉΘΜΙ, : 

νιβηΐα ἰνανις ἰμεῖς (κέν  ]γνδὲ ρνοιονον Ἀμίΐαιας ἰσηνεα. χά γἱὰς Μαιειαυμηοαρίτε 1.19. ι 

τας 

Μ. 493 

Ετ υἱδ! ὐννην εν: ον 



β 

β 

ἯἝς Ῥευΐρε πὰ} ᾿ Καὶ ἐὐϑέως ὧ ταὶς σωυαγωγοῆς ε' 

᾿Εχὶ 7 φννδείδω ἀὠπρδεωδιῆα- 
τὸν ἐεδρ τὸ ὀνόμριτός μου πιιϑένν. 

εὐ αἰ πῦλϑᾳ δὲ Αὐνανίας καὶ εἰσῆλϑεν οἷς 1 
ω ες φίω οἰαίαν" καὶ ὅλιϑοὶς ἐπ᾿ αὐτὸν «αὐ! 

χώρας, ὦπα Σαοὺλ. ἀδελφὲ, ὁ Κύριθ’ 

ὁδᾷ ὴ 

το Καλυύϑϑας ὡπέπεσον ὑπὸ Ἰόφϑαλ- 

δῇ ἐπὶ ἀφο λεπίδες, αὐέβλεψέ τε πα- 
ολχρῆμα οἱ ας αἰ ἐξαηη]ίϑη. " 

Καὶ λαβωντροφίω ἐνΐαυσεν, Ἐηῆρετο] 9 
δὲ δ Σαῦλρς μοτοὶ ἐν Δαμασκῷ μοι-] , Ἰς; 
ϑη ἡμέρας πναΐ. ᾿ ᾿ 

. 

ἃ οϑτηε δὲ χη, 4“ρλ᾽ νν, ἡ ὦ , “5 ἡ φὴ 

ἃ οειπεδς δι χιρυοσε τὸν Χραφὸν ὅτι οὗτός ὅξιν δ εὸς 
ἢ πὰ ΟΡ ΣΝ 
ἐοαπν ἘΕξίξ᾽αν10 δὲ πάντες οἱ ἀκούοῆτες, χα 
ἐἀξξιεύϊμι. φίλφηον, Οὐχ οὑτὸς ὄφιν ὁ πορϑῆσας ὧν 

᾿Τερρυσωλὴμ τουὶ δχικαλουμῆρους τὸ 
ὄνοριφι τῶτο " χαὶ ὦσι οἷς τῆτο ἐληλύϑει 
Ἵνα δοδεμᾶμοις αὐτοιὶ ἀγέγῃ δὲ τοιὶ 
Αρχεερξῆς 

τουίαεον Σαῦλος δὲ μάδλον ὠιδιρυαμοῦτο, 

ΤΑΝ οιοα Λρᾳ συέχευνε του Γονδ᾽αζοις τοῦς κώτοι- 

ταλαι τς; κιραῦτας ἐν Δαμᾳσιφῖ, συμβιβάζων ὅτι 
οὐτὸς ὅδηγ καὶ Χρισ. 

1 

ὅς 

ἱπιοιὶ ἷδν 

Ῥαυο ἸΡῇ τΔη.. ΘΠ. ἡ 
ἀδαν οὔχ ἢ“ 

ὃυ 
τ,» νἱτᾶτδ αἰ» : 

ὯΙ 

(ἱυᾶ νοκακίο. χα δῆ χἀὴ δ τὸ πἴγρις νχρλρδαντες ὧ 

ΒΕ} ρεομίοςς, ασυφί ον. ῬᾷΣ Ξ “ΑΝδὼ 

δὰ τι Πα ρρλνόμδμος ἢ ὁ Σαῦλος εἰς Ἰερου- 
πα ἰπίοι οὐδε δωλὴμ, ἐγοιρᾶτο χολλααῃ τοῖς ((οἴϑη- 
«υἱάεπν, δά. Ὁ υποον ὡς οννς "Ξ ' 
(πιεῖ ἴοτος “τς ππύυσισο 

“ὩΣ 

ἡ 
΄ 

17. Ῥοιημι απο, εἰς εὐ οἰκίαν. υἱξλτα δι Ἐγδήπας, Πη 
νηννην . ηἰτοὶ οὐϊουχέ. Ναπὶ αὐτὰ Ἰοψαίευς, οὐγοΐηο νὶ- 
ἄρτυς ἐσ ἐϑαῦμ ποίρῃ αι ἀἰεῖρον ἱπρ τοις, ΕΠ 
ἀὐλείᾳ πρὰ σδο ἀγτίει!}! νὶς αὐαφορικά. Ἀοἴοττας οηίηι δὰ Ἰὰ 
αὐυοιίἱ πιλμάλναι δαπείηνς : ἠοίμρε νἱ ἴῃ ἀοπηῃστυάαιδαιι.- 
ἰυπιφιπεῖοίας, Φ ον μὰ (ι" φρενί ἀρὰ δρμανηέ!ν 
ὃς ἐρκήμδιε ἧς νεται Μαιλιζαρὰ, ὃς πνοχίοὸ ρώνοναι. ὙἸΔΟ 
ἀπίτὰ διό 3ὸ τον ᾿ 

20 Ἰνβναί “ιν ἐνφῶν δνμμιγυγά ῸΣ  ατὰ Ἰερὶς ὦν τῶς 
συμαγθγῶν εἰσελϑὼρἐιρτεμι πὔραζζαι ᾿ 

1 Ῥωιίδί, ὃ παρϑήνας » νεῖ ρβρνίεινε ἢ ουϊδξίτυν ο- 
. δα νος νεϊδυσιετίδιη οἵ ἀυαττο οαἴι ροτίοηα : ϑορβοεῖ. 

ἔγῳνεν ὃρὶ με τνι αἰϑρώσοις, δο βεγάσηάι γεγθυπι πἰΐν! πιὰ- 
εἰερἰδουΐκ, νοῖμι αἱ Ἰρίο Ογσοο πέρϑω φοϊμηρτυπι νυ Με 
Ἄχραζναῦαι; ἀμερό, Ῥταεῖοτγα ρίυς «ἰαυϊά 'νος νοίδο ἐυϊῇ- 
ςη ποπιρε συετίοπεηι, ρρατοιῖ ἐς ἰπο Ηοιποεὶ νοτΐςι}" 
[0 {Π πώ. βυπύλις φριάριριν αἴνιατοι χορδὴν ὑφ᾽ κἰμιοτέρησιν ἀλούύστοιν 
οῷϑοιδυντε. ᾿ 
ται Ὀρδαὼ βῥνοιμὼ ἐσπεεπβνανν, συμβιδ ἰζων. 1ὰ εἴ, (οἱ- 
ἀχεῖν βοτίρτια ἰοεία ργοῦπην ποπιρο Πουεὶ Γοἷδηε δεῆςες 
αἰιην α τοπιραέξανί, ἀν μα ρΡαᾶπες ἰπῖονς (6 ςοιπραταγωνὶ 
ἀριοῦ ἔς ἀνὰ Αὐε κὐ ἀ πριϊιη φιικάπεοι. ἧτο σμέη ἰοῦ νες- 

ἵ ὑξε, αὐ οὶ Ὁ Ὕ ΝΣ 

οου]ς εἷας αι (χυλιηα, δ νἹ-- 
ίαπι τοζερίς {Πἰςο τας Πιγρθηβ] 
Ὀαρείχατας οἵδ, 

ςογγοδογάαζις οἶζ, Ἐυϊὲ δυϊὸπὶ 

πνῆςβ 601 ὅπ αἰιάϊοθλῃε, δῖ 
ἀϊοοῦαης , Νόπης Εἰς εἰς υὶ 
“ ρετάϊάιε Ηἱἰετοίργπιὶς οο5 
αυΐ ἰηποςζαῦδης ποιήσῃ τυ: 

εοςἀἀάυςετεῖ αὐ ρειπατίος 51- 
ςοτάοϊοςὺ τπρο 

δάμίυδ δυζξηι πηασὶς (εἴς ςοτ- 12] 5 4ἷμε σμιέπμο τας. 
τοδογαῖραι, δί Εὐδν τὲν Εν: 1-|. 
ἄχος χυΐ μαδίκαραης Γαπιαίς.7 [δῥραϑάηε Ῥ αποαβὶ, ει. 
τ ροΙ Ἰλτὶς το πιοηΐ 5 ἀσπλοη.- 
ἤγδης οὐπὶ οξε ΟΠ ζυμν 1. 

οἰ Βαξοοερογαης ππια] Πἀαἱ ςοη.- 

[ροσῖὰ, 

ΠΟ φηΐμ εἰ ργαιμοῃβταθδο [1σὲ Ἀχοιαίο βου ρον μι 
αὐμλιν τθϊτα οροτῖεας ἰρίαπι ἰ [196πὲ4 ὀρογεεαι νην δγρ 
το δοιμίης τε ματι. 

Αδίϊε ἰρίταν Αὐδηΐαβ. δελη- 17 
ἐγοίυἱτ' ἀοιηι πα {ΠΠδτυ,δς ἐπιρο- {! ᾿ 
(εἰς ἰρῇ πιδηϊ θυ, ἀἰχίτ, 540} ταὶ κηρο εν εἰ πιαδιμ ἀἰχί͵ 
τεῦ» (οι πλτ πὶς. (1οἤιδ. 

1μηφηά "αὶ νί[ις5 οΙὉ εἰ ὲ ἴῃ νῖα΄. Ἰδὲ ἐν ύνα φώανεπϑε 
414 νεηλείν48 ) νὲ νεξιαι τες τ] ᾿νε υνάεαν, φ πηρίξατῃ 
οἰ 45,8. ἐπιρὶ σατὶς ϑρίτίτυ (ἀδο. 

ΠΩΣ γὼ. 

Ει Ἅ“ῥὸι “ρει 
ἐηἰνρὶμἷ, ἐπ ἀσηνηη, τῷ 

[τῆν εξ ν(4ηὶ φρβαγμία 
ἡ.) 

ϑρέγμη [(ηέῇο, 

ϑιατίπι ἀυτοπὶ ἀοοίφογαῃτ αἰ 8] Ἔ ερυβ βρη εὐοίδημος | αἰν οεμίμ εἰως ΤΥ 
[ναιπα, ζσ'υϑνποτιωρῃς, 
“ βῆχδος : ὑπρηΐς δμς 
ε 

Ουύιπαις ςςρ ἴοε οἰθυτη, το, Ἐ φμινην αρίι εἰ ΗΠΙ) ΠοΠ [δγίάμμς ἢ. Εμὶ, 
4πἴεην ομην ἀἰ [πἰρωΐῃ μὲ α]υ5 συ πη αἰ ςίρυ} 15 φυΐ ογδης} ἰέναι κα, Ἀρ ἤθε κα »βιγὼν 

[διηαίοὶ ροΥ ἀΐες αἰΐχυοι. αἰῤᾳηρί. 
16} Εἰ (Πλτίπλ ἐπ ἰγμαρορις ρτςάϊ- [χο], Ε δοιννωὺ ἐγτῃω, ᾿ 

«δαῖτ ΟΠ γ Ἐπὶ, αφρορό εὐτὶ εἴς 
ἘΠ μα απ ει. 

ἐν (γμαφοῦ βυδάναναι 
ἐ{πῦν, φηοπεάην ᾿ς 4 
Εν 1) εἰ. 

Οὐ[υρείςεδδις δΔιυῖοι Ο-- [ τἱ διηβεῦ πη 4 ξ ογηηες 
4μὲ των φμάιούβηι (σ 
ἀϊεεδαηξ, ΙΝ ύμπε μι εἰ 
4μι ἐχρωγηανδὲ μὴ Ἰκτω 
[Ἂαἰεπν εος αν ἐπμϑιαθ ἀπὲ 

: ἈΟΠΉ ἐμά : (᾽ ως αἡ 
υςσἠἀςίτοο νϑηΐτ νο νἱπέζος] νος ὑενὶὲ οὐ υἱηξίοι δος: 

ἀμοενεῖ αὐ ρείρειροι Δ 
ἐεγάοι Ὁ ᾿ 

χ᾽ εοημα  οἰτοὺ αι, Φ' (8. 
[νηάεϑαε 1μάκοι; 4 α- 

ἡπϑῆς μοηΐάη) ἐς (δὲ 
Ἰοίανηθως. 

Ἐχρίετῖς δυζεπν πιο ϊεὶς ἀἰς- [13 Ὡ8 «ὐίενη ἡπρίενεα- ᾿ ὁἼ] ων ἀνει πμρἐβ,, οφη[ίλωπο 
[κέσγθηϑ ἐπ ὑμὴν ἰνά αὶ 

τῆι ΤῊΡῈῸ: "αὐἰχόν. ἜΣ (ΠἸπυπὸῷ Πὰν ἐπιεγί οπάϊ. νῇ ἐμηϑ εν βεενεηῖ. 

εὐ νερισενηηνην Εγνώϑη δὲ τῷ Σαύλῳ καὶ ὅχιβούλι) δα ἰπιε! ςὅα ἔπι ϑαιίο αι Νοια «μι εῖίε βωῦ 
τὐαν οἤδαδι., ἘΝ "" αὐαν λαξη δ; ἰηπρία εοτυπι,δάΐετιαδαπι αὐ- [5 Θυἰοίηβάνα εύτωνι, Ο,.. 

τι ω, ἘΥΤΡ ΤΩΡ ἘΠΙΕΡΕΡῊ ὙΟΕῊΣ δ ΠΕ βΕυ το Ροττᾶ5 ἀΐς ἃς ποέζε,ντ ουηὶ βοάνεθααε ἀμεεπη (τ βον- 
τ ΧΩ γυκτος,δτῶως αὐτὸν αἀϑέλωσι. ΤΣ ᾿ πόσα νς οὐδὲ "44 ἀϊε ἀς ποΐΐε, Ὁ “ΗΝ 

Ἡοπβίαπν ἰπῆ-. ἰα, ἐγντο ἐδιωδην οἱ μὴ εἰ ᾿. ἸῃτΟγη ΓΟ Πτ. ΜΕ ἰηβεγβεονεηι. 
ἀπεδιοημ, Δαβόντες δὲ γοἱ μι ιϑήται γυκτοςε 1: οἈοςζερταια ἰρίταν σαντα αἰ κί --ἰ,,} «αεειφίδηιον δοΐοπνεμῆο 

᾿ὶ πρέξε 9 ρεγ παγυηὶ ἀς- ἀνοίρωί  ποῖϊε, ρὲν πμνῆ 
ἴετιας,, ἔμπης Τυδταιιπὰ τη ἀδρϊβνηι εν. βπνι 

ιἐηιε: ἐπ [λογ!ά. 

᾿ ἸῸς ἢ ἀμ!έην ὁ εηΠ ει ἰα 
Οὐυσπὶ νετὸ δ5δυΐυς δάμυς. 12 ΣΝ ΜΝΑ͂Σ 

ἴοι ΗΙ σροίο  γαιλπι, τεηταρ ας) ἴχονε ἀἠῥοἠρεινε - Τ᾽ ὑποπες 

δυηλ δοςίρίεπάαπι οἵδ : αὔσιην Δ᾽ οχυΐη ροίΠι ετίαπ «τ. 
πιλτὶ αἰοί ἰδοπείς το Εἰ ποηὶις γγουατὶ ποη ροίπτ. Ογᾶο 
Δυτεπὶ (ἐπ οἱ Δ ἱπτεγργοϊδητυν, μ᾽ ϑβτεικείας διδάσκων, [ἡ οἵδ᾽ 
ἀὐπὶ αιιαίαπι λιν ἀφαίταῖς ἃς πιοάογατίοης ἠούσπε, να 
ἁπιίςλῃα οἰ ἰἀτίοπειη Ῥοτίως αυὰιι αἰτεγολτίοηςπι ΑΙ 
[ε ἐρην τόν ἴπιση ἑβτογργοξατίο (ποὺ ἐμ άϊοίο) ποη οὔ 
(λτὶς ἐχρτεῆλ. 

2) Νον βανεδ ἀΐφϑω, ἡμέρα ἔκανα. εἴτ. ηφὴ βάγων [6Π|- 
μοτενττἰςἠ ηἰο ν  Δο θεῖ, Δ]. 1.18.δὲ ΜΑσ. τὸ κᾳ.6. 

το 35. ιν, οἱ μαϑηται, Ηος δάϊνις ορας δροιαΐο πον 

1πδἢ ΣΟΥ ΠῚ 41} ροίϊαα ΟΠτ ἰδηὶ πιπτάρροῖ!λε . πάις 
ταλ]ὲ αὶ φα ϑιίμαηι αἀιοξειτα ις ργοποιπειι Κὐμεπ μᾶτὶ 
οἷ ΠΟ ΠΠἰ ςοά. 
26 φλννην υϑνὺ αἀνεηδε, τα ρρι γμυδυΐοε δὲ [πτογ Προγάτίον 

« Δὲ Ῥαυ]ὶ δι ἀἠαεατιῖηι ἐρήϊις ἐπ νεροπι [πτογοσάιιπι ἀπ ηὶ 
ἀγόν, (Υε ποπηα }}} νον πτ)αυοϑ8 ςοπία πιρίς ραττίη ΠΔΠιὰν 
(εἰ ρατείπι ἐπ Αταδία, νὰ παγγας ἐρίς Ῥλυΐι 4 ΟἹ. 1.1). δ 18. 
πους ςιλἰπν ομημία παγγλμίς δυο (δὰ ρεςοίρυα ἀυπιάχαῖ. 
ψεσὶπι ἤν δά της διτίπες να σποϊϊις ἤῖα ἐοπποέμαητυῖν 
φιυπι ἀεττὰ ἀϊοας Αρολοῖιε ἢΠ1ο Ἰοοο, ἴε Παπιαίοο ἐν ΑΚ 

30 νδίλπι, δι ἐν 6 τυτίαν Ὠδηιαίξιπι σον, νπάς ἀειπυίῃ 
γερετς Ἠἰογαίοὐγπιλιη: ρυταεὶπν ροΙι!» ογισβηίωπι ἡΠυ4 

δὸς ΘΦΙΠΡ ΓΟ 

Ε 

ϑ4ηἷν βσιον, ἔδοηνίμηι πὲ. - 

᾿οὐνικλήσᾳ τὸ ἄγου Πού ματος ἐπλη- 

ΑΡὸς 
Αἰ ΣΤμιοα,οο φιοί ἀϊχὶς νογίου]ο 13, ρίειο κα. 

εοπηεῖ πκοθηα γῇ ΜΒ ἰμτε  Πληλις ᾿ιυνιίάι υς 

᾿ ε Ππατίηι ςοπιοηά ἴα Η!ετοίοἱ γπιάπι, τὰ ἡἰ δ} 

ἤναι ἐ εα ταμῆς ἵμιςᾶς φιιοά δά δλης Ἰιτοτίαπι ἀξ- 

΄ 

ΤΟΙΟΆΚΥΜ. -“-- 
ἘΧ 2.(ογ 11, 22όποφμς οχ ἴοςο ἶο Ἐρηϊοὶς δή Οαἰατας ἰητεὶ- 
φέροιτο φιδηά!η ἐπ Αταρία διοειτο!ήςο αι ἐκοῆς νιάς- 
ἴα Ὶ ἡΠποσία {μισᾶς, ἡαμδν ἱπῳας ῬΑ πὶ ροίξ πιμτίι τοπὶ- ΄ 
Ρυφιετίσηπῖαπι νη ςΠ στ δι ἐχρίςταιη, Ὀλιπαίει πίπλτασπι 

ἀραδλπι ρα Τπιαίζυς Ατλδιῖ τ θασδάταγ, νερράγος 4 δίῃ Υἱοίπατερίοηε,βηῆς χυάθεοτιπι μη ἰς ρεείτιιπι. 

ῃ ω . 
᾿: 

Μὴ καὶ “παΐντες ἐφοβουῦτ
ο αὐτὸν, μὴ πι- 

, "ἡ ἣ , - 

εὔρντες ὅτι ὅδ1 μφιϑητης. 

βαρνάβας δὲ δηιλαθόμαμθ’ αὐτὸν, 17 
᾿ ΛΑ ἢ Η " 

Ὑλϑὲμ π᾿ πολυ τα ΕρΝ 
σαπ αὐτοῖς πως ὧν τῇ ὁδῷ εἷσδὲ τὸν! ύ- 

910) καὶ ὅτι ἐλάλησεν ἀὐτῷῦ, κ
αὶ πῶς ΦῳΨ 

δαμασκῷ ἐπα ῤῥησιάσωτο οὖν τοῦ ονὸ μ(οι- 

ΠῚ Ηκσού. ᾿ ᾿ “- ' 

Καὶ ἰω μετ᾿ αὐ δ εἰςπορουομδμος
 καὶ 18 

᾿ ὲ ͵ 

ἡπορόνομδμος ὦ [ερουσαλήμ. 
4 44 , Η͂ τῷ ἷ͵᾽4 19 

Και παῤῥησιαζόμϑμος ὧν τὰδ ὀνόματι 

πἰκυρία ᾿ησοῦ ἐλάλοι τὸ χα! σωνεζήτει 

«οὐἰς τοιὶ Ἑλλίωιςς" οἱ δὲ ἐποχείφοιυ 

αὐτὸν αἰελεῖν. 
᾽ ͵ .- » 20 

ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγανον 

αὐτὸν εἰς Καισείρειαν 5 καὶ ἐἰξαπέφειλαν 

αὐτὸν Ταρσὸν. 
Ε 

εἶον ἐρίωμίω οἰκοσο μρύμδμαι . καὶ πο- 

ράδιωδμαι τῷ φόδῳ τῷ Κυρκου, καὶ τῇ 

2 
ϑύνοντο.. 3 

Εγϑϑετο δὲ Πέτοον σδγερχόμδμον ὅζᾳ 

πάντων, Και τελ 9 εἶν καὶ φυρθς τοι αἡμοις 
τοι κατοικουῦτας Λύδδω. Ὃς 

Εὕρε δὲ ὠκέ; αὔϑοροοπὸν τινα Ἀἶνεαν 61". 
" ᾽ ,. τιν ᾿ ͵ Υ 

οόκατι, ΟἿ ἐπ} ὀκτὼ κατακοιμᾶμον ὅδ: 
ς ᾿ ἕ 

χρᾳβξάτῳ ὃς ἰωῦ ἰοφλελυμῆρος. 

Ν Ῥιορέη! αἄδην γε κολλάάν, Ν Ἰὰς [υρτὰ ΟΝ - 

17 Εἰ μα θ ὅπ Ἑοτιαιῖς τοέζηις χαὶ δγτε ἐλαλησεν αὐτῶ, 

(δ 4υ]4 ἰφφαμεης ε{{εε εἰ. “ Ηδὴς ἀυζοπι πατγάτιοηςη ΡΗΠΝ 

νφιἰ ργαίσμτι Ῥλιῖο, φυὰπη Βαγπασα τειδιιοσς. 

ρέΓ 

4 υενὲ ἰοάωμιρε ἐ[{ε:, ἐπα ῤῥησιάσουτο νὰ ἴᾳ. Εἰ δμοὺαίλιον ἐρενὶ, το ρεαοςἀεητίδυς. 

θαιθατό. 
τ ΚΡ εηαναινν ὦ εἰεπορδυδυῖμος καὶ ἐκπορ δυϑμῆνος. [π ἠοηηυ- 
Ἰν τοάϊε. ἀετοί καὶ ἐκπορέυδιῆνος.ϑοὰ φύϊο μας εἴϊε δῦ αἱ! υο 

εφυηδλνχα φαυὰπὶ μιπς Αγ ραενε δῷ εχροίαϊ- 

τὸς (ἀρτὰ {. 21. ρυζαιίτ τὰ Πραιποαῃ Ῥαυϊαπι εξ τοίζιπι 
διϊτε οχ Ηϊετμίιεπι οαπν Αροίδοϊίβ. Ιτλαὰς Ρτὸ οο φιοά 

νηὶ δι Εγαμογυδιο Ἠοδτιοοησεγίσγιητ, νην δ: Φ' ἜΚΡΕΝ 

δαορίαπιυς Ἰοφι! ἤιπι σοηλτιις. 4 (ὼν» εἷν ν μὲσ αὐγῇ. 

ἡκ κατὰ Ῥεῖγο δι ΙΔοοῦο. Εος εηΐῃ ἰο!ος εχ Αροδοϊα 
υἰ τασν ἔν. οοπίρείζος παγαῖς Ῥαυΐαρ Οαἰλτοβ δι ν. ἐχ 

[ς ἘΠΕ δάϊπηφοτς ἀϊςῖρυ- 
Π 5 τἀ οανῃς8 τηετιςθδης δι» }. 
ηοη οτοάξτεϑ ε οἴϊε ἀϊ[ςἰρυ!. 
Βαγμαθᾶϑ διιῖοπὶ Δοσορτιπὶ οὖ 7 

ἄἀυχίς λά Αροίϊοϊ 5,8 ἐμ παι- 
ταυΐτ εἰς φιοηιοάο 1η νἱὰ νἱ ἀ 
ες Τοπμηιπ), ἃς αιοά οαυμ. 
τι ὀἴϊει εἰ γδζ φιοίηοάο [ατπια- 
[οὐ Ππρετὲ ἸΙοχυτι5 εἶδος ἰῃ ηο- 
πίῃς [ο[ι. ὶ 

ΗἸἰ τοί! γι ί8. 
Ἔκ) θεγὲ πη πουίης ᾿οιη- 

πί Ιφυ ᾿ Ἰοαυεῦθατας., 8, ἀδίς- 
ρτᾶδας. δἀιιετίι5 Οταςοϑ : {ΠΠ] 
νοτὸ Ἑςοηρδητιν ευηὶ ἰητοῦ- 
1ΠΕΓΟ. . ' 

Οὐυοά αι Τορσπουῆςεηι "Ὁ 
ἔγαιγοϑ, ἡ Εἰ εινήνθνι εἰπΊ Οαία- 
τδαιηνᾶς εἰπογιης Τ ἀγίμηλ. 

βθΌλε ες ,“. ἵ [} Ἐρε είς ΠῚ Ρεγιτοιδιη]υ- 
Αἱ μδν οιὐ ὀκκλησιία κα ὅλης τῆς] 1 ἄχληι ὃς ΟλἰΠΠαᾶ δὲ ϑαπναζίαπιν 

Ὑμδαίας καὶ Γαλιλα)ας καὶ Σαμφρθίας} [μαδεητεβ ραῦςπι»" κἀϊβοαθαη.- 
τάτεδς ρεγρεητεβ ἐπ τίιποσε Π0-]. 
αὐἰηΐ 5, ὦ" εοηίοϊατίοης δαηδὶ 
δρί τα εἰ ρ σα Δητατ, 

. Ἐλέχυπι οἵξ δυΐοπιντ Ροῖγα» 

ἄἶγες στίδηι αὐ (ληέϊος αἱ ἢ4-- 
μἱταραης ,γἀ4α. 

Βορεῦῖς δὐτείῃ "Π|ς χαξήλῃν [}} 
ποηλίης πο απ » 4 ΔΏΏ ἐδ 181 
οὔτ ἀεζυτηδεητειῃ ἴῃ σταδα- 
60} τὰς ραγα  γτῖςι!5. ὔ 

μἰπρεδ4ἼῈ δηην., Π0Ὁ ἐρες- 
ἀεμῖ6: ηιὸψ ἐπε ἀδῥξίμην 
ἐμ. 

Βατηαῦμε ἀμβεηι 4- 
ῥνερεηίνην ἡϊνν, ἀπε ἄς. 
εὐδροβοίος : (Υ᾽ μαϑυδμ 

ἡϊΐω ηροηνάο ἐπ υ͵α υἱ- 
ἀϊε Ὁ ὁποίηηπε᾽ 44 
ἰοηφμίης 4} εἰ; (Ὁ φνφηιο- 
ἀν ἐν 1απιαίθο βάμοᾳ- 
ἔδμεν ἐρετ»ε ἰ ποηιόμε 16- 
μ, ᾿ 
ΣΎ ΑΥΨΜΚΗ 

δ᾽ εχίεηε ἰη εν [αἰεη. διρμὰν ςου- 
Ψψετίαθδατυς εἴρο "οὐ οἷς 12 

ποηθηφ Γλοιοληὶ. Ζ, Φημε- ἰδτυὶ (οὶ ΠΗ 
βατῶν φημοῆνε χεηιέδως. Ὅεως μτοὸ ἵρ- 
ἀϊρωιαθωι εν εαζον ἢ» Ἔλαραν 

ἐπ αμϑεπὶ ἡμαγεὑ “η οιἰ- 
ἄεγα εἰν. 

᾿()υφά 4υμην ἐορηον , τἸςοῖ εχ Ετοῖς 
με βλενοι, ἀφάνθεενμης ἢ οἴμλϊιο ,1ο- 
ἐν Ὁ [ἐνεάην (ν᾽ ἀδαιδ. τὐαν πλυελτε 

[μηῈ 1 τίν. Λς, 

(4η: ᾿ψά κα, (ο᾽ Ο αἰἰϊκά τος με λεμ 
δ’ ϑωνανιἤ μαϑεῦ 4: ρ.4- οχίκυς πποφὸ 
ἐεην, 00" κἀἰβέαὺ δέω 4πὸ- ραιΐίεπιος ἐσ- 
δωϊᾶρ ἐδ ἔἴροναε Τονεΐη, Ῥεειυς Ὁο- 
ἐν οὐξοιαείουε πε; δρό- λ τυ}. 

Ἰνμενερίεθία,, 

μι Τεξμι ἢ «μον οὐ Αροϊιοΐδιυς 

οὔμπε5 ρετιγαηῇοη9» ἀεμε- ΡῸ » ἀεωσηίνε αὐ ἔπ ειθ οὐ» 
[πηξίον 4ιλ μαδμάϑαηι δΠΑΙΝΙς 
Ἰεγάμ. ὁ 6Ο ́. Γ 

Πημενἷδ ἀΜίενο ἐδὲ "9. 
᾿ννόέβεπε ἀνε Αι Βοηὲνε 
ΜΕπαην., οὖ “»ηὴ οἷο πν 
ῥάορηίεν ἐμ φναδὗ «0, φηὶ 
γαβραναἰγιίμε. 

Ἐτπβάμεϊαϊμεν, Ἑταίηας, Εεεων βάνεαἰσήνει: . ϑεᾷ τοξχὲ νι - 
τὰ ἰπτογρτες ραγήείριυτα ροῦ δἀιςιδίυηλ σχρτείδε, εἰδ ο- 
εἴπ ϑες ἐπα ἴα ς Οτσοὶς [Δ Π]Αγὶς, ὃς πηι Ἰιὸ ζοιηπιοάϊιιΣ 

οοπηςδξϊξυτ ρατεςἰρίατη πος ἐιπλνεῖθο ἐλώλοι αιᾶπι οι πὶ 
4 ζιοηπεϑαιων 4 ἀἐιερίαϑα;, Ελάλοι 

“ε χρὶ συμ ιζέτι. Ἡποίνι ἠϊιοήὸ ἐἰφένμαονὰ ψρων (μητ οαπὶ 

ρλγοίρίο παῤῥησναξζέυδυοε »'τὰ ντ χρὶ ςοπηςνας ἀυο νεια, 

ποηηρςείω δὲ ἐκάλει, οἀ Ψ σἴις ἐπτεγργοθ ρηυογεῖς, Ιροφις- 
βάτον φυσαιο οὐπι Οἐπείδυς δι ἀϊίρυταδατ ουπὶΟτγα εἰς, ἰά 

᾿ οἰδ, ἐλώλοι γε μ᾽ Δ] ἐδυον,κρὶ συωεζύτει ὠρὴε τοιὶ δ᾽ λίωιρ αι ας. 

᾿ξ Ἰεδια;ςαν ἡδαις ἴα νἢΠἰ ςοάοίθυς Οταοὶς ἰηυεηίο,πεαυς 

Ροίαπι ἀρργοῦφτε. δαὶ μὸς τοιηροῖς Οφητος ορίροσ ποη 
τποοάὸ πῦ ἀἠρυκαίϊε αἀμοτίαν Ευδην ἤπιαν, τὰ ετίαη ἕυπν 
Ιυφαοετυπι Ομ ίληος ἀςι ΠΠἴς. ἌΜΘΝ δαῖςιη Αἰς ἀϊ- 

εαπτας Ε αὐωις αὐ ,ἐχροίιπηας (ἀρτὰ,6.1.ὃς ἐμιη εἰς Ῥαυϊαιη 

φιοετίδην μη 41] ας τυ ίτα ἀοοί ἀϊΠΠς ντ οο τε πιρογο (ΟἹ: ΙΔ γ9 γεροῖς Τατίοηίσαν οἴδογίϊπι ὅς ρεςυλατίτεν ἀϊίρυταις ην!- 

ἐα Δροβοιἐα βιετῖηι Ηἰεγοίο γυηὶςΝΑπὶ οἷς νε τρίς αἰΐος 
πρη Ἰηιμ ΠΠἴετ,ν οἱ αἱ) ὧν ἱρῆυς ςοηβτοία αὐ ϑίαυ ει Αἱ 
φιοηϑίῃ ἀΐοςς, τὶ λοίοταπε Ε1ἀ τενὸ (ςτυτατὶ εὐτϊοίοταμι 

οἱϊ ποπηραιη : δὲ 4ιδ (ηπιηία ἰῃ [εἰ Ἐςοἰς ἴάπὶ ἰπιις ας 
ἴδὰ εὐτοἤτατνν εἶ εχ {ΠΠ|Π ἀρρᾶτοῖ φὰς (υ» Αδάϊα: οὐδ 

Βηυδγίοη] ποπιίης ΞΡ Δ λϑβνὰ εἰπρτοτίς ποη ται ζὺπι 

ἀπορτὶ (ὰ οτίλιι ῥ᾽ απὲ ἡμιρη ἃς ῥρτοίβηϊ. Δς 111 φινάσμα οι 
πήγου Ποα α οἵἴμν ςαπταν πα  ο:(4ι4 οηΐιη Αἰ ἰυὰ διςτγοϊγῆ- 
(υγ ΟΠ ἢ 1 ρεὺβά!α φιλιηντίη νοὶ μά ΠΕιπᾶς ἐοροῦτας 
ἀδπιοτρ εγϑητυν! } (δ πος οῷο ποῖ ται ἀοιπίτοτ 40|ΔΠὸ α:- 
ξειτιπιλίστο, ας φισαις παρυπὲ δυιθι( λπιτγρομτα- 

βὰς; Ἰΐδετς Ὁδεῆο δὲ ἐρεπις Ἐςοεεῖα ἡἰμάἀετέ,, δΐψιιο φάεο 
Ῥαηχεηάίο ραπῆπι ταἰϊδιιν ἡμαπευπιλῖς οχοσταπά!ε δ]α. 
δίνεπνίε Ἰυόγοτι ἔλοετδ. ; 

1» Εἰ ἐὐϑενὶ ιψὴ πο ῥ»σναζέωνοι. γυἱφαία ταυτί θα γατὲ, 

 χαπὶπθῃ οἷ, οὃ φυϊάσαιν ουριδιας φιδή αὐ δι: ἱρης οττὰ 
᾿ξοπιεητίοπε δἀμοτία διορμδηυπι πα υπι τερεγςγδηι πιᾶ- 

ἰ ρατείδιις. ἱρίοτιπι βιμοριςπὶ φιὰπι ἤνης ἰρίιπιΡαυ. 
ΓΝ εὐἰά,νε αἷς αἰ ουδὲ Ἐρὶρίναπίνς, εαἰυνηηἰλεὶ αυὸδ 

ιυηι οδιίπετα σοηἰβ απ σαι ΡΟ τἰξ Μαχίπι βΠΠΔ θη 

γον τει, ηἀἰζπαιας ργοριογεα ΟἹ βιλΔοἰπηιμπι εἴζοι δπι- 
οἱεχυς οὐὐυΐπιοήϊ πνεϊτὰς βίδα αν νοάϊς αυοφιυς ἰάεπὶ Ἰνο- 

αὐνὶεἰάα (ρἱτίειια τὰ τέ βάος Ὠει (γι ῷῳν » ἔμ ῆι νἱὰο, ἴαπὶ 

πιοῖτιοῦ ςοπηππηἰΐστις. 6, ὁ Πα δ} 
᾿ .1 διβοαδαννενεν οὐωδομψιθναί “Βατιλητάυϊ ρολῆτιι. 

δίοηεια νε ςοπιηοίϊεν ἐπε ναβικι γαπιδήραιπι φυβὰ 
ἁμῶν οἐκεδοριούμβνφμνενθανιη ἀμ0 1 τμαμαβα ἴράι κρῆδα, 

πρίῃρε ὄχον οἰμωίω ὃς ἐπκιβοωιονα, πἰμ ουηνὰ Ἰδμῖνμν, 

“πὶ 

ἐδυμά οὐιη] φυρδόωνω εοπ ἔνα χμμ,, ἀκ ἐὰν ἧκ εῶν 

" τεητία δι οτὰρ πὐη μὲ Βειεάενβεῖμ. Ὄν 
4 

Α 

29) Εἰ βάν αἰνεαν ἐφενε ιν Πληείδος ᾿ς, 

γεεθὶ αὐἱπὶ- 

Καῖεβα 4ωΐάξ μεν ιο-. Ἐς(Ἰεθάτωπι ᾿ 

Ρεινμ, ἀμηδέναηβειε υ- Ὁετεὶ, Δοδτο 



᾿ ΄ " ᾿ αν χους ἢ ρα υὰ 

“" ω Σ ΡΞ, : δ" : ἘΡ ὧν τ ΩΝε, ος 

Ν - ᾿ ΄ 

"ἦς ἣΝ ' ᾿ ᾿ - ψ ἮἾ “: 
Ἴ 

ΟὨΡ ΙΧ. 96 Ε »", ὙῊ ΛΑ ΦΟΤΑ ᾿ ᾿ ἥδ ΑΡΟΘΤΟΙΚΟ ἘῪ Μ. ' ι 4957 

τ ν 4 ε -Σ ΚΎ : οὐεεν . ; ᾿ ' : 
’ [ “«“ ᾿ ᾿ . 

τ ἱ 

5 5 Καὶ οἴπαν ἷὐτοῦ ὁ Πέτρος Αἰνέα ἰᾶται Ν Ἐς ἀϊχίε εἱ Ῥεῖτι8; λει, Ἅ} ΞΙΑΗΝΙ Ρενω, Ζ. γνωφὸν δὲ ἐγῆρετὸ χαϑ' ὅλης τῆς 645-41 4 αὐτοί ἰπηοῖμις ρεγ ξοταῃ [4] ριον αθεηι [οξξωπη ἘΈΙΒΕΣ | 

δοτιΝ ͵ ; ὯΝ : , [4.5 : ᾿ Ξ: ᾿ς , Τὰ «τ... Ι : εἰ ἐμοζα Πορρῆ! ᾿ 

ο΄ σε ησυϊῷ ὁ Χρισόρ' αγάφηϑι, καὶ φραῖσον πολ ἡαῦϑι δὴ μάν μαῦρα Τα περὶ θές σαν Τὴ τὸν Κύ-] [ἰορροη,δειοιλεὶοτεδιφεὰπεία). ς ἐπ τα τα τ τ, β 

σεαυτα Καὶ ϑέως αὐέφη. . } υἱπι (αγγοχίς, στε "δὶ, Ἐρ οπιλημὰ 5) ᾿Ελδίμπαυς εξ νε ἀΐες πο ἥδ ιν: 
βοὴ, 
Εἰ υἱάετνηι ἐδ ΓΖ 

Π 
. 

ΕΟ. " ΜῈ ἢ ε ᾿ ᾿ "" 

Ἐλ νίάογαπι εὐτπὸοτλβοβ αυΐ, . φήδετο δὲ ημρας κανας μεῖναι αὖ ἀδεξ προΐῃ! πηονΑΥΈΙΩ ἴΒ 
᾿ η) Βαξίωην εὶ ανιεπρ Ὁ 

Ῥϑυζος. πιδηογος βεῖγμ: ΙορΡ ρα Ν 

Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κιμτοικοιιῦ-- 5 , ἐπιστῇ Ε Ξ Ἶ ἘΝ ͵ . β , δ 
' " 

: ΘΗΝ 9} Πποοΐεδδης [,ιγάἀάαλτῃ διϑατο 4 δβαϑἑιαδης ΠγάΔς ἀϊπσὴ τῷ τιν! Σίμων βυρσϑι. ἀρυά δὲιποηοπὶ αυεηήλπι ςο-} “ρὲ. «ρωά ϑέπνομεπ 

Ξε λΔύφδ' ἀν Χρὴ τὸν Σαρὼν αγοΐ τὲς ἐπ} τᾶ," 4 ζοημότἔετυηι 7 αὐ ο- ϑάνοη4., 4υδεσαειβ τὴ ᾿ Κιφάλαιων ,- τιλτιῃ1 4 4μενά απο ἐοτι τ Ηπι, ᾿ 

φρεψων δὶ τὸν Κύριοι. . εν “» αἰ Ποηθημπι, τὰ "0 δὲ εὖ ̓ ΒΨ: ς ; ! 

' θυ. ΒΡ," ] Ν᾽ρ δίης ἰκυ ον Καισαιρθέᾳ ονο κ(ρ}. τυ, ΟΑΡ. Χ, 6:5: Ρειτος ἀυρ!!οὲ 

ὌΝ Ἐν ΕΝ δέ Ὡς ω κιαϑήτρια δὴ. 36 Ιορρα νετὸ ἷ ιαἀᾶ ἀϊςι..} Ξῃ Ἀάρὲ “ΠΝ Π] πκορνηλιος ,ὐκαΐονταρ ςὐκαυοῖ .} Οτἴο φυϊ δὰ εταῖ Οσίσεα, ἃ χ 7 15 «ὐιεπν4υνἀ τα! ταίτας ο ἰῶς 

φορές ΟΠΙΩ͂Ι π Ταβιϑὰ νη δοε μωδυουδῥη λέγε ρυΐα ποοιΐης ᾿ΤΑδιίια, φια,ῖ ᾿ Ἡρηρξλμρύζέακις μέ λρυμϑῥης ἐὐηῤβ. οὶ : πογιϊπεοτγης!! ἡςοδτυγιο, ἡπέναίατϑα ν βοῆς ἰστυςπίεηις, 

ποτ οὐ. ῥ(θ γ ἢ σιερμιυόσοι ᾿μηρημίμδ, καθλμος τὴν φῇ τῆς Κα Ψᾧ εχ Ἰερίοηε φυφνοςάτοτ ᾿τΆ τ, 

βά Ω.' ͵ ͵ " ; ἔμ 3 ον " 

ταοβόρ ες Δοραΐξ᾽ αὐτα ἰδ αδέρης ἀγαθῶν ἔργων (εῖδ᾽ Ἑυλξο. χαὶ ἐλεημρσιω οἷν ὧν ἐποίοι. 
λιυπ νίκας Δη- 

ἰητογργεῖοτίΒ. ἀϊςίτας τὴ ἃ 
Ηκς ἐγάξ΄ ἀϊυο5 ορετι οδ8ορ 

ΜὍἬ ͵ ; ἐμάμα ἀδείξων Παίκα,.. ΜΔ ὯδΦ 
Εὐσεβὴς καὶ φοθέμϑρος τὸν Θεὸν,στω) 1 ως ἃς τίπηεηο Ὠουπι» οὐκὶ ᾿ς ᾿" δ». ξορίξοίδι, 

ται ἃς εἰςειηοίγ παι τη 4185 
( ε Ν οἰ φίοίω; κο εηνεη: 

᾿αΥΉ τοῦ οἴκῳ αὐτῷ, ποιῶν τ ἐλωμυσύ- τοῖᾳ ἀοιηο [υα9 δι ρισιϊδῃς εἷς- δ ΤΣ οιπηὶ ἐἰοπιο 
Ἢ ἀγάὲ βίε.4. ορενίϑια ϑομμ 

ἴω εἰεεπιϑίγημ φάῃ [.- 

Οὐτηείνηενενεν έν ον. Οὐπείαπι ρτὲ- 
Ι 

εὐαϑ!, 

| 

λίπε; Ἔν αν τς ργαίέχαδαι. ἷ 5 νας πολλᾶὶ τῷ λαᾷ. Ὁ ᾿ Ποιποίγηδϑ πιαϊτὰς δ νοῦς ΒΟ ΜΙ σοὶ ἘΘΜΗΤΩΣ 

Εγεο δὲ ὦ ταῖς ἡμέραις ὀκοίναις[ γ1] Ἐλξέυπι εἰξ δυτεπι ρον 1110ς 37 Ἐξ 4 πίω '» Καὶ διόμϑυος τῷ Θεοῦ δάαπαντὸς, εἷσεν} Ομ αυᾶ α[Π ἀιιὲ ἀερτεςατε.} , 1 Ἐ ἐμμικᾶν Ῥεῶ μεν 

τοῦ ἀδδενήσεσ ῳ γλυληηρα ἀρ φηημα α΄ ΠΕ {Π|ὰ εχ Πα τε τος ἡϑογἐτεθον. Ομ Δην ὅδ ὼ ὁράματι φανεραΐς͵ ὡσ εἰ ὧραν ὠὀνάτίω ἀν αϑεϑρι ἐπ Βεῖν ἐπε πῖν ρετιὰ μεν πεῖν "δηΐ- " Ι 

: ὧ-ὸ δὲ αὐείω ἢ “ν᾿ ὦ « - 3 τοίους αυδῃὶ αυιπὶ 8.116) ἰφυΐζεαι βοίμεγμηι εὖ ἀ' λον τῷ Θεῖ εἶσε ͵ ὯΙ Π 4, 46.4}} ΠΟΙ͂Α ἐπὶ πον ΤΉ ΕΝ ΤΣ ΠΥ Ν 

᾿ Ἶ ἰϑδα Μ ἰώ Ἰροίαεγμητς ἔπ ςασηλοι]ο. ἐη «αὐηαεμίο.. τὰ ἐβϑθ ἡ 770 πὐνῆ ον; τ Αηρεϊυϊῃ ἴ ει τηιροςυηζεῖι δι]. μὴ ἐσρυα α Το 

Ἐγγυὲ δὲ ἔσης Κύδυς τῇ ὑόπαῃ, ἐΐ 33 Οὐαὶ δυϊοπὶ [γἀ448 εἴϊοι 18 γ Μή ηροὶδ ἐν νῶι φϑί ΝΣ ἋΡΙ : ἐδ }6 0 5 ἀϊεςητοην ἰρίι  Οοτηο,. ΟΝ ἐμὰ ᾿ : " 

᾿ μα ϑηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πές: οος δὴν ὧν  ἰρῖορς Ιορρεπ, τοὶ ρα]},αιάϊτο ταναέβαν ἐώνῳ Οδὲ αΒη σας το καὶ ἔμφοβος 724-04} Αὐ111ε ἰατεητῖβ οςυ δ ἐπ δυμν 1 ἢ. ἐπε ἩΡΆΗ͂Ε ΤΌΘ. 

αὐν ὲ αἰξόλων σύν αὐδρως ἀφοὺς ἀαο - Ῥετέυον 1ΠΠ|ς εἴτε γ) ἀππος νίγοβ! 1 κι ἘΝ ΡΦΩΙΝ νὐμῆνος, εἶπε, Τί ὅξε Κύριε; Εἶπε δὲ εἰπῇ, ιᾶς ἐχρδυςίαξχι ἀϊκίτ, Οὐ ὰ εἴξ' ᾿εὐπνονο ὀννέρεν: ἀἰαίε, 

ὐϑὸ; .Σ ΔΜ μὴ ῥανῆσοως ἐβα} αὐξίσγαπε δά οὐπη» τορδητεβ πο | υὐνον “κά ἐμῆρ, τοῦ αημε, Αἱ «φορσφχα! σον καὶ αἱ ἐλοημοσιωα, ᾿ουης ΤΙΣ ἬΠῚ Ξ0 0: κρόῤν πνον δρρος ᾿ Σ 

σθαι τ ἌΣ, ΡΣ 
ἌῶΣ δ τηέ σωυῦλϑιεν αὐτοῖς ἢ ΡΈΕΙ ΤΡ ΤῊ νοηΐο ν᾽, ἔκζα εν "ΜΣ Θιοῦ. Ο Ἰδεϊ οπίρεϑιε, ἐαδνθν  κΧ 

: ᾿ ᾿ Ν ἢ ΡΝ: “ ᾿ “ ΗΜ. Η ΗΝ Ξ ᾿ ΒΜ , “.ω0 ᾿ ᾿ 

- ἀν ἘΝ ἐτρος σιωηλῦψα τοῖς 1 ομ τὴ εἰν ποαῖ αυπὴ ἀσεπίίτι: 1 μον, ΝΣ; Καὶ νιὼ πέμψον εἰς ἰδηαίω αἴδρας, : Νίυηῆς ἰρίτας πίετε αἰίαυος Ἐὶ ομηε πολμ!ε υἶφοῦ ἐπ 

᾿οἴδᾳ ορυγυόρομον ἀνηραον εἰς τὸ ὑπεπ) Ι[ςεγαδάιιχδτγιητ τ ςοξπδουλιαι:} 1: σαρωΐωπο, (5 οἰγενηβεν χε μειτάπφιψαι Σίμωνα ὃς ὅχικαλε- ἰορρᾶιῃ » δί δοςετίς δἰπποῆςπι, ρβῥεη, (τ αείεηίε ϑῥπιος 

ρον") παρέφησαν αὐτοῦ πὰ στα αἱ χῇραμ, [δι αἀξείτετιιας εἰ οπγηςδ νἱ ἄμα, ἐμ ἡδωπν οπνρει υἱάνὰ Πέτρος αὐ! ςορηοπιίηαῖογ Ῥεῖγῃδ. 54 παερθια ζῃ ἐοβπθο 

ἝΕ ͵ “ : Ν ὶ , ᾿ : ; ᾿ τ ΠΣ ΚΤ 

τος κλαΐουσαι, καὶ ὅ)ηδοικνύμδμαι. τῶγας, |βεπτεϑ,δς οἴζοη ἀξτες ταηΐςας δὲ ὑρν, δΑ ρονρερι ι μι ἊΝ ἕν ἴδεν "αν Σίμωνι βυρ:} 9 Ἰς ἀϊιιετίατας ἀρ α δ πιο οῖο, , ̓,. ΜἹο δοίμιαίων αρνὰ 

Ἷ ; χαὶ ἱμάτια ὄστο ἐποίει μιοτ᾽ αὖ οὖσω κ᾿ νεἰείσιοητα ας Ποῖοας ἔλοϊο-᾿  εἰεῦκι εἴμ Γλοτιατο ὦ ἘΥΠῈ ᾿ χῷ ΓΗ μ ᾿ Η͂ ἰφυξάλιῃ ςοτίλγίυ τη, οὐ οἶδ ἀο-| δέηροπσην αμενά νι οοτίαο 

Δορχαάς. δὲ φυυὰ νηὰ οὐπὶ ἱρήι εἴτε, Ὑ τὸ σανῷ ὄφιν οἰκία, αν ϑυλαοσαν" οὐδ, πγὰς ἀρυά πιᾶῖς εἰς ἀΐσος ΕἸ δὲ} νγὴδ, ωἰμεεβ ἄντε ἐνκι6. 

᾿ “δὶ , Φ κεν " ἢ ΣΈΔΩΙ : ΟἸφοί Ἐἰοξένε ἀνίει ον! λαλησθε σοι Ὑἱ δε δ᾽, ποιῶν. υἱάτο οροτίολι βοετου. ὦ νηδεἰρδε ἀεει εδὲ υά ια.. 

Ἐχβαλὼν ἔξω “᾿ῶτας ὃ Πέτοος θεὶς 40 Εὴρϑίς διτεπι οπιηΐδιις [ο βιαδεν Ῥεῖνμε ῥφηπεηεψε- ; 1 ΟΡ 

ταϑορθῖγας ροίπεϊα γαθμτι ογα- νυ ογαμίε: (Φ' οομβεῖίι 

αἰτιδχ ςοπυετίῃς δά οογρυς, ἀἰ-} |.“ἀ εονρνν, ἀϊχίε, Ταῦ 
χίς, Ταδίεβαίωτρε. Π12 νετὸ 4-] μα [ργχε. 4 εἴ4 ἀρνὶ. - 

ρέγαίε οσυΐος ἔιο5» δέ ν᾽ Ρε- οεμΐοι [κοὐ: (' οἱ Ρύι 

Ὁ ὦ «ὰ νος ὑν 7]. Κὲ λυΐον ἀεί: Απρεἰιδ᾽, ἔβρη οἰὸς ὙΒΡΌΕΝΝΝ 

᾿ Τὰ τὶ ἀ ἴδ λον, Ἵ Αγλιλοτν δαί τὰ αὐἱ Ιοχυςδατα
ς Οοτηεϊίο ν νο-᾿ ᾿ ΤΩ ἡ πρὶ νά -ἷἝ τ - 

“ Νω ΠΛ ΟΥ ΦΟΥΕΘΟΥ σνο τῇ ΟΠΑΤΙ Ἰολαὶς ἄμος εχ Ῥατνμ!ς (αἷς δε! υροανὶν ἀμον ἀοπνεδξίοος 

4 αὑτῷ, χαὶ ςρατιωτίω δ σιξῆ ἢ φτϑϑς-} ἰτοἰτεπι ἴσαι ἡ εχ 116 401 ουτα 
“ πὸ γρλατὰ πτερσηύξ το, καὶ δθιρρέψας 
«Φοθς τὸ δώμοι» εἷλε, Ταβιϑὲ, αὐάφηϑι. 

. δ ὀέοίξε τοιὶ ὀφϑαλ μια αὐτῆξ, καὶ ἰ-ἰ 
[βοι, Φ' πυϊδιεην βεεῦμεν.- 

δοῦσα τὸν Πέτρονγαὐεκϑισε. τγὸ τοίεάϊε.. ΚΡ  [593,: ταρτορφιύτων ἀντ" [ Τιρίο εγαηὶ δπάιι!: δβπαν με ἐα ἐδ φι 

; ν᾿ Η ᾿ , 5 . ͵ ΌΌνΝ ε) Ὺ 3 . ᾿ Φ 

ἈΝ τε δου ΤΑ ; , γι 2[.4. Ῥαῖὰ ἀστεαι εἰ πιδηι Ὁ οἰνημ κα ῬΔπς δμίεπε {{| πγ4 5 Καὶ ἐϊξηγησείμϑμος αὖτοῖς ἁπωντα,α" ὃ} Ἐχ αυυϊη εἰς εκρο(ουοι ο- ᾿ Ομίδιν φιινην ἡ ντΑΈ8 

4. Δοιῤ δὲ αὐτῇ χϑϊοα, αὐέςησεν αὐτίω αγοχίς φαπὶ : δὲ νοςδεὶς ἔληξεὶς) "μη ογεκι ἐατηΦ' φμνῈ σίςειλεν αὐτοιὶ εἰς τίω 1 ὀπαίω. πλρί τα! εος Ισρράπι. ΡΝ κει ἐΐοε ἐν 10}-- 

φωνήσας δὲ τοιὶ ἀγίους χαὶ ταὶ χήρας, Ἴας νἱάυϊςα οἀπι νἱυλαι" τερτα- υσραῇερ [4πἴο5 Φ' οἷ- 91 Ῥοζείάϊε νεγὸ 1115 ἱξεν [4.-᾿ [ρν. 
τον 

ἀ ᾿ 5 "»» ᾿..)] ’ « ἢ ͵ φΦ " . β, ἘΝ : ᾽ ἢ ᾿ 

ἔφησεν αὐτί ζώσαν. ὯΣ Γεπῖλυτ,. Ἀπαθῖς ἼΡ ῸΣ πὰ μὰ ἐπαύξλον ὁσθ πο ξφυυντοῶν ΘΆΦΙῚ ἰοςαεΐθυβ., δι αρρτορίπαυδητὶ- 9}. ῬΑ ἐδ εα 
"πταῤἐ φἩσῈν. ὥσα πϑύννς γῶν, χαὶ τῇ πόλοι ἐγγιζόντων» αϑὲ βὴ πε ΟἾδὺς νεδὶ αἰςεηάϊε βοῖτι 5 1ἢ πμπ σε σαρ ἫΝ ᾿ 

ἐν ; , ᾿ 
ΠΕ “» ' ω φΦ ᾿ -: Γ 

πεα νοὶ, δ νέα, Αἰαυδαζυΐιηι ἀπξοτο νυΐευς ποι 9 ἐπέρρεψα ΜΙ ατΑ ,εθνμενίβ [ωμι 0 Ἰὰς (ὰρτὰ,3.16. τόος ὅ}) τὸ ἔωμα φρρσοξ αὖτ αἷδα) ᾿ϑο]ατίυπν νι οὐϑεοῦ, ΟΓ(Α᾿ δο- ιο βένν ἐν βρενίοια νϑ ᾿ 

ἐὰ αὶ Οὐκοο ρσοαυΐραῖο ἃἰνεία, ΞΟ { δάπαι, ἡζται. 836 Ταδίθα, Ταβιϑά ογτίασαμη γοςαθυ!υη, ρτο αιο ἀϊη. ὧραν ἔκτίω" ᾿ ταἴὸ [Ἐχίδη. ΟΥΑΙ, εἰφεώ βοναιο [εκ τ, 

γύημα οὐ τῆν καν ὲ ἘΣ 4 Βι βένης εἰδῇ, ἐαπτ Ηεῦτγωὶ ΠΩ {δι α!,} Οτα οἱ δορκοίς. Ινατίη! ζαρτοαπι ἸΑΝΒΕΣ, ς , 

φρώσον σμωπῷ. ΨΌΪς. Εε βένηᾳ εἰϑὶ, ζτάτυτη νι ε τοι Νῆ εὐ, δὐτίντα] ἐςπίςπε)ήληχληπι. { Οὐνες, πλήρει. 1ἃ εἶδ πλονσί , ᾿ ἐπ αὶ ᾿ ; 

ἔπαλμνε Ἠροταῖς Ὥλτς δ ηἰβιλείοπὶς ΒΟπΊΕ ἰῃ οππαίς 5 Ψαῖν δι ΕΑ ΓΔ νειίνιπι.Ρ οὗ μον πές ΙΝ ΟΑΡΥΥ Χ. δοτάδτυς εἰ εἰεςτηοίγπάτυηι ἐυάγατη, 51. ἐὨΐ τ (οἷει ποδὶ 

αν Ἑχίαίοηα, ἐκ αοείγας Ὁς πάσνοςς 4 ζεποτα τοτ πὰς σαι ἰητοτάυπι 5ετίρτυτα ηυλῇ ὑαϊρυτίσο [ἀρὰς Ηοῦταο- 

τούς αἰ αυίς (δ ἐὐάςπι ὥμιπο πιιτδητίαπι βφηιβολτυς συηῖ τἀϊοτίίηο ἴδιας Αἰξεμάεις ἱπ ἐοὸς ἀἰείτυν Ιὰ ἐς αὺο 

ἀχίπιυς δεῖν. 17. 17. Ηἰς 'υϊοπὶ Ἰεριοηοηι απὶίητοτ- φοβ άπιις, ἧς ετίαπι δίεςηδαε ἰα πηεηϊοείλπι ἰὰ φυσὰ το- 

δετυς,» φιοηίαηι ἐπ Ἀοτπλαὶ ἐπιροπ] μα] τῖ2 δὲ ἰδ τς 0 ςοτάδιπιν, Οὐυδηκοῦτεῖς οείμι Πτοχ γεΐζ, 11 νεἰςοπλοίγ πα 

πεήτίο Ἰεφιαπίς [4] ίςανδε φαΐ δεηι ποῦ νπίως, Γοβ ποῦλς ἀϊειπεὶη: μυνσϑῆνω ρα υὲ νι εἰίληιν Δροῦλ!μσ 19. 

παι ἢ νη Ὠμιςεγίμοτα ν ουπταηοταη, ᾿ 41» [εἰ τοη[γεξξν ,ἱνώητον ὦ Θιιδ, Ιά εἰ ἀρυὰ Βουπι, ἴυσ 

3. θυέ νην ρνεξαγεἰμνχκρὴ ϑνουνος.14 εἰς χαὶ αὐτὸς δέοι, ὮὍτο ψῆνι φαῆιπι ἀρυδΗεθνςού 28. ἀ}Γ[Ραὶ. ρμενεἼρτο το. 

νὰ (πριΠππνὲ Ἰαπὶ χπηοιαιήήνας. ΑἸ οὐηι, {υρετίοτίρας τᾶπὶ ἀζοὶ ἰτυ Ἔσγυπι δυτοια φιογυΐη τεοογάλπῃ πᾷ ᾿ς , 

- οοηξριαης πος ραττίεἰρία ι. ἘΡῸ νετὸ πη] Του ΠΡ ΤΟ το (οἷε ρυκίεητει 
ρληταῇα τι ᾿ : : ᾿ 

αὐπνςτθο ὅδεν ἀαυτι Δ]ἸΟ4 ψιάρατως μέατς οοη ἀτυύιῖον 7 ΚΊΙς ἣν» ἐμπὸ ἐβ[ ἐνφηὶ εἴβάω! ἽΝ οἰὐνεκαρτερνυνπαν 

αὐδλίγυιϊληις ποδίξχβο ἐούος, : ἀντῳ. Ν αἰ ραῖα, Ἀν δ μὲ δὲ μανία. Δοῖιρε νῖ τα τε ὰο 

: 4. Ομίφεἢὶ ἐδοηνεῦτὶ δὲν κ ύρι] 4 εβ νά πιε οὖν Τϑονΐν ερτυλοη!, βοὰ δὲς αἰἰυὰ ἤρηϊβοιῖυτ, πρλῤλ ἢ μια ες 

ἐν. πΑΝυΐβατ ἰη σοημα]ὴς φοάίς ἐδὶις, (νὴ εἰ ἐοδημνΤΙς δὰ Οοιμεϊιἢ οετιον δα (εἰς αὐ]είσων οὶ δένεχαε το βισήϊ ρα: Τ 

τε ετεθρυλεῆις ἐπίπν ἀυδίαε Ὀοιήϊπὶ πναδείιπι υης τς τυλάγτοτ δἀήϊξερε δί ΠΝ ατον, Ετρίπλας, ΑΝ ’ο οἱ (6μ4. 

οἰΤεβοὰ ςοπιρατατίε δὰ δυάίεη ἀυπι μιιητίλη, γέϑαπεηση (αὐ φερτάϊςξ ὅγτας ὀϊιιεγίλαι ἰοδἘἸΟΠΕη σαν» 

4 “βενκάντμοι αἰἰζεσν τη ἤαλείοαῦ ποϊοςσαυ ει εἶτα δὰ ρὲ’. ἴυς παδοῖω, 4ν' ̓ ν ἐν ρυομο ἤϑεϑλι, ὃς ἣν ἀνῳ ἤνημὰν δ μὰ 

ε σοριφυρά ἀοσηάὶ ξεῦιυ ἤσεαιειι εἴ, π Νότος γιαίεττίτα 
γεῖθὰ ἰδῇραμαύους )εφυηῖην 1..ς.γ..«γεὲὶ δε ΤΟΥ Ἀ ΠῚ 

τοιαπισπῖοι Πὰς ἐμίτο ρογείη δης ἢ} νἰτμ!! ΠΑυϊοτίιπι 4ιοτ"ς ἦα μυης Ἰοδιρε ττερίοτί δε. (ἀεαν νοτϑυσι μὴ Μὰγὸ δ, 8. 

τιν ἔτ τηρητιο τὴς Ὠοίελι ῆυς (ἀοηβείυ πὶ ἰλυάϊφσυνιε, ἡ δ πρτὰ 614.8ὲ .}.46. Αἰιυον φιάςπι (οᾳ εδάσηι πιά παπ 

τοτιος πισηπηεζαπι ἰδοτ (στίρτοτος, [ἀςο πϑ αὶ ταΐνρίο δ ἢ (ξητεπτίδ μη ἐπιεγργειατας, νὰ δε ματι οὲ ἐς ρειριου Ἰὼ» 

μυπς Ηεδιαπυπιγανιλγε. δι υπταγ δυο ψεμβειπεπῖεῦ ἀιεγοΓ βγου τὸ ἰρία φασάνο ἰοςο νἱία εἴε βαξίιατο, 

4υ!στγοέηυπ αὐ αβιας νει ἢδε ποα διε ρεκάϊταπι, ᾽ν ΓΝ ϑοϊ ονιαὺν, ᾿ γμελόν. μῆνα βιψφηθεα Ἑταΐπναε, 

ἄμυπι ἐὐσεβνς, ὅς Ὁδὺ ταῖτι ας ρλτας ἤιε ἱρῆαν ρτεορειλῃ 12 [υβενίονα ἀοοννΝ ἰὰς Ματειερο.7. δ εταν κίονι, 

Ἀρογὲ ἀϊκαταν, ἐρενκ αν ἱἀφοταῖ γί απ νει ες. δον ἕκείωνΔδ οὐει 501} νἱἀο!ἐεὶ, ἐπετίἀἰσημαίο ἰᾷ ποτὰ 

εἴςῖ οὰν ταμαύλην γέπεινο, διδάεδαῖ, Πσες ἐλτπε ἐμοί. Σ΄ ἀυοφεεῖηη (ππρεηλογτοιπὰς πιοόὸ ἰσπφίοτο:ποάὸ ὕταν 
᾿ 

αἰτομποίίι,, ὕπ μενρὴἑδδογαί, μνυμόνυουν. [ εἰν Βήπ κε: ψιφτερινμα, ὅν 

δας ἱηιταἠδείαήε νος (ἰδαιμά ρα, ντ 08] δηποιδυίπηυ9,. ὀ 17. ὥμανν ἥυμαν ἰ(ἀμήεπει καὶ κούσαντες αὐτίω, Ηας δοϊυτίο, 

δεὰ ρεφίεύεα δἠποιάράσηι ἐδ βόγηδις ἰδέξυπι μος ἐπ ἴσου ἰηῖογ Ὡπόξος ἤμς βἰτυτά τοίαττοοηὶς ρίξπυς δι τοίϊετα 

νἱάετί Ὑπεγκιαι το ἰσξιιπι ςοἸ ίφιεῖς, Ροτίας φαὰπιρέο [ἀρενιεϊείδιυις, αυὸ τείρεχίς Αροίϊοίας τΟοτίπινι.1ς.29. 5. 

ἀρραγατὰ ἀῇ δεζυδίτηπι. φιοτίασι ἐπέ ποονάυυπὶ τα ε- Βυπο πιοτοπὶ ροίξεα γεττὶς δάταπ 1Π γἀπ Πιηλπι ἀρεῖ. 

ἐς Ἰυδολῖυν  Ταρδδας ἀυίεπα ίη φγαθατῦ, ἰά εἰξ ἰα ἰςέξξαϊο, 1ο τοποπι᾿, ταπι ἀρυὰ Οτάοος φυλὴν ραἤπι γἰάοι μι ςίληυ», 
οὐἱυϊπόνι ἐξλην ξίατα ἐη φυΐδιιε τη] οζίααι ποηνπεε ίοὶς» τὰπὶ ἀριά [ματίποϑ, νηᾶς ΠΠΠ 4 Βππίδηυπι, Ταγφμίνη οὐ’ 
Ῥλης σπου δα, σα ἀείπάε πιοτίς οταῖ ςοἱ Πρ οτε δὲ αοΟ- δόμα βδηνέπα ἰδείεϑ' γοκη. . : : 

ἐοτερύπεις, πὰς ἡΠΠυια ὕκρε ἀϊξεαπι ὁ Ποπηπο, Τοίογν 8 Νεεμηξανεαν, μὴ φανῆσω,Ν εἰ, Ν᾽ ερίχνανεῖνν, είτε 
δαινδιμνπι Φ’ ἐπδιία, δ α: επΐτα ετίατι Οἱ πος νεῖθο, ρει αυο Ψεξις ἐπτεῖργοι θλτο 

ε37. Αἰ ϑνονα πρὶ τὸν Χάρωνα. Ἐκερ ἰοηἷν ΠΟῊ νεδὶς ἴθ᾽ τς θάτὲ ἀἰχίς, Ἀ’ ερ κτλεράν, πεύτατα οτίλη) ροιίοπα, φυλῇ ἐκνκ 

πιτα, ψια (δ Ἠερταὶς ἀιοίτιιν {γγ0 {{πῤνάνϑη,]ντ Ἑ(αίκ 9. σαι ἐπιρογαιδίῃοάο ἤτ ροίϊευπι. Ἐταίπιι!5, ΔῈ ζηαμάναιηῖν 
φι δὲ. θάτα!..7.τν ΟΝ οὐδ ϑάγοπα 18 τοῖο οτίαπι οὐ ὁγγία. φιιδ ἀμπτάχατ τοξάγεπτ ἧς Ρεῖγο ζϑδυς λας τποὶςυπι 

εἃ τ᾽ δάνσφινε Ιοξίς ν᾿ οίυϑ ἰπτοῦρτεο: ἤσυτ ϑμκεηῆι 52. οἰΐος Ιορρᾷπι νεπίτς. Αἴ εβο εχ δίιο ροτ!ὰς ρει γε π0}}} 

τλῦὰ δὲ ϑάταπδι. ῳυοά δυῖφῆι πσηηυ}! (οτίδυπε Αἰ σώμωνα, ἰἱπτογροιτα ηϊογὰ δἀεοῖςι. Νεψις σπίαν νἱάσθατατ {{ΠΔ τὸν 

ἴηΔο ᾿ιξεῇ οἷξ φυδᾷ ἀριιά Εἰλίαιη Ἰεβ έτος [υὙ 9 [βιβίοαν., ο ὙΠ Δπὶ ἀηλτίοιιοιη ἔξεγο,, ἀλῖπι ἰδι τθογῖαλ Ὑαυίθια οἴει 

το5.,] ργαροίϊεα μεσοὰ Πὶ 4ιῶπι ΟΥκοὶ ἰητογργετοείαρς οσης [δρεϊίεπάα. 
ἱπηχοτά κοιπ) ποιπιηίδης ἰρόσγυοι ἃς ἀρρεϊ ατίυς. Νοηιο 40 δ ῥεζβμ, ἐμβαλών, 14 εἰ εαίνε ἰωβθε, ργκοοριογεπι 

«ἢ φυδά νελίε ποηνεη εἰΐς ρυτεῖπιιν ΙΑ ρτὸ ἐσχήλωνα (υνπὰ ΟἸτίλιιην ἐσηίτατιις Μάτ, 4. δ. ἴοι ἀϊιενίλιιν οὗ ἐᾶὰ- 

. βετγρεγάηι ἰπγίρταπι ἤτ ἀν άγωνα, δὴν βγδιςγαιάῃι φιδά ἔλιη. Νααι ἠἸς φυΐάοιπ οἰξοπίις ἔαὶς ταπγυϊειιληῖς ἰπλ15 

εὐΐα νεῖν ἰὸς ποινῆς τεσεηίδτουγ ἐπ ΔῸ ἐρλξτα, αὐτου ας ὡς τοῦ τυρθα, νὰ βετὶ ἴκρο, ἀΐεις ροτίας οὐ φιληνίσγιο (οη- 

τα ἰσυϊίδυς φῇ Ἀϊς ἰερ τον Ταπιπιο οπιπίμιη δοάίοιπι οὅ- (ἀευΐς ἱπ ἀϊαίτιιπι Πιποείδυις, Ρεῖταν αυτεπὶ ςοπττὰὴ ππίΐορ 

(νι, δὲ αἴτια οτίδην εἸεατὶς Ἰοςὶς, ποι ρατίθινς νὲ ρερ νγῦς ταζι εξ ἡΐτος ροτίαν, (ςἀ Ποἢ τυ δίποηι αὐαιίαιτ νι εὸ Προ» 

δεἰρίαππὰν ἈΠιδυταπὶ κτοῖε Ηἰοσοσγαιό ἢς νοοῖ κρτ'᾿ ἐξ». υἷι ργϑοάγοίυς. 

χιν ἜΤΗ τορίο πῖον Ταθογηί πιοητοπι δι ἰδδιιπι Τ- 41. Αερναξενιανε, παμέφησιν, τς βη βγαίνει, να ἐν 
ὑετίααϊε Δ Οξίατοι ἰυρρεη νίψυς, γα] ὰς ρίαφυίε δι ἐκγακισυι- ,. δόδωλι, Νἀτων ἰητειρεφν, αἰ νάνι, μείχίο 4ια πὶ ἐς λιοπ οι 
μι5 Εἰ εὐἰαπιςαιίο Εἰλία 76:10. φοωαμνηι 8, }ἰτηνυμιε. . ᾿ Ν 

ϊ 

᾿ 

ῳ ᾿ 



᾿ς χαὶ καταβαϊνον ἐστ᾽ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς 0" 
᾿ς ϑύνζω μεγάλζω,τέοσαρσιν αρχαὶς δίδε- 

, ἐπόπησεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχετοσις. 

«ποιγλᾷ ἀφείαγαι αἱ 

Εὐθδο ἢ φοῤςποιος καὶ ἡϑελεγα- 
σαῶα!" ἀν αλοῦ “δὲ ὠκείγων, 

Καὶ ϑιωρᾶ τὸν οὐρᾳνὸν αὐεῳγυϑύον») 

φιοά 

μδῥον καὶ καϑυέμδμον δ] τὰς γῆς" 
Εν ᾧ ῥὑπῆρλε παΐτα τὰ τετράποδα ἡ 

γὴξυκαὶ «τὸ ϑηρία, καὶ τὰ ἑρπετὰ ἢ καὶ “"κκὶ 

πετεινοὶ τῷ οὐρανοῦ. 
Καὶ ἐγῆδετο φωνὴ «ροὺς αὐδ,ΑἸναςοὶς 

αὐελήφϑη τὸ σκεῦος οἷς τὸν οὐρανόν. 
Ὡἰς δὲ ὦ ἑωυτῷ διηπόροι ὁ Πέτρου τί 

αὐ ὁδη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε ὑχαὶ ἰδὲ οἱ αὔδρες 
οἱ ἀπεροολρᾶμοι δοτὸ τῷ Κορνηλία, διερφ»- 
ᾶ“ἡσαντς τίω οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέςησαν) 
δχὶ τὴν πυλῶνα. ἧς τδ ο 

Καὶ φωνήσαντες ἐπυνθτίκοντὸ εἰ Σί-|Ἐ 1 
μων ὃ δχικαλούμδμος Πότρος » ὠϑεΐσε 
ξενίζεται. "ἢ ἌΣΎΝΝΕ 
Τοῦ δὲ Πέτορῦ ὧϑυμρυρϑρου δὲ τῷ 

ὀρρίμιμτοςν ἴεν αὐτῷ πὶ Πνεῦμα, ἰδοὺ, 
αἴσμες τρφὶς ζητῶσί σο.. ]} 

Ὁ 

νοι 

Α' ΠΧΦᾳΕ ! ἜΕΡΡῚ : ᾿ | 

κ ἡλαῤιμμόρ! κατοίθηϑι, μα ἫΡ τθὰ 20} δυγροης τάσις ἀοίςοηάς » δὲ 19 χὰ ἐεηνε ὁ ἀγων» 
Ἰ ΠΟ, χα ἐβανομῆμος " διότι! 1 γι} δἀάιδίτα!5. ῥγοβοιςεγο ἢ ἰόν ἀροῤηε μων 
9γω ἀπφδλκχᾳ ἀὐποις. οὐτ οἰ5:ΠΔτῺ Φρ0 οος τη. πμϑδίοΝ φρο 

το Οδρετε οὕ, γιύσαδι Ν ἔξιις ἱπτοῦρτος, συ βάγς ΕταΓ- 
πμδυ βάν οἰδμρε;ηονίεν (ντορί ποῦ) γοδέ, ἘΠῚ ηἰην γ4. Ὁ 
συδωρρενεολὴ ἀϊδίθνη εκ μερτςοσιοι ἀοτίίιο, αὶ (οἷς 
φορηᾶτα (αἰ βοδύοηίϊς ποπηίμα βιρρίςτς., φασι ρίομα ἐξ 
Ἰοσιτίο ΣΟ Ηι ὈΡΣ [{μέδρην μαμὰ εἰ χυβάνερα- ἴ 
περ: ἀρίηςς ἡϑοϑωι Ἔν" 400 εζίλτη Οταοὶ πάσεεεϑαι ἀϊοιιπε, 
Ι τ φιιοί {ἀν γεκδᾷ Ουΐξεις,., μοὺ αυϊάςπι 
ἰμἼοκο, [ςὰ οὐ ἐϑδίεν καὶ φαγεῖν, ἰά ςειν εἴς ἃς Οδιιη σάρεῖς, 
δέὰ δὲ ἔοττα [Πς γάσκδω ποι ἱπορτὲ ροπυοιτοτίς Ρραμάδζοι 
Νδιαίνο ρίαςει Ἐυβάτμίο ἰῃ Πίθγυαι ΟάγΠ. β) πὶ 
τ ρμυῖ ΚΕΝ γύμα. ες ΑΛ εὸ ἐκο θανέκφωσις δίυρον 
τίε ἃς ρεγοιἰοαὶς μρήιξα Αἷρ ποῦ ὀῤουεηίτς, φινυπη πο" 
ψιε Πυρίάιια, ποαὺσ ρετομηίας Ὀςετιν ἀΐσατινι κι αὐδῇ (τὲ 
τποῖρ μα ἰαῆρυν ἀαηρηες Ἀῃϊοηο,ειμη Το οοἰϊοφυυτυς. 
Νοῖ ἤηρες ἐξίτως ΡΑ Ὠεὶ ςοἸ]οαυὶο ἔσιϊτας, δι γ΄. 1’ 
ἐπ ιρανα οζότις τ Ἢ φᾷ [βοῆς πές οἰλις μὸν τὰ 
εἰν δι βΊΣΠ δ ἰράρε (τς τοδιτιγα, νει ἐρίς Αρο- 
ΠΥ ΤΠ ΛΗ 2ιζργιλιιο τς ᾿ Ἢ ὴ ὴ 
π᾿ Νὰ Υλ μΑΝᾺ οἱ ἀοκενυε δ με, δά νετϑιυαὶ ΗΝ 

, ει, 8. Θευρκ νιον φ Σοῦ η08} ἱερὶς ται 
ςορυϊαιὴ δἀϊμηξλλιη. ᾿ ἡμδι ὌΝ, ἰῳ Ὑμξηρανς 
2 (ἀφομῳ ναέγυρ εὐ, πτὰν τα τὴ τοτρώπεδα, Ἡ]ς πιληίίς- 

Πα ἈΡλμγεῖ ραιειςυ απ) νηϊυεγ!επι ρτο ἰράοβηίκα μοπὶ,νε 
τὠ πῃ ἀροιριεπὰα οἱξ τ. Τίνι... 4. Αρρολδτίο νετὸ φυδάτω- ἢ 
Ῥεΐαπὶ πριν τλὴν ἰλτὰ ἰιῖς ραῖςι δἴαϊο ἀρυά λγἤδον ἰρι αὶ 1) 
ἐοιμοβίεα ἀμ εν ἐὐπ κϑ τατην ψυὰ λὐ σοπμν Ποηὶ 
ΠΝ ἰλοπη αἰὐ(οἱοηῖινῖ μοι 4 ΠΊ6Νν ερυί,ςαπεν, δόυςι, 
ἐὐδννῬρχρὶ δὲ αἰϊ Ια βεηθς, Ι6δο λἀϊιηρὶς πὸ ϑυρία ἰὰ εἰ 
δρᾷ θδε ποῃ Γφεϊὸ ρεδτευ μηδ  οτιε ἰατοῖρτες Εταί, δι» 

ει Βείείαν ξονιιειεῖς, νοσαίσι!ο αἰπιλιμν βοπονα!!, δοὰ τον 30 ἀρ μῤφιωνν αὔἹῷ (τὶ «ἱ εἶν. [ἃ εἴν φμρὶ 
ἄλϊυν εἰ ἰσειαια χιιοά Αταῖος δι [,ετίπιῃ γοιπιοτρεορο- 

, 
, 

Ὁ ᾿ 

Ἦτο ΟἸΤΑ΄. 
ἘἙαάυτ οἱδ δυξέηὶ νὶ ναϊάς ὁ. 

[τὶν οτ,νο ξη΄ ςαροῖς εἰδῦ: 
Ἰραγαήεθυς Ἰρίταν 15, ἑηςίαϊε 
ἴῃ οὐ πλ πποητ15 οχοοίϊυ8.. 

(ρηίρεχίεαις οαἰιδη ἀρεῖ- 
τι, ἃς ἀείςοπάεη5 δά ίς νας 

υλταον σχιγεπι δ᾽ ἀευϊηέζανι, 
4οἀ ἀεπλίττοράτον ἴῃ τεγγαιῃ: 

ἴῃ ῦο ἐγαητ' αυσιυὶς αυλάγι- 15} 1 φω ἐτᾶι οπνηΐῳ {ι4. 
Ρεάϊα τογγα δὰ ἔογα δι τορη 1», 1 ἀνηβεάνα ἀν Πρερια μην 
Ἰᾷ νοϊμογὸς ςαϊ!. γε Φ' ποἰαμίνα καὶ;, 

Ετ δχεϊείς νοχ λά εἰπηγδυγρε 
Ρεϊνονηαξὶ δι εἄς. 

(τὰ τεςορταπι εἰ γάϑ ἴῃ ἐς 1π|, 
ἐΟμυτ δυῖσῃι ἀριιἀ [ς Ρ στ} 

μιαἤιδγοῖ ἀὐῤμἐςφ μετα εἴ. 
(εἰ νἱΐαπι ]μἀ αυοά νἱάογας, 
τσ δέσουν ἐγ! αὶ τ ἔμοταης 

το δἰ παδο ας, “προγυςηογαηῖ δά 

1 Ἐτευοκατοι φηορέαη, ρεγςοῦ- 
ταὶ χης ἀπ διπιού,αι ςορήο- 
ταϊηάτεζον Ρειγῃ9)Πις ἀϊπογίᾳ- 
τοῖα. 

9} Ῥςῖτο νογὸ ςοφίτδητο Ὡς γί- 
(οης ἀϊχις εἱ δρίττας, Ἐσςς, 

Ἴτεος νΙΓ αυσγυηῖ τε. - . 

“φέσι 9 Σιευϊτιοαρια., 

τοῦδε πόρον αὶ ΤΠ ἐτρὸ »' . ὥμανν ἐν θῇ βμξμι 0} (ιὰ οἱδ, φυιάπ ἡ 
ζ τά οτβηρρα Αἰκγίτυ δι ὀἐξεφηκο εἰμ εφγενε γα! βείγμ δίς. 

ἀμ βουυτίοπίε ἐχομιρίαιη ἢ ἐμί τὴ τροῖῖ, 
τοῦ γα Κατα ἰὰ 

ΒΓ ὃς τείνιις πιετοηγηνία, 
8ι (Νυὲὴ 

10} Ζὶ φυμηι ἀμ κῃ, γε. 
ΤΙΝῈ ζϑβανε. Ῥαδλος 
ΣΥΝ Μῳ 
ΔΜ 9 60}}}} Ἃ 

-: Ἐενίήει οαϊ μην φρινδ. 

ἔμπε, Φ’ ἀροο 
4ηνἀάκην» εἰμ ἐὐπδεμῃι 
ΜΊΑΡΏΗΝ, ἡμή! Ὡ 6." 

βιύπημ! ἀὲ ἱονν ννν 
ΤΑΠΜ" 

ἄλαι νὰ ᾿ἰπῖσυτη παρ υ 1)» 

4 (ἱο ἰη με- 

Εἰ ἢ ἢ νυ ἡ 
βεμιρμ! ἡ Ῥάανε »ϑείβάᾳ 

Πέτρε, ϑῦσον καὶ φάγε. ΤΑῚ ᾿ τ δ᾽ πναηήμεα. 
Ρι , τὶ : 

τὼς βεμαφαῖ,, Οὐ δὲ Πέτρος εἶπε» Μηδ μεῖς Κύριε 14 ΣΟ α τα αι σον τάς [ΝΜ] τον  ἔεααμν αν ς 
φαεριυπὶ φᾷ δγ) οὐ σύποτα ἐφικλρν κῶν. κοινὸν κἡὶ ἀκά- (Δπ| ΔΙ ΟΔΔΜΝΙΝ μ τη τ ΡΠῚ Ἰρό ο δρίείταπι ἔδη- ΤΡΥΜΟΥ ΘΠ) Ιςἀϊ αυϊοαυαπι “ ΡΟ υταπὶ νε]]. ΠΡ α  οαμομονθεῦπμῃ. 

ον πὰ ΝΕ ΟΝΒΟΝΙ "τ ασπο δ: ἐπιείοης ὃς. κι αὐ φωγὰ ᾿ νυ [ς αἴ ΝῸΧ τυτγίιι5 δά σὴ {ς- μόμς 
᾿ὴ [2] ὧι δα υ ἊΣ ν Η " " ἀ Η πεβεῦ οΝεα ὀνομνη: τὰ πάλῃ ; τέρυ τς αὐΠ} Ἰξυηφὸ, Οὐα Πεις ρυη βραιῖς ΠΕΣ ἀρνί 

᾿ ᾿ς φόν,Α' ὁ Θιος ἐχαϑάρισε,συ μη κοίνθ. [ἰτη της ρο!αἶτο. ἀν} πο ορϑνοιν 
“ῸΞ δὲ ἐϑμετ ϑϊφοίς χαὶ ποίλιν"6 Ἡοσαυιξ βαξεῦ εἰν τογεδίτον- [16] ΚΠοε νιον ξείδμηνιῇ 

ΠΣ ΣΟ ΤΩ τερεβενῃη 
4 υδς ἐπ εαἰμτη." 

εἰ Ἑεάηπε ῥηῖτα [ μαῇ. 
ἐανεῖ βείνως μεν δύω 
[ υΈο' 4νηη» ἜΣ 
ἐἶζε, ὐτὲ χηὶ τον ἐγκηὶ 
ἃ Οὐνμείδο, ἰηδηξεημι 
ἀρηλωνὸ δ πιοηῖε. αἰ. 
ΤῊΝ 4 ῥΔ᾽μ 4"). 

Ετ φηνηρ ϑοια[μη,η: 
μενγογαῦαηὶ β δέου, φῇ 
φορνοπήπαιων τς ἴω 
μιάϑεγεῖ βο(βίεηνπν, Ἔ 

ΓΏΟΪΟ «Ῥεγοοηταῖὶ ἐς 4ο- 

Ὀαΐυτι. 

10). εν ἀμβεη» εορίξδηίε,. 
4ε υὐδοπε, ἀἐκίξ ϑρίτμιης 
4, Ετοε, υἱὲ {76 4μκτρῃ! 

. 

τυ, πα] “ἢ ϑηρίων πιδητίοης βιέϊλ, πεπηρο πάντων τὸ τον: 
ποδὰ κὶ τὰ ἔρπητα τῆς γες. 44 μὲ! φωκάγηρεάία (ν γερὰ ἊΣ 
δ50ἀ δὲ 5γεὺ5 ἔς Βαίνες, δὸ Ἔχςερῖο φιιὸά ργσροηῖτ ρεείε- 
θὰς ῥοπυ». 1 ςρ ἐς ςἢ πὶ τάν τοι τεὶ φωΐκ τεορώποδι, δο. Ομάνὴ ἐν: 
πιηναί ὦ 4μαάνη Ῥα α, δς. { Κεριῆϑα, τὰ ἐγπυτά. ψοῖυς 
ἱπὶστρτγος ενρονιλα. φυοί πι ἱ ποη ἀπο] ςογοῖ, αἰ νίις οὔ» 
τἰδυλος νς ἰσγρεπίαπι ποππίῃε τοῦ ἔφοις ἐπι Πρ ογοπιασ, 
Ὠὐυλην ἰλτὲ νεγὸ γάῖελς πομπῆς ὙἈ ραν" ( θη τορο 
ἰηζεγρτςῖος γοζαθυΐο 1,Ατίῃἰς ποῦ κτανεταιο λάρράτοῖ εχ 

. 4 Ῥοϊεὴμην υεἱ ἐπηριννμην, μοινὸν ̓ ὶ ἀχήϑωιρτον. γῸΠ}. ἰορε 
καὶ ἀζτο δ υεἰ: πιὸ, Οτείοις με νβύτινιηλόν ΕΑ κὸς 
ταιίϑης δ εῖσυς κενὸν γοσᾶῖ ἢ αἰϊοαιιὶ ρος (ς ρυγμηι, τὰ- 
πιο Αἰίαμο οί μο[ιτινάν ἔμςτ. Γπηρυχὰ δυτοαι ἰμις ἱπὶ- 
πριπά, ἡ ἀᾶπι ἐγαπτιροῖ ς ἰητογαϊέξο {Π]Πατυιη νέων Υἱός 
Μαις.7γ. ᾿ 

15. ΝΕ ῥρι ωψο, μόνωίνεν. 5ἰς ςείλοι Ατὐδδε,ἰᾳ οἷδε ρτὸ 
ΡΟ ψείς δὲ Ἰατριιείς άρατο,, φιαηποῦχοιπ οτίλπν Ν τὰς ἐπὸ 
τεγρτός οὐυδτῖογμης, Ν᾽ ὁ ἐοηνπῳμε ἀιχοτὴ, Ἐ[Ὶ ἐπίιη ἤος 4ιι0- 
ὡς βέπυς ἀἰφεηἀϊ ρονίτυπι ἃ πιοάιο, φιοτίο ββοξυηι ριὸ 
Πέϊο ροηίτας, ντ ἰη Πρ νυ} οχ δΐςσπο, Γίμην Ριμβδίοη- 

ε,«ἀκε προ εἰτινοάαι ἀππάγά (γε εμγαίφννε [99 βτοτεν δε ἐζενα 
«ἰνοελὰ οἱ οδηὶς εἰτουηάλτας, δὶ ἐγαξγαεςας ἀπηοίαυν 1,|- 
πάζοι τὴ ναιαρέ κε πων ἀοδιηπιρ, ,.. 

17. (μων “μη ἀβμῇ [ἱ ἰναβιατει [ ὀζίιαη! } ὡς δὲ ἐν ἑκυτῷ 
διασόμ Μευξ νοι} Ἰΐμ ΠΣ ποση ̓  ὧν ἐανηῤ ἐγ 

᾿ ἐ ὃ ἀπεςαλρμῦροῖς Ὑτὸ τῷ Κοργηλίου 

κ 
ΑΡΟΡΤΟΙΟΚΥΜ ὃΘὃ59ΘἘἀῳ9 

καπιδαὶ δὲΠέτρος τυρὸς τοι αἰσναρ"} Ουῦ ἀεἰςξα ει οτρο Ραιτις ὦ ει. Ῥαϊαράενν ἐεα ε- ἐγῃ, δά ὑΐνοι, ἀἰκίε, ἔτος, 
“0 [μη ἂνείν φματημν 

ἥν4 «αν εὐ βτοβιον 
χυάπε νεηϊ βιεὶ 

νἱτοϑ 15" αυὶ δὰ ᾿ρίυσι οἱ ἤὶ 
(μογδης ἃ (ογπεῖϊο, ἀἰκίΕςςος, 
Ἔρο ἐγ(υτ αυοπὴ αὐφγτ5: ἐπ 
ευ εἰξ ργορῖεῦ αιδιη δάς {Ἐ1) 

Τρῇ νετὸ ἀϊκεγῦτ, Οογῃς μΡ 
ςευτυτίο .νἱς ἐν τυ8. δέ τἰτηςης 

ΤΌ οὔ ογρϑοις τοϊξιπηοηῖο το-- 
τυ Κεητίε ϑἀαοόογην, ἀϊαϊη1- 

οὶςυὐτὸν οἥπεν,ἵ δου, ἐγώ εἰμι ἐν δητεῖ- 
ΓΒ] 3 ! 

κηρί αἰτία δὲ ἰωῦ πάρετε; 

οἱὃ ἅπον.» Κορνήλιος ἐκατοντοίρχης;
 13 

ἰὴ δίκαιος καὶ Φοξούμϑμος τὸν Θεὸν; 

ηυρούμϑυός τε «ἀπὸ ὅλου τὸ ἐϑινοις 

12} οἱ ἀϊκεγηηι, Οονηεἰἑω! 

πϑι ἴδεμην, (Ὁ ἐεβιπν- 
εἰπε ἰγαθεη αὖ υπόμενίϑ 
ξεο ΓΠρβαογηπι, γε[βοπίωπε 

Νιουδαίων, "ματϑη πὸ ἀγγήλε τὰς Δἀμιοηίτυβ οἰ α Αηρεῖο] [9πεῤν αὐ ἠὸ χὰ γα 

δὲ ῥα ακ βϑ5ὶ εἰρὰ οἶκον αὐ-] [Δαδιο νε ἀδεςοτίογεῖ τε ἀοηλυπὶ βὰυβομι φθότμμν ὑτος 

ΡΠ ὕσωι ῥήματα οἷ " δὸυ (μαἰῃνᾶς αδϑ5 τε αυσἀᾶ αὐάϊτος, 
τα! ανον τος αὐτοὶ ἐξὶ 4] Πηιτὸ νσζατος ἰρίτωτ εο5 4ς- [8 πινοάμεῦε εξο εοι,τ- 

εἰ «αλεστίυδμος οιμῦ αὖ τοῖς ὡζενισῆ. ἌΡΗΙ ζοὶεὶ Ἰεαὶ ὸ εερὴξ ἐν δἰ εἰοοϑ ἐφμεραν 40 

{0 ΟΝ, δον ὠξηῆλϑι 1 Ἰῴριε μο ΡΙΓΟ. ῬοΙῖγι ἱσνόζ ἐεπν ἀϊφ [τ᾽ ἐπ ργοξεέδως 
Τὴ δὲ επανθλον {πέτεὺς Εωρόα συ} Ἰρρῖγυς ἀο τ οὐ εἰδοάζυϊάαπ} 18 ἐμαν ΩΣ Θ᾽ 4υἰάαπν 
ὡ πῖρκαί τινες δ ἀδιλφών Τὴδ τὸ τὰς] [εχ [τατείδιις ἰϑρρεηίθας ςοπιλ2} [κπ βαινίδνν αὐ Ἰορρε το- 

ὡς πανεσμυλθον οἰνπρῖ,.. οὐδε! {απτευπι. ! ᾿ ["νενεὶ [πε εμην, 
᾿ ! ᾽ 

Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον ὡς Ὁ Κα)- ̓  

σείρθιαν. Ο 5 Κορνήλιος ἕω φερίδοκων 

ὠἰπιῤ, συγκαιλεσοώυϑμος τοὺς συγγενεῖς 

εἰτὸ καὶ τοι αἰαγκῳίους φίλοις. 

οἷς δὲ ἐρίμετο εἰσολϑῶν τὸν Πέτοον,Ἴι; 

πιναντήσας εὐνῇ ὁ Κορνήλιος παστὸν ὅ 2) 

ηοιἐ πόδας, αρϑσεακυυησεν. ᾿ 

Εταΐτετο ροίξ ἀϊς ἱηιγοίοται 34] «νίρενα δυίεην ἄε ἰπ- 
Οχίλυςαυ. Οοτποϊίυς φυτ οχ-͵ [γοίμι ζαίαγεαην. (οτηεν 
ρεᾶλθαι ςος,ςδυοζλτίς ςορηᾶ- φημ μὐήπογν αϑὺ 
τὶς [115 8. ποςςο ΑΓ"! 5 ἀιηἰς 15. πρό θὲ νῶν : 

ἘΜΨεδυτείη βλέξαηι οἷ νε ἰη- πἰ δε σὴ ἘΠ Έ φορπν ἀβουμῖφ τοῦ! 

τγοῖγρε Ῥεῖγυς » ὁσουττοη5 Εἰ 
Οοτηοίίδις » ἃ ἀοοιάοης δά εἴπ: 
ρεάες,Δάογαυΐε, 

Ρεῖγυ5 γετὸ εγεχίς οὔγάιςς ς},ς 
δυγρειδζ ἐρὸ ἰρίς βόπιο ἔπι, 

Ἐπ ςο]]οᾳιεπδ οα πὶ ςῸ 9 [η- 
στε εἴ οἱπαςηίτηας πλα]τος 
αυἱ ςοπυςηογδηῖ: 

τς σῖτα σις ἀΐτοἐςς λεὴ, αἱ Ὀϊχίτσας εἰς, ος [ςἰτῖ5 1υ- 

᾿ ἔφη τὸ ὡρς αὐτοῖς ΤΥ ῥὶς ὅλιςο λον ΠἼχο ηςξαϑ οἴἴε᾽ ῥρτορίας δάϊιη- 

ἐς ἀϑόύμιτὸν ὅδιν αὐδρὶ Τουδ'αμῳ κορδι--] Ἰρεγε ἔς αυῖ δοζράεγς α( αἰϊοηϊ- 
δαὶ τρυτέρχεῦϑτι ἀγχλοφύλῳ' καὶ ἐμοὶ] Ἰσεπαιλίοά πλὶ οἰξεπάϊι  εὺς 

ἐθεὶς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀχάϑαρ-] 1 Ὡς ἀ6πὶ ΡΟ Ιαταπι νο] ἐπηρι- 

; “[ ἤγυσι ποπιίησῃ ἀϊςογειη, 

, ΤΠ ῥιοία νηὶ εῸ 
ἐμίνοοε Ῥεῖγμς οὔμένα ςοημφαϊι:ςἰωΐ» 
νεπϑὶ εἰ Οὐγηείλα τ ρτο. 1ἰε αι δι ἐπὶς 
" ῬΠ 46εἰ ομ1,4}ο- ποπδνν, αὐ» 

᾿ ᾿ , ἄσπὶ εἰδυΐ ἀξ 
βοῖνμε “νενὺ εἰεναμὴ μα ῖς εἱφίφηι.- 

ἐμὴν ἀδόφινι, δωνσ εἰ (' ἐζ0 θυ8., πεάυπι 

φᾷ ἤοπιο [ωπῦ. 60. δρίεπείδυς ὃς 

20 Ἐπἰοημεης εμπε ἐϊϑ ῥη- ΒΡΡΩΣ ὅπηι 
ἐγάμϑὶ ν Θ΄ ἐμνεη δε πνν τον λομεὶς, : 
4 ΤΣ ΠΝ 

δ έκέιαμε «ἀ ἐἴοι,»"ος 
ὧι ἰδὲς φωοπισάο αϑοιηίπα- 

ἐμῆς [9 υἷνο 1ωάδο εὔϊμπ. 
ἡ ἀμὲ ἀειεήενς 44 «αἰὐε. ἕ 

ηἰχεαπη [πὰ πριν οβθεη. 
ἀνε Ἰεμ» πεηθήμεην οοπν- 

τρμητ} 408 ὑπηθη πάη 

( δὲ πέτρος αὐτὸν ἤγειρε, λέγων, Α᾽-} 

γέςηϑικα γὼ αὐτὸς αὔξοι ροοπός εἰμι. 
᾿ 3» ἢ λ “« ἡ 

Καὶ σαμομιλαδν αὐ τῳ, εἰσήλϑο, καὶ δἰ)61- 

σίθι συσεληλυϑύφας πολλοί. ᾿ 

Π ᾿ 

πη λὲ ἀν αὐϑε»πον. } . ΡΛ ς ἀίεετε βοπιόμενν.- 

ἀρύσεν ἐρσ ], Θϑάρτορτες εὐαπιἠπἰ 1} ΟΡ τὶ ὑρρμιώ αυλά βηοΆνδί- 
δι κα] αντρβήτως ἦλθον ματαπεὲμ- ) [Ἰοᾳυυτὰς νεηὶ δοςογβέυς.  εἴ- [ὅ᾽ μκηΐοπε υεηλ φοΐετβενε. 

ι , ὅ τινι λθ ῷ ἱρὶ τἰοης 6] [1ηϑρτοζο εἴρο ἡνήπ 90 ᾿ ῇ 
εἰς. Παυϑύνομαι οὐ τινι λόγῳ μ4-} Ἰςοηῖοῦ Ἰριτας αμᾶ τὰ ζ [ 

τὴς ἩΤΑΝ 7 δοοογ γ1τ15. 1 “Αμαν φσρεη! Ἐς πε. 
ππίμψαῶ ἐ με. 

ἰχὸὸς ἔφα: Αἰπὲ τετάρτης π Τυΐὰ Οοτπεῖίας αἱ" Νυ- 

ε Κα : Νω ΠΡ ΤΣ ΕἾ ΤῊ το μὰ ἀϊυϊηματίις νίχυς δὰ Πδης δο- 
ἡμέρας μίθγε! ταῦ της ΤῊ ὥρας μίω ΜΞ μεν εν Πατὶ ΕΑΔ δοζὰ Ὠομὰ 

φόνων 5 καὶ τίω ὠνατίω ἀρὰν ΦΕρσδυτΑ Ἰογαρατα ἀουι πῆρα: δ ἐςος, 
“μδμος ον ταῦ οἴκῳ μον" καὶ ἰδου, ἄγη ρ᾽ ἰηυΐάδπι (τετὶς οὉ Φομ]οϑ πιςος; 

ἐς ἐνώπιόν μϑυ ὦ ἐὥϑτι λαιιρᾷ. Ἰγεῖτε (ρει άϊ4α:, 

4.) Εἰ Ουνηείδης ἐγ 

ηνάἀ η[φμανια ἀδε,, υἱημε 
«ὦ Βάης βού τὴ ὁγ4η α- 
τ4πὶ ἤογα βοη 4 ἐπ ἄστηθ 
ἡΜ4: Ὁ εἶεφ γυὶν βει 

4ηε τῆς ἐμ Ὑεβεςαηάϊο. 
ἀκα: 

Ἂ “ἀ ερ[μειν ποῦ[ι! βιιεν ἀν ἃ Οὐν πεῖνο, τοι ἀπεραλυβνοὶς δἀογαὐοπόνη το ἐξ ἰοίαπι δι ἐγηῖ Ὠςο ἀεθίτλπι λά Ῥεῖγυπι 

εὐ εὐτὸν ἐσὺ τὸ Κομηλίου, Τοῖαπι πος ποῦ [εξ ίταγ Ἰ ἢ ἤν τεδηςίοττε ἡ πιπιὲ ργοίς μονδαὰ τᾶ πτὶ ἔσγα! Το γειεςῃ- 

Λυδϑιοα, δε νεῖεῖς 1 ἀτίοα εἀϊείοης, δὲ ΟΥλ ἐο Ἰηςο Τοάϊος τί Ρεγοιίις, πνοά τ, ἤθη τοπυΐτ Νά πιοάογατὲ ἀμ δ άπς 

ναυβυϊπιο, ες Δάν ηςοςἴς βυῖτ μην τῇ τις αὐδρας νὶς δάοτατοποηληοι πρκή ες εχ Ῥεϊτὶ ΕΠ ΈΩΝ ἡ ἢνε- 

χτιουῖι τ αὐα φορμκὴ, ἰάεγοο ποθὴ τοἐϊὲ αὔ «οάςαν "Πἴο νεῖο- ὁ τὸ ρεάες οτΐδπὶ νοἰψε{ετ ἀεοίςυϊατί, πὰπλ ἐος 1] ϑηϑην | 

τὸ [ἀτηρ ἱπιςτῥτοῖς ρτατεγρμι. ᾿ ἀἰῶμπτακην ἐ α ἐνὰ (εις ες οἵξ νἱξατῖις 48) «τορίἀα; οἴει» 

θτωνηέει αἀτηνηίιμ! ἐβιχενματίῶ. Ἡυἷς. Κεἰ" ὑπ αὖ ᾿ρέϊς Ἀςφίρυς χαῖρ. ΤῊΝ 

“ραν ἰᾶς Μ ΜΗ αν, βὰς νῇ δ' κῷ ᾿ 8 ῥιορίωι δ μοι ΜΎΣΟΣ 

14. Νεκι[ατιμ ἀτνδεε ιν τοιὶ αἰωγηαίφις φίκοις. 515 Ἰεξιιυς ἢ Φ νε μεπε βοί μην, μυδίναι κεινὸφ. να] ἀλισανμν ν ὃς 

οπιηΐδας ποῆιὶς ἐχοιρίατίσυε, Μαΐηη ταιπεπ' σα πὶ 570 10 {υρτὰ νεπ. 14. 56] αυΐμαιη 14 ρεοδίδειυς Ρεῖσις ΩΝ 

γηϊρερτεῖς ἰηϊοτροποῖς Τορυ απι. Ὀηδεγιητ ἐπιηη πιεῖ (ς - υυιὴ οἴπηος ἐπιρεητὶ δι Οἴμτι πλίςαπιυτὶ ἘΠῚ βιτις απὸ 

(οὐιλα, Νεςείζαι ἡ, ὃς Αιπιςὶ, (αἰς φυιδυίάαπι Ρεοι αν. ροπογάθίας εἷς ἀποτυτ δ [ἃ ἐς 0 ἀριτυτ τα τι βεπύυπι, 

νυν ΠΌΌΙΣ, - “ ποὴρς δά ἰςξ ἴδηι πὴ ἀϊδλιρ ξοπέ, φιοά εχ ἱρία αιοαίις 

᾿ς Ψιδμιεν [χεξων ἢ δος ὡς δὲ ἐγίύντο. 1ἃ εἴπ Ἰρίοπ- Ῥοῖῶ ογάτίοης μι Πρ ίτατ. ᾿ ἘΣ 

φιο ἕπεο έημα Δδ 1 ἐὐψα! να ἀοιιηλ "Ὁ 19. Ν νν εὐἰοημοινινδνπῤβοενεψυΐφαιοι σίμε ἀνίαν, 

ΠΟ]ὴ πα ζτεάοιοτι, γε τοξξὰ σχρομθηι 5.115 δὲ Λταῦτ ϑρβν. τρδιίαε(νε Ορ νου) φυλῶν ΕΤΆΠΏΝΣ, 40 Ἴπτοῦ ὀόὰν ἰῶκι 

Ὠϊΐη, ΘΠ ΠῊ εἰσελϑον ΡΓῸ υἐσϑρχιάδει, Ε δά τι Ὡς ἐϊδιεν. Οὐμέϊαεί ἐμ! πὶ ἀςϑ ηξοιτις εβ ρου ῳ Ἢ 3 

γεῦσιν Πα τοίςγαπτας. δαμτ δήλη δὸ πὸπ μα ἃ ἀθ- [ΔΠ11|5. ὡς 

1: ἀρ (οὐ πολυ με δι ἐπαφινία ει φόνων νεῆ!. 940 Νιάιμ[ημανέοι, ἡ ἐβίω με δ ἽΕΡῚ ̓ιὴ ἐν: ᾧ 

θυΐοινι ἀρράτοῖ οχὰ ψειίε) ιν κι μἐ]ὴ 4} .κ ἐϑμετο δὶ, το ἐμάν ἐμ ἈΠΙ ΙΕ. Νδιῃ ἰας ἃ " τα ατι " 

βειρειληι λυ οπιπίηο ἐπιεγρτοιαξιιγὸν τῷ εἰσελῦ ἐν, ὠν “9 40ΔΠ) 4υάγῖι 1 141 ὦ ἰειη δα όνν τ ϑῃ σι. οὐ : 

ἐτοει,νι ννἰσατως ἰτρ, εἴς ,εὐσνλϑόνιοα Πέτρον, ποά ποῦ 445 δὐτεηιἸεέλιο διυΐυς Ἰοεί ἵν αια ν 851 ΠΟὲ ΘΕΙΟ ΗΝ ον 

ἄται ἀμ ροϊζεα απμηη ἀπολτις ἀξβδῤεν ἢ "ηη4851)δί ΡτῸ αὶ αἰωὶ δον τίιυ τ. οἱ Ἧς ΤᾺ Ἂὰ 

46. βινχε, αἰέρνον ἐ ἸΝυὶν ἐρίθις Οστκολίας ἐοβ τις φη.4.5}}}}5 δα ες! ἰβέειρτοι οππμίηο υἹάσιμς Ἰερηῖε ΘΒΨ το 

ι 



“ νὴ 

Ὡρχ δοτῦ τ ὦ ἀκ ἢ Ὁ. τὰ ΑΡΟΘΤΟΙΟᾺΙνΜ. ζοι 

τόνον ὑμένος μὶ, τούνηνηνε ἀμ! ού ὅμεν πράξων, Ὅς αὐ θδε. (4 με ἰφτάνν αὐγανν. Ν ἱ : , " ἼΔΗΙ 
ι ει μίχῃ τὸ δύ ἐμ ; “ , ΝοΛΗΜΝΙ ἀσηίανιε ἑοῖς νη εἶδε. μοί ἀὐταπν ἀττθοῖ λά νοῖδυπὶ ἐβέξειλνν,ρἨ σπιρὶὰ ργοτίμς πλ1Π|4 ὄχταης ἰἰς, 2.16. δι 17. [ἴεπὶ 7.15. , 

Τα λλανε ημολοῖαα ναι μμομι Αὔγαδὲ δυῖοπι Ἰεξὶς. Βεπὶ ἐμίω,, [ιάσμ, ρσφείσοιῃ βυτεπὶ οἵδ πποιΐη, ἐππιμὸ Δ ϑιοαυς (ἔψιυξὺς εἴς 1’ σὰς ΕἸ ο γαογαμη ἰδίου ί- δἰμριὰ κα. Οὐδ ἢ δτίλην ΠΠ ψοτίτ ργορτίαι Πρ βιβωας ' 
Ρῖο. αὐ, ἀρυιὰ ἦὰ εἴπρε εκ ληιεοςάδοπες ταις] Πρίτν ςζοηΐςς τίοηςξηῃ ἔσευλις, αὐίςτειρεπάυση εὐτ ρυπέξ' τη ροίϊ χραςοόῖ, ᾿ 

νυ αισώχριήνος φγαύᾳνο, ηα}} Ἰςίυηὶ) δ πιεπείοπε, ἰω. 4» ἢνε «4 απο ἠδναπι, μγῳ ταύτης τὸς ὥμας,. ἔχε. 

ἢ ες βς χροναὶ τί ἐν ώτδιυ ὅρων, ἰὰ οἰ σε, νον. Βεάλ νεγδ ποῖα σιοῆιε [ουιῦυ Ἰσαμιοη αὶ ρεείτα ς ὲ τηδάϊο. ΟΝ ἐρμὰς αοηϑ. ΡΙατδις δηποῖαυιηις Ματς, 8.1. ὅς [κις..7ώ. ἰάςῇ ΟἈε τὶ, 1τὰ να τς ἔσο Ροτιοάμις μονόκωλος, δὲ αι ᾿ 

Οἴκοο: (τίρτιπι Ἀαδυῖς μέχῃ ταύνοε τῆς, ὁμερ μων τυρόζν ζ ηἰπὶ ΟΥΑΙ ρυζίςητοπι ἀξείλτας, (κὰ ἀυοτυτη ἀΐιοῖ ὀμίπς 
πος μι εἴ νε ἄπσολεν ΔΕοιρίαταΓ ρΓῸ σημαίνειν ,ἰᾷ ς ΡὲΓ ερίρβοηςηι ἀϊέξαπη {τ Πῖς εἰ οἴππιιηῖ Το ηβ. 

«μὶ αροδιχόυδοος ὑπὸ τὸς ἔκτης ὥράς μέχρι τὴς νάτης ὥβας νά ἀϊετιαν ποηλίῃ; φιοά ΤΟΣ τρίς ςχρ ίςας, πᾶπὶ καὶ προυτὴν ̓ εἰ Μικοῖς ΡτῸ οἠξηιβζατς ρΡεῦ πυητηιηη, ολὰς τοὶ τὰ Οὐ αὐτοπὶ πελὶ αοη ρίδοοας τὰ ροτ ρΡάτοητίνοη ἀζοὺς 

εἴ μά βας υἱψμε ἠφεάαν ἜΑΡ Απνϑοίη ΩΣ ν (Κ᾽ 674} 4 ῥόονα βα- ἴῃ εροχεθβεῖ. 
αἰΐιπι  υὐβ ον όμαν πο ΐε ἰλέωος αι ἀττοήι τη ὃν πο Ρετς, ἀιχὶ πη [ρεγίοτο δα ποϊλτιθηδ. Εἰ σιταῦη μος νὴ 

μεῖς αἰϊδρότιυς οἰΠὶ ΠΩ ἰατοϊΠοέζαν ὑτκτοῦηε, γενῆουϊο τειρῖοχ Ηςδταιταις, Ὑπυβίπ ὧν λόγν νι ργῸ ὃν 

(ἐμ δ υῦ πὶ ζδεν ᾿)ειποη!ἔγατιασπιν Ργοηοιηθπ βοϊτωπι λ ὀγονταἴτοῖ ἴῃ ἀπίφειλε το ἐσήμιννν, ναὶ ἐξηγήσατο : τοΥτ108 1 

εἴρτο τεϊατίιο,, εχ ᾿άϊοινάῖο Ηοδιπογαπι, οὐπν ἀπ0 οχ. τὸ οὐ τός ὅδε ρτο ὅς ὄδν." : " 
ΤᾺ, Ψ᾿ "ὉΠ ΑψνΨνϑνν.... ὺῦ...-ῦὖῸ-.νϑ.ν.ν.υὸῪ.'....- -- .-»ο-.σ----Ἤ ἧΧὀἈ5οἌ.-ς- Ἕ , 5 : “ ΣΈ τ . - 

πο ρου; ἡ κα! φησι; Κορνήλιε, οἰσηικούδνη σου ἡ] ἢ ἰχίτηνο, (οτηε]!νοχαυάἶτα 31 ΞῚ αν, Ουτηεῖβ, ἐπα. 

εἰφηε, δέ οἰνῶ- “νοϑσοί γῇ ζο, αι ̓  λεημρσιιύαι δου ἐ μή 
(υπὸ οἵατίοῃς5 οὐρᾶς εἰςςπΊο: επί τέρα ΙΝ, Ὁ 

ΠΑ ἸΜμ4 τριηγηης.. 

τἰεαις (εἴς ρα- ᾿ κ᾿ .- 
τ ὁ ΟΣ ΤΣ 

οἀοξοος., ΟΠ ὥησῶων οὐ ώπιον τῷ Θεοῦ, ΠΕ Εὰ "ῃϑιπο γί ΝΕ Ως 1 νρογαια [μη "το 
ταιν "ἢ Ποηίρεξτυ Ὁ εἰ. [ἐἱ. εὐὰὰ 

βίου βάει εχ έ ΜΡ, ᾿ 

" μον οιμῦ εἰς Τόπαϊωυ, καὶ ματα- μα Μδῆις εγρο ἸΙορρϑ, δί ἀςςετίς  }}] “είμε εηρφἠο Πορρεῃ, ϑυάίτυ πίον 
ἕὰς, ἑπα οχ ναἱ { ᾿ γᾷ - ᾿ ΗΣ : 

καλέσαι Σίμωνα ὀς δχικαλέι) Πέτ ρος ᾿διιηοφηξ 41 ΠορηοιηιπατωΓγ Ὀς.} Θ΄ “ἰρεβε διηίφηεην ἡ 

ἐγυβ: Ηἰς ἀϊαογίλτυς ἴῃ σάϊδυδ [{Ξροπναίων Ροτμν δὶς Ὄ- ᾿ Ἄτοὐδπι πμετ- ὦ 
τὰς ὃς αὐοιες δ ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως Ἀλρμοας 

ξππουἷβ σουατῇ ἀρινὰ πιάτο; μὴ μιαιθδι κῃ βρῇ 
4}: 

αὐλιδ)αἰγελιζόμδρος εἰρίωΐω δία ἴν- 

οὐχοιοοῦ οὗτος ὅσι παύτων Κύρμος. 

τἱμεῖς οἴδατε τὸ δυόμᾶμον ῥῆμᾳ καϑ
' ἊῈ 

ὅλης τῆς ἰουδαίας, αρξαιδμον ὅσο 
τῆς 

Γαλιλαίας, μετοὶ τὸ βάήίισμοι ὸ ἐκ
ύρυ- 

ξω Τωαϑνης᾽ ᾿ 

εἷς ΔΙῊ 5 {{πἀςἰ}5 συλ ηρ 1280 8 

ρᾶςεμ ρεῖ 1είατι ΟἸ τ τα, ἡ αυὶ 

εἰϊουναίαιῃ [ϑοιῃληι. 

νὸς ποίει ποά φείτυπι εἰϊ 

ἱητοτα τάααρφηῖτο Γαόζο ἃ ὧδ 

Ἰχα, ροιὶ δαρείηα αμο ἡ ρτα- 
ἀϊεδυῖζς ᾿οΔηῃ 5: 

ἰῆς μραεὶ, «πημθθάθε ᾿ 
ράξσεπν βιτ "εν οβνὲ- ' 

βινηηβὶς εβ οπηνημε θ4- 
πη. ᾽ν 

37) Ρο: Ἵν 45. [εξωνν ᾿ 

εἰ νενῥδωπι ρεν υμεμενίατν δι ΠΉΠῚΔ Ευλπὰ εἶ 

, ἡμωῤκαηο:δηείρίεης φηνπν ὰ 661} μας εἰ: : 
βέοηι ὌΥΣΗ} 0. σαἰδικα ροβ δαριλοναπν τ παν, ρα: 

{ Ὡἰρ ϑιέλροσαν ὃς οὐοα μόρϑμος λα 

κι λυσοι σοὶ υΐ αυυπὶ αἀμςπεγῖτ» Ἰοαμοταν} [ὲν  ωνην νερομ 
, . ᾿ ᾿ πλεῖ : ἰοώης ἊΝ; ᾿ ε ᾿ ἢ Χ 4μοά ρταάιοαμέε [οαηη65: κγ] 

ς Ν᾽. ; “; δα μὰ ᾿ ν᾽ Ὅσο ' ᾿ 4'᾽ ᾿" Σ Ὶ μος ἩΜ ΣΟΑΜΜΕΙ νας, δί (πὸ 

Ἐξ αὐτῆς οὐδ ἔπεμψα «τούς σ᾽ σύ τες ΠΡ. Φ .Θ Ἶσὼ ᾿ν Ναζαρὲτ 5ὡς ϑηξισεν ἢ τ είσαι ἡΠμπὶ ἃ ΝΑχάγεῖθαι 95} "Π ἐζωπ Ν ἀκ, ανειίν τεαῖροτς εχμὶ- 

Ἑοάει) ἰσίτυν τη ΡΉ αὐ 5} εξ ἐτρο ποβ χὰ ὐπὸ Θὲὸς Τά ἰδ ἢ ἀρ ΧΟ] διασα,- χηχεῦῖς σου δρίγτα (λπᾷο δι τς φϑοπνοᾷο νηὶ εν Π 6:5. δίκαπι ἃς ἅππ 
δρόμῳ (μπξ!ο ἐρ’ Ὅμως ὦξπι ρει ἢ 
ἐκ χων ρενίγάηβι βεητξα- ἐβν ζλνοῆν ἷ 
εὐενάυ (σ΄ [ἀνάπάο οπνιες χατη Ὠεὶ νίτ- , 
ὀρῥτε[ζδ: ἃ ἀῤαϑοίο, 4ω6- ἕαῖς ν (υάπε 

ροτερτίαν οδαιυδυίλυῖς θε- 

᾿πρῆςτϊς αἰδείοης ἃς ἰλπλη5 ο- 

ἀηος (Ὁ ἀΐαθ 1} ροτείζλτε πη) 
λοῖς ἐ ποίησ υϑυος. ων ἡ 

τῶν ξ “γτε ̓  αἰ φἰεημομ μα Νω δά τε: δίτο Ὀσης ἔςο τὶ ηυἱ Δά- 
παντες ἩμΕις ρ τθο τὸ ὑϑέου πὰ] Ἰυςηετγί δ πῃ ογρὸ Οὐηη 65 205 

ρσυδμ, ἀκουσῶι πῖντα τὰ φοςτετα ἢ ΐμ ἐοπίρεξευ " εἰ δαίωπηδντῖ 

"Ἢ : (" τη δεμε μοι} ῳ- 
πἰεπάο. Νωνς “ ̓ 
ηΦεὴ ἐοη ῥεἔξο ἔων «ἠ[ι. ἵ 

εις μεὶ γὸς δι λϑον δ εργε:}0 καὶ ἠώμϑυος 

αὐτὰς τοιὶ καταδωυας δυουδρους ὑπὸ 

: ; ἀτον ΩΣ ᾿ ᾿ ἀμ π)93..) 4μἀἶγε οἴπηΐα μα." Ἢ ' ἜΚΚΨ.ΉΣ γν ᾿ , 

ἐπ ως τς γεδρα σοι τ τὰ Θιου. ! αὐ άἀίαπνι οὐμηΐα αυαὶ τὶ ρτα-} [ονηῆμὲ μὐῤρτκεερια βὼ τῷ δῥμθόλου,ὅτι ὁ Θεὸς ἕω ματ ὠυτεῖ. τεάαίτος, υσηίαπὶ φὰς οτᾶυ] {μέρα μι αταὲ τὰ ὁ. πισαϊε μναῖς β 

ΡΥ Αὐνοίξας ὃ Πέτρος τὸ ςόμᾳ ὁἴπεν, Ἐ᾽ᾳα᾿ [“ερτδίυπι ὰ Ὁ εο, ἢ ἐ βέσοι Π ,ς ᾳἰ [(μ ον τὴς ἝἜᾳΦ{Ε{ῃΓ. ρον τὺ 

εθλῖ, ᾿ 
δ 

εν" : Ω Σ ᾿ Ρ τ τοχις 

Ἰοῦ.9 ἀληϑείας χαταλαμβαίομαι δῃ οὐκ ἔς}  Ῥοοῖγιιϑ αυτοπιοῖς ἀροττο ἀϊ- Ἷ,, ̓  λθρπιεεισθᾷ 5 Καὶ ἡμές ἐσ μμ μάρτυρες πταντῶν ὧν)» Ἐπ ποο [απνρβτοίξες οτηηίμτη) 9] ΒΈμοὶ ἐνβαι [νην ται αν γε 

αν τ τὐλσνς ὁ δῶς χε» Ὗ' εγὲ ἀοργέβμεπάο ἢ ευπὴ εὔρεν φυίανη ἡ μία αν Ων ὥρα ΔΨ Ἰουδαίων κσὶ [05 ἐδ τοίους Ιυἀαοτᾷ δι ες τα μωΐμτσναν ἱστ: Σαάξ παῖς 

δε εν" ἀΡΕΤΣ ΚΟ ΛΥΣ πεν τε ὕμοη τείρίοςτε δά ρετίομαιη: [ἡναν εν αρθι ευ ἀμιας ᾿» ΟΕ ἦ τοίοἹ τοῖς βεοῖτ: φυετη ἴηῖεγς-} [μι ἸΝΔΤΩΝ ἘΓΊ ΤΗΣ τα! πες ἈΥ̓ ᾿ 

κοημ τ ΑἾλλ' ὧν παρῇ ἔϑγοι ὁ φοβούρϑμο : 30 ἐπεὶ μπΡ αὐζβ 9 ἴδεν! ὦ ἵερουσωλημ" ὃν αὐξιλον κρεκάσωντες [ “] Κεἰομν., ἡφεπν οοείάενμης ἤοινε ρϑοιάτα, 

ξροὸν δον το κων ᾿ ςἸ} ᾿ 5ε4 τη αθΔ15 Βεηῖε ἀοςορῖι 31 δεα ἰη οὐνηὶ εριε, εὶ γὴ Ιλ υ Ἀτος ] σγηῖ ᾿Πρεηίυπὶ 1η ιδρῆο. ᾿ βφεπάφημες ἐπ ἰίσηο. αὐτὸ ΚΣ ἢ 

οο]αί ̓ ς ΠΡΟ ἐργαζόμδρμος διχριοσωνίω σιχ--ἰ κεἰ εἴς φιειπυῖς Ἵ" εὖ εἰπηεαῖ, ΓΝ ἀρεσονηταν υ; ξυ σοὶ στο νς εν ἀκα ἘΠ} υης Ὅρευς «χοιταυ τ τε το 45] Δἴ νας [εἰμ [ο{είιαιίε ΠΗ Σ τ 

᾿ κῤδωα ὦ Υ . δι ορεγδιῃ ἀοτιοἐε τα. νΔρέεβεως 4 ἡϊε Τουτον 9 Θεὺς ἡγειρέ τὴ ΤΕΑΤῊ πμερᾷ, ἀϊε,ἔεφιταις νῖ εοἠίρίςιις βΆε. ἀρ ταὶ τῷ ἀφά ε ονπν ἀϊς ιξήει τα Δ 

᾿ ͵. τσ ,, 4.4 , "Ἥ ἡ τβες τ ν ΝΣ ὙΡῈ ΝΣ . ; ὶ τϑοίξεβννν βεν: ὶ : 

ρορυϊουπι ὠ [0 λόγον ὃν ἀπέςειλε τοῖς μοῖς 1σ-ἰ .« ᾿Οὐυειῃ [εὐταοηεπι πριν ῆςα-- 2) ἢ ετϑωπν πη Ὁ ων χα! ἐδῶκεν αὐτὸν ἐμφανὴ ἣν ἐὥτῃ δες τας Ἂ.͵.ς [4 Ἵ ᾿ ἡ ἩδΑ ΟΡ ὶ 

᾿ἀμοείαιεΒ δἄ" 
ἜΝΩΝ 

. Οὐ πανη τοῦ λαῳ!, αλλὰ μῴρτυσι τοῖς 41] Νοη τοτιὶ ρορυϊο,ίς το[ίθυς Νν οι ρορμίο, (εἀ υοτν τόσος - 

Ἷ ὑἀεπία Ομε Ὁ : 
ον ' “δ ᾿ : : , εεζίϑως ρυαονάῤησιε, ἃ τυοτ Ὁ Ἰυβίοα , 

1 κ΄ 
᾿ ῳρρκεχει οοτονημδροις ὑπὸ τῇ Θεου, ἐπψ 1 4ος ἱρίς ρτῖυ: ἀεί ρπαμοτατν! 1 νοβί; ἀμ εναλάμεα- Ῥκοδ εν 

μως (Ο᾽ δένιηα σὰηε 
εἰ. ροβαναην γεωννεκῆ 

.[4 πιογεμ, 

41] Ἐερτακερὲβ πος βγῶ τος 
ἀϊεατε ροριίο, (Θ᾽ τε» 
βιανὶ ηὐἱα ἐρς ε! ηνὸ 
εοπξδέενέω: 4} ἃ ἴδ το ἐμ- 

Ωυνελαίοηι ἧς 31. 10 τρρηνονέφπν επενεο!)ἐ μυύάδασαν. ῬΑ αὲ : 14 εἰ Ἐ Τοῖς αἷς ' ἱ ἢσηὶ ᾿πᾶσεοηὶ ς 31. 5 πρρπρονέαπν ὥδυσαν. ρα Πυὲ :1ἀ ξεπτῖς, στάτιηι εἴς Ὠοο.ά ηυοή ἢ ἱ ἰΐπ, 
δ Ἐπρνὶ πα ἐν χτὰὰ εἴς εἰςεπιοίγπατυῖι τυάτυαι, Ψψ|άς {υρτὰ ἀπαι ΑΑ: οῆμν, Ῥδζειῃ δὲ οὐδ ἐρδμν αμω 
ἐπεεπιἴμαις ἀν... " τ 1ο ποπιίη!θυςνροῖ οί ΟΠ τ τα γα Ποα νηὶ ᾿ 

3 Ἐνέων ἐχϑηνῇπιονιεηῖο,} ἐδ αὐτῆς οἱ, Τὰ Οταεὶς αθ- οπιηπίμπι οπηιηι5 οἰϊ, Ηας ἼΠπ ̓  ἐν βρενο 
δαβίτυς ὥρκι,αυιοά ρυτδι ἐχργμποπάμιι ΨΚ ὃς γαίας, [δγίες παι φυίάςηι νι ἄστεος ἡτλπὶ εχρ  ολείοηςαι ἮΝ 
Φου[εξβην. {0 εἰ ὦ Θεούεν ες [.Δτἰπυς ςτέπιηυς 5 γτας φοπῇτγτηατς ΕΠ εηϊπι ταςίτα φιιατάληγ δητιτνοῖϊε ἰπτοῖ ἀμ 
ἡπτογρίος ἱερὶς σού ὅμο, αἀδιραίλπτς αοαυς της νοτυε, ἢετείαπι Μοῖς δι ΟἸνε ΗΠ, ἰὰ εἰὰ ἰπτοῦ περ εηι ̓  Ἐυαηρο 

πέρέγαηι ΛΟ 5 4υΐ ςοιῃο ἀπ}. 

ἃς δι᾽ ανᾶς νηὰ συ τῇ 60.» Ρ6- 

«Ππεαηυαιη τοξαγγεχίτ᾽ λιποστα 8, 

Μδηάαλυε δυτξ ηοὐἱς νερία- 

ἀϊσειυυς Ρορυΐο» ἃς οτίάτη ἅτα; 

ετἰδιπ τείειβοσηας ευπὶ οὔτ (0: 

ο μδν,οἵτινες σιωεφαάσομδν καὶ σι επιομδν 

ἀπο, μοτὰ τὸ αὔἴδειναι αὐτὸν ὡκ νεκρῶν. 

Καὶ παρύήγηλεν ἡμὰν κηῤύξαι ποῦ. Δ 
) ͵ «' )8ὲ  ,» 

λαᾷῖ, χαὶ δέεικαρτύρᾳ ὅπ ὅτι αὐτὸς ὅδιν 

πιο Οτῶςο ςοέϊος. κΝ τ τας : 
ἱ ᾿ ς 'Νδπὶ Μοίος ἱερὶς πιϊπηζοῦ ξαὶϊς ἀς ἱ πὸ τ ΨΚ νι ϑώ ς Ξ ᾿ ; 

4 " ΔΝ η γείφέοινο «ἀ βενβηδηηγδτι ἐκ ἔφιορνσωποχήηϊης.γ - Ἑωδηρ οι πὶ γειὰ εἴ Ἐύ το αν βώνννα ταῦ: ω ὠρισμᾶμος οἱ τό Θεα χθατῆς ζώντων . [ἀΔοβηίτωα5 πτὰ Ώεο ἡσάσκ νίυο-} [εκ ῤμονμπι ἃς πον - 

: δὲ ἘΡ ὁ νβεθηδον ον λα δ, νεοηίν: αφεῦζα ἸΝ ἐτοάςπτὶ, ἠ5ο ρειπιὰμη, ἀείηάς δὲ Οτξοο, χα νεκρων. τυ ἃς πτοτζυοτι 8. γωηὶ. ἀἰξιηὸ 

ἱ ἠλ ῥ, ὃ βυξουμῆνος 0 γν. ΛΔΙΌΓΟΣΝ γι: ΟΙὮ.1.16, 6 Ρειτίηςῖ υοὰ ἰάσγα (τ᾽ οπ1.3.29. Η ’ «" “ Ι: τ: Ηαὶς οἰίδῃν οπλη δ 8 Ὅτο ἢο. 43) ΜΠ ωἱε ονϑα: Ῥυορίνεια 1οτοι14΄ 

ἴνος ἰστῦ εἶ ἐέρασος,λυς ροτίας τἀτίοη ἐπὶ τοὶ ἐογηιαίςιη ἰπ- υἱά τυδαοτιπι ἐδ υβθν ο θη Εἰ ἀϊτγυϊδηι ςἴΐς ἀροὺ σα Τουτῳ “ας Οἱ φοοόφήταὶ μαρτυ 43 Ι ! Ῥ Ἧ3 καδλ ονονίακει ρετένδ μας προμμ7.. Ὰ 

τῷ τεϊπιοπίαι ἀδηϊ» ἱπεσάς 

Ποηειη ρεςςαζοταπι ἀςςορτατ] ἢ αριίρετε ρὲν ποπνο δίων 

ἐς ποθ οἷπ5 ααξαγιβ 45] [ὁπιαε 4μὲ ἐγεάμπε, ἐν ο ἡ Ἰοσμ!: 

οὐοἀιάοτγίτ ἰῇ εὐπιν ΜΉΝ Μ λὴς 

Αὐἀξιυς]οχυεηῖς Ῥεῖγο νετθα τς “πμνιεϊσφωενι Ῥέ- πῆλει εἰ Ὁ οἱ 

φοῦσιν 7 αἰ Φέσιν ἁμαρτιῶν λαίειν δα τ
ῷ 

γ δ 
Ἔ ; 

εἰ ὀνόματος ἀυτεῖ πιαύτα τὸν πιςόλοντα εἰς 

αὐτόν. 

ΤῊ “ 4 ν, ͵ . Ν 

ἀϊολτ, φιᾶπι νοςδης.. νοϊυτὶ (ἱ ἀϊο ᾧὶ αὔἴϑρωπος ὅδι λογικὸν ζώον, 20 Ἐρ]ν.2.14. Ὀσπίχας πιης ἀσπγπη ξιτδτις Ῥόκγωας ἔς ἰπις}] .΄ 
γεηρι[ἰοηεην βῈς οαἴον μη : 

τδη, σεττιμα ᾿ιοπμπεπι ἀεφπαδο οἰδὰ ἰρίδιν Ἰιοηνίη9 δεῖς αιιοὰ πιπτιάγαπς Αησοὶὶ ἀαστχ ἀιςογοπί ραζοπὶ οἵα 
[ρἐεϊς πῇ [το ςοπιειτξάναι οτἱὰς ιΐς, (μμαηνωῤε 4 μπνεα, ἴῃ τογγᾷ Βοημηίδυς : ἰτςηὶ 4υοὰ κα ππιείηρης ΕΙΡΗ͂Ν 
φιὰπι,Ον! εἰπιεε, Οστεγὰιη ίσρς ἰαπι ἀπποταυίπιως, ρεῖ τίς οηγίπιις, ἶδι ἄτα εἴς ροτο ζλτεπε ἐμ ἐπῖο δι ἰητεττα: ἰὰ 
τλοτοσι Ὠρί ἀρυά ΕΠ εὔταος νηϊυοείαπι Ποῖ οὐἤτυηγ ἀεςΔ- ἀςηίφυς φυοὰ Ὠόπηχηυς ἀϊοεύςης ἱριὶς είς (ὑς ᾿ρον 

᾿ Ἀ » 

" ᾿ « 44 

τατίιοχ φιὸ ἰη το ΠΣ ἴτιτ, φυυπὶ ἢ ᾿ ἰ ὑσοῖν : : ᾿ δ᾽ ὶ ἐηὶ 
αἱ 

ἤι Προδε αν δα κι ε ΠΡ ψῦρΣ δ ἐμῷ τα ἐΡΟΡ ΠΟ ρΩ ετᾶς, να Ἐυδροϊίοιι δηπιιητίασοης οπιηὶ ογολ- ἔπ λφλρυυ τος τῷ Πέτρου Ά ΠΠΗΡΤΣ {πὰ Πἀρίως εἰξ δρίτἰταϑ ἀπέϊυ εν τεηϑ 4 μας, εφεβἀα πιρπάκιο, δρὶ- 

τ ες κερὰ ἡ ξαὰ ἐερρανκεῦ τοῦ ᾿ ̓ : ἱ νΩ ῬΑ ἀπῦταιηςη 40} ἰωο ςοηποέζλης σι νογῦο ο,δανι, ταῦτα , ἐπεηεθὺ ΤΌ Πνευμίφε τὸ αὐγὸν : νὴ ἘΑῚ Ἢ ϑρήνίω: [«πξίω: βιμεέος τίκον δαπίευα : 

(εἰτει εἴ Μ ᾿ ἢ ᾿ τῇ το φυλπὶ Τοἴ!πι ἃς (ςαισπῖς νογίςυ]ο : {πὰ εχ οηχηίθως οοάιοίδις Οταεὶς πε δῖ, ᾽ν λό ἴῃ οπιηες ἀυάπμαις πε ΠΌΠς] Ἰππες ἠμὶ φράνε πὲ τυεν- ἡ ἀκα δα, δον 

ἴγεῖ οἵα νογιαι Με ἤΔΩι, νοτὰ τάπιση βάση ας τοὶ ρίο- νεῖ πιδηιοτρτίε νεῖ ἐπιρτοίτις, πυηϊωυς οἷ (ιιοπι τηϊδι ιν “πῶώντας γουὶ ἀκούοντος τὸν ρον. [ἐγπιοποιῃ. θωπε. ΜΝ ὧν ἥ 

᾿ 
᾿ : .᾿ ς᾽ Ὰ ο θεῖν ἀρρὰν 

ὃ κέϊ. 

ὅμηι ἐμ ἴς,φυοπιλφαιοάῶ ἢ ὁπιπο9 βισγυης φιὶ 'α ΟὨ τὰ ἄεπη ἰηἤρίςοτε Πἰσα τίει ἤς ἡ ἀϊῆι [ μεπιλἀεηοάῶ ἢ οπίπε: ετἰτ)διὶ ι “ 
νεπτυχῇ ετεβίἀογῶτ. ἵπορτὶ ἔμπι φίτας ιίεχ πος ἴοςο ςο- 30 ταὶ ἩμΝ Ρετ ἐραλδϑρα ἀῷ εὐϑόνονρ τες ἀἰφυαϑαὶ 

πρηΐις ἡροῖα αὐ νοςαπὶ Ρυσρλιδτοτὰ δι Πδοχιτη ἀερὶ- Ετιατὶ ροίϊες ηποιποάσ πο ἀΐσας Ῥοῖιις Οογμοίίο νϑὲ “ 
τὐΐαηι ςοηΠιτυδιδ᾽, ρο δάς λοιῖ ροίδεπιας ϑοπος ἔτυξξυν ρίϊωις ἀπιοίοας πορεί[αείϊς ἐρίου νἱάεϊίςει ηοίϊε φι!ά λη- 
ἄετε ἀριοηαπὶ νἱ} ἰη(δγαιηντ. Γπερεί οἵίαπι 4 δρίτίταπι πιπείατίς Οεί (τι, εἴτ ἐρίων Οδειδε οὐξείιμη, φυυπὶ αἅ 
ἐ πέξυπι δε ραυ ἐπ ποις ςββεξξι ὁλογαπιςπτις ΑἸ βμης, δι. Βοος τρίιπι Οογπείίο ργσάϊςληάυηι Ρεῖτις ψενίῆει. Ἐπὶ 
οὗληηαπὶ εχ φρέγςε ὀρεγατο [λρυϊίυπς  ἄσηι ἰἀεῖτοο ρο- επίμι ρίωις ἃς γε] ζίοίωε εγαῖ ἡ1|ς τασνεη ἔλειν ἀρρλγον συ 

εἰας ἀν δολπειξ ντ τη τη Βητιθιι αυίάφηι λἀορείοπεπι, ἰη 37 ἐς [εἴα Οἰνεο κῃ τε Ῥοτσί δἀμδπτυμι ἁτηρίϊιν οοϑπο 

17. Οιιοὰ γι ξωπν εβ, τὸ ἡἀνθυδμυν ῥῆμα. Ψυΐδ, γ᾽ ενδωνφοο
ὰά ατάοουις Νεδοείυς ἰςἀ ἐσιωδώς ἐν άς Μάϊ. .1.21.δί (ο.0. Ὁ 

"μῆνα β Ἐναίπνις, 06 4.9 [ϑγηλοης [ινα ἀῥιμίγα!ηην μέ, γι- 
4“ι Ονοιἐρ(ε ρτῖν ἀειᾳ»αμεύαι γοενκιχήρῦ πτρμήνω, οι νογ- 

ἀοΐις μὶς. 
δὲδ ντοηάσπι ἔτ δὰ οχρἢΠ ςπάληι Οισοὶ νοοδιῖι σηιῇ- 

18 ΡΜ εξ ἐΐωπι ἃ Νὰ χιανοῖρα ὑπκονίς ΠἐΝΦ ν Υἰ ἐσοῦε τὸν. εατίοποπιΝ υῖν, Ῥεκονάνη αι ἃ [)εο.Ἐταί.Ρεε ἀἀ "οι ἀοἰ αὗΐᾳ 

δὴ Ναϊαρὴτ ὡς ἔχεισεν αὐτὸν ΘελοΡΑτείοηϊα ὧς ρει τταἰςέλιο- 15 ἃ [29 : ησᾶς ἰητετρτοιατίοπες πη ἰπιξ ἐαηἀξ τερτοϊιοπάο, 

Ἀεπὶ ἐχρβολπάλ εἰζίσιλυς ἐχοιηρίι αἰνι4 οσοιγγς Ἀ οΙ.1. (ςἀ τλιπεη πο ρἤξαϊς πνατᾶτε 40" νᾶ Ὀεὶ χίφτονία ἀσοίλ» 

γϑιξύκῖθα αδυμάαι το ατίνιναν κὐ νὸν, ἐχ πιοτὸ Ἠορταογᾶ: τὰς πὸ εἰΐε ρεϊιιάταπι μος πλυηὰς ἀς 400 ἀρότου μι 0}}- 

δήάμοιο νεκὸ ὀπάπι ἤει οὐἤέηπεηις, αἱ Ϊ ἱ ͵ ἱ 
ἰ6 ζφμειη [γτανοιβεπι βριίβε μι ἀμὴὰ λὐγν ὁ ἀπίοιλν, Ἠεδ. Ν Ἀκηβὶ ον Ημ ἤρηϊς ὃς πυϊγαοι ρεῦ εὐπὶ εὐϊεις δέ 

4ι)επι ρξοπαίπιιαι 4 πφρίριος. νο Δυφρ!ίσοπι εραθαῖς- συπηάῖαιας δἰεο ρταες ριῇ τι Ἐςεϊοῆα. Ομόνν9 απ Π)οὰβος , 

. ͵ ἘΟΣ τονε δέρηῃ ἤκμβ με κηρΑ ἐφλῥὶ ρούμι Ὁ ΡΑΡΩΣ κι νδιαλη μ᾿ "νὰ ̓  ἃς ἐππς λρλο γοΐ ϑίδις εχ πι- Ρ[ϊπ ορυσταν Εἰς ςοὐῇητυει (χιλῇ ΜῊ μὴ τ νσοω ρογ. ρτρὶ Ἐοοεῖϊα: (ξγάριις τὰ Ἰερσιείπια γπαϊηητγοτίι ἀεην λ- , 

, ΩΤ εἴα ίμις δου 15 ςοβποίζεις, Μοίϊειι τἴηοαι τὰ γοι διιμὶ οἴδωτο) νε] αἰιψυοί νογθαπὶ (οτον ἀσοος τοτιοπὸ, τηγ τάςιῖᾶ φυπκάῇ εἴ ἢγος ἴοςο ἀπει]ιοῆς ἱπίογ Ὠεὲ ᾿ 

βταὶς ργαροηεγε δητοφοάθην γοϊατίιο, δείατ φυδηάο οὐ ἱ ᾿ Ἷ τὶ δυτοσὶβιης εἰῖς φυὶ (μὰ πιοτῖς ποπιίπος ομπι εὸ τοζοη- 
ἢ]ο ἀἰπαναθα θα Μεῖξ. 21.42.λίϑον ὃν δγῸ ὃν λίϑον. δι ἰη [τὰ 40 οἰ ααοι, Οογμεϊίυς εμμη [αἰς,αηις Βυης ἀΐεαι ποίειοιατ μά- 

ιν “ἐς σὴ ἔργ δ εἰς ὃ ἐπύϑλτηνε, ἅυτοΠι τὸν τε ἀεε ὔϊεο ἰυήως αν Λπρεῖσ Ρειγιηι δοςεσίογοννι οὐ] οιοδετου 

ἱκετῶν ἡ ἐπ “2 ἼΠ )»αἀανεν,͵νι Πκοἰβέστυν ἰά γοίεττὶ ἃ ΕΞ νη τ, ἴῃ αιιςγ νὲ νοπτογα πὶ (ρεγαδλι. Ουοσιποῤο βίων 

βράσπεία, ρεγαρροβεοηςηι νἱ ἀοΠ ἐου αἱ ἢ ἐδ! πυε αδλὰ- ἧμες ἱΠπίε ποιὰ ἰ ; δνὐ ὃν Ἀὐ ἰ [ - εἰΐς βᾳττι» ἀϊςετοτὶ 56εὴ ὃς τὸν λόγν ὃν. ἡδν λό- 
εἶτα ρυπροίειοπα κ’' Ἰηζετρτοιατί, μερωπάνην ἐωπν βυδονεθ γηρεγιης ροίηε ἱπιοιρτειαί ἃς ἢ Τα ρων ποι ΐα οΥοῖ 

(ττοϊνε αίεςῖ 4 φοητοττῖ “μεν ἐν. ὁ] Ν ἀπ, τοῖα δΥτὰς χέρφιονίαν δὲ Βοπμαῖ (υγαρ!λ. δυπῖ οηππὶ Δροϊοί! υὔγαπιος 

συ τυσοῦ, Διαδεαα. ἄἀιατὰ (αυσά αὐιητ) ΔὉ ἰρίο Ομεοξά εἰν ὰ Ὠεο)άει μι ατί, 

τεσ Βος ιαδοτιηι Πιροτίοτ! νογΓοχτιςπῖο “ππεᾶτε. πο νι ἀιίετιδ αποάὰς ΣΝ {μτῶᾶς ἴα Π τὶ ρτοα πιο. 

ἀττςιη αὐ νοήνιμτι Ν αν, εἰν πη οἵ δας ψιομας ἰσταλα. Ιἀδο φαῖ ἐς (ιγτου ἴδο [ἠὲ [υςοεἴδοτς φυςτεγοτατιτος τῇ 

Ἰυψιςηάι ον εἰ οχ Ηευγσοτοιν «οἰπειμάίας, ἀρ ιος 16 (ταν ςοιπι Γνταπ θᾶ ἀτολμο πρίως [)6] Ἰυάιοο : ιοά ἰμ 

γρροίμητι Ἀτρ, ον ϑασογάοτες ἃς Ριορμεισι τάς [ύλαπι αἷυις ἐκέϊα ιν εἴς πα χυά Ἰείννις μηος (λὲ (νι ορίποι ἡ ετὶ 

νι ἀισαμτις νησιὰ ἃ Ὅςο ἡυον "νίς ἀοικας γατατῦμν - ταιπεοῖς ἀοῦοι. 4 ,. τοϑνένη ἐν νιμρόν. Ατλὺς Ἰορ αὐἰδευα, 

δωὶς δι ἐχοιμάι. Ὠοίηάς ροοι!ατὶς οἱ αἰϊωἶο 11 ποιπέθ.͵. τρσαρρίκοντα ἡ μόμως ν 40 ἀϊεδυε νι εὐ ᾿ναρεῖ νοτισοάανοιις. 

ΡΟΌΙ προ αν ἤψυςσι Οὐατοὶ (ἰπν 1. τατίοης νούληι Χράσον, 41 Ἡμιε εανν μηδ, τούτῳ καὶ παστοι. Λαἀδ Δί πνις ράτς 

εἰ οἰϊ,υνέϊων», 4 εν ἐγαὲ ἐμην ον ὁ ()εῦς εἱ με ἀπέ. 40. συ] τὶ καὶ ΟΧ βάς νειδὰμ οοὐίακ. ΨΜιάεκειις ἀυτοῖη ορεϊπγὰ 

Νώαρο να ἱρίσπιοι ΟἸνεπας ἐχρουΐε Τοἷν 10.317. δε ἅτ ποσὰ φοημςπιτς, ψιαιμῃ λἀαϑειοτα τελυποια ἱδπιμὰ ηιοαις 

Δυϊοιη ἀππίλκαι σπρμεκπκωῖς δὲ ἐοργεπικώμ νι ἐπ (χζμς, ἰς- δάϊωμβλῖυτ. τι} 
; τ 

2.4" μη διὸ ας ταίπεῃ εἰ ιρεν εἰ ργουίις ἱπίοίεπο, ν υἱχ,. 4; ἔα μά ἀνοί ἸΝοιαπι ςἰξ φυοά (Σρίυ ἱ 21: 44- 

γα ἰοφιτ ὃν «ποῦ δἴίλπι Αἰδηλήυε ογβιίσης φιυίπια εὐ "πὴ ̓  υὰ Ἠεῦεκοι δϑὰ βϑ θρ εῦυν ας αν τὴ σε 

δο δι οί δι γετοΐ ποπίης Ολείβυπι ἡρἤηη ἐπεοι ἠρἐ:. ἐρυὰ τερον, δι Ἀν ἀρυιὰ 1» Δτποε. ἰνν ταιπδη ἡσονος 
ἿΣ Ἰονὶ ἕτ ἐ Οταξὰ, τὸν κόγν ἔν, διντ ὁρίοουαίς εἶ πα- πιρρίε τοριϊὲ νἱάσεις δος ΄οεο νι γτραγί, ιία ἀς ρεπάϊοα- 

«εῦςης Δότε 
Νιης δεσνι γερὰ ἀςργομεπάο φεζυη- ἰἰοης δυδηνο!} δὶ ἡ ἐξέχίω [εἰ ᾿ 
ἐπιοεὰ γιμαῖγῆως ἐαι ποννέεαμ ἐεΥ ἐοι αον εὐ ϑὰια απο γεεμίρἐ ρ 

᾿ 
ᾳ 

4.2. 10 τροιρέ. φυοὐ (δανμτυς πγτας ἑαἴστρτοι, ναοῖς ἕπτ ἐπὴν ̓  
Γ 



Ἰὼ ΣΝ ΝΣ 
. “Ὁ ΟΥ̓ τι σοι ἐσ ὐνάνενο, 41 Ὁ 

νς 
5 Π ᾿ ᾿ ω 

᾿ : ᾿ : ᾿ Ἑ 
ῳ ᾿ 

ἧ; Γι αἴ Χίον Ὁ, ὦ ϑ : ΑΟΥΤΑ ᾿ς πα ες τς ΔΡΟΦΤΟΕΡΟΙΝΜ. 1093: 

ΣῚ; 
ΠΟ .: Φ 

᾿ ῃ . . ἢ . πτυσ ἢ ᾿ 

᾿ ἢ τ. οι Κα) οξέφησανο ὡς αἰδιτομῆς σιςο}}.5) τ᾿ Βἀεἴεε᾽ αὶ ὀάμεςκ εἰζοῖ- μ6| Ἐτοβωῥιενωθε ρα, εν. μιαβῃανα μεθα δα α αν χα βίωι. ἀνρθδέκον ες (πὶ οξτιὰ φυδά ἔππεῖο, 40] ἈΔς Πηηρίίαίελξς Ρἷο! πείπιορ, 

ὅσοι σμωῆλθον τῷ Πίνρῷ, δα αἰ ΘΗ τὰς (αἰὔορε δε νοποταδε οαη Ρου] χά μία. τῶν ἐμμαα μεναι μαοτενάμςς Δίκα νά ισηιιν ο πατὰ. διε σας ἐσιρα αι τα τς μον λας ἀνεδὶ 
νας ὦ διε κς δ! ι ᾿ (τον ἐξυρυογιης, αὸ 4 οτίαι!] [ϑάηιτ Ῥφπο,φυίας ἡμπηεπ νρεόμε. νἀ ΗΝ , Ρβς ἰοῶνοῦ ἀμπεχαϊ εἰδῶ ἧς ὙΟΓΝ ἃς Οιῦδα, 

᾿ . ἔϑνη ῥἐδωρεα τῷ αγὴυ Πνόὺ (τος ὠροέ-} 1, γᾺ (ῇ ᾽ ἥ ἐὰ ΠβμίοῈ5 ϑτα ας ϑριγὶς ᾿νε ἡνίδν: Ῥενηδμενος (Ὁ Ῥίαιο βίη “4 Ὁ μηδέ. φόπετο, φυοά ἀυμήοαν πηγαπὶ ὅς ἱποτγεάιἑολὶς εἴ, φιλιπὶ 

Ὁ χυτὰι. ᾿Ν εὐχές εν οητες ἐΠυΐα πιο ετ ἀοιυα μα (πη ἐζυμι ἢ. ἔμ "ἧς ἰομα ἥγοια ἔμπης, υἱὰ ατρογοξ να ἀιοάπιιες αρ το ππηιπι ἢς εἶτα τάπιξῃ Δηίπιοα φετπισαετο γε ἀϊ- 

᾿ τις Η; ἕω ἀξ ᾧ Ὗ -" ᾿ δρίστας απ}. , “ ᾿ μροβοίον ἡῃ (κεΐδεπάα αοὰ δάϊνθουιῆς οἀπὶ ροτίριοιηκαν αἱπας ρίαπὲ νεται τίν μα οὶ εἰοέξυν (δατίλητως. 5σα σις 

᾿ : (Ὁ : ᾿ κουῖν ἡ αὐγὴν λριλοίώτων “λωσ- 6] Δυάϊέραητ πα εο5 Ἰοηὺξ. Α κάἀλεϑδμι ρέῃ ἐΐος ιγᾶς ἐπι φτίτατεπιίεποης αὺς περοίϊλεία εγατιδεαυάπι ἀπ ροτίαβ βιπρ  ἰοίτας ρίαςογαι αιτὸ αἱ οπιατὰ εἰοφιυθτίο, 

τ μ᾿ στις » κἂ) κμεγαλιωυόντον τὸν Θιόν. Τότε] [το ἤπρυ!δ γἂς τηαρηϊ ποδητεϑ ἰοηήφηίες ἰληφιμαν (Ὁ πα... γἴὸ δ εὐτηβ ἀπέδυν γφαυϊτεθατιδεύ δῖε ἃ ποῦί»,κὉ εἶδε. τανμζπιὰς σας παρυσγαηε Αροι οἷέ: αἴας αἶδο οὐ ς 

οἱ πεχσίϑη ᾿ Πέτ εν οι. πῆς το Ἰάϊτ Ῥοῖιις ζριβεδηῖεο: ῥμν Ἐπ τα ορίπίο ας (τ δπτὲ ἀϊχίνιῖ (ριεὶ ἰηυοέτα (ιετ
ίς. τοιεγάιίπι οτίλια Ἰναϊδυτίεη ἀμ πὶ κἄταις δάσο (οἰνεοι ἴλη- 

φ Ν ᾿ [: Οργ,. .. ᾿ : οὐ ἐττιδ» γβομάνε Ρεῖγως, τ ᾿ ξεοϊο τα Αγ ἀξεαπι εἰ Ἂς δογίραιτα τυδιοιίταῖς, ἀοΐο ἀνππὶ οὐῃ νΐρο ριυτάγεής, δὶς ΡΙδοιὶϊ Ὅεο «οηξιπάεις ᾿ 

ἘΡῚ ΟτΣ --. ---- ------- --..ὌὈὩ ἡ τ ἧ τ ττοὖὔοτῦὖῷῦὔῦοθιὼ--ς- τ τοίπἀς ἀο τοῦλις ἐαῤνίμο ὑδι ἰοπῖα ἱποοϊαπιικαιςιαῦοῦ 
; καὶ ται ἄρινρδεῖι ἐς ἸΕΠΟ ΣΟΙ ἐγηδ 

ζο- 

, ὑπξν 0 
. 

παν ξναν ααξιηκος τ ΘΦΗ͂ΝΝ 
" Σ ᾿ ᾿ . Ἢ ᾿ " κ᾿ . : κ ἡΣΩΝ, 

Ϊ ς ἐξἔὶ } ἱ ἰωχὶ τς ρα ῦ ἐκὴς τὴ τς ; Ξ τρλπδε ὡς καπας ἠπ ποδία μοῦ ΟΌ]Παιος ἃς ρεηἰκιἤζεπτες τίητμίος ἤΠ]95 ἀἰἰςτταίος σιῆετιε. οἰπάε τοι δεν οταῖ πιὰ» 

' ὩΣ ᾿ τ ὁ ἘΠ Ὁ τμρ. ἀμ τῳ εῇ σμηξιδα δάς ἁητρϊεχί. δἰς σηΠῈ ΑΡοΙτοΙ] εὶς ντπαπὶ ποτα μας τὰς ῥτοίριοἰας χιὸ τη μαννα ν Ε Μεθ τα βιδιδήσίουν πὰ ρηηκυο, ἰπιρῖν- χιπιλ κχ ρᾶτῖς ζυπι τυάϊδυς ἃς νἰεβειϊΒ Ἀσπιπῖδιι5 : αιοῦ 

κον Βος μι κ᾿ ἫΣ Ι Ἢ ολτίοης 0 Ὲ 5 ἰῃ Ἰμς Πἴρτις δςοῖρίτισ. ἄςπι εἰ οὐα(τγαμλ, Ναπὶ εὖ τὸς ἰαι ἀσιίσηῖς γε ποπ ποὺ «το Αροί οἰ εἰς (ςτὶρεὶν (μππιλπὶ ἀροῦίεα. Ἀγρετ. ταπὶ (ετιποηειι αυΐο δὲ φτλιιπιλείςογιτα ὅμς τἰιοτοσμήν 

τά ρῦ ΝΞ | ΘΡΓΜΕΝῚ ἠδμιρι ἡ ̓  [ γε μηδη μ ̓  σχτυάπίς, αὐ εἶ ἐρβεἰθο ΠΝ ἐομιπὶς βἴλπταγ, ἃ οαηξιςτίς δι ᾳ Ὁ ἐξα ̓ιρδητάροφ γ, (οἹαοἰἴπιος ετἱά αἰιαμος πόπ δὴ ἴξοτ. ρτάσοορια ετερετῖς ἱποριὲ ργοξε ὸ ἔεςοσίξ, γελύτοιι μι. 

" : Ὁ ἐλικ ρνν εν ἐρβη υυμμμ τό ἐν ὅτων ἐλᾷ τϑι τὰ ςογάην, Ἧ ἜΠΗ δοαρτινας νειίηθς σπαιλην οὐδίομτεις, ἐπ Πρίάϊς, «οὐ !μά ερο νἱτεσεξ ποα νἱείαπι ἀρρεϊΐο : αι ὅστε ρρίτε τς ϑγαίπηος ρεγπιίζετεπτ, που τιοἠὸ μας οαυΐὰ ἔμετιν μὰ, 

ΟΝ ᾿ μρῤ νοῦς χὐξεαν πἀεσις ἐώ τι ἐρι ἴΔΟ (ΟΩῚ: ΠΡΡΗΟΙ οὐροϊςας αὐδοιζοιοῖ το σπιλτη αὶ δειίρταχαιη ὁ Οταεῦ , «λὐϊεα Δ {τὶς νοτὸ 4υ5 γε! θςπιοίβεπειν νοὶ Ηοπιε- ἨἩεῦγαι ἐσᾶς, (φοιινῖοι ἐπιπὶ 5 "εἰτας ἴλπὶ εἶιὸς αὐιο- 

᾿ | : οὐ | δα ἰρωνρλομεν Ἶ ἀοιμυπὶ σαρεγαπτ πος ποηγας (ςπίοι!, εοιπιοτταπα πὶ ματμαμηνναιτ ἢ Αἰνψιιοιί χἀϊοηνα, φυνήμι. Ἃ τα ἰρία πὶ νἱμ οι δε ὰ μοσρεάτεῖςα ἀίςεγς ἀυπι,πιιὶ μὰ διαττη ἱρῆς ἐπιεπάατο, αἰ ἀπ ]ιςυμ εἰ) εδηυΐλ αυυπιὶ 

ἥ Ε 4υὶ πος ἄορ αλὰ ροϊτίπδοίτος τησθδητυς. {ἰρι ἱπ τητεγριζαπο ἰίσοτο ρειτέπε : αιος αἰ τερτομοπάις Ὧ μὰ ὑπ γιάοτι Ἀγρεζοατά,πιαϊτα λρληεροδλα,μις, τ. ἄς τς τεῦς ἀἰογεοις ψυς Ηεριαἰεὶς "πε ΒΈτατς ἰτλά 

πὶ τὸ δ ἐποῖ ΕΝ " ἐξ τς ᾿ ᾿ ἘΣ “ ω ἔ [ζατιη ἀὐάτες, ἑητὸγρ γοτίς οἸἶπ οἷο ἤϊησι ΠΟΙ 4: νοτῦμῃ}. περ πδίμπτίοἀ μη ὡς τςὉ ς ἀἐ Πετίς ἃ ποῖττο ἔπ ἃ ργοῦῇ τῶ γμεςοῖθίς ἔτ τλη]ς αποις, ἢς ἀοδετίμδηι αὐδιηρίμ᾿ 

τὸν ᾿ ἌΝ. ᾿ ΝΩ Ι, “- 5510 ΕΓ ΘΟΝΟ Κι Ν-- σοπαοτίατ ἃ νετρονίς ὦ 4} (ςητοητίλιῖ ὀχργίμγατ, [τὰ ἥτε (ς αἰϊεηὶς, δι ραὰςι επιροῖ ετῦς 4] οὰ ες φίλα οἷο 10 πουλδιῃ λάξεττε νἱδοσγοητυγ. Ἐτ εἰτιὲ τῶι πλυῖτος Ἠεδτεὶΐν 

; δ « ΝΞ ες ἸΟΥΑΚΥΜΙ ΒΤ ΑΡΟΛΤΟΙΙ ἐδ 1Ιο ἄμα, αυϊίαιιε τὐἀίσιιη (ἀυηι "ἰδετὲ (σαμι ἀπδια τ, υλιη Ἰοαίείρια υτῦ κε! σιοίιητ, διιἔτιπὶ δηϊημ πὶ αἰτιϊςτίατι πιος ΔῸ ΠΡ (γυᾶτος δις τιν πηὲ τοίτοσ, ααίητι εἰφείψις 

προ, ! ὌΕΥ. ὃ (εὐποποδ. κςς, τοι ονὶ δρίγιδας ἀπ ελὶ ἐπιογρτοῖςπι δεῖς, ρἰμχίπια ποη ἀμο αὶ ἥρω χἀϊτο (αδιπυεπτινπάς Δὲ τῶν  Πωτοἰυϊποή νε μα ὁ ἱ'ο Ἰδιοηιαῖς τάϊῃ (Μιοίτον εὐρτιυιὶ 

πον ἘᾺ δὴ τον Ἢ 5 εὐ ος " Σὲ ̓ Ὁ τς [ΔΠὶ ςσπιιοστας φυλτῃ ρεγυςτιαῖ: ΜΑΣ οὐϑορεθον : κατα τίνι ἀςάμιδεὶ (πετραυοὶ φιὶ τδοῖδι, να ἐμααν Ροϊπητι,πιὸ Ἰητογήιπι ῃς Ἐχργί πὶ αὐἰάειηινς αὴΐ Π]ὰς ἔοτν 

; τ Δι Ζοϊολαλοιυύφον γλώουόμθῃ Ῥυπιπη Ἱπυᾷ ὨΝϊ Θσευγγάτασ, πᾶς ἅν ἐρὸ ν᾿ πιο πτ ον ὍΠΟΥ, δι πττὰ ἀμίιαῖς οὐπᾶτι ἤὅπτ ἠηῖς ᾿ιφεπτια ἰμοααι οηΐεαυϊ: ἡὐλ} χηυΐας τετιπαἴφης, ποι Πς Ἰατενάμπινοοαδιυΐα δι όσα 

πο τεπεαῖοτ ἐπ κος τοῖο ἀγβιπιςητο,ομι ἘΝ χροπίειν ζο- “Ράδοος ληδλρς Ραμ] ατίη ἰρίλγιιπὶ θομιις γοσυῃ) Ρροοηϊο.- : αἰτυμὶ οἵα οἱετοίαις τὰ Με τὰ ἐαουτις νι ἵξρε οοάμπὶ ΤΙΝ ἀϊοσηά! Κ “ποτα σοπιπίηἰίζς πάλ βιετίπέ, τῶ ΠοηΊο νἱλπὰ 

- ΠΩΣ ̓ Εοε Δεν ἄδιμο μον ἐδ Αρις αἷϊος 17 οὐκὶ δὰ ἀμοὶ Ετρο ἤθη ἐς τδηο δῖς ἀριυτ [οὰ ἀετο. ΠΩΣ ἱπυσηιαης οἱαπικοὰς ἁπι συνά ς Ἐ ψιοά οἱξ ἢπι- ἰἱπιοϊ!οχηΐει. θοινεύνο (γι Βέρούαι ὀπρεῖν προ εθιν: 

Γ ὌΠ τ Ἰδ ρα δὰ, ἡδὴ ἀδϑρὐκε: : " ἡμῶν ̓  ἘΡΒΗΟΟΝ Ν ἐἀκρ νοι Αὐτὰ ἅτα. Αὐάϊαπιις ἡρίτυτ φυνὰ ἐς [π΄ ,, φιϊοιθιπναπι, ἀτός ΟῚ ςοἶμδτεῖς αυσ τλτη ἐχλέζα τάπιαις, ᾿φιμιπὶ πος νη ἀεὶ γθῳ μῳμαδ" γν: [ ἐμ εἴ φις- 

ἢ τααριῖς ἽΣ Ὠκὶσ αὐὰ 19.) [“ἄμε ΤΕ] τεζὸ πὶν νὰ Ὁπο ἔξητιᾶς Εγαίηνς. Ν εγῖρὲ μος ἀοηιηι ποὺ Ὁ αλιταπιουνδάο ρετίοτίρτα ἔπι, νὰ Βος δυΐην Αβτιπατο, ἔυηφιε λὰ ποἰϊταπιίλϊυτς αι ἢςος [τι ίσης, ΗΠυὰ φυοῆυς 

Αἱ φιὰλπι ντ ἃ αυοαιαπι ἀςητίαπι, ἐμΠΠς ρογροῖαιπι, ἰά οἴἘ,, ρεγρ τι ὸ χἤ!τς ἀοη ἀβε ς, ςή τα Ἔχτατα οὐἰυΐαμιλαι ἔςτίρτα ἴη αυΐθις Ρὰγ τουΐοιῇος πορὶς οἵ «ουξειτιιςηάμαν; δὐπςπὶ ἤσαν Τευπι ττ2 ες 

᾿ ποῦ ρος ἀυΐη ἐρίς ἃ ΜΝ δι "δ αυοτίος ἰτὰ νίως ρου! λῆψις, παῖς, ἢςς {φρρετίαηα. “οὐπηϊαπὶ ππιτηδγογυνὴ ποχὰς ἀρράγολῖ, Ἰθεπίηως «ποῖ,  ἱρίοσυι ἐπ ναι "ηοἀετάταπρνε πε γείνῃ ἡπίάς δὴ τον 

, -- ᾿ ΡοιΪς ἀλη ἐρίς ἴῃ ναγίας τορτοβοηΐοπος πἤςιιγγαη): ὑδηξ φότοτος, πες (ςρογ ἐχοίταθλητ τηοττιοὶ, γιαὲ νοιδ βοηης8.» 4018 ΠΟῊ αὐ ποίου πττεηου ας ἱπ ίς εἰϊς ιπεϊυΐας, ἡ τε ἱριῖς οχοι ἐστ πη γετὸ συπέξα ἤς ῥἰδηὲ αρτὲ ὃι ἀρροῦ- 

Μεοϑρίμτας ἴλπδι (πτιποπεσινι τοηεδ Πτοί
μηντεβιρσίαης. τὲ ἀίετίης, ντ Ῥἰαηίως ἃς πιεῖτιις ὰ υοαιιᾶπι ἂς δύ ἀϊςεΐ

 

Ουσοάυτοπι ατίπος δὰ (σγητοηῖς βηιρ  είτατεηι, ἐληρ ας πυπάμλπὶ ροῦαςῖ. Οὐποαἰ μὴ ἐπ Νἰς ἰςτίρτατη εἴξαυῖ
αι- 

ἄκιι οσοηοη πιοάὸ πο τερτεβοπάο, δὰ ἐτιλιη ΒΟῊΝ Ῥοΐ. δίζυιπι δας οοςυίταπι οἰὰ ραιτίπν δία (ποίει ας 'δη
ος 

(μη (τὶς ἀἀπιιχατί, δι ταπΊση ἡυοτιος Ῥαυ]ὸ τοηαγς Πρμὶς, ταητῖς τἀαδιιάπνιις ν ῬάγτῖΩΣ δὰ λειουάλπι κοίγαπι ἀδδ
ιψεης 

βου νἱάςο μὰ ἤηρίραπε δρόνεον: τῇ αὐπποπιοπιδυν 9᾽ εἰλπι!ὰ οἶδ ἃ Ῥοποίπο ῥλόλιιην δῇ, μοίκλαιιμ, Ἑχεϊζδα
θς: 

. ψειὸ ἂς οχβοτταιίοηῖθυς φα ίς ὑτόάίτ ἰοηίταςῖηυ (εγποσ΄ ἐϊογυμ ποδεὶς ταπιροτίδιι. Πἰπρυᾶταπι ἃς Βοηλυλη αἰ 

εἷς Ποςς τα ςσατυτίνε γθυπι εχ ἡναϊτὶς εχειρ! πιρτσ. διιάϊα, Δεοςηίλ (μαι ἀϊι εἴταν βαυαερὴ ἰηροπὶς νε
τίταιίε 

κυσην) ςοηςίο ἦα αὐάπι δ Ἐρ᾿νοῖπαοι Ἐροϊοίϊλαι μαθυΐς, ᾿λο]υςὶς ἀεάοτίο οῬΡαξείαξχα ρα ηνις Ευδηρο}}} πιγιοτία, 

(ᾳἱιοης Ἔχ τος ας ἤ ἴα δοίψις ἰλοβεγραιερ θυ {{πις Ὁξὶ, ἀοηὶς οετῖδτιη οἵἴηπος ΡγῸ βάεὶ τλεπίμτα ΨΕΔΠΊ
ΩΣ: 

φαυηη ἀΓΠΙ5 ὃς (οἰτίτας ὀοτταιηρη ἀσριηρίς, τὰ Ἀοπιλμος 40 γυία τἰπ
ίοκο ἃς {Γεπῖοτς τοπιρὶ ἐυφ  ουναὶ πάϊβοσιοτ. 

εκυϊοποιυϊμη ρα τα τοπαξ ᾿ἀιοὰ ἤτ ἀϊηϊπὶ ἔριτιτυβ αν. ᾿Αδ κλαξεπιὰ ποδί φ ῃ ρεηγὶς Ρτοίδηὰ οἴηῖς οοξίταῖίο ὃς ἶ 

οἰοῖιςα ιηιοης τοῦθ τ δὶ Δηίην τλά
σι τα πὸ ἢι!ς ἂρ. Ἰλα  ὑδηάξα, δυάλςία ονξ μα φοηριυτα

 πιλίοἴτας δι δυδεύει- . 

εὐϊταμ 4} χυυμη Ῥλ ρρεπίες οδιδλάτυτὺ φυυπὶ ον τὰς (Δςγ δὲ ἰβυο Ὁ" ς «σπίεταετις. Ηδς επὶπὶ ίλιυα ἡ 

ον ἠβδιθνη γαπαπιεἰοηάσητίαπι τἱἀςιίαυση ἧς ἔμο ἰη φοιεά. εἰς φυὸὰ ϑάταηαπι δυς τὰ τάϊ ἰηίοϊτας ἐς βοτπιάοτνυε: πὰς 

κα ,δεαπιοτὸ τοϊξατυ Ὁ 1π Ἰοληης νογὸ μα βτυτας ἐ ἸΠ ὡς δι
α Τὰ αἱ Ν} ἰλπὶ {υροτοῖδ ἡμοπηηὰς ΥΕΠΙΔτΙΣ φοβοίτσ 

᾿ Ῥει οοπεοϊσπίδυς ἄισ (ἰδόντας, 44 πιλὶεῖας Ἀρραγοῦ!- ργοσῆις ἰητεῦ πιοπλίηες ἀπεφηετίτ. : . 

οὖς 

» Φμορίμα ἀμασεβοῦ οηάοοιϑεειηι - ....: 
ς, Αροϊζοϊος [τὰ νίος βμηῖδς δρίτίτις (λπἀτὶ 

νεδὶς Πἰς φιστί, πομ ἀοτεῦυς ἱρῇς, 14 εξ, ἐπις ἢ; ἼΡΣ τατον ἐδ 
ν ν οΥεσὸ νὲ οῦ- ἀΐεις εἰϊς ἀοιηςει ἠυἱ τα τι ἀσγηιπὶ πιοήϊοίηαν 

ἐσάλπι, τἀτηςπ μᾶς αμαίξιο μὰ ᾿ 18 ὙελίυΓαυη 

᾿ 

Νυὴν 4υῖϊδ᾿ Δαυάπιργ ἰδ ετε 7 ᾿ Νιυκῆκίά αι νὸν Βδρίζῃν τα - 

ἸάΔεπιαταΐζδης ἰοουπι εκ, οἴζδυο εἀρίτο Ερίοΐα ἃ ἘΜΩΛΥ 
ΜΗ τὸ ἅϑωρ ἡ ( Ὶ [ | δοιαϑίδδεῖε, 

οπιαηος, τὸ γὸ ἀϑιωδατον πὸ νόμου δε αἷ ϑόνη αξία Ἰἰράν ὴ Ὁ μὐ Βωδπι ν ἜΝ ἵ πἰνες τὸ ροτεῖ 3 ᾳυοηήηιι ομέείήφεε θα- ψασθάταρι Ρα τὴν ΒΑ ΒΗ. 

᾿ Ε ῳ δὰ εἰλβα φῆνδε μὲ τ τείεις ὑο οὶ τιοἀὸ [4 ἃς Το τάπιση θη δ ει αο(ιγά ϊηλὸ ἀϊοι) Δι μᾶς ταί 
ἢ Ῥτίζοητον ΠῚ φιὶ δρίτθιτι ἴλη. τέρα [ξένον αὐτεαδωιν! ὲ τρόπῳ οδή- 

μι Νὰ ἀρρμέσει ὈΑΡῊ Κὐδιὸ ν15 Ὁ ἌΕΎΓΕΘΑΜΗΣ ἱξπογαίῖςν" "ἰὴ Ἅ 1ος, (ἐἀ ἴῃ φογαπὶ ἀυάΐτοτγος δρίμει 
' χύνῃ δοςερευηῖ ἤσυι δέ ποϑὲ Ἰίμμεφ' ΜΉΝΩΝ 

Ὁ ΠΣ ΘΗΝ ἦν ἀμ τ γε κυ τεον οτος οἀοτια,τηρ ί-  Αἰαρίυς ἀιςογοίῆρς. Ουιά διλΡ μηρὸν ἐβ,ιπαυιι, ρετέε ορθν ὁ. ΠΠΠ Ἰμ| Ἐε ρεαςορίτ ἐοβ ραρείανὶ ἸΏ 44 5ι ἡδιοι βαρεῖ, δὴ : 

δεχίπαιη οδίδων 4814 νπηπε υἱάσειις ςοηάτυς νε Ραμ} ἀπ). νοῦ, φμιάαμιά βυϊῥῇρ αἰ ροβομα, βνοιμνην ἐσνδμετε νυῤναεωίο, (Εἶν. πῶσ ὧν η οί υὐοτορϑῦε- ἐπ ποιόν ἔοαδ 1ε 

τ ΠῚ τατος Β της πὸ ρ]εείίχις ἐοτταΠῆις σαρμννξα, 
: ΠΑΥΥΤΗ ἰηΐ. 8 γόμρνασ μενα 

(ςἀ θεῆς βάθει φιὸᾷ Πδτὶ ἐχτάπε δα φυΐδυς Πιης ἰη οος- 
την ευϊ νὶ ἐδὲ ρετιραηεγεῖ δ ἐῶν τὶ πνάμετει βρη ἐν; 

᾿ ΝΥΝ : ἐτο ἜΡΕΗΕΙ δον νεῖεον ἀξ ἴπηηι δυάς, πίατυτμῖ ἀοηῦ ἐ]υἀ 
ἀὲεδ αἰϊαυσε, : ν᾽} Παγοιμμῦμι, 

ὶ ᾿ χαἰς Σὰ Σοἰδυρνν ἴα γέ ἡπρΠέτεπε ἰοὴ Αἰπτοῦ δπτεὶ ' χυπαγίογιδστοητ: τι ποσάοπιηπ - . Κεφάλαιον Ια ; τ ΩλρΡ. χι- . ἈΟΑ ΡΟ ΑΙ: ᾿ 

Ἷ πιτοθας φυϊᾷ 4}} ν Ἶ ἰπά οι ἴῃ ἰς αἰῖν-.. Αιΐτ εἰυίπιοιίποηνε 1 
: φ ικ ἔνι τ τιν ὦ ᾿ “Μάϊεταπε δυϊοιὶ Δροῇο- ε᾿ γκμγυνὶ “μεν. 4- ϑειτὼν ἰπαεὶ 

, Ἰΐς ις 016 ΔΠ ἃ ΡΓΟΩΙΓ αὐ πὶ Οτὴρ ἐπὶς ἀπο ρει απ} 
"κουσμν δὲ οἱ Ὑσόφολοι ἡ οἱ ἀδσὲλ’} |" ΕΝ ᾿ τ τον: μμιν δ βειν ον κι τεριεδει 

; ἰοδαῖ ἐπί πὰ αμ]ν: ,οατη ἐλητί νέτι ράςενρτο νοτίτατξ νοῤῥησνά. 50 πος" 
᾿ Η͂ ἜΝ ἀμί "" : Ἂν 11 δι ταῖγεβ. 481} ογαηϊ 1 μέ 49) λμεδὉ μοροεῖς 

φοὴ) αἱ ἔγφις κιὶ τίωῚ εδ'αίω ὅτι καὶ Ν ἰμάχα, ὥεητεδ οἰἴατο τες ερ ς σαν} ἐν84Αν ΨΟΜΙΑΙΘ αἹ, θη οὐ μεῖε 

τΐϑγῃ ἐδέδανιο τὸν λόορον
 ἜΤΗ . (ετοθοιῃ ΠΡ "" ᾿ ' δα Ὀὴ. ᾿ ' ΣΤΗ͂Σ 

Καὶ ὅτε αὐέθη Πέτορς εἰς ἵερνσόλυ:} 4 Ομύ ἰρίτυιγαἰςεπ βγεῖ Ρρετ8) 5 γῇ σιυννὴ ἀ[ιουἐ ]ε (εὰ νεϊλπ ἔς 

᾿ λο αἱ τὸ Ἢ ἰςτοῖς ἡ Ὶ Ρων" ᾿Ν βίν ,» 

οἴκονιν προὺς αὐτὸν οἱ ὧν αἴδι-) " Ηϊοτοίοἱγ τη, αἰ ςεριαγάζαδαςτ ᾿ ΝᾺ ἘΝ 

μον ᾿ ,ν "Ἂν πὸ ἔις καἰ οὶ ἐνάμε εχ οἰτοϊοηοης, 
"μῆνα 

ἐὐνοΣ 
. . 

τλ ᾧ ᾿ Ν:. 

ἰκίο πιεήτος ἴα ςὰ εἶο ορὶ ἰδυς Οεμασας εἰ ; ᾿ ᾿ ὶ ἱ πτοιπὶ νον, αὖ Ἀροπο  Πτδαιενοῖθὶε δὲν ποη ἔολπα ἡ τὖν εἰπαΐ. 

᾿ ᾿ πιδις, ἡ ἥδωΝ ΠᾺΡ τον δας Κέμα ἣν ἜΡ ἀμ ἦι οἰπρῖρυς Οεμείθες ἐἰϊςινι ΟἸντ ιν ἀπαυπι δ ἐν, δς ΣΝ, τὴν ἡ μενοοδι τις ἤι ἀνᾶιιᾳ (ςἢ βηὶς δί ̓ Ἰββϑὶη ἀείεὐϊθίπις μηϊοὶὶς ἡ νοῖν ἩΜΑΑμΡ 

μον Ῥδιειοιος πες ὕμδος νἐ τε εἰποὶ εἐβηῦααι ἘΡΟΤΕ αν δος πε ἐπ " [ον Εἶμ ΣΩ ἡνοιἠευίο τὴν ζυσίο- εχ [ογπιλ ΝΣ ἀϊσίπνιν βανθιδιώε θ ἡπσιαϑοὶ ρεξιοαυαπν φεήίτοι ἤς ϑαρτίδαθος Οδηξο πδοιοη ἀφά δ, ὁ φυοαδα 

» ᾿ τοιού οἵπιο Ἰιάδεις, τες ὅῆι ετεάϊ μοξυ]ο, πΝὶ νἐ τς εἴα Ἢ ἀδαΐος, τοι δὰ ἄα τα παι. δὰ ΠΑΡ ΔῊΝ ἣν 4υὸ ] ἀήτὰ ἃς ἸῸΝ ἰηΐοϊ ἐν ες ἧ ἰταίο(ἰονεννπιφάϊ φὸ ἀςπν ἤπτ ἀν ξεν τ Δρρε ]λε.. . 

οὔ εἸ]υά βανηᾧ ὡἷα, καϑ' ϑδνμϑυι βαδιδοιύύα ὕδωρρτο δθπ, 
σΑΡΝΤ χΧ.ι..͵Ὁὃὃ ῤἷ΄. 

ηΠΠ αυΐε ναὸ ᾿δενη ἀοοὶρίαι τὸ ᾧ ὕϑων. τιαρίεῖκες ἡίτως 1 φνή[ονανον εἰρομείβον, οἱ ἐς ἀμνμῖς Ἡϊΐος ἰδπη πο 

νυνὶ ναϊογρίετδεὶ αιαΐογϑε δ μὲ ἃ. ἔνικι ῥά ναβα Ῥεγ ερο- εἰρίε ἴασιν οἷν τον ἐτεάφητεν κὉ ἐββεςμηεἰῆιν ἀν. 

τοζειϊπιουμς ἐὐοιἤρ}α τ ν νοπὲ νεγήση!ε ορούτγαη, ψμοτα, βοις οοαίμδοίε Ῥιΐαν ἴοι φυίδεην υά δον, ἴον 

48 [5 μοίδεὴν ζ9 οἠοέη! ἐὰ τῷ ὀνέωμῳ «ἢ κορὴνν ΝΑΔΡ ΠΑΡᾺ [η- 
νένδ᾽ Οὐφοοε δρρο κι νὰ πιο ἐἴιπὶ δεν ἰδὲ τοιζυς 

ἰατίαπι λοίυης Ἀβοδεδῆν, φι ουγηυῖαπι εἰϊεπεϊεἶσπι Βαρ-  ἐβἰτυτῤπαθίαν, "πα Ἢ: Ἰϑέπου δρρεϊκαϊηήλρε ησουίεπι 

«πητ μεσ ἐηριαὶῃ Δ εγαε νοιδίε ἸΜειξ.1θ.19. δι ταπὶ 4ογτ 
πιπηίυη κεπεταῖνν Νοι ἐρρεἰ Διὶ δε επἰ πὶ θοἢ τοννδπ- 

δάυειῆις παεειίοος γτορυβπαιμηβταάμης πυλταίκια Δ ΚΑ Δεδης ηυἱ Δ ΗΒΕο εἴα ποα μων" ἢ ἽΝ Ὥ. 

«υἱπροτίας φυναηυΐς λιιοητὰ {ὑπ Ἔχβεπέςης, Πμ 4 νετὼἠ ετίθιιοις φυλιν τα γαςυ!ολος ἡ νὰ πος ψιοχυς δι φηατπσα: 

Ὁ ΈΡΣ ἡ βηρ μον το μας εηφυις, βοβενίον Ερίβία Ρεινέ οηϊῃ ἐς ΝᾺ Ριορες αισεαν )ΔΠ ΠΒΩΝΑ εγώ ς, ΝΣ 

πὴ μββα Τὐδοέρ ' 1 τ τὰ [ἡ «ἰδο υμι ἐπιενρρεῖε. Ρ4μίωι οὐ ἐᾷ δ᾽ πον Ἀρο!οἱοιυιν θη (ες  δρίτιι (Δ ο, μα νίυ ὅς 

ΟΕ ΝΕ γὐρα ὡΝ ἐν ΘΥΜεΙ Ἡοωα [δεηίμμιε β'ϑνι- ἀν εηῖα Οταζαιι ᾿ρύαιν ρει ἀἀϊσεγιμῖ ὶ Αὐὐιδίθις 

ἢ ΕΣ κονριὸ {πε πεβεῖ, φυοπιοάοἔλπάοπι ργοδατίς οὐβὸ τἀπέοινν ἤεσι Ππηλάμν γατίοηοαν, ᾿μημνν παι, ἐ 4μ4 

Ν ἡδομάνα ἐνὸς «ἴο ν 40. ἰΔοιγοδ Π ἰτὰ δαηρατὰ δι ο- βνμε υἱγίμιε ἀἰμέπα, ρενξεξλιοτα [!μ 4ι ἡμα ἦμνι βημμγα τὐὰ 
τἰη θα ἽΝ ὙΠ} νυϊσειπο εν πὶ νίΔςἢ ΠΣ ἐπι: νεἰ ονημμηὴ ἐπ ἐνδήνία, φωὶ βὲνὶ π βο[οίοννην γρηϑ μοὴ [ϑ εδτην 
ὸΡ ἅπίϊο ρεοίςξιν ἡ ἐλιά νετὸ ἐιά ρίθο, ἐς ἰξείρῃ 510 ἐνροίμηιν ἐ Φ' ἐμερἀμιμὴ,, νετννημόνο μηρο{εἰΐνι νγε!ντν 

: 
ἵ μι, 1} “Ἔν 

. 

Ν 



ΚΣ ! ᾿ ᾿ 

ΓαΡ ΧΊ ρας. “Αοτ- ὁ. : 
τοωρφή σου εἰν θεῖτο Ἀοροτίυπι γτυπι νεῖ 18} ἀπ ἐν ἀἠλία-. . (ἴτοην ἡσήπυϊι)εὸ ἀεμεδετίη : 

, Ὁ ἀντ της τὴν εόμόμα εν μα μύτη γέμα Κὐρυ ῥα εἰγευπονίςηοὺ ἐάν ἀμέριμα μάαν μα δοβ μρμῆομιι 
ῖ 

; ες ης 

Ῥπεαγιότις Βα  αἰκ άννις οοτειην εξ συ Π Ῥεῖτο αἰτεσεδῖος.. πιάβηαθτιγθαε ἰη Εσο οί σχοικατίητ, ἥρμῶν 

τσ εἴς, Βεηίασε ἧς νο]υἱε 1μιολν ἱπήϊοαῖς Βυΐμν ζοβττο" δας ᾧππι ἱπεειρτοτάτος υεἰνενραν» ἐξα ἐν ὑροτρθνας 

"ς τῇ οτίψιναπι, ηὰς νἱἀςίςος ἐχοιε δά ἱπιποιάνῃν 5. φιομιπι ἡϊι8 οοιτ ο αΜὶ, φιὰᾷ ἤπι φρυ (δ ἀ δῶσι, 

παίϊεης μὰ «ετοπγαπίαίίς αἰοραιίοποπι ἰἀοόφις ΟΡ. Ρίληι ἐποοττὶ ἴσσυπι γδτίοπος ,γετίπαις ἈΠ ΑΒ Ἀὐπο ᾧ μᾶ5 

εὐπηόδυλπζεῖίο ἐηπίυπφοπάλη ςοἰπίστεην, Ηίας βέζαπν, τοπὶ ἀς [ἰς ἀϊείτιιν φιΐ ΑἸἵος ναΐηπε δὴ (ξητεηκίαπι ὡξ ἊΣ τ. 

ψεαυ!ρηίτο διουηιὰν ΘΓΓΙῪ ἰαὐτ ΤΟΣ ἱ ἰρὶ 
: 4 ΙΝ " ᾧ : μὰν , ὼ ἀρ ἐννενοὶ ἘΓΜΙΕΌΣΙΩ ὑπ θερεπιλμοίει πα: δίριο φεσῖᾶτε δος ρίξαν ἐκ ,Ὁ 

Ῥποστννο. 

Ἰ ΡΣ τ, τ τ τον ' ΡΣ : ἡ 

Σὰ «ἢ ᾿ : Δέρρντες νι φῳοῦς αἴϑραι ἀκορθυ}} Ὀϊςοηιξ8,Δ 4 υἶτοα ργαριυὶ! 3] ῬΊορηνεν Θμδνείμιῃ. 

; ταῦ ἐχογύας οἰσῆλϑες , χαὶ σιωέφαγες μορεπεος᾿ ἐπι γο διναὴ ςἀϊ.1 [μὲ «ἀ νϑνον ριαρμεῆὴα. 

"“- . δ τοῖς. ̓  “ἢ ψ ᾿ ὐν χὶ νας τος γᾶ δὶ Εἰ ὄφριρι, Κ᾽" νηδάμεαβ, μι 

ἘΠῚ λνρα Ωὺ ἃ Πέτρος ἐϊξετίϑιη "].. ΧΟΡ 8 ἀμτοῖν Ρ ΕΙΓΟΨ ΦΡΙΗΑ ΤΩΣ 
ΣΝ 

; μβερᾶμ ̓ δ 9 Πέτρος ὀξεπϑετο Ἔχροίες οἷς ὁτάϊης» ἐς πθ, ἢ ἐν θεν ρήβάνα 

δ ῖς ἩΑΡῚ ἘΠΘΙΒΕΙΘΙΘΕ ῥοινύ αι ἐν οὐδμηε ἀγν. 

ΡΝ ὙΜῚ ς αὶ ὐμδ Ὁ 1] ἔρο οὐ ἐπ οἰϊβιάῖς Πορρλο-} [(, ͵ 

ον τ ς- ὦ πόλοι  όπαῃ φρρσαὺ- [μετ ἃ ναι ἴα πιοητία ἐχοεῆα) σ], ν ὩΣ 

ππογ μη μαν, ὁ ὀιεον ἄσεκα αν ϊορρε ίκεϊκηενμεημοά, ἡ ΧΑ καρ ας 
ἀαξιῆνον φοιεθός τι ὡς ὀϑόνί μογίλίω, 

ΔΝ ἀδ,οςυ Ππτευσν ππαρηνπηναυο) [4 {ὑνάσην ται φροάβαιν 

Μονεαὺ “ “Δ, φὐὐ κα 5. Ἰφιδιυοτ εχετουγίς ἀδιηλεςοίγατοῦ) ἰ(νείμε ὑνηρεννην ἣν 

Ϊ οϑσν τρίς κε ϑινυδμίω νὰ ΤΣ οὐ Ὁ ἰὲ οἰἱο,δι δὐὶ πὰς νίαχιε νεπίς, Ἰγναῖμον ἡμειῈ γύαν 

: ; ξυβλθοον! ἀμᾶν ἀγροῖς ἐρον. ΄- Ὁ Ος, 7.6] 10 αυοά ηυμπι τητεπά στη 4ε εαίνφ' Ὁ δε αξνε οἐ 

τὰ υλΕρ, εὖ ἀτενίσας κατενόομυ, καὶ ἶσον οευϊοδ,Δοἰ πηλάινετ τί δεν ἀἰ 48 Ρ̓ τ τς 

τὰ ἀν άμοσα πῆς γῆς »καὶ τὸ ϑηρία, χαὶ] |ἀτυρεάία τοττα,᾿ δὲ ἔεγαθ, δέ το- μάν ἐπέ 

αλἐρπετοὺ αὶ τοὶ πηνὰ τὸ ἐράνοῦ. ἘΠ: νοΐυςτει τα. Ὁ ρεάϊα ἐὐδῖνο ἔχωρα 

ἐμ ννόόο ὑέων δ τ δ ἢ ΡΝ Ὁ πρη μεν: ὐ βιμαρη 

᾿αΐωνσι διφώνῆ, λερούσνε μουν 17 μεβ αμι δακσο βοαῖς αι  μἰμ τεσ 
φαϊίερι δέν κερὶ βόγι. ΟΠ  ὀ ἢ ΠΠπ.} μκομα καμνν 

. ὔ “πο πὸ ὃ τ πο τ 4] Ὀϊκὶ νοτδ Νοβυσηάδον )ο- ἐρθβθροαυροιν 

ἣ ὔ δν 9}, Νάυδαμῷ ς» Κύριε ὅτι παν} [ταΐπο: δίῃ Αλ με μον αθ ̓ πρὸ αἰ χρόα, εἰς νὰ 

κοινὸν καὶ ἀχοίϑειρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν) Ιἰπυρυγααι νπαθλτι ἑπεγοίοίτ ἰα]  ορνονπέ με ἐμπιμηάμν 
ΒΜΜΑ͂ΝΗΝ, ἐπγοἰ οἷ ἐπ ὁ 

ΕΘΝ ΠΥΒΈΒΕΥΝΟΗΥ ἘΝ πα Ήτυντι ποτ σον οὐ ξλε ςδι οτος τς ὠ τὸ τὰ δδ [ Ό.. Ξ-- . 108 ΒΊΟΣ Ώ.- νον - ΗΝ Η 

ΠΑ αηαρΆϑη δὲ μρε φωνὴ ἐκ δευτέρου ᾿ς, τ ΡΟ ἠϊτ  αὐτεπτ τα νοχ] -Ἴ - Χαγοαδεε αὐροοτῖ τ΄ 

᾿ Ἡλι τ εὐλῷ ἐν ηγῷ οὐῥαυδ αἰ ἐΘιὸς ὁκαϑυέρισε ὙΠ [που ἠὸ ὲ εὐἰο μα Ῥους Ρυ- ἘΠ γ μόρῳ 

, ἐλ εν οι μεν τ᾿ ἀν ον ἽΣ ΜῊ ἀξ μονα ΒΕ ΡΟ ΒΟ. θεν ΚΡ ἘΞ ὅ- 

Ἴ ἐς εὔροα πα Νὴ δ 25 νὼ τοὶ 1Δηπδ τοῦ βλδυυι εἴ β τυΣ- 1 [Ἢ Ἰκεῖὼ. 5 

ἔπος «Τοῦτο δὲ ἐγλύετο πὴ ω ς- καὶ πάλιν (υ5 Ὀπγηΐα (μεζατι τειγδδδα (μπ:]: Γι μχῥῳ κορναι δέον ἃ ἃ 
τὰς ᾿ 

Μ .' ὙΦ Ἵ κὸν Ἢ 4 [ὦ 

τατἰδλη απρῦτο εἰς τὸν οὐρανόν. ἴῃ (αἰαπν,. ... ; Ι ΩΣ βυλυϑὰ ππῃ 
εἱ Τὰ εοςενεοάξ ᾿ΒΟΤ ΠΟ ἴΓῸΡ 

νἱτὶ {υρεγυσπετυης ἴῃ κἀε5 ἴῃ 
ἀ|᾽ ετάνΟσίαγεα οὐ Πι λα της. 

ΕἸ ετρεγυνὶ ετει τρη- 
βίον «ἀδέμξενηπε, ἐν ἄοννο 
ἐπ να φη πο, ν[ ἃ Οἐ- ὡ .:- ᾿ Καὶ δου όϊξαυ τῆς φρϑϊξαδόγες ἐπέφιν 

β ο΄, δαν δὶ τὴν οἴλίαν ἐν ὶ ἡμίιν, ἐπεροιλὲ: 
Ἴ ᾿ υϑροι Στὸ Καιστιροίας πρός μὶᾳ.. Π [μ| Ὁ κῖς νεγὸ πὶ (οἰ τἰταθ᾽ νὰ Ἔ ἀρ: τόμ α ΠΡ 

, Ὡς πὸ ρνωΝ πεἰο ον ριον Πνεῦρωι σμιμλϑαΐν αι. [{π8πὶ στα εἴδ
η με αἀὐδυθίταπα. Ἴ πιο μείνη ἀμ ήμεμα. 

Ἂ ἢ πο ΩΣ δ δρδωον. ΠΡ ϑὸνὸ ἀν ἸΝεηδέσπε αὐτοὶ τη ξοαο ἐτίδη)}. Ἰν  μαβεκοι, Μ ἐμεννηβ 

«. Γι ἤδη ποι μν κὸν ΤΣ ἸᾺ τον, ἡ ὲ ἵν δ. Ἵ | , ἴεχ {ΠῚ ἔρατγοδ, δι Πρ το ΠΤωπμι» ; 4υἰπην πιάρωπι (Ὁ ἐν θα", 

: μϑδσθλδς ΘΙ ΔΑ 0. αὶ τύγχαι εἰσήλϑα: ἀοτπυανλ᾽νῖτ 111... Ὁ Δ {8 δ᾽ μηρνεβι βανμὲ 

το ὺδν οἰρτόνεῇ ζω »λἡμβηὶ εν ιν ὐχῷ ΝΕ τυυενν μριναν ἀ τ γυτν ἩΘΙΝΝ 
Εν ΡΩΝ ΌΜΤΝ ἡ ἘΞ ΦΟΕΞΙΝ Ουἱ γοπιητίδι!ς ἠοδὶς αυο- ᾿ ; . 

“ὡ, ἮΝ ἵν δὲ Ὁ ΠΝ ῳ κι ν ἡ! : Ω͂ . Ναννανὸ ανῆδ ρὸν 

Αγ ΔΕ ψθ μὰν πὼς εἶσε τὸν ἀγ.} ἰπιοάο νἱ τος, Αὐρεΐῃνη ἄοπν} [4 9πνρέο αἰάιει μδηρεν. 

ιφέλρν ὧν 'ψῷ οἴκῳ αὐτὸ ςα ϑένζοι χρὴ ο(.- ἴμα, αυὶ δάϊζει"ςς ἃς, ἀἰχι{{πς] Ὁ} κηΡ ̓ν ἄοποο ἜΣ 

Ἰρῇ; Μίτες αἰ Ἰαοθ Ἰδρ αι, δι} 
Πέραν, ἀβά δὲ προς Δ ζω: ᾿γλοςοτίς διηγοήσιῃ (01 οὸρῇο- 

"" εἰ μιαχὶ μα Σιμάην ὨλΕΉ0}: τηΐβαταγ Ροῖγυς: Ῥ)9Σ 

ἐπ ἔσῤμεμν τ προ 5.-" 
ΙΗΘΉΦῚΝ 4 Ν οὐκ πϑιη Πα ΜΡ 

. ) κὰ ̓ ᾿ ἐπίξν : ""; ἱ : }" ν [βοινγωῖς 

χα» ΒΝ Τὴν. ΥΟΥ Ἴς τ τ την  ΘῪ τ αν ἐκ αγλαβρν ἀξδιυξυϑ εἶ Ρος. μὲ ἰοαμ εἰν! δὲ νενϑε᾽ 

δ ον, οὐθο γα ἐ ἦμρτα φούς σὰ ἐν οἷς) Ἰαυὰ ἔπι (δγιιονῖα δὲ τοῖα ἀν Ἵ δε κρανόψύννο 

; ἐνῆν, ν, θήσῃ χρμδηταῦὲ οἶκός σοῦ. ὀ 1. μ΄ ΕΝ ἢ πθρνεν Ἢ 
Ὄπ -- ΔΝ καρ ν  [4| Θαὺπὶ αυτεπὶ ξαρίθοπι 16. 5}, ἀραμνν τὶ 

ΡΠ κ᾿ τρυβξαδα μα σλῆη ἐπύν. Ἰφυὺ,Παρίως οἴ δριΗτρἐ ἰάπᾶιν ἀἷ τς παρ δα 

ΠΕ, Β ἴγιον ἐν δθιὴν ἄἶρπρ ὔ ἐπ᾿ ἐὐαν ἀηουγὰ τοιαδὶ ἴω! [ὑμοὶ 
ἀνίααν.ν Ὁ 

᾿ αὐηφομρενναρχη. : ͵ ὅθε ἴῃ ρεϊπεὶρίο, τα ὴ πεωνδών βου μι 

ἐ- μὴ ἕω δὲ τὰ ῥήματος Κυρίου γος ὁ] Ἀεοσγάδτις {π| νερὸ ΠΠΠ]8} |νεγδὶ Ὁ επί, βεμι ἀδοε. 

᾿ ἐμ} ϑήνις μὰν ἐβώδι σαι ὕδατι ἀἰδιὶ Ἰϑουνίπὶ » φυσι. ἀἰςεγοῖ»} [δὲν ἔναηπει φμίάεην δ- 

ἐμᾶς ελ θανηιϑήσειδυ ἐν Πνάΐματι, [Ιϑϑρηο αι άοπι δερείρευίς α΄, {ὠὰ κὰν ΤΩ κα α 
Ἰκίω “ ΤΣ κα ἀϑναίνς 8 ν νρῇ νογὸ μαριλβα ονα!} {κμωλ νι ὀρηὴὺ 

ποῖαι ἐς ἀριειεαγκηδιο. ὠμὰ ΧΡ αι βεινλδο κκ ἐν ι 

[ οἰ ᾿ ΤῊΝ ᾿ : γι 
ς 

ὁ ἐήμὰ ΝΑ ΝυΝς. ὄμμαν ἐηηίβέ, ἰτὰ νἰφοι ρος, ὃ. ἘΠΣΔΡΆΡΡΙΣ Βεδ 

δ " ᾿ ἡ πος ἐπὴν" ε ι ψ ἐν ἤ;. ᾿ ῃ 

ΠΥ ΣΥΝΕ ΤΟΝ Ἡ τσ ΤῊ ΤΥ πότ σ χ᾽, 
᾿ ἢ ἢ 2. ἢ. Πϑφιφϑυρ. ᾿ἀεἰεεεμια 10 πιρομὴμ ες ίεναμοῖ ΗΝ ἐπι ἐρςτοίζυνι 

᾿ ἘΣ Ε] . ΓΙᾺ 

μνείᾳ φυέαι, μαφραϊνείοιιοα, Ι ΑΝΒΗφθμτὶ λρὶ 
οὐιθίωτν κα Ἡμααλμφ αν} ἊΝ Μαρμαυν σας ΝΣ τ ον αϑμεγον τυ ῇ προ μεν ἢ ᾿ 

ἼΔΕ ἀρετὴν 

ὅσ ἀνεφμαιν βϑὶ, Μὴ 

΄ 

ἐ Θιὸς ὡς ἡφὶ “μὴν » πιςεύστωσιν δ δ
ὲ τὸν 

Ἶ , ἊΝ Ά ΕΣ Ἁ ͵ ἢ, 

κύριον Ἰησοῦ Χοιϑῦν, 67,0 τὶς ἡμην 

᾿διωωατὸς κωλυστοῃ τὸν Θεὸν:
 

ἐδόξαζον ἐὸν Θεῤν, λέγοντες, Αἴ ραγ
 4 καὶ ἡ 

κι} 

ΜῈ εἰς ζωίω. 
ἐν 

τ Οὗ οιοὗ διχασαρίντες ὅσο τῆς ϑλίη]!
 

ἡως τῆς νομδῥης δὶ Στεφαύῳ, δ)"
 

ὃν ἑως Φοινίκης ,χαὶ Κύφοφυ,κα
ὶ Αὐτιο- 

χείφρν μηδενὶ λα λρευῦτες τὸν λόγον εἰ μὴ 

μὐνονΐουδιαὶ οἱς. 

ἧς ἔδνεσιν ὁ Θεὸς τὶν ματαλοιαν ἐδὼ - 
! 

᾿ 
« 

«ριον γὶ Κυρίωαγοι, οἵ τινες οἰσελϑόντες 

ὡς δυπιόγχᾳιαν »ἐλρλουω πρὸς ταὶ Ελ- 

λίωις αὐ, δ αγγελιζόμϑμοι τὸν Κύριον 

ἡἸσο.  . ' . 

τις Καὶ ει χεὶρ Κυρίον μετ᾽ αὐνὴὲδῦνι πολυῴ 

πὶ ἀριθμὸς πιφεύσας ἐπέξρεψιν ὅ2: τὸν! 

Κύριον... ὁ. πππν" 

χλησίας τῆς ὧν Ἱερο
σολύμοις «δὰ αὐ ἣν

: 

χυὶ ζἰξαπέςοιλαν Βαρνάβαν
 δηλθων ἕως 

τς Αὐπογία.. ἌΡΌ
ΝΝ -“- 

ον τῶ Θεοῦ, οἰ χοίρη καὶ παρ
ικώλει παν- 

᾿φας τὴ αὐοϑϑέσει Ὡς καρδίας πυρϑομά- 

μεν τῷ Κυρίῳ. ᾿ 

ματῃς ἷγίου καὶ πίξεως. καὶ τοοντετέ
ϑη 

ὀχλος ἱκωνὸς τῷ Κυῤῥῳ. 

ψίωαι ὦ τῇ ὠκκλησίᾳ » Κϑ) διδάξαι ὅ- 

χλῦν ἱκωψὸ 

ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν ν Χθ) 
; 

͵ 

να» δέτινες ὁΐ αὐ δα αἴδρες Κύ- 

τίος 

ίυπι. 

ΠΝ 

Ηκούϑη δὲ ὁ λόγος εἰς τοὶ ὅταντας ὧκ 

ὁ. οἴ ρόμδνος καὶ ̓ἰδὺν πίω χύ- 
Ἃ 

ὅπ (ὃ αἰὲρ ἀγαϑὸ
ς καὶ “λύρης Πνφῦ-

 Ἢ 

Ἐξῆλϑε δὲ εἰς Ταρσὸν ὃ Βαρνάβας 

ἔθετο δὲ αὐτοὺς ὠνιαυτὸν ὅλον σωνα-
 

Α "; χρυμοῖσαι - ωρῶτον ὦ 

ἵ ἐς ἐχίνων, ὶ οὐ. Βὶ ῬτῸ ἐπεὶ νεὶ ἐπειδὴ ντ
 ἀπ πο- 

ταύταν (ργὰ,4.9. ΡΣ «τρανίενμη, πὶς οὐσεισιν ἡ το ὅν 

σώφρων ΝΟΣ, ὡμ ενεάλάλπεωε, ρείμα
ν ἘΠ οὐίπιλος τες 

τεπάππ η0η δὰ ἐμὴν κοὐ τὰ ἃ ὀῦνοσιν, ψεπείνωφ. γτ σὰ 5 1 

ὅς Αἰδϑιοα ατεγρτοτατοης Ἰιφίιςι. 4 Εζο φιῖε ἐταβ, ἐγ τὶ 

ἡμίω Ἐχρυπχὶ Ππο ας δὲ, 
ἔτατας ναἴεγις ΠΒΡΤΡΓΕΙΙΣ [.1- 

ἀηὶ, ἀν οτιε ππηἱ οοάιοῖς αἰεὶ ὐδοηταις φοἷ
 ἃ ἰοτταῖς, 

τοΐμυς ἰεζοτῖ οἰ μὲ μην, ΝΑ ἡτυάδήμίιω ροηλτις ροξυοιην 

εἰιντ οτίαιη Πιρτὰ Δηποῖᾶν, 10
.306 

ἢν {Π εἰ] ΘενδΗος (υρρίουν εχ να 

10. οηφωμῇ [νη8 ΟὐὝ4.Ὲ ἐλάκοιωι φρῥε το
ιὶ μλίωιςας Οὐυμπὶ 

μοςίοοο ορροπὶ νἱἀεαπίαν Ελύμισα τυδαῖς ἸΩΝΝ πλαι" 

το μα εἰ ἰὴ (ρετίοτε νογἤουϊο, 8. Απτιοοοηλη Ἐσ- 

εἰτῆλμν οὐ τοῦ νεϊθοθ 11 αυληέαπι Οσε
απτίυπι Ηιςῆι- 

(ἴθ δι Π ο΄, ἀρράτεῖ Ενίωιφῶν Δρρεϊϊατιοις ποι Ῥτουη- 

οἰἶος ναὶ ριοίεἰγιον υάσον., «ἱ εἰς Νὰς δὲ πὰς ἀηροτίοιν 

(ςἀ υρϑίοε ἐὐιδὴν τε ες ( γενοριει 4 αἰνῦι νοζαη
τητ ἃ 

[μιὰ συβένοι ἰά εἰ χὰ! εὸ νίαυο
 ρεοίσζοταιτ εχ «οὐΐσπίο 

ἀϊήνεγίοτιον Γυἀαοταπυνι Δο οἰαττία ἀληνπάτα οι ΡΟ 

Μοίειν ἃ Ὀνορ νεταφ]οαυθτα!ἢ “πποίςοτο
ητη ει τοϊτοῦ 

εἰ, ιαίςιη ἐς Οδτποιννν εχ Ἀἰλοῦα ρταςοίσιις ἢ. 

᾿ αμιοῖ, δις φαίην Ποο νὐΐινν εἴς ρα! τίνα εαείθυε ἀπ κά 

ψϑίελδιι οι τορι μομοπὶ ρειίιο. [τάκ6 νων αν 

συ εἐτεάιάοταης τ} γ)οιη πῇ 

Ιείμιῃ Ομ υμ απ, 45 ἐύᾶπὶ ἐ- 

80 αι ειμὴ φοίειη ἡ 1 ἐγ οὺ 

Ηἰς αὐὔεῦλ αυαϊτ5. φυίευς- [18 

τπητνδι σογι βοαυςτυπι [λουτῃ, 
ἀϊεεητοςοΝ θῇς ετἰαα Οεπτὶ- 

Οπιεγὰαιν φυὶ ἀρετῇ βαοταης 
εχ αβιιελίοης οττὰ οὗ ϑτερίνα- 

αὐυπιιταηῇετγαπι νίαυς ἱῃ ΡΠ αν 

ηἰείδιη ») ἃ. Ογρύθτιν δί Απτὶο- 

«ἰαιανπευλίηι Ἰοαυξειςβίογιθο- 
ποι “εἰ αἰ (οἿτ5 τυ 44 ]8, 

Εἴαηῖδυτοπὶ αυϊάδιῃ ΟΥρτ) 

τεῃεηίςοηου!ί ἱηρτεῆ!ι ἀυ- ἦν 
εἶπ» Ἰοψυυτὶ ἰμπι Οὐαςοῖ 8 

εὐδηρε! ζαηῖς5 Τουίηιηι [ἐ- 

ΤΣ ΓΙ 

ἢάς ἰρί5 ᾿ιαδιτα σοπαοτίυϑ οὶ 

δὰ Ὠοιπίηαμῃ). 
 Ρεμιςηἰεαυῖοηι δὲς γασηοῦ δά 
ἁυτο: Ἐςοϊ εἴα φυς ογαι ΗΙ ετσ- 

(οἰγπνῖ8. Μιίεγμην ἐρίτον Βαγ.}. 

παδαπὶ ντρερεει Απιος πᾶ 
νίαιιε. ᾿ 

 Ὁμ ; ΑΝ δάιιεοί ἴετ,δνί- 
ἀπε ον 
ἃι ποτταῖιϑ εἰς οὐηύδ νὰ Ῥτο- 

ροΐτο οοτάϊς Ῥεμπαηοῦδι οὐπι]}" 

- Ἀδουλίηοι ᾿ 
δι ογας νὶν Ὀοηυς δι οἷε- 

πὺς δρί τίει (ληέτο ὃ Εἀο.δέ αὐὦ- 

ἰαηᾶα εἴτ αοη Ραγυδτυσθα 8 ο- 
᾿αηο. Φ. ες 

Αδὲϊε αὐυτεπυβθατηαθας Ταν- 
Ἰατανεγραυίγεγος δδυΐαπι: δι} 

; πω τς 

ΓΠΑΡΟΤΟΙΠΟΆΥΜ. ΝΥ 
᾿, δα ἴσην δωρεαὴ ἔδοωοεν αὐτοῖς 157 Ῥοβᾳιᾷὶ ἱπυῦ ραν ΠΠυἀ ἀο- 1; ΧΩ 

Εἰ υυῦ τίἾ σὴ! ΦῺΡ οὔ ἀςάϊτ παρ κέ μιν ἃς οδς ἀεάνε ει Ὁ οἰ χ βέαι Θ᾽ 
πόδ, ἀμ εἐὐεάιάέηνμα ἐθ 

Ὠοημηνηι Τεβει ΖΙΩΣ 

'ἔχο αν Ἄγάτη μὲ ρ4{{ιπ| 

ρνοἰνέθᾳνε [Ξε κμι 

δὼ! ρσυνεηασι ἀεάἐ! 

"Ἐ [οἷν Ἰράφί,͵ 

γν9 ονφἠεηθίμνο ἐοην εν [Ὁ 
(, 44 Ὀυπηννν. 

“ἀ φηνε: Ξτείεβα 4.4 4-.- 

νοι «πε νβίανι. 

Γ 'φΦ' «ἰἐψ 84.» θε 

ίω 4, σ. ̓ωνάδὰ 

ΦΙΝΉΘΙ ἐρ ῥτοβυιο ον 
ρα ἡ ὕοοννο, 

ἰαπι Ὠεὶ βάν εἴϊ, 

14| φμυἱόϑρα! υὐν δόη! Ὁ 

ρίεπιμ ϑέηῖθω [ιεξΐο Φ’ 

βάφιψ' Αρροίμαεβνηΐια 

τον Θοιμἰνθ. 

(απ [ἰδὲ Ἐοιοβαν 

(ν᾽ ἀοεμετωηὲ ἐν βᾶ πιμὶ - 

Ι . ἢ μααηλρφνε εοζποπομάνεη" 

᾿ 
᾿ ) 

ρεϊδτίο πλίπυϑ ῖς μιὰ ρατεῖ φιιὰπι (ωρτὰ δ
1τ πες τὰπῖςῃ 

φοπιρτο πάις α΄ φόποιο τα ἔϑυν ας οιὲ Β Δίας 
αἴδυν 

ἀοξιιπατιὶς Αἰἰτ Ῥαυΐαβ ρεου  γίτεῦ. Αἰοαὶ που ἀυδίτο 

φηῆῃ ἢ ἐπὶ ματι Τυἀπὶᾶπι τη Διετίατ , ἀοςοάςπεδιος 

Ὁ ἰῃ τὐρρυρὰ εὔταπι Οὐαεὶς,βάπι
 οδιτουοηαπι ποῖα απ 

τἀηάδπι εἰίαν διεὶς ἐχοιζατὰ ἐξά ρεῖ τος αυἱὶ εχ [υ
ὐδὰ νος 

. ηδεάρο τί ἀϊξοττὰ ἀϊοῖτας π
θλαρα δον φιῃ Απτεαύτγαι- 

αι Δα οι Ἐςοεία Αητίοοβομα, ἀραῖς {ν τ ἀγλδιν ἐμνάσμι 

γἱΔοτυγ)ηοη ράσο! άςιη δι φιατυοτάσςεϊπι ἀςιηυσι "ὁ 

τοληποὶ αἰσοηάις Ῥαυΐὰς Η!ετο οἰγαιαια νυνὶ ἢ ΑΡοίζο!ις 

τοι ίειτοι ἀς εα ἀοξεϊηδ 4υαιη ἱστοῦ Θφητος φιοηλιὶν,ι- 

ται Οἱ χ.. 
λι ἘΜ ΑΜΒΕΠΡ ΠΙΉΝῊΣ τοπμηοκδὶ ἰω χρὶν

 Κυρόου Μιὰς (κι... 

(ΔΓ δό. 
τας , 

ι:. Μάρενχονει Τα οεϊναον υἱάνενδολϑεν ἐφ Δνποχοίαρ. 

Ψυρ Ἰοσιι οἰς Ανπόχοίανν Απτος
 Δ Ὲ. ἦτ 

χ,, Ρτορεβιν εὐγάμ τῇ “νὴ ϑέσωιν Τ᾽ 
καιρίας 1 εἴ ποη μν 

ἀὰ πες Ππυ]ατὸ δά (γποετο
 δῖ ὁτάεηις ἰιιάΐο, ὕους Ο

λμ!ν 

. δὰ ἀϊοιπιιο,ἀε ἀς ἠϑεναον δ φο[δἰμείου ἀν “«
μναυοὰ Πεὐταὶ 

λο Τότε ςογάϊς ἀρρεϊ τίσις ἐφηιβέλητ ντ νο
ν ηι 5704 

ἃς Αταὺν ἱπεριρτεῖθ. ἰῇ πιέσα
ι ἐῸν ἰοφί{ε πδαν αῳ ϑέσνι 

(εἰ τό ὧδ κρρ δία αὐἱξ,. Πν Ρνο ΤΙ μεν , ὧν σῇ
 “νῷ ϑόσνι ἨΠπ 

κρρδίαικγιοί πμίφιαιη Οἰπςὲ τεἰριυπι ἀστοὶ: 
ι3 

«Ἐπ δι φωίάεην φιὶ ἀϊ-- ει. 
[μεῆῦ μενα ἃ εεδνία Ὀϊίρει ἴο Ἐ-- 
ορε ῃγα [ἴα ἔμεναι μν δ γῇ ἀρὰς 
ϑιβθαμο ῥφοναπιϑηίαις. εἰν ὀλ πάν θα 
τιηξ υ[μα Ῥβανπέοεπν, δ᾽ αἰϊλταπν οολ}ε 
ΟὙργμην, Φ' ““ηεἰφιῤῥφην, διουὶς οοςᾷ᾽ 

ἡφηνέη ἰφμαηῖδε Ρ' εγἰ “0. 

Ῥαινενία ανϑθην βηπο μ 

μ4ὲ ᾿σο[οἰγηνε, [Ὡρεν ΠΗ: πεπι 

Ἵσσ πηξννν' ὃ ονναὺ αν 1 ἀΡ ΠΕ 
οἱΐ, (ὦ 

τἀπηδη δα εἰδῳ. 
, ιν ἀϊμιά» 

ριφ μη! εν ΓΥᾺ 

Δροί 

: ᾿ Ὅς νεκΐτδε 6 
ΜῊ αὐδήν ἐφ μΥ ΗΝ, ἱποοπιρειῖα 

Φ ονιβιανέτηε ἰδέμηι, φυπτεμιοε, 

ἀνεμισι. Ετσοςο Οὐεηι- οἰδεῖάς αὐ ἀνᾶν 

ἀκοννα ἀμ(οὰ νὶε{μὸ 

εἰθυς Π οὺς τε ρι[ςεητίδιῃ ἀς -Ἴ 4} θειν κά νιν εἰυ(άεπι ἀε- 
. τς ς- 

οἰλεδείοηι δο 

ἀϊς δά ντδιη. αυϊείςεπάνιῃ 

. Ἀταμὶ ἀμ!68ν φμ εΝ Αὐθος "ἢ 

ἐμ υἱ .. Βοεϊσϑον (1 
Με υὐνὶ (γρνη Ὁ Οὐνεπαὶ εἴ ποιά κῃ 

φιὶ μη) ἑηιρο πη! οὙπν ἃλπν οοιΐυ π᾿ 
το ἐάν, ἰφμεὺ φηθων αἀ Ἡ ἸοτυΑ! ἐπι) 

(κει μη αεὶς 190- εχιτδοτήνηδε 

ἽΠΠΟΣ ΕΝ νον [ππλρεε ἐφβρον. ᾿ς αἷς νοςαιοὶ 

Επὶτ δατεῦν Πιαημς Ποπϑηι} .] δὲ ἐναννανιιν θοπιίαὶ ἐδ δι. 

εἶδ: τουϊίίαυς πύδαστυς} |ερην όμπνν ει ωσώμοα- 

πιταοιά, πα. 
νσολείοῦ 
“Οὐ 16. 

“ ὉΝΘἾΑ ἔυϊε ἰῆν 
Ρηβδηιεβ ον Τ ἀν. ἰφι. Αροίιοῖον 

νιν νι 4μάνετεὶ ϑφυΐωην, ἀς ν
ἱατραη 4 

μεν 4νῇ ὑπωϑην {ιν βεν- οι τελίπεη 
ἰδ 

Ἵ (φάϊουε ὃς 6:8. 
ἀΐθυε οση! πο 

3 - “ ᾿ ᾿Ὶ .»Σ γν»ν " ν 
: 

αὐαζιντήσει Σαυ ἐμά χώ ΘΟ ΩΝ αὐτὸν
 ΜΠ}. Ἰξὰρᾳ ἰπαξηζατα ἀυχὶς Δηδ10-] 1ἀμαίν ανοδοίνιαπν., 

δὰ αὐτὸν οἰς Ἀντιόχρμαν. παῖς, τ 
δὶ 

«οἱ ΚΞ δημωπη ἑοίμην εὔμεν- ς᾽ 

'φ' 



ἰ 
: 
᾿ 
᾿ 
᾿ 
Ι 
Ι! 

-.-----..............ὄ.ὕ.0ὄ...ς-.-.-.----ο.ς-.-------- 

(ἀρ ΣΧ ΤΠ ςοο 

Πυυαιίσαν (υἷν 
5 4}}} ἢς εὖ 
ἐπιρίν ἑπιοὶ 
αν  εο! ςἴλαι, 
νι τανε εἰ 
υδουῃ 40 
πδείομε ΘΧρά" ὁ 7 ἣ ," 

᾿ἀνμηίφαιρο. ἡοιθος ο ἐσήμανο δχοὶ τῷ Πναῦ κατος., λι- 
ἐφριοίριοίαι,. 

᾿ ; ᾿ 
Ἐοεβα οα. λαυ δέου Καίσαρος. 
Ὧ6ε γημπὶ (ΟΣ 

Ρυ «δι!υῦς. Τῶν 

ἀδια θά "ἰδε 
Ἑσοοϊπα ἕνα 

(οηςδάϊι αί- Κ ΑΤ᾽ ὡκῶνον δὲ τὸν καῃοὸν ἐ πλδαλεν 

αἰν οὶ ἐν κῶσαν τινας Ἢ Ὑπὸ τῆς ὠκκλησίας, : 

ΑἸνοελεσδὲ Τ᾿ ἀκωθον τὸν ἀδελφὸν 1 ὡ- Ἰ:͵ 
ψ ΝΗ ὦ 

αὐνου,μᾳ χαρᾷ! 
αγιαπηδταπι 
νοῦν προορᾷ 
νἱϑεαηλ : (8η- 

«ποφυεφυυηι φυλῴοσφν αὐτὸν, βυλόμϑμος μιφτὸὼ τὸ πά" 
δζυηι εχ δηΐ- ΄ για ; 
ἐπ ρείεηεαα, 4 αὐαηαφεῖν αὐτὸν τῷ λαφ. 6 ' 
εἰ. ἱὐχὼ . 
Ρισὸος εοηῇν 
"4 ἐγταιποτῦ 
εὐρ θεν 
ξεῖος ἡ ᾿ ἐορ ’ δ πὰ Δ ᾿ ἤ Νι ν 

ἱμηρδιεάρειοαε μδρν υὑπὸ τῆς ὁκκλησίας φϑεὸς τὸν ἵϑεὸν Ρίο Ιρίο.. - . σσεδαν ρεφξιη 5:0 ωδὴῇ . : ᾿ ; 61: ρῤσι ΟΝ τὶ Στ 16} Οὐυπὶ νεγὀ ργοάυζευτις οἵ- 
ἀἠποϊμιηιδα.,, Οὐτγη 5 ἐῤελλέν αὐτὸν φορραγξιν ὑμὰ (τι οὔ Πετοίος, πούϊς 11 ἰον- 
μη ἀξηϊυο . “1, 4 τῖςθαῖ Ῥοΐγας πέσον ἄπος μ1}}- ρεοῆιβλίονβεα 
τε ̓ (τα. ᾿ 

ο, αἶρν 

Υ 

υἰπθεδάϊτης ἢ προ 

ΠΝ ἱππιρίαξυπη σ᾽ ιέραι 1} Α ζύ μων) ξερζξος δεταε εϊενις 

ἐνμανίαρι, ΠΟΥ χαὶ πιῶσας ἔϑετο εἰς φυλῴκζω,}, 
ἧς σας δηι ἦ ἣηιὸ σία. ἢ 
ΜΝ καὶ τ αι οδροὺ πιοσαρσι τήξασίοις «ρατίω: 

ςθηεν ςλιθηδε 

᾿ς οι ἀρμσβυτέρρις διαὶ χειοθς Βαρνάξα 

Ανπογαίᾳ τοιὶ καϑητας Χριφιανοιί. 

Ἐν ταύταις «ὲ τῶς ἡμέραις κατὴλ- 
ϑὸν ὑπὸ ἱεθοσολύμων τοροφῆται εἰς Α᾽γ"). 
πόχφιαν. πῊν -- 

Ανας αὲ δὲ εἷς ΦὉ ωὐν»δῇἔων! ὀνόματι Α"-}. 

μὲν μόγαν μέλλοιν ἐσεῶτη ἐφ᾽ δλίω) 
αἰωὶ οἰκουῤδμίω " ὅςτις καὶ ἐδίύετο σὴ Ἰὰς 

δὲ μμϑη Ὁ καϑοὺς ηὐπορῶτο 
τς, ὥρι4αν ἕκατος αὐ)ὖὃ εἰς δχχκονίων 

πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν εἰν τῇ Ἰουϑ αἰᾳ 
ἀδελφοῖς. ᾿ 

,΄., ὦ βὸ 
σ᾽ καὶ ἐποίησαν ΤΦ' ούχανης φυρὺς 

δρίγἰτυμι , πιο τηάρπαιη ἔι- 

ἿΛΔΑΛΟΤΑ 
ὃὲ ἀςἰρα!!" ποιαιμαγοηεαγ ρυ1.} Πρ ῥα ρλαν ααιήρεῃ ᾳ 
αλὴτα Απτίοςμς Οἰνρξίαη!, [ς, τ  ουδυτον ᾿ 

1 Ροτῦ ἕἰἕά τοιηρυ5 αυτοπι ἀείςςη- δέν μων ἰα ἵ βοτμεθενρης ἐν [πο]. 
ἄστυ Ἡ!εγοίο γ πῖς Ῥγοριετα! [πο ρωρθεις ὑάρρκο. 

“ΠΑ πποςβίλιη.. . «ἰνάπε, ἀν ΠΩΣ 

1} Ἐξνηιβ δογίπη ἔυγροπ8, Π0- μὉ)] έβοηζοε υπες εὰ εἰν; 
τπῖης Αραῦιι5 ἐπ τϑν ρογί [γϑπηπε ἀφαῦμε βχοβια, 

ὑδερεν δρενίεμην, [μδγεπη 
παρ 4η} [μΠΗΥ ΤῊΣ ἰ, θη -. 

τοτα τ ἴῃ τοῖο τεγγάγαπι οτθε], καῖ δε μτνσῆννο; "ἢ 
ετίαια ἐμὶν “(μδ Οἰδιάϊο) γέλα δέ εν Οἰφνάίο (. 

ΠΟ χίατε.. [ανε. 
τέρω φμξοπν, βτομε ν᾽ δίμρυ! νετὸ ἀϊαίρυϊοτιπι, ᾿» ᾿ 4 ὲε βαδεθ γε, ρτοροξμενῇ 6. 

τους Ομ υδ Πιρρεῖοθατ, ἄἀε- ἐπ απ Π οτεω ΓΝ 

στευστυπς (δι ϊη πύδι ἢ 15] [αὐ ρημόνα ἐν ἱμάκα 
ςΔυΐία τηἰτίοεγε αἰφιιδὶ ἔγαιγι δι}5 
Βιαδιιητίδισ ἰη ᾿υἀχᾶ, 

Οὐυοά ἂὰ ἔσεστυηταλἰττοητες 
δά [ςοίοτος ροῦ πιαηι Βαγηα- 
ἴσα ἃς 5] ς ὔ ͵ 

βαιηνια. ; 

Ωυρά (δ᾽ [ποενμο! πο 
ἐδει: φἀ διηίονει μεν πιά. 
ημ ανηαθα (᾽ Ξ“μῆ. “- 

γᾳ«-, 9ὴ ἐς οἰ ἍκᾳΑ ΟΑΡ. χα ψίξαυνν, ἜΣ β, 5 : Ολν. χε Ὡ; ἁ 
ἐῷα 48. τς τ ὩΣ Ζ ολὸς τος 
ῬΕΛΟΙΟΥ ι{ 4 Ὑ τοι ρεν (4 τὄβας " τα- Ε Ν  ἩΑρυρ τινων, 

ἐκ ρεν ϊ : ἐελθς τε πη ΕΖ ἐγοάεε τὸν 
τούξις τοχ Ἡδεγούδς τη4η1-- : ᾿ 

Ηρώδυς ὁ βασιλειᾷ ταὶ χεῖρας κα- 

Καὶ ἰδῶν ὅτι ἀρεςόν ὅδι τοῖς ᾿ “δ᾿ αγοις; 
πορρβέϑυιο συλλα εν καὶ Πέτρον. (ἦσων 

ρώϑυξ »τῆνυχτὶ ὠκείνῃ ἰα ὁ Πέτρος κοι- 

16 Νοιηΐπανμηϑων χνμτίσα, [ἃ ον ἐγομάζνϑω ὈΙυτάτοίτυς, 
ΝΜ ριο ἐμ τοῖς Ξζανδέοις, » ῥεὴ πούτρῤϑεν αλλ ὑπὸ μρτοὺς χζρματὶ ζοιν, 
Ἑνδίμηις δηροῖαῖ δίας ἀἰξγαια νοςει!, υδά ςορποιηςη εχ 
οἰ πείο ιο αιύς διπρίευν, αὐάὶ (ο]οατ. Ἀοίρουδοι αὐ εῖη 
1μαείηο νετγο οδίο!εϊο Οἰμοις. Ὡς Δ) ὰ νοτὸ ργονίις ἀδινοτ- ὅ 
1 δυὰς νοῦν Πρ αἰ οδτίοας,, νἱάς Μλτῦν, ..12. (αιδγιπὶ 
ἰδ ἐρίο Πλμΐτο ἀσποπιδάτίονηοη νι Π οἱ ίδτιο ἰδεῖ νε 
ἘΠ «ρυΐ Ῥάτοῦ {Π6Ὸ τοτίιφια: Ειγα λα; δάι!πἰΠρατίσιγεπι 
αὐ ρυϊ 1 άπ. 111. ςδσ.3. 6 π]ν}} ἐος οχουίατ, πιο τέεξ τς 
φαϊτα]ο ἀθπὶ νοΐμης ἐχ ἴμς ἀσέξουδιις,οτίαην δόμιςπθ- 
κυρατι,Ἰιμς (λπὰ ντυ πίζο ομλίπο τοπυπείαηεκοῖϊο Α Ρὸ- 
ἤο]ο ἵ. (οι. 3... Ειναπλπ πεῖς ταπτὶλϊτ ἐν ποπιηίδιις ρούς 
αὐτου Ὀιαπίτας τοῖν δα τη εἷξ νε Γοουῇα, {πος πὸ» 
(γα τι σηυγα γιοῦ αὐ γι οἰοντυέε, ἢ Π} ἀὰ ργὸ Μομᾶς]νν, 
ἃ. ἀ(υοτβηαῦο {ρπατίαηὶ αἰ τί εἰ (Ὀεἰδεατιᾳ [οι δι 1 ({|: 
τὰς νοἠιετίης σον Ποπλλ πατή : ἔς ηἰπη τι πὶ ἱπιρτυάσητος τὸ- 

τἠἀκεινάμηι οοιηανῖς ΟΠ γα ποία (εἰ άίννς, (α. 
πούυπ Ἰείμαναυν πο ἐς Οἰεξυς, εόλάει, δ εαπὶ οἰ ς εἰς- 
τιτῃ ΔῊ ποις {τ με ίλησις "9 γερὸ χυ!ᾳ ἔλοίαν, τιον 
αὐῃ τφαν ὁ ΟΒεο φιὰπιαῦ ἡ] ίμο ἰάσ!ο (εἰειπαες, ἐπι 
ἀπᾶπν, 1 αυοά εὐπι (αἰ αταρς δὲ ρίςηἰς δυεῖν ἀάσταςς Ἵ. 
ἴον ασὴ ριιἀ τ) ( Ἰμηδιανι βίοι τουτοπάπητὶ ; 
᾿ 18. δε} Οἰοϑά ο (4{4γὲ 0} Κλαυδέον Καὶ ἰσειργε. [ἢ 1,4ττηὶς 
νοζογίσυν ποη ἀρροπίτας Οὐδ. 1064 της οἵξ ἰῃ 5.7.8 
ἃ Αμδίο νοτῆσηςιιδηνς 8868 ἡεὐς ἴς ποη ἤμε. χης ἢ 
φυτειη ἰἀπιὶς πιδιίσεγαπε εὐ ὅδ σι οῖο,ἰη ΟἸδιιάίο, ἄς [ὁ. 

. ρι σε {διχυνζαβ.. 
49. δυδιννδμίον ἐν ἐάν, εἷς διανονία.. Ψ ἢ ματα δή ν ον- 

δὃύτπι, ἴν ἰδίων, ἰὰ εἶννε ἐκ ἐο ροῆερι ἀἰαςοη! ραῖνρο» 

Ἴους᾿ πια]ὸ δοςορὶς ποπηυ!ο5 εχ 
Ἐκοϊοεί4.. 

“ Ιηξογοπῖε δατείῃ Ἰαγοδυί } 
ἔγαιγοια Ιοδηηὶς, ρἸλάΐο. 

Επ φιυτ νἹ Δ Η1οῖ βοο ρίαςο-]: 
τε ϊιάφίς » ρεγίοκὶς Ορτοῇεπ' 
ἄοὺῖς οἰἰδην Ῥοΐζα τι {( δύδης δι - 

οἰκο δος Αχγηου), τ 
᾿Ομξ εὐἰληι ργεμεη [απ οῃ-. 

1 φεῖς τὰ ςαγζεγειη; τγδαϊτῶ αι’ 
τυος ἀυλτερπέοηϊδυδ. τη} ἐτοτη 
ντειμῇ ουποάίγέης: νοϊοης οὔ 

! δος] || ροϊεραίειια ργοάυςετε ροριο. 
σ᾽ μδὺ οιὖ Πέτρος ἐπιρεῖτο ἐν τῇ 1 Ῥοῖγις ἰβίταν Δἴονια εὐ 
ἌΣ ἀπ τῆ ἮΝ δονο-} [(αγςεγειούδιίοη δ Διτοπὶ ᾿ ἀ{|-} Πμιοῆν βεύαε [πε ἐμεεν- 

φυλδχῃ ἀπ σχῇ δε ἰοῦ ὀετενὸς γενῶ ἄυς βερᾶταῦ Ἐσς] εἴα δἀου} ΣΡ ̓μρδεῳ “ 
ἵ 

"βάημευ! αἰ ἐενει μοί. εὐ 
ἀφηνάε Εεειβά. 

᾿ Οεείδιε ἀμίεπὶ Ιαιυμῃ 
Ῥαίνοπν ᾿φαηνε οἰ αάϊο. 

τ Κ ιδρηὶ αμεξ μα ρία. 
φαγα8 Πμά κεν ἀρῥοζιίε 4}. 
ρτε δηάετα το’ Ῥεινμο: 
(ὁγαπεάμβεη ἀδεν 4.8» 
ΚΣ) | 

4Π7εε, με τη ἐαττενειι, 
ιϑϑάξι φμαῖμον ΘμΆτημ,- 
δϑωι  ΜΎΡα : 
ἄμ εἰῤιυοίεην ριβροβὴα. 

ο ιϑνοβμεγε φωπερόῥμὶο, 
{ Εν Ρειναι ἡμἠμέανε. 

ὑφιαν "1 φάγεαγε ᾿ ὀΥΑΠ9 

τη 645 ὑμὲςν ἀμοι ηἸ }» 

εἰδυς(διιςηίτς, Οἰπηΐα ἐπμπὶ τίτο δὲ ογάϊης δἀπιπηγλιὶ 
ΟΡογτι τ: αἀπλοδτοιπ στιά ἀϊσιηειις ἰας ρα ἔς δὰ ρτου- 
ὑγιογορ εἴ, 44 Ἐςοϊοα σαδογηλεογος, ἐς φυΐθας ΡῬαυ]υς 
ἘΤηπ.717..--- Ὁ τὸν πον 

νι ΘΝ ΟΑΡΨΝΤ ΧΙ ῸῸὋοὃ)’7ὦὺΡ - 
1 Χηλεξίηε πραηεϑηθ, υπέζαλεν ταὶ χεῖρας. Ἀ οὶ νἱδο! οὶ 

δι!έϊοτίταις αδυϊτεαεῃάϊξξα οδιίλ, ποις ργάξεύυητς ν]}4 ἴον. 
ψἐτίπια ὀυυίας ἀπο αρε  ΝΝ ΟΔΠΠ ρὲ ἀιοίτιιτνυμον ἐε βρὲ 
πη[ἔγντ στίαπι οχ σα ρατγὶ τῇ ΗΠ χ.,δέ ράτεοηο πῃ Πἰδειτυη 
ςταῖ πιδηυς ᾿ς ξτίο. ΕΠπ ἀιιῖοπὶ ροετιχλτα ὃς ἀυπίοι ᾿ιος 
ἴσος ςοιηπγυδείο νετϑογι πη αυδα ργορίρτοα 5 γχι9 ἰηῖοτα 
Ῥτοδ δὲ Αταδϑ σπιοί τς ἐαμάποεγαης. Πιροι ἀνιαλ οηίαι μὲς 
ῬΟῦΝυΝ δληζαν ὧν τας χοῖρμε ὁκάκμωσε. ἈΦ Ιενοάες μ΄ ροδο. ΗΟ 
εἰ ψυσηι Ιοἰδρίνις Αβτίρραῃη νοσαῖ, οι ςτίαμη ὅγε 16- 
ἔόεργοῦ Ἔχργιπηῖς, Ηετούίς πιάση! περὸϑ οχ Ατηϊοθι]ο ὃς 
ἔταιργ Βετιοδίδαις 4υδ: απ Εεγοάο τείγαγεθα ςοπβισυς» 
ταϊζοἶιις Αβερρα ράτογ οὐλις ᾿ξ ιπσμειο ἰητὰν οαρολγ. ὃς 16. 
Ημυἱὰρ δυτοὶὰ οὐὔΐτιπι ἐοπιπιώποιας άσπὶ [οἱ ρίμις [δ΄ 
Απτίαν. ρ.7.. Φ,ΜΑἰὰ ἀετέριι, κακώσω ΜΝ ὸπ ροτ βάηοςς 
γοςςΠΊ ἀρτίιις ἱπιδγρτειατί, Πηινάσῃν ἐπὶ πνοϊλμιο νίαπι 
εἰ ΑἸ ψιοπάϊὶ νογανα 1 τη ιιεπ ἃ οἱδ δυτεπὶ ἡδπλκώκωσιρ 
ἃ σαὰάς ἰλοοίν! αὐ8ὲ ροίτοα ςοπινοιοτάτι, ἃς βοῖη ριδο | 
πιοινουςνε τὰ ἵδη κότας ποημι!Πος ργῶτεγοά ἔμ{ς Ῥυ!. ᾿ 
(λτοϑ. μυζμνῖς «ἴον, δὲ Αἰεἰς ἰρταγσ ἐπαχίσνα αἰξςέχος, ἰαις 
εἰς πίγο τη ἐπι αἰγα,α! γοῦυν, ργσίοετίπι ρτοροῦτα πηρυηε- 
τατοκοιίιομίς, ΗΒ “τον νονίσιηπι ραμ!ὸ αἰίεον δοριρίτυτ 
ἰη τὰ, 4... τα 
ς “βιἀωμδιλιτενές, ΕΝ Ἐπιοητα Π αὐ αθίπισγιην ἀτάοτςη 

υἱλκι τος αι νυὴς δι βελίδηνε ἐνρεννοίβιναφ.", ἡδνώλονῆοε. 
" ἴῃ 

ι λ 

ὶ 

ποσί προ; Σ 0 κίας τὸ λαοῦ" 

. ὌΝ ΑΡΟΞΦΤΟΚΟΙΑΥ͂Μ. ᾿: :07 
"ὦ ΣΡ νη! : «| τες.) νἱηᾶτι!ς ςατοη δ ἀιθιι ) ὅς : “00 αῃὼ σὲ τ Ν ἱ 1 

ΠΥ παι ἐγουνάς 1 [οὐὔοάςς δητῖς οἰξίιαν ΟὈ ΓΙ γ4-.}.. 
δἔιυδνος αλυσῆσι συν ΘΕ Ἰμβρλης ςᾶτο εἰ ςιη. ᾿ 
ἧς ϑύρας ἐτάξοιν τίω φυλοκίω. Γ Ἐπ εςςογΑὐροίας ομμίηί [- 
Καὶ ἰδοὺ ἀϊγελος ΚύΘΛῊ τέ φη νοὶ φῶς Ρελιεηῖτ, ὅς ἰχ ἐρ] πη άμς ἰὴ 
ἔχαμψεν ὦ τοῦ οἰνυή φιτι παταΐ αἱ δὲ Τ) Ἰσατοετς: ἃς ρυ!λτο ἰατεῖς Ροιτὶ 

᾿λδυραὶ γυ Πέξου, ἤγειρεν αὐτὸν, λέγων, 1 «χείταιμης ουιῃ ἄς ἔ5, ϑυγρο,οῖ- 
ὌΝ ΠΧ Σ " ἐἰένσπσον ἀυσσ “] Τῖοε ει σχοιδογαῃζ δἱ σαϊοης Οχ 

ΜΑΙ πο Ἢ ΝᾺ ὁξέπε “1 |ἰμμλπίδιυ. ΜΝ 
ἑλυσής οκ ο ΧΡ πο, τὸς κ δ ς ;: [δίχιταῦε οἱ Αηροῖαβ. Ρτα- 
εἶπε ι πα ὁάγγελος Φρθς αὐτὸν, [ΠΕ - οἰηθούρ, δ ἀὐεν το [λιάἀαἶτα τολ, 

ριζωσω καὶ τποόδῃ σώ τὰ σωσαλιαὶ ἸΈρφὼς αὐτςαι τα τῶ ἐΐο ἀἰκὶτ εἰ, 

ων. Ἐποίησε δὲ οὕτω. Καὴ λέγει ἀντζῦ,, Αὐτοὶ εἴτοσ ρ4}}τὸ πιο, ὃς ἴξᾳας- 

μεριβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου , καὶ αἰκολρύ-) Ἰτθιις., 

(ες. υἱνδλιρ ἐπῆρ ἄμα. 
θεω ὅσ' τηβφιίἐν ανιε ομενξ 
ἐμβ"ἀιο4ηι οςἀγεεγεπν, 

Κὶ εἰες “Ζηρείων: 2.- 

ων! αἀβιεμ, (' ἰωπεει 
πε ἐπ ἰναϑίιαι εἰφ: μδν- 

εὐ φωείαεονς Ρ εἰν, ἐπ" 
οὐ ἀξ φωπν, ἀνεσην, δωνρε. 
σεἰοςεν, Εἰ τεεί ἀενμηῖ Ι 
εἀἤεηΦ ἀε πηαηΐδις οὗν. 

ἔολχὴ αἰμεην ἀηρεῖμ 
“«ἀ φῆ; Ῥικοηζετε, (Ὁ 
ξαἰεεα [6 εαἰνγασ ἐμάν. Εὶ 
βειβε. Ετάϊκιε τ, Οὐπε 
εὠπάᾳ εἰν ὙΦ Ἢ πνεβεηδὲ 
ἐφμπ, Κ0' [ξἄρενο ηνε. 

᾿ ἴάαος στο ῖωυε Ῥειγμίεχυς-  "}] Εἰ τὼ β πν 

ἦι μ0|. : ἩΝ ς ἃς νι ν} δαϊυγευπι «πες (ἰσθαῖ νϑγιι)] [5 6} βήῶδθδὲ Μ᾿ 
᾿ ᾿ ὡζο) ἡκολ ὙΣ υ ἡ βεδαὶ ( ὑπο ιλνἠκολούϑει ἀπθῖαφ οὐαὶ δῆς ααοὰ ἀρ αι γατληρι μὰ, [νι ΑΞ μήν 
ἡδεῖ ὅτι αληϑος ὅξι τὸ γϑόμδμον ὅκα τὸ τὐώθη; “νι αἰφεοά ςοτ-} 1 ἀοιειη[ε υὐξωπν υνάενε, 

" ριλι ἐδόκει δὲ δρᾷ χα βλέπειν: ὨδΓς. τὸ 
Τνάζερη!ες ἀνίεπε βτὶ- 

πγ4Πη) (Ὁ [πευνάδην (Ω|0-- 
ἀϊαννγυέπενμη οἱ βότεηη 
εν, ἄ,4μα ἀμεὴ “ἀ εἰμΐν 
(αἰεπν, ἅμα νἱῖνο ΦρΟΑ͂ 

{6} ἐρητνθ’ ἐκεδεες ρνοςε [8 

ἐμηῖϊημεωην ὑομπὶ Δ 49η.- 

Οὐ δυςξ ται ΠΠδητ ρτὶ - 
πιδιὴ ἂς ἰδευηάαια " εὐΠοάϊἑδιη, 
νεηετγῦτ δῇ ροίϑηι ἘεΓοἄναιᾶ 
ἀυςίτ Ἰἢ οἰυϊαιδιηῦα [αα ἤροη- 
τοαροττα εἰξ εἰδ:ὃς φρτοΠ ργὸ 

Δηλϑύντες δὲ ρωτίω φυλακίω ναὶ 
᾿ ) ἐ ΝῚ 

δώτέρων,ἔλϑον δὶ τίω “ὐλίῳ τίω σι 

ϑηραν,τίω φέφρονσαν εἰς τίω πόλιν, ἥτις 
, ἙΡΕ ν»ν [ 

αὐτομάτη ϑνοίχθη αὖ τοῖς" Καὶ ὀξελ ϑόντες 

, ῳροῦλϑον ῥύμίω μίαν" καὶ ἔνϑνως ἀπε πρριαγ νίσυν ε]υ τη τα], [μι ἀηδεβίε νἀοχείον.ς 
᾿ ριὸ ἄγγελος ἀπ᾿ « ΤΠ λήρο αδικοῖῃς Αἰρειὰς Υ̓ΣΡοΣ ἡ κύρς ἐπλλρος 

Καὶ ὁ Πέτρος βρόμϑρος ὦ ἑαυτῴ, εἰ: “} Ὑυὼ Ρρεή ἐφά [ὁ τειιοτίαδ᾽ εὐ." Ἐπ Βόνων σά [ενεμεν- 

ἐπ τ εἶθ δ νιϑῶ ὅτι ἐϊαπεςειλε! 1 ἀἰκίτο Νυης νεγὲ ἀρποίζο [90:} [|{{0|ἀιαίρ, δα [εο γενᾷ 
πα ΜΝ: οἶδα, ἀληθῶς ὅτι ὁξαπεςει 6 {ΠΧ ο: Βηοίςο Ε)0.} {Κι ν βία μὲ ᾿ 

᾿ λον ὩΉΣ ἐν ἢ ὠξ "χω . ΠΏΙΔΟΤΩ εὐ Πς Δηβοίμη (ιᾷ, 4μ)4 [18 Ὠυπνίμω “ην ᾿ 

κυριὸς τὸν ἀγϑέλρῃμρυ τῇ καὶ οἰζριλετο ἘΟν κα τις ἐσεῖς : τ λ.7 υἰροίωπν βυηπεν (Ὁ ονίρηδε 

ν᾿ Χο ὁ Ηρ )οδὸ ὶ πεσ᾽ ἐζ,...) ( δί «τυ ς 16 6 ἐπι Ἡεροάϊς ᾿ πᾷ ἀε πϑβην ΕΊ «γοῦν τ’ 
μὴ ὧν χοιεθς εἰρώς ον, ΚΟ πα σὴς Ὁ ΦΤΕΦΟ  ιδι ἐκ οιμπί εχρεϑιμθοπορορια- [2 ρηδηὶ εαῤοδβαριοπερίε: 

ἀὐάί ουδιεζων. “7 ππυδεδζοον. τ Π πος {ῥβμ]μάκονωνι,,, 6 
'Σωυιδῶν τὸ ἦλϑεν ἔ)] τίω οἰκίαν Μα-].- 

᾿ Μ δμ Τωβαονωηι,, ; 

Ἐενεδρυᾳ (ς οοπί(ιἀετγαῖα , νς- 
αἷς ἀοπηψι Μαγῆς πιαττὶς Ἰοδη,} . 

᾿Ἰοίφαυὶ φορηοιηϊῃαῦατυς Μαγ-]) 1 
οὐ, νθ] ἐγδης που ῥδυςι ζου- 
στεραι ἀζογαπεςβ,. ὰ 
ἄμμῳ ρμαήοι ἀιτοῦν Ῥ6- 5} 

τ Ήσας οἴδασιν νει}, ργοαίες 
Ῥυς} 1 νει δαμίςυτατουμμοιη λα] 
ῃς πο. ὁςὉ͵ΒὃΘ 

ι4- Οὐχ ἀρηίϊτα νοῦς Ῥεῖ 5» ργα: 
ἀυδίο πὸ ἀροζυὶς νοἰπἰθυϊαπιν 
δὲ ἰητγὸ συγγοπβ γον τίδαῖς 

Ἰφάίϊατς Ρεΐγυτι δηῖς νει] δι. }. 
11 νετὸ ἀϊχογιης εἰ» Ιπἰηὶς.} ἢ 
14 «τ αἴτιεύορας ἴτὰ [6 γδη] 

Ἰμαδεῖε. ΑΗ ἀἰοεθδης, ᾿Αμ- 
δεῖυς εἰυς εἶ... 6Ὸ- 

14 ΓΝ εὐνιοιία υσεεμῇ, τὰ 

βεινὸ, βνα γαμά το πὸ ἀπολο Ὁ 
μενμῥῥαβμάν» , μιά ἰωνὸ 
ΣΌΣ ΣΝ 
Ῥέμεηδε ἀν!6 ἐδημαπι, -᾿, 

48 ἀϊκονμηὶ κα οὔ, - 
[η[ρὐμ. 14 φὐμεν ἀβῆγον᾽ 

ἘΠ Ὁ ΤΠ ἢ ἦς πΑ], “" ΕΣ ξ 

δἰιχυρίζετο ΠΣ ἔχριγοοι οί, ἐλέλον, Ὁ .}αμβοῃ ἀϊαϑ πη, ἀεί 
ἄγγελος ἀυτί ὅξηιν. εἰνεῖβ. 

““ Ιηεανεενε γὼ τῷ οἰκήματι δἰ. Βοηεἤίοις νοίζασυΐο ογ΄ ε αἷη νοτίαεὶ ἔπι ρι᾽ τυης ὧδ ἠδ Ἰη ἀπ υμο θέ ή 

ἐδίδαὶ μιδζοτς δοίοης,Ατμεπὶϑ ἀϊδθυπι μυἶς κείαταγ ΡΙα-. ταρ εόηις ἤτ μας ρυς (υτιαμἷα, αυας ργιδεητει μρῇ 

μμοβυείη, ἡλμα γίτα. Ψέῤεϊας τἀπο Πα ατ μος Ίοσο ἰδηιας, ἀρεττίοπςην οχρίοτανει. 4015 ΠΗ ν ἱπισνροι τῇ 

δόη] τοῖυς ξάτοςτ νά τα ρατὸ 1η 418 ὙΠ ΡΝ εὐμ ἀντ ο: ᾿ὐήβοθο ποῦϑο, ριηα! ες. νυ κατα, οα υἱδεμάνην ὕΓῸ ἡ 

Φαπίριργος νον ΣἘ ΝΛΩΓ[ δον α]άἀοινο  ὐάϊ- ς ἀΜὠιεηάμην, ἜΝ ! 

ΘΑ θ μετ νεὸς μναῖς. κα τηίῃ αλμ, τ ΧΡ Πη{ϑηΐβιμαΐννιΝ εἰ, Ν νην ἐπι τη ἈΠ ΑΝῊ οχᾶ.. 

ταιηἰο, ἁμο ἡ ποπιοῃ ἤσαιις νκἀτίηυπὶ ς ἐλ Πρεν ΔΘ ΗΝ Ἰατίδιις γερετίηιις ας τίρταπι ἐπτεγγορτίοῃ ἐποτηη; 

[οητοπτα; ΠΟη ΟΠ. ΝΕ" . ; «κείν δεν! ὁ} γὔγγιλος ἀυτ δδιν. Αρρᾶγοῖ Ἐςοϊείην εὸ 

το (ὠβυάιανι,φυκακία ὠρελδν δ σουηάας ἐασιδίας, ΦτςἼσπιροτς, Ργατοταμαπι χιὸά εἰ Πεὶ νεῖῦο ἐὐδοι ὰλ νὴ 
ἔ 1.» εἰαϊιαισην, εἰς τίνι πόκιν. ἂν κάτοοτς δε ςςτ, Ν χ ΘΠ Δ το ΡΓΑ Διο Δ ἰοτύμη οἵδε εἰγουπίσρτον, οὐίατα ἽΝ ΩΡ 

ἀεάηνίς εξ ὠὐνεετοπὶ οχττα ἀὐμμἀτῖα ππξηια ἤτασι ΕΗ Πς. νης ἈΤυευ ες. ἔαπηυσητατεπμν ἐς Ροῖε Αηβοῖο ντὸ : τε 

ΤΠ ἃ μά βτεμει γῇ ἐμβνοὶ ἑε ἑαυτῷ. Α νογθνπι, Ἑδέλας αμην ποιά ἃνς ἀπλιψια. Ομ Εἰεθειοι δὲ νυϊβατον Ἶ 

τὴ (τίς. Ναμν δότοι ργογία ἀτιοηίδῃς,» 4υδι οχίτὰ ς ἐγᾶτ. τϑίποῦ ρυζάμτ , ΠΩ Δ ἘΕΓΙΡΈΕΤΙ εἰ ὍΘΕ ω- 

λάτιμὶς νοτὸ ἀϊοταν Αρυά ἰς πο οἷ μια γεροαλίας εἰξ. υυτορνοόγουζ ας (πὶ ςἀδιο αι ἘΝΕῚΕ τ " "βῦ- 

νι Το πρη ἠτ ἐρπιροο ν ὰς Πιρτλ οτος τς ἔτυς πὸ βοῦυν δα]. οἱἵο ἀπ ῊΝ οἡ ἐς τ τμηὶ 

ἵν. Νοηράμει ἰκσινοί, δι ἰδ ἀυάςπι σα Μπβυλιπνποαμε νε. φυϊίπεαις Π τοιίις ἐποριὲ) ἴῃς ὉΠ Ἢ “π μι 

τοι ἘςοἸοίία εαστιρηίους ἀρραιεῖ τα ἡ [νῦν 0 ΟΝ μάτην οἵ ἃ αοινῖ ἀγηλοι Π00 ΡΣ ΊΡΕΙΝΙ τς ΡΙΓῸ ἐν 

1 Μὲ δον μἰεατῖγιν πε τα τ ΠΡ ἐπῆν Χοςρίάταν 41 παπαῖ Ῥεῖγὶ,, ἃ ὕφττο πε. ἀι ἀκ 

ς [Δειϊπξοιεμίνι ἢ μά νεγονἀτπάωνν. δοὴ δ κίϊαϊ ριορτίαιὴ - Ῥοῖίο ἁ!ιφιᾷ πυπτίάτιγαν ἀιοατιιείςας Δηζεῖμο Ὠοπλἰπὶ 

νι Ἀηιβολυσηεα Ομεςὶ νοῦν τοτμοῖς. ΪΝος σηίπι ἀμ χὐ ἀὐόιτιν αυδτίωε παίως ἃ ϑοιπίπο. ἬΝ 

ἢ (εἴν τ ᾿ θρ τῷ Ι -Ῥοῆοι! . 

Ῥυϊρνιθημμεν εὸ ὀβ Ῥίο ἐοπιρίο» τὴ ες ἐμ ἐβαητάς. - 
ἑάρμα ῥγο ες βεβαία «ἡ Ρίαν. δἰἶα 
νἱἀδάμπεμνονοίηε δυάς, Ἰνεὸ᾿ ἐπιρξιίαν 

ἐπ σόρν ᾿ς 88) 8 αυ31 8}. ΄ 

δὲ 1 "το ἐπόμδρι χρφύων" αἰοί-- τ Ῥεῖγιδ νετὸ ἐῤὲ ρευδευογαθ ας τό ᾿Ρμεμε μίαν βεηζενε-. ἊΣ 

᾿ , ᾿ς οπυδητς τά «ὦ ἀσηνμμι δέ «τἰα πνφινὴ γἱτδεμπὶ τσὴ 

“ναδ αι βε[α ναϑενε. 1.0 

᾽ 

“᾽ 

ὡς 

ΒΑΒΕΣΣΡΟ ΠΕΣ ΉΘΕΣ ΒΕΥΕΘΡΘΟΟΣ δῈῸ ΡΑΡΕΣΕ ΕΙΣ ΎΒΈΟ 

) 



ΟΥΒΕΤΜΕΊΕ ΠΕ ΤΟΣ ΜΕΥ ΒΕΘΩ͂ΨΙ 

Ὡς Φ 
᾿ ς τβ {ἘᾺ) 3 - ᾿ ΕΠ δ δὲ δῶμος ἐπιφόνρ,, Θεοῦ φωνὴ) 
ἱ , λα ος θυϊιοε οὐχ αϑϑρῶώπου. πον 
ἘΞ ΙΣΤΤΝ ναὸ ΟϑηιΣ με δν τ ; ἣΝ 

Ὁ ΡΣ ἜΣ 
Ὁ" Φ ἃ ἕωντες δὲ οἶσδον αὐτὸν, καὶ ἐϊξέφησαν. 
: ᾿ ' ᾿» “ 

"δοδεπάνη; Κατοισείσας οἷᾷ αὐτοῖς τῇ χειρὶ ανγᾶν, 
Ι ᾿ ἡ μεν τοδ , 

͵ -“ 4 ͵ 3.γ,| 

ατῷ. ξιτοτὶν οἷγηγή στωτα αὐτοῖς πῶ ζξζιο ΚυριθΘ’ ἀύτον 
Ἷ 154 τὰ νὰ πὶ Π ’ Ϊ »", “᾿ς Ν 

΄“ ΒἰΠ0 ποίει ὠξνγαγὴν ὠκτῆς φυλανῆς᾿ εἶπε σὲ γ Α΄ - 
, τις βδῖορως παγγείλρτε ᾿αγεξυ χαὴ τοῖς ἀδελφοῖς 

Ἰϑοπιηϊ, ,» ᾽ ! , φὶ 
| πο δος φχύχο, Καὶ ἐξελϑοὶν ἐποραῦ ϑη εἰς ἕτερον 

τόπον. ν 
, ’ ει 9" Η 

ΜΠ 0: Πλὴν ὑμουδο ἀληνα 
Ϊ | ςοπ[ιτοείθιυς ὀὁλίλος ῳ τοῖς σρατπιωταις Ἢ ἀόῷᾷ 0 Πε- 

Ἰ φπην, ξρ' ἐθύετο. ἢ ,"» ᾿ ᾿ : " 

ΠΠΠς ἐιμε ος Ἡρώδυς δὲ δϑμζητήσας αὐτὴν, ζεὶ 
νυδοπάμ» οχὶ- μη δ ρων ὐακρίνας τοιὶ φύλακας, ὁκέ- 
μὰ λόῦσεν ἐπαχβζκαι" καὶ κατολϑων δὁπὸ 

Ὡς Ἰουδαίας οἷς τίω Και σοίβειαν» σδεέ-- 
, ἐπἐοιο τριόῳ. | 

ἊἝ . γ δὲ ὁ Ηρώδυς ϑυμομαχῶν Τυρίοις 
| ἡ χα] Σιδωνίοις " ΒΝ, οὺν δὲ τταρῆστιν 
ἊΣ ᾿φυρὸς αὐτὸν͵ ΚΝ αντες Βλα ον τὸν 
η ζγὴ τῷ κοιτῶνος τῷ (ασιλέως οἠτοωῦτο εἰ- 

ι ρήνίω᾽ ὅλα τὸ τρέφεϑιι αὐλὴ τἰω χώραν 
'΄"͵Ἡ Σσὸ τῆς βασιλικῆς. 

: ες Τακτὴ ἡ ἡμρὰ ὁ Ηρώδης ὠνσυσειί- 
Ν ἐδυ Θ΄ ἐϑητα (ασιλικίω κα καϑῖσας δὶ 

τῷ βήματος, ἐδομνηρροι φυρὸξ ὠτοιΐ,. 

δορεί δία θεὰς ΩΝ νι Παρᾳ ἥμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἃ 

ΑσΟΤΑ 

ἔ αὐ ΣΎ, ΤΡ ΠΟΥ ὉΥΡΎΣ Ὴ ἘΦ Σ΄ 

ρυΠ αν εἰ αυαπὶ δυῷ ρου ΠςπὉ| ὑμαδαρ ρει νει φίμιναμιὶ νἱ ἀοτυης εὖ, ἃ ρειοα!ῇ (υοτῶς[4βενηίζεηι, υἱ «γῇ! εμπι, 
7 ρίε νετὸ πιαηυ ροίευατο Ὁ] ., ΦΦΗ γέρου Ὁ 

ἱρίτς ΠΙσπεῖον παγγαιῖς οἷς 4υο- τρ πρήμμν είχον 
υὑγοίίο Ποιηίμας ἱρίμπι φανκι-}] [φιμοννοάο Ὁ οπείνς ἑάμς. 
ει ὲ ςαγοοίς : ἀἰχίτα! ὐ σασπ-} |κ ει εμπι ἀφ εανεστε, ἐς. 
τίατς ἴὰ Ιαςοῦο ὅς (πατεῖ διι5.] 3156, Ν μοι αιεϊαιοὺο 
Ετορτοιυε ργοξεέξως οἶδ ἴπα- ΤΙ ΓΗΗΝΒηθ ες Ενεὶ ἥ ῬΈ[9,. αὐμεὶ ἷ 
[{π||π| Ἰοςι τὴ. ἡ Ἴ5η} αἰνηπνίος 

-- φο 

τὰς ΠΟῚ ρᾶτυυ5 ἸΏτογ τ Πτε8] ἠβΆγνα ἐωτό αεΐο ἐπίον ηνὶ., 

Ῥειτο. 

Ηετοίος νεγὸγαυθηὶ εὐπι γα τ} 9 ἩἩ ποβεθαμίεην ἡμῇ τι. 
αι πα ες, ἃς ποη ἐπυςημἴεῖ, 4μ{{{{πἰ εμνῆν͵ τσ’ πὔϊομι- 
φιχἤιίοης ἀε ουἱϊοά!τδθιις5 μαδὶ- πρεδε ανραν σὴ 

ν 

ἃ χυτὰ ἀείςεπά ες ἃ 144] Ψγ Οκίνεαπε) ἐδὶ ερηντηο.. 
Οἱ (ἀγεατη, ἰδὲ σοτητηογᾶειϑ οἷ. [κἴϑὲ οἢ. 
» Ηρτγοάες δυτειι ἰηξεηίο δηὶ- [59] Ἔται μιεηνὑναμὼ Τγ-. 
το Ἔγατ τη Ὑ γγίος δέ δἰ οηΐοι: ἡμμ λἀδχον: Ἴδε, 
εὐ {Π| ςοποοτγάϊτον νεπογυης δ6} [ν ἐπε υϑάνα ὦ ἣν 
εὕδει ρεγίιλίο ΒΙαῖτο 41: ῬγαΦ.} [γι [ραν ομδἰ εἰμί τε, 

ταὶ σου τερίϑροτοδη-: ρᾳ} [Ροβνί αὐ ἄρ φεῦνο,οο φᾷ 
ςεὔλςο αὐδά αἰεγοῖυν γορίον ὐπὸ τερίοινεε ἐρηηπὶ 
Ῥίογυπι" εχ γορίς ἀερίοηδ. πρρνυα 

δἴυτο ἀὐζειη ἀϊςν Ἡοτοαεο. ἢ) ὅμίμιο θμε ἀΐε ΗΝ: 
ἄσγυς νοίξε τερία, ὃν ςδἤἀεης "μι τπεβην! ὐιβεηρ, 

-» 9 

41). 

τοίμιε.. 4 Πίῖςο νεγὸ ρερου της εατν Αη- [29] σοηξαβένν ἀνιεηνρσω: 
φελρς Κυρίου, αὐϑ' ὧν οὐκ ἔδωκε τίω] ἰρεϊυς Τλοπιηί,οο αιὸά" ηδ εἴ» “ ῥρθαλῃ κοὐκ 

' “Πς 17 ΜκήΝ μοβμίαεο αὐ ἐρ[8: βιεηνίο; κατασεῖσαι μὐτοῖ; τῇ χί- “ πιληυπὶ ῬΠίπγμιπ Ἐρ ζοραῆη [λείην θόττιπι,, ὅς Πλοτλ- 
εἰ συγᾷν. ΜΙΝ κΑνπηδην: εὐ πρβον ὉΠ Αοετη!. Αταί! φαρ τὶς εἴς. τίοης Ἀ οπιᾶπο Ῥοητιῆοι τειδιμιης νηϊυεγίαλς, Ἐρίϊζορὶ 
Ἀνρειϑ, τὸ κατασείην νοτὸ οἴ ποτὰ ἀεογίυϊη Ἰδηυ αυϊάρίαπ) ποίηξη, Ἰά οἱ Αητιο γα, ἢ νεῖ ἰρῖ Οἰεβοιίο ΡῬαρᾷ βήες 

κε ὐπδο ὐ νιν ἤβηβολτο, νὸ οχ Χαρορθοηςς ἄσσον Βιιάφύ ς᾽ ,υἱ πιαχιπὸ Δα δοτατ,ςρΗ Το ς 7 6..78.79.82.92.194. 
τ τς ὡ Ῥεορηαας ρους ςοτυπι ὅ1ι) διά σπτιαηῖ ρεῖαητ, Ιάτοὸ ς 18 φνμνάοφην Ῥεμὸ [άξξνιο εἴδιγὴ ρα καὶ τι έτρος ἐγλύντο Οἱ- 

δας εὐ ᾿ τΑδάιζης σιγῶν μος ἰα ̓ορο δ γοά βιρρίεπέυπι οδιη σὰ 12.5. [ἱρὰ δὰ νοτθυπ), Ομ βον ἀεμεην Ριεῖτο. 
ον δου δεῖρ3ν. Βοβίρυ δατοίηβηοάο ΔΝ ίο]υτὰ ργὸ σημάνειν ςιιπὶ 19. Ζυβὴ Ἐκ β νόος ἡ κέλώσεν ἀπαχβέναι. Απάγιϑηρ, ἐβητῆς ον τοῦτο ραΐα γε Ηὐς δὲ ἰηδὲ π.ν.λδιηοά (δὲ φυίάεην τοι) σπιιηὶ ρτορείὲ ἀσςίαγος Αρδυςί, Ἰητόγάυπ ; Π ἑοτοηί γεν 

ἔπαπα ἀάτξινε ἱπίιὰ Σφ. 
οἰξοσ! ες ἐν δε φηϊοτῖδι 

ἐ ἀἰϊηλγίι Ἰασοθυννς ἀρράγετ κα ἔγὰνις (4ιδι χτὰβ, 

Δ ΟΣ 

ον ἐδαπ ἀυᾶστο ζοῦν ργο ἰδ Ποβελιπὶ τορουταπάσπιτπδηυ 1. ὕλη, δέ τὰ οπγίηο ἤρα ίβοατ: πόπιρε νοὶ δ υνήϊςςπὶ εἰλ- : ᾿ { Εταενόως τοῖς ἀδελφοῖς ν ἰὰ 10 Ἀἱ, νεἱ ἀμοἱ ἰῃ νιπουΐλ,νοῖ ετίδπη δά Ραηλίη τγλῃ!. ργχίον- 
Νπ αυρφοαπ: αν! ὠρρεσῶι ἐν οἵ- ὑϑὰν δϑίοἱατὸ οὐϊτιμῃ ς φυηιε ἀἀάλζμε Ἰητοζάιη αἰμὶ Κη 

5 40 ϑανώτῳ, γῇ ργοϊλτὶς Ἔχοιρ!ς οποηψις ἀοξεηἶ 
᾿ ᾿Π ἐδοην ἰδομ εν ἐς ὅτερνν τόπον; Ἡςοἤαπὶ δοιϊε (οἰ ςοῖ., γε ηἀς ἁ Οϑιπὶ ἈΝ ἱ ΤΛΗ͂ΜΟΝ ἀν ἢ 

πο Νς «τ᾿ φοηοἰδινηνγο ἀἴτει ΗἸς το δ  γπιδηι, γ ἱ ἀοχετδην ἀλγεῖ Ραι- Πιρπεῖη ἀςς 
ἜΝ ᾿ονντ Ἀρο[οίλτι ἰλτες Οὐΐτοε ϊηρ όταν, ἐρίς νετὸ, ἃς. τς 

᾿ς ΗΘ Ἐριοράωι, ἱξεσυη δὴ Οἰγοιιπρίοησὴι ναάινός, Ψὲ 
νηϊοτι. ἀἰϊιπιυίςην χιαητα αν Ῥειῖο ἂς Ἐςεϊοίς πα, 5 

᾿ς ἄυπι εχ Αροδοίο᾽ ας Ἐριίζοριιε, νεῖ ες Ἐρίίζορο Αρο- ᾿ (οἰζοπιιςΡ}η “δ. 
ἤρίι59. 864 "]ο8 χχν δηπὸβ 4υίΐδιις δειτιμη αἰνής οί ὧν 
{τάς νης ταηάσν αὐϊρὶ αἰδιιητυ! ΝΔΠῚ ἢ οτιείῆχυς εἰ τὸ [ἢ 

ὁ ἁιιτὲ μαθιτααι βις ἀνόλτ ἃ τορς ιν 
: εἰτοιίδιις,ἰἀ εἴν; γορ᾿οῖτ ἰη ἰάίοῖο ἐς ΠΙῚς οο. 

πους, Πχυιξῖ ἀντύγιϑι πιοτὸ τςδξίιις ἀς ἐρίᾳ ρατηὰ ψιλπὶ 
ς νοσάτιοπο ἴῃ ἐμ5,Ά1: ἀς ὙΠ ο.}} 5 ἀοοἰρίτνε ἰητοτρτγοιίτυν 
γτῖῖς, δέ Ατάρς, ἀυλπι (σιτοπείάπι {παιητιιγ οτιδ ΟΝ) - Ὁ 

Ἐρηδ, ἀξονπο, ἐς (Κη Παηὶς ἰσχίομς, 
πἰβιεμίαν μεγμην ας ἐενβεὸ ναμετνορ φμν {ρρ βενηπν νοΐπαιωι, γι--. 

Μεγ ΔΉ}. ἀμ ἐμβιὸ. Οὐ Πατίπὰ ςοημοτεῖς Ῥστηὶ ΑἸοχαπάτὶσ: 
. ΧΙΧΥῚ τλῆπο, ἡ Οιτἰ ἢ ραιοης, (ντ (οεΐοις Νιοςεροτος πὶ σαποηᾶς, ἰς ᾿ ἴς ἀσαιγχθόνα νὰ αὶ νοτοῦτ βιοεανὶ [-᾿ τῳ πρνβονα Ἐφο ας. ἐὰρ.86.} δά ν]τίηνιτη ΝΜοτοηῖς βιαηρυϊλτί. " ὙΌΣ ΠΘ ΠΕΡΕ πος 

Ἷ ᾿ ΔΠριη1 ἰὰ οἴξ χα στ γηείεῖϊε εἴς ρετιδιηίδεινηάο αὐ ἐδρινη-, 
4ἀυπὶ δὺς οὐἰρεὰ τόττίι πν ΟἸλυ4|) μή πα γεούττας σροιῖςι, 
νεβοὶχχ ἄτοιο: πυπῆςτος.  Πυιάςην Νογοη ἐπὶ ςοιμξας Ὁ᾽ δες ας ἀπηονα, να] ροιμηξδιλνιῖ αἰ ηνοιία, 
ἌΠΉΙΣΧΑΙ ΤΊ 
τιίειη ἱρρεγα [ς, ν δὲ ἐξίτυς (δρτεηλ 1] 

ΠῚ Ϊ ὶ 

1} μπα] φυσι δἰπμς 
ἜΣ: οὐ Απεοολιω [ρἀ ἴς ᾿ Ομίά φυδὰ Γυληναίας, οι πη υδν. 

ἿΣ τὰν σον φιάληΐ ΡοΛεϊβουπι. τοιῆο, Ῥπιπο Οοποίογυπ, πτὦ κοινοῦ, 
μιΐςστας, Ῥεττιπὶ αἷς (Ὁ Νοτόπε Κοιπλπι την οπημ υἱά, 
υδά Νίορρίιθτμε "το Εξοϊ οἰἰα(ίςα ἈΙβοτια ταιςαρὴρ ας. 

πα Αητοιο ἀιοάληι ςριςορο,βαεγυηι αἷς Απτισοίμα ἈςοιγΔΠ) 
εὐπῇατιιπ, δέ πόθο τυ Νπρ Απτιοςλίαπι τραπξιἴς ὃ ψυοά ἢ (ΟΠ τμν αὖ Εταῆπο, 
νερ ΠῚ δἰξ, μυοτηοάο Ῥεῖ, α ΧῪ ἄπποι ΒΟΠΊΑΣ (σάϊτ, δὲ 
ἦβι οἱ πιοιτυμο "γα ὰ συὸφ ἰὰ ἘρΗποίίς καὶ Ῥαυ]ο ἐχ νερς ᾿ς χι! τὶ ορτίπιὸ 

. Ἀερύνῃοη σέο αὐ} Ρεῖγί πιδητίο,, (ἡμμπη τάπαι πίο αὶ 
προς η σπηποπιορέπτας } (οἱ δείνιν φαρείτις Ῥάμΐας (είς ἀδ. 

ομίδεν ἀοτε διηπλόπιπον αὐρας ἔιὰ (ὰπτ αὐ πιστοὶ δοιὰ ἀς 
μιν (λείε. Ψιάφαπε φινοιιοίο μπς οοἰικέςλης ἐπὶ 4} Ἀὸ- 

. ἢ | . 

, 20. Αἰκνορμ[ζάῤβονς, γὺπὸ τῆς βασιλικῆς υἱρ,ατα ὐὺ ἡἱο,. 
ἀπ᾿ ἀυν' απο 1 ΠαΠΠἰ|ς Οἰπεὶς ςοάϊειῦας ἱπυςηΐο. Ετγαίμι. 

Τὰ οαμῃ [ρρίδδυιν 
ΩΝ Τολλμε δυς ἰδιλιμ δὴ ἀθοϑις εὐείμε, τὸ- ᾿ ἐπ φιοή ἀςεῖϊ : ιοί ἣΜ ποη νἱ ἄςο φυὰ τατοποίλειας. 

Δ1Ὴ ργχτογαυδι αὸ κὶ {{|2 οἰ Πρίδς ποη τὰ νιάσητας ναἰ- 

- 

30 1. Ῥκχ Πεὶ,Θεοδρων Νυΐσ. Ποῖ ὐοεες. Ὁ ἐοδ φωναὶ ουὸά 

δυτϊεῖῃ ποηη}}}} σοητεπήματ σοηάιην απ ρων» ἰ [ΈὙΠ|Ὸ 
(ἀμ, ης [ρεεῖςπι ψυίδον ναθοῖ Γαεϊοπις, ὃς ορίηπο ἰατο τος 

4: Μὸν ἐρίδων ει εἰονίδον Γλεο,θι ἔδωκε ὑδξαν τῷ Θὲ ΔΉ 
ἰ Ῥοτοΐν τητο Πρ εχ Ἰοίορίνο, χυῦ ἴα ἱππμς 

Βηϊοτία ματγαιίοπο τοίξατις τορβοαι ἱρίας ἁἀυϊλεοτῦ νοζδὶ 

ΠΘΠ τορτο ΠΠς : αυλιπ οὐ οαυίλην ὅς ἰρίε πιονίςπϑ ἠς ἡ. ἃ- 
ἀυϊατογιι νλπίτατς ςοηημςοῆιις οἵ. τάψις ἀλτο β]ολμαμ 

Ἰ)εο,βάυο δἰ τες πεῦν Α χ εν Ιυφπ.».0.14. 
4 βνοίω 

Ὅν ἐδίενεῃᾷξ, ΟΡ  ΉῊΝ 

Οὔῖο δυξεαὶ ἀἰς (εἶτ τἰπη}-Ἴ 18 ΒΑζΕ ἀμερον ἀϊεεγαι δ, 

"αιάπαιῃ λυ εὔςξιε Ἀ εῖγο. μέλανα μϑμο αι" 

τὰ γ΄ ἰυ{ιε δ. αὐ Πρ] ο! ἢ γαρὶ.} ἠκούετε ῤοϊηνεὰ ̓ μέκα. 

ηἰ σὰ εἰ, ᾿ 

" δ [οἀδὲ ρτο δια ο -. ῬΙΣῚ ΚΙΡΌΠΑΙΙ » Φϑηςίοπαθδξον ἐβϑὲ ϑΆμυνγσι ᾿ 

τ Βορα 5, νογὸ φοο!ατπαδαι, μα ς "Ἐπ " πρρῤῥῃι εὐ Φ ὰ Ἃ . Π Π {}] 

γοχ Ῥεῖ δὲ ἤο ποιηηλ8, . φρηοῥηΐε.. ὙΡΘΝ, 

τάϊᾶ: «τες ἰρίᾳ οἴοινάις ποιποη χώρμε τερειςηάιηη οἰἴς πὸ τ 

ν : . 

πΠ ΔΡΟΛΤΟΙΟΆΑΥΜ, 09... 

᾿ λοβυό , Βυϊῆοε σίοτίαμν Πθονδ ὁγοίυθ [“ 4υδά κον ἀεά ει νον: 

ὄξω ἐπῆε τοὶ λυόμῦρος ΠΝ
 ᾿λ ψΕΥπΉυϑοοχλη παῖδ εἢ. τοι [).Φ᾽; (Ὁ «φη[ννιβέν Ὑγιαπηὶ ἔς 

τὰ ἐγεῇ ἀ πιοτγηνδνι ἐαρλνάμη., ἤαπι ἀϊτυσπάρ 

τυλαῦν, τας" ΩΣ ΛΟ Πδοῦῖο νογὸ τη: ογεἰςε- 

αι δέλέγος τῇ Θεοῦ ηὐξανέ καὶ ἐπθυι-]" 
᾿ ΡΜ εδων ἀφο 1) οπΗ- κα ἀϊξκαης. 

εἼΡΑτῖας τη]  οαθατυτ. "ὦ ἐὐεξδεθμι ξσ’ πιμιυνρί ο 
͵ : ἐαθαιμν. ᾿ 

ϑυνεῖο. , ΡΒ Ἢ 'τᾷ Β δ45 αὐτο ἡ δ. ϑυΐα Βωνναδ αὶ φμι ἦν δ4"- : ἐπέςρεψαν 1 Βαγηαθᾶβ ἀὐτεια αἰ υ97:.] Βανμαδαὺ δάν-, 

Βαρνάθας οἰ ΚΗ ΞΆΟΜΕ νοι, γευοτῇ ἕμητ᾽ Ηιογοίο!γαν8,εχ.] [ἐμὲ τευκηβ [ννε αὐ Πνοίν-. 
Ι εοφυσαλὴμ πληρώσωτες

 τίω δζ- 

νίαν, συμωοαλαθόντες χα! ὡαῤνίω 
ἐγηνΐν γ Ἔκ. κεφ πιρηβειεο, 

ρίεῖο πϑληἰεγιο, Πιρμ! αοπι-} [1 ΠΟΥ ἐανον ΥΝ ἐὰν 
; ριο᾽ ετἰαπι ἰοαπις αυἱ ςοβηο-] φροιλίηαινε εβ Δάδγομο. 

πὶ Ἑχιληϑήντα Μαριον. τοϊηαράτυν Μάγουδ: ἘΠ ΑαΙΙ 
. ᾿ ὧν - ΟκαΡ. χΧαΙῖ. ἐν ᾿ , 

. ᾿ ; χ τς ὁ ; Ῥδυ]υε δἀΐυπ. 
Κιφάλαιον “γ. Άλην δυῖσαι ὁ ἠτοςμία ἰη] 1) ΤῺ ἄυρι μενον ΑΕ ον τὴν 

; 14 4 6748 ““ομδ- ον ιν ΠῸ ο]- ι Ἑςεϊοῖα ας ἡμιο ταῖν αι 
ἀλτορίνετῶ δὲ ἀοςζζοτδ, Βλΐ- 

ηὐδᾶς ἄς δίτηξοη ην νος ρατον 

Νιβοῦ δι [,ὐοὶυ 5 (ὐγγοηδι!8 ), δι 

Μαιδίει αὐ] βιεγαῖ νηὰ ουϊῃ 

Ηεγοάς τοῖγαγοβα εἀιοαϊι8 » δὲ 

φαμΐοδ. . 

αἰ ἽΠΠΙς δαῖςαι (λοραπι σαι ἔπη 

αίοηο οδουητθυς ουλΐήο 

ἀκ ἰεππαπτιδας, ἀϊκις ϑρί τι} 

(ληὰυϑ νϑερβγᾶτε πη 8] Βατ-. 

πῇ ἃς ϑδυϊυυ 4 Ορυϑ δὰ φιοὰ 

“εον᾽ λάυοςουϊο; 

εἶννα Ῥεογθεῖα Φ᾿ ἐνέξοτεν ᾿ς πες ῥέε Βο- 

"» ἡμίσρν Βαναθ αι Φ’ 5:- ταιθειὴ ν [“ά 
5 4. ὐεαφῦ Νμ «ἤβ ἐχετιον- 

ἀιπητίο πλλῃ- 
ζεγ Θ᾽ ἔννειν ὑὐγεπεηῇ ἀδιο Οσπείυτι 
Φ' Μ δ νείνοια . 4 ἜΡΓΑ ὦ ροποϊὸς (ἐ- 
ΜΗ ενοάμ ιενατερκ εοῦά «υ(μἀὸ ἀεί» 
ἔμενε ,ον δφοῖν.. δπαυν ᾿ 

Ἂ αν δέ τινες ὧν ΑἸ»πολφίᾳ ὩΣ τίω 
᾽ Ἡχν ὠχχλυσίαν φυρϑῷη ταὶ ἡ δι- 

δίσκαλοι νὅ τὸ Βαρνάθας καὶ 
Συμεὼν ὁ 

κἀλούνϑμος Νίγερ, χϑὺ Λούκι Θ᾽ ὁ Κυ- 

ρἰωδ)ος»Μαναίιώ τ 
Ηρ ὥδου τῷ ττράρ- 

᾿χυσυύτροφος κϑὶ Σαυλθ(. 
6 

λωιτουρηρυωτων δὲ αὐῆδτῳ 
Κυρίῳ, 

αἱ νιξευόντων εἶπεν τὸ Πνεῦμα τὸ αγμὸν, 

αφορίσατε δῊ μοι τὸν τῷ Βαρνάξαν καὶ 

πὴ Σαῦλον εἰς τὸ ἔρλον ὃ πρφοσκάκλη- 
μῃ αὐτοιξ. Ὶ ᾿ ᾿ ; " 

Δ [ΜΙ ηανεῖνηε αμίδην 
ἑϊ, οπνπονζδ' ἐείναη- 

ΡΟΝ οὶ 

ἀπῇ , ᾿ θύπι Εὼ-ὀ ριορμειᾶᾷὶ. πὶ ραυ]ὸ δυϊτὲ οιζογὲς ἃς ῬτορὮιεῖαν μιΐς- 

{Ειοβὰ ποῤρο παν παν ρτοι ρου τ Ἢ ἢ νεῖν 1τᾶφυς Ολιεγίοίτοπνις τοξιὰ ἱηῖςερΓ οὐρταθῆις 

“πη μεριά με ἊΣ ἐπ ὐ μια θη τπτὰν δά νἔπιτίς λα]: χειθυργ των σημηβτωπρδαν, Ἰὰ εἰϊ(παυιεκεν Ηρ λον ἐν δνε: 

ἀλ τες Αρα ἰπροὶ οὔδει νογίηςς Ἀ011Π μιῆς ΔἸΠΔ οοῖσ.,. ἢ Δηβϑος Ὁ 515 ἀυτΕ πὶ ὅς Ατρί ασούχνδοι Ἵ ρομόμοι 

φλι εὰ ἮΝ τονε οὔς ρογαποσο. [τΔ4υε πη ἀείίης 5. παι λοτϑυργεῖν τειγιλαεθιηῖ 8 ΡΠΒ]νοαν Ἰὐοβι οὐ θὰ 

δι ὍΝ τὸ ἐὰν κά ΝΑ ΜΕΝ υἱά εἰϊροάικιίατεθι τοῦς δἠϊαηδελήν γεϊαη!) σιεπτίοπεπι, Ἰκοῆλο ἀθτοα ΘΙ Υ ΟῚ ΠΝῈΣ 

-.--..--.. 
.-....--...- --.... 

(ὡρξνις τοτιπίη θεν τοροητὲ πηάχιταις ΟΡΟΥΤΙΒ (υὐίαιυπι ἀϊ. 
ἀἐς Ρυδίίοις ρεαίςγοπι ἐἰ μάτιν Ἄρη 

θτρο τ ̓ 
τ ας ψέγοἽΠ ὑρπαητιίοά τογηνπιηι οαυΐαπιάροτίε. Ἀοιποταλρ Ηϊτλῖυς ἀρροἶ [ας πιο. ἢ ἡ τδρ ῥυμμ 
πὴ ν ἀμμρενϑὰ Ἐφ πήρας ιητοδίηίς, νι 1ς ς Ποῦ τὸ λειτουργριξ, δεὰ ποιαπάνπ ταπιθῃ εἴν! ΝᾺ Ἰαισαρν ἐν ̓ 

᾿ εἰς γίυις ἰφητίτετς, ΙΝ άπ οὐδ) νοτυ β ΠπιπλὰΣ ἑοὐοχ ΠΡΘΕῚ μερῶν " ἐῤηι β ρρεβμς ον ἫΝ 
τηρεῖ 

᾿ἰμθεῖ, σκωληκζρωτος ἣν Ὁ ῶ ἐξεφνξον» ᾿ μὴ κίον Νέπννι ἀεβηϊι Απβοτ"ρ Ῥοῖ Ωρ. 15) αὐχὴ γῆ: πνν 

μὰψ ὙΛΟΤΝ ἐμαὶ μεναι ἐλόορε τῷ Θει νὔξλνν. Ηος 40. Ρετίοίϊυς ἢ βάυνμῦ ἀφοίατατς. [πὰς ἰόχυπὶ τ ἃ “ οἵα 

ἡ επτδι ΡΝ ᾿ ΠΊ ἢ δ βελιονι {ρ.6.7 »Ἂκ τ1η{.19.. ς ἴπζας [ιπεοπεύνισιπαις ἱπι4 νοολίϑυλιπι τγάης ῥλφιοῖ Ρ 

ρον μ οι ( εἰλουατίοτυιο ψίς ἠες οτείςίς,πες ανι!- τ μας πο 2.8. ιρτὰ λ..4.διι13.Ἀ οα.1..1..Ηοτ. του τἀτεπ,- 

ἴς ἈΛΝθαλΝ ἀβαν νὰ ροτίως τυγθλ αι ἐπ πους πὶ δυάίιηι. ἅτ: ΑΝ ἄνω με χρό, α. Πονε ἕ τοῖα 

- ἡ δαμίμ καὶ Σαῶκον. Ἐταίπιως ἰοριῖ Παῦλος, δι τὰ ὃ- ἀῤχὼν χ' ἴα ἂι τὐητὰ 

“Κα πε: ἐὐξεῖα ὀπηπλι Ναὸν τοάουθ φιυπὶ ἀς Ἐςεϊεἰς ροἹ ει ἀπεηεαρισιν ἣε τς 4 : τ 

τίσει ἢ Αἰ ενοίϑίγπονν ἐξ ερρυσιλύμ. Τὰ ἀσοῦυς Ἔχει γον αὐΐϊας ἴς ἀοπηπυπι Ἂς ῬΓΠΟΙΡ ΠῚ ΟἰΕτΣ γἉ 

γαρίδα αἠάντωτ οὐε Αὐντιύχριδω,, αἱ ηἰνφείννοην. (οηττὰ γογὸ Ἰη εἰρίς ας Ῥοπμπὶ αν εγυπὶ τις μὰν Ἐἰβοκμαν το τοὶ 

ιμιϊηπι Ἔχουῆς Ἰοζίτυτνοίς εἰ ἐρυσαλέμηίν Πενία: τεῳ κρέας "
 ἀκθυλετες Ἧ Ἵν ἣν Ἧς ἐμοὶ 

. . 
χ ν᾿ ἰμὰ - ἅ, .1 Ὰ ΤᾺ Ἶ τὴ : . ἶ 

Ἰεδεϊονεανή ἐεἠναηθν ἐκ ίεηονι ποις, εαρίε!ο ΕΗ ἡειφ(οίν ἸΕριὴς ὧν μιεαἷπς φαί (υςεςΠΠοτες υἱάετὶ ταν δ εἴς υϊὰ δ 

εὐχαί τ δος ἌΡ. Χ {1|. 
δας (σπιοτυπὶ (εταοα νροληῖ, αἰ ]οπλδυς ποα ἡ ὰ αι τι 

ι ἠώς ΕΝ Ἦος πο ἰεξὶς νοταρ πτοιργοβιδς πα δαηξχιην! ἀοπηο ποίει ἐπε ύπαναν Ἰμτὴπ αἰ λει ἐν 

; ἐχ ἢ οὐάϊοῦ γψεϊϊο ποπ τοροτιηιος τς ΠΗ Ἀν ΔΕ ΠῚ τιληοοτυπῖ, ἴῃ ΠΑΡ ἐερίμει ον ὀἐρήρφιληοα 

μν τῇ ἀυπάητς 4 Γοξϊονι νι διϑάσκριλοι. Οὐΐπαπι ἢ τποτὰπὶ ἃς πιήτυνὰ Υἱυγραηῖ ἢ δ: Κα ἐδ “Ὦν οίλεες 

ὴ ἢ “δῆ ταπτὰπὶ ἃ Ῥγογβετί,, ἰςὰ δ οἰδἑπατῖς ἰοἷει ἀρίοἰυτὲ ἔρρι Ρ[Ὸ Ἐπ ΝΡ ιὰ ὑμδ οὐ λοι εἰμ μὴ 

ἷ Δοτὶ ΤΙ νοἰζοϊις η ορἀ,, νοτίοις Ομεγάνεῦνε, αὐ 06 ᾿ν Ἢ ὃ ς 

εἴδη ΤΟΣ ἐν ρόνε αὐ οδΑ εα υπν τὰ τῆν ἰῃ- Ὁ νυ δίλυ! αυαπυὶς ορετατι 1»ἀτ|Ὲ}9 Ἰπρανθαρὶ ἐμθθοι φι , 

μμμρρρομῈς: απ αλοῖς, Οπγηϊαια ἀοξζογιυ
ς ἀδιτυτιντ ᾿ τ ἌΝ ΟΝ ΠΝΣΣ ὉΡ ΜΕ ΓΉΡΕ 

ὰ Ὑνέτρικ μα 

ὶ Ἀαδίηϊεὶ (εετπδητυτ.. ἀςπιὶ οἱὲ (λοτβο 
ὰ " ἰᾷ ε τ τας τ βρ τ τὐρόν μή πον ἰάφα,͵ ταρυν απ! ρίογιη ογετιθυεναυίδας τε ἕ μ᾿ τὰν Ἐπ 

ἱ ἐπ κρλινοβρ Ὗ ΠῚ εὐ κὼ εοὐϊοίδυς ποα
 ἱπυσπίο. ἰεοτγάβτ δι ἰμᾶπὶ 1 ἔταιτος ομαγικαῖςπὶ ̓  μἰβα

ν ἩΣ Ἐν 

ει ἐπυνγμὰ ἜΝΙΕ υνταίμηι Απχίρρα πιουῖεην (νι 3) ἐα ἰλογας [λοπληὶ σιρμα,ντ ρεκοῖρυα δὐήνα μα καρ ὲς 

ΞΟ ῊΣ ΣΝ ΠΣ ΣΤ ΡΟ 
] ἰαυ τῶν Ἰοΐερμυβιβηποτετίο ἰφα 6οΓ αἱ γῇ ἼδΝ δ θεν 

ἡ ρνῆα ὑμῶν τ βΑβεμαιαι Ψ ἐἰβεύκιν Ῥειτικὶ Ἐεοίε! Πδετιαηα ἀρεγεῖξ μέρ μόῤηρῃ (λετ βείμαν. οὐ 
ἠδ Ἰλτὶ εἰετεϊοτα δά 

4 ἀσὴν Ἀσιηκ Ὁ Δα διθοῖ Απροοδὰ Ἀσμιατη νερίς, ἄς. ἰαςτα ΠΟΤ} ὙῊΣ ̓  ἰὐρν μην ὙΠ οαα λεΝ γε μα νο- 

“θπἀοη φαυπὶ δι ἐριεπηίιπι (εἀϊ{ττυῤά Απτίος α; 4ο εχείιλπάα (να ΜΙ δεν ἘΠῚ ἀπο, δι ν δὶ ἁριιὰ Ῥαττεα 

τῶι δγαῦουν ρεασιατιτινε στ οὸ ταϊας Βιγαιαν ἡ ταν ο. οοντειιοτὸ πθῆς τ πϑῇ ΠΡΗΣΡΣ ἔοι ἐρεῖα Πϊεοεὴς 

(ριδηηιὸ βὐν οὐράαιη Ηἰετοίοϊ γπιά δή «ομ ιεπάοι Α- μη Αννα μην ψῳ δ νης ἢ ΠῚ γὴν εἰιλαὶ διρτὰ 106. 
ν φοιϊαίορ ἃς ργαίεγτιπι βεϊγαιοΣ νοῖππων φιφῖηοι ον Ππίαςοι ταῖὲ ἀχρί Ποδηι Αἰτιοιίοταια ΡΙῸ φϑρσκθκλμαμῃ, νεὶ 

ΠΠ παρ νι ἰςηρτιηι οἱξ Οδένιονι δε 1.}.δὲ 9) ἁκεμάν ΡῬαυ ας 4 ΤΡ ΥΑΟ ΟΣ ΤΥ Ν ιοϊπάα Οὐ πλύνει ΠΟΠΙοη, 
᾿Ἡιοτοϊοϊγανδαι ἐα Βαγαα δι Τίγλινε ἴθι Ἐάν οἰ ΐαιο ςς δθ σλμτ μὰ δ οἀ ἠϊθεπίοι (εγυδυίύπιυν δἰ πίβοαε ἂὺ- 
ΡΝ λγοίξοϊιν εοὐυξισβεὶ νϑὶ πτεγοι ΠῚ νυ ἢ υς ἱἀεβινοςαιοηθβι πα σης ἕὐῖῃ ρεύμαῖα τα ρὰς 

Δθδι Ῥαμβακον Ἀσπικαημέοι πο ύρι ὈΥΛΟΚΗ ᾿" " ὑεν ἀρ ομρ τ Ψ σεν ἀ Ὀεο: (ἀ4υε ἐκ ΠΡΠΡΟΙΣ 

νον 4! Ἀοιπαπα ππογδεσς! ορεγασ νΟἸΣΤΑΙΤΊ ἸΟῤΔ τι. ἀπ ομῖ αὐ ἀυοι ἀιοίταν ᾿γοπείπυν γσοῦτε αν 5 [Δὶς 
δ4ιτδη [μόν [ωνέμομεην οδεμη δ}. λφτουνγύντων. 14 ἰάφιοτίηιο "8 4 ' ἐ φυί εχίδετε ἑπεϊψίθι: 

ει ἘΠΡΗ ἐπε θα νο βιυχειξητας, φοοη δι νι ο ϊοοι ΑΘ (0 «πιββεγανδι υἱεἰπμι ἃ όσα ΜΚ ΑΓ αὐ ἔπ 

ἕμα μὰ λιν αιοαυξ ἥτις ἤογοάες Μαρβηι» ΡῬοηίς. 10» ἀϊοοτίτσγ Ῥεῦτης Οὐδο δε ̓νησυὰς 4 λφιτοσμββανοίκιαῖ ἀιεὶ . ΠΤ " 

Σ 



᾿ 

(α.ΧΠΠ15ιο ΑΟΤΑ - ΑΡΟΦΤΟΙΟΒΥ Μ. 411 ᾿ 

Δυοὶᾳ τεΐξτατυς τὐ ἰρίλπη οιἱσὶόν καὶ ὑσαρδινεντ ααστι ἀϊοίτιις τ ἀἰοίε Ομ εν ἔς αἴ ντοτο γούρτυ, 4! : : 
"ΕΣ ΟἸΡΙ ᾿ “ , “49.1τ.δὲ Ῥλυΐος γο. » : “ἢ ἃ - 

᾿ Αβ αρεῤμημως ̓ πρήβῳ ῥγον γτωκς ψαύμινθρρι μα ' ΤῊΝ ἘΡΑΑ  ΡΑ  Ἔπάυα τ ΜΡ «Ὑπὸ τς σπἰ σἕως. π᾿ Ἰάτα ; τρίς Ργοργατογειῃ ἃ ἢάς. ἡ αν πρώ Ῥιοίοπ : 

᾿ ᾿ ἀμμωῤ νυν ων ΓΑΕ ἢ.7. 11. - ἰμεεια ς ηἰδεοδῖο, ᾿πάς Ππιρτ ἀιι ΠΤ : ἣν αὐ λοὸ γηῶϑεἰς" ᾿ ΣΌΣ οτοὶ ; ᾿ 

τοιπὶ οδΉΠ } εἰ ρυδιίοσπι ἀςεϊατατίοπξ, νι πος Τατῖο πὰς ςχίβετα ἱποιρίτ, τσὶ φοστση ΔΑΝ ΝῚ ων, μὲ πκονς Σαυ λος “ἰ ἘΆ5|8 μα ἡ ἀγνκρραθτὴ ( Ἵ αι ι9) ν ἡ ϑμωίανωπεεην ( ἡΜὶ Ο 

τετὶ ἃς νο]ατὶ ἴζορο ἰη ἈοΟ πιιπάο ἀοξίπατος, ἡ ἰη εἴας ς ἀπε ψιαξατοπτι, τιτν φιοάιις πουλιπὶ ὕεπηλξ ςοβ οπως πνόύμοιτος αμον» καὶ ἀτν σας εἰς αὐ--} Ἰγορίεταϑ ϑρίστο Δηζίο,, πο Π6 1 1 μων) “ρέει 5} την 

| Κρ τ ποῆειυ πιἰετίειῆας " ππλνγκοὰν εἶς οππαῖδυς λη- τὐρνθὴς μὰν ετίλαι ἔπηρτα οὐκ τληῆατίο καὶ ρείπεϊρίδως Ἵ πὶ τι ( εὐτῃ Θοι 5, {αν(βογενεμειον μη φμην, 

ἱ  ςοιαπιιηε,νε αυμπὶ εἰς οηὶ ὡθογάδίῃατυς νοσλτίοινε. δ ἰδ ν Ὶ ἰ ἱ ἈΠ , ἱχὶ ; , Μᾶφιν επιτα 

ἀρ : ' Ἀοηι.8.Σοηῆις μάταν ὦ πότιίσποηι τεῦ Ἰεὰε Υ ΠΣ ΠΡῊΝ δἰ φαΐ παπάαίς ΠΡ ΥΠ ΒΡ πηεν, δ φίδα εἶπεν. Ωαἷ πδιίρης παντὸς δόλου δ πά-}" θἱχίοο Ρ ἰεῃς οπιπί ἀοΐο 5 ιο, ἴδικ 1,9) ρ'εποοηνηὶ ἐδ. σεηλινδιι ἠαὶ- Ν 

2 | ἀνὰ χονυ δ. , Ριολτ, νε]τπι ἱ 4 ς, τὰ τ ΝΝ δχξόλου ἀὴρ: πὰ αὐ ᾳυσάμι5 (τ ει ργορςποης,  |.6 Δ οννὴν βαίίανα, βίν ἀσπν (κὰ ὡς: 

ἑκα εὐϑω: --ὕὄς--.-ς.ς.--- --᾿ῶὔὥ.ὕὕ. πῖς ρῷσ!ϑ } , ; 811 ἀαθο ιν οι τῖς οὐ! 1115 1 ἀρμθοίν,πεηνε 8 αΠΡ ΝΠ ἐμ ροταῖν «λοις 

- ὦ ᾿ ἔτ τὸς ᾿ εἶ Ξ ᾿ ἢ ᾽ ͵ ᾿ τς «ἢ . ; ὶ »γ[ς- ἃ Ῥμὰὶ 

Τεϊαπίμαι ὃς Ὑόπε νης σαντες καὶ τοοοσευξά-}"}, Ουυχῃ εγρο ἰεἰυηαεηι δί ο- 3} Τ ον ῥοῤηναηιοι(ν ,-. σὴς δικρηοσώμης νοῦ Ἴαος ἡ δζαφρεφων) [τὶ χ,ννδ ἐς] ἱς ρογαείτοῖς νίας ἡ μμμη δεϑδε ἰαβθ ἜΡῚνι ϑμΐ ᾿ 

μας, ἤμεας μῆνοι, καὶ ϑθιϑέντος ταὶ χεῖρα αὐνεῖς,͵ ταηε,δε ἱπροίαϊέτομε ες ποτ] {πα μν᾿τμτανῆμνα ταὶ δι Κυείου ταὶ ἀὐϑείας: ἐρυπιιαί ταῦϊαιδὁ ὁ 6 ς0ῸΟ. 60} Κρ ρημυμμοὶ μὲς μπς πὶ 
ἐαιροδείοποπι ἰχψλυσν. πθδο ἀπ  δγαμτ ον. ἡμβο φομρνόων ἢ ν οἢ Ἰδοῦ. “«ἣρ τῷ ἴου δ! "ΟΝ υπς ΙΡΊΕΙΕ θόξου ΠΙΒΑΠΟΡ ὙΠῸ Βε το δ δ} ΒΆΡΕΙ Ἰῖης Ρνμει 

νέσοαάφονει. ΚΦ ΓΛ τι εὖ ιπεμφϑίντες ἀπὸ 1, 1ΡΥ Ἰβίτωτ εαι!Πι ἃ δρίτίτα ἐρτὴν νο Καὶ νων ἰδου, χεῖρ τῷ Κυῤλου 571 Ἐ7 11 γηἰηὶ αὐμογίιπι το: οδίανς) 1θόπννν βρερεε ΦΡ σὰ ἴῃ σοὲ ερίοιά 

Ι βον υὐαὰ οὐ τοὶ μδβο : οὐπημφς γτῆς ὑπὸ τῷ καδο ,» ἀοίκεπάογυης δοίοι- ἐΑΉυΝ βηνον γακίαν δ ἔσῃ τυφλθς γ, ἐμὴ βλέπων τὸν ϑλίον ἀ-} ἰοχεους,, ποι νἱβοῃς (οἱδην δά] ἡθκομεν πϑη υὐάσηι βίοι ἀὐλώμ, ὅιι 

: μείμῷ πεῖς πιόκατς τῇ ΕΝ κατῆλθον εἰς τίω εἰάτη δι ΠΠΠτῆς ἀσηλι μαγῶς Ογ-} [3 φεῦ! ἔὕρτμπι, ἱ χκικα τοῦ. Παρφ,οημῷ σὲ ἐπεποσὲν 6Π 1 [τοτηριι5 οοὐἐττυταπ. ΠΗ νο- ΝΣ " ὑμίερὴν οδῆιολιὲ οὐ 

ἵ ΒΞ Ν Π ᾿ 
ἣ τὸν ᾿ Ε ᾿ Ἵ ὲ 

τι] ΣΦλοῦύχθΗι,, κοι, τὸ ἀπίπλοῦσαν εἰς Ἰρτα). “ Ν τυ τὸν ἀχλιῷ καὶ σκέτος καὶ ἴδια γων ἐ-) Ἰτὸ Ἰης ΙΔ 1 τη οὐδ) οἰ φό ἃς τξι] [τ μνα δ ἡμευῃν ἐλ τάν μδιον 

᾿ ' τω Κύρον. ͵ ᾿ ᾿ : ς ἐένμιν νενέενε δε. , , , πεδγας ἃς οἰτοθη θη 5 αθ ας τ] οἤρρον" μανοῦ αι 4μν δ τρδ- ἢ 

Ι ὃ ᾿Καὶ νέμδνοι ὧ Σαλμμῖνι, κατήγ- 4 Ομίιηαίε ρογυεη εηχ 54- " με ήνια “ηῆνει- ῥίτει χε 2,920: 4: ἔς τδηι ρτ εξ ἀυςοτξε,) [πμνρ ἀάνεῖς Ἰ Σ 

ι ᾿ 5 ἡ  οδῆτ' ἀανυὴς ὁ : : . πη εἰ ἑη [γρ ρορὶ [. , ν΄ τὰ ᾿ ἸΣ ἜΝ Τωηις Ῥνογοη[μ! αϑο 

᾿ ἶλλον τὸν λόγον ηὐ ΘΙ ὦ ἠϑὶς φωθοιε απο  παγαππυπτίάγαπῖ [ςτιλοης ἀρομοτμμνς τὴς Τόπ ἰδὼν ὁ αὐϑύπατος τὸ γεφρνος.Ἶ 1: Γυης Ργορίατοῦ αι ν161{-|1 φάει ἜΝ 9 

ἢ : - ΚΗ δίων. δον δὲ γαὶ [ωαὐ Ὁ εἰ ἴῃ γπασορίς Ἰυδαογῇ; [4-} ||φ} φαπηενν ἐν πυπιβεῖς Ὠήκευσεν., ὀκπδιιοσ όμδμος δὶ τῇ διδα-" ει φυοά λαμ ἔμεγατ, στο ἀ1-} Ἰ άρρνωον ῥεῖ ἀοέϊενια.. ς 

| . εις 20.047 Ἵ )Ον σὺ κρὶ ᾿ωα.} ᾿θεραπε αὐτεη οτίάτη Ιοαηηοῖι)΄ ΖΞ φωντορεγανόνίει. ὠριόβναι : αἴτ, ρεγζιίι5 (υρεγ ἀοξεγίπα) Ἰτνηνι, ἣΝ 

| νίω τῳ με ἢ τ ποτ ᾿μδίερυϊεητεηι οί. ἐμ με γ χα, ὸς ᾿ χϑτὸ Κυριον. ἰϑουλιηί. 

᾿" ᾿ : Δμλϑϑνγς σὲ τίαυ νησὸγ α «] ᾿Ῥοεγαάρταῖ ἱ Ὑ[με “4 βάββέπ, ἐκμι." ι - ᾿ “ΩΣ - Εἰ μμην ἃ Ρρμοηαμὶ Ἐχεπρίαυι ἰδ 

᾿ τς σον ἃ χροὶ Παῷου; ᾿ Θτατα νογὸ ἱη[]ὰ Ῥαρδῦ τύνη. μὸν οδρα ̓ λμή Αναλθέντες δὲ ναὸ τῆς Πάφα οἱ «(οή 1 Ῥτουςδὶ νετὸ Ραρῇῃο Ῥαυ}05} “ μον δεϑο οὐ ες εὐδεπι εὐειὰ, 

᾿ οὖν .}}7. ἐϑόηον ψουδοτορρφ σίμω ἴου. ΥἹαυσμυεηέγθηῖ αυεηδά τη" Ἢ μη βῥ[ἐμάορνορβε μι νΠ δλ ἦλϑυ ε πέ ίω τῆς Πάμ. ὅζ αι οαπὶ (0 ογαῃῖ» νη γ}}}Γ) [γο ἐταπὶ υϑῃντωηξ βεῖζειν ταπι θυ .}} τὶς ᾿ 

᾿ δαῦον, ὄνομα Βαριησοῦς, δυῶν Ρίευδορτορίμετδπι ᾿υἀα ῦ»}5.}ἐμάοωπο, τὶ σοπιεη σαὶ ἵῳ τὰ μος ΡΥ ον Ῥογροη βαρ ᾽ν, 11: νυϑόνν!ο-- }ς ᾿ Ραπερηγίεα. Ἰοῴοηεν ἀε.- εὐρξοϑιν Φ᾽ μῈ 

β . ς σιαὶ τῷ αὐ ϑυπάτῳ Σεργίῳ Παύ. (! ΠΟΙ Ώ εγαὶ Βαγιοῖι. ᾿Ν Βατιοω. ᾿ φυλιακεὶ ὠδης ἢ ὅποχώρησας αι αὺ- ηηδς γοτὸ οί ςοάοης “ΔῸ οἷδ, (εην ἀεβείενν δεν. τε. λμιΔτῖς, ᾿ , 

λῳ,αῤ δὶ σίωνεταῖ δ δ πρσκαλεσείμε- 1 κοι δὰ οὔ Ῥτγοριαῖοτε δεγ. [7] κι γὲν μρρήνμοα ΝΝ, ὑπέφρεψεν εἰς Γεροσολυκίρ. τοιοῦ εἰ Ηἰοτο οἰ γιῆδι, μέγ {1 ετυξϑίγποαπν. ' 

κι ὑ ῥὰ Α ἰοῦ ΄ . ΡΨ ᾧ ηἶε ϑεῦφιθ Ἐ 4μΐο, ᾿ : Ε » : 4. , 

γος Βαρνεΐξαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν οἷ" ΔῊ ὃ Ἴ ΘΕΡ ΒΕς ΒΕΠΈΕῚΣ ἡμιῦ δες ΡΎΨΜΗ Αὐτοὶ δὲ σδυελ ϑοντες ὅπὸ τῆς Πέργης» 14 Αι "ρῇ ργορτοῇι ῬεΥρδνν εηο- 4 "ἱ υοτὸ. ρεγιγαπεμη- ἐὐξ)αι ἐρὸτὸεζος 518 

72 ὠὠὠΕκοῦσιη τὶν λόγον τῶ Θιοῦ Ὁ σοῖς Βετηορα δ αυΐο, εχ ἰἄπραλε α δια εν ηθοντο εἰς Ἀντιόχειαν ᾧ Πισιόΐας, ὃ Απυϊοοίμαπι υγόσηυ ΟΙΠάϊα, 11 τ Ἐν, κα ,. ὦ τιωφεῖθος β 
ἘΠ-ἅ ᾿ 2 ἘΨΉΣ ας ᾿ ροῖίυνο ἀὐάϊτς ἰστιοηοια Ὁ οἱ, [ [ἀρναδαε “υάϊτε υηόμπ σαρε γι τε, οἰὸς Κη ἰω: ε δι ἰηρτοίῃ [γμάρορανη ἠϊς 540- εἰοοίριάην Ρ᾽βάνε: {γ᾽ αν. αι ιδ ἰούιτα 

ϑος δν Ποορροπρν, Αὐϑίροιτο δὲ αυήοις Ελυμας ὁ μα" 8 ἸΟΡΒΠίζοθδας δυι εἰς ἜΠγπιᾶς Ῥώ. : ν Χμ τμ αν: τς «ίω σιυυαγῶγ Τῇ! Ὀλῖὶ ςοηἰοάσγυῃτο ᾿ Ι πβὲβμς λόνθθμς 54 κοεῖ. ς 55 

. εἰυενία ἥγω δι ! ΡΣ ᾿ ς }}2 .. ἃ». ΤΡ “τῶ: ἢ μπε ᾿βάβοτημι [έβεΥ νη... . ῇἢλι Ἐςοϊέβαι 

Ϊ θυ 2ρο (οὕτω, μεϑυρμίωσεται τὸ ὄνομιρ) [ἀ δ} τααρὰ5, (τά ἐπὶ πὶ ἐλ ρ] ἰςα- ᾿ Ἀρώρμον Δμλεη ἣῆῳ ἡμέρᾳ ἣν φαξθάτων εἰαϑισαν ' : ςμεδίαπα οα 

ἐσ) ζι ᾿φἀκορέψαι τὸν αὐ ϑύπατον ἱ ἴτυς ποπηφῃ οἰμ5) παάδη Εἰ γμρα μιάζων, {{ αὐ “- ἤεῖες τὰ ) ρεϊπιὴανι 

᾿ τ ἐδ ᾿ ! 8 δι]. [Ἰἐμερτ ΝΑ ΗΝ ποηιξ ὑμ) : , - ᾿ : : -ῷ ἘΠΕ πδοδθδίυτ α- 

᾿ : : .. ἜΦΥ τ ἐν φων(σ Ραυΐων, ὁκαὶ Ππαῦκιε Ἠοςρτισιὶν ἰοςο ςαρὶς μηϊοτια μυοας {Πὰ ποπίςη εἱ τείσμογς φαοά ἐρηῖ ροτρο, εοχαπι!δτο- 

᾿Αφοϊϊοίας ἃ ἴλιςα Ῥάυίες ἀΐοι, φυοῖῃ νΌ.8.ς λητέᾶ διαὶ ταῦπὶ ροίξοι {εἰς λητοῦ ασπτςς: αυδιις νυφο!οοῖ πα πα ΠῚ ἢ Ἰςθο, ἀο- 

γοκαοῖ ἔπος ἀσιαςορς αἶτο χιύμῃ ΒΑ ν ποηλης νίᾳ μά νο- ροῖλ ἀοειτίτ Ευδηρ εἰ μιην ργαεάίςατε: ἂς ἕο τηῖλι ηα- μπὰς οεἰααὶ ἐἰ8 
᾿ 934: δὐπαδὲ βαλάβανι, νεθ ἐπὶ υἰδεϊίοοι Ογρτί δὰ ἴλτας Τίην,3.:.:. ἀἰίοεγηίς Ὁ αἰέξεν τγρϑδατὶ νυΐε ηυιὰπε αἰθεςνκύνας 

τ : οὐεπτὶν δὲ ὁ γὴ: νδάο (οἰ μεγαηῖ ὁρροῆτασι, ας 112 νεῖ το 2 Τίην.3.8. Ουυπηδυῖς πὶ ἀίσυη ; . ᾿ Ἢ Πιρτὰ ς οχ γοτοες οοάν-. ἄοηι ρεγίιδάοο ,ρειπιὴτπν ἃ Ργοσοιίιις Ἀισηλαπὶ ἔιπμ ἃ 4υῖ ἀσέξείηα 

: υδὶ ᾿ : ᾿ ᾿ “1. 1Π}..3.5. τυῦ Ἀοιηἰπες ποῦ αὐ. Νδίη {πρτγὰ να, χε λάπιοπη σας αχ ΨΟΓΗΤΙΣ ἀεπὶ ρει νΡειπιὰ τι ἃ Ριοοομίαλις β 4 : 

᾿ : «ἢ φιίκ Ἐαπημηρυδα τα άοιη ἀϊέλα εἰξ, πυρεῖ ἀ Τιγοίς ες ϑιφώνω Ὠεφιῖυμς Βος νοῖθο ἐπε ἐφ ίτατ ποὴ βριγεμειἢ. οι εἰσροηάαον εἴς Σαωκος » ποι Παῦλος. ΑΙ Ἰράμῦν Α-΄ τὰ νοσαγι «αρηἶς. | φο!εες ἀὐηα, 

ρυξηλια, [ἴσιο νας ἔμπης ἈΔΠαοΔατὶ φαΐ μαπονγδεπι,. ἰοπὶπὶ ςοπαῖὰς ψὰ μος Ισοο, (δὰ οτίην ἰσγίτυς οιισητας, νι φοίοί αι ταπὶ της Ὁ μλῖτιο τοι Αινΐς ραϊδον,νὶ εχ 5 τὸ νά φμρά οι [ξείνων βνορδιβοννν, ῥα ιουργίας.ὶ, κακουργίας, βαΜ ὙΥΡῊΝ 

ἀιιη] δαί ειηίης ἰη11., Αἰεὶ την ρτσουὶ αὶ Ογρίο ἀϊι- ἱ ; 
ς ἰ 

ἀχοτο ποηλης πάσης, οα αἴτατο Ἀοιπάηυς ἐπμς οἢς ας ἔπι ἀπίπιο δά φυοάαὶς (ςείυς ραύάτο,Πλιη ῥα δ υργων νΟΓᾶς ἐρεῖ; ἸΙοησεπ- 

τσ ετίτατ 410 φααν γεϊριους ποιηὸπ εὰπὶ πιυταῖε ρει. Οτσοι νιτίθπι ]ἀ, ιιο φυΐ ἐἰθοτε ἀρ θ (οεἴας ἔλοι]ὲ ἀ ροιεῖ!δε, 

ααζαναπι οχ ῬΒατγσο βεῖοῖ Οεθδμαν,ντ δὲ ποημμ}}ς δαάεατ) πη πάλι ἡτῸ Πρποτανα αὐ) ἀς φιο Ηἷς ἂρὶ- 

Αφοίχοἱ ἐς πουὰ πολι ἀπά ττα ἔμπι ἀ οπηποιδιπτ ἰαπᾶ τας ἀοοοιπιηοάαγς,πιηχίγαπι ἀὰ πᾶς ἡ]: ἀγτες,φυίβυς 4 

4υὶ ἀ ὁοῖβιο χω Ῥιοςομίηὶς αὐ ΟΒτήζαμι εδιοτίο, μος 15 νταητατ, ρες ἀβτοποηηλ λπὶ πιαῖς βεὶ ἀϊσυπτας ΤΥΡΊΜΝΝ 

᾿κοβησίηςι δ σρτη οὶ εἰἴς ραῖουτ, Ἂς ἐπόταιη ἡμιάσην ορὶ- ἔππη οἰυπισὰϊ Ποππος τοῦ ἅτητ ἴἢ ἀϊαδο! ιροτεῖ αἷς, 

πἰο εχ μος Ἰρίο Ιοςο γιάςε ιν τοβιταηφαηαν δηῖς ποιπῖπο- τὸ αὐ ατη εἰ ταηταπι (οεῖους φυσά ηρα ἰΐςο ἀυάεάτ. ν υἱξ. 

τὰν θα Δαν αλοι Ῥτοςοουία! τρίς ςοπιϊειίως ἰερ άταγ. Οὐ Ῥαϊἰιεοίαην ἱπτοτρτξίτας Βιαίῃ.» σβηγαπν, νο θυ ῖς (πῖεο 

: ἴμας, χες. Εἰ γον Β'λυμας, (διίϊλητοῖ ἢ ἱ ἱ εἰειςουβιήετιητ.,͵8Ο:. Φ 5 ρων ενμεηννὐπρηρέσίω Α ἃ νοτδυ πὶ, μεϑερμίω δέοιν δυο ηΊ πἰδι ἰϊυά ἀεςίαγαι ἀἰε  ὐδθνξκιῳ 
{ιδιςιηζεπι, Αροίοιὶς νἱἀςἰ τος φυλῇ γιετηδοιι οδτί-᾽ Ττηρια ἀΐοιζυς ΡῈ δ μδιη ἰης ἰ, ἡ 
πεηζθας : φαοὶῃ ἠος αἴ] Μιηίηιην ἐπρρ ἰητεγρες δὶ, " “πεν «»1. δ Ἴς Ἰόιτε ἣν νέφια ΣΙΝ 

, τον {άρυκδ ἱηερίς ργορείαπι πυίαν νοςία Πρηϊβοιτίοπεπι πιατίδυς Ἀοριαηίς, [ιἀτίπ2πι νοςοιῃ ὀνύρομ Ωτατὲ μιϑη- 
ναις ἴοσο αγοῖμνο φοησοπίγε. : μιωδδενδὸξ ν καὶ τιμῆν,ϑε Η Αἰ ἸοΑτ ΠΑ ΠΤ 6.4 ΟΟηΠ πὶ ποανὲ 
6 βεναρνεία, δνελϑέντοι. Ἀςϑὲ οπιηίοο, 4υσ πὶ ρος ΑΙ αὐτυτ, εὐθοὸ φαΐ ρυτάπε ἰὸς ΑΥΗΪα ἐπιι Νὰ ἱδοηιδη 

εἰδυδι Ὁ ριον νη ἴδτυννε δεϊαπνν Οὐοιάςπτίς. Ῥηοργίυπι, 4.1 ἀπτοα βιογὶς αχ ράτεις ποιμίης μλβητης Βεῖ- 

ἀπ} φυοά νη 

“1 ἴαμα κόρ, μιὰν ̓ΈΡξο ἰπαϊ τη Βαρ-ἰησεν νοἱ Βαρινσεωΐ, “ἀτία. 5ςἃ ἠιαρς ςτίιαπι νίφεπειιν ΒΑΠΠυς αὶ 4υΐ ποιπεπ γειὸ ποπιση ἀπαταις ὀχ πξίπςστις οἔλινὲ ποι γίάοο ἐπα - ιάςῃι ἰαάιςιο)οιπιΐαττι ἀϊατις, 4 ετωκριονεγδναφρέφων. ᾿ . 

' νυ ἰῃ φιυϊγυίάαιη μῤρνψ οοάίοίδυς πΡῸ » φιοάταιπεθπ. Βατ- οί, ρυτᾶηε ἴνος αἰτοτο ἐπτογργοτατυτὴ ἔμ 76 1ειιοάπις Ἰποάο ψαα ἡ Τυνη ἢ υσσιλας ἐἰις γουτο πησπίαον, Γο ο- Ὶς εἶ νῖ νυ. δωννενντε Τοιτ Ἠίλπας, Τιρηξμστονε. Ορρο- « ἘΔ 

Ι ΗἰΪεροηγπιμϑε Φεργδυτὲὸ ((γίρτιιτ οοπ ετ,εἰάίυς Ἰοςο τί. (ιιτ οηὶπὶ φιοά ρίαπυπι Ἔγᾶς, αἴτογο οδίζιισ πο ἐχρίϊοα- ἀδον μπα ἀμότῖος ποπιπα πλιζάτὰ ἤλης, ἀἰϊαμμ ἰὴ 60 σιγτ ΚΤ Φὐτεπὶ τ λθλενονιν Ὁ ἢ δκηνῆ ον πεν το 
θεηδιηι δισίν,αυςηι νεῖας τὼ τηφῖο ρο τα) οἵδ να] εῇ.. τεῦ} ἃς οὐν Οὐ οὰ (ςη]γδη ἰ ἱ 
ΘΌΙπ. ἱπτετργεῖδτις, εἴ 610 ςοτὰ οι β νλναν δὴ Τησιιας οὐϑκὶ φιάπι ν}]ο ἃ] ίο ἡΠΉ ΟΝ δηλ ύρθι μαιο λοι ̓ ἢ ἐμὲ 

" Αι, Βεδιῶα' νίμπι, ἤμς τοπὶ ἱρίλιη ροέχος, Ουἱς τηΐην Ἰπῖης σῷ αῃ Εἰγηια9 Οτώονηι εἶα ποηάϊιπν ᾿πυδητιις δ σαί ἀΐτο» 
ἘᾺΝ εὐ διιξξοτίεαις ἔυ  ς ἵπ Ογρτο ἢ τὰ οὐδὲ ἀυἀίυ"7ετὺ τες. Αὐε ἰρίευς ρτουῆις Α]οτιαυς ὁ μέγοεος ἐὸν ἐξράνει 
τοῦδ αἰ ηον εἰδ ἐοτατα ἔξητοπτία χα βανέεννη νοδατί με. τοι ἐρῆιις νοεῖς ΕἸ. πγλ., ἡβραδε ἡψέψν πολ ΜΡ μὲ τς 
κεπίρηι ἰὰ οὔ, Εἰ μην (ἐδυ,υοά τἀπιδη Οταςὲ (στο Αἰεες δυΐαπτ (μά εΠ, Ἰὰς πεσε νίατραγὶ Γατηὰ ἐαρλλφας γε 

Εαθληλ Βαρμιεϑδιᾳ εἰξ, Βατεερ ἡοπ ροτυενιοηίαπι Οταοὶ ἰρ. ππυϊείε ἰοεὶς ποςεἰϊλείὁ [ξείπνας, ΕἸ γπηδε ἐπ ίτιι ἡξα γοῦῖτας 
ἐξα ἀίρετο δηΐε νοξαΐος ἴοἹ τε ἐπίτι9 ἀιξξίοαυσν νταηζυτινς 0 ἔαίε  Μαζθύηροῦ δπιοποπι ἱςὰ ἀϊ ᾿ 
τπηγαζη ποὴ ἤϊ πηπηοη ΝΠπ|ὰ 1ολουα Οτγαὰ (ςείρτιπι μας ἐοίάαυς ἔνμαήε ἃ ἰαϑϑι ὐὸφοὺς μεν δ νὐφ τι! (ἀηνς ξοτεδίϊς φυὸά εκ ποίηι ὶ ἰ 
Ριοπυπηίατυσι Ππγηιοι [ἀΓροίξεα ἰὴ (ιρογίπτίσηεπν Ογρηον Π| εὐατε εις , παικι  δανκς Ια ἀμίαι 
"βὰν ̓ πἰρ παῤ πὰ κἐκίν ὐι ον ΡΝ ,ἢ- ΕΚ ξαίπι ΕἸγηγαὶα Ῥεγ άϊς ἱρῆυν μ δι Μαβοτυπιποπιεπ 

μοπιί αἰ» ἃ εἷδ νέγιιπι οεἰοθτγφηι ; ἰᾳῃς Ο ͵ ' ἱμὰ οἱ ολείοηί 
ἐοὐίςίε δι ξεογίεδια οοηβειηδτυς. πτὰ ομυα ἐμ ο Τν ν ἡ ὐδύκοτυ εν κυ πεν μὲ μα δ μὲ γαφρι με. ς τ Ν | ἀπζιπιοπίθηι, πε 0 φυάογὴ ἰυάϊεο, σεντὶ ὶ 

7 νοβνδιννδχ ὐϑυπῶτῳ, ΨῸ]Σ. δι Ἐταί, Ρροοον με, Αταυὶ ΣΡ ἀεδ ευ εξ, ἐπ Μη ἐνέάπος νὰ βραρας θὰ 
Ογρτὰς δοη φρὲξ Οσαίαϊετε(εὰ δικῖοτία ργουίηεία, νε ἐς δΕΡΆΠΙ, ἀυυπι Βας (δείδσεσοην, δὶ οὐὐας αιδξον Ἀαϑδί 582- 
διτάθοης [φαμεν Ἐπ Ογαοοε φυ!άεπι κίε, ὑν έν (σἱεγε ἀΐαν μαδετιηοη τδηιὰνῃ ()επ.41.8, Εχοιὶ 8.1. (δὰ δι ε- 

᾿ « οδϑογοίλγο, ὨΠΙΠῚ 1 πογλῖο,νεὶ ποὴ ἔξειιδῖο πλὰ:- [ἴεγία Ἰοσὶν ὑσο νος ὈἸΘΛΟῪΝ [ἐἰνατεσνν μαδεῖ νυν [»"ἰκ- 
: . τάταυσι Ἀσοιπαποῦι ἡ οἰ πλίπο. δε ἡ} ρτονίδει "41 ἀγενο Αὐλθίοο μὴν [ῥαἰἠνε] μοῦ (ς πίβοαι (ο- 

μοπηίημ 1νἀτιοὐ ἰΙσαυεητοι ἰά ἀρσιγαξίιις οδίδειιδινυν, 40 ψιποίξεις ἐΠμΔΠ σνρὸν νεὶ σιρονέν ἃ βείμεν , Φιλίοι μεϑὶε 
ἄν ρειμὲν, ἐπεζντωσιν Ἰὰ εἴξ να [ἄς ουρίυς, δι ποςίυυπι ἀεῖ- εἴης Μαβὶ, δάθο φιέσθπιψι Ὠίωΐηὐ αασαυο Κα πὲ πτ 

ἀεείυ πὶ πϑΠΠ|ν πυπεὶβ ἴσο ἀοςετίοπα, νεῖ αἰ αυδαίεες γψοσδὶ νοι ποπι ΟΠ εῦ φείαι ἰ4ιοπα, Ἰειίκες ἱπεπινῖε- 
λοδᾳοϊβοευίε, γε ἰάειη ν αἰοει γβεζενεῖν πος ἴοοο ἴάυς τα γειηνίς νος" 0 φαΐ μρσπιμοίο ἰη Δ. νμοίε ἀοείι- 

βειὴ ἰλταιτ μιοι ποιὸ πόλιας Πρ ηβ αγεταγν ΕἼπ΄. μγᾶ- Οοιηρίαπαις ρτο 400 ἀιοῖς νπο γετθῸ Υ]ριάμαεη,,α. βωγν 

Ἰαηοϑάγα Οορ μα ᾶς {η]διις Ῥδυΐ νοτὸ ποπλοπ ἰδ ο-. ψαιφθος εἰϊίνι ἐρίς ἱητεγριοϊατυτ) Δα Ῥτορτιηι ᾿θταπιοα- 

Ἰυπποι τ ἀσοΐλιατ, Νέας τπηη Αἰπυτοῖμιν ( αισά οὐ (00, (ὑδ]αιο εο φιοὰ (ἀρεγοῖ, τεάίσετο, Ὁ ἡρίτας πὶα 

ἰλδονιη ρᾶςς ἀιχοτίμν ) ἀρτὸ α΄ Ἀουλάηο ἀλπλης ΟΥτις ΡΙΙΣ τῆς (ς ορροπεβας νης οιπίηι, ἰά εἴς ἀοέζπμα Αρο-- 

οπὶ αγιμσϊου Δπλ μᾶς, Ἀύρδ παὶ νοτὸ ροῖιας ἄρα. (το ἰ μα; νη δά οι ψιιοῖτ, ἀιοίκυν νἱᾶς ΘοιαιηΣ βεῖο 

τὰ φυλα (ομιδὲ »ϑιἱοίορβατιν, Ῥαυΐαιη ἀϊξειαι αυὸὲ εχ ἀσιτοῖς, ηοή ἀεοίαγας μος ἐμ ἰοςο Ν ἀπ (βοάειςο, νεῖκος 

ἔιρεῖῦο Ῥμαγίαο ράτυυΐας Ολτιδι ἀπαριίας ἔτ (λλυς, ποῇ {{π ροτι! 1]. ᾿ Ρ 

Νδηιῆδος νελαμι εἰς, εὐσα ἅμης ἰοςαπι ἀ Ἐπ ιοαθ. -τὅτ΄ Δίδηνε,κ χϑψ. ᾶπας Ὠοπηηὶ πος ίη ἰοςοιχ Ηδ-. ἊΣ 

ἕαη μος ποιοΐαδ ναζαῖς ὃ οι τοιίος ϑδυ αι ἀρρεϊίαιις ἐα,͵,͵, δταογαπι ἰΔοτί ὁ, Ῥτὸ νπττπῖς φυλᾷαπ) ἃς ροτέϊιαια 

410 Οἰτήζιαπιις [λέϊυς οτατ ἢ ΝῸπ τοιπεγὰ εἰς ταιηοη Δ: Ῥεὶ ἀροίριτατ, νε ίτρς τΔ:π ἀπποιδιιηας : [εὰ ελ ἀσηνπι 

αυδά πιιπιαιπ δαιῃ 1 ιν ΔητοΡδα μι πμηιαυάιη ἀςί- δ οαειῖς ξετιοπά!ς, ἀζαλια ΓΤ Ρτοιειφιλάις (υἱα ο» 

εὐφε δαυίιτι ἡἤνιτι νοςαῦιτ. Ομ μη ταΝ εηηρς φιοιηαά- ’θι5. ἐλ πὰ ΠῚ 

γαοάνιηη ἤψιις ΕἸευταιοὸ 2Π}0ν{Πνφηπα, Οἰκεὰὲ Ἂς ἴ,ν- 14. Ραμίμε δ 4υὲ εμνεὸ ἀνα Μγοὶ ααὶ τὸν ΤΠ ανκῶν, 5:10 νὲτ- 

τἰπὰ ἰοοπμει αἰ ςὸ 4 φ4», σι πληοὶ ΗΓ 454: (Πν Οοειη τεπάϊνππι εἴς πῆς ἰοουιη ἀρράτεῖ εχ ἐὸ φιοὰ ᾿ποχ 4 

τνᾶνης γοςαδωΐο Διμάμωνι, αὐ ἐλ ρινόερ ἰνατιπὰ Πνάοωρενς 10 ΟΠ δ Ὸ (υἰνοατοτ δὲ (δινεσητιὰ τρία οἰϊτεηάντ, που οτίλιη 1Π- 

ἀι1 Τ φάονίενε, (ΔἸ Πὰ δονγεν λὰξ ΤΊ ϑεντν ποιπίποεατι. δὰ χι. 8. ΑἸοφύμη (οἱεπι ται εἰς αηῖος δὸς ἀιοοπάϊ δε- 

ψιμηιης τὰ τις ντὸ ὠνανοῦ {τ ναγιφίας πάν ἰῃ. δα} ἅς. μεῖς Πηφυΐατας οτίαν ρεθοπας {ριπιβοαγς ντ ψαππ ρχὸ 

Ῥλαϊο μὰπεπ ποθοτοῦάοσαι ᾿νρς εἰς διετία ποίημα ἀϊ- ΡΙαῖοης νιὶ αὐὶ Πλάτωνα, Ρ.Ὸ τ οτεῖς τοὶ σὲ ὁ μσοτέλη. ᾿ 

χρη α (οἀ μάςιπ γούμις, ργὸ ἡ πσπνάτιη τάποις νυ 1. ἀνουατ,ψυδᾷ πμμιγαων οὐαν ἔτης ἀνιψυ εν τὴ ρυδιίοιιη 

τ ρυζο ψιςιὰ ΕΠ εὐεαει ἃ ὅγει ἸΝῺ [5 ἐν 41} νοι οἰμλπ κα ντοοσάεις (οἴετουτι Ἰὰς Ισάη.11..9. {βμειζιν Ρανν "γ). 

ἀνμεα ἴσος, 41} τὸ βοιθροις σ μλλπ ποιδιη ἶνες 111 μα υνἱνε;».}1] ἔργίων τὴς Παμϑνλίας. πε ὰ ἀπήοιαι τα ηνῃ - 

πο δι 
ἐν ἁἰισισταις,, Ραυΐαων δα ΐς ἀιιννν, ργορίει Πμνπαπὶ τοβισιίν ποίας Δ΄ πον ΠΟ οἷν ἀμοτοιοπειμψυθσ νη δὲ 

᾿ Οἰμπώ δὰ πον Ἢ εἴοπε, νεῖ οἵ δὲ Ογρηομηἀσείπο, ψεὶ αὐ πηρϑείτο να]- μη ποιῶι Ἠ αιίτσιν. νιν ἡριταν ἂν ᾿ος τοῖτιν Ῥειψονίεἐ αὐ {πὴ οὐον νιθσῖε ἐχρ  ᾿ςαπάυιη δεαυσηῖς νετὸ 

ἹΨιοταπείαμη τα ἢ ἝΝ, ἘΠΕΡΕΥ͂ Ἧ ἀ}., ποῦ ρεῖ 4: 80 Π πε] ΘΟΙΤΙΠΆΡῚ ρειθβ αι ρυαίδείην νοοές ἐοηίθευς. γος μῖηις δάςο αν λᾶς Ἰμ!τοτὶα ναειριας Ῥαιήμ ἔνο η10 νειΠοιίο Απ]οενιαπι ποσν λον "ἀνα πσπΊςη ἁὐάϊάίτ, : 

εἰμύβιμοὶ ὐοα ἰζεείαῖς τε εν νον δε, οὐκ Αρωϊἶο-. τυηῖ, δε ςεγειπι οἱξ οἰγπιθπ, πούὸ ἀσ τά  σεἸ μαι το - ἡπτογ σητας Αροϊοίατι ἀεί (ρατας απ δορ - νι ἅδὴς Απεοοίναια αὖ αἰτεῖα ἡὰ 5γεῖα ἀμμηβιυςτοῖ ἐκ 

: τοῦὴ οὐ πδιατϑεῆνενε, 4 οἷ δἰϊτε ἂι ἔφηϊεν βηεεμεδι,, Σδιστη πηπλοιο δὲ ἰδιοξηίεηιο οοηῆ δ. Ὡ τοι ὅγι0ν ὃς Ππὐὸς οτάϊ νογίτυς } μὰ ἱπομ Ἰὰς 40 φιαρτοίκριι αἰ ΑΝ. 

, 
φ (υ 

Υ̓ 

: 



“ᾧ 

ΠΟΡΙΧΤ ΠΩ 

Ῥομερίαταν .“- 
εευΠατίυ.. ΤῊ χειίθα 

ἐεμεβοίίε οἴε: Ν ἔξ ͵ ᾿ ἜΝ ΜΉΝ, 
διιηϊπαείει οἱ φοδουμᾶμοι τὸν Θεὸν͵ α κούστιτε. 
δήοεϊι, (ς 4 1- ᾿ 

ΑΟΟΤΑ. 
Μεχὸὶ δὲ τἰω αὐ άγγωσιν τῷ νόμου χαὶ 5) Ῥοϊεϊ!εᾷίαμπεαι αὐῖοαι Γι ορὶς 

ἱ ἫΝ εὐ λνκιςς τα ᾿1δς Ῥγορμιοταγυιι, τ εγθητ ρὺς- 
φερφη;Ἴ),ἀπὶ ἐὐήφνο ο ἀέχθεν τα ᾿ ἐπα γμάξορε κα ςὖς, ἀτο τες, 
φυεϑῳ ὧἱ τοῦ, Λέλοντς, γεῖρις ΦΟ} ἽΝ ΤΗ ἔγατγοσ, Ποῖα οἰξ᾿ ἴῃ νοδὶς 
οἱ ἕο λρ 29ε Υῦμιν πὐοαᾳπλήσνω ς φρΈθ6) [(στηιο σχμοττλτοηίς δά ρορα- 
τὸν λρόν,λέλετι. Ἰυϊηνάϊ οτος. 

Α'ναςαὶ δὲ Παῦλος καὶ κὰτασείσας 
{ 

ὁ ΑΠμγροης ἐρίτυς Ῥαυΐυς, πιά- 
εἶπεν, ΑἼνδρες 1 σραηλῖται » καὶ 1π0Π πιο ΡοΙιυϊλτοναἰχίτν ἰ- 

τὶ τας τα, ὅς οἱ εἰηεῖ5 ᾿ς, 
δυάιτις. 

1ο ἰπ ρείηίε. (ὁ Θεὸς τῷ λαοῦ τούτου ὑσραῆλ ΐε- 1.) ἴθ εις ἢΠΠε ρορυῖ μυῖα Πγας. 
υὐά χιξει 
ἐιθδελίοεσηι 

εἰ ρεοπιῆς. 

Ἐχοά, ει 

. Ἐχοι 4 

[οἴμε ες 

[υμ!ς,,).9 

. Σαμουὴλ τῷ οροφήτον.. ΡΒοταιη, 

, Ιτλῆϊις ἐν τῇ παρρικία ἰῴοπι ἀςοίλτας ἀτῆϊις ποιρφικοιῦτας. 

Πδρο! ἐρῖτ Ραῖτος ποιγοβνδί ρὸ- 
Ρυϊαιι ᾿(αγίμαν. ἐμοχῖς 4η8 
ςορἸπιογαγεηταγῃ τοῦτα ξργ- 
ρτὶ» ἢ ἃς οχ σα σἀιχίτοος ᾿ οἴατο 
Ὀτγαςῃῖο. 

4. Ἐτατατον [υδάταριπτια λη- 
ὩΟΓΆΠΤῚ ΤαΠΊΡῸ5 ᾿ΤΊΟΤΟΚ ΘΟΓΙΠῚ 

. ᾿ Ρετγτ τίη ἀςίεττο. 
Καὶ καϑελὼν ἐϑνη ἑη] ἃ ὧν γὴ Χα- Ετ αοιπὶ εςεἰουῖος {ερίςτι 

» » “ οἱ τ " .- (ἢ { 

γααλ κατεχληροδότησεν αὐτοῖς τίω γίω) 1 εῦτε5 τῇ τεῖγα Οάπδϑη, ἰοτ- 
αὐ νὴ τὸ ἀπ γιδυΐς οἷβ τογίδυ σάγα Ὡς 

αἰ Ἰᾷε τὴ ; ΤΕ: ροίει ηῃῖδ ςἰγεῖτοι ὅι12- 
᾿ Καὶ μιατοὶ ταῦτα ὡς ἔτεσι τετρακο- ἢ Ρ αὶ 
; Ν ; ᾧ ᾿ ἀτίπροητις αϊηυδριπτα είς 

σίοις καὶ πεντήκοντα ἔδωκε κριταὶ ἕως ἡ 11 λάϊοος νίαχις αἀ δαηγιεἰζ Κγτο- 

λέξατο τοι πατάρας ἡ δ, καὶ τὸν λαὸν 

ὕψωσεν ὧν τῇ ἡπιρφικίᾳ ὧν γὴ Αἰγύπηῳ, 
καὶ κατὰ βοᾳχίον Θ΄ ὑψηλοῦ οἰζ γαλῆν 
αὐτοιξξαυτς. . -. 

Καξὼς τπεοσαρᾳκονταετῶ χρόνον ἐξο- 
ποφόρησεν αὖ τοῦς ὧν τῇ ἐρήμῳ. 

" 

14. ϑεϑϑαι, ἢν σαζζάτων. Ν αἸ λτὰ ὃς Ετίπιως, δαὐδμιο- 
φωπν, Δταιὶ πιληϊξς τὰ οἰϊ πιμηςτὶ ἐμα]λσο ἐς αὐὰ ἀϊχίπηιις 
Μαιῆ.ιλ,,ν : 

{{ 1η πυοϑῆη δε ὑμῖνιΝ εἰ πτνοδῦ, ν᾿ Ἰουμπτας Οταςὶ ὃς ἴ.2- 

εχ 4ιο ἱπις ἢ Π σις, φυιςαυχᾷ τὴ ποδὶς εξ ἀϊυίηα βτατις, 

'; Ρᾷ ΝΞ 

τ ας σΡ γορν δίφρον 
πη [εγώ Ῥτιπείρει ῥιεἱ 

τὰ “ἀ εον ἀδιξηε Ρὶ 

ἴεν, βῆμον ἐν μὴν 
[ πιο Ἔχ ον! διοῃμ "ἡ 
᾿ρίεδεπι, ἀΐεις, 

16] δ νζεπε ἀμΠεην Ῥανίμ, 

17 

Οὐ ππρηὼ [ἰεινείνην ἰηῤ. 
εἴ: ὑαἱι, [41 Τρ αεἰνι4,5» 
4μὲ ἐἐπηείν Τεμην,αμάμς, 

Ῥεμα ρίεδη ἐ{μαεἰ εἰς. 
Ἂ Ῥαἴτεν πο [τυ:, (Ὁ μίε- 
ΩΣ ΙΣΤΤΕ ηνζεἤιῷ 

ῥηξοὶ 4 μ᾿ ἔιττ ΕΟ 

1 “πεο ὑναζλνιο ἐπε 

ἐἄω ΧΗ κος εχ Φ4, 

τι) Εἰρεν ἡυαιναριπ!α 45. 

19 

10]. 

ὭΟΥΜΗΥ ἐφ ΠΊΡ ΩΣ πηαγ δε εὐτῶ 
[υβέννε νὴ ἐείεντο. 

Εἰ ἀεβτηπεην ερίε[ε. 
Ρ' εν ἴα ἕεττα Ομάηραν, 
[τες ἀπ σνθμιε οι ἐοντααν 
ἘΟΤΩΜΊ, 
μα! μο} φιιαἀτίοριης 

ἐθι (Ὁ Ρ' πῆμα} πἴ4 45" 

πον ροβὴ ας ἀεάμ μά! 
6: ν[ἥφωςε 4“ἀ 5 “πιμεῖ ΡὴᾺ 
ΠΤ 

---- «-ὦ-». 

τειν Ππῶ ὁηγηίηο Δη πο η 442 «αυλπιοί τς ΠΊ (ζἰλπὶ ν8. 
ἰαπτιράττις πὶ φειείγεδεεν γα άιταπι οἱΤς ΑἸἰληι τσιταγ ταῖς 
{ας τατιοποπα τηἢτ νὴς δολια; πο ἸοΥ ἐῶ 8 ΓῊΟΙΙς (υρετποῦ- 

" ἰ ὶ , Ἅ- δὺς ληπὲς ἰη ας Ἐσοϊοιία (οἸ ερα, Βοτουΐδας, Ναπιῆ 
τίη, δεφηξίυς Ηςδταίίηι νἱάςτυς πόποι] εἰς ἐπιρ]ναιῖς; 5 Τὥρριῖτος λππος Ὁ τ το Τὰ ἴῃ Οαπαδηϊ σι νίψως λάχος 

Ρἰ εἴμ νυ] εἶπε Ηεἶ Τμάτοις ἀπηπ 4υλτλν εἰ !τλιτη, ὅς 
44 ἀιυϊηίκις εἰἷς ἴῃ πος ἀεϊλρίαπι, νττάπφιλιῃ τἈσίλυγαιν. ρτίπνυπι δαινιιεἶις φαΐ ἰςογῆπι μἰς ροηίτατ, πᾶνε ὰ ἰίδιο 
ἐπ τείζλςε:ς ναῆς ἱπεϊυΐμηι ςἰτοιηΐκγάπηις ἀουταις ραιλιις Τυά οι τά ι.51η1....18. σαρτίιμμρτιις, τοπΊροτγῖςς οχλθο 
4.(ογ. 4.7.4110 ετίδπι ρειτηεῖ Ὠαυϊάϊς Ἰυὰ ΡΩ].40.4.ΡῸ. ἐαϊοιΐο χππος ἴον το. 5εὰ ταγοῦ οὐδας ἰοοὺς {ΠῸ τ, Ἀρ, 
Δι ἱὰ οϑ τπευπὶ ςαπτίοι) οι τ νιάς 1(Ο(οτ.14.}9. 

16 Μάφπηβοβηίμο βίεηείφ, κατασείδας τῇ χειρί. Ὑιὰς (ω- 
Ρτὰ τ1..17. ᾿ςἍ 

17 ϑηνβον ερεχίε, ὄψωσιν. Ἰιοαυίτυτ δυτοιη ρτὶπιὴὰπι Α- ῥ 
ροίτοίιις ἐς 11 ἀϊφηιϊτατο ἰπ 10 τυπτοίσρίνυς βειτ οο}10. 

το 6.{ἘΠῚ λυτοηγ ςουπ ἤζαηπος υΐδιις [τας τα ποπ ἰως 
της ρτους {ιψίσον ποτ θάπτιγ ἰσγαιοιιης σχτγληοίς ρο- 
υἱις, λοςοηίσυιλος ςΠς τοιροιθυς Πυἀίσιπι ἃ φυίδυ:}}» 
ἐγατὶ ἔα ἃς ρτοίηες ἰνις πιιηγοτατί, τα γε γςιόγα [ὑἀϊοί- 

δὺς τευδυςηάι {πιταπτὺ πηι ληπὶ 59 )ησοτ πὶ {πρρυτακὶς λῃ- 
ἄτας, τὰπι τρίϊτις ράτετ ὅς ἔτατγος ΒΑ (Ὡς ἀοπες 2Ε 5.)0 ςς πἰς 91. φυιίρεν το τα οχιγαποῖς ἰειμαε ςΟΠΊροΙππῖυῦ, 
Ρε πιυτατις ἀπιπῖς σα ρεγμητ Πΐογαπι ἰοδο [οι ὀρρτγιιηο- 
τς. Ὠεϊπάς ἀείςοπάϊε λὴ πιαρηίβομαλ Πλὴν μθοιαποηςιῃ. 

4 Εἰδιο ὀταοίριο, μὰ τὰ βραχίονος ὑψυκού. Ηςδτ. Γι] 5 2. 

{ῤέχνεα!» πεβειμία . ἰά εξ ἀροετὸ σχόττα Υἱ αἱ ]ιοίϊες ρὸ 

{{1η νηλπν {ππυη4πῈ {πἰἀπσαητιτ. Ἡὰης διιῖοα ηοάνῃ 
ἔς ἐχροάντ ποίϊος δογοαίάης, νὰ ἀϊσας Αροίχοίαπι {π|ρἢ}- 
αἰτοῦ σαν πα Πγοτι ςχρτο 
ΠΤ τα ηῴο γνεγησ αἶα Εῦτι [υἀτουια ςοηίταιητς, Αἴ 

Ὁ). 1μυτίνοτας ροτίμς αυλιη ἐπι ξαεξατατμηλιιαὶς ρτο τηχα- 

ἐπ {ψ ΠΠατη Οπιηος 

ὧν [ἱ ἐοπτοτεπάος Ν πὶ μ ἰνῖς ἀςοἰρίτις ῥσὸ δια, ντ η» Ὁ μσίοιεν φωκάνλοφεπις (στρ {πὸ 1 ςλιηι τριακοοῦ μεν ἐνεφφηενη ὃς 
τὰ.14..27. 

18 Δήέονεαι φονηι βεΥΜἰἰε, ἐτροποφύρησεν, Ἦος γοτριπη οὉ- 
ἔεταδι Βιιάσρις ἃ Οἰεστοης ΄συσάις ν[ἀγράτιιαι ἴῃ. ἐρηξο- 
Ἰὶς λὰ Αττίουπη. ϑγγι5 ἐπύσγργοιατην ἸΟΎΠ} [τε γι} 

ειπίταν ἐμὰς ᾿ωμὰ . ὑτ Ιοψυίτυς Μοίος Ν αν. 1.11. 
δι ὕγευτοτιτα. ᾿ 

1ὸ Αἰ Ροβεα, καὶ μ᾿ ταδηιν ἁιὶὰ ἰορίτωυν ες Ἰοςιις ς τι! 4- ΠΟΙ} δείλην χ ἰοῶϊις 

αιοηΐαιη (προτὶ ληηὶ {φροῖδης, (ἀἰχίπγις ςἱπὶ 357 ἅπποΣ 
οχλῇο εαἰευΐο ἃ Ιοἣιης δὰ νἰτἰσνιπι Ηοἰ λαηυμ ατετῖθι}}) 
Ῥαυϊυιη μἄςίτοο λάιοο ες ραττϊουΐλιη ὡς, εἰνείθεῦ, ποιρς, ἡ 

57 : Ὃ ἱ τομιηἰυπ(νι βΟπιμμεγιιηγ ἐχργίπιοτο ἐοηζορτιπ. Ηνὶς 
δ’ “υενδαγντ ται! αυϊάςσπι ντάσατων [ςρ {{Π᾿  ἐτροροφόρησεν, [4 5) γοτὸ (επισπτπ εξο φιόᾷυς τ υευθὶ βοη τποὐὸ φυὸᾷ 

ξιοῖ εις δισας τὰ δὰ Ρεγπιυταπάϊς νοςαθυΐὶς, ἔας πιμῃστοσ 
τίιηι ποιῖς, {ἰδ γάτίουμηι ἡ ἘΝ τπυἰτὸ στιά πηλβὶς μοῦ 

ἡποκίαπν Τυἀίσιπι!ερ πῖον ἐδί 
(Ὁ τἀπγοῃ ΠΗΠΊΟΓΟ Δη ΠΟΙ: ΠῚ 40 1161} νθίαιις ἱπυςσαι : ἰοά οδηπος )το"οοἸ]ςένις Ραττιουϊαυ δος Ὠιπηςγὶς ἡ ΓὉΠΠΟὶ ((ϊ- 

νατίὰ ὃς Ρεγ ΠΕ οἰ] ς εὐ πούέσηι ἀπποόγυπι πιρρυτλτίο. Ὀκὶ- 
ταὰπι ἐσίτας ἀς τος ρτα [ττίρτυτὰ ἀϊσλιπῖις,, 4υλιη ἴῃ ΟἹ α- 
εἰς σοάεςίδας οἰππίδυς ποίξεις ν αἶοο τἄτι πν σχσορῖο, σοι. 
ρους. α ςοττὰ ας ο ἅππὸς τγίδιοις νι ἀστυγράτιο "η- 

εἰΐραῃάο ἂὐ ἱπετοίτα ρορι!! ἴῃ τοτγὰσν Ομ πάλη, ΡΟ 40 
ἀπ η0ε ἐπ Ἰσίσττα ρεγδέζος ηπος ἴῃ {12 “τυ ἀπποευπι ἤπη- 5) 
1τὰ ποη ζοπιρτοϊεηραϊ ἀροίατατ τυ ἃ μ᾽ ταῦτα, κάθ Ἢ 
παρ αὐτοιη πᾶὺς οαἰςυλν Ηὶς ροίΠεγφυμηι τ. Ἀσρ,. 6... ἦἱ- 
καηταν αὖ φασι οα γρτο δὰ ἰπεβμοάταπι τοι Πτυέγα- 
τᾶπη, ἀπ} ταπτὺπὶ εἸἤΠ χε 410 .4] δυσηογυν οἴηπηο το 
εἰπσηήως Ὁ πμΐ τοταιηίαογαιν σι ποίοξίδιη {διισττοτε 40 
τλαίης, ἸΝιη {1 {Ἐξ 4 0 ἀἀἀνάστιιπις ἀπηὸς αιλάῤιαγιη- 
κὰ ἰη ἀείςττφ ςοπίμιπρτον, ὅς τοῖσι) θαυ δι Π)λυ!άϊς΄, ἃς 
δο] οι ομῖν {τον ἀτζοπι πη τ. Οὐδέ {ἰρτόρτοι ἡτυ 
Κα τανε ἢ} 1 ἀπ πὶ φο νγειποάὸ ἀἐχημνας, ἰὰ ΠπΑ Ππλ 8 4το 
δινηοἴνπν ποι μοι πε ςοιπρτεϊιοιευ: πὴψ τὸ πλέειν ἀν |6ς 
ἀὶ (τς 4α! αἰΐντι φα]συΐαπν τα ἰτισητου, αοἴμηι Εἷς ἤιρ- Αὐταϊναην, 
ἐπ ἰυδιζιμν τδιήριιν, [τ ἃ ΠΠπ 4 ρα τίυεν ἀοή ἀφαῖα [- ἠὸ (ιν μυκεὴ, 

Δοὺ δὲ ἀιπιειδιυμοισιη ἀδεεῖς ἱκτεεςεῆιι. ΕΝ λυ- 

[ 

πεπῖορ,ποη ἐοπιράγάϊο οὐμην ἐϊεῖς ε10 1. Ἀ ον, 6. Ἰοςο ζει! ὲ 
ἀςοῖρι,δίρτο τεφοοιμδς φαλάτιηρ ὅτος οἰπηίπο [τίθεδάος 
Εἰο ὀχ ξιπιᾶτε ροϊμειιμιςν, Βαιήστ λαῖοπι ἀ ἐρποταίς 
πὐμμτιὸ ςγοά διὶς νάστιν, (ς4 ἢὰς {ωρρυκατίοηες ροιίως 
Δι ἰη (γηὰρ ογὶς ἀνροπτεν οδίςγυφίας ΝΜ (αιποη ἴῃ 
τοζορῖα τα ῶγωμη ςοιζπΟιν (τ ρτατα πηπιθίδιῃ. δοϊ νο- 

᾿ τοὶ Διἀτιηις τητοῖρτος, Πὰς ψιὸξ ποι ςοπγίτυοῖς ιιάιοι 
τειυιροτίδας τοῦ ἀπ ηος αὐ πδάισείοεςι, Πὰς 4Ἅ[1τὸν τατος 
σοὐϊοος αμέλυς (ἃ τας! σὨ ἙςαϑΗς Βυης εἰτοιοπιοῖ 
Ογβοογιη αι ρ τιν σουίς πῇ! ἀρράτοτ) ᾿ς ἴοι ππὶ 
ΠΕ Ἰοτεῖρυ μι ἃ τυτοιρεδίατα τ, δον ἀν εὐδίας τντάτν 

ΦΟΥΗΡΝ, {μ4Ἀ ρ4} 410 φῆμιν; (’ ΩΣ ἀκάμ!]υἀέει δα. ἰά εἴ, 

Κριτεκληρϑόδτησεν αὐτοὶς τυ γίιῦ αὐ δ᾽, ὡς μ᾽ τε τρακόπια ποντέκοντ 
τα ἔνν καὶ μ᾽ γα δια ἐδ σα κριταὶ, δίς. ἀιάπι [στ ρτητᾶσν [-ν 
ψιάπλιν Ραυ]ος τοιηροτα ΤΠ στ ποα ἐαφρτοι [εκ οείοι- 

41 φιυς λινηΐ ΜΠ πιπισγάμάι ἡ παῖο {άςο ,ἔφπμας νκζολιοει 
νι ρτοιη [Δ ἐπε δι τότε μὰ ας ψίυς νας πο- 
ἀν οἱῖ. Δ παῖο [(άτὸ τἀ ἐχαπ ἐσ ΑἸ 

Ρῖο Δπηϊ 4 οὐ, ομεἴ 1.13. νι ςχροίμίμυν (ρει λ,7.6. ἐν 
ἘΠῚ 

Ω 

“ ΐ Ἕ 
" 

. 

᾿ φυρῆσας ν Εὗρον Δαξὶ)σῖ͵ τὸν τ [εασαι!, 

ΔΑΡΟΦΤΟΙΟΆΙΑ͂ΥΜ. 4 

: ᾿ΉΤΊΝ ἀοίοττο ὃς ἰδ ς γετβοπξ (οαυατίς,οχ 412 ἐπιεπήλτυς νεῖ ροτίτς ἀερτγαι τυ 

μενβν ὑνε πη. ἜπηΠΕ να Ἢ ἐὐδραεανν αιίάλην δῆ να Οἰξεννβαπῆν «ἀϊπις,ῖς, Αδοῖ σρηῖτ οςῖο» 

τιείυπι τς ἜΡΓΟ πὲ ἡγάδεν γα οσοπίϊαι εχ οὔρατα- ΓΟΠΙΠῚ βιὰ δικρ τεκλυρῥνόμωσεν αὐτοῖς τίωὶ γίμ! αὐ ΠὙὦὍὋ[ ὡς ἕτεσι τετρα" 

ἀνλτίρυτο μιν οει ». «ὦ εὐ 6 Πρ τὶ τ9.δ νετδις Οαἱςεδί κοσίοερ πενεϑκον ταν καὶ ταύ ει ἔδωκε αὐτοῖς κούφας δίς. ΑΓΔΒ8 εἶον 
ἐοας ἰμίτη) ἊἾ κε (ππιπιὰ ἀπποιῇ 447.Ρτὸ το πιπια- 5 πίαὶ ἱρτογργος,πιμεὶ αΠΙσαμ! ἃ Οιακα τοςερ ἰςᾶιοης δι 575 

οί 14:10. τι ἽΡ τοῦ τπάϊογοιν Ροηςης {γῖδι15 ΔΠΠ18 (ᾳ- ταιητεγρτοιατίοης ἀἠΠπάξης, οΟ ἐχέσρτο φυὸά αᾳυλάγαρβιπτα 

τ᾿ ἡκαμῆνεο Ὁ ον ΔΙΌ ΘΟ ΔῈ ὡς ἐνοίένδις βλταγ οὔτα- ἠδηπος ΦλΠ1}ς}ι5 δὲ 5Δι}:ς ρεδετοτῖς γάξσιις Ἐγαηςίίςο Πι}19 

«ἐὰς ἢ 

ὶ Ν . . Ἤ Η͂ . τῇ. 

μὰν α ςοἰξ {τα ἔστ ντ ἀπηΐ αυλάτασιητα οὐ ΠΙΟΥΔΚΙΟΠΙ9 ἀοδειπηηιο νίτο, ἀ 40 1μκτϊοὲ νετίὰ εῇ "1 Αταῦυιοι τγᾶΠ- 
περ ει: μἷ εἷς Ὠιμπδτσητ "ον Πείπάς ἀρράτεῖ εχ τέζορτα τίο, φαττιουίδηι ὡς ΔζοΡέγς ποι} ΡΓῸ Οἴνενενν ἰξἀ ργὸ ἐπεϑη, 

ἐὰ “ἢ εοάϊουηιν ἰςιοης ἔην οἵἹ πο ΠῚ «δεοποίοι ᾶ το Ῥοβημδην, δι ὕζος ας ον δῆμος ἂρ οχιτι ἐσ Εβνβῖο λά λυπᾶ.. 
[ Χ4}}} ; ἢ ἱ ἰά οὶ τεχον ϑϑιλυιηι ἐχοιηςξ, φιο ἀσιηιι τοῖίας λίτας Ὲς 

; τὰ εχ Αἔφιρτο, δὶ δή Παιίάςπι νίψμις ἧς Ὦ δα ᾿ , ἴΩὶ ι 

Μεθ τα Ἦν ἫΝ ̓  ΔΝ « ἀιές. ηθὴ τειγλλοι εδίειγίι ἀρ νἀ νρο νον Ρεγάνοοις αυᾶιι5 τοκῇ μος έμι- 

Ἴ ὲ τ: ΞΟΠ ογΑτίοπῚς τη δοιτοικυθοτηᾶς. εἰὖῷ Δπηος ἀμμτάχαξ 4.4, «ὃρἰςξζατυτ. ὁςἀ νεγθδ ρα πὖ (ο- 

Π ποίδαςν ὅς Ῥεθοιράτης. φαῖη!ς οπ ολιποὶς ἦν πος ἢ ἰιᾶπς ὑχρ]ϊςάτιοη ᾧ, δι μας 4 04: [υρρμελτίο τηὶ- 

᾿Αδλνα ἡμτδετάιις ἀπτηδυσοτοίδτατ ἢ τεςορτῖ 1 ἀτιπᾶ 15. δι φιίάς πὶ νἱήστυς ἔσρεγηις αἀάἀιξεῖς τάτις ΠΡ 9 το ἘΠῚ 

ἀυὶθο θυ νη “λέ νω ἔδω-γτὖ κκ οκιλά ἤροτιόγρηῖ το βου δι. ΕἾ γπενάς Ρ' βοΐμωι- α φ4πν,.} 
κακεῖϑεν ἡτησαῦτο βασιλέα, κῳ Ν ᾿ γἀςιάταυς εἰς [)ει5 ᾿ ΔΙ ΟΙῺ ῇ-. γμνηῖ ἐφφεία, δ" ἀεάπ εἶεν νδι 4. 14, 

ποῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαουλ ον Κὶς, 1}. ἱ τὸ λδο ρον ὙΠ] ἴων βίρνη ον νά ἄν 

δ δυλ εντςς ν᾿ ἡ , ᾿ϊιι Οἱονντσθα ὀχ τι ΒΟ. 1 ἢ ρον, Βρνίάνονν,, ἀπηι 

αἰδραὺκ φυλὰς Βενιάμαν »4τ τοσάξφὶ τοἶπν, ἀρ 5 αυλάγαρίητα. ΘΟΡὺὉ,ᾳ)ἽΙ,ἰ φιαάταγνια. 

᾿ Ἐπ διθοῖο "105 ἐχοιίζαυ! 5 Εἰ ιρηϑιο ἐἰϊο [ατἰλαυΐε ας, ἐπι τῷ 

δυιάςσαι τι Γεσ πιο! οὐ το 1 |Π{{μ 1) αμίἀνεζεπε; εν τετ γεν] δ9.ι 

ἐξιεῖ. ἀλτο οἰχίο ηυςαι ὰ 

υἱ τὴ 1εἴϊεννίτυπι [πσυη. 
ἀμηι ὨΘΙΠΠ» 401 σχεσιεῖυγ 

βιπιοηνην ρεγθὶ ξι ἐἶκιε, 

Τομφπὶ ἰλαρίά, μι ἢ, γα Ὁ 

ὌΜΨΗΣ [πε τυνά την (οΥ πνεϊέ, ἰοίωτι εἰς {6τ’ 
4η"ἱ ξιεει οημμ υοίωπί45 οι {0 Πὴ υ1Λ 

οι η05 νοϊυηταῖος 1 6α5, ΝΣ Ἐπ ΕΒ 

αἪ| Ηιβις ὃ {ειπίης οὐ οςυη ΤΙ μἴμ [9 ε:ϑ ἐκ {επιΐπε 

ἄμπι ργοθμΠποηςαν ἡ οχυίταυτ 
{γα 6}} δαγιλιογε εἴτι: " 

ἸΏ υππιληῖς ργαάϊςαίει [ο- 
μαηπος ργαΐςηϑ Ἰρῇτιδ ἐπρυθίίαὶ 

"νι ΟΧ Τολ Δ ηἾο 
(βεμν ἀξ ρτϑην βιοηεὴν εάν ΑΝ πα 

, “1 ΠΒαρεινο τε ριςεηεία τοὶ 
’ ὖὧ. .4. ἡ ᾿ ἊΝ ᾿ : 

στόηυυ τῆς εἰσθόῖου ὠπιὶ βαῆῆισμᾳ μα ροραΐο γε! !ς." 

χη ἢ ναοὶ [ωἱμαϑονενν [ΓΘ  Μαιί Ὶ 
Ρνκάδεκηιε Ἰαννε ἀπ ᾿ 

ιὁ [μεύϑην ἀἀμέμων αὐμις 

Βαρεβννη» ρφυιϑεπῖδα σ- 

“πὸ ρορωίο {{υἀεὶ. 

[ ; 4 1᾿σραήλ. : 
τανοίας ποιτὶ τοίλαῳ 1 σεαλλ.. Ὁ, Αἴ αὐτεπι ἐχρίοτεῖ [οδῃη ὁ5 

- (ἧς δὲ ἐπλύφου ὁ Τωώνης τὸν δ'69-}. ουτϑιινἀἰχίτνιξ ητε υ[ρί οΔην]- 
ἡ: ἔλεγο, Τίνα μΆ υπονούῖτε δῇ) τοὺχ τι οἰ ον ἐς (υῺ εβο, ὧν “ΟΕ 

ΜΝ ν᾽ ἀν ωνν “ . ΝΕ 1 ν ' . 
οἷο. 

εἰμὶ ἐγω λον ἰδοὺ, ἔρχο") μυοτ᾽ ἐμά,α ἀκ) [Νομς ΡοίῈ πιενςυΐαϑ ΡῈ Ἂν : 

" ἥξιος τὸ πόδ μᾳ “ἢ ποδώνλῦ ἰσᾶτα ἠὖ ἔμπι ἀΐρουϑ 401 [οἸυ. 
εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπτοδὺκᾳ Τὴ" ποσώνλυσοι.. 

Ουκῖο ἐπηρίενεῖ “Νίεπν 
Τοβαπηες εν [πὸ ϑωην, ἀθος Ἢ 
εεὗ αι, ᾿νεν» πη αὐδηνβς ὡς 
ποίην Ἔ{{ελ βοὴ [ωπον εγο, [εἅ 

ν , νεῖν ρλι, Αβοωμν ἢ Ν ἰτί ἔγατγεθν 1} σεποτῖδ ἃ 

Κιόρες αεΥλφα, 9! ὅρους Αθρααῖμ, 16 Ὀτγαϊναπιὶ ἄς 4] ἵπτοῦ νὸς {Πη|6- 

παὶο! ὧν ὑμῖν φοθούμδμοι ΤΟΥ Φρον υ- ἰδ εὐπι, νοδί ς΄ (εγιηο ἔαίατὶ5 

μὲν ὁ λύλος Ὡς σωτήρλωῶς ταῦτη ς ἀπε) ἡ Ἠυΐμ5 πλΉ{π|5 εἴτ, : 

ςώλη. 

χυντὰ. 
ΟΝ ἐπ ον 

καὶ μιταιςῆσας αὐτὸν, Μγ ΕἸρῈν αὐ τοῖς 1; 
᾽ ΝΣ εν ν.Φ τ 

πὴ Δα() σὴ, οἰς βασιλέα" ᾧ καὶ εἶπε καρ 

αἴδρα κ'λ πίω καροίων μου, ὃς ποιήσει 

παῦτα τὰ ϑυλήματα μου. 
; 

᾿ Τούτου ὃ Θεὸς ὁπὸ τῷ ἀσέρμίᾳτος Κατ
 

ἐπαγγελίαν ἔγειρε τῷ ̓ σοαηλ σωτῆρα 

Ἰησοῶ. ὁ ᾿ - 

Πουκμρύξαντος [ωαδνου φρῦ Ὁ 69- 
Σ 

ἡ [μην ἀΐψηω! “αἰ εφαπνο, 

ἐπ βδάμην [οἱ μενα. : 

γιέ βαῖνον βιῇ ξφιενὴ ἴὰ γον τῆλ ὴς 
16] «ὐνυϊνάπν. (’' 4 ο- ἘΠῚ Ἐς 

δός εὐανεε Τέμπη, υοῦ δ ἢ, : 

τετύνην [φἰμδὲς μνέω! πη 

πιῇ, 
(δῇ εμοῖῃν δαδἰμαῦαη! Τεία ἀεοὶ ἀξεῦε 

«το υεηδὲ 0. πες ἐρίης 

οι οηἰϊῃ πα ταῦ ης Ἡϊοτο- Πετηζαϊένν «σ ῥυἱιηκίρει 6 φυπκουῆ4υε ἀς 

πρῶ ν,, ,.,.} 57) ζοϊνιοίς., ἃς ρτέιπογες δοζαπλνὶ [μεν ἤμηὲ ἐζηδναη 4’ Μεϊα φεχάϊς εκ υσὰλῃη ΟΙΥ 15» 1 1} εἴ ι 2 “5, ΜΗ » Ο᾽ χοζοης Ῥεορὴδ 

Οἱ γὸ κατοικοιω τς οὐ ἵτρο μχχ] Υ ῥρ αν. μακρὰ οβ Ὁ ΜΑΣ μ 
ἙΝ ἜὌΨ,Ε ἀθατν θης Ἰραογαγεηῖν  τυτὴ 

οἱ αῥγοντες αὐ], τῶτον Εν τ ΕἸΡΟΝ ἐολι ατ υςρετο- 
. χαὴ ταὶ φωνας δ ἀορφη ταὶ Πα 1 ες ἔβέοιντη Ἰερυητυ » ἐ0 

. σαάδδωτον αὐ αγινωσκουϑμας ἐΧξΑνανῬᾳν Ὁ ἀχτηπδιο πρὶ ευοτυηῖ, 

ἐπλήρφσκιν". ον κι, ὉΠ Τὰ πυλὰ καὐζα πιοτεῖς 1η-]" μος δ 
Καὶ μηδεμίαν αἰῆαν Θανάτου ἀὔφοντες, 3: υςητα ρετιεταστὰ ΡΊ]ατο ντ 1 -} Ἰρωνι ὰ Ῥεἰρεθ τ ἐρθείβιοος πρὸ πιο τα- 

ἡπήσαντο Πιλοΐτον αϑαι εϑίώαι αὐτον. | τεῦ πλογδίυγ. τε! ἐνηη. ΠΕΣΤΙΣΊΙΕΣ ταῖαν τάμεν 
ἰ κἴ φομίφηι, Σανῦκ ἴῃ ηι12 ταδλητα ληποῦίι Ῥᾶϊιο φυοτᾶ. νὀτι ἢ ΠῚ ἢ Ἄἄτεῖ [ο13Π} ἐἰρέ μεν ὑφ αι! τ μὴ Πανὲ ἀυαπυΐα 

βιγοίιελ πνδητίο,ποιλαάμπι εἰξοαπι' ϑλυῖς σοι ηροπἠὰ (ξπτεηὶ ὃς ἰδ ἃ τεῦζο ἱπηπηης ΠῚ πωποςδτδ ἥηι 
νᾳ : ᾿ Ἰιοφυίη, ἰς’ ; Ὁ πο κα παν ας: ὩΩΑΣῚ : ξ χἪ τἰαῃ εοηδτὶ ίθπνυς ἐχρχίϑεγς 12 ἢ ΔΕ ρετίεαιυ εὶς 

αἴε λας ον, οὐλὰς ἀἰσἰτλβ τοῦ! τιδιοίζδις μκ 4υο- ὼ ὸ , ν , ἐσῃ ἕῳ ᾿ 

ἀληνποὰο ἀρ μαμο ποη ἣν εἰν ππσιο Ρεςυϊίατι ὦ “ΖΗ εδιλίίπιυς ἰπ οο νἹἱἀεγοτιτ υἰσυτίοτιι δὰ ῥτὸ εἰσηρχαυῆνεν Μ,λι..7.λι. 

ἀρ οπηε δαδϑαίβωνν ἰ6- ηυς ςοπίξαι}}- 

φνηξον, ἐμά εαμε4: ἐνηρὶς- ἴαπὶ εἴς διά 
[ δ νρίου τι "8 

“Ἰμεν μη. δετυλιοεξ: ποα 

Ἐ πμῇδην ἐαμ[ληθ πον ἰΔτιδ ρτοριεῖ- 
᾿ ἥ .».. δᾶ ἐχουίλιτυξ 

: εἴς ᾿ εἰμ φοῤφ6. ὑπ 0 ἢ αὐ ταν κόῃ 

Ἶ Ἵ ὶ ἰδ τῆς εἰσθδο “4.2 
τείϊψυίε λυ ἀιοίδιις, (δ ουπὶ ρώπιο τερς φοηλαπρίτας, 1ο ἔδυ φρνσυρχϑνάδου ἀπ, τε ἀ τ ΡΊρν ἩΝὰΝ τς εἰσοσὸν με δι , 

{ονννε! νοἰξια!45 Ἰρεαν ταῦτα τοὶ δελήμα τώ μυ.ἱ ΟἸπης ἰά αυοσά ἀων ( εἰς ἀἀπισητιηι ργΟ Ἰρίο 01 καὶ ΜΈΡΗ ΠΕ τὰν: 

τρήιπι νίἀεδο ργαίϊλγε ες ολῖτη μος ἀοὶρία 1 ουηις 
16 δενπήν [δἰωέν μυΐνω, ὁχοηρε τὴς σωτνθαμς, 

τ ητὶ ; : ᾿ ἱ τποάιμ ιν 
πυτίαιο ἐςηΐα ἀϊοαητατ ἔλςετε φιοά δας νεϊτ,ἤως ἀπι- “ςς τις ἰᾶς (αἰατίε,βειε ἀν ἀϑγέρνν ἐπ πο ως 

ἀὐνὰ ἴῃ νἱὴς οπιμλν ἢ ἘΣ ριςίςι! το μερίς ἀϊυνής νᾶ. της ροίο εαρ ολτὶ νεῖ νι κὰ πο οἰρει ἐκ εἰπε ίη, 

φιοιί εἰν!4 βετὶ ροιεβ)ίεά ἐς ρεοι άτίσας πάλαι δἰ γα: κς 17 ἐτρέμαν τ ἰ ὑβει κα οδίσκαι ἄυο ρτεϊὐρία ὅς 

υὐάϊα νοτατίοπεπι δι ρετίοπά ἰρεΐἀτιυυ:δε 12 Πρηίβοάτανς αυῇ ροτνν ραττιου τα καὶ Ἢ ̓ διγωξειο,κ μφάναντες ἔα ὐτὸν, 

Ῥτοχηῃα τοιοἐλιουίς 580}}5 συ εχρτοῖϊα τ. 8απι.ῖς τ τις τοιὶηξ νεγθα, ντ {τ ρίεπα διδε ἀκ ϑᾷ αὐ οὐ οίντει ὁ τέσαντο: 

1: χεμανν {{γ εἰν [ἐτναιοτῆ “εξωνν ἤγειρε τῇ υσάμνλ σοῖναρι ὁ λύθεν ΔΑ ΦΜΉΒΙΎΝΕ τ τιμαὶ ἑητοη τεῖατ Τ φιλην ΕΝ ἐσοιώ ΝόΠΜΠΑ ἐχέφ! Ατία Ῥτὸ ἐγίρε βάθει Ἰγιγλλάυκι: ιοὰ νι πλοδιι ῤβλητεος τλΔ ̓  ὙΑΝΕΝΟΣ ΝΑ λει πον 

(ἀ Ηἱυάνίδοταν ἐαρτοίπον, Οὐκ ἀὰ εὐά ἰεραμι Ῥτο συπῆομ, Ηος “ΠΟ 05 ὁ ἡ του ἐγήκης εχρῆδῖο νετνο ἐσλήροσειν 
σωτερίαν (Αἰατοιν. ()υαἀ41| οἴ14Πὸ ΟΧ αζιηι ἐκσνιῶ. Μιδι 30 χα νετυ επίαν ἐοὐδοκ ' ' ον μ1π ᾿ «ν. “ῶτον ἀγνοή σαντο ἃ 

νογὸ νδοτα ποὰ τοϊυπάαις πὰ Νὴ} ρους Ῥω νι ἧς τοιῦ δυης Ἰοςῦ τ Ἰοριτνιὲ 2. " ον κρήναντνε διοΐ. ὥΞνί δ. 
ἐπιίζου [εἴμ νεγὲ τά μη χυσὴ ἀϊοεμάτα; 5 ως, το Μαέτ πιταδε ΦΚΡΩΝ προμεὶ «ον ἐβο,ἡγνον είν [τιριν:- 
14 δεάνενν ρῇωε μη τε [νὐνρὶ ον» κῇ πἧς “δὸδον ἀα Ν ψῖᾷι ον Μέη μαδμαμὶ δά νενοβίγημ! ἩαῦΝΑ ἐὐελν τ; ἀπρώο μων -. 

δι ιαΓρετοινίσον ὲ δὲ νειθυιηι, {δ [δεϑεὴ «ἀμενῖνι εἰν θα Μὴ »» 4. ΓΕ μ"ἰἱ ἐρ ῬΡ' ἘΠΟῚ ἰεμες ἈΥΥΝ, ἐμὰ: 

Ἰχο!!ο πον λον ἐαρτο νη ἐνὲῳ εκ τ ὠρ]ὴα {| ὑδχφεη κι ὡ νι ϑγτι αὐ ἀὐϑθϑῆνο Νε Μ ρὸΝ βοε ἐδ δι ἀνα 

ὁ" Ῥτορ ουν, (υλατίμης ἐὐνηδι μι ὅτι καριϑ ιν μοῦ φαὶ τνιτιαιν σία καὶ ΟΝ ϑΡ ΤῊ ΑΝ Τὸ» 
Ῥ “ Ρψα να ΓΙ εὐι Ῥοιβι ταις Ῥῆβ ἜΡΟΝ ΘΕΑῚ 4 τῇ Ἰπ Μεθ ἰὸ ἀμ σριν, ἡ μα. ΓΝ ἐτόσανα 0 ἐκηοταῖ ιν [εἰρεννὴ, 2 φν.. 4 1) 

ἸΝῚΣ ἡθ[μρήνα ὑφοἼπου ἐτυνεβοδχαρ ε  ΒΔ. Μόλις ἐζιαιο ον, ἐἠκροραρμϑιν ΥΤ ὥμε ἐν αν ἐκτγΜδῚΝ 
ΠῚ τς ργαοαι. {πάϊόλς «ΗΝ ῬοάπαὐπΝ Πα ΜῈ ἀρη. ἐμνενιαρ ἡμρόῤγον δος ϑεληθ οι ὧι εὑεῖ οἴεμάετεημῷ, 
που θατααι δε λοι πρηρεαάμ,νι δἰἰ) Ῥεογδαις, χοἰπίοῖρεον δεὰ πίνατς γυ) 

᾿) 



] 

ἀπτλας 

“τῇ 

ῖΣ. 

δἰ κὶ 

τ δρῖπςςς τς ρτα ΟΠ 
εἴη (ϑοιϊεητία εἰδὴ ϑερτίας ἀπηπναῦετ. Πφιππλτίοπεπι δυτοπὶ " (Ἔπτεπιίλιτι ρτ ας τὸ δα ΜΠ ιρρέιον ξεπετοιςχξαμο. δ 

15 

ἡ με 8.6 
Ιιό. ." 

ες  βυς1.4.7 
. Ἰσῃ ον ; Ἢ δά ᾿ τα" τὴν σὸς με ΠΝ ἱ 

᾿ς Ὀρροπειᾷᾳ ϑαορισν αὐτῇ πὸ τῆς Γάλίλαβας 6443} 
᾿ ἰώ τ ᾿ ἕ ν᾿} ͵ 

τα τοι τς Τ᾽ ἐοδυοτελὴμ, οἿ Ἠνές οἷσι μρίρτυρες 
ὉΠ ᾿ρηοασμαιᾷ οεὰ «τοθς τὸν λρόν. ξ ᾿ | “ ἡ. ἐἶτη 

ον ΕΣ γελιζόβεϑα τὴν παρε. Κα βξιςν μας, ἐὐαλ δι ,ν 
πόθον ο, ὅδοθς τοι πατέρας ἐπαγγελίαν ἡβυομό- "Ὁ 
“ρα ἐπι νὑω ; ὅτιυταύτίω ὁ Θεὸς ὠκποηλήρφοκε 

γλεις, απ Ῥχτο- . | ὃ πω : “ { . ΔΝ Ρ εν . 3 ᾽ » ψ 

ξ “ Ρδείάίιη) 10». Το ΤΒΧΜΟΙς ἀὐτῆι μην.) αγώςησοις ἔη- 
Μυιυουἐ, ΩΝ ᾿ ᾿ 

' - ᾿ ᾿ ᾿ δ, . σοὺ 

: »" ) - ᾿ ᾽ ᾿ ἊΝ φ' ᾿ ᾿ 

Ἑαμς. ᾿ὥο ὦ τω αλμῷ τ δευτέρῳ. γ4- 
“3,1 οΒεέως ἡ, ῥᾳ]η αν, Ὑ ἐς μῶν εἷ σὺ ἐγὼ σήμερον ὅ.- 
τιαλῇη ἐς ἴῃ γὲρ μ᾿ Ὁ Ὲ δε . 7) μ4Θ9 ," 

τοτς 0 εἰ 9 οι ΟἽ. ὦ Ὑἶδνς ς 
{ ἐ- Ἢ “1 ἃ ᾿ ͵ 

; ἴΐωι πνς δ ὃ αϑέςησεον αὐτὸν ὧκ γεκραΐν μντ 

ἀνα). φιἶδι ἃ ΐ ΝΥ 2.6. εὐβύμαης φἰξι ρα λῇ ον τοι υπορρεζειν εἰς δζχφϑοραν,οὗ 

αἷάς ᾿πεία, χορ ἤβδηρκαν, (Ἷη, αὶ σὼ υἱμὰν 

μίλια} ν τὐτ τον ς ᾿ ᾿ Ν 

Ρια τόπο. Διὸ κα "ὦ ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις γὰν 
ν “ἰς πιιωυΐε ἔξ δ 

͵ ἍΝ) ΣῊ ; 

νά ϊογαπι 1)0 ὁσιὸν σου ἰσδεὴν φίαφϑοραν. 
ε 

ΐ . ᾿ . δ 

δ νον ΔΕδΙσΊ πιὸ τὲ, [δὲ 4 τὴ ἰὰς " 
8..." (η: 19. 1 εναξϊμη καϑελόντεςοδὶς “τι διτνζϑηκριν νοσ τι Ρ φβιμὶ εἰξ ς ἰςά νπο τξηδες Ἰορινις ἐκώβαμ ἡ. βεπο ιείνε [ει ρεωπν εἢ 
Ἷ τἰτο 

» 

. τ ΝΠ. δ ἐτόλισαν ἄπαντα τὼ δὲ αὐτῷ 

β ἔἤδηθν 

δ π “ 

εὐ τὶ ν 
.» 

τε! ας ἃ σγηςάτιό,αὐέτους Οαἰαρίνα ἰλταιπ, Ματῖν 16,66. γετυ ἥυδι, σομτοῖδα εἰν ιονεμίᾳ, ζαριαϊιμι ξὰ ἰρίθγημη 
ὍΔ σὰ Ἰυ ἀκ γοῆελ ἱπυρυδοηειπιηγὰ δά ῬΊ Διὶ τειρυθ. ̓ ἰἐρ ἰμάιοογά ςορπίτο᾽ ποὴὶ οἴϊες εν ετερταῤρά ε 

| 
᾿ ! τοζιτο 

ΔΑ ποιτγλίο “πὸ ντις σαί ςορ πο(ξετετς, (οἡ ντ ἐν πον} ἃ ἡτάχαῖ νς ἀρμαΐσιῖ οκ τρίς ἱ ἷ Ἅτ Υτ ἀργανοῖ ἐκ τρίογιπι οἰαϊποτιθιι: Ἰοῖ 1.3... Ὁ 

μι ἀϑη λύγας δον το ξύχυ,". πα μι ἐς εο ἰς 
εδῥαρκφϑέλοντας δα το ξύλου, αἰ μπλμρν ἴωο ,Ῥϑοϊδεγιυαν ἴα] εἰβα ἣν ὥραν “νην ' τοῖν ἘΝ λ ΕΡΝ ἝΝ ἐχηροξεηκιμμπιὴν το 

᾿ ΤΌ οι αὐτοαι [υἴςίτανῖς σμνη 30}. Ζεων νενὸ ββιιανῃ 
οχ ποι... ΟῸὋ ’ ! “ΩΝ, ἢ προυιμὲς πενία ας, 

, Ων τοηΐρεζαις οἱτ ροτ (05. τὶ πον οὐρα δὰ ἀΐε, 
πυἰτοφ ἐς αἱ ἤτω] αἰζοιβογαι! Ἀπ δευγὲν υνν μον 
ἔτ 60 ἃ Πα ΕΠ ογο[οἠ γαλῆν 
ἀητη το[τεβ, αἰιις δριά Ρορι!ῇ," τβρυειεθβεν ἐνω αὐ ριεἰξῃη. 
ΠΟΣ ΕΣ ἢ Ὁ Εΐλ πος νοίνί ἀὐηιροι κα 

ἈΠῸ γοιῃιοή οι 44’ βάτγτ '545. 404) 44 αὐ ρήχει, 
δι᾿ [αέτὰ Ἐν συλ ντάο! ςς ' 
βασι λιρίοὐ ΠΠς ΠΣ ΠΠογαπι;μΐ ἡ ἀρ αν μές θεν 

ἣ ἀξ Ὗ . ἰ ι ᾿ εΠ λοὉ ἰ59[υοτατο οί: ἶ Δ ἐ᾿ "ἢ, ΨΎΜΙΝ 
ι.. Νεδεαιη ἰηῬίδινο ΠΕ ΠΟ δἰονεζσ' ἐο [μων ἢ 
[οτίρταην εἴπ ΕἸΠῈ τοις οἰ τς [ὠμά {Ὀγιρίμεηη ἐῇ, ΒΡ, 
ἐροϊτοάις δοηαίτω,, ον. πέρ εὶ ἐμηλςο Ἰνοάϊε γε- 

Ομος αὐτο {υ[οτται ετὶς οἢ “ ἜΝ ΒΝ, 
δχ τ οΥζι 15) 0) Δ 15 τοις τ 1 δι χρδρυ νὐ υμότηκι ᾿ ἐΠλΕ ΠΟΥ. ΠΡ Ή5 ΓΟΉΕ Περι ὰ ρμαμὶ ἀιηρίλων ἡ (σαν ἴα (ρος πγυιη τα αἀἰχίτ, εν Ἵ πρὴ τομϊνβων νιν ἐστως 
ἹΠ}αῦὸ νοδιβ᾽ ἀσυνα 8145 αυ1-} Ἰρροπούν, μά ἀϊχη μοι ' 
Ἰάις Βουεβοδητιαξ. ᾿ . “οὐλὴ θά 

Ἂ ἢ δ “Ὁ. Ἷ 4 εἰβάς ᾿ ἡ ἶςο ἃ 1145 ἀἰεῖτ, Νου [5 " 1Δοὔφμε (σ᾽ αἰνανάϊεις, 
δῇ ξξιπ {πτααν τοῦ [ςρτῖτο σους} [νον ἀρϑν [αηξβδίνηπε, 

εἸτυρτοηξιη. δῈ υεάενς Ἠλγενρειοηεὴδ 
ῷ , ἀν φῆ ’ 16] Νὰ λυ! ἀ 4υ!4ξ ᾿ροίϊᾳια ατα-ἰςς,͵ Ὁ αυνά ενεδην ἐν 

ἔϑηκαν εἰς μνημδίον. Ὁ Ο ν 44 

ἐτωμῆχα «πριᾳ., δ 44 ἐν. (γὶ 

ΣὉ ΘωςΥ ἡτὸν ᾧκ νει γῃρεν αὐ 
ΤΠ ὑς ἄρϑη ὅ8} ἐμφραρ λείοις τοβπωυ- 

; 

"1 εγμ[αί οι “ωὶ ν[γενινης 
᾿ 

! 

:--- τ ως Δα- 

δὴ τὰ πιρ ὙαΓε 

πηρέτήτ 

π᾿ Νουύμι εἰσί εἴτ ἀρι4 Ηεῦτῶος ἔπρςε ἢς νίιτρατί τ νετθα 
τιη] ράτεϊς ρία, νε Τυδαιἀϊςπήας Πετεύζυϑ εἰυίάσπι Πρ π|- κνρεν. Αταινν ηἰτῖς ἱπιρτορτίὰ ἀϊσεγεῖαν Ποιπίπας οὗ τοιοτα 
ολτιοηίς. ΟΊ δηα ἱρίτις Ἰοφαυτίο εἰϊοι όττα έτος, χα (Ποῖ. τὶ χιὸ πιιηιν πιεἰοιιςοηκ. δοίοῃ ἄσην οἰὲ εὐθο Ἱμιςαμη τας 
ΠΙΠΤῊ πε τ ηιεξ ὅπισεῖε κοάιος [μιΑτίπὶ φυϊάξ ραπιιίς ος νετέτις Τοβαιηεηεβίητειργοτος (δηνιαιτὰ δναφϑοραὶ οη- 
ἡππαΐπου ΟἿ᾽ νετὸ ἱπηροιουαίιδιις γεγδὶς ἐχριοᾶτ, Ἑαϊτ δ υάρτοῖς τά φυρὰ Η ὀργαῖς βἰςιτιν πη { [νμείναο] }, (ςρυ]- 

ον ἀἰπέβος ἠςοοίϊατιὸ οἰδίεγυιαπήιί, γε ἐξι φυι Οτταπι ἀς “ ομτιηι ἃ ππῸΓ [βαιιναε, Ἰχαοί εἰ Οοτγαπιρεῖς, νὰ Οἵα Φ 
ἐτιἐξᾷ (προ Πεζαπτ," ἰητοτ ει ογι δι αογιηι πιότίο ρτίας, εἰς ἴμν}} τατίοις ἀἰοίτως (Διςορίνασαιν, εἴμὰς τιαηΠαδοηὶς 
μὰ οἰ μἰζοτηδπτιςτ.. υὸδ ἢ ας πλλΠξ σσάσμι τοποῖς χκιηρίΔ οσουζγιης πιυϊτὶς ἰοσις, ̓ς Ρ Ιλ ιο7.:0. Ὑλιδη. 
σεῖς ἀςτγαίευπι ἐ!ρ ποῦ ποτηῖ ἴῃ ἴξρυιεῖνο, τεξιρη- νρ.4.2}0, ἀταυς φἄσο ἰμτογάν αλλ φθηοῖς ἃςοἰρίτυτ μγοὸ 
ἀϊππηθος οτίς δά [οἰερίνιπι Αὐἰ πηι οςηίεῃι, φὰ! ἃ ἐρίς οΧ Ἂς ἔοι, νι Ρ(]. 342. 7. δο( τ (συ ητθιῖς νου οι ς ν δὶ αἰπιά 
Ῥγιητοτίδεις γάρ, πόπιβε βουχϑύ τις." Μᾶσς 17,43. Ἰειβόπιψις νοι) Δα πρ τι τ ποπρς ἰδεῖν ρτὸ σαϑεῖν,, (ς πτίτο 8ι ἁἢῖ- 
ΑἸ Ν:ζοἀςιπιὴν οἽνοῖρ, 39. 40} δοὶρίς αὔχον σταῖς, Δ] 1.1: "οἱ ζουτθρυοσορη ἀςοίαχας ροτίας χιὰην δρυ!οτιιηι: υλπὶ 
(εἴ ΠΟΙ σὰ δογιίπι πυπιογο φιΐ ΟἸγήδυπι ἀαπηηάγαητ. ἤς ετίληνας ἐἰρῥατα; ΠΗ Ὁ! [ὃ ἣ 8. αιπάσην ρρρβεὰ ἔς 

3, ΕΠη) ἐφ’ σον [..7 οὐ, ἐν νεῖ, γον βίην ἐϊούμημ τοῖε τύμνας. ψηνβολοίοης,νε νου τς Κὐκ τα {Ρλη δα Π 451) μιά δε- 
, αὐὴἕἭἪοΊ μι «(ἴα ̓ ς γεταπτοτρε,ςοἀ αὐ νην» τυεβεὶ,.4}}} Κ΄. :ο Ῥ ερηθθας, τὰ δ γα Δαζ) δὲ τὰ ταῖς 4. Ψυρ. ἃ Ἐτγαϊην λα  νουθυπ'» 
ἐμ βαβιν- ᾿δυπι πύυττί γοξὶὰ, να ἰςπιρητία τρία ἃ Οτφοοται .,.5 "νην Γ)ωνώ βάοι ζω γνιμίταν οδίζυνά. ςοἰσηάητη οἱῖ ἰφίτιι 

» ᾿σοφιςοηίωμι οἱκενμιτν ᾿ταῦς τιηςη οππτοζέμνηιοὐ ςτιᾶ δου ᾿ ; ἰ ᾿ ; ι εὐρτγοτος, αὐος ἴο ψασήμπο “ξμπτος ΟΕ] ῖςαν, 
ἡ“ πρὴ ἰοφαταγ αι ἐπίςηκία ἀοεγαβαῖς. 5 οα δμειοιληήα εἰ ΌΠΓ. ῥα δί,} ἰὰ οὐ δορήζηθπιν ἂς Ὀση οι", ἰητοτρτγοχατί 
αἸὰ ἱπρεηριπᾷιο 1 νῇο φϑα σοροζανίῃ 41 τὸ ἐμῖν,τονε ςῇ ; (οἱοῖςο, ἔσον,ν αὐο μι πεντ ὈΠΊΟΓΓ Ραμ  »»Ἶ δε ποῇοδιτίδο, 

. ΡΑιτίς ἀνα ρησας οί μη ἰξιΐγιντ ατ ξη(ὰς,Ποδίς ἀχοιτατὶ εἰἰὶςς ἰά οἱ βιατυίτας ΗΠ πἴποηες, [πα εὐπυαττατίπο γ΄ οια- 
ες «ἰςίαπε, γε Αταδὲ σρα ρεοτβΊορις 4{Π4 νογὸ (τε γτυγα ειην τ ἀυτοιψ) αμιά ἢ ΓΑ ΠΉ 4. {9}. Πςάτιους΄, πμηίτγιη συὸά ᾿ 
πολνρ,ν οἱ δὴν ὐετέτον, τὰ να ἰὸν ἀτυσ τοῖς τέκνον εἶ νμδλν οἱ ΝΒ γγ 2 ἜΑ ΝΝ ενα ἤχδας ἀθγαδανηὶ γδολτις κχ ἑὰς σαὶ 

Τ᾿ υμὰηυ]8 τι Ἰδοιςατατίοης πέφις ααξοκίταῖ! Οὐαςοῖα ΑὈτάβάιηο ἐπίταπλτ ας φυάειλ ιν μέσοι {ἃ ἡνει!ς νὰ . ᾽ Λ ᾿ ν᾽ τςἄἕ . ᾿ ξ ΕΞ ν᾽ Ἶ ΓΙ ἐυάιπίτίτωτο δίωιμιο [για ρίσας Χἱ ἐσούγ, ἴῃ πυπά τι τΔΠ]Ὸ. βεεηιία, νΟσπιιν πισὰ, ἤάο]ον, ἐά οἱὲ Ἀγιχγα ἃς ἐοη ἴλιτος, 
μας «πίτ) Φάρος ἕος τη ἴστο νογθδῦ αὐισείη φαὰπν ἐγοίρειν. ἐ0εὰ Ἠεθτζογωπι ἀιοηις ἰἀἰοτιίπιο : αι νε την Ἰνυιπίπον 
υυηφ ες ἀβάτας λοα ὡς τεϊτγοέλίοις ἰξ ἀ ἃς σαν] νιΠοπξ “ Ὡνοιάαςοι, αἰ] οιπίπυὶ ταγῆση τατὰ ἔχης [λοὲ ρεωιηίμη 4; 
οἴμ αι! βιοιας Ῥατεδορ ρτοπιίιε. : “᾿ς πορνηαηδισ ἔλιηιυντ : δὲ (γεοία τον [εν ξιυεῖηε βηδε ὦ 
εἰ Ῥίαίνοο [ὑεὦ «ἀο ἂν το ψαλμιώ τῷ δευτέρῳ [ὐουρεῦ ἴηυς- τοις [λιν [πέλας ἀς [{τἰπρίτονποὸ τερηο ἰὼ ΜΙ 

παπῖμς 1η ΘΠ πεῖς ποι εὶς νυτι(οά. νμίοα δοίϊιο νϑὲι ἢ, Ρεπίοηδιοιη αυυμῖ ργ μη εις ἐς ατογηΐητι πναινυτῶς Πἰτὰν, . 
ολζμισμα υο Ἰερίειιν τη αρντρ τήν Λρραγοῖ αὐτά εκ ςοὐςαυίτις πος ἡΐνν Αἰ πηη, πιος στὰς το ραυι αἰίοήονι 

“νοι τίοτα οφέρ μιᾷ (τειρτῦ ἰναιι Πα ΡΙΑ] αἴ, ἐς φιὸ  Ρί]. Μλτια νἱηχιο! ἰὴ ονουνοῦαιν γοσσοζανπι, “μις 1.11 ἂς 12. 
1", βόα νὔνπου {{π οἶμη ρκορτὰ Βαδιτις μεσ Ρ να, τά Ξ. ὠμινανὰν ἑτέρως νιήοίςου Οαΐπιο ν εἰ οςο, Ἀ εὐγίηκ 
Ροτίυε ρὲ Ὸ αἷμ ἐφ υ μτς μεοης:Πμοναιὸά Ρία! σ᾿) πυάς,. (στα πε ιποῖι νοτιηειὶς, οὐχ, τύρως ΠΠ 04 (ρρ οιαα Αααϊνν, 

ον ἥφομη ει ξείνια, νομε οἷμ ἔστι οὐπὶ ρείπηο,» γὔξοαευν, {Πν ὅγτὰν ἐπιοίρτον. 
διϊονοιν αι ΡίΔ].1..δὲ Πιἢ Ἰκον}α ἰᾳ Ὀία], 5, δςο 4 δι ἐγήπηυ!- 40 γιἀς (ὑρτὰ χ..7." : , 
νι νειογοα ἰμάειηὶ ςοίίςον [ςειρι μαῦςης (ὑπηρ ιοίκορ, διεμαν τό ῥαβημῇ αἱ ιν ἑμ[γεοἰὰ [}ὲὲ ἐφηξ  ο. ἐ δ’α ἡ τὰ 
4 νὸ βτιμέμην εξ, ψιοά ν ἘΡΙ ΦΙΟΉΡΗ {ἰ ριον ψαλμῷ ρενήσαι εῇ Θουύ βουκῖ νυ ΙΝ βμα χέει δέοι ἢ ψΜ!ἢ Θά ποιοῖ. 

ἢ εἰοβατυς ἐν φαλμωγεόο ᾿ξ αιυείλη Ὀ[δ ηογί ἰἴνγο μὰ νὰ ἡ ὰ ἢν ἤει νοίνοι αν» 1)ώ,. 1 τίνι ΡΟ μἰν ηρετήσός ἀηλιηχινῖ, 
ἂν ἐτῳ δὲ ἀνυτόργραχ Αἴθο Πἰστί μὰ «διοδτῇ ἱεγορίε ἰέ δοι χα. ον εὐ Θεὸ βουλῇ σου ας οὐν ἐκθήμωθν,, ἃ τω «Οὐμ οι 1, 
4 οὐὰ βαιήνιῳ μην ἢ ξίταν ἀὐχιι διε γεγέαῖᾳ ἀευς (τρτὰ Εἰἰ, 4 ̓ νη [να «ἰ4 ἐη[νμι {Χ1| ἐφοβίιο 19 εἰ, οϑάοννναν [ρα ἴντο ἀ!» 
ς ἀπηοίαίο αν Βα πονῇ ποπηῖηα, ᾿" ἰηγπάβορα ΠΤηξλιο πήυς ἐπ γοτυ ες ἐασπρ! δε μειόταν ἀσηο 
᾿ϑαμσεοτογμα ια ἔλες ἤμια νοετσα ποη δά ψιτο Πἰδεὶ νους ν||Α τατίοινε ενθτατ, (μον αἰνεσι ννληη Πγοῖ ἀερεἰν 
ς χα Ἔ παν αἰ} οι διναν ἱενυΐχο ἐρεῖ φΟΟΚΟΝΝΕΙΙ εὐἰάνν ᾿ Ἰπεεπισνίεμτς που τα δε ον οαπιος σου τι {)ε. {}}} 
Αὐαὺν ἃ ὅγε ᾿ιάθοιι ἀμ ἐκ2Π) ἜΝ ἃ εἰαδν ρτὸ Υἱταίζομρο Ῥτοροόμαηι, νι ̓ ϑαυνιέ, ᾿ : 

4 δαιν ἐμὴν νἰϊωην ἔμωπε, τὸν ὄφιν σου. 

19 ΑΥἢ 
. Ν' ᾿ 

-"᾿ Ν . 

" ν᾿ 
. “ἃ ᾿ 

19}. ᾿Ομυιη, νεζὸ, μετ Οἴτης οὔάν, ων ἡἡπμνσιαίνον ΝΣ 
8 

ι ἰερεης εμπὶεο ἀν ὔμμ κα" 

πβοἤτοι «γερτοηνβιο μέ ᾳ " 

ιυ14ξ ̓ροίταιμᾶ ατα-ς ς βμᾳε:.. 

φ τοργυθος Η ἰλτίο ἧς Αὐηβινζξιποι μοῦ οἰτάς ἰα Βιιο οςῇ Εἰ, ὁ γος ροτις νοὶ νμημᾶπι ρος: ηυοῖ Αὐροίης Θαὐτίς!:. 

." 

Φ 

- 

Ν 

. 

134. 1 [ρμἰεθγεμπι, εἶς δια ϑορινΜα] δὶ αἵ, {2 ἐοτγηβ οι. " 

". 

ἐ 

τ 

4. 

᾿ 

σας τῇ τοῦ Θοῦ βουλῇ, ἐκοιμήθη : κρὶ 

περσντόϑη ποὺς τουὶ πατέρας αὐτῷ κρ! 

ν δὲ Κὶ Θεὸς ϑέγφιρεν οὐκ εἶδε ὀμ.] 

ρϑυρα ΠΡ ἀκ γι τι 
Γνωςὸν οὐμῦ ἔφω ὑμῖν αἴρρες ἀσδαλφοὶ, 

ὅη δὰ “οὖτον ὑμὴν ᾧ ἀμρρτιοῖν 
οἀτᾶ ἐλλεέται" 6. ᾿ 

Εν "κῷ μνυδηδ, να αἀδιωυήϑητε ὦ 
τῇ νόμῳ Μωσέως δκαιωϑῆναι ὦ τούτῳ 

σαὶ ὁπις ων σ΄ δμοῦται. νὰ 

ὁ Βλέπει οὗ μ ἐσέλθῃ ἐφ υμ 
. ἃ, 
ἕ, 

ἐδοτ οἱ καταφρρναταὶ, χσὶ ϑαυμ- 
ἐν σα τα ἀδιλῥδν . δη ἔρορον ἐγὼ ἐρ- 

γάζομα ὧν τας ἡμέρας ὑμδᾷ, ἐρλον 

ψέμηπιςευ σητε, ἐμ χις ὁκσιηγῆ) ὑμῖν. 
ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς σωυαγώγης 

ἡυδαίων, παρενάλριω τὰ ἔϑνη εἰς τὸ 
“μταξυ σιίξθατον λαληϑᾶναι αὐτοῖς τῷ 

ματα ταῦτα. ἢ δτρνε τ τῳ 
Λγϑείσης σὲ τὴς συωαγωγηςν»Κ6λε 

θησαν. πολλοὶ Δ κ᾿ ουδαίων χχὴ δ σε- 

᾿βομῆμων πῃρφσηλύτων τῷῦ 1] αὐλῷ᾽" χα 

τ Βαρνάξᾳ Ὁ] τινες ϑοθσ λαλοιώτες 
.........-...-..-λ.............-»»-. 

4, 

ΠΝ 28 Ρὸν ἵβων, ἀδρον Μυϊληὶ δρδπμεζε Μμδῖ δι 
α«ἰὴνόταςο ςδιοχῦυ νἱάετ' ροιἴσης 

4 Ὡ.- ΕΣ Ξ᾿ ῳ- -“ ᾿: ει ΕῚ ξ. - Ὁ ἃ ΥΝ Ἃ φ. - “Ξ ΠῚ ὥ. φ- ον δ᾽ Ὡ. 53 Ω 5 - Ἐ. Θ δ- δ᾽ χ 

ΞΕ, εἰ ἴυ δι μὲς Ξ Ξ. -" Ὁ δ [4] 5 ΕῚ ῬὌ Ψ“" Ξ ΞΕ ξ- - Ὡω» 9 5 Ξ Ξ - Ξ. -.- κῚ - ὌἬ ΓΗ ̓ 

ψιίδυς ρμοσ Δ ορςπὶ ἰιδοτοπιατι ας ΟΠ ΓΗ τα ποῃ 

ΠΕΡῚ 
εχ μ.}]ὰ τατιοης τη {9 ροῖι. - 41. βἠβεανὶ δυκρινθίω αν 
νὰ εἰλ λυίοίυν, δι ως τοατυπη ως ροσπδηνβοςσάτις ἀεθίτδιῃ 
ἰγεδειῆως, ῥτο τγεὶς ἰυίϊος ἀραΐ Πεὶ τε αηα] ἀοοίαταγί, 

(με ἐμξραιςητον ἐγ οἱ νοἶτι δυράτεοης ἌΝ ΝΣ 

ἍΜ 1 πιβολειοης ἀςοιρίτας πος νοτΌυ Μ 6.18. 

44 δΔενβιμ μεν δὶς. ἢ Ἐινσῶν δε ὅκς. 1 νετι  Π ππο 
ἱπτοὸ τοάιοςς δ ταπν τη Αγαδέειντι εὐἰλην τὴ τεςορτα εἰϊ- 
πρηο [ἀτίνα, πσμις Τμἀαεοτίνν μεαυς (ἰεητίλτι τ ΠΊ6Π- 
ἀν ἐρ “ἰπνρ! ονιοε (ςτίθιτοι οὐρὰ πρά ΜΠ νεγέότνοῖ, 
ὀἐξιενηων ΟΡ Ἢ “αρχρλοὼν εἰς τὸ με ὑ σώζόωτον καληϑῆνμι 

αὐτοὶ πὸ ἠέμωτα ταῦτα." [ἃ εἰϊ, Μιενηϑνη ἀυϑεν ἰἰω . ᾿ν. 
τ ζόϑαν οἱ [ρῳφμενῆν (αὐϑναῖο ἀϊτενϑηῖεν ΓΙ “αθνώ4 μαι. πὶ 

ἀθλοη μον οίευτα ἧς ογατίο., μὴ Τουδαίων φοη- 

βεηκηίοι. σαμν μαι ετοίριο ἐξιόννων νειτάθμε μς 1α» 

͵ 

ΑΡΟΘΤΟΙΟᾺΨΜ. ΠῚ ακ 
τοι ἱπίετυίἱε μοὶ ςοηὔ!ο, 
Π ὁϑάοτανυίε » δι αρροίειν εἰϊ 

Δεῖς αυςπὶ ἐὺς ἐχοϊ ται ἢ, 
4] Ωρπίσηξι σοτεαρείοηξαι. 

Νοιμν  αἰειρῆΐζ νοθίς, ἔγα- 
τιοδιδηηπυ ρίας! νοϊλίϑ γεμλΠ1ο5}᾿ 

ν,ἴοτὶ ροςοατογῳ αι ροῖ ἐδυτης 
[- Ἐξ δϑ οιπηίδυ ἃ αυϊδιις που 

οτυϊδεί5 ρεν Ἱμεροιν Μοίε ἴα. 
ἰβοατί,, φιιουλυ!ς οτοδεητοιι,] - 

οἱραύ υης ἐπ] ἤζαγὶ. ἡ" 
ν άεις εἶρο πονοδίς ἴπρετν- 

υςπίδῖ φυοά ἀϊθμπι εἴτ΄ ἴη Ρ κὸν 
Ρ ει 5» τς 

ΠΝ άειε δ΄ ςοπεετιριοίος »δ(] 
᾿Ιλἀιηίγαπλνηὶ » δὲ “ ὀιίρατετε: 
φυΐα Ὀρυ5 ορβεζοσ Ἔσο ἀἰςθμ5]. 
νε[Ἐτῖ5 ορυδ αυοά πὸ ςγεάετίϑ}, 
{ταυἱϑ ἐπαγγδα εὐ γο 18. 

“Ἐριο[5 δατοπη δὲς ὁ ἰγπαρο-- 
ΒΑ τὰ ἀπογυπη,γόραγαπι Οοητος 
νε ᾿πττὰ ργοχί γηὲ (δξαιυὶδε 56) 4]: 
κῷ ̓ εχροπεγξιυ δὶ ἔκο νεῦθα. 
"δοϊυτόηυς ςοπμεπτὺ»ἴσχυι- 

δ ᾿ ᾿ Νι 

2. 

μεροιέφη φυμῆν οὐ νεῖν! ἢ Ἀξξλιο 
βνοε γοίων οὐ ει, ἠον 

Ρατείδυς (ας » (σποίτηιο φοῖγα-ἢς πρρλε ψέχρα ιν ρει 
Ρείουςπ). - δ᾿ μκλέϑες εἶρο 

Δόλων ἡζέμηβ νανν, {(εἰαπν ἀλταπα 

: αὐἰΐοῃε. 

,» ὑαπρ Ἡρρρη βῆ μ
ουν δρολογΣ 

᾿φ Ἀπ οαννῖδιι φνίδοη ΝΣ 
Ἀῤγυθὶν μιχελίῳ.- ν» ἣν 

. Πβ ἐιβεβεανέ, ἑπ ποε οὐχβι Ἂχ 
Πλα ΡΜ, Α Δα τρ ἘΡΕΟΕ Ἢ 

Ὁ Μή άειο ἐνζο πα [μρενμνὲ ΔῊΝ ἀρῶ 

"ἰδ υχϑδε 4υϑᾷ ἀὐξέμεν το Ἔχιιιο. 
ἐν Ρεορθθιμ, Ἡκοῖρα ὁ. 
᾿Μ δε ερν!εηνβίοτοι, 

ὦ «ἀγονναννέν! Ὁ’ ἀϊ μεν 
ΟΣ ΔΩ ΖΩΣ 

419 ἡ» ἀλεδηε νοῇνη, οβωε 

ἐπ άνναμενὶμ, σοῦμι ἀευιειριπεῦι 
ΓΝ λυ ἀχὶ: " ἡϑὰ 

τόρεθ εν [ηνεπεὶ ςα}. δίνω ςἰοιί. 

ῥαιο ἰοαμεγομνν βδὲ ὧκεο ὁ“ 
βαΜὰς.. Ἷ 

Ἔ- αὐορριο ὧ 
43 ορδαφοι  νῆα 4{ἡ 

τ πε τα τὶ ςχ Ἰαάφίς δι τε] :- βνειμάγεημήλβν πα ᾿ 
θἰ θῇς ρεο ςἸγεῖβ Ῥαυϊαπινας, Βαὶ “} ῥαύος βϑνουσα ΄ ΝΣ ' ; ΦαΜΟΜΑΥΝ ἢ ΑΜ ΝῊ ᾿ Πρ ΔΑθαι: ἡ 401 δ] οχιςητος ξΟδ»ὐ ρνηαθαην οὶ ἰοαωεπϑεν 

οαππν τ Χυρεμα, Φμίε, 6χ βηαγὴνα ἴφάσω, ἤθη Δ ΄. 
ἴςπλ ,ἤνάκοτηην. (υτ οπίπι ἱπυ 4 ἀἀάδόγομιν αμτα ὕγη3 θ᾽, .. - 
ἔ ἀρεσ[εἰδέϊφ ἱπιο φάτιν Εις Τιιἀαοτυπι γα ορεὺ 
δάςτη ἀπεσιδ ἐλ οροβυΐας νὶ πσπιίηδίίαυς εϑνν, Οσρ τοί, 

 ψεγδιόξητςς, ἔοο ηἰπήτυν εχ Οςπτδυρ φι Ἰυδαϊίλθλητ, 
Ἰϊαμεπεεραν »πνλπιὶς εἴτεπς 

1 πιστὰ ἰυυσαννεῖθο ραθίυο νἱϊιν οἷ εχ 400 τὐναν τὰ ομς 
ἠρεηΐοε, 

΄ 30 τ, ζυδηνῆν ἐμανι α{. θασρσο, ἐπιρίορτιε δι οδαιπέ δίς ᾿ 
κὸν εν 

τοπτιδς πὰ (οἰυζυπὶ ΑΗ ςοπυσπίυ πη. 4 ΑΙ ΤΑ 
φ" β ημδ'ν συζοιή ων τὴν ύτφς [τὰ (οἷς Δα δκε η Ἰνὸς Πρ τὸ 
γοζατό ὄαΐραποοι ἰυἀἀϊπηιητι διηρίεκου, ἔμπα οἰγοιιποιίοε 

(ψυαίει ἐμῆς νιάεπτυν φιοε ργοίεϊγεον ἀρρε εν, εἰσιείτιου. 
᾿ απεγαπν [υἀτον,)ἤμο πσιτευπςνίον, οὐ αἴ πιο] εὐατ (οτ- 
ο που ν' 4οῖν πῃ συδένῆνον (εὐ ἃ σιξὲ ἀρρε!] ]δινίς, γε ἐρία νι - 

ἐεἰ κεῖ δι οοτάς,, φυλπιίε οὐλάνη Δρατῆο ἐχίεγηο οὐΐτω, 

[μἀπυσπι νυ κονα ονίκε Βεηνατὲ ἐπῖφι τὸς. 
4ῳνὶ εἰ “λείπει Ῥευΐυε ἃς Βατηαῦαν  υἷτο φηί πιῇ 
ἀδα αν [υήνοε {ον δι ρδύοιγιοι Δ {ΠΠ᾿|ε| φυὰπι ἐφ 

41 Αἱ {{π|: ἔμ ςου βαπιαῖον. Όν 
3 

Τ μνηβαινεν προ ἤνης 1905. εριυίια.- 

4νϑᾳ ποι ἐγυῤεῖη, βανὼ - 

ξρε ατοὶρίαϊυτ. Ν 

[ 
" 

Εν 



ν᾽ Α. τὴ πε τ κο τόσες. “πο ον Ψ' {9 Ἄς Ἐπὶ τ τ Ἶ ᾿ τ δ; ἜΣ ρον, Ἣν ον ΤῸ ἘΝ ΣΣΥ ΠΩΣ ᾿ Ν ὧν «" 
. ᾿ : ἥ ᾿ Ἂ ' , Ξ οἱ “ 

Π ΄ δ  : , " ' πα . ᾿ : Ἶ ἐδ; ἐ ν ἡ Ρ ᾿: 

ἕῳ ξαῖ. 

υ 

ἢ ᾿ 

ΟΩΡΧ ΤΠ ᾿ τον α ΤΆ ' ΡΣ ΝΣ ΠΑΡΟΘΤΟ  ΌΛΥΜ. Ὶ 17 Ὺ 

Σ΄ ς φληῖρ ἱποίδννουπεὶ αθομίοη εῇ χέ Ἵ 1 ταν κυ εν" ῬΈτ πη] βέαωδιαρτάγκας - Γ 0, μϑηνὼ νμλαεναῖὴν γκεᾶς δὶ δ δ ς ται μλον, ἡ μκόσαρμς β 
ν ἢ Φὲ τ ϑῥῳ σαθθώτ πήγίς: (ἡ. ᾿βεφυέες νετὸ Φιδδάτο νεδ "ἢ δέοι νυ δόμῳ , Ὁ} Το μνήματος ἄγον. - ΒΠΟΣ ρυκε: Ἷ μεν ἐν Ὃ ΄ 

βχθ ῷ ῤὸ ἼΡΙΟΡ τοῖα ςοπβεεψεῖα [μεἷε ἃ ἢ ν- [6 ὀῤρίνῳ ἔριν. ᾿ Κεφάλαιον, ἷ : ἢ (4.5. ΧΙ 11. 

ἢ ἡτφ. φδηνη “ἀξμνα ἐἢ αμέονι δ Νοῆ οΐδυϑ 
“ερηίο νἱ βινωὶ ἐπιγρὶ- ἐουίῆλιτοι εἰσ σαι αὶ σόλις σιινή θη ἀκοῦσαι τὸν λόρον : 

Εις αἰτεῖ Ἰτἀειῃὶ } 

᾿ ἥ ᾿ “ὦ Θεοῦ... 

ὺ ἀϊ ἐπάμπι (ετπιοη θαι Ὀεὶ, 
ἰοῦ} νὰ ἀνα] ᾿πιγούζεηςῖ “τὸς κεν κ᾽ ΠΆΡΕ [ὼ ΜΚ, τὸ αμτὰ ἐι7- Γένετι δὲ οὖ 1 κονίῳ 

ἐν οἷν ᾿ ᾿ ; , ᾿ τ: ἐπ διῇ 6 . ᾿ ᾿ ᾿ ; Ἦ ᾿ (ε πον υροειςε ᾿ ᾿ Ν 

ἐμὲ .- ὦ Ν" : ; ἶ Ἰέφι φυὶ ᾿ελϑιεὶν αὖ τοῖς δις τίω σιμὰ γίω ἰγυαζόραιῃ ᾿ἀχοταμὴν ὅζαιαι γομ! ῥ πα Ἱμάκογωπν, υὰπν οὔ πιηα 

βυκερο)γείος ᾿ φύγτας δὲ οἱ ὕουδιῶοι τοι ὄχ λρες 4“) ᾿ νᾶ δυο τυτθα, [υἀαΐ τε 41] Κὶ ἐρην ατὺ κε λ..ι ΕΣ ἐμ ν ν ΠΑΒΟΕ ἡ ἐν αν νηθν, ἀκ ἡ πες, 

ΝΣ " ἐηλέ γδῤμοα ζίλο ν τα αὐτέλε ̓  τοῖς οἰ εεἰτωπὶ δυϊάϊανδι ςοητταδὶ- Ἰωέαλ τρίτοι βοι καεἰο, ΜΙ Ἰουδ αἰων., καὶ λαλν στα οὐυπτνδλῶς το Ἰοψυονομταγ, νὰ στοήςῆξς ἀ πο μνβμδομιειν ᾿ δ Ἂ σι. 

"» ΟΣ ΣῪ; 
Ψ ΓΣ γαίας νυ 
᾿ 4 4Μ1ε:. ᾿ ᾿ 

ςεὕδης 8 αυς ἃ Ῥαι]ο ἀϊςεθαμ- 
ταν, ᾿οδιῤκάϊςεητες ἃς ὈΙδρἢ ε- 
τοαϑῖοῖ. ἐν , 

Ἰασογωη πιὰ] ἅς Οταοώναπι}. 
ν » [ 2 

τδρήα πναϊείταο, ' 
" ἡμάαϊ νοτὸ αὐ ποη οὔοά!ς 

᾿ξ ᾿ Π ν ᾿ Ἢ ἰω λυ ί ἐμέο, ..... ; , 

ποτῦσα δ αιων τὸ κοὶ '"2λ μὲ ΠΡΌΡΙΝΕ ΟΝοὴ οδάεπάδ " 

τληϑος., ᾿ . 
φμὶ νενὺ ἐνεγφά οἰ! με τρια, πνό πὸ 

ὶ ἀμμνεῖεα ὑπὸ τὸ Παύλι ἀφηρμδμοις δ ενλόορντες 

δα ροθ χρὶ βλῳσφημριεῦτες. 
ιν ᾿ ᾿ ἐ Ξ Ἢ » ἢ Ἧ ΄ ᾽ ͵ ᾽ 

δ ὙῚ 

“ς πο ἴω “ΕΝ 5 “- : : ἢ μη μή δεν [μι βανένηπε λράτιο ἀυιι : 

Ἐυρημείονι ὁ ἢ] ηφιασιέμϑμοι δὲ ὃ Παῦλρς κὶ δ᾿ 4.4] “Τυης Ἰοχαυςηάὶ Πρ οτῖα νῇ “ΠῚ. Τανε οὐαβανενῬαμμο Οἱ δὲ ἀπει πὰ ἄρον τμυν τυητ (ογήνοηε μνοιτάγυηι ἃς ἐπα]ς ἐπ ἐμ συ ρίδης ἐνιοε, αἰ ΨΨ: 

ρα τα Βκρνά ας ὄχον, Ὑμὴν ἰωἷ αὐᾳγκαϊοὺ Ῥᾳυ]υς ὡς. Βαζηαβαν. ἀἰχεδιηῖ, ῥά ἰβρίναρα! ἐὐκετίηῃ, ραν και ἐχφκώωσαν Τα ψυχ ἥδ έδν " μιηκέόϊος γοἀἀιφετιίπι, ἀθμθος, [μρένην ἀμρναν Οἐηρ ἐἰμενε λας ΕΠ ὌΠ. 

εἴθε ρίοσι!: τρῶτον λαλ εϑῆλαι Μ ἀθϑὸν τὸ Θιοῦ γο5. πεςεῆς βεἰτ ρει ὰπι οχ.] - μιν οννϑῇ ΘΔ μά γῶν ἜΧΩ ἀδεφών. τ τ Ὁ] ἸΩεμείμσι Δδπονίας ἔτλῖγο5. ᾿ πρν ἀτϑν ἀθτι δε ἠδιμν ͵ τὰς ἶἘ τ ν 

πα, ΡΝ ΟΣ Και ΝΜ Ν τ ] 2Ροηὶ (εγϊμοπεπ οἰ: ΡοΙαιαιη) [σίμιν νερθιμιδδε Μινά 4. άρορςς τς οὐχ ἐσ Ε1] Αἰναυαπτῖ τρτυγ τειηρὰθθι} ων βμϑεν βου ον μὲ 

Ε ἐποιδὴ δὲ πὸ ϑεῖϑε αὐτὸν, χαὶ οὐκ «- δυτο αι ἐϊΠνπι γορο Π τὶ κκ πα: }"νδήρηοε τον μέγ μᾷ ἱκανὸν μᾶμ οιυ ΛΟ" “διέτολψαν ; κοιπογατὶ ἔπι Ἰθετ ἰοηυξτςε μαύρ» ὠαγνιο τ διά, ' ὶ 

Ν ξίοις ἰαδὴ ταυϊὸιρ “ἧς αἰωνίου ζωὴς 9 ξηο9 νΟ3 ἱρίος ἀεςἐξη!τίεςτοτ- πὴ φερε φημ ες ̓  παῤῥησιαζόμδμοι ὅι τύύκνρλῳ πόμαρ ἔς δου νῆμι ἐλ υϑωρ ε σριμπν ρεγβιβυν! τιετὴο Αὐξκοειν 

ἐσδουγορεφόμεϑει οἷς τὰ ἔθνη. 7 πα νιταγεςςς, ςοηυετεί δος [΄ ἘΠῊΝ τὸ δα . συρουῶτ τοὶ λόγῳ τῆς χοίρατος αὖ τῷ χὰ) Ἰάἀλδαλ(οὐποπυθιτιΣ [υὰ 5 44-] ἰχναια βια τσ ἀανθε ἤγνα 

ιν αὐ νασ  αθ’ὔ|ὕὉὕ νΆ δ ᾿όδγη σημεῖα καὶ τέρατα γίνεϑαι δαὶ Ῥάτυδ, νι ἤρμὰ ὅς ρεράηρια ἐν ἐν ῥννάιχνὰ βετέγεγ πρατ ᾿ 

Ἐρν49.6 Οὕτω "ὃ ὠτέϊαλται ἡμὶν ὁ Κύρχος, 47 τὰ ἐπῖπο ποδὶς ρεχξερίε 6.77] ρὲ ενλπρηκειβιι μοδὰ ἡ χμιρῶν αὐτῇ. ᾿ Με . Ἰεγςητα Ροῦ πγδηὺξ ςΟΓΙΏς ΝΜ ῸΝ εἰξ αυΐεπν πον! 

Ῥέϑεικαί σε οἷς φαῖς ἐϑινών, τῷ οἦγαί σε εἶ ταΐημς ἀἑοσης, ἢ ὈΟηβίτυΐ τς γὲ Ἰβηρυμο δολῥρίμῳ. ταν 2 85 δὲ τ »ϑ ἦϑη ον ἘΠΕ ᾿ “ὁ δεια οἴ αὐξοπν δ) ]εἰτμ 0 ἂ ἐλ μη πέδον 

"σωτηρίαν ζὰ ἑ ἀγν τῆς ῆς ' : [ις Ιᾳχ Οεηξίυπινι δ (αἰεὶ νί-. ἰμβεῆν [με ἡ πιά ; ἢ παι " ἜΣ "τ ͵ ς κα ἴ ντθ δ: δ 411) αυ] σαι οὐαπῖ 8." φωνά πῷ δναμἴ θεν Ια 

Αἰὧν ν ΒΝ ἴϑ. ἽΝ ἡ Ἰ4υς δὰ ν᾽ τἰτηᾶς τοῦγᾶ. , ἐεΥγΆ. ει ᾿ «οἱ υδν σαν σιὼ τοῖς ἰουδιαιοις οἱ δὲ σιν ἀα1}5.4}}) νετὸ αὖ Δροίτο 185. " «δᾶ υετὸ εὡπε τ βοβφίη: : 

ἐν βορωε μὰν δὰ γα “Σ Στ ,| Οεητες φυτοῦ μας δυάϊςπτες, 48] «μάδοεει ἴσιο: πῖς ὁποςύλοις. " “ τ νν σγἢ] Ὥδναχη αὐξοπι ξαζδις ΕΠ στ δ. Ὁ ππρμῆθνι ᾿ 
ξαξον ἬΝ λρλρν τὸ κυρίου "χα δ1Π- ν Ἰραμίς (μητ,δυϊαι ἀΐδια Ἔχτ ο- μη ξουῦε αν δ εἰν. οἷς δὲ ἐϑήδετο ὁρμὴ δ ἐϑνον τε κἢ ̓τἸΡοτας Οὐοπτίαπι ἃς μιὐποτῇ νμὰ ρῶν ἂν ΠΣ ᾿ ᾿ 

; δυῤλο ὅσοι ἦσω τταγμὸμ οΙ Ως ζωίω ; γαρτ [δν ΤΏΟΠΟΙὴ Ὠοηνη δι) Ἰὼ ἀφάϊάφεμηι βνμαας Ἴουδ' αὐων συδ) τοῖς αῥχουσιν αὐτὴ υξρί-: «ὦ [υἹς ρηππογίδυ ᾿Δάςοϑβοουπ). μόνυε τοητηνοαὶη 4 οεν ἃ ς : 

ἜΝ ὙΠ ἐνρῦς | Ἂ ἐνεοθυταν αποταυοί, ογαμι ἢ ἤψρηὶ ρνδονενηαιὶ κα χα ἘΝ Σ χιϑοδολῦῆσαι ΠΣ ε 1 Ὁ ἐν δ μ θαν διϊαριάδη- εν Θ' ἑαρίδανεηι ἐ!, Ν 

᾿ νς Ἀμμ φόρητο σὲ ὁ λόηος τῇ Κυ ἰου δες ΟΓ Ὀγάϊομε! δὰ νλῖαπι ἀξογηαῖη." 4} ΑἸΕΥΜΩΠ, ᾿ νος Μ , ᾽ν δ πὸ δυο ΕΝ τε : ν ᾿ “ ' 

5 τ ληξηῆς μας ΤΕΣ : ἐδ 49] ,᾿ Ρεγβοέεβατιν δυζοπν (εγπιο 5] ῬὴΠεπνίηαὐ δε Αἰεὶ ᾿Σιωιδύντεξ ΚΟΤΦΟΩΡΕΙΗ ἐριϑαμ ἢ εἰ Ἀεὶ μας αὐϊπιαδυετία ρεῖ- ὶ Ἐκ χαλ μυα ἈΝ Ἀξ τος : 

"ἐν ἣ δ ες τς 4} ἡΡουμηὶ ρεζ τοῖλπι {ΠΠ|81 ἐορὶο νεγὺνπη Γφπηΐηὶ μεν θοῇ τὶς Λυκαονίας 5 Λύςραν κρῃ Δεροίωυ,, ΚΘ) }" ᾿βιρονύμε η οἰαίτατοα [γσαοηῖα } Ἰ,}4 ξγβνασν δ’ Ὀειναῦν ὁ 
." 

Ἐὰ εἢ πμοδίά ΟῚ ἰυδ'αγοὶ παρώτρωυαν σαὶ σεδο ] [Ππεπὶ. ᾿ ΐ ΠΝ μα απο τεβίονοπι. πο τιν αἰραχωώθον. τ τς ᾿ γἱϑηῖ δὲ λεγο ηΐδο οἰγτουπι-} [ἀν υινμενίδην ἐπὶ οὐτορέεη : . 

ἜμΑπβο ἢ} οα}. "9. . ΡΠ ΠΠΠῸ 16) Ιυδαὶν ἄϊ τὴιν- Ἱκάαὶ ἡφρι ἜῃΕ ᾿Ζό ἰδοςητοιη τερί οοΙῺ: Πνεχίονατος ἌΩ 

μάμενι «ὧο μδμ ας γιωυήκας χρὴ ταὶ αὐ χήμρνας "9 ᾿ ρας ἐδ αν πγὰ νη Ἶ δκοηρενιναμ αὐσε ἈΈΠΕῚ ἦεν ἀὐαγελιζορῦρον ἤπε} ᾿ Ἐπ ΠῚ ΕΚ ἘΠ 7 ὁ μὸν εμανζεϊής δῆμοι “" 

“ἰοῦ! δου ΤῈ φρρὦτοορ Ηρ πόλεως 9,0 ὑπήγθηραν). (δὲ ρεΐπνοα νεθδίς ᾿ δεεχοίταγμη! “7 βοήθα, ασ' μήν Καί τις αὐπρ.ν Λύσροις ἀό νι ῦθοῚ ἈΝ ὠμοὶ 
ΟΡ γ' ποιῇ , 5 ἐν τὸς ἜᾺΤΙ Οὐἱάφην δυτοιῃ νὴν 1 γ{{τὲ5 ν νυΐε ΚΓ τέείε ν δι δ» ὦ 

"ΜΒ α τ ρηνο φιωγμὸν ὅδι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρνα- Ἡλεΐε, (σ' ἐκοίβαμτνν τοῖς ποσὶν ἐκϑι θΉτο ν; χθλθε" ΟΝ κοιλίας ἢ τζάρτυϑ ροάιδιυς (εἴοθαι ,εἴλα- οἰὐλοόρη θρ Ὁ Ν δρ δὰ ΡΜ" 
ρεγ[εαυυξίοηεπι ᾿π Ραυΐιπι ἃς ᾿ ἘΝ ᾿ηβνπνος ρεάϑωο [ράεθαι, υοΝἱ αἤυ: εβᾷ- 

ῃ ᾿ ἸᾺν ον ἡρύπ σὸν εὐ μηβίονεηι ἱη Ραμ Α .-αο ὃ 5 τώ} μβηβησμο β , 

ἐπε ρύπρία ῥων» Η ΧΙ. ὁϊξ(βᾶλρν αὐ τοις ὑπὸ ὁρίων δατμα ἀγδιεςετύπιάας 603 ὲ Ά. »ε ̓ρρεῤριαι δ εἴκει. μἥτοθς ΟΊ υὑπῶρχν γος οὐυοδδ ποτὰ Φξμε ἀυς δὐὉ ντεῖοὸ υγαιτῖς (ως γ4)01 η΄ Ἰεἰφράων 4“Ἑ ὙΠ60 "417. {τε γε πθτιε, : 

ἐχέτεεδἀδῶν ἀρ. ΜΝ ᾿ μ᾿ αἴρις [υἷ9. ᾿ γμηβϑος ἀε βοῖδιι [μίε, ᾿ πφπο τήκει. : ' ; υδτῃ Δι υ δι γαῖ, ᾿ Τα ΜϑΘΑΝΜΈΜΟΝ: (εἰπεῖ ἼΩΝ - ες Ψ 

Ἀθυ κι ᾿ δ «αἴ» ͵ Ὶ ἣ 417) , . . ᾿ “ον : δον Ν "4 ἫΝ ᾿ ., δέπιυγ, γε ᾿ ᾿Ξ 

π εν, ΕΣ Οἱ δὲ ὀχηναξαμδροι 10} ΚΟΨΙΟΡΊΤΟΥ “ Γ ΑΡΠΠ ἐχουῖο Ῥω σοῖς ΡΟ «4 ἐκεμ [0 ῥείνενο Οὗτος ἤκονε τῷ Παύλου λαλοωστος" 9] Ἧϊς ΠΩΣ Ρυἤυπὶ Ἰοδυδῆς οἱ ΕΗ ϊεαοβίωνε Ρ4υίῆ [ον ρτο ἰλο]}» «οὐὰ ; 

τρδιτ το οδὼν αὐν!ῃδδ ἐπ᾽ αὐτοιὶ ἔλϑον οἷς ̓"᾽)κό-- ἄστη [υοχι 1ὴ ἐος 2 νεΔόΓΓ. ρεήηην ἐπ εοὲ. “νΕηεΥμ ᾿ Ἢ ς : τ ΑΝ στε , ,} τΟΙΌΏ (ΜΙ ιν ἐπτορ {πεῖ τη εἰ ᾿ 4 μεη!οην ̓ 4 ἐπεμεξμ: εἴ, δηῖυς ἴἄηυα , 

Ἰοβϑι -" τῆμος τ ᾿ Ποσαἰ πη, : 1] Πορηΐρην. ᾿ ᾿ ὡς ἀτενίσαι εἰυτχῖ, καὶ ἰδὼν ὅτι πῖον ἔχ! ἰρουΐος, ἃ νἀπ}εἰ αυδά βάσι!} ἐν υἱάεινε φωία βάοπεινα. Ῥαααδαι τᾷ τ ἐ- ὦ 

. " , ἐν μὰ σι ᾿ Ἴμθογοῖ {6 Προτατυπὶ ἐσίν, ὀἠὠΑ ὄφει πεαίμων εκ, φιὴὶν οταβο: τ 
γλυηάΐ ροτῇ- πΑμμΣΣ! 

: “ὉΠ Πιιρι.ι.-.-.ὃθ ὦ ....-.. --.- ας. 

ἀὶ ' ἱ ᾿ ἱ , ᾿ Γ0Ν ᾿ Ν : Φ μῥ» δ ᾿ " Ρ Ρ ᾿ 

Πρ πίον, ΦΡινβιαζέχμηι εἰν, ὕσειδον αὐτου Ψ αἱρατὰ δι. Ἐταίιηιινϑναάενᾶ! οτάϊηλτίοπε κτεγηδ', δὲ ἴτα αι! νὲ οἱ (ἱροτά ποιὸς βάος; 

Ἐκοϊἐίϊατα εοἱ. “δ 4υοἀ που ρίαςες, Οτατίδηι δυτοπὶ Ὠ οἱ ἃ εἰ σα - Ἦος νεΐϊηχ τοηδογοητ}} αἱ ρταιςιϊφεῖ ἱ 
ἡνψαι,δς (0116- (ΔὯλ ἿΩ νδὸ Ὀβεὶδο ἐδ  βεἀτίοὐϊοίη ἐς "Νὴ ἀἰποτνεη, (πράτλης, φυίάμε' Ἡϑνμς Τρ Μὰ ἜΡΩΣ ΡΒ δἰ: 
᾿Θρην ἴουοαι, Ῥδατ(αἰςας ἀοξετί πὰ ὁρροήτδαι. . ψν- λυ. 554 δι Ἰυὺς ἴσειις πνδη τὰ, οἰξεια τ αμὰπι ρᾶτιπ) ίο». 

. 44. ϑεφθρνμε χούνῳ, 1ἃ οὰ ὑχομήῳ. - ΦΡεορὲγα εδὸν. 5 Πιάα, τηὺς αἀςο(φυοά ἐυπὶ δοη αὐ οτιιη δ λι: νετογιηι ρᾶι 
ες ἄγταε δὲ Αταῦε μλης ραττίρυϊατη ποι μάρερτ.., ες ἀϊέλυπι ἤτ ) αυλτη τορι {τ 1114 ἀπ λιο νοῦ δδειιΐ 

. 41 "ἴωάαὶ οἱ τιδόον Δταρε ἰπζογρτοι ὙΝ εἱ ἑαγεεγίκεεν. ορρυτοίμασιν ἃ ΡαΠιυο ἡριτωρησυΐνα: ΑΝ ΔΡᾺ ποπρμ]} ἐχοομ σ 
ἐοιει ἤσιυερτσίον τοούοην, αυιπὶ οπ (οἶδαπε ἰπ εἰς ἢ τὶς - τάγμης υσς εἰάδεσης Ρά0}1 ἀϊριτατίοπεπι ἐς κιοτηα [δαί 
ΤοποΠεΙπογβτ (ἀοστάοιο, ΠΠ αυυτα ἐς Ηἰεγοίο  γιηίβ ἀρ,- Ῥτου ἀεήα, Ἀοπινρν.22.δι 13. Οχτοιὴπι νοξαε ἰῆτοιργοι 

.: ἴυτ, 4 ἐρρραη δα μοδῳ. 5}: δι Εταίπγις,Ζ εἰο. τάς Ιοαη- 19 τ Ονάδναιν «οὐὐτεττὶς ἢ γαοναϊη εν, ἡθιπὶ Οὐ Σοὰ ηση ἤν 

....--.-.  ----- Ἂ ω...»--..-......τ-ὦῷἡἍἢἥ 

ἩΝΣ - » τ πὴ πὸ σηϊνσιάζεϑιι. Ὠϊοτα ἶ ἰᾷ ρτορτιὲ ἠα ᾿ 
Ν φδοαννῆ ΧΙΙΙ 5 τωι Σπ Σ ἘΣ ΤΑΟΜΗΝ ἀνα μμα γ᾽ Ὀιώῖαγ δυτοπὶ τ , ᾿ 

τ χ [μάαὶ Ὶ {μ᾽ 805 οδεάιετμν! [υπιονν "ἡ " δὲ ἀποδηιω ἐπε. "“Ἰοφισηάν}ν ὐαν, ἐΑ παρδο μὸν εν δον 

Φυοψα ὸ ρατιότιηῖ ἀρέϊτιας, γα {{ι ρει[λάστ! ηοῖο- ΠῚ [είε ἈΡῊ γμεπι Ης μη Λα ἐπὰν
 

ταις. Νίαιη δα οα]ις ῖς τὸ τὴς νειν οἰϊομ αι εἷς ἀρ ἧς τοίρε]- ἐλ τη θεῖε [86 ἐὐθβονν τ τοὶ ἐρμεήμοις 

γιοὰς αἰυς Πς Ευληφ, οἱ ἢ νυ ςαθοποινΜ τὰς Ἰο1Π.1.16. ΚΕ ΒΆΝ ΚΝ Ἂ, ν» ὑΡΣ ρίσα. ψεὶ νενυΐς. Μὲ 
δα νυ] εατνυ 5 λαϊοια [ρτηνοηὶ οχ ἀκ] οῖ.3... «λεμιὲ α{{ε- Ι ἤν ἐπθβνα ἐν γίδείνν Ψεῖυς Ἰρτδης : 

δοκτεάάνάεγνη! ἐκάκωσαν, Μ τα, νά ὑτασμη ἀράν ἐφ οίαμε.ο 40. οφηβηης Ἀπ Ή Ὸ ἰς ἐμαμθ εν πὶ νὸν πιποῦ ἃ . ; ; 

“μη ὰ οἱ πταρώργηταν "ΝῚ (οἵεηι Οἰποὶ ἰητούρεςτος ἐσθυογ ΡΤῸΣ τεύείυς ςοαυεγο!ς αμάτη δεαι πη, 

Ῥμὶ ἰκαί μι ς,ε τ ρεγ 400 ν- «ἢ βιαάζεάναι. : Ε ᾿ εΝ 

τεῖς νετριπι Ὁ 93 Π τοῦ ἬΜΙῚ ΠΉΝ ἐπ ὴ ἡΝ κα νΌΙ 7“. Κημη εἰὐχανωπενῦσω Ἀιαγγλιζοιάνοι [Π πιο νοεῖν. ᾿ « 

κῃ] ὁαρι4 νοτί,17. ἢ Ορηιναἠϊόδη!α (ς δία} εηναηιαγν ἰοείρτυπι ορντοταγμμάνουνςεϊ Ὡρρν ἡμιντ (οἹοι τεληείς οὐνίο νταπτυν αυάςίῃ ταὐητοῦί} ᾿ ὀῤῥδι ὐρῖ ἰῃ γιὰ 

; ᾿ . ᾿ . » ! ΒΡΟΓ πὶ : ἷ ' : ν αὐ 8 τἀ ΠΘΆΓΕΊΠ ΟΥΤὰ, : 

ἀὐπιλόγνταε »ὴ βλασφιμοιῦ ει. ἸΝ εις νυ τα Δεπα,ἤσαιις ( τε. δά ταΐιοη εὐήεπι ῥιοτίων Αρβμα ἐπι δηνίαΝαι ἢ τος ἀβατας ἀς ς ονεῖ αὶ ἡ ΠΝ 3Π ΡΣ ΥΕΠ ΟΣ τὸ τ αὐ ιν ἡκα ἐβια με εβτβολε τος πεοαὶις ἴῃ ἩΛΤΗΣ Β ᾿ Ὦ 

. διίδιεῆνς Αὐάθιοα οὐΐειο [εξ τ αὐτιλόγντνε κμίτημοῦ ολπὶ ἄϊάδιιης φιη ὁγάϊη λυ! ογάπε δὰ ν ταμινταγτὰ ογάϊπατίο μα ἀποῖα. νοὶ φιιοῦν νοῆτγα ἐπιατοῖξ πονὶ ἤστι ἀςσιειιοίοη γε ΒΟΤΟΟΣν βὰς γορετίσητατ, δι τἀπηξ τοίξατατ Βεϑὰ ἰη Οτᾶς 

, Ψίθοτις τεῤιπάαις. , ᾿ 48 λητε φάϊι . Ι . Ἷ «ἢ ποίϊεα (πὴτ φοτοίταῖς. Εἰς οτβὸ ῬοΙΤΟΥ τὸ καλοῦν Η: ΟἸΌΜΣ Ἷ ὌΤΟΤ, ᾿ τω δα ὕλο 

Ω 26 Τειδνημε κρίνετε, [ἃ οἷς, ος νεῆτο βᾶ᾿ 6 Ὠεὶ ἀ Αραμ μϑά αὐ σπην ὅτε ἐν ῬΒ με ἐπε τλῆνς ἣ βελύοας ποιμδε Δἀινογία, ἀ}}} ἁοψιμ ἰνος γοςα- εἰς ἰορ!ὶον ἐμνηδη κὸν τὸ πλέϑυι δ) αὐ διδωχὴ ΟἿ ῥ τη ῳ 

εὐ κοημα ἴῃ ναβρίσο ἰλτά, ἀλιείείε ἃς χέει ὍΣ τ 5π- τῷ Ὠ οἱ ἀξοτειυτα ρεῖπιο σέο αιματων μεςοίϊε εἰτιποπ ἴδ - Ἐπιλράποης ; ἰπιροῖο, καὶ Βαρνάζας δεόηριζεν ὦ αὐφορς 14 αῇ, Ελέοθα πρεμμάο ἐοπην 
θυΐανα Αἰνου(οἱσας νιυτραια ργὸ Ορρηπιεῖς Πὰς ἃ ᾿ ννάζε : : 

ΠΝ κα ποτ ΝΙΝ : ἀπ τιον ἦς αὐπάςη 15 νσεα ἔμ [ραν εόνηπε ἀοέβνα. Ρ ἀμέμε αμίεην δ’ Βαραδ". 

νι δος ψιοαὰς {ϊ ἀταξ γυρον. τοῦ! ὁ ταμηοη ἀ εἰσγαθιογ. βνμ μὰς μοη μας πα Νβραι εὐ, 

νἰαιρατιην ἀἸποαιομῖαμη ει ἀς ΠΛ ἀψρτασν ἃ σας 8 Ῥεάνθνε ἀπ ΒΡ ἢ τὸ τὐνὰ ἀιρεέτιν μὴν 

αὐτὴ ἰ δὰ ἀσεαάσαν ἴππτ ἀ {πάσχον πνἀυέμ τι 0 1}, ποητοῦ ατῖς ἐχρτοῆὲε. Λα ᾿ ᾿ 

ἀὐτίθεν ὅς κἀ ἀν ρῈ Οὐ τὶ : ἣ ἐν ἱκὲ ἃ (ἴκῃνα α ὀπρβϑίσηι 1 Δεϊπὰ πο 'τοπε- 

τποάα του ρποηοια σι 1 ψ Πρ. ( ΦΤΟΛΠΜ ψιοῦ (εὐἱ τε ρδῆι ο ἀῶ μὰ ᾿ ΤΡ δή αἰϑηβεδλνενν 
Ε 

Ἷ ; . ' ἐπηδατοκο,. . 

Ἰην οάλ ιν (τα ὡς ςοάτοίθης Ροβ αἴ ἦν ὦ Ἀλφεν, μἀμεν[ 9820 4 ΑΓ μνωϊ ώοναι. νιν 

͵ Ὶ ἱ ; ι(οἱτλί σ8ι- 

βαισειάϊιινίν ο δν ὥς φρίνν» Κα ποίνσνν Πγ011ς ΑΠΠΤΟΤΝ βΊΓΟηΝ πο ςοάίζον αι υτῃ αοαλα ΘΊΘη οἰὲ Ἰςς; ̓ ἢ 

᾿ ἷ 
. 

᾿ ἃ τς ᾿ , Π 

ἐμαί σα ἀπὸ νὰ αἰπηνήσαν οὐ νυ μα ἢ 5 [τν, ΓΤ, Πέπσς. πντστΗν ' "" ΣΟΙ 

; ; 
Ἔ υἱάϊ ὶ ἀπ βΔΜ}} οὐὰ- 

βὰν Ἂ "ΗΗ «4. δι ἡ τῇ κα μμΠΠ|6 οοδιογιιν [σχσνρ]α- ει Ὁ κ νἱάϊ[ «καὶ Μ1 ἐν προ δ ἐδ ἘποΙ τ ϑῈ 

ἀασταν ἰορασαι πος ταθνον νφοαον πεαϊὸ ἐσαποπσ, τσ. ΠΌΡΟΝ αἴης ἀν: ἀάυϊο οὐ “805 

Ἅ 

. ἥ ι ᾽ ῖ ῳ ᾿ς ἐν ἢς τὺ 4πὺς αἱ ἴὸΡ ᾿ ὶ ραυ]ὸ ἰρεύατεῖ 
ΣΥΓΙΚ 4 

: ᾿ ἷ } ' μ ὉΠ 0 4 πὰ πΤῚ 1} "4 

᾿" εὐἶναῚ "Αἴ 5 μοὐ “10 Χ (υ} πο ΠῚ εἰς ἢ ΠῚ) «1Πη}8 ἵ να} « ὶ Ϊ Ἰ ᾿ . ὶ πε Ι ᾿ 

ἈΠ41 : Ἐ δι τα. τἀἠπιτεπηροῖς (εἰ φηΐπι πτοτπυ ιν) οτὶ (τϑὴν οὐ- 
“βάῤινμνι ἐὐλὰ φυ δεινὰ δηνοία έ. Ῥοίϊει ἐπὶπὶ ἰιος αὐ λιβετημα, ἐκίετὰ αι; μά ζίστος ῇ πεῖν ἡμη]α ΜῈ 
τη επεὶε ἐμά οἰθπ) τείοτρ αυαί {ΠῚ απίποὶ Πυὶ {ἀἰςΐο δε ἀρ σερείοης {Π| (δὶ ςίαπευτινι σε (δ σνάνη Ἃτα ἀευία. 
(ς δεινῆς {δ Πὰς Ὀεὶ βεαεὶ ἰηάΐξ γον. οἴϊεννε ἔϊνςετε (ο.- 49 Μινβνεδαιεν. διεφήμετο. ΨΟΐρ, 1λἠινδναϑανν,νι νὶς 

᾿ λεηξ 4υὶ ρερκαζοπιπὶ πργυπὶ σαί ἀλλ βκυ σευ Μοὶ ἀμίμοπι 30 ἀσαῖων εκ {{{π δεκωεέρμτ.. Ὁ ἷ 
γιπηι εἰ δά (εἰωνφαι δικάυν, ᾿ποάὸ κὐειοία ες ἰεοιμηάϊηπι 10 Αἰ ἰ ρύοβω ἔν’ βονοβάφ,, σιζουῆν αι καὶ λιχ μονας. δἰᾳ πὶ 
ἴδον νερὸ ἐπ ἡἴον βοὴ ολἠνὉ ᾿ Βοαε μυοᾶς αγυ οτος Μοίαι εἰ Ιες ἐ Ἀπιρίεχας, ηἰἤδυς ἰἀπιέ 

47 οναήωμε, ὁ Ἀύρινι. “ιδαιάὶ ὙΠΟ [εν] ἀΐεενι εχ Δποοβπίέμι; ειατ Ομηδί αἄμέξιις, ἐν εὐἰά Κοια ἄμ 
ἨοΡ δἰ ομίπιοιδγτυν δὲ Αὐτοὺς ἀάυης κοϑὼς ἡ αηλα δέειις ῥίυειιμαν ἐοπαπετηπίωτ ρεοίμπί ροῤιαιΡαςείναι ἐξταγ [- 
(ττιρευπι φῇ, ἐπ : 11 ἡμεὶρ δή ίτιι δὰ {Πάγυπὶ ιν  οιτατοιη τοπταπείαπι, νῖροῖς 

ον δένθϑῆμν Ὦ εἰ, τὸν Ἀὐγνν «ὦ θεν. δ) τὶ δι Αὐαδϑ ἰεβε- μας ἐχοιεδῃ ἀκ: ροτίσ(μιυτίοπι πναχί μιὰ οἴσω ορροτίυμα, 
εὐνῆς τὸν Φεὲν, Ὅφμνν. Ἐς ςοετὰ ἐπίοἸ ἐην οἷδ 4 ἀϊοοη ἀν ῷ6. ρετῆιαιὶο νιάε]ϊοεῖ τηατίτία αυΐ μ᾽ αγίπνιναν ροιζοιαπε, Λάαδπ 

᾿ Ν , 
Ἢ “( Ν ᾿ ᾿ π|6 Π ᾿ δ 

᾿Ι ἰβρηρβιβολγυλμ βρη, εἰ γυυθνᾳ κομψοῦ το ̓ ὐφὶ ἥδ εἴλαν βι Πς ἂχ ύμονας, ρτίπνατνς γί εΠιςςι ἀμ ς δϑλννη μία" τὲς ἤῶζο Ταναμμεε ἀ ΜΝ ὐὙ ἽΝθΝΝ ἐπ ἐρονϑ ἀΥΝ Ε ενΝ ΑΒ δας νυδεῆςοῦ προ Πτλῖο. " 

“ νόμον, τυτωχμένμ, Επβο νεῖ πο. ΘΠΊΩΘΙ δτληῖ νι ἐξοτιελειβιαυδπποῦεοπι ετία δι όγγιμ  θγεειειειι (οἷν ΒΗ Ὁ ουδιηζααδρονο (Μὰ ΜΊΔοιΝ ΑἸΛΩΔΙ ΨΟΤΕΙΣ ΟΕ ' τ πα (εκ δῖο ᾽ι ἐς αίςγαα (δΐυτς {ἰ αυἀ ἀροιρισατο 

ὙΠ ἀεπίηλει, το εταἠπάσρυήι ᾽ νεῖ δος τεπιεσὰ 30 τοι εἴἴει πλονσί κε γἀίε μοι, ἘΠΟΙ ει ἴῃ μυπεϊοευμι ἀσιε να πὶ ἐν ον βαηρση. ᾿ : ἤ 1 ἫΝ ἽΝ θεοῦ ΟΤἸᾺ ΠῚ 1ἰνοτά ἀν νος μοοσᾳυνάδιν ἰω- ἰ 

εΠϑιπη φῇ αὶ τυςδραυοά ἀρίϊι ψτ ν οἱ Πη πιοπτεί ποδί νο- ἢ δε εἰς ἡιω ἀρέδι αν ΒΕ ἐκ δια ττμαι ΦΑ  ιος, ἤνννιθε 2 4 δι" Ισημενῖεν, παιῥιναζονῦροι νυῦρανας ἀμ ον Ἰδρ λα να Ι. ἰδνότατιο, οὐ ποῦ νυιας ἡ οὐκ ὶ ' 

τιάτ. Αναν δυϊ ἢ ἰς ἤθη ἀφ ρεκίοίρπεα ὕσυρ οὐ (4 ἠς 4 μἔαι, τοῦ τὸ ᾿ ᾿ ΠΟ  ΥΩΝ τινὲς ἀγίάτον ἐς “ (ω ντρασ γε ριάπιοῖ πὐλυ Σὰ ᾿ ΨῳἙἭ ι 

͵ ᾿ : : ιΝ μα η μια ὐπζαισας, λη10 τοιιοενάλαι μεριά (γλι- (σιν. νν} 

" ι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

! 



ΟΡ ΧΙΠΠΠ]. δ 

Ἰἀο!οϊδιτία ς. Καὶ λήῖοντες γΑὐνόρες Β ἡ ταῦτα ποιοι-: 
ἀιοίτυχ . ῳ᾽ ἐ᾿- - “.Ἂ“ εν ". 

2ηυςΣ ἀκΚΝ ΤῈ} 0 Ἡμθι ομριοπῳᾳϑεῖς ἐσμδῳ ὑμὴν αὖ 

καὶ ρθνρ ἐμὰ ἤων δ“, κα ταίων ἔλιςρέφειν δ΄ Δ) τὸν Ὁ εὸν 
εἷυς Ὠεὶ οἷ κ β ΓΈΕΣΧΟΝ, ιν ᾿ Ν Ἷ 
ἐἰυνίεκώοος Ὅν ζῶντα,ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν χα τίω 

ὴ [ Φ Φ΄ τη" ς ἣ 5. ψειυοποη ἔχ. ζα)γοιγ)9 οὐχ, ἀξῳᾳρξυφον ἑωυτὸν α- ." 

: 

-- ᾿ ᾿ ᾿ Ἶ Ἵν | . ᾿ ᾿- -- 

ἢ Η ᾿ 

ΑΟΊΤΑ 
Εἶπε μιν μέλῃ τῇ φωνῇ, Ανείςηϑι δη) 19 

᾿ ποιὰ φόδιας σου ὀρϑύς. Καὶ ἥλλετο, καὶ 
ες ρβραπατη. 

ἦΣ Ἴ ᾿ 

, Ὀ χε νοσειπαβπα, δυτρδίη 1 
ρεάἀσετυοβιρῆυς. Αὐτὴ ἃς εἰ 

Ῥ μὴ παρα ον δι. 
4 [νον ρεάοτ τοι νεέξῳ!. 
Ὁ ακίϊμι ν᾽ «πιϑωΐ κι. {πᾶς ἀανϑυ δος. ᾿ 
4“. “" 4». ’ ! 4 “ {}}- ὙῸΓθα γετὸ ἀπ πὶ υἱ ἀπε τινὶ κὰ Ἶ 

“Οἱ ο δ᾽ λΟΙ ̓ σδύντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παυ- Ἰᾳιοά ἔξεειας ραυΐν, (ηδυ!ειάν ἢ “ἤδη ἌΝ, 

λος, ἐπῆραν τίω φωνίω αὐ δ, Λύκαο- 
γιφὶ λέλρνῃς, Οἱ Θιοὶ ὁμρίω ϑυΐτες αἰ-. 

Σ΄ ϑρώποις κατέδηδαν «ρὺς ἡμαΐ. 
Εἰ κρώλρυου τῷ τὸν ιδὺ Βαρναξαν, Δία' 

τὸν σὲ ε1αὅλομ, Ἐρμίω" {πει αὐτὸς ἰω 
ὃ ἠγρύμϑμος τῇ δόλου, “ὦ 
Ὁ δὲ ἱερευς τὸ Διὸς τῷ ὄντος συοὺ τῆς] 

πόλιως αὐ, ταύρρυς καὶ ςέμιματα. δὶ 
,. πριὰ πυλῶνας, ονέγκας,, συν τοῖς ὄχλοις 

ἰνε. ἰφῳαωυεῖε νέφη, [ἢ 
ῥγεφομιεὶ ἀνερημι Πὴ β- 

. γααῃ ἀνὰ βιονφέηνδῃι! ἐφ. 
[εεπάενμνι κἄν, “" 

12] 3 νοραύαηι Βατηαδ αι 
᾿φνὲνε Ρ ἀμ ἢ υργὺ λίῳ- 
ῥφάειμο γραμα Ψῇ ψαι 
ἄωκ ψενῥὶ; 

δ «φεράοε 4υοῆμε "με 
4ων᾽ ἐν δὲ Δ} εἰρη αίφην, 

Ἰνοςσπιίμδηι, γοδοηϊςὰ ἀΐςοι- 
τε8, [1] αἰΠπιτ αεὶ ποποίηΐθιις, 
οἰσρμάσημτ δά Πο9, ν 
γοκαράηταυς Βατηαδᾷ, οὐδ: 

βαμίυιη νετὸ; Μεγοιγίαπναυ Ἢ 
ηἰδιῃ ἰ5 ργσῖθας πα ἰἸοαυξηάο, 

ϑαρογόος δυζοιῃ ]οἰνὶς ςοἱϊο- 
δὶ ἀητς {Πόταιη νεθειτι, ιχιπ) 
ΤΡΔΌΓΟΘ νιττλῖοα δά ν εἤι 74] :. 
δάδαχι οι, νος θαῖ οι ταῦθα 

᾿ ᾿ ζςιίῆκατς, , ρεἰ ε υϑίεὐ αι [αλνίβιαε. ἃς ἤθελε ϑύεν. ῳυοά υἱὲ φμάϊει Ν ΤΣ ἊΜ Ωμοί ἅαυτη αὐ ἰδ πς Αρο- 14. δῖαν Ἡριβηρη , Ἀκούσαντες δὲ οἱ δαύφολοι Βαρνά ἸλοΙ  Βαγηαδα ἃς ὕδυίως, ἀττυ.] {20 0 Βανναδαι δ Ραμ ᾿ πᾶν ΘΟ. Σ᾿ ΑΜ185, Ἰίμει οοηζοί βες. ἐμπἰεὶς ωμ 
εἰ: ΡΑΠΠδ ς ἔυἰς ἸΠΠΙετᾶτ ἢ τὰσς ἡ ἐπ έϊῥοτηηε ἐν ἐμτνας, τί. 
ΔΌΣ )Ο]αιηλαῖς5, ᾿ ' πάπίεῖ, : 

1} ᾿Ας ἀϊςεηζοον γίνουν {1 (ᾳ-{τρὺ Εεάλοοητοε, ' με φυιᾷ 
ἡ οἰείθῃος αυσαίις ἔμπιιδ Ποιηὶ- ἡ λον δ ΜΕ 
Ὧ65 “ειῃ 4υΐδις νος δῇς ξίο Αβιαθαρ ἐπραβο, 
ἔϊδυς οΡποχι᾽ν ᾿Δῃηπυῃτίλητοδ,, δὲν αὖ ῥέε υάρει εοῃμενιὶ 
νὰ νδη!5 1 Πὲὶς τοις ἐπάξει "ἁ Τιμηνυίνφπν μια 
τατὶ5, νο5 Δ Πευτι ΠΠυπὶ νὶ-ἰ [{.4ἰμην (δ ἐδρνατν, τ πο. 
υυ τ, ἢ αἱ βεοῖτ σα] δ δι τουγᾷ, 6 ΠΕΝΕΝΝ 
ὃζ πιαγα γ, δί Οπιηΐα θα ἴῃ εἰς 

(ας καὶ Παῦλος σδιαῤῥηξαντες τὸ ἱμά : 
πα, αὐγὴν εἰσεπήδησαν οἰς τὸν. ὀχ ρῶν" ̓ 

᾿ κράζοντες, Ὁ 

θόφποι, δ) αγγολιζάμδμοι ὑμαῖ ὁπὸ τού- 

γίώ καὶ τίω ϑιάλροσων,χρὶ π᾿ αὐτὰ τὰ ἐὺ 
αὐτοῖς: ᾿ πιτδν ; Π ᾿ Ν , 

, Ωυΐαυς ρτατογιτίς ταίρι" ρον ὐὐμαρη γε 
Ἱπυΐς οἰμπε5 Οεπτοὶ αἰς ἰρίαγά, ὑπ ϑηνθν ἀνηνβιιοπινι 

ταν φΦ ᾿ ὲ Υἱὶς ἰπηςεάετε. «1 3 τ χνεάῤνίαιβμαι 
᾿Ομλησυᾶπι ΠΣ ΑΔ Πς εἢ (1) Βι εἰδεινηϑο βαειβ,. 

“Π δαλὰ τοί πιοη 7»᾽ δοηϑ τοραλε [υνοιὴναυ εὐ μὰ 
4 

| 

. ΟΥς ὁ ταῖς παρωῳγημδῴαις (άςς εἷα-} 

σὰ παύτα τὸ ἔϑινη πορόξ ει τὰςς ὁοδοῖς 
αὐ. ᾿ 

ὩΨ;.. 
, ΤΕ ἘΣ ; . - - Ρειεξαείεις ἐς «αὖ, ἄφης φύδεν, ἀγαϑυποιαῖν, οὐρανόθεν ἡμῶν ἐε- πΡισ δος δι ἨΡΕῚΕ «αἸΐτας ἼΣ , Ὅν ἐεπηρονα βων 

τοιᾷ δ) δουὶ καὶ ἠα! ορυὰ καρποφόρρυς ἐμ ξελλδι ος ΡΤΟ ΤῈ τοπιρογα, πῆρα, ἠπρίεπι εἰ φ' « αν ἘΣ ττο ἰρυδείδυς Ρετξει οπάϊς ἀρτα,ίπι) {εὐρελα εὐνάς υεβῦαι 
πιπὰ "ν τξρῴυς ΚΗ ὅν φξοσαυης τὰς χαρ΄ ρίεηϑ οἰ ο᾽ δκολ! ς(αίοης ςου- 
οἷας ἐδ. δ᾽ ᾿ ᾽ ἀὰ ποίετα.. ᾿ τς 
"Καὶ ταῦτω λέγρντερεμόλις κατέπαυ-᾿ ς΄. ἘπΉες ἀϊφοηναδ,νίχ σοιηρε-ἰ ἘεΡαε ἀἰοἐνιεηνίεβ: 

- 

10. ὅδὅωγζε γαὐώφνδε, "Τὴ υΐηαις τηδπιίοτ. ςοά οι. ἃ ἰδς νῇ γὸ9 οἤες, δι εἰδριοπ, ἄἴφις νος Βιιπιλη πατυγα ράγς 
,. Τοιαρ! μτεπῇ εἰὐτιομτ, ἀταὰς λάςο ἀμ 5γΓγ δὲ Αγδθίςαη-  τἰείρες. ΝΑΠῚ πώϑη νοςαης ἰη βειεῖς χυσοιησυς Ποπιπος 
χρισού μςνϑε, Τ᾽ δὲ βίζο ἐν ποιννειιὲ Π τονλὶ ἐξ Ορνηβιὥνχεν. ἰασαετηιαςν ΟἿ ν᾽ υνογεμαίει ἱπτεγρτοίδτιασ, ηίπη ἀπσυζὲ, δις,αὐλυδίςξεοηξ πηαχἰπιὲ ρτοθοοἶτα οαίτα ἰοίσης αἰϊαι!4ς, δάοο νῦ ρεπὲ νιάοτὶ ροβῆς αἰ ϊμά ἀρριληι ον ἐς, Ἐτλίπυς, ΚΡ ΡΟΝ ρόδοϊι, 4υό ἰδτο μὰς εἰδα εἰρίος ῃοη ίυα ΠΟ Δ άφηι οὕμοκχῃ πρὶ ηλθίριό, “οπημιαηῖεν υ υοι, 047» {τὰ ΟΗδὶ νίχττυτς αζοῖς φυσά ἀσυμείυναι ΟΒ γι σοι. “ γιλεζώινοι ὑμᾶς. [τὰ ἰμιη ἡπτογργοζάτας, αιοηΐδπι ΠγΟ Πὰς ον τὶ (οἱκατ το ίωτς ἱπιρογάτε, γε Η δἰ λνα τι ἧς «αὐτικράτων. Βάτοι ργοποπιςὴ ὑμαΐ οὐ γεγο δερρέφειν, ΠΙΔΙΠΟΘΓΟΠῚ 

κοτεΡήμάτ ἰερίτυς, σϑὶ λέγω ἐν τῷ βενίμαιν “ὦ Κυρίου Τηεσοῦ αἀ᾽ ἀτογηλ {Π|1 ὃς ἱποογροσοᾷ ὃς ἐπιλγάλδη!: πάταγα ἀϊυίαα 

Αρράγεν τάπιξη οχ. ὙΒορρ γ ἰδέξί (ς οἱ ς οὐ μᾶς ποπ. “ετίλπι ῃοη τρτίπαὶ Βυιλην οἰ Ἰχδηάὶ νεγθαπι, φυληνιὶς οτίαηι - 
Ἰοριίοε,νι αὶ ἀἰοας,αυοηίαηι ῬΑ βοὴ ργοχζιίονας Ομῖ-ς οὐτη υᾶτίο σία ςοπ ζγιάτον ὠμεταζτως ἰητὰ γοτίλι, βεὰ 
ἃ ποιθσπ ἤφίμις ἀἰχεγαῖ. 15 βοννίης δεν, ἰπάς ἔχθει γε 10 ἐπ πῖοο νοι Πιηο ςοάϊςο τεέλιυς ἑοχταῆς ἰεσίκυς να" 
1ι.γ(Ἰτειίςερίαιχ εκ ἰπιατίηι Ὀψρι οἴει οά νδηλ ο λά- βλιζφύμδνοι ὑμῖν τὸν Θεὸν, ἧνα ἰϑερρέφατεδις.[4 οἴ, Ευϊρείχρηιερ 
ταοίυαι ας φοηἰςἘψτα, ' γ. ἄόβη 19 ἐμπῆ,υὲ ἐφμμν αι πὲ, δίς. Φ μζ ὑδην ἡῆμ τεϑιμ δ πὸ 

1: Τάμνθι υἱμάθφ!, ἰα όερις καὶ ξίμμᾳτω. Ἀοη νπλπὶ ἀπιαιν τούτων ῥᾺ ματώήων. Ἐχ Ἠςθτοτιπυηοὶς ἰάοἱα κοζαῖ πὲ μί- 
ονοοθες σαρ]οάιάς, ἰά οἰξ ὃν διὰ δινοῖν (νι διαιαπιατὶςὶ 'ο-. τωμερὰ εἰίνε ΠῚ Ἰοφμαπιμε)ουγδηζραδαίιην. 
4ιυπιισ)νείῃ μ]Ο ν ν ΝΠ τοράιανν ἰἐδάνομε δ᾽ ἀωνο : ἰὰ εἰς, ἸΣ ἃς ὅρη β ανωην υἱὲ ῥηζεάενε, τόρόν ει πεῖς ἐδοῖε αὐνῥ. Ἠεν. 
ἰμααῖς ϑοιΐμν ἀυζοίς ράφοτίφ. ΙΔετή, Ἡ ἰἔονὶ υδί αμωτν μοτο ὈΠΙ2 2 Ἴ 0} [ἰ4ὐναἰοεὶν δεδανεθεθεμν, 1 ἰὰ εἰ οα διθίττο 
μι [4.ε ἐωμεηῇ. [ἀφ Ὁ υμαῖος τλ υὶ 4 λπη οονοηιαέοε. ἀϊζεῖς, ἔπο νιοτεηι}}4 ἱρῆς Ργα(ςτίρτα γλυοης τε] ρ!δηἰς. Νάπιὶ 

. 4.44 ν'ἢινυΐα, δηὴ τους πυλώνας. [ἃ οἴτινε ρίεγίχυς ἀχροηθης, Ηευταεοτγιμη πιοτο, Αἰπθυΐατς Ροίταμη οἰἔ ρτο Ὑίαγς, ὅς αἱ ἐρέτας ἐοιηρ ἢ Πυχθαηί ροττίοιι. 5ςἐ εξ ἐοτταῖϊι ἐπα]. ᾷ ρτὸ νιταλτγατίοης, 
Ἰρο πιμποτί, ρῖὸ 53) τοῦ συλώγφεν νὰ φίδι Υογίθίτιτ ἰῶ νη 10 17 δονα εν δωενάο, ἐγαϑιονονών. Ν ἸΔ6 ΜαγῸ.3.4, Αγαδίζα ἰῃ- 
πιναπιίζτ. ςοά!τος, τᾷ οἵδ μεν νεδβμδνίο, νὰ ολγυπι δάίαπι νς- τςετργοῖδείο ἔπι ποπ μαθοι. Μοὺς αὐτοῆν νοι ἰΠιΐζας 
ἀερυϊυμι ἰμες πάω ἴῃ 4.24 ἀϊμοιτογάοι Αροΐο! Νεαυς φοάεχ ἰερίν ἀγαϑοσοινν οὐ βρφοῦεν ὑμῖν δεηαξαείθη εαἰδινε νοϑέε, 
«πὴ ἔα ῆτα ἀιχις λνασας . τεαιρίππι ἱρίυιη [ουἱε ςχῖγα νε-.,. δὲ ϑγγὺε ἱπιογριος ἐγ ϑοποιών αὐτοῖς οὐρμινόϑεν, δεηεξαείεν ἐρβε 
βεὴι με : δι φτοβαθί!ς εἰς Αροίοϊος δά {Π|νιὰ Ιἀοϊοταπν εαίήδνν άαυς πισο ιάτεῖο γοῶληις. 4 Νοὼ ἰμῖν. Ουδτιοι 
οπηρίμιη πηι! ρὲ (δ ετς ςοη οι {{6, τυμι ἰά ποαμα. 2: νοτιδὶ σοάίςος 8ι πιεὶῖς νοι Πιπὰν διαίσοπε νυμῖῆν, τον δς 
νεῖν Αἰς ἀιζδιυν (φᾷ δασογάοιςπγ ροιίυε ἤλοι ἰᾶπι δὰ ἡποχ ὑμαδινεβνα. Φγτιῖο ἀυτο αι δι Αταῦν ! φεψοῖ μϑηῖο εἷς 

ἐοσιιπὶᾶγαι, [ἐἀ κά ἱρίοε (νε ἀἤοϊτεασ δι) ἀδον νι τας δι αὐ! Ἔοσων. 4 ΝΣ ὐβνηἀδ ἀβιαν κὐρεσφόρμιο, 
δὐ θυ χης, φυαιῃ (ὰ φεξητίεπι ἰδαυυτιιἐ οἰξ 5 γγον ἱπίσερτοι, Ψυϊγ, Ρεμέϊβτα Ἐρο πναῖὰ μμπὶ ἀρ ρόαι ἰϊιάοτε, ἰδφυθεως 
᾿θειιημε βεἰλ δας (ωητίμις ντδέ, να ἀρράγοῖ εα νειν. δα ῃ τὸ 5 γεὶ δὲ Αταὐίς ἱπιογρτοίν γεϊ ςἰὰ.- (ατοτὺὴπι εἰ 

14 4ξνωριὴ αἰἰ᾿ ες δια ῤῥεξόντεε τὰ ἱμμίτια Ν Ἰὰς Μαῖ. λ6. 6ς, 10 μιοδθείστ Ῥλιήυς διθ. ΠΠ} τὰ πὰ χρισμοῦς,, αὔγυιν ἱ αἰίφιατα 
'; μβιναιθ εν ᾿ο δνη μοσαδῆς αὰ εἰϊμποιῖα- φοιυμμιμηςπιίοηςπι ἀρυὰ μῖον ἐξοιει. : 

3 Ε: 
ι χ] 

ταν τοι ὁγ λρις Ἠῷῦ μὴ ϑυειν αὐ τοῖς. 

κονίου ἴου δ᾽ )οἱ, καὶ πορίσαντες τοιὶκὶ δ- 

λοις, χρὶ λιϑεύίσαντες τὸν Πὺ 
λρον ἰς 

ων ἱξω Ὥς πόλεως , νόμσωντες αὐτὸν 

πϑυαψαι. 

Ν, «ας αἰ εἰσῆλθεν εἰς τίω πόλιν" καὶ 
Ἷ ͵ (5, Ὁ. ᾿ " 

πὴ ἐπαύριον ἐξῆλθε σιὼ τῷ Βαρνάξᾳ 
᾿ εἰς ἐρέω. ᾿ τ 

ἸΔΜΤΟ. Ὁ’ εδνυηαε δηϊεὺ 
ἐΦηνΑ! οάξενεηεν ὑμπνρηαος νἰω καὶ μαϑυτοὕσαντες ἱκανουὶ ὑπί- 

͵ ΕΣ 

ἡκᾶς "εἰσελϑεῖν εἰς τίω βασιλείαν του] 

θου. ; :- ὡ [Ὁ 

τέρους κατ᾽ ὀκκλησίαν 5 «ἐρσουξάμδμοι 

μέτρο ψηςειαἷν᾿., παρέϑεντο αὐτουὶ τοῦ Κυ- 
Ἰ Ρ ’ 

; ε τ βίῳ εἰς ὃν πεπισευκεισαϑ. ; 
ίυητ, ᾿ “ 

ἐς Παμφυλίω. 6 ᾿ ν « ἦς 
- Καὶ λάλησαντες ὧν Πέρχη τὸν ὁ 

κατέδησαν εἰς Ἀττάλειαν. , ᾿ς 

ἔϑεν ἦσαν οἴοσσδεσδομᾶροι τῇ χώρατι τῷ 

Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ε πλη οφεσων. 

ΑΡΟΞΦΤΟΙΟΟΚΥΝΜ. ΠῚ) 
(ουστυηε ταγθαῃν ης ἰρι15 (ἀοτὶ- | ἀενόννη! ἡρέα! ον Πύη 

υ ν ἣν ᾽ Ι ΝΥ βοιγεῖ, ὶ ΣΤ τι οΣ Τὰ ἜΡΘΗ [πη ΡΟΝ Ἐπῆλϑον δὲ ὑπὸ Ανποχοίας καὶ ἵ-Ἴιν ϑυρείμεπογυπε αυτοιῖι 40}-| νίκη αὖ αμην δ’, τοάυθινν, ὑϑῆν 
ἄἀαπι ἰυφ5] Απτίος 8 δὲ [το- : [2φονιΦ ἱμὰφν, ὅν ρεηζμαβι ἀτπιορατες 
ηἷο, ΜΈΛΑΣ τυγθα., [ βάυ- | 
ἴσαν ἰρί ἀάταιη τγαχογιξ σκΈΓΩ 

ι εἰεξ6 ἐμ εὲν ϑηρύεν, Φ’ ἰαρίάαιο Ρ «"- ᾿μ0 6 αὐσημ 
γαζραμην τρις Μ4. χυυλη νῥάφιυς ᾿ ἀρθθη ᾿ ἰοΐ, ντθ ἐπλγοχἐ Ἐἰπιδητοϑ μι πον] [{τρνοδ παι αν εἶ προ αὔδε (γετιοί 

ται π1 εἴς. : 
μην 4, ᾿Οοχ}}.2} 

τα] τυ ἀμτοηὶ ςἰγουη[τς εἰ Πςητ] ς Οἰντυβἀ αηρριε αηῦεπν 
Ἴουια, ἀἰςἰρυ]ν Γαγγοχιςν δ ἰῃ- ψ» ἐἰιροίνλ βαρ "ΤΡ, 
ἐτεἰξωε εἴξ νγθεπι » δι ρο{ττί4ἰς} ἰμαϑέηφλσεηι δ βόβε- 

ἱ "“ ; ρηοβῆων ἐδ ἐμην 
οὐτεῖως νοῆι εν ξ σαν Βα τ] Ἰ δανπαᾳ ἐφίονθει, 

0844, ᾿ . ᾿ ᾿ϑμώ " Ῥὸῖ πιράϊοι Ομΐπαις ἐΠΓΒΕ ΗΝ τοῦ } τὐσμραρΣ ἐπε πο δ ἐῤλτα 
νγδι1 11}|.: ἃ ἀνε ρυΐος πτυΐτος ἴδηι εἰμιραὶ Ηρ. (σ᾽ 4. λπαν τη νο. 

ἜΣ ΞΣΝ : «Ὑ' Ἰοων Πρ πνρέοφι γομενβ [μηβος πε μέν 
δὐϊάχμίρης » τους γῇ θη Γγ εγὰ} Ὁ ξέμ τσ ἐερπένεν Ων ἐρλτυμβ 
δι λοθπίυτι ἃς ΑητιθςΊδι. : δηονοίθναπν. ὁ. ᾿ 

Οὐοηβεηιδλητός αὐίπος ἀϊς. εΣ : Οουβεπναημε ἀπίημαν. ἡ ΗΔ εδευπι 
ρυϊογυνῃν δογταιτονντ ρεγιηᾶ - ἡ{᾿ρείντωπε, φαβνογιανιν οας ποῖ τἀιὰπι 

: ᾿ : . Πό[Ὡμο νὲ ρενηναηανθη  ἀοσεῖς, «ἀ. 
πκτΓδητΊη δι οἷ ἀμρ πὲ οροτγ' ἐλ ρθρς μρψαι νοὶ. δὐίδην ἰδπ ἀος 
[ΓΟ ΡῈΓ αα{π45 ἃ Οῇοδ ΘΚ 
᾿ηρτοάί τη τορηυτ οἰ. 

" 

Κυχλωστέντων σὲ αὐτὸν ΤΥ μρϑη- 

᾿Εὐαγγελισείμδμοί τε τίω πόλιν ὠκεί- 

φυήν εἰς τίω Δύςραν καὶ ἵ κονίον κρὶ 

δινπόγεαν" ᾿ 

ἔπιζηρίζονπες ταὶ γυχαὶ δ κ(φ- 

“ΝΠ ροδφκαλουώτες ἐμρμδρμεὶν τῇ πι- 
«7 χαὶ ὅτι ὅχαὰ πολλαν"“ϑ'λίψεων σὲ! 
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4. τηδωίαμίομος οροτιεὶ ἐῖσε εοηβεῖοδ- 

ΩΣ ας 
Αροίϊο!ὶ οί δῷ 

; . “ ΄ὠ Ἂ ᾿ [1] Εἰ 4υ εουβοϊεηε ἐΐ-. ἐδθὰ ΜΕ νῷ 

Οπιαυς ἱρῇ ρεὴῇ ΓΑΡΙὰ ΟΠ ε ρὲ βηχμίαε Ἐτείεβα: «οπιτη!ςεαπε 
εὐξα σης ρεῦ {προς Εςς μμμᾶς βηφιδγεγὸ,, Φ᾽ φναηι βιορεῖν Ῥοῆο. 

ἐΡυσβογτεγος , ἃς ογαῆϊειιτ ζῇ ἢ {ἐνν ἑίωρανοιεθωε,'οην. "ον αυ θαυ, 
ἰεἰυιη 5, ἡ ςοπηπλοπήαγυηι οὖς) |"ρεμάαμερμηι εο5 1) δνρδηο τὰ [ςὰ ριαὶ 
Ὀορηίπο ἴῃ φιειῃ ςτεάϊήοταπι, [ἢ ἐν ῆμεν εγεἠίάετμη. , ἐγ φίλαν ΜΕ 

-Ψ . Δ 1) Ρ Ν Τυρη[εμηέ]νε ῬΊβ- οἰουι 5 1 : Ῥοτγαρτατάσυε ΡΙΠάϊα, νεπεγῶι τ Ρρ μέῤαμεο δ ϑωα εἰ, δἰταῖμεν 
Τὴ ῬαΩΡ Ἀγ] τδιη, ι ΟΠ 1 ρργίναην... ἰωρα οί ρος 

Ας Ρετρα Ιδαυαεῖ  “ονεέμ},  ΕῚ ἰορεηδει αγδνην νεϊλλις Ἐαε]δα, 
[ἐγπιοη πη, ἀεἰςεπάεγυης" Αὐτοὶ [. ον ῥα Ρεγχε,άεξεο. ['α οδικυ(ξν 
12} 120}. : ᾿ ἀεγ πὶ ς,ἀπ δα. ἴὰπῦν ᾿ τὰν (δἶδταρ!ε 

“11: . “᾿ “ἢ . 2 ᾳοπιρτοῦϑίος ΠΕ Πἰπς ἐπαυϊραγῦτ᾽ Αὐτο- “6} αὶ μά δωίς ανενμην οσπίηκαεταπι, 
. [οαι,νηάς βιεζδηῖ ὀοπηηεη- ἡ ̓ς αρηοοίοῤαπν,υπάφ ἐναμὲ Ῥαυΐας δὲ Βατο 

ἀλτὶ δίδια οι δὰ Οριι5 ᾳυοά ἐραάεεὶ γταια εἰ ἐπ ορυε πλῦᾶε [χἃ ΡῈ» 
ω 

Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς ὠρεσθυ- 53 

κακεῖϑεν ἀπεπλόῦσαν εἰς Αντιόχελαν, 

ἣ “γεζεπλτίοπο 
ἐχρ  ευεγδηῖ, 4ηνά ονερίεμεν απ, ἀείμσαι, ὅς Αα 

᾿ κοςδιάπι τδς 
μ ἉἈΑ΄-ς- τς ; .Ἃ τ Ψν κέρμα ΡΟ ποτῇ, πη τῷ 

; ᾿ ἀγεὶ πὸ μὰ θύειν αὐπῖρο [Π αυάίυοτ πᾶ- εληοηῖδας 4υος ἰλέζαπι νἰγριτᾶπῈ ΟΠ ς φοη ςοτατ οπὶς πὶ ΟἹ {τ ποεὶρ Ἐς 

κν Ελ λιν ἨΝ ΠΝ ς αυλεῖα ἐοίδαι εἰνὰ ἴδνα.Δια- πο ργαηοτΣ Ἰερίππια ἀπά ροα 4υα ἢ ἐχέαντν μῆνηῳ ΦΧρο- 
επων δὲ αὐγὴ καὶ διδεισ κὸν τωνγίπηλϑον ἀπο Α ντιοχρίας [ἃ οἷ, λῖο. Οἰεράσης ἀντεπὶ ἱρῇ νς γριμῈ ἰὴ τοῖλ 12 (τ ἰς- ϑυρι ΠΝ 

Νρϑαν πὶ μϑίῤοπνωπν [μη αὐ τεῖ. ἐμ: 4η165 [ἐμ] νενίαη- κάτ ίὰ 4 ἰεφ τρνὰ αι νορατας, πιὸ 4 πὸ αι ἐοητίδς ἰρίο 
Ἰὼ ας ἀοεξηυδω ιρετμεηότωμε ἀνα οι ἐρνε,ᾶζς. ἐῶ ῬΟ-ς ἴτε Ἐχςοπηπυ ]ζΆτα 9, δἰρῆς ἐογυ τη δγησά!εζετατ, ΝΝὸς 

ἴκίῃε Ῥσιπιίερσῖς οεδην Βεάλ, δὲ πη νετι τη. τον  Ἰριτυγοις δὖῦ 1ΠΠ|-- ἱπηροὐϊτίοπεπὶ ἸΏ ΔΊ. πὶ ροτεγοὰ δ . ἀὰς 
ἤσηὰς ΠΙΩΤῸΣ ὃ ΠΌΝΟΝ πο ἔμτς ἱρῆῖ ἡφρ: σἀην τι δυιετεπτὸ Ηροηχας δυιτο πῇ πος, 
τς εὐνλϑι τίμα ἰωτϑά,, καὶ πείσαντες τοιὶ ὄχλοιᾳ. [πη άεπι. Ὀεὶ δεπωνοιο, εἴτᾶς ποῖϊγᾶ: νοζτίοη ς ποράϑ [ορ ἰτῖπλο Ὁ 

δῶ τ πα ἀτιονΣ (οείδιτον » καὶ διαλογρυΐψων αὐῃ παῤ- 5 Ἐςεἰεῇ!ς πολετις δ ΠΝ πον ἱεπ πιδις τι Ὀεὶ 

ἑισία,αὐέπεσων τοῖς ὄχλοις ᾿πυςῆναι π᾿ αὐ ἘΠ, λέγντες, ὅτι οὐδὸν 10 δ ΑΔΤΙΔΙΠΠ]ΟΓΠΆΤΙ, ἃ 4Ὁ ἩλάεΙ εἰεύζις ἃ΄ ΠΗ ἙΌΔΩΣ η-. 
Ν δὲ ,λέσρυσεν, ἀνιὰ παῦτα “άγδονται. 14 εἰξ, Εεῖρ[βεεοηβᾶκοιεν. υοδαῖο Ὠ οἱ ποηλίπο 1η Ποίετο τηϊη πογίο οοπῇγιηλτί. ΟΝ 

ΡΜΗΡΝα με, βεγβναβνμηι τνδ αν! αὖ ἡ, ἀεβοενεμφήνδ ἀῤῥέτεηε οπηιπας (Υι ον ῦω ἔμ ̓  ἀγηύθνῳ τ Αἰξην τὶ 
"εν ηὐμ, νονὶ ἀνούνε, [εἀ ἐῃ οπρλεϑμ πρεθϑθτὶ ᾿ θεηεάιδαι. { εὲ Ὰ ᾿ πόας ἄρον ἐριεὸ δεν: 

" Ὀιηκιροίον ποη βαΗοθι ἃ ΠΣ ΣΝ μαϑητεύφαντεε. α]- δηῖοα ἀϊχίς ΕΝ μῊ οἶκον Τὰ τ ΕΣ ἜΣ ; ἐ 
φατα δι Ἐταίπνας, 4νυπ ἀοομη με, ρετρεγλμη. Νεε σαν τὸ πρευβυτέρφφις εἶ ἐκ 3 ᾿" νὐϊάςοι ἡ ᾿ βρῖα ΟἈΐ 

ιαϑυτάεν ἧς ἀδεῖλτας τὸ διδώσλαν, (δά ἀοοςπάο δὰ ΟΠ πἘ| 1’ Βουπατίοπ) ργαίςεξοβ. ΗΪς φηιπη,ντ ΑΔ ἱαρε, 
| ςὶ ῬῚ Ὀγκοτὶ Ποηιοῦ. 4 Οοηνηβεμάανμη! , φαρὺ» ἐ γε τοεϊὰ φυσι σχρίίοαι δγτιῖς ἰπτοιρτοβ. δοώριτυτ ργόρογίο ες ; , 

πὲ τα ἌΘΕΟΝ ᾿ ὶὶς ἐνόει λάδυς νῆ- ϑιντο) φιλῇ νἹάἀε]ίςες ἀεροίταιη ρίας Βάοὶ «οπηπλ απ], 

ταϊαπὶ ἐγαῖ βραϊβοληάϊς ΟηΠίληί. γι4ε Μαῖῖμι:8.19. ὅς γε χ.ΤΊην.1.18 ἐδί 1. ΤΙ. χιδιι βοῖ, 4.19... ἶ 

Μαιολο δ 1: [ρουνὴν! } βυριοβένο. τὸν λόγον. [πτείρυς “οἀϊείδυς 
τΟΟ.46. 5 Ν ᾿ ᾿ ᾿ 

2, οἰνιδεδὰ δεῖ. “υδλιιάίυι! ρατειοὶρίυγν ΤΠ ξεν, φιοά 20 χῃαηυίεοτίρε. δί 5γ18 δι Αταδίοα ᾿Ἱπτογριτάτίοις Σ ἀβανην 
εὐίλιη οχριςπι ογγιψβητεγρεες. Αταῖς δυῖοῖη ἐχρίέχλ ο- ὦ λλάϊτυτ ΠῚ ἘΠΕ: αυρά εχρτοίπιπας, γι Πγαξὶδ ς[ἴε ροῖ- 

Ιὰ καὶ ἰοσ τς ζη δεῖ φωδά ορονιαγεῖ, ἰάηνοννε ορίποτ,εηιο. ἰριοη ΟΥλΕὉ. τ τι Ἢ , , 

ἐξὲ ΜΕ ὙΣῪ ὐδος ΒΝ Νὰ ἐἀκαι, ε' ὶ Ἰβαἰναη, οἷς Λετάλειὴνς ἈΜΟΙΝαΙ εῇ αυυὰ ἣ ἌΣ 

νετθιην ἐα Οταοουμι ἐξοπἤιοτιάϊης, 4 ροτεςξεις πνλας. ἀλπὶ τέ ιν φυλ δ θην ΡΓο τῶν ἜΝ θὰ ΗΝ Μ ἢ 
ἘΝ . : : 1 ἢ “ δες τρια ἰοεοθδητ. γηάς ἡΠπἰὰ ΟἸξοτοηιξρτο 1,.Εἴλοο, 26. 515 σχοι ἀπάλ εἴ ἐοτ ; Μμει ἱ 

ὑπυναδο δι εαρλὴν {ερϑνήξννα ναιωπν φῇ, Εἰ δυῖοπὶ ποτὰ. ρίεειητ εἴη ποπιπς ταυτὴμ ἀοςορτ. ΕΠ δυκοῖν Αὐτά 

ες ψρίας νογοὶ, ντ Ῥανΐν ας ΒΑτπαθαπι (σίλυναα αἰ}. ντθς ῬΑ ηρ γ ]Π αὶ πιά τι πιὰ γος βαιδυερτοτιπια : ἰ4ςό- 
ἱ ἰ ἰ τορβαπιισι ἰυγοίας ατιτίδατα. ἸΝΆαλ τη Οτῶςο πθατο ατξιττιο ΚΠ, πος ν]Πλπὶ ἐπ ἘςοΪς ἴὰ ἐχσγοι π΄ 406 ἀρυνά 516 Ρ ᾿ Σ 

εν ἤπν αν Ὁπὴς ταῖς ἰσοηἴς χιαῖς Βοάίς Ἀσινα- ᾿ ἀμερμκηο φόσανες ἀφμαίστος α ἐγ ἢ ἘΡΕΤΩ͂Ν ΠΡ . 

τυ βαρ ὅς ρα μοαίοιί κιθοι σχβιντιος νσζαηε. (μ!- 30 πΠππιι ὀγγώγοπν ΤΠ πιπιλό- 

ἄκη ΝΣ ΝΙΝ τραῖ μα κά ἐλυμαρει Ῥιηηροηείοποιη 4 ὅς υοτίμιν, φαυ ΠΤ 1,γύ ἰα ἀλαθῃ ̓  ΘΕΘ ΕΝΕΒΙ ΜΡ δὲν δὴ μβγΩς 

Ἰρία τ ργοηια αϑος [λτῖλ : ὅς οὶ ρταζοχαι μην λώρτ ὙΠ ἢ ἰρὸνν τγαξζα δρίης ἃ υγοΆ ᾿ς ΡΑΠΕΡ᾿Υ 

τοποπὶ ποίϊγάνη ἐγεεπι εἰς δου ὐγαυουίληιν Οτάπατ), ετάϊεια οἵ δος ἢ 

ον νοζαπτιποίνιᾳ πνᾶηνε πο Ππροίιφτυηι,ἤις φαδά πό. 16 το ῥαθανα δὲ ΠΙΟΙΒΕ («διοῖία ἰεσυος τ 
ἔππας τι Κὐτπληα Εςο οἰ ςοπίοςγαιι, Ἀςρόμᾶςο, ἐχ ρει γμίλυτεν, δά των [ς Ρειρεῖα ὅν 2 

Ι ᾿ 
: 

Ι 

3 



) 1 ΟΠΊΦΙ. 4οοηβηωνωνι [μἷ, ἔτιξαν. νυΐψεῖα, διαιμενγθηὶ, λάντες ἀὺ τοῖς «Ἰαζαῤνεῖν νος τοις πρό σβυτέ ρρις “ξωνοισω δέγυῖθον 

: Ψψμὶς {ρτὰ 3.19. (γυσά ἀνεηὶ ἢ ᾽ λά ςἐζυπι ἰηυςηιο ᾷ τίνες πο τὸς αὐρέσνως, δίς. [] οἰ νῷ περὸ ἀεννεέαγ ἀμ εἴμ οέ 
, τῆξο ν δα ἘΠ᾿ πιο σοάτος, οε ΛΟ πὶ τοριοτὰ ἰη οοπιοχῖαι! αἰεεθάφνονι «φἀ ρνρεδγιφνοιν ἐϑηξωντεχόγηη! ἀδιοηῖδε, 4α ὰ ΑΜὴ 655 

ἁἀπνπτοτο, ἡσαπεᾷ πιυλτη 418] Ἰπυςη ἰαπιμαϊτὰ τανηςη. έβα(ν οΠ ΠΕ.) ᾿ρτηζσονννον αυαμ ν δο τσοι τα ἀάἀιςο πὰ 
| Ἀμὴς ἰσςιπι ΜΠ υἱγας. ΕἸ ἀὐεσην ναϊυί ποι: Κ'λογν ἂν ὁ ΤΊ αὖ. ἃς τππὶ Γοιραγιστιρῖν ι Ἰνὰς τιΐας Απτ οολίας ἐχοίγαητς 

λοι οὗτως μένον κριοῖς Κήφευσαν, δεὲκ υριζουῆνος" οἱ δὲ ὀλυκυϑύτοι 
Χὴ Ἰ φρφυσαλ με ποργγηλω» αὐτοῖς τῇ Παύλῳ κ᾿ Βαρνάζᾳ καί τισιν 
δἰλλοιὲν αὐαζανοιν οϑϑε τοῖς Δ᾽ ποσόλοις κρὶ αρεσβῳτέρρις οὐε Τἰἐρφυσα- ί 
Αὐμ᾽ ὅσω κρι οἷσιν ὑπ΄ αὐ φῇ αδωὶ τῇ ζυτύματο τούτον. [ἡ οὔ Ράω- νιβιενδιμ, αὐνάτον εἰς νι ράν Ἄετᾶῖ, νοτιϊδῃις αὐποιίλείρο: 
ἐμιεη πο πα μὰ “ὔεμδίονε ἐνερ εν! [βε μοαρενἕν βεωι ἐνεάίάεγνηις. (πὰ ἀρυ Αροβοίοξιην δὲ Ριειγιοτοπιμν οι παν, ποα 
(νι ἱπεινοιποί νοσατ! οἰγοιιηο! οποην ποπ ἀοςοηογειῖ “ ἀλίοῦ πνήϊοος ἰοάης. ὀ Φφηρ(διαὐτοιξ (ὐόμτν νιδο οι ἦς 
ν(γ.7.18. ὃ Ολίις, χ,} 4.| νανὸ εα δ  ἐετε(οίγνῳ «αὐ μηεχο ΄φυιῦυς οὐ οτάμι (υρετίοις ἂν.ν47. 
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΄ ξ π΄ πιὰ 

ὩΣ τὰ ἐλ πο, ΕΣ - ἘΕΚΣ οὸς - ἡκν τ εν, ΕΣ δ ὌμΉΣΣ δῆ ᾿ ἜΝ ᾿ δὰ κ-: Ἔ ἐπὴν ΕΓ ΥΥ 

ἐπ᾿ τ β ὍὌΩΧΥ ιε: ΑσΟΤΑ. ἼΣ ΤῊΝ ΕΝ ΑΡΟΘΤΟΡΟΑΥΜ. ς Α΄ μι Ὁ 
ΔΡ Δ ΎΜ210᾽. , " , . , Ἂν ᾿ Ξι ᾿ ἮΝ ες ΙΑ νον μοῦ νῈ ἀϊῥοῖο μὲν βείνη αδ  6. τ ὙΆΡ ; ἬΡΕΡΕΕΡ ἫΝ τας ἢ Οὐ αὐξοιη νη Πσης δέ ςο0- 17 ὥμεπν μμρην νενήζρμι, δύταρρι ἰδεὶν φβειὶ τῷ λόγου τοῦτυ. Δι ΘΡδγ το! γὴ ἀϊέρ!οοταινε ἀα μ ἰ ῥλη ἜΠΙῚ ἜΝΝ 

, Παρ βνόμδμῳ δι καὶ ὐ λα ια τεβαίτρης ἘςοϊεΠαπινἐςευονς, [δ᾽ ΦΡησς βόμι κει " ' πο ΔΑῊΣ ον ΩΝ (ςο. [7 ρρβιν πέμμα τόνος ἕομιὶυὲ β  Ἃ τἰω ὀκαλησίαν, αὶ μ. ϑϑλάνοσι ὙΠΟΙΟΗΝ ΤῈ νη Ὀςυεροτ ἱρίος οεξοον- ἐπηρλρας μὰ πολλῆοὰ συδηπσιωϊ οβρομδῥης,αὐα-}.] αὐψυτι αὐτοῖν πιρΐτα ἀὐίςος ἡ ἢ μήίη βενοι ψεῆροον Μὲ γὐμὴ ἫΝ ᾿ 4 ᾿Ὶ » "» δ Ἧ "» Ἔ , Πὰ τώρα ᾿ 1 (μῆ μ, ἶ ἀὐνε ν [ : 5’. δι τι. ; ; 

: 9 Θως μὼτ αὐ νὸ ω ἰῴοιξε τοῖς ἐθνν ᾿- . δξ εὐὖὶ Ἀρογἴς Οεηθθος 4μἐς «ρει ζεν ΘΗ. . αὲ πέντ ΠῚ εἶπι ἀρϑϑς τοι ἢ Αἰνόρες ΠΡ Πα το τσὴ Ῥειτιδ 4 μὰ “ΟΝ τ" ἱ ἰδ τὸ Ὧν. μίς Ἂ 
ΓῊ Ι : ϊυϊη ἀεὶ εὐ οἴξιμην βάεὶ ᾿ ΡΥ ΣΤ ἢ δ᾽ νωφραίν, [5ἰ} ἴᾳ..{[Υἱτὶ ἄτοιτοθ, νον [εἶτ 6} βαινῆ, φι βὲν ἡπόρομοαν . σι ρων πιςος. . , ΠΝ οἱ Τα ( (Ι. ; ΠΗ πὰ » “, ἥ ἐδελφοὶ, ὑμῶς. ϑλςαῶεδτι αῷ ἩΜῸρ Ι) ὃ ἊΣ ὶᾷ : ἐν: οὐ ον" ἡ ἐϊεϑωὶ Ῥιμε εἶυπι πη δίεόυ ᾿ 

5 Ἢ Διότρλξον δὲ ὀμδ χρῦνον οὐκ ὀλίγον 8} Ἐλ σοπριπογατὶ ἔμητ 1}}}ς πο 58) Δάογανι ἤμην «υιζιε,} "ων θώεὼ ἐμὰ ὀξελέξατον δὰ Οὐ ΔΙ Ή ΡΤ ἦν ἸΠΠΕΓ ΠΟΘ Ετ [ἢ νον αἰεχίν, ρον οι πιῆ ἐδ δ, ἀοϑι ες. ὅτιαι , 
᾿ ᾿ . ΟἼΣΩ ἢ ἙΝ ἀτυντιτοιηρυ οαμα ἀι τορι ῖρ. δι ἕὼν πνράειμην τῆι ἐς κρχῶῶν ὙΠ Ὅν γΛ40 [|6ρ{{Π{ς σιν. νι ρεβ ο5 πισυπν δι- Γ΄ ἰμωὰνο Οὐδανερ υονθωμν ἀν σα ευθηὶ ᾿ . σι τοῖς μφιϑηταις. ΣΝ Ἵν Οα. κυ. τ χα Ἔ ἜΡΕῚ, τ τόματός μον ἀκοῦσαι τὸ ἔθνη τὸν λῤ΄-] Ἰἀἴγοης Οοητοῦ [τιποπει Ευᾶ- Κηαηζοϊὴ Φ' εὐφάενε. ἔ κατν ἐφ ίκ! 

: “Κιφωλαωμον 4. : ἐδ ον, οὐ αν τ ΝΣ Ρ, χγ, ν᾿ ν ΦΑΡΟΣ " ἔ νὰ ' 
αεἤειοηάδ ἐτὸ μάτι ὑπὸ οῦμ-} ! Οὐτὸ φυϊάὰ αυὶ ἀοίςεπέε- Τ' ψωιάφην ἀξιενάξ." .»ν τῇ δ αγγηλίου,χαὶ πιφεύσαι. δε Π) δέ ἐγεάογευτ. «| δι υϊ παι ωνάα Ότον τε ᾿ ᾿ 

Ι Φἰἴατρ, 6|.}} ΑἹ ὑὸν: κατολϑοντες : Το ταῃῖὰ ον ἐώτιε ἔγᾳ-[ Γι ἀει μά ρα ἀοιεδάι ξ Πῶς Ἂ ἄφης Θεὸς  μαστύρη-, Ὁ] ΕΦη}ε ςοταιῆ ςορηίτον [968 βίην! β ροεηἰδνι, ἀοὴν 7 : : ἀἰμίάιο δασε, διαίᾳς, ἐδίδασκον τουὶ ἀδελφοιῤ,( Ἰν. προ Δ δ πὴ ἈΝΗῚ διρέαπει: βαμτει, ενα πὐβτίρειννεὶ.. . Καὶ ὁ καρδιογν ὑφης Θεὸς ἐμ ΜᾺ φιαυΐτ οἷδ τοῖς πισηΐοιυ, ἤδτο) ἢ ως ριον [ανξϊννν με ' 
ἡ ᾿ ἐπ τὶ ἐ ᾿ ὁ απο ἜΗΝ τὶ ᾿ " {- ) ἴο 7 Ι ὡΕΥῚ ἢ . δὴ ; ἐ-» ᾿ς ραβδὶ, δ τῇ ἑωὶ μὴ αὐδιτέμνηϑε τῷ ἔϑυ! Μωύ-} Ιἀχυμνι τέτῳ; Μοιῖε, ποι ροῖς- ᾿Σ ἐἰραμηῦγος Ὦϊ αὐτοῖς » Θιους αὐτοῖς τὸ Πμυμο τὸ ὅ- τ ϑρίγίτι ἰαπέϊο 7 Πομς δι] Ἰεωφ' πρδάι ᾿ 

ἰχ 1 " ΄ ᾿ ο“ὦ “Ὁ ἐς τα ᾿ "» .“ Ὥς. Η ᾿ ᾿ 

ι Μὰ μα Κ ἘΜ σίωςου διωαδεσωϑθζωω. {τς (ἐγυατ., | ὍΝ γον,καϑως ταὶ ὑμῖν . οὔ 4 {9 ἜΜΕΕΣ πάει κό ἀνώης ἡνοί εν ϑμδ 1 4 ον ᾿ 
ἰ ἐπι ΠΠΡμσῚ ᾿ ᾿ ὍΝ πιν ..4]} Οτιιρίτυν ᾿ τορυρηλητια ὅκ! χὶ αζα ενγο [εά ίοης ἣν Καὶ οὐδὲν σδέκρινε μοταξυ ἡαδιῖτε ὸ 9 Ι " ἘΠ Οὐ ῥᾶν ἌΝ κοι Φ᾽ "δὶ, βάν ρμνιβεδην ἷ 

"πὰ εὖ- - } ἘΝ το. 4 ' ΝΝ , Ρῷ : ΄. Ν ἐν ; ἐρβ ν θεν Γινομδρης ουω φοισϑῶς ἌΡΙ. συζητὶ ἀπςερίατιοης μοι βάγια ἃ βᾶιι.- ἡθηίσαν ΤΔῈ φΦ βαν- εὐνῇ πίςοικαϑαρίσας ταὶ καρδίας η08 δέ ι " βάς αὐ ἐρῇ Ῥυ Ἰκονία εόγηρος “ἜΕ 
ε οβίοιο. ιο- σίως οὐκ ὀλίγης τὸ Παύλῳ καὶ τω Βαρ- ἃς βαγπαθα δυςυίας ΕΠ 5}. ἈΒΡΡΗΝΕ εὐαύτθ ἐς Μ᾿ ᾿ . “Ἢ ζΟΥΩΙ ἐμανεβρῤ εν ΕἸΘΒΕ α Ἰ Νιννεφνφο φυὶά μη! αν αι} α' ᾿ 4 [0 ἐς: ᾿ς Δπε ἰρθμειψ ν ἢ οὐ δια ει τ ρτν ἃ ἀνε δορος : ο αυὶ ἀν ἌΡΙΟ ΤΡ Φ' ὲ εν τ Ἢ νάρᾳ σορὸς αὐτοιΐ, ἐταξαν «γὐαξα νειν)" ζοη ειταταμη ἔυἱτ νὲ αἰζοι ον! ρμμίως ον βφήνανω ᾿Ν Νωδὸ ὩΣ “ἢ οφετε τὸν Θεὸν, ὅχι- " ρῃ μὴν νὰ αν Ἐρ ΜΗ " [εν ν ἐἰπβοιθοτφ ἐκξμῖι ΑΝ εὐ . ΑΝ Ἀδῤβ όώος ΓΙαῦ λον χῳῇ Βαρνάδαν χα τινας ἴλλους)] [τεῦ Βδαυς ἃς Βαϊπαθᾶς δέ 4 φρο αἰ ἐπ ἐἰὲς αἀ αν ΓΕ ᾿ Ἷ - ἐνῆν 186 ΠῺΡ «] ||μρὲν εἰνμίοι ἀἠμρμίο- κέδπι ἰρίατα ἐπ 

᾿ Ρ ἐἰδβρύμρ ἐξ ἸΚΥΑ, ἐκ ὐποςόλοις καὶ φρεσ-} [441 411} εχ 1ΠΠ15, «ὦ Ἀροξίυϊος, “οἷον (το Ῥνενθγιετοι ἐπὶ ϑήναν ζυγὸν ἐγ τρρχῆλον. ΚΑΤ. Ἰςογαὶοὶ αἰ οἰ ρυϊοτυμναυοα ἢ65}᾿ ἀρῶ τὰ νη4υε βά!γ4, ϑεησῖα, δῆς ᾿ ᾽ ἢ δ "» . Ι - ᾿ " ᾿ , τ ΤΑῚ ΐ ὴ . ἱ "( Τα εἰΐδαι ὃ ΝῊ υκῖς ( Ν ὩΝ ἘΝ ἘΓῸΝ τῷ ζμί [ας Ῥεζεδγίοτος ὙΠ] στο ίο γι), ἐπ π κα Νέας 4μ4:. 471}, ν οὔτε οὐ" ριςιη μὰ οὐτῷ ἡμδί(!. καμελοὰ ΤΡ ΉΟΠΝ γ) Ὠεαὺδ Ὡ05 χὰ ἊΝ “4 βοάν με μημ τ ᾿ 
' οδίειυδείοης Ὀὐυτῇ Φοῖς 6ἰς φῳδὲ Ξ ᾿ ὶ ; μη, ' .. 1 ᾿ ] ΟΥαγε να] 10 , ΡΝ (Αἱ 

ΠΟ ΠΕ τι ΤΡ ΎΘΑΙ ΝΕ (ρον μας αια!τίοις, ! : ἰγύσαμϑμ βαςαστᾳ : “Ἄγ δα Ὶ {ινὸ μετ ργατίᾷ ϑουγίηΐ [εἴ {ἢ} δ ρενααήαν Ὅν» τ; : μες!εἤδτυπν (τος τούτου. εὐ ὰ ᾿ β᾿ : ᾿ Ὁ ἸΌΝ εἰ νἰοδιδ η εἰ: αλλὰ δζᾳ ς χώριτος Κυρίου ἴησου ἘΈΜΕΒΥΡΣ Ρ' ἐνρα ᾿ ΠᾺΠ" Ομνῖβέ. «νεδήπνως. ΟἹ. διῖτ ἴπ. Π ; πν ᾿ αοηὐέπιι» δὰ Οἱμ ουἷ «»οὐπεμφϑέντις υὑσσῦ τῆς 1 111 εὐρο΄ ἠςάϊιι δὸ Ἐπος οὔ 1 εἰεβα δα ΠΡ Σ » “ἃ δὴν θ' ἂν ̓  ΜᾺ ΓΒΗΠΙ ζΥ 1115 Ω08 (ετυάτατο ἡαιϊωαεὶ, “μη σή ποάμπιγοίυ μεϊδος᾿ ἢ ; ᾿ 
κα νον ἀν ἀρ Ως ἡ 5 Ὁ ρον Ὁ κ᾽ ͵ “ ετάμγαγιις ΡΒ σταῖς ὃς δαπιας ἡ Ὁ 1 Βα αμμ αὶ Ῥηας ες Χριφου πισευοβδυ σὼ ἄχ 95 Τρ, φαξυναἀπιοάμην δι 1108. ΓΧ ἡ πα υπι ἐρτᾶ  . ἕω Ρ 4 ματείοι ἰηΠ: τὐχχ Αησίας᾽ , διήρχονταρθβέευ Φοινίκ ἄν κἀ! } [ῬΦἴ36 ὙΑΓ μρέθη ΟΥ̓. πρατίατοημαν. 66 προ, δ ΣΝ τὶ ἜΣ ὟΝ ὙΤαινν μμξονοἰεπονῖὶ στανηἀαῖν τ | τινὶ , 44 009 Σ ὅν 4 --" “ ζούῤϑροι τω ζχι ΜῈ 1415. αΥΓ 5 ςοΟηθοτ[ ΟΠ οπὶ ἤγανριοῦ οιιμεν βοηφην ἐπὶ ᾿ ΜΕΧΈΝΟΙΡΙ αἰ ΡΠ ἌΝ Ταουϊτ δυτοιν" τοτα ἠγ τίτῃ" ΙΣ δ ότι ΎΎΨΑΙ φυομίαπὶ μδϑν ὃ 
ΕΟ ΝΑΙ θ: ομφ ἐμῇ Ἶν Ἵ ΤΎΠΟΥ Ὁ -Ρ ἮΝ (Οεπτίυιη: δι δαυ ἀἸοτηαρηο 4[-} κέηπε τ (δ [φοῤεθ ον φαμ..ς Εσήγηφε διὲ 76 τὸ πληϑος, καὶ ἤκούον ̓ ἼδΔὸ, ἃ αιἀϊοδαμι Βαγηρδαινὴ δέ ὑαδαιν ΜΡ Ῥανίναο νὰν ΔΝ γε 

β ὙΠ) ᾿ήπέν, παῖε. ᾿: ἊΥ ᾿ Σ ἑποιουὺ χάραν μδγα"} Ἰἔςρογυπε οἴπος ἔταῖγεδ. 6 ΝΣ ἡπυης οφολκε Δωρνάξα καὶ ΤΙαὐλε ὀξηορυυδύων ὅσὼ Ἰραιμᾷ, ἐχροηεητεθ ἀυάςῃ. Ποι5] [νανρεφκβηια δ εοὶ [εεύβ. ροὶωμι, πεεχ τ’ ᾿ δΒάμπίυε. Δ, πῶσι τοῖς : λφοῖς. , 1- ἯΝ Ἵ ξο } 1 ἢ ΑΕΤΙΟΥ." Ἐπ δον Ὁ ὄν αον ὦ ; ἐν τοῖς ᾿ ἐπ 6 ν Φγοάίν!δ οὗ ἐ βοηα ἐσ γυδινὲ4 ὑπ διτίατς ΛΗ͂Ν , ἬΡ Η "  Πφ; “δὲ εἰς 1ερο νι. [41 Οὐ δυτεαι οτος ΗΠ ὨΈΓ]Π1ς-  .] «ἀϑμπιαμξεπναυρηϊζομ. ΔΗ ΤρΗσνο Θεροσηϊλόα τρρα ᾿ εὐἰδιβες ἀβπὰ δ βΓοῤ 5. ΡΤ “ἐν δεπε ἀν ξ, οὶ τος ᾿ -Παρᾳβμόιεδμοι 4) εἰς Ἰ ερουστολημ, 4} “ὦ Αὐβῖ Δ έτη, ΒΈο Ϊ ἢ ενοβοιγπλην [υτερὴ μος εὐ ἤϑγεσι δὲ αὐ τὴ. Ἰρίωφ ἰητοῦ ὕφητες, ' . ρῶς Αροῖο 
ΓΞ : ἐπφοδν νὰ ἡπρ ὠμχλυσίας κῳ ]} ΙτοίοἸ γιπᾶ νεχόσρτί ίμπι 40 ς.- Ὁ Ἐρίεβά φἰ αὐ "ἡ - ΤΡ πάν ει ᾿ ΕΠ ρόβαααπι δυϊεὶῃ ἱρῇ οομεὶ- [9]. δ᾿ ῥεβφιδαν μαομεγνδῖν ἶς νος ] ἘΔ τῇ ἐπεσ χβηστο πο τς ὠκκλήσιας καὶ δ ἐς Ἐὸ ὩΒ α ρο ο αὐ νέος ἹΡ ἐβά (ἢ αὐ γῇρο.-. νυ" ἘΠ: πρὸς τῷ ν οοι ων “..}..1 ᾿ἘΘΙαθαῃ δυϊξίη 1ΡῚ (ΟΏΓ- "νηθυνὰν 1ἀξόϑω» ἀἰδέπεν γΈαα Ἰεσιείσι! ὁ. ἐπ τῷ : . ᾿ ὑλλοςς αἰ ψοτος οἰεἴϊα δὲ Δ Αρο Ομ 8 ἃς ἐγέδ- Ἢ δ ἰὴς «Ὁ [πϊονιὺ “- ᾿ ᾿ δὺ τὸ ἡ ; αἰπεκολϑὴ 12} οὔ λὴς ὡς ; “-ἡι ἥ ὅπ ΩΣ Ια ἐξρὶ ἣ τ ΣΝ 

“ὑποςόλων χρὴ ΤΡ φρεσθυτύρρον, αὖθ}: ᾿δγιεγίς, ἃς τὀτιμογήτ' υρηῖα Ἡθρδράις "“ νΝ τ ΜΗ ΚΥ τὸ ΤΌ ναι ἀν νι ), ἀκού. ἼΠΠῸ ψπὶρ ἘΘτΙμου στε ἀμ ονύροῶ μον ἐπ 2. 5 ' ΦΆΕΦΝ πῶ Ὁ ΣΕΕΕΙΘ ΟΣ ἘΕΟΜΕ ΤΥ ΩΣ ΠῚ Κ ΤΣ ὙΜΑΝΑ ΡΘΕ ΠΟΣΣ ν τὴς ἐάχωθος λέγων, Δ᾽ ἰ ακοῦ-" Ἰξρηβ, εν (ταιτγοϑοδι τε το τ σα τς δια δὶ (ο΄ . ΣΝ ἐς ἽΝ Σ “λῶν κι ὅσα Ὁ Θεὸς ἐποίῃσὲ μετ᾽ υ.-: -- - 65 Ρογ ἰρίος βεοιεῖ, Ν᾿ ἐν εἰ εἰ ταν ὀἰήε, ε᾿ Ἀ  Ε ἷ ἀὐβ, εὐσανὰ υΣ πὰ ; "ΙΗ ἐρηε, τὶ τας ̓ ἀξ τς τ μος δἴριοο παν μηνοῖν. οὶ ἢ νοείιϑε Ὁ ἢφ; “ὦ 
᾿ ' ᾿ ὍΘ Ὃ τ τὸ : ἘΣ τς ΤΡ δον Ἧς ὦ ᾿ δα μου. πα ΟΝ ο΄ ΠΕ ΚΠ} ἐκ Τὐπε ῇ ὁδ ἄὸ 14} 1 το ἄνοὺς ερηλῖ. . ἽΝ ἐπ ΤΡ κα ; ΨΨ.- ῥλῶς τ Ὁ Σ οι τὸ ἀοσ ως [τὴ ςς ἄττα το ξοος οἷν τι ζϑύςς ὁ ππ αρ δ ἈΠ. ᾿ ! ΠΩΣ , δὶ } τ ἐγὼ} ᾿τδοή ἘΧΡῸ υἱἱ ἀυοτὴο δά νοάμ ρνδθην ἐμ δοηκίαρ νοςῷ ': ες : λ ᾽ ᾿ νος Φ.λ “ 5.0}. ςεά( εδώ, οτάδια {ἰγζοχο- }: ϑνυ ΣΊΡΕ ἀνίριη οὶ: ΠΕ ἘΚ ολὴο ὶ αὗτον 6114, ἢ Ἰρτνυλον πέος { {ΡΜ ΡΥΜΜΔΗΝ ΚΤΝΝ Ορθαα ρα νοτὰ ἐδν ΤΑΣ τὰ Τα Ἐξανέζησων εἶ τνες δι δα τῆς ὦ) -  ]. ϑεἀϊί Ἢ ἜΜ: Ἡκοσαπὶ συὴ] Ἶ 4απν ἀε ἌΨΗ ὦ, Συμέῶν ὀϊξηγήσοιτο καϑως τ ἰ [ρηπιὰι Ὁ φὰς τοίρεχξεῖε Ἰγοες 1] ὐβιανῆς ἀπμτε ει θς θρλεπ προ ὁ λυ ον πάθον τὼ νι βυ σι ΠΣ ᾿- , 1 μαπτ εχ πέδαι  Δαγηςοσγαμι 401) 1 κατ, τοὶ Ψ Θεει σκύψατο λαθεῖν ἐξ ἐϑναΐν Λαδν ἐπε, νυ ϊισγοῦφε εχ ἰρῆδ ρόριν-- ἡειδιερορμίνην ποίμῥο [νρ, γειθδὸ ὀοηβες, 10 “...Γ 0 τΣ ἐν 

ἦρι ἡ βέσέως Τ Φαρισαιων πεγπςευκότες, λό π} 1 ροἀἑφοτυης, ἀἰςοπτος ηυὸά ο- Ἡρδμ τησρθμοὶ κα: : ὙΠ ΤΥ Ο  ν" ΔἸ , ΜῊΝ μὴν ἢ γι ἀν ροῦχα Τπτι τὐρρτ ὩΡ ᾿ »" ὦ "ΝᾺ τον ἀβοῦκ ὴν : ΠΕΡ 7 ψω4, Θβογίε! εἴ-- Ἱ , οὶ ἐς ὐ υ απο ΗΙ ον... τ πρῶ; ΩΣ ΟἿΣ ΤΣ “Ὁ ρντος »Οὔτι δεῖ «ὐθετέμινειν αὐτοιῷ, πα.-) Γβοτεςαι  ἐρίοϑ οἰτοίςίἀοτε,δι εἰμι, μαπειμρ ει ρνέσμενε μ. τῳ ἘΝ ΓΝ ἐξεμυῖς κἡ κοινοημπεεβ " ΥΟΣΙν μωῦες ΠΟ τὸν ἃς ᾿ ' ἣν τὸ "- οδίς τΟΥ με [γηάγε ζεροια Δ ογὰ ᾿ ἘΞ ᾿ σιν οἱ ͵ «1 ΠΡ ΑΛ Ε νῶν ἡ 4 Ὁ ΜΕ ΔΝ ἩΜΤΟΝ  Ἰτόνς ἀρῆως φεῖοὶ ἘΠῚ ΜΌΝ ἈΝ ΠΡ τον λυν Μὸν ΗΕ ἜΘ. Εἰβεπε μέρ οοι ἜἘἢ ἘΠ ΟΜΝΟΣ Κα πος ΦΉΦΉΡΟΕΙ εἰ νι» ᾿Ἰἠγορββιάσυπι: (κυ ει ῥκά ΟΠ] ρρναιν β,,. ἢ ἢ τ Ὁ 
; μας ρήυς ἴα σῶς. " . τδς Ἡ τὸν ἜΝ ΕΣ - φροφὴ τ καϑυὸς γ)4)ρα Πα). Δ τὸ τ Ὑπῆο ἢ Ἢ δεν μον Ροβ νας τάΜ ΠΑΝ ,Φ' Αὐρὸν ». π΄ " . ἀροήοιοτιαι, Σιρυμηθῃσαν ὃ οἱ Ἄστοςολρι κα οἱ Ὡρεσ-} 5] (ορρτορατὶ [ππτ ρσίταν Αρο- ς ᾿ ξυννεσείδοιψμε ἐνάρ- ᾿Μιτὰ ταῦτα αὐαςρέψω, καὶ αϑοινασδ-! τς ᾿Ροί Ππαο ἐευεττλτνδί τα. ὯΝ τφεάϊβ,αϑο αδέτηρεμίνα. 0 1." ὁ εἰς Εικξίγιειαι το ' προς δον ΤῸΝ ΝΙΝ ἘΠῚ άσω πίω σεϊωϊις Δαξοῖ, πίω ποήω- το τα οτηδουϊ [Δ01415 ἐ01-}" Πανὶ φνοὶ ἀεείάἠῥ, Φ’ ! νι τ 

᾿" εινυάνια ὑπ Ρερ ΜΝ Ὁ [ϑαἱν»«ην. Νοεζειῖίπι ἀεμωπεαν δε εἰ ΠΗ ΜΌΝ ΡΥ ΡΝ ΕΣ ἐγιφνίνε. Αἰ τίω ΐᾳ οὐθν ’ θα αὖοι ἰδρίαινν δίτα! 85 εἶν! τοίζδιγα-, Ἰάένμια πε ἀρτῳλολϑο ᾿ ᾿ . οἰ 2527 4 ἐρίφια αὐὐἷνἷΖῖ}αΠ. δ ΟτΌΠ2 [θα αην. "} ! 9. Ὑνς Κ᾽ αἰγ94ιϑη- ᾿ τπὐκαμᾶψα αὐτῆς Ἐ . . | (Ὁ εὐἰᾳαπι ἐμά: 
Ἔνι ἐμ ημε ἃ «ὦ ἴιος Ἡέ μθρεν ϑοβ δι συωλ (ξὰ ροτίες διὰ, ἃ εἰἴίσαι- απ, υν αἰξεπάετονι σά μι βοββοίον (σ᾽ δεηέονες ΕΥ ἰενο[αἰγηλ άπ, ἰμοςς χυαὺν » χα τὸ Κρ μμδν β ω- Ὀονδίτυτίῃς εὐ ρα ΜΠυά ἐς ' 

ἐπάς εὑαὶ ρ]ε- {41η τ Πγιπγομταίειη, τα (οἷςης ΗΠ εἰ γγσι ργαροιείοπες δά- ἀιονωην [ων να [ μαε ὙΜῊΝ ΠΡ οἱ“ ἀνά ϊςος 1Πις ξ- κοσδομήσω ΧΙ ανορϑο δῶ ἀντ - . 
Ἐὺς τοπηπηῆὶ" μα οτσιντ ἤιὶ τλιδ α7ὸν δὲ Ἰλιζὰς ρϑοχίπηοίοαριῖς τς 157. δ τοσλπτ ΔροΙζοίος ἅς δοηιοτος ΕΠ ογο Ογιτιτάπον. ααλειεπεεν κα νοι τασοσηιοι κα τοαραμο  οῆμα : τνΣ ΔΒ ἘῸΝ ἀελαιν νέροτε ᾿ 

ολχυτ.. τα μιοιυίειλλαϊλοῖσο γυῖσ δι Ἐταίλμτογργοῖαῦ ἰμμτι μα 5. : Πράμέιν, ορρπεμοϑέντες., Αὐάιτ ἔιητ ἐγσοοοπτες Ὁ ὙΠ. 1αριρτί δεν, ὁ φ᾽ ἐμε γῶν αῤχαίων. ςρ.ὈἽΡ Ὅ [ὑενε καξ] ΑΛΤΟ ΠΑ Βυπύπε ἀἰτυεε ἜΣ νυν νθο ραν βοννς 

' ἐἰίη:ὃς ΟΑἰτο ΠΟ φυοᾷυς πη ]ο᾽ υἱοίιας ςοπιυιοιτίτϑέεωνν, δὶς. Ἐσοϊοιία,, ἡσρς ἧς νἹάογοπτιι ΗΠ ν εἰ φαίη [υληγαρέις, Ῥίο ιο ψυΐρατα ὃς Εταίτηυς ἤμλδεηι δά νεγϑιμη,, «7 ἀδενιν ᾿ποπάυπις οὐτοῦα δήιιοσα ᾿ ὰ νὰ τ γεν αθοεαν Ἑκεῖς 
᾿ ΟαἸ]ςὰ ἀιοπνις βάρρὲν ἄθεος νη ϑαβοη ρτὼ ἀ νη ναβοη. “οἡ νοὶ λὰ Ἐσεοἰϊὰ Αὐτσιοσίοπα ἀ ςῃτῖτς. ᾿ δι 45: ἢρ φέηπετε ἀϊεςηάὶ Πφαϊβοιτυτ ρίοεάαις τοπιρὰς 50 Π] Οὐ ἢ ἐἠφνκ νερ αι εθς, ἐρ νῷ δμρλβἐὶ ρον φημ, Ν 

“Ν ἀεουγατὰ ἀἠπίπφυσιάα οἵξ σαν ἱππτυπιςηζα]!ς ὅς ἐχτοῦ- Σ δεάζαιεβαηι] δις, ἐξανέξνσαν δὲ τινες ὙΦ ὑπὸ τὸς αἰ μἴσιωςς ᾿ ἀλησιιπιπη,νε Ὀρυτεῖοῃ. 43.1.80}... ῆς ἀὐτεπὶ ἀεῖ- ἢ Ἀρδὰ, αν ηρὰ τον  πύρδι ΜΝ τεϊατατι οἴ ῆοας,. ΓᾺ 
. πο το χ4, ἷ ἱπτορίοτε ἄς νοτὰ (οἷα οΠείοπες σαί ,νε ναὶ Ὦςο τη ΠΟ Ήμης ρου πὶ ΥἹάςο ὁπῖπος ρεγιινάς ἱπτογρτοτατί ας οἵς- πὐπίας 4 πόα ἰτὰ πιυΐεο ροίτϑες ᾿ιδηὶ πιουῖειπι λςοῖ- 9 ἀυοα ροΙϊξὰ ἘΝ πε εἴα βίοτος χυίξιο νετίπαμο ρτορο- ᾿ 

[οἰνάμπι ἐἰοτῖα ἡξίις ςοπιοτοηὶς ἀτεγίδματι, ει οτ.2.7.. τὸ ἔστ νοῦθα 1 μεῖςας, 4ια] χυσπι (πλιὴ ὀχροίιτίομοπι παγγα- ων 4 Εἰρρὶε πε, ἐξοκίξανν, [ἃ οἰ μαἰτο ηΐοτ πος. αὐρθς κύμὲ ἡδὺν ἘΡΑΤΙ τς τες Ἀροίβοιίος | "“"-" 
. ΙΝ ΦΑΡ νῚτ Χν. ὡ τοητ ῬΑυῖις ἃς Βαγπαας , Ἰη ὠτγοχογιηῖ “ιν Οἰρυβείίοπς ἀείοδι νομεε. δην ἐκλύγιϑου ροπίτυν ιος ΄στο μετα "απ εἸΡγν τε αἷς ἸΩ τὰς δρμτὰν ἀιιλπν ὀλιάρχβᾳ, ΔῈ ΩΣ ͵ 1. φεἰδανν τινές ΝΜ ειρε Οοτίητλας οὶ (υἴοιντ ἐἀξατυτὰ ἐγρβετοης. συοὰ ἸΉ1} πο ἔτ λάπηοάιιπη Ριοαθῆς, μά Ρο- βώτωι:φιοή ας οὐ ςγαρυΐαπι ἰμιοοτετ ιρρ᾽ευπιις ργος ᾿ ὅγθὸ ἡ τατίο γἃ ρον δ πνμμρὶ δὲ ῥτορυΐ . 

Ἐρίρίναηνις ΚΤ κηρινδτανῶ, 4 Δ βε, Μωυσέως ὅγτας ᾿ς τ, τίτις {Πος,οχροιϊτα μὰ ἐχρεαίείοις, αὶς εἰς σοπιτοιοηϊ εἰ ποπίοῃ, - . ᾿ τὺ ὑππυ γε υὶ νος πδδδοπυσιτίς 5) αν ἰητογργεθ ; | 
ὶ πὐνόμου εξ. - τς ἡμππ πεοςβὶς εχοϊταταν εις ολυα ᾿νε Ηϊετοίοίγπιλαν 9. ΝΙΝ φμε καὶ οὐδὲν Τὰ εο νἱάεἰ!ςοῖ θοπεβοίο ηυοά ο- το Τόπιοῖα. ας τ ̓ " ἃ ἐ ὸ δὰ μμκλ δίων ΜΡ { βἰάκείνα! 

. Κιρηγηαπιὶα τ άσεας ἰὰ εἰχ,ὐδιφάσιως. ΨΪΚ, δς ΒγΑίτπ, ᾿ς νομογάητ. Ῥυεὸ τρίτοις εἷς ἐϊότιμη ν οὐρα πὴν [λιοχτάςός ταλίθιρ ἐτεζοητίδυς σοπτρναπὸ εἴτ φααλίταῖς ταιπδὴ ΠΟ πὐσ [Κρ ΑΝ ̓  ὙΠεμΙ ἰῤὲ φυλπν πηυΐτα, Βεττίπερα ἐπ’ ὃ 
δεάίιβονειδι ἔλεος ἐσιν ἃς πόλεμον ἢς ἃ θ]Ατ Προς ἀς τορυδ. «1ἰς αἰἀιά! νςτθινὴν, γιεὺ στε ντ οἰζση ἀσιςιη τγαμτσποαε ἡ φιλητίταϊο. ({Εἰ46 αὐ ἡ ρῬονίβεαι» οονά με ἐφυμιν, πῖτή ἃ πα δημα σω,] Ἢ "" Ἡπὲ οἴϊκατν ἃ υαιξίοιεπι , ὅς ἐοπῇτ- ) 
ἀιπίηρ δ, νς εἰς δὴν οὖς. οὐκαίου, ἐπι ψϑη εὖ ὠλλοτρίου :(οἀ οἰἴς αν οδίιαυα οτατίοης δή το Ἴλπί, οὐΐως ἰπλῖς οχοιῃ ἀρϑηρίσαι πὸς καρδίας ὐἿὟΝ. [π|φπἰοἸοσυς ηθο ἘΠΔεΡ ψιᾺ --- ὨΜῺ ἡ ηὐἰβρνυνρυ πὸ ἐὐμλσρις Ἢ Ἷ - 
αι} δὲ φώσπως δί σνζατύσνως νοΓζΑθα πὶ Εἰς υἱάσατον Ῥαυ ἐχαῦ [κις.(.1.4.δζ γ.4. «ὃς ζιδι Δ ἢ ἃ,16..26.86 7.2.8. Π)οῦτ.2.1}. (ἰἤελιπαν δὲ τοπουδιπας ΔΩΝΕ ριορυαπη δὲ ΤῊΣ τηλ " ρι ̓ μὰ γὴ κα ΠΡΟ δεβόρνμον, }ουι ἐδην ' 

; Ιοας Βατηαῦας ἰάηνς ποη ἥης ππὰν ἠδ ρίέοτυπι ἰλινής τε. Ἀπη σι τάπιοι Εἴς ναοῦ αἰϊψυμα νοι, Οδ] μὰ οτατίοια ἄοηυμι εἴς, ἃ σαι ργορτιὲ οἰοίεπτς, Ῥάττς Ἱ εἰςοῖ ἰπς - 14. ϑγ,γιδδη μίαν, 
ὅδε, ααἢ 0 πιϑάο νιάετας παὶς στο ςοπιςηίςς (φάϊτϊοηὶς χο ΡΟ τιηνν ἡποὶς νοι ἘΠ νας σοάσχτσιερςο, οἱ δὲ παρριγγίς : 

! 
Ϊ 

ἼΣΩΣ Ι παροηῖθοῖι. 1. φυιηι ἃ- 
ΠΟ Μεάὶ ἀνξαγαίταγινε ας. ρίοταχας Θαειηρίατια (ςείρταμι λεῖα. 

ἣ ΔΎ ΝΘΗΝ Φ ν ἐρ με ὅτωι ' ᾿ ἶμε οἰπηίδιις Ἰοοίς ἀΐζαταν Σίμαν μον υ[Πιμπων! ἐν ο μὰ 

ιο Τυναιὼ τλέμην οιράζε ιν τὸν Θεόν, δὶς νθί χης ΟΥὐαο! [6- νίάστυτ ὁ Οταοῖς διποη ῥτὰ οὐ ἐφα βεύν Ε " τ 

Ἑύμτ δ δγηὰς νοις δι Αταδε Ἰατότρτεῖςε, Ηἱεγοπγαιβ Ρίογα ἡοι {περ λπὶ ν Νὰ Ῥο εὶ ἀαϑανυγήε τάμα 

τἀτηση ἀιλίαπι λά Αυβυβιπυπι εριλοία, ποῃ δήδις “λένε. χρ ΟμἿπι Αἰ Ἀβιὰ "ε τὐκα ̓  ἐμολνν με Ἀπ μεν ψ 

δι ςοπὰ πιοῖμον οἱ ογατίοπὶς πγιξειγαπες ἐςπίωι αυϊάηυᾷ «ἰὲ ὀοποε[ϊετίπι, ἐς : Ἢ ἀν λλε πελριος 

ἀεστναδίτα μη Πεψ ἀτυν, να ἐφηιβεν ἑωρμην οβοίναν. ἴοςο ϑιιπι, ροίτυσι εἴτ 1 ποῖ τα  Κπ 

Ἰ Τριὰ Ἰλέπρος κα τὸ μλἴϑες. Ηἴς ταυνγπιὴ Ἰνάθεῖ αἰ -. Ηεδτκοτιη ἰιου τφιφμε ! πηι ὅλη ἐπρμανἢ ὑπ 

αικὶ νος ἘΠ. αλαψε οοήδς οδίστυατιοης ὀἐΐξουτηι ΡΣ ᾿ δμρτιπι αν ὅθι "τῷ ἐπὰν ΝΗ Ἢ ΜῈ τε ἀυμα πὲ 

ὡν δὲ τέρεν τοῖς ὑπὸ (ὦ Πύτων ομην ζ , ἶ ἜΠΗ 

γί ρα βοαηικο τ Ὑγ ὑμαιμβνυνόμαν πῇ φμλεην 5 σον δ 
ἸΠΚιροχὶν [ἀροῦν φυὸά ϑληθι ἀςζιελῖο ουξηοπιηδη

θι ῷ 

αἰ ρουνὴς νὸς ρίλςοας αὐ αὐιυοίζος ἐρεῖς οινητος τοι, 
θη λέλα οἰἙ Ἰσπτο νοτίαν 5. ντοσμιο Πτάυτο το δι 
8ιεῖϊα,, ςοη θαι οχ νου θ0 σὺζηνήσνως ἂς οα γοι διε ιῆις θοῖτις, 

ἐμ μα αὶ Ρειτο ἀνξξα βιοραιμν! πο οἷ! μι περ άφ. Μωϊμιυυδιπία μιῇ ἀπὲ. ᾿ 

] 



“᾿ 

4“ ε 

ες ΕΣ ΕΣ 

ον 

᾿ 

, 

“παολπατα 

ἌΝ “ϑϑιὸ ἐγὶ κείνω μὴ παρινοχλῶν πῖς ν 

ὑπδαιν ὑπὸ ΤῈ] (ϑινῶν ϑϑηορίφονσιν δϑ] τὸν 
παν ι ἰπβεπιὶδ ᾿ ͵ . 

ἱϑμνώ; Αλλὰ γθηφεῖλαι αὐ τοῖς τῷ χὰ 
ἠἱ ραύέυτν. | ὅτ ὑπὸ 71) ἐλισ κφιων Ν 

"οὐ ἐπὶ αὐ" λέγον αὐϊμιος ἐ πιρὴν ταῦτα 

Ο ΧΥροι ἐπ να ΕΣ ᾿ ΑΟΤτ 

᾿γινέκληται τὲ ὅν '9υ 

ΝΞ ᾳΨᾳῃῃ0ᾳΕ 
,, διωρφ ἀπ' εἰάδνός δι τῷ Θιφ πε 
τὸ ἴδηαι οὐτῶ, 

καὶ τῆς πορνοίας (δ τῷ πιὰ 
. (ρτος." εἰ 

17. Ψ ννάωνα, ὅσοι αἢ ἐαξκλλοορ τ ΕΒ οίγταα γοσίτας 
μαϑοῖ, γε βοιήολπι γεϊψιαν ξἀδια δοῖ ἰάσην Θη ων εἰξ, 
φασι 60. ἐσηθμι ροίπάολι Ἐοοϊαῆα αυΐ Ποπιίπυπι τος 
αυίπιης. ΨιΦφεπτυϊκελίῃςα, Οτγαςὶ ἱπισγροῖοι ρσὸ ΟΥῚΝ 

Ὁ τὸ ἡκογώγι κω ρβγ αααμε δας πγν Ῥγάτοτοῦ οαμὰ (πε 
᾿ μὴ ἰβιΟτβεοα δἰ τοῖς ὀχιλητοά ἱξὰ τατπεη νι ἐς ἰρηίςη- 

εἰα Ἰρΐ ἡν μὰ} ἀστεδκοτίς [λιολθ. . ΦΑό ῥανν ἰγονοίωεν, οἱ χριν 
᾿ φόνον, γΜ αἰ μόναι, ἩςΠοαἰίπαν, ντ ῬΙ αι Ν ζτας ἰληὰ- 
'τῦδν, δὲ Ὀοβοηρτοι σλπιιηι ἀϊχίε. Ἀ εἰαυοσοδυῖοσν κοιί, 
μαεγθρας (φητου ὑς οκμ] ατωγ αἴτονο πιοπιδτο πυΐμενενοῖ 

, ἤρυπρορυῖοι νιήοί σεῖς ὁπλῆς νίτγα ἡΐα αν νοτοῖςίι. 
᾿ ἄϑυρεν ἤναν, ἐφ οι, Ἠοδτιἰἃ οἱ ἀυια καὶ δτιῖο Ολειδιλδα, 
αὐδοκποπιίηδτας οτος. ἜΚ 

.8. οι [ων δια. γυω τὰ δις ΟὐδπιρΙυτοηῆς οὔ εῖο ἰςρὶς ἐ" 
δὲ γνῶ ἀλώαν' αμδερε ἀυτῳ. ἰῤ φωκ [υπξεν νοι 4 αὐ διενβο, ας αὐ 
φηνϑ κυ ἸΜΔιὴ αἰρν ᾳ εἰς ΟἿ» [Ρ9].»} μος Ἰότο ὑτὰ ὁρόγτος 
αχριίςιτο, 5εηῇ)» αὐτοπι εἴς, ςαυυᾶπι ποη οἵϊε οὐν τα Ιερὰ 

. {πηι τιδαμαι αδτορ ἀτίφης ηιηξαμλπλ ηπεηάετιν, Νά φρο. 
ἔς νιρχοιΐς,ευὶ ορεμῃ ςοπῖες ἰμογαπι οοπῆ οτιιὴιϊ ἰὰ- 

. εἰ να ΠΕ. ΔΥοεθῖον ἢ ἃ [ειυΐο ζϑονοιηφοβν! βμνπονγνωτὸν ἐπ᾿ ἀώ- 

διβοορᾷος. ᾿ 
9 Ομηῇν, κρίνω ΝῸΪΡς Πμάϑω, σά αἰηγίς ἱπιροτίοἴμηι. 

νἱήςτί ροιίἴσι, ηἱῇ φἀήλτυν τὸ κατ᾿ ἐμέ, ἰιφυρά, χά της αετί Υ 

νὐς ὅδι τῷ κυρίῳ τὸ ἔγγον ἀύνννε ςτίαπι ἰορ τις ἐπ τασὸ νεται. ἢ 
δ ᾽ 

10 ,,1 Ροϊϊμριε ρὲν βονοίαεβγα, νςῖ γτ Ὑ αἶρ,. ἃ ἐοπίμηρένας 
4,νηλύων [ἱπενί ἀεἰγνόνωπι νυτὴ γῇ ἀἐλισγεμώτων Ὁ «ἰδώλων 1ἃ εἰξ δϑ 
Ἰδοϊοιδιγεςξ, νύροῖξε ποπηραητιτίη Ἐρὶβοϊὰ, Νεοτδήϊον 
πσξ ἰηηρεάϊε αθοπιίπος νσος ὠλισγνμρίτων τοροκίτα ϑαὺ ὦ 
κοινοῦ, ροΙΠπηλὰς ἤσης ἰοου! 1 ς φιραυς ἐπτογργοταγί, υκπ᾽' γο δητὰ 
᾿ροϊιμρμείνοε ἑβοίοξῃν, δ πιοιθονν Κλ θραίοννι Ὁ [.»- 
»ἀυϊαὴ, 4 ΞΕ [ἐὐνεαιζοιεικρὶ τῆς πορν εξ ΟὟ οἷ, τ’ βονιάμον. νὰ 
μιοάὸ ἀϊχήπιῦν. νυ σλι το πτοτς βρνθισαιίοπεην ἀϊςοτς ῃγᾶ- 
Ἰὐϊοφοσιογὰπ) υικ γῆς ια ίοηςς συσισιππς, ἐς χυῆης 
ἡ νβυτίατα ἰσέξοτίς ἀίραιη 4 ἢχεα ἢξ (δατοητία. Ρειπιὰπη 

σ αυαυύδιν δὰ ημ}14 οἰγοϊομϊδηίς πο ΑΓ οτιπι σιζαυιη 
Ἰεραἴμτν μὲσ ἤλε ἤγαπειο, υμι δὸ νίυς (εἰς ἀσιηπδτις 

᾿ βλϊήθονε μος ἰηβγηιος [ιξεϊξασσγετ,νς ἱπκὰ, 6νϑε τ 18, 
δ ει.16.. Κοίροπάςο ἀϊιετίληι {Ἐς [υδαροτιῃ) δά (ΟἸισίν 

 “υπιῖ σοπιστίοσμ, δι τε] μονα βορα!οήϊμη Ἐν 6- ,ο ἀθλῖτο, Ἰζοτιατίοηρι ςοἰ Ποκα ς. 
Ἰΐμπλ δηιρίεχοπιοι ςομφιίοηρπι, αμ!θἀ δὰ ἰηβτηιος οοη.. 
υξτίου Πγάσορ ΠΝ δίοηάος : ἤσμς ΔἸ υ ἃ βπς, ἀυδγοτο δα 
4}}) ροριι: δά εἰγοίιοἰἴσηοπι, δὲ πε ]υον εἰς νεϊςεῖν κάθου 
τὶς, τούςρίο (με δο εἰΐδητ αὐ τι εἰ δέ, φυὰπι ἀιίςερτατσ 
4π [πὶ δὐ Πυληροίίυπι οοπυεηΐ, ἔτος οὐγουποίάετε, δι 

" Ἰερίος αὐδνος εἰτυισουίσε ἐεπεγεηξιιν, ἰδίκα βεΐτδυτοην ἐς “΄ 
ἡ Δυααεῖο νἰς  ἀς {ΠΠ᾿νε ργορειὰ ἐα μεαίγποάο φισήτυπι, (ας. 
τον τη ολτρα ςαηιτοιογῆλπι εἰδιησαμο ἐπ οκ δά ἰεσοιη πιμ1- 
4υλ}} {Π| ππροιίταιι Δἀβειηφ! ρους, ἤσαιο ἰμάπος κά 
αἰτοῦ ται Οὐ ΗΠ δάναριττα ἰσβεαι ΑμΠ ἀαιρίίιε οὈ 4. 
τοι, δ84 τδηγθη ταηεἰϊγοτ ἀμ μὴ ρεσηριφκτιην οἴει υιαηχα. 70 (ξητοηείδηη πὶρ δοάμοις Ῥδαΐως υμὶς Ἢ ἐνιηι. (μος τορι ἐπὶ φυ 4ε πὶ νἱάστων φοιπιηοι ἃ ὃς 
νετὸ ἀεἰγυδδιοηε ἐεπιρί!, ἃς ἐσείυν ρο  εἐ5 Ἱμάλίοα ἀδο!ν- 
εἰσπα {πῆπινι) ἀδηάυτη αἰ αι Αἰΐς Πυἀπόγμμα ἕη ἢν τἰεί- 
μια φἀμοατονιπεη, ὃς αυΐδις Μοίξι δάϊιιο Παξυ! δδα 

τι μι ολυτέ συγ πέδωνις ἰη ας ἡ ποἀο(ζίν 48 πθὴ αὐουίς 
ἅνο. 1ιάδι Οἰε ει δαί ἰδία 1νιάμσιε ἰμορ λεἸφηάίε (ἴδ ἀε. 

. παδεσρο τοπογεηίας, [54 ἡπδπειπ) αἰίοι ρορυοε ετίθιεες 
“ΣΠυδ ηβνηνίε οροιτουεινδιξοριδταπι ἔμ) δά σεῖς ἄμη- 

τον ρον αυρὴ ἐηάδηκαειτ ἔιο- 
εἰς ποπηόη σισωινά εἰν Το οηι-]. 

οἰπαν γυ! κοίε μας οαιριας.,. 1 ἴμμε 

4“ “Νοξείμδεεο δ ον αὐ] Ν᾿ 
οὐδ Ὀρόντα ἔμ. 

. Ὡμρποδιοιὴ σβο “ ςφηίεξο],,, 
ποῃ᾿ οο οδεῖν Βαπέοι δον αιὶ 
Ἔχ Ὁοι είν δὰ ὅ τιν ἴα οοη- 
πρύταπέ, ἀν ον 

δ66 κὐ δε (στ δάυιτ νε18-]} οὶ 
[Ππεᾶπο" ἃ ρο!Πυεὶς ραγ ἡνία. 

ἊἹ ἰκβγαρδι (“οττατίσηεν νι Πιβο- 
"ρα τρδμερας ἰηρυίης, 

Ὁ “ιπἤκαπιδι παι! κα τοὶ αιπεαὺς τητὺὴπι ρταίξητιν μοιεί ἢ 

3... 

. 

κν- 

εἰ ξυνήσωσιν οἱ κμνεέλοιπνι}"} ΟἾΝΙ τοημταπι τεϊηοὶ ἰιονα- [17] Μενημίνεν τὸν: - 
ἀγα, ῥβῤψαημεν φαγνο ἢοει Ὠδυιη μι ϑόοηηϑ Ὅσοι. |πόπμην Δ μιημα, φρο 

Ἡρὴν ΚΝ ΡΜ 

διειὶ ὝΝ 
ἢ 

δε {ενήϑονο «ἡ 40, χἢ 

μομιδω! βινωὶ ει νορῇ ψϑ' [νοι σαιϊθις, Μ) 
ἀρ Δ ΨΚΩΝ 

ἀοίίσεε δἡ πμισυπι νίτῆ νίιπ) σοπιπιμῃ 
ἐπ ρτουϊῃείίς νἱαὶ ςοἱ ς Ξα: ἐγδηῖ εχ μή 

, ἘςεΙείϊα, ὃς νοΐ πὶ} 14 εἰς Δ εἰς 1Π1ς τίτιδιις ἰς 
φοὐτγοιο σχοριτί, ιρς πΌη 1181 δά Ηιετοίο! γπησ 

7 εχἤχοτο αὐ ἐχοιζέις ροτοτάς 142}. Οὐοιΐυο νετὸ Ο(βεί- Δίαμι [π6πὸὶ αἰ“ Δ υάαεις ᾿μογιφοιδάϊς ἀπε ΡΔιυι]λεῖπι σοηῇτ- ταληἀϊς ἐς (μὰ ̓ ἰροτραξς δι 4ίν ἃ ἰη Ἰρῆιις νῷ ΤΕΡΌΙτΙοΙο του Ἀεισαταγ, ππθΐτο οςτίὰ ἰοηρίι ἃς γοτίοὶς ἀόφειμε αὶ Ροίϊο- ἴδε δὲ τε ἡγῇ ἰοσις Δητς οἰτατις, δι ΟοΥ.9 10. ΑἸτοτ οἷ υς- Ο ἤπο φιμά ϑοοτεδείοηῖς Ποιημῖς τητο Πρ ἅτιιγ, (λυιμπὶ οηίην πἰς ἐς τεδιιροτ ίς δἰ δοτίο ὃς ςοποοιῇς ἀψξάταγ, Ζαιθὰς εὰ- 

ΠῚ βοττίηςδαης 

ἕξι ἐχ οἰμαγίξατις ἰορ᾿ς. δὲ φυλῖσηυς φάτ νίις ἰμάχὶς πθ΄ βτιαὶς ποοιηῖοι, δδιπεηδυιη εἰοτ, πλτιπι οἵδ ἱπτον ΐος . ἤδη πιξητιοηοπι ϑοοστατίοηὶς, ΙΗ ςοττὰ πιιησυαπὶ ἱπ ες «ἰκιϊα Αξ ὠδιώρορρι Βιείροπάκτυν μος βηΠ ετίδας ας τος 
δὺς αὐἰίλρῃοτὶς λἀϊοίξιιη, ἤθη φιιδά ΠΙΑτιηι ἐϊπγης ἤι τος - τατίο, ξά φιιοά ἴτὰ σογγυρτι εἰΐξης ἰη Ογωςία βιδίαετίηη, ὃς . αἰΐοτυσι φυσᾷ ρορμ!οχαπι πιοσες; γε (φοττλτὶ ἤσυι ἐπαμς (οπρίαις, ρει Ἰρίος ἤλριταιτη πο οἴει οά ῃας τείρδῆο . ΜΙ ποη (τίς οἷς Μήλπὶ δὰ ἀδ ἐδ ἤδη ἰσξίητας ἰῃ 5γηοίο 

τατῖς σαί, ντ ΠΑ τα, (δά ργαειρὰ δὲ ἀπλώ, ἢ ΝΞ 
πἰθοη ἐλ διΐτινε ἔδει Αροίοῦ: ἀϊετρὰ ἰοοεναιιν δι ἀήρ στ, ἢ : τατίοπσηη ἰηξ τεά!ειῖς ἐς τοῖο ΟΝ τ βίαπα ἴὴ τοδὰς πηξαϊίς πρῖνς, ερἠς ̓ίφυες [τοηδατς οτδηῖσιη πυης .ι|8.2.0ᾶρ.12. ἃ 1πκοτσατις γῆι. Ηας λυτοιῃ ἐχμοίϊτϊο (ογ 
ἀϊιετία ςοΠοσατιοηίς Βυίας νοσασυ! ΝᾺ δήςι αἰ 46 (ἐςυη- ἀο,Ιὴ ἔγποῦι νεγὸ ΕρίΠοἷα χιάττο Ιοδο νείμτ καὶ τεϊϊουὶς (- 
ἀβλνκημεν Οἴζεοις ςοάϊεοθις ἤθη ἰερίτας, Ορηττὰ ἀρᾷ ὶ 
Ἰε ποσὶ η} ᾿εποσία: ἡων τῇ 19. (ΟἸοσλτιυς τόγτίο Ἰοοο ητὰ δι ξοζάτυιν, Αρινὰ Τογυ]δησηι αιιτοι Πδτο Ὡς μὺ- ἀϊοπία τιάοία νι εἰς ἰδουμάο ἰοεο ΡΟπΙτιγ.γ δι ίτα αιίάοηι υ ψὰ Ὑσρτη]πτς σαι ἤπια (Θγαίσης,, ἤμης ἐρήμη οτάϊηεπι Ὁ Ἰυιχνοῦδις οἰνίδιυςς, δι λοε πη χυῖς ν᾽’ Νὲε ξγωρωί νον ἐξ πα. Φἰδε (Υ [υνηνεαιφηὶ ἰφονσ Ποηόνιε [μὴν ἧμραν ἑάο(οἱ αἰτίαπνζν δο. πιϊξίἀτώνν, ἐπ φνάτξμην ξηΐηι ἴδηρη ᾿ 

᾿ς ἔ]ὰς ΠΠ|ς, ἃ (σορὸ αυ ΐάςπι θοτνάπο Ζυιη δα] γς ἤτ ἠδὶ γοῖρθι ἔπαρτς μάτατα ἱμοάἰάγαῃη ππξητίοιοχ 400 8- ας ΠΑ οἰνξτυλες Ἥςοι, ντ εχ πος ἴοοο ἐἧς οείαην ἴῃ 875 ῃοράϊοᾷ ὄριἴο] γεξειδ5 οοάϊςος ἰδομηάρ το » ΟΠ ἀπο 
αὐ τ ἡσίτυν σοιϊοξ ἢ 

ἰνλὲ δγποίο ἐς Πδοττατίς ΩΝ κ᾽ βέν: ἰὴ τεῦς ΑΥ̓͂: ἐδ (ιν 1εερς νη δίτίς, ροῖοα νετὸ Ρεὶ Οἰνεῖ ἢἰ θεποποίαπι ζοπεεῆδπς ἱδρ τἰηγο ν[ι χυις τυ ὃς ἀεοίίιηι {(Ππ,οιτα- τίο νοιὸ ργορτίδ αἱ Πᾳηὐβοατίοης πυπαιηι ἐν ξεοοἰ ολ, 
ἡνηὸ πα ἐπτεῖ βοπδίξος υίάσπι ποιηίη ἐς, ιοείς ἰηδιβογσης μια ΠΗ  σπιάίαο νἱάετον πος Ιοτο [ἀεούριιἐ νδιροίϊοα 
δγησάες, Σοτιατίοη!ς ΠΩΠιςΏ,, ὃὰ Ῥιορβεταγιμη πιοῖς, Δα 
Το ο αι γίαπτ τγαία ΠΠς, ἤθη ἐ]λτα οτα χη ἃ ἤης οχοο- Ριίοις ἀετοϊαπάληι,ς υλη ΠΟΥ πὶ ται) ροΓιπΊδι ἐχοῖ- τᾷ ςοπτςπείοπις οἰγοιναπεία γρημίσεθαης, 1π μαπέλικ 

ἰοε δι Ῥηϊοΐα ὁγαμοάίοα 
ορπηωε ἱπίογρτος, του Βιδς το, ἄϊας (ρεεὶς» ἐπ ίτωςην 
δαΐμε ητεγά ἐν}: νηδιη δ ἩΙ γ βρη σστγα ἰδοϊογιαι τό. 
Ρ ἃ δὲ (Ὡς ει εἰδ᾽ αἰ τόταπν ὁρατὴ ἐρίου ἱδοϊοταμι τοπιρίον : Ἷ ' ἃ ἰρέϊαν (ΑΕ ἀρρεπάϊςοιν, ἤςιι ἢϊς ἀν ιηξινιπευν ἀσιὶ τι ἰῃ (γααβομίἐμηστο πιδίορ μη ρτοροπεινατιν ἐπῆτπιίια- Ὁ γέματα Μ᾽ οἰδώκων. 465 ἐπ ορτοἱα νοςληιὶ (ΔΩ) εἰδωλόϑυνα, Ὁ 
ἐρία πορνείᾳ, ως (ςοτιἀἰιος, ΝΑ Ηΐὰ «άεῖη οτνλ πβε- 
1 Π}}} οἱἷς 

δχζορείομοισεσυδίταν αὐτοπι τα μἱ οἷς Ἰ : ΟΣ εἴ εἰ ποι ποίΐπς τὸς πορνοίας,, {ἰπ ΠΙΠ οατὶ ατθίτγοι) 1μ.εὲ (άρίτα Αἰ γουσορεα, γαίων πφοοίατία, φυφηίδιῃ ΥἹ: ὁ ὁ φαζηιαῖ φυϊἀς γίμιο αὐ ςὸ,νε ποξοι θυοπαυδιι ρρεΐδ μπδη- 
ΕΣ 

ηὔσοησα, να ̓ ς ὰ λψ ἐοὲ ὐνβ μα ἔπιε δ! 8 
"(4 αἴςαι δίο,ν ἄς 

- 

5 ἀβονισι ἐσὲ 

ΝΣ κρρν ἰσθ1Ὲ ΠΊΕ ΠΡ.ν. 

Φ 

αὐιέιεαν βιὰ «μιο!- - 

τς δ ΔΠΠ ροριη᾿ 
γα! ιν ΠΝ Ἄ ἊΣ “ῸἊΑ “᾿ “  Ψ λ Ψὴ 
: ἐὐροι «ρισθυτέροις σι» ὁλῃ τῇ οκχλησιᾷι, 

ταίϊις ἰῃ σαι ἔτ" 

"3: ων τῇ βωηναηῤ ημεί.. 

ᾧ ἊΝ. -- ς 4 

Ἴ ΑΡΌΘΤΟΙΟΝΚΝ Μ, 4.3 
οὶ Ἀι πποη Ὀαπιοοηδα οἱϊς ραττιξίροπι, 4. Τοττυ  ἴάπως ψιοαυφ Αμροΐοξ. ρον Τὐνηνομκαν φυίδειη ἃς, 

ΠΣ (ϑότιιο ηορήπιαι οἱ ἐνδξανσον αι ἀἰεει8 {0 πηελνμδι πιογειονον, (σἠ νε τὴ οἵ απ ρτολ ἰθίϊο 
ὑμίνμαῦ "ἢ νη ἀαι ἐοπίσῃιίου δι ταπηέῃν ΒΥΌΡΓΕΓ πο. ΦοπηρτοΒδηίότινην : ἃς ἐπ Πυὺ. Ὁ Ρυδῆο ται ταηρὰπι θς 
ον ννα "Φ ἤμεν [νας οείανον σνδυ ΜῈ} ΨῈ ἄς ἀἰτοι πὶ γοῦν σοπιπιεπηουά!., ἈΦΡΕΙ μεν τας γπ Ογαοι ΘΙ ΝΠ 
ἐνπον ΔΙ ΊΣΣ ητω, νη ριοδέρεῖ, 1 (στίβον πειῆρε 6 5. δμθνδὲ ταῖν ἀρινᾷ ΑτΆθειη, τυ} ἀριν δὰ ΟΣ ζω 

τἰκίαητία οὐῖς (μμν πνήγονων εξ νος ἀχειηρίο Ἀα δεν αν. ἃ νορηΐπνης ἢ μδαθιε πὸπ ποζοίζαι. ἐΓ εἶα Ἰνος ἐχρτοῖ τη 8Π' ἀαατην 464 δῖον ἀληήα ὧν μᾶς ἱγῃοάο 4ν (η 1. (05 νοτὴ δῶς ἀμ σρπ δ ιοητον νοσίσηθ πε ἐμ [Ὁ “0 

ἐκπήν τ τι ᾿ ἢ τ ἣ Κα ἐϑι κα ψμίνμμα ,τϑὴ πνιμ ιν, Εις [οπευμὲϑιντπλτηι ᾿μς Ἰοοω ἀρμή Αἰ α πιπὶλῃ δρεςυΐο, 
ἤμιον γγορ τι ΜΚ. ὟΝ ἀὐήμνο οὐρι δι μα μι. ψ|} άπτιν ταθμο, Οπτοτὴπι"η νέτι ΉΤ ἤῖςο σοη!ος 

τι παπιὸ οεάηι ΠΟ Γ “ν Αἰπθιρδο (αἼτν «πα! 10 ἃς ἀυοίκις αἰεις πα ηρτονε ἃς ἀρ 4 πεακ ἰοῦο δη- 
"ΠΝ ἐεηταιΝ νδο [μι πρη εχ ἤπμπο ργαςεγτοοῖ αὶ, τοι οἰζατο, ἅς σ' Ῥηλημιη μὴ. φχττσηλ. δ. "8. μαρ τὺ δὴν 
" ζαιοηο Βυπιαπὰ  ἰμϑονορ ἀρ! πιετιητ, 50 πος νο.. δ άικοτ αὶ σα μη Ν' ὡσον αὐ. λϑοβα μ κὸ ΤΉΜΛΟ εἶεν ΠΩΣ ΑΙ ἡθαιπ μευ μτο περὶ (ἀνήφυλης ομμ φρῳεωινᾳαε βίη πίνε β νυν, εν πε [δρηαι]υς οὐτοητα ἴδλγιες 

μὲ ὑπὸ ὐϑδις. τδτοτ νέο οὐ ἔαηρα πιο σα σητῶν ἐριης. αινάδιη ράϊοτὶ ((ἀ οἷ ἀληγοπ ον συγκα τα ἄσνως διπάαπιοης. 
πιομεμήλευγ ὙΠ] Ὀραϊοτῖμει ἀχιτι ὁστιοιποῦιπι ἱπτογάξειην, τμηαμ!ς να ἰνο ἐὰπ τισι ἩΒΌΝΝ νεφνας ον πε. .--π....τὖὔὖ΄ὔὖ΄.ττ»ὦοἍὖΝ»..-.- 

“πλάπσττεσαι τ στὸ - τα τσ σεν το 00...ὕ.ὕΨς-. αν Ν ν 

Μογ[:π πεῖ ἃ βενθβο- 

νὴδν “πρῴ βαῦ ει νη [ιν 
ΓΝ “ἰ εὑμι 4) ἐμ 

Ῥ΄κἀΐεφρηι Ι" β" ισοζιήνυ- 

ὁ, ρεγ οηνὴς δωύδαίεπι 
(χήν. ἘΠ Ὺ 

7 μμι ρίφεωδε ἐβοββοϊ ς " ἂν 
σ ΠΑΝ ὦ “ν σῃρμὲ Ἐπιρνε ρον 
ξ'οἰυβα, εἰνξενα νότοι ἐκ ςς ἡαϊδυς γες- 
“Ὁ τόνε “νειο. πτύχας δι 

εἰν ἐτπν  μωϊδ (σ' Β 4τ- οἰ πν ἃ ὐἶκα, ἅ 
παϑω: ᾿νάφην 4.) καημὸ εὐ μα τ: 
"ἱναδαιο; Βαιζα ον, Δ απὶν καιον 
δίαηθ, ὍΜΟΕ ΡΥδ65 ἐδ πιὰ τιονὸ (6 
᾿ι φινεϑιμ: κοῤροῦίι (ο4ξ- 

᾿ : τέων ἐχ ἯΙ 
“. ᾿ “1. ᾿ ν "ε τσ - 

{Π|Ὶ- ρού εογατῃ τηληστ ((τὶ- 2} ες “Ὁ ΤΙ μα τς ἀδέμος ἀΐη 
Ρτι5. ΑΡΟΙΤΟ]Ι δὲ ῬγεςΌγιοτι δι ἜΑΡ ἘΝ νό ι αϑῖμιε ἐπηοὸν 

εΠ ἔλαετεβ, [5 4} ἴυης Απτοςῃϊα ἡ ἡπρλ ξνρν, τ εἰμ ον πρὶ 
Ἴδ τη 5 γειὰ δέ ἴῃ ΟἸ]1ς]α ἔταστῖ- 

. 4 ηθορς {Ὁ 5074 (θ' ρυιβολη ἀὶς ὃς 

Ἰουίνεια ΕΥΡΝ Μῇ ἐκ νη (ἔοι ΤΕΡΟΝ ΑἹ 
δυ5νηυ1 μρηε εχ Οσητιθυενίαϊ ας οϑων αίωρεπε, πα κα 
τοιῇ. Σ “; ΠῚ 4 

Αιοηίᾶ ἀυοίαᾶ ἐ ποδὶ5 ερτε 
ἴος δυιδιυϊανις νὸ5 τυτ ας νει 
815. ᾿ἰαδεξλξιλητζες Δη ηα5 νο- 
ἤτας, ἀἰςεητας ορόνργνσε οἰτ-] 
«ἄειἀϊνδι (ταῖς Γεροῦν, αυὶ- 
δυ5 δος οῃ οἀϊχογαμαυθ: ΙΚ 
Μη εἰἷϊ ποῦς σοποογάϊτον 

οοαῦδι5 ἀεἰεάζος νίτος πιτζεῖς 
δά νος οι ἀεϊ ες 15 πο τς ΒαΓ 

᾿ Μοίος επτον αὖ σιαεῖδι5 δι- 53} 
ταις ᾿ ὀρρίατίπι ᾿ναδεῖ ψ 
ἰρένιε ρισάιοσοτῖ» ἥν ̓ ῃ ἴγ- 
"αθορι8 ρὲ πηρυΐα δαρ) άτα 

“- ᾽ ,. 4 , 

Μωσῆς γὸ ἐκ ἡπνεῶν αῤχαίων κατα "1 
[ἘΝῚ ᾽ 

σίλιν τοιὶ κηρύοσ οντας «αὐτὸν ἔχει, ὧν 

“ὧς σαυαγωϊαςς Κλ παν σαξθατον αἦα; 
γιωσκόιδμος. ἊΣ: 

᾿ ῥ ρω ᾿ Ἁ “ 

Τόν ἰδοξε τοῖς ϑτοςύλρὶς καὶ τοῖς ιν 
- 

Ἰοματαγο | 
ὕγμης ν (ἢ οἷ Ἀροίιοἱ!5 δι1) 

ΡγσΞ γτογὶβ οιιπὶ τοῖα Εςο] 
ἀοϊςἐϊοβ οχ (εἴς νίτος εἱτοις 
Απτιος ἰδπν ουϊη Ραυΐο ἅς Βλι 
δ Δ: πδηρε Ἰυνάδαν 4υ] ςορηο- 
αὐ γάζαν Βατία ας, ὃς 51]Δτη»), 
νἰγὸ5 Ῥυιμδγο5 ἰατοῦ ἔγατίο8: 

ἀλιξαρόμους αὐδρας ἐξ αὐνδὲὦἶ περί αι 

Γράψωντες δζὰ χεῖρος αὐτὴ τάδε. 

οἱ ἔποφηλοι χῳ οἱ φρίσθύτερφι χαὶ οἱ 

ἀδιλφοὶ, τοῖς κατὼ τίω Αντηιόχοιαν αὶ 

Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀσελφοῖς γ τοῖς ἐξ 

ἐϑναίν,ναίρειν. 
ΠΣ πῆ δηι ἡνὲς ὧξ καὶ 

ὀξελϑόντος ἐτάραξαν ὑμαξ λόγοις αὐα 
σχανάζοντες τας ψυχαὶ ὑμδα, λέοντος 
πριτέμνεθτι. καὶ τηρεὶν τὸν νόμον, οἷς οὐ 

διις οιλομα θα, ᾿ 
ἔσοξεν ἡμῶν ρορδροις ομρϑυμ(φιεῖον, 

᾿ἀλεξαμδώοις ανδρας πέμψαι φοὸς ὑ 

Ομοηΐφηνρ ἀμάίηβηνηε 
ἐπ ἡ" ἀανοῇ πϑϑὶ: ΝΣ ΠΟ ΜΡΩ 

οΪκαηεση των «Κα τρὲ νος ἐο(ΟἸ γπειιδ πᾶ, 
"Ἄγθι», φμεγέξινι 5 ΙΠΗΑΣ ἡγοςξαλϑιατὶ ἃ- 

Ἴ νεβνᾳε, φονδοε πον θά πἰανδε ἃ0 19 
ἀαιν θη: 4μἱ (]αϊοα 

, Ριαομὶξ ποδί, εοἴϊεξῥε ἡ νρνδν εὐφ 
ἐν ὑρμὴν δἰ ἰρόνε υὐδος, (δ᾽ ἢ ρει βάξαι 
ηρϑβεν6 “ἰ τϑι “ΝΜ εἰα- ἀρρεεϊνεηίο 
τιβιονὲς ηοδἶυνλι' βαγποδα ρειεπάλην ἀο5 
( Ραμ. «δῆς, νηάο.- 

14 

1 

νων 3 “Ν᾿ ; ΝΜ ἶ υὲ ὀυπαυς ἔπε 

: ΜΟΙ ΤῊΣ ὍΠῸ Ἀ οτη τοις "μδὸ Βάρμεθ αν πδδ ἃς Ῥαυΐο. 26] ΕΗ] υποίηίδωι οὶ τφάϊδε. ἐπν τευ: Παυλῳ; Δ 4 16] Ηοπηήπίδτς αὶ σπροίαδειλβεὶ | ρον φουραν ἐμὰν ῥνο νας «οεἰτλις τ (μα 
Αγϑιρῶώποις «“κόσι ταὶ ψυ-" δηΐπιαδ μας ρῖο ποιηίης Ὠο- πίρε Πλοην ὁ ποῦ τὴ 1εβε νοκλιϊουε ρις 

" χαᾷ αὐΠ[ῶῦ χαΐρ τῷ ὀνόματος τῶ Κυρίου; Ἰιοἰηϊ ποεῖ Λοί ΟὨΥ ΠΕ. ΟἸνε. . : λας 

ἐμ ησοὺ Χριοὺυ. Ἀπ λα Π τιον ἱ Μιάπιυϑ ἐγρὸ ἐυάαηη δι δεδηνίλἢ͵ ΔΙ βιον ον Τμάθην 
εαἰποςώλκαμὴρν ἄν ἰουδὰν χῳὶ Σίλαν. 37 υὶ ἃ Ἰρῦ νοεν ςαάςπι νοτθὶς ΜΝ σε υρο τα Ἡβως- 
αὶ αὐτοῦ δα λόγου ἀπαγϑέλλοντας, ἰγευμυπτίαγοηῖ. δον τ ΝΑ 
{νς 4 ᾿ “Ἄ“Ἷ ᾿ Ν ᾿ ἢ ἣΝ ἃ τὸ αὐτά. Ε ᾿  ΨΙΩ εἴξ οπΐπν δρίτίτοὶ [χι.-͵.8) Μ᾿ ἡβνα εἰβ είν 5} }}1-. 9 Ἑᾳ ἀεπναπι 

Ν ͵ ἡ μι ᾿ ᾿ Η ἢ δ᾽ “ἰ ἔϑυξᾳγὺ τῶ αγίῳ Πνά αν καὶ ἡ μιν 18] Ὁ ἃς ποδὶς ,᾿ εαυΐ ἀπηρΠ μ8 αὐίι ΤΑ παρὸ ἢ τρὰ ἐν ρα με 
μησὲὴν πλέον ἔγιήδεϑωι ὑμὴν βάφος ἱπιροπογοιδ νοῦ οηὰς ρΡία- δ ὐν  ως 

ΣΝ : ΓΕ ἌΣ: ποντος ΕΠ λυῖοπὶ Πυ4 ςοπιτάγίαπι τϑῖχα ὠνκάνζην καὶ οἷκο- 
, αὐλ ἌΡΤΟΝ μὴ Ἰὐννονα ἘΠ ΟΝΣΟΣ ϑομενινος νετὸ τῇ φηρί ζοιν, (μο νιγυηαις ἔιςαιότον ἀριι] 

ἰτΐο. ἡ ἰς ἃ ἐδ ἢ ὀχιιπιδτίοης βάρος, Αφοδα]πι σου, ἐδέκεν!ει, λέγοντες Μυϊρλιλιο. 

Ἐαβάυ τον 4 “(νοὶ βιηρεπίος,νῖ πιδίοιυ οἴει [ο-ς τιμη πὸς νίαιις δή, ὠνίδμε ποι εὐ ω ΩΝ ἰερητψιοῖ 

ἐμοοηις ἀφοταν Ὁ 41} ν ουαητασ πρροφ τς, Πἰς ΟΠΊΠ18.χ0 τλις ἢ ἀριυά ἀρὰν δι Οεοιμ ηλαηι ἐὰν" ν δία} "6 
, ἔϑητ οὐδιμίς ποῦ ϑταάιις δ Ππ πα οοἸϊεσαταπι τείρεέϊι. ὀ ἠ ϑυγαντηι 1 ΑΤὰ ἐν μλδΉ φυϑη ΝᾺ ΔΜ ταρῖῳ 

1 Μεννονμην πάναπν, δνὼ χηρῆς αὐ. 1ὰ οἵ ηιτ ἱρῇῆς «ἄνα αγαιομε οὐ δνερφιλ κὸν ἐδ ΩΝ ἀν πνὴ τὴν 
σοιπηνττοιηταγ πε οοίναιη ρει σιοθάλ. ΩΣ ἄυπι', να ἵτος ἀρράτοας Κι] πβαμαραν ὁ ἠοξεείπα: 1" γὴ 
γάψαονε μδς ρατισρια τορονάσηι τῷ Μάκοτ "]ςργσογίι,. Α οἴτοϊοτῇ ποπιοη έρα ὌΝ Ἄπιος αὐμαι ν 

δι τὰ ὀχοίίαιον δοϊσοορθαης,, ὀ 6 βαῖνε αἱ ἐΦιλροί, )ς ΑἸ νετὸ ρανεῖ ἘΝ ΕΝ Κα ΓΝ ᾿εἷς 
νυΐρ. απνττν σορυΐαην, ἰάηυς ρετφεγδαν. ὈΜΕ βασι πταν ἰκεευγιῆνα πὐπηγο δὰ ΝΥΝ Ξ ἘΣ μὰ ὯΝ 
εἰν εῖς παν Πὰ Αροΐχο! ἃ Φοπιοιοκ ὰ το τ]ὸ ἔστ, Ιοοσ ἠθη πιαὰ σπηςαιε ἢ ἤρο ἀμμο, ἱ ᾿ υες ΤᾺ ἧ 

ἄδαιι τάπησι ΟΠ ΠΉ Προ! στ ξτίᾳ ὃς ἜΠΙΣ μὴν ἐξ ὐ ΠΡΟΜ ἐμΐν δ δὲ ΑΝ ΣΝ 
θαῖι τὸ τάξι ςος τοῖν ροῇ ἀμτορ γε πῇ φρζυ. [ῖΓοεϊαισΩ (01.1.2. ; 
ἀν πος ἐανάμοιι ἴῃ εὐϑλυθαι τοῖν ἕς- ὁ τό “ἢ Ομνεβιὲ αἱ νσοῦ χορ Ὑαν πιο ΠῸΠ]) ἐπε 
αἰοίϊα ἐατο γαῖα μαθιτα ᾿ ἁὐδήϊι υἱὲ ταὐτὰ πηναν μὲν, ποἱ ἐχβενίννεν!ο, ἔχις ἐν βίογφιοηὶ, 
᾿ΔΔ {αὐ αὐ] αυιφν,αναεν δ ἀξον εν Ὁ. ΕἸατεμ δι αὐ ἐς φιοιὶ ΟαἸ]Πεὰ ἀϊ είς νὰ τοῶο {βγεηνε. 

ξ ᾿ 

(σοηοϊυάίε - 

ἐᾷ 



᾿ Ἰ 

Ν ῳ 

Ψ 

ΟΦ ΧΥ͂.2:ς 
ἢ 

-" ο ΑΟὉ0ΤᾺ ἢ 

ἀμ “γ(ς τούτων. 
απ  ΔῊΡ οδωλοδύτων, κμὶ οἷ- 

ματος ν χρὶ πηκτῶ, πρὶ πορνοίφς ὁ ὧν 
: φάρυνονιῦτις ἑαυη να φεέξυν, Ἐῤ- 

᾿ς ρφῳίϑ.. εὖ 

Ολνηὰθ φεὶὰ [ξεγ' πορεϊοε εὐ ι, 
 αϑῆμε δῇ “9, ηδοίίροι νι ἐθδείαεκεῖν δῷ ἰΐδ 

" ϑφροίαρ!. 

ὶ ομαΐ ἡπολυϑέντος ἦλϑον εἰς ,ο 
μα. [μ. ΤΑΣ 

ψαῇ εϊά τε. ΑἹ ὶ σωναγαλόντες τὸ πδύϊϑδυς!, 
πον {ἰ ͵ ' Ν ζλι ῃ 
ἐπ φοξθοί. “τ 

᾿ φολίω. Ωὶ ἢ ἃ 

ἐπε! πεήυσι κι ψ, ᾿ : γε δὲ, : 1.1... 12 τῇ ᾿ 

ἐμυνφν τῇ κλιίσφι, ἘῸΝ Ψ 
τρανὰ Ἡὐρ ᾿ "οὐδ ας καὶ Σίλας «καὶ αὐ τοῦ ορ»- 
τυράατα για. φύταρ ὄντες, δζᾷ λθαου πολλοῦ παρειρί-᾿ 

 λισαν τοῖς ἀσεηλφοις χρὴ ἐποξήφαξαν. 
Ποιήφαντες σὲ χιούνον, ἀπελύϑησαν 

μετ᾽ εἰρίωης δαὸ ᾿ἀαελφαὶν ῳρὸὺς τοιὶ 

γποςόλρις. ᾿ 
Εσοξεσδὲ τῷ Σίλᾳ δγιμεῖναι ὠυτώ, 

(πναγυηῖ ἐγαιγόδ. 

4ι5 ἔμπε ἱπιπιοϊ δεὰ Πυχυΐας εἶδν]ι» 
᾿ὰ ἰλοφυίπε,, δὲ (ωδοςκεο, “δι ἢ] 
(ςοττατίοπα ἃ αιΐρυε  νοδί:. 
ἜΠΠΠ ΕΙΣ ἐν παρ Νεϊεῖς, 

40 ὑρίτων ἀρ Π νοησγαπε κο ἩΕΡΝ 
ἀλειώεηνν : δι ᾿ ςοπβτεβεῖα δ ωλα σχοάιον 
υγοεἰριϑάϊπς τοάδάϊάςτμις ορί- 
ἐϊοίμω»». . Ξ 

μ" «ἄπο αμυιεερίπεηοκουη 
᾿᾿Ιδπεΐρει οα ἐχοιτατίοης, 
μ| λυ άδς φιοηυι δὲ 511δγ4θα τι 

εἴδης δι ρι! Ῥγορῆεῦς » ἤγυξτο 
᾿ςγμιοις, δαπογιαῖι [πητγδί ς δ". 

5] ὥμυτν δυῖςπι᾿ ρίζης ἐς ἃ- 
Ἰώ υαιγαἰειν»ἀ νι (υμτ΄ Τμη ρᾶ- 
ςεὰ ἐταιτίθι Δἀ Αροῇοϊος.. “ἢ βότε ἃ βκμεῆϑωι οἡ 

μ4]. 5.18 τλιιση νίίωμι οἷς [δὲ ταὰ- [55 7" πείεγανι ἴοι, τ ΝΞ ἘΝ ᾿ "12 δδζω . " δ πε εβ ἀμβεης φὴς 

Παῦλος δὲ χαὶ Βαρνάξας “ηέτριξον ὁ τ ρᾳυΐως αυῖεπι δι Βατηαδαϑ,, ᾿μέραν. 6 6. 
᾿ς ΦΑ᾽»ποχείᾳ, διδάσκοντες καὶ 6) αγγ4- 

τ᾿ λιζόρϑμοι, ματαὶ χαὶ ἑτέρν πολλῶν, τὸν 
λθλοντῶ Κυρίου. 

Α ἃ φ 

αἸἐ 15 τα ἢ 

ουληὶ. 

᾿οιιποτγατῖὶ μας Απτιοςδία» ἀο 
(οτος ἃ συλησείχαηῖες, ςυ τη 

ἰδ γ ἰογπηοη σι. 

7 .- Ῥαμίως ἀμέεαν 84. 

ψεί εχ, πΐανς εωπὸ αἰνὰ θἰν- 
τίδι, υενϑωην Πδιημῃ. 

2 

1 Φμὅο αοιξ,; “ἰἰφωρφη.ς, 
49. δεπηροτὲ »"ἄῤην [ἢ [μι 

πδὺ ας ἀεηνον. δεν 4». 
εοεναγάστειφοι ον’ ἐμαη ἦν. 

᾿πεϊεία ει Μετοὸὶ δὲ τιγας ἡμέρας εἶπε Παῦλος μὴ Ροϊὶ ἐβαιοίβϑτεηι ἀϊες ἀϊχιτ  "5] Ῥοβ αἰᾳκοι ἀνιοπνάμος 
εἰϊάνε σε. Ἢ Βαρνάξων, Ἐπίξιρύψαντος δὰ ζλι-}, [Βαγηαῦα 
ἱοσίθεν " ΑΝ δάιϑα ἡδέα δὰ. φοις ̓ δ κοὶ πῶ; ἔφυν ἔγαζεος ποίἴγος ορρίἀα- 

φεῦ . ἐπάηνια ἑὰς σὰν πόλιν ον αἷς κα τιγγείλαμδῳ κα λῤγρ 
δΥ ,»,ὦ ΝΕ καὶ να ἦς Τῷ Κυράουγπιὸς ἔχουσι. 

τδίρεη ἐς ἐὺ 

εσοὶ τατον [άχμς ἐμά ηοπ ξέτί ὅρος σοπίοίοπτίας ἱπιροπος 

διιΐέιι5, ἀεὐστίι τπυΐὶ- 

τί ἰπ-αίδυς, ἀπηυπτίαυ πνυδ 
ἵεγθοῆςην Ὠοιηηὶ, "ἡ ΣΝ 
πυοπιοάο (Ὁ μαθοδης. 

᾿] [ ᾿ συ» ᾿ Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἐποςάντα ἀπ᾽ 3] ΡῬαυ]υς αὐτεῖη “φαμυπι ἐςη- 

ἀκ μα Β ἀτηρδάνη Ῥηυ 
ἴων ενον Ιεθ, νήμενμε 

ἐδωδό νη ν δ ν ρυσά ον. 

4 οπεφίο [ε ναὐφφη!͵ 

ταποαϊααυς Βαρνάξας ᾿σὲ ἐξουλόϊσειτο συμπα Βαγηαθαὶ νεγὸ ςοπῇ]υπι εγας 7, βϑτραϑαα ἀνιενν τοῖν: ὙΗΠς Δ Π1 4) δδν γὴν ἴοι ͵ 7 ἐπ ἢ [848 [ρων α[μπιοτε (1 ; ἐπε ορυίένοι ραλαδῶν τὸν ἰωκέγζωυ τὸν κρϑλουμᾶμον αἰυιηοτο ἔδουσι ᾿ΟΔΏΠ ΘΠ, 401} |λεύονν φοὶ ἐρχηρνμπαίο. 
εοηἰηϑη δοκὸς ᾿ ' ΘΑΌΜΗΝ ἤαον νος Μάρκον. νοςζαθατις Μάγους. μν δήσεις. ΟΣ 

φχεπιρίυπι, πὸ ὺ 

δέ εὐπὶθοπα ἘσοϊοῆοΣ νοηΐά, Ηας διζοην γοίσγο ἤρθη δά υ 
οτυπὶ ῥγοξεῤειοηοην, [δὰ ἀν οαεἴττης ὀοβάπρν ἔγποῖς 

. τορδαις Τυδαϊηναππι τειςβοτς Ἐκ χυο ἰυτο ρὲ νιπάϊοῖς, ἀοίμεα Νὶς σοπιξίτιιετο, Ν σηὶς εἴβο ντεγαυς ἀπςοάςηἀῥ Φ 
. ΔΡΜΆΘΙ ΕΣΙ διζμείμοαξαι δι δυξιογίτάτεην, 4] ας αὐπς νοηιδῆι ρετίταγως Δ ἘςοΙοἰἶλ: φυαι ἥυνπὶ δὸς δεπιξηὲ ἃ (ε 
φιδοιι ἀφίοιιηί ςοπίοἰεητίας ἱπβτηιογιης {ἰς τα ἰείο. ἀπαιμῖζες, ὅς ἰρη τ.πὶ Ἀλυν νἹἀδεεηρυ, διΐας τάπισι 

4 πίδυς που θοῦ ̓ 
Ἃρ ΕἸ [ρυν!Αλλθημ ν κρὶ πορνεἶας, Ὑετυ Πδηῖς ἴῃ τταξζλτα 

ἀιιητηδμαι αι ἀς ες ἀἰχίηιις Πιρεὰ γοτί,λο. 

πηδληῆς Αηείος νδ,οετῖς ἀς 
9 Αἰ "4" ΠΟ, φυδηιϑ 4||ς ἱρνέσας πο ἐχρ!ίςῷ. 4,,.44. “ροβοίον, 

Τερμάἰοικία τὰ μίξας πυας Ἰδοιαι, γε κυῖίς ἐσοαπάυηι βτα 0) Φοὺ τοι ἡποσ ύκοις Ν οἱ... οὐδ ἐοι 

υς ΠΙ ΠΝ Γυ πὶ Πλιιῖάτο ςοπῇς 

4 πηξεν μη ἐ]ΐον, Ὡρὺς πα 
ἀπο ὀἰλόντας αὐ τοιξηνς (τ δέ των στίΑΠΊη γετιςο ςοά δι ρι- 

Ὁ 64 ἀ- "1 ἦν, ῬΓῸ ἀφ᾽ ὅνινι ιαδεῖ πἧςιις γοτυ Πα. τὸ ἔς ἀἰφοίαταγί πος ἰοςοιρε Αροίξοϊον ἱητε σι ροποτα». 
ἐοάεχ. ᾿Οαιεϊὰη ἴῃ ΟὔὈΠΙΡΙυτοπεϊ «ἀίξρπο, ττίρας πι4- 

. αὐ τέρα «οήϊοίδυς, δι ποῦ ψρει δε μγο, ἀητοί γερο- 
τἰαπυγιίμι ῥέα μεφέκειν ἕω νῖς γνϑαι νἱτέρῳ μιὰ ποιον Ὁ ἡνα 

ριὰ το. Π δέν «ξειδν, δ αρϑξοτο. Ἰτοπὶ ἰηιεερεεδν ἢ 
φὐάϊς, ὐδοννίονιει ἐν ϑρέθμιω ᾿υῆο ναϑρδῥιῆνοι ἐν μν δδε 

τε Εςοἰςἰἴλπι Η!εεοίο! γπιξληπι, αὖ 110» ραευνατίκες ἔς 
γοζατον, 40 τμης ἐοτταίε ραυςὶ ἐγαπς Ηἱετοίο! γηνὰ κἂος 

: [οτιαϊς μεῖον [ἀςοἰνιην αν}. Πᾳυΐάεπι ἐπ ὥς (εὶς ἀϊα 
τοδνν βενὶ νοβλϑνν νϑίνην! πὴ βεοιε,, ἀδ αϊδυῖς. ἀἰκίπγυς ἕι- "ἡ ροῖε ἡΠΠλιη (γηούδιη παδίταιη χοῆα ίμηι. 

Ῥανίωε αἰθενν ΠῚ αὗλοι δν. 5) οἰπι Ὑ εἴετο ἰητεγργοις 
δι Εταί. ἐοπυέτιαθ, Ρ“υἰνε φμίδν ἰτα ἤθη δὰϊη οάϊμι Υἱάς- 

Φμὰ. δ ἴῃ γετυ δε ἶηνο οτίαπ) ςοάϊος πῖεο ἰεφυμτις, ο διυπτον οομάνγοτα: (4 ἢ φυδοεάξηεί νεγίευ!ο αὐϊεςετ! 
εχξερίο αυδα νυρῥοήνον (ςτίδήευς, ὰ οἰξ νεείμπιορ. 
{" «ἰεῖν, ἰῤῥιδδει ὅγγὰς ἰδίεῖρσοι δὐ δὐς [188 [ δεννενγ μη] ἑηϑο σοϊιαγεδυπτοίεα νιάείιςε 

᾿ ᾿ ἥ το ἰϑάω ῥεοξεέξῳ ([!. , 
46 [ὐὀροιων)ημβοάο ἴ (ἢ παϑεανε κῶν ἔχουσι. ϑαρΡίδ" 

"ἴω. Νες εηἰπν αν νι εὐδύτιραε πἰλβρχμέι ̓ ππρὸ μεκεοιι Ἐπὶ Αἱ 
επτάχεγληῖ ἡΔτὶ ροίτοᾳ Βρίίςορὶ, πα. δῖ (επεξητίδαι οὐίξιιτίοτεπι, ηυάπυὶς τα οοιηταιηὶ ίσειπον 

41 πς πναΐτὰ οἰυπηοά! (οἴσληι νἤϊπτρατί. οἷς Ὀϊάο ἀρυά ΝἹε- 
δέλμπι, “- Φφνέφην βὲν ἰμϑε ἐενὲ [λινημνν, Δ’ 1, γώ 

ΤΑΡ4 ὙΜ 44 ἐηδεῦθ, διηνέδω: εἰεῖιω [)]υἱε «“ οὐδ 

Σϑονίην μόβν. 

10 Δέμιηναιδερε,, τὸ κλύϑνε. [ἃ εἰξ κκκοσίᾳ πάρ. Ἐσοϊοῖα 
. τοῖα, βας, γε νετεῖς Φγγιῖς τρτεγρτος, Τοῦ 

ἀάδυς δά (ξ οὔγηιὰ 
«ἰὐς τυηο φμίδειη Εςο κα! ηοεί. 
τς 4... διηρδεμα, αρφοτω 1ὰ οἵδ ἀοέλοτας ἰη Ἐςεἰεἰΐς Ηἰοτο- 

[οἰγπαΐταπα, ἃ χὰ αντεεδαπτιν εἰνπὶ πιλῃ ἀατία ἰρίοτιιτι 
πημήςει ςοημεπιεπείδυ.. Ὁ Ἡμαμε. οετῦνε οὐρῦ ηρ ἐτνα!. 

- λϑα εν ὅν: νιν, νὶ οἵα ἰη [υροποτε γογ αι ναρίίκλνοιν ροῦ. 
ἤπιε ἱπέεερτειασί Οοηίοἰατ!απεμὶ,νεὶ ἐν εραμσθανος . 

! Δριἤιει αν μένω ποιήσαντι! χρίνεν. Ὧδ γεγο ποιῶν νὰ 
πὰς ρΒταῖ ἀιχίπον Μαΐ.ο. νι λρόνον δυζοπν ἀΐευπι Οτροὶ 
ἀδίο]υτὰ, Ῥ 10 τοτήροτα ποι ράτιο, [ξἀ ταπιεη ἐηάεβπίτο. 
ΜΙᾺ νεῖν 
ΓΣ ὺ 

᾿ 

«υοά χνπο τοήτος ἰςτίρευπι ἱπυσηῤπιυς, ρυ οξτὲ ὁπιηια 
Ἐημιόνοε δὴ 1 οὐδιαρ ἐπορῶ ἣν, οἰνε νε. 

40 

17) Οηβινωνο φοραὶ, ἐζινκάσωατο, [ἢ μι π εοάϊείρυς ]ε- 
δίηνυν ἐζεύλονο,νοίεδει δὶ φιίάοιη τεδίμοινι ορίποι. 

18 Ἄφιιν τενξν δὲ μον 
νεΐ, νὴ γον φάναι βοβωίαν αι. 
δατθατὲ δι οὐίειγὲ, Εταί Ν οἱεδ κε νι αὐλωνζανεων εὐγδι ο πϊτο 

ἑὼ Υἱάστιν εἰν "Μεταβυλη δείνον πνὰ τοὶ νϑι δα παῖὸ Φοὰ Ἰοξίτυς ἐκ ἐὔύλονν. ᾿ 

Αἰ ἄρμε ὁ ὑξίον μὴ συμπαρρλαῖήε, 
αἱξ. Νοροὺδι νον ἀδνονα νευρὴν 

49 Ον 

Ῥανο μεν υπῤμενβῳ ὡν;.. 

'ΒΜ| υετῦντν Ὠρημη, - 

-- 

, ἥ , 4[| Ρανίν: αμεον σογαδα! 
Ῥὼε φγοίαπί αὐδῶ ὑπὸ Παμφυλίας, καὶ μὶ'σιωελ.-} [[ἄδλτ, φυσι ποα Πιπυὶ οὐωπηοτς ἢ έν, ὦ 4μὶ ἀμμβα 4. 
4υῖ ρεἰινδεὶς, . ᾿ ᾿ ᾿ ε ΄ : 
πξηυς ἐς ἀο-. » , - : 

᾿δαίπα, 48 Διεεείανία "Σ,, ὟΣ ἐπεάναγκος τούτων. Ἰάφοίξ, 24 418 ὅὲ χρόνον. ΝἹς ἱπέτὰ 18. 1}. {ον βάρει μετ᾽ οἱ μές Ἠοδ. 
πος ΝΑ ἐὐαῖϑὰν ποζοἤίτας, ποπτρε υιὸ αἰϊτεῖ που ροί- Ὀγγσνοτἠλίονν,} νὰ εἰ χατγίδυς δφης ἐΠΠ}ς, ργοςλητίδωι, 
βκι υάκὶ [υςνίῆς τ, ποι φυὸά δὰ ρςείς αὐ (Ἰπτοπὶ γεν ι- 

᾿ ᾿ , , Ἵ 

Αὐτὰ αὖ τοὺς ἐὶς τὸ ἔρον, 
ΜῊ συμωῦδᾳ- 

ϑαναύων φἰδαλαβόντα τὸν Μαρκόν ον. 

΄ 

οφδουυ αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δὸγματα 

ΑΡΟΒΘΤΟΙΟΚΥΜ.᾿ ο ὡς 
4υΐ ε(ςοῆαες αὐ ἱρίς οχ ἤρβαι! |εὖν 4ε Ρακερ γα,’ που 
αγΠαῆβες φοτυτὰ σοι ἴῃ ἐ]- "Ν ἍΨΗ ΦΕΝΘΡΕΕΤΩΘΗ 
β ορεγο τ. ΞΟ ' ἘῊΣΤΜΙ 

» ᾿ Οκ ρίας [αἰε οκαςεγδαιῖο, 
Ἰλάεὸ νταίϊτετ δῷ αἰτετο αὐ ίςεί- 
ξγῖμς : ὃς Βειαδ42 δα ρτο 
Μλτορ ηδυϊραγίτιη Ογργυιαι: 

Ῥαυΐυ5 γετὸ ἀΠεθτο 5114 αθί!ί 
ςοιῃμηξάλτος ρστϑῖα οἱ ἃ ἔτα- 
ἐίδυς,, 
Ῥεταρίαυέίαις 5γγίδηι ἃς (Ι- 

ἰϊοίλαν ςοπ τα δης Ἐςο]οίλ5.. 

»μθῶν τότογ, . 
30. »αξϊα καῇ «μεενν ἐς “(ὐότυπι δείλαι 

"δ νἐξα νε αι εεάενεμε αὖ ἐε!δίε δά Βς- 
π- 

τ ἀν ὡς 

ν μετ οἷ παρεξυσμος γ ὡςτι 
Ε» "πη: Φ’ βανπαὗκ οὶ» εἰςίς (μαι κἘΠ Ἂ ᾽ ,᾿ ν» ͵ εἰς ἢ 

χιριάσίωαι αὐτοις απὸ αἀλληλὼν 10} βωδιίοο εἴ ν- 

ἐμ ορείπιὶς ὁ’ 
: εἰαπὶ σϑυ 1: 8. 

Ῥαείωε υενὸ εἰεἶϊο 5.- εἡρὸμιφῆι πὸ 
ἰ4 ρνοξεξιωε εβ ννδάδιν: εβςευςίςα. 
γαῖα Θεὐὰ βανίδωις, τηυι, 

, [Μήζαγδι ΟἼβτημν: 

σαι εἰς Κύωεν" Ὁ Ομ], 

ἀκ 55 δὲ δγχιλεξαρμδμος Σίλαν ὁ 
49 

γλϑε. αἰοαδοϑεὶς τῇ χάρλτι τῷ Θιρυ!
. 

ἀπ Ὁ ἀδβλφών. : Φ 
. ; , 

λιέρχετο εὲ φίω Συρίαν κι Κιλικίαν, 

" 

Ῥεανδνίαδ 4: ἀνίει 
τέκῃ (9᾽ Οὐ ῥεῤαννγ00Π- 

ΛΑ ᾽ , Ν 
᾿ " ομλησιαᾷ. δ ἘΣ βνῆνάμε Ἀξοίεβω:, λιςηρίζων τας ᾿ ᾿ Οκν. χ τ. ΓΟ. ἃ Ρε εὐ ̓Ὰ ἊΣ ͵ τι τρῦ σε τος ᾿ ε ᾿ γ- 

Κιφάλαμον δ. ἡ «Ὁ .}} Ἔυοηϊ διε  εΎΒ εη δ} 1 ον ἡγωνν ἈοΆΦ.ι 
Ατίωτησε σὲ. εἰς δέρξίω ΚΙ ̓μκρὶ 1). ἤγδιν: δι ἐςςς, ἀϊοίρα-} [το αἰίρωῖνε φάαην Ρἀιριὴ9 

Ἶζ τῷ οὐ μευ, μαϑητής τις ἰωῦ ὀκὸ! ἸἸὰς φοϊάλπν. ογας η1ἰς ἠουπιρο [ἐγαι εν νοννώνε ΤΉπο. ΤΊωσιϊνεᾶ πᾶ 
. »“Ρ τειν βἰ ως πϑηϊετὶν ομένβ. Ῥαμ!αι 4υϊ4δ 

ἄκη) ἡ μάκα βάείἐ:, βαιτε ἐρίς πῇ τῶ 

αφης" ὯΓΟ κεἰξίπιο 

ὶ πἷὶο ρεορδϑιυσι 

᾿ ΤΙ ανοτίιο ς,Α τις τ]  ογῖς οὰι- 
ἰυΐάαιτι [σὐτὰ ἢ ἀοἸτς ,᾿ ραῖγίς 
διῖςιῃ Ογαοὶ, ; 
ἦἬωϊς ἀδθάηπε τοἢὶπιοπίαπι 
ἔγδῖγοϑ υὶ {}{εῖς ογαητ δι ’ςο- 
.}- 

, Εθηιλμαφὴς νοϊαἶς ῬΔυ]ὰς ἔς- 
οσυπὶ ργο εἰς : δι αἰωγαηρτυίῃ 
οὖ εἰγένῃς ἀϊξτ, ργορῖογ ᾿υῤαος 
αἰ 1π1}}15 Ἰοςὶς ογαρο οἰ οαηΐ 
εηΐῃι ογηος ρδίγξια οἱυς Οὐα- 
σαι εἰϊς, ' 

Ῥτγους δυΐεηὶ ρετιγαηηραηι Ὁ 
ντθεβ, γι ἀοῦλης εἰς οδίςτιυδη- 
ἀδ᾽ ρίαείτα {Π|ΠΔ χυα ἀεοτςῖα ἔις- 
γᾶπτ αὖ Αροίιο)ὶς ἃ Ῥγεβῦγιο- 

ὀνόματι Τιμόϑεος , υἱὸς γιιυυαρμιος τινος 
᾿ ῳ Ωκ ' ᾿ ὗ 

ἤωφαίας πιφῆςγπῶώτοὸς δὲ Ελλίωος 

οεἐμαρτυρῶῖτο ὑπὸ Νὰ ἐν Δύς φφις ξ΄ ᾿ τεἀάενᾳηε 4ων ἐο ΔΎ εν λαανρᾶι, 

ἱκονίω ἀδεὲλ φών. 
] νά (δ᾽ ̓τοηὶφ ξ᾿αἰγε9. 

τιαοιβευβηῦ 

Τοῦτον ἠἡϑέλησεν. ὁ Παῦλος σιω αὐτῷ; 

ὀζελϑεῖν " χαὶ λαθὼν αἰδιέτεμδν αὐτὸν, 

δὰ τους [μδιαίοις τοι ὄντας ὧν τοῖς τόποις 

ἀρθίνοις" ἡδησαν γὸ ὡπαντες τὸν πατέροι 

ἀπ δη Ελλίω ὑπῆρραν" ᾿ 

Ν ᾿ , 4 

εἷς δὲ δηεπορόθοντο ταὶ πόλεις, παβέ- 

ὩΜ, 
“ 

φαπρρτοβοιζοῦ: ( «{{μηνξι Πιλιονίε ρεο- 

ἐρεμανε εὐ ῥτόρεεν ῬΙΕΙ ἀρ δι 

᾿νάκοι! 4εὶ «τη! ἐπ 1}: ΝΗ τμρΝ μῃ δὲ 

ἰού [τε ἀη1 στε ὁΤΉη6Ὲ ἀρεαάκοε οἷς 

4η δά ραοζείως εἰκ! Ο(η- «ανοϊά!ευε, 

""Ν. 

μυνο «πεῖν ῥεγ!γαηβ,- δειμδλπάλὶα 
τεηΐ εἰνῥερῖες, να δε απ ΩΝ πιος 

εἰ! ενβοάτε ἀορηνδα 4ν 4 ἀιἱ6 οἰνδείταν,, 

ἐγαν ἐεενεῖα οὐ “«ροδῆο- εὖ νελλβει, 
« ᾽. , : 

πὴκαχριμῦμα ὑπὸ Ὁ] ὑποςόλων καὶ ἥ) 
Ἵ γῇ Η : ἩΙΙ ἐπα 1ετο[οἱγ νοὶ. ἽΣ μι 601... 

φρεσθυτόᾳοον Ὁ ὧν ἱερουσαλέμ. Γ5 φυ ΗΙ ογοίο μ}}85 Ἔγδίῖς, τὶ δι Βείεβα φυίάεπν ὅ- βῖϑαε. 

Ιᾶσυς Ἐςεϊ εἴα ςοηβεηιαδᾶ- βνηναδαπενν βάειζν αδῶ-. 
᾿Αἱ υδρ οὐ ἐκκλησίαι ἐξερεοιυῦτο τῇ. " 

πἰσει, καὶ ἐαἴδλοσσῦον τῷ ἀῤιϑμφ καϑ᾽ 
τοῦ Βάς, ὃς Ἔχ ογαθδητς ηυτὴς.- ἀκα αηξαμηνενο ἡνοῦ πε. 
το φυοιίά!ς, ; 

ἱμε ἱ ' ᾿ Τεδηεννιε 4! Ρίχγ- Ὅστις (δ τοο- 
ἀβέθῦσον ς Ῥ]ιεγρὶα αυτεπι ρεγάρτατα ἃ “ χὰ ἐν Οαἰαειτεζίοηεπο: πιεαια εσαῇ!!- 
Διλϑοντες σὲ τίω Φρυγιὰν καὶ τίω ̓ γ8 βεγὰς εἰα Ὁ αἰ δεια τες ϑεμος ἐοοῖι ρανεξιοὶες 

Οἰχεῖςα τερήέοης, ργο ἢ ἰδέε ἃ} νεβαι [μοι ὰ ϑρινθ βενς ας (μα γετίκαν 

δριγτυ ληδο Ἰραμ " (στηοπξ ᾿ξξο ἰοαμὶ ὠενωπι ἡ Ἅ- κἱννι Περιοῖς- Γαλρτκίω χώραν, κωλυϑόντες ὑπῦτοῦ 

ἐγῳ Πνόύματος λαλῆσαι τὸν λύλον ὦ. “Ὁεὶ ἴα Αἴα. 84. Ὁ : πϑετρς 

ἢ Ασί 
! γοκλίίο. 

Ἰλσαι ᾿ 7 υυτῃ νοηλ ἴσης ἰῃ Μγἤδι, 7΄., ὍΝ Με πλλμεν 
Ελϑοντες ΚᾺ τίω Μυσίαν, ἐπείρᾳζον Ἂς γ812. ἢ» Λἤγβαηνβεπιαῦ πὶ ἐτε 

τοπιδῦλητ ἴζς νοῦΐις ΒιτΠγ- ες Τα Βιηιογοίανν ΝΟ θ᾿ 

ἰαη ςἋ πο {πϊτ οο5 ἐγθ δρι- } |πρϑϑε εφε δρήνμνετείν. 

εἶτος εἴα... 

, Ι ᾿ ΝΠΩΝ ἡ, Κι σίω Βιθιωυίαν πποροῦ «δῇ 'χρῃ οὐκ εἴᾳ- 
ΠῚ οι. ὕ Ἐὰν ᾿ ᾿ 

σὲν αὐτοῦ τὸ Πνεύ κα ἰησου. Ομιμην ἀυξεην ῥεγίνφη.- πιρελϑύντες δὲ τίω) Μυσίαμκατάθη--}8} Ργατογῖία ἐρίταγ ΜγΠ, ἀεί- (βῆμα Δέγβεν «βευάς. 
σαν ὡς Τρφράδα. οεπάετύπο Ὑ γοδάα. πι, τ 

ΕΡΘΒΘΙΕ. μμπισερεμν γα, μερμέζαι, 4040 ἀριβην αν Ρηορνορ μον ψαννθβ. “5 Ὁ ῖν Οπεἰσέεων {μἱεργνατατὶν οεογὲ γγύετο οιυ παρρξυσ μόι. γε, νι Ἔρβε 3.1}. 4.1: “Ἵροβοίμ ὦ Βεει μὰ εναρυ μὰ; 
[ΠΤ 4π|4] χων [ωἷε ΔΗ ΠΟΥ ΗΝ εὐάξεγνωρΦιΤ αἱρ,. τλϊιης παρβν λῶν Ἀν «ρεσβυτερων, Αἴ θη ἃ Ῥεῖτο νῖ βΒάρὰ σσοιπηοῦ!ςο: ἤθἢ 

ἐνσ μὸν γοιτος ὈΜσατοποῦνν ποι ἔατις χριοϊέ: αὰο πος ἀ ἰλοόδο,ποι ἀξηΐφυς αὖ νὴρ αὐορίδλην.. ἱ 
ταῖπς φιαηὶ ςτὸ τερτε ιςπάμτυν α» Ἐταΐμο,, τοῦ "ὁ Εκωεναῦ κοι, ἐυϑρίρσεζον. Ὗ εἰ ἀηρ οσαητυτον ἶᾶτα ὅς 

Κτ ἀκιεῦν ἀς ρται ποι ἡναϊαοῶς ἱπιςιγτοίατὶ, ἸΝΔ ας Κ Εταδπὶις, αὐμνάαὐ κοι τηα!ὰ μος φυσι ίοςο, ΓΕ 
Ἰιος βοιῃ Ογοῖν τοίρομάςι. ᾿ ὰ δενιμοθεην, τῶν λἈ05)9»ν. Μευς νετυβ οοάεχ δἀάϊι τὸ 

ς δὴν ἐλ . Θοδ 6}, λἠβιρυΐληις ὅγγα ψισαις δι Αταδίζα Ἱπιόγρτοῖ2- 
41. κε εβαε, τὰ καὶ ἐκκλῆ σίας. [πὶ πῖςο νοεῖ ςού μας αὐ οῖι} της ἦν Οὐ 4 ἀεὶ ἃ ἔπι πιο σα ρεαρμὶὰ ἀἰξεαφι, 

{| Ἴπρααινι δοιὶ τοὺς ντολας α΄ ἀρεσβυτέρωνγντίι ϑάτηγ}15 πο 11" ΠΝ Σ ἐκίὰ ἀμεμδε ων Γε τς 
"ις Πηλέτπρνειήριενς ᾿κέήμηι αφέ ἢ ἐμ σα αμην πὸ δρυμια Δ εἰμ, τὸ ἥδ 1 »σοὐ, οἷς τοί πο πιοσυ 
1} νιάσηηι ἐὐροιία οχ ἀρ σαπσητον [.4. 10 πω ὑρας ἢ τ} νοτα(ΠΠπαὶ πιοὶ σοι εὶς, Ἰεϊϑέπιψυς 

γνῶ, ἃς Αταδ' τα, νετεήίωοης [αὐἱπα ἱπτεγρτοτλτοαίς, ἰοὦ 
'΄ΝΌ ΟΛΔΡΟΧΝΙ. οὐίάπι Ἔαρος (γε! αὐέζοηταις ἔτοῖις 18. Τ]νείΔυτι χ.6Ά. 

᾿ ἘΡΗ 4.8 1ν0 (15. ἤσις δραίταιη Οἰνεϊτι ποιπίπας Δροίζοας, 
1 Περεηὶ φυϊεηε,κρενζυύτησν δὲ δυο ΕΤὺς τυτίαιη νου Ήι. ΙΚοην. 8.9. . : 

Δαν τησας υάοχ αυςτι διελϑοὺν τὸ ἔϑυν ταῦ τα χατἑωύτησν οἷς 8 Τνοαάα, οἷς Τὴν ἀδὰ δγτ Τγολίλ ρτο τδχίοης ἀςοίριῖ, 
᾿Αἐμβίω βεγβρναδω φμέερ ἐβιμ ὁ φοι]ι μεβν Ὁ) αὐτη. ἘΠῚ λιι- ποηυς Ἰὰ ἐπιπεττὸ, 4υυι ἰτὰ (οἷκαι "ἢ ἀεητίι νι ράτι. τ 7 

ἰοδν θοὸς [ἀτυχία οἰαἴκας, ' ᾿ Ηϊοιδηδη ρτὸ νεῖν εν ἫΝ τεῆς Ρίιηιο, Διτιβομιᾶ 
4. Ρἰαείια 14. δόγμα ται! υἱάεϊίςεὶ ἀυσπιν ἀπι θα, αυοήιε ἂι Αἰεχαπάτία ἐπελὰ Μιῖς, (ἀπτίᾳια νιΔςε] ςεῖ Ττοῖς 

"πσποιοο ρας ςαΐπν ἀομιπατίμι ἀρροϊαιοης ἐσέ! οὐεἰ ἐμμίαε ) του λέ οχ δὸ αυδά τποχ ἐπὲς (οἰ μμε ἀϊςιυιτανν 
μα ἀρ οεἴοςο τατο  ρι ας ηνες σταπε εἴταν οοχοιποιίαίει, ἅν οχ ἰμ ξοτ!ά 4ιιας (ςεἰθίτων ἱηέτνιο.. ὅνν 

Ω » ) 

ὲ ᾿ 

ὕευι φυϊδέπ;. 

ἀεπὸ ο[{μποβιο Δ Ἄἀγοο 96" υὐεἱτ δά τηιδς " 

Ἤ κε εεβικνοηα βρηῖνπν ἃ αϑιαιἀεία,ς 

νης νοϊεὐε Ραμίμε [8-- δοιοϊαι ποροῖ 

(δε ἐν βειονῖδινε φω ἐταπὲ τοι νὰ Βαεῖ δ, 

ὃν: Ἀραβὀρ κοΑλιρραληρ να 

ἊΝ 

ἀρ μὲ, οὐ μυρία ζυνὸ τ χα θς: εριλοδολρνν Αι δον 



“- 

Βωλπηξ6}}} δΐο Τα, ,λ χ5. Ἀ7.4] - δ 
Σ αθεεῇ μι Παύλῳ Ἀ γὴρ τς ίω Ματιδῶν ἐςτὸς, 

ρΡέε φυθε .)0- 
πιίπυν Ῥοιέυη 

ὑδθι ἀριτυὶλ δὲ 
τυε. . 

διληδὶ θη ιε- 
πηατὸ Αἰ οι ἢ Ξ ἐκοῖς ᾿ 

. ἌΣ ΟῊΝ πησαρϑ ὀξελϑεῖν εἰς τίω Μαϊιοιοονίαν, 

Το  ρυμβιδάζοντες ὅτι πυρόσκέκληται ἡμαξ)᾿ 

. Ἐς ελαλρῦμϑυ ἑώς σμυελϑόύσως γυ-} ἡβτν . τ ΑΝ φὴ 

ον ΟΡ ΧΥΤΟ, 
αὶ δρκικι ὀγὰ τῆς νυκτὸς ὠφϑη τῷ " 

κβδλων αὐτὸν, καὶ λέγων, Διαδαὶ 
Μακεδονίαν, βοήϑησονν μῖν. . 

Ωἷς δὲ τὸ ρακα εἶδεν, οὐ ϑέως ἐζη- 

ὁ Κύριος δὐαγγελίσωδοι αὐτοιῷ. 
᾿ “ον Ν 

ΑἸαχϑόντες οὐ στὸ τῆς Τροοάδος, 
δ ϑυδοομήάσαμδμ εἰς Σαρμρϑοάκίω » τῇ 
“ ὕ χιούσῃ εἰς Νεαΐπολιν᾽ ͵ 

δὸς τῆς Μανοεσδονίας “πό- 

Ὁ . ’ 

Τὴ τε ἡμέρα ἢ" σειξξάτων ἐϊξηλϑο- 
υ ἔξω τῆς πόλοως ἡ χοταμόν, οὗ 

ὐομίζετο «φϑρσευῇ ἐ ) “καὶ κα ϑίσαν- 

νωξ.. 

ἍΤΤΑ, 

Ὰ ἔφαυςητε ἀἰς ἸΝεαροϊίη: 
““δ ᾿ «; ᾽ ᾿Ὶ 

οςς Εκοῖϑὴν τὸ εἰς Φιλέπαοις, ἅτις ὄψη) 
Ὅευς ἃ πιο εν ͵ . τ 
οὐκ εοηυει- ΦΩΤΗ τῆς μέρι 
ἰἴοας μιπὶ ᾿ φ ᾽ν “ ὌΝ , 
ΔΒ ἘΜΙΣ ΗΝ λις,κολιώνα. ΩΣ σὲ ὡταῦτη τὴ ΠΌλθι 
πυπ) δυίρὶ" 
ἘΝ ἀπεηηῖε δίατοίθοντες Ἀράβων Βρατ, 
δα] εἰς Ἰη 

“᾿ ΠΒαῤρεῖο ρεῖ- 
ἷ (δηδίυκῃ λοςῷ 

ρΡτίοηφαι,. 

1 

δ; νἱίαπι ρεῦ ποδεειῃ ἐοπίρς. [9 ἀρ ρμν μαῦιζ βαρ ὦ 
ἐϊὰ εἰ Ῥδυϊο:γψιν Μαᾶςεβο 4υ}- ἰο τς 4 6Π:}}ν Δ διιάο 
ἄλαὶ αὐξαρας ργεςαῃ δ οἰ. δι 2.48 σαι βέτι τ ἀενες. 
ἀϊεσηβλ Ἴταηοηβ ἰη Νίλςςἠο-} Ἰ ρρεὶρ Δεατεάφηιαην αἱ 
υἱαιηναεσυντς ἠο ὴδ. Τ Πἰὠωμά ποι. ἱ 

γε αὐτοην μος νἱΐμτῃ ν {τ} οἱ Ἐ΄Ὲ κιῖοτν ξιην υὐαις, 
[ἴάῦιαν {τι ἀυΐτηι5 αδῖτς τη Μ4-|- ἌΡ ἼμαἸνμπνον ρημ,- 
«οἀοηίατη»" ςοἰ τὶς ἀτρατηςης, |1|| Δ αεράοηναπν εις 
εἰς οοἸ  φεῦτος φιθααἀμοοαοι {Πρ , οδα ποτε τοι 5. ζολπρςηῖς5 αι Δαμοολ οι) 1 λεὼν εμδηρ εἰνς ἀπε ει. 
η05 [ϑοηλίημβντ οἷ διληρς}1- 
χλτοιη δ. ς : ΓΕ 
“Ριουςδιὶ ἰρίτας Ὑτοιε,τεθα ἢ "ἀμίαντον ἀωραν ἃ 

᾿ : 5 ΡΝ 1 Τεοδάς,ν ὅγε ἢ 
εὐτία πὶ του ΐίηιι5 δαιποτῃτας ὦ} | ἤρι πολ μυκανοα 

1 |ε- 
μεμϑὶ ἀν δ εαροίιν: 

Εἰ πὰ Ρμδόρροι να δ" 
« βτὺν» βάνει Δέαεοιβο. .ὦ 
π|4 εὐμμ4:, ξοἰοηϊδ. Εγα. "δ᾿ 
πλμς ΩΜΙΠΣ ἐῃ δά. αὐδε 
ἀνεϑης αἰϊφητε ἐὔβίβεμιει. 
Ὅθοιε φηϑοῆν 5 αὐ φίογω, 
ΠΩΣ βουδι ρονιὰ 
εμροι 8 [ξμπνεη, υἱὲ υἱδος 
ὑδεμν ον ἡ ο “ει ἂν [μῶ 
95 ἰοημο φθοην πγείμε;- 
δμθηημά “σμεηεῆμηι, ὃ 

Ν 

ΕπΠπας ΡΗΠιρρο5, αυα ἢ} 12 
Ῥγίπια Βυΐυς ραττὶβ Μαςοάοηϊχ 
γε 5γοοϊοπία. Οδιηοταῖί ζιηλις 
λυτεῖα ἰῃ ςὰ νεὸς αἰΐαιιος ἀϊς5, 

Ἐὶ ἀϊε δα δ λιὶ ἐστεῖϊ ἔμιπυς ᾿ 
ἀκ νι δε αὐ βυϊιοη,νθι (οἱεθαι 
εἴς οταῖὶο : ἃς φυυπὶ ςοηίςα 
{ετγι}5.γ Δ] οαυυτὶ (τυ λα]: 
τ65 ἡ ζοπιςηογδης, 

“421 ἐνπε, (Ὁ ἀπε, ΤῊ. ῃ ' 

͵ γ7Δ' 3 , ᾽ Ἃ ! 
ΕΣ Ἴ υ Ψ. ΒΕ πθόας αὐτ' ἡσφαλισῶτο εἰς τὸ ξυλρ 

Ἑ 

π’ πνδματι εἶπε ̓ 

; ΑΡΟΟΤΟΙ͂ κἂν Μ. " 4:7 ' 

ἃς (εἴς ςοππογζοββ.» ἐριγίτο! {Π|| [γ 89 ἀίαῖι, ῬιΩ ΝΗ 

αἰκῖς , Μαπάο εἰδὶ ρος ποιης! ["» μρενρε Τρ τς Ἵ" 
το νὰ ὀχοὰς αὐ σὰ Εχια}] [ρον 
ΠΠΤῚ οὐ ΠΠῸὺ πνοιομτο, 

ψιίεητος δυζοι {ΠπΠπ|8 4με- 19 

ἐμίκ ἀουθηι  αρη!οίρεμι φια- 
{ξυῖς (19 Ρτοϊνοηίοιυ ριυΐθον 

“ἐλ τταχογυῶσ ἢ ότι ἀἀ 

τηὰρ βγδει. ᾿ 

.τ ἀυμμν ρουτγακ Πα εοϑ΄ αὐ 

ῥγατοτς δ πχογιμι ΞΟ ΜΠ 05 ι- 

{ϊ ἐουταγ σε εἰιήτατόην μο- πο ἢ 

λϊπὶ θα στ ιἱ ε: ἢ ΡῈ » τς τῶι ΕἾΝ ̓ ς 

Ἐπ ἀπισαιμηείαμς, διεῦ5: 65) αν μορ μοι θνδι υ.. ομμουτοῶν, 
ΠΘΝ εἰλαν ται τεῦ ἀπο βεύο, μαηων {μεετε ) ἸΡΉΠῚ Ὁ πο τα ἃ. 

ἀις νυγράγον ἀυθιω {π - 

Παραγγόλλω σοι ὧν 

τὠϑιόματι Γησοῦ Χοιςοῦ, ὠξελϑεῖν ἀπ᾽ 

αὐτῆς. Καὶ ἐἴξηλϑεν αὐτῇ τῇ ὡρᾷ. 

ἔδόντες “ὲ οἱ κύριοι αὐ τῆς δα ἐηλ- 

ν᾽ ἐλπὶς τῆς ἐ ρ)ασίας αν") 
ὅλι λᾳ- 

ξόμᾶμοι τὸν [1αὐ λον Κα γον Σίλαν, εἷλκο- 

χαν εἰς τίω ἀσοσὰν ἘΠ τοὺς ἀρχοντας. 

“καὶ ορορσαιγαλόντες αὐτοιὶ τοὺς ΡΆ 
τλρῖ γ οἷτρὺν, Οὗτοι οἱ αἴϑιρφνπυι ὀκτα- 

οβοδουσιν' ἡμὴ τίω “λιν ἢυδώοι υ- 

(ρον φ᾽, 

δ «αν ἡέλλυυσιν ἔϑη οὐκ ἐξεοιν 

ἡμῖν οὐρϑ,δεχεῦοι ,. οὐδὲ ποισῖν » Ῥίω- 

Ρ᾽ηἄειον ἀμ φη ἀοηηΐ- τυ ἢ ᾿ ὍΝ 
αὐ αν ἡμὲα ἐκιμὲ [}0} ἢ αὶ νοιλιατὶν 
4μα 4 φοτμπνν ρρτιηεῃς ὁ. οπῸ ἰγευκ 
ἀεμμν "φημ (ο΄ διίβην, ἐνϑίει σαν ἀν 

Ρι" ἀνκφνημὶ μι [την κά αν σο ράκέσην, 

οἷδε ες Μμαμίν δ γι: 

ι ἐμῶν ᾿ : ἴαπιννὰ δι αν ἐ0 5 

Εἰ οἤενενιμι δος τρις δὰ τξιιά- 

Ἷ ὑμο ἀϊνενῶν Ἡεο- ατειι νοῦλι, 

ἡνη41 ζοπιγὕ 4αὲ ον μ- Αὐυλιείας ρε85 

(δαὶ μοδέται, {μην μη} Ὁ Χλατ (δὶ 

ι9 

τλιοεα αν ἀιι1- 

ἡνή - ν βεριω ἄζοιναμι. ἐχοιεῖτο, μι ς 

. ᾿ ) γ1}}1. . ν "0 ἀϊογιανν 

εὐ μάγος ουσὶ. ᾿ μι 1" ἷ ᾿ . ξ ΕῈ ἐμκαντῇ! ρίεϑε 4ἀ- 
ἌΣ Ν “1 ς͵εμ Ὁ. ; ᾿ Σ ἐς ΤΥ 8 ᾿ πε, 
καίσωνεπε ςηὉ ὀχλος κατ αὐτὴἕὦὼ κο 21 ! δ» σεν τ ΠΡ σὸν μετ[νο᾽ ἐος: (5 πιά η τ αὐ ἐἱφυοτίή πιῶ“ 

"" 2} οἴ ἃ ΡΕΒΕΒΙ ΚΗ Ν Δύο 15 005: ὅζ ρΓ ΤΩΙ Ο5 ἥ Κι βιυταον ἐΟΥ̓τα “{{ {Ππτατ πὶ ἐ- γξαντας αὐτὴν ται ι ὑον { [6 ὁ 
οι φ 4.0 ἜΡΕΑΡΡ ξ νὴ ἣι ἡ ῬΏ5. οὐ ἢ νοῦ Ἰσγυθε} Ἰγωμι ἐος φηφι (αἄ. χεπρίαἢ, ΡΟ 5 

“πα ὀκέλόῦον ραθοϊζειν. “ςτὸ τς ] Ῥω ἔμεο ᾿ 
. “πῶ ᾿ δον. Ν τρ15 οι. ΠΤ οθίκηι μῦν 

͵ ,»"» ἣ , . ᾿ ᾿ μ 

Πολλρίς τὸ δχιϑάντις αὐτοῖς πληγαῖς: “" ̓ Εἰ σασηὶ "0 ]τας Ὀ᾽αρας ἘΙΣ ΓΕ ΩΣ πη[{- 

ἔψαλλον εἰς φυλακὴν Ὡ5 477 εἰλωντες εἱπηροίυμ]οηι 5 σορτςογηῖ ε0. γωπῇ ερ δ Ὁ ζατι τεὴν μγά- 

διῇ Νο μ πὸ 1 Αγ ΟΊ οΩ1 9 ἀἀότ15 Ἀπ 4τ|5} |ορίνρτρς, εὐβνάν οἱ ἀμ - 

“ τι δὲσ μρφυλᾳιι Οὐ ΨαΛ ας ΠῈΣ τ αψινηϊαείομ γτ τυτὸ οο84{-} [|{φνιαζ εμοάινει ἐον. - 

πῦ. Ἂς : [ογιατοῖ, ᾿ . ἜΥ 

᾿ ἐφ ελίων τοιαῦ ἱ -ς.1 4 ἢ ται οὐαηβοῖον θ᾽ σε μαῖς γεν 
Ὡς σφ )ελίων τοιαυτίω εἰλήφῶς, Ὠμ, τα! ἀς((ρῖ ᾿ ᾿ ρέμων “(ερηει ν μή ἐο 5 

οἰ ἢ ςομτοςῖς 605 10 ΠΏ (γα 
ἔδαλεν αὐτοῖς εἰς τ ἐσωτέρων φυλανμῆνγκ) ΐ 1 7ὦμ" ἐμ νγοβ ΠΑνΓΕΥΕῊΝν 

ςοὐςιηνδς ρο 8 ἐρχῖμὰ δ ξγι- Φ’ Ῥεέάεν ἐοτμπν μενα 

χίτ πυμς}]α. : ᾿ 

Μέρα αὐτεαὶ ηοξϊς τάμε 2: 

Ῥαυλιις ὃς. 5115 Ἀγιθηοβ σάπο- 
Ὀαης δοοι ὃὲ 4υν νηξχὶ ογαητ] 
οχαυάϊεθαπτ 608. 

ἐιφηο. ᾿βληδοκῇ ρτ6- 
Μειβία. αὐξεην ποία τες οαἰιτι ὅς 

Ῥφμΐνο φ0 ϑιία4 ογαπῖες τττῖᾶτὶ οοησὰ 

ἐσμάαθαμε 1ομπνζῦ' 4- ἰδ. 
ἀμ 4. εος φημ» ερβοάϊά 
ἐγάη!. 

. Κατὰ σδὲ τὸ μιεσονύκτιον Παῦλος κα} 

Σίλας τοφϑσ δυο ἄλνοι ὑμνουυν τον Θεῦν᾽ 

ἐπηχοιαἶντο δὲ αὐ οἱ ἀέσμιοι. 

Τροπίπυς φαΐ- " νν, ΠΡΟ ΤΝ υαάλίη αὐΐειη τυ] ΐετ πο- 14} Εἰ 4υκά απὸ νοωίϊενπο. 

ἀξαι νπῶ τος ͵ Βα ἬΕΧΘΝ Ὁολίστι Δυσιανδορ ΤῸ ᾿ Ἐν σὰ τῷ Ρυγρυγάνευ. [πὴ ἀγάλα, βμερωτοίᾳος ἀρειΐε, (δὰ «ὰ ρόχωλις πόλιως Θνατείρφν,, σεβομϑήν ἀὲβ " «δίδει. ΤΊ »γ αἰἰγεβουμη ὦ 

δυάϊεηάαπι Σ Θεν ἡ ΨΥ ᾿ ἢ ε Αἴ» εχ γτθρς ὙΠγαιγοτατῇ «φἰεμς ζετο, αυάτωμεεμ, 
σεῖλμο ϑυοὰ ἐν ἤκουεν 60 Κυόμκος σδοίωοιξε τίω ᾿ Ῥουα ςοἰςῆς,πος δυάἀτα τους] [ἐρε Ποιοίομε ἀρενμίὴων 

"ὐ χρόαν, φορσέχων τοῖς λαλρυμᾶμοις] “[Ὀφιπίημς λάαρεγιής οοΥ νεαττξ.) [ὑσήράενε ἠὲ φυρἐβὠᾷ. 
: ὐπὸ τῷ Πωῴχου. τ τς ἘῸΝ αι ἐὐβεῖν ἐμ οι ΜῈ Αἱ. τϑ 

τ, ΝΝ ε δ ᾿ 4 "ὦ ἤἾι αὐἵη ᾿σίτιν Ὀαρείχζάτὰ εἤοι|ι ; μιαμβςς,, φῶς αδὲ ἐξαλϑη εκοὴ ὁ οἶκος αὐδόῖρ, "κἀς ας εἴτι τορουίε παι, αἱ] ἀμ ῳ ὡσω μα, 
πηι.  Ζθβεχοι ΛΩΝ, Λέλρυσο ΕΡΚΕΧΘΑΚΩΤΙ κΟ6} ᾿ορῃς,, 5ἱ ἰυάϊςαϊξις πος ἢ ἀοςπ) [βνροαμοββ ἀἰκευν,δεϊμά. Ὁ 

᾽ ! » Α 

" τἰς ΠΕ τῷ Κυρίῳ ξῷ, οἰσολϑυντες θΙς τον! εἴς Γϑοπιίηο, ἱπρτεδ ἀοτγηιτη ἐαβὼ πρα βάδἰενν Ποπίνο 
τς οἶκόν μον, μείνωτο. Καὶ παρεξιώστιτο! [πιφατη»πιδηςις Επ αὐθρίς ποα.᾿ οὐ μειρεθνις ." 

τς Ἡμᾶς. - ΗΝ : κ" ΜΟΣ. ᾿ 
δα ρίας 'ὰ τ θλινη ἃ δον 4 φρρ» τὴ] Ἐλἔχιπι εἰξ διισουγ φγοῇςο πω 
ἀμοα κεν ΕΎρετο ὃ ποραυομδμωὺ ἡ μδ οἰς σσορς. 1" φίρυς ποδὶ. δ ογκίοπειι ἡ μμεαν Πρ μσθαςς 
τεληνξοϊπιδης ἰωὶ. “αιϑνοιμω νὰ ἢ τος (πτΡι}5 ΠΟῚ15 Δα ΟΥΑΙ ΟΠ ΕἸ); εὐϑιε ποδὼ 4 ογαιοηεην, " 

ΟΥΝ χ’υ. ἘΠῚ .» ᾿ ἐπετϑλ νον χὰ ἜΤΗ ντ " ΔηςΠ υσάαιῃ Βιαδεἧς. Πρνεῖανν νανάαπο μαδεν 
ἃς ρμουιονίτορε ΠΙύϑονος τον τῆ στα! ἡ μὴν ἡ τις ἐργασίαν} [(ρἰτίτατα “Ργιβοπὶς,οςοιττεγεῖ, ἡ 455 [ριτίνπν Ργενοεπν 

ν 2 

- 

ες,Ὰ}ι4 2 Ῥαυ!ὺ δὼ 

ρΡαϊδη ἱπῃρε. “"᾿ 
διἔευν οἱ ςἰτας, τῇ 

΄ ͵7“[ό, 

ἡ παρθίγᾳ τοῖς κυρίοις αὐτῆς γμαν- , ᾿ : 
"ν᾽ : Ξ . 

᾿ καταικολρυϑὺ σεισα τῷ Παυύλς 
Χχφὴ ἡμῖν, ἔκραξε, λέφουσει "Οὗτι οἵ αὖ- 

ϑρῳποι. οδύλοι τῷ Θεοῦ τῷ υἱψίςου εἰ- 
ι εἶ . -ΦφἐᾳἙᾳ( 

διν. οἵ ἧς χαταγγέλλουσιν ὑμὴν δοῖδν 
" Ν ὦ ᾿ ἌΜΟ Πἢ 

ηα 

'σώτη Ιαφ.. “. ᾿ 

Τοῦτο δὲ ἐποίοι. δ) πολλαὲ ἡ ριάραᾷ. 

εὐ τὸ Θαϊαρίε ἀνρμποανεἶς εοὔἤ!γονμει, συμζιζάζοντῆρ. ῬΊΏτο τΩ 
- ἘΠΡᾺ τ ηο το, «ἰασκιτω κμὶ συμζιβάζω τὸ λεγμμαιαυ! ταν 

ἃ ἀοξ Πίπιο νίτο ἐς ἢ Οὐλπηοτάτιο οἰζάτας, ορτἰπιὶ ἀςε.- 
τας ἰνυίυς νετοὶ τγδη τί είδιη Πρ πβςλτοπεπι. “Ναπιρτγο- 
ΡηΔ Πα ἐρέται ἐξηιῆοας αυοῖ ΟΠ» «ἀέωβοτ,ντ ςχροίνιι 
τας ἼΡῪ Δ, 9. τὰ. δ τα νιγρατοτ ἀ Ραμΐο Ε' 
5.19,.ὄ 1τλσα ΛΗ ποα (Ατίεξδις Βιιάφιις δ) συμζάνιοντες 
ἱπιοριοίφιυς (ουϊοίς Νι σιν υἱινατὸ δὲ Ἐγαΐ, ππνιίτη μ!- 
“1: 1} συμ ζάζεντος ςαρυηθπι (ἐν βαε: ἰᾷὰ εἰς πλνφου,»- 

, Ἦνθον οἱ συμζιζαϑντεε ν βτὼὸ 400 τἄπη ροτίωυς ἀϊςειάναι 
ἔχεται οὐ !. ᾿ 

ιἴἃ!ἷς ΔΝ εν ἥν ες Νεάπονν ἢ μἸουιπνοίς αυοά ῥς (τίς 
οὐ ΝΦΑΨΟΙ᾿ φινάαιη τρια άιτ νος Ἰοςο, ἀευθνλιε πηι ϊὰ 

Αρράγολς δή Ν φαροί νην ΜΠ} 1} "Π019 αὐάὲ ργοχίπι εἰ 
ΡἸμ νρΡ ἴῃ Ἰρίδ {πλοία ἂὲ νέοιια ςοηβηίο. 

'5 δοίευαι ἀνερμζονν.1, νοὶ ἀξ ποτα ἃς ςδίυφιμάϊης πλθετὶ 
ἐοπβιοιενίι ςοηυσητι. Νότυν αὐτό ἰητεγρτεν ἀξέορτις πὰ 
με νετθὶ νερὰ Πφηίβεκείοης κοηιιοτεῖς Μ ἐἀεδϑων α εἰξ ἐ- 
Φέμεννι φείλην ἱεκίτυς ἐπ 10 πισο νει ἘΠ πο ςοάϊες υα- 
ἤδαυ]υς σοπίεφοτῖς ἰδὲ ςοηυφμδίτε ἑοπίμαμμς Πυὗδοι δὰ 

΄, ἐ- 

᾿ 2 

Ποδὶς », αυς ηυαίηυπι τῃαρηιπι 
ριαῦεδες ἀοιηΐη 5 [15, ναῦς - 

πη ς ]Δπγαῦλί, ἀϊςεπς) ΠῚ πο." 
τὩποέ. ἰογυϊ ως Ὀςὶ ΠΠ τὰ “41. 
ἀΠΠπιηῖ; 4} ἀππυητίλης νορὶς 
νίδιῃ [Δ] εἰ. 

Ηος δὐυτεην ἔεεὶς αἀ πλυϊτος 8 
τ ὺς φζκ πϑιὺς δὲ ὃ Παυλζδλιυ ὀχιερέψας, ἀϊεσεὰτασ! εἰ ἐεεξας ρας, 

4.16.8 (οἱ. 

οὐδιὠ ἀνε νοὺ μγηνα 4υκ" 
ἀμ τι ῥτα[β αὐ κε ἀρην- ᾿ 

ἐ[νρ ρὑ,ἀιηῤιαηάο. ΄ 
ηὅο. δ προ το 
Ἧς (υδίεαυττα Ῥαῦ]υιη ἃς 7 ΓΗ αβιβημα Ργὶῇ 

τ} Φ' ποε,εἰαηλαθαι, ἀΐίχης, 

{{ὲ βονηιηος ἔτι 1λεγκ- 
«εἰ (νι, φν ἊΝ , 
τυϑϑϑε υἱαιη [αἰμῃ 

οι «μι ̓ μεενανννὶ- 
μι. ἀίεδωε. ἰχίεος αμιεῖα, .... 
Ῥαμέμτ δ’ τοπμεν[μι, 5- 

-- 

“Ῥτσοαπάϊιπι, γπάε (λέδινον γε 4ις ζυάπί νϑσλίναης 5γη8- 
" βορὰς καὶ ςοπιιςπταροίξοι ἀΐεετε ςαρεηπε ἂρ νῇι ργοῦλά!, 

11 Π5 ἐπι] Οοίρ ποιπίπ ολοφρσινχαῤ, ντε νοζάπτυτ ἃ ΓΙ δοπο 
ἐπ ἰοράτίοης δά (αὐιψη. ἣ 

“14. ᾧμαρηνυρβων νη υεπάεὖ 41, πορφυρῤπωλις, ἰά οὔν,πορφνφ’- ᾿ 
βανα πωλοῦσι. ἰάξο Πηρυαγί πριπιοτο ἀιεςες μάλ ριτρα- " 
τἀπὶ, ποαιής ἀφ μιερυγις ρἤςιυμο εἰς ἀφτρυτει, 

16. “ἡπεἰϊ ως 4 δά ανο, πα δίσκίω νας Ν οἷν, ΤΡ οοα φυκδ , 
τὸ “τ ςοπαιεοηςιη πὃ σέλτειι ἀοἰψινατὶ ἀρραιςὶ οα εο ψιδά 

τηοχ ἢ ἐρξητιο ἀοημπουηη. 4" γιθομη 11υϑώνοι Ε- 
ἦῬπβοίοη Δροϊπηὶς, με! τείμουία ἀλζοῦ μοτουμίρις, παρα ̓  
πιυυδώνεδι, ν πὰς ΑμοΪ ὁ Ργι δίων δι [)εἰρίυοαν, ἀἸυζο 
ἢ11ο ςεἰεἰσεὶ ἀἰςεδατιν ει τινά ἡοπιᾷ ἔμ: Ῥγεο,φιέ οἰσὰ 

᾿ξ ητεγρέεῖει Δ φυοείεε ἐπ δι δέν ἐγγακρίμνθν (ἀπ μίφδιρις 
καὶ, φυδὰ εχ οὐίοιάτονν πη] με οὐδε πινοαιτο οτάγιλα 
(οἷετεῖ εάεις. Ἠεδϑιαὶ ποῦ Εἴθ ἀΠΠ η} τθοπς Ὑ5 
ἀσηίυγ 2 Ν[ο}} δι ΛΊΔΙΝ [υδωι},} "λυ ἀπιησοιπιναρατο, 
αφιδά πνηδεειη 60 ἀακισοφ τορι ρώγατε γΈ ποι ας τη 

" γεπε δι πμδίδοιδήτ. ᾿ς. ; 
τφ «αν κι " 

Ἢ 
ψ. Ὁ 

"» 

ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐϑϑοετο μά γάς» ὥςε κέ 

στιλόυιίωα. τὰ ϑεμαλμα τῷ δὲσ μωτη 

φἰου ἠεῴχθησ αὐ τε φὐδφλοῖᾳ α) ϑύραι 

πάσα! πῳῴντων Ὡ σησμᾳ αϑλ Ξη. 5 

᾿Εξυσινος δὲ )νό μος ὁ δεσ μοζύ- 17 

λαξυ ἰδὼν αὐεωγμᾶμας ποὸὶς ϑύρας της' 

φυλακῆς, ᾳσασαμλμος μάχαιραν ἐμαλ- 
λιν ἑαυτὸν «αι ρξϊν ,, νυμιζων ὠκπεφοῦ - 

ναι τοις σδὲσ μίοις" 

ἔφῴνησε σὲ φωνῇ μεγάλῃ δι!αῦλος, 

ἐ΄ 

18 

3 

ἅπαντες γαἱρ ἐσ μὰν φν»ϑ σε. 
" 

“ παστς 
«νος 

19. ανμεν ὅτι ἐξάκϑον, νο] Εαί 6, σ᾽. ἐπ νοητὰ ἰο- 

«τας Ἰλιςᾶς, υαίι ν νὰ. οὐ ΠῚ ἐϊο πορυτο ἡριπτα υάαιενς 

εἴμ ἴοιιαν μια, {4,14 ται ἐναἴων δ τοις αὐ- 

γοντας. {τ πτ υος αὐτὶ Ποοινίοπος νοσααπτ, ἐχ 4- 

ἵν Ρυ ίιοιτι φονέα εοἱουνίς σον αἱ ραῖίόγτις ἃ δ - 

ὃς Νητογρτοιον νος οὐ σι σητν αἱ ροτίλς ΠΟ ἰοροιιηῖ δζ. 

κειὸ νοῖμν ἐσιἰημήαις, μ᾿ 

40. “«ἀ Μμεαίονεν φρα νγῖς ἃ οἰΠλυ αι σνη τὴς, Βαατ Αὐη ον 

τ Οδοπιὶς Τγυναθνάτως ρεορῷ Οσμαηλθν αὰν θιατάγα 

(μαι ιν ίς μα ὦ (ἀρεῖ οπικ  ΑΡ̓ΤΆΓΗΝ, ὠμμιν μη" 

«ανυγιΑβοίοημεν αἰ μναπρ τ» “ρρεἰεμίωτ, (βμ4 4 ρναίονει αρρεϊϊνὶ 
υυΐφίναηξ, (δος ΠΟ [ὐγρῖοι ΠῚ φγαανηνὶ ἀϊέλι ΠῚ Ψ 

Κορε μισίονον, Δάάη ὅγ005 στρα 400} (πατῇ Α- 

ναὐνο ΝΥ ΝΟΥ υεἰατήβμ να ἀαφονεα Ἰ Δ’ μυλπνονενμε οα- 

μων. να οιεδικ ν οἰ ιςσῖ, 1 Β. μα θθναν "μι ρα ὦ ἀπς νοι ξύλον 

ἡ Μαιοήομετ μεσιψες ἰοβλας ριαροι 4} 1] Πρ ρυν ρα: 
Ἰν) δ ταν ἀρ} 6 Πλθο Ἰαιὸ ρατοῦ τα ἤνς παν. ἡΓῸΝ ΘΜῊΙ 

ταν ἐθισι ριον γισοιαῦι θη ς Μαμαινατος οἰ  ττειρις- 

ὑπ. Α ( γων μέσην. αἰ πον, [ΑΛ] 9 }}ν οὐ ν ρτὸ 

γ᾽ υϑνϑην μοβ!νν μι να ον ἐσρ σον δ ἢ ἃ αἰ ρυνν ἀεἶι ἀξευία: τὸ ἀρ περὶ χησα "μι εὐ οάια. 

ἀρεῖς ἰκι νενεαν υὐκουμῷ ὑννς Ν οἴσειν δυτοιν ἰναθς Αιμὶο τά- 

Ἰμνιαπν αρρανοῖ σα α ἢ ἐγ, 5.1 

ἰζερεήτο νοτὸ τεῖία τλοτιϑ 16 

αἰᾶρῃις οχῦτίτῖτα να φυατογοη- 
τοῦ ξιηάδιηεητα οσαττοτ 5:ᾶς 4Π}- 
οο ἀρεῖται ἔμπης οἰ πος ίοτςϑβ, ἃ 

οἰ ΐπαν νἱ που Ἰάχατα, 

Ἐχρετροίλέζυβ δυτειῃ ζοπι- 
μευ ται συ ἤεναυμαι νι ἀοτςτ 

τὸς ξατσογ5 ἀροιταβ τι ἐϊο 61α- 

ἀϊο εὐἰτ [οἰρίθ εν Ἰητογβσέξιγι!5» 

οχΙ πάλης νιζζοβ συ ρΉς: 

(κίας νεγὸ Ῥαυΐυδ νοςς] 

ΠΡ. ᾿ , ἢ] πρδρηα, ΔΙ((ἢ 5) Νοαμια ἔεςετῖδὶ 

λέγων , Μηδὲν ὠὡϑάξνς σεαυτοῦ κακὸν") ἰκ)ρΠ ππαὶὶ τ ουνπος οπίμ Πῖς 
1] μι. Ὁ 

δωῤδιὺ νενὺ {εΥγά η!0-- 

εω. [μξθεν ἐβ πνάφηυς, 8 
αἱ τρομεγερῖην [ὠμά άηνει - 3 
ἐ4 ταἀτεεῦέε: (Υ βαιύην 4-- 
ρασια [μπὲ φονομαυξβα (Θ᾽ α 
οπὐμεν[νμην υἱηεν 4605 

ἐμεα (μη, Ζ 

Ἐκχρενγεζαἔϊοι ἀμίο» 

εὐρέος ἐατειτῇ, Δ’ υἱάτη γμυὶροι πιςς 
ἐδημ446 ΑΡΕΥΓΑΜ (ΑΥ̓ΓΑΙ͂Σ. ἀϊϑιν πιοεῖοι 

ἐμάν μναῖ ψί φάιΦ ννοἰεῦαε κὰ ν᾽ αι (τ. 

{εὐπένβεετε, «[μιβαης βω- Ἢ
 ἐκ γτοΐα- 

ΝΣ ἐξ ρίσηΐε (1 
4“ ανοξοι: τᾶην οἰ ιυ ξεν" 

Οἰμπναμις Αμϑεην Δα Ἴχαν ἐσυρετι!- 

ἰωε νοις πάρη, ἀδιειν, τὰ, 
Ν Ρέ εὐϑὲ πραἰδ βερονὸνς ἴὰ οὐ ἀπε ργα 

τὴν τῆς 5 (οτεῖτν δύ 15 

μῶν τω υῖς βοπνωφ. οι ἀϊτλεῖ!ε δα 
Ἐπ σσσο με. φψαυνάξιν 

: , πρλο νυ ἐν ταν , : δ Τςο μι“ 
1. Μηα «μεθ ἐμ[ινγϑαί! καὶ συωσίρν, δ Ὸ Π ἀτα. ΑἹ ον ρητο  ηπες με νὰ 

νὴ καὶ ἔδραμε Ἐταίηνις, “Ἐ οοπθηνημν αὶ συυμόδαμε. ἘὈήμ- ἀν, 

ρεη φονμην υεμϑμγόφ βέξωπτες αὐ ΝᾺ τὰ ἱμάτια Εγδίη}9 δεθὰς 

πνεβιϑνε ἔων, ἈΒ ἀὐνεσι Δ; νη αηθεβε [γιεον ΨΥ ΝΗν παι δίναιως 

[δι ενατίηες  ρο οἰ ὀναπειμηίεαν, ἀπ [νά ἐρβτωα. Ἐφ.0 νετὸ . 

πα ]απν δεῖς νΠάξὸ ἐφεείςαι ἀπὶδηβυίτατιφ, δὲ πιοτὸ οτιλτ 

ΔλάβηΝ ΠΓῸΥ Ἐταίππιπι σαπὶ Οριπιοποιη εἴς πρίοχυρνο. 

θα ἢ Ἰλιη νοι ίρρειςαν μαῦεῖ. 4» "γμ ἐαάν ωβιζην. 

γι Μαγ 4.65. ᾿ Ἀὲ ᾿ ᾿ 

ὲ 4, «Ἰαλτνοχη ἐσφαλίσοιτο, ἢ οἰζν νττοσνν δ ογιαγέτι, 

τοιι να ἄδειηηι ρνεΐφε αὶ πππης αν. ἸΝΑἔη ἀσ φοιλίζο ὅν 

Ρεορενὸ βτρνατο ἐν ηιβεαι: ἰεφ εκ ςομςθοδίς ΣΝ 

Δηκίςςἄςξην. ΝΜ μν α. ἃ ἔνδον, ὙΝ ΗΝ ἃ Εταμθνν 

Ροιοθίουτὸ ἐν Πέρα νὰ ὃς Το φαυ νας ραθρυῦα Να- 

ἴ- " Ἰσοὺ παϑι ἠςεϊλγας, [(εὰ Ιηζ σις 

ἐαεννα κοιας, ψιοῖ Ἰνάτιηι Νιυμνίαστ Κ ὁίαπα τ ἀπά 1 

νίαν ΝΝΟπαθνα μοί ον δὲ οἰ πμν πα πττοθαητ. ὝΠΙΙΣ 

θ]νληςν, μα φιμόσητη ινύτῳ τῷ ἔυλῳ τὸν αὐχενα Εἰεγούοιίων ᾿ 

ἐν ξυλῳ ἔδυσειν. ᾿͵λυτυν ἢ. βου. θεν ηοιάεα δ 1 

17 

[ἘΝ 

πα αν ΗΝ 

16 [ιἀκαιαἰέϑν.1ἃ εἴς γνι Να}ν δι Ἀτγαίανιφ, δοίφα τ ψ,. ἶ 

4.Ἅναὶ εἰαδἐτα ϑιηνα. 
χι ες, 

΄ 

Μί(δεϊεοις τὰ ΄ 
αἰϊπὰς ηυσιὶς ἢ 



ΟΡ ΧΑ Γ.8 
Αἰτήσας δὲ φῶτα οἰσεπήδησε, καὶ ἕν-- 

τρϑμος ϑιόρϑμος πορυσόχησε τῷ Παύ- 
λῳ καὶ τοὶ Σίλᾳ. ἢ 

Και φεραηαγωῶν αὐτου ἔξω, ἔφη,Κύ- 
ϑιὸι, τί μι δ'οὲ ποιθὴν ἵνα σωωϑὼ 

, ᾿ 
“ -π Οἱ δὲ εἶπον, ΓΙ ς- σον δ] τὸν Κύριον) « 

1 ησοὺν Χριςὸν, καὶ σωϑήσῃ σὺ χρὶ ὁ οἷ- 
νοός σου. : 

Καὶ ἐλάλησαν αὐ τὸν λόγον τῷ Κυ- ᾿ 
’ πω ᾿ Π »"»ἼΪ) 9 Θδίου, καὶ πῶᾶσι τοῖς ὧν τῇ οἰκίᾳ ὠυτεῖ. 

᾿ “" Καὶ ὐδῳλαύων αὐτοιὰ ὧν ὠκοίνη τῇ 
ψ -" ᾿ ᾽ἅ ΠΝ 

θεαρεάλεαν ὥρᾳ τῆς νυκτὸς, ἐλρυσεν Φτὸ ΤΡ “πληγαν" 
Ε Ε ἢ ᾽ πὰς θεν χαὶ δα Π ἄγη αὐτὸς καὶ οἱ ὠυτεῖ πταΐτες 

καί δὲ ίαπλε. ὐαλοϑκα. ᾿ ᾿ 
᾿ " Κ - [ δ.νν : 4 2 ᾿Ανα γοιγωώόν το αὐτου ῥἐς ἢ δἶκον αὐτὸ, 

παρέϑηε «ρῴάποζαν, καὶ καὶ λλιαΐσατο) 
επτοινοικὴὶ ποπις ἐυκοὺς τῷ Θ «4. | 

4 

ἧ,, ᾿ς, ’ ,»,ϑ ,»} ᾿ 

ἢ γυοτηηἰὰ τάν μέρας Ν “ϑομδμης αὐτὸς ολρν οἱ ςραὰ - 

ἀπῆν ἰοίφιοτα τη) τοὶ ῥαθοουχοις,λέρροντες, Απόλυ Ἰ: 
τοῖμεν σὸν τοι αὐϑρώπηοις ὀκοίνους ὁ. ; 

Αἰπυγγέήλε δὲ ὁ δισμρφύλαξ τοιὶ λὸ 
ἡ τούτοις φῳρῦς τὸν Παῦ λον; τ ἀπε- 
φίλκασιν οἱ φρατη)οὶ ἵνα δοτολυϑῆτε' 
νιεῦ οὐμῦ ςξελϑύντες, πορσεϑε ἐν οἰρζω" 
Οἱ Παῦλος ἐφη φῳρὺς αὐτουὶ, Δείραν- 

216 

᾿ ἢ (ματᾳυ". 

αἴειμ δια δὴ: ἐς ἧς ἰηϊατιεμεὰ τῆς ἡμαξ δὰ μοσιᾳνἀκᾳτῶκοίτωςν αἰθρώ- 
πε αν 
νιεπάιίαι εἰ ποις Β'ωμάϊοις ὑπαρχοται, ὅδαλον εἰς 
ΓΓΥΤ ΤΡῚ φυλακίω, καὶ φοῦ λάϑοᾳ ἡμαὶ δ άλ. 
Ὠοπῆπο ρφς ΠΕΡῚ ᾽ ͵ αν ΟΝ λουσιν, Οὐ γεἰρ.αἀλλὰ ἐλθόντος αὐτοὶ ἡ-- 
πῖλ Ἀπ|- “(Ὁ 

εἰοίααν {δὶ καὶ ϊξαιγαγέτωσ ον. 
ποπὶ, πείαἰιέ. Αὐγή 
αἴας ἀἸανβίεει ἃ, 
ΠΟΤ 

7 γϑῖιλαν αδὲ τοῖς ςρωτηλοῖς οἱ ῥα 

ὑλ ϑο "29, τὰ ρήρίρτοι ταῦτα " χαὶ «φοξφήϑη- 
Η ᾿ ΄“- 

τοῦ νοίπυαι Ων ἀκούσαντες διι υ'ωμαὴοί εἰσι. 
τς πηουθῇ. 
ἡ ἄς ὑεὺυε ᾿ ᾿ 
ιὰς οτάπι κα’ Ὶ Ν ἣν ΤῊ, ": ἐπε η μὶ ὁϊξωγωρόντες ἠρώτων ὀϊξελϑιον τῆς πί:- 
γε υσα μα λέως. ᾿ ὶ Υ̓ 
ορὰς οὔ, ἽἜ ,Ἐξελϑόντες. δὲ ἐκ τῆς φυλρυνοῆς οἱσῆλ- 

ὁ, 

323. διδῶ 
2 τς δυιην  ρα [4ο9]Ὰ ρίαχη. 

ω» ὋΣ 

Καὶ ἐλϑόντες ππαρεχάλεσιαν αὐὐτοιὶ, καὶ "0 

ΣΙ ΞΞΞΞ ΕΞ ξεν ξεις ρους ας τυ ουξο τοις 
ἢ νι] ρίαγαι, δ'λουσεν τὸ φὮ πλυγοῖν, Αἰ γεῖ- 

15 αὐτοὶ ρετίτο ἰμπλτης ἔγγα τ 19) ῬεΝ δ φερ ἐωοήμᾳ ἐρ; 
ΩΝ ἐγοπιςίιι5 αςοἰ φίς Ῥαιι- ἰ 1 μυβυείον (β, δ’ ἐνινι,. 
ο ἃς 5114 «ἀ ρεήε:. ; " μρ ΤΡ πα Ῥαμίο ἀν ἣ ἧς Ἀ᾽ : ἐδε:. ᾿ 
Ετ φτοάυδίε ἱρῆς ἔογαϑ, Αἰτ» 7, ΕἸ ρνοάμσεν ον βγα 

ἰλοπιιηί, ψυ] ἢ τὴς σροστοῖ βαςς. [0 [εν Ποηνοβ, αι ᾳ προς. 
τς ντ[εγυςτὺ . ΤῊ δα [μονε τε {ίψῳ 

πα ον ., ᾿ προς ᾿ 
Αὐ ΠΕ ἀΐκεγυμε, Οτοάς΄ Ἰη ἢ ««ΑἹἹ ΗΠ! ἀἰρετῆν Ονρφα 

[)οπιίπαπι εἴπει ΟἸὨειίεπι, ἃ} 1» Ῥοσίηδ Πβμη ψ μι. Μ ν . {4Ὡ5Ἐ Ε}ἔἑὮἑΗ ἢ . [για ςτίδτυ ἃς ἀοίπι8 τᾶν κ"η Θ᾽ ἀσπω με, 
Ἐε Ἰοψυυτί ἔμπης εἰ [ἐγιποπειη] ιὲ 

ἰδοπλ!ῃ}» ὃ οπιπῖδις 4] οἴαηῖ χω [οννϊη, εἴ φηνιειδως 
ἰοτνὶ ἐρίιι, 15} ἜἼΔΗΙ η ἀφππιρ οὐῳ. 

5 ἐ νοτὸ 11Π15 ἈΠιπρτὶς εα' 5} Εειοίδοπε δον ἐν ἐῆα μῳ 
ἰρία Βογα ποέξιβ, ἰδυς σογμρη ["5 5οἐἶ ἰφωνε μίαοε ἐς. 

: γμηϑ; (Φ' δαρεὶχ, (ες ἐβ ̓- Ρίοβας : δὲ Ραρε ἄτας εἰ ἐρίς ὰ 
ΠῚ ς5. Φογιοίξιοι 1105 {ΠΠςο, εὐπε ον ὁ 

Ουύώπνηδε ρινάυκίᾳ Ετ ἰμίι9 ἀεάμϑιὶς ἀουηυτη  . 
04 5 ἀοιπιμ [ναπν, “ρ- (υλτη», ἀρροίιητ τηοπίδην : ὧι οχ- 

αἰταιῖς αυδά σααν νιμαετία ἀο- ρον εἰ πρέη (απο, τ ἰᾳ. 
δὺς ῬῸ ; 

τὸ ἔι ογεάι ει Ὠςο. 4 ἐωπν οπριὶ ἄσπια 
᾿ς : μα ἐγρᾷενς Ῥοω. ᾿ 

᾿ς δυτεηὶ ὀχότο, ργατοτ 55] ΣῈ φμηην ἀΐει βιέίωι 
ταϊίεγαης, νίαῖοτες 401 ἀϊςογδτν! 6{{πε| πον των πνρρεπνα. 
Ὀιπλῖτῖς ποηλίηος ΠΪο 5. 

Ἐληυπτίλιίε ἀυϊεαὶ ςοπι- 
τοδτατίοηῆς πος ἰδγαγοηος ὈΔι- 
Ἰον Μηεγυηῖν ἐηζει, ργαίς αι νι]}" 
αἀἰπιεταιηη!: ἡμῆς ἰρίτυγ ἐρτς 
{πε τῇ Ρᾶς6. 
ΟΡΔυΐια αὐτεπ ἀἰχίς οἷς, Οι- ΠΡΟ Δ ΠΔΤΝ 

[ος πος ρυιδίεςφ, “Ιηφίόϊα οαυίᾳ, 7} 6 Ἡπμορὶ ργεὴς ἡδίω 1) 4{02 πο βωδί εκ, ἑράφη). 
4υυπλ πνυς Εοπιδηϊ,ςοπίοςο-} [|τκαῖθς βφπνήρες Κουνδηῳ, 
τυηξ ἴῃ ζατοοίοιη» δέ αυης εἰλαι 9:05} 1} (ἀΤΟένγεπν, (0) 
η08 αἰϊοὶυμι᾿ πὖ ρτοξεδὸ : (εἀ]. ἐπῤγθορτ' μὰ ὙΜόΜΗ 
νοη απ ἰρί,,β8ι Πο5 σἀυςδης, ἡ μὲν ἐρόυρε ̓  

᾿ζεησπεαγυηῖ δυῖοπ ρίσῖο- 
τῖδιις νἱλξογες ἡ ν εγθα πρώ ᾿ 
ταεγύμπταις Δυάϊτο εος Ἀδηηα- 
η08 ςοἴϊ, 

Εν νεηΐοπξος -ργςοατὶ ίῃπι 
5,8. εὐμέϊος τορβαζυης γὲ 6- 

διεάοτητοῦ οχ ντὸς. 
Ἐριςο δυΐον ἃ ξάγςοτο ἰη- 

τγοιςγυητ᾽ δά 1 γἀι4η}: δι΄ νι 

πΜ 4 ̓γυπὴδηθ9 εἴϊον, 
ἸΝωπεναιε ἀμ! εη, κῃ. 

βος εὐὐίανα αὐνῦα δες 
Ρπνὶθ (δία ποίξευμηι ηιΩ 
χιβναίνευε ἀμημιδηνίην: 
ἩΜΗΦΤΗΗΡ ἐχάμη!ει, ἐς 

πναφ τα. ἰνξίονει νεῦ- 
θω "φο:ὐρημανθη!α δε 4.-᾿ 
ἀδιο ἡμοά οπναιι ἐζδηι. 

3.}] ἈΠ υερέφθι ἀερτεία. 
εἰ[ωμε Φο᾽, Κ΄ τἀ μκεπῆρ: γ0. 
φαύσηευι! ἐργεάφηοηων ἀξ 
ΠΣ 
Ἐχεμηδ πεν ἀς 

ἐάτεεγο ινιγολεγμῆὶ «ἀ 

--τ--.----- --..ο.. 

38. »ενδα ε{}α,τὰ ῥήματα ταῦτα, ΑὉ ἢοε ἰοςο γίψης λά εχ» ᾿ . ΤΙΟΠΊΛΠῚ ΠΑρΡΊΓΙΣ, σοι ΠροΓ ΩΣ λγαὶ 3 0.4 «μἰοὴν φμον βο, ὁμόροις δὲ γγυοιάμ᾽κς. 1 νηο σοάίςο α(-. δ] ιῸ Ρ Ὄβο : εἰν νμαλα τυ ἐὰν κι οἰβηῤθος θρρ ροβίνκς νεγθλ, συωῦΐλϑον υἱ φρατηγρὶ δὲ τὸ αὐ- 
τὰ αὐ δ'ς κυ μην δννκαὶ ὠὐεριννδοέντε! γὸν σοισμὰν τὸν γνμνότω, ἐφοζύ. ς΄ πὸ ῥηϑέ ) ν . οἱ Δύω τ οδ πιγ(ι ᾿ ὅνδε νμὶ ὠπάφιαλι τειὶ ῥαζδύχοις δεσι οἵδ, ρὐιενπερταεξ}ε κὐ- ΡΣ ταν ΦΉσα οἱ Α ἐμνρνβο τη ἢ βάνῃ μϑδ 4ε"»ἰδεὶ ἐκβδνθ, δ’ φεεννάαιν μενγανίομῳ φωὲ [φῆι βμναι, 

, ᾿ , " ΕΜ ιαίογειν 
ῥεςδύχεις. νμκοζεν γρρμεν γοξον, γιερ τιν πιερἐγατιις 

ὉΠ δι ζει Πρ Δη 41, Νά ο 

δἰνααγμΗ ς πη βοήν να υὐκονε!. ὅχς. 

νοςάπάϊ νεΐ πυητίαπάὲ ἐδυίὰ. 
ἐγατ δτογαην πους, »Α Ρίορκεῦοα φείδιν ῥα νύχοι καὶ ἴν8- 

᾿ΠΉΠΠ  ίδα νιγβξίξ 0 σε 

τηπ)νίατοτα αι δὲ Πδδοτυπι τπιμηΐδ. ὩΣ 
17) Ανδ 

ταῖσι ἔς {ΠΠ05 τρείηόξεο. 

«οἰωνοί βωμνὶ ἀφο δέγφενι 4[Μεισὰν Ν ἐδὰ 
μη» Ὑδερριίο ρὸϊὲ, ΝΜ ἐ κυβ  ανῃ πεῖν 
τα]! εγιῆσης. {ΠῚ Ή ΠῚ 
"γόχατωΝρμν γοΐ νυ νογες νυΐᾳ. νἐοπναίον. δοί ΠΠπ6 

«τὶ 

ἣν αὐπιὸν ίςπιρε νἱδιοιθυν, π φαοτιιαι ποι 
"ας ἰσησθτμη βιδγαῖ ἐοπιμιδηιϊαγιδηῇε, αὐὶ Τρ ρου σον 
ζοιππιζηταγιοηῇ ἔπι ππδηΐζλι ῬαυΐΪο ὅς 5 15 ρεηυηειατιης. 
ΝΝδπι ςοπιπιεητασίεπίδι ἐρίιπι ργοθαϑιῖε εἰὶ Ρυϊυεραάτα- 

ΠΝ δ μνο{ειο, εὐ γχὲν. νυ α- τὸ 
τ δον ἡαιδις Ν τινε {Π5.,Χπὸ.1.. δοίμοι κε δράνιασε νη. 

Μανηθ. ΘΉΣΓΌΣ τΑιηδε οὐχ αὐτὶ Ὁ ἌΡε. 
ῥγ νογηλ- 

" ἴδε ἰνα β6ι αἰπβ. ᾿νά 6 ἐαω 

ἀλλη ον πρηιῆοσξυς ης ἰμκδ ψυιάσει ζιιὴ ἐρ ιν φἔζαηι 

Ὁ βεκίεγοα Ἰηληυίςιςοάτος ναγιοταν, ἢ νειὰ (βεᾶες. 5(ς δι 1 (ογίρειμν πάσης, ΑἸνἠγγολάω οἱ ῥα διύχοι ῥῥφτο τοῦτα 

ἐνιζυϑησανμψῳ παρα γλυο υῆνοι μδ' φίλων πολλοΐν οἷς τἰω φυκοικίω, νεν- 
μεκβλε σὸν αὐτοιὶ ἐξελ οὖν εἰπέντος, Η᾽ γνοέσοιιῆν τὰὸ «αἴ᾿ υμαξ, ἐπι ἐτι ἀϑόγει ἀρρείτη ΝΟΥ ἀρὰν » πορρικάλονιαν αὐτοις, λέγυτερ, 
Γ τϑι πόλεως ταν ἐ δέκ ϑετειμηνοτο πάλεν φνξραμοῖσι ὑμῶν, ἐ'- ΟΊ ψηπρμίζοντνς χαϑ᾽ ὑμ, Ἀξελϑεντος δὲ ὧι Ἰδὲ φνκακῖε, ἦλθον Ὡρὴς 
“ἴω Δυδιὸν 

᾿ ᾿ καὶ ὁδόν τον τοῖς αδηνφοις, δενγκὶ ὅσω ἕ “- 4σδηι, ΟἸοὶα νοξαίνμαίιτ, 56 φνι αὐτοῖν, ᾿ ἐπι τν τι τἀπίσι ργοδαθί!ς οἵς,, δὰ ν τοι δὲ δείατη δας ]ου ξε: 
ἤας Δις σοηβιία ατεγήάμην Αι 7 ( τ ρεουίηοίίν ρισίςι- 

4 ναρακρλέσνυ αὐγοιί. 1] δ(τ, Μ΄ ἐμέονοι ἐοηππι ἄνω Ῥεεβέβικο νεεδα φια ἢινενᾶς {1} νονὺ φνὅ πνάηενα ἄζοννανοι 
᾿ ΝΡ νβνοα 

τς [νοι αδιρέμι, ἀέζενμοι, Ἰζηονανένο υεβεαν «οηάμιφηανν, 
Θ᾽ υϑ! υἱτοι βνϑῦοι ει. 1λεῖνάς «ἀμέϊον ἐρ[οΙ ρνϑι δὲν (ωμὲ, ἀβθεβ- 
βει. Εἰ κήδε εν "4. υὐτῦν, τῷ νων! "ἡ “4 εὐ ψηῖφ! εἰ ατνθηι δ μετίενο νο!. 
"Αχνεβθ ἐχήνν ον ἐάνεονα ὑσμένμμὶ μά ἴ. ἀίανο, εὐ’ νι βού, 
βαϊραϑημὶ φνα [ἴδ βεῴμι Πλρονολιβην «Φη οί ιν. 
49 “« 1.γ4, ἀν, εἰς αἰωὼ Δυδίων. [4 οἵδ, πρὶ τἰεὶ Δυῆδαν ΝῈ 
ετίᾶπι ἴῃ πον} {9 νοταίξις ςοάϊςίζιις {ξεῖρέυν ἰοβιπιεν. 

Ἅοὔδην δρυ ἠσνορευέϊσο: 
δ τω Χύνλων ἔπεμψεν. 1) Πγυκὐαρίροιν οἰς ὃ αὐχρν τὰ [40 Π᾿ 
«ἐς ὑμαμ κέγν. 4 βι βιαιτέδεν. ᾿δηντοι τουλοϊδνκρυυὶ 

οἰὲ 2 Ἀυγίμιν ἐν τῆςο γεν δ χοπιρίατι ἰναῖς Πα οτιπταν, δυηγήναν 
Ὧν ὅσοι ἐποίυσν κυρεοζαυ τοῖς, πα οαχρικέα ἀνγες αὐτὸν! γ ΦΚΡΟΝΑΡΝΗΙ 
4 {πεερα βρῇς, 1) ονοίννον τοι ον οἱ ι!, ' , 4 εἰ 

“΄ 

Εἰ [ἐμ οϑὲ [νηὶ εὐ γᾳ;..: 

“ρει Φ' οννίε ἀοπνως εἶεν. 

(αν {ςἐΐφγες, ἀν, ἐπῖει, Ὁ 

Νηρεέβυμη ἀμίξην. 

. 

᾿ σλῆϑος γγιωσρεών Ἢ 

φ "παρεκάλεσαν αὐτοιὶ καὶ ὀξηλϑον. 

Κιφάλαιον 4ζ. ' 

τοδισαντος δὲ τὴν αἰ μφίπολιν χα] " 

Αἰπολλωνίων ἦλϑον εἰς Θεοσαλρν- 

εἰω,ὅπον ἦν ἡ σανα) γώγη ΤΩ ὑουδιαΐ
ων. 

κατε δὲ τὸ οἰωϑε" τῷ Παύλῳ εἰσῃλθι 

ποθς αὐτου, καὶ τὶ τώθο «τὰ τεῖα διε: 
Ἰσοῖον; ΑΛ Ἷ ᾿ 

λίγετο αὐτοῖς δι τ μ “γαξῶν. 

᾿ ͵ ω ἘΝῚ 

διωνοΐγων νῳ φὐοατιοίμϑμος ὅτι τὸν 

Χρχϑὸν ἐδοι ἀπ τς “δι ᾧ απ βθῶ οκ νή- 

ν 4 φ᾿ ». ἥ 
Ϊ᾿ 

χρῶν Κῶ 0 οὗ τὸς δὲν ἃ χοιςοςν [ησοῖξν 

“ ᾽ ! ς« “Ὁ 
; 

ἐν ἐμυκαταγγόλλω ὑμὰν. 

Ῥ ᾿ ᾽ ᾽ 

Καὶ τς ἐξ αὐ δ“ ἐπιίδησαν, χφ! ας, 

φουσεκληρόθησα» τῷ παν λῳ καὶ γα 

Σίλα, Δ 18 σεδοι "μων Ελλδιων πηδι 

“πρώτων οὐκ 

φλίγαμ. 

ζηλώσωντες δὲ οἱ ἀπτοιϑοαῦτες 1᾽ον 

᾿ δῶοι, καὶ πρφσλαξόύμϑροι δι ἀγορμὼν 

γακ αὔρας πονηοοις κϑὶ ὁχ λοποιθστεν- 

Ὡς ἐϑυορύξοιω τίω πόρων' ὄιςαίντις - 

«ἢ οἰκίᾳ Ἰάσονος» ἐζήτοιιυ αὐτου ἀγα] 

γῶν εἰς τὸν δὺ μον. 

᾿ Μὲ δ ρόντες δὲ αὐτοιῤ, ἔσω οον τὸν [ά. 

συνα κφ! τινῶς ἀϑελφοιὶ {31 τοῖς πολι 

πάρχας, βοαΐντες, ἵτι οἱ τί οἰκου αδρ. 

αἱαςοιγόσαντες , οὐτο! καὶ ᾿νϑώσε πα 
ρέσιν" : ᾿ 

Οιᾷ ὐπνόνόδεκτα, ᾿άσων " χφὶ οὗτοι 7 

πωύτες ἀπέναντι “Ὁ δογιολτων κι αἰσα- 

ορς ὡεάττουσιγ βασιλέα λέροντες ἐπ ] 

Θην εὖ, (πσουυῦ : 

Ετάρφξαν δὲ τὸν χλον καὶ τοῖς πολι 

τάρχας ἀκούοντας πιῦτα. 
---.-.-ο.ς........ 

Εὶ ἐφτε![ὶ [ρνε,κμὶ ἐξ λϑον ἐμ νεδε ραν ἀςῆοςι, 

᾿ εἰ ΟΑΡΝΤ χνιι 
1 ϑγηαφιφα 4νδἀοὐν,α σιν αγερὶ ᾿Νυϑὰ ροτ ταν ἀὐτίςυΐυ, 

"Ἢ εἰ γε] οοττὰ τοάυ πάλι π {ϊ οιλληιι «αυτά 

ῥρίειβ, νενενων ἐὺ νδὲ “Υω! ἤματα Ινάκϑενην (στον ἄσ-, ς.4 Μοιχίοβνηνο, 
το Γ 

"ιοεῖ ΠΠο νεϑίε ἰοσο,ΥΟ  εταῖ ἰγπαοβα. 

ὕοης Ρ(α]. 9.10. 
ἴὰ εἴλ τλπι ππλπ επὰ ἐχροόποῦς ψυλπιὶ σογΓμ ΠΝ αἱ 
δλλινὰα ργοροηιίηταν. τὰ Αἰ αβ ση δ γτα΄ Πεζ4"" νἀ εν ταν πιὰ μὸ τοῖα πα εοηἤεηυίτω 

8 εαὔῇι ψιάηνὶς ϑυρυζεῖ δα! μα Ππυὰ υ 

Ἰνὴς ἀεοίριτυτ ὁ Εεργόύυιη ἰδοῦ 
της ἢ ρθη νυ ς φνείνανην εἰμίβαβενο. Ε Αἴ άόνεν ὅνφαντε. 

«αἰ ριοϊατίς (ςείροιτα ἰοοις 

Ν ᾿ 

ΑΡΟ: 

᾿ φρῃεὶς τίω Λυσίαν ἰδόντες τουὶ ἀσεὲλ- 

8 

Ὁ. ρίίοῦε, διανείγων. “Ὁ ΠΗΊΒΙ βομνσαε.} ἅρὸ ἰδτρά εἷ 

φεπετοιεϊηιοαίνε ρτοδάμτνηἷς ΠΠο[ρρα γιὸ ἰο. [λγὰ- 

εἰποπἤιδλης, πσατ α γὰ [ςτίθι- 
αὐονοΓανδι νεῖται ν οεδο Κλεδρκεδο ΡῈ 400 δ ν ταν ν1Ὸ 
δύγως νίιεγας φλινέϑι νοοαιν ΝΠ ΝῚΠ πε: μαμι ἢ 4". 4}ἢ 

͵ 

ὁ ΤΟΙΟΑΚΝΜ. 
ἐταίθυς » σοπίοϊατὶ ίμαις οὖς, 
ἕδος ομ  ςΠῚ μης ἐχ υνόσ, ἡ 

(αν. χνϑεῖι 
Τίμοτε δυῖς Δόξ ρεῖ Αη-}} 

ἃ υμλυρόλη δὲ Αροϊοηδίννεο- 
αὐέολν ἃ μοἢαϊουνοδι » νι ε΄ 
ἐαλο ἔχ μβθόβὰ αὐάίατι υὐχο- 
ΤΟΝ 

Η ὍΝ "᾿ 

ἐν οδς νοτὸ ἤσαῖ φοιίμπους- 
γὰς ἀμ τε λο" μα οΟὐγἂν ρὲγ 540 - 
αι ταν τας τη εἰς ἐχὶ 

δ τρτοινδι 

ἐλ ρήδ ἃς Ὁ ὁσοΐος ρο- 3 

“φηνοεγς (δύ ξσιη, ρᾶ- 
ζιφάτ ἢ 615 ὁχ τΓΩ 5 Ὁ ἃς 

, 

λυπφ οἴ). Οὐεῦν σΡῸ» 45: 
ρα κθην τ γυῦ15) ΠΟ]. 

ἀκα.) ἰἰνν 

θαπο ὡς διἰα, ος τοι ριοίοι ὑπ 
[ἀν ςογω αὐυϊθτη, μηαθηα 
18 ὁτ ιαμειθωθ ρετπιαγ ϑηοὴ 

μόάθκ ας. 

ΠΡ τη 4 ζοσυπιοκὶ [υἀαὶ 
ὄχι βγη α οὗ ραγιογᾶ  Ἰνη) 
τις ψῦ ἴααμν οαὐουηξονδῃοὶς 
νὰ δα ἶνς), ἂς ταῦδά ςοδοϊλ, 
{εἰειυ ο νὶ ομτ48 τ μ τ4- 
ἐρῖθι) Ὁ) δάοττὶ ἀοιδυτπιδλαίο- 
(169 τας δ αθι οο8 δάάως εἰς αὐ 
" 61]. 

ἐς μὴν το. ἱμιςη ἔφης 
ε)2 εἰταχκτίς γαίοι, δι διαηοί- 
ἀαυν᾿ ἔγαῖγου ἀα οἠωττδι ς τηαψί" 
ἀγαταδν σα γα ον" ΖΗ οὐ- 

ὅν 5 Τογγάγωι ἰἰάτασν {πδιοτις- 
ἐμητκείδιο Πὲς δαζμμι: 

Ωοκ᾿ εἰςερίε Ἰαίδη : φυὶ ο- 
15 (πετᾷ οδοζα (Ἰγτίατις [4- 
εἰμητνοροπν ἀἰνατο ἀϊςςηῖο5 οἵδ 
ἔς πστηρσ τοίμτ, 

ας αὐπὶδηϊεθ. - 
---..- 

ἃ: 

ἵκθίαν ἀξ καγ σοταιη αἴ. 
(τ ἐκεῖ δι “φρο οο δῦ ἔμ 

Οοπιπιουετυπῖ δυτοπὶ τας- 
Ὁ4π| δ( εἰν τατὶς πηαριίεγατιδ 

ΥὮ σιβιιλον. Νὰ 
ς ὠη{{ϑρννοηϑ} (Β βαννδρηνΗ, ᾿ 

4 ον ὠγρμάων οὐρά! (οἰξε ἐπ ἔογο νἱταῖη ' 

ἕογεῖς, γε πἰηγίγαπη δὲ νεπλίςν, απὸ» (σἷες Οἱο, [πςεπι ὃ. 

4 Οὐ οιμίοι βονδι γταῖα » Ἄμωμοι, ; (εὐτιπᾶ νεθὶϑ νοςάτς]ἀξο Μετεπεετρτεοηυς τ, 1) υμίᾳν. , 

ΤΣ Πα βτειτμην νῇ οἰμηεον ρθε ρανείων, ἐγοερνζυν τῶ) πόλιν. Τὸ ἵνρυζην 

Δ 

419 
ἀδαην Φ’ υἱΐη [᾿αινὶυν!, “ἷς ρων: 

μηβίαιηβοι μιᾷ Μὲ φὰμαυ θεία 
ΟΜ, εἰ οἤδοίυνη. 

ζαν. χΥΤΙ- ᾿ Ῥα ΠῚ ὃς 3114 

Οὐ πεῖς μᾶῖεμς, δυἰα[ιπις πρὶ" ιοιατα δῃοτά 
μονα ὧ᾽ «Γροιιονναην, (αἸαε. 
σὉέματνϑ! Τρε[[αἰονίς ,ην, 

ψϑν Ὅγαὶ [γαγο ἴμς 
ἀκονμνη. ᾿ 

δεευηάωπε ορη [μεν ῥ- 
πεῖν “Με. Ῥωνίώι ἐη- 
ἐοὶν 6( «οι, “ρε 8“δ-, ". 
ὁσι4 «τα ἀπετεῦ αι εἰ 
ἀε δοείβιηγμ. Ἰδίτιν 

αἀαρενα ’ ἐηβ- Ομ δι» ἰάεο 

ἩΜ 45 φημ Οἠγήθενι ὁ- ἜΡΕΦῊΝΣ 

βονεμδε ραιὶ, Τ’ τείωνε- ἐ κέκης ηκἀᾶ 

τεὰ [7 21.}} )ΚἍ᾽ 4μ4 μι γι ρτορισέζία 

“ Ιείων Ομνηϊνε, φαενν οἱε 'ξο οἰη 

ἐζο αηφοημίο νοϑίες ἐν Ἐ ΕΑ: 

Εἰ ημ ἀπε εν εἷρ εΥ8. 
ε ἀνέετνηι σ' καἀϊωμξ], [μη8 

νογροτμη ππιβδυΐ,ο δὲ ἰῃ πὰ τᾶς Νιάς ΜΕ 46. ᾿ ἀρώναν ἴδηι, φινουνμώϑησαν, ἰὸ εἰ 

φιοά νετϑινην ἀϊειτίοτον Ογαςι νίαγραηι λά Πςοϊατληάεπὶ 
πλλιτισπ ὡρπίμητίοποπι, ὃς νἱποαΐυπι ἀγέἩΠδιπλαπι. 

“Οοἰεηεῦ, ν ὰς [αρτὰ .3.4}» 
ὠπδϑνιυῦτνι. γι άς Ιολπ. «ᾧ ἤ 

᾿Ἰροβνίωνν. 

βαμίο α' 54, (0 ἀετο- 
ἰεοθέδνε Οαηεβμε πεμίμν 
ων ἰο πρῶρπά,. Φ' πρηΐνατε; 

Ἰοοδῆφε ἤν βάμια. 

Ζοῖυς ας δα 
Ζεϊαηίει φυιαπν ἱνδαὶ, κοι ὅτ ἡυβῃ 

“[Πνοινι [με ἐς σηἶψο τὰ υΠδεῖ {Ρ4 ᾿" 
«αἰὖγοῦ 4μεδ4πν πιδίοε, (Ὁ΄. ςἸοίο» δ ἀδαι 

ωνδᾳ [μιέϊ4., εοηοιάν4- ρα ὰνν ἀερτεος 
πεπάϊτατ, π6- 

ΤΩ εἰμ ΔΈ4 πη). (' 4}}}- ὼς κι ἄμα. 

βιπιες ἀσπι Ἰαβθπν 4μ4 ἀνὸ πεηυε 
γδανε ἐοςε ῥιράνεεϊε ἐν! 16 καυὶ- 

᾿ ἰδερλιτι, δεᾷ 
δ ἰΐςει πιᾶ- 
1ὶς φυϊσηυ ἃ " 

Ὁ ,.,. δεῖ, φυυπὶ ἰη- 
᾿Ἐε ἄνωνο ποῖρ ἐπμεμ' ει εοι οἰἰδπὸ 

[ρὲ «οἱ ,"ναἰνεδαηε [4{05 ἐχεῖιει Ὁευς 
περ ον 4ωο[λαην βαινε! σε ὁρεῖα 
«ἀ ρτέπορε» ονοὐδαιμνεία. δὰ ΠΟ Ε ΣΙ δΟ 

μη δημὰ. νοένϑναι μὐωὶ ονβίμοι γὐδὸΣ 
οὐδεν «οπυμαπὲν (Φ' ἤως 
ὉΠΟΥ͂: 

Ω μοι [ν{εερϑ Ἰαβνι 
μὲ ομνηεξ εὐπινὰ ἀεεονοά 
Οε[αψήξδεινηι, τεψενε 4" 

Ουνἐνεανότμοὶ ΜΝ 

ΟΣ ὧν μνἱπείρει “ν 

εἰδωεόν ἀμάῤεπέει μας. 

συμινκλδρώϑησω!: " 

ῃ 

ε διοξσιρίδιιγ. ἰἴαφυα ἡ. 
ϊῖ ξεκορι «π) φιάτῖο 

4 (Ἀν ῆμ ον, τὸν Χωτ έν τὰ οἵ Μι πλήν. ἄν ἐπιπνΐος νας, 4} βενενι, ναρορνκόνει. Ἑταίπνιδ Μ' πχοριεινᾳυος δι - 
ωι ἰοςορρεἰ!ατίμὰ, νῖ πβεςι εα [εη ἀσπι 

ἢ [4 οἴ ρρ! εἰσ 
(οἰνὸ κέ ἂν ἐ 
τεϊεζιο ππιτασς. 4 νην» ΚΖ νάνι, 

᾿ἀριλ,. 4. 

ΤᾺ 4 μιν νας 

εἰ. δίς ἐπ τν ἱρο ἰὸς νετῦνν ἂρ. 6 

τιν ροπΐ (οἷει, φυσι βγομρίςι τὰ αοῦις Αι 
[, ἐὴ Διυϊλτιο ρογ. 

ἴων" δὲ οἰατιοηῖα Οὐ θα τγληιἑείο δά τς ἐϊην,ἐς ἡ νεὐς 10 
4 ΚΕ ΈΡΕΝΝΝΩΝ εἶν δὰ ὁ Ἀρμεος ἰᾷ εἢ 

ἐστε ργοννηζατα ΜεΠίλιν. Αὐεἴωιη εἴν Χο ριο Μμεί 
ἐἰὰ βονντιν {Ὁ} αὐτονομαεικς τ δι ἐπ ἰνᾶς σηπμιτίλτιοης ταῖο ἐόν Δοβαΐξοητεε, (δ τὸ τη τεδιμν δὐϊηιιταπιιβ, ᾿ἴλαὰῷ 

πον βαίνει φἰτι δι τανοε νὰ μἰαιίμε οἰἴει, «οἰ σοι οπε, μας οιφερσταμο ΔΜ} τατίφην πακυτν 

φιχφοβείοην 

ρίυεν μοι νιάστυν ἔλτις οχριςίϊανν. πον 
δ τδῖνεν ἀδνεφνι δ γ1: δι Αταδς ρτατογοα ἰεξ ετῆτ τοὺς 

δκο 4} Ἔγφηε δε. 4 8: 4τμνο [με τιατμμ ναναφάα νυ ἀντ, νυῖς 

(ον αι ταί, ονέμνϑάνων ἡσυτον ἔλτηα οαρτς Γὸννε ὁριποτοῦν 

 Ἀνιρη, ὀύφεμε αν; Οἰδητωΐηην ἐτγρε «Ρτορίος, 

Ρισροπυϑαραὶ να. τ} ἢ δος νοΐδο δ σανις εἰὶ υΐακ᾽ Ἂν 

ἴσα κάσιτοο ροῦν δάμιηρίκας ψιδᾷ Ἰνοίριῖοᾳ 

Χις 

ἐῤνινν ἀϊξεπεαι εἶκε 1 εἰμεν. ζ, 

το, 4υ δὶ τα “οπίμβΆ- ποι 

. 



ΟΟΡΧΥ Προ. ΑΟΤ 
; Καὶ λαδέντες τὸ ἱκανὸν αἴδοῷ τῶϊ ἀσο- 

νος καὶ ἽΜ' λριποδν, ἀπέλυσαν αὐτοιί. 
Α 

Ἐὰ ἀοτπυπιε Οἱ “ἃ ἀδηλφοὶ αὐϑέύως Δ τῆς νυκτὸς "] Εἰ 4ρίτίμια ρευάδ κ. ᾿ - “Ἂν 
εἶα αυα Π ἔπεμψαν τὸν τὸ Παῦλον χαὶ τὸν Σίλαν 

Ἰοι ἀπν δὶ 1, ᾿ πελρέρά 
ἧς Ριοροαίι Θὲ Βέεριαν" οἵ τινες φὐδαημυόμδροι εἰς ̓  

ἠδ παρ τ σμυᾳγωγίω ἢ [ουδ᾽αίων ἀπήεσων. 

“ποκα, Ὁ ὗτοι ὃ ἦσαν αὐ βυέςερρι ΤῈ ἐν Θεσ οἴ 081η 
ΕΗ 

ολάςπι σεηισ δ ΒΥ ι ͵ 

νλτὶα τ δΣ σλονϊερμίτνις 4 δέξ αντο, τὸν λολον Ξ“- 

Εἱϊ6 ἕως (ἃ δἰειυιᾳ ἐιεην, Τὸ σρισῃς φοροϑυμίας ) τὸ κα ἡμέραν 
Ρἰαεὐάφηρε ἅϑαψράνοντες ταὶ γεφιφαξ, εἰ ἔχοι ταῦτα 
χὰ πυσπηξηίο εἰ 
γίοροηι, νεδυτῶως. 

κι κί, ὶ " ᾿ 

. Πολλοὶ μϑρ'ὶ οιωδ «6 αὐδΊτγίς ὄσων, 
᾿ ε τῳ - ᾽ 

»- χρὴ Ν᾽ Ἐγλίωϊδων γιωσωκῶν Ψ ἀὐχν 
μόνωηχαι αὐδρῶὼν οὐκ ὀλίορι. 

,ἀαθει εἴασα, Ωἷς δὲ ἔγνωσαν οἱ ὑπὸ τῆς Θεοσαλο- 
υῦς ὁ ᾽ » ὙΌγ Ω 

δαῆ : " ἘΝ νίκης Ἱ ουδ' ὧοι ὅτι καὶ ὦ τῇ Βερφίᾳ κοα- 
ηυϊάφσαν αυος ἐοιοίππὰ ονος. τ ) ὅλη “ἐσὺ τοῦ Παύλου ὁ λόγθ’ τῷ 

ἋᾺ 
41. “ρ πὲ τασλεη ἀὐαπι [ατὶς ας-|Ὁ ἘΠ ἀέρερια [αἰλεβιξίους 

Ἑεριἤεηι δὺ Ιαίοης ὃς τς! ἐ4υ]5 
ἀϊιπὶ 

ἐς ΠΔυ] πὶ Πιημ} δέ δ:14πὸ ἐ-] 
ἑλἑεγαπς Βεγοσᾶιῃ : 41 υιπι 
Δάυξο"σηϊ. ἰογαης ἴῃ ἰγπαβο- 
θάμ Γιἀαοτιπι. Ἂ 

αἰ “ἢ δυῖοηὶ ἡμ4αὶς υΐ Ἔγαητ α| Ε], ἀνίοπν σύας ηοῦ; Ὁ" 
ΤΠεβαϊοηίοα ἔμεγυπι ΠῚ ρα- 
πετοἤογοβν νῖ ΄υὲ γεοζορογηῖ 
(εγπιοπθν στ οὐαὶ αἰδοσὶ- 
ἴᾶτε » υοτίἀϊς “ σχαπη δα 
δοτρτυγαβ ἀπ ἤας 714 [ς Βὰ- 
Ὀεῖοηῖ, 

ἅ} Μυβεὶ Ἰρίτον σγεάίφοταηες οχ᾿ ἢ 
εἰς) ἃζ Οταςαγιπν τυ] ἰογα μη, 
Βοποτγαϊάγμῃι ὃς νίγούμην ἤθη μὶ. [ γοβάνηπν, Φ’ υἱπὶ μορ 
ραπεὶ. Ὁ Υα ρ4μεὶ. 

4] Μεδυῖειῃ ςσρποιετῦς Τμεῖ. "3 
(Δ] οη! εις Πάα’, Βοος 4υο 
6 Δι ητίατατη ος ἃ Ραμ] ᾿ [ἀνοάμν 6 καὶ Ραμίν με. 
ὑπ θιοϑεὶ Ὠ εῖ, νοπετῆς δτίδιη, 

Δ ΊαΑβρΗς τσ ἃ ΠΧ ΥΙΝ 
πΗγμη ἐης, [αχυητ 08. 

ἄς νεγὸ Πατί πὶ ΡΕΓ η0-]10] Φημῖνες υερὺ (ΟΕ ἢ ἰὴ 
μεν ποξίεπν ἀνα βγαμᾳ 
Ρφυίωνν φ' 5)! 4» ἐὲ Βε- 
γόης: 4ηΐ 4μιηνυ εν." 
[ !,ἰν βνα. τορ ΔΗ Τμάκοή 
ΤΗΡΉ ἐμ οίεγωμε, 

ἰλονεϑ ἐοτηρε φωὶ [μη ΤΊ 
[αἰοιδεα, 4μὲ βέφομην " 11} εγϑινην ἐρτν σηγηὶ φρὶ- 
ἀδμαξε, φιορ άε βγηίδηος . 
ϑετήρθμγαι,, (μαι 
μαϑεγεμε. ἐμὸν 

ΕἸ πηρ εἰ φολάξηγεγος 
ἀϊάενημε ἔχ εἰς (Ὁ ρμ. 
ἐβεγηην Οὐ εξ ωτι Πο- 

φ)μμην φηεῖν ἐορηφμΐ, 
βηνίη Τ [αἰδοῖα Τμ. 
ἀπὶ 44 Ὁ Βεας βν4- ὃ 

μην Τ εἰ νεϑενμηεζ ἐ!. 
οὐἷε, Θεοῦ, ἤλϑον καἰκεῖ, σαωλόδοντες τοιᾷ ὅ- "Πὰς, ςοποίταητες τὰς θᾶ. Ὑὴὴ ερλφινμηγὴ δ' (“5 

΄ : ρῖ : ' ᾿ 

Ἡπονρ ον ἀλυδι δὲ τότε τὸν Παῦλον ὀδαπές ει. 4 ςοἀ της [ζλτίτη Ῥυϊάπη ἐ- )14] διρεήπναμε ενῆς Ῥᾳμίὰ 

δονμοίαι α λαν οἱ ἀδελφοὶ ποράύείϑαι ὡς δ! τω αίετιινε ἐταιτα, νὰ ἔπε ἐνοῖον! [4τοΐε τι βαμαι μία 
᾿ ἐν λέῳ ων ὑπέρμδρον δὲ ὅτε Σίλας αὶ ὁ πῶς ἐλΑ μι αηον μα "π Ἴ ρ" ἐὰν 

ε΄. ͵ ος πο... ᾿ ϊ ; πΐϑρηι γ Ἔ; Ὑὲ ερϑιπώντες πὸ Παῦλον, ὅγα- '᾿ Ὅἱ τε Ἅππ ΠΠΈΡΕὶ 1 Ὲ μίαν ἀρ ειθαν 

ΡΤ ΑΝ, κε τύ ν χόρεῃ τὰ μα ἡ τ τ ΤἘΡϑοε μ κϑλ δὲ ψόαν. ἢ δενης δ μστασαὶ (αις, (εὰ [ι συλέω φρὸς τὸν Σίλαν χσὶ Ταμόϑιον, ᾿ Φ’ ετερίο πναπήκιο αὐ ΡΝ ΠΕ ΣΌΣ ΕῚ Ὑς ΤΕΡΥ τς αυε:δί ἀζςορῖο ργαςερισ δά 5:-} αν κα σὴ ρῆμα 
γα ὡς τχες ἔλθωσι “«οὺς αὐτὸν ὀξήε- ἰατῃ ἃς ΤΊ ποτ ειπι, ντ αὐ ληι- “εν πρό ὑμτῶ 
σαν. οἰτἰ πὲ δά ἰρίαπι νοηίτεητ»α- ἡ 0 νοηῤνεπε κά ων, ρτοίεο. 

: ν δίειηϊ. ᾿ ἘΜ (νη. 

αὔοιοαι ρυταα υίς ἰο(Ο τηλχιπιὲ ἐοπαςπίτς Ὑς ρυαοίδὰ 
ἀἰχοτίς ὐυοᾶς κρίδιφοἴνται νΡΓῸ εἰς ἀσραλὸς καϑυρώντες. Ουτ ο- 
εἰπε ἐδ Ῥαυΐαπι Αἰθιοπλε νίψῃς ἀοάιίχογιης, ΠΗΪ νος ραν 

ἰχαοτᾶϑ γεσίομοϑ ἰη εἰπὸν αινέ ἴοσιι πν Ρεγάυεετοὴτνθι αν 
Κοιξίυαι ἐπ 4 εἰς τατὰς νἱάἀογοτιγὶ [π΄ ποὸ νεται ἸΠΠ πιο ςο- 
ἀϊος,ροῖς ἕως Αϑιυνδε “«“ἐθοηάς υ[μ4 (ςτυσιτιιγιπαρδλϑεν δὲ τί 
δια λίαν ἐμωλύϑη ἡγὴ εἰς αὐτοιὶ κηρυζαὶ τὸν ̓λόγονιλαζόντες δγ, 

ἃς. ἰ. Ρεκεγί τ 4, «υἱεπι( αὐ υλιπνιάς Πσοτ 16] ςδιποιατι5) 

--“--. 5 

“Ὁ-: ᾿ϑζυΐαιο ὠκσεγουδυ α αὐ--ἰ:88. Ῥαι]ο νετὸ Αἰμοηΐς 1195 16 
νφ τς Αϑέμαις ὀκεδηρμδρ Ἴχρεύζλητε ὁ ἰγγταρατας ἔρὶ- 

εἴτις Εἰυς ἴῃ ἱρίο, ἡσυπὶ σοη- 
ὑμὲ (ρίςεγοι νγθοι ἢ ἰά4ο] 5 γείει- 

σω τίω πολιν. ἴ4ῃ,.. : ὙΕΝ 
; 17, ὈἰΠὌογοδας ρίτυγ ἔη γηαρο- [17 Ῥήβιαδαι ἐν δ να, τυτίοσαν 

ἃ (τ [ἀκ ]5 ὅς το Π 161 ο(15 9 ὃς 
[τὴ ἴοτο φυοτίάιε ἡ οπ φαιρυς. 
αἱ οθ 115. 

ἢ ᾿ » 

»υὸ τὸ Παύλου,πωρφξιυετο τὸ πτνευμᾳ 

ὠπί ἀντῳί,δεω φφυυῦτι κατείσδω λον ἐ- 

διελέγετο υϑρ οὐμἱ ὧν τῇ σωωαγωγῇ 

τος ουδαχοις καὶ τοῖς σεξομδροις καὶ ὦ 

τῇ ἀγρρᾷ κατὰ πασῶν ἡμέραν χυρός τοῖς 

αὐἰοατυγχώνντ ας. 
ἐχο τ ᾿ ΡΉΝΝ ΠΗ: 

τυὶς ἢ ΠΕ πακουρείων καὶ ἢ Στωϊ- να ΤΡ ΔΝ π λυ ΘΕ ΠΝ Τὰ σ᾽ διοιειρμμισρρια ἀν. 
διαϊαμτις οαπὶ ἐο : δὲ υϊάδηι 
ἀϊοεθ δης, Ουτϊὰ νι] τ΄ ράγγα!ις 
εἰς ἀΐςετςο» ΑΙ} νετὸ Ρεγερτί- 
ποστ ἀδούμπι νἱ άδειγ ἀμηιη 
τίλτοτ εἱς : φιοπέλιτι Ἰοἴμιτα δὲ 
τείαγγοδιοπει ἰρίι!5. ἀηπιη-} 
ΚΤ ΣΤΝ ΐ 

Εσ ρισβοηΐστη εὐπὶ ἀυχετῆι! 9} ΞΡ ἀρῤῥνεθνενίωπο εμη, 

κῶν φιλοσόφων σιωέζανλον ἐυτοῖ "καὶ 

πνὲς ἔλελον , Τί αὐ ϑέλοι ὁ σσερμολθηος 

ὐξλέγοιν:Οἱ δὲ, Ξένων δαιμονίων σδ- 

εἴ καταγ γελοῦς τ} ὅτι τὸν Τησουυῦ κῃ 

φίω αὐαάςωσιν αὐτοῖς δὐηγϑνλίζετο. : 

᾿Ἐπιλαθόμδυοί τε ὠυτεῖ, δὶ τὸν Αρειον] "9 

παλον ἐγαγον, λέγοντες » διωάμεϑα 

γνῶναι τῆς ἡ χρὴ αὐτῃ ἡ αὐπὸ σοῦ λᾳλου- 

μδρυ οδισδα χη; ᾿ς "-" 

Ξενίζοντα γοίρ τινα εἰσφέρεις εἰς ταὶ 

ἘΝ 
η 

[υπιύϑπε  οἴτε θα (ες ἢὰ πουᾶ 
ἀεαυάτυ ἰοχιετῖς ἀοδεϊηδὴ - 

10[| Ρεγέρτηᾶ βξηϊ αασάδι" ἴπ-᾿,0 
ἔεις αὐτίδιις ῃοϊεῖξο νοϊαγηις 

ἐς μονας ὙΦ ΠΥ τῶν Δ Ύ», Ὁ ᾧ  δνρι 7, 2ὙΓῚ ὙΌΝΡΝ ὁ ὙΝ ὁ ἐτροδ ΠΑ’ ΦνΡ, γον αν  ἩΠπ ΚΑ ν ΤΑ ἜΣ δ ὅτ Κ᾿ ἐρο τ ν ΥΎἐΔ ΣΎ ΨΚ ἤνψ" ἡ, ΓΈ ΣΟΥ ΔΤ γ. κοτὰ π Ὑ 

" ΔΑΡΟΘΤΟΙΟΙΝΜ. {1 
ΤΙ ε[ζαἰλανν 4 οὐ ργορέβενοῖνν εἰγ(πςπιρο ΓΆς [Αἰ ἰ5) γνοίην 
[ἢ 0] ρικάνεανο, 4 ἐεέβιο φηΐοην περ ατο, δὲς Ἐτ σςοττὸ τιϊευπὶ 
ΔΙΠΙοαυ! ν ἀεὶ ροίζει Ρλμ]ά τος τοβίοπες ηιοῖ ἱπτοῖ ΤῊοίς- 
(Δἱοπίελιν δς Ατβφινᾶς ἰητετίιητ,ασιηρε ΤἈς ΙΓ Δι Βαο- 

{ τίδιγν, δέ Αὐτίοαπι, νυ ψ4Πν ἀπ πινπτίατο Ευληζοίο ριαῖςι- Ὁ 
1{{{π| να] [μἰσαπὶ ΡΔυι ἰλπη τιῖπὶ ςοπετεπι,ντ ἄρραῖεῖ πρὸ Ὁ 
16.1ογέογαμ χα; ἰδὲ ἀϊδπα ἀξ Ἰάφας ἔωπι, ποίη τοτδηῃ 
ρικις ας, 

Ῥαιίω: μον ΠΩΗΗΣ γ ἢ Ἰη δια (αρίἐ- 

εὐιβενῖ! εὐ: ἐχρει άτεῖ, οἴχ ἀϊοὶος οἶ᾽ 
ἐπείρα σέων [δέγηνε οὗ ἢ υπιαπαιηοπιὶ 
ἐρ ἡ» [ο,υἱάτη: ἱδοίοἰ ας εν. ἱκείάξης 
“" "ἢ εἰμ “ξεν. φυοά ποη ἰης 

ὴ ἀνον ᾿ξεΠγάς δὺς 

Σ . ἅἃμίειη ἤμ!ος- 

βναζορα ἐνη Ἰἀα᾽ς, (' (ε νώτατιν το. 
φηἰεηείθην, (δ᾽ ἐν ἤονο γεν Ἰεᾶοι (μ05 «οἱ 
οπηηας ἀΐες. «ἡ εὐ. 4 4- ἰἰδαῖς 
ἀϊεγαηῖ, 

Ουὐ Δ “φμενν Ἐριρωνεὶ Ὁυκ ρεκεϊρυὰ 
Ῥμϊοίορμοτά 

τεῤἀη! ἐμπν εο: (Φ’ ημί- (ες ΟἸιεϊ( ὦ 

ἢιπιξηαίον ὐενϑοτηην ἐς δΔ Φοῦαῦη ἡμὶ 
ἀϊκενε ὶ «4. νενὸ, Νομο- δἰ ΠΣ 
γΗ ἐκινοηέονηπι υὐάοιον ἀξης : ΑἸκοια 
Δαν με αοῦ ἐ[{5: φρῖ 1ε-- ξοτυπι 40] ἐς 
μων γεξωντεβοπεπν ἐε] σίου ΐε ολ- 

᾿ - ρΡιρὺς ριο ἀπομηβαθα εὐ. ωοαεδίει δ 

αλιωυηι, 

“ἀ νεοράγνπν ἀμκάνῶς, 
ἀνεεπεει!, Ῥο[Ἕἠπιος [τε 
4.4 εβ θα πουα να 1, 
ἄλεμων ἀοξέγῥηοὶ 

Ατοοραρυτῃ σα ητε3, θο- 

ΝΝνοναά ἐμὸν μα 4η8 
ἐπίεγε ἀντέβωβ ποβτιν. τος 
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16. 164οὶ!ε νεξένιαν», κατοίδωλον. Ψτροῖς 1Π|ς τϑῖΔ ΠῚ «ἀά!- 

ϑληινδς πιλῃ ορδαμ, ἤσυς κατα δενόρος ἰοῦιις ἀἰοίταγ τοῦιι 

«ἰδοτῖρις ςοπῆτας,, αιοά ετμιάϊτὲ ἀσουίς ἰη (αἷς ποτῖς πο- 

βου τάδευς Οδίαυξοηιμβ, οαἱ δοςορτα τυ ἔσεο. Οὐ πὶ 

τὸ ἔπητ εἴα, πεαὰς ἐλατὰ ἀεί οδεαητ, [δά ραττίτυ ρεγροτυὸ.. 
τὸ ἴχμηε πιοϊ εἴξας ν οὐατα πεῖρα τὸ κόγοιν ασόρματα αιιαῇ (δπιὶ- 

ἉΠοσ ας ἀἰοας,ιδε ἔλτα ᾿π ἀρ τίβ ἀσραίζδπτυτ,, ποῦ ἀυῖοπὶ 
πορρὶ τὸ σανίρεεν τοιὶ αόηριεν γτ εχπίπηδηῖ Ποπην ἢ ἀρ] οῖτες 

ἀφηιάἑτεδαηξ, Ονἱά ον! Ὀρρυβπᾶπι: να 

ἰατἰεἰὲ τίων δ γονιαν αά πιοτεβ δί δὴ ΔηΪ λυ τἢ ἀσςοπηπιοά τί, 

ΤΣ αὐτό γετὲ πος (οτὶρίετιῖ ἌΡΗΣ εχ ἰριϊς Οταεὶς ἔσρτοι ἐξοεριί,ποπηρετισι τι ετγηιο(ἀϊοοπάιαι εαἰην μετ λον- 9 [αι] μη μην [48ὲ5 ἀοτεβ 58, καὶ καζόντες τὸ ἱκρινόν. 
τίδυς ποεῖ ἱπτεῖ!ρετς. Νᾷ Ρλιηλπίας ἴῃ μᾶς νπὰ υτὺς ρα. ἀσόρρο)ταμηπ οο φυ δά ρτορτίαπι εάπηαις οεἴγίιο, ΔΙΌ ἱπηΐ σα 

ἤοξιηπιπας Βυάςιις δε ρΙογίαις σἰηι ς φαυτί, πος τείσευας 
᾿- μἀ ε(Δατίοησπι ν ΟῚ ΟΙΟ 5151 1. διυηῖιῖοιη πο 
ἡ κὶ ἀϊοεπαὶ σεπεῖὰ πιστὸ ἱπῖο ἔς σοηίιια 2 ἀριά ἰατίίζοπ.- 

1ἶτος, δεράες νδατί(άλτα ν 8ζ ϑατοοίροτς. 5.4 αὐἱά ἢ 
“το μι ἡπαηρίποίας μος εἴ ἐοτταδίδῃς δορί ςηάν μα, φιδὰ νἱ δε! εςς 

ἴαίοη ἐπι ἕατοῦις δὰ Παρ γάτυς αὐἰδιτέξίς, ἰτα τείροηάο- 
τίς δοςιιατοτίρυς νοϊε ἀϊσίθας (τίς ξοοι ἐς εἰΐσας ἀοςὶρίζυς 

ει πὸ ἐἰχδινὸν ποιῆσαι Μᾶτ ςγ15.55ἀ τερυρπᾶτ ργοργίεῖαϑ ραττὶς- 

ἴτὰ νῖ μεγελοωριπῆς νδυγίυν ε,γγυνώφεγίερς {π| (γιοιγπηλδγπις 
ει, δύτοηι δὲ Ατδὸς Ἰητεγρτγοῖος (πδηϊξεὰ ςηϊοη τίλπη Πηρλπὶ 
ςοηβειήλης. {κι χαηνέηδηϊος, αἱ ἀκράνοντες. Αἀ νοι, 

{ ινωάίαηεεε., ἰᾷὰ οεἢ 4 Πρ εητεσ δι ἀ διθίτο ἐυάϊοῖο ἔηρυϊα 
ετροπάεητος. , αμδις Οβροηυπταγ 4αὶ δή (ςτίῥτυταμιαι. 

ἰςξείοπειη οηι ργαῖα ἀἰςἰὴς ἀςοςάμητ, νεο] τοπιοτὰ αυϊάις 
20 115 ΔΥΓΙΡΙΙΠΙ, " . 

14. εἰμι «ὦ πρανεγο πὴ πίω) ϑεάλαοσων αἱξάτα, με δά 
ΡΙ) λαζόντερ, δὲ Αταδϑ πτοῦρτος ἐς ἰροηίοείθας γε ἰςσιιημάις 10 πρανο, αυαῇ ὡς ρτὸ ἕως ἀςοἰρίαταγ. Ἐσὸ νογὸ ΜΠΔ}} Ἰητοῖρτο- 
τοῖς ροτίρ᾽ ουὲ {πὰ ἐπτογρτοτάταγ. 

1ο Ῥμετηξ ἀημεην ΗΠ} ρἐπεγοἤονες, οὗ τοι δὲ ὗδαν δυγυέςερρι, 
Ὑυ ραν, ΠῚ ἀϑιεπν φεαη ροὐ ἰύονει εὐνμην ων (μη: Το αἰοηὶεα, 
μια ἱητοτριοταιοηἐπὶ νὰ σπησηάάτγος Εταίπμις νοιτίς, 

τατσοςηι Δητοροιο., φυοτίάπν Ατῆοηᾶς νίχις ἀεάιξειπι 
βι[ς Ραυ ιν, ροίτοα ἠάγγάτυτιχ ψὰο οἰίβπι ἰητς Πρ ίανας, 

᾿Ραν]ο βιμῆς ἀάτυπι, μος σοπΠΠίπὶ νὰ Πα [ιἀ δὶ ρεηΐδηα 
ἀεπησγεπι μια παπὶ ςοηίςεηίᾳ οχ 1}}}ς τορίοηΐθιυ9 οηδυΐ- ᾿ Δ Π|4 ἀμβοεν ὁγάπὶ [πη ζΈνενε ΜΝ ΔΝ ἰμον (ΟΥ 4") ἐνάη! ΤΙ εἴ αἰονὲ- ς ΒΙΕΟΜΗΙ ταιηςπ ΠΠ Ατἰλσπας ΡΑΠΙρρίς νου δ οχ μυίας 

“4 ῬῬοιεῖε Φαΐμ ὀυβυύφερρι οὐἱλπιοΧρὶ ἰςαχῚ ρογ (ἀροτ]λτιαιπ, 
ὅῶιντ ἄς 1 ]ιο[ἀ]οπίοςπῆδυν ἀϊελπτασ, φιοσίπι ποδὶ- 
ἐμ νοὰς ἐϑν ἔτ Ευληβ εἰ μη, ἡμοά ταπιεη ργοῦαρο ποη 
οἴει. ἸΝοιαπάμιπν οὐΐπὶ οἰδ ποὺ οοιηῥάγατὶ {πἸΡ]ἰοῖτος 

Ἱποτία ςοδίεχτι εἰ ἰοἱ μα }]ο πιοάο ροτοῖε, δ φοπττγαγίμπι 
Ῥοιίις Νάλα πἰ}}] οὐϊ πὰ 4 «μἰοἀ ἴῃ πησονετλ Ππιο οο- 
αἰἶκε ἱπυςηὶ νεγ ργοχίπιὰ ςοπίςυρητο. 

14. Ομ! υετὸ Ρ διεῖμν [᾿{τερ ἐνάτη ἐμέο ἰοτο οὐ μιναμάμη, οἱ 
ΓΒοΙ Τα] οπ Ἰσεπίςε οι Βοτοξεηἤριν, (δὰ νευυίημς νησὶς χο δὲ καιϑικωντες τὸν Παῦλον. ΨΉΪ ατα, ᾿ψὲ ἀεάηεεύ οι, Ἐτλίπιαν, 
[μά ποι ἰηῖοῦ (δ, ἴτὰ νι Βεζοθευΐςς Τυἀδεί ἀίολητουν Ιοην ἃ 
μην δἰακείονος ΤΑ εἰ λοοςοπηδυμηαο ἀτς ἰρία οἰομάς.- 
τὐπτηΐους πλοχ ἀςοίλιλτατ. διατίι δ ἢ ἱρηῖ δηνρίεχὶ αὶ οὐ 
Ννετυυιπιαιοιὶ Ὑλο δ πἰοκπίδν πὴ οΟμτοπτὶ τοριιά ας, 
λαμλιητι θστααπι γίυε ίαπι ρεγίξαυμεὶ - [ττἀφυς ηοα ἀἰοίες 
Ἰυαςας δηλ ἐσνρρι Θεφσἀλονμέων, (δά ΤᾺ ἐν Θεμιαλονίκῳ, να [1- 
ἠχὸς ἀρράτοιι ἃ νοτὶς ἸῃςΟἹ ἐς Διίζοτηΐ,, ἔστυατα νἱ αγτίοιη!! 
«ἰαφορικὰ. Π)οιηάς θην} υςᾶν ἰαπὶ ἀδάυ χοτὶς Ῥαυΐαμ) ἃς 
ἴλη Βογασαιπ, εἰς δά ΤΑςΠΔ]οπΙςοιυπι Ἀἰποτίδαι τος 
ἀοιτοῖοίος ὁ δγδίσγοα ὡς πιάκι ἰφουίμη Εἰς ἀρὶ ἀδοίαται 
(ς χιοης νοτἰςι αε νοὶ (ςοΥὐίϊαν ἢς πιρητίο ἱπά ςοηάγυμν εἰ 
αὐπήνταπν υἹτσγαη,τιμἢ πια]ίφευαι. [ταφὰς ργορτίᾷ οοιη- 

. Ῥεγάτίυι συ βοιρτίοποηι ἰσειατο ἐπα] (66 φυδιυὲς ἀν γγνὶε 
, δεβειοῖε ργορείὰ ἀϊοαιιν, τἀπιθη υμη σοπηράτατίο πἰσὺ 

Ψιάσάτας ἰπίτικα δου ἡ ἐποτίο, (ογαπε φηἠἢ οὐπμον ΜῈ Πι- 
ἐν ο νἱττυτίν ἃς Ρ κματίν,, οπογηίἝοναι πνεΐω ἑπτογρις- 3} 
μι ἄυλον πρθιοτσς ἠχανπν ςοπ ἴοι ἀρυά Θεκοὺϑ ττλπ ί. 

ὶ 

ωϑ ρενβαμεθαηιων: πευΐςτ ἰατίρ ἐχρτοίξὰ δι οτίαηι ἔδτις γο- 
ἐὸ, Νδιη τὸ χαϑιῤάν ἴῃ ὰς Πρηβειλτίοης αὐημδιῃ Ἰς,!, 
αμυοά τάητεν πος ἰσοο ποη ροταίς αἰϊτοῦ φυλιη θυμὸ νοτ- 
ἰδόπιπὶ οἰγουΐτι Ἔα ρλνσατο Οὐλπευῖς απέπη τοίροιπάςας [4τ- 
πο νοῦθο (οηβίξαεις, ταῖς π ργοὸ νατία τατιοης τογηῶι ἧς 
ηιυήΐδυς ρίζας, ἀδὶς Πρ οπάνιπι ει ἐς μέλαν νὰ ργὸ ρδγ- 
ἀεἴνοτε δὲ ρεγάνοογο ἀςοιρίατιιν,ἰά οἰ σοτῖο ἰοςο φοι βίτις- 
ἔοιΡτΟ {ι0 ἀΐςίννις ἰῃ νεγπάςιίο ἰσεαλοηδ τϑρνένγε δὴ ἡμείφηα 
ἰρεμνι ἀφυά ΡΙυταιο λιν, σοιρμ πέμψω καὶ κοι ταςῆσαι τρὶς νἱμὲ 
οἰκίαν τῶν αὐϑρενπον, οπηε ον ϑηνηνεην, Ως αἰοπομην ρονάνμοον, 10- 
τπογυ, Κρ ταρήσα "1 ὑλονδη, δ γέμην Ρ φυμεμενοιδοί ρεατογο Υἱ- 
ἀκτὰν δείαιη αἰνη ἃ αιπηρί νι ἀσείάγατο ἰνος ἴῃ Ἰοέο δι Αἰ Τμ 
ἀιπ ραν σι οσειιγγοτας. Νά φαὸά πυταῖ ἃς ναοί! ας 
ἀϊοίκυδ ἐου το αυδηκο δι! πιοίιστοῦι ας ἐσεείονςοπι {ἰλτν 
δαδυείτυτ. [ἃ νετὸ (ἰ μόίιοα δά μειίοπαιη τι λιβέσεαα,ἠ ας 
Βεαρὶς αἰίφιεπι οχ ροτίσι!ο, ἐγορειπι,τατο ἰοσο ςομ τις: 
τορι φιῖο ἀϊείνιιις σεινάτε ον πιεμνσ οὶ [ερν διέ τάν δι Προ! - 

οἀτίσης δι 

ταρεηὸ ἰάοίΑ αιὰπν ἐπ τοϊυα Οτζοίᾳ ςο πο πιοταῖ: ὃς ἐς τς τοητξ Πρ ηἰβολιίοηςηι, όςο πιοτὰρβογι δε ίῃ πος νοζαδυΐο 

Αὐδεηϊοπαθοιις ἰοφα ςηε ἰοταδνῖν τούτοις δὲ οὖ τὸ εἰς φιλάνϑρων 
πίαν μόνον χα ϑέςικν, ( πᾶπὴ ῥδυΐο δητὲ οφεγαῖ ἐς Μιδτίοοσ- 
ἀϊα λιδ)ἀνλὰ καὶ εἰς ϑεοις δυσεζῖν ὥνδιων πλέον «καὶ γδ εἰδοιζ σοί: 

οι ζωυός δξι,καὴ φήρω τοκρὶ ὁρμᾷς. 1ἃ εἴς, Σ3}}ς ὐετὸ Ὧν» πιοάὺ φοπ- 

φυαπυσγαης, ἰταηὰς 5γγμβ αιοσος δὲ Αγλδς ἑητούργεῖοβ 
τεπὶ ἱρίλπι ροτίυς αιὰπι νοοςπὶ (μηζ ἱπτετργετατί. δε ὰ δὲ 
Αταῦϑ διοΐοος πο ποριίηδῖ, δί τοταπὶ ἅμης ἰοςυπὶ ἔς ἰς- 
δῖτ, Β᾽ πικούρειοι καὶ οἴλλοι ὠκούσαντος τὸ ῥήματα ἀυτῖ ἐμεγίλννυν. 

μενα (νει ἀνα δὰ μιν πίη Ὄβθεία ον εά ποαίονενν χῸ αὐτὸν ἄγλοι δὲ ἔλεγνν δίς, ἘΡΕΜΟΑ αἰη ανάδεν ἐὐμς υεϑδλε α- 

εἰἱάνηη φυδηὶ αἰ βῥεἰαεὶς ἱν ἀκοε ομγ αν αὐεμ!. νάπη δἰάπ; Ρ η- 
ἐνν αν (Θ᾽ «ΑἸρρεμεδοιηΐε ἡτ4 αρμὰ ΩΣ δοᾷ 

᾿δ Χεπορβοη ἱπ Αἰμεπισηἤαπι γοριδ οα., ὥγρυσιν, ἴῃ 
, ὐἷκ, ἐἐγταὶ δυσλάσγοις ὁ οἱ ὄκνου: 1ά εἴν, δε ἀηρίο ρίνεα αρί- 
πφηβανλην αἰ. ἜΝ ! ε 

12 Ονην ημϊδη[μὐν οὐωὐῥε., ᾿οο)ε τοῦς παρρτυγχάίοντας. {με 

μοι ἡὐνίδμξυιν νὶ ἐν ἐρίων ἑπεϑάενον!, ΟἸἰτοαπβαητία ἰοοὶ τα- 
ἀΐωι φυσηνοίο ἐχροποπάϊπι ἢτ νογθιΠΊ πειρρισυγχάμειν. 
Νειιροφιεπηοσις οδιιιπὶ τςρογ1τ Ῥάυες, ηα] πιοάὸ 
γο  πηπίπιὰπι (τίμετος Ἰοφυςηῖοπι δυάίτο ; σὰπι ἐὸ ἰρίξ 20 ντάρράτεῖ οχ εο φυοῦ ἐς ΤἈεοάοτο 
ἀμετεϊδι :τότυς πἰταί γι ἀγάεις ἰαπέϊο {10 ρ]οτια [γε 
χείο δι ἡ υἀ ᾿ρίατα Ὑπίτραπι φιιοὰ 4115 ροίϊεα (υδίξοις, να 
Ονροιτιπὲ δέ ππροττυπὸ πυάς ΑΓ πιρ! ΙΒ οζΔο Ὀεΐτερηο, 
Ηεοηϊα εἴ νετὰ ςα]οίεις ἃς ἀϊιίπα ργιάςητία, ὑπ 
«ἰυς (υϊετίατη νοεατ. γυΐρ;. φοί αὐΐεναμι, ἊΝ 4ιο ποηπαί!! 
{ςτίιιητ, φεό ἀνάμενε Ν ςιτγιιτ ργοίεδι τείξέ. Νδηνίι- 
τοοῦ φιμάςπι τὸ τυγχάνειν [ἢ ἢ! 5. ΟΓΙΔΠπ| τιυτὶς δὲ δρυά ,άο- 
προς λυοτος ἰητοτάμπι ἀςεὶρί ποι πιοάφὸ ρτὸ Αἀϊτς δι 
Οὐοππεμιις (ς ἡ οὐίλαι ργὸ (οι ρο! ατο αιοπὶ τα ἀὐιοτιρίς 
πΟΠΠΗ ἀπε ξζο ρΡοιίοηα σαία, αὶ παλλιις ἰνῖς εἰ, Ὀεΐπάε 

Ρταροίίειο τωρὰ νιάστιγ οπλαίηο ροίτυίαγο νὰ ἀς (υϊτὸ οὐ- 
Οἰγτοηεἰθιΐν 4 ἰηῖς Πρ άτιτ. 

τι (ὐεννμίηι αὶ σπορμολοηρενίις ὑ φεναίον, ἘΠῚ λυτειη ποῖ 
νοοάθυλιν) Ατοσοσιι τὰ δας αιπήςιῃ Πφιβολείους ρτο- 

ας νι βαλε νίαν εοαταν  πεπηρς ρτὸ βατγαλὲρ δι αυ- 
ΜΙ μια) οιπίἰσυ δὲ οἰγοιη οι ποις, ιὸρ Φειηρίμμρμια 

ὠγρμαῖ νοκαῦ Αὐήϊορν. ηὐας οοιναίτια ψίργαι )οπιο ἢν. 44. 
Διο μιρ Α͂ εἴνηνφην δὲ νυδαπὸ ἡσταῖ ἐπ Αὐδυν πιότάρινοτα κα 
Κλ Πίσης αἱηΐμμις ἀυϊου ες ἰμπιρτα, μα ποις τη μορς- 

ονβοὲ ἐρβοην εκ! εν ἀνι, αἰ ἢ υδτὸ ἀϊοζβάπι, δίς, ὰ 
19. ἰη Ανοομάσιμην, τὸν Αϑρνα »νδίς τεξεὲ Ψυ 4 ς 

Αἴκοτο ἱρίς Οὐξοιπι νοκάδυΐααι (εσυαγίς. Εγαία1, ΔΑ φρεέηπο 
αἱερην. ταὶ σάρος ποη ἀξεϊαγας νἱσαπι,ίο ςοἰ Πουΐυπι ρο- 

25. ὅς, νετρίς Εταΐ, τς ἐχρ!οατίποάις Ατεοράφως νοὶ πο- 
1η ἢ ογᾶς (σα συγλδ  Ἰὴ υλπὶ οοἵτς (οἰεὗάηϊ ἠάλοον, ν πὰς 
Ατδύην Ἰυ Δ οἰ ἀραιὰ ΤΑςίξιπι {{ἴν. 2. ἰἀςίτοο νσολτὶ Ασςο- 
ἀρίτας, 4ι} ιίάςηι ρεγροῖα ἐγᾶητ, δὶ ἐς (απιπιῖς ογἰπιηΐο 
ὃς ςορηοίοευληξ : ἃς ποπιπατὶ πη ΠΝ ἦς ἱπιρίεταις, 

"10 ἱπιρίο πᾶγγας [.8- 
ἔπας. Ηἱια ἰφίτωτ ρειτγαθι εἰ Ῥαυΐπειντ εἰσεζείας,Ιὰ ε 
ἐπιρίοτατίϑ ἐοὺς ρεγαρ Ἔτοτιτ, φίως νἱάοΠ ες οΥἸ πλίηῖα οαμις 
ἀλιηηλίιπι Ν δοογαῖοην, ἰάθη 1αξετίιν τείξατοτ: πεπῚ- 
Ρειοιξ ὧδ νομόζη ϑειὰς καὶ πόλις οὐ νορίζεν τα ἥποιι δὲ κρινκὶ δαιμώνα 
εἰσηηρ ὑωᾶρεν. ἰᾷ οἵξ,, φιδά μονα εὐβάενν αἰῴμε εὐνέμα: ἄδοι βωθάνι!, 
ὄνον πνπθδη 4 ὑνησήονοι, ἰάηυς τὰ εἰς, ταπι δα (ἀρετίοις 
νου ἰουϊοντιιιι οα ἐρία ῬΑ] ἀροίον Δ ἀρράγεῖ τ 41 μη ἴδ» 
τποῖο ςειτὰ πιοητιοηοπι ἔς είς αὐ ἀεἰ ἡ ποῖὶ λη1 πὶ ἰρία 
νιῦς τεροι ει. ΝΟΣ νιάθευτ τάσις οογαπ] ἐρ[ἷς ἰυάϊοίδυε 
φαίλαι ἀχ 7: (οι φυιην ἡ] ες μετ ταπνοΐτωπν γαρῖμε αἰῆεῖ, 

“7 μοεεα παι αν [)εὶ ρεουϊάοπεῖα ἀΠπρατίς ἀἀδαςτίατιϊς σᾶς 
{ΠΠπ Ἐΐνητ δυτειη μας αἰτία εἶτα ποὴ ῥέος] Αστοροί!, Ποηλ- 
Ρο εἰγοτος φῳσύλαμ 402 νοσλητινῖ τοἤδτυτ Ταυΐλιιας 4. 

᾿ςόηυς Αἰδοραβιν νοσαῖα οἰ μγα Μαγείμιἢ σο οπὶ ἀτοΆϑ, 
νεῖ αυδά Ματιὶ ςσοιίδορατις εἴτα, νοὶ φυδά ργιπυον ιν 
(νι δι νμιωνη ον εαυΐδον ἰη οο ἐνάηοιο ἀιχηῖεε, Υ 

41 20 Τυβνε εἰσφέρει, ὅγτιις ἃ, ΑἹ αὔρα ἰοβ Ἔτι αοοίρονε, [ῖν, 
ψιοά ἐρίον φυσηὰς νἱάετος (ΠΗ ἐπ Βογιπο νοεῖφ αφρὴ - 
μολ 791. ᾿ 

: Χχ 4 

Ω 



ΛΌΡΡΙΧΥ͂ 11...» 

ϑύλοι ταῦτα Τῇ. 

τρ6 ἰἀοϊολδεῖς 
Δυνβιαᾷ (μὰ 
ρεύμαι δάο δ 
υστίυα ἔωρέε- 
πε ο παι [μὰ 
ἀιξιιπιοπῖδ, 

δυ.7.48 
δι} {π᾿ πλυτα 
εἰ σεφάᾶιο 

τε οτεδες 
κτοιηρδιλιε,ἰη 
«οὔπρτεδει ἢ" » ᾿ 
δέϊθω εἰτευῃ. 015 ΚΟΑΤΟΙΧΘΙ. ταῖς: 
{ςεἰθετε, ὃς οὔ ᾿ 
Ῥυῖδις ὀοηὶς 
«οπο δε καὶ 
4υο ὀπιῆξε ο 
τπηπὶὰ δοςόρε» 
εἶδα δ ε ἀὰ 
ἰεπὶ ἰάο! οἱ ἃ- 
εἴα ἔσπιοε, 

. Φίο.8 
Ὁ ες ἢ ὁρὸ 

εἰθυς (ἱς εἴ 
πιἰσιβουν ραν 
(ετεαι ἢ "ο- 
νι ὶδ Οριῇ- 
εἰσ, σὴ νεῖ 
ἡ»ῆς ὁρεείδαυς 
οὐ εἰ ο8- 
τυ, [4 νε δ 
οριβεαηι δέΐως 
βώίνος 

: ὐπρεύρεόσιν τὸν 

᾿λης συ σά οἴίαπιν Ατβεησας εὐπὶς τείρυς, 

Α-ς 
ἀκοαὶ ν᾿ εδ[δ' βειλόρυεϑαι οὐυῦ γναῖναι τἰ αἱ 

( Αἰϑίωῶοι δὲ πταὗτες χαὶ οἱ ὅχιδυ-- 
μυὺ τὰς Ἐένοι εἰς εἰ δὲν ἕτερον σ᾽ κρήφφυυυ 
ἡ λέγοιν τὶ χρὶ ἀκούειν χαιμνότερον) 

Σταϑεὶς δὲ ὁ Παῦλος ὦ μέσω τῷ Α΄-ἰωι 
ρθίου πείρυ, ἔφη, Αἰνόδες Αϑωυοἶοι, κα-- 
τοὶ παύτα ὡς δ εισίδιαι μοιεςέροις ὑμαὶ 
ϑιωρά. 

; τοῦ ,"'΄ν. [8] Ρεϊζειδηίοης ξηα ἄς σοη- [3] ηδεενήθμ δηῤον ᾿ 
ὃ Διερλόμέυος γὃ καὶ «γαϑεωρὼν τὰ ὀρ το) ληβ᾽ ἔαεγα νείτγα » ἐπι η] Ἡρὰς " ῥεβῤέη τ ; 
ἀσιμρτα ὑκδῇδ, εὖ οον χοὶ βωμὸν ὦ ᾧ ἐ-Ὶ Ἰςήγμι ἀταιη ουἱ ἰπίςειρταπι ἐ- ' "ἩΜ 

πεγέγορηίο, δ᾽ γνώςῳ Θεϑ. Οὐ οὐδ ἀ-Ἰ 
γνγοουῦτες δ φεξ είτε, τῶτον ἐγὼ χαταγ- 
γέλλω ὑμῖν. 

Ωὶ' Θιὸς ὁ ποιύφας τὸν κόσμον, καὶ .4 
σταύτα τὰ ἐν ἀὐτῳῖ, (τὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς 

Κύρμος ὑπαρλῶν γοὺχ ὧν χειορποιύτοις 

Οὐσὲ ὑπὸ χειρῶν αὐ ϑρώπων δερᾳ- ἢ" 
σπαύφται γανουσ σδεόμϑρωός τινος, αὐτὸς σι-- 
«δοιὶ πᾶσι ζωΐω κὶ πενοίω καὶ ταὰ παύτα. 

Ἐποίησέ τε ἐξ ἐνὸς αἴματθ’ παΐ ἔ "6 
ϑνος αὐϑρώπων ; χατοικενν δλὶ παῦ τὰ 
ποούσωπον τῆς γὴς »ὁρίσας πορρτοτῶ- 

"Ἐ-α- 

21 Πηφιῤῥλην οἱ ὅθι μω ὕντοι Λὰ οἴξ μότοικοι. ἸΝ 4πὶ Δἰιοσυὶ ᾿ 
ἔνι τοι: μἀατίτα λάυσπας, ιὰ οἴξ « πυκυδ ας ἰητετρτοῖαπ,ιτ," 
ἰά εἰξ ἐος ρεγεξείηου αὶ αἰίσυθε πιοτἈτως, αὐἰο νι ἀο 
ταὶς] το ςοηζεἴξιτο : πεφας γεγηζιηιἷς οἵξ ἐλύουπαυς Ατὰς 
πᾶς νοητίταθααι, το Ατμ απίςηἤυιη νιειο ἰϑογαίϊς , αιοά 
31. εἰς εὔϊαην ἀῤίεντὰ ἊΝ ἄι «οογθὰ σοάγσιης δὶς νεῖθις 

ψλοῶδν οδειϊόντας πιωϑυίνούδει, οἱ τύ μοι 
λό γιτα ἣν ἡρινόγ, ΝΝ 66 Αἰίξετ δεοίρίο αιτοὐ εἰς ΓΚ] υτατοίνις τὶς 
διμξ, φιλοόλόγοως 05 ἀρροίδης τη ᾿δο ]ο ἐς ρατγυλιατε μοῦ 

εἴρο [οἶτς υϊάπαῃι πα ὅθ νς 
ἴττὸ : 

(Ὀχιετὰπ Αεδοπὶςηίος οπι- ἦἢ, ( υδβενενβε μι 
η65 δέ ἸΠ4ΌΜ]Π Ι ρογερτίηὶ π]- 
ΠῚ 2}}} τοὶ “νδοάρδης ηἱ δά ἀϊ- 
ςεπάυπι δὺς λυύίξάυπι Αἰ υϊά 
Ομ) 

πὶ Ατβεηιξίε 5), ομϊπίηο ςοῦ» 
[ρἱεἰο νοϑ΄ φυαῇ γα! οἤοτε. 

ταῖν βποῖο [)εο. Ομειῃ ογρῸ 
ἰθοογαητες ζΟἰ τς, ἤμης ἐρὸ 

Πνοθὶς δημυητιο. 
ἡ ευς1}}ε αὶ ξεςὶε πιιηάατη [14] 

δ οπιπία αθὰ ἴῃ 60 [υμἴν αὐναθο [ς  (νηε, ψὲς ἐσὺ με 
(π (αἰ ν ἃς τοῦτα Γοιλίηι.» ἴῃ 
τοδηυ δέϊὶ 5 τε πιρ]}ς ἤοη Π4δ1- 

ΙΝ ες πιβηϊδυς Ποπιίπυπιςο-."" 
ἐπε ἈΠ σαι τοὶ ἐθεῃβ » ἀυυ τη 
ἰρίς ἀδτ οἰπμηῖθις νίταπι ἃς ἢ - 
Πτυτη ᾿Κ οπιηϊᾶ. 

Ἐοείταις " οχ νηὸ ἔλπρυϊηε ;ς 
[ τοῖαπὶ " σεηῖοπὶ πουνηθιῃν νἱ 
Βαδιτατεῖ (ἀρεῦ νηϊμοτία (ὰ- 
ρετῇεῖς τέγγα;, ἀςβηίτί5 ρεσῆι- 

ΤΑ 
ἴμιμ! ἐρφὸ [πἰνε ομὶ, 
“φείδηι " "π᾿ δύω 

οπηηει (Ο’ Δάν μοΐδηες 
«ὁ εἰν αἰνὰ Ὁυδεαδάη8 
νι! 2μ1 ἀῤεένε ΔΜ αν άῖγα 
αἰ 4 ά πον!) 

Οὐ δὐυτεηι οι {ες Ῥαι [1 διαμεμα Ε Απη δας ἊΝ πᾶ δοράρο αι Κ᾽  ὰ. [ὰδ τῇ πιςόιο Ατεοραρο, ἀϊχίτ, νι Ἴ Ἀλῆην 
4να4} [νβεἸ  μββον εὐ νη 
σνἱάεο. 

ἔνηριωπὸ ἐγα ἰφηοιοῦυ, 

ἰπνθος 4κο ΔΙμ" 32} 9 0. 
ὑν. ᾿ 

ἴδεν 4εὶ [φεἰξ νρηρη.. 
πὶ (Θ᾽ οποία ἅμα ἰη ἐ 

φμμνο βὲ Ποηνίηνς, πο 
ΣΙ τρί με μα 
ὑμ αι. 

Νες νραη᾿ δ θη πεθη 
ἰδίων γ ἑπάὲρ ἐὩν 4ἰἰηων, 
4 "7 ἀει' φιννδωε νὴο 
τ4ν (ρ’ ἐμ} ἐγ μος φ' 
ΘΠΜΙΑ, 

Ἐκϑεῆνε εκ ὑπὸ ὀμμ, 
ΠΝ: ᾿)φηλῥημην νη αὐ . 

τανε μβαν νπεμεν[ νη μ- 

εἶν ἔεγγᾳ, ἀεβηΐαηι θα: 

ἤχησο ἴϑεο. Αἰ γνώςο Θεῶ. ηείοηςπι αι σαι (οἷς Βυΐυν 
ἅζὰ: Ῥαυΐληιὰς 1π Ατεϊοὶς, (οὐ ρίςτἰρτίοπεπι δϑάϊτ ρ]υτ 
ΠυΉς ΓΟ Θεῶν ἀγνώςων Οτας ((ἢ μη!ρρίάα: σαναίίληι 
ΜΙΠογιαπὴ πάτγδητ Δ] πτςητις καὶ Ραυίληία, ὃ. ἤδης αἠϊε- 

ὑγσυηῖ ἰηἰοτροοηεξη,ΘῈ ΟἿΣ ΑΣΙᾺΣ ΚΑ͵Αι εἴ- 
ΡΩΠΗΣ καὶ ΔΙΒΤΉΣ, ΘΕΩ ΑὙΝΩΣΤΩ 
ΚΑ͵Αι' ΞΕΓΝῺ [ἡ εἷ, οἷν» αβα το Ἑριορα δ’ 1ἰὐγαιθῳ 

τ νοῖο 4 ρεγερυν» 6. ἡ οὐ ἀπηοῖλι ΗοτγοηΥ πὰς τῇ Τ τοις, 
δεἀ τείζεηι ἤιυνέτς τη ογιρτιοηὶς αὐ ἢ Ριοἰσγυης θυ 4. 

ἅνφυμεσ μὸν, ὰ «ἢ Ἰοσυςπἀϊ αἰμάοερτο ἰφῳυδειθυς δι σι γειί- 10 τὸν γοὶ ςαν λπηδι οτι σε 1,δδττίως ἴῃ ἘΡΙπηςηϊάς ἢἰς εχ ας 
{4 δέοῦδηι, 

δυκρίριω. [τὰ 'ὰ νεγηλοιο ἰεγηιοης ἄἰσιηγιφ, εἰν η᾽ ἀρμογεηῖ 
᾿ ἀφόβιε με ἀ᾿ ονὴν δὴ ἄντε ἀφε πομμείϊεε. Ολις ΠΟ, «14 μιθὴ αἰνά 
ἑάοηει, ἰηορῖ. : 

1. Οπμνηο, χρυ αὐτὰ 1 οἴ παὐτωρνεῖ σαντώπσασν Ν ἃ} - 
δῖ δι Ἐτλίγλιο, δὲν οινηνα ὰ οἷλ οηγπαιυς ἴα τοῦὶις. 
ἤχμι τεἰ κε εβονεις, ἐς δεισιδ ἀμονεςὶ φρο εἶτα, ὠμοβ [ωρεν 
βδδοίβονεν, δέϊο δειδνδωρωνίω (ο]ετς ἴῃ νίτίο το ὁ υσυνόνα, ἰὰ 
εἰ Πιροηδειοης Ροηὶ » ἱπῖον 4υᾶπὶ 8ὃι ἀσύζοναν ΤΠ 6412 ο[ϊ οὐς 
σύζεια. (ξὰ πυιπηυάπ ἐς ἤμετιης φαΐ πη} τατίους παριτὰ 

. ἐν ἡῤανυν ΠΙΠΊΕη οοἰείςηι, ἐχιπιπιαγιπῦ (οἷς τάητὸ εἱς 
τεϊϊαἰοίοῦνεε ἀυσητο ἰῃ ἢος νεῖ ἰΠ|ο ἐερο πταρὶς ἰαθο- 
ταγεηῖ 10||Ὧτ λυτεπι 400 ἄιφυμίαρ ἔνεχί. ὁ εἰσνό ακιονας νο- 
ἐδτυμι ἐ) αι λεφυι ςυεγυης ἰῃ ριΒ] ςὰ τξοςρτο ὉΠ} 
ἐμΐευ: ψ νΝ ἰλμὲ Ἀγροέτίτα;, φιδημις 11} ργοριυς ἈΦ τἧ. 
Ρίεἴρῖς αἰέωστίης, Οσιονίμτι πὰ σοηίϊαι, Α ροϊποΠιιη συι 

ἢ ὀυπν ἡ ἠεζ οτίυει ἔαίς, αιοτύ «1 οατηία ἔλτο ετυριιςρᾶς, 
νι δτοιοί, [ἢ ἀσοτιιπὶ Ρ του ἠεητίδην ἱσεϊἀοσαητ, νι Ἐρίςι!- 
κεῖ, φιμῖτι τϑιπεη οἰπηξς ρἰληὰ {ιρουεἰτίοἱὶ οἤξης,, δὺς 
ξευετὰ, Δυς (Αἴτειη ρὲ {πγυ ἀτιοποην, ᾿οσποε ἔϊηυ! ροτ τη 
εἰς νοἱε ς. Ῥεγιηάς εἴ 'ίευν ἃς ἢ ἀϊοοῖος, Ἀπιηίπο νἱ- 
δο νον τὰ ἰῃ ςοἰεηάίε ἀνίς οςουραῖος νι φιοήαπιπιοίο 

νἱ ἀσληγίπί μέν ἡ εείδιιοτς 1: ῬΆΓ εἰτ.1 οαιτιις διιτεῖπι 
Ῥεῖ Ἑςοηςε!πόπειι, νε ἤφυις πΠοήτς ποίξτος "ΠΩ ἀνιοτυν 
"ηισολίογες, ἀΐοοτες αὐ οάλπιπιοήο ἔλιος ἤδι ἰμὶς ρετς- 
Βυϊπδτιοπίδιιε ἀσιπογα. ὅγγως ἀυϊεηιν δὲ Αταδε νίάδηϊος 
φοπιρλγατίιμπὶρτο (ἀροτίδείυο νίμγρα!ἴς, φυδιὶ (ςτίρτιμν 
{{τ,ωρ δαυσνδἀμμεονοφ νοις, αὐ 1 το, (ΟΥ̓ ΠΙ πο αυιθυς ορρο- 
πιο 4 40 Ηοτγαείο Ῥάγοις εογυμη εὐ τφε ἀ{ἰειταγ, 

4, δεινά, τὰ σεδσμμν ταί (ἰέναι, εδὐλλμον ἀδ τρ 
14. δινεμίοτν, ἢ πι ( ΠΣ δυβξυπέ. Ναδιω σέζα σμα σα ἤρη σαι 
οὐϊεαν ῥύμη ἔδυ ςυἰταγάπγ,ηες πιιϊαοτιην ἀπηεάχαν, οὶ 
οἴπηδ ἡ ἴα ἡνο θὰ ςοἤΐεας, σι! ψιθρή γοἰ ἡζίοηις τἀν 
ἰνοπιίπεε νϑηδεάπίις, ἰρατίη! ἰλατα γοςάπι. ϑγτυν ἀιξοῖι δι 
Αγᾶδερτο (δρῖνε ἐγ βκ ἀεϊυείε πος οπιεα δερερειυδι, 45 ἀϊσεμινι. 

᾿ . 

Ρί ταν, αἰϑίωκεες λούμω χρτεχϑωΐμοες ἔχινσον ἡ Πυϑια χρθ ας 
τἰιὼ πόλιν εὐ δὲ πέμπευσν νοι αν καὶ Νεκίαν ἃ Νικεράσε δὶς Κ)ύο 
τίωγχαλοιμίσει Ὁ. Ε πρυΐε ἐδ ἴων καὶ ὃς ἐλϑὸν ὀλυμοηίδι μι, ἐκάϑη» 
0δν αὐτί τὴν γεν κ ἃ λοι μοο ἔπεσε πῇ τον ἃ πρῤ πον λαζεῖν φορίζατε 

Ἰ τ μλλανε πε "οὶ λῶκφ, γα γν αρλς Ὁ ὥγειον παγνμῴκεῖϑεν εἴασεν ἱΐναι 
εὐ βάλοι» το, ορρῴωξας οἷς ἀκολύϑοιςγένϑα αὐ κα τωνλίγοι αὐτὸν ὥιμο 
τον θύειν τῷ φορσήκοντι Θεῷ καὶ ὕτω λύξαι τὸ κρικόν. ἦϑιν καὶ νεῶ δδιν 
ἀὔροιν Κ᾿ τις δῆμον: Ὑ{ Αθίωώων βωμενὶ ὠὐννυμους [ἃ εξ νυ 
“γβδιμεη[' ν ἐοντερ νι βοβων τε ον άνε Π γέννα τε νεδενν ακρίδ- 

οἤΜε. 1 υενὸ πανεῖδ υπὰ ἐμὴν ΔΙ οί ΜΝ κναμ βἰ ο)ὼν ΟΥοίαμο 
“ἀ κετειεπάμνν Ἐρῥννεπί ἀενο ποίξανμννε ; φῤ φωνὴν «ἀμεπήι 0. 
ἰγυορίμάφ αν ντὸδην ἐρίδων, εἴξοι ένα ἠγος του! ρεβιε οεἴ4. 
τ" ἀρεεβεαν ομο! μέξτα: (' αἰδῶ «ἀς νεοράκ νην ἀυνην ν᾽ εἴην 
Ἅθινε βενηθ[ι μέρ ἀϑές ὑδμιε, «ἀάνιο "ω εὃι “41 ἰδηνεθ αν» 
τραράα!ο, ν υϑν 4.4 4πίενιει, [)εο ἥν ἐοπναιοένε! [μετιβεάνεπι 
ἢ 4 ἐρίδων πρὶν ἐϊωά Δίων! ἀεβιεναν Βέης ̓ μέῆϊωω νεν» σἕιω 
ὑας Νὰ νη τα κυἱ πὐάμ πϑηρνα εηαφηῤ θῖν. [ας ἰἰ|ε. 
[μποιάπης ἀυζειτι ἰῃ ῬΑ ορατγιὰς δὲς πηοιννίαῖς, οἢ ὧν Αϑύνωμε 
ἀγνώςον. ᾿ 

)5 ᾿ς Οὐἰδινν, ϑεραπάζετωρ ν᾿ εἰ, Ὁ εἰδοίιων, ἦμος εοηεί ῥωραν ἰᾷ 
εἢ ἐλάνμετων εἰ ΠΠ] ἰδτυντυσ ἴσως (ετιι(ρτγοριεγοα ἀϊξξι ϑυ- 
οὐπονη. )Δοππποιιπι νηριις τη ογυϊωπι, ρίοτιπι οροτα ἐπ. 
ἀϊεηίνι, ᾿ ΑἹ οπενια ν κμὶ ταὰὶ παύτω, διε ίξηξε δα ἱπ- 
μειι ἴῃ νοτυδεις ἀποβιι ςοάιοιδυε, δή ψιον ἀςοϑάϊς Μει.05 
ἀπτιομις ἰματίηας λιέλογιιαε:, ὃς ἴτὰ στιδῶν ει ΟἸεπισπρ 

{ ᾿ ἡρριν, ὺ ᾿εδτο ζρωμ. 9. [ἴληυς ἐς Ἰεεις βνα εν αι ἠη τ καύτω, καἰ εἰ 
Ρε" ὁνρνη τ κα αὐ δι νεΓΡΙΝ ΥἹχ ροῆ!- Δρῖδι}» δητεπι!ᾶ ει. 

τε δείπες πιληίξεῆα εἱὲ λα πε εἰϊδιψυνῃ ἀϊεῖς Πευαα πο 
τε ἱπάνβογς νὰ 4ὶ δὲ ντζατι δὶ οἴπρ τα φιπαῖδιυε (υρρεάϊιει. 

ο ἽἼε ἀυτοῶν ἰατστρεοε πος ἤοὴ ἰοβι. 
16 κυ [αλενονι ,νξ ἐνες διατος νυ κὶ ἰερς ἀινιητατλῖ 

ἐξένόεσε ν πε κε βονφημειδι τα στάτυς Ἀις ἰοουν ἀρὰ 
Ἰειπεπιξ ΠΟ ιρρωμ δ ΠΩ} Διο π) νοι ΓΟβ πα ηο 

εείλεδε,ν ποξ ςδίλη μη εἰ νοςδιι αι Οτῦειϑ οὐ ρθε αἰμκῖης 
ἀδοιοον νοπωννρν, ἔθνος αἰϑρώτων Ὑυἱᾷ. ὕεται 

ΓΙ ἢ ΜΝονν-. 

»μοά ΦΥζο ἱρηουβηξ ει (οω. 

-.- 

᾿φριαν αὐτὸν κοὶ ἀρριν' καὶ τοῖα οὐ μας 
ὶ κραὶ ὁπὸ ἐνὸς εχάςου ἡκ υὑπαρβχοντοι. ἐξ δυο δ νηοαχυοημε πο- 

,’ 

᾿ σιὸς αὐ ιρωπου,τὸ ϑεῖον δ) ὀμφίον. 

«πἰηδ, δοὰ Οερτις ναρᾶ τετίπεις πιά υ! δ ἷς οη πὶ νίστρατυν 

ἡγος Βος ἐπ ἴοοο, νε ἀἰχές Οφετο παῦοποπη οἰ Δατογυηι, 
«Υ κα δίας οἱίσες νοσααῖς ΡΟητΙ Θ Θπτ6.}. 5 τις δέ Ατδἣς 

Εν πος στυταο πο δι 

! καὶ ταὶ ὀρ ϑεσίας τὴ γυϑύοις χαιθρτς » ΚΘΊ τῶρ ὁξ9 τὴς 
᾿ φᾷ ᾿ . 

χατοιχιας αυ 

Ζητεῖν τὸν Κύρμον οἱ ἄρᾳγ)ε ψηλαφὴ- "7 

ΑΡΟΞΣΤΟΙΟΆΨΥΜ. 

τοιπρογίδισ, δι ροίπεἰς τεγπ ἢ 8! 
ιαθτεαιιομἷς οοτιη: 

Νε αυάτγοζεις Γοπηήπμπι, 7 
ἐοτιὲ ραϊρᾶο δι ἱπυςηίγθητ: 
αὐαηαιδπι ργοξοδὸ ποι ἰοη- 

γῇ πὶ ποπιπα ΝΟ [ναἰ πα] ΠῚ Ογεςὰ ἅπας κοσ μὰ; Ϊ.2-- 
εἰπὲ ἔρερ πνρηᾷμα, ΟἸΠὰ ἔοι ἐξ πιουάε, ςς ρίπις ριο ποην- 
πἴϑιις ρὲγ ναἰμογίπιηι οὔγοπι τοτέλγι πὶ αι νεῖν, 

ἔκ4 ἐετηρον 4,0’ (οΥπϑΐηοε 
μαῤἰεκαείομια ἐογνῃ». 

φιήνεῖς Ὦφιπν [ [ρτ- 
"ὲ αι τεἔξενε 'εωπν (σ' ἰη- 
Με: ΠΗ Δ ΝΜ}} ΟῚ ἰοη- 
ἣν αὐ υποηηνρῆμε 0- 

ἤην, 
ΠῚ 

ΓμΠ|-. 

Εν ὠτργὸ ζαμδῳ καὶ κινούμεϑα 5 ζαὶ ν 

ἰσμδρ'ὡς καὶ τινες λ ΄ 2 ’ 

εἰρήχασι Του γὺ Κρ νος ἐσ μδμ. 

γἰνοςσί ὑπάρχοντες τῷ Θεοῦ, οὐκ, "» 
͵ ῤλΛά»ν»ν 7 

ἐφείλομδν νομίζειν χρυσῇ καὶ αῤγύρῳ κ} 

λίϑῳ, χαρέγμριτι τέχνης καὶ ονθυμή- 

Τοιὶ μϑμ οὐ χρόνους τῆς ἀγνοίας ῥ- 

ὡριδων ὁ Θεὸς. τωριῦ «αἴρψ γδλλοι 

τοῖς αὐδυρώποις πᾶσι σεαφταχου μύετω-- 

γοέην ᾿ 

διότι ἕςησεν "μυέρων ὦ ἢ μέλλει κρί- 

τὴν τίω οἰκουμδμίω ἐν δεκαιοσιυῃ ὧν 
εὐδρὶ ᾧ ὥρισα, πίςιν ὐοφφῶν τεᾶσιν 

αὐαςήσας αὐ τὸν ὧν νεκρῶν. 

“- 

....------«ὦ Ἰὼ 

17 Ραἰραηάυ ἐμὴν ἐμή βτεπὲν ψηλερησφ ων αὐτὸν κ᾽ ἀζ ορέεν. 

ΠΡ καϑ' υἱμαὶ ποι! Ὁ] [τουεπιιτν ἃς Παπτὸὺς : ἤσως ὃς 
᾿ηυϊάδιῃ νεϊεγατίατ ροοιχωπν 

ἀϊκεγιης » ΝΝδδαν μυλας ἡ ρΙΟρΡοο] 
ες οἴίατῃ θη 15. 
] Ργοροηὶςβ ογρὸ εὶ χα πὴ }.9 

Ἰπαιυβ'Ὥοη ἀςδεῦχις ἐχιτπι- 
Ἴτγεδυτο δέ ἀύροητο 9 δις ἰΔρ14}]; 
“Καΐρταγα ἀετοῦ) δι ἐχοορί- 
ταιϊοηΐβ Βοιῃἰη ον», πυιηςῇ οἰ- 
(ες πηῆς. 

 ἀεβηϊίν, “ άε φέμενεί ραίληγ λ-- 
ὅλα ουρη δι, ἰὴ οχ θοὸν 
τυΐς [ἰςἔτατεῖ, . 

1. ἵφρ εμῖπα υἱμίηνος 
δ νηονπηνν, (Θ᾽ [ὠπτῖρ: 
βεμ Φ' φιάαα» υεἶνο- 
τη βοξιαγμηθ ἀΐκαγηπε, 
ἔρβια φιϑηρ (σ΄ ζέηνε ἵν. - 
ὄν. 

Ιη ᾿ρίο ἐπίτι νἰυΐτηι}5., ἃς 18 

Οεήωι ἐτχο φνηπν 

πμ9 εἰ, πορ ἀεόεηνως 
Ἔ[έην γε 4ΜΡῸ γ 4ΩἹ 4}. 
ζεθευ, ἀν! ἰαρ εάν, [ταἰριν- 
τς ατὶρ (" οορἡ4Ποηδῃ 
βονοῤη δε, ληληων ἘΠ: β- 
πηἰε. ἢ 

. [Ἰωὠξῆς ἴεμ:, πῶνε 'Φϑηλη- 

εἶα! ϑοπημθσ ἊΣ ΟΕ: 

ἐπ" 4. ἱμάιοαβηννε ε[} ογ- 

"5 9 βαιμέε, βάστυ ρνα- 
βεηε οανέϑ, (ἀ{τἸάμ 

ΟἽ 
εὐῆἔν ἃ πιουϑῤς. 

πὶ (ιξείμης - 2δὲ σοπῆίτκυεμπς νος το ΟΣ ἤοὰ 

γιίν. “πνεξίεηι κ' ὑπμονίόπε ν φηλῖι ἱπιςτρτς τατίο οηλ ΠΟΙ { 1[ΕΠῚ. . 

φρο, φυοηίδιν Αἰτεςέζατο ἐογαιῃ εἴτ ἱπυςπογιηῖν 

Βα Ραίρενε (ν ἐπμενίαν!. αυοά ράτὸ «οπιπγάΐι5 οχρτπιὶ 

φεριηά! πιοάδ, ἘΠῚ διιῖς) τὸ ψν' αφάν ἰὰ φιοά [μκεἰπὶ ν ετῦσ 

Ἰπιςβρσ πα, ὶ βεάίδαυς (ἀπιρῖο ἀοβαιλητδε κὰ ἤρηίβοι 

9 δενίρεωνα «τ βεὴ Φ’ ἐποορ! αίοηὺε ποπείηθν, χριρρ)μα- 
τ τέχγες καὶ ιϑυμόσενς αἰδρώπων. 1 ἡ οἴϊ, αυα; πηλτετία Ῥυτα αὺ- 
ται ἀτσοηταπι, ἰΑρίάος, (οἱςας μυιπιλπο απ βοῖο δι ρτους 
ψόληι ον φοπιηεὶ Ἰιδυϊς  ηίοιρί. Νοῦ τηΐπι τυ ἐς 

ἐδααας εθα πάταγα ἱποοτγρογοιιπὶ αι] ΘΟΙΡΟΙ οἰ ΠΊ 1Π 1ο 4115 πιατετία, (ςἡ ἀτῖς αυλρίαπι ἰὈγπιᾶπι δάςρτῃ,τοἹ! ἔαἰεῖ. 
περας ΗΠ αὐροξμ τις ἔλέχυπι, {εἰς αττς βατίους 410- 

᾿ ἀαπιπιοίο ἱρία τος ποίςεσάμην ρταῦπηξε, Αροίτοϊο ουΐα 
νλις ΡΝ] ΟΡ ΐς νει ὁ ρμηο(ορίμος ἠμρυταρτοδ ρεπορυά 
φλγίῖοςς νύν Ἰρ εἷς ἀοένηΠ μπὲ θυηυὶ δι ἀϊω ἘΠ πιὲ οἸοΑ- 
ἀξαῖοινε ἃς οην,1.20. 5γ6ις ὐτοηι δέ. Δταῦν ητείρτεῖος 
ὑρλαθηῖ κα ἀπὸ μ᾽ κτίσνων ἀμπύ δ ρφεον εὐτὸν "Οἱ κα τεὺε αὑ εὖ 

φινἀψενερ [υπη ἐπνενίτοηξ. Ἰὰς ἰροξζας εὐίᾶπι ἡ τι Το} ἰλπὶ 
κοαιπὸ ἀμ, Ρταπλρ Πδυς πατυτλπι ηᾶρ τταπ,, 
{υδτημεινον ἃς ρτρΒετιδην,αιὸ ξαοίίις οτος ργδρ]ιςτίς, 
ἀϊξίρυλιις πατῆγαν. το τὰς ΝΝΝ 

18 1 ρ( ἂν ὠτῃ, [ἃ εἴς ῥεῖ ἐρίαπι, νι Ἰοφαΐτον Ἰάδηὶ 

Αροβοίιις Βοπ. 11.36. φυσά τείκττυς δά εἰ νἱπιὶ δὲ Ρο- 
επηλίη, ηιι δὲ ἐπιτίο οτοατὶ ἔνππις ΟΣ ἢ []οϑἄ ἐγδατὶ σοη-, 
(πγιληνας. 5οιἱ ρεςυλιατίς οἰξ νις πέρ δυ νερε πος τὴ ἰὸ- 
(ὁ, νι δας ῥτιολογα ἀεςοπιηοάςευν δὴ ἰά ουἱ τουαπάο 
αἰδοῖα; ἃ φαοά ργοχίηνὲ ἀπῖς ςοἤπετα ἀρ ἸΠπόδπτς ᾿- 
Ροϊοίοίνι ηηοται ἀος ἘΠ] μιἢ ππτεῖρτς5) Βοιπίηες η Ὠεο 
ἀιοίαηηπιοάο ςοπεετί. πεάσπι νι ρτοῦυ! ὰ ΛΗ͂ΒΣΙς θῇς, 

δίῃ το (ἰητογς,, φιλίεπις πὸν ἀὰ μα! 6 πὶ [ἀοεοοπάϊ- 

ἴον, ὰ οἷ; ταλίοης ὅς ἐπιο  Πν οπείαρτκάίτος, ἴιο ρας νατὶ 
{ρίπτῳ ῥουιοῖ ἃς Πηξειτατ, δ. Ν ΓΚ, ἰόν ομραρα βίφν αι. δὲ ἐΠιὰ 
εὐ οπν ροξτα ἁ πιαϊκὶς οἰτάτυην, ἔνε άνφάυε ἵνα με, 6ην».3 
δενι ἄξηνε ναί όβγωο πνοτόννϑις, ΕτΊιά πὸ Πεὶ ἀς(ςηρτίοηοτη ἂῦ 
Ἔἰοίειν, ποθι Μὲ κά λοηιεη ΥΌΙ 5 4449] τοβαγιμιτ αι ἢ- 
ἀθηπώταγ ἡ εἸβοαςιτεῖ τὴν σπλιηία ἐμ οὐπληίνιις, ντ ΄ὸ- 
ἍΝ Αροϊιοίιις. τοτιηεἶν..1.6. ΕΠ δανεπ δος ει ὶι- 
τἈπμη ρεῖτασι ἐσ Ασατι ΡΙπηοπηςξηίς 4065 ν οὐλητ, 

ΦΡένρηνον, γος. ΗἨειπηποἴνυην Ατάτί ες πὴρε ποῖ ζοτρὺ- 

τοῦ μποἱιςς ἰοᾷ απιπηά τείρςἐλιι, υλπι, Ποςε οὰς ἀσριδιια- 
ποποιν πὸ νης Π σεν 4 Ἠογατίας τάιπει ἀυ χὰ ἀϊυΐμας μᾶς- 40 ραϊλιν πυιηᾷι ἑωθίςξ Δ Ὁ ε0 ἐ εοἰλταιῦ εἴ 
τιςμμν ν φσαυήτν αμἶδὶ Γουῖσ αν {ΠΠινπείαυτ ματι ιατίτον ἀρ- 
ῬεΠΔας ψιοητίν Ἰνιπιλπαρ ραῖγσην ἀὐᾷις οἰ οήεπη ὍΣ 0" 
θα ἐμ Ππστῖς σταπν Ἀυτῃαιε ἐπι μ τ πι 5 ἀροοῖν δά- 
δεῖς ρ] ν]οίορ!ος ἀηδῆκαπε ἀςσριοιπὴ ντ ἴμς ἐσε τοῦ ϊα 

Οἰχτετὰπι ἰοἰεπδυτη εἰς, οχ ϑογιρτυτα σοπίμεευάίης ,4ρ- 
ΡΕΙΠΑτίοις χαρίγματορνθοη ἕμοάὸ (ουϊρειῖς ορὰς, [Σά οτίλτῃ 
Ρίόζιπ) σμωοκδοχρκώς,, οπιαία ἀξηιαιις ο 1ητς}] σὶ φᾶς δος 
πύπος ζοἰςπίο δὺς τερτϑείς τα ἀο ἠσπηίηι (οἷκης φοηι- 

"5 πη ς, Ν υἱξατα οὐίουτὰ, δενίβεννα ας (ϑ' εορῥεαδοιὲς θο- 
νη Ἐτλίτη άνιε [εν ρεν τ’ ἐνμιερείοπε δοπνδημ. 

ΤΙΝ επνε, τὸ ϑεῖον. [ἃ οἰδ, πω ϑυότωτα, δεἰέαέεν. Ὑ Πρ λτλ, Ὁ. 
μιημη Ὀλι τέ. ᾿ 

3090. Οφηηῤνεηάφ ἀπβυανί αεμ ἄπο δ όν.Ν ίὰς ἕὰπι ΒΔ 6 Ρετῖν 
το ρ)ιγαῦ,νι νὶς εὖ ὑσερρᾷν ,το Πρ ατοῖυτιο ἤφηϊβολτυταυὶ 

ἰειητοῦ δ ἀρονβοέ της 
αυᾷ νὸὺχ ρτουίἀςηρα ἡ 
4υοά εἴς Οεαείς 
αἰάοτς νίατραιής 

2 ἢ (ἰΐος, φυαῦ ρεγὲ 
νἱάξας ) ον! πραία ἰρρε! 
αν ἀςμβωπνὶ : . . 

μ Εἰάεραῖδιη[ο{Π4 ὁποηΐβινε, πιεὶν παρριχῶν πτῶσιν Ψ αἱξεν 
τ, ΕἸ δεην ρτ αὗται οὐδ; λλῖτι Ἰητεσργετατίοπςπι ἢ ἰς4υ2- 

γο πυγὰς ες (ςατοηεία, δυν εςε ἐιάσάταγυπι οτθέ ἴοςς 

{ξτυπι ἰητυςευς, ψΌΠς ἀοβείίνε 
γιχ τοηυεηϊς. νἹάς πε ἐΠ]υὰ ἢξ 
εν αὐτὸ 4ι0 ηοιὲ Ἡοτλτιροτο 

' εἰδῇ: τ ἔμ ῥαγμ 464 (14 οἱ 
δαὶ ὅς ἰεαίτος Ρετιταη ἤθη 

πρξμε, Ομν ἐν ΦΝΗΟΥΝ ΠΣ ὙΜῈΗ [ΔΜ0 

123 

τατῇ ρας ΟἈεαπν, αὐ Νυὶς τεὶ ἀεϊεἰηδυίς, ΔΕ}Α νηλιετίο.. 
πνιπῆο ροτείκαρε ἰρίιπη ρεῖ βάεαι απιρίεεπάΐ, Οἴξειτυς 
εὐΐπι (ἢ δας νηποπΟ ταθπάο. ψυοί τἀπιξ χυγῆιϊς ἐτὰ ἃς - 
εἰρίευάμηη οτἰς νὰ λά οηπος ζοπῖοβ, Π0ἢ δι δή ἠηρυΐοα 
Ἰνοινιπος τοξταν νεαις εἰσὶ οπππιιπὶ εἰς ἤάον, ρας νος 
ἰσητςιπῖ ςαγες τὶν, (δά αἰ οτσεπες Ὠφὶ,, νὶ δἱς ἰάσιπι Αρο- 
[τοῖν εἰ οδι ες μθῈ ἐπῷ δαἀ ηϊΔεχροίείο ανλν σι ς 
ποῦ ππαζπορεῖς ατίἀει : φυλπειίς ἐαἹἢ 5 γτὰ δὲ Ατὰθος τη- 
τοῖρτοῖοι ἤπι ἀπιρίοχίβητο ροιίις Ράν}} ἀϊσοῖς, ΟἸνγηΐθτν, 

σὲ τείιγεσιο δ᾽ 
πδΠιὰ ᾿τποτειὶς να ἀν τείϊάταν Ἀοπλ. 1.4.1 ναρέχ»δ' πίειν 
Ἰνος ἰοςο πὸ ἀεείαιδι 46 ργαῦετς, Ια εἰξ ςτεὰς κα! ροις!λς 
τεῖη ἔκοεις: [εὰ βάφῃν ἤοετς, δι φιμξ ρα λιῃ ἃς φριυν νι 
μας εοπιρεοδθατῖο {τ εὐδεδίνα οὐνηίρυα. ταί, Εἶδε ρεαβια 

ἐονθαι. ας επίμι δυοςαὐα φυίάςιι Πιροηλίθο- 41 ρμνέψην, ἢ ἰλτῖν ἀεςυπιπιράαϊἐ με μοι. Νοπιργαίμιο 

“͵ 

β πὐφ νυν 

Ρ Ἢ “20 ΠΕ τερερονς 4μίἠεην Ψεῖαν ετῖου 
2 Ῥους "6 ιτυΓ τοπηροιῖθυς 103 λὸ βωΐνφ ἡπε ϑμσῖς “0: εεζαηῖεε πη 

ἰρηογαητία" ςοηηἰπεηάο ἀϊ{ι- 
τηυ]ατ βρης ἀξηϊιλας οπληῖθ5 
νυ ίΐᾳ; ποιρίηΐθεις νὲ γεπρι[ςᾶς. 

"] Εο ᾳιὸά [ατυῖτ ἀϊειη 4υο 
τὲ ἐυάἀϊσατατο5. ες ογδοια)}}" 
τετγαγαρεῦ εὐπτὰ νἱγατι αυςτη Ξ "5 «ημίβα!ε, δη υἱγο 

εἐχουίδλι, (εὰ 
Τεἱ ραιϊφιίααι 
εοιηπιξιίδι: 

υὐίφωε ρϑηεμ πηι 4- αυἱ τλπιδη ἔν’ 
41. τὐκας ἢ ἰυδι. 

Εἰ ηυδά βαιωε ἀΐεπν ἐἩῤοβὰ σῦν 

΄ 



[4 

" ΤΡΙΧΥ͂ ΠῚ. 534 Αστα. .ς ΤΑ πὰ ΑΡΟΘΤΟΣΟΚΥΜ. ᾿ “οἵ 

λᾳ 

μμας τατίοπο ΓΘ ΩΣ ἴῃ δοτίρτονία ρα πηι Εἰ βείςμν ἀϊοὶ: Ὡ : διοτατΝ ηι8 οὗδας αυδά αἰτίου τς {ΠΠ0 πιοάο ττίϑυετυσ 111ς ργαροῖτϊα ἱίϊεσα Π, ΠΙΕΘΟΝΕ αὖ Ἡευταὶς νοοϊτατ.- 

ποιΐται: υοά 

. αἰξητιν βοείου. 

ἐδ τ 4] δοηλ βάς αἰ ιιοᾷ υἱὲ οτίθνη ἀἀημ ἰτεατ, 
] νο Δ᾽ τὸ Ἰρίᾳ ργαδεαι αιοά γτοιπηῖτ. Ας βοὸς ημάςσπι ἐς πος πο ρτο Ἀροϊϊοίιμι μος ἰοςο ἀΠΠ δγοτο, 

----- «...... ------.-.. 
Ἰανσυδυυδιι οὐ πωσ θυ οι κονυκκιοιο νος ΘΑΝΝΝ ᾿ ᾿ πῶ 

5. Αἰκούσωντες δὲ αἰώςασιν νεκρῶν, οἱ Ἢ Οὐσην αὐ σης διιτοπ) τ 6.1 

ΠΑΟΥΙμΘΓΩΘΩ,, ἀμ ά φην ημ- 
εν ἐννῥἀθ ληι ΣΟῚ 
ΠΣ, ἀϊχιυτων, κα “ἤϊε ας 
ἐε ἀν μος μριμη 

δι. Ῥρμίῶν ἐκίμδι ἄς 
πγάιοξατωα. ἢ 

(ὐωνέ μην υργὺ υἱτὶ κ4 
μὰάτεμίει ον, ἐγεφ ἀενμιν: 
“4. μέθην γψν  )ιοηγβως 
“Τποραχηα »ἵσ' πμαἰεν 

(τῷ νδιι.τ , 

Δαν ἰς ρο σοὺ πρώ λὲν αἷρι τούτου Δηιν Φ . ᾿ ; 
πμηϊονι ὅ τὰ δ᾿ 417 νοτὸ ἀπ! ςοραμτ,, Αὐαιοιῃι 
ἀπ αλτεθες ποτ οὐ τς ΟΣ Σὲ “πος ται δ πὰς τω Ρ 

ἷ Καὶ φυτῶς ὁ Παῦλος ἐΐξηλϑεν ΤῊΝ Ἐὶ τὰ θα] 5 οχίττ ὃ τυράϊυ 

τ ΘΕ σι ΟΜ. 
ἰοέεἰς εἴα. Τινὲς δὲ αὔδοες κολλυηϑάντος ἀὐπώ, μ᾿ "Οὐΐδαμι ΔΈΟΣ ΘΙ [εἴς λάϊυυχο- 

ὶ δγϊς σων, ὦ οἷς Καὶ ὐοευ δέος ὁ ρεο ᾿Πτμδῖ δΧχ στο ιφογιηῖ: 1 αυηοὺς 

, 1} ἐν ᾿ ν με ΧΙ} ουγυ5 Αγοομαρτταγϑε 
πα ε τ ΥΚΟΙ ὙΌΜΉ, ΟΥ̓Θ (ΕΊΣ δακαθιξν, ὑγροῦ ποιρίης λα 15) ἐκ ἃ. 
ΘΛ ΟΜΝ ἀροῖοις: ᾿ 1) τι οἰ. 

ΝΕ Κιφαλάψὼν πη. Ν᾿ ΓΟΑΡι ΧΥν ΤΙ. 

ΡΛ νἀ μοὰ ΜμΜ Ἐταὰ δὲ ταῦτα χυριῶ εἰς ὁ Παυ .--' 1 ΟἸΪ ἐα ραν 5 αυνίνιν ἀπ ς οἴ. 
ὌΝ κ τ λος ὁκ ἢ Α' ϑέωυοἶν,ἤλϑεν οἰς Κό τὰ ἀρ νδο δ νὰν ἀν ὁ 

ΤΠ νλ δ ᾿ Ἔτ τόροττο φῃοάδην ἔνάαο, 
ποιηὶπε ἢ Αὐυια᾽, Ρώντιζο χὰ 
τι ΟΠ 6240: ΠΟΡΟΥ νεποζαῖ οχ }τὰ- 

αι άςιῃ [Δ ηἰ5 φηρ σχορί ες 

ΜΠ ἢ». 

, 

(ΟαΑ». χντει, 

υπεγεμνν, νομιὲ (ὁ. 
ἐπίιτως ἌΝ 

Εἰ τ" ΠΥΘΌΣ 4ηκμάαῃι 
Τά κιεην μϑνὭνμ)ξ εὔμ-ὄ 
4,15 ομίε ἢ ϑ μεν, νη" 
η6 7 Ὁέπέται αὐ Πμϊις, 

τ Ν. 26. } “Ἄν 2 

τὰ πε νεῖ κὰν δα, σύρων τινῷ [ουδιάγον ονοφατι Α- 
“Πὰν ἣν ρ6ν ! Ν ͵ δ, 

ἀϊδες Ειβαρε πύλαν, 1Ἰοντηζον τ΄ ἤθει 2 ὥρρῦφα ᾿ 

γτα ὦ Κι λαύσ σϑδχὼ, ' 
ΠῚ ἬΝ; ᾿ ων, : αν τοῖς Ἰ'ον δ᾽ αἤους ὧν τῆς Ὁ ὥμης («τοοσῆλ-: 

ϑεν ὧὐ τοῖς" 

εἰφικίίως ἀ{τεάεγε φηληες 
ἡφίκος 4 νιν α) ΓΥΠΠΠ] 

᾿ ἀ (041 

ζεϑω παύτας ἡ ΠΛΠ65 δι κΕἹ λον σχοσάογςηι) 
νοι άτουι: . . 

Ἔ!: 44. εἰν[άεην ἐναὶ ) 
ἱ 

»». 

1 σα οιμηιρυ5 δι ρατί8, ἂς ἰῃ (ἃ 
σδῖρεῦ αυϊ ἀξ ᾿ ἷ (1 [ουὸ αἱ 
᾿ρδιβϑσὶ εἴ ὑάρῳ σαξβατον εἐποιδε τὸ ἴουδ αηοίῤ Χρὴ πη {ε[, (μαἀεὐόνηωε 
ἱηρδουὰ νει!: ἔλλίωας. 

ἰφυτοπ τη δάάωςςθας τπὶ 10.- 
͵ ἤρίκ (σ᾽ νει. ἐπκοϑῖωι ὐαοοξ. 

πνὸς ὀνόματι ἤβςου, σεξομδῥαυ τὸν Θεὸν, θη 9 ἐλιμμα, τ, Τὺ; ΠΕ 

Ρ μαε ΠΟ « ι 

μεηβοθεις ποπῖεν [}0. ᾿ 

ττάϊοάτο, αὶ ταπιξη ροτίις εμοι (οἷος (ιδιεέζο, νι ἀϊχί. Ψεγϑυη ὐτᾷ 1) υδυὶς (λοι ὲ (ρλυάϊτι ροίῆτ, ταιπςη εχσ 

ἱπὰς [οὗν τι Ν ἐς ἐπίπι στ! μος ἰοςο εἰϊ διακρατικό, 400 

εἰηίγαπι Ομ τες 1ε,, ἰά εξ νπέλυς, ἃ τεϊιφιῖς νπδις ἀϊ- 
Ῥεϊπιεη Δ ρυταυΐ νει ἀς μυίυς ἰοςὶ ἰσητοπεία Πψιςᾶς, τῇ νο- 
τυ πὶ πεῖ σοάϊςεὶς, εἰ ὁγης, Ασαδίςα, ὃς [τίη τοςςρτα 

Ανπταοσομῆμων δὲ αὐ ὴἷἶἅφΤἔἕακαὶ βλα- Ἅ .. 
σῷη μϑυύτων,κτιναξ ἄμϑμος τὸ ἱκα ταν 
ἔπι τοῦς αὐτοὶ, Τὸ αἱ κᾳ ὑμὸμ δὴ τίω 

κιφαλίω ὑμδδ' κα γα οὺς ἐγὼ πὸ τῷ νυῶ 
εἰς ταὶ ἔϑνη ποραῦ σομαι. 

καὶ μεταξαὲ ὠκῶϑεν, ἤλϑεν εἰς οἰκίαν 

οὗ καὶ οἰκίᾳ ἰαὗ σωωομροοῦσα τῇ σωνἀ- 

ἣ.᾿ 
Ἧ ἐπὶ δὲ ὁ αρμσυωάγωλος ὅ)ς σῦ- 
σε τα Κυρίῳ σιυὶ ὅλῳ τι οἴκῳ αὐτῶ" καὶ 

πλλοὶ Δ) Κορινθίων ἀκούοντες Ἐ71- 

κάον,καὶ νβαπ] ἰζοντο. ᾿ 

Εἶπε σὲ ὃ Κύρκος δὲ ὁράματος ὦ νυ- 

κἡτω Παύλῳ, Μὴ φοξοῦ, ἀλλα λάλει, 

᾿Διότη ἐγώ εἰμι μυεπὸὼ σοῦ γῇ οὐδ εἰς ὅλι 
͵ - .ι «νὰ 

οϑήσοταί σοι Ἔ κακῶσαι σε" δηοτι λρὸς δ] 
᾿ ᾽ . ͵ ᾿ς ὁ ᾿ 

9 πολιὸν τῇ πόλοι ταύτῃ 

γαἷας, κα τοπεφησαν ὁμοϑυμαδὸν οἱ 1᾿᾽8- 
νιν 

δῶοι τῷ Παύλῳ ν καὶ ἤγαγον αὐτὸν ὅδ)! 

δι Ὀἰαἰρεπιδητίθυς ν» ἢ οχοιβῃς 
νο([τέθυ5 ἀϊχίτ οἶδ» σαηρηῖδνο. 
ἴτεγ οβο (ιροῦ “ἀριῖς νούσων 
ὑτυπάμ ερὸ 40 πος τειηροτο] 
δά εμτος ρέοβεϊςατ. 

χ᾽ Ετ ἀϊρτγεῆας ΠΠας, Ἰηέγοῖῖ 
ἀοιπυϊὰ οσυλυζάλιτι που ης [- 
(ὶ," εοἱητὶ9 Ὠ ει. ουΐι}5 ἀο-- 
τλι8 ἐγ σοη Πηϊ5 ἰγπαρορα,. 

8[ {(τἰίριις αὐτεπι ρτοΐςξξας (γ- ]. 
παρορὰ οὐεἀιἀϊέ ᾿ἰ)οιπίηο ςαπὶ 
τοῖλ ἀοπῖο (μδιπλυϊάαις (οτίη 
τῆ ϊοτυπα δι ἴσητες ςτεάςθαητς 
δι Βαρτίχαθητυγ, 

9“ Ὀικίς δυῦςα [)οιἷπι5. 0. 
ἐΐε ρεῖ νποηςπι Ῥλυ] ον Νς τὴς 

τι Ναῖὰ ς» {ππιφεσυσπνρδε πε- 
0 ἴτε ᾿ηυδάει νει δὲ τε αος- 
Ρἰαταυοηίλιῃ ρορυ 5 ς[ἢ πὐἱ δὶ 
τυ ἶτιβ τ ἢας γγῦε, 

ΡῬεοςοηίω! Αεδιία ,ἰηΐυτγγεχς- 
τυης ςοηςογάϊτεὺ υἀκὶ ΤΩ Ῥαυ- 

ω ] 9 Δυτοη Οὐ εηηθις 6 ὑμῖν ιἀϊεδιιδω φηβεην 570.,1} Ω 

εἰς (τ ὑϊαγἰνενναηεδιμ, πιλιί.1..4 

εἰμι εη9 νεβηνεμ!ά [μ4. Οὐππίυ» ἔτας 

ΓΙ) ἐρς͵ ϑαησω υε πιὰ τοριλις 

{ιν υραρταρωε ταδέτωπη, ἀν ἔυορετο, 
Ἰσνάνς ἐρο, ἐπ ὅος αὐ δὰ ςρπιαπνα. 
Ο πε υδάδην. οἴσας ἀείειεῖς 

7 Εἰ τηνι κταβενβάονἶηεν- τἀ πιοτίξειος 
μἷξ τ ἀοηναπν τα ηζάφην [ΤΑ {εαπάθῃν, 
βύημμς Τὶ μὸ {μ{Π]| «οἰ σεῖς 
1δέμπν, ενίως ἐοπομ: ἐγ 
τομινπξ} 4 βπαγοχα. 

8) Οβω: φωΐεην {τε}, 
βναζορως φεά ῥά Ὁ οΝὶ- 
ἢ μη} ΟΝ ἀονῦ [4:0 

τημἰὐ Ομ βρεονηνι 4μ- 

ἀνεηῖος νιάφδαπε, Ὁ’ θ4- 
ρεχιϑάμρων, 

τΓζος..14 

9] Ὠ χ(ε «μιεὴν ζοτούρωε Ὀοτιίηυε οπ 

"»(ε με υὐδομεην Ραμΐφ, {ἰλητἰς ἔστυο - 
᾿ " ͵ ᾿ ἢ ΡΝ ,. ͵ Ἷ ὸ ; ἰ 

ς μι ὠρὴ ελελυνεῖα Αὐὰ τ : 1}: ας ν ΧΟ!) 1, ἃς ῬΠΕς Πα νχοὺς οἷας,( 00] Ὁ Ρε βόα υνοεῖν ες ἐπα ὭΡΗΜΟΣ τυςχίςἀ]οημοτς ». ὅς ἢε ταςις-} |Νοίδενπενε, [4 ἰρμετε, πήξεο κ ἦν: 
ἐννς Πρσκδλαν γωναικᾳ ὠυτεῖ, (ὁ χα τὸ ὅζᾳ- ηυὸά ᾿ φἀνκηος ὉἸαιήϊις νε ο. 7 | “Ὁ (66 φεὺά βεαιερηεν τῷ μὴ στωπΉησης : ΕἼΡᾺ Φ᾽ πειάφεα: ἴετιοι, 

το] εοριεν φυρά ἐχο [ὠπῃη" 
ἐφύνην, (Ὁ΄ ομἰϊα πρίάτας 
ῥυτενίε εαϑὲ, μοι αην ἢ. " 

«οηξοίς “«εἰραὶε, ἐηξωσνε. ἐγιὶραπίμεοὰ 

ἡυ Ῥωμίωπο, ΄σ «ἀέωκε- ἔπι σϑηδιυθ 

Ἰρκίωρ εἴ τ ἡ οὶ ὃ 

κοννηὲ ὑδὸ δηόνι ἱμά δὶ Ὀοτιίηψε ες 

φμηπε δά! ῦηε φμιοηῃ Αἰηφυύτωτ ονἰἀεόφις αοη ἐπηριίοιῖογ Μείπας, (πὰ Μείπας ς νεοεῆοπίς χιξξοτίτατς ἔτοτιις. νιάς ἐη τὰ λὲς ἐδ ἀργὰ 17.}. 
᾿ , ᾿ ; εἶ ΡΉΘΕΟΣ, Ὰ Ε ΤΙ ἊΝ “««μεγεξξυηον ἣν ' ποσπιίηδενι μδ ἐχλόαϊαζον,οἱ σὺ εἶπον, Α᾿κουσο μβθοι Ε (υττοοϊτίοη οι Δ ΘΙΓ  ΟΥΙ 1.) ἈΠ} Ι β φΙημεῃῃ 5 Ω Ψ 

! 

κα Μὰ πὸ δι, ώ . 3} Ἐτηὐῦλα οἰμίδοπι οὐδ υ τῇς), εἰ γο , 
᾿ Ναι 0 ομ(οτθγνον ε ἔ ε σὰ : ᾿ ἍΤ ντὐϑηςῥαὶ φρμά εθε ; : ἰεσιὰ : ᾿ μᾳ« εἰηδ418. - ᾿ 

4 αὐ τοὶς ἐμ ὄιτοι Ἵν ἀπ! Βαρίταυις ἀριά ζω» ς ρόαι 11} ἐν ορεναύιων ταὶ μι Ἐχαϑισί πὸ ταυτὸν χαὶ μίας ἐξ ,οἷν-},. ᾿Οὐταπιογᾶτιις εἴξ ἰτάαιις ἐΐμο} ., δέάιε «κίεν ἀπδωνο αν 
᾿ ω δον βχᾷ σαν ἊΝ 9 τυ ι αἴ ΟΠ 5 ΠΠούυι ζοι- Κοριξιξξογεα ατμε. δαίσκ ᾽. αὐ τοῖς τὸν λό ν᾿ τὰ Θεον Δπηυτῃ 8, οχ τοιοῦ, ἀθϑεοης μα νηφηξες ν ἀφύξη! «ῥυά ᾿ 

ταν πγνωυ- Βοεγς ταδ ούραςσυ], ἢ οὐ ωΔΗΝΩΣ ὠνγὼν » ἀρυά φο5 [εγμοπειη εἶ. . 1 “5 υεῆϑων; Ὦ εἰ. ἘΠ Ὴ 
ἢ " ᾿ τ τ ἄτοΣ δου τς ; " ᾿ ἀἠβη!40. εἰη [γ.4- ᾿ , “4. Ὁ ΠΩΣ ᾿ , Παρ] πὶ ὲ ἃς 
| Διελέγοτο δὲ ἐν τῇ σωναγωγῇ κατα " . ΗΪογ δας υτουλήη (γ παρὸ προ  μμῆ Γαλλέωνος ὃ αὐθυπειτόζοντος τῆς Α᾽- αατῃ δυῖεπι ΟΔἰ ἶο ἡ εἴδει (] σομνε αθβενν Ῥ ϑ-. νεπάο εὗη ἀὰ 

᾿ ΟἼ]Ίυτα, ὃς Δἀδυχογαης ευτὰ δά ετ1- : ϑηνωὶ, τοι εἰς ποάϊε ; τας (οἀ τἈθιθα ᾿ ἜΣ Ξ ΠΣ ᾿ ." ᾿ Ν ἩΜΙΩ ὐθμῇχηϊ 40. ΤῸ ) τη εὐ οὐ ἐτὐθημαἷν ἑεἰάςει. 

ἐς βδικηία. (Υς οἷ χατῆλϑον ὑπὸ τῆς Μακεδονίας 1}. ν᾽ υ 1 ἀδιςποτυηὶ ὁ Μαςς Ὁ ΠΥ εμη θα ἫΡ Ὥβικαν “ἘΝ , 1 ΙΡυπαὶ, ᾿ 
Ὧ εἰν ΟΡᾺ ὅντα Σίλὰς χαὶ ὃ Τιμόϑεος σιω εἰ τῶ ιἀουα δι185 δε 1 ἰπροεβοιιο,΄ζοη δ΄ Γι ποιροι , ἑηδί δαὶ Λέορντες, ὅπ Ὡὐοθ' τον ΨΟΜΟΥ͂ δ ἐ- :] διςοηῖος, ἰς ρεγίμλέει δο-[ Ωᾳ] Ῥδενῖε (ὦ νη 
τι δε Ρτο. . ͵ Ο ᾿ : “ον “ ᾽ : ᾿ ͵ ᾿ : ἀεοδ. Ν , ““"' 

᾿ ἐιδαας ὀεσαῆο, τ ας 191 9.5 ἐμόν τοῦς συώυδχετο τῷ (ρἸρεθοτυν [ρίτίτοι Ῥαι]υς,᾿ἐ- 1 |νονοι ἀμίνμ, ἐεβιβιαεν ιαποίϑει ταὺς αὐϑρώπους σέφεδγα) τὸν ἡ ανἰαίθιυις ςο]ετς 1 ειῖπν ᾿ςουῖγϑ βὐληθρυ αὐ ερρὴ δὴ , 
᾿ Ἐν Τδᾳ ασλος , διχμιωρτυρομάνος!, τιλον αἴχους οὐ το Πσλμδ αι - ΤΠ [Πράκιρ ε6 Οὐ μην Ια Θεέν ᾿ " Ὡμεβοιην ᾿ ἷ 4 ἢ 

τοῖς Ἰουδ'αιοις 41) τὸν χρίφον 1 γσουῦ. ας οί ἐ{ (γεν α, Πὔ.. μεν. ἢ ἰς "Ὁ, Α Ν Στὸ Τπεἰρίονε ανβεν ῬάΝ. 
ἀν οὐεέπις "ἐδ τὸν χρισον τ ὑπ τς ὙΠΕ τοδί: ερανι ὡν θὐνν τυ ΠΝ ἈΒΝΝΗΣ ἘΣ Μέλλοντος σ᾽ὲ τῷ Παύλου αϑοίγεεν τὸ 14} Ῥδυΐο γοσγὸ ος ἀρεγτυζο». ἜΣ ἴ4 [μο ἀραίμεν τι ἄνμαι Ο αὔϊο 

Ἧ ΙΝ ΦΟΑΡΥΝΤ ΧΝΙΠΠΙ ΝΝ δ πεν ὁ Γαλλίων φῳρῦς τοι ἴου- Οὐ Ἰυάαὶς, 51 φυϊὰ ᾿πῖυ ὲ «δ]ωάκοι, δὲ υίάεην ε[- , 
4 1 Εἀ χι[ενδεὰ τὸ δικτε πιχένω. δἰς οηϊοι ας ἐς τς υτου., ἀπουτονοῖ ἔσοις υρή τ ρῆν στα] μην; ὅς ποπιίης α ὍμΩ, αν 81 ὅΛΛ Ω ᾿ “ : ᾿ 

, ἴῃ ΟἸαυάιωπιν ἐμάνοι ἐφρμέξονν ε την ἀβδνζως ἐμπννεμαντθ,, λογυ ἰσηπατιοπονα ἡ. πι τπτο Πσχογιητνντιζα ποις ΗΟ 
Ἄθλα ἐνρ μία, νος ἀρράτει οἵτῶς δμις ἵλουθα αἱ 4 Φ ππτογριοιανάνν, ἐπα αμίδον ἀμμεηεγιη δ. Γορνλιι δαὶ ΟΝ 

πἴος πιπ ποσί ἕητεγ ἐξ τα πιυλτιρα, δὸ τις 4ια ἴσος ςητιῖςς Τ᾽ ἐπνοεύνεωρ,ς «τ είναξων 1 ἀμίηε ἐν βεννονε ( νὴ οἰλ ἴῃ Ἰοιμιεπο 
«ἀμ τυμ ταβξῃρτοι ἔξγις ἡ ]ο τποίο ροΐςταητ, αὶ πηισπορους ν εἰς σοῦ χη χιος ἃ (οἱ οίτηυς, ιαρυς ἀρυ ον 

ες ΤἸρτόγο τοῦμῃ {ΠΣ ΗΠ ς ΟἸνειβίαινα ἐεἰ ριόπι ἐπιρητατίν, Νυθεν ντογοεη Γ} εὑ ον ἐριβ (σ’ ὑϊωβνναιναναἰδνι μι κὴν 
: ᾿Π 4. Ονρηῖδεν δαύθαιδε κ᾽ σῷ σείζβατον Ν᾿ σηη Π{| ὐλιι!ς, 421 ρόνφογα ο[θ8 ἀτὶ {εἴδεην ἐ[ε ΕἸΥ ον μων, Μ ἷρ, νετὸ τον 

τοὐϊοος Ἀιης νογουϊαια ἤθη μαϊνοης, υσηὶ τθιοι Υ ΓΝ ὀσρίη ἀπε πέξιοιειη ὃς ̓ξἐλοηοΠη ψυσαιις ἰσηυμτιπί μος 
δ Ατὺς ἰςβογιηι, ὃ πη οπηπίδυς ποίπες Οὔάεις σομιςιθης νη0 ὀχζορῖο αιιδά ρτὸ τῇ πιϑματι ἰορις το λόγῳ εν Πασοῖ 

Ὑυὶρ. 1ριειπὰ εἀϊτίο τὰ ἐχοπιρίαγιδυς ἐκ οιμῖα,, ἐμτενρομόνε κ "0 ζοπειηυύ!η οἰ ροΙΠτ οι ἐχείθω ἀἸς (οἱ ἐπ τς φιαρὶ 
μϑη) 95 Ἰλυηῖβηι ". 4 1 [ιενινασὶ βάν δή άμεοϑι πο . δὴ ἸΠτοτΠ οηο,δὶ τηλν ἐν ἃς πλάνας {{π ΔΠΠπάτμεις,, ||: 1Π|- 
ψυὶρ ΝΣ Εταί, λυ φάεδαε, ἡμοι οἢ ςούπνατίς ροτίις αιλοντο,͵. τογρεστατιο ϑῆνηι σας προ σάγοι. Βιαῆτιις 5 .ην τὸ 
ἐκ Ὅν ὼ ςΠπεἰνητ, ΜΠ ταπγ σοἰδελ βὶ} 1} ψυλισοαθι σιωΐ χεῖχα {π πηΐοαῖ ιτογήπην τετιηδη ἃς το θεῖ Ῥυτλς 

οι αδένε ἐἰραἰβέόοε. [664 Ηΐο νεῦθο 1 Ἄτίαι σα ἰοἴεις ντὶ,͵. ττὰ Πσπιβοανι Ραμ αν πιητιηα ἃς τοϊνόζαπτοιι τὰ ΠΝ 
απ σα α τοι κά πέτα ἰθτο (Ὑποῆγανοι υδηΐαὶ, {048} μια σατ σοι οὐ (ο σρογαιη ΠΠπ ἀοςοηάις ᾿ἰππιπιηθας 

{ (οηβηροδάτων ὅΡεγένμ, συμ νέχοτο τῷ συνάμα ἃ οἵ ἴῃ Ἐο ἐπιστργοῖδιο πιάσαν ἐτα ΟἿ γιοίοητα ὃὲ χτουτα 0 νὰν 
τιν ἃς ἀρυμ ς αἰἴιαῦατ Ρτὰ τεἶν διάοτς. ΕἸΑ οηϊηι δρτις, φρο νπτακαρν,κ ντ απο ςςοηνούίάτιοι ἐν ἰσκΕΟμΟῺ 
ποηιῷ ἐς ερίο δρίσίι απο τητος Πρ ιν ροιοῖ τπλρ τὰς Δ... οἐ {π| τνη τσ αι τ] 11 {π3ν ἀπρ]ς κυ μιν ἐς νίατροτων νοεῖς 
ἅιν Ραυδην ἀοςςν ἀστῷ ται δ ἀπ Τόν (σπίιι ροζιιν ἠἱ ὈληΝ συων χεῖθω ἔλις διε ιδε να ἃ ΡΠ ΗΠ ρμο." γιὰ αὐ μος 
ἐξιίρῖς Βισα (ὐςᾶς ων τὸ πνμαθι ὁ γτΙρτὰὶ 1.06. ΡΟ Δς ς ς Ἰρίντν ον] συω’ χίμνὶ τὴ ε καρδίας (μἰςιη οπτηι ΕΠ} ἢῳ σεύματ 

{πιὰ ἐς ἐρίο θά} δρηγέτι ἀζείρετς ἢ Ἰοροτις δυτοπν νάτα τ.) Πτος τὴ ἰογο ἀτή τὸ νυ δία )νοίαα Αροοίος 10 οτος 

.-“«.--.-..;: 

6. Ἰρβεαυῖεπν οἱ! ερμδνο, αὐτὶ ταοσοιάνων δὺ αὐ. Οο- 

«οὰο ἑπϊτίμαν μυΐυς νοτί ἴῃ σγσὰ ἃς Αταδίοὰ φἀϊτίοης 1π}- 

υαἰΐξεάταν Πιροτίοτῖ, ἄδλείπνας κα ρτοχι πιὰ δητεςεάςηι
ς Δη-. 

ἠὰ πο Νμδὲ λἀὰο τα νοι Πη)ο Ἔχοιαρ] τί πχεο ἧς 

νει μαι πο οατὶ πολλοῦ δὲ κό ' 

μὑωδυεμίμαν αὐτι τα τ] ρων δ, δις.[ἀ εὖ, Διο υενὸ ἰναδίμο ἢν- 

τοῖς Ὁ βυιρεννδ ἀπ ξ ΦΗμΥ ἐπκροξεν, ἡἰ δι αμεεδν οὐ ἕμνν ὅς. 

ἀϊκοῖοῖ Ῥλυΐι., νΊάδο νὸν ἴῃ ἐε δίσεαι νείτγλπι σιιοττ. 

Ἐξο  κίτυτ τλουπι μἷς ςογᾶη νῸ ἐὲ τοίοτ, θη πιοίςἀ νος 

νοδιιρς αὐληνοιίς εαίτη ντ ἰοιύταν Ὠαυνά ν.54Π|.:..1 6. 

δληξυϊηὶς ςηἰμῃ τ δ πον Ι γι 
δατῇ κοι ἰπις  Πςτυτ. σας ΠΗ 'ς εἴς ἀϊείοιτ ΠΝ 

διδουμι πιοτοιοιακνι τὰ ἰουατ)αρ τὶ ἱπιροι τω, εἰ 

ΟΝ ἱπηρυτάτις, υδεῖ ἔπι ἐριις [πφυΐποῖτὶ ἔαπάαι,ἰά εἰξ 
γίς δ᾽ πιοῖῖς πὶ φοπείίοτ: νπάς ᾽ οτ δὲ !ς [αὐ δοτιισι 

"ὴ)(ἰλπιτίο, 5 ἐντὶ σέων [ὩΡ 67 πο. 0 ' 

17.1.6. ἴα τ ἌφΑνα (ἀπε ίοίνιης Ηεδεδιπηνπι 

πυροὶ σαριοίΠπτιαυα τα ἱπτογργετάγοιθγ, 
Μ΄ Φ’ “νεβνιαον βενηΐα 

αὖ "κε δον εχ. εἰ ἀϑεο «“ἀ σεῖο. Ὀεληάς «αἱ ροῇ Ἐγο, Ι 5 

(μδαυάίιης δ ν»»:αδ) ςοππγιμης οὐδὶ πυρῷονμο αυοὰ πηδὰ 

νιάετυτ Πρ] ΗΠ ναιτι. ΟΝ 
. 7. Ιηβει οὐξοννυς ΤῊ Πηβὲ, Τίφν ἴον εἰνιαυοάἑη νηο 

ν᾿ γνουῆνεν, κι γμαφιῖν ὄνομ. τὸ ἐφήτος ἰς ξ την. (οοίεωείε σεξοιῥου. ἔπ ἀνοδηϑ ςοάιςίθυν 

Ἰειξίπνωσ ροζουυάνου, εἰηνε!. δοίςς Ἔπίπη ἱκυεας ρίεγιπῳισ - 

“εδουήμοις ἀρίο]υτὰ νοςαγς 4υὶ ἃ Ῥαξδιἰίπιο. ἀείξοετάτιαυος 

ἱ : τὰ ι ) νιν δ ἰρἰμθὰς , ἰσιοίος ἰατετργεῖαγι. 
| 1ῃ06 Π1Π| “ἢ Τππὸ στίανη νει ἘΠΊ τ ςοιίοχ ποις ροϊϊ οὔ νου ἘΠ παντὶ ΔοΥ 1} δὰ ἐπιρίαγ) νειτις σύ αἶχριν ψΨ ᾿ν ΠΕΤΗΣ πᾶ ἐΑμροΝ πη μων Ὁ ΤΕΡν, ἐὐυλον ἐν ΒΟΊΩΝ τ σὴ ΒΘ ΩΝ Ἠεῦτδίοις Ὗ ᾿ ᾧ ν᾿ . “τ φ " Ν ᾿ ᾿ ἐγῥυ ΜΝ : ν 4 ᾿ ᾿ ΝῚ 3 ΝΣ ὰ ᾿ ΕΝ 

σα βϑατν ΔΑΛ ς ὡτϑεὴ τὸ ὄνομα Κνρίον 1 νσοϑ, 1 οἸλ , νι παῦσε. λόγν δ Ἵδεδ με υεγϑυς (ΑΠ Δὲ ππισιαν, ἥμτα τὸ σιωνεχϑς ἀϊοιτατ Ἀρδνὴ δ δ ψεμοναρριονὲ στη φυχάδηι ἔρεειες, ηυλίϊ ες πεϊαἰπιὲ κάνε ἰληις, ἐς 400 ἀϊκίπνως 1οἷ..1.10. 4 
] ν ιο Ἐχο βυβίεενιν, ἐγὼ εἰμι μετὰ ευὺ, τὰς ας 1.66. 

τπμαάει  θνδέσντῳ. ΜΝ, Ῥοϑονίε δὶ ποτα ννῖ νι άετὶ ροίπε 

δα υρύνραοι »ριύσώ σε, ἤορτ ὁγγ6 αυοᾶσα Ἰητετρτ
οίδτίθι 

οεισιςπάσετασι νετὸ πῆς ο " Οονδηνονήμ ἢ ῥωέδησε Ν αἱ δι Βεδί.δλά νογθϑιη, δϑάη: 

υοά νειϑυσιροίἝει νεῖοτοε Ἐριςορί ἔαυτη ἐξοξγιηῦ: πια- 

ἡιὸ ἰά τμδι. ψ}Π| ἐρεεπαι οἰῆείο Ἀιηβεθάπτυς. 50 

φυστίωπι μος «ὦ "ον φον (εὐαπὶ ἀδεεπήϊ δόρυ «λυ πῦ- 

ἄιιαπι αρεχετυπι} ΕἸΣ δυτοη ἱα δὸς γέῖθο Ἠεὐταϊῆπωυς 

μεν βίοι ποβνϑι, Μ Δικ...) 4ιεπὶ οδίεγυκυ πιο; Μαῖε. 4.16. 
1: ΑΠΌε ΡΜεοεοη[ωὶ ««εραὶα,αἶϑυσαπδονπι “ἧς αἰχμίας. 1 

ἐβιτοιδα γα. Οὐ δικο Δεναῖαν ϑεοζοηίῃ! ἀϊζοτε- 

ἡἤινα ἰσε ταιη ἰσέξιο τσ ἐπεςεραπέδίο μην, ς δι θο Ἰνντι. 
Ῥ᾽εχ ν οὐήοι σιωνέχιῦπῳ ἢ πιῇσλυιο εἰμ νίαφ Πνυίινα Ἰοςὶ ἰμτον. 
μι απο π εν τιν ΕΝ δι ααάξνντοα ἰρίστιια ἱπιειρις- 
ΠΛ Ν ΔΕ Αὐηὲ σειπὶ ἔς ἰεβουμητ, δὶ ἀπ χολιης, σε 
ΥΡ ν ἄτη τῆι Μακεδονίας ὁ τὸ Σίλας κφὶ αὶ τιριόϑηθε, σα οἷ. 
χϑπ ὦ τῬῷ΄ λόγῳ ὁ ΓΙ αὔλν.ς «ὐτιτανουψίων ΓΝ 1ονδύων καὶ βλα- 
σφνιοιύπῳων,, διαμαρτυρίμᾷ οε δὺ τὸν Χριεὺν 1 νσνιώ, ἴτςλ4 0 τὸ 

. συωνχ ὅν εὐ νν ον ἦν ΑΕ δ το ἀπφιΠν ἐσά ι ντ 
1οἱεινς 41 ἸηπΠρ αἰνὰ" αἰ ιν ἔδρα πε ἡμοά τρίον τορι 

Ν 

ΟἸε τον ἔπι συ τοῖς 4 κερμννν αἰγμει δεῖ τ, βιψν ἅτε ναμαραυρ, 

εὔνες Ν οὐ θη Εσοὸ νοιὺ χη θηιο ΠΤ )αυμπὶ 

αἰπιιδθτοην αἰ εἰΐαην πηι βειμιζασιάθε, ΠΟ (ΑΠ6 8 

αὖ "ΠΟ ΡΙΟ εἰεἰϊ τη οι (ἰδ ἢ άσις ἃς ΠΕΤΙ ει ΐδον ἐὐγτν 

δεγ ρει το ησινην ςολ σι σι 4 4με {5 } 0 ἡνι- 
βνννν ἱἱων» ἐδ) τὸν Χράσον κόνιν, Ἀοοριοίμεις ἰνᾶςς σθυμπᾶ- 

το γτροῖς τὐἰομτιςα ἠθκαν νοζάπτ. Ρ]μη ον τάμης ΟἸΕ 
ΟἸνε τυ ἐς [σίας (νοι τη τ ἐλ ομ οὐ διε 5. ἰν} 

Αὐαδε ππογρεδεδν ἐφαμητυ) “ἀπὲ ἃ 1 εἴων ὡς τ οὴ 
«ΑΗ. 

εἰδην γάρ ἰμφεῖε, ΝΑῚ οἰνίεςτο, 4ιὰ εἰ] 4 «,}μιοτο ίμαπι τὰ, δὰ ἱίεαι δὲν νετο ἀπηαν ας, ἀρ ν ρας Ἐρρ κὐθκαν 

Ῥϑιπίδιεπι εν εαμε νετὸ Ἀἰς ἀιηίαχαῖ μου! ἴον ρα: ἐνν' ἀχαίος ἡγεμίνα οἱ Ῥωμῳοι, διε) ὁ χρὴ 

ἰοε Ὁ ἰρίοταμν οὐἰρα ροτίτιτος αυοά τ ας. Αἰχαρῖν 
ὑτιν 

δε ιύνα ᾿ ̓ϑολην μεν ϑό ἐὐπ αυάπι]ιε 3.0 ναι {τὰ πάιναιε μ"4“[, ον δενιδοῤ,ηνδά ἐἴοῖν [μνφροφί
ν 

ξρυνοφοὸν ων μυεκ νει! (εξιατὶ, { “εὐ βεοι ἐφριβοτον "" ̓κὐὐκαθμι! ἐπε δύ ἠπμεοὴ “αν. Ἐταῖ 'λυῖοση Δ" 

ἐπὶ δννῦ, ἰ δγεατητοιβεοιάειοης σπίθα Ζίτας αν ςδαΐα ρτουιῃεία (ζοη αγςς 

πρδεβὴν Δ ΑΥ θὰ ρει ὁ[ [ωπι͵4Ὁ "οι ἐμ φαὶ οἰῶ : ὄϑμῖνη δέχ ,ναρα μω δ τα ὦ γδιο αὐλ βάν 

Ροίιεγιπι νίφο! ςφὶ άπ Ατδδίς νεγὺ ἐς ἐπ ἀϊπίηχυσητυτ, οεἤεγληῖ αὐτὸπὶ Ἀφαιραὶ 1ιμἴσιν να ϑοὺπὶ ἐς ἰοζίε ἰυ 

Αξο 4νιέενν μωενι ἤιμα (ϑλ ζοῦν ἀννδαν νεβεν ἐν εἾριι νδέτωνι αι 



ῦ 

ΟΡΧΥΤΤΙΙ, 16 τ 

δάζοις, ΕἸ μϑὺ οὧἱ ἰω ἀ δίκημ τι καὶ ῥα- 
σδιούργη κοι πονηοὸν ᾧ ἰουδ' ἄ)νοεν ΧΟ λῤ- 
“ϑν αὖ ἰωῤεόμίω ὑαὗ. ᾿ 

, εὐ Εἰ δὲ δήτημα ὅφι αἷδὶ λόορυ καὶ ὀνο- 

μιάτῶν καὶ νόμου τῷ καϑ' ὑμας, ὄψεῶε 
αὐτοί " :οκτὴς γὸ ἐγὼ τότων οὐ βόλομαι 
ἐν). .᾿ 
Καὶ ἀπήλασεν αὐτοιὶ ὁπὸ τῷ βήματος. (ς 
Ἐπιλαδόμϑροι δὲ σταύτες οἱ Ελλζωες} 

Α 

»᾿, -- 

ῖὴο 

- 

βλέϊυμι εἰὔειρβοι αοΐηις (ςοἴογα 
τιν ὁ ταὶ, ̓  υατεηιι ἔςγγ οι 
γἅτο νοβ (μἤογιςιω. 

δίη νετὸ φυχῇιο εἰ ἀς [ογ. 

{ἰτατενὶρί νἱ ἀστιτίβείνᾳοκ σηΐτ) 
ερο ἐϊάγα πη τέγη εἴς πο]. 

Ετ΄ἀθερίε οος ἃ τε δι η1]}. 
᾿ Ῥγεϊποηίνπι Δυζοιη οπλη 68]. 
Ὅτχο δ Ποηοπὰ Ριαίςυιη ᾿ 

στα τΥ - 
ΟἼ8ι. ἐκίμαην αἰῤφυ δ, ὅμὶ 
μῶν βείινηνμην, ὃ υἷτι 
Τμβαὶ, εξ ὰ υοι βοβιηιτῆι 

δὲ νεγὺ φραβδοιε: βηι 
ἐς πενῦο ὧν ποηη δω 
(σ ἰερε υετα γνοβρβ υἱ- 
ἀονιῖν : ἡμάεκ 420 ἰγοτμιῃ 
πϑίο ἐ[ϊε. 

ηε᾽ δὶ ποπληἰ δ 4 διΊερενο- 

ταν 
Ξ᾿ 

ὑφναίι. 
υἹρρνεϊνενἀξιες ἀγιειῃ 

Ἷ Σωῶ ἑνίω τὸν αῤχισιωάγωνον, ἔτυηίον [γηαρορα ςαάεθδης δυῖς τιῖ- ΒΆΝ θα ΝΗτμνε 
ὄμωεοῦϑεν τῇ βήμφτος καὶ οὐδὲν τουτων ἰθιυπα]:ηξηις αυϊοηυάπι εοτγιμαὺ 45: ἐτιῤωηαί Θ᾽ εἰθΐ 
τῷ Γαλλίωνι ἕμαλεν. ; ΟΔ]ΠΠοπὶ συγα οἵδ τ (Ὁ οἰἰδοιὲ ἐμεᾳ εγας. 

παν μιᾶανς Οὗ δὲ Παῦλος ἔτν πνορσδιείνας ἑμέραρ 8] Ῥαυ]ὰς νετὸ 4υιπὶ αἀδυςὶκ "ἢ, βαμ ασὲ μενα. πίη, νεπιεν ἱχαγα͵ Ἰγοῖς ἀδελφοῖς ὑποταξάμλυος, ἐϊς ρεγιηδηῇηῆςε ἀΐες (ατῖς τα. ἼΙ 
σμεμίο [ωςεἰ. ὃς φὰ πρ πΡΟΣ, 
ἔτει. ς ὀξέπλοι εἰς φίω Συρίων, καὶ σιω ἀυτῷ 

Πρίσκιλλα καὶ Αἰκύλας κοιρβίυϑμος τίω 
δέμεν, - παφαλέμ ὦν Κεγχρίαι ς᾽ εἶχε γὸ δ χήν. 1 [4 

ὦ Κατήντησε δὲ ̓οἰς ἔφισον,, κακοίνοις 
κατέλιπον ὠυτῶῦ αὐτὸς δὲ ἀἰσελθὼν εἰς] 

᾿ φίω σωϑαγωγίω., διελέχθη τοῖς Λ᾿ου- 

δώοις. : 
Βρροτώντων δ αὐ» δ χὶ πλοίονα χρό- 

Α ἢ Π “ 3 ,»Ν νν». " ᾿ Αροβο: δοη. γον βέϑίναι γγαβ αὐ τοῖς οὐκ ἐπβνοῦσεγη,. 
δπείο,ἤεά 5ρὶ- 
κἰιυα ϑεηϑεὲὶ 
ἄυᾶυ ἔυεευοι ῥῦδ' σραΐτως «ἰω ἑορτίω τίω ἑρχομϑρίω 

εἰκουαρεᾶί,. πρῖῃσαι φὶς ἱεφοσόλυμρι᾿ πώλιν δὲ αὐα- 
χάμω «φρὺς ἁμαξ, τῷ Θεοῦ ϑέλοντος. ὐῶω ( νοϑεο νοΐεητς. Ἐτρτγοις ᾿ ν Ὁ “ ᾿ “Ἅ““4. Καὶ αὐήχθη δὴ τῆς Βφέσου. ἔδυς εἰξ Εριείο. ἱ ᾿ 

᾽ ᾿ “: ΝΣ ΝΜ εὐἱ (υΐποαιις ἀείςςηά εν Οα-Ἶ, ε ἀμβενάτοι σά 
Καρερτελϑῶὼν οἷς Καρσείροιαν, «Γ᾽ αἴας, (χγεᾶμ, α(ςςη ἀηέτηις ΕΗ ἐδνο ἥ δ᾽ ἰὔνμαμφο “υβ 

14 νφίρωμ βτνεὶ ταν κδ λόγν δ! Κεῖ ὁ ὀγϑῖς Ἐταί. καιοκυδίος τίω κιραλίω. ΝοἸσ Οἱ ἐοιονάεν αι ταν "εὲ 
“Μενεὺ, ἀκόπως, ἘδῸ 'ος ἽΡῸ μἔλόψα. ἐϑὰ ἴοζοινε 4 δος γοίξεσης δά ΡΕ Οτερ θμα ἈΝ Η κϑ εν ΕΣ 
" ἀράσρ ἄυοή νεγπάρυϊο ἰεγπποας ἀϊςίπιις, ἐπερηε φὴς ἀπε 1 ρίαγΑ]! ἤμπγεγο Βαιροοῖ ν “ων ἐὐδονάθτον ἐαρμῖν Ὁ’ 
««ἀεναεβε. υσν. ὶ ΠΤ ᾿ οί ἠαϑεύανιντ λὰ Απιμΐλιῃ ἃς Ρια οι γοίξεατυσ Ομ 

τς θὲ βενινναὶ ὠμοὶ εὖϑευ. εἰ ε το «ιοά αἰ αιις ἀχετίε, { ἴλη ἀπιδίρυις εἴ δία νι δ᾽ Πμπις ἈΞ ἡ ΙΝ 
τὰ, φυδὰ μος νεὶ ἡ] πὸ τεξϑὲ ἀΐλοτις, νὰ νεῆτα βέτ τε. δά Αδιη!] αι το ίδγγι ροίπε, ττὰ ξοπιιοτεί ντ Πδοτιιπ εάν" ξιο. ἢ κι πουενηνδμιγηαὶ ἐνύρρεων Ν εἰ ε΄ νερό. Ῥτοία.. Ομ ἰσέζοτιι τοὶ" πηυαταταυαηυῖς 4 Δ τς Διιποῖ, Π- 

πὰς ερπῃ Ἀοπιὰ ρυτλαῖς νοτθογιιπὶ ροτίιε ἡνιὶπν γαγαπν [πὶ ὡς Ῥάν]ο τητογργοτατι, 40) ἔλέλεις εἰἜ Θμγπηδας ΟἸΠΠΙΑ. 
ὡ εἰς ςοητεριιογῆχαι, δι ἀοϑετίραιι Ὠςι μασαῖς ργὸ νοιοὶς (υοά δόξειν δάξεγι τῇ ἤτς απποιδιοπιρυς Ολίξοί!ιο, νοῦ ἁπληΐθδυς, το : Ε- τ- Ριορίας ψιάετ! ᾿ος ἐς Αι ἀιοὶ, ἐκ τὸ φυὸά Κιύςᾶς νχο- 16 ,ἐνύλών. ΟἿ ανύμκθ! 0.2 Ρεηίτις αἰ .- ταασ νίγο ργβροίμις, μον ϑγάνηδι, ἱπαυὶτι(φνψν αἰἱάε θη β- 

ἰυὰὰ νοῦς ἀεϊδἔϊετυε ἔς πλυιτιὲ στιάαν Ν εἴοσις το ξδιηςπτὶ ἰεαὲ} φυα ἐσμΓ, ἡμανε βοὴ μέσο, πἰβ υἱ ἐπι ραγείων Ρονιϑιὴς 
ἰοείο εἰς Ἰατεῖρτεν. νἹὰς ἴκς.3.4. τ β'νιο καδβμῆνος «ἐ ῳβφυνε ποηλἜ. ἐμὲ β'οδίμω ἐφηλνηχῆνν, ᾿ 

17 Θεοὶ "δίων, Ἦος ἐκεῖ ἦπι ΑΓΑΌΊΟΔ δι τεςορίᾶ νείανγι, φυϑά μον βένω αὶ ήοφνιδῳ 451: βο(υ δε: πος, ἰπ- ς 

ματι ἰητοτργειάτίοης : ὃς δὺ δἰιίς, ντὰ ὅντο τητερτεῖς,. αιδν ἼΝ ὃς ἱποοξίτλητος αὖ Ϊ ἀϊειτως. Νδιη πος ἢρίο 
Οὐθει βαξρβιωε ἀιοὶ αυἱ προ [υάδν πες Ραμ}: ραττίρας μι. Ἰ σαρινοτί, σι (τ ἢάθος γος γε) τοτυηι ροδετίοτς ἰδ- 
μεητεῦ. ὅς Οἱ ἀσβας, νοζηιαις ριοἔλη! (πητοιτίασε το νἱς ποπηίηδτις ἄς 4υιπὶ Ῥλμΐυς ἴῃ Ἐρ᾿ο]ς ἀύος ἴον 
(ξφμεί, δόἢ ἡ, νἕ ἰὠπισς λα οΓ Ἰυάκος δυέξϊοτιϊλτίΣ, τοῦ ἀρρε ες, δὲς νχοῦοπὶ νίτο Ρικροηΐς, Οὐαεογιηι ἐν 
4 μη ἰίρεκι τυ υϊευσεὲ τῃιδηάογδης, ἱπιυξὶς ἐπὶς αἤθο.,͵,͵. πίδιη ἐσάϊουμη ςοηίδηίω, υλιποῦτοιη δυτεην δὸς ἔτ ἃ- 
οεγίας, Αἷν δίμε νφεὸ ϑυὰ δοσιρίτωσ ἐς ᾿ς φυος συζοῦψεις, ᾿ ἐλ πὶ ἤθη πιῆ ἱβερταηι εἰς φυτοῖς ναυλι ἀϊξρυιζανο 
νοκαῖ (υοδορα φυον τοι δὶς ςοατυπιαςιθυε [ αίφιβαυΐως 20 ςυῖτ Οτδιηπγα οί, οις Ἠοπίογος Ππ444 ἧς ὶ ποιμίης μῶν τρρδίεταῖμα δυῖμε βτδξίδιη ἱρὴ δήνοτίι ἐπα τι δοϊδεπεπι δυίριοατιις. 
Ῥᾳυὶι βοίδαιο ἐρίυτηολδγιης. δοά μὲ ετεῤιφεις λοι, ρτ- 5Ο 2. 4’ δίράϊκιε, ἐπετώξατο. νυΐχεῖα ρμαγδατὲ,  ἰεαείων. 
επεα ριαίεετια ὃς Μαξ ἤἕγαξι, δε ιρίο Ῥαυΐο,ταῖς φινάρ Ψιΐς Μαις.46. Φορρονιφι οπενννο, δε] ταύτης Τοτυαν 
Δυΐμτου ΔιΗΐς, φυια ἃ Ῥαυΐο (ἰεςνβεαυίτεν τερτεβεπάς- πος πίφαιδταπι ἀοεῖξ ἴῃ Ψυΐξατι εὐίτιοης. 5ς 4 ̓ἰσρίτηι τὰ τεῦτιτ} Εξ [ΔΠΊΘΙ: ἰδῆς ὁ Ἰθτοηθπὶ ψιάοιι διρίεκυν Αἰ1- ας ογγὰ δὲ Αταδίςὰ οἀϊτίοης, πες (πὸ νεήοται ομπἰ τισι άνπι. 

᾿φιμένηυε ςριῇ. 4. Αλ) ἀφηιαυς ρυεαιι οθ εηεαλ υθς ΕΠ δυϊοτι ποιεῖν ῥορτίω ρεγίρ τας νοῦ ἐορτάξων ἴσαι Ο«]. 
τϑυπι εἰΐε οαΐιν Βοπιεα οἷδε ἢ δυΐωε Ἰηίτο μείογω μά ὕο-ὀ Πιοὲ ἀιοίποιις αν ἰὰ ββε. 
δηιθιον αὐεπὶ νι δὲ Οετίρω πετάει δε γηλρορ ὈΝτεὶ ει. Οαξνεαιν ἐε αὶ ἡστίνναν ἡ ΟχΏτοιπ [ἡ] ςεῖ διταζον 
ἴλο Ιαςγιβαέγωπα, ριορίδαιν ἰνοιπίπέν πἰδιῖ ὅλας γπίυείααν ηἰε,ροίτι πε δ 1 Ιεγοάς ἤτυξῖωπι, νενηε ἢ!ςτοίοἱ) πιαπὶ 
εὐτάπις Οὐδ σιν νετίνοειδι οἰξεοετιηῖ φυοά νἱάστως 57-,. ςξοπεδηάοεοι. ἈἰΔιουΐμηι εἰ δηϊοιη φιδᾷ Ἠιοετοιγήδι ἐς 
ἐπ ἀϑρϑὰ εὐρέας κύον Μη φυιάξεμ) ἰπτος δε επιεηκίας . Ὀκίλιςα Οδρμβδίοεια 2 Ἰπτοτργειαῖοεν 40 ς 0) (ἰτειη ο- 
δεῖνα νμδενυς διλεμνὰ ρτοβαδι ε. Ῥοτταεταῖ ςοηεἰήογαγε νογϑυιν αὐνχϑν ἧς ἧς τς! 40} πλιη- 

"8 ΡΜ αἰνέ έϊε χον ϑξαιῆνοις ἡςηηρε τεῦς (ὐν ςοπιροῦτιε βὲηῖ. “{τἰνά {{πἰφ με Η ἐερυ οἰγηνάνα,) «'«ζαὶ Νὸ- 
. νι ἤΐδενα (ϑδητ ἤθη 41} {ππρ ἰοὐτες Αἰϊςμπάφ ἀϊίοεάυηι ὦ πιοῃ Ηἰετοίοὶ, 

δηδιιο ἐφιεεϊφηήι, (ϑὰ νἱ ρεπίςίι Υἰς (εἴε δά {Π|οε γεάιτῃ- 
τυσν γε ροῆς ἀσοίλεδιτ τὰ λοις, τ Ηκς εαἰιη ο[Ὁ} ΜῈ ταις κεῖ. 

ἰωνος ἰὼ ἢ Ὑἱρν οὐ! γον πίει Ν Ἰὰς Μεῖ.6.4 6. 

- 

ἴοδ» ναὶς ἀνέοίταισδυς»Ἔπδυΐ- 
δὲ [η 5 γγίλη), ἃς συ οὸ Ρτὶ- 

{114 δ Α 4 !4,᾿ φυυπι τοτοη- 

ὀπ πῇ νοτι. 
Ὀευςσπῖς δυΐοαὶ Ἐρβείμμ, 

ὃς ςος δὲ ἀογο!χυΐς : τρίς νεγὸ ]}" 
ἱστοῦ ἰγπαρορδιι, ἀπ ετυΐν 
οι 1446 15. 

Κοραπεδυς δυζοπὶ ἱρῆς νι το 
ἀϊυείις. ἀριιά ἱρίρβ πηαπετγοῖ, 
ΠΟΙ ΔΠΏ11: 

Αἰλλ᾽ ἀπεταίξατο αὐτοῖς, εἰπὼν, Δα}, 54 να]οαϊχίς εἰς» ἀΐοςης, ι 
᾿Οροεῖες ὁπιηίμο της ἀϊείη ἔς- 
(ἴυτῃ 4υἱ τη τατροτε Ηιεγοίο- 
ἰγπνῖς. : (ςἀ ἰτογιπι του εγῖαγ δά 

δι βαενέϑιω ναἰεβακίεις, 
ἡ διΐαυΐὲ δγνίαη», ὦ 
ἐο ῥειπίδαςν “Ἕφοιϊα, 

ἡ βδῥ ἐοιοπἀεταείη (εῃ. 

«τ οἀρυζΟ σης γος: αθοθαι πρός 

ς 
δ᾽ εἷος ἰδὲ τειίφων. 6. 
νετὸ ἐπρτεζωε [)ν οὐ απν 

7} Δ ρωιαδάεομην Ἰκάαν, 

γι ς ὁζαη δι Δη[εη εἰς 

νἱ αἰορίἰοτὺ ϑεπηρονε πι4-. 
δέτε, ποη ΚΟΉ [μ0η}}. 

δεὰ τυαἱεξαείεην, Ὁ 
ἐΐεεμε, Μερωνο ΤΈΡΕΤΜΥ 
«αἰ υοἱ, ἴδεο “υδἰενβεῖβτο: 
βᾶμωι εἰ οὐ Ἐρίκβ. 

γινα (Ὡρρίευ, φισηίδιι πος οἰπηιπο ρο- 

βυϊαι (δπιξρεία ἐπένετ' οα νεῦο Αἰζεπ επά! ἴατις ροῖ 

! Νίμὰ εἴιϑαι ἐπ 5 γιὰ μιεφερτειδτίοης εχ ρ τ 
{1} ὧν ΩΣ 

ει ἠνρανὶ! εο; δι}. ἡ 

ἴδε Παρμ!: μά δεδ ας δηΐπο. 

Ῥιμεηόιανε Ἐρβείιην 

Ρ 

τ 

ο ἡ ϑίδασκεν ἀκρλξαῖς τὸ αἷδὲ τῷ Κυρίου, 

. () 

Φλίγχετο δημοσίᾳ, ὅχιδιοικνις ὅζὰ } 

κὐ ἀασασείμδρῥος τἴω ὠνοκλησίαν, χα
τέ-- 

ᾧ εἰς Αντιόχω. Ὁ ᾿ς ᾿ 

Καὶ ποιήσας χρόνον τινα ὀξη λϑε σὶερ
- 

μμ 
᾿ ͵ 

ὐμδνος καϑεξης τίω Γαλαηκην χ
ώραν 

κ᾿ Φρυγίαν σ)ιφηρίζων πᾶντας τοῖς μρ- 

ϑυταῖς. ν { ᾽ ᾿ . ἡ 

ἰουδιαῆος. «ὲ τις Δολλῶὼς δν
όμκοτι, 

εἰλεξανδοευς πῦ ρει, αἦνῥ λόγιος »κα- 

πιντησὲν εἰς Εφεσον, διιωατὸς ὧν ἐν
 τῶς 

γορφας. 

ΑΡΟΞΦΎΟΙΟΒΙΚΥΜ. ΠῚ 4 
ιγνιανονδι(α]υταῆϊει Εςς] οἴϊ411. 
ἀείςελάϊτ Αητος ἢ ίδη. 
Εν φυυαὶ ἐρηῖςε εἰδφ 4! υδη- 

ἄϊυ τουιρουφραδιιτν, ρογιγάῇεης 
τάϊως (δἰατίζατῃ τερίοηςΣ ὃ 

υνἹγ αίδπι, Το τανλῃδ Οπηηο3 
ἀιοιρυος. 

τ] Ιυάχυς δυϊεπὶ αυΐάδηι ἢ Δ-|κῷ “νάκιμ ἀμίονν μἰάάπει, οτος οὶ 

Βοος ποιηίης , ΑἸοχαμάτηὐ8 
πατίοῃς, ΝΙΓ εἰοημοηδ», ρεγιο- 
ας ἘΡΒοίαιη,, ροϊεης ἴῃ δετί- 
Ρ[υΓΙδ, 

οὗτος ἦν χατηγηυῦρος «ἴω δοδὸν τῷ] .5]. Ηις εὐατ με τίατως νὰ ο- 

οἷρ Ετείαβαην, ἀν ἀεβεη- 
ἀφ ““πηοεὀίφι, 

12} Κι [μέϊο δὲ αἰἰιφναριο 

μοπηρογεν ῥτοβ μη «τῇ, 
ρενανηδωίαμς εὐες οΥβίμα 

Ουἰφμιαπε τερίοπεην (σ΄. 

ϑβνγζίάην, τοΗβυπν 449 0- 
πνηϑς ἀ (ξειρμίους 

ἀτγίιμ! φεμεγεγυ!ῖ εἰοημξι, 

δ εγίβιμνη. 

᾿ 
. 

Ὶ ; Ἀγροιδιδοιμο 

ἐμ μρΑναρει εὐ ἀνόμους ρΡι δ᾽ ἀυδι 
τ  Ν (δι δὴ ἰἢ νἱ 

ἀεωεηΐε Ἐρρείπν » βυίεην δ β ἴς λταυς 
δάςὸ τπρρ]ςῖ- 
οὐ} («οἱ ἃ 

14] 47 εναι «ἀοξε αὐάην ρεοεοτς ποῦ 

ομυῥη ( [τμεμι [λετὲ- τέρας ἰδῆς 
ἀδι» β. ἔσγαςδ ἐρίγιτα, ἰοαις. 
δατυγ ἃς ἀοςεθας ἀϊ]ρεητοῦ δὰ 
αυα ἔμπης [οιπ! πὶ, (ςιςηδταη- 
ται Βδρι πλβ' ΠΟ Δπηΐ5. 
“ζαρίταυς ᾿ἰρεγὲ ἰοφυΐ ἴῃ 

5» ᾿ ’ ᾿ ᾿ 

Κυρίου ̓ κὴ ζέων τῶ πινοόῦ κοτι, ἐλάλοι ΠᾺ ἰοημοδ εν (Ὁ ἀοεε- ἐπ Ἐ ΒΉΤΗΕ, 

αι ἀν έγενεεν ἐα ἢνα [μπὲ και. 
Πν, {εἰφης τδοιρην Β4 
ρίηνα ἴ οώρημ. 

.6) ΗΝ ἐνζο εαὐίε, βάω»- 
εἰ αἰϊεον αχέτε 5 γμαρο- Ἀοτοδ.. 
ζ.4. ὠμριὴ ἡμειην ῃ 
με ἐν ἀμ, 4{- 
[μυορίευνμι ἐμὴν, ΟἹ ἀν: 

᾿ σέβει 4 ἐχρυ[μεγνηῖ ε 

νίφαη 1)6ἱ. 

"7, ᾧμμην. ἀμβενη υεἶϊει ἐ- 
τε “τεραΐδην .. «κμονι αἱ 
Ῥάβγεεν βνίρβνωπε ἀω- 
ρνίδ “νε [μ{τβέγεηῖ ἐν, 
Πῳμ ίωιην υξριεε΄, ἐον- Ὁ 

ἐμἰνε πρηΐνην "ἢ 4 «γεν 

ἀεέακι. 

χχιςάμδμος μόνόν τὸ βάήϊισμα Τωαόου. 

οὗτός τὸ ἐρξατο πεῤῥησια ζεάγτη (7:6 
τῇ σιυκγωγῇ. ἃ κούσωντές δ ἀυτεῖ Αἰκύ- 1 {Πγπαρορᾶ. ἡμειῃ δυφάίζυτη 1|4- 
ΠΥ ΤῊΝ Πρίσκιϑι ἃ τρρσελρθοντο αὐ- 1.118 δὲ βίοι} δἰϊωπιρίέγυν» 

ἀμ τσ. ἡπτὶ ἐϊξέϑεντο τίω ὅς “ ρΡεηιτίυβ οἱ οχροίυστγυπι 
Κρ Ἔτι ἐλευ ] {" νίαν δεῖ. ' 
πὸ Θεοῦ ον. νὸν μη}: Ομυμ δυζεαν νεῖϊου τγδηῇ- 
βουλρμᾶμου δὲ ἀυτώ διελεῖν δις τίω ἴε ἴῃ Δοβαΐδηι, ἔγαιγεϑ ἐμ δ6- 

Αἰ γῶν» φοροτρεψά μδροι οἱ ἀδελφοι, ἐ-) Βοτίδεϊ, (ςγιρίογυπε ἀπ  ρ0}}5 

γοαήαν τοῖς μαιϑηταὺς ὅσο δὲ αὥτῃ αὐ - νε ἐχορότοης οὐπὰ : αι} 4υθ) 
ΕΣ, ἡμόμδμος σωωεξάλετο πολὺ ᾿ΔΔυσηη ον, πιιΐτυπν. σοητιη τ 

πῖς πεπις οὐκόσι δα τῆς χοίρατος. 
. ἰς αὶ οἱ οὐάζγαης ροῦ θΓ4- 

Ευτόνως »ὺ τοῖς ἤουδ'αγοις δάρκάτη - "ὁ 

. 

τ4Π|. ; . 
ἽΜαρμα ἐπὶ πὶ ςοπιοητίοης ἼΣ δ} γ᾽ ἐβεκοειον φαίην 1μ- 

υὰχοϑιπαρὶς ἂς ἡπᾶρτ5 γον.) [ἀ4ον τεμήνοεύδε ρψϑιϑεὸν 
ι πος Ν δυεδαε ρυδίτιὶ, οξεμάεῃς ρύε) [9βεηδεηε ρεγ φονήρινται 

γερφαὖν ἐ τὸν Χφιφον ὕησοιω. Ὑ] ἰδαίρευτας Ἰοίατα εἤδομηθια) [“{ οὐηηήμν ὅν: 
᾿ς Ὁ ΤΟΝ : ' 

Κιφάλαιον ιθ. ΟλΡ. χιχ, ΟΑΡ. ΧΙΧ. 

; τ: τὐβδῖες αὐ πῆρε κοι! Ἐλϑιι εἰξ δυϊεηγ ἰητοτί πη ἰδ πῶ τὴν ἀμβεπε᾿ 
Γένετο δὲ ὧν το, τὸν Δ πολλὼ . δὰ ἄυα Αρο]]ος εἰἶεε Οονίη.- : ἐδε ταλ γϑὰ «[ε ρμοιον Ἐρδε- 

, τι ΝΣ ; ΄ ΒΕ Σανὶ Ξ Οον ένυ ἢ “εἰμ ΡαΡΑ͂Ν ᾳονασν τυ! 
Κοραν ῷ, Παυὺλρν διελὴο ντὰ ται δ: τι» ἣν Ῥᾷυ "5 ΓΕ "Ἢ παῖ ; λόοβο, μὶ τε ΑΙ ΜΠ οἱξεα. 

νωτερικαὶ μυέρηγελϑεῖν οἰς Εἰφεσον" χα] 6 -} |τἰοτίθυς ράγτθας, νεηίγοι Ε- 
: ᾿ ᾿ οἰλείμιχ : νθὶ ηὐυμῖι ἀϊοιρα]ος 

ὧν Ὥνας (αϑῆτας, . ΓΕ ΎΘΡ Ρ 
, μὰ ξ : ψυοίαιῃ ΠΤ ΠΝ ὶ 

Ὁ ἐπιμοπιϑεῖ φιοίαι ἀἐ- ἜΗΝ ἔν 
πρώ Φν» ᾿ δ: 

.---.σ-.............»...- 
----.--ς...-.. 

Ὁ) φωνην τζίῇεε, ποιήσαι, δ1ς οτίδμν ἀοούρητ ἰἄσηινοῖς- 

θιπὶ ποιεῖν ΡΓῸ δεα τράζοιν πέτὰ το.}.δὲ «(Ὁ γε: ον Τὰς 6
4..}} 

φιαηψιαιῃ [οττδίϊις τὰ ἣν ἐπ λρνΣ τις νοι, νῖ ἀνε 
4 

Ι ἐὰ ἱἰπς νεγίτυς εὐ, γα ρέτρεῖιο ο- , 

ΑΝ ἐγ μι: Μαβν κΌ 12.516 ΠΝ  Ν ι ρΡη ἴω07.Σ ΟΝ ΟΝ ἀμβενηἐβρ, Ἐρ ε[) Ονίνι οἷ ἡμιννι νἱ τ 

(λιδθιυς νας ράιζος κρεπηταρή!ςς. »Ὑ ᾿ς ἈΡΙΠΡΠῚ (κι ἐβαγεμ με ἄμα. .Ν {18 εἰάην εν ειβπονίθωπν ΠΝ " 

14. Ῥοίεη ἐπ δενφιωνη δ ιωατὰς ὧν ὦν τῶς γχχαφαῖς. ΠΟ ται Εὐεεβι. Μαξπαιδιν ἐουξοηθοηε δῖε. ἐονπεν δυτεη πος 

ἀνῃρτο 5ετρταγάγατι οοδ αιτίοις εφιςοιδϊνυέτη5. Ροίειε νεῖ ἐαπὶ ρατεἰρὶο ρτοχίπιδὶ υς Ἰκὴὴ νεῖῦο ἬΘΗ 

Ξ αἰι αιμε,χμτωχρυδοι Ν αἱρλτὰ, εἰ ἀοξ έν. Ἐταίήνος, "νβέ: λειῦ χυοά ρίαςμ τ 5710 ἰμεογρυοτὶ δὲ Ρτοῦ. ἰὰ9 φα! τὴ ς 

εὐ Ννὰς ἴ.0.6.1.4. ιδηϊχενῖστ, ἀκριβώς: νὰ οἱ 3. [0 ἃ σητου τ 1 ἰρεέζες τ[ε4 ἀυχίας τλῖπση ἐβτορίος τγάϊοέος 

μενώ, 5ἰς εηἰπι Τοπιπηουάατυς ἐἰΐηις ἰμιπιπὰ ἀϊπισονταθο πδῆγ, 51Π νετὸ {Διὰ δά ἀρῤμ ἀανν τε τὰς, χόρτος ρρεὶ» 

ἰυνφυὰπι ρετίκία Ευληρ εἶιος ἀσέϊγιης, ι14Π| ἀυπίαχαι ἐς. ἱατίοης ὨΓΟ Π όταν ἘΌΤΠΡΙΕΠΕΙ τὰς ὶ : ΤᾺΣ ΝΥ 

φυβάτατ γε ἀρράτεῖ ἐχ 9 αὐ (ἐααμητιΓ. ᾿ δεν τῆι δά νεγδυαὶ χάρι μἠεοἰαταδίς ἀνε 4 Ὀεὶ ΚΠ ᾿ 

16 Ῥενίεμ, ἀκ μιζίφερν. νυ λα, δ ἰὴ εἡμἦμ!. ψιοί 0 οἷα λνιης πιστή ης:ΠῚ «Πάτα, 4υὐι8 αθη πης διοτίτοΓ ας ἡ 

ἀμλήτας, Νόαὺς εαὐτη ἐς ἀρ, ἐπιιὰ μος ἀϊείεασενε ἴῃ ἤιρετὃς (αὶ Βοριεια ἀορπιλιαοα. ἔθο πριετὶ οχροιτοαὶ νοϊυὶ 

τἰοιενεγῆςυϊο, δά ἀς ἀοίετιπα ἱρία.Βταίν Αἱ καένων. γιάς γταιμάἰςίυτι ἀΐσετο. 6 γε ἀ ταν 

1υς.. 4» ίρην ᾿ εἰ, τὶ ὦ νοῦ ἐ δὸν: τὰ οἵ νίαιη 48. λ4 Ἀι Μήα πὰ Φη1η0 ἐδηὰν φίδι, ἊΝ Ἶ" τῇ νο μ{ Πὰς ἊΣ 

.Ἴουπν δυκίς, υαπ ρα ]ὸ ιἰπὲνίδα ᾿)οπιπὶ νοςαμτ ει τριγαῇ γε Ογδοὶ νόραυυ ἢ σαιραβη ἐπιάγσην, ὅν ἢφηἰ- 

εϑεαιῆπυπι ςχροίυϊ νι" Μάγο αλεῖῳ βεάῖας εἰσημεπίεῦι διης Ἀριπ θεν δεῖς, (4 ῬΜΝῸ 

17 ,ἴδιονιαιν, οινμψάμονοι 5γ105 ΠΟΛ δι Οὐ ΣΕ ῥτοτν 50 Λόγος τοι πος πάϊς Τυδις ἐπήϊεην ονυ ἘΜ ΕΗ Ἠϊ 

ἐς ἱμιἤτδια {πα βελτίους νοτεῖς Ὑμιρμδι βγη Ατάῦενς ΜΡ «ἰνοπϑμαν εἴϊδωνοίς δοά δὶ ραμο ρὸϊι μἰμῃ ὯΝ εις 

τὸ {κτατ! μητινε νἱάεατυς ἰεκηῖς ψβυντεμπόμονι. 4Πιγχια- κιὸ νἱἀσηταν ἐατορτοῖατὶ διακριτηλ γχϑτο “ὐὶ “0. ἐπὶ 

τἰάην δγὰὶ τῆι χάφετοφ. Ν αἰ αῖα ἰὸς πο ἰεϑιιι φηιϑα ἰλπησῃ τῇ ὑγαροιϊτίο δὰ αἰβινβοατίονειὴ δἰ ϑλὰν ̓ ἘΜΌΝ: ὡς 

ἐπ Ονεςὶς εράϊς δῖνε, δέ ταν Ἔγγα τα ον Ασαίνιοα Ἰητουργοῖας κμζοιώ δι {πη ἶνας ἀπο οοπυςτιὶ, δα, ἐς πα τοήαγρυς- 

ΚΊράιϑ μᾳϑντὼς ἕπος το ἔξονται τὸν αὐόδρα δι ϑεδημήτας͵ εἰς 

πίων ἀ' χαμζ πολὺ σιω εζάλετο ὃν τς ἐκκλησιως, Βὺ τόνως γαῤ'δις. 

᾿ἄγανι αὐΐιην Ερθεβ Δάν. κα φιμάανν Οὐνἐπνῇ ν Μ᾽ φανια μἰνην 
αν ᾶνμιρπὶς, βτοεαιν [ἀπὲ ἐμπιυὶ " «ΜΙΝ ἀπε υμ ἐπ ἐγίοτυπν ρά- 

ν ᾿ ς. «ἢ » 

πολοΜϑυ αὐ νοταεἠπιθων ἐοάεχ παῦοι τος Ἰοεο αν ἦτ θε. 4 7,[ννη {0 Ομνεϊξωην ἐδ μιν, 10) τὸν χριφὸν Υνσυιὼ,, ν 8.5 

ΒΤ Ὸ 1.5 ποίην αἰ ἰδὲ ἐχτατο (εάν εν πιὰ ὐρόν τ, ΒΣ "εν. ον [Ἐρηννπ ΠῚ οὐίουτό. Νάσι νύ οδίζιυαν 

οἱ Πιριὰ φιλα ουΐος τὰν Ἀμφ ων "ἄτοὸ δίίψιτων οἱτ ντ (»- 

' ὑ τί ἱ ; ἱ ἸῸΝ 1.4. (ἡ διανμέπκος ροίίτας ςἰτι νς 
ἀετήνετο ΠΗ δὲν δὲ 4“ ἃ φίε. ἐλιδημεομν τες 1996 Κιρι- σαὶ "ἢ ἀι εἴαγοι "αὶ ! ; ἣς 

Αὐρ νον Αὐ θυιθοὰ ἈΕΜΡΕΝΗΣΝ διεκϑεὶν σευ! αὐτοῖς εἶς τι τα Μειϊλ Π {πὸ ἐμοιβεοι,ιμπὶ αἰ ϊοαιὶ (νι ἰδιόεεσιψιι 

ἀρίδῳ αὐ ῇ. Χῳγερ νανδσαντος δὲ αὐῷ, οἱ νἱφέφϑ' ἐγχα γὼ κοἷς ἂν 10 φυνποε τόβο ας ἰλοσσήοτιοι. 

ἐὐπιξηάοτιη ἰῃ οοτοχτπη γερουοιά, {εἀ τάπιοιν ες τα 

ὯΙ 
Ἵ 

δ τεπῖνε! Ἐρβείωην, (8. Εςο οὐθα πε 



“ 

τοῦτ ἃ ἍΝ 7 . Ἂ - ἜΣ: ὃ: Ε 
ὲ Ἔ ΄ ῷ 

τς ΟΡΧΙΧ πο οὗν τἀ δι α, οἷοι ἕξι ων 2 

' 

᾿ 

Ἰοΐν,1.}ς 

. 

“ 

5 

᾿ 
:" 

᾿ 

. Ἰολῆπο, τω’. Εἶπ τὸ χορὸς αὐ τοι, ἘΪς τὶ οὐδ ἐξα. 3 
Ρ- , 4 Ὸ ΠῚ 

ἐκ ῳ πα ην υμδῆ “Π ϑητε: οἱ δὲ οἶον. Εἰς τὸ ᾿ωαΐνον βά- 
4υοι με ει . Ἷ 

᾿ρέκβοντες, ᾿ 
λιι.}.15 

τῶᾶτο ι ὃ 
Ιυς..16 

, 

ὁ τἰ Μοησηὰ 

"Ὁ ἅδε ἁἱιφυΐς φριγίας ληξευς,ιρηὴ Ἰρίδ [ολῇ δῷς νι 6] ίρε- 

- ϑ5ρίηαιπι Βαιιέξυπνίη βαρεϊίπιο, κὶ 4ιιο ἐβίτυς νς 

ΠΆΓΟΥ 

ἀεῦδιαν ) φιαηῖς Ρααΐας, ψυ!α ἰρίκωγ (γετίας θαρτίχαι!, 

ἐλάθε ὑδωντερὰ Οἱ δὲ εἶπον πρὸς] (νι : ΜΔ τ ἦρε Ἐν : δμό τω ἀἰ πα ὺ ΜΠ νςτὸ ἀϊχοταῃς δι» 
ΡγοΎνε ον ζὼ ΜΘ ΔΘ Ὁ 1 Μυὸ ἀξ ης “ δρίτίτυϑ από Ὡς ἠκουσσιμδ.. Κα ΠΤ. [δμάρεῃυϑ᾽ ηυπάςην. 

«γεδοπιεεὶ ( κ{ι εἰν διχε. τμηῖ κά ἐμην, διά πεφνεῇ δριίενε (φηξβω: 4} «νάϊ. 
νιῆη8, 

Τυὺς ἀἰϊχίτ οἰ, 1. χυϊά εγρὸ 
Ὀαριϊχατὶ εἢιὶν ὃ μρῇ νοτὸ ἀϊχο- 

ἥϊσια ΜΠ, ἸΠ]οαηηἰς δαρείϊίτηα, 
εἶχε δὲ ̓παῦλος ! ἼΡ ΤΣ δὲ ἐξώ! 4 Ῥ᾿χῖτ δυτεπν Ῥ4υ]0ς, ἢ Ιοδ ἢ 

ἘΡΗΝ βάήηισια μοιτανοίας, τα λαα λέ! 3.55 υ! ἀξ Βαρτιχαυΐς βαρεῖ 
ἥν ᾿ γδλ Ἄ 2 ᾿ ᾿ “ Ε 

“-ππ'-----------.-.ς-...................ὁὁὁ....,. 

Ἵ|ε σνενὺ ΓΙᾺ η μοὶ ἐν 
μων δαρεχοῖ “με } (μι 
ἀϊκένμηι, ΟΕ 
Ρηβαιε. 

ιχὶα ἀπο Ῥαωίμς 
ΥΝ ὑαρε χά Βα. 

.ς Εἶπα “οοὺς αὐτοῖς κὐ ποῦμε ̓ ἔμον Ε Δ ὶκὶε εἶδ, Νμπν δρὶττῦ (4.1: Ῥ κίφωε οἶλρρς, οἱ : ὅἴυνη ας ορίζες ροιξεααιᾶ ςγα-} | ὅρίνιβ μνέβωνν διείρίμῃ 

} 

4 

πῆ - πο -ν-Ἔὄ» ποῦν... .......... -:.. 

Ἰά οἱ! φαγἸσ τῶγ ἀοξξείπα ροῖ δαρεηϊηιπη οὐ 
λοι ἐἰοἀξίςητ : νεϊηεἰ φἀφαθίταης ἰῃ Εςείο ΟΒε απα ΔμΠς οἀοέξον ἃς θαρτίατος, αὐ νίηυς λἀοὸ οἴξηι Ἰσηδεὶ 

-»-ὔ.-.. 

μ [ΙΝ ΦΑΡΥΝῚῪ Χιχ.; 
2. ϑρέτιξωπο [μπξλινην,, τἰγδῦμᾳ ἄγον. «|| Δ ηᾺ 18 οχί- ᾿ 

Τρϊλ δρίτίτας (λα δὶ, μετωνυμιμῶ ταις τι ἴα ἘσοΪςῆα νίχο- 
ὕληι. Ηϊς νογὸ χυιγίειιγ φᾷ Ραμ νην ἐπαριηστίεννς Ποῦ εχ, αι Ἰη ΟΙιε δὶς Εοεοῆϊς Θειοστυγ 4 με ομι ον ῥὰ ἐ Μες φυκίδγος. Ἐτςίπι ἢ δρίγιτας (χη δι ποιγης ἐμις! Πρ- ς ρεβηα, εἰς τϑωνου βάπηισμα. ΑΡροιε πα οἔ τοίροηῃ Ἢ ᾿ τυσ γε! τρίς δριγίτας [χη ξιις, νεῖ οἷς ἀοηυήι ΨΙΟ ρέις οἵη- ἤρπίβέλης {Π|(εἰς τη δαρύϊτπο ρεο μος δι ς ἀοειήδαμι - Ἀἷρ, ἰὰ εἰδ νογῃην ει! ρτοῆτεης χὰ νηοτὰ ῬΙΌΡΙνδπο, ἤὰς ἃ ἴοληης ργοροιίταιῃ, ὃ. ἁἀῃνθίτο Βαρείίνιο 4ο ἃ ἱρῆ να. γετα το Ί οπίᾳ ργουίος Ἰσύάγο, ἦϊρ ποίσίτις, ἠἰηγίς αἰῶχα Ρτλει ἔνογδησ, απο Ἄν, νης ἃ. Οἠπαπι ἃ ποιιοταηῖ ἀϊιπὶ ἔμοτγις τος αὔδτοῖς οχ ἧς 407 ἰληι ρκὸ ἀρ Ἐς ποπ'͵.͵. (δάτοπυίτον λἀπηοάιην ἡ ὅες δυάϊτο ἱρίο ΠΝ ἃ γεὶ δἰιν τοιπογὰ πος ἔμ] παδεγσητογ. διη νοτὸ ἐς ἀοηὶς Η]1 Ἔχτα. 10 ἀείηεορς Αροίο!ις, ντ ἀς ἌΡοϊ!!ο 4ιοηιις Ρά1}0 λητὸ ἀἰ. οτάϊιαγίϊς, ντ ἄοπο Πἰπριλτυηκ ὃς ργορβότια:, ιυΐδυς ΜῈΓΠ᾿ ἄζιήι οἵδ: ντ ἡγιγι ποη βνετίς τος, πος ἐχ ἱρίογιμῃ τον ἕως ἐοπατὶ ἑωυτῇ ἐϊσαπτιιτ νεῖ. ἐμά ἰςεϊριλτιτ, αγ ἰροπίο ἀρράζει αὐαἶτο τληςὰνη Ιοαπης θαρτ; (ες οχ {Ππὶς τσ τς Αροιτοίμπι ἀϊέςηνις, μη δα συ ηξεὶς 
ετεϊορειθιις πνιπἰ πιὰ ξιστγίης σοιπηγιηία Ὁ ΕΠ Φ ἢ πΊ πη" 

Ι | ἴτο ᾿ δῖος Ῥοίϊοι 
γ. ρττίαι}) τοι γΟ ς, ΠΠυ}γ δ ρίζαι αν (α πέξιηι ἸΒ ποτα, ᾿ τ} Ἰη Ἐςοἰεἤλην πουη ἃ ἀϊ 9 Ὁ ᾿ «ναάλην ἜΠ  ολοίὰ Θριγιτις (Δηδι ἕμῃς οι ἤν ἰπ οτοάοη- 15. (5. ΜῈ δατοιη Ιόοιν ἠἰς ρΙ δηΐου οτίμπι ἤας, (σιομάμμη (ἢ τοι ἴομτ ἀιχεταῖ [οὐῖ, ὃς ργοιηιὲ Ποιηίηις Μαγ, τς. τσ. ὃς “ αὐἱᾷ ναἰελητ' μας ἀιςεηάι θεπογαγες ἐη δογρτυσις οσςι- ΡῬίαμδιις ἀςςἸλτατηγι οτ 2: ταπη ὦ ςΟΠῚΠμ ΠΟΠῚ "δῆς δῖ, 

(ς δαρείαεις οἰτηίδιις ψτατίλιη, καῖε νοΐμ πές νοτιῆ- 
ζυρτ δὲ αιιάτοπυς πτον (ς ἀμ ξοιλητ : Βυρεὶς, ατι ἐη αἰνηνεην τ 

.ἦη Μοίξη,». (οτίητμ.ιου,, δὲ ἀρεῖς, αν τ δαρείηνα αἰΐερν, νι παϊεις δ ἰπιπιὸ πὐΐαιλανι Ἰοροὸ ρὲ Ῥαρείίηχαμν ΟΠ ατα μας ' ἄοηα, (δὰ ρὲτ ἱπῃροίιίοπομι πιληιΠὶ 
Ἰοᾷιτηῖς, ος τὰ ἰοοο. βὼ χφ 

δυΐτ Ἰοουπηρίη φυιδυαοίς δάρτίΖατὶς ΝΙαςοἵϊς οἢ ἰσίτιις ὥτου : 

Πρληΐα μο- 

« 

φ 

41 δ ΒΟ αἰδεμίμνγι Ραὴς, 4" ςεττὲ ποη ᾿λ.20 ΕἸ]}}) ας δριτιτυς (ληξει, Μλτυ Βυῖ8.19. γε! ΟῚ, νι (ἀργὰ, δβϑινοὶ Ραυΐ, νι 1 Οοτίπεν.1.1.4. δ αρεὶχ αὶ ἐνο πιουβδον Ορυδᾷνντ Ἀοιηλη.σ. 3, ἴδει ἐν υὔνον Οὐγρννντ χα οὐ εἶν, "Σ.13.(ὰ ἰοτος 
Ἢ ἀς ροου ατί φυδρίληι ἀυοάεςίηι Ἀρπιίπυπι 

πη βίφιεην βεεζαίονηπη τ (ἀργὰ χ.28: ἀφηϊηνο ΒΔρες, αὶ “Φι4 
Ἀἰδουία φαϊ Πηξ ἀρ Αροοίο δι δαρείίτι, (δὰ τεθαρτιίατι: 
πξάυς᾿ ἀξ δὰρείδηλο, (ξ( ἐς ἘΓΒΕΙ͂ΒΕ Ἐσεετς Ριίηιογάμθ, φΘ' δαριϊχανὶ δριτίεμ (φηξο. ἴτας ΒΑ ΡΤΙΤΑΚΙ δ «πὶ ντελ Ὧ8}| Αἠ ίξης 1]1ἰς ατάϊπο; δοι οτιιεί ρίογαπι "5. Μο 5 ε ἢ, ἀφείδιας, Μοῖς Διιίριονὲς ἃς ἀιέξα δαριίχατι: φοημςητιις : ἃς ῥγοίπάε ἐρόθοῖαι Ρετοοηζαγὶ ἐς ἀοηΐς φυοά ἀϊρεηάι σειις ἔςπηςὶ τἀτὴμ) ΤΟΡοτΟ,ΒᾺ Ρ τιτακῖ 4αυΐδυς {Π|᾿ος ρεοι ατίρετ (Οεδας Ὁςις ογβάτς ΟΣ βαρεῖ. ΘΝ ἸΟΑΝΝῚ 5 ΒΑΡΤΙΣΜΆΑ, ἤβηίβολς, ἀοᾶῃ- Ὡλου]ὶς Ἐοςἰς ἴτυν λἀπιουεδαπτυτιπιπη γιβεί οι ἐφ οἵ-ς ᾿ὩΔΠ1 μ4πὶ [οάππες ἀβημηγίαβαι, Ἂς Βερειίην (γπιδοῖο οὐ- ίςῃι ΠΠΠἶς πιλπας ἱπιροῆτα, γε] ἜΠτη: ΓΝ με τε δρίττυβ, ἢρπαίνλτ, ρτοβτετί, ἃς δαρτίππο δά ιδίτο ἁτηρί οᾶι. 8 κ- ,ἴλπξιι ἀρηὶς Ριπαίτι, εχ φιηήδας ΦΟΠ Πἠξρτςειις ἡ ΐος δα ἀκριβὸ ΡΤΙΊΑΚΙ ΚΝ εἰνννΝν Πα βοείαπι ἄϊαϊ πίτιισ νοοαγί, γεϊατὶ ἄοπο Παρ μάεαηι, ὃς ΡεΓΒαραπηιὴ ἀἰολτηις Ῥίορβ είς, ΜΗὸς δυτόπι ροῖβο βιοίϊο οἱὲ ἜΑ Το ἀιας ἐϊξρμι; 
Ὀεα παγγα στ, δὲ ἡμἀπζοροτγο νοεογός ργαίδετίν ἃ ἐς 

Ἴὴ ι9]οοἱ οχρ )οατίοης ( αἰρή Ἔριιπι ρβες ἀξυπι 
Ἀδεγγατιὴτ. 4 φρινγιεμ: ἦνάνν, τιν μρι ὥγον. δία τα ̓δ γη Ἰριῖς ἐνΠϊητυην τονῖς σγοίοις ἐς “Ὧι ἋὉ Ἰοάηης δαρτίίατ! εἴ- 
ἴξῃν, δι (ς Ομγηῖι ἀἰ(οίρείο: τα νλρ οι τὰ ᾧ ἀη οὔ 

ἃς ζςοπίςξογαιας : (υλυπο ΓΟΩῚ γὸ- 
ἰμις μσρας ἴξίς ἰῇ ποηιση (ῴμν ες πη μΑΠῚ βαρεοχαί. 

ὍΡο ἔτ 5κΔν ΤΊΤΑΝΚΛΙ ΑΠΤΟΏΣ ΝΗ Κα ςτΤι ΞΜΟΚ- 
Δ) τεμνάςιητυν βάσίος, νι πον ΟΕ ΓΗ πγογῖο »ος( δέν, 

ΟΣΤΤΗ ἃς ἀθο οιτον ἐς, Ν ννν τ .«0Ν- 
ΡΎν νΥἱομλπος ἰῃ οἰμηῖο φῆγις σφραἰοΐσλητ: ἃ ΤΝΟ κα τ 
ΟΜΙΝΛΙΟΝΕΜΊ κι ες Ἄν ΟΔΎΥ νι γε ἀπσιῃ- 
τς αὐἰιδητυτ,νῖ ἵ εἰενιὰόγακίη 

ἑ Ἀροϊϊοιὶς σάτα» 
ἈΙς αι ρα ΠΠῚΠ ροΣ 
σρίπαι μη ςῖο {π| ἘΡ 
νρχεπυίτεν ἄδις ἃ 

ῃ ΟἸυεξιιυ ἡ δ᾽, Ὡς πος ἐφίτιις πσαυς νόςαδμι)ζαιναην οἰδυοι. ΒΑΡ ΓΙ ΖΑ ΑΨ Δ, ἴῃς πρηυς "πὶ τοροηάοστιης; ἰοά ἐς ἐπὶ δ 40 ἐν ὕδω ἡ, κεἰ ἢ ἴΩ ἀφ ιά, π 1 }}} «ἰτηά Ἅ4ἀμ Δ4υ2 1ΠλΠ στα ἐς. ζεἰςαν ὁσο τ ταταν νὰροθδηῖ, ἐς αιο «ἰἀγατ,ψμια εἰ ἐχτότηλ ΒαρυΝ τη ἐς τς ηισι 4.8 Ἀν Τὶ - “ἢ ἀρρδητ (οὖς φιίςαμαπη αὐ δ, Κα ΔΙτΟ ΦΡΙΚΙΤν . ἃ] ὁ (ρεξατιηςιιρς ὦ ϑρίττυς ἡοίαπν ΟΝ χίλι {Ππχογάτ, ργολιθϑὶ ὶ 
[νου πε ΟΝ τ τιν (λπδει ἀοια «μυδας ἤάοῖος τα Πὰν ν  βθ} ἰρηο τ δυςθι- (Ὁ εἴμπὶ λυ ΐο Εἰὶ ΤῊΝ Αἰ (Πἰς ριορτιὰ νοσᾶτα, π΄’. τυ, πιογάιπ αηῖς Βαρτιξιηυ τη ἀηναο νὸ σα (οχιςἢ) δεἶο- . 4“ ΠπΈε τε Ἐρὶ}ς 15) ριαβιοαις, Πυρτὰ κδ. 6, δ 112. οἰυίταῖς αὶ γα ἀρραχοῖ 

τα οἱ οἰαττα Ὠίδια; ται Μαρία: {πνἀ ν σοηταιι μαῖα, 
νηὰς ρτόυς εσίμηι Εἰ ούσνᾳ γάμηᾳ ' Ἐρ δια Πἰτοῦαν,ν τ τη γὰ 
ΑΜΟΝ «ΖΡ ἰοάτας τάσπες {Πὶς χιίοψις Ῥαυλ! ἡ ϊετο 

οἰπίηυς σεῆςιἤοεγοῖ, εἰσ οντίπγα ταηάςην {Πἰς ςοηίθτιι. τὰ Ἐςεϊοβα,νε νδί ρεςολτυπι ἀδυπάᾳτας, τοἀμηθανει διατία. 
Ηιύὰς αἰΐεσιη Βὲ εἶ ἴα ρεϊπειτία βίδγωμε πὶ ἀαούδείμι ΡΙο- 
δετίςο ἰριτίει ἀοηαεῖ, ας ργοινὰς Ρτοοι φυθίο Πὰς ἀϊιεσς. 

ἐξ ξυδετπάτορος ςοπί τουτί. ΜΝ 
. Δ νά γυΐζαῖα, ἐμ ηνο. Ἐγαίανιν, 4ων, νἴοτψις 

"ηλϊὲ, ρειίπε ἀοἱ φμαγεῖοῦ Ῥλιη]ι5, 1ἴ ποπ ἀοσδρογυηι Μξέος 
᾿ Ἰρδ. 

ἄσινς! φυονίμιη οἰΐδεις Ὀαρτίζατὶ Βαρτίχαιοι φηη εἴ ἤση Ῥοσπτια, να {ἀρ τὰ 6.14.8 ἰδ νος γοτἤεῦϊο ἃς ριοχβινὲ (ο- ᾿ἀμθίταίνις αι ἀισοζσηταν ὈΙ ρι. εαυς οὐ φυσβίοπεπι ἀυςοῖς, (πο δυτεῖη ἀς Βαρεζηατίς θόπηης νοι, ἐς ἐρίϊς ὁ Ῥα]0ὺ ἀπυδεβα λὰ γιήφ!ιςοι δρι[ληδλιη ἀξος- ιτρίο 4ιοφις Βαρείαπάι γος θο {ππγ1ἢ τατίορης δος Ῥίον" ἡ]ουιην γοροπ ποι ἡπμὰ τοξξγεινάι πὶ οἵδ. δι. αἵ, Ναμι ἰμαρτίχαις ἀϊνοιτις ἀμημξοι ι) ἀφηα τιρματδ' νὰ διεγαπτ σπλη πΟΝ ἀςςςρης δ ριτίτιιη ἰἀπέχαηι, ἰά οἷς, νὲ Ρτιχατὶ 4υι ἀ ια τιπμητιι ἀτ 6 ΠῚ Βαρώσαι θευν ηυψη 5 0}}5 δλυΐο δητὲ ἀἰϊχί, ἀμ]! πὶ "Ποτυμι οχίμνογίμη δι εχιγλοτάΐ- τὰς (] λα προ τος, Ἀδαρτίσατον βρισίτυ ἃ Πσαιμη δι: Μιλυίογυηι οπογιῃ ἐελεθιις τάπης δρίτταιη (βπέγιιον σήτις ἀσηιμι Ἄζοριῖ, Βαρτίν ας δοιπημν Βαρεήιηο τορι εἴς, κα οἷ ἡ ἀμηλίπ Ἐς οϊα νἠξοτοο ξης, ἴα τς χη φδητὴα [υλϑη δε «υαι ἐομρηςοπείαιη ἀφοδιεῖ οὐνις ἔγαι.- Ῥενπάς τοίροπάδευπι,ας [ἰ τοτάιν ΟἹ ἘΠ λιδπάγυμι δός Ἰο(α. δ: ῬοΪαμι μαι Βα με ίννιν, ψινεῖτν βυηγως ἀτεμητεαυίι : ἃ }»1- τὰσὶ τἀτίομ ἐπι ἐβινοιάγεηι ( ψυοά δυσηίτα νὲχ μοτυε νι-ὁὀ μιίτατὶ ἀϊσιηταν ἴῃ δαρηίνπαῖς Ιοαπηίε αυΐςιπηυς εὐ δος 
ἄλνηα ζεηεῖς δισίμης τ κατ, 

ι . . 2 δ ἢ 

ἐδρτεγάϊπι μος Βαρεπλλιπι, γὲ τιν ἀοομέ τ ἀς 
«πθὰς μὲς Ἰἥδιι. Ἐχ Βὲδ αὐξοην Πρ οητοῖ οδιίδογατις πος 
ἄνους “ἢ οιειν, Βαρτ[νατὶς νοσαδυήιαι τηρί τοι φιήβω- 
τίῤῆς ν(υγρατὶ, υάγ ἢ ὙΠ ρτορτγία οἴ, ΠΡΆΘΑ  ἸΕ ΟΝ 
Ῥισρτιὰ εἰξεχαυ ἱπηης ποι ἔσῃ τί ίοποιν ἀσείλιατ, 79 4υδ ετίτηι ὃ οεβξοξξι δλ το ἔδυ ᾿λυπογμην ἀιοίτατ πα ἐξ γα δε ττα αυλλαν ργὸ ον ογιιηὶ Θρ τίτας ἰφηξξι αι οἰδυ- 
ἤϊοῃς δεφιρίκυτι να ἀρτὰ.}. 5 δ 5. ἧς 10.47.δι τ1.16. Αἰτοῖα, 
ἄυιητ ρτὸ ᾿ολπηὶς ἀοξετίπα ὁ Ὑγ 4ιαἢ 4 ια τι δὴ ΒΆΡΟ,- 
πῆς ἰούπηις ὁ τα ἶο {τ Δη ὃχ Ἰιοινῤε δας, γι ἀἰς τὰγ Α- 
Ροίίοσ αἱ} ἠσυε!ς ἡνηη ἐοαπηῖς ΒΑ ὑΐμα, νι (ὠρτὰὶ τῇς 
20 ΟΠ] ἀυττα ἀὐφίτων ΣΤ Βλρινπηιην το. 

οητοςοίος ἈιΗἶντ μι. " 

3 

ΝΟΜ ΕΝ, ἀϊελιγιτ, ζαΐ πος 

τεροιῖτίο εἰν 1 11 οπληῖριις ἢ εἰῤίψιληι ᾿ 

'ς τὸν ἐρχάυϑνον μιατ᾽ αὐτὸν ἵνα πι
- 

ΜῊΝ ᾿ς τὸν Χριλφὺν ἴησοιι.} ςὔσωσι, τουτέφιν οἰς τὸν ΧΕΑ . 

͵ 

ἤομα τῇ Κυρλον ἴσου. 

καδῦο. 

, ᾿ οὶ Βαριλ- 
φᾷ δπα μη 4.1 1οδάσμις ἀιοιτωτ, φιδὰ ρτίπγυς ΒΡ 

: ᾿ ᾿ 1» ι : . τοίριοις βαραίπηυς. 4 , ; [ ἡντς 
" μοί ὈΒΗζα: Σμμυ μπθν γενραν εἴτι. Ἠας επἰπιοοπ- ς τερηςς απὸ νἱάςο οὐταήάι ἴῃ τᾶ 11}}0 παπιστο οροιῖτα 

ἢ ἰς τὸ Ὧι ἐέεο ε εΜλγες τὸν Ἐταίι γ ᾿ 

ἫΣ ᾿ς Διοηςπ ςοη- 
ΜῊΝ οὐπὶ φΑγΠΟΡΙΟ λόγαν 

αυμ ΒΕ ἐν ρὸν ὐθὴ ἐπες 

ἀπιε α ἴπτ οαπὶ νεῖθο περ οῦσω σν. [ἀφιις ἴτὰ εἴἴε, 

πο μὰ δι αἰϊινὶ ρα πὶ οσσιγηαητ Βα α
ς τγαἰεξλίου!ς 

εχειηρὶα } πὴλι Ἰμακιυἑῳ 

ἫΝ ἐτίδιη τε αΠτηὸ ἱπτεγργοτατὶ, Ὡρὲ νερινεῖ, ἘΠῚ εἰ 

κεῖ νίαπι ἱηρταίδις, ντ ἸΙΤοΔηπες νἱάεη ροίστ ἁὐάϊτο 

(ος τ αἰϊαᾳ πο τᾶ οἰτὸ βιταγατα τορος τεηςεῖς. οί, 

Ι : Ι] Υ̓ ΠΟ ςΟ"» 

" ς Ϊ Ἵ { τὰ σατζεις 1τι ἀΣ ᾿ ᾿} ΓΕῚ 14. “14. 4 γταμηὶ ομῥω[ἀἀπν υρκυνὸυ ΤῸ ᾿ Ι͂η ν 

' ᾿ ϊ ᾿ 
᾿ 

Ὁ ἸΧῸΓ }}4 
᾽ 

1 Τ 

τὸ [οαηης «αρρὶτρἱοπὲ (πηι ἃ πων σχογστε. 
Ἂ ᾿ 

σαπο νι ρτὰ 2.37 δί ἰαίτ νοσα 18.14 ἐλ σι ἵν εὐὐθνε 

ὶ : ἱγΟΥ γαῖα 
αἰνίπά εν Ὀαρτίμηαεν ἀσοφητιν «τοάιάστιπε,

, ἐν ὕ38ι “" 

ἀμάμν. Ἰιρθις οηπὶ ἀκούσαιτες παῦτα, γτ ἧς Εγτ 5 ἀΠτοτρτόξοχο Ἰεῦ 
(χτοτη ἢ 

ῬΙς" 

ΠΡ ΑΝ ἀν ὶ! εἰς Ὑ ΤΟΙΣ ἀράν δ Ἵ ὧι ἫΝ ̓
 

. ἀζτος ἃ. αᾷ ἀπράςοι Ἢ 
αὐ Ἰπιςὰ ῃχς εἶδε νεῖθα εἰς δ τὐλνονεν, ἡρὰ ἢ ΤῊ 

ἷ τὰ ᾿οραρείζατι, φὸ ἔυητ ὀεϊαρι ντ 
ἀπεῖς, παῖ διοτίατ ἃ θάμ} τοδαρτσα, ᾿ 

“σ΄ 

παῤῥηισιάφετο Τὶ μίώας
 τρεῖς ὀιαλεγό- 

υϑμος χα πείθων το αἰθὰ τῆς βασιλείας 

τὸ Θυδῦ, 

ἄν '. 

κυ, καᾳκολοοριιὗ τες τίω οδὸν ὧν ὠπιον!, 

πὴ πλέϑοις, Σποςοὶς ἐπ᾽ αὐγὴδ, ἃ φώρι
σε 

πιῤμαϑητὰς» κα μέραν ὀζαλερό με. 

ἡ Τῇ ἫΝ Ἵ νος. 
οφ τῇ ψολῇ Τυρφτνου Ἐν 

4 "ἘΠ τὺχ ψ 

.“. ., 

ΑΡΟΘΤΟΙΟΚΥ͂Μ. "9 
πιο τεΠριίςςηιὶς, ἀίςοπϑ ρορι- ᾿κηρ ἐειὴ μϑρ ΛΗ 

" , ΗΜ ἀξε. ἰο ντ΄ ἴα εὐπυν]θι νςηταγαβ ογατ!] ΠῊΡ τρα ἠι ; ἯΙ 

ροίξ ἱρίυ πὶ 3 «Γεάεγεηῦ, μος εἰ Ὥ-»; αοάεγεμ!, "ος 44} ἰῷ. 

τη (Βηυιη εἴα Πρ. Ὁ ΝΝ 
᾿Ωυἱ νετὸ εἰΐανα φυδισγαητ) α ἀμὸν δαμίχαι 

Ὀαρτίατι (μπτὶῃ ποι ομ!- ἣν οπιΐης 1λοπνιπὸ 

ἢ 1ε. ς --- 
1τχυυτι τ ρον ςἰ5 πλα. 

. 

᾿ ν» “.: ᾽ Α 

ἀκούσαντες δὲ ἐδαπ]ίϑησαν εἰς τὸ 
-ι 

κα ελιϑέντος αὐτοῖς τῇ Παύλου τὶς 
; : ἮΡΕ ,»,ν ἢ 6] Εἰημᾶ ἱπηροίμ ει! ΐ 

ρας ἦλθε το Πνάΐ μα ἀρ μν, νὰ " πι5  αμ 5» ΕΥΑΝἢ ἰτυ 5 λιι- ἩΜῸ" ἐναρνν υσλὸ 
τὰ τ . : π.ἡὴ [{[ὑμρ ᾽ πὰ, ἐλάλουν τὸ γλαοσαις ἀμ ζ 69 οἷν ἴὴ ἐρεάκινς ὑευεδανι ΠΗ ἐὐδυμιναι Ἀβιδ δηα 

᾿ φἔἔτενον. θυ» δι ΡΓΟΡΠεῖζοσηῖ, ὶ ργορυφεαύδηϊ, 
Εταηῖ δατοιη οαλθοῖ {Π| ν1τ] 

᾿εἰγοίτον ἀμοάοςίιη.. 
4] ἦρε Ἰὼ ἱπρτςο ας [γηαρο- 

θαιηὶ! ετὰ ἰΙσοαυς θατυτνδι τγο5 

τποηίες ἀπ Γεγο8 ἃς [υΔήζ5 αὐ α 

δά γερηυτ 1)ε1 ρόγημομε., 
ν͵ἡ Ομ ἃυτοην αυπίδπι ἰηάι- 

γγςηταῦ ἃ ἡ οὈραϊτο' πο] ]ςηὶ 

νρνοηιγπια] ὲ Ἰο θοητο5 "ἐς νὰ 
114 7) εεἴπ. ςοπίρεέίῃ μοι ἰτίτα- 
ἀἰιῖ5, δίς ςάεπϑ ὃ 1115, (εβὰ- 
ταυῖτ 4 οἰ ρυ]ος, μοι! αἰς ἀΗς- 
το ἴῃ ἐς! ιοἱα ἡ Ἰγγαπηὶ τυ 0 - 

: ἄλτη. 
ΐ 'ο " ὥς). ΕἾος ἀυτεπι αᾶυπι οεἰξ ῬΕΓιο ΕΥ̓͂ος «μεν [αξίμνν (β᾽ 

Τοῦτο δὲ ἐγμετο ὅπ ἔτη οἷῦο " ὦσε ; ζ 
τ ---. - 

εἶσαν δὲ οἱ πάντες αὔδμες ὡσεὶ δὲ" γἱ εὲ ἀμοβι εἴην; 

εἰσελϑοὺν δὲ εἰς τίω 
σμωαγωγίω ᾿ ἐ- 

' 

9]  ὠνενην αμίοην ηνέήάαπο 
δηἀωγάνοηιν (Φ' 05 (γε - 
ἀντιπε, πιαἰ εἀῤεενεος υἱε 
εὐγάπη πὴμἰ δεν ἑηεν ἀἐξὲε 
ἄχη! αὖ εἰν {ἐχνερ ἀηΐε ἀ!- 
ἀἰφωίοι, 4μφινάϊε ἀϊδυιδε 
ων ββοία Τγτάμηὶ αὐ 

ἄμ. : 

.,. ,».}] 

οἷ δὲ τινες ἐσκληρίω ονπὸ Μὴ ἡπθ|- 

.--...-. 
--..........-.-- τος τ το τ 

--.-..--- «- 

ΙΧ! 1 Βε απο Α- Η οἰας. Τὰς ς ετρὸ δὲ νπίοις τος εἰατ πιο. Ὁ. Ματηϊχίο, ησυίαῦ Βεὶιοάταπι Ρτὸ 
᾽ «τανοίας. Ὁ 

,“ Μεβρηκομεα, το μ 
τα Οὐ 0. ᾿ ν ᾿ , : 

 Οἰτεϊιανιῶσ εἰ 1Ἰος ποὺ ἰορὶς σγγὰς ἢ ΑΥδΌς ἰητοτρτς- 

9 Οὐεάϊτε ποἶϊινε [{{πνπιϑρρ!)ϑπείϑννν Ὁ] ΡΤ’ πϑη «φοάενεμ!. 

γιάς Ι9λη.1.16.δι (υρτὰ 14.1.0 υἱά ἡ αἴ εν,)τίω ὑδὸν. γῇ- 

τατὰ εἰς Ἡςθταις για ποηλίης Πρ πιῆςατε οςτῖαπὶ αἰ αιίαπε 
νἱτα τατοροπλτηες ἀθθίαπη εἰ ἢν ἢ Ρεῖ ἐπ αϑὰν τῳ ἣ 

ὍΝ Δτηϊιαπίίπις. ΡΙετυηηὰς τἀηχεὴ Δ  ἀϊτιτ 41]- 
αιῖς Ἀπποῖδμηι8 ἈΟΠΊ. 11. 71: ἐρχορόνυ ΔΟΚΕΙ͂Ν 1ὸ ἀν ΑἾΤΕ νι ἐπτο! νι νὰ ρδεὶς, ν᾽Α 1ΑἸμείς, γίὰ 

Ῥοιπιηί, γε! Πεννημαᾷ ρετίριςι τατῖς λα Ἐχρτοῆ εχ 5γτὶ 
ἃ Αταῦὶς ςἴίατη ἱπτοτρτοῦῖς ἁὐιέχοτίταις, τα τῃ Ἰιος ἰοσο, τσὶ 

ετίδπι μος ἑοάσπι σἀρίτο,ν ΖΦ 4 υ4Πι αἶρεσιν ῬΑμ δας ποηλίπας 

δά ἴα νοτυεῖο ξοφιοιδιις ροίξ λέγων [οτἰοίτωτ ἀι- 

οἱὲ [ὰ νέπτίσαπιν φαιὰ ἰοςτ νη αἰηυλη- 

᾿ 8. Ὁ νἱ 5 “ ᾿ . 

ἀϊες δάάφιτυμη ἰορμλλις ἀρ ἄρκι πὐμπηῖνς ἕως δεχάτως "αὐ μυονά 

4μιη!4 44 ἀειίηνανν (ατοιλαιν ΤΎΓΑΠηΙ ᾿ ἀκυψ δὲν ΒΡΌΘΙ 
Ἷ 'ΠΟῚ πιο στ: 4}}} σοπίδητς Ῥοτςητεπὶ ἀυοτηρΊ Δ} ῬΓΙΠΟΙΡΟΠῚ ἐπῖςλ δι ἀὐρα Ἰεε 

ΟΥ̓ πιπαἤιιπι Ρ αἰίψιιο Τγτνᾶσνο ΑὐΠἶς οἱ μιν ἀϊβολτᾷ, λῆμα 
«οσῃοπιἝπτιπα ἀςοξρηΐεῖ. δε (ρ !ς ΠΠλιὰ ΕἾ δεν: 1τ|0 
- -" . τ . ῃ ᾿ . 

ὶ ν ὑχς εἰπηᾶ πλυΐτις ες, ΠΡΙΟΡταΠΏ μοιηςη 1: ἀϊχοτγίηνις ντ ̓ δεὸ ἣν εὐτὸ 5 γγι}8 

ἀπ ζυἰΑ ἐν οἷαι ἀμ Ερ ς ὅς Ατ ὃς ἑπτογριοῖδπτυν. Ατ σπιπηρ παῖ Εταλλ.}0) ποιη 

εἰ ρεοργια θησαν ἀἀ{ππτινορῦ [πλοὸ ν ΕγῸ ςουίϊαι νος ἀϊςοπάϊ 

ϑεπαὰς εφισποι νἱυγρατί ποῖος τρπόίας αἰ ἃ ποππν 
ΔΑΓΠ ΠῚ ἀρρο Πατυτιϑι ἧς Ιοηφς ροτάητατ ἐχς ΡΒ], [ἰς πο- 
ἤτον 1μιοας ἱπξιὰ ετ.ς τ ὃς 2. 2.11 γδὲ 2.41γδι1).19. ἰάἄχις Ρτᾶ- 

εἰρυνὲ ἀσοιάινς ψιοτιον (νὲ ἰνος ἰοςο) ρτορτίυπι ποπιςῃ ν]ν 

͵ τς , 

ε΄ μὴ υἱτὺ [,ἱἱωνη] αἰνάνεν μαι μἀκούσωντος δέερτο οἱ ὁ κὶ ἀψαῦ 

᾿ 

: ἱ ἃ [σ᾿ - 
απ μη ΠΠῸ Τοἰναπηὶς Βαρτμνλα αθλιπ Ομμῇι Ἧ ΠΣ 
πεθαρτιατος οροι τας μὴ ΟἸνετι ποπῖσῃ τς " ἐν τ 

αἰλχιναπογίας - οτος σεττὰ ποι [σι]. Νοῦν ἀπ 
; : ᾿ 

β “ 

ΝΥ εα ον ἀπ δὰ Ἔα θΩΝ ς ΜῈ ἐδ ρλτ
ι εὗτων ἐδέε αἀ 1 ἀληονεηη ΡΩ 

βο(βίεεινν νθὶ Αἰξδῆϊις, 4η}» 

' 
πΠτὼὸ (ΟἹ 

Ἰωφρυίηναιη εοττὰ ποίζγιμη ΟΠ (, : ΠΡ ΜΙ ΨΗ ἰά" () νειν ἀνε, οἱ οζξενάενε! πο 
Ἰμθε (ἠΠιπιὸ ςο σις τα ἴπμας ἰσουηι ἀοξιι(.39 4γ6η. 1 ]0}τ, Φη μη’ ἡ ρα τω “ "Ἢ τ ήτο ον μὲς 
Ἢ όσηυς, ντ ΡΟΣ ΗΝ εἰχξυπεηϊοπθιι ρα. 4 οἰ εἰμὴ ΟΠ ε] ̓ "Ἢ "ΠῚ ἡ τὴν ΠΝ τόνε 

ἀμηλὰς τη ςΓΡ ο, ΦΌΜΠῚ ὑπόξαοι ἢ απ κάγῆῖς εἰουμοῖδ- Ἀἠαρυά “ἰδ .14, αυοά [οττὰ κῃ ἝΝ ᾿ ἣ : ᾿ παι 1}. 85 Οὐ ΟΣ ; χει ἡ αἰ οὐπίθις, γγάος 
πρό μὰ ̓  κὐ ἈτΥ δὲν ᾿τοτάτ οπομῖ δυτσον Βάρ λει, ἀκραὺ ἐμ δν ΠΡ ΘΗΝ ἤπθο3, ἤὐδι βρ ϊεα β ρὸν ἐν ἡΝν τῶν ΕἾ δον λον τἠν πες ροίσιι εοἱ- γοτογίνις κα {{ ἐϊ ᾿ 
σἴἴλην ἢ ο ο  ἰστς δ. : τ ἰ τὰ δίταῦο, 41 τγο ργοοιή αἷν 
Ἰφεῖς πραθςὶ Λμαθάρτηϊα τοι ιν γη τι μα ρτιπθι}}Ν. ἐδ οι τοροονοςμτηπε, Βὶς ἀυῖοῖι δίταρο, 4 Ρ εἼρογο πηλης Ἵ : Ἰνις τοιροσρυν νχτν Αρξα, “ φηδι Φεμκυϑαι Λνδρέκλον τα 

1 ὥνων ἡνγοικίας ὕξερην τῆς ΑὐϑΑΙΚα ΟΥ̓ γ᾽ 5σνον Κούδὸν "ὦ Αϑίμων 

βασεκ ἰως "σὴ γγννόλοι τῶτον Ἐ᾽φόσου κτί ρίιν" δυυτερ τὸ βασίλειον ἕω 

Ἐρον τον τοῖν δε ὰ ἡ τυ λον τγαν 

δὰ ἀυχίο,)υονί πη μας οὐ τΟ 1} ΠῚ ΠΡ ᾿ 

"0 Οταος οὐνῖδον οί αις σπληῖο (08 τ ι Ἐπ ἢ : κατὰ, 

μαιτοα ὧἱ πος λεὼ εδἰροθ οτ, σα] ἼΣΟΝ πες ἸΣΕ ἐ ϑὐπαΣ αὐνρκολανα Ἔν ἘΘΕΊ αν α τς ἐξ υ οτλας 

φ. . ᾿ Σ ᾿ Ν ᾿- 
αὖ γυν ' ; 

ἀμάνη, πνοΐο ρατίταν ντ νόταιν ἐὐ κεῖνο ἘΠ ΔΑΝ: ̓  .- ἦἢ σιλοῖς ἔχονινς Ἡνὰς μᾶς. Φϑ δία τὸ ἃν ἀγῶσι, καὶ πορφύρκε Ὅδ,- 
ΣΦ ἀπά ναοῦ θάῖς αι, ροίσινοι ΠΕῸ ΡΗ 1 : ; , μελ έν, ιν ηῆ γι. τὸ μὰς νὴ 

πὶ ἢ ὩΝ ΤῸ ΠΝ ἀπὰς Ῥαμ] να ον τίη. σημον τὸ βασιλικοῦ ἡμνοεν ἈεΡεν: ἐμ ΒΡῈ δ 

ἐπα αὶ ἕρὰ οι ἀθοιαταναν ἀρ αλς νοτὸ, ἐν των δ ὐκ τ:Ὲ αλλ ἐδ ἐμόν ΠΣ 

: ; 
ν 4{Π ὁ» “2 ν " 10 ᾿ : ἀπ σὰ ΒΆρ - ᾿οἰνεάνο. ᾿ ἀἀψη! ; ᾿ 

Γ ἣ νειὰ Γηληροπζαη 
; μὐύκίοε βέν ἡ ν ν τ ΥΜνε δι 

{πω|ς Ἧμ ΤΟΝ αὶ δὴ ναὶ ἐπηνάνεῆνν αν ποθι: φθριμν θὲ σαι ὦ ἱγ ᾿ϑήε ἐν " ̓ἸΑ μος ΤῊ μὲ 

"ἿᾺ ἐς μΝ ΕΝ, (οι χαστιν ἀδηλθην εἰς“) γῆν ενδην ἀν ἰθημο γειά, ἈΡΠῚ γπρρυνας ἯΡ, τέλῥυγοι 
Ψονες μοί σλ ανάνςν ΠΡ ΟΠΟΉΝ,ς ' ᾿ ἘΝ Ων μενῶ: "ἶν ᾿ 

Ὶ ΠΡΟΣ Πλλθθοιην ἈΦ ΡΝ Ατν 61 πὰς αροη νέαι αῦς δὲ ἐς φμοιμι τ ΔΕ ΝΗ ἐμ αο Απιθεε ει μοὰ 

ὟΝ τ δι ἘΡΡΥΣΠΠΤΆΤΗΝ Ες οι λυ νοπα αν τὴ ἐνν μομοφινωφ, νὶ ̓  ἡδ οβὶ "θη {μοῆμο γγὸ [αρίτο ὧν Κίεμ. 
ἡ ἀξα ταν πὶ , 

παι δρὰ δὶ ἘΠΕ, θπσιν ἔνα την ἐν, ἣν λαμ }Ν μοθέδηι τὸ ΔΩ ! κά, Μὴν ἐ ΑΔ Πρ λε λ ϑυλε 

; , τ 94 (ἐρεν [ὐ6. ΥἹ {{Πι ! . 
Ὃ νἀ} βρύσι αν ΡΡ4 ΡΥ τα σαν τἀν γόνατα ἀέρι {τὸ , »} ᾿ ἐΑα ον. νυ εἰ 

ΤΙ " πα νιοίαις ὅὲ υῶι μὰ, Καθ ναταοριν βανεναενην ζυσιυ κἰς φθεθων αὐ 
ΠΝ : Υ) 3 

7} Ενᾶε ἀνειη σπεν υἱ- δόρατος (εἴα 
δ αἱ τοι δῖν ἰῃ - 

ὃ “μὲν ογγε[ι5 4Μ4}} Ρ- ΣΗΩΝ τὴς 
: ᾿ 4 ἰο. ἀεί ρετγαῖ!5, ἢ 

"00. Α10. ἐμην βάμεια μι: εἰ (εἰ πεῖς 
4μεναιωνν ΡΕΥ ΤΟ: ΜΕΝ] 4Σ τ ο, ἢ οἰὶ πὶ, (τ 
ἀγα, σ᾽ [μαάφης: ἠε δον ροιὸς γο 

τέγη 12εὶ. αἷσι 

ἀετὶ δἰιοχυὶ ροίϊει φρρσνγρριμάν ἴσο 3.1} γετιςπΊ, μάν». 
κα 

Ὺ 



δέω ᾿ 4 

ΟΡ ΧΙΧ, 240. τ ΑΟΤΑ Ἐὸ 
ποῖγτας του κᾳτοικουῦτας τίωὐ β᾽ σίαν]! 4 Οἱ εὐ ίππιεῖρα γε οπῖῆες αὶ μΔ-} ρὲ δέμαίνην, ἐμ ι ω;,. 
ἀκοῦ σοι τὸν λόγον τῷ Κυφίου Γησοῦ, ἐου-] ΙΡιϊαραπε κῃ Αἰ, τααὶ ἐαμαὶ τῷ [ [κει φωνβναθιραύκην ὑη κι. 
δαΐοις τὰ καὶ Ελλίωας. . Οὐφο »ἀυἸοτίης ἰστιποηξ΄ 1)ο-ᾧ {{{4.4μάζνονι νενῤινην Ὁ... 

͵ ᾽ Ὄ ͵ ΝΕ ε 101 τοί, : πὲς Ἱπμάκὶ αιημς μω- 

Διώνάμεις τὸ ου ταῖς τυχούσας ἐποΐδιο)1}:} γι κγρτέίηας ποη νυ ματος ς- Ὁ Ξ "Ὃ 
Θεὸς δχκὶ ἦι χειρων [αὐ λίδι ἀςδας 1 δια ρον πιληυς βδμ : 7 [Πϑερ πύθῃ ΜΝ 

ὥΐξε καὶ δλὶ τοιὶ ἀϑ ἐνοιῦτας ὅχιφέ “1 4Ζεανῖὶ ςτίδλιῃ αὐ πριοτᾶτες ἐς} |Ῥάπηην βαμίε; ἫΝ 

ρεῶτῃ δπο' τῷ ρωτὸς ἀυτιῖ σουδάρια ἠ] |ἔδττςπτωτ ἃ ογροῖς οἰμς (μάω- [5}. ἀβαν είαπο βρεν!. 
σιμικίνϑια, χαὶ ἀπαλλάοσεῶτι ἀπ᾽ αὐ-} [τις (πιπεζινοῖια, ὃς αἰΐςεας- τ οἰα λέ ρον 
ταὶ νόσοις, τὰ τε παῖ ιρημ ταάπονῃ [ἢ 40 οἵδ νοτθὶ,, ὅς ἰρητίτις πρροϊημ 4 - (σ' τεσεάεναιι 

ο΄ ΑΡΟΒΤΟΙΟΆΥΜ. 4). 
εἰ αἱ παταὶ ποπιΐης, αι πὶ παπιῦ οἱ ας ράγαηῦ: ΔΕ ίπιδς λῃίεηι Βείυ: (οο00 Ὠηρρίνμηδε (ΗΠ ορἢιου 

ΒΡ ἀμεδὰ ἔρεηΝ  κοξεείοο νην ββαι ἰπεοῖρτςῖδ- τί 7600: φυληη Δ μὰ { (ξαμάπιις,. ἀμ ρρυ- ' 

ΔΗ δὰ ̓φανμη τοῆετατ Ῥοίΐατ αἰγνφεν ετἰίλπι ἀὐς! τὴνό- τατίφης τγίους Αβῖδυς τ ἐν ἃς ϑεημς Ὠταςδῃὰ αἰλιιηθ- . 

υὲν (ὰ τηηος Ὀεπάτίος πο σοίξειτίοι ἀςοἰρῖλτ. οπνὰ-ὀ πιὰ, πἰΗ πις οὐουΐοι ἔς ΚΠ τ, τ οοοΟὐλορβοεὶπι ἀἰξίππζ- 
μισμᾷν εὸ ὄμε Εἰς, πυπεὶν (ἰἀ οἵδ {01,5} δυπιογατα: βοὴ ( ἐδ ίμης Ἐταης εἰς ΠΠείς 4666. ὃς ργκτοῖοῦ Ὁμοδεπατιίς τΏ ᾿ 

πνΝ αηνιανί Ὠιλοῖπεϑ ρος {ρρυτάραης. Ὁοπατίας ὃς Τατοσίδυς φιος νοσληῖ 4.5.2 λυῖοπλ γᾷ Ὠγλοῖπηλε ρ]λ. - 

γὐεϑϑ βλμὴνς “ἡ ἀταομηῖαπι ἀφοεάιε, 564 τυείις Α ἀπ’ ἐεῖ τοιοζάτο σχηυβτιοτς ολἰ ςι]ονἹά οἵδ ἐς πες, φυα οἘ (Ὡ- 

εὐ ἫΝ Οὐἶσρμοτείε ροτίυς πυπιεταίϊεινς ρἰτπὰ ἀπ εἰ. ορείηια [οεπατί) ρᾶτε ἀςάν το »ν(οοοο Ῥιρεϊν αχαγηι ςοηῇ-" 

ἢν" ἡ γπ [υχυπλπι τηίγς ἡἡ ἢ φυδά εα ἰἰς ας Ἐοίξιια ἀς εἰεήτ Ἐγαπείος ᾿ἰθ ταν γτοοο: ἤῃ δά ἀεπατίος [ςρτίπια ρᾶϊ- 

τ εὐἴσητο (τί δίτιαρρατος Οἠϊορβογαπι ρεπὸ ἀϊπηΐ 16 τς ρταιίοτοϑ, οϑοο εηαείϊεπη ἀεἰἘ τι ίπγας Βγδῃ οἰςὶς ἢ)- 

οὐοιδα ἰοιποτοῦῃ ἔα ς Ὠτγας πιλιῖας ᾿επαγίο Ἐπὶ τσ τὶς 8770. αυοἄ αυϑάειπ ποι ἔυῖς αἰιςηυπὶ ὰ Κις ρτοροῦν . 

ἀρ εμέ (ερτέπιὰ μάτις ἰευίον εἰ Ὠεπάγίο, ταῦση τοιρίυεῖθυς οχρ!ομς. Ολῇς! ΠΟ νετὸ νἱἀοτίε εὐτος Αὐτι- 
- ! 

᾿ ΕΝ 118}} ΔὉ δ18 Ἔχίγοηζ, “Ὁ εἰείᾳ ὦ τ ἀοξμπππος Οοοιφίας Αφτιςοίλ.) [ἀτίαὶ Οτὰ πιετίςες το ρυ]ῖς, πυπνοπιπι αυϊμημαξίητα πλλλ!ια., αυίπαυς 
οὶ ὀξέρχεϑοι αὐ αὐ Ὁ. , ἐν4 Βεκναν  μα - ρα μα ατΉμ τ ΝΚ ἔγγμοα δῷ τθθα οὐπὶ Ὠοηλείο οι. ἀἄἀπκατοσιμη πΝ ἰΐριις πε βιτηατς. ᾿ τ 

ἢ , , 2 ι. ἐν 

ἐμάν δὲ ἀδτὴ Επεχείρησειν δὲ τινες δπὸ 0 φδεερ- 4] ἈἈρρτςῆι ἔμητ νει ὃ χυϊάληι μὐΣ , αλοει τς τς οετελοθς δ σε ϑοίσος ες οἰοτορ σεν τοὺς, 
ΤῊΣ ᾿ ὡ δ. ν ͵ ἥπ 4} . Τεπξάμενμηΐ φωϊξημι. πππ  πππ σ-ασοσικαντο ᾿ ἢ «ξῆιἤοάει, χομδμων} “δ᾽ αἰων φξορκιςωῶν ὀνομφίζειν οχ οἰτου]άτογιθς ᾿ς οχοτ- | ἀκ ἐἰνονέρ νει να πὰ .ν ὑνγτων᾿ καὶ σωνεψφισοαν τα! [τλϊοϑ Εἶρτος Ἵκυεγαπε ἐπ οαλ- ᾿ ἰ[φεβτινα εονάνν οπονίδνμ, : ᾿ 

δι τοιὰὶ ἔχοντας ταὶ πναϊ κατα τοὶ πονη-} [«Πὲϊ5, ποπηιπατς {προ οος α΄ [ἀείν εχονοββῤε ρόαι, ΟΤΗΥ ΩΝ (ὦ ᾿ς νοίου μυριώ- ᾿ πίμην ςοπίρεδα: ααοτααη [ωρ-} ,6΄ ὀσρμιαῖν ῥτοὴν δ. 
οὐὰν τὸ ὄνομα τᾷ Κυρίου Ἰησοῦ, λέοντες, ἐαβόευνι τῆν ὑν ]οδνηομς ἐσ “9 4ιὴ θείῃ πμᾷς αὐτί» δῦ ξον ἀργυξιοῦ βνέι Ρυτατὶς ργοτ  ἐογερεγεγαητ θ 6- Ῥαιμοσϑανερν ἀδηρρνο 

ὃ “κνν - “ ΟΥ̓} εἰ γα] ςεπις5, συ γα-} [{ πάνω πναίο  μοηνεη ἢ ᾿ς πὲν τῇ. ᾿ ὶ ᾿ ; ΤᾺ ὁνονόννννν : 
Ορκίζομδυ ὑμαξ τὸν [ησουυῦ ὃν ὁ [Ἰαὔλρς ΜΝ ΠΕΥΝΑ ΤΡΗΝΝ ΠῚ πρΐρὶ {ει ἀεεριει ἠἐῦϑὲ δας πὶ περ μλ δὰ αὐἰπαιασίητα ταὶ -} ᾿ς ννιδωνν, 

; ἐν ἃ. 5 

Ἰσιρυόδόι. ἰυ5 ργχάϊςας ΔΡΗΝΜ ΜΡ ἀόίων πο τω κ͵ὶ χράτος ὃ λῤηδὲ τῷ Κυρλου) ἢ ἐεδεῚ τ : ᾿ ε “-ν , " ; ᾿ βαμίω ρνκάνεαε, . ᾿Οὐτω Κλ κράτος ὁ λβηρῖς τὰ δυθλουῦ!, οἱ [τὰ (οειίτεῦ «τοί θαι (γτηο μο 14 (δεν τρεβεῥα! 
Ἕ Ὡς Ηἶσαιν δ ἐν (οὶ Σκευαῖϊ ουδ'αίου 14. Ργδης Δυτειη αὐτό μ11) 5ες- 41 Εναμε ἀμιθην 4ωΐάφην ἢ ηὐἴξανε καὶ ἵηυν. οι ηὶ δι ἰπυλ εἰδθαι. νον Ὁ εἰ, Ψ' θη ζονε4- “ 

Αρμερέως 477 α,οἱ τῶτο ποιοιιῦτες. ὑκ ᾿άἀι Ρτίμλαγ 1} δαςογάοι5᾽ |5(αμα μάκαιρ υλνορίε 84. : ι ͵ ὑφιμν. 
ὕ δ ᾿ - Ν ον Ὁ ἢ ᾿ β- Ν ε ὕω ᾿ . ΠΣ . ᾿ 

᾿ Αἰ ποχραϑὲν δὲ τὸ πρύμο τὸ πονηρὸν ἘΡέταΝΩΝ πὲ ἰαςἰεληῖ, ἐμ αν δίς βίῳ, φοὶ οἷς σὶ ἐπληρώϑη ταὺτοιγεϑετο οΠαυ- 4} ὅρη: τὸ ΠΡΡΙΕΕ ΙΝ. Ιθέαδις νι ἐάν τ λ γα τῶν Ρευ!ὼ ̓ ἐμάε' 
ν 3) -- ν “ἢ ῶ ὁ {10] ὃ ᾽ μ , Ἶ " ο οίσο, Τὸν 1 ἡσουιυ γινώσκω, φῃ τὸν Παῦ-  " Ι δε ἐδύεηε νετγὸ {ρίτίτας πγά-]ςς Ἀεβονάοννν φοίφην ἢί- γος ὦ τῴ πνόῦκατι 9» διαλϑων τίω Μα- ΔΡΗΣ ᾿ »ῷ ἘΦ ἡ ὐὐρὴ Ἡντῇ με μέν νον 

δον δχίςαμω ὑμεῖς ἀν χἰρας ; , [αν 1χιτ» 6} π| ἐν ἥφοοις ἣν πἡεημάην ἀ χε εἰς [ες κιδονίαν καὶ Αἰ χαΐαν : ποραϊ ει εἰς ΐε. ᾿ ΕἾ ἐροίοι τὴ ἰοξν Ῥοβαυᾷ ““ῳἀαίαδνε (ετοζοίγνονανην 

ν᾽ , » νι ῳφ εν, Οἷγνο5 Δι ιἴς0Π] 4: [1 ἡ“ ἠοῶς ΚΟ" Ρ Φηίων [ιο: ἢ » ! Εν ' δεν 3 ᾽ ἀδεεης, βοβάμαν [μετ ἐ- Καὶ ἰφαλλόιδρος ἐπ αὐτοις αὖθρρ»- 16] Ἐε ημπμείε ἐμ οο5 πόπιο ἕῃ ἡμο ἢ τὴν μέσην 4 εῇῃ ὲ Θυσαλημ, οἰῶν, Οὐ Ὡὐϑὰς ρέϑαῃ. ᾿ς ἐμογονοροτῖςε ε τὴς λοπηδα, νυ ξ ὐϑω ἈΡΡΗ͂ 
χοὸς ὧν ᾧ ἰω τὸ πνοῦ κα τὸ Ἵονηθην.» ΚᾺΔ Ἰετας (ρίτίτας 1}}ς ἐρρτοόθας, ἃ} Εἰἰηξπίῤοννε ἰνοπτο ἕν εοι με μθὶ, δεῖ μα χα Ρ ὠμέωυ ἰδεῖν. εἴίδιο νέδοτο. ᾿ - ͵ οἰέρε. : 

ν : ᾿ οὐυν μοέσωνοι : "πη ημο ἐγ α, ἐμπερε. 
χατακυρμαύσοις αὐτἶὍι, ἔχυσε κατ αὐ ᾿ (υρεγάτις 1115) τηπαϊιας ζοῃῖγα ἠάμανίς γαεοθα οι Μ ΝΜ Ἢ . ΜΙ δι ᾿ " ὥςε γυμνοις ᾷ τετραυματισρϑμους ᾧκ-} [εοϑ»1τᾶ ντ Π061 ἃς νυ] ηεγατί ς[-} [βόνωπν, ἐπ αἰ μὲς οδινα ως, 
φυγεῖν ὧκ τῷ οἴκου ὠκοίνου. ξιρεγεηχϑχ ἀοπρο 111, "1 [μα τὲ πράξ ζσ' ἀὐακτοιὶ 

 ΜΙΠιςνετὸ ἰο Μδεεάοηίδπι μι] Λμώμερμε φωυρονν ἐν λέ. Ὁ 
ἀυοῦυδ εχ ἡ αυἱ (υίεγυϊ εὐνᾶς] ερέρμόφνν ἀροε εκ ποϊοδ-. «- 
εἱ ουδάδρίρεεε Τιαοῖβεο ὃς Εν) [νεμίδε βϑὲ, Τιριεῦ 

Αἰποςείλας δὲ εἰς φίωὶ Μακαεσδονίων)" 

δο " διμκονοιύτων αὐτῷ, Τιμόϑεον 
ΣΙ : Ρ , κ )γϑε ἐπέ Ἵ ; ᾿ "ψ᾿ Κιρειο ρῇ τοινὴν» : 

ΜΙξίαρυνο Τοῦτο δὲ ἐγήρετο γνωςὸν πώσιν Τ᾽ου-}"7 14 νοτὸ ἱπποτυΐῖς οπιηίθυθ Ἴἤμξέρον ἀα ἀουνοῦα. πὶ ἔεῖσον, ἀὐτὸς χε ΟΉΥος τω) |λο. ἐρίε δίδει ϑθτεαιρυ ἐῶν ἌΡ ᾿ ; ᾿ευϑαιοηῖο κι χης τ βε τὰσῇ [418 τὰ Ογαςὶς αὶ μ4.17}4 Γι αμεφηρ πϑέμηρ [μοι Ασιαν. Δἴ. ἐρδοεῖν: 
Ῥοἢο]ΐοα δὺ δωοις τὸ χὰ Ελλησι τοῖς κρτοικουσι μη εξξ οπιρδην Τυάε: διτασδής Ερμεῇτἃς ἱποιάϊτ της- “πο ΝᾺ πϑν ναὶ δὲν ὀμῶον αν} Θσοις ε ἀυτξ ]οτόροτε τας} γρῖα α᾿ «πων ἡ Οϑπίβαν,κοοεῖ 

«δοείιαις ἀ δ. 0.» .}» 4 ᾿ ἢ ᾿ Σ 4ἰηνε Οὐ πε έδες 4μὲ} Ε εΤῸ Π)} ΤῸ ΧΟΗΘΟν ΟἾΦΙΥΟΥ Τοῦ" ἱ ΓΝ » , " ἄεπιο Ρἰειδεὶμ 
αὐ τίω Ε μο τῆν Ψεῦν φόζος ἔξ] ἘΠΙΣ ἴ115 10 ὁο 5 ΟἸΏ 65)δς τυλρηϊῇςα- Σ δμαύηηι Ἐρβε[: ἰυβεῇ ἽΝ ὀλίος “ Ν τῆς ὅσου. τμἾειῖ9 Ε1[9}9} ρα 5 ΟΥ̓ νὰ ιν ἐν ταδηθρ μον φῇ: Ριαιεχίυ, γΕΓᾺ 

τας αὐτοῖς, χρῃ ὁ μεγαλύώετο τὸ ὀγομμ ᾿ Ἰθατις ἤοπιεὴ Ποτηϊηὶ ᾿είω. ἐεεὐπιον ἔβαν φπννεν εἰ. σκ φ᾽ [εἰ εὐθα ἐγ.  τρα μειύπα. 
οὶ εἶιες ἀεέξη- 

[541 ερεσνέν! ονδμο 4υ- ἀεπήκ Ιάοϊοα 

[Δεν μφοὴμ; ἡνέαήμη, ἱμεὶς ολυΐ.. 

τπλιὼ »ω 
᾿ 

ΠΟΕΝΝΟΝ κασι 

γῇ Κυρίου ὑησου. ιν αἰὐήμαχκεσαμο 
᾿ ᾿ κα » ᾿ ὠ Ν- Ἵ 

Πολλοί τῷ { πεπιςευκότων ἤρχοντο; ι8 Ἐπ πλουτεῖ οοταπὶ αἱ οτος ά!άς- 18 Μέκίμανς. οὐδ 
Ν , ; Η ᾿ ἷ ἱ : Ἵ ' 
᾿ς ἐξουῤαρεσυυδμοὶ αἰανγέλλοντε τληῖ» νεηίορδης ὁρηπεοιτος ὅκ]  νενίεύδη!, ἐοηβίεηξοι δ’ ἐν , δι ἐμῆς κῷ ΥᾺῈ ς ΝΠ ἀ ξ απῖς «ἰἀέξα τη, -Ν 4πμηβῥάμϑε ἀξξω: [μοι, 

14] Νδῃ αυϊάδιῃ ποηιίης [ επὶς- 
εγίυδ,᾿ Πρπατον ἀγρεπεὶ, αὶ ἔα. Δημήτριος γὲρ τις ὀνόμρτιναῤγυφρ- 
οἰεδ τ" τεμρὶα [λιδηα ἀγρξιςλν χόπος, ποιοῖν ναους αργυρφίᾷ Αἰρτέμιδος, 

10 Ογεβεθ αι, ὕξανΝ τάς ρτὰ 11,51..1.ἀ ὅγτυς δ Ατλδς (ἰπααὶς Οαπιογαγίης ) ἀτιϊῆοςι ἱῆον Αὐτίῆοος νοῦλπηρ ἃ 
ἐεξετθης κα πέσις ὦ Θεοῦ βάεε 12ει, ἐδάςπι ἐπ, Ν2πὶ δέος. ρτγετιοήογε πιδῖετί2. Ἡοπησπις δυτομα ετίλαι ἃ Υὐδοτε 
ἱπετοηγηηϊςὰ ρχο ἀοίγίπα ροπίτας σαι βάσς μα οῖας, να χαλκοῖς, Οἀγῆι,. 4 Τοεινρία ἀγρορέεα , ναοὶ Α ἀξγυριξ. 
ΤΠ... ἘΞ γιυϊφατα, Ξξἀ4ιε. Ἐταίηγυς, εἰκόνα : λάζροποχε ἴθ Απηο- 

Ὁ: {πάμχι ἐη «ηἰτημτονἔϑετο ἐν τῷ πνάματιγίυ. αὐτῷ : φυοὴ 'ς ἰΑτοηΐδις ος νοζάδυϊο ἤρηϊῇεαεί κάϊουϊας σα τῆοςλ8 

᾿ ε ν. Ὶ , Ὁ Τοῖς ἐες ἢ ξ τα ἀεὶ ; ᾿ ὶ ΠῚ ἢ Τκανοὶ δὰ τα αὐδιερήα φεριξαὐτων, 9} ΝΟ ραυεὶ νεγὸ οχ τς οί οι. [ἢ ὩΝ 
συμ ἐνέγκαντες τὰς βίθλρις, κατέχαιον ἰτίοία .Π1 ἐχοτοιοσγδμι,σφιμιροτ- : τοπερίεγμμε (εὐτος (τ᾽ (η.- 

--πππι-ππτοὸπτπἘΨἔἘρ-«ρὶ΄.Ξὔ::--..-΄-Φ-Φ΄Φ“Φἔ..... . .... 

τὸ ονηὶνὸ 1 εἰωνῷ Κνρίον τ᾽ σοῦ. Ἰὰ εἰς Ὀοπιπο [ςΐ. ἀιχίμιις Μά ζινο 17. Κοτίπυΐμνις αὐΐοηνγ Οιατεῦ δχοῖ- ν τοῦ. γα οἸΤ 17. ἈΝ γτοποιηςῃ οτίαπιρι ἃ 1μλτιρος (πρηιιπὲ οπιϊττίτυτ. ΕἸ Οτοιαρὶν εἶϊᾳιίς, ἰπ αυΐδυς τεροπεῦαητυν ἤλῖυα. ΟΠ ιγίο- 
Ἧι Ῥὲν πρανῆμ διὰ γῆ χει. ὦνοΝ ἰὰς [ἀρ τὰ χει. ΘΙ Αγ πηι νὰ (λτις νεἰτάτιμι. 510 στρ νοςατὶ (μπίμμ:- ἀατεῖ Ἡςδταῖςα μμταιῖν, βονοθα βιρεν ἐῶν βέμην ἰάθπν ἀἴαυς ἔοππις Πηλ}} γατίοβε ρυταῖ ἀοοίλτατς μζώπα μικρὰ, ἰά εἰξ 
1. δινάδτνια [ μ {ἰὐμι μεμα γσουδαρια καὶ σεμικίνδια αο ίαης ἀκιποηος εςιείναης, δλήάιτα Ρεῦ δεῖ ποθὴ οὐτοίαζιοης, «ἰιηωιά «ρνά Πέδιωενο, γτ Ὀδηϊοϊ ,8. 19Ν εἶρ- ΞΟ. δνν4 [τἰπιοῖα : τ τάπιοη γε πος ποη αἴδείηεῖ. Οὐδά Ω 

ς Ἰατίμα νοςαδι τογπιϊπάτίοπξ Οταςατιηῆοχα τ ἃς ἐς ρηῖοΣ. Διὶ νυ] ὁ (οημιγατ ὁποπὶ νοζλητ, ἐς ἄυιϑας ηλυ τὰ 1ο- 
“ το πάςπι σοπίξαι, ἐς ροπολίοῦς ποι Ἰταιη. [ἢ νηο αι άε τς (ἐρίνις Ππν. Απτίαν, ψυοτίμτν ετίατῃα πουλί ΠΗ θηις μὰ 

[νεῤβίνμιν μαἱ μϑὑο] Επροίμιε [ρρεν εονάεβμο ᾿ ρτο 40 5 7116 δῆς ἱπιοτρτοτατίοπεαι (ξηυὶ ᾿ίδεας, ρυξοτίπι ἐδιοη παῖς ᾿ ᾿ 

χορ] αε Οἵαςο μας τοροτίανας δ πηλιφιποα ἀπὸ ιλίοξο οὐ Τιγρίνοης. Ετ τὰ νοσατι πὶ τα Ἐςοϊοι Πη- 
τοργος παἑ τς ἀϊσὲτς ΓΤ) }9 2 σοί δενεβνοί νει. Ψ9. βο' αν (οὐϊηίοἱα ἀοπατίδε ροείυϑ φιὰπι βδευΐε ἐμῶν βε ἴε ςοπίοοτ,- 

ἐπρὸν : ὅλας. ὃ διποο: ἱ βκ αϑηῖς αι ἐδγἑίονε να Ὁ ααὰ ψοςς ντίτας ἰἕάς πὶ ὯΔ- τ. δεὰ ποὺ νιάξο 44 ταξίοπς ἊΣ ἐπα ροίπηι ναι). , 
ἰάτᾶ, Αἰ μφύτερᾳ Ἀινοοιδῇᾷ εἰσι" πίω πὰ ήρ σουδαρίαι δ) τῆς καφα- (τἰὰπὰ τηϊτιο 4: ἀπγαςι οτνην ἄομο ρο  φτρς,πηαπας προσ αἰεἰι,..9.. Α1}} ἐν τ πα δα, ἡγονῖεν ὑοη λάἀάίτυπι ρτοηο- ἰὰ εὲ με 4., ἀἰςἰ τ ΜΠ ἰΔοπείοε κοβιδυι τοῦδε Εταῆηυς, Ξ: 
λᾶς δδηζώλλοται, τὸ δὲ συμιμόνϑια ἂν τῆς χερσὶ. κριτέχουσι πρόε πορληῖ σηςγριμηςηὶς, ὰ οἱξ ἃ ἀκιίσηιο οὐίοιε, [πώς ρο- τῆς: (ιοά τἀπιξη νἱάςο φυοαις ρτατοτιπιΠιιην Οο] οἵ, τοπιρί! ἰρεεὶς βηΠς βδυίολταε; «υοά πῆ ἣς νοι η ες 
«ὃ τημρἼνῶοι τὸς ὑγόγῃ τας τὸ φρρσώπου, ζ ἐδρώτα, δακρνα τήνε... ἰἰςλ ἱέλιις οἰξ οι οἱ ἀο 4ις πὶ νοσλητ, ντ (ςρῖσηὶ (λον: ἣ ᾿ : , φ)π6ὴ ἀς ἰρίϊιν ΡΑ0]}} ἀπο, ἰςἀ ἂς ϑρίτίτα ϑαπδο ἱπίετο φυίάξαι νἱάδεατ: φαδπυΐθ ἀραιὰ Ροϊγοίυπι εξ οτίηι ταΐδλα 

βγδλητυν  ἀυοταπι ἐσητεητίαπα ἰῃ ρεοσίδιυ οἀιείοηιδυε 2) αὐ ἀὐπιδτία νοοᾶς ῬΙΩίυε ἢδ. 14. ορ.1, εχ φιῆδυε ἀερεο- 
ἔπι (Σφιυτις: Νεις γετὸ ἀυδίυην εἴ, υΐπ, νε ἐμ Ἄρο- πλεδαητυν πιδίογυπι ἱπιασίηο., ταις 4υοά δά πιε διεὶ» 
βυ  ττα τὸ ἤπη! τοίξατοτ ταΐτλ το, :ὲ, δρί τειν δαί αν πεῖ, Πρ οἰςὲς δοςίρίο, ᾿δεπιοεγίπαι απ ς τεπυρίδ ἀτξεη- 
“γα ςο  πνπὶ ἡϊυα ςερετίς, ντ ρα ταπὰεπὶ τὲς οπςηάίς, τεὰ Ὀίάπα (οΠτυ πη ρῥτοσυάεες, ἰά αἴξαμε ἐπ ἡνεηΐβ, δὺς αἰ ΐς 
τμτὶ ζον δε οἰπηίσνς ἀυγαη ες ργοτγίως τη οἰδης,νοτ' ἀπο μας ςεἰεδεστιπιὶ {ἡ]ύων το πρ ΠΝ τερτπίξηϊ2- 
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λον, τοὶ ὅμοια 1ά εἰς» ἐνβφμείνεσα [πε μα [μάτια φη άἀδην ἐατῖο πησπτουιπν βυμποτας τὰ ἍΝ ας πευἀοπηαάλ ἀπιπάοιοταυν 
μι ὀρῥιεὐωιμι εν ν [προ ηἐ! 4 νενῦ πναεῦμε ζεβάηξ, αὐβεγζεπάμ Ἰυάιβοληιῖς δαῖδηλ Ἐρ (ζοροσιμη ἢν παι ίδιῃ. 
ὑπ ά!ε ὁ [μεἰε ἐπενενθηβέε υι βϑάρνε, ἀογγηνρ βμίφιτο᾽ βυνενϑιω, 16. ϑηρεγαῖδ ἠδ κα πωκυριῦστις αὐἿἶδιΝ αἱρ᾽. Γονοληδενε “πη 
ἢλῃς εχροιτἰοποιη (ἰ (τηυάσμις, (ἰΑγίιπι Ἰά4 οείς ηυοι] ϑονηην. ΝΔΙἢ ΡτῸ αὐτῇἔων ἰσρὶ ἰτ ἀμφοτέρων, ντ οτίληι ᾿αίνες νεῖυ- 
νά δλι}5 ὃ» εονωνειἠ εξ, (ετπὶς ἔκ  μ ΠῚ ὑπ βνονεῤοίν. Ὅτσεις {{ΠΠἸπλις ησὰς εὐάς χ Ἐγαίπνις, {λοννέαξων φίι. φοᾷ τὸ κατα- 
(ςἸνο] αἰλεν οαίοιπ ἢαῦυοῖ: φυΐδι τλπγεη δά ς ἡοη πα}, τς κυριδζφν τταπ Ποιὰ πἰς ἀοζιρίτιγ,, πες Αἰπιά ἀςοίαταῦ ψιῈ 
[τἀ εἰνίμλοάι γε τη Ποῖος ἤση ροτιετίπι, ΜΙΝ γογὸ Χι- ἀαιποηίασιπι Πλωπι εἰ ς (οἷς συϊέγα τυςητθυς (υῤεπίοτεαι 
«ἂς νἱάετιις (μϑαγίῃ πη ὅς (δηγοἰ πέλίνπ ρτο σοάεπι ἀςῷ-ὀ ειαξ! ςπἰζυῖ γυρτὸ ἀϊοίπας (ῦ [είνε ραν ξένε ἀφὶ μεν νη. 
Ρυτοι πη γτὸ ἡ ἘΠῚ καὶ: τ Ἰεέξγιοιεπα  νῆο ἀιϊιηϊᾶκαι 18 ᾿πάμε φηει αὐ γηϑλλοντες, νυν τὰ δὲ ἘΠ μα ἡ κηβι 

ἢ τοὐϊος ἀορτοβοπάιινυς. Ματτίδ!ί ἰη Αρορίνοτειίε, 12έεμ- εἰαημει. Ερο ηἰμἀ ἐν δι να π0 0 ἀκιτιτ μῆς ἐς πυρτίο 4}1- 
πηγήν ἄγη ει, ἐὺ βυαεηρετο μον. [ληὰς ἐὸ ποιαΐδο ριῖο χὸ ἀμο  [δεὲ χοϊα αγγύλλοιν ΘΡΡΟπιτΩ τη κρύηειν. ΡΒΡ]}" τὲ ἡριτιν 
νοςατὶ αν: νυν ὁ ἀφωώπιννε ἀρρο λυ, φυοὰ ἀπιδείοι ει. {{Π| μετ ἀεί τ41ς}} ροιτουτιαι, στ γλτὰ ἔα ριος ΠΝ, ἂς ἀο- 
ΓΝ ἐρτρυ ΠΕ οἰασυϊο λ΄ ροάος ρεασοίησαπι δοίσης τοῦαι! ἔππς, δ. φιοτίμ αν νος κά κατ βοίπδιν ἐΠ λιν οθη- 

ἀυτον πος πρὶ μι οὐτιπὶ μι: ντὶ, Ριαίοτισα σι ι61}} 0}}]- ΚΠ θεῖς (τάαμὶ αὐτισυΐαιςι νοςσληιὶ 
Ποσος [στὰ οὐλπθα: νηάς (έξυμα νὰ αἰτογαην ἐάγαπὶ οσηρζυ- ι» «μνεηγιοία ἔβῥμ ἐκετομθιάηι, Μ᾽ τὰ αϑαίννγμι παρρζοτων. 
ἔπ ἀ ψυο (οἱείναητ οἴτῃ ἴὰ ἰσπιοιπέλια ρεηάσγε, ἀενί. 15 δὶς αι λαπι μιρώσνι ν Οὐαῖ ἀλη ΑΓ πᾶς ἀττ ον δ ταῖς αὐτοιη 
“«ἰὐξα ναὸ ἀρρο οι. ΑἸὴ ἀεσηίψυς ἐειπιςπέξα ἀϊο δι Λταὰὺτ ρίαν Μαβοιιην πομιοη ἐφ πμαμηνι Ερ ιείος 

εἶϊ2 

ὑιων Πιηρ εχ ἔϑυν ἀοείροτε βτὸ φονόϑνν. οἃς ρεγοξτίηἰς δἀυξηκλητίθυν ἀϊμοπάστε. Ὠοιηρς Υἱ 6- 
νιν. ᾧμν [υϑβνμίείν ἀμ" οὐ, ΜᾺ δνακονουώτων αὐτῷ [4 οἵ φιοτ Μεδιηναι ποή!με ἔλοίυπε εἰυΐποῦι! ἀγεβοεε ἰΐν ἰο Ἰοοίε νϑὲ 

ΘΡΟΙΑ ἴῃ [ὰ] ΔΡοίο πὶ πον ἔστ! βιπίοης ἱπάξενας, πα ( (Οἷτητ ὁ ποππυ ίε, γεἰ ςἰοπὲν «υΐα, νοῖὰ (ωείρ!. Πα ἐ- 
Ο ἀμί ίοἱας αἰγὸ ποι ρος Νς φιίς φυσι μάδις ρυῖος [ ΩΝ ἱπιαφιιπουΐα ει οὐπε (ὀἰοιτυν εαὐτι ἡ ε αὐὴνρρνόσνε 

αἰἀγάνμαίος διῖς Πισβαῖος ἃ ἰαῖοῖς, να Ἰαθοτο ςοπίαρμε ρεῖ- οἷ ἃ ρετευτίεηάὶφ ίσυ ἐκτίεη αἶα ἀρ εηελα παν) δὸ τὰ ἤξυ- 
ἁας ἤἶς φαν τίς Ροῖτὶ 8. ῬΑ] (ἀςςοοτειη, (αἱϑ ἴσρεεπα 3, τὰ φυὰπι τερταίεπεδδδηι, Τωπρίοτυπν ςοβησιπεηιυπι 
ἱποητες ἡ πομδέγας. χοιυϊεμιητ; ἤςμεὶ Ππη}}  ργουν γαείοηο, εἰΐομιαι ίσα 

1}. δηρεν ον {Πλϑ αν ἐδώ ἃ οἢ μἀείτοο φυδά Ρχ.- Αἰδεπίεπίιπι πυπῖον αυοίάαπι, Βονμ68, εογαπέσιη Αἰῆς- 
᾿ὰν Βυμαφοίναπι ἀσεοῖοι, ΝΑΙ δειδι [)εῖ ποῖοι ὅυτις ἃς, πιξηδιην οι φιοίδαπε ναόρκε ἰὰ εἴ ρυε}14ε, αἴτος (οτη- 
Αὐαλν Πεΐς χρεῖος, ντίυρτὶ ν. [ἢ νποὸ οσάίες ἰορ τειν κύλῳ, αἰηοσιπι, πώκοις ΡΟ Ηοα, αἰίον Ῥεϊοροηπείογυπι, χρλώναρι, 
της ϑναάρετων νιον [9 «ον. Ἰχυοι μίλητας οἵ. ᾿ τοιϊυαάίπος νοςαῦδις. [ἄςο ποη τε ὲ ὐγν φοότον ψγεῖυν ἱπο 

4. μῆηρονιὶ δχηαβοτ βγνογκυπθς. ὑεῖ κ οὐκινκνίον δαἸτό. τοῦγτει ἀγξοπιβείμον σοη!ο 1, 40 πφπηπα πυπιμ λει) | 
ν πτὰ δ ίυπε αμγα]ς ἀνννάνο ἐπίπαν Ἰλϊὰ να λπι τα είμα {ἴτ εἰη.- δυο ΑΝ ὰ εις ἀλιυειατις (Ἐινάείν ἀοάιτον, οἷἷςαὅτι ρυ- νειὰ Βανεν μι υηκηῖετ, Ναιῃ 1. διϊηίς Ατρβεπιατίης ΠῸη Δ- ἠφιιβεδηταγ: π6Ε ταἶτο γεδείυν Ἐταίπηαν, κηρζονδνίννν ; 

ΑΥ̓ΤῊΝ πεγϑηνη νεταννμ᾽ φέσια γε ύμιιρινο, Κρθεμ 4 ἰτα., Φ [" Βα ψιλην μλυδιφίω, Ιὰ οεἰξ αὐμμηπιυϊαηυπι ἀεείαγας. [μλτίαὶ πλνοιτοένιο αὐτοί πο ζεπεταλνξσοκ δυΐαη ἰξιυίμπιο- ! 
ὃ : Ἀκενο δ" ἐξογειεϑεν. θς {ΠῚ} οἰγοι!δεοιῦυς οπι ραρφεμῆν ἰλνῳον. Εεὑταιεὰ η02 {ωὐ4|0}»} Ετοίπνων δά νεῖ ; Υγ 4 

ΕἾἼΤΤΗΣ 

, 
ῳ 



ΩΡ ΧΙ Χρϑ Ὗ 

εὐοε ἰηίροχί, ἰοΐσυ!ρτα ἴῃ Αἴτεγα υμιὶ ρατκὲ ἘρΒοίϊηα ιἴ- ἐξηταάτεβους οὐλτὶ πάτα σμάϊτατ ἀΐα [ : τὲ Η - ἢ . : Ἴ} 

ιἴ8 Ὁἱδὴς ἱπλύβήνον ἐμ ξίης Ωμαπφυδίη [ουπλῇις Ῥεπις:ἢ ἀροττῖοε ἰμηρίετατς, ἀυ δῈσ ἰσξάτα [ἢ ἮΝ "ΔΓ λυτειέμα τῆτο τθο Δ ἰάοἱ» ἀιῆξυς. 
΄ 

τ ν᾿ ᾿ 2 τ . τε Ἄλλαι 
Η “" "ἡ - ᾿ 

Ἃ 
ν 

παροίγατο τοῖς τυχνίταις ἐργοισίων οὐκ ΡΙάθεδας ἀγΈ πο Ρι5 ποι Ῥᾶγ-! 154, βυαβαὐαε νι βοδνς 
᾿ ὀλίγίω. , μι} αυδῇυ [Ὡ-. 29η τποάερνη φμα[ἔρῃ. 

ὁ πωαϑερίσας καὶ τοιὶ αἷδὶ τε! "ΑυϑδυἸ πο τοιρτερειῖ, δὶ Ἴμδ, δι να μων, δὰ 
 ποιαῦηοι ἐργάτας, ὄσεν,Ανόρος μθήσαιθε] {πο [λο αὶ τείπι ορ!βειδωε,4ἢ| "ων μι ΚΥ μῦ βέμηνα Ἄῃπ ιν» ΝΑ αν 4 } Ἰχἰτ, ἡ ψιη, {}ἘὍἜ εχ μος φυσῆυ [ἀπ δον ἀπεβε 
ὁ οκ. ταυτι ἐῤβγασίως κ ἀπορία ἀπΑβυθυ ων υαίϊι) Ιάε δορ αν 
«ῳβγα,,. ἫΝ ῥα ΘΕῈ μα ποἰ γᾶς οἵϊς (Ορ!45: ᾿[μεφμιβιίο, ρων 

ἡμὴ δεν ᾿ 
Καὶ ϑεφρῶτε καὶ ἀκούετε δτιὺ μόνον 

Ἐφέσου, αἀὐλλᾷ ψιδὸν πάσης τὴς Α᾿ σίας ὁ 
Παῦλος ὡἷ πείσας μοετέςησεν ἱκανὸν ὄ- 

χλον,λίηγων δηνὐκ εἰσὶ ϑεοὶ οἱ δα χεὶραίν 
γνόδμ. Ὁ 

οτος Οὐ μύνον δὲ τῶτο κιγδιωσίοι ἐμὰν 
τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ 

Εν (ρεϑιατὶς δι αὐαϊεὶς Ραυ- ἢ" πα βμ Φ' διά) 
ἰυτλ Πἔυτ ἤθη (οἰ ὰπὶ Ἐρβεῆ- [ ἰψαὶ ὑεδταυ 

; . Ἵ 

ἡδπι,ἴεά ργορετοιῖίι5 ΑΠα που! μ᾽ανένμε δε βιαφοτε μιὰν. 
Ρᾶτυα τ τον θα ροτπαάνη ἀο! [με πρρἶῃ ἀπε εον ὃ οπι, ἀικεῃι 

Διο γ ς,, ἀἰ ςαπέειη ἀεος ΠΠ]οσ] [ἤοριάιη μον αι ἀη 4 
ποι εἴς 4} τπληΐδι5 ἤσητ. ἘΡΕΔΛΗ 
ἘΡ (ο]ὰ πὶ Δυΐετη Ῥειουϊῆ 19, Νοῆ ῥδνν μονα 

εἰξ πε ἴα ἃ ηυοὰ πορὶς οἱξ Ρ6-} ρεγϑενραθίμαν ποϑὴ βώνι 
οὐ ίατε, ΠΟ δἰ 5ὁρτοῦτο (ὑπ οὐλὴ ἢ» γεάνρωμιφηοι τηΐγε; 

ϊ ιν Ν ’ “Ὅ ᾽ ᾽ . Η 

χα! ΤΉΝ μεγαλης ϑιας Α ρτομιδὸς 48- ἄς ̓ (ςἀ εἰίδτη πὸ τηλσηα ἀεα ΩΣ ΤΠ ΟΆπεναι 

᾿φνν εἰς οὐδὲν λογιϑέεαι, μέλλειν πᾷ ̓ΙΟΐδηα τεπιρ οι ρκὸ δἰ ίϊο τοὶ. ἕνην, ψ’ ἀυδεμω μές 
τ Χρή. χρϑα ρ δι ὅλαι τίω μεηουλφιότητοι Ρυϊοῖωγ," βυτυτύηαυς ἔς νὲ ο- [ Ἰ[πναίεβαε εἰμ, φνανν Νὴ 

: 

» 

ἐπυΐδια φαὶδὲ φαρχὸν Μανεδῦνας , σωνεκδήμρες τῷ 
8 

: 

τἰαπλ ἀεἰξγιαξις τηαϊοἴζας εἰυ5,] [. 24 Φ νὴ ἰδ, 
ἥυδπι Αἤδᾶ τοῖὰ δὲ ογδίς τοῖγα- 
τὰ ςοἰΐς. “Ὁ ᾿ 
Η δ δατεῖη διά εὶς, ΡΙηΐ εχ- 28] ΔΙ ἀνάλει τερίει; μι 

οδηφείςοπεία 5 οἰδιηαυοζυης ἀϊ- ἣν ̓ σ' ̓ρῤίαρ ρα 
ς : ἐπῆε, Δ ἀγηα Πάν 4 
οϊβην ὰν 4 ὈἰΔΔΑ ρας} [Ἐρβεβονμοι Ὁ 

Εν πηρίετα εἴτ᾽ οὐῖτας τοῖα 19] ἘΠ ἠπρίεια εἰ οἰκία 
εοπίμἤοηε,» δί ἰσγγυόγαης ςοη-͵ 45 ΤΣ ὧδ ὑπρε- 
ςοτάϊτεν ἴῃ τἰβελιγιη,οο “μπὲ ἔκεεγηηε ηο Δηΐηι 

: ᾿ ᾽ τέρῖο! .}; ε 

Οἱίο διΑ ΤΙ ας ΒΟ Μαςδάοε!, μριρ οένης Φὐ Μη, 

σέδνγτα. . ᾿ 
᾿Αὐἰχρύσωτες ὃ, χαὶ ἡμυόρδμοι σϑυίροις!,: 

ϑυκοῦ, κρᾳζον,λόσοντες, Μεγαίλη ἡ Αρ- 
τίμις Ἐ᾿ φισίῶν. ᾿ : 

ο΄ Κα ἐρδοίϑη καὶ πόλις ὅλη συγχύσε-- 
ὼξ; δρμἰησείν τε ὁμοϑυμῥιδὸν εἰς τὸ ϑία-- 

τρον, διυαρπάσαντις Γάϊον χᾳὶ Αἰ ρί- 

,, ἢν ὶ Ἷ ἐ .,᾽} ᾿ » ἢ 
αὐτὴς. ἦν ὁλὴ ἡ Α σία χαὶ ἡ οἰκουμδμη 

1:9 

ἐοηβεκεα ο. , ες ἜΠΞΣ Σ ΣΟ ἘΤῸΝ δ’ ῆν' βανεθο Δ διιάο- 
πα πἰ ἀνν Παύλου. ψ , [σεἰῖς Ρεγεθ παι! οη! 5 Δ}, πόδα, τοηνἰ δε ΜΝ 
Ρεαίξειϊαν πη Του “δὲ Παύλρυ βοολορμᾶβου οἰσελ--[5)] Ῥδυϊο νεγὸ νοϊεητε ρτοάϊες μοΪ͵ ἢ᾽ 4.ἷρ φμίφενν ρει 

ββενμς δὰ ρορυ]ιπ)» φῇ Ππογαπτ σα} 1. "6 ἣὴ βοβμίνπο,, ποὴ 
᾿ ᾿ ᾿ 

τ κενρηαἶ ϑεῖν οὺς τὸν δῇ μρν «ἐκ οἵων αὐτὸν οἱ μρι-} 
“ρευδέιία, πο. Ϊ " 
ἀεϊὲ (ετεξὶ ἢ 
φδιϊδευς. ἡ 

Ε 

γοάϊγε ἀϊζείρυ!!, μά ον ᾽ 

δε4 δὲ αι! άδη ἡ οχ ΑΠατο [9 
αυμπι οεης εἰ ἀπιί οἷ, πρρηὴς αἰ 

τη.  .. 
᾿ Ν ᾿ 

Τοῖς δια) δὶ Αὐ σιαρχῶν ὄντες ὠτῳ}" 
ἱ ν τ ἢ 2. ἡ 

φίλσι πέμγαν τὸ -ε 9.“ αὐτὸς; παρέκφυ-} φυτ της οτορατυηῖ πο (Ὁ ἀα. 

"λῦὸν μὴ οουυν ἑαυτὸν εἰς το ϑέωτρον. [κει ἴῃ τῇ οδιγιν πῃ, " ἡπρι ἐς ἀμμήμαι ἀΟ 
᾿ 

5 Δ ΜΡΉ. 

{ ζάοιδιῇ εκ ξνερ αι οι συμαϑοίσας γα. Μεις νοῖὰ- Αἰδὸς νεΐ ἤυης Ἰυσι) ποῦ ἱπιςἤοχογωπε, νεῖ Ριοτίι '- 1 

δ ανὰ ςοάοχ πάθοι, δῦ σιωκϑρί ἐ ὐδὶ πὶ τοικῦ ὶ ͵ ἰὴ τό ᾿ Οἷσωις τοιὶ ἱεξὶ πὶ τοιεῦτω τέο ἴ'ὸ Ποσίμ) αυΐρρὶ ἱ 
ἤιε. 1. φρο χτοχ οὶ ἡ αϑωνννεγωνν ορβείδιν. 5γτὺ5 εἰίδπι ἐ- ΕΓ ΡΘΡΡΕΝ ἐδοιειδς. 

μάτην οκένην Ὁ’ ἠὲ 
“4,4 ρεϊπείριϑυι 4ε 4- 

βηθηᾷμε [ἢν μόγλειν τα, Ιῃ αιιδυίλ κἤτίριν δ 
ὑδια ἰείς , δφδϊτα, ρατιίουλα πὸν τας ϑινοδίδω!. δὲ Βάης ρῬη1Ο μένοι δε ἐῃ Αἰ τς μέηνοιν δὲ, ἰα μῆν ἩΥΝο βεψαι μα Ἐπ ἐτλαιηοι εἴϊε Ἰοξξίοηδκμνθνα ἤθη ΜΉΡΈΗ ΜΕΝ αὐὰπι εχ ες Ἰεξεόηειη (δαυλείς, ρίλπα εἰ ἐς μνεπαν ἐνῦ μόραν δὴ 
“ἠάταρηΠ ΠΙου φυίάεπι ΡτῸ ρεαοίρυίο, ἢθ9ς νετὸ ρῥτὸ ἐἰς λο- τ ηροςῆϊς δε ολ αὐδαερνας τοῦτο, ΖΡ 3 
εἰρίδηνυς 4ιοία πὶ σρετὰ ντοβαητιγ. { Ουρίασ,, ὥπορία. 14 τίαι ᾿ερξ τπάνηὴ εἱς μῶλον δὲ υεὶ ἐπ ἐμ νὰ 
ϑίς παῖ μῃ νετῖοῖς αι ἀπ Βαεμίξαιοι διιας ἐαἰ πὶ τοιτεν (10- 19 ει Ρεγόχνιη δ οΐᾳ ἣΣ ἰ πλϑὴ ἀναὶ νυ 
αις (λουϊτάτον, αἴ ἡμΠ}| οἷς τεηυΐα ἀπορία. νυ βαῖα, ας 21, (οπνμνμι ὅωι. Αἰδιά εν Ἐμαύπι, ἣ ΣΝ α τιδην πα ϑϑμὼ [τος εἷξ φιοά σα  οἐ ἀἱ κοτίς νέας. αυοὰ πεςοϊ αγίιιπν Κις ἐχρ]Πσαπάο Οτατο νοσαίγιο. Νο- ἴδω, τ μαι δὲ ς δε ἐηπὴ φυϊίχυὶς οἵδ σορλος,ἰάς 
τ Ἰδὲ φυο ποδὺ 4} βεληἱνατε, ὦ το τὸ μέφφε. Ορίβείυ πη το γι κα ηβανδα, ΝΝ ̓ὐβαιυυ ον  ἩΡΌΠΘΛῚ ἐκ 484 
" νἀ ν᾿ α]ίοςῖ, οχ ψιοταηαυδηι ρυϊςἴοπς ᾳιλάδιη ηο- ᾿ϑοκμμα {85 φἰκ λυ ΐπς πη να βλμοι μὰ αἰμεὲς 4Πι- 

τὰ γίμεγε ςοηίαδυ πηι. Ψυσ δι Εγαίηνθ, βὰν» Πα, δά. δίβυ δι πρϑδ ἢ νἰει μηυς Ἰητο δεῖ, Ἀοτποθά 
πιοάυπι οδίοιιτέ. 5γειιο δὲ Αὐὰδι ἀςςιρίδπι ζεπογαί ει, ΠΕ ΘΝ τυδι αἴ ΟΥσουπὶ οιπ σι 2. Εἰνες Πιτ ξοιία]τον ᾿ ὄξει Ν ΐ ς ᾿ οὐην νέμτρ- 
αὴτ τὸ μέρρε ῥΓῸ τῶν τὸ ὠρόγμα, γι δέ 4, {6 μεχυεένην δέ μά: τιον να δι δχγιατοβιατίι, σις δυτοινι ἀνεδί {Ἰπτ ποι 4} ΝΞ 
ἐν ΤΣ Ἀὰ ἢ γριὰ με 1) ΤΟ ΤΙΣ ΕΛ ΚΗΓΗΟΙ (ἀςετάοτος ςοιτί φυοίπ πιύμες 

᾿ .«λδηηδὲ 5.7γ8ι 8.6: ἄτι νο- ετὰϊ λυάος ΤΊ) νολίταϊος ν Ὀτοτι οΣ 
ἐεπὶ 14πὶ νογτογιης φοῤ)μα. 4 μευννοίν φωλά αι, εἰς ἐπι. Ριυρίσεςα Ἀιιριὶς ἀρυὰ ΝΑ ἐτβεθν μὲ ἀπ τα 
κεγμὲν ἐκϑεῖν. [4 εἴξ ποίνίς ποι τάϊμτπ ρετοιῖ, (τὰ οτίαπι ρευ- τ[ἴαζιγ: ψυοά οχ δε ἀι{ΠἸπιΐ Γυτηξοπίιἶτι Ουμαοὴ) οδίτημ. 
Ῥ νειιαταν, χυα πλάρηιι πείαεϊα ἃς ἀειςδαπάιιπι. Ν εἰ, εἰοαιις ργιηνὰπν ἀἰάιοὶ, Εταηι δίτυς ἀδιημδι ἐ πὶ; φυο- 
" μεγεβναινο μβετενῖαι, καὶ «οι μεηεὶ νἱἀολιοει : ἰά ον, αν γ0 φυς δισιμμαν ΑἰἸαυάτοπυ (Α[εδνἢ Ειιλ τ, οἰ πα δι  ἴςαι,γι 

"πο σοληξαάταγ, ποίτο ουπὴ πιρ αι ΠΟ ἄλιπηο. δεἀ ργαΐας. δείδιη αὶ οηὶς τάσιν Ραμ Αἰ] ΟΣ ἐκ ἐρίο Νεγοηὶν μη 
νι τῷ αὖ ἐλέγξει ἀππίρίξιιενς, νὰ 4 ὀδλπν το ξαυδτιτ. τοτγίο ΟἸνγηζο Τυσενξεοτατ, δΙνΝίρ αι γψυς στη ψη 
νυ. 1» τερνεμοηβοιδονν υεηΐτε. {ἰὰ, Δδερεοδαινν. ὅγίαν ὃ ἀπηρίαι (ρρτὰ ἰῃ νοὶ Γι, ᾿" ὶ 

Αελ ἘΡκ᾿ ""- 
᾿ ἀὲ εἰἰλαν πιμηδεηη ἐγραπι Πιδηϊδετε, ἀιβιῶν πον ἐγαξν τὐληὶ ΜῈ ἠληοὶ τόρ ἐρίάηι πιαίοτε αἴϊψυσ αὶ βοίο νι. 

τη} Δην δἰμϑ., πε οηνη Ὁ 

ν᾿ 

᾿κἴλλοι μδὲ οι ἀλλό τὶ ὕιδαξον "ἦν" 
αὶ ὀκκλησία συγκάχυ 

πλοίοις οὐκ ἤδιοισ αν τίνος ὅνεκεν σιωδλη- 

λύϑεισων. 5 
Ἐκ δὲ τῷ ὄχλου «νρρεβίδασων Ἀ'λέ- 

κων» δρον ν«φεφβαλλόντων αὐτὸν Κ ἴου- 

λαίων- ἃ δὲ αἰ λέξανδ'οοςς κατασείσας ἢ ΤΊ Ἰμξεςιη 

ρα ὔϑελεν ὁὑπολογεἦάγαι τοῦ δέμν.᾿ 

" ἐλϑετ μ' 
Η “ἢ “"»᾽ 

Δίοκοαζόντων,Μεγίλη ἡ αἰρταμις Ἐ ΦΕ' 

σίωΐ. 

Καταςτείλας δὲ ὁτραμματεις τὸν - 

α ὧκ παύτων, ὡς δ) ὡραφ)}}}} 

αἴϑρωπος ὃς οὐ γινώσκοι «ίιω Ἐφεσίων ᾿ μ ν 

πίληνεωκόοον οσων τῆς μεγάλης ὃ, 

Αὑρη μιδὸς ,καὶ τῷ Διοπέτοῖς ; ς 

ἤν ὑμαξ κατιολρδροις ἐἱπώρχειν 5 καὶ ᾽ 

μυσδὲν τοροποτὲς ΦΟΑΤΊΕΨ. 

γώ δ τουὶ αὐδρας τούτοις, οὔτι! ς 
; Ηχέγετε γὃ ἐν μα κα φίωβ7 
Ἑροισύλοις, ὅτε βλασφημοίυτας α 

ϑεαὺ ὑμδϑ. ' 

εἰ μδρ οὐ δημήτολος καὶ οἱ σωὺ ὠντῷ 3 

τεχνῖται ϑαιρός τινα λόο»» ἕγουσιν »ἀγ»-}
 : 

ράνοι ἄγονται καὶ αὐϑύπατοί οἰσιν, ἐγκας 

λοίτωσαν ἀλλήλοις 

Εἰ σὲ τι αἴϑδὴ ἑτέρων δχιζοτεῖτε ον τ
ῇ 39 

ὠνόμῳ ὠκκλησίᾳ ὅθιλυϑησάτ ἀμ, 

γ1. Οὐπειο, ἐκκλησία. [ἡ εἰτινετρζὲ ἐκρίιο
αατ 5γτὰβ δὲ Α- 

ταο)πιυϊτίτα ἀο φιας ’ῃ τλεατιισὶ ςοπ υιτογαῖι ΥὉ] χαδκς 

οι ἰορ τί οοαυςητας φυῦμο οἰεθλητον ἀ1ἢ Αα ᾿ 

ἐκκλησία Οταοὲ ἃς ἀτιηὲ σομοιο ΚΟΡΗ ἧς ἰορίτης λά- 

νοοᾶτο ρορυ]ο ἀιοιτατ ἀμέζοτς Ἐοίῖο. δε ἐἶρΑ ΡῈΣ ταῖς ς 

πιυΐτυπι σσροετγαῖ, Ῥοίϊεα (ρεειεῖα
 ᾿άιοτας τι το ὗτα, 

πιλσηϊγάτυινπι ρεαίςπτίὰ ντοιηαις τυπιιτιάητοὶ γορ τι. 

τβθηῖς,ντοχητις τληήςπι οἤεηάιτ, 

9 Ῥεξηβομε αι γέσον ,γἹῶκῳ ΝΟ β λτὰ δι Εταίπ
υϑ ζα-. 

εἰοηενονφάάανα. κόγν δεδόνα!. ἘπὶῈ αὐτοῦ δ Αἰεχδηίίος ἃ [πο 

ἀαὶς ραυϊλτίπν οχττὰ τυτθλπὶ τοὐμέτυς τη εὐη ἰοσυπι 

γπὰς δοίΐες ἐχαιά τί, ποη ντ ἰρίυπι τα ἀνοτγίιηςη δἀάμοες. 

τερτ ( σὰν θη δπίπι ροτίμ ἴῃ τυτιυΐτυ ἀιζεύρείοητ 
αυτὶ 

Ἐρβείϊος (αἰτοπι ἰ οὑπὶ ργουοςάτεητῇ ΟἿ ἄ
σηιαις οα τὰτ- 

βαρτοιγιάετοπε ντ Ἰοζας }}}] δὰ ἀιςεηάνῃι γάτεις)εά νι 

Ρεγεὐηνφυουηαὰς ταπάσιη ἐς διοτςροῤυϊασι ἀετιθατα ἴῃ 

Οδηβιληοα ἀὐοτιοης, ρίζαγεης. Νες “πη ἀιιθίτο 

4υμπὶ ἐς (υκ Ὠίλπα; ουἶτι αἰειεπάο ἰαθογάτοητ ΕΡΠΚΟΙΗ, 

φυίπ τπαδ πα ράτε ΠΠομαπιΐη [δου [πετετυτε ἠάμψας πε 

ἰς νεῖ εχ ἐο πιεῖ, φιδᾷ νῦϊ Αἰεχαπά
μιῃ ἐυάκιπιὶ ἐπε 

Ἐρβυουογραπς, ἴατην 1π ἀρΟΤΑΙ ' ῃ 

ε βοτασγιης ἐπάνςι νὰ ᾿σασδαξοῦι δι ἀίγειτς ὅ5γῖὺς ζετς ᾶ 

Ατδδε ἀροττὰ ΠΠΡΟΌ ΤΠ ΑΝ ἢ ΛΑ υ οἰματ} ἡπτ 48} «ξίεηι 

ἰνμης τὐδόησια ὰ Δι}: δὲ ΡΙΟΓΙΩΊ 
ραιμῦυκ Δεϊς, ηνῦ 

Ροτίας νιάςατατ ἰς ἐρίς ΑΗ ς ὀυίον 
σησιθμς Ῥαυδιο . Ὕλη. 

4 ποτ δοπθνας δι ἀυιάλοι! ᾿ 

ἐπ ἔασι αὐτοῖν γοηθιπς οἱὰς ρτορτοτοα ρεοάυξενηνα ἴων 

ἦχις ψιδά οἶδεν ἐκ Ἑαρτογιιπ πυπίετονὰ αιδυς οττα Ἰὰς 

(οἀιτίο βιοτατ, αάπος, (σἩ] ἀνηπα, τουϊδεπηδου Ππ|) 

ἀς οχεματαγά, ἢ ἐλέξα τρι} ΠΤ εῖ ἀνοσπὸ! 
ροτεβλειντ τοι 

Ρορυΐι ταν βιετὶς ἰὴ Ῥαν}: δι ρίοτιιπι αρὺτ ςοπιοῖ 

4 « Ἰομε ἀεὶ ἢ νῖν δινπροις πε. ἀγάλματος. νυ μαῖα, 

Ἰφιάζνε βεοί ει, (απξβαῖ αὐτδην Ἔχ ΡΠ πο δ. 16.61.40. νΜὶ 

ϑιπεπῃ δή δοίιος ἤππυ!αοίνγοιν ἀ ( δυσιία ααούαπι δῖ ηϊ- 

ἐς υπολταμῃ, ἰεά Ἰοιρὸ ἀπτιαμηδπειαιηντ
ροῖε φυρά ωμ- 

4 

ΑΡΘΦΤῸ ΓΟΚΥ͂ Μ. 
ΑἹΝ ἐρίκμη αἰλυιδῳἠναίταθαηει 

υδρη.., καὶ οἷ. εγαϊ σηϊὴν ἐφῃεο φοθμιθΓ, 

, ᾿ δε ρίετῖφας ηςίςἰςθᾶπε ουἱυδγεὶ 
εααία ςόπιεπὶ ΟΝ 

5: Ἐχτυῖδα νετὸ φηίάανι ρτοίῳ- 
χοτγοηῖ Αἰεχδηάγωιη, ργοροΠξ-. [ ς 
τἰλαρ ἐμ Πἀαὶς, ΑἸοχα πο ἢ 

᾿ Ἰ Ἵγοϊεθαι" ἀοβεῆποης νἱὶ ἀρυά 

“ Ἐπιγνόντων δὲ δτί τουδ αἷὸς ὅωχιφω.) Ρορυίαπ. τ. .--- 
Ομοιῃ νταρηουοίιης μα 

εἴϊο, νοχ οχτίτῖς νὴ δὺ ουγηϊ- 
Ὀυϑργοίγξ αν ηθμῇ δά βογας ἀθας 
εἰληνταπτί δυσ Μάρηλ εἰ  8- 
ηᾶ ἔρβεογασι, πὴ 

͵ : "0 - Ἴα (οτὉ οἴει} " 
χλον φησὶν γ Α᾽νδα!ς Ἑ φέσιοι,τις 24ρ ὅφιν "ΤΟ ᾿ ΠΝ ΟΝ δ! 

δπη| εἰ Βοηημιη 4υὶ πείςίαι 
Ἐρίἰνοποτγυτη ᾿γγρέπι αἀἰτιδληι 
ἷ πᾶρης ἄρα ϑ᾽λπα, δι ἃ 10 

ΑἸναντιῤ ῥήτων οὗ ὄντων τούτων,οέον!. [ας ἀεἰρῇ {ρννίαετιν 

δὲς οὐ Α᾽ δ ο. ἀρίρας ἔοευμῃ; } οἰ 
8 Ῥεοςζοηίηϊος λάΐμης 610} ἃ.- }-᾿ 

ΙἰοφΡο[τιιΐδητο. ." δ} Ὁ 

δἰ 4υϊά ἀὐτεπὶ ἄς τεριις ΑἸ 115 γ 
Γςξηυ τί τ59 10 ερίτιηα ςοηςΐο-]. 

ἀνα Ὡφοχρ ςαθίτοτ. 

Καὶ γὃ χινδ᾿ ὠυδῦομϑυ ἐγκαλέιϑαί ,ο] Ναπι ροτίου!μαὶ οἷξ ὡς ροίυ- ,ο 

αὐλαν τ τρυξάτυπι, ἰερτίς τς πίζηεο ζορηρίβι ΔΒ θαιπζαρ ᾿ 

ἰφίτον διίΑςεγάοτιαὶ ἀυδτίκία μαὶς (υρογ[ἰτίοη! λοι ὲ νἱατι 

πινηϊοπιητ,ντ ἰάοηλα πδιιοὶ ἀς Ῥεϊπηιητίο ὅτ Ἰληνιίλοτο, 

Ὡτλθίοτ οχαγίεγυπε πες 10 

πων, ς 

τς Μέ4 πε: 4Γ4: “ΝΗ ετεἶφ- 

ΟΝ 
᾿νάφῳ ἠκὸ ἐπ οὐνβε εἴ. 
μι. 

εἰντθ 4 φμβεὸ ἀδν4- 
ααΥμς 4ἰεπαιμίνηνη ρ γον 

ρνίδω εἴ Πυδεὼ...4- 
ἐαδηβεν δυΐερν ππδον ἢ- 
ἐρὴφ βυβιυίσιο, λιοιφδ.ε 

“ράίλεις τομιουεπροβωῖρ. ὁ 
φίᾶαι [σατο ῥοιτὐγᾶτ,}- Ὁ 

ἢ 
᾿ι 2 

. 

᾿Μμνρμνιάνθίμμα Κρβεβο. 
γι, Ὡς ᾿ ; 

Ἰνυδ ἀνκὶς, Ῥ πὶ ἔρβε- Ὁ 
ἀἰκῖτον ετὶ ἢ νὴ φημ πονῇ δοηώνιον 

ρβς[ἢ» υῖί-. 

εἰμῥ!αίεην ᾿«Μίἐτίέεθν 4 ῬΑ 

ῥνεί μὴ 

Ουυπιὶ τρίτων ἐπ ίϑ πο ρα) 6  ϑιηνη πριν υνρινας- 
ἰκοπεγαβϊςϊ οροτξοῖ νου (εἀλῖος ρερϑα ΠΕΣ 

εὔτηες φυϊςυδιη ρτᾶςςερϑ - πέαζιῖες. ᾿ τ ᾿ 

ςετς. ἱ ἈΡΣΟΙΣ ὑσον ΠΝ 
Αἀάιικιε!5 πίη μοιπιίηο8.. ἢ εὐοημι φβνασο 

Ποϑιθεωις (Δοε] ἐρόϑοῆςα; ὉΪ4- Ἵ ΜΝ “τὴν 
(ρβξυνδητοβ ἀελτῃ νεβγαπι., ΝΣ 

Ουδιύ: εἰπιειγίυς, δύ 4! ςῦ φυδά β᾿ Ὠϑειμοίες ἄν 

Ἰεὸ ἔμμαιυτι βοοθνπεροιίυσ) Βα-} : “ "ἢ ἣ ἐν, 
προ 

δι Κοπιληὶ ἀς (υἷα ἀπο! Πδιι5 ἐαι ἔαδυϊαι!, 

2.8 υἠζέμμν [ϑυνψο,ὐγ μῷω ἀγνταριὰ β[ν καὶ ἀγροὶ τολόπῳ. Αἀ 

γειθυη,, Βόνδηζο ἀφημῖν νςἷ ἀμί βξι ὀρανοίησ: ρτῸ 410. 

ἀιοιηυς π φετακονίῃ ἰξιπβοῖς ον μη! ἰεν ρί ἰἀ!ηὰ οἹῈ (Ὑ 

Ἰοφυτις Οἷςς 9) βενν αὔμπί. ἈΡρεἰϊαξίύῃς νετὸ τ ἐγ- 
γῴνν ἱπιο  ἠζιστος νοὶ ἐρ βοτορίιαηι οαὐίατιιπι ἰμάϊςει, 
νοΐ «λυ φίοι,νι τοι ἐχρ ξπεθε Δ ΡΒ ό Δ"! ἀσπίαις 
ἅυ! ἔοτοπῆλ ἰοίεμς τεδέξαις. 50} ἐραρεπὴ ἐγράαμν διχρι δῶν 

ΠΟ ΉΠΙΣ, δὲ ἀηήρανν φιρνσαιφξντόννε , ΠβρΛΠζΑΓΕ ἀϊεὶς ἀΐοίῃ. 

ἀδαπι, ψαςαι ἐστὲ ἰοίσος Οὐοὶ καῤόσιμαν χοζδίς. Ἐραΐπιυς 

Ψετοτοῖη Ἰοτογργοιοπηδανατυ, δ ΘΙ ΛΎΡΑΝ ἐμκν 

ι αζωβευν: τοξϊὰ αινδεπινί ἰσηίιμα ροξέρῥν τὰ οι ἔάπιξη 
ποῃ αἰϊεππιου,αυδάτῃ Οτςεὶς (διε ρνιςι ςοδηϊτίοηες 
ας πεὸς 4 οἰ κρίσει ἀξ ἐμφισβοτασέις μα τη Ἰὰς βόψυ φυ' 

ἐπ ἴοτο δυς ἰυάήςαης ἀὐς οοπτοπάνῃς, ἀρράφμἐ οάπέιιγ. 
4 νοευη[μἱε6 αβ{μπϊ »αἰϑυ γοιτοῦ εἷσνν. Ἰοιλίμς Ῥτοζηβίιλιη 

ἰπξε νας δτίαμν ἰοβάτοι Ρεοςοπίιἠίοιδ Μ] δίων νιςον ἰῃ ο- 

βποίοει ἀϊν αταυιοτίδυς ςἀλμς οἰ μηῖ. ΠΝ ξηἰπὶ 

ογἠππατίᾳ εἴΪὰ ὃ φιοτίάίαπα [υ 4 οί (υἠξιεραδε: υΐδυς " 

(ἱπαυίτ 5ςειραλῖ βοὴ ἀςαυείζαι Ὀφιποῦγιις εἴ! βυναἄεληι 

νιρζοπίωϊςι, δας ρῆυς [εξ τον όυμε Ῥιοφοπίυϊεπι ᾿ς βιι, 
! 

πασιςσιο ἐαρυϊασί. 

ἤτρας αὶ ἂς νεπτατίς 0 15. 49 ν Κρ «ομείοννν, ἐν τῇ δενόμιῳ ἐμιλυσίᾳ γὐΐὰ ἃς ἔλετο 
εοπύξητυ ᾿ς ποῦ αἰῖυγν ἰίεο ὑκκλυσίαν ΠΟ οηθογε ἔς. 

εἰεβανν, ἀνςο ποθ, [τὰ ἐφεομενν υοά Ἐγαήπυς ἀλοημς 

ηησῖαιης Οαιεοιζαν ἔννομα ὀκνλυστα με οἵϊ ἰεβαίπια ἕδεῖο, 

ποι ταπτὰνῃ σρροπίτυν τῇ σνφάσε ν [ὁ οἱ (ς Ιλϊοίας δὲ τι - 

(τας, χο ππιίτιοίς εδείοη! εά οειᾶπὶ τῇ σνχκλντῳ μὰ οἰ, εἰ ἐο
(οιν 

αιάε Ἔχτίὰ οΥδΙ 61) εἠυοραθαιμς. Ερης πίη ςεγιὶ ἀϊει 

Ναοηίι ἐπ ςοποἰσπίδιις ςοαἰείτιιΕἰ εΔναξ δυνόμοιε δι τοναγ- 

μὰ Ὠναὶ οτδίοιεῖ γοξαηι. 4 {{|ε ἐφ τον δουίθα γορᾳ- 

τδη τεψοοας εἶδ κὐ πλαῤαχν πη [40]. 
4 

γόης Τίνα Ιου)" ; 

“Ὡς 

99: ἢ 450 

ἌΝ ὧν» ἡ εὐζρομετιιη πρμλουε νὸς 
[μϑϑδίνον ἐ{ΠὉ, τον [δα ΡΩΝ βοῆς 
ὑπ Ῥοονδήμέρο 0 1ε: ἃς ς]α- 
οὐάφ ἀρὰ ἐών ῥωνηγ πλοία, 

ρον Ὁ ᾿ Βονιήηΐε ρ0}}- 

Εἰ μη [(ἀ αι βτιδα προ ῤρυρ τς 

υὐὸμ μμο μὰ βύμι 

ἡὐ δὲ εὐτημοῦ συμ» 

4νν πείαι Ἐρίηβαννν φυαπι εἶς 

-“ 

“ον 



το 1} δαλϑαῖν δ μα μέρη ὀκῶναικρὴ φἶρᾳ 5 

"Ὁ 
. ᾿ φ δ᾽ “" ὦ. : , παβμε φὐηλμϑρὶ «ἀμ χλνδουλυς σὺ Ὦ ἔεδάμων μέλ- 

ἀδεμι ονς λόν αὐ άον θαι οἷς ἰοὺ Συρίαν, ἐηβύετο!, 
ἀεπεὶα τοααι!. ἡβωμη τρϑ ἀτος βέφειν δ. Μαᾳνεσὸ- 
θυ: πιΔίοτυῦν 

᾿Ννοδυτηΐ -: ἥἢ ας ΓΑΪ ΑΙ, 

ἤρου ὑπὸ ἀνὰ Ν «οὶ σδ' διανιοόμι 
᾿ Ὑπαδούναι γῆς ὀντρουφῇξ' τδύτης. 

ἀν ι 1. 

μϑι ͵  ᾿ ᾿ , ᾿ ᾿ : . ᾿. ὧκν 

φἄλαιον χ. ᾿ ΟαΑρ. χχ, τ ἥὰ - ΚΑ Χ. 
ἘρῊ ΥΣ ἐδ Ὡαῦ ἀφο 4 ᾿ ": Ρ ᾿ ἤ Ὅβφνανν ἐνίεην 

ΠΡΟ} ΒΝ σὲ τὰ ποιύσοι τω τὸν δύρυθον ! δα ἡβὰυ πὸ φρο ἅς μαβμκοίμαι ὙΚῊΝ 
διοὶ μυῖα, ΑὙΞᾺ πρρησκρλεῤτίμμος ὁ Παῦλος τοι! [τὰ 9 ἄμηδὶ φΙΘΟΑ Ε] 1Ρανίει ἀιρωίη, τε. 
ἐαεμ,αα Ἑσεὶς (κῃ ηγ αὐ χαὶ ἀασασά μῶρος ὀΐξῆλϑε πο- Ῥδυΐωδ ἀϊ(ςἰρυΐος,ὃς ᾿ “οτηρίε: πάτγληρ τῳμι ἦν 
ἤπ ςοπύόρμ( ὄντας“ πνυόνῳ, ᾽ κὰδ εές ἱ ἰη] [ΝΠ γεἰΐωι ; ἐν εἴ ἀλέο' ἀδα ΜΙ ο ΣΝ Μααν δονίαν. ᾿ {ες ἀο ἰς ργοξοόζοτιις ἰη 48 τ μερπ 

καλέσας αὐτορ λόγῳ πολλφ',Ἶἶλϑεν οἷ! 
ο φίω ἕλλάδα. Ὁ Ὁ ἘΝ 
Ὁ, Ποιήσας ἐφ μέυϑας τρόϊᾳν γβνοιδμης] 5 

Σοϑενένδν λὠτοδ ἄχρι τῆς Ασίας Σώ-} 4 
πατρὸς ϑοροιί΄. Θεοσαλονινέοων δὲ, 
Ἀρίφωρχοςιχαὶ Ἑφιουῦ δος, ἡ Γάϊος Δέρ- 

, (πγορικαὶ Τϑϑεος Ὁ 
ον Ἀδιριδὴ δὲ, Τυχκός χρὶ Τρόφιμρς»} 
οὗτοι «οθελϑόντος ὀμῆμον ἡμαῦξ ἐν 
Ἑριοείείκι᾽ ΄ 

ὦ, Ἡμῇ 
Ψ 

᾿ἀλφομῆ τῳρὺς αὐταὶ εἰς σἰμλτρῤάδα 

Σ" 

Ρ Τὰ ΝΜ 

β ΟΝ 

ω 

Παῦλας οι ιλέϑετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιι-} . Ηεγεδαιδίτυτυςροεἀϊε,ρσο- ἡ χηωΐ,. 
(Δ (ἀνε ροί» με δπν αλλά ͵ νν ἈΦ ς δ ῬΓΟ ἔξωννι ἰὴ ἐνα βίων, ρεὸμ., ". 
ΠΌΝΩΝ εὖ τα τῇ ἐπούφιον ὑπορέτεινέ τὸ ὯΝ 9.0» ἀυχίταυς ἐεὐπηθηςτ νίηις ἰπ κτακιφνςβανιν ΤΙ, ἐν 

᾿ κδλρι μρδουυχηόν, , τηοάϊααι ποϑειη, ἐὴ πιρᾷ ον ηοέϊεσν, 6. 6 

«ὁ ! δὼ ἰ ἫΝ ρον ᾿Αφηλανιν, σι ίσνον αὶ οι σύ- Οομιρ]υτεηπηϊ εὐϊτίοης δι ἐὐδιοὲ σχειηρίαγίθυς χἰἀίτης 
δενωρὸ γι τι, ὑπ τ ΜΓ γὴν «ἥι Ἷ β μι αἰ δ 8 

φάσεμ! ἴὴς σήμδβνν,: ἀυιδοῖη ἀδηδηϊε επίι, ἰεὰ ἰτὰ 
ὑπακενέθιο ἰὲ ΠΡ ᾿ς δον 
πὐδα ἐὰν μὐρδνν δὸς ὑδνέου ὑπ αῤχυντοί. Μυΐψδῖδ, νων 
"δ με}, πυπιττν γένος πον ἰῃ πευϊτο μβ δε ἰπίοι- 

Φ ρτειατς. ἐς, ΕΝ κακάς Β66 
Ἰ ΦΆΡΥΤ ΧΧ. 

Νπ ν ἐἰ , ἀμιοανώωννι. πετηρε γε βετὶ (οἷσε,ειιηι 

ὑπ ἐρυὰ τυσκαο με Θέ 
ΠΝ ἰ Ι δὴ ἀυϊᾷοοι δὲ ἐρίο νοτίνο βοὴ 

ὄλριοδό: ὁ ΠῚ 
Ε ̓  ᾿ Αι ἰδὴν δα λϑοβδωε ἐτίϑωι ποιένω; μι τοῦς. νΊ 4 
ΤιρελΊ δ Ο  αγδατὰ» δὲ συῶν βεοι ,1,εἰξ κ εαἰο ἔπι 
ἥἤοινραι ἂ αὐἰφομ εκ, Ὧρννανα γον γνώμυ, 
Οὐρὶ α ἩΝΝ, ὕβετεῖδηι εσάεχ ἥϊε ποίτόν Οἰἀτόπιοη- 
(ἀνὰ τότ αἰ ής Ἰοξαγη ἔἴς Ἰορ ἐν, ἐϑέλεσεν αὐοχθόνω οἷε Συτ᾿ 
φἰων, ἥν δὲ ἀντῷ  σνεύμα ὑνφίρειν διὰ μιακοδονίδς, ἰά εἴδ,νο- 
ἰαμε ϑμεῖν ἐς πηι (σα νἱλοἴίςες Οὐη πε ἐοπίξεπ) 
δρέτξον φΘΐ οἱ ἐϊκὲε νῇ μὲν Μ “οέονδ με ρΗϑνείμν οο ἱρίο αἱ- ᾿ἢῃ 
οαὐτιαιίεἰσες φυδο πε δυπη νεπδρειὲ ἢος ἰςξεο πνίτὰ 
φοπιφηὶς σιμὴ ἰρηε ὈΔ.}} νεγοίεἰαίτι γε... Ὁ 

4 ΚΡ ἧ εἰ ῆβονν, ἐχῃ τῆς Δ ἶνφ Νξ πο μαδεῖ πα- 
46 Ὁ ᾿ ἰμμῖ τεῖδιο. δἰ ηἰῇοεξ διὲεπὶ [κυ σαι ἐῆοι 
τωης οοε τι ς ΤΟΝ κοθριταγὶ ἤοη ἰὴ δυγίδηιν υίψυς, 
(εἀ ταπτῆμ ἰῃ νἢερεοουϊδυδίο ἀεοοτηέτε ἰρίο ἢαι. 
ἰονέσιν ἐτρὰΐ ἤν εῖμα, γε, ρεοὺς νίῳ Ἐρεϊἤκγιηὴ όγεδαι, 
Ἰὰς νεῖ {Πὶς μβέγηαε, δι Νὺς νεἰ Πὰς σμϊτονεδευτ. ἃ 

Μαςεδοηίλα. 

Ὁ υτὴ δυξεηι ἐ{88 ραττες ροτ.] 
ἜΠΗ κ διογτᾶτιιβ 1105 (εἰ 
τῆνερ {ἐγπιοης, νεηίΐς ἰη ΟΥα- 
εἶδ. 

Εἰ δὲ ρεγεῖ!ς τηοηζθι9 ετὶ- 
»ἡὐυυτ οἱ ἴῃ ϑγτγίδυη παι!- 

βϑῖυτο ἔῃ 
ΠΡῚΝ 
Ῥεῖ Μαςςἀοηίψιη. Ὁ 

᾿ς Οὐ ΐτδει αὐξοπη δυπὶ ᾿ γῇ, 

δι 

ἰυ8 Γλέγθαυς, ἂς Τἰπιοτίχεμε; 

πδαῦσαμδν ῥιταὶ ταὶ εἰ, Νοε νοτὸ ἐπαυϊβαυίανις ΡΕΪ- 
ζύμων δοὺ Φιλίπδων ; χαἑ ]κ. Πρρὶς ροίξ 4ϊο5 ΑΖΥπιοσιιηι;, δι 

νεπίσλις Δά ςο5 ἐλ ονρνῤωθιὰς 
ρας ϑερροῖὴ πόγτῃ, οὗ ἼἼι δοε αυϊηφυον ν δὲ ςοπγπιο- 

ἄχος ναιρρῶν μιν ἀρ ἡμῖν τλτὶ (πες 4165 (ερεσῃ)... 

περεῖ μα ᾿ ἀνυλ σῇ μιᾷ ΠῚ σα ξάγων » σαρηγ- 7} Ῥτῖπλο δυξεπι ἀϊς μεν ἀοηλα- 
ἑμηΐν δα. ἀξ: μέμῳν ΔΙ μα 9.079 τῷ κλάσαι αὕτον »ὃ δ, σοηστορατί5 ἀἰίς ρυ}}5 “ Αἀ 
δεπειφυυτ ἰὼ ἔτληρέη ἀμην ράπέγω,Ρδιΐυς ἐἱ 

ΜΨΆΟΔ δ δὰ λ 
Ἰεσγμτ' (δ ἰοηί μῃξοριοτ ῥέειν]. 
ἐκοῤίο ἘΣ ΤΩΝ ΤῸΝ 
οαμία οὐδ χυλαὶ ροίπιῆιυ τοάάε 
τς τακοποιη ςοηουτίια {Π|ών.} Ὁ 
Εταυσιη μας ἀϊχιςι, ἀϊπιῇι 
ςσηοσίοηςη,.. 

Δήκιεἀοηΐδιω. 

ΠΣ 

τ. 

[μξης ἃ ̓ υδαῖς 
σπετίλ ἔς χουσεῖὶ 

ἐς ἰπΑΠδην᾽ δορατοί Βεαθη-} 78 οράίεν Ργννἠὶ Βειατη- 

ἸΞ:ΕΧΊ ΠΕ] οηϊ ςοηἤρι5 γογὺ, βοτι εἰραλήνεβνα νε- 
Ατἰαγοῆι, ἂς ςεεἀας5,,ς 4, [7 “4 ἐαρείνμε, ον διῇ. 

Ὁ’ Τηκοθγεμ:) ἘΠῚ νειὸ, Τγοϊιίουϑς ΤτοΪ 9 ἘΠ ιαυ ως δ κα 

Ρ ἰπμι5», 4] φαυπὶ ργαυΠΠςητ, οββέπρων. Η ὁ ρων 

Ἄεχρούϊατιπῖο8 Ττοδέής: Ῥπ προ τη » βιβϑημενα 

πρῶ ἀμ: [ερίοη. 

7} - ἔβα ἀνέειο ϑαὐδθα!) 

Πύῤῥον. νι (οιταῖε ἔπους ἢὶς πορος τἢ]ιι9. 5: ποι ὶς ἤμ1 ρι- 
τες ἀϊοίτυτ ΑἸσχ ἀπάὲὶ δι ἈπΠ(ς οἵ φητπ [ατιιὲ, ἰυΐ 
φυὶ Οὐκ οἰς πύῤῥος ) δὲ ΐος ὀροετες ἰη Ἐοεϊςλ θεῆς ποῖος 

{ δὲ ςεἰεῦτος ΑιΠς,νὸ τοιοῦτο σὴ ἤτω ςογαιῃ Ποπτηλοχ- 

Ριοῖϊα. ἢ ᾿ 
: «βεμένεν, Ἀοιωοὶ δὲ, Μευ5 νοτυλιπγὰς οὐάοχ 1- 

δεῖ Ν᾽ νέσνοι ψέ, Ἐτϑειλυίζοιη Αἰΐα ρτορτίὰ ἀἰξκα πηειτοροί ς 
Ἐρβμείε, δε αἴ ἃ ἀἠὲ οἰαιἰτατίρυς ἔχης ἀοῆᾳηαιὶ. Οατοτὰοι 

ἣ ἰε ἀἰξοοδι, ἀ ἄϊτο οείάπι ἐρυὰ ποη- το ἡΠΠπὰ ἄχῳ τῦς (σίας λὰ ἢος ἀυος, πόα ρειτίπετε οοπαδοχ 
, Ὁ" ἢ 

{ 
εσαυ πε ΤΓΟΡΗΊΩΙΟ (τι δίκος ἱπίτὰ 11.29.. Ικλψυς δῆς 
Ραιτίομὁπὶ οεπίυϊ οοπιιοιτοη ἀλη Εἰιπὶ ὠρρολϑύντες ιιδιὶ 
τεδιηπάδητε ρχσῃοιηίης οὗτοι. ! 

6 1ηΝν4 ηῤμὴμε ἀδεε, ἄχος ἐμεγοῖν πέντε. ἄχριε ἘΧττ Πα] 
(ραδιίυπη ἀςξείεσας, νὲ ἢ ἱπ νεγηδοιο ἰεσπιοης ἀϊολς, “ἡ δομέ 
ὁ σἰνα νι. ." 
᾿Φ είν ιίδνι ἀΐς εὑ ἐοηναάϊ. ὧν δν' τῇ μιᾷ ὟΝ σιζζάπων. 
γυΐμοτε » ἤν νερ 5 αὐδ αι), ἘτΑίπις,» μο φονεν ἀνε 5). 
δαιντνιν. γ]ὰς Ματιῃ, 18... Οὐυοπιίηυς ἀυτςπι ροίπιμις 
ἐπιστργοίατί, Οὐ οάεπὶ ἀΐς δα τί, ἀυιο ππρεάίινητ: νπυ!η, 
διὰ μυᾷ συιοζ των ρΓΟ σει( τῳ τιν), πυΐημαηι ἰρηκηίαν : 4]- 

ἐϑίιαι, φυΐὰ αὐϊαπέλτυκ ἀπίουίις ἀφοίατας μαης ρατιίοι πὶ 
ἰπάεβηἰεὲ δὐοίρὶ πση ροίϊε Ρεπιρε ἐταηας ἀϊες Ἀςδάοιπα- 
ἐϊε εἷς οπιηίπο ἐηιε Πρ τυγ, ἰ υςῃ ᾿ 
αλυεϑι ἐς μος ἰοο εἰργετίαηι οα εο φιοά (ςεἰυίτυτ  (ο- 
τἰητῆ.16. ς. “0Ἰ] τιν. ἰδαν τι ἐοηίυεμε[ς Ομ βίαπος 
Νὸο ἐϊε(οἴξηυσε ςοπιιςητιφάβοετε, ΡΑυϊρείιη διιληοίεςητο 
Ἰμάαίεί ξεϊσθαιί ἐεἸοιηουΐδ. 
4, 4ἰβονχζενέωνο βονοῆν ἐᾧ κλάσαι «ζων (υ ζνχμ. 1 εἢ λά 

ἐἰχονς φῃς ἡ Ἀν ἐη δὴ οοἠίοἰδιν [εβ σιν Χασύνα. ἐοςΔρίεπάνιην ἔπιυ εἰθιμν, ςαίυε σοπυίυί ροτ αν Ρ.Μ ο΄ 
“οι. δβγαιν. Δα λδάϊε Ργημὴ, γιδεῖίοοι Πα ὃς ἴῃ 

- 

τῶι (οὐ οιη οἱ. 
Β ζτνϑηι 

κρζο βέϊνομλι ἰννάζετις.: 
φ νων χε νι οὐ πον ω, βι 
4: ΦῸ μοξένοιι πέέενε 

“Σ “ΜΗῸΦΗν βεγαηνδῃ- 
ἰφῇιι ῥα ἐθας, Ὁ ἐα- 
ἰρονξάῖνε ἐὸξ [ωιε: πνωΐιο 
(Ἔννβοβε, νεῖ σά Οτα- 

4“ Ονημιδίμε εἶξ ἀμδεη! εἰ 

ἄμε, δ᾽ Ο δὲν: Ὅαϑαις, 

6] Δὸς: νει πδνὶςκοΐηηις 
ΡῈ ἀϊει στ χρηιοενον 
ῬἨΝ ρρένεφ' νερίνονι «ἡ 

.Ἶ4Φ8ε Τνοράεη ἐμ ἀῤέδως 
" δὲ ἀε ΤΡ ᾽ ων ε 4"ὐμανεγυδὲ ἀδπιον αὶ β- αὐ ἐδ Ἐὲ μν αὐτιχρ ὺ Χίου, τῇ 5 ὶ τέρ ᾳ 

μη (οπϑεηί[ἐπλων οἰ 
"" πάμην βδηφν, Ράω- 
ἐμ: φῇβωεαῦθα εἰ: φηβ- 

ΤῊ 

οπὶ πίοι νοζά 

ἈΡΟΞΤΟΊΟΚΥΜ: ’ 
σαν δὲ λαμπάσες ἱ καναὶ ὦ τῶν πε: ὃ 

μβῳ οὗ ἦσαν σωνηγμῦμοι. “-ν 

καϑήμϑυ Θ΄ δὲ τις νεανίας ὀνόμρτι 

εὔτυγος ὅ5) τῆς ϑυοίδος, καἸαφερορᾶμος 

ὕπνῳ βαϑεῖ» δίαλεγομδρου τῷ Παύλου 

ζοὶ πλοίου» κατενεχθοὶς πὸ τῷ ὕπνου,
 

ἔπεσεν δστὸ τῇ τριφίλρυ Κοίτω ᾿ αὶ ὑβϑη 

Καταξαὶ δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐ- 

“τ καὶ συμαϊδιλαξὼν εἶπε. Μὴ ϑορυ- 

δ, ϑεν γὸ ψυχὴ ἀυτεῖ ἐν ἀπο
 ὄδιν. 

κνιαξαὶ δὲ καἰ κλάτας αὐτον,
 καὶ γοῦν 

σαμδνθ΄. ἐφ᾽ ἱκανόν γε ὁμιλήσας ὠχεας 

αὐγνέτως ὦζηλ γ. 

εήανν δὲ τὸν πῆδα ζώπαγὺ πορε- 
αλήϑησαν οὐ μετρίως. . 

Ἡμεῖς δὲ πσοφελϑοντες Κλ τὸ πλοῖον,
 - 

νων : , α ͵ 

αἰφηθηυϑῳ εἰς τίω Αοσον., ὀκείϑεν μελ-] " 

ζῶειν. ᾿ 3 Ὄ Ψ.Ὶ ᾿ τ 

Ὡς δὲ σιωέβαλεν ἡ μὴν οἰς τίω σ- τὰ 

αν, αὐα λαθόντες αὖ τὸν ἡ λϑορᾶρμ οἰς Μι- 

τλίωίζω. “ΠΥ 
Κακοῖϑον ὑποπλαῦσαντες, τὴ δηπούσῃ 

Γι8. 

τς 

͵ 3 ! ῳ λ ͵ ᾽ 

παρίδα λορδ εἰς Σάμον' χαὶ μείναντες ὧν 

Τρργυλλίῳ, τῇ ἐχομδρη ἡλϑορδμ εἰς 

Μίλητον.᾿ 

βῆγως μὴ ϑηται αὐτῷ ΟΤΡΙ" 

ησαι -ὖν τῇ Ασίᾳ. ἴασσῦ δὲ γὸ εἰ τωα- 

τὸν ἰω ὠσὶ, τίω ἡμέραν τῆς {Ἱεντηκοῆς 
ἡγνέϑαι εἰς 1ἱεροσόλυμίᾳ. 

απὸ δὲ τῆς Μιλήτε πέμψας εἰς Ε- 

φεσυν, μετεχαλέσοιτο τουὶ τορεσθυτόφφις 

τὸς ὀικλησίας. 
ὡς δὲ ἘΔ ΤΙΝ χοσθφ. αὐτὸν, ὁἷ-- 8 

ἢ Ἐτδηὶ ἐΦηγνεζ αι ἔσαν συωνγιόμοι. Ν᾽ εἴατες ςοάϊέος Ἰεσίς 

δά μνάην; 4αυς τοδείας, νι ἐχ Γἀροτίοι θης ἀρραγεῖ. Ῥεγ- 

ἀπεῖ φατε πος ΄φυοαις αὐ βάσιν ἰςειρτον μιοδ [ιεϊοπ- 

ἄλα,νι φυὶ οσμίατιις (τ τς τις. το 
9. Οὐηνινε»κριταιφερϑιῶνον. Με ἐοίςχ γεγο ΠΠΠλνὰς μα 

νεῖ χριτο χίυθνος, 4ινην ἐμεγεων. { [εμεέμν ΚΉ πλεῖον. 

{ει ογηηίδυς νετυλὶς οοὐϊονοιὶς. φάάδιταν ἀϊίηδιο ροίξ 

πλόινιντ που ἀυδίυπι ἔτ ἀιη σου ποέτοπάϊπ {τ οὐτι ράες 

τἰοιρισηβαλεγνυέον, οαττὰὶ αυιὰπι σα Πιναιηῖ Ἐταίηνας. 
{ρα βινν ἐμ , 

ἔμωι [ϑπερο Βγαίιπυς, ΜΙ ἀνα ἀσρτεζμ Ιοηννο, Ἐ͵Ὸ νεοτὸ οαῇι- 

τὰ0 κα ἔονεχϑ εἰς ργοργια ΠΦ πη  ατίοις ἀςοιριομάαπι μοέρο 
{Ἰουίοτς ἰσσσιρτο Ὠοιυηραιιις. ἘΥΪ 

10΄ Ριοίαρβω ἐβ ,ὁπύσοσεν δ ς ΟΠ} ΠΕΡΊ Ε Ἀορι44ι, 

ἡθῃ αἰἴηυο εἰτα [τ 4 αβξοίξις νοἰνσηιειτα. Βτοη μὴ (Ὁ οᾶ- 
{πππλὶδ' ποη ἔαηΐες Ἐςο εἴα ὁθηόχια πἰῇ πος τοιού απ 
ἀυδσω ἴοι ρεῖ Αμ ιν Πλοιπ μι) ." 

[5 ἡφυ εἰ δε ἀυτῷ ἔδε 5ις Ῥαιίως ἰοηύντος ςἴιν οἱ τα ἰρίο ο- 

[τ παἰγάςα!ὶ πρόπιοίο, νος! ἀς το μιοχ ἰσψφαυτύτα Το Η͂ϊ- 

᾿ 

Ἰγεοςρι ὌΠ Ρυ απ ἤς ἐπί ιν ς ας 
χοτγαῖ, ρούϊθυς ἱρίς ἰτεν ἔλέυ- 

γε δυΐετῃ ςοηϊμηχῖς {(γ{6 πο- 
διίςυῖα δρυὰ ΑἸδαϊη τες ερῖο ο0 
νεὐίηγυς ΜΙ] εΏςη. 
Εε φιῦ ΠΠξῃς εηαιραήΐεπγυς, 

ἰςφυςπεὶ ἀϊς ἀσυςσηίπιις ἃ το- 
σίοης Ομ), ροβεάϊς νετὸ ἢ 
ΡΟΪ λυ ϑαπγθα : δὲ φαυπι" ἀἱ- 
υεγίατὶ εἴδει ἀρ 4Ἴ το. "]ᾶ, 
[ἐφυφητὶ ἀΐς νεηΐτηι!8 ΜΙ ειῦ, 

,ε ΄- ἔκ Ἃλ Σ . 

»ὺ ὁ Παῦλος ὠἰοαηλεύσοι Τ οὶ Ὀεςγευςταῖ εηἴπι Ρδαΐυς ρτα 
τεγπδυΐρατο Ἐρ]ιείητ » ἂς ἱρί 
ςοητιηρεῖος τεπιρυϑ, τέγεῖς ἰῃ 
Αἰ Ἐς παῖναῖ επί τ. νὰ αὶ ἢς- 
τὶ ροἝει, ἀϊς Ρεατεςοίζες εἰἴει 
ΗιΙςτοίοἰ γιη 5. 

Μιπς αὐυτεῖ ΜΊ σοῖο πρηρἐ} }}]͵, κα Μειΐεῖο αμέεπ θεν 
Ἐρδείωπι, ἀςςεγίς Ρυεβθγις- 
τος ἘΕςοεῖια. 

αἱ αυῦ δά ἱρίωπι νεοϊῆοηι, "ὃ " φοὶ φονιο'νεπίξίιηι κὰν 

ποι τοῖς, Ὑμεὶς δχίςαῦϑε γ ὅστο. φρω- ἀϊχις εἴδν νος (οἹεὶς φυσιποαο ἃ 
ρβροῴρας ἀφ᾽ ἧς ἐσέξίω εἰς τίω' Α᾿- ῥγίτθο ἀἰς αιο ἰηρυοί δ᾽ τ ΑΠᾶ, 

τονδαῖμε αρετονο χθοιι λιν τὸ ὕπνου Ν},λτα, ὅθ η.- κς 

᾿ 

4 
, 

442 
Εταηὶ νετὸ Ἰασοτηκ ΠΟ ρα- δ Ετάμ «μερίαν αάεν 

ες ἰῃ ςηδο ον ὶ ἐγαῶς ἐρῃ-ὶ ι 
διεραι. ᾿ ΗΑ 

“δεάδφηϑ διζοῖη ηυἱάδπν δάο- 
ἰείςεπ8 ῃοιοὶης Ἐπιγςδις ἴῃ 
[επο[τγα» οὔτυτως ἰοιηηο ῥτο- 

ΠΒιπάο,αυυαν" ἀἰυτίως ἀἰετοτεῖ 
Ῥδυ]ιδ,᾿ ρῖς ἰοιηπο ἀστιχ θατα 5, 

᾿Ἰάςεἰ ἀϊτ εχ τονε ςοητὶρηδιίοης 
ἀσογία : ἃς (δ λτις εἰς ἄρι: 
ΠΕ 

Ουυπὶ ἀείςεηα ες δυτει [ἢ 
Ῥαυ 5») ργγοϊδρίωκεἰϊ ἴῃ δυηγ: δι 
ἐμῇ οδρίεχυ5 αἰχίτν ᾿ς τυπιυ]- 
τα διιτηὶ : δηΐπλα ΟΝ πὶ εἴ5 1ὴ 
ἱρίο εἴ. 
Οὐμτν ἰρίτοτ αἰςεηἀπει, ἔγο- ἰ 

αἰἤέξταις ραπευι δ΄ οἰ (υτ- 
ΡΠΗ͂σι, αἸαυδηά τα οὐ τ κν μηροὶ 
νίχυς 46 ἀμ ςυΐαπι, τα 
ἀϊρεοῖως ἐῇ. 

Αἀάυχεταης δυῖεπὶ ρυετυτῃ 
Ἰνίμεηξοτη ὃς (ο]ατία ἀςοερε- 
τυὴῖ ποῦ πγεάϊοοτξ." 
ἽΝος νεγὸ ργοργείἢ δά παυέξ,, 

γοντις ἀῥαλαμξαύειν τὸν Παῦλον. οὕτω ργϑυςςεί (πτ0}8 ΑἸΐωτο «ἡ ΠΠης 

δἰ ϑχατοταγμδρος, μέλλων αὐτὸς πε- 

ἐφριφς τη εαὐμαεωΐο υὐὲ 
ῬΦΠΝΝ ζρηρτερ αὶ. 

“ἀοί ε[ξεν»": φοποέμα ΕΜ|7- 

“Γά 4νενν ημῇ ἀείτοη- 
ἀ{ “εἰμεν πενδνη ο- 
Ρεὲν ων» (Θ᾽ εὐπιρίενως 
ἄξκίε Ν᾿ οἶδε ἔων αν! Δηὶ- 
π54 “Ηρ Έιμ ἐπ ρ[0 εβ. 

“Κοράερε φηίεη βἅ- 

Ζέη[4με γάπεπν, Φ' 55" 
βανεν [με αἰο φώνει 
Ὁυ[ημεὐη ἰμτεπι, βο βτοίε- 

655.) Ἰέϊωεεβ. 

“φάω χενῖν ἀμέεν ῥμε-. ὦ 
την υὐμεηξεην, (δ᾽ τοῃ[ο-: 
ἰφμ [μη ποη πιηϊηνέ. 

Νος- Αἰ επν α[ιενέερίες 
βάμεην ν πάρι ΔΝ πλμ9 ἡ 

εἼΠονν. ἑπνάς [ὠ[᾿ερλητὴ 
Ῥαμίωπε, βεεπηη ἀπ} 6-- 
βιενα ἐρ(ε βὲν τον ηνἐθεν 
[κἔμνη:. 

“Μὴν ἀμϑεην ἐομρεη 

δὲ ποδιξνην ἐμ “4 {6η,α[- 
[μηηρίο εο υεηύνης Δ - 
ἐγίεηθ. 

Ἑεἰηάς ναμΐζάηβες, [ὃν 
4πεηδὲ ἀλε περίπιμ! ο0).- 

“γα Οἰνέμην,' αἰδα αρ 11» 
ονήπιως 8. 4ηνμήν Φ᾽ {εν - 
4. ϑεθύηλμς Δηἠεῖηην. 

ἐ {60 Βεβιμαδ αὶ φηΐην, 

{εγο οἴ γεν. 

ἐονᾳ: οἱ Εείε[ε. 

δἰ» οι [όεν ἃ ρνυηλα ἀδε 
4μ4 μφγείζ 9 (μην ἐπ 1- ὦ 

, .-.....--.. -.-.-. 

ὅς. δὶς Ομ τίου ὃς φυίάειη Τοπηίηιιενίτα δέ πιοτεῖς,χιᾶ- 
οἷς ἀς νοτὸ πιοῖταα ριοῖ 4. Νοι οἵ, τηφαῖ, πποττμα, πὰ 

Υἱμὶς, Μαῖιῖ.ν 14. : : 

᾿ι Οὐδμεν βερ β {εἰν γνυσώνδυυς Μά ς (υρτὰ το. το. Νδιῷ 

ς οἶδ φυοτίἀἰαηὶ νίις (αὐΓδφμεθατως πὺγεγίοτυπι φεἰεῦτα- 
τἰοπεῖι. δΠ|ιε|ὗτως  Ν ιάς [οἢ..4.6. 

3. “Ἵ[{μην εὶς αἴωὸ αὐσον. Αἰ) νἱ Δα] ςοῖ νεθεπτὶ ΠΕ οἰ Δ ἐς 

(ευ Μγίΐα,. αἰ τεῦ ΑφΟ  οὐνΐλια νοραῖαπι Νουπν ϊα ὄχι" 

οἰἁγία ρτὸ σον [εξ οτος ϑείρεν εὐ ἸεξείοηΦ δἠπιοάνπι ἐς- 

ριϑυλγα, ἤςιτὶ αὐαὲ ρτο Ἰρῳγυνίφ Μγεαϊει ταδπτν ρτοπιῶν 

τοτίο ἃ τορος ταϑλεῦὸ ἐπὰν φογΙυλαίω. 
" δ. 4πημην, ἐς ΣαβυΥΓ 

4 ιμενίων ἐἴζεννν! ἀρ μά Ὑ τος ὙΠ ΠΗ μμοναν τες ἀν Τρν γνλλίω. Ν᾿ .- 

ἀείας το.γ.εοῖ ἤνος ὐτοπι ἰὰ νυ ξαῖα εὐδπιοης μάτια. 

"ς δἰξ νετὸ τιον μανν ργοπηοθτοτη ΔΟπιθη λὲ Μγαιίετα, 

γηήκ αδος ϑάπιου Ἰλάπε φυλάγαμίητα. 

αὶ νἱὰς ςει ἐβίι!α οΘορ ποπημξ. 

᾿Ὁ αὐἰβδην πίω λστω, Αἰλον ἐπε! !ρ σ ἢς ροσαλιάγιξεγ νὸ- 

τατϑιτι,ξίμας νεὸς ρτςοίρυα ἴα Ἐρ νείαν, ἀ}πνέχαιη αἱ Α (ἰὰ 

τἀπὸ ἐπαοτόταην αὐἱηογονῖροῖς πνηοτις ράτις Πλ. 

Φ 

. ἱδυοίυς π6. δεάεν: ομίδην ΩΩ ἀν τ8η ἐπρεπτὶ 
οἴεπάϊουϊο 

εἴτω [ϑρεν [ενεβνασν, φιυῖ Ε φεϊ οὔατα ταῖ- 

16} Ρνοβοίμενα! εμνὲην ῬΆΩ- Ῥχῃγὺν Ομ ΗΣ 
ἰως ἐγαηβηίγνανε ρινο- “εὐαϊας ἐπυτα 
[μπμϑ μα Ἰρϑνα ἡ βεγε ἰοῖ δ νἱπὸυ- 

βᾷ; 

β ροβιϑμε βϑὶ εθεν τε ταρωρείνο να 
ἀΐειν Ῥεηεεςοτον [άςεγεῖ γυτὶ τεπδιησα- 

τὐαὶ εὐῃάϊι, 
αυὸ διοιξάθα 
νίτα ται συ δαὶ 
τεἀάιιιἀοὔτὶ- 

εἴς Ἐρ ηοβωπλ νοοώμι} πᾷ. παν ἃ (δ ριον 
φούιλτν., εὐ6- 
τας, ὅς ΕοοΙοῆς 

““π. Ὁ’ βινηνὶ ἐ{ κοι ἀλν Τειεεα πε δην 



“1 πῸ' 

Γ 

καρ υξρ ὼς βλοφβρ τν να 

ΡΙΧ Χ. 146 ᾿ ἢ 
σίαν , πὰς μιϑ' ὑκδϑ᾽ τὸν πιαὐτοι χρόνον 
ἐγυόμίω, 
Δουλόύων τῷ Κυρίῳ, τὰ πάσης τα- 

φοοινοφροδιης, ἡ πολλοῖν δακρύων χα) 
ποιρᾳασ δδ᾽ 4} συμβαύτων μοι ὧν τοὺς 
δ χιδουλως Ὑ} [ουδ'αἰων" 

᾿Ωἰἧ οὐδὲν ὑπεςοιλάμίω ἢ συμφε- 
δόντων τῷ μιὰ αὐαγγαΐλω ὑμὰν καὶ διδαξ 
ὑμαξ δμοσίᾳ κρὴ χατ' οἴκους" -- Ὁ 

{τ 

Διαμαρτυρῥμᾶμος ουδιαίοις τε χρὶ 
Ελλησι τζω οἱς τὸν Θεὸν μιυταύοιαν,, Καὶ 
πςιν τίω οἰς τὸν Κύριον ἡ δ᾽ ἴησοιω 

τ Χριςόν. " ᾿ 

Τιλά σῦς δ᾽ Καὶ πιδ Δ δα ΔΟΛΜλΜορ τ  ΠΙΜ- 
ιο δὰ νίπουίϊα μι τ) πορόύομαι φιφ ἢ )γυφυσωλημι, το ον 
Ριοβοϊίεϊ, αὐτῇ σιυων τήσοντοι μρ! μὴ εἰσίύς ἀρ ο 

Πλίω ὃτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγμιον κ πόλιν 
δῥκιιαρτύρεται, λέλον ὅτι δὲσμφί. μι ΚΘὶ 
ϑλίμψοις μᾶῥουσιν. ᾿ 

ς αἶλλ᾽ οὐσενὸς λόλον ποιοῦμαι, οὐδὲ 
ἔχω τὴν ψυχίω᾽μρυ τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς 
τελοιαῖσαι τὸν δρόμον μῶν μιετῶ χαραξ 
κὶ τηὴν φζᾳκονίαν ἰωω" ἐλαζον οἶδα τὸ Κυ- 
θίου ἡησοῦ, γάκικφαρτυ οοιᾶϑτι τὸ δλανγ γέ 
λιον τῆς χάρατος τῷ Θεοῦ. , 
Καὶ νυυν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτε οὐκέτι ὅ- 

{δε τὸ πτοόσωποόν μου ὑμῶι "παΐτες, 
ὦ οἷς δγῆλϑον κηρύσσων πἰς βασιλείαν 
“ὦ Θεοῦ, ἌΣ ΩΝ 

Διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον 

14 

ΓῚ ν 

. 

" ᾿Ἐκίδην ἀἴχις οτίαπν το 16. τ 

ἍΠ. Ἑτησης ετος, ἐρο " νἱηδδις 

Δν 

ἠαΠιὐλίοπες το τηλπετξ. 

Ἰοαη4ᾶ Εὐδηβεϊταπν ρτατὶς Ὀςι. 

ΜΝ Νὰ τ ᾿ ἄρχ ᾿ ἐμα Ἐμὲ εν 

νοδίίουπι βοτὰ ορηης τεῖηρυς 4} ἀνα ον δία 

ἔμεγίη,. πο ΎΝΝ 
Ἢ . . ".᾿ ᾿ ᾿ δογυίΐςηβ Ὠοιληο οπὶ οπγ)η 19] Ξεγμίοαν Γλρρηρ εν, 
᾿διἱὶ (δι Ποης, δι πιι!τὴϑ ἄρ ὀνωνωμίβι αι τ ιν... 
ἰφογγαλὶε ἃς τεηταιϊοπίθυ5, ας ρ ξννταμεία ον, 
ταὶ οιιεησίαας ἰη Διάπογαην [δίῳ Ἱνάδονημῃ. ἤξυ 
ἰηΠά4{8. 

160}; Με ὩΣ] δ τετξωβετίαι το. 59] ὥνοπιράο ει δεν. 
ταῖν υᾷ νοόλ! ςδάπςοτεητ,αθο 
τλη18 σα νοδίβ Δημνιεαὐδιη ἐν ]. 
ἀοςείςπιγοβ ρα δἰ ὰ ἃὲ ἀοπια- 
ΣῊΝ 

ὑμ "Ὁ ἀφείτδην υοι βη.- 
διε τ Ῥ6ν ἄσηνοι; 

Τ εβίβεσε Τρ εὶς κι. 
4.4 Οοηῤβα η΄ Πιωπν 
ρα’ ιβεπεναηρ (δ βάεν "ἡ 
ΤΟΥ ΤΥ Οἰνεΐεαν, γηπνὶ ἐ[μην 

(δῃ8 [υάαὶς πιὰ] ἃς Οταεὶς 
᾿σοηιοποσεπι αὐ Ὠουν,δᾶ ἢ. 
ἐς εν χυς εἰξ ἰη Ποπιημιη ηο- 
[ἴγυαι Ἰείαπν (εἰ απι. Ὦ 

ἽΠΞ ἕξ ηηης “τε αἰ ἀιως 
.ζ9 ϑριγν υαάο ὑη [ετῃ- 
[ “πϑ, 4Α ἐη δὰ νοτμη γα 
βη. ΟΣ : 

δρίεἰτυγρτοβείίςος ΗΙεγοίοὶ 
1η8Π|, Ἰρηοτδῆς αὶ ἰη οἃ την 
οὐριγγδηῖ: 

“ΝΙΗ͂ 'φυὸφ ϑρίττυς (ληϑιυς 
ορρίἀατίηγ" οἰέατη δίαιις οτίαιι 
τε  Π σατογ., ἀΐσεπς νἱηςια ἃ 

Νῇβ φιδά “γωνίας 
Ἴω εν ονὔρθει ἰφίβῖεε 
"μἐνὲ ργφεξέμιων » ἄνεῖνε 
φθηνάνν “ριηευίᾳ (ἐπὶ. 
ὁ ἰδεξιϑηε: Ἰενο!οἰγηγϑης 

5. μι] 15 τοὶ Βα ο γαῖῖο ΝΣ 
ῃδτη, ἡξυς νιζὰ τηο τ ἈΠ ρα 
κάτα ε(ἰ, ντ δι ππλεῖπ συτίμινι 
πλέει ουτὴ ραι ἀϊόν 3. πυτηξς 
τίυτι πος Δ.Ωςρι ἃ ἰγομηηο] [εμ δ». ϑ' πριδοτίωο 
τείω,αἡ οτίλτι ἀταις ετἰά τε" 4.) 4594 Δεν ἃ Ὀρπνπο ἴς 

(μμεβέβεαεν Ἐναηρείννη 
τ᾿ γγαία εἰ... 

2} «Ἐθ πμθὲ δε, ἐρο [εἰρ 

24 
Ὃ [Ἄτιο ἀπ ῥπὴ 4Π) η»ς ἀπ 

Ρ' τρ[ονοιρ αυδηι πε ἀᾷ. 

Ἐτπιης εςος, ἐρο ἔσο ποη 
}2πηρ]18 νἱίωτος ξαοίογη πηοαην! 44 ἀπρρίενσ πϑὴ υἱάρϑ!. 
γΠ}ὺς5 εχ νοδίς τρΉῶν μέν ἐν δοιδην ἤεδηρ τοι οι... 

υοδιγαηπυ ρεααι ἃ} [5 π᾿ δ 4μον ἐταηβανιβτες δεὶ ἊΨ ἀἰςα τέβηι "πο δβμαβόν ας 
. λ λ 

ᾧ 2 τ ᾿ Μ4 ἐση εἢ 

ἡμέρᾳ ὅτι καϑαρὸς ἐγὼ πὸ τῷ αἵματος β΄ Ιάεο τεποιίλνομὶς Βοάΐογηοί [τὸν ἤβων ΠΝ 

ἀπ Ὡ σαὐγων. 

λω περι τ οὐ )ὃ ὑπεςειλαάμδυ τῷ μή αὐα[γεῖλαι 272 

, δηϊθυροά ες νἰ, τν γεν ν 86 ΟΣ  Θὲς ρου μὰν πᾶσαν τὴν βουλίω' τῷ Θεε... 

Ποοσέχητε οὐ ἑαυτοῖς χαὶ παντὶ τῷ 
“ποιμψίῳ ὧν ᾧ ὑμαξ τὸ [Πνεῦ(ᾳ τὸ ἄγμον 

᾿ ᾿ “ἀΐεγηᾳ ἀϊε,, νι 
ἀἰονῦς “Ρυγυῃ εἴς ἃ (ληριίης . ἡπρηάωι ἤνγην 
οἸΠη 181}. , ΣΤ 

Νόοη δηλ πράου 4υο- ΜΝ ; ; ὲ ἡμομειθωβ ΔΗΜΜΛΝΑ 
[Ὠηυ 5 πη ητ ἀγα πὶ γὸ : 15. οὐ - [οηρνε ἐσηξ νη» εἰ υθα 
της ᾿Ὠεὶ ςοηἤ] τυ. ὑμ. 

δ Ατιοηάϊς ἐρίτιιγ ἀπέριμρ αα 18) σ“ηρνάλρα υοδφνν- 
νος ἱρίοβ. δ τοτιπ Ῥερενν σνέρ ἐν ἴυ 4μὸ τος ; " ; ΤΌΡΕΙΏ γ1η “- 

᾿ ἔϑυτο δχισκόποις., ποιμα)νοῖν σίιυ κ-] ἰηυο νος δρίτίτης ἧς τ δρένηῖον [φινξίωι βαλε ὁ- 

:ο' «(πνν [κμὐ νοι δ γαιπονοφρσιωνι ΨῸΪ, 4 οἰδιμσιες 
4ιὸ νοξαδιιίο ἔξ αιβολτιν σδίσιυτιτας ἃς ἡποθιλτας,ντ ἀϊ- 

5» χίηλις [νὰς 1.48. Ἐγαί, πομν βνπηίμαθα : αιοἀ ορ.0 αυάεπὶ 
ἰηῖος υἱεῖ πυϊηδγαῦ ἢ 

ἢ λο Νιδηγοδιενβιζενιην. οὐδὲν ὑσοσελάμίω. 4 ἢ, Ὡμι] 
δυτ ροῖ πιετυπηλυτ υοτὶ οι, Πιἰδοους πνεῖ Α}140}2 
ἀτῖς ἀπ ΠΠ| πυυϊλγηπιΝ πὶ υἰνος ἐκλνϑωρ ἀιοιματιν αυνος ηγοτιΐ 
νε τὰ ἀϊς 481) οοητγάδις ἀυϊὶ 40 τληάυληι νοΐὰ ςοἰ Πἶχυμς 

Ι ἸῬήοροι, ἐφενε Εριίοβαιν 

ἩΠΠπς ρεγιναῃσητς, ἐς 4ι0 ἀϊχίπνιβ {ργὰ,1 9.11. ΟὐΟΠΠΊΩΣ 
ἅυτεηι μος Ῥλυ]υς ὃ Δ) αἰνδά ἱπαΐτιις ἡ1υς ροντταβειοτιην 
τη μπὲ νογὼντ ἱρίς τοίξλτιν ,βί τος Ἰρίᾳ οἴϊεπ ήτο πεαις 
οχ ἔταττίδιις μος τοῦ ἐρη ἀηΤιλάοτγει, πιοησῖ οοι, (είς Ὀεὶ 
πιληάλτο εἴπ ρνοβείίςι, ης ραζετιν Ἑοο οί ἃς Ριορίιοια- 

οα 16 τη ργδάνέξιοηςςο ἃς ζου {Πἰὰ ςοπτοπιηετς, ού ἡ ΤΙ δο- 
ΡΑνΪαΘΕ ἱπεεγραπδίο ῥοϊ ρατεϊειρίνπα δοϑνιάβον ας ἢ ἀϊος - 
ταῖ Ῥάυ]υς (είς φυλῇ τΔιν νη ἔλυιη ρτοῇ εἰΐςι [ε οἱο!  Νιν 

. ἱπἸοαμεπάο. Βιμίάτυς, ΔΊον πο ρναματςβενν μὲ (9 μα ιοηάτν δρ  εἰτιη δρίείτας ΔΙ λιν, ρτοσίως οἰ νϊοἰςητα. 
“ΠΌΣΙΣ ᾿ 

ἢ Ἅιάἀο υς.16.1}. 

τεγάνπι (σευ ςηἀ τπ εἰξ προείλειὸ. «τόμῳ νογὸ 
«ιοΐ Ηευτα" 2 ὥη[". κυδων}} εἱξ ςοπυεγοηεπι, νο- 
φλητ ἀϊχιηυς Μάτ ι.5. Εἰτ ἃ τοῖν τυ υἷε αἷς ἰοσας, θγας 
μη πνὸ ςοιπρίεόξοηεκοίαν νοτ ςοηυδπίοηις (ἀππῃδιη, 
δι εἰς εἰςέζυιπ. πο σπιπνλις ἀϊοιτον ἤάθϑο τη Ουμζαν, 

: ; 2} μίαν 4.8; εἰν ε βεαιντγδιαμαρανμ ναι ν ἠ Τοῖς .Ὑ8.ς 
τ Ἀίδην μ1ον οἴάπο Μ[ βοωμ, Φιιμιαρτυρβιᾶνο, ἰὰ εἰ λᾷά 12. 16 Ρμῦ « ἰνρωνεχαϑαρλε κπὸ 

Βιδίείὶς ἐα Ὀςὶ νεῦθο τοί που ε δι ἀὐξἀπιοητις ἐςοίλγλης, 
νε Ιη τὰ 28. 1. δάάιτο νεγθο ἐξετϑεο, φυρά εἷς γοτιζόταν. 

ἰλτν τιηεη ἴῃ τς συΐραιη ἔδες γἱάς Πιρεὰ οαροιβινοιδ. 

«οὐϊείϊδυς ᾿οξἰει τ) νονφὴν (ρηνγνινααριὰς ἄπο 0 οἰ τερον 
ἡἹννὰ εἰἴᾳ το ἰςζοριποιὴνε ἰλνοτοπνιρη μι άσαν μιθς μηῖσι ἐππν, φιῖ- 

εὐπαμε ταπάςιι ντ, ἀρράτγου “λείας [νηψινα ἔμη!ς ἑἥππυ- 
ἄγη) ἐπηροτικειῶν. 56} ταιλιση (υΐρισος μας ἰηῖοι ρτοταμοννέ 
αὖ αἸιψιορτοίςέλπι οἰ νης {ΠῚ Α ροΠ 9} 15 ππανιι ἀττος 
βλλτεῖ ἀϊζοῖς  οἵπης ςουἤ ιπ [)61 ἃ ἐς ἄυἴς Ερίνοι; οα - 

᾿ ἀεεοϊατας ςαιίαπι (αἰπτιν, τι ἐπ ξειηπςηταίςηνχ, πεοιορς ΠΕ 3) μ]ιςατυιη! αν νονὸ ἢ} δα οἴδιοιι πὶ ᾿Αγροιοίλινν πον ἐἴας 
ἔμ πάτο πδίειν αυς οἷ ρίς ΟΝ τιξυ» ἢ αιο ἀομθαηι κτ- 
ταιτασι ἐπ τιλι “Ομ σα, ἐὐλντ ΐνεςο ᾿ 4.4.7. 

τε[εείηβοπάα, Οοη Πέντε ίτιν 1)ς νοσαι βάλ ες, ρος 41 
ἡΠ ει ἀσςτεῖιη ἀς [δτμδινάδίε τ νπὸ ΟΡ σολ τ. 

“Π Μ᾽ νιξξμι νροδένο, ἐδ ος απ «πὖ [{ εἴ δρίείτας τ. ον ῬΠ|.}»..} νι 00.1.1. δέ {ἰ γοια νᾶες ἰςηϊσπιίὰ 

. ἴπξει ἱπιρμίυ ἃς πιλμάἀδιομἀπαημειη υηοι]ο φυσίλιη ε οδινθὶ ἀοξιπδία τοι ρῳὶ (ςςυδν εχ οορ ταὶ 
18 ἢ. 

ἤάρε ---ὦ 

"φᾷ π᾿ ἐνὶ νον νέτρον, ὦ 

"νἀ. ΠΤ τμτίμῃα Ε 

ποτ ἢ ροτιευτς 0}. 

ὐ 172 Οπνε οηβίνν, παὶ σαν τίω βουλία! Ἱτοηπί Π εΙργοτος 
 κὰς, ᾿ Τ΄ ονωρν νυν δ, φαλοιαν, ΑἸ δὲ σοῦ. [{γῸ ι.62ρ.14. σομαςττῖῖ Οιρνειν [εὐδηιέαηνς ας (ντ ἰη αΠΠ9 

Διοιυπηις ἰατοτργεἴατὶ γοιρηοςητιαην (δὰ ρεγίριςείταει ἴῃ 

β ΑΡΟᾷΞἙβ 
κλησίων τῷ Θεοῦ ἰώ αὐδιετοιήσοιτο ὅᾳ} [του 
τῇ Ἰδίε ἡκβτος. 

᾿ εἱτ, γᾳ ΒΕ τ : ἢ ᾿ ᾿ ΘΕ λ. 

δ οἷδα" τῶτο, ὅτι οἰσαλαζσονται 9) Ἐβο εὐἴτ ἱπυά (οἷο, ἰωρδε] 
Βεεκ ΠῚ ξίγ μον λύκοι βαροὶς οις βιλασεν πη Ραγοζηῖοδ Κγσαὶν 
ὑμαῖ μὴ φοιδὸρνᾶμοι τῶ ποιμψίε" ἸηρΡείϊιτοι εἰἰς «ἀ γος᾿ ρο(ὲ ἀϊ- 

δ δ ον ΗΝ ; τ (ςοὐδωϊῃ νου. Εὰ 
Καὶ οἷ ὑμῶν αὐ δ] αὐα ςήσοντωι αὐ οἶρες [30] Ετ εκ νοι! ρῶς Ἔχοτίτατοι αι} 

ΝΣ μα “Ρετυςία ,νε αἰίςι- 
υαἷοϑροίε ἰς αὐ ἰγαδαηῖ. 

᾿ γαλοιότες δες φαιυμδμα , τῷ ὑποασᾷν) 1 
τοιὶ καϑηταὶ ὀπίσω αὐ. ΞΠ 

Διὸ γρηγρρθῖτφ., μψημοναϊοντες ὅπ νι 
τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέρων οὐκ ἐπαυσα- 
μίω μετὰ δακρύων γε ἕνα ἕκαςον. 

Κα ταριιῦ 

δοιυῖαι ὑμᾶν κληρονομίαν ὧν τοῖς ἡγια-} [με΄ 
ὑμδαάνι 4υοή παγεαιτατὶβ ἰυΓὲ ροί-" [ἐν {ανέβιβοανιν ονλδνϑνν. τος ξανηρο: 

ἜΝ . . τα διε", ἘΠ 1:εἰ ποτην δι). σιΐμοις πῶσιν. ΠΠΘΟ δ (Δ  Βοατῖς Ονὴ οὐ μααωνγν 
αἰυ8. ἜΠΕ, πᾶ  οο α , δε . : ᾿ ᾿ 1). εζολ!ηην αἱ ἀν ην 

Αργνθῖον ἡ χρύσιου ἡ ἐκατισ μου ου- Ἀγβεητιμ νοὶ δάγυτη δι Ὑς. [[ωμ Ηρ ὑμνον Ἡδ ἐρηζων ξ: 
δενος ἐπε ϑύμησα. ἔεπλ μὰ} Πἶπς ςοπςυρὶυ. 6. [ρινί: πδϑέ ιν 

» κὰκ αν , ε) “ Ἂ ᾿ Ι δὶ { (ἰὶ ᾿ ἫΝ - ἰς [34 τβίμεν, ηὐάην δ" ΒΕ 
Φ Αὐτοὶ δοένγεν ὠσκετε ὅτι τὰς χρδίαις μου} 4] 1010 ΤΡ! ΠΟΙΣΙ 5) ντοὺς (ἢς 5 ᾿ βνρι δαρφὶ Ρν δῶ τ : Ἢ : : τς ἥᾳ “2 . ἀνε τὸ 44 4.4 ἃ 1 ἤει τᾷ ζμ τοῖς οὔσνκε ἐμοῦ ὑπηρέτισαν αι [δὲ 118 4μι ἱποουῦ [αὴτ πιαπὶί 5 ἰ ἐλ μμοακεε ραθα με οἰυδραν ΠΝ 
ΤΡ, ΒΑ [τας τ οὐ πγαῖε. βηδφδνμο ρανυΐ δ. ϑελείε ρα ἐστὶ, 

᾿ ὁ ᾽ ἢ « Η} " 

Παύτα ὑπεδεξὰ, ὑμᾶν ὅτι οὕτω κο- ἢ ᾿ Ἶ ΕΝ 
πιῶντας σὴ αὐ τιλαμὴ Ρ 

28 εὶ τοῦδ Θεοδ [π φιίηφυς Ἔχεπιρίατίρας Ἰορίτας Κυ- 

4“ καὶ Θεοί, δ φινννὲ ἐν’ λει, ϑυίριςοΥ λυτεπι τοῦ Κυρίου ἰηί- 

το Αι Πς δά οτίριαπι λὰ πνλγριηεπὶ ἃ αιορίλπι αι εἰ 
χοκλυν!απι ἴς ἐχρ] σάγοῖς δάιιοτίι Απτϑγοροπιοτρλιζας, 

πε Ραυΐας νίάστοῖογ [ἀπρ' ᾿πεπὶ ΤΡ ἀϊιδηταῦ τειδαςτε; 

ἀεϊπάς αυνπὶ μος τορος ἐπ σοπτολτιῃι, δὲ 2 Κυρίου 

θυύηοη θοῆς νιδογόταν οοἰνατόεογπτοετροίταιη οἱϊς ΡΆτο 

«αἰσιϊδιη κο δοὰ μας ἐξ τα πδη} ἀπθηαης ἀτοο. 10 ς 415. 

εἤραὶ ἐογτυιη οἰξιοχρ σάπια ἤγιτς εἰΤ τ βῸΤ κοινὴ εύαν ἐδιθιαταν: 

φιοι ἀιςοπα! εις α0η Νὰ Ἁ ἀκύφρ. πους τοριοδλάυμην, 

(νι ροῖ Ευτνοβεῖοια ππριὰὼ 4υτάλην ἀΐεις ἃς [οτΐθεῖς 

ἀὐης ἀμἀςητ)ο (ἀππιιπᾶπι ποίτγς σου οἸλείοπης οΠΌΜΟΙ:, 

{{π|ώ4|πἰπιτιτι ἀνειτὸ εἴφίολης αιοά αἰτἸδιπηοςν ογῦνη 

βξίνω «Πτανοιπνε τα νέων νοὐὲ [εις ςἴδιν ὁτὲ ϑεαόϑρωπος 
ἀτᾶιι:. 4 δου εἰ ἀρφ μιν οὐδ διον ἄιρτρι  γη0. 

κοάιος Ἰοσίτατ τοῦ νι τος τοῦδ δον Ψετοις, ΔΠΤΘΙῚ πιοίο 

Ἰοραςοδίστυση 4 νἱς οἱ ἀττις υ]] 00 ρυδδητα Ἰνυλμ5 (.π.- 

ἄϑιηις δι ἀρ εἱς {1 ἀςοίλγαγυγ, ααὰ: ἐορ το 8 ἐχροηί- 

ΠτΗεδτ 9 11. Ἐμὴτ ἐβτπὶ μις ἔλθοις νοτὸ ἀηθτυς, πιὸ 

νεῖὶ ρυπβολιε. ς (ληξείβοιι8 τὴν τρις οχ ε{{Ὸ πιδηλης ηἹ- 

πάρη (με ἐἰόμτί νοτὰ ρυτηηνηιι9 βομλο,, ἴτὰ εὐἴλπι νοτὲ ὃς 
Ρεἠοδιΐπια γατίσης Ώοως εἰἘ Ἐπ νυς Ἰσοιιηι ἐληϊτα ςο- 
πλτὶ ἔιπς Αττὶδηὶ, δι Νείζοσιδηὶ δ. Εὐτγοβίαιι Δὶς ιητοτ. 
Ὀγελιοηΐδιι9 δοργαιιατέ. ὌΝ 

᾿9 Ρβ φιπ ει προ θον, Σ᾽ “ἠμ ἄφιξίν μου. ῬΊλπα 4υίἀεπὶ 
εἰ ἰκηϊοπεία ἰςά ἱπυμίτατα ρῥτοτῆις ᾿ὐαταθ ποπλίην σι οιβοα- 
τοι αἰϊοψαί ΠΟ ἀἠτοδαν ει ἀιυιρρίαπι ἰοοο δ δάυοι- 
τὰς ἰῃ εὐπη ἰσαμπι ποίαις δά 461 "1" ςοπτοηίσηα 
βέπιεηοηε Ομ δὲ ἐρίτυτ ἐθεσιν Πρ ἀηγασα εἰἴ ἀϊανϊοηό, 

μοϑν τὴν κύμιν δά Ἰσιγηαιν νιἀφοϊεςοτ' ἤςας νενῦο ἐσύ τι 

γα ϑιπθοη ἄταν, Ετατσηῖην βαυΐαν ἐς ἔυγυ [πὰ 

Φ φιοίβίμοιι ἰα Τυάχουπὶ οχίει ἰς μούττορενο ἀξ ηοττὸ ρος 
ἀπιν ψυΐηι ἐδ νίκα ς: “βιϊατοτ. ᾿ -- 

30. Ρὶ νμρίω. δηφραμιῆνα ἰσιηρς νῖ βιδίταγε ςοηἤιειιο- 
ὅς δλτα ΠΔ1Π Ἰαγέτδει Διὶ νοῦ ο 410 Τ)ΌΜΉΜ) ἰη σοηττὰ 

ἄκῃ) οἱ οἤϊδιη 1 εἰ νφυδιὴ ἔμο, 
᾿Πσ ρεσρτῖο (δηρυίπε δερφμίῇ- 

τε νηυϊιηυεπηυς. | 
ἥϑεμαι ὑμαῖ, ἀδελ-Ἶ ., Ἐτ πᾶς ᾳιοαμε,βγαιγοβοοιῃ.}ς 

φοὶ, τῇ Θιφῖ καὶ τῷ λόγ'.» τῆς χρατος τηδάο νὸ98 1)εο δι ἰἜγῃγοηι ρΓὰ 

Η Ἧ " ν ἶ ἑφυΐ φωά Ὁ-- 
ἀνπί, τὰ διωυαμϑμῳ ἐποικοσίομύασαι χαὶ ἩΚΊΡΠΟΝ 40} φνίδφρε 4.2 ΡῸ 

υ βμίδρνεόναι ἢ ἀδλ4-} |υς ἱπῆγπιοβ, δὲ πνοπηπὶ ἴονοῖς 
ιοαύτων ν μψημοναῦοιν τι ἣ λργῶον τὰ Ἰδοτυιῆ ουνίηι [εἴα γ. Ἰρίμιη 

Κυρίου Τησοῦ,, ὅτι αὐτὸς ἀποιΜαχφθμον Ἰοίάοίνεθε ἡ ἀὐχης., Βεάτυῖι εβ. κί βασιδι εβ νι 

". 

ΤΟΙΟΚΥ͂Μ . 
Ἀναΐε ερίποροε,βά ραΐσεα ἀφ γπελάρΗ μα 

ἶ ζω, ; 
ἊΣ Ἀδυδν τς τὰν 

ἐν ΜΕ ἐκ" 

ὄπρι βοβ ἐς ΡΎΊΠΣΙ ἡονρ εν οΧχ 
ἱ ͵ αὐδ' Ἥ ἡδεὶ "" υρὸςφ ἀφ 78 

ἡ 5.9 ῳ ᾿ ἈΡΧΑ ΝΣ , δά. 
βόηφοβα ξίαχυ͵ ἀδοις ἀξειις δοε οἱ 

τς τὰς ἀξ αι 4 ρδτίο 

ξι ἐπ νοῦ ρῇε ἐκωε- πδῖϊ (ι οςεἸἤο- 

γε υδὲν ἰοῃνοίεθ Ῥεν, ηΦ εἰοείδηυτ. 

“τα, Ὁ δάμρν ἀ- : 

ρίοι 461}... 

ἐν ἢ 

Ἰάσο νἱριϊαῖς» πιοπογοβ πηε} ἡ Ῥτορτεν ἄονἀ"υήῥδικιε, 

ες το πηϊμιη ποᾶὶς δὲ ἀϊ8 ἠδ ΝΟΝΜῈΝ τείπεηξει γ 

εοἰαῆς κυ Πῃςτγ ποῖ δάϊιοης ἰ ΠΡ ΜΡΦΗ 

4"ε νεβα.. ᾿ 
ξένιος ποηνὲβ ̓ νε Ὁοὶ ροτεπι 

Ὦ 0 (σ' ὑενὰο ζωμε ἐν δὲ ειδιαίτα ἐν 
ρβιω ὃ ἥμν βϑίᾳνν 4 «ἀξ Ρἴνι Ῥεοινηιν 

ἤοπει ἐπ νἐῦ ζο πὐβδοε ρον ρας ΝΟΥ] [οανρνφιάανε κτνάμφίεην μο ρδιϑξ»δηε 

1Ιποπηπιδυ5 οἴξεπάϊ γοδί» ἢ δὺς νἱϊᾳ δ, 

γῖεγς [ἰς Ἰαδοταπάο Διίςιρε: 
Οὐ νι οξξεηά)υνοδη, 

4νοη!ά βα ἰαϑοναπιδιον. . 
“γε [{ξερβένο ἡβνηνθ, ᾿ 

᾿ς το οἰη Πϑνένδν Ὁ ον 
“ἴρμι. ἠμνανὰνν ἐρῇ 4) 

ἡ ἐ 4- 

Ηδορεῖ ἐρεχεξοῆπ εὐρίϊοο,υδῆ ἀϊοετσι Βαιον σοι! 
πτοὲς ἐἰλρτον γο8 τιαίο ίγο ςαπίετιφιβή ἢ Εμᾶ-. 
ε]ἰο, ἥως φιάτια ίαπ ἡμητιρ, Ἰάσιτοο εαίπι Ευδησοίιπὶ,. 
ἰάάτον ἴστις ἔξωριο,(αρτὰ οὐρίέε τι 16. ᾿ διωυι δ νάδεν 

; Πονρομῇ, τῇ διωαιάφ Ἐναίιη Δαδοτιος ςορίσηρις απ 
λόγῳ. Αἴ οβο ρῦτο πλίπυς σολέξληι ἔοτς ἱπεοιρτετσδοιῃ 

. ἢ οὐπὶ τῇ Θε ἑοηλππχος Ιάςο ἠοπηιλι (ὑρρίουν ἐκ αι 
οἰ ροῖζεε ἰητο ρ  Θειηδεϑελος ποτλπάυηι δὲ. ἀγεϊ συμ 
μος ἴοζο βοὴ τϑιὴ ῥειά κρίσιν 4 ἀ πὶ ὠπολυγίω ἀκοίλτατε. 

το {Οὐ νά ῥανεν αἰ ἐε τονε ρυβ μέ  αἰογάλνον ὁμιαν Ηςδταῖος ΠῚ Π2 
[ν»ωεραία! 1 αὐοιξ νοζὰ δ} πὶ πλυΐτο ἰάτιις ρᾷτοτ αυιάπν ὦ 
Ηα:τοάϊτας ἀρυὰ [ιἀτυὴος,, ν Αἰ δὶ ἀνχέμνιις ᾿ τάπης νιάςς 
τον ἀδείλγασς αὐ ἡγε ςοηξῳμιτιτί ΐσιυς {μ|4 τα αυλιῃ 
ργβάϊιηι αυοῦ ροΠΠ ἡ οὐ την, ἢ ηΐτυ πὶ σγατιίτο δἀοριίοΣ 
Ὠἷς ἱπτς, ἐχ που! τεϊξδιγδτι ράξτοιαμἱ 1) [ἀδο Ροσιραγα- 
ἤηπ ραυ]οἸοηρίοτειη νἱτραι. -. δ μο, σηνηιδην ἐν πβσιν. 
Ἡεδταϊοὲ γολ {' ἐἰφίν } ἐν Ῥο συω Ροιῖτ4 : 4θληι τη] ]λξεη 
Αἰιδὶ ἔκρε ἐιησταυίπαις ας ατὰ, ἐπ σηννέδι.. Εταίσνῃς, ἰη- 
τεΥ ὑπ»). : ᾿ ἜΝ ν ᾽ 

3, 18 οπῖϑοι πάντα Ψεϊ, ραν ονπρηἷο. ἸΝατη Π δαυάίεηδα 
εἰξ ρεσροθεοιλι νοι ζοτιθυεδε τοι γιδὲ ΒΡ 44.. Οὐ 
ἢ νεϊὸ πανπὸ Πιραιίοτι νοτῦο ὑηρετωνεν λάϊιηχεῦῖς ὃ ποία 
τΑ σοι αι ἠςαιιὰπι τπὶιτᾶτς εχ ὁοο!ςἔλυτᾶ. ᾷ δοι ἢ ταν 
ἡπλαμδαῤεάνρ. Νὴ οἷξ΄, αἰοαυίη ςοἸἀρίατον αυα ρογιοξῖα 

ὗ ππάπὰ τέξϊπεις. Ὀἰςιπὲων δη πὸ Ἀπὸ τγδιΠατιτιὰ ἀς {5 
αἱ ποπάναι ἰκτις φοπβςπιατὶ ἀοξξ τίμα δι δλ δηλ}. οἢ ἐη- 

εἰ α Ἰρυεπίνπι γδϑι Ρ᾽λολιμπα νιὰ εἰξινδεάημο [ειέάϊ 
βιπτα ηΒΗς αν βετὶ "ἈΠ ((ἰυάτάυιςιν ςορίοις τ!) ὃς 

᾿ φαιςπάα ἀν οατες οπιαὶφαυΐβιι ροι ει οἴῥηάι. Ηος 
φοκηίαι εἱϊ ἰλσειτες βυϊσίτο Μ|ός ἰλγοοις 4. λιν Π δα 

ἦτε. Νυΐυλην δος τοτίάεωι γοῖθὰν ἐςείρειπι τερεείοιτ ἴῃ 
Ἰμδονία Ευδης εἶ τα : (κά ες ναι ὶς ἵνοΒ ἐς ΕΠ Ποιὰ (ΟΠ ΠΕ |- 
τασινοἴνιει σα μιν ἰτοπνοχ τὐἰοδίσγονι ραταθολα, ἴα ι» 
ἄἀσηη Καιια ταϊεπτόγααι τ ἀΔπάο ςοηί διά εἴ ἢ ἀοπο- 

"ς τη δοςερτογμ ςοιηπιθριςαῖίοις : ον ορροηίτας ἀὐ2}}- 

τυ (ξητεητιβαγδοττο,,ὐ δαἰνηἰσπάα ΗΝ τ πιὰ ἀος πιῶν οἱ. ὃς (οτάϊάα ξογαιη ραπῆπιοηία 4 ἢδί ρειίης ρυαπε 
τ θυζαθτας. ΦΠ1 αἰ βναν νε τὸ ὑονοᾷν. Γοαυίευτ υἱῖςὴῃ 
ντἀς ἱποπιδτίε κα πο τοιροτα ογιήἠεϊιτον Δα περ χει Ἢ 
εὐλἀομνεγληΠατιοηο. ἢ 

μι Ῥεν υνεμιεμνογτοιο τὰν ἸΝ πη δίσηπ!ο ται ςζ το σχρῖςῖο 
"4 ἰδεπησετιὶ (οἠϊτίο ἴασγας ἐχογιανίνριλιν.». 

3. Ἐξ {ἀτροϑη! χταη αι ββαν κρὶ τῷ λέγῃ πε χάριτι ἀμτζε 

φιοί αἰνίε [διφίυπευν, δε νει δευλης φιμς {{ις σοπιμνν- 
αιοληἑα Δεςορογνητιίτοαν οα οἷα Γδητοιητιαὶ ὉΠ ψιὰπι 
Οδαίων Υἱτίσιο ἴο ἀΐς ρεοηπητιαῦιε, θεαὶ βοδζιγιν τος 
ψηἀεάονηῖς βεγάίκυτια υὶροτίυ ἀς δεείριεπἰο 4. ἀπ 

ᾧ ἐλινίο (οἱ - οἰεὶ ἔμειίας. ταις που οἱξ ἐχαφιν διμιρα 

βωληβ ολλνμι κα νος ἴσῳ ἐρηΠ"τιςηάιπλ. 

40 

ὁ φ)ο το. 

φ προβίσήμαι ἰφῃ ψγ" Ριορβδιία ἀθ 

δ’ ἰδίου τε[αννϊ ἐμὴν (6 Ὴς 
ἐτγτρᾳ τῳ νὰ ὑμαβῳιλάν, παθῶν 



Ν ΑΡΟΘΤΟΙΟΆΥΜ. :}͵,Ο ὑκὸ 449. 

᾿ελϑήντες οἷς τὸν οἶνον Φιλίπαε τῶ δ) [{πἴμαι ΡΜ Βρὶ Ευδηρει Πα(αυΐ |Εϑανγείηβα { φιῖεναι ἐδ 

Τρ ΩΝ ΠΡ ογδῖ γηυϑ οχ Π 5 ἔδριοπι) πὐᾶπ.} {μέριμεν ) πναηξίννμο ἀρνᾷ 

γλιφὰ (τὸ ὄντος ἐκ!ἤλ ηἴ 4) ἐμείναμδρ!. τἴι15 ἀρ ἐμιΏ. ᾿ ἠδ 

ΟΥΡ ΧΙ μ8 ἐΣ.»] ΤΑᾺῺΑ 

Βοκοξείυσι δϑνιλιΑραν κλλὸν ἐλομᾶαῥεν. ᾿έδτς ροιῖσε φυιὰπι «(είροτε.. ΟΝ Φαληε ἀείρεῦς, 

δΟῊ το ἰε, ἐξά: Καὶ ταὐτὰ ὀὐτων, ϑυὺς τὰ οϑνατα αὐτῦ, Ὁ Ἐκ φυυπι μας ἀϊχιηει, ροίεῖς 39] τ φεβ μαφ ἀν με ρο- 

απ ἐεδὶς αν, σχμὶ πῶ σιν αὐτοῖς πιφνοηύβιετο. β δΡΊΕ ΠΝ σταῖς ουπιὶ {Π|6} ἰβῶχονήδμι βρμ οιαννιες 
ὃ 

᾿ 9ΌΜΕ ΝΗ, ἢ 

"δι, "- δ 4 ; Η͂ 

Ἷ μω νϑδ' Δ πημνυω ὠνόρη ̓Υ͂ ΘΈΡΕΙ διῶ βεῖυα οὐ! ἢ ἡ μννναν ἔβαν. 
ὥμ : ὩΤῊΣΤΙ : 9. “οἷν ἐζρτο- 

Ἀου μανεφίλφον δν ἀλλ. 8 οἰτι δὲ τυ σητος τ ςΟΙ]Πυ τ εὐνβϑοον ρα ωανς, 

οὐ γα ἐρες πὰ ί Ηυὶΐ ἩΗοὐο φεμβὲ 
! . ἥσων ϑυηγαιτορες ϑενοι) 9 υς ϑυυῖεπλ εγδῖ αυλῖθοΓ 9 εἰς ΔΈΝ ΘΓ Μ8 4μι4:. 

ΠΟΤΕ ὃ ΜᾺ στη Ρ Ρ αἰὶς νἰγρίη οϑ᾽ ργορβιοιδητεβ, | ἐμὸν βία υὐτείνοι βγοβΙ ᾿ 

πισαρὲς φΡΕ ΘΗ τό, ον τς Εἰ φυυτη ἐΐες ρεττοξ[οπνιϑ [παν 
οὐ Ρδυϊ, ἀοοίςι! ἀθλητυν δυῶν: Ἰ» , , ᾿ 

᾿ , 
; - ς᾽". ᾿- χ ὰ βανὶ ἢ 

͵ , 8 ΄ ιο ᾿ 
: Α 

,. Οδιμυώμδυοι Αὐλισα δὶ τῷ λόγῳ 5}. ΟχαοίΑεὶ ἀνακίανὲ οδ ἔδεπνο. 9} "  - ἐπιμδμόντων ἐμοῖν ἡμέρας ΠῸ εν ἐδμηοίαῖςον ἀείοεμάϊε Ἐὐ Ἰὼ μα σεν μεσ 

ῷ τρηΝθιρ ὅδ οὐκέτι δ γιουσὶ τὸ ὧφν-} [εἴ αὐοαὶ ἀϊκοίαῖ, ἐρίοβ ποπ ἢ ψετδε φωνέ ἀϊμετε, ἢν. πλϑὲ τις πὸ τῆς ὕυδαίας ποφοφύτης) ἰΙμάχὰ αὐἱάαπι ργορίνοῖα ποπιὶ-ἰ [4μνάανν αὶ “μάκα Ρτορνεα 

, σωνον δὰ θεωρῶν αροϑέπὸμπὸν δὲ αὐ-ἰ ο([6 ἀπιρ]ΐωι ἕαςὶ ταν εἰυς ςοη-, δῶν φρρέννι [ρίετο εἰων ἡμ4 Α᾽γαξος᾽ Ἰ Πρεάραβθυ»: ͵ μ4 πρηνέρα «"ἦς ὁπ: 

τὸ ὡς πὰ αλο ᾿ ῊΡῚ πΠΠΠ 7{{ρφᾶαγοα: δὲ ἀσάυκοτγαπε οἰπὶ τρί ρρθκρν Ει ἀεάι. καὶ ἐλϑων «ῳρὺς ἡμαξ, καὶ ξρας τίω] α] Ομὶ αμυμι να ει δά ποβοδι} ] ἣν φμβ εν ε Αἡ μουν 

: πο ΨΥ δὰ παυΐη. ἽΝ, Ι Ἧι ὁ Παύλου, δϑύσας τὰς χϑῖρας "ὁ (υτηρςε χοπαπι Ραμ ,νἱπέτιδ! - Ἰεμίει χρπᾶ Μαμί, ' «ἰδἐ- 

ἡῤρς ληδον τς ΣΧ ἢ ΜΦΗΛΘΘΕΚΗΣ ὁτονς ὅν ΟαΑρ. χχί. ὦκλν. χχι. ᾿ ἐών τ τὶ "Ν λέγοις Τιῦ κα (δὲ πιδηΐθι ἃς ρεάϊδυξ, ἀϊχιτ, ἀπο ἐν λοεβς φφομσα ᾿ 

τμδυμυμῇ ΩΤ Ν ἰόν αὐαιχβέιζαι "αὶ ὅσο} ΓΤ ουτοιῃ ριουςᾶὶ ΠΎΤΝ ῬῈ διξίην βᾶνη τίς δας οἸπῇ ,. Βο γ ᾿ ἢ Ηχς ἀϊεὶς δρί εἴτυβ (ληδζυιϑ, γι- ᾿νε υρα εμα ΤῸΝ 
Ι 

βορὰ. εεἰνεὸπι δένψαφ ἐἰ κὐ Ὁ δ) ϑυδ'φομεθ! ν δι 1 Ὁ εἰ5. τούτο υγία ἢ δ - "ἢ δ! Ὁ νβμάτηι πάμη Τὸν αἴσρα ου ὄξινν ζώνη αὐ Ύη2} τῳ χῇ ςυΐυϑ εἰξ μας χορανῖτα νη. ἐκρια ᾿ψέ ν ψινχαόνμι ᾿ 

βία μεῖ σα ΤᾺ, ἤλθομϑμ οἷς τίωὐ Καὶν " τῇ δὲ]. νεμίπνωε σουπι, δ (ςαυσατὶ {ις Ἀϑ. πινοθία ρεο πεῖν τὴ ϑέσονοιν ἐν ἱεἐρουσαλημ οἷ εδ'αῆοι}) ἰεἰςης ΗϊετοίοἸ γπνὲς ̓ υἀαἰ; τγατ] ἦν “ετοαίεην “μδαὶ, Φ' 

γιά, οσηαι ἑξής εἰς πίω" ρόδον, κα᾿αῖϑεν οἷς Πά- Ἀποάυπι,δι ἱππῆς Ῥατάγα. [βιφεννὶ ἀϊε Αἰροάμμν, Ὁ. αὶ παρ δώσουσιν οἷς γφῖρας ἐθνόν. " ἕπιαυς ἴπ πιδηὺς Οςπιίθιη., 1᾿ ἐῶν "5 πρδῆμι Οαμ- | 

'Ν μΡΟΥμΝς ΠΩ ΔΑ Δ Ὁ Ἐν οσι: ἐήῤεννῆν ἰηδε Ῥαξαναην, οἱελήκούσαι μϑν ταῦ Τοῖ, παρεκᾳλρυ- ὦ Ν νογὸ τα παρα πρλ αν το- - ὡμο ἸΡΕΡ μἰἠξαιαν, 

ὑμε εἴ, νι γου Κ᾿ πταρος 4 Ἐτκηδδιὶ ηδλυέιη τε ς᾽ τοῦ [5] ἘΜῚ φορῆ νηρο μι . ν τ παρ ΝΣ 9,ι.- ΑὈδιηι8 δί Ὧος δὲ 610}5 ἴος! 1η- ; ; 

φθί που νοιρ᾿ Κρ δ Ἧς πλοῖον δἐεπορον οἱ Φοι.] [1 Ῥῃκαηϊείατι,ρα τοηΐκεπί,, 125: ΠΣ ιδυήμος Ἡ Χρὴ Οἱ ὠντόπιοι » τὸ μι αὐα ὅοιςυπεαἰξἀοτοιἩΙοτοίοΙ γπν. ἌΣ ΦΕΣ, : Ξ 

ὲ | : 0. 3 ,.κχ' Ἷ 
ῬΙναηνσδ., ἀἰτεηάφηιοι ΘΉΝΗ αὐτὸν εἰς ἢ ἐρουσαιληβ. ἀενὲε Ιεγο[οίγηνανι. δεά τοίροπαϊε Ραι]υ5, Οὐ τἀ εἰ ἃ 'Ὦεο (εἴ- ! ." ᾿ ς 

᾿ τα, πα τ ἰίω ϑχιξαύνες αὐνηχθηυδμ. ᾿ ΡΓο ει! (υἱη8. ; κδω φϑιένενι. ὴ μος μδ ᾿ -.Ἰ5 

πο πις : ιφᾳβαμνες ) τίω Κυφρφῦν χα κα 15. Οὐυντι δυῖοπ ςαρ ει πο. 1] φδωνην ἀρῥανωϊ ζει : Ατιιρίϑη δὲ Ο τς λος Τὶ τ μας, βδητοϑ δ᾽ φατο Ποητεδ 5 τωβετεβομῖι βίωι 

δλα ττν πρλιπόνηρφ αἰτίων ἀ᾽άνημον, ἐπλέοιδρ᾽ δὶ ἀρβάγοῖς ξγρτυενϑε σλπι Δα] “παρ Ομ νεαψμος ἐλῴντες καὶ σιω ϑρύήἠοντές μρυ πίω)! ἰξος τικυιε ὃ Νᾶπηι εξ ποι (ο.} τ ιρίμινώνων παῖ ' 
τὰ οἰς Συρίαν νχρὶ ἡστήχθημδῳ εἰς Τύρον" ἐδενον ἀτος νὲ ΘΠΊΙΣ » ΒΟ ρα: μὰ ἠπϑδα βηδὸν "κ- γχαρόαν ἐγὼ δου μϑνον δέϑηναι 5 αλ- ἰὰϊῃ νἱης τ ἴς ἃ δι τροΥ  ραγατιβ) ᾿χο  ρνν μϑΝ ιν αἰΐϑ- 

ὠκῶσν φὸ ἐμ τὸ πλοῖον Σποφορτιζόμδμον ΒΗΒΌΕῚΝ ΒΥ ΓΙΆΤΉ ΟΣ ἀευςοϑι [ω- ἀἰ λαμνρυμου ἐμ ὰ »“ σοϑτινόὶν εἰς ἱερουσαλημ ἐ- (αν Εἰ εΓοίο γπλῖδ ργο πουπε} Ἰγάμν, [μά Φ' προνῤμβίετων ἢ 

πνελ τ : τ 8 Τ γον }Π}ς ἐπῖπὶ ἡδιΐς ο-  Ἰρμενὼ ἐκροβιων "" [Δ ον ῷ πρῥγόματος τῷ Κυρίου). Γδοτωηϊηὶ εἴα. ᾿Ιφἰεπν ράνάθως [μην βοβθεν : 

φριὼν. ες} [τᾶν Ἰμπ) οὐύς ἐεχροἤτων ΤΉ ΗΚ μίμως ἔχω ὑπὴρ τῇ ἀνομφιτος τὰ σαι ἰρὶ ῃ Δἤξητιγο-] ρον ΓΤ ᾿ 
Κ 5) ᾿ς ἢ ᾿ αὶ ὶ Ρ ΡοΙτυγᾶ. ὍΝ . πότ ν Ἴωτον ι4 Ουσυ. θἰτυς που ὦ ἑὰ ΞΘ ορελοόνεν ἘΟΗ͂Θ τις 

πυε μὴν φρνῆς τοῖς τ μὰ ἡ πεμοῖ-} ας. Ῥεγπηαηίιηιιϑβ αυτέ ̓ θ᾽ ἀξ ἀἰο5] 41 1π"πηεὴν ἀνίοην ἀ[ ἦρα. ὑμτν. , ΝΜ" .,  ἸΠωρδοφυϊευϊιηι»,ἀιοςῦτο5, Εἰας ἤρθνι ἀυδευίκονν 4. Ὁ) νοίαρ αι 

γαρϑρνδγειῖ πρθρᾶς ἐπ] ἃ οἵ τινες τῷ Παυ [πρτοπι»ἰπυιςπεῖς᾽ ἀἰς ρου] τυ κν φθραν ΤΗΝ Μη πειϑομδρου δ ἀχεῖ ̓ συ ἼΚΡΟΥΣ" ὈουπίηΣ νοϊυπῖλ8. ἐδηίος, θϑμνήην οίμηδαν λον, ἰοῦ Ἢ 

ὧφ ἔλεγον ἀχστὸ Ποχῳτος, μὴ αδαξαί- Ῥαμίο ἀϊοεδαπεῖ ροτ δρί τἰτῦ Ὡς] [μιν ἐρινάνιν δὲ ΡᾺ τ ἣν» εἰποντὲς » τὸ ϑέλημα τῷ Κυρκλοῦ ι»] Ροττο ροϊὲ ἀΐες [τος ᾿ 00116-} ἧι, εἰ ίη ἢε αυὶ 

ρῃν εἰς ἐεφυσωλήμ.: ἜΣ Ἦν . [αἴςξεηάοτγει ΗΙ ἐγοίο! γανδοι, ΉΘΟΝ Ὁ : ἡιίϑω. ἐφ ᾿ Διὶ ἰαιεληὶς αἰςτεμάϊπνας Ηϊοτο- ἢ] Ρρῇ ΑΡ μενὴ ἐδέοι μδλὶ γύπα" 

: ἤοος : : ΝΣ τῶν 5 ᾿ ε" ͵ . ᾿ τς ῥναραναὶδ, ἀβεάεθάνιες : "τον 

. -δν δὲ ἐϑενὸ ἡμαῦ δξαρήσαι ταὶ] «] 5:εἀ ρεταξε!9 15 ἀἰς θυ, ΒΡ ς,ἠ Ξε οκρίνενν ἀἰεδνε ρεν Μετὰ ὃ ταὶ ἡμέρας ταύτας ὁποσπόῦ Ὧ ΑΥὸΣ ἐῶ Πρ εὐ’ αἱ ἦν ἐμαρλύσας : 

ἡμέρας ἠξελϑόντες ἐπορουόμεϑα, ὧφ»- ἰπηὺδ», οὐρηΐδυς ἀδάδυςςηείδυο! {{{837' ὁδάπνηνν ἀδένεοιν εσάμᾶμοι αὐεξαίνουδρ εἰς ἵερεσαλίω. ᾿" [εηεγὰς ἀαξετῃ ΠΛ] ΕἸΣ 4 τ|16} Κ᾽ ἐμότωῃε ανμμνν Φ’ μὲν 

νων ἐῶ νοὐ νῶν σαὶ ἐμ] [ηο5, ἐὰμι γχοτνίδυν ὃ ΠἰΒονὶ δωφ υϑεὲ ομεδιδηι ἢ υκο ᾿ δὲ καὶ Ε οη7 ὑπὸ ἐφνὲ εχ ἀιίζιρυ5 Οχίλγολ ποτ, |ἀαπεν ἀξ ραιόε αὶ σα[- 

τὰ τ ΨῊΝ» πιὸ σα ἡῶν σαν γωναξὶ [κι γεβεὰ «ἰήει να, ἘΠΡῚ τἰδης ἀν βίο υξγνε βιω Σωννλϑον δ ΧΩ βϑι Μη ὃ ἕν υἱκυπι;ἀάδιςεητεβ ἀρυὰ ει) {τε ποδέξεην, αὐ δδμεενεα 

Κ᾿ ΤΡ, ἑὼς ἵξω τὴς πόλεως 'χαὶ 58,- εηίθυ ἰῃ μαι θοὰς ἀδ ἐπ ἐχρῆν ῥοβλεῖν ξενίϑαι Χασωροίας σιωὺ ἡμὶν, ἀγοντα γα ᾧ δΕῚ Ἰαϊυετίγευναγ, Μηδίοπξ ααέη μρροῖνρυ ἐραθιμρισεῖ : 

., ἢ “Χι δὲ ἡ 2 Ὃ Η2 {{οΥ Ἔν οΥ 49} 8.1. ὅ “Ἵ ὼ ' ἦ {ας τ ἹΥΦΗΗΥ͂ ΒΑ[0Π4Η} 662. 

τς τοὶ λόνατοα γ2: τὸν αἰμαλόν,ανορσηυ- ' νϑαΐμδυ,Μναίσωνί τιν! Κυφρίῳ, αρχα)ῷ) ἸΟγρτίυπι, ἀπείαμμπι αἰ ο ρα.) ΟἽ αν φυρνίωνν, ρέέρεριι ᾿ 

ξάώεϑα, ὶ ἀρϑητῆ. ᾿ !  Ἰ πριν ἰρίτων κε ἀπ τπμιΣ ἀὐεινοίκων 

᾿ εϑῳ : ἐρετῶν τῷ ᾿ ε .. ἐ ς - ᾿ ὃς . ἢ 

ΑΣΑ ἰανασάμδμο, αὐλύλοις, ἐπόίζεν ἡ ας ἰδ ποτ ΠΡ  κὸ το τ Ἴμμωδ, ακεῖαναν τνομήμωνὸ ἡμδίδεὶς {εεραύλυμανἀστ᾽ δεν να αν ατυυττρττ Ἴμαβυκας ρας τὸ 
: ἴον" κέν ὁ ΠΕ{{ππ| ἐγαν {Π1: : Μερὴν,, [6 άἀέηνως πά- ; Ν ἑμαζ οἱ ὦ οι. τ χῶοοῖς ., ΝΗ ᾿ 

ἐν ΟΦ ὙΜΆΡΙΟΥ ὄκρινοι δὲ ὑπέρροψαν δἰ τη ῥκε ἡτοχονν ο ἀμτσοὶ τον ΤΠ ς καπνα ῶς ἄνίεαν για μδέως ἐδιξαντοιμ ΕΥΡΗΤ. ἢ ᾿ ν͵ ϑ8εαυςηῖς νοτὸ ἀϊε ἱπίγοις “ἐβεῖνπι μϑὴ [γδῖγοι, 

φ{ ἴα. : ᾿ : ᾿ τἀπὶ σοι Ἰθ αι, "η [μ4. Ἰς: Τη ἈΝ ἡχιουσὴ εἰσῆξε ὃ Παυλος σὰ νἱ ᾿ ἀ] Ἢ 1.831 δεηηϑηῖὺ ἀμϑενν ἀξ ἐπ» 

᾿μαῖο ὧν τὸ “ ἢ ἝΝ Ἢ δ᾿ δε ὴ . “ν᾿ . νιν) τ “ εξ δι Ῥαυ]υς πορη τυ πὶ ἃς ΔΟΟΡ Π1», 1 ννοίθαε Ρανίμε ποϑηξομην 

 μρτὸ υδὲ τὸν λοι ὀζενύσαντες, ὅχο] 5] ἮΝΝοϑ νετὸ παυϊρατίοης ρογέο. 17 Ν οι νεγὺ ηαυΐξαηδονε " "μιν φυρϑςὶ ἀκίνθον, πάντες τὰ παρε)ὲ | διουηες ΡΚοβογτοτὶ δἀξαςγαπιο) 1 μα 1 φοοη, οννκέξῃμε οο-- 

Τύρον κοι τίμυτήσοιμδυ ἰς Πυλειαΐσδα' ᾿ς ἃαγάοσοη! πῖι8 Τ γιοῦ Ριο ἜΘΗ δρδοὶ ἀβέθει ν μον Ὑρ410. οἱ ωρεσξζύτεφϑι. : “᾿, 19 Ωμο5 ποπλρ] εχυβ ὺ εχροίμις (εξ [μν! [εὐΐονει. τὰ τ θα 

χοὶ ἀασασαμᾶμοι τουὶ ἐδελφοιὺ ἐμοίνα-- ἀκ: (αἸυιτατις ἔγατε δυδριηδηῇ- [μαεὺ βαινθμι, ἐέλν, ζαὶ ἀασασαίμϑμος αὐτουὶ ἐξηγεῖτο καθ᾽ |"οτάϊης ἀὐρυϊα μα τὰς ἔξζε: ΩΜ ἐφ ίνον φρὴν οεἰευτπάυε δ 67: 

εδννμέραν μίαν παρ οὐτοῖς. Ὁ ἶ ᾿ ἐπὶ Ἰθὴ ὙἶιὴΝ αρυά ἰΑὴς ἀνε υηα ἀρυά εἴϊοι, ἐνΐχαςον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ὦ τοῖς ἔθνε- ΠΕΊΝΕῚ Οεητεβ μεσ ἱρίως ταΐ-} μος " ἴῃ ρόαι, θῇ οπισίαπι τεϑὰ 

᾽'ΤῷΆ αἰέσαύρων ὀδιλϑύρεις οἱ αἰδὶ τὸν Θ᾽ τιοῖς ὙΕΕΘΊΕΡΕΣ 1 Ῥαυΐυς 8) κ“ἰδα φμίοον αἰ "ἢ" δ τὴ. δύω. ίᾳς ἀντ ᾿ ὨΠ  ΠΠ}. δῇ ρεῦιννδηϊ βψίόνν ἐρβων. [μξξοτυα. 

: δὰ ' ὙΡτνν δι Ὧ095 4υἱ ἐν πὶ εὸ ογάιθυς,, νος} |δν, υδνῤννι Ρ̓ δι ἦζᾳ τὴς ὄχλον ἣν» ; ͵ Δὲ ΠῚ ρὲς διιάϊεῖς, ρον! ἤςα-}, ΟΝ Ἴ “ἀπε, ἴθ τέρὰε π|6. 

᾿ ͵ ἈΝΕ ᾿ 2: ᾿ν υδηΐεμ Ο ἀ[γε: (7. ἢ ΦἈΨῚ ἫΝ ΒΕ ΓΝ ἴ “ ἃ 118) 510 σπἼλοὶ «4πὲὴ}|} φωνὴν 4 ον, 

Παυλον ἦλϑον οις Κα σαροίαν χὰ οσ-Ὁ ηἰηκυς (χα τςᾷ : δι ἰηρ τε! ἀο- Ἰ νμναηῖει γον πεν οι δὲ ἀκούσαντες ἐλειοῚ ̓  ἐᾷ εὐ ἤπόγυης δοιίπυυι: δὲ ἀϊχεζυηῖ παρνῖβο “ον ἀϊ- ΕΘ ΟΝ εἰες 

{ρων διδηὼ Ἐρχο λαυλινης Ατήδηι, δ δέον “βγτιροιεθεαμον, τἴδυς αὶ ῆε : ομν᾽ ὁ πὸν τὸ ὠστῷ ᾿, ΤΡΜΕ Σ Ἦ 7εἰνΝ Δοφίτατονραθοῖ ἔϊης ἠμ1Π|4|] ἸΚΡΡΩΜΕ Εν" ΜΡ εμλῖτα ἐπα!» 

“ἀγορᾷ φμεναμὸν μιὰ μων ἡμὶν ρέμα δε ϑαρθνιμραι: τ δ τὶ ἐδ φρο ν Ὑ] ἐγαὶ ἐπαΐο κώρορνον ἀ νι πίσω μυριάδες εἰσὶν Γ ιδ' μῶν τὴν παπατὶ ἸἸμάχοτυιν. 40] ετεάίἀογαηε: Τρ χμέμκον βίδα αν 

᾿ ΜΕΝ ἡνάτν ἡδλθθι ῶκ ξοητ Μάριον πῇ ἰροτίας λἀϊνως εγαῖ γοάξεϊα παμιοτυε,αἰιουδί μάμθς ΠΡΙΔΗ φιυκότων᾽ καὶ πώντες ζηλωτ αἱ τῇ νόμον] [[Δαῖαὰς οἸδης8 ἡ ΔοςΕ Δ ΣΟ] ο] ηργει αννίδιον με ἐὰν νυν . ᾿ 

“410, Ἰλορίλ 8 γε αν ὲ ανοϊ ον εξ ἐσρία Βιϊηε (τεαμοπο,ουἑαίπιοάι είς τρηροτίδυς ποίεείε ΘΑΠςατῇ Ες. ὑμάργουσι. τυ τς } {μμερὶδ: ; δαχίι. ρυκεβαιειομκὶ 

κατ, ἢ ΑΒΕ ΠΝ ἈΕῚ ἔπ σπο βωὼ ὦὸ ᾿Αὐδίογιης αὐτοηι ἀς τὰ ΕΧ τι. εμβμάδανη! «μεν ἀε ἤδη Προ. 

«δι ᾿ Φι...........ὄ οςς. “το . - τε ) ρεποίρὶς 

τος τος πος πον Ἄς ἃς Ἐχαῖ, ἐκ {ριέπν. διὰ ὯΝ σιαταπ άγοπιας οἰ πριυπῖ. δι αἰῆοας ερίτυν μᾶς Ῥω: εδατίίαε,νι τα 

Ὁ Κα εἰν μέβεενν,ὑε τῇδ ο τ ἐ. νυ. Εμαὶ. κα ᾿ (εἱς Οασἰαιςα ριοἰξέτιμῃ,υλ οο πο ᾿Ξ «νυν δ ριδ- 

αὐξέ δέῃ α ἀοίερις ἃ ϑαῖγε οὐϊξευ δ,8 αιδιπο ρειβέλιε ς εἰ ἱ ἴέ! περι ς οἰείανίι ἔδεε ροιὲ ἐπ οἰκατᾶ ταυτί Ϊ 
πλῖις τς ψαλλλ παζενγδε εκ’ Ροίπεα βέξυς, 1431 δὰ Δηπ ναὸν ΠΣ ̓ ν ον ὑ τη ἀπ ἐ ποτεθη 
ΩΝ Α αἷμ ΤΧΧΙ ἰᾳ ξοἠέτεξ οο το ἰ]υνς. Φ ῥὲν δριεἰεῖῇ δεὰ αὰ τινάν αν. ,εχ 

δ ΠΟΥ " σρ Ἢ [ἢ δὲ ψαμ Ν λεβιφογερφμλςμν . ἀἰαίπα ϑρπίτυς γευεἰείοης. Οὐἱά ἠγίευτ (ἢ Πρί ρη τορυ- 
ὑφϑν. δὶς ΝΜ νατδροι δά. Ἐταϊ,Αμεξ πὶ ἰερ τ ἁαφώ βπδὶ ρίπτω (Δπέλιεὶπι αἰπιὰ γετό ξεὶ ἐδειί οχ δρ τίτιις γον 

ἼΣ ποππα πὶ μαἴδοπὲ αὐαρανέντος δὲ νὸς Κύφων, Ἱεξείοηο το θεδτιθης ἐθιο ΠΠἰξοηῖος χηαπειτῃ ρεγουΐαην βαιο ἱπνπ- 

ή ; 

(πυιάδάαν μας ἀττίουϊαν,οιμας νὴ ΟΕ πος Ἰωοο οἰαφορανα 1,0. [υπὶουπὶ ᾿ : : 

αὐ οηην τῆν τοηϊεάς ἀς ἰεριοιι ἐπ Οϊδοοπις ααοτυ} Ψψυϊφάτα, Ρρε άται μὴ εἰὶ ἩΟ Ε ΜΈ ΡΑ Δ ἐποῖτὸ ΕΜῚ ἘΤΡΗΣ 

᾿ Ϊ ἰςο] ': νοΐ γριά πᾶς. τ 

εἰμ δ βοποηηηᾶι ᾿ ἴῃ νὴο εοάίοο ἐπ εη ΠΟ. 12. Ρ Αἰ το κκητίδυν γδ. 

εἰλυάδάς ρει ατὶ 4ο- ’ φιπηιυς Ἰεριτυῦ κησκεναυάμενοι μα πῇγαξεὶ δι ςὐπιραχαῖί, δὰ εἰεδε!, [εὰ πὖ- 

πίε ὸ «οττυριαναα ρότίυν τὸρόηδάῶ ἔνιονῖς αὐαφύναντ. ποῦθε, εχ εἰνατίτάις, πο Ἂ ἱ 
προ ρίν νοι χον τὰ : ᾿ , ΠΟ αὐτεηγεχ ᾿πδηήδιο ἃ] Ρ̓ πρρφατεύουσα [τς ᾿ Ἵ 

ΤΟ ἀτογὴ τὴ τὸ εὐἰανήνην ορβοπιταν μος ἰαΊοςο πὶ ἀπονρύαγαν, ἀπέ! ρέει} γί, ρηοοαδάτωγ πο ἐν ϑαγ ῤο δ υσας αΝῊ εν ἀνῆδες ἣν κλξμρέν: ἘΑΙΡῚ τσθοτο ἦη Ἐςεο... ἄἀυδιης ἀμμμτιμ Πυρευμάα ροίου]α, . ἀΐ ρἱεπὰ [α- 

τ ρηθυνν: Ὃ ἄμ πριν Ἀμεέμ εν νθα.. 4υ ά νἱςἰ ϊετι λυ ]ο ἰάςττ δριτίτιι ῥγσοςριῆες " ὴ ὙΡ δὶ ποϑαθο Λε ὐρμῦλ Ηος ψτογτϑὲ ἀιοίταν “εν. 6 [4ἰφε εκ ἀμιρ ἘΠ ἐμ δ τς ὙΑ ΕΡΝ  ΕΊΩΡῚ Κα τ 

“εάν δε ίεν 6 ἀπ [αὶ «ἰΦἼγε 4 ἀν νε ΒὉ0 ; , ᾿ . ἘΠΕ ᾿ ᾿ ἘΞ τὸ ἀϊοὶ : ἐρίφι- ᾿ εἴυν πε γο- 

{{ναρενίγε γνοιω πιοηνεῖ, δ. [ Ουονηρί ἐπὶ ἐκοαννίμνοι Ν οἷς ἡ ναίει δενναν, ἰχοντα- 4 ἀοί πες ἤπδορμηξυτν φιοὶ ἀς Απρνναὶς (Αιηρδμν ἀςν. τ6.7.5ης νυ]ρὸ ἀιοίπιις ΠῚ γῇ γὴν "} μὲ ἡ τῃ ἐὰ ΝΥΝ ᾿ΛΆΛΩΑ 
. "."" 

ἵππος οποί τὸ ἀιοίιυτ, ΕἸῈ ΠἜΛτον τὐλα το ἱπάς πηπρῖα, 19 Ονάδνε βοχυία, ἀμ 5 ΘΑ . δ ἀυπ) ἂς ἰο.4 ' 

ἣ απ ςοὐνηνμητας 30} 10 ΟΠ οὰ ἀίχ οσὶς νη βάν ὺν κριὸν ὧν νοτὸ μοδεῇ ἀετοῦ Π0- φ)4ι.. πιυ!εὶ- 
υδά ςοντυϊοης τος στίλιν ἀὰ ᾿ πο ΡΝ « 

ἣν οὐδάἀλητ δὶς τὐὐξτία 41 οὐϊς ἀϊσίτιν ΤΟΥ ἁοαι
 (ἀχεῖ πὰ ΓΟ ἕκρισον ἑμήνων ΔΑΝ ἦν νοῦ  χρῦ ὧν ἀέριον νυ ΥΓῸ τμήτηθ ἁφιιυε) 

ὍπτΟ ἥ ιδις ἀςοίαιάϊας νειῦο. ας ἐου οι ηοί ον τυέξτὶο ποῃ ράτίτυτ, Ὁϊεσηάυσι πον, ἱρίου υμ 

Ῥαθμμιναὶ νὰν ἐδὼ "Ὸ 
εαΐπ οανηθο ἐστ κριϑ᾽ ἔν ἔκρεον ἃ ἐποίησον, εἰ Δεοοπιαισ" 

“}} 
«ὙΠ εηβ χιἰοζολυτα Ν Ἰάς 1οΔη.1.1}-. ἀπιμε. 

᾿ς Οὐεδξη [ἂν τὺ ωυκοιδλον. ιά εἴ ὐασκδασήινοι, 10 ᾿ : 

νι ΝΥ δενωρ  θρμ Οἰαοὶ. ΝΝᾶνι ὑοσκώάζεν, 6.15 5 μι «Ἱνάϊομηι, ιμτνχήϑησειν ΜΔ 1Δ1ς.1.4. 4{5εὐινάνι} 
; μοὶ ἡ κα ἀιοοἸοφίτας τὸς ἔϑεσν κατέφοι, πράου 

ἤται μοῖπμ ἀεροῆεις οηνὰ πηεάτο το  οτῸ : αὐα συ αι γήινον τοῖς ἔϑεσν. 1 νὴ οὐ " " ὶ 

γοιὸ δμυρὴ ἵ μοτοινυζύμένει, ἰά ἢ 4υἱ εα ἀἰΐαιο ἰοεὺ ἀς-ὀ ϑεκρραιοθν εἰμὺκ! νἱμᾶνθ. Ξ5ῸῚ 

φοίμνν [ενινον ἄξι Σοάειη ᾿σγο, δέον δ’ δταυα ἰνεδο[ὰ ἐκώνω. Ε [οοννῖ [βυώην, εἰ ἰ ι Ὅγο, δέον δ᾽ ὦ . δε τὰ ὅλα. (Δ) τὰ εἰ γ(ΤἸοΝ». 
ἀπληθν "ν»οηξὶν ν ΕῚ ουνα ἐαῖ ν᾽ κάνε ἐρενένων “ἔρον. Ὡμιὰ Ἰ᾽ω ΝΑπι δὰ ἴσοι νἱχ ἀϊοἐ ροήιηι ἄμα υ ἀεύνθθα 
νἰΔοϊίσος ἠαν πείσω ρερίδειίήν υἱάδέινγ γοβίοπϑε ἀπε ον πίδυν δὲ ΠἰδΘείο Ρλυΐαπι ἀοάμχογαης. ' Ν 
ἃς ἀερεϊιηὶ τγουῖ ἰριϊαζόεάινην νεῖ ἐεουάυπιν γ΄ Ῥιοίφηκαίά ανές Πτολυμαίδω ἀγα δι Αταῦ Ἰιλπε αυ͵τ 

) χ Ὅ. ἐηρμεῦαι μᾳδν δαί Αἴ με] νὸΠιΡιτοίειτιαί δε γ᾽, ταοπῃ νοζλδῖ νοτιῖο ποιπί πε 29} δή απον,Ἶνῖ ποι Ὠνθλτοῦ 

κὴ λρηα εἴον τὸ θὰ αὐ ῳ ὑοα μρεαιαι (ϑρετνα. Τυάίουπιι 8, δι ἃ ΡΙ πο "δας αρ.19. 
δὴν ἀνδιπᾶλιο Βγατγυιη δὲ Ὠνσίρυ!οτιπιινπάς ὀσηηςιοιο 8. Ρανὶ " νγοὲ ἀλᾳὶ τὸν πιαῦλον. ΥἹά 

Νὴ «ἴοι βαιτοι οὶ ἐγαηῖ ςομ[πίτμια ιοεἰδηίαν, δὲ ἐδ ἔφιοα. (ιρτὰ ἘΝ Ν. Ἵ. μων 
485 

...-.............. ............ςἘς 

Ν - 



ΟΡ ΧΧΙ, “0 

Ἂ 

᾿ πέμνοιν αὐποιὶὶ τοὶ τέκνα, μηδὲ Τοῖς ἔϑεσι 

τ ζ ἣν" ν ᾽ νὰ τ 

Π ΑΥΟΤΑ ᾿ σίαν σδιοδείσκοις ὑσὺ Μωσέως "τοιὶ κἊ τὰ Αι Ἀγ ἀλέτρι ἴα ἀείεδίο. ζαγη πεί ΤΑ δώσ ΣΝ ἡ ἐδε-} |Ῥὲπὶ ἃ, Μοῖς ἀόςεῖς οιηης αυἱ . Ψ 5 ΟΥΤ ον οὐδ'αῤους » λέγων μιν ὅδε ἱπεες Οεηῖο3 πα εινάκολ ἢ! ̓ 
Ἰςεῖς οοβ ποι ἀςθεῖς εἰγοιπεὶς 
ἀετς ΑΠΐο5, ἤςηις (ονμάνν» εἰ-} - 
τις Διηθιυΐασς. 
“Ομ εἰξ ἐγβροϑοπιηΐπο ὁρος 

ἴεῖ ςοηῃμοηίγς ππημἰττιἀϊηςηι. 
᾿δυάϊςηϊ επίπι τς νοημς, 

4 Ηος Ἰρίτους ίὰς αιοί εἰδὶ ἀ]- 
οἵπγιβ: ϑυπε ΠΟΒ 5 νἱγί ηϑατθοῦ 
᾿αυἱ νοῖο (είς οδίπτηχεγιηι. 

. Εἰδῇωπιρὶὶ5, ᾿(Δπόξβολτον 

᾿ 

διπατεῖν. . τς 
Τί οὠδ ὅθι", πάντως σε) πλξϑοῶ 

σωνελϑεῖν." αἰούσῳται γὸ ὅπ ἐλήλυ-ἰιι 
ὅτις. ᾿ ἣν 

Τοῦτο οιωἷ ποίησον δ᾽ σοι λέγομδῳ; ΕἸ - 
᾿σὲν ἡμῶν αὔόοες τέσσαρες αὐ χίω ἔχοντες 
ἐφ᾽ αὐ. : 

Τούτοις αἰδφλαδωὼν, ἀγνίϑητι σιὼ 

2.1 

ἐθεηῃ, ἀμ άμορι ε 
βετγμεη ε. ἜΣ 
Το ἐγζο [ας φυρ εν; 
ΟΡΝΑ Σ Κη βοὺμ δὶ 

1" 4100}, υοένην μαϑεῃμει 
ΙΣΖΩΝ 

φρνά, ἔγγο εῇ συ
μ ; 

οβογίεξ ἐοηνδηΐτα τη ίμιν.- 

Ἀεὶ ἃ. " ᾿ ᾿ - 

᾿ ΠῚ ρυϊδὰς ἰεα καἰ βολη ἃ {ισὰ 
νὰ ἀρευοαν δὴ ΒῺ (ι  ὐϑαθηη εἴἠδει (δητδείδιη. 

δῇ " δ τὺν ἰπτεγργος νοττίτν Ερ φημ δά μεηοι ἀϊε: βνμ- 

νὴ πριν νοτυ εἰ ἤιπηις οοάςχ ᾿αροῖ σιωτολουνωνες δὲ τὴς 

ΚΘΑΝ ἡρηθις διδρς (υἰκυτυιπ. 56 ἀ οἰγὶρίλην βούυς 840 - 
τεχτιΣ τὰ ἐῶ: μοη νἱργρα Προ ταις λυῖ ἐσ ργουίας 
ΟΣ νεαν, δυῖ (ςτιρεϊς [υὐολς εἰ ἐπ αὶ ὑμόμαι Ὁ αἱ ἐς δομαδὲς 

ας Παν τος Ησδταϊοὲ ἃ (ορτεπάσιο τοσυγ ξηες πυπιοτο 
[ 

ΑΡΟΞΤΌΙΟΝΝ Μ. 

ιοά οχίειπιο βμΠΠς ψ] οὔδειπαιρτο ἱριῖαϑ οὖ Ὁ ΠΠς (ρίσων Βεράοπνμίας ψεϊα (παν, υνζιῃ ραιιοί αάδιις 

ἦτ 6 “1 
“ον Ἶ 5 

Ρ] ἰοἀ τίσι! οπὶ τηςὰπῃ ςοηβειηλῖ, δαὶ φυΐς τορεῖ ας ποπ- 
βοτίυς ῥεπιοζοίση ποπιιήατίς {ωπἰσᾶς αι ΠῚ παῖς ἐπ) ἐμός: 
ον Πιρτὰ χα τοροηάςο κ4 ἔλξειιηι εἰς αοπίαπ ἐς ἱρίο 

ἰς ῬΡεπιςοοίοι ῥιὴς δοη αρίτοτ, (ςά παγγάπτυν αιᾶς μπᾶ 

ἐϊες οχρίειάιρετοίϊςατνμοα {{ ὑτάφ τς μναῖ ηοη ἔερτς- 
Λος (δ (ερίσιη ἧμς ἱπτογργεγατί, τιπς ἐς γ]ῥίπια;, ἰά οἱξ (6- 
Ρτίπια; με δι οιηλάις τπιηϊπεητῖς ἤης ἤιοτίητ ἣν ἔςρισπῃ ἀΐεα 
Ἀςεἰρίεπέι, ἢς τάπιφη νὰ ϑαθθᾶτο 4 σά ργοχίπιὸ ἔξπιροῖ 

οεἴτυγ οΨὉ {{ναὐμβιην}) υ ϊάσιῃ δἀάϊτο ἀττιοιΐοι Α σ Ὁ Ῥεητεζοίζεη αητοζοάςθας (νι ἀρρᾶτεῖ οχ ἴ,ουϊτιῖ εις, δι κ6.) γ 
ἐπὶ ἀε (σρτό ἩΠῈς μερἀοπηλάιρυις τη ̓ ν ΟὈ]Ατιουὶς 

ἘΝ ἀΡΉ ΤΣ ἀϊείυρρυταίναητιν, ἡΠις (ποόφάςηις ἀΐς 

μὰ ἀπ Οταοὸ πεντηκοςὴ αὐ οτ᾽ απ πηυαῦ εἰΐπηι5, Ηςθ ται ὰ 
ἀὐθὰ τος ἰδτυν Βερἀοπιλάνπι ργοριεγεα νοολγυτ. Ὀιξζιιι 

εἰξ εημαι υρτὰὶ αχ 

Νὰ πιο εν ἱπτο Π ληιαν οοπον ΗΠ, (δά νλο ἐονταῆις δὰς 
Αἰτοτο δυιτὰ ἀὶς : αιιαπι ρο εγίάϊς ἀϊσατασ ΡΑυΐες τη (γ πεάτίο 
οαυίλπι ἀϊχηϊς, οὐ ἐεττὸ πιπημαπι οὐ ταν τυ ἀπὶ ἐρίο 

, ἦἰϊς [εῆοο Ρεπτοςοίξες, 55 δι αλιογ ἰπις ἢ] ροίμητ ἐπι ἴς- 
Η .α' ἢ" ϑ : ω 5 

Ρτε πες νετθὶς 10.1.6. 1᾿ ΔΨ ΠΊ ἰἀοΙΓζουρταῖν δ ρεςιὴν ἦνοςν ἔς πίπιγιπη νῖ ( αιοά πΠοπημ!]ι εχ Τυἀαοτμηι "Ἂ" ; Ἢ . ἰ υΐδεος ἀιοαπιμε ποπ σοητοπίοι γὩ]- 
5 , ΒΌΡΥΝ τὸν : Εἰ ΜΩ[ μροριε χη. - (οκλητοροτσ ριορεταῖπς, Ζυὸν] ομληιπο σρέγοα,, ἀοξτονίδυς τταἤπητ) ἤσοτν 

αὐτοῖς χαὶ οικηιένησον ἐπ᾽ αὖ τοῖζ να ξυ- ΕἸ! οΙ5)δς Δἰάς τῇ δοτῇ (ἄριμ5, Ρ Ν ἐλθμ ἀρὰ δηνΆ, ἀμ τ δὰ Ῥεητεομοβ οτο. Νουλ 9 Ομ ἀϊςηιὶ πῆμ Ῥεπτοεοιίἴος οὐιη ἀν Να τς " μεζο ργα- βήσωνται τίω κἀἐφαλζιω, καὶ γνώσι πάών-- νεΠγαάᾶι ςαρίτα,δι ποιίητ οἴηης5 [{εϑη ἡ ἰώ υκτάάαηι μὲ Ἃ “ χβειγμσο πατγάτίο, βρηιβοιοις [πκ, ᾧ Ἴπῷ μι Ἧ (ρήρεμαν εν, οὔτω ην ΤῊ δ : οὐ πμηος ΠΡΩΣ ; δ Ω18}] εἰς ςοτᾶ αυα ἀε τς αινψϊ-ἰ 44: δ᾽ βίενε ονηει φίβῃ ταῦδτὶ [υὐκοτίί, Ποη Μ] για μποςαιΠοτγὰ ἧς τος ξ ; 

᾿, τὸν τηρῶν αὖ τοις εἰ μοὶ φυλοίοσεθϑτι αὐ- 
Α , . τοῖς τύ, τὸ οἰδωλύϑυτον,, καὶ τὸ αἵ κα, χαὶ 

“δρᾶ, τῇ ἐχοβῆρη ἡμέρᾳ σιὼ αὐτοῖς 

τς ὅτι ὧν κατήχίωται «ἰδὲ σοῦ, οὐδὲν 
ὄφιν, ἀλλὰ ςοιχεῖς χαὶ αὐτὰς τὸν νόμον 
φυλάσσω. . 

Περὶ δὲ 2) πεπιςευκότων ἐθνῶν γὁὶ- 
μεϑὶς ἐπεςείλαμϑυ, κρέναντες μησὲν γοιξ- 

4μα ἀξ τε διράϊενμηι μίῳ πος ἀοςερεγᾶι, (ςἰ τε φυοηυς Ἵνμε [ει αποδιίαν φ᾿ γῇ 
“τα ϊποράετο νὰ [ορῷ Οδίωγιο5. 

1 ὌὈς Πδαυτειν 48} ςγεἀιάογῶτ [αὶ 
ἐς Οσςπεθιβ,ῃο9 ἐστ ρίμημς, δι 

Ἰἀεεγευΐηνας πεχαά Ἰμιΐαπηοαι 
οἰνίοειιςητ,πἰ ἢ νὰ σαυοαης αὖ ἐὲ 
4υα ίμητ ἱπουηοίατα Ππγι]αςτί 5, 
δι ἃ ληρυίης»" δίτεθις (μοςα- 
τ|5,. ἃζ [ζοττατίοπο. 

"ηρηοί αἴο, ζ(Ο᾽ [βηρωιμείν 
γυνιαιο, ὦ νίκα. 

στνηκτον, καὶ πορνείαν. 
ε - 5 "5 λ ᾿ Τότε αὶ Παῦλος φραλαθὼν τοιὰ αο]},, Τηης Ῥαυΐμη, αι. 

βδευϊτὴξ, βοδήετα ἀϊερη- 

ΜΝ . δ᾿ ͵ “ΚΟ κὰ, ὅν, οἀ οης, ἀοπες οἴἥγτγεμ μου, ἕως ου «τοφσηνέχθη Δ εγος τχῷᾷ 
Ρτ9 ὑποῆηοῆμε ἐϑγιῃῃ οὗ... του αὐγὴ ἡ φοορσφορίι 

[μοι «σἰοπιοπΐας Οἰδίεν ἄτιιηλ. ταπισα Εὐυδηψο!!) ἘΠ ω 

ἀπ εχοῖυσ, ροτο; ΗΠεΐ «μοά αὐ ἱρίο τα ϑεπιο ται «οπηίε" 

(ι μοϊυίπαι βιενατιδι ασι δι ππιπιπεγςῖ ἂς ἐπρς 

Ἰἥαπιη ἤπιε, ἀεργοδιοπίμιη δί σαρτιιη δε τη Ἰείρῖθι κ 
“πππία! καὶ φαδυίάλπη Αἰατιοὶς Πυ΄αεὴς ἐχ οτῖο, μ ἴῃ νγθεπι, 

που (οιποτὸ ργοβε γὸ (τἀ δὴ Ἰνυὴς Ἰρίυπι ἀϊςπι ἐπ ἜΝ 

πηνηοπτοπὶ σοἰσἰνγαηυΠη γοπεγδηϊ,ιοά οτἰατ ἰιλ τς 6χ- 

} ἼΣ Ν ᾳ« ἣ Σ ᾿ ΠΣ 

Ἑλλίωας εἰσήγουὴν εἰς τὸ Ιερᾷν 5 ΧρΗ 
᾿ - ἊΝ ΠΝ 

κοίνωνοε τὸν αἵ γιον τόπον τῶτον. 6 
Σ 

- Ὕ ᾽ 

(σαν γὺ τοορεωρᾳκότες Ὑοϑφεμρ 
4 ᾽ν “ ͵ ἢ .᾽ Ἢ οἵ δὴ 

πν Εἰ φέσιον ὧν τῇ πόλι συ αὐτῷ, ον « 

ΠΝ . λ΄) οὐ 

Ἐχινήϑη τε Ἡ πῦλις 0 λη) το ἐγῆρετο 1ἱτᾶς 

ἀαχίς ἡ τη τειυρί αἴω,, ἃς ρΡολ μι 
[λη ἀυνη οςα 1 ἐτιιτης 

; ᾿ Δ ενᾶι ξαΐπα Ὑνορὶ»ἷα τ] (γ άσταης οἠἰτι δῆτοα Ττο- 5] (Κλ ενᾶι εαἰπε Τεορ 
Ρ᾿μπυΔ ἘΡρι ἔθπι ἰη ντῦς οὔτ 

τ, 8 [πόϊτὰς εἰξ ςοπρατίμε ρορὺ 1 [μομα 

θηιδυς (εις ἀίεθιια Ραίς μα δι Τἀδετηλοιίογατα βοιὶ ἰοχ 
ἰμδεδατυ! γεοιγγδς ἀϊος ἀιοοδάτυν ΠΊΧΨΙ ΗΓ αθηατφ! 7. 6 

τευτίο, φυ ὸ { )κἡ σα ση νίψασ ἀϊούα ρορυίης τοτίρογοῖη; - 
οὐ οτίαια μοά!ις ἴῃ Εοοὶσῆλ Βιοπηλπ πος (λοςγάοτιμη ἃ- 
ἀατιτία ντ ἐοἰςργσπτυν οἔξζαινιᾶ;, φιιας νοζδᾶητ, [τ44ις Πρ πΙΕ- 
οαιοτίς μιισὰς μας Θοητ ΗΠ Ῥεῖ ἐὸν ἀίοι 4ιμ ἰητοῦ Ρρηῖρα 
εοῆςι ἃς εἰας οὐλπαῃ πιὀτοοάσθλητ, 

ἐη ΠΡ ίμΝ, (Οὐ υἱοίφωΐ 
[ηξέμην ἱρεμηνιξέωην. 

πῆρὴν ΒΡ )ο[βηρο ἐμ εἰμ 4- 
ὲ ἐμὴν ἡβίο, μεν «βήπα- 

γεεποπίατι Ῥλα αν Ἔγαχς { ἰροραίν φ' ἀρῥηαίνενδονοερ 

- 

; ᾿ ςον απ έτη εχ ποθ δης ξἱἔς ἃ ͵ 5 ἊΝ ; ΡΘΕ - : : ΣΝ : ἢ ε »ἢνς , μφγηηΐ ἀμοηδβην μὴ δεπνρ ; αγνιϑεὶς οἰσηοι οἰς το ἱερὸν, ὀχα γγέλλων δι βςδτυς ἱπρτοῆις οἱὲ ἴῃ τειη- ἐμ οιρεύαα μὰ ω τῳ νόμεζον δ τδλεὶς τὸ ἱερὸν εἰσήγαυ ὁ] Ἰρλυο ἰηιγοάφυετα ἢ τέξῃ ἰμ1}}}} [ἐνενοῤηκιῇάι βαμίοι.) ἢ ᾿ φἰμ ὀκπλυίρῳσιν ἡ μεραῖν τῷ 'ἀγνισε] ἰΡ᾽υδν, ἀοπυητίαης" ὀχριοιίομεπν!. ἱεχρίεμόμιιν αἴγειροι). Παῦλος) ' τς [35}} Οσμήπλοια εἰ ἰρίευς νεδεῖο- 39 νέχνε εἶδ οἰμώμαα 
᾿ ί : ᾿ ἰαἰο. Ὁ ἡ τῷ λάοῦ . καὶ δχιλαξόμδροι τὸ ὃ ; Ῥανίνν ἐγαδεϑαὴν ἐν. Κὶ : 

Ζεῖυς βισρο- ΚΝ ἀμελλον οἱ ΔΊ, ΔωΣ,} αἱ 4ος ἐογυῖη ΟΡ] το, 17) ᾿ σιαυδροῥ τ Δι , ΤΡ τ δος ἡ {πε τεπιρὶοπθατίπιημς ςἸλι} αἰοβα ὑπο υκερλνορα .βεταν,ταχς Ὡς σὲ ἐμ αι απ λλμνεν μοὶ 17 ᾿ΘΩΣ μικείεριξηι {ΠῚ 4 ε5 τὰ η ιρξφειιε δ ρα: Παύλου; εἰλικὸν αὐτὸν ἔξω τῶ ἱεροῦ ΚΑ] Ἰμπεξογοβ. Ἢ ἐῈ ΤΟΝ ἐπρ γακραοθηα τὐθν ΑΝ πῶ δ τοᾷ τελριῶτα! γ οἱ ὄσσο τῆς Α σίας Ἰ᾿ουδ᾽ νοι εἴης πίςη 1, φυὶ εχ Αἴὰ “{- τ βαεναις ἐμάαν, ον : ἀ ϑέως ὀκλοίϑϑησαν ὦ ϑύραι. " διυάς περι σξεπι Ἰρῇ5 εὐ γι Ομανξμέδννν αμβανο ὁμεν Ὁοπιίηυς πὲ 
οροίάφνε, πρρμἑα!θεβ ΤΊ,» κοι ἱρίοε οἰἅ 
ϑωπϑ οοξμογείε, μα ἔρια Ῥιορθαπος, ΙᾺ 

εαπὶ (ςεἰετιπι ϑιασαυδροι αὐτὸν ν τα ἱερεῖ, συμ έχεον ἥ ν “8φυ(8, 
Ἷ 

μη εινε. ἐμστν ἐη ἐεπερίο, 
ἐσηοεβαμενηὴῈ οηΐπειν 
ρνίμμν,, (Φ’ ἑπίεεενωμ καὶ 

» “ ΝΥ) ἢ ς ἢ Α 

Ζητουλίτων οἱὲ «αὐτὸν ὑποχτεῖναι αὐ δὴ] Ἰϊητογῆςοτον ροβιεαῖς τυπιον δά 
ΤΩθυπιπιὶ ςοἢοσεὶδ. τοιᾷ Ηἰς- 

ω 

-, πᾶντα τὸν ὄχλον, χαὶ ἐπέθαλον τος χῷ: 

“ νη σιν πλςπιῦτο ἰεαυςητς,ποη ἐπιιοινίζατ. 4 Δ μιμενάνηξ, 

. (ςυγίμν. δη Ποατθν δυτοιη δος ἀϊοείαι Ἑξηεῖς νοῖὰ πὶ νρο τς 

. ὕλαν ἐπηρμτ!, Ἡΐς νετό ἡρη ἀαίτων ἀὰ ἱπυρυγί, (δά ἐὴν αι 

ἸΦΔΉΜΙ: ᾿ 
18) Οἰαηνηηῖς:, Κ ἐπὶ "[ὲν- 

ἐμα,αἀξωνανε: θὲς [ ἰροιῆν 
4 «ἀμεηίως ρορωίνον κε 
ζέφεπι (θ’ ὥψίνιι βιηηςο- 
"πε: υδίημε ἀοτει, ιο[ι- 
Ρ4᾽ Φ' Ονημίει ἐπάνχὴ 

ρας ἐπ᾿ αὖ τόν. ᾿ 
Κράζοντες, Ανόδνες Ἰ᾿σοαηλΐται, ξοη-]-. 

“» ι:, ς- » ,᾽ « ΡΠ δὲ νεῖν οὗτος ὄφιν ὁ αὔϑρονπος 6 γΠΔ τῷ 
λαοῦ χαὶ τῷ νόμου ψαὴ τῷ τύπον τούτου, 
τὰ ἀρνί, ἥδ ν΄ ἘΣ ΞΕΣᾺ ! ᾿ “πῶντας πανηδερῦ αιεδάσκων " ἔτι τῷ χα) ςεῖ : ἀταυς Δήςὃὁ Ογαοος ἰμιτο- 

125. Ομἱά « ἐγζοΣ τὸ σοῦ ὅδε; Ρετίταπι ἀῖδος ἀιοᾳ ἀϊςεηά! " ταϊαννῃι υἱιίοπα! (ςραγαυάπε, ᾿ δέπας της ἰοιργο,υ  μότυς ἔμταρῇ εἰδδναἱ υμά τξτὰς ἡδθίδγυδηάυπι ς πὸ ἰγνι ζω, ἄβομπάιπι οἴδὶ 5.4 ἴῃ 5 γτὰ ἃς Αταθίςα νητετργοτατιοῖς μιν 

τοι ΝΝΑζαγςὶ ἀἰϊςὶϊ, δοά 
ὅ οη ἀϊεὶ ἀς ἰηίτιο ξοῆςο- 

Ρτι νοις [ς ἃ ἐς {{{π|5 ἰΔργ αὐτὸ ἑοπεορτὶ ριφἤητιοης, ἃ ἰλ- 
οὔῇσιο τιιρΠ οὶ 4μοά ἀισγιηι ἡ]]1τὰς νοι ἔπι δι “οπιν]ςπιό- τὸ πλῖῆϑο,. [ἡ εἰσί! ΠΕ οἰσῆα: οατυσην ἃ {0 ἀϊίπραιπτυν, 5 ται ογατ, 4.44ε “ εὐγιιν [Ὡηηριωνν, δαπάνεσον ἐπ᾿ αὐτοῖς Νεὶ 4ἰιος νοζδητ, γάτγες, ργοςογεσηαηι νιάε σοι, “4 δ νάνηι, ἠρίονηπνοαηία νι χυὶς γοτο ποῃ ταητὺπ ἐπτογ "{Ὸ ἰς 4 οτίαπιὦ ἰχούσοντω. ΒΥ τι δὲ Αταδς ἰπτοτργοῦος, ψα! αητοζοφεβεία {14 Ρι ες ν᾽ ἀολτας. Ετδηι ξηίη) ἰη Ναζαγαοζιμη οδίάτιονος πρ Ἰερογιπῦμηος εοηηπεέξαπε οἰπὰ ργίοῖς ἰσαυοητὶς νοτιὶ- , ἔππῖρτας ἀσοτγοτὶ, ἔμ ἐτα γὲ ΔΙ Πφυϊά δάϊίςοτε Πἰσογοῖς ἡΐοως 4,» φἰ  ράγίο μος οάο, νέα “ζμὼν αὐβέωπν ἐ{} αὐ εὐ ( Ἀταθ ον (εττὲ (ςἰθίτας ΝΝυιη.6.21. ἰάοο ἀϊοιτυτ ἰρίς ροίϊςα ἀϊος ίλη- ὁπηο εξ οὐ) ἡμὸδ 4 “ἀμεηενμ μεῖς μος νοι ἀΐεεννως εδὲ. Ἰὸ ἀλίβοκλτίοηιϊς ἀςπιηιίαις, ᾿ ψ' Νυδμ,όμὲν. Πννντγο ΟΧΟΙΏΡΙΔτΙ ἰερίπιυς ἐν ὑμλν,ῥη!αῦ ηθε. Ὁ Δ’ Αἰτεέδηι )οεαιὼν καὶ πνηκτὸν.ΝΊὰς (ργλιο. Σὲ δι ψιίάεπι τεδιμ, γε ορίμοτ, ὅ ὡνὶ νοῖο ({{ε οὐδ ἐνένκόννη, [πηι βίοι, κα) πορνοίας, Ηος σελ παοηῖ δγτὺς δέ Αταρνεφ "ἄνχην ἔχρντες ἐφ᾽ ἑαυ πεῖηρο ἸΝΑζαγοδζιο, νυν δι Εταίπιως (εςιὴάο Ἰοςομά εἢ ῬΟΙ͂ ἰἀοἰο γιὰ ροιϊτυπι  άαιις ποι τε- ἃ γεν αἰ αὐφηιας υοιημα» κὰὶ ἰδ τὴ νἹἀσιογραι]ὸ ο»- πιςτὸ ἴσας ἀϊχίπηις (μρτὰ υ5,1 , ! ᾿ : ' 16 Ξχρίεεἰοηδιη ἀνεγωρ ιν διρωιιοκῇ, ἐαπλϑργωσιν ΤᾺ ἡμε- ᾿χπτάγιηπι, φυοὰ ηἰηγγυιη αιμίρίαμη ἰὴ [είς υλίϊ οὔτις τος. ρων αὖ γνισ μοῦ, Ομμπγ.η. ἤν τε Πηϊεραῖυτ ἸΝΑταιδοτίι νο- Ἄερογίοίς τλιιθα οι [μερὶς ργαίς ερτο σοη! δὶς ἢς’ 414 τὐπι, σἤντομ αι οἴσης ςοντὰ (τ βεία., ποιό {Ὁ κεῖτ Διοτθμη: : καϊϊοης εἰἰλαλ ξυμῃ νι υά ὅταςοι τὸ ὐσοζῆναι καὶ ὑποχέ- εὐρίετοηςίη ἔλςδι ἀοτίδις Πφιβοαε γι Δα ΝΝυαν 6.3. “ϑευ κα ροΠΠ οίτατιοης ἀισπηξιιν, ὅτε αὶ ὑσνα ὁμονος, ἴηι Ευ- 22 φυῇ, Ν ςε [λον ἴτὰ νι ὡς ἀςεὶρίατοτ Ρῖο ἕω νὶ Οἱϊ- λμι. βέῴοι τινὶ ἐωμπν ὠὡσέϑειν, ὰ οὔ, 4ιθ φὰὶ αἰφυ α μτο- 20 Πςὰ Ροίης ςδιποάὰ "ίς Ιοςῇ νογεογὰ, θὲ νἴάδι φιε ει [ἐριναί.. πιηίς εις [οὐ ίψτα ομετι (δος ετίτ. ᾿ 8494. Δεξοιμρ ἢ γον ἀρ ὰ ἡ} πιαΐο. {5 ἐριεηὶ εἰν ἀλοι ἡ ἐ πὰ 

λ4. ϑκπξμβεκιον, ἐγνϊῶνντΝ εἰ ἐφη εν διοτ. Ἐτ αἱ. Ρμνέβεα ες. ἡμέρα. Αἰὐάϊειις ατοῖςμ ΡηὉ πιο σά ροιοιὶ, ἀος σπᾶιη Οκἤείϊο, δηβεάνε, ἴδεάθς πιαί ὰ, ἤδη ρυτιβολτίοης ερο. φαϊοιήυς «ἰυοὐφείηι ΠΠ]Ποτῖ! ἀνογιμν, 4ιοειμη τ νοητ10 1- 
[τλλάμνντ ας 45 νοχ {ηοιυητμν ἐς ζαρίο Ῥάνΐο, μι- Ναξατοᾶζυς νοῖο σιλης οἱνἐξε! ἐδ! δι (Δηέγηϊιαν παοδαη.- 2: τ ἢ ζάπτας ἘοΙΐα ἀιείνιν εἰτοίτφε ἰδῥίοπι ροιὶ εἰ] (ὰροηυ-- 

τὰν ἸτΆ4ι!ς τὸ ἐγνίζεϑιῳ ηοὐ ἀςοιρίτων 010 κρϑωρφίζοεδευ να} τὸ γδι ἐσαρ]νζαῖα, φοά πολλὰ νοιι μα ἡ βδι Ναχαισάί 
Ρυκαγίι κά «διὰ ρΡίυ (νὴ ἃ ἀἰγνισμὸς [ΤῸ Ἢ) [»οζ..} πλιά τοξκειῖ μοιεῇ μα (φρεϊἀυναιιπ Αιογίς , ον ανοϑὸ Ὑἵαρρατεῖ οχ Οἱ. Ἰητορτοιϊάτίοης «ἀρ τὶ» 6. Νιυπγδι Α- μΟΠΙΔΩΝ ΐμ δἰνις γί (αδλα οἱἱ πιειτίο,, (σα δτίαθι φυομνά Ταδε 5.1, δέ αι νᾳμοἀ ρεου ιατίτετ ἀδ ἐς νίμερατογίιι ἔςίν ἐα ἀπ απαν γεν. ἀἰσινηευν ἄνος Π πεν νοῦ! ες οχρίειν, ἡ νῷ, 
ψΟΙ δὰ τοπλρις αυσά ἐρεὶ ἤνδεο ερὶ Ριαίςεἰρεῦδαι, ἀ σσιυ- 30 δόψμις ᾿ιέλα ΑμΠ ριὺ ἤηκχυΐν "Δν οὐλαιόο νἱίραι ῬλϑδὴΝ 

4 ηνλι- 

φάσις τῷ χλιαῤχῳ τῆς σποίρης δ τι ὁ λὴ 
συγκέχυται, [εφουσαλυμ. 

Οἷς Φξαυτῆς λαθὼν ορατιῶτας 

κἢὶ ἑκατοντάρχοις , κατεδραμὴν ἐπ᾿ αὐ 
τοιζ. Οἱ δὲ ἰδόντες τὸν μιλίαρχον Κρὴ τοι} 

᾿φραπῶτα, , ἐπαύσωντο τυπίοντες τὸν 

Παυλρν.- ς΄ - .Ὁ , 
Τότε ἐγγίσας ὁ μιλίαρχος ἐπέλαθετο 

ὠσπώ, κα ὠκέλωσε διϑίώαι, ἀλυσέσι 
δυσι" καὶ ἐπυνϑαύετο τίς ωὐ ἐἴηκαὶ τι 

. χεποιηκῶς. ὁ . } 

- ἄλλοι ἢ τι ἰδόων ὧν τῷ ὄχλῳ" κα 

μὲ διωάμδυος! δὲ γνῶνω τὸ ἀσφαλὲς 

ὁπ τὸν ϑύρυζον, ὀκέλουσεν ἔγεῦτι αὐτὸν 
εἰς τίω παρεμξολίω. 6. ΤΣ φῆ 

απὸ ἐγῆνετο δλὶ τοιὶ αναδαθμριῤ, 

συυίξη βαριίζεϑτυ αὐτὸν ὑπὸ 4) ςξα- 

ΤΟΝ δ τίω βίων τὸ ὄχλον. Ὁ : 
Ηκολούϑῳι γἣ τὸ πλῆθος τῷ ρον μρα:}} 

ζον Αἶρε αὐτόν. 
Μέλλων τὸ οἰσωγεδ εἰς τίωὐ παρεμ- 

(ολίω ἃ Παῦλος, λέγοι τῷ χλιαῤχῃ, εἰζ 
τοι ααλοσεσσιυπν “- 

να! 

Ὡ»Ψ᾿ 

Πι18 
ΟἸτὶ 
τάῖι 
[εςὶ 

ΡΣ 

εαἱὲ 
Ε}} 

ΒΕ 

41} 1 δινρίηπ οἷς νὴ θ᾿ Νέειηρε νἹτιὰ σατη ΠἸδτιοπΕΙᾺ . " 
40 ἐπεῖναι ατίαπι ρτορἠνλπίιι» οουετοΝ νάς νης α4.}. 

30. Γταμερθηί οἴκκον. οἱ ναίνεναιν ἐραϊὰνταρμρανοῖ οχ 
ἧῆς φυαι (φφυυ ει 

"1 Ρενωιη γωεμοῦ αὐ ζη φέοκ Αὐ νειδυθν, γεν ἀέ- ͵ 
ἔων, ἘΠ οι φώσνε μος ἰοζοιτμον Βαείην μὲς νεῦςιη ἐ- 
τοιτμνάς ταπνιΐνα, ἰπιτὰ τεπιρίαι ὀχοεῖσ : φυὶ ὅς (μυἱὸ 

- 

το(οἰγηγαπι σοητυςθαῖάπ οἤε:}- 
“) Οἱ το Ιρ(οἱ ν»ονμδρο αςς8- [5 

ὑτ5 τη Πεἰρυ5 ἃς Οεητιγοηΐ- 
θυδνάἀςουγγίε δα {05.4.11 φυῦ 

ςοἤατοπε ςαάοτς Ῥδ]υπ,.ς 
5) Ὑυας Δρρτορίηαυδης Τείδυ- [31 

4 ΑΙ) ἀυτδην αἰ Ἰυ  γοοϊξεταρά. ἢ “4|} Ἄννδην αἰἱμὰ εἰα-- 
ταν ἰὴ τυγθα: δίαιμῃν ἤθη ΡΟ εὶ 
ἀοογη, τγοίοίγε ργορίες τύ- 
ἸΔυἰτα τὶ 5». ἰαΠπτ συλ ἀπ οἱ ἴῃ 

«ουΐάδενν “την, ὑεηΐτ αυὶ 4- 
Ἰΐοεαπι θη 8. 

οι βαείην αὔήρνριὼ (ας ἱπιρεάϊδς, 

πες τ’ Οὐμωνίοηΐα 
4 ἀφίωγνι! 4“( ἐϊφε: 4οὐ" 

Ἰφόνην υἱά πεν Τ ϊδννον 
(στον μενεν" “{}ἀμογηπερετ-. 
ἐνέεγᾳ φμίμιν, 

Τνης “εφάφης Τρίδω.. 
36 Δββυεθεμάϊε ἐμ, (’ 
ἡηβεε ἐμ αἰ ραν αἰέν, 
ἀμαύμε: (Ὁ ἡμειγογαδαι [0 
"Ὁ ἤει, φ' ἡμδά βεβοι. 

{π᾿ Τ τὶ θυπυίη δὲ τ 111165» 

Ρτεβιδατε δυτηφδς ἐπε νι. ἢ 
«αῖοῃ 5 ἀυαδι5: ὃ ριζοοη- 
8 εἰλ αὐ! εἴτε. ἃς αυ!α 
ἤει. : 

ΟΣ ΣΤ ΧΊΟΣ 
ποῦ βο{{8ὲ εν! ἐογηοίξενε 
βνα "νηΐ, ἐμ} ἀμεὺ 
ἜΗΝ ἐῃ αἴ. Θ᾿ 

[ἃ. 

Ομ Ἰρίτυν ἀδῶν Ἢ 445} ᾿ΕῚ φυμπ εἰ «ἡ 
Δἀι5., εὐσηῖς ντ ροτῖ 
(1 Ππἰθ5 ργοριες νἱ οἰ οτιεδπ) 
ταῦθα, ι δος 

δοαυςρατατ ςηΐ πὶ ανυϊεί τα 0,6} δεγννδαινν ονὶην ενν- 
ρορυμ! οἰ απιδια, ΤΟΙ]ς ἰρίωμαι. [ “νιν 4 ρορμίδ, τίανιαν, 
Ραμ ς δυϊοι ααυπι οἰοι 97 
ἱπιγοάδυςει 5. ἰῃ ςαἰνα ἀϊ- 

ναόν, ἐοδείγὴς ὧἱ μονια- 
υγὰ . Ἰερέων ὲ μεν ΤΗδῳ ̓βανὼ 

ὉΜῊ βοβηί, ὃ 

Τ᾽ οἵδε ἐμιν. 
Εἰ φωνι» ἐαβ [ ἐνάν- 

εἰ ἐπ οαδγᾳ Ῥουΐωε, ἀὐεὶο 
Τιίϑυρν, (δὲ {πε πο  ἰο - Γώδυηο » ᾿ἱςέτξης τ] ὁ- 

4“: Κο ββ[νρονοφνιο,} ἐξῳννῆς. Ὑυἱβαῖα δὶ Ἐταίημε, δια. 
εἰν», ει: Πιριάνταρ 102}. Οοπείη δε δυτεπι ᾿εὶς ἰσοὰς λάμὶ 
τινάν (πὰ ργου ἀοητία ἀἰμίπα: ἐχειαρίνη, ' 

10. 14. Οὐνηβ γοξ νου χγνύναι τὸ ἀσφαλὲς, ἰἀ φιῃ!σά γδὶ ἐγατιν με 
ἘΠ ἐγ τό 41» ἐΑβρα, εἰς τἰωΣ σαρεμζονίω Νάρς ἐπ Λωιοηΐ, 
τέρ[ο οοπεβ αι 04 Ἀ Οπιαλὶ ρτὸ ἀγζενις ληταν, ἀμίοτα, 
(οἴορνο Πυναπτίᾳ.}. ὃ ΜΗ... βΨδε ὃς 110 ἀμ ἀρ.1.. 

[ΠῚ 



ΠΟΡΡΧΧΙ 

4 

᾿ μαι σὰ σου, δ ίτρεν ὄν μρι λαλῆσαι φρὸς 

ὴ τα ΠΑΡ . 

ἔλὶ ν᾽ αἰαθαϑ δ κατέσεισε τῇ χειρὶ ̓ Πφρησαι ροιξυϊαυῖτ ἃ ρΙεδο: Δ] Ἰύνν ἐμ μρε τ ει 
το λαφδ' πολλῇ ἢ τ ᾿ ο͵] ϑᾶρηποὸ Πἰεητίο [αέζο, Ἰοαυιτι5 ῥεπν;ζδ' πράξη βίην [,. 

“ ν ΠῊς σιγῆς “βνομᾶρης,»ον 95] [,ἢ ᾿ηρυα Ηςδτα νά ϊοςι)5, δἶο, αἰϊοφημεμε. εἰ! ἔνηριᾳ 
ἐφωνησθ τῇ Εδραᾳϊ σὲ φαλέκτῳ, λέγων... ΜΠ εὐναα,άνεεν:, 

Κιφάλαιον κῦ. "ΜΝ ολ Ρ. ΧΧΙΠ. ὅν; χὺν 
᾿ Ἁ Νόρες ἀδελφοὶ χἡ πτατύρις , ἀκού-} 1τὶ [γαττοϑ ἃ ραῖγοβ, Δ }- ἃ ν πβανι ὥραινει 

, »-»ϑ᾽, ι.ϑᾷ ΜΨ.εε-κ “ὦν ' ἄϊεε "φ 4 : στετῇ μου τῆς ᾿σοὺς ὑμᾷςνωῦ ὅπο- ῖς τπολιη, 40 ἡθῆς ἀρυά “μάϊε φινοην μά γοι 

λογίας. ω Ὡ νοϑ ντογ»ἀςξοηΠοηςπι. τμπε γεάάο γαείοπενι, 

᾿ χτῷ φυρφοοφώνοι αὐτοῖς, κἄλλον παρὲς 

Ρδιυϊυς Ὀτδυΐ 
πηι ᾷσ᾽ νίια 
τιδεταιίοπο 

ζωυδ ταὶ νοὸ- 
«Διϊοηείι, εὖ 
ἀοδείηλι νὲ 
ἀϊιίϊπλπι δε. 
εἶς, 

ἵνα τμωρησθώσιν. τοίο]γηιαιηγνε ραη!τρητζωι: 1ετμ(αίενν,υεΡ μπίτεπιην: 
Εἰ ἡἥνειο σὲ μ9! πορόομϑμῳ χαὶ ἐγγ“| 4] Ἐδδιπη οεἰξ δυτοῖ πὶ ἐτοσ] 6] δέδιε ἀμίεην ἐμηια 

᾿ ζοντι τῇ Δα ἘβΗ αὐ μοι μμλρμ ιη ἐ [πεἰ ζεῖ, δέ ἀρρτορίπημδηι [)4- {Ὅὲν ΟΦ’ ἀβρῥτορῥπημάπιε 
᾿ : 2 

ΕΙΣ ΑΟΤΑ 
Εἰ ἔξεςΐ μοι οἰπεῖν τι “σοὺς σε; ( δὲ ἴφη, ΠἸ4υ 4 τἰδὶ ἀἴςοτε ὃ Οἱ ἀἰκίτ,, 4 αἰ δὰ (εν ουἱ ἀϊ. 
Εἰλλζωιεὶ γινώσμρις: ᾿ : Οἰαςὸ ποῇιὺ . ΤΟΙΣ "οἴῃ 

Οὐκ ἀρᾳ σὺ οἵ ὁ Αἰ γύηηιος ὁ πῳοΡ τού-- 5. Νόῃης το (8 “ργρίϊυς ἢ]ς πυνα νη τῶν 
τῶν ἡμεραῖν αὐαςοιτώσως χαὶ ἐξα. αυΐ δηῖς μοίςε ἐϊεβ σοῃοίταίει] [εμην οποία ῖν ον Ῥποῦ 

ΡΣ ἜΤΟΣ ἢ ὀιςάυχι πὶ ἐπ ἀείοτταμν αυάταογ) ΣῈ} ἐν ἀεξενεφην φωρι, 
γαγὼν εἰς τίω ἔρημον τοῖς τετεᾷκιογι- ΙΝ 

πλ{14΄ ςατιοτσυ τιν ποία ἰτοτμαν ἔα. 
λίους αὔδρας δ σίκαοίων; ' ἣ" ) ἴξς εὐ μρρθι ἫΝ 9) Ὀἰχίτδυϊοιη ΑΒ] 5 Ἐρρ η01-| 39) Ε ἀἰκὶρ κά ἐμην Ρ 

εἶπε δι ο Παυλρς » ἢ 79 αὐ Ερπος Ἰήεμα μην ᾿άαυϑ Ταιίεμ! 5) ντ- μη, Εζο γοπια νον σοί 
υδμ οἶμαι ᾿ουδιάνος Ταρσφιᾷ, τῆς Κιλι- 

1 
μὲ ἦν! ὅοι ἀϊε; 

; ᾿ ; Β18 ἐπ Οἰ ςία ποι οδίοινα ςἰ-ἰ |4Κήδω ὁ Τ αν. Ομ ίως 
ι] 3 ᾿ : φ. Ν . 

χίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης " δέο") [υἷς : ςατοτὴνη τορο τορετηηΐτῖς 
πϑῃ ἡφηοίς εἰμί αι ΓΞ 

δτι 

ΒΜ ΕρΡη: Υοφ0 ΜΙ δ, 
ΔΜ Νΐ ντ Δ] Οαμαγ ροραΐιηι. ἐς ἰεβενν “Ὡς πη )ὲ ἰου κἁ βόρε- 

ἰμῆν. χὸν λαόν. μο} Ομυπὴ Ἰρίτυγ Πς ρεγπι[ῖει: 
᾿Ἐπιτρέναντος ὃ ἀυτέ,, ὁ Παῦλος ἑςτὺς 

λ 40 
Ῥδυ εις [5 1 ρταάιθι5» ἤγᾶπ 

Ετ 4μμη ἐ βοηΗ . 

1ι| Οὐυυιπηλιυάϊοητς λυῖοπι δυπι) 
ΕἸ εΡταᾶ Ἰπρια ᾿ρίος. αἰ ᾳυὶ;, 

ἀρ παι, νοὶ παρ Ὶ 5, ρτα δυογίτις αθ!εῖοϑ, ἐπὶ" 
Χον ἡσυχίαν. Κρ φησιν.) Ρίε νετὸ ἀϊχτς οἷσι 
Ἐγὼ μδῷ εἰμι αἡὴρ [εδῶος, γε ἕυνη-| ; Ερο αυϊάεπχι ἴθπι Ιυάαυς» ηΔ- 

μδρος ἐν Ταρσᾳΐ τῆς Κιλικίας, αγατε-Ἴ ὦ τὰς Τατί,νεθς Οἰ οι α,»αυτγίτιις 
ϑραμμϑμος δὲ ἐν τῇ πόλοι ταύτῃ ἢ Ἰνετὸ ἴῃ μᾶς ἐρία νεδς ἀρῃά ρε- 
τοι πόσας Γαμαλιὴλ, πεπαιδευυϑμος ἄες ΟΑπιαὶ! ο  ἰ5ρογυἀϊτος δα οχ. 

ἀκοίξριων τῷ πατρ ῴου νόμον,ζηλω- αυϊπιάτη ἐούπιλην ραιγὶα ἰορ 5; 
ΓΟ ΣΉ ἐς κ τς χοῖο “ΤΠ οἱ ἀςεεπίυς , ἰςυῖ ὃς νὸς 

πηζυπάρχων τῷ Θεοῦ καϑυὺς παῤτεξυ- οπὶηςς ἢ! 5 ποάϊε. 
ῥααὶς ἐξε σημίφρον. - 

( φυμην «μά φηι αν 
ἤμν4 Μ΄ εὐνκα ἰναρμα - 
4μέγείην “ἀ μἰΐου. πραρέι 
Ρ' “[βμξεσωηε βἰ εμτἰηὴς ΚΣ 
ἀϊχιι,.) 

3} Εζο [μη υἱρ Ἱνάφωι͵ 
παῖηΣ Ἵ τ) ΟἸ είς, πω. 
ἐτίτως ΔΗΒΕΡ ῥὴ ἐ|}4 εἰμέι4- 
“6 {εεμᾳ μεάς: Ομναιεί 
ἐγ δ᾿ ἑμκια ΓΤ 
βαιεγῃα ἰερὶς, δηιμί βίον 
ἰᾳὶε, δ΄ υος οπημὶ 
ἐβεροάῥε. 

(Αἰ κούσαντες ὃ δι τῇ Ερα δι δζαλέ- 

141] Ουἱ [εἶχα (υἷι ρετῖ Φ μὲ βης υἱδην ῥεῖ ἐ, κω ν ε » ΝῚ 1 ᾿Ἴλης ̓ς [4] 1] 6]. ἧς υὐδηι βε[. 

ἃ Ος τὠῤτίω τίω ὁδὸν ἐδίωξα αχῷ! αυπτι νίηυς 14 πιοιτειῃ » νίη- }΄ ΤΉΝ ΙΝ Νηεμέμα, 

᾿ϑαναίτου, “εσμαύων (2 σιοους εἰς 1 ςἰξης ἃς τιδάξϑ ἴῃ ζάτοςτοϑ τατ]  [ν εἰ Ἧ ἡμις οβμομς 
φυλαχᾷς αϑόρας τὸ καὶ γωναικας. νίτοϑ ἴυσῃ πη] ες 5. ἰροὶ 

Νιδι ΡΟτοχ τϑάχίηγυς Ὴ ΠῚ δέον βνέηςερε 5 οενάο- 
ἔην ἡ οὶ ἐεδ ἐπιοηϊὴ τε. 
ἀἰε,ζθ’ οπρηνος πράιοτει νά- 
τη: ἃ φιμῥωι ζ΄ ερίβοία 
αρορίεην δά [γαϊτει, 1)4- 
ΑΙ ὥρα ἰνῶν 4ἀ- 
ἀμιανεῖη ἰράο υὐηζίος ἐμ 

Ὡς καὶ ὁ Αρχερόῦς καρτυροὶ μοι ἘΏΝ εν Ἡβήμαν 
πὰν τὸ ωρισξυτέρμον' παρ᾽ ὧν καὶ ἔξιςο" τες ς ν᾿ δέ τοῖυς [ςπιοτῦ οἵ- 
λὰ δξά , ν ἐδ ΜΝ ἀο: ἃ φιαθι5 οτἸδιῊ δοςοριῖς ᾿4ἀ ς διξάμϑυος τοοὺς τοιὶ ἀσελφοις, οἰς ἐς ρΉ δῖ ὭΣ ἊἝἍὕ ϑ Ἵ ἑ νἡ] {τξτος ὀρι τος, πλοῦ ρίο 
διαρίασνον ἘπῸρ ὁμίω ἄξων χῷ Ἐπ ξοιςεῦας, αὐἀδαιῤΊζυτις. οὐδ 
ὀκώσε ὄντας, δαδεμϑμοις Θ(ς1 ἐοφυστιλήμ, | ςο5 οί {Π|ς εἰἴϊεπι,νιηΘρ Ηἰε- 

ἌΝ - . ὕ ' . 
τποίζο εἰγοίτογ πιο δίοι;νε τς 1 | φΡΆ[ο παρά ϊα διε μν ὀζαίφνης ὁ ἰρρινοῦ ͵ 

ΚΗ: ἥὰ τ ῥμφλνου «ἰδιατράψαι εὐιὸ ὁ ςαἰο οἰγουρ ] εγῖτ πῆς 
ἘΦΟΝΘΗΝΥ αι ἘΣ τς τῆς υχ Πθεη5 τἀπαυλην συγ. Ὁ 

Ἔποσουν ἐδώ ον ἐσαφος » καὶ Ἡκουσοι. ἡ Οοοἰάίᾳις ἵπ (Ο]ιπην ὅς αὐ ἀϊ- 
φωνὴς λελρύσης μοι, Σἀούλ, Σαούλ, τῇ. [ἱ νοςοῖη ἀϊσρητοιη μην, 540}, 
με σγώκεις; ᾿ 58] γαυλἐ τὰς ρετίςαυοι 

ἰωχ τρί θ[4: 

1} Ἐἰ ἀρείδεορε ἐπ ἐέσνάηι, 
«νάδμ! υδεεηρ ἀϊτεηιεπν 
“πἰβὲ., δαμίε, 54ἱε, 4μια 
ἡ βεν 4μεν 

“8. Δ ργριέ ἐϊΠενν Αὐγύπῆιος Ν ἰὰς Ιοίερμαπι δ.) ὲ Ὀε1- ἄσαῖυν Ιερ!ῆς ἀλύϑειαν. Εγατυν, ἐπουμγαιὲ ἐν ραϊν4 Κεγεν ἰὰ 
Ἰο τιάαιςο, εἰςᾶρ.1:. ἃ Αητιηλο. Φ δρεανόονων, σικριρίων. οἱ ἀκριζειάν, νο] ἀκριζώς τὸν πτιτρφῖὸν νύμον. 4 ζεἶο αι» 
Ἰλοπιλπα νὸχ οἰ 8 ΠφηΠούταν νοπιίηςες α4 αἰίηιξ οος. εηβινιζελωτής. ν Π,Ατα, δεινμί τον, Ἐταίπιμς, 5 «ἔσο, Νευ- 
ἀεηάῦ οδρατγατὶ ἃ Πςλν στο τοῖο, δι ηιοά ῥτοίηφς ἃ. τὲρ Ογαολιη νοςςαὶ οχρες τ. ΝΊας 101ν.3.17. 4}, 
οἰϊὲ οςςαἴτατί ρος, νοσλτι : ἀς αμην. πετὰ παγγας Ποίςρίνς. ς αὖ Θεοῦ Νυ ζαια, καρ η τὸ νόμου: αυδηι ρατο ζογαληαπι εἴς 

| Ἰεῤλιοησίη. 
ΙΝ ΟΛΡΥ͂Τ ΧΧΙΙ. 4 Μαμς βξ απογταύηϊω τἰυὶ δὲν. ὶὰς [ὰρτὶ ταρ.»νεπα. 

ς ΕἸ εἴη [εέρτρνν ογάο, κι; πᾶν τὸ αγεσβντέρμον. [1 εἰὶ συωέ- 
1 Ῥέα ηετνηι [6 φωϊεῖοι͵ παρέχον ἐσὺ χίϑιυ. στ} τῆς εἶ συγεῖ, ὁδοεν, του οτίαται Ε] εἰ ντανιαν ἐ{Ἐτὶ ν οςάπε [υ}1Π)0. Ψνυΐραῖα, 
{{0 [4] νετὸ ἄεκη [εΜ,} κρί ενσιν [ἃ εἰς, αὐτὸς δὲ ὄφν «υὐτοῖς. 16. ΣῈ οηνννοε πρβιοῦδὶ ἤκι : ΤΠ ]ὰ ἀὐτῃ ἰνὶς ΠὺΠ ἀβάτων ἀδ (ςη- 

ΕΠ εὐτον οοπείίατη ἰὸς ἀϊοςηάι ζεηι, ὃυν (Σὰ ἀείεπατοι μεν κ᾿ 6 τ. ΤΊπιοι. 4.1.4. ᾿ 
. ερνάρεάει, παρρὶ τοῖς πόδι, [ἃ εἱξ αΠΊ τ αὐ άίβοτ. 4 “τἀ [εαῖνεῖν πρὺς τοὶ ἀδιλφους 4 εἴ λή (γπαβονς, ἱρίο 

1{ὴ ς σπιπὶ τοίρεχιτ, χιιοά ἀυ ἀσζεης, (οἰσαηῖ εχ ἰυρεγίοις,͵, Κυςα Ἰατεγρτοῖσιυριὰ φ,1. ἔς ρτονίγεστίμ πα 4ιοά 5γ}πιν 
Ἰοζο ἀϊίξιρυ!ος αἰοι μι ἐπ {μές }} 1 (δὐσηῖεν. 4 μι, αῖφίρτοα νοςαῖ ΜΗη}}}}Ὁ ἰκονυβέναια Ἷ ἤουι εἴίλπι νοζρτι 
εκηνμ [θανν [γηναπν ραιτμα ἱσχϑν, δ᾽ ὠκφίζηαν αὖ πατρῴου νϑρωον. 1) ἀκνλησία, Ν δον 8.17. 
νυαια, ἔν ΜΙΑ νεη μον βάνει ἰες ὁ. νἱ Ῥτο ἀκφίβαφν Υἱ- 4 Οὐηνννξω νὴ} νι [υἱῃντν δμεσορύῳ Ν ἰάν ἐυρτὰ " : 

φΦ "ἢ 

τ σόν. ᾿ 

ρ ΝΟΥ ὦτα με ἐν ὠκςείσοι. 

τὸ ἀε εαἷο εἰγενηξ μι πε 

:}- " 

ΑΡΟΒΘΤΟΙ ΟΙ͂ΥΜ. 
ΝΈΟΝ ᾽ .Ἐ1- 98. Ἐρονετὸ τείροπαϊ » Ωιιΐδες Φ Ζφν ανῆν» τὴ τ: 7ὴὼ δὲ, ὠπεκοϊϑίω,Τίς εἰ κό "; εἶ 8 Ρ (ΩΝ ἢ ἐς ον ον" μπῆμ 

“ἡ ταν, ἔγο [ον ̓ β Νὰ 
Ἄμνημ, ἡμοῆρ ὃν βεν[- 
ἡ. 

Δι 4οΐ πγεεμην “νΔν 3, 
μηδ 4νἰάεην υνάδνν: 
συζῆν ἀμ βεῖ πθὴ αρδ ἐφ. 
τη φν, πὶ ἰοάνεθ αν 
πηφωῃι. 

ς. Ἐ'ὠὦ οἱ ΣᾺ 1 [ οιπεὺὶ Ὠίζιταυς πίδι, Εγο 
πίτν τεύς με, γό μι Τησριῖ ὁ Ναξω.} (Οοα αες ΠΡ αας τις, “ 
μῆς δν σὺ Σ ΘΕΟΙ͂Σ" ' τὰ ρογίεαμονἑξι 

οἱ δὲ σιω ἐμοὶ ἔντες τὸ μδρ φαῖς ἐδε- 

ἄσαντο, καὶ ἔμφοζοι ἐγβύοντο" τίου ἢ φω- 

εἰ οὐκ ἤκονοτιν τὰ λαλρυώτός μρι. 

ροῖτγο αυἱὶ πῆεοι.  «η,΄1- 
ζει αυϊάσιη ςοηίρεχεγιηῖ»,᾿ δ 

εκραυοέλάνι ἐνητ: νος επν αμξεηι 
.} [ποῃ δμάϊσγμητ᾽ οἰυ5 αι Ιοαμε- 

Ι ὕάτυγ πησουπ).. οι 
; ίσω Κύριε; Οἱ δὲ᾿Κύ- 16] Εἶπον δὲ, Τί ποιίσω Κύριε; Ο δὲ. Ὀἰχὶ νετὸ, Οἱ ἃ [Αςίαια [ ο- 16}. δὶ ἀὐμὶ ββμὐά βεολαν» 

᾿ , αξὼ Ιου οἰς] [ἱπεὺ οιπίηιβ γυτεπὶ ἀἰχιτ |θ ον θοπμμμν ἀμίφην 
ιος εἶπα ατεθς μ(4.,  νάφοις τὐρ6.0. ὦ αὐ δέ ϑυγρονᾶς ταν εἰς ΠῚ ρέριννίες γώ 
δᾶ ον" ΚΑ ΆΘΙ σΌ! λαληθήσεται χἰρὶ ΓΒ Ἡ ΣΡ Ρ ΤΕΣ ΤΝ ἀε [9 αν α[ιεμτοςθ' ἐδὲ εδὲ 

: ᾿ ΠΡ πο ἐδ Ὁ τηαίσυντι: ὃς {|Π|ς τἰδὶ ἀϊζεῖοτ ἀεὶ ἢν μων δὲ οπονίδμο μαι 
ἐτῶν ὧν τά τ ΚΤαΙ ἡ} οπιηιδυ5 ἡ φυᾷ ςορἰπἰτατυμα εἰ] Ἰορονροαι βαοενε. 

ΕΝ κι μ | [{δἱνεβαείας.. 
οἧς δὲ οὐκ ὠνξλεπον ὅσο τῆς δόξης, Ουπὶ νεγὸ πη νἱἀεγοῦι ργα]! το υιαρι σεπὰ ἀγρήντη ᾿ ὺ ͵ τ - Α ΆΙΥ " "Μ "1. τῶφωτος ὠνοίνου, χιοαγωρρύμονος υ ρίονία ἰωοῖς ΠΝυβρονδοι ἀςάμ.} ἢ αν, μά πνάμανη, ἀρὰν ἔμ 

πὶ τν συνόντων μ9!5» ὅλθον οἰς Δαμρι- ὅζως ἀδ 115 4υἱ πηεςυϊῃ ἐτάητ,νδτὶ [ μοπνινιδων, υνοην Ὀαννα 
ηἱ ἰλασμαίςου. -. ἐνῆν, ; 

4" αδαι 4ωϊδη» 4η)- 
ἀπε, υἱν εἰιονεμ βεωη. 
ἄμην ἱερ ην, ἐφ δ ἰνεοιϑαην 
μαϑενε 0 οπενεῦν, μαϑὶ- 
ἐαρομε ἢ μάκώ. 
Ρ οὐοι “ὦ πε (Ὁ ΠΑ: 

ἀίκει πριν, δφοἰε [᾽αἰετὶ 

Απδηι88 δυῖοπ) αὐ ἀαπὶ . νἹῦ 
ρἷυ5. [εουπάυπι], Ἔβει » τοῖς. 
πηοηΐο ογπᾶῖι5 οὐηράμ τἰῤς 
μαδιταητίαι υἀαογυη), 
'Νεύϊεηο δά πε ὃς ἃ Πἴ8ῃ5 ἀϊ- 

κὶτ π}81.54}}} ἔγαῖον, γονὶρο νἹ-] 
(υπν. Ετ ερο «οἶςεπι {ΠΠ0 τιν 
πεηῖσνηι γερο ἤἡἰυαι ν αἱ, 

1Ιρίς δυτοῦν ἀἰχίκνξυς Ραιγῇ 
ηοἰϊιεοτῇ ἀείισηδυί τὸ 4: οο- 
δποίςετες. Ἰρίιι νοἰυπταζειη; 

1 ὃς νίάστες “τυΐτατα ΠΠΠυπλ,δὲ δ 
φίγεϑ νοςεῖὰ οχ ογερῆυν, 1 

ΑἸανίας δέτις, αὐὴρ σὐσεθηὴς κι. τὸν 
νἦμον» μαρτυ ρφύμϑμος ὑπὸ πώώντων 
«ατοικαιύτων ἰουδ᾽α ων. 

ἔλϑθων “ὥρός μἐϑ χαὶ ὅλισοὶς εἶπέ ΓΝ 

Σαὺλ ἀδελφὲ, αἰάδλεψον. κα γώ αὐτῇ). 
τῇ ὥρᾳ αὐεθλεψα εἰς αὐτόν. Ὲ 

- οἱ δὲ πο, ὁ Θεὸς ΜΠ πατέροον ἡ αδ' 

φοφεχειράσατό συ γναῖναι τὸ ϑύληρρι αὖ- 

τὸ καὶ ἰδεῖν τὸν δεχᾳ ον κοι αἰμοῦσαι φω- 
ἡ ὧκ τὸ φόματος αὐτῇ. 

τα γΕ (δ εδὶ ὑπ ἐν ΠΏ. 

᾿ 
14 «“ιη|6 ἀἰκέε, ϑεμε ρα» 

ἐτη59 πϑδένονωην ργκαογάδ- 
παρὴ ἴ6, Ὁ εορποίενει 

οἱ νο μι! αἴφην ἐμ Ὁ υμἶο- 
με νβωνν αν πάν: οὐ». 

! ἣ ΝΕ ᾽ "" ! Ν ἐς οὐ ἐξ Ἷ τειν 6Ὰ Φεμ αἶν:. ᾿ 
Ἢ ἔσῃ μαρτυς, αὖ το ρὺς πάντας 8) σεῖς εἰ τεεϊε ἀριιά οπι.- [..} Ομ ἐῶν ἐγβὲι ἡμέ «ἁ 

, αἰϑιρώπους, ὧν ἑώρακας χαὶ ἤκουσας. ἢ.48 ποχηΐπ 68, ΘΟ ΜΡ ἀφ νἀ 1} |οπνρο ἠοημόνεε φόνον ἦμα 
[ὃς αμάϊῆε. ΝΝ 

Επαυης αὐ ουσδατὶρ ὃ (υτ- 
πες θαρείζατον, δὲ Δδ]υΐτον 
ρεςξατίς, τ δ πιρολῖο πο ηίης 
δ οπ ἷ. ᾿ π 

Εν ᾶζυπι εἴτ πὶ τευ ετίο 
ΗἸ ἐτοίοἸ γιηδτη ) αυθπὶ ογάγεαι 
[2 τοι προ, γάρ οΓΕΥ ἐχίγα τ, ς 

Εν νίἀεγξι ἡ ευ ἀἰςοητοπι, 
οὐ ἰ, Ἐς ἰπα᾿διςχὶ εἰτὸ ΗΠ Ἰοτο. 
{(ο] ΠΛ 1540 Ὠ τη ῃηό ἐχριρίθης 4μΟΝΙΑΗΝ ΜΟΙ, ψεείριαπε ἴε- 

ας ποι τ τυ ἀσπῆς. ὀ ΑἠΕ{ιῥηνοιβοννεννην ἐσ πνα. 
19. Ἑκορο ἀϊκὶ οιπίης ρα (οἰ. [1] Ἔν εφο ἀἰχὶ, θονεὴνε ἐ- 

ὑπὸ πιφρεττκαχ τε ἰη ταΐξετξ δι. [Μὴ ΠᾺΡ φιμα “ξο σκαπ 
ἐνεγθεγι σι αἴδες πε ρὲγ Πηρυ δα ΤΡΡῸ ΒΡ δ’ ««ἀερ! μεν βμδσος 
γηῆαρο 8 6054 εὐζάεσαιν δε το ον ΤΣ ἀυμας ας ) 

υνϑδ δέ «νἀ θὲ. ... 

Καὶ νιωῦ τὶ μιδλλοις:αὐαςεὶς βαήηισω, 
χα! ὑπύλουσαι τὸς ἁμαρπας σου ιχᾳ- 
λισάμῆνος τὸ ὄνοᾳ τ Κυρίου. 

βήμψετο δέ μι ὑποφρέψαντι εἰς ̓ ερουν-᾿ 
σαλήμκαὶ “ὐροσενχομῦμον μον ὧν το 

Ἐχινζε, Φ' θορηχανεν ὦ" 
“δίων μειοια δι ιὐημοτα- 
19 πβοπηίοα ἡρβμ!. 

7, αῆμιο «β φυμεν» γε" 
ψέγει! νοδὲ ἐν Πενν [45 
ἰερν 7 (Φ' ον δηδὶ ᾽ν ἐεπηρίο, 
βενὴνιε ὃ βηβονε πνεμθεῖι 

Εἰ υἱάφνφ εἰϊμπ ἀνοε5» 
τῆν τοὶ Ἐεβόηαν (Οἱ οκὺ 
υεἰοιλεν ἐς ἀεὐμ[αἰανε; 

ΝΣ Ἐ" “- ΓΥ δὶ τὸς Σ “Ὁ“Ὃ ; 

Κα ἰδεῖν αὐτὸν λελροντῶ μι915) Ἔπευσον, 

καὶ ἐξελϑε ὦν τάχϑι ἐξ υἱῥεσαλὴμ "δι6-- 

ποὺ «ἰδο δέξονται σαν τί μαρτυρίων 
«οὶ ἐμοῦ. 

Καγὼ εἶπον,Κύριε, αὐτοὶ ξχίςανται ὅτι 

ἐγὸ ἡμίω φυλακίζων καὶ δὲ ρϑον ΜᾺ τοὺς 

᾿σαυαγω εὶς του πιςεύοντας ὅ7) σε. 
“ππροωος-ο : .....ὕὺῪὺ;-.... .. Ἰ : Ξ5 ἘΞ - 

- 9 ἔδκφην φηίάφηερτὸ φῶ οΝ Ἰὰς {ρτὰ 9.7. 4 Εἰ εχνα- ργαίξητὶ ἰοφυστυ: εἴ: Αἰροὺῖς ταπιεη ΟληΠὶ ἢς ρετίπτιη- 
υνβιδιγαυοι καὶ ἔμφοῦοι ἐγγύοντο, Νέας Ν᾽ υἱιροας δγγλῆσο δοηῖα ΡΜ] οσυίοειντοίαπη οδτοιις ᾿πάς εὐδίργτιίταηιιε ας 
Διαδίοα ἱπτεγργοζατιο ἡϊυὰ Βαδεαξ, ᾿επὶ ροτίας νἀ ε φαλπιλρίαηι Οἰνε τίμα ,να "Ἐπεὶ ἐαρ!!» 

19 φμ« εδηβίαμιμη 4}, ὧν τό τακταρ Ν αὐ ζ,μ4 ὀβογίφαι ἃ “υ. «τ ἡ» ὰ 16,1. Ε᾿ ἢς αάδαυς ἐχρ] οὶ ροῖεῖξ αμο (ζεδὶ- 
": Οἰνέα τῆς δόξει. εἰς ἰρ]οη Δούα,ίϊις μιΐρθεο ἰηΠπ αὶ, ; τυ 1 (οτος βιαυδιήεδιος ἡδηυΠ γοίεστι πιά ίητ δά ἰά αυσά 
Ἁ Κακίνε υϑδονν ἀξκλεψον. νυϊρλτα,νίθα, δή οθ0 ἢ Ἰεσιτοτ ΣΟ ογ.11.4. 4 Ἰηδέμο ἐϊϊωνε, τὴν ἄκρον Νεαιρε Οδε- 

γυνλΐο ἐς φυρκιιχὲ Μαεεντ1, τ. δὲ Ῥνῖο οὐπαναίκλασιν αἷς ἃ ἤιπνῃ ἴον να ἔγα Ι φὐδά 1υἴξωννΠ Δυὸ δέμηον αυσή ἸΩ 

Ἰος νεηδο,αιμς πηρα δατεηεία οὐ πτήτατυν ἀἰ οτεὶν ρῆιις Α- 4’ μυ] νοτιοοἀἠπυδπίοιας (ἀπὲ δἰ ρίδυπι εἴ, ταυς δά φὸ (ἡ 
παι νον Πρτὰ ρ.17. ͵ ΝΥ ; περαηνν ἰἰηυεὶ εχ ἐο φυοά ἔτη [υδιϊςίευτ. 

14 δηαμαδι, πρρύχμρίσατο  Υξὶ ἠοϊερίς γε ἰηβηὰ χα᾿, 16. 10. 16 ἰωέευν ἃ βετεμίη δωμ ἡσήλουσθ τὰς ἐἰμιαφτίμις αν ἽΝ οἵα 
δος ἀατο αν ἐαπι βεηυ ἐπυηῤβειριυμιαῦ τ. εἰ ἰνιτιοἹ Οταεοα ςουίτηιξείο νεγδογυπι ραίμοιιπι 
υὐπειδιις μὲ τσὶ οοπωσιιάαν ον πηδῃυν Πηννητ ἐς! 6. ὶ 
ταῦ θη ρέσούηῖς φιπὶ αυογίυ μι (πὶ [ταυτὶ δοῖοῖς δυῖειπ, «Ἄ δίων ρόζεαια ἔνα. αισὰ εἰδῇ εδπιοάὲ ἀρ! Ροιεβ' τᾶν 
Ἰιοονς! δὲ ατογηιη Ὁ οοηπϊαηι, ναὶ δὰ οἦνο οχοαυμτον. πλεὴ ρεαείιας τος νιγᾶφως νει δέ! βέηδισει κρίδυπίλουφα οὅ- 
που ἃς ἐς! θομτίοποιη ταΐογημοῖ ροίοτίν πιαῖο, ΝῸ]- 15 μογίατς: φυοε ὅγτὰ ψιοῖσε δι Αταῦιςά ἱμτογργεϊατρ ἱπά!. 

δατα, Ρεδογάινανίε, ἰᾷ οἵδ φονετώβαιν, ἰγαί μι, Ρταράναωΐει νος οαπτ. Κ ἰλοννένν Κυρνθεηβο ἐμΠὶ ἡ με ὰ ς ΟΝ υ]- 
Φη10) τευ τς δῇ τυΐπαιῃ Δα οαδοίξατοιη ῬΑ ΠῚ ν Φαδις ἢ βατα ρβιν μ εῦ,εοάσιν (ξαΐι,δοὰ ἡ]υὰ εἴτ αρεςζινς, 
μιαραταιθς ΟΝ κά Βυδηρ εἰ!) ἢάσπι, ιᾷἃ Κωπιαὐτν Ννἰἐεἰῖςες Ἰϑοπηηυσι, φιὰ αν διιξει ἰπ 

κι ψιδεγω, κρὶ ἐδῶν. ἸΝδιωρα φιοπίλμι μγαΐσιν νἱὰ ἔμεγας Ἰσηνιυτιι, ᾿ 
᾿ . π κ 

φέίδισε. ΕἸ ἐρο Ἔ«4ἤεην ἢσ. - 

16] δε ηνως 4μἰά πιουαγνς 
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ἀυα; ποιὰ οδίξγιατα ἔξοτ, νὶ ἀὐξγιυνὰ βιοτις νηί ᾿ς Ισουά “ 



ΟΡ. ΧΧΊΙ 4 νὰ ΟὔΠΤΑ 
ΠΠ΄ς Καὶ ὅτε ὀδεγεῖτο τὸ ἦκα Στεφαίουβο! Ἐξκαυῦ οβιιπάςιετας (μη ρυΐο μο]" Σὶ ἄνην ΜΝ 

τῷ μαῤτυρός συυ», κὶ αὐτὸς δμίω ἐφικεὺς.ἱ [διε ρμαηι πγαγεγτῖδ τοίεπο μο]͵ [{ϑηξονδεερθακί εβριωι, 
οὐ ῥ δ ἐχρις ρβο τ βμμα Δ ἡγενν Ἶμο «ἀἰξαδαπιν ὃς νπὰ αἰεητὶς-Ἴ 19 “βαβαπηφ' ἐουίενμε. 
καὶ σωυσυ δοκῶν τῇ αὐαιρέσοι ἀυτέ, χρὶ “ : δάην Ὁ’ τηβοάιεὐ ον γε. 

ἢ ἘΝ ἥ ω 171]. [θὰγ αὶ ἐρῆμ5ν δὲ οἰ ἀϊεσάπλ} ἰπορρερν ἐκαβεμες 
φυλβόσων τὰ ἱμάτια 5} ὠὐαρφρ τῶν ρα Πα εοσιπι" αὶ ἐπτοτίποεδαπτὶ Ἰἡίνι. ΣΝ 
αὐτὸν. ἼςφιΠ1. Ι 

Καὶ οἶπῃ πούς μι, Πορσίζου " ὅτι ἐγώ" Τυπὶ ἐν ἀἰκίτ τ  Ῥεο οτος’ ᾿ ἘΣ Μ ΚΝ, 4 
εἰς ἐϑνη Αακαρὶν ὁὀξαποςελῶ σι. ταιπαιη ἐβοῖς Ἰοηφὲ αὐ Ωεητἐ5 ἔκ ΝΗ ΝΣ ὥριο 

ΕΝ ϑϊστάμη. ᾿ ; ἢ» ᾿ ' ’ ς ΣΝ ἀξ" ᾿ ΒΝ μέλ μῶν Ηκουον δὲ ὠπεῖ ἐἶλρι τούτου τῷ λόγου» 1} Αὐυάϊείναης δὐτξ εἰπν δὰ μᾶς [58] εμημήϊεῤ κι διμεπρ χω, 
Ἰπν εῈῈ καὶ ἐπῇφαν τίω φωνίω αὐγῇ, λέγοντες... ᾿Ἰνίαωυς ἐογπιοη ξ: τη σϑνὸ (υίτω- "με 4ἀδοε υἤγῥνην: 
πεᾷυε ὑπαὶ Αὔρε ἀπὸ τῆς γῆς "τὸν τοιοῦτον, οὐγὸ χαᾳ- Ἰεγάτνοςξ (υλιηγἀ!ςξιςος, Τ ΟἿ] ς ποίην ᾿ρὴν μα , ἐ ΑΘ ΔΝ ᾿ ἤς ΠΥ ΝΞΟΣ "ἊΣ : βιὰ ἐν ν θεμ δϑνόν ϑΐτον ἣν. ἃ τοῦγᾷ ῥονῃέμδη {{πἰμ πού: η 5 ΤΉΝ 

ἜΡΝ [6 εξ ἐμὴν υΐρεγε, 
Υ οεἰξεναηείνιε ΓΤ 

εἴν (Θ᾽ ρνοῤιεἰεημδνε υε- 
“πλέῃ [δ4., ̓  βμίμιτα, 

ἐφξἰ φοεὐδνν ἐπ φέγεμη, 
᾿ Ἀαβέε ἐἰϑέιημι ῥπάμεῇ 
«ΩΝ» ἐν φα γα, (Ὁ βαχείία 
«κά, τ τονη μεν! μην Ὁ γε 
ούτε ῬΎΟΡΗΡ φωδην ἐφῳ. 
Ὧπὸ [ες ἀεεί πλάτες εἰ, 

τῆι σα ςοημεαῖ δι νέμδγο. 
ΟἰἸδιῃιτδητριιβ ἀιτς τ εἰ5, δί, 1} 

το Ποἰςητίδυ5 ρα} }14,8ι ρυ]υς-- 
ἸεσηλδδητθιβΊη δείο,Ὁ 

14}. γχυΠητείθιιηι5 οὰπῦ ἀυςὶ ἴῃ 54 
οαἴτα » εἀϊόϊο νε ἰῃ εὐπὶ βαρτὶς 
ἰηαυίγεγοτυγ: νς τείοίτςι ρῥτγό-} 
Ρῖςτ φυοὰ ογίπηςη ἔς οἰδιμαγξι} 
δάυοστίως οὐηι., 

᾿ Ομ δυΐοπ εὐπι ἀΠΠπξά{{.] 
(ἐπι ἰοτῖς σράοηάμν; ἀἰϊχὶς δα πᾶιὶ 
Αεητυγοηιὶ Ῥαιίυ9, Νὰ που)ὶ- 
ηξ ᾿Ἰλουιδηυκη δύ φηλάοηι ἴῃ ἰ- 

Κραυγαζί γτων ὃ αὐ δῥ᾽, καὶ ῥιήουώ- 
τῶν τῷ ἱκάτια,, κὺἡ κονιορτὸν βαλλόντων 
 φὶς τὸν ἀέρᾳ, ἍΝ 

μρ τα Η ἡ πιλόσνν ὉΘῈΝ ὁ Ἡλίαηϑς ἀλεϑαι 
ἀρ τ ἐν ΤᾺ. ἀρ όρνι ἡ ϑρίστε ψρφὶ Τρ ἡ τμὲ 
φορῆ μεν; δὶ τοίζε ται αὐτόν" ἵναῦγι ν4) ἰω Πα] 

ψαΐιμαο τα ὀύτενς ἐπ ύνονου εἶτ. ᾿ 
τ πον Ὁ Ύτ᾽ 5Ε᾽ πλα κυροηα εν ἰαπέ 
ΝΙΝ φιοιί. εὐπῷ ζρθς ἃ ἐφῶτοι ἑκα τόνταρ γὲ [Ἰαῦ- 

πὐηίευῖν “Δ΄ λθρ» Εἰ αὐϑρῳπον Ρωμονον χαὶ ἀκατά- 
ἡδν αΚρμαν κεατονέξεοιν ὑμὴν μας ζζοιν; ΠΩΣ Αἰ κοῦσ ΒΟ; Θ18 σαν τος νΌδῚς αρο!]ατο δ] [{ κείιανεὶ 

δ νὰ τὸ τἰκή. ὁ ίραι (ῷ Ρ.θ6 »αυερσελι 6}. ΜῊ ς χινετι ἡσιχα ἀυάηει β6| Ὥμν αμέηο, Οεωμηὶν, 
ὑπ η)}}6 γι ΓΕ, λεϑων,} ἸΟρφητυτίο, φἀϊίς Τεϊδυηυτα, δι] |αἐεοβι μά Ττιδωνν:ν 
σα τὰ μέλλεις ποιρῖν " ὁ γὺ αὐϑρροπος) ἰδοο τοαυπείδοίι οἷ, ἀϊςοη,Ν τάς νωνμβαμίρμβμκεκι, ρ)μίϊα. 

δὴ Ρ᾽ωμαῖός ὅθι. Ἰ Ἰφυϊἀίβδιυτυς ἤρεβομιο εἰπε -} μν κρρμαν, πανί 
᾿ Πρραλϑθων δὲ ὁ γλίαρχος πεν εὐ. {{ππ Ἰλουιδηυ: εἴξ. ; μὐνν 

λέ εοὐσὺ Ρ  μῶσε δι ν 5} Δοζοάεης αυῖοῃ Τυϊθυηι [57] μάξοράεης ἀνιμοΤιὶ- 
ΠΝ ̓ : ὦμος ο150 δὲ "Ἴ: ἀιχίε εἰ, Ὠἱς πὲ ίνπααι το 110-} ὄνομα, ἀὐκνρ ἐν, ειοὶ. 

ὡὍ, πο, τὰ τλᾶηιδ ἐβῦς ἢϊς ἀἰκ τ Βτίατη, Ἢ [ρἐ δὲν ονναινωι εν. γαῖ 
Ἂ:" τὸ ομλίαρηος ) Ἐγὼ σο0λ’]:δ ἡ ε ἀικι, Εἰέανν, : Εν τείροπάϊι ὀϑλσαες ΤΟΝ 48} ινη(βοπάνε Ττίθιηνι, 

αὐμτα θτηιηα ςἰαίτατοτη ἐἶξαπν} {δρο πριίξα βωννοναὰ οὐνμα. 
ἁζαυϊῆυ!, Ραμ 5 αμτοαν αἰσ ΕφοΪ [ἐν ϑφης ἀεαονενν βιπο, 
νετὸ οἴήάγη Ὠλτιδ [Πτ οἷ. ᾿ ἄρ: ἰὴ, Ερο ἀμιετω 

, .“.- Ἦ π4Η2 [μην. 

ἀκηνν 51: Δρ ε ετυης Ὁ 29} βιφμηωι ἐτρο ἀι{ἐε{ ἥε 
90 4υὲ Γυοτᾶς τη ουιὴ ἱπαυ ίτμι. } 4} μοι ἐινον ἰοτιμνὶ ἐς 
εἰ ες δὲ τειδιιηυβ φυοαυς ανε- [ ἧνασε τεγρύνηως φυοήνει- 
ταῖς, ζςοσηίτο, υὸδ Καὶ οἴλληι!5 

Ν πεφαλαίου τίω πολιτείαν ταὐτίωω 
ὀκτησουμίωυ, Οἱ δὲ Παῦλος ἔφη, ἔχω δὲ 

᾿ ΤΡ -ἴ: 

ΤΊ 2" ώνημαι. 
Εὐϑέως οὐ ὠπάςζησαν ἀπ᾽ αὐτῷ οἱ 

μόλλοντις αὐτὸν ανετάζειν “κα δ μλίαρ.}. 
χος 4)ὲ. ἐφοξήθη., ὅι γνοιὶ ὅτι ῳμωός , " ρν 4ὦν γ νη βοιμ τεξξίωιε μα 

ὄφι,χρι δη ἰὼ αὐτὸν εἴγοϊιρως. κοι ἡ ςΠοιγδιυοηίαηι οἴτπι νίηχεταῦ [ΠῸΡ ἀβῳκλρι “{ει,σ’ 
Τὴ δὲ ἐπαύριον δου ς ἡνῶναι τὸ βε]΄ Ῥο τ! ἀϊς νετὸ γο] ςης᾽ ςοττῦ 30 ΤῊΣ Ἰ θσνς τὸ 

“ἢ ποἰςἰγεμνειηρε συΐμ5 γί δοςυΐᾳ- 
τὐυδιαΐων, ἤλύδερ ον δυο γετογ ἃ Ιυἀ418ν (οἸυῖτ εὖ ἐ νίη-. 

" Ἰὰς ἐπ πόρεν ἐς ἢ |ουΠ]ον δ ἐυπτ ρυ πιγίος ϑάςει- 
ἘΡΙΒΗΝΡΌΕΥΥ ΒΟΨΈΝ τὸ ᾿αξχερεῖς ΚΔ] 7άοεοβ γρηΐγο, τοτύηναυε ἰρίοτᾶ ὅλον τὸ συυυέοοιον αὐτὴν κ᾿ κατα οι γὸν βοη(οϊυνῃ : ἃς ἀεάιέξιμτ, ὈΔιι- 
ΤΟΥ Παῦλρν, ἔφη τιν ρις ἀυτοι. ᾿ ἰσμὰ [τοῖο σογδη εἶδ. ᾿ 

Κιφάλαων χγ. 

ἀσφαλὲς, 10. Ἢ Χατηλρ αὐ Ἐξ ἰδὲ ιν {γ δηβι! 4η 

εἰς ΓΑ͂Ν (4 ἀτιμ[ἀνεῖην αἴῳ- 

ἀαἰς, [οἱ οἷε οωην, (σ’ ἐμ μνὲ 

ϑαζενάδ τες κονμεαῖτε Οὗ 
σις ξοπειδωπν: (υ ρυφάῳ- 

Ἴ«“": βαηΐνην, Πα μεν 
εἰἰφες 

,. ΟΑρ κΚχιχῖ, 
"αἶα. Βοηΐ ΝΕεητὶς δυτὸπι ἰη σοηίς ΠΏ]. 

Οαν. ΧΙ, 
- 3 ἠ ᾽ 

ἐοηζεϊςπι δα Τείσας ᾿ τὲ ὃ Παῦλο ΐ 4. ᾿ νι φ ῖ Νιρβάφηι «μι ῥη ε04- οπιπέυιη εα- δίῳ, πεν, κ᾽ φοε αὶ ̓  ἀἰ τες ἈΑοομὶς Ραυ]μ αἷς, Ν τὶ ἤ.- ζν Ῥαμίωι,αἰα Ρ πὸ 
ππ απ ευρῃο " λν, ἄνάρες ἀσλλῥοῖ, ὁ)ὼ τιεθερὸ οἰηηὶ ςδίςίεητία δοπα ἤανναν, ἀφο οηνη εοη μὴ 
εἰσεου υ ν 39 “Ἡ δνιγεμ γῇ μάρπυρι Ἠϊὲ ἐξροθεκοιιη νοράδυ ἐψδι- 
ως οὐ, ϑᾶτο σείων αυλην Κοίδξ ςομμοτιαῖσ: ἐορετεῖ υϑὰ ομτί- εὐυχφαν ἐἀαψαιμιμες φεάεγοίωτ, ΝΑ οἴηπιπο τὸ φεν πίνειν ϑυΐὰ (ὅπλ γίμε να Μεγῖγγεν ρερυ ίατίρες ὠςαητυν 4αἱ ἢιος στο τείροηάοε ἐς Νὰ δε Μοῖ «οπέςἤη οης, “ξᾷ κίων (ιοϊληφνίας Ὄληπι ᾿“ἀβείνκη ων Μοἱὰ ἀὐαρ θδῳ ἐνῷ οὐρης, Με ἐμῇ : ἣν ἌΡ Νβ ΗΝ ̓ ΠΡΕΝΤΣ ἸΉΔΥ πέθανε 4 με μους ἀπμε τὰ νἐδείίςει ηοα ῬΆτγΙ,, (κά οὐυτατία ι ᾿ ἥυσεν δι} . “ ν λυγοιααι Τὺ ἰΔ. ; ΦΝ μενον εξ νοις ἐπίδει ρεοῦεε ἡ ἰοίονίαἀ πιὰ. ἴσρο βοδυχα ψιο μιεαινν ἐὐνος παρ αντστα μὰ αἰξοίμα νι διερθάπαν ἄμε νοϊας καὶ ἰλῖγοιιθιι: ταί, ιηι ηε 19. Δανίδα μενον, ποκλ κοὶ αλυὶν δομά. Νέος σμΐπη μερίς δε Ἰεμες ἡμμν ταὶ ἰιςοτες [ἀν 4υςμφιαίη οαρίτίν, λάρον ἰπ γὸ ΒΟ ΠΑπιαΓία (ρά Ἰὼ οἴατιθης Ρῖο ϑυπιια ἀϊει ςοὐ- 

ΤῊΝ ἸΔ8 ἰμις. γυδγδὲ (ρτὰ,..}}. τ το (ἡφις, Ἠΐῆς διϊοιι τορι! δυδίο Ρατεσίρε ψυοά αἷς Ὠἱο μι Ἕ "Ἢ δὴ τρις δ ἄθελα νυ βὰν (β,ϑέμ ἱ. Ολμἰοὸν Π| με Οἰαυόϊο ἀξ Οἰυικαῖς ἐἠουμαρμοι εή νο θεν ἡ γγενωριὸ 4υῖ- “ “ἢ μ 5: ᾿ . ὅειν πρόξφοῥ ον ἰλπάῃν διὸ νε έπϑ ρνοβίωα. Τατίσαίαν ΠΑΡ ,ρς τ τὰ ἐς μαρρὶην᾿ ἀκα ὑόν! "᾿ ἱμβαν, ἴτὰ δυΐςι ζμιΐεαξα ἀσηαιὶε ΜιΑσκσηίας ἐιυππιοΐε. 
βαρ εἰϊαιάι, ἀεὺ ἀὐϊεὶ ΑἈπἐπ τιρροθλθυβ εύμι δῖος πὸχ 30 (νη (ννε,γνδνα τὲ ἀσφαλ δι μιουὸ ρχὸ τὸ ἀλνϑέε. Μι,.4- [ υοἱ εείλαι Ὁ Η ἰ Οἱ ΕΝ Ἀπ ρόαι γιάνταν εὐςυδ «ἶρ, μὲς ἤκηϊβορεὶ δμμαω ει ἘΡΣ ΠΡ ἐλ, ΟΟ ΘΝ ἈΒῚ κυσὸ πα δ "ἃ 

ς 
-ς 

ἡμιβέτας Ὡοη γιῃςυ α αυίδοιις λάΠερτιησοτεῖαν νετδογάυς 

᾿ φίσις δ Φαρισαίων κἡ Τὴ Σαδ δαχαίων' 

, ΠΠἋ(Ν ΟΦΑΡΥΤ ΧΧΠΙΙ. 

«αἰἐδ βρέ [τριϑ απο Φή ἐν νι ἐοτένον [ξίανην. Ν ιὰς (υρτὰ χἱ.λν,Ὁ : 
᾿ ἢ 

ΑΡΟΞΤΟΙΟΑΥΜ. το κς 
πάσῃ σαυοιδήσει ἀγαϑῇ πεπολίτευμαι! [{τ|ς βο ΠῚ ἀριιὰ Πουπὶ δὰ μιης, να δον σοημεηβιμμι μεν 

᾿ “. «4 ' 

τ Θιᾷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 

Οἱ δὲ ἀρχεροῦς ; , 

πῖς “παριςώσιν αὐτῷ» τη] εἰν ὠπε τὸ 

φύμρι. -- 
Ἧ τόπ ὁ Παῦλος ποὺς αὐτὸν εἶπε, Τύ-Ἰ 
οἥοινσι μέλλοι ὁ Θεός, τοῦχε κεκονιοι-' 

ἶ ͵ ᾿ ᾿ ) 

υῥε. καὶ σὺ γάϑη κρίνων μὲ χατῶ τὸν 
γόον γ καὶ αὐονμνορδὶα κελόῦοις μα τύ- 

Οἱ δὲ παρεςῶ τες εἶπον, Τὸν αῤχερέ α 

οτθεου λοισορεὶςν ᾿ 

ἔφιτεὸ Παῦλος,Οὐκ ἐδειν, ἀδελφοὶ, 

ὅπ ἔξὶν αρχιεροῦς. γέγραήηαι γίρ, Αἐρ- 
χονπι τῷ λροῦ σην οὐχ ἐρθις κακῶς. 

Γιοιὰ δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἐν μέρ Θ’ δὲὶ 
Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, 
ἔκραξεν ὦ τῷ συωεδρίῳ, Ανδιρες ἀδελ- 

φοὶ, ἐγὼ Φαρισώρος εἰμιγιὸς Φαρασαμε) 

«δὲ ἐλπίδος καὶ αὐαςτώσεως νεκρῶν ἐγὼ 
χρίνομω. 

Τοῦτο δὲ ἀντεῖ λα λήσωντος , ἐἥμψετο 

-- 

« ἐχίάϑη τὸ πλύϑος. 

ἡ αὐάστισιν, μηδὲ ἀγγελον,μή τε πνεῦμα" 

πρῴ. 

ι Μεκεβὶ “ρνά Ῥεβ.πεπολύτόυμρα “α Θεφι νυ δ. 5 εγμέοὶ
 Ὅεο, 

π0η εχρτοῖι οἱρίο νεῖῦο σολιτόφῶν, ἀπὸ ντίτας ΑΡοίζο 5,
 

ἃ ιο Πρ ηἰβοάτατ διόπεγα!τει ἐὰ νἱμθη! τΑΚΤΟ 7 40} οἸτὴΣ 

ψινρίδηι οἷ πὰς ρυ δ ἰοὲ Αἰναυρ τπθηοῖς βιπξόπρ,ἶΐς Ρ- 

λει είς αὐ ἈΘΙΡΟδ]οα ἴλα βετίς, νπάς πυλί τοιαδὶ ἡϊμἀ ὼ 

οὐρανοϊεκίς 10. ΥἹάε ΡΆΠΙΡΡ 3. 20. δὲ 1114 χ᾽ τὸν Θεῖν, καὶ τὸ 

Εύαγγλιον πολιτεία τοτίς 5 ἀριμ ΒΑΠ] απ) τα Αἰςλιστίοἰς ςοπνν 

οποπάλιλ. ᾿ 

᾿ Βμιηνμην [6 οἱ ρενε μία! εγεύηειν σε μόνοι Θταουνίον- 

μι οἰππῖηο οἰτεπάϊε ἤθη οἴϊε ἱπιρτεσαυοποπι, [διὰ μοθπᾶΣ 

γε ἀϊθιιτας (εαυύτυτα ραν οηθηι οὐ} οδίηγρλιίοπο 

«οπἰυπαπ, ειμαίπιοά! εἴ ΠΠυἀΚ ἀ νούμε δ οἶδα Ὁ Ρραν;- 

[᾿ποπος ἃ Ομ ε το τεροῦταμη. δα οἰ εἢ αι [εβεαι 

ἀς ἀϊφινίταιο Μακ Πϊγάταυπι ας νεθ0 αιάςπι νἱοϊδηάὰ ἀϊ- 

ατλομηδο νἱοϊατάπι ἢ ΝΝου ἐξ εἴπο ηυδά Ῥάμ}ι μι έϊο " 

υχτιπαβ οχουίτἰοηοην, μι ηυ 1 τορτολιξηοης ἀρ ιά 

δ π|ὸ Ἡετοηγηνμς ({ἰ νου εἴΐει αυοά ἐς αο ξτγιδις ΠῚ 

μιπείσουαι Βναίτηιι9) ποη πιοφὸ ἱπ δο [ξοςτίς Αραίδοῖο 
ἰηϊυπαπι φυδὰ πιαπίαςευάίποη ἢ 60 του γᾶς, η 400 μο- 

Ουἱλίψ!νεπγις νἱάεν! ροε ἰῃ ἐο αυδά π᾿ ρίο φιοᾳ; ΟἸγηῖο 
]αυοά ἱπύροτ εξια ρίεταεῖο νει ίαπι ἱπαμρίτΝ ςαὺς εἰς 
χδὰ οὐυίεοιν Ἑταΐημο αυά οἷα τΟἰ φατε ποάϊε αἀυοτίλ- 

τη αἰ 4 ἄδοοτς ἀἠρίρι!ἢ: αἰαὰ ἀρεῖς Ὁ] ρυξοαταθυ 

φαΐ οὐβοτελειτ ] υἀ φιὶ ἀρτειτος, Εἶτο 14 φυιάεπηίς 
ἐς γεήταῖς [αἱ ἀσίτων, αἰμοίαπι ρτοίαπιις εξ 40} τὰ (ετιΐτ 
σα νι νεα ἤεὶ εἰεης ἃς ΡΥπάσης τοτησοάῖ. 4 δεῖ, 

κμὶ σύ δὶ ρατεϊου]α πάρ, Λδητίς, ποι σορυίλινε ἰη 110 Ν τς. 
Ἐξ ψυηωαι βωπνη ἰϑνοημ 4ἀυτειὶ { ἐζεην ν δ χγεάνοηε, 

νίχυς ἀΐεηι, 
ὃς Αγαφίας: ἐπέταξε ὅ[, Ααϑῃίαε κυτξ Ῥοηείξοχ ππλ-]ς 

ἀρλροος αφ᾽ ἐπόταξ, χίϊμυς ἱπιρεγαυῖς δάϊαπο δι}, 
ν 08 οἷ ςα εἴσῃ, 

41 Τάραυ]υς ἐἰχὶς οἱ, Ἑυτυσια} [ΚΣ 
εἰξ νε ρεζουτῖαττε Ὠοιβραχίος 
ἀςλῖθδις, ἄχτυ (εἀε5 ἐμ ἀϊςᾶβ ς 
(εουπάμπ) [ςρειη, ὃ. (με ρεα 
τγαηΐργςαίεης τυὉ 65 τας ἐφ !ὺ 

᾿φηῖε Ὁ εωπ υ[ημ ἐὴ ἐο- : 
ἀδενηωην ἀΐεηνς τὔδλεα ὦ 

᾿ ΠῃΠηξπὶ (τοῦ. 
Ῥείηρεβε φμ! ϑαοανέφ- ξύπιν Ν νδ; 
μ “Ἱναηίφ ρεδιερε κἀ- εεἰϊα ίαα ἱρίο- 
βαηεῖνωι βϑὲ ρογειξενε ο8 τὰν ἰπτοπορε- 

εἰς (εἴπ γεοάε- 

3] Τυης Ῥαωΐω: ἀδαὶ! κα Ὁ Ψ 
ὁμπη, Ῥετζμμίε! ια ἔλεν,, ωδι Τρ θυις 
ἰρανίοι ἀοαἰθ:ε. Φ’ "ν [8- ρου δά [)εἰ εἰ 
εν ἐνάἀῤραη: θεὸ [ἐφωηδῶ ὕφθδὶ εἰιατς 
κεν, Ψ' «νην α. ἤν ερεην Ιἰσσιποάὺ τὰ 
᾿ ἃ ἤμπε οάϊο δία- ἐνδεῖ γεγο ἢ ἄδιο δπίμπο 

4 Ὑιμα αὶ αὐ εαθαητ ἀΐχοτυπι, ΠῚ Ἐ’ 45) αβαύναν, ἀϊκε- βαι, 
ἩΡοπ βαΓΗΪ; 1)εῖ Μαχίμπιο ςοη 
αἱ εἰατδὺ 

Ὀἰχῖς ααῖοπι Ράμ] 8, Νοίοίε- 
Ὀδπιογαιγος ΡοπΗςξ οἵδ πγ-- 

Ἰχι αν (ςσίρτυια ςς ἐπα Ὀτίη.- 
εἰρὶ ροραϊὶ το! ἤθη πα] ςἀ  ςε8. 

“] Ουυαι νοτὸ ποῖϊει Ῥαυ]μν - 
Ἴηδπὶ υϊάςιῃ ραγτδ ἠίονηο οεἵε 
φαἀδφυςαοτιλ 5») αἰτογα νεδγὸ 
ΡΙΠαυογα πιο πλαιέτ ἰῃ ςοη- 
{6ι, 1" ἐγαϊγεβοίςρο Ρ[λαγ -! 
ίπυς (ἀπλοα! 5 ῬΗλγ ας Ἂς ῥε, ' 
διτοίμττςάιοως πηοτιμοσυ τη ε- 
8ο ἴῃ ἴω ἀἸςίυτη ΝΌΓΟΣ, | 

4, Ουυπιδυτᾷ μος οἴετ Ποαυι-" 7 
τυϑοτῖα οἱ ἰςἀϊεῖο ἱπτοῦ ῬΒατί. 
ίχοκ ἃς ϑλάάυςχος: ὃι " 6 

͵, ταν τἰταήο. Υ 
Σαδ' δουχαῆο! ψᾶρ, γὸ λέουσι μιὰ “))ς, δα ϑαδάμοχὶ 4υϊἀξ ἀλουηι 8 

Ἴ ποη εἴδε χο[ιτγοότίοπξ; σας, 

Φαρισαῖοι δὲ ὁμρλογοῦσι τοὶ ἀμφό- Αθθυυδημεηιε (οἰ τά: ΡΒατὶ- 
αἰ “ντυπαις ργοβιξαταγ, 

Ἴγωηε, δε πνηνῖ 5 ατρνἀοιοτν 

ἴεν πραἰεἀϊοἑὶ 

Ὁ χε ἀμ!σ» Ὁ δηΐων πραρν ἐηλνῳ 

Ν ε[ενεἰν πεν [γαίτος,, ἤμ! 4. ἐς, φῃἀυ5 Πο- 
ῥτίηδερ' εἰ; δατονἀοιῆ [τὲ ποτιειϊατπι γ- 
Ῥίνπν εἰξ θννέηι, τί είρεπι τλππι5,.. 
βορεἰ ενὶ ροη πραίφάιιο!. ἘΧΘλλι τ 

» κυ, [Ὡρίος Ἰἰοςε 
5 ἐῥεη: ἀμεξὶ αν με φυλάς ηιτ (ς Ἰητοῖς 

ση8 βάν: ε[υε δα άμικο- ἀμ τὰ οοσιτηνίταν 
τῇ (' αἰιενα Ρ μανέ[αονίῥ, τεύς,νι δὺ ορ- 
ἐκεί αηναμὶε ἢ ἐομειίον ἩΣΉΜΗΝΝ 

; . ἀε[ηϊλαιμιο- Μ᾽ ν" ξηῖναι, ἐρο Ρ]Α ἘΔ ἤν 
τῆβαν (μην, δίνω, Ῥ αν πποοὶ (καῦτα 
αὐ ἀε [Ρε (σ' τε[υντεξίοηε (κι, 
πΙΟΤΈΜΟΓΗΤῸ φρο ἡμάπτοτ. ἰπέι γι 

. ΠΣ ΕῚ 

»-»" 

φι 

Ἐτ {μων ὑ κε ἀἰχί εν ηβεπι εξ 
, ; ᾿ τα οτυ τὴ (01 - 

(μέϊα «[} ἀϊξομιδο ἐρέεν αριαιὰ, ἀυλης 
Ῥμανῖ(κος ( 5ϑαἀάωιαφι: τυτη! μοι δά 
(σι βίμεονεββ πννίμεμάφ. ογρείσνουόοπι 

νει τϑιεηὶ οὖ - 

5«ἀἀηκαὶ φηὶρν ἀΐεωε (ρίτοπε, 

νον ἄς τιβσνεάμαισο, δια νας 
νεῆμε ,ὐδηκείμνο, νᾶμα πγλτυῦν ἢγρο- 
ἡγήμ: Βὴ αν αἰ ἀΝΙΕη} (ξαῇπ δε ποτ. 

νἰγάάηε Του βιεηέω,. ὀὠ τυοτυπι τείατο 
τεϑίοη αν να" 

᾿ ᾿ τ διά άιιος ὦ" 

ἐπυρυάοητίαπι Απδηΐα δροιτυῖς τοάατφα τε υὰπι ἰρίαπι᾽ ἔϑπι Βαιοῖον 
᾿Ρείως Αηδηΐϊδηι, μΠ1} ,ϑρὶ ἀελίρατυπ ραγίστθ γροάγεῖ, | 
Ἑτεηίπι, ἢ Ἰδίερμο οτεάέπηυς,ησα δι (αὐ Ἐεϊίες Ροητβοχ 
πράχίπιις Αηιίαθ, ἃ Οὐλάγατὸ ϑγτίρ ρεσῆάς σάρτίαις [ι- 
ξξυὸν ὅς Ἀὶ οῃηγάπη νπὰ συπὶ ἰρίο Ομσνλὸ,, Γυἀάαπιὶ Οαίλε!ς 
ποιπίῃς Ργοουγαηῖς, ΠΗ ΠῸς, Η τὰς δυτοηγ " παηΐα [ιςοοον 
ἀκέωε λὴν ἰφηλιϊγλο,ουὶ Ρεῖ εἰς ἐτἀμἀσιλ μα Ἰρίο τΕΠΡΙὸ 
ἃ [Ποανς Τδρτρλτις οσίο {μόςς!{ππτ {{πτᾶε] Ρμαδοί ΠΠΙος πος 
ἱρίο τεπίροτο αὐοὸ ΚΕ ψυρῦιις ἢἰςς ουΐως ἡ μὰς ἈΗοπὰ κς 
τηφητίο,, βυΐς ἐ βεῖίκο ὀρριοίϊας, Οὐ ταηι νοτὸ ἀπδιολ 
διονίς Β]ετοίοἰ γυιὶς ρεαείοετίην, δὲ αυὰπι μοτγίυιὲς σοι βι- 
ἔσο, ἀεείανατ [οἱτρίας ἔργο σζοιοὰρ.6 δί 7. Αὐδηΐᾷε ἀυϊεπι 
ἡτιμς ἐλξεομῴημο ἡςάγο ἔτ αὰ αυἱάμὶα αὐδεπάμ πη ἂυἀ» 
εἷος, ἡξϑην ρειτιηραιοὔΐει Φουτιξ ἐς ναὶ 41} ἀεοίαγαι 
αυδά εἰρα ρείας ἀο  ξξ φιιὰοι νὰ {{ηδοῖ! [οἵσρίνις, ἔς ιρίς 
Ιοίξριιο ἀείεἄϊτο, Ῥοητηβοαεὰ ταινάςπι, Βείξο ργουϊηοίαιι 
ἰπευπις,(ιςοεάξγει. Ὁ] πὰ ἡξίριν νετιῆπηϊς Εἰ, Α πληϊαηι 

. ἀλπὶ ἴα τὴ ΝΠ ἱπογϑδιθη σοηβιίοης Ροπτῆςοὶ {{ηλςε}} 
ἤας ἰσΐδρμο ἡμάνιη ποπιοῃ τεϊ μΠς. μι: αὐτεητ ιιά τη "- 
ἀςίφεγατα μος ἐπηρυάςπεϊα ὁἰταπάις αἰτογυπ οἰλις ἰξοίυ:, 

υἱὸς [εἴς ρίαπὸ ἐμ εἰς πεῖυς ῥτοάϊε: νεγυπλοξ απ ἊΣ 20 ἀἐυο Ἰἀσαῦυπ) ἤλιτοπι οιηίπί, πς Ἀοπιᾶπος φιμάειν νς- 
τείνς, Ῥαδ οὐ ρορα}! οχ μοίωϊς, ντ ἰάςῃ) μεν, πάτα ΠὉ. 

, Χογοαρίτα δέξαιο, Ηυμξ ἰφίτυν δὶ Ροηείβεὶς (ολθηι τάτν 
ἐγιρψάςητος νἱυγράτειπι, δὲ λος ρα λπη δι άςητειὴ αιιο πὰ 
οὐρρία ἕππὸ ἀδιμα ἕαπὶ μυπίάπα σοηρι]οαδαητιτ,ςοῖπ εις 

1 Ῥαιΐμρ, ἔα πῃ ηιοτιφὼ ΜΑΗ ἀκα! ατὶ ποπηηα ποταυιτ: δι 
Πιοτείροδίο ἤϊόὲ τεάαγρυίε αὶ ἐληχὰπι ἱράπρ αιξάτοιη τὰ - 
οἰτ τοίσταητος βυεγοος ἐπιυμιγελπηιάϊ, ἢ 

᾿ 2. Ρὶ δ εβἐχίϑιι αἷς. 5. 44}, Ἰὰ εἴ ἐκύδην πα αἱὲι ταί. 
Τηιδ}, “3. διυτμέϑη. Ν ὶιρ μίυα, δονοάνεων ἐπεενινν μήνα ῳ 

σαρφνυμμ. [ὑεῖ δαλη το τοῖσι μήτε πταγ αὐ εΐ,, δὲ οχ 40 ἐονιγάνα ννΐψν!. 

τ Νεζενον ἀπε ῥα δεν. (Δυνοξυν ας Ἰοςοιηοησνε ἰά πῃ- 
πνοτιὸ ,ἰςγίφηα Δη ἰλπέλα ἀναῦσηι ἰγουμα ες ἰσααστις ἦτ 

. Ῥαυλαν, Ἐν ἰποτίανη ΜΠ απ τοηνροῦε ἐκ Ἰοίομ]νο, ἀξοιτα- 
το(νῦ ρεουαθοὶὶς οἰ) ἐπ΄ ἀοίςδεθὴ Ροπεβοιεν υνάχίπηο- 
πιηπιςοοίνοης [ςτίριοτο, τοροεδμεδμτίο Ραμ πὶ δὲ νὰ 

(μοί!) ἰσαεξητία {μἀίοςη) ἀἰψνελαεὶ 

δ τὰ νὰ τα ογὰς Ἰοχυμταια, 8ὲ ἀσυφατ αυΐδειι, [τὰ ποῖ 

Μλναας ςταμΐ πορτοῖσι ἤοπὲ τον ἃ μήνας ροτίια γα εἱ 

8. Δεν ἀπ πφεϊονενμοδὶ ἀγγιλον. ΝΑ τς πιπς {ιν 

ἀείιμις ἰητοῦ !ἀτφν ψ008 ποὴ ρυήεαι ἀἰζοτς Α νᾷς ος ε{ΠῸ 

γαοῖαρ αυοίά 2» παι ραΐοα, Ὧι ἰμίξει νεῖ θοηὰ νοΐ πα] α τΕ. 

(πε ρεοάυςεμιςθ, ψαοί ἠἡοῇ βεφοι ἀδεϊϊ, ὶ δοσγαιίς ἠω- 
πιοηίο, δ ιν ὀμφύτεραι)υδι! Ὡυμῖςπῖπι γίνιγα]ό 

᾿ νίυγραυΐο μυοαθ, 68 Θνζοτιπι ςοπίετηάλης ἔλεον, φεά 

αὐυεΣ ἐμφέτερα ἐδ ἀνιοῦσιν ἀιολειγν υ σοπιιςε τ Βος γοςά- 
γ»υϊυυι, αι εεία μὲς ς εἴ ἐτίμας αυαι δῶν ἔϊης δα άυ οὶ, 

"ἦν 



ΟἸΡΙΧ ΧῚΠ 6 “-- “νυν ΤΑ ΛΔΡΟΒΤΟΙΌΟΚΥΜ. 457 ΒΡΌΝ 
πεηρε Βοίμτγείεο, λπξεῦ,δι δρίμτι ἢ Ἰτλψισ ποπην! μεκάφθονμηι ἀἰὶ νὐὺ με ῥεῖν, δὶς κίεν ἴμιξαν μος οτίαπὶ 
Απρεῖοι διίρεγίις ρτο ἐοάςπι ἀοσίρέμπτ, φυογαπὶ ορίηον. ἴρεο οἴγογος ἥτος ϑαάἀυ οὐξοτιῃ ἴῃ ἄϊιο πηοπιῦτε ἀϊιμάτοὉ) 

ἀπὲ: δὴ πέριω. δὶ ἢ ἰϊὰ εἴϊετ, ἀϊχηῖες ᾿λιολς ἡ σνύμᾳ, ΝΑ αυΐα Πιπι}}8 οἵδ, δὺς δοπὸ δ ρμν Ληφεοτυπι μοὶ ̓ ̓ 

Αἰκούσας δὲ ὁ υὸς τῆς ἀδελφῆς Πυύ-- 

λου τίω ονέδρων να νόμϑρος κοὰ 

6 Οὐυπὴ αὐτεπὶ ΗΠ μ5 ἰοτοτὶς 16] φμὺά φωμὴν ανάϊῇεε β- 
Ῥδι}: αὐάϊιμες {τς ἸηΠἀ149.] [{{|᾿͵ 5 γον Ρ ανὶν ἐπίάναε, 

ὁ ᾿ ξ . ΓΈΡΟΝ σνερ. (0 ΓΗ μι (4- 

μοι λυϊεπι μέπ δνούμ. ἰά εἰ τμει ἑόρηα γροείος 4υὰπὶ πὶμηατιπε πδειγάννπυς ετονβμς νίάοτης. Ὠκεϊοσιπη ἃς εἰσελθὼν οἷς τίω παριμβολίω ; ἀπήγ- Ἡβηβ λαμ ΠῚ “ΕΛ Ἀεοιβ διαί μὲ Ραμ: 

Νιμμε [αν ο, ΔΙῆ ρυτμῆι ἱωριορη ἰοφυύτμη) εἰς τοῦ, ς ΔΛ Πηλ ΓΙ Πηύσύρασινηο γα. Ὀϊ(εττὰ νετὸ (ςεῖδὶς Ἰοίξρλιιις ἐπῦπ αἰλω. 4Ῥαυΐο. Ἶ 

᾿ αὐ οφοτεπει ἢρη, βοἰΠὲ οσῃοοζεγίπι. δοίοπάμπι εἰς δεϊίκγαϊος Δις ϑλήδυςαοι, ἀπίπλλς οαπν ςοτροτίδυς γ2λ " δὲ ὁπωῦλφ ἃ 17 Ῥδυΐῃς δυΐειι δόμος ο- 17] Κἔϑοδηι φμέεην ἢ 4ρῖμε διαάεπιία ϑρὶ 
ἀρ᾽ὶτατίημοά ἀιποτανίνς ἀοδεϊιπιυς Βυάπκι) βοογοάθδῃ- ἱρτοτίτς. [τάηὰς ργοθδοὶὶς εἰς οος ςαἰβι το ΔΠΙΠΊΔΠῚ Προφσκαλεστέμδμος οἸαυλῷ ἐνα 
Ἰὰπι ἐμφέτηραν οτίλπι ἀο ρἐ σίας φυὰὶπι ἀμοῦυε ἀϊοὶ, (σά τά. ὯΝ} αἰυά οὔ ᾳινὰπι ογαϊπ, ἴσα τἐπηρογατιγᾶιη αιιλιη Ρίλιη 
ἀοπναῃν ἀυμηλ ἀθο ξοηοτα ἐδαὶκαυπς δὶς Αἴεςτο τοἷα λ- τὸ ᾿λαπιοκυιη: ἴῃ 400 εγχοῦς πΌ  ]ος οὐᾶπὶ πλυ τὶ πησάϊς! ὥς. 
εἰμι, πο ἀσ ἀυοίνις εἰυίδυε᾽ ἐρᾷ ἀς ἀδοῦυς οἰυίαπι ταῃτ, 5γτι8 δί Ατλὺ Ρ[Ὸ ὠμρότοκ Ἰερφοτθης σοῦ μι πογτα, ο. 
πιἐϑαρίδυς ἀν Ποτοας, ἐρο μεπαυίς, κέν ἐδεννῖν φοάενον ξοθη74 πρὶ ἤ 46. Σ᾽ ὰ 

ἡϑῥκατοντείργων. μὰ νὰ ππς τῶτ
ον 

ἀπαγ4.25 τε9ς τὸν γιλίαρχον᾽ ἔχε! γὰρ Ὁ 

ἐπαγγῖλαι αὐτῷ. 

ἄδηι οχ Οεητυτίοηίδυς, τ, Αο᾽ [“1Ὲ θην εκ Οϑημτίος ΠΝ τ 
ἀοϊείςοητ πυμης ἀθέως λά Ἵ τἰ- μέριμναν βάν μοβώνπι τομιαηξεπά. 
θυημπὶ : βαθεῖ ςηιτ αυοά τος 
Δαπίοῖ οἱ. τατο εἰ, 

μηπερβεγάμς «ὦ Τνιϑημῶ: 
μαϑεξ οηΐπι αἰϊωιά ῥπάι- 

. - --, ᾿ ε ᾿ .Γ 0...» ν ὗἔτδυ δ 4ὀῸὁπ }}ς ἰσίτην αἰιπυρτῦ ςξυτῃ ἄι- Ειδἴε ηνίάφην α[βιπνξε, ϑοιίπες: Β μετ δὲ κομυγὴ μεγάλη" χρὶ αὐα--13} ὐὑὐὑτῖυϑ οἱϊ ἐρίτον ἰδέπια 9 ᾿Ξ οί 48 «μίεῦνψ,. ο᾽μῷῳ οιων ὐοᾳλαδῶν αὐτὸν ἠγαι)ε" πω οἰ δα νρᾷῳ ἽΠῸ ΕΝ  Ἐγνοηδα μὰ 

, τοι ἐρίοε δ; ςγέγχῃς οἱ Γραμαιατεῖς τῷ μιόοϑις Ἰθ Φα ἔθυπδς ἀυυα ἬΠῸ τέερε: κεῖνα στρά δα γτὴ ποὺς τον χιλίαρχον; καὶ φησιν,() δέσμιος ΕΥ̓ΒῊ ΕΑΝ Τὲς ἀπρνρις ; " σ' αἷε, Κὶ μιδίνμ Ραμίως 
' {δε ἐπυδηίι, πάν ' εἰἰθδος Ῥατοτυτη μπνῇμ.- ὼ ΜΝ »ρῶ ΟΣ ΘΥΒΗΙ ΤΟ] Ἰνοζαωέε πα μῆς πος. 

4υυ. Ἰΐθει, φισαίων γ ἐγεμφίχοντο , λέοντος ; Οὐδὲν ἘΝ ῬῸ ὡ ἀ, ἐπάδκηι »ϊορπνεν, Ν μι εαὐλ ος φοοσκαλεσει μῶμος ΜῈ Ἡρωτησε τοβδιμῦ νῖ μῆς Δἀοϊεἰςοητοιι, ῬΕὐχεῆ τοι Ἰαβίετ, :: 
ολαίας (ὡς ρλ- 
τόποι, 

Ὀευνίαον ἃ Θηὴς δ χλίαργος με ὀχχασαἰϑὴ ὁ ΓΙαῦλος 
οχιγδιι πὖῷ εν 

ἀερυρηαθαηῖ» ἀϊςεηῖοα, ΜΠ ΔΙ] 
τ] ἡϑυδηλτι5. ἢ. ποιηϊης ̓- 
ἤο: αιὸάφ π ἐρίττυς ἸΙοηυυτυς 
εἰϊ εἰς ᾿ τὰ Αὐρείας, ἡ ης τερυ- 
θηοῦνι5 Όςον. 
Μαρπαδυζεῖῃ οτιδεὐϊείσης 

ψογίτυς Ττθυηυ5 ἢς Ῥαυ]ας Ὁ 
ἱρῆς ἀΠςεγροόγετυτ , ἰυπτ πΉ}}}- 

περὶ ἐπμενίηνμε,νη βοηι)-. 
ηε ἐξῖο: φηϊά ὶ [Ρέτιεμε ς.. 
4μυϑη: οὶ εἰ, “μὲ «μιγε- 
ἰν, 

κακὸν ἀ᾽ ρίσκομδυ ἐν τῷ αἰϑιρώπῳ τού. 
τῷ εἱ δὲ πενεῦ μοι ἐλάλησεν ἀὐτῳΐ, ἃ ἄγ-- 
φηλος, μη ϑεωριοχὼ μόν. ; 

Πολλῆς δὲ “ἥνομϑρις φυίσεως, δὈλαθη. 1ῖο 

τῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πὐοθς τε, ἔχον-- 

πίπ λαλῆσαι σοι. 

ἐπιλαξόμδυ Θ΄ δὲ τῆς χειρὸς ὠυτεῖ 
ὁ χιλίαρχος. καὶ αὐαγωρήσας κατ᾽ ἰδίων, 

ὑἐπιωϑθτίνετο ,) Τί ὄφιν ὁ ἔχεις ἀπαγγεῖ- 

λα μ913 ᾿ 
εἶπε δὲ, Οἷτι οἱ Τουδ᾽α)οι σωωέϑεντο 

ἀυςοτοπὶ 26 τε, αἱ ΔΠ4μ 14 μὰ. } ᾿ρέμιοην αἰἰφμϑά ἰνημν με. 
εας φυοά 0] Ἰουάτυτ, 

ι9. 1τίθυπαϑ αὐτῷ, ρτςβςηί οἷν 
πιδηι}.) υ ἰςςς ΠΗ Ϊςτ (ςοτγίμπι, 
{πτεοηθει εἴϊ, Ου!α εἰξ αυοα 
αἷδος δὶ γοηηΔηἀιῃλὺ 

΄-ς Ἵρρνεβεπάσος ἀμῖεπε 
Τριϑυημν πγᾶημν ἡίρεθς, 
[πες βιε μην ἐν [τον (ὑπν.(Ὁ᾽ 
ἡμένγοσαμμ ἐμ. Οω ἀὦ 
εβ, φυὺά Βαῤε: ὑνάδεανε 
ιοϑβιὶ Ξ 

. : Ῥαμίνε οὖ ἐρῇε. μι ιν: Ἵ5Ὲ- . . : αν ἶκέ αὐ, ὀκ λόῦσε τὸ «ράτούμα χατα- ς τ ἀοίς δὰ αν ββειυβαπι.. :ο 16 νεγὸ ἀϊχίς 2 Ἰυάκαὶ εοη- 10] Π|ὸ ανέεην ἀκ μά. 

ἀρ ιἐτο Ἶν ν »ἄρρ ἔμπὶ πδηυηῖ ἀοἰςξάογς) δί ἐυτη  ἐνδέγε σ΄ τάβεῖε οΝ κ« " "πὶ ..1 ΠΗταογᾶτες γοργὸ νὰ ογά8 Ῥδι- [ [λὑρμοην τοζάτε ιν τε τας 
(αὴ αὐ πάσαι αὐτὸν ὧκ μέσου αὐ ῆμ, ἄγειν τάρίυτῃ ὁ τηςαΐο ἱρίοτγιμ » 4. |“'ν ἀε προάϊϑ ἐοημην μι εἰ δ πστ σε ύπῶς ὧὐ 10} ἘΠ ΤΟ ΟΡΟΥ 

᾿ Ἰδηῖ ΓΙ ; ὶ πρα μβ βεατὶ ᾿ ΡΝ ἣ ͵ πρεονοο. 4υαἠναξίηια, νι [Σ ἄεμος 

Γινομᾶμης δὲ ἡ μέραςγποιήσαγτές τινες] Ἰοροῖερι οἱά Ἀοπια το βολεῖ, σιρφίκοντο; 7 οἿ τίνες ανεθυκαπισων ἐα0.} Ἰάειουετυηῖ τταῖς εἴυγοϑ ης- " μετωνε νον πιδνάμεατε 

Ἰουδαίων συςρφφίω;, αὐεϑεμότισαν ἡ]. Οὗτο ἀμτοπι ἀϊς, φυίάαπι ἐκ], 1 Σωβα ἀνιζάνε οἷ, πιὶ μήτ φαγεῖν μὺτε πιῶν ἑως ὁ ανέ-} [4ιε δίδίτατος γαίςαυο ἵπτετ 1. {περ μρρν λμὴ ἀϑῦθ . ᾿ ᾿ τὴ τὸ ᾿ ᾿ - ᾽ . “Ὁ 11. Ὑ ὁ φῷ “Βεὶ . - διυθεο εῖοι δ 1. ζρογγης μύΐχῃ ἀγεῖν εἶνε εν] 4 [δας ἐστ ςοἰίοης" ἀξυοηε- γι (ας φάσιν εκ μέν͵ λωσιν αὐ τόν' χὺ νύμῦ ἕτοι μρί εἰσι,συδρσόε. ἢ. βἀ πλρὸη ΕΡ ΣῊΝ ἀμθεν νῆν Τῆς ἘΡ Δ ΝΣ 
κΑλδὶ ριλρκφρῷ λέ Τὴς μὲσ φαλθῦ. τυπε εἴς» ἀἰςξτεβ ἡςαι6 εἴαγος ἀεμονενμηι [ε, ἀΐεευμι ᾿μὖμοι τίω) δπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. ΡοοζδηῖοΣ αυὰ ἃ τε τς μ τ οτοζο!, ἐπ μάν τυὰς ὅν τῆ τ ξῖς 
δε μίαν ἕως οὗ ἐποκτοίώυσι τὸν Παυὺ λον. ἴε, ἥξηυς διδίτατος νίχιςαθο ἡβεῆμε πιδηάωςδεωνοι, νε- Ω ὸ μδὺ οὐ ἀὐλίαρι κῶν» ἀνήχασα ἥν ἢ ἢ Ἴτ ἰρυιμυ ἐρίτυτ ἀϊπλης αὐο-}. 1 Τρίδαραν ἐχίμων ἀπε Εὐκ μάδεν 
αἰφαε [δ] ἢν χβοςν οὔ φλνοΐ ἄκοντα οἱ ταὐο᾿ [ἰπεεγεπιίδαι Ῥαυΐαπ. ἢ Με δὐβέμννον᾽ ἀφηες σαὶ. ι χε’ αρχ , β ἰείςεητει 5» Δἀάΐζο πιδηάλτοί μἀοίε(ξειννπε, ργα ἐριεην Ὀοπηίουπι, ὃς 
ἐεῖς Δι ττ88» σὰν δὲ φῇλοιοῖς περσαριάκο ΤΟΙ Οἱ Τ' : - Η εγεηὲ ἢ αΝνίνην. ὠΐαν αϑοαί: γεἴλας μησεν) ὁκλαλησοι {|| οὐαπίτοι: : ἀξ νοξ , αν,ρ» ἱῬίυείφτιος. : ἑωτίω σιὼ ᾿ δ 4] Ετδηὲ νετὸ ρίατες αι ὰπ) 4ια- } ] Εερι δμμερ ρί ΠΟ ΣΟΥ τὶ , ὉΓΉ0}}1 εβξατίγετ΄ συδά μας ὑρα Ὶ [μεν ἐφ ενετων φυοοθαην ; 

ἘΘ ἘΠῚ ΒΌΡΟ ἈΝΤ Ρ ΥΠ τοτ εν ἀταρίῃητα σἱνὲ χυὶ ἤλησ σοηΐυτα- Ἔἰρρ ναέχαμέστανε ἐπταῦτα ὡρεφαμισας φεῦς βμ. 1 {{παἰρεῆξς, ἀρ μοι μο ϑ ει ; ! “ ᾿ ἶ ᾿ Ἶ ͵ “ . ἘΣ ῶ : } ΕἸ εομηοεαα ἀμοῦ 4“ Οἵηνες πλβύρμξ, τῆς. ΑἸχ- τίοηςαι ἔδοογαιῖ, ἐμν φεΐοηνεινι βεεν αι, Καὶ «πορσκαλεσιί μᾶμ(θ' “00 τινὰς 7}... Ἑταἀιοτςατὶς ἀμοῦδυς αυΐδυΐ. Οεηεωτίονδς, ἐἰχίενῆο, 

᾿σπερὶς τίω παρεμξολίῳ. ςεγο ία εαἰϊιλ. 
δεσυεπῖς γοτὸ ποϑς ἀροῖ- 

Ἰπεηίςι5 οἱ ϑουηυ5 ἀἰϊχιτρ( ῦ- 
84ε Ρδυϊεῖντ εηῖτ ἐτίδιῃ ἀῖφας 
ετίαπι τε ποδίυς ες αυς δή της 
Ἰρεᾶδης Ηἱ εγοίο γ πν}8.» ἔς τς 

τῇ δὲ δλιούσῃ νυχτὶ ἔχις αὐ ὠτῷ ὁ 
Κύριος ἦπε, Θαῤαει Παῦλε" ὡς γὃ σ)ε- 
μαρτύρῳ τὰ «ἰοὶ ἐμοῦ εἰς ἱερουσαλὲμ,} 
οὕτω σε δεῖ γὴ εἰς Ρώμίιω μαρτυρῆσαι. 

«ἡ - Οἱ δάιϊοτιὶ ΓΤ, Ἔ : : 14 Οὐ ς ηζ ῬΓΠΙΏΔΓΙΟ5 δ8 Ω"ὲ “«ἰἐ{{πλϑε «ἀ Ργὶη ςεγάοτος διδεηϊοτεϑ, διά ἰχοιίι, [14 εἰρες 5 αεδνάοννπν (Ὁ [(- 
Ἰευοτίοης ἀευουΐπηι5 οί. ] [τϑοροι, αν ἀῤκννιι, ἔλεμο- 

ρεῦσι κρὶ τοῖς ὡρεσδυτήροις, εἶπον, Ἀνα- 
ϑέματι αὐ εϑεῤατίσαρδν ἑαυτουβΛῤ, μησι. 
γὸς γεύσα αι! ἕως οὗ ὑποκτείνω δ τὸ 
Παῦλον. τ ςῸὃΘ ὃΘῆ 1 

Νιωῦ οιωῦ ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χκλι- 
ἀῤχῳ σιωὺ τῳ σωυνεδρίῳ ὅπως αὗριον 
αὐτὸν κατα γίγῃ «σοὺς ὑμαξ ὡς ροέδλον: 

χη αιηνος ἀνπφς οειάά- Τιητοσριπϑγιγυς ρα]. 
ὙΠ ὠω! βαμίμηι, 

« Νυης εἴρο νοϑ ςὄρατετε ἀρυά 
Ὶ : μ ᾿ ΠῚ Ννοςε 4700 “νο! ἠοίμην 

Τηρυπυα) ἐχζοῃ ἘΠαδνο ιη- [μεέιε Υυίδημο ἐμν τοηι!. 
τατα νὰ οὖ ογα ε΄ αὐ νοβ ἀςάυςαι, [{Π|0 τ βνοάμεαε Νίμην “ὦ 
νοίυτί Ἔχαιτιι5 ροεγοοσηίτυ-Ἶ 1 Ὁ96,μσηᾷαην αἰϊψνιἀ ας Ω 3 6ἰς Ἁ ΜῚ ᾽ μὴ Ἷ ἃ ᾿ 

. Τα ξ ὀχαγινωώσαθιν ἀκρι ἐφθρρι τῶ αὖδα 40} Ἴχος ἐς 115 ΠῚ ΝΥ εὖ (εξβανινηρς εἰμ οογη ον ἀε ἐϑ : ποῖ 
δνὺ ν᾽ [νμαπν ἀρβνο- 
βέηημεῖν βάναι (χπνως ἴη- 

-ΨΦ 6 ων ἡ ᾿ -ἄ Η ᾿ ᾿ " ., - . τθημεὶς οδδ αυρ9 τὸ ἐγ} στῃ Δυτοννὅτοι-- νετὸ ποι δρριορίπαμοι, 
{605 1ρίαπι ἑητογίητους. ᾿ΓΠ)Ο μερῥεινέ ἡΐνην. κμοἱ ἐσμδρμ τῷ αὐελθὶν ἀὐ τόν. τῷ ἰραίαιι 

99 δεν «πειϊωι ἢ ἀγγιλος Ηϊς νἱάςτον γος Αηρ ον νε ὁος ἀροίρίταν σὰ ρυςροίτίοινε σαν Θεψ οεμην Σϑευ, ἰάᾷ οἵξ Θεοῦ 
πϑρὶο νἤτατυηι, δ ἀίξαιη ες ἡ ἐχρ!οδη ἀυῃ) Θρί εἴτις πο- - σεω ἐϑέλοντοε, 19 ἐο ἑωμηπῖε Φ’ βνόϑφηι ες Ψαἱρ τα θύνεν Οοποίϊίο, 
πη! αἰ ἢ δρίεἰτῇ το ργοῤῥιςεῖσα ἧρ οχττδονε  βάτία ὐΔρ 2 ττλποάιπι οδίξιιγὲ ἩΠ 1τὰ οδ(ξίτινας, 99 ἠζίμην οὐννὲ Οσπειίν, 
τευεϊάτίοης ἀςοἰρί αὰ, ἶ σοῖς δυϊοον δχ μος ατίζῃ ἰσοδ πιο! 14 εἰδ νος (’ Οσπείνμην ἐκάϊοαιο Τυΐϑηηό, ιλπι εχ ρ]  ἀτίοη δ. 
Εεῖς, ϑευ δας ροηλδη οἵδο ρυ δ] οἰ ἡνιηςεῖσ, ΡΗεδον αν δι» οτίαπι δὲ Αταῦς (μη ἰπχαιαπι υδά 1γγάηας ἰπ΄ 
(ςῶα;. ΦΔΥῈ νερυζηοηνε ἴθ μὰ ϑιεμαχβνᾶρ. ἐγ οι ἰέρίς ταγρτοίάτωγ, δε Φ' ὥομείίηνν, Ἰὰ ςἢ νοι ιν οουρολϊίκεν δ4ἀ- 
νυ. δι Ἐνγαξαυοα; ἱεγάρ 5. (υἰρίολεσιν εχ ἀρερίο ἠδ. ἐνοαι ̓  Ρηαηβαὶ, πὸ βὰν οεδδεεπε ἀν Πεὑ|βοινεαν ἡπιρεά εὶν πιον- 
Λιφι η οἰππίδυν οὐδ οιν ες ΚΣ ἸπθορΊ πιο: δὲ ταν δῖ 20 ἤη Ῥδων Οὐξοίο θη ροτοῖ ἐδιςηίςς. Ετδίϊημς, ΕἸ Οομονίον 
διιηὶ ἽΠΠΩ ἀργὰ ».Ἡϊης Βέλυο,κε διοφίξαἰδητί καὶ τῷΈ ιωνδ ον, αὐοά Ἰπιρτοῖπι Εγσδεπιας, δὲ (περοιπι νῆσον 
ἀςοίε νἱἀεσλητ ατείρισιος, πὸ ὕπο πιοίο οχρίοτε ἥπὲεο- πηίΐμνι ἰη ἀθόοδυς φοάϊοιίδυς νεταξες, δοιὰ αοη νί στιν ρος 
πϑιὶ δγτὶς οἠΐῃ πάθος, Ομ ΜΔ} ἐβέμ φἀτεχτί κρκὸν ἔδινν καταλίποι ἰνῶς ἰοξείο υΐα πρυϊτὰ Πιρρίοπα Ππτ. Ν οάιις οπίπι 
τοὐτῳ; ΤἈςορ Αγ ίλδειιρρίσν ἐδολόν ὅϑννν ἰὰ οἵδ, Αὐ Πἰ δρίςν Οομοίίο ἤρηϊβοληήυνη γαῖ νε Ῥλυϊαὴι ἀἀήυκογοῖιο ρο- 
τὐςάατ Αὐϑοἷπς οὐπὶ δ Ἰσυν}}9 ἐποσζειαη οἱξ, ἃς τί ἡ δηάυηι νὰ οσπυξηίτος: ἰοὗς ἐπί νὰ Ταρυπιις 
ἋἪ ϑωμαγμθηϊμε θεν υἱν οβδῥεε Μιὴς 1.υο 9... Ραδιυξιπι ἀἀυςοτςι, Εἰϊ ἀυτοίη Οτδ οι ἐμφωίζοι, νὰ ἃ 1.- 

ἁὐῖσηι κοίτα εἰς ποέξωτηα νηϊόηα, δα ρεοιη δ ποη οοτ-ὀ τίηϊη ἤνάδέεανα, ἧος ἴοσο, νὰ οτίδιῃ ἱπίτὶ ν4...δ 26 1 τν [ο- 
Ῥοτοα, δε ἰπτο οέξυδ!) φιδηι νούπητ: ἤὰς ἀογπιίςδτι, ας τέίε γεγθιυμ, αιοά αἰϊοσυ ξεποταίίτεγ ἀς οο ἀἰείταν ὐυώ 
6τίαιη νἱ ἡ πε ΡῬΆυ]ο ἐξ ἃ δοςίἀ {8 ἀἰσα πηι. Ραϊληι δὲ ἀρεττὰ ἀοοίαγατυγ [ολη.1.4.11. Δ Πείνγ. 11.1.4. δὶ 

1. ἀλευοιμέννηὶ Ὡ|γεδεϑεμότισιιν ἑαυ διξ. Μ|ής Μαῖτ.16.74. ο ἴλοΣ νοτί,λειρτο μίῳνην τὰ νοτί,ο. δ “ΑΙ ἀ οῖ νεῖ ὕμαι. 

ν[ δακονβίθε υοἰμρεαθε σὺν τῷ φυκ οἰῳ [ἃ αἴξ, βοηδοι ἰκὰ ἡ΄ Ολμεήαπι ςαςονρ λεία Ἰεξυηι Ἰοϑὶ ὑμᾶ ενδά μοε: 4υαήλι ο- 
᾿ Βεἢ ρφιφηῖδιθοπηρα πὸ ρείμάτο φιοτυηάδη ξυίο Ττίδιι- οἰδῃν ργο μένλενφαι (ρείδυτν μένλννενε, ντγρηφι σογγαρτὰ,νε 

»υμὰ ἃ (ἃ ρετὶ φαηξίαιοι, 118 φηίπι οτος ἀαηλ ρά Ογὰ- σχ βίπεο, "ἢ 
᾿ ἕ ᾿ 11 δ" 

ιλ 

, ἀπέ. 

Πο5ς Δ. ριηϊάτυτος νίχιεαιο [ {δον ἀεμονένων ηορ, πε - 

ὅζδιον καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς μέλ- 
᾽ ͵ Ι : 

»οντὸς τι ἀχριδέφεθον πυϑανεῶτ αὖθ 

Σὺ ομὐ μὴ πειῶῃς αὐτοῖς. ἐνεδ ρόου- 

᾿αγὸ αὖ τὸν ἐξ αὖ τὴμ αὐδρες “λείοις τεσ- 

ε , 

ἑκατοντάρχων, εἶπεν, Ετοιμφσοτο φρα- 
ἢ ͵ εἰ δ θῶ [ ᾿ 

πωώτας δίᾳκοσιοῖς, οπτως ἼΤΟρ σιν ἑως 
4 “΄ε 

κασαρείψις, οὶ ἱπισέϊς ἐδδοιμήκοντα, καὶ], 
΄ .Ν ΐἽ ᾿ 

διξιολάθοις δζᾳκοσιοις, Ὄστο τράτης ὦ- 
“ 3" ς 

βαρ τῆς νυχτο Ὁ , 

Κτίωη τε ὡρτοα φήσω ἵνα δγιξιξασων- 
τς τὸν Παῦλον δίᾳσωσωσι τοὺς Φήλικα 

ν ε ν 

Ἣν ἡγεμθνα. 

νι μιά «ἄ τε τομηιβείων, τίιὺ ̓ πὺ σοῦ ἐπαγγιλίω γε, φυά 
ἁμερνοημεάρων σα(νε νογο εν οἵας τητοΓρτς 8) βτσην {Πμπντωῆ. 
φιοὲ εἰἰλπι ίσφυυτας οὔ 5γπὶς ἱπτεγρτες. [ὦ ςἔ να νθὶ πος 
ἡπΠς ργοπιίσως τε ἱρις πυημηὲ τοοιίαταγαπι, εχρεΐζεης 
ἀμ τς ΜΠατα τευςιάσης, δε ΟΠΊηΙΠΟ ἐπονγγνλία ἀςςε!ρὶ- 
ἴυγ ΡτῸ ἀπαιγγιλία: ἃς πνὲ φαϊάεηι νἹάστας ροτίας πος Ιοςο, 
πππτίατη ἀσοίαγατς «μιὰπν ρτοιπ ΠΟ, ΠῚ, 

τι ὠμοάῆας ἡγῇ! υνάιεαει, δο ταῦτ ἑνεφαύσας πυρὸς με. 
Τηηῆτο οἱξ ΗΠ ερταῖς ἔλην ατὶς ἃ τοττια ρογίοπα δὰ ρτιπιῖ, 
ἀμιῃ γοξχὰ νίταθις Ν στὰς ἱβτογρτος, δι τλ) Δ ο οτος ἅπ- 
τοὰ οὐίογιιδι λιν τ 1.4.8. τα 6.80. 1.226. : 

12. δ. αἰφτος, δεξιολάζοις, [4 εἴτι ταραφύλακαρντοα ρ] οαῖ 
δυδας: ἤὰς νὴ ἀοοίρετς Πδοῖτ ἐς ἰριίας Τυιθυμ πιρατο- 

τϑυνιίης ἰὰ νοσοηταν ἀυίδες ργορτιὲ ςοπιανττοϊσατοτ ἠο. 
ἀυκεάας θαι τὴν τιηυοδά ἐατγὰ ρογ ει μηι οἴει, αὖ εἰεις 
ἱαῖοῖς ποη ἀνόρδοτουι, Ναιι (πρ ηπνὸ ἀς κατα ἐμ ἰνυνμί 
γπρ0ή! ᾧ ππςτς ἰοφαςπάϊμιοι: ὁρροπίταν {γα τ ἢ τ γε - 
ποοίλιας ἀσοίατας. νυν. 1:4 "ςεασον ΚΡΟΠΙΉΠΙΑ πατῇ! 

1 Ογσριν᾽ στίλπν ἀϊσιεις ὀδρυφόρο ρε ρῖπη Ππράτοτον, 

πο ἴδηις τοΐχιις ᾿ναίταῖος ϑεευρηοτονις ΒΥ ΓΝ ἑπτοτρτος 

τ δξιοζόλοις δ. ὥξιφ' οἰκοῦν γϑειῖς φωνή νη ἀοχίσγα: 
“μιν σχρ  ςατίουδυν αἱ ἰσφυδέηαν, Βα ἀἰτογον Ὧ βισνίητ, 
7Πος σφενδονύτας ΥΟΟΔΗΣ, ὰ (ἀρ τζάτης ἀπ γέτι, Φα! πο πνᾶσ 
ἣὰ [ςἢ ἀτοα Ἰαοα]λατον, 5.4 ὃς ()οχττον, μα ΙΕ ρογίταν ἰφοα- 

“ΤᾺ νετγὸ ἧς Ἰρῇ5 αἴεηξίτοτ, [ἢ ᾿ 
[οΠἀΐαπτυτ οπὶπὶ εἰ εχ ἢ 5 νίγι] [{Π}Ξ2 μηβάναν!νν σπιπι εὖ 
Ρίυγοβ αυλάγασί τα) αἱ (οἰ ρίος 

᾿ἄλτῃ οχςητυγοπεθυ5,ἀἰχὲξ δεν 
Ῥαταῖς ἸΏ1Π865 ἀτισοητοδ.» Ω1] {υἱ ἐδφηε υξμε Οαβνοαιν, 
ριοβοιςᾶταν Οαἰαγολη νέαις») {Θ΄ ἐμόν βριμας μα, τ’ 
ἅς εαυίτος Ἱδρῖυα τηζα, κ΄" {}1-- ἰαηεφανίοι ἀωεθη!ο! ἃ ΕΥ̓ - 

ράτοτςϑ ἀμπιςοιτοβ,ἃ τογι μοτὰ 
"]ποί!5: : 

ι41 Ἐτνε ππιοητα ᾿Ργαδοδητ,νι]. 
ἱπροίιτα Ῥαυλυ παν" (Δ]υυ αν ροσ-.  αἰμνην ῥετάμεονξιαά δὲ- 
ἀποδηι δὰ Βε]τς πὶ ρταίᾷοτι: “τεπι βεαί! 4. πε, ΄ 

Ἰωπὶ ἀεάμςά8 ἰη ςδίεήμιη, φυαῇ Ηὐη ἀνε βνοάνιαν Ραμ- 
Αἰ Ἰαυ ἀ Ἔχ οὐ Πτῖυ5 ρεγοοηζατῃ.- 
τὶ ἤπης ἀς οο. 4 

.9η2 “5 ΦϑΝ δ την μα! 4- 
“4οϊά «οτμ ῥπημήβωτὴ 
βυι ἀε εἴο, 

Τω νετὺ πο “εἀιάενῶ 

Ψ 

ἐκ 6 ἱἷγιή ἀπηρ ἐμς μὰ πε 

βαγάϊε νηϑει ἀμεεηϑος 

εἰά4 βογά ποξΐη: 

τῳ! Εἰ ἐμθηεηξά ρναβαγάϊρ, 
νὲ ῥπηρΦη ἜΜ 8) Ῥωμίβιεννν 

ἰάτογας ἱπτογργαζαγὶ Ποεἰγίτ. ἡ ται μητογριςῖς ΠΏπιοὸ ΠοίΕ!Ὸ, 
ἐμεωίφίονεν ὑετ ἸΝΙΓορ οττις [{{.1. ἐμ... πάης πο τλπὶ 
τεοίταπς, ἀιςεητος τλητὰπι λπατος., δὲ σαυΐτος ἰςρ θα. ι 
διητα ςοιπιπειοσᾶς (τὰ Ογάουπι οἷλι5. ἰνογὶ ἐχοπιρῖαγ.. 

ς ἤθη Υἱά . ἢ ᾿ 
164 Ρυαϑεδηῖ παρᾳξῦσωι. [ἃ οἴ Ραγλτα εχ] ολητ, Ψι}- 

φλτα, Γιάβάταια, Ἐγαίπαιις Ρυαί δι νανέχοετο οὶ ἀυγυμ ρτοῦ- 
ἰὼ» βιετς σπσραςήσω Ὠοη ἰπΠηϊτὸ ἔοι ἱπηροταμ! πιοίρ, κα 
περἄϊο παρέφαμον Δσοιροτος ἀυνηη Δ  ρ]υγοι Ἰὰς [ογπνὸ ἀ!- 

,πρατοτγι απ ϊ πιαὶπιὰς 1υσαιτι αὐ ὁτάτιοης τοΐξὰ οχ Ε[6- 
υτπότγοηι ἡ ἀοτίηο λά ου ]υαπ τιλητις,, γε] “ΤΣ παι 
ἐοςήρμνν νὰ [ΟΡ ς δγγυςιπίογρισς. Αταίς δὐτοην ἧος ἤθη 
πλῆφκαιο ̓νιης Ἰοςιπης ἰςρἶς, κρὶ οἶον αὐτοῦ. πορννο- 
ὁ «Υ̓́ Κα στερεῖαν καὶ μωθ᾽ ὑμλν σπικπωται δι κόσνοιν γι ἐπὶ. πϑ- 
Ἰήκόντῶ , πρὶ ἀκογήςαὶ δια κέσχοι. «αὶ υὗτως ἐξίετν αἷς αὐπὶ τοῦ νυ 

ὥδαν τῆς νυκτὸς, καὶ ζλεζιζ σατο τὸν Παῦλον ἦνα ποβαδυϑυ, Φι» ἐπὶ 
Τῷ ἐγιμδ.ι. ι{εἰὰ, Εἰ ἀκα οὐ νδανν,ζθ᾽ νος [ἐν πηί δὲ 

ἀωκεηῖ! (δ ἐ4υπ8ξ {6ριναχίηια δ ἐφεμἑαίονι: ΡΤ : νγἔΕρ “14 

φφἴε εὐτεί εν ἤόταην ποζίν πρηάην γ (΄ ἐ4φμο παϑυνμῖε 1 ἀμ ἢ υξ 
Εἰ εὶ ρφκ[ι ιγαά φινν. 4 δ οἰμινην ρεγάνειτεμῃ, “"ασῶ- 
σωσι. [ἰἰς φιοχυς ΗἩςδεαοτυπιίποις ἐχ ἀπτοζοήσηιο ἐπ 
«ΕΠ Πρ τον ἐουίδαυδης. 408 ἐς τς ἀιχίπηον ἴμις.}.τν δύ αὐ 
ἔπρε. Ρότιο 4ιας 16 ποισηυ} ες σοβιοίδυς (,ατίαις ἀμ η- 
τυ ας οπιμιὰ υϑοίςαῖ, Τ᾽ ρνναα Φηνπν 9 [ὁτιὴ γαβ εν οωπὶ 

͵ Ω 



ρχχ. ΟΠΦῬιαιστα Ὁ 
ΝΙΝ Ἁμάαὶ , ὧ' κι εἰδονερν Φ' βΕΠι μεβεά εὐὐωνίανν βδ!ηδ'εραπ» ςχεταρατίδυ, ἰδθοπὶ, πες ταπιεπ τεπιοτὰ νἱάοτὶ ροίτιηι 

Η ̓ ᾿ πὰ Ἔν, ΠΣ Ι εν τυ ὃ στο τὰ 

.. φιρθῆν ΦΡΘΡΊΝΤΙΝ βειωκίαηο: ας, ἰπαθλπὶ υἷα ηυ}}ἐς ΟΥκοΈ. δά ἀϊατία., 

-, υλίαὐ αἰδιίγονσαν τὸν}  5ερια ερ θα" χιμε μλης 5: ϑετίβεν οἰπρίκος 
- δ᾽ τ λας ϑβερολίω λυ ταν Ὑ διαιλῶν φοηῃκίποτεῖ. . ΠΣ Ὄ 

᾿ τ : (6 ᾿ Μ Ι ! γι .ς, : .]Σ ἀυδ μὲ ᾿“ φριὶ 

ἀγβαν κροιὸ Κλαύδιος Λυσίας το κεμης φήεμῤνη δεν ἐν ΑΝ ἜΝ γιαβάν αϊμί αιννμνιν 
πο. Ῥω]! γι» ΦΗλήμ Φβν.. Ἷ ἄς ἋΣ ταὶ 27) γηνην μη τοπερες. 
ἜΡΟΝ Τὸν αἴλεμ τῶτον συλληφϑέντα υππὸ]"7 ὶ ΤΉ ΩΝ παρὰ ἐφε βΆθ ας ἰμπβενν ἃ ἔνάκϑη, σ᾿ μὴ. 

[τι νι δ εἰς ἱπτεγί πιοῦσα, ἰα- 
θοΓΌ ΘΠ: 8 σαὶ ἡλὲ ἐἰτιιπι π]8 011» 

εγυΐ, ᾿αὐοδτυς Ἀοπιλπιπι οἰΐς. 

Ἡρβοννενέφηι «ΜΗ ΕΝΕγς;- 
βυισηονα 4ηΐα Κὸ 

τ] Καὶ ἘΜΗ͂Σ ΔΩ 
ἤΜΗ"Ὁ ὁ ψαεν4η ἐϊ}, ἀες 
4ωκὶ ὁμῃλ ἐμ εὔεῤίνμη» ιϑ5 
ΓΜ. 

Φμρην ἐπιμϑηὶ κε μᾷ 
ἐε φυεϊοφηιδιω λό 

μαῖός ὅδι, ἐ ᾿ ᾽ Ἐς νοΐδηϑ8 τείςἷτς οτπλθη ουΐις 
Βυλόρδμος δὲ γνάΐναι Ὁ αήω δ᾽ ἰώ εὐτὰ Ροϊτυϊλέςης 9» ἀςάυχὶ σα πὶ 

ἰα ᾿Ἰρίοταπι ςφηίείωπι. 
ὄντ ςοιρογὶ ἀςουξατὶ ἀς 

αυαίξίοηϊδυς ερὶ5 ἰρίοτυπι,}. 

πιφνεκσίλρυὼυ αὐτο; χατήγα ον αὐτὸν οἷς τὸ 
συωέόοιον οὐδ. 

. 
᾽᾽ 

: ἡρρε τίνει ργβνωνηνόβρηνι τὺ 4 
ΡΝ τῶνί ον αὐὴϊ', μηδὲν σὲ ἀΐξιον Θα-] ἜΠΙΕ εγίτΐηἷς τουῃ μος {|| {{πρνιε με νύ: Ἧμε 
. ψἀὐ ' γγζ. 1αρουπῖ πιοῦῖς δῖ ΝΠ} 01}}8, ΤΣ 

αν ὑπο ιὰῇ ἐπε ύ Ἐκ πον ᾿Ἵ ἰμαϊοαεῖς δυῖοια αὐ] ἰα ἢ ἀ|5}10 Ἐ᾿ μννν μαι μεηία; 

" Μ' υϑι ἰὴ τ μφὶ ΜΝ " ἊΝ δάποετί πῆς γἱ γα ἢ δυξητα- “ μέκψε μευ βηὴ 
«ἴδιοι μέγλοιν ἐσοῦς το ΝΠ ἰψδιαίων,, πὰ Ιυξαίς, ἐο ἱρίο τλουβεηῖο ἘΠΕ ΨΥ Εη; 

ὀξαυτῆς ἔσνμγα τες σν' αἰδαΓ ίλαι 
᾿ «τ τοῖς χρτίησοοις λέγήν τὰ φοθς αὐ- 

᾿ γὸν ὑδὲ σοῦ. Εῤῥωοι. ἌΝ 

Οἱ μδιὲ φιωΐ ς οατιώται κᾳ τὰ τὸ ὅζα- ! “πταγμᾶρον αὖ τοῖς, αὐ αλρθόντες Σ ηρῦ- 

«λονρῆγασον ὑψὰ τῆς νυκτὸς οἰς εἰ ἀγτ- 

Ὁ σήν Δα τενδν πιδλυ αι! υο- 
4ις αὐουίατοτίθιυς γε αυς Βα- 
Ὀεηςαάμοτίας οατη ἀϊςαης αριά 
τς. ας... - 
ΜΙ] τες ριευγιἤοις Ἱρῆς «ἀϊ- " 

ἴθι ἔαΐτν τοσερτοι Ραμ] 4ι-} 
χεγυης ἡσόϊὲ ΑἸεραττί ἀἃ. 

ΜΠ δεφε νετὺ [εηϑάνην 
βνάεεβένῃ βϑ!., αὔνινεῃ, 
"2: δυϊνην, ἀωχενρ ρον 
πϑέϊεηι ἐῶ κἀητβ ΑΙ δε, 

͵ ἥ 

μ σατοιδα. τον ΠΠ ἐνκ 2 [ΜἈ] Ροίεετο αὐτέ ἀϊενγεμεγῇ πηι ̓  ἘΐρηΝ εὐδηῖαι τροὺν 
Ψ᾿' Τῇ δὲ υβύφιον ἡ σωτες νουὶ ἐπαρθς ἴῃ ςαδτα, το δεὶς ςαυΐτίδιις αὶ με β οι μὰ νι ᾿ 
πὺροδ ει σωὶ τῷ, ἐέορεψὰν οἷς τίω} μη ἐο ρτοβείίκείοπεοτ. 11 ἘΕΨΕ ΝΙΝ 

πὰῤέμδολξωι. Ὁ το ες [μ] ΟἹ αι νεπίρας ΟὨεᾶν ἢ νυν τ Φ ΜΈΝ 
Οὕπεις ἐδελϑόντος εἰς δ Κα σάρφαν, [ὃς το αϊίΐξης ἐρβοίατο Ῥτα. 1. ρἐβοίαην Ριαξαὶ, μαίνι- 

68. 486 ῥϊΠωη, φ’ Ρῴμ 
ἰμτο, : 

φὀμηνο ες 08 ἀρρεην, 
ἐρβοννθρ αι! ὡς ἅμα γγο- 
71 ε. Τοφηοίεεῃ 

4ηΐᾳ 49 Οἡεία, 

τ οὐαδόγψες τίω δλιςολίω τῷ ν)εμόν!, 

παρέρησιαν χἀὶ τὸν Παῦλον ὐὐτῳ». : 
᾿ ΑἸγαγνοιὲ ὃ δηγεμοων,χαὶ ἐπεροοτήσας 34 

ον ὧν ποίας ἐπαρχία δεὶ, καὶ πυϑόρμδρος 
᾿ς δῃ δα Κιλικίας, Ἢ 

᾿ Διακούφομα σου, ἔφη, ὅτων χαὶ οἱ χῳ- 
τήλρορί σου αὐδαγωνται. Εἰαλοῦσέ τε 
αὖ τὸν ἐν τῷ Ὡρωτωθίῳ τῷ Βρώσνου φυ- 
λαίοσιϑαι. Ὁ 

Ῥαυ]υα, 
᾿Οὐμην Ιορ ἴοε ἀπτοπ) ἠΐεογαῖ 

Ριαίες, δι ητοτγοραῖδεε εχ αυ8 
ρτουΐῃοία εἴΐεῖ, ἃς ὁ ξασηι ει 
εἴϊε Ἔχ ΟἸ]Πἰςῖ4,᾿ 

᾿ Δυδσίαπιτε » ἱπήημῖς » αι] 
δοευΐαζοτος αυο΄ιςε τοῦ δάβις. 

«τ 1υἰδίταμς ἴῃ ργατοσῖο Ηςο- 
τοάϊς ἱρίμι οἰἠ οὐ τὶ. 

“ράίαη [εν ἑηφιλ, 

ον ΚΙ ἐνάμ εὐὐγράϊτῃ 
ΝΜ. - 

ΟΑΡ. ΧΧΙΠΠν 
"ἦν ΔῊ ὦ ΟΑΡ. ΧΧΙΙΠ1)»- 

Κιφάλαιμον κο. Ὁ ἐν ρ 
ΠΝ ΓΑ Ἐπὶ με πα τ ἃς ἐωνέδη οἱ" Ψίησις δὐτεν ρος ἀϊδ-} ἢ ᾿ δ ἤμάπει μεπωέγη 

πὸ νοψο Μ , ὶ ᾿ ί β ἡ“ ς θυε ἀείζοη κα Ῥουκιοχ εὐάοινη ““η4144 {ΗΠ 

δες ἔμυδε ἀῤχρας Δ νὰν ΕΘΝ ἀὴ ὙΠ" Μάχιμιϑ Α πληΐας οὐ δόηϊο- {ον φρήν φνιη[άειν, δ᾽ 

ΤΗΝ τόρ θυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλου Ἡνος' τἰδυονδὶ Τεγ!!ο αυϑά Δαν οτὰ] [1 ἐπωῖο φυοάμνν οναινε: 
ἴμεν 4 ἴηνικ' ὠφφαρίσν δε κόνι Δ τῷ ᾿ β 4. «ἀδενῆ! ρεαβέοη “ἐν πἰευπίυς 60. δὲ ἩΡς ὧν ΙΝ γα ἩΗΡΌΙ Ὁ) τόνου Γοιραγ εγθηῖ (οὶ νει ρανίμν ἐἰκεις, Παύλου... , «᾿Ξ .-... - Ῥγαῇάς σρητγα Ὀδιϊιιν ᾿ 

---»4Ἢ᾿κἌκ..ν..... ......ὕ..-..-ς-ς.-. τ 0.0. 
ΕΝ σαν υμμυοσνμοκασυμονσυσαΝυσασπανασασις πματα ΞΞΞ ς 

δμαπε [μηηνάην ἐσπείμφυε! δλμίχουσιν τὸν τύπον τιν. δθηδελνε ΔἈ Τ᾽ υδαφωνγοῖς ὃ αἶσα. νεῖ »μίωνϑέντοε δὲ μει βθηβιλίω 

ΤΕ μρμαίη μαε ἰᾷ ἐξ πιμί χουν τω 'ω. τα. 1 ἤάδυς δὴ δὲν αἴδδα μένην ἔσνδη ϑαὺ τ ουδήμνΝ εῖυα τ ρ  ἐτγρτ 

βνυναηνίξεἴα βοῃ πηλὶὲ ἀδρτειο Ὀϊτοάττ ταπνει ἃ Οτρρίο: ς τὸς ἰερίς μίωνθδέννεε ἢ “εϑεὶ θοζυλῇς «ὧι δ εὐδγα, νὰ εῇ, 

δι τύνεν(οι ΠΟΙ ἀπιπλαην διςοοωροπάίμαν μος οτος ἄριννν "μὴν ἐαίνεμιννν ε{ε ὁ εἴγε ἐὰν ἐμὴν ἐμιη ναι. Ξ 

ποοάϊυς νεῖξεεις 4υλπι ̓ Ἰμϑεϑαροη ἢ χυφωδώς ἴδια τύπῳ κς.͵.͵. ἊΣ “νά απνδιμούευμφῳ. Ψεὶ, βιγς δι ἐδ ων έρε,δίν τ: 

δ λα μζαδμι νρήνον σῶα ἃ Οτκοιε(ςαρτουίδυν νίαγραιΔ. Μουενν αὐβίνανν, Μιάσιων ομ πὶ πὲ ἴιαυα τὶν οἵδ γγαροί. 

τυ ἀε τὲ πορ!Ὦ!} οτίαπι Οοἰδίιε [δ 1. ρ.1}. ᾿ εἰοηὶς δι 4 Π΄ ἀϊςανρεννάνω». ᾿ 

17 Δάοξῃρ, μοϑών. ΑἸάι ἤοη ρείυε ο ξυουεῖαῖ ουεπο  ΞΘΙΝ ΟΛΡΥΝΤ ΧΧΙΙΙ τς ὙῈ 

εἴ Ἀοιπαπαπι, αυλιῃ ἀμινπὶ ἐγερτιίπι Ἐχ [νά ϑοτιι πνδ 1 Θύρίθρον ῥὐτοὺνε. (υοτῆνα ἐὐτεπιοοηυ Ἃ ε ̓ ; 

αἰδυνᾳικῆιοοι ᾿ὠμδὶεοἴςς, Ὀἰηηι [δι εκ Ττιδυπος Βοιταῆα φιὸ Οταοὲ πο ἰτὰ σχρεἀϊιὲ ἜΠΗ αἱ νᾺ 

ἰὰ ἀξ αι τεργεμιοπάϊ μῖγς ροτο ἴοι, ἃς ἀεῆέδις φείιαι ὰ ροίδητ. Ναπιὶ δ ἰλὲ κοι ἀςεξιίε ἐδὶν ἀςουζοτοτ με 0 ἣν 

ψαγιξατεγηιὶ ροὶκ αὐτὸν λἀϊοτιμεο ρυπᾶο, ἰεα8 μσδὼν ἃ ἔπ. διἴμα ἐκκι τὴ εἰοαυςπεία, 4 Ονην θνμ ΜηΙ, ἫΝ " 

Ῥωμῶνι ἄδ βινχνας γνόνω δίς, Φοἠ οἰ αιηγδυς οὐλιῦ, [Ὁ ἐμυ τοι εἶδ, [ἐρίοι εἰ ιϑνορωπ! γι 4 ἱπάϊςάτυηῖ ᾿ ; 

γεϊέπι ει ἐομιεέξυτα ἱπηθατάςς Οαἰϊεῖλο ςομιετείε, «κε ἣν (ς ἀεἶε. Εἰ δηίπι μεπιζαπινὸν ἰνος γε υπγοιμνι8 ρᾺ] ΤῊΝ 

ἀδέλεν Ανονβενλα 8 λυ άλεια νἤι8 4118 (οἱει. . ἐμρενϑεΐνη ν(γραῦυς, Παρτ9. 14. Ὑτγυηαῖιε δὰ {νηᾶς ΗΝ 

Ἰὼ Ζιμμηνῆμν μένλιν ἐσειῦῳ, δὰ εἰξ,ωνλούσῃς ἔσεβεῳ, δοὰἠ τίοης τοτίρροταῦς ἐπ {εἰς ἀξειοιίεημαπι νάθεῖ "16 πα 

. μεν υγη νἱβοο φισπιοάο ἰνδὸ ςοἰαειγλπτιαυδά ἤφθίε δὲς δου υγατίο Ηἰραβεῖ. Ὑυΐβρτα εΔήνεεμα μεαβέον τεἰϊὲ, 

« κεἰξει» δῇ οολιοδξυται Ἰοσὰν ἑκα ἰεβεῖεπι, μδννϑείόες δέ μοι {εμίαπε (εέϊον, "ὦ 

ι 

Ρίερ!επὶ ἐνιεβεὶ αὐεν, ὦ 

ὑπυλογρύμαι. 

4"ν.η} ζσ᾽ διφηζαιονεε μα! 
ὑεπενμηξ. υβήιαμε "η [[4- 

Κληϑέντος ἡ ἀντ ἠρξαὶν κατηρρρδν 
ΑΡΟΔΤΟΙΟΚΥΜ. 

ΓΝ 

᾿ 

δι, 9 “. ἥν 

3 Οἰἴκατο ἐρίτως οονοαρὶς αοςα- [2 ΞΖΞ| εμαιν Ῥαυίοιαρμ. 
ἐτίρτωδιος φγων, ἔλιο Ταλευδίμι, ἀϊτοῦε," “ἰἰηξάτε Τ νεϊνι άρνεε, 

πολλῆς ἀρζένο τιῦένοντενῈᾳ οὐδη ἢ ψράνδα σοι κα Βαμα μετ τὶ ἡ, Ἀστι ττυς τς “-. Ε ὯΝ ᾿ - ᾿ ' 
Ε 1ῷ κατορϑωμοιτῶν γινομδῥων τῷ ἔϑνοι {μὲς βδτς ρεομίάἀεητία τυ φείϊα μεδη ὑμααᾳ οβυμεθί θαι 

τούτῳ δα τὰς σὴς «οφρνοίας, παΐτι ν [μηῖ», Βδοτίυ: ἃ νυϊᾳυς ἀρπο- ῥιᾳκο βιβήῥίσωι » φρινα 
σινταλοῦ ὅσο οἶα χόμαῦτι γκράῆςι Φή-} |(τἰπηις » ροτεπιίἤηιης ἘεΙ κγοά] |δ έν, ὁμην ὀνηνὶ χγανίας 
λιξ,μὐταὶ μεΐσης δ γαριςίωρι,ς ΟΥΊΩΙ σγατίδγυπι δ] οης. τωρ μην 

ὑεῖ μὴ δ.) ἡλόϊόν δε ἐγκοηϊω,αοα- 
«σλαϊἀκοῦσει! σε ἡ μδ συντόμως τῇ σῇ 
δλιοικείᾳ .᾿ "““--Ἤ ᾽ 

Εὐρόντες γὺ τὸν -αἴδοα τοῦτον λρι- 

μὸν » χαὶ κινουυῦ τα φῶσιν πῶ σι τοῖς Ἰου-- 

δαίοις τοῖς χατοὶ τίω οἰκουυϑρίωγῳρω.- 

πρατίω τε τὴς Τὴ" Ναζωραίων͵ αἱρέ- 

σέω" ' 

Οἱκαὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεξιλώσω ὃν 

οἱ ἰιοατήσαμϑρ » καὶ 5) τὸν ἡμέτερον 

νόμον ϑελήσοιμϑμ κρήνειν. 

᾿Παρελϑυν. σὲ Λυσίας ὁ Χλίαρ ς» 

μητοὶ πολλῆς βίας ὠκ Υμ χριρῶν ἡῶβα. 

πῆγα)" 
Κελοῦ 

ῥ 

τ χ ς  γροῖ γ 0 ΣΌΣ τε νεηίγε : εχ 4 ροζοτίς5 ἱρίς 
ΐ : οὗ δωυήσῃ αὐτὸς ανα- . Ἀραλδα : ᾽ 

ϑαι ὅλη σὰ" παρ ΔΑ ἱπαυϊβιίοης μαδίτα, ἐς ογηι- 
τρίνας, αἰδὶ παντων ὅχιγν ναι ὧν ἡμεῖς ετὰ 

κατηηρεούμϑῳ εἰυτε. ι ὯΟ3 

Σμυέϑιντο ὃ καὶ οἱ Τουδ' ὥοι,φασκον- »] ̓ Οοηίεηίετιπε ἀτεῖη ετίδπι} 9 : [υάἀα! Αἰ δτος μας ἴτὰ ἴδ μαθογο. 

Α᾽πεκοίϑη σὲ ὁ Παῦλος, νδὔσαντος το ᾿Κείροιαίταυῖςπι Ραυϊυς, αν 

ὠτῷ τῷ ἡγεμόνος λέγειν, εκ πολλαΐν ΤΩΙ : : 
ἐστ φρ : δ τος τυγτο υἱαῖ ἰ 
ἐϊονῆπεσε κριτίω τῷ ἔϑνοι τούτῳ ὅι τρζ)αα ἐς ἃ πρυϊείς ἀποιεθυὶς 

τς ταῦτα ὅτως ἔχειν. 

,]. Νενοτὸ τς ἀϊαείι᾽ Ἰητεγρεὶ- 4 

ἄυης οἴ  ρείζεπ,, δί 4υι πιο 
φὰς (φἀ το δαι οπτηῖθι ἰν- 
ἀαὶς ρεῦ οὐθέν τοῦγ ΑΓ Ὼ γ δὲ 
“ρΡΠηςροα βαγοίς Νάχαγσο 
ΤΌ Ὶ: 

εἰ υϊτεπιρίατῃ αυοαας τοηϊα. 
υἱτ΄ ργοΐληαγς: ἴῃ φιςιὴ εἰίδῃη 
ΡγΓεδξίαπι γολυιξιθως ἰςομηάιϊιπι 
[ροῦν ποίεγᾷ ἐμάς ἢ ἔσττς. 

2] 54 ἱπτεγυεηίςης Ττίδυηα: 7 
{1 γ 85») στα πηάρπα νὴ" αθιεχὶς 
εὐ ὁ τηδηΐρι5 ΠΟ Ὦγ18: 

ἘΞ. κατιοόφφις ἀπά ἔργα- 8 Ιυἱῆις ἐρίτιις ἀςςυίαεοτίθις δά] 

Ππηυϊεῖ οἱ ργχίος νῖ ἰαφυεγε- Ὡ 

ΝΝε ἀῤωμίοι, 4ωδην ἰα 

1ξ, ρτεοον νι ἀάίαϑ ἢος ρᾷιςῖ8 Αὐρᾷη χϑν Τὰ ἀγρῷ ᾿ Ἶ 
ΠΦΡΥΟ ἐκ ὁ εἰ ς- Ῥγο τὰ ὡαυίταις, ᾿ [εμριμελδ, 

᾿Οοτορετίπιυβ. ἐπί ν τυτ} 5 [ ̓ϑνεπίνομι ὑμῖν μοπεὶ- 

βῆ Νακ,κτεροένην. 

Οἱ εἰ τεερίννο υἱοο 
ἰδρε ἐρηφενι εβ : με 
ἀρρνεβ ἔζωον υεἰμέηνως [Ὁ 
ἐμ αἶ ων ξρορεην πο δἤ τη) 
ἐνά!εαγε. 

δηρενμεηεης ΑΜῈ6Π2 
Τυϊδιμηωε 2,44 ν «μην υὐ 
ἤράφην Ἔγέρν"! εν ἐς πη 9 
ἶϑμᾳ μοβυη: ᾿ 

Ἰηϑεην αὐονξαίονε! εἰμ; 
«ἀτς νερίνειῷ 4.0 βοίετα 
ἐρ{ε ἐμάλε κοι ἀφ φινηίδως : 
“9 εοφποίζετε ἀς φήδιε - 
ποῖ ΓΤ] εαῆς λι5 ςοσηοίςετε ἐς ααίδις 

οὐ δεοουίᾳηλι! 5. 
“ἀϊεσενυμ! ἀμβεη; (δ᾽ 

νά αἰ, ἀΐτευ!ε9 "ας ἡ [Ε 

Πνφύενε. Τατίου ἐκ 

Μεβονάδε ανέεην ΡΜ. Ὀναθο]} εδειο 
ως Δἀπημϑηΐς [δε γηαβάς τοῦ, ᾿ποὶριο πη 8 

: Ὁ δἀυ]λιίονα 
ἀΐεενε, Εἰ πεν 5 ΔΗΗΜ ἴ4 ἡ ηἰε ἐπ τοᾶ- 

ἱ ἰ ἰονξὸ ; ἐμάϊρενο χοιεν ἰνμμδς Ἄλοια τ ῬΑὰ] οητί ρυαβιϊίτς ςο,εὸ αἰδοτῖο.͵ [47 ἐνάέρενν χερὶ ἤδειι -ΡΑυ]υ 
ε ᾽ “" Ν ἼῚ “ ε Ἵ ἘΣ ᾽ νον τὸν». ε νειὸ ἀι"πα 

φώρϑυος 4 δύ ϑυμότερον τὰ αὖἷδα ἐμαστδ) 1τς δηΐπνοι" με δά γε διτίηοηι βένρε  θόηο ἀπέηθο βγὸφιε νεῖ ἰ 

4. ἙιΠεά ημκ νεξ! δ ας Κι νοῖεεν γεξξα ἔμεν καὶ κριτορϑωμοίσων 

γιοιδῥον. Ψυΐφατα, {σ' πρωΐρα σον  ἀπίωνιντ νγάσατοΣ ἱερῆς. 

καὶ τοιλών κριτορϑωυήνων' ὃ δγτιὶς ἱπῖογρτος Ππηιτοῦ χατόρϑομα 

Ἰάοιη ρυτδιῖς ἢφοίβολτς ἀταὰς διόρϑωμα, , αυῦτα νος αυϊὰξ 

γεῖσο ἀςοἰατεταν τὰ ἥιιο φα!ρρίαπι ςοττίριτις δὲ ἐπιοπάα- 

τυ: καπρϑάμρτα γεγὸ ἀϊολπτυγ αμαΣ (μπιπιλὰ ταπι ντγίιτς 

τα εἰ οίταῖς αὖ αἴταιιο ρογβςιιηταγιἰς Πρ τῸ ἀς οέβει- 
Κᾶυπ Οἰδείαπι, ὅς δὲ βαίρις,, κοι οὔδιοία δὲ τοξτὰ 
᾿βδλ τητεγργεῖατας Ἐεὶίχ διῖοιη ηἰς Εἰςαζασμιι ἐνμκὰ θαι 

ἰαΐρηεπι ρυάοποπι, ὅς Αἰ φγρυίαπι ΜΠ απὶ ἱτὰρο] 

ρτο πιο) εξεηἤοης ἀΐςάτη, ᾿ βανδαν, τὰς » Πρ οὗ 
Ἔχοιά!ο δἀ!ιὲσ 

᾿ - ᾿ δἱΓ9, νδελίθ- 
1) ΝΠ λτα, [ἀ ον βξ χυοτιπὶ {Πυὰ τεἀυ πάλι. ἐπ! πους 

Φ Ν᾿ δαμνκοτνην. Νιζωραίων. δὶς μετ ἰμφνσγίιπι νοολδδος ὁριεᾶαιη {ε- 
ΟἈείδληος, ἂὸ νγθς ΝΑ χάγοι, νοὶ πλιὰ εἰϊς ρυταναης ὁ εἴδει οὐἰπιᾷ 

ΟἸηδιιη εχ [οίσρμο δὲ Μαασία. νπάς ετιᾶπὶ βέξυιη νο [α- ἦττον 
1 ληυς Πω ἀρούξατα Οαἰἤπιιπι ]υηὶ νοταῦςτ, Μαϊὰ επῖπι 
υζιεδαπι Οα] αἰ, να οὐδ ἢ ὃς υρτάϊ ἱπρ ἐπ!) εἴσις ἀρρᾶτες 
οχ ο.7γ..... Νλπ 4υοί αἴτίηςς δῇ ΠΠΠος χυοῦ Ηεδιδὶ νο- 
τλῆ ὈΣΠΣΓΙΝ ἐχμείην,} Οὐά οἱ ἰητοτρτξτος εὸς γοσλμ ἐμάν 
συώργις » τοὺς ὧν δυχῇ ὄντας, δί νὐγυδοιεν Ναζαραίο ἀδσηιαις ἴῃ 

ΟΓΟΠΊ, )γ ϑΑπιρίοηϊς δἰ οτίᾶ » (δ πιαιληι Νεζωρώοις νοὶ Ναζωρίω ον 
τοῖχίπιο {ώ2τᾶ: σοι πιοάο νηὰ απ Ἰρίοταπι ἀσριὶς ἀεῖο- 406 ποπγίηα ίμπι αεπέμ ἐλ, γ1|4ς Μάᾶῖτ.:.13. 
ἴτε πατγᾶς ΤοίςρἈς Πἰτ Αητίᾳ,λονοαρ. 11. δὲ ΠΡ θε110 1ὰ- 
ἀλκο, ἐαρ.1:. («ἃ διιατὲ τ ὐρ δ οὐδ εἶκον Τα δά- 
ταϊνιβιδηίονο ςς Τ᾽ οιτυ ]υς ἐξα οοράμξεϊτίας τὴ το λάυ- 
ἱποηὰ ροτιι» υὰπι νειὰ ἀΐχοτς δγτὰς αὐτολ Ἰπιξιριοὶ 
ἀϊυετίλιν ροτίυβ. ᾿ςξξίοποιι ταπι ἐπ μος τὰπὶ ἵπ ῥγοχιπνὸ 
[ξφαεητε γεγίεἰξ (ςιιτυα." {Ρυονίμεν πάντητι. ΝῸ] λα 
ἃ Ἐναίηγυν, 5 βννβεν, ἰὴ εἰξ τάδῷ το. αυληι Ἰσδείοηραι πυΐς 
φιλίῃ μή ἰπ νησ τδητὰτὴ ὀχ οπιρίατὶ τπυσπίπιιβ. 4 ὐπὸ 

{ιννιω ὐτοδυχόμιϑω: ἰᾷ οἵξ Ὡρρονέμαϑειγντ τοίτὸ ὃς οτυφιτὰ οχ- 
οἱϊαι ἀοξειπηαν Βιυιίδιι. ) 

ΠτΑ, Παηβφνρει οπογέγωότῆφ. ΑἸδς νἱάςΠ ςοῖ ηεβοτίίε ρυ δ] εὶς 
οὐξυρβάτι μη. Ριο μα α4υμόῖεν τῇ σῇ δϑιεικοίᾳ. Μ αἱρλῖα, 
εἰνννεμι ον αρ αυτητι. ἱ ᾿ 

{ ὔΟὐπερεγήν “ἶνη. δὲ ρήντοι γὲρ. Νυΐχαια [0] ἰερῖι “»ἱρ. 

ἘΠ ειτοην ἀὔρῥντοε Βαποηὶ ἐἰοϊγβειη ρτῸ δἰ ψιῷ υὐραιάϊτο 
γερο δ διτίιο ἐσμάν νἰἀρννηντ θὰ χ6.10.δς κι ογ.. 6, 

δι τὰν βριδοιδν ρτοὸ βρώδεται ἀριιά Ηοιη Π 4.8. ςυϊιῆνο- 
ἀϊ σειδιῃ αἷϊα οκ δορίμοεῖς δὲ Ριπάδτο ἀπποίᾶῖη ΜΠ πη 1ο- 
ἐπ ΕΗ εὔλνας. 4 »εβεινκοιμον δέους (οοῖ απ ρτὸ (οο]6- 
χλτο ἀιοίξυς. Ψαΐ ς ροβνμυ» νοι ἀχρτο οἰτιρ να]. 
φΡν ηείβεην, ἀρωτος ἐπίυν. 1 εἴν, φυλαί ρείπιον οτάϊηεν ἄα.- 
ζερτοιη ἔδυ ρει] Αταιη, ΕΠ ουνέη ἣος γϑόμ θυ] ἐπ}. 
ἴλγο γισ τα ἃ Ἐκαίηιιε, ,Κ “(δονδνθ, ὧκ ύρω ει 4 δνείδι, 

6 Ριοβινανεγβεζκλώσω γ}0.Ρ' ιοϊανειβιίζεϑει. 4 ὦμεν» 
αἰὐαπὴ γ ὃν κρὶ, ΝἸάεητις υάςαι μας γράυπάδις. 40 ροῦίας 
᾿διοοπάμηι ΑἰΠΠς αὐ τὸν ἐκρρ τήσνινδν, ργεθνενδεηθων εὐ, δ. ἴῃ 
ποπη δι: Ν αἰραάτας κα τοπίο ςοαϊείδις πιυΐκτα ᾿ς ἰοεο 
Ῥιεπτογητταπεων, αὐ ταλι ἢ ἸπαςηἰπλυΊη οχοπιρίαγιδυξ 
Οιαεῖς. : 

7 “δάμκὶε ἀπήμεγν., ΤῺ πΟηΠι}1 9 ἐοάίείδιις (ςτίρτυηι 
Ἰει ἰπυιῖς ἀφείλετο ἐκ φημ ἰη αυίδυν ἐὐιαπὶ δ ἀἰειη Ἔγᾶτο κρὶ 
πΨ σὲ εἰρη ολενθ᾽ κα τε ηνβε, ᾿ ᾿ 
9 Οφη[ξο{εννιι σι ἐϑεντο ἃ οἷξ σιωκατέϑεντο, ας αὐ Πιηῖ, 
δι οτατίοηρπι Τότ}! οοιπριορϑάταης. γε άτα δὲ Εταίων, 
““ἀνεξενμμὰ, νὰ ὥσους πος βυϊριλιιπν ογαάῖοσ υνρίαπι ίυο 
δι ς«οὐλίταπι ποπιὴπε ςαυΐπι εβόταῦ, γπις Πυὰ Νιη αν, 
Τ αἰνϑων νον φων εμπξβ {ιν να βεννεδ αν ἐδανά οηἰάα. 

10. «ἡ ποΐμν ἀρμί ἐὼ ποδῶν ἐδ. ΗΠ σὲ ἀἰοὶς βάλ, 4"1Α 
δἱςππίο ἀυπτάχας δηῖς ιὰπι Βομά ἀς ρεοιθηςίὰ ἐξορίαν 
τεῖ χε μας εὔϊπε οαηαὶ οχ ἐς ἽΝ“ (Ὡριυπέυτ ἰμ ἢ αν ετ- 
[ὰ κἢ. Ἐεϊίχ δὐυτσι ἀπτς αιὰπ ἃ ΟἸδυίίο 1υὐκας ρεσίϊος- 

γοταταν,, το! τγοεδπηον ρηκ νενος ἥυμεν ςαυίλιη ἀρυά συ 
ἀϊεοῖεῖ Ῥδυΐυς, Δι ἠἔγαται Ταγϑομ αι εν κι λὺς α μι, 
ἃι Ολἰδιηιίάςειι, νῖ ἐοϊαταν Τοίερμυ υὺ Ὧν ἈΠΟ 1υι|4|- 
ἕο τοι. Κκῳτῆὶς νογὸ κος ἰοοο ποι τἀπτὺσλ ἤδοίαται [υε}- 
φειῃ, (νει ψότυν ἐρίογρεοε δι ἀγαίνως ἱπιογργσίάπτας ) [τὰ 

δἰ μενοι. Ἰὰ οὐ, (δξιλεοσιμι, ἔμο ἐδέμαείφτινην ν τάς (ὐρτὰ, 2.» ρῬεφίοδειρ) ας ξυδετρδιριειμ» αα ἢ ρντήοειιω ςοηίοσῃι» 

εἰοαυςπεὶα ἔς 

: 



Ου.ΧΎΧἭΙΠΠο. 

᾿Ω0᾽ τοϊ!ειοπέ ηδν γόμψν χαὶ οὖ τοῖς φιοοφήταις γι) μ 

ἐλεέελοος ἀἰ Ὁὺ πω 
ἡ, δ ηδα ἔμδὴ ἤέρε ἀἰχίανιν. ΤΆ γηο σοάϊρο αὐδίτοπτο. ᾿τυσίπυ ἰδίφμνλνννα, δ ἀεαταύυς δοοὶρίρ ςὰρινετίι ἐς. 
ἐγ υλοασι ̓  Ινβηνν, οὐ αυΐο τιοάο ρσοϑο, Ἧς ̓ξ {2μι. “4 στο ἀείρας ᾿νε ἐ μαίνῇϊ. δὶς "δὶ να 21. πὸ δε 
Φ 8:51 βαυΐυδ νοϊυνζαι Ὠοπυπεῖη θ᾽ ΩΦ ΘΟΡ ίτυτΑ τῶν.  οσύς δεν Νὰ ΤᾺ κὸν ἐχρυῃέχο ἀτιίου]ο νεὶ δι ἀδοὶ ῥὗτο ναὶ, 

ποποιεὰ τειίτιοηΐο οτῆαγς. Οὐυὸά ἢ δἰνπι αοταῖ αὐ νίιεραια. ἔ βιώπηεν πεξευβοι ἀἰςανν νυτοκογδυρω ν(ις ἤπτα 

ἢ ΙἼς Τεστα Πὐδιβοὶτ εαὶπν Ἐοϊία δς ἱπεχρ!ςδ!ς φυτβοονε μεποοάβατενν φυττίιτι γοέζξ. : 
ς ΤῪ : , ᾿ ἐς πε 

. Ἢ ἰδυσσασι νοον, ΟΝΝΝΝΝ 

{7 δι (σσποίξενς 
νι "δ ρέμα [μμρ περὶ 
“4 φιήηη ἀμοάεειν» »"Ὰ 
40 αἴξενάῥ φήοτανε ἐη 1ς 
τη[οίφηι. ᾿ς 

Εἰ πεηώς ἰη μειβίο ἐμ. 
“εηφγμηΐ ἤνο ζῴη, αἰνίωο 
ἀνβιωβαηίδηο ν ΑΕ. ἐφηζνῇ. 
[πε [αοἰειδαπν να, ηε- 
με: βηαφυρηιηεδης ἑω 
εἰν κε. : 

ΝΜ με βνοῦατᾳ ρομη, 
δὲ ἀε μΑπ ἽΙ πξ 
ΒΎΣΙ ἡ{4ηϊ. 

Οοηβερον Δ: 4} ἰγος (ἰ. 

δὴ φιδά (γεν"»ἀνην πξβη», 
ἡμ4πν ἀνερεὶ μάτο[ νβε 
ἀεενωμο βάτο ζει ἥν, 

γεφεηϑ 01.1.5 μα 
Κεζε Φ Ῥνοβηειὴ [ειγια 
{πε 

Φρεηλ ΠΑ ἰν ἴῃ ἴδεωνη, 
ἸΜ ων ΄ " ] ΚΡ ἕδη, 
νοι γε ποθι ὑμ' ΝΥΜΠ 
Ἡβογηπ) σ' ΜΒ ΘΟΥΗΡΏ. 

ΑΥ ὥναι ὅτι οὅ πλοίοις 11] Ομυπι τὰ ροΠε᾽ σςνείος πεῖ ἢ ὥναι ὅτι ὃν πλθιο ' 
εἰ ΣΝ νὰν Διο ἀφ ἧς αἰέξίω] πὖ ρἰδιτεδολαξίολεῖς ἀϊοθ αυὰσι 

͵ ' 

ὐἠωνῶν 4 ᾿ἀμοάεοιπιρεχ υο δίςςηὰι Εἢϊς 

“πρροπϑευήστον ὦ ἱ εερυσαλίω. τΟἴοΙ γπιάπι ἀἀογαταγι, 
ὕτε ὦ τῶϊερ ᾿ (καθ α! Νοαας γεγὸ οἰς ἰη τοιηρῖο ἰη-}1ι 
τ ὦ τ ερῳ αὐ ρὸν ς τι} ἣν 4 : 

ἱ μαμὰ ϑεηνγ ἤν α ἐμροὶ Ὧὰ ἀϑηξταπε ουπὶ αἰΐφυο ἀπϊετεη- 

ἜΝ ΚΝ Α ἣξ οὔτε γι [ἘΠ 80 οοἰτίοποαι τυνθα μι. 

ὄχλου , τὰ ον ταις σι αὐγογαφ ϑυτὰ Ἀγ} Ὁ φῃες πὶ» πεαις ἰπ [γπαρορί, 

τω πόλιν. ἠδαυς ἴη ντθς: 

οὐπ οἰ δαςήσω διωάΐωνται «ἰδὲ ὧν) Νέεαυε ρεόθατε ροῆυηι «ἃ ἀς] 1; 

γιιῦ κατη)ροοῦσι μρυ. αἷδυδ ηιης ἕης ἀςοιίαηϊ. 
[ῃ φανίαπιτε- 6.“ ἘΦ Δ κρ, κα " αἰἴω 4 4. Ἡος νετὸ εἰδι αισούπις ἴς- ; ΄ ἐπενεν ͵ 
βείου!ν Ῥω! Οὐζρλρφω “δὲ τῶτὸ ὅτι γ ὅτι κατα ςὐθάυχα νίαπν 1 14πν,4υδην Πα- ΠῚ ; « ᾿ ἢ 

δδ  φρμϊαιν ὁδὸν ἰωῦ λέρρυσιν αἵρεσιν ; οὔτω γοἶδίω τοίη ἀϊειιητοιτα σοογα ραιγίυιῃ 

ἐμέν μρλνοι τῷ πατρῴῳ Θιῴ γπιςξευων πῶσε τοῖς Ἀγ] Πγευπινντ 48] ἐτοάαπι οπιη!θὺς 
ὑᾷὲ ἰπ] εσς" ἃς ἰῃ Ρτορίνετί 5 

τίρτα ίσηι: 
ἃς ἔρεπι μαῦςλαν π Ὁ 0; 

ἔοτε, δι οτίδπι ἢ) Ἰρῇ ἐχρε- 

ποη πιοδὸ ῃό 
περδη9, (εά ἐς. οἱς. 

- ΕῚ ὰ ᾿ ἀπ αλρὼς Ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεὸν εἰνδ οὐ αὐ-- 
: ᾿ Θ ᾿ ! : ᾿ Ξ 

οοἰδιπιαι, ὁ τοὶ οὗτο ἘΦ ἐφεδὲγο νταρ γα ̓χρρμδι ἠὰ Κ ἀδηττοιτγεξιιοηδην πχοττυο 

εν. λοῖν ἐσεάσαι νεκροΐν, δικαίων τὰ χα ἀπ] τη τυτα ἰα!τογθμα » ται ἐπιὰ- 

οἴκων. : δος αν 2 Ποτυτα. 
᾽ ν᾿ 

. “. 

Ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκαὴ γ ΦΡΟΘΟΜΟΊΤΟΝ 16} τγητοῦοα νετὸ ἱρίε ἡπῖ Ἔχεγ- 
συνοίδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν χα]. τοῖς] ἰςεο, δὰ ςοηίοϊοητίπι ΦιΩ τᾶ- 

αὐϑιρώποις δζαπαντύς. ᾿ ἘΝ ρβ νου ιν ΕΝ , ᾿- 

: ᾿ υαα [γευπι δ ἀρὰ : 

ἘΔ λα, «ΑἹ ὕω πδιοιόνων πορνβρόυιν ἐλως 1 ΡΙυγθυ5 ἃ πὴ ιητοεγις- [17 ἀεπίᾳις νειὰ , ͵ ». ᾿ ς- [1] 

βιῖγα ρυ ἐϑσωρας πρύνσῶν Εἰς τὸ ϑνος μον καὶ Αἰφν οὶ εἰεσηλοίγπαι ργαϊείτα 
ἜΘ μεν «ορσφοραΐ. τυ βεητὶ πε δέ ἀβν οαύν 

διοά!ε οοττθε. ον , . "ιν ὁ 4] “Ἴητος φὺν ἱπυςσηοτίτ πὶς ἴλη. [18 

ὐδὴ ἂν οἷς οὔ οὖν ἐ" ἡγισμῦμον ἀιβοεάτυινη 1 τοι] ονυεανιοη 

"» 

1» "ος Θ᾽ ΤῸ βυῤιο 
βηο οἱΓ παῤ οἷο ἐοηξομη. 

νάπη άμενε αὐ 4 πε 
[ "ἀ βοῃ" 6: βρεν. 

Ῥο[ὶ 4υνιο: ἀνβεπν βί 

1: σαβεην ΠΗ ΔἠΝ ὙτΝ: (Ὁ 

"δ φείομες ζ' νο!α. 

Ἵν φιήδνμν ἡρμεπετμα 
τθὲ ρων εαεβ ἐοτειηρίο, 

τρυῦλτυ τς, ελωλνου δος  Αυυο ς ἀεεεθεειτοεεε ει κεεοίντειεςς τθδεξοστσι τξεενξο πξταςνειξοιο εσροτξε ττεσοεσν σσοτσεξε 
; ἘΝ ὥς ψυῖσιᾳ Εταίαοφουβειε. ἸΝουτες, ρταίσιτίηι ποπῖοπ ἀοέσιως (νι δι [μἀτιπὶς δες 0 [ςπΊροῖ 

πῶς ἘΜΕΡΕΘΊΝῸΝ τον ἄπφυα ᾿μπϑν μϑ τᾶν φεῖλ, ιηντο δήμις ν[ιγράγοτιν,, ΠΗ ἀἰίησο ἀἀήττο γπάς ἡτυά 

δι ποι ἀιεδᾶς αι τα νεθο νει ες ποῖς,, 4ιο- Ἰητο! ρ ὁγοτισνε ,.Οοτγ. 11.1.0 Οαἴαξ.ς, "ο. ΤΊς, τισιν οἱ [οτ- 
μξ νὴ Αἰϊαμοῦ Ἰᾶτ ἀππος [υάαις τεβιογατν [τλ]ιῖς ἢο5 10 ταῦίς 4ιιπι Τοιτυ οἀϊοφςὰ νοταῇει ΟΝ εΙίδηδιη τε]!- 

ες βρωαώδην εἴς ρεατοτῖτο τεπιροῖς δεοοιριςηάυῃν, [εὰ ἁἰτοια «ἢ ἠοη ἀθιηοίςζοης, ποπηίης τῆς ὁδοῦ νίις εἰτιντ ὄς ἴῃ ἔιλ τείρό- 

ἐλτίο υὰ ἕστος Ῥαυλις τοίξατιν (ο οι βάσητεν δἀυοτίατιῖς ἢ Ὡς Ἐσίτυς, γε Πτλις ἰξηίας,, Αρηοίςο διρτοῆτοοι πὶς τὸν 

τείροπάετς. 4 [λυυάειιην, δικαό νε Τοινάς πη ΟΙἼΠΙηΟ ἱπριοπίν βοηιις {ΠΠπ|4 ἴσαι, φυο πὶ τηξδιη! ποιηίης ἰνᾶτου 

ἀϊες δὸό λδιιεαει Ῥά0} τὴ ντοθπι. δά εὐ νίαυς ἀιςην 4.0 τό 1 ἔς (ςέζαιῃ ἀΡΡφΙπι. ΦΕῚ "νβνορμειίδ γῇ ὃν τοῦ. οὐν- 

φυνίλην ἀΐχις δἰτογιιαι νἱάο]ιςος αὐ ἀοσυίτοτι ρῆυς 4 φύναε1τᾶ (οτίρταιη ἱπυσηῖπνις τὴ τγίδας ςοὐϊοιδιις νετυβίς 

ὑεῆτυ ΟΦίτεαπι, σοτηρογίιηξον, {19 ( ρριτάτις εχ κάρις. δὲ (ἀπὲ γε  ἰτὰ ἰὼ εἴχινο δ τοις αρρϑήταςντ χὔςρο- 

εὐνοτ 17,18,} διδί σΑρ. τιν οτίαν δὲ ττννειζ. τ δ Ἀ» διφαρ. ταῖῃγ ὑπὸ αὺ κοινοῦ, νος 

Ξ2,,νε. Φ{Ὧ| φχυρίγενανι ἐν υἐργυστλήμ ὦ ὈΤῸ εἰς Υἵ (υ- 

δὸ αὐῤῥξίω,νι οοπιάϊε εὔιδιη δγτίαςα τητογργοξῶτΊ0. χρόνον ἀἰσιως [ματι [πιςτοὰ ταπηροτίς ΡΙ. πα ἰσάαυτίοιιο. 

ὑρνα ΩΣ κλλ εὖτε θα τ τ εἴτ οὐ Αὐε νῷ εἰἴεῖς, υΐμαν δοε,ρτατοττα ΡΑτείου 4 δι᾿ ντ δί δγγας με ρὸν ἃ 

Ὅοτασιις ἀὐξυΐπεητὶς ἐοπβτπιατο, [η Δοπημ ἐς ςοάὶςίδας Ἰηίοττα καὶ, υλπι οτίαπιτη ποππι]]ἰς Οταςῖς ςοάϊειδυς α΄ 

φάάίτις αὐναμάᾶς ολυίλ (ττνι Ετγδί τη ρυτγατίς παρᾳφῆσω οὔτ ' ἀεηήηιι5. Εταίπειι, ἡ νίν Φιρβ ΠῚ 4 [ Με ἘΝ 

εἰἴσ ριο ἐλήξων 4 εἰ σοπυμηφετς δι Τρ ἐμϑς Ψετὴπν ἰη ᾿ἴ, ἀσκωί γ αἱς δὶ ἘΠΑΠπασμμετ Βυιδδηε, ΜέεμΜΉμΑΝ Ἂς 

(οπιρ τςηΐδ. δάϊειοης δι νετυζεις ςοάτοιδιῖβ ογηςη ἀλτιστ- ἐξίας οτίλιην βγγὰς ΟΡ αηνεἰ}} «δονοιϑει πιλ]ο ἰσγιλτα τὰ 

θυοναῖψιε δάφο τα Ψ τοῖς «ἀϊτίοης 1, τίη ποη ἀὐάϊτατ ἰοά ῥτίΔ Πρηιβοιτίοης νετοὶ ὠσποίνναθο ἰδ αητεῦ τὴν Ῥάυ]υς 

. φὸξε διωώπαι ἤφη, ἣν εἐἴντ η αυδυίάδαπι οὶ δὰ ϑαντενμα τιν Ἔρ τ ο].5, ΕΠ ἀοςίρετς νι αἴ ἰη διΐα Πδτῖς μμιῖτα, 61" 

τῶν βοιένμμ,, αὐ ἀίειιγ ργοηοιηση σολμούε: αυθα ορτιπιὲ ἐοη βολείοινε ἐοπίιξ ατίοη!ς Ἡς ταῖς ἰπτραξιο]. [ αυάτυοι νος 

ὑεηνῈν δι Ἰαξίειιν εὔλλπι ἀριιὰ Ν᾿ εἴστοπη ἱπιογρτοιοηῖ, 5. 55 τυῦεις ςοάιείδ. αἡίςειριτοτ ἀξ πέλιο ροξ ἀσκώῖ ἐς γι χίν 

αίόψις δι Αταθιςὰ ἱητετργεῖδίιοης τἀξείρυίαπις. Ὁ 4 εἰ ἐναδεαπν, (ςτήδιτητ ἔχων, 14 οἵδ βάύενε: ἘβῸ τοζζριὰ 

14. ϑνευιάωνη ἡμάνν εἰΐανν ΧΤ' τί! ὁδὸν. [ας ἀζοίρ!ο ΡτῸ (ττἰρταγαμι τπᾶῦ}8 ρτοβο. ἘΣ ἀδν  ΑΛΡΑ τε  ἐοΣ 

ἀρεσταας Ππιηρ  ε ρτοίείποης εἰυ» το ερρ"οπίν 4υλπι ας. 17. Ριίωνέδωι ἀμίδην 450} ἡμεγἐ (ξεν δὲ ὁ ὟΝ δὲ πλοιονων, 

[εν Ῥαυΐο οδιςοέγας, ἰά οἱ ΟΝ πέδη Ἐπΐτ ηνν μος θαυ] ] ὍΜει:ς...:. ᾿ ΜΕ 

οὔδεϊιμνγδι τό σηο ἀςοοπιποάαπήα εἰξ αἱ ἀκοιίαυοηδ. 5 18 νέον 4να, ὦ εἷς. ντ Τπτοτμες ἀϊοφις (οἱεῖ Ὑ ̓  

Λάμενδιυτη διιΐεπ ἔν τείξιο δὐ εκ 4 πιὸ ἀἠάιπειγ, ἃ εἴ υνδυς γοῦν ἀμπι εἴ οῖπ οου ἃἴιςν τη τὰ 16..3, εἰ 

αιίθυιν αχρίϊςατυν (ιηλιπα δἰνις το] !ΟὨ 5, ουήιις (υ(δϑαλιο Ἔτδην ἰπ ἀποῦμς ςοἠιοίθυς Ρτὸ ὁ εἶ, πρηηίν ται ἐν το 

ΤΙ ἀΐεις Αροϊζοίιε. 4 ὑμανο ἰγναγείβνι ἀνε μιν μνὺ α- [ι!νλινή ται πνεφορῶι. (ἄρτον ειΐπι βιὶι Ῥαυ Νὴ Ὧν 

“νη αἴγρνον» 3ὶ 6 ἰη Ογαοιε σπηπῖθυε ιν νἹ ἀ ἡ πηι ςοή]]- Νιαταίδιι {}|π ναζάηε γι (ἀοτίφ:δε ἰτὰ Ιου! (οἱεπτ 4! Ἂ 

ἐ ἰδοχίτας, γε υἱάοτι ρος Ρὰ ρυΐ Ἀοπλδινην ἰο- 40 Ποτςε ετά Οταςὶ, νι δ οπιοίῖι. ὧν εἷε τῶι γρεναὶ ἀπίϑυγρν» ῷ ᾿ 

ημπεβι τὰ ἰοοη;,ν οἷο {Ὁ ̓  “ὃς ἐδοδνι Ἰιατπο. θοορονε ναδ είν αὐξοίμεναν Γἀοινν,ον εἷς ταὶ ΑΝ ΕΣ ΘΕΆ 

ται Δα θ δὰ ἀκ οἰβοκυοπε ιπίοίεπε, ἧς ἀρ ςατεῖψιιπ 4 9 ΝΟ ΜαΝοθει παι οὐ ῳναϑαινν υἱμιδι Ετὰ ἯΙ ἐμ: 

ματι οἶο (ς ρίας 5 ἰδ ά!ροβ ἀὺλε οἱ εϊδιυοίαι ἀἀυδῖος 4 βετρ τα ποεοίατια, Ὑυἶξ. δεν αοέαην ὃς Ἰηίτὰ το σαρίσας, 

-......................Ψ 

γαῖ 5 οἰδενφοίγνήν [αἔδωνμε,. 

ΡΣ ἐπα ἃ Ῥαυΐο εχ ριαοθάξητςςε ογβτιϑης, ποὺς διοΠΟΙῚ δΐροσιν τίω) ἦν Ναζαρώων, Ῥάυΐυς ρτορίετεὰ οοπιμοία ". 

16 [πᾶργοα υενὺ, ἃ τούτῳ δὺ, Ὦλυπι ν᾽ οἰϊςετ τοπιγιο!]ο. ἡ 

μιὰ Ἰοφυίτυν ἴις. 8.17. ΜοΙὶ ς εηίτὴ Ἰος οοδατοῖ οἰπη χοὸ ἢοῃ οχροίξο, 5:6 σηιπὶ εἰεσ ἀπιὸν Ιοαυυπτον Οὐσο' ἰυδ. τ 

͵ 

ἐαῃ ἰατθ 8, ἀεηυσριμο ταπηι}- | [νον ἐν μυδο, ϑοῆνε ἔων 
ἐυνμ ων, Ὁῤῥάονο ἀνμει τυνἑᾳμίάαιν οχ Αἴ Ἰυδαὶ, μῳνὴν; 

Π Οίοε ὁρογειῖς ορυά τς «ἦ-}1»} φνοι φοννθμε ἡγνά 
ἴὲ, Ἂς δεουίαις ἤφυϊά ἱαρε- [Μ᾿ βηαβο ἐπ, 4' α(έηίανε, 
οἤξ κἀμογίμτα. τς, Ἰφνι 4 βαδενεν αἀνμεηβμν 

πε, ΄ 

ΡΝ αὶ τῆς Αἰσίας ἰουδεῆοι, | 

οὗ γι τὴ σοῦ ποιρῶναι γ καὶ δὴν: ἐ 

ΠΕ ρῶν εἴτιἔλρην στρὸς μα... Ἰκραι Ὁ 
Η αὐτὶ ο ἕτι ἐπάτωσαν οἴη ἄἰον Ἷϑ Αὖνε δὲ ἱρῇ ἀΐσϑηι Πᾳυοάέη- μο πρός ἠβ ἰνίμε “ 

πο ΣΙ ΞΞΩΞ ᾿ ΟΝ 
τς 1), ΤΉ 

᾿ 

ἰδὲ μιαξ ταύτης φωνῆς » ἐξ ον: ΝΙΠ ἄς μας νπᾶ νόος αι] ἐ᾽ Ννήβάενεονα βίωπι- 
| παρ οἴληναιι φυυπὶ ἱπῖοες ἐο8 (18.-.} Ἰπρήο φρίᾳ, 44,24. εἰαπναπὸ 

᾿ξαϊφὺς ὦ αὐτοῖς ̓  ὅπ «'ξὶ αἱ αἰφθι"} [τεπι, Ὡς τείιττοδίους τοτ-ἡ [Ων δε βάν νΩμοπίδιν 
σεως ρῶν ἐγω κρίνομαι σήμμαρον ὑφ᾽ [τὐογυπι ορὸ ἴα ἰυάίοίιτη γοςοῦ Ἂ τ, χη ρήδννμν μαμρὶ 
ἐδ! ὲ 1] [ποδιεὰ νοθίρ. β ἐρεῖς δ ανθς 

Ἐν ; ᾽ 1] 4 οος. Ῥοίκαιδηι σχυϊῇῆ- 
λετ αὐτοιβ, ἀκριδέςερον εἰδως τὰ πε Ῥ 4 ΔΉ9}} με, ἀδεενε, Ομιρο Υ υλϑμ- ΠΡ τ τν , «0 01 {π|ι5 βεγῃοὶιογο αι δά νἱδπι1- ᾿ 
οἱ τῆς ὁδοῦ , εὐπῶν γ ὅτειν Λυσίας ὃ »λί Ὁ Π3πὸ ἘΠΡΗΠΕΠΙ Ἰη αν εῆξ μαι γρρῖα, ἽΜωι ἐανπειανν 
αργος κατα, δήχ γνώσομαι τα Κρ | Τυιϊδυηιυ 1,γ0π45᾽ ἀεἰςεηάοείς, 
ὑμαΐ. ᾿ βετποίσαμα νείξεμπι ἠοροτίμηι. 

{Νεῆνε ἐμην τμθλμΐεῃ., μήτο μὴ ϑορύζου. [π΄ ΟΠ ΔΜ}. ἡδίαηρ βενε πεδνι, Ἰὰ οἴ λὰ τὸ σης πὶ Μοῖς : ἰτὰ γε ἔλε!!ὰ 
ααεηιρίλειθις Ψυραῖα εἀϊτίομις (δ οίμμτυς ἐδ φιςῖπ. ροτμςεῖς οχ ςοηκιϊοης ῬΑ} Ἱπτο ριετς, ὨἰΒῚ] εὐ ςοηΐτᾷ 

αμ]ις Οὐκοὶς σοάιςιδυειπυξηϊιηαβ, ΒῈ ἀρργείνεη ἀενημενια, ἷΔερ ἐπὶ φάτ Πηειν εγὴπν ἀρρε!!ἀτίοης τὸς ἐδ ηυΐαυαην ἴα- 
εἰμναπθει Ἂς ἀδεεηίες,, Τοίἑε ἐηῥιδέσρην ηοδέννην, καὶ ἐκοκτησάν υςηΐο πῃ ποιὸ Τείζδιηςηῖο }οβ ἐπὶ ἡφξηϊβοατὶ, πηὶ φυιὰ 

μικράζοντό νι! λέγντες, Δἴρετα τὸν ἐχθρὸν ἡ, 6ΟῈ9ΌἘἫἔΚ,'οἔ' ς δἀϊίοίλτιι εχ φιο ἰά ροΠῖϊε ἴηι!!! : (Σά Ἑυληζο!ϊολὴν ρο-. 
4 ουάκνν ες “4Άι.1 μά καὶ, νας ὅστο τὴς Ασίας Τουδῶ, ἴα. τίης ἀοδιηίηδπι, γε ἰπρεὰ, (ρον νεγί, δε τ δυδι ἃ «. ἐζεπιος 

μοηπα !Πς ςοάϊοΐσιις Ἰερίτυτ, ἐοάςπὶ (ευΐα, τινὸς 94 ὑπὸ τὸς φαρίτε 2 χινεγῆς,4, Πείμάς (γε δος οοποεάλπι) νὶχ τἀπησῃ 
δας τ ουδώων » αι ἀαπν ες ἀβαιιοῖς μάαν. βεή (πιο αυϊάεηι ΠΝ νήστυν τλητάπι 1 ερ 5 ςοδαμιί ποι] ἰϊςᾶς Εεἰ οἱ νος 
Νέϊοϊο ) πιαϊὲ ρἰοτίαις ἐοάϊοι ς ροΙκ ϑορυζον πον μὰ Ῥῦπ: ἰυϊε ταδυεες : ἡδαυς δα χατίο ἀσθυΐς δὲ ροζις Βεϊίυ 
δο, πουιάπὶ μὲσ ἐποβολος ρεποάμην, ὃς ἰεσιιητ, τινὲς δὲ ἐπὸ 10 ος ἡ 24 ἀπηρ! Δηάλπι ςατίαπι, (πά ροτίυς δὰ ἰμάϊείιμγν,νε ἀς 
ἣι Ἀσίας Τνδῆοι ηιρῷ (εαυυζως «τίαπι εἰς Ὗ στὰ ἰπῖσῖρτορ. το ποτα, ετεπάυην ἐηρο]οις. Ἐς τάπηιοη ὅγγις ὃι Αταὺϑ ἰῃς 

γα εηίδι τ νε Πιρήθοις νετήουϊο ἀςητ τεξξας φιὶ Σὰ γεύ- τογρτεῖος Βυης (δίπηι ἔδαυατί, ρυίας ἢος πηοπίρτααι ςοη- 
γοάον σοπίκτυλιοτ, δὲ ἰῃ το ρτοσίας μἰστ ἰςπιεπεία. Νάπὶ ἱπηρσυητ οιπὶνογθοὸ Ὀρέμμηθ 
᾿εάατυπι (νὰ βιοσίς αρρίοις νετίσυηι οἰσὶ, ναὶ ςοπιοττας,. [0 εατωίβθέηνε [δέον ἀξ ἔγας αὐα, 
ϑὅμη: ὁμίοτν 4νἑά  ἀπν ἐπ ἶβα {νἀ άν,δις. λης Δὐτοην β οἰπιᾶ- 15 για» Ἵμτε Πσυπε Ἧι ϑλοοιή 

πᾶπι εἰϊε ἰςξλοποπι τα νὰ (υδίτα ςοπὐιηδείοης δὲ, δὲ μιιπ5. ορτἐπιὲ ηοἴἶετ ΕΟ] χῚ νὲ (μοι ]ὰ δοηΐίξοῖς Ροτυξτς Ῥαυΐυπι 
οπυϊο ροίξ ϑορύζου Δἀάϊτο, ὰ ουπι νοτοεδρρνν ἐοπηο- 4Ὁ ἱρῆς ρεῖ ἰηυ ήϊδιπι ἃς οα]απιπίδξῃ ἀςοιίαι, Ἂς ᾿ς ὰ 4υΐ- 
ἔρρει, ἀρράτοῦ γτιπιὰπὶ εχ ἱρία μἱδοσίδ φιᾶς ἐοπηπεπιο ἄςπι οπιεηίς μας [Ἐπτεητία, ἰση πίω ὁδὸν πυΐφυδληη ἰηυςηΐο 
τι Αἰάτιοις ἀσρτομεηίιηι βυς Ῥαυλιπι, ἃς τοῖδην ίΘ- διᾶς ἐρηϊῇεολείοης ν(γρατί, φυυπὶ ρεαίσετίπὶ ποη λάάλιυς 
ἀκίοηςπι ἐχείτατάπη, ἀργὰ στιταρ.27. Ὠείηάς τα ἐο φιδά ΣΟ ργοποπιςη αὐτῶν, φονννο, αιοὰ ἰδηη νἱάδιως οἴπηίπο 

αἰϊουμιίπ ἀιιειιηπτυπι ἃς Κυοῦς ργαίετείπι ἡπυϊτατιπὶ ετς. ΒμΠς δά! οἰσηάϊιη;, ἢ ας νέες Βοδβη). νεγθοσιηη ἐξηϊοη- 
Ἰπυφαπαπταροάοιοπ:αμ8: τἀπίςη τατίόπες ποι Βαβι σπε τεπεία. [τάχυο ὁπιηίηο εχηξίπιο ρατεϊοἰρίαπι οἰκῶν, ρΡετ 
φφυιὰ μῆς τἀπταπὶ ροσήοτις ντ Ὑἤτατιογεπι ἰςέξίοπεπι πλα- τγαϊςδιοποαι, ἐχρ ἰολπάυπι οἱΐς, ἰτὰ γε μος τοτατο τείδυα- 
τἀτοππ, αἰ ἢ ἀσος ἢ |ἴοτ τηίαπι πιδηιιίετιρτογιηι φοάνριιπι ιν-. τὰν Ἐεἰ εὶς βετίοιμαΣ, δὲ Ἀϊς Ἰοοιις ἢς ἐχρ!ίςετας. Αςουΐλα 
ἃοηταε, ἰῃ αιῖθις ἴτὰ (οτίρτοπι ἱπυιεαὶν δὲ Ομεγίοἴτοπεὶ 15 τὰς ξιοταῖ νἱοίλτας τεἰἐφίοηις Ῥαμϊα5 ,αυλᾷ πουλῃῃ υλη- 
φίοαις τε[τἰπηοηναπι, 4ι} οι αἰτοῦ ἰερ τ. [μεςδὶς τᾶ. ἀλπὶ {εξχατα ἱπυςεμότει. Ηὸς ετπιση Ἰτλ!ρίς οἱ ἱπβείατυν 
χει γετοτοη (τε ρτυχᾶπλ γοτιηςῖς, ἢ λάλος νοθυη ἐϑὸ» ντ ἀοοςγοῖ ἔϊλιυ 11]λπὶαυληι ργοβιοθατυν, ἃ νογᾶ ὅς Ρ4- 
νἰδωω, ἰᾷ οἴξ ἐμνπμίμναιν [μπϑ. ιοά Ὑπ αὐ}}}5 φυίάςιτι Οτᾶ-. τεία τοϊ σόόης ΗἸΜ}] ρτοτίπς ἀΠεηεῖτς, Ηἰς παίξίτων 4ια- 
ἐἰς οαἀϊείδυς ἱπυοηὶ : (ἀ οἵδ τὴ 5γγὰ δὲ Αταῦιςὰ ἱπεοῖριου., (0., της (πέτα ΝΝαζαγαογιην ( φιάπι. μά πὶ νοσλδδηι}) 
(ἀτίοηο, ͵ ἱ 30 ἱορὶ Μοίαίοα τερυρπδης, νὲ ἢτ Ραυλις ςοπάεξηιπαπάυα 

10 μιν εἴ βαγεπν,ταὗτος μου. ΜΙ, δὲ Ἐταί Ομ νι βεμε ἐπιρίοιατῖφ. Ἐγδητ ργάίεγοα ποπηυ]ὰ ἐτίπιίηὰ αυα τυὐκὶ 
φιλί !οχπαιυς ῬΑ. ἀς ρεαίσητι οορ πἰτίοης Αταιῇ τες ἰρία , 

ἐἰδθας πος ἀοοίρίεπάμπι ἀς προτίοτς ἰδ !ςιοκηιιπι ἃ Ττ- τεπιρὶ. Ἠκῖς Ῥφυΐυρ ργογίως ἃς ἐπιρ οίςεν ἑπβοίατων. 
Ὀυποη Οοηοἰ ίυπν επίοσιπι ἀφάυξχις εἴ. Ῥεηπάς οπἰπι Ηἱπὸ παίσίτυν ἈΦ φυαίτο. Ὡς ἰρηφίοταῖς οοπβίτιςτε ποα 
εἰϊ (ἡ ἀΐεογος Ῥαυΐις, [4π|οζοὸ ἐλυίλτ ςογᾶῃι Τρηῖς ἀὐχί,Ε χα 9 ἀρβις Ἐεὶχ, ηἰ ἢ ηνοϊίας ἐορηΐτα γατίουο εἶπε νὴμο { 4 εἰξ 
Ροπδῆς εὐὐ ταη ἄδην ἐπ πνηὶ οδποσίαπι οἵα πὶς ἀερτειεα. {ε802) ψιιλπι ργοβιεδαταγ Ῥαυ]ας, Ὧσ τε υΐε αὐάεηδυα 
ἀεπηι, Οοετὰ αὐ} αἰ παθοπι ψιιοά ρτοίξτις ρὸ ἱπι σταῖ τη ρεπλ}» 1 ιγῆλε, 4] οὐιηίδις ἰη ᾿ς εαι δεῆία 
τίς ἢος ναι}, αὐ δή οἰληιδι! πὶς ἰῃ ἐπδοιπι νουατὶ ἰητεγδιεγατ, Ιυγς ἰϊαυς ΒΟΙχ γουηι διηρ᾽ δι, δυσὶ λὲς 

φιδὲ τε(υιτοξτίοηοιπ πιρτειοπιπι αέγπιοπι. Ὀιοίς αυζεπτι εἰγατίας ἰητο Πρ τ φρο ἔτ τατίο (ελα: ἢ] αὐ (δὲ οὔ. 
Ἐροδρυΐυρμου χιδῆ οείηηοη ποῦ φἔϊα βιιφατιιτ ἴδ εἰρονικῶ 940 ἐςξξαπι Ῥαμλας ἃ ββοτοαι ε εοπιρίεδε! εἰκέπηαμο ἄμηι ες 
Ἠοίνήα ἢ ἀδ “τὰ ρταῆάιε εσραπίοηε πιὰ δίζος ἀςοίρίεθ.. 1γ{ ἀς ςαυε ἡ ιν τιμτμΐτυα οοξηοίδατ: νε τὰπι ἀφηνοπν 
ἐπι, οεττὰ ἡοη ἀἰχηοε ΓῺ «ἢ σιυυοδλίον . {4 εηίην ἀξ 60 ἀδ᾽ τε νοὶ ἀκπηπεῖι ναὶ δϑίοίυσιατ, δες ἔχροίείο ( αἱ α}- 
πμιδν ἴσο ἀιςίταν ἰπ 4ι0 ρίιγεο (ϑεηι ἰυάϊοοε) {τἀ Ῥϑὴ ουύ, ἴον ) Ρίαπὰ οἴ δα Πιπρ) οἰ τι. υοά δὐτὸπι αἰ τχδίου 
νι ρα ὸ αὐτὸ πὰς ολάσιη οταείοης, δὲ Πιρτὰν 2.30. ἀ0ἱ δϑὲ ὦ ἐξίοηςπι αἰτίηος, αοπ οἵξ φιὸέ φιίμυλπι ἀετοτταπὶ ας νἱο- 
βιμαινονειοίτὰ τε ιο δι Πιρτὰ 18.917. 44 Ἰεπταῖῃ ρυτεῖ, Νδηὰς οη ἢ ἐπτὸ ἀἰτεν ἢ ἀἰϊεϊόρε νῶν- 

11. Νή διὰ εἷς εἰμόννε ἴσΔη.1}.10.. δυηῖ δυῖεπὶ δας ἀϊ- ρατί ἰοἱσης δα ρατείςυ!α,, Τρίω, ἔφν, (εὖ ἐγὼ, ὅ δ΄ δεν ἀρυὰ 

φελάϊ επογα αι ΡὲΓ (α Βίηϊοα ἴνητ, ρετιτα ἃ πιδάίο, οαΐα Ῥ]Ατοπεπν: δέαριά 1,λείπον, Πήφυαπι, δε ̓ παυΐς. Ονιηε- 
ταρίϊ ρίυτιπνα ρα πη δὴ οταιηιηιιὶ. ! εἰδὴ ἡ πὐ ἐς υς ἀπιτίοτις δείαπὶ τι εοβεπὶ γοτθο ἐταξξειο- 
ὁ ψρηρίναμε ερεγυνεθάλετ αὐτού, ΝΟΣ ἀμί ϑεεἀ4 εἴς πὲς ὀχ οπΊρία ἐπιιδηίος [αις.ς.1.4.8ι 7.41,..ὃ δὰ 19... λα 

ἀπδυ ες ἐν οίμπν μυίας ἀςουίϊιείομ!ν, φασὶ 1,Δεἰκκ Πφη 1.“ 10 τον τδηῖνςη ἰρυεῦδα φα ἐταἰεἰοηεην τη τηεάϊο α}}- 

ὄπαυς Ν υὐζατα παις νεῖ- 
Οιμάδην ᾿ξ τὰς ἀρρςοἢἸδείουο 
Οὔνπὶ πηογος ἃς ἰηβοηἱα ἀιιας 

δδτυ Απρ] απ δὲ Οοιπρογδηβίηδηάὶ νοοιδυιὲ, ἀυυι ἀθ αυο τηεπηῦτο ἐπι εἶς (ταπι Βέςιπον ἄυο ππποσῦξα ν- 
ἡμῖε γοίᾳ ααίταν, ᾿ : ᾿ ἀτρεῖυτ: (Σὰ (ἰπηπα {Π ἘΠ (τσ ρυ τίς πο ἀέξει ἢ 

εδέφνειο, ἐθΜ ΝΗ}, γρε ἦνε βεγνομυνθ 44 “ἡ Ἰγὶς λυέϊοτίριην 4ιυιὰτὶ : δὲ (πη τοητία Ρεπρίευίτλε τίδειυς 
νέφη ἐϊξμην μενείνεμ!, ἀκρύφεμν εἱδὸν κὸ «μῳ τι ἐϑδού, ἐσῶν. μβδης ἐχροϊείομοσν, οἰδη οπτειδ σλιοῶσε ἀκίηι ,ἴαω- 
γεὶ,νε φινάμηι ἐχροημῆξ, (γριά βονθΩ μον 4.4 «ἐ νέηνοεης τία ΞΟμ ΝΠ ΓΊΑΡΟ, 

ΛΑ. 

τὰ τς ἀς ΑΡΟΞΤΟΚΟΑΚΥΜ. τς 46. 

οδιοϊοσαηξ, φοηςίτατας πἰηνίγυιι ἐπα ἑτϑηὶς ἃς Ρτοξιπατὶ ἡ 

,» --: ᾿ .,Δ..-0} Δυ ἀΐεις δυζοαν ἢ ς ς ἢ χ δον- [11 ἐρίβωι, εϊενν {ποι δε. Ἰυάεχ, νι ἀξ Ἀκούσας δὲ ταῦτα Φῆλιξ αὐεβα ᾽ ἐ ἐμ δε. πὲ Δυδὶ ΑΙακο 
ἐπ κανι  ἰἰονὲ βι "ἐδ νἱα Τα Ριϑηυπ" 

εἶδε. 

ι( 



,' 

ΟΡ. ΧΟ» ». 
ἵ ἰάυ: εἴ τος 
εὐαὶ οἰξο 
Ὠοαήηυξ, ὃς 
Ἰιοεοά δ } ε 
ηὐχάδαι νἷι. 

νι. γε Δ 
εἰἰδαι πίοι 
ποσήποε δἷἰο.- 
αἱἱ ρεοίαπδε.ςς 

." 

1η ληΐπιο ἤδὶ 
πλδὲ οορμίςίο, 

Σ΄ φιίαπι ἢ θὰ 
«πιά εἴ 
πηι ται. ρ.- χῶθΑτος κατα ϑόδϑοι τοῖς ἰούδιαίοις᾽ δ 

Ψ 

. ὖ ϑήσεξαι ἀυτῷ ὑπὸ τὸ Παύλου, ὅπως λύ. 

φἰες, περὲῆς 
τλπιᾷ οἱ πλὸχ 
ἀεἰεεὶ. πιστὰ 
(λίηςη ρλιίεη- 

πᾶ. 
" ὨΠκοηιοΣ πιὶ 
 μἰἤεΐ ϑδιᾶπας 

εἰκἷὰ ορῦπηκῇ, 
εάφιε ἀϊιυτ- ἃ 

ἦπ οδριδηἀϊς 
οὔμηΐδυε οσςἃ 
ἐοπίδυ: ῥγεὰ ὥρῶωΐτο 
Φχουσνης Ὠο- 
που ρίρ 
{υἷε οπληία 60 
ταῖν ςοηῇ Ά 

ἱπιρεάϊε, 
δυο βξέοίιο τοπέμψηται αὐ τὸν εἰς ̓εορυσαληήμᾷν έ- 

« 

; τα ἰιοπιίποπι, τγλμϊἰτ, νο Ἰδίδριι. ςορίοεὰ ααττλτ 

τηρίβαϑτι τὸν Παῦλον, ἔχειν τὸ αὔεσιν 7 χοὶ 

4 
ΚΦ 

διιταβάμδυδβ τὸ τῷ" ἐκατοντείρχν 

μι δένα κωβύοιν ὙἿ ̓δίἔίων ἀυτώ ὑπηρε- 
᾽ , δ ᾿ 

Μετοὸὶ δὲ ήμέρας τιναὶ οὐρανό εδμος 4. 
ὄφηλιξ σρυὺ Δοφυσίλλῃ τῇ; γιωυαμεὶ αὐ- ᾿ 

ιν Μ ῷ,  Ν ἡ ’. ᾿ “ 14 
τῷ ὅση Τουδαᾳ, μοατεπὶ ἐψατο τὸν Ἰαῦ- 
λον; κρὶ ἐκουσεν ἀυτεῖ αἷρὶ τῆς εἰς Χοιςὸν 
“πἰςεως. τσ, ; 

ἧς χϑὶ ἐγκρατείας χαὶ Ἣ 
τῷ μέλλοντος. ἐδοϑωι, ἔμφοζος “ἥυὁ- 

ἀταγο,, ἐχραυεξιδως ΕςΙ χ το- 
ῬρμδΙν Ὑἱ ἡπῃς ἔς τος 
ΔΟὶΪ 

Α ΟἸΤΊΑ ὁ 
εἰ ἀφο φῃς εὐἰὰ Οοπειγιοιὶ ψὺ 39 

(Ἔταφνεῖιν Ράϊ.}.59 ἃς Ὑεϊδχατς. 
τυγνϑδίπεαυΐα ργο ἰδ ονοξιν εχ ἰ- 
δος θμμΠαῦ ἴσυς ςἱ πηΐηὶ; 
Τογᾶμς ΕἸ] δαϊτε. 

ΑἸΐαυος δυϊοια 
τ Δ4Πς η{Πξτ Ες χ᾽ ς Ὀτυ- 
ἸἸα νχοῦς ἤπια ,αὐκ οτλς 148, 

δοςον εἰς Ῥλυϊα: ἃς ἀυάίς ἔμ πὶ 
ἐς βά6 αια εἰξίη ΟΒεϊ ων. - 

1 Μεγεητο ἄμεσα ἐρίο ἐς 1υ- 

-Ἰεβίανε Πιμυνίο τρξβνάννε ἀμὴν ν Φ' ἡαδεγε ΠΝ ΤῊΣ ; 4ημδαν ἀὲ 

ὀἐὲ ἀϊεῦι5 ἐ ᾿ ᾿ ὑαΦΡΉΒῈ Ε εἰ ἐπ μην γμ. 
Νίω ὑκονα διήμε (αι 
"νώκα, νόταμὶε Ῥαμίμῃς, 
ὦ᾽ «νάϊμὲε αὐ εο βάξ 44 
4} 5 Οβυιξέμῃ».. 
Δι μαηις ἀμβην {{|0 

ἀφ ἑωβμία τ εαλμιρίηχο; 
τ δ πρῶτο, ἔξει, δι. 

ἐΐμε Ε εἰλοε γεβσοάν μά 
ἡθπε αΠηηεῖγνααΐο; μενηρο- ἢ 

ἐϑρος ὃ Φυηλιξ ἀποιρίϑη 4
 Τὸ γιὼ ἔχον Ἐν ΤΡΟΠΥΜΙΘΡΝΙ αὐξοιη 

Π8- ΞΕ ὀρβον!απο μι 

ΦΈΡΕ , ἣν λρὸ ὼὰ Ἷ ν 4 ξ ' ᾿ 

Ἶ “ ταιεον δὲ μεταλαβὼν μετάκαι 16. δἰ! δὲ. ΠΠπὰ ἤρεταηβ.» ἔους δ ρρμε ἝΝ 
Ν ὲ ; "αἱ ΡΤ ἄμγείον 4 Β'αμίε: πὰρ ὐφαν ἀρ. ἡ ὼς ὡς ὁ ντ Ρεζυηΐα ἐρ ἀαγεῖυς ἃ θαυ]ο, " : 

Ἀνκα ὃ καὶ ἐλπίζων ὅτι γούκατα σδ-}. γι ξυῃη υἱπομς Ἐχοϊμογεῖ: αυΐ- βηοβμν ἡμοά (σ' βεᾳμεη 

σῃ αὐτόν᾽ σ)ὃ καὶ, πϑπνότερον αὐτὸν μοο" 
τοατεμπόρδρμος, ὠμέλει ἀνὰ Ἅ 

Διετίας δὲ πληροῦν ἰην λαδε δζα- 
σὌοχον ὁ Φιλιξ Πόρχιον Φηςῦν᾿ ϑύέλων τε 

(ο. 

ἰυΐτς 

τὸ Καισαρείας. ὶ 
Ενεφαϑισειν ὃ αἰτοῦ ὁ αῤχερειὰ χαὶ οἱ 

ὅτοι ἢ Ἰουδαίων κ τῷ Παύλου, αὶ 
παρεκαλοιυω αὐτὸν, 
Αἰτούμϑμοι χάριν κατ᾽ ὠὐτα ὅπως μια-- 1 

αν 
ὁδὸν. " 4 

᾿ Οἷμδυ οὐω φῆος ὠποκρίϑη" τήρϑόϑτ ] 4 
τὸν [Παῦλον ὦν Κα στιρείᾳ ναυτον δὲ μέλ’ 
λοῖν ὧν τάχ “Ὁ 

. ,“ φον ι .᾿ 

"οιοιῦτες αὐελέιν αὐτὸν τ πίω 

τῶ οἱοὐὐπορόεῶτι. ἱ . 

Οἱ οιω διωνατοὶ ὧν ὑμῖν, φησὶ, συγ-] ἢ ΤΩΙ 
κατα βαύτες. εἴτι δὴν ὥτοπον ὧν τῷ αἱ- 
ἐδρὶ τούτῳ,κατηλοροίτωφαν ἀντ. 66. 

43. Ἑάδίοεια εἰδάπι δια ταξμενός τὸν Οἱρατα, ᾿βῆεφυειαιαίῖ 
Ροϊευϊῃ ὅτ Ἴλιος ςρίαπι Ιοςο ραττίοἰρίαπι ργο νέγθο,, νι ῷ- 
Ριὰ 5 4.4,8ι αἱ δὴ ληποταιυίηνις. 5ς:ἐ ργαίιι νεγυιηααε ρμρε- 
αἰοίρίαπν ἑκὼν ὀς διά τα ξώμονος χοΐξγος αὐ νειθαπι αὐεζώκενο. 
δι φιίάσαι νῖ τοιηραγα ργαίδητὶ ἐπτογργετατῖ, φυ πῤδιη μος 
{νιν αἕξὰ ίαπι. Πείμάε τὸ δια πηι προ ἐν σἸβολι πν 
Ρίεχ πιδρατιπι, (ςὰ ἀυοά ἱμάεχ ἰςπιοηείδηι ἔδτοης οὐϊςίη, 

᾿ δα εκμνειων αἴφσιν ἔχειν. καὶ νἱηςμΐ ες νἱἀοἰϊςέτ ν αἱζ.ἡς 
"ς ἐπερτὸρανενα γεφ νέειν. Οιὶο ΠΟ, πρνεύμον αδενίῖων, 

24. Ομια υρβια νδστε να, σι Δρρυσίννν τῷ γυωαριὶ αὐτῷ, 10 
ας ἔμε Αἰτίρρα,, εὐΐως ροῖτθα ἔεε πισητίο, ἔοτοῦ, ἤχιπιο ῦ 
"πᾷ ἐηίδιμοπιμην ναὐὰς αν Ατι20 Βαιείς ποτα τὰ τοῦ εἰς- 
«πη οἰ δά Ἰνιμὶς ΒοΪΠό νι, Ρ ΑΙ Απεὶς Νογοηίε Πθεγο Παινῷ, 

ἴθ. Δαιίᾳ το. “κ 
᾿ς. Μάη ται αὐ εη ςτὸ νι ἔχον." ππροηοαἰίτατινι δύον 

ἐξὸν ἃς Πιλ] 4, Ηος ς αιοά ΟΑἰ τὰ ἀἰοίπνμε,βοων ες ἔφα, ᾿ 
«“ο ογμιοις νι ςρη(μδιιοταης φυΐθυς φιάταπι εἰξ φιοὰ 
ἐπὴν οὑπὶ ἀμιπνυϊδοῖ, νυ ς. ὥμνά μωπς διπφν, 
εἰπε. 4 ΔΙκ Σ,μοταλαζον. νυ ΣΤ νηβονε αναμοβῥον- 1 
εν ἐᾷ εἴ ἐν κρ ῦ. 4 

17 διφηνϊοεκνρίειο, διοτίας πλυρμοϑείουι. Οὐ δυο, ἑμίει σα 
κοιηροίεαι ει ἰκίξατα ἤὶ ἰυάφρεα, διῃιμάξειη Οἰδεε νυνί ἢ 

- Υἱπέξιε εἴδῖ Ῥῳιίιι,, ὁρεταίρτεῦ ἢ εἰξ ὁχ «ογῦ ταιπροιῇ ιὲ- 

οὔτοι οτίδι ἐγςαυςπείυς δυπὶ 
Δοςεείςης, ςοΟἸ]οαυςθατυς οι [ἢ 

τη} ““ Βιεβαίο δυτεῖῃ ἐχρίςειο ἃς- 
ςςρῖς [μςοεήογςειη. Ἐεκ Ροτ- 
ΠῚ 

Ριϊαπὶ νἰπᾶι}.“ “τ 

Οσίλεςα ΗΙ ἐγοίο γηγλπ,. 

Ρτὶ πλαγὶ) εχ Ἰυἀαῖ5 ςοηῖγα Ρλι- 
{Παρ δς εαπὶ ρεέςατὶ (μη, 
5}. Ῥεῖξητεβ ϑγατίατν δὐδιυετίυς 

δ: πΊ», ντςςεγίετες ουπ Ηΐετο.- 
(ὀϊγπιάιῃ : [λϑ!!5 ᾿ῃἢΠἀ 15 νὲ οηρ, 
ἰὴ μ4 ἰητετί πηογεητ, Ἂν 

{ξτι΄ αὐτέ τοίρϑαϊε νι αὔού- 

οἰτὸ ἐ 

ἡψΠἔμά ροιενδεμγνοὰ ἀοίς πάδῃτ,δις 
“ Δᾳυάς 
Ὀυτι ας υοΐξ συ. 

Βίερηΐο ἀμβεη» ἐχβίην 
4τοερ [μεεε[ονεην Εεὶα᾿ 
βογενωπ ΚΕ εἰ ἐμην, οἷκοι 
αμϑεπι ζγα β ρυκξίανς [.- 
Ἰ44»ν εἰ δα τεφωμ Ραμ- 
ἰωπηβῃη ξένην, 

Ἐεϊξτυτη: ἃς ν οἷς σιατίλιῃ 
ἃ [υἀπἰς ΕςΙΪχ, το αυὶτ 

«Οκλ»ν. χΧν. Ολν. χχαν 
Εἰτας εἶρο ἱπργοίως ρτουΐη  1{7Π0 Εβμο ἐῆρρ φιων «ε- 

ἕω τῆ ρὸξ αἰκεηάϊε [ Ἐπ εὶ μὲ ἡλανλναὶ βοῇ εὐάιννην αἰξεμάνε 14. 
Σ το[οίγηναην ἃ Οαβαμα, ἢ 

2} “ Οοιϊηραγιογυηξ διῖοπὶ ςο- 2 “αἀἠεννηφυέ ἐν Ρίη. 
τὰτῃ εο ΡῬοητίξεχ Μαχίπονυς δὲ]. [.ρεν ϑαεενάοινν, τ με 

"9 ἱνάφοννην “ἀμεβω. 
' Ραμ ον τοζηδάη! εηπν, 

Ῥοίζ αμεοι χναιίαν αἱ. 
νεν[κων»,υι ῥηδετει γεῖ. 
ἀμοὶ εωμε ἐμ ἐρμξαίενἶμο 
βάϊαε ξεπἀφηίες αἱ ἰημετβο 
«ἜΚ ἘΠῚ Ω᾽ "η υὐή. 

ΓΙ οἶον τεβῥουάίῃ 
{ἐνανὶ Μανίμηννο Οα[- 
γξ4 γ [6 αιμ.Ὴ} πραἰητηΩ 
ῥνοβδων»»». 

Ῥαμμς Οσίλγοχ, ίς νοτὸ 
Ριο(εδυγυπ): 

γγο ἰηῖοῖ νος » ἱπαυΐῖ» 
νά 

᾿ος νίτο ἐτηρίο- 

: ͵΄ 

ς, νηὰς οτἅ ἰμιο  ! ἐσοζυς οὐ Πιυνάἀιοτὶς 1» 

Ρεουίῃοία ἀκ π|ει, λάεο νι ολιυς ἐτατεῖς 
Ῥαϊλλητίε ἢ ται ἰρηοτοεπὶ ευαίετίτμίους Ὑαοίτως τοίμλτμτ, 

ΙΝΊΘΑΡΥΥ ΧχΧν.: ᾿ 
2. οιηβαερενηδὴ, ἀνεφαδινειν. ]ὰς (ἀρτὰ 24“, 
5. ᾿βιά βρνμοι ἔν ατλνδυὶν. εἰσὶν. 1ᾳ εἰλξ,αυῖθυς οοπιηιο. 

ἀΐ ετἰς χίλιες νεηὶ 
ἐφ ποδὶ ῥοίονει νι δε τεοι τοιὶ διωατοιὶ ςοι ἡφοίβοιτε αυὶ 
Ροτοίϊατε νοὶ αἰ ἐορἐε βεαγαης 5.4 τ νίάδο οὐγβος ρο- 
(ὼς 4 ἀτη ΑἸ ίοΣ Ἑοίαν βιβείς ἰατὶν ργυάξεες δάιιοιίαν Ραμ! ἡ 
Φιιοοάτυτι αυῦ τπἰαἰμπὸ ἃ αγατιτ ἀριμ παιῖον ἐυάίοςς,υὅ 
Ροιέιορ (εἰ φυὰπι νοεῖ {με αἰ ςυίυς ἀςουτοτον ()υιπι 20. 
ἴξιν ἐς ἴσοο μιά!ςι) ἀρ εγοτυγϑερθάδ ]ε οἱΣ οηνηίηο Βείτιαι 
τποσοτα γε Οξίλγθαιη μεμμμη ἤμην ἰά οδεηοάωπη εκ ει 
ἃ ιυθο ρου πῇ ααἰπιαγδνοτίδε Ῥαν δ ρειας  τουὶὰν ἰὰν 
{7 μροάδωμοῖν . 4 διφωά ἐβ ἀρρεοδωνν, εἶ τ δδ)νίτονοι, 

11 ἰοριναῦ ἐηγέἀακίοι εε ςοάϊςον νεινξει μυίαις, ἐνανν αι» 
τεῖι νοοᾶξ ἤος 'οου, μοὴ αυου ἐμερεὲ δι εἰμ ὸ, [εἰ ᾳυοὰ 
μηρτοὐὲ ας πηι εἰονὲ ἔτ: νηάδ ἀύνημα ἐξ (ρεῖογε ἀϊοίινὃς 
ἄπποι ρτο ἐπιργοῦο αἊ ἐρείαραῖο ἀεοιρίουν ε.Ὑ αἰ)... 5(ς 
ἰάσπι δος νοςεβρυίυτο νίιΣραυίς {ειισαν ποίϊοῖ το πὐπα 
ἔτι ἰ είεδε μοῦ ὧῇ ἀὐθν ἨΦΡΛΌΔΟΓΛΙ ἐμαί αἰ διε ίμιν, 
διὰ Ογαοὶς γογοίζυς ἄκρον δὲ ἐφῳεινὶ ρεοίς Ὡρὸ χὰ 

"6 Τρ δῆτα. 

᾿Ροβ αἰνηωοι φωιεην ἤϊε: 

. Οἱ ἐπ νοδίς, αὐ, 

; "Ξι, Ὑξ: 
βηνμἰ" 4 εβ ἐν» υἷε 
ἐγήμφ ἀρέν [μὲ ἑηπι," 

1 Ἐοἰ ̓χη πὸρς νι δὸς μβαΐσεσοι ᾿χϊείοτεν, ἔῆμα ᾿ 

δὲ Δἰυοτίας θαυ] ἀξοτο Νυὶς. ου. 

. ΑΡΟΒΤΟΙΟΑΜΥ͂Μ. ᾿ -.» 
3. ΄. ᾿ ᾿ | », αὐτοῖο "4 ἰδ διϊοπι ἀρυ ἃ ς08 ἀἰΐς- [643 Ζοενόγάμν ἀνβεν ἦν - 

᾿ Διαφοί δὲ Ψ αὐ τοῖς ἡμέ ΩΝ ον ϑυμηρι Ν Ρ ᾿ ΜΓ εὐ, ἄμε! ΠΟΗ ἀπορίννᾳ ἸΛΤυτίατα δος. ᾿ ᾿ “ὶ ταθας οἰς Καισάροιαν, [. [ῦ 6,9. θη ρΙυΓ Ὁ .9΄ αυλτη ἀεςξ, ; ἷ "ἱστία, Γεά ἰὰ ' : ἡλόίοις ἡ δειαγκατῶ αὐ δὲς σισα ρθῶ. }. ἐπάν Ἐχίν ἡμὴ εν υἐῇο 4: ἄξοεπο, ἐν ἐβδλοῤῥῥιανα ὐελμονν (εὶς. Ἐλὴ τὸ βέματο ηυμηη βῥείςεπαμἴες Οαἰλιεᾶτη, βκαάμι ει ἀβινεφον, Δ᾽ αἰ. 19 θαι τϑρα: 
᾿“ ΕἹ γ᾽ ἐπαύριον κρϑισας. ὃ Ἴ κα  ἰροίξετο ἀὶς [Σἀϊτ ἴῃ τειρυπα] ,] {μον ἀν. βάμιρευ ἐπιδηπα. το 
Ὡ τϑαίλσε τὸν Παῦλον ἀγθέίϑαι. τυζίτηιις ΡΑμίοιη αἤάιε:. ἠδ εροδηρέερτω 

. ᾿ ες 7 " υυτη Δαξα ες) εἴτε. 1.7 (μρ ἡμωπν βενήη ἡμομῆῥου ᾿ ΓΕ αἰδιέςησιν ῃ οι, 4 νοοῖ . εἴδε., ἀροιοβεθενμη! φυπῃ Παρ μομὴν, ἢ ὀτεγῦς ἐμὲ ]01 ΕΠ οΓοίοιγ ἤν15 ἀκμὴ οἷν “ενοβίγννα ἀεξπευ. 
οἱ ὑπὸ ἐεῥῥσολύμων καταθε ηκότες ἴε- ἀείςςπβέγαις 1 ἀ δὶ» πλυ]ιαὰ δι} || ἄρνα, 1ωάα!. πνείμο ᾧν 

. ϑιῆοι, πολ λὰ χαὶ βαρέα αἱπάματα φέ-" δίδυς δ᾽ ογἰ!ατίοῃ ες δἀξεύση- ᾿ς | γράμ ἐσηβω οδιβόεηιε, 
"ἢ ςΚ τῷ φύλου, ἃ οὐβῆονον Ἔστο- τὸς Δάμοηι5 βΡαυΐθιι 5» 4188 ης- ἐμ ἤδη, ζυγά βιο. Ὁ 
ἢ ξ αιΐδαης ἐὐὴ ἐρρν 1 [βκν; 

ἰζα}... εν ἐν ὅπ φῦτε εἰς τὸν  .51. Δρίο ὑρτο οι ἀοίεπήοης 41-} 4] ρωμίο παμονφηννεάδξς 
ΠΣ τ Ἀπδλρησυμδρου Ἵ τι ΜΝ ἰῇ «εητεν Νεαις Νὰ Ἰυάφο.} [᾿ν, φνοπέαην πεήνεννίες, 

γόμον ἣὮ Τουδιαϊων, ΟὐᾺ εἰς τὸ (9 ὠὰ τυσρήσαις ἰῃ τοι ἢ» πραυς) ον ἐπαρερευ ει φτν ἜΣ 
. εἰς Καίσαρᾷ τι ἡκαρτον.  {|πΟαίαγεπν φυϊςαυλην ροςοαι. [" μαι το αν, Ἶ 

Οἱ Φῆςος οὲ τοῖς ᾿ουδιαίοις δήλων] ἢ 5.4 Ρείζιις νοΐεης ργλτιδα 1- [9 ᾿ ἂ “ὠΐεπα “υοἶεη! Ὁοονίπο πν2- 
᾿ σύ ὠὑποὶ ϑεὶς το [Ἰαύ- ηἶτε ὰ ἐἀ515, τείρἀρ (ἐπ [)4ι-} |ργρθάην ρυαβανς Πωάκη, ἰοταπν ουῇ- 

μον τα αι, ΣΈ ΓΕΙΝ τσ τον .  ἴο, ἀϊχίε, ᾿ς ΗΙογοίοΙγανλπῦ τείφονάοην Ρανίον ἀναίι, 11 πιο δὰ 
“λῳ, δ70 Θελοὶς Ἡρὴ δεροῦῦ λυ αϑα }) αςρῃαογονδι ἡ ἰς ἄς Εἰς Ἰυφιοίῇ Ἷ ̓ ἐδ ον, ἌΝ εἶδαν ἐπ ἐρίφια 

᾿ς ὡς ὀιὰ αἴδὲ τούτων καίνεόαι ἐπ᾿ ἐ)] χγητε ἀμ τροὺ Ἢ ἢ μὰ μων 5 ὡς ἜΣ . ν [153 μνδιχιτδυξεπὶ Ῥαυ]ι8., Αἀεγί.] 1} ικνε αρέδην Ραμίων, 

εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, Ἐπὶ τῷ βέκιᾳατος! υηαὶ (ςίατι» ποννδὶ ονς οροτ [|.,ἀ μνεδωνμι (αίανίν βο, 
πῆ «κά εἶμι. οὗ μα δεῖ κρίνεϑει.} [τετ ἰυά ει (διε ον άδο5 ἢν} 14} [υὖ» πε ὀραίει ἐμάβι τὶ. Ὁ Καίσειρος ἑστός εἰμι, οὐ με δεῖ κρανεῶττῃ ' : “μά κῃ, οι πρεῶν βιο! "9 ᾿ γῊΝ : ΙΝ ΡΝ ᾿ σὺ γώλε ἢ τὰ Ἰηίυτια αθεςὶ, ἤσυς ἃ το ποι διε τὸ 

, Του χοῦς εϑὲν νσλκηστ ὡς ΚΘ] δὺ χρῷ ᾿ΡυςΠτὲ δρηοίς 5. βέῥ 
λιόν ὅιγινώσκεις. κι ν ρῖν, [ἍΠ Ναιὴ ἢ ἴμπι ποςοπ5 δὲ ἀΐ- [κυ ἘΠ ΦΡΜΑΙ ὑαεενς ᾿ 

Εἰ μὰρ γὺ ἀσδικῶνκα! ἀξιον θῖνα τοῦ Ἰμημπη ριοτες. ἔδει φυϊρρίαῃι» τραβιυορ ἡίφευτ ῃ" 
πιωροιχά Ἢ, οὐ ποβαιτοῦ μαι τὸ ὅποϑα- οἸπου ξεουίο πιοῆ: πη νεγὸ αἰ δ}}} Ἰ ρρα εῇ τονμην φυὰ ἐν Σ 
γὴν εἰ οἱδ. οὐσίϑν ὅδην ὧν ὅτοι κατηλρενῦσι ᾿εἰὲ δα τς υοτυτῃ {|| ἢγ6 8.ζι-} |εμανησ» μεινὸ βοιεβ πες Ὁ πος 

᾿ υν,οὐδείς μωὸ ϑιωύαται αὐτοῖς χροιστὶ- (δηῖ, Ὠλ ]υ5 πὴς ῬοιΕΙῈ τς ἀοπα- κἰ ῳροεννὰ ἀμ μΝ 
ἘΝ ἐμ εν ον Ὧι ΝΜ τε: ὐχίφγεπι ρρεῖϊο. ΝΙΝ 

ς αὶ Καϊσειρρὶ καλρυμαι. ᾿ ν γα] Τυῶς Ἐεξίτυβ οὐαὶ Οοης ὁ} ώ| Τιης Ρ μων ταν οουβ 
᾿ Τότερ Φηφὺς συλλάλησφις μίδτα ΤᾺ} ΟΠ Οχυυτιδ γγοίροπάϊτ, Οκία- Ὶ ἹΠὲο ἰοφμωναν,είφοηάνα,α: 
συμξουλίευ ἀπεκρλϑη, Καϊσειρᾳ ὅχικατ γε ἀρρε]] αὶ} ὃ ἡ Οχίατξ ρτὸ- γῆμτ φρεὶ ΠΕ ᾿ 
χληστι; ὅλὶ 'καίσωιρᾳ πορόῦση. . ἀονίςοτνο: τ ὍΝ ταν ἀἰεῆ 

᾿ς βμεραῖν δὲ ὀδχμβνομδῥων πᾶν, Α΄-[9] δ εθως Δυξεπν αἰΐφυος ἐχα-Ἴ,ἱ Ἐπ φυόνι δέει αἰήφμορ κα ς «ορίκλης, 
ΠΣ χρὴ “ἡ χατίω.-} ἰδ» Αρβτρρὰ τεχ δι Βετηίςο) μαηβξν εν, λέξηρρα «αἰείδυν δὐίασαο. χπσαζὸ βάσιλεις Κα εἰ : Ρ ΟΝ Ν ἜΘΊΕΝΘΒΣ νεχ (Ὁ εγβιοα ἀείταπάε- τεκίους, ἰυὐφο " ' εἰρη εὐϑμρέιθα σόμϑμοι τὸν] ᾿νεποταηι Οὐχίαδγεδαηι » (Δ πζλτα τὶ γνη! σαξωνεφην αά [ίιδν τὰτι νπιριοῦί- - 

τίσαν εἰς Καὶ σοιβθίων ν "Εοϊξαιη, ; ἀν Βίβα... ὠτίον δὲ Ῥους ὶ 
Φηςον. ᾿ ἐν τως νος τς [4 Ἐὲ αυᾶ ἀΐεϑ ΠΗ ἸΝ ΠΝ 1Πις ι «Εἰ νων ρίωνει ἀδεν - Ἴ, ἀρετιυπν 

᾿ς Ως δὲ πλοὶ ῥᾳ δρέριξον δ 1 [εἰἴσμι ςοπεῦρἴοηι, Βείπυε τορι} εἰρη!» ὃ υὐλ λὴν ὐΝ ας στ 
κα, ὁ φῆ φηξ μέ ϑετο τὰ ΧΟ] 1" οχροίοϊε {Π| 4ε Ῥαυΐο, ἀΐεεμβ,,) ι8' “μι αλμφεξακν μϑβκ, ὑστν δ ᾿ ν9 ἘΠ δ : Ι; ΧΕ ἐεπς Μ' ἐν ἀμ άδν ἐβ ἀε 
πἰν [Ταῦ Χο’. πι χαταλῖ' " ἼΠΟΜ ΕΝ Ε ἰξυδὰ ἙἸΙΘΕῚ μέδωρ αὶ Βεἰίοα υἱέ: “Δ ΐ : ' ἦν εὴ ς ΑΗ 10 νἹ 0011. ! “Ν : 
λημμόμος “ ᾿ ἸΜΉΜΗΕΗ,Ο . ὐφε: ἵ: . [9] ὃὮς 4υοναι 1 νοὶ σι ἐ6ο ἫΝ » 40 ἥμιμο ἐΠΐν [ἡ 

“ ΠρρΙ οὗ, ἡῇνο ρον φρυ εἰς δέερον. ἘΠ εγοίοἱ γ πᾷ 9» ΄ οὔρατεηπτοβ τη } «βξάτατενς ἜΕΡ 
Ι λυμᾳγ ὀνφίμισαν οὗ ΑἸῬχέρθις χρὴ οἱ ἱπιογρ !αγίιης ργίσιδτι) δάςοτ-" ΟΡ ῈΡ δαοινάοινην δ᾽ βες - ΗΝ 

ς Νιηρίμνεθνν, οὐ πλοείαφ Ουλπιπο νιάστας ροίεετε ἔξη- 
“τι Ἐ φηξμδῃορληθ, ρα ρει 16 νη, Ρ]ετιίςμις οκεπιρ]ατίθιιε ο- 

αὐ τοβιτιιάιατ. Οὐδδταν σπὶπι Ἐοίξιις ἐς θύει! Ῥμοίεξευ- 
ΤΩΝ. οτιὰπι Εις ὙΘτΩν, ἐπέεγρτοβι ὅς ἴῃ τήδις Ογαεοίς ΄. 

ἀϊοεηἱ ξεηεγε σοημη αι ροιοίξ ςοπηραγαπάϊ ζγάιι 20. 
εἰρι ργὸ (προγίλείιιο, (4ιοπι νοςδης ἡ υὰπι ρεὸ ἀρίοίυεο,. 
Ποιπειιν {Π|Π 4], -οσνὶ δὲ ϑιᾶφσον ᾿ϑίχνωών σληυτυῖλω : ἰᾷ οἵϊ, ἐς . 
γάχρφοι δεαυίτας ὀπὶ γα μοὶλ᾿ ἐς ρα τὸν ἐλϑὲ δι, ᾿ . ᾿ ' ὲ ᾿ : ; ἯΝ 

ἡ ἣ ΗΝ ᾿ ᾿ Ρ ᾿ ἹῬ" ᾽ 

ΣΟ τὶ Ἰηι6η ἾΠη119. ην ἀείενν ἢ 61 ἀζηρμώνεκ, Ἀχίπνας ὁ βκολοίῃις ἔμ εἰρρα 1 . 

δ ἜΝ ΩΝ γα ηνα ἘΝ λίσιδε Ἰοίοηεπα {8 ΟΝ πιουτοην ἀείςειρῆς [μ ᾿ῤη 11. {πῇ 
ποῖ ργομο, ἰδεῖ τεροτιαπη πο τοῖα ῥΆ ΘΝ ται τόπι- ᾿πϑαχ ἐπι; ράγείς αὐτὶ το] Ἂς τη ἀδιαι οἰδτη τοτένιε Τυάσαε 
8 Ἰη ὅγ18 δι ΤΑΝ ἐμιοηνενώκιολεῖ τεχ ἔλέχυιε. Ηυλυς ἰογον με Βετηίος γ ρεϊπνὺϊα Ἡφτοάι ρα- 

7 Ονηνηκεεφμε αὐτι ἐμρ τὰ υΐ. κὐβω ὗτιαι, ι κτιο ἔπο ΟΠαἰ εἰἀΐδ τοὶ αὐρτα, ἐοηάο Ῥοϊειηρηὶ Εἰς 

δ ΟΡ [μἱ ἐξ. οβομε ἀρεενεις σοληρᾷφυςΨ Δε (ὑρτὰ 14.10. (0 τορὶ : ἀ 400 ἀϊίζεάςη, (δε ἔτλεγοαι Αβτίρραπι [ς ξγλτί, ; 
9 Ὑἱῶ ϑέκωιε. Ναπιγετὸ ἸΝΝ τὰ 'ῇ γδολαπι ροῖὲ πὴ ἔπε τηλη ξοίϊὰ τηοει Πἰριείοης Εἰ τάπιοι Ὁ 60 νήστεις. Ι 

βασι ψιο ἀδανατῃ ἸοῦδΊρις Πδυϊδει υδιοανα (αδέροατὶ εἰξνε οσγαπι ἐδιρ Ἰριρυγηϊπμε ἢάοἱτρ ἰετιας ἱρῆυς οαυίλπη . Ἢ 
Μιιηηνό, μά ἐρήτον πιουνς θαυ πε να δὰ (υδίατεπι ρτο-ὀ ἀιοαγουαιοά δι πιρήε[τὲ δι ̓ ιθεπῖον (πεΐς, ἁ | ἢ 

νοδειτ Αὐ συὰῃ σεται ἀδιιιπι οτὶν ρεου πη σίατι ἢ ὁοὴ. - 18 δἰ αρ' [ἀἱμιαλέϑειο να] γειαλε. δἰξηιβορην ἁπτεὴι δο 
ποηζυς πα εγοητυτῖ Νεαυδδυά. Νά Ηιεγοίσί γα φισῆνε, 5 ψεδοιη πὰς ποτατίους Ἀπειςὸ δι [αιπἰαείεον αι ρρίαην αἷ- π᾿ 
ἐπὸ νεῖ πιλαι πιὰ ἰην ἀϊφοθδης ρΡταπάςς, ντ νερο ργφυἑποία 

Ῥηεείρια κοῖς ετίατν ραΠποπιε δ οανηι υῖστία. (απ ά μιν 
τυτὲ ποηρς Βαυιν ἴε!ν οὐ οόξιε αι σοῦ βάγάτει Ἐφίτυκ,, 
δι φι!ᾷ πιοίγοητας το φα ἱ Ἠιονοίο γεήπιη δή ἀνιετῆν Ειν Τὰ 
(εινη οὐ {δὲ ἐπμυγίδαν ἤδη ἐϑησηδίιν οι, ἑπτὰ 4υἱ Ποῖ 
αἱ (κίληε τηδαπαί, ἐνδο ἴοοο εἴετ νοὶ δὶ ἀἀμίαπι αἰχηῆει, 
δι τιν ἠϊεαδαταν, Πολ ποη χασίὸ ἐυήϊοίιμην ἀπιρί πἀγοῦ, οα 
«ἴδηι ἱπ ἀοδηέβεστιμα ζτατίασι ἰσουχὴ ἐυάϊω  πιιίξάγον. 

9 »ειώμὰ ῴρνν. Ἰὰ οἱ σρεϊ πιὰ δ μα ἄλειαιδ α Ἰιος 1 

τοὶ ςοιπηηοτλογασο, ψιοὰ αἰϊθψυ! (μψανο ἑυτὲ ἔβοεγο πο 

τεησδείν, γε εα ἤσς ἰοςο ἀρράτςι, δι Ολ)κ.. { 1)» υἱηιηἰὰ 
ϑδεσμαοιΝ υἱκαταννινέϊα ατέλὲ φυσι νἱιδλάα (υἷι ἀπ» 
ΡΝ ο! δ ἤν ἡοη οἵῖ ἐπ ας, ᾿ 

Ι'ξ Οὐερανηθειοα περ εὐινμνδς γοφανφων ὟΝ πἰουπὶ γε γ- : 

θην ἀμποδι ναι ἰατενρεσεδειΣ, ἀοπίοπι (τ ρὲ εχ δ" 
᾿υθφημα ἰδοτμο εχ νη νεσθο εν οὐαὶ κοπίσ. 
πεπενε Ματεὶν. 4.κ.8ι αἰἰθι ερα ἀικίμνι ον ΩΝ 
ἀπ τεϑϑὲ ἐχρταο. ᾿ 

ΑΔὰ ἃ 



συ ΧΧ ν. 464. 

«ρισθύτερρι “Ὁ Τονδαίων,, αἰτούμϑμοι 

νιοζιηι εχ. Ζητήματα δὲ τινα αἷδὲ τῆς ἰδίως δει- 

. 

᾿ λθίώα, τὸν αἴδρα. 

ΑΓ ΤΑ 
. [4οτεθδιίοηἰόγοι ππἐφοτῆνρειξ- "ἢ 

τε5 ἀαπηηατὶοηδ δἀυσγίως φθΩ,, 
ι6. Ουϊδιτείρδάϊ ρου εἴα Ἀο- 
τλλη ἰδ τροτοπι᾿ αιςτπρίλιῃ ρος 
ἀεπάντῃ ςοηοςἀετςορτγιαΐαυδιη 
ἰβ φυὐϊ δεςυίδτυν η ςδίρεδι ὑλι4-1. 
θεᾶς ἀςοιίλιοτο: δε]οςἃ ἀςέεη- 
ἤοηὶς Αςςἰ ρίας ρετ ςσίηνπα- 
τίθης. 

κρτ' ὠντ δίκην. , 

οΠρὴς οιὲ ὠπεκρί ϑην ὅτι οὐκ ἔςιν ἴϑος 
Ῥωμαίοις γρεῖξεδα τινὰ αὐϑιρφνηον) ᾿ 
εἰς ὠπώλοικν πρὶν ἢ ὁ χατηγρφούμϑρμος 

ἴσωπον ἔχοι τουὶ χατηγύροις, τό-- 
ε μὰ κι μῶν αἷδὰ τὸ ἐγκλή- 
βϑιτος.. 

Σωυελϑόντων οι αὐδῇ ὦ ϑείδε, ἐ- 
ναδολίωα) μησεμίαν ποιησώυδμος, τῇ ἑξῆς 
καϑίσας ὅλ] τῷ βήματος, ὀκίλοῦσει ἐ- 

Δεεμ(Δγ4: νἰοοῤπεημε ἄς. 
Ἑβάφη δὲ αρείρέδε «ἡ αὐ- 

,, Ἰνενδα ερέρμρᾳ, 

ιγ ὔμυπὶ εὔρὸ ἴνις ςοημςεμί. 17, Θωνιν εῆχο ῥμε ναι. [ςητρᾶ δίχως ν1}4 ἀϊ!τίοπς ςοη.}] λει, βιᾳ υἱϊὰ ἀν μείορς Τξᾳιςῃεὶ ἀἰς ἰξάεμ8 ἰῃ τι δυμα- ἐἀμρηνηε γι ἀμ ΠιριμΠ| δά εἰς! Ἰοπιίηοιῃ. δῷ ἵν υἱγῇ, 

18} Ουϊυιξαςςυίατογες υμέη αἀ- ] Βὲ νιν βοίζιοι 
,Πϊαγςητρπυ αι στ πγοη οὈ ἐς ες 
ὕλης ἐοσιτν ψις ἐθο (υἱρίςα- 
ὈΑΥ, 

᾿ Περὶ οὗ ςαιϑέντες οἱ κατήλρορι, οὐδὲ- 
« μίαν αἰτίαν ἐπέφεοον ὧν ὑπενόοιυ ἐγώ. ἀεββεεανι ἀφ οί εχ 

«εθἰὶε αἰαῖ οιδαι μονίας οἶχον «ὐφὸς αὐτὸν, χαὶ αἷδι ἽἼ 8εά ηαυὰξίοπε ηυδίάλην ἐς" ; ὠλμκοει «τὸ μά. διηηδη ας ΤΌΞΑ ; , Ἵ "  Ω ΜῈ “Ὁ ες [ὦ ἢ νειποθιήπα νος [ησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκιν ὁ Παύ-᾿ [{νὰ ̓ Ὠρεπμῦοιε τηλν δῃϊ "ἢ μαδνρέλῃς ναβθίρ γον 
ἀδικοῖεν, λρε ζῇν μεταν εαρη, ὃα ἀξ ἀμοάσαι οί φ' ἀταττα ΩΣ (ἴα ἐπιδε!τὶ μ ἀείιηέϊο »4υςιῃ αἰεῦδι Ὀαιΐις ἐδονανενν αἤδνηναθαι μὲν 
πιϑηξι νεείτλι 

οὐ πρ' ἩΘΔΟ Δ .. μὉ ἢ γετὸ Ραυ]ω9 ρεουο. 55 .Ρ ἀν δνμθνν ἀῤρεί!εε. 
ρηϑίωαι αὐτὸν εἰς τίω τῷ Σεβαςοῦ ὁγα- ωὐνε νι αἰεγυλγεῖυς ἀυριδι ἐς δ βομοροίων δὲ νέα. 
Θὰ ὀκέλοῦσα τηρειϑθι αὐτὸν, ἕως εορηϊκοη!ί » Ἰ0ΠΠ| ευπὶ αἰεγυατὶ νιὲ καψαρναι ἐμ 

οὗ πόύμψω αὐτὸν τοὺς Κα στιρᾳ. φυουίαμς ελἰκεετει εκ ὐτς ἰ ἰεων μά ΡῈ 
. ᾿ Ε (τοι. Δ - ᾿ 

Ἰαρὶ ᾿ ὲ δι δ γ,)υ.1: ΠΑΎΩΝ ἥλω . [328} “ζῆββα “μεν ἀκὰ δ μα Αχίπιας ἡ Φῶς ἾΣΟΣ ἔφη, Εζου ΑΒΠΡΡΕ ΤΣ ἀϊκίς Βυδῖοον ἐ. βγομ εΡὀίεδων Ψ 4υοά ἐς εο λθιίζευ καὶ φυτὸς τῷ αὐ ϑρώπον ἀκούσαι. ᾿ΐπη δι ἐρίς δοχιίηειῃ ἀμ. γς. Αἱ] ψ δονυν ἀνάϊνε, τα. Ριπάϊκαταιὀ αὐ ἃ, Αὐραον,φησὶ ἀκούσῃ ἀντ. 11  Ογαϑ,ἐπαυλιρειμη ἀυάτε8, ἐμνίε αρήνανονην, 6. 
φαῖμον. ἜΜ ΝΆ... λϑέ τῷ Δ᾽. Ὁ Ῥοξεῖο ἰβίτωυν ἠΐς αυμπὶ νς- [23 σαίμονα αμέμ ἐϊεφιᾷ 

ν ἄρ: Τῇ οὐ ἐπαύριον Φλίϑοντος . {π|ςε Αριίρρα ὃ Βογπίςς οὐ [»ρβεσέρερρα σϑυς, 

᾿ 

Αἰ πορϑύμϑρος δὲ ἐγὼ οἰς τίω αἷδὰ τού- 
ποὺ ζήτησιν, ἔλεγον εἰ βού λριτο πορσῦε- ." 
ὅδ οἰς Ἰφουσαλὴμ » κακεῖ χρνίϑει 
ἰδὲ τούτω. 

᾿ Τοῦ δὲ Παύλου δλικαλεσαμμου τη-- 

νυ εἴς. ἐμ υἱνενε. τις κα 

“Ἰηςεῖτα5. δυΐςτη ΘθῸ [Ὁρεγ ο ἜΗΝ ὑομας γν δ . Ὧ Ὄπ 04. μαι ἣ εἰυΐιπο ἀἱ αυα [πἼ Ως» ἀἰχὶ πυτο 1 βαπβ νεῖ ἐν μλρὰ 
γε ]ες ρεοδοι(ςὶ Ηϊεγοίο! γιηᾷ,, [Ἰγηνααν, φν ἐδ ἐμάν ἐς ἃι {Πὲς τυάιος, ἢ (ιδῖτε ἴὰρ μπῖο ἤβμος 

-“ Μ ᾿ Ὶ μην ᾿ . ᾿ . γείπαα καὶ τῆς Βερνίκης μιετοὶ τόλλὰς τυ 114“ οἰξεηταιίοης,δς ἰπεγοί- 
φωντασιας κα εἰσηλϑόντων εἰς τὸ ὠκρθα-} [{εμτἰπ΄ δι ἀἰτοτίιπι σιν Τ τίθυ» 

ΠΝ 

{ϑ' ἡονδήζενε ἐν δμἀλιονιῷ 

4 “"»α"οιάνν, δίκίων. Τ τὰ πιϊπηπνὶτι (φαίβειε ἄκου, οἷς ϑοίϊονδης εηίτῃ ἡδὶ ρτουϊποίάτιιπι Ριαῆάον (είς ἱρίν ει’ 
πυίγυσι δι ἀξξ ομδίη ἰρίμα; οοζϑιῃ ἰυάϊες γ δὲ ἡ ϊεῖᾳ ἑο η- 
τἰοδεμα, δὲ ἐριϊατ᾽ἀςπίφις οοεἰίοπις ςκἐφιυτίοηεπι. Ἐς δέ ργοθαδίὶς εῇ πῆς ςτίληι ᾿ξ τίρρά, πιδιοτυμῃ (μοτιμη γος 

᾿Νὲδ λυτοῖν ἀξ πιβολιϊοπίδις 4" Λαπλιη μἰς ἱπαχιπιὲ φοθυς (πηι (ἐαιιταμη ὑκὰ ρεοξἴμηι εἰἷς Πιἀλίοληι τολξίοηειη, 
«ϑευχκες ἱρία οἴσει ἀἰς: ποις ἀυθιτο φυΐῃ φως ρὶασέμι ]ο- ὅν ταίῃοα Ἀομήήποε πιίηίηνὰ νεῖϊος οἰξερωίον.. , 
οὐκ κούνω ἀςοἰρίτος ΓΟ τρ ταὶ οίνω διεφάσζρτο καὶ νίκρασις εἱς ε- τὸ ἐμέυΝδ βδη ρρυνᾶνος Ηἰς νετὸ Βοιξυμβρεξδρτυσι ΠῚ 

᾿ κἰδιη δέκα ροπάῖυς προ ἴσο ΡΓῸ χρι ταδικο: ἀμοημοάο ςτίαπ) 
᾿ Αἰ οττὰ (ειρτ ἱαυεπίπιυς ἰΩ ἀυοῦ οά ςιδυς. Αἴ εξ! ίη- « 
υιὲ Βταίῃγι») φυῖς ροίειιίας ἀλιππτίοηεπι καὶ ἐιάϊοο ἱπάϊέτα 1ταχιᾷ ἢ φιοά τὸν οχαῖ ἀϊχι 
ἐλυίαυϊμός! φοττὸ μος οἰιον «ἀιιενίῳς ΟΒεενΐλνι ρεξίεγαπι Ἂς 1ο ἴλγοα Ηεσοίο!γ πλδπα τραηεβθα γέ 
ἐπι ρε ΒΕ λοιιδ αἴης χιοχαα βαβνέλπε ἐπ Ῥαυΐντη,ντ ἀρραν βτατιβοιγαφοτ,δι ἰπποςεπιεπὶ οὐμά δε αεὶ ποϊξίυτη δχροπου 
χεῖ εἰ ἱρίϊμν ΒοΙῚ γείροηίο : αυοά ρίαὲ μπδρειον είς αἱ δέ. κοιμῆμε ἰη Ἰξίπεςοιν εἰ ςοπιεπετάς, ἤθε ίη νεθε ἐπα κμμοδύ, 
κων ἰπτειρτεξογὶ Οὐζινομενν. Ομίπει φηιον ἡ] ἰρ τεσυίατεε αυδπιοῦτεπι ἰνηξαπ) Ῥιουσοαεροίε δοοαίοποαπι ρεαθιυ ζ, 
φιοά Βοιμαποε ἱρίεπποι ἀιοοτεῖ ίάςετο ἐοπίμειμ ε΄ ἸΝδὴν Οἱ Ἀοππηληοινδὰ ρορι!υήᾳ φυϊάσπι οἴ, ΑἹ Οὐϊιέ 

νὸ μηρία μυνάμνδμτ᾿εομαίονε,χαεἰριϑ πα εἴρετο, νει βοββει ἐτοιοταιίο ἰξίνει εοαιιυμηεται ἑοαβ. 
4'ς ἐπώλοιω. νεῖ ἴῃ στατίδπν αἰϊςαίμο δὰ πιοετοηι ἀδιηθάγαι : ΟΝ μνδμε φαντασίας. Ουἱᾷ ργορτίὰ {τ φαντασία ἄρῃ 

τεβίσυε ργοριόν ρορι}! Ἀοιπαπί “Μαϊοἰβδιοῆι δατοροποῖε; 

! ἴοι: 

» ζει [εἴς ἰἀείτοο ΟΧ- 

ἦὴ χυσπὶ ΩΙΝΙΪ ρροθαγείισὶ ωμμει ἀυθίς 

ΓΣΔΑΟΤΙ φαμί - 

μας τίω χεῖρᾳ. 

"6 εἴ κονίδω οπϑἰίοπα, ὦ 

ἐμὴν Τεδμημ, ( νην 

τεβίε,δι (οἰρίυπι ςοδεφιίς, Οὐς σα νη κοι] ἘΝΤΑΥΑΝ Ἂς τὶ 

μ᾿ Ῥαυ τη, νἱ τἀ χίςς 

Ὰ 
᾿ , "ας 

ΑΡΟΦΎΤΟΙΟΟΑΙΥΝΜΝ. 
εἷ5 δε ἵ Ἔα ϑητίθιυ5 οἴω νγ δ ῥιήπεήβαΝίδερ εἰωίμαιὶι ως. 
οὐ δυϑειιδξις Εοϊϊο,» αὐ άἀιόξις [ϑενις Εεπν «ἠάνῆμι ο 

᾿ » ΦΕ ἌΣ Ξ ΕΨΗΑ 

τήριον σμεήστε τοῖς γελιαβλοις 1) αὐδρώ- 

αι τοῖς κἀτ᾽ ὀξοχίω οὐσι τῆς πόλεως, Καὶ 

κελόσωντος τῶ Φηήςου ἤγθιιὸ Παυλρς. 

Καί φησιν ὁ Φηους, Αἰγράπια βασι- 

λεῦ καὶ ποντες οἱ συμιποιρόντες μιν αὖ-
 

δες, ϑεωρόετο τῶτον αἷθα 5 πα τὸ “λη- 

φης ἢ Γουδιαω ἐνέτυχον μρι ἐντε - 

οφσολύμρις καὶ ὦ ἰδὲ ὅχιθοώντες μὴ 

2, 

δῖν ζῆν αὐτὸν μηκά ἌΝ 
χὰ δὲ χαταλαθόμδυος μηδὲν ἐἶξιον 

φανάτε αὐτὸν πεσραχάναι ᾿ καὶ ἀυτέ δὲ 
ἢ 

πύτυ ἔλικρλισαρμϑμου τὸν Σεθαςόν, ἔ- 

χρνω πέμπων αὐτόν. ᾿ ὶ 

πιρὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ Κυ' 
οἷν οὐκ ἔχω, διὸ ποροϑ γοιὸν τὸν ἐφ᾽ 

: 

ὁτὸν ἐφ] 

ὑμδ καὶ μάλιςαω δὶ σου, βασιλεὺ Α- 

πα ὅπως τῆς αὐακρίσεως νο 

1, Ερο νετὸ ιυπὶ ςδρετ την 

ἼοἘΡραμίως. ᾿ ΠΑΜΙΝΣ 
ἡ Ὑυαν Εεϊτυς, ἃ ρείρρα γεχ,ίη- 
αρίτρδί οπιποβ αυῖ μια) αἀς {πἰς 
ὩΟΒΙομεννν τάετὶς ἐτυτη ἐς υὸ 
ΟὨληΐ5. τηυἰττὰάο ἐμάχογυπι 
ζΟΠΡςΠ]ιΐε πῆς ἂς Ηἰετοίο]γ- 
πλὶς ἃς δ ς νος! στρα που Ἃ 

ἹΡώττοῦς ᾿ρίωμι νίμοτο διηρ!ς, 

241 Αι ἀϊε εῖνς, γρ- 
βάτο, φηνηε: 4ω! [πονΐ 
4ἀεξέω "δ ήένο υἱὲ, υἱο 

ἀεῖε νης ἀς φιο ονιηδε 

μεν εἰϊφυλε μὴ 1ετοβ γηνὶε 
ἀν πδε, γοιφηῖν: (' 4ιςἰ4- 
4180 μδο8. ΟβΟΥΡεΤα ἔμηἢ 

υἱμανα ἀρ μον. ᾿ 

εὐτη π μἰ} ὐρηυμῃ ποτῖς ἔς ο ἢ} ἢ 1 αἰ εννλθόμῳ μα μόνῳ ̓ 
ς : δὲ ἰδ τρίς ἀρΡε!]αο Αὐψι- εἶ τὴρ(ο νι φην ὅδε ἀρρεί- 

' {Ἐυπποιιδογόμα δα! λ πλλττους, ἰωηϑα «ἀ «Ὑποχιξήννν, ἐμ. 
ἀνεδω πνλξαγε, 

16 4.6 ημί εἰν! το 
[τόδ δεν ἀονννο, ποὴ ἤ δὰ 
ὑερ.Ρεογεεν φωνά βγράμμ! 
“Μη “ὦ νον, Ὁ πιαμῥρὰ 
“ἀ τες τιν χειρβα, ὦ 
ἐμανκου ον (ἔνα, 4. 

4. Ὡς 4 4υἱά ςεττὶ (ς εἰ δαπηις 
᾿οιμιηο,φποη παδεοιημνάρτο- 

Ῥτεῖ εὐπν δὶ νῸ 5 ργῸ ἀν χ »ἀζη)- 
χίπς ἀἀ τοῖο Αρτίρρα » νι Βα- 
δι αυαβίοης, παρ οαι φυοὰ 

τὰ " α!. Υ (ςτίραπι. ΧΙ θέαν ψμνά [ιτῖϑααν; 
ῖ “ΠῚ μοι δοκεῖ, πήμποννα 17 Νδδλ᾿ ρρζτοῦ γατὶ [ἢ τῇ 81}2}7} δικεναδύωνα φρῖην το  ὐ 

, νι γο ! "Σὰ ἐπα.» ᾿νλάσταγν Ζυμιη, ηνττδιν νη ἐϊῦ, Φϑυν, νηί Μεγ ευυϊνδίμπο, 
δίσμιον, μὴ χῷῃ τὰς ΚΤ αι δ᾽ “αὐβν εἰν! νον βαρίβο. 

μάνα. Ὁ " 
᾿ς Κεφαλαρον Χφ'. 

Αὐ πα ενεὺς τὸν Παῦλον ἔφη, 
ἐπιτρέχεταί σοι Ὡ» σεαυτῷ λε' 

γθιν. Τότε ὁ (Ἰαῦλρς αἰπτολρ)εῖτο γὈκταί- 

Περὶ πείντων ὧν ἐγκᾳ λοῦμαι ὑὺ ΝΣ 
δήων, βασιλιῷ Αἰλρίπαα, κα γα ἐμαυ." 

ἣν μακᾷολον μέλλων δπολργεῖϑτη δι 
οὖ σήμερον" ᾿ 

᾿ ; 

Μαλιςὰ γνώς ζω ὄντα σὲ οἰδαὶς πα]. 
ο ᾿ Ν- 3 ,“" ἣ 

“οι αν ἦα Κλ γουδ άΐους ἐθῶν τὰ χα ζοτη- 
͵ 

μάτων... Διὸ δέομαι σον, μρκοφϑύμως 
ἀκοῦσα μον. ὁ 
Τίω μδρ οιω βίωσίν μον τίω ὠκνεότη, “7- 

προτίω απ᾽ αρ χὴς “ἄρομόμην ὦν τῳ ἴθνεοι 
μον ὦ ἱἱεροσολύμρις » ἴσεισι “ταϑτες οἱ 
Τ᾿ουδ αγοι" 

[Προ μινωσκοντές μι αἴωϑιεν.,( ἑαὶ δέ. ἢ 

λῳσι μἀρτυρριν ) ὅτι κὶ φίω ἀκριδεςαιτίω 

«ριον τῆς ἡμετέρας ϑρησκοίας ἐζησὰ 
'Φαρισάνος. 

Δ] θη «τιὰπὶ ςγὨΐπᾶ ἐδ οι τὶ Φοί. 

: 

μᾷ πος ἐάν6. 

ἰφὲα φηϊῆςαγε,, 

(,(4 ν. χχνἹ, 
Α Οτιρρὰ νεγὸ Ῥαυΐο ἀἰκχίε, 

4. θεγαμτίτων ΠῚ ρχιὸ τεῖ- 
Ριὺ αἴρεῖς, 1 μῆς θάμ 5 σχτξια 
τὩδηυγίνας ἀοξοιηίοως νία οἴξι 

ΒΌΡΕΓ Οἰπηΐριιθ ἐς φαΐ. 
ροϊιιᾷι ἃ νά αἰθτςχ Αβτρρᾶ, 
δεατυτῖ πῆς ἀυςο αυδὰ ἐπ Βο- 
ἠἀϊε ἀεξιηἴωης ἀρυά τς νϊξας,. 

: 

ἈΜΉΜΗΝ ἰδὲ ἰμημνέ ρτὸ ἐι- 
παρ. ΤΊμιε Ρφυΐω 6η- 
ΠΡ ΙΝΔΗΝ, ΟΡ ταδί. 
νεν γϑήενο.. 

τωι πὶ μοάϊες 
᾿ ἐβασρρυ βίωμε ον. 
“159 ὅμε φρνά Ιωμδδοι βγη 

᾿ ΜΝ μὰ τω δ᾽ φμβίο- 
μοι. βιηορεν ἡμοά οὐ[ξεγο 
β λέει ΜῈ “μδΐω, “΄ 

᾿“Μακϊνηὲ ανὸκ ἐς σηατῦ εἰϊς 
[εἴδινν οανηϊῇ φυλρυά Ἰμάσὸι 
(αρς ᾿στίτυυι ἃς θα πιθηιῃ). 
Ἰάεσο τορρ τὸ νε ας ρατίςηςς ἃ- 
᾿ἰπιο ἀμ145. : 

νίτα τα ἧς τηξᾶπι δέξαι ἃ 
ἰαμοητυτο, αιααυς ἃ ρεϊποιρίο 
ἔς π΄ ρεηῖς της Ηἱετοίο! γ- 

; : ς ἰγνοὶ ΟΠ τὐἱϑρίςίαμς οπγης9 λυ αὶ: ὑῤμρλο δ κυ δα νυ. 
ἡνά ει: 

“ΜΕ συΐὶ πῆς πουογιηξν τὴς ἢ 

᾿ἰδτὴ ον ἃ τιδἰογ δυδ(ῇ νείτης 
τεἰ᾿τ!). ἰφομμάυιη ἐκαυς .- 
τλάτὰ 1|4πὸ Ὠφτοῆη ποίξετὶ τεὶ!- 
διοίι οὐ]τυϑον χης ΡΗδτ συηι. 

ἐν εἰν βόθαο βέξξαιν 
ποὐήνω τεἰ κίε, ἱκὶ 
Ῥηανζεν:. 

- 

4 Σιϊμενόδι, τοῖς κριτ ἐξοχίω οὖσι. ΗΪ ἕιητ 4ιῖοκ νυϊφὸ 

νρζδηνις ζεην δ βαι.Ν αἰράτα Ἐρηλμι θαι ὑπ 
ῖ ι6 οιπιπο τᾷ κυρὶφ. [ἃ εῇ Οαίατι: 40 πη Ρεὶ! 

40 ἡ ]ατοτίδιις οἴῖδην τγγαθηἱ ρυ τβιᾷι τιιρτ; ἀεὶη- 

" γατίαβ ἡΠΠς Τυάἀποτιπι (ξϑας, φαίδας οτος ραγίτας το ἐς ἰοπΐα 
(οηταπηπλῖα. ᾿ . 

τ Κι 4 δηνεά βομανὴν, τρργ»ἄσκοντας, Ὑ οἶς, Ρναβέειναι. 
Ἐγαί αὐ βίο ποιμάνήμι Ν οὐτοῦ νίδεταν (σηἤιπ) αδαιιτιιε, 

Ἰοησπὶ 

ἐς εἴδη δοηΐ ρεϊποῖρες πη γοοιίαγαητ, ν" εχ Ρ] πη) «ὦ ἢ ΝΝὰπὶ μάτγιίον! «ον ά ἰά τοπρυν τεΐδγειγ 400 Ῥδυλυε ἰὰ 

δα: ΣΕΥ, ὶ. 

Οηρθώ “νονὸ “ἡ ἃ 
ΔΗ "4, Ῥε- τ 

οίυε ἄϊε! βοιοίτ γριῖπι ἀβμηπαγε ἰυάεχ 4υἱ ̓ εξκεἰπιὸ οι. 10 ταπι,ἰη ροφειπτιμαη 
ἔζυπι ἀκαιηλίας ρεοιηάστοτως ᾿ὶς ἰσοιε ἢς αἰἴδε ἐχρίιοαη. 
ϑυννοο οἱἵε Ἀ οαμδηίε δυης πιοζειηνι αιςπιρίδαι ἐσῃμα- 
πεηϊ δὴ μαπλπι, ποιὸ ἀδιτίθαγε 4ιεπιιδιη οσηίμοι [8 
ἐτμίαιαινι ἰο μη ἀσουΐλξυ;, διο. 4 δυβον ἐνεηνένθρέοησ, ἀλεὶ ὦ 

ληάιξεα νῥδεἰίορε οαυα, ἴσους πος Ἔχρθοατ, ΕΠ ξαὶπι πε οἹὲ φιῤά ες ἀνεγρηνιν, Ηΐς φυϊάφαι ςοττυπιεἴιδος 
νυ δεσπι αὐμοκ ἰδαυίτυς (ρολοεῖο ἐχρίιοδειο, φιαπιοῦτεηι 8. 

τἰατν αἀιοεὶ ραγείουϊδπ) ἐξνγντικύω ἵΝος φαίπε ἰὼ ξ ναιέαιν αἱ... εἰοίααι νἱἀεἸίςοι ροχηράχαρ Ἔρις τηλιζηϊβεσητία ἰρίςπίον 
ἡπουςγφοϊαμη, υα αἰ αἸολο- 

πὸ νξιητυς μὲς γος ἀφ {πη οείαπε (ςτίρτοτες, νε Δειδο- 
ταίεν, ΗΙρροζιάῖει δι ΒοΙΠἸ δου αριιὰ Αἰπεπειιην ψιοτι 
Χο ΠΊΡΙΑ εἰται “Ν ἃ αἱ τοίιες, ἤρη επηηγογίιὁ ἰαυάδιυν 

. Ομιηετάγίια, Εγαίπιμε, κδρρονρ ιν ταρασαυν  ῸΪν αἴλν τον 

ποιιῆς ἀδείδγαγ αυοί χα κὸ Αρραγαητίαπι νοσαβνις ἴρε- 
"ἦι 

γπλέμαντε νυ}. ,414 «δἰνεπαα ἐρδονηα. δ ελίπεις, 12 οενένοιμα. 1, οηε λυ μίᾳ ν)ήςστυς αὐξειὴ κυςαι ἰνος Μσθῖστι εχρτοί- 

Αὐφυὶ πὸ ἔγκλημρ ηδ ἐπγ  οίεος ἐφηίῆεαι ἐτίππεη ἰὰ ἰρίαοι ᾿ΠΗ͂ε, νὲ ρτορ δεἰοδιοτίβι ςοιἤΔεγαηι 
«τὐπίη οἰσϊδοϊίοποιη ἰμαἰιά τς. : 

1Ὁ9 δμρονβιμοηο, δεν μονίας, Δοιον ἰμβωνίαν εἰμὶ σὰς ὈΪυ» 
ταγείναν εὐπείνιτι ὅς ἐπιροστα συν ἐεοτιιη τουτὶ, νης 
ἐχοιτς ἤπιε (μρεηεἰιίοιαΣ ςοτειποινιβ!. Ηϊμς ἀέαην ορρο- 
πιο ἐϑεόνῳ εὐζα γα ἰη πιεδισ ἈΠ υδιη μενφιότνι ΠΟΙ Ἐ  εια- 
τὰν ὡσέξρα. Ἱπιριὲ το Ἰοφυνειν ῥγοίδηι Βοιτο εἰς νοτὶ 
Ἰεἰ οαλμι, αἰδεὶ φιαπὶ Αξορρω εὶς ρεσίδηειειη υογιίωι. 

ν᾿ 

γ; 

Δην δητἰτ νον 1. 
ἡ τοῦ πἶοε ῳ τῷ αὐπιτάπιο ἤρἰφηάοιε (εἀξητεν, δὶ ἐδυ- 
(απι ἐξ υνηει μι βλαοπϑαια ΟἈρνΐδι Δροίοίωπη : 4ιὰ μι τα 
Οὐ αν ἀρρδγεῖ ζαριείε ὃὲ πο δθεοινιπι σνμριόρφωσν, εἷς 

οι βδι αν Ἰρῖδ ΡΔΠΠΙρριϑοιο. 4 ἐνάνοριμνν ἐν ρρατέφιον."- 
τηςοπίετονυπι γφεθυαγ ρεο ἴοσο ἰῃ υο οοξ ποίςεπάχ «ὁ- 
τεουφγίαε οδυία ἰυδνφφε ςοπυεπιιναι 4 Δηυδ δἰ οι: γι αν 
οἱ Αἰὐμιοτίηδι δὲ (υ ἀἰςεισι ἰαιος (ε ονρυφηδι. 

4 ὲν 
εἡ 

Τπιμηνιη ςερητο] ἐς, ἀρρατεῖ, Αὐείταηι ἀαζοπι ἱπιπίδλιϑιῃ Ὁ Τυάαογαπι τουίρεξειι νἰχογαῖ Ηιεοίοϊ γανίερεαυα περί 
τυίδυς ἐχειπρίατ συ ῥΓοποιποὴ μουμαο, ΣῈ εἴτοτ (ς ἀΐςις οἱνηι ΑΗΠῸ αἷν εἰ; ἐὐβοκὴ νἰκὰ αν ἀπῖδα ἔμιρ- 
27 διριαν δι οηῖ ἴλογνν. ν αἱ. δ ἐν γάμον Ἐταί. Ἰο φνβ, ἀδηων. τὴν, δι φυοιοίο νἱ χαγίτ, ἰά ἐρ οἱ ργοδὲ ηοῆλ ἀϊεὶς, “" 

ΙΝ ΟΘΑΡΝῚΤ ΧΧΥι. ιὸ ὅ 14» ὑμάε ἃ νοαιυνίδιω ἤρου. Ν ἱᾳ, δι Ἐταί. νὺ ἐμιναυ 
2. Μακιηνὰ φηδά τε κράνη {{[ απινμβάκισα "μείω ὄντα σε ας ρειτήνθλπι δὸ ρᾶταὶ πὶ φρνηνἀφνοντϑ6. 20} Πὶ ΡΟτάμΩ 

“δος. νεῖν Δ «κὐπνὲ ἐα [τἰδηιν ταί, ̓μώνο ν μραχὶονὶ [ι γηα- ᾿ Α 
τα, βοτοιῖ απ δος χε ἀθίοἰὲ ροίτυηι ςχροιὶ πφὴ ἢς. νηκογην, Οταζογιὴν λους ἀϊξεμπὶ εἢ, ΡΤ Νονϑενμὲ πο οὐδ 
Ἰεβδντον μιὰ τλαῖσ ἐν νη Ὑπ μα Ρετιςτιἴο (στρα. κήγεφυς Νφνεγμη ἥρὺά ἐτο νηναγόνν.ντ ἴῃ ΠΟ Ατἰβορι γε δὴ 
10 δ] ρα ΠΏ οἰᾷαὐεν 4 οὐ στίλι ἀπηοτάιες Ετλίπηιις : εκ πῤῤνερν σαυτὸν δι πι ε φράσον. Ἐτὶπ η]ο Τ στευτὶ)ν ᾧυνον 
Ρυήε (αὐνανιάιτί «τη αἴτοτο νοτὸ ϑβυσώμενοε,, φυρή οὐἱΑπὶ 5 γ΄ ὁ "πβίμην πνόνῳ {νη αἰεᾷ2.» δυπραννυι |»4 Ἐπ αἰρ διβηϊβοε 
τὰς ὃς Αταδς ἰοίζεγιητ δι πτογργοιατί ἥτητν δὲ εἰ τὰ ἰοβλν,. ετβο Ῥαυίυε (δ πὸ ἐποϑὸ Ρ)ιαε ΐίυνη ΠμΠῇς εἰ ετίανη (ανοί 
λννιήτο ρίλίον εἰϊ ςοππευδειοι κι (ςτοπάσον δὲ ἰπίογρτο- ἴῃ πνούο Τυἀδοημη σειν νοοίξεταϊων ἔιεγαι, (υρεὰ, 2,.6.} 
ἴληάααι ἰμὴς Ἰσφι δείῖγογν δ μβμν»», 8 ὧν τι. " νο- κα Ρἰναγι (αν ας οτν τ. 4 Φεεμνάνην ἐκηυβ- 
φαὶ Ἰυδογωπι τεῖυν ἔϊὶς ςοτομηοπ  ίαςτας. ()ιαητιοιιοε 

ΤῬίυ οι το ποι ρομΐει (Δεῖν ςοιηϊατ οι εὐ ττὰ κμβοαια. ρρυΐο Αις ναπτορεες ἰδυμάκμη, γι ἊΝ βοδυι ὁχαυ- ᾿ ἐὰν 

: 

44. 

ποβηδο 1 νά φογων ἐγ». -. 

ΖῚ 4υίδενν υὐμῖ μην Ῥευ]υν Υἱῖς 
ἀἐμνεημν (4.4 αὐ ἐρμο ἴσα Λατιλε!Φ- 

; ' πεῖπ ἐη ἀυο [ΜΗ ἐπ ζεθῆν ἤρϑὰ ἐμ ἴφϑιϑ.- ἀππροτὰ ἀ μοὶ 

" πεν, ρεῖος 
τ. τες» οἰιδς 

Ῥνα[ίδνεη νεὲ δῇ ἰμδ' Ἰρίοι αὐπει 
"ἷο ( βινείίμ ἐξ οονίννν τοι, ας 

ὶ Ἷ ΥῪΝ εανειὸ, ν᾽ ανίνεδενς ) Φυομὶ αν εἴ! ἐενας ιορίκτΣ 

λ3, 

διπναν» εἰν μανεβη, αἱ σὺὺ αἰκριζες ἀτίω ὄμσν. Νου εἴς 

«ἀπορὶ τε σι δά ἱρία ἢ εἰ νμισπίς ρἰαοίταμηιοη αν! ἦς ἡ νον ὅθ. ΟρΙΠΟΓ) αυδά εχ ᾿ρς ἴαςο ςοἰϊηᾳετνὴς ν ῬΙναη Αμαν ἀ᾿ 

12 οπδοιῤνι ἀνέν δὴ 4." μοι ταν Ἰαά α, 
«νον ἃ Πυδδ4.} {0} «επὶ πϑηοί (εἴς 

1»4, αν να βενθννν, 4 Ἰοαβηυπιδί 8" 
'"βινέ τ ἡνιμῃ [πα Ἀμιη μεῖναι Ὀεὶ. δι 

φὴ 

εοἰναεξαηῖ εἰσ γοῖθο ἔζωσε. 'Νδπι } 4, Νυοννδηννηιβ πη φννδὲ εἴ, ἮΝ 



ἃς 

: 

ΟοΡΑΧΥΙ ς ΑΟὉΤᾺΑᾺ ᾿ ᾿ ΠῚ : ΑΡΟΟΤΟΊΤΊΤΓΤΘΑΥΜ, ᾿ ες Μ467 

᾿ ἀεδῆρεῦ νοολυῖς 1, οφαϊτῃτ, ποθ δυΐαν ἐχ σἀσπετίατιοτ πγρο- νἱτα ρόαι ΚΕΟΡ τοι, ηνο δο ἱρίο ἐξπιρογς. ; ν᾽ ᾿ ἰε ταφαὶ ἰὴ ψίᾳ γ᾽ δὲ 1.2} λεπνβδα, ἐρ υὐα οὐδ Ὁ 

ἘΝ  αυδῇ ἀϊεονεῖ, Τα Δαὶ Ρμανιίίςαπι (εδταπι παῦσας ργο δδῖωσ, ιὰ οἱζ δὰ Οεἰδηλπι ἐειν δάξις ἐμ κτακαν νὰ Ἡμέρας μέσης ττὰ τὰ ὁδὸν εἶδον, Επργηθα ̓  εν " " Υἱ 1}. τἐχ ἐὩΡΗ ἘΣ αὐρρὸ 

βιοι πη ας τοὶ σοι παιξαπι ἰρηὶ πογυπε στο ἰαπι ἱπάς οαρίτὶ, τὴ οἵ, τε[ιγγοδειοηΐ εἰ πιοστυῖν, πηπιογᾶτιν. Ἔδε ῃ Ι «σιλόῦ, ,»οὐρανόϑεν ὑαῆβ τίω λάμενρο- ἢ ἩΕΡΗΝΘΗΣ Ρ'“Ω σΕΕΙ τετὸ [ον εἰρορ[μΒ{Πε πὶ 

ἃ πιοίε πιλϊουίριν βμηἴς ρτοίς ἤιηη, ΝΟΣ οἷς στρ σον ἅπ-. νοτὸ Ἡκεςίςον ποπήης,ιοά Δάθιις τυῆς μίσον οι τι “χίον,, (ἴδ λάμψαν μβ φαΐς καὶ (οἱ ἐς {ρογϑη 8, οἰτοιηβιάϊε ΓΕ] ἰπγοΐη. Φ’ ἐϑ! μὲ πραεμδϑ 

το ἀδδαιη υἱταπιὶ πιοδη τοργοβοπάλης, ἸὨςίπάξ γογὸ δὰ ά ς (ἀρτὰ ς.17.. ᾿ τ. τὰ τῇ "λίον, ΘΈΛΛΦΡΥ : ίμο βιϊφοσς δι ἐος αιὶ πιο) ΗΒ 1 

᾿ πντονν μὸν----κ.....--...-.---- τ πρλέανῃ ὄπαξωτω... το Θ΄ ΄ὦ[ὃ͵Ἢ͵Ἢ͵Ὁ ἢ "ἐμοὶ πορόύορϑροις. : [ . Ρ 4 : ἔπρην 67 4η3.. 

τίδε ἕπε Μ. “Καὶ γμῦ ἐπ᾽ ἐλπίον τῆς “«οὺς τοιὶ ὁ, Νωης γετὸ οὉ ρει ργοηλς, 6. Ἔένανε ἐπ γε φυε μὰ τοῖς σὺ | ᾿ς Εν ἡ τς Δηῖ, Ἷ ΘΕΟΣ 

ΓΡΝ πὐρμεὶ , ουϑύης αὐτο τὸ Ποηΐς μᾶς ἀβείμι ποίεε 5 ἃ [βίαν ποξξνφεγερτθηνβ,-. ᾿ Παΐτων δὲ καταπεσόντων ἐμδ εἰς ὧν "ἢ, ϑϑσιὺ ἀυζοπι Ἵπλῃεβ ΠῸΣ ΟΟΤΓ 4 μι ηπνων ἐπ μεττσῆν, 
ἀοθεῖπα, πατέρρς ἐπαγλίας Ὅυο ης οἵσο Πεο ἤο ἰῃ ἰυάιείμεη νοζδῖι: "ὦ [ᾳἴ)α εβ ἡ ἴδεν βο ὶμ- ὙΝτυῦῇ ἰὼ - ἢ ὁξάΠ τυ} 1 τοσγα λυ ἀἰυὶ νο “πάνω Ὀροειο ἰοᾳηρηέειν ’ 

Ὅευμ, νετ! " Θεϑ, ἔφζηκα χρανόρμϑρος" Πτ ον} Αὰ ΟΝ ργοποή ϊονπεπη ἄυο- Κη δεῖν: γίωγκουσα ,ὐεβε δ φρεσί τ: Ἢ «εἴ Δοημςητειι πιςᾶς ἀΐςςη} [μρνρὶ Αἰ εῤγαιςα ἰνῆκμα, : 

ἀένο Ἢ ἊΝ τ ᾿ ΕΪς ὶ τὸ δωσεκάφυλον ἡ μὐϑ,, ὼ ὧκ- ἀεςίη) τρθυς ποίεε Φσυπνμο-, ΐ πρύ μάτηρ γόητος 4 λεγρυσῶν ἰὼ ἔβα ἡπὴν Φ, μϑ , ἐξ Ης πε ἽΕΙ ϑϑυΐ, "ἢ Ἀαρλύαψε, αν Ἴ ᾿ 
Ἶ 4 . -»" ᾽ ὦ ὅπη Η δι ία [ἰ - . Υ " 

μδογωεεθὶ τενοίᾳ γύντο καὶ ἡμέραν λατρεῦον, ὁ λ-)] Ἰᾶς δι ἀϊς ᾿αἴπάυὲ ςοἸοηιε5 ἔρε- μἰερίει, ἴδενδνε ἀεί. Σαοὺλ, ἢ παρ σαληξθν σοι πρξθς ἐγ δὲ φὴ ἐνῇ ἐπ ἀπ τον δὲ τολ!ν4 βηποίνπν καί εἷς 

ΓΝ ΉΤ οΣ ἜΠΕ Ἐ τ ΑΩΣΣ : ε ἅμα [δὲ 4 ὰ ΕΝ λακτίζει. ᾿ Εν: ΤῊΝ πάγει Ὁ 

ὌΜῊῊΝ μρ νη νϑμὸμ  αλν πάρ τ ΜΆ ἢ νὸς Κρ οϑ. τ κποι ἐ ἢ ἢ δι οὐρὰ εαἰείετατς. δ 
ὀείπὰε εκ’ λοῦμαι; βασιλευ ἃ ηρίπισαιν ὑπὸ δ: } ΡΛ ον ἐπ Α εν κου νθμι “"- ΝΣ ΟΣ ΕΝ Δ οὖ Εροαυΐετῃ ἀϊχί Οὐ ες [)ο- Ἔχομεν ἀϊπὶ, Ουἱε 

᾿ ὩΣ ΩΣ: ὦ ε; Οἱ δὲ εἶπεν.) Ἐξ χίνΩμ!5 ς5 120.) Κζ χω 
Οὐδ τοῖων. δείον: ᾽ 8 Οἱ ἀὺ Ἰηςτς ἰδὲς ἱμάς τυ (υἱά ἑηεγεάϑλιε ἱμά;. Ἐγὼ εἶπον ἍΤ εἰ Κυρὰ ̓ ἢ Πμἰβορα τες ἀϊκιι Ερο ἕωπι 10.) 5’ Ὄρννρεῦ διπέην ἀὰς- 

Ἰρίς ὔι τον Τί . ἃ ἢ ἢ ᾿ ᾿" ε ᾿ δρυά γος αυὸά εις πιοιτιοϑὶ [μεν ἀρωά νος, βΡιωε ἐγ εἶμι ̓  ἡσους Ὁν συ σιεώκεις. ΕΝ  ΘΡΕ ΡΟ ΟΡ ΡΣ ΣΑΜΜΡΟΙ τεη5 ἀἐχ ε, Ερο [παι εἴν 

ἰῶτα Θευὸ εἰ αἰ δε υθιολς, ονις τ τὰν ἀχο όῳ ᾿ ν ἬΝ ιό εά εἰ κος δ Νς εὐϊδες Ιό Ἡρ ει ὑὰῷ ον Ω 
,} ΄» 5 

τζμο ἐλρῳ» {9} Ἑφυΐάεπι Πατυογαπι δρυ ἀ πῆς Εἰ ἐζο ἡμίάενν εκίξῃς, Κι νὰ αὐάφηνϑι, καὶ «ὔῖϑι 65) τοὺς ποδας αὐδυχαοίοο εατηῦ ἐπὶ ΣῊΣ ἘΡΕΥκμ Πὴς ἐπ θεδαι 
; ' «γὼ μὰν οὗ ἐδοξα ἐμαυτῳ χορός, τὸ] Ἰλάιετίμς ἡοπιση εἰήμως "οί Νὰ- [ ὋἸ[πραρενάνν πρὸ ϑάνεη Ὁ ᾿ "ΦΟΟΣ σα- ἜΓΟΠΙ ΒΡΕ ΜΕ ἢ 

᾿ οὐ τῷ Ν | δε }λ ὶ τλτοὶ [1}} [1 ο τ . [772 “Ρ Νω πέσε ᾿ ᾿ ᾿φν εἰς τῶτο γὺ ὠφϑ ΘΕ χΕΕΙ γ νί ἀείρπαγεῦ) τε τ] Ἐγιΐπη ἃς ὐπὸ μϑῥυν “φη[μ!ν 
Ν Ὃ " Ἢ . Ξε - .ΔΔ' ᾿ ἡ μὲ 

γοιλ λησου αζωραιου δεῖν πολλα ρόαι ΠΣ ῬΘΓΡΕΕΊ ΠΕΣ ὑενε πονίεα ΤΥ, : ϑα σε ὑπηρέτίω καὶ μάρτυρα ὧν τὰ ει 1 [τεβεξ ται οοτῇ ας ν! Δ], τυ τὴ εἰμί ον τῳ ὑΠιῸ 

1 «γώντια πεεϑίξ αν. δεν ιν ἡ1ο ΠΩ μοά εἰἰὐήη [εεὶ ἀσδον δ ἃ ᾿ς δρὼν το ὀφϑήσομα σοι, ἐεοτῇ ἐν θαι ἀρράτοθο Ρι, “ϑΑμα ΠΡ κμερε νέα 

ὡϑμϑν, σ ψ5: ἐπ σσ ΣΕ. εὐὀσολύμῳ ἐς ΧΑ] γμῖς:δς πρυΐτος (λμζοσυι ἐρο] ρα ΤΠ ΤΡ ᾿ "Δ, ,ἀ ἡ δδ' λρὸν αὶ δ") Ετιδηβ τοῦ εχ δος ρορυϊο, δι "7 Ἔνέρνεπε τε ἀε ρορὶο 
λλοιὶ ὦ ΒΞ ᾿ " φυλαχφὶς τί. γ " ι ΔΌΓΕΘΙΙ δ τς, ( πρωΐεον [δπέϊογμην Εξαιοούυϑρὸς σὰ οκ τᾶ λον ΧΑ] δδιις, “δά " : δ᾽ ψεριίδων νη “μη ΝΗ Μ0 

ἴω γὼγ εγὼ μι οατοετίθυς ἱπείυζ , καὶ ρειπηαγ 5] [470 ἐπ ἐατοονίδι ἐπὶ ; ΜΒΒΛῸ δέθθι5) Δα απο ημς τς τη1ἴτ0, 
Π ἣ ᾿ ἢ ᾿ ππτων 2 Ρ ἔ ΝΗ εἰν, 9 αἵ ιἰξνιωῦ σι ποςέλλω, - ᾿ ἐζϑ ἸΜ0 [εν η 8- 

᾿ πλεισοι τί ὐὸῷ ἣ Αρχερίων οἰφου-] ᾿ϑαςετάοτίθυς αὐέχοτίτατε ἀςςε- ἃ βεῤμεἰρεξνν δ κενάοιγτο ΝΕ οὐρα μ μρ δὶ ᾿ κοὶ ἔιερέ-}' ψελροτίας οςυΐος ξοτυπι» δι [18]  γηρονήνε φομίοε αδνινην πἰνεξαθοιμὶ 

σιω λαξών ᾿ αὐαροφνμδμων Κλ] αὐδῶ κατ.) γρια: διαυυτῃ 40 εἰ: ἰπιογιπιςγεὴ- ᾿ Δεῤημεθμνν ον ἡ ιρρς ; Ανοῖξαι ὀφϑθλ βοῦς ᾶυ "5.9 ̓ ἿᾺ οοημ οσῖας δο. ἃ τοροῦτις δά {ι υἱ (οπΝ ΥΩ ἃ [ἀπε- [πὶ «οζηϊεἰοπέ 

τήνεγκα ψῆφον. τος αὐτο} (υ Βταρίιη). - ἜΝΙΟΙ "ως ψα, δτὸ σκότος ες φαῖς, ΚΩ͂ τῆς ὁἰξησίας Ἰςςοὐ» ὃ ἃ ροιςίϊατε ϑαϊαηα «4 Ὁ" Δ στε “τι Ρ- κα ξφεν ἸΥΡΙ 

ἦν ζεῖ Καὶ κλ πασὰϊς τὰς σιμυαγῶγαὶ πολλαὶ ἂς ἐγ Ομ ἢ 65 (γηαρορας (.- Εἰ εν φημ! ἔδναψε- τῇ Σατρνὰ τον Θεὸν, τῷ λρθῶν αὐτοῖς Ὠευπ γἵ του ἐ βηοη οι ρεςοδὴ ἀρ ἐτλυγραα Ἡμρὰ ἀρρπεδεπίοιν 

κις Ἡμὼρ δΙν αὐτοιλ τνε νηῶν δῆλα: βοὶρ ος Ῥυῃίςης,οοορὶ δὰ ὑ]α. ἅτ βεημεπιει ῥαδνονεη, οὐ ἀρισιο  ἐἡθθθιαῖν, καὶ κληθον ὧν τοῖς π- Δ. Ἰτοῖυτι δί ἴοττειι ἰπτοῦ λα 1ἢ-} ρεεραίογμην τσ’ βυιεπο ἐν ΠΡΑ ἢ διοι 
ΝΞ ῥή ΝΥ Ὁ) Ὁ ἐγχῶ ᾿ κῃ Ῥἰςιπαπάιμη : δι Τρτδηϊοάσμι χρη ἐπὰν ὑϊοίμμνκπνα. - : ,ἀδμϑύοις πέται πῷοὶς ; μή. ᾿ (805 δος ρίδητ᾽ ρΡέγ βάση αυκ!. ιἐν [ζος μ᾽ ̓ βάφπ 4μα ίετυσςς, 

Ἢ φημον οσὼς ἐὰ ἘΡΜΟΙ μδνος αὖ ὭὭγρως δι ποσζίως εοςρετίε]αυυ- ἢ ἴω μὲν ΜΆ ἐκ κρας γι “ΤΣ “ ᾿ ᾽ Ἢ εἰϊ η. Ὠγ6, ᾿ ̓ ὶ ᾿ 4 'πβὴν4. Ν . 

αξικιἐσίωκὸν ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.) Ἰτῃς ἔχῃ) ἐρίο: εὔδι 1 εχιογαθὶ Ἰἰ ἸΙΣ ἐμαῤ τον : ἴϑνν. βασιλεῦ Αορίπισα εκ ἐ υόμίω "9, δπάεν ἐεχ Αβηρρα,ηου δι" ἌΡ ἢ 

: τ φον ͵ ΤΟ αὖ ᾿ νίαις οἰ ταῖο5, ἮΝ ᾿ ας δ πὰς “ ἐν Το θςΠΠ|5᾽΄ ἐς! ς Ὁ }}}}} Δρρατίδιἡ 5)» με 50. 11.δ( ἴ 

ἀωῚ " τ νει  αμλμης ἐρ τίω Δα- ἢ τ μγτον φὺς ετἰᾶ!ρτοβεϊς ἔς [)- [χω 15. 4"ἐδνη ἀμπν μα. ἘΠ Ύ0} ἐὐ το ἐπἀπειος (“1 5εἀ ἰἰξ μι ἔπι Ῥδπιαίο 19 ΠΑΝ μίβοι Πέτα. ἣ ἐλ γε 
εὐ μιβισκν μετ᾽ ὀζουσιως χρὴ ὅδιτροπης [τηχ(οῦ οὔ ρότείξατς δι πιδάαιο ἀΪ 9. α[ειπι επν μοιβαιε ος Μ'λλαὶ τὸς ὧν Δαμασικφὶ «ρῶτον καῇ)" ρτἰτοὰ αν, ὃς ἨϊοτοίοΙν πτῖϑνᾶς ἸηῚς [[υι ρνιπνόπν ἡ ἀετόβίσ, πὐρηειναυιον 

ἷ πῆς οἷο Αἰ ρχερέων, ἐρδλλ ιν φαροῤ]διὶ (δ γαην ον ρηίοτρ 5... ᾿ς σολύμοις. εἰς πᾶσαϑ τὸ τίω χωραν] εἰ κοιοπο ἤῶΝ ἦσαν μεγέθη ποῦν Ὠευτμὲ 
Ώ ͵ ἢ ῬΓΙΠΔΙΠ5 ΘΆΓ ΘΓ οτδυς. κἰνάοινην, Ἰιροσολυκρις ) 6ις πὰ : ρ ΟἸΠΩῚ Γεβιοης λυάαᾳ;, ἀἰοργοἰο δι πθν (Ο᾽ "2.950 “-» ΤῊΝ ἀκὴν χα 

ΝΟΣ, - - ᾿ ἠκίουδιαίας, καὶ τοῖς ἔϑνεσιν παν -] [Οεηαθυς ἀηπυητίαυ νὲ Γοίτρί: ἀρ ἐ οιβῤ ῳιία τοὶ Ῥῇων ζιλιία 
᾿ 7 ν᾿ βιἀμὲ δε ἑωτεν οἷς. ν εἰ ,ρεγρατυὸ : φυλπφυαπὶ ΠΠμά εὐπὶ ἠητεΓργοζάτοσ νἰφά μονα ἐδε σοὶ ἀαηνναωδνμηι εὐ. τωνοεξῖν γ. ᾿ δ χιορέφοιν Κχὴ] {{τετε δὲν ἃ ςοηυξτγτοῦ οι ἰς λὴ τηδν (σ΄ εὐημεγενεν- ὴ ᾿ 

ς ᾿ 4 ο' λλὼν γ ΧΟ ᾿ χῤάδμα υψετομεν δ᾽ ε 
᾿ " πλαξὶς ἔΠΟΡΡ δῖ αῖς πᾶιῃ ἐκτὸς ἀἰζίτας αοα ἐπ Ἰοηζυαι. διιςιη αιιλίληι οχιείμηας κὔ' ροίϊε ςοπίτι οι Ἀπγον ον Βευτηορεῖα ξλείεπιες ἐοηις ΜΡ 

' Ῥσοτεπάϊτυν, Ηος ἀδτοιι οπλμῖς Ν οτὺς ἐμτεγρτος. ; , ἘΞ τὴν αὐ [λέρην» ἀϊχιαρα-" 

μη α ορένα [φεῤενία:. 
46 ἐμ (πη [4 ην9.1. ϑυρτ ἡ. 

74πι, φονην ε[Πνε νειν» 

, ΄ 4Ψ Ω 

᾿ ΠΣ π καλὰ ὰ ν ἡ». ὦ Ια ἐ σ- 
8 οὐμιε, τα ἀνῇ; ΤΕΣ οςς ἥςηρευπι εἰἴςε ἄνεγκοι ψῆφον κρισ' αὐνλ οτϊ ἀρὰ αὶ ΟΥατος οι | " Φεὸν ἄξια ἡ μοτωνοίαι ἐργὼ ΦΡΑ 

8 (είἠη, [τὰ ἀνειηραυης Οἴδεοα ἰομαϊιδτηςίις ἀυδίτο “πποαϊ ἀἰοςηάί ρηιις εἶεν, λῆς ςτίαπὶ γἱφοτυς ταπγοι ἰὸς ἴο- ονται. δος ᾿ 
4υίη τ ϑ {τ ἕα:ς ἸςέπἸοΟΝαπὶ ργὰτος αυληι αιοί αἰϊο- ς ἐο ποι ἔιοϊ]ὰ ργοδαπιῃ. Ν᾽ ᾿ ἥτων μὰ οἱ ἵ’ υδγοι συλλὰ- 
4υίη ἰμαθιῖ ἰςπτεητία, ρίοπα φτάσῃ εἴας οτάειο (μηγπια; τ Ριηίε», πιμορῶν. [ἃ εἰς φἰϊοῦ ρασπὶς αἰβείςης, αἶϊος Ε νέκῳ τούτων μά Οἱ υδ᾽ 

αἰοητία γε ριςεητια, 
ξίογυην ςαυΐλ 14} ηἡς 15} 

᾿ : τοι Ρ}ο ςοιπργοβεπίμπι ἐζητδ' "Φ' 
φιδυίτατι;, Ροπαυαπιςηιηι Ῥάιδις ποη αἰνὸ ψιὰπι λὰ (ρεπὶςς, τηϊηίς,νοὶ εἰίλην ἰ . Ι ᾿ ἱερεὸ ν᾽ ἐποιβαῖντο ιρὰ- ; ΠΟ ΡΥΣ ι ἰφ, φοννβγεἰνεμξωπιιεηθα. “600 ὁ 
μηρλρτιλι τλτις αι οἰϊεπάιι τοτᾶτὴ ἀϊαίηι οὐϊεῖν ἀπε [ᾳ- αἰεί μά Ἀμαρ Ἀμρ ες δα ἤρα ς σα Ἰαφν: ΕΡΤα ὠμόν ΟἽ ἩΡ ΨΡΔΝ δὼ τ ὧν ΠΠΑΠΙ ΒΘΕΎΝ ἸΑΤΕΓΊΚΕΙΣ ἐμ "εβεε.. ΣΟ. ραν, τ. 
ἀκοντοίίομειι, αδιάμεηναλνι ἀρ καπιεαευαι ἰφηξὸ ναί. μὴ; ἩρΝ ὁ πηρα ἐχνκην, μόνο εὐφὸ “ αν τω σαϑω. ᾿ ΠῚ Ὁ {ΜῈ 8.4 δυχείίαι αἰοὰ φῇ ἃ [) .ο] 22} - χωκν» ἀμ πῇ δἰ λμῖνε ρὰν ἀεᾷιε 8 

ἸῊ ἀρμοθηναρς εἰ ται κὰν Ἡ  α ἱὶ δ ἘΠΟ ΘΙσιθιηνε 10. ετᾶτ,ης ἴπ ἱρία χυϊάςιη γέρε σας δὼ ἀυβίωπη ελ τοῖς Εἰ πικουθλὰς οἷν τυχῶν τῆς ΤΕ] Τηδίϊοϑ» ἜΠτεεὶ τὰ πῆς νίᾳυς εὐ. [496 υ» Βράνανηρν» Ῥτοριιεϊατιτ. 

ἰρίς Ἰσφιοσητεηι ἃ οαἶο διιάίεγας ) σοπαϊυμοηεπη ἰπτεῦ δὰ (πισὰς της ἴῃ ἱ ἘΠΊ ΖΗ : “ἷἊὦ Ὁ ΠΥ ὰ της. Ὶ ἰᾶς ᾿ ραν. [Δ ἔμ βον εεβίβοανς μοΐποσ. ; 

ἀνβυπιρητα ἔο πιοῦς, υαιὶ ἐπε ᾽ληι ἱπτογροηΐτ; δε τὰ 4αἱ- τιῆςς πὶ μας μεν μὴν. τ τρυκύν ἀν δέηται "4 ' Θιου, ἀεὶ τῆρ᾿ Ἡμβας ταυτης ἐφ χα} αλειη τὸ Ἰβοαηρήθα Νϑ δὶ νὰ ΒΡ ΙΕΜΘΕΒΝ 

. ἀραὶ Ἢ πόδα: ἯΑ ἡγαι μα φε ῷ ςοβατ Οὐἀπιχαΐς, ροίςα ἀνέρα βιῆς τεδτυς σὸς εὐ ἘΣ εν τ .....ὕ.΄- " Ξ : “ΠΣ ε ἘΡΕΣΕΙΣ ᾿ 

81. νοβίς ἱποτοάιδιϊο νιάετυς υδὰ Ποὺϑ πιοῖταοα εχ σις δ ΠΕ πιὰ ἡμινγών νοττὶς ἼΠΘΩ { δέφβρηννμά Ἵ φυδὰ σραοταν τον νι πε ην [μ βοίδονε κβοιλάμψάν μὲν ΨΌΪ. Οὐνοοο.ς ρα 4υθπὶ Ομτϊτας μὴ ΠΑ ἔρίοη διττὰ ἰαος 11} ἀρράγετεῖ. 
ΟΕσ  ἐδββεοις (ετιλοης ΠΑ ΡΕΙδΙε νερτεπεγε δα «βίας ᾿πτονς ἀφηίβοις τογαυςῖς Αὐγή μές ὑπ ἐρυβιαεο ᾿ ᾿ Ἢ ΘΙ ΑΡ ο τι Ὅλυΐιν τρίτα βολβν Δ Ἡμον ἴωδὴε ἩΐΒ1] ἰιος ἀὐταμβε κοιηπηεηνιιάπι ἡΠ]λπὶ (μεϊὶ 

γ ᾿ "4 6 “ἢ ποτα ἰκῆν Πλἰεὼ τείοενεε ἰφ» πον δ 6- βκασφυμεῖν.Δ.λὰ ςχοζτλπάαπῃ ΟΙτίδμπς, ἵΝας οηΐπὶ ἠπιρι οὶ ἷ " Ν ἰδεχβεοίδο γιάς Πιριὰ 9 ες φαιρριὶ Ῥὐκίςητιδιη κει! μι 1ὴ ἐεί τιν ΜΙ φαῖα. υἱβονὶ, 4 

πάς ρδυίΐατίπ) δὰ ( ἪΝ ἰ ὑγτς ξξίσηοπι ἀςοοά τ, ἐὰ ρτο- θπερατίοης ΟἈρ ἰδηϊίαν, ςοητεητὶ Ειετυηι Ρἰεῦφυε {76 : Ἐκ μοι γορνθθδὺκ ὦ καοδ, δἰς ριθδλυὶ ἐχρεμποηπάμ πη. εἰξορίμ Ηεῦτ. ἱρά φοη])αιοά ςοητηνξις ἸΏ πθιτίς 

βυεῷε πο πρ τς Ἂν ὑπὸ αὐρωνυνι τον κτίάπη ταρρίντ οχ ᾿ἰρ ΓΙ) ἐπ ποτὶς γετῦὶς δὰ Ὑ γαίαπυπι οδῆαι, ᾿ εἰϊκιίμαι. φεὰ δία ἀυοθυς οχειπιρίαγίους ἃ τιν ΔΆ {ον . ἔχοσία δὲ Πιρυὲ ἱπτρ Πἰφέξυαλήδιις γηῆε;:οηαδνανν τὸ Ἡξθτς Β΄ 

δὲ ΒΙΑΪΉΝΙ, Μ᾿ ἧς ̓ τὰν ἰεβυν ῇ δυνὶ 4 ᾧ. Αμαν δα Ἢ Οὐ: (Ὁ ἰημιξίμενν ἐμή ην (Φ' ἀεθγμπν βινηίαεβΥα υεπενητὶ [νην δήαν[υϑσοτυπι 4υοά ποβιαπι Ἰητεγβταϊδθοποπὶ ἐοσῆι- ΠΝῚΘ [ραγεωρ,} ἀὐοίταγ,, μὰ σχίαιπις μῆς οουὴς αἰ φιμᾷ 

: Ἀν εἤβο ΑΘ Ὁ ἢ "Εὸ ἀν ονὰ δὰ Ῥοῆτιπι ες, 30 (ον Οὐτῆβο ἡλαϊεἀίκεννν;, ἘΝ ᾧυτὰ γμοι, οἰ οἰ. "δὶς ἐοὴ κητεν Ἰοσίπγυν ἰα ο- Ψετὲ ςοαΐριοίτως,, φυληιμ8 βοὸς ἀϊίςτίῃιειι γθαας ποθὴ οὗ ὁ 

ἀλκὰ δ όναν ΝΥΝ μὰ " Ἤμᾷε δὲ μοι οἱ μὴ συλνεχιδῃ, 4 Ρυνοην, μαρόμενος, Ψεὶ, νῇ ψυΐξ. Τηξανίεαν, «δοὰ ἡ]υά πιπίδυς οσάϊοίξδυς,υψπι ἀϊξεπάδηι (αεε υνἱάφατυτ εἰ ἐμά ἕστο Ὁ 6, νι 

γβδη ὠρμιὰ ΥΝ ἡὐεμι ἀπ ἡ αι τηλρς ο[ἢ ἐχρτείαμι, τέο Οἴσετοης Τιΐσ. 5. μῴνεϑιῳ γετὸ ΤΕ ἈῈνμμωϑεὰ ἀυριοὶ τατιόπο οτείτ δος εκουΐλτι. ΝΑπὶ νεῖ εξ. 10᾽ “Τηπωηιῥανὶ, ἰπαιγγόνλων. εἴπ, ὠσηγ λον νε κρπῤγγλο 

ἡρί λί με τε ταῖς, ῥυῤβρῖ ἦν 9 ψὲς: Ἡπρϑα κρὴε γῇ δηγόβη ἀἰουητατ, ποη τοοάὸ 4υὶ οπτηςπι πγεητίς νἱυ πὶ ἅ- ρῶν ῬΕΙ βοπεγδοτα νἹδε ίςες δι τοϊατίαυτα αυμπὶ δά ν-, λον, νεῖ ποηημς οοάϊςιδιις {ςτίρτμηι Ἰπυρηίπιις. 54 

ταν δην,αι4} Ωοὴ τὰ ἘΝ πενν εν ε ἜἌΤΝΝ τὰ ΠῚ ἢ μον ΕΑ. ἀδίπιο ἔνης ἱπιβοιεηις, δὲ εἴϊτεπί ἱπιρεῖν ἀυπαμο Πιρςοίωι τεβετατυτικιπη ἀξίοις ςοπιΐβάτατ, ἩΝ τίό ρος ρα θάμνον τ ἀλη υρος ς βϑνιϑιρῳν  εαάμμεὶ ᾿ κ 
γε ὙΠ: : ᾿ μ ; : Ὀπίυτ. κῶν : Ἰιωϑὶ ᾿ς τάῦο μπηιϊβορείοηϊἐ φιἀπινοοίεννε!η ἢ Ρίμπι ρτο νεῖρο ροίζτυΝ οἰἴς Ηεδιπστιμῃ ποὺς Υν ἀἰχι... 

Ἧν αάνἐρας ἰρὴν πρηνῆ! ρη νλλν ὰ πρίν αὐριδῃι 1: Δεν να ἐν εἴ ΨΙῸ Τι φιίίδωι. Ἐταίην. ὥμάγυπν τειν πλρ ἦν ὮΙ τὐπυγὸε δὰ πϑαμῃ δεηυς ποὴ ἐπὶ τοι αρτὰ ,ν4. 6 ΠΗ} πα ιπηὰς Πος τοΐειτο φἀ γεγθιτν ἐγθυνν 

ἸὰΝ αὐ νεάς ἐῶ ἿΣ λὰὲ αὐὰν ΛΝ ἐπ δον ἡ}. βινκβιολᾷ οἢ ἐφ᾽ εἴοινο δε χ' γαν.Ν ἰής (ἀρτὰ 14.1.8. 4 Εἰ σνάπ- γη τη νοι ὶκ δὰ δυφουνδὶ (απ «υὶ ράγυα ἰαοίαηι. ἕλη. μίω ργαςοάςητι ναιΐοιμ. ὀ«ὠσημανενηα ΣΝ 

Ἡἰρβάδεη γϑδν ὠχύῥῥ ρανθνα ἐΡ Νῶ "ἢ " ἐν ὲ φίομς ρὲ ἤατο τα ΔἸ Νηδγκοὶ ϑντρρπὴς [ἃ φἴινε νεγηλοι]ο (εγιιοης Ιο- 10 Ευιτιριάϊς,ημοὐ αἰ ει ετιᾶπη εἰταυένι!ος Κατέα, Λἰχρλεις ἀξια τς μοπωνοίαον μὰς Μαιῆννν, 

ῬΑΙΤαν βιμΐξης δἰπάν ἐήμόν με κι ΡΝ ΔΝ 4" ηλα τ ΟΝ ῥῆσε ΚΚ' ἐουιν φη. ἘΠ πο θέσωποε Οταοῖς " μι. οὐδ τράτουμ' ἐν ψωμὸν, Π φ)ε εἶκον ἃ, ϑιυΐνντας οἰναιλίὸν πλάπψω δὶς ΜΠ ἦι Δέαϑνι {{Ὁ0]νμβεγβίτες διαχρερίσνιδη, 1ἡ αἴξ διὰ χες 

Ἐπ και να αήϊειν "" ἣν ΡΟΝ, 4Ὁ ᾿ ἐξ κα Ἰετδηῖ 20 0Π15 Τατοσ ἀιείτιτ:δι ϑῆντρρποι Ρτουϊη οίαγιισι, ἐρεοίιγαο- δι β., .ϑινοτίϊι Ὁ. τοἹ ἰσέξιανιπι ποίποη σα ἂρ τα βέηθ" “μῶν ἐδ ὴν ανωρῆν,ντ Ἰοιατην βεῖειν Αὐδ,λεν. πες ζω δὸς 

Εἰτ ἀν αἰδηναι ἱαὴ ἣ Ἷ Ὅν ἐϑη κῶν ἔῃ ἫΝ υτειηπς. τας  ῥτα ἀΐδυις Τυδίοξει: γι αι 1άσεη Οαίιτίε ροπθηα τῆς οχοιίλτ ν υἱβατλαή να. Ἡπαβ Α δ ΗΡ ἱατοειργοτίδας, ἷὰ ἐβ αιβοληρο Ῥαιι- 

.ἢ κε ἈΝ δι Ὠβτλεὶ εἰ εἴ ΠΝ ἠνηγν» ΣΉΝ ἀνὰ Ριοσυγαραῃε, 5γτία Ριαῖαι φίαπε οὐποχὶβ, υδινας 0. Δι" - ι8 Ρενβάειν,τῇ σἰτο Ρυϊοῖ αυάειη Βοςτοίδεη δά ρα. ἰἴο πδη ἐντε [εή νὰ ἰξου δέλυπη εἰς, δι ἀυϊάεαιἑα ἰοςο 

δὰ {εἀϊεϊονὰ ἔνε ὑΔΝ εὐ δ ϑερανμεννο μὴν,  ζλαῳμαι Ε τ εἰ ν καὶ πυρὴν ἰκα (μδευιάτει δα ὑπ εἰσίρίυπι ἐγνασιβέοιον φιισπιλἀπλοάνιπι γοταϊ ες Ἐταίπιι, [σὰ 6. [ἀπέξο ψνηάε (απ ἐπι! αβάρας αμαΐον ἐπε ἐρέων . τῶ 
ἐόβ ; . ἐῆν. 90 Ἀσοίς. δνα ἐμίανε μγοοωναεἰο (δ 4μἔΐοτ- τὴυϊτὸ νυετεὶ ἰ (δατοπεία ἢ εὐην νϑγο κα ον ουιη- ἘΘ τΟΓθε, ΜΝ ΉΝΝ, 

μήν ἐκὶ Λήφ γα των ἘΠΗῸΕ προ κε, " ΩΣΑ τ ἃς Ἐτάίαν, Ρ πὲ νᾷμα ἤφηἠβελίοια ἃς ἐαμελον τὸς τῇ δαὶ ἐτίλίῃ ἰλϑαταδι, οοάιξιρυς 11. Τμη βάνμν ἔπι ΜΡ ΚΝ ν μιν ρῷ τ καρ αγώλῳ, 1ὰ εἐ᾿΄ “ 
: οὐ μα τυ Νὰ  διαύφ ΔΝ ̓  Ἷ, Ἡρααΐλα γος 0 Ρυταγὶη ΥἿΠ νοσαδυϊοσι ἐριιά Οπεοοο ἰδιθηίρι. Βε- Ἡζος δάϊδιίδετων ἀβίοδδιο ροῖ ἐμαμφήμοιε, 4ις ρίπιοτ- ἐγηβεθυρ ὑκόλην διιορά σπὶς ἤει ροῖυίς ριφεοζρυς 

(δηείεὶ δ (ὁ πἰργοθαγοι ἀξ ρυλνων, νι μαδὲ ἈΉΡ πη β φρο φὸ γύρο ῥα βαοι ἀρταγάυπι οτἰδα φνΎΧΡ᾽ Ὁ" δι ἴινιάειυς Βιαίγνυπε ἔς ΕΠ". οἱ ρει ἦὐρ ἡϊεαι Ἡευγσὶ ῥγουκίθιαδι μλάλην ἤρυ- 

: ἰς στεῖίαισι άοοσα, γε ωρτ ἰιοε . Ἱμ νὠποιῦνι. νυ ἡπεο Νίο ἱμις. τὰ ὙΥῚΔ ἽΨΙ {00 {0 1 μον χίριν υν ὁ χθάοὶ ἢ γι δαπιυο)ς 
ϑαυδων ἈΟΙΝ.1.}5.Ἀ εἔγὲ ἐξίτυσ 5... προ φισικώελυος 9. «οάφιη ραρίο γεν πΕπθδὴ ἽΠῸ εἰν, ΩΝ Ἀπ ΩΣ μαι νϑ ταν τὶ 1; ῬΗΝ ἀ χὰ» ΡΝ 

: -. ΟἸνωδν . ΑΔὲ ἃ 

ἡ 7 , ͵ , ᾿ 

, “ 



ο᾿ ΦΑΡ ΧΧΥ σα 

Ν Ἷ 

ϑαρἐεηξῖε Ὁεῖ 
εἴ (υἱεί ειπ 1" 

Ἡρκὶ πα ει δὺς μαγίλῃ τῇ φωνῇ ἔφη, Μαίνη
 ΕἸαῦλε, 

ἐϊαηιεῖ δίϊειξ- 1α “πολλά δε οράμμοτα ο
ἰς μανίων ξ ᾿ 

: - ἀκ εἰς νεῖν, ἢ 
τρε 

Μ΄ 

Ῥευΐϊυε φεῖυε! 

τίυυαι σδυ- 

Δ ἀϊςθιε, 
Ῥοδο! οἱ πι- 

«υἱκ ΦυΊἐ οἱ (οἱ, 

Ὶ ΦὌ ]0{Ἐᾳ{0{{0ᾳ 4 
ὶ 

Ψ τὰ 
᾿ ΜΆ Ο 

μαρσυορύμϑμος μαὶν τ κρὶ μεηγάλῳ,. 

Ταῦτα δὲ εἐἰυτεῖ ἔτολρηρυμόμου, ἡ Φῦ-᾿,, 

8πὰ 

ΟΝ, Οὐ μαίνομα,ιφησὴ κράτιεν Φῆςε, ᾿ 
ἀλλ᾽ ἀληϑείας χαὶ σωφορσωύης ῥήμφιτα 

ετυπι παρηΐοῆδο ἡ ςθαι 

Ηας ἀυτεπὶ ἱρίο ρρ [ιν ἀε- 
[σηξοης εχοἰρίςηις, Εοίξι8 τνα- 

τᾶ Ἰίτογα τς δά ἱπίλπίαιῃ ρτγό- 
ΓΙΑ 

Τα ες. ΝΟ ἱπίαπίο, πηι, 

ᾷ ὃ 

ΔΛ. 
[Π δὶ ᾿ πιριη! ὐλῃ ὡ 

ὑδὲν ὡκτὸς λέγων οἱ ται ἐπὶ [8,ζεης οχῖγα ἐδ ημα ὑγορίεῖα) [4 οἴω ᾿φιὲνν ἐᾳ 
οὐσΥ ΜΕ ΩΣ υδὴὰ ᾿ΦΈΓΟΝ μέν Ἴ [ἃς Μοίεε ἔμευτα ρεαδίχεγιητ: ῊΝ 

ἌΛΣΕΙ ἐμφλλόνίτων γμνεδ, μῳ σης "1 ἽΝ ρθε ΟἸγ ται ἔα ἴς ρδί] “4: "Φ' Δίου: 
: Εἰ παϑητὸς οΧριςῦς, οἱ πρῶτος ὁ [ἀγυπηγὰς ρεἰ πιὰ πι εχ τείατγος πθρα ἐν ηβειᾷ 

αἡ ἀςτίσίως γεκρὼν φαῖς μλοι χρτῶγ- ἄϊοης τπογζυοσιπι, ᾿ιςοανδῃ-} [ρογήρρμην, ἰρρεῃ ὩΣ 
᾿γέλλοιν τοὶ λαᾳ χαὶ τοῖς ἔϑνεσι. παπεϊδευγαπν πος ρορυΐο δι βρμέῃ “βρης. 

Οςπεδθις οὐρα 

᾿μεονεηνεράάγιε, ΒΩ γμελα ψοῖς ἀνκὶ ἰπΐμνν 
δωΐς, πομίια [ ἐδιετα «ἀ 

") εν ΤΟΝΜεΤ μη, 

γοςς αἰτριηἰφηὶς Ῥαυΐς,πλι!] 

ἱ 

: , Ἶ ροϊτοηθπης Βοος, {εἀ ἵνοτα ὑοφιέε, σρειηνα Βεβι, 
ἀποφϑύγλρμαι, ᾿ οὶ 4], |ςππας πιεητίς νογδα Ἰοφυοτ. [4 ρίαιν (᾽ βότίεμ. 

Ἐ πίροιταὶ ὃ αὖθι τούτων οβασιλεις, δεῖ σξηλιη {πὰ τοχραρυά χυςί ες ἘΜ ἢ, ; 
“οὺς ὃν χαὶ παῤῥησιαζόμδμος λαλᾳθ |ετίαπι Ποτὲ Ἰοχυοτ: πᾶπὶ ουτι φμεπε δ εουβλονινηκα 
λανϑ'αήοι ἵν τι τούτων οὐ πείϑο-] πε ἡ αν τ ογαπλ ἢγ}- } {{μεῶρὲ ἀμέην εν ηιβιὶ ἰὼ. 

) οὐδὲ νον γωνίᾳ πεωρα-} [0] λοη ροτίηδιεο, πε4ις ςΩ1Π) 7." ΑΌΜΥΦΙ, βεήμε οι η 
ΑΝ! ν πῶτο ὅφι ἡ ώμ (Δ ἐν δήρυ!ο ρείξι πὶ εἶ, νὼ , εἰν βοννην 

τξίϑοις βασιλεῦ Αἰγρίπαα τοῖς ἘᾺΝ : ᾿Οἰκαϊς τεχ Αργρρᾶ Ρχγορῇςε- " ) Ονεάϊε νρα 
᾿ : ᾿ εἰθρίςίο ἴς σγοάετο. Ὁ Ρνορίμείε οφαδ εν, 

ομλίεν (6 α- Φφήταις; οἷδια ὅτι πιςεύεις. μα νἀ πε ΒΑ φέρ φυϊδεγεάν, 
οΑρτίρρα νοτὸ αἰχὶς Ῥαυ]ο) ἢ οὶ 

ἥ σ εἱ Αἰγείπαας ΦΈΡ Πκρλὸν Ῥτορειποάμιη ρετίυμἀς 5 ΤΕ] ᾿ ἙΣΙΣ 
πεεία πο ρο- δ δ ὀλίγῳ με πείϑεις Χρὶς νι ἤλιη ΟἸεδηι5. Οβνήβεφνννν βενι. 

4 Ὃ τ τε ᾿ κας δ ὁ . [9 
ἐκ τὶ Ὅσον Ἔ ἀμ Ῥαυγλυς αἴσιον ἀϊχιτ, Ορε γί πα}, ἫΝ Ν 
Ο δ᾽ Παυ »-ς οἴπάν.» Εὐξαα , αἱ τς χα Τλδο νι δ ριορεπιοάωτη δι ὅδε δ βνκάν ον 

Θερδκαὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ὧν πολλέδου ΜοΥθν) ᾿ λβιποάυιῃ παη τυτυοόὸτίς ὁ-} {᾿’ (ποκα ἐκαιλαι (ά 
Ὡ 

Ῥευυι (ει. 
εἰεθι δοίο!υὶ- 
εὐ, δὲ ᾿ϑπηὅ 
ἀϊπιιίεμε. 

᾿ "δὸ λάήιάϊ ρατεϊςυἱα 

σε,ἀλλο καὶ παντας τοιὶ ἀκούονταξ μῶ ἴηος ετἰάπι αι! πες ουάίμης ἢ 
εἰὐάπε ΦΙΜΥΣ ἦμι ἀνήννηϊ 

᾿ ᾿φάδν βωγὸ εαΐεν φναίῃι 
σήμε οὐννγϑυέδϑα! τοιούτους ὁποῖ᾽" κα γώ ̓ ἀϊς ίλᾶι οὔειις τ] ες 404}: ξεο εἴϑ [μην εαεέβμε νιρενὶῃ 

μα ρυατὸ . Ἵ ἣσ αδιμτούτων.. . Ϊ [ιηνοχοορτιϑ {15 νίηςι}}18. ῥη. 

. Καὶ ταῦτα οὑπόντος ὠυτ, αὐξςτ ὁ βασι- 55]. Εἰ απ ὉῈ απ π νος 19 : τ ἘΝ ΜΥΡοΚί γεν ,Φ' 
λι ἑν “πὸ Βερνίκη Ὁ οἱ συγ -᾿΄ ἱΧίετεχ ἃς Ρτα δε)δί οτηϊός; ὅ(. [ὅγε ἔν Φ’ Βενηΐκε, τ φιὶ 
εἰ καὶ ἰγεμων,ἴτο Βερνίκειᾷ 7. «ιῖ ςοπίςἀογαηϊ οὐπὶ εἶδ, 1 [ἡ ναι ,, 

χκαϑύρδυοι αὐτοῖς. 

14. [Νοηηρε]οινεβην [1 ῥ αὔνννηνν οἱ παδη τὸς ὁ Χρισύς. 

Ψυΐς. 5, ρβούλι Οἰνεβν». Ἐταίηγις, “Πρ αἤζονμν βιενὴὶ ΟἸνη- 
βυν.δ ες ὁδί, αν ἢ Δ δα! 4041 ἐς βΥορ᾿άη, υὲϑ ἐηβάενει εἰ6- 

τμην υδηίηνα ἐν Οβνηβνην ερπνβέμετε. Δι εβο σγλΐο {τὰ (ἰς 
ΟΡ οΓο γε ἐομῖ 
Ῥτορίνοτδν βίτις 
ῬιΟ ὅπ δ φυϊδς 
ἀσπῃ ρετίροοίες μοα 

τού χιβο: ἃ ςἢ ἰταντ φὐ 10. ᾿ Μὰ Απίεὰ 
Ῥοπατυν, πἰθέγιπι Δα ΧΡ τΔη - 
δεπεῖς ταπτὴπι ρτοροίμετας, [ἀ- 
ἘΜΡῬ κα. (οπηιπδιοηεπ)λυτοηι 

οἱ ρίο ὅτι νατρατγὶ ἀρβά ἰάοηοος οτίαπι (ςείρτογας ἀοξε Π- 
φῖὰς Βυάσυς ἰη Οὐϊηπιοπταιῖς οδίςγιδυ} ὃ ματείσυίληι 
δα ζοἰμ 7 οεληι οὐδεκόν γί τρατατα,, “ουηροτῖο ἁ γάτα ἰῆτοτς 
Ῥιδείδυ ἰδιέγάνσν ρογ ἐμὴ σου ςττί, ν᾿ 1οδι2 1.3. δριϊγεπιὸ 
“ὐδᾷ Ψεδιε ταΐογργοθ νηϑητὸν ξοηιοττίς Ρ αβιδείφιρ, ΠΟΗ͂ νἹ- 
σας σοπιαηίγε. Οὐυδπυῆς ΦΩἰΠῚ σαϑητὸς ργορτιὰ ἀοςἀτεῖ 

1 Μενα ἀἪ[ανα κνονϑν ἀληϑέιας κρὶ σωφριίωηι. ΔΙΑ 
δ. Ἐταΐτηιις δά νοιδιιθι, Κὶ ἐγημεμ ἀς [Ὀδενει ϑὲμ Σαρρρσιωη 
νοτὸ Βοςίοςο.. Μεητὶς (νι τὰ ἀιςα11) (πη τατειη ἀςοΐαται, 
δι τῇ κανία(ιὰ οἵδ Αἰγοτὶ ἃς τπ(ληιᾶς } ορροηίτατ. σις ἀρυᾷ 

Ἰιοατίοπειη δούατη 4υᾶ ἀιχιῖ, ς ΧΟΠορβοητεπη . τὸ ἥϑαριον τὶ δκον, τ σι φρο συων,η μανίᾳ. δ. 
Εἴη ὁ συφρνων ΟρροΟυ ταν τῷ δώ μέονιζο ΐῳ Μάγος γ. 1ς δι 
1μες 037. 4 δοίμον Κπορϑέ γααν 16. Π,οημοτΝ τὰς (υρ.1.4. 

18. Ρεορεινοάων, ἐν ἐλίγω ἩοΟγΔιιὸ ὈΡΘῸΝ ζνινη»α!] ρῖο 
αυὸ ΔῊΝ Οὐκει ἀιοιης ποῤ ὀλίγν νὰ ς (νι νεῖν 

ο ὅπ εἸΝΒνΙπλιὶς ἰ νεγηάζιιο [δ γπιοπ6 )ὰ μη βνεῖ, ναὶ γῳ 
“τη νιν οη ἀοίυπε (λυλεη 4} ἀοοιριδης ῥσὸ ὦ ἐλίγυ, ἃς 
(υὐλυάίληι νεῖ χρόνον, γῇ ἐρηιβοςτν ὄνομ ἐεπιρογὴν [βάτ; 
νεῖ κόψε, ῥά οἱὲξδνεων βννονοι, θιιο ραμεὼ πυενη. Ἐταῆπυς 
νοτὸ ΓΘ ῊΝ νίδετιν μόρρις, φυιηπν ἰητογργοζάτατ, δήφάίωω 
“ὦ βώγίΦ. ΜΙΆΪ νἱάθτιις ΠηνρΠοὐἤιηνα ἱπτέγρτοιατίο φιιδηι 

δὐπὶ φαΐ ραε 6}: εἶτ πατάτα : ταπιεη (δπιθητίὰ ᾿ρί ροιτμίας 17 ἔχιη ἀπιρίεχυν. 
γι δοξίρίστην ρτὸ εὖ 4φὰΐ πὸ πἰοδὸ ρδῦ ροζιεις, (δή ετίλτὶ 
γα ΠΌτις βνεγίτγαταιτο κάσο ραπιν κε (υρρέϊοιίε ρογίοτον ἀΐα 
ἀοςβίηδιυ : ἰ4 εἷς, νὰ ποη {τ διω ώμοωις ἀνα κάτ [δἦ ετίατι 
δρεργεἴδε σηιμιν νὸν. Νοσυρ ὀπίπι ἀπο οθδης [υὐαὶ αυΐη 
Μεδεε εἴδει νεῖν μόπιο Αιτάγυε τ δάσο φυϊάειῃ γε ρανεῖ χολὺν νὰ ἀρυὰ [κιςίάπυαι ἰη στους, 
υὶ βενίμμάετεης ευπ τε ζυοί οτίαπηηυμι Ποάϊς {ΠΠ|ς 
γιίάξοιν ἱπογοά δ᾽} γε ΜΟΙ Δαν δηίμιο ςοπόερογαης ἀφ. 
ἰεῖτ δότε αυσαυς ἐπα παητατ,ἰά εἰς συΐυς τς πὶ οἴει 
εχ ἴσο πῦμάο. Ὠ οι ςοπετὰ Βλυΐα, ργκάιέξιϊη εξ κὶ 
Ῥτορβοείε Μ εἰδιη ἔογε πωϑη τὸν. ἰά οἷ ἰπγοπάίε πο γι τὰς, 
ἰληνταεῖδυν εχ ροςορατοτυ πη ποίξρογυιῃ ρα οἷς ἀεί λει, 
4 τλπῖδη [πα χτεγηδιη ψοείδιη ρτίππι: οἴει γείυτγοξδυτιε, 
4.4η βοῖῆφα οὐπ (με ὁσπιθμπιξαγεῖ, 4 κανιίων. 
νιον προεωνμνο,, ἐξ αἰάσέσνος νπρών, 14 εἴν, ὁχ ἐΐρ 4} ἃ 
τιόμευἑε ἴοδγπο ἤτπι ἐμοίτατί ε μρτωνυιωνοδε, ν τ ΦΌΙ αἱτ- 
οὐηςεἰἤσηι ἀρρε!!κτίοης εἰγόν ΔΟΗΪ Τά ἐπις Π βηπτυτ, 
δρυιενν, φίι, ἢ εἴτ εἰναι δὲ {Πυ ἔτει ἀς νίτα ἄς Κεἰ τοντὰ- 
Ν ΤΩΝ ἀοξεγίπαπι. Ὀρρβοπίτιν εὐἰπὶ το ποδτιέ, αυὲ 
Ρείην τηοτζοιπη, ρα ετίλιῃ σα διτυτάτοῖη ἔγαῃ ἢ Αιἰτὶ αὶ ἢ- 
δινβειπείπση παοέὸ νυ ὰ Ηερεαοιμαὶ εἰἰαπὶ ." Οἴκ’ ,ο 14 ηση γιάοο ἡμ4 ρἰαιίμα κὰν βυπρίἰεῤαν μα μιῆς ἰοεινα 

80: 3.03, 

᾿" 

19 Ἀἰ ρ"ορεινοάννο (᾽ αἀηοοάνηο, κρὶ ἐν ἐλίγῳ κρὶ ἢν πον ᾧ, 
Ἡοδ ἩΝΩΔ19: 02 [δ ιννῖαι υδηνοα] αὐ ἀ δτίαηι ἱπέρβρτο- 
ταὶ ροιί[υπγιΡ, δι 4(. φμοθαν9 (’ υαἰνε. ἱ. κρὶ κρτ᾽ ἐλίγε καὶ 
ΚΦ πολὺ νεῖ, ντ οἰεφάητιυς Οταξοὶ, καὶ παρ μια ρὴν καὶ παρρὶ πεν 

ρου ἱχυθήτερρε εἴ 
ὁρμού, αυ]ο τοδυδίον Ηστοις, οαυς γεγὸ Ριορεπιοάί 
δὲ Αδιποάυπι (της γδριυρ πάπα, [δ4 ἀϊιοτία ἀτιπταχατ, 
Νδπι ρετίπάς δος οἵδ Δεῖ ἀϊζοτγοῖ Βαυΐας, Ργορεπιοῦ (να 
ἰηδι9) τι ρευλάοο νι ἤλς ΟἈεὶπίδπινς: νεἱπὰ νογὸ δὲ [τ 
εἶτ νι ἀνεὶς," οἴ ρτοχίηιὰ αἰδηϊς ἃ ΟΠ τ ληνίπιο: τα; δάσο 
Δἰ’φυϊό ἀπρ!μις,πειηφε νὰ ρεοτῆις ἰά {ἶπ υρα ἐξο Κιπγ:πὸ- 
φυςνετὸ τὶ ἀμιάχαι, (πὶ ετίδιτι νσδὶς οπιηιδυς ἰά ἐχορίο 
4ιυἱ ἢνε ᾿ῆς ἰοφιοηῖειν αὐ ἀδεεῖς. ΑἸ} αἱ ἵτοτ ἰπτοτργσίαηταε. 
Ψψυϊ ραϊοδίςιγὰ, νι οτίδιιι Αὐαῦν, 31: ἐν μωρά (Θ' 'ο βάζην. 

ἘτάΓΝ φὴ [οἰϑτε ανοάμεα ον βάτια τηνι ἐκ ΘΑ πη 4: ς 1Πὸ 

τετριεζαιὶο  Οὐαεὶς γοςθάϊτ  Ογκςα (ΠΟ Τὰ κρὶ δὲ ὀλίγων κό. 
γφν κρὶ διὰ πῳλώχγα νἀνεὐν υϑν ἐξ Φ’ πνεΐννε: αυῆ (ς γάτλτυιπ 

ἀϊοετοι Ῥαμ]ὰς δά ἴοι εορίοαως ἀφεεπάοι, νὰ (ε ἤιμΐεα 
βλιῖ Εβο φλπὶ τ πιεγργεϊαείοποιη μὸ ροτι ποη ἀπ ρἰ οὶ, 

Ἰοὶ μοι, ἿΝ 

.4] ΗΥ κεἰοἤνενιᾳ “ο,ᾧ’ "Ὁ 

Ὡ ὩΣ δὲ ἐκροίϑη τίς ὅποπῆδιθὶν μας οἰς 

" μι Ραμἰ, Νὰ ἐπί. κ᾿ 

, Νερβονίηρνενν μυῖα: τοη[ φία παμὶ γδις. 5εὰ ἰάδπι πος 10 ς Β 

« ἰοίδηι, . 

ως Ὁ 

ον ΑΡΟΘΤΟΙΟΑΥΜμ τόρ 
Σ κῥαχωρύσαντος ἐ λρλοιυ᾽ «ἰοὺς ΜΓ Ἐξ αυτι ςοοΠ ἐπι ἰσησε- μ1] Ξιφννν [ιοβι ον, ἰο- Και ΠΣ δαμπίυς 41} λά αἰΐον, Ἰκεητὸς 4νεὐδίν κα ἐπμιρονν ἐξ νὰ χης, λέορντες.» Οἷτι οὐδὲν ϑινά- ες 41} ι " ΜΒ ἐνὶ 

ἘΠ 6} Ὁ ΜΝ οἱ αὶ αἴϑιρροπος Οογιὸ 1 ἢ} ταόγις δας νἱηςυ }ῖς ἐξόν νην ἡκέμε ἐτονν 
ἘΣ ἄξιον ἀϊρηυπαοὶς μοχιο [{ε." ἡβμειε παρα μα εϑ 

᾿ ἡ , ᾽ ΜΉΝ ἜΝ . 438} ; ὃ Ρεβοἀ;-- 
Αἰγρίπισας δὲ τῷ Φήςῳ ἔφη, Απολε- Αβήρρα νετὸ Βεῖο ἀἰϊκίε» Ὁ ἱ- Ἐν λοι ἀρρας 

»όϑα, ἐδιωύατο ὁ αὔϑροοπος (ΣΥξ', οἱ μὴ)" ᾿υλιταὶ ροῖογας πόπιο ἱδις , ΩΙΠ] {μὲ β μον ἀρρειιαιι οα- 
ἀν υέ λητο Καίσαρᾳι. , ΟΕ μρρο!αςς Οζίλεςιη, βμαννν. 

ὡ ὼ Κιφάλαμον χξ. ΟΑΡ. χχνιι ἐπ θην αν 
᾿ ᾿ Τ᾽ δυΐεῖι ἀοογεῖααι ὅς εἰ ἘΤΤ᾽ κμον ἐνάϊοαιμν 

. νῖ δο8 δι ρλγαίηις ἿΏ }- 
τὰ! πῳ,.», τεαάιάοτσοηῖ τ Ῥαυϊᾶ 
τα υοίάαπι αἱΐοβ νἱπϊος 

τίω ᾿ταλίων., πιρϑαϊδοιυυ τὸν τε 

Παῦλον καὶ νας ἑπέροῖς δεσμώτας ἐκα- 

τντάρ χ᾽» ὀνόματι 1 ουλίῳ, ασοίρης Σε- ͵ |Οςπτωγίομὶ, ποπιῖπε λυϊίο, ςο- " 
δὲ μοτὶς Αυρη!α. “ 

᾿Π Ἐπιξαύτες δὲ πλοίῳ Αἰ δραμυτἼηνοί, ἡπο κε ο ἰβίτωτ ἠδυΐρίο" Α- 
᾿ ον χρυ ΜῊ δ οίαν ίποις γΑγηγιτοπορηλυ  ρατατὶ (ςουη- 

μέλλοντας πλοῖν τοῦς Ἀν, Ἔ ἢ σι ἂν τοπτοῦβ.} μι) ΑΠετορίοπεθ,ρτους δε [ὰ 
αἰνγθενδμ ν ὄντος σιν" ἥμιν Αι ραςτερχου! Ἰπγμ8, δὲ Βοδτωπι εγαῖ Ατιίδαν- 
Μμανεδόν Θ΄ Θερσαλονικέως. ᾿ εἢυ8 Μάᾶςεάο ἸΜΒεΠαϊοηϊοδῇο. 
Τὴ τὸ ὑτέρᾳ κατήχθημϑυ εἰς Σιδῶνα. : 

ἐων οὐ, μοροΐηφ δὴ 
᾿οτεῖ ἀνγυβα.. 

παΑμΐ γε εἰν 64{}4 ἰδέα, 
ββωείμμνε,, ρβιανηηθε 
ποδιζζωνε ἀνιβάνεθο Μ 4 
«εἦφηε Τρ 4ἰονύκεη,. 

Αἴτεξα διιῖδη) ἀϊς ἀειιοῦιι (α [2 5 φνανεὶ μεν ἀνε ἀ- 
πε ἢ ἢ εν τα ὙΠΚΝ ᾿ . . ἶ μαη εν διάομεην. βἤω- 
φιλρνθρωπῶως"' ἴῃ ο1 οὐλιθ’ ταῦ τΠαυλῳ ΠΣ ὑτὰν μὴ δι [α]ΐμι μιυπια- "πδνὺ φίρπο ἐγδίϊφι ἰω- 
γυσείμδμος, ἐπέτρεψε σοθς φίλοις πες] ἴτε ἐγάξδατο Ραυΐο, Ρεγμη ἤι ἔνε Ρ δδήμκν, μένην ι «ὦ 
κὐ θέντα ὅϑμιμελείας τυχεῖν. εἶνε δά διοἰςοβργοίς, δϑ ε}Π}6} |  πίτοε ὑνεν Φ' ομναην βιὰ 

, ζο τείος Π] τ εῖυτ, “ξένε. τὰ ἡ ἢ οἋ ᾽ ͵ μ } Ἵ 

Κακοὴν αὐαγθέντες υπεπλα, σειμὰν 41 ες νεγὸ ργουςθε (δ᾽ ορί- [4] ἈΝ μέεφωβ [βεὶπ- 
τἰι Κύφοον, δα τὸ τοὺς αὐέμρις ἐδ ἐναν" το ΡΟ θἤνοα νεητὶ οἴξης, τ’ ἰνθμαμικδμαω ΟΣ ἜΣ ΣΎΡΗ ἢ : δ’ πρὶ βνορέεγεα ἡνὺά ἐς 
"οῖς. Δάμο τ}, δου μὲ νὴ ἐονιγάτῇ. 

ΠΝ σαρντ Χχνιῖ “ἘΞ 
τ: Με Δωεηνβες ὡς δὲ, δίς Ν γι ἣν ἐκρίϑη ἥιοἀ νοττιλιιΣ αι αϊίτατεη δι Δηϊ πὶ νοϊαητδίδλ. 

δεειόῖαιη οἰ υἴτοι εἰξργιμάτα ἀοΠ θοτατίοιι φᾷ ἐμ ᾷιοια- 4 δ8διερίνεμι Ογρτννο., ψσισλ αἰ σώμα. τἶυ καύωρρν. οτος 
τᾶ ο!ΠΘΩ ΠΟ ς ἢ ἴοςο, {ἰς ἀεξεταςηῖς αἰαμτιηι ηἴς ἱπίογρτεβ,, δωδινανές αμόπενε Ογρνωην Ἐταίηνας, ϑνὀναμιζανό-. 

φιοάις Βείϊοιντ ετιαπὶ ας σονται 1... Οοηβευδεο δι: γον ἔνδεα Ογρενην ἸΝουτον οοτὰ γιάστας ἰδητεπιδηι οχργοίν 
ἴα δος νονθὲ κράνοιν ουαν (δου πὴ οαίυ, οπιῆιηο οα αἴξ 4ιιὰ ς ΠΠῖς : φιμα ντ ἃ ποις βαρηοείως » ἰξἰςπάϊνιοἱ εἴ ψοι διάοης 
ἰλοαίνιοο (εγπῖοις νυπυτ, οξνᾶν μ᾿ ἰ δε ἀφένοῖο ἀαἰαν, ἀς Αἴλπι γοτίως Ρεηξυηι,οὐτίμηι ἰη Οςοϊφεητειι ἀϊείμοιειτα 
φιανιάς ἰυρτὰ.2.11. Οαεενὰπν μαϊτὲ νατίατ μἰς ἰοζιε φιοὰ εϑιῆξη νῖ ὙΠ τπτοῦδεαι νοτίωι ςοητοπάδηι : φυὶ γετὸ 5,- ὁ 

Ἰ τὰ νοτος ἀτίμοις. 5γγι5 σλ ἐπορταα οἰπαῖπο ἔς Οταςφὲ ἄσοης ἰῃ (ἰΠςιαπι, γοδεὰ ϑοριοπετίοποπν νοτίις ρεγζετε: 
ϑιτ, Κὴ ανσὴ πεξεν ὁ Φῆος περιφθίν αἰ τὸν ΠΠαὗλον ὅ3ν Κα όσαρι. 4ἱ εχ ΟἸΠοιΑ ἢ ἰγοίδην λο Ολσίδην, τοὶ δῷ Οτίςηις ἰῇ 
ἐϊ μὲ Ὁ πιλίων, καὶ παρέδωκαν τὸν Παῦλον καὶ ἑτέργις δεσμώτας τω (Αςςἰἀφητεπὶ ξεττί, Εἰ δυεθπιτήτετ δε γεβίοηοε ιαῖ τη- 
μευ ἀπε ἐκμιον ταγχν τινι Ξε ρηάνεμη Ε ξένε υἱ πμιβονεθην Ῥάω». τοτοορτὰ ΟὙρτι,γιδαν αι} δίάοης τη Αἴἴαπι ἀτάυς λάρο τα 
τι κἀ Οαζεπὸ ἰᾳ ̓ αἰ να πν νἀ άνο Ῥμὶναν (Ο' αἰἰοι υἱηξῖοε Ϊ 1,γοίληα ἀν ὕω νἀ ἀεχιγὰ Οὐοἰἀξηϊοπὶ : φυὶ ἃ Οἰ ἰοία 
μην μην Νεἰρμ ἐμά απο. ΨΈτας Δυτοτη ποίτος ἰπτογργεβ του͵ [υγοίλπη δὲ Αἰἴλπι, ὁ ἤηιῖγα Μεεί βίοι νςείϊς γοϊπψαιπι, 
μην ἄθης ἰσοίμμι ἂς Ἰερίς, Οἷς δ᾽ ἐκρίϑν ὑπεν ὧν αὐτὸν οἷς τ΄. ντ εχ ἢος ἀϊαβταπιπαῖς ἀρρᾶγεξ. .. 
πλίω ψὶ παραδοιῖαι τὸν Τιαύκον σιὼ τοῖς λωδοῖς δεσμώτωμς. τ. : 

(δίδιη ἃς φυοατς δισμώτας ἰῃ τὰ νοτί, 45. Οιηξοάιας ἱπτού- 
γηκίδταγ ) ἐπκτον τάρχρ τ υλίψ ααοίρες Σιων, θέσωτος πλοίῳ, 

ἀξ, 4 εἰλ, Ροβναην αμίδνὴ ἀδετείωπν βωΐε,νε ἐρ{ε ἐραδλᾷ ἐνεῖ 

ἐρ Πμαίμανο, Οὐ ἐγϑάενειμν Ρ φοἰμς ἐμὴν γι φως αἰπέμε (φμαν 

ΦΒΡΤΆΈΝΤΕΚΙΟς. 

γα 1ιγεὶΔ. Ῥαιρ Ἀγ}. ΟἸςίΑ. 

νἱάδιυν ργο αὐόδηχυ ἰορ ἐΠῸ ἄφαντνε ννῖ ἱπίὰ νουῆι 4. δο 
᾿ βιὰ, ὃς Ρτο ἐνοοφοσκρρ ιν υλίτοε εζεμεν οοΐς δοῚΔ Υὰ;- 

ἄκυΐο μτοσίπιο ὅγγὰς ἱπτεγρτορ πιαῖτα Αἰίτον ἰεριἰξ φυάπι 

Ἰμῦφοι Οτοα οχεπΊρ Ατία οί ςπὶ ταπηςη νθίφμς πιᾶποπ- ᾿ς. (γργυϑι 

« Αὐναινγιθενο, γα μνεϊκυξ, Οὐ α ποηνπο πιοάο [οτί- ᾿" 
, ἢ ἰὀεδ της ; ἰόδῳ ἴῃ ἢ Σ δίκαν μων οἰαἰτατὶς ἀοπλοις, ναυίλοα δτίαιη οοάίοεν ἕη πος ΟΟΟΙΡΕΝ 8... ΟἈΙΕΝ 5. 

τ δἰοπς Μιιγίεαςε νας ἤπιις τρίδ.Α ἀγαπηγίίοπμ 30 ΓΑ διάση. «, 

ΜΆΞΚΙΡΙΑ5. 

δ5ἰε ἐχίται δ οἰάοη,ἰπάς νοΐεπε ῥτοῆς (οἱ πευΐε δα 8.414:- 
«(Ἱ,γοία ντδν Μγτα,υΐα νοπέμηι ἢ δὲς δἀινιετίμπι ἤ υἷς- 

πιεας, {δεινάνην ἐβά ταχίονει τοις ΚΦ κω Αἰ σία δι τ ταίυἱλμη ὌΝΗΝ ντ οὔίιαμο ουτίω δι οδίεξέξυ ἰη"- 

“εις Υὐ δι ἘταξΓυκεὰ «εβαίοια, δοὰ {ΠΠυά(υ! ἩΠο πάγαις, υἱπτιτα ἰδ Ὁ Οἰδιοιδι ρεγυεπιριαυοά 1 ταν ἢ πηῆ τανε 

μν πὰ ἀϊοίτως. Αἴϊαην αὐτεῖη προ Πρ τ ργορτίὲ ἢς ἀνέζαπη, λνεῖθο ὑφενλεύσω. [πὰς ἰτοτα Οἴμοι δι βαπιρβηία ἰερ δε 

ρῇ ΝΜ γα ςοπβπειπιημοά τἀπιση τεσ ποι τοεπυεπιητ, [δὲ 20 ἃν [σ΄ 8 ταπάδιῃ ρεγιεαίς. [τὰ δι νὶ ῥγο νπὸ εεἰδηᾳ}ν}]2 

, τεὶς λἀμετίο ΑΒ, αἴκεγὰ ἄνο τγαπίυοτία, ποπίρε αὖ δὲ ἡ Β 

Οἰνίετιιαι τα πιαιλτιεογυίη ἰοηρὸ ἡ οϑε Πππγυα]Ἰπάζοτιρατο εἰποιίατυτ,νενοιτυς ΠΟῚ ΡΥΦΓΑΠΊ, [δἀ ἴτας δια ἀνπταχας 

Πρίρία ἡ τωραιας Οτςοαε μεγιρμτγαι νετϑί μένω τείροινεηις, (είδοὶ ἧς ἐλιῖθο νὰ ποῦ ετίαπν πηλοήο πο ροίδι πο ΕΠα 

ποι [πιπρεῖ γεὶῃ βτυγαηι, [καἰβοιηι, (δἡ ἰη ρα ερα!α τῶγάὰ ὑπερ ἀδοόν εν Ροθεα Πᾳπίβοαῖ ἰυυσαο Ναμ 4." φα 

Νφυυνμὰ τηταχάμι τεληίδαμεν αας ταπιρι θαπαμαῖ, (σὰς, ὦ (ιγοῖδ ἴα Τλείδιμ. δὲ ἰπάς ἰω Οτδιδην ἠλυμ αι βὐυδηρ νοῦ" 

οἰνέεμιει Εταημε, φιΐ ἃ ἀγυπιοτίπαπι ἀἰςὶ ρατᾶς αυδῇ ἄια 

τορέις τηΠτασταηι Ν ἀν ετίδην, γα ροία Ν αἰΐνη Ῥετοτιάϊτὲ 

ν᾿ 
" 

“β νδμόξανφ ομην ἐμ Ῥϑυΐωε ἰητεῖ ἱ : νιπϑοφημί δ, αἰ}, τ τνφάϊ Ραμίμην δι ρει πλελ 
ἀμεένν μὰ “μβοά Ῥ (ποις, (ἐά 

ἢ 49- τας τῶπι τα 
(ρἴεη ἀϊ ας τε- 
πὶ πίοα εἰς οὐ- 

᾿ ῃδιυν, ἢ οὐάπι 

1] “ἰᾷεοιάενῖσε νάμεν .1- τσ ταν νεῖυς 

ἀναννειῤνάον οἐνομέενδε! ρῆυν εἰ το- 

: πη ἀεάψείτῃς. 
τος. 6.3. 

᾿ 



ΟΡΙΧΧΥ 70 
ι (γετέίαι νἱΔελίουνοα ἐφ μοησηίοπερατηπιοχ μαμάς ἃ 

«ἰδ υυπὶ ὄγφος ὑδῊ εισφαλρις τῷ πλοῦς, δζᾳ τὸ 
δεοείθι ἐχιῦν 
οτἀϊπρια ευά ΚΘΗ τίω νηςείαν ἠδὲ παριληλυϑέναι,πα- 
τε ρειεί(,διιὸ, ; 
ἐλυΐαε κοφίνι δ᾽ Παῦλος, ΠΝ ; - 

ΔΒ οἰ 84 Λέφγων αὐτοῖς, ΑἸγόρες, ϑνωρῶ ὅτι μοοτὰ 

««4Ὁ) Δαχετια παυϊεΐδτων ἰΣείςητο, προ [Ὁ εἰξ γὶ νεββοπις 

ἄἀἄμπν ΟἸΠἸοἴαπλ δι Ῥατ ΡὮγ τ 
επγξ(ι, ἀδιςηίτι5᾽ Μγγὰ τόση) 

, βϑοά φείαμι δρεἰ ἀ δ τ Ῥτοςυ Δι ίοΡΔυ]ο, αἰ φορσμι; Ευὶ 

Εὶ ῥείαριι5" αυοά οἴ ἔδει. 
Ρ ἡπηρηγὶ ας ΠΑΝ ἀΝ6,, 

" [ες ζῇ 
συνε ἐν, 

Α 4 “ ᾿» :. ςἶζ. ὶ - ᾿ 

Κακεὶ αὐρονὸ ἐκατόνταρηος πλοῖον Α΄ ς ἯΙ ἮΪϊς παϑας Οδηιατίο ἠδ] φ᾽ ΞεΝδὲ δερνρνίοον οίρι 
λεξανδιρῦνον πλιέον εἰς τίω Υἱ τουλίαν,ονεη} ἴασπιν ΑἸοκαπάγίπαπι πδυΐραηιξ! γϑράμον ἀἸεκαράτήμεην 

Μόλις Ἢ αἰδαλιρόοδνοι αὐτίω,} 
ἠλϑομῶν εἰς τόπον τινὰ. κα λρύρϑμον 

. Καλριὰὲ λημᾶμας; ᾧ ἐγγὺς ἥν πόλις Λα- 
σαϊα. ' 

ΠΏ 1τα! δι) πυροίαϊς μος ἰη εᾶ. 
Οεἔπιαυο θη ραιυςὶβ ἀϊεδυς 

κατά 
υεηἰ ἤειηι5 (εςδυιι (ὐηΐ μι 
πο Ρεγπιίεητῖο ποδὲβ νεπῖο, 

Ἰρετυσηλαυβ ἴῃ ἰοσυτ αυξάδῃι 
ἔνοςλε Ρι Πςτοβ ρογτυβ.ο}}}: 

Ρεγδόζο,δι αμυπὶ ἰδῶ οἴει βοτὶ 
ου]οία παι ρατίονιὸά ἴΔπὶ οτἱὰ 
᾿Ιεϊυηίυτη ριατο ΗΠ οτγα πο 
Βαϊ δος ῬΑυ]υ8.᾽ 

Ὠἱοςι8 εἶδ. Νην νἱ ἀ6ο τυ) 

ὁρῶ ἀρχή ἐμ Παἰίαῃ, 
ΤΥ ΑΗ βοβιδ ἠὲ ἐπ ἐκ. 

γ] Ἐπ νην νρωἰνὴς ἀῤεύμς 
ανδὲ μανῖσ ανέθοω νᾧ" 
νἱκ ἀομέπιεμως οοκιτ 
Οὐδ νόν, βνοβίϑεριο ηρι 

ὨΔυβαΓΘ Ιλ σον ΊΧαΒΕ ΡΕῚ- 

[5] ερίπνι5 Οτειϊαυεσυπάλιη [ἐγερα ἑωκια δαίμρμεη: 
ϑαϊι οηδη:. | Ξ 
᾿ . . 8] ἘΚ υὶκχ ἑμκια ἡ ἀηΐγαῃ. 

Ἐπ|1Π|δπὶ νὶχ ργατευ!ἐρεητεθ) κε υρηῤμινι τ; νῷ. 
ἀκην φμὶ υοξαίαν Βϑηὶ. 
βουνοὶ ἰμχ α φγ4} εἰμὶ. 

Ρτορίπηιια οτᾶῖ οἰυῖτας ΓΑῇχα, [ 4: Τραίαῇα. 
ἽΝοα ράτιο δυζετὴ τειηροτε 4), “ύμίιο κμθεπετέπρονε Ὀ υ ὯΡΟ βεναἔῇο, τ’ ινηπε ἰδ ἤϑρ 

Ἰφιδά Φ’ ἑεϊφηίωμην ὑ4π) 
ῥγαϑαγη πε, «φη [οἱ αὐιην 
᾿ ὁμἐμ!. Ἄ 

τοί έκεης εἰς» πὶ, υἱάε 

εἴξὰ ἐϊλ 

6. βρείαγωα Οἡ μία ̓ » 

σνεηῖο, «ἀηανίς δυΐίημ, ᾿ 

ἐ{ε εὐἱά γβζαιιονω ᾿ 

ἘΝ 

εἰν κὰ αζο; ὑΐδριως καὶ πολλῆς ϑημίας οὐ μόνον τῷ [1ρἰατίὰ τουϊόφας ἄλπηπο ποη ἐδβερθνει! ρων ἡ 
πὲς του }- ἢ του Ὁ τὸ δ ί ΤΩ ᾿ 4 “7 (οἱὰτη οποτὶς ὃς ἠδυ δ,Γ.ἀ εἴ] 41} νρρετ ϑριρηα τοῦ δεν 

ῬΒΔΟ Υἱνα δ᾿ ᾿ ὅε90) λλϑ κα ΤΡ ψυχῶν ᾿ξαρίτυτ ἠοἰϊγοσγαπι, ἔπτυγαιη Ἰαιηίπρατνμνποξβνδεμῃν ἐμ. 
πω ἐέρεδλι ἐσφόϑοι τνπλο. Ὁ Ὁ ΠΟ βατΟὨεη.. Ὁ} Παρὰ εξ μαῖαι. 66 
Ῥοιίὰε ρευάφῃ δὲ ὑκατόνταρλος τοῦ κυξερνήτῃ καὶ } -(εἤτυσίο νεγὸ συ εγπατοσὶ δι᾽ εἰ οἰ μένη ἀκίζοδεναο-., 
εἰσ φυὸπ Ὀεο γχϑ' ναυκλήρῳ ἐπείϑυτο μάλλον καὶ τοῖς] [παιείοτο ροτίυ5 «Πεηιίεδατυη (Δ Ῥάνειειο πα! 
Ῥεῖ οὐἴδιῦο" ᾿ς . ) 

ἔξ τς ὑπύτῦ Παίλον λιονιδα. 
τι Βέρ: πέρι 
τὸ μακροί, ῸΦ φροὺς Θλοφ,4Ιμ(θισύιων γ οἱ πδιοίοις 

οη, ἔϑεντό βοὐλζυ ΑΡΗΥΣ ἜΠ6π|Ὲ Γ 
φι.ὴ 1, 

᾿ Οὐδείς «αἰἰωΐ!. 

Αἰγουδέτου δὲ τῷ λ 1: ᾿Φ΄ ὑπάρχον-- 

αἱ κορίκαῖϑεν, 6.- 
πο διύωρτο κρταντήσειντες οἷς Φοίνι- 

ς ομέ τῇ μονα Οὐ ολάπε, τὸ δ᾽ τίν Κιλικίαν ἰὰ οἷξ φμοώ 
τὰ πῃ, ὡμοβ «β οὐ ΟΝ οίαν.. 4 λήγνα, 

εἰς μιύρμ. Μ γιὰ πυπιατὰϊ διγαῖο ἰπτον ρα οἰρυας ἰωγοἱάς ντ- 
θεε. Ουἱ ϑιγημδηι ἰείξυηι, ρἰδηὰ ίμπτ εϊάγιπι τόσα πὶ ἐπη- 
᾿άδι (Ἐοαίπλ ϑινγτολ Ἰοηφὲ ἀϊμογίο τλέξυ,, πέπιρε τη 
οπίὰ αρτα Ἐρμοίυιτι ἐμ Αἰ ζουηι ρείεχυς οσυότία. ῬΑυΐας 
νοτὸ μοπάϊαι οταῖ Οὐ άυπι ρυκιογαςόξιο,ντ ἀρράτεῖ οχ ἐἰς 
μα (υδἰϊεέυατις, 564 ἰοηᾳ ὁ οἰήπέϊηι ἱπορυ  Πιηνὶ ἔμπης αὶ 
1γιτγαπι ἰοσυης Κγοδοηίς νεῦςπι τᾶπι ργοου τλαᾶτὶ ἰη οοη- 
εἰῆφητς ἤιλιη, τον . 

Ἵ ϑιειινάὴην 5 αἰποοιοηνκῖ χακρώνί, θιοΪςὨγδις δέ δῖτα- 
Ρο ἰη ἐοάϊείδυς ἀρτοπά τι δα ησαίατη νοςάτ τοῖα ρτο- 
πιοητοτίυπν Οτἰδὴ ταὶς Οη Ὁ δὲ ἈΠοάῸ οἰνιδείιπιίταυς 
δοδέτί (μπε {|| αὐ ἤπιε ἀοβοέξογο,νταῦ Ονίδηταιι ἔγϑηις 

᾿ Ορῖα δή Αὐϑβταίεηι Ὅσαιη ἀοδείξογοιι. 
ῬΝΙΗδ  γανῖνε . ἀμλοιὰ λευῆξαρ, ϑοΦρΒαπὺ καίω ἐκ τί 

νσοαζ, δὲ δὲς ἴσου αὐδιιὶ διοίίς ἰπ Οεδτα ποπιοπ τετίηει 80 ᾿ς το ηρμν, Ὠςιπάε 
- Οἶδε ἰῤρονω. [εὰ οἰαὐτατὶς 1ναἴμς αὐ}}ὰ νμδπὶ πιοπτίο ἃ. 
ρυ ᾷ Οεοξταρβού,ψιοι «ο αιάοπι ἰοςεηπι. ΡΙἰὰς ἰπτεῦ. 

ἢ αἰμηεγαῖ [δὰ πισάἀϊτεταηοδῆτ" 
Ῥεοίοπναυε εἰἰδπὶ αικπήκπι [.ἰἤοη νοὶ 5 ρατεὶ Οὐΐοπς, 
ζιθια νεῦϑι 4 4} ἱ 

τ}! ργφείπιδιη, νυ αἴ ργοζαβν παρεῖ Τραμί νΖιοά 
ξοΣΓαρτιμῺ οἰἷε δἰπποθος Ηἰσγοιγυηιν, δὲ Φαγ σα ἰορς οη δύ. 
8εέ φιηὰ ἢ ταῖν δος ψυὸηι ΝΠ Πιὰ Φορεμρειιη ΠΥ Ν δτη δριά 
ϑιορίιαπαπι εερετίο Δ) Αἰαι [ραν αἰνίεαιοπι, (ὁ4 ηδ οἀΐονίριο 
ἐρῆμε ἤει. ἱνεατίδο ηξίουν 50 ̓  κῴφ Ἰερότεηι, ἰητοῦ ρτί- 
πιρτίδε ἐΠδιἸκιηδε Ογδῖδι νενφε ὁ Ρ᾿ Πἰο πυπηεγάταπι, 

Φ ΔΝ βόνο ἱθηβονῳ, ἰψινου χέῤνονινεῖ (ειω ομΐο. Νὶὰς 
Μεγοιϑιᾳ διβρμ!υπὶ Δι έσηι ἑπταάτοι ἐπέμἰηιὸ οὐἱοίαψι Δι ΐ- 
ἔν δε σ φαυσφυϑ θεπὲᾳ πνιπο ἴμ]ϊο Οἐτευλίοπε νίμιῃ εἴα, 
κα φβεὶ εξ δο φιιοή δἤίποῖδδο ΤΊν εν τι δεἰναύωεν, 

νρείεν οπηρυν ἀαιϊχ παι Δὰν ἐσ πτονο [υδα οὶ ρρρυ- 
Ἰ ντ ἀοέ  Πδηγυν ἰπεοεργσε μι πᾶσ ἰσοιπι ἐοέθὰ ἀῃποελυίει 
φιλὶ φυϑδκδὶ Δ το αἰφηείοι ψιδά ἀς ἐείϊο ἐχρίδιίουνίε μας 

᾿χυὰπι 8 υς ἃ Ῥ4υ]ο ἀϊςςρᾶτυν 
Ἐξ χυύτα ἀρροίτυδ ροττυς ῃῦ 

εθοι αἀ μγδεγπάδιπ), ρἰ ετίηυε 
σοηζιϊεὶ ἀ εογεισγιης ο]υεῖε ὁ- 
τἱᾶ “Πς, ἡ ἐαρόνεηνε ἤαλο πγο-] " 
ἀο ροΐεηι "δὰ Ῥῃοεηΐςα ἀειιε- Ριαμέρεῃς ἐγγεπθάνει μον. 

ι, οἰἤδεε οοάἑἐδι, 05 ςοπυςηὶε ἰδητοηεία 4υΠῈ νὰν 

οὐεάοὺ 48 αωὴνα ἐμ φυα 
βαωΐο ν᾿ αὐγρενς ; ̓  

Δ} ΕἸ 4ημῆν ἀρίμ! 
"05 6{Πφ α(ἰ ἰνγοηναηήμρι, 
μἐ ωνεηνὶ βφθμεγμηΐ ἐουβ» 
ἰῤηην, ἢ αῇ ἑηάς β,ιο 
νϑάο βο[[εηὶ ἀοωεινεμει 

, ἰλτο Πρ τρσυίις ὅς αἸοητίο [μευΐτ.23,. Δ). ποὐδὺς λυζοιη ἰιος 
5 [εβυπλιὴ πιοηίεπι Ἡεδγαονιπι ἰορεβαθμδα΄, αι πίσῃ- 

ἄς τοίροπάει 4! εχ ράττο ποίἔτο Οξϑομὲϊ, [Ιηὔαθὰι 
ἰρίτυι Νομειηθδογ,νῖ πιοτὸ οπτηίπο οοπίμοτίς Ῥάμ!αν ρο» 
τίμια φο Ιοςο Ἀγοιπαπάιίτη,υὰπι Ἀ.Ρογηδητι ἡδυὺρ ἀτίοησιπ ᾿ 
τοιρτδάληγ,ντ φυϊάςπι ἰογεδάταν πδυὶρ δὴ ἡΜπατίο, 4ιιαπυης 

Ὁ γιά ου!α αδεγετατοΝ ἐξ οτίαα Πδτο ΤΠ οὗτς ΠΗ Πτατὶ 4. οὰρῳ), 
ΦῈκ ἀδε τι τ, Τώνυν ΝΝοΝοπεόν, υζημε  ο ἀνδον να ἐάμμρ Δά4γ- 
ρήμ εἰανάνειν Ν ἐν ἐμο τεῤμέηθα, ἠδ νανδ βτοί να, πηδίνιν 
ἰϑη μον οὐ βιεμμννυφιιονννα νοδνὶ ἐδ Ἡὐωϊ εν χε ΝΗ ΝΑΙα 

τΉ [μένα πη οἰῶν εἰαῇθεὰ γείαξοι [νὰ οἰέκην ἐὐηνθεάμεει ἃ τι βΝ 
ἐιώρενε ἀδώγϑαι. ΟΠ] Ο Τραηφολ δ ανον(Ἰὰ εἴτινε ἰρίς νυΐτν.. 
νενεμίων ) ἰπτετρτοῖάτυς, 568 ρεκτοιαυλτη φυδὲ τρύβεμὶ 

πὶ "ΓΟ. 

Ρεϊὰὲ μὰ ἄς ἀυοὰ ἡδυζα ποάὶε νοζάης δοιμε, πος μοι 
τηίημ ἀβδιεὶς γὶκατιιτ αυ λπὶ Ὁ οἰπροίανποαῦν ἐδιταηι μὰ- 

ψ" Ἰοοια νωνεμέᾳ αί!ο τεπιροτε μα 
ἐποίἀογυας,ντ ες τλινοτί ἀρ ᾶδου! 50 δὲ Δἀ ἀίτυμι [υἀποηῖ 
ποίχδη δριιἀ ὄγγυπὶ δὲ Ατλσεπι ἰπιογργοῖοι, οὐ ]υἠὶ ἀιῆν!- 

“"πρείοηί ἰσοιπὶ τε ρας. 
1 Οαρένηην νοβνονννο, ἡδΓ ψυ χων ἩΝ ψυὶχ ἃ Εταίπην, 

““υὐηνάνωην μοβεάνωη ; ἀλοπὶ ἨεὈταίίπμισι δἰ οι δι ἰσρμλυ- 
λα: ἐς υτοπὶ ραςαιίσγι ρος Ποπαυ ΠΝ ἐπιρογίεἰς εἴπου 
τοῖν οὐιίσεγα... : " 

τι [βηρορμ!] [ὶ ηνοπιοιῖο, εἰτως. Ὡς ἧδε εἰ" Πρ ἀἠχιηις 
ο Μάγνον, 4. «ὁ βινυμοα, Φιίνι Ν ερέ ἰρίλην Ρτοίεπηρυς 
τα νοσας,ρΟΥτΙΩῚ Διιδδ ϑοινιμϑευῦνν ἰη ΑἸΠ ταὶ! το Πἰτοτὲ. 
Αἠάϊε αυτεπιεἰυς ἤτυιῃ ζυσαν, αοὴ πποάὸ γι ἤδειη μοιες 
μιλοεία (δά εὐά νε ἀΡοἰθατοκίοπε ἀπείηριαι ε ψιοὰ 
δάάϊε ἐς Αἰδίοο δι Οἰοτὸ, οἰδεηάϊς ἰαευταιὴ ἈΝ Πς ροτῇ 
ἰη απ ἰροεϊσῆλμεε ρτοίηδο γεηείε πο ἐξα ρετγιίυπι, Ὁ ΕἸ 
Οἰγνονφὶ κ' χύφν. Βγευϑῖος πση μὰ Αια νειὸ ηε 

.1ιγοίε αυάοον αιϑηχηίεν στιν φυδά με ἰνεμιογιμι πο- 
τοίνα ἰρῇ οἵΐεμε ἰῴμοῖα, ' 

᾿ ἢ ρων 

ἈΡΟΔΤΟΠΟΆΥ͂Μ. οἰ με 
αἰδᾳλϑιμϑΐσῃ » λὶ μα τῆς Κρήτης] [πίτς δι ΠΠῚς Ὠγδεγηατεια! ροῦ- [1 “πρ Ονεια τοριἰολενσην 

. δι θισ οι» μὴν " το οἱ Οτεῖα 7) γοίρὶ εἰεης αα α-| [“44βέονεν δ’ “4 ΟἹ- ' σι Δι αἷρον. βλέποντα χα Δίδα καὶ χα εον.. Ἰέτίσασε ὅς ὉΒόγηπν. ["᾿Ὦ᾿».΄΄ 
Ὑποπεόίσαντος εἶ νότου, δόξαντες τῆς 5] ᾿Ουσηι δυίοιη δίριγαῇςινο- [ἢ] «Ἴρίνκνδε ἐμέο (ης 

, ὙΠΑῚ ἜΝ ς ὙΒΜΡΈΜΟ ἩΡΕΩ ΜΓ ΠΣ πἰ (δὲ δὴ ριοροίεϊ μϑὶ βνο, αβιπναπενε ρεοροβιῖ 

φερϑῖσ ἣν ὙγΕῚ "᾿ “τ οὐ ἑὄροτε5,, αυτππιο ἡ Π ητ, Ρτο Ρ ἐῤνλῷ κὸν ἕο μ ἰῇ ᾿ ; : : ; 9 ῥῖο- “}}ρ»,εκεὺ χε ζετο, 
παρ Ὁ ἀνε ΕἸ ὉΘῈΝ: ,» “ 7 [χίως Εἰ ἘΤΠ ΒΕΡΔΟΙ ΟπτῆΝ ἐκ νιλ ἀνοῤμα 

Μετ ον πολυ αλε κατὰ αὐ τῆς Ὴ : 7 ΔΝιυοροβ πονίεμην αν 
ἢν {6 : Μετὰμι Βαμα τοῦτο ρὸ ἢ ἐπι-  - [πρρβε [ ἐοπιναἰρίανονε- 

αἴιμος τυφωνικὸς γὸ κᾳλουμᾶνος δ9 π΄ Ἰρερίς Ἴπ᾿ Δ) οϑυλα αν βομ 

«λυίων. ; 

ἰ ἐν: ἐγρθονίεν 4ηἱ υοεαα 

τυ5.4 νοσαταῦ ΕΓ 

Σιωαρπαΐεντος δὲ τῷ πλοίου. καὶ μη)" 
Ἰγάοη. μὴν Ἀωνοαβμδίο. 

Οὐίππφως ἀδτοριῦ οἴει ηὰ- (1 (πιώνννε «ττερεα. 

διωυαμῆμου αὐτοφϑαλμεὶν τῶ αὐέμῳ ἐ- 

πιδόντες ἐφεφόμεϑα. 

, 

»- 

υἱδιοτηγηας ροίζες οδηϊτὶ νοη.ἦ μι πάνω, δ’ πρα βοἤεεος 
; Ν "ΑΓ" νεπῖμην, ἀφεα "4- 

Ὃ πνθ σεμεῖς παμέριο ἔςτοθλ-} ον 

ΝΗ ν' 

πυδαννα, 

5, βώνμπρφμίεη α[ρίτ αι ΝΝοῖων, τανσνδίσειντοι δὲ νότου ΙΔ εηίπι {Π] Αὐέγαῖςπι ογα πὶ Οτεῖς ἃ Οτίςητς Οὐεϊάξτεπι 

εἰ. φιπη ἰοαίτος ςαρηῆετ ἐρίγαγς, ιτὰ ντ πδιιῖς ΡΟΙΪττ ουγ- νοπὶις ἰσφοητςε, ἔρεγᾶπε (ς ργορο τ ςοιηροῖςς δίρίτλητε 

πμηΐεποις. Ναπι Ποία οχ Οτίσηϊς ἴῃ Οὐοιάξητεη Νοῖο ξιτυτοςὺ αυιὰ ἡπηίγαηι ΝΝότας ςἢϊοιςθατ ντ Ἰρίαιῃ 

εοὐπιοπάεθατ, [ταφὰς αι ἸΝ οτος ρΆγτπι ρυρρὶ πιραττίην. Ογοῖα οἱ ληι αι γδάςτοης, ντ μ]] απ ροτιζυμιαι εἴς νἱν 

(ινῆππη παυῖς ἰάτυς ξαγίτεῖ, πη Ππ αἶσα οος ἃ Οὐςτας [τ - ἀσιοῖυγιης ἴα αἰσωπι βτουςδι, οί πητοπεῖς ποη Ροίϊεις. 

Ἰοῖς ἀκοάοτς, ἵτὰ νὲ ἀθοίγατς ποὴ ραϊεης ηυαπιργαίογ- 1460 Κυιςαφῃοη σοητςητιις “τα ες Ἡλι! πὶ πα κι ἐζαύϑνῃ πίω 

εἰπιίείνις οἴου Αὐήξογ, ἃ 4ιιο τι ἰζομυΐοβ ἤθη Προ ]οτοα- Κρητίω ἱὐ οἵ (δοιμηψιπν Πετοτα Οὐτας πᾶν ας, Ἀ θ!άις 

(τ, φύώοννι [ἰμζοννε ἄραντες. ἸΝοΥα εἰ ἢ ηἰβοατίο νεγδὶ οτιᾶ ἄδσον ἰὰ οξ τορίυς:ντ ἤφηιβολγας τρίλπ) με ἃ ΟΥεῖς 

ἦμεν ψιυνηῖ ὡς ἡλυΐ εχ ἤλτιοπο (εὰ ροττὰ ἀἠοςάσπις ἀϊο!- ἱτοτίριις πο ἹςεΠῇς, Αὐμῖγο ννάελιςςῖ δὰ ογααι γος 

ἐς. ἀιοᾷ 1,ατιπὶ ἀφοϊταπε βοϊαοπῆι Ἔπσδ᾽ ΠΟ ΠΊΠΙΥἹΣ γο τιάπππς ππρο!ξητς; 

ἀεἰικοι ἀιίζοεητος τοτίπάου]α (οἸμαπς, αυα βολ0}}| ογᾶς 14 Ἰη ει κριτ᾿ αὐτῆς. " Τη οαπὶ νἱ Δο]οοῖ Οσοτάσ), ἃ οι}- 

ἀει νοϊαπτιΑτ ρυξᾶπς πουρα!]!ν Οταςὲ τὸ ὄρειν ἀϊςὶ ἐος φαΐ ἧωις ἱπτοτίδιις ρεόρίογοα αὐτορτα βυτ ραιΐῆς. ὅγτιῖς νοοῖ ἢ ! 
Οἰυΐπε ἃ ρογτιι, φυὸδά πιλίυμη ίφα νοἷὰ αἰτο λων ν ἡιάπι ΝῺ [ ναἰα,»} τά εἰξ ςοπττα πος, τι ατὰ χυϊάσηλ ςπεοητία, 

, ἀπτοητίαπι ἰδαυστος Αχαθ5 νογοῖς ἄρανενς, φιἠτυϊετματνε- [μ4 δὐπδιρηὰ ἐχρτοῖα, Ῥοτεῖς δι τε νδητὰς πᾶν πὶ ἔς 

Ἱπη,ιοά Ἠοιμετας 1128. « Βοος νετία ποη τη ἀς(οτιϊῖς , ΓΙΓς ὑ πες τᾶιπρη Παιίπη ἃ Οτοτὰ αστιρετς., ἐς ἀ βότιις τ 
ναι ἀεριαγις, Οἱ 7' ἡσὸν φήσαιντ᾽ ἀνάϑ᾽ ἐςία χῶ κρε πὸ τασσόω. ΟΥ̓ ετδηι ἱμΊρο ]ογα. 4 Τονϑυϊενίμε, τυφωνικὸς Ὁ ςὶ 
ἧμ. 4μμην [υβωξν{" αἱ ἀά.. [η΄ ἱπερτὰ ρτοτίις δι θατατὰ, τειπροιζι,οἴιε, ας Τγρδιοηὶς φιοάλιηπιοάο σηνιύς. Οὐ 

τἀτοχ οπεπάδιη. 5γτὰς τοῖν ἡτιιὰ ποη μαὲς ἄραντος {τ δυτοσι ΤὙρθοη, ἑοριοςὰ ἀοξοης ἂιέϊου Πδτι ἀς Μιη- 
ἐνὸν αυδά [οτταῇς πδυιγιπὶ ἰητο Πἰροτος, 4 Ῥγοβ ένα, ο ἄο,βι Ρ]κρῖνις δ .ὦ ταρ.48. δά μος ἀιπάοεπὶ ἤςιὶ ΡοιτυΠῆς 

ἀἰενϊοφείναηι Οτει ονγοῶρσεν παρον ἑγρντὸ πίω Κρήτίω. διροτίοτς πΉΓΟΥ ντ υάλῃν ἐς Τγρίσις δῆς ἀρ ρυτατιητιυιηι Τγ- 

γειῆουϊο Εταίμχας τοεξξὲ (αγγςυίοιη γεργοδιοι τ 7 Δα! ρὰ- ΡΒοη ἤθη Ἰῃτογνοπτος, δι τοῦ τεροῃῦηοβ της Ππιιης- 

ει ἀρηάο οἵοις οχ Οἰιοτο  ἕἰᾷ οἵδ νεπτο αὶ κατ ἂα Θεολῆ τοτυγ: ει ρας αὐτοηι ποπ πιςπήποτις ἤλτης ΤΎρμοπις, (εᾷ 
(οἰ πἰτίαἱ!, Ἰηίυΐλαι βαοὶς νοὶ συϊτατοπὶ ἴῃ ΠΠΉ ΗΠ Ἰαυά επτὶ ργοιςο]! οὔ, σύλις σἰίδην σις ποπηξῃ οὔ κλύδωνα ψυισᾷ 

[πο λη πιίηυς ρυφεηάως ἢτ οογαην ἐγγον 4ἢ μος η ἰσσο ὃ Ἰρίμηι νεὶ οχ σὺ Ὁ ΜΠ ροτότας, φιδα ἱμιςᾶς βοη τορεητς- 

ἐμον, φιοά οἷ λἀυστθίυιη,, ἰἄσαν ἀφοίαταης αἴχις Ῥγοριὰς. ἢππὶ ἀυςηβάηη τυτϑλιεπι, ἰςά ἀιυτυγπα!η τοιηρείζαις ΧΗ 

νεὶ Ριοριπφιυίυς, ἔεεογιητ νεθις ποηγεπ. τ οροῖπργοτμιπι ἰξ ἀιοατ αὶ ποη Ροιΐυπι Τγρμοπηξοπιιξαίσς. 4 ἔηνοη 

ἐπάν εἰ πος ἰἴοσο ἐλτο Πρ οτος φιά ἐς ἰνᾶς ντὺς αυΐάαπν εἰ γάονν, Ἀὐφκλύδων Ψετὰς Ἰηΐοεφτον, δ νη ἀφ μέν : 16 φιοά 

(εἰρίοτίης, Νλπν 4αία αὐ} ἐπ Οτοτᾶ διυθως ποπεΐπὶς οαι- ἰςβοτΙΕ ρρακύλων 5 ( Πἰς ἐητην σζιαιη ΑΘυΜ]λι νοσαῖ [,ὑἰζᾶϑυ 

αρἀρυά Θεοσταρθος ἰπυςπιτυτ, ἐοηξιριεπάιην Αἠτ δὰ Δ κύλαν) ἤις αιιδά Ευτοιηιηίοπεπι μυῆς εἰΐς, ἰνν ἐητιν 40 
τοπιοδιιτας, ΑἸος, π΄ γυίμης οἴ ΠΥ εἴα οἰνιτᾶς ἴῃ ργοιποη 20 ὅτ (οἰ (τιτιαῖι πἰλίυο ἤδητοπι,ιπάς ἁάϊςαν τ ιὸ οχ (τας 

τοῦίο Πτλοτίθ!η δυτοῖι μοοϊδναπιίσε γοξὸ ἐοξδειιηυς. [(Ὸ Ἰίτοτε ΣΝ Μειίάιειη Ράτῖαλ Οςοιάεηῖοπη εν οτίι 5 

γλάϊλπυς ἀπποταυίς Οτετᾶ ἰπίαἶα ππτις Ἰορ οράτιιοη (.γ. προ 2 {τ ἡαιις, Μοἰιτλιη υἱήο]ιοοτ τάν ιηται Αἰτίσαμι ἃς 

οἰ τον ίοηἰς ἃ 1125 απ Δτοῦρο το 4 εγαον ςοή [αάϊοτ δ: Ππλιη ἢ εῇ: υυπη ργαίεστιην τις ἀϊξαθτυτ ἢς πὶ 

᾿ξηληι ἴῃ ἐο εἴ οτκοῖ υδά ποι ἀπἰιπλάυειταπτ οςἢ ἢυας δγτεη Μαγιάϊειη γεγίας προ]! ετοηειτ, λῖάλήνις τ }νὶ ἤοη 

ἰηϑτορίιαπο εἰΐς ἀεργϑυλίαπι δέ ρτο Λυκίας ἰτρ οπάνιαι Μυν κα Ροτείς Νδῖς ςοηϊςέζυγα ἀιίρ]ιοοτς, αισπη Εὐγὺ πὴ τάν Κι 1- 

σἰάς ἶνες (τὰ οἵα, ἀοἹὸ ρου ὁγαης ἐχ δέμθοπς ςΟΠ ΠΠροτςα, Ῥέναιιπι γοςοῖ γί νι: [ἢ γθεμλὶς τςπι εβατριις ορτί- 

γηᾷς τοῖα εἴην ἰοουτὴ ϑτορ δηι9 ἀεί ρῆς Α (Πις 'φί- πιὸ οὔπιοηιας ἰνὶς νεπτίις ϑογύλιν τἀΠΊση "ἃ τϑοισυϊαμμι0 4 

τὰς διέρηλη! ἐ ἰρί εἱϊ “πὶ ε{ἰεγοηγίσοΣ το ξὰ ςο στα ἰἢ οἴηπιρις Οταςίς ἐχειηρ[ τίσις ἐρυς ἰοχ ἅμ ἰητς ἢ ζ - 

ἴῃ Λῇλ, δὲ ουΐας πιοατῖο ἰλδλὰ οἷ ἰαρτὰ κοτε ποὰυς αἀ ῆς τγνζητυα δυπς Οτίςηγά οι δμ{{π ὅς αι άοπὶ να]άς ρτὸ- 
ν ἤροαπη παρ οτοῖὶ ἀεζριαπιοάατι, αυὰτη ἔφυς Ἀ οπγληι εςἸ]οἰϊμῆ. “Αι ΟΥγσεὶ βιιζτυιλεοσιο" κλύνηννα νουδης. [5 

᾿ 40 ἡμεν , "ἢ 
" ἱπῖοῖς Νατθορςη 4ηδτοτοῖ. Μδιαΐν ἐρίτυν Εταίπνις εἴ ςιθο αι Ηοὐφὶ Ὡπ Ὁ ΠΡ πεν Κιαθην ἡ} μάτπὶ ροδ- 
ἰσαπι ἔςπειγε ἀς Αὔν σρρίάυϊο Οτεῖα, νπήδ 1πρίτοΓΑ- τᾶ σαμο, ὑπ  πυδὶ τυχπ αἰφεϊἴξιυπη τοπάηςςπὶ νούλης. 
με ἀϊείτας, Αἰαυὶ Αὐπι, αιιδι ἐὰπάεπι ντροην διγαθο(ηὶ Ἠοτατίμε, Ν ρον νηάφηϊεοι ΛΉΡΝ ἡπρστὸ πρήτὶ Βγαξίό{ἡμενε- 
ΕΠ )δταίτιπ, ὃς ϑεερίναπιις Ῥταίωιη νοοῦν Ῥ]ἰηίυς ἀϊίος- πρὸ ἀμίαι. ̓ Ἰάςπι, τοῦ μεν ἰάγγμ κάμνω. Εντωι «γα 
τὸ ἰπιτὰ ἰρίλαν Οτειά οοοοας Μὲς ἀὐτοπὶ πεςείϊς οἴ νι ἀς 45 "και ἐούνίδιμ. Ἐς 5)}πς,, -“τυδιβεδιῆν Εἰ τὰ Ναηβάρεα,, 
τηλ τ τιπὰ δἰτηταῖς χοὸς ἀοοιρίδειτ, ῥναθίτως σζίαηι ἰῃ ἐῸ ἐπὶ γα νγρύμρα ἴκαφιις ηᾶυοαι, αυδηνῖε Οὐ οἰἀςιτοαι 
Ψαμε ἰρτοτρτεϑ αι σιδ ζομνενε Αἴδτν νεττιτν ματι ΠΗ] νοτίυς, ἰά εἷς ἴῃ {τὰ ϊαπὶ διιει ἐὰπὶ ἐπηρο] σῖςε: ταις ἢν. 
(εν ἐς Αἰΐοη. ἔυδαν νὰ οὐἰτεωμπι οανηίπο ἀϊοοηάυι τὐπὶ ποὺ εἰξη τλδῖὰ τὸπιροίματς ουτίθμη ταξξιιπι τεπεῖα 

ε ἐρανῃς ὑπὸ τῆς Αὐνον) Δ πά0} Ροτεγαις ΑἸῸ ἔς Πμοτς ποη Ροευμενεά τοοὰλὸ δυκτηοδὸ ες Αεϊνττιο Βυόλιυπι 
φιετδης ἢ Ρυΐοθγο ρόγτι ὺ Οὐά εὐσο ἱ. (μὲ νεὶ ἣν Ἔ διηῆς ἱπιριηίαπι, οὐ μος εἰ ετίαπι ἔμις δι νδείις Ευγολφι110, 
τοπβηιβίο ἀοοεγὸ ροτυίε ἰοτον ποη εἰϊο ντδια ηοιπφη ΝΑ ΟΠ: ἂρ [τ] ῥεττὸ ἀγζεδαζις ἐπίτυ εβ που βυ{ παιιίτηα τ οας 
ἀϊοξηάυμι ἔιϑεᾶι ἄουντει θν νοὶ οἷς πωϑα σον, ΝΕ ἀρτὰ τοῖς, Ἱπτοτίδυς ἱπιραξιάϑυγας ποίη ηὰ ΟἹ το ολἀοηεοζίηιη!.Α.- 

Ω 

1ιἐποῆμς ν}} τδιίοτς ρούς οιηιζῖι ῥιαροίειο, Ἰ)ειη ἐς τὰδς Ἐυτος γἀοηδηὶ ᾿διηὴῖν ἃ πη οτάπ) γοςείη, ἙσΧριηχιδ. ἢ 

βοῦς ἀιχ ἴδε δευζας γμνένδν ει αὖ' τῶ Αἷννο νι (υφτὰὶ νετί,7. "5 Οὐημ αὐτονδηκ μεν. [ἃ εἢ οὐιιφ τα ργοτα [ιν ἐγατί, 4ιοά 

νεῖ, κατιυήησοιντες οἷς ἄλεν Νάπι αυοὰ ΟΛ ΟΠ Ο ἄσανπες Ῥυϊολιτὸ ἠεἰοειδίς ΟἸδπεςπϑιη ρθε βοξο δι» νεγδιρ Κυζω - 
γϑετς βικιεενι ἢ, ̓ ς αὐὐάδηιν εἰς ργὸ {ἰ πιοτὸ (ποῖ, νο  νήτης ἐμ αὐρὲ τοῖς αὐόμιοις νὰν εἶκε, τίαρω νι δ᾽ ῶν' δτη ὅλως οὖν 
ποη [είς ψανίοίε, (δὰ νατδα ροτίον ἔνο (φοΐοι οςουμποία, Βύσατωι κατα γίον, Ηος εἰγοφοῖοτιας εἰ υοί {τον ἐς- 
τεῖ. Ῥοίοίε δυεαπὶ δοηξεχιμέδίο γε ἄσσον ρίο ἐγγύνεων (4 ῸῦῈοἰλτας νοι νοξαντοοϑαλμόν, 604] ἀΐςας Αἀυσιίο, νεῖται ἃς 

εἰ, νὲ ΟΑἰ ρὲ ἀέοαθ,, ὧἊ ρίμν ργδι ἤν" νομμογομὲ ἀζορίας. ομγοίί( ἤΌητα ἱηξιεγί, ᾿ς4 εἰςβαάπείο δἸεθρ ποτε σῦβο 
τυΐυο ἀπετοο νοίτς ὅσῃ ταὐρτὺπ) Ησυτετιέ. ας 015 κο ἦι ς εἢ ψιὸδ μὰ; υϑδάλη! ΤΟΙ͂Σ ὀρϑοιλμὸι ἄτοιζιτ, ντ ἡ ῖν 

πὰ ροῤείσειη οἵα πεπὸ νοοεὶπ ἐχείρί δε, (τά ἐγμαιη ραί ι} Σ ᾿ 
τ Ἠδεούοιι, δϑίπρε νὲ ἐπ ρορυ τὶ (τλενοι νΠτλτο,. λιν ηῆαχὶε ὀνόμαξονα αὶ ἑᾳϑαλλίοιν ὑπου ᾧ τοΐομρι τὸ νέως ὅδ - 

ἀκ 1 ΠῚ} Δρράγοῖ (ξαυυτοι ΤΠ Ευδημ οδταν. βοᾷ γιάρουσι.ἰά οἰ Ἐ ψαῊν περηβοίν ρυηήεν, Ριφίιν 4, Οτηίνι νᾷν 
ἰρίᾳ τοϑο φυλὴ αὐἀέοτε μίραι, ἰά νἱάετυν ἡαφίτατς. Οὐ). ἐαϑανγν δ! ΚΜΑΙΝ ΝΑΨμ θΘΠΜἢ "[εδηων, ; 

Ἶ ἂ 

γετρς τοίατως ΒΟ εκ ΠΠ0.0 παρ.» τὴ ὑατὲν τὸ φφιύχον ἀκ φύ τος 



ΟΡΧΧΥ 147: 
οἰ δι Μησίον δὲ τε ὑποδιραμόντες, καλού-} 16 ᾿Ἐπ αμᾶ Ἰηξτα ραγυᾷ αυβάδπι, 16|} 1» ἰοβίρον ως 

εὐδυλ, Σφοσροῖς δὲ χυραιζουϑμων ἡ μδδ, τῇ [6] Ομυπι δυεεπὶ νεϊειηοπεὶ τέ- 
Φἤεπάιι, μυ- ἑξῆς ὀκδολίω ἑποιοιώτο' 
σε οὶ ρεὶυε ' 
ςοηξυ!ειε εο. αυὰπι 4} (ΟἹ! Καὶ τῇ τοίτῃ αὐτένχαιρες τίω σκουϊμὴ τῶ οἱ Ἂς τοτεῖο ἀϊς ἱρῇ ποῆτιε πια- 
Βυπιαδα μευ" ἰοὺ ἐδ δι ᾿ 
ἀεηιία (εἴε τα πλὸ οὐ ἐρβ ψαιδρμ. ὌΠ Σ “ 
δέ ἀοε τελάδι. » 

Ὅευν ραζοῖς ἐς ἧς δὲ ὦ τ ὑπα ὕο ΦΝΗ͂ Εἰ 4 ἀλοδμιαὰ πολλὰς δὲ ἀσυῆαρ ὑπαρλθυσκέ ον 
ἐσρυ!. ρεθο ςαϑιὶς ὃ Παῦλος ὧ μήσ' ῳ αἰεἶι οδἶτεν, 

τα οἰοεθον Βδῃ, ρδρ οἷ αὐ δρες,πειϑαρχήσαντείς μοι, 

με βλαιι εὔϊ. φ αἵ δ οὔχως ἐσκι γαιϑ᾽ ἐγ τρί Ρ ὼς Θιφ ὅτι οὗτως ἐςαι καὶ ὃν τρόπον λε- 

τ ας φαίη ΡῬοεηίχ, δι φαΐ δ Μεεϊάϊεην νοτίις τὰ να ἸΏ 5 γι- 

. 

ΓΙ ΑΘΤΈΤΑ. 

ἐτλθος τὴ , ἢ «1 Πἰηἴδαν αυὰ ΟἸδυόα γοζατυν,, [4πρἀεουντειμνι, μον 
ρθε ϑιῳγτῦ μῃ Αἰ ἢ οὖν ἀἴι βιρὶν μ τὰ εἰἴστιιδ, νἱκ ψαϊαῖ- ἑαμρῇ ἀεὶ αν 

ΠΥ ΤΥ ἴυ8 ἰζαρίτα ςοιηροῖς8 βεγί, 1. με ὦ χὰ 
᾿ ᾿ Ω2,,,} ΒΕ Ομ δόσδαν ἀἰνιρεηείν ν- ψ4βιδ! δα, κἀϊειογῦ; 

Ην ἄεανῃς, ΡᾺ ΤΑΣ ΡΜΟΤΟΝΕ ἡ [τεϑάπευν» ᾿ςοἰ πέτα πδι : πης- ΠΟΣΣ ΩΣ ζωννιωύτες ἮΊΛΟΙΟ δ οὐμϑρμοί τε 5] Ἰεμοπτόίαυς ἧς τὴ ϑγγιίπ᾿ οχεὶ- δνΜία είφενηι μεν 
οἷς «ἴω Σύρην Τεπέσωσι, χριλρίσαντες Το] [ἀετοης, ἀςαι 5 νοἢ 5,ἰτὰ ἔστο- ἢ [00 να βεζπεεδαμν,, 
σμεῦ Θ΄, οὕτως ἐφέρφοντο. θάπτων. 

εἴταις ἰαδατεπναν [εφιδτο ἐφ 
ἰλϑειιγαπι ἐεςεγυηι: 

4] βηδεηία ἀἰρ μδε πγρεὶ. ΟΝ ϑ.- αἷδιυς ατυηδπισηῖδ ηδυίς ἀρ οςὶ. ᾿ς κεγμοι 
γι}5. 

“ΙΝ “ν΄. »,.... Φυυπι αὐεζ ηεαὺς (οἱ Πεαυς 
Μήτι δὲ ἡλίου μετα ἀφ ρῳν ἔπηφαινὸν ἤάεγα ἀρραγξιςης δά ςορῖι- 

τὸν δὶ πλιοίρνας ἡμέρας ,χειμῶνός τε ἐκ] ες ἄχος ἢ ἢ ; ΤΣ ΟΝ 5 ἀτ68) δι τεπηροίτας ποη βᾶγ- 
ὀλίφου δγπθνμδμου , λοιπὸν αὐδεηρθέτο . [4 Ἰησυαηθετεῖν, αδίατα ἴηιρο. 
πᾶσει ἐλπὶς τῷ σώζϑϑωι ἡμαζν ἔζεγαπι ἤρεδ οὐμη δ ογας (Δ]ιιτὶς 

ποἴξτξ. 

,οἱ Νὰ ΜῈ ΔΜ ην [οἱρ, ἡ. 
" βάεειδωε ἐρῥανεηι,. 
ΜῈ βῈν βίωνε: ἀνε: ὦ 

{φιΉβε[4"ς εὖ ἐαίγρα ἴηι. 
. Π ννῤνϑνεν ἐδὴὴ αὐΐαια εταὶ 

[δεε ον [αἰμεὸν πρῇνα,, 

ἘῚ ἤμην πον" 4 ἑίνο 
γ͵Φ [δ᾽ [}ἰνίμνε βάθια Ραμ. 
ἐπε ἰη θνεάτο φογμην ἐ  χὶρ, 
Οοτμεδ 4) φυϊάειογϑ υὐτὶ, 
Ανάνιο με. ηθὴ οίϊεγε ἃ 
Ονεβήγἰμοτίφωε [αεενε ἰρ. 

αὐτὴ τχυΐτα ἰδι κα ἐἴοι 
ἱποάίαιαως ἢ ΔηςῬάυ]ὰς ἰῃ ηἰς 
ἀἴο9 δογιπὶ. ἀἰχις . ῤοτίςεθαι 

ΤΡ ἘΡΥΣΎ ΤΠ ον Α(ϑεν Ἰᾳιίάσανν ὁ νἱτιταιδ: δ ἰη το] 
μὴ αὐάγεδϑοι Σετὸ τῆς Κρήτης, κερδησαι, [οδεάϊεπάο ἤση Ρεουςδὶ ἃ (το 
τ τίω ὑδριν ταὐτίω ὃ τίω φημίαν. ιᾶ9 δέ νίτατς ἰηἰιγιαπι μδῆς δὲ 

“ “02 4 85.» ,2}μ} [ἀ4αμμηπγο ᾿ 
ΝΡ ἐκ Ὴν ἈΝ ΕΥ̓ΤᾺ " ἣν ἐξ ΗΝ δεάπυης Δἀποτοῦ νοϑνι θο. 

με “ΠΣ ῃ0 Δηΐπηο. ἤτι8 : ἀπ ῆο δηΐπὶ 
αδ,πλ τῶ πλοίου. 0114 εττ΄ οὐ ψίαυδαι εχ νοδὶ 

(φἀ ταπιὰ τῇ Ω4ι}13. 

Κι νύδε [μαἀφο νοδὰ 
δοιφ φηΐποο 4{{: οὐ) 
"ἶνθ ανϊϊδῳ, ἀμίπνα. τ 
“ νοδ βυαιετῆνανι πθ2 
“". αὐ ᾿ : Παρέρη, γάρ κοι τῇ νυκτὶ ταύτηι ἀϊγε- }  Ααἰείείε επἰπο παΐαί μας πο. 5}. ΖΑ η ονῖτν μἰὐμέιμε 

λος τῷ Θεου,ου οἰ μιν Ὁ λαξόὔω. Ἰϑις Αηρεῖως ))ει, εὐϊαε τη ς. » ΑἸκπούδι ΠΣ 

Λέγων, Μὴ φοδοῦ Παῦλε, Καίσειρί!, (8. .δι ἄλφα σθματο σοΊοι ς ῥΉ,, Ῥίμσεν Νεννν 7 αὐ νοι ἢ . Ὀϊςειδε Νς μέοῖ εΡαυΐδ,0-. 1 Ραμίε, αν ἰεόροπεὶ σε δε ὡὐϑδαῆναι . καὶ ρου, καχώραςαι ροῖτεῖ ἴς Οχίεί πα: ἃς εδὐςς,}. 2 Π ενεισσ, οετε, ἐφισυὴ 
σοι ὁ Θεὸς πάντας τοιὶ ““λέοντας μφτὶ ἰργαιίβοδειις εἰξ εἰ. Τ»ους οπμο! |. ἡ δε Ῥενε οποπεν 4 νά- δι᾿ ᾿ πεϑαυΐ τοσυῦι πδυΐρληε, κι πρῤοιόραι 21] Ῥνορίεν φησά δε" δηλ" 

"δ ἐβοιοε ν τέ: ἐνείάο εηΐτη 
᾿ [9 ἐοφηδὰ βε οἷα 4" πη. 

Διὸ 4) 9υ μεῖτε αὐδρες" ἜΞΕΟΝ γὃ τῶ 1} Ργορτεγξα δοηοδηίηιο εἴζοῖς 
Τνιη: στοδο ὁπ Ὠςο, τά ἔοτο 

«ἂχ, ἌΨΝ υστηδἀπηοάμιῃ Ἰοαυυζι5 οἰ} ἰνρράνιν ἀιόβινπο εἰ πννω λξλιπαῖ οι το μειοήμοι ἴοᾳ 
Εἰς γῆσον οἱ Ἤνγα σε) ἢ μαξ ὠκσεσεῖν. [αὶ ἰπίυ]αιη ΔυΓ χιλη απ) 20} 1» ῥηξνίατον αήεῖν φυῆ- 

: . ΝΝ οχεΐἀοῖς 05 οροττεῖ, - . [144ν ρον! πον ἀεμεηβηε, 

Δά ρεοτο αι δ. δ τε δΣ ὡσδεηγάτ νὺξ ἐκηθς. "7 - Οκιεγὰιη φυᾶ φυατιαάεςί τι δε ροβεαήνανν μεν’ Ν Ἄς ὅ 3 ἢ 

ΤΣ ἐθὰ ρῆμα εὑργινὴν νὺξ Ἢ" ηοχ δὐυοηῆοε , ὅς Ἰλθιατοπγυς ᾿ τ4ἀεείπια ποὺ [νρεγμεπιίν 

ἰευγώνονοο δ ὺ μὰν »ημὴβ ἐν τῷ α δίῳ, ν Αὐηα,πδυια οἶτοα τηοδίοπι! "κα νι μοιεἐν ἀ- 
ἔ διδισυδ . ᾿ ; 

ἀἰρὸ μέ έ και ῖ6 δὶ γεν μὰ εξ ἀεί νι Π7 πννευάσοδγα μένεις δὲ να].  ΟἍΠ}]: Βαήϊς νοραητεη ανατὶ πιοάδίςογγδηφονζα βαγμε:,ατιηΐ 
δἴται, ΠΗ͂Σ ξιμμβιηαα ἐρατεηῖας Αται! Πρηιῆςας. ΡαπΙὰς αλυίσι «φετὸ μαι (δίο ἀπ νηο πόπειης ροίβης ἀεοίλτατο, [ἰτο 

ἀμ ἔπ τα Π] λα ρατίδηη ἐπα δπὶ νὶ τεπιρεατὶεδτοριᾶ,ἠ νει (ππαε ἰπεαγρτοτατ, ΨαΪξατα, δωννοννηο ὑφβ. Εταίπιιι, 
τοἰ!έϊο ἸΔῈ} οὐδὲ 4 ἀφχζτλιη δε ὰ τευ Ρσαίοις ρόπα, θεν υαβι αἴζο!!ο οτίδην ἱπορτίιε, εν ἐαρίνα, ϑεὰ δι 
Νὴ ΟἸδι 4 πιλξὶο σχροίτα εξ (4 Οςειάδεαϊς {τρις τους ποίξαι (μσᾶς.(πρτὰ 10,1», σκόνις Δοπιοα {Πδιμς τῇ φϑύνῃ. " 

Ἦος Ολρὲ ἀϊειευς εὐἷεν ἰφ ὐοίϊοι .- 
«εἰη τε (οὐχὶ νἱάογοητιγ λῆς αυδοπὶ ἐπί] απ ποῖα. 1ὸ {περπεδενιξι θην δου ἱ πον οα] ἰτιῖς νεβογεῦ φυῇ (5 
ἀοέλι πη Ν δάἤιληνς ἃ Μεῖὰ δι ΡΊΓπἰο ὥαιάδιὰ Ρεοϊδιήςο ριτίδυς ποῆείε ἰηοὔδέ, Μαϊὰ εὐβελνν νον νομμσεὺν 

. Ὁυάοη αἰεί. Δπηοιδητ οτίλήν αἰ} φικίαπι ἐχεπιρίτιλ.͵. 6 ΔῚ ΔῈ υμάνε,μέβο ἡ τοῖο ᾿π νείκει ἤφεεγε, ΠΟῊ ἱ- 
Ἰεζεγε Καύδίω Οαὐάλπι, ὃς δι άλα Υἱάστι Καὺό ᾧ ἀϊςετο τ λε1ο πέρι πλπὶ 4υὶ ἀηηυπὶ νίκας, ἰδὲ δἰαυσά ἰυοευιη ας, 
ἀεὸ ἐογαιρτα ἤνης ἢφο ἀοηλίηδ νγίιπὶ δι Ἰοσογατη, ρα τη (ἡ “μὰ ταιησῃ ρίαηίην εἰξ γαίῃ. Ν ες ἐεανβνε. Ῥυαῖ 
γΟΪΣὶ ᾿αοοηπλητᾶ., ράτείιη [ἐγιρτογιην ππις ἰκεπείαν ἃς ἴῃ 
τίη αμί θεαὶ Πυκαγογιη ἐπηρεγεία. 

17 δινιεένδβα 'θθωι, ψινεβωννιυΐτος τὸ πλοῖον, Μὴ ἢ Αιηίδιυ: 
στείπαιο (δ υπάαπι βάν» αὐ ἀυ δεῖ;, δι τὰ νεται ἠδυὲρ 
δεϊοία αὐ(ξεείηρσεπείδυ: ἡ 4 πείδνι νιήσταν Ατάτυς ἤξηνῆ- 1 τηοιν δε Μαγῳ.4. : ; 
εαίἴο νετθο αὐριφένλοιν {{Π|8 γε Πα] νὴ πίνε ἣρ᾽ κρ διε ἐν γα 17 ζαίϊδτεηων, δια ρυνων. [ἃ οἱ διε ἸΠΠες ἔεγγοσιηγο 
"λιν ὑαλνυντὶ Νῆσον διε ύλο φεροζνμλνος ἦφι ϑωλίασαι. ϑέρΦ Διοπιοίο εἰἰαιῃ Ὀἰβερεί 1κδεϊπὲ ἀίωευς τ υοά ταιηεη νὲ 
ϑυτοπι πάις ἰπιγὰ παυιπιτεςζερογῇς, ἢς νηἠο]ςοῖ ἐρῇ πα ἐπίο!επείι γςξιρ. 41» νία δ τῷ 9 [υὐνποά- 
Αἰ τοῖα Φ Κα ἀ τειν ὑεπίνν δια βαα ἨΔ ς 4 γον εἶ ὠόλπῳ: (αείηὶ Λάτίατέουηη διε Αἀπιάπυπτπιγε ναὶ 

ξαΐμ κυρδινοιν ἡβφιήεαις δμιος ἰοςο,δι τερετίς πο δῖοι 
Ῥετείσυ αι μώ. οὐ ποη ΡΟ ἤπαι αἰφαείεῖ, αἰ ἀυις ἡ 
ἐσειηρῖο ἤπη ἐοπἤτηιες. 

1: Ονίωβηνανν, ἀνχὴς ὉΠ ζοτα, απόνα, (εγιδτο Ηοῦτγανς 

Ῥηβείρικαιί, νἱ ἐοιηρείκατία δον εοηδοτοῖνι νενοπισηείις ὃ ἤπιιην νοοδηΑ ἀγίμη φείδη; ροεθε, Οὐμθ πῃ πιοῦε (λα. 
ἀν δδαπι τὸ ἐιπερεῖν αιιάτη τῷ ἐμπεσοῖν ἐμ, ππϊσοτατ, νεπιος φψατὰτη αυία ποηπυῇον [εἰ ΠΠἰτ τος ασαιοη,κἀεὸ φυίϊδεπτίι 
Δόνδιιῦ 4 δεν νεῖν, χαλάσαντει τόφκιυοι, ΣΕ (ηθειπλάπιοάμηπι ἰη δὰ ἀΐδείιι ζάρ.18.1)}}2 ἀς Ἰοτρρογο 
Δρρεῖμι νεἰὰ οὔ ειιἀεπείδυς δι ἀπτοπηιγάνια οὐιάιπ οιηπία ἀἶδα Αἀείαδιςο φαρ]ιοιτίας, 4υὶ δὲ ὠρετμη ὑπὸ Εν Ων 

ταν 

ἑμγίδην ὕφος (ν᾽ Ἰαξικτῇ, 

.- 

φᾷς μελλόντων ἀγκύρας ὠκτείγειν, 

. ΑΡΟΞΦΤΟΙΟΒΥΜ. 77) 
εἰονϊνειάδαι βυκαιὶ Βυύαν ἀαίςιρτίοπειαι εχ διγεδοηίε Ψειοτίαι νίψιρ ρεπεῖγλ α αυἀ λυῖοπὶ Ἐρίτυ πη ἄς ἤιυὶς τας 
μϑτο ἐερείπιονια πνακἰπιὰὲ να εἰς υς ροετίπετς, δὶς 1 }- ρᾶχτος ἀ!]ίε, οηΐμδν φιίάσηι γέρρα γΟΟΑΓΙ : ἰνή ἰλιη τοῖὶ 
ἐν δίταδο ἀς Οεγαυπί Βρ᾽γὶ πιοπτίρυς ἀ{{ογεπα, 4μο8 τάπλθῃ διγιδοηΐ ατδις( αὶ ἑη Τιδετ Οςίτὶς το ροΓ ἧμιν 
Δειρεοίλαπιοι νοοῖξ Ῥιοίεπιστιν, Η σε πα μήτηβενηείβιωμη 4 «ἰδίκ)τοτυηιν ΜΠ πὶ πνᾶγιο ἐγδέξυην ἃ ἀτιδείειιην ἀεὶ σοπῆις- 
ψν [αἰ βαν Φ' «“ἴἀνίαμει, πὸ ὧν διῶ τόμρι κοινὸν ὠμφεῖν δι" 4. Οἱ}. Θτγαδοηί αἰοητίτεις Ῥτοίξηγριις, ι! Απισπληι τοιη- 
διαφέρει δὲ αὶ 1 ὁνιοιγδιότεαῦ «γῴην μόρυς τοι δυιλαήῆης πρύτης δι.» Βοσίδυε ἀϊσιτυι νἱχης νε αμὶ Ογιεηταὶς φβοι!  Πΐτιις Ακἱεν- 
κὐ δδιν'ἐ δὲ Αἰδίκον τῆϊ ἐντὸς μέχρι τὸ μυχοϑ νι) δὲ καρὶ τῆς συμ ἴἰτο Ρεϊαρ σ( εἰἴ ἢος "ἢ μὸ ἰδέϊασατινγ Ραυλι μμμνι 
πόνκι. Ἐχ Ἰνὴς δυῖο! ἢ ϑιγαδοπίν νειρΐδ ἀρράτρι Αἠτιατίουπι Μείκκαιη οἰςέζυς εἰ) α]]υι " να, γι γεαφικὸς ὑμφγίσιωρ 11 
βμιπὶ ρτορτίὰ ἀπσὶ πιλτς αυὸδά ἃ (ογαιηῖις "πη τίθεις ἱπταν, . δῖ τοττίο. ᾿ : ὶ 

-»-" 

ρου ἐρορκις οονῥωμε, οὺ ἐν. προθωο ρον ὡ 

ἡ" μόσιν τῆς νυκτὸς ὑπενόοιωυ οἱ ναῦται! Ἰποδὶε (εἰρ ςατὶ ἰμπτ' ἀρρτορίη- [ [ἀννώ, εἶνεα παίων μοέϊᾷ 
φροσοίγειν τινὰ αὐτοῖς γόόραν. τ [ |φμαγρ δι δ ααδπι γοριοπειη, ἀρεῖ ΠΝ: ἐν υδόι ] 
τὰ τιν μολλου ρέε αὶ οἴκοσι"}"}} Ἐε' οὐδοῦ πα κι ηρρα ἴηθεηε αὶ ἴ νον, " - 

ὐβ( ; λιν βολί- 1 Ῥαπε ρα νὶ ριπεί. ὃς ρδυ]α!υνη]} 18} ον ᾿Φ' βονννμίοηις 
βεχχὺ δὲ δίκᾳ φησαντες, χρ παλιν β μὴν ἰηάς εὐθον ὦ τυγίμτ ἀςτη  ] {οἰ ἠεπρέομαμρτανι βοη 

υἱέ! : δ’ ρυψιίίωην ΧΩ 
βιβανη, πμεπενμηῖ β4{19 4 
4μῤπάεοιηνν ἂν 

Τύνφηιει ἀωίφη η6 1 

Ἴδε ἰοια πο εγέηθ, 

ἐΡΜΡΡ νυκηῖει αμεἶνο-. 
τα9 ἀμ ΑΠμοΥγοβιῦ 48: ἀδτην 
βει- 
ΝΊΗ ὑὸν φυκνθη- 

3 ΘΕΡῚ ἰφα 

σαντες δ οον ὀργυαὶ διχαπῖντι. Βοί!άς ἐπισηοτιπε ρας αυΐη- 
ἀεςίτη, 

Φο(ουμδυνοΐ τε μή πως οἰς τομαῖς τό"}.» 

ποὺς ὀκπέσωσιν», ὧκ Ὡρύμνης ῥίψαντες 
! οωΝ ε», ᾿ 

ἀγκύρᾷς σέοσαρας ) πύχοντο νμάρον] 

γοτιςητο5 πραυο τρὰο 
τ ἰός ἐχςἰἀσγεηῖ ), ἰᾶτ 

᾿Ρυρρὶ Δης ποτὶ φιάτυοτ, 
8ηξ αἴ τη) οτἰ γί. ᾿ 

Οὐυυτ νετὸ ηαυτα δυάετεπι 
ἸΒΟΓς ὁ ηαυΐς ἡ δι. ἀεπ ἴἔξηι 
οὐρὰ ἴῃ τράγο, (δ βιφέεκτυ : 
γεῖμε ἐ ργοσὰ δηςβογᾷ σσῖοη.} 
(με, , Ἢ 

[᾿χίε Ῥδυΐα5 Οεηΐζυτίοηὶ ἂς 
ΕΘ ΠῚ ΠῚ πὶ παυϊ τηβῆ- 

[εγίτ,νοϑίογυδγὶ ᾿ἀοη ροτο[εἼ5, 

ἡνέϑαι. ' 

, Ταῖν δὲ ναυ ζητοιυύτων φυγεῖν ὧκ Μιηίυπι εἢ τᾷ 

τὸ πλοίου,καὶ χιλασείντων τἰω σκάφίω 
πββενε ̓ βαρίοαην νη πἰδ- χὰ χυοά 4Π8- 

, ͵ .« 5 ͵ 

εἰς ὃ ϑύίλαοσαν, τοροφάσει ὡς ὧκ ὡρώ- τῷ, με οδίφηῖν 4! ἐπεὶ. ἀφιτῖα δὲ ανὰ- 
ρενει ὰ ΓΤ, ᾿ ὁορηιςιδηα 

ἐκιοηάονοι ἐπηροΊ πε, 
«ικι Ραιίία Οφηιν: Ἐπὶ ρεαπλ Εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρν 

πῖς σρατιώταρς; ἑαὐ μεὴ τοι ζοείνωσιν ὦ] 
πἰπ λοίῳ, ὑμιέις σουϑῆνα, οὐ δύναϑϑε. 

᾿ Τότε οἱ φρατιώται ἀπέκοψαν τὰ 

φνία τῆς σκάφης, καὶ εἴασαν αὐτίω 
ὠμπεσεῖν. ΣῊ] 
Αι καὶ ἔμελλεν ἡμέρᾳ γένεδϑοι πα- 

ἐπ ϑάμὶ να εγιαενυος [αἱ- πη ᾧ ἐν 
μἱ βεγέηαη ρος, ᾿ οἴει τοπ᾽ φρέ- 

., ἀδιν (8,8 Ὀεΐ 
Τμης αὐ[ἐνάεν μη! πο! Ὀερεβορηιία (ει βυνει [:αῤίνεν φ’ βάβὸ γηλίροοι ἴε [νυλ ἐαπτεπεϊβεγει 

᾿Ὑυποαδίοίφοταηε αἰΠτες -᾿ 
πες Ἰςαρῆα, δι Πυοζῃπτ σι εχ- 
οἰἀέγο,. ἘΝ ἢ 

Ἴ Ιρτοτῖπν' δυζετι ἀσπι οτίτς- 

“. ᾧ ςς οὐἸδία πιειϊϊα 
ἘΡΗ ᾿ἐαείρεικε νοὶ τερνετὸ ΕἸ φυσι ἱμα, ἐοείραε ΣΝ ἘΥΙ͂Ν 

ἶ ' βενν, ναῤα κε ϑιανίων σῆϊ 
Ἰάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μᾳεταλαξεν]. [ἐἢΤ ἠϊε:, ἀρεταρατὰς Ῥβμΐμ8 ο-} [Ὡὰρ Μιπτβ οδρπε, ἄνεεηε, ἀγπῆν μος 

. , Τ ; δινάτίω Ὠη 65 Υῇ οἅ εγοπὶ ἰθατη,ἀϊς ἔς, μάγξφάφι ῥα ἀνε πφάνς. τεερίἀδηια 
της », λύγων 3:0 θοσαρβ σαι ΡΤ ΠῚ ᾿ς εἱ ἀςεἰπλιαυλγειις δχὶ ἰώ εὐϑανὴον,  εϊεμἰ ρσ γν6. πιυηάο, (Οὐ - 

σήμερον ἡμιέραν τορος δοκοιυυ τὰς , ὠσιτο 
ἀατλώτο, μησὲν προς λαδόνϑμοι" ' 

Διὸ οἰδακαλό ἐμαὶ «ορρςλαθῶν 
τρρφῆς᾽ τῦτο γὸ ποὺς τῆς υμυφτέρας σω- 
ρίας ὑπάρχοι. ἐσενὸς γὺ ὑμὴν ϑισὶξ 
λῆς κεφαλῆς πεσεῖται. ᾿ 

Εἰπὼν δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἀῤτον,σ- 
χέρίφησᾳ τῷ Θεαῖ ἐνώπιον πάντων χαὶ 
κλάσεις ἡρξατο ἐϑίοιν. 

, πες" βάεϊε: ποὴ ἰμυ ο ΝῊ αὐ αὶ 4ιο εχροδιαηξεῦν “δαὶ ρετ- 
᾿ιρδιιδιίβφῃυθο οἶδο ἰμπλριο. 

1άεο νοῦ ποεῖοσ νὲ ἐπηπχαιΐβ 
εἴδαπι: ῃσς ςηίῃ δὰ (υέ γς-} ., 
ἤγδια ἔρεϑλτ. πα] Ἰὰς ἐπί νὰ ἢ 
ἔγυτα ᾿ςαρ Πἴ8 εχ ςαρίτς ολάει, [1 
Ετηυυτ δας ἀϊχί τος.» δζ ἃς- 

ἙΕΡ ες ραπξ, στατία ἐρὶ Π 6ο 
ἰπ ςοηίρεόϊυ οὐηηϊυπγ:ᾶς αν. 
Κορ Ποτροερὶς οἄετς. 

Εε 4υυν ὅκε ἀϊχὶΠ!, 
ἡξηνενα ράπεπι φυδμ 46 ε- 

ἐν δε ἐν ὠη[ῥείξω ον» 
ἜΣ : δ᾽ φιωῖρ βεχίίίε, 
αν ϑαπήνεηνε. 

-ΑἸρρυορίπημάνε [δὲ͵ «νρρασώγιιν αὐτοῖι. Ψαΐσατα ἀ Ἐπί γὴΣρ. "8. πε ρτίμιο: ἼΣ ει : 

ἘΝ αἰ ρέῃ ἔμ "ΜΗ ἀν οη ἐεῖῖ:  ὐρνενσιει ἰτανῖο- 10. διεηηβῇενι [τω ἱραπ χαλασείντοῖν πἰυὶ φχῴρίω Ἐς ἔγὰ. Πάτα 
ἰεβλον ἡτυὰ ἀϊςςπάϊ βολιις ποὺ ρετοϊρίατα ΙΝ ιη 4αία πα- {Π|4η’ ἀηῖοα ἃ πηατὶ ἰη ἡδυΐπι (υδάυιχεγαης Πιρεὰ γετ 17. 
υβαητίριυς Ἰἰτογὰ πιϑι οί νίάσπτυγ, τάςίτοο πλαίις μας 4 5ὺ β"Αβερειγοφφάσρι, Μυΐταπι δι Ἰὴ (εἴδη ἂς ίη γὲγ- 
ἄϊοοτο φρρσείγειν αὐτοῖς τινὰ χώρκν,ὐσοάεῖς δά ς ἘΡΙΡΒΡΡα ᾿ Βίν ναί δίς ἰοοὺρ ἀρυὰ βγγαπι δέ Ατάδαπη ἯΝ ἕεῖος, ἡυἱ 
{ἰψυατι,αιιὰ ΠῚ ἀνρρσείγαιν αὐτοιὶ τιν) χώρφι ἵς δὰ τορίδηςτι αἰΔ- 15 παιραφραρικώς υψι νεῖτοῖς Δυάμεγυηε. δὶς δαῦεῖ ἡξιτος 

᾿αὐλη ἀουράςις δὲ. ὙΊΓ ας Π.Ἐ ἢ οἰ, ;, Ρ τον αθδεπνην βοιίων δ τὰ, βηϑί σιν ἡμδα μον “{"" ΑΝ 
μη φήν υνϑ ἐβημο εάν .- ἧ . Τὰ τά εν ἀρ τόρ γδν 4ιμπν ἰῃ ἀἴτ πιασί μαι σείει ἔπε, ὃς 
τ εν ὑϑϊνάο, βολίσαντες. ΒΟΙΠἀΔ Οταοί νοζαηῖ ηαιϊ- ο., ἀπολιογατίς διαίδιις Ἀἰς ἀφάτυν, ἡ δι. ἼλιῈ Παῖς : 

εἴριην ρετρολιάιουϊυ πὶ 4 αἰτιτινάδέινοπι πιατὶς οσχρίοσαις, δγεείιτ ἔκγτὶ ἱπμιβεγεευςμλδάυπι νι 24 (ετγαιη ἀῤρείεγοῖισ, 6Ὶ 
εξ νὴ ἡ ΠπἀλητυΣ. Ηδγοδοτι!ς κρι το πειοατηρίαν νος ἸΝ οἶτὶ ὸ 31 ΝΟ βοδε οὐ Φιώκ. Νιη ἰρίξυΣ ἀϊιιπαριιηῖ Ριο- 
αλλ δα πηδυπι ἀρροἰ ἴλης, δι Ῥτο βολίζων ἀϊσυπε ϑονάετ ᾷ - τα Ποηὺπὶ ἐδ οαείταν ἃ πηράιίς οιυῆς ρεράοτ ΚΝ ϑαναυλπι 
τῇ διοάνιη ἐςρ!ογαγοι ματι εἰ(αυοά (ἰλιτιλαίεετο νοςλδυΐο οδετὸ, ἀμμτο Ν Ῥοξίνιν δ 111 οὐδίπολες, ἐφοά 'Ζι! (ἐνεης 
δ0ὴ δχρίίοαπς. 4 Ρα[ἠωνὸμγῳαί. 5:ς τϑξγὰ Ν σταῖς ἰἠβέτθιεν. ΠῸΤΝΙ οτάϊῃατϊαε Οδίἀραν ολθ ὰΡ πιεάϊαι Δερ Πἰθ ς τξμεατο 
Νεπὶ ῥαίλις 1.2τἰοίο.ν δεβήσπιδο ἀείρας Ὠλε  ΠΝ νῷ Ὁ ευπιρποα {| ΒΦ δι μαδεγεηπρτιτὸ ταὶ δέπλατυῦ. 660 
Ομ ἐμγιμεὺ καιροὶ τὸ ἐέγνιν,νοσαηι: φιαηέδην νἱψε ες Η ΕΠ ᾿ 1ιματέν ἀμί ἄχρι ὃ, δὶς ἀςοἰριε  ἔδε Μ Αγαγ ας, 
ἔπι εχρδη ἤν δγαρ ὲὴς ἐν ἐεβένίπνι αὐ ἐχιρβπο ἤη δ Πεὐμηὲ ἴσντοι. ΠΤ ρΟΓθοΙ Ἰοαυυτίο ουϊαἠηράι (οἴεις 
ἱκίν ὲ αἴϊογμαν επὲταπημιη, νά ϊο ρεείους ὐγε μέθην υἱυπίηνα νὰ] ὸ νη τυ δ δία {πὶ ἰῃ Βα ἐειπροῖαις 
ΣΉΝ κατ! φιμαροκ Κοϑπλπίῃ ἐβάδιζε! 2 αυοιυιἠϊδηὸ εἶδ ν Ἀδ( πα εσι, ἀδ ἐπίογπι Ὁ αιοι- 
δὲ (ων ρεάίδιι, ἰάρῇ, Ἀρρϑεαις (οὗ νὰ ἡυανίὰ ρα, ρὲ- ἀἀΐαμο εἶδ νίυ ἐπι ἀοείρίεπάυπι ἐν τευ νὲ μΙ ΝῊ] οὐπηίο 
ἀδερεποἐρβηίμην Αἴ] νοοῦν νὐνο, , ΩΝ ἡυν δοι0130. πὸ οἰ ἔμππορε γίδοεξπτυτ: ἡοῇ ηυδᾶ ἤγογίΩ» πη ἴεν 
Δὐδι κατ ἐπεογρεσιβαοανν τ ΑΗ. ΤΛῊΝς ς ςς ἐς. ΣΝ ΣᾺΣ ἐς τς τς 
ΔΡ ἐν αἴδονα ἰοια, ἢ πρρχοῖ σιν νἰξορυΐοι ΠΠοὲ ἰρίου 44. Οαρίδιω ἐν ΡΠ ἐπέ δ ᾳφὶξ θαι τ μφαλῖῆε πεν ἦτ Ἠο- 

αἰπιίσυπι, ἤμουν ΑὐΑα γοσδτος,, αἰου δι ἀγάγαυν ἐπα! ᾳς. Θγαίριηι βγφυεγ ίμδὴ,ντ ἈΦ ρ.1.4ι., {00 Δ αἰβόατυτρευγ- 
δὸς ψίο πίανς τυϑότα οἰτιηιραπι, εἰς μαλειΠιμιὰ ἀείς δίς ἴω ἰαἰυφὲ δε πεος αν ἐρίοε [Ο1ο. εἶ ᾿ 

) Ά 

ΕἼ δι βόζεγε ἀὲ πάνν, φύμῃ ἐατρε ἔλδειπι τ 

οαὐὐδὲρ ἴθ ἡ 

τἰοηὶ ἐν ον τ ΜΠ πα θ θεῖ οχίσ ἡ 

τβεάιις (πρ|1 9 

τεῤάυηι ηὐ ᾿" 

οὐ πὲπεου [εάν 

τῷ --- 



ΡΥ ς, νον τὰ τ ΤΟ το μὰν ΠΧ ΖῪ θὴρ λ ἘΥῪ ττ' Ἐτσο, ,Ἰῤὴν, ΕἘΥ͂Τ,Ρ. Ρ Τν  ΡΡῪ Ρ κί» γὺν γι ἌΡΡΣ ἡ 

σὺ ὌΝ Ὃς. 

σον τω ΘΟ ΧΥΗΙ Τα 
Τὰ Π 

: ᾿ ταφὴν» ; 

ον ρν νι Εὔϑυμοι εβρόμϑροι ἥδντες, καὶ αὐ-}}Ὁ 

οὐ 0 ἢ Κυρέϑέντες 
. ; , “ιν, Αι ," μων τι τὴν . ἡ - “3΄)ἯἜΥ Ν᾿ ιν ω ἣ 

. ἶ ΕΠ ὃὖρ’΄ τ Ὁ σλυῖόν, ὀνξαλλόμϑμοι τον σετοῦ εἰς τυ} 

᾿ - ἢ ΕΕΡΝ ἐ ͵ΐ Ὁ μ ᾿ τ ᾿ ᾿ γν; “ ᾿ ν᾿ 

τύπὶ πινχιιὸ ΦὋν δε. ἡμέρρι ἐάϑετα τω γίω οὐκ} ὁ 

- δυρε οὐκ ἐπερίνωσκὸν "κόλπον δὲ τῳὰ κατενόοιω»}"» 

ς ν΄ ἀκιφμαν γος ἐχούτες αὐ γεαλὰν» εἰς ὃν ἐβουλαῦ φαντο ΣῊ 
ι1 πὶν χισι ἢ ἴοι. ͵ "Ἰ» π Πα ὅς ΠἪς ΣΤΥ 

᾿ Ν ΕΞ. διώαντω ὡρωσὰ τὸ πλοῖον... Ὁ. 
ΟΝ Ὡἶ  " ἣ ὌΝ ὍῬὍὌΝΝ ᾿ 

ΚΡ Ὰ γκύεας «ὐδκελόντες οἷῶν οις 
τἰ δου λμοσαν,άιίοι αὐέντες τοὺς ζόιτι- 

τὰς Ὡσὸ ᾿Ξ, : , ᾿ ουἱοτᾶ: δᾳ (ω ]άϊτο δἰτοιηοη δ λό ἀμὴν «μγά βατμῖα, μρά ἷ ; ᾿ ᾿ (οὐτν! ἐμράξγν ἀε πράνι γί μη οἶλι ρεςεατα, 
Ν - “-΄ς ΤΙ. με με ᾿ ν - ᾿ , ὦ ᾿ γδπής. . αἷς ἐορν ψ κν ͵ Ὶ Αι θη Ππ1ῖ ΝΟ Γς, ἢ , ὲ ἡϊ- 

Τα δος Ν᾿’ . Περαπσάντες ὃ οἷς τόπῳ οδεπτὶ λαοσοῦν Ἰνδεὶ βαζυιταν τοηάοθᾶς δά Πττας ἢ". δάνμ αἰδιεῖω. ᾿ ᾿ μὸν ον δποτινάξας τὸ ΗΘ ΑΝ ας} 1 ΑκΠΠς ἐκου ἴα θο(εἰαίη σις ἈΝ ΡΝ ΘΝ ΑΒΗ͂ΡΗ τον τη γντῖ 
ΤΣ τῳ " ; " ἢ ᾿ “ . ῃ : ἀν ΣΎ ὁ ᾿ 1 ᾿ .1. ᾽ ’ γι ᾿ , ᾿ δον 

γι τὰ 4. ἐστον τωρ ἐπῶκειλαν τἰὼ γαῦν᾽ καὶ καὶ μϑρ πορώρᾳ}4}. 8εἀ αυυπι πο Δ Πρ πτ τη 1ο- “ἢ, ἐδ ομνο ὩΣ, τοπυρβδχσι γεν οὐσὰν τόκον. ΝῚ] μμαΐα ραῆως εἰ, μιῖδιαμο ἡ έχμνα, μέρει 88. Ἄαρεθᾶι 

᾿ ΠΝ 1} ᾿ ; ᾿ ΕΝ ᾿ ν Ν ἊΝ ω ἡ "πε Η"" ᾿ ἌΡΗ «ἡ δ 5 : ἩΡΝ ΠΡ 5 ᾿ ΄ τον 

- Ν ., ἜΝ ἐρείστωιστι ἕμρινὸν ἀστίλουτς» ἡ δὲ ὡρυ--ἰ [ὁὰπὶ ὑιπγατοιηνίπηρορ οιιητ ηᾶ. βεζενηξε παμεπι: (ν μεϑχὸ ὍΙ ἤκωρφσεόδοπκων αὐτὸν μέλλειν πρὶ 4} ΜΕ γεγὸ ὀχροόϊαθαπε ἀπ τη- ΝῊ μεἤ ἢ, οὐμονες 

ἢ ᾿ " ᾿ ᾿ “-" φν ες. ᾿ ᾧ , ᾿ “ - ᾿ . ᾿ 

τ ᾿ : ᾿ ἐ, ᾿ ᾿ ἕνα ἐλήείο ε ) τῆς βίας ἡπιμκυμᾷτων. ΠῚ Ὁ ἃς Ρτοῖὰ υϊὰξ ἱπῆχα' [8 - φωιάεη) βχα πεαεὺ αι ἀν, ρα αγῶ, ἢ κατατιί 7] βιν ἀφῶ γεκθφν ἢ 7: τυ γοίςογοῖ γᾶινϊ σοηῃεοϊάεεει [ὡ. ό «“ἱ ἡἰν εαιδξινναὐ αι [} ΩΝ 

"ἢ τ δν ΓᾺ εἰςξ λαδὸ μ ᾿ ὶ ' Νὰ ἢ δήμ: ρηνϑ αν ν ᾿ β  μρν : ᾽ τὸς ἃ : : τς “Μη} ἐπ ἔωδηοτ πὶ “ΟΉΜΕΙ- ηυ- 

Ϊ ἈἈ ὀ΄ εἰ ημαβω αι. Ταν δὲ εἰδῇ βουλὴ ἐγίύετο ἡκα ἈΠ ΕἸ ΗΕΊ ΒΡ Ύ κε  Π πο ΡΝ ΣΤ ΡΕ ΣΝ τολιὶ ἢ αὐ δῆθ᾽ πτορσ δοκώντων , κἡ ϑεῶ- Ρέπις υβουτωὺς ἔς αυμπὴ δατλ, ἡ άμη, μι βιμιὺ ειβοή δι: αηναφς. 
Τ. ἡ] εἰ ῥεῖα. τ ἰ ,ν 77] Ἡποθάῖωγ Ῥίς νηάδγῖ νλοϊ σητια, ἢ ὌΣΠΜΗΤΗ, Ὁ οτος Ἵ ὝΕΥΝ ΘΝ ὅν 1 [τὑτὴ ἡφρης Χρ Οζα σητγ ὃὲ νὰ- 1}, , ,. λφθιδιμιδαε 

Ὁ 0. : ἢ ἱ ἐβίνμεν ἀδες τοιὶ δεσμώτα οὐσποκτείνωσι, μήτις ΟΚΚΟ}] Με, αὐτὸ ςοηΠ! ιιὰ ἐγαι ὅς ἀ νη η πε ξχ τοηβ. ἘΠΟΤΕῚ μηδὲν ατόηρν ἀν Ἐπὶ ππ ἀπο 111: τνε Μ᾿ ἦρι ἐοξη νι ἫΝ ὧν ἐΐ 
Η τὰ -. ἃ : φρο ταιῦ. ῊΝ “ ᾿ , ΡΣ ΕΗ Εον. ἫΝ ᾿ ΗΠΔ [μη νἱ τηβυάί κε οι. : 9). ὦ ᾿ γ᾿ , ἜΒΗ ὶ τ ἢ ; 6 δα 0} 

, 1} λυμξέηήσαξς φύτρι. ; νι Ἐπ Πρ ἡενν ἡριιληβενο ει μιν, μιατοιβαϑλόμδμοι ἐλέλον͵ Θεὸν ἂν ΩΝ εἰουτατὶ, ἀϊςοθαῃτ οι} {6 δι νεῤηε πραἰν νη ἐο βένιν τ τὰ εἰπῆ, 

ώ ΄ ᾿ ᾿ ᾿ νὴ ᾿ - . ϑ - ἐν; με . ,’ ἢ μά δι - 

ἐν ΤῊΝ '4τες] ΟἿΝ ἐκατονταρχος βελόμϑυὸς δζχασω- ἀυίῃ δηδῖλ ευεβωρετεῖ. μ δἰ ἤωενεε, ἀκ’ , ἮΨ ε,).. ΠΟΥ ἢ ; τι ττῆς οἶς ᾿)ειιη, ἐφημεττεη εἰ μ. ἀνεεῦ οι ἀκύοὰ ΩΝ 

“ὁ οι δείδην ἢ “ ὡ- ἵν ἘΠ ΡΠ Ως ἃ : Ἰς [ον ΗΝ πλρ  ΣὴΣ πδ» τς Ἀπ ἐν ᾿ ΩΡ : Ἰ ὉΣΣ ττΝ . “4. - ἐμην ({{0 Πεννν, δ Ἧ" 

᾿ [εν ἱλαεηίς ΟἽ ΤΌΨ Παυλὸν,οκωλυσὲν αὐτοῖς ἥξρ δ.ἀ (δ δηζασίο νοϊεη 5 ςοηίοι. 1 ἍῈΡ μὰ ἐς δε ἐν τοῖς ϑλ τὸν τοῦτον κεῖνον ὑπήρ 6 7 ὐτούια οἶτοα ἰοςαι {ΠΠἢ] 7] Τπίοι ἀαβεηι εἰ ἐν εὐαη πεν δι ς εν 

᾿ ὲ : ΠΝ ϊ γε Ῥ φωἰμηνργοβεόμιε “ ͵ οι Ἢ 59} : ΤΕ Ν Ν. ᾿ μου 
: | . Ὁ αὐοταπιορεῖα,. ὁ. Μ᾿ Ψ υδῖς ὕΔΌΪΙρτ οί θαΐς οοϑταῦ νος ΠΑ ΜΗΝΡΙΟΝΙ ὡρία τῶ πρώτῳ "ὴξ νήσου, ὀνόματι |ἐἴδης ργα δια ρεἰπιατίο 100} Ἰρνκάνα ῥείννείρθν ἐλίολα, ἐν αν δι ἐβτπ- 

ἧ ω ἃ τ πὰ (μος: οδίς λήματος" ὁκέλο σέτε «τοῖς διωαοδμ ἢ ἀφ δοςς ᾿ (ἰ βενὶ ἐηβέᾳνε φνημ δ. χ Η ᾿ “ ἄγ ᾿ ᾿ ἀπο ε » “ ἶ 4} Ἴ ᾿ Ρ ̓ ΙΝ] νον πὐὶ με: νὶ ἡ ἧς " ω- ἴδιο ἐχες εἴς, 

"- λυ δῶν ἐρον τὸ δίψαντα τοις ΝΡ ἃς 1 ΘΓ διῇ οηξ, μι ἱ τῆυς νι ἐπ παράχξ, ἐὐηλβετε βι]- ,, [Ιοπ λιώ νος ἂν αὐδξαυδρμὸς ἡμᾶς τρεῖς 1089 Ἰοιθλης ᾿ Σ 10, 41: ΠΩΣ ν "»4 } τ μεν 

πος ἫΝ δ μα, Σπυρ ἂν αυΐὶ ροΐεηι ῃαῖατ εν δ]! ςογεης 6] {{π|οὲκϑ’ ἐμαάονε, ἐν κάμε ον ΒΗ Ὁ] Ἰοχεοῤτοῦ νττἀμὸ ρεγανηςὲ μο.]. {ιριανεν ἐνεμιοὺ ἀεννρη ἀ ἐγαπιυϊῳ 
βΑ͂νς ὴ : ἢ . . ) ᾿ , ϑ 2 ͵ 5 Ν μϑῆι : ἐα δὶ μ»!. 

᾿ “πίω γίω ὀϊξιέναι.) τρεῦ, Ὰ Ργ γος, δ. ἸῺ ἐεγύα εὐαϊςνεπτ, [ [γον εχίνο, ᾿ ; ἡμοξᾷς φιλοφζονῶς ἀεί σενν τ (ἷαὺ εἰέθρίς ἌΝ ᾿ ᾿ 

, 68Εβμωὧ“ἔἦό͵ Μουϊδά ἦα. Κα τουὶ λριποιᾷ, ουὲ υδὺ Ἐπὶ σανίσιν, “ἢ Ιὰ εἸ᾽αμΐ νετὸ ραγτίπα ἴῃ ταδυ-[Ω ἣ τ τρρϑὲ εὐτόν  Ν: ἔδη 2. ἩΡΊΦΟΒΕΣ Ὁ οἼτ 09} 4.1 Ἐλρλυῆν οἰ αὐτῷ νὲ ρατοτ Ρυ-} Ὁ ΠΝ ρόαν ἐτεδέη 
ον ἄγ, δ ἯΝ-.-.- Ὀειδοηΐμ " οιῤ δὲ ὅχὶ νον ΝΑ ἐσὸ τὸ πλοίου καὶ δ“. ἰΐς., ρατειη "υΒυάα πὶ ἤλα δ γλνά βυμμν} ρόαι πυμτοῖς ἡ! σδυσάντερλᾷ σωμελο μον Ὁ] Γεστιθυς ἃς ἀγίςατοτία :4ς ἄτι, ῥην οθιρυρΣ 

᾿ : : ᾿ , ΣΎ ΤῊΣ ὃς : ῇ , Σ “- » ν᾿ ἃ μὴ ἢ τὰ ἐῶν Δ ἀ,ἔνε: ὦ 

εὐτὺς Ε΄“... ες πως ἐγϑεο πάντας διασωϑῦναι δὶ τίω! [δ αρηνομεῖει 80 ἴτὰ ἐλξζατη εἰς νι] ἴω: τ᾽ βεβιᾶμποιῃ ᾳ “ καταχοιάναι πρὸς ὃν ο Πώυλοὸς ασὲὰλ.] τοιτυ,ἀοσυμηδοτγοι: Δ αυξραυ. οἰλν θείων, ἐπέγαυνε, (δ᾽ 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ὼ ω ᾳ Ν Νὴ » μ Υ μ , ᾿ Χ ἘΌΝ μ . -.-.- Ν 

Ῥ Β π γί. ᾽ ᾿ Ἐπ ; ΟΙἸΠ 65 (αἰυι ζῃλάφογεης 1 ΤΟΓΓα, ΠΩΣ 4πὐηγα εὐναήετε εἰ ϑων "Καὶ “ῳοοσουξαμᾶμος . ὅχιϑεὶς τὰς Ιμις ἰηρτει[υκ» δὲ Νὰ τ0Ρ0- 4νωπὶ ογαίίες, ΟΣ μρροζω[-. 

᾿  " δ’ ᾿ ὭΣ -- ἱ συν ΚΝ ΤΣ ον ἘΣ. ,.. “. , ΟΝ, επῖρ οἱ πη δη ἶλι5 ͵ ες ΤΠ] Ταναμερ εν, 
τ δι 4} ᾿ ἊΝ ΠΝ ΘΎΡΑΙ, ἴ " ΑΡο ΧΧΝΙΣΊΙΩ,, « : [ ᾿αυκ ἰάσατο αὖ τον. ΝΠ εἴ ὁ τ πῶ δηδυ:Ἐυὴ. Ἰδὲ λον, [αθανν ἐμ, 3 

ὁ ν, τν } ᾿ Κιφαλα)ον ΟΦ, { ΠῚ αυυα (αν. ευα([ςητ, π να χαντι,, ἡ Βα “, ὩΣ ΑΣ δέου ἘΞ Ηοοιἰριτονἐ ζοντο! υἱ οτἰὰ 1 ἢ] ᾿μο βέβ, σαν ο 4., (Ἄρευς. Γέν: 

δλιώ , ἐπ τὰ ΑἹ σγασωδενξ ἐᾷ γ ΤΟῊ ἐπέγνωσαν 1 Γ΄ ἴτῆς ςορηουςγυῃς ἰηυϊλἴῃ Σ τυ ειακαν, ἜΠΠΕῸ ΕΟ Θ ἘΚ ον, οὶ ἐπβτηνίτατίδις ἐεποδάτογιμ) 5 ἐίνία Ραδεύνδι ἐεβεν νος αριῆια 
. ἿΝ ἄρ Ἶ ᾿Ἀσλλίς δ οἱ ΕΝ Ὁ γα δ ΚΑ ρονρθην δουθμ, ὸ ἐμὲ ἐἰ Κ απο Φλ4νς ἔγοντες α δϑενίας ἐν τὴ νήσωγοθ99ηρ χον- αἰ αρνὰ ἡ πεαῖες, φεβάεβ αν σεως τε νίττω, 

. ον ᾿ " ᾿ ως ὅῃ Μελίτη ἢ νῆσος καλρίτα. ΠΠαπὶ νδοατὶ" ΜοΙ γταπ).. - "λα εἰνμνάν να νοκανμινν; : λον ἐς ηλ ᾿ δ μμ χὰ π 111) Ἀςοράοθαηι, δι ίδα-[ ἰναύαομος : 

᾿. ᾿ : ὙΑΕΣΕΙ ΒΡ Ε ὟαΙ, ἐταςε δ ΕἸΗΒΕΛΟΝΡ, [κι ΕΣ ΞΡΣ - στοῦ οντο. - ' ἢ ἥν ει τ - 
Ἶ. πο Στὰ Ζ --πτν-ὦοὦοὦοὦὔὕὕὺ β΄ Ἶ ͵ του ἘθΘ ΟΊ αὶ ᾿θαμτυτι.  Π 

40. ζηκλιδ υἱπουί δε ανέντες τὸὶ ζδικτηρίας. Αἀϊεεία χοτάης 

ἐτξο δυθδεγαάζαίνην να ἔοι ας τοι Πἴςγοης νηλτῖς ἡπΊρετα!, 
- Οὐδετηεμὶς νεζὸ ρίαν! σαπικῖο ἀϊχὶς ρτο ἤμρυ]άσ, χυί 

ἢ ΕΣ : : νηδις παν ρίατα πη ἤατ βασοιιαξυῖ. 4 4“4 '"νενι βά- 

ἰπιίοχν. ὦ... "ὃ 
Ἀρ(χιεγὰπι ξιλ ἸΒΘ, Δἢ εἰϑι, 
ἼΗΙ: ψ ὁ ργοϊεἰξητϊςς ἔτῃ- 

ὭσΩϊ ἢ, 
ἣν σύκα αὐτει 1εέ οἴτωλ οἴ- 
(ες, τέτγατα ᾿Παπύροη ἀρηοίοο- ἶ 
δαὴε: πηύπι νεζὸ ἡμεπάαῃι ἃ-᾿ | »οπάαπθ. ορηβναδκηᾳ 

« υϊπιλάσοϑτοεγυμι δαθσητοηι [ἦτο 
τυϑη ἀιεηι ἀςοτουεγδηυῇ ροΓ 

τ ἀν πο Ν ἡλπν, 6 
Απεδοΐβὶρίτυς νπφίαυο αἷν- 

ἰατὶα βστϊ ςρπε δάην ἕθλτιν -} 
αλι}." ἰαχατὶς ὙΠΕΡ δ ΘΟν, . 

. Ἰ ευπο, τῇ πνεύσῃ. {πδ'εύρα : αἰιάπιης ἀαχπί πσπηίης ἰςπίοτ νος ἢ 

" 

ΠΑ τί ᾿ 
Οὐήνεενετὸ αυμπὶ ἰ4πὶ αηἰ- 36 

τη τος με ἤξη; (υππρίοται δὺ 
ἱρί οἰδυπι. ᾿ ἀπτων ος 
᾿᾿Βτανμδμτειῃ γαἰμοτίᾳ σαὶ. 

«1 ἀλ' παι βίο ̓ἐμςοηῖα ἐερεμα: 

μῆς μμβμίννη μὰν : ὁϑπηπειν ἀν ἐν! 
βίνμαι ἡπθααι " μᾳ 

Μ 

. 

ὑμμε ΤΙΝ 
ΠΟΙΜῊΝ ἐμ Πλάγς, 

ἰπ λᾶς. ᾿ς. . 
ὅω 1, ΣΟΥ 4. 

μο[ δε ἀπ 1" βανην πρὸ 

φδεηίεπο ἱλκῖμο τρ φρμῃ, τῶν 
οογεαῤ ἀμ "ῇ φοίμνι, οἱ. 

Τωὐε πάρε, 

βοϊο, φοπηημρθρηὶ ας 
πάν, ἤβνυΐ ἐαχδημοι γμῃ- 
ἔδηνας χρϑετηήηκηίονμην: 
Φ᾽ ἰευάῖο “τιεπηῃ {εινυ- 

Ψ ; ς Ἂ: φοδιιαος 
τάττῃ ᾿ναυά (τίς ἴσιο Δη οἱμ!ς ΕἸ ΠΙΟΣ δ Πεπὶ Ἑοβπουει, 
δοϊεπάυπρειῖ ἐσίμιν ἀυᾷς εἰς ἀϊξγας Μοείτρας ἐπ(υἷαν; νιαπι ᾿ς 
ἱπτεῖ Αἰηελπι ὅς διοί ααι χα ράϊς Μαΐτα ἀϊςίτυτ, ἃς ὦ 

ἈΒούίος νοζαθδμε; αἰτοιιη τύ λάπηράτνη) ποιπίηϊν ἰα 

ΗΜ 

Ὡ 

ὥμμι» ἀνέδην ἐμεβ. ᾿ 

Αἰ 4μηπὶ ἄπι ΥΩ : 

ΠΗς ἐτμοιίετις ςαυϊδυς ορειπεῖας, φιος ραΐνιιηι πςιηδτίδς 

, ἐπ «ἦς ἊΝ τις βρβςςταγπῖς διε ἀς γοηῦο νεἰις πε πΠπο ἀς4- Αἰἰτιλτίοο πιαγὶ Οογογτας Υἱοὶ γτ ἀμοτιὰ (πειθίς ΡΠπλις 
τ ὦ ἘΠΕ 4 υὐῦ. Ἰάδο ' σμνυιη ἀϊςεῖς φιάμι Ααταπιεμαϊα!, Φ Τενάες 1. φορῆ δι ὅτεραλῳς φιοῆὰς οχ ΕΑ πιλονοορίμου) 

᾿ ; ὶ ΝΣ ἜΝ μαι, κριτεῖχον. [ἰ. υ νῶν. ΕΠκ αψίόαν ἰιος νοῖθαπι παυτιςῦν, ἀιοπλλυξζογεπι ἰλαἠ τ Ῥ] πίω. λων νογὸ Ρτοϊαπζις Με- 
εὐ δος ἢ -᾿ αὐυοΐ ποη τάσιν αἰιαιὸ νενίως παισί ἀγιρ ορονίοἀ οτίαμι." Πιτάπι λῆς Με τίη οπνα ΡΟ ἢ τ ]τάφας φιυηνἤιρεμοσε τὰ. 

: ᾿ , ΝΡ ἡγε ἐαημναν μαρΙΝ νίαγραιυτ. . ἴθρῃς ἀΐχονς κασᾶς ἐλξζαδάην ες πδυ δὴν ἴῃ Α ἀτιτίορ πιὰ --. 
᾿ : 41 βηρσε δλϑάκαοῦν᾽ 5.4 μιορτίς νοςάξιιν ἐδίνπις, ᾿ τ, δι ργούηως ἴῃ Μο παι ς χρυ Ππι, ἡυνάαπι ροτίυς ἔς Α- 

»" : ᾿ς αιδά ναίπψυς ἡγατὶ Αἰ] υάταρ, γι ὁ νοςδῆτ νης ἐάα 44 ἀἠγίατιοι αὐδῇ ἀς δἰευ]τηατὶς Μοΐττ Ηἷς ἀσὶ ἐχηϊηπάγωπι., 
“ ἐεττα τανα ἐαμα ἡθέγε,, Ἐϊυπς ἀατειη ἰοςμηι οὐδήγαυπτι ἰοήὶς ἠςόαδὲ αὐ πιοτρίησιη απποεατὴς ΝΟ εἰποι ποηιον, φηοά 

Μεἰϊιοἠίδε ὁπέψιης, δε ἰα ταία ἀν 84» Μανίο, ἱ, Ῥλμ}} ἀςίοπ. ροίτελ (ςἰ σίιις υνθνλιη νη ςοἸ εἰ ντὸν9 ΜΙ Ίςθος δοιπέπ οὖν 

͵ [χη νοφαης παρε ξιιπὶ ἴα ααειι} ϑαΐας ρυπυὺαν σηδίδις. : ἐρυν ἡ αὐ δι ἡοπ ΜιΥ μετ ἰςρίπιις ἐτίατη ἀρὰ Ηεῖο. 
᾿ ὩὩ ες Καὶ, Ν οὖ Ὴ ἡ να ἡμὴ πεαιδαυάιῃ ἰὶς πε ΒΈΗΗΝΣ εἱἷ ΠΥ ΠῚ. ἐριτρηο ΒΑ το τ: αμεπὶ ἰοοιμπι μοι ἀπ πηλάϊεπι 

“ τ ᾿ ετ ἡμμὶ ΗΒ ἐρίμιη ἄδην (παὰὶ φυονίωπι {Π| [εἰ ἴα μνὰις Εταίπιας, ἠεάμδινι ςπιεινάλι ἐς, ΦΒ ἐνόν, ἰμαθιτ, πβρία σμ 
ἫΝ εν ὑπ ιρβίψει {ΐκτυς ἐπιρεζζογας ἡδαὶς Ργογα")(ςἀ ορβυβια ἐπ 4μ4 Ρ Δυΐνε διρετφηνενεν θμγνε ἰεν μην ἢ οἴη “0 

στα πε Βιοιι αυς γοσᾶς, ρα ἤπυϑ Δἥντοι οδἱςέζλν ἡ ας βοίφτημπνΜινὰ οοττὲ δίοιταυεία αι σά ποπίλίτοιη ἀηἰπνδάμεῖ. 
μαιτασίωπι “ξαήιμε ε φιΐάςιν ἐπομέν μιν ποι ἐς ψιοιις 3 γοὶϊε ματι ἐπ} ἴὔτο!ας ἃ λυ ΐο δαιατος νοσατμμιοή ἀθ 

ἀρρυΐία ἀἰούτιτ (4 πηακίμνιπη ϑύδιι πιρεειπ ἀςείλιαι. Ξ Μηϊγίσηφε ἐξα θοἱ ΝΠ Πδτμα ἐπ οολϊ παπαυαιι πρεει. 

ιν ᾿οαρ νι νδ χΧΧν ΙΙ!. ᾿ γμάς Ἡοιβτίας. δναράαδεν αἰν εἰαναν Νβοάοη, αν! ΔΙ γίεμη. 

« λίιμανεμενν νάπν Αταὺε Μαϊυραιη,οιηίπε πῦς ἰζ πιοτὺπι ἀν ΛΔ Πζαπὶ Πεογὶς Μεπι Ηἷς δαὶ (Αρὶς Πῃμεῖοα 

οἰίλην (αριιαεό,νοκαι, Ἀ ἰδιξαΐως εἰξ Ολειοη γψυὶ ΜΔ στην ας το αυδά τη μος φοάςιη σαρίτε ἐμολτ εκ Μετ ῬΡαυ]απι ἠς-. 

μυμψι Ια ἐϑούηυν ἐπ ολν ποίησαι ἰὼ ΟΑΠᾺ πᾶ), οὐΐμς ἀκιεἰς δγτάςινα", δι ἡπές ἈΔΟρ τη ἱπετα δίς ἔτοι! ἀπθυ- 

πισπτίο δ οἴ ἰμρελνριιο, ας 16 αὐἱοιψᾷ νυ ραῖα εἀ τ᾿ 
τισι ς ςοἀϊοίθιις ρτὼ ἡμπίι Ἰεζίῖυν. ἘΠΟΙονα νιν ον ΗΠ γο } ἰδῆς Βειιρψιμίυπε ἐδεεπάηζες, νπὰς (οἰυεν [0 
ἐεἰαοεγπα 1νεεὶν ἐν [ας, ἡ υὰ ἃς τρί μυίυϊα ᾿άσπν σπονδὴ ἰο άϊ 40} εα [τ4}18 ἴῃ «ἀυειίιηι Μαοεάοηΐῳ αὐτὶ ἘΜ} τὺ 

ἐλ (οι μια οή ἰη Δέχορ τα ρῤῆχ ὁ τορος ΑΠῚ δι Δύτ4- 10 γαυϊψαοζιλυς ἐοπτὰ γοξτὴ ἈΠνορΙη, Ππόγισας δίνας κοπέλες 

ἀμγτν} Ε ἐρατατ ες ἐστον αν Βιαβη} χείλο οἰπϑιδατυν,μιὶ φιυσοιειάηΐσαι, ἀμιπῃ τιαη με! πιατί δι ἰσουμάο νοπιο τ 

Ἔν ᾿ ᾿ τοὶ . τειν εαίμεν, 
-᾿- . Ῥ 

ν 

Ἥιας, δι ἢ ἰα αἰιδγασι ΠΠαπν Μετ ἔοιι ΜΟΙ τιθεπ ἀῤβις, - 

« 

«- ΠΣ Ουοῖ ἀπτεπὶ τή Αἀὐνματίει λὰγὸ ατεϊσξι μείων διερ]ιδηι "ἢ ῤετιὸ πη τὸ μὰ διγλσοηθ, ηδιὶ 411} δῦ, Ν 

ΘΩΙ ἔἶπς ποθ τ ἢ οἰϊοπάϊημιν ἐα διιαθοης {ἰρτι,..7.17. Αὐπλτιςι μααγ δ, μα δίς} πγατὶς Μοῦ τα πος Μοὶ ἰᾶρ 

φιροιοῖς νΕ μας «ιοάις σαρίγο: πἀπιρποαιῃ, ΡΠ μνπ δύ., ςυβπϑμηπηλτος ττλάιτ,πιαμιξεἴο νο ἘΠ] τὰ ν εἰ μθίιιν σήτοτς 
μεν τ πποσσ ΒῊ ἘΡΠΡΕΞΗ͂Σ ὑεα ΧΑ ΤΡῪ δυυῤλανον ὑρι οὐδε ξεν τος ἐπρσκι Ἐν δ φος -“πτὸς - ἘΞ ἘΞ πεσαχοδεσρηςε ΡΕΣΎ ΒΑΣΙ » 

Οἱ δ βρέαρο παρῦϊχον οὐ τίω τυ-[ 1}. φηθατι νοτο ργα [αἴγαμι Ἀθ:} 1{- Δφηϑαγν νενὸ ρεαββαίμι 
ς 4οΠ ᾿ . εν" ; ᾿ ἀγὶς ΠΟ να] ΔΙ ΟΠῚ Υἡδητταῖξ. πη «ῃράνξαπι μωγναπι αι. 

ΑΔ, οὖσαν φιλδνύξονπιαν ὑμινιαὐαγαντῆς ὃ ΠΥ, " ἐπ ῖς ̓ πρὶ ἜΡΡΗΣΕ πεν ἀράς νεών ἐμ Ν 
ΕΓ Ἐγὼ αοσελάξοντο πώντας ἑᾳαῖ τἀβι νΡ. τ ϑεζύβατυμη δ᾽ νι ριμζωνι κα ον μυγος, 

᾿ 43 ΠΡ ΒΡ πΗσεν ἊΝ ͵ ι ΠΟΒΌη (5, ΡῬτορῖςοῦ ῶδνς νῖ- Ρ'." μαὑγεην μενον Υ̓ - 

ΤενντΟν Φεςίω τοὶ, ὄζᾳ τὸ ψύχος. δεητειμνᾶς ρτόρτοῦ πίρης, δαῖτ [τιν εὐ 
Μὲ 4“ 

“ 

ες ἿΣυοβῥέακᾳσος δὲ τῇ [1ὐλε φρυνγαν 

πληϑδς» “. τίω σπῳθᾷν, 
Ἢ ᾿ Η ἢ "- ἐἰχϑνα ὧκ ̓ “ϑρμὴηξ ἌΔΟΗΝ, 35: 

ἡετῆς χειοὸς τέ. Ὁ “ 
Ωἷὸ ἶσον οἱ ̓ βαρθαφϑι κρεβιαιμδμον". 

Α ! ᾽ ἰώ ᾿ νἱ ᾿ 

τὸ ϑηρίον ΟἹ τῆς χειοθολίυτεῖ βιεγον ἴω τὰ 

»» 

7) 
΄ - 

»" 

δ ἀλλήλοις, Πωύτως φονόῦς ὅδαν ὁ αὐϑ οδ᾽- 

" πος ὡδ ὃν δίασωϑέντα ἐκ λᾳᾷοσής 

ΗΥ͂. λϑινζην οὐκ εἴασῳν. 

-τ-΄Ὁ΄᾿ Δ ΕΗ 

᾿ οἱ τ πολλαῖς τιμὰς ἐτίμησαν μίας, 

᾿ χα υαδρμδμοις ἐπέϑεντο τὰ φόος τίω 
͵ . “ Θιώμ- ἐδ . 

ἡ. .-ν "“ .-4’ ᾽ 

ον ε οὐ προς μίωας ἀὐηχθημδῳ ὦ 

“«λοίῳ, τ δακοχοικακήη ὧν τῇ νηδῳ, 
ῥ ἐν 

- Ἀλιξω)δροίνῳ., αὐοασημῷ Διοσκουεϑις. 
“, ᾿ Ϊ᾽» Νὴ ῇ 

ἔῃ καταχθέντες “εἰς. Συρᾳκούσας ,ἰ᾿ 
ραν ον “ς΄ ́συουσαν 

1 ΕΓ ηχιπίοπο, τὸν ἐφισυύπι ἢ οὔ σνανστον ἠὼς Ρισπιςτοιν. 

. Μαδίμμας Νἱγχινεγθῖνημι ἐπνεν)εδαις ᾿ " 

4 βεδδιαν καὶ δι ελον. Ηος νοςαδαϊιαι ἰατὰ ράτοτο ἀἰχί- 

τ ἦ αμΜάτιχϑίο γιάοτατ νοὶ Ὀοια νοςζαίμηϊο Οἴοοτο εὐΤα- 

᾿ ίωϊ. δα, λα δεβνα’ "«π8' ϑιἥνώάνμηι ἐβευ δι {7 νοἰνἰ!, 

αἰἰφι μίμίγι ἐ4ἰο {ταὶ ἰένενο,, [υῥάριε! 4:4[44Ὁ»» εἴ: χηαάδενίενο 

δε δ Πα αι Ἰέξα τποηόνς νοπόπιν το π  ΆΠΣ ὄρθια 

νορημι ρος" ῦ τὰ πισάνοις, ἃ ἡσνάσον θοπνπάτην Νι" 

Ῥελιντβοσα Π (πείααν. νάὸ πους Ππ  ει ούθσης 

ψιοά Τβονίασανη ἀρρο!ίληῖ, ἀιοι τλάματιψυὸά νίΔολιι πὶ σα 

νρορς ᾿ἀγαιδῆς ἁϊαυμίσανν ἐομΠοιαταΓ ὙΠ ΡΝΩΣ 

Τομος ἀνοσάα νἱἀοατογιαθα (στ πλτε χ ἀρρς ΠΝ 

{ἐμ δέκ. Υ οἱ πὶς ἃς ἂν κἰ ἀσηιχος φθοὐ ΝΌΟΝ 

᾿ (ἡαζιγοςλητῖ, 4 Ννον [ἐν ἐμ νασενι α] χιλια ἃ Γαμ{π 

Φλν, Λύοη βόε. ἘΠῚ δυζοιη σιν δα ρε ΡΟ ΓΙ ΤΟΙ ΘΟΥῚΝ ἐ 

ε βαηίτιο, 4ια’ λον τπἤίσαι οι πλαρκ Διο εἴς ἀς θά] 

ραλθο φιλαι ( ἐμὰ δυςηἶοι 
ς Ιπἰμννεεγτει, πμισεμῶνα. Ὁνάνν ἢΠτνι} ν οὐ “ημ}} ΤΆ 

. ζελ{! αυὰπι ἑπτυπιοίςοτο Πχφηηΐτοι, νος Ιφὐνάσον ρμεάῖμ. 

"ν, ψυΐα γιούς Πν.4.ορ. 48. Ὑἱροῖδ πνοηίσεν τοῦμιν ΟΊ ΝΣ 

νει ἢ ΑΡΟΤΟΙΓΟΚΥ͂Μ. 

Οὐμαν ἁὐτεοιὰ ςομμοτιηατ] 
Ρδυ αϑ ποθ} (ἀυπιοιτογωιν 
δὲ ἱπιροίαεεε ἐν ργγατη,ν ἐρέτα 
ὁ ραΐοτς ργοἀίοηϑατγίριν τ εἰν 

τλημ. “» 
᾿Νινοιὸ Βαγθατὶ νΔεταηϊ δ: 

οἸάἀφητοαιν τ αι ᾧ γάμα} (1115) 
411] Δὶς αἰ ςοΔητ, Οπλτηο ἰνο- 
ποία οἷς ποῦϊο ἐϊεναιῶρομὶ. 
χυδιὴ ἰ]άως εὐαῇς ἃ πλάγι τ 10 

ιο ἀμ ετἱᾶ τυυϊεὶς Ποποτί θ΄ μος} 16] (μὲ εἰἰάνη πριεῖείννπον ἐιφίλον σαιε: 
δποηοταγύτγδς αυῦ ρος Βογεπιαν 
πηρδίυοτῦς αὰς κ᾿ ποῦν ετᾶι. , 

ε Ἵ εἰδ}5 τας ροῖῖϊ τόδθιυς Θ᾽ τῳ Ρεβ ΩΣ ἀμίεην 'γοῦ [4014 (λυ ος 

πολι ἔμπλυς παμὶ ΑἸεχαη για» 
ηυς Ἰη ἃ ἰη(] Βγειθαιογατνου 
'εγατ' 
᾿, Ἐπ ἄρας δ! δγγαέυίαερίλιο υνᾶ-Π}. 

ἘΣ τε τ τ τιον προ, 

᾽ Ἀ Νιωληάσι η Αἰος ρΡῬλγμΔ 

’ 

(ληρὴν ἐσηψταν [εν ἀη- ΩΝ 
μεπρ ᾿ αμἰνμη [ϑνινφητουμην ρει μά εχ 

ρειχυ!ο, ἧν4- 

πεν, ῥηνβο ἡ{{ι [με εἰοίο ἰειηρες 

ἐφήεην, αὐρότα ἃ καίονε, τχίιι, 
ἤμην βοι ε(1.1.. ἡρα 6} 

ἨΑΠΜΗΝΒ ἐμ Μ9..} ἘΠῚ δε λίζυδε- 
4) Ψι νει υἱάεγαη δάτ- τς (υοἱ ρε δ" 

ὑνανὲ ρεπάεοταην ὑφ απν τοτααν μὰ π, 
4: πνάμηῳ εἰμ, «ὦ ἱμμέτεην ἰἀταξα Πσυς 

αἴιγδάι. ὸ - 
ἀιεεύαηε, Μ ἰινε θρομννενν πμντθιιϑο ποτὶ 
ἀα εἰ 'ροπιο μν., Φιὶ 4ηνὴ) Ἰειωρεῖ τειρὶ- 

᾿ “δι 04 ΒομΦΥ ΜΕΥ ΜΗ ΟΥ̓ ἐς ον Ὀς- 
πάμζανηνμν 0 [μεγμ αςέλοιι. 
444 παοι[[ἀνλβ οι. 

: “παν ἡ αμέρρμ μ Αμ «ΑΙ πα] πιο 

ἘΧΟΣΣ ὉΡ ΣΝ 
μγειπάμενάᾷ, ἐνὶ 4.48} Ῥ ᾿ 

κε οοδνινο. 

Εὶ 4μμ10 ΙΝ 

᾿ρης Οδἴϊος ὃ Ῥο ΠΣ. 

᾿ ΤΣ ἐδουδσιοσ: 

τυπτοτοπὶ σιβηοῖς [ογἐ δέτε ᾷ ιάςιη τείτος Αξευατ'υ 
εΥὐτὶς δυριφιαο Ἰοκιῶς, 

ννο Ὁ τάν πν νετθατῆ ὑἱς νίαγραι, ο᾿ Α ΔΊΡΗ ἐνὶ οομηυ, μιαθὸν 
ἀτο πον. ΑἸ δὲ διοπον νοσαῖ Διμοὶν υξοαι 4 ριατει οἴδοιπ. ( 
δι χυπ εἰϊ, νὰ ρτίονις Ππδιεδρ.ε 1.41. Εἰς αὐτοτι ἀςςίαγαν 1 τ - 
Ἰυδ ηρίμπι φιοά (μη ἘΝΟ ταϊίοηε τῇ νογλάοι] ἐσ πποσ 
"ς ν κα }}8 ἐὐξοηηδη ει ΕΠ] πο οι ΠΟ σαν ἂἱ ἢ ριια πιρὰ- 

ἀξαῖες ἢν υροΐονον, ον [τ4}} δοη]ίληον νούᾶητν Οὐὰ- 
ταν δ. Αμ λέξη, πιοάνοαῦιν ἰσγρομοιις (εἰς ανοτίσα- 
ἠθβλαίκιιοι ᾿ » 
“ΜΒ {γειεπῖμι συμεχόιάνος.  αἸνι τὰ δὲ Πταίμις ΄ ὁχαιν  }- 

" ἐς Μαι.4.14. 
" ᾿νβῴηε περασημᾳ. δ. Το]ςνατα οτγραύς πάν} δι - 

τὰν κα αιηίνιια πριν μία φισίιῖς πάυει δομαραειγνις 
γιρρήνυν, (ὁ ἀμνναρα ἰὼν ἡνα, νὦ διέσμνα νειὸ ὦ εἰὶ ιο- 

ΠῚ ἤ!ν), 4ιεαϊναθειη ἃ Οἰπσεορ (αἰϊον ὃς βου μα, ὐίεν ἃς 

Ο ἐπα νοζδτις ἀπὸν νυ ψαι (αἴβοι ον θτορε τππαις νη ἐφ δ 

βυυιαπς (ένα γε ἐὄκινανι ναῖς νοχ αἷν ἀγα ονιχβ; ΜιοΝο 
τὸ δ μτρετον ΝΑῖπ ἀρᾷ πισμοτον να τανε ΑἸ οἵου 0» 
ΠΣ 0} ΘΜ η}, 

᾿ ΜΒ... 
ι 

[4{3}ν4θὸ 6... πιρμμὶ. πέμι, {ε4 αἰοτ “᾿ 
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συ 

Ἢ Θιεφ, ἔλαθε ϑείρσος. ὦ ; Μ᾿ 

᾿ - Οἷπ σὲ λϑομὰ εἰς Ρ'ώμίιυ,ὁ ἑκατον- } 
τό 

4 4. 

ΐ ἐπομείναμϑῳ ἡμέρας τρξις. “ 

τς (ὅθεν οἰδεελϑόνεες κατίωτησαμδμ)" 

τοῦς οἰς Β' ἡγεον᾽ καὶ ματα μίαν ἡμέγων ὅι 

᾿ πμομᾶμου νότου, δευτερεοι ἡ λϑο μὸν εἰς 
1Ἰοτιῤλρις. 

λιν νιν οὗ δὔΐοὐντες ἀδιλφοιξ παρεκλήϑοσ 

ματα κι Ὑμᾶν {5 ἂὸ τοῖς ἔξειμι υβῖ  μκεθξοεπία: 
τατν κιλείαπι: καὶ οὕτως ξις τίωΡ ὠμίω ἠἡλῶρμϑω. δ᾽ 

ἐνεᾶι, ιώς Μακοῖϑιν ὁἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες ταὶ 
ΜΝ ΩΣ δα δ οἰξῦλϑον εἰς ἀποϊντῆθιν ἡμῶν 

μμ, . ἄγρις Απσίου Φοορυ καὶ. Τριῶν ταθερ- 
' νὰ ἐδων ὁ Παῦλος, δὔχωραφησας πὶ 

οἴ παρχος παρέδωκε τοις δεσμίους τῷ φρα- 
͵ ͵ -"» ᾽ 

τοπηδάρχῃ τοῦ δὲ Ταυλῳ ἐπετραπη 
’ὔ εἰ 5 ἢ , : 

ῥδϑειν κα ϑ' ἑαυτὸν, σὺν τῷ φυλᾳοτονηι 

αὐτὸν ὁρανι ὥτη. ἣν ΟΝ 
τὴ τς πὴ ες Ἶ ΚΞ 44. “᾿τἊνΦἬ ν 

Ῥδυΐυν νυ ΐη.. Βρετο σι ματα "μδδρρίς τρεῖς συγὰφ- 

᾿ς ἀροβοίυπν ἃ ἐστράγοι Τὸν 11 αὐ λον τοὺς ὀντοῖς Τὴ [ὃν 
εἰἴς πυκνὸ, ἥν ᾿ ΜΞ ΞἸ͵ἸΙΝΕ 

' δια!ων Ὡρώτοις" σιυελσοντων δὲ αὖ Ἰῆω, 
ἐλεγε ᾿ωρὲς αὐτοιὶ, Ανορες ἀσελῷοι, ὁ 

ἀπ χουν; ͵ ͵ θ᾽ ὦ 

γὼ οὐ δὲν ὧν αὑτίον ποιήσως τχῦ' λαῶ ἡ τοῖς 

τ ἔϑῳσι τοῖς πωτρῴοις δέσμιος ὁ ἵερρσο 
Φ χα, τ ᾽ τς ΜΠ ΕΗ 

λύμων πορεδοϑύω εἰς τας χεῖρας Τ' 

Ρ'ωμαιων. τις 
ν ᾽ ᾿ ! 

Οἵ νὸς αὐακοιναντὲς μι ἐδούλοντο 

δσολύσειμδζᾳ τὸ μηδεμίων ἡ τιν ϑανα-: 
τοῦ ὑπείρχαιν οὐ ἐμοί. , 

ΑὙπλελόντων ἢ ΣΙ οὐυδιαιον, ἰωμαγ- 
μὴ οὐϊλείε: καίω δχικαλέσοιδοι Καϊσαρᾳ" οὐχ!" 

Ι ὅν ᾿ 
ται Ὅεκύου ἧς τα ἐϑυούς μρὺ ἐχωὼν τι κατη θρηρτῃ,. 
ἐτεθὴι πον ὶρ δια ταὐτίω οὧὖ τίω αἡπαν παρέκῷ - 

πς,τ4018}. .«-.“ν ἣΝ ᾿ -" - 

λεέσω ὑζᾷς ἰδεὶν χα] τοφσ λῴλησω,. ἐνε᾿ 

κεν χὸ τῆς ἐλπίσος τα ᾿σρᾳνὰλτίω «λυ 

σινταυτίω ὡφρλκειμα,. : 
ὠς .ν ἕ “» «ἡ 

Οἱ οδὲ φρϑος αὐτὸν εἶπον, Ἡ μεῖς οὔτε 
͵ ᾿ “,.»" Ῥ δ “.} “ΜΝ 

γεοάμματα πἰδὶ σοῦ ἐδεξ ἀμεϑα ὅπὸ τῆς 

Τουδιαίαξ'ουτο οὐρὰ δ μόμλνος τὶς τῇ α 

σδελφαΐν. αἶπήγχερλο αὶ ἐλώλησα Ἢ ὩἿΑ 

σοῦ σονηρόν. « ' 

Αἰξιουμὸμ Μὲ αἷδὰ σοῦ ἀκούστῃ ἀἶκε 

᾿ Ὡ; 

᾿ 

νυ δαην 4515 
ἁἀςιι τοεάϊις ἃ 

21 

ἼμηΠ ας, αἰχις ο15), ἔσο γισι ἔτα- 

Ἴ γι απ τπληυς Βαυπλδη γι], 

11 στα τὰς σδυίᾳ τηοττις. 

ποὴ τάρηοη 44} Πα ὰ ἐς 400 

ψΨ' εἴ ὥς 
᾿ . 

[Ὁ] 

ς Τ 3 Δ ὩΣ δὼς 

(τπλὰ5 ἀὐιάσαπ. 

- ΜΝ μὲς σὐςυμ! οροηῖος ἐσας- κ 
ΠΠΠΉΤΕ [ἀπερίθην: ἅ δἰτογο ροὶὶ 
«τς φυιαν υροτυςη Ηἶςὶ Αἰηλ ει, 
(ομβαο ἀϊς νειιπλις θατεο 5, 

δ σΗμπν, πραηβιομς 
εϑάνῳ . . ΄ 

᾿μάε εἰνοδογρμιον {ἰε. 
μεμιηνῖ ἰβοξ ιν Ρο! 

ἐφοἰο:. 
Ἐ' δὲ ἐινδηεθ ἔταμίθων, 

τὸν 41} [υῆλμν πγϑηγενς “ρ"4 
το. ἀισι βριεην: τῷ [ὰ χε. 

μέ υμηαπι. ᾿ 

νθὶ γερετεις ἐγατγϊ δυσ,γορατὶ : 
(μνϑ ντ ροταναρογοιπθϑ, ἀρυαὶ 
ἐοὁ5 ατου5ίερτειμ: ἄκτὰ ᾿ζοη- 
τεθάμηι λοιπά. ὁ" : 
νμάς φυυμι δυδεεης ἔγαῖγος ας 

ἄς γοθι5 μοί 5) ρτοάιογιης 
ἀοδις ἐθ οσοσυζίωυπι “νίαιις 44} 
ΔΡΡὴ ἔογαπν ἃ Ἴ το5 τἀ οἔπα5:} 
Ζυο5 φυιι νἀ ΠΠ{πτ ΡΑ]Π δ ρα. 
τεἷ5 οί 51)εονίμιηρίις πἀιοιαιης 
᾿ἰμμι νογὸ νομ]}ειλι5 τὸ τό ἐιτωαν νείμι εχ μα 

ΠΝ Οἔξειτῖο τγαάι εἱς νηοί ς ἈΝ αμλ ἦν ἔμ 

ργ δ ςοῖο Ἄχογοταννο [οἱ ρεγ} [ἀινωιείεηνμοι 6. 
οὐ εἰς Ραμίω νὰ πα τζατςι ; 

ἰςουίτιρν οὐ πα τς Ὧμ1 τρίμηι 
εοὐἰούιτοῖς , εν 

Επέζυν εἰ δατοαν γε τοῦτο 10 
ΡΟΙ ἀϊς ςοησοξαηρῖ Ραυ]υ5 1α- 
εἰξυτίπη ργλνοσίαι ν δι ςορὰς 

ὙΕειπάο φιννὴ ἀμ μι. 
{{Γᾷψεν, οεεμγτενμης βοϑη 
{με «ἡ ρρι ζϑγωτη αἰ. 
τειν ἑαίνετπάδ; 4 μοὶ μμη 

ζε}} ϑω, “(ζορη βάμι.- 

“48. υ-.: 

ΡῈ} μενείμην ἀμί οι ἀιεῆ 
'ΠΜΟΓΑΜ Ἐ Ῥτητ ον ἰμ4ο. 

᾿ ἤτ ψνήηνημο τρηταμι [τὶ 

ΟΥΤΩΣ 
᾿ γεν θδι" Δά μεν [ὑε} εὐ πὶ 

τ 5 μι ΠῚ} [οςοῦμῃ δάυςτς [ {{ πο ϑητν ἀμεην τζρν βάτον: 
[8 Ῥουϊυπι ἀὰϊ ΓΜῸΣ ράτΓΙΟ 5) 

5 ς Ε "ππγυάηωι 
γόζυ τδαϊτυς πὶ Ἠιοτοίο- "η1γ λέμε βεπο ευΐγρημ 

Κυμ ΠΟΥ, 

“Οἱ αυαί[τοῆς ἐς πὶς Ὁ. 
Νᾷ Α ἡ. (6 πὸ χαθμεἤηξλνο.- 

τα νοϊοδᾶτ αὐοὸ ὠχιηεττοῖς δι αδυνῥιμυο ΠΟΥ πὴ ἀὐπρέισς, τὸ 

υὺἀ κείία εἴκε ποία πιο" 
ΜῈ 1 5. : 
. Ορηινά)οεη εν δμίεπὶ 
Τμφαν,δαξίμε [᾿πὶορρεί- 
νς (ρανεπν: πο  φραβ 
γεηι δηλ τηφάην ᾿ αὐ αἰ!- 
γωνά ἀἰζηζατε. 

» . - Ε , 

ςοὐἱ «οηὲγαιςοηεδυς Ἱμάχ!ς, 
σοδίῖι (πὶ ἀρροῆαῖς (ἰσίατγῷ, 

"- Ν᾽. 

θοητῖοαν πγοδιῃ δὺς. (οὐϊ. : 
««ααὐάλαν " 

Οὐ ἴαις τρίτος λυ ίαῃη νὸς 

Ὅμη πὸ ἀνε ἢ ομεδ. σῳβνυ, . 
Κομνάῳ ἀνε νέηχηγῃ, Ρω-. 

νι 

υἱάνει βαμίων φνριαα 4. ᾿ 

τως πῆρᾷς ἡ, 

μην, υγιξξεν αὉ Τεφίγ- ᾿ 

"Ω ε φημην ὑπεορηρξδεΐο- ᾿ 

᾿ ΠΆΑΡΟ "ἜΝ ΓΟΚΥΜ;". 
γνωφόν ὅδιν ἡμῶν δπι πανταχοῦ αὐπλέ-] [ἀοτυπὶ εἶ οὶ νθίᾳυς φέςοη, 
80 ἢ τγράϊο.. ἡ 

ς ριρο, ᾿ ν 71} μπ ἰρίτως ςοηἤιτυεηι 
Τ αξάμϑμοι ὃ τῳῇ ἀκαμνη ἐς μὸμ Ἐ 5 ἐν αι τάν αἀ φυιη ἰη ἢρ- ἢ 

"αὐτὸν εἰς τυ Κ νἱαὺ πλείονες» οἷς ὀΐξετι- ἡρεείμμὴ ςοτπρίμτεθ, φυιθως ᾿τὦ 
ὅν τὸ δίκμφρτυρόμδμος τίω βασίλειαν ᾿ἀττοϊατίοης οχρορεθρὰς τορπῦ 

τὸ Θεοῦ, πείθων τῷ αὐτοῖς τὸ οἶδα τῇ [ἢ -} 110 ςΐ ν΄ (μαάξηο εἰν μα ἐς λοίω 
νοῦ ὁπό πα τῷ νόμου Μῳᾳφέως κ) ΚΣ Ομεηΐζο ἰμῶϊ να ἐοῴς Μοίς ἃ] 

[1 ἢ ΧΆΡΩΝ ) εὐναὶ οτος δον ᾿ 
ἜΣ ὁ φρωὶ ἑως ἐσσύραζι, πδίλι ἐὰ πρλμς νίωως μὰ νι 

νἦ αὖ δι κκίϑηντο τοῖ “Δίοις ἐ 4 Ἐπ 41) φυϊάσαι αἰςητι ἐθάτωτ νὰ ἐπείθοντο τοῖς λελομμοις (δὶ "ἡ. ᾿ὐτόξαι ἈΠΕ 
τῇ τ μὸρ ΟΣ 5 αὐ ἀϊςθάτυτ, ᾿αυϊάανι νο- 

᾿δεαπιφόθ. ὦ . ἶ ες τὼ οι ςγεάουθ4ηι. 
᾿Ασύμφωνῳ “δὲ ὄντας “νοῦς ἀλλὴ λους} 4}. Ουμιὴ ἀυΐσίῃ ἱπτος (ς ἀϊίοοτ- ἃς 

ἀπελύοντο, εἰπόντος τῇ [Παὐλρυ ῥμφὶ ν, ΠΕ πε Ἢ ἀνὰ εν ἔπ}: 
᾿ 12 ἀν ΜΨΨᾳΟΝ ψαΐ μα. ἢὸς νοῖ δῦ αἸχΗΪοςς 
ὁπιαλάς τὴν (δ ΠΟΤ ἘΛΟΛΗ ἐὐγηι (λινὲ ϑρῖν ἴτιις ἰδῃέτως [ο- ν 
δία σώου τῷ ὥὐρφφητου ὥε9ς, τοὺς πο} λαυτως οἰ ρὲ ΕΔ αι Γτορὶις 

᾿Ἰιὴ ρϑιθιϑηοι 5, Ὁ 
ϑιοςηδ υἱ νας δῇ ρορυλειη ψ’ 

εχωνη, ὅζ ἀϊς, ᾿Αυάϊτω αὐότετιδ, 
δ πο ἐπι! Προεὶς - ὅς νάἀοη το). 
νΙἀς  τ] 5, 0 οογμδῖιϑ. Ὁ, 

7] Ριιρυςαβἕυτη σητμν εἰξ οοΥ α7 
Ῥορυμ νυτ05 5» δὲ ἀυ ΓΙ θ 8 β δι. 
τος δα Ἱεσωητνὰς Οζι ἔμς ( ὃ- 
αλυσγαης τς ςεγηδηζ Ος}}15» δ 

ἼἸδυχίι5 υδιαητρᾶς ςούάε πτς!- ] τ" 
Ἰυρδηῖ, ἃς ἐοιμυτίφης (οἷς, ἃς (Δ΄ 
ΠὨφοι 608. ΝΗ ἷ 

Λέγον, Πορόῦ ϑητι τρὸς τὸν λρὸν τῶ- " 

ον εἰπᾷ, Αἰ κδῇ ἀκούσετε , καὶ οὐ μη)" 

«σμυῆτα" καὶ βλέποντος βλέψετε, χαὶ οὐ "᾿ 

μϑἶδητο. 56 - πεν. 

ἐφιχυϑυιγὸ ἡ καρδια τὰ ρου τοῦ 

τα αὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκου δῶν τοι. τοις} 

οὐφθαλμουὶ αὐτὴ ἐκάμμυσαν "μήποτε : 

ἴδωσι τοῖς ὀφ ϑαλμοῖς καὶ τϑὴς ὡσιῖν ἀτ 

᾿χρύσωσι, παὶ «"ἢ καρθίᾳ συωιαΐσιν καὶ ὃ" 

πρρέψωσι, καὶ ἰάσω και αὐτοι. ᾿ 

Γιωςὸν οἱ ἐςὼ ὑμῖν ὅτι τοῖς ἐνϑνεσιν 

ἀπαίλη τὸ σωτήριον τῷ Θεοῦ, αὐτοὶ χα) 

ἀκούσονται. ' 

ΓΙ 

- Νοτυιῃ εἴρο {τ νοδὶς» πὶ ἢν ς 
ἃ ἐπέ ξοεηθες Ἴδης Ὠεὶ 
ίλϊυτοπι», ὃς ἰρίος αὐάίδιγοδ. 

." νὴ ὁ Πυὶ. δ ετρὸ Πᾶς ὠίκηετ, Ἔχ ες 
Καὶ ταῦτα ἀυτε ιπόντος,, ἀπῇ Αϑὸν οἱ] ἰσυης χυάαι» Ἰνυϊαπν μαθοητο ἢ 

᾿ Τνδ αἱ μ» πολλίω ἔχοντες ὧν ἑαυ δ συ-}. [τητος ίς αἰτεγοτοη 6τι, ᾿ 

ζήτησιν. , ᾿ 0). Μαπῖτ 7τετὰ Ῥαυίυς δίεη. 

ἕμοινε δὲ ὁ Ταῦ λρς σιετίαν ὁλίω ὧν) 1 πἴαπα τοτατη ἴῃ ρεορτίο ςοβαι. 

ἔχ] 

577 
μα ἐμαε πομεα ἐβ ποδὰ ᾿ 
ἡμ!6 υϑμημ6 4ν .φηδιν ἀἀν- 
ς μΥ. ἘΠ ὡς 

ὠμιΐην του βίωι [πε ἀμ- 
“εν εἰ ἀτεην, νεηννμπβ ὦ 

4ω} ἐπ δο[ψιιιηην βίμγει, 

φωνϑε ἐχρύπενοι μ1}}- 

Μυέειωι ἐῆιε- 
415 δι Ευλη 4, 
1ὴ) “συμ φίω, 

. [τονε γερην οι εράε [, , 
“μῈ τῇ ἀφ ! [μ 6χ ἔπε 
Δῆογβ ὧσ Ῥιομβειμὰν. ἃ 
πιϑη4 υϊνε οὐ νε[ῥοτώπν. 

Ρὲ φωιάμπε ἐτεάεδαηε Ευάηρε πε 
ἐμ’ μα ἀννεὐνμιννμν φημί αἱ οἰεάσοι ων «ς 

᾿ ὁ ἰοι νιΐπ,ςὖ- 
νενὺ ΝΠ ἐτιἀεὐῳινς τμ δον οὐ᾽ 

Ψ 

᾿ ει ἀρε πιοῖείο. 
νη 4ηΦ ἑημέξεῆν, πθἢ - 

ϊεηι η[ς περοπεοι νἀνκο- 
ἀεύαηε ᾿ ἀὐεεπὶρ βιημίοηᾳ» : 

ΥΝ ὡμ"4 ῥεηε 

γβνι [“ηξένν ἐφ με 
ἢ ρώ᾽ Ε[μνασν βευρθυσι 
(νη ἀά ρτ αν πυξνον, 

ἐ} τον ωδε κ( ρμνρν 

πω εέμσης ἰ ΓΙ «ἀ 405, νι .4..3 
ὡνήηνε δνάγδιμ ἡρηση ΜΔ}. ς βινῳ " 

“ἰρηῖμ; (δ' υνάτηίον ὧν- τοι... 40 

4εδεεμ Κα’ ̓ θα θ' ΠΩΣ τοτονι ὃ 

Ππ γα} ἀππρῶνι [ἢ ἐιονν τον ἴοι φό 
, Ἐπ ς τον ᾿ ιε αυιρξ τοῖα - 

ρορκν δωδέα,, (Ὁ ἀμτιδημ χληιας νοις 

χγαμέμεν “Ἀμάν φίροῖ »Θυ- εὖ, λοι ἰδιοᾷ 

εὐἶον [Μ09. «οιηβτι[ετωπι: τοι τὸ. 

πε [ον υἱάφμηι οεμί ς ᾿ 

δηνθ ως ἀμ ἰδεῖ, τ᾽ «ονάς 
ἐπιεϊ εχ άηε,, ζ΄ ἐφιπετξαη ἡ 

ἐμ ζο᾽ [ἀμεπὶ ε05. ἀος ᾶ᾿ 

Νοίμην εὐζο. “οδις ᾿ἱπειεάυταρ 
Ψ “τερεουθε πὰ 

4"ο»")Ή4"» Οσδιϑω: προ ἀθη ροιτείε τε- 
εκ βος ιἰμετε 4)ε,, (5 1 (ἰἰδιπ ἔλοεια 
ὑβωμάκηι. ὃ ει Βάςξη;. 

εχίδυρμηε αὐ ἐο ἱμάκε, πνωί: βΙΩΝ Ἰδνϑρε 
Ἂν ἀρ κου εαμὰ θὲ ἡ ἀιίάιος 

δ . νι ἔ ολμ 8. 
ΔΙ ήβε ἀμθεην δέφηπιο Ν τουσι Ὠεΐ 

(φ!0 ἐπ [ὼο «οπδρξί; ΟἹἉἨ υὁ νοῦοιϊ νἱα- 

Εἰ φαμπν μας φὐκίει, Μὼπ βμδη ξον τους 

ἀὐἀιοςαιπνοϑ8 ν οὐ ωχδν ἀ}0] 
χυσγοῖ, παιὴ ργώρτοῦ ἡδιτις 
Ἰῖς ςἰγου  αλις (μη Ἴὰς, ςατςη 8. 

ΜΠ νοτὸ ἀνχογῦς εὖ, ΝῸς ηςῚ 
ᾳὺς οὐδεν ένμΝ ἀεῖς εχ 

"υΔἀ4: ποαυδ αὐπςηιοις ΟΣ 
ἄλλαν ἔγαάτγιιλ ἀπ ηπητίδιμς ἀὐζ 
ἴυαύατιι5 ΟἘ ἀπ αυϊ ὰ ἀς τὸ πλάι. 

Δ οίνανας δὐτοιη οχ τό λυάίγε 

Ῥτοβεεν μᾶς ἐρίων (αυ- 

(απν τὸν ἐμέ υον υἱάοτε Ὁ 
«“(ἰοη μι. ῥγορίεν {ὑ ἣν νιν 

ἐ[ι4εἰ καίει ἐναὰς οὐζμδν 

ἰδιμ: [2]. 

- 

ΝΙφε βέφηε ἰμέονγησ δέεομι. 

ἐπ ἀντ ἃ Ἰηβκα:ηνέημε 

“ἀνεημεηι αἰρααν [ι ΔιτμῊ) 

πηηῆαμί 498 ἰοφημίμ 
«μά ε!ε πιαί μεν, - 

- - 

“υάινε μα [τη8,5. γ4πὸ ἄς 

υκῖτ ἡἰν ἀννεν Πα ἔην, 

οχαννμ ΔΜ ΗΝ ὁ (δ᾽ 

ἰδίῳ μιϑώμφτι καὶ ἀπεδέχετο πάντας 

τις εἰσπορόσομϑμες ὥρθὸς αὐτον" Ξ 

Κηρύοσων τίω βασιλείαν τῷ Θεξ, χα} 

διϑάσκων ταὶ αἷδὰ Κυρίου Τ᾿ ησοῦ Χραςου]. 

μετὰ πώσης παῤῥησίας ἀκωλύτως. 
--.-ὐτΤ- 

Ὁ ὕω δέμνια, δια μαρτυρόμενος. 14 «εἴ, Αὐρυπιο τὶς 

᾿ἀοπεὶς αἀξεθιτῖς ρτοῦλας τορπαπὶ Ὠ εἰ ἃ Ῥτορίιετι: Ρταάϊ- 

διπλάυς ας ν ὰς [ον 6.1... {Ὧ ϑυαάεα, πώϑωνΜ}" 

τρίπιεη ὑθη ρεγίυας, δὰ πος τοΐοτγυν δά οἰυς ςοπατιηη, 

ἐϊοιᾶς ςχοιριοθδς οἰρης5 4 Δάϊ |(,ρϑοίναι ονοαν μοὶ μεν “{εὶν 

ἱρίωιῃ Ἰηρτγεαιε δῆτε ο΄ , 

{μ| Ριαἀίςαμετοραί |) εἰ, (ας 40-}5} 
ςεῆς ΄σις ίυης ἐς ᾿δοπληον εἴμ 
Ομηϊο εὐπὶ ὁπιαὶ ἀϊοοπές [{- 
Ῥοττατεγπεπνης ργοϊιθοηῖς, 

«'«ἀνεὐμοιμε ἀἀ εν πι:" 

“Ρυκάν. ἄενοσπωην 1)ι}," 

Ὁ ἀσιξι 4νά μι ἀε δ» 

“ἐοὶϑ οι Ορτιβον ἐμπνο- 

πρὶ βάμονν , βον ρνομὑδ- 
ἐοῆξι εἰ 3 

ΕῚ : Φ ὰ γ 

Ἰος οοιπιουῖς αυὰτη πας νειῦ ὑπ χδε στ ἢ κκήν 
16 «ἀφάι! αν Υ͂ εἷ͵ ς,άνανδεύμε μα ττο δὲ νατείς Ηἰϊειο- 

Ἄγπιαν, Ψυὐρλζα, αὐνι Εταί, «μπδννιάς Μδῖτ, τὰς. 
[ἀεἰ, νιάει εἴς ἀιπαν' [.- 17 Ουπηιμετρηῖ, ἐκβμμυσαν, 

ἔα (οι α5, παι ἐς ἴα το 
Ἀν ΜΕΝ σα Η : : Ξ ᾿φφονεις αὖρα μὴ γὸ τῆς αἱρέσεως ταυρῆς ὦ 

14. «ἡρμά εοι,ἐπ' αὐτοῖς ἴα ἀποθας ςηάνς οὰ (ςαἸΡΌΜΝ τιν 

ἀδιΠ πνιι- παρ αὐτές αιαάσαν τοζξνννιδοι ὀζγπῖμ ἐχ ὁγ]Δξ 

Ῥριὶ ταρεκληδνοῦν ἁἰάνι οὐμέτρανς, 4 εελυμρνυάσο, νμς 

Ἰολαν 4.5. εξ μθνν λϑοιάν [ἃ οὐ μί ἀν}: ΔῸΣ ΗΝ 111}, 

νὺϊιν Εταίπενς Κ ἀπραμε. ΑΙΛΩΜῚ τὸ ἐεχϑάσοῳ μος ἴοζο αὐ] 

ἁἰνιὰ ἀςοθαταῦ φύμν τὸ ἱδναι κ᾽ πορύνσχν τ αν ἴα ἐομῖοιι ἔρμα 

χιῶνν κλιπὼ «Πα κι 0 πλοθο σχέδια δοσριτιν [041..5..7. 

εἰ νετὸ ἄριν οἰνογιατα τὰ ολαα πμτ σαν ποι ΜΠ ΑΡΡΙ] 

νηοί. ἃς τὐσηθ ριοάθο νΟΊ ς Ἰοσει ρα νιθς οοἹ- 

χοταυαὰρ οἰπποίια αν ἢ ταν σαι νἀ  ρλιό, δ. ἰριθανος 
ὑυλτὸς »»δήρει, Ἐ4Γ δοίῳ»ηςς δὐ τοῖν Ρειρίοιὸ. ΕἸ αθτσηι 
πἰοσγαηίπας τη νοτθο ἀ ειν ρτὸ άρηαις (οι ἀφ οτος 1)6ο 
ν τὸ τοτατι ἤνος μσρνδι ἃ τὴ τοσσρτα οσἀπτοπο ἀσηλ οί 

« ἴηςη αὐπαήλτς πο ρυτο, ἃ πὴ ταπεὐτη ἐπ Οἱαος ςοῷ- 
οἰθὰς [τ σὔιαμνν ὅ5για δὲ Αταδλςα ἀπτετριδιάπθης ΤΡ. 

17) Δ μετοοίγον» νηὸς κ νρρσοκυμῶν ν. ΕΠ τ ΟἰΟἿγ Πνν αὐήιις 4". 
ιν Νυηζ[!ανιφη μα} νου χ “ΘΕ ΠαπΠνοἀι οἸΠρ. ραγτιο- 

ἴσα ΜῈΝ ἀπποζαιηπμιν Μαι Ὁ ΕἸΣ ἀὐτόπν γιὸς ἀὐήητιην 

Ιυταπφιιαμ(νττοέϊὸ συίοσιαύ Εν ΓΟ ὦν αὐθτ αἱ νε- θα ράθο ας ρυίαγζηῖ {πὶ ρίϊπν τοις ταππῖπλ 

υς ποιά ψυλιν Αὐτὰ να Πμιςτ νο] εχ ἰνος ΕἸονὰΠ} ν ἘΠ: 

εὐ]ο, ἐληζνέ κιν πλανᾷ αὐ τ τΡ. 8 ὡλδιννα “θηνω ἈΠ }μὸ 

γοάιευ:εἰγεῖον ἐοηνφι ἢ ὦ εἰειάστων (ἡ "φερτηην νον εαυς "μιν 

[ουατν ΡΡοΝ νάς Ποσ τνλ0. 

ει οιη ἔπλην ρον Οὐ γοιθμγάιια Ἰος γῆ βΟτΝν ἀμ, δν 
εαόνε αὐ]ὸ δον θοομμίο ααῃ ἄπ θυ: 

ἐσατια (μἀπυτο στιν. 
ν» 4134. εὐϊφειμ, προ ἀιυσν παύει. δὶς συ Χ νοῦ οὐδ 

᾿ Ι 
τς, ΚΙ πτφεαὕσιησα αι σρμοῖν το ζερνών ἢ 0 4Π0η, ἴοουτ Αρ. ΠΝ ταιπση ἀρεϊινταῖνν ἰνπα, ἱ οἢ ςατὶ μάνα Οτοιμηίσιτοι, ἀἡ 

οί νιὰ πτὰ: εἰϊϊ,δὲ πα ποια (τ(6τ0 πφερηϊοῦς κά λτας, 

᾽ι4 1'να 16 “νων κρα ναμθάνχν { }} ριαοορίφίο 

τοννα ᾿ἀαην (ὅν τ νοζαίιι, ἡςε δ άυτο τού ἰιος τὸ 

θεν αὶ. δι (οαπειδυλ αι ταν νι ον Οὐ εἰν 

το εαν δ α Ὁ... Δ΄ ει πο κα ἐδ τον. δ Οὐ 1 μενα ψῸ ἐμ γε ὀῤνν ἐμῖν ὑπ, ὅς, μὶ εἰὶ, φννά {ε᾿ὲ! 

«ἰϊοήια (πὰ μα μιλιαιο ποϊραιοιψυρά εὐ νάς κοι υμάα- 

͵ 

1. νὰ ἀ. ἡ ἢ, 1, ὐσι υζ γδ τής «ἡ εἴστως τατο
ς. Διαδὲ 

αἴτει ἔνπὶς ἐοητοχτατη ἀη Ἐπεί, ἀψαι:ς ἐπ (οὐταηἶνν, 

πος ποόήο νι, ἔς οῖς ἃ φυῖς εὖσα οὐ αμι}"υνοι τευ αν ο, Ἵ0 669} 

ὑῊῇ 44 [ιὲ! 4 4{ 4. Νυιμιὰ 

Γ 5 

ἄπο ἤρι τὰ, αὐἷπς αἰ ούς, 

ἐν 4ἢὶ μοῦ μὉ ἐς 
. τὰ ΕΜ 

εὐμβευξλίοπε ΡΤ Ῥειίιμάεις [τὲ ἀοοιρὶ (οἷξας. 

Ἡἢ ὡν ἀαηνυετὺ μη έεαεῦ πηι οὐ δὲ ἡπίφοιν ΗΟς ἀεεῖϊ ἱπ 

Αἰαδιο Ἰατετρτειλτίοθο. “" 

Ὁ, 1ιχτεβδι μιν ἀπολύοντοιλπίηιο νἹΔο  Πςεῖ πο τευετίξη- 

“ηβθεδιοο ἀϊοηιαῖς ρίας εἰν, “4. [6 ἀεμηι ἐιγεη!, ἀπ, ες ἶφυ 

ἀἰϊενεμι, 
᾿ 

{με νενῦμην ῥῦμα ἵν. ὅτ ρτο τείσρςε ἰΔπὶ οὐίσπιλυ πηι: 
(κά υἱάειας ἴοςο ἀσπιοιιειατίαι ρτοποιμίιις δς ΡΟΒ] ἡποὴ 

αι αἴληι τϊαιπιὲ ἔτ ἐμδηικ: Δ Π}15 Ἰιος νοτδιμὴ ἠη λᾶς ς της αὐοά γαΐ ἑαυίτὶ ςοταςρδητίλναυς δά
ςο ποϊισγιης μος 

ἐ - νἱάεχο. Ἰὰς Μλτιλ. 16. ᾿ 

λ8 ΑΙ μης Μ2εὲ [αἱμιεπν, τὸ σωτήρρον «ι Θει Ἅγιο τὰς, 2.0.0. 
4 Σι ΠΩ νάμωγον, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται νυΐδαῖα δι Ῥῇβ “ὦ. 

ἀϊεηι, καὶ αὐτοὶ πὸ ὑδόντωι ὃς ποεῖ ας. ΝΑπὶ οἰδλυὰ ἀυγὰ ἐδ δ νι 

ἀἰ ἰῇ το ριίοςτςπτ. Νυΐφ, ἀν}. «ἀαὐ ον αι πλιην ἀιυτέ, ἀουτῖο (οἷςας μᾶς τγαῖς το. ὅγτὰς ἰογς τς κσὶ γὸ αὐτοὶ ἀκεν δόντα αὐ ον. 

ΙΝ αβδὴβ 4μοήνε απ νιρε μη, : 

19 Ομυπν γος τ Κὴ ταῦτα δίς. Ὑ ότι Ἀις νοτίια δ “" 

δι μι ὅγγὰ δι ἰπ Αὐαθις  Ἰατετργοτατίοης. ." 

τ: υὐε ἐφεεηι, κῷ ἀνδιώσ κων. ἔκ κς ἡμοθὰς Ροηίτυς καϑΐῃ ε- 

᾿ : ᾿ ἢ ἫΝ φ σοὶ αἱ , Ἶ ὁτάι πη}. 
{ληνεη ἤπια οι ρ δ, φιομιᾶπι αὐ] κιμιὶ (ὐη) πουτατι δας Ροχο οι υςριπλάϊηοάιμτ αἰιυιίαρς δῆ 

88υ., : : 



Ὁ 
Γὴ 

εἶνε τυ 

ΓΕ ες ".᾿ ' 
᾿ Ι ς ΗΣ ων ΓΝ τ ἼῈ: 

ΒΎΔΟΥ ᾿ἈΨΦΨΟΣΤΟΛΟΥ ΕΡΙἜΤΟΤΑ ΡΑΥΠῚ ᾿ς: ἀπ τς 
᾿ εἿΣ Σ ἜἘΨΡ. τὸ τβ ΠῚ φ « ὐ μ “εν ᾿ ᾿ 

ἨΣΠΡΟΣ Ρ ὩΣ ΜΑΙ ΟἿΣ : , ἌΡΟΒΤΟΙΙῚ ΑΡ ΒΚ 05" : ζ" 

- ᾿ δχιφολή. εὐ ᾿ Ιλι05. " τς νας 

᾿ Ἀν ὦ -.- ὁ ΣΝ “ ΝΣ νος ΓἹΝΟΥΑ ἹΝΎΕΆΡΆΑι ψετυνϑ. ' ᾿ ( 

' ΕΣ ἐφ λίλαμν ἁ. Ἔς, τ ΟκΡ. τἱ ᾿ΟΆΛΡΥΤ ἃ: ἌΣ ΩΣ ᾿ πο 

Ο ᾿ ΤΣ ἐπὰν 5 ρος κοὐ τὰ ΣΡ (ου.} ελβάφῃ ᾿ 
πα ἢ ΔΎ ΛΟ Σ ὁοὺ Τησου]) τ ἘΦῸ ἌΣ Αν ιν εἴν ΡΣ ΡΣ ριρια ρει Ἐκ, 

λιν. “κι᾿ ν ̓ " δὴ ΥᾺ ὯΖ νἱΐ Λε Ομ, ΡΩΝ σι. πὰ ἐρίοἶκι ΕΠ 
Ἃφ. αν ΚΌΩΝ, Χριςοῦυ Ἀλητος ; λθ΄, χἢ Κὸ ΨΆΙ͂Σ -... ἀκὶ "Α- “ἂν Οβνΐβὲ, το. διδῶ ρεκία- ᾿ Ὥς ῳ 

ΟῚ ὠρωειο βόος εἰς ἄϊαί γί. ζἢ ΠΑΚΑΝΟ, τ νορδίορε᾽Α., ΟΥΒῚ ἐμ γὴν ἀαενίοαες. π 
τὴν οι ἢ ν ᾿ »..). ιν Ροίοι».} (ἐρα- βοϊαι, βανέχαιων ἰὰ Ἀμῖ. δξπλΎποα μα. - ἢ 

-. «ΜᾺ λ-ς λιον νυ [λ "δῦ τλαι ἐρλρεθο ο͵ γείνην Ὁ εἰ, ὅτις : ἱ ᾿ 

Ν ΩΣ (Ὁ φερφεπηγϑείλατο πος ἐμ Ευξμο! 1) εἶ, ((μμοά αν!ὸ ριον ναὶ δια} 
εν α. εὐ δὰ δ Θωφιδ αὐτὸ ὧν γορφῶς ἐ-}.)] (' Ομοά τητὲ ρεοσιήγοτας ρετ] Ἴ εν Ῥνογνειμι μμὴμ 5ιτὲ ὃ Αὐιξισε τᾶς. 606 60 

ὸι ἘΠ Φ. ᾿ Ῥχγορβοῖαβ [08 ἰῃ ϑογριυτς δ ΠΕ ΜΝ Ὅος Πφηβοδης -ἀ 1; 
γα.) ὶ ὡς ἢ -- ἣν δ Π: [αὐτὶ ΐ3). , . ᾿ Υ οὐ θνα ἀρ ἤν 

᾿ Ν ΜΗ Η ἘΝ έ 0, 4. ταϊης. ὦ 

ΞΙ ᾿ πος Περι τὸ εξ 5... ΠΕΤΟΥ͂Ν 2 ᾿ Ὡς ΒΠοἵσο,ιξο εχ ἴς: "9 εκ πόμα θαμὰ μ- δε ὰ ἀδαιον ἡ ͵ 
Ῥ φῳ σσεριζωτὸς Δαβι οἱ, κῷ σερχῷ. τοῖης Ἰαυ 5) (δου φῇ σλγη ὅν ἰ Ἰοωκιν αλνβονοὉ Αἰ μι, τ 

᾿ Ξ ᾿ . --- ς οὐπίμ) τη8- ὁ. ἱ 
φ τον δ .“" ᾿ β Ε τ Ἵ ' 

ΑἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, ἈΝ’ ἄν εθν5 ἈΑΤΙΟ ΓΝΤΕΚΡΚΕ- ἤπια 
Τὰ τατιον τ ΑΕ ῦιτΥ κ. - πον ἰάομπεία κε | . ἡ δ : " ἢ ᾿ θὺν ἀεορισ Ὁ : 

Σ ϑ τ Ῥαιμΐηε τιαὕλοε: ᾽ς ΑΔ 9. εχ τε] φυογιηι εἰίληϊ Αροϊποίοταπι πυηγετο Οςπξίδυς πὐἰὰ, αὐμο Ἐπ 
ἐξ, δια κονος δέν έεν, νο] ϑεράπον, ας βεπρμίηην νοζάπαςν 0 Ὁ Ἰωοσιιεἰξάϊς αν ἀτοκηο ἀοπίηστυς, 42.13.47. Νες Με ἀπὶ “υτδ ἱ 

ἀϊοίτυν ΜΙοίες Ηεῦτ. 9. τ Νες ξαίπι ϑοσθνις θὲς Ὀρροπίτης ἱῃορτιμη οἷξ φυὰβ ποηημ}} 15 νἱάρταν ΡΑυΐας δά ἴμυτῃ {Π| πὶ Ν ἱρία νιβῆὶ- - ᾿ 

1μδειονυιιπὶ πσηὶο ἐς νοτὲ ἶσος, φιὼη ἀυ πᾶς ἰδγιπτυῖς Ἐπβολν θεν Αἰ ππαπι μος Ρρττιςιρίο αἰ ας, Θυητ οηΐηνς ποάδ!ῖ πο. ἃ ΞΗῚ 

, ἰστυὺς οἷ, Τοαη. 8. 16. (ε αὦ (οι ἐρῆα ἀοίῃμε Τροπιίη! , Ῥ αν ἐς νὲ ἀρ ΘΗ Ππιὶς Ἠοθτκόηιπι ρίαςος,που ἢπὶρ ἰοὶ- ππκπον  ἀοοὶς ᾿ 
ταπυρμαςὰ οἵἘ ρυ]ξας βιηδεοηει το ίηρίταν, (δά ο5 ὁ. τοῦ ὶ [ὁ γῦ ΒΟη 9} ΠῚ νο νης , (οά,}68, ἐπρ σα ν 

ΝΠ αἰπὶ ΟἈγηταρ ἰρίς ἔτος ἡἴος ἀἰάρυϊος Απηςορῦπι ροτιὰφ"5. ΟΥΘΤἸΒ[ρεγαβδι,,} ἃ Ἡ] οτπιὰ Ρααὶ Καὶ ἀρρεῖ- ξυρηβα ἮΝ 
, ᾿ Ὁ φιλπΕ δοτιογανῃ ποπιπς ἀρ πάτον, 9815. οφυδηθαπι “Ἰδοὶ, δὰ ὙἹ Δεν νο]!δπτ ἀκαεοτῖς, νῆα ρυταῦς, δὲ Ἔχις τνὰ Ποσεια- » 

ιλίείς ἀσπήητο ἴπο ας λι τρίς φυὰπι δεμ  μα8 {τ 11|0- Γ Ἐναπβείίαμο [εν τὰν οὐ όαν ! : 
τιον ἀοήπ τ οἰτοηάιε. περ φ με ἐσθ Χριφούν γο {τὸ ἀαγγλῖον ἢ Θεύ 4 εἴ μὰ Εὐαπῃ ς ἢ} ρυσαϊοκείοηςηι, {Βυδρο!}) πγὰ- .! 

. , ἠρπρονε ΕἸ ἢ ἐπ ἀομιο Ῥλτηὶ [ι ἀοηνηδλητίς, ΗςΡτϑις ὅς γε κί ἴηοχ γεγίΣ ΝΔΠῚ ἉΠοαι πος ηοιηίης ρίογιησυς ἱρί (ἐείαβο ὃς εἰρα ᾿ 

Δ΄ ἴδπιος {πὶ σορέπάας ὅς τοφοηίαι Πὐγηίι οζάιρλυτῖς Ερ, μα ῥγρόδίζατιν ἀοξετίπα ἐπες}] ταγ Νέφας τιπο ροτυίς ἈΝ ἯΣ 
Ἐν οεαιμινκκητὸς ἰὰ οἱξ ἱρῆας Ομ  νοζε δὴ δος ηὐἰη ον. δυΐ Παησροτείε, δος νπαλδην ροτετίς ἀοέξείηλ, ροίτοἱο- δι Ἧ:Ὲ 

. παδίοίτας, Ἂς «οὐ ανρίωρι ἀίςαο. ΕἸῈ ςηἰαγκλατός ἄρασ ἃ ταν πηι ετίο τγλάϊτα, δὲ ἱρᾶς δά Ἔχεγεπιθαγνίαιιο ἀίεπ Μειποκπιαυὸ 4 ες 
᾿ άπ βιο κὐκλημίος ἀϊβδιακυεπδυσ, ηυυι ἤρὴ ΟΥ̓ πει νὸ- 16 Κ᾿ [οτίρτῃ αι δηυξητίρυς, ἃ δὰς τισπηιπὶ νίᾳις ἀΐδης δι πρειεῖ ηυΐσ 

δ ) φὐώθεοο τείροπάελπει,. (φτετὴοι βυεοίο εἰ ἐξα νος» θόμμμαπι κὐεροβοδην ἐν το Πυδ αἰδοτί, φιὰπι ἂθ ἱρῆων ἀσπι πυανανά τ Ν 
ὡς εἰοήίς δι νοολτοσαπν ἀρρεϊϊαεΐο μἀφόσυβ δπάϊονὲ ἴῃ Ἐς- πιδιοτίαν δι δεξί, ἐς μρ οιοἱϊο Ιγηυνπτῦτ, αὐααυλ τὶ ἀγα διείβειεχ ἢ 45 ; , ιν ἐν 
ν") εἰεβα ΟἹ  πίφηὰ τοιϊπουάφαμάνεπα! ΟΕ όηερι δὲ αΐοε κἀβιξοτί ἀηγμλα ργφίτλητία, ναὶ ροιίὰν αἰυϊάμι Μαίείξλτο. πεν εν ΠΤ ὟΝ 

ει ᾿βυυάτοτορ, ϑὶς ςηἱπὶ αὐππν ζοποξα]ἑτεῦ ἐς φιομὴς ἰοτ- δι μώνει μ"; ὃ φιρνινη γγοίνῃτο, δζίσἐπέκηθ- κ4 θειμεα ἊΝ 
Ἂ πο Υἱκα ἰζάτα αρίτυν, ἔτιφ ἰη αιοῆϊ ἤαάταν οἰαυὶς ἤυς δῇ; ἡ (Εἷν σαιοηϊτορῖν πος ἰοζα, ιιδ αἰπιίε μκὸ ἀϊ ̓φρυιε εκ ξιειπο. 

φιοά ἄς αἀίείτυν, ἔροιβοάίογ, Δάῖθσι ἐπ, ἡρη τοπιοιὰ βιὰ δι ἢ ἂν οι κῦη Αἰτεζίι! ἔυλπρ οΠ}} ηυρὰ ἀτεῖ- Τ60 Ῥαιτθ 6. 
, οὐ ἴς ας ἀροίμής ηδς πια]ΐοὶ ἀνα εἴ πιῖπὶ γοώηδ ἰρ ἄρ ἢ, οὐλη φυο Ἀρμετμετῖς (γί τυ; οἰεμαι, ἴσαι ἐκ Στ Σὰν 
᾿ . οἵην νίτς ςοπάϊηοηειν «ἠες ρου οτήϊηϊ ἀντ εἶπας οἰίλαι ἃ μὴ ψα τυ ναν άς: γι τείατεος ᾿ ν 

: " τηρτδάλπι οὰ ἀσοιι τὰ ροοί) δφυραηάαπι, αν ΔΘ Ω μ᾿ Βεσ εν ὑἑ ἀεοΐ, Ἐσό νετὸ ηρ! ἐξρφίο Αἰϊυ δ ἤμιι.. ἘΠῊΝ δ 
.“᾿Ἂ εὐϊεην ἢας πουγίηδ, νε δος ἰοσο κδά (Δοτα ἡ 29 ρυ δἰ ξαδὴν Ἐυκαῤ εἰΐο οἀῤρῇ οὐΐαν ἡνηῆον Ἀπτ Ῥχι. ; 

ἜΞ (ιπδείοποι γείεείηρ απ, ο ομ ἐπάνου ο λει δι δοπ ἀποδὸ μμγίοποίωπι εἰἴς ἀΐφο( χε ἰρίς Οτίξε- ".ς " -" 
πσρώμρε φαέθραι πραέα " ται ἡμῆδοσις ηδν Ἰηηυΐς ) ἐᾷ ς «ἀοδιραίιεεγεν ῥοῆ- οί μίαπὰ “50 Χ6 00 ὡς 

δῆβθο νι μμοάίαιοτε ρερ οδϑυῃ Η 80 4.4. δι ἡ ρ,βὺθ ον. ἱηρίαπ" Ὁ ἡ , ἀπο τ ᾿ 
τ τ ἡπμαν νι «αττοσεάϊησηία αμίάφαιη (γᾷ εὐτεῖα παμεϑ. 4. Θιδιίω υ νῷ {οι αὐ, ἘχρΙ καῖ βάυμιν ἀμοά ἤέ 

᾿ εἰ μόθαιῳ (ἰ φυια φε[εἰτυαῖαν, ηοα ἠϊοὸ πφρ ἢτ λυδιεηάυν, 30 ΠΠἰυν ὅτ ἰδισξξυμα ἀὐκηνλμμηι, νε ἰη τομοῖι νον 
᾿ γ᾿ κά δτιαπὶ γε ἣιν δὲ Ἰφετο εὐίκοπάι ϑλη το, δ ρῆν. εκιν: Θυνυβῆς ταὶ τῇ ὁ ῆοτυν," ΤῊΣ Τουνιπι ἸῸΝ 

ἰνινϑρήτνννεὰ εἴς Σιχαιν ηὐοπιαῖο ἕμπιος δὸ πφιπιοθδι: νὴ μον μα τ τ φρ γη μα μήν τσ " αὐ Εἰ- τὰ 
ἀρχαίαν, ΡἸΜ  ρ.ἿᾺ, ὅς εἰΟαρϑαν δε ιμηδι μδί ρεβξγ  ἰΐωπι δεῖ αιιοιπ δι δυ πο ῥγρπιν ΠΝ τὗμυπι 

. Τιὴρ ἀκειριατᾶν 46 μοσι εεὶ δά αἰ νὰ πυπεκρέομν νεῖ ἀμτὲπὶ ΠΡ ΡΗΝ ἢ, νπἰξατοιι αὐοῖχῳ ἀζυγὰ ἐαπίοα 
ὥῷ Ῥοριανάμιπ, εν 8. Ων υνὴ δυῖδηι ραοι αε τετιντ ἰη 39 πυπνληὶ ἐπ ΒΙη δ αἱ ιγρφιϊαῆ (αἱ επιο) εὐδειοεάυευ- δ 

τ Πσηνίαϊει, μὲ Ἰερατὶο δά ρεοίρυαπι ᾿Ἰαπὴ ἰητεν ἴα-. Ναβοκίέννηιδι τατίιν δι ναι καὶ Ραττε', φιοή κἀ ᾿γροῆα- 
Οἴλη γυμίιοαν, ὕω ιρβίσηοι Ἰιομει τοιείος αν. ἡπαμαρὶ Πέ ψΠφη ρον ἀυεη Φ6 0 εΠ Ἐπὶ, Ὠεϊηὰς ἰὴ ἐν , ᾿ 

᾿ ψεἰπιὰπι δι ἀοπιρίιοὶν ἰρύυν ὉΒεὶ ἰἀλήμανν οὐ. φὰς (δίϊεἰς,, ὀνιι ψρίμε ΔῈ παΐινας {ἡ λεῖπε αἵ. . 
ἅν, δεῖνος πορνἐπὲ φρραἰϊδεαηὴ ἴυνις, 6, 14, δὰ ἡνιοιη ἀδίη- « ἰξηϊ τ ἀἄεὸ νὲ γἱχ νἱΐυϑ ἢ η δοτὶρξυτίε ἴοσαε, τη αι σοι 

᾿ κερβείβίς φισηιε Ράυΐυε Αὐδιφι 6. δὲ κ4 ὅς ΟΑ]...1.δί ουνη ἐϑ 40 εἰπολίυτ ὑμενίοτο δὲ ςειτίους ςοπιρεπ ξίο αυϊςαυμὶ ἡ οἱ 9 
Βατηαῦαν Αἄξζινι. 5. αὐ αϊτὶ ἤπαευπι εδαπὸ δὲ Λροδρμιυνδ. οἷ ἐς οδηβημηοηε ισίβράναν, ϑιδιῆ, »Ἄνοιδιν. . 
Λροϊϊοίοταπι ἀρ βοβακίαμοι, γε (λετοίπέϊαιην πιόθιὸ τ6- Βαέϊυπι ρεδρήα ἢ ἐΠρφείοιε ἐπε Πδο, δα ἐρία νἱΔεἴϊοος 
ἵπν.. δ δεβΑΓΙΝΙ  ἀφομμϑμῆνοι, δρεο!ιες υἱά οὶ ςεν, ἐμιδι ππια νη ας βιωβιριίᾳ, 4μὸ ΤΗΝ διιίδοι ριον ᾿ 

Ε , : 



δ᾽ ᾿ “- 

ΑὮ ΛΟΜΑΝΟΡ. ἢ 
ρἰτίτμμα Πεὶ ἀομα ἄς φυα τον ἐπ της ΟΝ ΑΙ ογεαίας ας ἤδμ τιν ἐξ πιβοιθλιε, 4υΐδιις δἰτγίδυλειτ τερτ δον 
εὐἱϊησεν το! ρϊαιηπῖος ᾿)ειταῖςπη ἠσοίμιλῃ, εἰς απ π ὃ. μη) νη ς δἰγνει ρα πτ 40} εἰμ δυμε  κ τονΐρα οἤουάιε 

ἢ ροκίοημην ἃ βαιεὰ ροτίοπα, δἰ μουν διαίτῃ δι. ἢος ἡ] ες ἀηβμραεπται; νὰ γυτνδ ονετικὸν δι αἰ πη γόον» 

Βα ραι Δγροίτο!ο ἐμ οζησηῖς, δι γηνολον σις πιο ςί- ψιὸ (Ἰνεϊυν. ςομιήποτων ςἰς νοτὰ Ἰ)ζιῖάτο Βιμ» ἢ, ͵ 

τδ οὐπίων {ξιδη εις. Ομ νογὸ ρερρέον αὐδαι ἔξει ν ὀγμασ ς, μοιρς σα 0 αμιδι ΙΡί9 (ε| ἐρίϊιια ρονειγτια [ευρίοιη, ἃ ποῖ τοῦ 
κὐνὴ: διιχιοῖοι, ἐκ ἡβιπνάγιηι ἤμιης Ἰδοιμλτμε Πρ! ἐς 5}15 4 τυῖς Ἔχοίταγιτ, ἡμοὐ ἐρίςηγοει ἰς ἐπέζμιεινι ρεκάιχετας Ἰοώη. Τὸ 

τας ἰΔπέξι, νοὶ νίττατς γ ΡΕΓ ἀ4πὶ ΤΟποορῖα ἔτ ΟΝ γο.. 18, ντφοι νἸλην ἰλαίνοι ετ [ (εὐνοι  ΦΊΟλα. χ 6. ΕΠ 

«οννοὶ σιν ὅς «βεθίαηιε ροοα ατιτεῖ τογεῖα Τ πλάϊ. ςηίμ ἤνος ἀχίοινᾷ σχτ ἀμ ομιηειο ςοπϊτου σι ἤδην ̓ ς της 

ςοριοςυυοςςςςὉὃῦὃὖϑ5ἷΠΠῃ, ἘΡΙΒΕΈ ΡΥ. ͵ ᾿ 
᾿ς ονέμεμιο ταρίτι τὐννηχραιλεμν στα συγ ἐλό- 0 Ἂ περτῃ ψα ᾿ραρν οὐκ ϑ νων ταμδαν. ἐκ τς 

ἐδ : εἰ ὃ ΤῊ ΕῚ “9 ."1ο48.1.14.8 Κλ - “ἀνῳ 8, υ 4 ων ᾿ " ᾿ ἀπένματς ἢ. ᾿ ἐμ ίς, “ἢ δ 

ζϑη μα ἡνώδε ηιγναμὶν βἱαροῆείσι Ἷν πηκυμιμῃν  δοηλὴὰ ο δουν κοίρσώλει ἐκ Ἀοῦειοῦυα ἱμιοιμν τ 8 
εὐ φαμίχῃ ἰηβίςαβτεηΐφυς φε! 5 νοτορ θφιο πῆ ψῆι κιγὲ ̓  δοίφπι ἐχηὐ πέρ βαβ δ ῃὀτοτιῆν α 

Ἰδομμα εἰδχης ὃς ἑη:εριδηῖρ, γ6 7 κθιηι, ἰη βραχιρῦι, 'ς γαῖ πρὸ ἀσάνόμμθμμι ΑΝ 
ἰρραρηυνο ὅῳ καὶ (. Ὑἱείδαν ᾿ή,γἐκδιούίον Βυνεμεν, " δφλξ δύνενε δησκειῃ αὐεπίρίμηι, [κά 
δ ΜΗ οὐ ρβλινορκ ον ἀομάμκιλεῖον, Ἢ δῆς μα μθεῦ λσιβ τάδε ἐᾷ ἐν Ν ἵν ν 

εἴτ, ἀρνψνδάνεν νεβοεμυνὴγ Ξοχο ΟΆΦΙΝ δὲ εἶϊσε " πούσην, πφεΘΟΝΝ 
ἀλαμμινν εἰεομ, 806. ὡριὸ ἑπμῦ, πὐμὶ ΠῚ ρος 

ἐν 
Ν 

Κρ ὰ εἶι βομπάμπν δριννην [ἀπέξωπν, (400 ποιπίης ἱρίλπι, ὅμς ψισιις μτϊπώρηις. ας [ολταῦ πςοεἰξατιὸ αὐτου. 

δρίπεμς (ιηέει ρευοηδηὶ Πρηϊβοιῆς γῇ σγεῖασ, ἐς υχτα- ἢ ἴα, ἀοιποηίτγαι γον Πενν ὁ ἤν] δι ἐπι ΉΠΙ πιὰ ΓΥΎΎΡΟΙ τῳ 
πἰοη δίς ηαη ἀμ στιτυσ)ν οἱ κριτὰ πηΐμα “γασμοῷ, ΠΒΗΔΝΝ ἄοτας ΟἸνεἠλιάιι9. ΡΙΜ]υΓορίμις. ΝΟΣ ἐρίτιν ἐπυρλίοιοῖ 

ϑρίκίμνην [ιδιβιφμοπν νας δαπεηβινιν αοά δ 10 ἀπν δὰ ον - ἀβων τ νετὰ δὲ οἰτητ}ς 14 Ομρι ὑϑειεήτας ἐο ηιὸά - 

ἐὔμοηει μρ Αναν τ σρίγίτος (ἀπέϊι ρειίομα: ἢ ᾿υιηληλ Ἰρίως πᾶτυτα γε ςχοττ( Πα ηἶ δίς Αἰν τὰν !εὶ οαςὶ-. 
οὖς βοηρτυτς αἤτρπαταπι, Ργάτεῦ Αροδοΐ ζορ'ηῃ γτςξαγτγο-. αὶ πῆς ἃ πιοστυίς, (θιις ταπηση ὡς ἔδελμσεια! ΔῖΓΓ1-: Ὰ 

! ς ' ᾿ ΡΜ “ ᾿ ἡ εοπα  σΆ, 56 ἴι5(4π.λι ὁρειλείοηι ατεζιδυσπειιγ, ὅς ἰμπὶ σῆς αὐνοζωῦμ, ἂς ρεοπνάς ἔο᾽ν νοι Ὁ ολτατι ΟΠ  ηταὶν 

ἢ μαι Ν ίσνν δούρον φαῖοὶ δάγρο: ; ᾿ δ Ἂ Ν ὐὐλανω ᾿ . γι μιειοπγιηἰςὸ Ριορτειοα "ρίο ν ἡπευνίλη ἔτι ΠΟΙ} 6 ΄ο ΔΙ "}01}} κριτ΄ αὐτὸ ΟΓΏ οὐ 1} ηὐσ αν, τι ὴ (τξατιοπ ΄ 

εἴς, εἰξεμε ρνοίς ἐϊὸ ησι υς παρά ηῷ ἀὰΦ δ τω . ἀσινσαηταγ Δα πικάμοτίεῖς πὲ εὐιιετύητ, Αροιτοϊυμα. « ργμνδιν τα σοπίς ματι ψην,, ταμν γοικυτλοήξιγν. Νὴ 1 κι 
᾿ «ἤν ρλμίβνε δυο μ᾿ πὰ ρὲ Αἀξὶ πῆρ. Ἶ το ἢ - ; μοη τεπιατὲ κα πὶ πνεύμα “γασιυΐηςν κὰ οἴκ, δεονπάναν ὁριε- τό ϑ ΡοΙ᾽ το πηιη τηίςηΐ ες ΡΒ οἷορίν, νὰ Ῥλι]ὸ ἀςσί-, 

Ὦ ἀὲ ξίκον ποηπι!!!; πες γπαϊύδεδῃς ἈβενΨΕΙ ἡ ὁμ- ΝᾺ οἵἱ ΜΟΥΝε μιν μοϑικῖη (ετίθεις πναϊανἴς,, φιὰπι ν εἶ κα πὰ τὸ πνεύμᾳ τ Αἴ, 17.231. 1πἰαπιαην ἤτλπν οἰϊεπάἀςστιθτνε εχ πατιια}ι- 

ἵν, ἱπργρενιαὶ Δ π αυδά Ποβίαίβειι δηγηριδηςιιείς. ᾿ καὶ " γέομν αν ενβα, (πέν..22, ΣΝ 
ὁροιταϊ)οῇ ἐπ ἡ Υἱ ες αἰοντοχο δάϊνες ἰάτοπς Οἰτιίτῳν ἢ΄ ἐξ οθεύ φαζ)οὴ τδϑῃ αὰ ΜΑτίανη, φυάπι δὰ [οἰερβητείϊο τοις Ρ Νὰ Σ} ι ἡ Ρ Ὁ 

τι ἀἀδιοτίως Νεδβοείιμι: εδιοίτι ΟΣ εὐάιηφρογίσηληνεν, ταῖν όμπαὶπἰὶθ ἠατάναπι ἀςοαγαῖ ἐς ααπάςσιη ἐἰκηλένις ἰηῆι- 
ὑτ λά τορι) 

Ξ ταυίτη μᾶς ἀεἰςτιρτιοης πο ἀρ ἐς ϑρίτιτας (ἀπέξί, ο δι ἡοη φοτείξ γ (πε φινὰ ἐρίς (τ ἡἼπις Ποίχατις ἰὴ ρίο σα ὮΝ τατον , ; ; 5(Δπέν το : (είπα ΝΗ 

νεῖ ρειίοηλινο] ορετατίοης Ρερα διατὶ ε4 θην νεγὲ Οἰτί. πικίς ΒΑ ίταπτις ροτερτία (μμπὶ ςοτρωε νη γείξιητ, 

δα εἰς Γήνας Ποι ςομ πάλαι αἰτοταλιὰ οἱ ἀϊυιηδηρίμλαν Φμιὸ ἰροξατ υοά αἱτ Ῥεῖτυς Αὐπνμητυδειό, Νίραις ταγίι9 

ΘΌΥΟ, ἀυθθομ ον πάο ἥνι Ῥ Ἅπ| ἀνοάταν,, ἐσττο δι εοὐξἴο ρυιποπιο ρτοθᾶτο. οὗλα ἐπὶς «τοί ἰρι ράπιη ΟἸεῖβι τείυτγεῶιο ΡΑτη το 
γοιὸ ποῇ “τε; ἱ  νωδοζω 4 δὴ δὐΐφαι δημῃβηὶ οὰ Υγ Ηῖς Αἰιπιρίετίς. ἴταφυς τηρριὲ πο ΠΝ υιοίο δυτοιὴ ςεττὰ ποι οὐὲ ἁγιασμός οἵ, ὙΥ ΝΕ μὴ μὲ γηὰ ἃ. ἀϑρον εἶτ Πείξαβ, ϑορταιογοα Ἰηάϊ-- 
παιμεῶ τοϊρυδεα φοπυοηις Νοηπο ψεδδ (σὴς ἀἰχίπηιν ἴσεο «αττιφῖν ορροπίτδηἰπιῖ, ἡυπὶ ροτίην ἐθη ἀναῤῤήκονς πος ἐδ Η είρρη, Ναδετο υἱ : : ἶ ἘΠῊΝ : : ζεὶ ; . γ ᾿ ᾿ ᾿ φανξβεαιο «τὰς, λέλυὶ Ππς ρα πιὸ κου ἡἰἄσγοτιν, Ναπ κι υἱέ ἤπτ ἠϊὰ υσιιην ρετοηάγιαιν, ἢ. νπᾶ ὃς ἐλάςηι εἰϊσητία . 
Ροίιείσποαι δὰ Ἰπρτὸ ἷ ταῖς ᾿ς οἰυβῖς ἡν Ἡυπιαηῖτας ἀἠίςογηλίιν, βοᾷ διαὶ υϊάοιν φέζοεμτα, ἐἶζας ραυ]ὸ Ληῖς ἀιχιαᾷιιο ἡ 4π- (δε ποατίοιη ορετὰ [ολα. τ. τα ἃς ρτοιιῆς τς ἢ] νιῆτα ὺ 
Οἰππι Βάξευε εχ Μά νίς Ἀηάθ τ, νδέετο ἀπδοϊλης Βαης ρᾳττιοι] λιν αγπίπο ῃἀίρρις δξθιαι ΦΠΙΘΟΙΝ ἀςζον [ἃν ἩΦΟῸΕ ᾿ ᾿ τς . : Ἵ ᾿ "ν ἡ; 
«ἃ «:οϑρίτδνω (φηδ3ο ςδεδρειι ἵ γδηϑει με: ὙΦΘΚΑΝ ἢ δ υλα τατυκᾷ [ΤῊΣ Εἴ αἴδμιεη ηάμπι. ολ οὶ Πιηζιὸ, ποι μήιο (ἡ ΔΡΊΤΙΓΗ (ληέϊο τὐρυείοἶοῖ δι, γΟΓ [{πιτῖὰ (ἀαθηΠ! ατυτιΐσάι αι νῖ, ηιοά ΠΤ] Ῥάτογ, ΕἸ ες ποῖ, 

ἢ : ἣ ἀδδδουυντυ, ἐαὰξ, οὐοόλον ΤΡ να, νος » δὰ ἢ τον ιν ΝΥ τ Δυνῖ ἰε φοὸ ΑΘ 'σ ΤῸ ι ἷ 2 
, κάσεψε ταγίϊοτίο τ. ΤΊ}, 34. 06. αἴ ηγύηπι ἦσθα ίηδ᾽ Ρβὰϊε εὐριάξυς. ἸΝΔηὶ ἀθοαμμη ες. μεν το Πιγάταν, : ἰςς μη ΠΊΗι ΟΝ οῖξ ΕΊΟΓΟΙν ἐεοςεῖς ΓΑΓΕΕΙΣ τας ΒᾺ]}] "ΗΥΆΠΙΟΙ υςεςιςς, τὐπὶ Ἰνλάμι, 

βῤναλι ψίρν. Βοος Ρδαλις δυϊοοιξζοτν ὁ : Ἱμειαίαηιάτοθας νιΠο ρο μι ὦ ΕΠ 6 [λοι ἤπν} δὲ ρετίο. ἕυμι τσοὶ πο μαψοί, αμογιαῖν ἀμ: ρατάτγηηι ἐξ ἀναρα- 
᾿ ὃ: Ἐς ΔΝ Θ πρὸ, ΜΟΥ ὁ - ; κ΄ μαἰπιοι αἰϊαηηρία ἃ β᾽ ει πδίαπέλοαμα 4 ταῦοης σγως πάθῃ ἀδείαται σι, ἄτας μετὰ τί ας ἀσὴν ρ9}} τε(ωννεέμο-- 

τῶνδ τέέάρυυ ἀνεῖται ΘΡΊ στ. ἀςοορης πως ἸΟΜΠΓα μὸς «οττὲ ΤΑ τ 0 μεηντδς ποετείετιης νεὶ] λά ἀμόγα τοι ἐφωρισυάος, Πυοη!ᾶ " 

τς ΒΟ ἀγασμα ἤόινο Ης ἰὴ τοί πο γοιι Ὀςαὺ εἰς ς Ῥλυϊυς ποι ἡμϊ ροίς ΟΡ τι γε[ιτιςίλιοποιι ας Αροῖο. 
μιορίοτοα βατυξοις, ἰξή ἀϊιιάχας ἀνιμν δηλ, (αρτᾷ ςοη- Ἰὰς Δα σπατας,ν εἰ αἰ πνεύγα ἀγιωσιωνε, οὐ ἰπτοτρι σέλητοσ ΡΝ 

[πος ὠϑαος μος νυέξζιις τητοῦ ἡναΐτος ἔγαῖτος Ῥγηβοβαν. ἄς δρίστα πέτο ΡΟ τοπιτεέξιοποπι Αροίζοίις ἀις Ῥοα- 

ταμμις., ὅς πὰ παῖς ΕΠ πιαπίτατι μδπτιμη ες, ἣν ὰ Ἰρίος. τος ἧϊος ἐπιπιῖο. ΑἸ νετὸ ρσγοφῖον ἤθη τοροείτατι μεν 

εἰμεν Αἠν εἷος οἱοτίοίας, ρϑη Ρίὰ ϑοίτηε ει ἀν δταχ ας θονη- τς μοι τίωη ο πὶ ἐκ νεκρῶν ἡπάη1 τοί γγείοηοιη ἀςοριματ, ποα 

πράθπηῖο τς αδογατίο ητπἀοπντποῖὲ τε! χιοα ἘΠΠΉΚΕΝ ἀς Ἰρίο Ολττο, ἰκᾷ ἀς τς 41 εἰπὶ ΟἸἈτ το γε ιτεχειυητ: 

“ λφιλην ταιηςη ἰρη φιοαὶς ΑἸ οι ΡᾺ].υ7.8. ἃ Ηεργα. 5. αιὸ ετίδιη ΟΥίβεπος ἴῃ λῆς Ἰοδυμι (οεϊδς αὶ ἀςτοῖφιςς ᾿ 

Ἰπιυταπτιητοίϊλητς ἡιοθις ργορτοιοα Α οἰξοίο Οοἱοί.. φιοά ΑἸ δὲ Ραυΐνς ὙΠ} ῬΧΙΠΊΟΡ ἐπ ίτυ ἢ ἐχ τπηο στε δ 

ΠΣ ΌΜΩΣ ϑει νην τοις (δἰ Ομ) ειῺ Ραμ ευδιποωι ϑως Ριληγίτἰας ἀογπγιεπτιιων ἀρρεϊίατ. ΑἸ) ἀεηίηυς ἄς γείυινε- 
πποα ιηθδηλοπ ἀνμιταχας ἐνεργετικαῖς {6 καί᾽ αὐγασμῆι, ,.ο ἐξίοης ἢἀείνιπι ἡπι4 ἀοοίριιμητ,, ιν ἀλοδιτίις ποκα [σἔιι 
(οἡ συματικώς, ἢ οἴζ, οὐστωδῶς,, Υτ {0 τοπυ ρ]ὸ δια ταις. Ο ει ί,ντ αὐ Ἰ βάς]Πυ9 ἐπα γεν φαυαᾶς ΟΠΊΠ6Β ἱπῖοῖ-- 

«[ος ΠΠυ4 εὐ οτρο φιοά λῆς μους Πρ πἰβοαταπι νοΐαϊς, ργοιατίαμος ἢς τοξιτατίοης υιάςπι ἀτθίττον ἱμάϊξετς)ε-: 
Ἀφοίοίιις αἰτοναπὶ {Πα Ολτῖι ΠΕΤΠΤΖΤῚ πννύμα ἀγιωϑιυυΐηεν ᾿ ΠΙηῚς πειος αἱάςηι Ργατογπλττεπά πὶ ᾿ιος ἰοζο ἐβεν 

φφεϊ!λος, Ἰά εἰν, ΠΠΑτι ἱρίαηι Ὠλτυζαιη ἀπηαῦ., αὐ εἰ Πιλπις ἡ Οηπὶ σχαιίταάτίο ἃ πιοττιῖς ῥτοραηδα γοτ 

εἰϊεητίαιις ἐρίληχος 540 ἔχίτας, πθὴ ἉἸυηδς ἀφεγητικώ, ρΑτοὶ 45 ΟΒΥΠῈ Ὠ εἰτατί αν Αροίοίο δά ιθεατυτ, πος ταιποῶ πιαχὶς- 

εἰρατα. [τὰ ἐεττὲ ἀξιλίι) ορτμτς ΟἸΉΠΙΑ δὰ (ζορι πα Αρος μὲ αιοαις δά βάεπι νοτῶ πτίλον Ἡμπιλοϊτατ ΟἮ τίδι [4- 

βοΐ! λαςοπιπτοάαητις, φουξας ἴδ] τοῖα Πἰάσυηῖ ἀυαα. ςοἰεηάλιην ἀζοο πητηράασὶ ἀἀυςηίις Μαγείοποπν, αι ῃγνογὸ 
παθατατιβι ἢ νταπε" ΡεΠο πα Δητ  Πἰς., πσαας νὶς ν}}λ τποτὶ πη ροτι! ἐγις , αια; νεγὰ ποῃ Διο ππδη τας: ἄς 

.. 

4 ἀρ εοίαναιο ἘΠοῸ Βεῖ ροιεη- 4 ον ρναάεβλοκίωι ᾳ 
ΑΝ ᾿ (ἐςμηάυτη δρίνίτψῃ φΔη- Ἐπ δ εἰ ἐα υὐνμα 

εν α Γ ε ῇ «[ὠρϑάμηι δρήνμ υβ.. ι 
δἰταῖδ, ΡΥ ἐξέ ηβο τυ ́. {ωρεὐοθίι, εἰ γόξυττείθοα " 

Τοῦ δριανύντος (οὐ Θεοῦ ἐν διωά- 
Δα τον ἂν ἀπππτσρς ἤρῃς 

τ Αἰδιρκραγοὲ [ἰράν με ἀγμασιύης,, φ(ς αἰα- 
ςασφως νεἈρῶν) Ἰησοῦ Χριςοῦ τῷ Κυρίου]. 

; ὶ μδμ τ ον, ᾿ οῶνα τ αν πολ ἢ προυβμογμη» 1 ΟΠ 

ν᾿ ᾿  π ' 7" Τοννληὶ μο[νὸ. 
. ὦ " ππραστα --“Ἄ-ταππρπουν ἔὌΘρρρᾳ....ὕ.. »ϑ... -χ Ὁ». ποι - Ρ̓ μ ᾿ 5 . Ξ 

4: εὐίαναιο, δ ἐρμῶ ἐντος. ποθ οὐχ ϑέντν να Αϑκ.2.2πηκαὶ 10 ταῦί ςοπῆτγπιλη δε, ντ απτὲ αἰξοπάϊπιιις: τοζελα τι ἀυτεπι ηυΐς. 
ἀὐπεφανϑέντος ἐγεβμα δ᾽ 5 
δοπιυώ δι΄ Τειτθη ΐληιμιν ῥγαχοάμ): [ ῖ 
δωεὰ Οὐκεὶε φἰοίξαν, ἔοίςητ οοίυ [ἡ οκρξαὶί; δ πο ὐἱξ- τ Αἰοπεθ γι. ἀδείας σοππεΐζειοι, ΕΠ ρίτυτ βυδὼ 

. 

ἰδοὶ ἣν σρβὲ οὐίρενα Εταϊαϑέ. Ἰοφυίῃ δὲ ὀρίδην ἤβη1- ὀ τοπῆτε Ροίεηνν. Ν τιαηγυί δητοπὶ ἀπιρίεξελανυγ, ὀρροηιίιν 
ὩΣ ἨἘπίθαν ἀμεαοοιμίρ τἴϑυ ἀοβηΐτα ἐπι ξμς δὶ φίλα δι βοίοηο {|| νἰγτὰρ, υς πιούῖεηι Ἀμὴν 

« μὴ κἢ Ξ, π᾿ ξα - κι Ἂν» (ἐαβχνά δὴν φίδι Οἰείίκιις ἔμέξυς. πατυς, 
δ εραΐειο οἴ ιο ἰςηΐ Απηδτοῖιις τον 

 4μἱ ποπάμαν εἢ, ἀεβιναὶαν νὐγθις ἡἰνίννὴ αβοττισ, Αἀ μας ἀσοιψττ ἡουας Τοττα]- τιτίιπι ας 4υοφυς τοῖς ΠΑΡ ΟἸΠ βατῖβ ἀς] γίνη Ομ ῆο 

ΓΙ] φιδάςφαεϊπυει , Πιληΐ ἀπέγονίθας, ἰτα πυης Ἰοσλτη δάιιοτίις Ῥταχςαπι ᾿ς «ὁ ϑοίτατοπι 01 ΠῚ Ἰοὺ τεϊθδυςπτὶς ΠΝ δί πιοῖς οχὶρίἃ 

Ὁ οβῆοι τἀσῆδη,, πδη ἀταη ε[ [8 ἤει ἀθυίπα, δι ἢ γεῖδις ΡΠ ςα τὶς, μὲ βιέδιω εἰ ληνητ,, ἐπ [ετοπε Π)αυἱά [- δηϊυηδι ἃ ζοτροῦς [ἐρατγατίσης Ὁτίατυ , Ρεγτοίγγοξιο- 

ἐς οδοῇ ἐφ ε ΗΝ. νεῶν; ὴβ ον ψρὰ ὭΣ ὡδὶ ἐμπάήηα εάγηεπε. με 6} βοιιο (σ' βάνω Ἰνοπανη: φω ἀεεί αταῖτη ἣν πδπὶ περοατ!ὸ ατυατιγ ἀπίῃς ἐπ (την ζΟΥΡΗ 5 τοῖτῖ- 
᾿ἐφῳδμίς ᾿ἀδὰ Βρὶν απίρι χμτὸ φεεϊνηονακὰ ν Βιδμ Πεἰ {πεν όην δρένὶίωπν , δὲς ἐξ! Ὁ ἐμὸς ( δένηθ θ εἰ ΕΪ. τυτιο. ᾿ {ΓΝεῖηρε } Πε|μ Οἰννηβο εὐ οσοδ χρατοῦ ' αἰαῖ, 
δ ἐν κυ τῷ ον Αἰπθτοῖίις αὐτοῖν, εν, σι  υπτφι εγαι θ ο᾽ ΕἸ Ω ΓΕ νηογέμοϑ Τὲ(ν ΟἹ»! Ν ἐδ ἢ ΕἾΝ ρϑυ]ὸ δητε τεβι- 

ΔΌΠ  ἰδεὰς ᾿ ἐν δρί νέην βμιξἰ μη, ἰὰ οἰ, [πεμμά μην [) ουπν οἷα λέν 5 ,- (ς ταῦ ὴν Ἐτγαίηιις., ΕΧ ἐο το(ωννεχ ἃ τβονέωμ Ἰα(θω Ομν 

πἰμεεβ,, (ν βηε ἀνϑίο δαηδέηα, βαδμιην ἀμ ἐμχιά ἐάγνομνε βιΔν αιλῇ νἱἀς] τι εχ Ηεδγάξοπιπι ἰἀιοτιίο τορεϊαταν 

᾽ ἡ ὦ ᾿ γρηὴ . Ἧς ᾿: ᾿ ἡπήπε λαμ, 464 εχ υϑβινυείξονς πνοχίνογωπε, ἐξ ἤαςἀ- (πὶ τείι ΟΠ τ ποπιςη ἰοςο τεϊατίι!. "ἡ Ἐρονογὸ ορη" 

ζον ἣν ἀγόῤκι οὐδε ὈδΉν ἐκ ἀγέτίσασῃι δὴ ψὸν Ἡπεραρηθ ἐπρκι μον χὰ μὴῳ ' χά ται ἰερίτυσ Ἰες όσα ἴῃ Οἴῶςο σοη το Χο (υπιπὶο ἘΠ Α εν “εὶ τοῦ (οὐ αὐτοῦ, ἀν Εἰπὶὴο [μο εχ νογῇς. 5, (ἴε- 
. βυν δ ηδδίξαμαι } τὰν ΔΕΙΝ οἴκὰ Ἰο(με ἀδλυοὶ ΜΝ δον χεδαῖυν εχ διπηατξ!,- ςοπίοινίι τ ρτο {0 τοτὲ Εταίνις ψιὸ ὦ (ςηἢ ἀτυίηςι. τὶς ἃ τοῦ “Ἀνοώχευ νίχυς Ἀἀ νεκρῶν ράγοηι οἴ Ἰηςἰυἴ,ργο- ἷ 

᾿ {πολδτύν νεριρὶ δὰ ἢ ΠΥ ἡμὴ ΩΝ , υδνυδσάρπι} ΝΙΝΙΪΟ νεγὸ γοδειὰν νετηίτιιχ το φμοά νείωνεχ Ε4 πιφίων ϑουτνήςιας Π ἤσγίρτιιι δΟ ρῖοτ ΚΑῪΝΣ νἱ Δε!νοετ᾽ ἀγροιραξῴη οχρτεῖο ἀἰεηπιπι 

θύραν. ἀνδυανδηι ξολελνοδδονάϊ »ςοικί, ἰδην ᾿φὺ μῶσ, ς Ιόδυ δέοι ἠξίευι, εἴες, ἐξ αὐατάσεως τῆς ὀκνεκρώνν γτ  οΠὈ ταν στιᾶπι σχρτγοίςς, "Ρίνις 1εἰῦ ΟἸεβὶ ποηπηίης. Νοῦς νετὸ ἰεςκὲ Ῥω..." 

ὩνΝ μον μόννν ἀκ Ἰξεηοὶ ἢ θἰναν, ἕω Δ, ἮΝ ᾿ Ἧ ᾿ς ἰρτα Ἰλπέο, νεὶ ἀξ ΑΔ δεαν Ῥετο εν. ρεσροίτιο ἐκ τορευτοτιϑςά ἃ ογπῖς. ἰὰς πἷς ἀμ ΠΟΙᾺ Βῆϊο Ὡς διτίδυϊς » ιν γς οηνης 

Ἃ δι ΜΙ Ὑ ἈΣΖ “Ἔνι ἃ εὐ δ νά δὲ ἀολὼ ἴῃ Ἀροῖο οἷο οὺ εἰε μὲν ὃ ἰπίετρίος ἰτὰ ὀχρτοίςς ἰσρίτιντ «αἶπος ἰσειαι ἢς νοιτοτς. οἰδολιπι Μεάιατοτίς ἀςείανατυτ, ὐυλτεπυς εαὐατι ἀϊςί- 

ων ὑδ Ὑ ΝΝ, Τ᾿ τὰ. ἃ υ ἃ "5... δηφάμι πδιὼ Ἐν μὐφοῖης ροηΐιες Ραὰ ᾷ ἐγηνα ἈΠῸ 5} ὉΡῚ {Π) Ἄοθπη μροιν νεην πϑη4᾿.} [ὰ εἰ οο 4"οἀτε- τῶν “εξ βέξυς οἱὲ πολυὶς [υἱ τί: αυνλῖσηις νετὸ Ὀρηδῆω, . 

᾿ς γινδια πον δὺ ψν αι βιβιλρυθλπίαο μὲ ἌΟΡ Ὅ ων βμυπειχὶι ἑ ἄοικον πρηεμνοτωπ ἡ {τις ἀν ὑητεν πνονίνφη, ἤιε ΟΔΙΠοὰ ἧς ἰᾳ εἶτ, νηδυς διγηβεηθ., οἱἘ ποτα βαρ βολείο εχ ον 

ων ἐμιἢ , ἦν γηϊ με δ ἰζιπας. «αἰ οπφν ἰρεηρον, δα οτία ΗΠ} ρα η]ὰ ἐκ πο τα- ἐρύας νι οίίοοτ Ρἱεππυάίης “πῃ ἢρς σχυπάλῃς, 4 ἀνα ἀυσ ἣν 

Γ ὺ ὙὰΣ ἠὲ Βοδὸ ἐατν ΘΝ Ρετυ τ ΡοΥ (ς (τὶς μας Ἰοηυοιάιν γῇναα ἡητοἸ Πρ ίτοτ, τοριεσπι εατοῖλ εἰν δοποίοίλ, τ τ ἢ ' 

Ξ οἶνον, δὲ δράδυ ἐκδοδῆν αὶ ἡ μὰ μην ᾿ μα ἐαίτν τοί τοξξιοιοθνν που οσιηῖν ΠΟΙ ΠῚ ΠΔΠΉΛδν τ ΚΌΞΥ ΣΝ “οΠςέὃοὸςὃς τ΄ ---- 
ἀυκθὴ πὴ ἢ Δι Ἧ μὲ δὼ ᾿ ἽΡεο σύσι Δ 015 [Δ ΑΝ 

τἰμαενε να ας ἐκ δ ϑο κὴ ἊΝ μη ἐἌλὸ "λββοιδρ ΔΘΕΊ ΤΥ πρῶ ᾿ τι) πὰ εν Ἰαὰ ὃν» γαάνν τ᾽ ἀμβνωμμν 
τς ἐδυὰ ἄοη δα εἰν ρόναιε οὐκ εν ν᾿ 5 6... ῥέ εἰς ὑπακοίω) πίςεως οὖν τεῶσι τοῖς ἐϑινεσιν. Ἢ ς δε  δΕΝν οἰ ον “ἀ οδεμἑνμάμνο βάε! ἐν 
εἰεῆε εὸ δι ρενρχυύνι ν δδε ἐριννι ομῖνε ΜΠ} ἐαδ[ᾳ τὸ ὀνό ὯΝ με: ΠΥΠΕΜΗΣ 10Ε} ᾿ ἪΣ; ΟΝ Ουμέδιι 9 

εἶπες. δίφυοά γε ϑακε ἀΐκοῃ αὐ" } μῷ (ὐεινσ 5), ΡΓΟΊ (15 ΠΟΥ ΠΕ: μον σἰμμ: ἐμ μοιυήδε 
αἰέοης ἐολξξα ἡ βῳδιω ητούριν τάς 4. "ἢ 

μοὶ ταν 4υκίιον εἴχϑε μΑΝ τιὶν οἰμδαδιν 
δειεχλ ἡδηιρο ἐπ ὕτορηδιδεμκη ἀγλ διε εχ εὸ αἰ δύ ες (ῳ: 
αὐἰδε μα δι ἃ ἕο μὴ δινι εἰ δρίτυνη 

9 δα , ρεμσθο, ἱ 
ἐξιδεμλοίδηνο δά νεῖ αἰκήριῥαρπρ ηοις 

ς Ριν μεν, δὲ οδτἰ ὁ οἴὉ} αυο. ΝΑτν ρταρο το διὰ ἴνος. χρίριν καὶ ὑποττολίω. 1 ο“Ἐ νΟνατὰ Ἀροβοίατιμ, ὑεπεἤοίνειπ 
ἴοεο σα νην ᾿ναδοῖ γτ ἐπ ἐρίυην ἀσοία οὐ οι ᾿ποϊὸ οχ 7γ0 Ἔαπνία: μίαπὸ ποτα πλείη νοςαῖ χρρισμρ Γι, 

εὐ αὐξχονίιατο,, ντ το νην δίαηι εν αἰτεῖ, (ἡ σαπιρεῖ. 4.14.8 ΦΤύποῖλι. ἊΝ κά οὐ οἠϊενηίεην ἀεὶ, εἷε 

ποι ἢτ ἀςῆρινατιια Αροϊοίνεινε ταονὰ {Π πίον Οεθιην. υὑσωνοίμὶ πφεωε 1 «ἢ }΄,ἐνονιόννει βέα οἰφἀ!αλ ]}ο, ἸΠνα- 

ἀ'ύσος νοςληΐοιη, δὲ δ οοἰεἰἰαἠλίξαια οἰςίλιοοιν δατι δον, ἤππμὶς Πιἀοὶ πομμίης "ρίαπι ἀοδϑειίπασι Εὐιδερ εἰϊςαπι πίε. 
4μιαπιςχροίοίε (αἰαι....ς 4 (τάμα Φ’ “βοβοίοίμο, Ιἰξοῖς 4ιο (επία ςομμςεις Υ ει πιςιρῖοο,, μή οὔ φἀμρέηιν 

. 1 : 

τή γτδιϑι δόι 8 Ν ες (Σηὸ εἰἰυὐ ποίη 
ἵ ἴμ ἤρηβειῃ ὑμᾷ8᾽ ἄτομα 

ἴσο, γδ δα δμυάμν , 406 ΟΝ είινν 
ϑυολίεμί αἴ νενάπν νετὶ οἱ ΕἸ- 

ἀργεῖ, ποι Διύμίνανῳ εἰ 6 ρὲι Ρικίϊλητιῆδπια 
ΐ ῥίπθ- 

Κυὶς ἀμιιφε 



ωἐρουκ νῶν ἀν ΣΝ ΩΝ ν 

που 

(κρ.1.4’ ὃ ι ἘΕΡΙ͂ΘΤ, ΡΑΥ͂ΙΙ ὌΝ: ι ὃ ΑὮὉ ΒΟΜΑΝΟΣΝξ . : ς΄ 
᾿ βνιϑι Ἐταίηι, ῬῚ οδοἰϊκιων ἀεὶ, ΜΑΤΑ [ἰς ἀπο ἀΐσαπειν ἄιραπο ἰππομαίοιι : ἤσυς δερ  ἰζξατς κα Το] αὐδι (ριδίφι δἰϑηὶ εὐπιρα εἰναι) ΘΙ Δι,βίϑηυδι (δοἰφηῆθε. 6 |ν Ξνεκενλ, ἐκ φ 

, ἦΟ μμνπαίαι εἰ μίμνε κανόνος, μια ναὶ Βνημί νει! ᾧσυπεὰς Ὁὶ ποίη, ἀν μας τινα ατήρσαη ῥεμο ούαν αα ἴδεν ἄν. φ συμ μόνα Τα μοδιαμα Ρς μιν ας 
ες {μπνμεβοῖνταν, Οαταγὶηι τὸ ὑρακρυύοιν δὲ τὸ καρύσσον (υὐ)' ἴτας ΡΥ εἰϑρβοθλς κε τὰ τὰ ͵ β ἐν ἐξ «με νετυπε ἐϊ οἴη ἐπ αλετ Ὠεσιυοά αὐεοσι., Φὶ ὀνοι Αροδοίοείε Ομ ευοι ραρζοατε ΓἈρίυν ἐπίπι 66, 

. ΚΑ κασείη ἡμραίουσση ἀθ σρτης δὲ (ἰείτα 1κες η ἀπ. οἰ ἰρίωπι Ευεηδέίοιν ρταάιοδοιοηνε δ εοδτασν. Εὐληξθ- τ 
Μ᾿ γράμμα ννϑθαα 4 ἀϊξευ κι ἐπ ὰ Ἀ ῬῚ Αὐνανε ἐγύμν ρρν ϑατει, Τρραὶ ποι ἤφηίδβεδι ἀοδειιρῶτι πο ἢ. ὩΣ 
μι «γε: υἱβεαι, δ ξοῖυαν τοἰεἰφηνινλο ἰϑυέμα βγιθο» ὦ ᾿ με ᾿υὴ φυοά ἐη πεν στ Ρίεευπηως ἰο]οε)ΐνε! ἐοέλεὺ- 
ἱεειριϑινοί νδὶ φυὰπι ἱζποειπν βιστίς Οτιᾷοαὶ ἢοπσῇρ πα ψιίυε ρεξάισλίοπό ντιπέιῃ εν δὶ ἐθοισαλῷ Ἀ{1.4.1}} 

Ἀρρδῖξι οχ ἴος ἰσίο δι ἐρίᾳ νοτδὶ ποτατίοηο) πτρριὸ (ς τοῦ ς πρὶν 1 4021} ἐπτεῖργοϊαείοηςπι μδυά (ςὶ Ν" 
Ριείσηις 4 γε γα οδίδηιάτιο ἴδια ἤγπηα οἷ συστεση αἷς ' τλλῦν ἀν πόπιδῃ ΠῚ ἌΓ Ρτο ἰρίο ΟΝ ἴο ἅπ Θρβῖςα χἠιήϊι. 

: {ΠΠ: οὶ 
,. ππηίδυε »δελεθρησκοῤαρ κἼΠ88 νυἱθὸ Βοπαε ἰητδηζίοπο νος ἤϊτ φαοά εἰ ἰἀ ηοῖτον ἀροίοϊις . Οσεήπενι γα λϑὸ 
ΜΠ Ἐν μρβήοα ἐμ τ ῥαὶ δὴ ὀάόρῳ Ηος ΤΟΝ τ μδμώρν τὴς εἢ Ομ δὶ ποπυίης Αἰηκ ἰς Ἀτοην, ἢ ᾿ἰο ΕἸΠῊ ἐρῇ ἢΠηοὶ ' : . ἢ 'ἡφιανούοιν ἵ οβοὸ πιαῖο ξοηηφέξοτς λ΄ αἰ σα η ἀἰςο πάν πι ογὰϊ ρτίυς ἐν ἐνόμμαι ἀν, ἘΣ π, “ἮΝ ᾿ ᾽ ω4 πρό χει ο ἘΠῚ) ἐρίυδ)πιὸ ἤηοἰπ- Μὲ 3. ἐπὶ Ἐιυκχεί! 

ες Ψεθο ἐκώδωά,. Ιἀεὸ Βο]ὶ νίσιωε αἀίζεἰρίι ἀϊιηδξιοηοπι. δε υρ ὐλν τοψήρανε δεν μὶἰὐηκοὶ ἐὐλεην περὴ ΠΕ; »"λίῳ τῷ {ὁ ἐμὰ ,) ὥς ἀδχελεηηως τρὶς ἀν γθύσοι τ μην ουμμας ἔλςετς! διῶ φοᾷ ΑΝ ον 
Ναπὶ αἰϊσασὶ πη τμειι φοδοια (υϑέίοικυν ἐς ταύτην, ϑηρεν [με πϑρεΐπε τα νὲ ας τοϊματειηι μμανν μνϑίναν ῥμδ ποιοῦμαι" ἥξ- ..1} αείι ᾿ “ φΦ Ἐνραν θονα τρεπνοτ “Ὧν Δ΄ 

[ὦ ΤΣ} ποΙρΐπο, ἘΠ᾿ ἃς Κος οςὺ ποιφπάνην. δἷς 4|0- ψκκοίμὴ αἰξεωε για (ογίρτυπι εἶς, Νε ἰπτοτ οπηποί ὕδη ᾿ ᾿ ΠΝ ᾿ ; δὼ ΤΙ τώ ο Ξ νήβο βυοιοὶ : 
480 σὐνναιή ἐβοδιηρε,Ρτο φυϊρυίαίς ροπί, (αααιη ἐπα} }- οδοαίαταν Πάςὶ φυα εἴς ἀς 16ἴι ΟΝ γε ποπηίηο, ἐπαμμὶ : ΐ αὐτονι ϑλιὶ ἥδ ανο γασϑυχων οὐῦ νἡέ- ι61 " δ8εἰηροῦ ἴῃ οτατὶοηΐδυε τ οἰ8] οἱ ὅν ψ ἐμ οὐδδιοέδι: 

ἔεπ ἐαρϑσιὲ ππηο Ὁ ηγήο,) δὲ Τυάρεὶρ ἀρροπί Οεηῖον, Ἰοτέϊδετο ἩΡΠΟΙ ΙΝ εἴ δά κὶ φιοά ἀιζοχαι ἰς εὶς. ῃ μ ν᾿ ὃὅ᾿, τοσχληῖτε ἢ 4:0 πιράο ἴλη 5}. "1 φινννον 
φηϑυν ψίεοες ροευ!ἰατίτον ἀδήρηλιι εἴας ᾿ΑΡοίοίυννς ρίΠῸ Αροβοίανήπν, νι ἱπτοῦ οσιῃςε Οσπτος ρόπαιοι μος εἶνθ' «πως ἤδη ποτὶ δ οεωθυσομα} ὦ ἄξει αἰἰχυδηάο᾽ Ῥγοίρεγωπι ἾΨῃ ἡβο νέο ῥνσ' ἢ 
εκ Ἐοεϊεῖα οοηίοηίι, νέ (εεἰοὶς Οὐ]...).8. δι 9. ᾿ ἄριο, [π᾿ ποίη τ ἄκυς. Ἰουυτος οἰ οπιίημι5 ᾧιιση οιηὶ ἢ μι οί ϑελή κα τῷ Θισῦ. ἐλϑεῖν «οὺς ἰΗΐ ἀ φο] ς Ἰχοὶ νι ἀδν' ἡμαδέοο ἐὼ. 
ἐγβινο ποιοίη ὐπρ δὴ κἢ ἰνόκατος ἀν, [ἃ οἷ, ἕνοκρ τὸ ὀνόματος ἀυτε, ϑπλίει ροίοίυπι, Αξῖοτ. σαι: 40] Ἰοσιν ρὲ για". : ὁτῶ "Δ ΚΡ ΉΤΣ ὡς ᾿ ΤῊΝ ἘΝ, ας ΞΕΧΟΙΝ Ὠἰδτε ἢ ὑντ νοίμμ!ηΦ. εἰ ψημοήδ" ᾿ 

Ρ . ΒΟΊΘΡ φῶ φΑΡ[8 τ Ἰδτηρο νῖ οἷς ποπίοπ ἱπῖοῖ Οςηῖος ἡΠιπι σὰρ ἴςατς. : δὲν ἕ ὑμαξ. ο ᾿ ᾿ 'νεηίΐδηι οὐ νοδ. Ν ἈΚΆΡΩΝ, ᾿ ᾿ 

“ τράσνάσα ᾿ Σ : ἧς τὰ  πν ἴδοις ἃ ν μ Ε : ὰ "Σ οεα] Δφεεοίο οἶς ᾿ ΤῊΝ, Το μὰ Βοσε ΩΝ τρσσσαήκρνας : - "πιποϑεὶ γὸ ἰδεῖν ὑμαῖ Ἶνα τὶ μόταδα " χρεῖο ςηἰτὴ νίάεγε νοεγντ ᾿ ͵ 
Ἐκ οἷς. ἐφα χαὶ ὑμεῖς, κλητοὶ ἠησοῦ 6} ητογ ας εἴς εἔίαπν νοϑ,} 6] ιν ἡμιύην εβὰν φτ᾿ τωι, πὴ ἐΒ οὐς νῶν εἰς τὸ τα] γ6Π4μοά ἱπιρεττιας νοδίϑ δ} ᾿ ϑϑῃ ῥλρς εδίβηυ ᾿ 
Χράςοῦ) ᾿ "7. [νος κα Ἰε ΟΠ τιζο) νοι {{Ὁ (ὐτιβῇ χσμαῦμις , ᾿ αὐηῖ (ρίτοῦῖς νὰ νοός δ Π}4.-} ἰοἀμονζνηφρέοι α. 8. 

τς Πῶσι τοῖς οὖσιν ὧν Ρ'ώμῃ,, ἀγώπη- Οἰηηΐθις 4ιι Εοπιας οἴπ!5,41-- 17} Ονννίδικε φιί ἤνρε ἔν. εὐϑίωαι γώ » . 210|0.΄ῤὀῤὖὃῸῦὃἔἘ ᾿νε ν᾿ 

᾿ “τοῖς Θρὺ κ τοῖς αἷμο 'ς' χάρις ὑμὴν καὶ ἸΙςδις ἢ οἱ,οχ Ὁ εὲ νοζαῖίσης [Δἢ νας, ἀν εἴν 1) εἰ, υϑταῖῃ ᾿Τουτο δὲ δε] Ν συμῳ δακληϑῆναι ΩΨ!» ος εἴν," αὐ Γοριπαέηίδμς, - βΟ αν οὐ βιοὶ Ὁ ΝῊ ὁ ὦ κ 

ἐρζω ἐν Θ Α ΝΜ" εἰς, 1. 186: ΠΟ γα με νοΡ 5 δὲ ραχ ὰ ἐππῖν: Ολοε νάυρ᾽ ἐμὶν δι τὸς ὦ ἀ»)λήλοις πίφεως ὑδβ'το] 1 πογιατίοπεπν ρετείρί ες ἀδαὶ ΤΉΝ οὐ έροῖ, 
φ - ΦΡΩΔΜῊ ὁδὶ ὑπῳτρὸς κυ μδ δ κα Κυρία] [Ὁγοο Ραιτὸ ποίξγω," . βακ ἃ 1δεο Ῥάιγε ποβὲρ ΓΟ ΣΕ Τὶ ἐς εἰ γοϑ, ῬῈ μν {}} βέοῃν υὐίναπν, 955 00 ΤΠ Ήν ὩΣ , τῖς ΒοΙἔγο," δὲ Ποχοΐπο} [ρι Τυηνίαν μεν Οἰνῖν ΠΤ ΡῚ , Ἃ τ ςρϑάνοε,Ρεῦ ππμευδπὶ βάδην} φρο ε κνεαῖν, 

' " ησον Χριςου. ΟΝ : Ιείῳ Ομτιῖο. ὌΝ ἀπ" χρδο δον ὍΠΗ ΠΣ ἴτατῃ Πῖλυ] δὲ μη σατῆς ὦ Ἴ. ΤῊΝ πον 
Ὁ ΠΕσΗΙΕ ΤῊΝ ᾿Πραΐτν δ ἀχαρις τῷ Θιᾳΐ μου} 5] 4 Ρηπιὰπι υϊἀξ ρτατίας ἀρὸ πῇ ἐδ αῤνμη - οι Οὐϑέλω δὲ ὑμαῖ ἄγνορινν ἀσελφον,, 5] ᾿ ΝοΙϊπιν δυο γος ἱσπογα } ἢ} ύοίναμίρν νον ίρηο- 50. γ 

νι: ἐοτα]Δυ- ὅθε ἴησου Χραςου ὑρ πωντῶν ὑμδμ, δὴ οο ἸἌΘΟ ΡῸΓ Ἰε Ομ γ θυ. μι» ἐβγι θρραΝ ὅπ πολλάχις εὐήμίω ἐλϑεῖν “οὺς τον βγδῖγοδν τὯςΕ ίχρε φέόροί[υμε νΑΒ, βιῦνοι, νι [ιβ6' ΤῊΝ 
ἀδθιάκουπρ, ἑπίως ἐμδ καταγγέλλεται ὧν ὅλῳ ᾿υρεῦ οὐπμῖθι5 νοδῖδ, ᾿αυδ [μι νοῤμνήμνα βάειαοὦ ᾿ἐμαϊ, (καὶ ὀλαλύθέω ἀχοι τῷ σεῦ οο Ἷνα) « νει τοαόνοςν ( {εὐ Ῥτοϊδὶ- ἡρασληὴνεαν παλβρὶ ὡς αὐ ν θὰ 

πὰ συμ ἐπεὶ κόσμῳ. ' ᾿ βιάες νοίϊτα δηημππητίαταῦ ἴῃ τοῖο  βέα ἀρνηνελαίων ἐπ νηὶ. τ ΩΝ ΤΑ τὰ ἔι! νίψαι ς δάπυς} νε γυδυτῃ ὙῚ ᾿ 4υ, «ἀγωιε ὰ φημερὦ ᾿ 
βνξδω δαδεφη δ᾽ ἐν. 
υρϑλν, βαρ φ' ϑυαμεεμ, 
(φοίβμι,. 

᾿ 
ὗ προ ν ΓΝ ς ἣ γ.»ν 

Ἀρόποιτα Ὀ6 Μαΐηνο οοὐδὲ ζοὶν ὁ Θιὸ ΜΝ πιηάο. μεγβρ πιηηάν. .ὉὉ ; ψρπόν τς χεὶ καὶ οὐ ὑμνρχαϑῶς αὶ οὐ} 

παρνι ν ῬνῸ 2ερ μοὺ θφίν Ἑλιος. ᾧ λᾳ-} 9) Ὑ βὶίς φηξπ" τα μὶ εἰς Ῥευς,}} Τοθὸ οοὶῃ μι 4 . ηῖς λριπροῖς ζϑνισιβ. 
ἱρῆυε ἱφἢίπιον τρὔω τ τῷ πεοῦ ματι μρυ,ν» τῷ ἀ)αγ- 'φυςία ςοΐϊο " (ρισίτωυ ἴἌδο ἰηἙ- εν, «μὴ [νι ἐπ [᾿- ̓ : . 

[αι επὶ μαδεγο ἰηῖοῦ ψοβ] 
υραύς, (εἶις ἃ οτος στο 40.487 ᾿ 
ΘΏ (8. ᾿ ΄ 

πο σοβελῖαν 
! . καπῇξηι οὐπα 

νετὶ ὅς τειρίἃ 

"2." 

τυῇ νίάο-᾿ 5 ἀν δες : πα ! : Ἔ ὶ ' ΔΙ νέοηφα βαφετο (τε μνείαν ποιοῦμαι. δὶς τεδιὰ Ἐγαΐ-, 4 Ρεν νημϊμήμο ἢ δεν δυὰ τῆς ὃν ἀμ λλο ὶ αἰνὰ μὰ 

Αροῇο!ιοὶ ρις ὁ. ἢ΄ ο(4Ν ἃ Πε[" Οἰεῖβο, καντοὶ τ᾽ σοὺ Χριψα δ. 1 «δ, είλπι, νε πιυΐ οχρ!ίεος ρογυοπὶ ποδίς ἃ ο Ῥλτις ἐδ. ' Το, ἢος ἀρτιβ ον μεμα οἰλεφαῖ ψυΐᾳ. δυτορίη τὰν ἀβρε ]χτς αι ὃς ρίς 1169 ΚΝ γον ἴαὐλες 
(με ᾿πθαπεγ ᾿Θ εἰ Βοῃςῇςιο οὔεις Τοεἴα Ολυ δὶ, ἔνς ἰπ τε ι ἘΠ το λίο-, τὰν μαῖς ρᾶχ ἃς ξτλτία, ηἰπηιγυπ ρον ΟΝγ ζαπι {Πα νηὶ το ᾿ : οὔιπε: τάξο πναϊθις ὃ ὠνύλος ῬΧΩ͂ εἰς 1 οἄκεις ἠαληΐκ 

ἂς εἷωα πνειλιο. ρτβεί ἴταηνιο ἢ γρζᾶτον εχρο(μο ΓΗ ἐπωνύμοις ά εἰς ἐα ΟΠ τίς Ὁ σατη μεσῥτίιω - πέάιις νεὸς δρίτίτι πῃ σπόζηπη ρὲ κὰ, ὰχἢ» 4 ἩληςῚ τἀτίονοπε {ππὶ τὸ ἿΝ λων. Εἰβσῃς δυξοῦι γος ἐρεπει ΟΝ λκὺ διρεῖε  ἠυϑαι ὃ 
ἀλ΄ ἀχεπιρίο, Ἰᾷ οημῆο ςορποπμαατάν, ἄοις 2 ΘΗ ίβο Ομ ειδίαπί ἀε. ἀμ ἃ ϑρίειτυ νάῖο ἥκει ρῃ φακα αι Ραρεπαί, ἐε τὸ ἴθ... βΈ ΒΗ: ΤΈΑν. ΕἸ ΒΡΕΕ ἘΠΕΙ ΟΡ ΡΣ. ΠΡῸΣ ΣῪ ΤΤῈ ΤΕ ΥΘΩΡΌΕΊΕΊΩΙ ΚΑΗΒῚ σραθιδὶ ξτο ς.. ὅθι 
4. εἰ ἀδδδ, πρανβδηΐον ἤθη (δεῖν ὀχρτείζερίς ΘΙ ΦΩΘΠῚ ἘΈΞΕΒΙΡῚ αὐτὶ δὶ ΕΝ ἐς Ρίᾷ δτατίδλπος {Π]ΠαπιίπαηυὉ) ἀηρίοκυς ΣΧ ἀαρπιην ςΟὐΐοιπη δυξεοτίταῖς, 15 υίσις Δἀ- ρτοίς ποβεὴι γοταδλ.. Ὁ ἐτι ὍΝ δ 

ἴως ἴῃ δοε ἐρ. ᾿ ᾿ ; ἐχ Φ ΕΥΝΙ } 4 ἃ ἔλιῖς ἃς ΓΙΜῸ ρτφμοίςιτωγ. ᾿ (ἤρτὰ οτας ἀἠειηᾶτο ροία δυόμεν»:ἱτὰ νά α]ιζεῖ ντ πος οοη. 13 Ἀγ νιδη ἀμιανν νυ ϑέλο Μ΄. Τὴ ἐοά, Οἰχνοπιδήταπο να - ἘΞ ’ 
ἴοε,ἤοςε ιὰ 6. Ν ΠΡΟ νέον, τπεοίορ! Οὐσοί, ἃς ριίεετιην Ράυλες, 8 Ρευρηρδπν φητἀεης ὀρώτον δ οἷ [πη ρνὶηγὰ αμὲ ἐπρίὰ »» ἘΔ ΩΝ : πα ἱκεὴς ΔΩ Ν : ἷ ΒΙΘΗΓΠΟΑΣ 
Πἰσε οοϊλατα ἧς καπνὸν γοοδης, Ηος τηοάρ ἐχρ καπάμτῃ σείαιη εἴα Πυ Αας, τοαινείται γε Ἢ τ οϑαρη Εἱ Πη βεϊηνὸν φωῤάοπν πειο ο΄ μξδλταν συηλνεῖθο ἐκϑεῖν, δὲ Αἷα ἐπτου  ΙΆΠΙΩΣ ’ φιιᾶς (:π- ἰαΐοα Ἰϊκετῖς ἀςίςείμτο, νεπεταηία νἷὰ ὰ ν εὐιαδλεὶς ἐς {Π| 

«ὅιπεπάξευς, [ὃ] τνιϑηουε Ἰλη ξιι: νἅο ᾿“ὐυδεςίταν ἴῃ ἘΝ νεῖ. ἢ Ναιῃ ραάπιρι Αὐλω Ἢ τἰεξεν ἀκείαι " Πὰς τ ΥῊΩΝ ξμος ὠπριεχ εἰ εριομ δεῖ 5 ΒΕρΕΙ τὶς τθ:: ν᾽ "1 ἀνε ὅμει ἴων (Ἢ αἰδρτίομξηι ̓  ἐγεεῖοις 
γε θωμ! νἱ  (ςιο, ημπν εοἴεαι ἀλχιοε, ἀρισοτοιὶ Θεοῦ, Πηεξίον (ει, ἷς ἱπιτιπ). ΦΌεοιπνον ἀ νει ἐέριδι τον Υ ἡμὰ «φβκλτί, ἔζοζαην [6 4Μ0 πιφάσ φήμονν γλθν ρον «ἀ αὐοε τα τ δὺς της ῥα ἐχμήτιπ᾽ θην το, ἌΝ ἰδ πὰ νετὸ, ς 

μὐδι πυδι Ιὰ εἴπ Ὀφο οἰναγνπιπος ὅς φιαη ἐρίϊις ἀσ!ἐοιανιαεμρε νε θν, τιξεπὸς ἱδυᾳ Ἰὐπίμι μὴ Ἢ ὑπμὲ ΠΡ Δα φυϊάσμι - δεν (υδανάϊδτογ λητε ὀλϑῆνονῖ ἐολμν ΠΗ εὐ υοὶγς . Νὰ Αμίεπν αν υϑή ΟΝ ενϑδαγεξοι αὶ ἐκωλυϑίω. 

προ τ το φογοηνις ἥδης δαποιοΙςητίαπη Ἰπάς τισι φυδὰ Γοιιδὺ,, δἰὰρ ποὴ ἰητε Ποχὶς, Ῥω Ἦν Ταθ ΟΠ ΕΓ ἙΔΠΝῆ οὐπὶ ἀνοῤοϑήσομαι ἁταἰνατθατὸν υοπίοηάν αὐ νον. δι ρετεξ, Καὶ ΡτῸ ἀνὰ ροῆτυπι, ἵσρε τή το γα. Ῥιολίδί- 

πε Σ ἰόε ἀἠέχωὶ απ δῖ κ᾽ Α ΟΝ Ἰῃρτουοχις, Κὠταζ σΠ ΠῚ ἰυμλιις Ἰοαμιιτίοτις οπιρίι- γιγατίαπι μυίας ἴοςι ἀιθίαξλίοποπι ἀπποίξπιις. ΝΑμν Αἱ) τὰτι αυτοπι ίς ἀϊοίς να] ἃ δατιρά,νες ἘΏΕΙΣ, ὁ. 181 νοὶ Ὁ : " 
Ῥίοιο, βος Ῥυίογ ἀἱ ὀχζοῦνι (εὐϊρεμν εἴτι οαη, 4.1 γις 19. ἤη οἵ ἰη Ὠεὶ ποηγίης, ἀΐδτ4 [οἷ (Δ! γογιηῖ Ὀουτὴ δάο- ἢ ᾿ Ν ( γ[ ἔχε ς ῥίο ληᾶτο δνιεῖῦν ἤπασιιϊ ἡἡ δῇ ΠοΣ ὁ Ἢ . 

τα, ΟὝαΠΑ [δ προ φρο’ βωϑι ς χόρις ὑμῖν καὶ οἰρυών ἸΝουᾶπὶ 30 ἔχης, Ἀϊὰ οἴπις ἐὰν ἐπερρία ἤτὰ οἷ ἐπ ρῥτοποιηίης ἥ νοΐ ποιρύμο αἀΐςνρτο ΡΝΩ Δα θεν ἜΝΙ "ἢ νὰ μα κὶ Ν ΠΡΟ ΕΝ τῇ δια τ : αἱρυὐηῤανωι τῶι ἀνῇ 

ἐπ ᾿Νῆς ρογισίμηι ἐποϊρίο, δὐίογιρτο ρυιβέζο ΡΟΙῈ ἀγορν σα. ̓ ς Μέιις: ἄϊοις "δὶ Δηδοϊάτιης Οὐάοα ἐς δ ἐν ἢ ὟΝ 0» ΠΥ ΜΑΡ μνν ἀμ ρλυφ μρϑμο θήν αὶ τιν ομφμε μα ἀΨῈ δεν ἭΝ ν ταὶ ἐραὶ ΕἾ ἣν ἣν ν Νὐόψρνρα θυ: τὰ 
ῥἀνισάϊμῃ, ἑη τἐϊανίς ἐμ 1 }}ς ἸἌαῤοθχο ἐφ τοὶ ἡρ μεηια ἤοίως ἐαρίιοας Ολ}...10.6 δερενγϑαγὶρ,ἰᾷ οἱ ἀ ᾽ν ἫΝ Ὁ ρ . ἀϊαπδιοηςπι Π ἰξαυάπιοσ,, υἱάοἑταν οπληΐπο τοιμλάλγς ἶλπι, Ῥε ἀϊοα πὰ! Βοδηρ ΟΝ οἷς Οπεαλ ρεῶεοναχιείτ: 

ἐρηίςηῖι. ἤρω ἴω ῥοίξ ὀλίοιε (ιδαιδίοπάυπι εἰλ νεῖ. "ἢ φρρυδὰ βάφει νεβνα λῶν ἐν, Οἱ ΟΝ ΕΦΟῪ ΠΡ ΡΙ ΥΠ4' πότον γιοά εεἰᾶπι ποη ἀἰάίτυτ ἰα Θησοο, Οἰπγίοοπιο᾽ ὃς τἄθδον τἀτίοπεπι πιαχίπιὸ ἡδπιρ ἐξῖοτ,, ϑυδά ἵΐὰ οπιπίπου. 

θυατ βεσώνδ ἰάὰ εἰὶ ἔλης ἐρήβοίλην νηϑετο, Βάλε υἱάς!!- "14 εἷς, Ὡυδὰ δα ἤς νεῆτα Βήεϑ γι πον τῳ ἀμρνρι ανσθοι ταί ἐγγορεῖς ἰη οοπτοχταπη οχ πάτφπξ,ν δι ἀπηοῖαίυπλ γνἱάςάτυ, Αροίοίις ἐμίε ἐχρ)ςατε Ἰπέτὰ γνοάΡ. ι7.10,, δα, 

«ιὲ Αροβοίμει Τέίηᾷφα ἐταυίξαγ᾽ ἀαφασμὸς πίω ἐϑεχαοίω, 35 Ὠγεπάεμπηὶ, ὃς ἀς νοδὶς τηαϊτας γ γὴν ΓᾺ ̓ὰ ἐαις ὑὴν αὔτ ριο Ἐχροήτίοης ἀἀυοτδι) ἀδγαλ οἰηῆως φΡηῦβε. ϑιητ ἀυϊεῆν μας ἐξά ἐπτετίδέζα νὲ (ξητοηθαμι γεϊυτί ἀδ- 

(μθαιιδιεσ ψοηῖο ἔσω, φυιοὰ ἐχρταίμους; ρα γε ρίαπίος. δυτειη Θηϑεηα ᾿ηκροι να ομον ϑον ε ἢι ἱππῖν, οι ἫΝ γῆν μ6ν πηβίηἡ ἀειων, υοδιωϑήσομαι. γυξρενεν ἐβαν γαδεανν, χς τυπιραηξ ἤςις ἰη οοππιπιιηὶ (σίας ἐπυϊτά εἰαἤαιοάί ᾿γ-, “ΤΣ 

οὔες οοπίγμέξίο, ραμεια νεγὸ πο ροίεδιας ροίπε μυίας. ἀΐξαῖ Ῥαυ]μς ἔς Βιατίαθ σοῖς ἢ ̓ νὴ ἮΝ ἘΡΙΒΕΙΦΗΣ ἐλ εἰλ,λνοδ ᾧ 5. ἃ ἠοη τειποτὲ γίυς Ἐραῆπιο νερὸ ΔΡοῆο- Ῥατρατα σοπηπεκιπῖοσ, Νάγα περεαὶ (ὁϊέμς οὐδ ἰπ-ς . - 

εἰ νατα ἀμειαξμο ἀσριάυαιι, ἸΝΑπὶ ΑΠ οι η πληϊβείτυς εἷς - ΟἹ ἀλῶτιηα 41|λπὶ ἐῶν ἐϑὴς ἿΣ ς ἣν ΟΥΛΒΠΘΤΡΟΝ ὑϑ ες, μηνε ββηἰῆοοι Ρτοίρετυπι Ββοοιοτ ἃ Ὅσο ζοποεύΐ: “πη: τε πρ δια Ὠυηηξχατς πὴ ἐριρηθλνηρα ἡ ον ὐπεν ποη- 

; μῇ ἀὐρχβουροροὶ υυπῈ μοῦ: ἀἰοοπάμιπι Αις τς χάριτα καὶ ᾿ ἀο ρτδάίροτως, ρληὰ τῆ: ἘΝ μὲ ΑΗ Βναὸν τνδ καὶ “φινιῶν " . εν τ Μενην λα σε ξοφο ΕΘΝ ἜΧΕΝ πυαε αν Υ » ΔΑΝ τν μάκι νος ᾿ ἐξ χταδὴν 
ὀἐγέμάιιυ σαολνόνο, ὅσ᾿ βδοοη. (σαι ίτο νοτο Ριοοοτ,ργαιοι- 4 πρωνϑί, ἐν ὅλῳ τῷ ὠσμῳ. Ἰά εἴ ρα πραεῖς, ἡ ἀτίς ἀρτὸ ἸπζογΡτοΤΤΩΣ,, ΓΟ ΡΈΓΡΗ» Η6Υ ΤΉΠΠ ΣΑΣ, . 8 ἈΝῚ 1η ἀπποπαο ΠΥΡξ οα 

. δἴο ρύθηοιη δ ὑμῖν, οοϑὼ, νοσαθα ταν ἀἰτοπι Οὐατίς ἘΠ ςαΐρη ἢ γῤιρ θεν το ἀφ ύον ἀν ὀδρκρίρο ιν ἡρτχὰ Ὁ Θοπητβ. τόν. - ἀνε αὶ οἰυῤρίουία, θένδμρι τὐὸγῳ ἐξ Πα ΣΑΤΟ Δ ΠΠΙΣΗ͂σ,.ς ς 
Ν φμε μι μμθεο ξμνιἠάκέευς, πνοὴ ἰαιβο μα ρί ὑκίνα. μδετο ἀκα ρα μινρέμεης ἀν τοι με μδ Ομ ρας ἈΝ ΟΗ͂Ι νεὐδοσν μι ἀμον δ᾽ Κα απ ἡδύ τος, οἰ ἡβουρον νὰ τ με μεσ ν ὐιτι αμρν ΠΣ Ε ἤ 

; οἵδ χαῤίνἐρία, (υε ράυϊο ἀητὸ) (δή ἑοηισπὶ ἐρῶ πες τς ΣΌΣ ν ΠΟΙ φυμκαρχκινϑῆνω ἐν ὑχεν. ΨΌΝ χὰ δὰ γοζθαη, ΠΟ ΟὉ ΟὐΤ' ἼΩΝ Ν ἐνόντες 84:8. ὅν 
ἀξ θ᾽ οἰ ποιαδημμεν κὰ πόμμζανι νἀ γῶν νος ὀλθνμεῖ μεθ ήταν κατ ρώξοιο ΑΙ ἐν Ἰησάὸ [κά οιίαπι δατδατὲν δΗθμὶ εοπ βίαι ἐπ νοῦν. Ἐταΐπημα. γιθε] ζεῖ καϑὸρ δὲ «ἴα πιμευὸ [δ τοί οίδητι [τλχμὲ ἤς “ 

. διοδουοίδειάπιεὔία ᾽ν 4ιιθ δετη ρον ἐπέηηθεί τάππιεννς παφυ!δ ςς Ρὶς Οὐιξοιμκαν ρρευ οτος ἐΠΑξ  μαα α ̓ » Ἄδα ηῇ Μ᾽ εὐηνηνραιηρ ἐϑη οἱ δἰ ονιοίηι ἐαβι απο δ υοδ.1).Βυςετυς ται, β οοἴϊοοιῖ, εὐρέα, πτύαῤέψον Ῥνογοίμι ὥμε επί ἀ Ὁ 

ΔΥΡῬΗ οὐϊῃ οροτγίδιι ρεωραγαρίϑηλε, ΔΔϊς Φ αι πιετιτίρ. ῥοΓΙ) ργιηβιραπι ςοἰεῦγομι τς ες ΑἰΠῚ μὲν ἐπυπὰς τα δι ἀοϑι πηι ἐπιεγρτοβ, θυμπαρνίκλησιν τη] βσὸ εχ 1: ὕοε, υἱβυξῆμν αἰ ῤοηε δάθενεν “ἰἰαίν ἠμιη ὑδιβεὰ! ᾧν ἰν ἐα- ν᾽ . 

4υνε 5ορ δα νοσαπτ)εοπέμ αν ρος ρακοῖ, οπετὰ φιὰπι ἰδετίμη νη Ἰηινξτμπη ἐπὰν οὐ αθο Σὰ ε ̓  εὐϑὰ ̓ Εν . ἰιόιαοπεήν ποῖδτς. ΕἾν ὑμῖν ΠΡ Ρῖο δρνά πν Οεμίδι Οναιὼ βινονὶ 4ε δαγδαται, ρ νδῦνε σ ἰοβρίε- ἮΝ 

)αυ ες (σειδίς ἰη τ ἀνθαρίτα φινσγια δι Αἰ ἶο ἰπηυιπιοταδηή νοις. ὧς «οπαϊιττεπιίνι, μ᾿ ΤῈ ἕξ ΓΑ ἀρβέηοοΝ Ἶ ἡ ξανοΣ ἀνε ἤτορτοι {Πα λας ἐξαϑιιηευ Ὁ) Νες (ἀπὲ ρῦοθο φιοὰ μδνενηνδια ἐεδινηβιπε βά υἱὴνε «ἐνωε} Ρ οδιϑέεμι. Ἰδεῖπ- 

᾿ Ἰροὶβ, δοίης μυιο βεπομοίσατιω ῳιδίμη ἐξ οἰρίυύίων βάτον, ΤῊ ΔΠῚ ὀρ ποϊαπι ἀμυμέῃς δίΕΧΡτο ΚΑ ΚῆΙ τοιίϊης φυὶ Οἰιτγίο οἵην τταάὶς ἰπ πυης ἰοσαπι ἰηδρηυτι εἴἴε εχ! - ἀς φῆ δινμα οοαῆ τυ δἰ σα μἰοννσδιο εν πιρηασμι- 

πβηγγοζξαπί Ἠδυκοὶ οὐ {[βαίμν,1 να εἰ φάνημιτὴ τετῦ οο οὐϊοίἃ ἰδία ΡΒᾶτο ἠ ῬΓΟΡ Ν δρῶν τθλτο Ῥημ]υιη ροτυ Πς Ἀοπιλδογη δε δἀϊιυδε τ ποις ταπινεγῆαι τὰ ςόπεθετ εὐτη Πρ φιὶ δ " 4 γοια 

ἔκεας τοίρεειιπη ἰω ϑ εὖ Γι  ιπί. ἐζὰ ἐπίων πού νο ; ἡΠλαν ντθοαν ἀρρε ϊλης το. ΣΙΝ τ μὴ ἢ ἐ θέν Ξ' ἴἴοπη αυοά εχ είπτας ἃ πιργοῦυ;,, Ἀοπιδηοι 4 τειηροσς φοϑεποίυε ἱπροσιαν ἃ κρϑώ δοῦ πὶ ον! μεπιεις, Ρναροίο 

φαθυΐμπι αἢ Ηεῦγῷι νίατρατὴ, ἤερο ἰαπν απῃοτανέπιμιι (ἡ. Ὄογαίαπη ἡ ἰλεγασὶ κρδα μὴ ἀὐλισνι Πα ἧ αλλ ν τος . Παρ κρίκ Ἀρολοϊμε,ποηάιιπι βάτην Οπειῖι τοβὲ τοῦ ΗΝ δὲ νει βυέξα Ἦν μΡρ γσνμέτ πον τρί τόν, βά 

«εἰ Ηἰς ρτορτιὲ νιάξετας Ῥαυΐιο Ἰοαμ" ἐς μὰρε 11} 4ίϊαπι Ἐροϊεἤδειιηι, δί νηιτη ὃς Ἰάεηη οἱα εν ν πεν ἃ. Ἰλοπιλ- (δ. Νὴ Ῥοτίων εχ ἐΐο φὺα Βος Ἰσεο ἀς νἱ Ραυξαε σοπιηιε- μην ἐδίμω βμ υζχμν αὐδνε βου! έν ἐφβενγὸι Οὐμεέδίη,, Οὐ βα 

μιαβροπῆνς ἐπὶ Ὅεο μὲς Ονοιητι, υο ἐρεξγαυίς Οαρτιοαι, ἤδπὶ Εςεϊφἤληι, ετίαπηΐ ἰῃ Ηΐα γείοις ὅς Αροϊο!ίεα ἢδε Χο ἀπογατ δ ἰητλ,"0,14.. ἀρρότον ἐςγοξιὸ Αἰ [ς πΔταέξον, α. ίψε ᾿φοίϑωι ἐεϑιιν νον μι φθμὴΘ ἐδ πὴ «β. βαν6- 

Τϊνιὰ Δηφεβοτᾷ μὰς.λει4. ἃ ἀὲ φιαλροίέρίων Ἀσπι κ. 4 σεν ρει Πα Δεῖ ΤἈΡιαοσσσα ἰαρ δεπεβά ρείππαιὰ ἴδοκα κοη μπὲ βεῖγαπι, (εά Βατς ἐμὲ ἤωᾳ δέν γοδῖν, φεὶ ἄνα ἐΠν,ἐμαπρηίθαάνα, Ἐβο νε- 
᾿ἔδινέῤηο οι κυρίνν ιν απηὶ οοηνετγιης, ἄν φυίηνγνι ἱπεεῖς Ἵ ν᾽ ΔεΙΝΝ μου)νεὶ Λέειω. ΗΝ ΒΓΕ ΎΕ τ; Ἐάίνλπι ν οἴογ αν ἐδευταρ ἐν οἷμμς, 566 φύμμυν οπγοὲ ει ρΆγ- ε"ὸ ἄς μοιίυς ἀϊοί[ετῖπι, Δεῖν δύθεν “δι ἐδνογονθ, β4- 5 

{πα αιτὼν Ῥείγέμη ηοδὶε εἴς εὐ δηο ςοπιπιιποιπηοδ υἱε θη ἰτα ἤν ἤσαυεξης πος ἀἰοδάι αϑημεμῆωε ὁ “άμεμι τ ραβποίζαπγαν ΠΗ ἀυϊυέατ φινὲπ δι {{Π| ει βάυ]ο ραπίῆλ “τ, μὲ γε μῤεβαζι νανήνο αἱ δ! ἢ ΜΝ ἐν ᾿ 
Ἢ γε ΔΙ ΝΙΕΟΣ ρὲ ψυλεδίὴν ψιοή Δὰ ποὺ αἰδιηέζ, [δ ἢ Ἰεβαπιμενε οι νὰ! δι ϑγχιὶ τὐθριὶς ἴπ ὯΟ 0- δ (πτοϊ πὴ εἰα, Θδέεϊαι ἐὰ ας ἐπτο Πρ ὀρας᾽ κει γάτιιν ἔδωνν βαϑεγδθ οὶ ἰνύδυρλ, ἀρ Φ νμν εἰν Οἐν- 

. , Βυϊς]όεο ἀαμυϑῆ δόντα Ὀιόφδάνιπν φαὶπν μναῖ, γρν δυ ἄντε ἰδυδαὶ: δι ΣΤ ΣΝ ἐρῶν ῇ 7 εοβξοίξοννδι βευϊὰα υδηταίπαε ἐαςο [δπα) Ὁ μὲ ἢ ψίάμωι θεν ν[γ κὔδυι. δι ΜΙΝ δανδανων 

ὭΣ ἡ τ᾽νου χῳψι νὴ ὴ ὃ ἘΔ κι τερεῖεηάα δρένην ρεργὸν ΡΝ θαυ Ἰὰ εἰ οἰκηὲ νοίοιν.δ εὐαηὶ: ἐάρῃ τΠ υρὸ πόδι ἣν Ἵ Π οἶϑηρ μ ριοῳ πϑ “ΜΝ ἰρασφαμι ανὲ μὰ ᾿γρρεὶ πῆρα ἱαρ ΕῚ ρα Ῥαρήεν 

ρὲ Ὁ δια Ῥευΐυν ρτδολῖυς ἐπ στα. φὸ πὶ {Π|ν λἀδίδεων, - ος εἰίατι δοοδδ, Βυδή ἰὴ δι [Θγιλῃὶ τῇ βίο! ῬΑ. ὍΡΑ [προ Μὴν αὸν ἄνρῶν 45 
ΕΙΣ ὲ διε δον κἀδίξευν, Ομεπμίν ἐρίσι ταφίια ναι άμαι ἧς ἐκ ἤτοι ἀοουπάομθϊη οὐ ἀἰένμο ογύτίει. ὦ ὲ ̓ς Κ χρνδεβν ᾿ 

[ἃ 



ΠΥ ἘΡΙΦΤ ΡῬΑΨΝΕΙ ὩΣ, 
Βλλησὶ Τὸ χῃ βαῤῥάφρις, συφοῖς το [3] ΕτΟγαεὶε δὲ Βαγδαγίν, ᾿ταπὴ) 14} Θνδείναεὀονέ εν 

ΑὉ Κομάνο..  ΠΠιγ 
ἐφίτων ἐς φυλλῖς φυκτίειν, εἴα ἀσῇ αἰπτιν ἤγτρδισι {|ΠλπῸ δι. ᾿ Η ἽΤ ᾿ Ἐπ ΑΣτῈ : ; Ἡ.. ᾿ πο δμ α, 44, ἡ ΉΘΙ οὐ μηδ ἤίψιν “νη 4ι ΑἸ᾿ ( ΣΝ ᾿ς καὶ αὐοήτοις ἐφϑ: ἑὴκ ὦ μί. ᾿ (ἀρ επτὶ δι ταπὶ ἱπῆῇ οἰοητίδι]᾿ πξαρρηδν σ Λριηυῃ “ἢ σομηερεεαρί μσαία αθφϑιυ δὶ σρίηίοηοι θη εἰ πολν . θοπβληθαπι ἀπητιΐ σλεμρεφίῳ (ὁ αἴξ; σφιτιοτατίοηοπι να ᾿ ΄ ΨΩ . 2} ,εδίκος ἔμιη, [ 1 [δβὲν ἠεδιμν βεω, (ἰεπαεὶ μοί ἡ)51τειτρρεμὲ 4υ: 4 Βιάαι ἠσείδτεῖ ἐδ Δ ἐετων εἱἱ υέΐ 2 " 4 ̓βμλμιον φη ἐιφάὸ νοΐυπὶ 

φ" : } ἢ ΒΝ γν “ "“ Ἢ ᾿ Π ᾿ : τ 14 . ᾿ βοίυπ;πε ἔ φι Ἰ66 18. ΦΌΟ ΤΙ 68: οἱ δι ν μὰ εἰ εοηδα γαὶ } Θδς ργαίοτεί πι ργωπη ο- ΟΎΡΟ, "Ὁ φῳεύϑνιυ» κῷ ὑμὴν : ας μεϑον Η ἀν οὐρα πόθοι ὑρρ ψὲ ̓ λουκαννφεῖμα τ ναί αὐ στα τευμα ϑρὶς ἀερυὰ ΤΉ Φο- 4. πστθεἱ ἐφ ξιτοίβιτε ρει Οἰνγιῖπαν γεεδοιϊρείοῦα; ἰδὲ οιΐαπι - " 
τὶς Ὁ ὡμὴ ἄγ ελίσει ϑοι, ΡΓορρτυπι αἴξ κα νοῦ] ε εἰ) μὴ ἔζοινα ο[νν ἐμαναι " Ἰοφονρδιίο ἡρηνὶ χιὰ, τ θὲ νσεαθυΐνοι φιῤηἀρυή δ. ἰβαε ρὸν ρυιἀἰοκειομοπη ὡς 5Δετλιτεπελ ηδ᾽ οὐἰσταν. οτο εν ᾿ . αι Ἀοππα εἰδὴ ουδη βεϊ απ} πων, “νδηξείν. μον ἀὐδεοτοτᾶς πυλεε Βνεΐπησε ἴα ἔνης ἰσευὴν νιάδεμε πό κά (δ ργορειὸ γ6 βοβι ίδηξεν ρει ρθε : αι, τπαναιη, λιπι ᾿ 

Ϊ : με αεοσπιπιο θὲ ἀν εευί{6. Ομ άδηι ἐξίειις Βιάδιην βλαο ργοπιιοηηι ννΐς αΐοῦπῷ ρου ἀπριιπειι Ομ βι αυιρυς : 
φ Αἰτθι μᾶι6 Οὐ δὲ ͵ Ὁ οὐ ἤ Ιό Ν ἕ 

.» ἄριιο!α » νέην παμχίώϑμαι τὸ δὉ αν ϑλιον τῷ [15] “ΝΟΥ φη τη πὴ ρυάες Ἐυδηρε-} 16 ΤᾺΝ οὴ εηύην ονυβγίεν : ᾿ : ᾽ , Ὡ . φᾷ ποὺν φερὶ ᾿ ἐξ ορὐλεθρα δώ τν τὴς ' βνὶ : τεργστεπτον Οφάϊϑπείθπ,φυδ ἤϊ νι μοπείηφιν ἤουξ μοὀ ὀ ὀ υἷε ἐγοάφπτίδυν δου μία, ἐκ λτιῖη Ἀπιρ!εητιν Ἂς ἕρκος. Ὁ 
Ε 21} ἤοὺ χ ει φοῦ. δια ἀμις ὃ Φιεοῦ ζῶν εἰς σωτη-- ιὶ Ομεϊῇιὶ ̓ Ἴοτθις ἄτα ΤἸαρηχοΐω.. νὐνίυε πὴ, ρα ηθ Ὀεο  ατἢ ες ἰίμι γοϊμιηταρίν ργαίιίριὸ νἱ-10 ἱρῆ μά αι μ ται ΠῚ ᾿Ἀμαμφ μὲ ἀρ νονι Βοῃ Ἡμ 

ἐρηεϊοιε ὶ Οἰοινοδς ἀεήπίειις βάον, ἀἰδερτύπει ἐς οοινιοα-ὀ τισι αν θιίιις ροπειῖτος, (δ ἐξυϊαειθυν ρμοησαιν, μτας 

αἰε'. ἰπ τυ πη. Σ ᾿ ᾿ ἢ : , ἢ 
Ἐἢαμιεῖν πὰ Θλωϑ παντὶ τοῦ πιξεύοντι [μϑαίῳ ἢ “ραΐ. εἰϊ οἱ δή (αἰωξεπι εὐ ἐτρ.| [94] 8 ἰο βίμεν ἐπὶ 
ἐμ δι δυο. σ΄, , ἀςπτὶ, υ ἀπὸ ρεξιπν ταπὶ οι “πάει, 1ωάαο ρυλη ιν ὐῤῥεήρόνθι ἡκῶ (ἢ ἢ ὑδίρω » 

“ ἄλι «Ψηλ ΤΌΝ , . .Ἀ ᾿ ) ΠῚ : ᾿ τουμδιςοηϊεαπτία δὲ νετ τᾶς. 566 ἐς ες βόθ' δαύλιπι ποη 2-  ωτίνη λπ ἰλοταμῖσηιιο οἴὔϑγλευτε να ἀἰςι νετὸ δι ργορυδ πον ος : πὰ ; ερξ γον ᾿ κεν κι, 9{|Ο πο. ’ Ρ ταν Ἢ δ' Θιαι. μενε! "νὰ οὐωπὶ ἐξ φυ δά νϑίημο ἀφ τ υλιῆς Ατίοης εἰ γππὶ «ρει 4υΣ δι ρεσυματίτογ ἐθλξα ἐλ οϑντης ΄ 
ἄπ ιαἰμείεϑτα.- διρα ὀρ γ 'Θιοῦ ὦ ἀν Υσποκα"  Πυεεα επὲπι Γεἰ ΡεΓ ΠΠυά "7] 1ωδημιία ονίον δε ῳ προ θυ ς νρ κα ΦΡΕ ἰμανΥΔΔΑῚ ΕΟΡΑ ΕῪ ἐμδι 8.8 “ΟΟΣΝ ΔΘ8 κρλβισέδδαις Παπε κίδιε νδ πὶ πἰατη ποτ αἴέ ᾿ Η μμῖο με ἱηδαὐδηῖο ναὶ ἰηβιΐα, ἀυοείον ἐς [μετα ΤΠ ει 4ιὰ τς ἀϊοίιπυς ἡ τιπισητυιῃ, {Π]υ 4 ἐπεοτπινηῖ, ρει αυοά εχ Ὠεὶ ἡ 

Ἰαβιβούπιιν φιυντέξιν, ΑΙ} Εἰάσην δῆς ἀρβηίυπι Αἰἴσπιο. ραξτο,οτοάσητεν βιης δὲ ΘΒ τὶ δὲ ὁπιριυτη ἐριΐι. φοποτῇ, 
γεπν 43 οὐοἄίπημα τατιπὶ οἱΐᾳ φυϊοαμκὶ νετυπᾳὺς τοῖα. ιἡ εἰ ὁπιηὶς ρει κυλίοηιε Ἂς ἱπτορτίτατς, Πισιπίπαυς ὙΠ 19 
πιεηταπὶ ποι οὐθδεπάϊην ρεοροαίε. Λάάυπε οἴει ποης.͵. ἰυξεί τί ρὸν βτατυιτααι ἐπροῖ τ οη 6ΠΊ ρδτρεῖρεονν νοτὲ ἃς 
μα]! φυσι ρεαοὶρίς οτϑάςπήυηι Ἐςοϊ οἽα : ἤει ἰπτο- “15 (οἱ Πάνπὶ ρὲτ οπὶ ζ γαῖ ἐμ βολτὶ, ρᾶςοπι δαδεαπεί ἢ, ον ππαπ : 
τι ἀδέρίμαι αι ἤπς Ἐοοϊοίϊαι ἡἰΔίια Ἰερ τίνα: πνοτας, ἰς( ΚΟ ψοϑεσίας θεποβείο πατοήεε [εἰ ας ΟΆ ΗΝ σομμδετοάς:. Ὠείη- 
(δ φεςιοίο πος ποιπίης. Βοπιπίδιυι ἐϊυάμης : φυϊποτίαπι ἀξ ποε ιοῦψε ρον εἰ άξην ΟἈγίίει μὰς Βιὰς πρρχοβεπῆ 
ἀοοεητ (εἰς οἵδε ἢ πη χεηςτεντγξάλης μοἠνίπες ηοά ογεάϊς δρίοίθασινδε ρεέολῖο πιοττιβοάει, δι ἰυειτης τλλτῖς ἀϊοι- 
Ἐκεϊοίίαμιες ἐς ἤῃ δ Ξ τὸ αὐἤκανι ἱπιε!!ηκοπάις ἰϑθο- ὀπῆρν, γε ἱποίριλπνι ν᾽ εἰὶς ἃς. ΒΑςεῖς αι Ὁ οἱ (κε δι ουπι 

πὰ ἜΣΑ ἤτται οκ φὰς οἰς πίριν '" χρϑτὺς γέο 1 ἀεισβίτων “οχ βὰς ἐῃ βάση! ᾿"9 γενείων ἐκ [δε ἐν 
προ π πσ σον... τ ΠΠρ8΄ῤ΄᾿᾿ ὃ 

δυίφυς ν])ο : πο-ΞΞτεοἔΕοέυν 
᾿ Ροριδεῦ δ τ4 Τα ὥρδ Μήδων ον ἑηβρίφμμ δια, σεροῖς τε χκὶ αἰούέτωι. «ποαριοαριά ἰ ἱ ὍΝ ' Ἡλμοδε Ἰδὴμ ΑΠδεπείοτ ἐμ! ἐμ βτεπα «κα ἤηφυίατον ἈΕΠΟΙΝΕ 1. ἐπ μϑε πιο μι δας Νλδϑν δι δια ὑὴ ὁ γοῦε ὙῈ εἰρθαυθεννειϑς μά απ σι εἰ »4- ὑμιδαννβὰ ῃάτιοῃες ἰρί 46 15 βεἴετς μοπηάεις κἷς 4 οχρτεῖϊιε οριο α ἰηϊξιο. ἰδ εὐβῳ τες 

« νἱάελιοει ρεῖ ΕΝ τ τηβ}. μ]υ θεαὶ ἐξετμπὶ οἴ οἰμάπουύιηαρ- 20 6ι,λιμαμις Φιο, 1] ἐδ, ογβάπου Ὠεὶ νετὰ ροϊοῆς “" βάσαν ἀρριε Ρε αείσης ἀὉ Ἀρὸ ὁ Πρυητῆσαν αυϊευηαις Ἀοιπϑ ἀδ-ς, ολχ δά (λ]αϊειη ἐ φυδιμοῦτοηι ἐεἰαπὶ γοσάτις : Β τρ , Ἡγλίηδι; ἐῊν Ἀρλὸ κναμάνρ ἰϊς φόπτις πεν ἰνφιιςτράττιπι εχ οὸ Ὠς,Εἰλ(.1.. ος οαβο ἀσβηιτων ΙΝ ἜΤΕΙ 
ἡρμοῤ νὰ τ τ - αὐ' δ ἡ σηεῖς (ἰποινν ἀνοις ἢς απ Ἀπίας ποσί ΗΠ Ων τόδε νἡήοἱι ἷ ἢ ᾿ λέων ἐοινυε4- ΗΒ 4 μοὶ ΗΠ ηνῖς,, 1 Πἰτόαε νἡβοίίςοι ἄς 4 !υτις, ; ἐπ ΒΑ νΕνΝ (υῆς, βαγειμ ἐξ ἠγ οχ εοτιμη οαταΐοψο φιος (αἰμοτς ἰμδοῖ μὴ ἴκηυ8. φρί ποίας (ἔλτιιϑ : ὃς πῶς πρὸς Π ἡμὰς Ἰνο. ἀοςειως, δ ΦΧ ΠΣ ἐδ σῆς. 5.115 Ἰητεγρτος ρυϑο ληΐςερτο ροίξ [ζορεγυμὴ {1 οἰιϊιεβῖε πγσητίο ΡᾺΪ. 10. Ἰφχὺ» οι το ΕΝ : θυ τ με ἜΠῚ Αὐίαθη πε πῤβλώμ, “μὲ τοῦ κυμέειφινν ὁπ ο ΟἿ «εσγκαὶ Ἐκιϑωνδοπνο! πος ἀνξἜ ΠῚ ΠῚ ἀρυιά ἌΝ ἄψῳ βε. ς Φηπν ἤθπνμὴι βεδ εν [ὰ ἦν τὲ ρεκάϊεεα. ΟΠ ᾿ - ΓΟ Πποη Ἰμάκι ἡ 

ἘΡ  ἐαμαι " ἠμαραι ἐάμν ' Ε -" τῆς. αι οτος ορροημητηῦ ᾿ἀςπὶς Οὔηη ν ἔϊμιν φυσείἀὶς αἰες ἐρίανθν ἼΩΝ οἱ Μιὰ ΘΜ ἐμάφμ, ἀυσηνοδο ἀρυ ἃ ἐρεί! τ Ἰςνίφιος γόνα) Πφηιβοατι,οτοι μιπμτατ ἡ Ν ἐνὸν δικείτοῃις.ε, Ἰϑγοης ΠῚ να ἐρλέιῦ παῖς ραττίου  Ἰπιοσησἰυβοηύδιις.δις, σοι ἰμοτιάϊης οχ ςὉ φιὸιὶ πγλχιηηα ρᾶῖς Ομοπτι ᾿ Ρὰ 10 δὲ (ετιδι!. ἐἰρρυρθρρύανμμλδ εν ς ἠτυγὰ ἀδοζαπι, ἤνο., ἰὰ.. ἰοφυσθάτυτ. ὦ ἜΣ ΠΕΡΙ 58 αὐὐτ, δε μοβέν 6 1 ἀδρ νεβεν πνβιὶ ἀξέπεγοαβνε Ὁ δὴ ΚΕΡΕΟΥ: 17 1υβμελά φηίην 79 εἰ δὲ ἧῃ ἂρ ἱ ᾿ ᾿ " - Ν ἷ ) ν 10} , Μαὶ οᾧ δεαιν» ἡνιἀεηθεβ. Ουοὰ ἀυτεῖπ Ὀτσζᾶ [ποῖα ἴῃ τὰ- αὶ εα, ἰάεόπιις τυεετία: Ἀνὰ ἐπβι  ἡλς ττιβι ας δ᾽ Ῥεγῖστε νεῆει! !} Πιραιάναπε ὠπερ, ἃ. ἰλθούαι Οὐ δπες νΓ. νὰ «ἔια ἀοέξγιηλ μὸς ἀοςοι 4112 ταΐγρης (ἰζες ἤναι ̓ ς Δ. δὴ οατιδοιὴ βεγίσάσῃι οορατ, Ραηὸ αἰ δ} εἰξν ἀυσὴν ες, τη, ΠΑ ἀυοίις δάϊτιπὴ) δά πλΆβοι 

͵ 

τεπῖνβε Ομ εἠ ίληΐ ςοητεὰ χάϊοπι αἰ Πάει Πίος οδίου διὰς Εἰάς, ἰη ἀϊυίδυο ἠςχὰ οοπίυηριίμνι βἀμαςίαπν, ἤρεην, ρα- 
βυπη ἀξποίσιητ φιὰπι ν εεὐὴτ γ ει (στίρτυμι ἐ ποᾶνις ν]- ἃς εἰοπτδηι αι μοολείοιό, να τίτατοιη, Δ θοηᾶ ορόγα, νὰ ἡἴἴπις 
μιπιαϊιλτι Εςοἰςἤλαν αυῤιη υα νηίας ἰροπ νοοςην αὐ Φτ; ἐιβίτς εἰ πδ φανίας, [εἀ οὔξε ἔγλιηνα φυὶ ποι μαθεαι, Δ] 
πεῆνε ἤφοην "δια αυδῆν νούλης ἐπι Π οἰτάτη αἰ υ άϊςἴς ρα: ας διιῆτα (ς ςανίλην ἡΠΠάτιμὴ νἐπτυζυπι (ἃ εἱς Βίάοην "]λπι} 
ψηῖψυὶπι ἀἰαθο  ΟΔΙ «ὐωϑϑνησίαν, νᾶ ΠερΙπΟ τοὶ ἱποοήπς, διάδογς ἱδέςςι, Ηχο ἵβίκιν εἰς Λροϊϊολιοα; ἀοέϊγιηας ίμηι. 
αἱ (οιτα τις ρον (ουβηίαιη,αἰοπείτιγ ἐπισνο πα εἿλ φιυάοην πιά ργορτες χυληι πος δοάϊς ἡπσιεμτὸ ἀ Ὀϊλθοῖο ὅκ Αητὶ- Ξ ᾿ 
μα υὰ αὐμίρίληι δἴεπτίτας (Δοτὶς Ππτρτὶς νὲ νοῦς, ἢςς τᾶ- 30. ςἈττο νοχατημς αυϑ τΑτηξη δι οοττο ξιμάδαιεηξο, νά εἰὶ ; 

δι ῥεορτίᾳ ργογαϊηομος Ἐλιὰπρ εἰίοας ἀρρ!ίσατιρτο . νοίθο Ὠεὶ (στίρτοιηοη ἀυτεῖι μοιπίηιιπι οριπίοης λυ ςοη-, - 
ἰι Εἰς Ἀβϑαπέα εἴξ αψά ἰαξείβολτι ραζεοι μαδξισιις μα συπὶ (ἀετιάίϊης αἰϊατων, δὲ ΟΦ0 τοῖᾶπὶ (Δ] τὶς ποίτια σι οτιὰπε ἕ , 
θιΆθοἱ! ἡ δαὶ ετίδην τίοπι [ιλσοαπί, δε σπιεοπιίςλης, Ειάδ νίαάίςας, ΝΣ ; 

δηίςυς [ςειρτιια ς » Οἰὐἰγροτὸ] [4 βίωι [τιβίωνεῃ, ἦμ- μ28...64 4 ἣ ᾿ ᾿ ͵ ᾿ γ᾿ 

ἴω υδεις ἔε αἥ]αι., Οἱ δὲ δίκαιος ὧκ πίςεως ζῆσε-! 8 ς ἱ ἡ τος 3 Ροῖμις τὴ ἢις νεχοὶς Κοηςβμὶο ἀυβυϊηςητὶ δ όϑμον [μπιγῖα- ταῖς Ῥχυίυς ἀὐριπτεηιδει Δ] Ἰλξὰ ̓μιεβοαεῖιεβε "51: γφαπι αι, ἘΠ ΧΟ , πον ; ἐχ άοτυζος εἰἰϊ, νίμοι. ο [-1βινε ἀμμδε ες βήάεννεμοι., κι ριοπιιῖο ὦ 
᾿ “μετ Αροϊοϊυε, (ν Οὐκ ὑατθώ, κἰὰ εἰλ, ἑπεον οὶ “ροβο- τ ου]ο πεο γιὸ ςοπιυπέδαι. ςὶς ἡξιτως ἀπ ᾿ ̓  ̓ ΣῪΝ "Ὅ. ὌΝ ϑ τ την Ὁ λβ ΘΝ ᾿ δηιϊιεοεάεηιίς 

ἐμ τημηέτ Πρ ἃ [λυπνίοο φεξερὲ φωιϑη[μἐε ἠσννίαιϑες Οβεβωην τὰς ἢ αιις ερεϊοῖα ᾿ς Διὸς ἃ Ζεῦ μὲν Ῥοπεπουςς ἢ Ῥαϊεῖ οηίπι ἰσᾳ Ὠςεὶ ἐ]! εϑείαενν. επῖην ἐρη τὰ ἐοοίεαυδ 

απρθηη ΐανε. ἤκῶνα πρλιϊ πρὰρο Φνβείο ἤνὴπν “ρμᾳ νος: 4μοῆμε β Ερμηρείνο ἐνεάν ἤρύο δ βῈ᾽ νπνπν ΟἾγιἤων [υματὴ " -.- . - νον ΒΞ; ἀἰβεχηδθα:- - 
ΝΣ ΡΓοροήτιοηὶ (υδτοχίτυς : : : “" : ὅδε Ὶ" ἌΝ, πρραβέρῃνγράρ, γδι δ ον ον πόμα τς ῥα ῥ ν, Ἵ" “» βδδ ΣῈ βιατί. Ηὰς ἀυτεπὶ ἀϊμὦ ᾿ οἰωξθιω ε[ οἰμέν ὁ δὲ δίκφινε ἐκ πίξεως ζνοα- ΟΥἱτὰ δτογηλιγνα ἰλάϊπίάμο πσχι οονηοδης Εἰάος, Π{εἰεί,8ς τ δ οο 

χε οσδας, ΑΝ νάρύμα ἔπ μοὶ Ε δ Αἰεμεμαι ὕιγτατι: φυ!ε νορνεὶο κα ἀϑ τοδιοταταπι αἰ ἱυὰ ἐκ πίσμμεϑὴ ίτα, τυ κίαπι αυκεα ἕμης Ροῆκα οἥεηδις ροιἑοίαι ἰὰ ΟΝ ; ἶ ἰ ἐγυὶς. ᾿ς ' “ΡεΠοέξιο Ὠμγτμηι Ἰτη- ᾿ "" ζϑαρινη ἢ ἥ διὰ 4μἰάςπι,ἴξὰ βάείιτςς τΑΠΊξη δὰ ΄ 1ηΔ τντερ τας, 4 4! ας ἀοηδτως ΜΥΤΌΝ ἐναθα κὸν ᾿ τἀν ούρῦς [2 Ἰξατοηνῖδ. Ναπὶ τόκον ἐμὲ φμ!άςω) ἃ ρο- ἀγος ὦμωμος. καὶ αἰ γκλντοι νὰ ἰοσυΐτος Ῥλυΐις (οἱ... ,ἀὰὦ «τίοτε βάτι οὐαὶ νογθο δὲν [υἰναυάϊςο «οι ευϊτισωϑυ- «ἢ. (Δηέξυς, Ἰπευίρατυς ἘΝ ἡρΑΝη πμδν ἕμι, τὲ ε ἩΝ γ ν τὸ ἃ ῥαγες ροϊιςτίοτο; ἡραις Βος ἴοςο ἢ πιβοαιντὸ ὑ- μῃπῖο 401 ταῖος της υλος γε ἤπν ῬΟΝε Ροϊζυίαγι: 
μῶν μόφρς, νεῖ ἤσον ἐπ΄ ἐκωὶ, ἰὰ οἰξ ρτο νίτη!, ν εἰ ἀπο ; 

ΟἿΣ ἡιδυβιϊςίρυς ἀεϊπάς λητογραρίνοτα, Ν εάνε 111, Νὸς [4 ἐν Οθενδέμνν βῆ 

τοῖν ἐῃ νπιοὸ 
Ομοδο ρει β- 

᾿ ς ι5 Ἐεχ τευ γίς. Εὰ Ίισ ας ἴδτταρ) Ἰάείτοο ,ο νετὸ γίσιις, δά αιἠηηταπηζαλραξ οἰεπήίς ἤδης (ἈΡΝῚ ἐιμεὶ. ἜΩΕ: ᾿ ἜΣ ΤΟΣ ; , [ 40 ξ. δ ΦΙΠΠΓΙΙΙ φᾺρ : ἐπ΄ ἀδηιΔρρίε δ" 
͵ διε εἴξ, (ςἀ ΜΠ 4 ἐρζιπι ἤφρηίβῆολι ψυοι [μὴ δἰιαιο ἄτυμι οἹΐ, γ' ᾿ ΓΑ Ὲ οἰοιευν τι κὰ ἴδ εἰ, ταῦ ψυϊλ σι τἀτιίτιπι οἰ θεῖ ᾿ τισι (οἷ βάς ρος ἐπιρυξαξιονδηι, σταταίθδην ποῖ ἀεἰίκαπι, (ο φυσιεπάλοὁς; 

ἢ ἄϊις ἐπ ἁἰνοιιις βιςυ]ιατς  π  {Π}ρ]]οΐτοτ. πιαίνει εχ ἬΝ; Πϑρρῦνε 4 Έ ΕΓ ἹΠιρυτάτίοποπι, τὰ πὶ αὐ μλβς ἰαφίδάο φτεἀεητίδιις ἀοηατὶ ᾿ δος δόπεβοίναι, (ὐἰδίο ςεἰείιιον ποειάγοιμε ἅς κι ἐπθν ὡν ἠεῖϑα πῤρίεχ ἰοαο κὴ ἐν τῇ ΡΥ με σι : τε τὐϊτωγη(ιά εἷς Πάείςπ; ἃς γογαςο πη) ργα λι(οἀ (φυμτίοπίο (ξείεδ ἀορε εἸαθεὰς αἀϊογιηλίης, δὴ φυοίις οτοάφῃτευ βεζείαετε,, νὰ ρα πηπα ἀπε ἰελ 0: 
πὴ “Ὁ 4’ ᾿ ἘΣ ο 3 Υ " ο ' 5 5 Σ ἜΡ: ῃ ᾿ ὲ .) 4. τ1η8. . τοῖς ΠΠ τ δίας, (ρειιπάο, πὸ μὴν τοίνω ὑἰ μένοι μκούων, ἀξ φὶς ὀΒίεΙμ δίομας,ἢ ἀπο Ἠοπηίπυπι, ψμπ τὰ ἐν τα κοοὺν, ἘΠ τὸς πρρηξην [λἰαξεί,νάκι ἀερτόθηει ΘΙΆΛΙΟΩΙ ρυκαιυαι ΒΕΟΡΟΝΌΘΟΙΙ ὙΡΟΙΡῚ ἐσῆνε νον, οαιόῖν, ὄοικὸν ζτοιμᾳ αὐ οἷα τα 4, ἐμῳ βούλεόδαι ἐᾷ ἔτοιμα' δυωαίδοι δὲ εὐ τ ἈΑ ΑΝ ἐενδι μευ ἢ εὐ ραν Μὰ στ πόμα 4» βίη ἀξιϑΑ 8. Ρμμι,δ τῇ πιλημξίξιτι ἐξ, ὑπνκραύηδοτω. ΙΝ άοιε ἱσπα με σισεν ἡ» Ὶ «αἰεὶ, Ἰἃ ςἴζ τηλη  τιτη οἵϊ, Ἀσοκρλυηῆοτα. ΑἸ ιἀο δ το υϊπέςσεεη, ἘΠΊΗΙ ΝΥΝ Ὶ ; τὰς Ὠλιηά πο! τα ὶ ; τὸ . πάνυ ῥῴθια τὰ δ, ((όθιπωρ δυύχο Ἰπῖειρε. ) ἢ δὲ φυιάεαν κς φυϊάειῃ ἐεἰδιοιεαεβεινεν ΑΓ ΤῊΝ Τὰ ἡερὰ ἘΦ πη ἢς βάτο : Ο ἐρίέμν αἰδὴ ΡΟ Ν ᾿ ΔἸρῖς οιοάςπτι  ἴοτα ροίπι τοϊδὶ νἱφοτυν Ῥαιΐος λά Ῥτορβεῖς νξῦθα,Ρ (2). τ ον. υἱσαταν τοτὶ φυοὰ πῆς 

" εἰκατμθα Ἅ ὑάψῃ τε ΠΝ Ἰ ὡ δὰ Ἰ κρεὺ τυρρὸ ϑτ ἴδεο φΙουιαγί,νε πάις Αροβοίις ΤΕ αν ΟΣ Ὧν ἐβλλένης ὲ χονο μιν: ἔμμαίοει μος φἰθηνε ὑπ ει Ῥιομᾶτγε ἔπε" 
: απ αὐ μΑγμΝ ἐγὰ υἱὲ ἀνῶων δὶς! ἐμ εκ πξερὴ ̓  το. ἘΆΡΙΟΥ εἰτ Ῥαυ]ι ΡἈιγαίσων Ἰπῖςτρτος αυὰ πὶ) ἰρίς Ῥαυ]ες ΗΝ ἐγ Ἐυχηρ εἰϊυπι Ν ἐπι ργοοιμάηδίο οἴδὴ πιὰ σις τη» τ ἌΡθΗΒΙΕ ἊΝ » Ἠρβαα ον νέα ας πλβνοι ᾿ ξ δηλ γιάς "ι].».9.ΠΠ|1ην ἀοΠηίςης οἷς Ἀεὶ τα ππτΔπη σα εχ ὕτος | πὰ δνωβα μου ἃ εἰ ργοῤηὲ ςο ἀνῇ ἐς ρεοολτο φίαυε Ἰὰχ Ἐυδηρο ἢ ; (πὰ μος τάεηξα εἰϊ ν ἀξ" : «δ υδιν πἰκανν. δι αμην γετιὲς Ῥς οϑαλως ΕΗ, ΤΕΡΡΕΣ νιάς ἱηξτλ,,.26.8ι Ρςε ς, γγαδδιῤῃνν, ἐϑ δ, "ἦν, ῥόδο 0 ἀιοεηᾷ! ζεῆετθ, ἀρνί ἢ. αἰηγίταπι θυ ἱπηκαξας δαζᾶη διοτίς ομπ ἔμφι ψμμη δῆτα 

. Ε τὰν ᾿ ᾿ ΒΡ . ΜΗ - ῃ 4 Ὰ ᾿ τὶ μ Η 2 . - ᾿ δ 4 “-- ἣ ᾿ 4 ͵ 

ἮΝ μας τμκαμμίι: ηοη Φρϊμαἠ μετ σεις νὰ δὶς ἰοέιο καὶ ἢ ἤοπ Ἀν αβαῥελε Τος ἔτ ἰπας ΠΡ φυαῇ Ῥόμλυι τὰκ ὰ ἈΠ οαυ Ατξυσῆς ρεςομία, βοῦν δὰ [ον αυὸπ «ἡ Βυλης, Φ᾽ 
ΠΑΙΣῚ μὴν τατος ς ᾿ 

δααρν δ, φημ τδὲ ταν αταιμάμρενν αἱῇ βυκατυηε ἴη εο τειεράταν δὲ ἐρεδμάρι βίσροπιμι ὅμοῦ κεμῳ δεινὸς Ἢ 
πὲε νἰοικδμ αΐμπεξ, σπθρα ἯΝ, "νῶν τῳ ΠΉΡΕΣ ΐ ἀ ΚΕ θατοΣ (ἀλψασεδι βὰς αἰηνίτυμη φυατοῤάλιη εἰν.  ΩΩ ΤΥ̓ΡΣπὶηὶ αἰτι}; φυοὰ (5 πέηρε ξυμεηξεβουὸν εἴα ροισπιίειη Ὁ αἱ κἀ (αἰμροπνἰά εῆ, 
που ὰ ΨΟΘ ΔΑ θΩ; ἡὴ { τὸ ἐλη} 1 [Ὁ] 2 ΠῚ Οὐ ις νἱ ἃ ῃ ἐρί. . Ν ἔμ ι 

Ὁ ον ἤμουν, υο καθ δαγγαίσιδν, »δος πουλὶ (ταιπυς, ) ράτετςς διιεςτι μι αὶ Ρτοοι! ἀδεν τ ὁ κι α , : κενὴν μή ρλήρα ϑδᾳ απο πμνοαν θοῤη 4νν ἔζοπνα ἐβῖν, τιοίραητα «δα εἰίλ τ αιὸἀ Ἰχαες μι ιβοληάιτατίο α ΣΦ ᾿ἾΝ ΡΕς γάρ ξ 

Μμεωτίοημι ἐῇ οὐνιρρομενοι μβα Υ ὥϑδηι ̓ νε ι Ριορομαι ὑς ἡμῆς στιλπι χερί οχβεθοατνε πος πισήο «ὅς " λὼ Ἰήε: ὕψι ͵ 

ἌΡΣΕΝ ποτὰ οὐμσγόθις αοά ροϊϊςα ἤτοι, Ευδισεδμιην νοτὲ οἰΐς ροῖορτι ἱ ἱ 
ἀΡιαΘΟΝ μμ 4“ ΑΝ αὐ Αμαν χῷ αἰἰδ οἰἰα εἰ, νην, δὲ οἤ ςαχ Ὠεὶ ΑΣλθαλα θὰ φυονιάις ἦν. ι ὲ ἀὶ .ε [αρίηί ψειδ᾽ μ᾽ οβι "ξ, ἀς φυΐδις ῥξυϊο δητὲ ἀΐχυππιις. κρυληάι ρον Πάειη Βοαγίηίβι"., Ἰταχυςιρτο ςοπίμετυάϊης ᾿ 6 Μ ΟΝ ᾿ 

"ς ἰ ᾿ ; ΠΡ ἘΥΖΡ, νν ες με οίημν, ἐδ οι μ θῖν; 4υς ἍΕΣῚ : ι ῬΑ πρνὲ νά, ἐν τις Εὔϊδτη ἐγγοῖεπι βυχείυπε, νὰ χυὶ, Ἡερταοτυίη ( ἠς 4114 ςορίοὐϊυς ἀἰχίηγιις Ματς.3. χ1,(νρυς.)ν αἰμνα ἐν κυόνιν ὁ Ἢ τοι ἀν τὶ οἰ, ΝΣ δυτδγ δος εχ ἃς ἀπυύσης ἀμίσω, Αὐξ μεν, ἤάδως, Δἰΐδηλ 

ζεῖ ἢ 

φιοήῃε 

δυὰς, ἀϊαύς Ει δέη ( 
Εν τὲ ποῦν οαπη ηπιτδ αὐ ςογ πὰ . 

ἐψ ἐσ δόε αρριοδεῖ, ἐξ βήδιη θέ τοῦ δά (αἰθτοπι οἷδεπίεις, 
μι ἀν: ΤΩΝ Νιής "ρετεᾷ γτδος ργόθοῖ, δοονίἠαἰϊσος ουἱΐο Αἰἰο ὐη- 

ἢ. δὲ Τυὐοτίοση οα ἘἸάε' 

Ι 

) 

πίει ἀφεγατνν δεϊεθίης φρϑυμον Ῥᾶτα-ὀ )ευμὶ δηϊεςεάσητς ἐωιοὶι ν ; Ῥνα ν ἱ ὶ δὶ τυε,νο ἮΡΕΝ ; ὲ ἐξόν ἄξητς τητο Π οπάμην ἢ ςοηίεαιεης, ν εἶ, Ἶ σὰ ἀνοαδὶ ἡηδίεια ποδὶς ἰησυτκῖλ Ν᾽ Πιηηὰν σοσληνξο , αὐΐπο- 

ἐποδΑ μύσϑιν εἶμη σι αἰνὰ τι ατα εἰς φοϑιυριὸς φυτ ρατς ἢ ξίοης ᾿φουνιπς ἐπα εἰς Ἰρίως εἰεδέια ριδ- τεργομ ἐρρρμας ἡ ττα Ἄορ Ἰρὲο, ὅς ἤτγα ἰυζίτια, ΙἸ4 ΕἼ. με ἀνίαν οδίετωβείοποιφυα "ἢ ροθὶο 
Ως ἢ 6 ρα ἀβς ἀοἰυτάϊος εἰξ φιὰπὶ νι Λαιίο, υὸς ἐξίμις ποιαημ!ι δος τοίξεωης δή Ὀοπαῦρεγᾶ, - ὰ Ἰρήνι , εηὶ ἰ ὀρόεγ εθρλϊοδηρμ πὰ ἴμϊυις ἐϊγ οἱ φα 112 ἰαβαλιε, ραξι τεξαζατιοπε ἔξ ορυ ΝΙΝ Ϊο πλοίου εἰζορίποι) νὶὶν ἴση. Ι λά : : Αἰ τὰς κόρον, ' ΜΝ ; 

ἔσητία ψι! ρυταῖ αρόϑυρωον ἧσηῇἴξατο τίω ἘΠῚ Δηάς 6- ᾿ τοδὴν θρικαμα ἃ ψαδι; ἐπι θο  μφο αν τύ οι αι ἀγέρυλ των νέαν ον, φέουτὴ βαρ γμα ᾿ » γα εἴαπν ἔβελυπ τὶ τγροβεαρδι ψυϊβαῖδηι οὐἰτίοποπν ἀοσγυπι. των, ποης 

ψευῖγ μτ Βα 
᾿ ἐρκεῖ!α 

1} υς ἀοέξειπα Ευδοξοἶιοα ςφιβγπμ- ᾽ν. ἈΡῚ 
τας ἰος ἔοςο εἰ μων οαπη!ηο Δ᾽ Ἰυἀ ἐς ΑΡο» 

᾿ 
ποϊπίημῆν ἐπαρᾳ δρμκαὶ πι δογήσο αὶ οὐὐθιίξ το ἔυδοα 

[- ᾿Νοὴ ᾿ : διά. Ν ἐξ ἡ Βοσμοννη (οἵας. ἔγοιια 
ἰαήμὲ κὐγεῷ ἣμ με οὐάπρ ῬΑ σοί τρν εἶ’ ἰποίως κὰ Ῥιορβεις νοιρα, Εἰ (σα, Ε ἄὰ βάενν βάονη, Δα αἰ. παν Ν τ γέ φῳν τάν ἰδ ἀφ ΙΔαΐζβιεωε, (δὰ ἐπέ,» Οδάο. νετὸ 
ἀωδωι ἰὰς ἡπθημ ἷς Τρ ΝΣ τ θῶ ἘΠ Δ404. ξίως ὁ" φίτι.] εἴ με ἀ2ε υοτίάϊο ἰηςγρηιεητ δοεὶ ἰαἴ: ἢ ΝΕ βδ κα΄. χὰ ἡμτῖα (αι ἕμ ας Ὀεΐ ἐσὶ! δ 8: δο απὸ οπιίσα; ἰαχἁ. 
ΠΗ ἃ ἽἼΣ Τλὰν εἰ, ὦ » βιων βὲν “΄αμά δ ἴσας (1.8. οὐκ είς ἔμπης ἀϊεφῃδὲ κοηις, ΝΝάπὶ ἔοις Ν πρὶ ΝΑ ὁ Ὲχ ..͵. ἰὐ πόσεηε {πσήμησ ἐἀϑὶὺν υυποῶν " αυρὰ αι ὸ ἀρρα- | 

Δα μορ δ ᾿ἰσρεηκὼ ' Ρὐκο να ει αϑεηρη μέ με ὀχρίςῃῆ- νης εἰς Θεις, "ἃ ἐτιαπὶ νὴὰ οἱϊ ἥήεε, ἰδ αὐ (ματα. ἐόν Ὁ αν ἢ να ἮΝ ἰὼ ἐς " Μὸν ἐδ ἡ ἐυπὶ ἱεκὶρ, πωῆν σὐκκυξαῖ τατὰ ϑ πγικλυμνε ἐς Δ ΕΛ ΚΕΌΡΕΝ οὐκί τὴν ̓ἰν «με θυ ἐμ ποὐίο ρειβείςηα {π|εὐλῷ ἰμαανε ζ]οπιοπενρνμά- δ ἰδ ΣΙΝΑ  ΟΥΑΣΙ ἐγβαβὶ ᾿ ἐμ τ δος Εν "πχεχίαι. Μυὺ πῆ; ἤϊυιδὴ Βα0}}» ῷ ! 

: ἀμιοῖς Ἐυα ἐμ δα μάν νἱδέ τϑερε ψαδαναρυν ϑυλε Ὗ λῶ) Ὁ 4), Α πότολορ φήνε ται δι Ἰμω χρι τα γίνιων ήσιν, μῆναν. μα. ΕἸάρι γιά λὐος κτλυραιοὺο ἰξύνξεα ἐγ ᾿ς ἀμραθεν δὴ νοι δά οαρων τὐγδυπι, ν.λὸ ννρέ .}}.» 
: 16 Οὐηῆν τὰ Χρισου Νοὴ οἱὶ τοῦ χμενύίῃ ι10 νοι ἢ. ἐοά, Ζ μένων αὐξησιν ΜῈ πλρίωσιν θη χχομῆνῳν, γήροβοίωι, ἱπαρμίς, υἱν Ἰδἀνοίηυα ἧι τυξξαν θοὴν ; Α ; ΓΩ εἶιο πβ δέον φοροδνδικην ᾿πάδλης βφς 

ἐμων ἀνρίκεφην βέεῃη αἰδιοιμηέαγα ν β  βονθμ νάνι νμήεανο αν. 3 ἰ ζος ᾿ 
ν ΤΩ ᾿ 

- ᾿ ᾿ -᾿ 

ι 



͵ Ὲ ἫΝ ᾿ 1. 

νίμλννα. Δι πὸ γνωγὸν τῷ Θευῦ, βαννείν ἢ 
ἐπὶ ὙᾺ ὧν 

αὐτεῖς Μ δγ 
Θιὸς αὐτοῖς 

ἠ νὰ φιϑηΐμηι δο- 

ΣΥΝ Δαν ΤΑ ΟΝ ΘΠ ΦΙῊ ΠΟ Φ οσονο Ὁ Υ ἈοΤὺς 

Ἀ Νν 

ἸΗΝ φιφιποάο δε βιεπόυ μη δι νοτον ὑπερλνήντα ποι ᾿ν ϑφίδνΝ ὁ ἐσὶο (νϑ νἱ σέ ον ἀϊηη ὁ 
ἐπ σοι, [ὁ οἵδ, μγο Δ ὁ ΝΠ ν ἄρμάν.". πἰπηηπεφα ἤ! ἣ Ικφαιϑθι Δὲ Ἐσακον γρίαγαρυν 

ι' ΠΗΜυδμν ΦΒΊΒΕΙ δδαπΝδι ἡμονηιν δα ἘΥΜΤΝ ἐδνὰς ὅτε αὲ ἐμίανε δἰ ἐν' οὖν , 
Ὑ ομρολ ὁ φαϊον ἐπ χη φερε ινφέδειαν γίφειημε ρϑημ διην πιειὸ φυμμω δένοε δἷᾳ Κεμια ΘΕ ΉΝΗΡΙ 

οδιυὸ ΜΓ ὕγαν δον ΤΙ μὰ μι ; "κε ἣν 4 πιμνϑι ἐπ ἽΝ νδι ἡγἰιοι Ἰαδίμεν αν, γέμα, 
Φε1 βεμΐυε, πιρήνξεδινν φ[ν φινϑπν ὙἹ αμίηθαῦνἸὴ ΜΝ δΌΡΗη εἰἶι γὍὌὄοῦὸὔὸ΄ ῷσΝ τ... ὑὸν 

Ἴ«8[0ϑάνοηθϑ ὁπιδύμι περι } [{9.ν ἀοναὶο βρννακο 
ἐεϑν δι ἐἰαδίνον 
᾿νε 4 γον εθτα 
δοὰδι; 

νας  Μοφποίεὶ . 

οὐγμωνοῦ ΚΝ πᾶ σων ἀἐσέξοιαν κρῥεϊδηᾳ, μ᾽ 

οἱδράσων ἦΨ τίω ἐλήϑιων ὧν ἀϑγεύῳ, 

ΞΟ 

Φι 40 ᾳυοὺ : 
υμιη θιηπαν " .-» 

[ ω αὐτὸ . ᾿ ποτ, ΠΣ νρΝ Τα διαροα λὰ πός ἃ ἐτεκείδε ποβάϊ οχ ̓ αυς 
δι μή υοα δ, τὰ ν δ μα ἀδώμν εν. ἔεεὶς ̓ κηἰπιεθυστί ρογυὶ ἀδέωε, 

4} ᾿ ᾿ 

ἘΣ ταςετσστς 
μηδ τα νλώρεις μουν ποπηηίδαν σεὶ 10π| δι ιεςπιμῃ οοἰενε,βει}} ἔπεοτα τοϊυείδπι, δι ̓ 9. 
80 ἐκρεῖ “ ἀμηφ ρἰοπὶ ὁπλαὶ ἐπι δίεία -. δ πιὰππνὰν ἐερίιολτο ΡῈ’ ης ἐδιηπίοίο {πε ἐφ, νονιτδῆ οειηφετφιηία τὲ οίυης ἢο. 

ἐν δὰ ὐιε Ἀγρει!έβεαιρεο, Ἀὐνιοτῖμε οπιαίαπι μβοπηημπι ἱπερίσιαῖοι! πνπεε αυδὰ ποὲ ψοτιπι αυσιθη τις ςοὐδης, πος οεἰΐξηι 
ἀἰϊίπο δ᾿ κΎΡΝ Αἰμε Ηεδταιώπανη αἰ ρίαοος, ὧδ 4ιο ἀϊχ. αἰέφο,εῖθιιε δόφο (οἰρίον ἱπόογειδι ᾽ ετϊειτάπι φιιαῦ λητυνκ). 
Φοη(ιευφηάο πλμ! ἈΑιτῇ. ὁ οἴ. γτο “ἀμεηβω ἐρηϑ ποθι μαρν ϑν᾽ ϑιλδεσπὶ γιὰ δλφοαυρε δ,δϑας ψερα λότις ἀσγαρὰρτέριτ ρα ἱ 

' Ως Μ" τὰ δοεὶριοβαθθη τῶν εἴθ ο ποπιθα ο τὸ ῃρικίοηε- 
ΒΩ" ἀπ μβο. 861 19 Βίτοα εηρίοϊθαθον ἀϑρύσπον ἘΝ ῃοη Πἶδε τα βηξθας [υροτίοεο ππεπῖθτο ἰτὰ υἱδοίίεες νὲ Θηγηίὰ ΠΝ Ἰφο οι μοιπίαει 

ΣῊΝ ἐπδι πὰ Αροϊοίαν ᾿ς δοπ δγβυδῖ. (δὰ ἰτα 

»Αραραμιρινα ἀνα φἴιβπι ἀοςοῖ ἰρία Αροβοὶ! οποία ργορτίδηι 

γ 
ἱ ἐπιέεας ἐπτλνοαρ 2.10. Δροδοίη 414 ἧμκς Ὠ-ςοὶ ποιιίλτε» 

ἱ Ήγε οεγονιἠθένφεν δε ββετα ἀρ φϑημμὶ Ἄρη άπ εἰξ νη ἰητισπιὸν ππερτίς ρεηφιγδἤθυς, γε, νεϊίης ηο- 

ΟἿ πὶ ας δός Δείρι ας, φαιοία Αἰμίαινο ἰείςτα “᾽ Δνες Ἰἀοϊοίλεταν, μουν ἕοἴο α εξ ΘΑ ὔ] υτη ουζειν 

ἐἰραῖα οἱ 

ἘΞ ΤΣ ΠΣ 

᾿ς, Ἀφάάιο εοὐπι τοϊ’οπεῖ βαυΐας μδτς οπιπεὺ δριν ἐπ» 
ε ἢ ἀϊκοτὶς εἴα μιϑίοίο Ὠεὶ σϑυσχίοιγτυια νὲ πδρίοι, ὐὰν ψυΐ 

. φρίφπὴ ἄιπε ἐαὶ ἰαοτ εξ}, μιν εὐ αμείη Ὠευηνε 
4 

νι γα (ιοζοῦν Βατυ 58 αἰῖτος ἀἰυάες υὲπν Ὠειν φί 
Τ)εοι 

Ἰαλικία οὐ οἠνκεϊεατόηι υἱοίαιδπι ρφιτίροτιῆας γε (εἰκὶ (οτιϑὶς 
᾿ΝΗΙν 

Ῥυϊξοιιδειν. διοἤρινεπιδι ἡπρόει ων αέα ΠΩΣ 

ϑείπάε ὑφ ποίαν γέγησι γί δι χὰ εχρίίσατας. Εας ἐπίῃ 
ἈΒΟΜΡΗΓῚ 

ψίδοιυείπιμι νϑοείοτνὰι αὐ Αροίτα!! ἰοορυπι δοξοπηπιοία ἰδ πεῖρα 

ἠϊο ποσί βΗηρμς νι δες 
; Υ 

ἠρόντωι. νυἰματα δι Ἐτεππυ , ᾽.,.ο Βποίούι, δ 
δοὰ τει ἐρῶ ροίϊυ ἔνι Ἤληρηδη νὰ ἰϑλυδια τῆϊιο ποή αἴ 

δε (δ ὠπολομεδε: ιύεηι γίϊγαι οὐδὲ ἔπρε λοπδρλις ἴξιν 

γε ἰηὐμιφ6: 4υΐδ νά! οες νετκάγφηι Ὠεὶ ἰμιυδε ἀετίαφης, 4Ὁ πιρὶ ΝΑ ἐεἶμ! ἀδὶ 
, «πίη ἤοείοςα ποιῤὰ 

εὐρρρνεί κὶ ΗΝ 
[ενάδιόνε ϑευληι οὐ Βονγίηι 
με μοίπστ αν ἣν 

μν σϑαβύρεη μα γε μὰν εἶδ οοΐαπρ. ᾿ἴος ποα ΥἹα 6, 
ὁ δόνην μὲ ξορέννδι μνδμοὴ τηιρον γ 4 βου (το- 
Ῥυηὴ δ ϑογαὴν (μείφαι καὶ ἐρυμμιίοιίᾳ βὺμ ὐυἰεὸ πιεῖιιμα ἐπ 
οεἰδεκοιίαις φυὰσγβιρανμηη ρηναης, ἡ 
κοίλη πιαδίε ὀιανινπεϑδ δινιευλιιῃ. πα τὰ εἴ 

μι ἡπρρονπεα γί οἰδείαη9 πραυνοβ ίγοῖς τάτους 

αἰϊιάμν ἔδοσάν δξεβο ἐπείρα ΦΑρ 4.1}. γἡ ἀν 

κοὐδειεῖμε. 
ποδὸς Τά πιμνα Αϑαλένας ἸΔΝ 

δον ΤΟΥ, ἰεᾶινοι ᾿ 

πηολάωφωμ ΑΝ τοῖα ῥμρήμοι 
φοικχὶ μὴν ανομδα μην ἀιϑοῦ 
᾿γγαπου ῥτμστς  πρΆρογβόνα ᾿ 
ἙΗΥ͂ 0} 

τὴν πὶ 
διέ ἣν 
πεϑεῇ! 

ΣΤῊΝ Ἶ 

φιο 

. 

᾿ φαγῇ “- ἰδιοιραυ τῶ διυμίαμις κα
ὶ ϑειό- 

, ἐσμαϑϑη ἡ ἀσιύετος αὐ τὴ καρδὶ α. 

4, “ 

πος τὸ ἴδ ωὠτοιὶ «ῥαπολργήτοις. 

ΟΣ ΤΑ ΚΟΜΑΝΟ.:. . Ν᾿ 
“διοτῆα, Φίάφίῤοοι, οἷυε τοπι ρο- 
εὐεία ἐστι ἀμ πίτδε: δὰ δος νι 
ἤμπε ἱποχουθι]ες, 

4νυφμα ιν νέγηνε ἐλ 

μη! άν. υἱ βυήπεκιη[4- 
ὁνίει. 

εξ είρμμη, ̓ ινρλννοῷ 

οὐ Διότι ,νόντες τὸν Θεὸν, οὐχ εἰς Θεὸν"! -Ῥτορίετοα αυοἀ ἀυυπὶ [δου] φυᾳ ἫΝ ΩΝ 

ἐδάξασειν κἡὶ ἀὐχειοίφνισειβ ἀλλ᾽ ἐκφτατ 

ϑησων ἐν πῦῖς «ἤαλ
ργσ ἧς αἱ ᾿ιχρὶ 

ςορπουφίίητν δαπηφη ντ 1} οι 
[ποι] β] ογΠσδιιογυητποηις μγα- 
τἰαϑ εἰ σρογιητ: [4 νϑηὶ ἐ6}] 
ίψῃς ἰῃ τατος μδιϊοπιδυα (ων, 
δι Οδτοπεθδγάϊιπν εἰϊ ἀς!ρίρην 

να ἰόν, ἠδ {τωι Ὦ εἤ 

σἰονεβεομονμηι 44! ξνα- 

ΤΗΝ ἐπ {φρ}} δ φημεθιω [μη 
(σ οὐξνναῖνην κὶ ἐπβρίῖι 
ΦΟΥ ΦΟΥ͂Μ. . 

(Οὗ ΓΟΓΠῚ. 

͵ ᾿ ᾿ ᾿ ὁ ὃ Ἅ" 
Φέώσκοντας δ) σοφοὶ, ἐμωρώλϑησαιν. Ὡμεηὶ ἔς ἐ!ἴτσηῖ (ὰ 

Ἢ τυ δ] ἴσητν 

4 “6“ἰννα ἰυἱδεὶιεε} Ἐρ444 ἔνπν βοίαπ},4 ἱμὴν ἀν μἸ 44. το ἰ 
δος ἰὴ ϑιώᾳμος κρὶ φηέίτως. ν αἰ βιᾶται, δφιβήενθα ἡμοῆμε εἰμ, 

νἱτι ψ' ὡμιπιαν ἘτΑίΠΙ. ΠΡίμμμς “ΕΟ ΗΔ οΜ6 ῥβοιομη δα 4. ἄνμ- 

. ἡ ισβο εχηπιο ματος 1δγ τὴ προ σορυϊατὸ τά ρος 

Ρἰςηῖςὶ, 1 Ζίναπεεν νηΐ (΄ ἐ[1: 
ἫΝ [πρίονι βνίε μῆ, "ε: 
πππτάφσπονυ, 

ἐρίδιιν ατογπαὶ ροτοπιίχ ας ἀνιιπνατὶ Γςοπμεπιλτ 0 ἴῃ Ρᾶ:- 
τς ἡσςος ἰδ ντ ομνος Ἀοπγίποι (ς Βα μείπατον ες σης 
βισάπιιγ: ἀταυς Δήξο {ιάα ρ6] ραττιπὶ νι ςετοπιολίις τρεῖς 
Ἰνατφηῖον δὲ Ορου! ορετάτο,μοά γοζαητ ὁ βαττὴπι [εὶς τγαά!- 

ἐροχβείπ ἐχρησαπάλην: ἀν γοσῦῖς Ῥα]ιην ἀφείαταις  τἰομίθιις τἰτὰς ἃ Ποὺ τσλάτος ζοὐειμηρςιίος. Ἐδηῖ ἤυης 
«"ιοάιε εν γνωσον σὺ Θευύ᾽ ἃ ὯῈ εν ἐόρμτα αὐ ἤ)εὺς 
μοπηπίδας ρατοξςεις, ἀιολ ςίς ἡ}πν σοπτοιπρί ιν Διυηνηη τς- 
διε τοπάντιο ταπαμαπε τα ροζιο φυσάει εοαἰπδοτ ορτ- 

ἐπιὰ ψύτις ΟΥἱρεηος ρογ απο ει πιο ]σχιτ τη δι» 

ποίϊει ῬΒαγιίσι,, δι εἸλντοης, Βεης ἤοτι ψηςαμ ἢϊ ΒῸ 
(ψιλι ἀιτοιπο)ιπεςπείοπε. ν ; 

4 [» τα! ουμμμθηθε: [ὩΜνδὰ ποῖ! διαλογσ μοῖς αὐοἶδ. εἶ (νς 
νοττις Εγαήτνις) Κν ἐοριεαίλομεε [μα6. φεἃ Ἀ Δοειπλτοη 8 

Το ἔριπτιις ἄς ἀυιζάμν 1 μυπιᾶπις οςυ]ς παίροξι δες ες 10 πγάδιη ἡπιεγργοϊαγι.. Πὰς σπιπν Βομηλίηες οὐπὶ τάτοπς 
. ΝΠ Ω " δι : . 

εου άπ. ἢ ἡρτὺτ αἰ διος διώαμις Αττιεὸ ἀπέξιν νεῖ ζωὴ τω- “Ἣ ψυοά διῶ ):ηλπιοητες ἀειιοποχιης εν τωλρὶς ἃς Πηλ- 

μείμδος δυτοην Πὲς ἰδηςδγο,υαἱ ρτο ἰυμίις ἰοςι σοηλη ς- 

ασιον ιν (τγιρίῖς Θαίσιις, οιπῸ ἁἰιοχαΐπ {προ ἐξα: ἰὴ το- 

ἱμμοης πάει μθτ. Ὡς νίι ραττίντν τοττιο, Ἱερὸν λόγον νγῳ, τὸ 

85 (είς νάποι εἰΐς οἰϊεπάστσωι. Οὐ ἀς τε “' αυὶς ἰΙερο- 
τς (Ἰζοιοπις Ὡς πάτα Ποοιαπι ἀϊαίηροι, δι τοὐπὶ μος ͵ ᾿ ἱ γβονν 
Ῥαμ]: Ιοςο ςοπτιυήετίς, ςοιπρετίει φυλή μιοτίτὸ οἤγηες ἃ 

“μιουργλσταντος ἡμαξ ὑμιον αληϑινὸν γ συ Θν μα, αν νυμήζω “ἀπ᾽ ἐν τ ὅρίστα, Ὡς ςοατριλπηαγ ἐπιρίοτάτις. Εἰ Ἀις αι 4οη εξ 
ἔγτυθιαις ες τπογείοσ μ]μις φειοπτία θοαὶ δὲ πιᾶὲν, συλας. ἐδ ὄντας οὐσεζειαν υὐχὶ οἱ το δρῶν ἐχρι τομιζ ας αὐτῷ 'παμπονλας κκ- 

πϑύσωμι , ναὶ τὰ ἄνα μνρλα μύρρι ϑυμιάφειμι καὶ κρισιαρῦ εἰν οὐ 

οί υἱρ αὐτνς, ἔσει πα δὲ κρὶ τοῖς ἁμοῖς νξηγηυσωμίω οἷοι ὧὖ δὼ ταν. 

σία, εἷος δὲ τίω διωΐα μὲν ὁποῖος δὲ τίν χοκτότμνα, τὸ γὸ κοσμεῖν 

ουριάνιατε ἀςζαρτὰς Δάδιπιις, ἡΟη ξαπτίιηλ ἡ]λπὶ Δθξε- 
ἄχυυμη αὐιετίως οὐϑὸν ῬοσραϊοςοΙΠη λύγυν᾽ τορυξ πλῷ. 

τιδπν, (τὰ ετίλπι ἀσπῆπιηηῶς τοηθθτας τὴ ἡΠυὰ Ἰρίμηι λϑ- 
εϑήλειν ἀπαν πὶ υτι ονδεχφυᾶνον κόσμιον ἡ μηδενὶ φθονεῖν Ὑα ἀγαθῶν, 1 γικὸν ἱπιις χίτ, αυοΐ ἀν λροίζοϊο ρρῥιημα τῆς σαρκὸς ἡ ΟΟΔΤΙΣ 
“ιτελέ τούτη χρὴς ὁτη τος ἐγὼ δεῖγμα τίϑυμαι καὶ ταῦσν υῦρ ὡς ἀγα- 
ἀἰρέμιν ὑμνείοϑνω " τὸ δ) ὡς αὐ μαλιῶχᾳ νοσ μιῇ ϑυίη πᾶν ἐξευρεῖν, εἰς 

ον χε σοϑίας" τὸ δὲ χα δ) σαι τάνϑ' ὅσα πὸ εἰλετονδιω ἰμηος ἀνηϊκτον. 

ἀφ, δάετωπν σης [ἄγπποιϑην οἱ ὑετηπν ργπῆπωηι ἐοηά ἴονι βοδἐτο 

υὐ ϑηπν οηγηά υἱενο υοἱμέξ 4μάηξο βέτε βοτμῖε ΟΥ̓ΒΩΕ φυηζίηηα- 
πε Οὐ ἡμ δ ἐ βθονωπὸ δονονμπὴ ἑαη δὲ, Παῖμο {8 ρενβ ἔξ ὑποϑίαι.30. ἐππτατ πηι] ς 
ἐεπινηβεανὲ ἤεην, Εἰ αζίεηνε φωνάεην ἃ ποῦμε θόημε ἐοἰεὐγαίον, 
Ἀφιοηοην φηΐεην ἐμ με η[ε 4ω4 ὕπέμονία 4μὰην ορειπιὲ Ὑκοτθάγεης 
μη μην [ἀρ εηεἰδ: σ᾽ 4ηδομηαιε ξυμ ἀτίγεμεταῖ,εα μον ἐθπ- 
παρ ἀοιπνν ὧν ἐ[Ἐ ας βοιεβαια 4μά πη πιοάο μη ἐτανὶ ροζθῖε. 

᾿Λξ0λ.8.7. ὃς Ολτο ἃς δαηφιίς, Μαιτῆ, χ6.17. νηάς {Πππἀ Ῥο- 
ἰαξιλπυιπι αὐτνξο ύσνον, ὃ ψδώνυμοι ἡ] γιώσες (οἱ οἵ,.8. 
[πτόγρεοῖογ ἀιῖοηι ἐματαφάθησσιν, »᾽ “ἦν βμιξἢν [ωπὲ, βοτμις 
χιάπι Ετηξέναι! [με . απ Γταίηνο. δὺς, Εναποεννηῖ, Οὐ ΠῚ 

, φβοηο ΚΡ’ ἕνας έτη ε{} ἐβ{μμωι εμέ μηπν βαῖνον πϑὴ [᾿ ἐδηνϑνηνν Ὁ Ὺ σεις Ἰηιειρτοῖο : 4 ορίηος Αροβοίμτη μος νοςᾶδα- 
., λκεβιοννὺ 46 ἡνωΐβ 45 δι [φετεβεαμενέην, 4ΗῈ υπξνεηεα πιμί μα νεὶ εα[-. 

ὡς [μα φἀοίεμενίπν εἰ ([ ἐπ ῖρ[ς οοφποωδνιπε,μωπν εἰναπν δἰ ἐνι ἐαροίμε- 
ὐπφμδηεα [δε εἰκῶ {αρ σπιξα, φραηξῶ υδν “414 ἀεηίηωε δομη44. 

ἴο ποὺ ταητὰπι ἀςοίλταγς πῖος πο οβοοηζῷ αιοί ἔρετα- 
Ὀαητ. ((ἀ ροτίας τη ἰο]!εἰτὲ ςοφίταηάο, μιδι ταπάσιῃ Ὡϊ- 
Π Ρ) ληὸ νᾷπυηιὶ δι ἴηλης ςοηβα! δ, ἰ οἷα νιάς]οες, [ἃ 
εἰ Δ] λσιιηι ΚΕ ϑΌΘΘ ΙΝ (α ἰπνιίλετὰ αυὰΣ ἸΔετεο ἀϊ- 

! ον τ Οοείηι. 8.4. δ Ὁ εὐχαῖς γοζάπητις 
Οὐδ [ ῥαθαίῥη». } Α(εἰρίο λυτοπι νεγθυὴλ ἐματωώθησων, 
αυλίι ἰὼ Ηοθταα σοπλιρατίοης ΗἰἨραοὶ, να ἢ ἀϊολς ἃ (εἰ- 
ΡΠ» ΑΙΗΪΠς ἢ οἀπὶ Δηγεπείαπι ςοπιρυ)ίος, το πτοάο εἰλαπὶ 
τητοτργεέζογ (σημοητ γοιδὰ ἐσκοτιοϑ » ὃς ἐμμγαίϑησων Ε] οΠγ- 

δρά]ης τληγςπ Ολΐσηις, Ὀοιηὶ ἀοι νὰ σγεατογοιη τη οχ }5. 865 πὶ πιέροητς ἔνα κμιπε ἴῃ ἸΔο οἰ λττίαπν δά υάμη 1π- 
εἰνΐον(οἀ τευ ντ δομμουργν ἂρ μοίςιτ Ραμ ες αυτοπ πος 
{ἰετ ζιςγηίτατι δος βοτότιατη ας ργοῖπ ἀς ἸΟὨ διὰ ρτο- 
διοίτις. ΝΑηη ταιλιὴ τι εἰϊ δημέουργ δὶ ἀροίϊον, ἐσρὸ 
τγαϊογία ΟΠ 1}}} ςοστοτγιιάγοναις τρίς (εις ἀιιπίᾷχας ἀϊίροιὶ 

το] Πρ εηάλον δι ἀλπιηαηάδπι ἔλεις ἀπτος Ἰαςις μαδοτοητ,πηΐ 
«Ἅπ| Υἶῖγο σχτϊηφισγοης, ρατεῖπι ἡςρ] σρητια, ράγτιπι πτι- 
Ρτυδίταῦς: ργὸ φαοψιχς Αροίζοζις ἐὸν πμι χὰ ἀσποιε να" 
τιτλῖσιη Ὠεϊ, ᾿ 

τότ, ΓΤ ωην ἀϊρνηιάσ ἡ ϑειφοηοδισο 34 ἰρσξιαίιτευ λὰ εἰς. 40 21. (λωμην (6 ἀϊξδιιεε, φάσιντος. Αρυᾷ Ηεῦτσος ἸΌΝ 
τἰοπτηῃ), τ ἐλιὰ δά ἀπροίτοης πὴ ἃ τἀ ἠϊγατίομσπι 16- 

ταπὶ τγοδτάνι τη το ἔσο: δὲ Ῥλυΐτ πὶ ρυεο πρα [ς΄ 9 οιότητες 
(δ) ϑεύϑητος ποπῖοπ ἤος ἴορο νἤιγραγς, αὐὸιξ ΓΡΙᾺ θεότης, 
ἀφῇ Πείτας εχ (οἷο Ὀει γοῖδο,, Ὠϊανηιε ας ἀυΐσην εχ Ἰρῆυς 

4ην. δ, Ἰψυο κα τείροη ἠοῖ τῷ λόγοιν καὶ φάσκειν τας ριτυγ ἀντ ςἱᾶ 

Ἰμφι ἐζένθ. βά ομάηστος, 

(ἡ χ᾽ - 

ΡτΟ ἰητως δι ἀβυιὰ {ς «διυ!ά ςοιπξίτιοτο, γε ῬίαΙπν. 1.4.1." 
ἡυληηιᾶῃι ἡ υ4 τγαϊο,, γε ἰπδηὶς 11 ποπιίβυηι Ἰλξελημα 
μιοξ᾽ νοιδρ φάσκον Πξη!πσοτιγ. Οὐ άλπι σοπυςετιδς, μὲ 

Ορετίδιις ζορποίζατειν, «(μνᾶ νοσΆταγ 5 οἱη φύσις ἃ ςιίτς. καὶ- 4 ρνυβιοϑαμειτ ἢ ἐν [αρῥεδιεν, ρετιπάς ἃς 11 (ογιρτιιη) εἰἶδι οἱ 
γανοὶ Διί τγμιγ. 2 θοῖ.ι.4, {, .».Ζ1 4 }»ος οἱ βην εἰς τὸ ἐγ Μοοφυάι- φασνόγτοῦ, δὲ δονῳ λιὸς τεΐσσυης λά νατίος οπηηΐμηῃ 
Ἃἷο πὸ τάταπι σηῆολι Αροΐοΐυς 4ι!ᾳ 1} εδιοπιρίαίοδε βοητηπ ΡΜ" οίορδιος » ιδΐος οοἰευταπτυν ΟἝ]]οσιτὶ 
ζρηίδαμλτογ (τὰ αὐαϊτὸ τηᾶρι ἰδ οὰτ [λει νος ἤλης ἰθοοι. . γαάςς, Τυΐςζοτισν Ατυίρίςες, ΟἸάσοογι πὶ ΡΒ] σίορΡ 

τοις τὶς ἰυ οτος, ποηῖρε ντ ἰνοἸηίηος πα ΜΠ} ρο το ριδιο- ἀφγρμοτυπν δαφότάοιος., Ῥεσέατι τ Μεβὶ , ᾿πὐοεγιπὶ 
τρὶς τλψιο πος ΨΈΤΟΙ ἰατογρασα! αἰοπτίοτ αὶ σοπυοττῖς Ὁ Ογπιποίορλνθ ας Πνάσοπιπι Ἀλοδίη!. Ηνυπε σπίπι ρτβεο 
164 νην ὡς ἔλεος ΟΒεγίοζοπλοίυν (ἰα πὶ ςομίοηθμτίο- εἰρυὰ 4υι (αἠϊς (μρογἰτιοηιδης (είς τοτίμπριις γι ζυς 
πῃ ματα τὰ πρηποατ τ «εὐτὰ ραττου] αὐ ἃ 1π νοτυ τὶς ἀπηθας τονε εα ἰρίοτιπι λνϑηὶς δι ηϊουις ΡΡΑΙΓΙ. Ἡυς 
[μἀτίηις ςοάιςιθις αοη δάδιτιτ. ἐΝΘΑΡΙ Ὑμλ Διῖ (Ἰρογο ἴρτο ᾿ς μάταν ἀξογι ρείππο, 

11 ρας νὲ 1εμηλον χἰονιβ. ἀΥΩΗΝ, οὐχ, ὡς δφὸν ἐδόξασαν. ἐμνν γηαιΐς, θην ἐδύιε νν ἐφ ρίμρία» ἀμ γεδια Ἡρυ ρα νν! 

Ἡχς οὐδ ἰαμπὰ ἀμιυμιτία. Ἄφάνι νυυὸ ραισυίλην τ α- Γ᾽ πο νέάανφι [ψεῦνεν 6.6 Βφνοήρων οἱ 41 πὸ ὑη ἔ)εφ! ἀν τευηβίνο ἡνο- 
Μεν, αι ορι νὰ ςοπυόιτ ἴπης ἰοςος, ἃ ατογψιμν ἐχ ἀπ [αβεενῖνην, ἢνο [φενΐνμα ἀτνννον πηβενοέρνωη» αά [δεόντων «ἴ- 
ΕἸοδικονιαν ἀιοτήιο ἀο!άοιαιαι, νὰ ἀιχηνμιν Μαζ., 7, δε, δυπε ἃ ὐἱ 4 βγη! 416 ζονθΥΠΓ ΩΡ: “"Ὲ [ρεγ Πιείου, υἱ ἐἴϊενε ἡ, 

᾿υἸολασίο, Ποιπάς δἀποεῦναμιν ἀοκλυς, θα δὲ ηρίππν εἰατο, βηνηία τα φηᾳ υνεθοναπία ἔθ εφε βίοι [Ὁ «ἀφ «γεάεσεη!" δαὶ νι- 
Ἠεϑιποτιῶν ρον τελροίτιιπν,ίντ αἴ «{ὉᾺ νονν ἀα]θον, οὐθηὰς {τ ,οετταν οἵ οἴπηος Βοιμίῃ δεῖη Κοροις ᾿ἶστρ- 

᾿Παιρς Θθίοι μάταν, ν οἴμτι [04},.6....8ς.38.}) πιο ἰδίου τπροίν» 69 μγελιοράν, ντ μ Πδὲ (ἀρισρτηἤητνι νεἰσληίας ἴμ το ἱγίο 

μμς αδὰ ἈΠ αίη νἱἀοιςτὰς μωαθγιων νπθπυ δες! ς ἐχοο, τα πο [ς΄ ρεογίις. υΐτος, ὅς ἐπέλπον ρεοάνιητ,, ἀσπιῃς 
ΓΕ (ςητφωτις, Νδία ἀυληι δυάκ, ΝΟΣ ντ οι ἴοι - τ. ἀεὶ αὐΐτι ᾿ χυοῖιος Βἷς γα ταῦτ ἢ]. ὁχ {πη εοτὺ- 

Ἰώτυης ΜΠ τπὶ μρ τὶς ἴῃ πεπτῷ ντ στα {πον ν συμ, Ὅτ ἈΛΠ υπῖ ἐουνοτη σις, ν τ ροτροῦια ΒΝ Ὰ1Ὶ [τευΐυ. 
ἡυοιπσάο ει Ἰοτηβελγιντ} (ἰχτογ τ δ έμννυε Πλέμον, τὰν Ἰυοτία οϊοεμάϊε. ΑἸ δ ἀυτον Δμοϊϊολυς λὲ Ἰσου!η 

ζἰουβεοτε ς ἀςπμιην ἀιοίιυς, αὶ λγοαμα συλ οο οὐτι 40 ἀν . ὌΝ 
,ολ 



ΠΛΌΟΝ ἃν τς ἐτ Ὁ ἀποετν ᾿ς π Ὑπχ τ ἈΔΡΟΣ ῶν. τ ᾿ : νὴ ᾿ 
Ἂς , 

ΟΡ, Δ ἘΡΙΒΤ ΒΑΥ͂Ι ᾿ 
Ν δ ΝΑ ὡωὼ Φύβων τὸ ἀφϑείρ. 5}) ᾿Μουνγθης ςπίαι αἰρείλην ἰπ...}} ΒΙδνρβ δα 

᾿ Ὁ λ ἜΝ νος ἊΝ Ὅλην 

"" το 7 ΑΡ  'ΔΟΜΑΝΟΞ 0. ἐν ἀξ ο 
οὐ αὐσασι τίω δι δ χᾳ- αἰ ατη, τηαθιμι ἰη τοί ας. | [,Ρωμἱ δὰ ρα αίοι ἐνηλέεν- 

ι ΠΝ ἀε ρογρειγαπῖς8, δζ ̓“ςοτηρθη(α-", [269εν ὀβιραφίοι, Φ' προς ᾿ πρὸς : καἱ τω αὐτιμι δίω, ἰωὶ ᾿ ' 
Ν ᾿ εἄγμσι ἱμλρ αἷδ ᾿ςογγαριὶθ.}} ᾿ πργαζόμδγω, οὐ ΡΟΣ τἰοπειιζαι οὐταϊ Ὀδιτογῖν, γ “6 (μήν σρον 1) τις μα τς Κρ τννο τη ποαπόσων, βοχηίηὶε »δς νοϊμευὑπι, δι 4ι8- ᾿ιβσα παρ κένε τ ἔδρις τῆς σρλαδης αὐἿἿϑ ὦ ἑαυτοῖς ἔπο- ῇ ἰόξα είς τοκίρίεηις ΣΝ μὰ ἢ νι μοίον φυμβρ κοῖς » τς 

κηπεν Ὁ ᾿ ἀγυρεάυπ)ν Πρ] υπ... ὀ ἐἠΓ}ᾷ1Φ' βηρεμεῆνν, ᾿ λαμθαίοντες. υ| 4Ἐὲπἤσωςξ ηοη νυ ς[ϊ εἰκ| ,ώ δι ΞΕ μνοῦαικ 1 ἰδεπνρεοθαε ς 
. Καὶ καϑαὶς οὐκ ἐδοκίμοασεω τὸν Θρὸν ᾿ Ἰηυβίαπι Δ ᾿ Σ ΜῈ ε 
χων δλιγνώσφι, παρϑ δῶκαν αὐτουὶ ὁ μοιφιίδυπι ἰπ- Ἐκ 

τοι ( ψεἰπι ἀλη ΥΩ 
φβέάις, εν 60 ᾿ 

ἰθηβξὸ τὐ]το- 
ευσι, Γι εἰ σεν 

ἐβρ ν Τεμα φρυπιξίαι! οὶ 
ἐδ γαβυν ῥωπι βοίμα, νι ας, ἃ οί 

ΗΜ ἰλομην ἰγαδναχε γα μό- » ᾽ “ . σ᾽ ι. ν ᾿ 

ἔδωκεν αὐτου ὁ- Θεὸς λα! τ ᾿Αμοπιοῦτεπι ετίβην τγαάϊ. ὁ 4, ἢ τμον 4ονὰ νοάμνν " μάνα, γα διά ( εἰφι ΡΥ ἌΝ εἰ... Ἰδεμα ἐν ἐξῇρεν ὁπ «ον φυε' τυρὶ ἀϊτατίδυε ςοτ-] ἰγάω μηνν ων τὰ 
"ΒΒ οῦ ἴῃ Ὄρηίϊτοηὲ τετί ηοτοιρα 
ταῦτ ἀΐτ σὸς τι 1 αἰσυτειν, 

Ω . ων ' “ ,. ἡ Ῥ “4 4: κ᾿ ᾿ 

ὙΡΕῚ ; ἀΐυπι ἰρίοινι δὰ ἱπηριυϊγἐδῖεπι ΤΣ ὁ Θεὸς οἷς ἀδόκιμον νρυυυγποιεν τὰ μὴ κα΄}. 1 ουπδίς ἰυάϊς!} ςχρογςηι, ντέι. ἊΝ τβοπ παρέα. 9 
ὰ ΟΝ λτῶ ἀτὶ ᾿ τὸ σοὺ τὰ δῇ ε Ρι ΝΥΝ Ξ ὅτὰ : ὶ ῇ ον ἀρ ουν [δ'τἰηὶ 4 ἤμα ἡ. ἐοη- ποὴ οὐιηΐδυεν 

ΤΗΣ με Ῥῃ ἰκέως χορ γι (ΘΓ ξης σογροτὰ (υΔη (ς- ἰβούοπὲ (ον Ἔσο οϑήκοτ ὉῸὃΘ Ἐπ νγοατδε μδ. αὐηίιτς ςδιιεηϊ θαυ} Π μονὶα (μίνεπι ρίεειτ, Ὁ 
Ἰεϑε παι; ϑμὰ Ἔν 2] |εὐειιρῆς; ᾿ ει} [μνορβη Ξ ΞΕ ΒΕ ΕΣ ὩΣ ΤΈΓΕΗΝΕ ᾿ Ορρὶ τὶ οανηὶ “ ἰηἰυξίεία, [αι [0 Κι ρίοιον οποο ῥαίαμὶ- ἐς ποῖα τ 
Μη ἀ! πίθων ΘΕ ΣΝ πιπληρῳμϑμοις πάσῃ ἀδικίᾳ, κα- (Δ ] τίν ᾿ἰσοτιαΐοῃς, πηρτοδί.  [{4ὲ υπαίνενε, βννηίεαιιοπεν οὶ, 
(εἴα σοπιλπιί- πῆς μετήλλαξαν τίω ἀλύϑειαν  ἽΝεφο Ὁ εἰ νοτίτατεη τγαηῖ "ἢ ᾿ , ͵ 

δ Ὁ Δ΄ ᾿ ἢ ΠΑΡ ς ᾿ Υ Ἵ πλεονεξίᾳ" με- 
Ἀϑερἰαῇο Όεὶ τῷ Θιοῦ ὧν τῷ ἡαύδει, καὶ ἐσεξώδϑησαν) Ππνυτατίης ἴῃ (Αἰ {Ἰτατετλ, δὲ νεηφ- ΠΦΘΊΟΗΜΦ, ΕΊΤΓΙΦ: ΞΔ μὲ 

γδίδην Ὁ εἰ ἢ τορηβαιὶν, [(ιτοραυατί εἴα: ρίηὶ Ἰαυϊα!ανὲα- [ [φναίμα, φεφοίυδ, βίενοε, 
σ εοἰμεν “ηΐ [(ἡ μιώσωῃ ] 

ἡρμίάδα ᾿σοιξίάϊο, ὄρη. ὦ ἰ 

᾿ νρὐδυχ: ἐρϑύνου, φόνσυ,ἐριδος, ὁδλον; ἤχκόη-} [ἀς ,Ξοηϊοπτιίοης, ἀο]ο ,᾿ π)δ!ι-| ΠΡ ν γὲ Ἂ ᾿ ντῇ κή ἐπι ον: ἴον ἤρὰ δ ΤΟ ΥΕΗΙΕ τος ὍΝ στάντα ΠΩ, ὡς μα, γγ6 16 Ὃ ᾿ ὧν τ δι 3 ἡ: πιλ μίορε,ἀδίο πναϊἠζνίρεε: ᾿ 

ἢ » 4837) ριζίογιτο (τορος, ας βαἴοτὶ 7 4 εδῇ δερρᾷ). ὦ πῆ δ γὸς. τς ἀραὶ στιγτοι, ὃς ἕξιν δῦ λργητὸς εἰς τοις αἰ ὠνας. Σ ΡΣ ΈΠΙ 4 εὐῤ μηρί ον [,ο] ϑυξιεγοῆξς,  οδίοσιντονγοβ οἱ δωβενοβεν, ἀρεναξίοτεν 
Αμίω. ΣῈ ΠΟ ΜΟ ΑΙ το Ὁ [Βεηραϊξυε ἴῃ [ςςυ]λΑιηεπ. ἔξω νὲ [δεμίει, νειν, εἰ ψιϑυρασεῶς; χαταλρίλοις, ϑεοςιυγεῖς, 7 Ὁ: οἵουού, Ἰηϊυιο δ Μ ρεήι Ῥεο οὐδεν, εηινπνεῖδιάα Γ΄ ἕῳ 

ς ᾿ μιν" εὐϑο;, οἰ ἴοι, ἑηνι ἢ» 
δἰοτιοί ἰπυςηξούοδιηαίος ΒΡ δον: ΓΣΣΣΩ 
ραγοητίθυς ηο οὐ ςἀϊοπις8, - [ ἰγρον οὐεάμηιν, 

ὑδριςὶς, ὑπερηφαύοις, ἀλαζόνας, ἐφοῦ-- Ῥιορβέετεα ἐκάϊαι ΠῚ " .“ ᾽ Ὡ" ᾿ς ΠΤ  ρετοὶ χακών,ρνευσιν ἀπῳιϑεῖς, 
ῃ : ὡ : 

: θεω η Ῥαβιοπεὶ ΓΝ 

“να. ἡδην [Χηλ η4 ἐοτμα 

Διοὶ τῶτο παρέδωκεν αὐτοις ὁ Θεὸς 16 , Ρχτορξἕογοῖ, ἐμΦΗ 4), «δά! αἰεὶ 
᾿ ͵ 4 Π [ ἊἋ ’ ὧν ᾿ ᾿; "} ᾿ 

οἷς πάϑη ἀτιμίας. αἴτε γὺ 9» λείαι αὐ] [τος ευς αάϊν δεξί θυις, ἤλπι 
; , ΞΕ ΕΝ [ααϑης {10 ἀΐαγυτα.! ἢν λλαξων τίω φυσικίω αοῦσιν εἰς «ἰω] |δι 1Τασυηδ ΜΙ ογυὴλ τγαη λιτὰ] ἰδνρπνμεαμθνηηε πα νταίμη. : Ἐρ τος ἵν ὙΡτΙΣ ᾿ ἬΝ ὙΠῸ 

͵ ΕἾΤ, αξ : " . ζω : τᾷϊς πατυγαῖςι νίυτι ἰη οἰπὶ 4υ}}  [υΐοπν ἐν ἐνῆν υβέην φνι ἢ 27 Οονορανψαμίαινν,αὐτιμιϑίαν. 1ὰ εξ πιτοςάσπν φιιας πιὸ ἰοβοπι πάτιιγα: ἱπΊρίοτ πιὸ γογὸ ὁπιηες ({γτ ἀρρατεῖ οχ' οὐδῷ φύσιν ᾿ εἴν β τον ὀχαιενι : ἐρεθοθμαμλι ποπες τείροηφετρε. Ρίως αηὶπι εἰ εὐτιμιϑθυα 4υὰπι μυῶν δε, βαρ ειοία ἱρίογτιμι νἱταλίτα ἱπίαπίυμε ντ ρεςἰράτόρ τὰ ἴζαίεια, δ τ 
νιτεξὸ ἀηροταις Ἐταίμνας, Εττόγειῦ διτεῆι νοῦαῖ πλείω, ἰσγδητυγ: εὐσὸ ποςοῖϊς εἰξ Βοπγίηες ἀμιιπάς υὰπι ἃ ἰεγς 
Μείξαδειγατίοηςιη ὰ τοέλα νἱα, δι πατητὰ ἰρία οπλιηδ᾽ πατιγα ως ἃ (δἰρεῖς 1 τά εχίροξεατς Νοειμν νοτὸ ποπ᾿ 
βηδιι: ποηυὶς φἸτοτοιῃ ρατοῖ νδολτί ἀμόρτημρ ὰ οἴ ροςοα- ἢ εἰτίρετγῖος βηςς λυῖ τειηροπιηι πο λσπτ οὶ αμγισρνάιαὶ 

. ταὶ ρος μρμτμάς μι 8) ον Ε Πα πλ,ς ἰος 4ιιοά ἢς ἀςεῖα- Ρυζίςτίδεις : δι τῷ ποι πιο ὸ ρεδιρίποπιμη ἔουιηία (οφ 
᾿ με μζοτ.δ8. 6 ΐ εὔὰπι οχρου στ ον πος, οσνηι 1 ἰητοντ ἀμ η1 εχ τητι- 

δὐποδεεν «οϊομη π᾿ Σ᾿ 
ἐμὶν γεϊ ξο. παρωταὶ υν 
ΣΥΝ 

Ῥβάεννές [δε πιρεεης να. 

Οἱ οίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἐρέντες τίω [27 δι πη τέγαμ!ς διίαπὶ ΜΠ 
φυσικίω χρῆσιν τῆς ϑηλοίας. ἐκαυϑη-.} [τε] ᾶο -ἠδιυτα ΒΒ (τα πλιηα. 

σἄν ὦ ἢ ὀρέξει αὐῸἿἦἶὥἪο εἰς ἀλλήλρυς, ἀρ- εἐχάείςγυπι θ4 Πρ. ἀ πὲ ἰτὺ8 1η 
Ἔχ τ Ξ ι πϑέσοΣς πος τς οὐδε αι ΟΣ ,ὃ ΙΝυα υἱΐωην εἰ οὐ χοὺκ ἐδοώμασαν ἰὰ οἴ, οὐκ ἐδυξον αὐτοῖς. “ τοῖς εἴίᾶπ) Υἱποτα πὶ ξυχφίαδθυς εἰσέχος νοςάτο, νἀ υσὶ- 

, ὠράτμηρ εμπι ναὶ ἠνναζᾶν, ΝΟ ρ, ταν ΕἸ πομεάμενωη, Ἐπ (Αγ βοϊνίπυΐτυς τγαάίτ,Αἢ νος κὴ Δ. ζατ πιῇ ςὶς ἀ το τ φκοηίμῃ τὸ διμμοζῶν ἀςςὶρίτως ἧνος ἰοςο, γι ἢ Ὀαμςὲ ἀίςλβ, ἕω} ἡςηηρς ἀδοκόμον ον δ Ἰοζὸ που ἀείρεπιις, ἀροίμοις, 

͵ εοἶροχειμμασ με Με νεγὸ νἱάσζυν καὶ ρτο γὸ νίωγρατα. Ἴχρθηΐτινε ραπα σεηιῖς φοττίς Πη)Ριϊς ἤθη οἰτουηίςείθαι Μιο'ο! τουμὲ βοα. [ἃ ςαἷπν ἀδπναπι ρτοθδῖπιις μοι! ἰξατί ἐϑ ρτὸ ἰησηῖς ἃ Πεο Ἔχττα νἩ άπ) ἔρεπι λίυτις τορχοθάτα :ἰοὰ 
" τς Φ μηξοντορε δε μ, ἀφθάρτου. Ἐταίπιις, ἐπννῤογεαὶ μα. 40 ἀπε. ΟὨΠῸς αὐνθνν νἱ ἃς διυξζοτιταῖς ἀριῖ φάγῃ ἔχ ὃ ἀπ Ποὴ ἰηὶ. μας.  αἱράτᾳ δι Εταίτη. δὰ νεται, Α᾽οη βοοδανηρι, αἰ ραία πὶ, ρτὸ ςὰ μὲ αὐ ἔς νἱς 21 ςοπιηγθη!ς ἱμάς} δι τάτίοαν ορυ- ΄Ὸ«. 

βκοτις πὶ Απηοτιατιοηίρις, ἀπρίτας Δ αι ἄρ πιῆοαῖς ὧρ- Σ᾿ Οὐοπαπι σίτκις ποηπυ]ε,ντ γεΐατι ΙΔ οτγαητὶ ἐμξιτς οὐϊοιτὰ. ΕΠεΔατεῖι ἰνος ἀφόξαπι ροτ μϑωσινρτο Ν “φίεκενμηι. ᾿ταῖντ βοπῖο 1 ποι χτάτωτ, ἔς φυλῇ (δίατο Βοπὶ δι ἰδ! 
ϑειρτοῦ ψ!ὰ πὶ ἀϑείνατογ. ἸΝΔπὶ τη ἰοτίς ργάίοττίμη Πτοτὶς φϑοαρὶ ς εὶ (υδυςπἰδητ,οτοίαηι ἰα Γξο ροσ πιο ὁ ἱπηασὶ παρ". - 
ποι πιοάὸ δὰ ἐσῥάν. (ο οτίφτη αὰ ποι τη πὸ ροτίηςς, αυεῖν [(Π] τεῦ πε Πεὺς νἱἀεατὰν πιδίογαπι δυιδτοτ. [ἃ νετὸ τδήϊνι . 

4 ρεμπν ὧχ ἀρμιμοηα ΤΕ πεγε ν τὸν Θεὸν ἵχειν ἂν Θνηνώσενδ᾽ εἰ, ἀποείπηποιρταπυς δὰ ρεςολῃ ἀμανγυατ, αἱ, ἐφ οιβεάτίοῃς 
κ θμμῃ ἀ Αραμ, γεϊίμενε. ιτυηαιις εηἰπὶ νοσιη] εἴ, δι νὰ ; νἱἀστὰτ τάσπι νοςαδυΐυπι, βρέ ϑρλ εθὴν ὙΦ Ρμα ἰΐάψιενς 

ἀηχοάμπι σογτιρὶ ἀἰςίτιις Δαίπτας νἰεἰίς, δύροττα οτάην, ουϊαι Βοηο νεῖ ἴῃ πιξηζειη νοπίας: ἐσὰ σαυοὐ Δ οἴ οἴη εἰς! ς ἱρεσυϊατιοηίρυς,ια τὰπι αδ' μυπηληὶ ἰηροπὶ) [ιεὶ- ᾿Ρίληνας ἰοφις ες, “οπίρἰοπείατιμμ μάτι Ἐρη(μϊογομι,ιναΐαι ν- 
ἈΠαυὶς, αὶ τλιπση εχίἕοτε πο ἀςηίς, {ῤ οἱξ νιτοίας. Ἀσὶς ἀἴαις ςτιάπι πε μᾶς ρεωροίξετα πγοήοβείᾳ Ἰη {Ὀηηπιῖ 1πο- ,, ἤμιςκαην οτίλπι 40 ἀγγορ, δητία δὲ ἱπῃρτοθίταῖς ργοβοιίυα- τὶ Ῥεγιρμγδ φιλί οὐμαν γεῖοτς ἔμεσγριςτς ὃς Ἑγλίίπο 24- 
ταϊ εγρίημιοινιάς πότοις 43, ἃς λὰ ἘΡΗεἴος 4.21. 4 1» β- . θλπτίαπι ἀεηλτι Οὐυ ἢ σπίπι δοτίρτυτα ἤθε νογεδτατ νθίᾳ;" . Ὡγ Ὦευη φααῆ εα ποιίτιαιποίξτα ἐχρε  : δὲ ἐςοηττλτίο, βνοδΑην πεπιεσν ἱηςερρτοτατί. ψ: τον , ; 
πο ἰεῤτνην ἐποακίοδε,ὺν ὁ μοιόματι εἰκόνος Ν αἱρ. ΓῸ βηπιῥενάνρενο 10 Ὡςο τίθετε φυὸφ Ἰπιρίος ἐχοσοστ, πάυγοτ,(ςἀιολ,τίι ψιο πηλᾷις (απης] σοξιηίτς φρηοίςίτιιγ,τϑιοχεητία νι οἶνος 19. Ορρίοιὶ πεπλυροᾷφοις ΨΡ,, Ἀερ' ειον οτος οὐίπι ος “΄: ' ' 
ἐπνασϑοίε: ἠασᾷ εἰξ ρετοθίξαταπι. Εἰδ λυτοπὶ Ἠερταϊίανυβ. ἰη γερτοδῦ (ξη υπ):ργαίτας οστιὸ ἴνας βτοτί, ἂν 60 ρας ἄφιτο ουΐτη,οο πιὰ ς ἤςτὶ ποθὶς νειτὶ βιἠΠἰλγοπυΝ υἱῷ. 10 δ  νεθιπ) παρέδοκεν. ἔὋἔ δεν, ἐδικί(. ὥςσπυς ες , : 

μιν ἢ φυιφίεπι ληπουδιίπνις Ματτῆ.: 4.1. Νλπι αἰ πνϊατίο ἐπλὰ-  ἀριετε Ἰρδα πος τοίρεχετέτ, 4υλπη νεῖ ργὸ τορ δυις ὑτήσαις, ὑμηοοηυδετς Ηαδόγςηοη ἔλτὶς οχργοῖέ, Ἐγαίῃη, Ρὶε δέμρν ΘΑ ΟἸΔΒΙᾺ αιιας ροι κα φρνπιογλητογ ςοπιρί εἔχολι»: σαν}. Ὁ πο Ψ 

: εϑίαἰς Βοηνίηῖς ἀιςίτυ το ἱπηλσῖπε λὰ υπᾶπι ποπχίηις ε-.͵. νοὶ] αι λαν τα Ὠςο παἤειτί τ, Δρηοίςεγς δυλας ολι πὸ ρο!- Ι ἀφροξενῖι ανιδῇ ἔχοιν ὦ ὕλην σεν αἰδη! ληιρ ἰὸς ἀςοίλτες αυὰπι. οἰταν κρικίᾳ, ἰά οἱ παν! τί τιιπι ἴα Π1ο νετυι οὐΐος, τωι τὴ ἐῶ 
ἔ ἔα, νει τοδεὰ σοηυςο τς Εταίηῆς, τοσοάοπο ταπῖτῃ Ραμ] 16. τὰ ποθίεὶ ΜΠΝΕῚ ἀσηΐαυς πηόάο τί ζαίιίζλην ργζιεχε, Ῥηγιόσκαιν, ἤξις {,1τ|ἢϊς Ἡδθεὺς ἰα αποῖς Ἰάοιι ἤφσῆοας νὰ] [,δἰϊπαιδι φυϊάεπὶ τεδείας ορίποτ. Εἰς φοἰπι πᾶς οἰἰαπὶ τς Ὁ Ὁ: ς Π ᾿ 
ἴως ἃ Οταεοὶς. Ματατς δυτσον  Ἰογιλιτι Ὀοί ἰῖ ῥτὸ δ] οτοίο τῷ πιαρὶς ἃς πγᾶσὶς ἐγμιοίας ἃς ξη]ας ΑἸ πϑξίοπος ςοιπηνίηήίαι 'δαις Ἡοποτᾷτς. δε  βυς οὐίεειδηήυπι ἀιογίπιει Ἰηῖες, Υος ξεηθε μας Ριοὶηάς ἐῃ τας: εἰἴδιω ἤλης Ἰεξείοηςπι τὲ . Ὁ 

᾿ ὅοο αἰϊυ ἃ χηιρ]οει. Ετ ποξαπάμ εἰϊ ἀυρίοχ ἀτᾷας δάςὸ ττι- ως ξεν Ευτιοῖῆς ἤπαπιι;6: ποθὲν ἔλτις {τ τὰγ ποία Πεὶ}- γνόνιειν δι ἐθυγμνώφκμιήβος (αϊτεπι ἰῃ ἸοζοΣ Θπιπες ἐπίπινα- 55 τοροίμϊπιυς. ὠ 4 δοαγεαμίομᾳ, πορνείᾳ, 1ῃ πγυμις ςοάϊσιδυς. . “ τ Ν τ 
ἱ ῥίοχ απ με. ορροπίτιτ ςηἰπι πλχιγα αφϑειρ νά οἵϊ οἵην ἄογαῖς, ΘΒ Πα πνῬτεσαγὶ ας πος Ργο ποίετις πιο τί τίς ἰη τομάς ἴηι μηρδυτνν τρὴν βιασεητ Ποῖ ποτίτίαττ,νς ραυο δητὲο- [δ᾽ ςίτητ ποπηθα ἀννιρίαρ, φιοὰ ποη Ἰςβίδως ἰη ἡ Οἴαγο- . 

εἰς ςοτγυρεϊοιίο ἐχρεγοπάταγα Βοπαίη δ τάηινἀτιᾶν δὲ ἰηοῦ- τίοποπι πλάιςατγνε Ἰοαϊήταν ἱρίς Ποὶ ἈΠ] 5, Ἰὰς Ἰη τὰνναν. βεπάϊε Αροίοϊας : ἴξ4 Ὠοιινὴ π0}}} ἀρ ποίσιιπε ντ ραν εἶδος πιοητᾶπο ςοὐ δι [χπὲ γιάςτι ροίδε ρτῸ πορεφιθαῖὰ Δδηῃρῖλ-" . ὑεῖ εο ς 

{λητι: Ὀεῖις οἰπηἰαϊῃ τέσ οριεχ,γοί πε οοηάίτα φιμάσπν φΦουρία εαεέδεα ἐν ταῖς Θεϑυμίως ν υἱρ.1. ἀεβάενϊα. Ἐγδίηχς, γιοιιὰς οητησι ἔμπης ἱγα οἱ οὐποχί, μΪ ιὶ ἴω Ομηλο θατη,οχ ἀἴτοῖο Πστο ἴῃ ἐρίληαι ςοπιοχτυτα ἱστορΠηζόνν υἱβαῖν : : 
Ἶ : (4 εἰδείης ἀνηϊαχαῖςις ἀδιίαις μηπιςηίὰ ἐἰρπα ἃς πιᾶ- 10 Ῥὲν κηρί ἀνέαεο! Ἐθ.ο νετὸ ρυτο ργαροιϊτίοηες ὧν δι εἰς πὸ ἢ τβΙβολτὶ ὅς δα δ βο δινιείτο, ἜΣ τλσῖςη Π]υὰ υοᾳας ἰογὶς δι πιοφυϊτίαπι πες βρετάτωγ. ὃ - ᾿ 

: ἰείκαιε γι σομο, τέρα νὴ οτίανν δ τη Πηγάτα δια ἤπια ας, ἀϊςοπάϊ σεπετε γείροπάεες {ἰτογὰ , 41π) Ἡεταὶ τοῖο », δ ἰβινεηραην, εἰς νοιώ, ψαὶρλτα, δεν ὰ εἰς ἡδιντιν, φιι 50 τὰς γςτὸ ργο πρνερίφ ᾿ον τ πικρίᾳ ἀμρατεεμάνπε. ᾿ ᾷ 
ταἰίογτίηχας. ος οἱὲ ἐρίτωτ ἰδ ]οἸαττάταπι ὃς ἐϑολοϑρησκευόν-, οαίαί ρεπροπιιης, Ετ ἀςἢἀσ Δοπιση ροτίας πόϑεν φυλπη ἱπζοτρτειάτίο σοςἤοπεπι ριαδυῖς Θορ Ἐς μας Δ]ο εχ- 4 1πρνοδίεαιαγκοννρίᾳ, ιὰ εἴς δὰ οπιῆς ἔζελιις Ῥγοπιρείτιι- 
σαν, ὰ εἰξ οπηηίιπι ποπιίπα πὶ, ἀουτης!. φυῖδις νετοὶ Ὁε] δθεϑυμίων ἀυεἴλταῖ, 4 1: ῥέῃ τύ, ἀπρίζεϑιῳ. Απιμάψιϑαι Ροπεπάϊ ἀς ἰηξετιοείδως δηἰηι! λουτατίρες, ; ἄϊης. Ἐπεϊρίευς κρκία νἵτιαπι ᾿ἰϊυὰ ςιπὶ αιο παίςμηυτ, εὕ- "- 

᾿ ἔιχ ἤοπ ῥτωίαςει. ν άσδτιν ραπιὶ ἁζοὶρὶεηἀμπι ν υἱραταβ,ι φοηξωηεείῥε ἀβ)οᾶ!. { Ομ μη ἑωφίεὴ ΦΆρΑΤΗΝΙ, ἀἰδόκεμον.. Ιἀ εὲ ἰηίλπλρι Δσρεῖ- ἰὺς υἱοί δια ϑύστως ὅξες κῇ χονηρία, ἰουξὰ Ἰη ὍΠΔΒΙ πλαϊο ἐς ᾿ ͵ ᾿ "Ὁ 

᾿ 34 Ὡμρνοῦταην εἰλ 4!) διὸ καί. Μιὰ δ Ἐταδίπιις ριδίοῖς )ς Ἐγαΐμπ» εἰρημοηνληια “[βεανεηε. 4 βννεηρ [δεν ἑαυτοῖς, γε], υετληκνηάςε ϊ νὰ ἐχμηῶλ ρτιπιὰ χιςοιζοϊςητία ἀοίαι ς.- χογοϊατίοης σοπηράγασα,, ΟΠ ΟΊ Ριοἰκατὶς τιδιιοηςηὶ Ἐν ᾿ 

Ὁ 7 ταϊίσμιης ραττί συ Δῃν' καὶ, ἥιια: ταπιδη ποι εἰς οτιοία ἐησῆὰς, ἠν μ6, ΤΠ ΟΡ γ] λέξας δυζοπὶ ρετίπάς ἱπτογργοζατυν αὶ Ι ' υἰδηι τπᾳχίηιλ δα ραῖας (δία ἰγπτέζοί νμοπνίπες ταπάεπα ᾽ ἠςο)λταπομίους ἴῃ Οαἰ ἶφο ποίξεο (εσπιοης αἰ ςγαης, Δ αἴ 

εοριυ διὰ αςεἰρίτίι (ράζνε (5 ξορο!ιηϊοπήρᾳς (οἰετγοβέάις [ςτίρταπι τ δ᾽ ἑαυ τῆ) εξ ἃ {ιπρεεήρβε. ΝῸΪ ρ ἀτ.1 [εννειήρβι. "ἡ ξ : ἣ 
ριαοίρίτες ἰη ὁπχῆς ἐζείας βεγλητυγιημος ἀπηλγικόνος νοσας ἐε δι, Μ εἰρανοειέ, 

φαᾶτηῃ ἄγπιιμη {ἰτ ὃς ταζαπ δα ἴῃ ςδοίαἤοῆς ροϊίτων γε Ἐταίηγες, αρεν [Ρ πεμεω, Αβοβοίυν Ἐρβεῖ,,.19., δ ρεπυιπιδτο ππόττιος ἐμ ρορξλτί: ὀ Ἀφ ΑΠαἰ ζννδιε. κρύωνϑείας δἰ οτεξξϊιιε( γε ορίποι δ μδδ | Ἷ 
ἤσράταν, [ἀκα Ἰρῴτυτ Ῥάνδις ψυὰλπὶ πιῆ εἶτ ρα 408 ἂς ΡῚ 4υὶ δεὶ ὑψηαιξιεαβηρμανίν οἵ τινες μετήναξω Ν υἱν. “ἰὴ φίδυς μα ΚΉΝΝ ηςτῶῦο ἐϑομθ {{{2. παωταῖις βείαι οἱ ταν τος φιὰπι Ἐταίτη,υὶ ςομμετεῖς, ΔΊ αἰη βεαάμέ νοϑ Μν. ἃ ᾿ ν΄. “ς ᾧἢ 

Ὑδ ον αἱ ᾿ Ὠοπηίηις ἱπιρίον φψατπες αὔδεςὶς, ἰὰ εἴ, αι ας ροςολει δι30. δὲ Ἑταίηυς, Ομ. Ἐσο νετὸ ἡΠ0 πισάο σοπιοετοῖς πιδίυννι εἰσι, Οἰμηΐπο δηὐίη νοτΠ πηιπι οἱὰ Οἰςοτοηὶς ἡ} ὁ, το Θεοῖς εηὶπὶ κμικόϑμὼ Αγιβοτεῖςε τὸ ΤᾺ τὸ χρέρν ὑανλαμς- ἃ ᾿ 
{ιρρί οι) Δηδιοσία νοτί,27.ὃς τ οι α [μἰτλὰ πομνῦας "οἰϊεπάστοηι 4 ἀἰςὶ ἀτιολομκῶς, ἀκ συ πὶ Ρτιοχιπιονογίςυο - ὰὲ τηιοϊϊοξμη», Ηοιηηοπὶ πάζαγα οὐςἀϊςηΐοιη Ἰοηνμιὶ 40 (αὖον πῶτα, Ἰά εἴ, νλυπὶ ἡΠυὰ αυϊουίάληι ἐπηδτυπι αι βὲ ᾿ 

Ἂς  ᾳηϊηιαὰ ἐδιμβιοιία δὲς αἰξοέχυς συ πὶ {τ ἀρίτωτ ντἅ νὴ ἕοτῆις ςοϊνατοῖ φρυκενὴο Ονεμεονε, ποιρρὶ τὸν κτίσαντα, ΓΝ Βοζεῖς ἡρῇ ροίῖε. Ωυοΐά ψμιπι ἰξὰ {ἰς΄, φυδιγϑϊς πεπῖο τῷ νῖ οπιηΐᾷ 1. ἀστζεγ οἴεα Ῥάττεπι ἃςοίρίλητ : 4ι|0 λοίνιης ἃ 
δ (εἰρεῖς εοπτυταεῖτα αδικοτόπειν. Ὀοιμη ςοβηίτιπι ποῖ άθ τος ᾿πϑὴ δι εἰεβ πιεῖ εοηδοττῖς ΗΙΠατίιμ Ἰΐδτο ἀε Τεϊαίταις μοὺς μεριὰ ρεϊί πηι ουδάας ἐλδη στον εἰϊ υ]]οε ργοῦ- Ρ]υτάγομο Ἠεγοάοτυς Δοκετίηινὲ τόριςιοβάϊτι, ταίορτο 

: ταις ἀριοίςετς ἱιριηῖπος ρτὸ Ὠέσιπσαυς οὐ ἀμ οηὶ {1} - ἀμποά πὶ οδίδειδτεις Εταίμιμς., τηίτοῦ οὐνπὶ πιαἰ ἡ ἰα- 
ΕΝ ἀεθεῦάι εχ διςτ σασχυι ἐφίτον ΠῚ δοιπίηοι [τς Ἐ- Ἂς ΤΟΓρΓΕΙΑΓΙ, δ ΡΥ Α ἐωην μὲ (δά ἀν Ν Ἄτο φαΐ μος πτράο [οι 

περ είς νοτίλτί, ντ 4}}} δνος ποῖ ἀηοίςοτοηδ, δί πατις ἐπ-᾿ ὁ τὰν, ἀδε ςοηβεοτὶ Βοηλίπος ςο φισίμις εὐΐαιπι αἰ αιέ 

(με βοπιίπεϑ εἀταις ( ἰ τος Ὁ εἰ εχ εἰρίας δρίτίτα ἱρῆων Δπ- Ἰΐρο}]ο σεὶ τῆς Ν΄ εγότον ἀγικουδείαι. .. 
διϊβοατορλίη φαίδυν πάῃ φετηᾶς μηληιξείτ πες ἱπίληϊς τε͵, 30. Οῥίοᾳμημονει χμινεαλάλιε. ΝΌΪ. Ὁειναέξονοι, δατραεὲ, 
ἡϊπιοαί2. [τλ]νς ἤοη ἰδία τοέλὰ νἱάοταν Ἐγδύσιυς ἀδέκεμον ἡ Οὐἱς τ αυτοπὶ οδίοσανυτίος εἰς ρυὶ τὲ ἀκείεγας Βα]. ἕῳ 
γούν ἰρτειρτειατί, Μεητοπὶ 4ις ῥτορῖογ (ςεἴετα οπιπίδυς ἀὀ  κδνὺ λέγων τῇ κι πὸ ψιφος ἕνα αὐτὸ ἐὧνν διαζώλψ νυ ἀλασύρν, καιτήλαλὺς ἐμείις (τίς «οι ὐογοθε [ἢ ἐὐρο πορις Αροίποίυς οχίες-ὀ οχβιδιμϊο, Γ ἀ ἰτα νὰ ἰοεδας ἀοπιι πη ρατῖος τοηιοιιτ. Αρὸ- ι, 

: Ρίϊοκαι. ἘΠ οι αν ἡφς ἰπτειρτοιδεῖο πἰνηίαπιί κρ ἀιταπι}) ὅδε, Ἂν ἀλνϑὲς ᾧ τὸ λεγέμηνον. [ὁ φίλ, Ονὶ 4οἰἀρίφαν ιν αἰιᾷμει» ἀί- - ἀατυδι!α ρταίογίρτο,,,εα τπυταὶς οιηίπ ἢ ρτοτίφο οι 5, δοίυννοτὼ ἧς πος αυίάςη) ποιπίπίϊιις οὐςοάτιν (ε οος ρυ- 
ΓΤ ΠῚ τοδατφυςτς Βὶ ποίάηάιις εἰ ἢιϊς οτὸ ἸΠΟΡΟν τίις ξοάγριτ, φιὸά τοτῇ ΠΠ εὐἰτῇ «μι νηὶ Πδὺ ἀςθοδαίυτ, 

αἰὐἷς τονε ἰμτο ξαινας το Προ ηίο σοητειπρτμπι, εἴζε νίτίοτην οἱ κά γεν ἐτολτας τγάυϊςι πε. νον, Ῥοιέμν φινάην ἐγεϑεονι: (σπιξτι 
ἀιϊυια. (διε νετὸ 4υὶ Ἀεριοδάπι πιεηιςηι πτοβργοϊληων οέυ! μορίων εαἰνηθηΐδινε , 4. αἰήον [ϑπῦ ρανεῖ, οδοσνμιον ἐ!, 
Α Ὠεοτεϊςέζαμῃ, ἤςὰς τερτοῖνοι ορροιπνις εἰεδξις, νάπη. μίαν ἀρῖμε ἡφίῃ ἡνοὰ ἐκείιων. Ὁ δεὲ εβνεν, ϑιορνγῖς." 

᾿ δὲ [τοϊογιπι ἃς ῥτοιήάς οπηηίμηι πλιηΐ οἰ λιν ΕΠ Ἢ ρτὶ-. τίλ 4ιοη; ποη ἱπερτὰὲ Ἐχρτοῖα, φυλημὶς ὶ νοτθὶς ταυτὶ τὰν (πιοο φαϊζαπι ἰμἰςίο) πηυἰτὸ ἰςυοτίοτεε αιδηγίρει ῇῆι. ἐφ γυὶς θαηναν ὅθ εο οὐίδῆει, τὸ Ό εὸ ἐπεί ἱ ἀιοή εἰ ἐωρνε-. ᾿ 

᾿πνᾶτίδπ οὐ βίης), 11 ΠΣ ρΡοευίριςοις (αγηίς ρυάθπ- 16. Τεοβίεγεα [Ἰπ]ν 403} δρα τῆτοιΥ οἷ, δἰ γοριανεα[ ἐνίων Νά 1 ορίηὶ ναὶ ὀσληες βοιπῖποι ἰπῖςτ τοργοράϊος πυ πογακο διόνυσιν, νε τεξιὲ οδίεγωαι ; οδιιιν ἱθδςχρτος, αυδὰ μἴε ἵ 

τί. Αἴαας ντηληῖ μπς ςοη βογαγοπτρτγίηειρος φιί τοις ἰο- Ρειρἰειμτατὶς σαί ποὴ ἱηδριὲ ροις ἘΠ 4 κἀϊιπρ!, νῖ ο- " Φροχίετες, "οἱ δος ἀμηξχαι οκείροτο φυος Ὠοπηίηας ππατι". ἀΆ10 ἐς κᾳυα. ἣν βοπιπιδυν ἱμίνατ ,»ῖ ἰοπαίϊο ἐς ΙΗ ᾿ 

εἷς συγάπι εἶδ}} ὐ (ὁ Ρειτιήεγο ρυϊάμε, δι, Ριοροϊεῖς ἰοἷτς ρπαιοριεῖν Ἰατο Πρ ατις  ἠθοα ἡμιιπη δαϊπιαδυοιιοτοι Οἱἱ- τὲ Δη εἰ βςατουά οἵξ δηϊοαυδηὶ Ρεσείρίτει ἰῃ ἧνφο νιτία τὰς- (τρίτο ἐοπεδχίι, ὀτιδεμδιιπηϑεὸς ὑγμεποῖ Ἡοφυγῖς, ᾿ 

ΡοΙτϊοὶς Ἰορίδιυις, ἤει! ροι[ς φοταητ, ντ [ ἰτίλμας ρτοίπάς ὡς φεινος, τἄτιη αἰνοῖξ νὰ οδίςισα ἔμῇ τεῖ, γε ςοηττὶ αι: η14- δ᾽ τοι. ΝΙϊ ερίσι νας Ῥλμ}} ἀοέχγια δά οἰῃηφε ποιπίηες {{-- 4 Οἱοτίοίβ, ἐκαζόνοι, Ν εἰ; γαπὶ οἰξεπιλτοι δε: γι Αἰὸὲ (μαι 

ρᾶχ δὶ τι Π|τατ τι οτ εἴθος σον ςοπίσγιετυτγι δ ρει χίηνὰ ἔμπης Ρετίριουκ οδίουτει, 4 Εαάμ αἰ ξῥννε, οἷς πάϑη Εἰ αείμν γειείποις (ξαιιδτυν κἀθαίοημείι 61} Αἰδηνὺ, “Ἶ σγγοηὸς δὲ οἰγευ τοι φυδὰ ποῦ ρΡοἤίηι τὰ ἰαο δ ἴῃς η- 7 

ἐα]ιδιείγὶ ρον τὶ φυλπι (σεν ἐρίς οὐιἔνιατας. 4774: ὠπμίας [)ε ἀΡοηείοης οἷε ἀἰχίπγιε νεγῦ14. τάδη νει ὸ πιᾶ- : τηδηςὰ ἔποχῖς ἐρίων ἀνρυταιίο μὰς ἴῃ ράττε: φυοά (ἔατινὶ μας ἄλειο ἀκργεβιειράϊεγι {ε ουἱ φυϊοιιοι εἴς, 6 δινοάνι, εν Μι- 

ἀϊάοι παρέδωκεν. "ἐς νίαγράτην εἰίδην ὰ 1 ἀτίηἰς Ἰπλίοι νορσ,͵ 1εὲ [επεγαῖι ποπνίης Αἰδεξζυν, φυλιαηρυείος γοξλβθυϊσ, Ὁ ἀεμειπης ΡοιεῖιΝ 48 Ξηϊηί γά]ος "ες οοηίξαυμκίοι Νὅ- μμ. Ὀίήειι ἠξίους δος νίυπιὰ (ιρεγοῖς πες ἀλαζονεία 

: θαι, νὰ ἃ Οἰζεχοης δι. Ὡς βιδι. Μίδειων ( ἱπῳμ8) “ὀμέϊ4 Θυριάδιμεῖον, νοὶ οδίτιιγὰ, Μούδος,ν εἰ να γϑγὰ, ΡαΠιοηυτιη- δ.}}}} ἰεγαμι πδιντα  νἱοίδηις, ἢ νἰἀοίςει υλτλάϊῳ ναι μὲ γετίοτων " βικαῖο ππεπάανίο ᾿ ναρερηφιωΐα γετὸ ἰῃ ἀπ ιτίοί ἃ 

[Ρεοίᾳφίνιεμὶ ἐν φάλνε (9 ἰοὑ άῤνέίνεις τονβείναβο, Τάς ἀὐτο πῇ το τογρτοῖατί. Εὶ ἀτιμία, νἱάσταυν οςἼοςο σα τλίςπε ροιίαν μὲ τοῦυιῃ (φαίη, εἰ τοργοδακιεικοῖ, ας Ἀδειγῷ πομῖος, Μλστμίᾳ Ηΐίης Μίΐεε δ! οτἱοίων ὈΊλμα, (οπιαάια:δι Τί 

ες, θομεν μας ἱάὰςαις οὐὸ νοι ὦ Ὧπ ἠαν ᾿ειπογοίιιη ττλάτς.͵. ἡθληι ἐξ ποιιμνδην ἀφο αταγς, ἢ ἐιμιίβοκευς δεά ἤειυπν στ δ χυῤνεητυμ μος οιοέο, δὶς- 9 ἀρμά Τεορμπμς εϑὶ ᾿ Ι 

) 2) Οὐνῆς ΓΝ ΄ 2 : 

, . ν 



δ αἰτας ἀϊοιιπι α σύγε }Ρ. δὲπε λαμ ἀμυηι ποη αἴπηὶς ἀἰξοξειο τ 1 

“ {ξριξείδαν 6. ἢ 

; ; ᾿ "- 
ΞΗὰ ἑ 

ΕΡΙ 4 ΒΑΥΕΙ - " 

ον Αἰσμωέτος νος ἐρό 4|.. 1Ἰοις οηεῖα οἂς αάϊἼ 0 ᾿Ταβρίρμιε, ἐπεονννες. 

ὰ ι ἘΠΗΜΡΗ, ἐπ λθωλ
α ϑυ ν ἡ; Ὑρουνολ ον φοθνμα

ι ἵμη- ᾿ ΠΣ ΣΙΝ 

; " Ἰάὸι 1ν Πρ βορδι! 5, νοι {εἰ σέ φεθ." ὁ ρὲ τὐεγενέμ, 

} ΟἹ τινες τὸ δικσίω κα τῷ Θεοῦ δῆν- κἱ “Ουὲ Ὀεἰ
 ἰατε ἀραῖτο (παν ἐλοσι αν βανσερῦις τ᾿ .2, γνόνῃες ,( ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα φυοίοξοντες [6 5Ὸ8 ανὶ τα ἔμεμιπε, ἄρῃ: κίληρει εν ἐτεαν τὴ 

᾿ ἄξιοι ϑενάτου εἰσὶν)ού μένον αὐτεὶ ποιοῦ
.] |5Π-ς τιοτῖς ) άθεο " ποη Ο] ὰσι ᾿ αἰ ᾿δ ὐῤ τὰ ὗν "δαὶ (ναὶ ΤΡΘΥΟῚ ποῃ 

ἈΑΝ ΝΡ ΕΘ ΑΘ ΘΝ εα ζιοϊμηκ δε ετἰαπητυναν 8. 41}. ἩΠρέμεν φνὶ “ὦ [αείνιν͵ μὰ 
. σινγαλοχοὶ χα! σιυυδύδαοκου σι ποῖς ἀερισ-} 1 βαείμητ, ᾿ροηζεπείαμρ, Ὁ φἰΐάπο 4ι τοη[εμμηὶ [α. 
σουσι. «Μ΄ -- ᾿ τς ὙΠ Ἴ τἰερέιδιν. 

Ἕ Κιφάλαγον β. ει}: ᾿ΟΑρΡε απ, ἐρ σάφαις 
- δτὰ ν ᾿ "}, τ ἊΣ ἐεατα . “4. ἐποδοι ἃ Ἑιηάξακει- Α [δ αἰαπολάγητος εἴ ὦ ̓αὔϑιοφοπθ  α κ᾽ ΨΑρτορτοσί εχ }}}ς ῬΥπιωδ φυνά ἰωκι 

, ἰδείοη εν τοῖς, “,3“͵μηο Μ΄ πὉὩὐφο ν ἐς οηλου, αἰ υ]5 αὐἰγογῇ Ρ Δ ει βου τς 4μει ἰῃ δοὶ πας 0 κρίνων. φιρ γὸ, κρλνεις ἴον ᾿ ἽἊ 4 Νν ϊ "β ἩΜ 61 ὁ ἤοίδο σμημ 
ε αυϊοχοχίοιοσ............... ἘΟΒΒΕΘ ΤΣ ΕΨΗΣ ΨΕΙ Ν ΞΠΡ ΣΙ ---- --ττ- στ τ 

κὰααι πυπιέιο 

νἱδεπευι ει. 341: ὔσάϊεᾳ ἱπάσυω δέτοις, ἰά εἰ Ραξιοτι Ἂς ςοπιξςηιοτά κὸν παφϑανιλεἶνἠά εἴ, Α ἀ πιαίιηχ Ρτοιοῦλτς. Ὠσηίαιις οἰηηες - 
ταςπά!, 4υο- ὠπμηξηιοτος. ΪΝἀΠῚ γὸ συ πϑρώτω τοῖς ἐπι ἡρριᾷςει οοπίςπίρηίεροείος μος νοσαδι ο ἀφολαΐδποιιε, 
αἰλαν Ἰοίαπι ρας ξ,, ν μὲσ. ἢπροπεβοίημος, 4 οἴ, 4 νώμτοις, Ἀ οὐλίιις ἀοξῃ ΛΝ ΘΑ κι τ! 

Ὑπανεε κε τὰς ἰητεῖρζες ἱπίοοίρί!ος Ψοσατ, "4 Ορατίεαείε ἐχρενθτ,αας . 
διλ ψαργορίεν Διὸς Αροίξοίυε νπμμὴ δ ον οἴηπος ἢοπη,. 
δἰανὲ οριμία φογ  ΕΓβίπνης ἰφηζίοτς εἰτουίξμ, εάίνεοι ἃ εἰνατίι εν, αβαέδω, ἴπες ἴῃ ἰοίς μίας οχττα ΟἈγήξαμι φοράς τιοριζιιηι ἱπιρισῖὰς 
εἰἴς οχοιιλδίρ Π το] σιν δυῖςηι Ῥάυ]υς ςοργάεουπικὰφ, γε ρατεπτιπλη δς.. τὰς ἢ Ὠσιπλαιῆν ἐπιιτα, 44 η} τητοῦίς ἐχογοοσητ, γμα 
Τος φισηίλδν, τος πῃ ατίτι δι ὑχοτγὶς ὃς ἀπᾶς οἰιπηοάι ὅδιας 5τοίςὶ [τὸ ἰπ- νφιξύετατ, ἃ ρτιότὶς σὰ θα τναν Ἰναπὶς ν εἰ πλιμι νίψμις, η “ 
(ἰ γτοριυς δί ἦ 
: ας, τογ νὰ ηιμηερατιπτ Ἀειη αὐτοιη ἰτὰ [σ αθετς νράϊτ Αρο- α'4μο (φεειλτήη ἐσὲ γοληχιης Ζυϊ τοτῖς ποῦ λησλιῃ αυιθυΐ. 
ἱπτυς οαβά δα τ ὃ ἐκ ᾿ ἐ ἸΌΝ . ἠδ : 
τορος (φιοά Ἱξόΐυν, ογγοινάἀι εἶς πος ἀσπγομίῖτας, αο ἔφ με ἀρυὰ ἴδ αἱα φάτις δίς ἀςιδὰπτινεγίίηι οτία (ϑριτο Ὀπιηὶ ἱῃτοτ βονε 
"οὐπηίπο εὶς Οτγάοος ρεβίξγε πα, ρλητος τοςσῃ κὶ ἤματος ἃ πιτγίτα πὖ οἷα-, ταγρο ἀἰ(οτίπτιης Αἰ Ἰτιἀξ ρεςσλητίριις ἔιιςης Ναυη νρ, 
1) φυδ)ταρετξο συ τ, ἤδμ 4 αἰτοῦ 4ιλιη ρεςοίαπι ἔσεειδ οχροηρίο αὶ 1{:.5 τὸ ἐρεοίατίτη ἀρ ρτοάίϊτην αἱιός νίμας λάςὸ {{Π|π ἀν πυίες "νι 
δ ἀπ ἰοθυιοτ,νε ἐχ Τταρ ἀν ἃ (οπισάιις [Γαμετταπαπὶ ἀφόργμαν ἃ ψυδεῤθ τήν, ἰϊονἐορτειιο ἀπε, ὐν Δ᾽ Ιοά 0] τπου- 
τος ΟὝΝΕΚ. Αροβοίως ξοτταῆις νος Ἰοςο ρτορτίὲ ποταῦίτ. . τὸ νἱάςτ ρος εχ 111 νοϊπονί!ι ἐφη ξηδείοιις οχιμιξά!.. 
«τ: 10 ΓΕ}}- κεν τὺ . ν ἤῃ ῃ ἀν τ νῷ 
ἀυῖς Δοϊπιϑα- { "ρρί φγαϑείεν, ἀπε νόνις. 1ὰ εἴζ (νι τοὰ ἐχργοπι Εγαίς τς Εἰ ἀπὲ ατοπάσηι εἰς, ἰλυάαθηίςιη εἰϊς ᾿λίχανη! νπτίογυαι δ 
ἀδιαμονερῖλ' 105) ἐσεφεεὶς πείςι : ουϊαΐτηο ἀϊ νἱτσ!τι γοσατιν καὶ Οταςίς. ψεςολητίῇ τερτομεπῆοιδιντ, οχέρ!! ᾧὶ τατίδια σούς πλλϑησηι, 
πὲ ἴπ (εἰρίοΣ εδησιφακδιβιοάίς τατον αὐ! οογυύ νίττυτος πυπιογαῖαπι. ὦ 

εάπῖ, 4υ0Π| 8 
᾿ Ὧν Φιλ Ὁ εἰ ἑωτα,οὟ ἀνες τὸ δικαϊωμρί τὸ Θεοῦ ζαργνόντος. σι} ςαπὶ Ἀ]οϊδίλάς, τὰ Ταῖοις μονα λὲς αι ἀςηπὶν, οὐπὸ ηῦ- 

μὸν ἀδηνηδη Ἐΐιίγο φικοίωμα «ὦ Θεοῦ ΨλῊΝ εὐδίαν Ὁ εἰ, διιδῥσωδίω χαϊίθυις, μᾶς νοςῖτ, νἰττιιδιδὶις οὅτι! ετἰδίσας ἐφίτυτβηφαίος, 
δ δείματι τι} τἰὰ μιὰ ἀεεδ αι οθήιο ἰαδας Όδυς εἴν, δ᾿ ΦΟο δος γερμοδιεηίοτες Ῥάυ ας, ἤθη πιούδ ἠδη Ἐχουίατ, νοήϊα 

τς ταρίαμᾳ νετὸ ἢρ αἰβοοι τὰς αἴ χέο ἱρῇ παγίς ποπήηιτη πῆς... εἰλπι οππμξ 1ΠΠἰς εχουζτίοης λάϊ πε! τὴΝ ὄρε ποθὴ τη το φυδὰ 
οἰταπι, ἀπο εἰ ορίμί μὰ ἴμεχ πατιγα, ἃ Τυξ ςοαζι τὶς Ἰὰς. ἑυὲ δι πιετιτὦ ἀλπιπές ἤυα τεργεβεηοη πηεγόπίυν, ὰ 
οἰφεπτίυηι ἠϊείτατ,δι εἴζ σοήετα]!ς φὐβάλαι ἰπτον τὸ δίχρον, ἡ αυδά οχ Δἤότυπι τεβνεδοπήοηιδυς ρ ςϑμεῖς ἀρυὰ Ὀευηιβι 
εδοισινφράγημρι δὲ τὸ ἄδην κα ἡδέκβα τορι]. οἷς ἐπ τ το ἱὨτίὰ ἀρυά ἢ σίπίπες Πἀμάσιη οαρτέμς, Τρίος ἑπίαι μη. 

οὐ δὲ ἃ ΤΠ ΠσΝΣ Δ Ἰρίδ᾽ χαομῖις ΧΡ τεῖς ἀςοϊγδητὴς τὰ 55 ταπταὶς ἀστὸς ρεξοαπηυπι αἰΐδταηλ σέμίογεθι [5 Υἱτίϊς πρὶ 
,. - Ἐκβδιον)ᾷ Εὐδεπιαην δ. οὐρ.{.8. ΠΡ. ἈΠΒοτοιοαρ... Οὐᾷ- Ἔατγεύς; ἰπτηιο οτίαπι δ ἰὲς ἱρῆς 4ιδε ἴῃ αἰ!ὴς τερτεμεπάμοι,, 

ἐὐνος εἷς ηίπι μα Νῖοῖν ἢν Πὰν ρίλπα ἂς ρερίοδελ' ἐχρ!ληλέϊοι “Δοη εἰΐς ρσσγῆις αἰϊοπου : νπάς σοποίνϊε Αροίποϊυε ον, 

ἧ: ἀϊετιοήτποη ροι]ιης δα (είς σρπιηλοάὲ τὰ ἢ Μοῖς τς νἱἀοτ!. Ηχὴς διέ νι ον νὰ δ νὼ βυχ - 
ἃ Ῥεευ!ατίςος ἱπτο! ἔρι, νοι! ἀφ οἰλέαε ρα Αροίξοίας ἐπ, 50 Πα Ἰηξος ἀεηναηὶ ἀἰεὶ,, οὶ πγεγὶ ἔῃς Ἀγροονίτα;, δὲ, νι αἱ 

ΠΣ πο, θεγνόῖτνς. ἢ οξῖδ. ἘΠῚ. ἔριδι ΚΟΝῪ ̓ς ᾿ ΠεΟατίος Πππηάητος Βασοβαπα!α νυσάς. Αἵ εθο «οη 
᾿ς μεν ΒΝ ας ταστι αἰτὲ ἰηίδιμς Ὡς Ἰεϑιπιηνπτ ἀπίιὶ Ν {πητὶθ.΄ Οὐἱν΄ ἐἠί μη βεουλατίτος φεφυεῖνάον ἐςπίςίες Αἱ 
ν μων» αἰίογνιἠγε ἀσργλυατά τ μιοιηΐπίϑ ἀτίιγᾶ λεπὶο ἧς θολιι5, (μιος πυ]]ς ὨΠ ρτοσίων ἀείειάς ἐπτριιάςπεία 

«τάχει ἢ Π ῥγοτίις βωγοίις, αν ἢ ταατὰπι ἢ15. ἡὐότῳ “πο ἀν χουίατον Ροτίας ετσὸ Αροδθϊες ἠδ 1}1 ἰρύτασιος 
Ἰκιρξιτεηεν ἐτίλπι υΐ γεγάς δε τᾶτας εἼ1λς εἰς ποίίατ ΚΓ οἢ. Ἡ, φιιοτυχῃ ἐχοπιῃ!απί! ΕΑ ρ ὑτ ὰ διὸ Μλκζεῖο.17 δι υὴὰ 
Ἀτίς ἡδίξων τεξεὲ ν όταν ἰαύςγβγος νοττις, ζδωμην οξιϑωίεμι: Ἢ ἔα πιαρρτιὶ Πὴρ πος οδρατουτιιβ}) δὲ δι μαδετί ὅκοη ἡ 

λ (δὲ Βιαΐπνις νων» μομεν μη}. . ΤΊ ΝΕ ε) ἐδ ὅπ. δὶς τιἰτὸ ροιητιας ποπ ἀριιά Ὠεὶ πὰ πρὸ ἢ ἀὴ φιοῦ ῥτορίειελ... 
Ἰερυηῖ δέϑγμιφίπτοτρτὲς ὅζ' ὁπιπίὰ στοὰ ἀράν υρόιος εν Ῥαυδας Πἶος νεγῆςυ]ο ργοχιπιδίδαιεπες τεϊοςατ. διοὶις- 
λοις οὐἸτ ἰτρηὐρίζοις; ἐχέςρτὸ {110 ΟἸλγοηνοηίάπο. Μὸ- “" πἴπι, ἰρίο ΟἸειο,, νοΐ ροείὰς ςοτηπιιηὶ ἐςηία, ἰά τοίη 

τ΄ αἰροταπίεῃ μμτοτρεος (4ιίδηι ξείαιη ἐξϑιιιατμν 1ρατίη! οἠὐγὴθς 40 τε Τὰς. 15. 19. 4} οχ μὴ Ὀςὶ 1κερς μι ἰπ οἰδεῖ! ἔμ 
' ἱπτειρἔε ες δα ΡΣ νυν ἐπέδ δ νάρεμοῖ ἡ οηθαν φᾷ αϊα ιν, ' σορ Πιτίοπὲ εγυάντί { ψιρά 'πιος 1υϊάπὴς ἀρρὶ!οαδίς Αροῖο- 

δίς ιὰ εἰ  μξῃμυ ἐκρεν ἐπι ρΐαο,ντ ΠΠς γοτυηἤαιας ςοάς ιδαδοι, Δ] ]σηφὲ μαι δε η 1μεροπν ρβεοσαδο, φυὰνη 4υι ἰυτιν' ἀϊ- 

οὔχψνεσειν δοιδίς. ἘΦ ΝΟΥ τος υὐηὶ δ ηογαητὶα, ὐὐαπτυήγυίε ἱπεχομί δι}! ϑυητυτ: ἰι ὃ- 
᾿, ΤΌΝ η [μην τὰ [πείμπε, ον 4 ὃν αἱ τὰ ποιοῦον. ΤΠ ἄοτας θΒ ᾿τοήδιπι εἰξ δος, ἐπ Θυογαῖι πϑητα δεῖς νίγεῖ 1101 
Οἰαεὶς (τσ εν απποίλι ποηπιυδίος Ἰοῦς, ον: μινὸν οἱ δοιο 47 Θενδγνντὶν, (ᾳια! ἐς ἴε εἰἴε Ρτούσηε ἐπι αἰνοῦμβι. τὸ γοβερ- 

. τᾶν αὐ τὸ ὐνλ καὶ καὶ οἱ συῤιευδοκοιμτυς τεῖς ἐπ γεν εἰίνεοὐίάνι “ “ΙΟτοβορεῖς ἐἐραυΐνοε τὶ (ϑρίτο πηςητὶς ἐμ άϊοίο, σα ρίἀἰτλείθι 

τον[οπεμιῃ [μεϊδηιδια. ἘλΟ λήγογανδιο ΠΗ] πὶ Ογχίλιῃ (κ᾿ ἢ" (εἰς νἱεἰ 9 ρυατεχπητρς ργοίηάς βταυίαν ρεςοκς 4υδ- 
Ῥαιγιῃ Ριοἴμι » Πρρε οὐ μδνον οἵ ἀὐ νι ποίούσνν, ἐνὶ κα ἱ 6 ροξολης,ποάθπι νὰ ριδῖατις ἃ Πα τίς Ἰδινάεπι ἀριά Ὀεὶ 

., ᾿συρϑυϑῃρο δον τοῖεοροβόσρνσι, ΑἸΉα] ρεβδτδγαμὰιπ αι ΦΊα Ὁπν- 40᾽ ἐπίδιναὶ πιεγεδηιυγ, ἕδητ παης ἐφίταν φορληῖα, δὶ ΜΟΙ « 
᾿ αἰδιενοτα ιὶ σοι εἰδιὶς πἐρέ τιον ἐὰ Ἴεβλίο «υαιῇ ἰδαυμτὶ ἰορ,ηιαν γοσλης, νέρτυιθε ἃς ρεαραγατοσία αὐ τεςιρίεπάλιη 

{ωιπυε δνίαθος εηριπ φοπέε τον (ἸΔἼος δτιν, μι «ἀδκε Π]ι, τορερετατιοηὶο σνατίαπν (οπβταίεαιίο, ἡ θκπν ἀρροϊ οι πη 
οὐ συωῆκριν, ἰᾷ εἶδ. νον μμηοἰϊενάνμη, ειηγν Ν ἐτοῖς ἰαξεέρενιο. τα ϑδδικέπο "πον Ἄμτξ } Ραυὸ να πλοῦν «οῤήϊενται, δὲ ΠῚ» 
ξόηίο πνιϊτὸ νδεγίου ἐδ ὐἠ ἔδιτία ἀυλιη (τυε διηρίοχί. ᾿ἰμνὲ πολ ἐὐαδνανδ ντ αὐτοκρτωκρίνονς αἰνοτιην μεργελό΄ 

Ἰρσάϊε ἐπππὶ ϑάυλμιν ἽΝ φοἱορδονεπι ἡ Μη Ῥοτεξ 4: ἴοτεν, ετίδιτ 4υ πἰηί νὰ ἰά ἤβειαπε κἠχυϊκιὰ, νο τοινειὲν 
ἐοῦιπι ἐπα πιγατισἠϊ λήνο 4ο δ  χιο Πα μι οἷ πΔ-ὀ δά Δ" 404 νἱεἰσεί, ὁ41) δι νἱτενεὶς απποείε!ρεειΦ πιανίεὸ τό- 
ἐπ, φιθπι ν ἀδ ςεἰ ποη σορτοπεί ρβέρςατε ᾿μιοιπὰ ἐξίλπι «ἄληξο!, ποι τ  ἰοίεος Ροιεῇ ΒιππκῊῈ οειβ ματιοπιθ᾽ἢ ἐμ πῶ. 
(οεἰεία Ῥρο νει λάίαιαπε, δὲ αὐ άας, Αἰ 4μν ἐυαι νοία. δεὰ οχ ἣν ἀνε εβιηο ἱμάϊοῖο ᾿ς ἀοἶο Δροιο!εεγηδρε τί 
Ρμαῖο. ἢ Οὐεἤονθιμαι σωνευδηκεῦνν ΝΕ δινόεἰνανων 1 εἴς, ρεϊακιλίῃ οςυυΐίφυε ςοαίοί φηνίαιν ἢ (νππβεηι ἡ Ὅ ει. 
ϑυυνγ μηὗσιν, νῖ ςοτπιποὐὰ (πιὸ φυ ἀθὴ ἐπάξε!ο ) ἐαροιιείφο δνκβινα ἰδίων αὐ ἄιο ἰμηε τρΗ ηιοα (οἰ ογμε ιη Φγῦ θη) 

. ΤΑοὀρΗ γίαδείι, ΑΠΟΜαΐ κῃ᾿ ὀιυυύδοιἣ Αἰ δὶ τοπυοιιίηυν [οὐ εἰ φι τος ἑοικ4. νἀ Ἔομπη ἦπιά εὐιδηνιδι σπιλίυπὶ 
τοιπρεσβαῖο ἔξει αἰεηειτὶ. Ηἴς νετὸ φυίδάδηι απιριϊυε νι. Πήφ ὙΠὰ ὀχεεριίοηο,ἐδίξηβι ἀρρεοϊμι  Νφπλο {66 ετπιςς 
ἀεῖαν Πεπίῆσατο, φυνπι ργκίαγεί πὶ Οβεγίοόπιις ἀυοδὺε πενία νηί! {1ν.4, Οϑίξιεβεία με εδΐε ὥθων Κ (ἀδάῖοι ὠς 
νελῖυέ ἐπ 4119 ἀεςίἀταμὰο, ἤϑπιρε τῴθνμιφωῥήοιν καὶ ἐπαν ὅν. πιοά! γνάόων νῆάς ὥ,Δ οἰ νι 4υὸ φιλο ΝΕ μὲ ριν' 
Τὰ εἰ, Οσπίένεσι φίδε ἰη πιαϊὲ εἰ ὁπιάσ, βέαιις δείλην ρδοξαη. φς Βίογϑι ἐπτὲν απίετοι ἱππορβείον, εὸ βνεδι 4ποάυψ η θεὸ 
τοι ἰλυδατει φμέδυνκείαην Οὐξτα (οἰμοδια αὐ ἰοίθτ,ἡ μο κα. ρβιο ἫΝ ἐαήε τε ίδε οἰ ΜΕ ϊα κἀοὺ ϑέμεδηο ον βθοδον. αὐ ᾿ 11 κ᾿: : : 

᾿ 

Ἷ ᾿) 

ες Ῥ λτοηι ἰβιυτιδῆι, ιν Ἐρίσαγο ἡ] δάια χορίς, ι Ῥβοκιοπξ᾽ ἡ 

ν᾿ ταῆγοη ἐμὲ Λροδάδυς ἀἀυ είς διλπςβ' ποιηῖνες ἀἤδιις ἡη ἴῃ αἰΐος [επτεπτίδπι ἰεγιητ,ῃ ἰεἰρίος φυσι πιοηιὸ - ; 

" Ψεττὶς νετιρἸδτούριε) Ν δ» μὴν 4Ν) ἐ6 [εείνηι, [4 φιίάην ἡ ὕμπι: τὉ ἐχτγὰ Υἱ2Πὶ ἀυγερτὶ ἔστι μευ, οὐπὺς δαθοῖδ 

» 

» 

ὅροις ταπι βεσευῦ δεαπιι! ἔνδάε ἢξν γε ποῆεὶ τοσιροτί 

Ῥρίερίλαὶ φιαπτυσναὶς ορατα, 4ιιδανο δύρογεγορ ατιηηίϑ 
ἐμβηϊοης, τάριοι ἀρ τράιβη θὲς ὅς βθὲ ἀρρ[ σαηάϊε Βιηθο.. 

πυπινήυον ἀρρεϊ σας, ατογίοι! ταπίσροις ἰλδονεης, ἐπιπῖο οοὲ 
Ἰγίαν,φιιο! δι, αἰζρευμη, δι (υἱβἸρίοτμπι ταςτίτίε (σεραγί νος ας 
[μπε, δέδια βυιηξαῖοτ; (! ρῴηις ᾿ρηἠ!Ρ,δς νἱαογιαι 

μξ. 

αι ετοάησηιίου ταῦτ ϑοτοιηδοίτφε ςομτεπόδης. εἰδεχ 

|| (ϑυετηίπιπί ἀΐιμαι ἰάὲς (επία΄,, ουἱ πο ἰρίιαν ας, 

ἀφαν λει υιφριπιαὶ νηΐςαμι (ἀτἰρξις λα! ρίς ἀσπίηυς ςο- 

ταὶ δβοτὶς Ἀυδητβηπιιί» αβυϊατοτίὰ (στίρτας, υ! (Δρὶς 

αἰ πιοφεταις νε ἰητοῖ οἵ ες ξέητει «χςο!ϊογιητ, [ἃ 

(ρέταε τόδαπι αὐόά πῇς Ῥάαίυν κεατις, ὃς αιοά ἐρή:. 

ἐλ ΒΕ δίορί ετβίοᾳ {1 ττλέϊλατες. γοπιεητιιε, 

ε αδηιΐας νἱ ἄς Πςες [145 1128, 4ιι85 ἀο(οριδυιε, νει! ταξες τὰ- υ. ῖ 

λναεἰπυςη τὶ. 5εὰ δι ἐκ ἱρῆς ριοδλυΠΠιλια; ἐπτορτιτατίς ρᾶ- αῷ ταῖη σαιρρνομμισίαν ἰῆτον κράνειν ὃς κριτωικρένειν. 

τήϊρν ϑεάμτὴν κρταοίνοῖς᾽ τοὶ γὃ αὐ τὸὶ 

πρίοχθις Θ ἈΘΑΥΩΥ, 
ΠΡ ΈΥ ε1; ; 

ῳρφοσοῦτας. 
. ν᾿ « ΜΠ . , 

Λογίζη δὲ τοῦτο, ὦ αἴϑερο»πὸὲ ὁ κρί- 7 ὁ ορίτας υΐετῃ Βός; ὃ Πιοπιο 
νὸν τοῦ τὸ τοιωτα «πρφοσοντας , Καὶ |4υὲ ἀαπηπαβ φο5 4 τἅ}1Δ [αοί τ, 

“ρ΄ Ὅν μὴ οἡ ὀπφάΐξῃ τὸ κρῖμα τῶ (8. ας 8 ςαφίοτε νι οἰιιρίας ἰυἀ!- 
"ὧν ὅτ συ οκ τὸ κρίμα ΠΝ : ποιοἷν αὐτὰ φόξῃητι αι. Ὀεὴ 

Θεοῦ: ᾿ ᾿ ᾿ 

" Η τοῦ πλούτου τῆς χεπούτντος ἀυτε [1 

νὴ τῆς «ἰοχῆς καὶ ὁ κακερϑυμίας καν 
τεφορνεὶς ̓ ἀγνοανν ὃτι τὸ χρησὸν τῷ Θεοῦ 

εἰς μετάκοιαν σὲ ἄγε! . 
" 

« 

ἄνθοε ρβὼ ὁ γίγ Μυῖρ "ἦν »οἰην, οἱ οι οδίοιτίι
ις. 1 ς 

διπι αὐτεπὶ τη γη0 : ὧι ὦ ἡδ κβίαστι μα δ τιτν ἀαινηα- 

γρρε, ἄμοά ρἰηίας εἷς ὃς ἐπ οιζάτιγ Βίς ἰάτας ἀὺ Ἤϊοτο 

ἤγπλο ἔν το ἰεουπάο ςχιγοίνο απ Βτοοδίοϊοπι. Φ{Ε 44.» 

' ΑὉΚΟΜΑΝΟ ΚΞ. 

εὐ οο ἐς ἠλιπηδιοτιαίφρτοητία δοοιρίτυς, 4υδηνίς ἢ 

ἀλπιθᾶς.. ᾿ηδαι μος ἰρίο ᾳφιὸδά 
ἀλιηπὰβ αἰτοζυα, τεὶρίμ ςοῦ- 

᾿ ἀςειθηαβ: " δλάσιῃ δηΐτ Αθ15 ΓΜ 
ἐλτονς ᾿ θα, τῷ Θιοῦ “[4{] αὐμηὶ ἀλιθηᾷς.., ὌΝ, 

; Οἰδανδᾶν δὲ ὅτι τὸ ἜΡΙΑΟΣ Ὁ} 1 ὁ φξγηυς νεγὸ Ἰυάιςίατι Ὀ οὶ 
δὰ κατ᾿ ἀλέϑειαν δὶ τοιὶ τὰ Ἰσιαῦταὶ “) «ἡ " 

ἰγᾶπι σοητοιηπίϑ. Ἰρποΐῃβτε 

Ὀεπίρηίταις Ὀςι δὰ γε ρος 
ζίδαι ἀςάἄυςι}. 

4 ΕΓ 

τοίδυο, αύοπι ἰησροίασι κταυίτας ποη βοξολίϊεν ησ Αἰδα» 
ἄνδηῖο υίϊήφιῃ,, Μοίᾳ, Λάσθηε, ἐπσισιο ἢς τς 4ινόοπι σχῦςο 
Ρῖο, φυξῶι τήκει τείϊφτις ᾿οπιίηυε ἧς (δειἀῤηι εος {, 
Ἰὰ εἴ, φυείφαι σραθαι ἰυςητῆε τ. 52π.1}.14. Ἐπὶ φει ἐρίς 
Ῥαυιά ἐπ πλυπ γυάίοιιην ἔσγοπε αι ἃ ΝΑτμ πα Ὁ 
“αἰτοτίις ἡσππφ τααβιιόγεῖαγ. πος ἐρίμιπ Πιοὺς χης Π}5 
οηπηηνῆι, φιοά βαιΐως δὲς εἰλιηας, νή εἴξ,η (εἰιρίάμη (ππ- 
ΠΓΙΔ πὴ τα τ, 2. δὰ πι.12. 4 δι 7. 4 ὡν [ηνι. ἀφπννεμ, 
ὁ κρίνων ΔΙ] 4τὰ ἃς Ἐγαίμγιις, μὲ ἐμάνο Ἐρο Ὀαπιρληάι 

δεγσιπι νίμτραγς πλάϊοΐ ἸΝλτπι τὸ κρήνφιν ἰρφοιλί τς; μος ἰο. 
᾿ϑ πέαις 

ἂς οὐμ!!, ποαμς ἐς ἘῸςς Δ ίτςα τυΠἀπξειοας ρτορτιὰ, τά 
ἧς πιλιίιὶς ἴῃ ἐν μανὸν Διίιις γἶτας ἰοςίοτατα τερτοβεη- 
ἤοηίΐδυς ἀράτατ λα; οδίξγυδης ργορτογόα υάιιὶ οἰσρλης 

Ω 

4] ἐμά... ἐπ 4 ἐπὶπν 
ἡμάνε 44 4.18: ΜΠ, ἐδορίωνν 
ἐοηἐεηηη 46; “αὐ φιν δη ΙΝ 
ἀρίεφωῤδηάϊεα. "Ὁ 

2) δειδως φηΐην 4υοπ πῇ 
ἐμάϊεῤηνν εἰ οἰ περ" 

(εὐμπάιϊιπν ψεγίτατοπη αἀ-} |όμην υενίμαιενν ἠὲ δου 4υῤ 
υεγίυ5 το 5 4] τα] δ ἀρυηῖ. ΡΤ . 

23] Ἐκιδβιηραϑ ἀνέοην θεν, 
ὃ ̓ οιηθ με μνάνεμ 8ῃ5 
φωταίνα ἀρωηῖν Ὁ μι 

Ὶ εἰν 1). . 
δΑη  ἀἰϊυϊίας Βεὼἐ ρηϊτατὶϑ ς- «ἦν ἀνπιλαν δοηίμαμν 

ἰυ5 δὲ το! εγαπτὶᾳ ς᾽ τατάϊτατις δὰ δ ΡΑΡΜΡΕ τον 
4" το 48. «ψΜοσΗΜν 
ΤΩ μὰ ϑεη! 
Ὅ.498 εν αὐ βαηξεη- 

“απ ῖε «ἀἀδωςμὶ 

4 “εευηδιν υετὶϊκεξι κατ᾽ ἀλύϑφω, ἰᾷ εἰξ οχ ρα "οὶ πατυγα 
ἐς φιλαρυά [εἰ τεϊθυηὶ ἀϊιυ ἀἰολπάα αιιάτίξυν, , θη αὐτῷ 
εχ ν]Π]λ τοῦς ἔρςεὶς, φυλπτυπιυὶς 1}. ἔτι Βοιηιίπυιπι οσυ]}ς, 
ψα! ετίαπηι πιεητί ἀρράγεητς, Ηας λυτοπὶ νοτίταρ βι ΠΠπ δὰ 

ἀμέπν, ται γὰ αὐτά Μαϊὲ δὶς ΛΦη Ἀ}Π}} τι αν! ἃ εἰς, ἐμκε, ἰορυπὶ λὸ ΠΟῚ τλητὺπι ετος ἡ ΐος ἐϊηυϊλέοτεν ρατιςτδιις ἀςαἸ δ λτίΒ 
; ᾿ Ν 

Ἀἰαιοτριετδητυ, ΝΝδήν ἴῃ 1110 τὰ αὐ πὸ νὴς Βύυτος ἀτρηπῖςμ- 

βἐκχοῦ, Ποὸς ἤρα τὰ ργσςιδὲ ἱητογρίοταπάν
μὶ φιαῖ αυἱ- 

ἴο; τεργεϊιεπάνιοϊ, φοὐ Φπ ἐειορεν ἐγ πες ὑσποάπειγ, 

ΑΝ ἰὰ φυοφυς ἔξρεπιυίηοτο εὐε γαῖ «ἴξά μος ροτιεὺὶς 

ξερογαϊίτος ἀςοιριςηάνδη, ὑδά ποι ἁἰτος νε ρεςολη- ὥς, οατίοπο ἢς Ορεγιπὶ 4ι 

τεςτορτεεπάλιιυ! βοη ὅς Ἰρὶς {τ ρεόοατοι, ἤυς Ἡϑεα 5 

ὑεπδιπιποτί γεὶ ἑογτλίῃες στίλιη ἀςτογ!ο Σ] ΥἹτιο δι ς τεὶρία, 

ΕἸ Ρί πάτατὰ ςοτγυρτίοης οὐ ποχίηδευς 4 [Τν»] φυ 

[ἰλυν] ἀἀνανι δ νὲὶ κφόνων. Μὲ ποηη0}} νυν τα εὐϊτί σα] 

ἀππηῖες το  Πε,ςά νοεῖς οὐτίάτν σιηλις νιτα ψιττυτίρις, 4υᾶς 
παοτᾶῖϊος νοςλῆς, Ρεζάϊτος οπνηὶ 12 ἐπιαξἰπάτιρς ἕω ἀριὰ 
Ὅσιπι ἑυδίτιος οριηΐοης ῥτίυδε: φιοί πιοχ Αροίζοϊις ἸῺ 
ἐρίο φυσ4ὰς Αθτάδιληῖο -: ἡ Ἰρῆτις αριι ει ἐπι - 

οἴ ἰρίυς βάξιν [ιδίςαυντοτασι 
ὙΠ} ἀφ οἰκαεὶ [ε6 (οἱἹ Ἰρῖτιν ἤάςι,αυὰ ΟΕ Ι ἡρίείτυτι ρτο. 
αἰ ηδπι ἢτ ἀπιρίεκως, ατετί διὰ : ῬΑΝ]0 Ῥγορίοτσα ἃ [2- 

᾿φοδο ᾿ιπἰηιήπὸ ἀιΠππεϊοπτομεικί ἴμο ἰοςτο ἐςςο]γαθιξιιγ. 

3. Ουρόαν υενὸ λογζν δὲ Οτλι ΠΠ πιϑὲ .}}} Λυιπηδηΐ τοῦλις 

(οάϊροο μαδεττ φια νμάῤιαν νἀ κρίνει ἰοὺ σχρτςι ργόηο 30 εποτὶς ἰη Οδῶτϊος δι ̓ ᾶφος ἀἠδιηξεὶ ςοηἀεπιπαιίοηὶ Ὁλα- 

ποῦ τιν σαι: 5. ππαξηλ εἴ ἐμρασιςν Αροῆο]ο {ἰς το- 
υἱοταιοαις ἀγβυςητε. 

ἀρη τόνέες ὌΡΜ ΑΥΑΟΑΤ ΠΝ Ῥαυλὰς 

οἴηηος ἃς ἤοβυΐος μοπηηες εκᾷτα ΟἸι τυ ἐοπ[ἀοίατὸς 

ἐπιφ!ετδεὶς δέ αὐ πΙτία τοἀαρρυνηςπθη ςχ νεῖθο εἰ (ἐτὶ- 

το ιοὰ ῥτορίιαπα: δετον ποϊαδην ηὶ : ἡϊο: ἀτῴυῖῖ, 

τά εκ ἡ]ο τῷ τοῦ Θυούΐγνως αἰ αυοά (ὑρτὰ ἀεἰςτι ρει ςαρβαινοτ, 

᾿ χοᾶ ρτοχίπιὰ (εηνοητίδιιϑ: "ά οἵδ, ἐχ ξοιηπΊ".Ἱ δέ Πάτα 

ἤτον οἰννοὶν ἱνοπιίηὶ ἀς Ὡς! πατυτὰ προ ψίντανι μηδ 

πιὰ ὁπτηΐα δὲ πηφι!αρετίριείατ, δὶ οἰ πὶ ει Ϊ 

(εβαταδτας οὐποίϑ νοὶ τα τ! ἐπύψυτιξατίς ποις ἔπι] δι 

νἱκὰοχ τλητοπάειῃ ἀοἐρί Ὀείκατο, φιάπινηι ἀξ ἡ: τ- 

φιὀνῖππιο μά οί ἐπα ὑπ Νὴ εὐίϑιν ἰρεξγας ἡ υἀ ψωσ 

νυ ἀφιρᾷ Θεοῦ ἔκδεκον ὄμυα Εἰ ας "1ὰ οἱ φρρλφις,, 4υὰ ὈΒτεΐ- 

υκ δἴς ὁρροπίτ δ αὐπὰς ἀςετθαιη οὐἰαγβατιοηξερειπιὰπι 
ἱπϊάςπν Ὁ ην γηϊιογίαϊειη 4 δος νοσἤρφαϊο .. νίψυς λά 
τινηάς Ροίτελ ρεοιΠατίτος Δα πετίος Οςητος ἀφίτ, ἤςως Ἢ 
ἢισα «ἀνιεηΐις Ἰυάδος νίαις λᾷ τεττῇ οαψίτς 9. νέ τῆς, ἡ {{6- 

᾿ς εἶτ' ἀϊρυτατίοηοπι μλῆς ψοτῆςευϊο ἀοηνυσι τοιςοπεϊιάςης, 

δι -πάε ἡτποιριεηϑ φυσά ρτοροίιετας ρει πὶ “ ΣΧ Σ 
τὴ Πρνίς αὐδυπιεποὶς οοπῆ! θδγε: } υδιτιλαιν  ἠείιοες νόγαπι, 
ἃς γτοίπάε ἐλἰυτειι εξ Ἰὼ ΟΒεδο νηῖοο ἤταπι,, φυὶ ίο- 
Τλ με εχ Ἐυληζείίοο ἔσιάοτο ἀρριεβεπάεηάυε ῥεορο- 

Ἰνς οἵ 40 πάῖυ. ; 
4. ινένδει τοῦ σλοῦ πνιδὲς νοράσς τταηΠ ατἰτιὰ (οἷος 20. 

Ἴων αἰ συ ιν τοὶ εορίαπι, δὲ πος δά ες νἱήοιυτ, φυὸδ αυῇ 

παςίςείδετει, Κοπιληυπιτυῆς ἱπιρβεγυζη 1ἢ πιοχίιπὰ μηῆ-ς 
ἄιραντς ἴοηφα ρβέα ἤοτειει ρεσουϊδιιδίο ποπάς βιτιΐ8, 

{ἰππιίννις νοευδηνκίτυς, ἐπ φιο δον οτὲ πηγὸ δέ 1 Πρ Αας 44. 401 Αροίιοἷο τόσαι οὐὐνεογδηῖ φιοί οἷἵηι Ιοτεπηα {{π2ὲ- 

βεἰϊο ἱψιρευίς τ Ὁ}]! ιηγεπονδοτεέπάνηη ἡ ὰ Ὁ εὶ λἷ- 

ἀεηιν οἰπραπι ἐπρυγκλτεὶῃ ᾿ννά σιν, οι εἰυίειν απι- 

διδίη δἰοέζοι πιωβ Βεηὶσηίταῖς νη [0 νηίςο ποῆτο Με- 

ἀϊαῖοις ἀκ τυηαν ΔΙ πὸ οπο τις. Αδετγαηῖ 

ἡξικορ δὲ τη φίο ἡπλπε πηριηθβοιπε γοδαινας οἴπιθορ ΓΕ. 40 Αὐἰεληδοτυην ἰοη απ δοπιιηυλθοδεῖη "Ἀυδοβεας, 

πίομαι ἤνς ἰλαν οἶναι. ἐχςοβηίαια {με - ἀείπεερε 

οχοο κλθάδ ἰρερίεν., ἐμέοτ 4084 νεῖ [14 εὐ. ἀδιηπα- 

εἰῆηνας, ημλαν. Ἰνοδίς Αροῖτο ᾿ς Ἀοιπδιᾶ Βει οί 

ὅκῃ οὐβηικεὲ ἐρξεηύίτιποίϊελαν τοἠεπνρεορερηας ρτο π΄ 

ἀείμνεορ), (ἢκη) αμηῆοιν πιστὸ οθυσηκιν (οὐ εν π6. Ἃ 

του ΠῚ ἐμκιναλάμν Ἔα εἰ. ματῖνην οα μοῆιο ἀθῶο 

αὐπλενοΐν ἀφθτίυαιν αἱνὰ αἰκτάς ὅς ἐπεσθηη Πιδοράϊπες- 

τυ ίὰ ὯΝ ψίμιη ἀδραύβαινιι αι Ῥάσλας Νὰς ε- 

ἡλαΐα κὰ αὶ οὐνάπον Ποκ νϑιργένιβοι, δὐ ον ὀεβέμεῖει, 
τιῦς προς ρεοβοίϊο ὁ ἔμιλάειιειίε [δ ωςηιε, 

{πα [ετοτδ.4.4.19.ΠεπΊρο οὰ μὰ τάητα Ἰσαβα ιν ταῖς ραϊεῖο 
Ὧο5 κι ἰηβεπίιάι ἐἴε οὐρα δοπιηιδυς φιάιη ἐχρτεβὲ ἃ 

Ῥείην ςαρί είν νε ἰςμβὸ 18. Ῥαυΐυς ποηυογοῖ. Ν ίη ἔς ο- 

“ἰ6η: μοὴϊς δίευἠρέαιδοιίει δοῆε Ἀοιηλοθινπὶ ποτ ΜὉ 

τεριολεπῆσρίδιν δὲ πίη ΟρβΟΘμπι: αυοῇ νίάἀείιοει ἰομ8 

11 ἐμάς! ἣν Διϊαιδ πεν θομίδυν Βοπνηοε μὰ ρετίειιριλη- 

ἀυη ἐπ ρεξοις μεςοπέες, δι ἰράὶ οὐδεν φεῖλπι δεπεία 

εἰσις Ποτιπιρτορίενοα δή Πης οὔρεα δὶ ἰξεϊετατη.- 

ἐπ νἱϊδ ἤλυεκτ τας ποὴ ἤξ βοτ!ὺν 18 ἡπάᾷι ἃς πραξίε 

τείδλς ἱηοαευδ ον, τλητὸ βελυ ον ἐυγμ Ῥσέςδῖα αηὶ 

“λιάει το ρυσσΌνίκαγυν, Το νάμαιδν «ἡ μρινος μα - 

«ωὐνμίας. δ|ς νξειπαυς ἤυάυ νἱαν μιν ν οσαδι! ἐχρει- 

πλεγδ,ϑυμδε δη τη ἐπ πασνοος πη {ππρΠΠεἴτεῖ κοιθμην, [οά 

δο εκκαπάείς ἐπείαπι, δὲ Τυσπὸ οὐτπιποίαπι ἑγϑῖῃ ζ ται τᾷ 
Ὅς 4 

εἼν 4μἰα ἐρ εἴ κε ἐμάν 

11. 

υιλυΐε ες ἃς 
"ὐϑῖι0 ἰδ ἐαν 
4 0ὲ μος, 
αυὴά (πὶ αἸ ἰς 
Ρετίρί ἀςιος 
ἴδε, 4ιῖπὶ πὶ - 
Ἀπ ἔπι οἱς- 
οι εν δὰ 
Βεΐιυὰ οὐ ν 
ριά αυςηὶ 
πυϊας εἴς δὶ ἡ 
[ωΠὶς α]οευ, 
4 ἐπι εἰ αὺς 
οΙυηιδὶ ἐρ- 

δι φει εξεσι 
δὺ ἱρίο (εεἰριᾶ 
δ Ἦουΐῃ 
ῃ 

ΓΝ 



ἐ- 

σοι... ΠΕΡΙΒΤΟΡΑΥΙ . β ΑὉ Κομανοξ . ον ᾿ ΠΝ 
ἀεβχηδι,νι ἀϊκίπιων Μετ}... [μαπἰτρεῖε δύτεῖι ποιηθη δτδηι μεδαὲ ὅγτις ἔπτεῦβτοι (δὰ βιαροῦει φαγυ είν ρει. (μὰ χιόνι ον εἰἴε ὁ οὐϊολλ ἠείετίδις, φυΐ εχ ΠΡ Δοὶϊίξορο οομυεηίε ἰνῖ ψυ! [Έχτο ἀσπιιηι τρ. ἐς κουιὶ- 
φερθνα τείρου ' αλα!ο νον βού ταν ἔιπαμιοάϊ. εἰνυΐλν. φ δας να νμβενμμμῶ, αἰνρίξυλ ὡς πα ες ΤΣΣ τὰ τῆς λλβεναΝωρ ἐφ θὰ ἅς υ- πυιμα ΟΒΓΗΐΟ γερ οπεγλιοης ἀφ εγας, 
“εν, ἰᾷ εἰὰξ δυρροείω». αι οεττὰ νσευρηοη οἵδ, (ρά σἰεμπὶ εαἰπι νίήθτον οἰ ἴυν! ἧς ΔΩ, πανρῃ δίς ἤφηϊῇ. ᾿ ἐδὰ ππερμὸ δὲ ροίποι βοἹΠιοετί, Ἐτᾷο φιδά ̓ ιῶς πόα 4 διηιυρρεμ ζἰννέ ον ἔργου ἀγεϑου φύξων ἰὰ οἴτ4νι γεξεαπὶ 
Ἰοημὲ πιεκίπιιι, ὅς οἷ! Ἐριουγσότζαπι ἴδοο ἐοπαεηίεῆε, σετατ ἀυηεαναι τ ἤν πρῶ ἀϊα ἱ εἰωπεητις, ηἰᾷ υὐθδ Ἰπτειργεῖον ρυζάητ ὡς το β ἜΠΟΓΔῸΣ ἀϊς! (Δηα τες. γέταπι.,, δὶ ΚΙ δικαιυκρασία ἐπρθανεύτειι εοπίςφμτιις 
4 φιυϊίρίαπ)νιΔείνεοι πο ξοπιπιουοέθπῃ νθὶ, αῃληάο, 4 ἡ} ἐπὶ ἀδικοτεπέμε. Νὴ ἀἰείς δυΐαπι ΑΡοίϊοίυς ἔν ἃ ᾿ ν ψειὰ Ἐπ μεμα βοῆς ξηἴτας νογι 1 οζναυμπλ ’ ἀυλίεινν. νιάείιςος Ἵππε ἐπα ἀρυά [οὶ (ὐδίη αι 

᾿ ἘΠῚ θεοὶ ἀπάσυα ἠδ φρο βπατὴ ὐῤῥγηφο ΝΜ φφαμμθιι με ως 4γ4. παχρσρὶ ῥιλίε ἡμὰ περι 4ιο δας (ςεὶ. ' ΑΝ ἴηι Ἰρής {πρετῆπε σάτηις γα ας ἃς ρτοίπάς πὰς ἱπιισπίτ, 481 οχ [ὰ ὁγαπὶς οροτιτν ππστιτς Δ] (ἂ- 
θρέμμα, φγνοῦν. (οηοηειυηῖ η ἴδ Ἰοέξτίοη νου αἴ [6Π| ται οηϑιη Βὸ στείλη) οί ρι οἷς ρλττίςυα νι." ὶ ΜΝ κρασὶ ἰηὶ Π ὮΙ Αρο- τληῖ. 

“τ φοὐϊοον ιΑτί πὶ φυλπυε νερὸ ἰεφάτυν, χνονων ἐγνοεῖς ἶσα; ἰηέτὰ 2.21. ᾿ ω ΓΗΤΕ ἃ κε ψμα μἰολριευ δἰχαινκφισίᾳ νσἰηϊαη τῇ ἐοησελην 1 ΕΠ ς ΡΕΤΤΣ 

ΞΞ - ᾿Ό ΝῸΚ ἢ . να σι! 5." {οἰτίσιοίς νεγὸ ἃ νεγιξατὶ αυϊ- [8] ΣΡ ἄωρον σοὶ βυδι οα ᾿ ρεΩεΕὶ πα ππε ἐρεϑείας ἀπεϑδοῦσι ὃ δ , , Κατὰ 4ὲ σίω σμληοθτυτῶ σου καὶ ἀ--}1] ϑεά γιὸ ἀυελεία εὐὰ δι ςοτάς! , 5 φονινδωνη δοδαν ἀντ. Τ οἷς σὲ ἐξ ων ἐμέκημὰ Ἢ "1 [ἀοῖὴ που οδοάιέτιδιβ,οθεάήιεη. [ [δ πεπηοδε, δ' 4μὲ βϑη 
: : . τ ἐν ἢ" δἰαον ἰνῶν τῇ αληϑᾳ, αὐ ριϑυμδμοις δὲ τὴ οι" “«ν{ε νηὶ πυεγιξπεν, (τ. : ῥιαταϑόμτον καῤδίαν,ϑησαυρίζοις σεαυ-. ᾿4υοά τεϊριίςετε “ποίεε [ἢ τἶε- ἀμρδὶ ϑήρο δ' ἐπιρα, μ᾽ ἀρ ΩΝ τδιις δατειη Ἐπ, ἐς ἐκ [ |ςρῶι μωο μωμωιδι γὐ τ Α 

ων γα ἑω ὦ μέρα ἐραζονωοὐποναλύ͵ Π|δαείκαα αἰδίηρῇ ἔταπν" ἰῃ ἀΐοπι μπὲ σεν ϑυίανι, οιᾷ! ἢ ψῆχίᾳγϑυ μϑς ΚΘῚ ΡΥ. “1 Ἰφαηαείς επτίανδε γα, ν΄ "νάζηαιν. ἢ προρχίω ὦ ἡμαβᾷ ὅργης κρι ὑπο κρλῦσ] 1 τα δι ρατοξλοηίς "ὁ ἑμμεὶ ἑυάὶ- ἌΨΗ νειν ἐπε ψ' νι. ; “»ο΄α ἘΔ πῶσειν», Αβ]ιοιο ἐκφηβηι στὲς δι αη- ἢ Τηθοίαν φηζαβίὰ 
Ἅιως δχμιοκφισιας τῷ Θιοῦ' εὐ Ὁ ει: γι ἈΝ ἀλλο, Ξ ἀν τὸ μεν. γῆ ἀιιῆμον συ ΐα᾽ «ἀμ ετίυϑ οὐππεῖῃ ἈΠ. 0 "η ον φρνπναηὴ ὑιοποῤ- τι ὦ ὰ ἣ 1. «ταὶ ᾿ ᾿ : ἐσ, ίω ρώπου τὸ κατεργαζομῦρμον "ἷς ορενμη νη δἰ μι, 1 4- Ρ(. 71.) Οἷς ἐπυδόσοι ἐχάς ῳ χατὰ τὸ ἔρηα [ε“] “1 Οοἱ ᾿τεάάος νηϊςυΐφας ἴς- } 6] Ομ νοάδοι υμρυδρες ᾿ ἡυχίω ἀϑϑρωπε ἀ κιν ἡ [πὲ δουλτ ἢ ρεΓρεῖγδητ5 τᾶ μας Αἱ 

τς πραιδα7ο Ὁ , ΠΡΌΣ ὅδ ουμάυπι ομεγα ἰρίπιε: βομαδρμανμραεωιῖι, τὸ κακὸν Τουδ'αίου τὰ πορώτον χα ΕΛ [υποντατ Πυο4Ὲ λ ραπηβνῖαθ, , μηπὴν σ' στα 
ΔΡΟΦ.1}..; . . , Ιἱ ἰά ιἴ ἀὰ ᾳ. 1 τ τ, τοῖος ᾿ ΒΕ . Οταιῖ: ͵ ἐ ἘΝτραξῆ: 2, δι ῳ « ,. 17} 815 φυϊάειη αι Ἰςςυηἀὰπιρ πἰναμίδεην ἣν! βένη, λίωθ’ ετἰλπὶ Οτα 1: ο͵) οι ΤΕΣ 

“ ἐυπὶ ἐυρφείοεὶν Το ρὸρ .᾿ υὑπομονίω ἤ 9»υ ἄγ} ἢ ἰξρίεηι ἐχρεδϊατίοπειι ἴαια-} .ἀραν ραλέρνιφην δοιών. δόξα δὲ καὶ τιμῆ καὶ εἰρίωη “ταν ]ιο. Οἰοτια νετὸ ὃ. βοπού ἂ ρᾶχ ᾿ ον βαεω Αἰρπ ἡδέα 
ν . μρμκον Ἀρρ ὃν ξαν καὶ τιμίω καὶ αϑϑαρ ῈΡ ζι- τυ δοηὶ ορετ5 ρ᾽ ογ ἅτ δι δο δέσε, ζίσνλαιν δ᾽ δον» ᾿ ὧμ τὸ δὲν ἐουδιαὶ ὡπ {δ οὐἱυ δ ορεγαηι, Ὀοπυ 5». Ἰϑόνωην » “φάαο βτιπννὸπν 

πιαίηο [μὲ τοῦσι, ζωζρ αἰώχιον' πογεῖν δι ἡπησιοσιδβτδτειη, ἡ ν]- ἢ Ἰ ων - ΜΝ τ ἐγαζο ΠΩ 26ΥὉ}) ᾿ τὐσν ᾿ἀὸ τὴ ΡΓΙΠδ » ταιῃ δι] [Φ' ὕνμω. ., ὼ ᾽ ξ Ἀ τῶν 

ἩΙΥ μα : ᾿ ἴδῃ φιογηδηι: ᾿ αγβίτον κφὶ Ἑλλζωι. ; ὥγαςο. ει Νοι 6, ενῖην κι τρϑθ 
ΗΝ ΤΕΡΡΒῊς ᾿ “----... , - Ξε ----Ξ - οὐ γάρ ἔδι φορϑσωπολην ία φῳδσ τῷ : ᾿ Νὸπη βιὰ ρεγτ[οηλγιητι ρημάτων αρδά Ῥωων." ΄ 

εἰ δος ριοίπάρ ς ΤῊ βρεῖς, δ θυσαυρίζεις. Ηας [ρεέξας οεἴγαιοι Ογαεὶ χ δὰ ἱρίᾳ δικρινκριοία εἴ φυα Ῥυλες, "}]ᾶ ἐα ρεοίοϊοειει. Θε . Ὁ ἘΞΕΡΕΙΘ ἘΡ. ΠΣ ΤΗΝ, νέφμρφης ἐπὴν ἔμε ᾿ ἀπέθδτιι ΟΣ μιὰς γος δ0}} πρὲὶ τὸ εἷς αὔριον πϑέναν ἰᾷ εἴτα» ἐὐβἤδεαμον ν8» Ἧι τοης, οἴηηξδς ἄς ἤησι 9 με δεῖ ἸδΟ α πόλιν ϑς ἀδίκοις "Ξ δ αὐδ δὲ ἥμαᾳ τὸν αἰδμὼξ καὶ 2] ἀ ΜΙΕΠΠΜΙΠΕ ΕΠ) Δθίαᾳ; Ιμερε 1, Τυλαμο τὸ τοὶ Γ: ΕΥ̓ ΜΘΕΠΑΙΣΣ 

: «ονάοεν 71 εχρτείδὲ ἐρπιβολπιε Ραμὶο ἱἴος, ἤσυς ρεσζαῖα τιοηί, ποπηίας ργοτίις ἐκεςρτο,πιδίιςἰτῦ πεπιρε εκ δο φιδὰ Γ: Μ Σ ἣν β ἐν. ρεςςαμεγιπτ, ἈΡΙαυΟΤ ρος αυῸ δέγε (ν᾽ βενδινεῖ 4ων ἐεπεεὶν δεου- ; ᾿ Ρεςελτὶς δ έείξ ρετίςιιογλης,, ταπιΐοπν ρᾶτέπι ραπηλταπι ἁρλιὰ [χει τοιδυμαὶ [υδπιβολτιο εχ 1ιςξς ἐπτερ οπιίηνιη ὑπαλοιῦτα) "καὶ ὅσοι οὖὉ νόμῳ ὑμιαᾶρ τον, εις ρετιδυ μι δι αυϊευπαυς οὐ τη} Ἶ ἐμήν νὸ ζόζον βεετα- ἰδύίοπεπι ἀΐ 
δι:αυηΠιπιατυήν οὐ ππιιίυτη (ε δὲ τοςοπά! ἀπε τουρίλ οοπι-ὀ ἄς «δίοϊατι (Ππαλλπι Ὑτεϊαίυς τάδη]α: 1ωογὶς ρεαἠατίοπεπι μὲρς ἀροομ ωρὶ ρει [οθογα |μέγμνδν ραν ΤΣ ρενν νωάν. ἱεεῖε σι Θε' 

. ἊΣ ἣν 
Ρειτυτον. δΊς ὐτεηι εἴδη Ιοαυίταγ ΝοΙ.ςτ1.13.18 «ὅς ΔΙ] ἀἴτ Ο τδαιήσας, αι Δυνπν ἠδ ἸΏ ἰὸς φυιάςπ γ 40} τλίιςῃ ἴμηι ΠΝ ΟΜΟΝ ἈΕΘΗ ΟΥΤΒΙ: ἔοιταιϊε Ραυΐας λά Ιοσιηι ἰοίλί γόγνι. ΦΠη ἀιεην, ἐν ἡμέρᾳ. τς ΟΠ το νετί, ἔς ποηημῇ αἰιημὰ ες ρΡδῖῖς τεπουμλεὶ, ἰη. ἐὺς δίοτμαῖο οὐπὶ νοῖοτε αιοαις ἐπιεγργεῖς φιυὰδτι ἐν ἀνε, 4ὰ0. ῃρηιλτητ, νὶ εχ ἰρῆως Αὐταίναπιι ἐχειηρίο ποχ φοςεοῦϊε ἃ. ἊΝ, εἰδιῃ ἂς βιτυτο ἀτς ἁφίτι μη ηἰ πιὰ ἐιιοίῖν, οριπουιργαςῖ- ροϊεοίιιε εΔρ.3.:. φιΐμδιν ν τε ἐχῖτὰ ΟἸσηζαιπ ςοηηάοτοις, 

εἰδιίυσ 1. 

ἀδιθηὰ 1 5} ΕἿ εαδνμεντ, ἐς!5 δὲ ντιϊ4: 
ἌΝ Ὡς ἃν ἵν οΝ ἐπϑην ἀμ άδονει οι πιθη ἐπὶ 

"Φ(Νο εηϊπὶ αυὶ δυάίυπι [.6-Ἶν} ἘΣ τ βυνε ἀρ μά τῆς »ειίε, (οὐγὲ οἱ ἀκοφαταὶ τῇ νόμφυ δίκαιοι 
ἍΝ πο ἐανϑ Ὁ} (ὰπτ ἀριι συμ, [δα : ! ΠΤ 

(ἃ χὰ νἱτίππμπι, ΠΠυ ἡ μιά ίςιυ πὶ το τίηβοπάο ἰςά δά τεσ. ααῖος Πὲς Ἴπιποῦ δι ἤηφοῖου βοππηος Ῥδαϊαρ ὀση βάρει, «ὐρῷ τα Θεαῖ᾿ ἀλλ᾽ οἱ ποιῆται τῶ νόμφυ εν: ἔξῶθαν νὰ ἩκοΝ ῃὶ ἐξα: Ἡρρηβθα δ μέζη καλυίοηιε ΔΡΡΙΙ- 
Ῥὺ μ]υά τείδτεηήο, φυοά ὕει ν]ε ον ἀἰομο τορος εοϊδυκίυτ ὶ Αά μᾶς δὐίδηι ἀςοράϊς αἰτοσθαι υοαᾳυς εἰαϊ.. διχψῃω θη σονται. Ρ , ἐνὶο λἀυστίαν 
φιδυίοε ἰρύὔυς τοίεταιτία ἀδυτοπείβριω ρταβίταίε - αυὰ ἀς 20 ἀδπι δικριοκρασίας φρυς, τὐοχ αὐ Ἀροΐξοϊό ἐχρτγοίζωπι, ηδ, ἱ τὴν ἐς γι ῳ , ἘΡΕσ: ΡΞ ϑες ὡς ιΔ μ ἐπὴν Οεμιι ἠριδυύμε να δνΝ 

. χένε ᾿Ρ ἀββυντὰ ἔπι ἐδ Αϑβο εἰμί μας Ῥτο ἐπ Ἀμῷ βαν, νί πυϊδιιτα ρκοσίις ρεοςᾶξιπι αρυά Υὅξι εἰδυ- . ὅτων γὸ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἐχονα,φυ- Ὥ ὴν τῇ ἐπ ΕαΝε ᾿αὐχ τς Ζ ἐχενν βοὴ ἐγναδενμν γνοχ ΔἸὰ, (εᾶ 
, {10 σα !οπίοπι υπρίυπι ηλοροιην Δαλπεηϊβοη δ᾽ ἢ] τηληοᾶς ἱπρυπίταπι, Μετ οἰ τα ἱ ΔῸΣ νά Νὴ ὶ ἧ΄- ἐπὶ ὭΟη Παθεητϊ.) παῖυῖὰ αι “4 ἀμὰ ἔεγη ςοιιάεανῃει : 
δ δίαρνον δι εἰοφαπεθεον μιδογίνῃν ἐμὰ ἧς Τγοίδηογυμε [ῃ Οληπο αὐ μαι τοιεποταιί, οὰ ἐπακα δὲ : τ, δρτώντῷ νομοῦ ἼΟΙΝ γ. γυτὸ! γῦ μὴν Μη δ ϑ0η ἩφΌης, Πατυ τὰ φιλα) Ἰπαιωναίδην σε γμαι ." τυ τΣΝ 

Ῥεπατίο ςοπαμεγοηῖςα} ἢ ᾿ . ψεῖ πιαϊὲ φιοἸΤορίπτ, ν]είπιο ΠΠ0 ἀΐε τοροστλίασος Μαιτὶ.. ἘΠ δεῖνα, κυ» ΕἾπερ γάρ τὸ κρὶ αὐτίκ᾽ ὀλύμιητος ὧν ἐτέλορνενν, ' 
Ν ᾿ ΠΡ. ω " ν ᾿ , ν τὶ ᾿ { Ἅ, 41.ὃ( ᾿ιΟὐτ. 10,45 ΠΟΩ να τλτίοπο. Νληι οχιγὰ (ππἤυῃ 8 Ζιυηρίοίι τοῦ, ἐξ ἐφιϑείας, νεῖ Οὐημεπίοίθι ἴτας ἀρβιπατα, πϑραν όμως εξ. Οὐπένα δέχ ην, νῦ ἀκιαρτία ἀΔεβπίτυς τΙοδη, 19. (6 (ορ θαι 

: ἸπτῖΝ : «ὐοά τε, ε(ξ 
4ιυάςπι ροείς,ας ρεοἰηὰς »πηρίετατίς δε ἰηεὐεείας τείερα. 6. βυεπιογες ροξζοηταν, μιδιῖς ορ ροπυητιτιηυὶ ράτιεπτο,. 3. 4. Ηἷς εηίηι ἱαείριξ Αροΐξοϊι» κὐ κυρὰ ϑϑηρρὶ ἐμὲ ἴδον τυιἐμα ὯΔ ἤπλπι ηγογέητας ρεπ]αίκυν, ΟὨ ΕΗ Ο δατεπὶ ἐν διίς ἡ: Ὁ Καριοληίπιο Πφῳν]λς τπιμτῖς ἊΝ Ῥεγριηε πη (λπότις τὸ ἀπμη! δεποτίε, τιπε ππιρίετάτίς τσ νην" πιες ἀςοιέαείο. μρρά Ὁεὶ εεὶ- γε ῥγατίς ργοπ [., ς Ωοη πιϊπὰς βταταίτὸ ἰῃ ΟἈτΠῸ ρος Ὧκε δι ἱπηοοοιτα ᾿ς ἀνιοίειντ αὐτοπι ἣςς νοα ἃ ποιὸ ρ- πεῖῃ ἀπεηξεὲ Πυάσις δε. Οςπείδυ ἀρρίίολς. Φᾷ4Οὖν πυπεὶτεξυϊ, βήτην ἀρριεβεηίο ργαΐρ!ἐ μἰοηδευν τντροῖο οἰνυς δὰ ποῖ» 

Κ’ν τὸ κπὶ ὁ γὲ τελεῖ σιὼ το μεγώλφ ἀγότιοναν 
Ζυὺ σφα κεφαλὴ σιγγι αιξί τὸ χαὶ τοριόσ. δ : 
ΦΙκβἡκἠ τὴν δαρινερισίας. ν Ἔτετα ς κεπρἰΑτίὰ ἰς συηῖ καὶ δι- 
χρρκρμοήσε,ντ ἃ, ΓΕῚ ((]νο!ϊὰ ὃς Βαιδιας ἐπὶ Εἰδοἰβ,ἐοβηί- ᾿ : διὰ ' πιο ονττοθιὸ ποῖα Νηΐεπιις., νίροῖς Ζεζε, ὦ νόμι. [ἡ αἴξ, ιΐ 1μεβ ὁπ ἐἰήαπν Μοιῖς μαδεης. ΨΌΪΦ. ἔ Βιυίάφαν κ6- τίου!ς ῥεῖα, ΜΙΏΝΙ ἔδῆγεη παρ ς ρίλςςς οπητιὶ οοαίυη 30 ἴςπι νίφως ὁτυςὶε οὐτάϊςητία, δι ραηας δ ἀεδίκας ρετίοῖο μΑ νΑὐ ΟΝ τὴ ἔραι ἐριδος αιοά ἰτοηι ἀςοἸαται πὰ Ὁ τα »4ηὸδ νετὰ «μάτια ἀϊκίτατ, (δά Ποπ εχ ἀϊλιηςιτο ΣΝ , διίσπεηι, 40 σιοάο μιῆς Ἰοζυπη ψυΐξ 2 ςοπυςτιῖς δι οἱ. ἡ υστίης ὃς Ρἰ κα  Πιὲ {,ἐζοπν ργαιεἰτοσίητ; να ἀε ἢτινε τὴ ἐν ἔφιϑοι σας 1ατὶπὸ [,᾽π ἀἰε!ζατ ΟΥΓΙ. {Ἐκ “«νάξ[ ὀφροπίτιτ {{}| ἀνόμως. . Ὁ δεν Οἰόνν. πο. 9... φρο τῶ Αὐσυβίαιε ΠΝ. οοπτεὰ ἰυϊα Διρλρ.1 δι Ὀς μι εἰ. {118 δικριοιρισία, πὸ Ὡἰ δ} ἰηυεηΐαι ηυοῦ ζοηήειηηςι, ΠΩ ον ἡλὰ οἷξι ττὰ διδιτὸ ᾿αβαπιπαῖα, Π οὶ νἱΔοιςεῖ ἰὴ «1 μὲ δωάϊωνε, οἱ ἐκ ρρεταὶ  (αἰναι!ἀ] ρεόνεν [ϑἰϑνο.. ἃ010- «υδά εἰδηηὶ 
1.:ςᾺ}.5. Οἰκτετὺδὶ οὐἱ ρίαροπε ἐεἰιτία Ἰςρτας 4 δος οοο νερὴπι ὲ ςοηιετίο φυοὰ αιεγηκς νίτας ρτοτηΉ τεσυϊηί, ἐαΐοτεσι δ ἱρέας ρεςεάτοτις εν (σίς,ντ ρυζάιης ΟΥρ 6. πίλπε ΗΠ] Α΄ τοαυ! τοῖς πριντώ, Ὡ9ἡ. ΟρρΌΠοτΉΠτῸΓ : δι βλης τε ξεν Μοῖι ἐπιρυσίπργυς εξ ἐποε πυάτυν, Αἰ στους οὐς Ὀλειείη νἱ. ξοιπρεείας, δ) υτιπιὰπι ἐπὶπι ἑητοτ ίς ἀἠβοτιιηι νας ἄυο ο- Τ᾿ ' εἰπιθαὴ ἀφ Γοϊεςετίς νηϊιοτίαϊς ἰυάϊςίμ πὴ, λάϊτιιηι Ῥαῖε' , ΘΠ πος. δοϊςητ αυτοιῃ Οὐ ο ἱπτεγρτοῖςς ιιοά τ Ἐν οες Ῥατς ἴαπι αἰ δὶ ἥυοαυς οἰδίργυδιηγις (υδαιιάλεράαπι. ποῦς πᾶθυ 

ὶ νι Οὐυδυς ἄστυ νἱτὰ δτογῃὰ, ὃς Ῥτορτοῖ αὐὐὰ ἀοτι: ͵ (βείοης πιοιτυρτΐη) ἰημοοδείοηὶ, δι Ῥλεοηΐοο ἱξοῖ βυβᾷ4- » διίοος ΎΝ. ΠΕ, ἈΝ ΗΝ μὰ 
; 

ἀνοίτις τυ, ὐννηνα } ϑυ μὸν ἐπτοτρτείατι, ΔῊΝ { {1.4} ϑλι- ας αὐτο εἰ ρτιπλὰ γάχιο 4υλ πὶ εκ μὰς διηριμάρισίᾳ εἰν δάβσα ; : ' ΐ [ ᾿ΐφυ ΜΡ μοσαΐ , ἁΜυὰ ἢ, Ῥεῖ ορετά, νι {{π]ΠοΔείοπὴν δι (ἰυτίε. : ; ὴ ἰόποη, μαλ αν φενοχωρὰν ἰὰ εἴς, ςοπιιποιπειτ,φιοὰ ροΐελ ἐχῤτοῖηὰς ἀφοίεγάτυ ἀνεεῖς, γερθὴν ηὲ ΗΕ ἰογίο πίε! νετυ: ΛΑροϊεο νοι) ἀϊδυιι ̓  Τρ. 5.24. τἢλ οδυΐας τὴ ἱρῆς Ἠοιπέπίδυε ἐκπευκενηθλαι ϑεειπάδηι ορε-.. ἹῸῈ νη  βένυ Ν μὲ δεϑοα Ἂπε γε μ κοινοῦ, Ῥεῖ ιο 17: λὰ ἤηεπι νίὰυς ςαρίεις, δι κἀπάς πὶ ετιᾶ εχρτεῆιὶὴ δ ταρ. ἰδ ἐβ (ετἰ« 
Ρμάςοτ νὰ 4 (αρτοηλμπι ἐΠυκ ΓΙ ἐιιάϊείμαι ἀεοτάυα. τᾶννε ΟἈτεί ρεγ ἤάδειη ἀρργοβοι,ς ρεοίμάε νε ποι ἰῃ βερίίη (εἰναι ιεινψιιη χρλοδυϑήσοτω, ,ἥιμπι ἁΠοαυΐη 4ι- 5. 3,ὰ νοτίϊς. ἡ. ἰηςἰρίςπτς, νης δὰ νεπϊοιληπε τν «ἀφἴηςη. ρεωπν", νε αἱ 
το, Ῥοτἰὰς δυζοηὶ ἰιος Ιϑεο οδίδειμη δα εἰς ἡ]Πἴιις ἀὐωϊπα ΟἨείδειπι ἰῃ Ἰτίοπίε, δι ἃ σι ἱπηρυζαιῖα, τὐπιλῃ ρ6- ἣ τ ἔυετις ϑυμὸν καὶ ὀμγίω φιιατῖο καίω. 5εἀ δι {Ππἡ λπη- τοπ, ἄῴφων ζυξενρρβναβανι, οἱ ποιυτὼ τοδυόμου νυϊρῷ ἀυκάλπι ναῦς νϑηριφαίμοίαι ἀείξείριίο ἃ νεγςε]ο 6,14 φοπυιη νίᾳυο, νης τὐεπάὸ δαείείαξλιοηὶ;, τὐῖὴ ἰη δείεπάο ΟΒεάοπείς ἐπηρυ- ' ἘΈΠΟΩΣ ἣ ᾿ 

ποιά εἰς, Νογιτατῖς ἀρρεϊαομς πο τΔτἢ ἡἴλπιπγ- μξονοι ον. ἀτοδιρυὲ, ᾿οἴϊξετ επίπι ἠξυὰ λά ἐρίων 
΄ - ον ᾿ ΠΟΘΙ ᾿ Ἑ Ω ᾿ ς 

ποτὰ ἰς ἱ 
Ῥλυΐνε 26 [μλπὶ ἰΠἴλιπ Μιιπιᾷ αἱ ζ οπετὶς ἰῃ Τυάπος δὶ Οὐαε- 4" τλτιδηίε,νν βεηοταπὶ ποίξερ (Πετὶς «ον υτίοπεπι, ἢ. ἃ εἴξ οχ μυΐαν ἰπτογεηνρυτὰ Ὀουπι, νεῖ Μοίξπι, ςἔεγγὶ, φιοή εἰζει 

τοδί ρι ο ἢ] Ἷ 
; 

ἐα8 ἀπ οξείφπετμ, δι δά ἤηυΐοε "Πος: ἱπτρίεϊατι. ἃς ἰηι- Ποσαν 

: δι ᾿ὰ- 
κμάρμα, [υἷι ει ἕἰὰ οἷ σι ἃ Ρϑοξατίε δι ποιῖθ 

(. θεδης δ ρὰ 

5 ἑιο ὁ τὶ ἣ ἘΣΤῚ ξ ᾿ : λ δέληις, αὐσάά 

γῶν, ὍΔ Π ὀπτῆς ἐνᾷτράϊεμ ΕΑ ἀμίϑη Ος ἀς(ςχἰρείοη!ε γπολῥρας πρανεῖ οϑὸν ἘΠ ΒΜΟΡΛΜΩΙΝΕ τη ἘΉΝ τα τυ τ μῶν ἀνρι ὍΠΗ ΝΣ " ἘΠ ΑΝ Βε νὰ ειὐκ λα κ τς οκ μοήίο πριν Ἢ δἰρίαηι δι πεὰ Ἢ χ ΜΩΝ κλλίος δον ΒΡ : ΕΤῚ Ε γοδι 18 4010 ΐ : ΡΥ : Η τὸ Ν' εαρ τρίρερν, ὀὐρφριῦ τέο ἦβ ̓ρθυλρ ἀρρευα τῷ ἀρλαθα ων Νκ Ῥοοντον φοραμέμ ἐκβεξ δίνει, Τοῖς χρϑ' γον ἡμοιίηε ἰδέην θα ἰ ἀνβριταιϊοήσαν ρογει ἤράγιπτ. ἕε ὍΠΗ Αὐμβ πο τὴ αβόλορν οϑὰρ υνὸ ἰδ ἐμὴ τᾷ δὰ "πὰ ἡ ̓ "" 2" 
ἐρίῳ δεὶ ψαϊμαίδῖι, ἱ αὐ ἐρίϊν ἵει τ ἀλεμ ἐς β' ν ̓ : ξ' ταν ΜΝ" βοπίαα. (ἋΣ πῤὰρ ἈΦ .ὴ ς ν σβῇμον θλήμε. Ῥίετιημς ςοπήοϑυμρι μας ἄυο οὐ Π| δηΠιηη Ρια λεία εἰν ῳρλλί α ϑ ον ννυέῳ μοφϑὶ “Ἴ 

Φιε ἐγίς φυσόμε ἀξανει οολῇ νὰ ει) ἔα νεὲ Μοίετη. ᾿ ἐμήμς Κλ Αρθηόμα ἡρε νϑὴμ πε αἰ ες φικοοάςητίδυς, υοι πνῖνι ποή ργοβάτων. ΝουλπΠὶ ἘΠῚΠῚ τῖθᾺ δὴν Ν δ υῤλμο λα Α τη χήραν τὐρ ἡ ὑβεναΣ 
ΉΑΥΝ ἀεὶ ε(ᾧ πῇ ὅτ μελι ὑσον μι ὠπιιθειἢ ᾿ ΧΕ “, Ἦος γεηδιιπη ὲ εἰγοῦ αἰϊτεν ἡ ) μηδισ «εἰς αιϑηιτοτ ροειοφυπηζσάνοιθις γοότο σι ἘΠΕΙΘΗ, τῶν ὰ ὑὐνὰ ζτο ᾿ ἜΝ ρον ὃ ἡ ὐρύθα ΤῊΣ μὸν ἰὴ 
ρετεβδᾳ ᾿ρὰε νειὸ κα ἔδυ; ἐϑμ δὴ ἡνρτῇ γρπβου κε οιρ κρναρδῃ Ἢ , ἐεῤῥῳ ἜΡΠΕΙΝ ὍΈΠΉΝΝ, εἰδρὰν εὐὰμῶ: οἰππῖδας ςοηίςηοοητ'θακ: λα αν τοῖα ἰπρογίου δὰ μγρὸ Νὴ τ ἀν τινο ἐμ αν! ἀν ἀμαεύψ Πὸς Ἰυξιδία χι- , 
ἐς οὐῃ οι ᾳητυτ ἀὐ]]υμ: εἰἷς, Βδαμο ἐοσίτατμπι, ἄδαυς ἀὐ- ἐστ βαρ» πὴ ἀμόύταν τ νη { ἵγν γεν ἡμθδ᾽ ᾿ τξίη ταῖν τυάπογηπ)ταπι Οτὐβοθυη πη ἐφεμκλίνεενιοης Ἔτι ἐγεῖ ῬΡΕ (δὰ ἀαριϊεί πιοάο Φοπεϊἀοταξαιδᾶρε ὲ 

( ' ἔμεινα μὲ δῆμανεν “6 εἰ ἰέρει Ἐργεπηῆα ὦ ἐβεῦν "Ὁ ξροτὴ ἀνὰ δὰ δεηγνει ται, Ἐς χῇ βμϑέημᾳ “ϑοάις βατιηι [υδιοξίαγοις φυλμωε ας δι ἰσοὰι ἀααμο 1ὶ ΔῊ πεΐνν ΕἸ ΠδΩ δι ἐμδαθϑη} ποι αἰεί: πιαεδιδηοπο οί ἴς Ἡπδπκεὶ ὕν πλτμτάς (δια Π πιὰ ηοι υἱείίεμευν ὦ νι ἀδευδν γὴν δ ἵππ δε δι οϑ πὐτλ ἐμ κ΄ μϑογ[ἀάδον, δὲ ἐαῖςτας Οςητον ἀπιιπεπε.. 6 ἀτιατ : μιν μ τὐνοβονῳ τοὶ αν ἀρομδννεις 
νέοις αὐτέηι ἣν αὔῖο οἴππ ἢ ρει ἱνβϊτὰ, ζὼ : θὰ ΠΩ β ΤΠ, ᾿νε δὴ ΠΥ ΩΣ ἣΝ ἀὰ " Ρενίοη: γι περΡΗλ Φροσι πολαψία- Αρρε ἰλείοης τὸν , ΑΌΙΟΤΟΝ, ὙΗΕ ΐ θαυ ἡ θή κ εοιηάε  ΑΙβελειοπεῖα 
ψινηΐ δὲ δὲ εἰίδυη ἀμαεξυκαὺ μρ ΩΣ ᾧ ν" Ὥ ἜΝ τι ἢ ἣν ἜΛΟΝΝ πιληὶ Ἕ ὀλρρίν τ Ἢ : “ὑπο ποίαν] εἷς εἴπ, δί αἱ τς Ἰοοῖς, ποι τρίσε ἜΠΌΗΝ { ἡ ΤΕ " ὑπὸ " εὐ ὑδλθρόθριῳ ἤοπε ά οῇ, 

: δετείτυν,, ἃς βροϊπάε ουμμ ἴδεν ἀΐξιτια ὑπίμρ Ὠἰυεὶ εα φορ νι δὲς ΜΗ ἩπαΝ ΜΝ ἐὰρ ἰδ τὰν» ὑβονὴ ἰ ἐμιοΠΠηκι, ἐσ σατοτιναν σογαθ θα πάῖευντ βαρ υθίςχια, τἰὰ ἡβαιοι τ 3 εἰ ΤῊ ἈΝ ! υγλλῥῳροξε τῷ τὴν δήμα δὴ δ ΓΝ ἐμββερε αν τ δ, ιρομγρυβ ρθε Ὁ μα] βόθοα ᾿ ἀν νν υῤφρὼβ ἐνβνιιοονοροςρατγανν δι σ ρκηῖηιπ, νῖ Βοο]οοο, 4 Αδίο ἡφρήψι ᾿ ̓ , ἐπ ΝῊ 
ΣΝ αἰϊημεῦν.᾿, γεσιπηε ἅν ἴσαι ΐΪ, λιτὰ ΟἈε ἔστη ἱπυδηΐαπευε Ἢ μεν ναόν ΝΗΣ λγοβοὶ ,ἴτο. Ἰδευς εν ἡ (8 Φεκαιοκρασια ἀρινα (υνμι Τιδημαὶ.. σης εἶ ἐπε ΝΜ τ 4 παραὶ ἐὐηΆε, ἐηβὰν πϑνν πὶ 

οι ἤάφδεὶ, τιμὴ ἐπιρίεροείε ἐλ βου ἢ, ἔμ πηθτν ἰϑῖοι δ ρό ἀδοιτδης Νεῃ ἡιμά, με ἐεδίαρδι! : ἐη εἰ διὰ- : πϑμς μον οῖῃτ θεά με να] νιηδο να! νὰ ἀίσιο εν σας, ζω με ἡπρς δι τ πἸ ἐγεῖη ρικίνδε φια  τυϊκίο νίο- ; ἰπίδιείων καί (φυοά κῆνξα αμην ἃ ἐρϑειο ΠΣ νειο. ε,. γοδὲ ἈραῖοΝ ἐδανεικί δ ἀμτὰ ἐσμαα ἀμ  αμαμζμ δ το ναι, ναὶ ἰῃ ἀλινκπὰο «δδετατυτια, θα ἶνος δηνπνιάνοιο, Ο τογαμλον ΟΝ άπόν ναι ΣΝ ΒΣδὶ ἦτ α Ως ον Πα Ν 
κὰ Πυΐιν [(δειιμών ΟΝ ΠΤ) διοιὴ ΓΣ ΠῚ εκ {14 (ΔΡ..10.1ς σείια. ᾿ Μὰ Ὑ δον ὀῤῳ ἐμ ἃ »οΠοί 4 Νῆκ πριν δῦ γιοιηθάς ἔνι Ῥταιίαν ΡΟ’ δονύνα ἢ πὴ τ εϑὴφ ὠναὐδ ἀμ ὑπ δι η ςοπήςηδιν ἱμερ νειὰ ἂν- 
Ὧεἱ Ἰυδίεία δὐἰυάιςξε. ἤἥϊο ἐρίων ἐν δϑαμε θεν καρ ̓» πυρὰ γἥδου 4. ὁ Το Μὲς εὐ ἰορο ἃ πδονδιιε ἐς ἀτεγπο δι Ππλιπο "10 εἰοδισινιειν εἰ 6- δι : Ἡνν ᾧ ὡς κῃ Ἰ Αύϑ, κρίμα ὀγο Βϑ ὦ μῷ ἐὐτα Ν᾿ 

4 Ασέήοι, ἡ όρι. Ἐρο, μαανίναι φορδίαι, ἀεδίταηι δ ἕο , ᾿ ἀείξεἰρείρον ἀν Ἰδυλ ἐὰ Ἀγοιϊοῖο . "ἠκαηδρτ ὑπεῖδῖο ἀΠτιύδι εν ὑτῖν δίς φιοημς τὴ ἐθῶν (Δυπεβα ΓΝ τατειρίσητει, τὐτρία νετὸ ῥεολη» ν, δϑετῖρμε ιπειοθάειη, φυυμη δδῆδε ἀροποίια ἣρ πὸ νὲ ἐγγὺς ΡῈὶ Εἰ φμον: μύρῳ θῶ Ν πίοε,φυυπὶ ἀϊοὶϊ νει ιὸ ἀρεείαινη θαι πᾳ ἦς ἰνωὶς τον τ᾿ πνλυψιμα ἰοσυε. ἀνὰ ἴα μον Μοὸ ε βεδεςήν τεβοητην (δ δι ̓μνᾺ γεϊνχίσπις (ἐπίτπν ν δι “ἱ!- ἀππνδανθάδφ, Ῥαρο ῥῇοι. οι πν φμα “τὸ τη πὶ ἰσιρα-ὀ δδυειίυε [άξοε,ποι ἱν(ἰβοιγ αυφίκοταν (εἐὲ ἀιξξοτει 1.ς- , ι: τβώ έν οὐ Ἰά ε(ξ ᾿Ν πὐνὰν μὰτι ἡράγαανειν αυδά τὐρμιε δι Νοης ἀηίογνμπον Βα ς δὰ πηβν ει ' 

ἐμ εῖ, νεδειωι βειιίοη εὰ ὀρέγων ἀεοεῖ βεδίϊως, 8.5, πυ]10. Βιορίυτοι Ττυάνεον ἀΐςεις νου φΠ8 δἰ ἃ β.- ᾿ δ, ἐή εν ̓ τὲ ἐλαδοα ἰνμέν αν ἐάσω ΝΟΥ ἀῖφια «4ις γἱοίατιοπε πιετὸ δζ ἐρίνε πιρ δὲ πὲ οὐαςπν- --: 

᾿ ᾿ τέ. ᾿ ὦ . 
, 

΄ , ᾿ 
᾿ 



'ὍΔρΙΤις ον ΕΡΊ5Τ, ΡΑΥ͂ΠΙ. 
πεητας. Ῥιουας ἱξίτατ ἃ Ῥλλλε σορο ἱπ ἐοητγαγ ίδπι ρᾶτο,͵. ἐς, ἤως παῖαγα!! ἤυς ρεὲγ Μοίομ τεπουαῖα ἐοητίηξητας, 
τᾷ λθετγδηῖ,υὶ ἱλυὰ βειίς 4 1 ἐχο [ονι δὰ ςοτίι 48 (τσ. οδίεπιατίθηςτη τοξετυπτ, : 

ΑὉ ΒΟΜΑΝΟΞ. ᾿ ον 17. 
τ ὦ ΤῊΝ “1 [νοϑ δ᾽αίρμεπηατας ἑπρεν Οὔτες,] (νας δὶ μην ἐπα ογφημαῖται ἐν τς ἐϑινσιγκαϑοὺς γίγε Ἴ βαηορμὰ ΝΕ ἼΞϑο, τογπρξηεν 
τ μὰ εδῥ ὠφελῶ ἐάν νδ μόν 2) ΣἽΝειὴ εἰτοιηςίο 4υϊ 48 ρτὸ. μη} Οὐκεωνειβιο φοίάενν ρτο- 1 Εἰαίάεαι κο- 

ει ᾿ έ 
- --.-.--.-- ... 

ἡξ» {πὶ Γεθ ἐπὶ 
πο οαοσε κει αν αετνο  ΌΝ 

χοντες, ἑαυτοῖς οἰσὶ γόμρς" ο [μερί ἔμπε αν {αείωπε εἰωβποάὶ Γι οὐ αν ὀωρυΐ, ἀει" α Περοαν ορίεεμεςιαυῤά ἢ ἀθβ ἔρον φρμωρἐῳ ἰπάομον ἊΝ 
“Ἵ “]μου Βαθοηῖς 5, ΠΟτρῆδ μη Ιεχ:} [55 δηθρύσως, ἐρβ[-- φεβοσης"ἑαὺ δὲ ἘΡΡησνς γόμου ἧς | Ἰεραηίργεῖοι [.4Εΐε ἔθεε, εἰγο ,- ῥα μα βου μεν, ̓" ἌΣ ᾿ Οἵηνες ὦν δείκνεωυται τὸ ἔροον τῇ νότ-"] Ὑε αμἱ σίξεηάδης ορμε [ως ρίε ἰορηο ΣΝ ἐν ϑιτομή σου ἀκορῦδυςία γέλονν. εἰβο τιν ἔμόλα εἰξ ρυαρυτίμτ, [ἰϑμένον βεῖε εὐπομίοαε ἃς 

μου γεαη]ὸν ὧν τῶς καρ οἵαις αὐτδΠμισυμ. (οτίριι αν ἐπ ςοτάνθις [μ8. 5 νηὰ {νη ἢνιρεωην μὴ τονάιδιᾳ ᾿αὐ οι εὶ ἐκορθυτία τὰ διχρι ώκατο 4] Ικααυς ἢ ργαρυτζίμπι ἴωγα [.6- 16 ΠΩΣ ἡγνηίηηη αἰϊσειαι αἱ. 
Ε ἐ ν᾿ υλρίοση οὐ ᾿ ἡ ἀκροὔυςία αὐ: [68 οδίενυσι,όπηε ργαρυτίμτη ἐνβδεία ζεζὰ πλοῖο ΠΩΣ τς τὸ πρου ΦΟΛΦΟΣ ΘΟΕ ἡ ἀΝ ΕΟ θυ ρτο εἰγουποίβοηέ τοραφα. { |"όρημ ῥναρικἰᾷ {πἰμε εν ΠπΘιπιοιίατα ᾿ 

τῇ εἰς «ἰδιτομίω λργμόϑη σέται δ ἸραιεῚ ͵ ἑὰμ. εἰτριμμβοιδοι τερν!αδ . «οαπυεδδηι. 
. ἐμ ας ; ΝᾺ ἄθεει (ἰε- “ὁ ᾽ δ πὰ τ { Νὰ, «πῇ οἴσηα Καϊκοινῶ ὧκ φύσεως ἀκροῦυσία τὸν 37 Ἔν αιοά εἰϊ εχ ὭΦΙΟΓΑ ΡΓΣΡΙΙ-..7} κε ραν Δ φνοά ον Ν 

νἱμογτιλοῦσε, σὲ τὸν ὀχ γράμματος καὶ εὐτο, ἢ [αβετο [εγαεῖ,᾿ ἀλιηηα. ,: μενραμβ μηορμηῖῦ, ἀεὶ σπεῖραν. αν 
. νι κι [διε τε αι ρον} τογαπι ἃς οἰγοᾶ-} [ὴν ὀδβονμα χε α φωρ γῈ} Γερρτειάτνποι αϑιτομῆς ον γθάτίω γόμον ᾽ : 

, ; τεϊοπίυιπ τοδάξτε ἰρίογινη) " {{ονρ, εοβένννοννινην γράῆς μρρτυρουσης αἰνὰ τῆς σωμοιδήσως, ςοηίςοϊ οητί αν ἡ" “ορίτατ!οη  Ῥα5] || ἐοηξεῥοπενα ἐρίρνμην, κῃ μααξυ. ἀλληλων ἣὮ λογμσμδίκᾳ- Φ' ἐβιεν {6 ἐπινίκειν ορνὶ ᾿ ' 
ΟΡ» 
εἴα ἀν [Μρεηννημῃ) 

15 ἀὐε φωυνν ἐκμ αὐ 
θιεμ νεςμί!αᾳ βοποηνιη, 
[δενπάμην Ε νδηρείνμῃ 

ὀιφονθα , (ς(ἐ πνυτυὸ αὐἰευίλητίθιι8», Δι ε- 
τηλροριώτων ἡ κα! ὀσπτολρ ουμδμων) ᾿ τίατῃ ἐχουίδῃτθυ5) ᾿ 

ἰεὶ Ρ Ὡς Β΄ 1 αἷς το ἱμάϊςαδίς ουῦ- βρειμ ἰαἀϊεῖας Ἐν δ μένα ὅτε κρινέϊ ὁ Θεὸς τάκρυ "7 Ὁ “ἰς 4ιο τμα 
τοι ἀνξεις’ ,.͵ [πες ἐς οςςεἶτίς ποιοί. ἐχ 
4υπ ιἀπνέ ἕμο 57} κἱ 0! αὐ ϑρώπων, κατεὶ τὸ σ᾽ αγγϑλιον 

16 

εκ ἦν . 7,; . ἐπονανε ἐγ’ εἰρεναοβονενο ὦ οὐὸ ποι ἰω- ἜΑ ὙΛ ΤΎΡΩΣ ΤΣ ΝΗΞΙΣΞΞ ΟΣ ΤΗΝ (Ὁ ἀπρενε μεειδς μρυγόχα Ιησου Θαςῦνυ. . 1. δατι: : Σ ὯΝ ἅ6ι ῳ ν᾿ οὐδ δὼ τὠφανερᾳ, ου δος ὃς ΓΤ "4η ᾿ 41} ὦ Ρ Ῥ “118 Νοι εϑὲην ημὲ ἐη 94 αμεαπείίοι, ἡ 

ἐξιεῖ ηδιοο ὦ 7 σὺ ἵμδια)ος ἐ Η γέπανα- 7] ἢ Εςςος »τὸ ςορηοτο!ηατὶς 1υ- Ἐν τ ΜΔ δᾶ ΤΟ ψμομε βείριμν εβ, καϑὸς γιχαηῖαι, Λρροδιὲ ργοτίαν,Θ ἠ εῈ7. φενά εἰ ἐκ πδίωγα βραρμένμνν, αὶ ἐμρυσνως ἀκρκοεία, 35 ἴδ ΒΊΝΗΣ εκαπηίης, πη τὴν »δαῖος ὁ ποθομα ζιαε! ᾳ ἀχυϑ. ἃς ἐεθνγον ἰηἴορς » ἃ} Ἀε μονας οβ να ἐξ ρθ νη ἀἀῤαιμιβίγφβς »ἀυαίῖ ἀν Αροίκοῖοὀ [1 ἐῇ, αμὶ βοπετς οτίάμνἐρίο οἰὰ ἰπεὐτοινποϊξεμε,ομὶ φρροιύν τῶν ἀμ ϑ τς ϑρὴας ἀϑο ἡγαῦῃ τῷῦ νόμῳ, αὶ χαυχώστ ὦν Θέῳ. ᾿ἰοτίατίς ἘΝΈΒΗΝ -- ῥπραφῳ Σ » Φ' αἰονέδηῳ δ ειδίετία, ὡ . πε ομ σον ἸουδάοςνΟα].2.1.. δ, ζρεζεπν [ἐρμεῖ, τὸν νόμον. Ππολῆςαια ἐοε 
ταπρεεὐξιίλιπ : Ἰτωνή δὲὶ ΤΕΣ ΝΣ ᾿ Ετρο δὶ δέν; νοϊαπταῖεπι, ἃ 
κὰν δον χα Ι γνώσεις τὸ ϑελημίανκαι δόκιμα Ἶ ᾿εχρίογας θα ἀιοτορδηῖ ἰηξε τ ΧΙΠῚ ν » 

πϑίασι. ζοις τὰ ἀαφέξοντα,κατηχουμῦμος ὁ τῷ τατυδ οχ ἰνερο. Ὡς δ ϑνεεία]» αὐ" ΩΝ ερῶς,. -. ον 
εἰ μυσαῖε ἰὼ νόμου. , τ δπι δι " ΟὐσηβάΐίἝῃυς τε ἄυςξ εἴς ςα- 
ἀποτυπι ρεου [Πὲποιῶτίς τὸ σεαυτὸν ὁδη γον ε4) τύ-}- Ἰξογὠτη, ας τ δοζαμη αυὶ (μη: ἴῃ δαιῖὶο εἰ δ. α᾽ ἜΝ : 
νά, δ « φλῶν, φοῖς γῇ τι σιότει, τοηοὈ τίς, 
ἤοταπι Ριο πα’, ἢ , : Εταυάιίτοτεῖη ᾿πῇρίεπεϊᾶ, τγ4- . Πα)σεντίω ἀφρόνων, διδάσκαλον νη-«} ἐμὰ ἐλ νόον ϑυβόν λα ἀν κόρα μέ εν Ὧν φένῶν, ἐ{ἔγανη ἡ Ἰηλπτίυμη  ηυδὰ Πὰ- Πιαλοηὶο, 1ω- ἐπὶ : ἴνῃ 

δ45 ᾿τηξογπγαϊϊοηςπὶ ςι δη το» 

Βὲ ποθ ὶ υρίμη!αίεην (ν 
ῥνφδ εἰ δοτα, ηβγωξίρς 
μεν δεμεπν. 

Ορηβάέᾳ τείρίν εῇδ᾽ 
ἀφεφην ἐς ατοτηῃ » ἰνημῃ 
ἜΡΜ ἄω ἐπ ἐεηφύτῃ 
"Ὡξν, 

Ετμάίξονεπν ἑηβρίω. 
εἰωῃε γ παρ οἱ ἐτνην "πξῶπ- 

Ἰρήνην, βαὐεηΐεπι [ογηαῃ 

γείτονα ολειτορ 42. οἷα, ηνοϊδ Οαγττίς ρᾶτ- πολούσα, Ψάηυτη εἰ φιοά ἔῃ Βυης ἸΙοσπηι ἀπηοτας Οὐίροποι ἀϊ νἱδείεοοῦ ῃ Να εἰ ὅκα, μακιμάποῖνα 4 Αἰϊοτίτηδη τῆτον ὠρῤτγοιν,ρυκώτηοιν δὲ τελεῖν τὸ οὐμαὶ αν ἢ Υἱο ὃς τοῖΐαϑ το 

ἡξάτι, (σίςη- ᾿ δε ποθ 2 θοὰς αυαἰϊοιηαιις ἐχτεῖπο ουΐτῳ, ἰΆμά νοτὸ πρδημ χράβιις 
ἀϑϊὴ εἰλ, οςτοπιοπίαἴσηι κεροιι ός ἰσοο Δ Αροίοίο ρες δε βεγίξϑιλ τρὶς οὐίξιιατίοπε ἀΐξαζας, Ἀ ες δηίπι ἱνία ο. "δ" 

ἐἀεσάο ἀεὸ ἱξηίς πιο πίρα νιδεισιάγαπι ἱπιπλοϊδείρης τατος Αροδοῖμμ,, κεὸ βδι σοηβαγεῖ αητίτιοῖς. δ 4πν- ε τορι 

Ὀσέω!ε ἰί(οΐο ἀκον πναν “ρῶν, ἔχονται τίωὐ μόρφωσιν τὴς γνώσφως 
᾿ μι "8 νεπές χα τῆς ἀληϑείας εν τὰ γόμῳ. ξεδήμι ἰς γὶ ᾿ ᾿ Ἧι ἢ ἀΐοι ἰλιὶ ἱ ἱ(ωττγοάξιιτεί ἱῃ τυ άϊςίο, οἶδεϊυῤαῖε δι . . ἊΝ Ιξεδήμᾳ " ποιαϊὶς νἱοτουα με ὶυ ' τοῦ Ἠϊωρ δυΐοῖι δὔρ, μδρις ΝΝιρίλες δὶ Ἀδρίηλ Αἰέτί (υττγοδξειιεί ἰῃ ἰυάϊςίο, οἵδε Πα Θέ οὶ Ὧ15 ἃς γΟΓΙΓΔτΙ5ἸΠερς. ς τρδς  Ὑ ΘΕΙ͂Ν τοῦηπικῶν ρυδεπάηϊ, φοτιοε οἴτοῦ κηυ βασγασθέπ- δὲ ἀλιππατον δ ἐδ Ομ για τεργεβιβηᾶιι,, ὀἈερόπεπάμι, - ἐκηεαβείον, ᾿ ΠΑΉΕ ΝΣ , ἣ “Ε φρηϑε Ἐβιμᾶτ θὰ 90 ν : τα ἢ ἄκων ὑλννὲ ! 

' ἐμάϊα εἰ ει Ο οιω διδασκων ἵ τερον, σεαυτὸν ου ͵ " Ὡα Τρίτον ἄοςες αἸέμπη, τοῖ-Ἴ ἀμ φγζο αἰίμηη έοτει, ὕμάταμο φεϊλτῃ (δ ἐϑω, Ὁρςεῖς σρσταν Φῶρμιμα δεν Φ' νενποβθηενν οὐ Ε" 
ἴεά στο , ε ͵ Ὶ , , 
δ κυ πὰ σ)ασκρις ; ὁ κηρυοσὼν μὴ κλέ] εἰν», 

χἰπιὲ "πρελιοι κλέπίεις : ἃ 

ἘΥΟΒΜΝΕΙΣ ἀε λέγων μὴ μοιχεύων, μριχανεις 1 οἱ ἀϊεὶς ποῃ πλοεο δηπ)» 

“ἴον ζέζον διὰ ἕ Ρίμτι ποη ἀοςε5ὺ χυὶ ργαἀϊςας , 
ἤθη ξυγαηἀμπ),βαγατις 

11} (μι ἀΐξίε ποὴ υναιείδη. ; ! ΤΠ δη ἡὐρ τ δωνάὶ νέρμεος ρἤς αἰ κ͵. εἰαχοπι αὶ μες ἔοτιε, πὲς} : ἴων: γαΐθε! Π, ᾿ ἢ ε χοὸς [ |ηαοδαγίοδαινῃ ἀδοιηϊπαγὶς ᾿ήο- ἀπ» ππσιείναπννὶ ω αὐν- ᾿ηρκ ῥα ἐουψί δνμέμελυαψα ὴ επῦρ; ῥαμόρ ον ψγψὲν ἡμὲν ϑσόῃι φε μέ τυμ γιὸ φραὶἀφοτα ον, άρελλῳ ἀξο λμαραιᾳ 
βδελυοσόμδρος τὸ οἰδο λαρίεοοσυλοις ; ].. πῆμ βοὴν πὐηατ νάοία, (ιδ εχίῷ ἰ : ᾿ : ΡΘΗ͂ ὑσονν ; , ξ βειση ἐπιευ τις τ. Ἰα,(ςτΠ ορίμτη δαἀπγετιϊςῦ ΡΟΝ αὐτάτει νῖ ὃς ιμορλέιεεδι τμϑμοε ἐητὶ εὐτθεροσαν ΡΝ ΤΣ ἐδ Ετοεὺτ μυ  ότιεν αμρ Ἡρθμῳ 

ΠΡ ΠΝ ἘΣΑΣ Κὰ ἢ ᾿αδὴ, “οὶ πσπιο τίν Ιδτ Ἐγ0 πὶ ἤδης οἰχομηριοπδ, 35 βοα δὐξιοτίος, (δὰ αυοιίάϊς ἔδίς κι} '5 δοηλασδὲς ΡΟΪ ποτ: β σι ω νόμῳ καυχσαι δα ρα». 1, Ἔδει ̓  ΓΟ ἀπθτν ΡΟ 2} Ομλὼν ξεχεχίοηϊαὺ, γαίριεἰατωνβοποαι μὴ 4 γεδορτηλδορὶ ἀρ ϑτμέτονβοι ΠΑ ἐβαντ ἵτϑς [οἱ ο΄ βάσεως τῷ νόμου τὸν Θεὸν ἀτικα ῴβις ; δ δι ΟΉςλ ἀλξαιῃ} Πρ ργαναγιζαιίοπδσν κα: οδμοαϊ, αυλαι ἤ ης δάρείζλοὶ αιἠάσην δἰἴεπε: πη τλπησπ ' 
ἀοἀςοσοταςὺ ζ0. 1δεμη ἑπδροποτ δι} 

| οὺς " . 
φῆϊποι δι ἘΡΥΝ μώμ οὶ ΚΕΝ ΗΝ εὐ ἡταν σίδπι ἰοσυσι ᾿ (τς. Ἢ 3) » » 4. Σ᾿φῳ» Ἐ ᾿ Σ " : ἘΠῚ ψε ΌΣ ἧς ̓  Τὸ) ὃ ογόμᾳ τὰ Θοου οὐ υμᾶς βλᾳ 24, Ναιηῇ ὈὨεὶ ΠΟΙ Εη ΓΓΟΡΙΟΓ 4 Ν οιφι ἐπὴν δε ρ οὔλεοτίς, ἀκ ΜΗ 30 ἐπειρῆρ δες: οἰναρλυρϑληρά ὐφοϊξη Ἢ δε ΤΑΥΝΑ 

ῳ -“πάορσς 

᾿Α 

ῖ 

τοδεξ, γι αρρα- διοοίοιρἀο],ἐῆξο οετετησηίαἰ ἑτοτς δι ἢ ποηηῆς Οἰτςιπεὶ- 
Ἔκλι Ὡ ἕῆν ἔσηϊς εὠμό τὰ. ἐπε σα ἀρμόως εχ ἰδαογηδιίς 

ι ἐμ δπθυεόπναξδῖι:. κὐνει λνρλα μὴ ρυνοιωάπον! υγβεῦνε τίσι νη οθλης ἰϑεεο. 
μ΄ δὲ Ῥεαρθεὶ) βοιηῖπα-. τἐπιδύτοαι ρυείτατοιτι ρος ἔϊον αἀυπιβεαιδαναίρετηαυαπ--ὀ 

"τ ΒΜ ηἰβδυδίνηε ζυιη ἴον "᾽ τα τ Πδιραζασμ γροήμμοτοι ἀρ, εἰϊας, ρεγίπδε ἀ Ἰ Μαφίδελ. . 
- οὐδιογό οἰφιηοηῆο δ ργαρι. ἴασαι οἠϊξχλ, ἤξ τα οδιαστίς ἰςείρτα, ἄμε ἰη “9 ἐξ ΓοδΙὸ ἰη- τς 

τ ωλληίλονι ΘΟ ΜΝ ΝίΝοΙ" «Ὁ τ΄. εἰβδηϊ οοπἀοξεητυτ,που ἐξουπἀὴ πγέωὶ ἰςμηι, ἤὰς υοά 
ἐν ᾿δνδν δ ἀγηνανν ᾧονδ μον ουκώνΧΌ 5. δά ἰὰ αἰτίηϑι αὶ ῥηεείρίοπάο,νεἰ γειληὰο ἀὐδίδεονυς, (εὰ 

ὑμολ Μή Ο δηοἰ ολινῥβηνια τοδίδ, δἰὸ τηΐπι. ἄυπτεχας αυδέφηι» ϑρωφι νιτὴ ν τῤγοράναν ἀϊομιὸ ποα 
κί συδιαρναρ αν, Ἢ ἀτληκὸ ἡ νοι μῶν τ ᾿ δεξὶ ρουπὶ ἀοϊά επί εἰἴῳ ἀἰχόνιε» δεπὶρε ςυΐαί» 

οϑδροςΡΊΠ δἰ οί το ΤῊ γοὸ Ἰᾳιίδε. ἀεγίὰ ἕρητ εριιά ἐοι ἃ ἀὐνΐνιϊε' ςαγηιπεῶς φυιόεπι ἃς 
ἀσρείη ῥλοιὶς ἈΡΝΟΝΘΝι ἐν δη ᾳ ση τ᾽ . Ἰερυδοισιίδά ἑδαινε οὰ αμ δον ρεαέοίρίοηάιο, νοὶ ̓βπρορίρω 

ρνρ ὐεὶ οὐχ θι ἀρ νμᾶρ, ἅν (οίριὰ ἀρτιπες ἐφληιυν τ αυρὰ ἃς ἐρίαπι κίε ἰρῆι ἃμοαι ς 
κι ἢ Ριφὰ ρει βεξουρεὶ ἐεξνὲ ἀἰοίτας  ρυϊοντέ ιν άεην 1- 

ἢ ὑοῦ οὗ σισππῆα ἀυόθυς {Π1|0 ἐμθον !ε εἰχαγαεὶν, (σὰ, νεῖ ρα- 
οροδπε νά δοὴ ἢ Ππνν ἐδ σδίδγυδείν, βουτὶ ραΐ- 

αι ἀδεα υβ υὐη) οπρῆτολι ὑγορλΐτς δι ΟΒηἢμεες ρτό- 
βιδσμιεπρράφι εν ἐκαμεὐζώμαμ δελοςο δι αἰΠδί οοὲ 
«ὐ δίκη αι δολβίνος ρϑέιυ τι, τοβὴφριοίξόϊὸ Ξιν ρίνην, 

τις Οὐριβαειορῖδωε, χατνγ οῥινύτον. Υ υἱσ, ἱπερτὰ Ριοσίις τις Αροίζοϊες, (οὐ τη ἀνέρυτας ροίὲςα ἀς Οἰτειηςείίοπς, 
τ νον φοπμοζεῖς, Οὐ ἠαοννηνν ἥν} ἐπι τιίην ες παῖς Ροπιδρίο «8: ετγᾶστηϊτίδειοιη νηϊμοτίήν 1 ερεπι. { οἱιολίατῖι, ἰατὰ δ: εἰς ἐρεΐας, αιδηι ἐουηπιςπιοτας Αμροίϊολιις σιωει δή. 5 καυχέσαι. ΑἸποῖδηῖ φιτἀπγινάτίςὶ χριυχώσαι ἀεὶ ρτο χανχᾷν 

εσγωργαυ αι ἷῃ ἀιιὰς (φεειςς φαγτ ΟἼ ΟΊ}. Ἅἴσις κρεμᾷ σαὶ ΡΙῸ κομᾷν Ρει Ρλιαθοβεη Ὗς ζιατιπὰ νήρ 
16. 75 ἀνε. δι ἡμέρᾳ. ἰὰ οἶς, αιιο ἀσπντ ρ] ΠΝ Π πιὰ τοὶ" ρτὸ θ ω. ἡ ' 

ἣν ἴῃ ἐὔδις Βοιπίηιδιις πο ἀρράγοθ τ απ οχίγοιπο κ]- 18. χρίονφε φια ἀζνερ ἀηὶ, δυκεμάξρις τὰ δναφέρρντα. Οἷο- 
ὁ ἐμάιϊοϊο γείμγγεχεπης ἀληηπαπάί,νς] μηπιβολμ ἀν, της τσίαιηίηὶ, Ἰηφυῖς ἃς δον ἰᾷ σῇ ψιδά ἠοιιοτίειο Πα! νοϊιπτα- δας πιαῖμί σα πενπάσοιηο Πιρσγίοτο νεγῆς ρεςοςἠςητίδιις το τοι, δι ῬΟΙδεις ἀπέογηετς αυς ἀΡ 4118 ἀμοιορδης,νῖ χιν τῖν υλξιού ρες ραγοβιβοπι ἱπο]υς, αινὰ πὶ Οἴτῃ ρτοχί πὶ ἀ ῬΠογίς ἐπ ταυτὶ ἸΏ νος ΕΠ οπίκη δνιιληάα νἱς νοιθὶ κατα τρταςεδεηις ςοπηςέζεςς, 4ιοπιλι ἰοαυὶ νἱἠστέτυν ἰξυ ἀ χριῶκῳ. δὶς ῬΆΠ ρ, εν ,ἰάστη ἀϊςοπάὶ ζοπεΐέ ἐχρηοινυῖς, 

ἴῃ ἰοἷας Οεπεος ἠοῖ ἢ οιμπ ριοχηπὰ ργαοάςητίθυς τοῦ. ρεούμς υμίμνα: 4 Ἰο᾿βηοήο ετἰίαπι ἱπεεγργοίδευς ΤἈσομΝ- ἱπηβεγεῖυε, {0 ὲ οὐοωίενν, τὸ κρυηῆ αν οἱ ἀαηνναθη οτεμι. λέξις ΔΙῚ τὸ διαιφύρειν ἱπτε γι) ἀος ριτυγ ρτὸ συμφὲ εν ἃ 94 ὑοπίπωμ. Ἐπ᾿ νας ψαὶ ἴσαι ἐξ λἸτοτα ἀλυιηα: δεκμιοκρασίας τς «( νει ες, γε ργοίατίς Ἔχοπηρ!ς οἤοηάιι ἀοξειήπιαις ΡΆτς πηηἰπιὰ περ! βεπήάα, αὐ Πλπὶ νηϊυοτίλϊοπι Πιπιαηὶ . Βυάκειις. Ἐγλίηγες ἐς ΣΟ νιάετυς ἀυθιτατο ήεόμις σοηυεῖς οκτα ΟΠ διπι ςοιπηἰάστατὶ σι σησεις ςοηδεπιηδῦφηςπι, ᾿ τοτὸ πιδίυής, Ρενδαν «πηνα, ἡυ]ὰ τὸ δικρέρειν ἰητεγάιην ἀεοῖα- 
ἡειηρο οχ ἐὁ φιδά ἤους ςχαξτη Ππηδίυ εοξηνίοηςιῃ οἷ ἐς χὰς ρεχίδατς δι ληϊδοοίίοτς φοά Ῥταῖλι ργοργιλπι ἔμλι9 δου δθνη Ρεςοαεὶς μαθίτυγις, πρὶ ν]]ὰπν ἀδίᾳις ἰμῆαριι. γοςὶς ἱπεογρτγετδτίοποιη ἔξγιατο. 
πείιοπο Ρεύοδζι ρΡιπιογαν ίσως ἴτὰ ἰῆτον ροςοατᾶ πε πιδ- 29 20 Πηξανανθνννν πίον, ἘΤΩΠΉιΙς, ἐπηροτέχοννννν. Νιδε μα, τες, ΔοΠ ἀδητὺιη ἀΐδια, ν εἶ [μέτα νογαπι εείαιτι ν 6} εν πὲ »" ἰηξαμιες ἐδ (ι. ἘΦ νοτὸ νά το. δοὰ αυὶς ποη υἱάεῖ δἀυιετίας οροπι σομ κατα, { δ εωνδόον Ε υδηκεἰ με Ῥοίϊο νη Νὶν ἐριτπ τς τοριαίςητλις Τυἀαπογιι, ας ρτῖς 
ΜΦΗΡΝ χα τὰ τὸ ὀυαγγίλειν μόν. ΠεΙηρε φιὸ λροττὸ ἀοπηπι ἰςττίπι ῬΒατσογυιη, αι πι, 4! ςατοτος πϑιλ πος τ ἴλι- 
(είν δἀποηίςης ἢσες ἄϊο οι ράτοίεςοτις οι νἱάον.,͵. τι ῬΓΟ ππρογιτις, ο φικῇ ριο η βηείδιις μαδογοινα }10- ἰϊεος βιταγάπι, πα φιὸ ἐρίς εα οααἰο ἢτ δὰ (ξηνεῖ μιδιολοίίος χ: ἀις ηἷπ γὰρ ἀδια ἐξυτν ἐπιρεγιτίας ΦΖ:λάλιπι ἐμ αηπόλτις, Ὑιμ0 ὃς πιστός νεπίαγως, δὲ ΟΠ 14 ἰῃ ιετηιμῃ τηἴλὰ- Ρεγθιι ἰνίις ἀ δι ἐπ ος 
τάτυξιθ.. ὁ ᾿ ΄ 1ἀ οἰ ταείοπριν τη διευιοπά! ἃς ἰοτι ἐμ συρηιοο- 17 Εαεβδιύνιης ροοι  ατίτος Δ τὶς ἀσαγῆμ ϑάπος,., ὡς νεχζατις, ἰη Κεξς χυλιὶ Αὐ Δὸν Αμαν πε ἐμὲ: 
ἔερὶ Μοῆς ςοηβάεητον ταις ἀγεῖε ἐοηυςηνε πος ράες. (ἀπ ψιο νογυ εὐ ἰκε ρει ἐρίαιη ἀϊνιπά τη (οἷς ἐμεέλον. τίςαἶα ἡ]ουἰ ς ΚΙ ἐπανασανοιάνοις, τὰ δἷξ 4ι141| ρἰδςιἀξ τηιἶοτ. 1. δύ ἰνῖς μόγφωσες οἰ οἰ τη ΑΥΥ σοτιπη, 4ιυθυν ΝΜ Δπῦ 
ἢλιςπτοθ, Ἔχοιτάπε, νῇ ἀρφζίιι ἃς ρεοχίιημιπ Ρερίςι ἢ. πος ἀλτυηὶ οἵδ, τλιποη δος ΠΟῃ ἰηογηιλε, ηπΐ γοΠπιλεὶ ξεγβλμς, ψα ρΑτα, 5. φολονν οὐ δὲ: (μο Ἔτίατῃ [᾿χιρειπν μ- πόαυς ἐπίςιϊρατιννδε τοίρῇ ταφην Βύιπο (ίε ρεαίκαι ρα πσῆηημα τὴ τς δὲν εράϊοίδιν. 56 ἃ Οὐζοηον δὶ ΑἸορτο- ἩΝνα εν υλ ες ἐπ 1 οβ6 ἀείςεδικυσιηνανο ἡ ]πιν ἀε ἤνγιηί- ἔων ὃ ΤΒΕΟΡΗ γἰέλιε τὰ νἱάφηταν ΙϑρΕ ε εὰ ἰτπις το. ταιξίροξμδαιη Ριαιρεῖ τὐγριοιό ψυὰπι τὸ οο 4υἱ να] "βπο- Πριξιοις ᾿νε ᾷιε δυῖοην δρροϊλποτς ᾿λτοἰ μι. ϑες!ορ} τϑητιὰ μεοςαῖ, γε] «δά ποη τὰ ἐἰϊ ἰὰ 4112 οενάϊους,, νι ο- 
Ρείοις Ἰσςο, ἀειμάς ἑερριπκρν “μαι ἀϊβειθμμσηθια φημι. 2, Ροττωις, 

᾿ ᾿ λ4 ὅν η] 

δὴ γὲῖ 9. τὸ νὰ φῆναι ἐλευ δ ΟΊΜΤῊ ἘΔΠΉΕΩ Ἰυϊτεσρι με σδ δὴ ἀνα ΑΜ, Δι τιν. Ὁ αυτνδονενὰι σαν ηαδα μισκα διτηγεκαδοαξῃι, 
ποκα δ ἡ ίᾶς. δ΄ Ὧν πῆγμα, ἀν ον γι Νουμβλθλ οι. 
ὶ Πα». τερβοπ φαονα μἐδιδὲν ἡψοήσίυν {Ἐπ χ Ὁ Ἴυ- 

ταν ΣΒ τ σα τος ΣΤΥ ΕΝ ᾿ μι δ, 0 ͵ Αε φῇ 

ΤΣ ᾿ σφε ἀκν τ, ναϊυνιϊεδ τομῇ κροιὴ εῇ να ει σε τὰ) ἃ 
οἷ ΡΣ ΤΤΌΣΟΣΣ τας ἡμείε ὦ ᾿ εὐ ψωον 

Ν δὲ. γίνσιν ἐπ συν ποε να, 
ὑπ ἐν ᾿ ν με: ὙΠ 

Δλμϑδυδνω : Ἴ ον ΜΉ Ἰώ δρύες, ΔΝ ἀμαὴ βολει οἰρ αοδοαμαν, 

δι. { δη[σννιφείυνφην, μὸν, φασιν. 

᾽ 



ΤΙΝ : δ ΦΥ͂. ΡΑΨΝΕΙ. 

ΓΒ 

, μή 

εν ἈΠ 

λων καὶ ἐκγω δαμραῖ. ὦ σαρκὶ, αὐϑλτο 1010 [νάδι Ἰμάσυ εἴτ: πος 68) [κὐββο,Ἰέε ῳ; 
ἠῤν ὄν Ι ᾧ, ω αι 1 πᾳ ἐπ ριορδτυῖο εἰλομηοήβο, [Ἴϑειβ μα παηην αι 

, ον τ] {4 φβῆα φαῖηον οἰτουπείίο αβε, 1, “πη ϑωνιίβο 
ἊΝ Χρὴ :9 δεά αυἱ π οςοιῖτο 1υδαυϑε», 394 4 να εὐ βορὰ, 

“ Ζν τὸν “. ᾽ ἱ ἱ ἷδ, ἡ [νέφει εβ: Φ' ὁ σδιπμὲ ψεόϊει ν πνζωμηιὁ γάμο, ἐκ αδειας δοκια ἀι δὴ τααιϑραια τς . φ. ἜΝ πῇ πο 4. ΝΜ! δὸηθ δὰ χὰ ει ἐχυι ὐκ ἀξ αὐδθιρώπων, ψγετον ἰπὰὰ “εχ ̓ φιαληίριμ, ͵ οἰδίνβες νη 

, , οὰ δ. ἀτὴ"  Οδν, τὰς 

νὰ νιον Του τὸ φἰδιοσὸν τῷ Τουδαίου ; ἠ Οἱ: εἶ ἐρίτωτ ρεαβιπεία!' (κι κα στιν 
Συῤςαευμι οὔ» 
δεδίοηει ̓ " 
ὡς εοίροπῆο. 
Αη ἱξίεε ἴα" 
ἀκὶ οἱ! 8. 

δε ΠΕ 1 [εἰ' οἰεάϊεα αμην" εἰοαυία Ὀεὶ. ἢ ζω σ᾿ 
μὲν Ως ὟἹ γὉ, οἱ ἡπίρη σεν τινες αὶ μὴ καὶ ἀππ-}} " Οὐἱὰ ἡ ἀμ ἢ Εἰ ὼν μι 4 ον β φέρ 

"ΩΣ, ΜΝ " ΡΝ “ι΄ : ] ἜΝ ΝΣ ἐς ὠπξ ως τίν τὸ διὸ οτερὴ μερθεαυμδα δα ένα, Ἶμξς τ᾿ τιλνς 
μαλεράμισρας σι, ὁ 6 ὉῸὉῸ τ΄ 1 πάλ ὁ ὁ Ἢ ἢ τα καύννςι μιῆε, ἰ ν δ᾽. ς γε νά ὐ. ΝΣ . ΝΠ ΉΩ͂ΝΝ ᾿ 
ἀαήμανές Μὲ βύσιτο" γινέδϑο δὲ ὃ Θως ἄλη- ,. ἈΒήεν Ἰπὸ εἴο Ῥέως γα. , ἢ αὐβιοβιννριν 

ἃ εἴπεξε 
ψεισιι κε 19 ᾿“ν [ϑννίμν, ἐν πνδμητι. ἡ καῖε νἱς οἰ Ἰατετίοσ δι Δης. ἀϊχι τὰ αι (Ετίρτατη ἤτ δ᾽ γ (ξαιδεοῦνι, ηυοὰ ἀδεύ, 

ςυμειποη δὴ 
- Μυϊι ρεγοσιῃςαι πιράυσπι. ΔΜ οἰενην δὲν οήηῃη Πολὺ»! πάντα τούπον.Προΐτον μδὴ γὺ ᾿ 

ὙΠ μὴ ὁ γΡ ἐπνατέμτη εηΐτι ἐμά εἰ  ηαδα ᾿,“"ἐνιν. βηνδη ανϑεπν ὅτι ϑγιφεύϑησαν τὸ λόγια τῷ Θεοῦ. 

(πε εκοερεῖο. σιομῖας 418 εἰχόν πο μι οἴξεέξυς. Ἐταίη. ὥνα [ρινιέν τον. οἰποίἠὁ δος ρἰτυτ πος ες εἰ(πί αἰ] τ)νε γοσουπνλδνί. 
πα ἃ Ὠεο ν6- βαε. τι 

εὐτενι φυΐ ΦΟ’ 

ἢ γφίξγοης δὴ δρίτιτὺμι (ἀπϑξιναν, ομίας ναίας ΟΡ, δυίαεὺτ ἐκ γι αὐ πὶ ἄς ἀπδηταροάοτου δ ρίλπρ ἔϊο. 
τακὶ δ0 {8140 ᾿ς ΠἶΣ ο ἸΆΘΗΪΟ ἀχρερτοίντοι. Μηήνί νετὸ υἱάξιυτ ἐν κυνδς. τατίο, ἡεπῆρο ἢ ἀρώτν εἰν οὐ ἐξαρέτον κορὶρίδρινε ἠρς (πω 
ται εἴδω ἰη. ΜΑ 5 βΔθίταιηι ράγεῖπι ρτορτει ἀπειιδεῆη γοόμεμανοι, ρατιίπι ς ἱπρεγργεταῖι. Τὴ πδοορίηίοης {Ππιιά αυοημς πὶς οοπξπη;ι 
ἀϊεηϊώιά κά Υἱ δτρ ἰξάξεῖ υ ἃ νοσατος οἰγςιιδο ἄρποηι οοκάε, ἐἶσυξ 6’ ἀμ ἰῃ νη νειαῆοςούϊοο ἰςείρευπι ἰπυφηίπιις «ρϑηὶ αὶ 
εοπισιεπάθη:, τἰλ πη 1 (οἰεπι ἃ Μοίς δι Ῥρορδιεείᾳ νἤερατ. ΝΟ. ϑισάδησαν, ῥτιθι ἐβηδτὰ Ἶν. Οἱ γεῖδὶ 
δεῃμκίυδηι ΒὉ» μεογά οὐ χροέμμρη. [4 αἴξ, ἤοἢ ὀχίοσῃα ΜᾺ οθίοευλείοαςα. βοεηάς Ἔν πο Ὑπνανᾶ β΄ ἀραμυοα δε 
πίει τῖλ 
τε. - δηίυμιπι αἰβεςατίν, λαυσιηβᾳ ἷὲ οὐ με ἰοσεβ ευδμοηήο δ" ἀρώννια, ὅν ϑνράθεσωννς 

ἢ 
(εἴς δι μὲν ἐ ἐοιμίβοιαια 4υκ ἐοῖρυν ἀμνεδχαῖ, 08 ΑἸ ΕΠ ϑασιον ψεῖων δυξεπ ταῖεῤὲς ἐδ ίτνε δὲ δγέϊιεπτόρται, 

εἰτοείμυην Οροείς ϑρεταῖὶ, τὐτη ἐοτυχ, φοὶ ἐῆροι ἡκάραι. ̓  τι δες [Ἰτίριμπὴ νου Π πνθς ΟἸκερυς ςοίοχ δεῖ ρον. 
τελμομε αμϑὰ εἰς γί: ἐν ων ριξε κι κὠφανὥπονν ὅϊος αμρὰ τηλχ πιὸ ρίΑευοτίς., φζροέμα βιο ὅθεν. 
ἐν γμοηκεώνοραῤκες των ολοτίαν. -Ομμανμενδι ἀμ 08 4 ϑυδιανν ΕΠ φαίην οι ευξεῖο ΟὐςοΑλλ γαπν βοὴ ἰητοὶ δά 
φὐδιυοξειι δεεπεῖ τοιῖίμ Ἐμκήφρδοι: ιν ὡν᾿. ὅγε περ να φασι ἡ μέγαρο ἂν ὅλο ολΐα, χυα 
δ δια δι (νίψαι ΝΜιμὲὶ δι ἀϊοισναν, τονενανή δ ιν ἰῷ τς 4αεν ἐδίμο δι κκὶ ρειτε ῥοοτίοτγο φοπέϊσιδτυς, [Ὡιοιζο 
τΐημν ἔυστίῃτα ἀφοῦ ἐνκαακοὶ φδοπη φυδά φενδϊολτυσ; γοιὸ ἧς Ἡ]ιν «οαήγαλ εἰ εἰφφυία, ποὴ νὲ αἰΐζηδ τειᾶν 
νρλίδριλιοπιαὶρ ἄφιαυτι αὐρὰ δ πλίπἠξεδειμν., ηἰλουίεῖδ.- ροθτμπι,ἰςᾷ νι μὰ νὸν ἰστυδητπείλτιῃ αυο γιρίτο. 
ἴοξυαν ἑοτειεσξι ἐῤίτέτυϑ ϑλαδτυς γε ἑα ρα ποηεὶν τυ», τὺν δι δαιερέπτως εὙπάς γιὲ χεϊίαν αδον δῖα 
ἔυ εν (οὐ ἐρίδείπι ἐπτὴς δᾷρην ἐδ ἴω Βφεφχνετκα  ΐθο (Νηδὶ χὐυκουυχο όσα ἀρφίλοί ονυϊθνν ναεασε Ἐρὰ κα, 
πηφῳ ϑρσητ ἜΩ08 τηίηυο ᾽0 Ετδιις τείρἐοίς ασιπᾶ σαμρρναιϑήνι ,αυσιγείνην., Γαχειν. 

ἐλ Ν ι β μ ᾿ μ μ " τ με Με ἢ ΗΝ ἐφ ᾿ ὶ 

αιιὰπη μὲ ἡ τεϊδυμηξ φιρὰ εἶ γρὴμ 5. πρηνίυν ογὰ,, φῥ ᾿ ἀυιο νὰν 
τ αἰ οἶνος δι ἃ Μεείτειιὶ τ μ γυργγοὺρς αὐ λκησος- 

ἄμε ᾿ς μιν {ἰνἀα1 μωννμῖν παρεμ 
ΕΣ μοί, ή νΝηρορθδηοα ας πα τὸ τοιΐενωήδα οι ραν ἐδ Ψ 

νὶ οἰμοὶπὸ ἐϊ ἯΙ 
ἀληόμῃ, . 
ΜΓ ἢ ΜῊΝ ΝΠ ΗΝ 

Ἢ." ὦ ἀμνοὶ ξρρναμςς ως, Ἐπ ἬΞΣ τῆς ἜΣΤΕ 
Μουνκλιατνκυλόη ριοαηίίναι 

ἐτῶν ἀφ νῷ Ὁ διε διε. 

Ὲ Ρ' Ν᾿" 

ΤῊΣ Τὴ φυδπν ψμ δι, 
ρου εἰ δε ἰτυῦ, 

Ἢ βάεπγάθεο ἀκίπι. 
ἴδ ἀροπιρῴνεβῳρεοηθυ: 

γρρεηνέ ριὸ ἐϊδοελιδ εδὴν 

Ὧ ." β σφοἰΠἹ 
πιαπι δυῖεπὶι ἔν 918» 

ἴω »" " ᾿ ̓ ἢ : 

δ. δου ιν μον δὰ ΦἘδειρίεν. 
ε ΑΙ “αὐ : 

ἣν 

τι φᾶθιη τῷ, διρὰ εἶμ δ νπἰρῶ 
᾿ 4 

͵ 

᾽ ω κι λὰ ον μδον ὶ 

πανὶ ἜΞΞΟΥτ- ἀραῖι 

ἐξα 

νυ τν 

» 

υδείναυς αυὰ γε τα. (ὶν- δῦσα ἀϑλρ «ἢ 

δεν 1 »οὶ 08» 

᾿ ΝΑ μν. ; 

ΑὉ ἈΟΜΑΝΟδ. 19 
δὲς γπᾶς δὲ τὸ την ψαῦςης "χαϑεὺὶς ἐὰν ᾿ ἘΠ: λοι ΕΥΘΝ τῆς; [ ἰυσακ, τ᾿ ̓ ΗθέηρΝ 

͵ πω “[ὲ ωὠϑὴῆς ὦ τοῖ, αχττισιῖ ΟΊ ρτο πὶ εἰἴ, Νττυ. νι Ακ: περ} ἐνρέηην ἐβ,. ἄς 

ἀράμι ἐμ οΆοΝΝ ὦ πὲ κρὸν ε (πἰ βεοτὶς (ἢ (ςγτποηίθδυς τυΐε, μι 77: ἐμ  βετν ἰο [επτονῖ- 
ὔ ἡ Ἵ 

᾿ ὶ ( ῥα ενν, Τ᾽ νέαν 4ηνην 
ἐῶ τὴ νἱησϑο:αυδηο τὰ ἰυάτεία5. ἐμάῤεατη. ᾿ τἀ ήν 

εἰ δὲ ἰὶ ἀδικία ἡ μδμῖ Θεοῦ δικαιοσύ-] ἢ ὁ Ουὸδή ἢ “ἰηίιμπτια φοίτα! 5] 7, Αμῆνῶ ἑπίάρθεσε πιο τυθκοτιπ 
" 

ΜΝ» : ὲ ᾿ οὐιεϑιϊοη!ς τ΄ 
εἰ ἰυἱείαπν ςοπιπιξάατ, φυλή [4 ἐνβνηίαπν Ὁ εἰ τοποποῖς αι ον εα ρῖι- 

! ίςησι ΠῚ ὺ ᾿ ἡ αἰ σικο ὃ ἤρρυμοηδι Φρλ ἐκ: φωϊά ἀιζεπιμι ὃ ΜΝ μη γίω συνέφησι, Ἢ 669 μᾶμ: μ (4 ἸαἸςεπιὰς δ πιπὶ ἐπίυΐζυ5. 1 ευ6} νἀ μνῶν εἰ ἔϑεν 4ων οἰ τα αν το 
ε ν᾿} μ ν᾿ ἐν ἐ 

᾿ Θεὸς ̓ ) Κλιφίροων τίω ὀργίω, (ὦ αὖ- υϊ ἰηέοχαϊ ᾿Ρασηδπιὺ (δυπιαθο ἐηκτι ταηί ἐμ άμῆν μον. ἠὐμήμνδα το 
ω ͵ 

᾿ ᾿ 

ϑιπον᾿ λέγω) τοΙς ἴοᾳιυοτ) : ΤΥ Ὁ) , Ὅεϊ Ἰαξίτιλαι 

, Μὴ ἡϑοιτο ἐπεὶ πώς χρανεὶ ᾧ Θεὲ τον] 6}, ΟΑΌΓ: ΑΠ] οαη απθοτηοάο 4} «μὲ: αἰἱοφωΐπ νον ᾿ὐρλας ὅθὰν 

κύσμρ»» μας ἐγ εὺς πιιπαϊὶ πο ἐνάϊεαὐη θέμα ἐεῖοα εις τ 

ἀΠ Ἢ “ “ ὍὋ ᾿ : Εἴοη! ΜΕΥΣΙΤΤῚ " Ἱπρη δ μ} Οὐ υἱ δαιος 

Εἰ ὃ αὶ ἀλήϑιια τῷ Θεοῦ ὦ τῷ ε μᾳ 7 ΗΡΙΩΣ δε ἢ μῆδε ἘΤΕΡΙ γ] 9) επέην ννετίι4 [εἰ ἐπ ἔδ εἴτε πιυυάϊ 

, σοὶ " ΠΝ Φ τ ταν ἢν κοτνλο ΚΑ ΤΣ ΤΣ τρεηά οτίο αὐ αμμε ιοΙ ας [ολδ. 

ἡώσμαπ ἐαΐδιασσεν οἰς τίω ᾿: ΤΉ δἰοτίδηι "ρ{τ5.» ἕως Δπὶ- ἤιιοτία ἡρβιε. αὐμὲ τ ἐπι αῆπίῳ 
ἡ ὶ ν] τα πι, 

τον Τριΐδ σάποευτι οδἰοδεί ονΑΙ αι ἃ δἀάφηε (υρεξεοτί, 5] ρεορλία ες ἦι [π 1) εἰ ξ] οτϊπλποη πιο ἀὸ ποη εἴτε ραπίο ἀνε εἰδας ἰἰς εἴἶὔε ἰη ἐῇ 

νευάπαίφυδαν δ Δ(ρ ποιή απι Ῥάυϊαε οοπτέπευι ἐκεσταιί ἑυλιι ρασπᾶπι ὈΪμεπιις ἀσηιοιίαι, Ω ᾿ , 

κω» -πεπ σ ---- ὀΥΘΑ---- προ 

«γι νβ βου, ὕπωι αὐ διιριωϑῖν. Ἠκοταϊςὲ ΡΠ ΡΌΜΓΙε. ἀϊχηίν, τεῦ πραζε ἀἧς να Το 4. Οσιετὶμπι ι Οτὶ  εηὶς νὴ ττὰ- 
νἐεοιμε 4Ά} ποι (ἀπὸ φυδάτυης ἀςπιαπι αίταρ οἴ ἢ- ἐζαηἀϊς δογιρτυτις ἀεχτοτίτδιαπι νοεῖ ἀρ ηοίςετς Ἰερατ αιυσέ 

εἰρίαι, φαΐ αὐ ἄτετπο δὲ ρετ ἔς εἷξ ἱρίαπιος ἰυδλιεία ε νὴ ἡπ Ἀμης ἰσοιηι {ογίρ τ: ὃς ςοπιρετίος αυα ἰῃ τοταυσηήις οἽς,. 

ἠ ΨΝ εἰξ τειρία ςοφποίςεπάιπη ρεαοαῦῦ. Π]ΙΩς λέζαπι πιηιδὺς διε τὶς εἴας αι ᾶς!λι ἷ ᾿ 

γεραιμι ἐηπιβοατὶ ρύορτιὰ ἄς οο ἀϊκάτυτναυὶ οα ἰηίαῦο τ Σ᾽ ς ἐπἰωβηίαν ἀδικία, 1ὰ εἴς, ρετβάτα εὐπη (εἰς τῶιδυς. ἢ 

ἐπΐαο,ντ Ἀ οπνς.τφοἰητετάαιηλοῖίλπι ἀς οὐ ἀϊεατυξηοη 4] ἨἩις σρροπίτυν 1υ{π|τίὰ ει, οὔ Πάος ἃς νοτίτας. Οαιο- 

«απο ἀοπηιπὶ ἐηξις οἵϊε ἰηοἰριλι τὶ αι τβμρῳίά ἀεςλΔ- τὴν αυδὰ ᾿ς ἀϊοίτυν γα ἡϊΐοτυπη ρετίοπα, δοπηίπιηι νιάς-. 

πους, ντ Ματι.11.19. [λς.7.19 δὲ 15. [ογεπἴ0.39..ὅ( 1818 Ἰισες (ςεἰοσιδιις ςοππιςπάλτι τέταται Ὀςὶ, ιυτη ὐὶ ἀδυη» 

{πὶ νετὸ φινία ἰπ χά! ςἱῖς αὶ ιηίοης ἀςοίατατατ, ἰς ατιαπι}-ὀ Ἀἀετ φτατία τοὶ ἀδυπαυϊε ἀς!φεαπη,νεγτι φυιάςπι ςἴε, [οά, 

Βογάτυς,, ὅς μάίδὶο Ἔχιπίτατς, δίας ψίοαις ἐδέχυσν να [ι- 10 γε ἴῃ ((Βο ν Ἰοφησηζαγνροῖ ἀςοίάεης, ντ ἰήςο πγαϊὲ λά ρτο- 

Ἴβῆκατς δὲ Οοπάεπιπλτς ορροπαπτασ ἰὰ εἴ ντ Τυβιβολτὶ ᾿. Ραῃάληι (μΔη1 οὐἱδέξιοπέ ἃ [υἀκίεαρρ!ιςοτυς. 4Ραναν 

ἀεὶ ἤξαταις Αδίολι ἤευτ ἀρὰ Ηεδτςος ΡΥ ΤΥ δα ΡΘΗ ὀγγίω; γυΐφατα ὃς Εὐχίηγεις λάὰ γοτθυπν, ἑναν ὃ αυοά νἱάετυς 

[βνήεινα!» ὃς μί4ε.} μπτ οφροίϊκα, ντΜατ.1...7,Α 61.13.18 δ οδίξζυσίας Ροπίτας ςπέπῃ Ἀος ἰοςοίνε δι 41:8] (πρε)ος τά ϊο- 

ἡομπίτα, τ ΙΒ βς 8.3.4. δ. γδίουπαυς ἀϊειιητας ἤάςίες ποη ςὅ- τίμιο Ἠεθγςότατι τα ἀρ ἣν ες εις εχ αυδιυς {τᾶξι9 

ἀδπηπατί. Νοαὺς ἰάνεγὸ ἀιιηταχαξ ἴῃ τέ (γε ἀιοίτας, τς εἴς εις ἐπις  ίτυς,, νι οἷος ἀς Ὁςο ὁοτίρτυγ ἰοαι) αὐ- 

ἀπ φεηετο, ΤυΠείοατί κα τα 4 Ιαυά, Πξιηίβολι ἃὉ τὰ τὸ ᾿ϑιωποπαϑώῖ, Αἰϊαά τ λυξςὴ ἑοτιαῆς Ῥδαλις δὰ Ἰοσυη Τοῦ, 

γιοτίης {{οτυπι δέ ἐπηπη! Ἐπὶ στι ἃς ἀςοίλγλσι, νι ἰη[ἃ,5. ,.... Φμῆνάμοπῖονε ἰομον δ᾽ αἴϑρωπον κέγε. ἰΔ εἶ, Ηας 

γ. θεπίφις ῦια {υ|λίτία: δοπγίπς τητετάιιπι νηϊυετία!ς γνογὸ εξο Ποη τη ρεήοηλιης ἰοφυοτ, φυλῇ ἰτὰ ἰσῃτίαπι, ἰοὰ 

φιϊήαπι νἸττυτυπὶ οπιπίαπι ςοποοητυς ἀςοίαγατιν, ᾿Ἰτεγάδ δυηςίςτιπιοηεπὶ πυπτληζ 11 (ἀρίςπτῖζ τείρυο ας Ὠεΐ 

γετὸ νιττας 112 4 ἴσυπι σαίαυς ἐἀμαφνα ἀφ αν, ποῆ- χογοϊυοτατί πο (δ ϊείτως. Οπτοτὰηι οα τὰς αυς ἌΝ Οε- 

πυηφιλιη εἰ θοη τας, ἐπ ἐο ρεζοϊρυὲ ἄρρατεπε Νὰ ἡ πο- ξεποςα μιῆς ἰοσιαι, αδράτει ποπηυῆος οοάϊοος ρέὸ κδ' 

διε φιληταπμης ἱπάϊσηϊς ρταβοῖ αυϊςαιὰ ν]εγὸ ρο  Πο» αἴϑρωπον κόγω, (οτρεῦ αδυμε κ' αὐϑρώπων κἀν εγίνν ἰροτοῆνε ιν 

τονε ρτο νατὰ (υδήτις ἐκ αἰβειτίοιε να ύοάὺς τοῖς εχρᾶξδο γεγθο λέγω 4υὶ αυάξ (ξηῆις ρίληυς ει («ἃ οδίτας 

αὐ αἴξυς αἰ φυὶς γε βετί νς! ἀσοίλται δὶς ἐεν Ομ ἀρυά βάλ] πὶ πεαυξητέν ρμταῆη ΠΠἴλαι αυεπιτὶ, δ. αιάοπι 

ἐμδιβολτας δριτίτυ, πη τ. .16.4 οἰ ἀϊυίηὰ 1112π| ηὰ- ᾿ ἀιυστία δρ αἰβοκίοης. [πτετάϊι επί) δά διδετυτ ν- ταπά δε 

τὐτλπη, 4υλᾶς 1 (εἴς οἵξ Ἰατο ς ογγιΠλ αὐιροτ τηιηναν ἱρίίπι- “" διἰρίαοπι ΣΜΡΝΝΝ «γε ος ἰοοο: ἱπτεγάισῃ ἡ τ βίῳ 

φιελάσο ἱητοστίτατεπι ἃς ρετξεδεοηςπι, Βαπιίηίρυς εἴς ἰημίάϊα ςαιίλ, νεἶμε! φυσι ςορίτυς Αροίεοϊυς ἀς ἡὶς ξα- 

ρλεδέχλιι ρογ ἀναίπαιι }14π| νιστυτοῦλ ἢ Οἰείλο ἐοσρο- ἢίς αἰ ά ἀίςοτε, γε πγιποσὶς {μ] λυ ξξοτίξατετι αἰΐετας, (ο- 

τοῖον μαθιτδλητεπι, αι τοῖῖες ἃς ρτίο τα 1 (ΑΓ, Ρ- Ἴοι ρίζες ἐμ οὰ τε ςορί εχ οπήμυπι ἐοπίυειυάίης ἰο- 

ἠιρτείαττοέλιοης [αίς ἐχογαίτ, δίς [Ιἀοοῦο ἀϊοιπιαγ οχ ᾿ς ο 45 αυδηυῖς ἴῃ ἀπιογίαπι ἤποπιντ, ΟΟΓ τ ς.3:, δὲ ἢ. 

ρεῆδεις ἰμ {Ὁ ςτὶ, τὰ οἴξ μι ἀςο]αύατί, φαῖα ὶς ἀεπναπὶ ἑὰς  (οτα  δγδέ 17.δ( 21. ἸΝΝοπηυπαυδαι νετὸ ντίτυν μᾶς ἔογ- 

ἴτις οἷ φυνταϊητίαι ξιοίς : δὲ ςοπττὰ» ορεγίδας ποπηποπὶ πιιΐ ἰΙοανεηά!, ἀυιαν ἀοςεπάϊ «αι Ἔχοπιρίυπ) αἰ ηυοᾷ 

ἐμπβολεὶ τοβατας ποίϊον Αροδοίας, ά ον τυ ςςίε, ἐκ ςοπισιαηι μοπιίπαπι νἱυ ρετῖς, ἰη τὰ, 6.» .δς τ Οὐοτ.ο.8, ὃ 

το, διιδίοί αι, νε ἰπτοστιην ὅς ἀεέγκλνον φόγᾶτῃ Ὠξσινῖ τρίς εχ Ολ].5.14.. [τεῶῖ αἰἰφιοτὶςς φυναν δοπνηὶς ἀοξείπλην ὈὨςὶ 

[“ (οἱ .Σ. [τοπὰ, ΟἿ ὑπβυς εἴν, ἀοθεῖ ἰδόγᾶγς νῖ λά- λυξιογίτατὶ ορροηίτινε 111 {π| οοάατ,νο ΟΔ]..11, ΡοΠιοπὸ 

ας ἰαΠἸΆσοτες, ἰά οἵδ, οαὶ ἀλταπι εἰξ νοὶ ]ς ἃς βαροτο ίς 41ο- ἢ. κτ' αἴϑρωπον ἰρτοζάμπ νὰςπὶ ἀςοίατας ἀεαυς κ'ὶ σάρκα, ἰὰ ΟἹΈ 

τἰάς ἀδει ἀοπυτα οὶ ἰὰ ἰδιπστιρίο δχοίξατε ν πιλξίς ἰεουηάντ ζαγηςιη:οιν ορρόπίτας ἰοφιτθξυχῃ δ τίτυ τη, γσ τ. 

ἃς πιΑρὶς ἢ πάτο ρίετάτις ἃς Ἰηποοϑητία ῥτοβοίας. Τοι. Οοιηΐ. 3.3.δὲ ει. 4.6. Ὁ . Ἂ 

ἀειιιιταςηυςηΐο ότι πὶ νειοῦ ἢ ἐπα βοιτίοη ας, ἤει Ἱνάεκ «νἱρκμνεῖ, ΑἸΪυ ΠΡΌ 1). 

ῳ" Ἷ ἰοςὶς ἀρρ ἰςδη ἀλ5. : Ρεδ" 4: Ὁ εἰ ἀλήϑεια τ ΔῊΝ 2 Ν] ""ω- 

ρναννάφ τω "μάν ασ ὰ τῷ κρινεῶνῳ σα. Ψ αὶ άτα δὲ Ἐταίιηνς 40 ἡ“ εἰολνννἹ ἰὰ «ἢ βάες ἃς ἐσηἴληϊ ὑε δίῖσο νεγδοιῖας, 

Ῥμυῖο οδίκυτιας, ὥνων ἐνάῥοανω. ΕΠ αιτςαὶ Ἵ 902 ΠΕ να ἰτὰ ἀϊολη). Νδαια δηἰπι πὸς ἰοζο ρεδξαταν "πο νεγταϑ 

Μερἀ]λξειυυπα, να τ ἰσπτοπτί δ φίμι ἐπι θο!Π ταϊζαπι ἐξ ἴῃ ἱρίᾳ ϑεἰ ἀοδιηιηδ, δὺς ἀεοϊἀγάστυγ Βοος νοζαθιΐο νετας 

Ῥϑπιην αάμτν ἔμ ἐπ Διο ἐχοτοςῖ, αι} πομοϊ ἐπογοηῖος ΠΡ αι κ᾿ ποιναὶ ἔγνοια «πε τὰ νούδις Ἀφγοοῖις ἐιι- 

δηρας. (τάφας φαδηυΐς Γ εὺν δ εἰς φυῇ ἰΩ ἰμάϊςίαπι νο- ῥτὰν μα, ἰξά Ὅσο ἱρέϊ ἤπιος γεγιτας τί δυϊειτ, αυοά φυὰπι 

ταῖαγ ψιι εν τρέΐυς ἐλέξα ουτιοῖϊας ἐπάμηγυηξ, δὲ ἱτᾷ (οἱελος ὡς που ἐβηπάξταιει Οὐ ζολε, ππγοπὶ φυλαὶ θυ ΐτὰ Ἰητρτὲ τῶ, 

εχριςατὶ ρα {πιὰ ἢδς νεται νανθο νοις Ἀ18 τὰς βιποίοουπι (τ ςφηϊπιςηΐδτις. Ἐδάειη ἡξίτυν ροόϊαι νεῦ- 

[ὨΓΕ ἀλλα Πη κρίνεύϑερ οτίΔπι πιοάτλ ὁ ἀλὼ ποηθς ἀςοἰρίατυτ τας ὅῖᾷυε [μ{πτὶ8 {112 [εἰ φιῖμε ἰπ ἰροποτς γεμίςα!ο [αβτα 

"ἀν ηὶ τὸ κρίνων, ἀδειινὰ πξτιά λεο 40" ζοην εἰ ἀςίο πεςοτὶὸ εἰξ πιοητιο ΝιΗ͂ φις πα τ εχ μᾶς Ὧ 4) νατᾶτο, νευτὶ απ - 

ἐσριιοαπάμπι,ντ Οὐσόα Ηςῦταις τοίροπάςαπε, ιιο εμμάπὶ τς ἐχοτί ει ἡΠΠ ως ἰυϊειτία πε, , δας νογιταῖςηη εχ υδίτία : Δςο 

μοβιυίλης γυᾶι πιοχ (θεοῖς ἃ ροίεοίιις, νδὶ ἀιοίτιις Ὦςιιε ζοάτᾶο νἱδεουΐο πος ἐδ ἱπίοτ ἔς ἀευνπξλ. Νὰπι Ὀεὺὴν 

Ἰηξεεές ρασπδν, δι πνυμάμπι τϑάϊοιγς. Αρρο ϊοιπνὲ ἱξτατ δὲ αυία (ι πιππὲ ἰυΐειν εἴξας νεται, ἰάςίτςο πάφαι μαι νἱν 

δἰκτταπι ἢος το πποηίω τι Ὁ Αροδοίοννς [Μο γ{ἰοηναηα 2) τίιὸ ἀςάϊε, Υἰττο ςοηίετυδι Γὴ ηυὰ εχδιθεῖ φυλοτυηνιΣς 

τεδιὲ εἰξ οχρ ιςάταπη ρος ὅσωι, 4μασι ς βηίε ετιϑηι ἃ ᾿ νά αιμςαυ!ά (ςπγεὶ ΡΟΝ ςίταν εῆ,, ἰάςίτςο [υπηπνὲ να- 

τεῖυσ ποη Ἰρῇς αυίάεπι ραςρειοτίδυν, (ἡ Ὠεο ΡΓΟΡΟΜΒΝ, ἴχωπι (εἴε Ἂς νεγᾶζεπι μεῖς, [δἰῸ δυεῖν ὁρροπίτας 

ον δά τεπηρις ταητατιολιϑια ἀιροπεητί, Νδιῃ ἢος Ἃ Σ᾽ ΜΙοπήπαπε ἐγειξιιια Ἂς πιεπάδοίαπι, τὰ εἰξ Ρεῇ ἰλ, ἤπει- 

ὑπ εἴς φυοά αἷς ἑπτὰ, νοτῆι κςν θοο Ἰάοιτοο ρίας ἴα [ι ριογίως γαῦοη Ἱκἰωληήα, νὰ ἰἥμς εχ ἀϊλπισετο ΟΡ“ 

δοι ἢής ροτίυε νη (Ἀγήξαη αυὰ πε ποιεῖς ορετίρυς αι - Τὐβαημ φοὐ ψεῦσρμια ἐς εο φυοὰ 4υϊΐριοπι ςοπῖτα βάσει 
«εἰσι ίδτιιεῖς, γε τυἱειτιδσηιλ πη πηφηάο ρατεξαςοτεῖ :400- ἔξεεγίε : φούδοε δυῖετι ἐς μέϊοίευ ἰετπιοὺς [αΠ Ὁ νἱάετυς 

πέχῃν ἡ ν φυιάνες ἐαόνὲ δι ρεγείο ληεος [ςειρεῖ ) ὅδανε νον 60 Ρτορκὰ ἐητε]ς. 

ὶ 

Ὀρά) 



ΦΕΡ Προ ΠῚ ΒΡΙΘΤ ΡΑΎΕἊΙ ΑὉ ΚΟΜΑΝΟ "5. τ κα 

, ᾿ ὔ 17 

δυῆινώμα μίας τελίν ἀν σατν. νβεμῶ; Αά γον. 3} ἰων, ]ηαίδυν νογϑίε νίτα Ρδειῆφα ὃς ἰηποσεην ἠδοίδγατηγ, 
ἐξ κοβϑην ρλτείσαϊε ἐ- ἢ ΔῈΝ, νὗμει. Νοη τδπεὺὴπι κὐδίτιρ ἀγειουίμ:, (εἰ ἰρία ἀδόχυε ϑξεμάμαι δῇ ὁ ΩΝ ΑΡᾺ 4 ἀξ φοητασειιν (εείεν ἱπάϊεδι Πῳ κριτ' ἐξοχίωὶ νυζατί ἐμπὶ 

εἰς αὶ νόνφων ἢ 'Φιπβίπὸ ἐπίτιϑμό ων. Μοὲξ εὐ) εἰίΐουι: πὶ Ῥτορ βεῖάγωτη (οτίρεα,, τοῖν πὶ ἀξπίαυθ 
οεηρίμοα βρρνι σψήνα δυ κηδομ, πηβωναν, ΟΥ. ο νειὰ Τοβαριαδεισ,νι γοέϊο ἐχρ] εδηὶ ΟΥστα ἰεμοἹμε. ὁ. (βο. οαρ ον τ δὴ μΙΠ ἐπ ίτυτεπν ἄυ [πὰ ρεῦν- ἐδ φρε πῆ φαία τεώτα οὐ οἔλίοπι, γ6 οχείρίααι [υϑαὶ πἰ μι] ἀ δ΄ 

., ἔξαατ δορυίδείσειεπι ἐδύδετὰν, Μὰ μιὰς ἐν δπετθατὲ, Κ... πθτὰ ἀ14 εἰἴάτας Αροϊοίων φατεὶνι ἐκ ῬΑ πε, γαἤημν, ἀν ἐνῇ νοϑ δὼ ἐβημιθυκ,χαὶ ἠπξιωβοκιίοσα γὴς ἱπιὲς (εκ. Βα Π τὰν φλο Οὐέφθηοε ἰα τὸ φυὸά ἠε 
ἐφ ἀοτεην γωδυπη φηῦϑιῳ ἰπυσαίη.. Ἐὶ ζογέιι οἱξ μέλε. σξε Νμυτα, πος ἀὐίρα γεΐα ἐμὲ φίδει, ἐφαυιρο- Ῥεεὶ ἐ Ῥαυϊοίουδίν νεεζυπιψιοδίδηη οπιπῶ ταῖν νόσον ἔσεὰν ἐπβοίδη ἥδπο ἴιεζοπι μὶ ἐδ ἡϑὴ ἰροέϊατε ἢ Αἱ ἐδίπι ἐῃ Ομ εον γεῖψε ἐροι 0.8] ἐρίϑδπε! τθου ρετεβεται. δ᾽ ἄϊεει, φοποΐυῇο νενιριε(ξ γηίμφηαϊίν : δὲ αυοῦ 1μ τη 
: φϑῳ μη τῇ, ἐν βδαεν ἴ).14 εἰν γδον ραοεειοτῦ ἤπς δυϑι ΙΗ (ησεπεὶ νεηουϊο εὐ Ἰοζειν παῖαΓ4 θο5. (ὐπὺν 

ΠΣ τος ΡθΗ 5 Ἑ ' 

ἐς ορεείδυν είς (πηρ[είτεν δὲ ταν ἐπεεῖμβυὴ ἐνῷ τὸ ψνο, ὑπὰν 
ἡ ἔγν ἰχ) τῷ νου, νεϊεχ «έχουν. ὲ 16] 

Μοία μα νην ερνν τὴ ἐῆνι ἀνβοϑεί νυν δὺῖ νεῖλαι: ἰρυκατίοης πὰ φτους φρίξευλμις τ νἱσίευ αὶ ἢοθιείϑεα- 
ζει ἴτω εἰς οὐ ρηαέοβλον:ε ἀἰρυξατίοπε, δέΐοραν,, οι 
οὖ δ νὴ ἐπγνών Γυγ αν γλπο νίο- 
ἔμεν τὰμὴ διίκτοι τὸ 1τυὐον δ εἰ ίε τ ΠΌτεν. 

{ ΝΥ ἀέφορδρ αρονμοηι μανμι ταὴ 

περὶιεὶ ἐρεδεϊριαπεις ὰ ἱμερς. Ὀεπίφυς ἱερὰ ειαίτεταπι Φίυη διε ΡΙῸΡ, με ἡνὸ Ων 
βοκήδε μὰ ἐααεμιμέ τοϊοε φερεπευαίατήνοα τληϊὰπι οἰδάν ἢ νι ἤμην εοϑμρὶ ᾿ιεϑριη ἐ 

ἀκ (ἀροείος ἀἠῆριμμείο «ἐξά οτιδαὶ γατίο ἢ] 1 φυα (ἰδνοιτυν Βιιηξ εἴ ἡ περ ηλῳγηι ἐεον μὰ γύρο ἀϑηὴν 

δέδο μαι ζεοξατη,ἴευς ρεμάσπιοῦ οχραπάϊς ἃ Ριορλκάιτμαι βιὰ ὃ τὰ ἫΝ Νὴ δ 

ε Ἤ 
δε ἐξαἰκίορᾳ 
Αὐβμαινα δ Ὧν Ῥέαίτα δι Μἰεοιὰ. 

εὐ Μεῖῖι 4... Βον. ὙΨΏ Ὗ2 δεν ΑἹ ἰο "μάλ εἰνοὶ χρη τς τπὸινὶ ἰυᾶκια Ὁ εἰ ἀΐεαυν ἐφιγτόθετα ; ράν 

ΓΙ 

“᾿ 

, δείμὰθ δου ἰορῶς Βευλις ᾧ ὀινίν γα) ὦ 
ες επἰπι ες ἐφῆυς μεῖυγα ἐἰΐεπὴ αἰδίανας με ἀΐο 

“πὰ 
ἀ 

ὦ 
σητί δείεεντ ἴεν ἀδμς 

ἊΝ 

Θ᾿ 

΄ ἐγ “αἰ ἵτι καλῶ ὧδ. ἀκα ᾿ ᾿ “ μεν ᾿ ὌΝ  ελν δι Μοῖϊε Ἀοίρδἠεο, οποιἤοηεπι ἀϊέϊο ποη ἱπερτὲ Ροτεῖ οοἰ!ν!, εὐζυπιοπτο ὁ ἐοπιράτατίο 
ἕω Ἶ ἡ ἵν ΠΈΣ σὲ ἬΝ ΕΙΣ Ἐο μῶν ἐποι, . μαννα ας, ̓ ᾿ επίπει φυὲπι ὰ κοήνρι δὴ ΠΣ μας ἀϊξϊο, (ξὰ ἐχτοῖαι Πἰτηρεο ΜΑΙ ἢ ἱόα Μοῆϊνφ δοπίυδιῆοας, αοπιοίο δι 4ιο 
'κρλγομαι: ; φ- Ἦν τὰ 80ὲ “Ὁ ὩΣ ; , ὦ Ὑνπλ τς τἴοτο πλίξίειιγ: ἀείπάς αυΐλ οχ κος οτίαηὶ ἔϊιτς [4 τγισυδϑ [εςχὶ ΝΝατιταὶ ": Παν-. 48}. ΑἌοποη(ἤςσμτάς ποδί πια]ὰ "] Ἐρο( βίω ἤφμε- ἀϊρυταιίοπαίἀροπίοτοα. 4υ , ὰ ὃ 
“Κρ μὴ(καϑὰ ᾿" παι φαίδαις αἰῆη Αατρτ κυμάμηὴν πος. Οος οὐ συ πς ἣ Π4κνΝν ῃῇ ἡ αυμηζοτ, δ τοῦς 4 ΔιῺ διῶι ἀ 4; “δ. ρος στ ᾿ “1. ἂζ ἐοδηοκίν Άδι τοῖι} 5 Ἰοϑπάυ8 βεμαιατ, ὧν [υϑδἑενε με 

ῃ καϑυς φαγί τινς ἡΜῚ λέλειν) ὅτι ποὶν- 06 4ίςετε ) ̓ξαςίαπιιϑ χηαἱὰ νι ᾿ἰρλρϑεριρὰὸ τὰ ὀνραὴ φοϑγῇ καὶ ὑαύσικος γόητα πᾶς ὁ κό τοπἀειήπεείοηι Οεὶ; [ον πράκο ὅεο. ὃ 
ἐδας ΦΟΡΆ “ταὶ ᾿ γεηίδης θομαὺ αυοχιπὶ ἀλπηπᾶ- δ φμονμην ἀαρνραῃ ἑμῇς 4." 'σμος ἴθι. “» ᾿ .... [κο Ῥεοριοῦεα εκ ορεγίδιυν 1.6- [30] Ὡρίδ οκ ορενίδεμ 4: κ᾿ τα, ἰπᾷυτε ; 

ΕΣ ὄ ὃυ σῇ ἿΝ : τὴν ἧ ἥ ΜΗ ἶ ἔο! ᾿ ΝΙΝ [εἰο ἀμ εἴ, «νυ: ΤΑΝ εἰν οὶ Διότι ἐξ ἔργων νόμων οὐ δικαιῶ β΄ Πυ 11 σατο ἐπὶ βεαδίτυν ἰη} [Ὁ ον ἐαβιβεαϑίιωῃ, οον- Δροίϊο!ον, πὲ ᾿Αλεα ᾷ, ᾿Τ( ἔμι Το Ὁμια κίον δργαςς πηι] 9]. βρέ σρι ναιενπὰ, “σα σεὶρξ ἐνώπιον ὠυτέ. δζᾳ γὸ νό-- ἊΝ ἐμ, Θεν εἰ]. [ΡΝ οκσον δἰρ. μεν δέτεδνι θα . 4 Αἐιοια μά, Τί μ “ΜΠ δι : ΠΠΞΈΕΙ ΠΡΝῚ {μου φκαφιματνς γιά. τῷ πᾶσα σειρξξ ὧν , " ςδίρεξι Εἴ..8.  βετ] Ἔβοαι ἘΠ ΠῚ [᾿ Ὁ εζεην εθινν ἐὐκνε βεε- τηνι τὰν 
μννν γμότα «ορϑητιαίσοδμοιϑει γὉ ἸΝΜΠΟ μροάο:ηλίη 'ϑητς οΥἽ πη} [ως ρῶν ἔμοι, άρν "ον ἔλίγνωσις ἀμάρηας. ,(1 [φπίεῖο ρεύςαα, 6. ταῖν, δ ἢ μεν ἢ ως χέωας ποϊϑϑῆς ὑφ᾽ ἀμρμτίαν 7). δλμ υονι τναρὴ Οἰςξοορ] Φ ὅτεδίοι ομνμεν [μ ρες, νωυὶ δὲ χωρὶς γόμρυ οδχῥμοσυμη],) "ἽΝωης νετὸ ᾿αδίχας ἴιερο] εἰ] Ννμεμ ἀμένην βνε 1: ἀνβαν οϑς : μροὶ ας ὦ ἕω ἀὐμ  ὁυρυνον ὁ ἕ οὔθ 5 ἐς υὉ ρεςζζαῖο. ἰ . : ἘΞΕΒΕΣ ΞΟ ΦΕΣΙΞ ΕΙΣ, ΘΌΚΕ ΣΞΙς ἘΘΕΕΈΤΙΝ ογα ον σετανεοορτ με ΑΝν μεναι νιἀε!ςεῖ» 
ἘΡΠΗΒΒΈΒΒΕῚ ον τς ον νυ τον : 12} δίοωῖ ἐςείρτυπι εἰ ἽΝ οα οἴ [1] «(Ἔμενν βείρινώ τὰ ἌΒΕΙ πὶ ἈΡΡΎΡΡΙΘ ! ἐεϑουν ΠΡ Ι ; δ | ἡδνος ύνται. [ἃ εἴξ, τεὶις οἵα ἐοηρε- ἐαδίρην ομνηίρεανο : ΩΦ ἐπιιπτίδτίο αησπι ἀραιὰ Οτζέοε δα ρίο ἀδίχιε ἑανὲ πῇ ; Καϑὼς 24), Ἵ] ΟἹ ὁπ ἔς! δέχαιος, ἰυΐιι5, Ὡς νη} 9 αυΐάςαι: ᾿ γβῥηβοε 4ἴγνεα; | : 4 ποτ τ ἐπυναηψευξ μόν. πυδαοι ριό πιϑιπηὶ ερῦ 4 1ιδηος [τὴ ραγτιοι]ατίφαρυὰ Ηκῦταος οἵδ. νωδμογία 9. Νε- Εε ἰυπιβεδιὶ ." 

ἀλὰ: ἱ Ἡριε εὐδὲ Μ, «". . ε “ ἽΝοΩ εἴ ημὶ τητολ  ρ'δι, Π0η} με]. Νου ἐπεί ρεοι, κου ἀν ει ἤσαν ἡιλ τειπιοπίᾳ ποι βοιυπέντ τεὶ ἤπηι, ςᾧ ἡ κεῇ εηἰπιὶ ραιείςι! πεβλη9 οοβατει οατα ποτα νδῤυοτίαϊ!, (εν εἴμ, 
ἐ μαύγηφωμ ἐν Οὐχέςν ὅ συωμιῶν οοὐκ ἔων ὃ ὀχϑη εἴ δαὶ ἐχημέγας ει. 4} νεάμέτευς Ὀξνη,. ον πος εἴΐε ἀεεϊατᾶς, Οπιογὰπι ὑαύδικον Ν ετας ἱπτεγρτοε εἀ ςαπὶνοτύο,ντ ἢ [,εϊπὲ ἀίοαε, Ο πηρὸν κατὰ γμὴ ἐὰ ββεαιων, ἥ μὴν ὅτι ἐς τὸν Θεόν τ εἰ: ὅν τς ἀεβεχοῖυηε,, πππο! ια} Οὐανοι ἀείναεν ὦ ᾿Μφἐμωννδετδατὲ πορίλτις εἰμτεῆς σορυρτῦς. ΣΉΝ ΎΑ “- ΡῖῸ ἐβὲ μκὰν ἐρεῖ ἀὐθειρνι Ῥοΐε Σὐυβεσρὰ πρβμόο ἐς ΡΡῃ ϑὴ οττς οἷ ἢ τὰν 9ᾳὍ[}Ρ᾿ρΡ΄ Μὰ :ος ᾿ ἢ ἀμκημῇ, ' “ΝΣ Ἰμ] αἱ! ληι ἱιρροπιῦ, ἰά εἴ ἰι1π» υοά λά νοσλομλιπ) Ολγη!ϑ ἀττῃ ες , πρε ἸΔπ) ἀχοῖμε ἐκ νὰν ΡΥ ᾿Παύτες ἐξέκλιναν μα κα οἰ ϑηδεν" “ΠἸβυπ168 δὲ ἔμης "ἤθη εἰξ 4α}}- [|βπνν! ἐναμίον μέ βερρέ λῆς τ ναρδαν εῚ τμπε ἐπραρα οΟὐποκέμπετο ἐπέρασες Ἰάϊοτίππο, δ εἰρὶ [Ὁ Ηοχηίης δοὰ ράιςαϊλ.. 6ῸὉῸ 
Ἔν ΤΟ Σ πνανν ἀνηούριν ἔςιν ἢ ββοίαε' φύοἀ δοημιη ρίξτ,πο ἐπ] "ἢ 4ν βαμα ὐοηων, μας τα μα οδνὸ ἃ αυΐάεμι τὰ ταπνέ δρνδυβιιὰ ργορῖον τὶς οἵ δυιΐυς ποπνηίε στηρβιίϊε μος Ἰοςο,ντ οοιηίποήξσια-ὀ ὀ  ᾽ δ᾿ - 

᾿ ' ὡς ΟΣ ᾿» ὙΜΟΥ ΔΑΗΡΟΉΙΙΣ,, οὐχ ἘΩ͂Ν ἕῶς 'γίαυράνταμο. . ὃ Ἰψνεαὐ ναι, Ὡν ἐπ μά γοζαδι βιοιποήγπηίαην! ἄδο οοπυοιτί,Ο μαναὰ βεε τὶ ἐευντεπ, ἣν τ ον ἐν πρμὸ βῆ δε το τὴ ον ΐ κὰν ΠΝ τὸς 
.ἤνοζ. ’ το ον ν ες 4} μη Ἰ ; ον ὈΪΔ δέμν 1 χὐσοδε τλητῦηι. ἀξοίλγας Ὁ. ΠΙἢῚ ἀὦ 4ι4π τὸ ᾿  Ρὲγ ὉΠ) ῬῖΟ- ἢ ῬΑ μι Ι ᾿ ἊΝ " 3 ἴδ ὡ 2] τ Ε οὐδ Ι3 ! Ἔρου οβταπι ἀρᾳγῖθτη» δυῖ-|Ὁ δερν εἶπε βίτης “ ᾿ ἐτηενανε ἐς ϑτν κα Ἐγ5 ΡᾺ μα ἀέροῖε αἰϊιμιίς, (λς ἐς. τορίαοταπι: ρεὲ ρεσοαταπη ἱπαιίπατυ γ. δὲ Τγοὶ Ἀοιείς ΓῈ δ ὙΣ ἐγ . ΝΑ ρυγ - μι Ἵ ΗΝ ἐπθες Τυὶς " ̓" ῥπηρήμργϑιοιμ αὶ μ( τ ἡ πως ὁης ἰῥη ετίαπι ΠΗ} Ὀεὶ ἤνητ ὑσύδικοι, 'ᾳ φυ!εἷ Σ ἰπ ἼΞ Ρυγ τη ἃς πο βομόω ἘΚΗΕ ὡς νι ὑρρτῶναν Ἅ ᾿ἰὰ ἶ Ρ(1.1.49. τῶς γλώσσας αὐ 7}} ἑόόλιίου στιν, ἰὸς ὧ“ απὸ νἢ2 ἐμητ) ἢ νοηδημπ) αἱρῇ πε δ ὟΝ ὑὴ ἰο ) (ξἀ χατοδίκίω (ἰὰ ε΄, τῆτες [ς ςοπηραγατίς ἐρξοὶςπι 4] υᾶτν [{Ετιόὲ οὐτίηονς, (ς 

" ἀμ ον ὑ ᾿ ᾿ (μά ᾿ ΠΤ ᾿ ἘΝ ΕΩ Πρ όμν μὲν ἰαὐην των, .Ἱππταπεη μι εξ ἐμ εδ νη ον τ μῶρε κὶ ιδ΄, οΟΓΔῚ ἐπεῦι δρῦν αἰνὰ αυὰπη ἔς ἐαρποῖχ ἱπυρυτατη εἴϊς (ἃ- ἘΠ αὐσίσων ὑσὸ τὰ γαίλη αὐ αὐ Ἰδδης ΦΟΓΘΙΏ. ἀεπιηλτιοἠςπι)άφοίατατ, οι εἱ 4 4 4 4 
Ρώγγδε ὔνριχι δὰ - δἴμα 1 [ Ὡμογυπι οΣ ἀἰτῖϑ ὃς ἀπιάγυ- 14] Οἰμορνν οενναἰεά δ ἔοι πῆ "ἢ ἀμοὔδα! οὶ τεπάτος ρόδο σοι εεζόπι, Ἵε λέ πἰ θισανε Ὁ μι ἕπτ ἈΠΗΥΠΕΗ ἐπρυκεήε! 
Ὁ ὯΔ τοῖς “΄- 1. " ὍΣ τὶ : ' το: ἀρ βό ἩΜΜΩΝ ᾿ ὅηοχιος εἴς Ὠςεὶ ἐοη- ποίιηϊ σίους αἱ τυ ά δά φὸς το ῖγιὴ υπεα01 η0η ἰσοθῃ - ᾿ 
ΠΥ τον ; ὃ ἰὰ ἐν Αἰ ἘΠ [ἢ δὰ ᾿ ἐν Ἰξεηιν ἮΝ ἀεί πελιμβ ΤΠ ΠΡΌ ᾿δοαι μα ἽΝ οὐ ορνϑλνον ͵ 20 ἀυῃη Τοῦ ἡρηῤῥιο μα ἘΠ ΠΕΣ ἐερεήσια, φυλῇ νετὸ ; “ 

ἑ (ἰα κιδυῖ- ᾿ξ Ως οἵ πόσδες αὐ φῇ ὀμφα αἶμα. [1 εἰοςο ρΕαςς ξογυτη 26 εἴ.} 1 νὰ; ὃ " ἐμένϑα, δοέτι Ὑ οΐσατα ὃ Ἐγαίπας, Ριορέενθα φηνάς Ῥδυλις τοῖυπι κιιπιλαυτ ζεηυς Πΐς ποῦ ὁσημάστοι, οχιτᾶ .«- ᾿ ἐἱτιν ἱ ; πρὸ μέδιν; Ὅν ξ ( : ! μὰ μ΄ - ρόεῃ ἴση συὶ ὨριΩ. “ - φ᾿ ἐνπθη κρλορκὸςς ΣιΟΣ  πβρυμρηνέήαι ἃ δι κεἰ: ψιοΐ ἀϊχετας, τοϊτυ πὶ ηγᾶ- Οβηβιιπναυς 401] 4} ἰδοιμηάυτῃ δριῦζυμα νυσῃτ, ᾿ος ἱπ ; ἰώ οὐ 

ριορεϊὰ τοῦ. Σιύτριμ καὶ ταλαπωρία ὦ τοὺς 16] “Οομεγίείο ὃ ζαἰδιμταϑ 1 Υἱ ς ΤΟ πενμίο ὦ ἰν ἰκὺ Ἰπανιάείϊκος, ἰά οἷ οπιπες ποπιίπος, φαδουηαις παρ ἀΐ ρίοτυπἰβεςητὰτ ςοτϑιη Ὀςοις ποῦ ροτίυς ἰάρο ἔξευπάιι ᾿ 
φετο. ω ἌΝ ἐπ 9» : [ πο ϑαννι Ι6 ππμτΩ πβομαι προ ἩΥΟΡᾺ οἰ ]ορασί, ττϑς Ὠεὶ εἴϊε ομμοχίοβ. “Εβο νετὸ ὡς 5ρί πίτυν νἱυλπτνηυδά 12π| ἤρε βγᾶτις ρα βάσαν  Ο . ς., Ν 
9 (οποίυο 84 ἧ αὖ ΟἿΝ πὰ ΠΕΣ ἘΌΠΗῊΝ ἍΦΗΝΗ: οἰ ἀδὰ μρολ νος τοπιζαίο ροτίυς οτάϊηε νά ἀς ημὸ Ἀἴςα-ὀ ἱπΠίβολι δοά δεὶρίς Ῥλυΐυο (ςίς Ἰηξεὶ 7.12.νοοδδοιγαδίεσι 

ἐοε υΣ Δροιίο ὦ 4 γλ..}» 53. 1 4. νι 7]. Ἐτ΄ νἱάτῃ Ραςΐὶδ ἤθη (ορῆο- 1727] ΖΞ υὐδν βαεὴ μὴ. Γ Ἔ εἶϊο «οἰΠέξεῖς. νἀ ϑαῖτι ογὰς Αβοΐτοίο ργοροῦ.-ὀ ετίδη ροίξ τορ᾿ ςηοτατίοποι, αυδηυΐὶς αἰτογα (υἱ ράπο οἴες τ δηροντο. ᾿ Καὶ ὁδὸν ϑιρζωμὴς οὐχ ἔγνωσαν. ᾿ πογιηῖ, ᾿ ΒΟΜΟΥΜΗ, ὕκαμ κι ο Βα στα βοπείπειν αἰϊλ γλτίοης φυὰτῃ βὰς ἰπΠ σνϑματικὸς ΕΤΡΟ σάτηὶς τὐβρβ ἀρῷ οὐηὶς ᾿ιοπιο 1πτς  .- Ψ' .. δὸ ᾿ τ ΝΥ Ρ , ὴ ν Η͂ ΗΒ ᾿ [ ᾿ ᾿ ἢ Σ 

ϑόμὸς θεῖν Οὐκ ἔει φόδος Θυωῦ εἰπέναντι δ 65 }18} .ἸΝοΙ εἴς εἰπιον Ὁ εἰ ςογᾶπι 8 δέμπ εβείνιον θε ομε Οἰιευξιιπν ἰυδιβοατί. - Νὸς τ ἐεβ πα άρν τα μρ Μᾷ ̓ ΣΝ ἐοτον ὀβο ες μείονμο ειδί βζηιϊξκα ᾿ εἴδαα!ε ν᾿ σε τ οἰ ΡΝ ἍΞ ᾿ ᾿ ὑσότος τβάς διι ἴς : ᾿ ; εν λα νοε ἠρορρῦμε Αὐοήοιυ,, να Φφιϑειλ δῇ αὐ. τ αν ὍΝ Ἰρέυλις φοεύαι, ᾿ ι9 ἌΡΑ ΠΝ Ὡ ΠΝ πέραν μονεν ΤΥ πεν τύσθιμε ῥεῖ δε ποτῖο τ ἢ, τίοπες ὡρτὰ ξρδ ἰρλῦν νος. ἱεξέπηψας αἰ! Π{Πτὴς ἀρ- εἰ φυοά αἱ. ταδὶ ὅα ἕρι ἐν ᾿ἸΡῚ " ϑείαγυϑ δὐτοπὶ, ΄υσουπαυς ἢ Ερυπεδιδηρμοί μείφε μι ταν θεὰς ἃ οαἷσ ποι τοίδετις ἔς τη απ ηυπι εἰῆο, ἘΠ Προς ΠΕ ἐφάτατ, 11 νἱ ἀο! οος οἰτιηίυπα Ἡ απιληαγί ἈΝΑ με νὰν μ" ,. Ὁ ͵ εδῥ δν ὅπ "Ὁ Ὁ νόμος λέ} [Ἴμεχ ἀϊ οὐκ ἰἰς 4 Γερο ἔυρι ᾿" αν Ἀ5 βμρ ΤᾺ Ν ἐτλ Ὠεὶ Ξε ΜΝ, ἰμξξεὶραιις οανί, 14 οἷ Βοπνς ἔλουϊολτυηι δὲ ἀξξισπαπι ςοπέοτηντας οαπν νοϊιΐταις Ὀεί, 
4 ΓΠΞῸΌᾷΌῳ υἰραβιμο Τοῖς ὧν το χόμῳ λαλῶ" για πᾶν ςόμαὶ ᾿ἀϊοεῖει ο νεοιηῆς οἱ οδτυγαῖυτ, μέτα νον Μ" ᾿Μ κί εϊκία, Οεδο νετὸ νη βρκθλβθθλῖτν ἀρ θὰ νοι ᾿ἤφυκ ἰα πε ἡβηύγὰν ν᾽ ὅτ ἐρλρῳ ἐπὶ ΠΣ ἀλη 

Μοῦε ρκείου  “π-πΠ-- ---- - ; - -τπν-.-- ἐϑσὰς Οεηῖσο Νάτυγα ᾿εζοπι οὐίοευλητ, ως Ὠςΐ συΐτιαν ,, Ὡοιηροιρίςπα ργὸ μεςςατίς ἃ [8 ἅτ τα οσῖςη σεῦ 
Ἰδεὶ, ἔροιει (6 ᾿ ἔχης , : ᾿ ἘΝ ᾿ τῖν ᾿ 5 ἢ ἰοθ μα ἱητοῦ ἔς οἰδείλιπομις αυδηῃ πιεγοητυς, τἰοίλξειο : ρίςηα 1ἰτχὶς δὰ οδτιηςπάλπι 
ἰυδιβειηάαπι ὦ ἘΜΈ οὐῤμε δὲ Ἐτείπιο, Κσενὶ ἀὐ μαϊπρὶ δὐβο ἴδατοι ἐπε ὑνιδίκου τ πλος ἀϊοίτον γον. ᾿ πηρ ατο Αριοτ αμεα πόμα: βουίονηι σε ς οδείμρεμις πὰ ατετηλπὶ ργϑιξλείο ἐρίδιλ ἀξοιδνς ἐπα ίς Ὁς ᾿ Δο ῥεοίπάε εε τὶ οῇ Ντοντα ρα ηρικη τεωνρθινρλρτιφσν ᾿ φννδ ῖο ΗΝ ἀρ τ νὸ μρληθρρνρ δὰ ΔΙῸ ΠΟ ΠΝ [ παρρε ἀν γθὰ μη Τῷ ῬΕμε χὰ πυρεξο πηΐϊδις οὐίτεν κά. ποδίβ ἰρβαυχαίς κα ̓ ὐψν αὐτῷ ποϊγαιυηγρυά Ὠεὶ τεῖ- ὃ ὑδηάυπε φυῦ Ἰξοηαίχις 04Π.8.16. υσαιίτετ ᾿δυσῶν. ἰη αἰισῃα Ῥογίοηδ [ἐν δεββεῖνθ., } ποῃ εἰξ ζμοίοην δοπιιη: 4ιοά πιοχ τ8- ππλὰ Ραυϊὰ9 ἄδυς ἀςπλοιι ἀν Ἀρὴ ἢ ἰδαείὰ ὑδεϊ νη ιαμα ἐν ἀμδο αν; ᾿ ῇ Ῥφυὶ ῬΦΙΕΩΣ ᾿ ἸΠεγυὶς, ας γοἱ δὐ νοὶ (ΠῚ οὐιίοοτς ροϊογάπε, δυηλὶ δοσερτατίοιςπὰ πέος ἴλεΑ: αι τεῖὰ ὁ ΐα νπὸ 
πω ἐκεῖ κα ξ δ, υἱάφιν οὐδὲ ὦν παν τ νξέ μι ς εο αὐδὰ τοτυαν πυηάυπι ρτοδαυίς 40 Ομ ο ρες ἥδε ἀρρτέβειίο ποῖα ζοκίδ πιο ὁ ἃς νίτα το κα. Ὡ Μη λα Ν ΑΜ ἐυναῖς Ομ ημανν, πὶ Ηος πανὶ σ΄ πξρεὶ οἴϊε οδποχίαπι, σπου ΐς χυοά ρτοθααάϊιπι (υἱξε- 4,» εοη[ρεδῆῃ εὐεω οὐππὸν τῆ Ἠοςΐσεοο ἀν γ φλνον εἰοῆς ψίοθε- Ὁ ΘΠ ΤΊΘΟΓΑ ᾿ . ᾿ πἀδ]:δρε βοπνὶ ἴδυς νἱΐτας ἰσχῖρ Οὐναην ἐ9 ΟῚ ὁρῥορίτων ἀμοταχδι οἱ ἢ Ἰθτστὶ α : ; Υ Ἰυπι ϑίφεϊίοες ποπηίπεπιεχ ορεεῖδυς νἱλις οζ΄ ἶ πω ΙΟῖλστὶ μων ἘΡ ; ἊΝ ΤΗΝ Ὧν. ΩΝ, ἀξ Ἢ ὑσιωμῖν. Ἀροδβοίμεποη; μή φ αμϑα ἢν μγρυννὰν ὙΝ ΗΝ γηλ μόῖτε ἀνδιηδλίας Ῥῖο- ἃς [πιυΐδτυαι, ντ 1,ι (δι. ὅ, ἰςὰ ορροπίτινῃ βοπηπύηι ἐτίαπι 

“ἃς ρεοϊδάε οδ᾿ φαμδὲ ψουειδϑ᾽ διέχον οϑάϊρεε ἐ πδάμια ἀμίντο φαίη μας ἧς 12 ἀνμηο μέν ῥαι ῥμωδδενων, Ἠκθταὶοὶ ᾿ Ε ! Ἰοῃν, ἀνε γατι ροαίτεποι νἱἀεἰιςοῖ φιυπὶκεβς ποη ἰᾳ» ΔξΕΠιπιογαπι ἰυβίωις,, ἄρα ὁποία ἰω Ὑπὸ ἐρπιΐηειως ἀεπρηλίοθς, ψορα μμέμᾳ ἰοο ἀ!θηϑεὶο δίουν «πίη Ῥαυΐπε,νε μιθδατοτας 10. ἰού, 14 οἰγγριμηαι ἡκνασραίρμ Ἡεῦταιος ἸΠ) [πε- ει τῷ ᾿γθίλα ἐγξο νὰ βάς ἰη νπῖοο Ιεἰὰ Ομειδο ρος Εἰάσαι 4: Οἰληβο ῥεῖ βάστο ἀρρεοβισαίο ζγατῶς πων ντ, νι ςοτᾶπι 
ἀϊπποι ἱπ ἔ ἣ νίμαι ι ἐπι μην. ΤῊΣ ἘΠῚ ΠΙΒΎΒΗΝΣ εὐμιαυσόπιν πρεηΐο, ἤους ἄοοος Ἑυδηφοβαπι : ἀνδίβοιτί , ἃς ἴϑεο ρίεπυπι τὸ εὖ νόμου δικρίωμμ ἐμ Δοῦδίο ἐῤφίκιυιπι ἧς Ἶ Τεὶ ςδίρειτυ. ὶ μάν ἬΡΗΣ ἘΒΟ μθς ἀς (ευδεὶ, Ευδοφείίτη ἰξίτας εἰς βοιεπτίαπη ςοπιραίεπτυε, ἰητὰ 8...δι3. 4 βὲτ ζέξενν αδῇλ, διὰ γὸ νὲμν. 

: Εν γπμαὶ ψμρτύτο το Ἠεδ. ΔῸ [19] [τχυς ποιὰ ΝῊ ἑἀὨἰυιοαὶ οὐαὶ ετοἀφηιία 408 ηρθεβίοπε ραΐαίανιε ἸΝΝοη οἵξ δουυαιὶ ἀγβιιπικητιην(οή μουμε ων εἰ ἀϊΐρυ. . 
“ν᾿ ; ; ΤῸ ἀξνδηάαι {44 ἑὴ Ὠσὶ δε συνμες ἀνηξεκαί; αι θη] εἰσ. ὁ «ΡΣ δ ον νι ἐνένδὰ εἶ ες ΣΝΣ χάμη» γεδει. "μπὲ ἜΣ βαῖνον Ηποδαιοαι ἀρ ςπιερ οιβδεγαα, τατίοιις ϑμπιβ. Νοὺ εαἰπιδάδως αἰἰυᾷ ἀρ, ᾿ ἐς Τ ἊΣ 

᾿ πῆήπυς; δε 1 δὲ δὲ Οτητιίοϑ τα σρράῦω ηΐ, ἥιδὰ ντρίρως 15 Ἠσρταε γοτέκαρ.] πόνο φηρλφὶν υὐπευτααί ἀρρὲϊ- ᾿. φιηϊβοεὰ ἱηφίςαπ ία Βος νεγ(ἀρρεϊκτίους μερὶς ἤπρ δ: ἾΑΑ ᾷ. λύθνω ἡ ΜῊΝ αὐ ῥτοίηδε ἐτα οὶ οδδο εἰ), γε ψόδι, ἐμκίοκο Ψηίαν ἰπυσβίσυσι ΟλΗδιιπὶ ἀμί κηαη ἐφυείε τ πο ονρθηον ἐστον ῬΑ φϑνσῃ τὸν ἀλλα, βπετὸ ᾿ ἰα δρα ἐναμμόδις ἀἤοῖον τὰ ἰημς ΤΠ αδε. [πῶς ᾿ Ἰριδη, ας Δί αυϊ υτ! : οὔτ ΨΕρτοῦ; 

ΣΟ: ἀπο εΝς ΠΣ τον Ὁ ΤῸ Πυμυντήι νὰε ἣν κ μῖ ἐθίωιο υβ ἤν, ὁ δυλιού σειν." εἰς, ἰδνλίνιω,εα Ομἱ- ᾿ Ἀφπῶς αμὸὰ μετ ἡϊεαι ρεζζάτυ πὶ γετορ Δαν ρίλης, 
' {πδουίν σαδοηΐ ἀνθ (τῇ ἰει ᾿ δίκαν ρα! . ΤΥ αν λυ νμμς πριν, Ἀν δμαμα Αὐχυβίμοι καἰ Παςίηςπτως βπ ἀμ Πιπιὸὲ αι αα 1, σε Μοίδιος ᾿ Α 

ἐεγῤφθιι ἐγθνινθονοῖν δ ᾳ ἐγφνασγεσ, ῷ ἡ " ὄχψεν,Ρ(Δ1.77... ᾿ { ᾿ ἜΣ πρὶ ἡ ϑΠει ̓  ἜΤΙ οαυδὰ ἃ ἀο Ναμεχὶ, ἘΝῚ ὦν δὲ τρνε ϊνονν πο σα} ἀιοὰο σοδαϊοῖι. 4 Οὐκ, Σιΐ : ᾿ ἰἄο]; ὡ ξΣν ορενέϑιω ξεγὰνδξ ἔγγων νόμων ἃ εἴ 6χ εἰ . ι Ὁ οὐ ΣΟΌ, 
Ὰ πυΐν πὶ ἡ το νάματος πὶ Ιϑϑδϑιοοίε 41 δ: ἜΣ ΟΡΜΕο  ἀαΎμο οι δὲ παλίταν [εχ Νε α εηἷπιὶ δας ροίιπι τ ἀεῦεπς ᾿ οὗίτι πιο ὑνύγαμοια, μηρε μαι φιφά ἰδ ει 



Οαρ.11],.5 

ΤΠ. 

ὁ Παίως ἰυδ- Αἰχαιφσιμίη δὲ Θεοῦ δμπήςεως 1".- 
εἶα νοεῖ αἱΔ» σοῦΧ “ 5 ͵ χλὶ 
κεἰἰαεῖ τε. θυ σου , οἰς παιντας ΧΟ] "πῶντοῖς 

πεϊῆσεν κάθ πορϑυγγοῳ ἰδυαροίοι, ἡ 24 δηρολῃ ταρλοναὶ ον ον ἐν οὐ γέρ ὅθι δξεδυλή. 
δι ἴῃ υποῦ- , Πα 
πέπὶ υΐθυ» 
οἷν. ΡΟρΗ 
οὐΐδιον, ἤσυς 

. | ᾿ ἐχιτα δυπὶ ο- 

δδαι βορὶς τ γδμὶ τῆς ἐπελντρώσεώς τῆς ὦ Χρις φῇ! 

5 ᾿ 

εαἷρ «ενόμαν, Ν᾽ οἷο ἱπι εἰ ἰτυτιανοὰ τοξεὲ δαροζδυίς Οεΐ- 
εὔοι; ἴλαις ποάιις [0 ἔλολ Ππιωο οἶδ δά οχρ!!ςἀπάσπι 
ὑδηι Αὐφυίξίπο ρίλευϊς πρέξοτς [0 Ὠοἰρί τίτα δὲ τοτα, 
μβ φ. ἐὰν ἱνμπς ἰοέμπι ἐχροηεγοῖ. δε ὰ {πῶ οἰδίστιιλπε 
816 

Ἐμέβρτω οἴϊείπ Ευιαη χε! ονδα πλης ἰαἰπἰτίδήγ οὔ! ραῖεν 
λέχαπὶ ἤης (ςβςς : ἰὰ εἰἴνη Ευληρξεῖο  φυοά εἰς ροτεπεία 

"εὶ οὐ (ἰυϊοαιρος βάσην δά ρ ζοπάαπι ) ρατεβοτὶ ποδί, ᾿αασπιοίθ ἀν Ποοπιοτας μτίμῳ (ετυειγιν, Ἅμέτον αυὰπι Μοτγαίςπνίδιι (ςταπιοηίαϊοπι οι οπτι,ςὰ Μοῆὶ δὲ 
Ῥεε ἐξφὸς οδίςγυδιϊοηςπι 
δον ΠρΠῆος Ἀροίξοίυ5 χμρὶς νόμου δεκμινσιωᾳ, [ς καὶ δγκριο- 
συΐη χρρῖε νόμον, ἤσυς ἀἰχὶς [λοοῦιι5,κὶ πίφες χμρὶς ἔργων νεκμί 

Θεοῦ πεφαχέρφται, μζϑι τυρούμδῥη ὑπὸ 
τῶνόμρυ γα ΤΡ ἀὐορφηνν. 

Βαύπερ τ) ἠβζοιρτον, καὶ ὑφεροιυῦται 
ἢ δύξης τῷ Θεοῦ". ἰξ 
᾿Διχφ᾽αύμδμοι δωρεωὴ τῇ ὠυτωῖ χείοι- 

ΕΡΙΘΤΟΡΑΝΤΙ. 
ιχρεὶε ἔγγα 

Ῥεϊαφίαπι. Ὀεἰπάς “ΠΠπ|Δὰ 4υο 
«ἢ ἕ ; Ηρ ρς πω μόνῃ ν σας πος ρτίοτγε ἴσο με ξία ποπιίης ἤης χοῦ ο 

πο ἀϊςὶ αὐ Αροϊοΐο ἰμμετίλπί αν τ πε 1οβο 9 οὐ] ἱπιεἰ ἐφ τος [εχ ταπὶ πάτα! ς τὰμι Μοίλίς (ηα 

αὶ αἰσιενεκρνὶ ὅδεν β εἰ Εἰάεἐ [1 
ὑμενι ἤϊαπι ἰοςαπι ]ιοάἰς ἀερτάυαης ΑἸ κα δε 

Η 

. 

τ 
ἐπι 
πρη 
ἅττι- 

ψυς ργστογιηϊετοηβιηῃ 

( Ἢ λ. ᾿ἰδαυί ςδειηῖο πὸ τείροπάϊςγει ργδιςοἀξείμιιν ἃ χυΐδις ἐς. 
Ρεμάεῖ :} ἰτὰ πιοχ ἐπ Ροϊζετίογς διμιῖς γοσιςιῃ: Ὠιοαιδῖο 
ἀυυπ) αὐ ἀϊτις ἀττίουϊυν 1. οβ ς νοζαθυ!ο., ἤοη ἴῃς] σ (μὰς 

Πεῖο ἃς οἸδεῖο τείζλητις. 
᾿ ποῆϊαπι ἑοη(ςἰεητίλισι ςοσ τ᾽ συμ( εὐκὲς ἀς το ΠῚ 

υ δρυγὶὰ οἵδ ίῤε κα {Ἐβκε ορεν διε) προνίθαν ἤοπὶ λατεπὶ τάχα, ρτορειὰ ἔάπιεπ ἀφ ΟἾ τἰ 0 ποη ςοωςϊοπριιμ, 

τε υο- 

ποίας ργαβίταπι, ᾿Νληι δἰϑχιίτο τυσὰ Ρτορβοτγάγιπι τρια ΣΎΡΩΝ ἐς ΟἸνηο δι εἰως ῃγι. 
ΔΏΛ ΔΙ Οαυΐ Ποχ Μοιαϊιροιῇ 

άϊο ςο. 

᾿Ἰυπίεία Ὀ εἰ ̓ ρατείλϑα εἴξ,ςῦ-, [κεἰνιβέδα Ὀεὶ πρρηίπῃς. 
Ῥτοῦατα τοιτπιοηίο ἡ [μερὶ 5 ἃς 

"ἹΡεορβοτάγμπις 
2] Δ Ιυἱιὶεῖα, Ἰπαυδην Ὁ εἱ ρεγ α- 

ἄδην [εἴα ΟὨΥΠῈ ἴῃ οὐγμής5 ἡ ἃ 
ἔμρεΐ οἴππες αυὶ σγοάμητποη 
οι. οἰ ἐϊἰηξὶίο. 

Οπὶπε5 εηἰἷπι ρεςοαιογαηῖ, 13 Θιρρε ηόηα βερεάνι. 
ἃς" ἀεξοίμητον ρἱογία Ὁ εἰ. 
δ ΌΝε αὶ ἰυπιβοςητυν σταῖς, 

“14εἰ, ΡΠ βιθα. 
Ὁ ὑὐκῶΝ “τῷ 

λωβλία ἀμιεη Ὁ εἰ 
βάέ Π Ον βὲ ἐμ βέλος 
Ὁ [νβὲν οηγηε: 4") εἴς. 
ὄνοι ιν ἐμ): ΘΗ εηΐο εῇ 
ἀιϊξικνίβ)ο: 

γρηῖ, Θ’ ἐζεηι σίογᾳ ἈΠ, 

Πβϑβέαι; χταὼ με Ὁ 
ιδάνν ἐββων βεννεῤοη- | ἑά εἰδ, εἰας στατία, ρεῖ τεἀδριϊο 4 

ὁ ἥπο ἴρίειι τ ῃ έϑε ἐϑις Ἰακεύοινν ΠειῺ δας ἴῃ ἰεὶν ὈΝηβο, Ἡρϑμῃ Ἵμ4 {πἸ Οθηβο 

Αγρβεέζη δα δι: ἡπρός ἐδ ; ἐν ε τι ἐΡΕΤΕν ιἡ “Ὡμεπι Ρτοροίωϊε Ποὺ Ῥίε- 1{{. Φόμειη βνοβοξενι ὕδεμι 
πειτρεοεΐιν ἡῆς πξεως ὦ τοῦ αὐτῷ αἷμαν; εἰς ἔνδ' 6ι- σλιδιῃ δεῖ άειη Ἴη [χπρυΐ- ; ῥτοριὐα!οπεην ΓΩ βέων 

εἶ κεμοίναν ξὶν τῆς διχαιοσιωης αὐτῷ, δγᾳ τίω πάρε-] ᾿πεὶρῆμς, δά ἀετηοηἰπτατίοποινί ἰἦν βυνχμόπε ἡρβνε, δ. 

ἀπ ηοι ἐρῆ ἔδεϊπναν, (ἃ Ομείδυι ποπεὶ ἃ παρε τεἀϊπιειϊ ολυί ροτιμέι. 
«οπιροϑερεμοψεγυλδῥίωυ νἀ εἸϊςει Ὀεὶ 

Ἶ φαΐ θη διε Οὐνεὶ 

τς ἔχεδα ἀεζοτίριο ἐκαίλε ποῆεα ρὲ Ομεἠειπι τ ἀειαριοηίε 

πιὶ ἰμἀ οἰκο Δεοισις ελἰδεϊςοεάϊα ἀςπιοηεδείοπειιν ποίει νετὸ τείρεϑυ ποῆεδαι ἰυπιβεδεϊοοςαν ὃς (Ἀϊαιεπι. 

κίων ἴϊυς «νρύϑεσιν: ορνκαταμετκβὼ νειὸ Ονεἰυνν γεε ίυα οδεἀϊεπεὶα ππεείτυπι εἰ οἱ ἐπι ην:Σηἤτυτιξ. 
ἀρρεοβαμἀδήο ρει βρίεἰτ 5, ἀοπαῖδη βἀοπιιίοδίοιν ἀερΐαας ηυ Δ Ὥευναι αυϊάεην διε ποι, οἱ Ππαιδτι οἷα (σον (πες. 

πξεῖϊος τυ. τς σιγὰ, ρεηάεῖ διιτεη πος Ῥεττιεἰρίαπλ ἃ νοῦθὸ ἰφερρῦνπω, 
ἰ ΓᾺ 

, ἡ ἀς 
Ἢ ἐξ 

Ῥοβεὺ ἢ 
Ρεῖεδι 6; Ἴ 

Ἰροτο δὰ ἀθ ἐπ, κα Οφἠειλοπί Αἱ!ς ςὦ ἀἀυπιυτῖς, δι Ῥτο. 20 χυάπι εἰξ. 4 Οἴναεν, δωροαν (κε τ ρτατυίτο ἄοπο δ6 πηρτὰ ἵν 

εὐτίο σιαχίσηρα. Ῥαυΐας δά Ατοαπιὶ ἐπ ἀρείε,ουίαν 3 ἄς ἀρρείϊδι Οἷς» 

ὁ μου νὼ ἧς δέδνι ὦ Θεούνυ. 
ἽΔΙ φεν μκὶ ἔχονει, αἰ ἰη- 4) 

᾿ουο πιδείδηι ἈΡοτοὶὶ ἐηυγιατ, 

ἐν ἐπελρίηον ἀὐπ ἰε ἴδυν νἰείσυι τε! εχ 
Δ σιεῖεῖι δε βὸδ μα 

ἐς 
ἥν ιἁ [ὃ 
ἫΝ ̓ ἰ ἢ μαιεβὶ ἰὰ Βύεησ εἶϊο, πϑαυς δτετίαην οι 

ἐ κα ο νὰ ακἰκυίμαι ἐν ἘΝ ατσπ την, ἰοᾷ πιο. Μᾷ ΔΑΝ, ει ἐσ τέηδι νην, ὁ ε πασπες 
β(ς ΕΝ ΨΝ ϑεϊμειμείρῥληοις φρυδῇις, δος ἰοςο 

ἮΝ ἐΝΦῚ 

“ἷἱὶ 

ἴδια ἀδικυπέατ. Ἐς δὸς 

, 

βαζολμε ναὶ βανοίοαῳ, ὁ μος ἐδῆχιαε ςἢ τὔι πίε ντρ 
᾿ϑρώθὴ 

υἱπίε δατέ ποπιεη δά νετεγῇ (ετὶβειοτῦ ἤζηγαπι ηος 
, αυδειί, οαΐυε νοτίτδ ἰὴ ἐρίο Ομ ητο ας. ξε 

δ εἴ εν ρει ]οείε δεησιίηίε δὲ Ξες εἰ εἰ) ΟΝ Εἰ ποιπίης οδίει- 
ἐδ ρτορτιὲ ἐς ἣν « αεπάμπι εἴξ τοτά Τηίίει τὸ ἱρίο ἐπ νἱ γί πίε νιογο οδοερία 

ἐε ἂς αἰνς 

οχἰἡδηϊείοι εν συνεκδόχιαιδε ἐπεο περ τυς τοῖὰ βπτρεγρέῖια 

πονηβηϑοεῖ ἐαβϊ4 [ν4.οεὔνδλιξιν 
τι ασὲ το ἐρῆωι ργὸ τγήννθβόο ποβεοτῇ οχρίείφης Οὐ]κτίο. 4.46 ἐν- 

“ἄς δικριοεσνυΐει αὐτὰ. 5.04: Ρ ΝΣ Υἱ φιὶ Ὠ δὲ νεγίτα- 
πο δ ροεὺν δὶ κῆρ (9 φϑεργει ξπυὰ ηδ μάδεῖ νος ἰοςο οά ἐη ἰδημότο ἀεπιῇ νε΄ 

486 τεπιέ [π οπιπὶυ Ογρεὶα οοά.]εσίτανιηος δὲ οπιίττὶ ρδι, 
οὐ ΣΡ εἰ πες ςορηἰείοδ γε εα εὖ [ἐφιεὶ φιιοά (μι οίτυν δι φυο ἡδέα ἐυπίείς ἀεπιό- 

ἤρατίο ἐχροπίτυν, διεὶς ἐὐοῦ ποπιίην πο ίτυς μι πιπὰ 
"16 Ὀεὶ αὐ ἰὰ Υμκμεαν τμς ἢ Τα υὴ φὴαᾳ 

με δε πὶ ἢ πϑῖῦτα οδυεπῖδε, τῇ (Ἰμ4 ἡ 
ἃ ΟΝ εν δὶ Τυἰπἰτ ς 
δες, ἰα ἔχοι (οἷς ἰππαϑι νϑι 

ἐφ ΩΣ ἀεε» 
ΠῚ Ἀφ γαδεήν παϊφειςονά 4,{- Υἱα 

Δϑεἰοπεία (μονῥ έήο. 
ρα 4}. 

λ 

««ὐοά αὐἰΐο πιοάο ςοπιείτ, 

Φ 
ΑὉ ἈΟΜΑ͂ΝΟ δ τ 

[αἰείτία ἴυα, ̓ ρηιπτειδάο ρες- 
οἄταν αὐ δΔητεςοἘξμηξ, ἴη 1112 
[εἰ το]εταητία; 
Δα ἀευπιοηδεαιίοη φως 1- [5] 2» βενιδιίονε 1 εἰ) 

αν ἢ ποορελ)ονότων δ μορτημρίτων, ἐν 

Πρὸς ἔνδειξιν τῆς δεχαιοσυμύης ἀυτεῖ ὧν νὴ ςς 
πένιῶ καιρφ" εἰς τὸ 0) αὐτὸν δ χαιον, χα) τον 
δκαιοιῶτα τὸν ὁλ πίςξεως [ησοῦ. {πῆςὰ 

Ποῦ οιωὗ καὶ ζαύχησις, ὀξικλοίϑη.}, πΝ ἢ 
Διὰ ποίου νόμου ; ἔργων; οὐχὶ, ἀλλὰ (ι οἢ. 
δδυόμον πίςεως. 

φρταιεγενηάο ρει μα δηβεεεζετωμε ἐπ ἡ [6 εοίεναι- 

μ)4γ. διὰ τίου) γάρεσιν ΤΥ τοφργιγυνοότων ἀμαυτημθίτων ἐν τὰ ἀὐοχῃ τῷ 

Θιού.Απἰδτοί!ις Ρτὸ πάρεσιν Βαθοῖ Ρεφρο[ινην ὰ οἴ, πρρϑεσιν, 

(Λυοη!λΠ) ἀιτεπὶ τοῦθ} 

γλαης ἰοευππ αἰΐτετ (απι τητογρτοτάτυς, αι πὶ δὲ νει Ίς, δι 1 5 

Ἰρίοιοηία οχροπὶ (οἷεας, (ξητοητίαπν πιςΑΠὶ ἐμάτοειο ἰείτο: 

ταὶ αροπάςηάλπι ἢς ἐχρίιςο. Αροίοίις ςοπάξιπηαῖο. 

τοῖο δαπιάπο σεηςτς οαττα ΟΒτιίτιπι ςὁΠ]4εγλτο,ειτιαπὶ 

ἐπ Οἰτιῖο ρεῦ ΣΝ ἀρρτειοηίο ἱπιρῃταάτλπι, δι ταζείτια εχ Ν 

ορετίθυς ποίκεις ορρομται,, ρἔόθαγα ἃ Παρ. «νοτίι8 οὐπεὶ } 

ἰοη νέας εἰς ᾿ις νετδὶς νοτί,εαιθις Τρ... Ν νος ἀμεεπν “ἡ 

φιεζε Ιαβίτα [ εἴρεν βάτην Π|ω Ομ ρεε[αἴξα ἐθ τσ .-Ηϊης 

οπτυγ τηᾶφηι πιοηηςητὶ ἀυρίεχ αυχιο, ας ταυπάϊα ἤς ἀϊ; 

μὰ Γι μει οχμίδιπο,δε Οὐμά πὶ τ ραττθας αι ΟΠ - 

φιδάιοπτοιπ τὰ σάτγασπι δὲ ροίῖτα ἀσπλαπι ρεγάξελην αν 1 1 

( ρῖο Ὠοθις ὑπολύπωσιν Ἀπτροοἴςγιιπτο Ν Διῃ ὃς ρηϊ Ρείωας 

τοῦ ἐμοτιιοτ, ὅς ταῦο ροα ας ντ ρεζζατα ργς Ἔχριξητασ, 
Σ ἔφια εχρίλτα ταηνκεληταγ. Ηος πὰ εα ἐρίξιν φιοάρετ 

Ὀεουρατίοηςπνμος ἰοοο εχρίίολτ ροϊοίυς, ᾿λπὶ  σπολύ- 

χασν Ἰριφτεἀεητιδυς (ςοάμπι ἀτιο ἀμ ἀϊπιηδὲ οου- 30 

ἀειπ ν πιιπὶ νἱΔεἰίςεῖ φυοά Μ11λπὶ Ἰρίλιη τοἀςιπρτίοπειῃ. 

τιοροίπε Αἰκεζυιη νεγὸ φιο εἰξ ἐληὶ ςοπίσαιυτυπι,4::οἀ 

τπεαῖρυς εἰς νοσᾶς τὸννεω κρροῤννδς αἰϊοὶ τειηροτιη Ρ] επίτα- 

ἄπειη Οἱ]. 4.4. ἃς Ερμεία. το, ὈΝεπέζὲ νεγὸ ροίτς ἀο- 

ας ψιοπιοάο νίτορίαως ἔαλπι ἢ] λπὶ Τυείειαπι ἴλαις ἀε- 55 
πιο ετατίς : πσπλρε ἴῃ Ρυο τς ἀῶ οτῖς ρεζολτογίσις (μπι-  “Ἔχρ! σας δὲ τσ ἡπίςτρτειατὶ 
παϊπίαδηι εἰσιπςητίλπιοχογςπϑ ἰά οἰϊ,πουδηυαπὶ συηι "]- 

Ἰἰεάψεπε ντὶ πιογουδητυτ, ςς τἀ πιξῃ Ρεζολτογιηῖ νἰτιοπίς 

οὐἰιυε(φυοά ἡρῆυς πᾶτε ρᾶτὶ ποι ροιοί (οὐ ρτο ἔμ ἠἰς 

βηφυίατα τοϊεταπτία ἰφμμέν βυκεανέεηε . Θοταιη βοορλτὰ δέ "Ὲ- 

μταμίίν Εοτι τη ρυπἰτουςπι, ἄοπες 2 οἶτιο ργαιϊίτιτο τέο 

Ῥοιοία ΟἸνγήζο αχδιδίεο,οιηι ςατεγογαιη ρεζαξεα Ὁ εοὐξ. 

(μρῖο τεἀειηρτίοπὶς τοπλρυς ἐοηίςιιτοτιηι Ρεζοαεις ἐς 

πιυϊεχρίατατετα ἀοιπα ἴῃ ντηίσας, τη Πἰς φυιάσην τη ΓἈτί- 

δαπινεπτυν, ἰη Ἀἰς νοετὸ ἴὰ ΟΠ νξυηι σα διδιτιηι σγςάξι- 

ϑυεδιαἀ ν]είπνατῃ νέος νἰτίπι! ἰυάίο) ἀίοινι ογεάίτυτις (είς 
᾿ {μππιὸ ταί ἰυοτ Ππιρυπι (υἀίς δ, τα (τπιπὶὶ πινίεγιζος. 

ἀκπὶ Ῥλῖσοπὶ ἀεπιρηταηο: ες νπάεἰ ςοῖ Μ{Π| ἀδίιις ἢ οὐ ἱδνά 

εβδίχας οο φιοᾷ ίεαιςατε ἀδιπυπὶ πίᾶῖς ας τεϊρία ρτα- 
Αἰκυπι, ἑοπίδεταγοπῖατ Ηςδ.1.40. Ὑληι εηἰπὶ ρείογαπι ἰ1- Ὁ 
Ἰδῳ Βάσι ἔπι ρεςίσης ΟἈ εξ αὐίνυς Ἐχμιδεπἀυφναθλιι 
ἐρήρίε,αι! ργαίςητοι ἴπης ἁιηβεχί, δι ποδὶς αι ἐπα τὶ ἰδπὶ 
ἰπεαὶὶς εοἰϊοςατυτ ελάοπι ἢάς, αιλίϊ λάϊνυς 1ὴ ὁγιος ρεη- 

ἐειτειι δι τεηπς εαῖοηι ἐπτυςσιυτ : Εἰάσπι ἰἰδιη ργοριοτεὰ 
ἐεβαίεηις Αροίξοίο ϑαύγασιν εοτυιτ αὐ ἰρετάπειτ,διέκνγ- 45 
ον δοτιπὶ 4; αοὴ Υἱάεητυ Ηε.11.1:. Εἰδ αὐτοπὶ πάρεσις 

ΠρΠΊΣα καὶ γοῖθὺ παφιένα ἐδ υέξαπι, αυοά ρτορεία θα ἐξ!" 
βρκτιοας }, Δείπἰς εἴς βιεκιαείνει  ἀυοα ἀαπὶ ἔποετς ςοηίνες 
ἀπίῃς φαὶ φυάρίδιῃ {{0] οδυΐιπι αὐρετηατί τος ἰεαϊτογ ες 
Ρίωεητοε ργατεγευητ: πο ἔλξζυνη νὰ τὸ ππιριέναι ὑγῸ καῖ - 

φρονῶν ἐᾷ οἶδ νερίήφενε, ὃς τώροόνς, περ Πρ οπῖεν υιάρίαπι (ἃ- 
{ 

. φιηἀεούατοῦ ν μὰς Οαλ ποῖ ἢ} νοςος Ραμ» δὲ Ρὶ ἀτεζεινν, 
δι. ἐεξητεῖη δαπηαγιτάηιαι Ἰυτ ἰλσοτίος 1Ππ ἀἰοίτων πῶς 
μαϑεν ας οι. δὲς δεησοαὶπ ἧος ἀν έλο νουυπὶ Τυδηβτε 
νίυγραῖ, διε (ἀρ μα ρεβιννὶ μἱηανε ἀζείδοι ἐραπίβδν οι ορβῥινογῶ 1 

αυὐτουμδν [ χείεον ζναυάο μενον δ )δι ἀ οἰτηυτ ιν ρίλιη ἐη ἐγαπβ- 
ἐνγΐως οδεμον τγλέξαγο, μα οἵξ να Δ] οὶ ᾿σανηθθν, ρει 4 
βαἤφι ας ἡ αἰϊαά νίχις τοιηρας οὐπιτοτοιδοά Ρταιενμίοπον 
γοςαϊνυΐσαν, νὰ δος ἰφίο διπυηκυνηηι τοριυνάίδυί, δὲ μον 6, 
τα πάϊ πνοά αὐτὶ δνὰ πἰωὺ πυίρε σον εχ μοίνιν. ἸΜΕΙΡΝΝ δυϊςηι τώ ὅ' 
μοι ηϊατἀ ορροπιτων τῇ Κθενείσεν, ἃς {ἰ ἀϊολν δ εἰακαίνονεπν, 
γε] δεηζνεξεξοινενν αμκη ἀλπὶ, αν αἰ τς εἴν πογασγυτῃ ἐη ἐποτ- 
ὑο ψιδίῶ ργοριεροβ σαρήλνον ὕαξδιν : τὰς Νυἰγ λια δε- 
μὴ νθγενν πτετργοτάτη, ἤφη (ληὲ ριο ροοίατατ ΠῚ αφίσει, νὰ 
ποηηιμν ακεδιγάγιατ, ρχὸ φυα ἴμο μοτιὰ τίποτε τὰ 
ἐς ἐν ὑ τίγα εἴϊει ἱπιατριείδτας ἐς οο εὐίσ,υο Οἷασα 
φμοφυς ἰκμοῖνα λῆς νάρεσιν ως Αδενν ὑφηνιν ἀςειρίυπ, ἀφ 

ται οη ἃ ροεγ Ἰεριιη βάεϊ, 
(πὶ: μιοδϑη ἀπ πνετὰ φελτυὶι ἰὴ ΟΠ μὲς βάετν ἀρργεβείο [01 ςατοπὶ ,φαονίαπν νἀ δ! οι ἢ σδαία ἤως “«»»"γυρδβη δοϊπιρο !πυῶν 

Ῥς ἃ ριορεϊὲ Εἰεδεῖχ, νε! (οἹΤε δοπὶς ορ φεΐλνιι:, ἤμε νε! ρᾶει[πε Βεϊῆο δέ βάεϊ ποέϊεα,  ἀεενπν μι οὐεῖς θοπι οροερω ν|}ὰ ἐα ράτις αἱὐ με οιαῖν 

Ὁεο πυίυς ΠΠ εἰς δέ ιυζιδβελιιοηὶς Ζίοεί ἐπ Ἰοιάεν ἠοη αἰἰιςεσίι τ : 

.---οτ τ προ -««“ἴ- ...---το ται .-Ὁ ἘΠ Ε Τ ΔῚ 

τρῖςξε 67 ἄνες ἕνα σοῦ. 

Ἂ 

1, 
οἤειβοηεην ἐνβιις μεν 
ῥγορεεν γεποίβιομενν βτας 
«φἀερεέηην ἀ εἰ φϑνη». 

44 οἴξηβονενν ἐωξέμεία 
“Μ44 δη ἔστ ἐστηρογε : ν [9 
ῥ( 'ηβιη, ᾧ' ἰηβίβεάπε 

“ων νὴ εἢ! ἐκ 
Οβειβι. 

υα “ ργαίςητὶ τειηψο- 
τ {τ Τρίς ἰωίζυς, ́  δι τυ-- 
ῃ5 συγ ηἱ οἷξ εα Πάς 

ἰ ἰψί εις ᾿ρ!οτδεϊοδοχ οι. [27 : τ .» ἰε. ΡοΥ ἥυσιη Ιερειη Ὶ ορε- ἐκεί εῇ ἐν ἡμανν ἰε 

ἣ ἈΡΕΣΕῚ “ως. ὑασσνοἝἝἍ.».................0...-- “7 

εο ν' ἀο]ςεῖ ἔδει ἴῃ 40 Βοιηίπος παίσιητως δὲ νἱαυηι,ο- 
ηςς ΟΒτιπιμη μεν Βαρτημπι ἱπάναητ: νίαθμς νυἱάσμνες ἡ 
[ει δ μ οοΝ φρο ἀεθη τατις, ἐς δὰ σης ἂρ δάμη 
ἀπρυςξιδιις, 5ςά ἢπς ἱπεόγργοϊλτο π! ἀμίάςην γιάστασ 
Ρτοιίυς αἰτοηλ, δ ἘΝ ετίαπι ποη δι! γοροις, 
νμάς ἀϊρυϊατιοηος 111: Μαισοίοροτῇ ἀς τοιπηοηὶς ρας ἢ 
ζΑῖογι!η) ληῖς ὃς ροίῖ Βαρτπηνην ἀτοτιπίης 5 φιλὶ γάς 1 - 
«εἴ ἰΠὰ φυίάοπι (οἷο ΟΝ πιογίτο ρὲῖ Βαρυπμιπι εχ ορε- 
τε ορέγαῖο, φιοά νοζληι, ἀρρίιςαῖο γεπμττάμτυγ: ἡϊὰ νοτὸ 
ἠριυαιῃ ργάτοτοα Ὀοποτγθη ποίτογιηλ οροτυπ) δί ῥτοὸ νιν 
1.15, δέ ΡΓΟ τρίς οτίδιη ἴῃ ἰθης Ῥυτγφάτοτίο ντυϊατὶς, λτις- 
ξλιοποίη γουίγαρς. ΗΠ ης ἀυῖςοην ποη τἀπιύμῃ (Πἀπη τὰ ε- 
τῖαπῇ ντ δἰ ρ σι ληι ἴῃ ἰρίιη ΟἸγηζι πνετίτυπη ορ᾽ηἰοποπι 
(χτὶς (ἀρέγχις Ο τις ἐρίς,ν οἱ εις (οἰ ἐς νουοὶς τοῖς ἢ τγυ!- 
δὺς (άτηοπ οἵο ἀϊοῖτ,φυϊ αι! εα {πῆς παίζιίτων 10.1.1. 
δὲ τάπι ἐχρτοῖϊς εἸῆδητο Αροίϊοϊο 
παἰοιτηυγηοη (χη δά θεῆς ἀρεπάνηι ἀςθ ες ἔς ἴῃ ρεςολ- 
τις ρἰληὲ τποττυος: δι ποίγυ πλιά φυλίοοιηυς δέδια εἰς 
δ( Βεβεξαιετε λίοϊο Ὀς! ϑρίγίτα ρεγ στατίαπιτχςἠοποδίϊβήο- 
ὉΔτΙ ῬΜ ναι νς δι ἱρίαπι Βάςῃι Ερὶν.2.8.Ἂς ρτοιηός ἱρίαπι 
«να ύνηνιν, ντροῖς βάςϊ οἤεξζιπι [οδη..ἷς. Γλεπίαιις παρόσιρ 
Ῥεκοιλτοσαπι πος {Πιιἀ οἰϊ,ηνοά Πρηἠβολτις 3 ἐοάςπι Αρό- 
(ϊοϊο μᾶς ρία ἀς τς ῥατιιςιρίο ὑφειδων, Αξξ.17.20. ὃς ἡϊυά 
Μιοβοκ γελϑεηοίηρς, ΤῊ ΤΠ εμμ ΡΨ [παρβεῖβωι βνγαιετίε 
[νρεύηινιημιμαιεποθα ἱ ἴρευς ορτίπιὲ ὅς εχρτεῖὰ ἃ τή 

ἀπ ςθβεπταῖ. 

16. ὐἽἹάβενλοηβναειοπεον ἐμ "Πα [μα ωρὺς ἔνδειξιν τῆς δικριο- ΘΕῚ 

συν ἀισί. ἈΝ  Ἰβ τ ἐμονάλιψαρινουἹάςτί Ῥαιοίξ, δέ εξο 
απΐρα ἘχτΠ πιδυὶ: ἰςά θεαῖς ἡἶυά ηδ εὐπὶνεῖθο φρρέϑεον, 
{ξά ςιιπὶ κοοἀέητὶς νοτίυς ΟΠεηφτοηίη ρος, 
ουτιῖας φιο μας, Ό ει ταπγάϊι ἀντυ! είς ρατχυπιαϊ ΟἈτι- 
Ἴλυπι απτεςοίετίτ, ρεςολτα, ἰσυοτμπιο ίμο πίδίςιο, ἢ (τσ 
ἔϊοτοι ρρῇςαίςευϊιε εχ δίτο,ν [εἰβοντσπηρς γε ταπξ δ᾽" 
σίνος ἰρῆως τυ κία εἰιςετςις ἧς νεῖ η}1 ίαυς ποδί», νεῖ 
ἢ; ἀδίᾳιις }ἰς ἔδτυάτὶ νἱδέτεπνιν, ΗΠ εδ.ιτν4ο. αοὰ τς (5 
εἰάστετ νΐιπι ἐδ Ὁ το χα Ἰη Βοτιπι ἀμοτυπιτοιπρότγυμι.. 
τηςξάτο (μετα πλ ἐχμίθεις πνιηάο η 4υο νπονηὰ δι εἰάέ 
ττιοα δι "]οτυέη,δὲ ποίεγα ροςολτα {ξιο ΠΠ πὲ νιπάϊοαιςι,ς 
δι ντέοίις ἱηῆηῖτα πίςτοοιάϊδ αὐίοίυϊος δ στοσηδιη 
τιν ἡμτγοάυςετεῖ. ' “τος “ἢ 

4 Ριάβνιι τ μα πον νὠπρρῳ, δεσὶες ῥία ἀταϊηςητὶ δὲ 
δητίεοῆς ρεαοςἀφητιιπι ροςσατογυτη πάη οἰξεπάμης 
ἤξεν τεπυρυ νοσλσί ὃ Αροίϊοϊο τεπῖρυε οχλ διε (Ἀτί- 
ἔνι υἱάεηι νηἰιιςτίυεη νοζατι ἰοἷει τέπιρυς ἠοαπῖι- 

τπιηι ἃς [)ίες μία, ουήϊ (Εςυ}}9 ργαοοάςοητίδυς ςΟΠ- 
Ρλτατυηι. ταις ἱπορτις εἰς εἷς αυοαις Οἠξεποῦ φυὸᾷ 
ρισίςης τεπιρος ορροπαῖ ἤπτυτο ἰεουϊο (ενο ίμαιίει ρας 
ἡη [ϑεωἱ! ἐενβοῦε ἐπ ωἘ} φημαθίοπε εβ ἐηβοιλα 1) ενν βανὸ νϑτὸ ἐη τες 
τριϑωιοην. Οὐδαυὶς νεῖ ἤϊ ἀἰΐοψυ! μας ἰεπτπιία. 
ΟΦ ΛΩΝ "κα δὺ αὐ τὶν δέχμν. [4 εἰξ, νε Πιηϊηνὰ 
ψειαχ ἃς βάεἰ!ς οοηηρδηίατυς Νπὶ σαιπὶ δας τη ἔςὶς ίςιη-.. 
Ῥὲ ὅἰ Π4ε  ππλις, ποῦ ς τΑΠιεῺ ΒΑ] τὴν ἀσπιιπ) ος ἃς 
αιοάαιππποίο ἢςτεί ἱπεοὶρίτγάασαν ἔμαπι ποδίς ἰὴ ΓΤ τήῖο 
τς ἰο Δ πὶ ρ τατὶς ρατοίαοις Εχρίίολς ἐς ̓ Ῥαυΐυο αιοά 
ἰδιὴ Ῥεὶς ἀίχεγει. οἷς τίωὶ ἐνδνιξιν. δι. [οΔ4η.7419.4ἰαξυτ οοηάῇ 
της ἐχτιτηϊς δρίτίτας δαηέλι», "4 οἰϊγαςπίταφ ποη ἔε εχ 
ἐοιὶς ΐμ χια σου εγεδαπειν ςγεάςητιθι:. 
4 Εἰ ἐηβηβοδνυ, χρὴ διχμιούνια. [ἃ εἴ, ΟΜΠΗ͂Ι ἐπιρυτατα ἰα- 

Πιτία μασι ἃς ἐγγερεοποεπιδηεπι ςοηἤιυςος, να (οἱ.ν.11, 
᾿ς ᾧ φμὲ εῇ εν βάε 1ε[νητὴν ἐκ πέφτω! τἰνσεύ, [ἃ εὖ, ἐχ ἐοτυπὶ 
ἀσηλοτο φυὶ Ομ ευπι ἢάς α ληὶ Αἰ ἴων ορρϑήνη- 
τὰν φαΐ εχ ΟἸἰτουποιοπε(ι ἢ δα κε ςε)ἰα! υἴοιη ἐχρεΐλα- ἢ 
ὑὕλιῖ. ᾿ 

17 Οἰδονέαι οὶ καὶ κριύχμσνε! ἸΝοΠ Δα}: 1,4τὴπὶ σοάϊςες δά- 
ἢ μὲν φυήν ἔ, 6. Φηνὺ διὰ ποὶεν νέμου ἢ ον, 

ἡ. ἠοέϊποαν ( ἤευς πιο ἄσαν ἢ] ἐδηαεις ΔΛ { μονα") 
.ἣ ϑεύεις εὔ ἀοέϊινὰ θα 44 ριαίς εὐ  4Α τα το φ 

: Ν μυμρὰ ς 

Ρβυζιιιπος ο[ϊς αυά]ες.. 

4 μείω Αἰεδεατ εἰ 
: δος διξυσηεπα 

γι 4β ενζο χίονδρθον ιοπν ΑροΙΟΙ 
ῦ δυίυεάηῇ. 
π0 ᾳυρά ἃ- 

15 ἡ ιέδοννιο ἘΝοᾺ “, Ἰοᾳυΐ εοπίξ- 
Ρ." ἰεγεην βάει. υδγειυτ πι- 

ἊΝ Φρρκαταβ' 

υποΊ]δοιήι Ὁ 



, 

δον οὐ 8 

ΟΑΡΙΠ.., 

Τυάχος, 4118 ᾿ ᾿ ᾽ς 0 25 3 ε ἢ 
(εωιοείεευα. ΜΗ Ὅἥροιτο αλλανγο Μὸν ἱςωμᾶν. 

, τροποῦ εἶδε 5 ἃ Στ τ’ | ἊΝ 

νῆυε δ (Νν 9’. ..........: ᾿ 
οὐδ, νι . 
ἐπί νᾶ ὅς 

τ ςΦἕἪ ἜΡΓΘΎ. 
Ἐὐαηβ ὀἰίνρη γοταῖ Ἰεφοπ) ϑϑοὶ ἰὰ οἢ ἀοξενίπαιὴ 4υα (ἷυ- 
τοπιὶ ρσοροπίε δ ςοπαϊείοπο, 5, εὐεδιάφὼ Σ ἀυλῃη δορίλαν 
Ὅευς ἀατ ἡοδθίε γε ργαίϊαγε ροήηνις., ορροίταῃς ἀρ τίπα 
Αυπτυβιίτίαπι δὲ δαίυτοηι ργορουίς καηι φολαιτί σης, δι σὴν 
βὐα εν, αυλπὶνπιβ Ομ τη τα (δίς ργο Ποῦ; ἃς ἐπυρίετς εκ 
Ῥοιτ, δι ἀρ εἰμε 1} ἐψίτων ἀειιηι, παυίς Ραμ ης,Οπιηό]} 
φίοτίανι νηΐ [γ60 ποὺίς αἀξρίαμι, ἠη (οἰνά μη ετίδαίε, νιγο-} “ 
τς χιας [υλίεἰαιγι ἃς δαί ιςειτι οι βαρ ίϊοι ἀ ποδις 115 πο- 

΄ Πεὶς ανοιίτις δοφυίτοπάαπι δὲ ἐχ ἀοδιτο ροτίοϊυειμίαιη νἔδι 

Λογζόμεϑα οὐδ πίςμ σικαιοῦϑαι [18 
αἴϑρονπον χωρὶς ἔργων νόμρ.-. 

Ἐπώπερ εἷς ὃ Θεὺς ὃς δεχαώσει ὅ6-ἰ"ς 

ες φᾷδοαν ελιὶο- Ῥἱϊκαῖ Ὑβεορ γιλέξας,ντ «τί ἀσειρίζυν ἰηἔτὰνδ.11, ΕΓ οππὶ 

εἰ πο αοδθγιν τη Ἀὶς νρτοὶβ σοποίἴο ἀγρασπζητί πμγιρε ἃ σλυία ἤπ4}1, Ροσ πάειπ 1υἱπιβοατίοηὶς ργαπηοποιη “οὐ ΑὈταΐληιο 
“μὲγςε κι 
ἁνυίεπι ςοΟὨ 

4ιαπι νοολητιοαῖις ροπάμς κὶ ποίοις ϑορίνα,, παπιλαι ἡ 
κεπάηπι Πα ἰὺς ἀσυοπίεηϊνι τά υιβοδιιοποίη νεϊςας ορεζὰ οιμτι 

διζαπισητυπι 
εὐπὶ ῥρτοχ τὲ (ἃ ταπιςπ ἀπιδιρυὸ,υία πος νεϊδιηι ρίεταπαυς ἀςοιρίτας 
εοιίευςπιβ, ργο Ορίπατί, δι ἀς τε ετίαπι ἰπσοττα ἀϊεἰξυτναιο ἤρη!βολτίο 
νι δηὰὲ βτηᾶ 
ὥς εἰυσ ςοη- 
εἰυῆο. 
» Οεευραεὶο. χίπιο γογίοη ἀνο βεηοτα ἀϊξίαρυῖς. 
Νοῦ τδοῖιδη 

τερυρμαῖ (δήτεητία: ῬΔι εχ ἀϊλπιεῖτο. ὀὍΠ1ονννενιγεῦ- 
ϑιμόπον ἰὰ εἷς πομγίησϑ, ι σιηαας τ ςλητιτιᾳυος ἴῃ ρτο- 

19. θειμ εβ [υἱδην Πράκονωπν, οὐδαων αὶ Θεός Ἐπ ρεεύ ἰατὶ 

ἜΤ γας Ολυας [ολη.ς.44. 

4 [ἀπμηοη ὅς Οδηκιαλ δ ςοτγιὸ ἃς 
Οεπείθαι. 

άςε ςοποιγεῖς, Ψυὶρ δὲ ταῖς ενήνδέινανπαν: τοξκε ἰὰ α!άξ, 1’ 

ΡῬΑΧχεΙ. 
αν αἰϊο ποδίεἰπ (δίς δέ ρει (ς᾽ λεφυίδεληη ταῖς ἀσήοι, μὰν 
αὐτῇ Πα τᾶς, ιιοά φτίανη ποῦς δι δυὸ τεῤθυίε, πηδρς γι εὰ 
πϑθὶς ἴῃ Εμληρεἶνο ργαθίκαπι βὰς ἀρργοβεπάλῃς, μι ̓  

πιδη νἱάσειν εὐᾶτ ΑροίζοἝιϑ ἐς ἐπεξιἔγιὰ μημωπκῶς ἀμπιῆς 
[μοξεαν ΕἸΔ οἰ ργο ΒΙάς, ιιὸᾳ διοτίατη βτατία ρετρετιὸ 
ἰεγὄτ ἰῃ οἵς μάθοις με ξς πουηξη: 0.8 οτιλιγν τατίοης Εἰάσηι 
Ῥοπιίπυς νοσλυίτ οριις,[ολ11.6.19,ντ πιο θοὸς Ροίαίπμ. 

Μαχἰιπὲ νεγὸ τἀ ἔϊυης Ἰοσιπι ροττιοῖ φυ ρα [ιὰςὶς οχριρ, 

ἱ πα πο ΣΝ ᾿(οἸΠσινηι ἐρίτας,βῃάς ἰυ[πἰ- 18} «4τθίρναποην οί ἡμο. 

βκασὶ ποιοίηςπι ας ορετὶ- 

| ΐ Ὰ ; ἙΝ δι.5 [μερί 8. ᾿ 
᾿ ᾿.Ν ΞἜ 

ὁεΑἰϊυά ἀτέυ- Ηὶ ἴουδ᾽αίων ὃ Θεὸς μόνον τοὐνὶ ὃ
 καὶ [1ν}" ΑΒ ὁ 

τοξευπὶ δῦ Δὺ- 4 ἜΝ 4.» ' 

(υεάο, εν ἀν ὀϑναΐν ναὶ κοι ἐϑγών. 

, (απηρταπι: 51 ἃ 
ἵφε ΜοΙετΕ 
ἔφερε ἰυπί πο ᾿  » ͵ .ν Ε Ἶ 

ἀκταὶ πεῖ τα οατο μία ἐκ πίσπως, χρὴ ἀκ οφθυςίαν δζᾳ 
Ιυἀαίς εἴδει γῇ, ᾿ 
Γετιΐλιοι, [{επὶ τῆς πίςεως. 

δια τατίοπς 

β᾽βκανὶ Βοηνίβεηη ; 
βοεορενίνιω μαι Μὲ 

«» Τωάκονμηον Ὅν 
ἐ4π|Μ.ηὲ} πόηης (ρ ὅγε. 

μη ἡ Οερήμ, 

Ὅ εὺς [υὐξογάνη [Ὁ] πνν}}Ὁ 

Ουαπάοηιυ ἀξ  εἰις νῆὰς 439 ὌΜΜΗΝ “δεν, 
φιΐ “Πμπ! βοαβίε᾽ εἰτουδεϊποηξι ἀμ, μα 
εχ βάς, δι ργαρυκίυπν ρεν Βά6. βναφαήμνο ρεν βάενν. μὴ 

ἡ ἁ “ τῆς πι- 110 Πμερεια Ἰρίταγ΄ οαΠλαι τεἀάι-}}}} Αεζεην το ἀεβτωίηῳ 
Νόμον ουμῦ καταρορῦρϑυ ἀξ τῆς πὶ αλι8 ρος Πἀεπκὸ ᾿Αὐήτς “᾿πηπὸ μαι 

[μοσοπὶ κΑὈ ]Π ἰγηι}5.." 

ἐαὐβμε: ιὲ 1. 
ζει βαμθηνμε.,ς 

18 Ουἵιρ πεμν χομζόμεϑα, [ἃ εἰ συνιυγιζέμιϑα, νῖ τεῶὲςχ- το τὶς νπίτατείαπιρτο, ντίτας Αροβοϊυς 61.3.6. ἰηάς υοῃας 
«οἰ Πρ εης Ὀείιην, ες γοίυἱΈς,πες ροτυμῆς στατυ τδηλ ἡ] ες 

Ῥαέζαιη ἀδοίετς,, ιὶπι “τὸ σὴν χυλάγιρ σητίς δι τίη 
Ροϊὲ δηηὶς ἔεττοι. ᾿ 
Δ }υβιβοαδει, δκριώσει, ποῆγρς ἀρια (μιπ τείδιιηδὶ νἱηπιο 
1||ὁ ἀΐεινε πη νεῖΐα. Οὐαήαπι [μλτίηὶ ἐράϊςος ἰςρυηῖ 
βιβιαι, ὃς φυϊάςην τερλὰς. τ». " 

4 Οἰτεμηείβομεην, περιτομίωὶ ἰὰ οἴ εἰτοιηοίίος, γι Ρμε. 
ῥμ"ὴ ποϊχίης ἰηες Πσυπτυγ τηογουη οἰ, ἐφηρο Οεηζος τὶ 

10 (ρτὰ 1.26. 
4 Ρεε βάεπν, δεὰ τῆς πίςενι. Ν' λῆλ εἴξ ἀἰβξογςητὶδ χυληὶ δος 

ἠβΑῤ μηδ το. ςςτίρτυτα ποῖα, θεὶς ἀϊοίτης ξοσιαὶ εἴς Ὀευν αύος ἰυΐ- . ἰοζο οδίδγιλι Οειροπες ἰητετ δνοὶ ὃς ἐμ, ψιαπεὶς ἀἰπουδι ἧς 
τοῦ Γοχρίεὰ 

Ῥοιΐιε Π51}- βοὰ 
ἐπευοϊςητία μα οὐπιρίεξείτα;,νὶ ΡΩ].13.1. ἘτΩ͂ ςηἰπὶ οδίςτυαηάαινε ποταῖ ΒΑ ΠΙ υδῖη ΠΌγτο ἐς σβίτίτι δαποδεὶ 

τὰς, ἤσυιωο .(πἴετὶ ρορυΪ νηὸ 1Π|0 ἐχρερτοΙ σγλης 1 αὶ ὅλετε ἃ [αἀεῖε ᾿ Βἷς ςοἰτὲ πτυα ἰάετη εἰἴς ἄτας ἐκ πέρεως, τὰ εἰξ, ἐκ Βδε α. 
Ἰοὺ ἀξοίατα. Ὠ οἰ Αἰέςπὶ, ΕΡΗεί2 ι: δια δ.:4.16.σπηρεττάταςη ρατυὶς αἀ ν 15 ἀϊζας Ἀροίοί! ἔσορυς, τυπν Πάφος, τὴν Οεητος ἰὴ γπὰ ἃ 

διε. 

΄ 

ταῖς ργοίοἰ γεῖς, δ Ὅ ες, οἴ Αὐνφβᾶπιο ίαο ρεο ζεης οχρτείςὰ 
φίχοναι ἔογο;νε ἰπ οο φυοά τοπὶλίτεεδατ δεπιίης οπηλαςι ῥ ὅ- 
ἴες δοεποάςετεητυ, 4υ04 ροίξοι ῥΑΠΠ|Π} ρεῖ Ῥγορ βεῖας διὶς 
ἐσδλτας, δέ πιοχ ἱρίς βμΐας ἀςοϊατατ π [ἃ σάρ.το δ νΗος 
δαϊειι ἀγσυιοητιμ δὸ πο ἀρογιογο ρέει πος τιοάδὸ. Ἐο30 οιυπεοϊϊοηποπι ἀτείπος ρδέζλπη, ζυῦγ ΠΠ|2 Μοῖῆς πνϊημξα οἴ ὦ 
ἀεπιυπιτποάο ἐπ ολητυτ ρον αἰοπὶ σπιηις δι βοιτίοη!ς 

ολάσπι [υΠπβολτίοηίς τορυ]λ, ἰά οἵδ, μεν βάενν ιπτοσ ἔξοχα 
ἀιιλητίς. ἢ ᾿ 

41 δερεπι, νόμον, ΠΟΙΉΡΟ [Δ πάτυγαῖς πη ΠΠαταν οππηίδεν 
τλουτλ θυς ἰηπτδηι, τυ π ἡΠ4 οὶ ΑΒγαϊιδίηο φιοά λά(ιν, 

"ἀείειτο (λπείτλιο, αι» οἰδθθίδιις ἀἰΠπἰπιφεὰ ΡΑλ ας μη. 
ποίτις οἰότία νηλις εἰ πηοῖς δ οτα εὐ δυϊτβ ας ἠε4- - φατίοηἰς γὴπι ἀοκίαχοταί,. 
τίοης εχ μά, ουνης ἰὴ (ΟἿ 4 ῥἱοτία νηῖ Ὠεὶ δ γατία ετθιιὶ- 
ταῦ, ἤςας ὐπβεαοης ἐκ ἠοἰξτὶς οροτίθιις 11 (αἸτὸπὶ οχ 
ρϑτῖς δάϊηέτος. ΕἸ 
Ἰμερς ἰαπιβ οαπνατιδεὶμάς εἰτόγιοι ἱβυὰ ἀΡιμμεπευα ταῖς 
(εψωίτυτ αὶ (προτίοτς ἀξίςεπάςπς. Τοὺς νυῖς οἴϊε οπιπίααι 
Ῥορυϊογιπι [εεπὰτρξ᾽, ἃς ῥτοίη4ς ἃ αυιυιίς ροριὶς.. 

ς σ]οεί τΑτ ἤσα ροτοίξ φίογιβοατί τ βοκτίοης οχ ερς 
«ἀ]Πιβολοσης εχ ἘμοΣ 
1ιἐρο εὐ εχ Εἰάς πιπίβοῖτος ἰεπιλε Ἠυίμς δυτοπι ἀγρυπιέ- 
εἰ ρεορο[εἰοηξ ργοῦαῖ Ῥαδαΐις (ξῳιςηεῖ ἐρινεν 23. Ἐκ αυό- 
᾿δἀιηοδυπι δίπιεαιδτί Π ἴμο τα ξίλο {ἀργὰ φαροτινέγίιις 
ἄϊχεται ριΐοες ἰοῖο [υδιβορτίοπεηι εἴ ἐκ ἤάε,ροίτεα νοτὸ 

πζονυϊεηιοίαίς ρορυΐος ηδοχ 40 πιέεῇε ἃ 

, 4 (χων οι Οὐζαράτῖο εχ 1114 1υπἰοαβυίοηίς οχ 1μορς (ιν. : 
ἰλκίοης παίοςης,, 4ιαπὶ τηνε η ἀδὶς ξίοηςαι ξοητοπτυς Ποῖ 

τυδιβοαρίοπε εχ ΒΠ΄ς, ποπ δυτοηὶ εχ 15 ἴοοο Ραμ ις ἰη οοπττγαγιᾶηη ρτουγίις ράτίξαν χεζογαιεῖο, θα 
το ἢ τ, ΠΠ]ἀτάηι νἰἀεἰςοτ τα σάρας δαίας ορήξη!α ς.8ι7. 
ο Φ δυρεννασαπαάην γεῤ νην ὃ χα τωρ μιν ι 1ὰ εἴξ, φαίη δι 
Ἰηυτίίςιπ τοἀάϊηιιις, φυῇ ἀοργόνιςαΐ Θρροπετιι ἐνόργε ἅπη0. 
τάτε Νγίδςηο πος νετούφεςοο (σινηϑηὶ ἱμιπιατῆ, αψ - 

ποτε, εἴ λέξιιὲ εηὶ ρα Πυὲ ἀσςερτιπη, Ναὶ ἐμ. 
δγιαπνς, αυοὰ ῥτορτίὰ ορροπίειν (ἐηιεητι νοῖῦο ἱρώ, 
βαῤειποω, ἰςὰ Οταοα νοοὶ ποη τοίροηήει. 

4 μὲν βάενν, δεὰ τὸς πίς ες Ἰὰ εἴς, ρεγ ἀοέξείφαπι ΤΠ] Π0.» 
τίοπιε ἐχ Εἰάς. Ἰνδῷ αἰϊοαιυ δὶ πόα φοπίϊαγοῖ πῶς λη κα 

Πα και δά Τά ουκαπι δή Οεπτεν ρετείπετς κα πῆς ἀ6- 47 εἰεβοίε. : 
ἤλσπι ἴο ῥτίοτο ργοθαῖο, ἀ γοϊβετγιὰ ριοσδάαπι ἀὐοοάίς, 
.“ 39 με ἔφη ἴθ ε νημε 4[,,8' πεῖνερ ἄς ὁ Θιυὰς.Αὐτίςι» 
μι ἐ οβεμάϊε Νμά ὁ Θεὸς πάθοῖς τατίοης αι Πιδίς ἐξ δὲ τὸ ες 
ἀιιείδυκι, αμπιηνὲ ργοίς δὸ νὰ σῇ πολυϑείᾳ, ἐς φιια 1εἷς ποῦ 

4 “6{ι,μιὴ γϑύονιτο πε ουπια ραίππι αν Αροῆοϊο νίμιν 
Ῥαῖα ἀοόει φυλπτορεῖς ηοὲ ἀδπούγογθ, πο τἀπὶ ἀΡ ἐμΠ» 
Ῥ ε (εβεςποιε οροτίοαῖ, [δὰ οτίαπη δῷ ἰΐφ αιια ροίϊτα δ]α(- 
Ρβοπηὶίς διπάαπισητυπι ἔτυδης χὰπὶ φιόφις φυυπι τ} 

«ρβίτατ να Πεἰτάτίς γπίτας σρρομάτυν (πάντ Αροίοίως ο ἔμητ ἐς ΠΡῚΝ αματίταγ,νε τοίροπἤοποηι πηστολοτοτ ἕλῃ 
φὴς Ριοδαυίτ οἷλ ρεῖ βΔεπὶ Πυπιβοατης Ὁεο, κυπι 
ἐἰσπηπε ἰυάίοῖ), ταν σπιηχα εν τ ξογάϊα;, ἰά εἶν, νετὰ ναὶ 
Ὀεἰεατὶ ἀεδιταην εἰ οτίαμη ἰη (ΟΠ φυαν εὐἰδιν, ἄνιο αὐϊῆς πνὰ- 

ἡ χίηη πιδιπποπεί ςοποἰι ἀείναιδι, αἢ οι ἧνος ἔμπα φἰοτί- 
Βολείδηίε, ἃς ργοιπάς Ὠείτατίε το ποδίυπν ρορυ ὶς ω,- 47 
-Βυϊεὶς, ποῦ διῖφαν νηἱ Πνἀοκῇ ψ ἐπεί ρᾶῖς ἤει! ΚΠ 
νἱρ( ἐπὶ μα οτια πιαχίπια εἴ τοί ζζοπετις Βυιπηληὶ ρᾶν- 
το τοπυητέατο ὅς οἴ ταπτιον Τ σδογμμν συῖι . λίεοτω δι 
{νην ΠΗ βςατιοηςι εχ ἡϊὶς ἀοοιο ουπιγαδίξζοτῖς ορ. 

γερὸ εὐτ Ῥαυλιρ Ἥιος ἸΙσοο ἡοὴ ἤξ ρεγίςξᾳυυτις ραυ]ὸ Δηἴσ 
ἐχροίυι ᾿ 

μηνὺ ὕειν [᾿ αδὶ δνννω, ἀνοικ νὸ μον ἱσῶινδν. ἢ εδγὲ οπιπί.- 
πὸ. Ομέπαιη οημτ Τα 4 ΠΑ Ομ τι ρος ἤδεσι ἀρρτελιεπι ἢ 
ποδί ππρυϊατά 1μοξοπη ἀυοίειξε, ἀπ ἐπογυαγεῖ., δ βοη Ὁ 
Ῥατίὰν ἐξα τες, δι οαςεηι ἰὼ ἤοδιε τοδάειφε, αυυπὶ 
εἶσ ἴῃ ἴρῆμε [εξιν ρταπατίουε φοίτα, ἔλις (τινἔλιο- 
ΔΘΙῚ ΡΓῸ βεσξαιι [κε τοηϑζαπε, ἤϊε ρετίοδεαιι ονθ- 
ἀϊεατίάπν, εὐ νἱκδαι δίεγπλπὶ μὲκ ργοπείεείς, {06 πὸ" 

ρηῤ!υδυβολιοηιοχ οροι δας σιν ΠΗ αισίουμαις ἔς 6ο ἢτὶ Ἀοβεπετατίοπειν ςοηἤβεέγδιτηιε 404 ἤϊ νε 'νεῆς γεῖ- 

δχ (ἡςρείδιυιο,ἴνε ὁ Τνϑ αν ἰυιβοατ, νὰ ὃς εὐάοπὶ ἡΠΠὰ μεν 
ες β46 υξιβερτιοπε,υπιβεου, αση τᾶπι νην, ἰή εἶδ, (προ γ 
τε φμηάϑιῃ δὲν Πιπ σρνίοι! ἄρ πιοδὸ νη, πηησ στίαπι 

Πυὶ Ιρῇ οοπέγεη μη νίάοτι, 8. δὲ 'νὸς ἰρίο αηξυπηοηίο αἱ» ὺ 
«Μἰδνμρ ᾷ οδιβοπαρει βασι, δὲ πυπάμαπι πα θ.}} Ὀμιῳ 6: 

[᾿ς δι ἀξειθ ταπν ἀδιπιπῳρτο ἀλκὶ δρίειευν πιεσίυτδ ἐπ- 
εἰρίαδιω 1 δὲ οἰξεέϊοτιη Βυίμα ἐπ ποδίε ἱπεβούτα Ἀεὶ 
εἰμ ήοος ἱπφεικᾶϊο, 4 {Π6 σατύνδ "πο- 
γα ἐν φφίο οὐδ δαηεειτάϊο Δοδιὲ ν νηΐτν ἐπΊΡΉ ΓΙΑ 

(οξαῖνε ὁ ξίκο κυΐεπι τεἰὰ σαρίϊα. ἐς ]Ατίπι ὙΡΡῊ 
ἢ 

σ 

κι 

μΝιρσείλητεην αὐάϊσπιαν . (ογεπιοηίαίςπ ἀσηίαις 
1 Ὁ Ολειιν πιπίανὲ ἀδοίουίςυ, γὲ πραΐδπι το πὶ 

φιληιρίδην, δι ὙἿ]2 οχ ράτις νυἱτοἴλπι, (δά αυλίοπυς 5011 

ἐχοιτι ναι {Π|π ἀιξραγυογυητ, Ηΐης λυτεπὶ δί εἰ4 ρᾶ- 

κεἴ ἰυππηφροτε οὐϊεηιαπάμπι ορροϊείοι ςπΠΊ ἰπῖεν {0}. ξ 

Κιφάλαιον οἵ. 

τέρᾳ ἡ μδδ αὐ ρινοέναι κατὰ σείρ- 

ὍΝ ἀπτον τὸς ; : ΑΝ δ1-. ηγ μειρδαν ἀβεσὰι τν το." ΟΥ̓ μόδον ἀςοαν; , ΟΣ στ αν 
κο᾽ 

8η., ἔχε! καύχημαν αλλ οὐ φφθς τὸν 

Θεόν. 

τί Νδύγοαφὴ λέγοι; ἔλίσευσε δὲ Α-- 1 
“.-- -π- τ --- 

κα φωίά ἐχῥμωνὲ τίου δα ρετιοτίδυς ἀγραπιοητίς δἢ ἐν 

ἴὰς Ὁεὶ ρεγροῖια δικαίοκρασνα Ρετιείς δἀιοτίιϑ ιῃςἃ- 

ὕοπεπι ει μερςγἤυς ορευδιυς, ἀμοῖς πιης Αροίζοίις ἃ 

Ἱμιή φιισαις βηπη πλαπλισιεῖαν (ἐτίοιη ὅς ππρτα, ντ ἰς τοἹΡΙὶ φιμίςιη ἰυάπι, φυοάᾷ λά ργοπιιϊοιςιη (Αἔντις 4τι- 

βιοτίδως σγατιβςεῖ, ἔς ἐχροπο, Ἔχ πος νηίυς Αργδμαπιὶ 

Ἀιοτ οπίῆες ρϑῖτες πιεττδ' Πεἰοέξι ἐχουιρίο ἐοη(ίτιις Α 

οἴοίας ςοπεϊιϊοπεηι εἰιςεις, 4ια οπηη ος ἃς {πρὶ}! ἐτα- 

ἤκητες ποςοιἀτιὸ οοιηριοβεπάλητιγ. [ἀ νετὸντ (ςίδιμες,. 

βιεῖς οἰζεηάασ. ρειπιὴπι οὐπη υνπἹ λἀπιοηεῖ ἴπ ρίο αἰμ- 

(ἰσηῖς ἢπππε,᾿Αδιαβαιημην ἃ ἴς ργοροπν πο {ππρίπειζοῖ 

πάυαγα νηυπὶ οχ ἢήρίλιι πυ Πλοῖο εἴς ντ Ἐςεἰςιὶα ἐμ 

πο ποππντ ἐπεητὸ ἃ Ῥόττς ἡ ΕὐΠοὶ κοὐ ϑλτὲν υμς5 ἔθ η- 

4 Διιόπτυηι ροίοᾶ τΔοῖ νετῖς τ. Νυης ἱρίτογ ροίπάνᾶνῃ 

μιοινλτις ΡΑτγοπὶ εχ νπὰ Ε'ἀεῖι ΔΙβοατι ρὸν ππηρητάτιο- 

δεῖ σ᾽ γάτα τα , ἸΕ ΠῚ νυ! ροίβελνι Αἴας ἰἴλτ΄ ετς : δ μοὸ9 ἢ Ἰςρίη ὐ υϑετηγιντ τλοτς οὐνεξξιοηὶ τοίροηάοατιιτ, Α ΡΡᾶ- 

φιήειιι ἀυοταπι ΘΕ Ποτιη1 εἰϊς τὰ ργιπηῖς οἴοπάϊτιν ΠΟ; 

υἱάεί σοῖς ̓ ῃεϊτουποιίος, αἴτετος ςἰγου ποίοις, ας 1πάπ’ οὗ 

Μιεροτεηῖ. Ὀείπάς νιτοίαις αἷτ εχ βὰς εἰϊε αἰτιπιδηο5: 

ἁαγιάεϊοος, νὰ πος ἰη εἰγοι ἡ εη ἀςιπαης 8}: εἰς Αὐταμα- 

αὐ 4αὶλ ποίγου πο ἤιηε, Η πιοάὸ βάειτὶ μαδαστιηι : πεῸ 2 
εἰτρα πο ἢ 9 Ἔτιαπηϊ ἐςουπάλιτι οἄτποπι πάει βισπης Αὐτὰ 

μαιπρ, δὲ εἰγουπο ἢ ,Ἰάείτοο ταπηοη ἤἥης ἡ ος Αἰ ἢ, ΠΙΩ͂ δί 

γῇ ἐτςάἀιδοτίπτ. Αἰ ρίας αἱάςπι ]υἀ(1ἃ εἶ, ἀαρ!ηςες ες 

Αδταβαπι Αἰνος γε ριοδας νειὰ ἐς οἰγοιῃοΗς ΠῸΝ 

ἐπι ζευνηνεν Γ ἷ : 

νετὸ ες τείροπάςαι Αρταδαπιὺς ἱπολγεαῃ οἰδις πε ἤσατιις 

᾿ φατε οἰτοςιηοιοποημεῦρο ργςρυτηιπι θὲ εἰϊ Αἰιοητπι 

ἀκεάονο οὶ ὃὲ Τυϊιβοιίοης. Ῥοιϊοτίυς νοτὸ τς «οἰ εις, 

Αδειλθλπιο πντιβελῖυς εἰξ τα ργέρυτιο ρὲν βήσην ετβο δὲ 

ποις! ρος βήσην απ] Πσλητιγ.Ετ ροίτου, Αργανδηνας ς 

[υἱς φαϊάςπι εἰσουησίᾷις, ἰΞ τὰ πὶ ἀςιιυτὴ «μιπὶ τλιη ας 

βελτυς εἴδες ρὲγ πήῤδηι: ἀξο ἰδιβεδείο οἸξοιποιίοτυτη πὖ 
ρεηάσι ἃ Οἰτούςς οης, (ξά ἀ ἢάς Ατ ευτη],ιαιοῖ τυάϑαηξ, 

ᾧι Αθγαδιλανυς οταΐ δηῖς (ιτουποιϊομέ υίβολτως, οαγ Οἱν 
ἐυπομίοηις Κρ ἐπὶ Ἀςςερι ον τ (ἰηαις ΡΑι Οἰγοιης ο͵, ο Ὧςο «τεἠιάαεείς. ἃ νεγὸ (ἃ ΑὈταϊιδανις "ίς ποῦ αἰνὰ τατίοης 

Ἰυλίειαπι βἀοί οοἤξι πατεῖ, τασι νη ἸρίῸ ΑΥΥΑΒΕ μΊΟ, τιῖπνη 

ἱρῆυφ ροβετίταϊο εἰγευηείία. [ταφὰς 81}) Αὐγαθιας οτἰτίς 

ἰρῆυς νεξ ρα (δαυυτί, ποι αὶ Οἰτοιισίἤοπς δι [εβε (ἰυεεπὶὶ 

ἐχρεξιαυιετίτίς νἰοὰ α΄ μαδιεπείο τη νοδίς {Πὰ τρίωπν ουΐ 
οἰνῆσηληάο ἀατὰ εἰὶ Οἰτᾶπεϊο.Ηἷς νεγὸ ἀιυα ἐχοτίαπιυῦ 
υεϊξιοπον νη, Λα ἔφυς Αδταδαπιι ει οίιοίίεν εἴ ὴς εἰἰᾷ 

τοι ηείάϊ βάεἶεο οκ Οεηείδυε οροιτεαῖ : αἰτογα ἢ πος νὸ- 
τὰπι οἱ μοὰ ἀς Αὐταδδμο ἀϊσιτυγιουν ἐρίτυτ [45] οἔϊα 
τὸ ἀΐε εἰγοιιηοιάαρτυνηιο τοπηροτο μὲν ἀιαῖεσι ἤΟη ΠΙΟ- 
ἀδηοη ἰπτε Πρ ετε, (εἀ πε ετφήςγς ηιυάςηι ροίπητ}" θεὰ ς 

ἃ νυ μας ὦ Αροῦο]! (τοῤυπι βου ρεστίλεαπς ητεττὸ 
ἐεἰϊπ φής ἰηϊλέῖΆ. Ηἱς εἶ (ππεὸ ἰμάϊςίο "ον εἰπια δυΐυς 
Ἰοοὶ παρίθσαῦνο.. Νες οππ πνῆς ἱπ δὸ νεύίδεμτ βάλ ι, 

νι ἀσοολς Γάαος ἡοπ ΠΗ Ιβσαγὶ μὲν εἰγουι πο δι; [4 
μιαπε φιαῇίοποπι ἰοἸοςο ρετετλέλατίς Πιριὰ ΤΡ 1) (ς 
εο ροτιὰκ, ντουπδν, τι {ὑάπος, ται τδοος,οχ σδάστο 

εὐπλ Αὐγάβαπιο σοιππηιαὶ ράττς ιπίτο ἀσοολι βάδιησι εκ 
ορονέδσυις μη ἘΠ ςατί. Τνρ τί αὐἰες ἰαπι,Οἰτοιποῆσπε ποα 
ἐπί βολει, δὶ Εἰς ἑυββξασι. 4 Α᾽δέϊωι» «{{τιδυνυκέναι. 

δ εἰ δον, ρτορτιὲ ἀο 40 ἀνοίξειν" φιοι οὐ ἱπυσηίτην, ΟΥγα- 6 

εἰν ριορίοτδα ὄὔμεια ιδέρειατινπ Ππςγιπν ἀρροἢ!απείδιν. 
Ὁ γνοτὸ ἐς δὸ ἀσηνεπι ἐϊοίτυν ηὐσά ἀἰὰυ ἰλδοτίθυς 

εἰς αυρτελάο ἤν ἡΔἘΕΝ ἴτδιι νόνθινενν “ον ε.. νον. 
ἢνι εἷς ροῦ νοῖετεπε ἰπιοεργεῖοπὶ εδίπαι επί ποὺ ρ[- 

, 

ποίσω ᾿ηδόξυη ςἰϊς (ες ἀὺ αν 
: . ᾿ ςΑτησηλν ' 

Αἰ βραὰμ Φ ἔργων ἐσικαώ-} νι} ν΄ ἽΝΑην ἢ Αθγαμαπιιθ᾽ εχ ο-᾿ ἃ 
Εἰ βῳ τ ενφι ρεγίθιυς ἸυΠ] βεάτα ἕως, Παδει 

Φε 4 φ]οτίεϊον »΄ ἀἴ ἤθη ἃρι 4 
ευον. τ 

«Οὐἱά εοἶπι δεγίρτηγα ἀ1ςἐτῦ] 3.1 ρά ον ἀδεΐ 5ετῖρεν 

ἽΝ ΦΑΡΥΤ τ-΄οὸὃὕὃἊεΨορὦὕ0ῴν ᾿ 

ἰα τς δαθεγς ἀν 4 ροῆηπε τλῇ 

ΑὉὗ ΚΟΜΑΝΟΚἕ. λῇ ᾿ 
ἴδηι ΕἰἠηοΙ,, ἢ ρτορτίὰ Ιδηυΐ νοϊυσηιν, τίαπν [κε ι5 δι 1 

ποθὴ εἰς ροιταηι εδἰρίο [υὐλιιτία πορπης, αι γη Δ δι εα- 
ἀςαι οὔ (δ τη δήϊιπέιις Ἐνήει, δ [μον ς ν οαΒ}}», ̓ υδι- 
ξΑτιοπὶς διτειη εα ΕΝ ιυζιβεολίοηι: ξϑς ορροῖῆ- 
τ| 0 ρίεπα οἷἷϊ ἰη γτγοαις πειῖθῦτο τοῖο. 

Οαρνρ. {τἰἰὰ1, Ολρι χααπι. 

δγαδαπλάιη ραῖγοια ΜΠΠπ1Ὲ Αἰνδῆβιπο, γῆ 

ἐὐημεηὶ Ρᾶις ὠείωπι- 
Ρίυς, ἔς πιο" 

δὲ φηΐηο ἀδταίναπν ἐκ ὑριαυκίδοθε τς ϑῆλπλΩΣ 
ορενίϑμ ἐμβνβεαινε εἰ}, Ρϑιεῖ οὐἱπεμπὶ 
"βαθεῖ φ' ται [τἀ ηον 4- «ερἀεμιιὰ εἰ 
ρυά ἴδέωνν, ἐυ(ι σαι», εἢ 

ἀεὶν φυου «ς 
ὁροιει β!ιοε 
ἐρίων, ἰὰ εἰ, 

ΡῈ ,«,- Ὁ ,, οεφξηςξι, Ο. 

᾿ ἢ ᾿ τπδΣ τυΔὲ (τ 
4 δειμη δον ἐάγμεμν, κριταὶ σείρχρι, τὰ οἴ, ἐξ ἔργων, ἐπ ὀρεῦν. εἰ Α. ΑὐΩδα. 

ὑνα, νι ρίς πιοχ Αροίζοϊιις ὀχρίνοας δορτοιπάς οἤοηάίς νὰν δὼ}. ἐρν΄. ὅλ 
ἰδῆς ρᾶττισιίλην εἷς ουπὶ νοῦ «υρκκενα ςοαίπησοα ἢ» Ν᾽ φα) Ἕ 
ἄλπι ἢ ΓΝ ΣΝ “2 ΐ ΤΠ ΠΤ ῊΝΤῚ πὶ, ΟΠ Δυῖςιπ ΓυΠ} τὸν πατέρα πρδμ᾽, «(υΔῃηἀοᾳυίάςιῃ ἢς πιθπρ δ᾽ τ εὸ 

ἡ ᾿ : τ ταςτει ξεν . 
ηςῖ, σσηίεπτυγ Αθτδμλιηὶ ἰσπιοα ὅς ἰςουπήϊηι ρτοιπηιο- ΕῚ : ἰδίην 

πὲπὶ μαξοάες, 4υάτεηας (μετ ἐα ο0 πάει δὲ εἰγοιη οΥ (σοι. οὐως Ορείθων 
ἀλιη Οὐτησηα, (πὰ αιαῖοηιις νὰ πτοχ ἀςοίαγαγαγ νοτῆς. 15. ἔϑιι “ἐμ βς 4: 
Ἰηοοάιης ονὶς ἴπ ρεαρυτιο Πάςὶ ναίει ες, Ετ ργάτοτσα ἢ ἀν (3 ὃς ἔξει, 

- τς ἸΣΝΝ: «ξἀεμείωμα 
ἔζυπη νολιμες Αροίκοίεις εἴθε ραίτοπι εςιπὐἰὴπι Αγηεην, μαιει, κε (ο!α 

Ὺ 

.-.--οὸὸὕ.ὕ.β................-. 

᾿ φιεπιλπιοάιπιροι ὉΠΕΙΟΙ δηΝΜ δε Ῥὴς ΤῊΘΟΡγ]Δ- ἴα ομδεμίωιη 
ας, δὲ [μάσος ἀς ζςάγτηαἶι εὐρηλιίοης ρίογιδητες ἃ ἰριη- σε, Ομν να 

τιλ}ν οχολιάςτοτ, ροτίως ρεοίδεξὸ υὑμδδ ὑενένινον, αυὰπι ἐδ, Προύταπι ως 
πὐίβννιη ἰς ΡΠ στ. ἐρῇ δ γυμνά" 

1. Δία β.» ὑναἰναηνε οἱ γὸ Αβου ἐμ Ὀαττίσυϊλ δ ρεγρτο- Νὰ ὍΡΘΩΝ ἫΝ 

104 ἢ) ΚΒ 
τοῦ ἐαμη ΑροβΠοϊυπιρεπονξ νετίςι!ο , τη τρίο δαμις ἀα ἱρῆυν " ; ὴ 
Δθταϊιδην ΝΗ ίτια τγδξγχατίοηις δαΐτι, ποη τὰπὶ σοηβάεητιάς "ΠΠβελπτωςν 
«Δυΐα(νε ρυτας ΟΒεγίοἴκοσνις ) 4μὰτῃ νε οἰβεπιορσπηῖυ 0} ὉΡΕΙ 'ρυε 
ἀποτιιῃ νἱτάγετ, νέα πη οἰΐε τγορο 4υςιτι Οοηπιμιιπίςατίο ἡ μομ ο τα 
πειη νοζλητ, δὲ υϊάςπι χά ίδιτα ἰητοιτγοράτιοης, ςυΐ ηυ}}2 Αβηβύμιν ΒΡ 
ξείροπεϊο (πδυϊρίδτας, αυ οὐ πη δηνιπαάμεττας, νἱσ ρογίρ᾽- θυεν δὶ τυ οἵς- 
οιᾶς ηιοπτοίο μᾶς ςοἠατεδηι 5:1 ιν μὲς ἰπάςβηιτα 4υἐπείδωι, ες 
ἐοτγαναῖδ, ηἰιδπ Ισψιιτος Ανηῖος ΕΝ ἡ αἀυετίατίος [5.5 "8 ον ἀξ 
ττιαϊ αιἤςε ραν ατα Ομγμῖο Ἰυσγηξιςοτς ψυλην ῥαταάοχις πιο: μ 

λῆς ρᾶτῖςη] ποα ἀττίπρδε: ἐς ἱποίτοιυη ον [0 φυιδυίάᾶ ἀσζετγεσα. Αθγαβαπηυς ρᾶτεῖ ποιῖογ αἰ 5] λάςσρτιις νερκαευτν ἔ- 
εἰξ (ςοιηάνιν λγηςηι. Ηἰς ἴαηὶ ἔπε Πυἀαιίῃ ρογοι πὶ 8. ἴυηῖ Αρεα- 
εχοίρετε: Δα γμμδρνς ᾿ τάης πεζὰς Αδγαβαπνιην "Άπν) Β1.), ὅς ᾿ 
δάερτυπε οἰε [τ απιὶ Ἐρο νεγὸ,, τοίροπμετ Ραυ]υ5, Βος ἰδ βόλι, 'ὰς 
ποι Ἰηβοιοι, (δὲ ἀιιοά ἀτεποῖ δά δάνῃ δ Εἰτζίαιτι 40 ἀπητιῖις- ἰδ ἜΣ 
τις μα οἷϊ λὲ υυζίτιαπι ορογιηι, ολπὶ ἀϊςο, ντ ςογα πη) βοηλὶ. ἮΝ 8. ἐπειννν 
αἴδιυς τ λαυιὰ της ἑοτᾶπι Ὁςο πἸ1} εἰἴς; 1άφιιδ ἰϊὰ εἴ 4υς (ςευ!οιὰ 
ίς οἰϊεινε τ δετίρτυτα, ηὐα φυύπὶ ΑὈτγαἰιλυγασι ὁ μι πἰτῖα Ἰυμ!θσαυυι. 
Ἰλυάάτοῖ ἀπίεττὲ ἀϊχίς ἰατυσι διηἴ παδιτυιη, ποι ργοριεν δ" 
τη πὰ ορετλνηας ταηνεῆ ριιτί πιὰ ναη) δἠϊάογατ, (δὰ φυὸά εν 

δον : Αὐυελδδπιθιῃ 
ιἃ βάς ροτυῖς ἐπ βοατί, ας φυῖς ἰρῆϊις ροβετογ αἰνῶ ἀς [ς ροῆς εχιο!. 
ἴυτοπ ἐχρούδοι ἡ 4 δα ορενιϑον , ἐξ ἔργων. ν αἱ άταϑα ἰειε ἐνεος Βο. 

ποηπυ λὲς οἀιεσπίδυν ἀάφις δε: αὐα νοχ ρέαθυϊς (ΟΡ ̓  - ΘΊλϑς, Δι ΠῸ5 

ἢϊς οοολήοπειη τοτίυς ἀἰρηὐχοοπὶς Αροίτο!ος ἀεργαυλην δον ΠΡΟ Ἤ 
ἀκ. ὁδρροΐεδηι δυτοηι εἴς μαπο νοσεπι, φυδιπα!ο οτίδη ρεορο[ιίοπίνι 
ἢ λἀάδτυτ τοξχὲ ἐχρ  ϊοαῖα αἰἈ}]} οἹ οἷα (ςητοητιαΣ,, ἀρραγεῖ με ἱαρυί- 
την ἐχ Ογςοηιηι οπγηλιηι ςοάϊςιπὶ δὲ δγγίλες ἰπτερρτε- εἰοπεϊυίδιοι- 
τατιοηὶο ςοπίδηίυ: ταπν εχ ΡΠ ιτιπλε ραττίπι πιλπυίος, ρᾶτ- δὲ ἘΡΠΆΡΙΣ 
εἰπι νειογαμ εὐἀϊείοηιιπι ἱπιρτο πη ςοθιοιδιν,  4Ἐποὴ κμμν, πε εἷς ἡ 

παρά Γεηνα, ὠν᾽ οὐ ὠρρε τὸν Θεὸν, Ψγζο, ἰη4υίς, Οὐ εηον ἰδ. Ἰα, ἐρίων ορο- 
βιβεδιων ἐβ..,ϑεαιν ον ἐς βάν ΙΝ αν μαδεὶς ὁγ δον αρ μά. ἔφμν». τὰτα τειρεϑα. 
Οδίεετο,ἰςέτον, φυϊᾷ οἰϊ νεπιαίεμα θ! βενιείτογς, ἢ δὸς ἢ 
ποη εἴ Τόῖυς απ ἴῃ δο εἰξ Δροίξοιις νὶ ἀσοδας, μοπνὰ 
υὲς, υία φιφεὶς ρεοτγίμε ἰυδιβοαπτον, δἰ οὐὐοίπο ἰο (ας 

ἐμμὼ ἐς ἴμο μοείατί νυ ἡἶε νετὸ 
Δργλβαππιπι μάθετε ἀϊείς ἐς 40 ρ]οτίειιε ἀρυά Ὠειιπι, 
φιία νιδοίτςεῖ ςγςἀίάϊς γι} νοτὸ δε μρία Βίάεε βοὴ ἤτ 40- 
ἤθει Ὀδὶ ργοηιβαταιμῥαι, 4 ὁ δὲ ἐρίε Οτιβ πεν ΑΠ δὶ 
ἀφηοίοιτιανε φιδί! Πίάεε εΠιν4 τς φιοά ποε ἐμπῇ ςαῖγας ιν 

Οροείμε με πεανπεηει πῦρ ἀμπτάχας, ὅς ψιίδέπν κτατία ποῦ ίο 

ἀδιυπλ, 10, τΑ 4 Λ3η1 ΠΊΔΠΙΙ φιαριδιπ με νιιπι, ΝΝΠτ’ ᾽πὶ 
ποίἔγαινι, ἀρριοδερήϊογι:. Αἱ ἡξε ἱποροιπ (Σείριοι Εἰ- 
ἀξαν ρυξαῖ μαθεῖς βογίαπη ἀροᾷ Ὀ σιν, ποπ ἀρ πονπί- 
πδε τ αυΐα (παι) Κάεε πα ὁςέυϊτο εἰ ὀβετα δυῖξιι μον 

ξες,νεύεοι πο τις ἤπια ον ποη {πὶ ΟὐΑμηπλδτ οἱ τι κά ΐ- δα (αν Νοηι Ἰητογίπι βεβο βιύοΐηνυς δ εἰς ἀθ πὸ διιπϑὲ , 

τυσι ἑμτου ἢ ἡνέμνε δὲ Δορετὴν ἀϊίξεμνιν. δἰοησιῖυι (κάτ υσδιόμνοιν τα (εἴς. 

᾿ ᾿ ΣΧ: 4 

βόινον Νοβενν [πευμάἥ ς τς ἀξ γι τι - 

- 



, - 

ΓιΡ.1111,}7 ἘΡΙΦΤ ΡΑΥΝΙῚ 
ΩΣ , ) ἐλυνῶῃ ἀ Η Οἰεάϊ ἀϊε αυς ΛΠ τὴ] Ὁ) Ονρδδάϊε, Τὶ ' δ βρρὼμτῳ Θιφῇ, καὶ ἐλογίδη αὐτῷ εἰς] 1 Οτεάϊἀϊς αὐτοῦ Αθταβιατον εἰν 
στὰ δικφμοσιωΐω. ΡΝ ἱπυραυταῖυπι εἰξ εἰ αὐ ἰὺ- πη όχι, ἡ 

᾿ ν 
ὁ Ῥιουμία φα τῷ δὲ ἐργαζομδῥῳ, ὃ μον λργί-} 4] κ΄ Αταυΐ εἶ οὶ ορογατυγηπιεῦ- } 4} δὶ αμνοην φαϊομέναιω, 

βιαια- ᾿ : : . 
δδεὶ ἃ ὧης "ται κατα χέειν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὀφοί- ὴρ ραν Το μέθαι εχ θτατία] |,πρνρο νον ἐπρωμαίων ἢ. 

Βὶ αυἱ ἴω9!2- λ ᾿ ἩΝ : “ «νην ἀεδήμνν; 

μοϑν μήνα ΤῊ δὲ μὲ ἐργαζομλῤῳ, ποτνύοντι δὴ ᾿ς ὁ χαμὸ ἄν ϑΟΩ οραίμα), “ζ κτλ μέν, μρῤθρνν ἡ βημνη ΠΟΥ [ςἀ ετοάίτ ἰη εὐπὶ ἢ χυὶ ἰδ 8-} ον, στοάν αμιεαὶ ν (ὦ 
ἔπυρμμνιαι, νι δὴ τὸν δε χαιοιιῦτα τὸν ἀσεβὴ » λαβίζεται οἂῖ ἱπηρὶ απὐοὶπηρυζατωτ βάςδ ἴμ4] ἰφῳ ἐνβηβοανἐπρίνον,' ἐπ 
ὃ νοἀἀαδέθαι: “πίςις ἀυτι οἷς δικαιοσιωζω, ἢ ᾿δᾷ Ἰἰυ πείαιη. ρμϑαίων βάει εἰμ αὐ ἐω. 

ἱ νεεὸ 4υἱ δ πρρς ττ δ οἰςις οἴίατη δι α ἀσείαταιί ἰβϑαπ. 
ΗΠ εεἰτν (ἐἡ Καϑεύπρ καὶ Δαβ' λέγει τὸν (ακα- ὴ Ννελειην πὴ ἡμέ; ἀξ οὺὶ ει ϑένε Φ' Του ἀϊεὶι 

διαῦ βαρ σίας οι σ μὸν τῷ αὐ ϑρώπου ᾧ ὁ Θειὸς λρ ζετ ᾿ βηνδὴν: τὰ ΣΤ ΉΨΗΝ 
ἐλ σόν δι ΕἸΠΕ  Οσαῦ ς ΦῊς ἐΤα Ἰΐμαρυτας Τυεἰεἴλπν ἀρίμις ορε-Ἴ [ϑεωι φοεεριο τι ηιη8 
βαρ ρει ἐἀε {37 οσιευΐω χωρὶς ἔργων, τἰ θυ: 4 66): , βης οροτεϑιμ: 
[6 Ομεο ρ- » ἀν Β ᾿ : 
μιελεπάϊι, ἱρ- Μαχᾷρμοι ὧν ἀφέϑηστιν αἱ αἰομιαι καὶ τὶ [Βεαῖὶ " φυρυϑ τοις ἴσαι γ)) Βεαιὶ 4μονηπν τες 

1. να ει 
ΥΥ ιτυῇὶ. ᾿ ; ᾿ 
εἰδοϊπιρυεδίυτ. -ς Ζηηρμεαίωνν αβ οὐ ἐκογδον ἀντη, {πιρυτᾶτο μος ἴοοο ὃς Ορέγνη ἀεδίεαην πρενεεάεηρ βενίνενε, Ρυξηληι οχ ἀϊλ- 
ἐρεῖς ϑευων (αν αἰ πο ϊαἰῆολε Αςεερτιαι ἔσεσς, ρτο 4ιο ἀϊοίπης. παςῖτο, ( τυδιβεατίο εαἰπὶ 1112 Οτατία, οἰ τη ΟΝ το, (- 
εἰσαίε ρεοδα. «ἰίομεν βομγυδιθμ 4 ἐϑιηρις." Οχτοτὰπι ΗΠ ρταα νοτίοας μὰς ἢὰ γοτὸ Μετιτὶ «ἴα πουὶς ) Οὐεὶ τλιηςη δε Βο (εκ ρυῖ:. 
εἰο, Ὀδαίά οο] ΠΣ] ΤΌ Γ υδρκε  θενεδνα ἰο.γὰ οἴ,’ μος μηριαυδς εἰ. ταῃτῖ Βάοὶ δὲ ορογιπὶ πιεσγοσάςπι ιηῖος ἔς ςοπιράγατι ,υὸά 

Ἰοσαι Βεδύτω- 7 νι πιληιίοϊὰ ες τερετοπάϊιπι Ὠεὶ ποπίεη ὑπὸ “ὦ κοινοῦ! 5 4174 τλυ]το ἀπυρίπις ργᾶινιαι μάδρατ, [τὰ ἢν ντ βου πηοάὸ 
ὍΡΕΣ ΙΡ δὴ ψιοά νς ρἰδηίμς ἤοτοῖ, ὕδλυλυς ἀδτίυδηι Ἰοηυυτίοπεπιὶπ ἀβεγγοπὶ ἀ ίζορο,, ἔς ετίαηι βάςὶ Μοτίιο ἀγγοροπὶ υοὰ 
τυ ζσομ0η8 ἀβήρ μονα Ρα(πυάπι ςοηυετείς, Τ στο] νάπις λυτεηφήρ ᾿θοἸο Ὡς Ρ4- νημμι5 οἵὲ βγδτὶς ἐπιριταῖας ΟΠ ΛῚ Γυπί τίς. δε εχ ἀε- 

,. 

ἡτηιδεγο ὡς Πἰοπτα ςοπαςττίς ἀιτὸ λἀπιοάιιπι, σε ἀερμξαίων ἐ[ι ( αὐγαθα- ὑιέο, τὐλὰὶ κοι τὶ τὸ ὀφείλημα. Ὠις ἔμπτ εγζο ἱπιρυϊλιίοης,ς 
ΔΙκολεϊοηξ, τορι γυἱ ἀεί εε) “ἡ αὐ μεν 29.) νε[ϑεα,, φαυην μἷς ποὴ ἃ- ῇ ἌΣ Ὃ: ετςξάϊεοσ ἐπ μάγυπι Ἀδιοηυπὶ ἀ μοβωως 

Ρ(λ1.11.ν ἀτὰς ἀς ρία. Αρταθαπιὶ ρετίοπα, (δά ἀς οο φιοά ἰρεῖ τὸ ἀςδίτοτγοβ ἔτος ἰδοταῖ -νπα, θὰ σ τατιτὸ ξετῖ {Π|: ςοςρτί, 

«Αψέειη τοέξι Πθε 5. ορίϊτ.}.. Ἰατογρτοίατων., 9 ἀρβμεαίμην ἰρή ἀσθίτωμι [ςίς οὐϊτοτιυυὰ τεςορις Ριοβζετυν, 4ιι» 
4 εὐ «ἐ ἑαβιείαιν. Οπιοτὰιν Βαυΐις αι άςιτι αὐξίθατι ο- τιπι Ἰημρυτατίουὶς ἰρεοίεταπι ἄοσος Ῥάλ]υς ῥχίοτοπι 

" τ“ αυυθοπεπι ραἤτιὰ οοηιείτοης, ρετογιίτος αῆχυπι ς- ἰἱπ ΑΒ λπάπιο ἰηυεηίχι, ἃς ργοϊπάς ἱπ ἱρῆιις ἄϊης, ἰὰ 
ὑταναι,, ψυρᾷ νεῖτοῖς ροτυήτ τούτο, ἐρίλπιν γἱάεμοες ήεπι τ’ εἰἶ, οσεάεητίδιις οαιηϊδως τεφυΐγι,, Ροίϊετιοτ γεὸ ἀερς 

, Αδτδιλην, δοά ποὺ ἐρίμπι ροίξεα ἀἰετεὰ ὑἱς ἐκρεινς, υϊάειι γευϊτὶ, ἴπά πος ἰη; Αὐτμαίιο,, ες ἰη αμοάλη 

: ἐρελήκμρ αὶ οκετιαίσους (ἀρρίεπτ τοθειπὶ, ντ ἤς ογατίο ἴμο , ἕειι ἐπηρυζάτα ΟἈτΗλὶ το αιτία, ἰυ ει 
είς 

οογάϊας Μδηίωσειόη!, Αὐὲπη (νι Ποηΐ τείδυοτς, γε ὅς ἠαυηι ᾿δες ἀοξξετίηλ δα φυλίωε τγαπίξτο 
ἀββυιυ: διἱὲ Ἰοξίτίλσι τορυτατῖ. . ὡᾧ Φ΄ “Τά ἐΠ Ἐν. .ο [ἀ60 1.]Οαη.3.4., ἀμαροία ἐπ) 

17 «δι 1.10. - - . πρΗδεθην δεείνεναι φημ ἀνίεπι ἐαρετ ὗοηδα ἐμμομεγμανίνι ὯΝ 
4. ῳ νσοὶ εἰ 4") ορεναινεντῷ δὲ ἐγγυζοινῳ. 1Δ εἰς, Εἰ αυΐ 3»4ῆμι 4μα βιάβ ππηϑαἰμ, δου τορι δι οδιαχεν Φ' αὔνηο 

᾿ ἐκ οροτς ἂν οἰϊαυϊά ῥτοπιεγξυν. Οἱ ορροπίτῃς ἐὶ μὲ ἐργε. 
ξδίώμεν φυΐ ποη ἜΝ εἴς φυΐ οριν ημἤϊυπν κἀΐατε, . ἔόρνηνιι “ραια ἀϊοαιατι υἱ αφνὸ ἑαν δἐ ρον βέλων νχασίι, 
οὐΐων πηειζοάεπι ἡλρίτοι,, (βὰ ρταευίεα ὈδΪ ρχοπιίϊο. "ἢ 
"Δ πιίτυτ, Ας ἐπ ἀ αὐἱάσεη ἀϊθιεων μεν ΟοηὐρίΠποηείη, 
Ππνιιδίηδ ἂὧὖ λυιηληίφ σοπηηδεοια ἃς σοηπεγαδειδυ 
(ιπιρέλ. Νίαλην αἰϊοφυέι 4υΐν 
τῶν εἰ 1 δος νειὸ που τα ἡ ρμῇ Οεβοδεε, αφυδῃυΐ 

απ ξάπιρα ραγειγθαῖ σηϊηΐα,, ἀμ πὶ ἀρρε!Πλείοηο [εὐ εἰ ἐπεε!- εἰλπε ργονίη ἐοητεατίδπι διιης ἴρεμιν οἰτατίς, πεπιρονς 

͵ Χ κἡ .Ψ ὃ Ὧν ἰῴξιι πὶ δα [Όλη. ν. 4. Νεδ ππρϊτὸ πηοίυε δὰ 5’. Φε σεείυίεα βεφοδτουτὴ γε Ποης ἰαφυλῆι) αυὸ 
Ογανὰ (λοις ἐχρ! ςλητας. Οψυπὶ απίον ἧμπεο ἀϊίϊεται (ο δαιν μρρραίρεομτεν οὐϊς ἠρεμεδεδτέρ νον παλιν ν ει 
ΛΡοϊϊοίμε νε (ωρφπιοεὶε δὴ ἀπιερε! φοπίεανυτίορεπε ρου Ὠφηίϑυϑ’ μά οἰὲ εκ ρεοίψιο ρΡεϊιφῖοιφ ΠΝ διῬαυὶ Βεῖ ὁ ὀΦΑΙ ΝΒ, φυΐα βένην ζλμ ἐλιρνλανε ψεὼ Ἰυδειεία, δε. {δητεδιίδπ), ἢ Βος δομ εἴ 
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εηπάμην ργαι ἀνε, μάβ- 

᾿ πάντων δ πις δυόντων δἰ ἀκοοδυςφίας,) [“νι οὔτε ρατετ' οπιπίνῃ ογεάξ.- 

ΑὮὉ ΚΟΜΑΝΟς. - 
. ἰεβῖ» τεαπίργείποηες, δι ]υογμΠ) ἰνοε νέφεσι, δ’ 4νο- 

τς 
διέ σνιμλύφϑησαν αἷ μαρία 

ἃ ἔππε ρεςοᾶῖ: γῆ ἐξα [μπὲ ρεζρα!α. 
᾿ αἢ Ὶ φ 3 ἘΝ [] : Κ ͵ "} Ῥ . . 4 8 8 “1 ἃ ἢ . 

, ος αὴ οὐ μη ΛρΉσΗΤα, Ἀυ--ὶς ἐᾶτωΣ νΓ ΘΟ ΠῸῚ ΜΠΡΟΓΑΓΙ ἐάν! υὴν «Μὲ 00 ἐπο- 

ὑῤ πα μβαν μὲ δ “1 ΠΠοποέπιβ ρεςοατυιη. 1 μῶν θυμμτρνα: 
ϑ σ᾽ μαϊαοισμὸς οἱ ΟΟἴΣ, Τλὶ τίω π..}}} "1 Τρίτον δοαείτατίς ἀςς].-}.} δΒεαιίννάο ἐτρο θαε δὴ ΠΡ ΤΡ Ιδ 

} ΩΣ ᾿ ; ; ᾿ : μοί 

τιμαὶ ὅθὲ τί ἀκορξυσίαν ; Δέτ] [1αδον' ἴο οἰτουπείβομοιν [νπη) αν αναιβνα μυνιση κα Αιδευαιηιυυὰα ας 
γρμῆν δὴ ὅτι ἐλργῖθη τῷ Αβοκὰμ ἡ πἴ- Ῥτὰρ οαδι ᾿ ΣΝ ἐποίε συ πο ίο 9, 

τι ἐπι ἐπιρυτάταπν [{{ἔὀὸᾺ -- ἐδ εαπι βὰ οἰγοῦ- 

οἷς εἰς διχαιοσωύΐω,. δγαίια Πά ἐπὶ "ἢ ἰυξιετίαιη. ᾿ὐξώοιι μων «οι ειεάφη. 
δ᾿ Ἢ α τ το, ῥεᾶϑαις, - 

. Παῖς οδ ἐλρμϑη: ὦ αἰδιτομῇ ἄντι, ἡ ιο] ῬΟμοπιοάο εγρο ἱπηρυτᾶτα εἰ] οἱ (ὠμοινοάο ἐηροτερμμα- οι Ἰὼ Αρταμᾶ 
ὦ ἀκορθυείᾳ; οὐκ ἐν αἴϑμιτομῇ,, ἀλλ᾽ ὦ] ἰφυυαι οἴει ἴῃ εἰγουποιίοης »8η] 14 “βμν ερερηείβοπε, αν τοὶ Ῥετίοη8 

Ι ᾿ ἢ ὶ “ἢ εἰν, θοιηοηπίδιις 

͵ μηηῈ ΦΠ εἴπ ρταρυτίο ὃ ποη ἰη] ᾿Ῥῥιαρν"ο ὃ Νϑὴ ἐπ εἰν. 
ἀκουθυςίᾳ. ον} |δμνπε ἐΠδε μι γταρ ἢ] Ἰμμρίσνε, μά ἐὰ μέρα. κένπιεηιο τᾷ 

, . - εἰγουπείίοης,ἴς ἴῃ ρεαρυῖο. 1 ἢ, ἘΥΒΑΝΑ 

᾿ Καὶ σημεῖον ἔλαθε οἷδιτομής, σφεα-} 
» ἫΝ ͵ 5 τν ἢ ΒΕ νὸν ᾿ ἘπΠΟ τα! 

“δα τῆς διχρίϑσιφνης τῆς πίσεως τῆς ΟἹ Ἰβοηΐδ8." φιοά εἴδε {Πρ} 1υπὶ τα πε} - 1 ̓εβηβοανε χνατωΐμην ἵω- μημαρα τ μη 
τῇ ὠκορθυςίᾳ " οἰς τὸ εὉ) αὐτὸν πατέρα, τα βάε! τες ἔρτα ἴῃ ριαρυτίο, βέμμε βάν φμαεβ ἐω ργα.. τχτηριο. 

" νς ͵ Ρμθέου τ ββ βαμεν ομμηπὶ Οξ0.17. 10 
Στὴν τῷ πρρονοα “νεῤοηαίυπὴ μεν ρναρνεβ, "ΑΔ Ἰδοίεουα 

εἰς τὸ λον ἰώαι κρὴ αὐτοῖς τίω ἀγκφιο-} [Π8πὶ1π ργάρυτιο, ᾿ἀπηρμτᾶτα ἐ- ΕΠ |ρ γέρώθων ἐν ἡμὼ «4 ΦἴοεἸδ(ρεέα.- 
ἰδ ἢ ἢ 1ὴλ: τ ως τείπδε 4ς Οἱε ἴω τἴδλαι ᾿ρί15 ἰαπἰτΔ ΘΙ ποι, δὴ 

σι ᾿ « -» - ν᾿» “ . ξ τῴ, ἢν ἈΗΕΥ, υδἱεάρβιυι) 

Καὶ πατέρᾳ πἰδιτομὴς»τοῖς οὐχ ὧκ πε] Ἅ] «Ἔτ ραῖεν εἰγουπο Ποη 5» 115] ΖΡ ββεράμαν εὐγοωμοβφ- ἢ κοἰλ είς, Αρ 
. : μεϑηδίηΐπ ρης 

ρυὐοϊυπίβοιι εὔἴ,ετζο δά ριχρυτίδιο: εἰἰδαι (ρεϑλι ἢΖς ἐυΠιβολείο. ἔπνὸ πδ δὰ οἰτουήβδθῆοι 
4] ἔφην ροειίπει γαιίοης οἰτουη οἰΠοπίεν ἐδλταον αὉ- 

εἴννι ριοριοι ρεκρυτίαπι οχεϊυἠκπο ἱπεϊεευπο!, «6. Οςουρδιο:σατιρίτυς ΑΡτᾶδδπι ἔυϊε οἰτουποἰίωε, ἢ ἴδπὶ φεᾶς ἸωΠίβοδτυς ὃ γε (Ἰθ4υΐε) (θη - 

διπηάεῖας ἰὼ 60 ἀοπυπι τΟἸἘ εἰς. Αρρίιοδιιο ὀχεπιρὶὶ Αὐγᾶδα δά ἰηςίεομη οἰέος ετράφητος, πότοι δείλην ραίγεην ςοηδίτοϊς Αϑγαμδπλμπι, 

ς Αρρ!ίοαμο εἰυΐά θην χορ δὰ εἰκοιποίίοε ογράοπιοε ησίυτα ἔι υϊάειι Ῥϑιει ΑὐἸδπηπι εά εχ Πάς, 

9. {4 βένων δφαιθαιὶε ρναἀῥεαείο, ὁ μοκμρισμὰι οἱ δα. σφραγα. Ουἱά πιαρηἰβοεπτίαν ἤϊςὶ ἀξ’ ν]]δ᾽ ϑαογαπισητο Ἡ 

πεῖ, ἱπυῖ ἡδίτιι; Γαι} 5. ἀιέταπι 4ιιο ὕσαλτος ΠοΣ εἴς ροήε Τεχφιῖς φαὶ νοτετὶς ἐσβά εἰς ϑδοταπιδητα ἃ πόβηις τα 

οἠϊνητίατ. Ηος ἐπὶπι ἀςοίαγαι ἄγος νει πὶ μβκαραζον. Ἰρίᾳ ἀνπίπρυθηξ, πυηφυλπὰ νιἀεπ ὃ Ὀκραὶ οἱδοίῇ αυὰϊη 

εἰξαῖᾶς βεαιμενάο͵ ἰᾷ εἴς μφυχεριότης. Εταίηγιις, Βεφβοαεο,. Ἰλτὰ ῥατξαι ςορποί δ. γοξάνα αἷὰρ Οἰγουποιπομοὶὰ 

μυϊὸ τοδείας. Ηἰΐπς δυῖοαι ἀρ ρτεάίταν Ῥλυΐως Ριορᾶτς αἱ- 7 σημεῖον, ψυρί δή ἐχτερηδη) ςετοι οήιδοι ἀτεῖποῖ : παης 41. 

(τῶ ρᾶτῖς ΠῚ φῇ οηὶς Ῥσοροῖνα, νἰτίπιο (ἀροτοτὶς 9. Ἰὰς δίσιι (ιδιϊαπ εἰ 4 ἢ δὲ εἴϊεδιμε ὄχρδκας Ἶ ἰδ είς ,4υοτ- 

βενεγίουϊο; πῆς νἱφε!ςοι τξιβοδτίοπεηλ ἐχ βάςνποη (πὶ ἠαίδεατιιν, πὲπιρε ἰοὔειτὶα δέ! θὰ ΠῚ ἱρῦυς ὈΛδΕ 

“ληταπι δὰ [υάπας, (δὰ εείληι λά Οὔπτος ἘΠΡΕΙΝ ροῆείποπεπι οἰγοαποη τις πιϊτεοληξιει τη ττίπγατ, Ποπ' 

γἷο εἰαίάοπι Αθταβιαπιὶ εχί οιὰς 400 ἰαβιβοάτυς ξυῖς [: - {ππιρ είτε Πρ η βςλπάα, (σή νηὰ ἐδληδινήρηληήα,, φιὰ-. 

γοτῖς οἰγοπηβαηεία (ἀπῖρῖο, δι νεείαᾳυς ἀϊπιπ τὲ Δοζδπι 10 τρεῖς νἱἀεϊιξοι 5ρίπτυς (ληδευς οἰρία 18᾽ ἰτῶι ρταϊπαθας 

πιοάλιο. 1» εἰνεμηοἠβοηρο [ να, ] Ὁ πίω ϑξιτομίων Βὰτ- . οὐ ἐχτεγή σεγοπιοπία, ργαϊδίξατοῃὶ ψανδὶ εὐπιυπέξα, 

αἰσυΐα καὶ, υα πιοχ (σαυίταν, οπιηίπα οἴη άϊε Πισλμάϊςα- σοθδις ταί εἠταῖνηι . Ηδης [ἠτοτρυξεα 8 Π| ἤαμι οααὶ 

ἀυτ εἰζς μόνιν,ἰά εξ, οἸὰπι νοὶ ταητὰ πη: 4υοά Ν ταν οἴ ΔΠ ἰἰς ςοπευδοτῖς φὰς ὡς πουΐ ποδυν ὰ δὲ ἢ9 ΒαθγΑπιοπεῖν ποπ' 

ἱπίορτες τεδὰ (ρρίευϊτ. ἐς φυὰ εἰίρς Ἰκέππις Πίρτὰ ἵν Οὐ ξεπες το ὁ δὴ ποηπΌ εἰαιη σα ράιτγίθυι, ἁἩσημίπ 

43. τας ηείείο φυίά ἰῃ πιεπέςαν ϑεκεείς Οἰϊιο!!οπὶ “" ριοτάτε ὅς ἀγμάϊτϊηὲ οἰχε Ππα, ἐῃ πυπο Ἰοσαην ἐς γρίξρεν 

φιυηι τοῖα ἤυης Ἰοουτῃ ἢς ἐπεοιρτοιάγοζυν, δ14ς ἔαμι «οπλροεῖει Ῥγοίς ξξὸ αυλπιλη) ψετιιλει Πξο Ῥοπηπὺς π᾿ 

ψιαείεμᾷο ἐν εἰγοωιοοἰβοννόηνε «φάει, αν βοέδαε ἰα ργαρηδιμηνὴ ἸΝΑΤὴ ἧος ΘΠΛΩ ΠῚ ποιή παῖε πιλχιπιὲ ἱπάϊ ἢδϑ, ποβγα τῆσίηο- 

γῇ πο ροτεῖι ἤφυίβοατε μάνοον πῇ λἀὐπιούιην νἱοἸεῦτ τἰὰ οἰδιάεήκ, Ὀἀτετὰπι δήζοαεν πὐτλε; μοί γείιις πεῖν 

ἰπιεγργαϊαείοης, ὅς ροίοίς ἀτριιδηςητι οτος [Πα ἰπῖσγοτο-. βγε5 ὃς Ἑτάίηιαε ν(πτραητ, δ εης γοξυψιὶ, ρατοίμη φυδὰ ποεῖ 

ἀιοπεηνιδεά 8ὲ γεγομαι πίηῆει, ἰά οἵ οαάίε᾽, αιοά οχρίεην 29 (τ δάπιδάηπι νἤταταση, ρατρῖπι φι δα ποι ἐλεῖς υνἱάσατοαν ᾿ 

ἐξίτηϊτεητία ἀεθτὰς, εχ ΤἈδορΑγίλξτο πρρίευμπυς ἔργο ΠΠ|4π| νἱη οδίϊῥ πατίοπίς εκίαγανς. Ὃ Οννηιμην ἐνείη: 

φιο᾿ ποηπυ}ι γυΐϊφατα φαἀϊτίοιῖς {ματίπι οοὐϊκος (τ. γἰμιν Ἰ5 γηαρώδνιο πάντων Ἂ πιςδυύντων δι ἀκ ονξνν ας ἡ. πών ταν ΓΟ 

πυηὶ μβαῦεητν δήαπει ΡγῸ Δ 2048 γΥἵ δουτὰ ἐοηίας Ἐνλ- ἕντων ὦν ἰκρρζυφίᾳ, καὶ πιόνων ει το ἐχρίοηί ον 

τὰς ΕΠ δυτεπὶ πος υοηις ποταπάιμεη μΔηη ἐοτοιὸ εἰγοαα («βο ΑΝ δπι οὔμηΐηο δος Ροίξίε (ἐπεςηὶ ἂνῦ διὰ ργὸ ὦ ἃς. 

αἰἴοποπι ἀςοιρὶ ρτο οἰγουηοι πε ρταριείαπι νοτὸ ΡΓῸ ἱηοτ- δ νεΐοω »υοχηοτίο ετίδιη ἐχρ]οο τ. ΤΊΩ. 5.1: Ηεῦτ.7. 9. 
«υηεοίε. ἀν ΤΙ Ὁ ΡΦΝν οὐὴξ τς ἐτρις νυ ΐϊξετα, Ομ μην ογεάφηρινὴν εν βυαρμείηπὸ, γα λπὶ ἱπέεγρτο. 

τι δέχηνε εἰνειμοίβον ὧν, σημεῖον «βειτομᾶῖς. Τὰ εἰ εἰγουνηεί- - τατιοπεῶι πἰίγος Βραηυπι ἰητα ὯπῈ τοί ἤξιαυυπι ηυ}- 

ἤομεπι, ια ἤρηυῃ εἰ ἐνείαοτατηεπταπι Βαρείπνι ἀϊςί Ἰὰς ἱπάρ εἴμ εἰ ροῖϊει. ΕἸΣ αυτεπὶ πυϊὺε ἀτξυπιεητὶ οἷν 

ταῦ ρτο Βαρτίίπιο,αυὶ εἴ (λογδτηρῆτυηι. ΝΝΑΠῚ σημεῖον πος ᾿ έο τοιιροτε ἀμθεὶ ιὸ ἰυβιῆσατυν ἄμε Αἰδιαβειῆνε δάδυα 

Ἰοοο, ιίατῃ Αἰ! οημῖη ἰἸατίιίς ράτοας, αἰ] αἰϊυὰ ἀφοίαγαν ἱηςίες ποι ἐοἠεαῆο ἔδυ ἀρρἰ!οδεῖο δἰ μμόπηδηῖν, γείροη-. 

πὶ αιοά ἀϊοέπνας δαςεαπνοπίιηι ὁ τε ἤβη βοατα ἀπτιῶ- ἀσηε εἰ ψιοή ροϊιοτλεπιρεποτε ἀρ. νὰν] γυ. δι τοίαπηρδε, 

ὑπ ταηας τατίο πυϊαῦ ἀρρε ]λτιοπὶς ζπιεο φυνάεπη ἰμάϊ- μος ζὰρινογ διρρηιρε ρείπηισι μὰ ὑμάαον, δείοάς ὐθι 

ἀο)ναἰμότ!ις εἶς, νὲ ποη πιίπυς 4{Π|5 5γ πυϑ οἱ οἰδ γἰείδαν. τος. {ΠΡρυ! 38 Εἰ αν. μὰ ἐπβιριε᾽. οἷς τὸ κὐγιδάναι γρὶ αὐτοῖς 

νεκητίθες αὰνη Οἰτοιποιβοηί ροίε ἀρ! !σατί τ αἱ ἢ ιδά - δὴ κρμσιωγω αἷς πὶ ρτῸ ὧν τῷ, Ὁ ετίαγαίυν ἐπ πὶ 48 γλείοπο 

Οἰικιηοϊο δες ἰαϊτι είοπὶς τοῖ[εγὰ., δι ποταή ἈΔΡιτ τη “Ὁ ἀἰοὶ ΡΟ μς ΛΟταδδιπι ῬάτΕΥ οπιβ  υλὴ εὐϊυαἰς βεπτίς εγε- 

ἐϑίλ εὅτης τοίου ρύαπν: μας ἀυτοιη ςοπιπιαἱς γατὶσ δϑε- ἀεπευξηηέπιρε ἐση ξεπογάτίθης δλγηνηϊδ  πηρυκατίοπε 

νηεπιοτί εἴς κυρά ἔπε εχιετηὰ ἤᾷ πὰ εἰιν ρέει 4ισά Ὧ0. ἰη ἴχήγίἠςε ἴν ἢ ΓΟ ρτοπη [α. ἡαπὶ ργ πη Ποποπὶ πιρχ 

ταίπυς ποθ ίςι!π ὃς οἰπὶ ροδατίταις ποτα μῆς. ἀ ρει. ρτοῖματ εἴϊε ἐς Ῥιάς νἀ ροίηήε πόπ ἐΧ Ί,εβ ας. νηᾶς ζοῃ 

Μαυίταταοη ταῦοης ἰος τεἰυίτιτ Οἢ} Αὐτγαβιάπιο, ντ ἢ. ΞΟ ΦΙΜΜΙΓ (πιπιάτηι ες ἰπίεν μας ἀυό ἐμ ἱ ὁ δι Κα ορενίδεν, 

νηὶ ἀϊυπι οἶς, 1 ἐς δεμεάνεσηνων ὀηνοῦ! ξέριει. Ἰἴλαυε ἐν ἃ 4 τορι παπεαπι 44 ἀστοὶ δὲ γυξ γιὸ Φιχμιεσιυΐθω, ἰεβ» 

βο[ετίς ἡ ἐξ οατηίδιις οπιηίυτη Οεμτ}) ἤει υφίοίυς ταπῖ Νε ὀκαρόηθη ἴμε ἀνήρ μριον μλλα υὐλυμονριὰ ΠΙξαιαν 

Αἰναθδηι ος ἤσπμπι Οἰτοπηο οι ΐς δοςορ τ κομαυ! νειὸ πρϑυ, γεροτεράμπι ἐπ Ἐὶ ἵ ποι ὁ κοενϑδ; ὃ 

ον ἀνηντακαι ΥΝΑ ρεου τὶ ἔςπινηὶ. Ν ΔΗ͂ ςορῆάε. τ Διραὲν ἐνρηνείβαπὰ ν κκὶ “ὐὐψμε ὑϑαήμῆι. ἰά εἴ, 

τον Υἱα ἱπτο κε εὐτ ἀάϊάςτίς βυλες εἰς τὸ [0 αὐτὸν ατέρν. ΡΆΔΟΓ εἰτοὐποϊσπιπι: γί ςεἴΔ: πιο χ᾽, ΒΒ ἐπ εἰθειείβονε, 

αἱ ἤει ραιονιδς ταιήεα νος εἰς τοείαε ΠῚ γιςαιιοηίς ἐχοιηρῖ! 4 ἀεξίλγαι Α εἰς εἰγέματιβι. 4»ἵ υἱϑδιμνῇ οὶ οϑν ἢ-- 

σιχον, οστο ΙΝ Ῥρτιε {νὴ ο60 4ι!άθ6ι εαἠ τ.) εὐ πὶ ἰννν μοὶ ιῷ εἰνενν θη, τῆι ἐκ δα δαὶ ἐνδον Ἰεκίνιν 

νεῖδο ἄλαζε ργορίμαμισῦα,, 4 ὰνη οὐ γατθῸ ἐλομϑ ρὲ. τῇ οἰππίσυν εὐ εν [τὰ οτἰδίη Ἰερῖς ΟΝεγίοβσρη, ἃ 

-οτοτρἐεδίοηεον νεὶ οὶ ραδεὶρισ γροιϑίν κυ οὐ Λιδαυάϊτιν Οἵα χρη! ΠΡ Ια ἐπεπε ἀπε Έκη τι Γιγὲ ἃ ἐρία 

ΡΟ Ἰϑεαιεἰοαίμαν, Οαεογλην ἐπ ἁϊοῦυε «οὐ οίδυὲ [ορεά Γεπτσπτα δαῤ τάς, ΝᾺΜΗΙ φυεῖη ἐπισᾶιιπι δε Ἰπείτειπενν 

Ἰμνοπιήνιν, ψὶ τμν πὰ ον «ριοδίβηό ΜΈ 10 Ἰοηυεηε δὴ Ππιμ  ςἰτὲτ ἀἠχοτας οπὶ τ ΠΗ σεν 
Οἰετιιεἰποποπη νε τηδηϊοξαιη ἤι οτρ ςαπβα δας οἴδο ραττοῖι Αδίλμα ΠΉμ τ (δ ἢ ἐοτγθῶν ἐδ ΠΝ ἀπ βετηθεις 
Με αρμομεϊοιεήν φιαπὶ νοζδης. Ϊ ἐμ ελβχῦνν, 46 ἀϊλιπδίοπϑον ἰα Ἰυόαῖν ἤθοαμε τπεητὸ ἰϑταλοε: μία (. 

ΡΜ ὸ 

Εν πρηυπὶ δοςορίε εἰγουηςῖ- 1] Ζι βῴθωπο αορσρὴε εἰα- (με ἀἰοίιι κυ 



ζΡ.11}1.28 ΕΡΙΦΤ, ΡῬΑΨΝΩΙ 

τὰ Κα, μΩν αὐτὸν ἣ ἡ κόσιρυ, ἀλλὰ δζᾳ δι}. 

ἀρέῃ ἀϊχλ) μου εἴ ἡπιρ ιοίεεν ρεοροῦτυπι Αροϊοίο πμδε, φυδηίε οἰυπηοά τοϊαϑίοημα ἱκξενάυ πη ρυᾷ Ἠεὶ 
ζετο . Αὐχαβμάπιμηι ρλξίςπι οε΄ τὰσὶ ἱπείγουποίο. Ὀγάρας ἱπυδηίλοτι δὲ πᾷ ἰοηξίας δθςριημε, ὥς γ[ τράτυς 

- τὰ», τεῖπὶ ςἰγουποϊο γχην, (Σά οτίαπι ἰῃ ῥτίπιὶς 40 τατο- ἰρξεδινοτ.᾿δ, δε, 23..Δ} Ετδίπιο. δυζεπὶ ἰῃ δὸ νη ἀὲ βητίο 
Ὡς ὑξ νιτογμιαις ρατοι τ 4! δὲ ἱρῆας ἰοσρυ8. Ναπι βίῳ ἰαβε ας, αραει Ἰηεουρτετάσυτ, ἐος οὐ ψοπὺς ἀῃςίης 
4{{ἰ ὐϑνα λιν ἑονατς θιο , δι βάε ἐηβεβοαίννα {ψοονμα. 4εκ οτούηϊπο, φυμη οποία τοῦ (νε ὁρίροσ) ἘΠῸῚ εχ εἰν- 

εἄςφης. Νᾳη τοδὲ ἐφίτιν ν όταν ἰηρογργοι φρηυογεῖς, ον οἰιποίῆφης ἠϊκαταν δ Αροϊοίο, ργὸ Εἰς οχ οἰγοιηςο. 

᾿ς ὧὲν ἐαηνβ νὴ μὲ [νην εἰς εὐτοιμνεήβονε ν ἰὰ εἴς, εὐ μόνον τοῖς ἐκ ἴεν“. τατη μητιορο. ᾿ ὯΣ 

τἀ μομὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ, τοῖς φοιχφὺ σε. υἱάδοίίοδε αυνὶ που (οἰ ἀπ ἔμης σα}. {πβομδ ὼ  ακιβον ζω βμ, 
Ἂν ποι τῆς ο»αν ἀλοιξυκίὰ αἰτὶῳ ἰεἰγουποὶ ἴοης, " εά αυΐ ετἰᾷ ἱρρι Τ ἐμμεβον, μά Φ' Ἷ 

᾿ φρῖς Ἀϑὶ ΕΊΣ ᾿ τ" φῷ ἢ ἐπ ὰδξ "γοίριῖε. Πάεἰ ραϊτῖ5 ὙπΜέμμς σμφω, 
; τῦπα ρθη ἃ ϑξφάμ. ποιϊτὶ Αὐγαϊναιηΐ,, αὐὰ ζυΐτ ἢ} ἢ ρ μοήὶ ΠΝ 

ργβρατῖο, 
᾿ΑἸΝ οὗ δηΐου ΡΟΣ Γερο πὰ ρτο- 

τ [Ππο οοβε Αδρίάτιο, αὖἱ (ς- 
νηὶ οέν5,, νὰ ατοβ εἴδεϊ ἡμη- 

ΧΙ ΣΡ 
[εν εἰναι, τι θκγεβ ες 

νονρά, [ξἀ γεν υβ αι 
ἀϊ,ς 4 ρεσ ἰυιτίατη βάεὶ. ἐεὶ ΦιιΛΌΓοΠδ Ἴρὸ μι οαιυΐης ς: 

ε{ε κεφἀέπάοῆς ΚΡῚ ᾿ όνδν ᾽ ; ἢ Ρ Ε ἴω ῃ “- τ . Ι, 1 δ᾽ φηΐν 4μϊ ον ᾿ 

ΓΜ; ΡΣ ΝΣ [μ] " Ἐτεηίαν " π1) 4 εχ [μεξε [ ἴῃ 

μιοαι  δὲοπῆο., ... Ε Τὸ οι ᾧανόμου, κληρονόμοι κερί Πέστε, μας ἴθης 7 ἰπάπ15 (λές } ἜΣ ΠΣ 

αιδερυδον γώτῶι ᾿ πθ Ως ν ΧΘΊ Κα ΤΉ β)ΗΤαΙ ἡ ἐπογ-} εἰς βἀε5.,,8ς «αὔϊα τοι ἀϊτα εἰξ 1114} [ωιβ». ᾿ ἔς 

ὀδώπι φέυιαῃι Ἡλι. δ. Ἵ Ἰργοπηδο. : 
αὶ ἐλ ερτορενς ᾿ ρων ὦ ν᾿ : ᾿ ᾿ " 

ΐ ερῖθα οὐπβιτπιαείο ΠΠῖυε εδεϊοπίεινηα αυὸά ρεουι ΗΠ ποὴ ροίτι ἀρρεεβοπάϊ εχ τεξς ᾽ς ρεοίηἀς εἶδε ἱπίτα: ΑΙ ἰοτδιαυδά σον ἀϊτῖο Ἀἀεί ἔτ: 

εἶς 

ὅλκον ἔφαν 

“τ Δδ μπρέξδιις ργοπη πο ηὶ εχ ὁρετῖθυε ἀρριομοπάσηπ ἀκ, 
Ψ 

᾿ Φ ει φιὴ εἰλδνὴ ἱποφάίμα!,, ἐἰκιὰ καὶ τοῖς σοιχρδσν. ῬΙλπίος φυὶ- τιυαϊίς Ῥτοπ που» ρίρ ἢ}: δὲ το Ζεγάπι, δι ἔσαπι Ἀἷς φιός 
“ἀεῖτι οεἰξ οκατίο εἶ νς] διτίου ἃ τοῖς ἐχρμηξαβ, γε] ἰοβιλ5 ἀθλὰ ας ομεὶς ἐάιοίιπι ( (ἴςμι ράγ «8. ἱπτορτυνε δι εἰ δάτυπι 
τὲ τοιλούσ) Ἐς βοιτα ῆς ρεζανυταῖᾳ εἰς ποτυπὴ νοκῦ.Γο]Π]οολ- ἴὉ το] παυλπι, Εἰ λυζεπν (νι δά τσὶ το ςλπι)ροουἰΑτίς αμί- 

᾿ οί ἐπ ρείοσα πισπιδτο ρυτάγαμε οἱϊς τγφίεθἰοαέ. Ηεδταϊπυν ἴῃ μὲς νοιδὶς ληποιαάας,, υ επί: 
ϑοά ντως ἀρμις δι Αρφβο" ἰδρϊτοητίᾳ, ἀπε ηυιςπτὶς ἢ». τίατη ταϊτὰ ἡ]υῖται. Ἰ͵έσαιε εηίην Ἡβπτοάίς Ὠοπιση ριῦν 

5. ἃ, ἢ 

(ἀς διῖο εὐἰπλη , , 
ἐεριίδωςκὶ: πε αἰμὰ ἀοοίλραι διληῃ Ονεάενε νβεν!.Δ- " αἰγὶ ἃ δο ἀδτυς, Ὀ(λ], 1.7... ὲάςο Ηαγοάςιῃ οἵ Μῇ- 

γα αηνν ἐροβηΐθις. ἡ παρῖω δ ᾶος τὰν τ τ να μον πὲ, ; 
03. δὰ φιο δ αρόμον. Ἠοο οὐ δον ρα ίκ αἰίαμα ο-. τίοῃς φυλῇ νηίαςτίο πηυηάο Ροεϊεὶ.. δὶς ἀοῖτον Ομ Πδυὲ 
τῇ, δυς οὐδ ἱπηρίδη εἰ σείεςοράϊῃους. Ἰ,ρεβεηλαυτέ τοις Μυπά! ματος ρπβίτυτυς, ἰη ἣν νἱἀεἰϊςοῖ δε ἐρίο. 

ἴμο ἀεείευϊο νορος ἀμ είοιι Ἰρίφκι ἐγδείιγο, δου Μοῖϊο, 10 ποῦ ραΐςε Αδεαμδαὶ ἐμηιτοῖο τυπάο ἀἀσρταῖι» δεηοά» 
4μς τυης αοπῤιμλιειᾶς ἰλθι εἱ σἰίαιη 1μερεῖπι Μοΐονὲ ἤος οτος, Ηεὺ.1.1.5ὶς ἀϊοίένα δ εἰ μτοάε; εοττεϊατιυὰ, ἰμβὸ, 

ἀήεοα δηξιμφισπμσωτημδατι; Οϑ ἀ8,ὐμρμίςπάνα) εξ 1. δ..17, υϊλ Ὠεὶ ἕμπλυς Ἡ πτοάϊξᾶς ουην Ολεπο; ψιυπι 180. 

ομἱὰ αἱ! πη παρ πρυσπς. ἴῃ 4] ἰοαΐαϑ θοπα ροίξ πῃμοπείῃ (ςοσάετε. Ῥοεεπιὸ, πὸ. 
Οικολῖ διεγας ἀϊςελάμπι τὸ 2, εαηάλο ἢ κατὶρ οιτῬ λας αὐ ἀἰφοτῆι καὶ τὰ αέρμρυτι ἀν νεῖ δι- 
πληριν ὅβων ἔζ;, υἱ διάγαειεβας.. (ο τὸ κυ ρρόμον ἐσρᾷει , μανεάενα νη ηῤγὰ εξ ροίπετὶς εἰμσι υἱᾷ οπΐ πὰ γλῃ ϑοχηϊηὶ εἰυς δὲ 
βηένε εχροβς Ἀροηνε: ἰάαα ογ, - Νο-, εἰξρτγοιμιο,ἴοιε νι ροίπσαι χη ηάνπι} ἸΝοιορε ά ποα 

αὐγὴν ἢ τηΐηυν,, ἃς αυϊδρηλρατεγηίτατίβ ἐς Αῖνο Πεωι ἔνι ᾧ' δενήηδε ἐμ! Πελαὺς Ῥαμ]ας ἀιιιπὶ 14 ἀράῖνε 

λον Γλακ ἐκα Π ραρ τ γοῖδιό, ἄοοραῖ δος Αὐταδᾶς ἐχ νὰὰ Βός αἰξτιηληάος, ἤυς οἰτοι ἢ» 
τημοί ἰρ εἐ καἶ! βοπηιμὴ τατίοιας ςἰ βπτίῆας ταςἰγουπο ἠπ!οτίτὸ ἐχρταίϊε μδης ρτσιμιῆϊο:. 

ΠΗ͂Σ ορίδυς ματι αἰ, ἰείες Ἐοο, ξίφεος πε ροιτίηευ ἤθη αῷ Αὐγάδιάπιμηι [οἰ τ), (οα ετίαπι "ὦ 

ἐριηφε ἀῃξὲ ἀμφ πὴ ἐπ δὲ γρῖς., ἐρῆμε δοπιρριαυάπαίε ἐμ ἡ Ῥεοιαὶ Πποαίς ἔσται εχρῖν 

δ, ἡ κὐτίομς φοφυς δά εἰτουποίίος, συπὶ ν εἰ οεί ἱεέζοτ! ςος ταπήπι το βαθξης, εχ πλτυτ 

ες δ [δὶ τ νεφροί Ὀευπν, δογιτ υα ἰητοτίε ἐρβς μαι Μεπὰ νΐπιΐιας {Πς 
 ἑπρὰ οφ Αὐτβναηηφνίςά οὐτῃ ἰμδιοήΐ ὀΟοταιίο εν γῇ δαὶ νόμον κὶ ἐψαγγιλία ἡ Αἰδραδμι τὸ πλυρημο μον αὐ 

᾿μηαυραυε εδὲ ροαξογμηλ ποηνίαο Ἄμοί- σὸν “0 “ὖ κόσμον ᾿ ὁὶ τῷ αυέρματο ἀυνιὶ, τὸ ϑαὺ τῶ Δ᾽ ὑδρὰμ κλυρν- 

μα, ΤΑΡα ὍΔ ἡ, μᾶδε τὸν μἴσμον" ΝΡ εὐὶπν ρον δεν Ριϑηβίο [ δι} 
᾿ηδι; ' νηδὶ ἐρίων αὐλνε ρεγρι Ποηδι αὶ ἴϑοο κόνοε Α᾿ ταθληιο ἢ «αὐναίγοιοο ννὲ ({Π: Εἰ ἀτει ἐρ(ς πριν δ τ νοὶ εἶνε δέηηνὶν με 

ναδμις ἰη τηιμα 
οἰροιμιοίου ἐν ἃ ἔοι ΑΡγαῖνα;, 'ῳ δὲ ἦν ΣΠΑΤΕ οἱδμνόμευ. ἰά ΓῸ] ἰγὰ 

ἱ ὶ εὐ ποῦ 
ΜΌΚΝΕ ταν 
ἐαγήρμα νεδίᾳ εν ἀϊκηῖοι ϑοιμίοιμ ΑΡτρβαπιο σία ἐπιρίοτίο,ἰἠαηὶε οἵε δεν δ ρτοιμιήϊο, ἐά εἰς (ήτο {{| 
ς 

πφείρμε;, αν ἴρρε ἀϊοδεεὶ να {19 Οπιρῳ ἴα 0 ατλλία ἥαὰ ςοηττὰ ( ἤσαξ λητὲ τῤφιν τὐῖδυι δὰ 
ἐξβόσευν, ας εἴξ ογηίρο υραν Ὁ τα γιὰ ἀοςδ- εἰξ ἀετηορίτλεῦ διὸ 

κιδὶ (ι υἱάρεμ ες αοὺ μοί ἱμ ρρο- Οἰνε ἡ ἂς δπὸ λέ Νά αὐψιπφἀλοῦ μαῦ- 
ὈΡποΣ ΩΣ ὮΝ γα μὴ ἰφῖεῖ ἐμαὶ ἐΗ δι νινειμίε (ς ΡΝ ΝΣ ἘΡΕΎ ἡΜᾶ 

: ΘΡΑΡΟ ἃ - 1" 
ἣ 

) 

ἐς τὸ δῇ βεδαίαν τίω ἐπωγγολίων παντὶ 

Νέοη ειρίνη ει ἔχ" 

᾿ἰζῃν ἧδης οεἴϊε ες ἢάςν π 

4 ρεηὲ ἰπιεξο 
δ μὲ υράμεὶ Σ 

ήδη εχρδιεκιίο . ἥμααν ἀρ ρίὰ Αβοδοίυν ρο- ὅ΄ Πυἡ φυΐπι ῥδοςοῖα ποιτοίημπι ξοαγζυκε υδέλνα φυάέτρ, 
τ δες γηνναψαν μαὶ ἀφαη Αθγαδαπί δἴοηρη ἰμεδὶν. ΠτλαὉ ἂν δέει Ἄ ο ἰΔὲ ἀεείαιι αμο 

μ 
- ᾿ 

ΑὉ Κόομανοϑδι. ἭΦῚΙ 

ὁ νὴ γόρως ὀργζω κατοργα ἐρᾶν" οὗ 4 ΒΝ αρν" λὲοχ ἱγάτη εἴθ οἰ αν θὲ με] ἄρνα ἤναι λενλ΄ 5. Ἀλεὶὸ ρηϑς 

εἰοηλε, ον μι 

Διὰ τῶτο ὧν πίφεως γ ἵνα χατοὶ γάριν, 
δτοῖπο “}. ᾿ ᾿ ὧν ϑοραιμαξ ναι ᾿ ᾿ πιῆῖο πό ρφί- 

υ ΡῬγορτεγεα εχ 66 φῇ ϑανο- ὦ}. {ἡ εὰ βάε νι βεων. ᾿ ᾿ξηήρηνν Ψ 

δεσγνι ἘΠΕ διατί δτι, νυ ἤτπλὰ ἄγ ένα το βγηΙ4 γιλειίεει ᾿εκ 
ἢς ργοπνῆι 

οἿτοιὶ Βειίηΐς (άοβ βι Ῥ θη !ο φονην [ὑπομηὶ, 4υμα ἃ π1Ὁ 

ποῃ (οἸ τὴ εἰ αυοά οβ΄ εχ Εερεη [ἰδ ( 
"00 σὲ "" ἐκ κερεβ ονίξτυειωε,. 

νοτυπιοτίδηι οἱ αυοὰ ο5΄ εχ Πάς᾽ [} «ἰδναίναιφοῤρηρεν ὲ Ἰον.. θευ πον 
πἰασίρματ : οὐ το ὧκ τῷ γόμιου μόνον, ἱ 

ἀλλα καὶ τῷ ὧι πήξεως Αἰβοκαμ ὃς ὅξι Φ' εὐφμὶ εὐ ῥέε τον ρει μα. 
Ω Ἵ ἱ ᾿ ἢ ̓ 

Φ . ΑὈὐταβιβηιῖ, αὰν οἱξ ράτοῦ οανα ᾿.} τόν ποβνπ, 6 κοντὰ 
ηοἤεθπ,, : ' ἀεπυπείδξ, ᾿ 

πατὴρ πάντων ἡ μὴν 

ὴ . : . ; ; ἕ ἌΡ Οεἰ..17.14 
ΝΦ ᾿ : “[γ] οἰ ἀΡαιγοα 71 ( 53.εμε" βυήρέννν ὁβι οεις. 
(Καϑυὺς γἐγοαήία, τὶ πατέρᾳ πολ-} Ὁ (ϑἰουε ςτίρεπηι εἴν βαἴγσηὶ ἀῤϑαθιευμὴ ἀκαραα 

᾿λών ἐϑναΐν, τέϑυικα σε) κατέναντι οὗ] Ἰππυϊτατᾶ" ρερείσυν ςοἠ ίτοβεε) βρκαμθμ ΝΥ “λον νχ λίνον 
"Γ σοΥᾶπι τὸ εὐ ες ἀϊάϊε, εο Ὦενην, ἐνὶ ἐγξ ἀμ. ἀμ εἰ. Βχ βάε ἂρ. ἫΝ Θεοῦ τῷ ἕωοποιομῦτος τοι 1 πολὴτ ττο ὕψμιςευσε , Θεὸ ζ ἱυτος Το} ἐφ βοἴϊςϑε," νιαϊβςαπες πτοστιθς, νι βεαι προγεμῖμ, φ’ ῳ- Ῥιξβοηάεοις ΠΞΕΥΞ “ γι Δ Δ’ : Ἐπ τῇ 

γιχρρίς) χϑ] χα λθύῦτος τὰ μὴ ὄντὰ ὡς) ["ϑι γοζαηῖς ἡι ποη μην γἴλῃ:, |.4' ἐα μα ποη νη, (α5»- Ἀδμδα Ὁ ἐμ ἄτῶ ἷς ᾿ π ΠΝ ἤηι. : ματα εἋ 4νκ [ἡπϑν. " Θλγ,, δὲ ἡιπι 
αϑ εἰσιυς ἱρίᾳ δι γι. ,““ « Ομὶ χἀδναῤανε ςοητγα ἔρξ ι} φμὶ δον τα Ἀδεβῆδαν μὰ 

Οἷς ποῤ ἐλπίδα ἐπ΄ ἐλπισὲ ὅδιςευ (μδ ἴρε στοαί ἀϊς, “ἔοτε πιρῖ ' ΠΎΡΝ ἀαφόῖκ ἀρρεε εἰς. 
ΠΣ ἡ ε ᾽ ͵ ᾿ ἱ - σὰν, οἰς τὸ νέα! αὐτὸν πατέφᾳ πολλαΐν βεῖεῖ " τυ τάγἢ ροητίυιη.) ἠἸραίορ, πιρίβατνην ξἔϊνμπν, ἘΝ ἐθῦδι 

.- ᾽ ’ εἰ " ᾿ ᾿ τον ὡ 

ἐϑγαίν, κατα τὸ εἰρημϑμον,Ούτως ἐξα! τὸ} Γξουηάμπι ἰά 4ιοά οἱ ἀϊξεῦ ᾳς- ἐπηβκαψίμα; ἘΝ 4. αὐ (ιὰ «ἢ. Βο- 
: . : δος ἢ ἔμηηι. ε Ἔ 

ατέρμασου. " . ταῦ τὰ οτῖς δοπ)εῃ τις τρέμον γύην 
" ᾿ εςο" ςϑα)ιυδ!- 

᾿ ; ᾿ - ᾿ βεδιίοπεηι ἃο 
Αἰυιοπι ριοβ οἰ(οι, ς 1ὰ εἰνπο ταηιὰπν εοτυπι 4υ] «τεάυπι ὃς ἕτπηυ]] δα {δες Οἰςσυποί ἢ ἔμητ: (κἀ εἰΐδην εοτ 40} αϑίφυδ εἰτουποίἤήοῃ ς δι (ο] ἑμς 
ἰεἰτείρεδυ,επίεπευτ πῃ Αδεριιδαλὶ ἈΝ 6, ἀ - δρίεἰευ "εἰ Μὰ ραιδταίξαε,οχ νπίσα Ὠεὶ ρεοπιειδηπεὶς νίτουτε ρεπάξης. 8 τίει γος ἦν 

ἀεί ἴῃ Ὀεἰ ροιδ μα ἤπνυΓὰς Ραπευφίοπτια ρΕη 05 οεημυἱ εἰς σε ρεοροῆξο ΑΙ ΒΦ π)ὲ ἐχοπιρῖο.. 

Ἢ δικηρῶπε γε βγδ νόμος ὀργίων κατεργα “τῶ Μὰ 6. δι Εταί. 

μεν ορόταῖυν, Ἐφ νοτὸ εχ ί πιο α οἰτοία Ροτίως νίασ: πιςηιρτοὶνς! (τ δεπήυπι ΒΗ ΠΠετ,ἰχια καὶ τῇ ἐα πίφεωνς,Ιὰ ες, 

με εουροίταπι κρυτοργάζοτι 4 Ὁ Δ ΠῚ (ορ] εχ ἐραζεϑιαυ!α μά εἱ φηὶ εάν» ἐβ ἐπ βάε. 4 Εχβάε..«δναιναπν ἐκ πίς ως 

ψιυαι ἴδιο ἰηἀε ἃ ποίξτο Ἔχόγτιι ἥπιας ἱγα εἰ οδποχί)ὰ. 
Αἰζοκώμ Ατρυτάτιγ ἕος ἰσοο Ἐταίτηιις, αιιδῆ α᾿βυκαμφεττί» 

αιεπιτροῖξοα 1ιεχιυφί(ετ ποτα ου]ρα,ηοη [υλληπληα ς πρᾶζ δὰ αἰτίςυδιπι τῷ τοττίο οαία νἱἀεἰίοςτενε ἀυσςαργαμα- Ὁ 

ποροπὶ οὐηιμ!οτιφβοίαςι οαρτῷ ορυς Δοίοϊαδτ. Εἰς δυτεπὶ ἧϊος ἔβοιαι Ραδίας, ἤσης 115} ἀυου Αὐἀλητονιν αμαὶ ἰυ βιῇ- 

ορειαρτετία ἱπτε!φετέ φυϊὰ τα πυης ἰοσυίη οδπλαἰΐσαταγς ολτύπιη ργαρυῦο {ι Πάεήνγ, υΐρατον οὐ Οςποιίοι ρ᾽τί- 
᾿ Οἠξερες, ξεκὰ πϑιρνε παι τ, ίες ἠροηλὀγονῆ οιφι ἐν) ἀ τυλῖ ραἸεεγασι ἰ ἘΠ σάτιπν ρεὶ βάετῃ ἢ οἰγουπομίοης αὶ 

ἐμιαεὶ ἀν Γερο Με αρορενε, “τ ηοπννπε βαοδ ἀοσῆρε ἢμαὶ ᾧαρ]ϊςι ποπγίης ρᾶτετ ἐῇ [υὐάόταηι ςτοἀςητίμηι. Ἐδο γε-᾿ς 

ἐὰ Μοβερνϑρονῖε ἀφἰ νι αινεηαίδοι μμῆρεἰ ν! ενετροῃεντ, (4. ἑήϑεων, το τὸ πυίαιιλπι ἱπιιςπίο ροϊβοτίοήςαλ ξαπι ΑὐτΑμαπέυρ,,Ὀς- ' 
βηννἀᾶιων ἐν τείνει, ἃ ἀπιρίμιςν Ρφεε ἢ ἰπυϊὲ εν δεα ᾿ ἱπήα αιοτίμιπεμας ἀζαμτι, σαυπι ταληῖ [δὲ Ῥαυδις ἀίσίε--.--- 

αἰ ργανανίοαεὶο πο 1. Ἐκ αι ΡΟ, Εἰ ἰλαιῖς, ἸΎΝΝ ““ε΄ ὅδε ἴῃ ἄυο πιέπηρτα φιοιὶ ἴῃ ϑόπος ἄε τοτο Αϑυδιδήνι (ε 
μικαιημε, ον, οὐ μημὺ φανιει αι [ωὐ Γιὰ ΜΟΙ υἱδάνωμξ ι ρναν. ταΐπο. 1. ογσἀφητίδας,τα οἰγουήοἱῇὲ την τπιοϊξοιποιῆς ἀϊχέ- : 

ναιεα ἰοηε ἀξ! [μην αἰ οαμὶ βπεεῖ (σ᾽ οπόπει Ῥυορμαῖς, τ φρήε ΤΑΝ ταίσιπανε δάίταπι [ἱ ρατεϊιοίλτ ποῦο τ ξυπλοητὸ ας { 

ὑψένι υἱδενον ἐβνοίμεγᾷ, Ἡϑες ΠΠ]ς:οχ ἀμ δι οστιὰ ἀρράγεῖ Πο- 15 Ἰρήχφ Ρτοη Πιοηΐε ἑοσιιυΐα ρδείτοταυς αὐ ἐ ἀἰετιὰ (μεῖς... 

αἰπεπὶ ἡιτι πόπ ππσῖτο τπεϊ μεν ἰητοϊ!ςχ τ 4υ!4 ἥτςχ, δοὴ νἠτβς οα πιαϊξατιπι ρα ὁη εἶμπι πρδιίοποπὶ Ναί ἀπο 

ψιοὰ εἰς οβῆοί(,4υ οἀ Ευζᾳ οἴ] δὲ Γιἐρὶς ἀϊίοτίανξ,, φαὰπι αἷς Εταίπηυς, δά ἀἰτυγυπι αΗἴς ἃ] οαμιὶ Ῥαυΐμαν οὐ κῤριάμ, 

ἰραυϊῆ πυπημά ἰηροχί ες, 4» δέ νη οἢ ἰεκιοδ ἐκ ἔκινύμος, πα ίας εἰξ πιο πηεβεὶ, πὶ (αἴθριος ἴδοῖς οἰίξεξτς 21- 

γείζνε αυἱδᾶ πιαϊσητ)συϊυ ει ἴοχ ἤθη δξμπες εδηίστεῖς εἰοα νη, νε πτλ,9.7.8. 11.1.8ς Ὅ4] ,ὑζιϑεΑΠ0: ἴαρς. ὁ. 
(οεἰλ. Ναπὸ απυϑίσμυπι εἰς Οταουπὶ νοςἀδύϊυπι οὗ ϑεά το 17 Οὐνδήν Ὁ εο, κατένανη τοῦ Θεού ἰος Παϊίοις ϑρί ἤτυα], 

οπαίπο ςεττὲ νἱδςραειν ροείὰε (ετοοα ἀυ τι, Νά ν θ᾽ ες δια Οογδηι Ὁδο ἰοζαμι μαδες, δὲ Ὁεὸ ῃοεἼδτᾶῖος τε αι, 

εἰ πιδηίξτοῆϊο εἰξιᾳυοά νἱἀεάταν φιϊάειη βμΠΠε ρτοῦάπ. Ναπι γυὺπὶ νεποάδίο ἱηοαία ἔτη ϑεταπε Αδταλα, ἢ- 

ἀνα, φυλπάοηυίάφαι ἤδη αἰϊλῆὶ οὦ ολαίλαι μέρα ποη ἰὼ: ἰἰος εἰὰς βεγί πος ὁροττεῖ, γι ἤμηυ» νἱτα αίεγπα ρατεοῖρες. 

Πἰβελιπυτ,α"ῇ φυὸπίφηι ἴα τεᾶπίς, γοάῤονιτιίσα ντ πτεα. Ψαγὴπι ἀρυάὰ ποπιίηεϑ αἰ εξ τβτῖσ, ἀρμά μος νϑδείιοοῖ 
«οροἠ Πσνὲ, τοι χὐαεηίας Οεηίοὺ, τὐπὶ φἀυειίιε Πυἀατο515 πιοιτοῖς ἤθη νἱάσηζαν ὯΙ ροίϊε εΠσγωπὶ Α}}} ἐα φιίδιις 

φιοδατιιῃ πιεπξὸ ργαίαμρροπιεῬλυυε. 6. ἫΝ πο [ιηεερυήάτπν της ὃς ἠδτμτα! Οοη ἐγ λτίσηε οετὶ. 
16 Ρεορεενεὰ γδγαὶ τοῦτο. [ἃ οἴξ, Σιόφμε, ἘΠ᾿ ςαἶπι οοποίο βοεγμπίο τὰπιεῃ ΟΝ εγίοποιυι τὰ τ τένων ὀχροηῦτ, 

εησῃ κ (οηατητίους (εά  ρεαοεάξητίοι οαἰδεπν. {ἔν β-. “414 εμειπρίων Τεὶὶ ἔραμάσυν ἦν α' νἱάδλεις αὐληάλπὶ 
ἀε, ἐκ πίσεως, Ὑ ει ΠΠλὴς 1116 οοάεχιοιηῃ "δ πιςαγη, ἐαπν Ὁ ΕΟ ἐπύδυμιαι [ργεοίξαν πασδες Αὐγαβάππιίῃ ἐο 

«ἀδιοτ᾽ νοῦ εβεἰή εἰς ἰα Ἰείαπι,ἶις ας {επί αϑέταν, 30 αυδά τότίιν ασῃάϊ τς ράτατ, δι 4ιίάεπι ϑρίτίτυ ! γατίοης, 

Τοι δεν, παντὶ τῇ ααέραρτ. 14 ἐπ οἰρηῖδαν ςτεοηείδυε. δεὲ μαϊδὶ φιηδοχη Μιξς ἀὐχυτία νίφστων ἱπαηϊεπδάυς ἼΙ: 

θαι φυί που ὁγσάσης, ςεἰληι ἢ ἤοε εἰεοι ΟἹ δι ἰροδάσπι ἴῃ πουο' εἴαπλειιτο γοροτίο κργέγανει ἸῸΝ ὁμοίως. 

ἄπιθι ὀτεὶ εχ Αδιδίλαπιο ἤοη ἔπε τλπιςα οι δεηοη, ονεάίάῃ ϑόφιυσε Ατηδτοῆις μὰν Θιεάῤαϊβι, ἰδ ρεγρε- 

ψῆα πιυτυ εἰς Ῥτοπιϊ Πί οι ε, βι εἰ, δὲ 5επλίηὶς τεϊλτίο. ΕΞ ταηη δὲ νεῖεγες ἐοσηνρλδηυίς οὐ δ νὺ ἐφίει ταὴν μαδόι 

ἀκοή ίη ἰ5 νεΐδις ςοποϊυῆο ῥτορἀεητίυπι ὰ νοῖζι, δες ον άνι, Φ μΙβεαηιε,ἐμοποιουννν, ὰ οἵξ, 40] γίτα τείμταίς, 
[δε νί)ν ἰοοια, Φ{{| ||] ρὴ [οἰδην εἰ φυοά } οοι ὥσζεη νι εἴ οἔυίς Ετεῦβές ρευίῃ!ιςαία, Αἀάυπῖαν ἀυτεπὶ δῶς αὉ 

εὐ τὴον οὐ νόμου δὰ! Ομμδι ἢ ἐπαοῖς ἀἰ κί ει πτοία". Αροίοίο τὶ δάϊειιπι δέ μὰ εἰρί λά ἀςοἰτἀὐδαπινεῖῖτα- 
εἰ κεΐενε για οἴει Ργουν ΠΠο τειὰ ὅς εχ εἰ Δ ΕἸαΙἢ βάδι Αδραδαιαὶ, ΚΑΙ νεορ μὴ κα- 

᾿" 
Ἶ - ᾿ 

τοὶ δεπμηὶ, ἰά τ οαιηίδυς οτεάξης κϑευβτοι  ἀριὰ αὐειι ἰαπὶ ἄπει φυα αἰϊοιμν τείρία π ἤιήτ, 
ἰαϊδὶτ ἴῃ ἐου φι μαι εἰ 1,εξο ίᾳ εἴτ η Λιάποι ἤάξϊος εἰν’ φο νι ιν γε γπο νεῖδο αὐίφιῆς ρος οα οἰ ο εἰξίςεις. 5ἰς 
σης ον δ ἐν δος αἱ πηι ἐς ἢ, 16 εἷς Οεατίϊοα, υὶ (ο]}λ επίπι ἀὐοίρηειγ ῥά Εεδοεοῦ νειρυπὶ μ δ [ 1464}. γοσα- 
Πὰς τείδιμης Αι δαπίυηι, φυυχι παι ἐπείτοιηριᾶ. ἰδανς αἷκν νε αἴ οὶ Ὁ ΝΑ ἐπνμὶ γι άεταν λυξοηὶ βλυθαν, φυΐ 

ν 

γυης ϑεπιειΛυά 

᾿ 

(ψινίηση ἱπιεϊ]οχίς Οτίφεηθε. τιαχε δ ἐεβάε οὔ, ΛΟ. πιεπείοπεπι μι οἰτ ἰαἹ βελείοιο,τοίρίςεγε οἰεξυποῖος πατον 

ὁρροηθπτας ἤιπρ  είξον πος Ιοζονε ρδυἷο ἀπιὲ γεν ἰὴ εκ ἰμῆαν Ἰνμον μι ΡΑ ἰδιη ἐπποιτιὶ διιδὶς, Δοή ,δο!- 
κατώ τιβὰ οἱϊ, φυφξοηυε ἤάςεί λἀπιηξτα οἰ λυ ἤθη δάϊαη δια αἰ τε [Σά ἤδεὶ νἱτῖυις, Νλπὶ φιδή ἐδ πιογῖερει Ρεέμεὺ Ἴς 

εἰπραποιῆοιντ ίβόαι ἀφρίαγαι ἐω τοῦ νόμον ἢ), νὰ πῶ θῊ ἀιίρυκοι Οὐ ξξεὴει οὐδὲν αρὸε ἔσει» υὐὴὴ κύτει Ἰῃνίηις 

μῳ ἐδ, ιργὰ ξαρίεῃ ψ δ ει Ὁ. Ν πὶ ἥδε νεήπαῦε βοδίἑον, γψαρδτίοπιν εογυτὴ αὐβ: πὸῃ ὙΡΌΝ οἵας ἰρεξεέτο ἰπεἰτοί:- 

φυία ρτροϊτ τὰ ῥ οὶ δή, σἰνὴ τῷ «οὐρεκτι. Ἐδιίοπὶ ἀιοανὲ εἰίου ἜΝ [που βιδι πτ,α ἜΝΩΝ πϑἢ ἐ- 

τατίο αλεράϊε ρατείου [δ μὰν Ἰλλ υρο ἴεν μὰ μηρίων μεῖ τλῦν μα (ὦ ἃ φέην ἰηερηηίμάνιτ ἴοὰ ἐφ Βάρι 8, 
τρϊοδαπεπι οὐ βετοῖθ δα πῆ ΔΕ καὶΝ μΡῸΝ “σῇ οὐπιο Μάτιοαρ γον  ῥ)εὲ ΝΡ δϊδιμ Αἶνδ Αστα Νὴ ΜΠ ο- 
ἡμῇ Ἰνὸ ἔνῃ μδδυ ἀτός ρερμέ τεϑιὲ πμης Ἰδοῦ ἀ ααίρυΐ πη τ ἐὰ ποῦ ἮΝ ὁ ἐποϊε ρορυ αν Οὐδὲ ἰ. 
ἄλαὶ ἠς(οπὐ εὐ, Δὲ εἰ ανθὴ ἐπ αῆϊ δὴν ἐν ἕα, βέιμηῳ 8. ἢ ἘΜΌΝ ταὶ ἐπήδα ἐπ᾿ ἐλ δι φδττα θρεπῃ 

λι ΝΣ 

ῳ 



ΟΡ 1.30 

᾿ τηΐδυ: ' ο΄ , 
βϑειδυιίνῆι λρ)θόϑη ἀυτά 

“9 

ἘΡΊΦΤ. ΑΨ ΕΙ 
ἱφεϊ ρῶς υλτη γάρ πατιγῶς ἀἰθαρας, (εά Γι ὅρον απ η. Ἠρδταὶ ρεκροῖεο 5. νεῖ αν ἀπρτίηχεχδης. 

μρβιάρι ας Θεὶ τῶ εινι αι ον 4 ἐλουάψῳος ἐς τὸ τομίι ἄριὶ {ΠἸοε ἰοἱεε νετϑυπὶ ἸΌΝ { ἘΠ ονενεα ἢ νὴ: 
“νίϑω οὐ τόν Νου τοτίιις σα ματος ςοπειιίο. Νίος οὐτήι ουπη ολία ταί, νῖ τ Ἀεβ.10.7. ἀΡΙ 41.119. 6 ὅ. Οὐεπιοῦτοην 
οἷς ολυίλιπ παίοιτι πἰς νίάστον σῦς, (δά ταπτὺπι ἀςο]τ ετίαπι γε ὅγγὰς ἰπτογρτοβ δὲ τὸ γγούξες νοντὶς οἰργκώ, ΓΝ 
τὰτς αυἱὰ υὐδβε ὐφονοὴν πρό τὸ! θυ θη τὰ διπιγαπὶ τὰ αυιο εχ αὶ [{4εἰερνο.} ϑονδη εμμνν, τὸ αοίγιῳι φυ ἴῃ αἰ δυλιη ςρά! εἰ 
Ῥεοδυλιεγακ τδηδὲ εἰς τὸ βνέϑαρεἰδευη εξ Ἄταυς τῷ, αι ἀ δὲς λἀάϊτις, βέε βεῖα οαἱὸ Φ’ ἀγενα ννατμ λυ ποη Ἰῃρριέ. 

) τα ας τῇ ; Ι πηϊηἰπιὸ ἱπῆσπλις ἢ 4ε, Ποη}}9) ΑῈ πον μβεν Καὶ μὴ ὠϑενήσας τῇ πόςει, οὐ κατι-}") Α΄ ταηἰπιὲ ἱπβγπλις μές, ἢ βππιω ἢ 
ε΄. - , ᾿ ἱ ἱ Π 4, μα τοηβάφγ αι (ο). γόησε τὸ ἑαυτὸ σῶμα ἤδη νινεχ οϑομῆμον, οοη[ἀοταυΐι συμ ἱρίμιι ςοτρὰ Αγ πρὸ τοῖν 

ς ἍΝ τ πίω νί., [{8ππ’ ἐπλογξασαι» αυσα ἐξητυι} ἢ μμην εὸ μην, ἑκατοντα ἔτης που ὑπάρχων, χαὶ τίω νέ- ἡμνην [ηὶ επίνη πᾳ 
βξρββὸ τῴ εἰγοίτοσ παῖας οἴες Δηπος») ἢες 

κρϑοσῃ τῆς μήτρας Σαῤῥας. Ἰεποιτασπν ντοζυτῃ ϑαγα, 
Εἰς δὲ εἴω ἐπαγγελίαν τὸ Θεοῦ οὐ δγα).} Αἀ Βαης ργοπι που επὶ αυ- 

χράϑη τῇ ἀπιφίᾳ ἀλλ᾽ ἐγεδυναμώϑη τῇ [ [ἐπ Ὠςεὶ “Ὥοη δἀδωθίταυϊ ἡ ἰη- 

ΤῊΝ 
υΝνῖδδον δάγα. ἴω 
1 τερτονν βίης οἱ [»} [} 

Θεὶ πρὴ βαξιανὶ, γ" 
Γ 

΄ - ἢ ἀωμλα θά οὐπίονιειν ,Ἱ ἽΝ . εὐςἀυϊίταϊε : (πἀ " ςοττοθοτάτιδ! [κὰν Δ μον, ΜΗ ἢ 
πίρει, δοὺς δοξαν τε . ξαϊτ (ἀς ν᾿ τὐιθυτα ρίοτία [δο; - ὲ ἐππρυρα ἴνι Καὶ ἡδιηοφορηϑιεὶς δῃ ὃ ἐπήγγελται, 2 Δ Ρἰεπὲ ΠΡ ΜῈ Εἶν 4ΗΠ1}. ἰφικουαῆνε ΤῊΝ 

ἰς ζργναὶ ποιῦσαι. ᾿αὐδὲ ρτοπι τας, ροήΐς ετίαπι! [το εβ Ὁ βμενου διιυατός ὕφεχαὶ ποιυσαι - «1 εἢῆςεῦο. ἘΞΉΉ Ν ᾿ ; 

αἱ ἐλογμϑη αὐτῶ εἰς δικοιοσύ- 1}. ᾿ Ουβργόρτεν ετίαπι ὅθ ἴπι. 1“. δ Φ' πρανιρνῷ 
εἰμεν ὸ ἿΣ Ὁ ἐὐωνων ΤΉ ΕΝ Ο]ρυκάτατη εἱξ οἱ αἀ ἰυ Δ ται. Ἂν «ἡ ἐήβέηαιν. 
Ῥετυὰ τυπὶ Ἰπρυ ρον μον [| ΛΝοηίςοειρτῦ οἱξ δυτευη ρος 22] ον εἰ «μεν νῷ 

τς ᾿Αϑηδαπομᾶ Οὐχ ἐγρφφη 6δὲ οἷ; αὖ τὸν μθνον 01: ἐ-- Ρἴετ οαπ ἰοἰὰπι, φὐδά ῥος ἐπι-Ἶ [|4πμὲσν βνορίεν ἔρβω, 
Ῥμίατυπι υετ εἰ: ὲ υὐδυὰ κα δας 

βοαιϊοηὶ;΄ τε- " : 1) φορῇ οιἰλίη Ριορῖεγηος αἱ. [Ἢ 5:4 ρηρρίεν πον συ, 

᾽ ἷ. ᾽ λ δ 1.ε “ [ “- ᾿ Ε ῃ Ἀ ᾿ 

οἰ α ευεᾶ Αλλῷ κα) δὲ Βμέδ05. οἷς μιέχλρι λρ Τ Ἰρυςβιευταπι οἱξ γε ἱπυραξοῖυτ, ἐπλῤνδμα ὩΝᾺ 
“"ἱ " σμεβο ζεῶτι,, τοῖς πιςευουσιν ὅ) τὸν. ἐγαί-} τὶς πρνροίνωνη 40] «τε ἀυης μευ} Ἶμρ ἐείμν ΡΣ 

ἀιοερίαηιπο θαντα ἴησοιυῦ τὸν Κύρκον ἠδ ὧν γε-} [φυὶ Πρ θθυΣ Ἰοίθυ; Ὠοιριηυμ) [δεν ἃ ποτε, 

ον , : εχ ΠΟΣᾺ! ς 
εὐπὰξ ἃ ποῖ κραΐν, ῃο τυ. Ἃ 

ευὶε σχεϊελυΐε, 
νι δ ηοε ἰυὶ 

Ὀγάεοοντ ςοηεγάγίαπι οἰὰαβ ιοα ἠοβδηζ, (οεειπιό δϊους- ἐπησιο πιάξηορεῖς οδίςτιαπάδ οαυίασυπι πλιωγαίὶς ον 
ἴν ἱπεοῖς 19 “Μληιι ἑηβυηνος ἐμὴ ἐδόνύσας. Ηἰς πος οἱξ αρυὰ Ε18- ΦΘΙΟΙΝες Δηὲ, ἤτεοτ, α ςαρίσηἀἰς ςοηΠΠΠς ποδ φοπὰλ εἴ, 
βειηυς. 

τεητίαια ἤφυτα ἁ ρταπγανατὶςῖς ἀἰσίδυς, μοίωσις ἤτάημις Δ2-ὀ πἰβ ςοη(φετατίο, πφαμ!ά τεπιοτὸ ςοηοἰιάλτυς : (ς φιοινο 
αὐνοὲ ἀεὐνἰν ἔοττ Πππιυῃι ἃς οδ(ξαπειΠιπαπν δ ούϊλεας, φαοά το υοἰμηταῖσην ἔμαπὶ Ποπιίμιις νεγθο ἤϊο ρατε ξοίς, [οπίτος 
ποι ἔεἰς νἱάοητατ οχρεείπ ἴς Ν οἵαν ἑπῖογρτον δὲ Ἑταΐπιας, ὅς ἰαττορὶ ἀὲ γεάεπάνηι ςΠ φιοά ἀοςοτ, δι ἀρ στοάϊομάιπι 
4υσπ γέ μοφρῥδυν: μὴ ἀϑνενάεας ἽΝ Θ. τβμανο ϑεάίπ αυσάτλιδες. Ὠσίοῖ διιτοπὶ ηο9 ογάϊηλειὸ νορῦι (υἱ πύηιο- 

, εο οὐδὲ παϊϊυοίπατας Οὐφεης, φιδά εχ ᾿ἰς νεγθὶς οο1}}-ὀ το, δὲ γηυπιηυςηγαις ρτὸ νορσατίοηϊς ἴμδξ τλτιάης ἀξίμι 
ζιι, Ἐἰάεπιίη Αὐταβάρλο ρεγέείζλαι βιεικυς οεἰληι ἀς- νοίαπταῖς ἢς λάπιοηες 1Ἰῃ σοάςπι ΠΠἴο νεῖθο (το, νι ηυἱὶς 

«τοιαυξπε αιοά ἧς ΙΩΒ ἰη βάς (υἰξιποηάϊς Ἰλιίαι οὐν! τς ἤωι εἴς ηοδὶς ραου τες δὲ ἐχιγαογάἀἠπαγίας σιοίατίοποι 
ἰητλ, μοι, ἃ Τίκαι;, ἄς (Δηῖς ἴῃ 46. χυίδιις ταητοπ Ἰοεὶς , ἰς ροτ πο 
Ἐιάεὶ ποπίςη ἀςςἰρίευς ἀιιετία ἐηιπολτίοπο « Ἰά εἰξ ,ρτοὸ τεϊησυσηάα, 48 οτίαπι ν ἢ πήῆο ἰορηπίλης. φδτείδεις 
ἱρῷ Ευλης εἰ ἀοδηπα αυσ᾿ στοάεηα ρεορομίτων. Αἰονίᾳ Ῥεο δοιὰ δόξω πῷ Θ ει. 1ὰ εἴς, Ὧςο ἀρπίτο ἃς «οἰ Διά. 

Ἀἰπιοτιμιμπν,νενεκρνυήδογ, [ἃ οἵξ νικίδυς «ξατιην, δὲ δὰ φὶ- το,νῖ 4: ἰμπληνὲ δόμα δὲ γεγᾶχ οἰΐες ̓  ἴους ἐς εἰρταπι οἱ 
πεηπάην (οδοῖςπι ἱπερτιιπι, ττάφυς ἱπτοτηροίαἰιὲ ἀϊοτίς 10 [οΔι}....3, δὶς δὐῤείρέξις ᾿ς ἀϊςοηάϊ βιεπιις [μς.17.18,{0 
Ὁ νέμει ἀν πιοττβοδτίοις (ρέει!  ὀὠῴἌἜἊἜὋξφΦΜ εν, ἧς, ῬΑυ]ὸ ἰοῦ Ἰολδ9,14.. Εἰτ λύξοηη ἰημςοἱς Ἀίς ἴσους, 4ιο 
μέηρας, υἷι Νυἱμλι, δεὰ 4Π1υἀ νἐγεςιπάϊυς εἰξ. Ἐπ Ρ]ίαιυν ἀοιοπιύτ εἴϊς αυλη ἀπ) εἰ ϑυότητνς ἤρεοϊ ἐπι, Τειιην οτίαπι- 
4ιοχυς Πρ ττισᾶν 37, Ὑτογαιῃ τ] οείριις, νυϊυληι ρέει. [θη νεγυπιζπρίσετο,δς θη ἀυαίῖς ἀρ ηοίςὶ νος ἰῃ Ολ- 
δηϊπιαπσυς ρας. 6 ἡ ΠΝ ὅλο ρει βυηβ οἴ ἡεγθυπε ραιείβέξϊο : ἴςά 4υάίειη εὐπι ἤϊε 

10. Νη αἀἰδωνιᾳωδε,οὐ δέκ αἰδη. Δ) ὰς Ματεῖν.21.2:. ὠ14 ἀπιαρίηλητασ,νε δοάιε τ᾿αδαι, Τ γος, Ροητιῆο!] δὶ ματοικί, 
ζ τηινεβωϊιοιε,τι ἀποίφῳ νυῖς ἀἠβάνηνι6 Ἐξο νοτὸ βάω- φιυίςαπαυς ἔμπάκλπιεπταιῃ {Πυ4 τοἢ]εητον, ἀοξιτίηαπι ἐς 
ἐν ἃ βάεινι ςοπίδαάσης αὖ Δετοςοάξες ἀἠξίησυο, Ἄς ρτο- τχίδιυιδ τα νηϊοῦ ΣΤ εἰταῖς ρεσίοηϊς, δί ἐς ΟἈ ΓΙ ρεποηα νοὶ 
ἐς Οἰ δι εηίαπμν ἸμςοτεάΠἰτατο, μηνί ἧς δ ᾿ητετίς οἰδξοίο,φυλπτιαν ίη ἔς εἶς, δυοετυης. 

ζοδατόλας, ντ νττ 4) ἰητοιδμηι αἰτεσὶης ἢ Ποσιη ποηνίης 11. Ριερὲ ον ον Αθμῦ ε8 γ πλυργφορνϑεῖς. ἘΝ Έπηρε ἃ ϑρίττα 
ἐοπηρτεμόπάδτιν, δία αἰβοας δυζεην μος ]οοο ὠπησία σηληςξ 19 (Δ ονουΐυς ἰοπιια εἰς Εἀεν, ἤσὴ ἃ παῖυνα ( τοῖς εοάοιν 
βάεὶ,ἰὰ εἴξ αἴοπίμς Αοίςητίαιπ., φαῖνε οὐ ὁοτῷ φυΐδαε νεῖ. Αροίϊοίο ἐπβὰ 8.8ι 16) ἀ ἃ πιοταγν δία. άς Ἰμυς, κι. ΕἰῈ 
δυπι Ευληθειη εἰς γε! Πυαϊθεῖο, νεῖ οἰεηίςια, τ γετος. δυΐοη ποιϊδηάᾳ ἰῃ ̓ ος νορήξιίο ς οφλητ πα ΠΩΣ ἀείξτι- 
ἐείδας ῥτουίαν [)οἷ ρεοιιειφατίε ροϊεπείαμι, φυδῖ ἱπυρος ρτίοιφυκ ρεπλπι βχρ]σατις ααίά {τ αἱ Ῥγοργίνηι, μοῖρα 
[Ἰοὐδία ριοπιιτέσητίε δὺς νοϊιμηίατστῃ αἰροτααητων, αιαιῖ- ρΡίοπα ρεηβιδήοιἀεἰπᾶς αιιὸ τείρ οἰας,ροίηρε ἰη Ὠεὶ νοίνη- 
μιά νοἠ τινα ἐμὴ ἰοχιιεπεβ. ὀ ἔιοοενοίνοναριω βιὰ, ὧε- ψς Ῥαῖο βαννΐ δὲ ρΡοϊεπείατη, ποδὶς ἰῃ γετδο ραιοί ταπι. ̓ 
δωναμώθῃ, ΝΡ Οὐπβσίαιιν ἐμ, δα ϑετὲ (ατοτὰπι μος γεν. ΦΩμλή ἦα εἶδ, ὃ ἐπό!γολτα Ἐταίαι, ει ἀκ ρεοποὶ βναινδ ἐπαγν 
δύ, ὅς αἰΐα οἰυὐδοἀι φορίριομμία ἔμπης ἰῃ ἔοεήπα δόρίυβ2. γλπη ἐξ πἰβοκιίοπο δὴν ε 
εἰση τοῦτες ΗΙτρ κεῖ, νὲ (οἤλην" ποι ἰὴ ργίαυφ φραιὶς νὰ ΓῚ ΡΝ εἰέαιν, δγξ τρί. Ὡμοννοίο, ἰτιυίς Οὐ φεῆεῖ, 
που φιέειῃ ἐνμηδκῴι δὰ ακ ται αἰ σέλα ἢ αὐ οἴ. κῶν δὲ ἐμ βέμῥηνο νερίνιἀρεῖων εὐ φωΐ πο βίδα μὰ "Δ 9». 
(εἰ, Ποεί πη ρείσηα ψτατία εχοἀότοπνι ος αὐξόκῃ ἐμ το- 49 ρόδον υὐεινέδοο μον ἔΜόπιον οπεὺ «ΠΉ ας Π]ς ηςιηρο Υἱ αἷς 
δὺς εἴτ, νπάς αγγιρωίς σοοαποηέαι σύν ἰδοσδο ἐεϑυεηάί ἡ) ΗΝ] εἰἴδε φυοά που φοπιδπιίηδτοῦ, δὲ νεῖν εχ ρτοίε!Ὀὗρετ- 
{πεῖ με βοπίεθ, «μιδὲ ἰΩ 11} τγρίοε ᾿υδδὰ τλπὶ ἐονιίεά ας. μειτεγοι ας δὐΐφην ραγείζυ!α διὲ πο ἀυ!ἀ ἀνετεάνες ἢύαὶ 
δεπες εοοδυενγείυὰῶ πῆ, ρον ἀϊεηϊεεὶ Ῥοιδιεπ! ηὐ αδιταν ἀδεϊλγαρυ φυσι Βίώες δὲ Με είτυηι ἐπι αὐπι εἰμ: 
Αἰδιος φυὰπι ουπι ραδηδοο ἀἠπιεεεῖςε. δὶς δὲ ἐπ δος ἔέλο ᾿ ἐδὰ νόγλπὶ ἃς ζειιραπαπι Ἀλης βάειῃ ἈΝ ΠΕ ἀδείαταιυν. 
Αδεαβόπγις μομ πόλις πειτυμῆδυν Ρἐ περί δά ἑηφταάυ]ὶ “,." ὡῬΉΡΙΕν “ιν [οἱδδνν δὲ αὐ τὸν μόνον. [ἃ εἴ, γυναι κο 
τάτεπι ἡ] επὶ ἰπιρο!επείδωι νέαις δὐεὸ ποῆ ςεἰῆε, νὲ ςοη- ᾽ (οεδεδεβεῖις, αρὰ βαδιης δρίγτων ἢ. τγαβοπεων νηΐαν ΑὔΠ.- 
ἐτὰ ναΐδτς ἐν}, «εττὸ Πελευεείς μευ ειπὶ ἀυσὰ Ὅφυε λιειπί, νὰ ἰαύς αἰ αμουίως ἰΔδεὶ μηειιοεία εἰζει (επυρίτετρ, 
ἱρῇ ρτοπιϊειεδαι Νπ ἐπ παευτελίυιη Μιδογοτος εὐ (4 ποῖ εειᾶπη ερυ ἀφο ελινὰ δκὲ [εἰν τυ! του ι")- 
ἐγ: τοὶ ριοιμ {ἢ εἰξευ ἀυξέτενε εἰ με α υοζίιι ἰρίωπι ἰίνε 1) 'ῳ βάκηιη ἐο δεπαβίςεηάί, Νέφυς ἐοίογεσρυ- 

πὶ, αὐδῇ φεευγα δι ἐδιυε ἤοΝ ἐοηνηκαῖθηι, Θὰ δίτας Αδιαδάρηνε Ππο είεεεγε οξοπιρἰαε πικοαέμαι κε 
πναρταα ρροῖρμαι ἘΠ δυτεπο δας μδτ Οἐτηὶν δι ϑρίτίτηῃ Υἱ μαίας ἐγοδεπεία ων. Νεάυς νἱάφο οὐζ οεςείἷ ποεαί- 
ἱψιιουϊοδοειφυδὰ 4ύυυπιὶ ΠΑΙΩΓΑ͂Ι οὐάίης πἰείπιιτινίάο {ξητίεὶ ΟἿ εηὶ, 4 4 αὐτῷ ἰατόγρτενκευτ οἱ ἀντὴ ἀξ 60) δί εὸ 

Βοίἴπιμς 90 ποη τερυζξηετο, νὰ γυἱ ἢϊ πων οεάϊη α-ὀ δεύμα ἀφ οθίω. ὃ 
᾿ ῷ Ἅ( 

εχρεδχαηάά , ἰΐς ροτίὴν πο (ς ἕλη πισητις Βοπηϊπίδης -. 

- 

᾿ οῖο οχρ  ράτα5, ( ίαυς ρεορεβ ἀγριυιπηςητίς ςρηβτιπλτας 

ὲ 

ΑὉ ΚΟΜΑΝΟἝ5, ᾿ γἵ 

εδόϑη δἠκ τὰ οἴου) ματα} " ᾿Ο εγαάϊευε ξαὶτ γνονη ἵργφ- [χη αρί ναάλιν ἐββνεμεν 
᾿ ΜΝ 9η Σ δικᾳίωσιν ἡ μδ(.}] |Ῥέετ οὔεηίλε ποίἴγας, "δέ ΤᾺ εἶδε μπηβνα,, Δ’ νεἰων- 

τέκε βνοβν ἐμβιβιαμρ- 

περ ἠοἤ τ ανι. 

Οκν. νυν. 

, τᾶτι9 Δ] ηο τὶ μι Πελιιοηεηι. 
Κιφάλαιον κ. . 

Διριοϑντος οιωΐ ὧκ πίςεως, εἰρήγίω] " 1 ἰρίτωτ " ἐχ βάοι 
᾿ ,νΝ ᾿ Ἂν ͵ ; ] ἕν ἤδδεπῃ «ἀ ξιτπεπιὰδι αν ῃ». ἐδ τοϑϑς τὸν Θεὸν ὅζᾳ τῷ Ἄνριν ᾿ρεγΙλοιλίημιη δοίξγωπι ᾿σίμανί [μθάν ρον Τρονοῤονηνηο. Προ ρου μα 

ἡμδδτησου Χειτον. ὌΝ Ομεἠζυτη. ἵνμηι ἔ εἰωπν (θνίβκηι: 4 "ὁ εοη- 
Δί ον καὶ τίω φερσειγωγίω ἐχήχαμδν : [Ῥεῖ αυςηὶ εἴλπὶ Πάς αὐάι- .ι} ρα 4μενπν μαϑεῦνρ ἀ(- ἘΣΡΘΆΝ ΤΕ 

ΡῬδοδλι. Ῥδςϑι 
δαϊξίν εοηίοί ἐλ δὴ δοπ [δχ, (εἀ Εἰάφε ρὲς ΟπεὐΠαπν, νε ἀπι σα ρεονδαΐ, Ρὶφο φιξζο ποῦ ἔδεε η(ἰ ἤταπιιν. 
εἰἰναίκας (οἰεηυα ει ρα" ἘΠ τε, δά ΟΒε Πυπὶ ἐς ξσεερἦμπὶ οἰ Πα ΕἸ ἀεἰ ἀδιοτεω, δέ αι ἐΡὰ Ἐιάφι ε εἴ οαχ, 

-π͵ 

- Θυὶ τραά εν [ωἹ [πϑοτ  ὺς ἥειμεδόϑη «Ν᾽ ] δ. Ετδίηις, 

Ομὶ τνφάνιω 4. Εᾷο (ἀρρ εὐ αιιοά ἀςειἴς νἱφεβατυτ, ὅς νίις 
(ἀπιϑδιοἰερίονν τ ἀπ Ρ ἘΠ Απι Τα ΒΥ ΤΉΛΚΟΝΙ λιιτοηὶ 
τ Ῥλιγς,ιυιπι ΕἸ ο ρεδ' ποὐὶς πὸ ροροτγοίς ιηδὰ 
«ἡ δἰδοϊβολπιὺὶς δυτοπι {ἴἰς Ιοφυντυς οἵξ ΑρΟΙζο]ας, σἀηη κα 
ἀ Οληπά ργορτες ἰδρίυς ποίξνος πϑοιτιιιηι ἀιχ Ππτι )υοά 
εαἰπ Ομ ΓΕ πιοσς ςἰδ ρεςοάτοτιπι ποίπγογιη οχρίατεία, 

ἰηίμητ, Βιάες ἀρργο βεπάϊτ. "- 
᾿ Ρφίεμα μαὕξηνμα ν οἱρμνίω ἔχοι. Ῥαςὶς ἡφηγοη ἢὶς 
{ρΡ] οἴιογ ορροπο Ρεγρετιο )}| ἀιίπάιο πες Ὀοιπὶ 
δὲ Ηοπλίπεν,ν ΡῈ δί ρτόρτοῖ ρβοζολῖα ποῇτα, Ε(Δια ς9. 
1 4υογιητι αι φὰς ποη (Ο]ὰπν ςαρίεαἱ τς τι μοίείε, τὰ 
6.11. νοτὴ πγ ετίλῃ νοτὸ ΡΙυίιαπη τςγείθιη!ς νίτοσ, πῃ οἱὲ 
Βοτιδεως ατεστγοχίδις σοηίςτοπτιας ΠΟ μι τι Ρεςολτοιυ πὶ οτίτιγ ἐς Κὶ γατυὶζο θάτγις ἀκογετοηῆς ποδηίζυν μασίσαπις. πιοιίδιις ἰλιςίατα. Ηίης οἰππος σᾶ Ἀεἰ"σιοπιιμ ρο- 

{Ρηρεεν οἴ εν [μα τροβίγαμ, διαὶ τὰ ποιοι πῆ ματα ἡμχύ.δις ἑωτοῖ- εἰσς, ἀν ἀἀυστίας πος ταταπι πγαΐυ αὐςατυτ τοιης τῇ, 
ριεῖοῦ πογῆζη παρατῆώματος, 410 ἀκοίτατων 900} [ευὲς 41- τοιφφας [οῖτα, 501 ἐπίπι ΟΒειάπα Β εἰηζίο «ιοά ἡ ῆς. 
4 ἀδειτατίῖο ἡ τορος Ὠςὶ,Π χα ἰςαῖς εἴς ροτεῖ ςἀ τα τς ἀοςει, ἃ ἅπιη Ρὲν βάειῃ ρετεϊρίοπάιιη ρεαῦςος, Δ τοβι- 
τοπο πυαηβατότιτη Ὀςὶ ν 4 Ποη τδιντάτη ἐΠΊρΊ ΠΡ. ΠΝ γ1}18. βοίης ρ]επηππὲ Κις Ρὲγ ἱροηίοσεαι ποίειιμῃ [οἤιπι 
ἣ αὐἱά αδίπγαγ, δι ἃ γ ταῦ Ποῖ ςαςιάλίπγυς  ἰο πῖγο πο- ΟἸτταπιὶ νίπάϊςατα, ρετίοϊυτα, οχρίατα: ἃς ρτοιπάς νι π) 
δίίζυμι ἀρὰς, Βὶς λυταπὶ τεροτίτα ργοροίζειο δεᾷ ρτίοτς 'ἰοοο {ιδίατα ΤῊΝ το ϊατωτ εἰξςέξας, ράζᾶτο ἀπῆτιο οἴϊς ομαγῖοσς 
ἀξείλται πλοττῖς ΟἈΥΗΝ οδυίατα, ντ τὰ Ἰοχυατ,πιατοτίαΐοπη, τῷ οὐπηςς ᾿Ξ δςηοβςοίαπι ἄς διηρίςχοςει κιης στα πηι ρρᾷ- 
πόηρε ποίττ ροζοτα ρῆ ντ δά! ποίῖγο ἱπιρατατα Ροῆε-ὀ τοῖ αὐάπη {πὸ Βα] οἰ πατὶ ῬἈ]οίορμι οἴππεος, ως ν]]Δ οχ- 
τιοιέ νετὸ ἰοζο βιηαὶεπὶ σαυίλιῃ ποι Γὶ ψυϊάςηι τεξρεξζι -ὀ ἐερτιοης, ἰη (4 {ΠΠὰ ϑυμίᾳ ἀείςιθοπάα, ας Τηυϊτὸ δτίδπλ 
δηιβολτ »οπὴρς νὰ ΟΒ εις) πλοττα ποίξτα ρεζολτα ἐχτ.,͵ ΠηΔδῚς μὴ πὰς ἀρ Γςοηκία τατίοπε τιδάςπά42.. 
ρίατε:αυοὰ ἐειτὰ ργικίκατς ποδὶς πο ροίϊετ, ἡ" νἱᾶοττ.͵ 4. «Τριά 1) εμῆπ, ὠρὸς τὸν Θεόν, Ἀσῶὰ, ος ἐπί ἡ] 4 οἷ 
ἰμηρεπς πιοίτεηι ἀςθο Ἰ ςτ, ατα οἷς μα ςσατοτιιη πηογοςς. 20 ἀπο ρτορτιὰ δι πιαχίηιὰ σοη(οιςητίαπι ντρος,, ταῖν φιὸᾷ 
Ἰώφιις {πβοιτῖο ἢς μος αυϊάειν ἰοςο αὐ Ἀςροπετατίοπῷ εἶ πιάηως ἧς πιοίτς αυϊήειη ἰρίᾳ εἴδυροτς φιίαυληι ρο- 
ταπόηία οἴ Δ] ΟΉ.] τοίυττεξείοπι ἐρεσίαἴ ταν ἀτττίδυιταπι: τεῖδγ ντ ςοπιπγαμὶς ἱρίς (ππίαις ψυφητυιηιῆα τορυφπδατὲς 
φιυπι μὰς ἀστς π1}}}} ἀχπὶ ἀ {Ποτιοτίι Αροίοίας. 5. ἀιο ἀοςοτ,τιμη βγόβῖεν ρασηα φγαιήταις). Αρυὰ ποπῆτες ἀι- 
ἐοηἰαηξε πη, δι ταπγοη ἀνπἰηξελτῆς ἀεοίἀγλπτυγ, ποῖρε. τόμ Βυΐιῖς σου ταηταπη αἰ γοῖξ, νὲ νογὰ ρί] ράξοπι Ἀαδοδμς, 
4δίοίυτίο ἃ Ῥεςςατὶς ραν ΟμηΠί (ληρυΐη ιν: αυοά ἀειιοη- 5 ντ ἐ ςοηεγατίὸ ἀμ!]ος οτιιἀεἰ ὰς ρονίςυατας Μυμάιις, θα 
ἤγλι ἷς ροβοϊως: δὲ Αὐζορζάτιο 44 νηται}), ἐς ιια τη οἰρίτω ἐς τε πιοχ ἀϊεγος Αροίολυς. 
ἀϊίσγοτς ἃ νοσσι!ο ργοχιηῖο. ΦΡεν ἴδοιν ἔημπ ηοβυνην 1 εἰν Ομνὶ ἢ ἢ, δεὰ πὸ Κυρίου ἐμδ τ᾿ 5- 

ΝΕ σμῦ Χρις οὐ Τιος εἷς ορυπραγαὶ ολυίᾶς ποίξτα ραοὶς Αροῖο-" 
ως: Εἰ 4 δ, ευαι, δ] εἴπ ΟΝ τ πιιπι,οη ςοοτάιϊηδτας,πος 6- 

30 ταίάςπὶ ρεηρῆς, ἰεά (ιθοτάϊπατας, ἰμαρίεπες Αροἤοίο κα 
ζλυ ποθὶς ρος Ὠεὶ ργατίᾷ ἀλτα, ἰητείηΐς τὰ ὅς ἰηΠτυπιφτ3!}}, 
πορς Εἰάς, κυ ἰσορὺς 8( οδίςξξυπι οἷ Ποὺς Ῥάτοτ, ἰη- 
τογιςηϊοήτς [οι ΟἸἈ τὴ ρεορίεἰατίοης, [ἀσόψυς Πεο ῬΔιεὶ.. 
πο ουιηάσηι Ὠοιϊταϊειηνι ὈΙαίρίκεπναης Ατγίαπι ἴϑά 4ια- 

[ς4 55 τοηὶς ποῆει οἷ Μεάγατοι, Πιδοτάϊηαι!. Ηλθοην δυΐεια 

ΙΝ σαρ.ν. 

τ Τρ β βεαι, Δικαιωϑέτες ἱὰ οἱ ἈΡίοἰετί ἃ ρεςεατὴ πΌ Πτὶς 
μεῖ ΟΡ Εἰ πιοετοηλχιοί Αροίϊο! ἐς στα Πιροτιοῖς ἀτίριι- 
ττίοπε εὐὐςίτ - ὅς μὲν οἰυίάςηι τοπιιγοξείοηςιη, εὖ νττδη, 
αοτηαπὶ δίζεντι, 4 ἄσγς ποπάθηι ἀπ Πςτυλτ Αροίζοίας, 
φιὰ μος ἱρίο ζάρίτο οχρίιξατ, ΕΠ απίνπ ἢνς νεγίσαδις σαπὶ πηλχίπμιπι ροηάες {ϊηφ 1 δὲς ἐρπμεῖα. Ν ἐσὲ ςηι Ὀς - 

. Ῥτοχίπλὰ ἔσφυσητς ράτετη ἱαρεγίοι» ἀἠϊρυτατιοηῖς ἀς Ἀς- πῖηυς εἰς ηοἴϊοτ, αὐὰ ἠ9 (αἱ πρῆϊις ρεεῖο ἃ δάϊδης, Μοσ- 
τις δὲ Ρεσολίδτιπὶ ἰογυίτατο ἀρυὰ ἢ τγὶϑ τε συηδὶ αἰξεγιυς, ἃ 
οθ0 εἰἰαπι,, φυαις ας ἔτατος Ποίτεν εἢ οἴπηοῃ τεγυμι σαὶ. 
ἡλυνὴ ογοαταγα πὶ δ ΠΝ πγΑτΟΠ6 0} τὴν ἐν ὥυεπν ἡσηίως 
ςοπίοἰἐπτία ποὔτα μος «ἰοττοτε ἔτοῖὰ ἐςίογπν δ θθοπ- 
ἀς, ἢ Πεβον οἴ ἀρροϊ λτίοπὸ ανίαἰισιὰ ἱπδηὶ, ψε ροτίσς ροΐ- 
(τητ,Ὁ Χο νἡπέϊες ἰδγιδτν Επ ἢ Μοίϊας ὅηδω "|ς ἐ 

τος ίρογο. Ἐπ φήΐαι πᾶς ἀθυο Πανπα δεποῆοία Δ ν πὸ ὃς ἱ " ραιτίδυ9 αὐ αἰεὶς {ας αἰίθιῖς νπιδτίς ργοπηις,ϑι ποθὶς ταης- 
εοὐεπὶ ἔπιε ρτοπιδρλπς, Ια εἰ, τἰς 4ι18 ποι σαι νηΐ" 45 ἀοιη τοίρία οχβίδίτας, φασι ἴμιμη Θογυτογοη ὄχρο- 
ες ἐς ηοῆοι Μεάϊατος ριαίεεις ίηςα ἱρία αι ργὸ μον - Θαδίπιν" ὁ" ; 
ὑἱκ ρεαβιεἰς ἀρ οίκον οοπ(ἀενδητίις δι δὰ ἀυος ίςραα-ὀ ἀχ Μὲν φμδη εὐ φην, ΟΥ̓ οὖ κρὶ, Νοϊλπάα οἢ ἀπΠπρεητες 
ἰνει φυίάεπι, (ξὰ ἀϊδείπέϊον ἤπεε ἰη ἢᾶς Αροίιο!ίςα ἀἠίριι- ραττίευ! καὶ. Νες επίπν Αροβοίυς ε]αίῃ ρατιείη ἀς- 
τἀλοπογϑειιηζαξ Ὠιυοτίιπι ἐπί πὶ αιἀφαπὶ οἵ, Α τοῖς κεῖθε (υρετίοτε νετίσυϊο οοπηπηεπιοιάξδλααι , γε ποηρμ}} 1 
βοπἀεπιυἀέοπε. ἀδίοίυ! αὐ λεη Δέτογπα νίτα ἀὲρπιιτι τοη- 0 ἡπιδτργεῖοι εχ ἠἨπιδης : (δὰ ςοπεϊι (υροτοτς ἀϊρυκατίο.- 
(ἀπ; φιογυ τὴ ἢν ὰ Ονημῃ Ροιροἤηοα θυ ροπάςι, υλῖς- ἧς Ὡς Ἀ απ ποης ρεςζάτογυηὶ οοπσιεπτίας ποίξτας φρυ ᾷ 
Πα ρῶπας τατίοποπι μάδεπτ ρτο Πυδὲν ρεηο ται τυ νο- [δὶ ταθυπαῖ ρασίβοληςς, μῆς ἰυδειεὶς Αροἤο]ι: πος 
τὸ ποῦν οὐτπες τ, φυάτοηας ΟΡ τΗξαν ἔργο πθδις (ἀτίςβι-. ῥοῦ δὐηάθπι (ἰετξυνη Εἰάς ἀρριςμεδίαπν δἰταγαιῃ 2πι- 
δἰξην, Θέη ποι ϊπαμ [υἘπτίλυφρτο ποθὲν την] οτίοντ ἰάσαῦ. ρ ίφτσαι ργάτιλπη, να εἶτ, αἰτεγιοι (Δηδετατίς δοηεβοίνιτι ὑπ πο δῖ οοάειῃ οροῖς ἔς ἀυρ)ςίτον οοπῇάοτατο, δι ἀἰβιη- 5) ςοηἴοψαν, νεροῖς γεῖ αιοᾷ, ποη ταητὰμ) Πδοιδεὶ ἔμαος 
ξκὲ ἱ ἐϊιουίο δον ἀιιου ἤπες ἀςςοπηπιοάαζο, ἤτ γεήςπι!- Ὁ σπιηὶ ἢϊοῖι οοπἀειριατίρηϊς ποίετις ρασςατὶρ ἀειδίῳ, 
ἀν ποΝὶ τλρεὶλ μη αὶ πίαχεο δι ἐπίετις Πρετάτοτ, (δά ςείαπι 4 νοτάτη ορίαιη ογεξε! δι (πέϊα ςοπβάεητια ἴῃ ἰρίο ἔετί, 

δου ἠΠιπηαψιἐπππιοιτα!ελτοπν ἐμ οαΐος αἴοεῖοτ, {3 α βάθ, δυάοιηις ατεγηαε νέτας φ]ογίαιη ποιοῖς δἰ» τρίο ῬῬο"Πςοτί, 
νπτιωι, παπρῷ νὲ 1Νἰπτιηπεητο θα, ποίας ἥὐαῖξριις οἵ οο πείμην νι ποτῖοιι ιοτησιι ἀπιρ!ὰδ τεϊοσινἀσιι: «ιοᾷ 
ιαῖίτας ηοἰλα ρον [εἰ ςτάτιδηι ετθτα ποις οχ ἰριϊυιβηι1- ροίοι ἀεπιμην ργοῦαθίς Αροβοίαρ δῦ δυὰς οαρ τίς νοΐ, 
ἐκατίν οβεῖν ο εἴϑάτηις, ( Αἰδιά ἐπί πὶ εἰς ἐρία νἱς δι ἅἃ- τλινίψις δα ἰδτζατη ςάρυξ, 
φυΐτεε Ἴτοῤεηβὶ, δι ἰρίμτη Ογοίονς ἐμυν εν μίαρ ἐν όηνμα) δ “ἀάωζ, [νην τίω Θρῳργογία σα ἐχοκριάν, ΨῸΙ ναϑενν 
(πἀρτορεοῖδα ιιδά εχ Ὠεἱ ἐς ποδιίδένπι ρας πεητὶς, τιν ἀετεμιν, αἰαὶ (πρίρτυπι {{ ἔχοιδν : ααυπὶ [ἐτυδηφα Ἀιοτίς 
Ῥοιοητίαγτυπὶ νουπρδες εξ πὶ δὴ Αι ἈμτΊοι 4 1465 γὶν δγΊΟΠΗ τοπηρρη, ουΐμι Υἱάς ςος, φιολά Οδηβυαι 

ΝΣ ΒἘε ἢ 

1ηοηε Ρορολτοῦ ἢ ςοηεἰνο, ραττῃ κά ἰδαιισιταηι ἐς 
Ομ εἰ βειθωΝ «τοῦτα! ποὐῖγο ὁρροῦτα, τγδξχατ οησιτι 
ἐπηῇτσ' φυοά 4 ποη Δηππαῤυεττοχαηξ, τες ρἰληὲ δι ηΔ- 
τατὰ ἔιιλ,δὲ οδἰεέξις, δι πε ἀϊβίεγεητος,βς ἀπείη πὲ αἱ» Αρο- 

ἐξοηβιπάμηι, ̓ Σ οἰ πο5 δαιος ἰςέχογος την οοη κοἰἴι- 
Ἵ 

4Ὰ ὶ ͵ 

Βρἢ.χ,18. 
Ε΄ βιβεαιὶ ἐτρο ὃὰ βάε, τ Αἰϊυά «--. 

χουδά ΡΙἀεὶ ιὐσυίνας οοη- 



: 

ἘΡΙΦΈΌΡΑΥΤΙΙ 
τεο (δαμεὶς, δἀϊπιπη ρον Βρι τίει διβαξοις, ΕἤρΡ.} 10. 
Ἀεξκὲ ἡκίειιγ Ετφέϊηινο, κυπς ΙΟΟι 1) Ὑεττῖς, βεγ φωεπο τομεῖε 
ποῦν οἱ βε ρετάμῥενεπενν, ἢ (επῆ μι ἐρεΐθον, (οὰ Ἰοπξιουε 

(αΡ.Υ5»' 
αἰ κείεον τταϑεί ἰαπηαε ῖυς ἐγοάοτς οαρίπιυα δ ειπάςΦσ- 

πὴ ἐδ δάϊτη ἕξι δεςείϊι ἰροσιφπεο ἀιείτυν δὰ Δά. 

οἀυϑθέίοπειν ἔξ πιῆκαι, νε ἰείαπτις ποδὶς μι άςπι λὰ [ειιπὶ 
(ξὰ καὶ Ῥαττε ττϑέξις ὃς Ο τίσι νοςλδταρ,δε πος ἀδήαςοπ. αγαρβιαί. ᾿ 

λ Β 

᾿ , ᾿ « ἢ ἢ αὐ ᾿: δε ἐν ὑνέμι; ἐν Οεοσυγεεῖο μὴ ἰπδ σάροιν ταύτίω ὦν ἣ ἑςή-| 1] Διὶ βυΐιμδ ἴῃ μδης δτατίδαν" ΡῈ Σ εὔνουν ῥάε ἐν κναιίραν;. 
δ νων 608 τῇ πίφοι εἰς τίω χι "ον, ἢ μὲ αυδι ΝΊΤΤ ΠΤ 19 δι ̓ Εἰοσίδγους βοιν ἰν 44 αν ᾿ ́  

40} ΩΗΜΒε ἐνὸς τοὶ καυχώμεϑο ἐπ᾿ ἐλπισι τῆς} Δ κο το ἦν ἰόν ἐπΐϑε κονία. 
Φαϊδειίελιε "ΠΣ ἴὴ ἰρο εἰοεία Ὁ εἰ. να ὨΗ. 
Ἀοειείκ ρεκὲ οξης 18 Θέσυ. " ᾿ ; ν {4| Νρα βίδα ἀμερν, μὰ 

ΑΝ μεδμν Οὐμόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμηϑα), | Ὦ ὙΕ8Ὲ ΤΡ ΠΡ ΕΜΕ Φ' περθαὶ ἐναίία 

ταρ δ ιέτοι τὴ τῶς ϑλίψεσιν᾽ εἰδότες ὅτι ἡ ϑλίψης! [[δἰοείαμι : Ὑ [|κοαμβηψίλεκεει ψυλ εν. 
ἔνὰ {εϊνοϊιδιό αἰπομονίω κατεργάζεται" 

«ἰεἰσητες ΠΑ εαἴδὶέηο τοῖς- 
ἐδέϊδλης: αὐἱθ. Η {δὲ αἶσο μον δοκιμίω, ἡ δὲ δοκιμ ι{ [ταρεΐδιι "οποία; ᾿ 

Ἧς, Τοϊοταηεία νογὸ “ἐχροτίςη- 

ῥμίημθ γαμεννείκῃ, ο}- 
ΓΑΙ͂ΝΥ: ᾿ 

Ῥαμομ4 αἰηοο 

᾿ ἀρ δώ, Ῥαρίφπε, γυϑδ μιν υειὺ 
εἰδίῃ γ) ἐχρεγίςῃτία δυτεῖῃ ρει: ||ῥεην. 

κεῖ μϑήν ν 

Οἷτοίυς ΘΟ, 2 , Ν 

ξδικίκαια αἰϊοὶ ἐλησα 

εὔτιων ρθε μ δὲ ἐλπὶς οὐ κατα αγιαύει, δ καὶ ἐγά Ῥοῖτο ἔροβηϑθη ρυάςοβλι τγεὸΪ «[ 5,46: αμκοὼν πρὸ ὡὴη. 

ἬἜΡΑΥΝΗ Θιοῦ ὀκικέχυται κα 5 ἧς καρδίαις ᾿]ρφυδὰ " «βατίτας Ὁ εἰ εβυῶ εἴ ΣΝ "" 
ἢκ «δι, νι δ « οἂρ μρὶ τῇ, 2“ Δ΄ ἌΡ ας δον ἴῃ ςογάϊθιυ πο [εῖβιρεῖ 50 .εἰτῇ ἀο β οπολφπρροξνμο 

{εἰ }14 Ν Πρ τὸς ἁου Τὰ δοθέντος ᾿ ; νν βγη βὲν δρίνίνωην (φη{ἢ 
ποραμεωρ τ ἐπα δὼ κῷ ᾿ . 1 Ἰμπᾶμῃ ἀπ θεν ἡ ΟΡ 5. 4νν αν βοτὰ ᾿ 
χυδιοπεφυὰπι ἦν , ᾿ ᾿ ὲ ᾿ ᾿ ΝΣ απο . [4] Κι 4ονή «αὐ ΟΠγὴ 
ἢ φοξιυείδιατ. Ν ἡ Χολφὸς, ὄντων ἐμὴ ἐς εναῖν 67. ΟΠ οηῖ τιν χυυπν η0}}}5 {μεν ἩΤῊΝ βγελιδρν 

τ, ααταονντονσνννσοτονσν- πο Ό... ϑ.....,ὄ..ς. ὦ... .  ......-.-...-.. ..-τ--..͵..-----΄. 

4. Τϑίς ορρτεῖ- ; ᾿ ᾿ ᾿ ΠΡῚΝ ᾿ ᾿ 
ἤομει ΑμρόνΗᾳ Ῥω φόδνν ἐν ὮΝ εἰ μν φμαῆυο ἐπτε Πρ αιπας Οτλτία πο- κὌοποθαῖο, δι᾽ οὐπξίξητία ποτα Ῥεῖ (τηξιπι χε ποηὶς 
πιοάϊε ρρΕα’ πἸώεν ἐχιιιὰ πιίης ἡρίαἱ εἰ ἀ δυκέφν, ἡ εἰξ ρτατιηταην Ὀαποιιο  σητέδιν, 
ἀἰμμεε Ἂὰ εἰ οἱ μας ἴλιις τοιδυοπάα εἴτιντ 1} τη ("νάνι αὐ οημλιᾶ ἢ πῸ- . ι 

ἡεάμπι γεπος δὶς δ] ἱποῆοοι ὅς ροσῆσιλς τὰς ολπὶ φοπάϊτισηοη ιὴ 4υλπὶ ἤυαι Ῥιοβτεπτιγιαιοί οοττὲ Ῥεοιησαις ἱϑῷποζδηῖς ποιὸ 
τεἀδᾶι τε σταταίεὸ ππις δάίολτί, Νοππυς οτίαπι ρίδοοι τι δὰ ἢ- 5. ὑπυτο, [οὰ νοίςητογσ ρτοίοἀς (ντ (σηίαι πυπιδηο νιάετμ) 
εο. εοὰ τείξιις, αἱ ταπιδη πιίϊει ἀοη ττὰ ρτοθατατ. . ποδίς ἐγαῖο εὐσηιαῖ, ἡςάμηι να εἶς ποδίς ρομὰ τοςοηοιϊλ. 
φαν! ΜΙΝΗν 4ϑεαπν, ἐφύκριν νἱὰ οἴκει Πτιτὶ ρατπνάποπηις, δ ἐτοξη!. τύ δι οπιῃοπι Τῆι Ἴτᾶς πησευπι ἤοδϑις Θχοιηογίτ. δὰ ἥος 
εὐῤς ἰνγῆτῳ Ῥοῖεῖε οαίπη ορροηὶ, νεὶ τῷ πέπῆ ν,ντι. Οοτίιο σι ναὶ τῷ κεῖῶϑι, ἀὐτοπι Ῥάυλις ὃς Ἑείροπαες, γε ποὺ πιοδὸ ἐϊαίοπεηι τιαβο βου. ΑΜ ξοπυειτυηῖ 5ισενσηρν. . ὀ ἼΦαονιμηλωνγαιυχόυϑαιᾷ " ἤλδης ἱπβεϊετυτνεγὰῆν οτίλτη εχ ἤπὰ τοίρομοας πιυτιξῖυς 
'“νετὸ δοηίιαιξ οἴδ,υ δόπούω γε κ.Οὐτ "1. οὐᾷ οἴ ποη (οἰὰπι και δηΐπιο “Ὁ εἰυς, φιοά ἀς ρος ἀριιὰ Ῥευπι ἀιχογατ, ςοηβγιηλιιοηειή, 
Ῥεὶ πορὶ τοὰ (γηγυ9 δὲ ἃ οπηπὶ ἀληηηδῖίοῃις (ουπιίάιης Τπιϑετινπηπιο ἐς Ὑδλητιη εηἰπὶ ἀδοείϊς νεὲ δι ζλίοπος "15 Ρίογαση δου ς 
ἀνε ἐχριοτλιᾶ! τς ορλτοόταπι͵, το Πὰς ρὲς Οἰγίῇι (Δησυίπεπι ἐοττίο- ρΗ͂κβιγάτυηι οὔ τοεπτις (4ι4 1η΄ το ρατδϊοσιίηις ἰη Δ 
ἰλ ἀεπιᾳεχο δ αν Ἰηἀοηασηα ἐποτία ῬοΓ ἐὔαι Ἀν ἀπ ατε- οδιίεξξιοης ἀἀηνεταίνατιισ ἃ ἤθη εαιλιλά οι ίχπι, ἢ εἰἰφοτα (ρό ΤΑ, δέ 1 8 [ Ῥ ᾽ δὰ Ν ' ὁ ᾶ αἰ" 6,.ΔΑ σαυίαην, πουτιη 

. ἔδάκμαη 4{ϊε, ἀἰδαξς δα ἴδῇι ιὰ πος πλληοτ. διζρηιπὶ οἰ ρίοπάιϊπη οἷς. (ςμΟἹ 9 Ἰοφημηταν τὰ εἴξ,εχ β 8: σϑιήᾳς ργα!ρροιίτιοηε)νν 
«οα αυϊάσπν γεδυπι κκυχάϑαι αυσπὶ αἰσῳυὶ (πρτὰ ἀιχετίς ὁπ ςηῖ δ[ο τς ςοητγὰ οοττὰ ἥπε ἴῃ ἤπιος ρῇυς δεπειοίδεις γηξηοια, νίψιε 
δ" πησᾶπὶ θος γα ηογὰ ἀχομιάϊ ἤει ἀοξετιηα: ἐἅτη νίάεμιοετ φυα Βοῖηο δάςὸ νε ίης βάῦςλης μι  ἤοη ἀοίροταπάι, (σά εχυϊταηά, 
δὰ ἐάτοτ,,. (Βι ἀ]τανίά αἰτειδιμε πος ρογ (οἴδιη ρτατίαπη ἀδτωπι Ἐκ μόςς ροτίας ἀγα απτορτῶ. δι. ζηιηι ἶος δά ατιςητίαπι οτυάιη, Εἰ εμθεῖαι δὐκείη ἴοςο ἀρράτεῖ 4ιλπῚ δηθὰ ΠΕ δ αν πηι ΡΒ ο- δέ χυυηι ταπάρπν πητβςὲ }ἰδεταπτυτ,ν ογιταῖςων ρχοηνίο- 
ζεϊερεα ἐπὶ [ὦ ῬΑὶ 1η ἀεβῃιτοης ἀϑυμίας, ἡσμηι (Ἀρίθητειν ἡΠΠυπὶυη, πιῆ Ὀ οἱ. ἄιο Δ: πὶ ἴῃ {ὶς Αἴξγεπάις, Ν Βοίπιριις (οὐδ ίμης 
τοοαίαπι εχ ποὴ (οἰψιη πἰεῖυ, (δ οτίαην ἔρε νάσατα νεεπι. ΕΠ Ἰρίτατ χο τη ςπὶ (πρὶ ἰού! αἰἢ οἰ ς, ροτεητίδια Ἔχρονγί Αροίοίι: 
ϑρίπευεϑβηδὲ ραχ {Π4 αυᾷ τεσγοτγίθιις ςοπίς!ξητία; ορροπίτις Ὁ αἴτετο ἱ-ὀ διτεπιδὸ μος νεγουο. γίψιε δά νογίζιο. ἀείποπτιοπι ἀἤ» 

ἐνανοας ΤῊΝ : ἴϊο θεπεποίον γνάς Ϊχως Ἐπητο ῃαίοταν, εἰ γορῥεις ᾿ διςαίταν αυιάσπι ἃ ςαρτο [αἱτιβολτιοηίς ἐπηρυταῖα ἀτφι- 

τάρεμος αὔὰς υλπυῆς εχ οἰυΐίεηι ΟΡ ει ρον φοιη ἀρρτεβοπῇ οδςάϊεῃ ' ππέητο,λά ἐοηίοἰλείοηςπι ἑη οπιηίδυς μυΐως νἱτα αιζετίο, 
᾿ἈΪΔΙ αἰΐμα εἰὰ [1 ποῦς ἐπηρμταια ρτοιδηςῖ , (τά ἀνυςτίο τείρςξτυ, ζοηῇ-ὀ ὀ αιυΐνυς ρτς ὁστοτίς οὔποχί ιῶς ςγετἀ ες: (ᾳ; αετιβεοι 

αὐπι αυοὰῇ ἀεϊάϊᾶ. ὅδιηξ ΕΝ π ἈΔΙυηξξα; ἀρρυπάίζος ἐγ ῆ3, )ς 4 πιετῆοῦο, δέ ξὸ πηαβι}ς οδίεγιιδηάλ, υδά (δριξητια δὰ" 
ἀε νοολπιαϑ : 7 αἰδάϊδῥημ 4ην ποὴ ριον ἑεοσνηία [εν ρί4 τ ὗν ":9.ΔΧἃ} τοδηὰ ηλι βάσίυπι δ πες ἰςορυἱυπι ὅκι. ̓ ἀκημιαο 
γηϊε (εφυϊεῦτ ρου. οι {μὲ ὧ' ναι, Μνανεεὶν αὐ {{Π4|ΠΠ0εγεπνύτιᾶς ῥγοῖπ-. Ἴ8}] πᾶσι δαςείατί νἱἀολταν ἐπὶ δἰοσίᾳ Εἠϊοταπι δε 
ἐξ ἘΡΡΡΕΒ ἀε τοντούε! ςοὨ είεπεία ἔβοο Πχητιρτσίτας ποῖα ρείοἴυείο τα οί ὅς. δίεγπα; υλπι ἡνίίδτα ἐπα (Ὁ ὁτυκς εοπάϊιιο, 
σεῖο δὰ Ραπα ἃ ποίειο [βοοίοτε Ῥταε[εἰτὰ ργο πορίς,, δέ Ποη ΡῬτὸ ίς, Ῥάμϊας Ἴ1πε:ς ἀιρυτατίοπίς ἀςβητίοη δ ἀ ογοης ἰὴ νειν. 
ἀδεῆϑ εοη(ο]. ὅς οὐδ εῃτίδυν Ἰπυριτατα.. ντ ἀυτοιι αἰτούδην οὗτίη σδιηιθν,  Υδὶ ρτοροπτιιοηςη τοροτίς, ἰεέξοζοτη δά ἑά δι άϊοηδυπι μη" 
εἰο, πορασεπν ἤρυς αἰ μά οἰξιρτο ρεςς τίς (αἷς Τοο (Δα είεοΠἴς, ἃς ργοίπάς “ ρὰγδτ, τείροπάσας ΗΠ}: ταοίτα; οδίςΔιόηὶ ; ἤζα πο πιο 
πο(γβην ἐβδεετ ) ἀλη γῃατίοις πιστὰ "ρον ἄτας λἀσὸ ἀς ἀδίο!τίο!ε (τς. ποη οὐείϊε ογεάφητιιπὶ δελειτατὶ δά δτίααν πγαιοτίαπι μυὶς 

' θα τυτὴ εἰς, φυιὰπι [εξ οῖπ μη οἴ, Ἂς ρτορτογοα ρίοθιλα. ρίοτιβολτθηι [πρροάϊεατο, “Φ Αββείμι κατεργώζοτηι, υιαῖο- 
πὰς νἱἀοἰ ςοὶ ἔς Ἰϑοιις ἡΠΠοκ ἀψηφυλιῃ ἀοίοτεης, (ει 8ριη- βίπιοῦ διαυθ ἰειη Υἱτίς ἰστονηα ἔρειη ὀδτζαπι Βαΐγετο εἰ 2 το ΠΠοησηι 

δἀεὸ ἐαρίοι βδςξάτο μι αι, ροῖ 4υδηὶ Ραΐπὰ ἀὐίοἰυηνατ» νου τίτα ἂῦ- « δ! νίεταξα ν νμγοχ γοσί. 5. ἀδοίατος ἀροίτοίυν, νὰ υὔι 
δἀεὸ ἀϊεχίε [Ο]υεἰΠῖαα Γερο ρταϊξάτιο, 4υὰ πους ἰὰς δ ντλῖη φίοα δ τρίο ῬΑτιξηῖο οἷς ἠϊίολατ Ναὶ αἰοηυὶ πνζοτίας δι εαἰλαν- 
νι ρτὸ εἰν δε} 8 ἡ ῃ οὐκί πον άπι εριδιίτος, ΗΟ δυτοπι ντγαήαις ἴῃ Ἀεὶ, τάϊος ἀρῃννβνη ϑώδνας Οτίμο παλεουίδι (υξρέηιπι. 

4 Βωριμεαην,δυκιμία,, Μυΐῃ, δι ΒΡ ινῤωσωφιφθοὶ, Αμωμην ἐδ ἢὶ οἰνεάιοπεία ἐτεἀεηθδυς ἀοηατα δά ρί οίπιαν : πεπιρε 1|- 
πεῖν μίο νἱ Ἰμὰ Τπραβ μὸν τ ΡΑΠΠιὲ «οι άετατυτ, ἤυς οὔλιδ- νοζαθυϊυμι οἶδ απιδίρυυ πη, νεῖ ἀβε μὲ, νεῖ ραϊΠυὲ ἀοῦ- 
ἀεοιει ἄ (μη. ηἶι ρα ύπάγιην αυ828 πιεγεδδιηιν ρ ση ἴηπιὰ Ρετίοίμεῖο, Ρ᾽ Ροτείξ: δοκιμὼ γοργὸ πιπαυδιη μη ρβπιὲ δοσίρκυγ ῬΙΆ- 
Φἰβολισι δ- ἡπι γειὰ μιατέπι οἷξ Δ (οἰ υεαΠΠ ηὰ 1νοζὺς ἴοτμις ργὸ πὸ 40 οὐς ἀυτεῖῃ ἣος δηηοίανο, 8 αἷς ρῖοι Ῥαυ λυ ὶ ἴδόοῦο αἰἴξες υἱερέκλεῖο Αὐλιιὰ οὐν ἀέγατα, ἀναπν αἰτεγαπι 1ιηπβοα-. (ἐπ φατογαυὶ ἐδικαγίὸ ογάϊπο εἰμ φεϑὴ ῥτοβατίο ρᾶ» 

ἐιοπίο ποίττε ραϊτεπὶ δἀήϊξαιηι δά ρτίπηδην {Π|λην ἴῃ ρερα-ὀ τίας ρδεϊφηιίά,, Νιδηνἐδέ ἐπ Οτϑεὶε εἰ καὶ δὲμ, ον κρίοτα ἐν, του τοηλοης Πτληγησης ροτιγαέϊξε Αροϊοίυε. 4 πουγίῃε ἱρὰ Ὀρρεο[αμρίείτον λίυο εἰξεῶιι ἐς νοζᾶῖ. 
4 Οἱονια 12. )γτῆι δόξει ὦ Θεοῦ δίς Ἰερ πιο νὈϊφιφίπ ΟΥΆ- 4 θανή, ἔλεν ν ὠμίπῃ (ἢ Θεοῦ͵ ἔναυα ποι ἀ Πεὸ ἀπ] δι- 

εἰς εοβίείδυν, Νεταν τάπηοη ἐπίσσρτοι ἰορ ξ τῆς δόβνν «Ἶδ ἐάν 41 πλίιτινε πὸ ταπτθὴ οἰϊεηάηε δηχυπηοηει ἔδείδε, γοιὴιη εὐΐπὶ τὺ Θιού αοτία Ποταπι Ὠεΐ. Ῥαυϊυε ρίς εαρῆξας, πέτα, νοτίι.". 
) Δίων δὴν μόνον δέ Ὀταοίίπι ει πος ἀϊοεη δὲ 6 Ὀλνίδερι ον, Β' Ἢ γ5 χρίτός. Αὐηγέγα Ῥτονῖι: «πὶ- 

ἔοπιμ, δ δενῖο ἡ ίλες, υυπε Ππρετυγὰ νυῖς αρῳῇςα- βοιό βλυϊιν δῆς ὈὨεὶ οηξα ποι ςΠαεήτατεηι ἰαεοτ γοίροη- 
ον ἢ δ.ε1 δὲν 10. 8ξά δὰ ἰη Οἰαγοιηοιτάπο σοί ποδτηα.ὀ ἐοηθην αὐ (υρδείοταπν οδιοδείοηεπι,θι αἰτογίνν, 4υα πιοκ 
πυεείρεο Οηκοο  ατίπο, οἰμιν ΠΠρὶ πλςπι πὶ, ἐχρτίπηει ἡπ 79 (δαυιτων, οδίςδδίοπίε τεβιτατιοπεπι ςοϊοοιυίτ, φυοά {τ ν- 

ν᾽ Οἶκος ὧν ἰπ [λεῖπῖς 47... ΗΙ λυΐοπὶ νςτοίε οοπτίμοιμγ. ἐτίιμηις βγημιπαπεαπι. ναάο φηίαη ἡα ρατιεητίαινπάενε- 
ται πιὰ εὐτιεγῆτε ταοιταηλ συ! οξεοπερν τείροηο τε. τίταείε δι ροιδιὶα [αἱ ἐχρατιτηδοαεν δε ἔρεε δὰ πισυμαπὶ . 

δμηιν γογοι!ε εἰσ ςοηίοηι δον ςουηρτομεηία, Οὐιπη Πἰμχυνα α ἤΪα σδιτίογδιίοπε ἀὐιίηΝ ἰη ποι δεπευοίξιία, 
Θιαΐπι κὐμοτίω ἰή αιοὰ ἀϊχετάϊ Αροίτοίυε ἐς 60 ποῦὶν τότες ὦιΑ ἢς κοι ἀϊοχίε,γι ἐἄξινηε ἘΠῚ} (μ ποι δι τουδεί!μι. 

δου. 

Ρεςολτοτιπι Ῥάζατ οδίϊει ροίϊες, ςοπτγάγιαπι τπδηηεβὸ 
"πὰς ἀρρατοτεμμυὸά πι}}}} τγλξξότατ ἀνιτιὼς, φιὰληι ιν ΟΝ. ν᾽ 

" Πρλχφῖ οιοὐ μᾷλλον ν' δικφῃω ϑέντες [ἢν 

ΑΡ ΚΟΜΑΝΟ 5. πο ᾽ 
υἷν αὐτεπὶ οδἰ σδθείο τλοίται πεῖ οἰξεπάϊε εἰμεν τοβιτλείρ 

ἐαῖςὰ γεξοσαν τιον ἐκ ἀἰϊροείς, χε μος Εἰάε Δα ἐρίιηγ δε. 
κεἀδητίδυν φεθζάεα οπιία ρεσιςοάδητία τειηιίεγίς, ΤῊΝ 
με ΒΙ ΜΉ εἰιὶ φχρίατ νδπ ἰάοπι ποδίρ ΡΟ ΠἸσετί ἀιιἀςδίπνις ἀε 
οὐοκύν αυα ροί ἢ ἴἀπὶ ποίεγαηι κα ρεφςεἠαπτίριιο ροσολείν 
«ὐἱοϊυτίοποπι κἀξ ηνι8, δί δἀιπιτίπηιν., φιιμτι Θρδθὶνε 

τοῖοι συ οβεπάϊε, ἃ 4.0 δοβεβεοίιη ἂς συ (μπὶ- 
πινπνδορερίς γ[πιπιὸ οίροη ει Αροίοίις,ἶς όταν ρεο- 

εἰτοτιπηγοιη  {Ππ ρα πε τὸ ιηίηυς φιλί ἀς ρυηοτίδιυς ΜΠ ς 

ἰά δι νι ποβὶν πιιίρχίς δὲ οἴηπὶ ορὲ ἀςξίευεὶς Πιφσυνγαςῖ. 
δα φαροίείο ἐσξοί των νοΐ ἐν. Οσιοεὰπ, φυος Ραυΐυε 
δίς νοςαῖ ἐϑενός πλοχ πηριου ρεσαμοτον ἐς οἱ ῃ οἵνεσ δρ- 
Ρε ας. ἀϑυένοια ἐφίτως ιατοτόυ μα πνορθιμτι ἀσοίδτας, δ εἴς- 
ἐξόγυ,αυοά νἱτξϑ σποτυςτ 4ι12 γάτιοηο τὸν «ὧν ἐν το ξξὰ ςοη- 
ἀεείετα ἰριοτάϊῃ ροίϊί5 ἐγοαιν ἂυτ ἱπυλβάντὸ τητοτ 
δυϊοηι ἀιοξης ἐξ δαί ἀςίκέζυ,ν δὲ ἀείιταίσιιν οἱσίζῃλὶ:» 
θὰς ἀοηϊς, ἘΔ νετὸ ἀοπόσιμπι ἐλευ ίεας ἡ ν116 φαδητζυσηιιν 
Ῥεῖ (ς ἰδπριμάλ π Βοπηης ηοπάμιη τερεῇογαῖο οδίξίειι- 

ἀυθίκατιπ; οἷς. Νεείειν μος Βσηεβοιιπι νπίο σι γατιίνα ἱρ- [Ὁ τὰγ ποπ τοςχὸ ἀἸχεγὶς ΡΆΒΝΙ 9, νά ἰκαύδ 4ωενά προ ἐδοαρετοὶ 
βμεεἰβδιον ἐπηπιεπία εἰαγιταῖο,,υᾶπὶ ἢ νίαιις λἀεὸ ἱπϑ» 

μεμα ποη βοευΐς ποῖτγὰ ἱιηρίκιδα, δὲ οπηπὶρ ϑεποτις ἐμῖ!- 
ἠοῦς Ἰηάς οὐςαήοποπὶ ἐ ςοπτγαγίο ἀγγίριιετίε τητὸ εἰ - 

ΝΜ Αοτοιειιπηοηίο οοπβτιηδη ἠα [μα “Π πος ψιαπτυπλμῖς 

ἱβάνσπος οἰνατίτλτίε, φυΐφ πιετίτὸ ἀυγνίτος πος ποὴ ὀεττὰ ᾿ 

αὐἷος ἱαϊτίο εγδαϊας ἀραιὰ μετ, [4 τλτη {ἴδ Ὶ ἴῃ Εἰο τε- 

ζοποίϊίλτος, φυαπις λάδυς ποπάμπι ἱπῖτα ἠθς Ρεηίτις 

φεζζαῖο ἱπιπηιῃο5., ΓΟ ΠἩ Πες ετίλπὶ ἡεῖς ροσολζόσιμηι τοὶ! 

αιίε εἰάςπι ὑεηὶα πίτατς πη  “ὴν Ῥάτεσ "]ς Ορτ. Μάχ. 

θείπάε 4ιοά λά ΟἸιτίιιπι ἰρίωπι λείπει, ἴῃ τὰ ἀπάπιρτο 

μοδίς ὐὐτ εχἰπδηϊτίοης, δελη ἐτυες πιοτίεης βοὸς [90 βὰ- 

ττὶ τεροπο δας, αυδητὸ πγλρὶς πίῃς ἡπ΄ἰυρτηλαπι ΠΠ|41| 

Ἰονίδιι οι δόξιις ἽΣ ῃος ἰητεζασητα Ὁ ἐγ Ῥαττὶς ᾿Πθεναν: 

κι ογ.4.7. Π}Π|0 σπίπὶ ὥρα ἁὐνττὶς παῖιγα, ἰοά ἐς ζτατίατνς 
αἰΐοττὲ οἴξεπάις λάνιοτῆι» Ρεϊαρίαπος Αὐφινξίαυε, φοὶ ἤευς 
ποάϊε ποίεεὶ Θορὶ δες, τὰ οτιδιη ΟἹ πῇ μος ἐΔυ "6 γιφθαπς 
τυ νὰ ργοδάσοης ίς πὴδι] γτλοα τς ἀειγαβοῖς, αάτιγς νἱ- 
τες ἐχτο ]ςπάο, φυὸά νἱἀείιςει Ὡς! ργατιαπι βδξοσοης θη. τ 
ἀειάζ πατυγας διμπίάπας ἐλυίαμν. νὰ ππαημείὲ ἀρραῖοατ .- ἢ 
δδνονοῖς ἀϊοι ροηΐειν νισιδυϑ οἰπηλίιις ἀς(τωρον, ἐκ τῶμι Ωδέ 
τιῖιπι Αἰ ἰς ριοτῆις ἱπυτιος, σις ἀνοτωτς σλάλαςτ δἰοβιονὲς τὶ 

ο οι 4. Ετ Ἑρβεί,Σ τνηοη ἀιςιηυν μηΐς προτὶ ἀκ πιθε- 
οἰΠ]ες τ ρίληὶ πνογτα τη ρεςολτις, ΝΟππι παν ΑΠὶ τἈπςπ 
δ ϑιένοια ρτὸ γοζχα λουϊτατὶς ἀπ ἦν] ἤθ οπιπὶ ρεμιδίοης, 
(εὰ ἱπιδεοι ταῖς λοσιριειγίᾳ 4 τυτίας ἀμ] οὶ ἐξα αν ἢ 
δηλ φυληάλι Βὲς νεγίλιματ,, ποηη!ῇ οχ ρανῖς ςοβποίςα- 

δίκης ἐπίπὶ εἰ πῖοὸ φιάςπὶ ἐν ἀϊεϊονδαις τουῖτις τγλέτ- 19 τῆυς,οτ.ἴ7.ρ,ἐώννώς (14 οἵ πῃ Γπ)οιοπες πιοτὸ νοιλ- 
εἰαηίς ἰοτίςς, σοπῆταιληάχ σοης οπὶ,, ρτίπιο ας ΠΡ ο 

γεπ οοπιβτοιιοηίς, ἀς ἤτανα ποτα ἀριϊά οι ρᾶζς. 
{ριμνν ακἄξως πμἰϊη τῤειδο ἐἤενιων ἔτι ὄντων ἐμδ δ ἀδδιενάν, 

Ῥηπιλαι ουμαίμπν ποτάδα εἰ τταϊεξλιο ραγτιςζα]α ἔτι, νδιη 

ποη ἀπίσιλάϊ τις 
φιημνιά τι ἀςοσηξιι τοιτορβαἰς:υδηι ᾿ςέξιοποπνοημ!- 
τὐγετίδαι Αὐδτοῦμς. ὀγγυβ᾽δυτοτῇ ἰπτογρτες μαδοτ ἽΝ 
{{νἀιη}} 4 οἴ, οἱ δὲ, )υοά {. Ἰχρί πὰς ὄντων ὑμδι ἀἰϑιονων, νεττῖς 

[ΠἸΠΝὩ ἸΘΌΓννεέοί δεν δὰ τοββογ μι βτγοι αιετν ποβνάτν, 

Κῇ χαγοὺν ὑαξῷ ἀσεζεἶν ἀπὶ 

Μόλις γὺ ὑαῇ δικαίου τς ὑὑισοϑανῶ- 

τα ὑαρ γὺ τῷ ἀγαϑοῦ τοίχαι τὶς καὶ τολ- 
μὰ ὕποϑανοι. ᾿ 

Σαυίξησι δὲ τίω ἑκωυτῷ ἀγοίπην εἰς ἡ- 

μαξ ὁ Θεὸς, ὅτι, ἔτι α μαρτωλεῖν ὄντων ἡ-]. 

ΤΙ χοιφὸς ταὸ ἡ δ απεϑανέ. 

ο- 

ψνί ΒΡ 

ἡμοϊπτεγρυκιάτος, οὐχ ἐεριτανιὰ νἱ ἀφ οστ τογεία ἀἰς γε 
{πρξ χης, θκ φρο «ριον ἐν 

Ψ οτος ἱπτεγρτες ρογρογᾶμι [τρὶς εἰς τ, 30. ηγὶς Ἀυΐις ορηξο! ας σαρίκίδυις, δι ορι 

δάδωυς νἱτίθυς οἴδειηυ5»,, ργχίϊ!-}" 
τυῖο τειΏροζςε Ρῖὸ ἱτρ 15 ἰηοΓ- 
τυυϑ εξ. ; 
5 Ἑπί πιοτὸ νἱχ΄ρτο ἰυΐτο αι) 

υλιὰ τηοτίατυν : παπὶ ργο θοηῸ 
υἱγογξοτἤταη αἰ αυΐς ετίατα πιοτὶ! 1. πὰς 
(πιίηεαι, 

“τ Ορρμηδηάας δυΐοη (απ 
εΥρᾷ Πο8 οδιατγίταςειη ἔδυ, “εο 
υὐά΄ αύυπι δάδες οΠετηιις ρὰς 

ΠΩΣ, τλητήρὲν Γ λὰ πιεῖλτ ρεγυραδίδηνις, ΡΜ Πρ.,..1χ5. ὃς 
ταπῖση ἰῃ μὰς ΗΕ ΠΠλτο οςτὶ ἔσπτ ριλάυϑ, λάτο νι δἰ. 
Ῥτα 4[ἐἰς τοδιηξι,λ}}} ἐπ βγη! τηοττὸ ἀρρε!ςητυτι ἐς αι 
τοϊεγᾶάις Αροϊοίις ραῆπην ἀνἴοτίτιας ργαίδγεην τη οχῖγο- 

ἦρα δὰ (οεἰπτιῆίος 
Ρτίοτς. δς( ὃς ἀς αἴνις σοτροτίς δί δηϊῃν ἀοτιακ, ταις δάςο 
δι ἀερτεπιοις, πιὸ δε ἐς τοῖλ ἱορο,άτοπης ἃ ἈΠΕ 
δρίγιτιι εἴ ἰςράτατα μος γοςασυλίητι ὙἹαγράταγ, ψιᾶς Π πι5 
βολτίοπον ἴμις ἱροίς δηποιαθίπιας, 

περ [εεμνάττν ἐξιηρμε γ 79 
ὑπ ον τω 4. ᾿ 

1.2} γε οονο ρτοἐμβοαυὰ 8 Δωρ! αν 
: εἰο οπβείεδεις ἡγΐην ὅς Π4ΠΡ 78 δοηθ Ὁεὶ εἴξ8 ποι, 

βηδικα 4μν ἀμάφαβ "6. γι ἃς ἐδ ΠΟᾺ 
ὶ ρΡοίδιυε δι}. 

νίρειε, 4υὶ 
᾿ . φνεοιου δίς, δὲ 

Ουηπηρπά αι “οἱ ερ4- ἀπε οἰμὶ 
ἐβάιεην (ματα Τεμα ἦπ δῸη] ροίῇι «ἃ 
ποι: 4μοηίαην ἄνωηη (ὦν ΒΟΙΟΡΙΘΕΑΣ 

᾿ ΡΙῸ (ἕμἱ3 μμε βεέεφίφνας ἐἤριω, δοῆι ομεῖ- ἑδῖοτεϑ .. ΟὨγδως ἢ ργο ΠΟΡ 5] - φθννίξνε ργο ποῦν στοῦ. βοπεον εις 
τόγῆι5 ἢτο ἐμ εξ. ἔα πιοιιοπι, 
ΝΜ ᾿ . ,,.,Φ .ς . ΕΝ Υ ἀ ΐ- 

1 βοαεὶ ἰρίταγ παῆς οἰυκὶ ἡ ΑΤΩΙν ἐξῥωγ προς» Οέοριοας ἰ΄ 
᾿ ᾿ : Οδπείτος π|ὸ- 

εἰξφ ἰυπίβοις 
, 4 ' Ἧ τῷ ᾿ ὶ “ 

« ἡώρεν, μεην μόνε δὶ χα οόν. ἰὴ εἴτ τοπηροτς ὀρρθττίηο, »ς Περάγπις ὑπὲρ δοκώύου, δ, ιε΄ φυίάξτῃ, να ποα πουττο βεποες. δίεθζοηο  ΐαεν 
τὸς δδ ατεγηο᾽ ςοπίξίοιοταί, νης τοτίςς πιεπτίου (αἰ πναίουο, ιὰ οἵδ ρεο ἰυΐτο δι ρτοῦο ιορίλῃε ἀςςιριλτατ: ὕ05 [σευκτες 

τἠξαὶ ὲϊς Οδ εἡΐξυς κυττῶ (τας, ἤν ἐονηροτὶς ἢ. Απιρτο- Ἢ 
ἂν ἐχίτίο, ἰ8 πὶ κυ!αίηνοάί Βοιωίπίε νογὲ ργοίς ἐχὸ ἀϊχίς Αροίξοίας τερογίτι ψίμμῳ 

᾿Ῥδυσ πηιοῦ νίχως λάςὸ αὐτες ἀείξπίοτου,ντ νοΐ ἰϑὰς ἀνοτι- 
ἀθλανινε ητδεῖπὶ τἀσεαηϊ μπσία, πεάυπη πηοζειδ, δάϊτο νοϊητ εἴα σδλυΐα: 4ιοά ταιῆςη 

βοέραεξιι ρσεείπεις 4 εἷὰς (ριον Ἐλεΐππισ γερο} νέα 40 ἐοτι δὲς εἴη λοςίφοτς Ροῖι, οά τσὶ ἴπαο σχαρηρίο. [τὰ.- 
γῇ γαίόηεήν; τοι βιαυς δὲ ρικοξἀεηεῖα ἰὰ ἐξ Ῥαγες 

εἰρπμῃ ξντων,φνμην ἐ[δύκν ,ἀυδῇ γοίυετίς Αροίοίυς ἀπε 4- 

Αἱ σέο ΑΜΠς ἀίοίεις πάτύγε ἡδῆνεδρἔο νοσατίσηςηι, τᾶ- 
τὸ ἱπαίου 6 Ὁδὺ Βελς αἰταν εἰυσεάς "θα ἀνρ ἀπιδητίηπι Ὁ 
Ῥουν ἐπδίάν μού τη σου. ἐπιὸ νετὸ ἢ ρεηοταγό- 
Ἰδὲς οΙΠτα δ} αυον ἀδενῆῖι ἀυπταῦχε (4 εἰς σαν μίθνς 
φάβθλε ἀξιπἰζητον) 4 ἐρες Προπ ά' τὰ [εἰ ἥνητ, πεάεη 
ἈΝ εβαοπιά' φρολαῦ, πῖοκ μ(ρεχίοτίρυι ἐριεἰνοτὶς νεσῆν, 
Ῥεσδρει ἐπρίοι )εὶ ποῖον ἀρρε 4.0 [τάσις νετοτα εχξ- 
Ῥίλτι ὁπνηὶα ἀνιίε νάϊ, ϑι Οὔκοὰ (ςμο αἵματι, ἡ οδη- 
10 ηΧ οὐηἴ νεγοῦ ἀπέδων). δ ΟΝ 

7. Ῥυο ηβο, δὲν δικαίου δ γε ἐπτοτρεθ ἰδ ἥθοψις κρν δ κων βῖο νοσαβτως ἰὴ ἑοῖς τοῖς ρετιῆαυξὴς 
ὑπὲρ ὠρηξον » ἢ ἐρὶμ ὑυτ ἰη ἑυρογιοῖς, νοτἤδυϊο,ντήμ νὲ 
διφυνυ αν, "ΘΎ ΝΣ [εὐμδιάβὴ γε ξοβεφιν} ἀυιάπι Ἰεξχίο- 
Λεπ ὁ ἰκὰ μα νυ Νθοσϊηίηαι Ονξογιμν ςοάδυ πα δι 
νει δ δεκτὴ ζϑειες ᾿φϑϊτολν ϑοπίδήίυὐ Ὀμίϊλγεν, ἡἸκηὶ 
διοηπι αι ϑίοσαμιει ισπίασμῆς ἠυδηὶ Ὀρεϊπγὰ οπιπία δ μ- 
με μῇ πιρὴι! ὁ ἐόπιρεγδιίε πιηρέ! τηδιδῦτα ἱηθοῦ (ὰ Ὁ6Ή- 
δτυνηϊ, Με καί δὲ διεπις γε συ πλὴν ν1το ρτο (ςείοτατο 
ἤιοβιμη γέξεην ἐχροηλιηδηὸ δε μον ἀρ νε ρνόῦν ᾿νοπεέντιΡ 
ταυδὰ αυϊσιατι καἶγο πνοτείε ἀδρίπει γοίίε, δεὰ φησι 
ἔερυψαες Φιῃπίυμι ὠγαςογυιὴ φοἀφ ἔθ ιἢ οφισιίις,, ἢ} 

ἀιείυά (ὦ ἐμιδοδ δοςιρίετων πιαίςυ! δ φεποτα, αυδηυὶς 
δάϊυπόξῳ ἀετίου!οἴῃτο ὁ Ἰρίο 4ιιοπν δδημιον δῆζοα {πο ἀττί. 

τε ὯΝ ἃς ἱηβεήπίελις ὀϊχοτάϊ. Ἐφὸ νεγὸ ρυτο πυπαθην. εὐΐο εἰρφονλνοι Ὡσὰν δὐτεια ρίδηὲ ἐχῖγὰ Υἱδῖῃ ἀδεισαυίε, 
μονα δ ἐν πδῆτεπε Ἀροϊόϊο, νς οαυοτεῖ πε ἀὲ πο τὸν ἐγαϑὸν ἀς ΟΚωἴδο ἐπεογργετατιισνργο αι, ἰδαι ϊ,θαγεγ- 
δὶς ἐδημίνιη νἱἀέγειι" ἀκεζλβεῖε : φαθπι φιληῖο 47 νερ ηιοτὶ μοι τοσυίσατι 4ο δἰ} πιίπυς ἀρροδιὲ ἀϊςί ρο- 

τυϊκιφυαπιυὴν Αἰἰοαι ἂν διὰ νογηηιιηι, 
ἃ Οονημηάαι συρίψησι, ἰὰ οἴϊ χα  Ποπν δὲ υχππιὲ ζοιι- 

τισπάλθίϊεηι εἴτε οἱἱςηάϊς: εἰς ὑμᾷε ἀυζόπι ἤφα ξολιατοῖ 
εὐαι νοῖρο (τὰ ται δετίουϊο τώ, 8. φηδά, ἔτι, 
Ομ ϑοε οι ἄνον Δ “ἃ ἊΣ 
(μον ὁ ἀδενε ἐεηνμεν ἐπὶ ὄντων. ὄγτὰ ἱπῖφερτει κἀ- 
ἀϊε δος ετἰκαν ἰσδοι νὰ αἰἰευδ!ξαιεητίδῳς, ραττιειθαπι ἽΝ 
οἷ» δ) ποὴ τῶιῃ ἀοηῤίτοααΐεπι φιλπῃ φαμίλίφιι, μὰ δι [85 
τίγας νετιβιονεὰ {κεία! σοιίοες, Φ Ρόχεαρονε, ἀμργτω- 

ἱμευσαις 
"Ῥασοκαι εε ἐπα ἀμΐδυς κέφι παῖ ρεεςατιμ ἑἶιις ἀμ! ἔμπεδος - 
τὐὶλπ ρεζκατίονε [ομαπη.».}},ευνιπποί! οπιηας πρίςίπιιν, 
ἂς ϑυοίδιι ες δαεἰριαιδυιπ είς Ἀοσς ποπιεπινῖ δέ. ΝἸο]νις. 

«ὁ ϑνἀδοίεως ἐν ποῦ ρϑέσαιῃ ψυἱ 6χ [)60 πᾶν αἰ!, τὰ αἱ ρεζ(2- 
«ἰε ορετάπε ποπ ἐλγο,νειάειῃ ἐχρίιεαι εἰ ον ιν Ν ἢ αἰνο- 
'΄΄μὲ ἐδ άδπ τείϊα τἰσθ δ 8 ἀϊχεῦμηυς προ ρασραιιπι ηοπ 
παβετρ τπεπάδεο μπυν δ οὐ κ᾿ τὴ φυΐθμη ροορδίληι ἰδιηο 
«ποῦ τορηδί ν δ μίρυν τοί φυμε ρεςραι πο ἐππρμτάρτισ, 
Ἰδὲ αὶ δου] στε (81 ράτο ΛΟ ΠΑΓΙ ἐπείριθι, δι {ἀνδίν, ἃς 

ι βηῳ ἴδει δι ΒΗ ἱμεμ ἡ ρεοοαίοτιριιε δι ἐδ ορε ἐμιεκλ, 
. «" 



ΟΡΥ.4 ΠΕΡΙ ΒΤΟΒΑΥΕΙ ἜΝ 
νυῦ ὦ τρ ἥκφ ἐσιὶ, συϑησήμεϑοι δ] Μξιπυΐπα, δενικδίναρ ὁ πιῖεο! μααμό μι τς 

. 

ἐν ἐσὺ τῆς ὀρχῆς. 1] ἥπαριε ραν οὐ αδ ἴνα 8. 

Ἔ Ἐκ ὀβεν)όγτις κατιλλϑηγημῆν τοῦ. ἔδητο “ἢ φυυπο ἰηίηῖεὶ εἰᾷς" ιο τρς 
 Τιροβεῖο δὰ (ας τὶ τῷ φηγάτου τῷ ἰοῦ ὠυτά,πολὰλ αλι18, Γοοσαο  ἰδεὶ ξαϊπηυϑ Ὁ σο  Ἶ πω κεονεμίαν ἡδὺ 
αἰίφευσι αρυῖ Ἢ ὅν νότου τῇ οὶ ᾿  |Ρεξ πιοσϑει Εἰ εἰαδ, πιιϊτο } [θεὸ ρον μερεξ Βις εμω: 

ΜΙ τους ἐμὰν καταλλαηβύτες σωϑησόμεῦα τδρί» γεροης δι {εγυλδίτσεί [τρῶν παν 

τῇ ὐρλσα ὧ ὦ ] υὐὴ εἰ ὰ , ΠῚ ͵ ! ᾿ πρδβύρου -: ' ' βαρ με είν νρ ὁ 

πη] 'ωρ. ΟΝ μνον λλὲ καὶ κουχωρϑωοι 1τὴ.59 Νεαιε ἰδ ίο!πλρνετυσηοείδ,, ΓΝ, ἐ ἄς αἱ 

μίσει νεῖ "ὰ ἂν δῃ ὶ τῷ Κυρίου καὶ πὸ ἐ λνϑευιρίμρ ὴν φαθ ἀὐσρύβας Ι]φΦ ββνε! πακῴσσῳ; μ 
μὰ Χριςοῦ,δι" οὗ γιοῦ ᾿ς, [ἡ φ.} Ἰπυσι ΛΟ γυτῇ Ιεθ Ομ ξοπι,} [1 οινναο κοβημο ἰῴῃ 

ἀρεοάμεννάμαι Ηρ ΔΘ ΡΡΊΝΣ τῶν πθλλελίῳ ᾿ ῥεὲ φυσι πθῆς τεςοης)]ίατίο- οὐνήβονυι αι ἄνονννοιῃ 

δι ΠΡ μῆν. οὐ γε τε Ἰηθαν τοοορίπιι8. " κυῤκυυα 

Βιάοαι ἱπιρυ- Διὶ τῶτο ἴσῳ Φιὲ ἐγὸς αὐϑρώπου 1: ἴο ᾿ Ῥγορῖεσγεα ΓΤ δῇ νηυτι 12 Ῥιργιοῖνα βεμ μεν- 

Ὴ ϑεεῖοΣ βοιηϊπεπι Ρεςοδτυπι ἡ Μυηα] [55 μασαραμῃ βείεωσῃ 
ἑυξίει νι 60 
Αὐἀδιποίηποι 
᾿Αῤὰθ ρα ̓ 
Φιηπέίαυε 6 
ἴυε πυϑυν20- 

᾿ ἐρίδοδιει νε ἴω 
Ομείο σοο 
τὐϑδὸ Δοβηᾶ. 
φῦ εἴἴδίπϊι- 
δὶ (πὰ δεἰὰλπι 
τοὴϊ εἴἶε ἰποί- 
Ρίδανυε, 
19 Αὖ Αἤδπιο 
ἔπ φιὸ οὔλθει 
Ρεοολτάιν ἴδα- 
τυ: δ ποις 
(φυα εἴ τεῦ» 
ταῦι ρμασπλ) ἢ 
οἴθδεε ρεζυλ- 
{πι. . 

, Κδιιοης. 

᾿ πιοίμ Μυρφιυκ ἰγάτας οχεῦοος δι τλη ἴς μη ἃ τηοεῖς φἴοτηλ. 
ΝΝδαὶ αἱϊὰ εβ τ τοὶ ρᾳτετηλ φυα (μον οπιίους ποη βεκάϊε 

αὶ ὠκμρήία εἰς τὸν κόσ μον εἰσήλϑε, τὶ δὴ 
τα μριρήας ὁ ϑιίνατος , χαὶ οὕτως οἷς 

9 ΔΜαιμδοιιαβυ, πολλῷ μανον, Οτζοηςς, οπιπ1ὰ ίιο πιοῖς 
Ρεγιείεοιῶν ἢκς τοῖος δὰ ραττιοίριιμι δικαιωϑέντοι, ῥωδέβ.- 
ταὐνηιυαὴ πιραλξείκυ τ ἔξ ἀτριιπιέταήα, ἃ ςοπιρατατὶς ἰθπι- 
ρΡυμη ἀρόᾳιο ἐπλποοοιλτιὸ ρεττιῃοδηι δὰ νοζϑυ!ῃ συϑη- 

ἰηϊγοίϊτ, ἤς ρεῦ Ῥεςςατᾶ Μους: 
τιοης, (ςἃ ζομᾶτεοῖ ργογίας ἔς νεγησιϊως τιπὶ πρδηοις: 
μι) ἰοδειοη πηι ἢ (σφιιατίς ρίδπα ογίς ἰξητςηεία,ηες νἴϊυπι 
ογιῖς ἀπαπιαροάοτου, ἐς 400 ἔδιτιςη {πλτίπι ἀϊδληλ φιᾷ 

πῖδι νέλολτυτ. 4 δέον, ὅςαίν. ΝΟΜΠς οἵδ πιογηγομτί ψιοὰ 
σύμιϑα. Οβειάδριαηνμς, 4υδώ φφάνε βάει ποίίγα βιε βεηᾳυίοα 7 δῃμοῖδι Ἑταίτηυς, νὶ ληδηϊδροάοτοη εχουΐοτ, ρος νῶν 
Ορηβι ρήνοβεζων Οὐτη βες βόα μοβνα ποι ἐμῇ βι4!. πε ὑπ. 
δϑρκρααιανάπι ν ν ΠΌΣΣ ἩκϑΝ βέοι νοβνανυβύβιαι. 
Βὲ ἰἐνο ἀνμηθ ἐμ [υψεγιρτιδνα [ιορινοδιαν ἀνποτόε ἰηβιβθεᾷ 
εν βάε, δε οὐδέ, “ΔῈ μἱ δ πνορμ νιθῆὶ μι βς 4} μὸ βοοξιροο εἰν: 
«Ἱάνενφι, 4ωὶά “ἢ ἐγα υεἰμην ἐμαὶ βάσει ποθέν πο5 [οίμει,εο ᾿ 
τιθῇ ἐμένα μη!μὲδ, [υρεν θκς ἐαπῖφια ΦΗΊΗ! 4 πομΐ ϑ ΤῊ [ἀπρνι 
Οἰνϊβι [οίωοι μοι [αεύαε ὰ υομμνα να. Ἡπ ΟΊ ς, ἤοα πνίπιϑ 
ἱπεριὰ αυλην δ! 2:4; Δἀεὸ ἱπιριὰ, αι τρία ΕἸάεὶ ροῖρο ᾿ 

ὅιαρ ὑτο μια: Ετοηίη οπιηΐπο ὅταρ δάμιοΣδιιηι οὄρδτλη, 
ιοά νοζδης. οηΐξιτυς δυτοῖ Αἄληνὰς ουπῃ ΟἈ τ ο αὶ 

εἴητς Πια Π τη. ἴῃ ςοηττασία. δίπιΐες εηΐηι ἴμης Ἰη 60, 
φυδὰ ντοταυς φιοὰ (πὶ εἰξ οἰιηι (ἧς οπιπειιηϊςατ:ζο ἴῃ 
'εο Ρίλῃὲ ἀηΠϊ πες αυὸα 1116 ρεοζαταπι ἴῃ ἄϊος πλτυγὰ ἀς- 
τυδολᾷ πιοίζοῦι, Οἰγξως νςτὸ ἤιλην [υἱίτίλπι οὐπὶ (ας 
Ῥεγ ξτλιίδηι ςοτηπκὐπίοαζ δά νἱτᾶ, Ροίξε γεγὸ Ἰη ἡΐδᾳιο..ς 
4υςε ἔην ΠτυιάιηΦ οἰεσάις Ῥυΐυς Ῥεῖ ράγτες ἀυιδῆτα {τ ηη- 

ταυμη οδίςξἘ ας ΟἸ ει (ἀηφυιο πες Βιάς νι εθιοιεητενί 4 ρατίεαϑ. Οὐτοτδπι αυλπιιιν αὐτω πόδοτον υοά [ες (οἴει κα γε- 
τδητασηνε ἰαπταπιξηταῖ! λυ υἱπτίβοσπιως : πη ἰοττὲ ἱπε- 1’ τεγίδας 4ιοημο οὐίεγιλεί., ροίϊις αἰιάιο πτοάο ἐχουΐη, 
τῶ οι εἰοίοτίαηη Ὠεὶ ἐρ εγεριαηι δά πος τταπαέδιτρ. 

οεἰ ρίξαν, φιληυίς ἰά ἠοη ἤξ τὰ ηεοεῖῖς ἔλοοτε, τάπιοη 
γε οπιηοπι δηιδη οπάϊ δηΐίπι ρεαοίἀοτεπχις,, πΑτΓ 6 ΠῈ 
φοηϊεμξειοηίς οτάιῆοιη σαιατι ἰώπιις τῇ 1κἀτμχδ τητοτρτέ: 

δά οετιάϊε.᾿ 
τὸ. δ 1 οἱὲ φυυζο,νεῖ φυαηἀοφυίέοπενε (κρς «δὲ 

τῶ] αιιδα οἃ ἤδ ἙομιτΑτίογαπι ἤλτυγα νὲ γηυπιὶ εχ ἀἰζοο. " 
᾿ ειὲ οοὔρετυν, νε μὰ 4.1... τὰπν. φυὸά ργορτογίητοῃ 

᾿ λᾶς ρχίοσις ὀχριοῖς δυιὰς ςο] Ἰλτίσψις ρδετὶς Γεύδαναν, 
᾿ΝΔοτὶ ροίϊπε αἰτοτίιια ἐχρτοίπο ἰη δα, 

4 Περηΐ6, τῆς ὑργᾶε ἐὰ εἰς αυάιοιίο ἅμν φυα ἀἄ- καταπηοη αὐΐδὶ ὅς να! δὲ τηίοἴτη: ν ἜΟτ, δι Ῥτορζοις σιμὴ 
'ς. 9. ἀ112τὰ, ἀυγυτη 

οἵϊε πυϊ! ρτοτίας,νεἶ ἐπι σοητοχιως νεγϑις,ν οἱ ἰὴ ἐρία θυ. 
᾿ Ϊ ςηζεητία ἰργηγυτδιίοπε,νε στοχ οεπάσηιμ, Φεεέδω ὁ 

“ Διμτία δὶς νοξλτς (οἿεῖ Αροβλόδις προσθιιη ἐλα πν πα τοάι. 
᾿κΑρίαπι,οιιίας ἔταδδας ἰπης τε ίσες,νε ἀϊοδηχας ἰη (τὰ οαρ,. 

οδίενιδδιπλα!, . Φ βὲν υἱεανοεύρβων δὲ τὰ ζων αὐτὸμά οἵϊ,νίτΩ 2}: ᾿" αιίάεπι νς γί ἀρὰ Ῥαυΐιπι δἀάϊεο ἀτειουΐο ἴμ 
ἐρῆας (εχτὺ ολία, ἰτὰ νὶ ἐν ἤτ 2 Ἠεδτσοσγαων. Ορροηύπτυς, 
δηἰδὶ δα «ἢ ϑιινότον δὲ ἐν τῇ ζωῦ αὐτῷ. ΜαΪὸ Ἰρίτας, νοὶ τα 
νοις, ἴω ὑἱα ῥβιν, Ἕἤ . 

" ὐημομάκρ, εχήψθα οι δ μς μμύησμε. τ γῆν 

}0] ͵ [ “Ὸ ͵ ΩΣ Δ' 

Ῥτυπὶ ἱπιοηίιηιις χαυχωμεϑα, να οτίδιη ἰοψῖς Ὑοΐσ,. ὃς ὅγγίις 
ἑπιειρτει ανὰμι (υὐρέςοτ πνυτάταπ ςογπιάπαπι 
δ ἐΐ φοί ας εδτλίηυσι ἡχπογαδαηῖ, 

εἰιηι ἐεἤρ] οί ἰιμὰν φἰοταειοπὶς πιξιρξιμη, ΒΗΣ ηαιὰ νετὴ 

τοξεκ αιοιίληι βτοτίτ ἰνίλτος (δατεητία Ροὔνευ πν οἱ [ζ}- πο φαἰβολιοης (ἱ ͵ 
τὰς οχ Ηερυσούιμ οοηίυετυάίϊας ρεταςείρίαπι ρταίξηφρχο ΡίμΓα]ὶ ἑστὲ πυπηοῦο ἀιροσὸ αὶ ἐμαρπίαρ αὐ ἀμαίηδιία ἀ}}- 

ἥ 

δεφάλτοι, πο αἀττίοαΐο νετὸ ἰάςπι φιοφυς ἰητοξάυτη Πρϊιῇ. 
᾿οὐτεϊπτογάνηπν δυτε πηι, [δ γαγὸ ἐοτηγαϊεπιζνε κα ἀϊςλπι)ῥεῦ- 

᾿ κλεῖ πατιγᾶ ἀεοβαγοῖ : νους! φιυπὶ ποπηίης εὅω ϑιρώπον ἴοιὰ 
Ἠααυμηΐς. ποῦ ΜπΠ ΕῸΕ φοἷει σπι. ῬΑ ιἶὰςἰἢ ἴπς ἢ» 

εἱὲ νῦι ἀς {ΠΠ|πς ταάιοὶς ἔτιιξείδιις ἀρίαιη 

πηγαῖς Εγδίηνυς φιιὰπι Διμξυείησπι, φυΐ ρεμὲ γα ἀ εὰ- 
ξίαὶε υἱάε σε οχοίκατυαδυης Ἰοοίμτ το ξεὰ τγαξελυίκ) το. 

ἴις Ἐχρο(μΐςης κυηφλαριμη ἐ εχ ουΐνο β]4 ςκρίϊομείο- 
Ῥδυΐις ποη ἀϊχὶς ο'νε τὸν ἐλν ν βϑ μυψοίι κοα ἰμρεῖθυθ. ἢς. Ῥρίλζιας φυιάφην αγφ σιμά  τοσοητέοτας ἀμ ροιη δορδι- 
εἰει(φυ ά ορέπα μαθοιτιις αι 
Θιλνυ ας δι καί ν Θεολαδὶς μὰ. ἸΝδηι Ιη Τυϑο μα [α 
ΤῬοιοίπο α]οτίασὶ σι οτ, ϑι,δια δὲ ραίπαν, οἷν σα οαιδὶλ 19 ᾿γλον ὑε 
᾿κοδυςνεάσ να τὸ ὲφιηθη δρίοων. “ 

ἅφι, ϑδϑιηρρθνοαμ διὰ φὰτο. ν ιξιμῆνε. Οοἰνωτεας δυνμὰ ἰδ 

ουπηέο μιν : 
ἂς εο ἐρίο,γαὶ ποίϊο ἔτ Ἰλειι δι ψρεθγο ΝΔηι  {πρετίους 

πδιοτορετιηλδὶ ) (δὰ ἐν τῇ 

μι ᾿ 

ἴχ ἱρὰ οαιοπυλιάι ρει ξ "ηΑ ἢ ο ροςοιτὶ οὐςαβοη οἰ ίι πιρίε- 
τις ΠΈΒΕΊΝΣ φυὶᾷ ἔρ, ἤρῃριο ἀμφητὰ εἰας νὶρ., ἢ φς φυλρὶ 

ι αἰμνρρξηομθείαι, ϑεή ἐς [μὲ αἰ δφ ΝΝυος 
ἀπ ρογεῖξ να οξ αψοαυο ἰεέξοσ ἐητο ἘΠ :, ἀμρ ὁρηῃάἀετατὶ 
ἐπ Οεἰφίηίᾳ ρφορατο ἐ Ἀδάγυοι νἱ ἀεί τος δ Οριτυρβοήειι, 

ψάχοτδι,δο9 οὔίλι βάϑοτς ἀδ 4μο Φ ανοπῖμρς, . πᾶ ΥΓ ἤθη ΡῸ μοίρα, ν στρα δ βῦδω, οβκι μχεννα 

ΝΥ ΡΑΤΙ ρμρρώμμψίμ οὐ τῇ τοῦς δῆτ. δίσις είῃ}. ἃ 
νονῆοιϊοίἐη ἤιι τεροτίτ φισή ἀΐκοιας ψατνλὼ γοάϊε αάία- Φ΄ ἐαύδαι οἷ ἑκα [οὐ ἀεἰηὰς φυΐα τοὺν ἀγλτιρρδηάπι ρέκραῖ, ἡ 
ῖ Δρβατίοη ει αἰτοσίυο ρατεὶς {ἰβραεϊαία Ὁ 
4.1 ἀσιρεοςδτογυιη του οιο ἀἰπίηϑφενε α ναχγί οἶα 

. ἀϊιαρραγεῖ δυζεπὶὶςς ἀϊῥειπδλίο πιαηιξείξὰφραντίαι αμϑηόμν 

εθθην πφὶμν. ἐπερυθαταπι, δ ΜΌ 1|2΄ ἀιοφυς ἱπετα ὅθε ἐπ- 50 ἐπλεβιδίμιυε δῷ Υἱξβούνπη αὐωννονδοτο ΧΕῸ δ μοδ 

ἐς τοῖα οοἰϊαιίοῃο [ηϊυβίιία Αὐλην δὲ (υὐπιεία οῃγ 1}. 
μὰ ὑμρίρηόν, τὰ ρεοραμβείοηρπι, ἐπέιοκοεὸ ρὲ ἰαρυα- ἢ 
εἰσπϑιης πον ἰδιιη (1 οἰἔ ουολ βἀ 4} με ) φοπλιιέξφωει 

τιμῈ γσεὼ ΘΣ. ραντὶςίριο “γὰ ἐμιο Αροίβξοϊωναι;- 
μρίνλα πρένμη Ἀν Ἀαρδβμναννλξ. 

ΜδριτυΩι ἀσαμεπ ροίαπηι Ρἰεπὶ ἀο Ὦδο κἰοι ει, 
ἅμιυπι ριατοῖ ἀἰὐνοὶ κίοδεαι ναὶ ϑαρε ἠις πο διρ μ: ̓ 

μέρροιν εἰ δηβθθροῃ δὴ ἢ 

ἐλ ίδανις ἠοε αἰαρεγαε 112 [δδίεία ροΣξ Ππημ ἰη οἰκί 
Δὰ ὁγϑδεοιν συὶ ἀδηλιπὶ οχ ρεδδολο( αἰιιαι ργουλ Π οήμαὶ 
ψὶμ βογαδ Ὀυϊκιπαυι δε θέ τυϊξίεια ππογὰπι οἷ [)6ἰ Δο- 

τὐνμνα λα; Ρυϊδὲ ἀς τες Ἀ ὑνῇ ἀμ δὲ καὶ ἱ ᾿ ᾿ 
οὐκ ὺ καὶ ; «ηπἰηνέεοείίηι εοπΠἠογανίτα; εὖ Αρο 

εἶθυι 4,7. δοϑποαμα αἰμίπιοάι εἰϊ γε ἀδοι. 

εἴδ, Οοτρυρείοποίη ΠΠΠλ9λ ταῖν φπί τὶ τρρα ἐρερραίν [υδήϊι: 
.ἀφαθρφυς ἰῃ ροίοτος παῖμγαιη τραρ τη βὲ ταπι ἐδλῶι 
ιΡυμαϊοτιαν ἀδίπάς ορτεριδιν,Ὀς Ἀδάτιις ἐβ ιν ρτοραβϑ" 
είφῃα ῥτοργϊὰ ἀφ δρρ)οζῳ Δροίϊοίισ, ςι!ὶ σρροπίει; 

ργμεριο Οὐοάϊοηεὶα Ομ, ροῦ φακὴν Ομ φιαπδομε [π- 
μλείοη αι ἐιαι βόκ ρα! ςοιῃπιυπἰοαεαὴ, ἄσαν μη τ 
οὐξ πτοτῖς (πα ρορῃὰ Ἀδαῖον ρον] υἱδν ἰμ4 ΠΟ ετίφιη (οἷ 

Ἰαθικια ἰηάυϊς. Ομδά δυτοῖι δά Ορενιψαί ΠῚ δἰιίπες, εὰ, 
ἀϊυρτίωπν μάίϑες γουνοάιωπι, δι αν θαπη μὰς γηὰ αἰπυίπι 
[μεν ἰαὶν τεϊμδδιοηφηχία ᾿ωΝ ἰαρθιθα, Δραβένις 
τλα ἰἶλπὶ ὁδηξβοιτίοηαα ἀνε ναγν με Φμηϊο: 

ΤῊΝ , ἩΡΑ τρρῖτ γμην ον 
Ὑ ἐρυ τοὼ ἰκομμ να  ριδοι οσοιφος Ἐν 

ξ 

4 οοηυϑιτὶ [ ἐμ ΜΡ βορϑῖνν αμϑν τι 1406» 

τριϊὰρ φινὰπι ΔηΣΘΑ, ἰοευπ) εσρεύφρρ Ὁ : 
Ναὶ ἧς αυοαυρ φδηευ!δ οὔτως ἐπμειϑὸ ἤν 

φϑμει θν ροίδιλιι φαμεν ἀϊαὶς λροίοϊων διρτὰν4 ἐς τὰς πη ογετίοπα Ὠρηνίπίςα Μδμῖν οΡ 6.16. δι μὰς, τ. 
Ψ. Ὀκπιῤηνμᾷιιά διὰ πηρὴ ἰεδίτας ἐμὰ 571 ἰπιςεγριεῖλ. νοτί,α. ἡὐδαὴ οἰίαπι τες οι 4 νιάφεὶ Ροιεὶϊ Δροδοίμο, 

᾿ 

«ἀ ὃς ρ[ πεϊπκὶς ΔΠ1ἰς ἰοοῖς ἰαοοη αἰδοιι. ὀετιὲῇ ἐϑρασα 
Θιοδοηι τίει Οτίξεπες ουπὶ νεϊογίδυν αἰίηυος αἰτί9,( ιιος ἐπνετςὦς: 

᾿ ΖΕ 
ἐν Θιψ. “Ουδά. νἹάο!έεος Πξῶρ ἢς αουία ρακες,μοά οἵὲ τεῦ- 

ΑὉ ΚΟΜΑΝῸ 5." " 
ρεδίε ΠΠυδ οὕτω ἰπουΐδατεῖ Ἐφ ἰδ οετοὲ (δ᾽ ἐορῆπλι ορεί,͵. 3. («δι 17. Μαϊσάϊξείο γούλειις, δι ἐυΐ ορρόηίἰταγ εἴας πτθπ- ᾿ 
αὐ δυε ἰηῦος Αἀδηη!πὶ δι Ομ ϊυμι οοπιραγατίοπις ρᾶτέ ἀδ γανκριτεέγασνς Α(λ..2:. ϑὲ μρταιύαντος ποιηίης 0 [τὰ Β..λ0.. 
νΩ ΠΕ, 4.8.8} ροίδεγίοσεπι βάτην, πο ΙΉρα πγοετίς ἰῃ ση}- Ὁ Αροίτοίο μας ̓ ρία ἐς τε ἀρότε ἀρρε !λτιιγιφυαπν ἱπίλδιι - ς 
πο βοπηίποα ρεγηδβοης 1» δυΐιε ἰα κρὶ ὅδ ὁ τοῦ πη ταιίουςεῃ οπηηιρ πΐᾷ αι γημιοΓιτας ςηρι ΗΠιΠιὰ ἐχρο 

«ποτὶ ἱρορίαἰίτος ἀρρ! σα, εχ οο πλεδιι αυὸά Ῥεζοιτυπὶ ξ ἔπατδὰ ὑστηριις ἡδυ 4 ρίερας ἡ οίιπι ζ ον} ὑοταιιοπις ἀη 4 
Μοιῖεπι ἐβίορεταθ δες ἱπῖοτίς ςοϊμκγοτγο ρτίπιλιη ἀσ5. ταπι,ελάιιε πιοτίςὸ ΑΡοίβολεις, ἡυφά ἀς Μοιτ ρογ] σςοὰ- 

εὐἰτξε ποαμὲς ῬΔα απ, ταλυτόλογοῖν νά ςτί ρος οδίίοιλ, τιιπ μοιμίπίδ τ νῃϊυςείμπι πιιπάθ αν λητεοῖτι ᾧ πεγά τοτ 
ἢ ρεκοράδε ΗΠ οἱς νὸν νόσ μον ὴν ποπάμον ἡήσην ἴτργοι- ἀίχοταῖ, ροῖτολ ἰρεοια ον, δι ζιισισπτο ἃ τοῖο γ ραττει 
ἰεαύαας ἡ 6 90 νώντας «ὐθ μα πονεΐπ ΟΠΊποο ποπιπονη σά ἰωπιρτο,δμιπᾶπο Κι σποει ἀρρίιελτ, εἰμιις ἐτιλαι νπιὰς ται αι 
ποχ ἰμδιίίοίσυς τείροπάςο, ετῇ ἔδερε ἀρρο!]τίοπο τῦ κόσμωυ 10. σγτ 'π βλης τελέϊατιοποιὶ ἐπϑ γοιἢιν. 5ε4 δ] ὁ οκιιλη- 
ἐραίβραιας ἐππιπιαπὶ βοηοτίᾳ γηϊυςεζμτας, ἃς Μοιτίς ἀρ- ἀιιπὶ εἵὰ Ῥαμ!υπὶ,ἤςως Βηηςπίοτις εἰς ΗΠ ροιπιρδτδιίο:αια-: 

ἰδτὴο ρτορτία δε ρεουϊίατι γδτίοης Ἀοιπιρίδιι ἐοημςπις, χὰπὶ γι) δὰ ον τὸν κόσμον. ἈἸτετ 4 λή δ) στὸν μας αὐ ἀρώπους 41 -ἰ 
ἀφμιεριοριεγοα (ραοιαϊίτον νοοατὶ Μοτίαῖςς ςοπίμοιεμιπτ, ἀιέειμἐξξὲ τοΐεττυτ: πιδιυϊῇς ἀιοθυ,ἄς αυνάοσπη αἰ υρτεηιια. 
-φαυσοίὸ δπιοδ λδοστίς ἠοπγεηνύμπι ἀϊοίτας 5 Μυπάϊ.. ἀϊμοτιὶς νογθὶς, βοπὶρα εἰκῆλϑε δι διῦλϑιεν ντί, 4ιιὰ ΠῈ Ὑπὸ ὅζ᾽ 
ἱπιτοίἶεν πιιϊτὸ ἰλτιὰς δος ρὶ ἐ ἡαπρςο νε 3 ΠΗ ει οχ 16 εοὐσηλ νεῖδο ντηιηαις οοπιρςἔῃ!, Ἑλῖεον τάπιοη ρμίαπίος 

1. Αἄλδην ἰδρῆι ΠΔατα τουηά! τοτίυε,ς φῶ 4υΐάσηι αἰοσυ.  τοπὴ βιτιγαίῃ (ας Βυιὰ ᾽φοι ξητοηείαπι, ἢ εἰσῶλϑε μοῦ ὁ" 

τὰ πιλομπλεκορρτδηοη αυϊάειη λπτοταγὶ (4 αυαὶ αἱν- δανείτος ςοἰϊοοάῖυτὴ εἴΐςι, ὸς πιοάο νιάε]ιςοῖ, Ῥεορέοτρα βο 

τε ὁγζατοης ἰπισῃ δ πμεηνι! Ποὴ ἴῃ οπηηῖθιις γι. ἐμθ ρῈ» θην βοπνέμεπθ βεζε αένην, βς ἐξῆν ζρ’ βεῖ βεεφομεπν 

αἰτίους δι ἱποοϊίς, πες εἄπάςπι πος Ράτγοπι, ποτγιριζειῃ τἄρα 7ονε ἐπ τομηάμην ἐρη τοι τ Θ᾽ ΠΑ μὲ οπηια βφηνίηα! βά γε -- 

πποῇ ἀεϊιοποτατίοησπι ργοβυχηῖς; αυᾷ ἀρυὰ Μοίςειν Οεη. δ ρενναβε, ' 

ὅν ἐπα ἐπὶ ὁνίηοι βοηλίμο, 

ΝΟΥ, ἰὠλαρ; εἶμ ἄμοθ- 
πΉΜ! βέέξεηε Ἴῆ]. 

παάντις αἰϑρώποις ὁ Θαύνατος διῆλθεν, δὲ ἐτὰ ἴῃ οανῃες μοιηίῃμο Μοῖς 
ἀρ πάντες ἥαρτοῦ. ὦ ὑρφτυλῆε, ἼΠ 4010 βονρίπς΄ οτα- 

ΔῈ ἀν; ηἐς ρεζολίυηῖ. ᾿: 
Α “ δὸς  ν ᾿ ᾿ 

Αγϑι γὸ νόμου ἀμαρτία ἰωὴ ὧν κό- 1} πὶ Ναιη νίηις οἀ ΓερεπιΡεο- αἰ Μβμε κὰ Βέβον εἷπο ἘΠΡΟΘῈΝ 
, -“-π|Ίπτηω.-Ὡὦο,ὄυ»....-.»,ὈὄὉ΄ὖᾶΡ’΄ ὁ Ὃ ὋτὈἠτ-. τ ’ὖὖὦ--- . τηυτεάν 05 

Ραναβε,δεῦχϑεν. ' ε] ρονειγαμίι. Οτίρ σηρς (οὐἱ ροιὰς ςςπάϊ ρόπετς συτίοί.1}1 φυχίξο ἐς ἀπίπια Ὑ γλάιιος αν ἦ- οορ!Πς “Ῥοῇ 
υλην Αὐυῖιπο μαης ετγογοιη ἡπρίπρετςε ἀουδεταῖ Ἐ- τάφείυγ, αιοά ἀογιηα ςετεὸ άτων ημ]]οπιοίο ροτοῖς φιτη Γερραι Μοῇε 
αἰταιφ)λή ἔτι] ρεσζαταιηὰς νοσᾶπι, δι ἰηνἰτάτιορ ἤος. απίηπια διιπιάπα τρί εἰἴξητιδ ἀν} }1ς, ἃς ρι οὐπάε σοι" πα θὴῇ 
ἰοοοτεἀρίετέ, υοά ἐς ροοοατι οτικίπίς βγορὰρἀτίοης Ῥᾶμ- ρτίδίϊισ ας ταπάςπι ετίλπι τπογταίις οἷς ροηδζιιτ, διβοετς καρ ἐοἢὰ ἠο-: 
ἱεφοςοῖ,, αυσῆι οἴγογοπη ἀοηνάς δ ἐὸ ἀγγορτυμα 2; επίπι ποδὶς πος ἠεθοτ, δά Πςυτὶ Ὀευ5. αυοά δά οδέϊιαπι ςει:αυ δὰ τπος 
μίας {Π| πὲ ἀεξεπάετινης Ῥείλσιφῳί. Ὀείπάς ἀντὶ (αὐτὰ ἀττηδι ὁπῖπος δ ἥηριίος ωις τεπιροτγίδος παίσίτι, σα το ἕχπὶ ποπιξ 
πε Κάταίε ἰητος Μιη μη ἐπ 4αςπ) βέοσατυ πὶ ἰῃεγδίς, ὅς. σόρηπ 41} ἀποῦθυς φερτσλαξος ὁδάιάϊε, εἰς «εἰλτη σπιπες σα πέρ ληῖς {ογ8 Ἃ 
λοπιηοείῃ ρος ρεγέγαπιίεγιτ. ἸΝλια πιυπἀϊ Δρρεϊτίοης ἐίάσην ἕο ἰροητᾶηςο ἰαρίι γεῖς ἄιτισις τςοϑ πάίςιτιγος ἢ - ᾿ τὰ ῥορνμο ι 

ἀπεπο ἱπίς Πρ, ρφμοι(Ἰπαιητ)ροφοαίνην ὩΣ βῆναι 4- (ςτυτλθηι, Σά λἀογαδήι δοδὶς φοπ ἢ 1ο ἀόετοι εἶα χίστηο, ἀράς πὸ 
μβοίμι. οπηπες δυτοτη ἀϊοὶ ρυτατὶ αὶ ϑαπὸ ἐεύρενπι [8 ἀφινο- 30. γτίας τὰ τι ἐουιότιτατι, τὰπι αἰ στίςογ ας φάττα οι ρλτοβιος. ῥφεσαιῆ,ηυοᾷ 
[πὴ Φ βίνε φνδά 4 ἐπραρίηενν [εὐ ἐρηά βινῖς ἰη ἢμϑι [αἰϑαι τεῦ, ΝΝὸς χηϊηϊὶς τορτεπεηάεϊμία οἵ εὐτίοὔτας (οἰιρεςβεη- εἴϊ τοοετὶς οδια 

υδροβοίων βεγγαη [ρει αίηπ, ἰἀ ἐβ βοῖε ἡμιάεπι [ 4 μὲν ρα. τε ίς ροῇε ἔρετατς, φυοπιοίο ταὶ ὃς ἐογγιρεὶ περ πεὶ εχ (8, Ν γπὴ 
εἰμ άπ ἐδ θεν Ηρ ἀν ρωϊβονν, ὐ' δι έρ αμρ υἱιγὰ να φίει βε. το!ς δὲ ςΟΥΓΌΡΤΙς ρατοπτθας ἠλίσδπτυς μι οὐ ταπιξῇ νετίίς ὀπήν χρυ ας ἮΝ 
{Ἐπ Π]ς υλῆ Αῤοίοίυς ἰνος πιοπιδτο ποη τγαάατ ἀο αἰϊπιμηι οἷς ςοππατ)ποάμτι ἀοξζγιπαπι ἐς Ττλήιϊοε ἡπής ὁπ ερεδιονς να 
δηηλπι ά οηνιὸς ποπιίηςς ρετιίῃςπιςη,,ιιάῖοηις αχ αὶ 77 Πἰςεγο,αμὰπι φυυπὴ Πναιοάς Ὠεινπὶ οχ πιο Οὐγηΐδ. ογοατ ἀς διίαπι εῖ - 
ἀκίῃοἴιπε Ἔχοιῖί, 5: δ ἐς φυοφυς ουΐυϑ τη Πᾶς ερήποίπι «δάϊάιζεέ,νε!!ς αυοαυς αμΐηλπ ἰά βετὶ ροίπι (ςγυτατὶ. ς- οτος αἰ υληι 
αἴδηὶ ςοιηπιέτατ!} (α] ἩΪοΡοδ πιΐ ποπιίης, Δέφτι,ἰηαυίτ, πίφις φυυπι ρίαπὲ ἱρία ἀθέρα θαυ πος ἰπ ρεςςατίς ζοῦ- ἦαδὶ τὰ αὶ Δ 
τον βεγιγαη δε ἐμ μά ϑταίν αν, ματι’ 1 φτοῦ ,ἀε φιίθείε ἀϊοῖε 29. οἰφὶ ὃς παίοὶ, δεβαυλὰο πατιγα πος ἵνα Ὁςἰ ορποχίῖος ἴῃ ἰυςξ. ἐς τα δ νὴ 
βὰμμ νης ἐ{ νὐνμον δοά ἢ σοπηπηδητασὶ ἵν πηρυάεπ. ρτοάϊτς ΡΩγι.7.δὲ ἘΡΒ11.3. οὐχ ποη ροτιὺς ιὰ τδιίοης ροΐ (0 εἴεε πιος- 
ἼΠΠΗ λἀζοείρτί ΗΪετοηγπιο,αιος ντ ὺ τρίο Ρεϊηγίο (οτἰ- 40 ὅτ δὲς Ἰαδος ςχρο!! αυδετίηγας, αυὰπὶ «υοηιοίο Ἰβ πο εἰρολυίᾳ, 
μοντο δ] Αὐυρυψείπας, το ἀς ρεςςας, τεηλΠοης,7. ἀρ. ἰηστοδίατυ ,Ό. ᾿ 
"14. {1 χροῖ ϑφηνίηε} ἐφ᾽ ᾧ ἐν ᾧ νἱά εἰ οςειν πο 1110 ̓νοτνν- 3. Νανὴ υ[ηνε «ἀ Ζέξεν, ἄχρι γδ νόμων. 1ὰ εἰξ τορροτα 
πέντ πῃ ηναπὶ σοηοτὶς Πίτρς. Εαϊτ επί πὶ οηγηίηο δἴεγεηπα αυοὰ δ Αἄάδῆῆο λὰ Μοίξῃ ἱπτεσοςίπε, γε Αροίζοϊιις ᾿ρίς - 
πησ τς δ ὑπὸ ΠΟΙης ρεζολειτι δι ποτε τῇ Θὲ ό- ΤΟΣ ΧΡ τατ, “τυσὰ αὐἴει ΟΥίχεπος ἔχροηῖς; Κ᾿ ἅμα ν΄ 
ἰᾶςς ρεγυαίοτίς : ἢος [1 ἀξοττὶ ἡκὰΝ αυοί ταπιεη ροτ- 45 4 δὲν δην, ἰὰ οἱ, υζηνε «ἀ Οἰργήβωιν εἴας υηνεημό ἔνε μετ᾿ ΄ ᾿ 
{μαϊταρς οαυὰ ἐχρείπιογε ἤθη ἀν ἰταυ!. ἸΝουπι ἀὐξοση. πρσηβε; τἰἀἰςαΐαπι εἶς, 55 ἃ δὲ ἀἴτεγα {Ππ|ς σχροίτῖο ρχοσίι 9 : 
10ῃ ἐδι φνληλοῖς τορυιζηληῖς Ἐταήτιονντ γϑ) ῥγὸ ὧν ἀςορί4-  ἰπορῖα ἐτγηςς ν]]ο πιοάο δά τοπὶ ροττίηςης, Κὶ ἧνε «ἀ Ζε- 
ἀηντ Μλγ.2.4. Ἡςῦτ.9.17:8ς ρα ΠΠ ΠῈ ἀρυιὰ ἰάοηοος οτίαπὶ φειι βεοοαιμηι ἐνάε ἐμ τονηάρ, (οἱ δνάν Ἰνονέρμνν ΟΝ εἰ ἀνκὶ [Ὁ μο- 
ἀὐοτον,Ἐπ φύνπι ἑμαρτία ΟΥὐαερις ἧς ζειιίης! ροηςτίς, ποῦ. ννήδωεβηκῖς μά ἐν νονβάουαιν ἰνοπούηεις (με ναβίομες ἐαρα.- 
Ῥοιείς ἴατς κοτυτι (σητεητία {οἱ τεἰατίαμπι αν ο νοΐμητ 50 ες, αν’ φω ναιωναίιδινε ἰεξίνι ράτεδε. Ἐκ οξκὰ Ἰς Πἰοσς δὲ ροτς 
ἀρ τ  Δὰ ροςζατ Εταΐ, ᾿ν αμην οἱ Ῥὲν (ος φιδή νε τοῦξ- ρροἤεὰ, φυυπι ςοιιτὰ ςοπίβίτιεγιε Αροίζολις ρχορασς 
ὄζους τελεατ ἐγγογεπι" ιεπὶ ἴσης! εχ Οτίσοπο δετίρατ, ετιλπὶ δηῖς ΜοΙῖς 1,εβ ον οὔπηςς Βοίπηῆς8 ροςοατὶ τεοῦ 
Ἀξοηἰπηγαπι ὰ ἐπιϊτατίοπ!ς ρεσσαξα ροττίποτει ποηρὸ γε παίεϊ ςοηζιευ ἶειϑςά ἃ 115 οι Δἴρητιον 4υὶ δἀϊεύχλ ρὰ- 
πΝ}} ψιοαυς τατίοης (φιιοά τεκξὰ ρτογίις δαπηπαυς Ἀὰ- τορι εῖ δυην νη ἐυϊυπι ἃ ρεοχίμπιο ἀϊαοΠ]υπε,φαυπὶ (νς 
αἰτία» ἀλιοία Ῥεϊλρίαπο9) ἴῃ ἈΝ: «οἰϊατ᾽ ον β ρᾶτις τς τΐδὶ αυίάςαι νἱἀοτυτ)ρτοσίων ἡ ςοἰνεγξδης ἥληι αυοπιξ 
τυλτας, τας μ6Γ Ομγιζιαι (οἷα φυδηὺς ἱπητατίοις, πο αἱ ἰη νεθο εἰ πο ἰυπτ ετυάϊεὶ φυϊά {τ Ῥεσζαζιηι ὦ 

ἀμεξηι Ροσ ἱρίμε δρί" τι] αὐαγγόνεσοε Ποἴρετς ὕςης νος δι Ἀατοήάιτλγίυπι (ἰά οἰξ οπηπίμηι πημα] οτα τη δητε ἱξηοιᾶς, 
δεῃς βιοοτορδὶς δία πατυςπάναι εἴτε νὰ ἢδὲ ἐονἴάγες. ἤεαὺς ρογρεζοαῖα ἱπτοψας ἐδην μτὴ Αἰμιὰ φυὰπν Βυίυν 
ἀητοί. ᾿ φυ!ὰ ἔξ ἃ ίζορο αἰνότγατς, δι οτοτεπὸ βροτοῖς. ἐριἰηςοβηίτα ταάϊςις ἔυδριε ὰ εἰξ,αυοά ςοηεταιοἠο[ξα-" 
πλοίες μεν, δα ίαυὰ ᾿ἠτεγριοια τ οΠΈ ΠῚ Η11π| Εὺ 'φωδά, ὁο τειη δι ἰεβος γε] δῷ ἐρίλ πατυξαινεῖ δὸ αἰνίο πβκαναδ 
ΛΠ] οι τοίωται Αὐρυϊείπιυς αἀιεηίις Πεϊαρίαπος, ζατογὴν. ροῆιαι ἢαϊ, Αροοῖο Μιίς ρεουαηάυπι ἀυοά ἀϊὰογας ηἰῃἢ- 
(νι λᾷ τεπι γεάφαιι ) εἶ φιοσά οἷ ἰη Εἰς νειὶς Ἀγροιράτοα, τὰ αυοάάαιῃ οἷϊς Ῥεροάζαηι, ἄι 0 ἐπε ζεὶ δι σοηταιίησκὶ 
(πῖςῃ πλιὰ οίσαγας (ςητοπείληι, δὲ ἔοι ἃ ροιοεϊ οχς.,͵. οπῖηςβ δοηνηει ηαίζοτοπτυς. Ῥεγδδίιιγλνιτα ἡζταγ νἱάογὶ 
εὐ ε Ναπιροῖ Δενθεντορεῖςηβι αι εἴτ οχ ργοοάεητίρυς. ροιεῦαξ, νὰ νὈ 1, οα ηὁ «δν [Ὁ] ἤγπού ἡπηρατετας ρεςρατῦ. 

᾿ δ᾽ ἐνὸς ὐϑρώπον, δοἰτὰ ἐπ φὐἰπιοάμαι Αὐρυεηνας ἀς Οἷν ὅς Τταψὰς νἱδευατυς βςεὶ ποη ροίϊς νε φυϊἝᾳυδαι παϊξατυς 
ἀπ Πρ τιιγνορ... ΙΝ λων πε, ἐπ μ  ουνοιηάι "πρμίαμι ἀδηννα ον. φεςςατὶ τοὺς, 4υ τα Βοπιί νἱχ ἀν πὶηδῖο,, δὶ τάτίρηι νῆϊ 

. δείνμνν! νά βαηραἴ μιν γνατ εξ νοι ἐνοπνῤηίδιδε βεημ μαεαπμδαμ, ολιεητί, τυ ΐτιπι νἱάφατις ἰεξ αι ροπεῖς, ποδαπὴ να ἡἰλαι 
πα ἐν αἰ αν [ἐφμερείον ἰῃ ἑαέερω παβεναδν. Ἐξ [πγθλοης ι4.ἀς νἱσίαπης νἱάς ἢ ἀμ μίαυατῃ ροίβε, δὲ μἀοίτξο τευ: ςεπίςτί. 
γαῖδίνδοπήι φορά ἠσήμει, “νυ Τά βμε εμὶρα πον ποθ, Αὐ ἵμες νετὸ σοπττὰ ἢς τέϊροηάει ΔΙΌ Ν νι ἐ0 ἰρίο 
(πτεληςς ταῆς φυυπν βεδσολαίε ) μούνη βεοραξ αν ἐαην βαξβων,, 9 φιοά {{| οδιιοίυιε νιάτα δά ἴδε τεἰδ !εηἀοα. Νοη εηῖπὶ 
“βναιονε. 4 Ονοδεὶ βετεαννν!, σώντοι ἔμφ ρον Ομοπί δ ες πιοικέοίηπει μοπιίπεε γεὸν ἤοτί (Ὀἱνιρες εατίς ὑοι Δη- 
η0ὴ ἀρὶϊ ἐς Φοτγυρεολὶς, δά ἀεὶ ἐκτι οὐ αἶϊε ργορα- τοὰ ἐμίςεγβς, ἀς φἀμϊείε νἱφε!οες ὁπηηήρυ ἐη αἰ ρυμτίο - 
βληίοηεν ἰάείγοο ποι ἀοίς οπιθεν ἐπ Αύληνο ΑΗ ΠΣ σοττα- ἧς Πιροπ το) [δὰ δίχειας Ῥοροῦῖο Αὀιηνὶ οππηεν εἰἴα το 
Ρῖον, (φυσά ταπιεπ νείι πὶ 6) (ςἀ ἐῶ ἐο ρεςοα[ς, ἰη ἰρῆυν (λοι Ρεύφαῦ! δι Μοιτίρ, 4υαὶ ρστὴδ εἰξ Ῥεοςζαιὶ : ηυρ- 
ψιΔ εἰ ρει υῤ οὶ ἐπεί υἵῶε. ΝΝεφυο φδυίᾳ ΝΗ ξα μος ἀν 25 οἰαμι σπιπροίπ Δάληιο βεῦζληῖς δὶ τὸν φυοάαπι» 

. , Ἂν ἱ ε} 



ϑἢ 

- 

᾿ ἀ 

ἐ δ « ᾿ Ἶ ὃ ᾿ ΞῚ " Ρ ᾿ ᾿ ; 

᾿ξυριγὴς Ὁ ΕΡΙΦῬΆα, ΠῚ α΄ 
τον τας Τ᾿ χρσάοίη βίο ἐλπνειιηα βοθοιγίμιθν Μο9 δυνοδυρέϑδαὲ ῥεῖν. δοπάιθίολεβια μἠίοατα, φαπὶ ρον δ ἀπιρίοδδοηζως μι, 

, φιὰπὶ ἑη ἯΜ" φαΐ Α΄ Ἀάδηιο δὐ ἐρρεπὶ ἀδελτ ρεε Μοίεῃ εχ- ἰὰν οδοάϊειεία: σραφυίτα τὲ ἀνόφίνμις ἴυδι ἥκηι χὰ ἰός. 
. 

»“»" 
ν 

ω- “ἢ ΑὉ κομανοϑ. Ν ΣΞΞ 
νότον Οὐἶζεδε ἐδεϊρενεῦαν μος ἰσοσ,νε εἰατσό- ἐν νι νη ρενήνάο ἡμαβ οἢ, 4 ἀ λον ῥνόρεοίεονε ἐς νελδιο Προ 

᾿ ῥα υμολβερ ες πϑημα! ἐπ ηάοτεε ἃ θοϊλφιληίῆηο εὐ ομι, ὕοε ε ῥῶ ̓πθίυεωοὴ γα εβορε ως {εὐ ὦ. 
ΟΡ ΡΕφ ΟΕ ἢ ρει θη. πο Ἰοπα ἐΠιιὲ φοπιοτδ: γα Πυτὶ μιι ἀἰ(οττὰ (ζει δὶς 46 πὰ αἰηυγι τ Πη ΠΕΙΜΕΉΝΕ ἡτιοι νεϊὸ ἀνδλλ ἔπε, Εει- ὶ 

Κ᾿ ᾿ φίϊο ροιἴς, αΝΐ Ἰὲχ Αἰ συλ εας ξαρίεγουινι τε  ἤργοήθοινε τειν τῖν πλέυτα ρυσραεῦοησδι ᾿διιίδεσηι δὰ νίοηοις ΜΝ ταταῖ! φιαὰά δὰ Ῥαςειπάμπι ̓ βιπηθψαηνννῳ . ἰηφυίς, υἱδεθων Τὰ ἰαπιργίάσηι εχ οἱ νοτὸ νάϊολυς Ν᾿ ψιιὸ Κη τππ μς 
φοηίδαζιΣ :(Οπτος ἐμέ Αι ἀποσρο ἐκ οο οιἠπείφαδά 4 τδπι: 4υὰπὶ ἤη ετίαηι Ισπφὲ ἑοτείον ΟἸεϊδος Ὧι ΝΜ "οναίννι ἑηβια τ φνάηφιαην ἀν ϑήτον Ἰϑθηψὼ αὐ ἐπεπὶρί ρναβει[ἐ 9 οδο ( ἰτὰ πὲς ὕεας Ώσιις 2π1ει) ν] 10 οδτιοαπαι ἀμ άϊοαη- 

ὶ πιο. ἐπιρβορίο ϑοποχὶ! ιοτίπτ. Μογιδιη οηται ἀΐκεγαε ἰγυξηδῇ ΡδῚ φιλίην, 4λ τὴ ἰηἰιτον Αἤδάνις ἡ πτάξης. φάη ἃ βπαιμρα ἴτᾷ νῦι ΟἸιγίοἴοπι (ξατεητίαπι Ρίατη δι οτ. ποῖδιῃ [δὴ νι, ταητί (αἴτοηι Υἱγί εἐχεπιρί ον ςαηι Λυάίοῦ 
, ψογιλιθοινεχ ἠλτυγὰ (δή ἐκ ρεσσατο ιπιλδιπι απαθὶη. ἀμ ρον ματυγαῦ, Δεκηίπε,ἀΐοοι δ οἷν, δὶ ἐς δθὰ ςοι! ἐξ ἐβοάοχαιῖ ριουῖιν ἀορταυδης, δέν υενθε, ἰπαυς, πο εγθμ αμάπίο οἰμην ἰμάτοίο κα ἀυογιηἀδην Ῥάτηιπι,ας Ριαίεγιιει 

λῇς. Βὲ ποαιία εχ εϊρογοῖ β ἐσ οιή ἤλης βες πατιίος 6. Αραίζολνιε ρεοοιοὶ ἐπρυταείθηεπιγεχ ἤηοττο ἅν Περεκο,. 
ἐμλταν ῬπτιΣ 

Εἰννη νοι» οἱωνε βεοραθνην ῥηξανῦμι, [μὰ ἀμ. οῆενο γγογ ἱϊπιις Οὐ επὶς [οίρεὶο,νονίδει ἡρίος ὁροιῖςας, 

δηῖς Μοίξη τοξηλτγιειας ργοϊπδς ποη εἰς «δὰ οοἸ ΠΡ οτος ἴο πιοτες βἀς δε, ιΠΐδιῖν τασνθπ ΠΟ ἱπιρυταπεμν ρδξομα Γ᾿ ἷ β : Ε ξ ἕξ ξ Ξ ξ 3. 5 οο ᾿[μαμονμρεὶν βνονμῳάεηρην 
βι 4 μονα θήΗ “Ἰβανημὶ 1 Ἀείδη ἀφι 

Ἰᾳαα βιην. δυοῖν Αὐδ, 
: πη ἐ}} 6 ρείος 

κε η Δ} ἀλλ ξ ων, δἰιοτὶ ροίϊετιο 
"4 Φ' ἀοποιρι" τινῶν υ- ἈΠΘΕΘΙΝ : 

[μπὲ ἡνηδὸ πηκν 244 0 ἴῃ τὸ αυΐο, 
1ϑεὶ Φ' ἀδϑηνν γι γεαῖλα ἄξαν Α ἀάπν ὃ 
σνΝίμ: πον ἔ εἴν ΟΡτὶ ὅτ μον πρλᾷ 

ἢ Νὴ “Δ δμὲ ς τ 
[μορίων αϑηνάανμ. ἐς ᾿ τὰ ἂν; 

κτειφυς ᾳυοᾶ 

ΟΕ σε π δεναν τ ἊὉ τὰς θην Η 

μαρπίσαντας δὶ τοῦ μριώμριτι τῆς πα- τ Πιπη Πτα ἀΐηξ ἐταηίρτοἤποηίς 
ἢ ' ΣῊ . ΜΟῚ ν᾽ τΈἪ μέλ- 1Λάδπι, " φυὶ εἰξ τγριι5΄ ΜΠὰς αυὶ 

εαξάσεως Αδαδ, ὃς ὅξι τ μὲ εταῖ ἔμεκι!5. ΜΡΗΣ 
ΛΕ ΕΝ ὦ τὺ ᾷᾳ ν ἢ τὐ δ νεοβεπίσιοι ξείπ ἰ 

ΑῊλ οὐχ ϑς τὸ οὐδϑαπίω κν οὔτ Ἰρβ ηυοά Πεν: στα ἤςατοτ, πᾶ ἢ 
καὶ τὸ κάσσα: εἰ γὺ τῷ τῷ νος οὐοα.-ἰ | ΠΠυονηΐας ἀβρηία μναπεὶ ΠΎΤΘΙΝ 
“Πώματι οἱ πολλρὶ ἀπέϑανον., πολλαὶ! [ταῦ (ἀπερπιαϊτο πραρίς στα εἰ 
“μῴλλον ίρας τὸ Θεοῦ καὶ κὶ δωρεαὶ ἐν) δὲ ἀοποτίο ῥεῖ βταιίδαν,, φυα ἐβ' 
μ τῷ ἐγὸς αἰϑρώπου Ἰησοῦ Χοίτοῦ Ι τ Αἰοδ,Π ας Ποτηϊπίς ἰει ΟἈεί. 
ΚΟ τ τς β ἐασαῦσε. (εἰ ἐη πια!εος ἐχαπάαμτι 
οἰς τοὶ πολλαῖς ἐαἰϑιοσόῦσε. ' ΤΩΣ (ωυπὶ οἱδ ἰῷ 

᾿ δε ριορϑξοι- 
“" εονειὸ ρεἰπλὰπι ἀ!ξοταπι, φιὸἀ ΝΠ} ς φα! άδαι πδίακᾶ ἴα οἰδεπίαπι ἰῃ πηα!Ππογατα Ἔχἰἰαπι ρεοραρατίε πίω νετὸ οί» ἴα ἐουλεοι ἐκ δι" 
κιαεξάυπάαεέτι 

᾿Ρειεποε που, άδυς δὲ Υἱκ ἄσμν παϊος, μλπιο δὲ ἰηγεστ πίιπ : εἶπ γοτὸ ν Μοῖ ΠΣ ῬΗΠΙΣ “δοὴ ἴοιεν 
πιλινιιαν αἴεπτος ἱπίμητει. Ἔχ μος οηἰπι οἰ οίτοΓ ὁπιηε9 ἄσπι, (δὲ τα 8 φυοα δά εἰβεόξυπι αἰτίης, δυλάϊς, νι ἀιδεχ 
διοιπίμει ἤθη ταπτὰσι πιαῖς δἰξοξείδιι5 δεδδευα δε (45 ὧἱ ΘΉΕΙ͂ΩΕ δε πάταγα οἱϊ μεζξατὶ πρσπάίνηι, δι λά ξιο 
γηςσληξρεςςατίς ίσητει βετί Ας τποιτὶ οσποχίος, (τὰ εαἰπλθῸ ἡᾶπὶ αἰτεγαπι πισζδιη τύβη τὰς, Π ἃ ΟΝ γάτίο ὀγοίρηιίς. - 

ἦς ὯΔ γυδεγοὶ δὲ ἀδυϊτί ἐσ ἱπποσεπείδις δὲ ἱπιπμοττλ! δας δι», ὃς σοτροτίθ,Ποετ [ἢ ριυςξρεῆι τγδηίδυ πες ῬῬισρίσιο 
᾿ς ψοὶ δὲ πιοτίλϊρο ἤογεπε)(ο ρίδηὲ γεορ πλίοὶ, σοπιγδέχα δαὶ , «ὰ τα οοΥ ΡῸ Πἐξάται,, ὅς Απΐππς ρήμηυπι δή χιείπμῃ 

: ᾿ . ἐπάς ἃ ῥτίπισφατοηξς ουἱρὰν αἱ ἴιεσοπι ἴδιη ἤδίας ἴᾳὰο εατίτατοηι θυ πὶ δάμηι ντ τὰ 115 ἠαϊοὺς τορι Πλζιης 
ἣν ᾿ ξοποτί γίαίαμας, ουμφτγληἤν ΓΕ οπεπν Μοῖς εἰ ρτίήνι πὶ Ο βαοςαγα, Μοτς ἡ] ργίου,, ἥπις Μοιταϊίτας σηληςηρ, μανοὰ 

ὁσηίεαιξα: Ηχς δλυτοπὶ αυογίιπι ὃ ποπρα ντ ῥοίε -ὡς Ῥέξπα γατίοηςηι. 
αμᾶπι ἰσηδὲ αἰιτογ ἀἰἠἰοοτίης Βοπηπες ἀξ πηίσγα 11 : 

π“πῆ“-ὦοιΦ«Ψ. ἐτα Ὡ Γ τ τ πσπσπέον τ τ το, ἘΠΊ ΣΌΣ μεραόπτορῆν τι να σοδευγεσε οι απο ηδιρι όθῖρο -πἰ-ρσπιπεισεπδιιιςος 
ὅμῳ; ἀβρρτα δὲ ὅ" ἐλλογεῖται μηδν- ζατυτη ογας πὶ ττηήο: Ῥεοοοα- ρδεεήξηνν Εγ 48 μὴ πηνηᾷ: 

Ἢ . ᾿ς μα σε... πὸ “- ᾿ Η͂ ἘΝ τὰ μ . {14 [νϊιρωἀνηαποϑθὴ τῷ ἐμοιώματι. 1ὰ οἵδ, καϑ' ὁμοιότητα, γε σὸ χάρισμᾳ ἀἰοίτας ἡ] ἐρίψαν φιοά Πεις φτατβολίων : δώ- Ραμ ͵ ΡΥ “"-Ὄ (οἱ ὁηατταης. Ῥεςολυΐε επίπι ἰσίςης ἃς ργιάςῃϑ 1ο μηα γετὸ ςοπήιτίοησιη ἀφοςίαγας ἴῃ φια ἔμητ ἢ) φυὶ Πθοτα!!- κοὺςν δ γόμον. " » Ἵ κυ νεγὰ 4{Π| τοι ρατάτυν πο "θη κα , βεβδς ἡμα “ τ μβδια ἀὐμεαὶ ἰρῆαις ροίετ!, αὐ ἱρίο παίοςπάϊ του τίς {ΠΠΠπ|ς ἔωπς ΘιδΣ ρατιίςίρες  πεπτρε φυδά ποῦ τποϑὸ ΕΣ ΗΒ ΟΣ ᾿, ἣν Ἶ εχ ταῖς. εβο. ᾿ ἀκώρμι “δε ἢ ὐὐνιὴ τοὶ ηὐϊάσηι ίμητ ρεσυλτί, εἢ εἴας ἀοπμεαι απο ντ δ. ἀιητ ὰ ἡσατι ἀδί] τὶ [δι ςτίλιτι Οἰνείει πα τία Ἐχογηατὶ, 
μεξείη, εὖ εἴς, Ἢ " Ἀερπαιης ἀυεπιὶ πλοῦβ Ὁ Ι4ά. διά γεγηκμῖε πίον; κ΄ 

ὴ ᾿ ν᾽ ᾿ ᾿ " Ε μ : 

{ε ἡἴατα νη: ΑΔλ' ἐδασίλοῦσεν ὁ θείνατος “Στὰ Α΄-ἰ [ΙΑ ἀλπιο νίαυςα Μοίξη, [1Π ςο5 
υει(ἴεπλ, πέσ -α ᾿ σέ ᾿ δὲ ὙᾳΨ0.: ᾿ Ὁ Ἂν ὀχ , 
δὺ Δαα] 21}. δῶμ ἐς! Μωσέως χρῇ τοῦς μὴ ἀ-ἴ Ἰοτίδαν “αἴ πο ροζοδισίδηϊ, ερίφηήρ ἐν ἐος ἀνέ πο με. 

. 400 βῃξαϊοτά  Γ Ῥειεαξο νενο, τῆς 0 βωϊάδωγ, ἀυρρπα δδ 4υλη) πη ΡΣ ν σι ράυ Οδηϊὰοχρο ΤῊΝ ὙΠΙΥΝ 

Ῥερδο πῆοηρ ὧς ἐγλωγεῖπε.. 1 οἱξ, ΕΠ τ Ἰεχ,, π΄ Ῥεςοδξιιπ) φαιάςπι ς᾽ πηιπίπο οοηαίε Ααρυθμνυο: «Ποιὰ ἱπ᾿ὸθ ἀυχίοτ φιῤάϊα. Ῥιρξδϑιαιο ἰς Τεηίει ροϊείξιντροις φιοῦ ἢς Ἰὲρὶς ἐγδηί τοῖο, Αὐ ίσητος. ἰμπτίαν (ΔἸυτοῦν Βάρτι(ηἱ (λεϊδήνςητο πἰπνίμηι ριειὰ 

Ἀν εαηνάτ. Ιτααλις ἐμοίνμρ ἀϊαίειπ᾽ μος ἴοτὸ ἰοτηια " τὸ κρίμα ἱρ{ἴ{π|8 παρκπγάμαιτο.. Ψευτι (εχ ειηρ!! αὐ γφυς 
εὐρλπάϊ, ἀσαπι κααυ τοῦ αὐἀυϊτὶ αιοείεν τὰν ἰάιταῦ ρα. Ἰδαννὶ οὐ ρίαηι ΠῚ οὐδιιᾶα : διηιμ}} πλίπας αυιὰπι ν Π 

ἀρίδηναπτατι γε οἰο!! ἐσ Οἰ γίοιθδοπιο αἰϊαπὶ ργοίσ.ὀ δεπεβοίομ ζοπιπιοείτὸ, δ άς ετἰφπη πορὶ δὲ ἃ φαῦ πι]Πυ πὶ 
κοι ἀἰινίοησαν δαίας Ἰοσὶ αὐ(ςείρτα θϊατοῖς ροΐϊ ἀμαρ γνηδμιλπ) «οπιπισάϊπι Παρ βε αάβετε,, ποὴ πιοήὸ ἃς 4ἰἰς- 
τῶι ἀφείς αϑεράηεινι δας ςΤοηποζεληταν οὐπὶ νοῖθο ἐζω-. πυπὶ οηγης τοηγίτιδι, δά ςεἸ Δ Ἰηβεήτςετ Αϊᾳιςρι οι." 

λάλπιο ἱποϊυμὶ ῥοσολυμοῖ, νηάε Βόο δαδεὴς νὶ γοὶ ὃς σοῦ. Ὁ ηίαιις δώρημᾳ οἵ ἰρήυε χαρέσματε οδίειδης, γε νἱοἡ Ππ πε 

“Ἵἀ4»η υ͵ήμε “4 Μη, κὴ 

ν μὰς ᾿ . ἱ εκ ;Ῥοῖς ᾿ ] Ι : : πὸ [Σὰ ρτατετηιαηι ιδά ελά ἀπείη το οἷν. τὰπι ἰατσίαταν : ἤμης ρτιηςρία Πβενδιικαϊεην οι Ῥδαὶ άιος 15 ἰυδ' ἀφοίαιοι, {πὶ εἰαπι ηΐμηῖος, δ το ἡνοχτί, φια; Ῥοζοατί ρορηὰ Εἴ, 30 1 ποϊυάαι. Οτίρεπος νογὸ ἐπὶ ἰήας νου οι! ὀχρίκλήρης Ρϑηδιην Ἰκπὰ πα μὴ ἠα ἈΑΑΘΕΥ ΜΝ οτίμεῃ Ἐχοιθμ]2τί9.20 ἡγαῦς θὐνμο χάρλγα ἴοι μήμεῃ τὰ εἴς ρνατίαπι Ἂς Πἰδέταϊίτλν. υδά ἱρᾶ ἰπ- ορηοχ. Ἐτρο δι Σ εχ αἰίυα ἃς Ῥερολτυαι δηϊὰ οχείτοέιηί. ππαϊτὶς πιοάϊίο δεῖται αὸ Αροβοῖ! ίξορο »Δοόφας δ ἐί ΤΡ ινς ἀϊαυατατ, χιοά ἐσοὸ αι άξ ἰπρεχεηπι. ἐεπιρίαπι νοτὸ μον ἄρισμᾳ, Ἰὰ εἢ αυοί βτατιῇςα-. ἀιοιαμάνι τ. ὑδηλβι λυτόπι 1ωεχ 111 εἰῆξ ἠϊά τὰ αὐδηι τγλη(ρτείζιις" γογίτατο Βτίπιὰπι ἐπ οὸ «μιὸ ἰὴςς νεγῦα, «ὁ ἡ ἀφηο οἰ Μο- ᾿ ἘΠ ῥθημψαί ηλις »" άργνι ΨΟῖσ᾽ Βινον, Εγαγ μα. τὰς Πτ ρτίροερς: δὑηνβειηδὶ είς ̓ἤαζαπι δ ςοὐδιτίΒοΠη μά νης τε εἴ Αἀφαίηὺς» ὃς φυοάᾷ Ἅπὶ ἡΠυὰ Ὁ ἐφολῖαηι, μα "Πάρος (εν, ἴητον τοῖάτις ονέὐ,  άεννο μά Οδεϊβῥαἀμεηιῶ; υΔ Ν 0» «ρων τοδιὰ οὐργό Ὁ αγέϊζυ!ο. Εἰ ἀπτδὴι τοροτόπαιιπὶ ἡπὸαῦ ἰῃ υὰ ἦτ ἃ Ἰφαιῖς εχ ῥτίπεὶρὶς δεπεβοίο, ἤπς Ἱ4ἰρίυπι . οοφπσίφειε «σά τεὶις δὲ αιοτῖαἰις Δέξυς Αλλτγαο, τϑος δὲ ποτε ο- ἢς ἀρραϊϊατίδης Ρὲτ πιοτοηγηνᾷ [εχ Μοῖς ἰῃτεῖ ἰδιι"ς μ μὴ ̓ πθ ἀλη υος βηϊηαδαηγός θος ῬΑ], ααοτ ἀυοά αηΐς οχ Ρτίηοίρίς Προτά ταῖς Βιοτῖς Αἰϊοχυθζιις, νπφθδο ρο. ἐϊποίαος ροίξοτος τοὶ! ς ὃ ΜΠ ΑΜ 4υτεπι ῥνιάιαν αυλιη 39 ραττιζα]α γίως εϑρίις ἰηοἰυίανη ἀξοίατος. Αὐααν ἡ ροίροίυς λα μμῤν ζη Πετίοτίς ἐγριῖ δὲ ἐχεπιρ[ ,[α ἐἰς ιια ροῖοα 25 ἡσπηρς φυδά ὃχ ράιροτε ἀϊιδ» τ λέως, δώρνιο ἀρροῖ λιν α -ἀμετυπεν ὥοο ἐπηραμδδηδ ἰητοσργοτανί,, αυοηίληι τ Μοῖς ραμά οἷ ποὴ. ἀϊίοττὰ Αἀαηγῇ νι τεγιδίπᾶ ἃ 4μο,ορρόηνὴ ΜΟὴ νιτοηηίηο ᾿ἡδὴ βιοτῖς βὸ ἜΠΟΣ Ἐ Ἀπ εχῥ σας ποτα ἡνδιτ5.45. Ηρ ἀμτθπ) ἀιίξτίηιοῦ δε [οτταῇης Πιδεϊ ας νἹάφεὶ Ῥοίῃει 
εὐυκ λνρμα τρβ δαὶ ὀχ ἠϊεητίς (δὰ οίλπιἸορυταε μεν κεν το τ4- δὴ αῃέ: δι οὐδέ [ατίοπρ ροτ ἀδιπὴ ταμε!Πζ ἐπιάα οἴδειίοι ἀνὰ, πρυ μὲ τ σις επί πιτγρυς ἀϊοίτυς Αάλιηυς ΟἈτ- τάπιον οδίδτυαπαίμ γίάξευγ,νε Γαεὶο ςοΠατίοπιῃη ἰητο ]!ς 
πῆδῃ στοὶ ΜΝ Δ ἐὀνόβῳ ΗΝ τὰ ριον δα ραν ἡρρης βεα- τρμκ ἐρ πρρ μεῖς ̓ ὙαΣ ἄμ ὅμι { Αὐδ θέον ; ἡμὴ τἀ ἰππιταπάνπι ργοροίϊτις {τ ντεγαυς. δ ΜΗ ΕΕΝ : άςο γε ὉΡ οἄπι οζινίλπι χάρισμα ρυνλτίπι ρεγ βεὶ ἰ 
ὑἴκος; ριμλταήη ἐρεῖ αϑολναξειεις μα ποβρα τόμ 40 Ὑμτι πάτα; Ἔ ἐν "ἰς ἀαπίκεοήο γήδα δὶ ἡγίταπι νἱπ Ἴαφα ἡἰν οὐ, ΦΗϑοαι βιὰ θυ εὐ γ0 ἀὐθη ἐν ἀρνίον νομάς τορι ὯΝ δὲ πὴ βαϑηβί ας ρὲ 

τὲ ποηπυ ις 1ιατιηίς ςοάίοίδιις Ἰσρίτας ἐηνριμαδαῖνν, ἰὰ οἵ, . ροῖς:οἰηἀ εἰ ξογῆπι ἀὲ ἰΐς φιν δ [μὲσ ς ἤιογαηι ἱμορίε ἀροατι ὑτοραβ ἀιβοαπάί. ἘΝ ἐσιταν ἴα μυίας Ισοὶ ΕΧΡΙ- φηληχαδῆι ποπ τορυρπο αἱη από τ βοδε 19 γΩ0 δὲ εὐ . δελογῖτο. ὃς σοττὰ Παῖς {οτίρεαιχα αλο ἰας σοηαςηίτες, α]οοας Αροίοίις ἀϊοτεγς, η πὰ ν.ζο. λΐτετ Οπφβοηὶς ἄγοι ίηο ΠΣ  ο ν πὰ Ῥεϊσίδπυς Ἰς οὐἴας ὁχιδηδ ςοπηπιεηταυ} δοάετη ἀοοίρί αν δυζεαν ΟἸἸΠΙΕ οδοάϊεητίαιη χέρεσμα δία 
ἡ ποη ἀς οχίτεπεία ἤρὰ ἐς ρεςολιὶ πίη πιϊοιαπιπιοίο ςἢ,χυδὰ ἀϊιιοτία ἀὐμϑνῃ εχροῆτίοις ρυιᾶς ραγτιου μι Ἢ τῆς , δ: δ ἢ αν τ ποήγαη ποιπίης, τὰ ἢςο ἐχροήξηθ, νοσαγίς, ἰ(οπγοἱ νογὸ δικαίωμα ποπιρε νετῆσυο τῷ ςλυΐ οἵξ 

ον ! ὅπ τε ἍΓΡ ἀ  πΙπιοῖς Ῥεῖ ἰεζενὶ Νοῖ ̓ἀὐομιξορθις ες. ἀιοκέριϑ [,μερξ ἐχοϊιάοτε; ἱπ φύο' βν ἀὐτεῖ λα Πηκίπ- ἀμ νες, “Ια ῥτιπενα πρδνιά ἀἴμην {26: βγ ωάνις ἀμ εῦδι πν πιαηΐοα, αυΐὰ νἹΔοἸ ζεῖ Οληπὶ τδίτίαπι ἤθη ςοηἤάετας " : | ἣν ΠΣ: ἐν ἱπξεγρτεϊᾶταυς ἀρδ δα ̓  ἀπϑον - διίαηι 4 δ᾿ ἀηβήνης ἀϊαστίαπι ρυται Ἀοπιμτυιι οδάϊτίοποπι [. μην ζεζειν θε ρνάιμανίξαν! ον θημεθνν {ας (' ΟἸννδνε υοίν"- 3) λοίοἱ τὸ, (πα κα τὸ χόσινιεάπιημε ἀν ρ᾽!ςεπ). ΝΝΑπε τοίρειι ͵ πὶ οἵδ ύταβτπϊοτρίδο, Ἐσὸ γνεγὸ ἤληῦ οχροβείοηοηι ἰδ οὐ δον παιμῖ, Ρ εν ἰἐψοηὶ οΡί! ρον βοαεῖο ρεκιαητ : ᾿ ; ἢ ει. οὶ ποδὶ Ι ἰρ, ἀϊσιτις χώρισμω, ' Ξ ᾿ τλαϊην ἄες ἐεραἀιοιδΗηη ᾿δηϊπιαδοῖ ἀϊιν Αροῦο-ὀ ρενίνὶ, ρὼ εκ ἀβθιβε λα μηράς ββερδι “τη ἈΡ τΡα δέον Ράτνὺς ον ἐκ Μὰ, ἘΚ ΕΡΡ ἰωνν, εἰ ἐποίϑανί φηπὴ εηρὶοπίδια. Ὠσὶ ποΡὶς 1112π| ἱπηρυκαητὶς, ἀϊατιν χάρισμα, κὁ 8 Δ Πύλη 

. ας Πα. χά μι υδὲ Αὐσιυείπυς Πργο Τς ρεσολτογιπι ἀδεποβεὶ νδτὸ γατίοπς, χα ρὸν ἐάπὶ ἐπερυταῖαπν πὶ ἤπιος, Ὄκδς κς 
ἐπρμδ πὰ ἐχν ἁ ἑ μοὲ τῇ ἴσζο ἀγα πε βξημο τος πιοτίτὸ ἀϊοίτυτ δυίωμα, αυδιὶ πος ἰυτος οΠΕ ςἰδς ᾿ (ξι αυὰϊ 

"ἴβαμο Ἐουϊεῆα φαληννβεαδι ἧς ψιοά δὲ ἀνεττὰ ἀρθοῖαν. ε ἡ Ὲ βαπιιῶνε πω ἰρίε ἀροβοίας νεηΐα9.4υ0 ηἰεἰ- 
εἰς ἔν ἰῆυν, δίφυά ἐπι θδοοὺμ δὐερνσβιναι ἐπξμιιφεἀε μὲν δὲς 40 τὰν τοῦνπι Βυΐας ορΠ]ατιοπίς ἑοδηγΕᾳ νετὸ νι ἰηιεΠΠ ξάτυτ, 
ὅ98 γἱβείων Ῥανίωι ἀφενέινε “ 4νΑ {ιδ΄ ἕαπε τόσμεδ μων, μον ὅς ἦρη δὶ εὶς μοί ατίαπι αὐ έξατί) νἱος αἀιίςοτς ἰη (νος νεη- 
ἐνη κᾺ τοκαρευδοίηίφηιει δαμειἀνὶ Οπτοτὴπιζνῖ δά τοπιτε ἐυΐο φοπίεεγ Αἀληπα τη πὶ ὈἈγήξο,, δι ἡ] ίμις οἤδεπίηι 

Ν ΙΝ αδὰ Εταίηναν δοπιιορεὶζ αὖ μένοντος, νι -.,. οαπὶ {πεῖ οδοἀςήτια, ντ αι ἔτ νὶς ντεαΐαμο [εἴε ἰπ που 
᾿ ἥνπιειηξαινεῖα νογἤειϊο νοζὸ τ6.ν͵ πὶ νὴ! οὗ μα 

καἶ βαιίμς ἀεεο Αὐλην ροοςαητίς γοίβέξει ἡ δ εἰιιὸ 45 Ιὰ εἰ ἴα; υς Αἀλην ρήρράρ ὐθηετ πατυταῦι, δι ΟΠ οἱ 

 ἰζοβο,ουΐ ρτοροίτυπι ποη εἰξ ἀό ρεςολτὶ ἐοῤ αἰείοπς ἢρτ',͵ ἐαρίείοιεν νι, ρεν [λετιβοίαιρεν ἡφοβι4.,} Ἐλὶρ ἴταν ἀρραῖοῖ 
ἴοριοπὶ ἀ{ΠΠεγετξ ἔρος ρεοβάγο ἀιοά ἀἰκότ Ὁπιηοδ ΥἹ- ΤΡΈΡΉδ ΕΧ Ἰῤ μα ῥα υμέ θὰ Ν οἰιοιου, μεν ορξω, 

ΓἪ ἀῆξει βιοπιίηος ἡαίοί γοος, φαηΐδηλ ἰη πμκωκη ἄρα λα 56τι νὈιαμορδὲ φυσι ρείπιὶς μος τρίο σαρίτς, νεζοιη ο- 
Ὀεϊηάς ἐδπὰ μεςζατί δρηἰτίο ἑὰς ἀΜοίο ἄςπιμπι ἴερε ποις. ἧς (ἀροτιοεπηΐε, σα τὰ οχιϊήσμεῖοειις Ρεςξαιί: (πος επί 
Ῥεγεθλμοχ ἐηΜ παταγα ρτῇ θη τᾶτη ἐκρ δ θμιδι ἴδεν εἴν ωμ» ΟΝ ρος 5ρ(Δπέζαιη ΟΠ οὐιην) [4 νὲ δηιρίίυν 
1ὴ σελδξᾳ ηὔβάναι ἰῃ ̓ἀμάκη βοίνς κοηϊςιομ 5) νὰ ἱρίς Α-. αἷσι πως αὐεῖς νι ἀσρυσι ΑΡοΙτοὶ! δεείζεηῖ 0. 

. 0 οἶμουρε ΠΝ 2. δυο τις ποημηλιαι φυϊἀέρυ:; τίξεπον. 4 υὐ νον βειφφιωενάηε, τοι μιὰ ἐμαρτήσανταρνοὺ βιο 
λαμ δέ αι Ὑοκειὸ ἐπ μας ἀἠριϊατίοης νίιις λάταρ.6. εἐβεγ νη  ψυἱν Οτίζοηδε, (ἢ Απιδτοίιιηι ἀεςερι μέ ἐν 

᾿ ἄμα πο ηδιποψ} ηῤτίια Οοτευρείο, (ἀδ χὰ ἀδιλμι ἢ’ δον φμὶ ρεύο ρει ἰῃ βιονμνεκάινενε ψυδηδείθαλίθημ “ἀνα νον 
αἰδίτει Αρδιβοίιςαρι δ) ός ἰρῆυν υξεὺς ἰμεςΠ πρατ,. , ἐτινολνμί φιίᾷφην πεονε ῥηπνωρί θην, " ἐϑ ὁηνδαι πὴ» ΔΉ δ μον! 45 ““ἧ᾿. ἴμμς [ὡπὶ ἅμταπι αν [εἰϊεβαιν ἀἰδηγιτη ἀδεορ δὲ ας πυΐςί προ ἐρ οπῖμει τεζηάμλος αΠίοιὰ ορίπν εῇ, δισεν δὴ Πνγεἰνὰ τέρμ. ᾿ ἀἰφορξυν)καὰ Δ εάτυν {Πς ἀξιλμπι εχ Αἀλινὶ ἐὐληϊςτείποπο μας ΠΠ6ηδ πίοι τπεριὲ φυὴπι ΑΙ δ ΙΝ οαν ραιείουϊα καὶ νίκα 
ἐπ οπλπες πομηίποι Ριοράβαῖαν; (αἱ οὐεάϊςπεία αἰδουϊ 9 Α- 601} Ἐχροἠείομξ δἀπλίτης, δείαηῇ ἐκρυη σαν μοχάτοπι 911» 
ἀατα! ὀρρϑηίτυν, μπβηὶ ΕῚ τεδάοπείδυς ἐπιρυτάϊα, ἴλ- εἰσι ά ωμημδαν τἀηηεη ἰλπὶ ἔα ἤιο εζυΐο εοἰϊαιυγ λυ, ᾿ ψὴδ πτοτριοξε ἐρίο Βα, [οί ῥ ἀοπιδὴ ἰη ρείοσα αἰνάοπι δίηνς ἢν ὁ Ῥεῤέβτιπιοτιδί ἐδ 7}, αρ!χ, ἰη ἐοάίείνυραυς ἐπὶ μας πυδιν ν ἐκ ου ῥεὸ ἀνερει Μοίξιν ρεοϊηψ!φλῖα ἀο-ὀ οπιπΐβιι δας ροηὲ οπιπίνιι (οτίριμια ἈΠ, μου μοι . Ἂ εἰρὶτιγεία οχετεπιο νεγὸ μη Ὴ, ἀΐξιτος ρροςαμιπη δου δξό ἐν ὀπιηίδϑυν ἐχςιηρ ατίβιιο, Οβυγίοίξοιηρ, ΤΆ ΟΡ ιν κέϊο, 
ΜΙ ἦτ Ἰεχ δοϊατα πα Ὁ ϑαΒΕ πθυσι, φιονεξρεςοι- ςς Οὐδείς ἀεηίαμε (ςολνέν ἰπυφαίηναν ὦ μν ρμὴν 
Ρέκεις αὐ! ἀρίαπὶ νεῖ ρεοβίδφειν, νη οἰδπιαεὶρία ἀγραπηοπτὶ ἰδτίοες δηκὸ ἃ δοθὲφ ἐχροιίιά. Ηος 14. ἰπδὺϊ νιον αἱ μμὴ τΑ (Ὀγίρταπι μανεπξ οὔδαον., (ιμῶι ἐρίς πἰμεσρίτα ἰητοκρτοιδοή δ, [4 πνηι εἴμια 

«τοάίξδε εἰιπὶ ταί εὑπὶ ΟΥ̓ ΩΝ δὲ ἤν ἰεζοπάυαι οἵξ αρρᾳ-ὀ τοϊεταθίδεπη ςοπιππηιίξιτητ, Ναν βνβο ίπαυϊε, μεριὸ Ἢ [εξ οὐ {τἀξελτιοῆς πριακὸς ., Αὐφυ!Π λιαὺς γερά ῥτ ἐΐν ων αἰλφνϑ, Φ" φεραΐμμονε Ἰλχβεεὶφ ἀϊβρνα, φοὶ κὐ βαιληνῤνμιν 
κὐν Φ4 01, εὶς οὐ οομηἸεοηοίη ἡρη Βάδ μη. νι 70 γησωθνοεαιφν πα δ ρεοια{ν πενμμονελλων ὴν φυνὶ βίον ταθαϑνο 

ον 4 κ 

᾿δηϊμη ον Ἴητοτρτειατὶ νοσάθυ!ο πἰ πνίυπι ( νὉ ὅ εἰῤ νεϊ περ δυο όα εηίαν ἀμδετίι βαυΐμε φιὰπι μου νεὶ 
Ἀρκα καρ λει Ὑ νΑν ετἰάπ| γα η ΠΑ τος κλν τμας ἄραι ἐδ Αἀαπιό Πυι «διαπνπαύνς φαΐ οπγαοε ποίη ἑπει, 
Ἑταίπηῶς Ῥερὸι ρᾳ Ἐξο γοτὸ βυτὸ "διὸ ἀμαρηῖν ἰη βὰς ψαν ἐχεοερῖο ὈΝΙσ, ράυο ἀριὲ ἀϊκεεῖι Ρεοέλῃ [ες βυα 

ΡΝ ΤΗΝ αμιῇ ἀἰδίηξαλνιον. ἔδαν, ρῤβειπνεῇ αὐ κερὰ ἀλείδι 
Λαξειο,ηδημπ νη Αὐάπιο [ἀρίμπ, 

ὃ ἧ διε ᾿ ἥπε 1ορο ρεξςαηδι, 
, : ᾿ , υμπγηξαυξ ἰῃ νὴ ἴο δὲ 4Ν| 1 ὁ διιΐδυ (ρει ΑΡο φίυς γὴν μεον δ ἢ " : εἴδη εσ- δι Αἰ πν αὐσά ἢ Ξ (ᾺΡ...1.) γοδυιη θές Κα εο ῖδωΝ, με ἔδει νηὶ. ᾿Ροβιίοαμν ἐν μα Ἡβονμρὶ τς ερυνδὴ τὰς ἀροίοιμιν : λΩν Ἢ ΜΝ μο ὀἰνκοιν ἀαιδήρυν ἴσ ΒΔ], δνὰ κρῖρατ δρ ἐν ΝΟ Ἀ μαὶο εὐ Μο- ἐφ μεεδευξῖ μέσαι τὴγαίον δ μὴ μος πμαηνοι εὔἰμη, μδλμηνν ὍΝ: ἐπὶ ἰπουμα εἶ ελρῦδοιν ἫΝ. τ εἰρι ροξυθηἠξ, ἔεηζο νέ ἀε μαγαα], πιιηπιη οἵδε (Ὁ Αρδιλο δορὸ ἀδμηρη(πγαχίριυν. Δὲρό- " Μὰ οὶ ἰοετα πιαίαετις, ἈΘδυβάλε δυτεπὶ ὀκειγλῖξ μ πυμεεἠδἠνίαδὴ μὴ ἐδ μποιμν ἴδηι, 75 πὰ ἰηοτέ ὑδιιε τρν δἰίαυμῃ παν μερομί μὴ δέρμα ἡηϑὰ ΚλΑΥΝΛᾺ 1}. δι. Ὀσείητϊν.ν, ᾿, δὲ... ι ὃ ““.5 [435 

ἘΒε ήΊ 
« 
.- 



ἤ Ὺ 
᾿ΑΌ ΒΟΜΑΝΟδ .9 

δλϊοισαν χέψν. Ἰαἰηάα 4ιιο (ἰδ ἡ είδαν καὶ τῦε ἀϊοπεία ΓΙΑ ἐπ υτεείοας Ηἰς αρὶ ἐφυλυ ἰέδιὲς ὁπιαία 
ἌΣ ἡκκεῖ ροΐκαπι εἴν, φαίε Οὐ ἱπτεν ξ τὰ εἰν φροι νενησαι 20 δἰτοτο (ςραγατὶ πεβῬοί» 

ΟΡ κῇ ν΄ ΒΡΙΒΥ, ΦΑΨΙΔῚ 
᾿4η[8 πρπνθῷ πλόώενε . ρδγλῆ φυλάλπι. Δροϊδαὶρ '᾿ριοιυ.. εὑπν βεῖ δεπάριῃ ἡδδισαπι νηί ετίμείε σαρνφηϊοκεία τμει 
Ρηᾷ,, ΚΓ κὐμε ἐφ δοιοίην., τὸ ἐγὺς αἰϑρωσου. δίσας ἃ-. ἱπάο δὐλίεο ἀγεἰφυίο αν ταιημο ἀἰξρετηίτως » αιδίοηιις ἀληνᾶς ἃ «ἀτοτίε ἤπρηϊδείθυν ποηη αίρυε, ἀἠδίησυμάμις, ποπιρε μος {ΠΠ ρτορτίιπι φέρ ,νε ἢν ἐν ἐς Ὧ0 ,νεΐμς αἱ υὐπὶ δἡ οδιπία οἱ θεηε Ρειτίηδας, διε εερὶ δι ηες ἀφθεαῖ, Ἰειίρέννη, λαμβαίεντοε μὰ εἰ οδίαταπι δι- μούῥδπλ μος 11}| ρτορ μία εἰ, νοὶ ἢς Βυπιβηὶ σδηφεν ᾿οπιπιπι, ψίἀο!ίος τ οἱοὐξόταπι εἰμερε ἡ ἰία μεν Οπς ΑΥΕ ΒΕ θὰ ἘΠῊΝ, ενοὶ ἰεξξοτιποη ἀς οπιαίδιι» εἰ δοηα- χριβοι Βι ἀεὶ ν᾽ 4] ]οοῖ πιδῆῃ. 15» νὴ νὸν ζῇ. εἴ νετῷ 
“δγρε ρει βτμγαΐςπι ργοραβατίοηρῃι: τὰ φείδπὶ οἶπῆνι . 3 βρμν οὐκὶ τὰν, [τλ4υς δίς νεζοδίᾳιφ νἱξ ἄγτίου! δγκκρ,. βεἰίε με ρεγ Ομ είωπι ρετοὶρίπνας, ἔς ργορτίὰ ὡς Οϑε- ἢ δι βοτεηηίε νἱτὸς ραττοίρει ἔα, : ρυἱπηΐπι 4ἰοίτυν εἴς κοπιὰ, γὲ οἰξοπάδιων ἰρῆμε μοϑίζ. τικὴ (ξιυδηἀλ. ἐδ ὡς ; ' 

“ΜΌΝ ομαἶ ὡς δὲ ἑνὸς οἰ ] ὥμριτας, [15] "7 ἽΝετῦρε ἰρίτος Πουεῖρετ ν- 53 Πψθην βενι μεν νην 
πῆρ ἢ ; 4, Ἴδνς λιό . ΟΡ ἱμεγοὶ |16 Ἑννον βοβ μεν, Ν : “ἝΝ ἀοἰἐξβηνο μα θύννοι δοδὸ α ᾿άφαα ἴα 

-π Κα)οὐὺχ εἷς δὲ ἑνὸς ἱμιαρτήσαντος, τὴ 6. τον εὰυς" να δμ φηρά ἑπενοὶὶ ν [ἰφιῷ γεν ἵδη ἀρ φάσται αὐϑρ ὐποιὶ. εἰς κατάκοι μρ] [πΆπὸ. οἴδεηίλινν ᾿ γαῖ: ὑφρὶρ ἴῃ ὭΣ 
᾿ς 

ΓΕ. . ἍὌΨ - ᾿ "» Ἢ « ΝῚ υ ς τ. ὰ ΟΝ ἐ"4 [οἱ ἀρ. 

5 Ρϑείιαι πὰ φ0 δαίμημριγτὸ » Ὁ Κθι μοι ὁξ ἑνὸς οις Κ- ἘΠ νη ἦυ! βοορδυΐτ, ἐμα ἥ 
: νά νἢ πωνρ τ απν ἐμιἀήρίμη σι, - Ὑ ΛΟ Ν ,- , οπιηςῦ μοπιίῃς! Ἀὰ ςοπάξιππα-) ἰΠν Φ' μὲν ψρῖνε ΜΝ. οὲ Λἀισή οβα 

Εν φοδὰ {πω τὸ μΜθν μι δομνας ἐμ Ἴοπϑ 4 εχ γηα οὔεμ(4 δὰ ςοπ- ᾿ Ἰψίμεονε: χερί ἀμιον εἰ ϑρωώπεϊς εἰς φἰχρίωσιν ζωῆς. ἔἰοπει» ἡ ὀοποβείηνν γεάμηἀανίες [16 ἐπβιβοαθονεπν οί, πεν ἀδάϊεῖς ν ΡΣ νον ἐρη]ωρωίτοιν οἰς διαί μα. . [ἀςιηατίοηεπιαμο ἀυτεῖῃ βτα- ἢ [εν νῷ ἀἐϊιεϊω ἐν μβ,. ἵ ἰη οπιθςϑ Ποιηΐηοβ, δά ἰιπὶΒ.- προτὶ. ΝΕ ες Ν ΕΣ εἶ ἤδι εἰ. μ : 4 : {΄ ἐμὴ δ ΤΗΡΙΡ θὲ τ 1τ15 οἵου βεαμίφμενο, ὯΝ οὐεϊοηἐμέ τες: : . ᾿ τ .Ἢ τῆ εν 
«ἰεἰ ΟΕ} αὐ Εἰ “μἐρ. ἐν στ ὥκματ ἀϑεανα-]. αὐ τυξίβοδεϊοποιῃ, ᾿ ᾽ - “ως κοὐμακ ἤρ, 8ι βίους οηἰ αι" Ῥογ λα ἰπο-} 1. δμω είν ρον ε- Πεὶ μερεβεῖο.......... ξιεεν ας τη ἐ ὙΝΝ ὡ τ κὲῤ ρξυνῥκε τῆ ἐγὸρ - ΓΙΈ τίν τ γεγυπαπι σ{- 77: ᾿υηγετιδειτ “ἢ δύπερ γὃ ὅζᾳ Ῥὶς πδᾷχοης τα ἐνὸς ἈΞ ἘΒΕΆΘΑΡΑΟ ἱΗΠὰς Βόοηνι. [᾿ Ἶ δενιαινυπένν οποίον ἐπιρυίάτως ,0- . Βαἢ Ὁ ἀξ εἶν ε ύ τις “ Ἔν" , [ Ι ΠῚ “»ςς ΜΙ ὠπιλαι μλλὸν οἱ τίωὐ αἰἐμὸσοί αν τῆς χάθατος ἔξηίαπι πποτβ Γερηδυΐς ρον 
ἐφαῖι, {πὰ ἐ- 
εἰδαὶ φῦ δ} 0 καὶ τῆς δὼρ μα τῆς οδχμοσυυΐης λαμβά. 

αἰσι τῆς ΚἘΓ τι: δέ κα »ε 

δρίοίανς, πδγογτες, ὧν ζωῇ βασιλοῦσύυσι ὅζᾳ τὸ ἐνὸς 

, ηἶἰρυε σεθ-. 
ἰϑρώπου ὡμαρτωλρὶ κατεςοζϑησειν οὐ [ηἰς,ρεζζάτοτες "σοπίξίκυτὶ ίμηι] “τ στεν ἐοη με [υπὲ ἀφαίίσαν, ἐὸν αἰϑρώπου Ὁ .,,κ κά “ ἢ τὸς Ρ Ἀξαβα ὃ ἼρΗ ἐμα Τ᾽ γῶν ΝΙΝ Ἰᾳἤϊβοοι , νὲ πολλοὶ, οὕτω χαὶ δὰ τῆς ὑποικοῆς τῷ ἑδὸς 111} πηαλτὶ » ἱτὰ ρὲῖ νηΐυβ οὔ.) βεἰἰβλμνην, μμβ οαδέμι να. αιδῖπα 
δίκριοιχαταςοιϑήσονται οἱ πολλοί. ἀἰεηείαπι, ἰαξεὶ " σοηβἰ τισπευτ!  μενιων κείν. ἄκπε ραεείοὶ" 

ψΟΘΠΉΠλΌΪτΟ πα ὶβ ὁ ἡ Ἔχυη- 
1 ἀδηείᾶ 114 ρταιί ἃς ἀοηὶ ΜμΠὶ- (ὰβης δι ριον σ΄ 

τἰα εεοὶρίυης, τηἰνίτα τερῃαδῦι ραν τροόπῳ βεγυηῃῃνο 
Ω “9 ἤ ᾿ ΠΣ Ρ ᾿ ἊΣ : Ἢ ΠῚ αὐτί. " ἊΝ - ,  ο(αεΙῆΙνν 

Δοδηεπ 4 Ρετ νηυπὶ ἡ μπν Ιεἴαπν απ. διβὰν ὙΝ Νόμος δὲ γαροισηλϑεν ἵνα πλιονἀσ το ᾽ν» ἽἼοχ νερὸ ριατείοα ἱδέγοῦς 10 δὲν αμῖονν βιδὲηϊνανὶρ: οτηραιείοαίν θη , ὶ ' ΠΝ ύ δ , ᾿ 
40. ρβριδιίον ϑείατη ἤρίυ δίεία Ομ ε δ] ἐἰδιὶς ἰπυρυτλτα δά νίτλαι αβετει κει, μὰ πὶ Ἀάδαν οἴεηῶ δὰ ἤχου ροίοτου πιοτιὶ τἀάϊεει δε, "5. ρωνὰ ἐαθδα ἄνο, Ἰᾶν Ἰνοιΐπεν ὅδε τουβίοι! 

Ν “οἷν στο... μ γεϊυεί βυς Πίτρεε, νε οχ ἢΠΠο φυϊάσαν ροσοατυπι ρεε πδιασαπι, οχ ἢ Ὸ κμίξαι τ [4 
ξἰτος τΣεχ Μοῖδ (ἀγειυφηϊτὸ νὰ τἀπεὸ παρείς τοὶ ςοπβίκυεγειιας δοτοίηςε, ὃς ᾿ ------ὐϑϑ,ϑ....Ὅὦ 

τις ὁταςεὶ ἱπτογρτιψυα Ηεδταὶ ΞΕ Ἢ [ἐνολῥ } νοζρης ἁμαρτήσαγτος. [ἢ γετοτὶς εἀἰτίοηἰς ςοβιςίρδιις πομην}ἰς Ἰορ]- ἔλοτος νιάεϊίρος 1εςρις τἴτιις, νε ἀἠχιηηις {μιις.1.6,. 1πτογάνιπ «ταν βερυπωμεβεοεαινην, ὡς δὲ ἐνὸς αἱ μαρτήματος. δοὰ φιὼ- χοϊδηνεη ἰλείμς ματος δος νούάδιιπι, ὃς οἴπηΐδ Γοιηγηὶ εὐηάις πιοίο ἰερ ας, (υρρίοπάμπι οἵξ αἰιαιηᾳ φιοά ἀρρῃ ταβη ἀλτὰ ἱρίμηι, ἀσηίσιις ἰτς ἀϊαίπυηι ἐρτηρίεϊεις, νείι- ματα τῷ δωρυμβη. Ιἄςο ζυριίοττις Εγαίπιιις, δίεμ μετ ἵυρηπα ΡΓὰνοαρ νον}. ὅκλδ. διά δι εἰορδητὶ Πρ οἰβολιοπε 2τα. 4»} Ρεἔοαμεν δεν ϑ θΦΡα, ρον Ὑ ἢ 410 ρτί πιλτὶ αὖ ρτοῦο φυὸ δ βίξυι αὐτὶ ΝΜ δικαιολογεμρίτων, ἰᾷ οἴξ Ὀτο κἰς 4ια Πψνιλπι - Ῥτατοτίκι ρἰυηδεῃρογίοδεις ἧς νίι»: ἀςίηὰς αι ΜοττίΒ. τὶς (αἱ τιοηάί ολμίᾳ Ρτοίε γάτιαυκε ἐφ πἰβολτίο ροίΐοι νἱβκ ποι ΠιρΡ]εμοτίς. ἸΝοαμς επΐπν ἔα ἀπο  εῖῆς κά πμης ̓ς ποι ἱπερτα πος ἰῃ ἰφοφ, ἡ ορροίϊταπι ὨΟΠΊΟΝ, κατάκριμα, νέτιΐουλείπι ρέτείπει [ς ἢ δἰ ρχοχίπυνε Ροιίιρ Ρυτο λρίδις, 4 οἱὰ Οοινάνηνικιίον οἠἰσηάοτοι ᾿ςοπγηγοῤίμκ μεσ Αδ]διμινα ἁττϊουΐασι τὸ (ὐαινάϊτί, χιίαπι ςΠΠ ρΐι ἀαηοταυίιηας ἴοαπ. εμροδία Ῥοϊτυπι,, σλαυς ἰποι ἢπηριϊέίτος, αἰνί(ολιικοη, 4.36. δὲ ἀϊδὶ κἐδ ὁ δι Πρ πιῇ οατί αἷν Αροίδοϊο ποεταιΐδαι αι οἰπιίγιαι τεπιϊτιληταπροῦσατα, (τ ημ σείααι ἐμ ριο ᾿Βούπηύπι ζοπαϊρίοιν ἐπι, αιος οἴη] ἰητορείτατς ἀ0 πὰς. πιρείοπιον ἃς ἀϊ ηὶ νἱτα,, ἐς τ Τρὰ ἰῃ Ομγ τὸ ἃ ποριτο- Πιεία ἰροίατος, μοετίοιήῇς {1 ρεσολοὶ ἐχποιπίαία μὰ ϑρξνὰ 1ο πηηἱ ἰυπἰτία. Ῥαυΐο ρὸπξ νερὸ νίὠτρα ούτιιν δικαίωμα ρτὸ εο οὐϊ ἐσῃάἀἰείομὶ ορροπίτυν τὸ νας εἰξ ριαίταης ἡ]λίοις ἰρίο φυοή Αροξβοίϊιις χαίφισριρι νφολτ, χε μΟ ἴσοο ἀϊσεηγι. Πόσα Ὀεὶ,, φυλιη ἱπῳυικαρὸς ΟἸΝ ἐἶῃ δμείοία; Βοηςβοίο ΥὙ οεωδει φαῖςπὶ ἢ]}ς ἐοάεχ δἀήϊε ζωζμωα. ᾿ Φεοσρίοσιμπίαγ. ΕΠῈ λτοπὶ Δ Πρ ητοῖ ἴῃ ρειπιὶς πποιλδ 17 βὲν νηδα ἡίδην οἴειξανν, τῷ ἐνὶ σαρμτῆ ματι. ξὶς Μιης Ἂ ΐ Μὸς ἀπρίήπιεμ. ΜΑπὶ φυδηις ητὰ ργϊυατίο ἱμτίτμα,, ἀς 4:2 Ιορίιπὶ τοιίται, τα ὰ ἡ{ϊϊρε ρυ]οβοττίανι δὲ δὰ συία ρ οὲ τεοίρίεπάι Ἰως ἐσίτ Αροϊοίωυς,, ἃ ΠΡ Αἀλαν (ςεἴοτο ἱπ, 4: ἡετυεατίς ςοάιοια Ογαοοϊ λείη! (Ἰδγοπιοηταηὶ δυδοτίεις " πον ριοράψαϊο ϊ ἐχοιία: Ἰκεεβέπιαι τάπης λά οἀπὶ (5 τυπιτηυἶτὸ πλαρίς ἱρία τατίοης ἀἀλέδιις. Ῥτὶπιὰπι φηἰπιί (Ζπι ἀἴτια οἔιλαν ἱππαπιοταδι ἐφιοοῃτίημα νἱδε  ἰσδτ ἢ}12 ρὲ». ἰορλ9 τῷ εὦ ἐνὸς ποιρμπ)ώμριν,, ἰά εξ μεν πρίν οὔ σον, να ὁ Θ6Λ «ατοζιμὴ (στο, τισι φὰς Ἰπαίοτος πο τε πβηνίξειπτ( ὶ χαὶ- γλὸι »Ῥιογας τεδυηάαθιε διὰ εὖ ἐνὸς φιοα ἡγοχ (δαυίτυϊ. δὺς βαήυγαπὶ δὲ τατίοπο πβηϊτίς πηοάϊς γεάτὰ δι ςογρυριᾶ Πείηὰς αυὶς πὸα νἱάςτ νη; {Π] οἰδεήῆς ὀρροηὶ γεδυπάλη- ἀἰςορίαὐἦ)αις γ69 οἰ αυοτιάϊς μὅ ρυάοε κἰπιίτεοις, Ας ἀξ. τοπι "ἴλην Ὀλιτβε ἰυδικίανη τ ἃς ἢ ἀϊςας Αροίξοϊυς, ξί ναίω ΠΟ εν πε χλνδοπὶ οσπηϊυπὶ ἀροἽ το τεάτυ ας ρασηὰ ρει με: ᾿΄ οββσηία ροταίς οἴιπες Βοπηίπεν Ρεγ νηυτῃ ἐπ υδ ροοῶη- ύπι ρευοανά, ἰα ῥείοτς ἐσαδλλέίοιις ἀηϊογυίς ΑΡοίξοϊυβ: ιςτι πιοιτὶ αἀφίφειφ, ἀη που ᾿πυϊῖο ταλρὶς ἡ ΠΟῊ ἴῃ νηΐ- αὐής γετὸ, Ἀσία θη τποδδ ἤος ἥπο ρεοεαῖο ἀρράτοο ο. (τὸ μιορίαπι ὅ,δο ρταιίτα, ἰφὰ ̓γοάϊο οαγηίοιις τοδυιηφῆηε Ῥοστος (ΟΥ̓Δ αὐτο εἰ τριϑαηα!!, σά ςείαπν ρευίςέλα ῬῬὼ νπίως πὰς, ἠειηρς [εἴα ΟἸνΗΝὶ, οδοάϊοηεὶδ αἰϊογωοτίς πον “ οἴδαϊοη ν Δδίξτα; ̓ ἀσρυμρ αν ἐχογήστου, διίνυται Αρο. ἰη νἱτληγ Πνβλεία, τὸς δικαιοσουΐος τα δείκέα ἰα ΟΝ ο ῃ ἐξιείαπι ηϑη φάει α οίΠπανι ΝΗ οίτα ἰδία "" τείρίεχ εἴ Νὰ εἰεηε αἰ εναυαΐοιυς Ὥεις εβγοᾳ φυυσιῆι ἰλτίδε ρῥγορέϊξ ατὸς Ομν πὶ γίττιις ἡρδὴδ ἱσιρυτατα, φυὶπ! Α- ἰράσρε [εἶτα εἰχηὶ ῬῖρΡε ἅγιο γολτυς πο πη ἠδ πση οἰἴξιπιις ρει Οἰνεὶ “ῥεῖ 
τ αν ἐμ ἐρατί, (δ ἰὰ ἐς δὐδος ραηἷϑ ουςείδί 

ἀμ ἀφιδειμιμ., ταις ἤομέ ΑΕ ἴλη 
πὸ ἐς ποῦ, Ποη πιούὸ καὶ ρξςοδεὶ οὨρίη ε [δῇ οτίαπη Δ ὀ ἰρίο ςοπσερείοιο ες (Δἠέϊο δρίτίει! τηστηοηῖρ, Τογοί οί ; πρἐξαϊμμαξ κα στα τολτυΐς (ΠΡῚΝ τυδίεἰα ηοίνίς [πον μαδπυεεβμ ι: ἐἸδρ 

ρει Οἰδείδην, αὐ ροίετοι ᾿βαῤῥης ον 19 Ο.ουραιοί (οι 

: ς ῃῖο ἐΠυδείυ οἵδε Ὀςὶ Βεπεβείαπε ἐη ΟΒιῆο ἰδίι, ᾿ 
16. {πὰ νοά αρνοὶϊ,Ἴρεν υηνην 4μἱρεοοαμίς, ἐὲ δ ἐγὶς ἡ ΠῚ Ῥαναπην οἴτηζαπν, δὲ τὸς παρκηηάματος. ϑλῖλ δι΄ τοπὶ ἰςά οτίαπε νεται! σετεῖ Ἰεζξοι ἴῃ μος ξαριῖς δκήοσο 

βιλίπνις, Ρὲν υπὲνο ἀεϊδέωην (απο ἠοη ρτόθο,ο φὰς «λΔὰ-ὀ αἱ υὶά ΔιΏρΠἰυς ἀεείλτατε χιιὰπι ἴῃ [ἀρειίοσε. Νιδη ρεςολ. 
εις ἀϊχ᾽ (υροτίους νεγήουΐο ΕΈ «πίπι ςοπο]αἶο εχ ἐΟ τογιπὶ τε ΠῊ ΠΠ οπαί α εἰδ ἱπιρατάτα ΟἈ (λυϊεἰοπφ) ἰ- 
πᾶ, πςαις Οταείς τείροπάει ας ἱπτοτργείατο: διῇ οἔ. εἰμιυτ ἰυβίβοατι ἰά οἴξ ρεγίο τα ρει ΠΠῚυην ραπὰ νεἰπίοπ- " 
Καηίλπν ἰρεέξος ηοη αιάτοπυς νηὰ εἴξ, (ε αμάξεηιιε νηΐτς, 5 τος ἀδίο! οἱ: οδεάιεητία νεγὸ ΟΝ ΓΙ ἐπηριιτάτα, οτίαπι ἴα 
βεειίαηι ορροήϊεσπι "Π]ίες πεπῆρα ἐὐκρίωμα ἰροδεαθίτυτ, γε ἀεοίαταπηυγινε ἐς ἰρίᾳ φυοφυς Τ,οξίς ἰογπιῖΐλ νίταπι ατος- 
νηΐυς ἀοίηρε ΟὨγἠτίνυστι ταηση ορεάιεπτία Ομτίνο πλπὶρεῖετε ΡοΙπὴήνιις, φιαπι ΟΠ της, 4υςπὶ βὰς ροίπόε- 
(ας δυχρίωμα,ποη ἐρέις ΟΒ τι (εἀ ποῖῆτο τοίρς ἕλε, εΕ πιὰς,οπιαςπὶ Ἰαβητίλτν δ οδίς ἱπιρίουετίς, Αἀάιταπι λυΐοτι ΄ 
φιαιοπήις οἷα9 ΠΣ τ λίδης ἰαδί σοπίοιηυγ. Ὀεαίφυς εἴἴϊςε ποπηοη Ν τας νἐταίςην ὥιιε νἑαἰήαηη ἀοιίαταε. ᾿ 
«δυτοκογὶκ τη δη οί πῃ νοεζι9. ΡΊλη4 ἀνοηὶ οἿἘ καῖ ἀπτί- ᾿ὸ το Ῥον ἡίαπ ἐποὺεἀλξννὶ απ, δε τῆς σἀρμιοῆς. Ἠος νοῦςᾶν 
ἐδες. οἰςιις γπὰδ ἰαρίως πος ὁπηπος ἰυδήει ἰροϊίλτος ςοα.- , υΐιῃι ποὴ ἐν δωρειάν ἴοου, νὲ τοποπιδίϊλῃι εχρτίς 
ἀςπιηατίοαὶ «ἀά χίτ εἰξὰ γπᾶ εἰξ τυ βοατίο ψυα ἡη υζᾶπὶ ᾿ πλεγοπὶ 4υᾶς οἰξ ἢ Οτάςο ἰστηιοης ἱμῖει παρρινοίμὶ δὲ ὄντας Ν᾿ 
ἀϊειαπιασ: ΦὙΠοριν ὑδριε} ἐν τρις ἐϑηνίπεε, εἰς πφφρ κείω. Αρράκχοῖ δυῖεπι νοΐ οχ μος νοτήδεϊο ἰηδιρηίτες ΓΝ σαν ὥεΝ 
ἰνρόποις. Νεςοίϊαγίδ [υϊναι!άἀϊεδάυπη ΕΠ ἀἰααὶὰ νηάερηδ»᾽ μα ]αοίῃατὶ φυ ἀροποτα εχροίπεγυηι ἧς ἰηίταειοηίς ρος- ἊΣ 

ὙΠ χαροτ οπάςπγρατίο {{Πἀ ἀυτοπι φαίᾷ Πεναρεττὸ οχραίαίε 1 οκῖο. {Οὐηβνομεὶ [ρὲ κριτετιδησοιν. Ἐταίτηιιο, Ορα δλων βυό-- 
Λφοίδοίιι» νετίω ἀεοίηποίοχεο. Ιταφὰς ἱπάξίμρρίοτς πιλῖα! προ, ὰ οἴξγοινυτἀδνιάν,νε Ἐγοδοπίωε ςεἰᾷ οχουάϊε, 4 ἢ) πα 
ἀμὰπι συπὶ Ἐτϑίηιο ἀἀάοτς, Ρτόραρ φίννν εἰ! πναἰνιιαθυπὶ ἤς Ὑ οἱ πολ. Μαΐτος {1Π|0ὲ ἴτοταηι Ὀρροπίε ΝῺ, ποὴ ρδυοία 
βυίχιαπὶ ἰοαυάτυς ἩυΘοΝ νπσαὶς οτίδη ἰτ8 σοηυςπίας γε οὐγηϊβριισ, ἥέυς τοὶ φίταυι (ἀρεὲν νετία τξποαυς (νέ ε-. 

πἰοῖδϑν. ἐπι εἰὰ Ἰςξξίο φιδην ραιατυρ οἴ 5γ- φὸ φυίήεπι ἐχ  πίπιο ) αιςαυδηι μος Ρεγεποῖ κι ἐαρίεα- 
ἀξερμεδ Η ἐς πόννας δρόνον μεθασὶν οἰξ νε- λὃ Ἰλτυνα ἢραὶ νηἰποτία!. αυοά νἤιτρλυίε ἰη διρφτγίοτί γεῖν 
ϑίμιη οΏη4: ρου β ε βηἀεπνναἰἶφι ὃς ἴῃ οφροῖτϊο πιςπῖθιο, εἷς δουΐοιαυλ ἂς τε ἀϊσδηγις ἢ Οοείπε 1. Μ]άς ἀργὰ. 
φάγτας αἰδρόπας δίωσις τῆς ζωϑε ν ἐμ οπνηα5 ᾿φηαμη 66 ἐηβιβεα- «νη βἰεμενέων κριταῖς αϑήσοντη. 5ὲς ἰεξὶ ἰη οππηῖδυς οοὐϊ- 
ΓΝ ς [ Βιοεβείμυννεάμπἀαυἱ ἑαοημαες μρηνήηα: , εἰς οἴδὰς (ογρτι πη ἰός νοτδυπὴ τεροσς ἤτυτο, 0 ταπιςῃ 
ται αἰδρώποις. υἷα ρεαοϊῶ εἰὰ ογατίο, ἱπρρίαυίηνις εχ πο ἑυταχιιπι δἰίαυϊά γε (Ὁ νεῖοῖε ἰαάετε ἐφ πἰβοιτυιςὰ 
γειδμας, ὃς ιόλά ηιο ἀξεγατ ΝΝδηι αοά Εταίπιιις λάϊεςίτ, ἐς ὁσητίηια ΟΝ ι Υἱδ ἴῃ (υὲε ἐαδιβοι πάϊς ἄες τατυτιΟοΉ[8:- 
Ῥηραφαιωην εῇ ὑφημρομημτίς ἐς σαυτῆς ταὶ ἀἰίρ!ἑδαίτ, Βα. ἐμ νερὸ ἑηβων»,ας ρτοἰπὰς Ζϑόέγηνινν θα βνουννελάτη ἐπηρυτατα 
διλαν, φυΐα ἀπ απιυίανᾷα ρ επίτυάϊης ΟΒ ΠῚ δοείρετς ποε᾿ Ολμτὶβὶ ονεάϊεπεία μα γϑάταπι το τίς, ουπι Θαπέξιῇςα- 
ὁιμηϊα ὈΡοττοΔΣ ,τδαιοη πῆς πατυτᾶς ργοραβΑτΙΌΠοΠΙ δὲ τίοηις ἰῃ πορίς ἐποιοατάς ζούζυρείοη! ποῆτα ορρῆιϊ,. 
ἡπμτυίκδαι " αἰδοηοπι ἀἰίοχίμηςι σοηίξίτυιϊ ρᾶτ εἴτ: ἀ6- δι ὅο τεπίροῖς Ῥειβείειπ ξείεϊπλοπίο ( ᾳιοτιπὶ 1)- πῆρα δὰ ἀνθ (φιο( (τίαπι) ἰκὰ ἰοαυίτιις ἀροίοῖμε. γο Ἰαὰ δος ἐρίο ξιρίες ἀφοίάγουϊα, ἰδμᾶ ἀὐυτοιη σαρῖτε ἀξαιυπι Ν 
Ἀδῖοτξα νοεθβεων ἐς φρδίαγοπι οιτοτ, ἀαρτο ἐπιρυτα, με φόταυο ἀοοδιι τ)" υἃ οἴ ανὸπι ΑΟΓΟΙιΝ ἃ ρεσσλεῖε δι πιοῖ- 
τι [υδείεία ἐπ αέερτοηι ἀυλίκατοπι [υἱέ τος ογσαϊας ἸΣῸ ἰὐαν ὉΒΗΠΙ πιουτοιῖ πο δἰα ἰπιραίαῖλπι,, φυάπὶ {πΠ|ἢςἃ- 

ευνηϊ χδητυῴ οἱὲ τάσιηθα εχεοταπάμε οπιηίδυς, νι ΜΔ} Σου ποτ ρϑιτοη] ἐῃ ΓΟ ΠΗ ΠΠ οὐ ς ρεοφατοζυτη ἤαθπι ἰμ 
μηνὰ δικίεινδαπυρυτοσι. ζ 14 ἐεβιβεκείονονο υἱεα,εἰς ἕαρίτε τ Ραυλον ἐδ(ο] εξ, 
ἀψόρ,ἡάνϑαι νὰ 1 Πανίὰ νὰ πυρᾶς. 10. δεμυε νέμω δὲ. 1 ορεῦι Μοβιερτοουϊάιιδίο ἰατεῖ- ἊἋ πὶ, ηυὸ ὐδιμῃ εἴ νχ Ἰόδεέιη ροηῶ. δὰ ἴω ἀὐαιάλαη μαδεῖ ἱκὰ ρεζα Ἰρτ 80 γ᾽ ἐὐφεῥαμὴν τργρορῳθϑρ 

ἐπιρύεκα Αι δοΆΠ|ς ἰπ ὁπιηίυην ἐστιν αὶ χσάραπη Ἰοουιη,, να, ΕΠ ανὸ το ποδίβ νρτὸ δ ν μλλξαι μλῥελκι νὰ ΜῈ ἱ, δἰπος διε δὺ τβας οειτὲ ἀερεητιησθασι το ἶτο τὴ πὶ Ἰ πὰ τ ὐρδα ἐδ ϑψεμν κῃ νος μι ἡ 

με λμβ λον. δα νοὸς αὐ δοάῃεα, ἀις ΕΣ τῶι ας νος αν τ γαληνς πὴ σι πο ἀιόγε ἃ ΟΠΙΠΓ ΠΟΙ ΣΤ, πη] εἰ (αὶ δείαπι 46 ἀσμλ-.4, νίᾳυς δὰ πιονέφην, δὲ ἀυ πῶν ΓΜΗΝ ' γΦ. δτείαίηε πάρι , 
᾿ [ἀΠ 1 δίράλας βεγβεδιά,η ἐπρδιααε, ΕΗ Ἡνεμομμνοῳ τῳ μείων νι ΚΟΥ τὰ ἃ μιοριε δ νι πνβ μας, δ ἸδΝ δε ἐοπαυεῆν βιεεὶπι το. ἴτλάμε Οτίψεηςς ΦΧΈΣΑ οεαν ρτουας γερατυς, ἰὰ ἐο ; 
«ἀμφαϊάῤμνοιπξηιρα Ἵν ετεπιν δ. ΠΝ πὶ οχ τραδὺ, Ὁ εἰτατί ἐλαπίδα ροπες. . Ὁ ΟἾΣΘ Π δ) 

ἡἰδετίνείε υὰὶαι Οὐποὶς, πἰῆ ἤιε ,κο 4υδὰ ἀξ ζ εξε πιεπιδτογασι εἰς ἀραῖς, . Φ βυδιενεῶ 
τἰσα κεαρευιν ΕῪ μας ΝΟ βεϑείαν φυἰποίμαμ ον." ἌΝ, σαρονῆχϑεν.14 οἷ ἀξ τείπι Δ πιογδυπι ἐπ 40 1ν- 
Ννϑρηεὶ εὶς χψβδοισιεν ἴσα [υΠΙβοοιθαπταΐη υἱιερατε. δοταθῖς οὐππϑε δοπλέπον {ΠΠὉ νπίυα Ῥεσζαῖο σσητπιλίηλεὶ, 

ἰἰ δ᾽ , : : ἣ αὶ δὶ ᾿ ἴοςο δὲ ΜΝυΐχαῖα,  ηδένννὶ. Ἑπίρνν, νιον βιδ ἡ, ηυδπὶ ἱπεέγργε- Ὁ [ ἀξ ᾽- 0 τίιπλ ρεθξαϊογηῃ φαρὶ ἰἄωτη π ἰὐρεὰ νίαυς δὰ νει, ἀμοΐ ἐχίειις αυἱδκπὶ εσί δίηταηι δικμίαμα, : : ΟΝ οἰϊιίο Ῥρόνουα πίε Λάλιοσον ἰδολ,βσηνι τάκίο ὀρροίεὶ ν᾿ ἐμ γῆ γετὸ κυρς ἀν Με ϊῥῷ φαμεν τῆν μραδφο δῶ λυλμαυ δι πείϊατατεποῦ Δάπητεονποπ ἤν ΠΡΙΑΊΝΙ τατίοπεπι ἜΠΟΣ ΡΟΝ ἐτῖτω. νηο ἀρη ἀξ ΤΩΝ ' δι οὐ ΠΠρ᾿ οἰτυτ,δα πολ παρευϊοκῥτων ες πιὰ εἰεηῆνην ῬᾺΡ Οταξίαπι, ἁδοϊετί γκατυπη δατιχαῖ ϑγοραφάτιϑας τοη- ἡιμιπλ ον βαμαιήρυετυν Λροβοίο,ἰὰ εἰς ϑρίτίειν [ἀπέϊο: 41 συὴ ἱπ ὁ Οἰαπευδηνα ἃ Οδίκογ, ἤδοὰς οπιανοάδ ἃ ἢ4,) οἰοηάιιπὲ ἕιδαυἀιεηάύγη {8 ρρτίνιν νόριοδάμινν,, νε΄. εὐαδδυωι, διε άρρει Ἀροδοίμινανο Ἀμμ ξεν δὴ 20|- ἃ ἡλυλιὸ τῆ ρ υἷε ὀκρίωμα ἱρίλσι πιπ βεμείοηίε ποῖεης ἀεείαγες τὰν ἐὐεῖι ̓ ἀν δεϑῶρι Νδ εείλῳρα ἐὐειίη "» Αἰϑειὰ ν ζίβμοὐ [γοίε ῥμρότάξιη εξ τολδιογίξπν ΟἸϊδη εν οπηδία ρειτυτδρυῖε νι ἃ ϑορίμηΣ (νε μὲ ἀϊραιὸ ἀπευοτίεον Εἷς βϑείαται εὖ οξσέξυ,ποιορει!- ἀἀϊεί ροιε ἀξ ἐδερυ τ ἀμρόρα ἄραι πελὸμε αι Τν Ν ἑυῦςι παρ πο ον τ πτησος μα ϑαλαι ταλμλμμοι. οὐκο ἐπηρασις μοὶ μῆς οἷν δε ρέσθο, Οὐρτοάο ναὶ τ ὑπέτα ααλόγϑκιμ τας αν "|8..1. ἐρῆ» Οἴα Γειχεηθγαι φηΐ ἃ ἀςοὶρίαρται Μος τδίπεη : ν (ἰά το Ῥεπδδχ ψεῖδη δας ΔΜ ὯΝ Τομ που. δι} ι[- μαήνην ἐμϑενβθοη, ἴχο᾽ εἴ ἰρίοι ἀοευμῆδς γϑεαβθι νη ἀϑμινεία, αἰΠ5:- ΒΝ ἐπ φδἰδ κηρί έταν, ἰκρίων, νοτὸ σψίυιται 9" ὡν οἶα, γὲ αὐϑῆον ἤσγος φαὰπὶ ρτίων. 
Ἕ 9 ὑὸν , ᾽ . τῇ ἀππηπλνοίί ἴνηνϑητίων. Ρυηΐξῃν. Δἀπιοάνη φαρνννς ἤνᾳ πλυενέοῳ. Πὺσ, ᾿ μοι »ἷρ ἰΑβς, μἰμως καρ Μὴα ηλθα ποκα ἰλθα ᾿ δεν οὐίννευν ΤΣ ἈΠΟΣΣ βετῇ. Ψϑς ΟΝ ἐφυδὰ πεδί ποη ν δοτυ αι 

: ὀμ βηστερϑα γεὶι, 60 ( φμύτας οδ Ὑομν ἐπεερβγαι, ὃ ἀπηβτοδυν ἐὲ ΔΗ Ῥεῖ δε ἐρίον ρεζσα» ραιβεραπν. Φοὶχίς φμίι Αβλοϊβοίμ σα δδς 
Οἰμὶ (νε: Ἐχρἤσπη ᾿ «ἀϑυροδμνἐδυὶι δι νεδεΐοσόνονν. Ἐταἤηυς, 

Ἀδπ τι με ὐξακόμβδατὰ ναί σὰ ΑΝ ἀν. δ μιν νανβννκοί Δ εἢίνε ἐαρ]ϊελε ἰη Λπηοταιομ!δὰλ) νε- 
εἰδεεσιυεν ενϊιπυρεόγὴεαι ἐσπίϑαναημι Ἰάδο. τι μειπεπεεγας ἤιρτὰ πιοδυπι τοὐυη λιν. ἘΒῸ νοτὸ βυτο ᾿᾽ 
'0πὶ σμο ἀμπνεῦ ππήοταπάνην ρυτοα Φον τήσήδ νείδιον ρσποίδαι πη πιὸ ἠδολνατο ἥυαιτα {{Ὸ βγλεῖ Υἱρ, ς 
δηψίνονν δι ξηφίιμᾳ φυοῦ ΠιιοςΊοσο ἀῤῥςείπιοι ο ἤεπάς-ὀ εἰίαην αἀψιάις ὑν ἐν, νὰ το] οινοιι Ροροιῖὶ ἃς ψιλεία ἐς 

δἠλμίμρνν ἐδεδ νοῦς δο (ἄμοιη αἶα ρον ἀμ 



ΑὉ ΚΟΜΆΑνο.:. Ὁ 
, ; μοζεκεὶ [ε8 8}. ἂς βυαρεενελτυιι ροδιὶ δέλυδ τεάίσατυτ, ἐδρεϊέπνυς δείλπι Ῥεοοαῖο, γὲ ἀδπηαπὶ ἐπ 

πίμο δαγοδεζοκθερία μοὶ κοφύνη ἔς τη ἱρίοκ ἃ ποιιδιη ουὲ δ ἐπλεγδφες ραμἰλείπι ἐπεὶ ρίαιτιμ9., ἀρηες τὰα- 
ἘΈΡ ς “ μοί. νυ 4. ἰδ τηπι οα σἴξοπι ΠΠἾ5πὶ ὅς ἄδαι λὺς ἱποοτγαρεδη!ς, ςοττυρε οί! τάτοπι ἰῃ Αἰτυρο (8. 
ἐρῆυς μην θαι ἥν ἱη τοι, ες ἔμδτα πιοτίδπν.86- οὐἱο ἱπάνιετίς. Ἡγαπη διτθπνραττίαπι ἴγπιδο λ πμπ δ τ 
εὐμαθὸ μὴ εἷξ Μοτεὶν ργοβγοίϊαν., πὶ 4αὰ ταγίις ρ0.. Σ ἃς οἴδβιοαεία μαδοιτιις ἰα Βαρυίπο, φυλτόηιις εἰς ΠΟΙΈΓΙΒ τὸ- Σ᾽) ᾿ 

Οαρ. 1.9. ᾿. ἘΡΙΞΤ ΒΑΕ. 
δἰανεῖενε φυῇ ἀϊρενοῖ» 1ιορὶν υαὐάοιοι ἑπιογθοδὲ θη. φρο σιοάδ, ἐδ οεΐαπὶ πῇ αἰεἰς ρατεΐδιε αρετεηῖι 
αἴἴαενε ἱπιπιοηΐα αμώδθῃι νῖθ ὁ ἤν εςολεὶ, ἔφ ζγατίβεη ερν. ρα! ὸ ἀπεὸ οἱ 
τηρηϊὰ ααἱο ταῦτα ςορὶς ἔς εθὶμ2 
4 

; οἴζαι κὲ οἰδοπάίε, Οτετίαπι αυῦσπι σοσατ πτλξυίτιῃ Ε. 
τὰ γε ρορολίιπὶ ποθ ὑδηβεἰ}} Κράμε. Ὁ, δ ππρνο 

πὸ αἰ δφήπωμο δ δὲ ἑπλιόνασεην ἡώμαρ-Ἰ γι τεδυπάδτειϊ: ἵἴεά Ὑδὶ τοάυη.- Ε αἱ οὐνρέανει ̓ δεϊξω» 
ΠΡ πὶ ἰ ἰς τεήϊετα, Ηΐης οὐ ἔπι ἰ}} ας ἰοσπιυΐα ῬΑυο ; ἢ πχὰπι εἰυχίε᾽ εἰ ἐπὶ ΟδηΠΙ νέστῃϑ ν 40 π| πιοηὶς φηφτατσηίς τοῖο ο ἢ ( ; : δὲ: οὐ. Ὑ υδέφνδεην οδηδέαυ, υἱδαι ἰβει! ααϊδισ τοποβαιαγ ἰταρίε. νἱιδρεία ἀφτηυμη ἈΠ ΑΓ 8. Ογηοίβ ε, ἐοβρεἰ ρὲ ν γεξωνφενα εὐ Ορνλ4,Βαρι- φαγυϑρεοδ αν οῦσεν καὶ χάρις. ΠΝ εάν ρ πρὶ ζρ «τάδυη πω, {πόρταν Ἡβανμς αββευριιν φρηζἀπιαιατίο ἱπ τείαξνεδείοπθ κ δε ἐν ἐρβιωενερτίηο, Ονμοίβζετο οονρνι βεςοα!ὲν δ οίιήρονε ἐπ 

; τ εἰς 0}: ζιαι 4. 

᾿ Δα ᾧςπερ ἐξασίλοῦσεν καὶ ἁμαρτία ἐν" Νευοπιράιηοάυπι γορπδιε- 1} γ᾽ βρωρνεγραωί μι. 

; λων μεναι αν εἰς βασιλόῦ- τς Πα ρὲςοαταπι" 4 Μοεῖςπ, ΠΡ οὐδσφύρ ᾿-: , ἢ ἤοργν, τὰ Ν {{τ οὐχ (σγαια 1116 γερπαγει ᾿ ἰξνκῦνα τηροίοε μὲν ἰνβι- 
σῃ δέᾳ δγκρ᾽οσάρης εἰς ζιωεω αὐώνιον δα Ἴροῦ Τυἱεί εἴα δά νίταιο ατογηᾶ,, ["θαπρ ἐπ θὐεατν αἰνή 

κ, 5:ς ἐξίτας ὃι δὸς δὰ» νίττωτίε ραττίοἰρατίοης ποιμήν υϑεάην,} εἰενεην βιοπνέπεην ξύν ιτε, ΜΜογβοανὴ ἐν β» ἩΡΑτν ἘΡαορδῖο : ὅς, φαία πὐτι βλτίπι ὀχεία φυίτες ἰπ δδ- τὸ οανὶ δὲ ἥπα!  λτιὶς Ἰοοὶς ἐχριολπεατ, 
δῶ ἵε νεῖυς Ἀσπῖο, (δά επππι ςοττιμτρίξις, ἀομας πῃ ηἰ" , 

Σωυετάώφηυδυ οι ὠστῳῖ δὶ τῷ βα- 

“--....»...ὄ........ 

ἢ Οομίερυϊεῖ ἴμπνας ἰρίτυτ εἰ] 4 υὐπά αν βθιυμα δία ἃ δ ἐπρικαις νέον, ᾿οονὦ : 1 : , ἱ ἴῃ τηογῖςι νι) |(ρρρφ βηΓ δαῥμθω τ Ἄκο Χειποὺ τὸ Κυρίου κδ; ἔοήταν, μηδ σοαήηυπι οι ρ ραν"). ΕΥ̓ ύμρτος ἐς τὸν ϑώνατεν να ἀξπαρὴ- ἴτε μαβ τα νας τῇ Ομ γέγονε της 5 παν σὶ έακωρ 66 ᾿ ΟἸ 11}. ͵ γ5.: ΓΒΟΨΝΙ πδνς: ΥΞ ἘΘΞΙ ἘΘεΨοστ ΗΝ θοὸς ἈΘΕΕΔΕΩΣ δος “5- βητεμιὰ πνοῦ- ΨΥ ΠΤ αὐοεοκιλεφο ὀεκόιὸ ΣΟ ΤΏ ΧΗ͂Ν 2) ῃ .1}}}} ᾿ ᾽ ᾿ ἐν γμρϑη Χεισὺς ὐκ νυκραΐν ὁζᾷ της τζξης 5 ὠϑευὶς ἴῃ δἰοτίδιη Ῥαιγὶς - ἴτὰ ἡμϑε ἀἰοτίδην Ῥαιτμ, | 

᾿ς αἰ Τεαηἤιο κὦ ' ὴ Οαρ. νι, ἣν ΕΑΝ ὺ χατρὺς,οὗτω χαλε μιαὶς ον χρνότητι ζωὴς δὲ πορήηουα νῖτᾶ Δ θυ] τη. ἡι4 Ὅν ποε ἐη πονίραθε οὐ. οτ.ς 14. 
ἀμ βῆ ̓ὐρλμε Τουΐ ἐορῦ υϑρ τι μβυοῦ δ Τῇ α- μ 'νιά ἰρσίτυς ἀϊοεηλυς ἣν ΡΕΙ " Ρ ἀ εχο ἀδεοθμ, «ἰριπατήσοω μδμ: ς “ΝῺ {ἰ σαὶ οὁ Ρἰδητατὶ σολ- ιε “ποδί ομηνφ. ΠΝ 

φαοά (πϑ!ή. Ϊ ίᾳ ἵνα καὶ γαίρας πλεογάσῃ: ἢ ΤΏ ΔΩ ς 1 Πλι5 ἸῺ ρεζζᾶτο ψι]} } ν-Φ Ῥευριθποῥίπονᾳ ἐν ὦ σὺ τω ὁ κοιώ-} ἸἸυϊ νυ" ἀΠλιτ Ἰδτίοη ο πγοτεὶς 6-} 7}, 5’ ἐρέν οοπιρί αν ςο}.,.8 ποῦ ΠΉΣῚ μρθᾳ γνῶ" χίρας πλεογάσῃ 3 ᾿ Εν. Ῥ εἰ "ἐοφο ψῇ χα ανη. Εἰ γὸψμφυτοι γεγρναιϑρ Ὁ 0 μΌΙ ᾿ τ ΤΑ ΤΣ τυ τὴς βῆ βνενι βην ρά πὶ ἡ τίνος δὲ δῇ ἀυαῆναν φίλει ἀιδείοτ βατὺ ἀεὶ τῷ ϑανάτου ὠυτώ, ἀλλα Ὁ τῆς αὐω-} γϊι5.," αἰτοίγατη οτίατι" τείογγε-} 1 ρονεμ εἰνε, βπτω! τ τε. μέδονα 
᾿'4υδπι: ἐείτω Μὴ ἤνοιτο. οἵτινες, ἀπεϑείνομδω τῇ ἀ- .Σ :Φ θέ. ἢ ηὐί ὅΏΟΓΩΣ (μπΊὺ 1} νφ βει(νὲ ἐμὴν πιϑυιυὶ μῶν »νἱ ὥχε . : ᾿ : διοπίδ αἤ] τρβἰαείσησ ΟΝ δ0 ἐθῖ- Ἰμνρεξξιφιν εγίπονο: ἐμ Ῥδοοε- "Ἐν ναὶ γρῇ ἡ χα χϑεγη δὰ "ωὗχδι τ᾿ Ῥεςοατο,αιοπιοάο δάξιυς νὲμς [ {{ννρε βέκκαιο, φωμονερέρ φτιβέως ἐσὺ Ἰεΐκογαι8: εν ψἱ γδε γΙνα ἴὼ- Με πιδαιδεὶν ἀορπᾳ πὼς {τι Φήσομδν ογᾶυτη; νέα γῶν.. Σ ΡΥ ΉῬΗΝ ἈΝδαλβιΑρα 
041.γ..7). ἐλ τον, νος : ἢ . ἢ ᾿ ᾿ ΠΡ τ πμδον. Ἢ δ νόον ὅν δυο ἐδ ϑη μδ εἰς 2 Ἰρπογατίδ, [πο5 φυοταυοτ 4. “1ν ἐνοιαιῶν υῖα ψιὶ. 
Τυδιβεοαιίοηίε 

μεήϊο εὐπι Ομ το ὅς ἰη σιοτις δίς [ἢ νίτ2 «ΠΟ 4υ 4 αι φοίζεης ἀΐι  "}} : Ἔχ φυο σου Ο4ι τυ ειπεπηΐ ἢ ἐπι εἴ (δι βεζευτὴ ημΐ δΔάδυς νἱυδι ῬοοοΟ., 80 
ἴ 

"δ ΘΟ ΚΝ αν , ΠΡ δαρτείχατι ἔπιε ἡ ἰη. ΟΒεπν] [6θοφαε δαβείς, αι βποω δὲ δαπδιθει. ΧΘΑΘῸΝ 1 ἡσοιμῦ γεὶς τὸν ϑτέναιτον ὠυτεῖ ἐβα- 
φὰ Ὑτι ῬΗ ᾿ μι ςατίοηξ 

γιοῖμάς πέπνίῃδηι 4! ποι ἐπε . δι εἰἴς Ομ! ρει πάσαν ρατιίείροπν: ὃς νότααι εἰς αυοὰ (ωρτὰ ἀϊ χίι 3. 3., πέπιρς Ρετ' {{{|} 
. ὑπ εξειη, ἐς (0 }Ππἰν ὑνν ᾿ ; ᾿ εββινὴν τρδηῖε εἰ Βιάενηου εμεεὶ 

“1. ΠΙοἰδπι," ἰῃ πιουιεδη εἰυς οὔτ δα. [“ ΡΥ Ἴεβ, Ἢ εἰοηὶς ρεερε- ἡ ᾿ Ν μὲ ; ὔβηε δαρεὶς Αι ἜΝ ας τ ϑ Ξε 

ἐμ Φ νἱποιίο ἡίϑημὴν ἦ Ρυϊχατοδὺ Ἢ ἘΠΕ ᾿ εοἰκερης, ὅς ᾿ 15 φίουξαην Ῥιγίς, δοιὰ δόξης παταῤε. διὲρτο ἐν νίαιτρατί φάτο, ιοά ἰη ἰρίο νηῆυλπι νίχοτίτ,ίεά φυδά φυαπιὶ ποβτῇ 
ἀἰβῤέ οια πρληί(οῆτο δχοίηρίο (ἀρτὰὶ, καρ. 4 αὐταῖς δυτεῖῖ {ιρίῖτ Π]ν,ντ 8. οἷις ἔγιιέλις, ἐπιρυτατι πη, νῈ οπγηείη {ΠΠ[ς 
μ ᾿ ἱ ; ἰὰ ἤὶς οεὶ ' (υἱ ᾿ ἅ ἑοῦς φυϊάειη ντ τ βπαϊεπι(ιάπλ ἰαθοτν ἰὼ ἔς κτλ πὶ ἀείοειςι , δι ρερολῖα πᾷς παῖ ΡῈΣ 

ἐαλς Αν ἐπι νν πε ἡ χὰ τείαττοχίς ΟἈρξυνὲ Νὰ ς οδίδτίοποίῃ ἐχρίαγοι, δὰ ἡ 4 ἥν εν ἴωρετίοτς τγᾶ- 

σεζύπαμε πιαπαφὰ (Πεο εχ Ὁ εἰ βταεί. ὉΠ ριίεδαν ϑιηδιβοδεῖο ϑο"εἴο Ῥεοσαΐί 
εϑικ αδίμτα ρυε τ, 52. Ημΐμ θη Ποδεϊοη᾽ τοι πε ράτεθι 
Ἀιϊο ἡ ΟἸε εἰ πιοεείε εριμίυγα,δε τεαεεοδεομίε νίεταῖς ἰῃ πος 

ἰάᾷ οἵ οοεευρείοπίε ποῆτα παιίυα,ΐΩ ουΐυε οοὐΠῇ ἴωςς οι Ἰαῇμα. 
ν ΠΕΩΙΡΘ νοεθρία μοπηίηίε, ἴω ε βξοςϑεί Μοιν,δς (ερυϊευτανδι που Ναπιοὶν Ἀείυτιξ, 
Ριοπιβηδῃβου ως δοποῆ οἰ} ρέρποε ὃς ἀφ ἢ !Παπι, οἴ ἰναρεὶ ἐπι ποῦφε. 

ΕΣ 

᾿ ἱ Πάετος ας. ἐχλτίοης ῬδιυΣ εχ σαι: Ππαὰ γατὸ ἡἴς ἀξ στοά. ᾿ ῖ ΙΔ: εἢίηφυξην ἤπεπι ἘΝοιηρς, ἢ ἰρίαπι σαρὰτ ἐοηῇάοτες!π, ἐξα ' ι : 
21. εν ἀ νοῦν ν ὧν τ ϑινώσῳ. ΨαϊσΑτ ὅς Εγα[ανῖιθ, 19. κίπονι δὲ 5 γι ἰητοῦρτος, ἰάσις ἤοη Ἰηζοπηπιοάὰ. ἄμα Ὀλετίδ,ἰά οἵ νε ἀεροίτα ςἀτηὶς ἔπιαν ὑοδο βκωτα τὰν λύτο αι ἐξ μιν τρις αὶ τὴν ματα 

πηοτειϑἰὰ οἴχνε Ἑταίπχυς ἰητοςρσοβάτυσ ) ρὲν ππονέρνν, Ἐριο γε- ς 4 Δάφηροι [ἀπρων Ῥεριαίο, ὠπεϑᾶνουδν τῇ ὠμαρτίᾳ, Ῥχοξοβιὸ ησα ααογίηῖγαας 1Ώ φ᾽ οτίαπὶ βάττις ἡρβὴ υς ἐρὰ ΝΣ νι ΕἸ Ηρ Αμν Χ αν κἰνμνλμν Ὰ ΑὐβΡ ΡΝ ξ 
δος τὸς τ γαρήμε α Ν τρατ: φᾷ ἀρράτει οχ δητιεοί: δὲ Δ [οτίδυπε (τὶς ἀῤροῆιὰ, φηὶ ποι Ἀγὰ τινί ἠδηηης ὨΓ χιετηνιπ σας Αροβοίυς ἱρίε ἐχρίιοας ἀρεῖ “Ὁ ᾿ς 

' ᾿πϑοῃ γὰ παίσηι δ ἀδη νος δῇ) (λυίληγ ἀξείατει. ᾿Βοίωπι ἐπιοϊ ἐσιιητὶ ἴτεπι αὶ ΜυξΗδελεσ 
ον βννννον τὸ Κυρίον ἐδ, Ηαο(ίπαυίς Βα αϑ)πδ᾽ τρτζοτοῦ σολίῃ ατία ρυτληι ἐφ ΝΣ, Ἡ άτη ἈοοΊοζο ἢ δὐλεοίῃ πὰ Οὐσορς ἡ ἀμ σρμηυλδς ἐχοπιρίαγίθιιν, ᾿αὐπς ΠΗ θυς ὐνοϑυίσακίιν παν ῬΑΙΟΝ “νὰν, αἰϊηιὰ 

ἱ ἰ εὐδὶ πισπιδγαμά- ,χοὸ πος Ρεσζᾶζο πιογίδιησε, ἀδοϊλγαης αιοα ἧς ἡξμά ἐμούωμᾳ. 
ΠΑ τ ΑΑ μ Ν Ἂν ἂν ὑμὴν ἘΣ γι δζ ἱρ ραστίοῖ τ ὋΣ Με. δὲνημά ἑν πιονεὸν εἰως τεττῖο ολία : αι φᾷ ρἰδηὶ ταρυ»- 

ἑωλων νἰγτατὶς ἔδει ἐπεἰρίαπιυς νίπατς νετατῇ πουλπλ, ἀϊο ηυάπιις ἀἰϊαιοτίες ἰτὰ οἴτεταν ἰς ἰοοιο ἀν Απρυδείθο. 
Τὰ υἰωλριαι ἴλην ἰη οαἰὶς ἱρης νετίξιηατ, ααδέγεητος 4ις. ἽΝ ος ἀυύριτο συιδίῃ φαίη ἔς ρτοτίας ἐὐυϑι  ονρν ὅτος ρυ- 

εὐἰοῖια ας. ΝΗ νεγὸ [τὰ ἱπτογρτοζοῦῖς, ΠΟᾺ νἱάςο 411: ταῖ Εταΐπγιις πβλϑαόμονῳ σιρ᾿ ΡΟ “Ἶ ἐὰν υὗδεος δὲ 

. φρηβαῖς ρος αἴτογα ρας ςοἸἰλειοις : μέφιις ςτίδαι αιογυ 2: Οςεηιϊες, λ}} πὶ νωυτὰ ΟΚυ πὶ «οἰ!ςἔζοθ. δυπὲ ςαἴπη ̓  

Ὅ μἰς οοπιμιεπιοτες Ῥδυΐος σαλις νίγειζς το γγοχοτῖς (ἴλ ἢος ἴοζο Ἔχεγὰ ἰροριιπν,δς ργαροιϊιο σι" ἰπῃ σύμφυτοι, ᾿ 

Οληϊε γον οἷν ὃς ταί. δὰ γεγθιμπ. εν χίονιαην ῬΑΙΤΗ, Ἰᾷ4 οὖς ἰη σιωϑθεηϊοόϑει, συ ανρρδόθει, συ ζβν,συμπτέχειν, συμριορφούς 

Κξο νοβῆδ ἴῃ νοτυείς φαιαίδυς ἑπυεαὶ, ϑὲ σοπιρίυτξα 40ο- Τὸ ργδ ας ἀξοίτατε υλτη νεάρρν͵ ὐ Δ ὺς οὐϊείοπς, , δεν τυβῆδο διὰ δικσιοσιώνς. ἱξέλτη νἱ ἐμ ε[Ῥ ἐροαιν. Ἐρ᾿οΓ. 1. δι. (ΟἹ δι... Δέρθς δέον Ρὲ οἰἴφος ρὸν ἀμλτν φικριοὺ κριδνβνανῆσοι κιογωὰ νῷ ἀϊσηὶ ἐμέο ἐδ ἀἰείευττοτεῖο οαῇα, ἰη αψο νἱο ἐπ. γαμεῖν Ῥές αι 

} 
καί ᾿ ἅ ᾿ἀϊο-. ἢ ; ἐξζούγω ἰδ εἴ (νι ἡ λά νοίδυ) ΟΧ - πὲ φυίϊ πημεμὸ (είς ἐραίδαυαπειτ, ἀμο ταπησπίμπς πυιῆηο- Ἰ; ἡ ἡμενε ἔγεο (ει Γυβίτία;, ἔοι δυο ρηρράνια γονὸ Πρηίῃ- εἰειοποιῖ Αιτις γιχταῖς ἃς Ροτείζαις, ἂν μ ἡονο τον ἐἰκεαιρλνκβρ νῶν, πιά γν δ ἰὸς υἐβ μαρημ μμρορα ναὶ το ᾶς ἀϊμετία, δι αὉ ἀροίβοίο ἀπειπδὲ, ἤσατς (μίς Ἰοοὶς ὁ. οαίοηα Μοσίαις Ῥεροατίς ἀἰείτης ἵδχι 6 (α(ν ἐὰ αὐ βεοελῃι ἀπε τνν ̓  μαραον, ΒΔΑ ΒΡΤΟΝ δορί Ἀττι ΜΕΝ γγνα- 0 ξοηνεζηάνα,κθ ἰονϊβεανίνδι ιν" ια,οπιηέπο δὰ ἰρίαπι Οἰιε  ' ἱ ΧρΙ : Ὗ ὝΕΣ ἀν ἤωϊρελ' ἤτο; 1 ἐω ' ᾿ . : Ἂν" ὥ ΠΠο  Π ἐντν ραλμραμρ ἀρ τς ἔρτρς αν υλήσα ἀἰμκραο αηδμικης οὐκηῖατ αίυνοκαννν κοίτλς. Ἐκιρααιη πολ ειφείδηςικν μαννα βιβλ ΔΗ͂ ἥντα ᾿ας, [Ππ} ρέροαρο, ἢ ἀμώρηᾳ Βορκατιμῃ η μλο ἀϊίρατρείοπε,. ἀἰκίειις, “π ὠῆιδγω ̓ πρῖ ἡαὐν (: μὰς Κυ ἫΝ ἜΝ . θιατοίαιτοχίς, ςοιωράγᾶς Αροδοϊος οιπὶ ᾿ρότον θ θέμε ΗΝ δ ρωβεϊοσῶνα δὼ ϑε δι ἔκα δὲν τομίκηι 40" ἰδομνρχοτίνς ἀφοίοτας φιῆνῳ ἰὴ (ωσβρίοις , (δὰ αἰμστίο τα. 10,2. ἦν Οἰρηήβθεινον "είν, εἰς κρώξε {αὐιωξ, τὰ οἰ, γέχιια ἀείο!α ίμο τειπροτς ξεγπηπατῖς. Ὁ ςιη ς δες Ἴ: [:- ΓΗ ἃ ἠοπιίης δε μμάίηι, φυοά νίγραυΐς Ν' οἴως ἰητεῖο πιεπ τείρεξξα. Νδιῃ ἡ] ς ἀἰπκέπρμ ς ονανὶ ροσοδιλ ον. ΟΠΠῆο Τεία ςοφ!οίζοητες, νἱπὶ ἐρήϊιι. πείρ ταπῖυᾳ ἐδ ιράις νηὶ ἀΐχεγας συ (Ἀγηΐο πιοτῖιιος Ὁ ἐζζάτοιας ἐς ΠῚ φεημί ον ΔΠΠἸου δ Τ οτευ ίληυς νεἰξυγῴνῶς ἱρίιπι ' Αἰπαϊς ωριαῤοοιλαι οριριῖε ι τἰηξυςηάορειςλζοὶ δὲ οἴδλῃ ᾿ἀρὺο στ δνεμΡὮΒ.. ἘΝ τε μετ ἢ ̓ ὑηθσα ἨΥ Ρ βραν ἘΣΘ ΤΠ ΘΡΝ ᾿βαεμανευμασρίῃ Ἀδ εοἰπι ἕλυςτς ποπηίδ!!} Ρεϊαφίληίς, μά μοκ πέδοι ποθ ἡρῃρ ταὶς Αξλ.ι9.2. ΝΝδὴϊ φυὶ ΟΙτεαο ἀσὸίρὶ ἐρ ἡδβκουα ὃ πρυὶς ρος οὐπὶ φαδί! πιςς δευρρογεὶ : : : ᾿τριλειδερτϑιεζπεαῦ (ομυρύρηεπν Ν᾽ γδεϑϑιεοια ἐρίνπι ̓ ϑβϑγοηϊετ } ἢν ὸ ἀχοιηριαν ἡ ποβίναδ ἐμέ μάατον ̓ ᾿ υρὰ οοφὰν κι δος προριανίρίο [6 γραπιρίλαιαπιφολις ἔρις «μ! ἵμῆς ποίξηὶ συπν οἰκί Οοἰογημμειθδ αι βάξαητα , ἰρί νὰ υπῦγνε οδηνιαὴ ςοΦ ἰηγίτατίοης ρτοβείίο!, Οοηετὰ νεγὰ {Άα. ἐπμταίο Ἵπγηΐα οχ' 

αἰρεαμ βγθτερμῳ ἘΡΡΟΝ ἰζίσιι εἰδηθιείοιο ἃτ- ππο κι παμους ηδίοἰτυτ. ἰά εἰξ,οα οο φυὸά Ωρ ρα ' 
ἰπίαιη ΠΑ ἄν ἐπι ἰφίοσιοι Οδυο ςουΐψη- 40 εἰοίρον ἤπηιβ » ἐμιιρο δέ ρον οὐτπὰ Ῥεύζαξο ἐβαλαν νι " 

ϑίοηεηι, ἐς Πιηυΐ νἱαϊβοαπι ἡΐλιη νέττιτοαι πὰς ἰὴ ποῖ νίυαπιις [ρίσξηίπ εἰξ 401 ἐῃ ποῦ εἤδιοίς τ αθφὰς - 
πηρνϑδερθ ἐφςν" “Ἢ :φθὰ ςτίαπι τατίοης Ομ γδιις (ες νἱ, οἰληνις υὰ θεὲ ἕπτ. Ἐν ἐαρῥομυ μι εἰξ ἀροῖο ἘΠ ΓΝ ἐδις 

ποῦ γνατὸ διλα κοι ςοχηραγϑείδράη ἐρίο ἐποίφετε, ἰρίέηιΒ, κἰήῆε ὁμοιότνι (δὰ ὁμονέμρη, αλο, Ἔν εῖς ψειβαῖς ἃς ρα ᾿. 
ποδὶς νὐς Ππη ἀιοίτος ἀφοϊοίοεγς, δὶς οδράτατιις ΟἾκ» ἀμιη ἱπεϊυάίε νετδὶ αξξίοηςηι ὃς εἰβξεξξυπι, Ἢ ἘΝ φέπιν 

᾿ὐρημέῆν ἀρυὰ Ἑἰίδαν: ἧς οοπυβαγάτις νεγμυπιουπι 4, ἡϊδι ποῆεὶ οατῇ Οδεηϊο φοπυςαϊοηείατῃ αἰ ἀς ἸΏ πὸ 

ϑεηίηο τῆς ἀοίπιυτ ἀήδοτος πυδείξοχα : ἧς ρίαητατς δι τὶ- εἰ ,πεπιρε ἃ Ομ μῆοττις ροϊςητία δέ νίγυστα, Οἰστογὴ αι 

“ωποὶῆν ἘΠῚ Ἰρὰ ῥί Μοαμαι δ, | ποθ ίς ἐδρεϊηη ἐχείη ριγαῦατ, δὲ ἰῃ, σίας Ἰοζπη οαἰείξιο ναταε ἰεχηϊε ηυα ἀο ἐς Ῥαυΐων Με ἐν δθμδοίαλε μὲ ΝΠ Ω (ἰδοόβλε, φιδηι “ἡ ἀὐφοκυκεν ρον δαπδιβεἼλιίοησηι ἰς ' ἡ προρυσμόι Ἡλαναγδινμενονν ὗ γορΑμγ με: δορ ης νεγὸ [υΠίξίδηι ἰαἰναγεητοῆν,ουήακ τατοΦ ἀρ τις, ἱπεοοχάς. ταῆηιε, αὐῦκῃ χϑδη ποάὺς συμ πεαυς ἐπ πηω, δοῆμο ἐξυξευπι κοριας. ἀν αὖ Αροβοΐφ ἠᾳ ΟἸτιδυπιϑεδημδονα 
ΡΆ ἀὐρηιμιμεὶ ἠϊίδριρείο ρεἠορεπνιμ φιε Ροί-- 10 ρον Βαρεἠ πιο ἑνίεείπιυς ὰ ἐδενάν Οἰμ καρ ϑρρίθης ἐν δάρμι ἰδ Ὀρεείδιυς ποϊθν: ρυτοῖ ρο- ξπίαη ἡμὸ Ομ τ σοεροτξ ας θθμα μρρνκ ἀνρηψοῦν ςοηεατρ μΝ( υΐενος ἤφαι ἰὰᾳ-ἅ,. υἱε φυΐ οἰ ρνεφσευιῃ εἰ μὲ Πίκορξμτ, πϑοοιατὸ αυσημς Μὲ γοῦεσραιῳ, ϑὐβοδευς, ραιθδοά Ποὺ ταπιθῃ σοβεῖν πὸ πονῇ διρτοβφαοΣοίυτ, ἔχ ας ΠΑΡ ἢ Ἰφείοημα εχ ριξοεβεηιὶ- 

Ἷ γεη ἀγεύ ῇ 
Η : ᾿ : αλλ  ψὲ : ἀϊςατμάςο Ἐαδιίυς ᾿ΐδτο αδοὶ βωνδίσμρτοι., δὰ ολυίαπι ἰρεμιποπταοπι οεἴξαῖ, ΑἸοαι ΝῈ Ἡσερυεύξης ἡ ἀϊσιητις πηίείετί. δι βά ες ἰα Οἰνεδο τὰ ἀπ. (ἰ ; , δὲς δῆ ἢ ἱΩΓΕΙΡΥΒΈΔΕΩΣ ὃν , ψε ποραμϊατιὸ παίςεπεομηλα εβ ὰ τοί! ἔτος δρηϊοι ἐχρο- ως δεπαϊτ τὰ δά μμρηβρα τε Μν γ" ξμωμμεῇ δα ἐγάΠτίοι υἱρ, Ορινρί πιαμιδι δα εἰμὶ ᾿ρρπὶ τὐσυ τετ Χρὶ ἀφ Αναν μη μα ὶ ἡὐμδηνγύεᾳ ἐρναμὶ δ ρέμότα ἐεραμβις ,εβαι Αροίϊοίιι. φοείω- “ ἔτμη [οὐδ δὲ σναΐτὰ ἰμορες ἐὐπμδειπαοουης Ο. Νιη ῥιδὲίνπνωι, ΜΙΝ νοτὸ ἢ ναιῦμηα πουμηι. ἸΉΡ ἰταν 10 1 οἵδ, ἐν μδηνεβαρηβονο φε εῇ ἐνοτὼ 4ειφοτα Πιφέϊανο ον βρω» ὀ : ἴδιες Ἰΐφυπε ἀιιπίαχον ὁβεῖὰ ἠάἀθηγδηιροεήςητία,Ἠ τίβεπε νάϊ, φἤμι Ἀαῤοιω δ μτ ἐπ: φίισι ἐαπὰὶ γίαου τες, δυο οἰίάηι εἴΐοπι Οονβρίαπεαμμήν ὀιοστς, , ΝᾺ αὐτόιτ Ἀεδς ἱητεερτοιετί βοόπι ἰϑηψαῖιοα τὰς Ν ἐν ῥηρα ο- ἐφρΆγαα Εἶδα [υϑίδηιιοηεέϊνινα ἴ2-ὀ δυξειη Οἰνείξιαν ἀΐολληδεμ εν. δυρδαὀοιννοη δὸ 82. ΤἸιλφιε ἠξοείϊατίὸ νίως ἔπτὰ Ἰοπξίότε νοτοταπι οἰγουτα, σα νοιηι 

ταρργοίηο υπὶῇς ᾿ ; οατὶ Φχ ΒΙάε ἔΐηις ορεωίθυνν αὐ! 2. ρεϊίηναις 4ιοά εἰ ἰπ ας πο μωφυυβηηἐνεχϑν Ἰεοαὶ 
Πιαᾷ φσοϊεγός φυὲπι κερορειδεὶ μά βοῶσα σγαρα, φαίρυ νἱ- μο υάνουν οἸνυς ΟΝ ΔΡΝς Β ς τα ῥαδα παρ τη ὥιογπάπι ρεοιπφηφαηημο, Δία δι ᾽ξ απιεπεὶ ἐρεῖς Α. ὅ΄ εἰίαηγίῃ ποπηίας Ῥαιτὶ δς φρόνίτιμ εν 90. ΡΩΝ, ἃς ρκαϊξετίμι Αὐγαβαπεὶ ἐσειτψο ἐπυὰ Πμαειίαιε ἢ ἠιηίμυ εἰξ ὠωῤν γένυν, Νϑδυξξαίαι φάμα ζμι Αϑοβοίυν ἀοριμα ζμυς, (8. τι. ροτίγιομὸ δρχυ ευτγδς ἢ νοτιπι ἐδὼ αἱ. ἀδ ἔστε δερείῆωι, (οὶ ἀο ἱρήων ἐτύσοτονφα ἷη ἴξε τ:αμϊὰ οἴει ἱπερείυ ἡμάκῃ “ΚΕ δρ φμὸά φρετιδυο ἤδη δι πον ΦΗΝ οἷς τὸν δυίνατον ἀμ μοὶ : Πάσπι ρεμοσὰδηείδυκ ἈΘΕ ἰιμδδεβρραμι, οοποίιάσγε φοίν οὐυῃξοχ Ἰίωῦ ρφὺ δπιοιρὸ ΜΕ δ βδομιλἀαρεὶρρετίαυ οὐβηυτι εἰ ἐη Ῥοοζαῖον ϑφὰ δὲ ἡ υβ Ὁ) τωγάτη ΜΠ σω. δὶ 

ἰδ) σύ ᾿ α ἀπηρίοίτες ἀφοίαται δι. ὕοης πηροάίος αυδὰ Βαρτιπηιϑοπιλεβ Ράκτεα τεποιλτο. 

Ἡλσμσα ἐν μραβεψ ῥϑην νιον ταν ομιιβεν. δὲ αυοὴ μ᾿ τὲ, ἀριμεν ἀν κἢ ρὸν ἀγηλι αμενμς γραήπῃ ἀιρβ δι 

τἰηαι δ Βφαίπι ἰηςοτρχσιδείοηεπι, αυβι Πσ θην “ἤπιον Ξ ἀρὰ ἯΙ ἱ ἐμρδνλρῖ ἐν ἡρδαῤφτὸν νρανανσῦμι 

Ἄκληι οο ναίων ἐπἤρίοη ας φιδίατν εἰν ΟἸΕ το ςοαἰείοετε, ἢ) μας 45 {1 ἢ εὐ: ἴον ρθη ἐλ β μτι οι μίτα 

δι Αροδοίψι πο ἀπ πῈ}} τατίοης ἀϊοτο ησὲ ἰδ νογᾶπὶ τίο ποὰ πιο νἹοῖς ΡΣ 

Ἰοληνὶ ἀά :τλδη ρυταυὶ ρτορείαμι σώ ΟΝ τὶ πιοτεθηι Δ ταὶ ' 

νοαδην πνιλμείνδῦ δι ᾿ἰαμβ ιν ἀπ δῇ ἢ εὸ νἱάς- ουσπήδληι ἐππας ποπηίου δὴ ταπὶ οπὸ τοί γτο ΧΟ ΝΕ. Ὡβο;» 
, εϑῆθης ξ ἰπ δος ἡ φεέλον ποίεε! εὐαὶ Οἰιεβο οφἰβείοπεπι, εν θυ  ἀδβέμν. ἐΜάμαμι ἴυς τείρέοθτο Αγοδομενος Δαπηῃς νῖοΩ!, αυδά ϑεραῖ!- τη φπὶπὶ Νάπέρνν οὐδαμὰ κί δὶς ᾿ φιοουθαηποιαπήιϊπι ΓΙ] ἅμο πορηϊμ! ἀϊκίαχι Αδτ.8. διτειῃ Ἀαὲ κεία ἘΝ μβαρλαῦε μέ νδν ὧς βήεπι το ἀρ γβὶ Ῥιμαναιθυε ρεεὶοε. 4 ἔν. 60 ἀβὰ ΛΕ ἀρ δοθοΝ Ξ ε ̓ ν ἐξ μέρα! ̓ ὦ ΝΜ . 

δ ἀϑίίων αἰηυ ά ἤᾳ αἰβρατὶ ϑκαιδιν, Ῥενραωδάνμε» φοαἰμἐπημείεὰ ρφευ δοῖεν Μῳν δυυδῶ, ΠΝ Μέοετο, ἰαίορα πιρεϑὰν οὐμι, τὶ ὑμοιάμαρει ὦ ϑιανώμον ἀμτύ. [ἃ οἵδ, φυατο. εἰδοὶ τὰ "αποϊιου ἡ οἷα. δίωνεί θέμεν ἄΐῳ μησὰ ἰσδιὰο ἐηρννρη ὶ ἀμεν ρὸν ἌΝ »ἡυὰπι ἢ ἀϊχηΐοι, δ Ὑωργν ἡϑνὴν ρυΐιοι. βαρ ο εὐ 6- Τοημα πρροί πγ ἀπρον  ἀμεύμρ ἱεξρν ὦ ὑδωκ (ΟΙἢ» ὰ Ἄν ἀπρδλαας Ἐ ἰρτιεῖιν ἀνω ππτορῆν ἡτόῦαιι 
ΤΗΝ δα. μθ δ μεϑὲ νὲμ 41. ΠῚ ΛΥῪ Ἂ ΜΡ ται θάν ἶ διοροίιοις  μοπάθ : ᾿ ΜΕΝ 4 Μὲ ἁημι γρίνι ἰκραξεει «ἠἰδις ρακιίουλμιε Νρ',ε- 39 τὐμά δ, Ὡ τ μενον “ ἴω ΠΣ τὰν δῇ Ἰωῖι τοὶ πγνβένδαν δι φῆ τηοτευμων οἶδας φυϊάψη Ρεθ. γι δμν»"κ 6ο φυδὰ ἀείεείριοτει, Δοηαυβι βοάϊθαρη φίνδα 

τ τὰ ᾿ ἐν Ε ' ᾿ ᾽ , ν τ εἰ πύμο 

. 



: ΑὮ ΔΟΜΑΝΟϑ. Ν: ς 43. 
«οἷν εοάιείδυς 1. ὡς Ὑτἰαίκανφ 9.ῳνε. Βελίπιυς οὐίσσιδυίς, τυσσ π 400 ται σα Ῥεζοταπη δ τ ἴμρειν. 5 ΝΠὶ ἰη πὰς εὖ ξρηξιαμεβιας ἀυρῖοχ » ἐμ ρίοιξευς [πι πιοάληι γοςίδιω, γς πίβοε,, Ἀχ ὀοῖμαν δυπιοτὸ εἰῖὲ κά ἃ ἴμμεθδ. μραιίαι λῤπιοήμπι ἀἰϊξοτει. ὀ  Ἔφ4Βεβνδν ἄυσαμα Ὀεπεβείμπερειτίηδες, φαυπὶ ἢ ΝΣ πμϊ αἰβανιίεδινηα εἰμηὶ εν ἢ εραἰεγφνουε, τῆι αὐειράσεως ἱφέμιδει. νιρεῖι Δροξοίνν, νεείπαιὶς ἐμοίριψα ρτίπηατης ΩΣ τὰ 

ΔΉΜΩΝ φούιτκει εἰς Οἰχοι ἰηρυα ρεγίταρ, οΠὲ α-. ποθίο νυμοντμε απ, ἐπ “ὭἜσιτα νἰ ας τες, τῇ ἰῃ τοίιττοδίαν ἀαμν ἀρρ ἀοεἴξε αττϊουΐμηι ἐφ: αμοᾷ ἐρίᾳ ςοἰ μτίοηία κα ηειαυοι δε ρία Δροίποἰνο γοίξοι φοριοϑὲ Ἔχρίίκαι, Μεὰς ταῖῖο οἤεηάίε, ες νι τορούδηῖμς ἀν νοσλθυ] ἃ ὑπὸ τῷ κης'͵'. δυζοπὶ ντὶ Ἀροίποίμε ἔθτιιγο τοπηρουε 4ιιὰπι ρεκίξητι Ἧς νεδ. ἸΝΑπι ρίφῃᾳ εἰσι ογαξίο, ἀἰριεὶ καὶ τῷ τῆς αὐασώσενς νιάο-  πίαπι ποπάϊ θτοκίωε πιογταὶ ἰμπιιι ρεοελιο, ἀανος Τἰροτρ  ιοιόμρεν σύμφυτο ἐσώμεδιι : ἰπ απ ΣΠΙρΡΗ͂ 8} Ρτοσίη8 ἀιιοήιις τοϊίαινα; ποίοίε πρῃ ἐπιρμεδηταγιοι Ὁ ἐοηίδαιί. εἰ νἱόϊςηριση λας ἱπιβεατιιπι " πηϊΐ συδὰ ἀττισαϊις,ἀ ἀνίδι.. τον πος Ὡδάμτῃ ξοῖος τειν ῥῆ ΚΝ (ὰ ΡΌμεΙ μὲ τῆϊεὶ ἨΆ 
εἰν (ςτίριοτίδυ:, νἱχ (οὐςᾶς ἰρ ἴπρο ἀἸςοπάὶ Ἑεπετς ρύάδεοτει οὐδ ρργβοίάτογ υφά δ δὴ νἈ}) Ποδ εἰ σἤοαις. Μυδν αν παίτεί. Απαοται ἐπι λατε πὶ (πη οπι ρρονίαν οἤνρῆυ Γόδη, 3 οἱπὶ εἰξ πῖον Μοιαι δχ Ἐδοτὶ δι γ ταιτι δριείεως ᾿ 4.26. Εταίπιισ, υξβγείμονς ῥόνμοῆρει ἐρέπνως αὐδῇ τὰ -. τι Ἀολατίο, δά οτίαπι Ῥιοροιτιο. ἔ ερλίο ον 

Τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς κα 4] Π|Ιυά (εἰ οπεεϑ ν΄ νεζεγοτη {6 Ξἴοὲ νος αἴϑιρῳπος σμυες αυρώϑη, “)ὰ καταργη-} - ἰδπὶ ποῆτυπι πιοπιίηοηι ἡ συνῇ: οὗ πὶ οδμα τὴ ἀἰμαρῖ μ ᾿ Ἐ0 σγι ΟΠχιμῃ εἰς. γε ςαἤθτη δὴ) τὸ σῶμα τῆς ἀμάρτιας, τῷ μηκέτι τδάάδτιν ἡ ζοτριβ ἡΠυἀ Ῥεςςα. 

λϑῃ τεϊεροδείοηϊε μοἢ Δέον τεϊετατὸς κά ἐρτρυρ Βυπλάπιιπι, Κ μη, δὰ ἀυοαις οαυυτίοης,  μείειις Ροςοῖτο πιόγτυὰς ανος νὸ 
ῖ Ὁ ἘφῸ νετὸ ποι νἱάσο φυοιποίο ςοπυ6-. φδιϊιπι λοςἰρίο πό τη ίαχτο δαί (νὰ ἀοοίατεῖυγ εἀυΐὰ φυᾶ 

περι ρ ἐὰ καυνοίοϑ το υθϑο ἐεοάσᾳιο ὙΠ βϑείμις οτίαια. ΟἸισίξαιν λάςρίς δὰ πιογίοπι ηυΐ4 ποϊτοτῇ Ρεςςᾶ- 
μἰαῖ ΠΝ Γ μιλης ἰατοτρτγοτατίοπεπι, αιιὸ νι άσατυν 5 τογυΐι ππριτατιοης τοις οὐ ΒΝ τοττιο οἴω ρου ὑονε ἥπό 
ΡΝ μα τ ρο Νοί[ιοτίδηϊ» ἔλοετς Ἄῖφας λάςο ποίξυξ ἀεείάγοι, πέρο Οἰκειἢ Ἰάςιτοο πιοττιννην,νε (σιηοὶ ἷῃ ΠΥ ΠῚ 
κε εἰιραὰ βιυπάλιπότωπι οιεγτοτο. Οὐδπιίς οηἰπι Ομ τί- τεάηρας Ρεςςατῷ ἴῃ πόρος Πος ςπίηι εἢ ἄς 400 ἀφίτις, Ὡ0Ω 
ἐν οὐἠϊμη Ὁ είταζοηι, δε ποσὶ πος τοβιροεῖς ἀϊεὶ νοΐ διε ἀς Ρεξολτογι τη εχρίδτίοης: δι γλτ0 ρει ςίδως Βής Διιο, βῶμῃ ἰάσεται μόπιο ἐς αι πιοστιμς εἰς ἃς τοίτιοχίς, ροίςιτ. «4 ων ἢ εο ζα τῷ Θεφῖ [ἃ εἰξ Νίωϊς ρυά Ὅδιπι, δς εὐ εαβοι εγάϊ, δὲ τοῖια ην16 Ὀξούϊδες :Δσάμ ἢςς τὸ 446 νπῖ ρἰαπὰ ἀνιίπα ἃς ςαἸ εἰξί,φυας δυῖς νιῖς γἤδιις με 

ηὐρῶ Ἰριϊμ πιο ατὶ Ρεοσᾶτο » ποδοίυς τοιγγοζχίοης οἀΐο δΔΙΜοττὶ οὐποχίᾳ ὀρροπιτιιγϑίςυς ςπίπι πποστα Ῥεςα 
παι ̓ πρρὸν γι βοιεὶ. {5 φπιὶ ἐφώπομ. [ἢ εἰ ντ ολτο ἀϊοιτοζ [5 ἢ 4110 ρεςολτιπὶ νὴ [ἃ ηδ ἠγαρ!β εαςτῖ ᾷ 
δ] ἴο ἸΛΙΝΤΌΓ ὑπ΄ υὐοφῥνο οπιηΐδοω, (νοΐ οῃ πὶ ἔεινιεϊ Ιἱ πιόγτυς οἰἴετ,, [τὰ οτίλιι νιεῖς Ὡςδ᾽,, δὲ ἑογανα Ῥλυΐο ΄ 

πὴ ἡ ᾿ ἰᾷ πση ναθεῖ τοστείζηπι νι ἰτογιπὶ ἤλς. δῖος ας. πη αγὶ, ἀιοτως ἐς ὺὶ δρίτίτω Ῥεὶ φίτατινι Ἐαρίιοας Αρο- 
ἐπ ναΝ Ἠοϑτδος δεειρίτην ἢος λάμιοησίιπι αἰϊιμιοτίας, νὶ τ Ποίας ἸΏ Ε.8.14.δὲ ΕΡΒ }"10. 5.4 ἔφυς Μοεῖςηι Ῥεεζατὶ ἀϊ- ᾿ 

ΕΟ οὐἰατσοὶς Ρστγοπηὶς {Π4 Υἱς ἀκοίατοτιτ »Ορροῖτα. χἰπλιὶς Αἰϊτεν ἴῃ ἐἀριῖς ιυάπη ἴῃ πιδοτὶς «οπϊδργενί μὲς 4ιο- 

[εὐἱεϊεῖς Δ αἰβιχυα φιοτίἀϊε τεροιὶ σρατταίτ Ο σπίήϊτ----΄ασήπτο βαταςτπίυπ) φιδά Ομγυς ἀϊοτυγ θεὸ νίωετς. 

Δυἴςπι οχ δας σαρίτὶς δὲ πιοπιδτοταπη (οἰ είοης ἈρΡοίζοΙς 15 σηίι Ιἅ ἰπάς ἃ ρείπτο οοἠςζερτυτοῖως ἀυϊάςη 60 Υἱχιῖ, 

[δέπηλοι φυ ...} 80 Πρ[ΕεΥ [πηρὶ εαμτὶ- 5 48, οἱ ἀεβγμ ων (ΦΊΡΗΣ βεγσαι, υ μς 
ον τ δος : ὲ ἀπέδει βολτὶ ἴλης Ρος- ἰςάἀτάπιοη ἃ σοποερτι δλη Ἀοἤττοίοηςπῃ, ἃς; αίςττίπι Βος στο, ίη 5 φυΐ ΡεγΟἰιγϊυπι νετὲ (ἀπέίβοατί ἔμοΡος. { ἐπ. αδλήβηνι “ΗΝ ναὶ τρια πὲ δ 

ἰν ἡμαϊοῦ ἃ ᾿ Ἰὰμὸ ΠΟ ἔυμιαθημε γες (οππεῖ πιστὶ,ἰὰ εἰς ἴτὰ ντ ρει(ξίηαν {Πᾶς νίτος παπαῖ, ἰη Μόγις ἃς δερυ!ςῆτο, ᾿υδζαπάυμη {|| βυὶς εοὐπι »αἴάη Δ 
εἰουλοῦ φεν μας τῇ αμαρπᾳ. εἶν μὲ πὸν ἀπὶ οἷς ἰξιι δὐτυς ' ϑέκοαιο, ἐροραν (ὰ αυοτιάϊς, [Ὡπάμιαπι ἐοτρυς ἰπ ξριυϊςῆτο, οοτ- ΄ Μοιῖομταις Δἠςὸ ςὦ ποίϊτις οηγπίδυς Ρεοςαυίς τὰς ἘΠΕ 4 τος ᾿ Ρεςοᾶῖο. ᾿ Ομἱ εηέηὶ ͵ τιηράτυράοηος ξιν ἀΐτιις ἱπίοτολε. Αἰδά εἴ εοπτίπυι9 ες, 1}Ὶ ὙΠΡΒΗΠΕΙΕ ΠοΚἸη τ ΤΠ ΡατΕς τῊῆυς μὴν τς τ [ἄδαν ρεοδᾶι [4] »ὰ ὅτ Θανῶν “διεοσγχρίωται στο τῆς : Ετδηϊ 4υὶ πιογέυις οἰ», 11. 7, (ὀμὶ οὐὐν ποτ, ΜΜοχεὶς βεζοατὶ ργορ είς, ἐορτίπιυπι οἴϊ  οσηε γιυῇ- ἄὅδιι ροῇ τοίιτγςξξίοηεπι ἀςπλυηι. ΠᾺΡ ΘῊΡ νι ὀθί ον ἦ ποτ εἴς ἐμ Ἰὰς 7 ὃς ΠΡ ᾽ ἐμββιβοοῖνε εβ ἀροιδαρ, «αὐοαὶρ ἱποτοπιηταδη 4μαπι τ ματα ἱπτον Μομίβολ. ἰαπη ἀεροῆτὰ οπιηὶ οἀγηὶς ἰηβττηίτας, δι, εϑομα ϑῦννε δια, δἀλιδίτα Ὁ ἫΝ ᾿ ι , Τάτυδ Εἷϊ ἃ ΣΤ ξοςζαῖο, ἃ [ 5: μίση πιοτῃμὶ βμὴμ; εἰοπαπὶ γειὲτιϑ Βοπνίηίε ὃς [αἰξαυτατίοπειι πονί ποι δου ας Βοίξίδιις, κὰ ἀσχτεταπὶ Ραιτις φοπίοάιτ ΙΝ οἶϊτα νετὸ δαπέτι- . ΟΒΕΠῚ σἀρ εν Εἰ δὲ ἀπεϑοινομδν σμυ Χρις αἱ, πιςεύ- 8 Οιυὸά ἢ τηοζευΐ (υτ15 συ ἐην Οὔγίβο., «τεάζηνες ᾿ἀὸ ταϊατίσ, εἀ ετίληη ρτορόττιο. Ωοπλούο Ἰρίτος (φιδιη Βελιίοςχ Πὰς νἴγτυτς ρτοπηδαλῃδιηιη ὑμεῖς Ἢ λοθὶς λό τς μὰ ομδν δῃ χαὶ συζῆσο ων αἰ" Ομιγιξο,ςγεάϊηγις ἔοτε νὰ οτίαμ! |4υΐα βρρωὶ ἐξίαην υἱμ. οὐϊοξείοποια. Ῥαυΐις αὖ ἰηἰτίφ Ἀαΐας σαριτὶς ρας Ὅςοιρ4. ροτγβοιιγ,μῦ Ὁ ἱρίλαποττς ραπάςατ πὸ τας (ληξείβεαιιος 

δε ε οοἸδείο. Ι ἐεμοσπιναίοος περ ἔρὴν ΟΡ τιῇυ: ο΄ ἕίρπε οαρὶς τε εις) αὶ πιοττυυς εἰ εοζλτονη οο ρογτ., ᾿ ηἰς ζοηΠιμλιπατί οἱϑί τλιπσῃ ἀϊοίταν ἤδοτι ραν ̓  τ Ἂ . ἔ ἢ ἡ πὶ : κι ως οἱ ἀοηλ, 
“ἘΝ , νη, Φελν νὴ νες ; - 1} δωεηβος φωὺά Οὐ; περί, νι Οτγατία ἀδυπάςὈιχίπιας δυτῷ ραυ]ὸ ληῖς 4ιΔ Ῥεςολτι πιοτι σαρρίτ:δς ὮςῸ ΤΟ ΕΘΝ ῬιΠτῦ ες ' ὠθο ὁπ ἡ Αὐ: ἐγερθεὶς ἘΚ 9 τὰ 4υ: [τἰδηγις Ομ  υπὶ ( μεωνρεμι ΕΝ ΣῊΝ μερμλεὶ ἰι ἐχρηςἄδῃ ηιοά ἀϊοίτατ Ομοΐυς Ῥεροάῖο ἤγοῖ- 30 τις οαρίτ ἔλῶλ Οἰτηὶς πιοιτίβολτο,νι (ετίδίτας Ἰαΐνὰ,8.1. ἀρῶν, οὐήτι ἵὄατο Ἡσπ οι, Οτυγατος ἀυτε ται ΕΧ ἸΏΟΤΤΩΙΣ ) ΟΠ Διη-} ΣΧ ΚΥΝ .---.-..-.--ς----ἐ-ἠ-ἠ  ν--.- -αῦ-ς-ς.--.--.᾽-᾽ὉἝςςςς----- 6. Κ-.αας-.ς.---.-ςς.. ἱ ἱ 9 ; ἱ " ; μρ ϑμὸ ΜΝ ͵ 4 . ἢ : "σὴ 1: 14 νοι ἐχἐβέπεμεεν 
οὐκ ἔτι κυριδ δὶ, ΠῚ ΤὭΟΙΙ: Μοτῖςαι "7412 61] Ἰινὰ 500 ἀοποϊοαύνιων.  Οὐγω καὶ ὑμοῖς λογίζεσνε, ἑαυτοῖς )". 1τὰ ετίδιὰ νο σ᾽ ςοἸ "βίτενν ο5 ΑΒ. μουδιρϑεθρ με : ; 1 ποη δι ρ  Ἰυς ἀσπηηατὶ. ὸ ἡ ᾿ "1 ἐἢ ἁμάρτίᾳ ξάντας δὲ τυῦι πγοτίμος οἵ-τ ἢ ςςςλῖο, τυτῃ ἸΡΩΝΣ οἰνδυνίῶ π 

᾽ ΄““ς 5 ὶ 
φἋἄἅ 

το ἢ ΟἿΝ ὠπέϑαινε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανον οἱ Ναπιΐ φυο τιοτέυως εἢ,Ρεο. (Ὁ τη Ὡϑ ὲ οὶ πο; ναρροὶ μδρ εἴ τῇ ω οὗξο, γοιοαῖο πιογίωμι 4 
[εποεὶ: φηδά φμβοῃ υἱμῇ, 
υὐμὴ! 1εο. 

γα κι μ.] Ἰνετὸ ντυοῖς Π ἔο ρεγ ΟΒε τ} ἰρ μονα ορηβοχοὼ Ὁ 2. ᾿ ν᾿ φρ΄ φ" » Κυρὶ ᾧ η-- 40 (ἡ Ορειβο [ὦ [26- ἐφάποξ ὃ σὲ ζῇ, ζη τῴ Θιῴῳβ. ὀ ,|καῖο πιονίμυδοῖ πἰ Θεῴ ὧν Χοισφῇ ἰησοῦ τῷ Κυείῳ ἐν εἴα Ὠοπνίηυιη ποἴγυνα. πίη πνοῇ. Ψ τ Αἀμοιοιο 
: 6: ἐρηδῖο Ἰσίτυγ Ῥεςςα- Νοι» εὐῴο τεζηει βες δὰ ςξιιϑπόυπι ἐπ υ φ 4 εε “ ᾽ τῶ ΙΣ ὃ Νε ᾿ Ἢ Ὁ δ ἯΣ 1, εαίμῃ9 ἐὩ- εὐρέν μοβ δ δάυετίωε (οε- Μὴ ον βασιλόϑετω α ἁμαρτία ὧν τοῦ) Ἰτυτα ἴῃ πνουια! ν οἰἔγο  σοτροσο, ΡΝ 

᾿ ᾿ ᾿ Ἂ ; 
ἀν τυὐρείοπξ ἃς ος 

Ὡ- -ὴ | ᾿ , Μυς τὶ " ν ͵ ΤΟΝ ᾿ : ϑση ἐδινληΒη 41 [ὠρηρότεγυε οδεῥαρῖε οοϑν νει εἶνε, 
το Ὁ δούς ἡἴΐων ποβγωπο ἰνοημίρειν, Καὶ παλαιὸς ἐμδῃ" αἴνρωπος. Ἄρς Θχρ ιζάτυστ Ῥεῖ 4.1. δίς. ΑἸΟὶ νοτὸ ἕοἹεῖ Ἀροῖτο. ϑιητῶ ὑμδ σὺ τι γος τὸ νυποακουξιν) ᾿νὶ δυίςα]τετί5 ἴῃ. ζυριάτται θυ σαιριβεηείον εἰνι: εἤεδυς: Ὁ Ψεζογεπι πομῃιίηςπ) γοσατ νηϊθετίαλπι ποημπὶς ἤατυγαπι,θἨ ἧις Ππγηι ρηνβολτίοης Ποιατη Μέδτοσυπι ν[υγρατε, πόρε "αν, κα ΘΙ ΕΣ ςοτροτίϑ: πεῖς ἵτα νὰ οτὶ ἐμίθμιε: «ΟΠ ΘΈρτι9 εἰ ἄτη Βλης ἰαςέ αὐἰίτις, τς ποπ Ἰνος ελητὴπη οοτρὰς αἰροξεαθι!ς ἀφείφηδης, (ἃ οπι. 8 τῇ ὦ ταῖς ὅγεϑυμίαις ᾿ , ρριενε ΤΜ ΡΩΝ ἸΒΉΜΑΗΙ 

͵ Ἐρμεί 52.  ἀἤϊειιν δυτοπν Ν οτος ἐρίτπετοη,ρατείηι ρτίτηὶ πεπὶ τοιιιπὶ 4141: παΐςίτιιτ, ἤὰο Δ πιὰ ἐροξϊοθ,οιμὺς ἰρίμη ᾿ ᾿ , νς ε δ ἜΝ Νεαυς : π[ίες ' "ΠΕΙΏΡτΆ γε-} δ ρνεννῦνα ὑεῇνα ἄνα ἐμὴ ἀπ ς Αἀαηχί φο]]ατίοης. ἔιδι ουνῃ ἄἰτοτο ρΡοϊξειίοτα ἐντ 1. φρόννμα Π το το ξίτ, ως ζογρυς ἐρίζειν ἰΠἘγιπηοητυπὴ ν τίο.Ὁἢ ᾿ Μηδὲ παιραφτίνετο τὰ μὰ ἡμν " πλα] ἰῇ" ἀγηνὰ ἰπιυξεϊείς Ῥεσςαζο:) [4ν σιν γερά - βά ἐκ . ες ἄπ εμθα ἈλτυΓίδ ἠδ ίἔτα: ἀεξοτπιλτιοηίς γος. ἄυχη, ντ ἐκέο πὸ ἐθῖῆι, ΜΙ ταίιεη νἱφοτυτγβυηίιν ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ" ἀλλὰ αὐόφφήσατε [εὰ {ἰξῖτε νος Ὅεο γννεεχτστ-} .}}ϑειε γα ἐν ἀρ μὰ ι εύζυ, ἢ δι ΕΓ γξζο πτιοῦς Ρογππιτά 1:5, οὰ ηἰπυ γα πὶ ῬΓΟρΓα υλάληλ γατίοης πος 1α ἰοζο πλοπτιοηειηξεο!ς ε Εν , Η «ὁ «τὸ 5 Υἱ ὌΝ ἐν  μηφ δι ϑο λέει ὶ 
40: Ἰη4ϊες ἱπβαυγαίυῦ δὰ Δ οιοπεη ηὐας τοίροἠἀελι 10 (ογροεὶς,πεηλρε ἃ" 14 σγΟΙἶχι ὃς ἔξρυϊει ΟἈ ΓΗ πιοίηιπο. 4αὐτοῦς τῷθε ως νεκραΐν ζάντας, Ὅτο) [ἴὰ15 νίμοΡ,δζ τη ειΏ Ο Γᾶ ν εἶδα ἂγ πρεθοθνα ὙΠῸ 4 ΑΥΠΥΑ ἐν. ἈΠΙΔΡΊΏ1 Φμι5 Δυ  ρίαμι σοπάτάϊε. (οἱοι,. 0... Φμηρ. τᾶϊ, οι πρῶ Ὃς εἴα συανόμοις 4 οἴξι γε ῖτὰ ἰοσι4:)Οοα- 40 γηεήδοιμεν ἐδ ν σαμετ αὐ ρόϑη. Ηος ἀύσαος νοςαδα πὶ «οτροτεονίςείδις ἔρμα. 6. ἂν ΝΜ μπνὶ “πηγή ἐλρύκρο Ῥαυΐο εἱὲ βιηνιϊίαγς, ἰάσπα ἀσο!αγλης Ἄταις  Ῥοροάτυσῃ ἀϊ-ὀ Ἐο ὰ δὶς ξηἰπὶ δὰ ὡς βάρους το  αυ ας ἡΠΠτς ςοττυῤτίομι; αἰ ἴοι πιογζαιὴν,, 40ς πος Ῥεδράτο πιοῖζυος οὐπῃ ΟΝ εῆο. ἴῃ τεβεπογασις, νὲ τάπιοο ἐῶ ἐμ πο τοζηξητ. . Ἡος ταμιὰ τ ἱπέδγοι αυδά ψιιίη οτυοίῆχυηι ἀϊςις νΟΓΟ 22 7. Ζόδεναιρι εἶ, δ δηχρίωται. ἰὰ οἰξ αὐήλλακτει, ὑλά ϑέοντα, 

Ρἰϊοαι Βα ες {εἶν ὐἱρὶ βαήϊσμανε 
εἰς βοπιις οχρ]ϊας ρεν φααπη ΟἸντίϊευς ποδις δρίτίτιπ) λα -ὀ κυκωϑάραφαι, γε Ρυϊομτὰ οα ἔχιν ἱπηροῖγαθις. Ἰόαις οἰ ἀΐδαητ 4υἱ βλυλιπὶ σχηλί- ἀς ιο Διχίπνυ (ὠρτὰ λ1ο. ΝῸ ΠΡ ὃς Ἐγαί μβ βευικ θυ. τρληξ ναῖζεςια ᾿πιοπηπεπη αν ςἰβχιιπι ροτίως υλτη ποτ. ἀαπὶ οτίατη σοηυοται, τὐξοίνεν, εξ Ἐξ  νεγὸ ἢὰς τατοτρίο- ἵμυπὶ ἀιχ ἴς ἐσ αυδή νας δἀῆες δὲ νἱξιοὰς ἀδυα δ ραν. τας οπες ἢος 4υΐάς πὶ Ιοζο νε ἀπηβίρ ιάϑ᾽ τειθεὶ, πράυις ἠο Ν τε, 4μ0ἀ ἀσξι! τηνι ἰαξεῖρταβ πιεσιιὸ ἱπερνο υἱς, 5:4 ,.ο Ῥαξοατί νοὶ ροσςατοτιπὶ γοπιἤϊιοπε ἴδι Δ (ο]υιτίομε ἃ Ρεῦ- : ἄυο κε ποέλυδα ἔασον μηι, φυαπι ἀἰςίτας Ψοτας Ποπιο , οἈτίς, ος ἀϊξξαπι ἀεείροτοει. Νίεάιις φηϊπὶ ἀε ἢ, ἀήηι φατε, ΟλεΙΈο᾽ ςπιοιῆχυς, ποὴ τὰ μος εἴϊς ἀςοιρίοηδυιπη Αροξεοίες [δά δοπεγα ίτεν ὡς ἐο φιοά Μοίτεπι πατυγαίοηι . 4μα ἐριήν μεν " ἀπεῖς ΟΔΗδΟ ΔῈΣ τος αιϊὰπι ρον τὰ μϑι ᾿ς ῃρς ἀυδά Μοιτιη πςξοελειὸ δ «ϑἰοηί- πηρυζάοίβαι τε δ ετιιν ΝΣ ληνίπάο 40 ἐρίο σοηςορεις δας μίιιο νίοα μος ελας, ἀὶ ὶ ; : πιουλειῖο σατήειῃ ποδγαπι ἰη (ἰδ πους "Ἢ ὡρδιβονοάς πβοφνῶ τον τἰνι νῶν ἕονραυ 

μίλη ὑμδ ὅπλα σδεχοιοσωωνης τῷ Θεῷ.  Ἰταα Ἰυβτιᾳ Πεο, ΠΣ βία θέ. 

᾿ Οὐ ηχίμενιογζοδνν υΐρτα, Ἐκ ἠβιίπναια. γαίῃ, ερμίαιε. 30 ΡΒ] οἰορἈΐς ἐοἰςδ γαῖα, βχίπιις Ρε ἘΠΒΟ οἱξ πλτίυας Ἵπυε 
Νειτιυπι ταὶ (τι ἐιςίτιδος εηἰπι τοΐξιῳ δά βάεὶ (Ποῖ «ἐοτγαρτίοηίς) δάἀτπιιηηἶἴοῖ δά Πιρσογοπὸ ᾿ εἰμῶς ἩμΑ τ 
ταν, εὐ ἰηάς οΟἰ Πρ ληγις λον ετὲ (ςατίληλιις πος τιῖῃ θοὸς. ἀμ νι ςδιπουοτηῖ νφἰιηταταιῃ, αἸἰτογάηνι Νε ἐοςλτ ἂς 
αἷο οειποτῖαος ρος ΟἈ ταὶ μιοτεῖς οπιμημπ τους: παϊη ἐγᾶγρατίας θηδυμίω Ἴ υτὴ νετὸ ἑοχρε δ εῇ κοτὲ πὸ 
τοη γοτὸ Ὁςὸ ψίνεγς, , ά οἵξ λα είτε, ΡεΓ φυπάσαι νιπβολ- φυϊία πλιυς ὃς Πὰς τγδίιοτίπι τάρτυτιντ ἀφαν διθὶ ἐς 

τοι δὶς ἐπιιι ντῖζες ῬΑυίας γε ΟΝ τι πιοετοπη, ἐσρυϊτυγαιτ 5 (είς ἃς (εἰἴοτέ ἐγεορ πες ΜΙΘΆ ΞΕΙ͂ΝΕ Αγοβοίυς [ἢ ἢ , 

Ἀετομιτοαίοηςπι δὰ πος τιληϑίετ ἀπλι5.51ς ἀοςίριζις ἰάςπι ἀία νοτίαταγ ποτοῦ Δῃίπγας ἰῃ δὸς ἘΙΡΟΣ τπσπη ἱρὰ ς 
γεῖδιιηι ρτὰ 2.18... ; τῇ ρτδίοηις νιτᾶν ἀεππιϑ σρεγϑιη πς βᾺ ᾿ Ἢ ἩλμΡΕ 

“ι΄ ΔΕ νάβπάθι μὴ βασικδνετφ, τὸ βασιλόζειν, ἀρυιή θαυ απι τα τάσες ἢ δὲ ἀϊατιὰ τλοῆοῖ τς ἐρέίτυ ( τ εὐ ε ̓ 
(ὰ εἴξ τεβ λανο)ροκίτιγ ργὸ Πιπηπεῖι ἱπιροῦαι ορτίμοτο, τά δηΐνπὰ ὃς ἐστροῖς ἰπιςοβτ! τοτᾶπὶ ἴθ ἂρ ν ἦν 
γ᾽ πυλ ας ς ορροπας νεὶ Πᾳυΐε οδεἴβας, τυ πος ξιςιατ. 40 ΤΉ [ζο; Ἀγοειεπὶς ἣν ἐπουερσεδιν Ἡ ΠΆΩ μεσ καόμι : 

τὸ (ἡ τλιῃ ργοίαα [ἰφδὲ φυτῃ ταῖν ἔαςειε ξο ηρατανε) δανὸν Ὀδιποάιπι ἐσιῖμς ᾿ςς δἀϊοττάῃο (υθηςϊτας φιροςάξτίριν, τε ΘΡ εν ΕΙΣ, Αὐῤυλελ οὐταρν ἩΥΝΝ ορεήε,, 
νι ΘἾΤΘΙΕ ρφϑελιὶ ἐχρδῖς διοτίτεϑί ρεορτογοα ἤθη {πιρ]οί- “΄ ὠικοϑυμεῖ, Μὸς δυζεῖη ἃ γοτὰ πιοῖῖο δατομαῃ (υρῖνιν τητος ζάηρας αμάτοπυς ἥτηυς πτοττ! Ροζζατο,αυαπάϊῃ σι Ῥεσοατῇ ὃς Οοτρὰ ἂρ 
τοῦ ὑνεὶς ραδοϊοί νοῖεγεπι ποηγίηεπι οἰτοιηοίίμη. (4 Αροξο]υ δὰ Πρ ἢ Μεγ ᾿ ἡ νμμβπμρὰ ἰνῳ Μ οὐ εὐδαιν εοπενρήζεενην εἰνι ετίδηναις α πδεοαυς τοτηϊεῇ ψτ τεϊαθεςειτ αμίάξισλτοἠ ψΨοιις ἰατεέρέςε ερημοττῖν, Μι τ 

ϑρίγτωι (4 τλιηθα νλββοτία λοη ροιίαταυγ. Ῥεκοαιμο, εἰϊ εἰς τὸ σακούοιν τὰς ΡΩΝ τὸν αυᾶέ τὐβμη μι παι 
ὁ ἡμαρτίκα,γις 1 ρεοίλην να ἀπὶ ΤΈπῸ]]}. ἤοιο νοοαδυΐο,, ΑἹ εἰῖς εἰς ετίαπι Αυριητίπυς Πρ... Ὡς ὀεκεοίηα ΠΕ ἢ πῆς οὐ 
εἰννκι νιν! θα ἰοτογργετατος, Πδ. Ὧς γείυντσξξίηης οἀτηίς. τὰ αυσηιὶς Γογήρτιμα μεν αμην, βὲ ἐχοπι Ἀϊταίηνε 

ἐὺ Ἐεῤκδτί νεγὸ ἀρρεϊατίοης ΥἹκοτας {12 εὐπι ἐρῇ ταιίοηι τ᾽ 1 ϑϑδδμ, παρισαῖτενα ᾿ γ ρμν ρύῳ ἐπα 'πυϊτὸ αὔἴκδιιδυν ποπιϊηῦ εἰίααι τεποιδζοσιηι αι (ν᾽ αἰἤσλτυτ, «Ὑεονναράειλν ΝΜ νμὶ γετὸ ψώβη ἕ " ἀηδόνι ἀν ὀτορίῷ 
4ια ἡυοη ἢ δι ἃ Ῥεκςολῖο Αἀδλην οτῖὰ οἷ, δὲ ν᾽τιοίας ὁπιαεε δοςοδγαο δά ράμίο δηιὸ αἰραροῦην Ἐπ πε ηδίδεὶ 
τωλ ξοριϊδτίοπρα «ἴυιη ἀδεισηςε σι οίς, ἰδεϊγοὸ νὰ τοξτὰ 10 πεπι,δὲ ρὰ ὉΠ τι αὶ ΡΣ ἀρ Νο ὐβινάγυουδον 
τλοροῖ ἡ εὶς Ἰος οἷν (ἰλι Ρος τᾶ νφελτυς ὁμωνύμως, διίογιι ψαράτανοιν ἑωυτῷ, Ἰό «ἢ ο ἘΥΡΗΤῈ ψατὰ τῶν δ, μὴ ᾿ 
δ εἰομιητ πὰ ἃ ποίει ἀῤθρ ἀρτοα ΘΝ ἐμὰν ὑνα ' Ἢ ΠΝ ὭΣ " ἍΠ Ες ̓ ν λροβοῖ η τ ὑδθμε 
Αυψι ἐσεπάνο εἷς, αυσά ΠΦ Ν πιο τα ἰουπ.- 
Αυῇ τ τμε υβνο, ἐὐ θροὰ χὴν ἡπ ἡ πὰς δριτίιζαπι τε Δ αιδπι ργοαὶ Ἂς ναϊεπτοι δὰ ρεσοαπάυπι βεγλητυγ φυίςυπ 

πᾶ. ἫΣ μα γος ἀτοῖς [5 γε, [5 Ὁμῆν,ο, γρο- ἰνιαε ΟΟγΙΙρεσηΙϑ Δθο  εἰσηθαν ρίας, ἑαίωαε τείρεξϊα τοίρῆ Πμνὸ ἐυρυτατα ΠῚ, δὲ εἴτις πιογτίε νίστωις ἰα ποδί! 4 τεβοδόνεῖων οἷς, ἀϊξίτωτ ἃ ψἰείο ρει. ἵν σ δ ψειὸ ΑὐΟἩἰτανχ ελανε ἢσδίο νεέσιδηι ποιη μη θετ ςνιιο δ αἰτηζοις Ἀςοίριτας μος ἰοφοργὸ διδενήνί, οὲσ Ἠδρυβεδνυχῃ ἐδοείαιο, πιουθνὰν ἀλοίτυν βεροάϊο,, ποι νι ρεκομθς ἀξηστει [δά νι 40 401 ζυηὴ ἀπιφοξάεηια ςοπίξημςης Φρπμρρδμδηάμης. ΝΆ. πὐϑόϊσχη ἀεβιτιφτει, Αἰτοίη, φυλάμεῆια ἀἰοκυγ ΟΝ ε- ἀμ Τυξίβοδευς εἢ ἤϊιο εὐδίαν, 19 δρλλνῃ ἃ Ῥαῖῃᾷ ἀθληι ἔρμα ϑύσατα ΟΙτά μοῦ ὁγσοθγη εἢ ὃ ργυάξητον εἰς αὐ. αἱ ϊοαὰν (δίκυτι οτᾶς, δράσων οἴ. ΝΗ Ἴος ὑπηόμο)ἀς 4ιιο ἢ ἐΦ ἀἠἤοτίβαν "διά οοίτορε. 86 δίνῃ νυ ᾿ εἰηϑε εὐ βεάσυ ει ρὲο ρεςοδεν ποίξρίε ἕτιε δισποιη, ας φέτργοι » δὲ ΟἴἝγοιη μοι πραυθδευμλεῖς ἐμεεπι ἀπ ιτιν ἀα τοβεηδγατιοης ἰηῖγα 4} τἶμν. νοτθα νογὼ Οὀνννένονρ, δι ἸὈονενθνὶ αυυπὴ βφηὲ 1, τίη δε μον Ομεῖδει τρί Ἰαςίιοατα, Φουα νεάῤαιων, δατ,κρυίαιτ ἤση γἱάει οὐγ φρυδίϑηυν. ὃν " ἀμπῤμαϑὰ, ΨΕῖ, νε Ναὶ κι δεβεμανν, Ὧο ἰνυίας νεεθοὶ Ῥιορηα. . ψ δοιὰ ποιδείοης ἀνχιηλι5 Υρ. κ.11: ὃς ζὰς, ἢ σι ξη Πιηγαια ἀἰϊςίξυς ἰΔηὸ νίάεταν 

ΘὨζΔημ9 ζοήεχι 40 εἰίδίη οἱ ἐχρτείς 

ΔΟΙλ ἰα ἱ ἐιο νἱ ὶ . Μετ νεβναν ταὶ μέλε 
“νη Ι ἱ . νετιὰ ἔθ νιησας ἀοοςάδις δ᾽ 4υς 5ριγιτα Ὠςὶ πὸ ἀϑυηφιν : Ὡ 

ἡρτγδδη ἢ ριβίμην τοηηρις πἰεἰ ὰ ἐΟΝΠδηῆγδ. Ὑ σεν! [πα ἱπαἰίψιο ἰπόῖὰ [ιραται Ναί το πτιὰ ἔσο νη σας, : ενα βε ρον ΙΗ ἀνμη ΠΡ " φυΐδε νὶς δὸ ΟΠ οδεὶ Ἰπειιν: ἄν! οεὐ- ; : φξομίςηί(α, ἡμς ὁρίτιτας ἡΠ|Δὰ Πιροῦγες, ψυϊςυ!ὰ νἱτιοίπι εὐ. υμϑ. Ηος ὦ Ραιεαῖνεχροίίπι ὴς νεπί ᾿ 
ἐπεψίσευσ ἑά οἴδοινιν Νου ἄυδεπι ἠδρίδῳ πε δεκεκα τ αν αασαν δι ἐβίταυιάνει, ἀοοικαδίινν δὲ ΕΡΜΘΥ͂Ν. (φμιη Πϊ ἀξεῦν σε ἐς που αμογηαὶᾳ ΑΝ» τοϊμής δε... δὲν. 4 “νπνα ἐμμβια, ὅπλα «ϑνκίας. νῇ εἰς. ῬγῸ ἴα ᾿ ὑφ υσαι ἀἰίαυος σεὶ ἰη! Π}. ἐμμῆ τοὰ γεεϊούμει μια ἐρῆϊησῇιαδοίεῖ οἰξοτ,νε εἱ ἤθη ρὸν ὶ εγξθς πθδῤρανον ᾿πρδίαρ. δὲ δοιμα ἀαϊη εἰς αὐδὰν πιδῖαπι πηκεὶοὶ ὃ ρχο δ δοηΐι 

ἐπ μὰς νι ραἢ. θη π ἰοτο ἡέλϑηνι κι πὸςφε ρίοπα ἐς σγαεία. ΙΝαπι ἰὴ ἐ0 
ἰά αβιψμμπευπι μή τρῆϊιν πλοινοιη κει! - ϑερϑβίδισον (φυιεη νἱ δέρας ὕρυν Ἐεὶρ ὁπιη δ ἴῃ {{ πέτνι 41. κὸ. ἥδε πὴ Υ οἰδω εἰζελείου φυὶ ροτίυν παδν δ δ νην γεεθὶ, τὸ σὥμρ αὔτ ἁμαγήαιν ἰᾷ αέ ψυτλι ξοημοχυπάυμη δὲ γυεδυνη πϑύετο αϑθντεμμέ φινδαριδον αν, ἰν φυο γορεειῦ ἱρίμια ἐμιτεὶ ἄκιςἠ φυληπορδωι μ, αὐδη ιν θς τἰελ) ἰοξεὶ Μηρέιαε οχ ἀπ: 

(λ 4ὺν 

μια δδίμΣ ἀοραυνεσα νἀ οναναε, ἐπιγερυμν δες μαλαίς κεας πὰς οτττας. τος Βοςίοσο ὅς αἰ ἐς {πε ίρωαν Αροίοῖον ζοτροῦῖε ας πιδαν- ἡνιη ὀσλανδε 1 ἀτίηίς Ατπιᾶ, ᾿ ἐδ ̓ν ΝΣ υεηϊξ χνβοι τὰ 
τόση ἔςοσς πιξητίοηδιρτορίογο φιὸά ᾿ςς ἔμπης ενῖγυ δ ἐαπτυπιςητία, ἀἰσαπτας. δ 6 πιοὶι ἐξ β βρδθὴ πνῤεόλω τῷ 

δλδρτα μοῦ αὐ ἱδεινὰ Ὁ εσολτμαν ροξολυ ἐχσανηταν θὰ ποπίεη γῇ κε κι ἐὲν δε μάρε: ἃ -. χτὴν ἀθῶα 
κοζλιδυίς, ἱμοφυιίατ εηΐηι Αροίλονι: ἂς Ῥεκοατοταπηναπι τίνειν [ἀπηρια. 5:5 Οεηεἴ.49,2. δίπιορ . γιοΐςηιο ψυφρίά ἔγταηηο, διε ἠξίαυν Μρινεὰ ταπέομετο ὃ ΘῸΠ "2, ϑείε βνανν.".} ΠΣ 



“ 

ΕΡΙ 5 ἢ ΡΑΥ͂ΙΙ 
1 Ῥέοςδξιπι ἘΠ} 1 νοδίς ΔΟΌ[14 Ῥερεαιῶ φηληη ορβὰ μὲ 

ἀοιπϊηαἰίειγ .᾿ ΠΟΝ εἰέτη εἰκὶς} |ἀοννληαὀῥυττηῦ κυρ ρῷ 
(Ὁ 1,ἐρενίς (Ὁ Οταιίλ. ἔεῖε εξ, [ει [εὑ χταμα, 

ΟΔΡ 1.4 
ῳ ἕλιειυι ἤο ᾿ Αἰμαρτία "ἡ ἰμ οὐ κυρά  σριοὐ γάρ ἃ 
άμπωες πο οἵ ΝΥ Φπ. .νΝ ἢ 

(ες ππιοτυῦ ἰη ἐξελπο νομονγῶλλ μἴν1} χώραν. 

ποῦν ρεεςιτ ς 3 

εἰιςι σεειᾶπεί- 

» μ ε 8 ἢ " . " . ι 

γΕΡΕ ΩΝ " Τίοιωδ; ἁμαρτήσομϑυ,, ὅτι οὐκ ἐσμϑμ} 1] 8. Οὐμ4 ἐρίταγ ὃ ρεςοαθίηιις, Ἔη τ Μααν 
χιίη ,  Ὴν αν . Ἀ κ 0. 

νἱ διοτίαιν ἔοι. αὐσρὺ νό μονα λλ᾿ τ χάριν ; Μὴ ροιτο. φυὸά ποη ἤπλυ ίι Βορο »γίσι φορά βὸ ρα ναα, 
(ἰδ (ὐὐλεαὺ ΑΌΠι. 

δὺς ρεοηνίκες.! : : ν᾽) Φ ; ᾿ .- Ν τὴς ; Γ ᾿ 

ἀμ σα, ΟἿ οἰσδατ ὅτι ᾧ παριςανετε ἑκωτοις] 1 Δα ποίοἰτῖς φαὸ ἃ σοὶ (ΠΕ 11:15 ἐΠ  εμα: λακερρ 

Ὁς! ἀοπαιὶ (ι- βου Τοῖς δ ΝΟ λοί ἐκ δ κν [ Ἰνος ίργιος δά φυΐοι τλάιμ)ν» οἷυς ἐγ δῇ φ- ΩΣ «δούλοις οἷς ὑπακοίω δουλοί ἐςε ᾧ ὑπτὶ ᾽ δεάνεννάων ὕὕων εβω εις 
(γι! 6115. οὐ φυΐςτατὶς.» πὰς 
Ρεςοδεὶ δά πηοτῖοπι. ππο Οδε- 
ἀϊσητα 464 {επί αιηὶ 

ταὶ οδεάμεις βμε βέκεαι 
«ἀ πλογέεη, θμε οδεάηηο. 
οἷς δῷ ἐμβι αηιὶ 

, ͵ 2 { ε 

οἰτινεῖεα ἴδπὶ ῥοῦς το,ῆτοι! ὁμαρτί ας εἰς ϑτώνα τον, ὑπτι- 
ποπ ἤλε Ρδε ᾽ς. α 
εὐ νέκυς ὅς 4. Θης εἰς οδιχαμοσιωυίω ἃ 
Πιυπνειίι ὁ λυ Ων ,᾿»ῳ »“ -- : 
ἐδ αὐ μοιὴὶ Χιίρις σὲ τοῦ Θεῴ ὅτι ἡτὲ οδυ λοι τῇ. 9 Οὔδχία λστειῃ με οο αμὸ δ] 5] σρκιω ἀμίε Ὦ ι.3. ε ε ΗΝ ᾿ ᾽ : : ΠΕΡΙ : ν. τΑΝ ΤΑ᾿ Ξ ἐ Ὧν ὃ ΝᾺ οἱ μαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰ Πα ς φομάφνι [ογῸΣ Ρεςοατί; (« 4} ̓] γνδᾳ {δε βεε! ΟΝ 

ἢ 900 1εις ὃς δῖν παῤ δέϑητε τύπον σδγοδανχῆς. εχ ςοτἐς δυουϊταίεις οἱ ἔογιηα} [5 θεάηθέε ἀμίδην ἐὰ ογάς 

εἶν ἐδευκάον, Ἔν α ϑὲ δ ὙΠ. ὴο ᾿ἀοϑιτίπα" ἴ5 ́ υδτῃ οὔὶς τά. 5“ βθενονα ἀοίηνκε 

εἰλεῖι ,φοζαπι Ἐλαυϑερῳ ντες δὲ τῆς ἀμαάρπας͵ ἘπΠθογαῖ ἃ ρουςδτο Δ ΟἿ. ἣ "" ἡφάνπιγ κάμη ἐβι, 

τείρεϑα, αυὶ ἐοϊοδυλώϑητε τῇ δικφιοσικω ἱ εἴτις {Ὁ} "δ εναις ἀυιεπνὰμει 
ἐἦν Ἰηδ Βιᾶ Ἶ τῇ σι Υ. ν Ρατι εἰ 15. "τι ᾿ “0. [ἐτη ξι(]ν ὄξει. 

᾿ τον ἢ Ἵ ι ὧν 5 

τ: σὰς ἐ σοι. ΑἸνϑρώπινον λέγω ᾿ δὰ τἰὼω αὧέ- Ἡυμμηῦ οΓς Ἰοφαούρτο : ΠΝ 

ἡ Ἀνὰ διὰ τὸν Ἡδ αν ἢ σοι κὸ ἐ ΟΘΣ ΜΝ Ρῖεσ τπβγιυλίτατξ ἡ φαγηῖς νεῖ ϊγα".} 9 ἤμηιφημην ἀΐο ῥτα- 
4 ι ᾿ Ν ῃ πῶ μ ᾿Ξ - ἃ . ΤῊΝ ᾿ 

εἷὰ εἴϊε τερεπε ΑΒΕ ΤΙ εν ΠΕ Νέρε ἤσας Πἰτη πὶ ς πιοιαῦτα νος ͵ {{π| Ληβηννμίεπη απ 
ταῖν εοηυς- σσ Ὁ τῷ ΤῸ 
τἰυητιδυηι δὰ 
φοπὶ ἰΐξὰ οδιτα-. 

υβτα,. βεωῖ ἐλ χἠ - 
δωιμε ἡνέρσα νει [ι. 

τ δἀἐμεννοκι ται ψ40Γ8 ἐπηγνμίνια ἐν ἐη- 
ἔτι ΜΝ ν τ ψ Ν ον εἰρη) {νμ]νὺ ἔεε οὐγά 4; 4 ὐυῦ, ἑμονεδιο παΐας πρῆγρα ἥσμα ποι ἴσας ροξολτη πη οττο τη ἧς Οσοπιοπιν 
ἤῃεις πὸ οο(. βαάύίας (ογίθοτς αυλ} ὑωονύμουνντ νιτάτοι οἰπηῦ Διηρδιθον. ἀτούπδιῃ ἤει, (οὐ πη Εἰτίαῳ, αὺς οἵ φυνήσπι κεῖ κά υτα- 
Βι. Βχρϑι ας . Πἰἀπλιπὸι ἢος ταπτύπγ!υςο (οἱ Αἰνοεταρονι (Δ᾽ χνενιἃς ας ταὴῦ ν ταπη,ατποη ΠΠς συ, οἀ ἀρειτὶ Ροίζω ἀοςεῖ Α- 
Εῶς Ῥεςιδιᾷ, χισαιῖς ἀἰοίμι ψαὺ ἁμαρτίας ἐδγ' πὶ πιο ΑΝ θδλνα ης- ροίϊϊο)ις νειξ 1. 
υδεῖα, πὸ πιᾶρ;}5 δι αἴσιος (οἷς Πιρίοις ἐν σὶ ηαμ ἵν κα ἶ 
ελνοβαξεωτεα πογάτας Νὴ οἰ ἰρίτην ἰιος “ιεξάι δοπ αν ηΌφμΘὗο σχρίι- 
εἰ ἐαειεία, 4- «ΔηΔιπιααία ργἄτεγαι αἰ ὸά 1, ορὶς Ποιλςη ΟῈ πο’ ὕσι μον; 
τοῦ ροτοιαεἰὰ δοατία ἔμπης ωοθις ρεσιος, ναγιὰ φισῳ (οἹετι ροίξοϊεις ἐς 

μέλη ἡ μδϊ υλᾷ τῇ ἀκᾳ- [ Τρ τ το αἶα ἌΠΘΟΤΟ Εἶγα (ογυα ἐπιρατίτατι ἃς ἰἐρίδανα! 
ϑιαρσιὰ ἠᾳῇ τῇ αϑομία εἰς τίω ὠὐλμίαν δι εἤτονι, ᾿Λάραινπάκιεμις ταί 

᾿ πἰλρ πᾶ φυληά πη Ἀλιη νήσου Βαίσοῦς. [τὰ συμ) ΠΝ 
Ἄλτατ Εὐλπρο! ἃ ἀοδιτιμαιη ψιλῇ ταΐταν τγ μὲ οι οἠις 
οὐ νοἶαει ἱπγπητζαπιις ντ ελις ἤρητα ςοὐογἠμοιηιν διοιῖ 

της 4.17 - Ἰη φμάην εἰ ἐναδ εἰς ὃν παρεδόθη τι. Ηος ἀἰῤαμι ϑρριν: ; 

ἢ ἢ ; ' Ω Ε 

Ὅε! τυίυα τα ἀΠἴοτοτς [τ᾽ Οὐἱσειενς ἀς Εύσο παθιαθτογιζιά εἰ ρες- ἡλμη το οτιπαινιοιό αἰ κιπᾷς ργοιιξη το: νὰ φυρπιαάποίᾶ 
ἐμανν μδένὰ οατ ας Δοοίρις: 01 ἢ αἰϊσηςίοι ν Φ πὰ μα ίυδαα ᾿πππσηΐο τὸ ἐζιασσηψαιῖ Βα εις ἡ τιλέζατι ἐς ΒαρΠ πο) ςιρτυισ γ- 
δεῖ. [μερὶς ποιποη ττὰ νίητρατί αἰ αμιρριαα λἀηςιαταγςχ αασ ροτγαάιτα ἢριιγᾶ 4" Του ρτιγας τη οἴ ἀςςυγατὰ εχρηπιμς 

ἰά ροιἤτ ἰητο ἐσ. 554 δὲ ἐς (εγεπιοπης μος δοσίρι φὥπιο, 
ἀὲ ποι ροτεῖς. ἢ οἶα ρ ταῖν νι δά ἔς ροεπὶ τπογαΐσπι, ἡλατ 
γοςαπιμρρ ιςοτις ΙΝ ἀπὶ ροίττιςας ἰπρις 4ιοτίμην πισηλτη ες 
(ξεῖθυταης ἰρίτους ρους, δὲ δεχε μον εἰ ,ἄςπι ἀςο!αγὰγς 
ἀἴῳιῖς δε σναἰεαμξξνοννε ηοη ἀπερί την {{Π οὐνιοχέμον, χαῖ ΟἿ: 

τὰ ἃζ πὸς Εὐαπρ οτος ἀοόγηίης τγρο ἢος τγαάσητος δρυμά 
ἱπτογίοτῷ Ἰιοηγηνοπὶ ἤρανοπταγ, [τ τς οη {ἀτῖς ὑχριο[ 
ἐοηποτεῖς Εναΐ παρεδλδητν Τ φάω, ἐββν 56α ροτιοιςὸ Οὐβεί.- 

15 Ἰιο ἱπτογρτοτατιν, δυα ὐϑϑν ἐβ σάν, δι ὑμῖν ποιὰ δοδη ναί 
νης σοῦ εἰς τοβροη σἂ ἰτοτα ἦι ντ εἰς τύπον ἰ4ς ἘΧΠ ΕΝ «- 

τὰς βιίταϑ τ αἰ οι ειο ργο,ποίνις ὁεά μος σοττὼ ρειτηλος ας τύπφΙ “οἰπάο, ὧν παροδόϑητε ἀπέξζιη {{π νὶ Κϑητρόπομρι ἦν, 
δῇ ρεςοατοτίί του οι ς: οἷς νοτὸ ἀσιτυτγ ἀς πιοττιπσατιο. 
τς Ὀοσοατὶ ἄς [αἰ πυτί ἴῃ ποῦὶς ρὸγ ΟλγΜ τι δριττῖι ας οι: 

ΡΓῸ πῇ τῦ ἕω, ὅπ επε πη, μὴ ΑΠΠὰ ας "πτοιρτούλίρηις τ2- 
τιοποιῃ ἱπυσηΐτο πο ρόται. ΕἸ  ἀυτοην ας ΠΣ ΓΤ 

ςη: Ἰεῖς (ρεέγζατας οιίηλοιο Ῥεσώατογα, σΤαλζοηας ΠΛἸριι- 20 ΗΠ Ὑονοητίδηκ, δ εδενε δ 7 ἐην τῆς ΦΕΟΥΡΗΓΗ ἰδέτε. ἡ 
εἄτον ναὶ ποι β δ πὐσύμῃ ἀυστοθις σοι τυρτιο στ αῦς 
δ νιρεῖ ἴα ἡοῦις [τὴς 41} ἐχρίτοαυς ππα πμτ, δνθ δὲν πον 
εἴν, {μδ φναπα Ν οι ὦ εδιν οα ςοήϊτιοης " οἰϊπγ, πᾶ 
γον μὲχ τὸος αεεχος, αθοσβο, ποη δἀϊιυαηίίοιντ χρ] οαῖ 

οα Ἐ πἴρω» μὰ «δ ὀττηνον λέγω. [4 εἢ κριγ' αἴϑρᾳ. 
πονντ (υρτὰ νι Ῥατο νοι ὁ Αροιξο τιν ἃ. 1} ΑΓπι μος ἰοτο 
ἤριιῆσατς νας ἀϊοοιάἔεν ἔογωνυ]ὰ ἠυλτ ἰοἰς μὴ ἠδ τεδυ 
«αἰοξι δες ας ἀιωληις ἀντ} δοητογταιηοῦ γε (δ(ς σοτητη 

Αυ αἱτιπι δας γετὸ [εητεπτε ντ ΠπῊρ] ΟἸΠΠ νι ἃς εγαχὶ- 9 ΤΆρτο! οσοῃπγοή οι χα θοὸς (ςεἰ]γεῖδας, Πιν τινάμηος ἐς 
τ1πὸ ἀςεδιηιοάαϊδηι ἀρ] σέζον [οὐ ἔτα νὰ ραυΐο αἴττοῦ ἀργὶ!- 
ες φιὰην ἁἸϊαμ (ο] ἅτ, δ ορομενιῃ εἰτισητι Αροῆοῖο μὸς 
ἀιοιτατῇντ ἰοττίτον τον Ῥ οςατο, ΝΔηλ, ἀιτ οπγηι 
πο ἔπτυγαπι ον ντ οο ρόγατο νἱταν τόροτίοτις, [ἃ νειὸ 
νηάς τάγη ςειτὸ σρπίοἰς {αταγῦ,} λυ} τηλγαηι τ Ἰνορς 

ὑῶν (χης, [οἰ ( Οτατὶα.1 εχ σα ηζντ ςαις τ] ἕαρίτς οχ 
Π ἰκαες μαι δεῦ Πα ΟἹ μεν φυοά ΠΠΠπ πα οἴου μηάτιτος, 
τά τι Ρεοξαταπι,γγιζατίι ᾳ ἢ δὶς νἱτιοίας Πὰς ταριάπιλτος 

ὃς αΑιοηος τη νασι Ποῖος αὐ ρ ποίας τ ἹΠπὰ ςΠηπ αι, 
δ ψμᾷς ἀζοορτὰ οσοϑἤοιε βαςςλίι ΑἰἸοι 11} ν ΟΠ τι αν οὐ ται} 

πος χα ιμίειε,δε πον βτονι ἐμ Ὲ ἐχ ἀσακρ εἰξ ρεςςατὶ νίγτηςντ 
(οτὐϑίτυς το 46. Ν Α]οῖ ἱψιτον δὴ ἀμνασν οἱ αὐποτίης 
Ῥοςολται βοείου πος νἱξξογιδι ἢ αν {{πττῖς τ] Δ ορο, ηατα- 

. πὰς εἰς να τις Ῥοζοατί. (τἀ {π|0 (κατα "ᾷ οἱἵ δριτῖι ΘΟ εΙΠῚ 
ἀοπατί αν ἔγετι νἰγτυτς, κοἰνασίας εὐ! ροοσαει," ἡποτηνις 
Ριο ον ψυς τιι οἱἵς ἐαρΠοαρ αν χηςῖ οχ Οαἴατις, 
ψῇ δ 14. Ὁὐοιποίο νοτὸ ΑΠΟὲ ἀςοιριατατ ϑωρα δζε ἐἰρ, 
νο] δυν 1 ογιεθοη εἰς τοην, δεύδην ον ἐ{{6 λω θυ βοβέανν, (νης 
Ἰοςὶν ἐαρινωαἰίπηης, 
τις (δ υή οὔ βημινδιζ, δεν ἐκ ἐστῷ ἅς Ναίοιουν ἤδος Ομ οῃιο 

ἐα οὐ ψιὸδιὶ αιηρήραιην οὐαὶ δπιζοιάν βδηος ἂν ἀροίοϊον 
(τραυ 1 ἀςο το μιζις ἡ; «ορτοφὸ ἢ ηνίο οχρ]οαϊνιτωσ. Νὰ 
ἀρυ πη ρλον ( ἀπηπθοίδ ἔνι "ούτο Γαθύστίηι, Πλιμήπδιυ, 
Ὰ το Ο ρθη. 1} ΠΣ ΠΥ ΧΠΠ ἢ ιος ἠθῃ οἵ. 

| (οτυττατῖν ἃς Πρ ττατῖν ΟΧ ἤνατης ἈΘΠῚ 1) ΠῚ σΟπλργοις [ι- 
πνότο, τὸ ἐπολιις πὰ ροτοίριαης. ΠΡ 1 μλαηα τ ἀςοιφριηης 
ΡΟ οὁ φισάρες λας ροῆϊθηι Νοιῃ ποτχυαι ἀϊοιτ ροἤο!" 
ἴσο ποι ἰηππα ἀπηθαην ροιςογιοῆς τοφιπτογο, (οἡ ἀὔταχαι 

ο στ πὸ αμην ν το παὲ ςοἴλοτ 1υ{πκίλην φιιὰι ΟἹ πὶ Ραπιοτῦς 
Γοζζατο, ἔδυ νει ργιοῦοπι ἱπτοτρτοτάτίοη ΣΡ ΠῚ 
ἀπιρ] οχοτινο οἱ οἂ ζαυ!λπὶ αιὸ 4 ΗΠ Αρο [ΠΟΙ ροτίκίο φις 
[ς4΄ τε νοι Ππ οἱ! οἱξ νὰ γε ροτές ΘΙ ΠΊπαὶ χυίαιις ἰητοῖ μος 
πμη ας νιχ αΪλπν ρο Πῖρτ ργα ἴατς, ΑἸϊο υ η Αἰ τὶς οὐ ἰοεὶς 
Ἡυπιάπυπε ἀϊοίτας «σφ εῇ εἰπηοιἱ νε Ποιτ μῦ νίτος πὸ 
{πρόγετ νΓῚ 5πὶ(ρ.7.ν.1...δὲ 1. ΤΟΥ β τον τ γι, 
ΗΠ ἐπνάμωνε ἀνίδ, ἢ ρει ταδί, ΗΥ μπνδηών φωιάδαην ἀΐοο. Π116- 
τοηγτηι αὐ Δ ἐραν  ἐβϑΝν αἰεί πος ἠϊεοπάϊ ῥοπιεν- 
πτράταιη βΠς αν Αροίζοίο,εχ ΟΠ στην ἰάϑοιπσις ἔφονο- 
οἷός ἰῃ δος φια!άσιῃ αἰσητίον ΗΪεϑηγηιο. { γοη νθα 
ἢνε,τδς σαρκὸς ὑμδι. 1 οἱ ἃ «ταὶς γοτα γο Π αμ ὶς ἐρίτίταί τος 
Ῥησηδητίθης ρτο οἰ ςοπτοηη. 4 Νεπιρεβεωι ἃιᾧῷ ἡ. 
νυΐχατα, ὍἴΟ φρερν ἸτΑ(πιῖς, νοι αἠβεοάμην ἐρϑν. ἔρονοιὸ 
ποη νἱάσο ψσηλοάο σαν] ραττίοι!α (ας οοιπμνούὰ 
φο τ σὴν προτίογίδιν σοη πσέξν κἰς ἱμτὶζ.1. 

4 “ὦ [μα!να» ἀκ» ἐμ ημνα την, εἰς τἰωὸ αἰομί» Ἐταίμνας, 
«1 «ἰδαην ἀὴρ αἰλάνν Ἰρλ υμμίεπρ, Οἴταδοα (ζ δ ὰ {πηματαν, 
[βὸ νετὸ ρμοτίς χη ίμιο αυ αι πι Ρτίοτς ἰοςο ρογίμηρυς 
ταατ οπὶ δέ Ἰπ Ζυ τάτσην ἰπτο Πςχ εἴς ουρίάτατος {οὶ ται 

ἴς εὐρανδίιτρεο απρτοἼσο αι μ μεν ἀὐ]οὶς (ὰ}» ΟὐλΠα (ο αῆβρεις (οἰρίος ςοπιαπιίπαης Νυπνίποενι ψυθυν Γοἱποιά- 
ιν 5 

αἴσιον ΟΕ ποι μος αηγηατι. 
10. 0)» ἀιεν" “μὰν ακρήοα, αν π{{Ὸ| νη πος ὦ οἶδε. 

ἀϊοπίλι Κ)ε1 Φήίρονοι τ ὄζοι ροζίατιθ, αἰ οἷς ρα} 
ὁ αμ πον δὴ μοκομα ἀνα απ εἶπα. Π1ος απ ροίοις ἅμ 
τιν, 

ἐἰρης Αροβοΐμν οὐε ζω, ἀ{ νετάμνν νὰ ρίσπα κι ορροίον 
4 να ᾿βαναν,ρις δικαοστοθην ΑἹ ΓΟ ΤὙ0ΝῚ ῬΌΛΗΝ κα σιριδπάταμι εἴοῶις. 

τηγ Δ“ ορειείατοπν, ἰδ σινίλιι, ᾿ε κυγίαπη, ἀξ ἍΠπᾶν οἰυνησάι 
ρμυποπυην φηδις γτουσώτη δ 4[τος οὔεηήονδοις, δῖ - 
τι νοίισπξις, πίμετῖν, δὲ τατος μἱ βολες (τοϊουήνιις ἰο- 
ἐπ ο ροϊοιίοις ἰοςο «δομίαν βεπονάἝνις γήηραας ριο βρῆς 

Γγοδυρρίςι ρατιοίμαιμ μη 
ἀλῃλ,οχ 79 [4 ἐπις] ηράτυι, 

λῶ “με 

4 Αὖ ΚΟΜΑΝΟξ. 
᾿ Ξε στὸ ΒΕ, “ 

οὔτε νειῦ αὔοι εύσοτι το μέλη ὑμὴν δοῦ 
,᾿ λρτῇ διχαιδσιωύῃ εἷς ἀγεσ μθγ. 

ὀηγϑεθοῦλρι ἦτο τῆς ἑμαρτίας,ἐλαῦ-"ς. 
διορί ἦτε τῇ δικαιοσιοη. ᾿ 

τίνα οἷ καρπὸν οἷ τὸ τότο ἐφ᾽ οἷς Ὦ ες 

“38 ͵ Ἂ : , . ἡ ἂἃῖ 

μη ἐπαιχυύεθε; τὸ γὸ τῶλος Οκείων, ἀρῇ 

᾿ κω δὲ ἐλδύϑεροοϑέντες δπὸὶ τῆς οἰ-- ἯΝ 

͵ ͵ : 

μαρτας,δουλω θέντες δὲ ταῦ Θιαὶ : ἔχετε 

πὶν καρπὸν ὑμδῦ οἰς ἀγιασιμφν᾿᾽ τὸ δὲ τέ -- 

γοιζωΐω αἰώνιον. -" ἡ ΟΝ 

τα γϑόψώνια Ὃ ἁμαρήας ϑείνατος" (15 

Αἰ γνοθῖτε ἀδελφοὶ ( γινώσκουσι γ᾽ 

Η νὰ» λαλᾳ))ότι ὄνόμος κυριόυᾳ τὸ [400 

αἰϑρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; | 

ἢ ὕπανδρος γυωῦν τῷ ζώντι αἰδ' οι)". 

δίδυται νόμῳ" αὶ δὲ δταϑείνη δαβὴρ,κα- 

πργηται ὁπὸ τῷ νόμου τᾷ αὐδρὸς. 

ΥΪῸΙ 

. , . Δ! “. [᾿ Ν 

1 ΖΔ ϑενι ναι ἐωβλένα,, ἐλδύϑερθι ὅτε δυημοσαυν, ι εἴ, 

Ὁμοά 124 [υϑτιύαπι ἀτείποῖ, αὐἱίμην ετᾶς εἴτις ἐπ νῸΣ τ’ 

[εηληι. Ετατίς ΕΏ100 Ῥερσολτι μι 0 Ρτοτίας ΠΠΕ ΠΗ Ηο
ς, 

γειὸ {πὰ πὶ γτα ἔς βαδοατ, ππτος διὰ ταπήςια ἤοηῖς Δα-᾿ 

ζταιπὶ δυτέ ρεσοβεινντ ΗΠ τοῦτος εἐχρτοῦται Αὐφυβίηυς.
 

2 νης Ξ: “976 φμνῦ να, τότο ἐφ οἷς ἂς. Ἐτγαίιηως τεὸ 

μφρίευϊε Δατεσεύςης τούτων.» ἐς ὠφ νους ἘΠ ρης ἴῃ "ῃ 

κπηοας ραηῖο εἱν οἰίζυτίοτ. ΟἸοιησις τ φωμ.δι, οἱ τὸν 

πῶς ντ τε εϑήσητοπεδτ ΠρΠῚ ΩΝ ἄν ταις νᾶ- 

γκδαιἰπόπης εὰ ἀς ααδυς αὐῃς εγυδοίοιυιροόδίνος να]- 

ἀένον, Με, Μεγεος [δη νεξεὶρ αἱ γε τείροπάοατ {{Π| αυοά 

τίαις: ἃ ἀριᾷ Ηςδταος αυσφας ὨΝΊΩΝ ᾧ «εθ
αννι ἢ ταῖη Β-- 

πριν, τανα στα ἰᾷ ἀςείατας αιοα αἰίζαπις ορὰς οοηίςαι!- 

ΟΕ θη 1.9, τ - ᾿ Ὑ 

15 διυνι [αι δουλωϑόν τες, δέτγυίτς δυτξ Πεὸ ,Ἄσρηλτο εἴτ. 

ἱαιοτρτοατα Γ τὴ βασιλικὸν σντηρε σον καὶ ταὶ ἕπ ἀρχούσας 
ἐκ νὸ- 

μου πῖς ἀξιώμασι δωριαξ, ἰὰ εξ γερταπη ΟΠ ΠΊΟΑΓΙΜΏ δὲ (
ὁ) 

φιὰ εαῖιορς ἀν πικατδις τ δυςσθαπτυς ΒεπειξιτοΣ γεν - 

ἀν ἢπο τεαλῇατίο, φαυπι Ῥεσζαταχη Ὑγάη 0 ΠΟΙ ΠραΓΑῖτ 

πηϊυρῆι δυδιογασησητα ἄνςεις υλῃ ρεηάλ. Φ{1ὺ 

πηπν ἀμέεῃν 1209. τὸ δὲ χαξάσμο ᾿ Θε δ 14 τ, Νοῖῖτα ἴα πη [αν 

ἰβοιίο τας σαρεεηϊολτίο φτατίς ηοὐὶς ἀοηατα, δά νἱτ 

᾿ιογηατη πὸς ροτάπιοίεγῆους ρερολίαπὶ ΠΟ τεάάις ποτὶ ὅδ. 

ἕτὴς οὐποχίος. [τ ντοχ ἀοξ! {Ππὴὶ ἱπτογρτοῦς ἰςπτεπ ἡ 

τὰ νη πᾶς οἠτπιηείατίοης, Θοὴνην ὅδ εν, Πῖ (υδιεζζυμι, τα α΄. 

Μὸν (τ δϊοδδα ρεράξμην μεεεα τι δυϊῦ: δὲ οΧ αἀυετίο, 

ἐπ ροβετίατς νὸν κα θύμειμ ἐπθιὴᾳ (ιδιεδὺ »Ῥοηβιατιτιδυτ, 

τολῆαδι ἤδί Απετπεᾶς φυσηφ εβοιθίτυς ἀϊυανῆκας Ἰνοτῦ 

ουἱπεὶρίοτᾶ, α ας είας ἐος αυὶ ἡ σοπεγατὶβ αιριπιςητῆτοβ 

τποσς παυέμης δίς πιοῦιπι ροςολτογυ πὶ, ΥἹ14 ἀτοῦθα τῇ 

. ἀπεσθπῃ δοπαμιπι οθετη. [ἃ νοτὸ τοποϊιΠοποιη [ν 

δείλης Ἀροϊπονονν εγαπὶ φιάσηι εἰ μπ τ Μοιτοῖη [ υδ- 

(πψι} ρεςοαῖᾷ,, ϑί νἱταδι δ ιογ νὴ [υδίςαυὶ ϑαηξιηβελτῖο- 

ἀςητ ἃς Οοάῤιορείληι. δοά ἡ 4 εἰϊ ρευοϊνείο Πιρεπ ἢ 

υοή πιέτεητις ρερκαζότε! «ἴ ΥἹτὰ ΓΟΓΛΑ ΠῸΝ (οἰνκυν νι 
τ ἀλιξεπομὶμ ὃν οοάϊεπιο ποίτταε (τἀ ἀδηδῖιν ᾿ἢ- 

ἀεδίτ, τὰ δε ρίὰ ξαπέλίκοις ον ςε λοι βταμα. 
[ΙΝ ΘΟΑΡΥΤ Ρν͵Ί]: ἜΝ 

τὶ “ἰχεναε γυνῖτν Ἐὲ Ἰνεαι φυϊά ἐἱυ 4 {τ αιρά ἀϊ- 

χεγαῖ Ῥοζολῖυμι ποῦν ΠῸᾺ ἀροίμην! ἀυοᾶ ὁοῃ Πημιρ ἀππ- 
Ρἰμικ ω μεας, (ά Πι Οταῖία. {ππύτηυς κα ςοπίυ μη εᾷς 
Ρίμπσμνῃ δὲ ρροϊεμ οῇ ἐχοιπρίυπν ἀοόιμις ὁ Ῥτορίνο- 

δἰ πιφῃίδιη. 

ΠΝ 

[4 τῆς ἐκ νὴ ἀς αυ!διις νᾶς 

φνατος. ὌΝ, ςν [Μ εἰς {. 

ΤἸἐκαὶ αὐτου ἐλέει Γλθο, αδετς 
μόδα νοϊξγυνη ἴῃ ΔπἸτυοηᾷ: 
βδραι δυϊεην,ν  τᾶτι στοῦ 8πι. 

1: Ναῖν {ἰρεηάία Ὀςοςατὶ (πεῖ ,, 
ἽΜοις: “ϑόομαια. διζεπὶ Ὠςιὶ ε 

εὐ!ρίλι ἀυδητο τεῖηροτε ἱρίς 

ἊΝαιὴ νίτο Δ ἀ 2 τ]! τον!- 
ἀεπτὶ νίτο, ἀδιπόῖα εἰ ρες ἰς- 
Βεην αυὸς ἢ πγοτταμ5 δι οὐὶς ν τ» 
“Ρογαῖα εἰ ἃ Τορε ν τὶς. 

--..»......  -.-.---ςς-.---. .. ......ὄ..-ς-.ὃ....-...ς 

ἐμηδοορδ ἴα: (μλεπὶ αὐτεξούσιον ἐοτὶ Πξοτίι (χπὲ αι τᾶς, ς 

μευῖο ρὸΠ νοζαῖ ὁ ψώνιον. Πἠ 41 τέλει ντγυθῆνις ροτοῖα {1 ς 

ἐσὐαμττοθητασι, 56 οτίαπν ἢ Ἰη Ῥτίουο αι άςπ) ἐπυπείατο, 

41 
τοὔπιοποιπηία ἡαης {{π|πὸτηξ-.} φωϊλιαεὶ «ἀ ἑεϊᾳνίμαρενν: 
Μετ ἰεγαα ἰυδείς κά Δη-} 74 οδεεκινδειε πμεπιῦτα 

τυεβνα βγωιρε ἐμβηεα ἐν 
Πμηξμβεάμηξη. 

μην σηΐπὴ ἔεγυΐ ἐγατ ρος ς μο  ο μμπν ἐνννὴν [ει ο[ζοειν 
ἰδοτῖ οἐγαεῖς ἐν Ἐἰεία;, 
{Ἐπὶ ᾿ριτωσ τυ μᾶδ6- μεμα, 

εἰς τὶς ἽΝ αι ἥμις {Πογαπι ἐαμι αεβερα παρε δ: 
εἰν ηλονς 4}. . 

ΜΔΝωρε ωενὺ {Πβενδιὶ ἃ 
ρεεεάτο [ερμὲ αμιδοι [απ 
ευ,βαάδϑειν βηέξηη υα- 
βγη ἐς [απέ  ἐεαέϑηξ: 

᾿ ἘΠΕῚ ὡἷ ὰὼ ἧς νεγὸ Πἰρογατὶ ἃ Ρεςελῖο, 21 ᾿ 

τἰῖος σηϊ π μερὶ αἰϊο- Ἂ : ᾿ χέπι (θην } 4Η!4 (εκ ἐπ 
1) Ἰοροιὰ καρεεν ἀο τη  λατὶ ζ ) βοτπρα ἰθπλ" Δ,Ων 4"4η- 

ι0 ἐεπήρυτε υἱημὶ ᾿ 

ῖ. λ ἥ 

πρίνου, νὐωεμῖε υἶτο αἰ- 
ἐϊψάῖμ εἰδ ἰεχε : β᾽ φηίοι 
προτέρη [ρετίε αν, ἡ δε- 
γα14 εἰλ ἃ ἐεζε νὴ. 

.-»“---. ...--..- 
κελὶ 

ρβερε εν ἐῤδενὶ ΓΙ ὅπ ἰῷ Αὐδοειλεῖο 

αὐ ἰυδιτὶς ἴμ 
ὡμ ππένρο βνξμηι!4-- ἀϊαιι δι Ῥεορα 

Ν "θεν ἤθε πῇς εἰ οὐδέ, ρεο- 
Ροίτο νεεἰμ(ῳ» 
οοικεᾶκιο δ χ}: 

βηξυοτὺ, νίταπι ΔμΡη ηΝ. ἡ. ΜΟΥ οἰ ρα ὶ 
δρρέηβια ἐρόην ρϑεεα- υὰ ΡῬειολιο ἀὰ 

ὧν ἢ βς ΣῊΝ Θ “ ζω ἣ ᾿ών! Ὁ’ » ͵ εἰ, πιο! ἐχγαα 4μἴξην υἱκλ: (Δι 1- 

τ δὲ χώθλσμθι τὰ Ἐν Ὁ ΌΡῊΙΙ ἸΝ τα στοεγπανίη Ομτῖτο Ιοία 0] [06 τῆ αἰοτηα παν. ας λὰ να ϑ 
χριςῷ! ἡσον τοῦ Κυριῷ ἐμ. ἴλη ποίϊγο. "!ο {εξ (λοι δοβνσ., ας λλτ, 

, Οκρ. νι. Οαρ. ὙΠ. 
ἄλαιον (. Ἅος ᾿ : ; 

Κεφάλαιον ζ΄ εἾ1 ΑΚ Ν Ἰρπογαῖίβ ἔγαῖγες (ρα ἃ Δ Ν ἤρα ταῖν βαιτε ν Ῥιοροίια οὔ 
(βνε: εἰδίμ ονιῥην ες καρ} ἀ αὐ πμ- 

ἀιπα, 
Βοπνηὶς δητᾷ 
δι ρος τεζερα 
τϑιίομα ἰηιες 
ἰς ἐοπυρδιυῖ, 

Νπν4με [μὐ υἱτο εβ εχ (ἐπαυῖε ) 
᾿ϑεθ ο ἡ 

μαι εἰἰ ,νι ἕν. 
ρει (ξορο εὐ εὺ- 
τὸ υυμῆςι παν 
εἰσι πὶ γᾶς 
ΠΠ᾿Ὸ πότίυο ἐἐ 

πγω]οτὶ 

ἐϊδιυσπι 

Ν 

τὶς οὐίαη ἱρῆς [ςρ Πιπὸ νίγράϊα παν δς ται μοὺς ἰόςο,[11ΠῈ Ζ: δγιεγας ουριτᾶς 
Οὐοτατ το ἃς Ερὶϊ. 5.10.  ηάς τητοτ 41ὼ τα ἀ πηλχιριὰὸ ἀϊίολ- εοπιτγαινδις, 

. τῆι πατίιαπι Πἴλγῃ ἀςργλιδτιοπόπ,μ αι τπ δας (ἰπΠταάί- ου.7.} Ζ 

τίοπὶ Πιρετυςπῖ!ς ἐχ ραᾶτο αιοά ριον Αὐλδβιις οὔ Ιετρεα- 
τε ροριρίςινε Πιπρέϊοιτετ δι ἀρεττὲ ἀιδτυπι Εν (ὰρ.5.10.ὅουξ 
ραξεῦ τυ α τυτγίνοι ποη μοῦ (δ παταγα! φυαρίλαι νὶ ἀπ οἱ- 
υὐτυτ τά ρον Αὐληνιων ροϊετίοτοηι ποιὸ Ευδηρ ἢ} ραέτο 
οφέτὰ (εγρεητὶς ἀείγιςηῖεσι, ούπάς φύσας ἐξ πιβέάϊας 

τς ζυππος πιάτιτὶ ρει οηᾷ,ποπ οδεεχ λμμρααα οἴεᾶ- 

Ἡεειδις ποςόταπι Ἰοτογγοξ Δ πιο ΠΊ ν ἄς ΓΗΓΙῸς ΡοΙϊ “ταιχ ὐ 10 4μἐπὶ ἁτξξὲ ὅς πιᾶτίτιις εἰς ρείον μοῦ! πλδτεας, ἃ ροίϊε- 
τον [ζίς αυὲῳ ἑητιπιὰ ἱπῆπινοι: μος ἔσταξε ἐρία Βιμι ςῦ- 
ἰαφαῖις ραξεὶ παταγα νε ἀν ἤδητ νπιπι. Ετῇ νονὸ ἰατ9. Οὖ- 

Ἰάνιάοιμτ ςολέξὲ ἀϊο!. . 4 ΔΙ Δην βαν ἐ ογηνν τὸ ὃρ᾽ τέκο ες ὐΆα, ΤῊ ΟΠ πτίτι τ φιο ἀ τγάαντ Αροίϊοἱυς πιοῖῖς πιλτιτι νἱ- 
ἀεϊίοος ἀιτίπεη ςοιίυρ Ἰ} νἱβουὰ, τάπης εἰς Πνότεγ αἰϊεπείος 
κ Πτυά Δἀ εμὶς ΜΟΙ, ρις οτίρτῦ τοιοςἀτ:αυοηιά ργορηὲ 
ε Ὀερίονο εἰν λεοιριεηάμ αυοά αἐἰχ τ νος (ι ἱΜες ε ἤθη 

εἰς, ἀςόᾳ; τποξϊες ςδιιςηῖς ςοἰάτιο, πδης (ἰπτιτυάηηεπα 
ἀϊολιηυς ἐα δοάςτῃ ἔρμος ρεττᾶ, Δ ζεπν ἀοπιρηανὶ εμιριά,ς 

᾿ δα δ νέμος ΟΝ Νὰ ὠθρώπν͵ τ. φι οπλρί πλοῦς τὰς δί ρος 

1). ϑηρονάνα, ὀφύεια. Νἀτἰλητοπας εἰς Τ᾿ ουλιωνόν, ἐξυϑνον 10 Γι οχ 1,«ᾧε τη ἱρίλην αἰκοτίας ρετίοπά Ἰνοαυίτων ἐπτην Α-- 
Ροίζοϊις ἀς [ὰ ἀεηνῦ ΟὈ] Ιρ ἀτίοιιλς ἰρεςὶς, θὰ αι ριά [αι ἀο 
γπΐπιις οἰπ598 ιν ν Ἰοηαἶι Παρ μοιλτυτ μουϊ τη ςδίυρίο βτ, 
γι οτ.7.4. ἔφρνδ εδνρονε[ρ[ε νιν .}Ε᾽ Φ᾽ ὅσον χρόνον ζη Ἰρίς 
τὐπατατὶ 4] ἀοπηηατις. Μοτίεπς ςπϑιηὶ τάττον ἀσίπο 

(--. Νες ροίζιπι οοηίίςοτς (ατὶς ταβαπις αἵλτι οὰς Ἐταίνι. ψὲ ν κοσὶ ἀοπηπαῦ πὰς ἀρμλήῤην: φυρφᾳιυδιεξιοηξ οεί» 
(λις. ΕΔ ςπλη 1 ἡ ΟΝ ατίο,εὰ ΟΝ] Αυϊοπί» ἀϊοίυτίο 
τεσιρτοῦα, ίτα νι ςοἤληῆτο ἀόπηπαητῖς νιταγηορῖλτ αἰτοτί [}- 

Ῥεῖ Εχ παἰοχίςαυέες νεγὸ ἰε τις πη] ἐτιν ἴο!ς ἡπεδαιοάα 
τἰοπο φεῦ 4ε ἀοπιαάτὶς ρειίοης νεῖ ἰλυά τητος επάῦ, 

ο 4: ἀεῇηάτε ογίλτυν οἷυς ρεηίονα φυσεξιθ ςίοδατυς ᾿δοςο 
τ25.1.0οχ.7.. 39.Μάσο μαηρίευιτατὶς φαυ πιά ρτοποιῃ 
Τρε φιὰπι “ρρίεις. Ῥεγροταπι αὐτξ Ἐταί δή ἱμορ ἐπι τρία 
ἐυίά ἐείξγσης νετος, ρμραά ἐὰ υἱκον αμοδᾷ κοχνιυοέίτ, 

ἀν αὐληνὶς Οτίζ φηο δὲ Απιδγοβυχη ἰδουτυ9.Ηος ἐπ:πὶ οὖ ρα- 
»ς ὅταν ςυιοπε πη εμαἰηΐε ἀςοδηποόλτιο, δὲ νετθῦ ζν δὲ 

γραία ρτορπὲ Βοππδὶ φυὰπ!νορ  ἐτιδυίτωε. Εἰ Ἰίοςῖ γε 
ἀκ οὐἱηραὐοηίε [εεβοπὶ ἀςῆπετε οὐ πναἰτογυξτίις ροτίοηῦρ 
ἤυς ἀοπηηλητς, ἥμςε (υἰγιςα;, νἱτὰ : τλιπςῇ τῶι ἱπορίι ΠΣ 

(μευ Διοοτδ,, δέζονν υήΐενε ηναπήνν νχα αὐ, ὠνεπριανν 

ννϑνε ἡμαηάιν νη μη. 

40»... δ ἠθεναία οἷ καπήργηται ἱ ἐλά ϑέρρι δὰν ντ νετῆς, (ς4υνξτε 

Δροξοίεις τρίς ἐαρί!εαι, Αἀ νεγϑυπι [ρετυδοὰ μια εῇ, 

νβαϊίεςε τειρεξιι πιὰ τ ὰ οὐ ἢ πιοῖ τιν ἀοποιπαιίοης π|ὸ- 

"τ οἱ ΑἸϊοψαὶ νος νετῦο Ῥάμΐο ναϊὰς ἔληναι ἤφοθθεμι 

ὐυνίδαιι ἐπογιαε οι νιγίρυς {μι ρΓισδτι, δι ναῤλεηυι ἘΒ. 

ἀξ ας ἀδοϊογί,νε (αρ.6.6.8. τι οι.0} 16.ὰ ποπείης αἤγνε ρΓῸ ἐἶερ- 

με ταῇ ὁρροπίτων ὁ ἔνωγε. ΦΩ͂ δὲφ υἱνι λιν νόμου τῦ 

«ἡ εἰς ἰὴ οὔ ἀ νἱη! πηρατίο, ἴτε ΔὉ «ο νιπου]ο φυρά ἡΠ|κπὶ 
ἡ αἰἰηρεθε, 

Εν 



ὈΙΡΥ͂ 11.426 ἘΡ τ; 
Ατᾳ αμι ζαΐντος τῷ αὐ δορὸς μρὶ χα} 

}} 

“Ἐ ἀανϑοίνη ὁ αὐὴρ αὐ τῆς, ἐλόυϑερᾳ ὅξιν 
σὸ τὸ νόμου, τῷ μιὴὶ τῇ αὐτίμ) μοιχαλί- 

. Αὐοροπίπο- ᾽ » ιν 
ἀμήο, ἔπη, « σε, σὰ λφοί κυ, καὶ ὑμῶς ἐϑανα- 4 
ευ Αγ πο 5 “νυ ; χοῦ τῶ ϑητε ἀβγιενς ἐ κύφα τυ τοὶ 
εἰπεῖ. Νυης ζου εις τὸ νεται υμας εταρῳ τῷ ὧκ νε- 
δῆ ἔμυ : ᾿ 
δριεἰταὶ Ηα: κραῖν ἐγερϑέντι, ἵνα καρποφορέ στυμδν τα [τυὶ 
(δουπὰο τὰ Θι 
εἰεο οορυϊαιὶ, ᾿ 
ἐκ φῃοποιπι 
ἴοδοϊ εἴα ῥιο- 

φο 

σε χὺ ἐμῶν ὦ τῇ σειρκὶ, τὰ παϑήμκα-" Ὗ 
ν διρεπνινποις τος “7 εἱμαρπαῖν τοὶ δα τῷ νόμου ὠγηρ-Ἶ "3 ᾿ οἰξεξζως ρεσςδτογυπι ῥῈΓ 

ευί φιίάεηι τᾷ 3 “ . 

τείροϑι ρεῖο- εἴτο ὧν τοῖς μιόλεσιν ἡ μδϊὅ, εἰς τὸ καρπο- 
εἰς πιαεἰτὶ, ρο. ἢ : 

(ετείοείε ἐμέ Φορ Ἡσο τῷ ϑιινάτῳ. 
εε(ρεόδυ, νεία- 
εἰ ἃ πιοείια Ἔχοίελεί, Ἐκρίἰολτίο ρειοεί» ἀϊδὶ. Μαπ,πφυν, σοπουρί ἐςειδία ᾳ 
9 ρᾶείεθδπιιυς νϑεὰ ποκα οίλιῃ (ουο επι, Νοης Φυζδαν, ποτε 0 πᾶσιτο γἃ 
τηροείυν, να ἰαπὶ ἤθη {{10ς ρυΐεςε ὅς πιοτίυος, δ νιιος ἔκάυν, δ άδπιυς, 

3 Τοοαϑίεων., χρυματίσοι. 1 ο[ξ ετίτ, ὅς αὐμάς πὶ οπτμιυπι 
νοῦς ἃς ςοηίξηί γ᾽14ς Αἴλιει.16. . 
4 “Μονιβεαδὲν εξξοι ιεσὶ, ἐϑυινα τώϑητε τὠνόμῳ } .Πιοττιηη 

ε( Ιὴ νοδία τά φαοά εχ!,ορ ιν Ἰπιοιάϊέτο βεῦλι πιαρὶς χς τὴα 
ἐς ρεσοᾶφ:ἔλις ΔΑ 1 γο}ν.5 ἠγάτίξας Π|᾿ Ὸ ρυοτίψ ροίτς ἀφ- 
ἕν ἰτυ τ) νῖγος Ν}1Ἂς ἀιηηἸ ταις οχΙοσς αὐπιριςίσατ, νι νος ΠῚ 
ουζνινχοχῷ ἀγθιῖτίο {π τοριετοξ. δέον βοατι Θ  βὰ, δ εὐ εαο 
δι ΔΙονεβοατὶ δοχε(μυςητοῖ ἐαῃ Μογιβοιπαιὶ νοσθὰ εςτί- 
ποο)ηνλιτα ὸ μητοτ ς τοίροηάςσητ,ηοι {{ππρ] τοῖος ταηχξ ἰς ἃ 
«ριτά τι αιιάταηις αἰπιίγυπι [εχ εἰἘ ρέσσατι νπττν Νληιῖ μὰ 
ἔχεπας εἴιατι μἰς ἀἰςίγοα τρί Τερς οὖ εἴζεινι ὀχροίαίπηις 
ζωρτὰ σιιφημο ἀσιηᾶ (πηι 0 πὶ (δ 1,ερε, ἀἰσιλητιν ες 

,. ἰυδ Ρεκολῖο, ζαυΐποη (δ ἰυ Ἰροσεση εἴς διυρ]ιὰς (Ὁ 
Ῥεοίλτο, αιιδά ἠμπίγυ ἰρδνηροῖς το οπεγατις πὸ ἀηιρ[ τὰς 
ἀοτηϊησῖως Βεςολτιηι, ς ροξετγίου τράσιτας ρτοτὶ πιοσταο 
(ιρετίπάιέτυς, Νάπι ἰκεχ τρῇ ργορτίὰ π δὴ ῥοιαί ἰη ποίοις 
δὶς! τηοττι: ἱπιὸ ηε ἴῃ (εξ αυής τπογειλναὺς εἐγίτα ἔα, 
πυοείες ἐς 1«ἐρς Ὀεζαϊορ ἐ ἀσίτας,ντίιος ΙοςοιΡτατεγαιιὰ νι 
φηΐῃι φυοά 1,εχ φυιά ἀλη οἰξ ἐχῖγα πὸς ροϊϊτιιηι, Ρεςοάτι πη 
ἀὐυξεῖη ἱηῖγα τος οι πἰλ νι χο τἄτιιπι στη αὐεῖ νειπ ίςίς 20 
Φιπρ  είτον οδύφοτατα [εχ τ πγοτγαα ἴῃ εἰζις ἴῃ φυλσιις στον 
ται τη εἰς Ρεςεατυπ)ινὶ ςοηττὰ [ἢ τς (οἱ ς εἰς νοτὰ ἔμ πατυγα 
οἴδολχ ψιος ἰπιιςοῖ υὠοπςος ρβες 5ρ. (ἀπέζυπ) λά νοἰ φάνη 

εἰς," οἷυι5 υνάοίϊοοε 40] εκ τηοτ- 

εν  " [ἔογάμ5. δος 

ΦΔΦΥΕΙ 
Ῥέδιμδςο νἱυεπδε ΥἱτῸ τησλν. 9, ἴζῴώνν υἱνδβειίννως, 

μιατήσι οι ἱ αὐ γβύηται αὐ δρῤἐτέρῳ᾽ γψαὐ) 9 μα" νοσαδίτας, ἢ ἕας αἰτοείυε!. δά ἱ υἱτὶ  ἥπ αυτεπὶ πιοττρύς ἕμεγ} δήόνῖη 
νἱτ ἐ πρριθς εἢ ; ἰσρεα, γε} ἢ “,ν βιονὴ γὴν εἰς, ἡΐρς. 

᾿ ᾿ θη ἤτ πιο οἰδ.) ἢ ἢδς ΑἸ τοχὶμ5 “ἀυϊμνα ἢ 
ἡ κ, βρομϑμίῳ αὐ) ἑτέρῳ. νἱτὶ, Αἰ τρια ἐΜέμωα 

Ἔκάχαε ἔγλιγεβ της, γο95 4005 2 
φυούψριοιο! Ποατὶ εἴτ ]ςρὶ “Ἰη 

δέω, κἀμ!ιόνα, 
οἰ υἱεν πλιά μοῖς 

γα ἐβὰ ἵφε αἱνὶ οἱ 

Τιρᾷμε β αἴτει κερὶ (ν, 
ΜΑΙ ΟΣ πηονθήβε αι εἶλῳ ἰρο, 

ὅγε ΟΠ ΥΠΕ νε οεἴξετις αἴτο- [|ρ 6 έηρμε Ορηβου βμ 
αἰμεΐμς 4"ὲ εἰς ἸμΟὴΝ 

8 (υἰείτατυ εἴϊ γ νι ἐτυδίωτη εἰβοῤόέριι »νεβεξιβα. 

ΙΌμυπι σηΐτη οἴεπημις ἴῃ ςατ-᾿ ΠῚ νον" τίσι ἐβγηνω 
“οἴη, βαίβίομε: Ῥκιαρ. 

; ᾿ς ᾿ ΨΩ ΝΑ βεΥ Ζ ἐσ (η εν, 
ἱμεβεπηὶ ἐχηβοηις: Δ εθδηι 1η Ἀνθ Τυ ΚΝ τ ορϑς 

ΤΌΘ Ὀγῖ5 ποίετὶς ,) δά ἐτυδτιπι ᾿ ποθέν, υε βμέβωτοι 
γξεζοπ στ πιοστιὶ. ᾿ προ. 

υδὶπ ποδὶς εἰοραι  ἐχιείδος [ἢ ποδὲδ ταν πιδεἰεὶ ουἱϊυίλῃ εχ 
ὁ γιοίπας "}12 νἱ ᾿οβὶς οος ἀφεὶς Του εἰ, ἐγδιννα ανι 5 (ιὉ δρίεἰτωε 

““πππρρπο΄ι ππττσέσρο 

δι [χοιειάη πὶ ψιοά εὺς ρεγὶρίαπι ρτατίρις. [ἀτὸ ἀϊχιι Α. 
Ροίζολις ἰωρτιτ᾿ τορι βοὴ σαι ἰσγίτατι Ρὲς όςειη, (κά 
Ρότηὶς ΠαθηΠγνος4 ἃς 6 «μιάξτιτιγ προς [ἀγιὸ, αι νχῦτὶ 
ςοπιράγοηνης (τῳ πο πλάγιτο ζορι,ατας, συγ Ως πιοιτος 

5 Ῥασλὰς εἰς ἄιζας. Οπιπίπο ἐπὶ πν νπίστυτ ροτίυς ἔμ ἀ- 
εὐπάτμῃ ἠος οἱϊς τὔλῶτο 10 ἡποῖτὰο {μροτίδίδος. ν οι. 
ΠΩ Ρἰεμίψας μίλςοις, ΑΡ οἴοίυρι) νἱταηάα ἱπι!ἀἰς ται 
᾿αἰχιῆς. βοῖμις ἐϑανατόϑητε τῷ νόμω, φυὶπη ἐϑανατάϑη ὑμγτος. 
νόμοι 21. ΜῬΦνε βιμὶν ἐβω διχινῆοη δυῖο τη, Δέογείβεσία εἢ οὐ ὦ 

10 διχιὰ φίδι νϑηιᾶιῃ ρεῖο αυὸά αἰ ητίλπλ.  ἠξτυτοηία,. 
ἁἤυιπεῖς υοά εαἰβίτηο ποη ρος ν]}]ο πησίίο φοηυκηίις, 
ποιτρς ἴῃ ργίσγίδυς πσρτις 1 εροτ {{ππίηεσς πηλτίτὶ ροῃῦ. 
πλιή: υοά οτιαῆϊμς Ἰοζυτα μαθυτοῦ ἢ ἀς ΟοΓεπηοηίλτηῃ ἃ- 

᾿Βο !κίοης ἀθετοίωγινοῖ ἐς Πμερς Ροςολυξά ἃς εξο Πεκ.- 
τῷ Ἰορὶ ἀμῆςτεῖς Αροιζοίατη σοαίϊατ οχ ἰφῴμδητς οδιςδίοηο, 

δοιοιγάυπι οἱ ἰρίτοτίίος τὰ Ἰοςο ἕυπι πιασίειι πη, τι γτο- 
τοῦ ἴῃ γπῸ ὃς ἐοάεπι ποιηίως ςοηβάεσταιι ἰπ ντΓοφης Πη2- 
ταϊπιοπίο, ντ πηογίτὸ ἃς ρτορτίὰ Αροίζοίις γοφοπογαπέρι, 
ιοά δή ρτίογεῃη πηδείσαπι υοστινιην ἀτγίνηου, πιοιιὸς 
1 αἱἵε ἀϊχετις,, 4υΐᾶ αὐ πιίγανη 1} 6 πο οἱὲ αἰνμ:}4. οχττ 
ποη τοσοηογατος [δ τητἦ εΠΠος νας δ τς  ηλτ,ἀςὸ νιτοῖὶ 
{ἴητ στη! ο:ιοὰ γε πτε]]ζάτας, μος εἶδ ΡΙΓιΟτις πηλῖτ- 
ΠιΟηΙ] ἀϊαρταπηῆγα. ' 

Ρμηιοκι3 ΜΑΤΆΑΙΜΟΝΙΙ ὈΙΑσΟΚΆΑΜΜ,Λ,.. 
Ματίτυς οπυη δῆς. 

(οτηιριο πδειδ, ἴιις ῬΡαςελῖαιῃ Ροζίδης Ια εξ εἴσης 
1πηοη το οπογατὶς αἰξεξεις δά ρεςζιπάύ, οςζαοης (ς 
ΡεῸ,εβ, ὅ ἀστορτα νὰ φυλν ἐς] οοτ τρττασατυτ, ΔἸ οχαὶ 
νεοΐαει ἠοτέμυμπι,νε ἰη τὰ ἀἰείτυσ᾽, νοτίαν. τ. ὃς 14. 
νι εξ! τείρεδξυ οοηίς δγατία ἤαι, οὐ δ εζε οι, δ’ 
ϑδνϑ βερς εἰ ἀοιρίηΐο. : . 

ῬοςτΤΒΙΟΑΝνΜ νκὸ Ννρτιλᾷν 

Ρεςεαταιη, ἰΔηαιιδηὶ Τ11|"» 
τις ἱπ νχοῖς. 

γχοτ ὑπεινδρρε. Εἰδοτὶ εχ μος πιδιγι ηοηΐο, 
Ἡριπο (άγπαῖις δὲ μα] ς πὰ- ᾿ ΟἸπηΐὰ ἐορ ἰτατα,ἀὐέξα ἃς βιᾶαν- 

ἰτατν ἴῃ 400 ἃσῖτι ΠΔ χοτίς ὑπάνονιυ,Ἰ4 ς(ξ Ῥεσκαῖονι 
πλιὸ ἀςξιυια ἐξ, ἰά εἰς Ορειά 
πον. σα Ροσοῦτο τη 401Π᾽ 
τη το φυοήαλπι ςοηςορΙλβλ- 
το μηὰς πη πιοσίοπι, 

ΜΉΛΕΟ Ε5Τὸ ΡΕΞΟΚΊΡΤΙΟ. 
Μαχίτιης, νχογ ἃ ργίους πιατῖτο προγαν Διδεεὶ. ἢ 

φρίττεις Ἰά ςἢ νἱς {14 ΟΝ ΣΙ σοδίίςαπι σοιπυπιξατι: 
ἄυο δγ.1τὰς αυ! ρτίοτὶ {1 ππιαγίτο ροτειπρτο (ἃς- τρίτίς 
οαἴπι, δι Δηέϊος πιδϑας ἢ ποδίς οἰςς. νηοὺς πιν ἢο 
οοπίεξιατια ἔπε, Μήοτίωμιν εἴε Δεν, δι Δέονίμμηι { ἅ6! 
δειεπιο τεπε δῦ ζόζε νον εἴα ὃς ΕΠ [ων ναι," το. 

ΜΠ ἐονρονε Ον ἰ δεὰὶ τῷ σώμφιτος “ὦ χοσού Μ Κα δὲ Εταῦ Ρὲ; υς 
εοννμ! Οριἐβέινᾶ ἱατοτρετατίο ποη εἰς (τίς αχρι εἴα ΝΕα; 
δαὶ ρον ΟΒ νι τι ςόγρῶς ἀϊταχαῖ, (τἀ οτίαπι ἴῃ ΟΠ τ οοτ- 
ραρςε ἀιείιπος ππόγευ! πιυϊτὸ ἐμραπκόπον, γῇ (αηγηια 1} δὲ 
ἀγέχι σι οὐπιυπί ατὶο (ρίτίευ αἵτε Πἰνὰς ἐσαίαρι! ποῖετατ, 
Βογ 4υλην οτοφεηος ἤϊπε γπιῖς δριστιε οιιαι ᾿ρίο Ομτἤο. 
1. Οο.6.:7.[τλᾳ; δώρτο ὦ ροιμηι εἰς ρυτό ἤρου ἔωρτ. 4 τ. 
μὸ ρογίπεῖ εἰἰαπι}}υ4 4ιιο4 (ςτηίτας εἰ οτιας 4 Σίν 
ἔνιαι ἴδε: τα λα νεκρῶν ὅζς. [4 οἴτιεῖας χυὶ ροσοαῖο πιοτ- 
ἄς γοροπτὰ νη ΟἈγήϊο ξιδτις οἷ τοάμππυς, ποι αἰην τά 
δλλιιιν αιαυϊτυ,αυι ὁρίτιτας ἀἰοτασιφαοὐ Πτ πουίη ομυν πρὶ 
αἰταφ π 4’ αι ταπηιαπι νιηςυο οδηςέξννες οὐ Οεγί. ἢ 
ἄϊο,ἤους πλοττύργα οἷν σαρίτο ἤδο (ςρη πιὸ ἤοιμις ΑΚ ΠΝ 
τὰς ἀϊξίκυγ ιρίς ΟἸγδας ἃ ψο σγςάτης ἰῃ σοῦ; νἐρΠ] ἰλη- 
ἔλοεὶμ ποῦνε ππρτιῖς οκοιζλην, νης θοπὰ ορετὰ ργοίευης, 
ὥυοἡ ἱπίτιιν απτλὰ νεμνς, ἐκ ναίμας ΔΈ ΗΝ δι ἡ νις εἴ ἀε 
τοῦτο (βίγιεινα] θληὶ ἱπή ἐσοῦδδς ροζοιτιιηινε ἀρτὰ δεῖν ἃς 40 
Ἐριελινϑι . Ὶ ζ Ἰ. ι1' “δὲ Τις εγι " ΣΟ ΑΝ καρ. 

χηρο ίσογδι. Καρνον γοτλῖ μρογόν α00 ταρἱμς οκ πιαγν τὸ βοκ( Π]ον μαι 

ἃ αἰτοῦ! πιιρτα, ᾿Εγαξίας ϑριτίτυς,]ιος οχ βο. 
ϑΑ]Ις ποπιο,, φυαίές ῃ ΟΝτί- ετίοτε πιδρῖτο, πῦπ!ς 
τεηάτυς ἢ, ἐν αυο δρίτίτας δρί τίει ΟΠ οἸρηπας δι 2: 
τ, τἀηαυδιη τηδττις ῃ γχο-ς της, να γοσοηίδητυ αὖ 

εὐ Ἀροϊδοῖο Οα]...2:. 
τοινεέζαζιν 41. ἐσ Ηοδυχοτγυῖ άι τἰἤηο ἀρυᾷ 4ιον 4} 
νοολητυῦ [22 γ8|ρ0. δ. 1»» 7), {γυἐλιῖς νοηττίφ νι Ρί.117ιν. 
3. δ 55. ἐσιπις γα [ ἀτίοηἰς τάτίο γερετίεις ΡΏ μ:8ιν,:. 
-Οκιετὴπι φιὸὰ ἃ [ςςιἊα ρετίδῃλ ἐϑανατώθετε, νότον εἴθ, 
τεδηίοας διἱ ΤΠΩΝ τεϊδυεηάϊη οἱἕ Ηοδεσοσίην ἰδιοτίίηο, 
νεῖ 4}|8] ἔξερε οὐ ίοτιιδιίπλος, Φ Ὁ ὁ, τῷ Θιν, (4 οὐδιΟυὶ 
ἴηι Ὠδ0 δμονε εχ Ἰ)οὶ ρτςίςτίρτο, τὸ ρχοίηάο φιιρε [εἰς 
οοιοποιίσά ρτλτις, γ) ἧς (ἀργὰ διο. 
 Φωπι εἰ ἤεπμμ ἐη εαννα, ὅτι δμί ὧν τῇ σαρλῖ." ἘΠΕ να ἐαγπὲ 

{φηίβολε ριοτὴς ςοπίυ) οι ἀντ φησι, ὰς στίαπι ἰα ριο- 
χο νογήζυΐο νοξάτυγ νοτίας Πτοταν τη οπὶ ἐξ τας ρ- 
Ρτίϊαι Ἰνοπνίηδιν ψυχρκὸν. 1. ια 9 οχ Αὐληνο ρεοςγολίυιν 
πρυγα ρεσελίο ΟΠΊηΙ οχ ρῥάτῖς ροηίτις οδηοχία. Ηυΐς ορ- 
Ρυπίρας ἘΠ ἐν δρίνίν᾽: ἀο ψιο ἀἰσοτυς ρεοσίτιο τρις, 
«ἴτω ρέει! οεμνος πὶ χαδήμ πα Δ ἀμαρηινὕτο εὐ ιοά 
νἱάείναειις Ῥαυΐαε (ογίϊνοτο ἐς διης καὶ ἐριαρνία,, {ιδικυις πὰ 
σαδόμμτω ΦᾺΪ αὶ (ἀριϑνν ΑἸεέγιις ρεσορτοτιμη, αὶ οἢ πιο 
Ρεοζαπάνηη [Ὁ ΠΠεἰεάπιςε συςυηαυοταιέίοπι {ΠῚ ἔπι.14 ν- 

δὴ φυῆει ν μλοίϊ, αυία φιῦ ἐὰ 5 

- 

᾿ ΑὉ ἈΟΜΑΝΟϑδ. 

αἱ ἰαπηπίαὶ φοποτὶς ποα (τί δεσοηνηπιοάδυτὰ {ΠῚ ετίϑυΐ ᾿ 
οἵπενίἀεδλευς υγαεῖεὶ Ρεγίφπα:αϊτοτα, ιὸ  ςχρ!᾿σληάυπι 

εείαι [είς 402 γατίοπα ρθοολταπὶ ομη ἐϑαγίτο τοπ ἔστιατος. 
τις αξε ἃς ῥεςοχτογαπι (απτ πλοτας φυίδις ΡΦΟσΆτι! ΩΣ 

ἡΠυὰ ἂς τοἰρί ρεσολης,ἰπ ποδὶς χίς πὸς κάγηιβ ορδτα γεατί ὁ 

(στὰς, φιοτιπι ολτλϊοξιυς ἐοπτεχιτις Ολἱ.ς. 19. Οπιεγὰωι 

ἀυοημοφις ᾿ς ἃ οτάπία [ι πτ: ϑΠιππι γαῦνιάτων ΠΟΊπςπ ἃ" 

υὐρααίμπι πιὸ Ἰτίας ράτοῖς αυλτη ἀρ ῬΑ οἰορίνος, 
γε φυὶ ἐΠΠ1πὶ ετἰλιη ἐκῶϑν Ἀλτίοπειῃ ρεοολτο οὐπιοχίαιῃ [α. 

. ἱ ἀτασὶ ΠΟΙ : ᾽ μω! -αἰἰοος 
εἰλιιησᾶπι ΡἸμ]οίον ἱ ριὼ νπτατὶς τοι} [δ᾽ ργοροηιμῖ: τὸ θσοζαῖο τητιῖς μαϊιζαυῖς, ὅς οςςαιίοης αν ϊογαη πιοσεαμαι 

Αἰκεταπὶ, παιδήματα ἀΐοι αυάτεπυς πισης ἂὉ ἡ ις αἰτείτουτ, 
(ἀμιις ὃ "ρίο Ῥεεολτο ἱπσοπεγαῦὶ πιοτὰς, ἴηθις {πο }}ς- 

ἀνερατίςας ΕΣ ἢ νοσλητ ρ τατυτιτοτύηιαιις ἱεροῦ ἰνοηλι- 
ποπὶ τἀρίτι υφά φμ!άςιι δηποιδάιϊιεη βυτ,ποαηὶς ἡ τοξιν " 

“4 

Ϊ 

βήεἸες ρετροτιμοιατ,νε ίπέγδ. 8 ΑἸδ φαοαας ἢςρῖρε Οα. 
4.14: ξοπμιπζυπιας παϑημαῖα ἃς θθνϑυμέαι, 4 γε 
ἐεζεπν [ ἐχηβεηϊεε, ἢ τὰ δια αἢ νόμον, Ἐτλίνιυς, Ομ [[μηϊ ρὲ 
δέζεπν: αι; ἰπεσΓργοίασιο ποθὴ οουηςῶς, φῇ ἀεργαῖς- 
τίτλ σομάμοης Ἰουιλτυ, γε ἀρρᾶγει σα δ αιοκ ἀιχεταῖ 
ἔων. Ἀ Ξἔζιας Ἔηβο Ν οἴας ἐπι οεργορν μων μέν δ εξενη[δγαηι,] 
Εἰ λυχει πος ἀηηόπτεῖ ἐεοπίιεταπάμπ), Αροοϊυτι ηοα 
ἀνα ΗΠ} ταῦ ων τῷ νόμων. τά εἴς νος. ἤιοτιις ςχτιος ἔσι μια 
ἀιηΐς ὁ μερὶς (δά ρει, ξοιη οχείτι [δὶ πατος πππηιγα Πὶ τ, 

λιἠριοηῖς ἐχ [ορ 15. ρτοβιδιειοης ἐμ}10 αυιάεπὶ Ινοζις, 
(«4 αοἴἶτο ροτίαν ντοι νε ςχρ!ζατυς ἰηβεὰς, γεγί, ες δύ κ}. 
Ηδὸ νειὸ πὸπ᾿ ἀπιπιαῤιοίτογυηῖ Μδη οἰνδὶ ἀιμιπὶ [οβεὰ 
ει ἀνάσγουν ἄλπιηαις ἔπος τε Ὀλίςς ] ν 4υΐ ἡ ύρεῖ 

ἐις εἰἰδυὶ σεργίων 1. δά! νἱπγ,ηις ταπλ παϑηματαζἦ οἰ α ̓  Ἰνιὰς ἰοσιαι σοπη σεις, Κ ἐρεσιντμα μετ οεὑσμοπειὰ Δ εεΦ 

γεήνηπ ρεγροΠοποβ)ἀϊσυητατιδοὰ δέ μος ἐοεπι μοιπιης 
ίχρς δρυιᾷ θαι πὶ τοῖο Ππσιητυς αυσούηας Ριετατίς οαυίλ 
“ποι.θῦθὃΘ»ΞΒϑ-ὃυςἕ-τ᾿-“--.----.--.-

.-ς----- 
“ο΄ τ-πτιῳ--..........-.-..........-....ὕ..... . 

τιοεν ΜΠ ςοττὰ τητοιρεσταείοας, δι 4 ρίο Μαηϊοια, 
(είας. ᾿ ΚΟΣΟΞ, τος αενς κτατ τ τις 

; Νιω) δὲ κατηργήϑη δι Σπὸ τῷ νόμου, 6. Νίμης δυΐοπλ᾿ ΠΡ ογαι ἔαπιυ5} 6) Νινν αμεοπν ρένε ως 
Αι 

δ ποϑανόντος ὧν ᾧ κα τειχό μεθα" ὡς τῇ 

Φυλόοιν ἡμαξ ον κῳινότητι πνοῦ ματος, 

χρὶοὐπαλαότητι γράμματος. 
ω------- τ τ πεοο τ “τ π΄----:--.----..--.--... 

ε ζιδεναιὶ [ὠπεμε,κριτοργήδηυν Ορροηίταν ἕος ν ετίλιιπη τῷ 

ἀημῖϑραιοά γνίατραυιτ (ἀρογίοτε νεγήςυ!ο. ΨῸΠΖ,. οί [- 
πὴ ἀπελυϑριᾶμν οἱ ὠπιρλυγιόν, Οὐ!άλι ρτογίις δαινατὸ - ΣῸ Ροίμεἴς δὶς ςπὶπὶ ἐαρὶϊςατ, μα}, ἐλ ας, ἀνεενοῖ, Μ΄ πε 4ηΦο 0 

} μ : 

μαινδιν (απ. Ἐδ.0 ἴῃ μὰς Ἰητετριςζατίοης ἰςημιτας (υπν αὶ 
ροϊϊοίαιη αἱ κατόργηται αχροίαϊς ἐλδ ϑέφα δοὶν, (ρτὰ να ἘΠ 

ἀυκεπι δος ἀιέξιιπν ποι Παρ οιοῖ ἀςοιρίξάϊην, ς ἃ κα τ, 
ἔωι δὲ ἡ ἐχροίυἵπιις, δον δέζε νον εἤει[ἀρτὰ 4.14., ιὸ 

ἃ Τερο, πηόσῖαο δοη!η αυο᾽ ἀεὶ 
τς διπυτν νῖ ἰογύϊαπγος ἔῃ ηο- 
υἷταῖς (ρ τίτις γ ας ΠΟ ἐπ ϑοτα- 
ἴχαις Πποχα, . (εφιά. 

ἴθ! ἃ [τ πηοτ 4 [ἢ 4.4 

ἀππιηεδαηνων “Αἱ! [79 
ἑάηνο ἐπ ποκιίαξι [δ ἰπὲ- 

ἔν 4 γ (Ὁ ηρη ἐπ τ ειμδίμ! αι 

ὺ ὃ 
ἘΟΞΑΥΤΕ ΒΟ ΨΕ ἘΥΒΕΎΝΕΎΜΕ ἢ ΡΣ 3 ΕΡΈΣΕΞΕΕΣ ΠΉΘΗΝ ΚῚΣ ΟΡ ΕΣ ὩΥΒΈΘΘΕ ΣΤ ΞΟΠ ΕΝΕΥΝΝ ΒΟ ΕΝ 

ναηϊτιντ φαΐ ἢς ἡ οχρίϊοοτ ντ ρἰληὰ σοπῆαες ροίπι εἴ βοΐο 
Ὑπεϑεενόντος (υἰσλιιε ες ὀκείνεν, ἔάέαις νὰ ἀδίοἰυτὲ ροῦτι οχ- 

ἀνπεὺαπνην, ἐπρυτίρων [8 ἐς ἀ, βηυχνι δα υε μοά πο: ἀειίπεδ αι, 
Ρειραιῇ υἱάεί ες, ποι μα ϑεαι φιο ποι τειόηοαι. ας Πἰς » ας 
αιίάςιη τηλχἰ ηιὰ ἀπηρςὅλογ ἸΝΑΠλ]ςρ ἔ ρτὸ υνατίτο ἀςριρὶ 
πὸ ἀεροτς τοῦος ἐα Ραμΐο ἰάιςῖ φιοτῖιςος ηος ςἴ- Ροέορτο 

εἴμτι Ῥοττίπςης αυας (δ ἐσίπτυτ. ἸΝξαως τάιεα ἣος εὸ 55 πιοιτυος ἀιςῖς, φυάῖςηας αἰ πλιτίμτι τνιΑττὶ ροτίσηά Π ἢ" 

{καλταυδά ὰ πναὶςἀϊξιιοηοῖ,ονς (οἸυτί πνας μετ δταμμιᾶ 

καατοταπι τοηνΠοης, ἐε 404 (ροτιοτο σριμφτῖο ρεῖ- 

ἰρίατα ἢἷς πὖ ἁρίτυτ ίς ε Ἰροδιοαταδς φυοτίάις ἁυψείςέ- 

τεποίττα δαμ εἰβοατοηξίξυς ἈφΡ ἐποτάτοης, ΦΜονῖμο 

[ἐν 4ιιο ἀειίηεδ αποντεὶ γόνος ὧν ᾧ κατοιχέμιϑι. Μεῖὰς ἴη- 

τατος ἡ 4αςπὶ (σι αητις νετεγος ςτίλην [.ἀτίη (ἴπτοτ ἔδι 

Οἠρεπὶς φυοαὰς Ἰητεγρτεῖςπη, Ἰά εἰ υβηυηι, τεζεῃ ΄ςο) 

Νερίτ, 1. ἰεζε πιοτεῖς ἐπ φωά ἀειμινε απνῳνν Πυλα ρτο χστοϑαινόντες 

ζήρταπι Πἴϑανάτουτας ἕτοος ας Ρεζζατυπιρτίοτέ ἡΠιπὶ 
βοϊειπι πιλτίτιμτη, ἀἰςὶ τοῖς [ορεπὶ πιοττῖς, νι ἰηΒ,8. 1. 

ψοὰϊη πα] πες Οτς οἱ οοάιοὶς αιξχοτίτατς ςοπβτπιατυτ ας 

κᾶϊο ἐχοορῖο 10 Οἀγοιποπίαπο, ημοην αἰοη! ρ᾽ ατίην 

(ιουδοά τοσὶς νοςαθυΐυτ ριὸ υορς ᾿πογα] αυᾶτη νοοῖτ, 

ἰατοῖα Πᾶς ἐο λτίοης ἀςεἰριεπάσνι εἰς οἴσηάις σαυτῆς 

οἰκο Οτάοι φιτας πηι ἢ0 ςοπίουι( Ομιγίοϊουηυπι 

εχεὶρ Δ») βυηῖ ἀτοϑιινόντς (ε4 ἀϊα τί  Ὀχρ ἰςλητ Ν νη 4} 

τοίκτιιης δά κατοργήξημήν ἰὸς πιοΐο,, Δ'ϑε υενὸ φωΐ προνεμ [π- 

τπιρ [πνῶς χιδενν ἃ 1ἐζε "» 4"4 ἀφιλμείναπηαν δε ά ἢ λ τγλιοξεῖο 

(πὲ οἵ υνἱοίςπια, ὃς ργατογέα ηοηϊίοίοπι πιοτίμι νοσατί ἴῃ 

Ὑ ψήθας παριτυσὴ εἰ ρεςςζάτιη, ὡς αιδι8. τλπΊο Ἰεῖς ἀδιῖ 

Ἰκῖο νεῖ τς 4’ δας να μι ἀεξιπδιενοῖ τυάῇλτιτια ΝΗ 

βώτιοπς, ἰὶς 4υι ἐπ ρεςολτὶς {εἰς » αυλῇ πιουτίξογα ἡ 0} 

πλοτῖς (εραῖτι τεηδτις. Α[ὴ} τρίτα (να Οὐϊξεηςε)οοπηεέξῦτ 

(ὑπ) ἰξφιςπους Αἰ 4 τγαϊςξεϊοης ρ μλις ἰςητοπτίλαι, Ν . 
τσὴ ἐϑενὸ («πλὴν ἃ δεν 404 πιοτιοὶ ἀεεῤνεδ απωνιδεά, ντ ἧς 
με αὐμρ μτρ αἱ ΑΙ] ἀϊςαπγ, (ἰἡμοπίαπτος φημι αἱ τα αἰιΐο 
πίπις αίροτας ) πυΐψιδπι πος ἀϊοςηή! δέκ ρα ὰ ΡλυΪπὶ 
ἰρικηίονγε αυῖς ἀτοάτας ἠνοστυας ἰὴ 1,ερς.η0}}2 24 {τὰ ρος 
οἰτὶ τηοπτιοης. Αἰ) ἀεηϊφιςίνι ΕταΓρο  Ὑ ἈςορΠγ]λξευπι) 
βιϑαυάνο μτοποπνίης ὀκοίνω, ἰτὰ μος οχρ] απ, Ν μῆς εν 
{ἰϑεραιὶ νονε ἃ ζιεχεμπονεν [ οἰ}}ν 4μο ἀκικεβ πριν: ηπςανίτη" 
ἔχη οτίαηι ὁγγυς ἱπτοτρτες ἰσημιτας ο[Ἐ 5. ἃ ἄυγὰ εἰς ἢςς εἰ. 
Ἰμῆς πῃ «οη γυΐίοης ττληΠείιλνηςς νίάοο αυὶς ἴσοις εἴς 
Ῥοίῆι ἐρεχερείϊ πναϊτο οὐουτοτὶ 4ιὰλιι οἴξυς (ρφτίοια. 
δυρατείς Ομεγίοίλοιι! ᾿ςξείο,α! ἰορ ἐξ Ἀοϑανοντος μ}} ἀϊ. 
υετία Ἰειοπὶς μλιποητίοης ἐντὶ ΟἸπμίη 0 ἀρρλιες (1ηῈ 
ἰκδεϊοπξ βμΠς τὰπτ ἤτες φοπιγουογ!α τοςς ρται: μαι τη 
Ολεγιυᾷοην εχ ρ!αείδιις οχους. δ ἀραὶ Βα ήηιιην ἔσιηο] 
46ις έτη ἰδ ς ἢ δηι (σγ ρει ὑποῦτεναντθς  ΟΥΗΤΙ [οι ταὶς 
ψἰτο φηὶ δὴ Οὐαοα οχδρ]λεία Ευαικοῖτει σοητοχτον σῖζη- 
ἄἀϊτυοι ἀριίψιοσυπὶ ἰωταγρεοιπη Ἰθγοκ 1υορ τ ξιτιι ΓΗ͂ 
[οῇοπιυς σειν όντος ἡ Ἑωῆτο τοῖς, δι ἰπτογριστατοης ᾿ρία 

ἱδςοπιργοδάτα, ἀλη Ἰεζείοπεοινν τὰ ρτοῦο νἱ οὐ τορολοῖς 
πὸ ἀιυθίτατί αι. 564, ἐλπὶ ταυγίος νοὶ ξμΐ, 
Ρίαθαμι Οὐπιεμ τ ἢ ὑροδαινόνται οὗ ὦ νόμον να {{ητοῃ - 
ἴα. Νῆς δυκοῦη ἐϊ ταῦ ἔαπιας ἃ μεξειηοτίια τρ φυηῆϊετ. 
ποραιηις, Ατηαὶ μαψε πυπηθἀζογιηοι )ἀιξεισας ἔπ 1.6- 
δέθω ππριῖσαποι ϑεάυς Οβεγίοίϊοιπο ἐᾷ νυψυδ τα τπομξ αι ἀἰςματ, 

ῳ» 

τις, Ἐμ τ ἴτδαις ςχΡ] ςλη Δ ηυο πιοάο ἃς ρον ἀιχειῖς 
πον 1ιοσιπχοττιος ίξι ἃ ἱερς ᾿σοτος εῆς πέος! οά νη. 
γεγο [βοιτ,υὺ ἡκῖ πος ἰάξίτοο καὶ 1 εερς εἰς οτος μος 
φιὸ ἰς Ἰῃτετίςητ 4 ποὺς οσοΐοης ἃ ἱερς ἀςεορτα ἔς ο Ἀν : ΡεΓΊ ες ὁ ἀσαποδαςιν πᾶς τατίας ογίταν χιϑίξιο, έτη ᾿ς χ 
Ῥοςζοαίβηι : αυδπήοαυϊάειῃ ἀϊμερς ἀΐχοτας ηος οἰϊς, δ οςολ- 

- τούποῖτυο, θεταῖος, Ὠσεϊηάς ηςς νἱοϊοηϊα πες ηυὔιατα 
εἴν υ»χο εἰ Πρες τῃ ςοπτιδιοης ὠμταζάτφ. Νά ἐς δεπιοῖ. 

417. 

- 

ψυς αἰτῶν εἷς ἰώ δαιμελὲς κακῶς ἐμὲ ποιεῖν Ετ ΡΙυς ᾧ δικα ρφυσετωρ, 
ταῦτα μιὰ πορήντος δίςφι" ταηγχξ ροτίας μἰασιοτιῖ ΤῊΝ ἔσγϑιι- 
γέντο ργορῖες οχοπιρίαγῇ ςομίςηίμην, δι (λυ όιες ἐκείνῳ, ἰς 
ἐτά Ἰητογρτοζοξας, Νηρ υετὺ ἰεὑϑν [ωπον ἃ [με ε,πνονιωὶ [εἰ}}ν 
440 ἀειρεθάπναν: Ῥεζοατο ντὰεΠςρ τ ρτιοσὶ ποίϊγο πηαγῖτο. ἡ. 

ο Δ ιἌτεηις οτλιῆας ἸΠ]ς πράσίτως. Νϑηυς οὐδαξηυδά οἱμιρτία 
{ἰἰ Καιηϊηςὶ δ εηεΓ)5, «01 ἂς εἢ τἄᾳι!λη) χηλειῖο Ἰοαιάζι. 

{1 4μ0 ἂν ὦ δὶς ἀΐξοις πια]ιῖς δυλως υὰτη ὑφ᾽ οὗ, νι ἀοος - 
τεῦ Ἰνὶς πγατιτῦ ἱητνος οἷς δὶς κῃ τῇ ςχρίίοατε σιαῖο ρτο- 
ρὲ φυὰηι ντ ἀοσιριάτοῦ ῥτὸ [Ὁ[πρπ,]ν εἰ να το δεμηλςητι [ς 
ποῖλιΑῦ Ηος γε} ηδ νἱ άιϊτ,ν εἰ ἡ εις ΟαΠς]]Ποὐητεῖρις 

4 τῶτιις, ϑμΩ εν εὐ 4 Ὁ εηεὺ ἀπινν κριτοιχόμεϑαιτὸ κατίχάν 

Αροΐξοϊιις: ἐνπὸ φυοτιος ημ] λἀμπεϊτιτιεόυςηῖς μας ἀρρεὶ- Ἁ γιοϊεπειπὶ αιπίδλπι ἤφηἰβολτν εις τάπης ἰὴ μος ἀτρύ 
πιξητο νἱῶι νἤ]ληι ποῦς ἢςτὶ ἃ ροοζᾶῖτο ἀςπιοη τας, φιαῦ 
ςοδξξι ρεςςςαχιε(ρουτς οἈΊΣΩ ἐπεοῖσνν ἀρ μπὶ Ῥεζοαῖυηι 
δε πιτᾶ ποβ)έεἀ ἀξοίλγας τγταηλί ἀξ ἡ]]14τὰ ϑαῖδης 40] βαυ- 
ἐς πος λἀάϊχιτ ρεςζαῖο δς ἡυΐ:ν οἱ (αἰτό ςοτγυρτῦσ ἴδῃ αιδηι 
πιᾶϊα βάςε! ροϊεἴοτ,  ηλτυγα ἀϊτίηξιυτιις, {γε διτι. 
γυΐ. ἐα νι »Ῥα πιὰ. Ῥθηττις δοίτλ τολεκοῖς δὲ ςοηϊευιτυς 

εὖ νεῖθὸ κατοργήδηιάν, ἐδεταο (πιο, αηοά ρτοριςιςᾶ γτο- 
χἱιπὲ οἰ οραυύνντ ἀιτίοσς ἐταϊςόλίοης νιτατὰ ληίου ρρα- 
τολτςπτοητίλ, δ 1» βοιίαι [δινιεθε, ἂν κρινότητι σιδύμριτος, 
"ὦ εἴν ντοος ἄσοος 4υὶ γεῖεῖς ππόγῖυο ἰηλίτο, ϑριεξαὶ 
(μπι λάπιμέει, αἰιοε νάεδιςει ϑρίτίτας Ὅοι τερουδαίς Ἰτ8" 
4υς πιαϊι νος αυοάις Ῥαυΐηυπιν ἀἠοεπὰξ φορὺν ἰαῖος 
δίυην ἔξτυλτο ἀμ λπι ον Ἐτγδίπιο ςομιςιτεῖὸ Ρὲν ποιὸς 
μέθην [δ τίθω, Οὐὐδά εἶ ὰ ῬΑυδι νειδὶφ ἀνεφεῖς Πδυ δας, 
ἀἰχηειαι ροιίις Αἰκ νομαίονε ϑρένθίᾳ, , φιὰ!ἢ Δλονο᾽ ἄρινμν, 
φυων ἀἴιο φιοάαπι ἀἰίοττίοτε ἰατετρτοῖ. δ {1} νὲ- 
εὐτέαιε ἰενα, ὦ σπλαότνὶ γράμματος Ν ετυεαιςτη νοῦαϊ ὑ- 
ἄτην σου ἡ ἐοηφρηεαν δυσὶ αἰταζὰ τεοεηιίους ζο πὶ 

δ ραγαίαπ, ἱ πὰ λυῖοπι πυιηίης ἰκεβεπὶ ναι Ἢ νὰ» 

τατι ςονάνπιοπις τοίρεξτα : φυία νιἀοἸήςες ἀρνιά Βοπιν 
πον ψυ χικοιὶ, ἐᾷ εἰὲ ρειίψυαπν νοίυοταν ποίεγα ρεῖ ϑριτἰ- 
ταὶ (λπέλυπι ἐοτηνλῖᾶ ὌΣ (ικάϊς οαπίς, ας ργοϊπάς 
κοῦ. οἷ ἡνιτα ἃς γε! πιοῖτια,, αυρά δὰ εἰν ριαα. 

ῃ ᾿ 

γο αἰναιης αἰπις ἄς. 720 τἰοηςηι δειίματ τ φιαπυῖς ρεφοιτα μη αὐ φὰ ἀτρραϊ ος. 
«αἤυοςαν ηον ἐπτεηπιεηδι, πῇ [εἰ ϑρίείξων οὔζυγαῖ, 
λ΄νο πιοιεβοξίυΓ. ὧν νετὸ [μτετῶν ἀοανίης γε] ςετε- 
πννιίας ἐμτς Π μαι γεὶ ξηίωπὶ ᾿ς ται, ( φυσι νοξπι) εἱν- 
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Ἰμι Ἂς Φ, 

ὅσμαν ΡΣ Ε ψ 
οὐ ᾳοοιοδίολα Τί οὐ ἰοῦ 

δόμον, τᾶς Μὴ ἡἤοιτο “Θλλὰ τίω ἁμαρτίαν οὐκ ἔ- 
ἀανναοθαὸ ραν φ μιὰ δῴᾳ νόμον: «ἰώ τεγὸ ὄλιϑυ- β 
ἔκαμναν ̓ αΐαν οὐκ κα δ τὴ οἱ μὴ ὁ νόμος ἔλεβυ,Οὐκ 

ΒΡ15Υ. 

ὰ 
δός σου. ἔψηϑυ μήσεις. 

εὖ 10 ἀἐπιπᾶ. ' Ἵ : Αἰ 

μμέλεάς ἐμ ἡνετ' Αφορμίω δὲ λᾳξοῦσει ἅμαρηα ὅζα) καὶ 

οὐρὰν «οί τῆς ἐντολῆς » χατοιρη στε τὸ ὧ ἐμοὶ πο-- 

; ὁγόμρᾳ ἁμαρτία 7 4 Ομ εν ὁ ἀΐξαπιις δ 1ὲΧ}}} ον δὰρ μὴ 

απὶ ἱρίδπι αυοαως “ ςυρίαϊτα- 
τοι ἡ ἤθη ηοίΐδηι δ ροροατηη) [|β Δεν ἀϊενα 
εἰῷ Γιοχ ἀϊχηςς , ΠΝ οη ςοπου- 
Ὀἱςς5, ΝΞ : . 

δοι Ῥοςοδίμτῃ οξελἤοης ρΕτ, 8: Ὁριαβοια αμρῃῃ ἀτε- 
1ΠΠυἀ ρεφεθρίυπι ἰψπιρτανε δος ῖς 

βάγια. .- 
ἰἀριμὸ ὃ ΩΣ 

Ῥεοςαταπι αβὲ ΛΌ[ι, "5 ὦ ροςοα-} 1 ἀν κίων (1 ἰῇ, 
ἼΤτυσ ηοῇ φορηουὶ αἱ ρον [ςρέ. βεθεαμαπήποη ἐς ως 

Ν 
; «φινβί[ει. ἘῸΝ 

ῬΑ, βοοφαιοην αν ραν 
ἐπ ᾿ ΕΟ Η.53 Φβεγάθεπι εἶξ 

Ἀ6Π πιμενε, σαν. δχιϑυμίν. ,... ὅν. 1π.πὴς τοῖδ! ἢ εὐρίἀϊταῖςιη. ῥήρθια ἐββοννὐπῦαι ὃ Ὃ - . ἄψευ ἢ , “᾿ : : “Ψ ππννα ἡ τῷ Χωρὶς γὺ νόμρυ ἃ μαρία μικρά " ἐγὼ)" ᾿ Ναηγαθίχυς [(εθον Ῥεςοαταῃ 91 δέπο Δηζεμίηνρμα. 
κε : οςοαβοπέ 

δι δ- 

ἡ ἣ ᾿ ᾿ . τὰ :ἐ ΝΜ ὨΦΥΝη Μ᾿ τῳ τὴ δὲ ἕξων “ὦ εἰς νἀμρυδτοτέ εἰὐλ υσης “Ὲ]. ᾿αὐρύᾳ ΦΥΑ͂Σ ΓΛΟΥΤΆΜΠγ:ς ἐθ0 Ἃ 404} 9 
ὑπαξίε ἕφρο. τὴ 56.) ; Ἥ ᾿ 
δ ΔΝ μη α ἰρρ ἘΡΤΌΛΕΦΗΙ ἁμαρτία αἰέζυσεν) γὼ ὰ 

- ἰΔαιοα κεειἀηϑανον. τ 
νἱιίο. . “ ΐ Ἴς 

. χοάοι). ᾿ 
ἀεκυὶ, ΩΝ 

"νἰυδενᾶ 4ο(αυς [ς ' 
ἀλητε ργξοςρτὶ δϑυῖσι ἢ Πυ5᾽ αἀ. 
ἀςητΡ  ςζατυι φηέαιον ἐειἰχὶτ, 

ΟἿ σρο νετγὸ ̓ πιογξιις (μη. 

ἦμεν υἱρεῦ φη [4], 
μὲ υμόρις Ἷ μιν 

ἔνε γεν κὶ εζο ἡϑιῃ 

προτῆημ: [μνο, 

: ᾿ Ἔα : ΝΥ 8 φ ᾿Ρωροπῖι (φής γιὸ ἐχειῃρίο,α 4μο, οπιήδε Βοπνῖμες ἱπεαξατατ,ρίίιο 4υϊοπι αυλῖφε ἤπε πδιιεανδπεδσαπὶ ἄς (ἐρς Ὁ οἱ (ξεἰὸ ςορίιδηι, ἢμ ρἰδὶ νἰἀεΐ ει, δέ ἤηο νοτο (δ [ῳ ρδοςατὶ δά πνᾶΐυη ρεοο)ίυεν: ἀσίηἠδ ουΐω (ποὺ σιδάλιηιτ, αι πὶ «οπἰοίςπεὶλ τοΔαιζαίτυι Ἰορὶς ςς(ηναῃ ἰοιρδιυΐτα, ᾿ δε οἰ τα αν, δα ρθοςδηϊ "οἰ άϊπ ο να! πιᾶβι Αράςπιοι αμὰπι νπαυδηι ἀρίε. 
.. Ψ 

δ ᾿ 

ς ἡ ΓΜοχ ἐϊζπα οαι- 
ἢ (ρεκολοιὶ ἤἥνο ἡϊαά τἀ ιρίληι υἱεἰσ ἌΓ ἢ], ἤϊις δά τάς 
τ δε αι οαληᾷς τςαρίἀΐτατες ἐςεγάταγ: παίδρηις [λα σδὶς: 

Διίοης εχ ἐο φιοὰ ἀϊκογας, αβέξξξιις ρεςοατοσμη ρογ Ἰερξ 
νἰπὶ {πᾶπὶ Ἔχοτεγε. Ποαυΐ γογὸ Αροϊποϊιηήε 1 ἐξ ρὲ 
Μοίσηῃ ἰατα, ̓ ίχιιοι,, ἔμηι εχ αἀίυπέδο ατείσυοι, ται εχ οο 
ρτάςεριο τοὶ εχ {Π1Δ πιοὸχ ἀερτοηγίτναυδη αἷς ὕετ ἔτνος. 

Σ σππμλοίϊτογ 4ιι5: πιοχ [οὶ 0] 19 Δἀἀιτοχαττίςυ!ο {τιδαίτων 
. Ῥερκαξί ςοδητίο. ΕἰῈ ομΐηι ἁμαρτία «ἰομία,1 Τολδ. 3. 4. 

{εχ Ρεεραιῶι ΠΩ νόμο ἁμαρΉ 

ΚΣ Ομοά ἐσίταγ (διεὶς Αροίζοϊας, (είς εχ Π1ο ἀδιπιπι 
᾿ 1μερὶς ἩΠΠπὰ5 ἀϊαίαίτιις ἰατας ρυεοερτο ἀἱἀϊς ς Ουιρίἀνέατοπὶ 

τῇς ροσζλτιπλ,ηοη εἰ ἢπιρ!Ἰεἶτος ὃς ἀθ(οἸ τὰ ἀοοὶρίἔα!π, 
ἀρ δυριοὶ τείρεξευι νιής] οοτ: τυιῃγ. ἀυλτοπιις ἰπ 11 ἀἰυϊηὶ 

ς δίχαιτατεην, ἸΝαπι ἀροίρετς 

αἰ ἰη δτίο δοοίρ τ. : ΝΣ : 
8 ΟΡερμὶνά ὑνερεβεμην, δὲ τῆς ἑρτολῆς Οατ δι τί απ ες 

Ῥγεεἐϊπν, ἀίοτηι ἱπλνοτία τς. { δωνορια λαζιύχι, 
Μυΐγάτὰ ὃς ἐἀθωνιμόε μοὶ ἀρὰ Ἀθη δίαςστ Ργορίοτ1ῃ)- 

οοἴλιαι αὖ μι Δαπτιῃ . 
Ρογο ά οἰϊ ὐυολαμζοεινν, νὰ ἀῦζοι Πεπηοι πο ηΒ ἑη ΟΥ̓ΑτΙσΙς 
αὖον τῶφ Αλονήσφυ. Οζολῆοηςιη ἀυζοηλ ουρί ἀϊτάξζος [ῃ ποθι: 
ςχοϊτλπάϊ πο ρυαθες εχ (δά σλιη ΑΥΤρΙς Ομ  ἀἰτὰς ηρ. ᾿ 
{ἴτλ 1,ορῖς ἱπτογάϊέζο ᾿γγίτατα, 4 ΕἸ ποἰε,κρετειργάσατο γι». 

ἃς βοφ!ρίυπὶ ἤξπιβοαυίε Αροίποξες (υρτὶ τ.γ.ἐς Τὰ σε α2- τὸ Ορενάιίτη ἢ, Ἐταί, υἱάετας Οἱ ζηςηδι νογδϑιιπι ν[ιγραῖε, γι 
(σταςτις τγδη Πατίο ἐοθεὶρ (ψῃιρτα, [τὰ ξοχεὰ ἀνείππη 
πίε στρ ὃΚ οηε(ξαπι, ἴα 
Ἰξας νἱτοίζτδεις ηοτιτία ποδιΐζυπι παίζίτυσ: [δὰ Ρεγ γα 
[εἶ ἀσηνιῆι αυλ]ἐς δὲ φιλητα τ ἀϊρ ποίζίτωτ,ντ ρδυΐοαμὲ ὁ ὶ ἡ ς ἀλτα ἴμορς ἐχργοπὺς οπηηὶς ἐυρ!αἶτας φαπηπατυτ,αἰιάπι 16 ἀἰχέπιις, Ν͵)ἀς Ππιρτὰ 2.17. ᾿ ' 4Τρι 4. σώσαγι νι  Ορται, 

, 1118 παῖυελ! μος, τατι φυὺὰ νἱτἰοἴτας [11 ποτα, αἰ δον - απισίζυίοατε να]ὰς Ρεπεου]οία, ης γἱΔετὶ ρος ηι}}} γιοιο " «οὐχϊ το ξ ξηογατιθηὶς ἐ γοὴν δὰ ἐν τηνὰ ποἰξγαηι «υὸ οὶ,, {Ὡς ουρί Δἰτας ἡποῖο ποδίς ἀπτο 1 ερὶς ες ἀήμας ποιϊοηξ, 
Ρετοϊδετορτοιοη άϊς, οὐ γεποιησητιὺς ἱποοπαΐτινηαοχ σχ- ᾿ς Διο ἀειοβηἋ Ολτγρούγατιδηοτ ἄγη, τὰς τεηουὶ 
᾿ἰκάταν ἐφια γἱ ελίοος 1,οχ φι ἀοῖη {18 πάτο γα ΠΠ ιιλην 
ππλχας Διο χ ἀαζοπν 4 ἀϊυΐπὰ οπὶπεπὶ σιρίάιτάτεια οἸἢ- 20 

ἄρα δὰ εἶλι. 564 ργξζοτέλ οδίεγαληάιπ ἢϊς εἰ 4! Π4υ4 πηιάχί πιὶ 
᾿ γος ΩΣ Νὴ ἀληληλῖ φυϊάξηι 16 χ πατυῆς ἤρθη ταπτὺπι 

. ηγαϊλνρο ο ἀδείοηςς, φιας νοσάπτυτ αὐζυμαξία ρεσζατα, (ἐὰ 
οεἰδηι ηγαΐας οοξ τατίοηορ., φιίδιις ἀπίηγης ἢἤτ αἰ ξαζιςοι ᾽ 

ποίαις ληίηι πιοτιῖς τι πϊείο 1, εὶς Δἀμετίλητος δαπιπαῖ, 
᾿υΐδυς στίλὰν αἰ αυἰς ποη ἤτ αἰεπίνς Ὁ εο, ιοτίες ἐρ(ῷ 1}- 
δεῖ, ᾿ΠΜΉΠΙΝΠ οἴσει αἸ!οφυΐπ ἰροἰπατίοπες πατυγαῖον 
δηῖς αἰεμία τα οὐὐἰδοῦτο δι ρεαιενσλ ίσος τερ εποτατος αἴ 
βαηις,φυοιἠίηυ8 τη αἱ τς ΗΠ μιοτίδυς αεπτλητυτι Πἴος δυ- 
κόνη πισίιᾳ ἐκ 11 παιὰα ποτα νἰτοῦτατς παίζοητος,, ὅς 

᾿ ἀν νεροφιεναπγις,, Ὀουτι ργοολπίαν πς πος ἰη τοπτα- 
τ ἀπειη ἡ δμιςας, Ἰπτοβ οςολτα ἀυσφις ὅς ἀνομίαν οἰΓε αν". 

ἐν ὅδι ΤΜδληδου, ψαητυπιοί ἡ] ς δηίμνιῃς τσὴ φ[δητίατιτ,(οἐ το- 
πε δ ὡς Ρῥιίρπεῖ, εχ ἴρς ἄθηνιηι μιὲρν ἀἰαίπας ρτίφοερτο Ἰηιο Πρ. 

᾿ ἔαρ: ποι ἀμνδι ἐκ 14 πάτυτα!! 1.6 ον αὐοὲ ααοί τα πὶ ΤΠ λπι 
ψἱεἰο δε δἢ ἡκποιλης, εἰαϊασάϊ ἐπότινητ ες Δηίπηυς ηὖ 
αἱ οἷων Ἠοὴ Ῥύο μδορατῖς μαδεῖ" (εὰ νεῖ ρτὸ μι 0, νεῖ 

βιό δρακε' ἀπ νἱγτὰς ἀσυσῖας, Πὲοίπιυτη δυο ἢος 
ἡεοερε ἐπ ἀδ πὰς ἀσπμιπὶ ςυρίἀἠτάτααη ἐροείό βοείρὶ ο- 
οὐτεία ἰἰαᾶστ,, τὰπὶ οχ ἰρίο Αρόϊτοῖο, πιοχ Μαὶ! Δρρεῖ!4 

-ὐ Δ) ̓  ὁἀ16 ΔΗ δερέδανοῦ! ἴς ποπ ργοδοῖ, πη 
ἢ 

ὺ 

Ἰδηλῶι ἐδεη, ἈΙΓὰ γεγζιχιδς εὑ. Ὀοίπας ποῖξον ἱρίς 

ΠΉΠΣΣ χ ΠῚ 
χὰ 

ὡ 

ς ἀξάν, οτος δἀίςτῆις Πματίῆςος, οὐτοτὶν 
. ἱ (οὶ ἢ πρΐσαν ρισ  δεητίδυς, ἀαιπηδη ηρὴν 

ὑεῖ ἥγμαέ υαΐον πὰ οχτετδαν ἡ οτιπι τγδηβς ες Ποῦ ἡ » Ὡμ ϑιλόι ὀϊπηδ ΥἹο Καὶ φιισηιοπισιϊο ρεςοςρεὶ νο ιν 
ΦῸ ὙΡΠΑΙΡ γ᾽ Δι] ἐδὶ τοτίμα Βοιπίπνε ρίξιλινι δι ἰητος ἐααν Ὅς 

δηείληι ἱρρηζαι σα! υεὰ τς γα αι "10 νηαιυαπν γα ΐο᾽ 
ἐγοῖι ῃ ἐπεπέδην ἱρῆης ἀλη} ἀητὸ ἰἀρίμη [υὑρυτο,, πιῇ 
οδξωδη ἀ διρόπεὶ Πιδεπίομε ἐπι τίδιν ἐπτι οἰ {ἘΠ τ Η Ως 

. φρίπλ ξοηίεάυ δι πος ἀοοίΠλΠὶ ρυεοόρτιιη ν οἱ πο ἔ 
Νινεοε [λυ αὐ ψεροῖς φιοῦ ἰΔ ρςτοτίν με (δ ἐπι Πρ ογείες, 
8] ἀο Πρ ἀἸτατιτν ἔρδοις γήτο ΠΣ νι", ἀσ οα νιον: 
φοτιἠμ6η ἐρΙΕ ξοηίδηίι ἢοι τοηίδηλιυτ ρινεμις ἐσέ 
Ῥιϑυμία ιδήιν ἱρή ἢ θηιε ῬΙΝΠο Ορλί ἰηέθν ὦ ἐλόγον ράγ- 
βοε μι θθσ δι βάμλιε ἠι πας τοῖα ἀρυιδιοης τ Π τὸ ποι, 

. 

ἐ- Ὁ ὧν 

ς, ὡς 

ὁ διιἰπηκάιοτ(ι χη, 

{ἰς: φαίδιις ἐα ἀεπνῶ ρεςζας, γα (ςἰῶς ςΡασρατ, λαφχοίηάε Ν᾿ 
ἐγοατενϊ ἀξ τ Ἄταιις Δ᾽ μο ρείεσο β εἄγιμαυὲ ϑάϑητον εἶδ, 

ΑἹ Ραινῦ αἰείωρετιοηίξις 1,ος ̓ς γεγὰ ποσί τί, ἤοτὶ ἰπ ποδί, 
τοῦ, αιιοά ἀηὲε τλιη ῥρι μη εὐλι τ ρεπὲ 01} οἴϊε νἱήτιο. 

- Ἴοὴ ςη πὶ ρο[τςΔ ἀἠςίς, ρεςζατιιην ἀἰὐίψυς [ιοζο ποὰ 
ἐχτ ς (ςἀὰ εἴς πὐσττυιπι, οἴ εῆς φυϊάοπι, τ ποη ἤιη, ἢ φυοά πηα!ὲ σορβἑκατόπι δι ἀο! ϑεγαάτιπι ἔμις Π χυῖς εείρα Ὡς πιὲ ρεδέλης δι, ἢ "ἴα ἀνιρῖοχ ςοπάιτιο ἐπΐοσ ἰβεόιη ρΆτοία,, 

ἈΟὰ ἀρ ρτοάιαταχ, Ἀτ δοσί πὶ {ει ρεοόφρταοι [ουϊιπιος ὦ ᾿ Ρεης ἰλΐδῃς δί νῖγας μας πο ὀχεέγοης γοτίι4. Μοχιι 
ἥιγηοπ 19: ΔΟΠ]Πυ πὶ Ατι δά αὐ δή νἱ δοὴ 
ἱὸ αὐτάτπι γε χυΐ ἧς ἈΡΟΣ ἐγπθὸ ηἰΐς 

Ρυζεηῖ δοπϑδιαίοῦο,ντ πι}]]ὰ τς πιαρὶς αιιλτν πγδαἀἰομέοίξη- 
ὁ ἀλητυς ας ὅδ). δι Ιολη;ς 40 . τ ρς 
Ὁ [ννάφην δου] πνορνόμνν, νειρρ Ἐς εξ ὲ ψυὶς. δι ΕΓ 

Αὐυάίπητς ως ἐρετυδν φυίά Ῥάμ]ο Πρ αἰβοοι Μοπύμα 
Ῥεσολταπι, ἀΡΡΑΝ; 
ἴση ἐκ Πς αθ8 (εαίβηπταν, Ιτάχυς Ῥαυΐος Οἰνεῖ μβ- 
“ἐπεῖφι ἀἰχῖς, ἤοη δῆ δηῖς δε Ρεγοερτίοποπν ημ α 
Ἐἴεῖ, νοτὺπι αυδὰ γόδης οὐ] εἴξε, δὺς φοτεὰ ποῦ πιὰ 
[ξητίγοτατίνε δηποιδυ δ μ]τίς ἰη Ἰοεὶς Αὐυρυζίπικ ἀιε 
δήξιαυτ Οὐ οπει αὶ πκδιρορερίν ἀξ 1|ορα παταγα!! αὶ 
δι Ἰη ἐο τυτίως βταυ Αι δῖρεδοιι φυδὰ πηοιτυυαι βερω- 

οὕπν ἀἰρὶ ρυξᾶς φυΐα ποη ἰοἰβαεξιυν πιὸ νοιὸ μα τοπεδης 
ἤτας αἱ μαγοάιτατια Οοιτιριῆφηε, ἂς ἰη οπ)ηίδιν πιεηϊὸ 
ΕΠΉΒΗΙ φιῆποη δρογι πε ΠῚ ἰυείτίαιρτρδαῖ αι 
ἄυ]ὺς ΠΠ2 ργοροήείοπεπι ἴσο ὀζεμιρίο,ρατιιτἰοηεδυίάοηι 

ἐἰμρρίρ κεφ τα ἐφπώρπ! γεγδ ἐμ ἰςὶ ος μγοάο, δίῃ 
εἰς Ρεδοιτύμη 4 

"πῃ, ν᾽ ϑηΐδητο δυοῖν ρος ροοζατυ πῇ ουάξιη τειιχίς, εθο 
γγρέτανς ἕπτ ττάαυς ἀεοίξ νιπιηφυὰ ρο ἀμιογπίαινι 1}. 

πρλγεῖ οχ δὲ τερετιῖα, Δεϊτα ἀἰβίπρμοηάί ἰχῶν ἰνὲ τίςε νεῖ. 
βδιεα ἠϊεξο αυρ ἃ Α΄ πιο ίη (ωροτίογς οὐϊμίοης ποη διοης 

δρων ἐνερ βω δεχν, ἔζων χροὶε νέμιν. 
ὨὩςχιτὰ ἘΡ᾿ Μἰοῦδαν εὐ μος Ῥαι ηυπι ἀϊεςηάϊ φέηυα 
πυατόμυν ν᾽ Δ εἰΐοοι [ιοροιι ἰψαογάηγαν, Ναπι αἰ οι πο- 
δἱε εείρατι ἐξ ποιδαείθον ροήϊτα οἴ 1 εχ ἀπατς ηον» 10" 
Βηογλῃτίδ ὀοταη ὮςΟ Ἔχει ίατ, υμΩΣ ἐ Οοεηιρβείοης οη}- 
τυτγηδ ἃ πάτυνεὰ, Υ ἐγεΐ φυγοῖη ἕξων,» ἐν ἐγαδνροτλι φυλαὶ ΡΜ μεθενο νι ὅδ] σοπίδοι ἐπεεμψδε δηθεην. ΝΝοάις εηἰπι 
καπεὶλοι ἄοοτε γοϊαίς Ῥαυλμ Σ ὀἰήμλ νίχ δ δἰ αιιαπί!ω 
ἔπε ἰνεψ,ς. ἰὰ ἐξ μεβίε εορηίείοαεα ( ἰπ θα μΩ ᾿ς 

. : ε 

λ 

μὲν ἰβ μὲν δεχοπο, ἥκν 
“οπρηβἐ τεπιλάην ἡεβμ κα 

ὉΠῚᾺ δέ 1Π11| βιυιτη, ἀςιρχο πε 4 

{πὸ 6 ἀπο τἤ εὐ Πιροτίοτίς νοηπο, ς 

ἀδαν ογαεϑοσθ! μι, ἐσ ὦ γετὸ Υἱσιν δος 

ποι να μέμην, μῶν ᾿ 

5 

᾿ ἀγία χε) δεκαλα καὶ ἀγαϑύ. 

᾿ ἁμαρτωλῥς καὶ ἀμώρτία δζᾳ τῆς ὠντολῆς. 

. ἀρτίῳ αἀ καρτίαν, 

, ϑομβοπίθδαυς ἐενὰ βεεὶ (οἷοι, 

ΑὉ ἈΟΜΑΝΟ δ. 
ἀελίοοιλλοη μαι Νϊο,εά ροτίιις [6 ο0 ξοπιροτα νίυμαι Αι Νειηρο ψιυπι οπιπον ἐπ Ραζολτὶς, δ βγοίπάς πγοεῖυὶ μ8- 
καιο μεθα ἤοὴ φετηοίςεἰματ ε ἰ4 «ἴξ. Πἰγ! νηΐμιπι οἴ νἱ-ὀ (δαπιιν, ]μς ἔθτιηνα ἀςείριμπτις ἡρη ἢπιρῃείτει (τᾷ ᾳια- 
μεῖς προ αὐδά ποη ἐτὰ ταεράτοτως αἰὰς ςοη(οἰςητίαιφασπε «ἰλητοπιν ἐροτὰ ἢ ρτἠξιπα: νίτα σοηάϊείο τὺ [φὶο ἱξαρ» 
πιοῖϑυπι ίμυηι ἑπογάγοτ Πιλχιπιὰ ΟΧ ρΆττο.. ταιίοης, ςοΠ ἰογάζογ οἰ σῸ τεηηροῖο ἄυ0 νἱνίπιες ἰῃ (05 
4 άμοηυ μναεερεὶ ἐλϑούσε; γε ὑτοκλ  ζη το’ πὰ ψὲ ς διηίτίοης [τοῖας, ποη δρίτγίτις, Μαΐο ἐρίτας ἰοβεις «ὐἰέξησερ 

ἀϊει ἐρῇ ἀἀιοηςκιιαπι ὉΡ οο ςαρίς το πιο πρὶ, Ἐταῖ 

οηἰ πὶ οἱ ἀηῖοδὰ {5 δοίσης, φυμῃ εἴας νἱπλ δάδιι!ς ΡΙΝατῖ“ 
(σις ποι πιο Πφοῖςτ, 

κ Β 

( Κευναὶι αὐλζασεν. 8ἰ τουϊχὶς, (ἰπαμὶς αἰ οὐ) οτος ἢ] - 

αυδλιῃ ἐξνσενννα Ἰορίτας τὰ ΟΟιμρ το πῇ φἀϊκιοπο,φερταυατα 
(νι (ἰρίξοτ)]δέλιρης αἱν αἴνχιο ἣν τπλυ τὶς ἧς ἡδς ἔλις» 

«. τπῦ μεπριψυχόφει ᾿γυ λα ὁγοοσμπι. ᾿ 
Φ Λήογίμεν [μπιγαπέδεινυν, Ηΐς 4 Πίηρσις Μοτῖοπν ἰή ρεο- 

[αιουλις ἅπῖοα ἐπςημηεγᾶν Ἴαε ίοροτ Κις φιιὰπν πιαβν. τὸ ολτο δι ροῖ βεςελτιηγ(άς 44 δεῖς ἀφιῖ δί Ἐφἢναὰ Μοιιὶ» 
ς αμδά {ππι εἱ, ἀυσιποάο (είς ληῖςα ἀϊχὶς νἱυμαιν ΠλΈ{τ) 

ω 
βολιίοης Ῥοςοαεί για μαις «ἢ ποιξης νέα! βεατίοηϊς. 

------οὖ΄Έἔἅ ᾿ στ “ “-πιισπε--»Ὅ.-».Ἅ...ὕ. 

Καὶ δ ρέϑη μι ἡ οὐζολὴ ν οἷς ζωϊίι " Ἐπ τημοηταμη εἰλ ΠΠμ4 ρτα- 10. (ΦῈ Ἰομεμέωνν αἰ πννϊν 

ἀὐτῃ εἰς ϑαναῖον. 

δάμαρτα ἀφορμίω λαξοῦσα δα] ιν 
τῆς ὠτολῆς, ςἰδηπτοτησέ μα, χροὶ δὲ αὐτῆς 
ἐπόκτινεν. : ᾿ 

᾿ (ἴδε ὁ μδρ νόμος, γος" καὶ κἡὶ ἐντολὴ, 

Τὸν ἀγαϑον,ἐ μοὶ γέλονε ϑάνατος; 1 
Μὲ ἡἡμοιτο᾿ ἀλλὰ ἡ αρτία ἵνα φανῇ «- 
«καρπαδϑ τῷ ἀγαθᾷ μοι κατεργαζομέ- 
μ" ϑείνατον ἵνα ἔρηται καϑ' ὑφῳροθολίω 

. Οἰδαρμδν γὸ ὅτι οἱ νόμος πνόϊμρτικός 
ιν ἐγὼ δὲ σαρκικός εἰμι, πεφραρῦρμος]. 

σορίιπὶ χαρά δγήγ δά νἱιᾶ, εν]- 4 “γα 
1 οϑόΐεγε αὰ ἴποτῖοσιη. ᾿ς. ὑμάῃν, ἤοῃιι Αά προνιῆ, 
Νὰ Ροςςατῇ οεςαῇρης ρει] Νᾳ“"“" με 

ΠΠυᾷ ργαοορίαπι πιιρ δ ίοάμ. 
χἰττηενδί ρον ΜΠ 4 οςςίάϊι.ς , 

1 φἤιτδαυς [οχ ἰρί αὐ ξ,ίαῃ. [ {94 οεομά:. 
δια: ἃ ρτφοορταμν ΠΠυἀοίλῃ ἐἰ, 

νας ἰυΐτυια ἃ θομυμι οβ, 
7 ἽΕιρο ηυος δον φ, γαῖ: νοά ἐγζο δοπωνε α, (Ἔπὶ φαίραπι 

(λᾶυτι ον ἐκ γεν Ρες "οἶα ῥοι ᾿ 
᾿οβτῇ νηδὲ [αξέηι οὐ τιον, ντρ- 
ράτογει 69 Ῥες αι τὶ ροΓῚα 
4υοά θουμηι οἰτ΄ ἐς Βτἐ ὅς τηοτ- 
τό Δ 66} νὶ Ῥεςςαιῇ ἢστοτ΄ὐιπο 
ἀμιη ρεςςᾶς ρογ ἢΠΠυἀ ρεςςοριῦ, ΜΠ 

14. 4 δοιπ)ις ουΐμ Γςρδ οὔς᾽ (ρ᾽. 14] δόυπνω εἰν 4ὐδά εκ κχηιὰπι ἀειφ. 
τίσι πὶ: αἴ οσὸ ράγμα }}5 ἔμπι, 
ὑνξαίτυς γιὸ δι ςςτου θεςζᾶῖο, 

πρϑηαἰμη.», φμοί εγαῇ 4. 

ἐμ} ο(4- 
βομε ἐξ ἐριαβέτ ηρανάδ- 

Ἰιωμην  ἀυπκιεννεγζ Ραν ἐῥα 

ζ σ᾽ ἑηίβηην (σ᾽ ὕοπωιν. 

μϑ βείωθίο, 
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12)“ 1ι4ημε ἵνεν φοϊ Δ [4π-- 4 (οὐ οἷο, 
ΠΟΎΣ 1.ἐρεπι ἀυ1ἀξ 

Ρέὲν (6 (δᾶ 
εἰειιοιαπ, δὰ 

πὲ (ΕΠ ἐ[} πνονὴ, αν. ἐδ ποῦς «ἴον. 
βμε(εἀ νι «ρραποοιβεεια. Ὁ} τος λϑω" 
“μΜ5 βῈν δοημῆν οβ τ Δ μη Ἷ “Ῥιοροῆμ!ο, 

0} ποϊβὲ προϑίεην: Ἢ β4ὲ ἵογοαν ποῖ 
ἱιρνανηοάωπνβεειῖ, μεε. εἰἴς πνογεῖν 
(αδωπαβεν τπηηά δίνην. «ϑυ, (84 .9 1. 

ξυρίαπι πριν, 
καπι δὺ ἐὰ δό. 

Ιῥῥνμαῖν αἰ, ἐξὸ ἀυμεην δλτν ν νετὰπα 
; διίλπι ἰτεΐτα. ἀγηϑίη [ηπ|, υεημηδ αβνε μὰ μεὴν ἐορ ὐϑασὶ ἢ 

Ν᾽ Ἶ ἢ μ ; εν - . ΓῚ ΟῚ Οἱ γὺ κατεργάζομαι , οὐ γινώσκω. οὐ; 9 ̓ Αὐοά οἠΐπι ρεγρειτο,ιο μ᾽ τς ἢ Ὀμρά εἰρέην υρεῖον, πϑη ὃ ἐρλεμ τε 

εὸ ἀιφοηείὰε τος νςτίτας ἀρρείδεννη ἄς Μοιείς ἐδάτυς. , 8 ΟΑυῶ Βυΐυε τοὶ δας εἢ 
(ἀπτύτνι οοὐτευριοαὶς πιδη οἰ ρὶδ,ουὶ (ροητε!δευίιης, ει 9 δτὸ 

{βετε οδίστγιαταπι. ὦ ΐ 
π΄ Ρὲν ἐν γυαεερέμην, δι τὴς ᾿ντολῆς, Ησς ἰτογαπι σους 

Ῥυγ ριοίοροραιδιμ Αἰιδι αὐτὸ Δηποταιμιῖς 
Δ΄ ἀμαρτωλὸν ἀἰς) 4 ρεςοληάϊ νοΐ ἀγῖϑει ἔλέξιτοῖ, τὰ γς ἤθὶ 

νείας μαδίτμτα φηοηάδην ςοιπηραγατίς αὶ ἰρίωπι ἰχίταγ ρος- 
πεῖ ομπὶ νεῦθο ἐξονώτησε, [εάφοῖ! ἃ οἰϊ ἐχττα ᾿πδηἀατὶ ι]- ας οἕάι πγοτθυπι ἢ πος τγδπβίσιας, ρεκίηᾶς ςτὶς ἃς [1 ἰςεϊοίτυϊα 
Ἰὰς ντηι αθάιϊιχιτ εἰς νΔοίοςς υἱδη ἀἴτις Ν ος σα η αΠτος 

Δ φιλην νοΐσητας ροζοάπτ ποθὴ ΓΕΡ ΕΠΟΣΑΓΙ. 
Ό ΠῚ , 

ι'» Βιρνδορέωρ ἰρ καὶ καὶ «τολης ἸΝΗΣ μος τοξεσας λά 6. 
χεηρ 1} ἡΠΠς ρταςορτί ΝΗ ἐοβευρ ξεν, (χυοι νπῶνντ δη- 

(ζεἰας ἀΐοας. ΕΠ λύτοην ἀμαρσωλὸς ρτὸ ὡμαρταλῇ Ροευπεννς 
ἀΐδιος Ρτὸ ὠϊδιανυρτὰ 1.10. ζ΄ 

14. δρινῥειαίεην, νθματικός 1ὰ εἷς πηεητεην δὲ ἰητοτίοτοται 
Ποιχήηςπὶ γείρίςεγο, δέ Δ ἐο φιοί Ὀςο δι ρτοχίπιο ἀείοεῖ- 

τὸ φίχί ἀρτηΠπμλυὴν αγᾶτ Ῥαυ]! ἐπ εἰτιτο)οάἰοία είς ταυτολο- 10 γοσυίγοτε: Ποη λάεὸ φυϊάξιη να Ἔχτογηδ ομΐτας ηυῆαν ἢ, 
ἠδ ανΝπἰπγὰ ςοπιςηίςης Ραιΐο, [ἀςο νδίαυς ραταυί οχ- 
ψπιηςηδιμῃ ἀγτουΐαπι. "ἢ ΚΕΝ πὰ 
3 Εἶχο 4μοά[ε Ἰϑοηννρ τὸ οιὠὦ ὠμιϑέν. τραπῆτίο δά τιλπῦ. 

Μιὰ νίμηι [μερ ἐ5 ληῖς τὲρ επογατίοη ὁ δὰ ν(υ1}1,Ἐρὶς ἰπ τε - 
γεπετατς, 4, νι, δένατος, αὐ ἐπ ηοτεᾧ ςοΠπτι Οὐ] ἀ.. 
Αἰιᾷ οοάοτοῖ οχ Ῥοκολῖο Νὲ Κερξμοη πιοάὸ πὸ ἀδϑοίίτο, 
Ἰμιπὶο οὐτίδιη πλάσις Ροῦ ἱ ἶ 
τεην Πληἰ οῖτο δὲ ἀπ οα νι ἱῃου ταν}! τη α]ο οὐουγτίς θοποῇ- 
εἴπη κε ἐπετατίοηίο, ας (σοιιηάλταπι πιιρείάγιπ, 

2 

Ἰνς αοεϊτίαηνί συ δητεὶ Μυὶς δὰ-. 

[εἰ νι ἱητογίου ἢἥὶ σχτογίοσις ΠουγηΊα δὲ τεχυΐα. δῤίτίτῷ Ρλὰ- 
Ἰὰς ἴσο πτοῖς Οάτηι ορροηίτ, οαἰείϊοην δὲ ἐπι οσ τλτη πάτυ- 
ται τογοηςς, ἴπσ Ῥεοςάτὶ πη 0 πιδηοίραϊα;. [πᾶς βοτεὶ ἀίοις 
ντ β)εσολῖαπη ρος ᾿οξοΩ ἰγγιτᾶυσ. δι δυῖοπι φς οοη. 
ἀϊόπει, φυληυΐε θη σΠπιηὶ εχ ρατῖδ, ΓΑΠΊΕΗ͂ αἰ φυαζο. ᾿ 
πὰς ἰῃ τοβσῃοΓάτίε, ργοθαι {10 τρία βασπυρίο : βεάμαι γε 
πιο θὲ {τ ἤθη τοβοπογαιογυπὶ ἤἥδτυε : Πανάϊΐφισ μας οοςα- 
ἤοης οὔεινάϊε αι} ἤν “ες ἰο νῆιν ἢ Οὐμείαγδιχυαῖοηιν ἀΐνο. 

40 τοιμρεῖ ἤτ ρει ΠΠΠυὰ ἐδίιιίιπι, (λῇς ΠΟ σευβινκὸν τοι- 
μηδ Ρ εἰεαενπζ ὑνῖδι βαἔξηαν εἰ! προνι,} ἀλλ καὶ ἐμαγήα, Ν υἱχ,.,Ο ἀεττις Αἰ νιν σηδιανά τη τοξχὰνρίς νἱάσεις, ΜΙΝ αυ!άξ νὶΔο. 

δελρειοαναιὴ Ἐταξτοξείιιο, ἵπηὸ βερίφέμπν, {πὰρ ίεν ποΐδὺ βεξδμν 
“βιό ὐοά χυληιὲ ρει ς Βιο ὲ (υραμάϊατι, ταπιση ρεῖ- 
[ρου ταὶς στατία ἐχριο!, ΦΡ᾽» ἀρρανενεῖ {{π|ρειεανμη, 

. διαφανῆ ἀμριρτία, δυσαμάίτυν οὗσαιρελε γἱ ἀα]ιςοῖ σα ὑτὰ ἴδ. ας 
[τ ρεοάξς, δι φιοά ρτοίπάς νοὑεὶ προτταμτη αι δήαπι νἱάς- 
τιροίςωνε ἀνόξονη ἔς Πιρτὰ νετί9. 4 Εἰόιενν, χμ 
τρεζεδίν Νὰ ἶρ, ὁρόγαθα εἢ φιυαί χα σεργὰ ζοιύ, Μαϊὰ, φυραυ- 

« ἀἴκας εαΐηι ραστις ρ ἢ οὗσοι Ὁ ἐ),),δι ἀἠάττος καὶ εργαζοιάΐν εα- 
Αἱ απαιιὲ δι ὠτνολεγκώοας (1 ἀἰσληντροιῖς ιοά πὶ οἨ οἷα 40 λητὲ ρτκροι τοι δ ναὺνε Αἕλ.7.9 ἀϊείξα ̓  ὁὀίερδ νδάϊειε τὴ 

τοῦ Οάγηῖς ποπτ πιυτο πλοία ἀσοίατατε αυίς ᾿ἰς ἧς ἢ. 
τηὶη!β ἤλτυς, πος ἐν εἴς νο ἢ πὶ οὐ ῬΑ ηα ἡΐτο ογπνιὶς ἀΐα 
{μΠςοάτναυίδυς ΔΙΆ] νίφυδ φταυίαι μὲ ἠϑέβαν ἡπυεη τὶ 
ἢ ς ρυτο Οτὶρ οπὶς ἱπερειᾶς οπνίτιο,4υὶ δῥί γείτων πϑανης 
τι9 ΔΠΠες οτίαν "Λι 6] εν 4 εὐδιον νἱ βδῆργεν Ρεέζαῖο, 
σηωρβιδνος ὑαὺ τίωὶ θα ναρθνδέν τὰς ΓΚ σύας πυμέβρε. 
“«το,ιὉ αἱ.» ἐνηπάδιμι [ει βεεαι,. Εναί ἐν δὼ μ “Ὁ 
Νιςτ4 δἰ ϑ οδίευτὰ Ὀ ει Π οὐ μεαρίολαϊν ἰφητοηεία 

τροποιη, ψιοα ἡλοχ γα γίι πῇ ἀδοϊαγαταγ, Ὑτοπείστι σπίτι. Εκγρτεί, ντ ἀδἀυςοιοτυγίο Ἐβγρτα; ΕΠ αυτε Ὀτευσι πος 
Δροίοίιις ςα ραν οἰπηεην ᾿ποιτίς ἃ ἐᾷς ἸῺ Ῥαιοςαϊαμη, 
μθαυάίειν ἰὰ αιιοά εἰξ ἰὴ υρ τίσις ατιγιϊνυτίῖν, γτ ἸΏ τ. 

4 [ἃ «Ἐ7 υἱ ᾿έε αν 

ἀιοδάν βεηὺς εχ ἐὺ αμὸά πιαποιρὶ μὴ τυὐρθλμιο, μύνος 
δὐΐψιο ἐπε τυτονπιριίοιέ ηὃ ε{{8 ἀ Ῥέα οὐφαπίοπο 
λυυναναπα; παταγαι (οὐ οὐ νἱπτοηςο ρισιαν ἤν Ἰρίπῆσυς 

βεγει, ἴᾳ γόντωι ἐμρμτία. Ἐκροπὶς φι ἃ ἡ] εἶτ φινοῦ ποιὸ 45 πᾶπιρα υπέμ ϑδαπτον Ἰδεη, πὶ ὅπηε δ!δ ανεὺς ἴξε- 
ἀϊχογαν. ἢ ἀεο αὐ αὶ πο ἔμὴ Ἔχ μίἀπαῖνσδοι ἐἴσος μ]υτὶ- 
πες ἰορίν προς [γιὸ Πεοίςπάνμη Αἰ, ας ρεσείεγειπν 'π 1 ολη- 
6. Εἰ μδινοῤωιι, μο᾽ δεδιμάοξ, μαι ἱπαχὶ πιὸ 

, δκρ!!εαεία οιπηίδυν (οἰε νἱρδι, Νυἱὰ δι Εταΐαν. δωρνα κϑυ. 
ὩΝ οὐίοιιεὰ, 

ἢν, ἰνοσυίκις εὐὐπι ἐς Ροςοαῖο τἀπ μαι ἐς νἱοϊ επιαψιο- 

υἱο Πατί δεν ἤνδτε [α ἀοδάς ἰη (ογυ ευτδιαυα βείον ρει 
Ιοειτν μοὶ Ἰη ἀφαθο δι πα, Ποὲν ἰτρέηι πυὲδ ρ9116. 
ἀἰοηΐους ροππεσίοι ὑρεείοι ἰὴ ποδία ΗΠ σέϊιπῦ ροίἔοείε Ἰσουν 
αν, ηυμπὴ οππθϑ δαξυνα ἔχου! ρείελεί θα ἐΐογυπν γοῖυλ. 

"4ρειανχμωρφώλόε. Α νεγ! Π1. 9 ἐτο' τοῦϑτίο ἰὰ ( πείφεπιι» ΒΩ] .ςι,..δι [Ισ4η.4, 
᾿ς (ὀμνά ἐρίνν, ἐ γδ. Νουα ἄνω ἀνῆμπ ΡΑτείευϊεηι δὰ 

ΒΕΓ 4 

νε! ἰοοΐε 80. 
᾿ ε: ., οίροταινε 48 

"αυδά [εχ οὐ! οἴ δεν ρυείεαϊοπι λρίτθιν δοιίηει δυίοπι, αθΑ!ες ἢ8- 
ροηίς ἐειρίυτῃ νὸ τοξεῃοιδίωπι ρεο Ἴχειπρίο, ἢ ααο ἀϊιάίισι ἐσ τἀτῃίσνας ρεοίη ἦς μος ς Ὁ εἰ ἃς ργαυϊτατί ποία, ρετρὶουὲ ἀρβυτεδι, Νλιη ὯΝ [ὲχ ἴῃ ἣν παι τε ἡ Ἐπ τας 

τ ἰηΠανλ! ἡ ροιο. 1 ποπιίπο δᾶττεβεηξεαίο,αυ ὦ (Αἱ ϑεϑτος υδαςι εὐλι,πδ᾽ Ἰυς ρράτει νὶ 
βιὰ οτἱε', ἃς ρεαἱ ἡ ἀξ ἤπνμ! ἀοςει Αροβο!ας φυὶς ἔι ἐξ» νῶν τεάδες 
ἐνετί,γινίαυς δά ϑέης ἐγ. οὐυίάφαν νίυπι ἀσουε ἐπ ποι τος ἐν δεδεὶς, 
ἀπιος. Ἰιδάυς οα νο]υπιδεὶς πιο οοηέσμίῳ ξιναν 1,8. 6, τερυβπαπε 
τεπε,ἰ ἡ νοτὸ ντοἤ ἰλίξ αν Βοπι πὶ ἰδ ἀδηεδιπν δει3: τεδπδίωίο. 

ἴο ὠινάϊ ἐγ ι74ἀ υἱιαπν, ὁ εἰς ζωίω, ἀστήρ ἤπαρῖς πατισὰ, Ριλῃ ἐγίπῆο 

είτων ὅς 
πίῃς ποῃ τόξεηξίλίο ἐδπιὶ ιν πιοειςι ροηΐς, ἔδεσε ἴω εὖ 
υἱαιᾶς ἀϑίοηςι υὖ ἃ ἰεξο (εξ ἃ Ῥεςολιδ( ἃ φῇ φοτεώρεϊο 5. 

υφηάο ρέϑέςζᾶτο ἰπ βερεηεταιὶς δά ἤηςαι γίχας οαρὶείν, ἤσαε ρα ἀπιῤιπειηρο 
ες 10 Νοη τεἴροπάσμι (ἰπηυἱὴ) πιοα νέες Δδίοη δεν ἱπιὸ τερυβαδηι νοϊπ 8» 
ΙΔ ζατα νίια ἃ οὨ θυ) (Δι15 ἀρρᾶεει δ! υὐ (αλάεες μεξξια, δὲ δοδιᾷ ψο]ύμια- 

ἐν 



ἿΣ (ἱ ΄ν, ᾿ Υ͂. Ἂ . ᾿ ΜΥ εἶ ἐπ ΠΤ ΩΝ ΡῚ ἱ ΄ Γαι ᾿ ᾿ Ὅρ. ὙΠγα ἘΡΙΒΘΤΟΡΑΥΙΙ. : -- ΔῸ ἈΟΜΑΝ Ὁ 5. ἘΝ ΙΙΣ νιεύηημς ἑαρφείοτίο νετίϊοιη}!} ππονηδτιιτι ροττίπεγς. Οαγ.͵ ἐἰγομονμοῦ οὐυΐῃπι ἰῃ ποίεσα (]νεἷΡ τιν εεὶίς οἵϊς οὐ γα ἩΠβανανί Τημδοὶο κσεηζε ἰη δον νοιλνὶ νοὶ να προς  Ὡ δρὴ ὁ. )φάλιανκι πελρὶ ὰ οἵ ἐν προῖρ(ῦ εῇβ θη ἐν Σερειϊτοότη πα. - Τ ἡ!  οΠίην πάτατὰ οχ 0 ρχοβαϊξυτ,αιδὰ νοἰμιπτατί θοδμπε εσοβολτιήη »ψτήοηες καὶ Ξρίτίτα δαπόγο ΠΠυζἔγλτως, παὴς ΑΝ ἐαεῃ ταήμι κακαῖς αβνα προ διλλιιτενενοῦὴ μονας ΑΔερενίο ἊΝ" [ρινἢ Σ ἐρεπε υοἱ εν πυρὶ ζω θοηνιϑ, γοϊεπιί ηοα ἀνεείηρ μεν Γεῆτας εἰς ἐριγικυλίοηι ρεοδας νἱάςηδιί (λοι φατρίι χοοίρίας,, Υ οὐίταθ 1 ἡμ υπι Βαῦοις ᾿ 4. αὐμὴϊν δχζενια εδὴ Οὐ Διο μα βὲ πόσην φῦ πδεωνα, ὁ ἡμδά γεν πραλ εν αὐ ει ἔων (δε. ὅγτυῦ ἀειίαιις Ιατογρτσο δά- νοἱνττᾶς ςατηὶ γἱοἤτπὶ τεϊπῖοπα. Εἰ ἧς τὰ τοραπετατὶς ἀ- πηλίοτ τη ἄς Ρετιϊπδοίογειι δἀυςτίατίμπι, ηβ) 8.7.5 ἐἢ μος βιὰ, δὐβιερρράεε, 4 δ’ φιλνν ἰδ δεϊε! δ ριερνοάείίον, γμ υνἱϊν υνίεημ βέεστε φιφά ἀϊτ πον] αιιδρ ας ςοίμκγσης φυίάσαν ἰῇ αἰπιηάο πχῃ 
: 1 

{πι}) ἀρρατοτηνλαι προς ίς ἀνξογδης (μος δὲ ποίϊτα παῖυ. 5 τος "Ξ εἶλπιαξ ηοπῆηο φῇ νοὸς; {αὶ εξ Μεπείν, ἰριοι μι! γηΐκ "εἰ ᾿Αἰδέαονε πιλίενι. ̓ Ιτοὴν αἴ, Ἰηοεμἰο ἐίρμν τρξ μὲ ποίεε ὁ ἀςεςιίλητυτ,ἡι) τάπης (τὶς Ρίαηυς ἐπ μαγ (ς ἢ!ς ἰοςεις, . ΑΙ Νου ἐκηε[ομὐ γνωῦκω. 14 οἵδ ἀοη Ἄρργοῦο. Εγδίι. τ ογίμπῚ τὴ λογικὸν, οἴ δὲ δεανοητικὸν ὃς ϑιλγηκὲ ᾿ ὑμενν εβϑδμα ᾿ ὝΕΣ ῖ τ ᾿ τ ὑκκὴ ἐρδθαβηέρι, χα τέ ἀαρίξω Τληι μ πὩ Π δηϊῆςαι τος τρβεαίξυπι, λοἤητηίιις τατηςῃ τάδωυς ιὰλῃ) γε τ ἐλὴν τὰ ᾿ πρρεθε τ᾽ ὰ ΠΣ βιμρθ α νος ται ρε ββ μι  μθο ΕΠ ΗΠ εν μη Σ ἐξ ηλνιαν τε ἐμ ψν εν ρίσγαγο ααλπὶ ςὀιβγοίνατο, ΠΝ 96, ἐπε! ἐφο. τα ουίαπι Ολτηὶ αὐεὰξ ργοτίης ἀοπιπὰρ, Αἴαωὶ ἐς πηξηῖς ροῖίις, ἰὰ με ἡ ἔδανῆι ε [ἀεΐγε υὐϊειινν [ορίπρίανι:} ἰτὰ γιΔοϊοεῖ νε,͵ ἰογες νη, γ.7.. γε! τοίρί εἰς σοπνν μρτιοτὶς πημ τυ τηοπ, ὺ Ὀβεγίοοπιις αἱ ἐμτο!  φητίλιη {πὰ τοΐσες, χυαἱὶ νοτίας ἀυοάφτεθμπι εἰς ̓ Β ἀἰςλιιοτῖ ἃ Ῥτοῦλητῖς, δι ἰρ{ϊ γοἰιμτα- ἐδ ἐν αι τοάάαε οὐ οίσταῖς [μερὶς ἰηφίβειι. Ηκ: νετὸ υαι ῥτίοτς {Π0 πλιὸ ἢλέζεη 5 ἤποττιο γε ἀρηνίηλτὶ αεδἰδινρεσζατί ὀδτιταπι. ἸΝοάυ πρσατὶ βροτοῖς Ἰρίιπι Ἰὸ τἰβίοξαπις ἢςο οἱἵς ἀςοἰρίςηἀλἰαμοῖ οχ οο φιιοὰ ἰξφυίτας, ᾿ ὯΝ" , (πυὶν Ἰμαηίο ἐφίξην δ ἐσ επτ, απ ἔασον τοσον νοά δο. τὉ ρτοτίις ἀςΠετὶς, νοἰυηταῖε τεβεπεγατα ποὺ ἀτορ]ϊὸς ΠΠυὰ ἘΠῚ βάτο “" νιν καιο] ἐὐαρ κυπὸ (μα εἰς ρεεεαμά βρης. Ρτὸ πιλτιίο αὖ ποίςῥις, [5 10 λάδιις ἱρέας Ἰλίςει πὐπάϊάτοι 
---π-οττ 

“ἰ Οδίσεξπη: ἡ δ ϑύλω, τϑτοωράρσω, ἀλλ᾿ ὃ μισῶ, Δρῃοίςο, ποῃ φηΐπι αυοε γὸ- ἐηβαιήςφ. τι φηΐηρ φιοά 
ὁ εἰἰ σα πὶ “ςς 

᾿ 
ΞΟΟΟΕΕΡ ΤΡΡΙΒΜΙΝΕΕΝΣ ΔΝ ΡΟ ΡΉΕΝ : ἰο; ἢος ἃρὸ γίςά ηιοά οὐϊ, ἢ τοίο ϑοημην, μος αζο  ὰ ἢ πῶ ᾿ να : ' ΝΣ ; ᾿ δὲ δαπάξαυ μο τῶτο ποιῶ. ᾿ Εὖ ὃ ᾿ ἡμοά οὐϊνβος μοί οάϊ μἱνᾳ [ακὼ, ᾿ Σωυήσδομαι ὃ τῷ νόμῳ τῷ Θεοῦ (Ὁ ι: [[εἰσᾶον δηΐ [μἐρε Ὀςὶ 1 δε ηῤόμοωι ἐε- οὐΐπαπν ἀΐο ᾿ ὶ 5 "φ , ᾿ [δ Ὶ πὰ Ποιηϊη δ} [52.296 6εμηδωνε ἐρβοτῖο-- 

ψεῖ!ε διίῃο}} 6 "Δ " ͵ : ἢ : ἫΝ ᾿ : , αύοά ἃ ἷ Ἰῃτογιοι εαὶ ΓΙΟΙΏΙῚ ἔς ᾿ ἀϊυοιβεεείρ; Εἰ δὲ ὁ ἐὶ ϑέλω τῶτο ποιαὶ, σύμφημι τοῦ! Οὐα Πι ἰαςίο αυιοά ποῖο, 16 δίκαιο ρει ἐν". ἘΡῸ ἄγ ΈΡ ΤΟ ἐν ὧν πολ, δ ,α  5] 56(ν}  οο “ δἰ ἰδίῃ {μερεπν ἴῃ ἀρ ϑνοθρῳ ἡ φην ες 
ΙΝ ΨΙΘΟΟΝ ᾿ ᾿ σοηίεητιο [ερὶ αυὸά ΡΦηᾶ Μὴ ὩἩιμά [αοίο, οονίεηνίο [ΠῚ Βλέπω δὲ ἑτέρον νόμον ὧν τοῖς μι λεσι πον Ὁ τον τις 2] ΡΜ άεο ἀμέενν αἰλαην ἰε- 
γἱἀδιίνεν, ἀνὰ νόμῷϑτι χαλρτ: ΑΝ , 19} "ἽΝ υῆς ἴτζμε η Διη ΡΠ ἕως 6. 4μοπλαῆν δοηα εῇ. Φξδιδν τῶ γἱ τὸ γοῦ Μεαιδείς πλοῖα ἡ ΒΡ. ̓ ΠΠρογαπῖοπι φρὴν ϑδντω κων ΜΕΝ εἴ ξιὰ- ἸΝμω) “δὲ οὐκ ὅτι γΌ κατεργάζομαι ὅο ἰά ρΡετρεῖτο (εἀ “Ῥεζεδίωῃ 17 Ν""ε ἀμῖνην ἑᾶνε πο μὸν αἰπορατ ὀμδμον ζ Δώριος γοὸς ΤΟΥ ΠΝ [ἐθο Μοπιὶβ πηεξ, Ρνζηββῖεν ἱερὸ ΤΗΝ εἷὰ τοβερει» ἢ ".ν. “σ᾿ ".} εἰν των μδμ ἘΠΆΛΤΟΝΣ "ἐἰ; ) Ὁ ᾿ Ὁ - ᾽ ὼ 1 : ἡ) κὶ Πτῶ σὴ  ς᾿ τοϑα, εὐαπ! θην πα δυὸ ὀβεχὸ αὐτὸ ἀλλν ΜΙ ΘΕΘΟΘῈΕΟΥ ἐμοὶ ἀμαρῦια. 4 ἰπ τε δβαθίται, βέτγρειγαν. ἠρβελϑθρᾷ ΑΝ αὶ τα Μμουμῷ Ἡϑθ" πλ δ δ ̓  ΠΕ ΠΗ ἜΠΗ Ὲ εἰρ μοῦ ἘΚ ΛΗ ΝΣ ϑ πὴ ἡνυήθευ ω εβ ἴη 

[ 2 ““ν ᾿ . ᾿ ᾿ ω ᾿ γψ 
11 18 . 

μβηἠσεηρμμν ΟἿσα ὃ ὅτι οὐκ οἰκῇ ἐν ἐμοὶ τῷ τ᾽ ἕξιν 8] ΜΕΝ οὶ φηΐτη ποη δαδιταῖο ἰη} 18] δειό επὐτν μία οὗ ῃᾳ. ἐμαρήας τοῦ ΠΡ Ὶ 19. ἸΧΕΘΊΘΙ ΜΌῸ πὴ ἘΦ ΑΡυ: ἐρο Βοιπο: 4015] πεποδτμ ἐθρω. ϊυε ἀυκιεπυ» ὧν Στ ἢ) στερ) δον τὸ οὐ 96 ε(ἰά εἴ ἼΩ «ἄτης πι88) Βοηᾷ. [ϑέναε ἐν προίβοι εβίπωυ ᾿ Ταλαπῶ ρος ἐγὼ ἀὐληρφοπος " τς μα] 1: 14 Δ ͵6 ΠΟΙ (60 "Ἅ " ᾿ ΕΣ ἢ μὰ τῇ μα. οὐ ΤῊ σαρκί μφυ ) αἴγα δόν᾿ τὸ χὺ ϑέλεν] πιεῖ ἰε δεῖ εἰμί, ἴδὰ νῃ ἡ σαθμανο σιν ἐῆτη ἐκ τὰ σώματος χὰ ϑαμέου μη πὶ ἐαεϊρίος "δχ ἡΐο ἐρεραγο νη, Πηια αν ἐνποε φυῇ ΣΝ 11 ε εἴξ βϑίυε. ηβορκειται μ0|γ τὸ δὲ κἰτεργα ζ ναι τὸ ἡπῶς Ἢ ἡ τῇ ΝΕ ἯΙ “ἀϊαεεξ τοέβὶ Ῥεβιες ἀρ, βυσέτῃ ΟΝ τῷ σωκῶτος ϑονατου Μοτιεὺ ᾿ ᾿ ", ἐδδδῥθει ἀξ αηβοτε τ εχ ΤΣ ' 

᾿ Ἵ ς 
ω Π 4ῳ-: “ 

ἀρρεὶ ἀαθρνει καλρν,ου γὸ ρίσπω. : πον ΤΌΗΝΙΝ ς ῬεΓΒο α ΠῚ; ηδ {π} βοιληπι, 00 ἐμμαῃο,. φουτου) ᾿ ᾿ “ Α "Ἴκακίλς ἅσο Πεο ΡΟ Ἰοίμ πὶ Φ,ΟΥΒΗ μια οὐποχιπὶ δ’. : - , “.} ὲ . . : Η ΓΝ ᾽ ΝΝ . Σ ,. φΡρεξοόρμο,. 
τῳ τεβφῳτΆ Οὐ ,ὺ ὀϑόλω ποαΐ ἀγαϑυν᾿ ἀλλ᾿ δοὺ Ἔ ΙΝ επὶπν ξιοΐο Βουτη ρ᾿ Νν φηΐην φινὰ ον ἡ" Εὐχάρας. α᾽ τ Θεαῖ ΑΙ ἡσὸν Χρίςου εἰ απ Γουοίπιν ποιταπὶ ᾿ σνρί Ὀεῖρον Τιβρη ὡοὰ ὅτε οἠάφο Ῥω, ἰλω κρικὸν ᾷθτο ῳοαοσώ, ηυοά νοίο: (ρᾷ τα τ) χιοὰ ᾽ δοπενη νος [αείο μὰ ψιρὰ αξκυριου ὝΣΠΕ Δ βᾳ οἰ αὐτὸς 6). ὁ Τῷ εν ᾿Νέρε Ἰσιτετ ΠΝ οροὸ Μεῦῖς. ἀβνηίωην Γλοννσωην:μο. ι ἦοὲ μι κεξεηφίδιοι ᾿ ᾿ : ἘΡΘΕΒΕΡΥΒΕ ΤῸ ΣΘΟΜΡΗΣ ΚΉΘΕΘ ΣΕ, ΘΟ ἘΣ ΣΤΡ ΤΗΝΕ ΗΝ ΘΡΙΘ ΡΉΕΗ τ τ ΊΌΝΗΝ Ια, στο ΣΝ. ΤΉ πο ἴσος ΠΌΘΟΝ ὄ - μετα μον ν οὐ οἱ ἢ ΟΝ ΌφεΒο, λτρανζ τὰ μοπνηεπο,πὰν ἔσω αἴϑρω πον. [ΠτατοΣ δι ἀβροίοις νε Ἱ] ξταίαν εεαπη αραε. ϑὲᾶ ἦτ Ἰαρυίεατ, νεία ἔα τῇ δὴν 
Ῥαεινάδ οηυί Ν } Ὁ 2 τῷ ͵ Ι ἢ ἢ ὶ ; 1 ἰαϊον οτᾷην ΘΙ ΠΕΠΊ, τὸν ἔσω αἴρω πον [ΠτΟΤΙΟΥ λους ἀρηοίος νι }}}} ργάατίας οὔτ ἀρ λξ. ἅ Ἰυσ, ντΠ αυπιὶ οἱ ψὰ. ἐμε ἃς ἥνιειο. Ει δὲ δ ου σίλω ἐγὼ ΤῊ ποιαΐ 1.0 10, Ωυὸά { ἰὰ ξαεὶο ἐδο φυοά λ0 πὸ εἰηραμ υὐρι αχρρς βοιπο (ει! δι δρί τίτιις ἀϊςίτα ) πὸ ἀμπδίωπι εἴ 1 ἰάειπι. Ἐχιτοιηο ἀηφοιςς οοβιῖαως ἡ ἰδ αίδητι) εἰΐς ςξιιπὶ ΠΟΝΙΡ δ. Ὁ: βιμεγφις δὲ ἱ- ἔῃ ἐγὼ κατεργα ζόμαι αὐτο, αλλ᾽ ἢ οἱ- (Ἐθο ΠΟΪο.) πο ΔΉ Ρ ως ἐξο 4]. ρέτεν "ἰωᾳ βάη Ἷ ἀκίτοπε πος 1. 'οοο: φιοά (ιτεδίτις φυϊᾳυϊς ὶ ἃ 8. Ἐρι. 15 ὁροιῖετοῖ 4, πος ΡΟΠ ριαζατα. ἀγθ δι πῆ ἀμήθυμ δὰ ποῦσω τ ἐμοὶ ἀκα ρτί '. Ιρεγρεῖγο οἸεἀ Ρφδιςατιη φιοά δέεαι ῃ πο βείίδιμ, Γ Μιοκοιπράγαγις ομα] (ο].1.9.δὲ το ᾿ Ἡμὶς λιιτεπι σρροπί- . ἄτιρνε' βύσετα ἸΝΟΩ ἀἰχις Ῥα]ις Ἀν ρωίι ἰοἀ Ἐείβεει θεῖς φυφηβονίϑο-. αυἱάὰ ἔχίτα ἐ σε ἃ ἰη τς πα διταιά βόγρειγαξ.. ΔΝ ΔΘΥΔΆΡΟΝΕ ὐφχέοειος ἔθ ἡοτυς μοηιο, 4 τῶν ἘΝΕῚ ἜΣ ἐπηπε ΠΊΠΤΩ αεπκς ἀσπες πιοτῖς βηίδτυτ: εχ φ εέελάτι, να, φῶ: φυλιδουι ὑρίσκω ὥρᾳ τὸν νόμον τῶ ϑέλονῃ 11πιυοηὶο Ἰοωτὶ τλυ αἱ Ζηννεπίο ἰφίιηρ ἰπιὦ εἰϊαείοης πιο ερ ίτιγ. σά μος ἀλλ θεοτ ποταπάυτη εἢ, ςδίεαινδῃς νεεαιις ἴῃ μὰς νίτα στατίδιη τ ξοηογατι τ  ρεῖ- 4 ἰαπν ἤπιον πειράροβελίς : θισὰ ἢ ἐλ Ν ἐμῳ ̓ ἧ ᾿ )λὺ Ὁ} " "Ἢ ἤτΝ ἘΠΕ Ὁ Ἐπυ τοι ᾿ οὐοὰ μὴν γαΐευει εἰν μολ οὶ ΡΙοσιαις, ἃς ἰβα ὦ Οταεὶ ἃ Ῥεϊαρίλη9 ει ποηςς τορενεταιουινῃ ορέγδες (Αἰ υζεαν ησίγλπη ν]]α ἘΠ ΘΒΠΒΟ ν-- προ μπὰς ἐμοὶ ποθὲν τὸ χαλθὺ γ ὅτι ἐμοὶ τὸ χακον) .81 ἴάξεγς Ὀορυὶ λῆς Ἰεθεπὶ ϑηπν,, 4ηοῃ  ΑΜῈ ση πὶ φοῃ γνοχατί, Ποη ἔτι αττθυτὰ ςοιϊἀογαγίιτ, σπιρε μος ἀΠΓ 20 σα ρατῖς, ντ λυ γε! εἰξείεητς, νοὶ πγτογίαἰι ηἰτὶ, φυοά ο- δ δ, καρ τὴ ΤΑ οἴδύμειται. ; ; ἐρβοίίεαν εἴ» υδά τοδὶ Μα- ἐμά αἀϊα, ι (πη Ἰνοπγιτῖς ἱβέστιοσις δὲ ἐχτόγίοσίς, 6 ϑρίγί ταις δέ (λτ.. τίδην Πρ τὰ ἐς Αθεδῆάπιο ἀιξευπι .,4.. ᾧ κι ἡβοιγὼ. ὁ. ἐδεπιδείς ζαΐ. ἰὰ ἴασαι δὐΐαςς., τ΄ - εἰτπου εἰἰο Οὐ τι ἴῃ ἀμεγίδυειοης βιου]υλτήτα διοιμνμίςα, " βόνο ποεῖ μὲᾳ εὖ σώματοι πὸ δῶν ὦτον τούτου; Εταΐ, ἂν μοέΐεοτροτα : «ι νι ἱπυά ΟῚ : ᾿ ᾿ φιλί νὰ ο σὸς δρίγιτας δὲ ἰατοτίον ποιὸ πηξητοπιας τὰς. προ οδπυκίοὶ (οὶ ολο αἰεητιον, φιὸά τούτου τηδϊυςτίς δά ΩΣ ὡς Ρερολτῦ, ἤμο Σοχ Ῥοεεδι, Νογνίηδε ἤθη τορεηόζδιο: ρεοιίωοὐουραιιτοξοπεζδίον δ0υ66Πὶ Σοπηριλτατ. 4, ζοηουῆο,ῆςυι ζεχ Ὠοἱ αἀ Βοηυαι τποηειπ το νετὸ ὃς οχτὅγίον ἤσπιο (4 οτίληι Μοπιδιο- ἐοτρις αυιὰπι δά πηοτὶς ἢ τέξεσις, εὐπὶ νου ητδγρτ. 4964 ἐον» πρβορορ ΗΝ κεκειη δεςσαἷ ([ἀ εἰ (οεχαρτίοπξ ἰπ ηυδιοτί παιΐ (μανατ)ῆοε δά ᾿Α] προ δες: εἰτ δμίεοι, ἀ εἢ δηλιη ἢφήσυσι,ιδιεη ἢ, 6“ τιρν ἠος ἐητο Πρ τα τλ Π ᾶς ἀμητάχ ἀς ἰαίετιοτες Ῥάτῖος 2 ρορε πνοτῖμ ῥωέῳ, 564 ἐρτριις πιοιῖῖς ἀϊςεις ἤλδ]ῃ Αἢ νος ΠΣ Λ΄ςς, Μὰ ἀρὸ δα δες Ὀὶ οιικοιαη. λεο αὶ γαιθο᾿ ὑδαυ τὲ δοανη σα καξὶ βεωις ας αὐαα μμειν. ἐδ μεναι ἀρίτο Μεῖνπυ ἃ ἴση, καὶ απρίεδεις φμας Πα οίορμί ἀλόψις ἀροῖσε. Ναπι δῆς. δυπη φυσι δοῖραε ιομι οδποχίνμν, δὰ μὲς τυ ἑ ΔΛΕἜὮῈὮῈ8ΕῈῃῈ89ῸΌοἔ}ΓΘΌ. δοποιακίελιί δ σργιλί λἀμετίοι φριειμας ἤως ἴτε οπι ἐλ οι ἐςαάεο νι ἢξς εατπ ὕεηδ νἱαδίοιηδο (Δην ἃ Μα1Ὸ ΔἸ ἰδηυαι οἰῖς οϊίοι ἘἩ Εβατμοι οὐ γαθυπι 6] άγποιη ἴσι Μείηδθτα, ἰείἀέπιηνε νοζοτοπὶ δό, σπὰς ΠΝ} Δληάσην νι φολὶις ἐμμϊτο ἐμφα πκύτερρς, δ'ς ὁπ “- ' ἀνχιον οι ἐποπὶ ἀρρεῖίας απςαμίά οἷ Βοιηο φυα]ις παίοις,.. Ῥυΐεις «τροιρ βεῆρ παι ζαγης21} Μλτ ςοτροσίὶς ποἱέ,. 

{ 
᾿ ἣΝ Ι ὶ : ' . ἅψῃ! ορροηλαΣ ἸΝουυ9μ4 οἱζ ἡυδίξηις οἢ ρτατι αἴ τος. χε ἰππιη εἶν αἱ πος ἢ ΠοΡίς ἱρίϊς ΔΜ} διὰ οἤς ηυλ πὶ 4 νἀ τοῖς, δ ϑέλν, Ψυΐρ λἀάίτ, δόρμιν, αιρά τη. Ογαεῖς. νυ ποὺ εἰς ϑΡ᾽χτυ 9, 65 τη ἀςπὶ ἐτῖς Ολγηὶς [με τοῖρ, ὁ ϑέλῳ, Ὁ (τὸ 5Ρ ἰώφις : δειείλιις τ 4αις νεῖ εα ἐο Διφιει, ηὐυδὰ ἀπεττὲ Αραδ οἶμε Ὁ Μαίλν αιλπάδηι Ῥεύςατὶ ἃς, Μοτεὶς νΥπάς ὀχορτᾶς ἰ- Ἡμ}]}5 σοά ἴθι ἐπυειὶ, 54τὶς ας ἐλιὰ ρος (δ ἐπτο Πρίταγ, νοὶ (λη ἘΠ πὶ βοπμηον πξηὰς Ρογβςίιης δοηιαι, φιο- δ παν ππὰν ἈΠ της ράττες ΠΙσητοιῃ Πα ΠΊοαζ,, (α5 Βογατὶ, . Ἐπ α ΣΟῸΣ τὸ ᾿ ἤσας ἱῃ σρροιτὸ 1ΠοιῦΓο, τ καχον, ΔΊ φἰψηῖ, ", ᾿ ἰδίῃ ἢοη ἀδίμης ρυδθλ ΟἝνηῖς ἀοιϊἀετία πες γετβοιυηι γμὴι18.δι αΟὙπη.6. 4.8 εΤ ἤν 1.8.8. Τ τι), τοπτ Ερς.ς. ὅς Οὕναμαι «γοιδχμριοώ. Ψυΐχαια, Οναιδὰ εἰ, χάρι τ ν Ἀδι ὰ 17). Νωνεἠφήμενοῦ δὲ δ χτιδι ταί νμαο αμε. Ἐξο. πιὰ νε πο τεξεηοχατὶ, αιΐα ἤοπ ἀϑίμως θοπὰ δ ΠΝ οἀνυῖτ γωιουδιβ ον Δα δρίείτιιπι νίαυσ τη αἴίς ρετας Θεό, τεριιπάητε 5.1Ὸ ἱπτόγρτοῖς, δι Οχαςὶβ οἰῃπιδυςοο- ᾿ Ῥυῖο ἐἰπιτϊοποπὶ οὔτε εχ (ἀρογονιδυς μαίςζεπεςιη, φΡείζα. γ, ἀοίδοτία. | ᾿ ἧι, ϑεμίαως τὸς τρία οἰϊοηά!ς πλδι]} ηλσις ν σσταῦ ἀδι!--ὀ ἀιοίδιξηνε! φυδά ἰη νπὸ ἰερφίπχις χώρας δὲ τῇ Θεφ΄, δὲ Δυδεπο : ἐμ, ἐιᾳγτίκ. μ φδ0ι νἰεἰοἴτλι σαν σοηυςττίς ἰκαμων ηςς΄ ἃ 21: τι δ᾽ φὴς μεν ἐ{,}τὸν νόμον, ΝΟ οἱὲ ΕΠ ρῚΝ πρλβι! ἡἶτις πουὶς ρατοβιἐξα ἔσρυξπατε ναυὰτι πυπιδη! ρας πη “Ἢ Ζλένχεαμα, Αρρατοῖ δυῖςπὶ ἀορεδιιαταπι οἴ ἰσξμοηεω αὖ , Ργογίας πιαϊὲ ἐμαρασλιῃ ταΔ]]ςηλ ῬΑ! νογθιιηῖ γοτίηςγο, νήταα υὰπ νετδὶ Γι διξαπειι : 4νο4 καὶ Πιδαιιάϊας ( νεποι τους «ἀτοἰτάτοια τεῆς τοῦ μαγείας δἀιόγίας ΟὨτιιΔ- ἐξ φαὶ μας ἴ1ὰ ἐχροίποτιπε,, φιλ ςοπιρίςἔτλητυτ τείροη- Ἂς ᾿ 410 ἔοηϑ Ἀυδι νἰβιοβιδείς Ππλιι!} ἀρογ ἰκυτοι )γυσπιᾶαὶ ἀυτεπῦ ἔξςιπνι8}) ρίληλ ἃς Ρειίρίοιι ετῖς ςοηεἰιῆο εχ Ρυχοοίεπις. ἢ τε ρἰοη ἐφ ρεάοιραα ζΑρί τάμα ρον ία φασψας (φρο ηρ- ἤσοηειη πὰ ἄιρεποτά, Αἰαι ἰη ἐρετίοχίσιβ ποη ἰητεντο- ν᾽ . Ῥούζάτανῃ ἐμ. 1, ατἰπο δι πιοπε φλμάσμι ἔμιδοῖ τοξεὶ ὃς αυᾶτ- ἰδειησης παῖ. ΝΑΙ ἧδες νογθλ ὅπ ἐμαὶ τὸ κενὸν παρίκειπα, τιηϊηγβιροτιηῖς. ὦ ἜΣ Πραι Ραι] ς, ἐᾷ (υἱρέατροτλις : ἐςιηές ἰς ςΟΠ ἧς, ἄς ἔς ἂς ον. εἰ σαι; τοχιπίπατίροσπι, ἰάςίτςο τοῖδην ςοη τυ ξῃ οι οι, 4.) ά πειδὲ πραΐωηι αἀμαιδηδ, ΟΠ ΠΌΤΟΝ οἰδγκώι δὲ εχρί ἰφές φια- ; ᾿ «Τἰδανν ίεζεπν ἐπ προ ῦτ ἡνδὴ, ὅσεραν νόμον ἐν τοῖς μίλε-- ὃ υἱκίξοτο Πρηϊβεάι τη ἐὰ ἔρς χιαπνϑάδοας ἰμ Ομ [εἴα τιρρίδυι αἰβθληνδιυὐταῖςαν νἱτάτοπηδοὰ ἐχ νος Ἰοσο ποὲεί. ᾿ς Ὧλπὶ {τ 1114 Ἰοα οὐ ἔα οδηοχίιτη εἰἴς υεὶρὰ (φοπιρεγι, 400. δἰ μευ δαυϊυιῤ, αἰυιῆορς φαλάαια, 1,εξὶς νοςαυ Ων ετίδυῖς τ᾿ ἐμπάλτϑην. (υδά δυϊφηλ αιδάλπν ςχοπιρίαγία μαῦτας. - ἔς εἰ ἰρίος ριοιιειί δ᾽ ἱπιρυιἀοπεία δαρμητίμας βατειί,,υνπῦ τἰοὶ γοΐαϊς ἤοοῖς φαθά Βοημηη αἴξ, Ησς ξηἰπὶ Ἐχρ  ςληάιπῃ ἐπιφεηο δὲ ἀϊια!ὶ οἀτέξο ταπτ Ῥαζοτι τή Μειπθ τότ, ἰά χάρι πα Θιῳ, ἐᾷ εἰ ῥνανία [6] Ὅεο, ΙΝ ρτότίμε τπατας ἴω δῶν ἐς θερείας δὲ νοὲ Γεπατὶν ἰοήἠμιλτυτνίιο οχεηιρίο ρσορο- πίε οπίπιπο νυοηίαπι Ὡοη (οἷοι ἰιοσίς γοσαδιιπμη με. εδίψοα οοτγυριὰ ἡΠΠππς δατυτας . τπι Παρ ἀιτάτιμτι εχ 114 (πριοπῆα. ὀ τ δίονρειξίμωνἐρ( “ζο, ϑᾳ οἰ ἀν ὧς ἐγώ δὶς ἤτονρδυλιια, ἐοηουρι(ςολτίαπι ἰἢ (Δ ΘΕ μγῖς οτίαια παῦοτε (ρ πἰβςατίοης ΡῬαπὶ ἤἥης δάἀϊςξιίοης ἐρῆς ἐν α Ἰεχ φαγηὴν μὴ ἀὐϑράρηνα γοραιηὶ αἰζείξίομες οςοατογαπ: φυΐδιῳ τοδὲ να, Ἔχοερῖο φυὸ ρατείς] πὶ ἄρα ροηάιις ἐςτιηοαί ὃ τατίοἐπϑ Ῥροολε δυλῦεπις ἀδαυς (αν Οατο. Ῥεζίσγοα ζᾶ. ὺ ΡεςΟΓ πιο δτογπ, ποιτίς. Αὐδιεάίψισ εἰδ αρείσαϊυενεςὉ ὑπ΄ ρρροαὶι ἰνεξοαι Ὧεϊ, αι ργορτίὰ ἧς ἀϊοίτυς, δὲ Ἰατν δἀάξηίοῦ; ρεδτεγηης ζιςτὴπι Αροίξοϊας μὰς ρηταῖϊ πιὲν υςηάα [ἧς οἷ ἐανοιδὧλ 11 Οατρορτατίαποτυιη νὰ αν ἃ 5 φοῖτὰ αιμξάξιη ἰοχ " ες δἠορεὶς απδίσηις ςυπὶ εα σοηΐδητί. - “κ“ Ὁ μπὲ νος 411τος σχοϊυάξτα,ας ἢ ἀϊοεέοι εζ ΜΙ ὅ᾽ νὔ αἰέν, 1 ἰογειαίο μονα τεπίροῖς τοποματα,, αὶ ρερζαῖα ἧς ἷ ᾿ ᾿ ἴῃ - ε 

ς λ΄ φχρίίζατ. Ιτλαυς ππαϊουὲν ρογ(ρἰσιϊτατὶς ςαυία τὸν νόμων γοίετί - βεϊϊἰρεναίδιανν, ὐτιφορνεευθιάνον, [ἃ εἴ, ἀροττα νἱἹ νι ἰς ἀρυνά Ψ τα, Λέόπνε «ἀ(μην φμ (νει, δι ΠΠΠπ ἀρυ4 Τ ετθξ, (άγηδιη κεϊαμοι, ἀδο ἃ ἔς το οίμαὲ γε θὲς ἔπι ν] τσὶ ἰὴ ̓ γν ρα ὰ ἐν Ἰοσιι. ἽΜέτι ἰἴνμς ψήφοις, μέρ ἀρ α, Ἢ : Ἧ 

ἐἰξονβολτετυτ, εὰ πἰπιίταιῃ φυλιη πιοχ 

ἸΜιμιπι εξ αὐτοηι δο ρεπὲ ἱπηογοά!- ἐν οορ ϊα ἠοπὶ πιοάὸ τοπίκεητεπι, (5 οτίαπι Δἀυετίας Χγαηῇ ταρωὶ, (ο ἃ σοπττατίο ἱπὰ ἢ πιῆρλι αὐτὸ (ξ πος ες ἃ ὥάγης ἀἤδμἠϊογμιη βοςφατοιιη τοί, δι ἢ) ἀδηνιπν ροσοδε, δίς φυοπιοάοίείς τοι Ρυαίεγείπη ἰπῖον Ἰὼ ἱμειοήο- Τασ λα ἀπίογοπτθιν. 1π ας, σηΐην ἡλτυτάς ςοῦ- εἶν ψίοιιιι [Ἰατυπὶ ἀερίοται ὌΥΜΟΥΝ ἐχ γἱ, γε (εξ ψ| ρεφόλαςοι ρυΐλης [0 ρδοςατς. τἰηίμπεοῦ 4ιοε οἵα ροη μυάυίε Οιΐζεη ἐπι ἀϊςετε ἐδίνη- βίοις, οἰππαρ σοὶ αβξέξυν τοτιάεπν ίμης βαίάπας ταϊ. ἢοη ἀυδίεσε τατότις το ὀχ οπιρίο ςἰμο, φιιαιη ἐη αἰ ἀοῆ. 18. [5 «αὔνν Μηὴδ, ἐν αν σαρμεί μων. [ἃ εἰδ, φιαῖξηυς δάΐιιις "Ὁ ξείοπεὶ τοδιιπάεγε, γε] ἤθη ἐτὰ δἀβιθίϊλενι ὁροτίοι, Εν ἀβραμδοὶ αλιμίαωι ὈρΡυξηδης. ᾿ Ὁ ἀεταυςοηδιείοαίς ρἔορόπεγει γϑηάεπο το, ρετιηβς Δ ᾿δετο ἐπ πλς κεββε. . ΄ νε4εῇ, παισίκωται ΑἸΪυά ὲ βογταίπς ἀειπάς νοις ἰα ἐδαμιτις Ἐταίςεἰρῆς Ῥαυ!ὰ Ἠροίεηποπε͵ { διζεννν μηρηϑὲν περ, τῷ νόμιν τῆνοσε μων, {πηροίυϊε βοττα πε (ἱ (πτίρενηι οἴξει καὶ αὐννε ἐγ ηιοι ΠΒαυαπὶ Ἰορ!, Μ τὲ τὼν : : ἷ ες αὐ υὰοῃ, φγφεριαίμννινε εὐδαι κα [δγεάιο ταπιδη ἴο- δαἰ ρει ἐΠειφυ πὶ ρίς(4Δσαηι φαίτῃ αιοά τος οἰ )ροιίις η΄ πιςἸοζυε ἐΐο ηὐυΐ μετ πιοπογοι ποιπλποιη ρυζάτγιαν Πἰρα- τπιδη τ νμὰ ἑσπυςηὐτ [δαυςρτὶ ἀἐειθυτίοι!, ἀμ νι Δ οεὶ αἷϊ- φ,. ᾿ ν -φοἰρείαει αι ἀὸ Ὅμαιὶ ἰκοϊοξαῖα οἰ ἰελτίρης,, αοὴ εἰς ἱρίᾳ ρίας, Τγεἰς εἰ ρῆς ἐξίειιν ναγιὰν ἡ] ἐπτογργσιδείοιες οὐάίπο, τἰοτοθἀηταπι ἀΠ π] ρδιτος ἢ οῇςατί, δή ἢ ἐοφίϊατς ἀδνς. εὐ ρο ο νηὰς Βοιπο ἐπ ιιος νοῖατί (δοατί, ΕΠ ἤθη ἰδοιπ- ' Ῥεξοατοτυλ μαάιῤεαρ τις, ἢξαμε τεβιίατιοπον ρυζαυί ἠϊ εἰσι άας, ρατείπν πεσιν ἥδι ὑυυεῖπι, Μφητοία ἂν Αροίξεῖο Ἀὸπ «οι ήσγαν! ἐϊμηρ! οὶ ἀμηχ (υπαπείαπιζτάπιοη ἰξοιιπάνιν ςοπεγαγίας ἰῃ νηὶμε δος , {Μερί εὐμθμ ἠμγυοκι: Εταΐνὺ μοίανιδε τε ἰρία 5. Ῥτρείι ἀϊοίαπι, ραττίη αὐδά πιῇν αυάσηι νἱἀέδητων τοβιτ2: τς δῃ γῈ ρῃ βοίππε, (5 φηαῖςπυς ὀρροίτα τ ἐποιθεῖς, ὅς αὐπήο (οι τλείδυις ψυα! τατος δ ἧς μος φυίάξ εχ δα οδ- οἰξεπάιε ἊΣ Δα μὲ ἤβηι ΟἍΓΙ γερο Ωρ στο ΤΠ} τίηηδ ποη ἰηάιιοςοι(υ ά ΓΤ Ββοῦπιοάο Ρετιυοτῖενε ποῦ . ὶ Ὀεὶ κορί πτίτιηθο, " [9 410 νου όταξὶρ ἀςοιάνε, [(.- {ἸπΙΓ ἢ πὲ νᾶ ἂς δἰ δη1 ΔΗ ἐΠι1 φυλ κατ ἀϊλυϊιτον ἐμή ρίοκ ἐργόζωδῳ δι ποιὸ ἡάϊη τ φεῤῆα. Βεβφέποταῖυς ἰνόχαι "ας εἶμο εἰς Θεϊξεηίν οἠπηίΐφ ρεεζυτιναητίο, ἔμεν, φιείω εἴς πὰ ὁο άυοῖ φυδὴ ἐμὴν ποίϊον βανήμς ΑἸ δ᾽ ἧς (δυίτιτ, ΝΝεσ τηΐπν τς ΠΑτυίταν [τς ξοητία νοὶ γὸ- οἴᾷο περ οὐ ψιοὶ ἐπ, πσο γι φυσά Αὐὶς μιν γέζοπῳ 4υἈρναίννν κἀῤάνει υσίφοι [δεν ϑοψ μην, ἰναδρμο λνασανν 124:γ Φ᾽ φμεπάειη ἀίίοτοὶ ποπιίπαι Μεηΐοιι δεν Οο] ἐὐδιαια. [{τατίενεο] ΑΒολιαπι ἰξουΐνη νπὰ φυΐάειῃ ἴπὰ τοίλ τεζε- ᾿ϑαμρτηγάβιὰς δ ἰαυάε ροβιῦ ςδυογῖο Ῥειβοογει νίτο, οννὰ γῆν δες 4 ἐἢῇ, ἔπι ἄρα τὸ κριὸν καρύνωται, δύων ποιῶν αὶ ᾿ αἰἰλπινοςαΐ φρύννίμ ῥα μκο  ἐπβ.Ν.).. 6ο πογαα ατετρ νέγὸ ῥτοιίαν αάδιις ψυχμιὼ, [ςἀ νη ξ δι ἐδάειη βειβεῖτατε. ΕΝΕ αδμαιννα ἀφο νυ Νδ ἰπμοιίο. ΨΙἀ 40 κρλὴνμὶ συωέδομαι αὐτῇ ϑις, Ηφς οἱ ὙΒΕΟΡΆ ΑΘ ἐγ (δὴ .4 αν βωμακβροιη «ἰπτιροτρεονε ἴὴ [πὰ Ἰυδα. ἰημἰιίάι το! ὴς δατία ργξάιταηι ο Π ρροτ Βα μεγατιρονν ἰἀρτὰνᾳΟἰμέε νον ἸΟΘ6. 8, Πῖῖς ἐδνῖδο ἰίδετο διδίετίο: ἰοίξοππο, ἐφωεηὶο τῆς δ ἐς λῶν νοϑμν νοίφηι με ἐν" ϑηβοτίίπις ἀΐμοάδευν, ΝΕΌΙ αἰσαυΐη ταϊΐον ργὸ Ἰβποσειτο δεποβείιπι, ἤμεδ ουἱ ἤηὶ Ῥεγηνχί (δοιαὶ ἡΒξιια τες φύοεεβο ἀι λυ βυδίπυπι ἀρ] ο,ἀροτιὰ τληόσπι ργοῆτοη. κμη ἢ βέωνε, [άνδη ξαείεομν "ὁ φωδἐ συϑν! ραῖωνν κἰνατ. ΧΡΗ͂Ν ἩμΗ αὶ , υία,, νὰ ος {ΠΠ|πν αανφί πὲ! ἩμοτίΑ 1 αμδι, οαττιν ἀσπτιμπι Ὁ ; κωπ(πεὴ ποι ἐριεἰ]οχοταὶ ἐπι ) !Α ἰω δὰ πὶ ἀφιηιὴ Τερμὴ δἰξεῦ, ἢ νμθηΐο ἐρέων [8 ΣΙ πω ᾿ς 4 ρ νὴ “ἴς. ΝΕ νδγ ἐξηοίαθαῖ ἂψ οἴει ας ̓ ἰδονατίο Βιοάίδις πα, δος ἡυθηυξ πΠ}4 εἴ τη οί ηταις τ βεη ἐϑηϑεπίτε ἥμεδη βτατία ϑ οἰ ἰρλῃοιμδυίς ΕΒ (μπὲ εἴ, ἡλᾳ. ἰεαν, διςιγε, ἰῶ [ωγεξίοιθ, ἴω μαι νοτὸ Ῥδοι! ἢ: Ογαορ ἀμ εχροθυ ἀδΜμείπιὲ νεοίεξι δ. Μὸκ φαμῃουπι νἤμις «ἀεὺὸ δ΄ ταϊτοταπι τοδί, κα πόλι Ἀδρίαι ἄς αἰίαμα γἱειοίμ, ὦ 
. ᾽ ᾿" ᾿ : 



᾿ 

ες ΟΡ, ΕΜ ΑΡ ΡΑΥΕΙ Ὁ ᾿ 
᾿ δη οἀϊςηνημοιιίηυς δοης νοϊειο φυοά δες γρ]ς ἰμείδ.. 

Ὑ ΤῊ ΡἈΓ, κα, 5 ΠΑ ὃ ἢ δ ἢ ὁ ο δο ἢ : ᾿ ε ἵ ν ἘΡ : ᾿ ᾿ ᾿ τ᾿ ᾿ ᾿ ἴω ἐὐαβηνς ὦ Ε ΑΝ ὩΣ . ἘΡῸ ἐνδο αὐτσ δ Ῥ ἜΝ ΥΝΝ, πον 

.} ΑὉ ΚΟΜΑΝΟΚ.. Ν᾽ ᾿ 
Ὑπεημία Ἀ]υὶ [ιρετείοιμυοά ἰλεώρη οοσπιήρατοι) μὰ γ ' (τἰν ἰὰπὶ Ἰοεὶς οἤξεη- καῇ ἴαεῖας μαι Νλνη μμδὲ γαῖ : ἜΚ νον δὶ ! ΡῚ ΟΝ ΡῊς ; δ ΟΝ Ὁ ἘΑ ΤΥΝ ΤΣ ᾿ αἱταλ, πλυῖτις τη Ἰοοὶς οἴζεπ γλἀάτοι, 4845 πεςοίαγιας Πδῦι}ν. δ Ππλὲ ΓΑ ΟΠ ΟΡΟΓ 

ει ἠδ! ἮΝ ἡ το τῷ ΟΝ ἣν : εἰ: υαρλλ τ ὑνὸ ΠἸΣΟΣΣ ΤΩΣ [ αἰνθοπόπι, έν αν να ᾿ δβοιύστ ς ξέοτς ΝΕῺ, Ηὶϊς φμιάσηι μετ ΡΝ ει βοτιις εὐπποξῖι οἷ νου )0 ἡλόυ ϑέγωσν, ζΟΠΙΙὰ Ο- 

δ " ἧμῶι Ἀροδοίες ἘΝ αμκοῖς αὐ τα ἈΝ θύμον αἴκϑι, πὲ τ ἀπε φυβου ραν με οβκ πῆι γε! τρνῶ ας οἴἶο: ἩσΣΝ πιδι} ἀνα φιβολτυς 1.0} ἀ ΕΠ ΕΗ οϑ ἠδυρδὶ ὦ ἐτῶν ΠΡ Ή ΠΕ θα δὺς τὰ ἐπ οιφὶ ὑσὶν γερό ᾿ : 

᾿ Ἷ ᾿ ; ;: ἰν “2 ἣν ΤΟ ΤΟΣ 8 ὶ ᾿ ᾿ ᾿ ΔΓ] 1 - ν 5 δ τὸ τ  ςἢς ϑ ὲ ᾿ δύναωπι α Αδίφηϊδαὶ φια εα δ μειμαρὶφογίηεμ να Σ Ἐυκαπισα ἔδηνἡμίγαρεαι Ἀρολοίμι ποη μύες μας. ΕΠ μιὰ Αυδοήίας καὶ οὔ ον κα ρο τα αι φραϊ το μιὰ Σ ἦα ποῦκι λοι Ομμμίομα δαβο το μητα οταμδάκ ὦ: 
εδάσηι ἰλῦες σου Δαταπάα,νε ἤτ νἀ Πιπύΐτῃ ΄υοά Ἰολδ.. ρότίοδα δ ηασιαπι δεγαμάνι πὶ, (δὰ τζοιά Πεθθν το αι ἐθοχ Ροζζδτο ἌΒΡ ΟΣ ἘΝ ΤΣ ὶ ᾿ ΤῊΣ ἐτὰ : ᾿ ; 

Ξ ἢχ Μειίδιπηοχ Οοηζτιο νεΐ εχ ζοπάϊξηο κε ενυ ἢ φῦρρ ταλθαν ἃ ἀπο τυοὴ ἐὐγπρα Ἡβολτνοον εοπιργεινοπάατ, ὡς οὐ εριἐπετυμτν τα ἀδθιν δὶ ̓ ΟΝ δ δ ὙΠ ὙΉ ΡΝ ΜΡ Βυλ ΕΗ ἈΡΤΉΝ ΙΝ " " ᾳ , - 
Οὐυαν ταρη οχρεςὲ τεϊοΐυτ Ἀροίπομιν' (δίς ἐς ἰς!ρίη 105. τοος εξ πος ἥξι ἰιάπτο νοχὸ ἐδ ἣν ἜλΙθαν χινε λλ ! ἀείατιητοχ ΣΟΠΕΓΆΓΟΙ Ἀπτιδὺ εὐ ἈΡΡΤΤΟ ἐμ πε τὸς Ἐπ πε ΡΟΣ ΒΡ τον ΝΣ 
ἀυὐίη αιο οπιπος οτίαιη ὁρτῖπν ἴσγα! Ὀεὶ τπαιαπι ἰη ἔν “ ἐχροηὶς ἀφ βεείο, δὲ ἀεί διις Ὀπιπι δι η ἴων μὰς ὡς ἐπὶ δρίπτας γᾶ, ἡςς ΡΓῸ ἘΥΡΕ ΠΡ Ε ἀρῶ ἀμ “ἢ ἐμ ϑο ὐθαι γὴν ᾧ αν Ψ ΤΡΜ νων ἰδαν ᾿ ΤῊΣ Ν » μὴ ἢ ει - , ΜΕΝ }}1 ᾿ . δ ε Ψ ᾿. -" 

ευἷο ίεῳ τ δε μελδριεμλε ΠΡ Πἰτημπι βίεκαηε, ται 10 τορμίςπιατιναπὶ ξρττὲ τὰ εἴ δέ αΐ Βος π ΕΝ ΩΝ ὑὰρ με μΙορτε πθ τον δυο ϑαια ὑκόνι ἔλαθε Ἶ αἈδΝ Ἰὰς δ᾿ μ δι δ  ἘΩΝμ : " ἰεηάύ!ο Ν ἀν εϊες ἘΓσ Οἥΐξεῃς ον ς ἰῃ δαης ἀσταπι (ςτίδεῖς, η3ὰ ποη τοπ- ἄστη (εἰρἤιη ποιμε, Εὰ φὐυτοιῃ μίληὰ πηίοταθηις πδομν πὸ χίεά ριὸ ὑπ ρύείις εἰ ιαοία ( ντ αν {ιροτιὸτς ἃ: δὲ ργάροιτ, Δηἶ2, {0} }" ΠῚ 
᾿ ᾿δ ὰ ἴΔἢ 

αἰσηῖςς Αροῆποῖο, υαῇ αἰπῆταπιϊπάϊκπα ἤπε ταυτὸ ΟἈεῖ- μη ἰοσυπη Εγαπηὶ ογαγιονι δ Οὐ οης ἴὰο ξιίοὶ ι0)ρεῖ 441} γεφωτα [ἃ οὐδ (οττυρτίο, τρία λήςο δίογβ ἧμπ{ε σα ΠΠρτΉΩΣ Δενπὲ αὶ ματος πῆς ζω ὍΝ. ἐπ Χριφδ ἢ σοῦ, : ᾿ ὁ διίζίηλτι ρ : : : Ἵ : τὸς τοξμο λό ν ἢ : : ἀμ, Ρυτας ἕιατ, γε ἄφαροῖ ἰμἔγα γνογίτο, ἀκ αι. ἀσπίς ρτο ( ατεγὰπι ἴῃ τρία ψαιίοαν ζάτης, αμδηι ὁ κόγλο 118 ἀν βλμεα 
. ΠΡ τρια ς ἐδὲ ΓΠΝς ἰρίε ποη ἕο Ποζοτίς 44 νο ΠΗ͂Ι (νας Ροζμις Ὁ Αυριΐξιπο τογάυςι ἄμητι πράξ μιν Πα ΠΤ κρῃς, πὰ ἀνθ είν φιατα ἀςζοιριο, Ομ ορροπίμιν Οάγαιῖς, ἢ. τιοὲ νπμυζι απ μια τὴ ξαἰτ Ρεζωτίῃ (οι νιτιοῆτας νἱίνηυ ας 

δ" εν τε Ἐ ΚΠ} μαι ἰχιῖ Αμρυίπιιο ᾿ 5: ἦι πἷς εἰἵε νὰ φφηῖ4! Ρ“υἱμην μη αηὶ κοπενὶς βεγϑη ἀν ἐπ [ϑσεορενε, νὴ ἀμ εῇ Ἀς Αννα πατατα Οοιτπριίο 46) ων ἐμ] Ομτδίο ἐμ. ἡ εν Οτατίαιη. Ἀὶ ἐρ, ομοττιομιὶ ἀδοϊεγοταγι ντ ψιαε ξιοἵτ 
ἔπη εἰϊὰπ| ροτῖς ἐὰν Ρο[ιλάϊις ςντίς ἱππροτίε οὐ 15 Κιρνηΐεῳ εὐἰεκ, Γνάκι ἐανπαὶμ (ων Ζ ἐγο, ΤΥ εἰποῖτι Ῥπὶ  ΥΝ δριθταν νῖτα αὐ: εἰς 1 δρίσίτιι (λπέζο εὐθατα, ρυγηθηα ὀχ ρίθς. Μαχια αιλτοτιᾶ, 

. ν- ᾿ Σ . υ ; Ε, . ς οεβε ΤΠ ΠΡῸΣ Ἡχο μας ἐξ τὰ αἴτοσ ογὐφηνἐβθεναέμα, Αἴ ς ο Ριογῆιν ̓ ἰ ῥᾷ ἀιυιά ἐν δουρτυγας ρος Ἁ ἐμ Πα [ἵν αἱν ἐὰ αυᾶς τῇ πόῦθις οἰζ Ὁ οὐ ςξοέϊαιιά πο αὐτάν τηθοποτι ράγαιή αὐ οηληὶ ἰαυς, νὰ (ομνηίλης 
πὰ ρεγοδ, Ἰὰς ΠΠ] ΠΗῚ αι} ταῖς ἀμηης ποπάμι πὶρᾶγ- Ἀϊξις ροχισιζοτς, οὔηρη εἴ. ἡ ἐ μρίο : " - τς ᾿ . ᾿ “ἰπ πτὰ τ Με οὐηάι σις Μ4- , Με ΔΙ ΘΗ Ι ἔ ἷ ἐπ ; Ἰεαἴο ϑαπόϊηϊ ἀτιοπη, δοριηϊο (πος ἐπίπν ἢ τὰ τ Μ ξάϊατους Ἰηάφιριη οι ΜΔ 
εἰςορε υξοξαι ἐὐβισειμι ςατῆῖς αβοζείθας, εἰς ἐπηραγ: ὃς : διυρεηε απ ἡ άπ δυπευσυθ τ ἔ ᾿ ξ 

νεῖ φιπ ποθὲν οἱὲ ἀπητάχας πο Βουτα νοι ἴα φιθάεπι, ταὶ) ἰοἀ χυῤα σαι ππατοι ταν ὅρησιας δά ἐδ μ οἠ Πιπιὲ 
αὐῷ 

“ΜΙ ᾿ς ΩΝ Ἀπ γον τὸ . . κςς φοίϑς ΠΡ [21 απ ρος κέξα τ νον ιρεταιθτηη ἡἴανε- υνδιβοαιι, ατκηθὰπι δΟΉΜ1Ν τα ΠΟ η οὴὶ Βάδοτοῖ. Ἰίλαις 
᾿ πὴ - -εϑϑχῳ) δουλαΐω νομῷ Θεοῦ; τῇ δὲ σαρδὶ ̓ χυ!άςῃι εγαιο [μερὶ Ὦενοὰς ΣΥΝ Σ βνς ἀλπλλιμας οὐ ρο οἷ . Ομ εὐὲ μρύγαδΐεν Ετα( 20 πηπ ἀτεῖς Ῥλθλας ἐϑδεγφηβε μι, ΟἈ τ ζαπι νἹάςἷ ἐςς, (εά ϑε- 

γό ω Αι ἡὰξ ΄ γι: γοτὸ [μερὶ Ῥὸςςλι!. 5 [6 [πνμΐο δεκε ΘΟ ες, κάτς τὸ Ἐ Ρν Οὐνἠέμην 1 μον μάλ γειοη οι οὐτ ομίποῖς- τάμε ηνὸν ; 

ἣν ϑομῷ ἅκῷ Ρ ἌΤΡΣ : Α ὃ ᾿ αν ΑΙ ἍΜ} εΠ) ἰεγὶ Ῥειζαι, ΤΟΣ ἘΌΝ ΝΣ ΟΣ ἮΣ ΄ ᾿ ᾿ . Ἢ ᾿ς Ἢ 5 ᾿αασα - κυστο-ραν..---.- ον ὐὐτ- οὐ π-͵----- .-. ἀγα, νοῤλῳ, Ὁ ρῶς δῶν πὸ κο σὲ ------. 
᾿ ᾿ : ' ἤο ιο- ᾿ , ; - μ τος ΄ Ζ πον τα σι τατος δὴ Ὁ Ὁ ΝΣ ἸΟ  εἰ εἰν ει ΟἸνέβο {εν (θέν α- ΓΝ " ἤν μῶν θεὲ 4 Κεφάλαιον. ι} 1 γα ἰρίτως ἀᾶς φῇ ςὅ- ΘΑ Ὸ νὴ ὦ Χρισᾷ! ησοῦ, ἡ λόυϑέροοσέ μια δπὸ τῷ 6 [40 αν ΟΠ Ἰοία᾽ , Προταιμι ΕἸΜπ ἢ δε δίεο τη αὶ 

-ἀἠρυκείίσαδιε. Ὑ δὲν ὥρᾳ νὰ κατάκριμοὶ τοῖς ὦ ! ἀουπγχηαίίο ἰἰς᾿ αυὶ μα Ἱ: ἦν. ἐβιρεκ ψηροο " τιν οὐ τῆς ἃ αρτίας “οἱ τ ἀρ δὺς .Ἐ-1ηὃ ἃ !ερς ῬέζἝαΙ: ἃ τηοτε δ. ᾿ἩΘΘΟΥν Ὁ (αὶ 

" - ὃ ᾿ " . ἣν ΜΕ " ὦ ἐλ ον : ᾿ " ἀνςι 6. ῃ χριςα Ἰησοῦ μ γαι σο Ομῆο Ἰείμ εὐ φέα πο το. } [5 ΜμΉμῳ ϑω " "9 ' Ἂς: 1| 1. ΝΝλδιὴ αὐὰ ἔν ρ!5 ΦγΑΣ πρὸ [ ΔΝ απὶ φωνά ἐποροβιϑνε 4 δοπ ἀκέὰ: Δλὶ «88}}}.ἃ - θας Δησου,μν μῳ σαρκῳ πἰδαπα Ι ἣ Ἷ ; ι9π ἐ Οὔ ο πν φὶ ΝῊ ἥπ.π. ς ἐάσον ἢ ν. ἢ ἡ). ε το Ρ ἴω ὁ : ἣν . τἘ ἡτυπὶ τς ἀ 
᾿ πρίν ον Ἴῶσιν ἀλλὰ κι "“Ην ΝΟΝ ᾿ ἩΡΝ (ὐλγηειῃ αἰπδιυΐίληϊ 4 [οἰ 105, “επερηάρμην Ὶ Το) ἀδωυατὸν ταὐομρῦ ὧν ὦ ἡωε- το 4. αὐ νυ 05 ὁ οἴ ὡς “8 δυρέ εν ἀμ νηβτπνε- (π ϊβορεῖο. ἡ 

οόυτη. ΠῚ, ῬΑ ἥ ἀν - - ἰ “:.. . ᾿ ᾿ ΄ . ὁ πε ρα} γΡ Ὁ αὶ (ν. ἐςαηάμαι δρί στ πὶ “πὐϑηίδοι ὡ τα λε ονοι τὸ ΤᾺ - ἢ ἩΠΡΟΥΔΗΣ “]. ΝΠ φμηίο Εἰ. δι .3, ἊΝ ᾿ Ὁ » οἰϑβολο οδὰ διτῖ ρ ᾿ οὐ εαἰπιρ νηΐ “ἢ ἱ ἰὰ " ΠῚ ἱ Ἰνοτηὶ οΙΤε: ᾿ ἰῇ. ; ᾿ ᾿ ; λον ὦ τῆλε ἐν : {λῖ, Ὁ’ εἰσ αηίοεῖς πὸ σαι δ νίττυν (ἀησς ρτορεεῖ πλιὰ ἡ οἴτα σοι τριϊοπεπυ)νι Ἰνοτηΐ ππν βοίῖο: ρυτυ πὴ, ὅς ἴῃ 
ἂς ἰαβοδιὶ ᾿ ον ἀμμδὴ ὡ Πρό ματος της ζωῆς [ΠῚ Ναῃ εχ δρισίδις νι Φ41}χ} δεκ ἐμΐην [ρετίτμ ἡ - νλ δὴν ΜὰΡΝ ἡ ΚΟΝᾺ ρέςσδει μοεἰὰ" ἀοοσιάει ει αι ὴ ον Ἔχυηράδίαι )εις Γι τα ἔσαπν νι τ ἅτις αἷς ποετα ροιοδεοεὶ ἔπι} ἴῃ 48 

Ν τὰ δ ἜΣ κρα ἰπδ᾽δς δι Ἰαβὶς ἐπιρᾳιαεϊοηεπννατηυς ἄξὸ εἰἴκτν ἡ ΔΙ ΤΣ ττω Ἄτν : ' ᾿ ἣν : ἀν ὴ ληβημόβε ἐδ κα ν Πού ἀτοσαν,νο "ἢ ἐὸ ρο ἤ εἰς ἀρρεξῆδη το ροπίτε πες τὶ δὸ ἐπ συ! ρατὶ αἰ ρΙοἠὲ οοιηρούιαιπι, [}Δν ἐν σγὰπὶ ρει ἔς... κα 
: " Ξεεοδοτυ Ὰν ͵ ἰᾶ νἅ[1ηυς δάςφὸ εἰἴλπιὶ (ἀπ σεν, οχ Η]ς οἹΠ είταε,ο ι ; ῬΡ ἤ χαὶ εχ ἥπν ας ρεοϊπ ἐς ημ}}4 ἤς ἐπ ἠοῖ. οοπ ἀοτοιιᾶτιο, ἣν Ν᾿ 
͵ ἄειη (απὶ Ομεϊο ἐπἤιὶ, δὰ Βευδυε δρίεἰτϑ ἢ ὑὰ (Ἀπ ςΑ τοι ἐῃ σῦς δ λψοεόκο δ  μμενχ ἐν νγνὸ ον ον λυνρ τὰ Σραν" ἂς ῥδινῳ Ἰαβμα μὸ Ἷ διομοαι μαυθις ἥμαπι νὴ δυρ νοὸς ἀὐδ : ἐνωο ὐενα .Ν τὴ . Σὸν τον :- : ; 

,. ὅ ἀφεΐλται.  Οσευρδεϊογ πὶ λἀτὸ ἔπη ες }}} ἤι νὶς ϑρηΐευς 'ν ἠουϊηυοπιοόο ἑηάς Ῥοίδιπυ» οΟἸ]  ξοῖς ΠΩ Ιλμν εἰζς νυ πθϑ ῥγαν ῥήσ γον εἰ πο σον Φ..-.-- ᾿ ἜΉ  ΝΝ Ι ᾿ 
᾿ πο ᾿εε φ ῥα ̓ Τὐϑν τας δε θρλομην ἐτὶ ἽΠΟΝΕ μεν γένει μα ὌΜῸΝ ̓ Ἡμομιε εἰὶ ἐν φορὲς, ρεξίε ἴηι δὲ ροιοπεἰῖπνα εἰ ἴῃ Ἐν" { Μεγ με, δγτὰς ἰητογρτες Ἰρξῖει σα (6, ςοάσῃῃ ἰση-ὀ Οπσιηῖς ρεσοατίι ἢτ ρέγιπίχταας πὸ Ἀ σατας δι άοιη ἡ ἴον" 

ὁ Σ φρυῖς Ῥαυ] ἀξ πξτιῖοις Ῥεκοδιοιμῆν, ἃς Ῥειεξλείου α μέρ ἐπι νιν πκὰν κα ΡΊΘῚ δὶ ΜρηΝ 805 αὐτμαῤςν "πνΑ μεθ ἐξίειξ φησ, Π ἢ Ἐπὶ ΠᾺ Πάει ποῇ πο σπ0 γ4ΠΠ 70] λήπιοποπῖς. συροης,πτις ςοπηπιοίς ίπο ντγιχας Ὀρροίγο ρτορησ το- 
ὌΝ ' , 4 ρειζέδει δεη ἰδεΐς δυπιδπα πδευτξ (πε ἱπιρυϊκείοπα ἀἰπδεἰτιαυλε ραει λὰ Ρἱερὲ ρλολη ἀδηι Ἐλαντμρδ θη μιὺρ: ἐππὶ λον ει μεῦι ἡ ῸΣ | Ῥαΐο νι (καὶ εἰσάοσιιτας πὸς {ι Ρομοπεη ἀρρίιοςηι, ἡχράνο ἀη γι έλιις νπετι ροῆι Εν ἐς τε “υιάοπι {Ὁ μιαόλδ- ᾿ 

". , “Ῥεοςαια ΟΠεΙΔΙ (ληρυΐηο,δς τδρίευς ποίξεα ςοίγο τον Ἀεδίυν ρει ᾿ουεὐϊεηρα ΟΚυ ει ἱπηρυιδείοη ςπνρῶ ἀὐυΐεπι ςογυριίο (ηυδπη ἐπ μα Ἢ ἴα «οὐ τεζορτα Οὐ πςου εοὐϊουιη Ἰςξχιο ἢ] ΜῈ γνο] τά ᾿ς Π8. Ουοὶ αὐ νογθοι) αἰτῶ {ΠτΟΥΡ Οζα ΣΟ ΕἸ} 0 πὶ 
[ κασι ῬΕΟΟΔΙΗ ὦ ρα ]Δλ)δαινδὶ βολιϊσηΐν αυἱδξισν ἄοπο ρδυϊδεὶπὶ λπδειικ ἐμ πορί ες ἰἴο ργᾶξοι δὰ τοις ἀϊο ερουπεοις ἱρῆυς εὐμε Ολ ἀλτθμαν ἐΣῃ μν «ιδά ες (υρετγιοείνες παῖς ςοιηεπιλὴςα, ἀτῖμπγος, Νψ ρου νογτῖς,, Ν ἀν φωιοά ἐηηρυζδτίε ἐγαῖ ἰεζι, τοξιὰ οΎ » 

Διδος δληδιδολιοπονηυν δι ῥίν οσδὶε ἐεοἀ πίλων ἰσιρυίδιυτ. ἦ ΝΣ την μερΐς. (ας ριουάτυτ, ΑἸΟΟ δ᾽ νος τανάτ ΝΣ ἢ ᾿ : υαιραιὲ, αὶ Ἰεσι ᾿ : ἮΝ Σ ἡ ᾿ ΄ ὡς : . εκεί Ἀροϊοἠας,ίσυς Ἰη 1υςξὰ Οατηίς δι δρίττον, ς στιά, πμλιΠ0 ὅς αὐ ρλύξεε ν σαπιιν ὑῳιθαιὶ, αἢ Ργο δεν Ἰσραπηὰϑ 
ὃ Ἀοος Ι ἜΝ ον σισσσσσσσσσπσσσσσΠΕοῆσστ“οτπΠ; -.-ιεο-ὄ-Ἕ-ὦ...... Ὁ ὉὁΠὃὁὖῦ τ ὉὦὋὦὃἘὌὃ[ὡὦςἜὦςὦἜὮἜὮἾςς͵͵ ὁὋὁἘὃὁὃὲ͵οὸὺοι ᾿ἀννζουα ρεγ Τυρατατιοπὶς Ογάσδιῃ ρτο ἐχςιπρίο ρορο- Δ, νταῦ ὍΠῸ αμυνι μα 18] με υαάες σιφει9 ᾿ ἡ: 

- ἶ ᾿ ἔριν ὑπ : : ΣΡ. δ ἌΠΕΣΟΣ “κὶ (- τοπτιοχῖμς, ἴτὰ νἹάσ᾽ ποεῖ, ντ ὡμοά ἐναὶ ἐριροίβεϑείε ἤοψω,, λα εὶς Ϊ ΙΝ ΟΑΡ ΝΎ νι] εν δὺς Φεγῆςαϊις ὦ , : - “8. διεχενλπὺ τὸ τόμου ἘΓΑ ΛΝ... ῥαγέ α.} ἢ} μὴ ᾿ ; ΕΝ 1», ΄ ΓΚ ΤΡ ΟΣ ᾿ ϑ .“- 5 ἐδωμυδηζι 5 . ᾿ - ὙΡ Ν ᾿ ν᾿ ὸ - ΄ ͵ » 
Ι ." γα ΝΜ ὰ ἰχίνον νηὶ [08] οὐπιάενοπαινο.οὐσῆν ἐξα νωῦ καὶ. ᾿πηρδνηίρα "πὴ "τῷ ̓ς ΠΕΉΠΟΙΣ [ἴᾶψυς Ῥερε 5 ψιΠΌτς πιοιη χω Υτὶ τραἰιοῦς [αι γοσβιυοιαυοὰ Κορο.ο Ῥίατω ΡΓοίάμα εταὶ ͵  ε{Μ μπρροξεμανα δὴς δη πη} ἄχ 1. «τιηὶ ἰο ; 

ἜΝ οαρίμρ, Ῥείηχὰπι οἰνίξειια πάϊτρη εἴ νης ηαίξατιις ἤξς θη Ῥυζοριϊγαξτιση!ς οἵ 1ΠΟῈΠῈ πη υταμ τ. ; ἀαρίοδι πιαῖυ! αυτά Ῥαυλυς τάριτῷ ντάειτὰν )ἀ [ερκειμ λει. ταυμητυτ ἂς τὸ ἀδυΐατον φῇ νόμου, Αταςὰ σοϊξριέλιοης γητατα, 
" . εἰ εἶαῖο. Εεὶ νοτὸ ον ἕν πιοτικὰρότείξὰ τοῖα ἔι πὰρ ἀμ ἃ] φ[.ν}"οη [βειυένν Οάτινοον, μὴ Χ' στέρψρι. ἴῃ ΠΣ πξ- αὐτις Ὑὐἀρράτοῖ εχ ςοπίςαιςοσθις, ΝΟΣ ἀϊσις ααΐς πὶ οὐδις σχοιηρ]α νἹὰς ρια Βιυάα τη  ςοπγηγοητας εἰς, ἀςοις 

᾿ ο φ Ῥυτατίδης παίοί, ποιῆρε ἃ πε ῥε θα τα ἀετῶν ἮΝ κι ̓ ἰσίδυς βοίξ Γυσοὺ εβάϊξυν ἀιβίηξειο, δι υἱάοπι γε: γεν Ὁ Ῥαλας ὠϑεναμι πε ἀοοτρότε [δὰ α ἐνεξερειιαι λινοτεμμᾷ εἰξ,. ΡΙ ἑοπηπηοεὲ ροτοίτ, ργὼ κἴτς ἰωῦ ἀδιωναμώαι πὸ νόμον, ϊιις, δαξ΄ 
] ᾿ πον νυ χὰ ᾿ Ρελξ πο ΣΌΝ οὔσῃ ἈΦ- τηξὰς 1 (τίρτυ τ (τ τοῖς μὴ Χτ᾽ σάρχαν κι τη τὰ ροίκατ ρὲ ἘΝ ΩΣ ἃ ἩΡΗ (ρας οἰξ τὰ ΟὨΓΗῊ της, ει. ὦ ἀδιώαιν τῷ νίμν,νῖ γόσσρτα ἡποαυς [χίρταχα Μασ [Δ- ἢ ; ται [πο τίς, ταπὶ γράτας οὔ ΠΑ] ης ρετ οδεάἰςητία ΓΠ τί ἰπὶ-,, (Φητοπεῖα, Ουὶς δηίπη ῥοίπειπ Ομχηο εκαρη τοις ὙΙΡΊΠΔ ὁριυιταῖς να ΠΟ. ΠΌΣΟ Ως ΟἿΣ τ ΡΝ ἘΤΑΛΈΜΘΕ ἐμβιΣ ΙΙ ει αἱ. μὴ τι ; ἮΝ ] " ᾿ ὀἊΒυκαίοπεπι Δδο  τίοηοτλπγεπ ὁπλπιποῆεο ἰμιάϊολο, Αρο- ἱποοδοτὶ ηυσή Ὠοη ΠΝ ἘᾺ ἡραύῃὶ «οὐπάϊιηι (ἀτιρ γιβρκελτιμαίφα γιτιο τας 114, εὐμεις τα  αιμα: αὐλιιῖς πὰ πσις,, πᾶς ἐπτοιρεθτάτιοπιΣ ἀάημτα! ΡΟ τ. Ετα Σγετὸ οχ ΙΒ πᾶς τὲ 

: ᾿ ' κ᾿ οἷας μὰς ξι ςῃεγα]! οοηε! ϑοης ἀἰΐατα ἐπ νου} πυὴς ἱπεὶ- " Ὁ ᾿ ΤῊ ΣΝ; ἃ αι ας ἀἰίοαυ! ςοηφοηιηάτιοηι δἀλιιδιζατοῦ, ἡ ἀδίατον οἷο αιᾷετο οαία ρῳμτγιατι, ἐμρ]ςιτεσ πῆς ἰοσιιπὶ 
Ἢ τὸ ςοπξγύδεοῃίς. οἱ ἀΐης͵ (ξπιοητὶ ; Ἴδρχὰ δι ΡΟΝυΦΉΩΝ μεῖον : ἡ γᾷ Ἰεριδασυ τ: ῥηγὶ ἰη ἐο αηὀινθυπι γαβμιε Ἰηίσσις, ὁ ’ ἰτ οπεηήέγο θα ἢ πνδνς Ἰδις ; ς : : ἀπὸ ς “Ὦ ἴοταπ ἀφργαιθυι αὸ ἠφώθοας ντ οπἀσηληοῦ, ουσημαν φυσᾷ ῥίλ ἰὴ ας ἀσριάθσαιτε} ἢ ἐὁ ψιὸι ταβμαε ἴῃ : “τ 

Ὡς οὐ τὰ ἜΝΝΗΝ ἐρϑ ον ἐν τῆ νυ ουυτα αι κὸν ἐὐον ορϑ σα ϑῇ τε ἐθιπὶ ο Ἐν οἱ δ οσγὰπι ἀῤβηίπο ἀι} ἴῃ Ομηῆο, ἢ ΚΡΘΘῊ ἘΞ ΌντΝ ὡμα Ομτῆτο ρου εππ οἶδεν πὶ. ἐοπτοχίυι ας διατοῖ «Οηϊγαέλιο ΟΠ ηρει ςοστὲ Ἰπαιἀ!τ:άοιη- κι ! πὰς ἂἱ ν' ον τίν πῦ,1 Ποη(ςἀυσητδυςδιησοοῆατις ἢν ηὶ ρὲ τω ᾿χρανχεν ΠΤΔΙΓΣ Ὰ τ ἀὲ αιῤ(υ, (εὶ ἁμαρ πὰς γα! ςοιμηχιῦ ον νοῖθὸ κρτίκρ ὁ | Ὁ (ζαπι ἰα[ἰσπ!» ΝΜ Αιη ἐΐσας (διίης δὲ πτοξιῖς Δη  πιλϊίς εἰξ ἡδιο Ῥυὴν πργ ἀῦενς τρυκε ϑμηὶ δὲ ἀφ οἰ Ομ ον ηθν ἀήτας, γε οχ οο Ἰρίο υοά ἀπ δὲς ἱποφάταιι ς ἀρρᾶγς γυ δ κν «ὐεὶ ἄμα πὰς Ὁ κρτίκ ὁ» 

ὡ τ " οαυία, (εὐ ἐκέγχος νἱτᾶς αρί αν}, ἰτὰ ϑρίγἰτυα]ὲς γέϊα μεῖς ρὲ» ; : ΦΓΕΉΤΕΣ ΦΙΚΗ͂Ν 

τὰς ἡπτοΓρ οι Ν12 ᾿ ἢ 

ι 

; : τα εὐ φρηοτας ο αιο. τ} {ἰὸάαμνν Π)οέτη (γον πναλιαςο Ππρίῃ οὐϊς, ; : : ᾿ ὶ γυοά απ οα ἐρίμτι νοητιμη εἰτιϑρηγτυς οἰ πο α 3.6 ντΟχῸ ξ ρίας 

; εὐ αἰτυαίετα δηίαιη δὲ ποῖαπι, ΟΝ γήδαιι η ηοδὶς, ὅς 0ο] (κά ἀϊιιετῆς φυδίξίομε:, Ὁ ΤῈ ΦΧ ΠΊΔΙΉμΥ Οηηΐ ςοπέξηι- . Ὁ πΝ 4": Ἐκ  εἰαληνοροδομῖα , τὸ γδ ἀδιωύανον τὸ τόμον. 4 Ὁ γα ΟΠ ΠΟΥ ς ὅλα ,ντ ρΙ τη {τ ςοπ γι έλιο, δεα γὸ τὸ ἀδεω τον 
Ἰ : ἐποους εἸρίαγίαεες ἀεύτοννίι “ κρϑὴ γῆ ηο ὯΝ ενο "πὰ ἈΔΙΟβη αυΔ 0} ζούΠρο πατίν2 οτί δα] ΤΕ ΘΠ ΟΓΔΤΟΓΙΠΙ πο’ Ι Ἐκ τε ἐῇ πὲ μος νεῖῆι ἱιροτιουῖς ςοποἰιμθ 15. ὀνη δια γὰ πίω ἐδὼ αμέαν αν νομα,. βτορέεγφ4 ημὺή της βίιαχ ἐταῖ 
Ι ἀρέσει γορπεοιμὰ! ΑῊΝ "πες ΣΕ ΝΣ χὴν ε ̓ ΤΩΝ ΟΝ τ θέπιρς. βελτιεα (πε βοαθοηὶς Ὠλῖυγας ΠΟΙΥΖ ἰὰ Καπινε καμιὰ τειν ποδὶς ἢ Ομ γηῖο ρεύρατα φοποἶα- Δεκ:υλ ιπτοιρτοτατοης πιδηι βοτὰ λιπρίσχιις οἱ σγηις ἰῃ 

, ᾿ «Φουϊχὰ λῆμα τοηποϊμἀφηάιχ ἐῆει ἐσθϑσπι κί οἀο τὲ : ἀμμρμ Ἀρν  μμὲ ἀρριοῆςη(ὁ σρημηιιηιολίοης: {ξεν Ῥαυΐας, ἡ ἀοκυηῖοι σε ζμανμνοδιθ᾽ πὶ πος ἤηεπι τοτρτον, κοβο αὖ πηρτορο, αὐ Λητοῦ Αὐτιςίπιος (ρα. η- 
ἷ - ᾿ : Ἔτι ᾿ ν᾽ σα μΊἍτη ἰῇ ἡἶἴο εχὶ πγάπίυσ ἐὸ ἰοπί ἱ γἱάθοῦ Ὰ ᾿ Δάδας αἰϊψαδηι Πιρετεῖϊξ ἰῃ τς φιηδάμυς ἀυάτοηυα πόπ. Ἰίςοῦ αὐ 1ὴ ἀβ ρ δα μϑδύμι μμ (ρ...1:..ἃ Κ φάτ ποΐζεαν. πιςγσταν Πὶς ργα βοποπὶς ΟΠ} ρει ΑἸΐτας ἀεηϊα ςοὐτυΐ : . ᾿ ' ͵ ἤν ἃ. οαἰριτααι Εἰμῖς, ' ; : ἜΤΟΣ 
; (μπτις τί Πα : ῆ : ἢ Ομεῖο εἴϊε ὉΧ τεβεπογβοιὶν γμδίδυν 95... ΑΡΣῸΝ ἴὰς οὐοάις ὑγυς ὌΝ οἱοία ἐριϊυδιοιην Α- 45 Ἰοέως το ρούθί!., ττὰ γιά οιζοῖ ντ {τ ραγτισα Αγ ὃν ᾧ ττά!ο- β αἰ ναβμα μαι εαςο αν κε δεἤσααμς Ὀσιαήε ααβαναῦ ἄσα αι, ελεισερ εν αήεο μραὶς μαι, ΕΠ). ΜῈ Δενεὶς νην ιν δα μὰς δ αν σου σκαναα. ἡ Διο μαι μεμα αἱ Ε ο σωξπας μ ἐδ ματῇ 
ὶ ες ριον τοϊπροσίν ἃ 5γτὸ ἐριεῖριρι ἡ αμὴ ὲ ̓  τὐξενηα π ς νοΥ.(2. Ἱποριρἤμοῶι ἀφῃιρητεδίς ΑΡοίζοίες, δαηδε ἢ. ἱπεο τἀπημ 40} αἰτοτο Αὐλανὰ αναΐτο ρίιτα δρόσον τόν. ἀνωηνπείρερη πηροιεινά( ἱ ἴεχ ἐπῤηάμον μου μάν: ἀφβηωμ: 
᾿ ᾿ δδεηίο αἰτοηἀδηάμπι οἰξ ἰὰ ῬΗ ρας Ποὴ αἱ Ρ Αροῇ Ιὰ. ΚΑ ΙΟΩΙς ἵη (Ἀγ [8ο παι ἠσἤις Τρπιπνλη ςδτῖο, ΔΆ εβε- Ῥόζοππις φυὰπὶ ἐπ γυίους ἀπη ον μι ηΠς υϊιγα οοἰ σις. αι ἱπτιογρτοιδυοηξ τη οἀϊτιοι δ. Ργιοτίδιις [ὰη (δάυυιης, ἷ ῥΠύλς,ποὴ ἀἰζεῖς ΑροίοΙίι, 40 ἡςταθοηΐς ἴῃ ἡοδίς ἰποῆραις βιατίαι ταις Υ {ιν [ι ἐἠρνν ςὈγΙΡΌΟΠςΙΝ τσὶ σού ὮςῸ μανία {ο Ναμ ἃ οἰπίπγοις το ση 65, ηνὸ οτιᾶ ἀττίογος, Πὰς οὐδ κ 

ἈμΠλὴν οσπάξπνρατίοποηι, Ἱιεἶὰ αἰπνιγιιῃ ἀπμηπλα ἀξ ροτίς πα παρ αὶ βιπι δε βοείς Οτίρεδίσίη μμης ἴπαιαῖ Ἴ Πα ποῆια μι ΟΝηο παταχα Δηδειβοατίοπευνοῦις ργαταίς, ἰδγυατο]ιςοῖ, γῸ 10]ν.8 τγιδε ας τοιδο ̓ ξ. δι πβαι.λιιδζ τ, 
; ] () Δ ια πότος πόξεα ἰη ἘΠΙο Βοὶϊ ητοστίτας οἱ ἊΝ ἊΝ ἸΠΌΝΟΔΩΙ μας ἀς τἰ ἀἱε νας ων βνηι Δηημἰτη ιαοππεη- Ϊ ὐξόινιμιζατα αἱ δὸς αἀπςοτοῦ, Ραττοαγιάσιγοο γος. 3. τ. ΤοἿν.1.1.4.ὃς ἥπλι Διοεπ|ὸ Ης γσοσίι κος εοἀ (ἂν 

Ὶ Ῥεῖ δβεβπη οὐ ἐρία με Βἰ ἀδηη 5 ᾿ὐ δ ρίνϑν τέϊιςπίο ἐκ πετ μεν φυτά “τν ἐπησηδανεν: ἰάεᾷ ὁ Β ΜῊΝ ΓΟ χλτυγαην ποίιλμν ἃ ΒαΠιο πο αἰΤυνα,ντ ἴα ἐπ μντερι ταν, γῖς (σγήνιταιτ κὶ ὁ τόκα ρα δυμία τῆς κτίσεως Ἔχροέϊατίρ τετῦ στοὰ 
-Ψαϊεϊοήξπι, πος ἰαην αἷς Πἰσατ, νὴς αὖ 112 παϊϊιια ἐξ ευ 0945 4ιὶ τχέέρίο ΘΙ κα αμεηῇ Ἡ ς οπεϊτιπηυνλαυίμμ ἈΞ (ς τοϊειυιοιοῖ, φια νπὰ σαπὶ ἰρίο ΘΟ νΗο ρον βάσαν ροιίτι. τἀμῷυγῸ κα ἀποχαρρ δ κι ύσει κήφες τος στράτα εὐρεδάϊα,ιμυίς 
ἢξ ἰἰδονατί ἑπξκερτος ἤΠ τὴν (είς ἀρὰ Ῥαττίει ἐδενίαιν τοῦ καὶ ἀπὲ διδγαπτ ἤραμ ἔτη βιτιη, ὀἠ δρεωνένν ἕνην, τος ργοπίις φοσαιη Ὁ ςο νει θη ἴα ποις πάπιση τη (Ἀγ ἡ »ΝδῚ ὁχς ρα νεΐε Μαῖ.» 4.10 δ ΗείνΖ ιν. (ὐπιηες αὐ. ; Ι με ἱπεορτοε δὶ ἰδευΐον, ΝΑ γ αἸίο, ἣν ΤΆΡΡΟΝ μος ᾿ ̓Ὰ ον σάγχρι. ἰάὰ εἰ Τλτηςηι ᾿πηυλιη ἀυςσπὶ ἴδαυυεὶ, νι ἀϊχὶξ Πουμυοιιτόμη, ψιαῖςν οἵδε πος πεςοΐο οἱχ εχ ΙοραΠ ς διε, τοῖη ἔμ ἱατοτργοτατίοπον, Εγλτπιοα σχοορια,  Αἀπιττεῖς ; 
πατθηὸς ἀροίοες Οὐηυρτί ἈΘρρΑ μανὸν ἐὰριὶ αδὰ "ΟΣ κε να βάν αρυίνν παι ἢ νίυοτα. ΝΝΔηῚ ιν φρίηιτυαι [-: χριώμαννι μια ρτο  ἀυλον ἀατοη αἀάϊτ συγ τα (ιῶτο ἔἰο- αὐ] ἡοδὸ νοι τη ἐδά τορι τ, δ Α ΡοῖτοΙ" ἰἐπιεητιᾶ τες 
τυ ἰῃ σογβότε Ἰρίο, ἤυς ἑπτὰ ἠσε ρεχβοωιοτων δυῦ Ῥεί. ἈΑΜυΚΩΝ μοδλοαὶ δόν εις ἰητοεάωπν  Ολτης αιμηὶ Ρεπλξυενςς τς ορις, χυσαίαιν ν πο] ςοῦ 1 ς χρςιθας ἀποψια ἀνα ηὰν ὅς 9Ε ἄὲεχρηρηῖιν, Ἀωμῆ, ὦ φᾷ Ις ραπτίοι!ας δας ὁ Οὐςοις [(τὶ- 
τὶν οπιηΐδ ἰῃ οηνηΐθυν,. (οτίηθν.ις αϑοδρεᾳ, ἀπίῃ ἰρῖς- ᾿ὐΆδὴ ἀἱ ἮΝ ὙΧ ἐἰδίωπι Ῥρπᾶν, [εσαπάυπὶ Οαγποιὰ νυ βασι οτὰν πον αἱ] ἐάν ρον εολαιι ἐυ ίτια ποῖαι ἀπε ιγος, γέρα ν τον ραδὶ ῥγὸ ἐοιτὶ ἔδρουις δὲ ζουτας οδάιτίοπιν ἍΠοὰ- 
εἶπ ΘΟΠΊΩΔ αι, Ἰαθρονής ογπητος εἰοτία. Εν ἢ "ατυτ ν οὐαι ἅτε ΠῚ ζατηαιι νηϊδοτίλιπ ΒΟΠΉον παρ᾿ ὦ του} πιο ὰ ρταιταιο ροτϊονατι νη νὲ κἱ φυυδοπνίμο 6. δι. ἀμρηατιουοιοχι τῷ ζοτ του εἰ ἀρυὰ οὐπηξι Οἵᾶ- ΄ 

ὶ νι ςαπὶ ἰρίο Οδείῆο πυςηΐς, α6.13.43.4 ἢ ἙΡΙδῃν δἰ γτζογηιρία εχοιάιὶ ἐ ΡΠ μα ἀϊρηίταῖς οἴϊουτ "δὲ νον προυοτ νι ἀυοιεκαριε θεν ἰσοιμῖ γ. ποπια ας οὐὐἴνηρυς νοὶ! πν ἀϊοοτιτον ρου τος κριοράτι ρος! σχξρ]!ς: 

Ι ) 1. ς Φ ΟΜ (με ἰὴ ΟΡ Σ αευ, τοῖεὰε χ ἀφ μεν ἽΝ ̓- εἶρομς ἀξίῃυοεῖει; (αὰ ὈΡΡΟΙ ΠΣ δριητὺς γφλθοβν δε]. ᾿ γεν σοῤηιρὶς δι ρ! )ςοτορυρναθτιν ματα ΡΝ οα Ἰπκ τὰ ἤηνεῖς,νὶ Μασ εν νηο. 84. .δοή δέεδηιοίὲ μοί Σᾳμ ψυῤζβννε ᾿ “Κ μετάλις εὐμοῦμι με ἡ ἸΝ ἐπ ΟΡ τας Ρὲς ϑρίίτυ πὶ Ῥξπει δά χείροι 4} ν  θ.}8Β Ε ΡΙΟΡΙοιυΑ τπιοηἀλει ὴ ΟἸυνϊο ἠςφος!ῖς [μα νη αβὸν σι} ἰπηπιῖν ἐπτουρτοται! ἐν ὁ ϑερνιῖηριο ὅγα Υῖ ΓΟΡΓῸΣ |ς.7. ἱ Ἐ- 

; ΝΞ ᾿ , {ὑρρίεπάυπν, φυλιηι ρες (δ ΜΡ πϑμμῃ ἐδ ηης ἐς ἱξηρήμν "ἢ “ηποτδιμνη5 ει εοίρονοιο νεῖδο ΛΝ Ἰγειὶκ ὑεῖς: Ετ παῖς ΟἹ Πεύτοῖς ἰοσι χα ἡγατιο νδς. τϑ μι γ0 [ πρ ωί 1 νὰ νοιθῖ Ὅγεες ἰτοτρτινς] ὠψαίφηινε, ΡΟ. ᾿ 
. δυΐαπὶ αν, δχείηηρτος ἰδ οἵα ὅο5 οχηηὶ τοιδειηη δε ίϑηὶ Ἵ , [ρα ΤῊΣ [ ΠἰιζαειιΓ τοῖα νἱτδ γλγίογας νο]ατ! μον τι ιλατν μάζας ρο ππράς τοο ἃ ἀπὸ ρίομμιν αροῖι: ὁ ἀμο ὕδραν δ οΐρ εν φωννα ΟΑΙΠοὲ ἀποιπνῖις εν κα ἥνονο ] ἐπ 

μος , ΠΩΠ Εν τοβομδγαμοποίη ἰῺ σε ἐ «ολίμιη" Νά ὑπ ἡ ἀπ με ὑε ριἤρεε νι ναίων γίδια φιττ εὐ! οοηβείᾳ. ται αἱ» παόερεογήσεν λοι ιοεσης οι βάθος, ταπν. [65 4.4. ΕταίαὉ Οπιβ ἰσζοριας ἀϊοοιο πγάϊυι 41 βάτίν 4φωά," 

πῖνε ΡΣ ΒΙ ἄς κ(δι νηυπὶ σαπὶ (ἰιεΐο, ἰα 4.0 ρενίβεγι. {μέννεν ριννεννϑ ὦδιὰ κι τιν Ἡσετοιῇ ἀεεῖ μος ὲ ὐπμκδροίεα ἁιππλάμρου! ἈαηΠὉ νεἰοαι στῆς ἅν Ιλιξιποιιειιήνος ἰοοσ ππριηἤηπεις 41}ς (ςρρτόι 1ιερ 6 ΊΩ 
ἰοζο ἴῃ φυίδυι Α1π οΧειρ]αείδυν Ὅταςιν, κἀρυὰ τῇ ἰὰ- ὑπ». ἔπτν νὰ τος ἡ] ἀπειιπέϊν, ριαταιιαν ροῦ ππρας. (απὸ ἃ ὁριπεύ στα! ἃ ἔρημιυαἶο τορι ἐπε ε!ρ ἐπι ᾷ ἐ ὰ, 5 Ψ ῃ Ἰηεβι πλτῦηε παῆτα δῦ δκιβεκμο; υα οἵ {Πέμο οἱ Ἰρίο τεγρ (64 πιῇ φαρείπηδευτ, εἰ ἐεπιό πεσε λε!ὸ ἰυδαυδίρηδά. δσπια φεκ μήμονρδς ἰα ποδία ἀβελκει ἰαςβοκια, (οἱ με. 

εἰ ͵ ; : . ἀπο μἐτ μὲ ἰαιποῦῖο οὔΤε Ρεοςατιπιηνίροις τεβοπογατις ἰσάς 

- ; ΠΥ ᾿ 16 {1 ραν νιν απ ν σγαις, νοὶ 4. , πῆραν Ερὶ Ἂ ; ταλιοπει {Π}ππΠ αυοπῖν ραιτθν θοὸν ἀν ὁχρι οα οἰνίογο, «ιρά εἰϊοῖ ἁὐπεττεῦς ἕ Ἶ 

ὺ 5 ἄν ϑρίηῆημε να γέμει Φ πνέμα μέρ ίκρα ον δία; 8. ροζζατοιπι ἐαριάτία οωεν ἀφιθρήιο λἀποιίυς 7. (ὧδ δὐποπίατίι αθυθιμ ον να α ςέϊο «ὁ ρανατςι ὅξά μςᾳ μὲς 
"» ὸ . Σ. κα ᾿ 
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ἀϊγυναερ κοῖς ἰσοσ ὁσπιχοηίτ', ἀόημς δὲ δὲν ἡϊν μας (οτῖ-. δοηνέποαι (ρεξδει,ἀπις ον 
πε οσρίελμίν, νι αι μῆς [,ερ ν᾿ ἐπηροϊερτίαηι ἐπ το το... κο υέριδιν 4{.., 1 Ἠοηνηὐ ἰαση γε εποτατὶ ταὶ Μναίδεχὶ ἐδῃη Φο ΐστει ἀδδὶ ἐαροι!Πδιὶς ἄιετῖς Ποφν Οοτοιποηΐλθ. ςα! ἀοοοηάο δὶ φυδργπαηάο Ῥ᾽υσιπνλιν {{δχ ργοάοίς κόρα 
ευηάμπι οἌτπδπι, ἰὰ ες ἰφαδάτιπι Πόγλαι, ἤυς οχτσγαυπι. ροίξοίας (ροτίοτα φαρίτο φοευίειαι ποη οὖ ν σὴς 

πησιδεϊοηίν Οτδτίαπη να νβ» 

᾿ 
τἰσαην, οὐΐδγυανς ΡΟ τὶς τὸ σχςπιρίο (αστεπηρηιὶς 510)2- ᾧ διηφίωμα 1 εὶς ἰῃ ποὺ ςοιπρίδδτυς: φιὸ ἐν Αβδια νὰ" 
ταὐ ἰδ ἃς 1 όρτὰ (υὰ νετὸ ἀϊοὶ ροτυῖ ἐνὶ αὐαονὰ πὶ «οὐϊὼ γοιτίς ἴον ἰηβεηναὺ αξωνιδι ταί, την ες η ἀνα (πὰ ἐπυά γιὰ. Ἰοπμὲ Αἰϊὸ ψαὶπὶ δή σχτετημηι ου]τυην ἰρῆηρ Ῥιορῃς- 10. Ὠϊχ εἶεν ερπὶ ἀροποίων ροτίὼς τεπΊροτς ργκίςης ὧν ιν 8. Ἀροΐδοὶ!, αυινη 1ιερεηι ἀΐσυσι ἃ ποῦς ρα ατί ποῦ. νι ἰά οἵκ, ἔτ ἰηβτιπα τ πος ανεἤις «ἢ Ἐΐθίὰς, ες Ηοιποῇ. Ῥοίει τος 6], ογιν ρενειζατίοης δὲς ἀφίξυν, (ει ἐς ἰρῆνεν δζάοινι ΠΣ αμοΐ εὔϊοοτε (μοχ ἐλ πολΐς ἤθη ΟΠΊη οχ 
1 πρίν ἐπιπυνε πα τ π ηγίο, δί ά {ΠΠυὰ 1κορὶς ριαϊςωρεῶ κο’ ρλτῖς ροῆι οὐ νἱ ἀς 4ἴο ης ςορίτατε δυιίίδιι ΤῊΝ 
«ἴοχδιοπάΐς, ὕεροις αυα οοτευρείσησπν Δι τπ 404 ἠα(- τη ΠΠ|Π4 ἀλτυτὰ ποία Ῥῆὸ πορὶς αἰϊαπιρὶα., δὶ ΑΝ ἣ 
εἰπιον πο πιοἠῤὴ οοη ἴλαετ, ἰδ ἀἰ9 εατ ροτιμεντ τρίτο μ- ςοπγηνιπίοληλα Ῥεγβξετεῖ, Αϑιένια ἐξιιτιὴς δα αν ὦ ὑπξ, 
Ρουίονα ἔμενε ἀοίἀελτιίιν, ὁ ᾿ τῶν τὸ νύμου πΑίοιτυγ,, γύσηιπι πφη Ἰωοο ᾿ , πων ΠΡΑΣ Μικάτςηγ, ᾧ γῇ. 
4» διε ἀ{{| Δι βιιωνα νιν Δ ΟΠΠς ργοτίις νἱτίδιις, ἢ. ἠσιη ἀοξιτυτιοηςπι ἀσςλατας. 

γϑι δὶ τῆς σαρκὸς » ὃ Θεὸς τοι ἑαυτὸ υἱον {ππτυτα Ἰὴ «ἄτης γ [εὺς ἔμο 1ρ-] [σ!ων βὲν ἐμνηεην, ὑμῳ 
πέμψας ὧν δμοιώματι σοιρκὸς ἀκαρτας, ἢ {5 ΕΠ προ ἡ ἰη ἐογτηα ςοη-  |Γ ωπν νην πρμοοι ἐ . “1: ᾽ ἢ ἐω μϑῃ ς ἄν 

ἘΡ  ΥΡΑΘΈΑΝΕΝΣ μὰ . ΠηπηΠ οάτηξ ρεσοατο οδποχία,, [{ μη βίρ. 
χα δ Ττιαξ) τέ τ ᾶ τ ἣν ᾿ ἐ4ι ἀ 

[παϑῖτ ροςςαἴμαν ἢ ζάγης. 

4 Ἀεάϊε δά Ἰά 

"4Η}} Ἂν" ἐπ ἐμ, 

᾿ -ν Ὶ ἱ ΠΕ μμι Σ κυρά ἄϊκεαι, 16 Ἠὶ διχαίω ζᾳ τῷ νόμου πληροοίλη 4] ἽΝντ υϑ Π]υ 4 Γορίς ςοπλρίεα ἐλυλ ι κρύφονας 
ΡΣ ἀρλοΝ τὸν ἐ ᾿ ' 

“- : “᾿ ΠΌΤ 31 ποδὶ 5 ηυἱ ποῦ (εεἀάμτη β΄ ΦνεΗὉ (5. ποὺμ 4 ἥῃ 
διιϑδιβοοιίο ,5», “ βῇ ᾿ ͵ ΄ 

μὴν πα πορν Ὁ ΜΗ Τοῖς μὴ κ(. στιρκᾳᾷ αἰδιπατῶσιν, » Ρ ΤΡ ἔφ 4"ὐε. ᾿Ολύμειη δηιὈμίλιγιδίε  ἰεςμη.] [1 ἬΝ) 
τ τοῦς ἰμομω μἀ [πευηρέων α ἐπόνδλιδι, εἴ αἰΔᾺαὶ ᾿ | γάμον ἐμ. 

(εἰ μοῖεια ἐδ ἀλλα Χ Πνόμᾳ ἀσγη δρίγίτυ τ). ΩΣ 

ἠμνηρ "" Ν»- ᾿ 

του οεἢ ᾧ ξῃ»φανηφην, διὰ τῆς σαμώς 1 4υϊα Ολτο γίην ἴςσις οριὴῃς τς ὅλη ἀ1 ἴῃ της ποίτὰ ματεραῖ, ρει υληγ ΟἈ πῆι; ᾿ , ᾿ ἘΣ ΤΤῚς : ξ ᾿ : , : ἫΝ ΣΝ δἰοφυίη:ν ττυτὶε οἰπηὶς παβιλιαμημηδςε, νι τΔἢ. ἰδ ςλτήςη Διπιςηάο ΡΙεπὰ ἰῃ εἰ ΠΣ τρ μας ἰβφὰ Ὑδεεείανιε Πἰ. ἔοβενε Δἀποτίατυγ τς οἰ (ωδιει ἢςέ γι} ηςς δὰ. Φεὶ ἀμμρτὸβὶ γγοτίως ροττίηες δά ρει! οιρλιπι πὲ ἰ δας ἃς ποπείίς νογ.γ.ν οεἱ,10 ἐαΥνε ἐν σειμωνντ (υρτὰ" 4 611. δε' ἀψῥζνείαι ἘΝ ̓ ἈΝ ΛΠ ΟΝ κὰ ̓ δάῤῥοα πρα τυἩ ΜΝ Επμυα ρρκῇ γί υϑυν. ὠκωζυρίᾳ. 1 ξόνπνα ἐοη[βηινς ἐν ὁμφιόμα π. 1 εἴ». πὰ τ ἕιδης ἰςξξίοποαν («μάπηιΣ)ηςαις ςοιβι πάετυν ράπηυιι ὁρίῳ, Μυρμφίμ᾽ ξη ἢ δόύλον Ἀρρο ας νογλιη δυιπγιλπδπὶ πόῖι. 10. Διηξιβορτιονὶς εαρἱϊολτίο, πεᾷις ΥἹ]Πέωε νοςδιὴ ὠφηιζω. τάιη ἂρ μα, νι δί ΔΟΠΉΩΕ μορφῖς ᾧ Φιαΐ,ν οἰ τῇ δί φἴεη-.- [ΟΠ ΠῚ ἀειοιίςτςτηξείςυς ετίαπι ἢὰς ἀϊπιηέϊζιο Ηἴιλαμε ταὶς Ἰϑοιτρίοι,,ΡΉ.}1ρ.:.7. γι βηπνείνεμαννο, νροαϑυΐϊ Οταςογιη ς ο ογαηλ να φιθυ5 ἀνίοιτὸ δηποιδτας ἃ ἢ. πἰπηίαα) ἀιίυτο. Ενδίμη, νη [6 ἠὲ.) ἀπιθιφαό. ΝΝληὶ δι Μὰ. ριίρβαΐζη γοτυδεὶ ἃς οτεβοήοχι (πΣίοτοα ς εἰν ἰρεςισηι ἐααα οἰ μ μευ μὰ οι λιν ὁ μιοίω ἀμθ, ἈβομΑΥ ΟῚ μὐυλαρν αὐ ει  ψῆς ἜΙΜα ὯΠ ΘΛΓΙΟ τὰς Ὶ δῖ Κα πὸ ἡμιαρείων! ἀςπιας δ γτι ἰδεςΓρτοτὶς ςοηίςΠῇ (θη. μαγἱά οῇ ταν τρί. λά {πη Π τυ ἀίηοην αἴτοσιος «θα, αυλπν δδιρτγηνατυΐ Περὶ δυγρι Ριονὸ παν  ἐκα τῆοίο ἀρ » 
, ἐῴη, ν να εἰ ἱρία ορογλητίε δέξ:ὁ ὃς αὐγλιι ἐμριώτως, ἅς. οτος (ετιρίοτες πεηυς ητηπιξ,νν Μαειἢ. 14. δὰ χϑιχλ,δι, εἴμ ΔἸ τᾶς οροτίς δὰ αἰτεῖν ἡπνλιξιάνοενι οἶδεν. δοά,νς. Ρέετ 9.18.6} κείδιη ἀρυά ἀἸτος ἀἰξττίογον, νὰ βοσαϑε οἰμδη ἡγῶ οἰγξατία διμηληα ἡλτηγα ἔμι ολήοιη ἐν ΟΝ εο Ρεῖο. τῷ οταο[ησιιᾶνς] πιο ιοςιτᾶν νοΐ. ἐ Ορηάεσννμ!, Υ τιοίλην μα! - κα τύηρινε. [4 οἰξ, ἀδοίξιίς, γε οτίδιη ἀοείρίτος να γθυ ΠῚ αρίνν 
τρηΐδ ἀτημο ποβεληῆς αυοή λυ δίας ἠάτυτς 
ταῖοη[ διδἰπεῖ, ἤως οη ἤμαξφηνς {ππρ!ιοίτον ἔμ το, ἰξὰ ̓ Ὁ βὰν τ(Ροτ. 4.6. ΝΠ ἐπνριτάτα ποθὶς (σι δα ἰβομι» 
φἀτ ξέθο, παλαιᾷ Πιὶς ἰατοῦ δῆς ὃς εἴλιτ ἀμ Ππιγμ τω. Ὁ ϑενβεςςδτυπι Ἔν ῬτῸ ριδιϊο Βαδετι γμμιδηνπρογίοι οἰμετο ἀο,ψιις δαιηέη εχ ἔρβοὶς ἱρίᾳ οχτετίοις ποὴ ἀρράτοτος 4ιᾶν. να ἀξίη Ὀρῖνιβ. 15 ζαγῃρ ἂν σαρκὶ Ἐτλίιη. μὸν ξάγηφην, ΟΠ» οὕτοπν νἱμς νῖο τάξι Αροϊοίως ἠοηηίης ἐμ όμαιν. βεηεηνίωμπι ἰφαυυζως, 4 ἐς με δ πγονῖς πος ἰαιεῖν 4 μη βείομι ' νσάρκὸς ἀμρμρτιας.} ἃ οἰς Ολξηι μοῦ Ρεςοδῖυ πὴ 
“ἐοπιίδηλη τᾶ: 

δι: ἐκὰμ ἔβηθαι Ηοιηΐηίς πατιγαιη ἐπ Ομτιῆο φμξ ; νι σοίοτει Οἰνιείβως αἤϊηηςης εΠΔπ}} (ἀρίτς τεϊρία ἐς ρεεεἐξὲ, ἰΏ ποϑὶς νογὸ ἤυης οχ ραγιςι. φλτποῦα ρἱοπὲ τρίληι ἰα (εύγεα δριτίτι δαπιόλο ςοπεσρίαπι τὐτη Δηξειῆςαει ςξεριδι ς ε ἡμρὼ (ληξβειβεαιάε, νε ἰῶ δἴη πὲ ὅδιυματου ἐμνεύμαι. ΡΣ ἘΠ τ τε απ ε τ νος 
; δ, ῥχορίει Ἰλιή ρεσίξξλην ϑθις αὐ ἰη ΟΝ ἤοῖ 

βραρμίοηίε τὶς φηίτ ἀεηετιις: Φιού πλιὰ (λϊίε (ςτὸ 8η αἱΐ- μτὰφ ; Ἐπ ΩμΟΥ Κα αὐ μεν δὴ 
γηἰξ ΓΝ τι, ΑὉ οαγηι ςδιίου) παείοῆς ἐμηηιιηξι ἤνῃμ, δ ΤῊΝ ἔμδῖο Πευσγ βίο ἀϊοὶ ςοιπιποιὲ ροε, Θεὶ 40 [ἀεὸ μ“ ΦΗΝΝ ἱπιογρτοβ διά τὸ βχονεπι ΜΜ ι. ἀληὶ νέχείεγσοτῥννε γί βωϊνε βτοτίμ ἱπε εἰ ἰνμὴν ἴα βὰς [βεδε( 4. 5}10 οάτὴς εἰως. 

ἀιρυμεθοης γοξδῦ μοι (ἀγρίᾳ δἰιογδν ποηναίς Ῥασῖςι, ὁ ιν μά ἔεχη Ἷ ἃ τὸ διισίωμᾳ γυὶχ ἃ Ἐμαί την» δή εἢ ΛΆλίπληι ρυεοιϊρυὲ τείρ)οἴαι, ΑἸΐωε Ἰπναϊαὶτ εκ αρνειν. ΜΟβορείο δεξμιπιαῖδ, λυ φΩλη οἰ δνκρίωσνι ἰά οἷς δδίοίνμιο δον ιβοθένηνιαι τοξξὰ, ατο φαίη. ἀϊείτα ε φεσςαισ! 7 οὗ ν- ποία αυὰπη) τὸ διχμίομᾳ,, ἀς αιιο ἀϊχίηνις (ριὰ; εμο διὰ τί ἀμ, ἃς ἱπὰς σδίοςπτοι ἐπδίδϑ ἀδειοηες: Ἀἰς νοτὸ “ μα ἠιἑτῇ φυοά ΔΉΜΗΣ με αυλῇ [Ψὲτιρι ἐλ 9. ἀρ εε Ἰολιίε ορ ίτυς, (οἀ ἀς τρίς νἱκίοίιατε πὲς ριι!. “ἢ ς Ἰςϑ,ῃοιηρς ται, ΠΡ ςηδην ρόξηα σοδυαν ποίσ ε ἀεδιις Ἰυϊδηδε. Ὡνοὰ Δυίοιη Κρλίνηυν ΠΙΡΡΙ δι" νουίσυτα ρεαμάν, ἰυϊτίοηοιι νς ἃ Οθῆι πληδτιοης ἰροσο πη ἐτιιαι ρίεπαπι πυ]} ̓  τας ἐδοῖς, 45 ἡ ἀεφέρειιε ψυι διλιςπεπεπιδτυαι 1 οξὶρ ρταιπλείοπᾷ νι δὰ κιεγηλτὶ νέταμη ἢ κ᾿. φρηῤίῃκθευδε μαι ὑοτδο κρηήκρνε. ; } εχ ἶἰὰ μρσπιπΠοῦς, ἢ ος ΚΑ δ ἘΤ ΥἹΥ κεν νπ δυϊειη αὐ εὖ ἰή νον ο δεκεοιο κρὶ Φυὶ ἀμρ μίας ά εἴτινε ἰρίιπι Ῥεεςας (ὁ μιᾶς ρος {πὸ «τίν πος τοττίμπ), ἰὰ οἵ ἀντ δτυ ΠΣ π05 εἈψι νι πρϑν πλίυτὰ πῇ ορά Ὁ ἰρίο αἴὔυπιρια ταφὰς ἔτ΄, ἢγα ἀρ υχὸ "88 ΟΠΊΠΪὰ ξτατιν ςδίδαυηυς ιὰ Ομ 9 λλος αξεζῥεηόυα) νι ἤδη διέ, ἀρ τἰοιλ9 στη! 9 Ἐχρ ἢ . ρον [6 ἀρριρμείο, νὰ ἴῃ οιηῆον ἔειφε ἴς ςδιδεται δε 0. φάγος, ΨῸΪ δῖα ἀς Ἐγαίπι, εἰ ἠδ βαιιαίο ; 4, ἀπν ραττἰςυἰλῃ ἵξι [ἀπτυγσότί Ὀταος ἡ ὰ οτἰά ἀδίοἰυει τη κερι ἴϑτνν» ηλῆδι βι Δ Ἰπτογρρεῖον ὁρπηςξν τη διιη ΠΕΡ Ὰ Ἀρένα ἰλιᾳυδοῦτειι ἐτίαπι ἀιχίς Αροβρίως ἴω τὰν γι ε εξ έ ποι ἐπ δῶν, ἐδ φβείρας Ὠγβοροτε ἰαρογάπτιΑ ἢν’ δηὶι ἱεχρον,,, Φιιειίογς, ο4 Πλδί] το. ᾧ ἐπ νοδν ἂν ἐμῖν. ΝΝό ἀιεις Αροῖϊο. πυηξ ὕδυιη ἀρροςεκιο(ὰ τἰ ρεζολτ!) εοπἀφιημαα ρος. ἡ [μι υρ' ἐμὰ πο Νφαυο,η ἀεί γοΟ Δ} 12 (ἢ ποδία εξ οοη. «ετυμἰή ἐανὴδ, φυδὰ ἰπίαυὸ νι. ἀττυϊοτῖς Ομεῇο:δ ἃ- ἀσπιηδῖια φυδά ἰιτέτια ἧς ἰὴ ἡϑδὶς ἰϑεϊνοδιαίςά αι οι ΓΤ ἐἰμν εῖα Θοπἰεμξειοπειη ἰδ ει τὶ, Ἰοληαίοιδιν. δοὰ ΟΡ νπίη (υρνυεἶη 4 ρἰεηὰ ἕππιις πα βοατὶ Ναπὶ δας οχροϊείο αἰ δ} δἰϊιά οἵ ἰκδὲ φυέπι (ὑσοιν αὐζυτα. ιυοά ἀς ποδὶ» «ςδηνμαίεατὰ, Δ, ποτα ἐμδδα Οἰνε ε! ρεῖ 
Α})} Ῥεεςακί πριΐηα ἱρτο ξυαι Ἠοϊίκιι ρμεο ρξέξεατο, δο ἀρριενδῇ ἡρέλιβελίσμε ἀἠείηγυν τα Δοςἰριδι6 οὔ νι (τἰὰ- ἐτῶν Ηεθεαε μα ταὶς ΣΌΝ [αἱ βάν] νοσλπτμά οδς νὰ ηὖ (ἀείγοο ζιηρ! ςξίεοι πος ἰλλξῦοι ςαγά Ὅτο μαθεί, ᾿ρίδιιαι ἠρίμπι, δ δυης Ἰαξίιην συπηράνϑητ ομπο, τρι. Οείι ΒοίπιοΝ ἱπιοξ εἰτὰς (ἀγοίδι «υοὰ ποἴνια ἀεοιμὰ {1:., δὴ {τὲ βεοροιίηνο “ω Ωυ}}2 τδισος ροιαῇ ἰδῆς ἰη- φ ἰδ ὅν ἐη (Οὐδ (ληξεβοαιιίε [α [οΐδ ἰη εἴετδυπη ληο.. ξεγρέντα ΟΠ 9Πὶ “(Δ νιἰττειὰ : πεχυφ δης Ἀιγοίδοίιε διε ἀα'͵. ἤναι ἡ τυτιάίςε, ΠΠὰ Τα εκ α ἰρ ποδὶς ρεν Φυαάέ ΟἸιτ υ! ΟἸπΙΙ πιάτες δι ποίξισγι οἱ ρεσεαιοτὰ Φερμειοης, [εά ἀφ δ᾽ ΔΙῸ Βοος Νειηρε τιῖε ἰεπιε δον 18 Οἰειδο εἰ, ἰὴ ψιο 6- ὉΝΡΕ ἐμομιπδιιφηο, δὲ πλέιτα δοῦ ἡούχε ἠφὰ Μὲ ταπἰδίσηνι κάφρι 469 Αροιίϑιιε κἀπιοάῥάρροιϊες ἐιϑ- διῃ ἐρφηιαν ἐμ 1 ἰδιηρειάεην αὐ Αροίδοίο φμρ ίοδτα, χες αἰ )ά ποῖνφ ΠΗ με ἢ Οἰν ΠΟ δαρτα τευ ϊιβοιείουῖν κίω πλν ἀκ τ Ἐπσοῖν (ἰι αἰ "4081Π- τοῖὴ ἐεήβεαττι ἱβεε ς ἀπηὰϑ ψισά νεριΠἰπημιν οἵδ ἔπι» 
ΘΕ ΘΔ πὴ ἀνα ιῖ Αροίζο᾽ιε κὴω ὦ ψσρπεῖν, βνο μϑωαέμ, ἔτ ἐς δήφλο (Ἀγ δο ἀρρεφβορίο α]οσιαεί αὶ κεἰ μοι τ Κὸ δὰ ἀμήν, ἂσο αὐπιας ἠδείμληι ἐδρυ ἰαίρεμι ὕξοιδ- γο φῇεράμρι ἢ (ληδι δράμω αἰϊε μὲ αν να : ω 

: 
εἾ 

τς φῳσηται" οὐδὲ γὸ διωαταμ. : 

ἣ ' . ΓΑ Ὁ κο ΜΑ Ν Ο δ. ᾿ ωὠδξ τ 

Ν ,Ἢ δι σύριᾳ ἕνας γτὰ ἐσοιρκὸς ἢ ἐὰν φῖς δὴ αὐ Αν» ῥδινϑ δεν 4 ο φὐ βενηδμνη ς Ῥιοῦλ εἴο 

᾿ Οἱ δὲ ᾧ) σαρκὶ ὄντες, Θιᾷΐ αἰίσαι οὐ ὃ 

. δωύωνται. 
δ 

Υ μεῖς δὲ οὐκ ἐ
ςὶ ὦ στερκὴ , ἀλ

λ ὧ 

πνδματι, οἶπορ Πνῦμα Θεοῦ οἰκ
ὸῦ ν᾿ 

φοννοΐσιν. οἱ δὲ ΚΘ Τινεῦ μρυτὸὶ τὸ Πναῦ.) [{νοῖραμα (ταῖν ἔχης ἀρίμρα!, Κα τ κα ταν υαὴρα ἐκυτῖδ Ὅς 
δὲ ᾿ ᾿ ὀ ἰοννάμπε ἤρέρεννν [πὶ φηα θεαὶ ἡδὴ ἐὸν μρτὶϊ. " ᾿ , ΠΣ ἐιπηγῆμϑς δρίεἰτυϑιίμπε. ᾿ [μμη,4 υςξαίλε τη (δή 

: εἰ ΝΙΝ “ 14 1ἸΝδῶ αὐο (ριτ ὑδγον Μοῦ 6). ἍΝ ον ρυνάνηθέα σανν Ατοῦυ]α τε λι- 
τὸ ἡδφούνημοι τῆς σαρκὸς, θείνατος"} “ἡ Ὁ οοναιν Ἰπτας [ιν ονονι εβορννάκπεία κεν ἰδπι 169 υμῆ 

, ἢ ἦν Ε ᾿ ΣΕ δὰ ᾿ «οουεριι ν ζρίη: Ὃς ᾿ μ ἡ η δι μοηΐϑιῃ αιοά (δρὶε Ολτο, 7 νον ριεηΐ 4 ἐαν- ἀα)α, νὰ ἢ οἷο, 
Ν᾽ ᾿ ἀνὴ ΝΕ μὰν ( ι ᾿ ἐδ ΜῊ τὸ φρόνημα Τς στβκος γῆχσφα : ν 2,εγὶ ἐπέην Τλ εἰ ὅδ [ωδὲ,- πϑι} 8, ἐφὶ εἰν 

9 [,ἐρὶ ἐλέη 1)εὶ ἢ δ [ιδὶ!οίτωτ: γῆν μμῇ ΜΕΝ ἐπεὶ λον ἡρ ει δ! 
κι ηδιῃ Ὡς ριεῖϊ αυϊςαι, ιρθαι ἐστ’ 

μὲ «μον [Δ ΟΔΥ56 Ἰξσηυ το π εχ 

Ὁσο ρίδεςογε πο ροίμωης. | 4 ἡ (αρί τ ο- 
πνονν : οἰωφηῖ.. ἢ 

τος αυϊτέ ποῃ οἰεὶς ἰῃ Οατ-} οὔ ἵν “ὐμρϊ ννε δε [5: οϑαξειά 
ὁβέι, {εἰ ἐ ϑρίνίε : [ι 16- δρὶτί τὰν νΓ8 0 

δρίγτας Τεΐ παδῖταῖ ἴῃ νοῦ ῖ5.}. ἡν ἐρένίινη Ὁ εἰ ϑαδέμαε ἃς {ι Ποῖ ταῖσιν 
“ “ἄς ͵ . ΠΣ τι Αι τ δ τ ] 

ὑμῖν. δὲ τις Πυεῦμᾳ Χοϊϑοῦ οὐκ ἔχειῃ υδὰ ἤιε “ δρίεἰειιη με} τ τν αὐ ἦν ορ μαῖκι, εἰν δέν 
ἢ ἰυτ.". ᾿ ἷ 2 ἩΤῸΝ Ἐλδον τον μὲς θη εβ εἶμ, 

ἀπ λον ἊΝ. πὸ μϑὲ σῶ ν-|15. 1} Ροττο (ΒΒ είδυς ἴῃ γΟΌ15] ΟΝ δὲ ἀμδην Οβνδέμο ἰα σοῖς, 4υϊα ἰπ- 
Εἰ δὲ Χραιφὸς ον ὑμῖν, τὸ μὲ ἀνδι Ηνα ε ἀ ᾿πιοστα τὴ 

ΔΈ ΣΤΑΥ 2" μπὲ: ΩΝὶ ὠετὺ ἢ». (τυηλᾶ Ολτ- 
κα Ἴ, [4υἱ νοτὸ Μιφεϊεξαπάιιπι ὁρίτι.]͵ [ἔμμεβηρινπον 4, σε βε 

Τ' Ἰβα ϑρίσμι βείωσι. εἰ ἤθη ἰδῇ ιν, 

. δ “αὶ Ὁ ἢ βρίειι ἢ ἧς .Ν Τ τος, ζω ; : ξνν δρινὶ “». ᾿ τὸ δὲ Φεόνημι τῷ πνάμο χς Ἵ ΚΘ ἸΝίτα δὶ Ρὰχ μἀῤοαρι ονανκίν 

ΜΕ : ᾿ πῃ Ὁ εὴ, ἴεν ταῖ- 
“Ἰηἰηἰοτία “} ἀἀυοτίυα ει πίν! ᾿ς πεημμδιορενμθην Ἀμτν Ἢ ὁ ΘΙ 

ο ἐς Θιόν' τ νόμῳ τὸ Θεοῦ οὐχ ὑπο: ΤΟΝ 

ἰὼν Ετρο ὙΠῸ (άγῃς ἴμη, Μη. εο. ρίαεενε πβϑη το ηι δά υΐο- 

: ἄνρει κε ᾽ (: αὐ Τας» [κά ἴῃ δρί τίει ς ἢ αμϊάσιν υμδβκ ἤθελ δΙ 

ἐπ νοῦν, ἀγώνα 4ρ|- ἴρίτας, 

ποῦ παδοῖ, 5 ἤθη εἰϊ οι. 
οὐκ ὅι 

᾿ [ 

» 4 ᾿ Η͂ “Ὁ ᾿ς ἀπ Βλδρ 

᾿ χρὴ δι ἀμκαρῆαν ἡ δὲ Πνεῦ μι, ων Ω ([[ ριορτςος ροζατυην: δριγίτας 
νοῦ ἐβ, εονρίμ ἡμ ἀεὶ 4", Θεὶ ο 
πιοτίμηπν εἴ ρτοβιον ρεί- Ἀοῆμ,Ὁ Ὁ 

σιυϊίῳ ἄμτοπι ἡ Νίτα δ ρτορίεν ταἱεὶ.[ [ἀρ υπνΡΙΨΘΡ υτὸ ὐα το ἐν Ὀεῖ τ δἔχρ ». ᾿τεὲπὶ Ῥιορξεῖ δὰ ᾿ἤδνορεεν ἐωβίείαπν, Βαίδε, ᾳυσ. : εἰδτων ει : ᾿ οἰκῶν 4ΠΠ πδὸ 

; : ' νυν ἢες ρο- 

ι ὶ ἱ Μοαιίηεπι ηοα τοζεπειδίη, ὀ ὀ ἠτ4 Οοπείυῇο, Βεξο ἀπυβο! δητῶν (δε ἢ ἐπὶ ὀλτη ὅτ, Ὅ60 ποῃ, ροίζωσιι ρίδοε- 
᾿ὐϑορνολνν νρνεγέδωμε ἀρλ αν δέήολὶ ιι “Λά δίϊειος ἀςοεάίεν εοε νὶ ἠοἰέςες μεν (εουπ ἀππὶ ϑρίείταν δααδυίδη ἃς αυΐδυε οφηιι δια οαν’ 

αἰβοωροείοεί ραν ἐπεϑ! ξεπάλ ὡπείας ρεϊανὰπι ἀεἰλπὶς 4υϊὰ δι ἱῃ δρίτιει εἴς, ἔμε (Απϑίβελίυπι, ἤσπιρς Βδθεῖς ϑρ θεν Ὅελ ριὸ ἀυσμολίοίε: 
ἀἀείπάς αἰδυπνδε (απ Θ ἢ οατίοηςπν ἰμίςραγδο !Ὲ ρέχα οὰπν οὔτι [ΟΠ Ια τὶ ἐπ ίοπο φομπεδις. .} Οομβεινδι ἤμεϊξι δά δίων οδεπὶν ὃς Ρδοςατί 
Φἰφυϊδενοοηροάεη βόδπυς 4φυὶἀεπν ἸΠοε(ευι εχ ἐλ αυςΣ ὠρεκεῖ ἐπ δι. νπεοῦταιε πε ε}Πἰτοτ)α!εδτά [ω Ρδττο(ησλι σοτρὺς νοιαῖ., μι πὴ ὲ ἐδτ- 
ΔηΝ ἰοτάϊουν ποπόωπι ρμεἰβεαὶά,!α πνοεῖς εἴζει(ς ἃ ἰπνα} ἰαδεης ἀς ἔς! ε} ςρτταπιλ εν ἐχίτυ (ξουτος εειηποι  μαγυρκφαύβυ ὁ. δρίεευν (ἰὰ εἰ! οται 
Ἀεζοησιλιιοηία (πε λνηυδηι γ18 ἐπ ες οχ ἰϑ!ξντῖας ἔωυβίδυ ἐοοΠει)ὶς νιῖχ ϑριηςξη.. 

: ἊΨ ὗ 

“ποτσεστα πο πεσποσ- - πηι σεςτσσσενν “πέπι..ὕ....ὕὕ0.......... 

Ἵ ομἱ εκνηάνην εἀνηεῆν (μη! οἷ κτ' σῴρν ἕντες. Ἐγαἤημς, ἱπυὰ γφξοτος ξετὲ Ἵτηρος ῬΙῸ Ἄοσπαϊτίρηαὶ! ΡΑττί οι ἅς. 
᾿Ωνϊοανηδίοι [μη τεξτὰ αυϊήεηνῇ (πηίαΣπ ροξζος, αασπὶ δὸς ὥρίδητ, ΟΝ ᾿ 

δοίδειη Αροίτοἷν» ποιιπηπηιαμὴ σαρκός ΠΡΟ ΪοΓ, Θος Υἱ.ς΄. ᾧ φρ ρίγμην Οὐ ΓΗ, πνεῦμα Χεισοῦ, Νοππς δρ᾽ σῖτον 
ἀείιςες αυὶ ψαιηῃ ποη ἐπε τορυπορλει οὶ θρις της μπτὸ. ΘᾺ τ ῃι, νεῖ δρέττας [ληέξυς ἰπτο!Πφ ὄνφας ἐᾷ, ψυςπι δρίσιν 

(το. ὀἰιο αυέθι ἡ Ὁ ἶνος γς ἴσυ]ο ζοππεχα Ἰητοῦ 9 τω τ Ὠοὶ νοζάσατ: ψεὶ ΟΒεει,ποθιίξιιπι ρεν ϑριπεαπι 5π.., - 

ἐεγεοδατίο, ἰδυδὰ πάτα Οὐτηὶς ὃς Βριήτας ἔμμαρτιςν κἀς ξγμγὴ ςοιππιαπάοατί, εἰβολοια τὰ ποθής : ἃς ἀρ  ἀνάμεν ες ὑξὸ 

ὡς οί, Ἀηϊοπίοηηοο ἰροξζαητιντ ργίοσοιῃ ράττεπι εἰς αιυἀ (᾿ς ΉΎΝ ᾿ 

ΗΝ ἴμφεατ ἃ νοι (πο ἀο,ηεπερο δρι  τμπὶ ντῖα αὐ οἰ τα : : π,. 

᾿ ἔίο ἘΚΕῚΝ τεβε ἀλη δδη νυδώμ Ἀς Ἰμήδῃ μὲ το Ῥονὸβ Οὐ ΗΝ ἐπ νοδὰ ἢ, εἰ δὲ Χρικὸϊς ἂν ὑμώνιυυπὶ 

οἷς ῃ ποδί ιποποδια Ογλτίδηι ἀρρ]ίςςτ, ἄρας εἴδλιη ρυοις 19 Αροβοϊως νογίω 2. Δ χη ἴεε ϑρισιζαπι υὐτας αι οἵδ ἐπ ΟἸ τ. 

ν Ἴοοο δὰ ἡ απὶ ρὲνίξέζαπι ϑαπξειῃολάοπεπι ποῦ: τπιριτὰ- ο Ἰοΐ, ἰά εἴ, παῆτα παιυβ ἐπ ΟἸ ει. ρεμίοπα η- 

(πὴ ἀρρἱιολγλς, ἀν ἷ «δε βολλίοπεμα,, πος ἰἰδεγᾶῖς ἃ Ἰεὸρς Ρερταοὶ ὅς Μόοιτις, 
. ᾧ δαρῥμη φονεύειν Ἐταίργας, ΟἸ δὶ, Αἴ Οορ άδι αυλεῖη- ρτοθδυΐς μος ἴῃ ρείπιὶς ἀς. ἱΠϊυν Ῥειίξξῃς βληξειβολτιο- 

κερτοιλείφηορ ηοα γορυάιο, Ἡγαπείσσιυς ἐππη μος νοψῇ πις μηρυϊλειοηρ ψεγίω 3, δι. 4. ἃς ἀείαζερς ἐς ΡΝ 

δὶ οἴπιπος ἀπίαλὶ ρᾶγτοη. Μιδιτδιποπ νἱάςτιιν, Αροδοίμβ 1ς ζάσίοης ρὲ αὐϑῇ ραρι: Ῥοξοατααι, ἰά αἰξινιὐοὔιας 414, 

λος νεῖδυτη Ἔχρτοῖε νίατραῆς ,υοά ἐς εαοο!]εποπιθα πατυτα τῷ ποῦια ΟΡ ΣΟ ἱπῖτις ἀθοίοτ!. δυρέγοτας εὐρὸ 
Ἧ| αινἰαιί φατε ργορτίὰ ἀϊρίτυν, γε ματος ΒοσμπάἸαπιῖπ. ντ ργοθατοῖ ἃ 1οβς 4ισαις Μοτῶς ΡὸΣ εληήςξαι (]λιπ 
Ἰρίο εὐΐεπι κγεμοημῷ τητεϊδηρ ἀπιαφ. Νέλπι ἢ (δριεητία κατα Οτατιδη) ϑληξεβολιιοηῖς πος δἰ νεγαξι - ἀυοά 4υοηνηιιρ 
τχοϊυάϊξυτ, αὐ ται ἀρ σου τς ΠΝ ραϊτείδμς ἐγβεποτί-ὀ εχ 5 φυᾷ ἀς Αἰΐξετιοης ἃ {ες Ῥαεαζαῖι ἀιχογάς νροῆες 
θυ: το αἡμοῖυς 5 ὃς Ῥαυϊυν τας μα τη τὸ νοὺς θὲ σαμεμὰ 29 ςΟἾ ΠῚ» ἃ σρῆφοτο' ἀΡ εἰς ς αὐ καυΐεαι τβ μος τὰς 

᾿ς φἰκηνεηεν εάτωμ, ΘΟ] οί, 18. 1ἀςίγοο ἀλάῖα! πγοχ τὸ φρόννααν (μπνρίο, ἡ οἰνπαῦλε αμδά ὀγοάοηίεν φυλαταπὶ ει 

γεδρεηρἈταῃ ἰητετρτοτατὶ αυάην γεὶ ρημάειίοην, ᾷ εἢ,, ΟἈΠϊο ἱπῆτοι, εσαῆει εἰ οσιίπυσ πιοτὶ : βνθνο 
φέύνησιν οὐτὰ γοῖοτς ἰωίογρτοίον εἶ αἤοέξνηι οὐτὰ Ἐταίπιοννεῖ Οοιροτγα ςογγιρύοηδ, ἄνες εἶδ ρεσρατὶ ὴν " ὃ αν, 

Φααμε ἀβιμανν, νὰ αὐ ναι Κη βωξ φαιιν ἰιοῳὰ τεῆς Τα ΐω θέα ας αἶα οακιῖοας ἡ μὰς δ φῶις ἱ ἱ : ςπὶ ἀμμδῆβ. 

μον αυθβομδιν εὐαν ὑσὶ τ ι, ἜΡΑ ἐπ (μεῖδο Πρειαππαν οἰϊελάϊε, Βαιεῖυς ἐοἱπη ογε. 
. 2. 1αίπμρηδη [48.} ἔχϑοι. δὶς Ἰεφίτυ ἱπ οπιηῖδυ ςοὐ!- ἄειντες » αὐβπταπιιν ΟἈ το ἰηὔτον, εἴδε πιοιτα!ες, ἰάηυς 
εἴθυν μον ν δίπνια: ἐἰταμε'πηυϊτο σχρτοῖιυ Βὸς ἀιέϊαηιν. μοηίαπν νἱκιο[ιατιν τεϊίφανα ἴω δοδίε ἰἀρετυοθς, συλ 
τἀμλαι ὶ 4 ἈΠΤος, ἰπἰπλίταπι εἰς Ολγπειπ 66 τ: αυάπὰς βεῶσπι εἶ Μοτε (ἶὰ ψια αἴξ Ὀστροτίν δὲ Δριτια; 
ἈρΡ ΠΟ ὶ γκὰ ἰοβ δηθὰ Προ ὶν οχςιηρἰδυθιις πιδα το οἱ- 1ο τμαηέξίο,, δι Οοτροσίε ἵμ ρυϊαεζεηι Ἀεἰοδιιτίο. δεά 

τοῖοι θυυπιπιμαμδιη ἰεξμευν ἐχϑοβνροπηης οχγιοηοίμνδ ἀμ τείροπάοε, εχ αυΐδυν ἰεϑιψεευς αὐ οπιίημε κα 
νετὸ δοΊεβι φυιάφιῃ ροίπι. Οἰοοπάνιι επὶπὶ ΠΗ τ, ἐχϑρὺν, ἩΜοκτὶς πὴροσὺο ποι εἰ φθεγαῖον. ψαιυτι, ψυοδιληι αἱ- 
νετεῦὲ κι λοσα Ἐτλίπιυς. τοσὰ ποπῆης ρα, ποίηρε ϑρίτίτιν,, (4 εἰξ ἀΠισλα ὦ σορὸν 

. ὃ Βηνο ἡ η ὑάρην [ὼ!, οἱ δὲ ὃν σαρκὶ ἔντεεν ΠΑτεί πὶ δὲς γε Ρεῖ πιοιτοι ἰοραγλξα,, δηῖδα αὐ αι} ΠΣ Ομεΐῳ ραῖ- 

ἰυ ἰχίο 2η ἀπδὶ Ρἕο ουῦ μοήελην ἐἀυο δ ε64 οἴνπιο 5 τςζερς, ἃς ρῥτοιπάδ πη οο᾽ ΡοΣ Ππρυτδι ον φγδειαπὶ τῷ. 
Υἱάρτυν ροίξετο δητδιτία ἡτ τὰ οχρ] ζει, ᾿ειηάς θοὸς ταῖν δικαίομρι λυ βξὶν αὐερτα}) ἰαῶν νυδῖ,, αἴξατὰ μρλδὰ Νὰ 
ταρξυπι εἰς Βδινηνίαν ἀἰςοα 4} ποριη, "νι φαννε ἐβε. ηἡιοά, ἰοπρὲ τροϊίογε νὰ. Αἰτεγπιν αι ὰ ἴς Μοπὶν νιμσιὶ ἰν 
“σροίυϊπιυν Αἴλ.8.2.,. να ρἰεπὲ ἕι εἰμι ἧς ̓  ΠΙΓΕΥΤΙ]) ῬσΠΕΙ ἐπα ΧΡ Ἢ Κρ αν ἀνα ηρϑαλαν ΓΡΠΣ : 
; ( ; ἰμτίοπε ἰνος ἀἰέγεν ἰατός- «(νι ταράδη {{π|ρία νἱν ( . - ἐοαὶ ἐε πλβειἰπνϑηὶ) οοπ ιιμπέλίοπε ϑονων τὸ “τοῖς οχείταυίε, τον Ἀπνυὸ ἐς τπηὴν ἐγ ρα ΤΈΣ 

φ διαωέρν ἰ. 1ἃ εἷλ ἐσειδὺ μαη δου ἀειη,νῇ ». οἰρον, ἐρίλιῃ φύοσυα Μογέει ἐγ ἢ ἴδω! 
πλεκα δ, ὡρλοίῦ ὀαγμψμ τ νυ ραναα [μὶς ΣΡ φίεμιῖε ρήξοιε ἤὲ δαπξιπέασιο ἐπ᾿ ποθίς ἰαν 
Βοὰ το(γνὸ γφῖυ» ἄιτεσρσεν Τοπυετος, δ. μαρεν» αὐάπμὶν δἰ λίαν οἷς ; 



͵ ᾿ Ξ . 

ΑὉ κόμαν οι... ᾿ Οὐ ῆως ὁ ε ΔΡΙΒΆ. ΒΆΨΕΙ 
., ΜΞ Ἀϑρθεαθ β ῬΉΜΗΝ ῥεκεαλμνν, κα δ εῴμᾳ τμγμν δ, ἀμρρ" ταν πα δεοὶ ἰήβουῃ, οἴ δρ οὶ ἀνίαν, ν να, τὰ “- 

εφαλόοα μοτόγεκα κά Πομκοιι δ Ρϑααμα δα, παν Α δε τς τέ ει ΜΕ μα ἀν δ δε μσαι Ρ᾿ Οὐ ἢ ἐλάδιτε Πρεῦμα δουλοίας ") 17 ἢ δηὶπι" Δοςερ ς᾽ φρὶ- [15 | Δύο ονίσν κιχριζῆεε ιν Οὐίνεεν. 
 αἰασμοῦς, γεαριάδλαίμε πιρττα! τατὶε δὲ ἡ1{2π|ὸ ἐσπίξαμσητίε (εἰ ἴμ ἐπ ἐμήν ἐρσηναβν ἑμηα αὐτάς, παδαπι νη ἕ ει “μία ὡς φέζον, ἀγλ᾽ ἐλάξετε Πνεῦ εἴτα σι δεγυίτιεῖς τυνίσοι αὐ πης- [ 1 ὅϑινίηνον [υγμίιψὶ ἐξέτωπε βῆ και ἀμοίρυν 

ὃ ἀμοἰινυϊοιε φαδα λα ρεῖ »δηνὶ βοπιπὶς ἀρέαιν, ὀδίρδει. ἀπῇ ἔππε , 4υδυὰ φιιδητυνηυίε ἔπι ἰῃ ΟΝ γεὶο τοδ- πολίω εἰς Φουον γᾶ θα τατος [ἐ4 ἀςεορίΠὶς φρὶετα τ Α- ἐν δνονεν ῥά ““ἀερδῖν ὅν νοι βοτι 

δι σμεέμ πε βοΐ, ὅν οπιπυι Πρ Φ ΓΘ). ἐρᾷ αἱ. 4“ἴαἰτὶ ἴις εξιπία δι αὐπα τ Πολτὶ , τιηι φει ἐλ ηῆη- ἐοϑεσίας ᾿ ὧ ᾧ κρήζοιδμ, Αββά γὉ ᾿ Ὧι ΔΓΓΟΡΙ {5 . τῇ ΠΑ- δρέτέρηπι αἀρρείοηία μι. υοἰυες ΕΠΪῸ 

τι ἀφυίμν ΠἸο ὐλε ἐλαϊ ει, Οαγνβννοιδε [κ. ἀ μεμα, ΠΠτμΩι ἴῃ δαϊπῳ ζιᾳ λαξβολτι, ππαπελης ἐδ νεηας ΡῈ, .160 Ἐοπί βερεῖ ααςια, ςἸΔργᾶπιι: γνπν ἰῃ ἡμο εἰφπραπνν «αὐ αὐρμόμ τὰ 

. ἀριβιι οἷα γενμμα μυλι ἰος ἐμ  ουυἱ μοκοβίςειγμἐῃπιέγρτο- ἔμ ον; αηήρυν Ἡνοτέμηααιὶ δὲ ἀἰ ΒΟ ΝΗΡΩΙ δ δπτοκι μον ιν. πατίβ. ΑὈδ,)4 εξ Ῥατεν. εὐξυ: δου, Ράϊεν. ὄν ραν αἰδαστατ 
ἝΕΠ|: Γρίς δριγίτυς" Ιό “τὶ ὦν», ἀυοηίδην, ἰπ- 

ἱ ΡῈ ὁριῖως τοἤατοτ Τρ(ι ϑρέννιης εεβὶπιομένην "ΝῊ ἥν ττς 

πὰ οὐ) (ριτίτυ Δοίιτο; Μ᾿ νά νιοὶ ποβτρ ηυὺά ἢ) Οτδειδεῃ ἀο- 
᾿ς αλτίσηφαι φείρλτεος γίρα νεσπθαὺς ροτ (ογρι9  αἸἰτέγάπι θα αἰξιη φυϑ ἢδο Μαχε δληήδλοτπι, ἢ μὰ Ἔ μι 

44. τοφορδλραὶ ἀρ υρμον ΒΝ, ΠΝ ὧν ορροήϊς 505 υδάδε πα ἀθμοβαιν μναὴ Μπμῃ ἐμ τσ Αὐπὶ τὸ Πγευχκιῷ συμμάρτυρθι τῷ 

τς Ν ΠΡ ΙΟ γοσαῆ ἢ ἐν το μνὶ αὐτὸν εἰοά ἡτιά ν. φτῖς τἰκοεθ (οττίτας. οὐρὰ ΩΝ, εδᾷ ὅτι ἐσμϑὼ Ἴέχνα Θεοῦ. 

φῶσι Ορενμε οὐ νρυδομλῳ ἰσαϑοιῖς διογιλὶς γοκατυγιδὰο  ὁβίξιιω ανϑρπν πὸ δὲ συοῦμα μὰς Ὁ ἀοΐδνΆ, ομίαρ ἰρ (ες τω “ηῦμρ : 

τ αυοά Νοιε ποη δε νετότίρ ἰοπη μιν Μογιιβρατίοης [4 ᾿φυἸκλτίθις ποττιρτίο αἰνοίφει ἡ Ἰας ναβςαρις, ἰη μήυρας Εἰ δὲ γέχνα, καὶ χληρον ἣ ἣ ΤΧΔη 69 ΠΣ 

ἪΠ1 05 [)εἱ. ΣΕ 1 μένη βιῇ εἰ. ΡΕΡΕ ΤΑ 

ιΒ Οὐδέ ῇ ἢ}, ετϊλτα Ἤρτς δ: [17 δίάμες [7 "ὦ" μα- Ὡδυς [δς ποῦ 

ΠΣ Ἵ τα τοτος ἔστη α 
πατοάεα αυνάοιι [λεῖ, οοῆατο- "442 τ μαιόϑε, φυϊάειν κι) γεπι,ἴους 

ἀς ἐρῇ Ὀοτροτίς ρεῖ ρεί παι Μοστείῃ Ὠἰαϊμτιρης, ἀςοί- φοῖροχε δος ἴα, Ομ τιπγνετὸ δία δέῃ ἐρίο ἃ 
: : : ἀἰεϑόηξίμιν ! δος βδῃ εὐλϑννέ διπιξτλης ἢ ἣ Χαμ ἰ. ἘΣ ΤΉΝΕ ΣῊΝ ; ἰν ζεεγί 

ξαδνωι εἀμαε πα μεν κἰ καοιμαν να τίστσῦς νέος αικαεῤνιν μεν μα σα ο᾿υκαίψαν; Εἢῤϊ τ δὲ Θυοῦκνλκ εμζμφντὶ ει ἄεακοιη Ομ ἐς προ . οἰ απ σα ς᾽ 
᾿ ; ἰο, ἰσαισπεὶ νετ!ΐσιὶ - Υμρῆς πάρι 'ὰ Ῥόςολπαο, πάρι υόφις τι οἷο κυ, εἴπερ συμπο ονο Π7) ὀμυσὸ- } [οω ὁ ἱ λυ ΘῈΣ ἹΠΉΠ ΗΝ τ 

Ροπάτιγι βάν ροςοβίιπ ἀςηιφιομιοη ἱρίς οτίᾳίη4} ς τεάτυς, 15 αιδιπι Ῥεῖ τοἤιτεεξτιοη σαι γττιπαθς ἀρμων δία δὲ; Ἡμ τ μτοχ εν, ἯΙ ] ἐν ον, μμμμ δγ'ουρχίογῆβεα. φεβ εάν μιν 

φοι φείαη! μαξολτα ἰοὰς μαίοδεῖξ, ἐς φαργυμῖ ἀμοταπλ 5τα. τετῆλτη φοα]υαττ. ᾿ Ἐ' ξεῶωμν. δ᾽ πος. ΝΞ ΕΣ ᾿βοριξδέι,ἅ- 

. τὐυΐξὰ ρος ἱπλρυζάταπι φορὲς Οἰνττι μείνας τωρ μΟρΦ 41" 4 εβιζνν 1 ἢ νϑτνε ῃ φυιθυΐβαπι ἐχρηνρὶ ὶ ; : : ὲ ᾿ ᾿ ἀ6) γε ἐπα 

; Ῥευΐις ἀϊρυνιατίοπέπη ς. δαλις ἐριιοδρ ἀδία!ως, ἢ ἱρίς Ἰορίτησγϑι ἀρὺ 4 ὅγτιι ᾿ἰατεγρτοῖο Πα ταπιδ τῆν μῆὰς τοῦ σαὶ β ἀιοἷα ΡΔῖγοπν ἱπυσοοπιος, δρ τίει 5. πθὸ νἱ Δοϊίοει μδης αἀορείονιεπι ἴῃ ἀπ πος ποιεῖς ρες βάοπν ομιίφπδηςθ, αὐ. Ριοθαθ 

Ῥεπιι ποις ἱερώῃ, ἃς πίης ῃαῖὰ ρτίπια ποῦς, ὦ ΕΝ πότ ἴιις, ὃς ἀροῖεοὶ! ἐὐπξηνὶα πἰόιας ξοπαφηὶς. Ναῆι ἢ ἘΠΕ μυΐ.4 τοπβεπιαείοη!ς,, υ]8 4) Π]ὐας Ὁ εὶ Εἴπεια. ΕΝ Ι ἐΘ Ἡπμ Ὦεο. Ά, 19 , Ἰδην ἀοὲςι Βλυ]υεν 4υά νίὰ ΕἸ] Ὠὶ δὰ {Π|)πὶ Π ΠΑ ΙΝ Ῥεῖ τ 

ΠΗ {1 «ἀἀίδιμῃ σὰ Κορε ἀρίάτυν, δες λυϊεπὶταοῦ- Σ΄ Ρῆοτγο φομηλί γᾶς σνερὸ πάτον Αἰ ἐγ ττς, νοδιξαπτὴλ νεμὶ ὰ ἐρῃμὴ σα τεια ἐρεῖ ον τ γος ἐς ἘΝ Ἰπόνὸς ἽΝ λον ῥὰ κεἰ ήουδου ρεϊπυὴπι φυϊὰ ἐπι » απὸ ᾿πεήξυαι ἐρίωπι Βλρ(α ν 

εἀἰϊτὰς αὐνηι ἣν ἀπαϊίρας ἱρ ςοτροτί ἐπίνμγοινς, ποὴ βρεῖς. ἰκία αηΐπα ντὰ ετιληςιἤιπι ὅς ΠΥΤΉΤΟ νἱτάϊςλ Γοτρὸν βιυνῶ ᾿ ᾿ ᾿ “« 
ϑιν , ᾿ δ : ' ἔν ἢ (ΟΙΡΟ, ἱ , : ; : 

ρηρίϊοι ΓΤ ΝΣ »ὔυς θη πηριυτλθοὺς δοίετι, ἔσυς (υο ἰαυιτυτ. ενμϊτὸ Ἴ5Ε, (λαζτουι δὴ δἰλιτα, ᾿ς πέδη, πε απ σπου κικ μοσ δ οὐ σι 

Ῥοζρμιλ, ἁδείοπες νιἀςΠ τες τεαηίδιιπτον, δὲ λσατας, ἤὰς οχ {υπρεχπατυταὶὶ νι ῖσ πῃ (εἰδ υἱεῖς, νυ νἤτὰ ἀυοηυς {Πὰς που ΓΝ Ἐν τα εὶς ὦ ἀρ τ να ; ᾿ Ε 

Ῥτΐσιο Ἰαρήι, ἔως οεα εὶς νιτίο!ϊτ ἀδιοπίδυς παίςςῃτος, [54 (μ! σογροϑυὶς Ἄρρρι φηάα, ουἱ νἹάσξοςι γλτίπχο {{|0 ἀϊς ζη)- εἰς Νὴ ϑηδηι οὐ γὸ» ΝΟ] Ἰεῖς εἱξ ρτορτιἐζντ ἐβο αυ}- « δρήνίμπε, Πενόμᾳ. γΊάε ἱπετὶ πϑ. 0.0 ς υ“44- ᾿ 

ει τπωιρείοιις ἡξίως φιαϊκατις,ς γῇ οἵδ σοιτυρτιρι τατὶς ἰπ ἐαπ- 15 ρἰτογηδιῃ ΜΠ]Δλὴὶ ἀξ (ἀρεγησιυταϊξρα γἱἕά πὶ ἐηγβεττίει γἴφοις ἀμῃ ορίποῦ ) οὐ: το ἀἀιτίο , (ςἀ οσομγτι Ῥοῖμπὶς ἀροίϊο- ΡΠ σης, ἡ οϑεσίας. ἀοπυπὶ υἱάςε]ίοοι ἰοπρς ρτούοίυς αιαῖη 

κχ.--τπτο σ΄ εἰρήνη πον ὃ ἱβοογτιρτίθηπταιςιη δοίσνι : αὐσά ασηημΐ ἀυάπι ται Π δὲ, τυτὶ σογροι ἔμο", ἑμετιεὰ ΤῊΝ Νκὰ εὐ Με οδιοδίρηϊ εχ τάσιν ρυσοσάξαριιῃ νοτβοιοτυηνίδας-. ἢ {{πηρ!Ποἴτον ἀνοοχαηηας ἽΠΠ| τεσοη οἰ δια εὶς, δέ εἴιι9 Δηνοῖ ἃς 

ον Ρεῖ Ἀοξιτνοξξιοπειι ἤ πη νίληπο ἄς φομθ σοι Ηϊες ας, Ηοηνπιβ δοτιάτοτο ρετ Εἰὰς Δρρυρμεηΐο ρείοσ ςοηίρουτα τοητι παίσς τί ) ἃς αυϊάςηι ΒΙΚΤΕΓΕΙΝΝ τ εο ὑπρα ἀΐχοτας ἀμμρο τ᾿ ἠδ. ἐψυας τάρηοη ον 2 Δἀορτίοης οομα- 

-«---ποπτα ττηρσσχοο ππσσπτνσ γσσσστησ ΣΙ ΕΣ -. ----------- : ποι ζζαβτο το ἐπογατίοηις δρίπειν ᾿λέτος εἰς σρίστα!, 9 γῆς Ἱ ΕΙοΔΏ.1.12, Ἢ : ᾿ ; 

ἡῃοοηβετοαειο εἰ δὲ τὸ Πνενμϑι τῷ ἐγείραντος ΜΝ ι3 ὑθροβ( δριγτυϑ εἰι15 4υ! (ΐ. δά αὶ ϑρλνίνεα εἰμε εὐ ρργοις τὰς υταρ τὶς ἡρμὰ ἀεθίτογος, Ηιηες ' 4 Οἰαηνάηνν, κράζομῳ. ἴτὰ ἀν [η γετὰ ἰημοςαῖῖο- 

τίου (δὴ ψηῦν οὖν ν ᾿ .Ἣο», ὄρ εν Ἰ ςἰΐαυι Ἰοἴτο δχ οτμ5 δὶ. φωὶ [(ψεμαμῖε Πεβηη ἃ πἰπὶ εἥϊει νἀσθατογ δος ρΟΙΓ λοζορταπι, ν πὰ οὐ πὶ ροῦν. ποςοηϊιησεηάα ἤσπιβοδητιιγ, δοπι ς σατογημ αι ἱπτοιη 

ιεδπ: Κούσαι, Ἐν} οκ "χραΐν οἰκεῖ Ψ υμην “ ἐγθρος ταϊ ίῃ νοῦς ς ἰς οἱ ἘΠ ἘΡῚ τηοτνο θαδέιαι εἴα ὃ 1011} δητοςεάἀςητ τοι ἤοπς σίλταπὶ τε ουδίτοη}ὴ) τα πσοχτι ἐς ΖΗ͂Ι ταήτας οΥὶς ἐδοκ ο οὐλὴ εοτήις 

5 ἐἰνὰ εὐρίᾳ τὸν Χριζον οκ γέχρων, ζωοτοιήσοι καὶ τα)" Οἱ ᾿ ἡἥγηϊη: ἘΆΤαὶ ε Δ] φωὶ [εις Πεβμο Οἰπί.ν ; ὲ μεφυλπὶ αἱ οὐςάιφμάι) Ὦςο ἰάοηε! τοἀ ἀϊαλιγ» πιὸ Εὐάε ςουμιη ἐγ, 8ς (πέὶα διάυεῖα,ἀς 4ιὰ Ἰςο».1.6. ; 

ΡΝ ϑγητοὶ σώματα ὑαδ, διὰ τῦ πο νου ῖος ] ὯΓ] ἷ υ ἐκ ἸΏΟΥΓΩ 8, νἱῇςα.-. βιδ ἃ πεορεμμς υἱπήβιθ ΠΙΑΡΙΣ φιὰπὶ (0 τοπηροτς χιο πὩΪ}} αἰτυά ετλιλυς 4 πὶ | {. αὐνα[ ἰά 46} Ραῖεν, κζζὰ ς πατύρ. Ῥυοίδυς ριῶτο-. 

εἰξο ἰπ νουὶϑ ν τ 4; ΠΣ δ μ ; δι ετἰ πὶ πλοῖα] τᾶ ζογροταᾶνε- ( πον!) να ΟΟΥ̓ΡΟγ γὴν οἷον τοῦ! ρεσεέϊς ρει άα: κἘἢ ἀπ ης οὈποχίοβ. “Δ Ἰοεῖς, πη ο Αδ σγγιδξυ πὶ γοολ νι Ν. Τ. 

δίφυς ἔα Ομεὶ- εἐἰυπὶ [να ματος ὧν ὑμᾶν. , γα, 'ρεῦ ἰμμαδιτδηῖςια ᾿ρ5] [845 βηόρεον ῥηϊνοὐ ιᾶνο “ φκεηίμι ἰιοιῖίς αυσφὰς ἀοζεπτ 5ορ Πα φῇ ΠΠιῆοατί πσπῖρο Μαῖςχ 36. δι Ο]αῖ. 4.6. δὲ νεγορίφυς δἀϊυπόϊμπι 

[ἴὸ ιΔἠς."ν εἰς : ςριἰτέτα αὐ ἰῃ νοδὶς . ϑρέτεην εἰμ ἡγοῦ, ἱομοδο ροῖ Ειάξιι οὐ πρυνῷ ,Ἰάς πη ἢτ ἄτας Ονατα. αὶ πατὴρ άτοτ. [ἀ ουγ βἐτύπι ἔς, ποη ἐπιπλοτὸ αυχτίευ 

δεενηναδόο ᾿ τς ὦ ἘΠ ᾿ ; οὐ ὸν ἀρ ΣῈ ᾿ 1} χοο. ξω " : κρεπετατίοι!ς οὸ ρτουεί,γς Βοπὶς ορετίδυς οἰὰ ε[Έ, αἰ γ]- ΔὉ ἱπτετρτετίδυβ. ΡΙογιίαμσ ἐξίτατ ρίλςεῖ μλης βειμμᾶ- 

γον ἀεροίοι Αιφρᾳουω; ἀδελφοὶ ὀφειλέται ᾿ σμὰν 1} τῷ Νεῶρςε ἰρίτυτρίγαετο δ» ᾿ἀς- ν; Τ λό μ ὠμμ μιςποικτίοης ρτοίςξεις,, νίταπι ατογηάπη, χ ἐοηἦ πο 'ς τίοπεπι ποη σάτετε ἔπ ς Πρ ν4{|. Ηος Πἴ νεταπὶ εαιυρειο- 

: ἐ ψρι πλ ἘΞ ΣΩ Ὁ ῬΜ ΝΠ (ΑἸ), ' (τ Ἰοψυυητι)ργοι στο πυΓ, Ηϊης δύιτεπι ρται 71. χῖς δάδιυς «1 αυαίίο,, (υτὅδσγι {ζτίρτοζεϑ βοη ροκιὶς 
διτοζοβ ίαπλυς “Ποη ςατηϊγννι ΓΤ. 1. {{πορϑ ἀμ} “ΑΥ ΗΠ» νίνμα - - , τ τς : ἡ 

: . οὐ τις νἱἀοτὶ ροτοτας Αροποίυς ἃ βι- ΐ ᾿ : Ἧ 
ευπάμηι ζΑΛΠΟΙῺ γἱπατηις οά ἰ ποδὶ ετοόγοην. οἷ (ατις νἹάΟΤΙ Ρ ΑΡ εοιΐεπι!ἀϊοπηαῖς να {{πτὸ ντ νας ἀπιρ! στο τελετὰς ἀρράᾶτς 

Ν᾽ ετὐληῖνρ οὐ μονάι σαρκὶ, τῷ Κλ σαίρ τα
 ζῆν. 

βιρέτδιὲ πιοε- ΚΕ ΘΡΡ ἡ : ἀπποπτῖς ἰρῆς διδαοτοζε, ἀαθην Δίσοτοῖ πος ανηφτοῆυς χοῖ Αἀ ἤιος τοίροηάετυτ εχ Αὐφιυθη! (ππιςιτία,, ἢς ἀεςἰα- 

ι6, κοτε «ὦ. Ὁ " ᾿ : ᾿ τὰ δρινιρν, : δ ἢ μητὰϊη εἰἴο τουουδτος,ηιης τάιηςῃ αἰ] τατοης, τπαχίπλΣ χατὶ Ολεζατη ποὴ πηηλε δά Οταςος φυὰι δὰ Ιϑάσος Ν 

: δ μόνον ἜἝ δ ΚὉ σώρχρ. ἭΤΕ.) ΜΙ λλ εν ὅπο- 4 κ Νδιη ἢ [εςυηάυπι Οτγηονη Ὁ 5) επἷπι [τονπάμῃν ες “ςοπίοἰ ατοη ς οίσπα, τοβιζατ Ὁ δθίωσάο (ἀπηρῖλ. δὶς ἐπ πὶ. ΡΕΙίπετς. δε αυά βεῖ Ματοο ἀρυά ας Ομ τΗο ετῖϑηλ ἐν 

κὰ ἐποεο νὶ ϑ'γήσπθιν" οἱ δὲ Πνόύατι τὰς φεάξοις, νἰχειίεις ἡ» ἔστοτυπν εἴς ντ ο-ἰ [Κλ ΡΜ ΗΜ πιμπὶ.. 60 . ἤγιαι οβουάνο, ντ πος τορεποεαίοπις ἀοπυπν, δῸπς ττιβιητατ Αἰζζὰ πατήραι ταπλςῃ που ηδονατο (εά 5γ- 

δρίπτυε τφξε- τῶσω τος ϑανατῶ δή . ' Ἰ Ἰχγίατηίωὶ [ἢ δρίτίτα Ῥαχδιίο. μὼ βοιμεην δρσλ αβα πιοἀὸ ηοὸς 4 ἃ ςοπάϊκίοπς ποη Ἰργαῆς, ἰπ θᾶ λητε τῖλοο (ςτπτοπὲ ἐΑἰο να ΜῚ ἰτααζις νὰ εἰ μας τατῖο 

Ἀφιδεϊοηὶ ἰη (β { Ῥῶ Ἧ, ἡσέοσ. ᾿ ς Πρ οςς ᾿ δ τῷ Υ ΤΟΥΡΗ, πο βεφηηὴμ, μῆς Ἱπηουδτ ΘΟ Οἢ τοςΈρ.Ά:}}} ἢ Ῥετρετυὸ [Π}] 1εὐὶς γο- Τλθις διθυτα ηυλπὶ οἰ Δ: Δ Ροτῖίις 1Π ΔῈ νεη!οίεηξςη- ω 

4 δὲ πϑβῖ . “ ἣν ἢ ΠΕ ΟΥΡΟΓΙΣ. τον Πεφτὶςνν!- ΝΕ. . ““"  ἰκαιμαϊεάιξδίοις, δέ ΡΩΝ πος τοῖος προς ἕᾶριι- δα γει ποιτὴρ λἀάἀἑτιυχη Πτ ΔΒ ΈΘΔΟ οἰ Πϊταλγτίαςαεν οὐ Ἔχρὶ 

4.8 ΘΡΡΕΙ͂Σ “νι ,κ(ὦ ! » ῳ᾿ ᾿ ιςἴ18. ΝΣ ᾿ ᾿ ᾿ς αβας τιδριφαηῖος, πος αὔπιὰ αυλπὶ στον παῖη ἀαπλπαῖιοσ, σᾶ . ΝέΖην αἰἰδί οείαπν ἀπηοιϊδυίπιις Ἀσόζυμι ρτο νοσᾶπ- 

πα Ν ἡμῳ ἡ μροα Θεὸν ἄδρνται, ϑὺυ- 14 Ἰδουοταυσε ἐδέμν' ορενίτυ δ εὶ ᾿ δ νὰν ῥα δ» τς ἡ ἐχρεξέδηιος, νατία αΠΉα ἐὙςτὶῃ ἐρτ πλὴν ΕΣ ΠῚ ἀὶ ολία νίιῃγραταπι. ᾿ ν. 

; ἘΝ δεν ς Ἢ Ἢ, ᾿ 99. 4) ν» Ὰ Ν ὶ ἱ ὶ ἔ - ' ᾿ Ἂ 

«αι ον μεο, τοὶ φίσιν (191 Θιοῦ. ΠΟ ΠΟ ΟΠ Ἰαβαστιε,η ἔμ ΕἸ} Ὀ εἰ... Ἰ ἄρον ς ΜΝ ἔδιερ ονεόλαῖνα, ον ίξαυς ἐαλακμμι ξαυτῖριςυ, 6. ἄελιρ ρβ δμιηιμμαὺ δα πυνῖφ. ψυλραῳ, με. τς 
ἰςξ με. ΑἹ; ΠΙΡΉΕΙΝ ! ! ἘΡΘΕΙΣ . ΗΝ Ἢ Ὧ ἀπεεχεῖα ἢ ἣ ᾿ς χῥμφνις]ςἔλο ἀετίου]ο, Ἐγαίπηας, 1 εν [ρίσίενε, τὸ αὐτὸ Γι τεὺ- 

δεῖς ἐδημ ἈΤΣ μβ τς ἐλρονδὴ δρρόμς τς που τωκὸ  μδ νυ υχὸν κιδύδα να πιάπει, 16 ζοπῇτηήναεϊο Βυΐαε τε! εν ρὶ δι ΔΗ δ εἰ φυ ββ δἐὴ Ἰυνὰ Ἐς ἐΠΡΠΟ ΤΣ ΓΗ ΕΙΝ' μφ. Ἐρο ςορυΐδηι να πεςοίϊατίαπι δὰ εα ϑγυέδοι ἰητεῖς- 

τ δε ἢ, Ν Αὐνυΐσλια ἂς Ἑταίπιυ», ἀμὺ (. ἘΙ κΥ : ------ Ομεῖλο ρα ίτα: ἃς ἐχ]ερίτα «Πορείοπις σατεογλυίοθο πη, Ὁ ὐλαρ νου ΜΝ ὁ ραν νη ἜΤΙ ΠΒΗΡΌΗΣ 

μα μμε ανοίηε ἐαπαα αν ἄξονα δ τε, απ κα ρῖςεα παίσας τασὰ ἀεαῖς ἔσεαι ες ἠ ΕΥ̓ΛΌ να ααοκ αι ἀν αι δα αρμῆ σις δ λαμ δ αν, τα ΟΣ δ αινρ μοεε εν σας δι  λετας 
ον ἸΣ ἀνα ἢ ρούμι ἼΔΣ ἤπον : ἃ ἀἰρυτάτιοηξ ἐς ΘΟ γΆΓΟΙΚΑ ἐτὶ “ ἢς ἱ Ἵ ταῖγὸ ποίϊγο [αέϊο 40 ἀῖενῃο ὴ ἡρικαδν πτως δος ς 

μα ὦ λοπὲ μὰ δμοῖαεξα ἀκα ἕνας )Ο ἄρρι μιητ Ἰυδιἠοιθοιο ἐπραανα τ υη χε ανναιρι ἐγεν ΑΝ δ φησ ἃ. τεῖρία ἐλπη (εἰσδιου αἀοριαγᾶν μη κα άαν Πρνιααι αι αι υησαΐο ἐσυιβεπναι ΡΝ τ 
δἰο ἢ εθάζαν ΩΝ ἀἰηγϊάμα 4. ἰμ ϑρείτιν πττά τος τοἠρυδισῆςε δέω φλπηΐζλυ ἰδ ράετθο {Π0 ἀπιοῖςποι ἔσοας φαλπὶ ἡ αι ἐράνῃ Ἐ- ΕΥΠὶ ᾿ ν πο θυ 5 

Ἰυτείρεπηοβὶν ἤοοηῖς ΕΙΣ δυτοιη δάποσίῃς Ῥποιιηλτοηιλν,͵,Ο. ραάστλμι αὖ ΤΣ τ ροδων τμρρουν πϑδ ἐρρ τι τ νκύν ἀΡΟ ΓΗ Ρ οἰκ Ομεγίοίξοπιιϑ νοτὸ ργροιϊοίοης.) σωὼ τείειτ λά νο- 

οὐδὲ ἀϊμαηιε ποιαλάλις πἰς Ἰοοιε πα αιιο ἀἰοετὸ σμίτίκμν ΕΝ Ν μοοςδν μαιναι. δὰ ταν αἰ ὐδῳ “κ᾽ "νὰ τηνι βημαν μι ὐ εν πὸ πη εἰν βις αὐνβὶ ̓ εἰς τοιξπιοηίμπι δι οἰαπιοτέ ἔμναι αυύμιε αητὸ ἐπέξα εξ πιση 

μαρϑ ἐρμίη δέβεττις δ " 'ῦβο νέγυς νηνζὰ {112 ἀείταν εἰπι δί νυ !αυοά ἧςε τεησυδτίο ἤς ἀοπ γυνάξηι τς (» Γ΄ ψεπίτιπη απιρί έζατιις. ΑΒ μᾶς ἀὐτεῖη ντ νοτᾶ δὲ Ῥτορείδ σιν εοπηπιφάὲ οείαπνάμτειρτοτατί ρος, δ ἐπενὶ μεβάίων, 

ΤΩ ΚἘΠῸ γὼ πω ̓  τ ἀρὰ νούόνλαι Υ ἀβήνυολο τς ἰατις αι, ηοίξες Δἀορείοηις τικμώρεον, ες Ἀἰης πιρμίίο- ὡυία ἔροπὶ "ἴἥαπι ποίξγασι νὴςδ: πτογηας μοδὶς ταπόεην ἴῃ  αρώροξ ἌΝ ἕκουος 

ἐπ νοδω, διὰ δὰ ἀεμεκοιδ τον αὐτὰ ανάμαπ δηρρῃ " γῆ Ἰὐίμα Πὲ το ίείιτυς με μπια ἠε ὁρετιζα αχ ΕπΔο δι φρίτίειι γοβον ος Ἀῇοουὶ ἀοπατὶ ἔμπιις ρἱεπὸ τδισπάς τη (ο ἀμ πι βεπἀδ- 17 Επέον ἰρανεάει ΣΝ δὴ κλνρηνόμιοι. 14 εἰς ατουπα νἱτα δὲ 5, ᾳ. 

ΔΑ μμΝ λα φαλήοα, ἀν ἣν κεῖα μεβ ΐ τον οἰς κβο εχ μεγαοηρειξέζογυμη που}. ᾿ | ἐειᾶς ρτοίμἀς {π᾿ Ὸς δἀσρτιοπὶς ἃς (αἴυτις ποφεδυίλιι, (ςὰ 40 β᾽οτία βατγῖν ρϑιτὶ εἶρεν, υοὰ ηἰ Ἔαρ οί ει Αροδοίυς, 

ΟΟΟΡ τ ναὶ ἐπ} ἘΒΙΗ ξ ἣν τίς ἤδὺ αὔριο, 13. «αὐξέννε ἐονρονν τὰς αρῤβειι ὦ σύμμτι ούροπεαρρείς ΟΠΠΙΠῚ τυκρβηρμον Εἰς ἡξαπι δρίτίτιιπι ἱππουδιϊοηΐβ, 0... ΠΟΝ εἰἴει ἅππα ςοβευῆο ἴῃ. ἄης ον, 5. ἐχρτοῖλ. 5εά 

Ε : ρ ἕο, : ἡ Ϊ ᾿ ἀὐῖο δι δὰ ιοδάυοτίις ἰδιίοτ!ε σμωεκδυχιναῖι τοτὰ Πὴ δοπιηδην φυλεεῆνν ΠΟΩ οἰξ τὸς Τρ τὰπηυάιη (δαπυταῖς ᾿τάπᾶςπὶ μα τθάἰατίς ατιϊθο- υυῖα ποηϊις γῆιο θᾶτες Εἰΐπες ἰλδερος τεὶρία ἀνοι γασαῖ; ηον 

πηρηνυπηδίτο τοῦ τίσ ἐς δυης σοιπη φιτάγάϊγιιε δι οχρὶ!- 40 βεπουάιιν πες ἢ ίς, ἃς ἀδίοηες Θηγπδε Ἀυΐμε νι, εἰ ες δειῃ ἐτΟἰ Πἀτυττι. Ἧ ας αι! ὲ πα) εἴπ ταϊπὶ νίδετις (4ιο 4ις γειὸ βάτεν ἠῖο ἤν πιουτᾶλις, οὐμις μὲς ἀϊοίπνιιν οὐμιν ]- 

Τὸ στὰς πρὸ ἀλαρμ νπθὸη οἴω; διὰ τὸ ἐνωινοιυῦ, ὦ, βέορμν δυϊίτ,ποὴ τἀπιξῃ. Ρυορτὶὰ γε Ἐϑτα τ Ρεϊαείριο, ἡεὰ ΨΕ ΔΗ ΠΗΣ εὐνίηιις ν]]ο αἰνουιιαι ταξούρτοῖαπι ρακί μά ςίο ἀϊξευνη {{π)}ς ἴο νηΐοο Βηϊΐο ὁμονὺσίῳ πατοάςε : τείξεσηάνιι ἐςτιὸ πος εξ 

; ΔΝ ῥη θη μδρνυμ ἘΠΕῚ ἘΡ Ττὰ ὁνίηι οἱ νρέγιον ΘΙΉ 10: 4 ΔΑ να β. οἰὐηγϑαναπῦννν. ΟΡ, δέ ονοβοανονιν ΕΡῸ ἔτ κυϊες ἰοςι ςχρ οατίο : νὰ ναὶ Π πιὰ αυ!άεπι {πὶ αἱ ρταταίταηι ἐπι ποίτηὶ ἐῃ γεζαιμτι στοιμιτὴ οἴμτι Ῥ- 

δεῖ ΡΝ Νὴ ᾿ ὙΓῊΥ Ἀπρθιδαγανο ψιππα νιάς- πρωὶ ρεδίεη ἐδρυε ἔδνιάνε, αυοβαιβοιῖυν Ἀος ϑρίπτων Ταλ μυίοίοεο που Ιἀτὶς ργορπὲ ἐοηίσμτάμεα, ἦε ἀς Ἰυξεί- ὁ τῖς 8ὲ Βήτο ςοοριάτίοηςεπι, θὰ ἐχρ]ϊοαῖυς ΜατιΝ. 2...34.. 

ἰδία μη εχενας Ἰῇ ' "Αϑὲ Ἐν αὐ εν ννν τὶ βεανΝ ποῖος ὅὲ Ολτῆις δοτταπηξῆ βογδυγανφι σα δυεδης νοςάδιίαπη, τς. βωχίοης τπιρυτᾶτα ν ἐς (ειοπιοηαξνι 1,0}2.5. ἃ ἩΠΠ ΣΝ αυλες ΑἸ]ἴοος φυλάληὶ ἐτυὰ ατογηᾶ νὰ ἄχάως ποι - 

ΠΩ πολ  γλοὀεειταυμος ̓ »- οὐιβαμι Ρὴ )γὰ ἱρήμε δι ΔΠἃ ἤοι ράπςα (Ἀν βίδα οἰϊηταῖς 1,ἀπης ἰλπαρτίἀτιᾺ ἧς Ρτοπιιὶ ατιοπὲ [ο  15 ΟΌ} εὐϊρητοης πάρ 61} ὁοαν- τὸ ἀϊοατυῦ Ὑςαπηοιταιη,, πὸπ ἡ άοιπ ἱρῇμε Ῥαιγίν νἰεᾷ 

ἐπ ὼ τοιίαε (τ ν " ἐμ δ, ἀρὰ ἠφίμλοι φινλιη. ἀοπαταπιμπιῆι πὰ μ δι ΐκ μννιμξαραο.. βατλία,, ἀοθνηθς ἀς ραιγιιπν ἀπ|Ὸ Οἰνενξνιη εαὐδίδκαπι, ἘΠῚ ἡποῖτε πείση, α]ας. 3.17. δ Ηου 9.7. 4 δένιο- 

ομδί ΠᾺΡ (ταὶ Ὑδὰ Ι ἐαι της νὰ ξαγάμι 14 δρίνια δε πναρε ϑι ἀνριδλοδξο ἢς ηχδται τοκεπο» ΙΞ Ἰας οιά., 4 ΝΗ δάυιςηταπι (σχαιίει Πυπην, , ἀὺ,ἴαρΝ αἰαῖ, δέ νον, τοάοιη ἰομία. Βεαίπηις 5, φοέάενν) 

τῳ δὲ ἐϑαρυϑ ἐτνἰή οἰ γαῖ ριον Ν .. τκαεμια νἱ ἀβϊέεννε ξατφηιὰ οἵ νίμα ἢς φίιις βοὴν βυδιτηάν χαρὰ ενμάιειο ες Τὰ Βίας Ἰφα συπρατ. 4 1. δ᾽ αὐυαί πος σείαμηι Ἰοοο γε ρϑυϊὸ δατὰ Γλυΐδιη ρος φυλτῃ 

" Μη νμδμβιδενε Ἷ εἰξ ἐα οἰᾶξιρ οὐϊεπιξεί. Οὐοὰ τίε ἰάοπεουε τε!» Τρία νειὸ ἀφείαψαί πὶς γοιομ Αροϊιιπιιτα ΜλμΟΝὶ; Αφρίιοαι Αρσίλοϊον Ἀ οὐπλδι φιοΐ ρεθοια. τοπαἐομοηι ἀοεϊαμῆι. ἐρονοτὸ Απιδγαίο πνα]υ! ΑΠ}[ςη- 

ἡ νὰν υἷα ἣν «πον (δγιιήπνι ζαγηί ΟΝ εῆϊ φυῇ τὰς (ο δτευίταιο, Ὀγὶμηᾷ δηὰς ἢςο φη)δάδεὶφ απιθηοι {ξωδι. Ἰτορ Πιρεηογο νοί!: ἀιχόγαςο δὲ ττὰ ἀπ ΠΝ ἐγσήεμεῖίεε εἰτί φυὶ οοπἀνείοπεην σγιεις ρυται το μι, ἢς Ιοαμςμτο Α- 

Ἐπὶ μοὶ ἴπῖυε φύζατο ΟὈΠΡΙξΈι, (Σὰ ἀν δ Ἀπ Β λεῖν ἢ οιμάςι δὶ ἡλίυς ἀϊυΐπι αβῆατα εἰδέξα, ηδ Μ μὰ ΗΥΣ Δοιςηάδιην εἴτ τα ρεοπη πο ἢ ἀὐλαν ἰαθα ἀρ! άκτιο ς Ροϊιοἷο ποίῖτυ ἀρειεἰΠἸονὰ 1 Ὑπποῖ, 4.11. τοῦ βίτογ ἤμας 

ἜΥ χη με μων δα ν νων αἰϊαυδίοπιν ἀἰϊοτειίοα (πο τΔπ- οδίφη άϊι [γε αἱ οἰκί, Τετειὸ 86 οἰξ ἀραέρι ἔοιοινάαπὶ γερυ Αγ - νηῖς ἀρραγοῖ εονῦ 1 πη γη]υγιιη ϑληρϑορ ἀείσμιε Αροδοίας μον αυρά οοἄσητ, ε ἅς τ ΠΠζατον 

ἀρ λοῖδα ἐφυνὰρ, ἀκρθ  υ θίον : ετροή. (ἰμιᾷ πο(εγημα διαίιε ἰπηον δοοηε ἀομῷ οδ{εαιτυν}- «Ἀρβλῃτ ἡ (ΑἸυτοιι γεψιήγιμη ἸΡίο ἴτη: μρδφαπιοπῖσ Ολ- Γ᾽ Ονυῖυς δὰ πιεῖαπε ρεγάιοῖχ συμ αἴ ρεγίζατς πο ἔταδι πὶ: 

ἀἰοηϊα ὡς ) ἢ ἢ πΓτρλῇ οποπία ει ποζλη8 "ὶ νεῖ τεπρι(σξητία ν εἱ Βοποτά ὈΡΘΗΒ ἀνφοίεεε, νε οαυίιε διλδια τά ηζνοα!ς {ἐπ Νἠ  εέοίδε ὃν ΠΣ 41.608 νοθος "- πεῖ Δείροπάσαπιιν οὐαπτιγ δὶς πον Ππηριά!Πινηὶ 

Νὰ Ἶ δὲ ᾿σλίι. ὑπ ". ΓῊΠῚ Ῥότῦας {υρρίων οἱ «'- “Ὄχοι ΩΡΑΉΝω, (ἡ νης Δεςερταδηξῆι Ρεηίεις δι (υἱέϊ, {κὺ ὑσεψάι ᾿ Ῥ μοὶ σηῦ Ανοτὺ φελιιηξο, ΟἹ ΗΠ βιῶ [Ἀ» ορται αυΐθυν θη πιοή τοοιφοιπμ τίει σΠ 1} μουαοῖ εἷς 

ἔεγΆ ρα οργϑῇιαινι αἹ.ς.8ι εἐχριοιπιαμε ἐφιζυν ρειριςωι- ΠΟ φἰἴς αι λτυια ἰῃ Θλελο διοριίοπὶ εὐϑμειάνιη. ἃ ἰρῆα ςητὰ ὐπαομυπημοιαγμενίων Ῥεϊαψίαιιον. Ὑἱνον ἈΦ ΚΑ1Π}}}, ᾿ « 

᾿ Ὗ Νιῆ . οα Ό ι ᾿ 

᾿ ᾿ 

4 Ἂ 



Ὡς. 5 βρμάλμασε, 

πϑοηυς ροερε- ΤΟ Ἰσϑ ας ἐὰν 

Ὲ ᾽ ΠΥ ὙΕΤ Ἢ ἄραι... νὐμπ δ ϑΝὐδεΝ ᾿ ῦ “ Ν ἜΤ δι». οὐδ υ τα προ προ ἐς 
Ρ Ὡν ἣ ἢ ἦν 
[ἢ ᾿ ᾿᾿ ᾿ Γ 

ἡ νριδόδδι ἐνμνόοχμ). Ἐδ γάρ» ραβίον [αν φυλῇ ναὶ φλαν ἱρ ̓ πιο αὶ, τι ]οαυίτα Ἰῆφην ἃ 

ψοόσαι ἀε ἢ} ἀϊοίτην κα ἰρεθμῳ τὶ τεὐ-. ΕΥΡΙΝ 4. δὲ Θεῖδι κ..χ.ο. αυυδὶ ἀΠοαυ ΠΝ δὼ 

πο εἴ ΟΠ ταρ, 86 ρεα πτί ἀε ἐρίο στ» αι αλλ δ.δὲ φυλόσαϑε ᾿Μοὺτ (τη. δὲ το ἤτοι, ἢ. 

οἱ αἰ χο : Οἱ ὑυρὶ "διὲς ἀἰσμομηνανι μοὰ τοπᾶλ!» χηϊβοκτίους ἀεείατοι αἰϊφιμπλ ἱπρόπαπο ἐδ, ροπηάο κα 

: , Ρῇας ίοτία φαϊδυθηνθηίυ εἰς, δ οὐἀοίατδυε Δ ςίμπτυε, 4. 54Ποὶ, ; : 

͵ ΡΥ μα, δ, μῦν ον: ΤΆ ς εἶτ᾽ ανἰπέηνὲ ρα- δι᾿ ἀιβμρ ἐὼῳ μλογξομιο " δη οὐκ ἀξιμτὰ σαϑη- ὁ, 59 Ἀ ἐος εῃὶ : ὑὰ φλέ 
ΟΝ ταῖν ματα 3 αἶ “φῦ φοὶς τίω μάλ-᾿ [τ εἷἷε ρηκίεπιίς τοπιροεῖν μεῦ- ἀκα ἀριέτον νον τα 

' ᾿ Ος τ ΑὐτΡ τ} 1 ναβὴοπει, ρἱοτία ἰὴ ποδίδτοις. [ΝΡ 
τὰν ἤθεα ἀκ λρυ σῶν “ὐξαι καλυφϑ θαι εἰς ἐ- ἰα ἂς ὡ “1 {|πὴρ ξίπμανν μα νω. 

διὰ γεμίνμι μαδν μρο αν νος μὸν [μὰ ἃν "Ειεηϊπὶ πιρηάυα Εἰς ̓ φ δαμ οιρΐδωιραι,. 

μῶν Ηῖ!. ᾿ς Ἡ’ Μυρεχαρὰρυκία τῆς κτίφερις τί ορη ἀΐξως, οχ ἐγτο οὐρίτς, οδίςτ- "πε λιαείαμονιη βιίηνα 

ὑϑη8 ἐχροᾶας ἀμπὶ τευο]επίυ 1. κηΝ ἔδίβαη, νποκόλυνιν 20 ἑαῖν τ Θιοῦ ὠπεκυν-Ἰ. 
(Οὐκειὸ οι κῤ ὙΣΤΡΝ . 611) Ὀεὶ. 31 γῇ τρηβοίϊς Ὁ 6 Ὑ4 1). οι ἮΝ Εἰ 

τὰ ΚΣ ἀν ὙΠ Γ: «τ ταν τ ΝΑ " νδηϊταῖὶ. πῃ ἀπ5. Ὠὶς ἐξ κῃ χὐμαιάννς 
εκ ν ΠΡ 

, 

Ἐδ αν μομέάο τὰρϑ μῶται ῬΉΤΙῊ Κ σις υπετοῖγν, οοπηάϊει! (υδἱ εἔτυν εἶς,’ Ποῦ ἤπια] | οἱ 
(ροητενίεά ρεορτῖογ μα 4} ων ἐκεῖ 

ὙΠ Ἰοούεοωρα ἡ τ ἀρέτατς 

ἢ φυδ ἴρε  αυδά δε ἱρίς ςοι ἀϊ- ἢ 15 ἴδε 4514 τ ἐμ 
τὰς πιυγδυς ᾿ἰοταδίτας ἢ εχ ἔογ- ἐσεαανα ἐδνυμα ς 

μῇ ΤΟΡΊΕ ἐμ ἡμὴ ῥῥ 

τοῖοι ταυπάϊ οὖγ ἐχοῦσει ) ἀλλὰ ὁ. τὸν ὑποτοίξαν- ᾿δβηησ ν μι, 
,Δείοεπιδιίο. ταν : . ἤν ἜΝ 

βαίοκοςἠ Ἐπ ἐλπίδι, ὅν καὶ αὐτὶ ὶ κείσις ἐπ᾿ αἰείο ποη δχ. λουϑερῳ ϑήσεται ὑπὸ τἧς δουλφίας τς] 
“αἰκὶς, Οκιειην 

ΒΜ ΒΕΊΝΕΙΣ φϑρφβᾳ οἰς τίω ἐλάιϑηφίωι Ἧς δόξης)  υἱτυῖε τοῖτυ τἰοπίδ ἴη ἸΙΡοχια- μον μιον ύανα 

ρου θη ᾳ ες ἢ τέκνων τῷ Θιοῦ. 
᾿ ΤΟ φἰφεὶς Πἰδυὴ Ὀεὶ. ΤᾺ θὰ Νκ βίδηνω 

Ριοριοεφυσαι͵ 1: ; τς ὅς 
σιᾷ οορηάϊευε, Πεσεσοτάϊπδητο, τα ραν οἰ οδείε ταπάφπι ϑΠδυταδίεε. 66 

τε Κων οοἱηνκοβζοιρη γὴ Ν υἱφατα ΕΚ Ῥοϑιαυοα νος- τίληι, δά δεᾶξοι ἤϊϊος Απρεἰοείρεξελιε, φαοτιπι (δἀ8ε ἐχοὺ 

δυπενς αἰεί ἀίϊατυπα ποιὰ τορτοίνοη ἀϊτ ταί, ἰάοό- τταπιμάμῃη οσΠοςδητιν, υδηυὶς δι ἱρΗ͂ ἰὴ ἴνο τηἰ πιο. 
φιο ῥερυταπάϊ νοιδο να πἰαίαις, ρτὸ ϑεζαπη ρεγροράοτο: - χίο φαοήλη οιοίο ἔπϑοτεησ ἰη τάητὰ ΠΟπλ ηι πὶ ρεδυήίλε, 
ψιοιδιρίασι ποὴ (τίς Υἱάστις ἐχρτς ἴω ῃγ Ῥιτο δυτό ος τς συίως ἔτης ἰροξγλτοτει. [πγὸ ἢς λὰ ἰρίος φυίάςπιβοπήρὦἢ: 
ἰρίωνμη εἰἷε φιοά νετθο κδοκ [μΑτιοὶ ἣν οἰβοάτινπάς κ- Βας δἴζυπίκ Ἐχρεόδατίο ρεττίηει. ἸΝ2πὶ γοργοδὶ αυήδοι 
τ ν νγδιείτυν φυοὰ ὀδεῖυχη ἃς βπηστα (οηίδν! ἀξῦοῖ ἐγπν.͵. νὲ] ἱγγίάςας ἡπραβρς ο ἧς δς πλιιηἀϊ ἱπηουξτίοης ἀϊοιη 
ἂς δὲ ἰρίᾳ Ἀλιϊοπὶς ἀρρεἰ!ατίο ἀςάιοίτυτ : ἤουτὰ λόγελοΐος,͵. τυρνε] οὰπὶ φξπιοηιρυς δά οἷας ςοη(Δογατίοποιη οοῆοις 
δαμη; ψιοὰ ταπιει τόγϑυηι Τυρτὰ Βοη νῃο πιοάρ νοτῖ- τρίτης. Ὡς ιν Δ εἶ νεγὸ ἀϊπὶπέζὰ ὃς (ποσίν ἀσίτις 

πιο δοηῖρε ῬιῸ Ὀογίμανο 2.3. ἄεβώίανε ».16. Ορἴήξενε, ἰά οἴξ λο ῥτοχίπιο νεγέριο, ἴτάφυς ἐγιηϊτὰ Βς (είς νατιίς φυκίερ- 
ἐς βεποςδοπείδις ἤδτιενς,3.18. δὲ {ιωρνῖανα, το νη 0 ἰΙοσσο πίδες δεργοροποιάϊς ὃς Ἔχρ! ζαη ἀἰς τοτίξειαρ νοτετε ἃ 
ῥτὸ νἱ (δηιέπείς νἱι εἷς βοίυϊατο, Ὑττας δυξοπὶ Ῥαυΐαθ τοςεητίογες φείαιη ἀοξξ  {Πτη] ἱπίεγρτοτος : φυΐδιις Δηοεῖς 
Ραττίου!α ολυ ΔΝ αυΐδ πη ταπξὴπι ἀΐχετας ἔστε, νὰ σοῆγας ἀεθοῖ φυοή ᾿ρηιίς Μοίες Οςμεῖ. 3,18, Γλδυπι πιαϊεάϊ ας 
εὐἱλανκαίεν μα δ οτία Ἔχειρίας, (ά ἀϊίατοὶ ἐπευιίπεγα ς- Τογγῶ, ἃς ργοίηάς τοὶ ἴγππάο, ἃ 4υο ἄδτα ροηάες ρηῦὶ 
ἐπ φίοτία υρ ουπιὶ Ομ εῖο ποδίς εἷ οομμηνιη 8, ἰάὰ οἴξ, Δ, θεποάϊξειο Οίεας 2.2τιδς ἃς (αϊογυπι οδβαξτατίοης (μοὶ 
ἐκ δ ιν δι θύο τη. Δ αν ε{|6]ρδνὰδ ὅτι ἐν ἀξ. νυν. ἀἰείταν »:Ροῖ 2.10.δς ι2. νηβς ρεῖξηβα οἱξ Παῖτος τγαβελον 

φυδδιου ἤφη ἐὐράϊρονα. ϑορ δῖος πιαΐεα ἀξ τὰεῆτο Οοπσγαϊ πίο ἀφοίαγατίο ἴ 
δὲ Οοπάϊπὶ πιιξαπτυπαυοιῦ τάπιειν ἐφέζειηα νεῖ εχ ἰοσ. {ίρωιη νεμείφοθων Ἐπ Ὀεὶ, τἰὼν κποκαλυψιν δ ν ἢ δ᾿ 

᾿᾿Ἰοόσταρεϊπιὰ τϑ τον, 5οά οἴξαπά!ε δυρυπηοητὶ (εῖφα Ῥλα- 14 εἴτι υπὶ δἰντῖα 114, ΠΠΠς Ὁ εἰ ρταρατατα, τς ρί ραιέῇαι, 
Ἰἰασιδος, νμφὲ πρὰ ἀϊβεγετε ἀς ρζετίο δή ξεϊσηὐηι αι45 40 Ἐγαίᾳγας, ΡΜ  ράϊαιν βάν βᾳ Θεήπρπ (ἀτὶς τοξεὸ,. δίοιμμα Βῖο Τληξο ρετίεείαιμε, ἱπιὸ ροτίαν εχ σάγαπὶ Οὐ Αἰ τα, οηὶπὶ ἀρρατυίς αυοά ἔστι Ἰοδηη ἡ 19 Ὁ ᾿ 
6 Οπδπείνατίε {νι ἰδ ἀϊοαπι) «ΟἹ δῖοι ουὴν νἱτᾶ βτενο 20 Ῥ᾽απιβαμ, ἀπ όεντ, ἰᾷ εἰξ ἡ ἐρεῖ ἰξαεία ἀϊ[οίν. 

ἴοτε ζυῤπὶ ἀπὰς πνέει! ἤριυ ζάαυς ἄξια τοδεὰ δεργορτὶὲ ᾿( ἀοίςεἰδίτιν 2, Ῥοῖλ.7. 1.1. δι τα. Ρτοηνετυητας οι 
ΠΑΤΩ ποείηδηϊον ρατύϊδιις φυὴν ΟΠ ΗΟ ΤΠ ΠἸοίοτεθ τἰοαὶ αια: ἀπρα]δτιοαίς εείτ ἰρεςίος μίσους ἀρεττὲ δι φορίο» ὁ 

νίωτραυδε μοῦ αὐπιὲπ τεβάηοις ρνάπιπηδτίοὶ ἀξ ἠΐε ἀΐς! )ς ποῦ! Οαϊ! ἃς πουὰ τεῦγᾶι πόα ρσίογασι σρίεἰυτίο ἤιε 
. αυα ἀῤρεή ὑ ἄραι Ῥοπβετίεημέπίσπτυν, ψνοὶ τὸ ἄγον,  φυπάθαι ἤως ἰῃ πλε οτει [πάτατη τ πος ἰΐθ ροίζωπι αἰϊεμετ 

φιδᾷ φυα. ῥτκροπάξταπε, [δηόειη οτιταδιαπῦ. ΕΠ "Ὁ αὶ μος ἀἰοϊαξίομοαι δὰ ἰοἰλε 4υα!ίελτου τοίεγεμάμ 
ἔδαι ἰῃ ἐκ ἅμα ἄξυΐα αιιΔηλ μϑίωνιν ἡοῦλης, φυαπὶ πηϊδυθ. ςῤηίδην, Ουδά δυτοπν Εγαίανα ρυκϑεος νοοιδυϊο ἔφην. 

ἀϊείκυς φυλσι ἰαῖς Πς ἀτυτ [το πια ἱ οπαειτεῖς, Μῆχο. βοαν δι πειιίσποπι, αυθῃίαπι ὅγαηι παεὺγι αἰνὰ εχ αἱο 
: πιὰ ρατίὰ ἀὐλαν, λον βανία. ἱπάϊαϊδυυτι ρεοραβϑηο,τιφάϊερευς ἱπιπποτταικάτεῖν φυεην ᾿ς ᾿Ξ 40 

9. Διρίο ὠρχάων δὶς ἐνιά!ηως ἐνανῖν. ἐηρὶ!8 οδβνπ, ἀλαλίδὴ τυΐτο!α ααυκην, ροιίὰε οδ ὲ οἵ» 
δ γδ ἐν να δδελα ἐδεντίσενς. -ΨοΪχαὶ γοβοραβνμἰρός τὲ ἀϊδυη, Ὡ ᾿ ὦ ἀρ τῷ οὐ τὸ πο νυύω 

Ἡσδὴ Ἐμβμιὰ , ἀϑαιᾶ, ἠδς τὰ ἐχρεεέ, Ἐτιῆπαε, ξεσνὴν οἰ είη. Ὁ {Ν ον βια [βοὶο ὐχ ἑκοῦσα, Τοτας ̓ ἰς (αγηιο (θά τοίορδ. 
τινὰ ἐνῥεία». Ἔβο νϑὸ κυάαὶ Οπουηι γοολνυϊαπι ραίδω. δοοἰρίοπάιε οἷ. ἴ᾿δφας ἴω ἔροηῖο ἡ 
τἰργεχα (ἀὐ0 ἤραϊβαιις εἴθ Πἴὰν φυὶ ςυρί Δἐ Ππηλὰ ς υ6] (ὡδίτς ἀἰσυηταν τες ἱπληἰπιαῖας, αὰ αυᾳ ἠδιυτα ρι0» 

ἀϊυ ε ὐδπ λπα φαΐ χογας εὐρας δέ Οο0109 ᾽η. ὁ ρεπίοηο ἰστιητάτ, δοίην εὐοην ὁπιρία πλτυταῖ! ἱποίηι5 
᾿ ἐδ ἀαισυν φασι γεδιη ργοίριοίθην. φυοι κεΐροπ. εἰοπο τεπάεγς δά Πεὶ ςοπίςτιαιίοπεπι. ᾿[Πείηα δι }}8 νη 

ε δὲ ̓  πῆνο Νο βού Νι ἴ χον "1 Ῥείράα Ἠευτεϊπηαπι φυαπὶ ἔς ἐδείο ἰῃμάίνα ὡρνώρεννι τᾶς ρεοίπὰς πϑάιις ἑεύσινιν 
γον ον σἢ έρ. ἀϑ Ὁ δι αῖδναν ἱπαυάλωι ἐὐρίϊοά. ἧβάαυα ϑδεσύνεον οἱ τερυξηλη5., [τὰ εχ ρεζζάτο ἐμυείψ ποπῇ» 

ἐπε ον οὶ δέοϊείηθα: 19 μη. 6 ἦι φοίσρον πε νὴ μεὶλάγε οὐ τροιθμαν γνη 
εν ἤρα ὑ 

τοι] οὐϊδείοπο πινηάυαιἑφυοίμετε δἰοπεὶ Ἰοήπίηιν βερεὰ- 
᾿ϑποκία. βίη νοϊὴ Εκίεδια οὐλβοτε ςοπήδτσι ᾿4μ6π-ὀ τιχηγίξα ἔρϑηι {}}} ἔδείς ἰῃ Ϊ χρεδβεπηυού 
᾿Ξ μὰ ἵπ ἰσατοά!Βί}}ς φοτατι ἀθμνὰ ν ΐβοη δι ἱρὰ εἰεπι ἀξ μα λα εις ἐομαμη αι οἰβηιοι νι “νι ναι. 

ἐλίδι 
ἐππῦν ἀεὶ δῆδε νάπίεατια, ἄναπι ἰπηρίϊα Θ.. ἀΐδπι φοπίλαπιον ἐκρεξεοηὶ Εἰς αμρόπι δαίμων ἐπ δαυταηοην 

υ5 ἱπίστιήκηι, Δὲ ταηάετι αυσηιο ἤμι δο ξ!οεἰοβ μι πνεϊμεπειο Αδ.4.λ.. ὃς ἐκὰ . νι "κέ ἷ 
! ἀἰνεῖῦν αρίμαν 

4ῳ...9 
: ἢν. δά λεὴς ἀυρφυα μϑν ἡβ' 

νοιθίς ἀφοίδεααε, 1114 εξ ίεαν εἰμ} δὰ αἰ πιλητία,ποανε ἐς. ὠνμκ οἢ. ἄπθανδον ὁ πρῃθῖῥιαα 

ἃ ἔχζοισ ᾿ 

᾿ὡπί πού νερὸ τῆς. οηἰδεσιχίαν σαι ἤιογαπς οὐδ οοπάἑτδιοτία οἴ μας ἰρίοπιδ᾽ ἡ 

δῷ , « , ᾿ 

αὐτοὶ ὦ ἑαυτοῖς φενάξομδμ οϑεσιαν ἀ- 

ἃ ἐγἴϊιονδινν νονοά δ ααδίννν ἐμ βουθινιε Οοντι. 
᾿ αὐπὸ ἐ ντίσεενδις, Ψαΐρ, Ονία Οὐ Ὁ σεις Ἐταΐ. 

ἐμμε φολὰ Ἐβο νε εἰ ίπιο πὶ δοςίρίςπάυϊε 
ῃ ἢ 

οἰ δυμδεννε 4υμο τίρεν {12 ἀςοίλτςς, Ἀσρετζατ ᾷι- 

ἀπ τ ΟΞ τωρ, ἀ{π' ἀπ κ εν νος Κι Ὑ μον ΤΩ τὙΨΡΡ ΨὉ Ω Υχγ' τς 

ΑὉ ΚΟΜΑΝΟΡβΒ. " φ9 
ἀφξίρ ἃς ἀϊο!μείοπα ταπάεηι 1112 ρεῖ σοηβαξταιίοπεῆι 
βατια, σι απι ἤυης πιληςίρατιιϑ οἵ, αἴϊετοειυν πη πίη 
"πὶ ἤλτιπι ἱῃοογγαρείοηϊν, φυΐ ρατςβῇει φυμηι Η}}} Ὀςὶ 
ἐπ ρἰοτιαπι ἐμ εξεητας Ετίς σηΐηι ςίυπι πουυτη ὃς τοῖτὰ 

γε Ηεδιποτὰπι ποτε δπιςοοράσην τε[δείαἱ ἰοςο. Ιταάς ς ποῖα, ἃς ῃγοίμα ρϑορβν Ὡοη ἐηεςΠ  ἰς ΑΒοϊΠοηςᾷι ἰρίϊι: 

μαςιτοπίμηχί οαπιπ᾽ ἐλπί δε διροίς ριιγε
 οἰρίν πὶ ἕν τοῖξων τα 

(ρρϊουί αυο ἐχρίεπάα ςοπἐσυδε
ίοηί ἀσεγατ. 

υρ Ακ [γόνα φοτ ηβθΙ ΗΝ απ δουλείας αὔερϑοοκι. 1 ἃ εἴν 

εἰειητία: εἰτὰ φιοά ορροηίξις τῷ δέζη. δες πιο πειίμνας 
ἀς Νίς τοδιις σοσίϊλατῆλις ἀσοη εἰΐς ἐχεχὰ γοτδὶ ἀἰυίπὶ ἔς 
πο: οὐαϑΑπάνηλ. ᾿ ᾿ ᾿ 

͵ 

ΔοἔοΕέρυ 
μοτιθ ελοονερρ στον ενονοικιζοννν ον εατπύ δες στοειβ

ώκανιοταστοσιττονονν Ἐπ ττο τ τ 
, 

οἵδαμδ γὰ ὅτι πόσοι ἢ κτίσις συφφ, 1.1} δογι5 ση1πὰ τοῖμ τρπη- [21; ϑοέννα φηΐαν δυὸ ἀ οην- 

νίζοι χαὶ σμυωδένφι ἀ γε! τῷ νυ. 

Οὐ μένον δὲ, ἀλλὰ καὶ
 αὐτοὶ τίω ἄ- "ἢ 

αρχίι) τῷ Πνα ματος ἔχοντες καὶ ἡ μεῖς} Ἶ8ι 1 

᾿ 

11: 

Ρἤ! φυΐ " ρειπιτ!λ5 δρίγιτις 
μαδείηυξ, -ποῇρίϊ» ἱπ αι 4π)ν». 4-}. [ἐρετά νον φφηνήπνην., κάο-. νεῖως (αἰρίτάε, 

ἀμιῃ ογσαῖα παν γηὰ {υ[ρίταις δὲ πὸν ΟΥΦΑΙΝΡΑ ἐπ ρεπη [ἘἸ ΚΤ’ 
“γῃὰ ραττυτίτς αὐ δος νίαυςο! [δα εὐ κύων 
τε Ρυ 8. , 

. ὙΦ, ΑΓ] ΜΝ [οἱ δον ἀνέμην ἐἰ|4, ελὲ Ουϊηιὸ, α 
Νέεχυς νετὸ ἐἠδ οἱ αν [εἀ πε μεθα ἐπε πετς 

. 1δρίνιίη βαθεηῖει, Φ’ ρα Ἰοϊελυταιοιό, 

, ΓΜ “ ἐξ υἀ ΓΑΤΏι5 τ άο το- ρθοηεην βί ἑογηην χρεζ!ζ- ἴῤᾳυς [115}}] ἔιω ᾿ 

πιιδεγόυϑμοιντίο ὅσο λυτροοσιν τῇ σῶ-} Ὁ 5, 8000 βεδιποε φυοαῦ. 
γδυδν πεῖς πες, μά αΠῈ Π τεάεπι.  [{5'»γεάεπιρειοιεν κοῦρος ρα ρίαν ἱπὶ 

ματὸς ἡμδ. 

τῇ ἢ ἐλπίδι ἐσώϑηρδρ. ἐλπὶς δὲ 

βλιπομϑμηνϑκ ἐφν ἐλπίς. δ γ θλέπι ῷ, 

ριοπεπὶ 
14 2 Νᾷ ἔρε(ογματὶ (υπιι5. Θρε5.4| ὅ8ρε “ηὐην [αἰωὶ κα [ν- «εὐίοεεν ἢ- 

διϊεοῃ { νιάδατυν »ΠΟΏ ἿΠ ίριε, πε. 5.861 “ΗΕ, 4μκ υἷς τους κὐἠέριϊο- 

ΟΩυοά επί 4815 Υἱέ ςτγ. “τυ 

γΗ ΠΟ[ν". ουνόίεδεξ, ἃς 
ρΡοτὶς πο ἐγ. ὠρύμο 

ἀειμν, πη φῇ [βετι πάν πὶ» ποίᾳ ἔω- 
φμοά αὐάδεῖ ΠΧ }ε- τοι, 206] μᾶ 

͵ ᾿ 4 ϑριιἰ» 
ἐχαὶ ἰλπίζοι; ἡ ϑσηεσο οι | {μα μλαμὴ ἐγρμαι 

δὶ νοῦὸ ηιοά πο νἱ ἀσηγυ5,. δὲ ἀμίεη» φμοά ποι υἱ- τὰς τ,.Σ 
᾿ΠΪ δὲ ὃ οὐ βλέπομδϑμ ἐλπίζομϑμ,, δὲ 

ὑπομρνῆς ἐποιδεηγόμεϑα. 

οἰσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα σιωΐντι" 

γωθωΐετα) τῆς ὠδσοίως ἡ δ. τὸ γὸ 

φοσὠξώμεϑα καϑὸ δεῖ, οὐκ οἴδαυϑρ, 

ὠλ' αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὐὑδρυτυϊχοίνει ΩΡ 

ἐδ σιναγμοῖς ἀλᾳλήτοις, 

[ρετάπιας, πῆρε Ρος τοϊεγλη-} |4θπμν βεναηνμ, ῥεῖ ρα. 1} ἐδχιδίοπ 
. τα πὶ ἐχρεθεάπιι!8. ! εἰεηεέαην ἐκ ρεξξαπημ. 

., Ἰτίἀοτο δυζοιη 8ί δρίτίτας 16] δένἑψεν μι φ’ 5Ρ- συ οεςἀ2- ᾿ 

“νηὰ [Ὀ] ευαι ᾿Ἰηβεγηίταιες πο- 
ἰλγα55 αυ14 εἐπίπὶ οὐεταυ δ᾽ νῖ ο- 
ροτίεῖν ποὺ πουΐηγι8 : [εἀ Ἰρίς] [ρνηρ βάρᾳ Ξρίνέμει πόδ ρων 
σμίγίτως ἰμτογοεά!ς ὑτὸ αὶ | , 
᾿υζριτιῖς ἸηοἈθΠ ἴθις, - μεμαιγαὀδιν» 

Σιἀείρδεποςεῖ 
(λεϊὰ ςοξέτει, - 

τόξο φἀϊῆψαε μηϊεηνεα- τουνηὰς μόα- ὁ" 
τεπὶ πο βν4π). ".4πε φωμά ο-- ἀντι οδείουΐς 
γςπλθε βεωϊ οροτεεξ πεζοὶ μὐ δὴ με μλῤλ ον 

51. [βιίαρ το πονῶ χερί ΤᾺ τῇ 
͵ ΡῬδιιῦ.. 

τες ἐεχρεᾶδλη- 
'ὄἄμψαν 4υοά ἔω- 

ἅμα δίς. ὀχ14.5ερεϊπιὸνΝοι οἵ υδά (εοάπιυε ὧδ αἰ Δίοηυσι ροπάσεειααιιαν βεανιιαπι ριαἰάϊαα τυρρεδδεσηερεειοε: φὰς ἰτον 

δὲ οοπ γουπεγφαμπι ἃ ϑρίεἰτα [εἰ τι ΠΦΌΙΕ παρέιληις ριοβοϊέσδιτυς. - ΝΕ ἣ 

νο""»".»»5.Ὁπεὐ τ΄ τέο πρπρσ“οι«-πΠΠ 

: Κηὰ ηρήτανε,συτινάξοι.Ν υἱρ τα, ηρεποεηι Ἑταίτιας, 
' Ἰοζοποη ἤξ πίβοατ ἀ σ᾽ υτίδήεπι ςονροτίς αὖ ἀπίηηα, 4υᾺ 

ὁμφεηη τε εγεης ψιάεμοος δά πος, ϑυδίῖ "1 νιέσαι πο το ἢῖϊνι δρίετας ὦ οοτροῖς Πρ ετγάτας ἃ ΟἸγῖο τοορίατα, νς 

ἡ βιεαόγιο πιαϊογατι εχρεξεδης, μοαιίτυν οπῖπι ἀς δὲς 

μι μιοίορορο λῃ) ΝΑ "κὶ ραπωνημησαυώ δίνει. ἄτα ἤραϊβ- 

(ἀρτὰ γιιφάς ΡΊ ΜΝ ρΡ.1.1.5.ἀ ἡἴλπὶ ἐρίϊας ςογρυτίς ἱπ λὰ- 
χατίοηςφαι, ας ἔστι χα οἷξ ποῆγα λἀορτίουίς οοπίαπιιηλτιο, 

γοοξ ἰἀιρίωπι ιοὰ ἐρεγαξιτ,ίη δος πηεηνῦτο, 4 ον β- 
τεῖὶ τί μι ἔλπιζοι; ΑΒυηάς ραττουϊα καὶ, 4δ 4υο ρεοπαίπιο 

νων, 0. δά φαίῷ οτενννι τὸ χὸ τί ὠρρο ξώμιϑα.. 
᾿οἰςἰητοτάυπι κὐἀὶ (οἶφε ἀττίουλυν ρατείομϊς τ ἱητετγοϑπτὶ, 

γυϊχάτα Φ' μον ἐρβ. 4 Ρεἰνοῥε σε, παρχίαὶ ἰὰ αἰξιραιτιουΐααι ᾿εἴάπι συυδὴηυ ἊΝ αἰλεγώνυμα,ντ ρτοἰ εὶς ἐχοπιρὶν ἀο- 
" ᾿νῇ φεπ οοιτδαὶ οοδίν ἔλοὶς ἔοτς γε αυοὰ ἐπ μοδίς «αρὶξ ̓ 0 οοἱ Βυύκυο 

] 

τερὔν εὐ είο ὃς ΟἸετοπποηίληις οοὐα δα δ 
ἰὰ εἰ» κι μνάνωων.  κὐερηύνεννν ψφυνεγκν αὶ αἴδι ἀάο- 
Ῥιϊοπία δυϊθοπ απ). Ὀδοίξ δαξριη μια δι ὁ αροιποπίαπο 
«οὐϊοσ αν Ομποὸ τοῦ 1,αεἰπέ, {{|4ε}]νοἀενηρθδοηδιν 
ΦΦΡΡΟΡῊ ρῇνὶ λνολνηρώνιν ἐἢ σώμρτοι ΠΕ ΠΠΠῚ ἀρροῤεισηα 

ϑεειηρίαα μ Μαρίν 9. Ἀφάδίαρηυ δυῖφιὴ οοίροῦν δὸς 

Οαπκδην. Ἐτδίγηιι:, ἐίμννα βος ἡρῇνην, 
4μά οναιητὶ [απνων. Ῥυτροὶς εηίσι ράττιουαπὶ τὸ πο τείετ- 
αὶ τὰ τὶ (»ἀ δᾷ τοῖμπι οτατιοηἰἐςοιιρ!εχυπν ας εχ ροιεσ' 

ἐμξν να ἐμτ Δ  ξβίον με 
͵ εἀμιοάνιε ἱπυςηίαν ἰῃ οα ἐξ π!ῆςα- 

θτοίμνε ἡμαε καπιεα δαΐι γοουΐα ἰηξογρτεῖαο αν θαι 

υἱασιεην αἰ ἢ ἀμορίδιη εασηνρὶο ἐοηβειπεῖον βυιαναὶ ἀ- 

τειῃ εβ6 ροείυν ἰάεπὶ ἃ εἸαζαγε αῖάιις ἕνεκα κυ ἰπ ὠσοῤμα- 

χἠερθεμωννκογίθηνϑι δανλίουε εἱϊα ἀλλ" ὃ: γισιειπυϊεὶ 
δι; 



ΝΣ Ω 

“ 

" 
νον 

᾿ 

Ξ  , 

τον 

υ 

Ἀ 

Ἁ 

᾿ ᾿ ΤΣ ἡ 

ὩΣ 

,“ . 

Ἔν Σὺ , 

ὰ ὙΣεὶ {πὰ ἣ ἧς ᾿ Ω ες , , “ π 

ὅ ἃ - ΠΩ ἢ" τ ἢ νὰν, Ξὰ ᾿ Ἧ τ, ἾΣ 

οὐρνηδο δι 
οποίος ἀπε καθίτυτ ῥ ' 

ἔδιδιιν Ρχὸ ποίοίρ ἱπεοκροιίλις 
ΦΙΝααι(ντ ρελιοτί ἀϊςοῦδης Α' 

υἱ͵ὰ δο9 λά ρτεοςς ἰηΠπἰρκι ,αἰαις ἰάςον 

μεῦντ, “ἡ 

ἥν, ἥξω ἴω, ν΄ τἀ ΠΟΥ 

Ν 
ἐμ. ' 
μΝδ υδά λρυιά ϑατίόπι νοΐ. 

ἣ τφα μά μονα 
τί νετθα δοίω- - 

Ὁ ἀρίκνα ποδίς ἴπταν ἀϊεας, δίο ἀἰοχειιοίαιήαγο, ΟἹ... 6 αιιο. : 

ς 

τοο βόβεοδο 
πο: χυὶ ἔφυς 
808 δῦ (ΠΟ 
εἰερίε, μὰ δεἰὰ 
γικάεί ἐκ 
ἘΠῚ) ὡμ σοὶ 

εεπίρφτε νὸ 
το ἄς ἰυβί- 
᾿διὼ μὲ 

σγυσφπι δὲ ΥΌῖ 
ες ΟΙοείδαι δά" 

ἀιέςι, 

Π 

» 

ἢ 
" 

σ᾽ δὲ ὠσυνᾶν ας καρόίας », οἷ δενκτὶ πὸ 

φρόρηῤκα τῷ Πνόῦ καιτος, ὅτι Κλ Θὲὸν, ὧν- 
ἢ γυγ χρίνοιβ ἁγίων. ' “πὰ 

Δ 

: ᾿ τς ᾿ ᾿ “" ς Ἀί - 

ἩΝεοοε Οἰδαμᾶν ὃ ὅτι τοῖς ἀγαπῶ σι τὸν Θεὸν, 15 
πες ἰὼ ἠοὔκά 

, ῇ ον,» ΗΠ Ἰὼ 

οἱ "πὮ σι . 

' ρΡειαϊείδτι δ ντῷᾷ "78: εἰς αγαοδον, τοῖς κ' ῷ9' 

Λιρίπιωτ οὐ ϑησῃγ Κληήτοις οὖσι... ὃ. Ὁ 
εχ εριου!ο ὐυϑεν τα ᾿ 

ἀεπεῖα, ἕμπι-. ᾿ ; 

Ν . 4 

Ν 

27 (δυιά [έῤῥαι ἢ τμηι,τί τὸ φρόνημα «ὦ Πυδμμινε ὰ εἶ, 

μά ρτοςος μεν [υῤριτία ἃ δρίτίτες ( αἤ ιν ῥιοβοϊίο αι, 

τσ. Νᾶϊα. εὐιάπι Οἰλγοιποπίδηις φὐάςχ, [εατίαὲ ργο, ἔλα, ετπροῦ τα δαρίβπινα ργαβδίμητς γέοποςρτιμη βυΐς 

φρόνημα πάρει δε οἱ. ΗΔ “ υἱπὶ εἰ φυοά Ρλυλις νοςάτ 

ξοιπιαϊοηί, δα (ςπίυηι δρί τίτιις, ἰὰ εξ ας δρίείτιιδ ἰῷ ποίνις εἰοῦν [τ ηὺς (0 (εγλεὶ ἢ χυπη, ἄς, αιιοά λὲ ς 

Ῥιοϊοὰς (0... φρόνημα ἰροσίλίίτος " ; 

ἰη ἰρίό ἀπέλογυπι ρτσοιηπ ἀέλοτο ςζῸ 
ρίσοςς πρόμον, ψδρῳ γεΐυς ’ 

τααψ), ἐϊοσς 

δἰ 'αυδιοῦυς Δδ οο φιοΐ σρροηίτανς υρτὰ ϑριγιται σΆΓ ὩΣ 

6.δι Ἰά ποῖαῖ αιιοά ἡηττα πος ςοιουκ. Τἀςπὴ ρεσ ροτι- 

ἐπα τω Ἰητοῦρτεῖ αἴτη απ τη δφηίω, ἡ νοὐλ. τς νοτῦρ εἰ (οτιδτο πΌδις ἀοίςτιρεας, Δ ςοῖτος ἤπιος, τυρὶ η ἡ 

εἷο οτίλπν ᾧϑνησις, δέ τρί πιὸ τὸ 
᾿ δϑιανόιόμεν ἀρροϊ λιν Νὰ] 

'σαῖλ,β εν φωῤά ἀφβάετει 5 ρὲ» με: (σπτοπτια {ντ ἀγοττοσ) Ποῦ 

ἀκδῃ φαριδλ. 
) 40» 
(πος ἀ 

φαπάμ, πες ψποπιράο γοῤάπάιιο βηςαὰς 4ι!ἀ διις αυο- 

"ὰ βεμπάηης Ὥρα , δίς. ὅτι κριταὶ Θεὸν διέ. [4 εἰ φαὶδ 

( εἰ Ἰρίυ Ὀςὶ νοϊυδιάῖς, νὲ κρι πὸ Θοὸν 20 

(ᾳ εἰ μεψοάωνν Ῥερην ας, (4 υἱ ϑ«α μί 4») οεχρίγοεῖ φιοά 

οἱ 
φοςτ δτούλτὶ 

ὰ ἀἰχογδὲ ιϑὲ δεῖ βεως ορφτει : δέταις πᾷς ποῖα εχ αυλ 
σὰς (μρίτια ἃ ϑρίγιτιι πχληλπτία ἀϊίσεγηλτ ἃ μι 

᾿ριεοίδυις, Νδαιίντ ατοἀὸ ἀιχὶ) Θρίείτυιη ροβυϊαίς ρέο δη- 
ἐχὶ» αὐμι Αἰ ιυὰ δκοϊλτας χυὰὶτι (ἀπέζοτιιαι ἀπίιπος δά ρες. 

τος ρᾶπάναι ἱποϊτατί αὶ ΔΗ πορις ἰμβ Ποτας, Ὥξαας ας το- 

᾿ἠβῥαναῤαις 

. 
ΩΣ 

πλσάο μεεοαπάυιη ἶς, ρος ουλαιιαρι ἐπ πιοτο πο γΘαιγον 

ΑἸ κ᾿ Θεὸν ἰητοτργεϊδητατ, ; 

: ἀλώδὴ ΑΝ Ἢ κα ἰοῖρας ἰγεο ραττίςιμα αδ 'φοπείς (ςτίρτο- ᾽Ὁ 
εἴθυς νἰαγρ 

Ὦππηο τλοτιΐ δ ἰηαπέιυ μἷις 

Ἰ. ΑἸ ἀξπίφας κ᾽ Θεὸν ἱπεογρύοτδητις ΑΡυά 

Ὅειμῃ; Ἐχ εις ὐτοπι τητονρτειάτιοηιδιῖς θᾶπι ἔπη) ἀρ ]ο- 

χὰ υα παϊμεν τ οἱξ οπππίιπι Ππιρ νοι πη. 

λὲ να βηνηί 4ἀνμανεηῖθ 7, “πὸν τὰ σιμναργνῖ. 

Ουοορεγιηάι,νε δέοι», πος [ὰ 

τὰπι ργαροιτίθηςπι σι ςὃ τοίδτο φιὰῤ αμὺπι ἀς τοδᾶν 
δάμετίς Ἀἰς σας νροίοίας, ἐα οοττ 

, φοπμποάᾷ δὲ γος , 
ποὺ υπππηοετὸ ἀοοςάυητ, Ῥυτγαπίλιμοιη εἴτας ρἰαπὲ 

,[κάταπῃ αυοὰ οχἠξίνπας ΕζΑΠΏϊ!9. νετθιιπλ σμωνργιῖν ἢ 

ηοη (οἰκάμαι ποὺις 
5 ἂς 11 

νος 
ἰρά αἱ δτίαταν πλυῖτας., 0 

ταβοιτὶ δὰ ϑριτίταπι : αἰ ἢ Πιθαυάϊας ΧΡ, νῖ κριταὶ τὰν τα Ιάδηι.. 

ἀεείλγοι ἀσάις θὲ τᾶσι. ΝΑῚ τὸ σιμωενγῖν (σιηροῖ οβάμι πές 

. ύμων, φαττιςυΐα νογὸ, νἹιστίαϊις δὰ τὰ ἐς 00 ἀρ ιτὰΓ ΟἹ Ἐ τρ. 
Πείαφοηάα: πειηρς 84 ρτοίρετα ὡς λἀμετία: “ιδηιϑ ἐπα 

ἁυαῇ οὐ οουϊονροίαίς ἰπ ἐρίᾳ παπεε εἰς 
Ὀυαὶ ἀερίατας Ὠιζεσε ᾿ 
ιαοϑοῖ ΑἸἴ.27.13» 86 

{ Εχριαξμενιο, Κατπιὸ φρῤήσιν, Νυ]Κ. δευμαάθην βηροξϑηηιν 

4.1} νόος ἤφωϊβαλτυν ἰὰ φιιοὰ Πδὲ φυίίρίιι ξλοϊεπήιη. 
ἱπαπιψιοάΗς- 

οοπίϊαϊ φμυ ελυίατυ αι (Δ]ντὶα 

αοίιται (τὶς υκείτας,, ρατιϊςυΐλπι ργο ἡ ντ εὔιαπὶ ἱπ φενη 

᾿ψώφιειν δὲ φρρερὶ ζοιν (νπά46 φεῤγνωσὶε δὲ ὡρρερισμδι) ΠΟΙ τε- 

(ῥολάοτο καιίπα ἐπι πεοι Ῥκο, ἥδ γκὰ α, (σὰ ἐξα ἢ 
ψηιβολγὶ ἡ ἴῃ εσ' ςορίδετατί (νης οἵῃπε τοπηριι ς 
ἐοηζττυτα, δι αυα οδυίαγη ὁτάνλρ ὄπλιῖε τὰ σέλας δὲ ἤτδς 

οτάϊπαναι λατείδάκαι, φυλημί Αἰἑόψιί ηοη. ἐς ρτγορτγίὲ τὴ 
ἰρίοϑερ ραῖνη ἤφὸ Ρουταδιν. ᾿ἔλαις: Ἰάςπι νυ] βάτις. αἰαῖ. “Εἰ υοά λᾷ φῷ ϑέστωι ηοιηεπ αἰείποι, γοϊεξειτἢ, {να 

ἡνὴν: 
παι 

Ἐρίλαί, γι ταν νι δετι μοίϊοτ βδης φαρείειι νούσων 

Ἅυο εὐ ἤσαν ἐς {νι 

πιοάὸ ἀϊοειπι) ταίπδη λόγο ἀϊπιιῥιάπτωγ, γε οχνος ἱρίο 
Ἰοεο ἀρραγει,οϊιατο εἰμεν εριἰςΐο 10. Ῥεορίδγοβ ὑπαίαν 
φιαβμμινοιλπς νόσον ἱητοεργδταγί. Ετ νι ἐς Μὲς νοοιδειᾳ 
εἰΐθιιε ἰα ῃσς ἀγραπιοδιο ἔαρ οὐειεγςπείδεις ἔσιπ ἢ ἐ!- ςς 

Ομ νετὼ [ςγμκλτας, σον ἀ42:7 
αϑιΐς "αι! ἀ (ἀρίας δρίττις: 

7 ᾳυὶα (ξοιιλάυτι Ὠειαὶ ἰητεν 
οςἀϊερτο ἰλπδῖ5., ,. . Ὁ 

“2 ἸΝου ΐητις αὐτοπνρῖς 40} ἀἰ- 
᾿Πρυπῦ Πουτα, ὁσαηῖα πιὰ] κ6- 
ἰθηέητο ἐς δὰ Ὀοημαι: [15 δ,.-} “ 
ἀείϊοεε αὶ ἢ δχ 
.« νοοϑεῖ ἕυητ.., 

ἀσοίτοίο 

τίς [μτιπιίι, οίες!, ᾿Οαστο- 7 

Ὡς 

εσραίιίς, Υἱάς [0λ1..14ω16.δ( Πρ Άμ.2..,- “πὰ " 

ἀλαλήφοις. Τοῖῖυ Πουθι μο αιοίλην ἀϊοορ αι μάρμαν 

ον 
ἰοίτατ αὐτεην βρίτϊι ἩΒΕΊ ῥα βδκὰς νὰ εἰεπηεπιυοιντ ὔἰρφὰ νοτ αγ ρίσρηοι Αροίοίιε᾿ -- - 

ὥδιεις, [ηω΄ σ΄," 
κα συν ἈΝΕ ἐϑυροῦν οὶ (ἰαγαιποηΐληις ἐοάσχ πάθοι 1 λυ. 
πᾷ να εἰοημι πρὴ βο[μπννοι, : ; 

« 

ὡρὲ πρβεην ἤρωμαι ᾿ 
οϑάα͵ [ἢ ἜΝ 

Ε Ὑεμει γος βομκήμῃ 
πὴ βοβωὶ ; 

. μι δος " ἕῷ 
,. Ὁ “ 28} δείονιι ἀϑεην δ οῃλαῃ 

ΜΗ ' σοοβ γ Φμ Ην ἣν δομμὴς ἐμ 
Ῥ' τς Ῥ β , Ἰ υοοαβὲ βυη (πμξῇ;, 

(τἀ (ὠπιιτλ., δέ, 4πάβιης Πφθιν είς τυιταῖνι!ι, ταπιρῃ Ροιίζ. 

ἰητς]ι ἄτην, ΡΓοριετεα ῥγννίσες νΘοάτυ τς δ. ὡς νι ἡ πὶ ἢ 
δἠτίζιη ἀτείηςς, Ρτοτίας ᾿πιηιο- 

τα ςἰἴς που Ππηις., ρτορίξιςα φρόϑεσις ἄυοαις Δρρεϊα- 
τυτ. φρρορισμύ ἀςπιιὲ, χά εἴ, ὡρισωώψης βουλὰς Δέϊ,1.}), 
κεβοας ΗΝ ΝΡ ἰάςπι ΠΠμ4 ἀσογοζιμτι ἤρθη τοπιριὰ,ς 
ς ρὲ πείνας οάυίας ἠτοιηίταξ (ςπιο! μβτίττιτας, δι τη 

εἰνξεπάις τυ νὴ ἰπ τορτόθαπάις, ἄτι! ἢ οπκδοιν δε χ.0.ἃς ν. 
11.δὲ 583. Ἑλίσου τδηηξη μᾶς νοςοϑ ἐσγὰ (οἱεῖς Αροίξολιπι 
δὰ εἰεξοπὲπι (υοτειηροτε ἐχοχιςπάληιν δοσοδιηιοίίλις, ὦ 
δι πἸεγιτὸ, 5105 εἰ ΠῚ Ἰος,ὰ οἰξγία!ατι ἀοἤιπατος, ρεορηὲ 
ἀϊειυν Ὠειφφριᾷ (ἐ ποίϊς νιὶ Ρία].1.6. δὲ α. Τιπιοζῆ. χη. 
οίςυς ἃ οὔτγασγιο ἰάςπι ἀιοιτυγίςε!εγᾶτος διιιηζοιροῖ ποίας 
φἈυϊίας χἰσααυιτήτο οχίτο ἀείπατος, πο ηοίϊς, νά ΠΝ 
τεγηὰ θα φυτὰ πο ἀιφηλει Μλτι.7..11. Ὠεῖδάς εἰοίϊο. 
ται ἰαἴυς εἴς ρεορηὲ 

ἀυάϊοιο 
υυτα λιτςπὶ πὰς ει Ὀσοιμάςπεὶ 

ςτιτὰ πὸ Πιθοτάἰπάζιγ ας ας σαμῆς [ἀΠ- 
Ἰὰς ἀ. ἀςετοτὶ ἔμ ἐχεαιμτιοιοην ογάϊπαι ) (ἴτ πεςο πὸ 
(αυοά Ἰρίὰ σοπιτάσιογιπι γατο ροβαυΐος) ντγιρ ας, ςίμα 
Ὁεϑ δοΐ ταπιὰϊη ἤθεα 8. πιεγάχο, ἰξ στνδπ νἱ το- 
ἰδέζατο 8ς πιάιςαὐιτο ςοπηφοταπάδ : να]άς (Δ ΠΠιιητοι ψιὶ 

ϑ τ ὃ 

4 {ει ππάμον ΡΙΟροίιωπν ᾿ 

Η Ε μ ᾿ 

ανοϊμηταῖς. “Ηος ἄκιται ντ ποι τοιπογὸ, ἤσαλις (Ὀττιμτὸ 
τ ᾽ 

ἐπ ρηῖς ̓ αροητὶς οριῖς Σ(οπηϊ, " 
ῥ "ῇ; ἄσυταμος ρεόρτιεξ ἤιΔ ἐπε πτὰ ἡπετς ἅι 

«ἰάιϊεῖς Βόςρ - 

“ 

ριξροίϊετο πιεῖα ἧς εις ζοπηροτγίάτιιγ ρούςατι δὲ ἰλιγπιλ'ν 
εἰδηῖς τορτοθολῃ, αι ( οί ίλη. νοὶ του ιτᾶτς Του εῆ- 

ψεῦυ ὦ ἠΔ υἱῷ «μία μας τ) ἰάςιστο οτὐοίδπι δηλ} βρορ μασιν 
ς ἴῃ τορχοθ δίς ἐπηαιηζτιιγ,δί Δ (οἷος εἰνξεπάος φρρεσν) 
8 ὡρο8.... τεθτιαφυηῖ. Ἡμης διτεὴι σγογεην τεροῖιπῖ 
αὶ πάοτιιπι ηυιάςην, ἀξογοτυπη θη {τηρεῖτε 
Ἰνοίματατι, (πὰ Ῥεϊαρίμπι ἰςσιτι,βά εἰ ὅς δοπονθπιο. 

Ῥότασι, ρεαείοισητία, ἤὰς ρέδιιηΐοηι ἀνα ίηα', ντμρυϊος 
οἵϊε «οφῤυίς ταδαιαῖδι νοὶ ΜῈ: ἄς τοργοδακιοηὶς ἀσοιξῖο 

ἀρίτυτ, ςσητεπάμης ργσυλίλπη, ἐπογοάυ!ἑτάτοιη ἔμιο τριρας 
αἰτςητίδιη φᾶς πιά ργςιμία οροτὰ τριὶ Ποῖ νοἠιπτλος ἧςετς- 
ῖο ρεαιεΐε: ἀιιρί ει πιλχίμιο οὐτους δίς φρίηι αἰ χι ἐρία 
{ἀππτὰ τογυηϊ Ὁπληΐμπὶ σαι, [ἢ οἱἕ, Ὠςοὶ οὐ ΐα δί ἤπια 

ἐχεερτίοης νοτυπι ἢς Τουτὶ ἐριἰς ἐεὶλπὶ εἰσέζοτιην ρος ς ογάνηαπες γοϊυπταις λἰοταπά αι ροτιμμηυ έτη (ςτιυταηβλ ἔμ» 

τὶς δά ἔιλιη φ]οτίαπι δὲ ἰρίογαπι Ἰυτοπι γτὶ. ΣΟΟῸΝ Ρετίας φμδγαης : δι ργακεγεα ἀξοτοτυπι. ἃ ἀὰο Ὀπηπος 6χθ- 
ιυυτιοηίς ἡἹΠυ 8 φαις πηεαὶα οτάϊδητας, οὐ Ἰρινιι9 ἐχο" 
ἀἴθοον ολιῆς ςοηξυπάιιητν. Ἀ εἰδξϊ τα δυτςπν Ἰπλιίίον 

ς Ι ι 18 δετίρτι γὰ γνοτθὶν Νά Φργνωσις φιφᾷιις ἄς ὠδεσιάννβι- ,.ς 

οοτάς [ο Εἰμὶ εἰίδιη ἀςορίτυν, ἡ λυ εἰδυπυς Ηεεοάις, Ριΐατὶ, δὲ ̓υάπονιηι (ςοἰεείθιις» ΜΝ 
. 

1.1.3. δί φφρορισμὸς ΑξΔ.4.18. δε δὲ εἰ δυδοκία, μὴ σχοζολ- 
τἰς φῃοψαε ποι πηϊηὺς φυλμι ἰη ΠΠιμηἰπαῖι" Ῥλῖτι ἢν φίο 
Ολε οι υλοις, Μδτρ. τις δὲ Ὁ εὶ ϑέχεμα ἐπ ἰςεἰεγαι!α 
ἰυΐος ρεδαιεπεῖρας Ῥςττιὶς αἤποίοινδρετ, 07. Ηςοὰν- 
τοῖν ἡἢ ἀς ἔϊα οἷ μιογίηη ἀΠΙ δε τυΐη νογὰ ζοπίοϊαιίο; 
ψιδὰ νἱφοϊ ει αἰ ΜΕ ρας πη εχ Ῥεὶ μὰ (μαπη ρίτιν ῥ[ο- 
τίλι. δι ἰρίοτιμ (α]ν ει ατογῆο φειπλαιοτο (το ςῖο εἰο- 

ι δηά ει "γὴ «ἱ ἰδῆς ἰρίλιῃ Ξςοπτυπιλοιαιῃ ἃ Ὧδο ροίπι; ν. Ῥεῖ... ' 
πιπιοάιὼφ νοττιε ργαβινόνομσαν, λα] {ς σραῤϑοσοε οἷ σο ΟἸσι τα νδὲ (υνῆαδς φον 

ὠφοεισμᾷ ςοπβιλάετοιυγ ἀνπιμν } 
γαμιῆνοι αα νυάϊοιυην δὲ ποὰ 

αἰϊτος φυὰπη ἀς σῖογπο 10 ἀξόγοοο ἐπι  ψι ροιοιὶ. ἔλτηι- 
4ις ΟἸεξις ρίς ἂν Είαια 2κ.. 6. ἄς αὺ Αροίϊοίο Ἀονπν.}- 

δελῬεῖγο τ Ροῖ.λ.διδεγιροίτως ἃ Ραῖγο ἰςτιὸ ἀνοιτνι οθα 
ταηιὰτν ακίοηυε οἱὲ ἰαρίε ργετιοίιαι ἐδά ομταπι νὰ [αβν Βα. 
σιδισιη τα εἰ σετιὰ ρχορίοτςα νπιρ τὴ 60 ματεηῖς ἦι 

ραν δίο γηυπὶ ἃς όσοι τείρει ἐδειε ἤρ αηϊοατὶ, (οα Διυφτα,. φυ (ριξεΠπιὸ ἔξπιρες δὲ κητΠπιὲ ὀρόγοῦιγ ορις ἐάν, 

τείροδεϊμύνν: ἀεογει νιἀο] σοι {ΠΠ 016 ἀρὰ ΕΝ οἷν κεῖει- ἌΡ Ρ Μὶ ΟΡΕΓΕΌΙΓῸΣ 

. πὸ δὲ κπτο οἴππε τοίηρας, τα ἀδ εἰνρ ση αι κιπ ἐς τερτὸ- 

͵ 

΄ 

θυαπάϊον πείτωτι δι ποτε ἰρέϊαν θη ἰστιιριν (ἐφ Αφωιάπ-. 

ἐνονιώδηις ταδάξηι ἱπιϊγαπιεατν δά αιριηα πυκνοῦ, 
« ν (με ἀφβιπλκᾶ αἱ πίετρο δα ταιυτοπςοι, {{ιε δυίς- 

τἰκογάίιον μία εκ (δυο! ΠΠππρῳ (μο τυ είρ νφαοις. 4 μων 

: ως ΡΝ 
Ω 

ἢ 

τ κρὸν» μάλλον δὲ καὶ ἐγερϑεἰφ' ἃς καὶ
 ἕξιν 

ἘΦ ΝΒ ΥΣΤΥΝ εἰξ Νοιαγο,ΐυς δἰαπάτειοο ἔοτο, 

“ὁ Ὧβς τείρισιεης αυδά 

“ 

᾿ἡῳρημβ. 

τς Η ν . Ἂ 4 ' ΗΝ 

ΠᾺΡ ΚΟΜΑΝΟ5, 
“Μἀφδιβο [ονδι!,οοτῖτα Πάςπι Οτας- 

τ ἫΣ ὃ 

- ἧε ᾿ 

πιεῖπὸ ἐπ πιοηΐς ΓΒ ΑἸϊοφι ἰαξοπεῖν ἀεί αρβτῖο, εἰ εα- 
πὶ ϑητέτία ἱρᾶ νετὰ οἱὲ δί ριλν τοπλᾶ ρδν Ψοθὶ ργαάιοατίοη δ, τῷ ἱπτοῦπᾷ ρογ 5}.5.Εἰδό εζ 

ΌΝ ἐλεοΠΠ ρίτον ΠΠἰὺς ἀγοληὶ δὲν Πίμς νερδὶ αυάϊτιι ΕἸάςαν ογοδητο, ἰηΐϊπὰ τό.1γεδς ΑΘνιδι4. ν΄ 

ἥν. δ οὐ πρρίγνω» καὶ πυρρχόρισε συμ.- 3] Ναπλαιιος ργαίοἰυιςοουσπρις 19, Νά νοι βγαβνμιδὦ 

αν ας ὠρνθ᾽ τὸ ἰοῦ αὐτῶ. εἰς τὸ Ἢ ἀεἰκίπαυϊτ" «ὐβοτϊπαπδοείαα. ΦΡικμββαμι οραα ὅς ος 
ἐφρφοῖς τ΄. ἊΨ, πον ὦ μαλλοῖς δελοῦ οἰ ἘΠῚ) [μὲ τ νεῖ ἢ ῥσίαιορε. ΔΩ Τα Ῥῆν ΤΩ “δ ν 
δἢ αὐτὸν ν τ τς ΄ Ὠἶτι5 πῖον πιθΐτος ἤγαγε. ὗν τὰ ἐχτοιων μον ἦ ᾿ ἣ 

φοῖς. ἘΠ ᾿ ἢ νῴλε. } (μος νεγὸ ργχ( οἰ ηδυτνεος3.} φρο ααῆονν ρταάϊβ- Ἶ 

"οἱὺς ἂλ «ορωρασὲ,τουτοῦς (ἡ ἐχα, ε-Ἴ Ἰφτίαπι νοσαυίτ : ὃς {ιιος νος τῳ [μον βνε Φ’ υδεαωί!: δ’ τ ὧν 

σι καὶ φὲὸ ἐλεσε,τούτοις Καὶ ἐσδικαίω--} [65 οτίαπι ἴῃ {ΠΗ οαιΐς : αμος ἀὺς- ἡριὲ φησ θὲ (ν᾽ ἐνῇ} : 

Ἀν. ἘΣ μϑρ ἐδικα σε, τούτοις καὶ ἐσό--] [τειν ἐμ Πιβοαυῖτ, σὸς ςεἸδιι  6]ο τῇ παρ, μαλβνυαρε ϑϑτήρε. δὲ 

ξασε π : ΕΣ γἰβεαυΐε. ᾿ δος ΜΝ ἐν, νἴον τ᾽ χίοηίβεα- ἣν ἀὐλνομῳ ' 

« ᾿ Ν' ᾿ . .. . ᾿ μ τ ς 4υ10. (Ὡς. 

ἐς τὰ Υ “ω,..“:: ν.}1ι 14 Αὐυἱὰ ιριτογ ἀϊςσειιις δὰ ΠῚ οί τνρο ἀϊξαπνω» “ἀ" τὐλαν, κα ας 

τίουν ἐρρυμδν ρος ταυτάγθ οθΘεὸς μας ὃ { σους ΡΓο ΠΟΡΙ5 ᾿ αυὶς μκεῖβ ἴεν ῥῦο ποῦμ, 4] ςηυϊὰ πο- 

ἀξ μδνης καὶ ἡμδβ. εοπττὰ πος. ᾿ Ἴ"Η ΘΗ Α Νοιἢ δ νά οὐ βρ “ 

δ νος ΟΣ ὥτὰ δὴ, ον ὁ ον τς αυΐάοιῃ ηοἱ ργορτῖο ἘΠΠ6| Ὁ], ἀυ! εναη βγοῤφο Εἰ Ὀρημννν, αν" -- 
ὃς Ἴπ ἠσίου ἥου οὐκ ἐφεισττο, »" πΟΝ ἐ ἐτεῖν δ ἀθθο: ὃν [ἴο ἤθη ρερετοε ἡ μιά ργφητς ὉΝ ηυνήὴξ ᾿ -ν 

τον 2 οὐ σέρρ ἔϑωκιν αὐ- ᾿ ῬΕΡΟΓΟΕ ἸΘΟΡΕΘ, ποὐ ε φπηνιδια ἐταϑάνε (δ ΡΦρτει τις, Ν 
ἰλλ ρυ πΑΥΤΟΥ τθ ἀμί μα πιηῖθι5 τγλάϊ ἀρ εὐπη4αοιηοῦο ἩΜΑΨΗΝΘΝΨΉΒΗΛ Κα ον οὶ ἰἐτωλ. 

«αν πῶς οὐχὶ καὶ σιὼ ἀὐτῷ τὰ πανῆὰ ἡ- 'ποῃ Εὔα πη οι οο 111 Ὡ0Ρ180-ἰ {μψϑν νἴρῳνννια πόδε ἀο- ἡ Μαψηβεῖ. 

ἂν γαθίσεται ΣῈ ταηΐα ρται βςαοϊτυτὺ ἱ γε ΠΕ : εἰἤίπα του. 

, δ “": ἰῷ ἡ ε ταὶ , Ὀὐμἀοξω δ φἄμεν. οἱ ἢ, τοιλι, 
ῆς Ας , ν» Θεοῦ 5} "6 Ου5. τητοηταδις πο ὡριῥ πε ἠὰ μεν 

Τις “γκαλήσει Κατῶ ὠμλεὴ! γ Ὁ Ἰλῤαετίμς οεἰςζος 61 Τοὺς μένη ἀμ ον τ ἤμμὶ ερὶ- 
. Θεὸς δα ὧν. ἐε{} αυιὶ πη Ήσατ, ᾿ Ν ΚΕ ΝΒ 

᾿ - Ρ ΟΝ ᾿ς τα 34 ἱ Ρ με δ τῳ} μὴ ε[} 4υὲ ἐονάφηνπειν βε ιν, ΠΙβοδτο. ' 

Ν Τίς 0. κατακρίνων: Χριςος Ὁ ὄσοϑει- δ «ἢ 4 «ὁπάεπιηοῖ ὰ ὑβνίβω: 14» 4 διογ- πΑ  κϑΗ ΗΝ 

Ομ τὰ5 ἐς οι 4αϊ πιορταυς εἰ» 
ἀφο ας τύ ἔδ ἀπε ν᾿ ΙΝ“, 4 ποὺ οἱ (θ᾽ γε(ον 
ἱπνὸ γεγὸ αυὶ ετίδιαι Τυζολτατιιϑ!, Ί Ι 

., 

ὁ δηξιᾷ τῷ Θεοῦ " ὃς καὶ "Οτυγχανει 

Ὁ εἷ: φιὶ οτἴαπι ἰπτεγρελ ας ργοὶ [μεηρείιανρκονοδην, 

πο }5:. Ἐπ : 
, . 

Π΄ ῃρθῖε πρεϊκὸ πιΐθει! εἰϊοξοιπι απ άδπι » 4συπι Ομ εἶ ὶ ποις ἐπ ρων κυρ φμρυμααί ἀοηΐφας τα ρλιἐοοἰπίο πίεδπιαι, Ουἱὰ ἰξίτας ἱπ’ πλο 

γματαηεῖ εεἰε πιοίθςμι νὰ πος ρετιξετείιοίδε» φυῇ ἃ οἰματίε 
40 θεὺς ηοι ἰηλμδο 4ΠΠ|ςὶς εχοιφεείπιμεὐ Ν δ Ριοξεειὸ, ψὰ 

ἐδᾶι βειπΠφιδιῖυσι (εἴενευαι ἰη ποθίς “φια ἤμε εοἠἤεπιαιίε. Ἔ Ψ᾽ . : “ ; Ὁ 

ἐτατὶς., ποῦὶς ςτίλπι εἴΐαπι φγαεβαατυγ, βάεπι νἱής! οοῖ 

δίς ἀοπλπάο 44 1 υπ’|δά νάϊλπι ἀίοτηδαι Ἀρρτεμεπῃ 

ψρς ἀϊςίτας Πεὺς νοίυτιη Πὅτο να ἄλαγιβ. Ὠεϊηάς ἐΝΗΡῚ φυΐίάοιο ἀϊεϊηξεὲ δῆς ποις ρτατις 

ριξίσριος ἰιλῦοτον γπᾷε φργ)ιομυῆρ ον ἀιοιμιῖας ΡἈΐ.ς ἀοπᾶπάλ ςοπιπισῃιογάπταν ,ποπίζε ἱρίς ΟΒειῆις, δ φυς 

Ἰνρ..... (Οοηξνεπναπάοε, σύμμόρφοις. Μιὰς 1Αςοἷ».: «ἦν ἰδ ἐρίο παποιίδίπιιτ: εα πο οοπίσαυίτυτ πειις Ομεηταπι 

4 Ρεϊνροφεηέβεθο αρωτότοκον. Ἰά εἴ ἐδρυῖ 
μια μα ἱρίο ν᾿ 

ξειπιᾶπο ἧϊο εἰς διλάοριαα. ςὶ Το εἶ 

10 Οἰοτιβεδμν, ἐδύξασι. Ντίοιτς Ῥτατογιει5 Δ 

μικίεητίσυ, ποι τλητύιη ἐχ Ἠεδέσοσιπι 
νἀϊοτίίπις, (ς 

ταια να οοπτιηθῦ αξδιιῃ ἀεείλτες. υλί ἀίζατας ϑοιϊπιηυ, 

᾿αιτασιασηι ἔτος (Ὁ εγαςίβεγυΐα ἐγυάϊτ ἐος 
λ (ς νο- 

᾿ακτὸ αι τοῦτο, διαιοάαπιπιοάο φἰοτιβαχτειαυδά 
ἴα τς 

(βηιραις ΕἸ] Ὠεὶ «ὅ(οι πιεητατ ονπάς βέταπι,ντ πη Ρίὰ 

κυλδ εταςς βάεϊος μαρεδητ ἀς φὸ ἰοτίεητυτυΐδυς ἀ.- 

᾿ Οἱ 'ἴο δὶ. ' ΑΝ ΣΝ 

νἀ: να, τρωῦ: Μαραϊβοοθει Πἰπιὰ εοποϊυῆοτο-, 

49. ναὶ εξββῥεναυνε, ανορώράσε. 5ΥΤὺὶς ἰπίεγργες νυζο
τ νοῦς 

τἠϊρηίοιπιωγ (ἰτιευα!α εἰςέϊογασν ἀοπλ, δϑίφις ἱρίο ποθὶς 
Ῥαυΐας ἣ» 

ε- 15 σία 41 ΟΜ ήξυπι ἰρίμπι ἀΐοιιης, κα 
ἴοιπιηὶ δὐςςἀεηείδας, τειρία πη αν μιὰς αὐ (αἰυτᾷ, αἰϊ- 

ααιδιις αὐ ἰυἀἰοίαπνααυπι Ὁ ἱπας τυδίοος ἰηάς πὲ λοςο- 

ἀεηΐος, πο αυΐὰ ἔπηρτις ὅε ρμμιες ἱπάρηδ αιοή βεεὶ 

ποη ρος!) (ἐᾷ 4υνλ}η (λετάπιοατο ἐπάν ρὲ ἀςοορίο, νε 

15 ἴῃ νέτθο ἱπάϊᾳπὸ φυάϊτο, διίς ασφίσέξυς. ᾿ 4 Ονοβεα- 
ἐνεωνεχμορίσνται εἐ ἃ εἴν, ζγᾶτι5 ἀοπαθιτῖς κα 40 εἰδιείεις φτα- 

αὐξυμν εἴα, ποα ἀοδιζυπι, 4ιοὰ κητ  βολτότυπι ρετιδυς 

υἱυς υροτίοτ ἀς ταξιβελτίοης φγαίμιτα ἀνρυκατοιις. 
τε λβδβξυγ, [π πόσης [κάτιηις φοἀιςιδιις ἰςιίτυς Δόνδμνε, 

4 ξἱ, εἰ. Ἰά οἷ αυυπι εις ἔτ ρτο αοὐριφινὲ! γοτίσοταγ Αο ο ἐχμεϊσαϊοιςλἀφίη ππλπεηῖς ἔςαίεητι, ἔζυς ζιροιίοις τη" 

(υππρτῖον φυὰ τορείάτυτ αὐτοῤεάςηειας ἢ 
ἀιοὰς . 8. θέμα «δ τατίδινς ἀϊχίηγι. 

μονοδνε, νυ! εβγμν: ΟὐΏ4Π4 πορὶ φὠ μετε. δάτλῃ, ἰπ- 

αι; Μυπάμε δὶ πος ἱρίῖ ρτορίεῖ Ολτηίε τεϊ ἰαυίας, ἀργὰ 

7.13. δε {{|ἰ οπιπος ῥτὸ πίμιϊο απ, ἤφυΐδεπι θεῖ Ὠι]ς- 

διιοδει, Νοξατίοποιη δι ἈΠ Ὸβοατίοηςπι, τοίιαϊδπι δὲ Ρα- 

τάτατῃ ροδίς ρα τ βελτίοπεπι,γταπὶ Β τε πεφυοιιηῖ. 

41. ἢ φωϊάεην, διγ μὰν ἐμκυνῆψι Το. καὶ ΟἸλτοιηρη- 

ἥυς τοάεχ ζε ουδὲ, Ουὶ ἧς ρεόρτίο υίδοπι ἘΠΙο ἄς. 5.γ- 

τα ηϊεγρτοῦ νοτίς οἱ καὶ, 56 ,4:». φιοὰ πε ιὶ ργᾶ ἐατετίς 

ἴδοι. δ Νοι ρεβενεῦ νῶν ἐφεύσαιτο ἢ ΟΥς (Ὁ νοτῦο πι}- 

ε ἀπύίφυίτας Ατίπὶς νετὸ Ῥα αι κκα πιοήὸ δος ρίτατ 

Ριο δῆριν ἑολάδηαις ( αυοά αὐ] πιοίο Οἰιε
ῖο ἐρα- 

ψοπίατ οὐ] νἱΠις Ῥοςελτὶ ἐὐνε ψον ΠΑὰ ν μὴ {λιι- 

' κεν τλέλαιο, δὶς ΟΠ πος ΠΟ τη, 
, 

μάν δὲ Ἀγ δι ἀρημ ἢ. εὐοῖε (αίυ Ἰμς Ῥοπιῖυν ταὔἴς ἀιτιοίσως ὑνακῖ «( ἀπποῖαιν ἀοδε πηι ἰπτες- 

δοφανίςι ΡΟΣ μιοέωσιν. Τ᾿ ΑΏΓΙΠΙ ἁμῖν ασϑνς νι ευς Μο- δ᾽ ργεν. Ναὶ Αἰϊοαιινὶ ει Ῥατισοίηίαπι ορβοπεράυ πὶ 

ἀνατου! πολι Ρερεγοεης ,λ0 νἱο πποάο πνάυϊουο, νεδ διοιας Ασα αι σΕ] δ Οοπάδπηπαξο δι Αβίο)υτίο. Ὀύναι 

ξουταο οπυθοιι ὑτ85 {10 εἰνςοσι εἰ εαδδυ ον ην γὼ νοτὸ ςοητεὶ ορρόπιι Δερυτοιι Αδίοἰυκίσπ
οιη {πὶ οἂὲ 

Ρἰπαυις δ Ἐς τοτυπὴ εἰν οτιτ. 40 ηὐδη!α, νώ πάντα. «ΠῸ Ἰοσιὴι αιάςιῃ ραῖεῖς {πε τπευίλθιν 4φιο4 Ὦφις δεῖ 

ποις τὰῖὶ ρεπίεπειν, τη [ιταγαὰ ντ ρτοπν πόθος τος. ΡῈ πα πς ἀσάατα νὰ τὸ οἰαψΑπιι  ξειη 4ηυιη ζομήςηι: 

Τιπν. δός... {ον 9 σιὼ ὑπῷ. ἔα Ολτι- 40 παΠοηι ΟρΡΟπΙ ΩΣ ἰ Ῥαιτοοάναη, οδειάι ΟρΗΝ 

ἰϊυπι ποι (λεία οἷς ρτὸ ποῦν ἄάριιιν Αἰεὶ πιοτῖςην, αἱ Ἱβεριατίοποηι ρεαμερα!θ!ο Πιφισίειης νὰ ας ἴῃ ἀναᾳυνίιουᾷ 

ετίααι βοδὴς ιδἷπ ἐγαοῖχας ἀστυν  ἰὰ εἰ μοι βάσιν ἀρ ]ν- φηδοιινοιμαπῖ κνν δ Ρὺ ἰὸς ναὸ πΠ0}} ληϊμ δά « 

φοίαν; ἤκυτ ηοα ἔλεις δὲ αὐπιοιλαια ἀρρατατὶ οἴδαπνν ΜΗ ΜγΠΟΓΘΗΙ ἀεί ; ὑνα βῆ Εμθύμαν ξοβίτὰ ον 

: ὑὰ. ονηϊμὶμ ποδεοκβῃι θας ἦφιν. 
«ὦ γοίζλημιΣ. Ἰάεμν λαβαιη ἔα ἀμὶ γεο αοῦ ἄςάις αν Β.ν σλ ΠΡ; ὁος 

(πος πο χποάὸ ἱπίοητον, ἰςἀ εἕιαπι ρτογίωρ τον ἢ ΕἸΠΟ 

Ῥγοπαητίας, δαϊναυάίτυτ ἀὐτεπν γεΐθυμη ὅθ. : 4υσά μὰ 
ποῦ οχρτοίιες Ψάτις ἱπῖοτρτοῦ ἡ οὐζαβοπεπὶ [πε 

ὁ Αὐρυϊεπο, Ν᾽ οπιϑία μαερες ἱπιετγοδάτιοηςπι ἰοβξογεῖ, 

[Δην νετὸ υδά φιυιάαην νι {δ᾽ ΝΑ δητιβοῦν, ᾿ς 
τησιθδταπι του πολιῆς οὐτἢ {οαυςηῖς ,1α δνιιῆς τηιοάιχασι, 

Ῥους εἢ φῆ ἰυδιβοας, 4υΐν εἰξ ψ ζοπάςιπιπεν " νὰ ςεττὸ 
πνδὲ ποη ργορλιτ : φιδουίο ἢς νἱδςάητυς Θταοὰ (ποδα 

"0 Διδινβυεῖς Ναὶ ἢ ττὰ ἰςρᾶν. ῥείοτ {{ Ἰατέτγορατίο τίς 
'ἐγκβλοσο Δι Παἰνοίς ΝῊ τείρολοπεηι, δ ως 

τὸς ὁ κποϑαναν,ααι οχ αὐυπάλητί οἀϊὲςίεῖας. Πενλάσ πιδὶ 
«εἶδεν νίάεῖατ Ῥαμυΐὰς ποη εἶπε πόψιπὲ ἐπι ρμαιῖ ρεγπια- 

»᾿ 

. δῖ 

Ισε 

ὃ « τεπῖα, φιὸ Οἱ (β «ἀάικο πιὸ μονὴ αν δα 
εἰϊ : αυἱ οτίαπι οἷς δά ἀσχιςτλην ἐμ [9,, 4" εἴν 4} 2 τες, φυΐ οι 

ἦγρις. πὸςΣ 
ῥυίον φυίοῖ- 

ἀρίψις ἐρῦμς ἀοηίς,αοαιις ἰρῆας ἀσπα, αια φυϊάεπι ἰη τ ; 

ἢ. δε [ἐν ἘἘ}} φολ ἐν! ἡ ῥῶ, δ ϑικρινν. ιά ἢ 4 

Ἂ 

3" 

- οὐ 

. 

οφιᾶτε . ἀρ 

νᾷ 

δι : ἀλπιη8" 

εἰοπεπι νειὰ δ’ 

᾿ 

τη, ΒΑ πιιπι οπώφίτιις ὅς αὐίγ ἀμ ἤπιιπι ἐόγμ ἀοο " 
φυθυην ἀχαμπαπι.. 



» 
: ᾿ 

Ω δον διζοδα 9. Δ. ἡυον οὐδ σοι, μά τα χουσκαν, σις δὰ 

“- 

ρων ὦ ὍὌΨΡΙΧΣ τ κριθτ βάναι - 5." οι 8 : ὯΣ ὌΝ ΤῊΝ 

ει ἢ πω ἐών κι πε πες Ὁ ΔὮ ΚοΟΜανος ἘΞ στ ΠΟΝ τ 

ΤΙΝ δ ὙΜΙΤΝ ἊΝ τὴς ΚΜ ΤΗΣ Ἢ ἢ δον Ἀρε [σρεγαδ ιν ὰ ἐμαη]. || ὯΝ τ ρψαν ΘΝ. μὰν ΘΜ ορυ 
ῳ 9. 

Ε ᾿ ΝΑΙ ; »Πὴ: “ ᾿ ΓΙ 4: ἀπλ Πυθα πλοάεγληῖς, γε πιηἰδηὲ ἔς. Εἰοηΐν δι͵ 1 δ βοδεϊοηίΐν ττλδιατω δὰ Ὀγ " - 

οὐ ος ἸΧριρδι ΞλίΝειρ νοχωεία, ὁ διωγ-! λιν με: μαρία Ἢ βαπήμεμιῶιν: ἐὰν δος «ἷ ιικβεόυπι φμθα γεταπι σαμαεινε ψει!δγὸβ ᾧρ ϑρυθιν οὐδαβοπεατεέρια εκ το φιδάδικετας Ἰθρελόν  εὸ ον 

οοςς Ἀβεμὲ λιμβερὶ γυμνότης κίνδυνος ἢ μερὶ Λπβνείμμηατη Βα ομΑΜονα μας ἰμοιμα μδιαν αν: ὀ ἠ ΠΝ ̓ (μάν εκείρίευς ρεο, δρίπξεα [λπέλο ἄιος ὡς πιοφοταεοτα,, πποερεγ σμηβυπι ἀοζείοπειπ, ειὐ ἀοϑεηίαα «ἀμοηΐε 

: - : , , χ ΕΣ : [Δπ|68») 0} πυάιτα8,. πὶ ῬόΓ1-] |εμΐνιν οὐ ῥεῖ σρος ; ; λἀνηίγ δέ: γειὸ πιοιπδάο κγδβῆϊ, Αροβοίις ἀ τυβιῆοα, εὰ ἀϊδιαεῖτο γ{ταε τατον τειεδιο νἱάκατος, 

: . Ἂ ᾿ χαο αν τὦ εὐἱαπηναυοι ρ δά) ᾿ βαπημπὰ ἀκυψάοι , ---«- 

υ ᾿ς δ.ν, ἡ, - , ὁ. : : ἢ . 
: , ἘΡΝΕῚ 

Ῥω] 4 14 (Καϑως Ἡ φλή!α), ὅτι ἰνεκα σον 9ει- 16 ΕΓ Ε κα ΕΠΡΕΙΝ, ἘΠΤΙΙ οαι- 39 δυρα λελυμοίοςς ἊΣ ΟὉ λύπη μοι δὶ μαηγέλη, ᾧ ἀδχᾳ- } Μαρπδπι πα δὶ εὐ  Ἐἰτία τ εἴ- [2] νορϊηεηβηνα μὲ 

; ᾿ ἰγ  Χὸ [ υσ τοῖμ τὴ ἀϊοιη: πηι ,κ . ες ε Ἂ 

᾿ νατούμιϑτι ῥλίω τίω ἡμιέράν ἐλογόση-} ὁ ΤᾺ ἐβμανν δ ΤῸ "ον ΔΑ ΓΕΡῸ] ἢ αμάη; εἰ Ῥρβι δία, λορῆος ὀδιωη τῇ καρφίᾳ μων. . ίο, δι Ἑγείδτυπι ἤης τμτοτ- 1 μΆρα, “β.. δ᾽ εὐοίνερων ἀο- ᾿ 

; " μδν ὡς «οὐδᾳτα σφαγῆς) ᾿ ' ἐβαδιατίοΩί) εἰτπᾶϊώ βεμξομει ΟΣ Σ ΝΕ ; ᾿ Ἵ ᾿ ᾿ ̓  : ], π δἰ αε ἐδίο! τέσ, ἘῊ ᾿ ΦΥΦ) πιο. ξ ἘΡῊΣ 

δον ᾿ ἬΝ ον ἘΣ χπὸνς ἢ ΣΕ Το Ὁ Ν 447} κ κά ἐν οἐεφηηὶ ᾿ υ αὐτὸς ἐγὼ ἀγαϑεμᾳ Ἐ ρτατσι ση1πὶ 650 Ἰρῖς 8- 1 ὁ ὁ ι 

[δ΄ ᾿ ἃ λλ ΡΝ ἸΡΟΙΝ ὐὐδρνικαΐνϑρ 5 ᾿ἰπιὸ εὐ νοφ ἀρῆς ἈΓΩΡ] ἔδει αἰ θλσεμρο αν τι δ μα: ΡΥ ἀ "ἡ » παῖε πιὰ εἴε ρμνάίναα ὰ ᾿ Σ μερρ γφύ το μον τῶν 

Ἔ , ἡ ες δχὰ τῷ ἀγαπήσαντος μα. Ὁ μα Ἀ ἴογες βιὴι5 ΩΝ ἀρὰς διαωγὴν οὖν μρν Τὶ ὀτίρκμ “] [δηῖο, ργὸ [τἀτγιυς πιρί 59]. [δονέϑμε ποίη, ΙΑ [ωβ 

ἡ “αὶ Σ ε ᾿ Ξ “48 ἐλ ἐτ πος 48} Οἀρένε βνην ερὶνε αὶ συγ Ι9 ἐμά Ἰζαρυατβ ἐμφηάηε Ὡλεὶδ (κου -) [ραν πὶ υνηάιπν “ 

“, : [ ὡ Πέπεισμω γὺ ὅτ οὔτέ ϑείνατος᾽, οὔτε 5} ΝαΩ ΚΠ] - ρενίααίοιτ εἰ Ἴ μεῴωε μορνν, με ἐδρβός ᾿ ὶ ἕ Ὑ “ἀγάγῃ. , ΑΙΒΕΝ: ἬΟσΟ., ἢ 

. ' . ς ᾿ "7. ἷ : , ΠΈΡΙ “ν “ε : ᾿ ; , τας 

᾿ ΓΝ ζωὴ, οὔτε ἄγγελοι ,οὔτε αῤχαὶ οὔτε “υ-}- πεσύς. τηο τις, ποάας νἱτᾶπι,[  πεήμ «ἐπεὶ! ἐυε μεὶρ τς, Οὗ τνὲς οισιν σραηφῆται ὧν ἡ 0394] Ομ ἔπι Πγὰς] τα: αμοτυτη 41 Ὃμι [με 1ριρείμια: ἡνον 

ΕΣ ΠΝ Ια να, Ή1568.5 Ἀγ θιον θεηθε πο ἢ πη πτῖτο ἐκ ἡ λίξα,  α δίδω τὸ ἑνομ»-} ἡηβεπδορεῖοη δι ἰοτίαν ϑεῖρα- [ων αν «β βου, δ᾽. 
; ᾿ ΠΕΘΟΘΗΝΣ Ῥᾶτιι5) πεηιις ροτε[τλιςε5») Πς πεήμε ἐπι 4, πεῖν ὍΠΠιοο, Υου Ὁ . ἘΠ ΕΟ ΑΟΣ ή ἣν ἢ ; 

᾿ ρτα[ςπτία πῆμ Ἀπτηξαν ΟΣ Ι οὐ ϑεσαχα καὶ λατροία κα αἱ ἐπαιγ)ελίαι. ἐξα, δς κεερίε ἐδτσξαείσγδε᾽ ζ6}.} [67 ὅκα, ̓ μβρασὰ Ἐδοον 

Ι ἝΝ ΒΑ , Νὴ ΠΕΉΙς ἀὐτιγαᾶν. τ Νεημε [ονιὶ ᾿ 5 ἥν: ἐν το τι 4, ἃζ ρτοιω ποιτε 5. 1.5. δερμαιίο, ψ' οὐ[εημνῖί, “ΡΜ 

᾿ . : ς Οὐπ ὑψωμανούτ βάϑος,οὐτέ τις κτί-} 90] ὌΝ οαας ΠΡ] πιϊτατείποπεαας » ΟΔΙῊΝ βπρδνσον ἐν τῖν Φ, 600 ( ἥτις ἀφ μυοπυα. ; 

“ Ἐς; σις ἑτέρα διωοήσετα, ἡμαὶ χωρίσοι δτὸ ρἴοβιη ἐλ διὴ δάιις ΕΠ ΕΉΙΝς ἘΣ πὸ φῆ βοβυνάῶ, εἶν οἷ πα ες 275 ὧξ ὠνοὸ Χραθος τὸ 1 μὴ ὑρὰ ἐμάδος "Π νὰ μόνωι βαίνει, ὦ’ «4 τ Τολβιπιοη!ά 

᾿ . “᾿Ξ. , ὅριδῥωραίὰ τ ἀπ οι οὐ ήν» : 7.4 “γεβίμγὰ αἰὰ μο- ΜἋ σείονα ὁ ὦ δ νων “.,..} [0 φυτῦμ Ὁ τος αυφο} [φνίδωε εβ Ομνιβμε βεωη. Ὀεϊκρεῖν ιν 

᾿ β πο ν- . Ἧς ἀγάπης τῷ Θεου, τῆς ὦ Χρι
ς α Ἰησοῦ). αἰ ἑφιῃ οεξατβιη ροῆε ηος ἐερᾶ- ἐὐγίε πος Ι ναγε ἃ εἰναι). ᾿ ἵν σαρχθνὰ ὧν, ὅθι ΠΊΤΩΥ Θεὸς 

ὁ λο-- [μὰ ἽῊΣ ἀξέανεάκε τοὶ εἴ ᾿ ἍΜ " “ΠῚ ἔνε ̓ ἀρ ἜΝ 

Ι τὰ τ τῷ Κυρίῳ κἡ μδζ. ΠΝ ἂν τὰτς ἃ ςβατίτατε Ὁ εἰ, υκ οἵδ 1 ΠΡ Ην, ἀὐυμο τῇ γητς ες τοῖς αἰαὐναρ" ἀμίω. ἴαρτα ρος ᾿Γλεὺς δεπεάὶ- ϑηροΐα θεῶι δεκ εν, ΠΡ υτο, 

τὸς τ ἢ τς τος ἢ ἧς, τ ἢ ι Ομ το [εἴπ Γοσιπο ποίεγοι" ὐὐμδουν λμ ; ἊΣ ἐν ᾿Ἰδτας ἰὼ (οουΐλ, Αππιοη. . 1 Ἰκομί, «ἀπιρρι 

᾿ ἘΠ ᾿ Κεφαάλα)ον 6. ᾿ (ζαρΡ. 1χ(..- | ΩκΑ».Ὀ. τχ. , ιπιιιῳττπ΄ 1. ώὖὕὖὕ.ὕὄ.ςς:.ς...- ἜΣΤΗ ὙΠ ΒΡ οϑῆτοις 

τ χόῆωοον νας οἷς ͵ Ὑ 'Ἑτ κατα ἀϊοο᾽ ΠΝ τὐιββοην ἀδοο ἢ ᾿ { , ἀν ᾿ δ .τὸ τόσος : 

οΠϑιρμωΝ Λυϑοιαν λέγω ὧν Χρις α οὐ φού- ι,ἥΆ}. Παδι Ν ἄϊεο Ρεγ Ομπ Ψ ΤῊ τὴν πν 2. Ομρίατὴην "ὐχόμίω ἡ δυχαίμων ληνι τοξχὰ οπηπίηο ςάρ}}- ᾿ς Ῥοιϊες Οὐςοι ἰφίτοῦ ὙΒεοΪορ ἀϊυετί φιάοπι εἴγτρο δα, 
᾿ 

4} ἰδ. νίημὲ οὰ δοιὰ »Ὲ συμμίαρτυ θ9 ὅσης μϑι ὩΣ , δὴὺ τρέπτιοῦ, ατῖς 1 1 ορ, ἐπ ηδοοιιίωη ᾿ς στα οποία Ετοφιςοτοῦ ὀπιπὶ σοζιχειῖ μας εἰΤιρεῖς, [ἐὰ τλῦνσ 4υαΣ τα Ἰάοπὶ τεωάλε ἀὐαϑεμρι νε «ἰώξημα γε (ἃ- 

; -" ἀυοδαείαιναν, πιο, δ σε ΑΨ Ὁ 9. ιἰ1ητς τῇ “τη ςὐηίοἰεητία ρε!νδινξιε του ὑενεῖα πη κο. νἱ Α ὡς τι ἐζουλομίω Ρτο β'υκοίμίιω ἐιδειίροτα δι δι τρυά ᾿ ταπτὰ ἰςρατάπάο χάο Ἡέδτδι 29 πτ{ κειπν) ἃ ἀεϊςη- " 

» ν Ἄκρας: ἐῃ αό συμεισησδὼς μου ὦν ῃν μα αγῷ, τῇζάρεῦ ϑρι τα (λπέξιτ; ες Μῇ δρύτμιῃ [πηῤῇο ν᾿ Μἰπορ οἰταυῖς ΓΟ ληγόγάτιο δ ὧν ἐπειδομίω, ρτὸ πωιϑοίμίμ, ἀο δι ἐχοίδεμάο, Εχ 'εο ἁμτῶη αιοὰ Αροϊο]ις δλάις 

| ει σταν Ἐν ΓΒΕ ἘΠ ᾿ τὸ ν. ἶ ες ἂν ΥΩ ἐΞ ἶ ει νὰ εἰν ιν εάενεην.Ν οἷ Ορεαὺδην αι ΑἹ] ἐς εὐ τεπιροὺς ἀνεταρ τὺ αὖ Χριςου ἃ Ομνιβος (τίς Ἰητε σι μοτοίς ἀς (φῃιριτεέτηο 

ἽΡ Ὺ υροτίοτες αὐδοπάίε τᾶς ρεϊπιυπι φυὶ ἀεαι, φυοπίδαι ἐς ἰυἀδοτμπι τεϊςθίοης πλ 14 ἀἰαυτυβεγας, Ἰηπηυδείδης νείτατν ἱ ἣν ες ροβοΪυςχυο ἘςΟ ΟΠΔπὶ ρεγοαυλδατιν (είς ἀ Ομτῖο (τἰ γχο δχϊτομας οἢε δοοριειά ας αμο ἐτιλιῃ, ἃ ταῖΐος Ῥφωΐος, ἢ Ὁ 

ΥΩ Ϊ ἐπὶ ἰν τς Βεη εὐ νιεσεῖβηι ἄμρ!!οἱ δαὶ οἰίδιν ἔεὶρ!οὶ ἰυεοιατᾶπάο τ ὅς ἰηῆῥαι ἀφῇ άφεϊ). (υἹ" οι βολιίοης ἐεξμαιβεν με βρο μρέν. δλ Ν εὐγάνοι 4 αυὰπι ραύυη ἀρροίτὸ ἀϊςάταν, το5 ἱνᾶο δεῖ ροιυζοτ, μγαο εις βιειτς ΕἸΣ ΑΙ ἀμμὲ τοάιπνετς. 

᾿ ᾿ Ἶ ἶ ' ᾿ ᾿ ΝΕ ᾿ Ν . {καάιε. Οὐυΐπδην ἐππὸ Ῥάμϊας κάμπος Ομεπι μοῦις δὺς ὙΤλρτι εν ἀρυᾳ ΠΠυπ 0 ε1 ρ] οτία, δς οἰιατίτας ἴῃ (ὁ 5. Η 4ἰ- ; - 

Ι ᾿ ὃς - - - ε : . γοῖαπι σοι ςΈρΉ Τοῖς, Ἁσα πὶ ἐος ἀεηηυ ἢ Τὰ τ Ἂμ ἰμοιπάῖυν ον σὸ 1]πὐγοηγηνυς δὰ ΑἸραϊἀπὴ αὐπβίσης πὸ- : | ᾿ ἐλ ἧς “. 

γι ; 41 (υὐε,πιορτο,ὶ, εἰἀ τ είδυϊς εδίωι Αροϊοίμς ἔσα-. νικωμ οἡ ὑατερνοιώμῳ, Ἰὰ δ τε , : Ἰαιοῆο οἴδεης Δ Ππς πὴ ςἀ δὲ ΜΠ ἀ να!άς οδίσειϊηάυίη εἴ, πᾶιηθπηι νοσίτυς πε λὸς ἀςΠάς τυ ράγυτη εοηπξηίγα νι- . 

ΝΞ ΕΞ τατὲ σεπίοηδιὴ ἐΐς δ νίας 4 βάνει ἐὐϑαν ἘΣ ῥ μρθῆδιι τὶ , τὴ γι}: εἰ, νε νοτεῖς Ογρτίδπιας ἐρὶ 16. βοὴ ἀϊςεῖς Ῥαυΐαπι [είς ΔΠαυάπάο οἰιίπιοάϊ νοτα πὶ οη ἃς ἀστεῖα Ἀροδοϊο,ἀς οςεἰἤοϊες οοτροταῖι ἀςεἰρὶ ροιῆς ἀιχίι, 

: τος ἰαρίς ἐμέρννεινι οτίαμι φοβελνειίῃ 19 Νεδιεδος κυ] ἰῤέθῃ ἢ ᾽ ΠἰΆΓΑ τη ογαςς ετίῃν ἰογἀπγμτ,πς πὶ «ριε. (ἐὰ ἴτὰ εἰς αβκίέζα νι ἰδεπτος διετίς ἴθο ἱρῆης ἡ ποη ρτὸ εχ το πιεητίδ. ττέπηψης᾽ ῬΠοτίας ὑπ Οεεμηιϊο- ΠΣ 

᾽ τις οἱ βομάετίρ, ῬΠρΔΙα ζηΐον “δ ΩΝ ἐπι ἄδεις μιππιηὶ ̓  δ δατοίοΝ δ Ριτεμη μὲ ἀἰεκ, διὰ ἢ «πο τοἀοπηρτατίις μαι σοπεὶς ἐχοιβοποην, πόπιρε ἢ βου πέμπε, ααυπι 4 ροτίράς δοοιρίτ ας ἢ Αροίϊζοϊυς ἀϊχηΐει, τ ' ᾿ 

αι ἰυπβεαπῆοτ ἐδ ἴπφο Ροίταην, νι [δὶ ἐς ἀΠ]ατίπι ἀρΡ- δὶ σι ΠΕΣ ΤΉΡΗΣ τὸν ἀγα πήσεινταν τὶ : ἀεροτυίζος. [. 14. (αῆτα μὲς νάετατ ἃ ρἰετίχυε ἀς “τ, Ορτατίαν νφς δὰ βάςιη δἴςίιος εἴα, ὅζ' πὶς τἀὐπού ὰ Ομτῆο ᾿ 

ξεῖ νπυϊαμίίαμιο ρτοριϊμοπειπ (Αατᾶν ἐδπρυπίτοτ ἱπ Ἐφείο: Πάξτεά γέφεθτα Ἰεξε ἤ ἰτ)ορῖς οτίαπι Απιδῖον. “. πιοάινοιό ἀιίξερτατι, Ἰσίτατι βιετῖς δὴ {}]οἰταπα, γε αἰιςηατυῆι. ᾷ δειπά νο ζβεηςνοδὺ σάρμρι. ΟΔτηςῃ μος. 

Πα ρτοροῦταπι, Ὠεῖρμάς 4υυΐῃ πο βοίπε νεῖ φιμέρίλι;, πιΐ μλμ εὴ οὔτε ΤΠ ΘἈ εσΠ ΠΟ ΠΡΟ ΕῚ ῬΑ (δητςητίχς, 
ἀμιεα Ῥαυίυς 18 ἰηηυατίοης αἰβεέζυυιπν Ῥ ΣΑΙ ἤπια, ο οτο ἀρρεῖ!ας (ληφυΐηίς ςοπϊυπέτιοποην,

 να Οεῃ,ΔΟ 4 .Δ0 5. 

φύση αθδ ἐδῆήήσαη {6 ἢς τς αἰτέτῥυς ἥδε δὲ του ϑδι οὐδ νυ ένα ον ἐν ἀρτμε στὰ ἡ ἬΝ ΔΘΥ σῖῦν πηι: : ποηίηπι ἀς Τπἀσξόγιπν τεϊςἔξισης, δὲ νοςατίοης Οεπέϊηπν δυτοιι δβυπλδπαπὶ πατυγαπὶ ἵπ δεηεισ, νι ρτὰ σα, δον, ᾿ 

ν᾽ ς ἄρξῃ ̓ πη πος στο Αροϊζοίυς οἰπηςς νεγάπι β4ξ γκιπίσαντοε ἴῃ ΠΟΠΠα]]ς ἐα ρηὲν ᾿ Α' ἘΡΤΘΥΤΙΣ τ Ὁ ἐδηλήλτα ΜῊ πε κων ΓΒ ΑΝ δου φ εῆς ΡΑ ἐρθι «δι ΔΝ δ άϊαϊς ΔΈΡ οι ντ τα νὴ {Ὸ Ἀυΐὰς ςοη- 
ἂς 

τοβιοηῖος ὃ ΐ ἐλ γοτὸ" ἰοτο ἸΟ- ΒΡ ας ς ΒΗ ᾿ Ἰαπάλρυτο, ποπτρς δαχις νοσάδ} Ππ αὶ ταϊοηοπν, ἄς ἱπηξεισπὶς ἤπιος σοργῆ ἅ.ἀ ἬΝ ἱ 
| 

ἰ ." Πριὲς Αι ΑΝ ΕΣ ἀρ ορόν εἶτ Αὐπιθ
α ΟΝ μων μοὶ κάψουν τι ἐολων κεῖ: ΤῊ ὐὔλυμρ να Ἡ ἐλδευ ἃ ΠΝ Ι {μὰ Ἰχιτῦν τους, αἴϑως δί δἰ ναὶ ἃ 

4 "σινείαν Εν Ἠοεύρο ἐπα παπεεὶ τείσγο δὰ ἀγύλῃ 
" ἶ 

" μον ᾿ ἀν: 
ν Μ ΑΝ ᾽ 

Δ: ᾿ “ 
Π Π ν ᾿ , . 

᾿ ῃ 
. . 

, . ᾿ ϑο ἐρεοιήο ργοροίαίκ,,α [0 ΟΠππος νοτὰ λει Ἰηὶ (δ- Μεῖδι ργαδιςλτίοης ἐβησαςί, να ἀξοίαγαι ἐρῶν τὲ ἢ ἐξ γαῖδὸ μρβα ἐν ἀοὰυεῖ. ἐμὰς ΣΜΡΑΙ ΠΡ ΟΡΙεΙ {ι ἤραιῇ- ἐκάς αΙ͂ΒΕ ἐτὰς Ῥεφίεητια Ὠς! τείετα, ἀεόηυς ρεῦ πος ᾿ 

᾿ πιεηνρίαντυς, ς οείλιν Ῥος ἴόοο ἐς ρίοταπι ῃ ΟΒτί. ᾿ς ποα ἴδοις ἐχρτς Πὲ ςοπιιςτείς ν οτὰῖς ἱπεογργος, σε : υΐο, πο (τίς ςοηποπίς ἰητετ ἀοότος μοπίιβος αιβ'οᾶπλ,  ἐΟΠΥΠΆτΣ Ἰείτιιν ΟἹοιία Ποσηνη].}. 54 γ.4.21.ὅς 21.δί λει ὃς... ' 

. Λο νἰθέοεια τοτοἤδιηα ἀἰπετιαῆς ἀϊξλτωτ, δι ἔμαπι πλαφο- ἐ ϑαλ δ ἐὐηρϑ νοναδεληλν ὑπεπν ἣν ο ,: ἬΝ Ἶ ΜῈ ἀοθεαι οὐτίπεις. Ῥυτὰς «ηἰηι Οδιγίοἴϊοπηυς αὐαϑεματω Τοπηρίαπι Ῥγορίοτοα ετίαπὶ ἀϊοεῦλειιν ἱιαδίτατ!ο ἰουίας 
᾿ 

| . ἡσρ Ῥτο το εχςϑιρίο ζαιοτίϑ ργοροίς, αισπίᾶ (]υτίς ε4- 5. Ἠΐς νοζθμ]ι νεῖ (οἰες ΑΝ ὃς ΔΠΠἰς ἸρδυΣ χὰ ΤῊΝ, Ἶ πο ηνμμουθα ὃ πϑὴ ἀπ τ ἘΣ μνοσῦδῃ Ὁ ΝΥΝ Ὑνγυπιαο ὁ ἀνε τχητν ἀν Πεντ δς, ᾿ “ 

᾿ : ἐἢ ἢ π᾿ χατίο : ἱ ; Ν᾿ : ὯΝ ΠΆΘΗ σοῖς, πὰ ακϑύέματα ἰαταξια απ ὅς Ὧδο ςοηίσογαϊα, δι μδξι!, μετ πιείοη τίαπι : 4υθτη ῥγορτιὰ ἀ 2. ὮΝ ' 

ἘΕ ἤ τ ΒΥ δ τ ΝθΙ ἐυρι ὐλαμϑν τ ΣΡΙΘΛΩΙΝΣ ἐφον θυ ῤια α ταῤτιῳ ἀεοϊλγαιήδηλ,τιιη ὕθπορ.ὉὉ 
βνν: ἐν φιρ λανε ἐμ: ἽΕΙ ῇς ἐρἘκεϊεπὰ εἰς ΠΣ μον μένη} Ἰὰ τῇ Τ ἐἰἀ αν βο ̓Ν Ὅεηι

 Ὑὰ ἊΝ 

᾿ ᾿ ᾿ 14 οἵ φιὰ πος Οἰνήμυς ἀιοχίε, τἴυς, ἐλευ μανοῦ ἐρίαῤ πὴ; ῬβΟτοΣι, δὲ (οἷ. 1.9. μιν οἰίδηι βιδίοταπι, γυαίον Δι Κοχίοιτοῦ ἃ οοιηπισηίοης ἃς οοηυδχι ΗΔ οἰ μτη (ἰμητ "ογςΗεν.9.4.. Νοταΐ ἐτρ,ὁ ρίυγα!ι πυπιοτο ι δὲ ἀλια εἴης ἃ 

. ον . ΤΆΟΧ ἐχρὶ ποατα νοτίι γ9.1τςλά τι βοὶ ρέγαιῃ ΠΘΒΡΔΙΝ ΜΝ ἐπ μώ ε ιν τὴ τὴν τ μν μὰν τὸ ὐψοηα ἧς παποῦὶ ἰαν διτάσιοπε Ρβοείως ἀρυά Οτεν πεδίσει άδα ΤῊΝ ΤΣ ὑπν ΜΝ Ἐν ΚΡ β; ΤΠ} 

: ει ἢ} ᾿ ἰητεγργοταητιμ" ἀς ἀιποῖς {π|. ΟἸλετα!ι τοάδτλ ἄθλοις Ἐὲ ἀδιςπηεηδυβι ον Βδὶ ψειναιδεαύλπωι ΘΟ ΟΟΌΠΡΟΝ : Τὴ εχροηΐτ χμοιϑδαι καὶ ἀδιετριαϑίωϑωι, 1ὰ οἷν βρανανῇ (θ’ «ἰΐε- ταιίο υὰπι (ἰ αὰ Καάυς οὐ ΑΝ μάπιο δί εἰυς Ῥοϊετιδ αὶ 

' ες ΚΠ τ Δυῖοπν εὸς φυὸά ἀς ροἵἴτα ἡοη ἐς ἰρίαις ΟἸνε Ὁ ἢτ- ἐμιότε ἃ ΞΈΡΕΙ ΤΣ φυλημς εχ Ατοϊναηρ οἰϊἀρροῖ- 
ες μη ρροηῥνὴ γε, Αι Βυιὰ λει αἰαϑέμρτα ἀἰῶα τχαδίς ποινῖ-ὀ τυπὶ τείεγαβ, Ῥτιπιὰτο,ηθία πομ!ῇ νημπὶ βπς μος καάνς, 

ταις ἀΗ}ςτας Δροιϊοίας, δε  πβοζάγο ἀουπεγαης δα ἀ δέ οΣ εὸ χυὸ ϑάζδης σοπίοοἰάπευτ,ντ πρη τος οὐπὶ «κρρίάοιου ἡ ποτίσαι οαρίτα ἱπξετίς ἀϊεαΐα εἴην δι ἀευοιά: δυδυυίε (ρίας τεπσυάτιπι δ εἰπάειαυΐα ρϑυ]ο ρὸπ μπειμὶ 
᾿ 

. ἄτα βτμηίτατὶ ρίὸ δα! ΤΙ δ οτην ΦΝ, παν υδυῖς ποας., ἄϊιςς, ἀρ ο1 ἡρίιις Ματτδ. 25... ταπιση οὐάο ἡϊε Απρείον ἀαδηματανεῖ ἀοηατία ἀἰϊς εοηίεοταιαιϑιντίυπιαυς ἀδτίθαῖ ἸΦ οἷς ἐσαιγγολναυας αν 10 βάετε νὶχ ΡοΠ πὶ ςοσημιοίὲ (ς - 
ἷ 5 

; ᾿ς ΒούκίπΟΒειῆο θυοίξαμίευτ:ὰ ψιοίς ἸαῤῸ δὰ δ ὐϑ τ  ημδυμας 
βμβὴ ΠΠΕῚ τῆν μυμοι πὶ μιὰς (βεζζατε,ίεά αῤχμὲ ἀεὶ Αηρείον 

σαβὰ τὸ αὐτιϑόναι , Ιὰ οἰπγωϑώπτειν. αυὸὰ δὲ ἩΙοίιπι πουιίπυθν Ἄγε Φοίετοπιὸ,ί ἤς νἱἀετυ ἀὐβίηχις μερὶ ςπὶ Ραυΐυα ᾿ 

, ὶ δὸ ἐδ εἰοὲ σὐλτυϊτὰ δέπειοί τί  Ἔχείἥειε ροι[επὶ 4 αἰέν ἡ ογαη ΠΩ ἡτοτίο ἴῃ γερπούαπι Δάν πηϊγατίρης νετα, ἀκιοιτίο ἰογον α εἰρρίς ἐχροῆτα ρτοίοεῖδι, δε δ ἵπ ρᾶν ἐοημποά! ΗΠ] ανὰ ἐπ ἴμας ράττορ, πειτρς ἰῃ διαδήκν νομοϑεσίαν 

" ἰβαμις ἀρὸ ΠΝ Ν ἐῶν ἀεὺβ αἰβορανὸ Ῥι υὰ ὯΝ τὰν Νλλυβρῖνα πὰ: ς ττΠΠδλιπὶ ἰνλδειηις Ὁδηϊΐεϊὶς ει. ροῖο- τίοτῆυς Ἂς οοἰυἼη ἰ5 ἘΝ ἐδτμπν Πηρεπά! Ηας {ἧς φιῖ- διλωγμδ οἰ εἰποῦν ἐπι αληι νοζλητ ᾿πόγαῖς πη τι άὶοαίςην ; ; 

ἱππποῖαπη: δι Βοιεαοίοητια Ὠεὶ δἰξαυνεῖς οληιῆν. Ομ ] ἤλοξειν ἐἰπέωρεω πὸ κού μεν ηυῃ τυκηδν Ν γᾷ ψιά 
, δὺς Π ανὶν ἂς τ ἀΐςατε ἀπῇ (κρῦδαν, ἀπειπἰσμοπι αἰα- διοετοπιοι ἰἀἴσπννῖ τποὶ ὡς ἀρράτοαῖ Ὀει ἰη ̓ μιης Ῥορυιπὶ : : 

ἐκίτυις τλητὰ οτίς καϊανηίτᾶα γὲ ποῦία ρετυλάςας Πευην εἷς Ρτίποιραι ᾿ ὲ ἐς Γ΄ Ὅ[09 105 1ριττυς; Ῥέμαννι δὲ ἰκϑήματε ποη ἂν οίζομγθάπυς «ἰάϑηωρ ρεου!ά. 40 θοπευοίεμεϊλ. ' ᾿ 

ὰ ποίοις αα! οπατι την [πὶ ρίς βίης δ λύτο χυοά τηίπυε εἴς Ἀυπὶ ρα αὐτοπι ἃς ροιοἤβάτορ, ἱπιροτία δε Μὰρ Πῆτατυ, ὑϊεῖ ἀοηατίυχη ἀκοίάτεῖ, Ἂ {μις, κι. 5. απ πὶ ῬΑ ΠΠ πη Οιακὶ ὠ φομιήμ, ὑκατρεία. ψΌΪ αι ΟΥ  υΐνην,ντ οτίαπν Αὐυβὶ- 

, νι πεῦιρο αν 4Ἀ)ιἐτίοιε, ἔγδηιΐσαν οἱ Απριμλίλιτι, δὲ ἐπάς λὰ 3
0 ἐπέ αθὸι ̓ηβοῤμμήρν: κὐοδαῆν ἱ τος γον 4υϊάεπι 

ππειρτοῖος τη εγτογίητ αὐώθημαιν Υ [οὐήτ.7..8ι δε ϑιρτο, πὰρ αἰφυοιίες μῦς ἰοσυαι οἰτατ, Ογῥτίληνς αὐτοπὶ δ.2.4. 
΄ 

; Ῥειίσφιυτίόποιπ, αυλην ςῳμᾶτις υα ροίξοα οδιποπιοται, ἀςστιγν Ῥρο ΟΝ υπμε, ὅς ἰνος Ἴοςο δι αἰ εν" 400 νϑίψις Ῥαυλυς Γεγίδίς αὐάϑεμρι. Ὠεὶπάε ἐὔλαυ ἴθ πο- ποηίς [υάκος, δ᾽ απννί σεν, ᾿βλεγργείλζυν, Οαὐ αι νυ! ρὸ νὸ- 

᾿ 46 Οεὐἰάίηνων ἰορνην ἀΐεην ν ϑωνατούμεϑιι ἔλίω τω ἐμέραν. τρκξδε τον ἐλοναρμνεῦν δι ἐπάπερε {1 Ηεν 
φαὐαὶε ντηίυίαις ατγμιο! ὀρ ΟΠ γ οἴστηὶ (ξπτοπείατη ρο. φλῆε ἰε[ογανεε. ' 

Νυΐκαια, Δεννεήβοαηνων, μονα νοιιμν Βυΐς ἴοφο πο ςθη- ἤρο πὐπ τατον ν γέ Νὰ Ἂ ᾿ ἫΝ ἣν Ι ἐ ΠΌΡΕΝ . εἴτα νάϊ βαζπς εντὶ ακβοικίο ἐπὶ ἀπάτα (δέοι. Ατὰς Τὶ νοά “ὦ “ΑΝ ΟΝ αμμεὶ γτὸ τὶ σάρκα ἱὰ οἵξ, σὸ ἐν χϑ' σαίρ- 

μεν Εγαίπνν, Δέονη ἐγαάνραν Αυτοιν ἦνος ἀιοοηά! χθ. δις οτίΔΠὶ Ἐ ΒΝ Ι πμίαν ὑε ΠΝ ἩΝᾺΝ ΡΡ με ἔμιῇ ὧν ᾿ φολβοίης, ἰὰ οπηιηο οἴϊεπάατ - δὲ ριάτετολ σΌΠ4}} Οτποὶ κᾳ. ΔΑτύουν δάδίτιϑ νηὶ μάθει εχοιρίαηὲι Αἰϊξὰ 

Ἃ βένγορν ἘΝ ΜΉΝ ἽΠΣ 4 (πἰπεῖ ρυίπι οεειά!, ὙὈΡῖΓῸ τοίριι8 ὑτοῆ ἦις. ὴ να ΜΌΝ Τὰ ἀνε μόχωιεν μεῖυὸ Ἡδ λύει ̓ τ ̓  ἐξὰ ΡΟΣ ἀμόρον παθλὺΣ ἐλρην Ἡνώ ΜΝ 
᾿ ᾿ 

ῇ δι Πα τυϊά ΕΚκς ἐπαι ς ἐνμοιτος Ἰοψιςπε ιν οἱ" 49 Νομεῇ Μ νηοί αιεννν οδιν ὄψωμαινα! τῶϊςν Εταΐρνις . ἘΝ πλήν κει τ... Δ ΡΓῸ Ὁ 0 ἐβριθα! πὶ Πε- ὡν ἐβ ὁ ὧν. ἤδπο εἰς ῥτπιάῃΠ| 4 τος αἱ ̓  ας 
Ὡ 

; ἴσας λἀιιετίατιος τοι" ἀϊον) πιοάὸ ἴῃ ἅτε, ᾿ποδὸ ἰὴ 6 πναϊπογαης σα δνάδόφιν ἰμτειρτοῖδε. 5 ἰἐὴὰ γο : δ᾽ αἷς ἘΞῚΠ πλο μας εὐδρερο)ν οὐ το Λμηῖ Νὶ γ} ἡ αὐαφψρασυθ», ΒῈΠῚ ἃ ἐατενρτετδτίοηειν ρα ἰήν (ὑπῆν ς οπνοΐπι πο- τς 

οεοιβεπάϊε «οὐξηπιεῖς ἐν οἱ ἐδοίλται τηἰΐοτα ει Ἐςς ο.͵. τοΐεγρτοι αδοθαητς ἐλ, εὐνὰ βηιπωίο : πον 
ὑνὰ ̓  ̓ Τη τ [Ἰρανα! (ἽμΟι αὐΐεὶῃ αττίνδι τα νίαν ἠυυηίνις νοξαθα}ν,  ΠιόθιΩΝ τοὐάϊεαπν τοι δηίι ρα: εἰ πὶ ττίαπη ΠΡ ΓΑ οΥατο!Ε. : 

ςοπαϊεϊοπςπικμις νεϊυυ! ἀπζαῖις πιοπιοητίς δοζἀλτυγγτο, ἡὐ]!ς Οὐ οὶς οοάιςίριικ ἱπυςην ἐμ χι ἍΝ ΘΟ εἴτηάνν οἱ ἐχ Μοῖϊς ἤερ 6, ἀρυά ποι ἀϊατος ΟΠ (εσιες οἰτεπάίε, Δέψυυη ἐπηπὶ βυῖ Τείνει. φύσας πὲ 

Ρῖεν μεγρεῖυοε τατιοῖθν. ; " ΙΝ «ἂρ ν Τιιχ ἢ επενεπῆτοι φυσειῖς Ὡς εοηίοειαξλυρηίαυς αἰςο Βοιηθεη. ὈΟηδο τδέυςτι, νὶ ἀρβάτειοῖ 414: ἐπ ἐπ δο Πεαο τιν μ᾿ ἢ" 

Α, ἐννὸ, νὰ νυἰραια δε Ἑταΐμνων,ενβανιψιαῇ νἱάς. ἡ 1 Ριγοληήβον λοχο τι εἰ νὲ τὶ τ ρῆφαν ἄγας οι νυ κατ ψιλά για ςοπ(οςταθοῦῖ. (4 (λέταῖο 4τ- ὦ {ΠΠΠΡΑΠΙκ ἀἰδιεν δὰ ἤτότειν ( Βιηῖυν πειηρε ρ- . κ 

᾿ | ες Προς αἀρηπκοάϊειιοιι νον ουλιπι ρεπίηςας. Ἐβο νογὸ πᾶ. μαπάειε ἀνὰ ξοζαν, ἡγε οἰ πτῶ ἐΝδ αὐ ̓  ̓  τ ἃ υσίδιμθς εἰυν ξαρίςς 4} ΕΆΤ ΓΘΙῊ {ν ῥφοιδίλέεια ( νίαπν πίμη ἐδσηι δ θοιηο δ δον εβτνοαυς οὗ νὰ ἐκπιὴπν αυδά 

ἴο αὐ κοίλην Ῥοτοοηται ει ἐςξειτ οι! πον ἀιιετοῖ δὸς. τοιαγαπο ἀἀιδοταν τ ΤῊΣ ᾿Ν ᾿ “ ̓  " ΝῊ κοσυεττες - νοςλθυυ ἰφἀμέϊο ἃ νεγῦ. ΖΛ ᾿η μέσηι βιεης σεπηία ποιπίπυσι Ῥυκ δ} Ἰηὰν Ομγ ἐη18) ἀΠ ὸ- 

᾿χάμα τὸ πὐπὰν οὴν Πιδαμ! πὰ οτλᾶμιν ἀπ Ἰπιν νὰ !η νἱ ἴἶἴο, 4 εἴς (δεσμά δμημαίν: ἈΝΕ Ὑ  λετδνε Πα αι ἐν πθδν ἀξαλιας δεῖν τα ἃς ρεπίτας ἐχοιηῆσις, νας νϑῖν ημήμδἀξτοιον ἡπιυὰ εὸ ερ τὰ αἰρεκϑθι ΗΝ αἴνεν ταν ψυλ ιν 

Ν τοι εἰῖς οημιήδηη αἱρευμν Νεως εκυη ἐπνρ ἰοίκοι ἀνχν αν ριον χυὶ ΟΝ εἠταμη
 ἐςιςιςάτυι ΟΥ̓ εἰ δἰ (Ἰνιμίανν Μά εῇ ι λα ὠκπενν 7 ἡσθη 401} γόπλ ἈΠ ΜΑΙῺ βῬΟας λίοαν. δοιπωαο σεὸ δἰμη! πἴξ εἰξ νοϊσοτιη ἀθτ οι βδνον ρου τομι") Ἶ 

: ᾿ ΟΡ Τὰ αν ἀν νον 4] ολυαι, χυά λος τοδηνοτονπες ἰοίυτα αὐδιάτομνο σέβει δι νηίκασὶ (δεῖς βοὴ ροἤιμα ψηᾷ Ριαίμνο αν νευλειν νον 

50} ΠῚ 

Γ “ 



Κ᾿ ΟυΙΧς. ,( :. ἜΡ5Υ, 
᾿ ΝΣ ἐκ νε σοι οἰβοληάα μυὶς (τπισην Ὡτσοπάαισ (υν- 

᾿ ς ἐς θνρουίω! αυ ζαι ὁ ὄν. ἮΝΑπι ἑοπιρὰ ἥνι ὧν ἰοξενῖς 
Β)2- 

- υἱὲ «οηβευξείο ψεϊδουίπη, ἡ ρος κογντόι υδαυάΐας δδὶν, 

(δ υοπτο υννεὶ ἀ Ἰϊπνηδ Ογίαιη Ππρυᾶιτ (αἰπιλτιτ ιρηο. 
τὰς αστισιίυπὶ ργϑροιϊείαυπι ἐαπν φατε είριο ίρε ζοη- 

δὼ ἰοεφ ριομοςαῦυ} οαπὶ γρῖρο βηίτοινε αὶ ὧν πὶ ν} απ 

ἀξοϊ κει, θλιῃ ὅς ὅδ. ρπιπισητυς οἱξ τλπγοι 19 λιᾶς αἴ νᾶς 

ροί᾽ πὸ τῶν λἀΐστιρῖο ρυπέϊο, εὰ φὶα (εαυυπτιγ ποῖ 

ἀμφ ΙΩ1 ἐρημίτης ας ἡβοάο,ϑ ὧν ῥᾶὶ πάντων. Θεὺς ὥλου 

“ἀπιιδιοιοι ἴσα «ςτὸ ρἰαπὸ τοραῤιαπάαε. Ψηᾶ εῇ "ΑΕ τον τπθτιαάδυςτίι δος διςὰρ, 4.8. ΗΑ τίῃς 

ῬΑΜΝΠῚ 
πεπέτε,νε {τ οοἰαεῖο ΟἸ τ" Ἐἰ δὰπι οατστίε ΠΠ|Ὸ ραττίσην ες 
ςοςπὶ βοπεῖε ργοβηαῖη, Αηπστας εἰίλπη Ἐταΐπγῃν ἢος 

᾿ξοίζε ςοπηξξει οὐπη δυλιγυτὸεν γτ ες ρίλῆνυς ΟἈειμη ἴα. 
Ι οπληίδ νοὶ ἤιροῖ οπιηες ἴλη ἀλπάινη ἰὴ ἔξει]: αμιὰ ἀὐ- 
Ἰιηνᾶίο πη νίάοτυς ἰοπαίυν μουέτᾷ. δ. 4 δὲ τη δα ἤθη νοΐ. 
(ων {ΠΠ| αἰΤςαείτι χὰ δὴι τά τῶν σου οΓΙΟΤΙΣ η δικρόαν 
ἰά οἵὰ θὲ νςΐ ἐκ πᾶσι. 4 εν. Θεὸς ΠΠ]οςιοηἐξτίς Ο) 

0. 
ἀπμπμαι επάγγδηῖ Ἵν, ἡ, ἤσυς ΠΕ ταίπηις ὑβιει μα ι ΕΝ 

ταυιοτι πὶ νἱτίοι, να οἰϊεη ἀντ γοὶ ἱρὰ, φυὴν ντϑῦταις οἷς 

ι ἧ Ν "ς 

ΦΑΡ ΒΟΜΑΝΟΣ. 
. ] ᾿ 

'ϑε ἀν «πρ εβνο δαὶ νἱωρθιν. ν 9. φιιαπι τες αὖ Τυπδέ ες φεοίξιιγ, ο Ῥγοίμήσ εἰσξεὶ ἐ ταν 
ιοπιϊω ἘΠ ον δρηὰς ἐκδορὐρι ν κα Ἠόδυροειπι ἑἀ ουὐΐο αὐτθι ῥηνν ὥς {νησὶ εἴξιντ ΟΝ ἢ ἰὰ ΔΒιαδ αι 1610}. 

ἐλ ε ννλδερῖμαπι λοὴ ἷΐα γδύσης ράτεῖ εἰϊ αι] ἣς δέορτει, ρογ αἰοὰ δι τρίδ Αργα μαι, ϑι οὐυε Σοπιηπὰ ρύσ 
μοοιηνὸ (σἰειε δοιυΐιετο παζωτας ϑεάϊδε Βοπιίπο ες ἔετιῖαε κα]είτιε μαγεάναειε εἰ ραετςαρει(γιη νερὸ Ῥεοιπι- 

τ ρὲ δι ἐαιν, 5 ἀσθ πὴ ὀρροπάμτυς ἈΠ ρτοριδῆο- δ. βοηὶφ δἰτος ταϑεγρεσιδητυσιεος αὐ μεν βήξ αη!ρΙσέξαπτυῖ 

ἀμρηρλν ̓  μϑαθΠΟ δ Αδταβδπιο, ἰριεἰεῖαι ορφεδιος Γτοπιηϊιοηέ,ἑςυμε αὐἠᾷ παρα τον εκ φά Π2ἢ ἔλιις ρρο- 

κεἰ ( ὶ γε ηδμὶν ψεπίδουε ἀάται ον: ἔς λάϊπη ϑιλ - διὸ Ἰοψυῦτια Νεήμα οπιηὶ ἊΝ (νος ἰοσο ἤϊηος Αταῖνλ» 
νον ΒῸΝ ΘΒ νεςειάὶς Πλαοονᾶ Τάς οὐπαίδυ 5. πε ὁ κατονιν ἐμπγηρυιι εὐ Κάεἰ βοὰν να {πρτὰ, οὰρ.4 δ κά 
"δι καιοίνυντμιαι πειῆρα ΠοτΑ ΦΌΗΝ τ ἃ οἰεῖεις ἃ τερῖο Οἱ εἀρ.κ[πὰ ἀείργιπιδεία οαυία, ἰά εἰ! ἀπ τρηως βάει ἴοηιτο, 

' , ἐμ οὐὐππναηΐα, που τοήρίοιταγ ἂν Δροδοίοιριο ποῖὰ μετ τὸ ῥτατυιτα νἱδεῖνεαι εἰσέχιοπι; σόγηο ρτοροίίο ἀζοιμ, ; 
:. ἧς ἢ γυτάι αὐ πὶ φίναον 4ρῤεβ ον οηνηία. Ὀεωιηεηφάϊερΐων ἐπα [- ̓ ἐθῶν οὗ ᾿νος οὐρὰ ἢΐς ἰοσυξ,νε ργοδοῖας 1)εΐ ποπιό Π τί. ἐς πο οντ δ τος ΕΤΤΟΥ ἶ ; ἯΙ τα τς 

᾿ Η τετὰ εἴνντ ροἱϊ σάρκα ἤπίατας ἴξητατίἀδιηάς ς- ὁ νοτὸ ἀκ ῥτορτὶ Τοπηρεῖςτο: αμΑῃ αι) 1 Ὁ τα] Δ ΠΝ ΐ Οἰννττα- -τ΄ς νι} κι νυ ὰἕἔεςς Π ἘΠΠ δὶ υ (ἢ σεν τὴ ον δ ᾿ἠ φοὶ - ᾿- 

᾿ ᾿ ον τ Ἐμ λυ ΨΑ σὰ Ἱποήυπι, θὲ 3] πάντων Θεωνῶνο:͵. τὴν ἔλεις {τ οχρες [οι πάτυτα; ἐαρἢ ολεία, υνηὶ ἠϊειτυς γα τέκνα τῷ Θιου αλλᾷ τὰ τέκνα τῆς ε - 7018, ἈΠ Ὀ εἰ: [ςἀ φυί Ἡμί ̓  ΗΠ] ἩΠᾺ ἰδέ μι ̓: εὐήπος " 

Ι. ᾿ ' Οκογητθε εἰς τοι ὀύνας, Οεμὲν μὶ εἰ βέβεν οϑμνιῥαὶ, νει ίεαξων ἢ [6- ὁ ἦν )ϑὲ πανταν ἡνὸ εἰ [ὠρτὰ οννηει, Αἰἰια θα δίυς ἀυτοῆν ἰῃ ἀρ. ΄ (ας δ ἰζετὰ εἰς ασέρμφ. βεουν οι 9 τοραϊδητογΊη 56- ἐρπα ἐν αύαβ ἐνλος ὠδπαβιο .] 
Ϊ : ' εμία. {5ηργά ονρηει ἡ πάντων. Ν εἶν ν Ϊ Α[8, δηβεν. κς τλάοης. ἀἀυςτίι 5. Ατἰσμ, Π.ἀ νίηθιο λ480 ηὁ οπητας κνι ᾿ παγγήλιας ὁμ ται [ 1πηπεὲν τὸ : . | β δήσο, Ὅαπλ τ ᾿ 

᾿ : ἢ ον. Δεδι τι οι ρίδοις Ροϑις "ῳ ἀφείρετς Ἰπδίουλο, «ααιανι ντριολζ, ᾿ . ᾿ ὦ ̓ Ἃ δ ᾿ δλϑοδὲ ὥς. Κατὰ « Ὁγότα {Ποηΐς. ἐπί πὶ ἰδγίοο 19 ; ἐμ: εεἰνην: ἐλ ν ἸῈ: ς ᾿ : 

᾿ ᾿ : πάν »». «ἱ Ἰηὶς εΉ ΕἔἜὸος τρίο ἀυτανζ. 1 [Πμπν μος β, δεριηάωνν οι, αυρικᾷ ᾿ . τ ᾿ ον ἰὸν χύτον ἐλόσομαι. ἐσαρτη 1“. δ: ο ρῖο᾽ “τὐταἋ μοι πόνο ΤΙΟΘΕΡ ᾿ς 
-ν΄΄.-.ς.ςς-- . -ς -- : 5 Τὸ δόμα γηρ ἩΦαΡ ΤῊ : , ς ἐδοβιε ὑπ Ά ἢν. δ᾽ γιάειτεῖ. νἱ β ᾿ : - ποτηκ κυ κι ᾿ ᾿ εν ἢ ᾿ Ο [βοτς νοηίδιπνδὲ οὐ ὅτ ἢ{Π|5. ᾿΄ [ἰ|σὴὰ δάτα βίνμν. οἰδπιην οἥίε . 

Ἔ ᾿ ν ἃ ἢ ; “ὃ δι κν" , ὍΣ ι|Ν ἣ ΜΝ Σαρρας. Ἷ ᾿ .,ωΑ,ν" 7 ἽΝέδαις μὲς [οἸὰμ [εὐὰν ,Ἴ ΝΝον [υἱδην δμβενν, [μὰ βελιαίνα διε 
Οὐχ οἷον σὰ ὅτι ὠκπάπωκεν ὅ λθηος ἢ Νοη ηυαῇ νῶο Ῥτορτεγοι ἀπ 9. «μίεπν φιδὰ εχ, β » δὲ ἀλλ᾽ καὶ Ρ΄δεχκαν Ιο ; Ν 4ος ρίο ἘΠ δ δ ἈπΑ ΟΝ ἡ εἰἰ ᾿δους, ἃς 

βυριλα δ το Θρῦ" δ ἢ πάντ ὡς ἰσοᾳὴλ οὅοἱ Ἰεχειάονίς (σγιμο " 1)ςὶ. ποη] δὲ πενθϑωπν 1) εἰ, Νὰ Ὁ Οὧυ μυνὸν σὺν τῷ Ἀεθεςοα,, ᾿αυυηὶ εχ νῃθδχοςς- "Ν ὐϑνδεν ἐφ κρρίδς πιο πόδ᾽ ἀῶ ᾿ 
: τ : : ΝΜ ᾿ ἢ : "οὶ “πε ᾿ ᾿ - ΜΕ» - ηἪ “{44Ὁ μά. ἐε δ. 

ΒΟΥ ΗΙΙ ὙΠ πε θες ἤΠΠ 2] οπῖπν οἴηπος αι μηπε εχ ρα- τ βοα ἐβμῖαιν ΤΙΡα ὧξ ἐνος κὸ ἱτίω ἐχουστι" Ἰστιακ τῷ πο ρος, πεῖρο οκ λλςο πἢμτε} ||, ΣΊΦΩΣ ᾿ δ ὐκαν ἡμ ᾿ 
ἊΝ ν τακεοάνας 79. σορῖλ δον ἃ ἐν εἼ ἥτὺς {{τποϊον βρης {{{πι|. 0 ᾿ τοῤς ρδ. ᾿ν ποῆετρυϑασεχρόνια ὁ... - Ὁ ; ᾿ τσ κἀν τὰ ἀἰαρὰε ε: 
' κιαϑιαιίοη αν ἡ : ἱ : απὸ αμὶ Νει .- .. ͵ τἊλ ᾿ς  ΝΟΠάιΠ ση τῇ πλτῖς Ῥμόγίκ. ἢ ΜΗ) ΕΠ ΜΟΙ ΩΜΝ ἡ ς χὶφ αὶ ἃς (8. 

Ριξάςπἰηδιῖο- Οὐδ᾽ ὅπ εἰσὶ απέ μᾷ Αδρᾳμιπαν- 7 4Νε ιθς ν πὰ Μμπε [σλεῃ 7} ων δ ϑέ 4514 {επν {μι : Μήπω γὸ ἡδυνηϑέντων, μη δὲ πραξαν : Γ Ν ἃ ἀμεὶ Α 2} ἰ μαι [με{{επὲ ἀμὲ αἰλαμμά γμεὶ ἀφῇ η8." : 
᾿ ηἷαν ρεῖ οὐου ᾽" δι ἘΣ β ᾿ ᾿ Ι ΑὈτΔαΐη!, ἐεὺ ΘΙΠ65 ΤΩΣ) “4 ΣΥΝ βίᾳ. μά ν 3. ΓᾺ ὰ ΝΗ τγδἢ 2 τ ὐκλο- το αυσπῃ αἱ} [ες οηῖ Ὀσμὶ νοὶ εφηι ἐχήἤεηε αὐν πναϊ! αὶ τὰν φυὰπι ὄχ᾽ ἢ 

Ἵ γαιϊοηΐεν πε πις τύκνα " αλλ ὧν ἴσαακ κληθϑησῦται 81|}: «[ο 4} 1ὴ 1ίλαςο γοςαδιίζυι β ̓{ικὲ πορϑηην εὐ τῶν ἢ ἀγ)ῶο ὃν ἢ ως 3 , Ὁ! ἐξ Β πταὶῖ ἧ γε ρει εἰζυτασι ἢ 4 [)ε! [(νευηάων εἰεξ ομεπν ρτὸ πε πὶ ὅε- 
} ἱ οὐ π6τὶ ᾿ ΝΈἧ . ἐπι. ΄ Ὧι Ὁ ᾿ - : τ : ᾿ {{ὶ - ᾿ Ἂ ἌΣ: ΕΑΝ δι ασέρμ. ἊΝ Ἰαδὲ κιηεσ. ο΄ ἰμυνόΝ γι) τῷ Θεοῦ φρύϑυσις μϑρη οὐχ 6] Ἰφυοά κα ἰξευπάῃι ἐρέω εἰ εὐλτο- [ ροἜεμπν Ὁ ενηνναπετεῖ,τοῃ ΣΡ Τ, ἐμεν 

Ι΄ ι ἽΜΕΝΕ ει, Τρυτέςιν,οὐ τὸ τέκνα τῆς σορκὸς γταυ-] «Ηος ον ηση 41. {|}} Οαγ- 14 4, ηρι φυὶ ἰὴ (αν γον, λλ οι τὸ χαᾳλρυλυ τὸς, ἐν ἢ, “44 οἰ πὸ εχ ορετίδυς (ς οχΓ ἐν τρὰι Νὰ ἐς το. «αυ δι ἰπρα!, ς 
Ι ̓ μα φξυου δες ψο γἀδὰν εν ον ὟΝ εν : γοοαηις, βγπμηπα δ ιραμοτεῖ, Εἰόρίρν τε εῇ οἴνου ἰά 

, νἰ ἄδαια, ἐστὶ τα κι τα : ᾿ ᾿ ὁ νοιϊτβιδπ) ςοηίξλιο Ὀεὶ ἴδπὶ ἢ ᾿ ᾿ τυ ᾿ -κ ΠΡ ΤΩΝ (υρι8 τετὰπε να ; ἘΠΕῚ ιν λον το πριν μα εν τ νρτον αν π΄  ὋἋἊ«“σόσσ τ ππ  ΓΝ ν 
; .- ᾿ φδποταῖ!ς ρίας οσπιπημο ν "αε ἌΡ Ρορ ἐλωῤινι ἰοῤεϊεθοιρέτειπεαὶ εἴων εἢϊοαςία δεν ὧ ἐς Ρ Θειτλ τὶ φυδρίαπί ριαροϊ πος, ρταίει φοπγωξίυιπ Λδεηγλίδαν οτ ἀϊπεπν, οι} Πλδοὰ; πδιρ εἰν τδήνεν αὐδιεηυνιαηι εἰοδιίοηὶ δὶ (ΔΙυεὶ 

͵ βαβίοηιε νι εῆι ὀδός ΝΑῚ μεν Πα με; ἐν ἈΝ σέο τὸ ἐν, τῶϑο εἰ μἰίως παδί τυ βδηιὲ ἐα Τὶ οὐἀὐπαιίον ας, υδηιῖρ ὅς ἐρίε 1{δηεὶ εἶν ἐπολειῖο ἀδιρί(εεπ ἀκα ἀσ(εἰ πλεί,ποε αἴϊεςτ 4υὰπι φὰ ἐρί εἴως ρεο μη ϊοηὶ» νἹ υαουα παίυς δ Πλασυν. 7. Αἴοτα μᾶς ΕΠ ταιο εἰυ: ηιοά οὔδ- εἶν 
᾿ “4 Ῥιουλιῖο ργίσνα αὖ ἐχϑίαρ!ο ἔλθ] ἱρᾶυς Δυτάπδιηιπ 408 (01: τ ἀὐνμοσεο ῥὑεοσάορὶς ἔχ Ὗ οἰ , “ες τ πῇς, νοροίωδτδι δὲ 68 αὐϊάεαν ἐσπνρεα αν Βίδαϊ δὲ ἸΔςοδὶ ὀχεπορίοι ρεδυίοιώς πλιῖτο ποτ δ τὶ, αυδπὶαἰτοίμη {Π0 4 ἂρ Εἰλαο ὃς ἸΔτοῦο ἀείμπιο ᾿ " ς 

»"ὟἍ | ω εχ Αδὲλμαπιοθτει αν ὅς ρει ουπο! 5 πες ἱρίμτο!Ἄφομπι, 5: 3 οΠΕΙΡΙ Ὑ ᾿ ΤΡ ΕΥΘΈΚΕΙΕΙ ἜΒΈΠΘΩΝ : δὰ Ὁ ΣΙ εαΐτι 1} αοη ψπιπτὺπι εχ ςσάειν ρδιοἸίδδοο, δίς ἐλάτην πύλιτο Π ἐροςςὰ, νίτρηὰς ράτεηιό ᾿ν ἔα ἄζτς [οἱ ςοτυγτεδεπίο,ξὰ οἰἴαπι “ς ε 
| ν ν ΄ : ͵ ν᾿ ς ἐράδαν ράται πδιίψαητνμοίμπι τἄπιςη νπουην Ὅδυς ἀπιοτὶ ὃς (δθυτὶ,, Αἰτοῖυ πὶ οὐΐο δίς Ἐχίτιο ἀς!{Ἰρϑεί τνᾶς ἰτὰ αυϊήεσινι πος δ οἱ ἀςοισίυπι ποι ἱρίδ . , 
Ι - : τ ΞΕ ς πτσος ᾿ “ἡ μοδὸ ροτδ α5: 4 ὑπρίοι ἀἴοφυς ἱπάς ρεοάυέξος οοινρίεδορ ἀεεῖι, “8. Νου ἀϊεὶ! Ρδυΐος, νι βένεῖ (δά νι ἔᾳξξωνν ρένπνφπανεῖ, Ἑλλ μπευς εγροναυὰ ὑπῊΔ ἢ 

Ϊ εἰ 6 Νοπημαξ υετὸ ρτορβεονρα ἐπολά ενἱεν Οὐχ οἷεν δὲ ὅτι ἐκπὲ- ἵππος απ εχ {μεῖς τγαναητ Οὔ β, ἥ, Π1, σεηίατι ἰῃτο [Π ) ναί σπθλα [ὅς γΕΡΘΕΕΓ ΙΑΙΡ Ι ὑπαὶ εἴς εἰξαίοιίε ἀσςτειὶ οδυίδηι ὙΘΟπΟΎΙ ἐ σομίταιο ϑςοιρίυσπι ἃς ἐερίου τη θο (υνογάϊηληι ἰπβά δι ’ 

“ἥκειν Ν νἰ βάλ νου ἀμέφι» 4υὺᾳ εκοιάενόι. Ἐτλίπμιρ, ον “"- ταῦἰἸτας,1ἀ οἱ πγώεπις ἡ]αινντ φρο τεῖρί ςοκαἠογαῖος Αἰ χω οευπι οροτυῦνε “Τὰ ᾿ ᾿ 

Ι ἔφη; { ἰμεῖ ἰϑηνον. τ ηυν τατον ΠΊ λ ραετίου ἃ οἷον. ἀοαίᾷιις νότος {{τλε]ϊκας, Ἰὰ «ἢ ἴῃ Καάειε φομπγρτεδνεπίος πο σσοσ πππι πὐ ποσυνοκπειοκασσες σαχαι αν σαι ον. Ὧρς σ- 
. ἢ ἡ Οὐξοιο υτρῖτι 50λο ἰρβες ἀρ οἴο αυοᾷις νὰ δὲν λόγω, ποι οα βεηετς »ἔτὰ ἐσ εἰεξχίοης α«ἰξνδηάος » Δςςπάξῃ; (Βιρωιαπεην χογίζετῳ Νὰ} ἄτα, ΕΠ πρανξαγι Εταίπιυς, ες. ποη γἱάοτ. Πείηδὲ αιοί ἔχουσα ΡΟΙϊτν π΄ ρυτᾶς ῥσὸ ἐχούσης ε 
] . ᾧ υἱάςτιν οτίδτῃ ᾿ςφ Εἰς φτν ἀἦον, ΑΙ γα ἀμβόηε πον ἀἄοο φιρδά υείωΒ “ πἸἰδτίτς Πιτίαπι τ ΜΕ ΠλΠιπὶ ἐλυ.π1, ἰά εξ εἰςξπιοήςῃι ὐιαμαγΝ 4 ς Μάγος 18.δὲ ἐπρτὰ,4.4. αἰίοίυτα σου ζει “ἐιοπο, «δὴ θ᾽ ἃ στδηνηγαζίοις οδίετας- ᾿ ,. ᾿ Ν 
; : εκειάενη. Ἐφο νογὸὰλρ (ροτίρσιριις «ἀιτοπήδυς ἩιλΠ1 οὐχ ,, οδιογιλπὶ χησΌ 4111 αἰϊαμοτίςς π᾿ φοιΐοπι ᾿ἀκϑιπιοῦιο ν' Νεφυε θὲ [οἰ ὴπν οὐδ μόνον δὲ. Αἰτειιην ἀτβυπηεησ. τυγίη Ατείςα ἀπια!ςέζο, ταιλνεῖ ποῦ ἴοτο ρἰμπὶ ει νίοἶςπ- 

ὁ ((τὰ ἀιαςείο ίζαρο) ἰνατόαῖ ἱπ οαιηῆς ργοχίπιῖς, ριυτὰν νεῖ ἰῃ ! ΧῈ οἷον δροἰρίδτυν Ρ.Ὸ οὐ διυΐαγον ὅδε, δὲ ἐπι ἐκπεηῆωδαν ρῖο πνηῆω- 
κόνω,γοττὶ, Εὐονν υετὺ 65 ῥάνῇ τ ἐχείάεν ει, αυὸς οἷον ρτοὸ δύ 

«ουΐϊος. α δοὰ πιιλὶ ἀυφυίςυϊλ' ατης ν άστυν μας ρ)ιγαΐο, 
Ἰοξὶ εἰ Πἰρτίαα,, δὲ ςχοοπηπνιηι ναΐσι νία ρετίτα, ἘΠῚ αυτοιη 

; Ρίαμα υίυς ἰοοι ἰςπτοητία, δὲ σά πὶ ρτοτίις αυδηουηαιις 
᾿ ἡ]Ἰάτυμι ἱπιογργςοτατίοηιπι ἰοαθλπηυγ :ποβάμτς ραν οὐσι: 
ΙῈΣ Ρβείομοαι Αροίοίο, εχ το ιὸά ἀίχεγας ἰξράτγάτος εἰἶε ἃ 
Ϊ ΟἸνεῖτο (ὰοΚ ἔχλετοθι (οἰ Πρ ρο  σδοταισπεην οιιαὶ εχ- 
| οἰάμἴς, διά ρει δάς (λον φυρά εὶς ἀιςίτιιν ἀς ἀἱ- 
| αὐὐενὶ δογολοιὶς ξυπεῖμθες ἰπιιαγὶ 4! 1}, δά ἰρίμἠν ΑΡοἰζοί απ 
Ι εἰςτοτῆς, ἢ" {ἰὶ οχοιζιἴς [εἰ [ευπιοησαν πορετ,ἰᾷ [ἢ 
ἷ ταἰιπιὸ (ἱ{π (ἐτηηαηὶς Ὠ ἐΐ οὐΠ τυυὴ ἀιπιηι ἀϊσάζιε νοις 
Ι εἴἴε {{τλεἰιτὰς, ποι δος 4ι} ἰςοαυἀυλ σάτπεπι, (θα αμἱ εχ 
᾿ ᾿ς μτοημίποης πατί τ, 1πορο  Π πιὰ ἰὰ φιάεπι, ἐπηπιὸ ᾿ς ἐα 

Ξ τοῖς ἔξ ορροπύπτιν, ἔχείάενε δὲ δέανε, (ἴσαι, ἀρυά Ηεῦγαου 
; 8) δ ὉΡ Ναρραὶῳ Κῳν. 4 Εκ[ραι5] "αεἰε ἐξ Ἰσραὶλ 

᾿ ᾿ Αἀίεοὶ Ῥατες ποίθεα αιλὰ τοι αυϊάςιη νἱάςαητυτ 
. (πηρ ολιπις {Δ ἡβαῖ οὐρα » 4υἱ Π{τοΐσηι ρείογο ἰΙοεο 

: δεειρίυητ ρτο ἰρίο Ιχοοΐγο, καὶ ἄυο οττί ἔμπης ἀμοάςοίπ Ρα- 
τ΄ χείατοια : ροξοείοτο δυῖςαΐ, ρτο ἰρία Οεηῖς,, φιιαι, δ ἤιμ’ 

] : Ὁ εητ φαρίτς ρτοχίπιο ἤς νοζλτυτ. Εἰ διισοηὶ τη Ἰείο νερ- 
᾿ς Βὲς ροηςγας. ρεοροξεῖο τοιίας ἐβίμα ἄς στέγη ργκάςἢί- 

Ι Δάτίοης τιλξξάτιοηὶς ( 4 τειτία ρᾶτς οἷ δυίως ορίβῳία 
᾿ νίφυς «ὦ νηάεςίμη! ᾿λριτὶρ ἤπποα ) ασηρς » ΑἸ φηλπι οἴϊε 

| : δειϊουΐατοιι Ὡς! οἰεξεόπεαι αυα ἢϊ ρτγιμνατία ἠαίες ἤῤε! 
' (Αλυκίο ῥδυία. Ὰ Ρἰυχίθας σπίην ναιμημας ῥ᾽ κρρ βεεὶ- 
| Ρετενο αἰϊυ 4 εἶ, φιιὰπι ἐδίως ν οἱ ἠἴος, τε νμμίε ἰσροϊοιν 
; Ἶ "δα νεκορεὶς (ιγηεῖς ὃ ΝΊΜΙ οἱὲ οτζο ἱμορείωο φιὰσι νηίμρι. 
| ε (Ἰςαι οἰδέλίοηςα) ἤάτυοῖς, {{Ππ|4| ἀταπν ργορᾶς ἀυοίυς 
Ι Φασηρ]ιε εχ τρία Αργαΐαην απ] δ ροιῖτις Ῥαμλέν βάτ- 

: ᾿ εἴτ αι ά 0} 4 ςετείοτγα νοὶ τας ίς ἰοηρα το ίηγοιδα 4ε 
| εὶ ἀν βῳ  ἰμρύρμ εκίαμ) ψιιοηἰλῆν οι “οι πταῖς Δ ρῳ- 
| ἤϊαΐιε μος δἠξυπιοπευπη ἐγφέξατο ννϑεκ είς μοῦ ᾿ὐρϑὴις 
| . ἴὰ Ῥοτίμς, ἰϊὰ ντίη ἀΠίφ ρεείσο!ε, εἰφζλϊου ς : ἰπ Αἰ νοῖδ, 

τειο ποι ἐκεπιρίμρν παρατρος μ τὰν ἤμλνΣ καινή 
α 

] 

] 

] 

δὰ Τυώπος ὅς Οσπίοε ἀοίζεηάφτ, Ναβαι ἐζίτυς Αροίϊυϊυς 

! 4 ναιτὸν ἰπηριάι ἢ οτίααι ἀδίαις φάάιτα ρατζιοια,, τὸ ροηί 
πώς, να φαίας. 3.7, νοὶ τὰ Αἀοὶ πυξείρως, γε (ρος χ.18.δὲ 

, 7. 1δ 149 υὐεαϑιων εἰδὲ [ἰπϑον, ἣν Ἰσαακ κλοϑησεπῷ σὰ 
σπέρμα. [Ιἀά εἴτ, ΙΔαςυς (ποι Ππδοῖ υἰειαε γον ΠῚ 
νοτας ἃς δεγηλαηιις Πἰ ας , Ὁ Π δεε τὴς δεποάιδίοηις 

ἃς ματος, ΝΆ ηυἱα βάτος νὰ ἘΠ], φιοἀδητηοίο τοίιε- 
βυης, ὃς ΒΝ} ἐχ Ῥατίμπι ποπλης ἀϊσυπτυτ, Ἰάσο, εχ Ἦς- 
δέσουν ἀϊουΐμιο,, ἀἰξίτυς ϑεπγςὴ Ῥαῖεῖς ν ολτὶ ἰῃ το 
᾿ιςπὶ οἰ αίς, υλ ΕΠ μὰ ἃ Ῥάτις ποπηςη (μην τάψυς φιὶ 
ἐὰν τσαὰκ οπιοίζοῖς τηαϊπεταης Ρεν Ἱ{(ατινεῖ ἐκ Π{54ε| μαυὰ 
ίςιο λι κυυς Εἰς ταϊίπηῃ ἰπτς ]Πεχονῖπε,φαοιι πςςοῖςς [ες 
ἀμεεσταπι (στυλείνεὶ Ιοηφίρες ἁανδίτα νςιθουυμη ἀσίζη» 
ὃ, Μίδας αὐκοιη ( αποά εοτυαι ρΡᾶςε ἀϊχειίπι)εο 
ἀςφοορτὶ. φυῤά ἰξᾳυςπιί νεγάςι!ο νἱάετως ἢ ἂς ἴα ἐ- 
"ίαματς ἤδαΐης, ὐλίλ Ἰοπ ταπι ἐς ἰρίο [(λατο,, υὴπι ἀα 
«ἴυς ροτεεπαξς ἤμε ητο Πρ οη ἀδ,ιλιη νἀ εἰΐςοι Ποιιί- 
ηλικρτϑετεείτο {{π|2ς}]ς [εἸηίη εἶς αΠΊρίς χυς, Αὐαι ἰΝδοτῖς 
(ςπίες οἤεηάιι ἐς ἱρίο ΠΆλοο, δι 1Πτιδοῖς {Π|ς αὶ» μας 
ὅλοις [)οπείπεφ: δι ᾿δεῖα οἱ οἰοξείοι! ρεοδληάς ιπιήτὸ 
τρλᾷ ἰ Ἰἀοη ει οἰϊ ἀὐριυιμιςητυηι ἂῦ Πλλοο δι Π Πιλεϊογίλην 
υλπὶ Προ ]ατίδιὶς ρετ(οηίς, (νπιρίμπι, “ὐρ (ἰ γαπαις 

40 μίοιιιπι ἀἰξάπιυβ ουπΊ [ιὶς ροίτοτ5 ςοιηργο τη ἀί. [ταηὰς 
μεςεῖϊς οἰορίηοτ) νι ἐπ ει νοῦς Ῥαυΐυπιὶ [ἢ ργοχ πο 
αἰβρυΐα πρριρτορηὰ Ἐχριίρατο ος Μοῖς τε[ίηιομίμηι, 
ἃ ροτίμε ἀοξέείια (μη πηαιῃ Ῥγορομεῖο ψυάτη ας ἰρῆϊως 
μερὶ γειδὶς οΟἸΪος ἰς φτι (ι Ποίηϊηυς ὼ ἀυοδις ΑΒΓΔ 

4 βλιμας "8. νπὸ μχασιοτίτο, αἰτετην ἀδιημα) ργὸ ἔΠπο νυῖς “5 
ἡοτι ςἨείζυτιποη οπῖπος αι ἐς ΑΒ ΔΙΑ πιο Ὁ. ΠοτΆ ΠΗ, 

εεηίεει ἐμ Αἰ οι ε(ηυος Ῥαυγες ἰὴ νοποιΐο ἡ ρερδλ' 
δι οχ αἰτο εο πη η 0} εἰ μααους που ἰήςο εἰξένυς οἱὲ ψυῖα 
ΜῊ εἴα οα ΑὨγγαδάπιο ἴτᾳ σοπιτὰὶ ἰδού παρε εἰϊεχ ΑἸ 
λιη, φυϊαοιπίηυς ἤἸυτη ἐρη ἀκάιτ:ςοπίς ιητατν Τιτυλαιη 

ἡ] απ (δὰ ἰὰς ΕἸ]}1} 011 ἐς ἰμ εἰτὶ φιυλπε αι τάτυΐτα Ὠεὶ νο- 
Ἰυηταῖς, ια νς τοπυριιν ἰρίμην ἰ εἴλααν οτάίπς «αυίτυπι 
ον ἀμ εβτοάιτιῆ,, 

Ε εν ἐανμἐᾳ, τὰ τέμγα τῆς σαρκός, [9 ΠῚ αἰτῦ! (Ν]ς4π) 
τέκνα ἰΐςτος ἰητςΙρτειαιὶ εξ ο αἰϊαιοτίφϑ ἴῃ Ἀρς ἀτϑυπιειν 

το ὕιλ΄ 

υ 

εὐπρεϊταπι εχ Είαυ ἄς ΤΑ οοδὶ ἘΚ ΤΙ ἀποίστης ἀπς- ταπι. 4υία ἔξαιξης ραττίςυα ἐαυ τς ῥτονίως οὐτεη ἀΐτ ρ- 

« ἀμεβητμίς νοτο οὐϊοθιάϊίτακνπι]]ο ροτοη θη ἀυτορς, αὶ ρει! εἰῖε διαυ!α ςοπίςπτδη οι! 1, ἴσας πος ἐξείπνις, ντ - 

παι ταίρεξθιι, (ςὰ αυΐ τς Ὠοσ Υἱδιαν ον, νυΐδατα, Νφη - ΟΡ] ἐπα ἔτ ς ρεείξξα (ςπεςπτίανσυίις τάτίο (πρτοχάαῖυτ. 

ἐνη κμμεπν ρα τοδίουτώ. [τάσις ἐμαὶ φυιπάαιῃ ἐαςπιρίαίθες 4{ [Ν ρρε}ὲχ 1{παοογ1᾽ κοιάκ. Αὐδιάι Ραττίςηίδαι Νοιῖρς 

ἰερίδιτν Νεδυε(ο εν [{4.} Ἐν (τὨϊις, Ν " ["[δν ἀμέοπι [Ροε.} Ἶνος «τίαιαι τη ἰοςο, γε ρίμμις οτος "τὰ οα πὶ ἐνὸς ςζομαετοτος 

ἔσο Ὑστο ΠΊΑΪΩ (ιρρίετς ριφηϑηιξη πλαίου δυηι, υοὐ 

μοδεηις ἐἸα Ἐχοιηρίαηιν ἀεὶς εξ! αἰτοτίας εα ἀνιοῦυς αἰ ὐῆς, τὸ τευ 2 

μαΐϊο ςοηνπιοδίις νι άελτυν δά Αὐγανάπιηνι ντηϊυίηϊις 

Μαεῦν αυὰ πὶ χά δάγαιι δια ταητὰπι πγαῖγων τοίδετι. 

(λασυν ραττό, ουϊηοί! εἴτεντ ἧς τοξυτατίοης 4υἱ- 
ἀς ἰπάτρ σας, Ἐπ φυοά ἀρὰ Ατδθιοίωνη Ἰερίτουχ {λᾶς ραττᾷ . 
ποδιιηγ. παρ ςπὸ ἀσρταυάτιηι οἴϊς ἀρράγοτιντ οὐίεσυλ- 

μά δυϊενα ατοαςῖ τὰ μομίσςη δ! ροπας Ῥάι]0 βιηη α-. τ ἘταΠμυνες ςπίπι Ἀ ευςζοα φοραίς τ(λασυηνςὰ εχ εὸ 
πένιδε ἀργὰ τα. { υμδκεν υμϑ ἐοηνρηει, ἐξ ἐγὸς κοί ΠΠΠ ΠῚ ΠῚ δι πιο ]ος Εἰλιαπι ἃ ἰαζοῦλιπι. ΠΟ 

“-͵͵ἦΘῳτω ἰχϑυσα Ἀἀ γειΐζδυηι, ὠμμηνεα Ὅη0 [έπεις μαδινεῖ: ἰὴ ντεῖο 16. ΥἹ ΜΝΜονά μήν πη παε  βμα Η} μάπα γὸ γϑυνεϑένπωνμά εἢ, 

ἡφεϊοοι τετοηταιη. Ναπι κίτίώ μος ἰοόο ποηοδὲ νσζας τυχϑένσωμντ Μαιιῇ. 1.8. ἴλις. 1.47.5 ἰευ Ἀυιτοιη βμετόεν 

δὺπ τλοταπνηςηις ςοποιδίτιπι (σή επιει τρίαπι, εχ ΗΓ-- “δ παμων ἴῃ Ριδοςάσηις αυφοπινεγήςιίο Πση Ἐχργείϊιπι;, 
ὑτιόπιιι ἰφιουιίμιο : φαϊλὰ ςοηΐς  ἴξατὶ πϑον Γ{νιεώνν 4. [εἠ υοΐ βεἰἰὲ ἱπιπιὸ πεςεβζατίδ της Πβ σξεταγ. Οσιεπιην 
ἐιπεινοιαη ἐνοιῆο 29 Π βριθὺ “.74υοά ουἵρατο Πρ πί 4 'πυὰ μήπα, ηοπάηην {ς εχρ]ίζαπτ, φυλῇ Ραιΐυς ἀρ) -. 

ἀα. πάηυς ἀἰοίειιδδιτἡΔΩ)Ὁ πηζρερ (μευ! 6} ὰ εἴζνε, 30 τε ὐίάεπι νοϊπεηελος δῖ ἀςοτοῖ 1} τεηηροτοδητεςςί- 
Οἰχεὶ ἱπτοιρυοῖος ςοπύςταπῖν ἔκυϊτ.18.18, Ἰτοῖῖ οὐδ τῶν Βογὰσι ἀυοταπὶ ἐχ οητέαπι ἃς ποτέ, ποι ἀυτοιη Ἢ 

Νυμν.ς το. )ιμί τίω) νΕ] κοι νίσθαν δοδϑνωγᾶς ρτοίπνάε ἰνῖς ἃ ὕάα-, γτορτογρα εχοίαάοτε, νο {τ ἂν νος Πενάεοιςτο » νῖροσ, 
. Υ]ο ικίταν ἡπη ον ἕπηε ταξίοης κοί τίω ἔχειν αυάπάο ίοθοη, τε αι Α6 ἄτοτπο ρίαιςορ πους ητ: νης δι ἰυὰ «οἰ βαπε 

γεθαυΐε, πιοί ν πὸ «οπὐεϊρὶςάϊ νοζαδυο σρτἠιπὲ λορεπὲ ενμλ ἢ Τὶς η10ς αὖ αἴενπο Ἀερτοβατοηί δζ ἤΡΠΣ ἀς- 

αὐ νείδαπι ἐχρείνήτζασ, ΝΟ ατα, Βὰ γῆ τοηςμδέ!υ παϑ εν, [ιπδιυὶς [ιης δὰ 'ος Πατιςαάίμηη εχ ριδυν σΟΓΙῚΣ 
ἀκρημι Ἰεδίοης, Ργὸ οοπουθίτιιρα υλϑοης ὐιτοθδ ἀπ- ἱπογοάυλταςς ὃς μναῖς σροτιθις ἡρηρο  ιπὶ., ἐπαρορεῖς 
πρτατυιῃ αἴξ αὐ Ἑτλῆτιο., δι αἰϊοαιῖπ πσπῖο ποη ντάςτ φιοίξϑὸ μισηταν. δὶς τηἱπι ἴησις ΞοὨΠ]ίογαηι ἔνότοπ 

ἀἰοόπάνιην Αἰ χυγὸ μιαῦ κότος ἔχαγστι, ἴτὰ ντ ἔχειν ἀςοἰρίατιγ, ραρισπάογηπη τατίοποιῃ ἃ τους ᾿ριὶς ΡΣ Ἂ τοιοήίε 
Βι0 «οπείρεις ἃς ψιανδἀ αν μον ΕΠ ἰτάηυς τραη  εἰϊὰ ἐς- ἐπὶ: Ῥταίοιτίς ροῖοτοῖ ᾿ ἡποά ΠῸ ΠΟ Ἶ ΤΩΝ ἩΘῈ 

βιλύλτυς ΒεοἸοσυς ἡ αοριαῃ (ταςα Πηρες Ῥτοτίυς ἰψι0.4. 40 κὐπν ὁ(1ΔΠ| ἱπηραμ}} ἀισῦῖ σοβηταγο, ἐπι ἐπε 

τοι ας Πσπεαθ τα νι Οοπουθίς 1) ἰε ἅς, πιὸ ρΡ- τὰς ὁγόλτας, δι «αυίαα Οἵμπος: (ςτηνάας ΠΌΤ 'μὩ {τὸ ιήειτοο 

Ροϊϊταπι, εἰἴε!ἰῆτουῤτοτατίοεα ψῆφυει ὃχ ἧς απ ἀιχίννυς, [ΔῸ τὸς οχίζοιτν ᾿ἕὰ Του αΠΠαγαπὶ αν ολνλλα » 
Ἐτα μι ψιρίτας ἐδ ἡ πυδέμμ ἐν νὴ το εὐπτεβεῖαί τοῶὲ ἄἀϊούπο ὦ οετουςατίαις ἀειπιιῃ αν Ὁ ΉΤᾺ ἘΠΕ: "ο 
ἀβιάριν ὁ ἢ (σηοιρίοθῥλυρφουνο, ἥυαπυὶς ταλτοῆ ει που στα ηλτῖς (ταυυῖηγαπι, Οὐσή ἡ ιτας “Πὶ ἐε ἐδ δ ΓΕΛΕΕ 

“τλλάλτ, οὐ κοί πίω ἔχειν Ἀφείρίατωτ γι «σποορηϊε' (πᾷ ἵτὰ να 4ς ἃ Πο αὐ ἀτοῖπο ἐστ Πἀογαῦς ΠΡΗΙΝ «ἀν ρα ἢ πῃ .ὴν 
ἡπῖς ἀρρατοα ( ψιοῦ τάητι νἰνὶ ρος ἀϊξειμην αἴ.) ἐρνν Ὀεὶ ἀσόνεῖο ΟΊ τοτη ρῦτς ἀνθ δ: τ ΠΡ. 

ποη Δητο Πς ας φᾶς τ ἡτοσπιοι νοθογτ ππιέζυγα, ὅς Ὠοῦ «αἸυ!ά (ες ςοΠΠιιιὸ ἡ ἴπμιο ἱεροῖς ΜῊΝ εζοίηςΣο) 
ποθ ἢ} οτίλην οἰνίοιτα Τὰ Ῥαυΐι Γὐπιοητίαην. δαὶ ἐδτὰ ας (τἀ στλιν ἐρίο σαυαταπι οτάϊης τοῦ οἵῆπερ βιτυτὰς δηῖοςφ- 

[ζὰ ςοηαοτίας, αοςοι[ς ᾿Αιστὶς μαντίοιίαπι σαι αίσιν θ ρεοαν, ἠῤις [ο 1π μυίας ἀεπμῖιι ἀςοιεῦ σκυφυυείοης υςῇ ΤΟΣ 
τὴρλο γεγο ἐχρ σατο, ΘΙ  τασοηοιη τοάλτ (αγ Τὰ 6- 70 ἡνς ἀνο ἤιε Ἀςοιτγατὲ ναὶ μους πολυ ΚΕ εΝὰ γΑῖ- 
Βεςζὰ οχ νπὸ ςοηρεροις. φιοά φαλχι εἰς αἰαγάμιν, ποῦ τη|ἃ αἰϊαιοιί ἱπετοφιταυς ὃι νεοίαιξαῖο ἐπα μμτη 

“ 

Νλὴῖ φιὸιΐ ποπημ}}} τε γιητ δά Ιαδοδατῃ δια ν, πα αὐδςς 

φ'. 



’ὔ ΟΙΡΙ Χο 

ος οὶ ἃ ἄυπι ττᾶδοες 

“κξαν λρίφις ν}}9 ἰρίοευτν ρειίοια: νεῖ μεξιγδαείε τε ρςέζα ἀεί δεῖς, ἰἢ 

ἤ 

ΕΡΙΒΤΟΌΡΑΥΙΙ. 
εὐ ἰἴοε Ἀοριοδαείοπὶ ἃς ετἰκίο ἀεἤἰπαηάοε ἀΐεισυν, ρος ἌΣ δ ἰδεπι ΑὐξυλίηΝβ, ημμῖδὶ αἰ φυεπάο νι 
αἰ εοηκεαιίαγιον κάτι, γε ἰτὐθεπι Πειπι αἰίφυοι ΕἸεδμιοοΐ υἱΐαπι βήειι οἱΐα αἰοξξιοηίν ἐαιίαπι,, ροίξεε ἢ, ἈΝ τε 

. ἂι αἰυῃ ἠοπί μαι ἀὲ οαυΐοπν ποη δχ πιοτὸ Κ τατιὰ ἴμδ, (ἡ οςς,͵ ορ.11.18 4, ηψ δ εον μνρ εν, βὶ βέοιογεν ἰάδιε, 
Ρινυία οονη Εἰως ἧς ργαίοἰτιϑ Ῥοπίο ̓  ὐβιων (μπιρώο, ς ποορφραεῃ δέον βλμελᾷς ὩΣ -π σάλος 
ἃς βγοίμάε εΠ2π|1)6ἱ (εειιπε πὶ (άπ οἰ οδειοηεπι ρόϑοσιν αὶ ἡ Κακος Ενχο πόα πιὰ ἐπ ἀξοτησ Ἀ οργοθακίοη ες : 
ποθὴ ἐκ τοὐκρλοιώτος, ἰή οἰλ ἐα ἐριΐωα οι ἡρώων, ῥτιον ἡδοα ογημίε ροτίοηλταπι, νεῖ ἀὐλλμα δὲ ἀμ νει ται. “ὦ 

4. (σε ἀν εἰς, νοϊμηταια εἰσ ἐξ ἐγγων,ὰ οἷδ, ἐα ρει Ε]6ς, ἀλπὶ ἀσεγαιῖ οοπ!άετατιο, αι ὰπὶ νὰ εἰ αθον εις Αρνων 
- Ἰεύδιοηι δι δαιτὶ ἀαἰπιηαηἀοειπι οροτίδας, νοργορυβ ὃς ϑαίυτι ἀσίπιπας,, ἡλιιπὶ ᾿νδὲς ἐϊο ὀρροιῖια ἤης ἐνλϑνρος 

γε! μροτιὶς {παι α,δί ἜΠδι Ὠςΐ ἀσετοτυπι ἰπ εἴας πιθηῖς νοϊμηῖατι Πς ὶ μέσως Πηςίάπευς ΒΝ ἰξηιιεπις ἢ Ὡ 
ἀὐτοσοάοητδιις σεν ἐρεηάετα:ηἷϊοή ἐχ ρτοίς Ὁ Ῥαιΐυ το ἔ δ εαβιινενην ἐμά 154. καὶ τοῦ Θεοῦ σρόϑεσις, Ιά ἢ ἐλῤυλν. : ᾿ : Ὦεὶ 
δὲς ὁρρίᾳ παι Ἰὰς οτιαπι αείοις, αὐδὰ ταδίχιηιιπ ἀἰνοψαι, ταπεινοί ἱπυρηιτανη κεν ἀριᾷ ἰς ςοπιξίκεϊι ἐπθεῖη ἵ , : ; τ. ει εοιηδε. ᾿. ᾿ εἰἴε μοα ὕϑυῖ εἰσέλιόπις ἀξοῖςειπὶ Ὠθῆξαμε τἱ νεται. τὰπι ἐρίμπι ἐσιπηρις γήπι Ὀσημὸς δά εἶδιιις ἀφετοιι εχς ἮΝ 
εἴἴες ΠΠυι ϑεὴν νΥπιὶς τὠπάεμι ἰσηθούτας οδιδέχίοπες τίοαςηι Πἰδογάιηατας (δοι  ἀλφ σαυ Ἂς οτάνπε ηιεμτοάιι 
μαίςετεητα} " Δη} Ποτὲ συγ ἤάδογοπι αηοά ἰπ {Π|0 [γε 5 Τα νετὸ τρρεσιν θυ ἢ ωθεπεν οὐτοῦ πὴ ἀἰχὶ ἰζι 

,, ἀεύτεῖο ἐλγρεγεπε, ντροῖς υοι εχ ἱρίοτιπ ρευνία, λις ΙΖ 4 [44 εῇ 1 δον ἐπ ορενίδωι [4 ἐκ ὐδε φημ, ἐμ ἐξ ὕγγων 
εἰνφειἀογιιη ἀινταῖς υἔϊας τοργουαπέογιιηι ἱπάἀποιταῖς 
οὔτοταγ ἐίμια ἐς τς φυάίαητ (ἰοτδπι νὶ Αὐρυϊιθυιτ ναι-. χιχνὰ (ρααςητα α ἰςα ροτρογαπι, να ἴζοριις ἱρίς ἀηριιλιοηιὶν 

τ θα βεπὲ Ηἢ ἰἈπτέττης ; Γ τὴς. ᾿-οβεπόιε; ργοδαηενοίκπες ἀροβοὶο Ἡρέωξ πρϑϑέστο, τὶ ας, 
ἐπ Ἐπο]υτίἀϊονπὰ [,λ}γεπτίω πὶ σαρονβ. ἰςδεητειι, δϑαρέον. χογὰϊ ἑαπάφησητιιαν εἰϊε ρυοτίις ππιιιοειπι, νἴροις αυρὰ 
Ῥαμίωι φμεηνἀενοάμιν βόε ἔρος φρο ἀῤῥ ἰωον 65} ἰνραιμιν εο; 30 ηοη'ὰ ῥταίςηις. ναὶ ριζιιμ ιυαρίδι τὴ Τίλαςο ἘΣ ΤῊΝ 
4! βέπειῦφγᾳ ἐπ! εἴμ ομάο ἢΦη βο μη! με αἰμεμάίηθην γγαιία, Ὶ : 
Ὡμιὰ εγζο ἀνοεηνω ΚΜΕ, μα) υὐά ἐν οΐιασ ἘΠ ριἀ Πεμπνὶ αὐ- Φνκίαγνι ἰοψαίτας ἐρίς ΟἈγηξυς {ας οοΣ τιρτοβειίώτων, 
βε Πηῤᾳιωπε επΐην υμάειμ, οἱ πε υἷϊοι δνποτμην πρηϊονώπιμϑ ορθ- σηῖνην πνδηρνδὶ ἰθν.Ν ΟἿ, ὃς Εἰ. ΔΙ δινενεῖ. τοῦδε δορά ες. 
γηπῆ ηϑενἑ μόν ὑπῆν 1). μη ἀν ἀε οἀενῆημε αἴδονμην, Φωρ ἑνα β ρτίντιιτε νοἱ ει ςπιρ ναι ηνΕ] εὐ γαῖς! νοτθι τσ [αν] ει Ε΄ 

᾿μέωα ὀρεγα. υεῖ ὕομα ἰννιμϑ, νεὶ πραΐ 4 ει μα ὑμημε ΤΌ εμα Ὁ 46 χα ἡ ὰ ἠξ ηἰῆςάς ρεγίατς, κ ἤγπγμιῃ ΡοΓπλαπεῖς. διὰ 
ρυεἰἰῤεῦ αι υοἰϊεὲ ἐμεοϊϊσὶ, πρῳαηναην ἀνεογεῖι. Ἐκ ονακιδν5 {πιά γοιοςὶ δλενυ ταῖς νἵ γε! ὼς ςοπίζοι ἡ δαπι ὰ 
βάκχτχ εντνκιϑ ορβαιθνν : ἐδψωε σοάο ῥέα βίρενεε, ἐξ ἔργων ἀν᾽ ἐκ τοῦ κακουώτος,Ἰοὴ5 εοῖ φβανιδιῳν [τά εκ νοταιμεμηᾶ 
4.4} ριον, πρπηο υμίϊ αν ἡμάπο [ἰμὲ ομ μα ἐ{{8 βάτετοι 4 φαξβίδιετι, λυτξ σαν ἰςαιςῆτς νεῖθο ἐῤῥίϑηνἀνέξμπιεβ ς[ῆς ςδιϊιυο πῇ 

ἀβαδ. " 
Ἀ ᾿ "ἀν᾽ ἐκ πῷ 

καλοιυΐτος )υάατι ας ςοηποξειος ςι ἢ νεσθο ἐὐηήϑῃ ρος. 

-““..ὕ.....,.....-.-.-. ἀΣΞΩ, μοῦ μρϑν ὗροα, ἐνὸν ευρδορ ἀρ, νψὴ βνιῤελῶροςς, οὐλκκωρολμορρορεμα, τ ᾿ μὰ ππος, ταὶ, -----ταρωρβ. τα ----τ.--------- ὼ ᾿ 

ΗΝ Εῤῥήϑη αὐγῇ, ΟἿ ὁ μείζων δούλοζ-}"  Ὀἰξευπι ς(ξ οἰ ἢ Μαιον ἔεῖ- (τὲ εὐῆπε “βἐ ογμ 
ἔχ» σοι τῷ ἐλβοσονι. υἱθὲ ΓΙ ΠΟΤῚ. Δ ΑἼ0Υ [Ἐτινεἰ πθρονν, 
4 Ἀειοθίοπέ ᾿ ᾿ ,᾿ Λ΄ ῳ᾽ ᾽ω} 2418 ς; { » , ῃ Ἢ Ὁ ὶ 
Ἑώω ροε Καϑὼς αἥ]αι., Τὸν [ακωὼβ ἡἠηγά- 1 διουτΠοτρτυπὶς οἱ [παςοῦιυμ 1} 

“ον. : ἀρ α . ΒΉ2Ὲ ἀπ] εχὶ, Εἰδυσι δυτῷ οὐΐο Βαθ αι. 4χ 4ο. αιὸ 
«αὖ ἀιϊεκὶ, αν διμις 

19 Οὐ Ἰρίτυν ἀἸςς αν ϑὺ ΝΟ ΠῚ δάάϊδευς ἢὲΐι ὸ “τηστο, τὸν δὲ Ησαῦ ἐμάσῃσει. οἀνφθαϑι. ἱ . 

ἥκδιιν τῷ τὼ Τί ομμα ἐροῦμδ μὴ αἰφδικία ῳἰοοὶ τοῦ 1. 
᾿ἀεθιοπαπι: αἷς, ᾿ ἰητιειτία οἱ αρυά ει ΑΒ -}  [νωπημιά ἰπίφοιαι 4" 
νον αλ τ Θιφῦ ) Μὴ ἥροιτο.. {τ : τ Τιδεμῖ αθμι. 

δά ἢ ἔταιεὶν ἷ -« τ Νίδῃ) ΜοΙ͂ ἀϊεῖς, [Μῆἥεγε- ; Μοχῇ επΐρν ἀρ, ΜῈ: 
ἈὸΑὐλ βάρ Τα Μωσῇ λέγει, Ἐλιήσω ὃν αἱ ἐ- Ὀοτ" ου8 πλίςετιι5 ἔιεῖο ) ἃ " ἐγεδον «μὶ πον ἦρὦ 

Ῥοίΐιαν Εἰ δ΄ Ἃ κα, χω] οἰκτριρήσω ὃν αὐ οἱχπείν ᾿| οσὐπιπεγαροσ θείῃ ςοτηπηὶ. [0 εγήκονάναπν ῥτεβών 

ἀον ἀά αεὶ ΤΑΦ ΛΘ ΡΟΣ ΤΙρΥ σθρῦν αν οατοῆθ,  Π(ογαρμέξαετο,, 6. ὡς ὦ 
( ι τοάονίεται Αροίξοϊυς ἐχ Μα]αςηΐά ορείσιο Μοῖ: ἰδιξεριοις, (οτο εαξστη (ρα 

τε  (ἴς ςοηἰυπῶαπν, τὸ Ρχίπιᾶδ οδὶ δίζιο,δ! ἤςας ηὐἱ ἀιξηιδες " 6] ἐπάϊνρυδ' ἀιΐε Βδυιν 8 τὸ 
εὐπὶ Ὁ εἰ οἀϊο,ἀοποι ἡ κεοηεπν Ἰλεραί,σιπὶ Ὠεὶ κΠ0. 

Καος ροΠι λιπλτο, ὃς 'άδιξιοι οὐπῖς, Αὐϑ ὁ Αροίοίως δληΦ "δι Βδαμᾶπι)δί ροιὶς «ει μδιπι 
εἴοης ἀπ ψις ναὶ οἀϊε, εἰζο νοϊυΐδως εἰξννε φυὶ ναάϊε 
τείρολάει, πὶ Ἀοίροπάει ρεοτεΐοςο ἀελὰ (0. 

᾿ :  ῸΣ 0 (ἀτρλθη Ὥδοεῖο Ὠους ἐπἰυ τι» νιάτει πη! οπτοάο ἀφ ξας ἐνε 4ι} ἢος ἀπ τοθῃα β0η διε φιμὰ τ ρεῖ ( ἀγηνᾶπι ἐπεείρϑί πὶ τ ἢ πες οτάϊα πὶ οὔ ρεσί!ευίο τξηῖροῖς τεϊρ εἰοδὸς ἰεευςς, Ριπκίαρροιι μια οὐκ κοὶ 
ιειδη), ἄς μας εὐξίᾳς Ῥεοσάτυ πννίπεις νοἰμπηεβτγίδιη ςοετψρειομ δα) υϊηδη ξεπει δι ςοτγυρείο Δαιϊδιῃ οτοσεοη ὄπ ουσὺ ρυτίςδιο ὅς ἰπιορτιίαίς, 

πέρ ΤΡ ροροΨινἔςσ-«- ΤΙ ΣΤ Ξ ᾿ ες Δ αιον [εγμιεῖ, μείζων δουκεύσει Μλιος νιάοί ζει μάτι, Ξορργύθδληῖςς ραῖτς, Θοη.58. 
νι Ἡϊς ποίει πηπτάταπι τὰς ργιπορ δπίζισα;, φιοά ἔμΗἴ δ Ῥι 

᾿ ἐυπυμέηιες ἴῃ (τὸς πήπογες ἔχαῖγς: ρεπὲ ρατ Ῥαϊέγηδ ἴῃ 
Ὅος ἰύετος ροτο[τατὶ, ἀρρατές οἰ Ἰἰλαςὶ γεῖζι: Οεῇ 17. 17. 
Οὐςυετίς δἷς Δυτεπν πο μάγια ἀνοι αϑηςς εηΐπν νεῖδα 
Δοιμίπι Ἀτύςςος ἐς ἔμ! 115 σοανλιΣ ἰητὸτ ἰς ἐπνὰ ἡριίδις 
γιοχιηη τυ ϊτιδατιδὰς ΤρίμΣ μετεοηκάτί τοροπάῤφε τη, 
ἡ ρλφοην μοὺς ΠῚ πολ ἰηάε ἐχοτίτυταν σοητες ἀὐκὰν Ἀδ ΡΙεγυμηχος αν} ἤπτ η ἤος πιὰ πάο ςαἰαιχιτοίϊοτος, 4νλπὶ 
νον ἀρρίϊοωατ, δύ ν ετὸ φυϊάςτῃ ᾿ εχ λει ποία ςοηζλτ, φαΐνρει οι οοἰυητ, α}}}}} δυῖςπὶ ἜΣ ΤΙΣ 

1. οὐ] Αἰ ἸοαΙ ΕΠ: ἱποιιςμηοῇ 
ἐρητραχοτίς, δὲ ῬοΙ ραΐτεπι ἐἐρυϊτιαι ῥ᾽ τγιποηίο [9 
Οἰναηάλῃ νἱτγὸ γρηυητίδης,,ἀ εἶος (διπιεῖ ἀοπιυστατίεις 

τῷ 1ατοῦμην ἀεἰεχὲ, τον κ᾿ ἀχως ἐγώπῃ σοι Νι οτιτὸ βνίυς ἱδυὰὶ 
ἐχ Μαἰαςπὶὰ ρισεράςητι τε πηοηΐο ἰωπχίτμηςριὰ ἰιο: 

» 41 οχ Ι)οημη)ο [ΔςοὈ!ΕἸςοηδ δή πσγηλιῃ υἱταμημ εα 
δυθίςδηοης Εἰλύϊ Κοιςέξιοπ ὧδ στεγηὰ νἱτὰ ς Πές, ι 

οἰ ᾿διηπιαις, αυαηυὶς ἀνιῃ 1{τοληεα ηγεδετιτδη) (δτανταζειη αἱ Ῥειηςὶ ἱ ᾿ εἴπ  υΐυ πνιηᾷ ἕξιης. ἃ ἡπι4 
4ἴη Ξργρίο [ερυϊγξης, ἠσπηὴ τγιαπιρίνλητιδυς,πρη (οπιεὶ τὰ. σαὶ Ῥιηςίροπι Ἀιυΐας πλιπάι ἂρ μοίξμπι. [εἴδάε 

ἐ , εἴ οὐίεξεμαηάμπι μος ἰοςο αυοά ραυὸ Δητο ἀτιάσι, βαυ υι τῆσῇ {{{0 Πτλε ιτατιιηη ΠΡ ΝῊ ἀρ δΑν εν Ῥαυ]υθιβυά ἐα- δ νιεϊίοοε,γε ἐς Μαϊαολά το ἴῃ ἶ (λτεῖτὰ οὐ άπμι εἢ, 
"ἐπιρίιμι πλη ξε ὰ δὰ ἰρίαν Εἰλυΐ ὅς [ἀσοὐϑἱ ρετίοηδϑ γοίσις, " τετεςηᾶ Κοηςξάϊλίοης δπετο, ἰςἀ λά [χκάοτις {Πὰς σίας 
ἀσιπι ταηνέη σα υλτη Εἰλυας [ἀοοὐ ο Πιδισέξυς ξαςτίτμιτ- 
πιο [άζοδο ἰρίο πἰΐοταηι νέτλην τηῖον (ληλπφοστγάαποητο, 
νοὶμίς τοατο Οδπκ 47.8.Ἐϊαμιις τπή νας [ἀροευτῃ τὸ ὡς Ῥτίμπη ἴζοριπι, πόρο λά ςαἰεῖδις Πατεάικτις ατέγπαπι δον 
λδγου σιν 16. - ΕἸΠῈ ἐρίτιγ δὰ Ἰλςοδὶ ἔιρτα Εἰλυυπι ρα. πράιβίοποιη τοίροχ το. πνιηϊπιὰ αἰιοαιι οχ τοῦτὰ Οἰνλη 
Ἀπειδηΐ τὰ ἱριΐ υάθυς {ΠῚ ῥετίοηυς ςοηἀοχετυ αἱ ας [ερεϊϊίσατς οὐτὰ [ἠυπιαα: δίρετεσγὶς γαβίθωϑ σοπιράγαῖα, 
παν, ΒΑ ΟΣ ἀρῶν τα τομηβυηι Βυΐης να {τυ ποηρε οχ ςοἰϊεξειιτο Ρδυΐο {}ε|π| Ρεοιήϊαγειπ δι (ἀραπνμη ΠΘΠ 1 
ἐρίο Ὀεὶ [ εἰς ἀμ οι εις οπ Αὐτγλῆδιηο ὅς οἰιι9 ροίτετις; ταῦ τλα ἀπιοτᾶ,τατ ἐπμἶτις Ροριμν α]α ἰουρὸ ριαιποοῃ 
Ῥιοίίςεης »αιΔάαπι γείριζιοδας υἱπη δι. ναὐιοσιὶ υπάϊ ἰατιιηάία ΡοΙΠπάςηκβα ἰανθ ἐς." ᾿ 
ἡπιρουὶς παςο! ]σπτιις ἡ Ποιὴρε δὰ οὐἸοδις οἰυτατς μαιςάϊ- Ἢ “4 ΔΝ μαι μωβμιαγμὴ ἀδιοκία (γι ρυτλητ Ὦ το οὐ εἰ ἰη- 

εὐ, ἄκοιη σδεποπάαιτι τ Αργαμαιηὶ βιπιΐες, ργατειτία ακῖο. ἰυΠεείλτη ἴῃ οο ἀυδά ουιπ μάτι ἡπιρᾶι τος ἀβάτ πο (- 
εἰ Δ τοιηριῖς ρόριυς, ΑΠὰν ἐατατη, δι οιήυς ἔγρίῃ εἴε τοῖγᾶ 5 τίς ἃ ροπιᾷ ἰοφιυπίας. Οὐρίςογο φημ Εἰ γει φιιίρίαπι ἐς 
(ὔάπάλη τάεπὶ ἰδεὺς μα πγάς, ἴτας Ποὰς Εἰλαυς ποη ἔιο- ἀὐσδν Πημ τες διςιποτοῖς νηὶ σι ταῖίλαι (λελατ, αἰϊετυιῃ 
τὶς ἃ ἀοιπο Ῥατεῖς εχεϊυίως, νο Πππμβδοῖεπι ΑὈυδμδιπι Ἐχ Ποὶ 4:41 ἰὴ στιιςοΠΊ,Δη εσὶῖ ργορῖστολ Φεσωποληηῖης δι Υ}2 τηῖ 
τλλα δὺο ἐαρι]ε αςποιι. 14. 3010 “" [(λλσυ πὶ ἄτι ἐριὶ ὅ᾽ το!αιμταιίο, ἤρεςῖς πη οῸ φυόά!α ἰβαιη Ἰμτμ," ὙΑΤΑΝ 
Ῥεγβιατυὶ  ἔχυΐληςς αυσάις ἄριιή 1,αραπαιν που ράνεος μα Ἰὶς ν ιρἰ φυΐταν, Ποὴ ἰῃ οὸ οἰἴες, αὐ! ἐἴιπι θὰ" 
ΔηΠῸν [λοοῦο, νἱχ οεἸς: ΔΒ οὐπίλης κάπισι, μιαδιτα ἔσγάοιις., πίασ, δά ἰῃ οο ροτίιϑ αιδή ὥϑα ςιίδηὶ ἡβμηΣ ρυαίατ ἴταφις 
“Μπ᾿ις ἄς παδελείοπίς ἰῃ τερῦὰ ΟΒάπελη ταίσης,, γῆν νἱάστὶ. ἡσα εἰἴοι ἀρυϊϊοῖο αἰϊσεηἀλ [γί ἐυδίξιδ τὸ γορτονοσιπὶ 

ς βδιεῖι ᾿Δερῦο ἔταιτί τρί φισυς ξοττορο ρατεηποπιου. οχίείο, [δά Ροῖλιο ἴῃ εἰείζοτυπι ἔαἑιεα. Εἰ ταπιση υἹάο ΠΝ 
μῃ δ Ἀεδεήυς ἐοἰναδεου αυὰππι {{τπὰς! Πλλοο ἰὰ Αὐὔτα]νλ- 60 ἐμ νετίρδας δἰΐειοτς Ὀκι ἐμιείαπι : εχ αι κοηίεηυίθς 
μοι αγεάιι ἐς «οἷιςξιςενι 4π| τι νίμεπες λάίνις ραν “4. ἱμης οἱ οἐξιοπςηι τὰ ᾿ητο ηξεπάλπι εἰς νι Ὥειις γιγΠο- 
Γ ΔΠΠηἰτειό, ἱπυιϊε πα φεαρι πάις Ος.17.4ὅ πος μὲ ἄἁυς Παιμρίαν ψυϊμίϊων, Οιχσίαν φπιπ| Αροϊοίυς ἀῶ ἃ 

: ᾿ ᾿ : "9 

φοπΊροὺς ἔμοτίς ουπὶ (εἱς [τς] τὶς μ᾿ςοδιις, ὅς ἃ φυδοχολι" 
(ας ξμοτίς οὐπὶ (αὶς ΠΠυπισὶς Εἴχυυς αἰτίητοιι {Πὰη δὲ ρτο» 

δέεηε [γἰβένπι ΠΕ 

Κϑυά τγφο ἀδιεκη" 

ἀπε ίτατο,νο! ἐπ Εἴπιλοὶς ἔτ πάν πιταῖς, δὰ ἃ ΓΟ ΝΣ 

 ἰμυ διΠοτῇ ςα τ 

“τ ογΐης οαυϊεαπι εις δτίιις ατατίς εἰσξξιοηὶ ἀςίηει εἶα, γ5 τίας Οτρξῆς ἴῃ τότὰ ἰδέα αηζυπιοηῦι τγλξξρίοης. Ὧν 

ἢ . ἢ εἴζοῦε δ. 
τ ᾿ ἀλλὰ τῷ ἐλεοιιῦτος Θεοῦ". σι" 4}: νοι, ἡξᾳις 65 40: πιην 8 “μγγέηε, [δ ἀ ̓ η{ε- βὴ ΠΌΝΩΝ 

᾿οντοί» - ! οὐγταῖ » (ει οἷα 401 τηϊογςταγ, [ [γον ἐβ εἰ, ἐμ ἡ ρΑ κι Τὰ 
: ἣ Σ τις εἰΐξεν. 

ἥν Α ᾿ ἘΝ τ Ἰλήν ὦ 6ΡΡ8 Βεὶ (εγυϑοε ηὐθῖ 

Λέγει γὺ κ γραφὴ τῷ Φαραω ;6τι εἰς τ. 

͵ οὐνο πΒαῦει ἢ 
σεληρυνθί. τλῖ. δ ὦ ἀυπὶ "ᾶῖοϑ. ὃς 

ὌΝ Η πυΠ1|Ὸ τη ἀϊμηὶ 

“χβις Αὐερηρε ἐχήανζ εἰ ἐξβμο ἡ ποι εβ οὐμα ἡ εἰμ ἄρα οἰὦ οὗ τῷ. Βαδεῖς; ἰὰ εὐ Ὀειπιημοϑ [διε οχίείο ἀοιπηάτς ΠΑ ττΝ : 

ον εἰοχοτοίῃ (ἰυξς,ηςάυπινε ἤν ἐπίυῆυς. Ψοίαπταῖεην 20 πὸπ Αἰϊτοτ αἰὰπι νὲ οχίείο ἀἶνο8 ἐοπἀομηπεῖ: 

᾿ ὲ ΄ Ὶ ᾿ σ΄ ᾿ ᾿ ν:-; . : ΕΝ ᾿ Ψ 

ἴ; ὡς ᾿ ««ΔῸ ΒΟΜΑΝ 4, Ἢ "67. 

ἤϊονο ἀδονοτο αοά ἃ πλοῦ "μῆσε νοϊυίδεθ ἀεροη ἀδε, ἱρίογωπν ῥμην γέλα δὴ ται ξοτΡΘ ΕἸ ΟΛΕΕ9, ΠΠ6Ὶ οἶα ἐότηι- 

αὐ! αοαυφ ἰρίτιμ, ρϑησηεγαπι,,. ποημα νυ] γι ιη ἐρεν μείοηίε ἐπιέξμε, (4 εἴξ βφέσαια, ργορῖαγ μα πνοαί ἀλ ον, “ 
υδἰίεάευ αν δαβδίεα,, 40 στ εἰ οτσειε γατοης ἜΘΕΙ κεδθιγι ἐμὲ μίρσηίίοηιν δηιϊεοδῥοπεια τορι οὔ πὸ τα 

ΚΝ εἴος εἶτον οἰεέξιοηὶ ἀκ (αἴμει, , αἰτον ΜΝ Αι δ. [πρδειοτίθιιφ Ἀμίμε Φρηὶο δ φαμίτιθιις έεισι βάμίειν ροτιτα- 

εείοο ἀδίλιαεις, Ηιπέ νοτὸ εδῆει γιδεθλταγ ἰγοιη γαπὲ οδξαμίε. 4 ἤδομα γβροιο. 5δεΐν μγάτςας μας μάκειζυ- Ζ 

ἐπιυδιπι δατπὶς 4υδ!} ἘΣ πιφερ ΒΆΓΙΕΟΙ ἁὔμεῖο ἴμο ἥος. [ὰ (ωδέεί δ ἰρί Ῥαυΐο αι (δφιυπίωγ, ἐς θεν {μπιειμι τ 

1:78 τυαγοτίφυοο δι [ας ἀπιράτζετῖ, Ἀσίροπήσι δι:-ὀ δάιιοκίνμε, ἐ]διγν. παρϑήττμς οδιφέμοποιη, τοί! ἰδυῖα. [τὰ 

εοιὶ δά μος: Αροδοίιν, ῥοτρεγαπὶ {πιά φοἰ κι. ηνοπιαπι φως πιο πηθίο διιϑιοπάϊ ἤϊην Οεξοηον δς Ηιετοηγ- 

ἴητοι (μππτοπι Ὦει ἀφογουῃι δι εἰνΐδοπι ς«τοηϊμιοη ει. τπμς πος ας πῆυς ἐοε (δα ἀμ ητι. 41 ρυξδηκ οἰπι}ια εἰτὰ 

ελάεπι {14 Ὠεί νοἱ ππτὰς ζἀυΐλε ἠγοήται (Ὁ Δ σιῶν οτάνηαι τογίημε δᾷ νας νεδκ΄ μὺ υϑνὺ,  οννο, ἀἰςι, ΙΔ. δάιιοτίλιι! 

αἰτιφυλτιιπν ἐπεσγαοῖτο τυ 1 ες ἡιιος (ετιιαῖ [πιὸ θ6- ρβορίομ, "“ εὐ : ὑν, τι 

εἰφηυρκιπιη ἀδιηπαπήιε ΠΠΠῚ εϑεπ ἴηι ΠΩ ΣΙ Ις Οἰην πὴ [φερε ἔμενον ᾧ ἐλεῶ." ψίροια, Ονίπν 

φιιίμο: υάσαι ἡΐος ποηπιη ρον πιιίεείςστάϊαιν ίεγυςῖ, ρον, Ἐγαίημεν Ομννξονποωε συ ότεον, 564 ρεαιογάιαπι ανὸὰ 

ΠῚ τ ηοπηπῖ ἐν {Π|πιὲ ἰυάίξιο κἀδνοαι. Ρετροταάπι ἰα ἢοδι αιεντοαις ἰοζο ἔξγιαταν μάδὴβ ἐφηιριις διτυγυσι, 

ἰσιτυς !]α οὐιεξειοπεν ἄτη εἰςβπιοη ες ἀσοτετυπι ομη εἶδτ ας ρατίσυι ὐ ἀοςος Πος οκρ κπίίωπι εἰ ρος ἔμευτιπὶ 

 ὐθε θα (ἴυῖς, τ ερτοθατοηἷς ἀξογεῖυπι οπὶ τσρτο. οκἀξριπιημοῦ γοσαπε. βιό ἀιῖςιη νωκεῖ Οὐπευς ἱπτει τ «᾿, 
διοιῦ ἀδπατίοης ςοἠβἔμπαϊτυγ βεατοσιες (του πήϊο,ϑι ἰοτὰ ρσρ ἀρ! οι γεύθο ἐλ εν ἃς οὐκ τοίρν, ἐἰς οτίδμ Μοίξν νίαγρας 

νάϊο,ος αυΐδυν Πᾳισαι ἢ] τὰ αηϑειη [ν [ “"κ"44} δι ΟΞΩΠῚ [ἡ 4εϑράην,} αἰϑτυιὴ μίμις ἰβμνϑβοας 

« ᾿ 

“ 

(λλυῖοιπ ἃ ἐπ π|ὰ Ὠεὶ πνπετςογάϊα ΠΟ ῥεῖ ἈΠ} ἔμ ρος ἢ- βτατα δ᾽ ὐυοτεργοίξαι τ αἰτετίην νονᾶ ψοῖνει ἐρατοενπαζιά 

ἀοπν ἀρρτεβοπηῖ πιογίτιπν ΣτΌΓΩΔ νιῖὰ ἤνᾷπος οἰῆεισητις, τὸ οἰἘ (υτππνα ) πιίεγίσοταιλ ςοπιρὶςὄχνρτο αιο ἱπρς ἀϊςαηῖ 

᾿ ρτοβοιίοι: τορτοθότωιτι δυτοπι ἀλισιπάῖιοιις ἐαιίλιῃ εἰς . Ευδησοϊηα ἀσλαγχνέζοϑι. .ὖῦϑ 
, 

ἢ , 1. Οοπεϊυῖο, 

Αἱ οᾳ οιυΐ οὐ τῷ ϑέλοντος,οὐδὲ τῷ τρέ- 6, 1" Νειῃρς ἰρίταν εἰεξξίο ον, οἰλ το κίων προ οϊεηθὴν Ἰπιρονι οι, 

5. Ὀἰ εἰ ςηΐπι δεγέρτυγα ΡΊμα- 
Ἰταοῃῖ ἢ Αἀ μος Τρία αγ' ἐχςΐτα- 
υἱ το τά νῖ οἱϊ αὶ 1 τε Ῥω. 
τοπτ.δὴ πηδᾶτῃ 9 ἃς ν᾿ ἈΠηυπτίο- 
τὰς ποιπδῇ πηθυὶ ἸῺ τότ τοῦτα. 

1)γ] ει! φηΐπν δενίβέωνα νὰ νιάςτουτν 

Ρμανάφθην,, (δα ἐπ ὅος ὕται εἰἰᾶπι τε- 

φίμηϊοκοαων εν οεη ἐόν ̓ Μ ἐᾷ 
ἄκη ἐν τε ἱνενιδην πεῖς ὰ δόμεν " 
Ἴζσ νε ἀρημΗΕΙΟΗΥ͂ ΒΟΉΝ (χη κἱ, 

ὭΦΗΜ} ἦω “πὶ Μεγ [ (ΕὙγ 4. Ἔχο. 9 τό 
ἃ Βειροηάεε 

Ετρο οἱ υμἰεφίβτε ἀς τερτο εν - 
ἐὼν δ Φ' 4μεην νη ῥπάμ. ὅτ αλον Ὡς 

αὐτὶ τῶτο ὠξήγειροί σε ὅπως ἐνδ᾽είξω- 

"μαι οὖν σοὶ φίω διωύαμιν ἰου κα
ὶ ὅπως 

δια γϑελῇ τὸ δνομοί μὴν ὧν πῶσῃ
 τῇ γῆ. 

8. “ἢ ταχὰς ςυϊυδνοϊε πϑΐετς. 7 18 νοα οὐ ἂν ϑέλοι ἐλεῶ, ὃν δὲ ϑόλοι ὃν θέλει ἐλεεῖ, ον ὯΣ 
Ἐπ α θ6ν τοῦ γ ιειῃ αὐτο ΝῸΪτ) ἐπ άμ- 

ἢ  τεύρεϑυ ἐχτο ἀείποϊ τ Ας ρεῖπι" ν ἐτοῖν μος εἴτε ἀοςδι ρεοΐ δῖθ ιεπ' πιοδιοἰ γος Ὠεὶ 4ε δηλιᾶσης, φυλιι ἰῃ Βυης δηδαν ἐχειιαν, 

μνε φτρα ῥὴ ἐπ λὲ Ῥυρῖο φοειβεατειθς. 14 δέου ἀὺ ριοΐετι ἴεν οοηῇ! ἐβί ἵν νς ἀοσελῖ Ἀμ]]λη; ἰμ εο ἰῃςε πραβ γλν τῇ είς 

(μῶπιας Ἀν Αὐίϑγπο ρτορτιὲ ὅς ἄπηρ!νοἰτοῖ ἱροίοτυαν τεῤεοδότωπι οχίευ πὶ (ς ἃ θεν  Οὐϑ ἐμ δοεμαι νἢο (υρρ! οἷο εἴασεῦν. ΥΣ ΕἾ ἀιΣ ̓ ωνᾷ 

φροηίοπίεἰπιοξιῖξ ες Ρτητδῷ οἰ ςδίοινξαι. διὸ 4υπὶ ϑοες κτδιὶς εἰεδιοςν φιοε ν' ἀο! ς᾽ νοίυνε, Ωοη τάσιξη (ετυεῖν ΗΠ ρελεία Ἢ βοδι ᾿ ΠΣ 

Δἰβοειοιἤο ροιοῖξ ἐοη δ] απι ἐς ἐξ ἢε στα δε !ς μευ ἴαπι ντάξει,Νες τυτίωε ν] εὐ ἰρίυ ἤιε ἴῃ ςοΠ0 Ὁεῖ στξιπὸ ἀεὶ το! ; " Ῥεε ἑ ᾿ 
᾿΄ φαδηίανι ρενὰν μμάυταί φαὰι νοι άλι Τί ἱβίως τείροηθο δὰ αὐἴετξάλπν Ὁ εἰ ἸυΠἰείδπ ἴῃ δίοῖπο τορτοδαπὰϊ δευιειοιροῦια εῇ οὐῤήόμῳ κο “γᾶν " ἱ 

οὐ τἀπιδη (ἀδτιουξε ἐπ ρεσοξάεοις νεξου]ο, φιοὰ ἔχις σοι μι, Βλέδοηῖς μἰἢστι ΣΙ Ἄρεεαι αναχιθθτν εἰν» ροη ἀμ: δφαίοῖρ Ἢ ὶ 0 Ἀ: 

τ ἐδεἰύσεάιας ΔΝ, υἱ τηήειῃ Ἅτης "1 γεκί(ιρρουὶς, πεπὶρε νο! υπιλείδην ςουυριοηδαι ἐμ ηὐὰ ρεκ (εἰρίον Ἰρ μι άτοι (εΡΓΟΘῚ : ὃς Τοῦ ὼ8 ογτευριίον,, 

μπιεζευπι οτεατίοηὶε ἴδει, 

γιοδόγατι ἀδιηηλερηῖς οΑυς, Οὺς ἰξίτυς οχίείο ἀεβίηλι Ωυΐα νυϊε Οὐκ ἐμάμται! Ουἱὰ σοκτυριὶ, (οι
 ἀλταηλι! Ομ 2 βοσδβτοτςς, νυΐ ἐτρο ἱπιυπμὰ ἰ 

Ἰαοηὶ οανη οι πος πδο ρεκάετει,ομὶ ἔχοεεαι ἱπίατιαπν 
τος ᾿ 

" καραδιλανννν σαν ιν ο,....-.ὕ...-ὄ.....»...........Ὁ .-».-.». 

ὁ ϑίλοτος ᾽ αἷσ δὲ Ἐτλίπι. {εάημε πον οἱ νοΐ φηεί: (ςὰ ντ ραπίογ. " ἐρῆας Ὀςὶ ἀς Ῥμάτγαδοης τοἸξιποηΐο, εχ Μοίς: ἀειηβφολο ο- 

εἶπ κυ λεαις μὲν ίμα ἔρμος ηυοά ἀεοταῖ ςαρίξη πδοη- ρτίηιο ἢῆε ςομ!!} ἀταιηὶ, ἱϑιπλοά! ςοπἤϊυτη ποῃ ρος κφϑ- 

'βριζμοηὶ Οσιοτὴπι μας ἀϊει τα αφυςτ τῇ ροηίοηλν ποις πόα νἱδογὶ ορυυγιπι, πέάυπὴντ ἧς ἰαϊυξυττεᾶς τεγιοῖε- 
“μὲ οεηίης ΟΒιγίοϊξοπν», αυυαι ἔπε νεγσα Ραμ], μλης . πῖυπὶ Ἰοοο φυυπι τηῖον Ἑορτοβαιίοπὶς ἀφούςτιι δὲ ΠΗ 

᾿εὐεμἤοῃδι οἰ ει ητὶς οχ Μοῖςτοιιπιοπίο, Ὠειπὶ δά πὶ Ἔχεαυμιίοπεπι, ("ἃ οἢ Ἀερτοροζαιη ἐχιῖσαηὶ )ηδιογοξίως. 

- ἀπποογάϊαην  (δἰρίο ἔσο ἐπιρε ας (νὰ αἷς [ολππε5λ πος Τηφίαιἀτίο 4ια ρεγυοητατεαι ἐΠοήντη Ρεαδιϑοϑ υεύτη 

Ρηογεπε ἀἐΠ ρ ετς ἃς ργοίηάς (υπιπιὲ Βοπυηὶ (εἴ ἀξεϊλτψιθ. πο ρσίϊε χπϊυξξυπιιη ἀααιήμηἀ!: ῥερεορίς υἱάσι τὰν 

ανὲ , ἐξύγοιρκ. [ἡ εἴ ποῖ νι ἐχιστεν, ῬΓΊΟΡΠ ["νεϊρενιο- . 
«ἰίνα. 1 ΕΜ τοίην νος οπιπίπο δὰ ρείτηδαὶ Ρμάγδοηίς ἐτοὰ- 

- τἰοηδιη γοεεηδασι, να ἀρράγαῦ. εἴλαι οὐ γεΠδῸ ποιῆσαι» 
ἯΝ 
Ν 

φιὸ πποὰ ντίτι Δροίξοίιε γετί δι. τάς πἰ δ] εἴ ηρυ“. 

δυνδι τοτηιθυπι ρροῖ αι ἐορταξίοπέ ἄς ςοπ Αι Πὶ Δηϊ πη, 

οὐγατη νερὸ θοηα ορογα. Ἐχοιά τ βῖταγ Αροβοϊυς μᾶς 

Ὁπηηιὰ ιάτθηι} μὴ με ἡθηνν ελιήα Του πὶ δὴ πσς εἰε- 

Θιοὴὶ ἀεπίπαπάος πηρεϊϊοπτες - ἃς πησγιτὸ αυϊδοηιιηυυπι 

ἀξ γειρία εἰΐρας, δὲ ἰη οἰεξεὶς ορετγετοσ εὶς ἃς Ῥεγῆςζεις. ἢ ἐοπυοιτυηξ Ευσκὸϑελη τσ ηιλ γιά! ξες, (εὰ ΝΣ οἰ δὶ 

ΜΔ αὶ δυτοπε τῷ ϑέλοντοι νοιξοτο ἀν φωὺ νεἰ τ, αὰπι Ἡὶ δίεη- Ρ ἤπυι!ς εἰς αὐάατατ, δι τ ἘΠΕ ἀιελίως ἀμης παννὶς 

τὸ σααὶ ῖ εἱ εἴα υσὺ τὸ κοινοῦ τορεϊτεράνητι: ἐξεγεῦναι,, τοχυτο Πανὶς ἐχοσιρίυπι Λὴ ἀρ Ἰηςπὶ νου α 

μήνές ΑΝ ΘΑ ϑο τς που Εἰς Ὠεὶ ἀππλο, ἡπες Πεὶ ἀρείρίδεις ργο Επιςδεις. ειπάς(νε ταῖς δούς πρὶ τηιὶς 

εὐττεητίς (οὰ [δὲ πηίοτεπτίς φυςἴδητοητία οἱ ργοτίας τἰάϊ- μο αἰεὶ ρο[)φιῖς ΠοΩ νίάρας εχ ίςᾳυεπῖς γ νυ ΤᾺ βέρὶ 

αὐἷν, Οὐυὰπι ἀυτοων Βα ιοἰπότυτ 4υΐ (υρρίσατ ρὰτείζυΐλα -. Ἰαπλ νίψιις δή (τππιπαπι ζάρυτ ἱρίμην γ 16 εἴ " ) Φεὺ- 

ϑοἰλπι ἁπιδῇ μοπ ἐχοίυδάτις ποίεγα ναθιπταᾶς δὲ ορετῇ ὈΟ. ϑέσιν Ῥτορτεά, ΑἰΪ ἐπδίμης νητογργαῖαιιν φ ἤτοι ἐν 
ἀοτυπυχηξητα,ἤδά ΗΠ] ποροητος ἀἀ ἰυτεῖτ (αβῆτετς αδίη; ἀυλᾶ ἐπ ςοπεἰυῆοινς ἢς πγεητιο ἐὐθαῤμί μην δὲ Ἴ: ς 

Ἰεὶ ξτλτια ὃι ΟἸγ δὶ πιςτίιο,υοά οὐδ τ.) αἰτηα πὰ Δυβά- εἰ, ν αἰτίυϑ μά αῇξ νἀ Ὠεὶ μι αρῆνν στάϊης ἐῶν ̓  υ Ἄ 

{πεῖς οχἠδίνπαυις, ̓ρίδπισι Αὐξιυείπεης (δἹρίαμι ἐογειβ πη 4δίεοι παι ἱρίας ἀαυίαι ἐλβη νη δου οι ἰβα!λε ΩΝ ἢ : 

εβτορ ἰὰ ἀοππο δίελε δ. Ἀετελ θὲ τὰ 23. “τοῖν ςοπίςεπάαπιι. πς4ις μδος ἱπτοτρὶ οἴλτιοης “ἢ 

11 [λνίε πύον διτρεωνά Ρδάτανηι, κέγο ἂρ αὶ γαφὴ ῷφα. ΒΛ νείδυπι ἐξεγίμιν, προς ἀιῖτοιιι ἱπεζερτες ἂΡ ᾿ 

φοὶᾳ ε Ὅευε ἰα φοτίρτυγα ἔς ΑἸ οαιητὰγ Ριναγάοποιῃινς!. Μοίζη οοηυειτῖς δετηρόϑης βνν να εἰ. ΘΗΝ μι 

δοτιριυτα ἦς Ὁευπὶ Ἰαδμι αἰϊοηυεατειη Ριαταουςιη, γε ΠΩ βυεῖ ΟἸναϊ ἀδιοὰ ἐμ δά ταν 8 ἐἰβαναανη ᾧ Ὄ: 

Οὐ οαρ...... ἀιοίταν Θογέρτιγα σο ποις σπναία ι ρος- 10 τέγρτοῖυπι (τπεεη τα. δεά ποι Νὴ εο ἐν ὡς εὐ " ̓ 

Κααθ αιοά πιρίὸ ργορτίὰ τγίραίτωτ τρηὶ Ὠεο ίπβιὶ ριτα. ργετῳῖ αυστπλιι ἡυὰαν Ῥδυϊαπι,ν ᾿ ̓  νῚ Ψ ἡ ἔν 

γηθείτη! νοεῖ, μὲν [Αϑν δατοπι αἰτογαπτποιηῦτιι ἀρ χις- ἄδην δρίπταπι ἔδπέξωπι, βεΓ ὁ 5 ταπι ΝΠ 0 1 ΑΡ ἱ 

ἀϊζυῦ ἀροβοίμς ἰὰ εἴς Ἀερτοϊλτίοιὶ» ἀδεῖσίαπν τα 4π06- ἰοθεῆτοιν, ΕἸδ Αὐτοπη ποιαπάνπν ἰῃ νοΡῸ Αποωΐανν,ςς ᾿ 
ὶ ὙΞ : : ἱ : (φιςίς ελίπὶ ἀροῆο- τίαπι οπεηάϊε πα] διη (Ὁ 1 αἰυξεικιαπλ, πάπα (οἰ 41}. νο- «οἰπρτγαϊνοσάὶ 1ηάμτατιοποιη Ὡς Ρ ΔΓ 

ἰυορανο ἠίτατας Εὶτεβ ἤμ] δἰ κενάς, ἡξηγν τοὴν τα ίς . μιν 4. τοῦδ Βα ὦ ἬΝΗ {πρϑππιὲ 

φ ἢ γ΄, - Η “-" 

Βθλυιδηιὶ ἐΐξα φυοηὰς ἱπάνεδιϊο (ροπίαπει, αίὰ ἤςιλόυεαι ϑοπλίηιιε ςοττυρείσῃς οἤεηίω», νι ἐρί ξόγοιν νουπίδια. 

μον ἱπάυτδι λά ἰά ἰυάδίοίυπι ἐχει ςοπάσαι νέλτυτ. δοησυπτοτ ἀρίπὰς ἱπάιτλείοπι: ἔς υδιφιοθτ ρος ἐποτοήμε παν ἃ ρεοεδία, η"τ νειὲ (ὑπὸ βεγράηα ον 



δι Ὁ, 5 ᾿ 

δ τᾶῖ ἱπτεγργοξάπτατ, βεπρὶμίευς ΓΗ͂Ν ἐπνάμτοηε: ἼΕΣ 

» 
ἄλτν ὁ 

΄ 

ἘΡιβτ ρανιτ ἡ 
μπουΐφανιν ναδιδοἐρβιλΊ ἠυναπά!, ϑεάψιου δεν ποις «ἴον ἐφν ρον, ΜΙ οὔ Δ᾽ ταὶ 4. πυβεπνοφο ἤπηρειεν εἢ: 
μεπὲ ἐβεθερεη δἰβοτίδιη οἱπηΐδαν ποεδπι μεραίογε, ἰἐδό- γπρ᾽ μιν 8 εν, σαὶ ,4νὴπη [αεὐϊο 4ἢ ἠμδή νεῖ [αεενε 1. 

ἅ (εἰν δες Δροίμοίο ναίουμι τοἰπισηίμπι σομηπισιιο- μη ΜἘ φωνὴ ἡ} βοὴ ναῖε, μοῦ βαονφ. ἔυιημο νὰ μι ἠξωμα 

ἐιειανοι φεᾶς σιδείνη πιοιποπε. ΝΗΪ νοτὸ νος αἰνίογιευ, πιδηλον μα να ἀἰϊαπήσ ἱπουσπειτιίοίς ἄν πνδαδμνν 

γ σθαι βλθίας ἐπ βτόχηπο νϑηΐεμ]ο νἱεἰοία ορἰοδειοπα ἢ ἀυψίεχ ψ{ δόλιο, νπὰ νἱά σ᾽ ἰςαῖ, φιῖν ὧμ τμΐ βφλύβον δὲν 

νεὶ ή αἰτ ρίυν φοἰϊνβετο πὶ ίατας ἀπιοεφέεπε. ἐμά πέφινες, αἰτεγὰ ἐρεῖν Παιβιγα πισητὶ [αἷς πγοιίσῃτις εἰὰ 

(ἢ {ππῆι6 γ ἔφμ εἰμῦ. αἰνὰ νούρψἢ ἐοπαίμίο ργαεα- ἰυσποίιὶ {πῶειιπιαιτα (ἀπε ρ τίτον να ταην δοὴι, εὐπιὶ ἐπι, 
εὐ, δσπτίε τφίροπήοηϊεηνα δὲ φίλ ἔκ ἵφν εν (δὰ ἡππιροε- 

ὃς ποήνιπεε ἰπάδιτι εἰμι Βαη:., εἰπε ἐπα! Ὁ ἴζὰ ψυσυμὶι πε 

᾿οδιὰ φπδεκτα Λἀ θπ ἢ 6πιπὶ ἱξμν Κἶν; “πρρ τυ ωνῳ ρος οοππιεισπάμπι ἢΐς οὐ οριις, νῸ] ̓υνθαν ἧς μη  οιν: 
ἀΦικία πὰ} οδίη 90 ἐπα μοι ΠΝ ἡ Δοιὲ ἰη- εἰεδι ἀμρίοα εἰὶ οἰβϑέγαν, ἱνας ἢν, ντ απο μὴ θύοι; Ν 

Υ τε! ίτιν ΦΣ ἡβρίώρῳ 5 υσεἢ δ τιοη ἐπογιετοοίς θεῆς [6 πιουιοξείθιις ΓΠτλὰ πισητιν ἀοειή!) 4 γος 

ἐκξρημιότε. δε διτεηνἐρί οἰἐ ΠΝ ΜΉΤ Πυιοίπα τι, ταν ταίε {π|πιιπιοπεὶ οαμν 56. νοϊαμταις σοηίςητις, ἡμ» 
γι η4 νίδϑάημῖς ἰνἀυγδιοηλ ἐπερβοιῦτο νοϊμητατὶ Ὠεὶ, νοηᾶ νοΐμπητϑι 1 ξέιποπι οἵ ἃ ει 4 πνρυκηως ἡ 

νροίυνε μπο ἀϊεί βοὴ μευ ὰς τῆν ἰινοτίατίο αι αρα- εἰὰ, γαῖα {τ νεπα(ηιε, δέξο, δὲ ταδλιμη ἀποῆμε οὔμν ἐμαὶ 

᾿ των δ Ν ἵπήρου πιορρις δὲ ἀπρΝε τά. Ρεπνλι οιμν νἱάοοαι δοπ τακτὰνἢ ροτ σπηοίν [τρια (μος 

4πππῚ εἶξ ὁδί οπι ξοητιεισταπ ἐπ ρ μα «ἢ ανίητάμηι - [4 ἐδ ἐριὶς ΓΙ τγλιμοις ἀβεπτο δ τοξῆυν οτιληλ ἐπὴν Ἢ 

δι ξιϊωπι εἰἴει ροίπογίιν πιεπιστιιῃ., αμὸ ἀϊειταν σὰς. κρηε οισητε: πῃ νοτὸ Πὰς ἀνα: νοἠθπταῖος ἱπιο τς ρροιμης 

ἐτῶν φυσι ναΐὶ πατήδιοιι. Ὠείμμάς ἐπ ργοχίσιο νογ οί τινι οζίαπι ἡ άτι πὶ «Διοπαπν πο ἴα -Ἰλόιις ἀυτοιῃ εὐΐιφ 

πιδηϊ εἰϊὸ ποῖδευν ρεηοὴς ἰοσυομεις ἐκεώνε εἰσυς ε- {ἐειπροτ δι τεόξα οἱ νοϊυπτας, ὃ γοέζα ἀέξιο ὃς τον ομα 

τἀ (υρτὰ νοι 14. ντ (δὰ «ΓΟ ἸΠΠΘ ΠΕ Ιροτυἰς φαὶ ΟΙ αιοήσιπαις ἀρ. [πἰϊγαιοιεάηι,, της ἀθδη Ἵ 

μοοίοεο φιοτεγαζαν ὡς Ραμ οὐϊοινίκατς,, αὐμπὶ Δάςο φοτι ροῖ πλάλ τι συιαπὶ τυ ϑτισιειτιπν ασοτο ἀπῇ μὴν 

ἌΝ Ρἰληὲ Ἂς Ῥειρικυξ οαυαίωενε αἰ ὠραὶ. Ὀεθιας αὶ Ἰνες χ δῇ ποι ἐη ὁ {π|ἰταπῖσατο,, μὴ 410 γε υϊσοιαιαθον ἐλ τε: 

εἰ φοηοΙΠἶο εἰἶδε ἱπεριὰ δι αὐίιτάα,,γὰ βου αα]Πι νος, Α- ποη ἱπάϊτ, πες εἷος, Πρυτὴπ δόμς ἰηἄταηνοπε ς αἴυηι ζι. 

ὁδόϊυς εεττὰ ἤϊλαν ταβυταίτοι. Αταυϊτληταπι θοῇ ντοᾶπι οεῖς ἀιχηπιν, [σι ρεγ Ίπα]ὰ ἐτιλτν [Ἐγιιπνοπια ἔροιῖς (ΚΙ 

τοί !ατ, νι σουτγὰ ταιαυλιη νου Ππῆδην ἀςίκιν ας ν τ χαν )ς ηϊαίσθν ορὰς ἐχ ἐἶνης ρετηνΠίοης ἀφουτία, τεξτὲ (κιρεῖ" 

ἃ. ἀειηςερο. τ Ομιμ υμίε, ὃν θέλε, ἀ ει, αιςηι εἰ ἰρίξ ἀρεῖς ἀιέετησ, νιτο νι ἀε] τοῦ Ορετις αὐ ἀρενις μα]! " 

’ ἰιδυίε δηῖοῦι ἤιο ἀοϊδιιαις, ἰάψας δάφο ταρτίιον ψηα ἯΠῚ ἡβνεμῆαι τη41ὰ νοϊαηταῖς δι λέξιοινς Ριοςςάοηΐς, δι νὰοο 

Πθιΐε, [ςῸτὉλ4υς {(νε δῆτα ἐτι1πὶ ἀϊχ! ) Ῥγοτσίνς γππῈῸ ορεῖς Ὀεϊσπηροῦ ὕομο θειπιδηξίς, ϑιρτορίοιοι ΟΠ σἢ α- 

τὴς Αροοἱ! ἐρητοπτίαιη, φαΐ ρυδυίληι πήςσοι νεῖ ορετᾶ Ἰνι φιιὰπε τεα]ὶ Γπ τι νη ςητὶ ὀριὶς πχειςατοιϑὶς φαταπαζιον 

᾿βοῖνης αἴογη; εἰσξειομίς αυαιη; Νὸς αἰϊτοῦ ἐχρ! ςᾶπ- 40 Δ4 »γηά μη τηιροίςητε τρεϊας αυνάς!π οριις ν σολδίπγυς (οἷν. 

ἀμπὶ εἴς ἰάσην υορρυμα θέλειν ἐπ ορροιίτσ͵ σοπίςαυσασς εἰτατίοηςπι δά πιαίαπι, Ὁδὶ νετὸ οριις εις, νεῖ ΒΌΔΟΙΩΠῚ 

τλοπιδγοι Ἰατουιοηῖδηις οοάοχ ἀὐάις αὶ Θεθεν εχρίογαῦίονδυτ ρατετῆα κα[είστίο,ν εἶ δὲ τ αἀιιοτίας π- 

4 Πιράνεαι,, σκλημωΐο, [ἃ αἴξ εἴπας ἱπιρυγ πηλὰς Οτὶ- Υ 

. ψζοηεε, υννων φῦ μην ̓παίδιια σὰ «πναινά δεονενν ἐαεογονμπι, Ὁ 4 ς ἃς (απῖ,Ὠειις γετὸ {Π|ος ἰπτοτ (δ ςοπιππίτίοης ἰΐξιις Π]στιτν 

Γ΄ κίων ἐς ἑηάννατα φαὶάΉΘΗ ὐμἱε [ὠὐ ὺ ἐο8 υἱειζο., (δά ροινω οὐ ὃς ἰμάςχοδίς ΟΒεΠΕΙ πιοῦς, οἴ χυοά δάουπαττίη ΡΜ} ὰ ἴον 

ραηδι ραν φείην ἐηζνακεβοπιθων, Ρ εἰ μάε ,ἰηαμῖς, φορεϊῆλ φὲρτα(τλητη πηλαπι ρα, ποπὶρς (ξοῖτι Κκοἀετηρτίοίμπν: 

ΕΒ δ  ιας,ν οὐδ ἰροι ἀονύηωε φιίρῥάπο υἱάειην [εγμον [4 ἱειῤῥά!α ΤΩΣ ἩΠΐας . τατὰ να οσίςοτάϊας ετρ πος, τυην (οι γηιῆς τῇ 

Κβιτὶ δοιενίονεὶ, ἀϊται, Ἐζο ον βενάϊάϊ,6 να τονταρὸ: δὶ «- ἰροπίοις ποίετο ἐπί ταν τεκ μήρμον, τείρεέγα νετὸ ᾿ηβιιπέ- 

ἐϊνά βφοίβεαον 4φηὰν [ Ηἷον ΣΡ ὰ ὧν ἡοε ρτορέενοα [4- «τοτιην ἴσας τ᾿ ἘΠΠΙανὰ αὐ στοτρο ἤεὰς οτάϊπαυςται ἧς 

ς ξϊο: ημαμτίνενάταν αἰ τερίκα (ς μαετου, δίς ἰναΐυς ἀϊίοτί.- 40 οτίλιτ ρυξίτατο τεροροτς ΝΠ ς δὰ (απ ΠΠ ει ρταιβαηιηῃα 

λον ἴητος εἰςἐξτρς ὅς τερτορος οοηἰίτυεη ἀϊ ἐλυί ἰη ̓ ρῆ9 πιυπη ὀριις νῆες εἰξ, εἰς το γτ Τυάα' ἡση τοάορηβίους 

οἴει ροήω, Ιὰ οἱὲ  Τειις μας Φὸνϑέσιως ολυΐλια φρρηγνωρην ς ποίει ε4 (ςεϊστὰ ΠΠΠ πὶ ῥτοήιτοτὶς ποπῆςπ ξοπυςηιλι; ἴα» 

᾿ (ἀπιοτοῖ ἐχργαιθῆρ νηϊυίουϊυίσχως πιοτίείος ςἀι2 ΔΌΠ}|α ε΄. ᾳαογυιη δυτοπὶ ομὰς ἧς ἀςίρεηλιι πὰ ταῦῖςς, φυος πηι... 

ἔετ οὐὐ ἀϊεετοι Αροβοίυς, ἥμιν .: ημὴ Τὲο τείνοντες {ἰπιὲ Ὀςὰὶς εἰ ( δύκιμιον νοῦν (Δ ρετιηποας ἐλάας, ἃ Ριλ- 

Ὑ]]ὰς εἰζοι Ἰοεὺς ἰἰς οθίοδίοπίθιις φιας πος Ἴοσο τοί τ Α-' ας τὰς (πο ἐρῆιις οτς [εἰσίῃ 0 ςοπέςιξτλλπι ροςοαι[ς βιςατατ, 

ὀθίμν τὰ 11 ἀρεττὲ αἰσίαγἀ {πηι ἡππμαπις ετἱᾷ δἰαρμο  Χἰσ ἀςπίανιο ᾿ππυ πηογα δι δεῖς, δὲ Ἰλπὶ ΟἾτττ ν δὲ οὐἰλημηυι 

᾿ς 
᾿ 

πολ μοςς [τὸ (σηαστοτυτν νὰ ἐπ ποΙττο δἀποτίας Οὐἰο! 4 Ἰιοάϊς Ἔχοπιρ]ὶς ὥτοπάσπι οἷκ ρτορατὶ ἤἰυ ἃ ρτισο  ἀτιπιάι» 

ἤοποιῃ Πρε Ϊο ρἰατίθυις οτοπά πὰς, δια ἔγβο 4 [πάὰ.- Ὁ ΜΠ ΔΙ ΠΡΘΡΗΝ πιὰ ἰστηρογνηδία ἐϊηι, τλιης θ0- 
Ἠμπὶ (ππηρὸτ ξαὶ ἔς δ ἡυης οἵδε νι ἤπι δι ῃιαίδ να ἁΠογυΐ 
Ὠευνήοη ἔλοϊας φυϊάςπ),4ιοά ας, (ςὰ Πετὶ ἡ εἰδαυὲ 

:αυοηίλῃ) (ςπιροῦ δοημς εἰϊ,δί νοΐ επι,αὐὸά αἰιοαυι ἢ 
' υϊά ἰπυύτας ρεγαγκίεῦοῖ θεῖς οπηπιῃοῖοης ηοὴ εἴκι ως: 
εἴης νετὸ εἴ Πευπὰ δυτογεσιυθμις πιο ίλοστε,λς ποι ρο- 
εἰὰς τυταπι ΥἹτοτοηνὶ Ρυάςατ δύτοηὶ ταπάοπε τος διμῆμε. 

4υΐ Ὠειηι αὐἰδεγαιοίτυς νεὶ ο(ἱοίαπι γοὶ ἱπαΐταπν αἰ ὅ; πηϊδ ΠΠλπ|ποδῖς πο πλίπιι5 οὐδὲ φυλιη ἐπηριάέτοτ, 

᾿ς Ρεγπηίετοτο ἐΑτααὶ οτίοῦις Ὀςὰς, Ἰοῦς πο εἰξ : πες Ἰτοιὴ οἰοἰϊῥετε, μαι ἴδοις φιλτρ οα ΠΠῚς ιη ἀαπγέτὶς ροιϊείς παρ 

Ἰϊσεῖ ορροῆτα ας ΡειΝ ΠΟ ὃς Ν οὐμπτας. Ατα πιδαυλιη 
ἰκὰ Ἰοαυίτον Ὀοπαίαας : δὲ οὐἱαποἀ! ἰυάδος ταῖς Πειις ἢ ἸΏ σ. 

ἀνιτατίοηςπν, χυῦς ἰπτοῦ ἰθ|πᾶ5 ρεςοατί ροτη5 ομιίπτο μος 

παπιδνδζον ποὴ ἀσδεταίτν πος ρέγάρίις, ((ἀ οὐοεὲ ρετππτ- 

εἰτὸ ὃς φυῖς τἀηδεπὶ ρές πὶ Πιοποπὶ ὀρροπεῖ γο ιπιατὶ, ΔΝΐ 

. Ὅευς οαιηϊρόχονο αΜὶ ἱπαίτυς αἰἸαυ! {πᾶῖ, ἡ δο θυ ἢ σετοῖας χυα; ταπῖρῃ σοττὲ ἱρίδηι οὶ ογῃπίροτεηιίαπι ποτ Ὁ 

γί αυοὰ ρεγζος,, νοίεης ρεγηλτταῖ, ἃς ῥτοϊμὶϑ τὰ ἀϊὺς «εἰἴατιὸ σοπίςφαμπητωυς δὲ ελ το τερετίεὶς νετοὶ ἀϊυϊηὶ το- 

Πιρδείο τἀπὶ Πξ ΑἸ, δε ἱπλαὶς νὰ ἀ Ομ Πα ἐς ἀσρτάια- {Ὀππησηὶὶς ςοηβτηνλητας ἡδουηι οτγοσε ργοίςὸ ποι πιί- 

τὰν τεύξας ἰρίων νῆις, φυὰπι νοτὰ εἴτιντ ὰ (ἀπιοτιδιις ρα. 60 πὺς ρυιάφηάο, φυὰπι Εἴ ἀυ!ηρίατιν Ἔφυΐτεπι δεπς ρετίτιιπι 

θὰς νἱστρατυν Ρυπλσπι δυτοηι Ρ γαμΠπ πιὰ ἴῃ ἐο ἃ ποηπαἷ- οἰαυάίολητειη «υῦ αυὸ ὃς ἤἴσυς ὁροκξυΐς ἀρ τληίοπι θυ - 

Ἰις ρεξολεις ἀμ ή Ῥεωροίετο διεῖυ, ἧς ἴλευς, αυοῦ (ἀπὲ ἐριοϊς ας, Π νι ἔλοεγοῦ νἱτὶ} 1 σελάϊεπήο,ἰὰ ἢ νην: 

,  δεης ἰαπγήνν δἰ αίρ)νεπιμην, αὐέλος π4}} ςοπίεδτυν, Ῥετ- πἰδαυζοσοπι, Ἀεὶρία ΡΝ τὴν πος γυὶε ἰπάιγατ : ποι 

“αἰ Ποπεῆι Υ οἰϊμιτατί σρροσυπτ]υιη ποὴ ἀν λὸΓ (τ δ.1- αυϊάεπι πουάπε αἰυάπὴ πιλ] ἰτίλιτι εἰς ἰὰξεηςεγαπὺο εἴκυς 

(νει ἀἰερη ϑευμνε "ποἴςίεητεην , ναὶ ΠΟ ουγΆητ 6 ΠῚ, ς 

νοὶ ἐπίτίατα ῥογίηίτέδυς ιοά πα] ὶς ροτπιτος, Ἀσίται ἐσροὸ χορ επάοιυυηι ποπιο ᾿ νοΐςηϑ ρεςςοτες ἀρτπιλτ ἃμ- 

Ὑτ νοϊςας ρόγηντιάς τ (αςπι πράνπι ἧς νετὰ ἤπλμ δείσγος. ἀδμλ ἰᾶπε ζογγαρτος Γμαβ ἃς πγασὶς ἀοίετοπάρ ἀείπάς οος 

αἶτον ἐαριοδι Αὐχαίιπως, ἢς {Π| Ρεϊαφίαρογατη οὐϊεέξιο- φαρ ἀἰταεί διε ἐογάίμπ, Ἰοέζ, ϑε δαΐδησ φισάις τἀπαμαπη 

ες πὸ τεξροηάεηι ἰη Ἑποβινάϊο δὰ ἰιδυτεπύθαν οαρ. τοο. ἐηΠΠΊΠος Ἰυάςχ, εΠ εδείκζον τιλάέπάοινι τορίονὶ δἀυετίυς 

ἽΝ» βετεῖ φυϊοήμανϑ ν Ἰλατ,, βΥΔΗν εἰν υοἱμοϊ αν, 4νοά «(.- [υ]ταπῇ ὀεωιδίτγαι Αὐρυξίπυ,"Π.ς.ς,, δεἀ(ἰηαι εν ἢχς 

ἐδηθ δὲ (ρον εἰμὴ οἰ αΗ ΔΝ ν μὲ κα πο βέγεῖ [β 505 [ϑϑνε!, 70 εἢ εἰυς νοίμπτας, ἐξ νὲ ρεζεδης 4υοε ἐπάμγαυτ, (ἔτ ἐπι 

πδε υἱδάνν ποίεην [αἰ μια νοίνον . ὃ. ρλμ]ὸ ρος, Ομἀπηὶν δῆξϑ οἰποιίπο 4υΐςαινά νυῖς ) εὐτ ἠηΔιιγατίς (ικοσπίει ὃ ας εἢ 

͵ ᾿ 4Μ4 πιαΐὰ βμννν ἐη᾽ ἀν Ανίμην πραία (μπὲ. μον ("Ἢ ὕσπα ἐάν νὲ νετὸ οδίοδλιιο ἀἰτετα ρτὸ τοργοδὶς, οὐ {παεὶπὶ τείροπἀερις 

τἀῤεωδς ἡδν βἰδνν γον, [ἃ «ἰΐδνν βη! ὧν νραὶάν δον ἢ. Νῶν νὶβ ὀ ἊἉ οὔοίυς. " 
ὸ ", 4" βίνν ὕον9.} 
ἱδέχιο, (εὰ ριο Εἰ μῆς ̓  ἀδ μοὶ: Τί ἔτι μέμφεται :το ἤμῦ ετρο τ Οὐ πά- 
κοριουὶ Ἁ τ ὶ τεγιουδε μα, ο΄ [υςζεοη[οὐδηατ εἰυς νο]η-- 

εοἰροπίοηθε οδίσέπε δὶ θευι 4υοι νυ ἀοαίπαι σκίεἰσνδε ηιο ἃ (ππιεὶ ἀδοζόνε ἱπιρεάίεὶ ποι ροιϑί,ψυο ἸαεΦ ἀδίαηαε Φιὶ νοϊμπεαίς ἰρῆυε ρει δ 

τῳ] Τίϑει ἥπ4 ποι Ομἰά 

οὐδέ ἀυιφίδωνὶ νϑίμῃ- 

ἕὰ 
παν σαονννΨν Ν πσσνσυοα 

19 διμεεαηξει} μέμφεται ! γδπη, ἀεγαμοθμιὶ φ ΘΗ αυατοινα Ετδίπηις ἀπποῖας, ηαἱ νοπὶς Οοπαμείτυς, Ἐῴο 
«ατίο ἱπιροίωίε Ααυϊηατί φυλὰς εἰρεῦ ἐπ υφτίσαν  νοθο 75 τυάΐαι ἐπιρειίοὔϊνις νεήρια νίμτραεα, " 4οᾺ 

»Ν φοὐβίωι 

. 

ας ἰυμάϊοίπην, 519 πιυτιὸ (ε Ἰηυογβείςητος ἰςο στα ποιηιςι- Ὁ 

ὧῃ εἰςέεὶς ἡουας νίτος ΟΕ οἰς, συυπι σὸς ἐπηπλυϊάτπος τιίλπι. ὁ 

πλάσμα τοῖπδιάσαντι, Τί μα ὅ
ποιησας 

» 

.« 

ἡ βουλήμρ ἂ
ν ἧς αἰ ϑέσηνι

 ἫΝ 

Μινοιυῦγε, δώ
ύδν εν, οῦ ς

 εἶ ὁ αἱ. μ᾿ 

παλκονέμνθ, τοῦ Ομ μὴ ἐρῶ τὶ 

οὗγως: ὴ 

Η οὐκ ἔχοι ὀξουσίαν ὁ κεραμοιὶ τῷ 

πηλοῦ, ὧκ τῶ ἐυν φυράματος πουνσει!
. 

ὁ μδὺ οἰς τιμίῳ σκεῦθ’, ὁ σ
ὲ εἰς ἀπι- 

εἰ δὲ ϑύλων ὁ Θεὸς νδυίξ αϑτι τίω ιν ιν Ομ 4 {ἰ νοτὸ νο]ςπε οἤεη- ᾿ 
ἄυτς γι ν δὲ Ὠοϊϑιῃ ἕδοοτς ρὸ- 

ὀῤγίιυ καὶ γνω ξίσοι τὸ διιωυατον αυτῶ, 

ΑΌ ΚΟΜανοΟς. 
ταιῖὶ ἡ Πἶς αυι9 οδίδιτα δ ᾿ 

17. τὸ νάγὸ ὦ βοπιονῖν ον ες, ο ; 
Ἰφιὶ ἐκ ἀδιοιίο τείροπίλε ᾿)φοὐ! 
ἡ υν ἀϊςοὶ πιφανόπτιπι ποῖο- 
τὶ Οὗ πνε ταὶς ἐεο μὲ 

ΗΠ "ν Απηση ἰαθος ἰμς ἢ -ἰχὶ 
ξυλινς τ Ἰυταιη, εχ σά σαν υδί-- 
[8 Ἑαοίεινάι 20 αἰἑυὰ φυϊάξιτι νι 
δὰ ἀςοις αἰ τὰ γεγο 21 )ᾳ΄ ἀὲ- 

ΞΘ,  [ἀεςσυβὺ - ' 

εὐ μαΐην δέον νυν νᾷ- 
δος τῶ 
Ὼ πφιμο, ἐμ ἥμὲ ὃν γιὲ ἄλση" 7 

ΡΥ ΦΗΝΝ 
{44 δίτῃ βεινοῖμνν εἰ) Νρ' (ει,ὃ. 
{4 [ΠΡ κα ΠΩ "οἪ ἀειλγοιοίωεν 

βεμ β. ἐς δρη εἰΓ" πλβς 
“βοὴ δαὑ μὲ βοιεβα- Ὠεὶ ἐδιμΣ 

"5 βμιν ἰδ ἐπ φη- τειηεθυξ ἐδ 

ἐν» "414 [{πτνφ αἰιμά «το ποπ εἰ τξο- 
φοάε'ν 49 15 βοβϑνηῆι, τὲ πες τδριυ- 
αἰγωά νονὺ ἐπ οοπῖηιε- ὑϑίε,φι0 ἃ ἐπ - 
ΠῚ Ῥοίίμηι δι. 

Ὑ1}} 
ῳιδὰ Κὶ εν νοΐ εΝ ἀν Πβρηφων 

“πάενς πὰ, πρράρι αὐ ἐοπεεαίς 
ς δ Δυρσείετίο δι: 

προσάξει ἐντύ - 

ἡπι εἴς Τὶ νο]υπεδιεπινδί αυ ἐπὶ ουἱπὲ δυδητυς ἤι ποςοῆαειυε 4 ἔου πὶ ρτοριθι πδξειίπίυπυνη ὁ τηδίοευπι ν] τοεεπ, Οὐ πὶ 

ἐπλον θταπν ἐπ ψΕΠ}ς ὃς ἔιοξις εαπίϊδι ἐκ πᾶ ιΠ Τπν τΈΠῚ ΜΠ εἰνδεένα 560 ᾿ 
᾽ [ 

νοςλρά ἢ αυὶν πεζει! 8 ΟΧ οὐἀϊτυσν εἰς ποάυιγνεφίροπάςο ἢ} } πὶ εἴς ν]} ἐπ τέθυε δειπιοιεῖν ἀσιποπδιλιθης αν αι κ᾽ διίδαι ἐοειπίοο 

ἴδο βείποριθ, γε νο!ωπιλζειη 5 τ Ἰωθιεία τοκυϊλσ. 18 Αἰιηρίννδοο {μπρειοεε εεἰροι οι οοπιρδτλεῖν (μηρί λιδχ 418 τί) πὶ βρράτοι ἀξεγειῶ 

δεῖ θαι ἃ Ῥ'δυΐο οπιπίδυ᾽ ἐδυῆο (υρεηυε κα νὶ πη ρεπάεαι ἃ (ει ἀδτυπὶ ςυίαεινη εοιρεότυ,(ο [η18ε ροιἰὺς οἐάϊποι, 19 ΑΙΠυήςος Δὰ Αἀαπὶὶ 

ετελιίοποπι πυπιλπαπι ξέπις: ηοπάυιϊ ςοράϊευξῃ ΓΗ ἌΡΉΒΕΙ τποηϊο,εοσιρᾶ
τα πλδς [τί εχ 

ἀετίυκ φυοιιάϊς ΘΟ) ἀδεντμ σι εἰς ϑνάοε τοὐπὶ ξερεο]
»"5 

εἰο νϑίοταπι 84 ἀςἀξειν, ταπλδ δἰίοεισι εἰΐλιτι ἢ πὰς τ οἴΡοΙ πους πιεπιὶης ἡ υοδιλπι νεγίπηυς εἰ ἀ6πὶ ορίβεῖν εδινήεπι αἱ εεἰῷ το σε ςοηίςη ἀν 

ἐἠκατείασι ροίςι! ςολιταγιοτυπιτᾶςο, δὲ αὶ ἰρίταὐ ἠεεςοιῖε οση πε, σιοῖ πα ἡλ δ. Ῥηλήθιν Βοιετυινεασι ῥδυο Ἰοφιυιπίατφυὶ αυοίἠᾷ 
1] 

ἀϊευπι κά ἰααπι Ἔα ἰαπν ἃ Όεο εἰἴς οοπάϊποε., ἅυι μᾶς ἔοεπιυἰὰ οὔδοπ ἀυπευτ ἰη(ςἰειᾶπε { 

οτοταυὰπι φυοά ἰυβὲ ἠδεστνέι φιο ὁ ρτὸ ἴμο ἰωτς δεύδεαια, ἴῃ ἐκςαυεπ δ (μι ἀξιτςεὶς φ4 ναὶ πηοάἀῤελειοης, 4), {υ πυγγᾶπι τρῇ""ς Ἰἰδηίιᾶιοπι [5 ἐρῆε 
ριοάυσπε. 11 δεευπάλτεείρολίο εἤ Ὀουπὶ ρια- 

εἰἰδιη τερτοδὶς ἀφο! τείνφυσαν ἐος ἀϊωκηπινὲ οἰ ειει,δί αν} εἰε Ἰπέιζηῖδας απεξεῖν ξευὶ Πδιιάοπες ἰΔη ἀἐπι ἐμ εισπις δ ις δι ἤηυς ορίπιο ἤηεν 

ἠξπιρε νι ἐς ἰηἰφυ ελεῖς οἵ ἐπι δί ν]ίου αὶ ἀεοϊατειννι 4π πὶ ρίπυν ροιεπεία ἰφυςεῖν ἐν τ ἀΐοίιε φιεέαλεοιαδι, νὰ ἀσβιηυς ξα ζοπιναειοζυτα «οπιρᾶτᾶ- 

ἐσηοιαυαπιᾶ τι αὐ ςεἰσοτα ς σα ἰῃ εἰεέλος απυρ τυ ἀονςἸΡί ἀεπιοηπέξει, 

ςτὸ Κρρω’ωὩωωὺ-ςς.-.---ς-.----- - 

(οὐπμίε, αὐϑέςνα.Ν εἰ, Μ υἴρατα δὲ Ἑταίμνις, ΈβΈδε. 

απΐτα ἐπὶπν νετθα ἴαπτ ἀρ ἀ Οἰσοοῖ 411: ἴῃ ριατςιτς 

ἰαδοητ ρτςίςητὶς βρη οατιοπευλ. ὈιοτοΓ Δστο πὴ νοϊαυρτλεί 

Ῥεῖ πεπῖο γε της ἰὰ εξ πεπῖο ἱπιρεάιϊτεν πη: Ῥοτυῖῖς 

ἡποιηίπες ἤσγος φιοά (απιοὶ Ὅευς ἀςετεις. ΝΔηὶ ΑΠΠΟΔὉ1 5 

ἀνοίαπταιοπι Ὠ εἰ δοξίρίας ρτρ, εἷς ἀμ ἐλοιεπάα γι πςερὶς 
ἰΛΊμρς ετοιίδοπι τεβίζυης υἱὸ εἰὰὼς νοι μιατὶ αυοῖ (νης 

ἰρίυς ψευρο τοθε]!ες. Ετ φαταν ἃὐράμς σαμαίαϊς αυουῦάϊς 

ὠηλαν οὶ «ορ ]ι ἱπηρεάίτς νἱοκ ἠμβια γἱάς ἴμις 1.15. 

διλᾶ.ς.16.8ὲ Ὁ,.3: ἊΝ ὃ 

1ὸ [ηνὸ νερὸ μοι γι. αὶ αῖα Ἀλῆς Ρατεουΐληη ρΓα- 

καρῆτ, Ἐταίταυς, ἐὐδιφολ ἱπτογργσιδτιγ ποη (λιὶς ἐχρτεῖς 

Ω. Ἐπ δηΐπι ἀμειατίμα Ἀρο ἴῃ Ἰοδο, γε γεξξὲ τγαάιά!ε 

ἀκαιίππιας Βάκις, ἴσας αι ἐσλρ. τα. «8. ΕΠ αὐυτοπὶ ἴπ 

- 

πᾶ οπτηες ἰτουηάλς τα εἰὰς Ἔχ σου τ Οἢ 9 ΠῚ οτάηατδθ ἐλ 

[ὰν οἐάϊης λητεντοάίςητίς φτάυοι ςοπίςοηάἀᾶτ, ποη (ατὶς- 

(κοῖς οὐϊςᾶα αισ(ίοηϊ. δεπιροῦ οπμ 4ιδει ετὺ τ» τὰ 

ςουτηϑτιο τοπγετέης οἰ! ποτ, δ νοτὸ (ες πάμπι Ὠελρτο- 

ΡΟ ϊτυπι, ἃς ργοίηάς ἀιβῆςοἹτὰς σλάςπι τοςυτσοῖ. Όιςο 115 

τὰν Ῥλιλιιον εἰεσαπτδιπιᾶ 3. ἡπγειάιης δάδιιριῖα, ΄ 

χὰ ἡρέως Αὐλινὶ ςτεατίοηςπι Αἰμάοτς,, ὅς. λά στεῖπυηλ 

νίχυς ριοροίτιπι Ὦεὶ ζοηίξεπάεις : ψαῖ ΔΜ} πεφυς 

γι σισαῖο πέψις ντ «τοληάο ἀεθίτοτ γαπτοαυληὶ ΒυπΊλ-’ 

ἰοπὰμι σοπυς ςϑηάετει, ἰδπὶτισ ὃς ἰη φιηδυίάαπι, μεσ πιὶ- 
ΡΨ 5 

{πτιςοτάϊαπν (οτυ χη ίο, δε ίη φυϊδυίάαπι, ἰυΐεο ἰμάϊςίο ρετ- 
ἀςηάις., φογαπι ἔμδο δ] υἤτεατς νϑιοΐυο ἴατς δέ ΠΟΙΩ͂ “ 

νοΐιπτιαις ἀσοτευςεῖς, Ἐπ «οὐτὲ ΠῚ [τ εἴς Ἰλτυληνας, 
πιλχίπια ἱπιυτίᾳ.,. Ὅ εις δ οίετατ, 418 πδς (λτὶς αριδῆς: 

γσυς οὐ διιφγιάννη,, Αροισίιαι ἰη Ἡ!ς ἐοροπποιίνας 5 ἔυοτῖτ, 4] λα Ἠοπιίηος ἐοπάιδοτγις, δὲ οοζτιρτος {τ 1π-
 

πᾷ ι 
ἐοαξοάοτα νεγίπᾷας δάιιοτία "} λοτοςςάςσης, ΠΗΜΘΗΝα

: 

τς νιἀεϊςοῖ αιος {0 Δδυΐς ἐπάθιγδει ὅς γ{Π| νοσμκαῦι τος 

(δι ποη ρος, [πὰ πορίᾶτε εοπίζαυςης, ξυπὶ ἱπιπηοτίτὼ 

ῥτοριοτεα βοπίρυς [αἰς (ιεξοηίοτς. διμγολμο ρίτυταρο- 
: ΑΒΜ ες ὃ 

εἰς ἀροιολας οὐηηέπι ἡβάγυπι τοίρομίμεψῆυνα νοτληὶ δῦ : 

φισρτίλιη ταί την αυδηΐληι εἰπε ἀν Ἔσηνηες δα 
λπι 'α 

Ὅκο ἰαρίςητλ 1. ποίςζαπτ,ο φυάσνν Ἰάσητ οι ᾿νιηγα- 

ος φοἰιδιείο εοπίεήξτς ἡ διζντίαροο! Γαπτὶ) ρυταητ Ἰλόνισι,, 

Δοῃ φοήϊε οβυφεοις τγγαπηιολν πε εκδτὶς ογίπηοῃ γῇ εχ 

πλλτιῖς ) αἱ 
(Ἀτὶς ρότοης (ἃ αμην ἀπυὰ ἐς ἰἰς ετελπάϊς ἐοηηϊυηι (6 - 

Ρηΐει, δῦ ἃ]1ο ἱπηρεδίλτας ἡθοιηπις αὐοά αὖ αἴςγπο. 

᾿ἀοοτουῖς, αἤσαυλτατ: πες (χιὶς ςοπῆϊλης, ἢ γοΐεης δὲ νὸς ῦ 

φοὴϊ τριιὰ Ηεδιός, ςἰς ἀὐτεηγιπαῖα τητογρυοῖατι πα 

πὶ ἢμοτίυίι τος οὐπάετος ςοη πίτυςτῖε: πες 

ἔτο, Ροίξ φοτγυρτυπη ορἡοίυπὶ ἴυυπι,, που ςοπίδιιτι 

ξορῖι. {«. “άάκτης, εἰς τιμίων. 1ὰ οἵ νίις δοηςοιϊος. 

Νλ ίπρε ἰὐμδν ποῦ ΒΡ νοΝ ΔΡΡΟ Ἰάτιυὰ ρτὸ δἀϊεξειυὶς. ΕΝ 

ἀὰ ποποιδῖα ρυὶ ἰογυλτοτη Ῥᾶι ΟΠΟΊΑ ΠΔΠῚ τιμῇ. δὲ ἐήρμας.,, 

πιαανοϊαητλτε αυοίἀλιπ [λ]υτὶς φιοίφλιι οχίτίο ἀοίτιμει. 14 (Ἰσιότασι φιοπίλιπ δάνποπληαυς φοαιοίσοης ἄς γ5 Αλιῖς ὡ 

Ἀευσολος τϑίτας μοιῖμες δὰ ἀιυίπα πρρὶοίϊατις ἃ μὰι- 

πιαδᾶν ἐν ρ δ  Πἰτατῖς σοηΠάετατίοπεπι,, ργκραάγας δὲ ίς- 

φιεηῖφε 'τείροπἤοπες. 4 Οἱ ἐκ «ἀμενί γε βοηίαα, 

; μαρία εχ α γυῖα , φ οὐ ἐξονάριω ποποχριςϊα 

πτιϊοτιςοτάμα ἀιέξα βιογλας, ἀς αἰτότο τλϑτὰπι ΠιςΠΊθιΟ εἰ... 

εἢ ἀς τορτοδὲν τὴν αρατιποφυὶς μηίγοτυτ Ῥάυϊνητίη μᾶς τος 

(ρουῆοι". ποη πιήνις πιο τῇς γαίοτυιτι 4 ἀςοιις αιυὰπὶ 

ναίογαπο ὰ ἀφάδους, τείροπάεο οἰᾷ ηύοαυς λέει ἔἡ{6 

γεν! Ογαοὶ ἤρηϊβολίομςο Ἐτ δίπνυς., (δυλίεκ σἄμεν(ο 2ο ΘΟ ρίςπτηπιπὲ οΥς οἴοπάεγος ςἀπά
ςπι εἴς νεγ’αίαις τὴςηὰ- 

γεδηάες. ΜΙΝΣ πιαρς ττιῆς νεισυπὶ τοίροπίαπάϊ ν φυοὰ 

ἰδ υἰτο ροπίτυς, ὅς ογοστῖς Μς οδἰςἐξἰοπίδιις. ὀρτιπλα 

«οηὰηϊζ. ; ἐν κα 

1 “ηροη μάδεῖ, δις ἢ οὐκ ἔχε. Ῥτῖπια γατίο ἃ ἐοπη- 

φαιαῖς τηρτα. Οἷς εηἱπὶ οαπὶ 

. προς ρὶςητίπιπο ορίβοῖ , πλίπυς τη ορίβεϊο ίμο τι1. 

Ὀυιεπάϊμν ρυτοῦ αυὰμα ἤξυϊο ππρυγαμι μιτυη ΡΓῸ ἔϊο 

ατοιττο τελέγαπτ ἢ 4 [με, ἐξουσίαν, ὅς ἄμ ἄσιι οὐ 

πῆλο δοπτιλάίοας, Ἰὰς Ματιι.18.18. ᾿" 
Ν 

{[η ἰηενην » ὦ πηλοῦ Ν οἱ, ἱμεν Μλτγὸ ἀὐτθπι ιν νας 46 

ΠΟ) ρυπςη! Ἀμπιληὶ βοθποιὶς ΠΝ 

{Ἐκ εφάειν προ [4, ἐκ τοῦ ἀυνὶ φυρίματος. ΙΝ
 ΕῚ]ΕῚ ΣΝ 

τηίης δυπιλπισι σοδις οι τυ ρτΠη ἰπτοῖπρυνον αντδὶ 

ἤθη ἔλεϊείαείυδι ἴῃ Ἀπίας Ἰος το με Ῥωμπ} ὃ- 

πὐπῃ ππ  γιάοταῦ δόσῃοη Μπά νη οπὴνν πλάτος, Ὁ ΠΟ δ φς Ρ’ 

ἄϊιο φαϊάοπη Βυπίληο φόποτ, ποάυηλ τᾶ. ταξηριο ΜῊΝ 

τα τοπμέητο. Ὠείαἀς ρεόηὺς διπηδύλ ντ ΟλΥ ΤΙ ΡΓ ΠΝ 

ἐοπἀεγαίςες ἀρόδποίυς »ν. ΠΟ.) ἄχη ει αισάλιι γαία αἰ 

ἄξειν, φυκάλῃι λά ἀεάεους (λξλα (εἢ ροθλϑ 0 ΟΥ̓: 

πα ναΐὰ δὰ ἀδίίδειις εἴης ςοιηραιλια αν τὰ τῦο ἀςήα- 

τοτο ταϊ ἔα, ἢ νοτὺ αὖν μος ἀφήίσοοτς δ ἄσοις κταμ αῖα, 

Ῥοιιφηινὸ, αὐ Ῥαυΐυν δά (μιπαιαι νέψυς 
νοϊυπίαιι! ἀχιν 

Ργι ἐἀτίοποπι, ἃὲ ριοϊπάςηθα υβίεηδὸς εἴευϊ εὐ τω 

{εδίλιη ἰα νπὸ πιόπιρσο διφαπουγμη Αἴτεγο πο ἀρ ποίζλει Ὁ 6 ν 

«τ οάξοωι εἰς ἀτεμὰ ἄπιποταῦ το γιιις πύρα το. 

8.ἴ-ς νοςατί πρταΐλη ρυὰ Ηεῦτσος. 
' 

(ετας φυὶ εο᾽, τ 0 1» [φω! 4} [6 νετὸ γ εἰ δύ. [τὰ υἱυτρατὶ ἐοίετς ἰητεγάυπι 

μας ραγίουϊας οϊεπάιτ Βυάχιυς ΜυΠ τα δι Εναίπιας , ὠνδά 

β΄. ὐϊάλην αἴνις, ὠμῥή 1)εμιὶ βνοίεμι. Ομ ἱπτογρεσιλεο:. ΄ 

πος ἴα (υἱροπάυηξ (ςπτοπείαιπ ντ ἈΙσΩΣ ΟπηΠΊΑ. ἴτλψυε, 

ἀοπῃυ ιν οείαπι ρίασυι: φετίυαι 13..(οηποξξοτς συ πὶ 20, 

τοΠιααν ἃ κ4 δ τ βετ ραγεπιμείπ ἱηαιηῖς, χα ἀϊξίοξείο 

ῥτοσίας οἱ νιρίςπίλ. Ψ κατς χυτξῖπι οπληία ἰμςοιπηιοάα 

ἱϊ πᾶ ςοπυςῖῖλς νὰ ποὶ ἔξείπιανν ἀο ο πχίιπι ἱπτεῦρτε- 

τειν συστί. Ετίτ οπὶπὶ Πιηρίει, τετίςαπεία ἐρέοίος ἰὴ 40 

(ιδαυάιοηάμπι οὔτ (νιν 1λιμπὶ βνοββετεα βου (Ἢ ῥωϊέδιε ἰπἴ. 

ὡἰανε, κω ἀοην εἶ ἀδείνε ὃ δῆ δὐυταπε η δἰ νοιδὶς αἰτοια 

τόίροπιίο ηἰπο ἃ βης Πα ῖτι δι πιλκί πη! εἰξ πλοσηοηε!, 

«μαῖαι (τὶς ἔθη ει ἀξιοπὲς ἐα ἤπα ἰῃ ρτίπιὶς εἴἴς αἢὶς 

δηάας. Πίατ εαρὸ πάρης σΧΙΠ πὶ τερτουοτα δι, πεαης 

(αἰυτοιν ἐν ἀπϑνν εἰ Υἱεμπιηη ἄπουν αίοσηιν ἡλίακ ργον 

ὃ γοίε, α αιπά πὶ ἰοηρὲ ρταιϊλητίν, γρίϊι Ὁ εἰ ροηαπι 

ο νίφε κοι γ ἅν! Λιάπν ταν ροϊσρ πὶ τυίῃ πὐετίςοτάϊλιῃκ,, 

ἰιὰ ραιεβοίαι. ; ; 
ἈῊΜΒ. 

ρΡιω (μΦ αἰρὶ- ὦ 

μὰ Ὅειιε ροβελιρεους δὴν κίεεπο ἀςξείφυφτας, του ἰ" 

δνηυοά εἰἰλαν ἀεείλεαι τεγθιμῖν ἔλοιεπ ἀν. 1ὸ ὥμυαννὴ οδίεϑιοης ἔκθα τΔητὺπι ἔς σον 
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ν ν “αι σηδ αἱ τοριίατη μαιτω" ρει ς  Ἰοηδα, {{ρεονεβοιμοί ον (,...: ν ὦ πολλὴ μρκροϑυμίῳ σπόη)] 1 λτιατὰ ἴυδπῳ ΡῈ β ο- [μι 
᾿ ἩΦΉΩΝΝ δ᾽ πα προ: ΤῊΝ »- "Πρ ἐγαιῃ αἰ ατίοης νοίαἰτα οὖ βμναδια νοι μα βρὶ 

: ἰδ ἈΜΩΙ “ὐμ μὰς μὴ ᾿ μῆδτε δά ἱπτετίτητη; ΟΣ Ἢ 
ΓΗ δ : ἀντ νο ἂν» "ἢ 

Ν γλυ μὰ ἶο δ οὶ αὐ ωθΑσῊ Ὅν αλίοῦτον τῇ “υξυης ι ἣ ει νι ηοῖλι ἔλοοτοι αἸυϊτίδ 

Ὶ ὲἐ Ὁ ᾿ ᾿ ἀν ἐδ : 

ομιμὺο οοπα!- αὐτῷ γϑὶ σκαῃ ἐχέοις οἱ ποφρηνοί 
κοι 4ΠῚ δὲ ἰῃ 
εεείευτι. 

ν Μαρή! ν΄. Οὐκ καὶ ἐκάλεσεν ἡμαξ, οὐ μόνον ὁ "5 
οἷς δυξαν: 

Ἰρίοτίς ἴως εἐγρα νἱ( “ποι οτί- 
Τογάδ ν αυπ ργαράγαυϊι δὰ σίο 

Ἰείλιι : 
14 Ὅμοϑ οτἴειτ νος τ, πέρ. 

ΓΡΩ ““ ἴω μ ᾿ ὑόν ᾿ : ε αἱ ψιιδίῃμςο ρᾶΓΡ ͵ ᾿ ῃ ννῇ » α᾽ - ἀξ Ὲ ΤῊ 08. 1201} [οἱ ὰτπι ΟΧ 1υάαὶ9, εΜ Οείδιω. , 
ἐορξυ ρρ ὡς Τουδαίωνλλα κ᾿ ὁξ ἐν γ. νεγπις δι ἐχ Οεπείνυς. 2} φίωνα Ορεά 

δες ϑειειπαιίον. (γ, “αἱ ὧν τῷ Ωἰσηὶ λέγοι ̓ Καλέσω 1 «ἰγτειϊδπγρυά Οἰτεη ἀϊςἴτ)} βεάφιὰ γο. 

ὧν ἫΝ “ δ δ ἀμ , τίω ᾿ 
ἢ 60. ὅ6{- ' , Ξ τὰ 

«ἰκάϊίοιτο, ΤῊ 90) «λρόν, (ον ρον μρυ᾿ κφι Τίω ὁ 
κε(τσιϑανυ ιν. ἡ 
ποῦ εἴτε ρειέ- 

φῦμα»... ὕὍὐὍὐὐνόνωεος Γ΄ τῶ νὰ 

ποαύδιεης [Καὶ ἔαρ, ον τῶ τύπῳ οὐ ἐῤῥν θη αὐ-", 
- Ῥαισῇς τη Βο- τοῖς, Ου λφός μου ὑμώς, ὕκοι κληϑησον- 

«εἰεαειρεοροῦ- ΟΘὃ ἐκ" ΜῈ - 

ΠΠ τὐἸκοιναι ταῦ ἡ οὐ Θεου ζων 
ἃς " ἀεπευπι " 
εχερίοα, νι 
εἰλείου {ἰτ ἀρ. 
ἐλτί ει 3. 

Θιοα: 
πιρει.5..}" 
Οίδσ τ ῖσ 
κίνιο αι 
2 ὙΡΈΜΗΝ ει Δὸ 
διλιτα «ἢ αἱ ͵ ε ᾿ ! 

. δ ρήκἀείπα- δοέχφιο ἥν Οἢ λον ὉΠΩ πλμαμῖμον 

πίονας ρζοίπς χρήσει Κύρμος 6] τῆς γῆς. 
γδοὴ εἰ 4. δά ι 
ἱράϊξηιιϑε πο. ' ι , 
ἢτὰ νεἱ ἠνδίοευπὶ πο τσξυπι ἱπιρεάίας αυουλὶ 
λ6 ,(Ἑ οοπεγαεῖο νργὸ πὸ 

Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑῶβ τῷ Ἰσοαὴλ,,, 
Εαν καὶ ὁ ἀριϑιωὸς Τῆι ἷν ὕσοανλ ὡς καὶ 

ἄμμος τῆς ϑαζέοσης, τὸ κατα λοιμῷ 

σωϑύσέτθ.. . ' 

γι γὺ δωυἐελαῖν χαὶ συν τέμνων ον νὰ 

τείροπάεληιηε:υσά ἐπ [ἃ ἀπίν ἀοείανι πους ρτα χεῖμα Του τντρ αν, 

᾽ γα. 

ἢ γοςκάδο ρορυΐνπι αι" τπεὺς 
ΠΩ δγατ ρρυϊοτη σευ : ἢ ἃ 
εδηῖ αὐ ΜῊΝ πο ἐγαῖ, ἀιὶς- 
ἄλλῃ. 

Γιτετς, ἐπ Ἰοςο νδὶ ἀϊδυὶμ 
Διςγαι εἰς, ἢ Νοη ρορυϊὰβ τη οις 
νος Πς νοςαδαηνας {1} νυ ει-]. 
τὶς ρου ᾿ ᾿ 

16 6145 δυῖθιν οἰδπιατίιρος 7 
1{τ4ε,} Εεέανι ἢ ποῦς υπιστος 

Τα τούιαν Π{ταοῖ ἵν ΓΟ Δ Π)4115» 
ΤΟ Π υ ας Τογυδυη τυ." 

σον ετπὶ ςοηᾷςοτ ἃ τοη- 18 
εἰάετζυια Τυ πτιατ ποτέ σις ΠῚ} Ὁ 
εοὐοίίιη Ρεταρεῖ ᾿οιμλίηις ᾿ 
τεγγᾶ. , ᾿ 

εαδο ἠφη ρὶι ϑειη μὰ  Ἃ 

ρίεϑεπν πεν ΩΣ ηδῃ ἀὶ. 
ἰεἔβανν, ἀἐ εξ ον ΣΦ ἤθη 

πο [τνιίοτά νην «φηζεφνυ»-. 

, [εφπϑ με εγ οογά! αν, (η[θ» 
ΝΜ 4η.Ὁ ᾿ 

.16} ΕΖ  ενῖε, ἰη ἰδνο υϑί ἀϊ 
ἔξδωνν ἐ ἐμ, ἵΝϑη ρἰεὐ: 
Μην 4 νοῦ. ἐδι υοςαὐκηῖα 
ῥὶῳ ζει υἱμπ. 

Εἰ. 49 φὐῖεπν εἰ φπιαὶ 
μο Ι[αεἰ, 5. [μετὰ πετᾷ 

τνϑ {ἰἰοτμσν {{Ὑ εἰ (ας. 

απ ΥΜ4 ΠΠΩΥΗ τί. 

4.4 [«ἰυα βνηι, 
Μ᾽ ενβωνη οὶ πντοηβρη:- 

πηῶϑλ" (σ᾽ αὐ νεμιᾶ, μι 4. 

4 τ: μα νενὶ ἡην ὅγε. 

. Ἰμήδινον [406 {λυπῆπνᾳ 
Κρεν τενγ νη. ᾿ 

ΣἾ 

᾿ν 

Ἷ 

ἀυδ ταχίστη ν]} ροηοόίαθμς νονπύσ, πεαὺς πιδιοίυα ἀϊξιιιὰ , ἰδοπευσι εξ εἰ Θιοηις εεθϊηοπίυτα, Ὧφρ νϑοληι β4ς 

4 Ῥενμϊίε, δ εγκαν.Ν εἶνε γετις Ἰητόγρτος, Ὑω ξιπμης, Νδιπ 

κα οὐρεῖν ἰάεπι Βος ἰοζο ἀξείατατς ἀτηυς τὸ αὐέχεθϑαι κὶ ὑσο- 
μεν. ρτοηίως ἰίχαςτ ἐσ ποπηης μάχκρφϑυμίας λἀιἠέϊο. Αὐ- 

φυξίπις ἐληχοη ντὶ πιαίαίς νοῖδο Αἀζενεπάϊ: χα ἀισατατ 

τυδίποηι ᾿ππιοδίλπν. ψ 4ε Πιρτὰνταρ.».4.ὉὉ 
14. Ομο. οἰ" 4 νυζάμη!. οἱξ ἐφ ἐχαλεσεν. Ὠ᾽Ἰοοη τη ἔμο" 

ταῦ ροτίυς ἃ ιν 5 Ὡσιττο σοηςγό. [54 φιλιὰ νοσαπάϊ ηο- 
Ὠλςη ράχη σοηπςσηῖς νας, διϑαις ΔΡοίξα ως ἰςῃίςητζ 

εις ναί ἐγ ργοάυςεις γε ἴῃ Ἰυςξ σἄσις, νο] λά ρασπλην { γ' οἤδιη ροῖίτς ἥμὰτην Ὑοῦογυ ΠΗ: ὃς υιὰ ν ΔίΟτα ΠῚ ποην!- 
ς δυὶς ψιταάίδις Δς ρδυϊατίτι ἠάνιςετε. 5:ἀ μαό μπὲ ἔμητ, 

ἰοπσίας ροτίτα, πες ἴατίς ἀρροϊτὰ ἀϊσαητοτ. Ναιο φιοί αά- 
{κτὶ Ἑτναίπηις ἤθη οἴϊε ἰςγιρταπη ἔφορον [σι] ἰωδέγκον, ἧς τοία- 

᾿ ταίοης ἅτ ἱπάϊρες. ΕΝ δυτεηιῥιος φύσαας ανταῦτς 
ἂο ρϑαηὸ ἀνία Ῥα0}} αὐτί βοίαιν,  δημής ση 1 οἰ ἐ ἰςοτος 

. [παδαθίϊοπι φυίάςπι εἱς ποιη {Παρ (δὰ ποι ἰδ εἴτοο ῥτο: 

δατὶ ροίῖε ταπτυπὶ τίσογοπε ψιο αὐ Π]π πὶ ἤφεπι ροτας αἱᾶ- 
᾿χαποςοιετίς Ἀροίζοϊες, ὃς ἀἰρίς αἀημναπάαπι εἴϊε Ἀεὶ Ἰεηΐ- - 
ταῖς πιίη "15 στίατη ἱρηῖς (εἰιη σπάϊς φιος ἐχίτο ἀο(ίηαυίε, 
«ἶοο νι μβῖος πνοϊτόγαηι οτίάιη. Ῥεποβείογιι βιοίας ραπί- 
εἰρες δὶ ρίοριδαιὰ την ἔμάπὶ ἰμ σας ποη οἴδιιπἀάτ, ΛΗ 1]- 
ἴοτυτι ἱπίαυΐϑη βηΐτια ρτόνοςατις.  ΦΠσησῳ κἀλῥαην ἀν- 

αἰὐφησμουϑυμία.Νὶὰς Μλῖν.ι8.,.6, {Μ΄ 4{ε Ἰγε,σκόΐε 
πο Οταδ σκ Αἰνἀρρο ]πητιντ ἃς [τί ναῦι οςσιπαυς ἰὰ- 

, βῆμπιοητα δ νίαπι ἀοιῃς τοι πὶ ροττίποπι, δεἀ Εεῦγαι 
ρΐκαρτοα αηι υγοζομεί, Ἰλᾳ Βοιηῖπες ἱρίος τγλητίσγιης, νὲ 
Οεη αν άαοιη Ἡςδιί ποθι ἃ Ῥλα]10 νίμγρατιίον Ποπτοῦ 
(ἐγαδυΐπνας, βγορτοῦ δοςοιπιποιϊδεοητον αν Π εὐ ά ηις ἃ ἢ- 
βυ!ο (απερτανν οσαῖ ρίτας Αροβοίυς ν αι ἱγα σου ιοηνιηςς 

ὉΏπηταγ αν ςτὶςογάτα 
(υπηραέξιι κρτηρτισυμ ανδ Οἱ δ, τριάῖα, ἠρμοσιόμα. 

Ἑταΐσρροταια ἰὰ εἰξ,νκτεν κά ασωμα ἰδεῖς τοτὲ, ημῦ [ἐαιιάτον 
ο ὸ φῳαρατοίμροσνν, δὲ Ἰαἦ νεται ἰς ρτὰτίις γαγροῖατ, Ηςδ. 
Δαλνᾶς φιἀράταμιοι νιάεῖμε Ριυΐυς γεγο τῳ πίρτέζοιν νεῖ πιὰ- 
Ἰνι{ςννε ππἰανπτυάιης πΦ ᾿ἰ ροηξιεταγοῖ Ὁ  Οταν σηίωι 
ἂς ἰὲς 4υἱ κῇ σιωύϑυσιν 4[14.14 οροτίς (λοιμπ ει ντχ ράγοθιις 
«κοτε φιήρριληῦ ςοσιρίηρ ιτυτΑς πὶ αυΐάοαν ΠΟᾺ ἀΠπτοῦ 
Ἰοχαΐ νίἀερτον αὶ ναι ἐγ ἀίσυμτ ἡρ παρτίζηθες (εἰ ρς, 

4: (ξιςγιλτὶς ἡιἀιοιὶς, φυΐσυς ΟΡ 

(ντ ραιδὴ διὸ Διχ ) Βοιηῖδος ἰρτο}} σιητωτν 5 εἰξ π|2- 
(ευΐπο τοϊατίαο, δῖ Ργο σκΐν ἀιχίεῖ αν ϑρώτοις, Δζοοηι- 
τποίατα νπ εἰ τοεῖ ςοη πτιξξιο;ς ωρρς τὸ σριζφων ὀιήνον, δ ἐὰ δί 
ἔργα μαδι οἢ τατιο ἰς4ιισπῦς ργοποιῃ Ὡς ἐμαξ ν νι ἴα 

το τῳ Οτςετοηῖς, Τρ ἀυτηλοί να τοαϊηέθα, μας υτϑες ἀνέημα, 
Οπιετὰιη αοιν οἵτ Ἡῤημπιορετὸ οδίετιαπάυ πὶ, ἀρίοίυϊα 
ἀπριτατίδης θα στ στουθάσα. ργσάςπισδιοηέπι 
τυ τ τη εἰιβεπάο ται ἴῃ τορτδιαπάσ,ημης ἀσιίπυμι ιπείρίς 
οὔεινάρις νοταπι ΡΠ φνίιπν, ομυς ἀοςος φυστοπάμτη οἴ- 

τς ἔς τοῖδειποπιθνν ποη τὴ Ἄγσληο Πει οανες ἴῃ ν]] ποίτ ἀϊν 
δηπαῖς (( γη νοϊπηταις Ὡς πολὶς ρατο δ}, ἰά ςἰκ τη εἰᾶ- 
ζιο! νοςζατίοης. ϑεγμαῖ υξῖοηι δ άςηὶ ἐπςτἢ οἶδ πὶ φιάη) 
[υρτλ τα νἹΔεἰέςεῖ νὰ Ποπ' ϑυτικώὶς τὰ ρτοροεῖτο [υἀχοπιπι, 
ὅς Οοητίαπι σχοπιρῖο, οέξγιηα νίαν νεΐυς οςυ]ς (υὐιαΐ. 

1ο ΕΠ ΗΝ (τητ ρ τας μα ἀθα φυιξίοηςε:Ν αδιός νὰ 
Ρετίς ἀοέχειμα Ργα οἰτιπατίοηὶς: αἰτογα,ἰς ἱρηὺς νίυ δι ἀρ. 
Ῥίκατίοης, φυὰς 4υ! ςοπειριδιπι ναὶ οτάϊης ποι τρλθληῖ, 
τσ ηᾶς ἢ ς ἀτβαπιεηῖο τελείας οἴτιηάιης. Ε [Ν νὴ» 
ὕμαν πο, ἡμας, Ἀεέξὲ οπιιίηο {ρρΊ σοῖς Εγδίπνας ραπιοι" 

4 Νὴ [(οἱεδεη οϑι [νἀ νου μένον ἐξ] ουδήων. ἸΝοη ἀκοίτ νο- 
ἅτος ΔμΠἶς τσὶ [τόσος ταν Οςητος, ἰςᾷ αἱ χιος εχ [0» 

ἦχις δὲ αἴσιος εχ Οφητίδιι5. [τΔηας μοη φιαὶνεῖ νος 
τίο ροτοίξ ρτὸ οἱοδείοηις το μμοπίο Δςειρὶ, (δά δὰ ἀεπιιην 

30 ημα οἵ σἤϊοαχ, καὶ εἴξ φια βάς ἀρρταδεηύίτις, νὰ πιο οχ- 
ΡΙκαδίῖς νοῦ 90. 

ΩΣ τἀμαμφηνληγυμχσητις ντοῦ ὌΝΟΝΝ ἐχεροῖίςδην, φυὸ ἀ δἰισαίμη {π ὁδίσιτίας ἰὸς ἀνθὶιηι. 

"1 αρυάο γεν, ὰ Ὡέ Μιὰς Ηεῦτ.4.). {Αἰ εάν μα 
ἀ ε(! βοὴ  ὁναὶ, ἢ ἀἱ ἰφέΐάην,, καὶ πίων ἐν δγν πνυήρίωι, νγεπειδείω, 
γιυιΐγατα ἀἀϊξ, ΕῚ πον πρὶ ενϑεονάϊαν εὐη[εημμίαπν, πρξνύεον- 

Νὴ ἡ φυία ναῷ ἁΠνημοὐ ἤϊέοτοῖ ποη ἐ βρνο, (οὐ καὶ (εἰρίο 5 ἀῤώον εἐφνξοηνμι κεν ἰὴ ς [, χαὶ τίνι ἐκ ἐλοπιῤῥίω, ἐλονάίω »υοά 
5 Εἰς οπισιῖνος γετθιμν δ οτολτίσης τρίτο τεξγοπάύ: 

α τὴ αἱ ξιοίαν, αν σαια ἐταῖ ἐὰτ λὐ Ὀσιαὶ ἱρίσην Ῥάμ ας 

οἴμάσπ ῖν εθ).. ὁ νλἰῖᾳ ηαγοτου κι {ΠΠπ|᾿4.} ἐν 

. φκάσην ρτορῆις ἀςοοά τ αὐ Ηεδτδίςαιι νεγιζαῖςπι 408 μ1- 
ἰεῖ ΠΏΠΥῸ ΝῪ ΠΝ ΏΠῚ {υεννὺ φηϑεῖ εἱν ΝΥΝ εἴ, 

Αἰ ΠΕ οὐ ἀναπηήβα εὐ είν πιπὶ πιὸ πο ρέ ἰὰ ἐρεῖν, πρι(θνενον 1, 5-τωκρ ἀπλαν ἰὴ οἴ, εἶνε φνα βξε πνέβον τφτάνα ἀεδὶ)- 

' εἰ,4 δε {μος ροίειλς Ἰεγιας τόσα γοάι πάρι ἐπε υς 
α3. Ξενι, να, Ὑ οτιΐς ἰβεστρι" σοΝ ἰορίς ραττισυίαπῃ 40 ἀυθιτο 4 ἀϊότασν αἰτογιπὶ ἱγεςρίςες οχ πιλεψίης μα 

κρὶ, χυλαι οἰ: “Ομ ρογίιηυΣ ἀςφςίῖο νη νϑτἴο σχοι- 

νίϑυυ. Μιδὶ ταιτιασπ πορ νἱάσζητ οτιοία, (ο ςοιτρίςξει 4ἱ- 
φέτδιι ςἀυξαπι οὺν «ἀΐὰ ἐγῳ σολϑ πιοιταῖα οι ςοπιρλέα ἔπε 
ἃ δοιμιηο :αειῆρε νὶ ἐχ σογυὴῖν πηγα διππατοης Ποπη- 

ςοπΐσχταη. 
17) δενμονμηνν, ὠλήσετω Εςἢγαϊςα γογίεας μα οῖ 208 

ΣΕ βρη δο ἢ ἰὰ εἰ οἰοιτοπιύν οχ οο, δή ΤΠ οίμν νυδε]ι" 
«εν οἱ εἰς ἀρράτος μα Πἰς ρεαοςάυητ τάσις (οπισητ 

αι τα λάιετίο ἀτείατοι ψιλητα {πα ἴδ ἰδ ἡιος ἔδγιας φε τοι οὐ ὀχ ρεοί. 
δεν ξηιθλεν, 4 ρἐμμιϑὲ, πλούιον. [4 οἷὰ πιαβη 

Ν 

τ Δεπν φαίη βεί ἰλόγε γἱ σνωτολών. ΒερΓ Ὰ νον 
δ 

. 
υ 

δες ἔατιδαι ᾿ς ποι εἰΐο εἰεᾶ ον, [ 1 οο νοςόπιατᾶς ἤτοϊ δ σὈἰαιοτν (ἰυτεαι αὶ ἧς δουρὶ λιτυς ᾧ 

ἌΡ ῺΣ 
νΥ 

σ΄ 

τ 

᾿Γόμρῤῥα αὐ ὡμρομώϑημϑρ. ἊΝ 

δε 

βομάνεῖ ΑΙ 5ΌΛΟ ΥῸΝ ΠΣ ῖ 4.  δαίοη εὐόνωι θοιορἢ 

ἡμέ “καὴ Ἰ4 ςἄ, τοὐξωνρδειο ἀειτεῖα ἐπωπά εῤὶ!. [""] μά Ἐκ 

ἑοϊυσης ἠκίτον τεὶρία πεπιο ἰαβείατ, Γι ὥταςζος Ἰη- 
εῖρριεν περι ξεπίες λάπιοιιν 4ιιοι δλάνρεςς τρξὰς αὖ- 
ἱπδειλμῆς ἰσταπι ςοπυοττηῖς. πὸ ά ἔχις τοῤει συν αἱ" 

ἕμ9 Αρσίξοίις οἃ νητοτρεοϊαιίοης ὅς γι.» τείρου- 
ἢὸ τά ἡ η ἔεοἴς φυνπι δά αον (στίβον τ ψιμ νεῖν 

ὕδρι ΗΠ αἰπισυσεδητ: ὃς φυοί λά ἰσητοητιαιν ρίαπι ἀξτιπεῖ, 
τυϊτοαπειηληήας "δαί, Βοςταϊπηομ πε ΜΝ Οτα- 
εἰ ἰαὺςγριστος οᾶπὶ (ἀτῖς ἐπτορ γὰπὴ ἰδγύλγιητ, ΝΝσάιις ΘῚΠῚ 10 
δἰ σαιβελτασ, κασι τα Ἡ οὐ γαὶς ταῖσι τσ ὕγάδεις, ἠυὰτι 

Ὅειυαν οἰ π1Π0 σης δὰ σχτγςηγάπι ρδιισιτλῖο πρὸ 
ρυΐωπε νη βιλίυπε τοάζογε Ῥτο ςοπίμιμρίοης γοτὸ ὅς τὰ 
4υνάςηι ἀξοιία κόδον σωωτολῶν δὲ λὸγν συωτόφμυνῖμον ἀιχειιης 
Οἴζει, τις ἀρὰ εὐπάς πη ῬΓορΒεῖλπι λ8. 11, ολἄςπ) νοςΆ- - 
δυΐι., ασπιρο ΔΕ ΎΠ2Ὶ τ [(ὑ δία τη εβεναε[4.)]} τ ογρες ὼ 
ταῦι {πῆς ρφϑματα σίμ τὰ τολεσυῆνα καὶ σωμω τοτμνῖνα,. κα οἰἵ τος 
ρέμμδεις ἃ ςοποίίας, λάςο νι ἀυδιμεπ πο ἴτ ιλ λύγν ἃς- 
“--.».-..-..... ᾿ Ὗ 

Καὶ καϑιὸς πορϑείρηκεν Ἡ στίας, Κἰ μὴ 55 

κα, ὡς Σόδομα αὖ ἐγξβυυϑηρδμ, καὶ ὡς; 
Ν 

ΧΕ ΝΙ ἊΝ “ιν 
Τίοι ἐρούμϑδυ; ὅτι ἐϑνη τὰ μη δυω-"}: 

συιυΐω, δια οσιωίω δὲ τίω ἐκ πίφεως" 

᾿σραᾳίλ ἢ διώκων νῦ μον οηκομοσυωὴς, 

᾿οἰς νόμον σδικφιοσιώύης οὐκ ἐφ ϑασε. 
π|χ 

Αὐ κομαν ὁ ς. 

4υ ει ποθις {εἰπ)ξ, ἔλέϊὶ με ο- 
τι γα δοάοηπγ γᾶς (οιηοσιβα 
ἤτηπες ἐλατ Εἰ ΠᾺ}Ὰ0υλ11|5, 

17 ΟὐυἹά ἱρίτος ἀϊςειηυϑηῶρς 
κοντα δεναιοσιω ζω, κατέλαξε ΦΊ κα 9-- ,Οςπτέβ᾽ μα πο [ςοἰαθάτωτ ἰὰ- 

1 {Ἐπ βιαρρτεοηἀΗΠς τυ τιβ,ἰ- 
Ἀλιτίδηι αὐτῷ ἐαπὶ αια οΠ} οχ 66: 

58... χβ Ττλοΐςιη νογὸ ςοηεληάο 
Ἕεροιν ἰυζίτι , Ἄ{ Γορ οι ἰὰ- 

» 

εἰρίδνε ρτο σρᾷσμα : ὕξυς ετίλτι 210 44βαν  ἤξρε ἀρυά 
ἢ εθγσου γνιοτς ἅ πόρβοιιο συσζηηαις “σρρίρηγνς {τοὶ 
ςοηΐιπηρτιοηις ΡΓῸ ἐομπηηρθοης "ρία (εις. νιήζοτι, 
Ἡ εὐδωπν του τρπνάην (Θ’ αὐθτιμξ οι "ἢ «ἡ μ44: μία (δι ύνινα 
ὑρεμίατωην [ρειει ἴδοηνπ [πρότας τυάσοὶ Λα ην οδίκυχὸ, πος 
ἔλτις οτίληι τοὰ, Εταίμιις ποῦ πγυΐτο μγοΐμμα,. δ, γεν ον επ 
ἜΝΙ ρει βονε γ᾽’ φὐθτιμι ιν ἐμπν μα διμᾳ ᾿μωονιι4ην [τη οθεια 
αὑθτεμίαννης [φενεὶ [λυηνρντι ἐν γενγα, δα τι ΘΩΠῊ ΟΡυγίιξ 
ΡΑᾶιῖ εἰρία {{Πάντ νοτρᾶ, ἐχ Ἠερδιαοτγιν ἀοιίηνο, τητοῖ- 
Ῥτεῖαγι, δοα πιο ἐπὶ δυτοιῃ ἴσα νοι διτι Οὐβεπες δὲ 411] 
“μην, ἐξ} ησρυηπιηὰ ςχροίιείιης ἐς Ειμησοίη ἤο- 
ἔγιπα 4 (οι πυπιᾶι ἐποὶ ἱ 
ἀμνιυπὶ (γιηδολιιι ζοπιταξχα, οἰ μρτίμην ὁπίήν μος " 5)τὰν 
Αι ον ΟΓΡ ΕΒ ΡΓΟ καὶ συωτέμνων. νετιῖς ργοτγῆις αἰιζοτ ὃς 
ἡΠά δααιοσιωμ ποη ΠΡ ΌΤος δτίδην ἐχτάς ἐν Οἰαγοπσιοηῖας 
πὸ ζοὔ!ες. Νλιη η]υ γι λή ίξορυιπ μι πο βεττηιεῆς, 
οἰ μις Αροίϊοϊ ες. Ργὸ ψιο ἀείκιο οὖν γοτας πρτοΓρσος γος σ 
τετιτ η φημαε. , 

πππ τττππεππππππα-------- τ τς. ὦ ὁ ὁὦὁὁὁὁὁ,͵ὦὁὁἪι΄.);. 

Ετ ἤσυς ρεὶμς ἀἰχίς Ε(ἰα8, 19,1 Κέβιμι ρνκάϊκέε Εἰ: 

Κύριος Σαξαὼϑ᾽ ἐγκατέλιπεν ἡμῶν ατέρ, εἰ ΝῊ ΒΘ οπιίπας ᾿ ϑαδδοτῇ γο]!-}] 1145. ΔΙβ οπείπι ιδα- 

3 

} 

ὑᾳοιίν τεϊ ἐᾳμηεε ποῦ [- 
πη 7 βεωε δοφοννα [ἢ 
εἴπανε Φ' βεμι Θοπιον- 

τί,ὦ }μννιίεν μην. 

"ων ἐω δἰ ἀπν, ἀρῥΥν! 6" 
ἀενη ἐβίτι αθν. ἐμ 
ἀμῖεθλ {μα χα βάν {1 . 

Ποφεπενβιτα, θ Δοζ επν 

ἢο0η ΡεοτιαςηΠς. 
΄ 

.χ9 Ἤν ἀλκιμ, ρρείρνκαν. Υιΐσατα, Ρταάικιι:ηποά τοξλὲ 

ταυτάτιῃ οὐξ αὖν Ετγαδίπο.. διρπιβοατυν ΘηΤΩΙ ἀυηταχάς, 
τίδιις ἡ]Πς σοἰ Πρ τὰς, φαστησες οχιτη σαι, τρῆς τέρτοῦις 
μαγοης ἄς Ἰηἐγο αι! τας, ΕἸάςῚ ταπτοπ᾿ ὉΠ βρῇς εχ σοή- 

γηβιιἃ ἡΦη βετμεη!, ᾿ 

οὐτγ δ ροίϊεα {{|η Ὀτους., 

- 

ἙΩ,19 

νἀ ενζο ἀϊεεημαν εὐ ὰ 17 ἈΠεδίοπι, 
(ὐ ἐρεον {{4 πο [ἐἦ] "ὰ ἀ .Ἰλγδείο τ ὁ 

νοιαῖο ξάς 
ὦ ῃρρισμοη αν 
4 τ τα Οεπε τ᾿ 

δὺ ξιᾶυηι οἵ, 

“ἡ αεἰ αὐτὸ, ᾿ἐξλαπάν 18 Ν οςλιὶ οπὶς 
ςουτοπιρευς 
οϑυ οἰ ἢ σ- 
τοίη πὶ ἀρεῖς 
Ὀϊαινι ἀδπιᾷ - 
εἰς αἷς οὐἱγα 

Ππηπη αἰϊυιν 

οὐ ἰδ» " 
. λοςἀιδυπι ρμοίετιοις ἰσςοι οἰζάτυ ον Ἔχταῦς ρυτας ρα Ε- γχ0 τγάγίογιπι ορροηοηίς τοφαδνν Ῥεορτιὰ ττιδϑαι (α]ν τς σι] ημὰπὶ ἰ, ἱρῆᾳ 

ν 

ἕλαπι. Εἰ ἐπίαι Βος ἰάειη ρετταιν οι ζάριτς ρτηηο ΠΠυ4 
γοιὸ εα ἀεςίιηο. 4 “,ϑμοι}, Σαζαιϑ. 1 οἷ ξαςτςὶ- 
τυυπὶ, δῦ ρρατενμάτων, ντ ζοπιοῖτεγς (οἱει Ααυ]λ, γι ορί- 
τδεῖο πη πιὰ Ῥοτοητία Ὀςο ἀτεγίριπτις (γυσιτι νοτὸ Οτα- 

τιλπγ. ΝΑ) Τηογ τάς 4υ!4οιη οχ ποθὶς οἴ, ΕΙ4ες λυτεηι αυπκοηάλ ἤς. 
ἢ0η πάῃ, υλιιαὶς νεγδαιις εἴτ ἴῃ ΠοΟὶς τ ΠΠ]λιντάς]τσοῖ οχ 
πατατγ ίροῦῖς ἀσρταιατα εἴ νεγὸ εχ Οἰπτία στατις ἀλτα. 
διζμοαις πρῶ ρτορτιὲ ἔστιας Εἰάος. (σις ρεσῥτιὲ ἀφπιρας 

εἰἰηΐογρτεῖος (4υοτπι νεισι ἰσψυθτας ΟΕ ῬΑυΐας ) Ης- 25 [ηστοάυ τας: (δ τὴ σατρ τείριςλτ φυι ἄὶ ποῦς ἐμδισα, πᾷς» 
ὀγααιη νοςομ οτυάίρε,, ποθι αι ιςαύδηι ηαταις. Κατ 
ἄντειη ἂς Ῥουππὰϊη νοςος τη γί πιδηίογπτ ἀριμὶ οχῖς- - 
τᾶς ἐτίλιη στῆτος, αυλὰ το σίους [πξξιιην οἴτιντ δα ξηππιας- 
υἱ ἩΙΣγοΩΥ πὰς, πορδῆς ργορτοτολλνλης νόσςιη οἰΐς αἰτο- 

Ῥτάτις ἀλτλ,σ τατὶς ετίαπη ἀρρισξισηίας. Φῳ μα "ον (εξ 4ϑάνν- 
Δαν τεὶ μιὰ δυώκεγ ται. ΝΌι ̓φίτινς οροτὰ ργσρατάτιοηις δ 5ο πος 
Ρἰ ἀπὲ εἰξ παράδοξον, ΠῚ Δο τὰς ΠΟ Αἰἴςαυγτος εἴς φιοά 155 
ζγαθαπταγ,, Οσπτες διτοη οὸ ροτυςηλῆς αιὸ ηοη ςοπτοη- 

ἴο 'ἀϊοτηλτς ἱπτεγρεοταηάλπι: (τἀ αφυὸδᾷ ἐτεχυςητετια 19 ἀσθάητ «1 πιὸ ποτάπά οτίδπι οἴ μείωσις τη νοσδὶς Αροῆο!:. 
εἰἴςον τὴ [ὰἀπογαιι οτο, ἃ φυϊδας οζτται οἱἢ το σι ποι 
δἰ ὄγδοος τη ργίπιις, ἀεφιης ἃ Οὐχεῖς αἱ Ἀόπιαπὸς ἄς-. 
ὑκπηῖο: νπάς οεἴλπὶ λέξων νἱάοηλος νὰ ἐχ ΟΥ̓Δ σον πὶ Ἐο-,, 
αἰει φιπάλιπ ροτοβτιη νοζος πὶ 1νάτίηάι Πρτηηυςλ ας, 
ΥΙ Ασγννε εἰειξν. δ΄ αἰοι "9 αἰ φοι, (σι. Ἐπαπτ τρίτιγ τὰ τππτῖο 55 
ἴλτις ποτὰ οὔπηιδι)ς ἐχ σουηπιη! Ιουξπάι νίμ : ἰδ ἀθμπη 
τπι (στὸ τποπα ςς σουίπταιος Δροίζολις πς ρειοστηλα 
ἐπσὰς ἢπὸ ἱητογρτοῖετπ ἘςοΪς Πα νίγράγεητοτ εταΐα ἔων 
δι ιριπα Ἐριςορογιπι πορίροηίσα, αιμίγις ΜΠ σὸς συταΣ 
δοπ βμπτι νης ε 
ααθυ]ῖς ρος πὴ πὸ ροτορ τιηῖς το τσ ῖο ἔαςτις ροῆτα, δε τη 
ΠΆΛΡ πὶ πρτᾶτας τς τ παπὰς. Ἔφονιρη ασϑραν 
Ἦεῦτ. ὈΡῸ2 Ἵν [{ἀν νὰ εἰλέννθαι 1 Ἰά τ τειφιπᾶς νοὶ ταη- 

αἿΜΔ ας, ρτὸ πο Οἰξεὺυς ἱπίογρτος νπὸ νοηῦῸ ἤτχῖτ ασέρμᾳ, 

Οεπεος ση πὶ ΠῸΠ ποήὸ ποι (οὐ θαητογ {ρεῦμα 
(ἃ ετίληι φἂπὶ βυριοδαης ἄτας ἀήςο ἡ} Βαϊ ]μΩ) τπάϊιχαίαῖνς 
Κείμριάοο,"πιγιτῇ ποη Αμΐς Πμάπος ποι οἵδ αἴξαμυτος 
406 χῃδὶὶὶ φιιδηοθαητ, οι τοϊιετα ἀοδλειπδην (υ{τια, 
μεφοην 1γεῖ νϑοίιοος 401 ἐσσυληδιην βἠῥΡοροηριοητ, (σὰ 
αυαιὶ ἔμτς Ορο Βα τι Π οληἀλ Οὐ ἀιτοῃ, ἀεββο: 4αυα 

. λα ἔαις (πμετβτιοηιδιιςς ογιαθαητ,, )ὰ ἐΗ{|π|8πν Ρεσυςης- 
πητιβτάτιτα Ὁ ει τπηήεγιούγάια τγιδυςπάἑ οἴ. Οατο- 
ἔα 40} πηῖγᾶς Οτιξοηῖς ρεσῇιριας νοῖδι νιύσες ἰορ τ ας 

[μι ταηήσιῃ ἰςανῆντυπὶ εξ ντ τῇ τρεῖς νο. 40 ἐπ μιῆς Ἰοσυλῖ ἐςειριῖς ἐς ἀλίςι πῆς ἀπτοι θοίζλι δι ἰΠ» 
(ςἐχασὶ. 

η.: φρηβξυνάο, διώκων, νεῖ βωαιοῦς "εν[εημενάο, (ς ὀχῖτα 
ΠῚ (γγόάοιας ριοιηάς πιλϑὶς ἃς πλλρς ΔὉ ἐὰ 4ιιλι 18- 
Ἰὰ φιατεῖσαι [{π]Δ 30 ἀτεάπτς. Δ οἰ δ ἐμξβιιναννομον δον 

Ἰρδοον αυουιαπι νι άε]ιςοῖ τη συνίψῳς τοὶ ἰσπνθο τος ΑΓ Ὸ. 4Υ πρόσω ες ἰὰ εἴς, Γι Ἐἰτιλπὶ εα ὁρ οτος “εν. (ἴ ς ποιαῖς, ἢ- 
«ιί πιοτῖυας δι οχτίη ἐξα: τευ τυμξεν οἱ δείηιηις νοζασα-ε. ὃς ςζαπὶ λυ ἀιοίαλις ἃ (ς οα ἰνερς ρι αἰςείριο μπρίξτὶς. 'ΝΔιὉ 
ἰο ραιςὶ Πιρεγίειτος ἰατο  συιπτυγ εχ Βορνπιυν θοτο αὶ 
ιιπι ἰοπσ  πναίογοια ράττουν ςΟΠ οὐ οι; βταπογιτ 
πηρϊλαι δι αὐίατπάπτ, ΔΠ]Δπτυ ατ ται [πγυλης (Δ 
τίοηί. [τφυς, ἱπορτηιμνιι. (εἰς οὐοπα εξ. Οτιζίσιες φο Πίζατι, μπνπνὸ τ η]ς πποά!ς νυοϊδιάιαὶ 
4υυπὶ ἐς "]ο διπιης,, ἰά εἰξ ἀς Ομγηζο, ἐς Ἰἠτετριςῖα- 
τοι, 

Ὁ ὡμίά ἰχύπωπ, τί οιὐδ, δίς. Ν᾽ ενλοι ἀοοιςται ροτιηῖς 

ταῖρι ρετοίηας ΑΝ οἴαἱυα ἃ ππιοστα πιάποῖς Ῥίον 
αὐ αν ̓ )ειηής 

Ῥτὸρβεδις ὕαης Γυφποζιπη γι παπε. [λπὸνοὶ ᾧ τἀπάσθνα 
Ῥεπὰ ἀιςοῖς μηρί ετη οὔς φυοι ρεσάικογλης θτορίνοια,, 
Εἰ χυτειη εκ ἥας δγροτίνοιι πονάα τυρίςχ τιον νοῖ- 
υε Αἰ ἡ 4ι1α5 χὰ Πυΐνε ἀοέξειπα νίιτ ἰρεῴλαι. νπλιεκ νὸ " 

4" χιι ἴςχ οἢ τη ἰς νοτ ἡ τινια ἤόγιπ αν (64 ροεῖτι τοίρε: 
ὅν. ὅς ουΐρα οοίτμ ςοηάςπιηλτιο, ρεομιὲς συβάϊτιοης πη 
λα ἘΠ ΔτιΟΩΣ 1ἔρις αἠπςέξρην, δι ἃ φοδιβ ἀμ ἶο σο ρεα- 

4.1.0. 2, ἐπε 
Το δενεια δὲς νόμον δυχριοσ δες ἱὰ ςΠ δἰ εξ Δι [οξ} ἘῚ ̓ 
ΡΑΠαροη Ἡέυεβεῖς αανλτᾶι ἐπν ἀοᾳιᾶ γιός ἘΡΒ γ.ι ΑΗ 
ἐπάν οῖβοὸ ἐκ [αὐτιά ψις ἐκ μὰς ἰεορην ἰοιτην]α τεῆι ἀθτασ 
μος νᾶς 4 Ἐ νιν, ᾷ εἠοὸ τὴ ἰοἷο (μι πο μοι άσαι 

ἡΠΠει4 ρτοιναιοιαι ρα ξένον μι ΗΠ ς ἃ 6. ἀρρτολιςαίο αιικτοπάα οἱϊ, οι αἱ ἢ] “οἷο ρεὸ ποίνιν ρα. 
ἢ εἰἰνντμις ά δπς νλπν οὐτιηςαπγὰς σις ας ἰαοζ... 
Ὠέλιοης (πὰς ἃ πιοιτις ςοπἠσοιμδέοως μυσιδιι οὐτα ἐκ 

οαἰτοτα 1 οι οστημία, Μλιδοι τ νυ ΓΗ Ατι φ- 

ΜΝΙΑΝΌΝ ΜΡΌΤΕΥΒΆΙΤ, Εἰ Νονρενγνονε ἐμ ἔφϑν ψν 
ἕλοις οΠῆολοί ροτοπάσι εἰἵα πος (3 νπιουναπι εἷς 6 ὁ τὸ φϑείνειν ἰχσνυν Μαῖιμ.12..8, ργορτιὲ τά οεἰἧς φυοά 1μἈτ|- 
Δίιοπιρ αἰτογα,ν ΘσατΟΩΝΝ οϑῇ ολειταῖοια ἐα ΕἸδε εἰ σετος 

εὐ δλνογαιν δὲ ργσρτίδιπ οχιτὴ σλιλπι τἢ τρίτς ἐσργοῦνν {να - 
τεῖος ἀυσπίαιιν νἱἀολιςεῦ νοζληῖοπν σοπ ἰρῳυάπίυτν, δοή 
μαγταπὶ ακιρπιὰ αἀπιηβ δάϊιτ ἐξε, αιοά ὃς ἤδιμη οα μειο- 

τις δητοιφιζοισ, ἤμς Ριδύσηιγς (ὁυρπιλαν Δπτς πὴ (ας τ 

τλιπδους τς ἀειυτ ρα λάτῃ ἀςοίρις ἅν «τοις μι ποὺ- 

εὐτγῖν '4ωι «ἃ φθάνειν ἡτοίεις 4 (ίσις 4υαι, ἴζεξο τ» 
μξειν ὰ φΔἠεφιιουν φι ςφπταπάεβαι, Θαν το Φο ΘῈ στο Σ 

᾿' 
κα 

-.-«-.».. 

“ἄν 



. 4 : ᾿ ; ᾽ 

ἘΡΙΞῈ ΡΑΥΝΕ ᾿ 
μι Οὐυονοῖ Ομίαφοη εχ πὐενίοά μὴ). 
'ἠ ναῖας ἐκ ορόείθι 1ιορθ6πι.} 
ρεοβοράεγιπέ πὰ μρΗΙσαι φᾷ. 
αυεηνἰπηρίβρίτυ. Θ᾽ 
Ὁ λρ βένααι [οτὐρεῦπ) 

ι 

ΑὉ ΚΟΜΑνΝ 5, ": 
μεδυπτατι νοῦ ἐπ δ εἴς τη{εἰεϊα δι ογδἀοητίδυς, 41 ἀυοά ργοθατ τοπν τοχί πηΐε γετβ οι σ. Αἰεετυπι οὔ παῃς 

ἢ δρλῖ τιορὶ τοιῤμάεο πιλλιϊεςιῖο Μοί ροτυρ. ἰωδίκίαπι ποθὴ τὶ (οἷς (μιά δά ὁ οδδῖο,οχ φυσι ζοπτα 

τῷ κί, 
ἢ 

. --- το ὔνὕρ.Ὁ...ϑὃὄἌ .... -..ε 

ὁ Μοΐες: εἠΐην ἀεἴογιδύε πο, 48. Δ,ο)}ι ἐπίσν βίρ(βη, κπὰ 8,6 
{εἰτλαπὶ υς εξ εχ ἔς ερε, ἀίσομ, 

πο σὰν ον " Ἶ “ ᾿ 

Μωσῆς ὃ ἡράφοι τὼ σπκαο ἕω 

»] ϑ[εμν δενίρυσω εβ, ἐρ. "ὦ ὧκ «νόμου. πὸ “οιήσως αὐτὰ ᾿ 
Ωὠοπόαην ἐμβέιδιο ἄμα ἐξ εον, τ ᾿ ἐπ 

ΝΕΝΣ ΠἼεμᾺ Ἔσοο, ατωο ἐπ ΒίοπἸορί), ἰκηβμριο διοὶ ἡ Ομ! ρεαφεικετίε "σα ν “η ζαμειβημβεανήνας ἔα 
᾿ ᾿ : γι ὃ . δ ψνὶ [61ἴ’ ΄ςοε»Ιαῖο 18 ΊΟΠ ΊΔΡΙ- ὁ β 659 15 ὅ0ὴ ρ. ο. ὦ Ὁ ἀντι » αὐ γοῖ, ᾿ τα ςΓῖ ἐν ΥἸΘΠΟΓΡΕΙ , ! θευτ.)0 1 ' 

᾿ ᾿ ' ᾿ ᾿ Ρααβ 4ι Σιων λίϑον Ν σκόμμστρο νοι ττεὰ ἀςιὴ δὰ δίῃ ἐπηρίπφεῖωσ : δ Ῥίον ῥωινᾶ [6η.- ἀν Ὁ εἰδϑιεύπος,  ήσεται ω ἂν ς. 1112. "ογυΐπε! ἐμ 4. ᾿ 410 τῷ Ὡς ι ᾿ “- 

ω ἕν ͵ Ἐ ν ᾿ Ἢ ᾿ Ἐπ τὰ “ ᾿ . ᾿ , ᾿ ΤῊΝ ! 4 .“» . ᾿ : ᾿ 

ΕΡλὐ.Ν σκανδάλι καὶ παρ ὁ πηγῶν ἐπὶ αυπι2} Ἰ ρεγατὴ οἰξεηάϊου]ι :δέ φυνίαυίς ἮΝ Σθ μας υσύτῃ Η δὲ δ πίσεως σδιχροσιωύη οὕτω λέ-᾿ ὁ Ατασα εχ βάς εἰ 1 τίαν 1. [16 εἄῶνα με αα με εβ τρίοεια; μιὰ 6 Ὁ ὑν. 

᾿ ᾿ ' ἱ ; : ᾿ ΠΑΝ ον ᾿ ᾿ ; , ἘΣ ΣΝ ἄταν ; " ᾿ 

᾿ , ρα δὺς, φὺ κρταιμιυϑσῳται. ς εὐϊε ἰῃ ευτὴ», Ὡοἢ φυάοβει, ' δ δ ϑυ »"Μὲ εἴπης ὧν τῇ καρδιᾳ σου, Τὶς αἱα-} [13 ἀϊείτι Ι- δε ἐἄρης ἴῃ) σοτάς μοίρα, βθὰ ν » ὦ ἐμ ον ΚΕ 

' ᾿ ἘῸΝ Κιφάλαιον .." | : ΓΟ ΛῬ- Ἄ. τ . ΟΑ». χ. ἐθο. ἡ ξήσεταὶ εἰς τὸν οὐρᾳνόν ; τῇτ᾽ ἧς: Χριςὸν ἐμὰ Ν ἽΝ: τὰν ΞΘ ἐδ Ἰαμνὴ 4“[Σσ:4ε} τ᾽α «αἰωπιὶ ἰᾳ Αλλνα δον 

᾿ λελφοὶ. ἡὶ μὲ δ᾽ δοκία τῆς ἐμῆς "}} Ἐλαῖτς5, ᾿Ρτιοροηία αοϊάεπη ! ἈἈοννειγνοίμνιω φιὶ »εἷν θὩε Πίζυπι εχ αἶτο ἀς- 1 |Οἰννήθααν ἀράωεενε., ΘΟ ἰοιο ομεϊῷο ; 

ΟΡ δθοῦαν θΙλφο ἡ μδ ἡρόρεν θὰ μπὲ 111 νοϊμπεας ςοτἀϊ5. ηγεὶ δι δοὺς «γὴν πιεῖ, δ᾽ κρτοῖγαι24!ν.ς. ἀυέετο. τὴ εν ϑεκῆνεα εἴγε 

,. τοῦ ἰῃ ἴυδδ ὴ ΨΩ ν᾿ ς ἢ τῳυοὺϑὸς τὸν 1 : ᾿ ΩΝ οο[εενακο «4 Ὦ, ͵ ἢ ᾽ ΒΕ ὃ ἢ Π ἢ ἢ "0, δ ρει ἀξ πᾶ 

| ᾿ ᾿απίτα Θεεῆοας ὁ τ τά ττο την γλρρὶ " Ὃ ἀερέεκατίο δὰ ὕξυπι ρος 1 Ἀ ΑΝ να τ ύδρρο Η᾿ πς καταξήσεται εἰς τίω. ἐξνσ- 7 Ω αὐδ ον νιρ γε ἐλαθ.: ΚΥΣ πο ρρν | 

τ βε'ἀταμα, Θρὸ μά τῷ ἐσ οαήλ ὅδιν εἰς σωτηφΐαν.. Ἶ ε] οἰκ τὰ Ὠἴυτοπι. ΛΠ, πάκκμέμμ, " δ. αν τὸτ' ἔσνι Χειρὸν ὧν νειραὖν αὐαλαι) ὦ εαϊετεάμκετα, Στοιυ ΤΟΊ βμαημταμρεαμειυ:,͵. τάμάεηι μος 0 ΠὉς 
᾽ ( . ΜῈ}: Μαρτυρᾶ )ὸ αὐτοῦ ὅτι ζηλον Θεου]) 17 Τείτος ἐγ 1ηὲ δὲ ες 16 1 [ννιϑεο τ λα ἀαλνίμὴς ᾧ ᾿ γῶν. ͵ ἷ ΝΕ ὧν" ἀπ δ τρὶς δ! 8] δεά ὩΜρν; ἀν ομὰ ὠε- 

᾿ λαρτοιο δὰ ΡΝ σα, ΛΗ, Λϑρ εἰ αϑοτόεά που κι [μα ημς συμ, ΕΠ ΛΑ κγλἀτίλέρει; ἐγγύς σὺ τὸ ῥῆμά “δ κα αἰ μα σας κοὸ ἐεηαοιας, ατρήρα β νμίμα τα ὰ Αι ταῖμας. 
χ ᾽ ὑμ: : ὑτία. ᾿ [ά ννφη (ιϑβέβωηνεἰοννῖ.. "αν ὦ πῇ κόματ τ κδο ἀμγ δ ν νειθῦ εἰξ τη οἵς το δι ἴῃ ςοτ- ΚΤ καΣ ̓ νπθμα ἐλ ώαμ, 

ἐᾺΣ: ᾿ τ ᾿ Αἰνοουῶτες γὸ τίω τῷ Θεοῦ σικαιο- 3 .᾿ Νασ ἱρποτδηῖε [οἱ ἰι1.} 4} Ἰζρυνδημει νὴ ἰμβηιά 6"  ὄξινῳ τῷ οὐμ(α σου χΘ] ΟἹ τῇ Χαρολ ὦ) Ἰὰς τιο, Ἧσος ο[ξ νεγδαπὶ 1Πυ Δ] [ε΄ ̓ υενρην αὶ ἐρμαν δε ποι εχ ἱέημμ | 

Ὄπ ας σοὶ ᾿ 4 Ῥρίπιη δά ἔα ραν, ᾿ φαν Ν᾽ ἀσων ω ἕ ̓ τ δον, ὃς Ῥτυρηδιδ᾽ εὐἰετἰ “(.-]-. ἥδ ἀὰ ἀρ λαιοῦ σουν.τῶτ ἐφ τὸ ρήμῷ Ἠς σίφίως ὁ κρρυσ- βάεϊ φιοά ρΡΓα ἀ! ζἀιη 8. - Ἐν ἱρναάϊοαννμε δ ὠμαψι τ αν , 

᾿ψορλε φῆ ξην ᾿ εισὲ ᾿ ᾿ ΣῊΝ ᾿ ᾿- Δ... ᾿ ἔμενε, ωβηιά Ὠεὶ : ΜΝ ᾿ 
δι Ι 

. πα Ὁ ἐμμαβο κεν τοις ΤΣ τρσε . τῇ δ Τὴ οἰ νοῦ, 146υτες οὔξεταοτε ἰαδεείας [61] με ωρνεῖϑ, ων οὐδένες, ΒΕΥ, τ ον, [9 αἴγρηρε ἢ ρτοξεῖπς βγετίς, Ἶ ὠμίε β φηβιενν ἐκ ἄρεξας πμμπ: 
, Ϊ ῥωλρ νας τ ΗΝ ς. φησα! 1 ἢ ΧΟ] ἠ ται Ἵ ᾿ Π 97} ΠΟ 01: (διοέϊ. ; Εἰλη οὶ ἘΞ Σ ς στ ἐὼν ομσλύγήσης ον τῶ ςοκρ σου Οἵ ῖυο ὄ οι πὶ ΜΠ ο : δι1. τε ἔμο Ὠοιρηηνι [εἴωνν, ξεἰϊυπι,άχυς Ϊ 

᾿ λγζιᾶιο, Ἂν, ; ᾿ ὼ , Ω Ἵ ΐ [41 ᾿ “ ᾽ » ; Β Ν . “- ᾿ , ' ἢ , 

Ἂ Ἔα κεϊυβεμενὰ οὐ ὑπετοίγησαν.,ὀ “Λ΄ Δ Πμ] σαι βηϊε [ερ» ο (ἴΜη:}“ ἐρμ, μ μβμμεν πεσε κύριον [σουωῦ, καὶ πιςεύσης οὐ τῇ καρ-] «τοαϊἀετῖς πὶ ζογάς τιο φυὸά! α ἀμέά θέ μῖνα ἐν. ἅμα φμὶ ὅκα “Ὁ: 
: ᾿ ᾿ ΤΕῸΝ βυαη- Τολρα γὺ ιϑμδυγ,Χραφος εἰς δια οσυ- τας γαά ἐυ{ετιλπι  οὐ115 Ε ἀφ, : ; ᾿ ες δασου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ »ε-Ἰ. ᾿Βεὰς ἐμὴ ᾿ωοτδις οχ τοοῦ- ἤδιλον βρήεδες "ΝΣ βάς εὐπι νος ας ὩΣ 

᾿ “Ὁ τὰ ΞΕ ᾿ δι τος φίω πόνη τῶ πις ὀὔοντι. ᾿ ἀςπεῖ, τῷ Ὁ : ᾿ ᾿ ἡ Ὀωδυσὴ , ! τυ ϑοίεγιαῦ τι. ' ΕΑΝ ᾿ το τΝ ἊΝ Ἵ 

τ ἃ ὦ ἰεᾶι, "“. ᾿ ; Μ δὐὸν Α ον τ τς τ των. ΟΥ̓ΚῚ ) Ν Ω Ναι οοτγάς ςτεάίτυν δά τω» 119] Οὐγάε οοίπε εγεάϊιον αὰ Ηϑηῤλ χὴν Ι 

ἘῈΞ ν ἷο αᾳ ἣι ἱ [ὺ γίτν νι ἴω; ἐπεῖδε (ετυξήτατ. Πάσας γοσβείο δὰ (Ἰσιεπι εχ τ ορῖ» ορεδυ, εἶ μα υ: ἃς ἐν ! , ᾿ κὴ 46 1)" ΚΣ Α͂Θε αὦ Ὀευϊο.4. - : 

Ἐπ Ὸ ΠΠ Πτν ᾿ καρδίᾳ δὸ πιξεύντα εἰς δκαοσαμίανη γάαπενβε αὔτειν οτὲ ρτοίοίβο , Αμαν τς κασι εοατ ἀγα ας. ν ΠΟ 
Ὶ ὑπο. ἡ ΕΘΝ ΘΟΘΟΝ ματι δὲ ὀμρλργεἴταρ εἰς σωτηφίαν. ταῦ (αἰμζοπι εἰ ἴβιο βεαά [ιίωμενν, ὀὠῬι νοθυαι 

Δ ι | Ρ κῶς τῶν : - τα ρυνουδιμασε ΡΣ ΥΟΣ Α ᾿ “"" ," να 6 Ὁ ἥδ ποτ δ ᾿ Β ὑῶν ἐς . " ᾿ ᾿-" , ΡΥ Π}. ͵ 

Ε ΠῚ} ; ΕΝ ᾿ μ΄ Κα βενέδωι Κυρὰ ἐξ ἴγγον νόμου. δυιίδαμάι, ἰδ ίκίλαι διποίαπτίλην εἰϊλπι δοςοτδις Πιρετθίσπι, φιλπη πιοειτὸ υἱ]. Λέει )ὸ Ἡ Ὑχαφη, [μὰ ογφυῶΥ Ἐ7  ἰ γιλλοτ ἐπι πιδογίρτυγα, Οὐ 8 ὰ τοὶ εὶρ εἰπο δ ονίρεανα, ες πὰς ἋΣ 

; ἰ ᾿ δοηίαν,, (οξιλεὶ ἐμῇ ἱἐὐομα μη πα Δήοτας ἰητοῦρτες. τὰς τ Ποπηπας. Ἐπ οσττὰ νοτηπὶ ΠΠυἀ (πῆρε ἔστι, ΜΙ] εἴ- ὠἐτῶ.οὐ κατα γυυ Θη σΈΤ αι. υαἱδ ἐγοάϊε τ δὴ» ΠΟΘῺ ρυάο- πρὸ αμὲ ἐγεάῃ ἐπ ἡΠδν πεῖς “" 

ἐπ ς ΜΉΝ τέμον, ἡμοά (ἐπήμ!ε το νιν γμἀάνεις εἰένυν ἐρ! μέρα ( (ρει Ηξ ἀεγρρβητλίδι φυ μέλος σπληλ} πὶ ἀοιςα πηι 12 . Α Ποῖ, ποι» φθη[μπάείην. ἀρλείψες, βϑς ' 

Ν ἘΝ " ᾿Δεφρονίδινε βάφας ὑεγηαῖο νδοιΐμ, Οὐαί νογὼ οχ ορετῖδιις νιάετι γος Τἄςο δἠάπξ ποη (ως (ιθιεξεον υειτία Ὠεὶ, | ᾿ ἶ ::. - ν ᾿ ὶ ἐὰπι ἐπ δεῖς. 

ΕΣ Ως 4“ ηἷς ΓΤ «οπίεχαιπτας, σογαπὶ Ὧδο διδιμοδίμιγλς πΠοη κς ΝΙΒΗ ἐπ εἰ ἀπο οὶ Βμοπηίῃοβ ἱπὶ χανιςφεγάς {ΠῚ Ἰλεοιὰσ τοϊφεινφυδαι ἐκεθτηᾶ οεΐειι νῖτ8 εοαπιυννφυκαὺς ἐπ Ομ ἥυπι ἔστιν νι νηΐουπι βετυδίοτεπι ἠυβίφην (δὶπ νοῦ ἔδειϊ ἀλλ ρα βὐρεὺς - 

ὶς ᾿ εἴας φυατυδίβοατι "ὰοῖτοο δαπεοροτγεηιατ, ἐς ἱπαΐτο ΗΠ νιάοαπτας οἰρίλτῃ οἰσβτίξε. Ετ αιαίο 4ιὰ ἀς τε Μιοάϊε τοπὶ βυὰς ριοδαιναυᾶπι ρι Θροίεφτας νυν Βιμξητα νἱ ἀεί τοδὶ φαοίευπαμε νο  υἶτιπ ΠΟ οείπννης νοςϑις :αποὰ ἀυριεὶ ἣν ἐΡΆ προ ϑὰ Ἄω 

ἌΣ ; τῦὶ ταίημς οἢ φρροῖτα ἱπεοτριξιακίο Ομξοογυηι, πὶ ἰΑϊνογάπναϑ, αὐνι ἀοπιίτις υηάες, αἰὰ " τορτὶζ ἰὰν " : Ἵ κα » σττποοος -- ΝΕ 

δ “, ἰουϊτπι ἥ ᾿άάίτάπι νι ἕἔ ηἰβοστιν [υἀππογι πὶ (τι Οριθιοης τοϊςέζα,α τλτιυτᾶπι Ὦςειπ ς ἰ᾿ Ὁ ΗΚ. Πε ονίδὲι, μφει. δρὶοχ οὔτι εἢ το «οιρῦπο, ΟΥ̓ Υ] τυγα (εἀ ὦ ( ΓΕ ΠΥ : Ν ᾿ ; 

" . τ μνμ πὰ μέμὶ πὶ ἀτ ἴ,ο[15. πίων ιοφιε βαοῖς δπιρίεξτάτοι ἐδοά ὐς λίάδια τερυίλι Ῥμαχιίαϊςα Μυπηῤίίω- δε ὠμεεία ποτα. ᾿ πὰ βναμν τ᾿ ὀὐβλ μὴ, ϑόβαι χάνει 4υςξ τ λον ἐἰεί μιν Δ πμότ ὡς ΕΝ 8 Ὑ ͵ ἱ 

΄΄, Π΄΄’ ξκβεαῃ Ειαί, δ δος ὀχηζιιησε (αἰυτεπη ἀοοορταη 10 Ρετθια ΕΠ αιιτεπι ποτα άιιπι τσ κέγήσνιν ροηὴ Πἰυδ τοῖς θεἰνξΕιὸαγαϊὶ δικσμοσυυΐηεγντ οοἹιςτογοῖ ογατίο Αἴ ορὸ βοτὰ 5. {ν εὐνωπ τὸ ἕιμα.Πεδτςὶ το ππ[βαϑάοθά Ἐ; ὁ φοδυΐο ἱ 

ἐς εὐδηῆε (εἰς ορετίδιις, εἐχοϊυί Ὁ εἰ ξγλτια, ΝΝαιῃ ςοπῖτὰὶ ἐχ, ὑιπάτίοηα ὅτοὸ (νεςογιης (εἰς, ἔὍτιπὰ οὐπιυβάμοηις Ηδν 

ες Ῥβλδ οὶ Πὰς οτατίοῃς μρράτοῦ, Πιάπος ἀς πγετί τὶς ὃς ξτᾶν δια, ἀθλῃ δίμρρανεὶ ἀρρεϊ λας, ντ οχ 5710 οἴβλι ἱπίοις 

"ΝᾺ ες εἶα πο αἰτοῦ ἐξη{{ φαὰπὶ ἤυας βιοίσπε Φορ ΑΙ π. τυ 1-. Ρέοις ]ιοῖ: ἘΠ ἫΝ 
͵ ; 4. δὐμο, τόλοοϊὰ ςἴϊ, το δ ἐνόχου οα 1,6 τ]ηὶ τύχῃ Εἰοεπ, ᾿ ὅε τὲ 

φυΐο ροξ νόμον (ρΡΙογὶ ὙἸΌΝῸ {[{εηνον,}} οἷ ἀνεςης, ΕΠ] Μοίδςς ἰμτ Π] ρ ε Το ρ δ φιαπι Ἰλαπιίπυς νοῦς μα ριον - ᾿ 

Ἠεδιείς (δι αγί,φιιαι αἰ ιιοτίος Ἰ1πὶ οβρίςπιανμηυςνς-  φαυίτ, λυ άίςξητς ὑνη ϑ Ρορυ]οίωο ,ἰταντ αυϊίδπι ἐξαιος ᾿ "- 

τὰς ἀιβοῖη ἱπτογρηος ῬΑ] νερὰ οὰη Μοῖς το[ιπιοπίο τἀπίίηι ρος ργαίοχεγα, φιιαπιὶ οἰυς ταδυΐας μάθετεῖ ἀς.- : 

« 

ἐς νος, δεν τϑίεγῇ οαπὶ Οὐλεία ὃ ἤάεὶ εαην σροτίδιιο ἐοπουτίαπι 

αητ.. 414} μὲ!» "ηρίηφηντητῷ αίϑῳ φειζ κόμμα. 

νἱάε πὶ τντ.. Ὁ ὁ“ τ τ 
Π 

ν  ῃ Ἑπτὰ βοινο ἐδοῦ, τίϑνμιι[υδλα ἐφ ει Ὠεὶ ῥὑγοι!άοητία ἴος 

δίπφεοι. Βα δυαϊςηὴὶ Ποὺ (δκιπποηί ἢ εχ ἀμπουμῳ ίλία; 
; "ἶ δι Ἔχεφιτας, εἰίληνῇ, Ἰοιδιίηςς φγορηα ἽΣ 

. ἅ Νοὴ ρμώήβεβειο, οὐ κρτοαχαυϑήσεται. σον σὐτροβειπι 
υΜψιάς ἱπΐ"2,0.χ1." ' ᾿ 

ΠΟΛ ΠΝ ΦΑΡΝΤ Χ τς, Ὁ 
Υ Ῥγερεη[ νοϊμπ!ώο ὃ, δυκία. νιάε 1.14... δ δυβιν 

, Ἰβαεἰ, ἀφὰν ἢ Υ᾽σρωῖκ, νΌΙ Αια, ῥνο ἐὸν ϑσὸρ αὐϑ, ντ Ἰείζιτας 

,ν ΦΟΣ ἴῃ Οἰἐτοπιοηταηρ σσθίσειν ες ατἱὰ ἰορίε ϑγευς εγρτεν. 

ὁ, Ζείρην, ζῆλον Ν υἱσ κἴᾶ, 4 ἐομίἀριοννν. Εταία δέωαινι. 

Ψἱὰς ἴοαη.2.17. Εγξο φιορϑ. ΑἸ ιν: εἤρεθελγει ποῦ ταιης. 

εὐ πουείαιαυοά ἢ γέγιτη ἐδιεοηίοβξυγ δοη ας (4υᾶς γο- 

ηδ) ητεηίίσπον ἰπιρ! στον δὲ εα [εν ϑοο εἰς βτατα. Ἀ εἴς 

10 τατῃ Ἐχιτοηνηὴ ὈΙΠῚ οτίλπι δοηρυηὶ τιδηῇ τι γοίλπι, 

᾿ Εἰηΐς βυτοιῦ [μορ εἰς, Ηἴος ἰἡπιῆρατς ημἱ οαδι οὐϊδρμμηι: 

υοιν βηοπι. αυοιηιηυς αἰεαιαιμιγ, Ἰρηρεά!τ πο ἰρίυε 
1:ἐρ!εν}] φυαῖϊτας, (ς ςατρίἐ ποἰἶτα νοι αδιςυ! ἀσπιη' 
παιηξήετοας Οδεας, νο  η οὸ γπὸ σταὶς μοῦ βάςα) ποδὶς 

30 χαιῥυταῖο βηςηι 1 ορὶς ςΟὨ ςαυΔὨλγ, ῬΕῚ {Πωπιϊωμβοα 
αἰμριο ποβὶς ἱεξειῃ ἱπηρίσυις,, ῥγὸ ἡ οἷλὶς ταὶς εέλιοπερ 

"οηνοςς [Ω {ε γοοόριῖ, δε τη ιςὴι ΝΑ μρὴῃ οὔληεα δεπεά- 

ἔχιοπερ ἔζης εδυία᾽, νὰ βετεῖ πόρε [υίτια, φαηιβολίο, 

ἈΞἀσιῃρτίο, Οὐοοδλο, εοὐρηιοῦτεπὶ οτίβην Αμολοίμι ἀΐ- 

35 χε υρτὰ ἡ τιίᾳ ρος ἤφοήν ηοη τοῖϊοςς [μος οαι,ίοα Παδήϊιτο, 
Ἐταίιπυϑ Ρετίξἐϊοσεπι πιαίυὶς ἱηεογργεῖατί, ἰά εἰξ τελείων 
γεΐ σλέρωϊωδ ουΐις (ςηεοηξια αὐ ιΐ ἤθη Ρίαςοι οσγοί αὰ ρὲ- 
το. 'νδὴν τέλος ΠΟῸ τπσβήίη! ἰοεἴο ἰπ ἐλδρησσσι "ἀκ 
Ῥανίυπι ορίποτ πο πιοάδ]νο 6πν ἃ ΟἈγίϊτο ἱπημίεταπι Δ[- 

οηάεο, δαυϊαπὶ (βῶιε τοι ἰρίᾳ οτη ἀπ )ποη ἐχοιίαις ἀ- "0 ςοτὲ, ἰεὰ ἀς Ἀμιυς ἐπιρί τίου εἰ ςάςἰὰ ἀἰιετειοποίῃ ΥἹ- 

δἰχετίς οὔ πση οἰ ἐπβείείασι ἃς 

ἀαπτρε. Ὀΐςο Ἰαίαιν υἷψτι ποῖ στο ἰσφιη πο επτρ  ο!- 

ἐδτ σὰ ἢ σύγκοισιν « δι υὐδ μκιβὸβ ἄς φοτίαν τα βεπεὶς, ποη 
«ὐτεαὶ ἀδ πηφυίονισι Τυάποτηι αἴξοξειϊς Ἰοσυΐ, ἃς ρτο. 

οὐπάε γεῖηπ Ὁεὶ [υάαὐὲ εεβλιετο ἰή εδὶ φυὶ δὰ νεγ! οι Κ]ο- 

ἢ λα τανε ο ἤοη γεδεῖ νι γντποη τὰ τι ἥης ἱρίο πιὰηη 

ἐμ πιράϊιν Ἰαῆϊ νἱτίιμα,, ἡὐ [δὺς ἩΠ}Πι αἱ ἢ κα δοὶ τριδι: ρο.. 

εἰς, δεά ἤδης Ἰνυάδτα (οἰκίαν! οὸ ταινελην ψαϊεται, ν τ βι 

-φαληαὶε ργα 19 αυὶ γεΐ ϑοινην νδπιπ ἱβηστκήτινε! ςορπὶ 

οζαςα Ἱψάπσοτυπνε 

μιᾶι ποἢ (ηνοιτή ον «οάαμηπισθο γιλούι ροιίησ, ἀϊ- ε 

οἱ ἤπταπιοη 4 ρεγδλαῖ ΝΠ ἐα φρνλεία ἰδενεηεις Νν πὲς 

. χη Νὶςεῖγος οἰἤνεϊ ἐπιραῦνο νἱποιμιὸ ετίληι Υ (ΟἹὰπὶ 

Διφίς οἰυδὸ «ἰειίμις σδιπίπυξ! νοὶ ἐτιαπὶ εχ γυϊυπτατία 

γουιηδεοί | “ 

“Ὁ ΝΙΝ ἐχμον θην, ἀγνουνιῦδ νοι γίρ. Ἐμβο ἐξ ποτα πε λυεὶς 

ξουά Ὅεο ὅση ἐξορίαν ρναίδγείον ἀσηνεεςος ἐμνοπ." 

Φιυβιδν» δ. ὦ Θ.. διαοσιώμν ἐδ ἀν νά ΡΜ .2. . 

, δι ἐπῆε νευίαθα εν ἀνετέ οι ρέῖε - {4 ζιυδοδμ, 

ζυνιώδι. νὰ ρεονν Οὕδονήν 

; 

εὐ] δτῖς: αιμοὶ 
πα Νεῆνς οεἰδ 
εἰσ ματα ιίηιδαν ροιοῖ εις ἡ αν ἢ κδ' συμόιρενόε, αν 
Δυτειννρατθίσυ ταίεετιν δή ρατεριψίμδι σιγηϑενεν. 
1... κωνή. Νυΐφατα δι Εἰαδρμιμε θην, Ἀαδεὺ 4ι δε, 

., ἀοϊίοες μεν ἐπιρυτατιοηςοαι ἐπ βςατίοπα, Εσπιπὶίάφυς 

ορἡπιοηδην ποη ἐοήϊον μὲ Ῥεγρδείραίε ἤρα βολθοπα 
ατηθίζιια ἀοςερη,ρυῖδηι ΟἸνηίτυαι ἑἀοῖγοο ἀΐς! [μον Βεῖ- 

(εδιοιξ, φιὸέ δρίτέευ ΟἈεΙβι καρ οποῦατί ἐπεὶρίειημε νεῖϊε 
Ἂς ἤζετα θαι Ὀεἱ ἐϊηγε : 4ιυπὶ ἀρογιὸ ὈρΡΦΠΑΤΙΡ ἐμ ἰοζο. 
Ταθίηδ Βιάεὶ μυθήτία ρει : ἠεόᾳυς ποὰ [5 

ςοπηποδὲ ἀειη ἐς Γυϊχιεία νη οἰνολτα τη πον ίτι ἀὲ γετὰ 

τὶ ᾿ὐλϑη τυ 
“ 

ἤπια 12 

ταν αμαπλίη ΟΝ το ρει βάεπνζυιη [α.5- 

Ἔποβοίιε ποδί ςουηαμιιπίςα το, φ(ι παιῖτο (αϑξο, (ο.}" 

(δημϊπνινῖν οα ἠσίμηι ετἰαϊτε ταὶ τέλος ρεὸ ἤος (1 οἵ ἱπις- 

ταῖα "αν. υὐιὶ Οἰνειτας ςοτοπιοιιὶε [,οδ!: ΑὐεΣ μὰ 
" ετατίο νίδεταν πῃ ἐπάϊῥεις τοξιιαιίδ- 

οὐ δὰ (υτη νφυὐηυν., μοξἐετόττον 

ταπδῃ πη ῥιουίμε αρροίϊεᾳ, 5ἰς Φαιᾶν ἐοϑι Ορνα 

ἀιίοτιαμη φρραγεῖ χα δύϊων οἰ ἀφαν οἀρϑείν ὑφηῖι 12. δῆς 
αὐτὶ δ Ὸϑ γειυνη, κά 4 ΜΝ τὰ ἡμὴ οιδηάλ ας νφίθα, 4 ϑαθμμεινπι εοιῃ. 

Ρ «υ. 

᾽ 

“: 

᾿ς ἀικει ρά αὐνὰ πο ἀΐξοτα ρυο 

με ςυ Ῥεγλάσ σα μπ σοηπ οι διπς ἰοοιαι ἀςίϊ ἔςει- 

φίυιη εἰς, π τω δικφηοσιωίίω «τἰμὶ ὁκ πὰ νόμου ὁ ποιῆσας ὐϑρω. 10 ἕως 

απ ζέσντοι ἐδ αὐπῇ οἱά οἶξ, φηὺαά ἐμν δοπεν [εοανόε ἐη θνεά εκ “γος 

ζονιμεῖ βαιά. 4 Ε α,αὐνὰ Ἐλυἱὰςἰ!ςεῖ ριαοοριαῖς ἰμά - 

εἰλοιάταγιη ΤΟΙΣ εχ [νουτδις, γδί ρταεοῖις ΟΡ ΨΌ-ΩΝ 
{ἐὐ ορροιαὶ,} ἀοϊηάς ἰςφυίτις ΣΟ ἽΝΠ Ὁ ΠῚΝ ΠΡ ἸῸΝ 
ἰαενεν ῥαίναξε οεἴναιη μααιίαπν. αιοὰ Δηποτδηάμπν μι νον 
φυίς πήγετας τεϊδτμμινη ροήτωπι ἀδίαως δητεςςἀςητειηυοά 

ὅδιπση ἰητοχάνπλ ἤοτς ἑοαἰιςυςτις Β εσταὶ ἐν αἰδ1 Δη- 
ΠΟ ΣΤΠΠΙΝ ἐς ᾿ . 

6 ΝΝεάικενὶ, διε νὰ εἴπει δις ἰᾷ οἵξ,ης ἀρυά τς ςοριτατίε. 

Ἡι ον [ἀνναν,)} 4 οἱ ἀίοετς ἴῃ εοτάς ντ βέοῖς ἰσἰςηῖ ϑι- 
ἀεϊϊοος αι! ρετρίοχο ἀπίπη0 δὲ 1η νΑτίας ράσο αἰτογηδηῖς 

[ἐριεατὶαίδοιπι τατοσπάτητ. ὉιμπἰΠιμνὲ ἰτάφας Ῥαιίυς 
ἩᾺ {Ππὰπὶ αυδη) δάξετε απλίτια εχ Πάς, νὰ ἀίχις Πυρτλν αν 

Ἐρβοπίς ρετρ!οχίς ἐοτύπι εορ κατ οπιδυς " μεφιε νῶϊ, 

τη υπριπ:, δύηῖ δτοιη τα οπιπίλο ἀυρ τον. Ἰνάτη ηυΐὰ 
- μεχεκίπην πορη!ῇ δι ἐοπήπίοης͵ ὠδιω ἐτν ρτορρηιῖ, ᾿. 

«δγῆωηι ἀμτφὴν, να οἵδης κἰτίνι πηιπάτιιτ οὗ ἑδιη ὀυΐραην ουΐς 

οπιηο (χης οἰνποχ  ποςοῖϊς εἰϊ νὰ αυμίηυ!ν ἴῃ Κορε τυδι- 
«τὰ πατεῖς ορ ει οχεἰλαιατς, Ομὶς [α οαίυπι αἰςεηάεῖ, ὃς 
αιὴν ἀείςεηάξι ἐη 0. {πη ντοῖς ἡπηίτιπι εἴας ἀφάτιςαι, 
δύδιης ἐπιαῖνδε ςοπττὰ βάςε Πις ξετίς, ΟΡ τιδινην εὐπὶ οἵδε 
ἡ ἐπ (αἴαπι αἰςοιήιτ νὰ πο, πνΝα εὸ ουείνοτοι, Νηρ εῖα 
ΟΠ ἐυμεἰτία: ὅς ἴῃ Δ. ΠΌτη πλοιαῖα ἀοίςοπάϊνε, ντ ρΡεποίυτα 

μάπα ργὸ ποι οιήτη ἀροίεγει ψι πιοττὶν μαῖνςτ πραγ, 
Αβρετεῖ οἵζο Αροξοίνωι Πς ἰπιοτρτοῖαη Μ οἵδε νεῖρᾶνι 
βῆμα {6 1,εμ!» ἰά οἰ εὐπὶ εἵϊε ἀοεεαῖ ἐπ {0 νῇο ΡῸΥ 

ὑμεπὶ ἀρρτεβέ! πυρὶ ςεῖυν φυοά ὡς ἵκεο ἀϊχιῖ Μοίροε, ίο-: 

τε νιφαίιςει νι, ρερίξατετυςρακάγος ςοσίοισητιαι, 
ἃ ιν φυιὰ ἀλιιηάνλ ἃ τί χέγεη ποιηρε ἰιηδίεία βή οὶ, ΝΑαν 

τργξίοαι, ἐράνονυς φημ οἰυραῦνοὶ αὐ ΑΡ 

" 

τλητὺπη ἰμηρί), 
, ἱ 

(πὶ ἐπεραι κὴ δάεο ἔς}! χα οἷς τοοίζατς ροϊ[εητ)διίπς 
ἀροῖςης τὰ ἐπ ςοξηϊτίοης δί ἀπέπηο ἰηἰζιρια, δε 

“«αυοὰ Μοίες ἀϊχὶς ἐς ἰμεβο, Βοστοτασῃ Ραυΐυε δά Ευλη ες 
᾿νατα οςοπηηοάατ μετ απ ποηςηννε ρον Ἑυληγείίαπι ἀς5 
θη ἀούέατ πος τοὶρί ροτίτ! ἐο φιρά ἴμοχ πιὰ δεθαβε: , ὃς 
ἃ εο 1ιδεταγὶ φιοά ἱπτοεσπιίηδτυγ. 

9. 5ε βρη βίῳ βυενν ν ο ἐμολογόσῳς. Β. οὐριοἰς ἀροδοίως λα Ι 
Μοῆς νετθᾶ,Δ1" ον ἔν, δί 1» εογάνἐνμο Γοη ίΠοινεΐν δυϊοιηι 

, ὕοοας {προγᾶπν,ςάπηαιε ἀρετιαηρρτοίδιΠοηειη, αι αιιυη 
πο ΡΟΙΗΙ αἰέυπάε φυὰπν ει Βάς ρεοβοίίςὶ, χυκίοιίς σγετί 
τὸ ἀυ ήρίαπι συγ ρΑιίως ἐρπεγάγιυσω ογάϊπαιη ας ἰκηματατ. 
Άδριο διΐδη) εξ, φιιοηίεπι ιαπυὶς Πάει μόν δ᾽ Ἡυβὰ ὃ 
δηδιτληιεη ἐα ςοηξείίσης ἤάεε αὶ ποδίὲ ἀὲᾳ ϑοίοίτι:. 
«οννην 1 μον, Κύριον ᾿υϑνιω. [ἃ οἷ, Τὸ ἴα νη ὯΣ 

ἄυοοτε ἐλερεήβ οὐ ναπβνην (ετυλίοτεπι. ΝΑπι αἰϊο μι θά 
εἰ εἰ ετίαπι ἀανποπος ἱρῆ ροίιηι οἰςάδτα ὅς 

Ῥτοῖις ἤ υαἱ εἴϊς ἀσπνηύσι δι [οἴ πι. ἢ Σειω,᾽ Θιό, 14 
εῇ ἐδίέτην! ἀϊοταν μη υπηοχείκαε ἃ πιοιταῖν, ποα γε 
εχοϊυάατις ἘΠῚ) ἀἰα αὐτάν, ἰξὴ νε Ῥάτας ἐοπαιτῃ ἐς ἡοδὶο 
τοάιηπγεπαίς, η ΒΡῈ} τείιυττγεξεοης ρεδετιγ: ᾿ δυβίων ἃ 

ο πων ἤγερον ὧς νεκρῶν, Οδίεγιι τοτῇ ΠΠ|μ4 ιοὰ Ῥῖο πόδι : 
Οἰιείως ἱπνρίευϊε λὰ ττιὰ τευσοατί, ποπῆρς δὰ ἐρέται νίεαπι, 
(ἡμδον ποτ ργαίιρροηίε,, μηυλτῖο τἰλεηοα Ἰμϑίευσι) 
τλοίτεπι, δέ ΓΟΙυὐγο δ ΟΝ ΘΙ ; . 

τον [αἰ μεονν, εἰς συνίων Τ τἰδυίταν φοο ὅμ]οἱ ὅν Τα δ κί 
δι δΑ)υι8,4υν πὶ Οὐήᾳ αι ἐοη ε Πο ἢι ἃ ἩΔοί ἐπ ἐξα, δὲ ἢ΄- 

3 νὰ] νι ἀνα ρετυεπίτας ἃ (υδπεατιοποαὰ δαϊυΐεμ, 5οἰι 
γοτὸ λάπιοάιιπν ὅγγια ἡπτεῖρτον πᾶς γεγουΐυτη ἧς ἐαρτοίν 
{τὸ ον ἐνιο υϑά δι ἐο ἀμὴν  Νβἴαν Φ’ οἱ 4ιϑά ἄπο ἐοβλειων, 

τ: Ομ μα ἐνεδὼ ΠΩΣ νῶι ὁ ιφσιάϊων ἐν ὐτῷ. Ἠεδειπὰ 
. ἀαρτβεορᾷεηλο νεγίουϊο φαρ σάτιπι ἔασταῖ ἠοα φυὶᾷ ἐγία 40 νενίας Εἰλ. 8.16. ρατεϊουααν ναϊυστίαϊσπι ποη μαθὲξ, π6- 

ι ἔλμνις. Μεϊὲ ἱκέενν ἰλ γεῖειο αυο ἐἰυὰ ᾧ ὐτόμη εὐον,(ὰ ἀπήρῥ ιςἰοϑν ἰοβ τ ἢ ΘΜΒᾺ 
νὰ ἰπιετργειμίιοσς ρος Πλιρί!. δἀάιτις ϑενερίννα, αυσά 

νᾷυς ιὰ Οταοὶν οοἠ οίδυ ε Ἰαρτυξιποφυς ἀριὶ Ἡ ἕχον μι» 
πο ανοὶν, Ἰηνλεοήω, ἴτά ) νἱάειυν ρέμα ξιῖαγι Ρί]. ἐς, δὲ 
4.4.4. Οὐϑάθγο βύδεια ἣν Ὀφινπι, ἔσ Οτεάθυ Ὀσομη δ}! 4. 

οἷο π08.4: ἱψὶ οἱὲ φυλδε ψμα αἴοαμε 1) ΙΝ Δίυθε ὑῳ 
4 

παρα ουκακονανννονιι......... -.  . .. .....- . 



“περανττ-α 

͵» 

“΄ φβεο φἢ νέτα 60) ΤΟΙ. 
βάρη! κεδίπιο 

ὗ 

δὴφ Εἰ4δε δΆ νε- 

Ν } 

πο ας ἈΝΤ ΠΝ 
(ρα ο΄ ΒΡΙΥΓΡΆΨΙΕΙ. 

πη ποπεράτέλ,νε πφὴ πιοὸ ἰῃ ἀδηετς νοτμπι ὰ εἴς οο- ὙΦ λΙω» ᾿, οὖ πρταικιωδήσπῃ, Ἐζεῦταα πνῆς ἐπ: 
ἀκ αὐράεπιουπτίλιι θά ἀδίαπὴ μὰ «4 το ρεετίπετε (σίας, ηἰ-. δὲς Ἐπὴν μὰ {Ὁ ἀφιλ  }.,} κὸν ᾿βόμαδη, ἰφηί γεὶ φοάξιῃ γε 
ΜΙφιε δάοο ἐς Ὧτο εἰδί ρεῖ Ομ ταπι τεεοιεί το ἀυδί- οι ππιίταπὶ ἀἰμεηο υἱὲ οηἰπι ξοίπαι ἄς φισαμε ἥυ. ' 

ταν νοὰσ πλίωτιγ σοηβάεητία φηδπὶ Ῥαυΐυε πνυνίδυσιν γος ἐξιιαῖ εχ ςο Υἱήείίεςε, φιδάὰ {π΄ ρεείοι τιν ἐπηπηίῃετῖς, το- 
φἄκ, οἰτληνο υἱάστυς Ενλῆπμε ποι ἔαεῖς ρεορηὰ ἐοπιιεῖ. ᾧὶ ἐδ οίαι. Οοηιτὰ γερὸ χυ ἐτοάϊτ,ἰα ἡ] σσετὰ ροτίμαῇσηε ας. 
εἱς ἐγνεῴον ἤτ' αὐνεῖ, γι! οὐηβά εἼΠ| φαὰ πὶ) ὅς σοη- ᾿ φιμαίοϊς, ρίλοίἀς οπμαία ἐαρεοϊάπε, πος ἔρον Μὰ γηχυαια 
βἀσπιίαπι, γι οἷν ΕΙΒοίοηῖς ολυΐ ΕΙΠΕ ξευιη, ἐἠπίηκυοτς ὁ... φυτὰ ΑΙ τ, δυίρίοος τοσνσπ Ογσομηι ἐπιξιρτοῖςιῃ ἰερηῖς 
ροτιοῖς." - ΤΊ [ἐφ δη[.] δττι 
Σέ ππππ ΣΌΣ ᾿ 

- Οὐγώρ ὅφι ὀζκολι ἰρυδαίον τ καὶ 1 ὁ Νοι επίπι εἰ ἀϊκίηδὶο 
Ἑλλίωοςν ὁ γὃ αὐτὸς Κύριος πάντων, ,νεἰ [υἀπὶ νεῖ Οτγαεὶ, παπὶ ἰάοπι ἡὐβέμερον 

τόμ... αρλιου οἷς πάντας τοις ζππικαλουμῆῥοι ἩΡ ΤΟοποΐπωε οπιπίμπι, ἴω ἐπ Ταν δλριδεμεὶ ἀγα, δ γειὰ ἴηνο. νον γ»ηὴν φυοίυΐ5 ἃ φυΐδιις ἰπυοζατατ,, 1 ὑκπε μίμιον. ΤΡ 
3] δ᾽ Ουταυΐβ επίπὶ ἰηυοςδυς- 13. Οἰπηίη επίην χω ίπμο. 
Ἰηεποιηςη Ὠοιηίη! εγμαίτιγ., [φαμεν ποννο ἀλγννη, 
4] Ομοχιράο ἐρίτις ἰπυοςα. ὠ{ίννν αὐ. 

δυπετυπι ἰ αμείῃ ποη οσεάὶ.] ἢ, β βοῦν στο κιοιας ᾿ αι ς Ἵ δέν εν φρὴν ηορ ἐτεάϊ, 
ἀετίητὸ » αιοιηοάο δυξοπὴ ογε-ἰς ἰἀετωπε ἀνε φμοπιοάρετε, 
ἄεης εἰ ἐς χυο θοη δυάϊογίμτθ) ἰάειε οἱ φνίοπε θορ ἀκάνο. 
Ἰφυοίροῦο δἰτεπὶ δυάίεης ΔὉ1- ἐμρὰ μοπηράξο ἀνίει αν. 
ἥυς ργα ἀἰςδητεῦ εν ὙΡΗβπαΝι 

"5 Ωμυοπιοάο δυΐοπν μεσ άϊςα- ἢ" π πονὸ μοί. 
δυο πἰῇ τὶ μογίητν ἤόως, |,Αὀνμρὲ μήθ μνμιδιυὴ βὼῃ 

ιἱ Νοι οἰνην Π) ἀιβια- 
ἔπίο Πυμαί ᾿μεκαβί 

,1 3 ΒΡ 

δἰ δινοτα δυιέ Παξ “ὃ ὃς αἱ δχικαλέσηται τὸ ὄνομα 

κα γέρα νο. Κνρίδν, σουϑήσαται. ' 
ΔμὶΣ γόνα, Παῖς φιυὼ ὅχικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ 
εἰ, ἡ δίφευσων; πώς ἢ πιςεύσουσιν οὗ οὐκ ἤ-- 
᾿  χυτρεὰ Χούσειν; πῶς ἢ ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσ- 

ἀικμιγες. σοντος; ; 
ἘΠῊΝ ᾿ Πῶς δὲ κηρύξουσιν ἑαὲ μιὴ δ)αυςτιλαῖ. 
αἰεί εοηξί. ᾿ ἢ" εε»"Ὁ-" τ ΔΝ ἢ 

᾿ , 

τὰ μὰ ὧν ὌΠ ἀπο  η ϑὴ ΡΝ ̓ ποδες (ςτίρτυτη εἶδ νι} Οὐυλιν (ρεςίοῦ ἐῤγμεο ῥα ποσίν 
τἀ Β ἣὮ αγΉλι ομδμων εἰ Ὁ ἀ.αΓ-} ἰγρεάες οἰ ΔΌΡ Εἰ χαπτίοτο ρας ςη),, εἰμεν ροαην, εὐδηγειχᾷς 
ΤΉΝ γελιζουδῥων τὰ ἀγαϑεί. εμαη σε} χαπτίθηγ Βοηα. } εἰωπεϑφινα 
ἴο νον ἤάδε. ΑἸἍλ᾽ οὐπαντες ὑπύκουσαν τῷ σαγ- ι ο΄ δεάποη οἰηπο5 δυίςυϊτα-, 16]. 544 κο5 ὁπιπεῖ οὐ ἴον τ ἰδ εῇ ὅς ᾿ Ἵ , πΊἋΣ Ψ" ν . Ἵ |ννηὲ Εωφηξεί ἐμ Ε[ω 
'ψεϊιθαραν ὁ γφλίῳ. Ἢ σαΐας γὸ Χέγει, Κύραε, τίς 1-} [δ Ἑυᾶρε!ίο. Ἑοἴας ἐπίτῦ 41-} ἢ ίην ἀξείε, Ἰδονείπε, νὰ 
ςοὐτεὰ, νδϑὶ “3 ὦ ες ᾿ εἴτ» | [δοπιίης. αυ15 οτξ 4! τ εὐεάνάϊε αὐ ἀρ ποβτοὶ 
Ψειοασν ἰδ ὃς τυ τη ἄκου ἡδίω νιν, ἡἦ 1} Τεπῦοϑὶ ποξεοὺ ᾿ : Ν 
δ ἐεμε ᾿ Αρᾳ ἡ.ὅπ| εἰς ὡξ ἀκοὴς-" κὶ σὲ ὠκοὴ δζᾳ}1γ ΜΕτβο Βάεοϊεχ δυάίτυ εἴγαιι.}17] Ἐπφο βάεε οἱ «μάνα 
θἶενι ἔκτανο ῥήματος Θεοῦ. αἴτος δαζειι Ρεῦ νεγδυπὶ )ς!.} [“4κἀλίην ἀμνεπν ρα να 
τπιόηι. (ΡΠ, 

Δἰρειίοτὶς ξγ8 
ἀλείοηϊε,, εχ βάς οροείειε δὰ νοκδείοπεπι αἰςεπάεες, ούτε νοςϑείοῆς δά οἰςΔΙοηὶς (οΠανοιίωμη Ρέγυερίεμς. «2 Ορίεϑίο, δὶ νοςλιΐο εἰεϑίοηίς: 
τεξίπιοπίυτ εἴξ,φήποι νοσδιὶ ()ηυτι ἀαἰτΟυ  ἠηἰ(μᾳαίς Δροίζο!υε)δος ἔλεξαγιφυυπε .""» βᾳξοος νοολιίοηίε ἐχρεῖ:"η ξάωτι νι ἀδοε γούκιοι 
δυϊῆς πεζει, ᾿ ! . εν ἣν ᾿ ' 

1 Νὴ επίνο, οὐ γάρ. Ολυίαϊίς ραττίουϊλ δοη φεᾶλι αἱ ἧϊ τοἰηρεπάϊιπι ἀρδτίοια δταλλτϊοπίς, εὐνιηθήϊως γῆς. 
τόταπι ἔαρετίυς ἐπιυητίαζι τι, τά υπελχᾶϊ αὐ ἱπάςβηίτυπι τὰς πος δοοίροτς ἄς ιπἰττεπάϊς εχ Ὀςΐ νοςλιίοης, (υοὰ 
ἐπ ἀνχρανι β,τορροίζαηι ἰὰρετίογε νεγθουϊο, νὲ τγᾶη - 10 λυτοιπ ίστας Ἰπτογρτος ἰορξὶς δὼ ῥήματος τῷ Χροροδ βεν υνδμῳ 
τὰο ἤσγος δῇ ροίξεγιοεῖς ὁπ υμητίατὶ ρεοατίοηφιι, ἄς χιο ἀ1-ὀ Ούνγιβθι, ἰμιιοπίπονις φαίδαπα ἴῃ ἐπιρὰις Οιπεεὶς 
πἰπιορνοί, αι Λυδή ἢ φυὶς οδ ϊοιάτ, ΑΡοζοΙαπι αἰεί εὰ ρατο,͵. (54 ταηεη Υἱχ ροίπηι ρτοῦατς. ., ᾿ : 
εἰοα]α ΦῊΣ τάπιοη ἀριά ΕἰλΙ1π) πὸ π οχταῖ, νὰ ἀἰχίαγις υ- 18 δείώρημφη) [εᾷ9.} ἀχνὰ κέγω. Μὰ] βαῖλ δι Ειαίηης, 

“ μεῦδις Δηπρίαδτοης : τοροηάςο {Π σαν τη ἰωμεγίοτε γογῦ. δε ἀΐοο. Ἐδὸ νοτὸ (τυ άυν ἀροτῖλις ἀεςίατατο μᾶς οἰἴε ἀζεί- 
«ι να νεὶ "ἢ τεβίμτοηϊο Δὲ ργοθαηάάπι ἐἸδια νϑὶ- 15 ρίεπάα ῬίοὈδίςᾷίοης, αυδά νἱάσαπη ρἰετοίαις ἰηίρτρτον 
Ὀετία!ξάτοιι, (δά! μηζάχαῖ, νῖ «δαβγηιει ρυαοοιϊςητία,οχ- τος 14 ἀση δηϊπηδιετις ρ14 ἡ ηΐγιτ (οἴσλης οὐϊδέλιον 
Ρεπάετς ]υὰ δ παρόν, ον κρίνει χρυ δήσεται , 4 εγεά!ξ ἠοπ ρη" ες τοῦτα ροτίις βετίοηα σοπείρι: ντ ἐ] τίου στῖδιπ ἤιτμεὰ 
τμῃ : ἐραγαν εὐϊίπ γνῶ αὐτοῦ ἀργηὶ [ἢ τα πρὶ εἴϊς ἐτε- διεῦς πα εθης ἢ εοηυειτη ἴση ,δοά (ἀϊροι αἰνα 9) δην 

ὩΠσΘἰαλυϊοπὶ. (οὐ δυῖοηὶ δά ἀϊήϊε ραττίουϊαίῃ αν 155. ποι ἀυάϊεγυπύΡρυτϊτο διτοιη ας ἀεὶ ἰῃ [μά πὶ Αἰϊσυμις ροῦ- αν αν, ἀςίγοο ταϑεὺπη εείε ντ δι ράγάτει τγαπἤτυμνι λά (- χο Γσαάναι ςατογογιηῖν ραετοείηλιαι {μίοἰρίαε. δίτων ἈΠ} εχ ᾿ 4δεπίεπι σμἰιερτοδαείοπειν, χὰ ἰποὶρίς αὐ ̓ος νετίαα. δοκῶν Γοε τ αρε Ῥϑυΐυς εἰσέμας Οεπῖες γεσδό- 
" ΝΙΝ βνενίον αὶ μὴ γυισαλοίον. 1 οϑυίτυς ἐς ἄειο ἀπ πΑΡισγοί το εχ Γυάιεία εἴδε λά τοπηρι: εειςέϊοι, ορρο- . 

νι ἰεριείᾳιο ἀντί ν ἂς ἀριμ4 ὥϑυμη γαῖος, ἐΐε οἰἀϊηατίο κἼ ἐπι μδεολν ἀνα ΡΝ τάον τὴν υῤ να, πάρε πϑῆο ἤμο δακιοει λείο ἢ μῶν. ᾿ ᾿ αὶ φατῃ Ἀτομιςλας,, σχογάδμσι (Ὡπινῖς αἱ» οἱρίςδίοαςἱν ἼΡΩΝῚ ἘΝ ΟΝΕ ες ΑΙΩ ἀσειηι ἜΝ πΠΟΕ ΠΥ δυυίρίαπι ρστίομα 4} νεϊίε ἐπ μίμιη ἱρίμιπ ρου ἴδο 
ἔφδεῖς δικκππει νεηίεαιεπι. δδςῦὶ δὐξεπι ΠΗ ΩΝ νας [ε- πεῖ ἐπι ες νΡ ἠῤεδδηρὶ ἀϊκαι ἔνι ἀν ἣ ἰ5᾽ οὐ δεαρισίρπιίας ἀἰιίης ἐς (ξειδηἐίᾳ φυὶ Ἀος δεδον ἶο8 ΟΠ Δ ΟἸΕΕΥ νο ζατᾶρ ἰθας 4 Ὀεὶ ἐορ αἰτίοηοιι γοοἷ-, ἀειριδώ με τὴν εαμμαῖ μὴν Δα γαῖμα χὰ Ἰεφ Ηδὶ σας εὔϊε εἰςἔξα; φιιον εἰ νόταπὶ οἵδ, ιν πο ἰήειη ἄϊ- ΟΣ οἰ κι 1:6 διέ αϑηὁπιηεῖ, ἀν᾽ οὐ πέντε, Ηος Αἰοῖς τορίον τα. τεῦς ἐς 1υά μεῖς ̓ ΝΔηλ ὃς {Π| πόμης ἧς Ὅεο αἰϊφυί δυάϊε- 
δ᾽ φδουμπι ἰοτίφυς χτατίααι τερυάιεσάπι.. ει Βω ἢ ἠνῶνι ̓  ρὲ υἰεεπὶ ὡς τοί σπάες Ῥαυϊυς νὴ Ῥίωε εἰΐαπι 
6 αιμσηι οοιφίεαν γρορείο, ἂῖ βοω (οτηρει ἐχ πἸΩὼ πορύατ 4υάπι ρεδὶε δἀιιετίατίυς, Ἐξόπονει τηψυΐς,1.. 

αἴ μεν οὖς  βεννρηὶ νοϊξνο τὶ ἀκεΐ ἀδεν εἴρια, ἄν. ἐποι ἀϊχεηιιπ ἃ ὕεο ποὺ εἰΐε νοσδτος, χυὶ ζγειιπι ἀἰάϊςε" 
φυνὸ γοῦν» ἰπμς οἰγίρυτὲ, νε τοβιὲ κηπιοϊδυῖς Σγαίπι. ἮΝ ἈΝ γι (είς οππηΐδιις φυδητιγπνιε γεηνοτίο ῬΑτοίς εἰ ἴον, πούς ἀμ ΤΑ ως Νὲς ἀξείρίευς δεο πϑηου (ἰιμννυβα!, ἰὰ εἴ ρεο, ἢ Ῥορυΐαδι ἤγυπι πυπαυάπι ἐξ αἰδατυς} Ροῆοα νετὸ δά- 
(ρυιστοινο μι δ αηβίτουε ἀχεἰρίτυτ εα ἸοφυεμείνοΥα. ΑμΡὶ ἀεσίαπυν ποῦ ζοηοπτω μος τείροηίο, 4ιο νέάεϊ ςεῖ γιἀ 65 
γετὸ γε] ρτὸ ψί ἀν άΐβηά! δέξτίορα ἀεεύρίεμτ,νε ίη ΡῬτιοχίτρ δαζ ἤσῃ ε[ῇς! φιοά νοίεραε, Αἱ ἐξο ἱπαιι, ἀε νοζιιίοαε γειϊϊοιο γεὶ βεῦ ἔαπιοῦο δι ἔλα, αραπη οἱ ἀμ κὶμὶ Αὐν 111 φιῆσαςι Ἰοφιιος φιήπι ἐσηίοαυίπων δὐβπίείο, οὐ ἐ- 

, ἀδιθίοηριπ νούεηιννε ἀΐχηπιυε Μάτεδ,4.ις, τὴν ἐν τὴ τὰ μὲ νὰ ἊΝ δ ΠΕΜΙΟῚ Ἰ" ὑῤγέδοι; 

2) Ἀκαψάϊο δ ὁμῖε. Ἡος αἱ φυοί ἀδοίεμς δίμία 47. ἐἰάλατῃ ἀσθυοῖς 1 ἢ 
πσν γν ἀμαρανμννη 4 ἐρι μὲ τ᾽ ἐρρ τ ἀθενάδε ον (λεἰβ ἐργάτεδε [άστου νοςδοιοπι Ῥευμι ἕοπ 

ὲ Η γ᾽ 0.67} ΔΙ Ι] ἢ ἢ 

᾿ τ μῆαυ ενώ μια τα ὀψλ ηγωοκὸὶ οὐ πρὶ τ τρν ἐν ΠῚ δια μὲ ειρέων Μιοῦν ΤΣ ἀπαλίρινι 
05] ὈΘΌΡΙΟ εἰ Η 

"" πυρεῦὶεβε (μνέτοανίο βοά, λεὸ ἤροὶ ἡ ἀἢ Ἰμβόσιιαι τεϊεξξιο,, ( ἀμαιη ἐπιφη Ρεφσίρλο ἐρίεν ΩΦ 
ΜΝ ὦ γηϊμεεί! ΠῚ 

μ νμωθϑρει ὁ όγη 4υὲπὶ σ᾽ ϑεψνίεο τοτῆῖετο εἰ ταδνμην εἰσέῖο ται ἰοά δ μεαρν ρας ἡ εῖφα (πρρὰ, 940, [τό]με ΒΝ 
φίμι δια! ϑοείν διὰ έηρτον ἡϑδ τ ἐὰ έμανι γεὶ “΄ γεείνιπι ἔων ΨΚ ον δδμι Οἱ νἀ ι. 

ἐμμοθι Ῥνδροίπιροε δι ἄμα (ἡ ἢ νεῖν. ἀπὼν, ἔφαν ἐνιθεὶ ἀρϑλνίνν ̓ ἀμὴν ζδιμν γεῖθέ, 
ἢ τὰ ἐπ Ὶ ᾿φενπις 

ν 

"Γἂ.- 5 Αζν ΚΑ ων 

᾿ ᾽ . Ι ) 3 ! ' "" 

ἃς σσποίυῆο Αλλα λέίγὼ γμὴ οὐκ ἄκουσαν μὃν- ι3 1. ϑοδ(ιηφιυληι 4(0)λ ΠΟῺ αὐ-ἰ τ8. δεὴ ἀΐεν, Νενοαυδν. 

φχοχηρίατδυν, Ὁ 

͵ 

᾿ΔΌ ΚΟΜΑΝΟ ΚΒ. δὲ 
δε ψαϊμειβιὶ γούόμείοπο, τὰ [υρτὰ, τιῖρ. δι Αξλ.14.17. ταϊπξοτίο ἡβαά γχαυδάίο τα σιοδίμ μι ἉΠΠεβοτρὲ ἰπτοῖς 

μέρη ΠΕ Ὶ ΡῈς : “ἢ Ττοτγα ὀχὶυῖς ἰση 5 δοτυ πὶ ᾿φϑόγλος αὐήῆρ᾽, καὶ οἷς τὰ πέρατα πῆς ᾿ 

ποις ροίπικὶ υίάϊηπι ἐβο᾽ ἰΓεπείγὶ 4] ἀς Αροιτοϊςσ ρτοιαπτιι, ᾿ 

- - : ΑΓ Πν ἘΣ ΠΌΌΟΝ ππ--- ἘΠ Εν ἘΠΑΡΊΕΙ 

ομϑηφ.οἷς πᾶσαν τίω γι ὀἴξηλϑιν 6| 4 Τοταπο Πνπὸ νενὸ ἐπ οἴρμοιμ} |.αμήνρνμ! ἕν φυιάεπνμα 
ΘΠΥΦΠΆ ἔενταῖοι θτιμε! [5 

εἰ πα επί ΟΥ̓ ν ἐδεν "ἢ 264 δϑῆμην, Ο  βσοι ον. Ὠεατ γι... δὰ νἱεί ηγά οὐ 18 τογγάγω τη, ν ΘΓ] ἢ μια νεῖν εὐγμηνοςυ 1, Ῥετῆν ἠυ4- 
δὰ εογυπ]. ἢ ἱαδῖε ἰυ ἀπο ΄ 

ἡ Βοθζίπαμεπι «6 ) παπϑ ΙΓ. ΟἹ διά ἀγομνώνμμιρ ἀπία μας 60 ἢ 
ταοὶ ποῃ σοφποιιε Φομριὶ Ὀτ]-- ἐσ καρ ὰ ἫΝ νοολητεπι ἐ0- 

5 δ ΠΕ ᾿ [ "ἢ Ἀκ9 “ἃ 4- τηομετῦς 1’ 
"(9 Μοίσοι οἰεῖς ᾿ [ Ἐξο ν᾿ - [πεν  αὐομαμο ὧον φἀάμιᾶ ἩΡΥΝ Ἐίείον, 
πῆμ] εἰσ Π ςΠ) ῬΓομοςζαΌ0 ἸΝΟΣ ἰπρηφη ζρηνενν, ἴῃ ζόρι (Ἰραυΐε Αρο- 
Ῥετ βεήϊειη αυα ποὴ εἰϊ βοηϑ:, {νβρέιέηρ, μν ὑνάννη φι βοίδομος μὲ , 
Ρεῖ φεῖςιῦ ἐπς στὶς οχρεύ-} ἰρημαννς δυνά πέμε- . 

οἰκουμδμης τὰ ῥήματα αὐτὴδ., Ὁ 

Α᾽γλὰ λέγω, Μιὴ οὐκ ἔγνω Ἰσεκήλεν 

προΐτος Μωσῆς λέγει, ἐγὼ αἰδᾳφηλώ- 
“ὦ ὑμᾶς ἐπ᾿ οὐκ ἔϑνοι, δ. ἔθγοι ἀσυυί- 
τῷ παορρμα ὑμᾷς: 

τοπιγϑς ᾿γατπί νο ρεουοζαῦο, ὩΣ; ᾿ Σπν δ Ή σε 
β ῳ ἢ, ΣΉ ὲ »ἄιει Ὰ 

Ἑ(Αΐας δυτοιη ντίτον διάαςία, Ὁ] Εἰαίαε ονθενν ἀνά φ ἢ τυ τν ἕωηϊε 
ἀϊείταυς ἢ " ᾿παφηταϑ ἴατη Ὁ 18, εν, ἐπωεήμωι [νην ποὺς είϊκιυτ, δὶς 

4"«τεπεθμε τὴ; βαίλον δυῖοῦ ἠσεεὶ 

Ἡσάϊας δὲ ϑτοτολμᾷ, καὶ λέγει, Εὖ- 
"Ἵ“ » ἣ “Ὃ“ 3 

ρέϑην τοῖς ἐμὸ μὴ ζητῶσιν , ἐμφανὲς ἐ- 
ὁμίω τοῖς ἐμ μὴ ἐπερφοτῶσι. ᾿ “τς ; 

ν» ᾿ ἐπ νἢ ποη αὐςις απο πιδη ες ἀρρατνὴ νὴ φοὶ κι κὸν Αγοβοίυν ἔα" 

᾿ (9 ιέτυς ἔππν 5 4} ἀς τὲ Ἰνοεεγροζαύφμι, ἐτραπι {Π|6αὶ 
εκ νογϑειοηξηιϊ 

ἡοῆ ἱπτετγοβάρληῖ, ψνμε 
᾿Αἀιοτίις {{τἀς] εἰ δοῖς τ [:ι Οὐ Π{μαεἰ ἀμεοην ἀϊ- ουνὰν φιξαο 

ἀἰεἰ τ Ἔοτο ἀΐε σχραη αὶ πιδηνβ) [πο Τοια 41ε β φυάὶ πάη νῊν ἀν ΤΩΡ 
πη (υἱδοειᾷ 

πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὶλ' λέγει, σλίωυ τω 

ἡμέραν ὀξεπων πεσε τὰς χυοίς μὸν “οὖς 1} 

λαὸν ἀπειϑουῶτα καὶ αὐτιλέγρντα. 
πςᾶς δὰ ροριήιῃ πὸ οδοάίεη.- [τὴ 44 βορνίηπν βοη 

[ενεδεηξετν ν Θ΄ εὐπιγϑάϊ. κἡ Ὁεὶ ποι! - ἊΡ τοπ δὲ ςοητγαάςεητειι μοι αἴδαύμ ἤν τανε ἷ " ρΡϑιῖσα 
, Κεφαλα,ον μά. Οαμ. χι- ͵) ΝΜ δ χων ἐκος τὐεεῖι 

“τον Ἦν ἜΞΡᾺΣ ἐκ τ εἱ νετῆσ 
. ϊ ιΝ αὖ Ἰρίτυτ( ἰη  υὐλὴ ι 

Ἐγὼ οιαΐ, μὴ ὠπωσωτο ὁ Θεὸς τὸν Ν Ὀἱ 18 ( ἀμρὶν νὰ ϊ ἔτ ενζο, ΓΝ μηυϊά γε ἴδ ἐμεῦ, 
ν᾿ ν 6 ΣῊ ᾿χὃ ἐκὼ! 4. ΔΌΙΕΟΣ ἤευς Ροριλ |. 1ϑεινε ϑοβωίνε ρορὼ» Εἶλα πυίδδαι 

ρον ἀυτε Μή: 0. ΧΟ 26 Ἐῶ (μμμϑ ΑΒ Ε1τ. ἐηαπη δὲ εβο ᾿ἴτας-] ΤΠνιν [ναπν τιν ὑμε, παν ἐρριοπεα δα 
ἷσ ραηλίτης οἰμίγοικ σπαριαῦοςα Θραῶμι, Εἶτα (μα πυγεχ Γεπης ΑΒ τα οῖγὶ. [Φ' “9 μων π᾿ ΩΣ ἄραϑὶ ἷα- 
φυλῆς Βενιαμιν. διυς Βεηϊαιοίη. ᾿πκρίρε τρόμο; “0: ΜΑΣ ας τ ὅρα Γ 

' . ἘΝοἢ δϑί είς θεοὺς ρορυϊυιη! 4}. Νέον μαρμίνε Τεμν βίο: ΠῊΣ ἰδᾷμε 
κἢν ἷ Νὰ δὴ " 9 πεῖ Οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν ὠτθ] [|ιπὸαυ πὶ ἀισπὸ ργαωρπου ε} [νην (ναν 4υσηὶ Μμαβε- ε]ρδιαωι δ τὴν με λται ττὰ ᾿ Η᾽λία σ' 4 Δ πείριτφ΄ ἐς ΕἸϊὰ αὐἱά ἐ.} [͵-ν “Εν κεν ἐκ Εἰ'α γοβιοι ᾿μπσ. 0.1 ἐν τιρφέγνω. ἩΪ οὐκ οἰδπτε ἐν Η᾽ λίᾳ τὶ ἮΝ . οἰ φωιά. ἀλεμει δισίρεννα ὃ ταῦεῖκαν ψε:.ς 6 Ὁ 

ὍἝ οο δος «' 8 . ᾿ς δου ρτυραὴ φυοιλοβο ἰηῖετ- μα Ἐν ου  Τῶν κ ἀρ μερυῤαθη 
ἐέρ ἡ" λραφν ως ἐντυγχαῦθι Τῷ » Ἰρῇ Ὀοιϊπὶν» δάπιοτίις {τας. ρων “ΡΣ ΟΣ οἤέλε..». Το 
κ τῷ Ἰσραὴλ λεγών, | Ἐπιράϊςςης ταεὶ. ΤΣ ἘΝ ἦ τα 

ἱ ὶ . ' 16 ἀφρλὶοῦ- : 
ὀλθσς ἀοϑτὶαγρείπιληεηε ἰη ρεοροῆτα Ὠγροιπ οἴ τηνε ἄφροει Τιάκοτσαν ἤηξυ]οι ἠοῖ εἶδε κοίεδιο:» δ ργοϊπάς ποὺ τοπιοιὰ ἀδ Μακυτωννα ; ἱ 
(οπὶς ρεοιυπεια πάσαν εἰϊογίειι σδέσος εχ οἰεέξοιυπι δαπηπισ, 2 Βιίη ρροβδιίς. ϑυδιϊοάδον,δέ ἐδιεη αἰράυι, 96 βοῆνθιρίόνοτβεμνι οἰεδϑη 
ἤείυεῖς ςετιὸ ροϊωσιυ νας ἀεδεπιμενντ ρείυς ἠϊέξυσι οἰ": αἰ ςπὰ νδτόνπον τ οεπ νὰ ποῆτα εθήοεις ἀεοτέ νεδὸ δι δόηε [ρεεεναυν. 4δεουπ- ᾿ 
ἀδριοδϑε ον )αία Ὀὲων Πδὶ ςοηῆλι ἰη ἰμὸ ἔσεἀε κονειΐαπν ἢ ἐπὶ Βοιητηξι ροιβάϊ, δι. Ἔέεσ αι ἀἐἐφείε σθρνίνοι ἔς ἔοιο ευαν ζασευπν ἐπ πλ!} ἢξ εε- 

ἐλαιβου τ ιθεμθν αι τ οὗ αΠ μιοζυηι ρας ἤ ἀπ μοζαπι ἰοβοῖσπι τεϊσαπν ρυϊξεηυῳ (οἀ βομδε οδ δαὶ ἕαδυὰ ἀὲ Ποῥμ!» Ἐοοϊξῆς πιοπιρτία ϑφηα ι ᾿ πε 

᾿ εὐβλλοενς ΛΕΞΕΞΣΕ ἘΠΡΒΕΝ ΣΡ ΤΕΉΝΕΣ ΤΡῚΣ ΠΡ ΉΡΈΡΙ ̓ ΜΡΡΊΣΝΕ ΒΈΝΡ τ οὶ ΠΕ Τ ΕΕΘΊ ἼΠπ ΠΡΌ ΤΣΣ ΠΕΗΝΞΕΣ Ὁ ΠΩδη Ἰερλα χω ἢ ᾿ | γ τοοροοίνθρημαος. -{ ἃ 

Ψ 

Ῥ 

: ἀγρὰ ἐὰ ἔϑνοι. Ἠεδναϊοὰ ΠΩ ΡΝ 2 [δ εἰφ ἡμαην νι χά ἀπε ῖπ Αδάεις σοἠιρυεπεηῆι 
τ 

{γιὸ υετὸ υδνοιο γι Ὁ γι λτὰ ν ηνίάενν, Ἐταίτιις, “ἰφυὶ, οδιρηίβοαι δυτειη ΝΥ δλ[πἰοη δή ρχὸ φιφοταιοὶ Ἰμῖφης ΕἸ Ἧ ᾿ 
Ψὴὶς (ιρτὰ,ν.το. 6 δον, ϑ όγγοε. (ἢ {1ςογσὸ ἰεξιγηις οῷ δρέϑίω ἱημεθίνο περμιτο ἀἰςλς, ἐα προ [δἰξι πόρεν, Ἐς Ὁ ͵ 
{{πνονο 6 εἰὲ τορυα ἔδυ ἀπ ις ζογιιηι: ἐς νοςάδιο - σ᾿ ΑΨ Δ [πἰάεαξε"}} ρτὸ αυὸ γοετυπς Οὐαὶ ἐμφανὸ Υγνθ- 6, : 
ψαϊβοῖταν, ςοιηροιίταηι ἡΠΠατε ὃ α χπιητιι βδιςμέϊλι μίωρἠθοίαταξ δὰ γετθιιηνρια πο [μήν ιν εὐτελιού. δε ὐπτο- τ ᾿ 

Ι 

ἀπον βαοςς 

«αἰοειπι πο οπ;νεῖυτ ρταάϊοατς ἴῃ ἢπιτατὴ ἀτοῆςὶς ρτα ἐπλῖμο οοᾶτος πμ 116 εἴ πιοιηδγρταπι ἐγ ροειο, (μὰ ὺσ Β΄. 5... ᾿ 

ἴῃ εὖ (ξδιυικυς, δέ οαΐηπι ςοπτιιξλϊοηίς (ιδἱςοὶ νεῖδο ζο- Ἵ (Πνηιφ αν ἡαὔγω. Τεμυτογείο ἱπδυςίταν [46 ἰυὐκευϑο 
δποιηειποφυΐα ρυταγοῖ {τε ἡιάττο «αι δε είριεηάμπιας Αροδοίο τείροοίλης, ΑἸϊαάίς διτοῖι δά Ιοσιῖπι ΠΩ], »4.14. 
Ἀπ ἰθοίνα ἱα Οταοο ἰδσπνοης πυ]ὰ εἰ - (τ ρεει σαμι.͵ Οετεγὰπι δυλις ὁδίεξείοπίὸ δός εἰ ιπἀααιεπευτη, υςμδ- 
Ῥευΐαν τὸν ᾿σαμάνιπ ἀϊτο ἀτιςυ]σ. Φ ὐ εινυϊεθοην μθ. τὰῖ Αροβοΐως, ριοίλείς φασι οαφσιρλ 1{{26}}. ὃ. ἐὺ, 
πραδο πδιρκζνλώσωνν τὰς ἰη διὰ τι... Φ Ρὸν ξομει 4μά πεὺ 9 ποὴ [πλτίη ςεηΐ δ ἢ ἤϑάδεσ φυϊοιπάωξ αἴσιμον οὰ αη- 

“νος επί τὶ ἰδ Μδυ 4 ἐνώαυκαν,, 
ἘΠΙΠῚ,  ποὴ ροπιο ἡλάμειὮις δ ηἴσιη 8; ἀοὴ ἢ 9ό: ετίδι! πατίαίταῖς ἀχτηλ]} [πὰ νἱ Ῥτοιι ἐπ η!ε μἈρὴ μανοῦ οι 

{ἰκύκ οὔαπὶ ἐχρ τας. Η Ἰαρίας ΠῸ. τὴς Τσιοίτατς αίητο, δος (οἱοε ἰρδόξαμεῖε, φιρε Ὁςεο ν ἤμην δῷ αξέερο βιοτίς (Δ ἘΣ τον οε νά 
δι! δπιηίπο ραττίςι! ΨῊ ἀςεὶρίτοῦ ρτὸ ἐμ συπμέπταῖι αὰ. μκὶ ἀε πίητε, ἤὰς ἐς Δη δε, ἤθε ες μοβλκηὶν πμϑοεεινθν" Ἢ σὺ 

ΘΉΡη 

μιτίαπη. ΟΥαεεὶ νοτὸ ναὶ ὈΔΊΡ [ ̓φίαπι ἢ ἰοροιμηῖ το ΟΡ ὥς ἰβΆ ἰσβυπτυς, ραίδη “ρρώνυὶ Ῥρὴρ ἡμανμηῥ ᾧ μεὸ 1 ἐθημενϑει! “τῇ ἦν | 
[μμμπηνε ἰοφυνείοπει πυάμετιηῖ εηο] το όμαμεῖ νι. νην ὑμδαν δον 4φι νηὶ ὑρν ἡ “.  .. - ͵ ᾿ ἢ 
ἀείϊςες ρεοχίπν πιςιδτί (ςητοητίαπι: να Παυϊά ες ῥταίει- ῖο ἀν ωοάδιωνβωῖβαοίον, σρρ τὴν ̓ φρκίν νυ λκΌ, Αἱ “". “ Ν 
αἰαὶ δίς τὸς εἴτινε νῆα νον ςαλι ραύτς αἰτεγαπι ἐχρίτςεῖ. κακοί, φασι Ὀϑυ δὲς οὶ Ἰηιγοαδησάίος. ἐχδΕ }ς ἐρίωπι, ἦκ ᾿ 
{ Εὐνμην αὐ ςιαρε Οὐογυπι νος ἐπ ίαι πος γοξσταῦ ἐφιηρεϊίκαε. ΦΤῸΝ βατο μεν Φ' ἐοιμρα δι ϑαμεπο,, ὀνιλλρωῦται. ο΄ ] 

αὐ ἰρίαπν Ῥαν}} ςοπτοχριην (πά λά ἰοσιπὶ ἐα Ῥί  ν εἰτατῦ, καὶ πλέψνα Τοῦνοοῖε νηαπὶ Ἠεδεκιοὶ γοραθαΐῃ γὼ ͵ 
ι9 Νεν ἢ [ 4εἰ πϑη τοζηθυῖε { {2 ἐμην}} μὰ οὐκ ἔγνω Τσρμήλ. [[ιν]οχρεοεγυπε Οὐοὶ αεερεει. δ: ᾿ ' ᾿ 

τίμεὶ ΠΙοεαιη ρείονε ἰοέο, Μετογοπι οείαπι ἱητετρίςι θη ὃς ΝΘ ΘΟΑΡΥ Χς ." «ἀκ 

4; 

γε 

(ι. να αυῖοιη Μοίδε ζεπίοιν ποη ΚεητοΠι οηνηςΒ ρὲο- 15 μρίρίταγοι, δ Οἰείϑο ρει ἔα ἐν Βηίο ἥυκυ: ὁ ἷἥδ : 
πος ΜΗ μὰν νίμεγε ποι ἀϊούταν, [ξὰ ποτὶ ἀμ τοῖς. ςεοτίε ἔσυτι ἵμητ αὐ σιφιησ οί μοὶ εαἰεὶρ ἡ [δα μεζοᾶν ' 
τις (ὰρρἑιξιν μπι φἀἀιξι. ᾿ εις τΑρεγευτίε, πα δυκεπὶ ἀφδγίπαπι ἤτουὶ υλυν ἀνίρυϊα» 

10. Μηνων ἀνά μεία, ὑποτελμᾷ [ἡ εἴν, ἱπετοριάὲ ας Ποτὲ ἰοῦ οςξαῦρ [πέδαι ράγαι ΗΝ τυφαι ἡ! - 
Ἰοφυίτιιν, ψυἱζ. δυέει, αυδά ηδ ανεπηνηὶ ἰοῦ ἀὐίο᾽υιὸ νἀα)ΐοει, ΝΥ δά ἐζηήυ» αἰδίεἰο, ἐδεῖε νὲ κὶ βαδδρε ἀρεϊυῶ Δρ- ; 
Ροίτυνπὶ ΒγΆΓ Ῥαβ ἰνήνις ἀννδεί. Ῥυτλς  ρεςρριίθοιό ἐὸν ἰη- 10 Ῥ] ζεται, Ηΐης αυεᾶ γαοὶ για φύσα Ν᾽ πὸ νἱἀϑθαλιψε, : ἀϊξατς δίων ἐχ ἡΠπ Μαᾶε νείοιν ἄμηριῖ{π ἢ Διο δ φυδην δεμπι νἰ ἀο ρα μόνα δ. ἐοπί τι μεμα εμο ἢ, πειβε ϑι,..ς ' 
οἰνεγρλῃοα δ πΔηὅ ας ρυπο,, Φ 1ημφηΐῳν ον, ἀμίϑω, Ιμάλί ἐς Οϑαεὼ Μή δ οπογήσνεια ἀρ τεὰ εἰ ϊία μος, δι αἱ6- 
Ῥασπμιζατα ἴαητ ἰη ποῦτ αυἱἀξ οοδιοίδαν, ἀκ ἀρυά ὀγτυν ται ρυρυϊο δ ἐ!εολειανοι ἀπρεα οχείυίδνμε. Ἠλης 
Ἔἰμνὴ ἐπτορρεοι ἐνάιιο νυ τε πιιποηι) γδυγα. 1106 δηίην αὶ ἌΔΤΡΝ ἐ 

ἶ 
τ; οἰ σείρρειη ἀϊοίΣ Αροι οὶ υϑ, οὐ εικίθην ΑἸϊυὰ εἴϊα, 

Θροττοις ρο τοτίοτς ἰοζο ςοἰ οὐδε, γε ἐα Ἠεθταιν ἀρρατρέ, 5, δ νά δέ πῆς ϑεπεελεί,νε ἕλωρ ἔλψ, φιλίη"α βου] 

ν" ι ; ἱ 
. . : ' - 



πσσι...,......-.-..---.--.----- --------- 

ως 

ὌΝ 

.- 

ΟΡ ΧΙ. 76 Ἢ ἂ 
μά κε φοπ ἀξταρα δε ρορυλιιπιατιοάὸ κ’' πὶ πλέον, πιοδὸ κῷ 

πὸ δῆον ἰὰ οἱξ ρτούξ ἐρλίον νο] ΠΙΙΠΟΓ εἰς ετςάεξιτμιπι νοεῖ να- 

ετοδιϊονασν πλέει οἰδέξαιη νεὶ τοιεέμημιη ςειίετιἰΔ- 

τε ΚΙΡΡΕΕΗΗΡ ἃς εἰείλο ροριιῖο φοπιῖϊίο, ρεαάιςςης ἔοτς 
γετληἰοηὶ εὐτίμς κἢ πὸ πλέον λα !οιξσαπτοτν [υἀ αὶ, ὃς ὕεητος 

ἀπ οσιην (δ σοναγη πυης αἰξίας, εἰς τὸ ξφον ἀειπλητ, ἔει- 

φᾷ τλ.τοὶ 

Ἄς οι 

λιν 

4 διϊαπᾷ ποῃ 

ὁπιᾶσε ΕἸΘΕΝ. ς΄», »,ν ὁ" φ , “4 » 

εἰοϑι ΓΡῊ ̓ ἡ χείρας γ οὐκ ἔπι γινετᾶι χωρας. οἱ δὲ ὸξ 

γελεῖε, (ς εἰε- Ἰργων, οὐκ ἕη δ) “»ἱ οις᾿ ἐπεὶ Ωὸ
 ἕρ γρν,εἰχ 

ἤπιε: ἐ 

" οι δῖς κηε. ᾿ 
; πιλδήκε: φοὶ ἐπ ζᾷὴν ἔροον. 
νειὸ 'φεαιίαπι. 5... 

ν 

- γιὸ ὑπελείφϑίω μόνος χαὶ ζιτῶσι τίω 

Ῥεττιπδόιεες 
τάῤυδιάιι οὶ ἶ ταῖς σοὶ 
ἱρῆε πος 1π|. ῥγοῦς ἴοςο τ πιοπεῖο αἰσαγίυ σι, οἰ πὰς Ῥεορβεταγυπν: (πὰ 
Ῥυτέης, 

. ᾿οἤεαι (οευλεὶ ἀἰυ πίτας Ὡς Βαλιις οἶδα ςοητα πη μάτοητιν, 

ἐπάν πα εχ Οὐπτιρυςμίως ἐς Τυάπὶς ἤησις ιος Πεὺς 

Ρὲν φτγάτιαπὶ (αἸατὶ ἀοίεἰπαγιτ,δι (ωΑ ἱρίογυνη ςυΐρὰ ροτικυεῖς 

ΕΡΙΦΊ ΡΑΥΑΙ 
ρεττ. ΨυΝξ. Ρεαβέων ημάτη Ἰητεγρτοσατομὸπν Οὐ ρτο ζ62 
μετγᾶλι ἢ] ἀςογοῖο [οἱ ιιοά τμπὶ εἰηξεπίος τιιηὶ γερτο. 
Ὀᾶπάος οοπιρτεβεηάϊτ πὸπ άπνίττλιη ν Ρ] τίδιις οχροίι 

. Αἰζιινλβυώρργνωσιν ργορζογεα ργΑ ΟΡ πἰοπ οι, ποη λυτοπι 
ς ρταίοιεητίαιη, ηςο ργσποιίοηοηι ἱπτεγρεςίατιις; (τἀ ιοςΐο. 

(Ὁ τὸ γινώσκειν (ἰετα ναἱδῖ ἀταπς «ρσιδναιν δε 1, ἀτίηὸ ἀφηφίτενε, 
Ὥρϊοϑ νἱἀο!ίοοῖ ἐπ Εππο δὺ ἄτετῆο ἀ]οἐϊον τείριοιεης, νὰ ὃς 

ἀνθεῖ. ,. δι (υρτὰὶ 8... τ : ᾿ 

τ βοπεορέι ὃς πατὶ ἔμπι ἀείοχεον ἀϊοιταν ποι δοίϊα. Ματιν.7.. 

ὕμίδαυς ατοόγηο ἐτιἀςπὶ ἀσογεῖσινι ἀςοἰλγάτιις Αξξ.14ισυτυς 

{ 29.ε Εἰνα ὸν μ᾽ λίᾳ, Μυΐρατα, λά νοτουτη, 1η Εἰ, φιοά 
10 ποπηι!ι οχρὶίσπης, [αὶ Εἰα Βιποτγία εἰ ιορὸ ἰἰς αἰ εητίος 
4 Ῥδυΐαιι ἡδέναι νι Ρυταπι οχ Πεῦταοσιμτι ἰΔιοτ πηι ́ 
ἀρυὰ φιοιὶ 2 τητεγάϊίαν ροηίτις Ῥτὸ γμ{} 4} τά εἷξ βμεν, 
γε] 6. ς᾽ 4 δέκεης αἀμεεί 1 αεἰεπο δὴ τὰ Ἱ σραῖλ χέγων, 
ψυϊφατα δὲ Εταίμνιις , κϑ' τῷ 1 ρραὴλ ςοπριέϊυπτῖ οἰπὶ νεῦῸ 
ἐπτυγχωύο:ερ οὐχς τὸ ςιμπ ράττς ρίο καρ γαν : ηιΠα τμιδι Υἱὸς α 
εἰς Εἴμς ἐο ὰ ἰόσο πο τη ᾿ποτᾶτς Ὠεὰ πὶ λάἀϊογζως 
τδεῖςιῃ ἥυλπν τὰ ἐπιριιοιτοῦ ἀϊοοσς αιοὰ ἐοηττὰ Πραξίοπι 
ξιοιτγσιαις νἱάς!οςτ ρετβάιαιν ἀερίονατ. [ἀςο εἴ λπὶ ὡτυγ- 

ἅπος ἄσαν, μ}Π| φοθιτοτιςχίτὶς ἀσιρυετις πουτγίς μα Δ}. 

ΠΥΗΝΝῚ φιηηες ὅς ἔπιταΐος ροτίςετες. 

δον ᾿ῳ μοι βυαάς πομϑὶ, ὃν ασιγωϑὰ εἴ, φισπιληζα οὔλης 

τοπηραν, «τοις λά τεπιρὰς χυα!ϊ ἐρα τίν ηςρ ἰςέξις ρτο ἔμ 
(οὔοὶς ΣἸπο πεχκτ ἃς τληάςπι ετίλι σίεγῶο ἀπῖς ἰαξξα 

ταρρὰ πιπΔαπαεπταρταιείτιτο τορηο ἀοιαῖς ἀεσκοιητιἀ- 

ἐν μεθ ἰπ ἡἴο νέτο δὲ γηῖοο Εἰΐο,ἱπ αι οαππςϑ εἰςέϊυς 
ε{ϑεσιᾳὶ ἀνδπαῖυς οἰἱμίςας ὁ σοηττγάγιο οατεος ἰη τὰ. μὴ Πιᾶ 

ολιί Πιηνπιὰ οἵξ ἐράϊνις Ὀςΐ νους, νὰ τις βησηιμῖς ο- : | 
εἰλιὴ ρλυίας πηοάιας νειάτα αἰ ἄτοταο οτἀμιαυίτ, πεάμπι ντ 3 βὐραίίαι, ἰς ἃ Οοἱοφηίμν.Π}]Ὰπι τδιμεη αἰτειδῃλ »ητοτρτεῖληος 

ἐα {Πἰς ργσξυμῖς σοηἤ! μι π Ἀιάας (μὲ ἀσοτοιὶ ογάϊπδηά! ο-.͵. ἤδῖπ πολ ἀπηρλιοτοῖ σερυάϊαις. 

-... 
--.ὈὉ-----Πππ110τἋὉπΆῸτρ πορι τ εοοπο πε σόπσο το.» 

Π ϑιπίης »΄ Ῥτορβεῖαβ τι 51 31 1λουίπε, Ρυορίραιαε και 

οοςἰάετιητῖ: ἃς αἰτασία τυ (υδο-- ΠΩΣ; γερά τ 
ἄν ᾿ ᾿ ἢ { 

ἀεζμηξ : δέ ἐρὸ τε έζως (νὰ 106} [κα 2 ἔμ [μην [οἷνη. (σ φι6- 
᾿ἸἸυ5,8ς ρετυηῖ δι τπγᾶπη τη σι. βρὲ ὁπ απ πρεάϊῃ. 

Κύριε, τοιὶ πορφήτας σου ὠπέκτοινα»,} " 

καὶ τοὶ ϑυσιαςήρια σὸν κα τέσκαγαν' καὶ-] 

ψυχίω μου. ᾿ 4 ., ν εἶ .-..ε - . τος φῇ" 8. ὁ 

δον γοὴν ρόδον, θῃ νι 4 δ8εά αὐ͵ά ἀἰςεῖτ εἰ ἀϊυϊηΐ τος} 4| 5ε4 αν ά ἀϊελο Πὲ ἄλε,- 
ἀὐλν ον απῃ ὁ ὌΣΗΕΠΚΕΙΟ ἐἰθείαιον Ἐκεῖ νὰ τοπιδηΐς- "με οηίωνι Κεϊμ) 

Κατέλιπον ἑμαυτῳ ἐπ] ακιοελίους αὖ- ; ΣΕ πα να θηβ [{ἐβίεην πρὶ δα νὲνο- 
᾿ μπογο τὶ τητ Δ] 1 ἰπρτειὰ τ} νίτο- Ἄρθὶ 

ὅρας οἵ τινες ἐκ ἔκαμαν φρνυ τῇ Βααλ.) Ἰγααὶ αἱ ποπ βεχογαης βοηυ 
“ρηαρίηὶ Βλαὶ, ] 

7.4 Ἰρίτας ὃς μος τοπιροτς] “ ὅν εχ δ' ἰδβον: 
τοίογυατίο ᾿ἰεζυηάμστῃ εἰςἐζιο- ἡ ἢ ακέζνοηοτ, ὙΠΑΙΣ μᾶὰ 
ποπὶ ρτάτυίταηι ἔλέϊα εξ. τ Ὁ 

ς Ουὸά{ Ῥεῖ ργδτιδπι»Πο 132] Φ᾽ δὲ αμίεπι ζταβία οἷο 

εχ ορεγίθδιϑ : «οαυΐπ ργατία} 595 ἐπορετήνν: αἰμοῃμα 
ἴδιυν ἤθη εἰξ ρτατία. δίῃ εχ ορο-] ἔληα "πὴ ΜΡ φγε 
τιδυϑοίατη πο οἱϊ σγαῖῖα: 410-17 
αυΐῃ οριις ἰαπι πο εἰϊ ορυς, 

λ............. ---.ὄ..-, 

ἐν ἀπῖς Βααί, 

Οὕτως οὐ χαὶ ὦ τῷ νι χαρῶ λέμε : 

μα κατ᾽ ὠιλργίω χκείφιτος γέγρνεν. 

ἰδὲ χάρατι, οὐκ ἐΐ ἀξ ἔργων " ἐπεὶ] “ 

----ὠ-΄΄ἅ’.Ῥὄἂὄ-ὄ.-..-..-.-..... .... , 

Ω 

3. Ῥνοββεῖφ! τωοε γιὰ πόροή τας σου, Τη Ἡεῦγατα νοπίλτς. ᾿ το ρ᾽ληὲ ἱπερτιῖς Οτίσεπος, εχ! πιδη} δὺς δαὶ ρος ἤάδοιη 
(πτυαηταν ἀπξεττς ἃ μειξεέξιοτιδιις φιθινάλπη αἰ! μεῖ ἴον 

Ρεγήγητδτες οὐάο πη} ταυτας τα ςπτεπτια. 
4. ὐενόμεπο τε βου, ὁ χενμράτισμός Νιὰς Ματῖδ.ν 1, 17 εἰούμοινς (σ᾽ ἐμεν εἰςόβοηο. 

ΦΡ,εἰ νενεινσηζενιης, κτόλιπον. δὲς ὁς ΕΙε τα νοτίτας μα- 6. υΑἱδοηνίν ὁπεῖ. δις τεδχὸ ψυ σάτα, 4 σπποάο ρτσθαῖ 
θεῖ ῬΏΝΎΘΜΊΓνεῤρηβάνε}} νς το Πρ αρίας Ὀειιῆι Ἰοαι! ἀς Βυάδωυς ἀςοίρι ἤλης Ῥαχτίοι αι ἢ ἀὐφιυνπνόται οπς ὃ 5 
τοϊαυς αυκῖ γαπὶ ταὶρία Δ πέσζλο εἰξέξις, ποπ Ἄυεεπι ἴῃ 

υἷὸ ἀἰ δα λρς χε νἱφεϊηξες αγοίτγετας τὸς ἔἴς εἰ!" 
ξελάσν, φὐδὰ ἠγνπ 

1,.29. δὲ Ηεῦτ,».26. Εταίπχις, ναηἀοημ άενο, λοι οδίζυτὲ 
“αἱ ἱ οἴἴοὰς Ὁ ἰδο!οἰαιεία, αἰθοιπ ροῦας 30 τιοίὸ ἐξά οτίδινι ἀεργαιαια (σπίοπτίλ, ὨΠΠ πνυ τα τι θαμάϊαεν 

πυράν ἔμδεῖηε 40 ̓Δό!ο] ἀγΔ χυδ Ρεν ργακίασι εἰρξξίοπις 
ἱ : τοηῖ φιὶ μι πιτίαπι ρδετίιη σγατίσ, ράγτιπι ορετίδυς τηδυῦϊ, 

ἤτως γνοϊβδαπριν Μυίουϊυς( θελτς αἰεπιοτίζ νίτ)α πς 8 Ἀϊς (ζίο ιν τείροπήςσλητ, τα νἱἀς ζεῖ ἐς φτατίαργ- 
Ἰοουὴν (οἰξὰ ἀαλοιαυΐς, Μυϊτοίκασυςε τεξεϊε στιρς Ῥαυΐας. ὑεηιςηῖς ἀιίπταχαῖ ἐπι α ΠΠ}: φιαῇ γοτὸ Μὲς ἀϊψυτοτυγίοἷα 
παβμμε μα ΟΣ Καὶ, υὼπι Θτςοὶ τατεγργοῖξε κα πιλεέψω τς ος ξυατία, Δη νετὸ οτίαπιορετίδιις, νεὶ ρτοτίας νεὶ αἰίψιλ εκ 
Ππαίααν Ν Πρ Ἄτα δι Ἐγαίπηις μβδ είσωι «ἱοά εἰς απιδίψυυπ,,  ράτῖς, εἰεδείοπειη ἃς ρχοιπάς ἰυξοία αἀιριίσαπνατ: φιρὰ 
τιν μι] καὶ τῇ Βιλαλ. δὶς τεδξὰ Βταπιας ΝΑπὶ ἔσιτ-ς φοίετίης αἴγπιλης δορηηξα, φυΐ Ργαιηίδιι Πάςπι νεῖ ο- 

πες βο τ: ἰηάοδειαϑαιάϊοπάιηη εἰς εἰκόνι. Θθετετὰα. ρετὰ βοίμητ εἰςξξιοηὶς ςλυίληι, 1 ὐτοπι (αὶ νεμιαι εἴ κοη- 
ἀρυὰ ἡ ἀψὰ φρο φι γημα με τιρίρ να σῳ ὕαρον Ῥοιείξαις εἰιιῖο Δ] ετὶς, {παξῖεπν ποὺ εἰϊε αἰςαυυτιηι φιοά Ἰ- 
ἔπνας, νὰ εἶδ ἰληριρίαι α. ἀσανηΐ, νον ἰπ πλατίτί ροῖε- ὁ το ρατ:αμ αυὶς ἴτὰ ἢς τογοη ἐπηρετίτως γε εχ Δηπιες Ἰυάχοι 
Δαεεϊπάε βέξυαι οἷξ νε ῥρτο δ οἱο᾽ ἀσοίρίάτις ομί (σἰδ τοῖος ΔΒ εἰ ψεγατία τειδυ ς : φιιοά ἢς Γματίίξιυς φινάειπ {1 
νπφπδηοίραοι ἑἀο οἰλονα ἰά νοτὸ ετἰαπιηυμ μοάϊς ἔρϑλίϊλθε ᾿᾿ἀγκοος σαῖς ἐς πησεπτίο [Ασα οαρ. 8. Τείηάς νϑὶ μοῆτα 

., δοδυείδοζι ἣ 
ἐχρταίεείς, ἠχ, 

ἀυ Μαχίαηι ν ἡξίηξιη δυη ἃ] το αιιλτὰ ὈοιμίῃΑ αοίεις πος. 11 εἰες δ] ογίατιο φύλα ἀςίςτιρις Αροίϊοἱυ: ἔργ θν: 
σίας ἐσίπρεϊ μην εαεενόίιὲ δ (μος εὐϊτιη) τεληπυϊεγῆς ϑεά δὲ ἱπεριὲ αἀτποάᾷ ἀϊςεγέπγιν Εάς μη ξυΐολτι, πη τ» 
Ῥεο ἀρ ι βόληῖ ἀδάϊα Το ΔοειῈ δι Ῥαττοπογαμι 45 ἄϊλιε ἰπ (Οἰνάνιπι βιέξυς εἴας Δοδὶς [υΠ|τϊ4. 5αη δε! Πολίο ὅς 
ριπβιιιοηερίοϊοῆς πυοξλγε, ᾿ς πω τ Ἀοἀραιρείσ ε Οοτοιηο δεήϊαις ἡξαις σαί οἴει ψγατία 

4 Κεβιμαο ἢ, ἄμμμγόρνν. γυϊχατα, δοσμίε [ἰ ἐκ ορετίδυς ρεπυς οἰἐβ ογςιυγ, “εἶ πτίηισιλ εὰ ἴῶς 

μῆλον, αἰτείσισι οοίουγὲ : δυκπιοῦτειπ οἴἴαπι ΠΘ πη} ἤφαὺς οριῖς οἴει ὀρυς, ἢ ἡ τατίβ (ιάνωπι ν]]ο πιοάο τος 
(οεἰδιιηςν Μοίρα [εἰμ Μιέϊα θα, “οπῖτα οἰπηίυπι Οταοο- δυίτοτοῖ. {δὴν ον οῥονίδιρν ϑυς, οἱ δὲ ἐξ ἐγγων, δα ἐν δΡ χάρι δὶ 
ζυ ἐρίου λοι τα ρα, εἰ φμιάβνανανι,νεὶ Ἀβη αἱ. Ὁ τὸ ἐργον θν ἔῃ ὅῶ ἐγγε. Ἡλῆς ραιτοιη τοιλπὶ ἠοη ἰσζυπι γ6- 
ἴο ρἰλλίύε, ἃ ὔπι. σοι Δεςοιηπιοάαϊὰ. Μαϊυὶ μίας. τα ρίεγργαν, πες Οὐ ύπει, πες ΟΒεγίσίοινις, πες Αι" 

εἸλπυε ἴαψύν,νὲ Οτᾶξα ἀρεγείυς ἀςοίλγάνς τ, ΔΗ η ἐτιδιη ἢ ϑγούωο,, αι τίπομ (μτημπιο εοδίδηίι η Οἰτ εὶς εοάϊοι- 
γαιρκανν ταηεη ἐπμνὰ ἠῤδνεν αι [16 ὼς ἰμθηΙ((Ἰδερπιοῆτλδο Ἔχοερτο)νι δί ᾿ρϑγια μλΠΥΡΙΟ" 

4 μ μα εἰ τε ὑγ"4Ὅν 7" “ωαπο ρα ὁβλογω τατίοηειδι π δι ἀιύάέι ρ]λὰ πἤεις αὐςοήλεια ςιφίεηάς 

χα ἀἰεθα δὶ ἔπῆμοι χὰ νέ δυίη, δεενδμπι εἰεξ μον 1: Ορεγυη δι ΕἰΔοὶ ΔοτιεἸιοῖ : λάφο φυϊδοι,νι να ν] πὶ ἰη- 

“αἴξ ρανε Ἰἀεδιει εἰ ἰᾳ ποταιίσ Ἰλαβ πυσν' ἐὐξοτερ9 υελίλευτ ἀροττιιν ἐεἰεἐ θαι πὶ 4ιο οπνηίβ σρίαίο ΜεΠΗ 
οὐ! ἡ νικαρβιατ εά {ξηιδοετὶ ἐοε ἣν βείδιτι εἰ εξ! (- - κὐ 54]υτειὴ ἰλεγα δὸς (ιθιο διὰ {τὶ ἴεπις! το ϊαγιγν ἄυυσι 
ἴεαῖ, ἀυ " εὐἀκαηϊρο σοι 08 Οὐδ ἀδειὲ πεβοξ Αροΐοίυς Οριν οἵϊς Ορυε φυοι ποὺ {τες 
εἰημι,,4 εἰν ὅτλῦν ὁ θεὸ εἰἰβύπτοι, ἴφηο ἐσοὶσ. χιλιλ σάφα ἀεδίιο. 

᾿ 

ΟἿ᾽ γεἰδαμία {ἀουράμαν᾽ 

. Δίοπειη στατία ἐστυδητι μουνάπι Ἰλαμῖτ, ε} Οὐάρια (δ με 

χώει ἢοη ζομβυςττι απ  οῖοτο Ἰητούρτεῖς δὲ Ἐγδίηιο ἴω. 
τ 

τη δ ΟῚ ΓΗΤΩΑΝΕΝΠΕῚῚ 

(υτάο μρνρίαντ ἰωρ.1.6. ἃ ἰακὰ. 17. Οοτάζο ὅς γι. ὅς " 

είπδπ) νετὸ ἤδης ορεζιπὶ ὃς Πάεὶ ἀπριτ μοἤη ςοπηδεταος 

᾿ Χἰ 

»ιποὶ ἐπτορ ὥϑησειν. 

᾿Θιὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφϑειλμριρ 
“πὰ μὲ βλέπειν, καὶ ὦτα τῷ μη ἀἰκουθιν) 

ε ͵ ᾿' 

᾿ς σοὶ αὐτουζ, 

ἈΏ ΚΟΜΆΝΟΣἝ , γυ 
Ὀμὶ ἀ Ἰρίτυς ὃ Ομοἀ τεσπίγίς 7 

ἡγεῖ ἷνος πη εἰς φάερτι5: (εά ] 
"εἰεξει! δάςεραὶ απ, γε αι νε- 
τὸ ᾿οες!αετμηῖ, ἢ 

ὀ(ϑέσυι (οτίρτυη οἴ} Ὁ εὐϊε] ὃ 
εἰς Ἰδους δρητίτιπν (Ὁροτΐς: ο« 
συὸς ντ που νἱ ἀδδης,, δὲ ἀιΓῈ 5 
ντ Π0Π Δυάιδητ) νίαυς δά ἰιο- 
ἀ!σίπυτῃ ἀπ ξιης 

Ετ 1λαὺϊἃ ἀἰ εἴς, ἢ Εἰατ ᾿πεπίλ] 9 

τίουΐ, ὃ ὅγιζητεῖ ἱσρμὶλ, τούτου 7 
ΤΗ ἐπύν εν" "ὶ δὲ ὀκλργὴ ἐπέτυχεν οἱ ὃ 

(Καϑωὶς γέλραηίαι, Εϑωκεν αὐτοῖς ὁ 

τ νήμοιτἐμίρα, 
Καὶ Δαδὶδ' λέγει Γι νηϑύτω ἡ τράπη- 

ᾧα αὐνὴῥεἰς παγίδα καὶ εἰς ϑήραν, καὶ εἰς 
γκαῤδαλον,καὶ εἰς αὐτὰ πόδομφι αὖ τοῖς, 

Σκοπιδϑήτωσαν οἱ ἀφϑαλμοὶ αὖ 

τῷ μὲβ λέπειν, καὶ τοὐνοΐτον αὐ γὴμὌἤἨ δζα- 

παντὸς σύγκαμ ον. ᾿ ᾿ 

Λέγω οἰαὖ, μὴ ἔπηα σειν ἵνα πέσωσι; 

Μὲ ἤοιτο ἰλλ' τῶ αὐτὴν οἴδαη ὡματ 

ἐσωπιφία τοῖς ἐθνεσιν, εἰς τὸ οὐὐοᾳ ζηλοῖ 

αἰπυς νοτἀιπλοΐτινε οςςαποη σαν νοςδιίοη! Οδπείυσι ριαῦ σεει: ὃς Βάησ τατος νοςατίοη πὶ Οδπιΐαπι οπυετιο η οεςφῆοηξ εεῆιε 

Οδτεπεσυςηῖαγ Ὁου] ςο- το 
ταῦι ντ πθη νἹ ἀςαητ : δὲ τοῦρυτη 
σΟΛΜ ἔτ ΠΡΟΣ Ἰησυτια, 
γ᾿ Ἄγ ἱριτυτ( πη υὰ φρο)ίπα- τὶ 

ρεβεγυηε νι εχςϊἀογοηεὸ Αδίκ. 
Ῥεῖ εοσυιῃ οἰεηίανη (08 

οδεσες Οςπτίδυς., ντ εος λάΣ- 
αὐυϊατϊοπειη ρτουοςάγςς, " 

δι 

Ομ) ονγοὶ Οκεὰ φνε- 
γεὺκε Π{αεἰ, ἴθι πον εἰ 
«ΟΠ [ἘΔΝΙΜΙ : εἰεἤίο φω- 

μεν. εοη{εήμν!α (ἢ, ἐαξειν 
νετὸ φὐεε ας αἱ [μη]. 

( 5έεωξ [ειρίμνν αῇ, 
εἀϊε εὔνα Τόδν [δ νέων 
ἐδη,βηη βίο , οεμίος νἱ 
πο υδάδαηϊ, (Ὁ ἀὐτες νἱ 

μοάῤιεφημην ἄνεπι. 

Ετ υἱέ ἀϊε, δα 

δου τῇ ἰαχυςυνϊη ἄς τεηάίςα-- εἰ ρίαίμς ἐφγάπν Φρβι 
1λιη, ἃς οδεμπαιευίΐη, ΨΚ τοῦ] γ"Ρ μεν 5} ἐαρεο- 

ρθε γένυν ἐρῆς: ἀν ϑ ἐπ ΠΠ0} πεπν (Ὁ ἐπ [᾿4πάἀαίωνο δ’ 
ἐν γαῖγέδεμέοηειο ἡ ἶριν 

Οὐ(εωνενῖων φεὴΐ» εὐ. 
τοι, "ε υἱάραπῖ: ( 4ον- 
μν ΟΥ̓ {{ΡΡΕΥ̓ ἐδ 
(ΗΥμώ., ᾿ 

μο ενο, Νμησηιά 
βε ὙΠΡΊΣΩΣΙ ΚΠ] ἌΡΑ 

14π|} αὐβι. βιά ἡ στμην 
ἀεἰβεῖο [εἰν ε Οεηειϑιω, 
υἱ ἐἰίος «πεμί εηϊνν. 

ι 

Εἰ4.1» ιο. δι 

6.9 

πηϑῖι 14... 
ἰοδιν.1. 40 
δέϊ.1Χ8 6 ΄ 
ρίαι θὰ 5 

πρη ἀνάμαη! ) υῆγωε ἡ δ δου τιπεα 
αςοιάμ ἢςς ἰπ- 
ἀιεδιία ν αὐ 
ἰερευφπίεπιθ 
ἐυο ει ἀξ- 
ξεῖοῖς ἐυάϊ- 
οιο, (ςἀ δϑίᾳ. 
ευἱρῶ, φυυπὶ 
ἰηξίδιος ὥς 
ρΡυπίαε, οὐνηΐ 
(φοΐι εἰς δἀξ.- 
Εἴο, δε ἀυρὶ!- 
ςδι:2 ἐοέυπι 

κτδοςβθεὶς, νὲ 
οὐἹδιῷ Ὠεί ὑε 
πεβοὶα «ςοὐδι 
ἑωῆο ερεμαι 
ἐχιείο. 

ΡΩΪ. 69.1} 
7 [{Ἰ2πὸ ξε πεἰὲ 
ταάἀποεμηι ιδ- 
᾿ιοΔιοθᾶ ο-. 

υκϊοηὶς ἵἹμάσο- 
(ὐπηνι νἱάο! σι ἀςςς ΗΠ Ο 6. εἰωπι ααγιματίοης, τΔη ἡ εἴπῃ ὅς ΙΡΗ͂ Ευδὴ φεϊίαην ἀριρ!ςἄδιτυτ, Μίπο δυῖοπὶ ἀἰ {εἐπάυαν εἰ, οοη τοΐηυς Τιδ(ετυίες σεὲ 
εἰοτῖς (ες τἰτατεσι ἐρῆμ αυὰπν ανηΐετί. στάιδιν ἁ'4υς δάεο ρει ἐρίδπι Ἰευοτίιδιει ὁϑωπὶ ἠδ᾽ δὰ πα δτίςοι ἀϊλπν δάϊεαπι ἱωυξηισεινι τς πες ἤθη ἀς- 
νελπυς ἐς γηοηιῃ ἀείρογατς,πες αἰξὶς ἰθτα δες εἀ ςος ροείὰε )ἀ (Δπᾶλην σαια!αιίοςπν ργουοςάςςνε Ὁ δας ἴῃ ἐν φυοηυο ᾳ!οειβεξιυτ, 

.---- 

2. Εἰοξπ αἰεημμι [οι ὁ ἐκλογὴ ἐπέτυχον. Ψ υΐσατα δι Εταί- 
»ὰς αὐ νοῦν, Εἰοίβο εοη[ε4μη!ά ἐῇ: (στυιᾶτα ἡγετΌΠγ "114, 

ἀπ ψυλήϊχιπχις υρτὰ,1.16. Τἀείτοο νετὸ πος πο ἰεγαδαὶ- 

τὰς νταἴτοια ρᾶτε Δητιπχοίεως πηεῖίυς ρος ἐητς Πρ. 
. ΦΟ και μεδλνε, ἐπωρόϑησαν. Ὑ αἱρατα δὲ Ετλίυϑ, Επρκίαβκ 

μηδ ιᾶὰς Μαιουδὴ ριον τῇς. ᾿ 

τᾷ βεάδε ει θεω [δενίην [υβονμνῖδωκαν αὐσοῖς ὁ Θεὸς πνεῦ. 
μακατνύξεοι. Οὐγζυν νπάς ρετίτῇ 11 δος τεπιίπιοηϊα τι, 

διφίετοίμας ἱπτεῦρτεῖος νίάςο Οτίσεηὶ ἀ{σητισί, 68] ἔις:- 

᾿ετιιρς ραττίςζια ςοπηδᾶδι ουπὶ Ρτοχί πιὰ ρυσοςάςπείδυς. 
ΝΝεφως ἰνπς ἔυητ Εἰἴλιας νεῖρα , (πὰ ΑροῦοἹ!, ὅς ει νερὸ 
ὁπωγώϑησαιν (οΒαῖγεητ,, ἤσυτ τος ρῷ οἴσπάις, δι Αροί οἷυς 
ἰβις σχρίϊοας ΣΟΥ τ νογ Πτάαις χὰ δπις ἐπτοσὶ πηὸ- 

ἐγοπγμς, 1 41 πῈ οτίαιη ἱαηροψις Ομροηςς, Εἰς γεῖθᾶ 
. ἐποιϊϊηνυς ρατοπιβεῆς ἤρηο. 

{ῳ»ήηοη υἱά"Δηνπὰ μὲ βλέπον. Ψεῖ,ηρον υὐδφαντ (ωὉ- 
Δυάϊάτυτ ἕνεκρι. δ5εἀ {νὰ οἢ ρ]λπίας, νε ἢ ἀἰςα5, Ούυΐον ἃ 
ἡθη νἹάςη ἀϊπι, δέ διιχος Δ4 πο διάϊςηήμην. 14 οἷ οσυΐος 

τίς πυίφυληι πος ἰερ τς ἐπ πὰ θη μθνωῇ μὲ δας ΠΟΠΊΟ ἵπερτος δὰ νἱάςπάυπι, δι Δυγος δὴ ἀυμάϊςηἀυ 
εἴς Ῥιορβετα, ς ΑροίοἹ  νοτθλΜΊἈῚ νετὸ τά ρἰαπὲ νἱάε- 
ταῦ νἱοἰσπτιπν, ἀμ η ργδηςε ἔς χοϑὼς γίγραηῖαιν ββεμι βνιρεῖ 
εβ:πεηὰς ἀυθίτο φιπ Ῥάδυίας, ψ λΠδὶ Αἰιηιοτίςος, ἧς οτίάσι,. 
βοςίη ἰοςο ἀιο Ἑ(αίᾳ τειπιουία ἡννηιμῃ νοι! τρις 
κοπὶθηχοτίς ΕἸΣ οπίπν ρεῖοσ μᾶς ρᾶτς ροῦτα ες Εἰλὶς ἐ9.10. 15 τλυθος Ἰηάσὶξ ἃς πηασίς ὀχοαξπο. Ἰδμα πὰς δίκας πιαᾷ, ι 
δὶ Ἠεῦταα γογιτας βαθεῖ δὰ νεισιμα, ΠΊΠν ΘΟ. ἮΨ ἽἼὉ2 "2 
ἢ Πλν{ ναί.» ρμαϊειίγεσν ἐερον ἀρ γνάιἢ ταυάεννω,} 

Ῥ0 4ιὸ Οὐατα ἱητογργοίατιο παῦε πεπότιμν ἐμαὶ Κύριος 
τνδμρη κρτανύζεως. ἰὰ οἵδ, ργαϑνν ὐϑδη 1)οιπίνεοε ρονάνν 
᾿Μμρων οροτμ Ῥλυΐις ἐρίτας ριῸ πεπότικαν (ςεὶρῆς ἔδακεν, νῖ 
(παιεπα τείμνοιίμπι ροτκυταμοχ ουΐδονῃ ῬγορΒεῖᾶς, 6 9.᾽Ὁ 
«πὴ ἴτο ροίεί ςοπηςξχί, Ν ὁολτυν αὐτο: τὸ πνεῦμα', Ηε- 
Ὀγδοταπ τότε, αατας Ὠςὶ , ἱπτογάυ πὶ υΐάςαν ρὸ δρΊΠ- 
τὰην ἰλητιπι Πιυτη ἀρ  πτίςν (νπάς δρίτίτιϑ [ηξς ἱρεηχία, 

ϑαρίοητία Ριετατίς, Οορ ΠΝ", δι 114 οἰηιοίί ἐπ 5ογρτατις 
«οἰππιςπποτατα)πτετάυπι νετὸ ρετϑρίείτιις πγα!ος [πὰ 1041. 
οἱ οχειοοπείο νης ϑρίτίτας ἐστι ςλτοηνπὶ ἐγγου ςειρο- 
τὶς δι 4} ἀϊπι!ος αβῆδτις. (ΟΟὐοά ἀἰειη λέ κρι τείνυξιν ἀττ|- 
πεῖ, φιδη) «αιοτὶ Ὀοιηρυηδίομοπι ἴμπτ Ἰητογρυετατι, δὲ 
Ογρίμπυς Τιδηίρυηεείσηεσι, αυάπυΐς προ πη ολτίο ὦ 
νου πι δὲ νἤτατα,, υοπίδπι τὸ νύοσειν ν εἰ ΐζατα 8 [οάπολτο 

᾿ς ἀςεσιαο,νς Αξλ.2,}7.ἐοἰροπάςης Ηεδταο νονο ἽΠῚ [ 94- 
«δε) νηάς πῶτυμπι νι χρτάνυξιν πιοϊειλπι ἃς νους ἀοτε πὶ 
πιρίΐιηι ἤροίβοςι, 4ιιο ἐοτρις νοΐ δηίππις να] πεγοζαγε τας 
το φυμη ἐσ Ἠευταα νεύίατίε οοἰ ατιοης ἀρράτεαῖ κρ πές 
νυξιτοροηάοις νοςαδυϊο Ἠεῦτςο ΠΌ ΤΊΣ [ὠἀγάονναὐν,7πε 
στο ἰγαθίτις αιδά πηάξιςτίιτι δοβόναην αὐ ςτἰδ πὴ δένβόνεν 
Ποπθεῖτεῖς, [τὰ οὴπι Ηεδταὶ νοςᾶτ αἰ πὰ πὶ νεϊεγ δὴν 
αυδὲ οπγλειη (δαΐαπι δἀϊπιαῖ  άαις σρειιπὰ εοηιεπίς εἰ 
«υοὰ ρος ἂς οὐἴο ἤὰς ᾿ουάυτατίοης, δι φυσᾷ (νης 

1 ἰηςρτᾶς,γξ 
(εἰκὲ νεττῖς ὁγγὰς ἰβτογρτες. Ἠος δυτῷ αὐλι] ωμ ̓  ᾳυὲπι, 
Ἵχοξοατο, ὅς ἐυτάπῃ κοἀάετο: ταϊημπὰ χὰ υάεΐα ἡνλῇ 

Ἢ οις ποτ ψιευπ ἰηβίηάαι, (δὰ φαΐ Ὀςας, γε ἰατα5 10" 
ἐἀοχ, }]1ος ἐμὰ αι ται ἀοίίτυτοῦ ἐταάϊε ϑαϊλης; δὲ ζυὶς ζω ρίά!- 

βε 
6. .Εἰδε περί, δὶς Ἰγήνεϑυτω καὶ πλώπεζα, ὅς. Ηκο ἀαοαις 
ἐπιογρτεατίο πὸ πιοάὸ οὐπὶ Ἠοῦχατα νεγίσαιο ρει ποπ 
«οπίοπτϊς, ἢ νου ἀιπυηῖετος ἰδ ἢσ οὐ Οταοὶ 4 Ἰάεπὶ 
εὐποης Ν Δ: ρτὸ οο φιοά (ςεἰδιξυ εἰς πν γδα καὶ εἰς ϑηρανν 
ἰερίπιυς ἀμητάχαῖ μὲ Ἡοῦταο ΠΟ [ἐμ οὗν εἼνε αἰτεσαη ες 
ἡΠις ἀιιοδυς ν]άξαταν τοἀιιηάλες : δι ἑοττας οχ ημαρίλπι 
γεπΐοης, ρυζὰ νοὶ δγιπημας γος] ΑαυίΣ,, γεὶ Τλεοάοιίο- 
ὩΣ, διποζδζυη »Εα πηάγριης πγορῖς [ΠῚ Ἑοηῖοχξ ἢ. ᾽ ηυοά 

ἴδηι ΑΓ π4ιοτίοα ἀπηοτδυϊηλιαι αυδηις ἐχήξίπιος Οσηζεηος 
Ραμα μος ροίεγις αὐάδιά ἶς ἐς ίμο, ἤξυς ὁ ἐοπεχάτίο. 
ἀἰείς ουπὶ οπμης ὈΠΙΟΠΝΣ Νὴ μρινννείνενν, }} ἃ οἱξ σου μη ς.. 
ΟμαΝ νοτὸ Ῥγοποιῆς αὐτοῖς, ἢ. ἰάθη Ὥοη ναϊςας γαυς 
φιλῇ Αροβοίις πουδγ αἰἰαυαπι νειομεαι εάαι. Ὁ εἰπάδ 
Ρ[Ὸ οὐς αὐ νοιπόεομρ Ἡ εἰσι νουτὰς πάθος ἘΞΟΝΟΥΟὟΊ [Ὅε- 
ἐϊεθηδοινένν} ἰὰ οἴξ, ρας! κα, 1112 νλάο!ίςος Ἰὼ φυΐδυς ας αμίεί 
οὐπορτο 400 τἀπιοῃ Οἰδέὰ «ὐϊτίο ( υδηυὶο αἰϊαίετις) ιά- 
δεῖ δὲς ὠπταπόθεσινγηι δῇ ἰτείρτυηι ἧς ταν. ΟὟ} υἱοειν.- 
ἰνημηνγνς Ἐ{λ.3.4.8. 55 μας νδιίοταν ἢ ὧν (ὀπιεητί ἃ ἱπι- 
ταντάτΝ ει τη (ππιιηδρεςά οὶ; Ῥτορλεῖα ίειι ρον Ομ - 
ἢως ἰρίς ἀρυὰ Ῥτορβοταπι, 4υοά 1υἀαὴς δοείάϊε, ἢεῖτῥενς 
αμετηλάπιοάυτι ἰρ(κ]ἰοςς αυόε, ἐο ἱρίο ἐΠΠἸουπέυτ δὰ πιοτ- 
τε νηάς γίελμι ρεῖυηῖ, ἢς Ἰυἀαεὶρ 41 ἐχίπίυσηι φᾷ ταν 1- 
Ρίογωιη συ ρα ςεάοτει {Πιὰ εα ἐαβελὴ Υἱταπὶ ἐλ ίβ αβν 

ἱ πἰπίτθιη [εχ [)6ἷ, ουλμς ρεαροιἕετο τεῖο Βυασημαίμηιτε- 
μδατυπς, ἢ ἫΝ 

«ἴτυν ἐς οὐ δά νι φοπήνιτι, δὲ δα τίδιι» αὐ λιάϊοηάιπ 40 1. ἱπευγνά σύγκαμψον. Ἠευινοιί!ας δαδοῖ ΡΘΗ [ὑπ 

διεριῖς, δὰ ὃς ἀϊαστὰ Η εἰγβένι» κρὶ νεύγυξιν ἱπτεγργοτάτυς 
ἡσυχίαν, ἤςυς ΕΓ ς ΟὐΥαροὶ ἡ) Ἵ2 [4 σιναθη}ν οττυητ χρῷ νι. 
ϑένυγμη, δὶ ποιπεη ἐρίμιη νὺξ νἱἀοξατ' νωρὶ τὺ νύσσων ἀάιιςί, 

“ιοροίιοι οτειηη εξ τὸ νυφάζον : αυληήυΐε ΜΠ πὰ ποι τπε- 
ΠΗ ΠῚ ἐα (ξ αἰβοκείσης ἰεβοτα. δγειινν ἱπίσερτοι νεγος 47 ἀηείειν Τυάαμιν δαυ] τοίροπι 
ἐπῤληϑον ΝΕ [τοῦ περ αραναήμνα, ἢὰ οἵδ [δὲν μεν (05. 

νᾶ ς οοιίοηί, ἰᾷ εἴς, ( νεγσπαςι]ο πὸἄρη ἐσητιοηο. νη ἐἰβοίε ἐρανΓ 
βοηένανο ἔτ νι 
δε θη οε. 
4 ηήμε ἐν ὀννάϊεγημην ἐδέθη, ἶνι τῆς σλ ιο με ἡμίρμι. ΜΑΙὲ ὦ-. 49. ἤηςπι ας 

«“ὠΐρίπηι ἀϊκαρυς Αρυά (ς, ας οοιρον, 

μα 7 ἰὰ εἰχ {μεημίονε δι υκεήϊανε ἐ ξῆμᾳ Ὁ Ἠεῦτει ἀν - 
αορϑης Οταολ, φυυπὶ οι ἰαφατύλμο νἱ αι ἰηιϑςς}!:- 
τφιπ γβυδῖ. νν ΝΝ 

τι ΓΜαν ρων νηυκο[ ἐζο.]λ6γω οαυ, [Δ] υϑγτὰ ηὶ ἰη- 
ἀμποιανιοά γἱ πείυς πτο ηςι 

ΡΟ δι μπσπηυ δ έυρρίσυι, 
«Μι,1,εἱν υἱκεεα, δε ὰ εἰϊ,ώει 4υοὰ τοξτὸ ὑπτξη άλυ 

Ἐγδίπι μιν εφμε φηΐην ἐπιινε,άο κα ον διε ἐρμίμῖς ἀχίννς 
μάε ὑπάν Ὁ Δτεβοναυυπι ἵνα {π ὀοπί ἢ ξξιο τρλικν ( ιἡ οἵ 

ζορυπὶ ἀςείλτληε γρυτὸ πἶς εἰφ πμϊ τὶ πφα τὰ 

ἐκ 



ΟΡ ΧΙ. γ)8᾽ 

ἃ Τείδδιυν (Ἢ 

ἜΡΓΦΤ ῬΡῬΑΥΙῚΙ 
ἐυεπέθπι συὰπι ἤπεπι ας ἀσ(ἰηλτίοποπι ἰά εἶ, ηαο οηῆ- πιποηίς πηδὶὲ ἐσ ρΠ οάτα αἴγ σπλ᾽ ρετβιρ ἰδ, μὰς ψιοφᾷ 
το Ὅξιιο {{ταξλίτας ἐχοποατῖς. Νοαμοποι νε μας βοῆς ἴς- ᾧἢ τεϊαρα τίς ἀςόείζς εἰς, γε νεῖ οπνηϊροίσπτοπῃ Ὠςιιπ εἰς ης-. 
ταεὶ εχοίάετος ἃ θεὶ ἔπάεις, ιοι ἐγγτωπι βετὶ δοη ροῖοι: φοϑ, ἱπυΐίτῃα ροτπηιῖτ, εἰ νοίξητεπι ρογ πη ας Ὠιολτὶς,. 
(εὰ αυιδὰ ἰρι μᾶς οὐσαίϊοης ρίαουοτίε νεῖ, ντ Οσητος η00- 4» οι αὐ απιμίφιλονοπν βγυμοςάνεῖ, εἰς τὸ παρα ζηλοίσω αὐταις, 

ις 'π ἐεβηασηιν Ὀς ηττοάαεγόπτυτ; φιάγαπι ταπήειν ἂν, ΨΌΪ. ΜῚ ἡΐον φιημίομωην, ἰά ε,νε τἀπὶ ροίϊεα Οὐδητίαπι ς- 

τλυϊλείσπο ργσισσατι {{τιὲ τα κιρ οὸ το(ττυογαπταγ νης. χοιιρίϊιηι ἱπυταπτασ : ηιῸ πιοίο εἴιδηὶ σχρίτςας ΡΒοτιις. 

ἂς εἰἴξαι ἀο]αρίῖ, δε τὰ ἐς τοτο Μιιπάσ( νά εἰ εχ αιδυηις ὁςά ηἴάπι τάπιση τητετρτειατίοποην πηάφίφωοθο Ἀσίρου- 
βρης πανβμα Ἐςεϊςήλιρος πιςτἰςοτἀδαν (δγυαγεῦγ. 4. - ἀεὶ οπἰπὶ παρκζηλοιω νοῦ 0 Ἡοῦτῶο ΝΡ Ἰκηί ἦγ Δρρᾶ- 

Ἰοψυίη εἰ ουςπτυπιὶ ὁ ἀοξιπαιίσηε Ὠεὶ ἔδραγας, φυνά ἔπροτς., τεῖ εχ τεβίπιοπίο Μ ον εἴξατο [ιρτὰ το. ν . 4ιιοί φιμάειη 
ἐπτ πη ντ(αοά (ἀτριηας ἔπ δτιε ἐπυριοιλεὶς) Ὁ ςο νοὶ σοπηἱ- τὸ ἀςέϊρ! ποι ροτείξ ργὸ μεμεῶπ, Ἰὰ οἰἵ, ἡπιίταγι γα] τηνι δὶ, 

ἀδπῖς γεὶ ἡαυΐτο Χἀ μέξυπα ἀϊοις ὃ Νάπι οτμιηῖ ἢ ρος ἀύνπῃ εἶτ ςοπιυρ Ἄτοπις ΗΙΡΆΙ. 

στορτο τ .-- “ῶ- οϑνωνω, ...............0ὺῸ............. ...,.....  ᾿..---- 

Εἰ δὲ τὸ ὑἥω μοι αὐτὴ" πλῆτος κό- 5 
σαμρυγ!ὸ τὸ ἡξίηκα αὐ τ] πλοῦτος ἐϑναΐν' 

-- ..-...».----.--..β. 

δά ἢ δου οὔοπίᾳ εἰν [1π||. φνὺά β ἀείιθηπι ἡἱο- 

Ορυϊεπτῖα Μυῃάϊ δ ἐνπΐηα.} ἀἶὴδ ἀνιῖνα [ϑη! πηρπάν, 

νων » “ἣ; τίο εοτπι Ορυϊεητα Ο.η σε ιμυθ λυ ρνν, ΝῺ τΆλον τὸ ᾿ ὠὐνδἔεϊ. Ι δὰ Ξ "4 Ο εμεἰωποτηνάηι Νη4- 
ὃ μβ μὰ ροκα 3 του}: ασυδιῖο Π18 618 ΡΙςηϊτυάο κὐ ρίεπηνῖο εὐγωπι" 

ἱρίοτυμπν 
8 Νἀπι(φιοά νοδὶς ἀΐςο Οἔ- 

1. γον εοὶπε ἀΐοο Ο της 
Ὑἱμὶν χὸ λέγω τοῖς ἐϑνεσιν, ἐφ᾽ ὅσον (μδ ὀχθπιρίο τυ β δς ᾿ ἱ ΡΝ ἢ εἰδινε, ἀωκπάϊω φηνάιηνες 

ἐαίεείς πὶς ἰῷ μδυ εἶμι ἐγὼ ἐϑιναΐν "»στύςολρς »τίω δζᾳ- ; τ υ8᾽ συδῖόηι5 εβο αὐτὰς) ΒΩ βι"» (νει ίωην ὡήρο- 

τορι. κονία μου δυξάζι ὙΠ τ ίατοῷ Αροίϊοϊυ5 (Σευθτίιπη ) τα4-} {|οένων, πνρρεβετήννης πίει 

Ὁ ἀλεῦ αῖπ, ΤΑΊ ρος ας αἰξογίαπι πλειπι Π]Πυτο. βομογιβεαῦο. 
ξεν ἐπ βεπο- 
16 ιρίο δ δϊις 
εαάϊςς, ἰὰ οἢ 
Αθυμάπο οὗ χαυχαὶ σαΐσω ταὶ δξ αὐτῇυ. , 

144 5:4μονβοάο αὐ «πιὸ 
ἰαηάμην βφομοίεπι (α}- 

πξην ἢ!) 44η|: (' ΓΝ 

οὐδαζηλώσω. -" «ἴὼ δδμι "Κ᾽ εφχρενίαν (ι φαοτηοράο τὰ 
Εὐπὼ ἫΝ : ς μ, αὐλὐϊαϊτίοη οι ργουοςει ςοη- 

βάφενα (απ [(ηρυἵπεος δὰ δι (ογιεπ ας} {απ δἰὐψωον εν ἐμ 
δ οἵδ, δἴιδαι Ὁ τὼ . ἡ {Πἰᾷθο8 εχ Ἰρί!5, ᾿ 

ἢ ρ!ςείᾳα 6’ Σ ΦΉΣΩ ἡ εηὶ Μ᾽ 
ΡΣ ΕΝ τ ὃ ΕΟ ̓ αὐ ῥ, κατα λλαγθι, μη ἢ ̓ἀδίοξεϊο εογιπη, εἴ}! 59 είν απιβὲν ενη, 
εχεὶϊ!. [4.0 ΚΟδ᾽ μου, Τὶς ἢ φῳοόσληπις, οἱ μη ζων οκ τεςδεϊ]ατίο πππηάϊ,ηια εἰ αὐ τεφομυί πο εἰδ τομηάι, 

Ἰωδὲςαῃ δι ἔτα Ἂ ΡΩΝ ἐπι δεϊδιν ἢ δῇ 38. φι4 «[ζνπορον, κβ΄ νι 
ιαίδυν, δῃς. βέβῶν; ἀῤθνννς ἡ μτρβτθγηλι νᾶ ἐχ πλοῦ 18) ἀπο μὰ 
τεηάᾷῇ ἰῃ εο 
εὖ ᾿ηάϊφηίεα- πκέμανν ἀμ ΤΗΝ αὐτὰρ να ύνο τ΄ παι ἐν υβον ἀν μηξ4 οτϊάτα τοῖα: ὃς ἢ γδάϊχί {ἰκὴς ἐβ τσ πεαξα,κσ βτε 
δὲ πλεῦνες ΧῚ 61 ἢ ῥ'ζα αγαγχρ Οἱ κλάδοι. ἴληδλλ εἰ, Ἔτλπὶ γαηλ!. ἀκ μ πα, τυκόδε 

᾿λῖος ΠῚ : 

ΕΘΝ ΠΗ 1» Ὀρωί εν πμιρά πὶ διοὶ νόσμον Ὀιιειασνοῦαι Ευλη- πο ΓΕ ἘΠῚ διξάσω. φῃοπιοάο ετίαπι ποη Ὸ}]ν ἐπηιρτοῖζεν 

ἐαδεείκι μην ἐεἰ}) ςοἠηϊτιοηςπι ἰὰ νιῖλι Ζιοσωληνρος πηυπάσπι λυῖεπὶ σαπι σὰ ρογρεταπι. ᾿ 

ἔκτειτο ρου ὲν "2 ΓΕ] Π ζις Οεπτος μετ νπιαοτίαπι 58Ὰ βθδὶ ἀμρετίλς, νι ἱρίς 14. {3εφπρενδνν] βημοιποίο εἴπας. [τα (οἱεης ΟΥΖοί μά 

δὰ εοτγυσι πὰ ῥιοχίπιο ωεπιῦγο οχρίιοδε. Τ ονιπνβέο στον ἘΧρ  ΙΟΔ0 15 ραττίςϊας ἴῃ ΟΠ ρηὶ νίυτράτς, 4 απὶ ΜΕΡΙΕὐΉ46Ι Ρυϊφαῶις 
ἴοτεν ππῖμ ἁυά ἰητο σαι ποις εἴν αρίω9 τιἀςξοτιαπὶ,πεπὶρς δι- Ῥετίριουϊτλτίς εδιίλινι Αξὲ χ7υισ δὶ Ρ.1]1.2.101. «14 κιηνίαι!ν 

ἰὴ οὐδῷ οὐ 105 βιε πεῖς ἐαπιιπυμοηομ αμδὰ νιάείιςες ῥ᾽ ἐτῃυς 1 νιᾶς μρεηϑ βνομοεειῷ,πωρκζπιωσω. ΑςΠαἸατίοποπι ἰλσάις ἰητεῖ ϑς, 
φοίεείε εἰϊαυὶ γαλιτ αρίάεαι ἐπριαφεπτιθιν δὴν ρδυςὶ ἴοι Εὐδηφενάπι νηὰς ἀγάξης Πιιάϊυπι παίζιταν ἐο θοπὸ ροτίιμηἠ! Αι αἶνις Ἂ 
δια ηυοὰ δὲ ἀπιρὶς χὶ. ΝΔπν ρορυΐαδνι! Ὀδιιπὶ πᾶ εοἶιτ ἐῃ ΟἈτΐο,μα-ὀ ἐτυλδειὶ τα νεγὸ σάτοᾶς ά4ιις αὐ} ἐυ πα ἡ νας ἀεττίπικηῖο. 

ἱρὰ ᾿μ δονΐἢ 
ἐχροτϊπλυς ) 
Νεποφιιιο δ 
ξαΔεεὶς (ςἰὰ 
πρῖς τοπάδο, 

"δεῖς φαὐυΐ 

Εἰ σἱὲ κ' ἀπαρχὴ τ Ἰκλὼ τ φύρκμα' ι6.] 9΄ Οιδά ἢ ρεϊπιτία (λη 

Βεῖως ριο βοὴ ρορυΐο : νὲ πιεητὸ ἀἰοῖτων Γυὐπὶ ςοπταπλα- 50 Ετ μας εἰξ γετὲ ἀγαϑν ἐριι 4.18 Αι} τος νετίς γττυτθης ἢ 

εἷα ἴω. δὰ ραυείτατουι τελαξε, Ηυὶς νεγὸ Ὀρροπιτας ΡΙεπί- ἄεηλι (ὥρογαγε. Ηαΐς διτεπὶ ορροαίτων ΠΟ ΤΗΝ Κ 

τυάο νεητατά, ἥιμιπὶ ν ἀο ςεῖ ἕαταπιαν οἵδ νετοτὰ βεης π΄. νοτὸ δατάπιζα διπυ μτιο φρ ἰριπμάίλσι ράτιτ. ΑἸ ἀιτ γεν 

κοιππιαμι δᾷ ΟΝτίμασι ἀσςοίατ. [ςπὶ ἐς Ρεοἰτιάης Οὐ- Αροίοίυς δὰ Ἰοοιιπὴ Μοιῖς ἰωρετίοτο ζαρίτς ἐπατυπι νετ, 

εἰπαν ἐζατυεπάμπι οἴ πλπι οοιπιπξηιοταρίς τη τὶ, νοτί. 1... ἀφιςἀ ςοπττανὶδ ρτοτίνις αὐτωνακλώσνι, ΑἸ ς ἐπίηι δοπιομᾷ 

8εὰ ἀνίσοπτες χυσψις οδίεπιάυον εξ η Ἰὰς ἀιίρυτατιο- 16 ἀρι} Μοίςη ἀς τὰ αιππήατίοης ας ἀείςε διε Κυκιγ8. 
ἢς, Δροϊξοίμπι ἧς [νἀ πεοευπι δὲ Οοπτιιπε πατίοης ἰὼ ρεὲς. δὲ πῆς ρορυΐυπι τὰπάοπι οχ (αάετγε ἐκρυῃ χις οπιτλγφ. 

μβετε ἀηϊοτειειποη δυο ἀς ἴπραμε Ἀοπιπίδυ οι; δ τὸ Ῥαυΐὰς τοῦιη (ε τη ἐο εἴϊς τεβάτιτ, ντ ἔτος δά Οοημιτι 

εμίμα μλεοημον ςορἀϊεοηδιη “ ἴα μη λυτίοης ὅς. ἰη διπιρίεξεεηάο Βυληρ εἰτο ἐπιτάπάυπι αχεωιρίυτα δάήι!- 

Ῥεηιεαάίπε αἰξίπιαο : ἰτα νι φιαβάϊα ἀυτας δ» ηντίο,Ν, «ἂς (μα: ταηθεσὶ ἐἀοἰτατία ροιταίονι { οὐπίμοροιπεοῖ 
νοὶ ΠΕ εχομί ερ ΡΙειἰτυάτης νετὸ ἐππτὶ ἀἰςλη 8: ἄστη ἢ 30 πρέον μίαν τω σαίρα.Ν αἱρλτὰ δι Εταίηγις ἀὦ νουθυπη, θη 

ἰησυΐος Βοιμίηεε ρεέϊον, Ἂ (εανεὶ κά ΟἈ τ ϊαπὶ νεηῖς, ὅς. 'νεαπν: 4υΐ Ἠεθταίίπγυ ἐοτιδέθς μετ ἡοη μυΠς οδίυ- 

ἀν εις, νη αθδΩι ἐποιλεων ἴογας. ͵ ες τίοιβος ἰη ἰσοο. 4 ΕἸ βενεπν,κοὶ σώσω. Μιὰς τ. Τ 0.4.6. 

"3, ᾿᾿βδδενιὼν φυῤάυην, ἐφ᾽ δέν. ας λτα, Ομανάϊο: ινεῖτι 1: «ὐνεξῆο ναζοκή. ΝᾺ]  κτᾶν ον βιομγοα (αἴ γειὰ ὅτ 
ετγοτεπι σζίατω δὲς ἰάσπι ἐπτοτρτον δάνἶς Μλτίδοις 37:8. ἀρράτεῖ δα ορροῖτο ποπνίδο αὐτίλν μονα ἤπεηρείο. 

2φινι ἰδιαπποιδυίπυς, Ἐπ οοττὰ ἐρ᾽ δον ἧς οτίαπι Δοζιριτυτ ας. ἐμά ἐκ ππορρη γζωὶ ἐκ γονμών: (οἰμεγεῖ φιν!άςπ τοίαττδ τις 

ἃ Ογτίς δε ἰρφϑαπάϊητι χυϊὰ ῥεταῖ (εηβεμεία, Οτιβοος, ἔξίο ἃ πιοττυαΐο ἐυπη τεοορ οἰ ατίρης!ς αὶ ἐς 4.12 ρτορηὲ οοα 
αὐτοπν ραπὲ υἱάϊευϊαε εἱς 4! πος ἀϊξίης εις πϑὴ ροταίς, αφὶς Αροβοΐων μος ἰη ἴοςο : νετὰπη 
ἴπ νποδοάϊος (Ὀτίδίκιις ἐφ᾽ ὅδεν οἱμιοχριιαέῃα ράετίουϊε 4) ἀϊςαπάι Αφυγα,θοτε ἀϊςὶς ντ φυυπιαᾷ Ευδης εἰίυπι ἀτξοῖε» 
διύμᾶν θὲ ρτο ὑμῖν γίΡ. Οπτειὴπι Αροϊοΐασ δος ἰτὰ (ςεἰρῆτ, τίης φείδαν [ὑἱἀαὶ, πιὰ πάμι5 φυλῇ του ίζας, ἀγξυπιοπο ἢ 

νῖ, αυάπυις ἥπρυΐλνεπὶ ἔδοὶ πιοϑεπίαπᾶ ἀεείαχες, ας ἤδι 4ὦ ςοπιρατλείς ἰαπιριο. ΝΝδιη, παυΐς ἢ εχ ἐπ [υἀσόοτυπι εὐἱλ» 

Ῥηυδείδν αἰιφα κα ἐμτίο ττίξνιιρτο νἱάφατυς ἐπτεγίαιελίηεῃ ἅ- ππέατα Βος Ἰαςπιπη, γεῖυλς πριράμοννε ἤετες τεοοποι!μεο- 
οὐἰὲ ἰδ ἐδεπιοό τοῖαπι νὲπ δυίυ ταεϊοπ αν 4 γαῖ: Οεπτοε, πίε ραττίςορς : φυϊά δἰ υὰ ππιηάο ἰρεταπάσαν εχ Ἰρίοτυσι 
ἰὩο εἰξαιρίο κὶ Τυάμεον ρτὸ νἐσίδυν Ἰιςτιβιοίεηόσι ἐχς [αἰιοίτατα φυλαι νέ νεϊατὶ τευ υιίςοι Τα επίπνρίερυπιας 
τα, ἴθ δο οἷα ροΐξεην αυὸδά ἰοηαίκος τουηυϑη Οεῶ- δυπιυΐλτυσι ετίς πιυπάϊ ξευάϊαπι χάνι δι ἐριὶ (υἱπὶ νη 

εἴα Αψσίξοίυε, ἐμίας αὐτιίτααν αυϑεοσίκαι δὲ φκαιηρίαδη 4} ἐαπὶ Θεπιίδυς (Ἀτηξυπι οὐππιρ!εχὶ ςοπιπιυηι {15 ε]ιςιτ- 

πιοτὸ μμξ ετίαη ἐιπριπὰ αοη μοί: σοοτοπιηί. [ἴλαυς τὸ ρεγζυεητος. Ν τη ἀιδηιμν σεοοηςἰ ατίο ρὲ πιθοάνπι 

ἐν ὅσον [ἰς ρυεο ροήδιπι ἐπα ἐκοοριιοης νὲ ταπιση Υἱτὶ Δ’. ἱάπὶ ἐξ ἀϊρετία, ταπιεῦ αυυπι ζαίποειιπν βέωε ἰῃρησᾶι δ- 

ἶ ραττίςυ!α ργοχίσιατη : πέφυε πος πιεηδευπι ἢυς ἱσψαογις, ποηάνιη ρἰδηὲ πιμηάυο εειικιτὶ [τὺς [Γ05 

ςοπηδέτο εὐαν νερὸ διξώζομοϊ ευ τιν. γώ. ὁ 33 4υπι ἡοπην!! πρῷ δος ἴοξο νίατρδιαιη ἃ βαιο, 

{ εἰ υδεο,δξαζν, ἰὰ εἰ, ἑαΐξης δι ϊυδετο τράάο, ἤμε ε- 79 ἤοη πιοάὸ πυϊυπι δίς ἰσςαπι μαϑες, (οά ετίαπι ϑαυλ κα: 

τοῖπο: ἤξυς υδεῖ ρεουεγδθιμίη, νἱ ϑραγελπι ΜΗ υε τεηε τεράξηει οχ ἀΐλπλεῖτο. -. 

εαἴχυ εἰξ εηεοχονροι δὲ θῆκαι ἐπί πΔροίξομως ἴς Ιρίο» 19’. Ὡμδ 4 ἢ βυννν αι εἰ δὲ καὶ ἀπαρχὴ ἐφ νὶᾳ Ὁ εἰϑανεπδ 

τ ἰυάπκοτοσι εὐ οὐδ οανκῖερε ᾳυοά δὰ οἴδοιιπη ὅτε ἐνθσθοε Τἰνοσρ γι αίτυε “μι ἐσαρχίν ἱπιετριφίλθι 

στα ἐΠυβεδπάυπι ἃς αοδιϊεκηάυπι ρεττίπεγεῖνε αἰ!ανο ες αἰ μμο οἱ; Πειπιοπευπνεχροθείηηα ρεονίι ἐσκέλα, ΝΙ- 

Ξεἰσεγρία βυάίο κοεδηϊ [υὐδὲ δά Οἰετυδη ἀροοάγεης. Ἰνῖο γεδίον οἷξ Εγδίνυ οριηίο 40, ὠνωραμιὶ ἀιεὶ γυμι ίω- 

Νὰ ἢας ἀδπιατ τατίοηα οτρδτυτ αἰίξυλιε οἰπηϊερίασι ἢ πιεπευζῃ οχ 41 {μπϑίεις ππδία. ΝΝεα 6 ἜὨλΠ) ἀσανχλ ἀὰ 
πματαρὶπείπεσε Θοιιαο ᾿α ψίδεουτς, Ὑ ΔΙ ξοια Αἰ οκονβεθ. Ροιοί νηάε ἰυπμεως αἰψυιά, [ξ κὐϊρίωσι ρφτίυ ὩΝΝ 

; ἯΣ } 

Ἷ «Ομοὰ [ι ἀεἰεναο [μμς 

μον} αιλύλα ᾿ 

«κ᾿ Υ 

“11ο ἀεϊ ϑατατιδο δὲ ἡπυά πλῖτοῦ ᾳυοὰ φὐοκμᾳ π
ᾶ ρυταῖ τος 

(τὶ αὐ τίη δὴν μαηιοῦς τέρετατᾶ, (
ξὰ υπαρὶς μὰ πιο]ὰς ἤὰς 

οἰ γείάλε δά (λει θᾶ οἷεο «ὀίρετ ἥ
υς Οἰπαι ἔχ μερς Μο- 

(ἰος τίσι ἱπιηιοίανατις, ΝᾺ ργαιογαθὴ ῳ φυομα ρτο προ 

ΑΌ ΚΟΜΑΝ Ο8. 
ρος δοπυςηίτο ἐχροϊτίο,Π λὰ ογίηνίείας ἰρίασυμ ιιραπι 
τοίετας. 'Νεαις ςοἰᾶν πηδίϊλῃ,, ἰςἀ ἔτι ες ἀμῖ πιοίζςπι ογν- 
ΡάΙΓεν Ῥδαίες, νὰ ἰη ταρτάρμοτα βοτροτοτ άψυς αοὰ ἀτδ]- 
τὸ Ζιιη ὸς μοῖμν ροστιθσας λὼ ἡββηε Ρδπιμὴ ργιπηῖιᾶ; 

ατοίρτεῖανι ρίαν ἀυεῦ εἰϊ, φιξπᾶ οδίοςτο ἔνετις πη ίτιι- 1 αοχὰ οδίλμ σης το ται Πτλολιτις ἐλυιζειβελράτυτ, φιδά 

ἀϊπία ἀπαίορμα, αι τς ΡΙΑ οὐἴδάλς Αδγαβάμι, {{πᾶσιϊπι δὲ 

Ἰαοδά σιπὶ τἰνυῖτίις, τρίογῇ λις ροῆοτος π ν πὸ ςογρογο 

το αμοαίρε ταπι τολίϊα εδραγατιθοςἀ δὲ χη] νόσοις 
πὸ 

χονν διὸ ρκῷ ἐἰτοραραν οὐ μὲ 

Εἰ δὲ τινες κλάδων
 ὀξεκλάδϑδησειν, 117 

σὶ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ὠνε
κεντρίδης ὦ αὐ 

τοῖς γα σιγκοινωνὸς τῆς βίζις κρὶ τὴς 
πιότιτος τῆς ἐλαίας ἐΐμου,

 

Μὴ χατακαυχὼ τ κλάδων" εἰ δὲ κ
α-᾿ "ἢ 

τακαυλάσαι, οὐ σὺ τίω ῥίζα
ν βαςτίξεις» 

ἀλλ᾽ ἡ ῥίζα σέ, 

Ἐῤθις οὐδ, Εξιχλ
άϑησαν οἱ κλιίσοι,, 19] 

ἵνα ἐγωϊγνεντριϑ αὶ. τηξ τ
ος 

τα 

δὲ τῇ πίσει ἕξηκας᾽ μὴ ὑψηλοφθόνει,α λ-" 

ἐφοίσατο, μυίπως οὐδὲ σοῦ φείσηταμ Ὁ 

[σὰ ουαῦ χρηφοτητα κἡ δποτομίαν Θεἕ" 

ᾶ τ Ὅς , 

σε χοηφότητο ,ἱ αὐ ὅζιμείνῃς τῇ χεηφῦτης 
7 " ͵ 

“ἐπεὶ καὶ σὺ ὀκκοτπήση. φρὰ 

φδενάει Ἀσεοάϊιατίδαι ηοὰ εἴτ εἰςδίοοεηι (φυδπυῖε αυοανίπυς ρειρδτυλ Ὁ εἰ Βεης ἀϊΘίο, ου]ρὰ τ ἰη ποπυϊπίδυς πο ἴῃ Ὧ 60) νἱ 

εἰς ε ετίδην, ἢ ς φυοὰ ἐπ 4115“ θα σις, πο ὶς ἰδ ΦΠιΆζαΓ, ΝΑ) ἢιπ1ὰ αυϊά εν εἰς εἰςἔξίο, ἐς νειὲ οἸςθι ὃς ἱμῆκι, Ωοη (ωρεεδίμπείῃ ἐςίε γε} ουπὶ 

.--- 

ι{ἀπιν τῷ ν ἐγὸ ἂὰ 
᾿ οἰςαίξετ, τρέϊτιδ 65. Ρτὸ Ἰρῇ5) 
᾿διβαττςορο τά !ς!5 ἃς ρίηνιιο- 
διὲς οἷςα ἔλέζμϑ ἐς» κυ 
ΝΕ ρίοσιατε δάποτγίας τλπος: 
υδά 
βοντας σα γαάιχ τς. 

Ἰ)ιςο5 Ἰρίτυγ, Ὀεΐμαϑι ίμης 19 εἰλιι 5.7 ὅμς μὰ ἀχις πἰξετὸ 

γΆτηι γτ ἐρὸ ἱπίοτγείε,, ἐπιῃᾶ 

ον (ο] Βεηὲ: ρογ ποι εἀυλτατοπι ἀς- [1 ΠΕ ΤΗΙ ὑηιγεάως ῬΘδυϑρις 
Καλάς" τῇ ὠπιζία ὡξεκλαϑησοιν, σὺν [ξλᾶιὶ ἰαπε,τα νοτὸ ρος Πα ἢαὸ: ᾿ 

πε ςβετγτον διΐτιο, [εὰ τπετὰς. 
γἴο ιν, εὴ αι {τ ςυς νι ϑ άρα ἣν 

ἢ ! “" Ἢ15 Ὶ 

Εἰγὸ Θεὸς τὴρ "δὶ φυσιν κλαδωνουκ 3 ΞΡΕΌΘΙ 

εἰ. πγτάς Ἰρίτα Βεηίρηπιταῖξ ἀ' 
ἷ 1 πριαεϊίατη πὐκηθις 1) ς!:ἢ ς 05 

ὅλ μι, το πεσόντας, ὁποτομίων, Κ]ὶ δὲ : ἡπιις 4υὶ εσοεἰἠετῦι, φισοίδηι 

σμογίτατξ, το νοτὸ θαπίρηϊον 
τοιηοίι ρεγηάίοτις τὴ Βοηισηὶ- 

νἀ ο]ίςος τὰν ἀσπιτι ροίϊεης γα το] υστη ἀπὰ {48 ἔτα- 
ξ:5 ὕθπὰ ςοπίοιεηται ριπίεις ἃς ζοχμεῖς μειίοἰυεῖα ρα 
ἡΠτπς ηναίἴα ῥρτιμγίείς, ντ ζει δητιιγ μδιμιτι λρ.1}2.} 1. ὃς 17. 

ἀϑτσος σαν ας ον -: ---»-.- α --σ«-.--.... 

ἀπθρον πεψ πε αα ραν Τ 
το! ὼ ἀ ἢ που} γδροὶ ἐς-} 17 ώμαβ ΓΙ Ν 

δ ἢ. ὦ [ἡ 4(ἢ} (μην, τὴ ἀμβειν εἰὶ οι διε. 

4ωμηνοἴηαβεν Ἔ{{πὸῸ ἐπ{ το. πιλτδιὶι οὐ τὰ 
ἐφ φε δὴ εἰ ΐμ Οὐ [θεν να. “θη (ξουι, ἴα- 

5 ἀχσιν ξεδις οὖ 
ἰδπν ᾿ 

τό τὴς τε ᾿ηνυ] πη 
ι8) ,ΔΜοίν ον τὸ φάμενοι ἐρίϊε τυυ ποιά 

τάπηο: 1 φηδά β χίφοτίατι", τοδιοτίυυν ἤρο 
ἠἡφη ἐμ υδάνεφην βογέα, (τὰ ἐβεα, ΥἹ ἐς 

3 Ῥουὰς τς 

ἄνερ ἄσ' ρίηριεάτην οἰῤηα 
[αῆιω ες 

σ] οὐ γ 5φηῦ τοι γδάϊς οι 

Ἴ]Πνηδιεκ τε. 

γΑπΗ συ! ἐφὸ ἰμ{ἐτάγ. 

ἐἱμαιοην εξ [ωηε, ἐν αω- 

[ρενεεἀ εἰπε. 

ἰνδιμᾳ νάπη πο) βεβεν ον 

11 

“"4εν 4μὲ «εοίάετμηῖ,{ε- 
᾿ρφειβα! θην θη ὁ ἀμ φηι,δ0. 

Αἰϊοαυίῃ “ἃ τὰ οχεοιαύγις. 
"ὦ ἢν ἐκείάενρ. 

αἰίοταπι οοοτειπρτογίς ἃ οὐ τὴ ἴοι ἐβ ὠλῥώρῳ ὅς ἌἽταοῖς ριοχί πη δά συξι δίῃ Πδὶ ριροῦιαπι συττμηι. 

ἘΈ ΟΣ ΔΕ ΝΣ το τοοῖΣ σες στὶς τὶ : --- 

Ἴ7 Οἰεαβεν, ἀγκιόκαρτα οἱ ελίεγι διτουίυς ἤναηι Ἰητερ τα (είς μοάις Ομ ΗΠ ἰλποςνοολης, ἡ πέδαι ἡΐαπὶ ρορυΐαπ) 

δος πό τπΐεγιητυτι οιηροίϊατ υἱῷ Αροτυΐας ποη {1π- τὸ ( φυοά αἀ οὐχὶ ράττες ἀττίηςτ ) οἷ πιρροβίταῖς ὃς πιεπεις 

φυϊαι αἰιχιςτι βοηγης ἐα Οεπητῦὺ. τά Ῥτορμλῃᾶς ἀεητος 

“πη νηῦ ζοχρὶὶῖς οοἸ ἰςξχας, δὲ [υὐπὴς Ορμρύνταν, 4 Ῥιομ, 

αὐτοῖς ὦ τὰ ταιποίῖ ἀςπαέξοτυαιίοοι πον ἐν «ὐτοίς(ἱντ 

γιευς πίοτρτ ΔΌ νετυῦ ἐχρτοπτ,!ο "ἰϊν γρεγιπ ἐς ἀςοριοπ- 

δὲ δεῖ Ηεδταὶοὸ [εγιρεἴοτ Αροῦ.ὉΜῈ [Ρ408} ρτο ὈΘΊΡΌ2 ᾿ 

{βννπικοηναην,}Ν νάστιγ της Εγί πιο Ἰηςς Ἰπτογρτοτάτ!ο τὰ» 

τοῖα, [(ράνετοον ἧς ἄσροτίας εἰδίς]ὰ ψασά ἴῃ μυμς ἰούσας 

εἰ εδιπεπτυς. Ρυτάτ ἡ τοϊλανι τη «ὐτοῖς ᾿ἸΟὉ αἰ πΑβὸ τὴ τᾶ-. 

ὁ ποιοχοῖίος [τὰ ρορυδά ἰρίμπν Τὰ ἀαοτιην βὰς ΤΎΧΟΙ 

Ροτιεγῆταῖς πηραμί, οαπιιξδιις ποάις νοχαι α΄. ἀτὰιις λάςο,. 
τὐτρ ΗΠ πη υἱοϊοηπαπίς ρτοροῖϊτις Ἔχ οτηρ 9, πάις ἃς Ὧγλ- 

15 τρλάἀιγλητιαῖ ογο χιοκὰες ἐς δςος ργοςοῦ ρτο 1υἀκὶς, 
οἷηίης Ιοἰὰν τι, φυλάσπι ἰυδεὲ υἱοιίςεσις τὰ! ςοητοηιρίμην, 

ὃς ἀισηὺς οἵ ἱπρτᾶτις “τε ροριΐες τη αἰιςπι (σις σ ΠΠπνὲ 4- 
ηἰηιλάιετια5: (ἡ Γοιπίης ᾿Ποπηιηοτὶς Ἰστιάοτὶς το, ὅς πνιίς. 
τος τείρίες ῥτορίεῖ ποηῆοῃ τμἢ. ἸΝΌΡ: νςγὸ οπγηίυ δὴ 
Νορηίθνη άπ πλὶς, ψυος τάηγδι ἀιζπάτυς 65 τὰ πιΐσ 
ἰογςογλιλιπος ἰθις να τη δ γἀτίὰ τὰ ρτοῆςίςητες, Ποη [5 

οἰεῖ ἱητοῖ ἀρατατ! Ἂς ργοιράς π:μὶὶ εἴς Φπος οἴἴεπίλι πι- ζούπας γα κῶς δὐθοσίως, ἰὸς τητυσιςηῖα », ἰςιὰ ρους ὃς 

πιεὴ νοὶ σεποις ταυταῦονπ εοἰϊοίμιης νἱδεϊίοςτ οπιηίτ' 

διε νβετα Ατάμὶ πα]! φάδιις πηξτίο βιξξα οἷν οἷεα δὰ ἀξ.- 

εὐχαὶ τλἀϊοὶς δι ταπποζια φυογῶ ἢ δηθ]1ος ἀςξεδέζος ἐς 

γ΄ ἀἰίε,νς ἱρίοτεγότας αἱ ες οἱκαβιτο ἀςοςτρτ. φάθι ἢ 

φυΐη γλάϊοὶς ποπγίηε πες Πφάτωυς Αὐτὰ μάπι" οτοζεπτίι ρᾶ-, 

κεῖτ οἷος νετὸ ἀρρεἤλυοπε Εεοίεῖα {τλεἰπεῖςα ας οχ ἃ- 

«διλδιλαιοτάσυ τλᾷλος εχογταοης ἀξ οηΜΕΡΟ Πἢ αυδῇ {ς 

τονε ουρίιοῦι ἐφιτας ίμης πατίαν τ λ γὴν ὅπος (ληξϊος 

εἴϊε ἀϊχίτιη οἱεὰ ιδτέτοραἰτεεί νετὸ ςἐγδξι  1Π]ς λόςεῆῇε 

ἐπβηίξηνααι εχ οἱςαίϊγο ἀαςετρειιροῆοα ἐαῦτὶ ἤνοτ ὃν αὐνπῖς, 0 

ἀνε απ }Π|9 φαὐ ἴξιηρεῖ Βαίεγυπε ἰμ οἷεα ἢ Βος τείειτο 

Ἰκεᾶι δά ωρετίοτίς γενῆευ! οχττεπιῖ ραπέηνε δ ροϊταπι 
" δέρτο σωὶ ἴσυς αἰνοὶ πρε)νεῖ ργὸ {Π ς υὶ νἱάελιζεῖ μι 
ἐχοιῇ φιοπιπὶ ρτοχηπὸ ἔλα εἰξ πισυι ον μιᾶς μοϊξοτίοτ Ιπ 5 

ἐερτςίατν, ταὐι ὥτηρ!ςίον νἱάστυτ, ἃς ̓ " ἱπτεγρτεῖίς λα- 
ἐλοητλῖς εὐβιπιλῖυτ, 4υΐ ρτο ὦν αὐτοῖς μαρεῖ Δ "3112 [ὑφ-.- 

ἀανηνε ωϑνο"}:, 18 στὰ ἀγα πηι Οὐδά αὐτέ ρυταῖ Εταίριςρο- 
{πιοπέ ἐν τςδιιμἀφλτοανίους ἰα Το ΠΟ! ἐπ ἀγογπδι ες 
ἱηγιλάϊο, ὅς πινμιδὰς ἔοι παν, πυδι πό νά στιν ῥραῦις 

νει τοὶ ςοβπιοσης διἤἥλη ἐλα Υἱτος σας πλρ]ς οος ροῖϊ- 
τῆυς Ρεῖ ὅρ' ἥρχτῃροτα Ὰ τοέχαπι ν᾿ ληι τρυοζλτο, 
νζ ἂἷν ΟἹ πηι ὑλ δ ρορυλις ἰξωνεῖ φιοχιβοςτς Ὁ 
ατοτημη ΑἸ δῇ, 4, ἴων : 

10. ΔΝ φἤξοντον αϑεθχιῃ  ψπλορρήνει. ὙΟἱζάτα, Ν οἱ αἰδμα 
[σρενε, πες νΑτίῃὰ, τες ἰλιὶς ρετίριςιὰ, 4 ὁ ,ἀ ν"ιωο, 
ἀνὰ φοζιύ, ΤῊ ποτε Αἰ δὶ ἀΐχεπιις, εχ ΗἩςρἐαοσιιτ “θη. 
(πετυάιης, κεἰς ἰοίαι Ὁ συ ευπὶ δξπίβοαις : αι ἀες]δ- 
τὰτσπδ βρεῖς ἀἰοτορας αν Νὰ ΡΆυ]! λἀηιοπίτιοης. 6 
αυς κοΐπικαπιοῖςῖλ νοζᾶς ττοριδατίοηξαι φοωίζιςητῶς 48 
τεςοποιατίοας ἀυθίταπτίς, [τἀ ρίλπὶ υ]λιη ἃς πιρήξίζαπ).. 
Το] οτιάί πῃ ἀπιανὶ ςυντ πιαρηβ το φίοης ἃς Ὠεί ἐςιδ- 
τεπτία (οἰρίυπν ἀοουίλοτίεν ὃς τάπιε ἀμιοτιον ἑη Ρτοιη 
εἰ χείρ εἰεάτα Ἰα ΜΝς ἀςαυιοίςςπτίνηνε ἴῃ κησάμς ἐτέθη ἢιι- 
ἐπθας ροστυπγ τταπαυ Ππηγιμῷ Ἰαυσοιαῖ, δίοως ορίμν αὐ 
τοξλητιλα ἃ βάνυςια, ἐἰς τε! ἰοίυπη εἰπιοτεπι ἃ ἀυδιτατιο- 
εἰς ἃς ἀϊνι ἀσβείχ ἤλεῖυ ἀμειαψνετς ορϑτῖεῖ, δὲ 118 δος 6 
ποδεαίαϊατϊς ίεευτος εἴς νος Θοισίπυς, γε ταύηξη ἐς τες 
ροπάλ ἢάε ἀϊοε ἃς ποέϊας Ἰασοτεινας Ὑς ῃοηδῖ Δ Δ. 

Ὃ 

Βοειπίοτο, (ατοτὴπι πιδο πὰ Αγοβιλας ἀείινρῆι εχ ορφίταϊυ ΡΒ ρ..::. 
ΟΣ " Δεραρηοιρε δ σν) κρινωνέ Μ ὉΪΩ, δυενς, Εταί (ἴον 

βηὴ κδξ (ς πιβειτίοηε νπιογργοίατον Ἐδκας ᾿ς οὐίξευά- 
ἀ( εα Απιρὶ οδττα ςδηνποηι ἂρεἰειτυτγε γατίοπ αςοϊδεις 
γι βοϊοηὶς (εειλις ἤβεζυς τασεσξαν ἀτθοτις ΚἜπετοίς (ιςευ:" 

«ὦ οἰῃ ἐχρεο πε Αροϊιπυλίιε ςος ἐρι" ἀτξαπρότο ἰοζῦ ὡς όηνοης ὡϊς 

ιδ΄ Νεκχίννιενε αὐδνενβω τόποι, μὰ κριταιρύχιο ἿὮ κλώδον. 

Οἰοματὶ αυϊάδ ἰὼ Ὀφιβίηο(ι ἐδ ἀξ δεποβειν [γον εαἰη]α- 

ξατ)πος οραρτεῖ, δὶ ηδ ἰτ νὶ ἀσίρίειδινιι [ἀποτμυος ρο- 
τον οροτῖτε δὰ μγαείι ἐἴλπι βεπιυϊατιοηδ ςαείτατο, φιοά 

11 ΜΝιωεηραιδι! ν πεν, Ὕα κτ' οὖσιν κλάδων, Νατυταΐες νο- 

κάτηοα φαδὰς ἃ ἠδτυσὰ ἢ «ἤει νἱϊὰ (κηξείταε, [τὰ 4υὶ οα τἷε 
εἴϑης παζηφυοε ονπίπως ξιαίξο Καάσις ὁ ἐςί φαις βέα- 

εὐδιις {δι ἐσφεορατας. 4 {" Με)μδιμασωι. πο ἀὐοάὺς 
ἵβῃ φοπέευγνε μόπονν, δι νας. « «πως 

νρι λιν, 4 .ὅγεὰς ἐατοτρτο Ἰοξις ἴσοι ον δὲ σι φείσεται, βογ Ἐν 

»βαμεθδὲ γένει α νεὶ οἰ ριΐπ Οὐποληι ξηοτάθιτ. ἀερτλυλῖα 

Λροιτοι! ἐδητεητι. ΝΝες φαίνῃ Ἰοαλπρα; οἰτοὶιε νῖ Δ." 

Ὀέξεπι,(εὰ ὁ ςοπιραταῦε αὐξυιπεπίάτον Αβλειηάῃ. (οαν-. 

Αἱ ἰλέτιαι εἴδει ὁ ηοδιςιλιπρειδξ νον Π)οο ἰετιήτοιπις δα, 10 μλμκεπηῖς ἀυτονη εὐϊτο ἃ ἦμο αἰν) ξοάνεεν τηλημίςειρτὶ τον 

ἐντοδου αεκ ςἔλι ἀκης δι ἀλδιιηι γαηλι ρεοουϊάνθιο φὰς εἰπομε μὐπωιγνδιϊοξιιει φοίσντα τοι αὐνδειι Ἰεξειοι ἡ Δεν 
κι} 

4ιοά ἰπ ἰυ- 

ςομαςηιηλυΐς 

ἰρῆς αυραυς 
ς ἰημεπίδιυῦ, ἡ 

ἔν βάε 44, ἠοὶν αἰωπρ ἘΣ δαιξ Πίηο 
αυοηιδβεης. 

,Ἱ δι ἐπρῃ Ὦ εἰϑ ΔΝ γ4- ταὶ ἀοδϊειηᾶ 

ε] αιεπάλνῶο-. 
τφ ϑ Ὁ ᾿ οὶ» εἰἷἰς ἴυ ἀξ. 

πε [οεὲ πεζ οδο βανεαε μαι Ὠι ἰ6ῖο. 
Μ᾽ ιάε εὐρο δοινὶβαίεην τὶς στιλπν ρτο- 

, {πμετλεκίεπν [λειλην ὅθ. χισιότυ δι κεί- 
Ἶ ρεέζας πδάιϊιπι 

ει αίδην 1) ει} βενηνθαίε- αλάθαι φτᾺ- 
τὴ "5 δοηιαῖε : 4ἰο4μπτια ρεχίλοι ἢ: 

ἀεπάμιν εὐἰδιῃ 



χὰ 

ξιΡ.Χ1.8ο : Ἧ 

εἰν Πδυευῖν αὐίοεϊθεηἀ αεεῖς ἰητετγορατίοπίς ποτα, ὃς ἰϊὰ 
γοιτεηάες ἢίς Ιοεας Νυπὶ φυοπιοάο τί οὶ παν δοὰ δι ἐπ 
γρο πιλπιιίξεῖριο ἀδοίξ ρατεῖςι!λ μήπως, 
ρυπέϊα αυῤῥιλιις ἘΠ Πἰρῆη ᾿ς ποταδαπε. ἢ 

1, Βοϊδινοηιραιενν, χρις τοῖα. [ἃ οἷ ἐποίϊςπὶ ἃς ἴοποπι πὶ" 

αὔπαπι, ταὶ ὈΡΈΘΗΙΩΣ ἐποτομία ἰὰ εἰ ρτοῦ  (ουοτῖτας δυππὶ 

δος οπὰ 

»Μουϊΐ δά ιἔ- 

ίαπιπιο ἰατς αὐ νίαμπι γεϊξοδηϊας. ναΐρατα 
τερετίς ποπμὲπ ὈὨςίγντ δὲ ΟἸλτοπιοπτάπυν σοάςχ! δὲ χρη οιν- 
σα ἰητειργεῖάτας δπίβαιεπ, μοι νοςάδιυίυιῃ νιἀ οί ἰλτίας 

"ρβοτιλῖις οχ-, 

ἘΡΙΦΤΌΡΑΥΝΙΙ “ 
ἘΠῚ λαῖςπὶ μος Ἰοῦρ ἀπ! οἤξες ὀοηβἀοτξδυτη φοὰ ἰαιο 

ΡΆτετς. 6 ζ0 ὑφηϊρηίμαίο, ὧν χρρφότητι ἰ ἢ σὰ εοπάϊηοαης Διο 

μληὶ Ὁ εἰ δεπίξηϊτας τὸ εἰοχιτ' 5:1. ἐπίγὰ γι ρβεγυ βγάν πρ- 
[νίκοτάναιν, ἱερεῖ βάτην πορίς ἃ εο τηιοτιςοτάς ἀοῃαταπῖ, 
μαννα ων νυ ,μθσναννσαν. πανυσασισπα πον 

δυΐαν Ἐγαξελιϊοηις πποπιυιπῆυϑιηοη ἐς ἤρα Ποηγη θη 
(ςἀ ἀς Θεαυίδιε ἃς [υάαὶς ἰη φεποῖς ἀνΐετεῖς Ἁῤοἤοίυπι; 
πεψυὶς ξοττὲ ρυτεῖ Ἰποοττυιη οἰῖς Ὀςι ἀσοχεῖιη νοὶ ἴῃ εἰ. 
επάο ναὶ ἐπ τεργοραπάο, 4υοά [ἰ πΠοππα}} διτοωϊὰ ςοηῇ. 

Ἐξ, ήτως πδὰ τη πἀὲ λὰ ᾿πππον εἷατὶ (ςορυΐαπι Ὠλιυξτλο 
δίνη ξοβεης, Ὠεϊπάε ετιλπὶ Ἰπέΐτιο δὉ οἰδέξίρης {12 νῃ.. 
τλυτ ,υύς οὗττο δὲ στον πὴ λοὶ ργορ οὔτο᾽ ηκίτυ, ἱτέμχ. 
υς ὅς εχςο ἃ τεργοβρατισηβῥάετετο εἶ ἀμῃηρυοηάο,νς 

ἀἰεχιδππαν ἰπτεῖρτος ρἰυσθυ οἰκξοηάτε. ᾿ ᾿ 
4 ΑἸἰιοχοῖν ἐπ Νὶ εἰαρτὰ,νογί.6. 
{ Ειιε,φὶ συν ιὰς ἱπτὰ 18. Ρ 

544 ἐσ ἐμ ΙΝ ΗΡΣ ΜΠ "αὐ τὸλ "ἢ 22} 1. 5εἀ ὃ ΠΠ|0, ἤοη ρογιᾶίς- 1) 
δῃν εχεῃί δι ΚαΙ ΟΆΘΙΝΟΙ ὅδ ι18) μὴ ΣΉ Με σον ἐν της ἢ ἸΠΟΥ αὶ τς παίειευ: πρ [Ὁ ]5Ὲ ἰο ἐπεγράμ ι- 
14 εξ δειιᾶ ᾿ ' εἶ ὧῶ' ΟὟΥΤ ᾿ διίωυατο ᾿ χὰ Ἰῃέγες 41 ἐς, ὁμ{ετε ᾿ Ξ ἀγορᾷ . ΦὙΚΑΤ ΘΙ {] ς : ι οδο (γα ην τ ΡοίτηΣ εῇ εἰ 
εδάϊοξα;, φυΐ Ἵ φᾷ 4 ᾿ ͵ ᾽ ͵ ἢ ἴυτ: ρϑιες δηἰπὶ εχ Ὦσςυς Γυ 1 σ Δ ΒΕ Ῥ ἐν βε 

[μοί δανροις γοὲρ δον ὁ Θεὸς παλιν ἐγκέντρασοιαο-}) ἢκτὴ ξοείηΐξεοῖς ἽΕΙ: “Ἐπ Ἴπτμαν Ὥεω. 
ἐπίφευπιυε: νδωσος . νον 

του φυοηυς τοι. . ᾿ : Εἰ πιῇ ᾿ ΙΣ Ν 
αἰϊφυδέδηιν δὲ Ἕ Δ δ, Ὁ, ΚὮ ΤΡῚΣ ᾿ εἰόχης α -]» τε {1} ΟΧ πλῖΓἃ 1: ἐχέ-[ 4] ὁ 45) ἢ μεθα υκιμγαὶ 

ἰαἐρεεῖξ ἀμ" Εἰ ὃ σὺ κι τῆς Ὁ Φ ἐξ τ . ϑυ5 ε5 οἰολῆττο, ὃς τατον π-  θηου ε οἰεαβτο σ οὴ- 
πα μωνα νὰ 20"λαϊου καὶ ΤΥ φΦ υσιν ΜΕ νΤΟΛΑΤΗ(Ἵ ἢ έηγατα ἰηἤτυς ἐ5΄ ἢ νογᾷ οἱ ᾶπι: [δε ρεμῥηναλιέυμι οἷα 

«υρι ροίεα οἷς Κολλέέλαιον) ποσῷ μρλλον δυ 0}, ἐβεβὰ παρ 1} 4υὶ παιυγαὶςο ἐφαρε: τ (μἰ Τωμρι 
ὙβΉ μανῷ ΟἹ ὕσιν, ἐγκεντραόδησονται τῇ ἰδιᾳ} Ἰίμης, ἰπίςγοητυν Ῥτορτίᾳ οἱθαὴ ἰωιτᾶ νη ενενεων βρα οἰίωο 
οεἰυπιυει φυοά ἐλαν. : : ᾿ 
Ῥεαίοειίπι 10 "λαὶ ΠΡ Νιλφοὶ 5. Φ ΝΟ ἰπὶ δῃΐτ νὸς ἰρπογᾶγς} 2 ΔΝ οἱο ἐρέπν υνον ἤζηονη- 
ϑειοπίδυν ο΄. Ου γὺ ϑϑλω ὑμᾶς αγύοθινγ) ἃ , Φ », λῖγες, πγίοσίυπνιδος» (ναοὶ [γε αίνει, που βενιμηνίος, 
φορυ! οοπ. κ 5 Ἷ ᾿ὑ τε ῥαυ- ΠΡ Ὁ : ( . (Ὅε "ον βιν οὐ ἀκβάμεν οἵ, τὸ μυςῆρλον τῶτο ( να μῆϑτε παρ. (τἰς ᾿ἀρυἀνοίπιοτ ρίος ἕρίςη- παμμεὶ Μὴν Ὑβηιμ. 

τῷ ε ͵ » β ᾿ Ἷ σε Ια οί τοῖς φοῦνι μρι) ὅτι ποόρῳσις ὃπὸ μιϑξφιίς τς5) ΟὈἀυτατίοπεπι εχ ρᾶτις "- “δηνίιαε Ἰβαιὶ Ἢ 
Βάήραιο Ἰσραὴλ γέλρνεν, ἃ τις οὐ τὸ πληρφμα [τς]! ἘΠΕ Ως, υονίαυς ρίοῃ -} 1πες ρίενμνάο Ορνα 

“7.9. ἽΝ ἐγπ' “οι ἐο Οεητυοι τβιγοιετίς. ἐηζγ γε. . τ ᾿Ἰυῤκοτυαι ἐθνῶν εἰσ λϑη.- .1}} πβροινα : ᾿ κεδεμείο μους Καὶ ουύγω πεῖς ᾿ἰσραίλ σωθήσεται» "6 Ετ τα τοῖυς Πτδεὶ (ειδΡ].- 16] ΣΙ [εουνηὴν Πραε [ιὶ. 
ἊΣ αλρυντλῶ ΤΡΥΦΗ͂Ι ΗΈΩ, ἐκ Σιὼν ὁ ῥυό.} [ἴτ: πους ογρτατη εἴ Ν ἐπτςι}] [νὼ βασεβὶ βέεωι βηήρίνω 
ἵν εὮ βεπίε ε- χαϑτς ),λρα 81.5.5; νσαξε β ὑπὸ "οχ ϑίου {Π|: νἱπάεχ᾽ δι φυετιει)] 4}»» επὴει ερς ϑηφῃ φιῤ εν 
υὐρι αλλ ον εὗνος , χαὶ δαοορέψοι ἀσεβείας ἱτηρίοταῖς5 ἃ ΙΔςοῦ. ᾿Ἡκέν ἊΝ 
βαρεῖα ἐπ Τ᾽ αχώξ. ΠΡ οἱ , [5 ΕΔ ΉΗΟς φ|ξ1}}}- ἃ πιε΄ ραδυιη,,. Κι θγοεϊῃς ἃ ποειιβο. 
ὑτυτοἤυὶ νι » Ν Ξ ἕ -Ὁ 1Ό. ἰραενήδιυ. Καὶ αὕτη αὖ τοῖς ἡ παρ ἐμοῦ ὄν. μαι Δρίλιίςτο ρεςοαῖα 1Ρ πῶσ νι αὐτο 
με ἱρῖ! πα "ἢ, ὅταν ἀφέλωμαι τας αμκαρτας αὐτῖ . ΟΥ̓), ᾿ , βϑες 484 εογμην. 

" [δὰ Ἰχέρυδ 

Ὁρἢς(α)εβιολοίτοι ἀπιρ! δ ἀπιιτιαυοὰ Δαης δἀεὸ ρετεϊαλοίτετ,ρδας  Ππιὶς ἐχοερεῖ: τορι Δίλης, 
-τοέπάττοτσέστο νὸὺὼ..--.... Ὁ. -τ τ΄. -.---- ρας τροκε ι δεν, ἐπεοὶ 

΄ 

12 Ροῖοη εὐίμο αβ,Διὼ τὸς γὰρ δῶν ὁ Θεύι μοηβ ὲ πγάίις νν. ἤυηι νεῖ πολιῆς ἴσπεῖς ργοβισαπτογο Αὐ ἰστοτιπι Ἰμἀχοτά 
᾿ἀεῖυς ροράας μάθοτς ἰιᾶς ογατίον φυμ πὴ ιἰ δίωατος ὅζξεν ἀςεἰ- ὲ 

Νέᾷηε ἐμδεινάν ηεῆμε υε- 15 ταράϊο ταπιέ ηὖ ροτεϊίνι νπὸ οἵ ζοῃΠτιθλης οἴηηςς αὶ 
- ὁχ Αἴΐὰ ἃ Αἰτιοὰ λά ηος νεπιζ)ψλ τὴ εἴτ [γεσυξεας ἤυππ. 

24 Ἐχιραιηναἰὴ οἰφαβνο,ὸκ τῆς κϑ᾽ φύσιν ἀγνλώον ἸΝΑτμταπι τοίλμις εὐδπγηῦ μοάὶς ἰς ὁκεταῖ θεηςάιξείο {12 Αδταάβαπιο - 

οἶδ το λιώατω Ῥοϊεξε δὲς Τάςξιταν, 
δ 454} βοίαπ:. ᾿ 

ἰπεο 8 α ἐφ εξ ἂρ ἰπιτίο ογεδξα, ἡςας ἀσοεηῖ Μὰ» 

αἰεμαι, (οά νε | 

ἀειίυαιλ, 4 βέκθν παερράπο, τειρρὶ φύσιν, ἈκΘ(γέ  2τη ἰςιη- 

ἀυτα πατυγᾶσι ἀεναΐξ 6 πατυτα! Αταμας εἰμ τπᾶπετὲ 
δαπεοάϊξαδ : πιαηδὰϊς δυτοῦι δὰ Οδπτοὶ οα γε: ἄσπο μεσ» 
Τιατὶ. 10 ψεφϑηνοἱοιδον οἷς κρλιέλαρν.5ις γοοαῦ Αἰνγαβιλτημην 
δι Τιάσοτατα βεπτειη, αυληι λεὺς ἴυα φιλιτα Ῥιωπιυιο- 

πε η(εἰῆολταῖ. μοάιπτις ἐπίων ἐξ τοῖα ἔφηῖε, πορ ἐς ἤπ- 

οβ,.»λ το (οἰείδον,οοηἤάοτας. 

λὸ 

βεπογηιᾶαϊς τοῖο τοεγάγιι ογὺς ἀμ ροτί, δί πγιίοττιηὶ ιδᾶ- 

ἔλετὰ Οεπεί,ας.ιγ.(ἀ νοτὸ φαῖς ηδ νίάσαι τοηλοτε ἃ [γενό 
ἴῃ Αάληιο ςογγιίρζα, ὃς Δ οὉ "ἃ ροΐζετος ᾿Βετί, δι ἐλτὰ ποάϊε ἄχδει τι Ἑυφης οἰ) ρτοίς ἴρτενετυ- 

ἀεδειῷ ἃς ταιένησα ρίβὲ τινὶ σάταν γε αφημλάπιοάί ποε. 
οὐνπι [υκίσϑις Ῥ εἤϊοης ςἰοέξις, εἰς 1} δοδίς τἰςΠΠΠπὶπυης 
(υερἀλοιαυπετεπιᾷ ἃ ἧς νι ἰβηαιίςοσᾶ πιοῖς τέρυς 4 
φιοά πφιδάς δὶ ρτς ἀἰξατίοηί (προταιἐνἀεβηίγε δυΐηνον. 
τετῦ αιμά νοσεῖ ρἰεηπυάδιῃξ Οεπτῦ Αροἤοῖυς,εχροίο υ- 
Ρύλυν οι λοντιζογδικέ νοτδρ ιγοςύ δἰ, δα δοείρτυις οὔ[ιεια 

λ6 ἤρινι ἢ {γδεί, πῶς τ σρράλ. ἈΠαάϊε δὰ ἰος Ἐτοκν.37.1:. 
᾿ἰανρ ται Ῥετίοιις, πες ἰἰΐοε γε ἐὐν (ξά νι Ἀδιάδαιηι ἢ. 15 ἀϊποιφος ἀο Ἐςεϊοῖς ἐξυ δαυΐ εεττο φυοάξ Ἰοτο ἀεί, 
Ἷ 
2 ωδρυά νεξεειν[θε [ρῥειν εν να ἑαυτοῖς φρόνιμοι. ἰὰῇοὀ ἩἨτυπὴ δυϊᾷ νεγθοτ εαρίεςλυο (αἱ Εμὐϊοι ρδάει ἜΧΟΙ 

πεΐπιυς ἰα οἰοίσατις, φρόνημε εηισὶ πος ἰοοο ποη δὰ ρτὰ-. ῖ 
ἀοπτίαπηίς δα αἴξεθειηἹ τοΐδτευτ,δίτον ρρρννιιτέω ἀεοίατας, 

νἤτατα ἰὰ (δεεὶς {θεὶς Ἰοᾳαεθά! ἰοτατυΐλιηυδ ἀιοιηγειῇ ἰω- 
εγδί ἕρετθ τη σύσΐίε διε. τὶ Γγου...7.. 
δε πόλωσνι, δὲς. Κἰϊτ σ ὦμωσιν απ Ὑεἴεῖς ἐπεσίρτοῖρ ἄς Β’ 
τάϊηο ποΐϊπι Ἐκεέσει οἴνοπι ςοημεττοτς, ἀσὶ ἰαρτὰ, νυ, ἃς 
Μεγ. 2. Ὁ] πώγων ςοηυοστί Οεἰΐαπι οδήπιοεγεναυυσι Εἰς 
δοείξυν ἤμην ΚΣ οηγηπο ψτὶ. Ἀπὸ μέρες δατῳπί ἀΠ ἃ ςοττὲ ἐς» "5 ἐὰ ςαἀὐδίο τὴν γῇ ζνεκρ Σιώγιλς 

τα εἴλεετα πη ροιεῖξ αυδπ κδμέψι. Μάη, αυδὰ ὑπὸ μίρις 
Λαιδιοίυε τείδσι δά τσπιρυε, ποι Δο]ὲ φἀπγ[ετί. Ῥυῖο 
Ροτίις ἀπο Πα βςατὴνπιιπίλην οδὰπταειφηείη ἤοα ἐὅς 
τεβεπάοτς τοτιπη 1{λοΐσπι,ίςά οὐυς ἀππίλχας ραιτό,υυτα 
πρεηϊηι το ανίκενι δἷ ἰηϊτίο σαρίτίς ἐαροἤεϊε αἰτεταπιιης 40 ΜΔ 
᾿λης αυάσιν οδάιτατίοι ἐπι ραγτιε {{πἀςἰ!ς υδην(ὠρτὰ γὸ» 

0. 

ἀτιοης εἰμε φορὰ ἐἰπτει μπὶ δ ἑοντ τοῖμς το εἶ. . 
[γ1: ἰιμὰ ἀφεϊατοῖ φαῤκα υἀδινεην οἱ σρροηίου τὸ 

ὕπθημᾳ 'ὶ ΦΑΣΎΜΟΝ εἰ Ἰϑιηνίαυτία δὲ εὐ φιῖς ΑἸϊοφοίη 
4 Οὐένναμο, ᾿πόνίάοο φυϑό τ ἀτόληυιο "0 αμοὰ ἰυρέδους νεηϊοιΐα "ἢ 

«διλοπνοτρυὶξιϑο χυτίως ποιλη ἀϊι εἴς ἀε τοῖα αοηιε τ ̓ 
ἠεισιῇΟἢ ἀδ βαρυὰ ̓νε ἀϊπει. 4 κὰν ϑρν,α σένηςθ. 
ΤΥ ἰφιβον}}. διοηί ως ἐκ ϑιοηίς ατδιίδν ρτο φυο ὁτὰ- 

ταί: Πἰργατίου οὐρα 
ες ἔν ὧι ὼ. {γΊνέια, ὁ ἱμάδο. Ψιὰφ ον εὐρέα. 
Ἐεδίπη. δἰ ο φι ἐνϑεναι. Ἐξ νειὸ ρυῖο ραιεμίριῦ ρο[ιῦ ριο 
να ἐσ Ἡςδτϑοτῇ πλοῖο, ἂς φυο εξίλῃι ἀἰ κέν: Μεί.3. 
6,δι 418 δχυοιίει, Εν ργκτεγεα ἤξηδιὲ νιέπε Εἰλίλι νοῦν 

[φοϑεἰ)αυ ὕκηϊβελτιτ ρεοχίπηνε ρεφρίῃφινίταιε ὅτε 
γἱπόρχ δι δἰοττοτ, ἤςινίάετως ἐχριε δ ἀδοίεγασὶ Μείπααι 

ελαχίς ἐδεμρι νει τα κὰν ρεγρεῦσαπὶ ἕστο, (δὰ νερτυτιην ἔθγ. ἔστε Πάδον ἄπει θὲ ἰωπξειιηνδε ἔμδε δεητίε τἰπάϊςεπι 
Ρψέφυο ποι ἰδ {{τασ!!ε τε! ἐψυία, νεὶ εἰξ ραυοὶ φυϊρίαπι ἐχ - ᾿ιπγοάϊεαις φιεϊ εἶεί αετεπα. Φ Σὲ φυυνει,δις. κε ὑπεμ- 

{{δαςε είν, (δ 4 ἔσειε {ὲ8ε] (πἰ εἰ βοηε τρία) οοημημηι ου-ὀ φω, διΦ, Ἠσίινεγνας μαύυεὶ ΔΨ" ψΦΒΔΟΝΙ {νἱψίμεϑε 
[ἐη{ι λὰ Ἐεεὶς ἰαπὶ Οδηδι αα ξιερετας, δ δὸς φιάςιη εἴ 41 
ἐπε ρτορνεξίουτη δεοβηιη (πρὶ Ππ πὸ ἀρυά Ῥεορίας Ἰη. 

μη}, αἰν Ψείανοχοδ.}. ψ’ «ἡ ἐοι 4 ναϊφινενὴμ ἃ μονα εν ἰκεδ. 
μὰ Οταοι] εὐ διϑνιί ὑραυ (δᾷ εὐάθηι πιλπε- 

ξυϊεδίιμι,, χιισά που νυν βανίυε ἃ Οὐποδυν βπογατ, ἧς ἰε(εηζερεία. ἸΝεαυς τηίμ) ξοπυοττὶ ροιεῖς αὐ ει φιεῖα 
{υάποι Ἀπ ριΆ [ἢ ρεγρδευμτ γειρέδος ἀείριςίαπι. 4ΤΑ Ρ εμέ ρει θοπ ἑοπυοειαείτ, νι (σείρθιη ον [ἐγ .}}.18. 
Ρο ἐωω ἐχθν ὃ. ἀεην. κάγροτισιπιίρατιη ἀοβηῖτ φιοί αυΐς 
ἠειὴ νἱὰ 
4 ράνει (υροείι μοι ἐς ρορα}ν τῇ οἐὸς τοιτασἢ μι ΟΒ τίς 

17) Ῥεξβυκο,δαδήέκυ. ν υἱξ δὶ ΕτΑΓΤ βόνμαναι. Αἰαι ἰα 
τὐλααίτα ἰά εχ μάτι ςοἰκἐϊαπ Ναηνο ίεοτο) 0 Ἡερωδὶν [εξ ον ΠΡ {ῥενη.} αψο ηοἢ ροιεῖ ἤξε! εν 

Τεδαπιςδῖσ αι, ̓Δ40φ ἱμες ἰπτστρεείας σύ ξόπυεηὶ 
εν ΦΙΟΗΦ 

αὶ κλῆσις τῷ Θεου. 

᾿φειϑεία" ᾿ 

τ Ψυ Αια ὃς Ετδίπιμς, ϑεοιπά νην ἘμΔηξείδωνη 4μνάξην, "Τὶ υδρ τὸ 

ι ἄκις, ο ἀς [υἀποτῦ ςπτς ἐπ βοηεςς ἀετοῖς. 40] φυοδὰ 

᾿ " , τηνι λοαθκορ νας Οὐκεῖν φῦ 

» 

ΑὮὉ Κομανος.. Πβι, 
Λιπιοπία Αροίξοϊμς νπὰ κοπίυηχίτ, ἘΠ ἐδ τας ΩΡ. 27. 
νοτία ρο,ἐς μας Ἐὶ {{τδοϊίταγωπι ἀοοοίποης νφῆρίπαης 4υπ 

εἶκε ἄίσητυς Ἠεδεπα τὰς ἴῃ Ἐρὶβ. τὰ Βεῦγσος ρου; 
ὸλοϊυλἈΠ]υάῖς αἰτοσάγα Οτςοὶ βοιπίη!» εἰ ηἠΠνατίοπέ 
αὐλιη πρπῖαι ἰμίζας ἰατεγρτοτατίοηέ ἐτδάετ Ν Ἰὰς Ματ,:ό, ᾿ λεῖς Ἐχρίπέλτιτ ἃ ΔΡοΙϊοϊο μπτῖρι «ξιξτα ς 

: ἀμβὰ ᾿ ηΐατο δος. ὕτων ἀρίλωμᾳ Εχηϊτμηᾶτ ρίοτιχυς Α- ἸΠΝΌΠ ΝΜ ΥἽΘ [σεκρίν οὐδὲ ρέτὶ ἰρο ν εὐαμοδ,} νά οἵ, Εε 

οοίαπι μας ἰά δι {{ὰ αἰ]υιδῆς ἐλέϊα λά ἰσςαπι ἐοτ.2..}4.. ς ἦι ἐδμ) ρων νέξρ, αὐ! αιῖο ρεοοαεὶ βήμμιι ρῖο ἦγὸ (ἴσο ὁ- 

ἀρνί πιπια ἸΝοιὴ ἔσει ογίβ εαροπιταγ, φυξα ιηούιιπι οὐᾷπὶ ἄϊειο ἰχαθοῦ, καὶ αὖ τό ὅδεν καὶ υλογαε αὐτῷ ὅπαν ἀφνλώβιο; «μαρῆίαν 
Βιεᾶνι εἰξιψεγλρνζει ἀϊεδηι φιρᾷ (εητῖο) εχηξίπιο ροτίι; αὐτὸ ζσ' ἤος ἐτῃ δεηρβείωπ(υς με ἀεπνμν εἰ δοηφα!ξῃο ἐρ[ιμα)' 

μῆς ραῖτοπι εχ εοάςπὶ Εἰ(418 ρεῦταιη", ἐσ 40 οὐἰδηνέυρο- Φωμπες [μββωίενο ἐριχηίεάτεπν εἶεν. Ὑμὰς ταδὶ φυἀετηνίάκτυτ 

τιογοίξ ἀείςίριανήςσμι ἰρτὰ νι δ, ἀσο οἰαίάςπι βερριοῖα τς. Αροίξοϊας "ἴὰ δὰ γνούρδαπι ἀοίοερα! εν 

Γ᾿ Κατὰ μδρ οι τὸ σαγγόλιον, ἐχθοϑὶ ἡ δν ἀρεϊηϊαβεϊ ρεὸ μι γε δῷ ΚᾺ δὲ φίω ὀκλουίω, ἀἰλατητο. {4Π πεεψῶμε ἰπϊ νιοὶ ργορτετ νοδ: 
μλ γα '»᾿, οὐ τ Φκλογ » 56 αυδά δὰ οςΙ οὐ ςι δυτοιη,ἀ1-- 
δέ τι πωτίρας. ἩΙςδὶ ργορτον Βάϊγα9) Ἢ 
ΓΒΕ ΓΒ ΒΕ 1 Νά ἀδπα {1 δι 1 νοςα-} 

“Ὁ 

ἴ4 λαμ ε ἡμο 6 Δ Ἰξμαηρο! ἢ! 18} - ϑρορνάμην Εναηζεν 
ἸΠμῆν φωνάειν "ὐποέσε βγο. 
ϑίεντυνι; βεδάωηι οεἰεέ ἠο.. δὲ Ο ξιςι ἴῃ ν- 
πεν μίεπν, «ραν (βινοὲ παπν νε!μες 
ῬΥΟΡΙΕν ρφέγει. Ὁ τὶ ῬΑ βεντθαβοη 

: τ ὦ δὼ μα ημοπὶα οὴσν ας πὐαάυθω 

το Ὠ εἰ εἰυζιηοάί ἔμητ νὰ φογῶ } - {μη ὥρια (νόοιο εἰ. ἀθεεαι, φυοὰ 
Ἰρίατι ρασαΐτοτο βου μοί. 11 ΄ 

20, 16. δίους φηΐπὶ δὲ νοῦ σύρη ἀΆ 79 
ἢρη Ομ απ {π|ς οογημης 0.- 
τειη οἰτἰς αν οτςογάϊα ἀοπατὶ [ [εὐζοφιωβι ξβιν ρτορεον ἐφ. δατα εἠξ τὰ- 
“ρογ πόματι ςαητυπιαςίαιη: [ ἰσεβωίνιαρεην ἄμα" ᾿Ακθταια ξεῖν 

“1 81. ὃ. ΜΠῚ ἤυῆς οι οδεάϊε- 31 {εν Ἰβλπροε υῦ ἐᾶν ὰ Ῥεοθ είν 
τὐπτν ντ ρὲγ νοβεὶ τηϊογιζον-  . [4Ράσνμορ ἐπ τεβέαην παῖς αὐϊα ἔα δι» ὡς 
ἀΐατη ἃς Ἰρίι ποι ψετιςογάϊα 4ο- 1 ᾿ἰλεπραρ ἰϑλᾷ ΤῊ χραμρῳ 

καἸιοιᾶ Ρδυ᾿ 

ες ΟΣ ᾿ Ιυόςον οἶδιϊά ϑὅεμι εὐἷτν αἰφιναηο ΠΡ ας ΝΩ͂Ν 

(περ γὸ χρὴ ὑμεῖς ποτὲ ἡπειϑήσατ Φ΄' οἱ ηῦ εγεάϊάϊβη 940, μεῃϊχυνὰ πε 
τ θιῴ,νυῖ δὲ ἡλεήϑητε τῇ τούτων ἀ-᾿ 

᾿ ἐν τι 
Οὐτῶ καὶ οὗτοι νυιῦ ἡπείϑησειν, τοῦ εἰ- 

, ν». 4| (ὦ ῃ ,»ν ϑ.Ψ ἢς 

μετρῷ εἰ λέοι ἵνα χρὴ αὖ τοῦ ἐλεηϑῶσι. 
ΠΡΏΓΙΗΣ, ᾿ ἐταῦ) γε σὰ 

᾿ Ἢ ᾿ ἮΝ . ες ἤθη ρο- 
᾿ ἢ ς ες ᾿ ἀνα ἢ ᾿ : ᾿ ἼΕ εεἴξ, τς 
"κῇ ΑΛ ῬΕΟΡΝΙ, τον φυλου ε ἰπάἀυτατὶ πιδεϊεδ ρυπίαπευς, τ πιοπ ποτ ργορείὰ δἷυν ρἐπιῖς φάϊο αεείάἀϊε 4 Ἰιάποτοιη ρετυϊολρία, (ξά γε νεἰυεὶ 
Ἰόοὺς ἰηεεοάυ ες ῃήϊᾳ ἴῃ ΒεοΙ εἴϑαι Οςρείρίις ρδίογαι, δὲ Γἀκὶ ρος τα πιιίοτ ςοτάϊα Οςπιίδυς ἔλϑα πεπνυ]αιίοης δρςφηβιἤδεειν ὃς Ἰρῇ οἰυίάφαι Βεηοῇῆ- 
οἱ) ρᾶτιϊείρεε:ας ἱϊὰ ςαὐ ἤτοι δι ὦεπτος δέβυ ἄσοε (οἱ Ὁ εἰ ξγατία (οευλιήναυο ἀ τΐρη ἔτὰ εἰς πιο ει υδὴ, ἢ νοὶ] οπιπος πἰπμ} ἰηἴτίο ἴῃ Ες οἰ ἤλω ἰηιξοα 
φυτιῖει Ὀευφ γε" Παὐδεοτασν σεητεπι ἀδίαμς τῆλ ν δ[υι ἰητδετυριίοης (ογα» ἴδιας ποῦν, ς 

48 [ιπῆμε ἡνοΐ «ἀ ξυδηρείἑῥην, ΜῈ υδὲ οἰω τὸ ἀαγγίλον. 10 οὐζλΠοηξ ττληίξυιηά! δά Οϑητος οχ ἱπεσοφυ!ίτατς υϑδοτί 
(απηοτς, ντυρτὰ ἀϊέξυπι εἴζ,νχι τ φιδιη οὗ ςαυῶιη" ν᾿ 

: 1,Ατίπος πραϊμἴς Ῥχορτες φιὰπιΡοῖ ἱητογργοίασι, Ὀἰβεσε. ο 
ἐοάϊος πρό βρη 4ιυπτι Ἑγαίπιις να] εὔϊο λάνέςιξ- λυ απιίϑεια Δ ἀπςίᾳ γε “οηήςαιφης ΔὉ 4] Ὁράξηῖς, άὉὉἢ 
ἀλπὶ γεὶ «ρττὲ (αϑαυάιςη ἀλιῃ Ποη ἀπίῃηλάιιςττογαι, ραταιίς αυῦ ἀς ξιιλπρε]} ἀοξετίπα ῖμς ἐς ἀόξυνλουρῆς μὲς λζ- 
(αἰαεἰίπιυ αι εἴε΄ ἐπ βᾶυ]ο » φυαῖ ροτῖας. ἀιςαπάιην βιετίς σῇ ἔτ, ιας νοὶ Ἰάςς ἀρ) Ρ]εξείτυτν οὶ ἃ ςοπιγασίὸ τηστοάωϊας ΟΘ 9 
ἐχϑρὺν δὲ ἀγα δ, “τ φῤόοννν δι ἀἠΐ ξξονωην, γε οαπη αὐ 4 τερυάϊατ,πιοτιτὸ πάεηι ἴθι ἀπειδοττες δὲ ἄπυσοι,, ἀθΣ δι0Ρ- 
φοῆατολης, Αἴηιὶ ντῆς νετεσίς ἡ Ππῶ9 ςοὐϊ οἷς αὐξξοτίταις ροπύητιι» πειϑθυῆνοι δὲ' πιφόδογέι. ᾿ 
διδμ! ἰιοάπε , υλπι ζαίρί αὶ ἡοη ροτοῖς Εγαΐτυς, ἀϊβίη-. τω Ψ ρεν νεβνάην πν[ενρονάνατο Ἐν ἐρ[ὶ πη ανί ονάλφννν ἐρη- 
οὐβρρα τλαιςη αἱξ Ργορβεῖα τοἰξἰπιοηίωιη ἂὖ τρῇυς Ῥᾶα-ὀ αμμωνγτῷ ὑμετέρῳ ἐλέφι ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐκουϑισι; Κ εβγαπητῷ ὑμέ- 

νογδί5 ἡ γε πγιηϊπιὰ ἀπατεηιία ἔμστις τὰ ἐδηηεεῖο.. ϑύρῳ ριο ΡΟ ΒΟΧΘΟΝ ψά οἰκός ἀοπαιαζη ποσυοτ ὰ- ἡ 
Οστογὰπι πραῃηςβὰ οἰξεπάις μἰς Ιοσας νεγαὴν οἴϊς αυοά »ο ἰις ἰοςὶ ἀ ἘΠ σετῖο πνμῖτας ΡῬεροῦῖς Ἰασοπιποάς ἰηζειρτοῖ- 
δηῖς πιοπυιζπλυς νει. 1). Ραυ]ὰ ν ἰΔο]ίςοτ ποη ἐς ὕηφυῖς ἴᾳ- τιοη εν», ἰνατῇ Ἰατῖς δι οτὶς πάπῃ!Πλοφδμπεπιοταῇςν υἱ "ἢ. 

ἀπε κεριῦ ἤτον πὶ ὑμετί- } ης ἐγ τετργςτάτας ἢ» Ὑρβνῆ πβγἐοονα γὴν δἰ οτίρτί 
Ἐυληξοί τι, φυλεςηυς Ευδηϑ οἰ δὰ ποσὶ δἰ ηγἰετητ παρε ,ῳ ἐλέφι, δὲ αυϊάξδ ρΙῸ εἰς τὸ πω δὰ Ἃ ξἰλιᾶ ΓΒ 

διαγγίλεον. ἘΝ ραττίςυΐληι οὐὦ τ ἀιιδιται λάϊϊξετο εχ γπὸ 

«ἀπ ργαίςητί ςοηάιτίοης ἔιΩι Ὀοο᾽ Ἐχοίΐ : υδὰ δὰ εἰσξχίοπξ ᾿φιΐα φτατία οδίλτα: τοπίτοσᾶς τυάαὶν ηυα ζοπβτυξνουέ ἠδ 
δυϊεῖη ἀτηςῖ, (ἡ εῇ, φυάτεπας Ὅςιις ςοπἤάεσαι ποι ηυ ἃ 25 λάπινετις γεν ἀπνιϑεῖνιν αἰ Πν υἱβ παι ατβιογάν νι ας ὴ 
πιοιοάτης, (δὰ φιϊά Ἰρίο ΑἸνγάβδιηο δι (ςπηπὶ εἰὺς ργοιηνίς- νὸς ἀςυοηίγος συ ογιςογάϊα : (δὰ. τὰ ἐχροπας,πυϊϊυ πὶ ετις 
τ) δ ιιηταν ἃ Ὁ εο δοόφως ἔϊο τειπροῖς ἀρ παίτυν σος, πηειποτῦ φιοά ὀρροπατιις τῇ σούτων φπειϑνίᾳιϑι οἱ ἀξ ἀΐκα- Ὁ 
(μα δτατιδίαυια, ντ σπτηὶς ἐοηλο Πεπηοπάαχ, Ὀειις τάπιοπ.͵. εἰς ΑΡοϊζοϊιι, ,μοά ηδ λἀπιττῦς δᾶ γοτο, αν ΜΑ Ὁ Μο- 
φοπί πὶ ἤολ πναταδίς. ἘΠ αντοη ἤει μπθπι πος τς, ον Μ δὲ τ λννι Εταπητοἐγὰ οδίτιδιιτι ,υοἄ ἡ, ἀϊδεῶ ωος 

᾿ δυπιεπιυη,γεροῖς αυοὰ Ὁ ἐρία [)εὶ πδτατὰ Πιιηάτιγ. διά 10 τι ὑμεῖς δὲ ἐλοήϑηπτε τὸ τούτων ὠπριϑιυία) ἐρεβον ̓  ἀϊυετίΆ 
ἐλ πρχαηάμπι αἰ τυσίμεν αὶ ἃς ξεηῖς. Γυάρίοα ἰῃ γηϊυςείαπι, ραῖτα τοροτοτοι ἐπείϑησαν τῷ ὑμδββέλέο  ροιίηάς ἀΦῈ ἀϊρατ αἰϊπ 

διδερειρεῖξιο ὑπὸ πῶς, τὰ υδρο μυδεὶ τὰ ἐς ραζυξοιίλ- ᾿ ὯΝ ̓ πλϑήφοθας ΝΣ βαυρεειε ον, ἀὰῥορυῖ 
εἶἴδυι ἀξόσετα χα ἐΜν γαϊμεγίΠταεὶ ἐοη ἀργοβλδε, στίφη. ρδυροττας ἀιυϊτίας χβάϊς ρεϊπεϊρέδαν. φᾷ ΑΣΑ ἱπερεΠιηῦ. 
ἄπε ςοπιγεεία,ναΐμε! φυὸὰ [μάπον εἰοισῖς, ὅς ποιοί! ]ος ἐο- “Απιρτοῖωυς ἰορβ εν νεβνα νρβεν ει ὃν ὑμετέρῳ ἐλδκημᾷ ἷε- 
τυπνἰυτο᾽ ἀχίμο ἀοίυαααίς, [τοῖσι σπΐου ἀςσςσπις δά τοῖσι. -). ἑθοπέ δυΐμυᾷ ἑηυδοίο, , φᾷ οἴζενίο δὰ οὐίίεξ: φονάϊά ψορας 
βὰν (υα ροίδει πιωξεον φε ἐβρορίεῖο πνυκάξηδν ςεπίεπάιις “ εἰ,ςοπτυπγᾶςες ἔιδμιας [υιἀε|: ἀἰνα; ἰηδοιρτειατίο κοὐ (τ οὐἱᾷι 
εἰν Ιοἀ ροκίων (51 δορεν Ππι ίδῳ φυοπίλιν 'φιο στα ρεῖ- δηειτπείη ἐς αμὰ πποάὸ ἀιχί. Εγλῦπυς αὐτό ἰεοιφγσζάζυΣ, 
ἔπιμ ἀφεξευε, (νε δὸς αάιν εὐπὶ ΑΒτάδαιηο δὲ ἱρθείες,͵,͵. δἷε ἐν ΝΜ πυπε μρερϑάεϊι μέ [μη εχ ἐο φηδά ναι ὠντβν! φάδαμα 
πύρε  βεγρ ον. πιλησηει φὰς νετὸ ἀςοιςυίς ἔπ» τειπροτί- ᾳ φἀερη, νε ἐν νοϊενέουφάίκην ιοαξάφαμιων, Ῥυϊᾶτ π. Αρο-. 

δα τηυτλη ἀα, τε ἤρβυλι σηοπηςπτίε σετηίθυς τεγῷ νίοἶι- ὁ ἦμαι ἢρηίβοατο αὐαεϊςοτάϊκκι ὥεοιίδυν αξειην,, Οεα- 
τυάίεπηιν εἶ αδεοραπάα, (νῈ ςοτεπιοπὴν ἰδζα! δυὸ βιέϊυαι των βάσπι οἠξεπηήϊου!φ Ἀνηΐε [υδαὶε, νε αἰδοπαροῆτιν ἀν 
“ἴω ὑπνν ἐεἰτὶν (ιίς τηοηνεπείε πιιζάηιαν δι αὐτο- Ευαηφεῖο, Αὐτῷ! πᾶς ἐκροιϊειο(αι Δθοτ)ι εριξηαι ἔδηθξς 
ἄεητυς, ὧν ἃ χυτεπι ἡαηπ0}}}} μος φάίμαν, ϑιδιιης ποτέ. ἑἰς Ῥδυδὶ εχ ἀϊλινεῖγο. Ν Ατα ἐοπγὰ ν.....2.14.17. ὃς οδ΄ αὶ 
δὰ λροβο ] ρειίοηκιη τοϊβδιαοι δίωτάϊ ἤἰ πὰ ἀϊείτοτ. : ριοχίπιδριαιςείῃς, ἀνξοντὲ ἀΐχις Αγοβοίας μέ; ΙΓνἀποηθη: 

λ0 ἄιιρβηνέ! βιμγνι δος ἀβφπαμίνν να Ὑ α]ρς. δέηο ρανὶ ἔπ, Ἂς “οιγειαναρίασι ράττδηὶ εἷῖς ἔἠιπεηι σεπείδυν,δι απτὸ οχεῖ" 
οδίουᾳ δι ρετίου]οία ἀμοηνονλιεγνιμοπε γντροῖα ψι8 ἰὸς Αιηῖε ταηῖος πατυγα!ος ψιὰ πὴ δί οι εἰ ἰαύςμεπέξιν, δχ ἤυο 
Απιδιοίϊῃ δεϊᾷ ννΐδδευς δ δἢμἴε. Αὐφιιίηυν αἰέν} Ιοςι ςοπίξαιτισ(ψιοά ἐρία μὲσι κι ἐοη βεπβ πνοη μι νος. 
1 δηνμίανει Ἐταί οἰνγυδοίε δά διηδήζιια εἰ Ἀποτὰ,. τὰς ΑΝ Πα Οὕτες αυλιητυάπὶ δυληρεπα τείραεητ. εν. 
ἰετιο. Νὴ “μὰν ἐῤνϑη Ἀηρυφῥήμον πιιῆμε ἀϊοίτιις οαΐ9 ἀρίᾳμοά πιδίοεὶς ετιαπὶ οἷϊ πιοπιοδειλιαπεδη ἀδεῖ νυ Οὐ- 
δἰίαυοπι βοὴ Ὁ “μ᾿ ἔξει φμοά ἐμιλ πιὸ ἀονεαι «οη- {0 εἰυ πἹ νοςλ!αΠΠῚ Λροίϊοϊωε σεηίδας οὐἤκουϊο τυ σὰ 10. 
ῥα νανήνηκι "μοι δια ςοπυοττίεν ἐξ οτίρἰιραπ. οἀκίε, νς φορηττὰ ἰοεῖρας εὐτο. εἰῖς ὁ Πο0᾽ ἀζιερίαπι οὔςα- 

ε «ἰ.. ἤοποι, νει ρ μὶ «πιυίαιίοης Ευδηξείει ἀθιρὶς - 
ἤμην ΦΩΝ, ἡ Νῇ πότον ἀσοιδιν Ν αἰκαῖα, ἐξδητιε. μά ΨΝυΣΝΈΡΟ νηυκί αἱ Δ ΠΟΤ ΞΟ Ἀγίλέϊυς 

ῬΉΜΝ ἐφονοάνεβ εν ψἸογναι, βιὰ νά ὡπιεῶν ὠὐδῆ!. ἘταίιηυΣ. εῖς νἱάνε «αὶ ται αἰξηζπίπιιο α, εν ὑριοτέρῳ ἐκέοι ορροιιῦ οἵὶ 
ΔυϑΕΠῚ τοξτὰ πηαεδυὶς ιν ρῳ: 4υληῖμε Αροϊαυν (ἢ ἐὔρδτο ΜΝ πιο κὶ τούσων ἀπῳϑείφν δι ἦνα ἐλρ] οδή πὶ 

Δοη ἀεεῷ - οἱ ργορτιὰ Οεηνος ἔμηι τϊεειςοτάμπι ῥεθχοίοὐλίοηξ ,(υδίκτα ἀνειπδξίοης αιαι ροξ ἐλέφι μἠςτί. 

μεμε ὰ ἀἰνδαμοια οι Ἰοφυεῖμτμ ἀἰηχεῦ ρἰκες δὶ (φοε4μυσι Ἡδειοινιη ἡ ὑμετόγφ ἐλέ οι ἣῃ ρειτίμειν' 
. ιὲ » 

[Ὶ : : : 

ἰωςνεμάσοσ,, 

ἢϊ Θξιία πὶ ἰπ. 

πῆς ἀηξεην πη βεϊδονα ςεΓι (μ ΧΙ : 

ω" 



ΓΝ ἀρ ἐορν ἡ δος ας 

α΄  ἘΡΊΦΤΙ ΡΑΝΕῚ 
᾿ ἐπείδησαν τὰκ ἐλοιδδσηβους ἰη ἴμροτιοτς νεγῆςμϊο τῇ τοῦ. ιμτα πιυϊοτιςοτάἀίαπι: ἰκα [υάποε οϊο δοητιγτοαρει ΜΝ ; ἦν ἡσώδεβα δὴ πηοξείτι: οὑπὶ ὑλεήϑητο,. [τὰ δὲ γε ρίληλ Ὡς ρετολητ,ίςά γὲ ημςτιοοτάϊς Οεπτίδυς βμᾶκ Ἐχοπηρίο π ἧ 

ΑὉ ΚΟΜΑΝΟξ. ΒΥ 
φιίδεπν ἴδαπι παης πουδπι τεδέματίοποπι οὐπὶ Πιρετίοσς (σά πυης τευίτίς οπήπυς δοξίλε γετο δρίττα νἱτα ρτα- 

᾿ "Νὰ ἐδηδροκηον ΠΩΣ ον τς τὰ οὐελο τ σς ὍΒῊς ε ἠφ ἱπίγο βτοτίαν ἀγτηςιο ἀπξιιπησπῖο ἃ ἐαπί ἀὰσ. ἀιῖᾶς. ἸΝυ ως ἐφίτηιν αὐΐπς φχριδτοτὶς (λογἢ εἰὶς ἰοσυς, νθὐ Ὁ Πρέστοε ἈΝ ώῤμθον ύροι τ ἀρχὰ χρύτν ἰτὰ ἐὴβ τὸ αν πβδρνλβ ἢ Ὁ ἐρη «οηίξαιδήτι, τὰ σηὶπὶ ρία-- ταέβε τ Τακα ἃ οἰξειαϊς ρατείςι!α οὐ "ς εν, αΠΔἕςς πεςο [γιὸ ἑητετυιςπιθδλε οὐτάσς γιξξίπηαεδε αἴλεις εται εις «΄ 
πον τς " ̓  ὯΝ ΥΑν κὰν ἔσμα ι Ἂι ἡηβμαδοὶ «Ὧι δὰ δι πο ΠΙρτομιφΠἴο (ρίοπεῖα χη ἀ νοῖργοπι (λοτι Βείοσι! πὶ τίζυπι,ντ Π πίβςες Ποῖ ρ οσγίαι. ἀν, αἰ νιξέητα. Ητῆς ρεοίαγυην μ]υ4 Αυφαίι ΡΩΪ, .ο. 
ἣν ΒΡ ἘΠ" ΟΡ 5 η με εἰ " ᾿ ̓ ἐν: ΤΣ ] τη ται ἴὰ Ξε: ιηὶ ττοὶ ἸΔῈ Υ οὐλτς, δἰ Πλ,]}ς γογὸ ἀ{ενϊτπνιπι δι νοϊποτίαϊςπι ἤποπι οπιπιαπὶ πιπηδπάγιῃ. ς ΝΝΟΙΙ οχιγιηίςςις ρας αυοά πιλέξος Ἰπηυΐξεις παθος ἰη ἴδ ; δα αοομόπακιὶ ἀαδλτα φάομῆφαι μαι ματαν. μάκα ρα Ἐα Πα βεααανα ἀπεθαι ρας αν μον, ΜΒῈῚς ἀνα θιε ὴς είναι «ἀκ αι δια ἀεα δακωρ χὰ ὁ ᾷιοὲ σευ, δ καίσω κοι αεμε καί ιϊναιω τοῦ ; . Αὐν διό ὑδιν ΠΕΓΕῚ ΠΩ! ὧδ ν᾿ Οὐρτῆ φής δία οτ,λ 4 Ολἱι. τος Ερῃοὶ, . (ἀς αὶ ἰπ]οὸ ἄρ. 41 τε) ἴιις ἱερνέπικαι, ἐς φορεείτι. αἱ γίων. δι, Ἶ δι τ ρει βιρπῆῃ ἤυης ἱορειϊτίπ ςοπεἰαοηείνι ραὶ ἐγῆϊ ἤξαι. ἐγ ξαλπ ταν, ἰγοίπσπιάπον ἐδήτα ν Ερδεί.). πολιπικϑὶ (ἐς αἷδιυις ργοχίπιο (ἀρ. 411 γι) ἶπις ἱνονίπικαὶ, ἐς θτείτη, Φ δ, πέβαν», ὁ γων. 5ὲς (ω 1ἐἐζςπςαὺυς οερας 

: ὴ ἱ : : Σ ΌζῸ κρὶ αὐτοὶ ἐν’ ἐρὶ ᾿ ἱπ 14. ςἀρίτς, Ἂς ραζῖς ςτιᾶπὶ ἐςομηι ὐπτι, ἐπρυτ ἰεΐς Πστς ἰὴ Ὠςὶ εὀρεέϊατι, πος Ὁἴεισο πηπιιπ- 
Ρε ἴσας ρος [υἀπουιαν ςοπιυιδοίδθη Οςῆτεν (μην ζοπίστ. Βαῦοῖ καὶ οὗτοι νυ, ἐείάην ἧμιν ημῖε, ; ἡ υἷδει (οπήπιτυ!ς 14. Κρ ἧς, ἡ ; ᾿ Ἷ ᾿ ἢ ἀεο νττοῖα γα κοίτα ἢτ νοτὰ ἐπίϊαγ οιπίάδιη (λόγβο) ἐλ.564 ἀς νοτὰ ρμηιβεατίοης Πὲς ἀσίτοτ, 4ιδὲ ααπὶ ἔς οπνὉ 
᾿ : ᾿ ἘΠῚ δεν ΜΝ ᾿ ΝΕ 53. ἐσυτον τοῖς Ὀεο φτατιπι!. «Ρν πη βινδίδοιμει εἰ! ἐδγ δὰ δ οἱκτιρ δῖον εἰ. τὸ πήσας Βἰπς [)ς! ςόνηιιπις, (διπταν πα αἱΐαπι ἐχριατοτιαπιία- - 

“Σιων χλέισὸ γὸ ὃ δεὸς τοι πάντας εἰς 3. (σπου ὀηϊη 1268, Οηλη 65. 5: ἰοδείμβα ξρμῃ δέω τὰζ πα πιοῖο αὐυ τε! Ια, Ἀπ ρ ἢ βολτοπὶς εἀυία. 5ὶς οὔἴλπλ φειβοίμπι πρετςιἴς. Ν οἱ ἐρεῖς Μηϊδύςα μ1 ΘΒ τιὶι οὐ 2. 
τον ἥ ἌΦΟΥ ΠΣ ἤοΣ ἱμ ξοτύπγαξία, νὲ οἰππίνη |νϑρίδὴν ἐωρνρμα ρα ῬΑΪ φι.τἰςοπιπιδπιοτας οινίπὶ ὉΠ [»φεἰγαννὲν.} τίο "Ὁ νἱ"ς δέ πιογῖυ}ς) “ 

ἀπαιϑύναν ἵνεο τοὺς πάντας ἐΛΉσ. Τπιοεῦπι σεν ἀν ἢ ννὲ οπνηίωην πο γράμμα ΝΙΝ δυτοπὶ φτανέυς ἀϊςὶ ροτοῖ τὰ οὐτείξατιοης. Οὐἱά  Ὸ { Αἴδινομαι, αν εἴνενν,ϑες. πίω χυγικμωὶ κάπρον ὑμδ ὁ. δρίτήτια- " 
εαἷπι φαίης εἢ φυὰπι νὲ εἰ ηος τοῖος ςοηίξογοπιιό, τ ἰσηνς εχρὶνιολτωγ Ῥοῖ...(. ΕΠ ἐπὶ ταοῖτα Ἀποτ ςος οὐ]}- 

(ληῖ δέταιη πλαΐτα, ἱπτὸ σὐὐὰς εὐϊετιςογάϊίς πος ἡρίος ἐς- Υ5. τις [πὶ 0 εἰρίμπν Βοηιο ἰρ τυ! τος θεὸ ςοπίςογλι,δινς-- 
τς ἝΩΣ εις ἣν ; 

ἦγ δκοιαπας τ΄ Ὁ ὕτου καὶ σοφίας καὶ ,γψώ 17 Ὁ ρτοίυπάας ἀϊαλεῖας τ [Δ. ) αἰδίεωιο ἀμ; ; ν ϑύτου ΟὟ ὡ--13}} 17 Ρ {π0145 ΤΓ1...} Ὁ αἰρέμωο ἀἱ ᾿ ; ᾿Αροῆοϊυς, λ΄ βάϑος "δ τοὶ σοφίας Ὁ» ᾿ ἀρ ρνως ἡ δειηις} 4» εβ[βανμ,ποοιςῆσα Ν αἰξλτα, Εχἰριδεαιω. Ἐταίη. τες οὐϊτις!α 4θὺ ὕγυϊδ ιιδὲ ἄλογα Οτα οἱ νούδηῖ, οτογά- νϑεὲ. ἀἀατ- σῇρο Θεοῦ! ὡς αὐεξ εράὔνητα τοὶ ἐξίκατα Ρίεατία τῇ ςορι)οπίς οι! υῦ} [{ηρῥομκία δ᾽ βιοννς Ὁ 
[11 Ὁ εἱ (αρίδ. . ρ. ᾿ ἱπιρογίσγυτα "14 {τ᾿ οἷς 41. [4μἀρν ἐνεονηβνεβεηβίνηι Ριαεαιμ δὶς οροττοῦδδι οἰνη) ντξξίπιλπη δά αἴτατο {ΠΝ υης. ἀυς Ποη πλοάὸ γατίσηίς [δ οτίαπι ἴξηίυς σχροττία, ζατ!1α" 
εἴ6 ῥετοῦ ἴοι, ὡυν. “καὶ αϑεξεχνίαςοι αἱ ὁδοὶ ἀυτεῖ ! " δεῖως νἱοὶ ἢ ̓  " ᾿ ἐἰρρύ ον ἰβϑξές, ἴῃς εἰ φυτοπὶ υδίαυς εἴξ αἴτατς, ὃς νδίαιις ποῖρίος οροιτοῖ ἀρδ τ Ὀυς ἀμ δ τίς ἐετεπιοπῖις ςο οβεγεθαπτύγι νυΐσαια, (α- 
δι, ἀεί δι ΩΝ ᾿ εἴμ 5 νις πη ρΘ ΘΙ ΠΡΌ 1} 65}} ἡιραθμεῤνὰκ με! .ςς πἰρῃαθλίε οὐ[ϑἡνίμνν δητθατέ : αυδή ἀηάς ποηπυϊ δάσπο- ; ἰὴ ΩΝ ᾿ Δ }ὔ 

᾿ἄφοει εὐἵε τῶ- Τίς γ ἔγγω ΤΩΡ Κυρλου͵, ἢ Ἧς σύμ-}54 ι [τς εηἰπὶ ςοθῃοιυτ τιζ- 
τες κε ργοηιρτὰ ὁ {Πἴετς. ἧ Οὐνρθνα νερά, το σρωριτα ν 

Τα σίὰ «ὐοτὰ Οὐδυ ς 
οΙ ΟἿἸἸπὶ ἰϊεπαηθης ΠΟΙ Ὁ ται ἐοτροτὰ οἶετεπάδηιπι, ἄπιπὶἰπροτιτὰ ἀοζοροτμης ρτο ἐο αυοά οἴξ τάτους ἴεπηρο- 34 μη φναν ἐορπορὶ! [η. ὮΝ 

δ : νἀ  ἤνετο:. ἜΝ Ἰτεαι οιῃίηαι απ ααΐδ οἱ αι ἃ} Προ Τϑοπνέοιν μι ᾿Χοιαηιλυῖςαι ποηιίποιιέϊς γοςαξ σιωνκδοχικόωνε ἢ Ο11:. 19 χάτιιπι, δ ἐπηπιοά!ςΟ ἃς ἰωρετ[ιείοίο ορροπάταν. ΒΑ. 

ν εὶκηίιἐδς Ἡἰ ἧς τρὸθ δωκὴν τῷ καὶ αὐταπο-]}.» ἰςο πε! Ποὺ Ὁ : ὑ] ΕΒ Ἔκυδα ἰβγθεα ρεῆβππει, δὰ γςτοτεπι τίτυπι αἰ της, νὰ ἀρρᾶ-. [πίφλιιτεπι ἰῃ δίζετίςιν, ἀςβηίς, 126. τλμοπαίςην μμης εὐ]- . 
ἔ Ῥιοξμηὲ (τὰ ἘΌΝ τ , ἀρ κ᾿ Ἐπ} 0 διε ουϊς ὴ ; ΓΑ »" τς κεἴ εχ εριτμετίς [ξαᾳυεπείδας δι ΤἈςΞΙ.2}. {«ΗΠοβίαπν υἱ- τὰπι ὁρροιλν ἰἀοϊολατεια δὲ ἐϑελοϑρνσμίαρ, Ράτα πε, γτ πι δα 

οἀριάδηι ]κὰ εοϑησεχαι ἄντ δ υς Ἵ. Δὐ 4015 ΡΓΙΟΣ (ΕΙΣ ΟἹ 7 δι], {μὲ φωμ γὴν ἐμᾷ ϑυσίαν ζῶσαν. ΟἹ πα ιοαις πιρετίοἰηλογλης ΡΟ] υτὰ: Υἱάεταγρροιῖτό. 
"ευεϊλιίομις σὴ δξ ὡιπεῖ καὶ τ ΕΙΣ, καὶ Ξ, ς πο ἮΝ τετθυξειν οἱὸ δἰ (τ ται διμεμνίη Ἰρ ἷ : - 
πιὰ, .- Ὁ Οὐ αὐτό ΧΟ]. 3 36] Ἀλλ δι δι΄ 1η 36} Ὡρουίαπε ἐς ἐξ “-------- πα -------πσισ-πππτππτσσνπ τ ττ--π ποτ - -π-ππτπ-σ--πτσςσσ-τς--. Εἰ». λον ᾿. κ΄: » , ἽΥ͂" ᾽ ν : ἐχ 60.) , Ρέτ 6.» 1η Ν ᾿ ὁ) ΜΗ εν ; Ω ΜΗΞΙ Η͂ ΔΕϊ Ἂς νὸς εδᾷ σαῖς ἔεου- ν) Αἰ μοίμε οὐδήονινατὴ χοδευη ιν ὦ 

τὸν Ὑ ΠΡΡΠΚΟΜΟΝΕ σύξα εἰς τοις αἰῶνας. ἱρίωπη μέπε οπνπία ἹΡΩ͂ [ε ρίοτία ἀδδ εὐ θαι ὐμῳ ΠΕΙῊΝ ϑ οριερπίξ ει τ’ αἰδὴ Τὰ ἴο ΠῚ, πὰ τγϑηςίο βελᾷ νος ῥοῦ] [,ς βιωία, εἀνεβπια- ρικεεριὸ εἴ, 
' τὰ ταηϊάζμτα εἰμι, “1 πηΐδουα Απιεη. Ν φίωΣ ἰάτωυς τῷ, ἀλλά μιοταιμορφουάνε τῇ αὐαχαινῶ: ἐξηϑυλν. δὴ ΠΝ ΤΡδῈΣ νεῆτα με ἦν πόνμἕα!έ βάξιν ὃς Ῥὶῷ σἰνς, ΐ Ἵ 9 . - ᾿ Ὰ Μ γ ͵ Ἄ ὴΩ ς Ὠ ] ῳ - : τέξιιδ,), τέ]. 

Ἰοπήπαῶ ἀμ 0." Κεφάλαγον 6. 6. ΘΑ Ρ. χαὶ. ΟἌΡιχιν ῥὶ σοι τῷ νοὸς ὑ μδ εἰς τὰ δοκιμαζοιν ὑμᾷς Ἴ. [μὴν νι ρνοδειὸν να βε ς αν 
᾿ς ) 

᾿ Ϊ 
Ποπιὲ δὰ μος [ ντ ριοῦςτὶς αυια τ γο--} " [υοίμπεαο Ὧι ἢ φυοτυπ) οὶ 

“" 4 -Ο “ ,.» ἢ ἣ τ 4 : ὶ Ἂν υσίηπῆβό . 4, «“ ΜΝ ορίπίο- 

πῸὸ ϑέληριᾳ τῷ Θεοῦ τὸ ἀοιδὸν καὶ τ ἰυῃτας 1) ς1 7) θομα 1114 »μἱδο ες Ῥεπερίαιεη:, Ὁ’ με εϊα. ρδϑ 8ὺῖ πησὶδε ΤΠΞΕ ς ΤηΛ υσλαομδ ὑμᾶς ἀλλ χὰ") Α τσλοαος ξιον τοαθ μας σα κε οριδαῦρδι πο τ Νὴρ δ τῷ Θεῦ, ύδᾳσῆσαι τὰ] [18 : ἔΓεϑ ροῦ τη [ογαιίοποὸ {]-  αιτεν ρεν πυανι ἄριςον καὶ τέλθιον. ἬΝ ἃς ρονξεα. ριον β 
ἀἰεαδον, πόματα νὴ" ϑυσίαν φαίσεως ἄγαν, 4)-} [28 Ὁ εἰ» νὰ Ποῖ ζογρογαν.} πάομθαιοι εν. Λέγω ἢ δὰ τῆς χαάρατος τὴς δοϑυί-} "[ 1. Ἐπίξουογο ρετ ργατίαπι ιια, 3] Ῥέμο επὲην μὲν ζνάς ρεῃιιυν τεινῦ: 
δὰ Ρ σωστὰ ψὴδΣ ἀρορις ὐ μλέριν ἢτα ᾿Αϑίϊίατι ντυδην», (ἀπέζδην,, [5 ἐοτροτα νεβνα ἰοβὴ .» δβ τε ο οθες ταΐμὶ ἄλτα εἴ, οἀϊεο ευἱυὶς γεγ [.45 4,4 ἀαια εῇ τοι, εἰδιει,Ὀς! μο- αρίατἀβοά ρεςον ταῦ Θιφῖ, τίω λργμμκίῳ λφφροίαν) [ ]αςεηῖοια [θο, " ταῦομδὶ υἱμεπίεην, [φπξίφην, τγὼ ὅς μι, παντὶ τοῦ ἐν τι ὧν ὑμῖν, μὴ ῶρ-] [τῦλὰι αλτα ΕΠ, ξάτοο ΠΟΘΙ ΟΓΙ ΟῚ ἐνννδνν ηι βιηβ ἔπιεν ἢιὶ νοϊαπιδιέ, 66Ὶς 
ἔκεε μἰκϑὲ ἐκ ὑμδὰλ ᾿ “ : ΩΝ ἘΠῚ Σ τεζται, ΟΙὮΙ [ρίφοξίοπν, ραεοπαύμ ἐἐ- ἈΡΡΑΒΗΣ ὁ δεῖ φρονεῖν" ἀλλὰ φερνῶν (λητὶ ἰπῖςς νοβ ἧς ἰδρίδείμργα, Ἰνρρ που ρέων (ἄψεν! νὰν ἤει οὶ ποδίες.,ς ΟΣ 
ἴασιν εχ ἠδ᾽. ; ς ᾿ ' ' οι ; ΜΝ ᾿ Χ ς Ἢ Η ϑνν ᾿᾿ ἰπ νεῖδο ἐ- 
ἢ υϊα ὁ, ᾿ μων ων ; ΝΣ ἘΡΘΜΗΝ, εἰς τὸ σωφοφνθιν ἔχαάςῳ ὡς ὃ Θεῦς ἐμά: πθλιπ θΡΌΝΕΙ ἤρετε: (εἀ [.- ἐπ ρει Μὰ ΨΩ ρέῆυς ρδιε- 
γλ δ ἡρδ .Α υρρς ψίρι Τα τ φουευπῦ υὐνα απραγὴ νι ῤκραιυοροστα μὸὶ ιεεῖ ΒΜ: Τοιιὸ ᾳυοά εἴμε ρ᾽ οτὶπ “8.18 Οπιπ!Ὰ ἄηι σσδάϊι,» ᾿ τον ΑΒ. Ω . ιαῖ ε ἀρ β βου δτο ουϊ ΓΑ Δ ΜΟΨΎΝ Ὧ τ Ἧς 

ἐγᾶυε ΟΠ η}8 ἔϊης δα φἰοτίατ ε 8 ἀιρορὶς εεἰδίξηδλιι οάιπ|νὲ ομαἱ 60 ἴδε {π πορὶε ςοπιλβάσις, τ: Ωλιίᾶ ερίἢοῖκ, ῃ , . : εοὃε αἴξιως ἘΓΠ το ἡ ΓΑ τὴ ὑωΖ -ς ΡΟο- 

{ίλης ἀο τί πα ἐφρξι δυο νεκάκοῦ πννίως Ομεϊξίκος ρεαοορεῖ χρη σαπάϊειριειπο ἀυιξαν οςο φεπδα!α δι. ἩΡΕ  ε δῆ κ πε βλμαὴ αν αν ριον δ ἐν υδρ τθτια ἘΠῚ Ριδοεριᾶ ει αϊτταυοιμαι “ βέεὶ, ἐπλνρνες δος εἶδ ρεποίφμυπι, νι νηρίφιυαυς ἤρα τιοϊασνρίεἰτυ κε} Πεὶ οὐἷτοΐ ἐοηΐσογσιί,.ς νεϊυιὶ (οτίβςει, ιαεῖᾶ Ὁεὶ ἔτει. 
ν᾿ 

᾿ - ᾿ Ἔρδ͵ 

καθάπερ) ὦ ἐνὴ σώματι ιέλη πολ 1] 9 φμεπναϑανοάμκη εηΐπι ἴα γ-) 4 ϑιαμρνῤῆημοων- μἄμεῖ τα ΑΝ γλατατα οὐ τ αὐ, ὁ λο ἔδροες πακαὶρια τροϊτα Πῶς κα σία κατ ἀκ ματι (ὦ πε μων ! δεπλισνανῦθτα νοχὸ στη ἐλῃ- πω ον προ Ὁπ 6 Ἰο.ο 
τίω ἔχ πϑαξιν' εἰδῶν ποι άροης δᾶίοη Ἡθ α μου το ἀμ εν Ὁ δαίοηξωι, 

λ ᾿ ᾿ ᾿ 

ἢ, Ορμμενμοι τοι τάν ναι τα Γαἄσοσ ταπι Ογᾶτος 1: τὸ ριά Ιοαπηςπὶ ργαιίδστι Ρ 'ὰ ἡ ἐδοί. Ἠεῦτ. ὈΣ) [ἀπὰς τως δα συθκμὰψαμανμα ἀϊογαῖτ: χαρά ττὶζ οἴτξτε εἰ ων, σῇ Πποταπν ἀὲ ππόηαι ἈΡῊΝ λεταθδια) ἶρᾳ «ὐλου όζαν ἀγιίουϊαε, δεηίων ἰδ ἐρίτυν, κου φυοὰ ἔπρυΐος πηι ἰρπίι πορας Ῥάυΐις Ποπηπες Ροίζε ἴη εἴἴλπι ἀαθάϊταπι - ᾿ κόπεπέονεϊς πϑίδκασι ουπίπας, νοΐ αυδά μετ ΡῬαᾶττ» εὶ (ἀριξπτίαπι ροποῖγάγο ΜΝ τπὶ ἀδοημὶ δ εἰξξεδις δὲ οἱ του 
ουὐἱατὴς εἰ εὗξίο ἰα ατότηο Ὠεί ρτοροιῖτο ( 4ιδίᾷ ετίαια εἰάϊ- υοϊατίοπίδηνε ἱπεο!ῃρ ιπτὺτ Ὀεῖ ςΟ ΠΗ ., ὃς τογπυικιαμοὶ ΜΕ αἱ τῷ ΡΝ αυΐίλ εἰἴΐν ροιίς αὐποίηπι ἴας ἐα- τς ἅπε Ἰρίϊας ἐς ποίξγα ἰαϊυϊς ἀδογοξυμτι ες δρέτίτιις τοίεηϊπο» οὐρέοης πὶ κῃ εἰσδωσ)ίοι εὐ ἰείλυναν υϊουπα νεῖ εκ κἷο, ἐγεἀςρείι πὶ ςοχάϊθυς ἑαίςα!ρίειις, γε οενίτοτ (ὠρεὶ ἢ, {υἀπὶς νεὶ ἐὰ εκ ἰοτιιλοταν, τὸ ΕΠ αυὰρε ἸᾺϊ ΓΝ ὶό δ 8,8 Εἰοτίπεῖ.2.10 δὲ 1} νδὲ {[οΔΠ.ἅ 

ῥαὑεῆι: ““- δἴᾳυς εἴἰλιη 
ἔ . ᾿ τι "ἡ νι αυϊΐηυς δέ 

ἱρὰ ὥς φσοαδείοηίς {πιΐτοε ρεγσιλη ςδι, δέ ργο θτλτΣ ἔς περ ἀιΐο (αρίλι.᾿ 4. Ἀδεΐο δυΐυς ρεσοορείδηϊ; εἰ ἀοῃ εχ: ναι, αυσηίδδη θεν. βοὴ εσπι- 

ανῇι φυαυΐε φυϊδυίαίς ἀξεπάδνας ργοίη ἐς ριχρΟ οι ὲ ἀρεῖς, ὃς που εν Οὐὸ ἐπαι ον Γἐ 4 ετίαπν ουτη δίίοταιν ἱποοιησνοβο (ε ὃς αἰϊοι ἔλιίψαι φυ! σους 
εἰοοὶν ἕω ἔπος ρεκεςείς : αἰϊετὰ φυσά ἐπ νοςλείοηυην ὅς ἀοπότυτν φὐυεγίεδε ὃς ἰπιρλείτλα ἴα ποἤευπὶ οοπιπιοάυαι ςοἀϊει, φιμιαν ἐοὐκρῶ ἐηἤππευτα ἧς 
γελῃ Δ" οὐπεηφαπευξινηάς ρου (οφυίτυς ποπιίπεσι μος εις ἔειις ἀεθετεναυυην φήμυδιογυαν ουἱυίχψυς ἀσηστυπι «οπιλνυ πὶ: ἢἥϊν 

Ἰιφιστιος, --...ὕὄ. ».- -ῆ-ς-ς-ς-..-ς.------------------ς.ο.- ..---...-.νϑ0.00.......Χ0.ν..0.0.΄.ΔΧΧ0.κΔΧ6ὁ,6ὁ.ὕ0...ὲ 
ἀἰα ἰοτιδεεγαμο οαμλον ἦα [οίς αι ταὶ πχοεεῖς τετις Εἰΐ 4 Ρεδδν ἀεάδε φρρίδωκεν, οι οἰ δ Δ ἀραβεατίο γοιδὶ ν Νενοι ὔβρων, μὴ συκνυκηζεδ. ζοπβρυγληάι νοῦ γε ἀσηια γι ροτ ἀρροϊείου (μά νοςάτ)γείεται α γεαφζ- οαἰπην ένα μ φοδρφυλα τοῖν ἐδάλ κά ἐὸν ἀξ φαϊρ. δὲς Φορϑόδιαι ρτο δητὰ ἄᾳγο,ἤσας (μρτὰ φιτρ, φϑρωληκένᾳ Ἀρείριν γιϊυτ τη πᾶς ἐπ! βολιίοης Οοἰιχιπις ᾿λ.ϑεσιιλη ἃ δυτοπι νι 15 πε Δα τυσίως ἀιρίοτεςιδόρε νοὶ Δ] ἀϊταχαῦ ρσοχπιυπι, 
τρίτος δ ποβδεαίᾷ ρορυϊξοτῦ ἀνοτίπιςη, [64:40 ἰνος χ ὁ τὰς ργὸ δπτὸ ἀΐςοτξ. Κορουίο τἀ πηδῶ 11 ἰοη εὐημϑαναν εἰδατάξων λὲ ομοιτοηάῖ μρμμομνταογπῆ: ἢ πη» τες ἀριιὰ Αὐζοι, ρα μβεριὼ Εῇ αἰ πον πων εἰοαάτι δὲ οσήπεγα ἴω νοἰμηταις πδηι οι τ δ ιςογάϊςν οἷς ἀιρεητεῦ οὐίετυδαδυς, , αεείων ἐοε αυἱ βἀεὶ νοὶ ορο- πον ουδείτπεῖ Πι ἑιμάλοι) ἀοι τα αι ειρεοτίας αδιζτάασ ταπι ρεχμ ίοησηι ἔλοϊιπς οἰοδείοπίε ἐκυϊζμη. [ἢ ουιπ οι. 

; ἵούρο. ψυίδεαι ἐξ τὰ πε τε, 1ά οἰ Οπαρία, νὶ ὃς Οἴάγο. τόγεηι ἐδηὰ κυγρ  Πεμλίιτη Οτίσοησς νοτέγοι Ῥίοτοίφαε ται 
πολιν οσξχ οὐ όεια πιδησηις (ορτξτίαιρΓΟ τοῖς πάνταρ χς Ὅτῶροι μιρῇ [λεῖος δὐεβ ενδοισο αινάσαν [οπείπιε Λυ- γεϊοκαια ἡ ει Ομ μν, βυπιηνηι ραῖ Ῥοίεξίκπος δὰ δυο ἀρηοἰοεινάυηι δι ἑοτή- ᾿ς 43. Ομηβιράων ἤδω νίοε, δ βάννι σλούων. ὙῸ}6. Ο εἰμμιωάο : βεηάμσι ἐγεόγοιν ἐκανετοῖ, Φ  ανίδπλιην αὐ πὰ ον ὀλϑύονπν, ϑπϑανοδίκαναι ἀὐωιμανοοηρμλαῦ ᾧ γερίας κα είταν ἐαπιρη 8ρ.δοαένυε Ποῖ γειϑο, ἰσαμξης ἀρ ριςπιο, ΄ δι ἀϊχέτίτ βαυΐμα, Ὁ ῥεοξινάϊ- 0 Ὁεις νεγληλ βάν δοοὶὶ ὁροείουν ςὐγοιαί, ἤθη ταπιά 

δος ἀιεθά! σεηςις Ηςρτιςοπίυξατιοης ΝΙΡΒαὶ τεσργοοῦ, Ἡ ἐρνοῦει φια [Ἰρνοἰξιαε 12εν,ημοά δον Ὁ ΘΙ ΠΣ : 4 

νεὶ τῆν ἡ αὐνκα ιῷ δἀπιοπυληας ΟἿ οΝ οένις εὔξονηνανὶ, ἀιοάτποάο ἱπτεγργξίατως εἰς Εταίνοὶ τοτῦ ἡ] ἀ ψιοά ἔιρε- 
μὲ τυμμονφῶν ἘτΑΓΝ ὁ ἀςεοηθνιοάεη υϑι δά ἐΐτος ϑόρεν "“ἴοσς αυοᾳν οτίω ἀϊξεᾷ οπ:ἤσυτ ἐχρόμις Αἰριμειηυς ϊδτο. 
Ῥεπρ τα ἠδ πεζοί. Ῥόγγο ἤςυς δ} οίορδὶ μὰ ἐτλἠς- Ὡς οἰαίταῖς Ὀςΐ γο, δὲ ορἢλ.76. τ Απιρτοῆιις 5ςά δι λη- 
ἀνε κι διεῖς, δὲ ἀς ἔης ἀσπισγιης, δά νίττυτῖς ἀοβηϊτίοηξ 30 τς τὸ ἐγ. ϑὸν ΠΡ ετὶ ροιεῖὶ ἰμμαρν Γ" ἰηιτρεζοβ εἢ ΝΟΣ 

ἀςοκἀ ταὶς ψιοχιΑροποίυς ρρτςάϊτυγι δὲ ντ ἰδρὲ 4] ἢ.» νας ἐςπιξτία, πἀδούνερεοδεε να βὲ [ει υοΐκδ᾽ κα . Φ' 4ά 
ει δξηυὰπιρ οίοριςιι ἀςίςτιρτ τὰ ςτίδιη νετα νττυτῷ 1δ- δον Φ’ φερεβεμην τ’ μονβέθο»: ηὐσς ἱπτοτρτοίατίο δοπιίδο᾿ 

ξὲ Ἀρϑα τβπη γουοςἄα πος δά ἐρίϊυις τὰ ὀρϑού κύγου ἠοτηιᾶν Βαςετοίθοατα: πο πλοῦ νἱτο)Ρίλουίν ρσᾶς οτοτίς. 
Δεὶ νἱάεἰιςος ἰοεσξινο {Π1 (στε πιοπίαϊξ, (πὰ αυὰ Ὁέοαϊο- 3. Αηϊηνμενὸ γάρ νεῖ 16 τυ τ μΐσιις οτίλαι ἃςςῖρὶ νἱάοτὰς ί- 
φυπὶ γοκῖτ, φιάλη γυτίαπι ἀεβηὶε εἰἴς σχρ! ζᾶ οπ δ ἀναίπα; ὃς ργΔ,6 αφνᾶι ἰηξτὰν!4.1. Αδίο]υτα ἀὐυτεπὶ ρεαίαμοης ἀείςξάίε 
γοϊμητατις, οὐ αἰ τες ἀτείηει νοτὲ ἔμομᾶς, ἐροί γε αςος. Αροίϊο!ως δά ἐδικώρτςςορτα,διρτίπιο ἰοζο τποηεῖ νι φυϊίᾳ. 

᾿Β.ΝῚ ἣν ) ἔιμιδηυθλίἑατεγρεε-ὀ πιηεγοτυγιίζδηυς τῆς [οἰεηάμην ἰμεὶ γι δι φυιδιχυίάφαζ λάϊίςεις δι ἀειταβοις τ πες, φυῦ ἧς. τ πτυβογς ίο οδιεητυς: ἀεἰπάς ντ φυδπι ϑραιτ συήημε 

᾿Ξ τεινδιοὶ φυσι ἠο ὅσοι ἥλω δεῖ ἀννικίκιννε ει Μεβτσοιᾶ ΡΩπτῖμη νίνως ἐψφαι θὐϑορμμιν καλὸ ασρι Ἀυπιοῖῖς πρὶ Τεο σα Ἀ ΡΕ  ΕΙ Ὀείμάς εείλπν ἄοςος γπς.,͵. Ὀςο παξξεις οἴξ,κπι οχογποι; αι ἀμο πὖ το ξϊὲ οδίετυαῖα, 
“μιδνδπο ἀίδιακι εἰ ὅν προνων ῥῖῸ ὅ βοϑίω πλούννν. Ἀοιτβυσναδορὶ ρτὸ απο. ᾿ ἐΡΎ ΤΟΣ τυτς μϑἰτὰ ηοπ ἃ πάτυγὰ ουγη σαν ποι ςδιπυπι 4ιιᾶν. " οὐ ς ἀ αξίων σιν αὔτη Ἐές! εἴϊα. 4 Κανεο,λέγω ἱρτάεὶρίο.. 

διρβιοὶ αἰ μιιυιμέδατμς οἰ νηϊοθιοκνι, με  ἰοαυδ- με΄ Ἰηήῤβιπι, οἷς αὐτό. γαυΐξετε Ἶ Τρ, ὦ αὐτῷ. ηνοά Ἰις οὖς ε (ἃ μγαιὶ ΠΑ τεκουλαῖς μὴ οῇεἰίςι; φα Παῖς, ο δὶς ἡ ἀςςίρίτυτ ἰητογἀῇ γοτοῦ, ἽἼΟΝ[4Ρ4ν]ρυ Ἡεθτφος ὃς 

δορϑενάδαι ἐ βῶνεν δά λ' ἐνειώεη ἠἰλεεμη νσοιῶι τό. : 80 φυίῤεῳ, δρη ριοῦο. Νάπι ἄμε ὈρλίΝη δι, ,» «ὦ Ατβοτεϊίςις ςόρατες, ἀπιιπαδιετιςῖ, αιοί ἃς φιαπεῦ ἰὀ αυοά ἰὕρποις δὰ τέ χάριτος τὸς Τϑείρης ἐμιν τηυῇ εἰ Α- 

Ρἴπχι. πλυύγοννοδὸ δέδοταοτθνν πιοες, (ντ οί απριαν- “΄ δ θα γν, Ῥυῖο ΓΑ τῷσαῃ ἐρίμεπι νι ἀεί κοι, δὰ» ληἴςΓ ηιετὲ μυπιαηᾶς ἃς ΟἸ τἠτλη25 νἱντυτός ἐπι πο η. ροίκοβας, ἂι δρίπτῇ ἴδει μναίροπς, Αἀάϊτῦ εἰς ἀρράγεῖ ϑιπὶ ν 

ἰμτ ἐλελονθθ- ἐφόφεινρε νοσεῖ: δ ὐμιεθμι δα σρες δὲ βἰοσίμτι αρταία τείεγυμει; αἰσευπαὺς [παῖ τῇ ταϊὸ { δικοί βνγτῷ αἰῶνι τούτῳ 5ἰς νέαι ἰνονημονῦι ποθὴ τοπατος. τναϊοτίς ροπάσεις οἰἵετ Ἰιος ργαζερτυπι,τυτῆ νοσὸ ντ οπιπῷ 

μεὴ ὅχδι αν τπϑοἱ εἰἰ ορυπὶ φυρναλύεοο εἴπ νεῖ ἰ τειτγία δ ετίδι αἰνοὸ ςδάϊθα ἔμπι οπιμίαν τι πατ, ἀμ 114 ριζας δἀάίτα ἐχεεγιίους, ἘΔ φοιν τὸ νοός, ἀϊδεὶ Ἰημἀΐάπν ἃ ἔς ἀπιστεῖς. Ὁ Ονίμμγπαντί, λῇς ματτι- 

ὴς ἀἰιιον εἴτ ς τάφο ρεοδοινάντει ἱε τμαροιηίς, δοίοι δί μοι ἐωμη δα τη  ἔτόητιν. Νεφινερὰ δυπτεχαι ίη βεπεῖς ΝυΙ ας ἐφίτυς Ἰοξιις το ἐγνμονιν ὦ 1} γι] οἰ ορ ιίςον πος [ἐ- Ἂς “υἴδιη ίχρε ἰλπὶ δῃποταιήπις ἰΩτετὶμ ΠῚ οἵϊε ἐηάἀεβηνατι 

ἁὐῖοῖι βαυξωεισνρίω δι νὁρπέμηβ εὐϑ απ Ναὶ ἐεςσάΐ ,οὐς Γετᾶ ἐτοδεϊρης ἃς δὐριϊἰπιαδθδὲ Ἰνεειεερεπτυτιίες ἰῃ τῸ δι ίτγ0 ἜΡΙΝ το 4υὶ ἐρίδπη [πῃ ριημν τἀποης Οροῦ- ροῖπις φιλιη νηιεὶ (έ. Ν αἱ περι αὐ ἱατοιρτεῖας ὁ 

κίονα δι δυνρμδείω ἡεμς, γε ἰαΐξτιου ἄς ταηαυψι ρήΐπις ἀθ πουΐὰ ἐφῆων οροτίδυν ἡἤΌ ὑα εἰεξιν (οἱς οἀϊτ, οι ἐδηοιασὶ, γ)4ς Ἐρβιεί καρ ἃ ἀρ. τι ()οϊοίϊα αν, μὰ ἔλιις οαρηπηῖ Ἰνλης ἀοξιτιματη ΓΝ] «υοίυίκί δι αξ "ἰ- 

“ὰ νἱὰ σφες -δο α πρυΐτο αἰϊισεεξοκιασίν Μ᾿ ρατὶ- ᾿ [Ν.- ΟΑΡΥΤ ΧΡ βενα ἐϊ4, τὸ ἀμεϑόν. Ηος «ςοίριο με νοΐυνταις 1)εῖ ο΄ φημι Πὰς «ατοριίοης ροτίηεις. 4 ,τὰ βυνὶᾳαιῆ, εἰρ τὸ, 

μα; Ῥλιοίοριεὶ ἐ φριδεέπιία ἀἠΤούπυσι. τ᾽ κπέϊοηνν, πρὶν να, Νυἱβετα Θυβτο,ποῦ (τὶς ριὰ, {πιπε ΝΙ͂ ἰά ἀςπιᾶ γετὰ Βοηῦ εἰιαςεσρεῦ Το, δι οὐτια σρφρρνεῖναμδατις ν δ Πςετη 4ια Μ της ἱρία (ληὶοσς εὐλά τιν - 

᾿ ζο δῇκυς Διθϑαι ἐξα ὃσς ἰΘ. ὁ γε οὶ αὐὐϑίθυϊα, ποῦ. γὶχ ἐπα πος νεϊϑυμι ἰῇ ἐῶν ἤρείης ̓ φιὶ [βοη!ο εν ας πυπηοτις ςδίϊλης, φιοά εἰν Ὀς! νοϊάταις ςοἰςηνξι  ο τατς εἰς ἄ ας ςοβποίςεπαλ 405 ουτίοαϊτα; νεὶ (υϊοι 

Ν ν : ,}9 ἠδ ἂν απ ει γεῖς πρήλλεα εἰ ΔΠΠαὔο λά ςᾶς ςδάϊτιοηοι ας {1 ορ οτος Π5ΟῸ ηρεῖίατ: υΐθαν πος ἀσξλίοτον,, πος το Ποῖος ἐψλάδηις. 
᾿ αἱ 4 4υίτει αὖ ἰη νἱξλίπες ἐπηπιοί ἀἀϊκεἧς αι) ρΡεχείριταγ με ἸΝάην ππρρ ἀδείαιαι φηςφυᾷ ἃ ἥπς τοξλο λὴ ὙΠ ]4π| μᾶτ- 

Ἀδὰ Σ Ἀπ οι δυτὅ Ἄκου τς βοιενοί εἰ ἐμὰν ἐεητι ἰς το ἀὐεγιατ, Οὐ οὐρὸ } Δὴ οἷν ἅπαν πιοειατάδιτο- 

δαυΐ Ῥοίεῦ νε Ἰγυίαε γοἠτλξιε ἀδλιίπα υια βαιά ἀεοίλεςί, φαπιία! 'Μιπἰονὲ νοιὸ τ Το τἀπιεη ἀυοπιοίς οροιτοῖ εδὶ 

ναὶ δικυμηκόφνε [εχ ςετεπιοηία)ις ἃ ΜονΑΙ ἀνογη δῖα: 45. δἰ φυαίφει (Άβοις,, ἢ εἰ ς οὐλιπὶ ἀν τ «οίςίμα 
, , 

ἴγὰ πρὶ γ᾽ Ἀφ γον, τὰς εἰξεξχε, νειν ..Ἀ 41 ὅσ νἱἀδηξαν οδίφεμεινὶ, ! 

ὠρολπαὶ 
ἐμ 

δ ὰ- ἤοι ἀοίξφμϊς. γεκων δυτα ἐϊυϊπ ἰμμ ρνδείδιπ.Ν 
ᾳ {1 

ὰ- 



"“ 

ΠΟΡΧΉ8,.. 
" 

απ ἃ Ὠοπῆπο δατερίς, να Ῥόπα οοπίοίεπεία μοῆε νοζα- 
εἰοης ἔπε ἀςδιηρί. νοτὰπι ἀσο ἔστι Ππηιϑᾶφ αιίϑιις ἀτίιη1- 

τσ σὰ Ἰοδτίετατ Ἂς πιοβογλτίο αυληι. τειησις Αροίτοίαε. 
Ψηυς οἵϊ, ἢς ποῦν Ἀττοβείπυς φυοὰ πδ μαδεπημ9; αἰτερ 6 
ἄς εὐ χιοὶ ἀςοσριπιις Κἰοτίςπιμτ, [πὰ νε δοςορεὶς ἀσηίς ν- 
τάπης οὐπὶ τγοπιοῖς ἐη ΘοσΝΩι 8] ογίδιμ. ΔΝ ΝᾺ διΆ- 

Ὁ ας ἀς ταπηρογζτια νοῦ ἀοείροτον φιοἀ οτίδην ςυίτιιγ Δ- 

[1 

ἀρεῖ. 4.1ὁῸ ἡ : 
τποράτῃ ρ6- -- 

Βδονπς δὲ γαφίσμμρισοι (δ τίω χώ- πεῖς ἀϊχέται, 
δου αιίθσς.. 
λοι απ οεῖ 
Ὀμὲ, ἀρρ!ολιν 
ἰη υΐδας ρ6΄ 
εἰρυ!ο[ιὶὶς ρος 

δυδίπιις ορηξοϊα 47. Ηἰεγοπγπιας νονὸ ἴα ρυβπα δἀιογίις 
Ἰουϊηίαπιμη, ρέυς ὥ40ο ἰηςαἰςίσεπε, δς ἰῃ ἐο τρίο βοζζλης 
φιοά πο ἰοζο γοριομεπάϊτυγρ Αροίοϊο, μαης ἰοσιπὶ δ το 
νἱκαὐοίτατίε μάίυπι ἀοτογαιιος, 1ιλείπρς οτίλην «οὐ οςε ε- 
ἐπειιφλην ἴὴ αυΐθυς (ογίδιταν ἐδ 4 (ὑνίεαμεν: Ε ἰρία 
Ροτίιζιαβαυν νἱγ αἰ οαυίη δι αἰ] ρἔυνιπμινι ἀκῆος Ἐσοὶς- 
Πγεπαβηλῖν σορτε σηίϊοασπι πποτεάτυς, αὸᾷ κυῃς ἰδοιπι. οἴ. ..7, 
δὲ αἰτοῦ ρ[υἱάπιουίμισο ἴθτο δἰϊρηϊμγἱα ἰητογρτοτϊατοηὶσ 17. εἰ δί ΡΓΙΟῸ πίρξενε ἢ) ὑπο ὁοάϊος 

«808 ἐερταμανΐο, υ ̓ς « ᾿ 

᾿ Όὐτως οἱ πολλοὶ ἐν σῶμ ἐσ υμ ὦν 
Χρις ἡ ὰ οἱὲ καὶ ἐἷςναλλύλων μέλη. ᾿ 

θιν. τί) δα ϑνῆσοιν ἡρῶν φχάφοοᾳ " ἴτε 
«οὐφητείαν, Χλ τίω αὐαλργίων τῆς πί- 
ΝΣ 

ἘΡΙΦΤΊΡΑΨΟΙ 
{4 Ριομ!ευΐμε, ἐπρίγῳ ὡς Μκρὶ ἔείδλ οἰ τταϊφῶ το Ρατιϊευία. 

1. λὲὰ τὐϊοὶ νη οογρυ5 (ι-|; 

4, δδεηῖος δαζει ἀϊιεεϊα ὁ 
ἀοηλ ρῖο στγαιία 4ιια ΠΟ ]8 ἀδ- 

{Ὁ οὐηίας ρτορἈετίαηι, Ῥγορθε- 
ἐφήμ ρτο ριοροιτοἠὲ Παεὶ: 

ν» 

ὀρν Οὐ, 3, εουϊαΐποάι ρίμτιπιλθ ληποταυίτηυν (αρι.,κὰ 
1.1. ΝΑ ἠηληιείτιιο εἰ εετοῦ ἰη ο0 αιδᾷ Ἰη ποῆπαμς 
νοις ςἀἰείοιίε οοὐςοίδιι5 ἰεβίευγ,, Εἰ υηομίᾳμε ν τορι. 
ξαλητίνυς (απηπιο ςοηίσπίι οἰγιμίριεις Εχοιηρ  υθις οἱχα 
εἰς : νι ρίαπὲ ἱπιεπιρείεἰμὰ (ςτὶρίςτς Ἐγλίπχις, αι νι μος 
ἴῃ ἴοοο ἰρεϑιλῇς ἐἐριωμι πλλᾷ ἐς ψαληὰ ἰςγηιοηις ἰμιορ 
ταῖς; ἤταυς ρίἰδηὲ ἱπσριις ΟΥβδηφι δίῃ άιςλης Ἀ]ιαιίὰ 
εἴἴς (υϑαυάφιςηάυιπι άς τ ον; : 

4 ΡΙδεὶ, πίςεως. ΒΙφειη ἀρρεο Ἔν συμεκϑυχικῶς οοβηΐ- 
εἰσπεαὶ οἰ τθ Οἰετο, οαπὶ ἀοηίΐθ᾽ φυα ς τηδηλης 
4 οὐξάσπτεβ ρογ ϑρίγίταπι (δηξζυπι. Ιάειη ες ῃος 
ἀϊέχυιη "ἀταᾷβ, Ιὰ αιιοή αὐνδὶ (ρεῖρῆς βνο τηροίωνα ἀσῃᾳ.. 
"ἰοπτ ΟΡ βὲ Ἐρμοί. 4.7,0’ πικη ι βαιίο ἐωκωι τ. (οείπια:. 

σρτα τ Ἰηιςηίηις 
ἀριτοςναια. 

δ: πνοὲδε νη μὴ ἐς “Ὸ“ 

Ἰππυβίῃ Ομτί το, πηρυίδείαι αὐ-Πς ἰμρω ἣν Οὔνβο, βερεὶ 
τοαλ,4}}} ογυπι πιο γα, γεν ΔΝ αἰμετήψε τειν 

ἴϑεμῖαεν ἀρίφῳ ἐἠο- 
πΆ 659: [ἐεμη 4 ργαιφην 
4μκ ἀκα εἰ πρὸμ, ἀξ. 
φεθῖε! : βε βγορῥμμίρν, 

᾿ νάμην ταβομειν βάκ!: 
ολτυτΒὰ νειτὸ ᾿ ἘΞ ἘΝ ᾽ς ἰηἑ ζοσὶ ἐἰρτων Ἂν ἐπ ῇ Ὁ: 
ἀϊδείδαίε ἐπ δὰ. κλι.,, 9} 9 ον Μ κεν. « 7), 51πς ΠΉΩῚ ΘΥΛΜΙῺ 7 ΟΡ ΓΕΡΊΗΤ 4} 8έωφ φυληνβ ονιῶ Νὰ μιὶ- 
δ βέπεγα, νι, Εἴῆα φβιώνίαν, ὦ τῇ ὀεκονίᾳ Εἶτε δ! “15 1) τὐἰηϊπταηάσ: "Ὑμηλὶς 4} ι] υὐβνασάο τ βμε ιὶ ἀκα, 
τι θη ατασι, δα σοῶν, ὧν τῇ ο᾽σδασκαλίᾳ "6 Ἰάοζεῖ, ἴῃ ἀοςοὔάο: Ἐν ᾿Ὶ μὴ ἀρ δνμμαιος 

ἢ μέ ρος τὰ ᾿ ΠΡ Ὸ 
ἦιος ῥεορεὲ νόσϑητ Ὀ]λοοιόε: οἰ ρ! πὰ τιοἀσέδιότος, αυἱ ὅς ϑευίοτες ἤὰς Ῥγρίγιςεὶ νοσδηιυτιδο ρεοριὰς ουταπἀὶς ἐρῆν μαυρετίθυς ἸεκΙδμομς 
εΠπηράϊ Φγαὶ νἱ ἀυπόρτη οοἰ!εβίυ.,Ὁ ΠΕ ΟΣ. ἜΝ ΘΟ. πδ 55. ἘΟΌΟΕΟΡ. ΠΟ ΨΕΣ ΣῖΣξα : : ς ἢ 

νὰ" εὐ δι. Μαὶϊὲ τα χυυίάαια [,(ἅτ.» “τᾶς ςοητίησάτιημης πιά 

αἱ ΑΠο)ὴνς τὸς νοϊξυπι νεῖ ἀρὰ οἰυπινοάιί πηρρίςπάνιπι , ὉΡ 
εἰδ' ἐρι 
ἡ" « ἴκέμα ἘΠΠΑΝΕ  ἰπηδε δ εσις οἴξ οὐ αος ΟἢΠρεῖς 

ιαγν Πρπβολτίς Αροίο εν νφέμπ ςληριις 
Ργορ]ιςεῖς, ἃ εἴ ἐδτογργεταιίοηια ἔσται Με γε ἃ ἈΠ σὸ 

ἰσλαῖα ἀὐ ἡ. 

Ιε(ς Ιϑευ εοπίδειει, ἄς, γα φιμίιμες (εἴς ταιχὰ (μα ἔωττις αὶς- 
᾿ . 

ἐγ ρβάττςν οχρίισαι τὶ πιὴτη ταῖν 
ταν Εςοἰοἠα(ειςλτιῃ πιὰ 

ἊΝ : ᾿ 0} 
νεγὰ χαΐα ἴῃ ἀοσεηάϊ πιιηδσο ποη νη οἷν πιηξϊο, ἠ τ 

πχαἶτο ἀπιρ  οτο. τανε οἤγηΐᾶ πηι ποτὰ ςος [οΠᾺ Διτα τοπμ 
Ῥτρῆαι, ἐρίάπιις «ἄςο ΑΡοΙϊο] ολπὶ βιπέλιοποιυ:ψι 

Ὧν ρυσΠοὲ Δορτιματίν πος ὁροττός Ποὸ τη νἠξται, 

ες Ποἷξες Αροίοίως δ] ρροῦ τ, δε. ὙΠησεδη; πδιηὶς, 
ηλης Ἐριίζορος 4ιος μἷς νοςὰῖ ᾿ορικβερυιδία φἰδιιγιο 
(γπτοιις τ" Ποτέ τη σοι απ οἰϊ: ςάτοτος λυίοηὴ πον 
πὐης Ὀἰαςοηογαμα ἱμτο Πρ Ομ Ε. δίς σὔιλη ἰοιμιτας δ ιτι,. 
Ρεῖγὶ 4.11. ᾿ ᾿ 

τ φετυηάί ποθ.  Τίμην να μὲ ἄσοϑε, εἴτε αὶ ὀνδώσκον, 

τηἰττἰς}) ὰ ἄπο φ οννόγα τειίοςαις, Αροοίοτιπι εχείηξι; 
υὼ 

πλο νὶς ἐπεο ἢ ἐς οτεῖυι, την ιὠε(ορίμοτ) Αροϊτοίυν ὑϊοκυόι 
κὰν, δ ἀοορνέο δὲ τὴ διδωσκρλίᾳ Ἅ δι Ἀταίϊουν, 

ἢ», Διδείνα,, ηλλην ηϊοιρτοιατίοιςιη νὰ αιπδηβυλιη τορυ- 
ἀϊο, Θοίζημὰ Ἔλα ΝΝ Κκἀτιμίε ἀςείλιαι ἐρμίωι φιρᾷ 

εν τοτῖπὶ ἀπ ηϊγδάοης σομηριτ.,, Τῶν» 4ω, ἀῤβνλδωνν 

“- τες. Πεϊμὰς φιιηὰ ἡξιπη ἀἠηρ ας Δ φο μι Διεηνι, 

ιν δὰ 

ἐπ ὰῳ ᾿ 
᾿ ἢ ͵ 

' 

ΑὉ ΒΟΜΑΝΟ-ἕ. δὲ 
ἀοίοῖατ, φύσπι διδασκαλία μος ἰοίο ἢξηϊβοςι ἱρίαπι ἀο- 
εοπάν ᾿ιπδίοηεπι. Ψ τας λιιεπὶ Αροίοίις Ὠοέξοτεπι, 
εὐ 40] 5ογίρτωγα ἀμπταχαῖ ΠΡΠ ΟΣ Ἰητογρταϊάτίοηὶ νὰ- 
ολτμ Ἐροίείαινς ρυα ἃς ποεῖ ἀο θεείηα τετιποάτας : ἤθη 

υε ἀοξιΠῆπηνν ἰπῖοτργες τὼ ΟΠ ίαπα το  σἰοηΐς {πη Π|- 
τυκίοης νεεΠ ηνὲ ἀοευ!τ : ὅς τερετεπάιιιι οἰ υὐτὸ αὖ κοινοῦ 
νεδιμῃ Νοτίδεις , τῶν ἐπ πος πιόπιθτο, ταυτὶ ἴῃ ἰδ (ς- 
φυςξητθιν. 

ν 

ἜΤΙ αυΐ οχϊνοττατυτ ἐπ ἐχ-, 8] "ΩΝ ἐρηνθνραρων, ἐπ ἐα- ᾿ 

δοτταείοης " τῇ φυΐ ἀ πείθει, Αὐβενρᾷ ΝΝ τς 7 
οὐ {πἸηρ 1 ςἰτατο: τ αὶ Ρ' εοἴ, τα οόνοϑ μοι βναε},ἰη 

ἡ ἠ τ δείαν ταν ἀπ ἢ τος ΠῚ όμν ἐπε: με πε- 

οαὮ ΟἹ βΕΠΓΙΑΣ τυ ν 41 ἀμ 1 6. } Πρ ρν ϑα μηανμάβε. 
π. - τς γετυτνσιυ ΜΠΠατίξαις. “ ἐν ἃ 
Η ἀγάπη» αὐυπόκρατος. Αποφυ-],. 1 δ᾿ Οαγίεδβ,οθο ναὶ οἰ πὲ Πιου- 

γρυῦτες τὸ πονήρον γ κολλώφδϑροι ταῦ ἀ-} 11:8." ἘΠοισ! ΔὈ]ιοττεηξεδ ὰ τωὰ- ρε 
(κιϑῷ. ες 1 {|σϑρρ!υτίπατ Βοπο.. ἐν 1Ὲ 

Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλοις φιλό-"" ἢ πέλσας ἀκ Π δ - 10} Οὐιανῥησιεῆν ββαμαενέε κοι δα ἩΤο μος τ Ὁ 6}. Ἠϊοαψιμαπάος ργορεῖ Ἡομογο) [90 μμνεαπν., ἀν ρεμεει. α κει μι, 
δ πὰ Τὴ ἨΜῊ ἀλλήλοις Ὁ πρυ 411) ΤῊ ρέκειθιιν, Βοπονα πο μα ἘΣ ἀν: 

σι. ιν. ᾿ πα] [|| ϑτυίο πιαϊπνὰ ἐρηδοὶ, ςρί-᾿ τὶ ἐπ ἀμ, ἐὰν , τί τϊηλιη “δ ρι- 
Τῇ ασουδὴ μὴ ὀκνηρφί. τῷ πνδμαπὶ Ι Β 

ηἡἰξπίε!. ᾿ . ἀςμε δὰ (δὲν 

; : τίτῃ ἐεσυςσηϊοα, ᾿ Ἰ͵οπκίηο {εγ-} 

φίοντες τῷ Κυρίῳ δουλάζοντες. ᾿ 

εἴπ ὁ αἰδᾳκαλαῖν, τῇ κλύ- ]|" 

σοι ὃ ματαφιδουὶ ᾽ ὧ ἀπλότητι ὃ «ορϑὶ- 

Δ Δα πὸ ͵ 

κάνϑμος, ὧν «σπουδῇ ὁ ἐλεῶνχον ἱλμο9- 

“Ὕ ᾿ ᾿ 

Ὀὴρξβη εηε βιπμῖα. ἀποντοβ 
εομα, Οὐδδερερι πγραίηπιν αὶ ρει.χι7 
«ἀρατομες δριρο. 

Ἢ ϑοἰξείοή μι γδη ρέψτὶ. ὁπ Ταῦυ ας οἔ ) βείΐδ, 6α εδιδεὶ- ὅρήγν σκεοιο, ἄρον» ιδις νεϊυς 9. 
αἱςηίς8. ᾿ η9 {{πωϑφηξε:. ταπίααι εοτῇ 

τῇ ἐλχίδι χαίροντες. . Τὴ ϑλίψοι ,ὰ 78ρςε ρϑυάςηιςες, [ἢ ἢ] ιο- 1 δρεζαιάειιει ἴρενιῶν ἐκ μος 

δν: ἢ ΚΟ κι πορεναροεὶ [Ὡς τοϊετάπτο {1ποτγατιοηεἴροι-Ἴ {ΠΡθρεραϊίοηίεν, ΟΥαιν- νας φοιδοβείς . ὑπιμῆῥοντες. Τῇ φερσευχῇ στερςκαρ-) ἰδ εκμτενοος ἔπ μνβανιιὶ ἀνίει ἀτὰς 
“προυύτυς. ᾿ ᾿ 

Ταῆς χρείαις Ὁ ἀγίων κοινωνῶντες. 

τίω φιλρξενίαὐ σιωκόντες. 

9] {ΠΝνῦδυς (χποτυπι" ἐοπνηυ- 
ηϊοληῖϑε, Ηοίρί τα! τατειη ἡ (ς- 
ξδηῖςς,.. ᾿ 

ΟΝ ερε[βιεαείδην [πηξο- το πνοϊατοαι τὸ 
φωπηζοθ ϑηηίέμηῖι . Ε[6- ταῦ οἄϊο,Ὀο0- 

οἰ 1 , βάτιπὶ δυϊδαι ΠΊΣΙΣ εν [ἐξξφηβον δος τἶν κὰ 

Ξ Σ : ᾿ ᾿ : ΡῬιορεηίο ) δῖ 
οοἰεπἀΐ ρεοχίαν δυϊδοιςυΐας ἀεπίφυς νἹεῖπιις Εηἷς ὅς Ὀεὶ β οἱία,; 420ὅῦὅὄοπηπιεπιοίαῖ τα ν τευτοε νεῖ: ουπὶ ζαΐι οἴ 818 σου νει οπρα 
(φεπιγα "δ πιιη ται δι εηεἰλαν, υφεαὶ ἰλυοοδειοη ει, ἢ ρεεδλιτοπι ἢ πᾶτε, Βοιρ τα! διξ αν, ποοφοται θη πηι δαί πολ ἐπ ἰαυδὴἠ)ς εὐὐδιὴ ἡ τ εἶϑυ 
Πιπρλιίδιη ταπ ἐη ρεοίρετί επί δἀυεεβεγεθυ,, πιο ἡ οἰτίδεν., Ποη οἢδεὶς δέ ςοποοιάϊα, υοφὰ ςἰι» εἰ ροιξ,οαπι φαϊνυίυίς οοἱςπι ὡς ἀτός πε» 
πυυπὶ ἐἰϊυἀναπινψαοί ας εἰἰλπι ουτ(αυᾶπι τ᾿ ἐ αειῖε ἐχιηξαί ροίῆς, ἣ 

-...»-»-ὦὶΨἪοἔοηὙ νου ὁ. ὁ το τ ππφιρτπππππ τ’  -,ττΠΡοροέοοτπτέἔἘΠπέἔἘΕΠέἔῖΣὄΨἍΤΤττ ἢ ροὁἔοἘΕΠΠππρορορπορρορο τ “-“ο- “αἰ -- 

ὃ Τὰν 4} εαἰνονεδεων γ εἶτε ὁ σαρρικριλὦν. Ν στ Ἰατοίρτοθ, ὅς Εταί. « ἀϊικνεπίες, θη ἕατις ἐχργοζὰ,, μος αιάεαι μι ἰοοθ 
ποη ἰο ρος οἶτον. αιάπιταπιοη ςοηϊιπέλιοπξιῃ νρίπιις ἴπνο- 400. πολ αυδιιίς ἀἀβῆο ποίάτας, ἐοά αιια; νοϊαἱ! σ]υτίπε 
πἰπυς ὅς ἰήςις πεςεῖς εἴ,νε πδὲ ἐοηῆοι ἀπ πειδυτίο κ- δάϊιίθιτο οοπιριηρίτασ,νε οίλαν τ οσιδ. 16.17. 
βοτατοιόπι δυτεπὶνοςᾶῖ επλ 41 4[0] ἀίσιτις ρος, νὲ το  Ετρίενηα ον τε, τῇ μιλαδηλφίᾳ ΟἸς τ ς ΠΣ δ. ἢ χά- 
χιῦοτ.12. 18. ἃ ἘΡΒεί, 4.1 δι ρτορδεῖα ψφυοαις ἱπτογάμπι, ζορί 3.(ρ. νἱκίπηα νἱάστῃν μος ζοπηςόϊξτο οἰπ ἰυραείοτο 
νἱ Οοπήτ 14: κ1ες νἱΔοςεῖ αι ἀοέξξιίηαπι πὶ δάιηποῃ!- τὸ ῃγδπιθτο. Η αἰἠ “ὦ αἰδος ὡράηάοι ῥνοβεν[!, εἰς ἀἰφώκοις, “ἃ 

αἰοηιδγις ὅς εχ ιοττατίοπιδιις, ἄτας ἀάθο οι πὶ δλςγαηιοα-. φιλόρορ»Υ ΟἹξ.1 νόσον ἀ  έξενίοι, ἐπα ιπν ἀϊπτέ. ἸΝᾶπὴ φε- 
λοφορ αι πο τητὰ πὶ διῃοτοην ἴςἀ εἰίληι ρίας δὰ ἀτη ἴάλιπὶ 

μιταδεδοιζ.Ν σταῖς ππτοῦρτγοῦι ων ἐμέ ὠς. Εταίττγας, (λωῤ ἐπηράνεῖι,, ρτορεηβοπειῃ ἀςείλγας. Εγαίηγις, ονήᾳ πνωμωὸ μοι ἀμ ιζεηάον 

γιείφις αἰπυαιη ἰάτα νἰτεύργοτατίοης,, φιρπὶ μἰςσἤρηᾷο βηρενβ, Ἐρο ὠμδηνωνίο ἀϊεοτς πηλλυὶ ἰφυρ Πουτ(αυξζοις͵ 
«κῆτος αυὶ ρτορτὶὸ ϑιαζοηι ἀπσυπτος, ἢ) αἰαλίτυπον 40] εἶες. ᾿ Οἰιεγίοιξοηιο) ρίυκ εἴδ σὐργοιν υὰπν φιλεῖν ψῆς 1.2εἰὴλ5 ρίιιν 

πιοίγίιαν ἀπ τις θληῖ. Τυδότυσ δυτοηὶ ἰς νογίατὶ ἰη 0 ἱ ὶ εἰ Αὐπᾶγο αυλην ἔν οτς δὶς ςηΐην Οἴσερο, δεάἑαηνοι οἱ [{- 
ὑλιποῖο σαὶ ἐμπρίιοκαις, γ4 ον ἰνοηα βὰς δὲ ἴπς ρετίοπᾶ- τς Ἱ Ὶ 

τ 
γε: ΦΗΣΙ ἃ "18 ηΦ ἀψὴ ̓θ τι {44} «ἐἰ4η) Φ’θα. Φβυαομιει, 

το τορος... Ορροπίτων ςηϊπὶ ᾧ “ἢ κακία, δί ἰὴ ἢϊς «ρρηγυϊνδοον νδὴ ἡ αἵ βυκιεηίδηιφθ ρρφϑεόνοντες. Ετ ας 
τεΐνις ροΙ ον οτίδις ἐν ῥτὸ σιὼ ςοΠΊΠγδι Περὶ ἀςοἰρίτυτ, 111 οἷ σνμνόνῃ (ἧς φυλ νἱἀς τ. ΤΊρη, 2... 
{Προ ων ρα}, ὁ φρο άνβιο, ας εἴτ αἴτοτα ἱροςίςς ρύοί, 9. 11. οημηφ βγωίφριε τῳ Κυρίῳ δουλάγαντες Β,ἐδγὰ δος (δ ἢ- 

Ὀγϊειοτιπι, οὐ υἱάο ζος αι] ροΠτίλαν Ἔοο οἰϊλβιςαπι χις Αροϊοθύς, ὰο ΘΑ ξιαπα; ςἰματίτατίς ροέβξορτα ἃ ρ]]ον 
δἀμιιηηϊγασαητ αἱ τὶς ἀιιο τ ΝΣ ἴα ἰοτηιοης δὲ ἀσέξγί πα, ἰορ]ιοτῦ πιοηιεὶς ἀξίη συύτωτ. δι τὰ ἴῃ ργοδατηϊηις 4υϊ- 
[ϑοναπτ, ἰεοῖ οἰάςσηγ νοος ἀρρεϊ ϊλτινταρρατοῖ εχ αὐΤιιαν Ὀυίηας σοάϊςινοευίς, δ. Οἱαεὶς (οοΠιε ] εξ ίτας δὲς αυοαυς 
47. ποσσπ τυ νοσάταΙ κυζέρνησνς, μ(ὐοτίρε}λ.11..8. νεγες δὲ σγγι}9 δί νοτυν ξνά 5 ἐπεζερ δια ἐϊὰ ἰεσᾶς ΟἿΣ 
Ἐκ ημὶ γινγφίων γο ἐκ ὧν, Ὗ ἰάςτιις αυ άπ ἤος ἰλτίυς ρμᾶ- )ς (οἰϊοπιυν δὲ ΤΑσορ μη ]Δξειις, δι ΒαΠΠ ας ἰη Βιβίςς, βηϊεο» ; 
τοῖς (οὐ φυὴν Ῥαυΐας ἀραῖ ἐς (υπδιίοπίσυς Εοο οι αλιςὶς, ἧς 68.8ς ΟἸειηδης ὅς τὰ ἰοσεπάξ εἰϊς τοξχὸ ἐοπεεηάῖτ Ηΐο ᾿ 
βοὴ βροτοί (λτὶς ἐομποἀὲ πος περ ἀε υαϊετςοτάια σὰ τοηγπιυν ἀ Μαῖςς (Ὁ δπεηιίεοιιηά! τοι! Εγαίτδιμοα 
φισίξλη δα; τοηοπείς “φυίσυπηυς Ολτο ποιῆςπ ἀφξῖς- ἀἱπιοτργεῖατως εἰς, 7 ϑιωῥονὶ [ρινδηρο. ἐν αριρῷ δευκόδοντεε. νας 

ἰςέξιο δηποτατυ: ςβτ ἀρ Οτί επὶς ἐτεῖνεῖε »διΟἰοῆα 
ἐς αΤοπείου ψι Ραυ τα ἐχ ίιηδης ρτορτίο φιιοήδην ἀν: 20 ογάνπατία φυᾷ νοοάης. Ἐχρ ϊκάτας αὐτέ ττίδυ5 πιφάϊε. δυπε 
«εὐάὶ μέπογο, ρον σὸς 4} πηΐςισητγν ἱπτξ ἰδεῖς αυλ΄ φορῆ οἱ εχ πίπισης ἰος ἀἰέζο πιοιοτί μέσος, ντ {{ἡμ4 ἡμ- 
εὐταπή!ν ἱρῆς ραιιρευίδις. ἐγᾶπτ Ἡτνμι ἐντ ἐοτὰ ἄγαθε.,. τοιηπιοάί ἀςοίἀοτίεν οηὶ ςδίυϊδης, νὲ δὸς οοἰνατεάς ς οὐ 
υἱδυα χυλται ἔς τποπτίο Αὐξ δ. ὅς αὐιπιοίμνς». πιο. αυοή (ςυΐτυς. ΑΙ νἐτὸ ρυυάπτ ργαρίο δὲ βφολουφινι ρτο 
πιὸ (ληὰ ἴῃ ἡδεῖς τοψυύτιτατ Ἰυϊάτιαν, ποὴ τποάδὸ ντ ἅπη'. τέροτε τατίοβο [εἰς ἀοζ ηιοάεηι πατηθυνμίους ἀΐοις Αρο- 
εἰρη ἕμο πνιροῖς αἰλοτίτον, [δὰ στη πς πνστοτειῃ δῷ. ἐς ποῖμς (ς (δτᾷ οἵᾳ οἰππίδυν οὐπμΐδ ΑΙ ἀξην κριοὺν ἀςο- 

ποπατογγ τοιεῖςος δὲ πιογοίμνιη ἰοἰλιάιν αὐίοεῖν ἰοίς ρῥίαπι ριδ οοφαὔοδιοι φυδὰ νοῖ τε Ῥυΐαε πος πιά οεὰὲ οἵυηδ 
μια θυσηηῖ, Ἰδυδ δ σεοαίϊοποιῃ ςαρεατο ας Ἰατετρχοϊαιίο οὐδ! πιαχὶ 

9. Οἰνέα, καὶ ἀγάπῃ [4πὸ δ (τᾶν Ἐςεϊο αἰ ἰσάτααν πιὲ ργοθατυν βία οψξοτις δὴ γεζιηα; ἀφορίαν, πη δαριείς- 
μπδμισηνιν τοξλὸ ἀάνη αὐιλγαστιι δοζοάετ Ραμ αν, ἤοπηρο ἴξγις ἤρ οἰ βολιοηδ νονϑί διυκάΐην, αθο ρλι εἰὶ φυὰηι (εἴε 
δ ολενιτίυξοι ηυβε νοτὰ (Μη πιληὶ ἡπῖογ ἴς οχοῖ σεηΣ, υιδε,. ὁ ἀοοὔπιοάαγε τειπροεί διε οὐοαδοηεπι ζαρμΑτοιηςηυς ρυτο 
ἐχνιο [ππις,ποῦλρς Ομαιταῖς, ἀο μοι ἃς πὰ αὐάσην ἐπ Υἱΐα οἰ ἰοεῦ ὁοτίρταγαι ἰα 400 {ἰπηἰς ἀνξκά οεειτας, ἴτν- 
θυ ἰπ βαἰκα,, πώηρα (γαςογ τατον οὐαὶ δε, ἀμοῖς ἡυς οπιηιπο οξερῶ ριο ν Κυρίῳ, δι Δ ἐν ςοεγιρεῦ οἱἵς 

ῬΙορεηίο ,ἐιμάηάδι ργοχ πὶ ἀὐμάι ἀκονᾷς οὐπις Βηΐδ (Ὁ )ει. ἰοςὺ φυὶ ἐοδρεπάνσι ἰ υὰ (εκ! ἐῷ ρυθγυπειριρῷ ἄος 

δἰοημὈείηάε αἰνδε Ομειβίαπαν νντατον ρεσοίραλεαα ονα- εἰδταςς εἶδα! ἐ0 νένιβαμίιοι αἵ φιὸκ εὐὐληδῦ μοάϊς ἀρυὰ 
τικατὶρ {ΠπιρΗΠιπὶν ἴσης ἀοδιιέξαε αιινοται. ὀΦ{Εβσε}, ΒΑΠΙ ἐο ἴοτο φῃέ δηνὲ αἰεοιί, 0 εδρδάιρ ἱἱξονοτι ἐπιὰ 
αὐἰγογνομέο ἃ νααἰϑυζηνευγρεῖ νι ἦν κοννοήν Ν Ὁ Οὐδλφαοι δατ- Ἢ (εἰ ρτ ταυφαὶ, λει φείᾷ ποιλίπαιη ἰοκοη δῦ τυειμΓ Ἠίΐεῖοη. 
Ἰναρὰ ΒταΓΟ ἀὐεργοθηνννεονπφη (αείν ἐχρτο[φ ῬΊν οηἰπι δ ορηΐϊτοιν ἰπφα ρἐ! νά μεν: Μαγοεϊμιηνά φριθοίεπννιὰε, " 
ονρπ τη ψιηὰπι κωσεῖν Ἰγειπς νογ νηὶ ἐφ νοἷ ἡεσαζε. αᾳυσίο, ([οδξον) νὲ φυδὶίν Πιονές ομεεῃ ἰδαν ἐμὴν οι εἴα ἡ} 
πὸ {υϑιαις Ἐν, τυ νς ἐρτο ἢ εχ ΟἸεηπομις ερνμάνέων κόγφβ, ΠΡΎΣ γι "“. βμβιάνπων! σοι ἔγαρυδο- 
Ἵνο [οςο μομη γε σίσεοα αΐςακιίς  ἐσαῖτα οστημιαη ςο- “πεν (δι ἔγαί ̓βανδοινποη ἰχτιε τεδὶέ, 
οὐμην [ἀειῖνμιςς (τιν ἀριὸ, 4 Ὑχχίνηνθ, μιδμο Ψ αἷς. 1: ἤΚβδνιντῶι χεοίαμ, Διηθτοίνιε υ εα (λεἶπις πο ραὰ- 

λ'' 4 

με ὔδωηρειεδν, 

-.-.»......ὄὅ.ὄ.ς..--.---- 



σ΄. 

ΟλρΡ ΧΙ186. 

ΧῚ 

"ἜΈἜΡΙΘ5Τ. 
εἰἸοσιπ μιιης οἰτληῖον ἰσσοπιηῖ ταῖς μνοίαις, ΜΙ ἐπγέμνηιοὰ 
τοςεπείογες ναἰίς πηριίσητον δή ρίοζος ΡτῸ πιότῖαις ἀς- 
τογίεγυπι ἐπ βννοννόρημιν ὐτών οι οβίεγιατ, Ερο τη 
τιυΐτις (δδαοις σοάιςήνιις ἐπι δηιις εἰν πςηις ἀυδίτατς ροί- 
(πὶ αιμη Ἰις ἐς νετλ ἰσέξιο. ΨυΠ ὃς Ετδίηι. Νεεέβηαθει 
φοπιεγειητ, ιοἠ τπινὶ πο ρίαςεῖ, αοηΐϊις Ἔχ επιεῖ ρην 
ποὴ (ἀοςιτιςπιάιπι ριοχίπο ν δ ἠσοοίζπτλτεπι {1 το- 
ἀλέξυς (οτὶρι ἴσος σαιη ἀροίξοίος τοῦς αἰώγχαις. υλπήμασι 
δος «οηςφίο ΔἍΓ χερῶν ποπιίης ἀο] τίς ὅς {υροτιιάζληςα ᾿ 

- 

Εὐλρϑεῖτε τοιῤ διώκοντας ὑμαξ " 40-- ι,. {{Βςπεαἰοίος [18 αι νοϑ ἰηίε- 14 

ΡΑΥΙ1 
οἰβεία ποὴ Πφοϊβοι, {Ουπερονηὶεαπίαι,κονανμμῦτις. [Δ 
ἐξιιβολτας αι Πὲς ες νογὰ οβιατίταα, πςπιρε 4αυπὴ αἷνο. 
τισι ἱπςοπιπηοίίφ πο ηνίπις υὰπι ποίϊεις Αἰβείπνας, ἃ 
τ ἁςδεὶ ρεοχίππιπὶ ἤο γίδια ἡαιιλίπιις,  δοέαπεες δε. 
κντος ΕΠ ος νοτθιΠῈ ἀϊέτῃ ἀε το, ἀροίβοαῖ πυ ἀὐι σἰιις οθτὶ. 
περί, δι [ετὸ (επηρες ἰη βδιιάς ροπίτις, ἐς ροτίοηα ναὸ, 
ἀείσολε ποσοιάὶ ἑυρίἀϊατοιι, ετίδον ἱπ ἰυσις ροιίδοιμοους, 
πο: φυίυς ἢ αἰβολτίοη!ς Ἐχεπιρ νι ἰυ ρροάίτας ρεοχίτηι,. 
γεγίϊουλις. 

εἰδενα νοῦ : δεπφάῤονἑο (Ὁ 
οἰ δε 'πνδϊξάλιενα. 

“Οδυάεῖς οὐ ελυδεηιίδυδ, ΝΜ] σδαμάννε εὴτι φοπάιν. 
εἰδε, βενέ ἐμὴν βοοηθμι. 

δι6η3ε!. ΝῸΝ αἰμα [ριον 
εἴν [ἡ διοπν ἐμὲ (ηζη. 
ΓΟ ΣΟΥ ἢ βυΐ. 
ἐπι αρμὰ υοβροίρθι. ὦ 

ὑφμ ποι. ϑηνεδῆν φφγα 
ἴεο, [ιὰ εἰὐ ἀν» ἔρτῃ ο. 
τορϑῆϑη μοπμίϑωϑ. 

ὃ 

νόθην ε[β εν προπνόμι ἢρ 

πϑηνθο: βάτε αδομ, 

19} Νοη υοζηνεμ [δε ἠτβι. 
ἀεμι ει οἰ ατήβηπηλ, θεᾷ ἀφ- 
τε ἰοςιην ἐγά. [τρέμποιβ 
πὴρυ Μὲ υἱηά δε 

Μδιιδη4 κα μοὶ χε - Θιδητυνγθεηφάϊςἐτς ἐηφίμαη), "δὲ ἥν ἡ καταϑᾷ ὃ). πύλαι πρόμον ὐμὰ ἀκουρὶν ἀρ μχο ον νδν ἢς ἱπιρτσεοαπιίιὶ. 
" Χαϊροῖν μυφτεὶ χαιοόντοων, Καὶ κλάϊθιν 1" ἰς (ΠῚ 

μιφνλχλαιόντων. ἢ ὃς θεῖς ρεπὴ Πεπείθυε, 
ἀἰρι Τὸδαὐτὸ οἷς ἀλλήλους φορνοῦντος, Μὴ] ἠ[ἰάφαι ἰῇ ἴῃ «]ϊος ας 81:16 

᾿ τπὸὶ ὑψυλὰ φορνοιοῦτες, ἀλλὰ τοῖς τα-] {{ΠΝΟΙ αἰτὰ {ἀρίοῆνον, [4 ́ . Βὰ- 
ἠο ἐπ λδηδ ἡ ηἰγὴϑεφρίο. τὐμίθυς οδίςαιρης, δυ4 οδίο- 

, ὑόν σιιυαπια λό ρδν ΟΜ γνεάδε φε9.) "μη άοητοο, Νε αἴϊοες" ρτυᾶοη- 
4 ἯΜΡΙ παῤ ἑαυτοῖς. ι τος ἀρυᾳ γο[πγετὶρίοΞ, 

γεούμόλι ὦ Μηϑενὶ κακὸν αὐτὶ κρκοῦ Σοτοσιεἶδντες. 11; Ϊ Νογοίηΐ πυλίατη ὑτὸ πια]6} 17 ὐὐρϑαμωμαν μβῥηρις 
ἀρ ψν ἀρε ! Προρνοού μοι ̓ χαλα ἐνάσιον πάντων νυν αι τεάδάοηξος. Ῥτγοόοι ζλη- 
ἐπ ν αἰϑρώπων.᾿ τεϑδηοῃοίϊα ἴῃ οπιηίυπι Βοιη-- 

᾿ ΠΑ ὁ ττοῆν δὲ ἀδδνς αν ἡ πυπὶ ςοηίρεδιυ. 
Ἡοθα; 14 Εἰ διωυατὸν,τὸ οἷ δῦ, μια πὸ παίντων 18} ἢ 51 Βεεὶ ροτοῖι, αυλητιτι ἰη 

᾽ ᾿ , ͵ : : Ρ Ἶ 
αἰ ϑρωώπων εἰρίωσζοντες... τ} Πνοδὶς εἴξ, οὐ οἰπηεθι5 μοιιὶ- 

ἬΣΩΣ ἢ ον χε ἢ . 7 1αδυβ [ἢ ρᾶςς νἱυεήξςϑ. 
ἘεεϊεΓ...} Μη “αυτοὺς ὁκοϊκομυτες, α)απΉΤοι, [1] [ΝΟΣ ἱρίϊ νοίπιοτ' νἱεἰΐςεη-- 
Ῥεα, ἄλλα δότο τόπον τῇ ὀργῇ - γέρα 7αι γδ) τε5,4Π] ει: ἐς ἃ ἄατε Ἰοςυιπι τα. 
βαδιοθ. ἐμρὴ ὀκδήκησις " ἐγὼ αὐταποδ' ὠσων,λέ- |{τίρειπε οπίπιεῖ,} Μεῦ εἰ νἱοὶ 

924: Κύριος. ΠΕΡ γερεηάαιη, εἰς Ποιιὶ- 

ῬιουζῖΣ 

᾿ φοτίας ἢ, 

᾿ Ἑαὶ οἱμΐ πεινᾷ ὁ ἐχῆϑός σιν εὐωμιζε 20.) ἢ Ικᾶηυς ἢ εἰιτῖς ἰαίπηίους ὴ 
αὐτόν" ἐαὴ σον ,πότιζε αὐτον' τῶτο γὺ τοι», οἶ δ εὐπι; ἢ πατ, ἀα εἰ ρο-- ἢ 

ΟΝ 

τὴς ἐμνηγεῥ αὐ ων β μὲ, 

5 Ιβεὐνοάἑοἰμεγβυκοῖτιὰ εἶδ, θεν ρυφοαπεηΐ,νε Ορροπλ. τὸ τίσ άϊ ἀφεϊλτατί: ὃς ἰητοτάα πὶ ἰ Ἰλυάς Ροηϊτυσνντος ἴοζο, 
εὐγτΐῴαρταρίϑε, Ἐταί βοπεἰοηαηηί,. - Ἐσὸ νετὸ νοςζάδυ- 
μυπλεΠοοϊορὶς νἤτατιῖτι τετίποτε ᾿πάΠ τ ἄσαμε εχίζιπιο 
ἀς ἰσιμυιείοή ς᾽ ἀμητάχας ἢἰς αρὶ, ες Ἰνοδίριις ἀετγαληγι, 
(εὰ ἀα ἐο ρρείις, νε ποδὶ δες ρυφεξηνιτο αυοά ΄υυητ Ε- 
πίνίεη!ν; τηιγορ δλν νοὶ βεηκὰι 

ποοηιοεξενς αιόμι Βεποϊσᾳυαδιηίηί. νἹὰς Μαι- 
τσὶ 4. φ6{ἀπη9 ἐηβγξο ποῖ, κρὶ μὰ χοταοβ ὅν. 50 105 
ἰεης ἱπτορέυνα Ηεδηδὶ σαυτολογιῖν, (δ (τ το νὰ ἢ ας 
ΠΕ Εἰ ἰσόρικ διὸ ἐδυν}}ν σαυοχογᾳ, ὡς 'υλ ἀϊχίπιις 
Οἢ.1.80. ᾿ 

᾿ς Οεοἠοιειχήμο ίτσος (γεηρατίλην (Ἀν λληά ΡΑυ- 
ἴτε: (οι ἐπι φαιάϊο δὲ ἀοῖοες ποηεῖϊο. Εἰ λυίξπι οἰβηιδιις 
ποῖα ἐπηΐαφε ᾿πἤπίεί ρτο ἱπιροιδη ἀϊ αοάο, Αττις9 δξαην 
τρην αι Πι, - . ᾿ 

τῷ Πεϊάρεν αἰ ἐν αἰΐοι [δ]! τὸ αὐτὸ εἰς ἀνιύλοις φρρνοιώτεε, χες 
τ ο(βνιοέφν υεν οὐφροτάεε, αν «ἀπὸ υπαπέηει. αὐοὰ ΟΥαοὶ ν- 
0 νεῖδο ἠΐου πε μοεψωνεῖν, ΨΌΪΕ Π ἀρ [ιη ἐρεμήσερν [ενπἰφῃεει: 
ἀμ! οὶ σγτόγε ΝάΖμε δΠἰΠΊ τὸ αὐτὸ ἀδοίαται [ἀἰρίιπι (οἱ 1. 
ἀείπι φιοὰ ταησθῃ πυίψιδηι αἰ πικάμοτεῖς Ν ἐτὰς Ἰαιοτρτες 
ἰπ μας ἐχρείπιρηδα (ξητεητία αἰ βήκιποιιρο τ Οονιμαι, δι 
μδ4.1:6,. δὲ φωνδε ηοπ δεοίρίκυν ᾿γος θοῦ ἀς ἐρεῖς ἀοξετ- 
πα σμηδιεης ρίδοιεα, (δὰ ἐς ἀπὶ πὴ ἐὐχὰ ἀυεπιρίαπι ἔξε- 
ἐτα, δά ριο ἐεδϑέξυπι εἰζε δαίηιο, ἀυσπα φρόναι ΟΥκοὶ ἰπιοῖς 
ἄυπιὶ νοςαπῷ 96 ὃς Εγαΐτ» οἱ ᾽ῃ ὁὉ ΠῚ δοηίξατ, ΠΔ5 τὸ 

ΕἾ 

υμσὴ ννἠεἰτοςι ἐπ τεος πιράϊ!ς Ἰη τ πιτατὶ ἔγατγιιπι τοη- 
«οἀίπνις, φιιοὐ γοτὰ ςματτας ἰμθοτ, 40α γαείοης ἀἰςίς Αρο 
ἤολυς (ε βλέπε εἴς οἰἠ ηἰθυς οὐπηΐ8. [ητεγάνηι γοτὸ 
ζοπετὶ Βος Τρίαηι νοτίγιισι ἀς ΥἸτίο, ὃς φυλάς πτ πϑάχιηιο ἀἰ- 

Ἰζατί δὶ νοὶ Βερορτοσαπηηὶ αὶ εἰτασινε Οἱ κ.τ2.δι αι Ρεῖ 2.17). ΝΙΝ  διυῖδηι παιὲ (πιπάϊς 
ἐοηςογβίληι λαυς λητθίτιο, φαιιπ) αιυζρίαπι μι μβιν 
ἀλτ, δ] νηΐ ἀαὶ δυο ἰελτιισ. ἡ 

| ἃ Ρηάφρθευ, φρόνιμοι. Ἐταίϊη. “προρδηίεν, ]υο ἔσπίι ἰάειπ 
ἀϊέξυην εχροίιδηυς (ιρίὰ, 11.215. 5. ἀ Βος τη Ἰοζο, ἠενί- 

ο ἐξατυν ὑπληῖς οἰ ταύ πλϑ ία φρρνεῖν περ ἑαυτῷ Δεςρο μι 
τάπητες ὁριδίοης εὐρεῖς, διοίτιο τυ ἠἸςιο ἄροις : πᾶ νι 
Ὀητειη ἀγγοριητίς ροπᾶς Ὁ γβπνσμρη αν ἐϊ ρἰληὸ φιοά᾽ 
Ῥτο δου Ῥιου εγθ.3,2ν ΔΝ ε βε ὈΣΜΓὑΑεὐ δὴν] (ἀἰριεῆο)ν 
φεμέῥε μι οὐ τερεῖτίτις Εἴαις. 11. 

17 Φηούμγδηθαν, πρρρνοούμᾷοι. οἷς νεττϊζ Εγδ} Οοτβειν 
4 ταηλοη ἷς ἐοημετίοσς πα αΐς, Ῥγοαϑῥ ἐμγαηι.ε. γυΐ. 
Ῥεομιάφωει ΟὈίζυτὰ δι διηδ βιό Νλιτ Ῥτουίάσγο ρότιυς ἄ 
(ρέκυϊαϑίοηίε φυιὰ πὶ ἈξΈΙοΏ:5, ΠΗ͂ φυυτι ρτὸ σαῖς ἀζοιρι- 
ρς ΗἩΐϊτ νογὸ βαυΐες πιοηςῖνς ἰη Ρυφεὶς ἀτεσητί ἃ (οἰϊείτί “ 

30 Ὶ πλις ἀα νίζα ϑεης Καὶ Βοποἢὲ ᾿ηπτυφηάα, γε ποπνὸ ψμίο- 
4υδιὴ παδεις φιοά ἰῃ ποδὶ ηγετίτὸ ροῖπε ευΐρατς. Ουοΐ. 
Δυϊοπ ἰη γυΐρεεα κὐϊηοης Πιιιοίταγ,, Λνυη ἐσονὸδν ον ΑΝ, 
»Ῥιο, οὐ μιῖγον ἀνυπίον ποῦ Θιου, ἰη π]υἸτὶς σοάιςίδιι9 ἡρπ πος 
ηἰο, δι πίξεσιιαν ἐς ορίηοσ Ἔχ «ιοσ.Β. εν ἰη 6ο ΤΌ 

αὐτὸ φρνῶν αἰίοὶ νονείς [ἀ6πὶ (δητίεσἑη δ εὐ, 4,ὃς ΡΒ Πρ. 1.5. Κα (ε κοτίςεις Βκαίτηις. 
τη ἰλεί τεδεἐ,ομίηον δι Οοποοτάσο εἰς, Ρ}.11.2,.16,8ς ,.1:.- 
τειῇ νηδηίπιεν οἴΐα, α. Όοτ.13.11. Ουὸδ Αὐτοὶ ἐδε δἰνλύκοις 
Φοηματεία, κεΐθμ αἰέδι, πα ὁ ποη ρεσθαειρ, Νέφαε απὶπὶ 
Θιαεὲ ἀϊοίτις ψερεν «ἴε πιά, (εὐ φρνοΐντινν ἴξληυα ποπ ἀα- 

“ χτῷ 5: βένεμοιοῇ ὶ διωα τόν. Ἡκς ρυελι Ἐγλίσνις οοιιε- 
δι ροίϊε τεζλίυν αὐ (υροτίοτο ἐσητοητία, ςοπτγὰ οἰπη τ 
«ἀειηρί δ είυττ ἤϊε ιη, ὅς ἰογται!ς ποπ ορείπιᾳ γατοπς. ΝῸ 
ΠΕ σπίπν ουπ) ἀοηάϊείοηςε ρεειριμι νι νίταπι Ἀοποίιὰ 

δίτο ψμ|Π| εἱς ἀνλύλομι βοίίεν αι βητο τοὺ ὠνέκον γρ Φαρ θεῖ 4 ἰπεξἰειιδθνυς σοτλιη ογηπίσυς Ἀσπιηιδυιν οή επιρίίκπεῖ ο- 
ἰάστι ποίδον ΑΡοίλοῖυν ἰηἐτὰν!.4.. .. ΤΑΙ οαρλίδνν τοῖς τως πιρὶπο κεδετυγ ἢος ἤρετο αιυίανίς ΟἸἈ ει ἐτοβιεῖνι! 
συ Ομθὴν ῥαηο κητὲ πὶ ἐφαλό ὑπιμήεδοίείς δηλ εἴ 
νὰ ἦν φοσίρδιπμε εείαπ) ἡσθῖτο ἡ 6Ή 814. 56 νεγθυΩὴ 
ἐὺ κὐϊμηφίκυς οὐεηάϊε πος τοΐεπὶ τ᾿ δὰ εοι αυὶ μια 

Ῥάοαπι νετὸ δηίεις εὐ Οἰππίδις ἤπε εχζερέϊοπει Δεῖπο 
τας ροτείξ ες εἰἴδιη ἰοθος. : : 

16 Κιοξέειμει δα δυκοιω φος, ψιι ἰχ. Ἰοβηέενιαι, σις Π|25 
ΑΠ ιε νέφει βαδύδε νἱΐαὐ δι οοπιειπρείσίϊνε. Ὀἰευπέυτ δυ- 4} 16. Νὸ 4)6 δηὶπι δυπείδα δι Ἰεμιτίπια μἱ ποῦ οἱ γαΐξξιξῃ. 
πεῖν ἅ} ἐπ δἰ ἰσγιντι φήβείδιῃ δῷ ἰηξείτυτο (π΄ 
Λφες ὀφδοόϊαηῃ νε ἤΐοι δἰδέϊφητυς, αηφά οὐδίδοιπάδηνι 
γεῖῦο φοπιηιοάϊαε γἱάξτι; φυάπι͵ οδέάϊεαι ἀ νεὶ ςοηίεα- 

ΙῚ » 

» 

ἀκμὴ, [μὴ δὲ ἐπ ἰρεπάεπιιπίυταπι ἀείσιο ρεολιθοτυς., 
4“ τῇ ἐργῇ. Ὠεἰ νἱἠεἸ ες, φυαιν αὐφαι ρεκυδηέις τί" 

ἀφατυν αυ!πίντίαιῃ υἹοηζίέξυ. 
“0 ὧφ’" 

’ 

" 

Βυκεά ξειιε βενξεημη.... 

1άἴρβιαν ἐπμίκοιν (νὴ ἡ 

γεάάεηιε:. ειουνέεξηι - 

δὲ βαίῥομβ, φνρέι ᾿ 

γεῖνέδι αην γἀνείε Ῥομμ.. 

δεἰ [' εἰωνίετίε ὑνιαμ 

ΑὉ ΚΟΜΑΝ ὃ. Ποὺ ὡ 
ποιοῖ ,“ὐϑρὺακας πυρὸς σωραὔσως δ} [5π|. μος επὶπὶ ἢ ἔξ ἐγ.“ δα Γ-} ῥοίμπιβα ΓΤ 

εἰ κεφαλίω ὠυτ, Ροπεϑ Ἰρηὶς ςοποσέμαἶρ8 1 ςα- [|κόεπτ, οαυδοινοε ἔζη εϑ- 
Ἷ ᾿ “-“ιε}ν “ον ι γ᾿ ΐ ρυῖ οἾ115. ζετ4: μα ΚΑΡΉΒΟΜ. 

Μυμικῶ “τδῦ τῇ χακου αλλανίκᾳ ὦ»), {Νςς νἱηςεῖτοτ καὶ τπαΐο δά νίηςο. 1 Νοὶ υὐορεὰ ποαϊ δ β 
πὶ ἄγαϑ᾽ ᾳ τὸ ΚΟΊΟΝ. Ὀοπο πιαϊιῃ. αὔησα ἡη δοπο ἡναίμπν, 

Κιφάλαμον “»- . ᾿ ς Α Ρ, Χ ΓῚ ΄, Ολν. χαῖΣ. ᾿ ξαρίςῃ, δ. 

{Μηϊ5 ἀπίιμα εὑ“ ροιςίζα- “ “α4ατ'΄ ἌᾳὌ.. ' Λήηἷι πήρᾳ ροια- αἰ. ἄσα ψυχι Φξουσί ς ὑπρεέχουστωις τ}} Ὶ ( ) ᾿ βε: 
Ϊ ] ὐυχὶ ᾿ Ἷ ; τἶδιις ἐμροτοιαϊπεητθυ, |.ν-2 ῥδηδην βνθ νηνίδ- ἐθρῦμ ἢ κοι. οὐσια γίθνε [δά [ε. πομ 4Π}.". ἔδυ]ὰ 

᾿ ͵ ᾿ »"ν Π 

αἰσοταυσέϑω.. οὐ γὰρ ὅὰιν Ὁ Ως : ᾿ 
)ιβ ξ “εν [υ1ς νὴ οἰϊο.3 θὴ εἰμ εἰ ΡΟῚ "πε ρβοιφβα πὴ ἃ Ὅεο: Ἣ ὑγάμεν 

-- ᾿ ΧΆΨ0ΙῚ .“ νὰ, εν ᾿ μ 

εἰμὴ ὅπο Θεου. αι Ὁ ΟΟΟΌΙ ὀϊξουσίαι ὑπ τε ἔς πὰ 1) : κι αὺὰ ἰθητ] φμά φμηρηρ [γη!,ἃ [θεὸ οΥ- ἀεσελος (υἷϑ 
" 415. Θέου πιταγρᾶμαι εἰσιν. Ροτείϊατος ,᾿ (μοι ἃ θεὸ οτάϊ-} ἀῤναία [μῆὲς τὐϑΕΙ θεν ίδιν, : | ᾿ ἔτλτρτω το Δ Ἀὴς " ορεὐϊεηαπι Ἴπς . Ι Ἰμαῖα. νἰάελ τοι: ἃ 

(τε ὁ αὐτιταοσόμδρος τῇ ὀξουσίᾳ, 11 κααψε΄ ηυϊχαϊς ΟὈΠΠΙς ροῖο-. ἢ ἀμην φμὶ μεβίμερομαν ὦκα ἀεωίμιαι. ποτ ζῷ Ανέχῳ ΤῊΣ Αγ} : πάτρξεν και βωμὸ ὁτἀβηκσβίο τῇ. αι φονϊηεη εἰζς 
τῇ τῷ Θεοῦ δχχαταγῇ ωὐϑέςηκεν" οἱ σὲ αἹ- [ἰἸτὶ » 1) οἱ ογάιπατίοι! ΟὈ ΗΠ Έτ, ββικτψρν ἀμιθην γεβξέωπε, Πυδγοπι δι ἰτὰ 

, ! ε μν ““ ͵ 

ϑιςηκοτες γέ τοῖς ἈρΑ μὰ λύοντα). : τὐπιύπι ἹΡΩ͂ υ " Ἢ Ρ 1 ςοῃμάσπιηβδο ει, δυΐογοιτξ. ἀμιτωνι, ἐβαν δδνΣΝ 

ἡ ἔργων, ἀλλὰ ἡ κακῶν. Θέ τηστο Βοηῖς ροῦν σὰ μνα}15.} [ἔπονιδραὶ ορενόν, ξἀ πνά- εἰάτας Ἱπβ πος 
«2 ϑῸν ἐργὼν. ἀλλὰ τὴ κφκων. Θέλεις ἢ Ρ Ἰἀρινι ἐἰ. Μ᾽ ἀωΐξην βοὴ εἰηρενο 49 δ αἶε τ δ 

41 αὐτειῃ οὐ πιης, ἡ ρα πρὶ} Πρ βιν ἀδννραιιοπετο κος 4ϑνάδτο,ν 

.«ν. νος οϑ “,' ἢ ΄ ᾽ δ ᾿ 
ἢ - Ὶ Ϊ ΠΓΡ6: ΠΗ [9 τι} , (εὦ ὅ- Οἱ γδαῤχοντες οὐκ εἰσὶ φόδος δὙὲ ἁ. 4] ἘΝΝΔιὴ πϑλρηγαζιις πο ἔπι; ς ̓  Ν᾽ ρυἱείρες πον βώπὴ θαιοὶ, ἰεά 

Ὁ , . ΐ ᾿ “Ὁ ΜῈ Δ᾽ “ὶ φοῖ ὥϑω φῦ ἐξ “ἰδὶ ἀν: τὸ ἀγε- γις δυϊει ἤθη πιεῖμοε Ροῖς ἐἠβεβ ιεὺ. Βοβνο πέωσν: Αἰ βιλίύκρονε. 
: Ἀ [ατξ ὃ φιιοά δου εἰϊ (βοιτο, ἂς | : ἐις “μηρξη- 

ἣν σοί Σ ἐ ἐ Ν Ὶ ὃ ᾿ : ὶ ᾿ μα εὺν ἰφμάεπνεχ εἰ. 6; "»ε1- ϑὲν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ΦὮ αὐτῆς. ἰαυιάοπι αὐ ἱρίᾳ οὐτίπεδίρο., εἶδος ἀενεᾶ 
. ΓῚ : ᾿ 

: : Αἰξυπιεηι 
, αοἰρία τοὶ πδευτα Ομοτίααι ἐηΐπι πῃ (ἀροείοτς στα φι ὕϊπι ςοΠ Το ολεί, ]Π νε ἱπξετίοιες σε οὐ Ἠσΐδηεις, 1 ΑἸϊιά πιοχίπιὶ ροπάοτιὶ: διξυπισητιτῶν 

αοπίδτι πυίας ογάιηῖς ἀυιος εἰς Ὅξιιν νέοι ἕως ἐευς 168, ἐοίαπι (εἰδ οὰπιὶ ὕεο ᾿ρίο δε υπν φετειεινηής βειΐ ποη ροιςῇ ἡυΐῃ τηαχίαμῃ (18. 
πηιάιος ἀςοετίλι, 4, Τορίυσ᾽ Ἀγραπιςπίυπὶ δ ν ἘΠ ΗΠ πό μη ς.Ω τὸ 4 μας ἐδείοηε δόψεροθοι ςοπίσευσι, πἰαον οοοτοξατημα Γςπιδη} Ἰρὴ ηυσαὰς 

Ὁ Μερμκιαιας ἀαιοπειρυς χα ἃ (αὐ οὶ» ἀεδόδης.  Ορείπνα κάτ βότοπάϊ ἰυρὶ ἴδιος ποι διοάὸ ἔπιε πιο! οἴξιλ, δά ςτίαην πιαχίτοο οὐ δι μέτα, 

1 περ αηῤονά, πᾶσι ψυὰν Τλπι τνάπῆς Αροδοξας δὴ πο: ἀΐρᾳ ἮΝ ᾿ χρμ ργοσρια, ιοίμολο νἱἀεϊςος νηυηγαυςδναίις οἵδ τς. υὗνα δῶν, 

πι λενίοοηνας. δὶς φαίην ἰαετ ἀν ογδινν. Οὐ ὑνάσὶ τὰ ηυΐα να οὐ οψ Αἰ αγάξυμπι χγδέυρ., δι φέκενατ οροτ- 
πεῦτα δγα πέτεται κϑὶ ἰερεύσι καὶ μοναχρῖς, οὐχὶ τοῖς β φορῖεμδ 5’ τογσοηιηοι ΒΟ ῈΝ νηὶ, ἶ 
νιν γὲρ φῤοοιμίων αὐτὸ δῆλον ἐποίησεν ἐπέφιλοι οὐ φῳιλήγα». ἢ τ ει διῶμο 
ψυχὴ ἐξουσίας ὑσερεχεύσαις ὑσεπιοὶ ὦν! υἐὐὰσθρεάνι ἢ Ἀν, Θοονδηβιθαδ εὐ ρδτρηήι 
διαγγλίφηνε ἐν φρρφητνεγνν ἐσ σου οὐ δο' γ᾽ παγνα - ρα ἢ εἶς, παρ ἄτατις 
οἰζεμων  υασυτεγύ. [ὰ εἶδ, Οπνκίδιῳ με ρναοιρη αοινίομίναι ἀῴ- ̓  ἀἠφαγίτοφη δὲ 

ῥδηΐαν᾿ βαὴ ἣν ἐβ [ν βνοσνηναὶ Ἰραμὶ «ϑμήσμν. 
οἰ! Οπνε δηΐπνα ρον εεδεν μιν μοὶ 

ὕμων Πεί τανε αοείρέειφο γριτι ροιείταείνως νεἰ «ἰαίπο γεῦ ταπι ἤτον ρθείμνι ἔτγε οἱ μα πε αν ΔΛ μι. Αἰ ημόννηι, 
ραν ἰυτο γνκι τιον ἀρᾷ ὀσινάο [οἱ νατῦυπν περ ὅδα μὰ τρλακυμυῤοῦ εῤρὐανοὐννα, πὴ οἰνευτὰ 

β ὃ 
| 



- “᾿ ᾿ ᾷ 
Π 

“ ᾿ 

(4Ρ.Χ111.88 ΕΡΙΞΤΟΡΑΥΝΙΕ | ᾿ 
ἢ θεοῦ δὲ δίλκονος ἔδγ σοι οἷς τὸ ἀγα-1 ὁ Ὀξὶ εαἰτο αἰ πἰ ον εἰτῖμο Ρο- 

ταν ἔπος ϑόν, ων ̓  κρκὸν ποιῇς γφοθοῦ' οὐ γδ [5,. ἐαγδὰῦ ἰδοοήν φυοή 
Μαξιεδιαπι οὐ φίμ μὐῆχαι εαν φορεῖ. Θεοῦ γὸ δά- εἰϊηπιετς οι οηΐην γα εἰ4.-} 
υπιδῦ! ὁ 6. ψῇ : ᾿ κ ἀΐμνη ρετῖς, ηᾶπὶ Ὦ οἱ πηϊ πη ἴετ' 

κονός ὅξιν» ἔχόγκος οἰς ὀργίου τοῦ τὸ χα} «(τ ντγάοχ αἀ ἔξαιι εἰ οὶ χυοά!, 
κον φορῴοδοντι., : τολίυτῃ οἵδ ἐοοςγῖς, 

“ Οὐποῖυπο, ἐ οἷά ᾿ δ ' τες "πεςοῖςς εἴς (Ρ-} 1] 14εο ναοβικαῖε βιϑέϊι 2 Διὸ αϑάγκῃ «{ποτοιοσεῶτα! ,οὐ μόνον! 5)... Ἄν, τ 4 ᾿ : 
τὐδρμτη ἀν 75: ΑΘ ΩΝ ἐιο ὁ ΤΊ πὶ ρρορτοῦ ἰγάπι, ο “βοιε: πδὴ β νι γτοριὸ ἐάν {εἀ κε άν) ΓΙ 

: ἡοφη[είεημίδην, ἀφ μτρὴ δὲ τί ὀργίω νἰλλρι δχᾳ τίω σιὼ εἰ- 
᾿ οὐἰδιῃ ργορῖες σοηίςοὐτίατι. 

Ῥωπα. πριν ἔησιν, Ρ Ρ 
{εὰ πιαϊεὸ πλλ- ἄς κὸ ἃ νι ἜΝ ᾿: ῬτρΙ τὸν μος κηλτὰ ετλλιη τῇ- δ᾽ 1άεο ἐρύῃ ἢ 

δίκαια εἰδ Διὰ τῶτο 20 ΧΟ] Φοροίς ταλο λθι-) 6 ᾿υυτα (οὐ εἶτί5 “ἢ χυϊ ἀςἤν “ πλἰηῖ- "ΠΩΣ τὸ ' 
ἐοιμειερεμπε τουρλρὶ Ὁ Θω εἰσιν εἰς αὐτὸ τῶτο περς-"] {ἰτὶ εἰ ἔμπης ἐπ μος ἰρίδἐφθρ.-- εν, με ρζτο ιν 
υϑπὸπ ἢλδει, ᾿ “Δηἴῖοδ., : ὃ . 

ταπλεῖ! ἀυυπ) ψῥβ περρμυτές.. ἔ ς ΠΡΟΣ 
Ὅε! ἥι Μααν." 

ἡ νὰν .« 4 

' ΑἸ πέθυτε 9 "Ξ νὰ ᾿ς κα [Ὰ «ἀἀϊεε τρίειν οτοηῖδυν αυοὰ 
ει, δομὰ τοῦ “πὸ ὑτῃ οἱαἷ πῶσι Τὰς οφειλρς " Τῷ 7} ἀεϊδοεῖδε "φαΐ τα δυτυπι ἀεέδείω: 
(οἰεπεία εἰ τος χὴν δάφον ρου» τα δ αι- ἢ : : : 
ὯΙ δα ρὸ Τὸν Φόρον. τὸν φόρον" τῳ τὸ τέλος τοτὴ αἰδυταπιεουὶ νει! α],νεάι ρει: 

“ρα του ηβοσέπλιοι Ποηο τ; κε. δὺς "τῷ τὸ φόζον " τὸν φόδοκ' πὸὸτ ἰω τ-- 

" ᾿ Πποποσξῃ. 
)Μλει.λ1.1: ῃ ἣ δ ἢ 
8. Ἐπιυπιείας μίω,τίω πμίω. " οι ΕΝ ψ" 

8} οἸΝειθ οἱ αυϊοαυδην ἀοθεῖς; 
αἰπ μας νπ 411} αἰϊος ἀΠ ραᾶς, 

Ῥιβειρὰ [πα  ο Ως 
4υΐδιι μοῦ. ἸΜηοδὰν) μησδὲν ἐφοίλετα εἰ μὴ τὸ α)ο" ἢ 

ὶ “ΠΝ ἢ ; 
1ο η6Π ΑἸ ἢ στ΄ αἴτοῦι») [ς- 
δοῖῃ πα ρἸειε, 

ἀεδὶμα: εἰ ἐν ΜΙΝΗ», δῇ. 
- ὀιμενπηεωὶ νεζ αἱ υιῇ; 
αὶ, τοὶ δἰπηοτέην, δέρρογζ: 
εὐ ᾿ΦΉΦΥ ΕΙΣ  σμογει. 

Νιεμνῤηὶ φοράς ἀκ 
ὑφαρ,μβ ὧν ἑημέςονη 
ἐζάμ, φιν εὐδην ἀμ 
βΥΦΧΙΔΉΗΜΝ., ἴνεψεπη πὶ. 

τ ρέεων, 

εἰ οιθεδοῦ «4, , ΣΝ ό ; 

σράϊ ’! ͵,  Ὑ. τ Πν 

ἤμοι! οδο (ω- ΤΌΜΟΥ πηηλήρρι. 
εὐξύιη ἤε γι : 8} : 

4υὴπι βαυοηβιηδ ἰμ ἀϊοία φἀθλιῤοιηνῥ μόν νἴεαπι 1 Πἰευλπιυς να παπιο αυϊσφυλπι πιοτὸ ροίδι ἃ πολ ἢαρίκατς ΒΘΟῊ ἶ ἱ ταίοτ [ἀ νῇ 
επλγί ται ἅς [6 411} ΑἸ" ροεροίυδ αυδάδω οοβηειίοης ἀςβιπιν. τὸ (οπιπιοπάδι ς ματίταιθαι να [δ δὶς ἐρίτοηγοπι Ῥ τὰ νὰπὶ φα οὐ ἐς 

: ͵ ἐῆδνν, αὐ ὁ δ ον Ἦ» ᾿ ᾿ 4 οῬίηβεκ, ἔκδικος. Ἰγλτη δυχσην Ηορτβκογιπὶ τήοτο Ρ-ὀ νετὸ σης υᾷ αἰϊο ποπιπε βοσίοϊαίξι τεϊρυδἠϊοω, γερω 
ΒῊΣ 'έ μι ἃ αβπο εοϊηβιέγαην ... Ὁ ἴων! δε Ἢ εἰαανμοποιιιβὀραικομεῆμα Ρο ἰπυεϑιε ἐκείρατο ! ἀπ Ὲ δον πότον Ἄλον, ὩΣ ον οἰ μηογοιν βατίο᾽απητοτ, {Ομνὶ εἰνοον, τῷ τὸν ρόζον, Τί, εὐρι πραλαιρεςατοας μϑολοβι Ἐς ωΣον τος, σοττατς βρή να (ἃ ι ἰ Ὁ ΠΡδΉ δες ΜΕΥ ον οχ ΧΙ ΠΟ ριοβεηςοηζοίῃ, Ποποτίς δυΐοηὶ ποπηίης ἐπι!» ΤῊΣ γηρικοθη μελθε νόμῳ τὰν ποίμογαπι. "Ὁ τας ἣν δαεμαρ ϑθρι μη μιρῶμα πρρίβταῖα μαδεῖς μὲν ἐπι, πὰ τ ἣν ἀρὴν ῥα τὴ αὐθιτὴν εἴ ΣΒΡΟΝ ἐἀγγεισιρα “π-. ἤῃρεγαενδὲ γοϊαπιατίδηι:ουλα πιο άϊ. μι ἣν δὴ Μ»" πρθαΣ ἐδ. ἐδοκ πρέτων Σ οβοίυν γῇ βὰν αἰπιόβαμτα Οοπίϊφηι τουιοτοητίς,νε τείοτι {ἰμὴιο Ποκαῖς Αἰ ταννη. ἡμέραι τον Ὁ παν ΤΣ Ἐν πϑμδηθῶ πιο κἰθὼε αἴδοιεἰσοὼ 
νι Ὁ εἰ αγϊρὶ ἈΠ 8. εϑκε,ρἐφεντν, φεενέμμ ἢ ( Ἰλαυῖς Ἐταϊηυς) δ! 

πςς ᾿θοῤμιμ μά ῖρασάέ ποθ Τεϑεε, Αὐτὴν γοα ἱρίᾳ αὐ ἴμὴς 
προ ἀτηρ]υίνο ἰδ: Ἰοούας, τεϊηπλίς. 5εἀ δι οχ ἀμδδυι τηΐξιφιε- δ γὼ ὙΠ ταμοηἰδυρ'υαθ ἀὐἐςττ,λίτετα υαίν Απιβοο ἁἰπηριζι- 

Ἰν πεν: ρα ρενα τς ΜΝ τρὶς το ἰτασεί, εἰ οιοίιποῦι γῇ Πλἶγοῦ σα 4Ό2Π) ἐδ πηρη- ἴα 466 τοτῇ γξιιε ροτυ Πς: αι γ!ὰς Πίςοῖ Προ τίοτα δὰ μια ιβη- 
“δ΄ τιβ οι) ηίζου τοξοσβηταν, {Πὰν ἐτὸ δὰ ΟἸ τι ίαπος. χάνω 

" ἐς φυμοῦίε αὐρίιγανΠπίμπν,νπάς ταπάεη) φοἰδ ριτυτ Απιδιο- πὸ ἀκ ταρἃ ι "δΔόἠαφτρν διννόθιε μαρον, ἐπ αυὶς, ἐν ἑνιηε ἰοειρην, " φεοπν υνῖι ΠΑ ΠΛΝΣῸ δΝ ἷ, : τὸ πὲ ἀμβδύν β βιεῖ βειεῇ ἑνην ὀπινεὗνμε » ἀπ εξ ίοννι πρπϑετὺ ἐμπὸ [ιν ἐμπιαννε ΜΝ δὴ ἴὰ "Ἡ "δαὶ νερὸ Απιδεοίϊυς,ανμπὶ πας (ςτίδοτοι, κοπιὰ- τ Ὥεν Δ ΝΣ ἀ δες ἐόν μος ἀΐδλο (ὑροτιοσίφιολρινευΠου!α ἀοκίππμηι σ- 
" πὲς: Διαυϊἠμναυ δὴ αἰθηες ἰητος ἰς (δηκοητίαβ οδειμάλην. ΤΏφις 

τὸς δα ὁ οὐ οἐξαπὲίη Ν᾿ Ν 

Ἂ 

δγδὸ 

᾿" 

νων Δ 8, 
Δα (βίης, 

ἡ εὐ εια, Ἷ 

νι μὰ Ι λοπο ὡς ἢ τ, αυΐου γα! Ἂμ εἰ 

, ' καμεμὲν γὰ ΟΠ οἷς αὐ άξαν οχοσροσ. δίς Ηευκις 

ὙΝ  αρδιλ Ὑν ἃ ᾿ } ΝΗ τ Ἰ δι ψη  Δεβμβ Ἶας τὸ μι ιοινείό θι 

᾿αίφνιμεν αἰ μεθιθμορίααι ἤπρ] οἰ ετηΐκυς ἀρυά ὥνατον ρετετὶ» 

ὰ ὁ χέρι  διοίευς ἐψαλέυδννν ταὶ" εἰηδναᾳ,, ἐνὶ ἀφ. ἡ ὐπρηβντοῃοίνεμαν σι τα σεν, ἢ τηρεσινν 
: ἰὴ “ ἃ ᾿ Ἵ »᾿» ᾿ ἣ ᾿ ὲ 

δεμεμς ἐπιαξίνονν ἰόφο φχρεο(ϊ νειδυσι, ποαυίν ὑτοὶ ῴρτο ργπα ἫΝ ἐυγίαμμ εἷξ ποι γηίουσι αὐ ιοὰ ρηβύὸν 
ι ' ἐμ ῥοποτοφιβ τ αοὐ ος ἰυδεῖ [τανε 

Σ᾿ ἄνρνῃ γ4 αἱὲ ρεειηίατον Ω δον. κ ἐκ Νὰ 
ἐξ ΑΝ μΝ δ ρίκδειν ἰἀ εἴ εὐἰδυϊυ αν ἜΝ ὡ- βυύν ἐροο ἡμν Δρούδοιοι ἀρ ὙΠ ἸΡΕΠΕΩΑ 

ι δῇ (ομερὶο ἀδ νιδεν 70 (μδμκὶ ροήμλμβραν νη ἀκα: ΑἹ  ἀπφῳ ἢ αὐ ιςίευσδε ῥοας!ἱοης ψ- ἀμταχίζικ, ϑς «ἴδ δος Αἰιεῖ 
ὀεῖ 400 γῦθπα οὶ νοίμοῖ ). πλνε.,͵. ἀπτε ιν ἐπήυπι, 

Νεάδάμε οἤροπονίδην ὲ 

ΟΠ κἤνδιε, 4 Ραϊεξία ὁ 

᾿ἡμαὶ ἡδὺ ἐξ ὕπνον ἐγερϑίωα " νυ γὸ 

, ἄς. 5γπὶς ἱπίετργος νίδοιαν ἰος {{{Ὸ καὶ νῆτο εἰδότες ({ 

ΑὉ ΚΟΜΑΝΟΚ. ο,. 
᾿ ἢ Οὐ ἰσοις,Οὐ φονόσεις, 9 5ἰφυίάςπι "1.4, } ΝΟ ππα- ἰῷ απο αἀνθεγα- το νο. τον το ον Ἰὰ ἴω ΕΗ ,Νοῃ δρδανν μῳ-ἰ {ὑνην ριον, Νοη μ- ἄφαιαι 

Οὐ κλέγψοις ΝΟ ἥν ...}} [τθοτίβ,Νοη (Πίμπι τοεἰ πιοηϊ μαμε υς ἀνα εν 
Οὐκ ὄψιϑυμησ εἰς νΧρ Θέτις Φτόξ ΟΥΤΟΓ Πΐςςς, Νοη ςοπευρίίοός : ὃ ἢ- ὑολμδρ ϑ δὴν 
λὴ, ὦν τούτῳ τῷ λόγῳ αὐακεφαλαιου-: 

ΠῚ : τηρίζ[εσι, φ' β φωοά ἐ{8.2- 

Ί ΐ : ᾿ ᾿μῶ αἰ ἀ ΣΠ ρταςερτ, τὴ μος} {Πρ πνανάφιηπη, ἐπ ἐε 

ταμΟν τὰ, γαπύσής τὸν πλησίον σου ὡς ἰ(ςταιθης ἡ (υἱππιατίπν ςοτρτε- 
ε Φ 

ἐαυτον. 

νονδο ἐηββωναινν, Ὁ}}}-- 

ἩΤῸ τὰν βεῖο το Προς ρῖο- ζι: βνοδίδνα μαμπθ [4081 βαλε, " 

κίσηαση ταῦπι ἔσας εἰ τιν “ἘΣ μα μενα 
ἡ] Οἰπλγίτας ργοχίτηυιη πὴ πξ- ' ἐῤλρολμα εἰρραγν χρὴ ξαι τ 

Η Υ ε ΜΠ ὩΦ ΟἸἸΜΙΔΙΩΥ͂. ΦΗ͂ "ὦ. 

ἐεααμία αν ΤΡΑ ων οἢ] μά ας ξεν, ἀῖε. ἐπ μοι 
᾿ ὁ. : 

α τι} Ἀιδς ἐμέ Ὁ Ἢ ορροῦῖυ- Εἰ βοτ εἴφονοε ἔετορ. αι Ἀπιρ!ἤοκιίο 

αἰταῖς,, ηυδά νέδϑένροε τετηριι8) ᾿4πὲφίνοτα εἰ ἑάνε πιο ἠδ ἃ οἰεουπθ δία 

ἰδπὶ βεποῦτι ἃ Ιστηηο Ἔχρεῦρο-]} 
βεπάϊ ΝυὩς οηΐ πὶ Ῥύοριας ἡσθ]. 
εἰχτία!ιι5», ᾿ αυλια απηὶ στο 1 ἀ1- 

Ηἰ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ 

ἐργάζεται. πλήρῳμιᾳ οὐμῦ νόμου κ᾿ ἀ- 
πὴ: 

" Καὶ τῶτο οεἰσβτος τὸν χαμοὸν, ὅτι ὥρᾳ 

ἐγγύτερον ὑμδΐ ἡ σωτηρία, ἡ ὅτε ὅλι- 

ςεὐστεμδμ. : 
« ! 4; 

Η οἱ φ«οοέκοψιν, ᾽ὶ δὲ ἡμάρᾳ ἦγ’ 

γιν . ἀποϑω μάθει οὐμῦ γοὶ ἔργα του 
ἴτοῖς, καὶ ἐγοδυσοώμοϑα͵ τὰ ὅπλα τῷ σκότοις 7) Κα ἐγουσωμοθα, τῷ 

φωτός. «; ᾽ 3 γ 

Ωἷς ὁ ἡμέρᾳ, δ χημύνως ἘΡΩ͂: 
α ᾿ ͵ ᾿ ! ἿΣ 

συμδρ ἀχυκλαι: ἐμ ομεν "μ᾿ ρῖ ἘΠ ΊΤδς δι ερτϊειδυδθις που οὐδί- 
τας καὶ ἀσελγαίας γμη ἑξλσὶ κατὰ ζι- [ἰδ ἃς ἰαίςἽι1}155» ποι 1ττς ἃς ἰη- 

λῳ: τι κ τ τ ΝΕ υἱάία. εἴανε (Ὁ «τον αἰΐοης, ἤν μέσαι 

Α᾽λλ' ὠνδυ σοι τὸν Κυφιον ἐνώομ, αὶ ᾿δεά Ἰηἀυϊιϊηὶ οπνίπο [ε-[14] δεά ὑνάμνεε Τλοπαπμην ὯΝ τ 

χριφθν,κὸ τῆς σαρκὸς ποφύνοιαν μὴ ποι--᾿ Ἰ{ ΟἈτ το, ἄς ςατηίς τατᾶ πε Β4- Τείωην Οἰνέβεπν, (σ΄ ἐτ- ἀῬεῖα, 
: τὸς "ἰδ εὐνάπι πὸ [εν ἰπ 

ἔϑε εἰς ὄλιϑυμίας. ᾿ θεῖο  αἀ ἐκρίεμάαι ςυρὶ ἀΐτατος, ᾿ ὀ ἀιβάονιο, , 

ΩΣ [ρρ ΩΣ ψιοά 

1}}18. 

ὅς ἰρίωα πὔν 
βτορίον εἰ νοδῆνο [αίνω ᾿ς μλπο: 
4ηδην 4 μη» γεἀιῤῥνομφ. πος, υυπικες 

᾿ πεῦτὶ ἱφηὸ" 
ταῖμὶα δέ ρι8. 

ω Νοχρσγοςείπι, ες φυτῷ ρτο- 
Ρίηαυδς, ΑὈΤ οἴαηγας ἰσίτυτ ο- 
ρεγατοηοδγάγωι 9 δι Πάἀπαπιιῦ 
"Βαδίτα 4! ἴα οἱ ςοημπδηΐδῖ, 

4] Με ϊητεγαίυ, ἀεοοητεῖ δΏΡα- 

Ν κ βνκιεβιάλει 4.- ὑλταπι ουρίἀΐ- 
νει δι. 40.’ 

Ἰειηυσῇ ποῃ ἐπ ςοπυπιολείοηΐ- 

οὐφηημθ Υ6Ὸ ὈρεΓΑ 8416- νὐ ἰοὴδ ἀδ- 
ὑνάγμνν, κο ̓μΝΔἀ ΑΚ ΠΉΗΥ 47. μ᾽], ρει ὁ 
"4 ἰνἊ. νε νένααὶ ἃ 

᾿ ϑ,εμ! ἵν ἀϊεγβοηεβὲ αν βαρὺ ΕἸΜμεΣ 
δμίενημφ: Π0Ὁ ἐδ (ΟΠ {{3- ἃς Ποπεοίϊαι! ἐ 
εϑηῤδο (Φ' εὐνίεναεδης, ποιπιδαν, νὲςῸ 
ποι 1 ἐμδη δε κ᾿ ἦπν- τυἰς ϑρίγτωρ 

! ροἀθοιδνμ, ηΦη ἐπ ζρη!θη- οπηει, ἐςβ 

. 9. ϑιπιπνείην τρπηρνεἰγενιάϊεων ανικαφαλαιούται.1ἀ εἴ, 1η ἔμπι- νίγος, Π΄ ργασπηίμην ἰρία πλοῖα ρτοροήτυπη αἰεηυΐνεμτ. δὶς 

πλὶη ας ςοπιρεπάδιπι τοάσιτυτ πηι τοῖα ες ΔΠ]] αἰ μι4 επίπι Αροίϊϊοϊας ἀοςεῖ 400 ργορμ ἃ (Αἴατις ἴιος δοίυταυΣ, 

φιὰπὶ ἀιποτεπὶ Ὠεὶ δι φγοχισηὶ ργϑεοιρίτ, δε τάς, ." τάητο ἰοηϑῖις ἃ τα δας αθοίε πος ορόττετς, | 

λροΐζοίϊυς δος Ἰοΐο ἀδ πγαζιῖς ποπλ συ Πλ οἤδοίίς ἀϊεται, ὮΝ Ῥεοοεβινπορν ὁκο εν Π ἐτοπγηι η Ματιῖν. χϑυργαθεγί!, ᾿ 

κρῖ νοζαυϊαιη δὰ (βουπάλοι ταϑυΐαπι τεϊείπροηάσηι 5 Ογρηληιις ἴπ τιδέζλτο ἐς κεῖρ,, ἡγβηβηεγνῖ δὲ ϑγτιις τεῖος 

γοΝυΐς. Πηδέαηγαίην, ντ ῥἰδηὰ νἸάεάτυς Ἰεξε{ς αὐακαινούς- Ρτας Ὧ2Ρ [ἡναθαν. 1 Ἰὰ οἵϊ ̓ πήλθεν ἰδ τετήρυς, 1 ποπάυπι 

πρνε ἢ αὐδρεούτε. : “τ ρετίρεεα Αι ΠΘΌΙ; Παῖς νοτίτς, [τάγυς ποὴ ἀυρίυπι 

ἴο (νηνρίεμδογπλήρωμᾳ. Ἡς ὈγΛΌ [ἡΡεἷρ, ἢ 4 Οαἱ-ὀ εὔιηυίη πιεπάοϑὲ ἰσρατυτ [ατίπὲ ργκεεβίε, φιοᾷ Απιρτοῇᾶ 

γὰ Δισοισητες ἐεφονίενι ντ ΡΪ τ 4.1. ΠΗΪ πιαιίπιις Πρ! - δι ἁἰποείνεῖρτος ἱπτοέρτεῖες π ΕΠ. ὀ ὠ{Ρτορίνημαι, ὅγγι- 

οἴει Ἰράνη ρυ ττίοποπὶ ἴοι τὰ ἐγμηβοαή, ποι 4υειῃ- 10 καν. Αἰτοι ἰάτη ἀἰςίπημγ τα ἰὸς νογίαγὶ, (οἱ τὰ ντ ποηάμπι 

ῬΡΝΗΝ ρετξίζανη [δὰ νεγαπι, ὅς 4ιαὲ ἰπ [ἀπληια τείροη- δρραγιεσίς φιοῖ ἔπππιιρ, Αὐδις, ἐπὲπι νιίσαμας ντ ἴῃ ογα- 

ἀκ οἱ ψιοι 1,οχ ἰαῦςτ, ΝΠ. δὲ Εταίμι σου ωπναναμίο Ἰὰς Ρυΐουο. Φ4οΟρενα τεπεὐνάνωπε ἴργα τοῦ σκότος. ἰά εἴ, ΕΔπ' 

{φεὰὼ νηὶ 8, νίτασν ἡυπὶ ἀρογε Γοἱεπῖ υ] αοῖς φοιίρεξεῦπι διφίυηι. 

τι ἰάηνε, κρὶ τῦτο. νυΐν ξι μος,λἀπιοάιιτη οδίευτὲ. Ν-- 402 ἀε τε ροξιᾷ νετὰ δι εἷσριδῆϊον ἀϊχιςν Δῖον Φ' φήνη τ 

φις εὐναὶ πος ςοδατοῖ οαπὶ ΡάτιριῸ εἰδότες νἵξα οὐπὶ οῸ 15 »ὐπιᾷρε πη πφάεναυηε [υ44εηε: 116 ρμάονε καγεῖ, ἔνρεν αμιύτα 

φιοὰ ἀϊχετατ νετίι 8, δίεπθιηὶ φμικάναπι ἀεϑειε. (υἱ ἀϊξῖο φμε πνεῖν. 1 συδιῃ (ς ιςῃτί απ) ἀὐϊουίτος φυοαυς Ἐρ νοΐ, αι 

φιυτι ἀροίοίι [δ οὐος τατιομειηναμας ρδυΐο Ἰοηφίο- τᾶ τ Τῆς Ἐν 07: ἀϑπθαναῆι Τοποῦτάτιπὶ ποπιεῃ Ἰλτὶυς 

τὲ οπβπιηλτίομα ἱπάϊρορατ πυποταπάσιῃ δά Ἰη(ίτατιην μἷς ματος, τοταπὶ νυ Ἱάς]ςες (ἀρογοτοπι νίταπι σοι τεβεη- 

πάϊς. Αἀάυηπτυν δυτὸπι μας ραττου ας, ΟΥΑΌΟΠῚ5 διηρὶ-ὀ ἀσηϑπ ΟὨΓΗΣΙ ἱξιποσατίοης ατδηίαξξδην. ἰοδμω 

βααηάς ἐδυΐι, νὰ ἰπἰτίο οὐ σογαηνοις, Ὡναηάμηι ἐε απ μέ ων κρην δία, πὰ ἔπλα ῷ φωθ ΟΠ Ατὰ ἂι ἘἙτλίηνας,..41:- 

“υνωΐῃ αὐάινεηίατν ΟΥ̓ δε ὴρ ρνπν ἑά4να “δ εἰνεηίεγ αὐηπάανε εἰρώνν ρα ἰμεε, ιιᾶ ἰατογρτδίατίο γί νἱήστων Ρέτοδίειιτα. Εἰ 
ἐφ) δηίη ἢπ ἀϑῳ ἀπ πηληὶ ἈΡΗΠΟΩΝ πο ἡ ὀπτὰ Ἰποῖιηες 

ὅπ χριῤ)ς καὶ ὦ ν. Ἑτβος ἑοῖς, φυδά τοσηρὰε δι ποτά. τίς, τ. ΤᾺςΙΑἹ. 5. 8. καπιεη αυοά λτίτη (δ οτυτ,οἴἶεπή!ς 

ἐπε ΤΡ ἢ αν Ἰ μ: τὸν νον υἱξ. δὶ ταοιαρνοταπι ἂὉ ᾿ιΐριει δ ουΐτιι ςοτροτίβ3,πἰπιρτᾶπὶ «εἴς, 

Ἐταίμνυς “5 εἰεηνες, νεῖ, ἤϑανομε μνηρωεγαἀπιοάυῃν οὟ- 1: ἐς 410 ᾿πἰπιίχυπι (οἱ εἰ μη ὁπιηας πυοόσίει πουλίπαρ, 

. {τυτὰ, Νος Ογαοῦαι πος ἀἰςεηἀϊ ρους δὰ νεῖδυσι ἤςεχ-. ποη ποᾶτ, αυυπι ἃ πεππἢ Ὀηίρίοιαητοῦ, (ςἀ ἰμτεγάϊι, 

γτπιίπιις ἐπ γεγηλοι! οἱσρσιοης, ἢ ἐμ ἰδ ενβι, νοὶ, Μεμἰ4 νι πἰ ἢ ἱπάσοοτυπι ἀρράγοδϊ. ἴτδαις διχομόνος ετίλαι}ἰ - 

μίβιιυια ἔς αὐτοιη μᾶς ορροτειπίταε,βατίπη {ηδισοῖς Ῥεῦ- φερις σιμα ϑΈτοτς Ἰηῖείρτεῖς εχρουοῖς Ἡολεβὲ νοὶ ἐς 

εροχερ ει. 4 Ρεο)ὶν: »ο! εἢ {αἰν8) ἐγγύτερὴν μὴ σωτι- Περότ ἀετενιάς τον. 4.49.Ἱ τὰ ἅμ 90) Ῥατὲτ ἀρροὶ» 

εἰ. υὶς,. Ρτόρὲντ ποἴϊτα [αἱμε. Ῥοτεῖὶ ἐπὶ πὶ ἐμδδ, οτίδηι 30 ]χτίο  πλων, λὰςο νυ ἀρυὰ Ἠοπιεῦμτι τὸ ἐ αλιζεῶνῳ δος!" 

φοπηςῆι ςυπη σινηνρία ρὲ τγαϊεδειοποπγιοιήυς δἰιυᾷ ἐχοπ!- ρίλιυγ ριο ἐυτρεπίζοῦναὰ «Δ μιν δὲ οτηλτ. 

ἰππὶ ηποιαυϊηια [σης σιντν εἴν Δ ΕΤΡΥ. Ἑγαί, ἢος 14 1πἀμὶνην 1οηνίνο 1 ε{ Ορεὶβο, δύσα δι τὸν Κύριον 

τὰ πθπ σρτίηο ἱπγο βαψ οἰ ατίτ. 4 ̓ μὰν» μην ενεά!- Τ᾽ σφὼ Χρασόν Να]ρ τα, οάνόεε,διδύσαι .. Ῥεταξοιι Βλαυς ἢ 

ἄνηνων, ὁ ὅτι δηςούσαιάν. ἘΓΑταο, (νῶν 4ινπν εὐβεδαπεμι. τηοίάρ νοι: (τὰ δὲ αἰνοχυΐη ἀρυά Ἠεδυκονψείθνσι Ψ8} 

ΝΝανηνπαυίτ ιν Δάο(ὰ ορννφ Μιίεροημε [εμμ φαλιι[αἰωεν Θ'51 ἰαὑα[ερι} χὰ νία τρατὶ (αἰστιη τς ἜΝ: ΠΡ ὑὸς ἘΝ 

νηοδνς ροιίωε φιλην το. ταν ριατθγι ΠῚ αυδή χὰ ἐς ν νεῖ ΟΥΛΑΠΝΙΣ νίνι 4υυπιὶ διους Η τον ̓  Ὁ] ἀέςοις, ᾿ 

Ἰοχυίτυν, ρἱαπὰ τσὴ ὑπες! νας να βιετίς νεζογῖς Κεάέτι. ἴυιϊς, πιϑβ πἰβοεητνα υδε εἰ) γεὶ ἐμ ἀε ἡ χΨΑΙΣΝ 

τάτο, ἀροἤοϊυς Ἀοιπδηὶς ἰευίδις, ποῦ {νά ρον: δέ φινλλιις Τηάυΐ εοπβμηίοπο, τιαϊςἀιξξίοης, ἀείο ἀτσηε. μι ΠΝ 

1Α Ἐοπιὰπα Ἐςοίοα ποπα! οὐίδην εἴης 4μὶ ἐἘ οἰγοαπ-. πποῃ ρερυ] τίν εἦα ἐπεγβια ἱβίμε ἐοτπνυία, ἅν ἰὴ ροί- 

«τους ς᾽ οὐδόσταης, τάπη ἢ αν ΠΉΠΉΠΜΙ5 ΓΙΘΓΙΣ Ἰηὶς πα" 40 (παι ΟῚ αιπεκαιναν τα να ΗΠ Ὸ (τα ποδίς δι πο 

5: 

. πισχῆς ἐἶἰτ ἀυςδον δὰ ς νηλιοαδς απ, πὸπ ἔτ τὰ. ἰκ ἰἶο, νὰ Ολϊλι. σλρ. 3. γετί, εν. ἥσυτς ἀϊείτυν ϑριτιτν 4). 

ἐπιπὶ ἐπάν Θεά ςοποπινυάϊς ἐαρ. δ ινοΠ.}4. εἶος ἀατεῖι 

πραῦ, Ῥαμΐωτη ἰρίταν ἐλ πιθνο πος ἰρίμιυν ἀἰςεγοαϊς θο. ἰοοο [ιᾶιε ἀμ ξεϊ βερείοη!α ἥβη! μι: Ἀροβοϊω ἃ ΟΝ 

Ὠνοηρητ οελαι ἐςμμίοτος 4] ̓θηυὶ ρεορλαπί: ροῆρς 40. 5, ἰείτιι ἀχοηεπιςαναμίδυ γαῖ ῃηο8ς ἀὐϑορι δ» 

ἐτολίιν ροιαῖη ἐερνν κςοολι τὸ τα ξίς ἐς πάξαι «ἵν Ἃς ἤμε εαρῆοαι (οἵ. ἐαρ.}ενεΐλιο δι 15,8ι ἀείαζερα, Φι 

νοσίδηης Ἰιος ἰτὰ Ἔχ ρΠοαπάμννν, νὰ ἀἀ (οἷον [υάσεος Ῥοσαι- 

ἐεηὶ ἀρῥνορίπηναμ!.
 αδὴ- (το δὴν ἀϊυϊης. 



πὰ δ. 

᾿ ΟΡ ΣΙο. ἜΡΕΦ  ῬΑΨΙ ΑὉ ΚΟΜΑΝΟΣ,, , .31. Ε..} 
ΝϑΑὴῚ ὀριάκεμει, ἰ δήνϑοαάαι. ψυὶᾳ. φετο ναϑωινναις δὲ νειὰ ἰλφὰ μεἱαῴξααι εἴς φαυπι ἰ!σϑμίη Ἀφοοίωνψτο. ω τιϊδίῳ κυρίῳ «κει καὶ πίπ]οι ςα--. [Ἰσηιίαν βαπνι]υναὺ ργορτίο 4ο- αἰδονωνε [ἐγναινν Ὁ δον 

 βεὐτβνίῳ δεν, δατρατὰ ρχοτίως δι οὐἰοασὰν ξιαἤπυς, πυπεῖεῖ σθσι ς ουΐϑ' ργορῆάπο δοτοτοεςπηαοὶ { ᾿ ν᾿, καρ ζην ὁ Θεῤεὶ ᾿υὐΐπο ρευίαε δυς ρδαϊε, {πα 1}}ς| [{μο αν “μὲ ἐδ! ,μδὴ 
᾿ ᾿ς Ῥανηΐ μρσεβοραυ την εμρῥάϊραιαιποα πνπῖτο τοϊίμ.Ἀ.9- προα Ῥιουλάεε,. ΤΉΝ μὲν μὰ ἜΜ ϑύσφται δ διιυατὸς γίρ ὄξινο Θεὸς ΤΙ Ἀ ας ροιεῖ εὐἰπι τις} [πμὸν ὁ βόδι Ὅθὼ 

ἼΘΙ ' ' ΕΗ) πο φῆσαι αὐτὸν. οὐ {1 ]1τς, ὌΠ ΡΜΕΒΗΝΑ ᾿ 

Κιφάλαιον ισ. ζσλν. ΧΙΓΕᾺ Φ4ν, χχῃῖι. "- 4 Αἴϊις φυϊ σι απ  πλατ ἀστα ς Νανο αἰδμη ἐμάξοαι ἀξ ΣΑΙ! ἃ ον δπι: 

γΓΖ ἀϊς » [τις δυιτοηι ἡ ρογαφηὸ 
. Ὲ ἢ ; «Ὁ γ ἢ ἡ 

- , , Ὁ βι, ; ᾿ - .}. Δ» κϑλνῶς ἡμέραν πορ μων. 1 ἐπιεν ἀΐσιο : δἰι ἢ ἑ 

κι ν οὶ ἦς μὰ; ὁάγενοιυῦτα τῇ πίςει γνπὐφρς-}! Ἕ ΕΥ̓ΤΙΣ γα 0}. Βα ΕἸΕΙηε .. Ὑλιμξισο νῈ Ἡὐνρ νθϑ: να ανα ἐν κν, ἘΓΠΝΝ ΡΟ ε ν ΣΉ Ων : ᾿ ΜΠ ὁ ΜΝ .,,] , ραν, ἢ; ω ι ᾿ μά μιὲ ὁπιηφα ἀτϑηη.᾽ - ἀι(οεἰ πνὶμιν 
δεῖ φυρμιδάο λανδωδεδδε, μὴ οἰ ἐπὶ Ἂ ἊΣ βτππϑ, Δα πυῖτο» πὸ μαρρϑῆ ἀε αἴρπρλεα, νὸν ἐρά:. ὃς δὲ κρανθι “πο στιν μς “ἡ κᾷφος αἰτετιας υσυιν ἀσα).). μὰ - δυζηννημε ἐη βωο βεΐν ΡῈ ἀμεία. ; 

᾿ ἐέύμν ἐ ωᾷ Ν, ἡ ο μῆς ἄζκκρι ΚΗ Οὐ] χὰ αἰκετοατίοῃεϑ αἰ ρυτατιοηιη,.}. ἤδέβυνοι οχίϊα!ίο- πὐῦ ἰδίῳ γοὶ πλιιοφφοροιϑω. ΔΗ Ϊψὰς τ ἀπῖμγο ἴμο ρ]ομὸ οοᾺ} |διηάεί, ΦΈΡ 

τὲ ἀεεοκε μαι ΔΘ δ δύ. “ . ᾿ Ἵ | πα μη ἐὰ . τρινδιμ μία: 

ἐτανείδυς, ΠΟΛ ϊ, ΨἈ) -" “. 4»). ν᾿, ἡ κ᾿ ἑ :..} «με τἰπ' “πάν [ὲ Ὁ .,ε, ᾿ ἂν ᾿ : Ἢ ᾿ “ Ῥικοριὶ ᾿ , Σ 

"ρα εἶα. ̓  ὟΝ Οὐ μδρ πιδαύοι φαγεῖν πάντα) ἡ αι} ἢ ΤΙΝ ἐπ εγεάϊε εὐ “1 ηιαπάμεαγε οΠδημίδι αν! ΟΟἶφρονδ. τιν ἌΜΔΕΑΙ, Κυρίῳ φΦέοτ 1 8΄ Ωιὸὶ εὐταῖ ἀϊειη, Ὠοπλίμο  ς"" Ωνὶ βαρ ξϑοπεν Τ)οηνῆνο βῆμα τή, ᾿ ᾿ 

κρίσις ἰδὰ ὅν μρΐν λάχανα ἐδ ἐοὶ, ᾿ ῤαννα πον δυῖςτ [46 ἴι ὙΥΝ εἤβιοίν πιᾶ- γῶ" καὶ ὁ με γὼν τω ἡμέραν» Ἀντὶ, Ἰσαγατι ὃς ᾿ ἠα1 ἤθη συγας ἀἴοιη, ἡμαρίε Ὁ φιὶ ποσινίνιαι, ἀαπ μ ΙΒ: 
9 ὉΠ ὅδ. : ᾿ ; ς νι πεπιὶν 

(οὰ υοπεῆο ᾿ Θίων. αἰὰ Δ .8. δὰ υ- Σ᾿ -ν ΠΕ . : μ ᾿ ἷ ! ᾿ : “" «(Δ ᾿ἰδεῖιᾶις 
ΟΝ 6. ἱβμο. σ ἐϑίων, τοὶ μιὰ ϑϑίοντα ΜΗ οΐξο 3 30. ξαἀϊηοη εὔεηιξ Ὡς ρΡΙο]" “1: 4ηὲνρδηάηκαν, θη. ᾿ ρου ἐοη!ειηυα πᾶσι 6ι ν᾿ ἀεϊεει, δὲ οὐἰαπποά! εἶτ νίιις: ἧς νἐς τὸ ἐν (ΠΥ! υοιίάίς Γ[τοβείπητινδ νοὶ ὉΠ} Ἀρυιδπτον τεὶ ἀδθο Ὑ ΟΠ ἴῃ (υὰ 'π- 
παρα ἰὴ δογή ϑϑώτῳ" καὶ μὴ εὐϑιων, Ὧν εσϑιοντα εἶδ ]ο Βαδεῖο: ἂς ααὶ Ὧοη εὐϊι, ΟΝ ΒΝ ἡεῆοί οἰδελπι, διλαδχίο ρδείεὰ ΔῸ ἐρί τουπι πγο ἰάγασι πϑτλιαυᾶς πα σοπίοιδη τα ὃς οδίεγυδες ροιῇι ΑἹ ιν» δέ αἰΐφυν γυσίως πος! εις. 
ἔ δηλ μὲς ' ἣ {ς . ἢ Ω ν᾽ "ὃ ΟΝ σϑλῴ- 9 ΜΕΝ ἀν ηὸμ ημϊηωκαιγηνῆ. πααπὶ δηΐπι ὃς ἀϊδτασι ἄς εἰδόοτασπι ἀπο πηδα ἀριο ἤλεατυαν οἴοι » 4! -οὶς μν οὐ δία ποηόμπι θ. 6} οθαηῖν δ τἅπιδὴ αἰοηυΐ σε υπινε 
βεπεῖσαι, ο. (ἐπ ἈθΙγέτω "ὁ 00: αὐτοῦ φϑ9 εὐἀεηϊξ ὩὯδ ςοπάειηπαξο 4 Ὦ σειια ΓΤ Μ φειπαιοιδιῃ «ξποίες πε, υοποάο ροτυ ἴενε ρομὰ «ομήοίοης ἃ ποριίρεις ψιοϊ ἃ 1760 ρτροςδρίοπι εἰσ οϑη τ Ορμε καὶ νοτὸ φυ ΟἾΓ ΜΕ θεοήοπείυπι μα. 
ὅδε δυϊεαι οὲ ὅε. ΠῊΝ ἢ . εηΐϊα δ αἰωχηρῆι. “πη ἢ “ἅς τ ἐπ ἐπι ράτιδ ποεᾶπεθοπᾶ ςοηίεις σείει ἀϊέτθος δος ζατδί ΔΩ. παχυσίἬεοι Λροίοιις νιο ) ἰοδὶὲ ἰξ νᾶγος οἷν τος δε ῃ ὁ ἀλη δπίῷ, αὐυπὶ1π- 

πξλχμαὶ τ ς ᾿ Ν᾿} ε ’ γὼ ἢ ᾿ τ ᾿ - ἃᾷ γνοβλνεν “Πμ. ἀσαὶ (μαο αι σανπὰς οι ἔτος ὁ ὰ πο, ̓  0] παῖς ψήνν θὰ εἰ δ᾽ τ αν ΕΡΌΝΑ ἀάΒςις ναιεν ἐκίατ πὰ πιά ἐν Εἷς ἀγὶ δι φυϊἀξ οἰυΐς 
αἰερίος εἴη : ᾿ ἰ Α., ΠΡΟ ὨΣ 65 1 ςῸ ΡΝ : : υἱεεαδάπίον πιδάϊαλτειν ἀλιηροτανη ΒΆδ δι δα τίη Ἰν ἐ οι δι {Ππηρ]1ο1 ἐξῃ οκαπιίδγποι δυιοη παμεἰοίδ ΠΠεΘη πη ἢ δά τὸ υἷ» 

: ἐρωίᾳ θρ αἷ- Συ ἠρι 0 κθλνῶν αλλότριου οἱ" - 1 Ἶ "6 58 ΤΟΡΟΘΡΒΙΊΦΕς 4 ἔκηδα 1" ἑιάϊῳ ποδία νι το ομ οὐπεέ (υρετ( εἰονς εἰ τε ριοίονοι ἐς Ὀ εἰ σία ἀυςει σπίτι ᾿ , ἀν ἀν δοσοΣ 
γεδοζυα : Ε . εἰς ᾿ ,“. ς : 

͵ ᾿ ἐρηδεαπεία ἴῃ εἰυίανοὰϊ φοϊάφαι τοῦτ ἀοοοπιπιοάδες ποι ἀρογεοδι εχ οματεαείε νοξς,, τς Σ ς᾽, »ϑΟὉῳ0Ὠ0ῳΟ0ὕΟὸ0ὃ0.0.ὕ-ς--.-ς.ς-. -'-ὀ.-ς-.--.ς-.ς-ο-.--..-.-. : 
δι} νείῃ ρεπίςεϊρειπιία σαι αοεοξδίδαι ες ηοἰοἰςοἈϊ)ρεπίτους οὐίεευκπάυαι ρυϊλῦλπι, φυμαγὲ σοηειαείο, α] ἰη ΒαβῸ ἐο}}} ςοξηϊείους ρεοῖς 
πα λα εἴ [Δτ ΜΝ γρδεροκίαπι τοζξὲ «οπίετομε, κ᾿ ἴὴ μυϊυζήνοάί 58, πιπτ Αῤοποϊυεεηυς 40 ΠΡ ετίδεοπὶ (μᾶπὶ ποίμηι 4. 

5. Ῥισρορίε ρρο ἐπεϊηρῖο ἀἰ(οείπιδη οἴδοιμπι, φυδὰ πον. 
᾿ 

[ ν 

-- - 

ζω ἡ ρον αρίει, τ αϑήσετοι δ, ΜΡ, δια Αμέππ. φί 

στωὶ δὲν ἐταύπιας νπηὺ [μίδίην ὧ {68} ἔβο νοτὸ(νὶ ἐἰς ρος 

ἐρμται αθ! φισαπι γρατο μος ρτούζες «ὐαστογο οὐπὶ ςΟ 

«Νὴ στον ἀίχοτγας ἢ τ πῖει, ἀμ ἐαάμ, ὸς ντής!ςςῖ ᾷο- 

«4μὲ ἢ «βῥηναε φμεπνιν ἀϊδην᾽ κρίνοι πᾶσοιν ἡ μέρμν. γι ΐᾳ,. "νά ϊεα ; 
θηΠ) ἀλεην. Οὗ ΠΟ ΠΊΟ ἱμτο! Πρ Ατ. Εταί "δε ἐπ ἀοαι ἀε ημο- ᾿ Ἂ 
“Μ αἷς, (ζητοητια γοζὶὸ ἐχρτο. Μαϊαὶ ταπιοη Εἰς φαοηια. " 
ἀοέμιην ἐπτουργοτὶς νοἤίσις παῖγοτς,, χα δᾷ πηι τοσοσ 

γαῖ ἐκιδλοτααι αιεοοηιει ἀείροἰαπείπεηας ἐπ ἀοϑὲ πιοτο[ἃ οὐηάδηιηςαι χαρᾷ ποπ ἱπες ἢ] ξαπι. 4Ἃ Σ6ὋΡιΐπιᾶ γϑείο,ηα!α αμμῶν ὃς 4υ] οὐΐε δι ῃοἱ 
πο φαϊκς μὲ ἰοπεπυν Ομ ΠῚ τρεπιβγαπι, πες σοητοπιηὶ φυΐ ποη ςἀϊερηεςοοη στα βαεὶ 4 εὐϊοταφειρο ϑφαιεία, Εχριίζαίις ὁυιοτο δπιεσεάεηι νεῖ, 
: Αἰβεδεο ἃ γάδερες ἀερσηάδης, οὐτ τυάοε ἃ ρεεϊεἰοειδις ποῖ ἀεδελδιων Ἐχίτα ι ᾿ ) φῦ (Ἰαι ροἤινῥδπιπδει Ωυἱα, ὅην ετεσποινι ἡ 40ἱ Ποάϊε 
τά εἰξιοελροιεῖξ ΡΙοπίρες σορηϊείοιο ἀοπατιγνι δὲ ἔρις ἥγπμας ἐρῃ θῆκαι, Ὶ ἴλας Ὀεἰ οἴ ποῦ Βοπιίη!ς ῥαπιςι εἶδε λπὶ ἀλη λιφιΐδαὶ ἔστε, 

᾿ 

ΗΝ τας ἀῤλριομαστο ὥρδνοιτσσοαν ᾿ 

. ΠΝ ΟΑΡ. ΧΙΙῚ1. φηοτλητία εἷς ἀρὶ, υα5. τλπιοη ροίπε γετδυπι Θεἰ ριχίο. 
τα, Ἐπ ἀμ βόε 4} ἰοβετνε, τὸν εἰ δενουύ τα φΥ πέφει. ἘΪὰες χετο. Ἐχλὲ ξηῤαυ μὲς ἀεί εξ! οἰδοσίηι δι ἀϊογαπι, ἀς 0 “ 
μος Ισοσ ἀεοίλγας ΟΝ ιληαπὶ ἱρίαπι ἀσέξεγίπαπη κι 44 ἧς εἷς αρίτιηδ, εχ νοτρο Ὠςὶ ἱ ηἰίτατας, Δἀφὸ νι ἐς 40] ΟἸη: 
δάδπας δἤαιης κυάίονας ργοβηάς ἀἰίογπις εἰδότι δὲ ἀϊετά [ληαπιΠδοιτάῖςῶι ἱρηογαδλης, ποη εἰἴδετες ἐράεται, . 
ποηάμιι ἐπα] σας, ΟὨ τ δε ςβοίά ΒιμΠς (αδίατιπι, ν1- δὰ ὁδίσγιατα ποὶς[Πατί ἐς Ὅεὶ πραβάαδτο. Ὀοηίᾳιις με. 
ἀείιρτὰ, 4.10. Οατοτήμη Αροΐοίυς πιῆς ἀαίςεηἀϊς λά ἰε- δ᾽ ταδὶ ετίαπι Π.ἀ οὐίςτμλαάμπι οἷς, Αροίποϊιμη ποη ργαεὶ- 
δρνιχρὲν ἰά εἷς δά τιαδοπάμαι τοέξαπι ν ἤιηι ἰερφαϊϊαπλ 0. ρατο νι οἰυίπηοάί ἱς πογλητία ἔουσατος, (φὰ ἀιαιταχαῖ ν το. 
τυπήδπι αὶ Ἰυάαὶς φυϊμιίλην αάδυς τυάϊθυς οδίφειδτο- ἰογοῦιτ, ἐάηύρεν ἄσπὶ τυήος πὶ ροήϊης ογυάὶ ες Ἡχεμὶ 
τορι: οὐϊιποάϊ εὐλπέ οἰδοτζυηι ἀεἰςέλας, δ, ἀϊεταπι ἀπ» ςοηβεγαθὶς οι ἰητείηιροι {δὰ οἱ μὲ! ἐς ἔλαφες οὶ εἰμεν 
δείηςη. 4 ἴδε πίςεΙὰ εἰς οοξηϊκίολο φῃςῆςο} ΟμΡΙ!. Ο τἰεατίς δι Ἰωρποιεπἀὶ ῥγοχίαι! ῥγτεχτυ, ποῦ ἀυδιταπιίο 
4 ,]υνυνοσοκμζωεδε. τὰ εἰτ,λάϊαηρίτον σὈὶς, δὲ φαίάοπι 10 (ς ἐπιριιεπεν (ὰρουσηίδωρ ρο !αστοι Αἰδιιάναπε 
Υἱκτο αὐξοϊίοϊτο. πεάυπε γὲ πὶ ἰα ὃς ἰηἀ βατεατὶς τοίολα- [άεἢ μβεννι,ῆς δὲ ἀδουνών, δὶς ροτίπιε ἰορο φυληι ὁ δλάϑι: 
( ἀεβυνιατίἐ εἰυν ροηογτίαηι. ΡΊας εηίηι εἰς φονελαριζαλνιβον, νων, 4υία ποι ρος ἤις διμδδ, (Σά ὃς μδι, αυπηι Αἰ οαυίη,ν- 
ἡμλοτνεἠϊεπτοηι οχείρεις. Ολἢ ἢο γοσυῖς, Ορἠεμίοὐνῤοίςα αν. τοῖς πιοάο ἴερας, οὐδεπιρτοτγίις πηληεατ [οτεητίλ. 80. 
ἀυς νειδοὶρίοναςφυς [επί (τὶς {ε]Ἰοίτογ ἐχρτεῖτο, Ὠϊβε- ἰἸοπξεαϊ Οἰωςὶ ἐὰ ἀϊεϊδυτίοιίυς, πο τλητὺπ ργζροῦ 
εἰης εὐΐῃ ἐῤοἰβόλτίοπα δὲ ἐοπιϊευ δε οῆο τὸ φορολαμζανε- ἃς Πελι5., (θὰ οὐΐληι ροϊροπείυίς αὐτίου]ὶς νεῖ, γο 1νας, 12..,, ὄἡὉ 

ὅδαι δέ αἰηλαμζαιϑον ιν μο ντίεας Αξξ.20.}9. 169 [κυο.54.. δείῃ πὲ νετίά ς.. Οατενὰπλ που Ππιῥ  οῖτεν Ἰηβγαπίπ ἰ- 
ΦΝ Ν [ ἰλννοη] «ὦ αἰβεκεσείοηει αι δμεαειφηιίν, μὲ εἰς, ϑιακρί- φΤοτε, δὰ τα Μ΄ δάϊιηχί εχ (μρονίοσς γεγιίςζαΐο,, ποαιίς 

«ἰξ' διωφυδμθι. ΨΕΙ, δὰ ἀϊρυτατίσηιπι δαγδίυίζαϊες, 1ὰ ἱπορευν(αυαῖον ίμπτ πἰπιίατο Ἰρθΐο γυμνὰ ἣς οἰετιῆι πιη- 
ἐπὴν ῬΡειρίεχὶς ἀϊρυταςοπίρος ἀϊίσοάαι ἑασοττίος τἰορυῖες ἱπῆγηιος ἃ Ράι]ο νοραεὶ πτίπιις γοξεὰ γαϊερῖον. 
νι 

ἐδ αιληϊδδ(βοιδιτοσς Ν ΑΓ ρχατοταυβμέ αὐοὰ οππηὶὰ Οἱὰ- 

ἡὰ εἴ νι ταηἀφαγακ αἰτα γογίτλις ἤγαηίος ομαδαῖ {φᾷ ροάε- 90 ἰξηελτί ἀυλ ἀραυπέσειαξ ραγιῖνν νοίσατιις, (δοιέμηι κίπι εἰξ 
τερείπὶ ος ἤφε ϑολοίσεινε ηἰιήϊα ἤε ῥπθύν ἀφ φᾷ Ἀβοβοίμνι, ΠΣ χέει. ἩνῚ τς ἡ μμνίνα ροῦιλ σοπειαὶ ἀδικία, 
ἣν ἀϊπριιρείο ἱπααΐν, ἀμὲ ἡφα (οΐοςο δάμήδίτα. (αεἰ. ἰρεοίερυν, ϑᾳ σείΐσυι ᾿οὐαφίνρομς ρρ ἔκανε. Αεριίος 
ὁ δυησ Ἰορύπὶ ἱξα οοπυ σεῖς, δέ δεδν δηδεν ἐνεβευία βάε ὁ, αυϊάεπι ἐδῆς δὰ οἱ οτὰπὶ ἀμί είππεπιαῖτας νοτὸ αμαπὶ ζοιπν 

δες πηϊδ είν μϑνοὶ ἀηδίημονε οβῥωϊεννϊμὶ ε (διιταητία ῥτοίσς ριοόδίειν φεηϊουΐαν δ χωνονη »48 ἀἰευχηοο ᾿ἀΐοπιην ρεττὶ- 
“ διὸ πο πιοὰὸ πύῃ ἐχρτειἴα, (δά ετίαπι ναϊάς ἀερεκυξῖα. Ὁ ποι. ΝΙ ἈΠ] εὐβο ρεαιείρίευν ἰη διε νοσήουϊε ἀυσθυν, ἰδειη- 
Οκιρεὺπι φυδά Τ᾽ ανιν ἱρρευΐν άςο αείμιυν νὰ Ηἰδιυ 
«οηβευδειοηίε ἐχρίεγεῖος,, 4υ δὲ αἰοαυία νἱάεδτις ἰηξο. Ὅν βοθενδε, Ἰϑἱείνως δικαηιεὐτν οἱεταγῃυὶ ἰῃ ἐδρίεπάο 
για πιοπι τυ ὀφαίδε. Ἂ οἰ παρδε (ον οἱρείδυε νοίςί [εχε ρτομιδί- 

ἕ 5 δνεήμανίοι, [ἃ εἰκ,ησυὶς ἐς ἢάς, ἤϊις ρετίιλβι εἴ θογό τον μὴ πῃ περ μία γαῖα ἰσοῖα 

ἀονἰμεἰίςεὶ δι ἡυίαιο ἰδάδροείφεβοβίοι,δείπής Πιδιϊοὶ- 

δήψοτε ἐνε οἰπι Ὠδδίεϊ, ἰδ εἰνο 
Ῥον Ὁοιπίπυπι 1εἴπνὶ ἐχρ οτος ἰηΐτλ, νοτίω τ... Νδαῃ 40 ἀριμὶ Βλδυ]οηίοι, ζλδηοἾ.1.1. Ὁ 
"τον ἰμὰ ἠφηϊθοις φυξηννομίξονν, ἰὰ εἢ, μίχενε. “οὐ 3 Νϑονιάτναηδ μὸ κρινόσω, Ψυ ς. δι Εταῖπι Νεἰνάϊει: 
ποῇ νἱάειον Ἐτεΐπιι: εἰν αιτεπτὰ ἑοηάεταίίε φαυπιὶμ- πιιπίυίη σαίευ να δέ ἕῶρε τῇ μος φοῤῥπι νεῖδο ρεζίι- 

ρρότατις Ονήὴ ἰὰ οδ ρ, ΝῸΪ Σ ονδ ἢ υδάμοαφοιρτοτ. εὐ οἷ, αυυδὶ ακ εν δομιῶ ποτα ἀπηρίοχ κρίνον μι 
ἔμ εριέ. Νες οἰἰλήι τοδὲ ἰορίς Δ, “πο ρτο ὦ 4}. κατα νι ροίτιια “ μος ἐμ Ιϑύο, ταὶ ΠῚ (εαυεπην 

ἀδμι, ϑυὴς ἐυτεπι ἣσο τῆ ἰὴ ΓῆδΝΙ οὐΐε γιϑηιδέιος ἰπ ἴον» 41 δὲ νοτβουΐδ αἰνανιονιεε. 59οὐ ἃς ἰὴ {προγίοτε πιοίπριο ἐξον- 
ἐστ ἐἀμερὸ Ἰρῖψε ποῦ ἄθτοδυε νεῖ ρεείς νεῖ ρἔορτει λἀ- ὑμαν ρων ἃ οὶ γα ἐπίαερτες δρε- 

. 

΄ 

ἐοητθυ σας ὦ ΟΝ τιαηηὶ αυϊάςιπ,!ε δάϊνις ταύταν αμιν 
ὶ Δ ροΥ Γ ἐ φ 

ἀιριτοσυῦθς φαταίδυς ρεοτᾷις δοίζπεῖο ἐκ οἰσγίιις νοίς!, πολ νΣ 
αὐπδιτισθον, ἀυσαι ρΌΓαΣ ραν τι. το σεῖο ΓΔΠ 8 1 

ὦ οἵνοποῖο ἐς ποπάσῃι ἤζατς ἐᾷ εθποπόμμι ἤπτο σταδα 

ἐοη βίοις ατηνε αάδὺ νεἰυτὶ ὑυ!π δὴ ἡ μμενοβ νῦν ἀρ 

; οἀ οὐὐπη άσιιςο ντ ὦ [Ρούγατὰ 
(μῴμις ἃ, οἰλοίας) ηο0 οἱϊ φυρά οὐπιἸάοιιςο ντ ὦ «ἵ 

Ἂ: ΩΣ 
5 Ν Ν ᾿' Ν ί 

ἀΐοτε σοι σηληος ΟοΣἢ ἘΠ δάίοιιις Ῥοπιηάβνομμι υο 

τέσιρο το Παδηοτ, ΟΣ ὌΝΩΝ 

' ἐπ Ἥρας ἀίζην ρτα ἀΐςι κρινεῖ ἐμέραν δα ἡμάρμῳ. 86- 

εααὐὐήὰ ἘΠ ἔρσόιος, σοῦ αυ ἀνε γυανα ἀἰιστπηϊ εκ 1.6 - 

τος οὐσατἀ μηρας ἀδοορτας ἐσιλλ εἰ Αὐιοτοίως ) αληι 

δὲς πε΄ ἐν οι σοπλ αἰ πηζογομταῦ χίζῃ, 81 νΟΪ αἴνετ- 
εἷς ἤσουν ννν} αιοτίάὶς δα παίσδητ Οὐμινεῖς οπίην ὁμέτ. Ἰνρς υοαι δἀἀοηάιπι εἰν} ὀρμηια οἱξ, ἐχβρῆτίο νοοῖ, 

“λ΄ς ρεῖδαι ἄδυο αουμάὰ στα ἀἰχιμιμείυς τινος »- ᾿δὰν 5σὴ ἡμέραν (Ὡγηϊβοος αἰζογηος ἀϊος φργάιηςη ΠΟΙῈ Ῥεγρὸ- 

ἀκ ὰὶ γον. Ν οι μις δυτοη αιἴαῖταῖ σις Δάἀυς θέν, Ρφτα- 
{" αὐ διδογίηγις ν υυπὶ κρίνειν Π ΠΡ] }ςίτοΥ ἀινπταχαῖ ἤρηϊ- 
ςοἵ αἰζηπαγς, ἰοεπήμηι οἰ γος οὐ τυ να ἱμεϊιίιπ) οἶς" 

πὶ πάστιγεἱν Πσατοσοῖς ιαῖς ποι νπςτίαί! μοὲτῃ Ἰὰῤο νι ας 
Τυλ1η ἤπιρτὰ νεττς ἰςά ρατείζαϊατι ἰη οβηΐτο, 
494 14 4 ΜηΦ [μο μίτον «ονμονήως εβὸ, ἔκα τος δ τῶ ,δῆω γυῖ πλιὰ» 

ερϑφυρεώνω, Ν ΕἸ [π᾿ ἐὸ αυοά ἐρίς ἐεινμι μισὰ ἰφηξοητιδ μα, ἢ 
δύσις εἰξο ἢ Ἡδ οἂσ τὸν νοιώ ργο (δπεφρεία ἰσιι ςοπ ἡ ΠΐῸ ἂςεῖ- 
Ῥεις. διὰ πα πη αμΠάειη σὺ Ργο οϑη(οιοπτια ἱπτειρεοῖα- 
τινε νἱάς εια ν!υνίαις ἀρια (ς ρος πιςεεϊτὸ ἀΐςοῖς 

εἰδρικίκημι οὐίογθαδόατ νὰ μίκης αν πα ηδα νεῖ ςς αυοά ςοινιπιοηλόγας Ἀροίοίας ἰηξιὰ, νογίι 14, ἔς ηοις ἃς 

4» »υ[ν{. 

4} 1 εἰϊς ραϊιαίνια ρον Ἰδοπιίπασι [οίυπι,, 118] οἵε ρεγ τς 
πὨραγι πη), [ταχὺς ἢ εἰδέναι ἡ πεντϊόϑον ὃν Κυρίῳ 1 νσούζῃ πη 

ταν οἱ! λα" εν ϊςατίο,, ντ α0Σ Ἰσσαην αὐ σαν. βαίσεας εἱς, Ὁ σωξο δινεανε ἐξ. ἢ ο αρωπάε, ΠΕΣ τοεηϊεη» [θ4πὖ [8- 

κοπίϊπιξδι, ἐς κάλ ( υ4} γοςαητ) οὐἰπηάὶ περ 
αν ἀρθεὶς τ ΠΑ͂Σ ἸΑῚ ἃ 

Ῥειπὶς πτδθὰ οἱ Ἀτο Ἰσίαι}} πιζτοι δέ τὸς ἱρὰ
 οἴϊέάίτ ἀε 1, 

ἱεεογοοηδς θἐοτολοθυς δὶς ἀπ ἴςτὶ ν 4υάτι πη εἰ ̓ 

πη γα} Αροϊζοίυς ΕςοἸς λπῈ (τἰπά:, ἰςὰ Ἰηβραιτλτι ἔγα- 

ταδὶ αυτά κα τοι ρατ ἡ.τ 

οὶ τα ἀίτν ἐαρα ἧος τὸ ἴα γδΙοποΙ ἀφοίάγαγα, 
᾿ ν “Π.ς Φ ᾿ ͵ : 

Δί ρου δι πρρο νῶν παρχ ἀρ ρ ραν. Ἁυδῃαυάιη ἡ. ΟἾμ}} 

Οὐ σιτονο {λέν τηνε ἸΟΠΩ͂ ἀϊενν. ος αὐυΐτο ΘΟ. 8. ΤΠ 

βμιάφιεην, νύν τιν σηννον ἄμα ΒΟ ΑΟΟΙΉΛΤΩΓ παρα 

ΠΕ Ὶ 
) ἢ ᾿ : 

αρνον ται ααΐδειῃ νοι ταεχ ογ γένια ἰιις τοροσάοντ 

ι..- -: υπἰύοσης ἀντι ἱο Το ὅτ ὠμαν ε {Ὁ 

ἤλν υεπὶ ἐσ αβτα ρατομλο ρει ἦδο, κοῦ ὅς ἐμ νον κρένειν 

αλνον. τῇ ἤπς αἰλιπλύσης ἢςη ποπροῦοβ: μι 
ἀνάτο .. εἱ αἰνα εἰ αιιὰπι ἀακατὶ τη «Ππφυᾶδι [ποι 
τοῖον μεσ νεῖ ἀρᾷ αἰΐο, ἀΐσοτε : φυαὶ ἘΧΡΟΙΤΙΟ 
Ὄντως οἱ κκ (ἐπτεπαας Αροιῖοὶ! δοςοπιποήλτ πιὰ... 0 

τὰ φυοηνίηας Δοοίρίαβ ρΓῸ διακρίνφιν 14 εἰξ ἀπίοςι παῖς 

(οι ἀνξεπυςτο, οδτας ργοκίπιμη σἸειπρεαπι, αιοξ ἱπὰμι 

οὐροϊπουοον πο ο οάο ἀἀαγίτεῖς :δς ται ιςη νι ἄρ ςοπ- 
Πει λα ίτἰνοιὶς νη! γατίοης ἀοῦει ἐαρίιολο, Ωμοά αὐῖςαι 

υἱξαπη τὸ κρίνοιν ἀοςἰρίυης ρτὸ (φρέ Ἰβώατε, (ἰὰ εἢ βιορια- 

υιίονε “7, [πξβονς πάϑενα ) αὐδινλίς (οηιςητία σσῦς- 
αἰαὶ το τα παρ ν μέοετις. ἐοάξζαπι ΔΜ ἀ5 ΟΧοπι- 

4 

4." ΠΆΝΤΑ Λιθτοῖας ΧΡ] ἰςΑτ)ορηβέ ο [ινο τοπεξδιν, Αἴο 
εὐ τ Ρυμε ιδην οὐ Αδυπάλες ἴῃ ἔπο ἰςηΐῃ ρτορεὶὲ ἀλ- 
εὐαν ἐς ᾿όοηήης οὐχπέρααο ἃ ὠραιβαϊο,ῃςῃς ἘΘΜΗΗΧ 

ΐ τ πῖον διλάαιο ποῦς μας ἰςξηΐοηεια ΟἈγμ δα εἰἶα 
οῃκοδι [ταῆτῖς αὔσπτιοι υταί- κα ροτο Δ οηλίπις μη, Πεῖτο 2.8 οἰίαη ἀέ κοθυς τηῤδιὶς ὅς. 

μα ηβοιαξθαις ἀοχ. ΚΠ οτὸ ρυο  γοῦ μς ας ξιοίας φαοὰ 
δέν ρται Πιυγτϑο σα) γα. ΠΡ ]οοῖς ἀβῆφε ταῖςς Βομ αν 
(ι. 
ΡόΠ οὐτὲ τε οτος ςοντπιςησπη,υθῃ ἀίοῖς πεηπο πα 

ατεληδαθιονίανοί αι ά σανχας οθο σε τις δὴ αἰ νίποις κὺς τηου! ἂὰ ἐϑελυϑρυσκείας ἀάιπηῖ, ΟΟ].τιϑ βὃς 
᾿ 8. «Τ μηχα, τιᾶς χγατλαὰς λᾶς Ἰητογρεετατίοπσηι ρτοείας γΘ᾿ 

ρυδιογνι ας Πρὸ Ετδπηὶ φὰς ἴῃ δτπὶ τος δι» μροιόφοο [4 
ρα: [τη ξαι να, Ἰξαυς ταγίας νἱς αἰ σηείον αὐ οσγηυπὴ 

εὐ 41} ἰπτυπτίσηςς. δςιὶ ἀκ Ἂρ οτος ποἰτογ ραιϊο 

ἐὐρυιαῦ, (δά πος ἴῃ ρει ταὶς οἱ ουγαπάνην νι οσηίςσπτιλ πΟ- 
ἄγ εχ νοχο Γγοἱ οουογοῖι, Οὐ]ά ἢ είτε βΠβτυσ νς 
ςοτιὰ Α}1ν πεοεῖς οἵ πιῇ νεγῦο εἰ οἰτατιν ἢ Π0 δὶς 
{Πς (μα νοϊατατὅ ρἰς αὐ Πρὸ ρατοίεοί τος οἰ λφιίυν απ οά 
᾿ΐσντσιι Αροίοίας,, ποπιρε νερτο δὸ ῳὶῥι τη ρτοηλρτὶ 
(αννιι 0. ποῦ δ νι οΠΠ᾿Ἰπτζοη επιπαπόίς νηβίαιιμις Ρροὸ- 
τῖνν ἐς υἰρίο πε οἹϊείκαν: νὰ δὲ ἀοϑὶ)ς ἀδ {4 μδοτταῖς ὑφῆς 
ςοηϊτοῖ, ἃς ταάςε ααστίάις ργοίςίδηϊ, ' 

4. φρυίεωναι, αὶ φρρνιὴν αἱ τὰ, ὠνήρθνᾳμοἠ Ἑταίμαιυς 
τοξδὰ πνυθδυντ. ΝΝΔΠῚ φρν ὧν οταπὶ ἐδολαταϊ ἀηιηυτο δὰ ὁ- 
Ἰίψυίᾷ δάϊοοῖς, δὲ ἐς το φιλρίδπι (οτὸ Φαβίκάτς, ν ̓ ς ἱππὰὶ 

Ῥίνιην μι Ἢ ΜΘΕΜΙΕΒΟ εοας ἢἰ κρήνοιν του οχιαι ἡμάν4- « ΡΜ], 4.10. Ηΐης μδλιμι εἰς νοὶ Βαίδις ἐος «ἀΐσας φωνήν 

τι, οἰνίςι.:ἃ βιστις σαροῦεῖο ᾿ φυνπὶ ἠεπῖο ας ὲ ἐπτε Πρ αι 
Δυ ά {πὶ Ἰυάιςατε ἠϊςαι ρτα ἐϊς ἃς πατο πιοῦν, θἱ" σαῖς 
αὐθναν οι λας ἀδ αυουΐε ἀἰς. δε υἱτ ΚΑ ΠΟΙ͂ ποτῷ πιθο 
δἠϊοτίνος ς νάτιὰς ἱπτεγρτοτατίοποε, γὐ ΟΠ 1ς ίμυπι τῃϑὲ- 
αἰαηὶ ἰπτοφ ταιῃ ἰσὐζίδτας, δὲ οὐδ ΜΝ υ αια, Δ’ ον αἰέν 

ο οδίετυλπτιαρςπϑ πἰτηίτατι βοὴ ἀθ τρρεμγγ ἀήν 
υ 

ἡμίφμιν φυὶ ἔυης να] {αι ἀΐεμι ρεουδίατὶ ἐἰγηδαραν τῇ Ἀσὰ 
οτἱ- 

νπίηα ν( 404 τα ρεοςι φυδία Δα! ϊυὶ αὐ! ἤπια νοῖοσος 
ετίαυς ἱητεγργονον)ίος ἐς οὐ ἀσιαυοι ᾳιοδίπ ἱμερς Μος- 

{πε ρταερίτατ γα Ἄρριεῖ εχ ἔρθη [οτίρτυιι οἵ (οἱοί. 
φιμέτω ἡοη (εἶδ οχρτοίϊα ἐοημεειὶς ; ἑκάϊεαι ἀὶ ἐϊειν κἔς Δασοίλπυς η φιοηΐριυς α-. 4.16 μὲς ταπιεῖν νὰ Ῥ᾿ Αε διοαπν δ βαν Ἄτγοβ φμελι λα ἱλυ- 

ῥανάφνοι τοι μλῤοβαμ ὼ κα εὶ ᾽ ἐπρικῳ νρηδηκὶ παῤ εῆαι κελδομε ταί αήραμε ἅν ἄρ ηἰ σε αἱ! με θαβς ἐστε τι διῃει. μβεδι ἐδϑννος Βυλλὰὶ νον φω άενο νμ- ἐς ΓΆΠῚ ΠΤ οἰνίογυ ατιοια δος νειῖῦο ρεγϊειηβα. Ὁ 

ΜῈ τ πρόλρνὶ ΔΙ οπίδυν, ᾿ δὰ " τ Δεπῖρε ριὸ ηἰδϊο . Ὑολυΐα φαίηλ Ῥευΐυ ΓΝ μι ἀὐκαι αἰδενινον ἀνε. {ἴα ΗΙδεοιγιπον ἰὗτο ἀἠμοτέμινν ον ΐία. ὀἤ 1λοννίηο εντα!ν Κνφφ φρριεῖ. 14 εἷλ, ἴλομιμὶ εἰ ῥυιάϊ: 

δι εοὐδέμιν 5 ΠΝ Ὑμὴν Ἀγπετηκαν ΧΑ ἸΚΡΙ͂ΝΤΕ, ο ἐεργϑίεπταα ἱπλπγοάϊσιτὸ φοτιμα [αῆυμη, 40! (δ ἔμει δυνη δραμάο, υξιδων ἐμάνοα! ἀέφνν βίων 4μὰν» ἀέφνο τ ἢς ἀεηὶ- εἰαπινεξξένο βοείας 4αυπι ἀἴοπι ουτας, Δ ἰδομς, ἰτάψμις 
δέσοιηυ Ις μλοδη πΣ " προ τς - ἐπάφμ ΘΑ μὰ ἐν ̓μρκοΐ βίοι ὑκ μουν ἀλξποι ρυκὰ 4ις Ετεί, ΗΜ ἰς φυίάεην ἐμάϊοι! ἄδον κα ἐΐφ οὐοίτενι. ἀ{Ρει- «φυν πο ροίμι8 ρα ἠο οὐ νἱ ἘΣΎ “ἂν ᾷ- 

᾿ ᾿ ω : Ἢ φρῖν. 

᾿ 4 ΕΟ] ᾿ 

ἱ 

ΠΙ]Ἡ]ΪἸ΄ Ν 

ἀιῤηαν χὐρρηρ εορεύρδρα, τΐν 4υ ἀἰγ νι ΤΠ ᾷοι αποὰ ποπιη ον τς πιαθησρεγα ἀθτς. ρατδηῖ γι κοίρι δ Ἀροίοῖο, ντ ἡςπῖο δυθία αἷς μἰἴταιτς 

δόμα: ἃς ἔλτεοῦ ἡυϊάστη διάκρισιν 14 ἰητετάιιπι ἀς- ὡὰ Ἔχαηιρ αν ἴξρρειτι δα οης ἐδίεί μοῦ ἐϑινέσν, ποιὰ αν ἐν ἈΦ ΚΑΗΆΗ Ἰΐνον (ἀμ ἰὠψανταϑ, μὴ ἰηῆογ Ἂς φοηξοϊεηζια αισσῴααηι Ἀἰς ας τεάίατα. ἸΝφήμο οπλη (τὶς 

᾿εἰλγλτο δὰ σὰ τάπεση πος ἴοσο,νε πηι νἱάσευτ. ΝΝαπη τος ἰρίὰ ριοσίις τ ν υτγαμᾶυς ΠΊΘΠΊΡΓΟΙΊ οχργιαλάτυΣ δος ὦ κρίνον ἢσών; κατ χομιςίυνη ἔετες ἐς τῷ 4υλρίαα, εἰϊνι σον ἰοίσητιας τοξίπιοπίαπι οὕηι ἐσ φυιοί βιςήπιι ςὅ- Σ 
τεῖα ἀἰαιηὶ ἀεδες Ωγ γὲ ἀἰϊιιάἀϊοθητον ἀϊίριιτατίοπεθ, βοπῚ πηρονδηήξ δὰ ἰηὶςλη δὶ τποάο : ντ ἐΐε ποι ροι[αια- ᾿ ᾿ ν- 



τ Ἥ Ψ ξι ὡς ὑπΕῚ Ω ᾿ τ 

ἊΝ “8 Ἶ ᾿ ῬΡΣΤΗ ΕΡΙΦΤΟΡΑΥΕΙ. 
“ ΑΨιοδοῖ, φρὴπι ντ ΑἸ ἸσπΔ οἰηποτὶς Ὁ Ηαῖς σηίπι ςἢδ οὐποϊο πηαπν ἀμο ρφιίοηα ἰρία) ἱ 

; μετ τὰ οπη 41: (ιουςϊνπειγιη τὰ, νοι. ὃ. 4. Εὶ Τεπιὰ : βμμ [ Α αθα ἀνα αν ααΐο ταθεελευβ, 
υἱο ἀητὸ ἡνόφυο ἰᾷ ἀττίς ετᾶς. Αροίοϊυϑ φιήνπι ἀϊσατεῖ, πὲς δς ἐοηςἤοπετηνοοαῖ ΚΝ πα ἂν Αἰδὶ δὰ. 

υο Ῥοπηπο ὅς αὐς οαάις. 14 εἰξ νδίιις Δος,, τις σλάαι, τισι χυίάσπι οράσρο νοΐαις, Ολίαι..:. ᾿ ἢ γα τ. 

τος Ὠοηγιηὶ ἀφίτας,, ποπ τῆ. Νεφυς γργὸ ἡρποῖο αἰϊτε,͵.,. ηγίο ες ἀϊ(οτὶ, φυίΐδυς Ποπιίπυν Ἰποπάμιπι. ἦμις εἰμὴ 
ἵμιης ἰσοιμῃ δι αἴϊος ἔξεμιςητες (οἷεῖς ἃ τοσεητιοτίθι οτ- Σ΄ Βογτάτοηι ΟΠ εἠείπλπι ρατείξεογαϊ. Ἰῶσας ἀνα ΞπΝ Ι,- 

ἦφε θκρ)ἰολτὶ, 4ιοειια (δπτοπτδ πι δ} ργαρίιδιοο :τἀπτὴπὶ ααίάλαν ἡπιπηοά! τείειπισηὶίΒ αθυκάπευς γι Αἰ νὸς 
" 

᾿ , ΑὉ ΚΟΜΑΝΟ. ὴ 6» 
ἢ “.1ο γα, λέγε Κύρκος,|}. ϑεγίρευπι εἰξ εηἰτῃ ἢ ἡ“ ΝΊμο {|| ϑερήρεων εἰ, εαἱπ ἴωο Εἰ. 45. νὴ : 

τίγρη 7 νυ. ναὶ πῶσαϊ ορονάιοίς ᾿οπηπο»" οττὲ τα] Μη νον Θοπιίναν, 4.9. ΜΗ Άμο 
ἔπ ἐμ! κάμψον παν λρνῦ γ» (ΟΊ πᾶσα βὲδιε ποτὶ βοῖξει ἐπννο 

γλῶρσα ὡξαορμωλογήσεται τῷ Θιῴ. 
δι (υἱε βεᾶεῖ οτηπα βοπυ, δ ο-- 
(Ὡη18 ἰἰηρυλ" Ραἰλπι αφσηοίςει 
ει. 

ἔοι : ὍΘ᾽ οπηνίε ΠΩ 

το βεεδέμην Ῥιο. 

ι, Παῆνα ΝΣ πο- ἀϊοο ληῖο ἐχροϊκιίομεπν πρὶ νἱἀεεί σαπὶ ἰΐς αν; (11 οἱοις ἢ αἰ σης: « ,« ͵ ! . 

τυπῖυγ σρειπηὸ ςοηίσπτίγε,, ντ οὕηης ἐρῆν Ηψδν αἰμιμσι ἀνμων ἀρ βρβραν παῖ μόμεν γερομεητεν ἄκατα- Αδὰ οὐ ἕκατος ἐδ «ἷξ, ταὐτῷ λο-}} ΝΈΕΣ ἀ εἴβο δι ουΐυϊίᾳως βεῤνο μνο β ταμοπει νεὰ ᾿ ; 

: Ἀεοιο ΝΣ οοπηοέξι. δεά ἀπρθΊη σε ποθ 4ςοἰρίλθ, ὁ μβφρηνών,δις. Τοτυπι μος ΗΘΙΝΝ. κὰν πίον ἰῃ γυρια 29) ὃ ὥσει τοῦ Θιψ. : ἐεὴ ̓ ΝΝ ας 1εσἸρίο γαῖ ΟΠ ει Δ Ὦφο, Ἷ - ἐλ, ἢ 

ἀμαβὲ μιμν ακν αραμραυ μια αι λα ίεαα., ασρίρκ ανμ μιόνα, πα βραιναη ἑαυ, ας ΕΟ Οψ (ῃ ομῦ ἀλλήλοις κείνωμᾶν " α] γ: Με παρῆι ἐβίειταΙῆ ἴον ηὴ Μασγραυμικαςε κα να βυὰμ ας ρὶ; " ἀς αἰόγα η ὀηγηίρι8 ἐχοιηρ] τω, δὲ ἀρυ κα ὅγγιπὶ ὁ ͵ λ κρλνῶ 48} ὐν ἷἮΝἮο φυιρί 4 ἐσίζον 811] Δ] 1οϑὶ 1} Δῆοια ἡμμεδ- νι νψμν" 

ἔαϊοτε (ΟἹ! ἐπὶ ἐὔτηιιο, δε αι σοηττὰ Ὠεὶ νοϊμηταῖοηι ἥππι, ἀρυά Ρ ΕΝ ἧς ὡς ἰῃ ἐκεὶε ἐμ οΙω μερεηςα Β ες ὰ βενέ ἡένῳ, με ΓΗ τ ιάϊρειουεν: [ςἀ ἢ πε Ὰ αὐ. [σν! παρε γε βνε γι κα 
ὃ ἃ ι 

᾿νε πἰ δὲ “682 τοριςπιςπάλπια. Ῥτίπγιπι (νὰ ἀπιὰ ἀϊκὶ) . (πὲ Ὀπιπίπο φήδοηδηπι οἢ ἰαιῃ ᾿ ΟΣ Δ Σ : ὶ ὴ ἡ», ἢε οοποιυῆι 

ἀο (Ο]᾽ε τεδιίφ διάβίς πατυγα το ἐς ὅς ἱπα ετοητίδιι. τίογὶ πιοπῖριο ἐς ἬΡΕΣΥΚΩΒ πευσθει ὑμμμὸςς ἅμ: ἰήδεῖς Ἰμ !ςϊῦ, ας Ὡς [ΓΔ ἘΠῚ ρτὸ ἐνάθοαια ποι πε βονδδν δον 
9 Σὰ δ »ῃῳοί ἰά ἔλοίεπά 

Δ ΔΡι ἀῳ ἀδελφφ',κἡ σκαύ-}᾿ ἬΒΘΙΘΙ 
Ἰμοαρί, δὲ φιίάοηι ἤς ἀξππαηι φιὰς ὦ [εᾷς ἰράϊβεγεη.- υς ἔξ ἱπτοτρτοτατίοπε ροδε ἀς ἄγπιὶε δοείροτς : αιαπιια; ϑϑαι φεὐσιομι: ον ' φφ, 1 Ἰροηδεῖς.  αὺ ὁ δὰ απο) ᾿ ωάκιων. ὦ. ἀν ϑδ ἐβελειε, 

« ἐοεποη ἐγλης. [εἰπάς πο βιέϊὶ ἐρίεις μιά!οίιπι, πιο ςοπτιτγασίαην (βπιςπτίαπι Ἐταίπιῃς ποιοί! γὶ ἀν ᾿ πηρίηράτνεὶ οὐερείαι. 6 ΄ ᾿ τὸ ΤΥ δὲ ἕν 
᾿ : κατ ὶ δαλον. πιούδοτατίο δἀμιδοατιν εχ εἰγατίτατις τοζυΐα, ἰοἀ ἰά ἐς οἰήπατο,, ἰδὼν ᾿ 7 ᾿ ΕΣ ἡ εἴα ἡφοάυ πὶ 

: : ΐ 14| ϑεἰσσ' ἐφηβάφ 4. βγαισηυ ρίαρο 

Οἵδα καὶ πέπεισμαι ὦ Κυρίῳ Γησοῦ, 

- ϑ,γο. ρίῳ οὐ δ ὃ ἐκ ΤῊΝ δὲ : ; ᾽ εἰ οι τοτα [οἴιπι οἰ μι] εἴτε] 1" ὴνν τοὺ ἀνίαμθάμ ἐοπν- ἤιε νι 1ἰ- 

δ τω ἤναίβοι βίῳ 90 φρόνει. ὁ ἐδ ων, Κυρίῳ ἐϑίοι δ). [Ποπιῖπο ποι συγας, ἡ Ομὶ οὐΐε,! [0 οκνένο ρανάνοι το: ὃπουδὲν κοινὸν δὲ ἑαυ τῶ" εἱ μιὴ τῷ λργμ- ἐπαρυπον ἐγ (ον [4 οἱ αυΐτε πα " ἥρω " "βε υὐέγλη Ἀβία, 

. : - ε 2 ᾿ ΐ ἐμ ᾿ ῃ ᾿ ᾿ ἢ ΐ ͵ ρου. Κα ," εκ " ΜΝ 

μην μὴν “ρος ὃ τῷ Θ εὐ " καὶ ὁ μὴ ἐδίων, [)οποΐπο εἀϊε: 9 δτλτῖας εηίπι ἃ-  [δἰαή εν αξὶ Ὀευσφα ζι ἰῳ Ἡ ΚΟΙΝῸν δ ἐλιείνῳ κοινόν." Ρυᾶς αἰϊαυϊά οἵδε ἱπιρυτμηι, "δ ἰλένχρημνοι σόα» ΟΕ 
ΥΑ͂ ἰοβεπης Κυρίῳ ἐκ ἐδϑίει ΤᾺΝ γώ αἱ δι εοιδε υ ΏοΟ εὐ Ὁ οηίηο ΣΝ Ἃ Ῥενίμνο τ Ἤν: ΜΝ : : . δι "Ν , 1ο; 

πη. ) γα). δ χαριφεῖ τοῦ Θεώ. : ᾿ , ; πο δ; ' ἐ- εἰ ἱπωρυγωμ οἤσ., ἢ) Θοουρκεῖο, 
᾿ ἄὐπὶ βεπιὶ α- μι πῶς [πο εὐενδε ρτατίας ἀσίτ [εό. [.} κνω Ὧι. ως Νὸ ; , νεται 4φυ! 

τ ἢ}: Οὐδεὶς ὃ ἡ ον ἑαυτῳ ζῇ, καὶ ρὐσδε)ς)}.} το Νυ 5 οπίαν ποι ἔτῆπι" ΠΡ ὶ- προ τὼς νοβηὼν Εἰ δὲ διααρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυ-} 5] Ὑετὰπι ἢ ρτοριεν εἴσατι ἔγα- 1" : Ἴ ἡκθυμωρρι ἐν πη θα 
: τ ἡ δ : ᾿ς ᾿ ἤμι ᾿ - ᾿ : “ “(1.: δες 7 ΜΗ ΕΘΗ βά Ων, αὶ ᾿ 

ΜῊΝ τυρόλους φαυτ στο γησκρι., ᾿ ; ἱρῇ νμοδι ἡ Ἰὰς ΠΡ ἢ γιο- ῥῤυύκε περ β δ ημρο “ῆται γουχ ἔτ ἀγάπην τἧξαπα ἭΙς, ΤΕ ταῖς εὐἰειεῖα αβιοίταν ὉΠΡΏῚ; "05 μα ἡμπηλιβφηρλία δὶ ΩΝ ῥα 

εἰυαι) πὴ ἢ .' ᾿ Ε ἣ Ἰκυβεῖν δ γῆν. ᾿ τ β ὠματὶ ν ὠκῶνον Ὑπύλλυε) [1310 [ἐςυμάαπι «παγίτατοπι 8ηι- Ὡιϑωΐφ4.νοἷ ἐἐὺφ ιμο ἐπ ον ῥηηλος Ἷ 

δῖσ ηορίε . Βα’ τι) ζα μϑυ, τῷ Κυρίῳ ζωμϑν"}») αι ἤυς νἱσΐπγια » Γγοταΐπο 8 δέμε οαδην υὐοίννιν, ον “πώ ξορϑημε νος δ Ἰρυΐας, ΑΝ εἴςάται ΠΠΠ πὶ ρεγτ]. Ἰρεγάοτεβνο φρο Ουνιξέα πος ποιαδο 

ΚΣ ῥαΐ Ἢ δποϑιύσκωιδυ, τῶ Κυρίῳ ὅπο- ᾿Μιεμυας τηοσίπιιν, οπι- [5 ἸΜΕΗΜΗ ἔμεν: ὑῶ οὐ Χρφιοὺς απάϑοωνε. ἀΐτο τῷ ροὸ 41οὸ Οζιας ποτ] οἹ παγιαμβ. τ ἐλὰν εὐ ΡΗ : 

λα κὰ φοεϊοιι, Θγήσκῳ “ἂν ὕα ὐπ δια ξ ἴων ᾿ 14 α--Ἰ [00 πιοείπγυες δίυς᾽ ἐξίτως νἱμα- μῇ ν ΠΡΟΠΗΝΟ ποτπαῇ ᾿ », [ [τὺ9 εἴν. ἔ "" ; ἐπ Βυΐμε Πδ6ῖ» 

'Φχρι ἰοαθε τ ν ς. ὃΘ(20ὨᾳἷὲὄΟἀσ 9" ΑΡΉ α- Ὧλι15. 8.6 τχοκὶ πο .} ||35, με ἐῆχο αὐλμίηραν "με Μὴ θλῳσφη οἰϑὼ οἷ ὑμμ τὸ α- ι6ἾΝ6 νεϊευπὶῖσίτις δοπυζα! ς, Δῖον ὁ ο δια  εηφεϑων τντὶ» νι οοπ. 
οὖ, πεῶρει- ποϑγύσκω ΐ ἂν 3 ΤΟ ΔΚ» οἰ [κνουίηνως Τοοης ἤρα, ᾿ μ “ : τα", ᾿ ἴδ τὐὰὰ ἕ “ἢ ΠῚ 

Θμμέομει «οι τ ἠῷ ϑε τ ἀμ μὴ “5 ΙΝ τὶ 15). βδῃῃ γιϑὸν. ᾿δ]αἰρεγλαῖοσ, ἔρανον πόβειν. «αρεάϊεε τε . 

ἰο τδι θος Εἰς τῷῶτο γὃ Χριςὸς καὶ αὐτό ϑανε χρὴ Αἀ Ποῤ εηΐπι ΑἸ εἰς “ 5 9: επὴπι Οἰπήβιι γν ὀρ ἐν  ύῤανς 
αν. πουγέτον Ἂς δ, οτο μ᾽ « 9 ΑΕ ων δι ΜΝΟΥΙΗΜΣ Ὁ , ἱ Ἷ ΠΤΊΤΤΝ Αὐοπιρδεδιὶε ςεευάοὶἐΩ οἱ αηἴπιὶ ἰς ἔλεξε δίσδαι 4υ πὶ ἐγδετίς (αἰυτοσι, φαοὰ 1} ἐλοίσηξ 

τδαινε αυΐ ἴῃ αὐέςη Χο ανέζησεν, ἵνα χρὴ γέρὼν χ4}} Ἰλογυυς εἴξν δὲ τείογίεχις 9 δ νυ μὲ ὀνβἰλρίρε τα αι εν κα α ἀπε να πάϊευϊο ἐαμιιεης δ κία εἰ παϑεπε εις οὐνλ βτνν οςςλἤοπεπι, Μ{ἶἷ0 ΑἸἰΐυᾷ διφαπιεηίαιν, ΟΒΠΩ͂Ϊ οχ- 

Ἰϑυμ παν ζώντων κυριδῦ σῃ. εν τοσιχιῦ αι, δὲ ἡλογιῖβ ἃὲ νἱμεη.-- ἀονελμκίων ν: ἀπρίαπι ἔξαυί πος οροτίειος νετό ποάυπι νεριορῖει Ἢ μῚ ἰηβειιρερεεάεεδέδτο ἐἰε νίτδαι ρίδαι νιοξιἀπν 16 ΑἸ Διξυπιεπευπι, ΩΒΙᾺ ὥς 

ΓΙ πόλι τ: ᾿ ἐπ: ' ᾿ τίρυς ἀομηίποτυς. ᾿ . ᾿ ἀετιλθίτυς ε Βυσηξεῖίοα Πδδεελτουδ αὐ φυϊδυν δ ἐηάυηι, δά ΐται φραιίας, . : ᾿ 

" ᾿] ΠῚ ῃ ᾿ ᾿ ἐν πὸ - 

ἐμοίοανια ἷν χρρὶ σὺ τ ὀϊξουϑενθς τὸν ἀδελφόν σὸν; τγοπὶ ταστι ὃ Δὰς δεΐαην τὰ (0 } [Πρ βαίγενν μυμν οι 
π" ΚΊνο ρο , ἐγώ. Ἡευταϊοὰ, ΝᾺ οὐαὶ “ηἰ͵ Ἷ ἀυχ:, ᾿δοηεςξιαρήσκεμμα νερὸ ἃ φορσκόηλειν » δὲ σκβνδανα ἃ σκάζει 

πα εἴα Δ Πυγαη αὶ, ὃς φμνάδην Ὁ ο ρεομ]άτις γε 4ιι. ἀσάμπξευπι ἱπεςρ (ς ἀἠξεττε πιαηϊείξὲ ἐμ εὐ μος ἤοζο, 
ε ύπας νοτὰ Πι ὑπίυϑ νέας Ροτείδατο οχίας Ῥετίπάς οἵξ δῷ- τσὶ Ἰη τ φαϊί αἱ. ἀσδραίς μος ἀϊίξγιπιοα πδη νθίηυε, οἱ» 

ἢ ἀϊκετει Ὁοπίιηις, τᾶπι ςεττὸ βευγααι Αἰ γα, δ ἐρτταπη 5. Τπγυσταγοῖτα αἰπηίγιπΥνς φρόγκομμα ἔας τϑώσμαι Ἰουίοτεδι 

εἰἰρίαπι νίνετγε , Ποιηι οἰζο. Ισληπε αυλποὶς Ἑζϊπ 4ς.13, οἰξεηίχηι, 4 τἀπλεη αἰϊηυϊς που ἐοτγάς, γε πρτὰ ταν τ, 

φυεηὶ ἰοσαιῃ Ἀἷς εἶτα Ῥαυ 6) θη ἀτὰν Ἢ Γεβαὲ απ, Ἶ σκνθωλον γετὸ φεαιίοτγεπι ἀξοϊατας, εχ 4ιία νἱάε σε αυΐ. 

, Ὗ ΠΩΣ [ ὑὲοὐεὐρίραθοιε 1 1ά εἴς ον πεέρψωνν, ἑωγανὶτα-. Ρίλτα μτοϊερίις οἰλυιδίοοε, δὶς ἀρμᾷ Ἡεδεσου]ον [ἐδεν,7δὲ 

πικη φυοά λὰ {επτοητίαπη ἰρίαπι αἴτιποῖ, Αροίοίαις αὐ} ὌΧ, ἸΟταείο ίδος ὃς σέρα, Σάμη δαρὼδι ϑακηη τοῖς . 

ταιτδιίτ, τὸ διἀυτίείς ἀἠδδτορε τ δέαιᾳ Ηςρταῖς 05 σαβϑαὶ δι ἢ 82 

Ρ (οεϊὸ, ὅπ. Μυϊδαῖα θατθατὸ, Ομονίαην. δε δί νἱάε- [ΜΝορραἱ! ΠΟ ναδι τῇ ἴον ὃς φιφσπισ εἶν ιανδά οἱ ἸΏ Ἀρ δες 

τροτε τς ρὰτείου] ῥτουίας γεβιυη ἀάτς, Ἰάοίγοο ςτίδπη ἃ σκρεδαλίζεῶ, : Ἰιατίρὶς ᾿πηρύηρενο δι Οἰϊεράενε: Ὁ: νετὸ 

καμκῖ!ο ΧΩ νύ τς ΚῚ ἰδ νοίμῳ 5 το βήματι ΓΟ ἱμῖ]ο μαθες ἔγαείσι ταση 
[ΠῚ Ρείαδιο οὅ- τῷ Χ ΒΨ. ἘΦ Ύ τ τῆς (σι Οιηηδ8 οηΐην Πϊειηθταρυά εὶ»- 

ωἱυΐο εἄειε) βισοὸῦ. ᾿ [δαπα: ΟΠ. 
“εδιτυτι ἰηβε- ; ; ἤπ Ἷ 
ταοτὰπὶ οομ οἰσητίσαν νυηθτολυν. τό Νοη παιοπάυπιπαυΐε, ἰο ἰρίο οἶθο, (Βα ] : ΕΣ 

θαααναθιαμ τη είν τα, ἀσηαιρεαδε τας αααιμις πα τδς κας ας νὰ γε οραλα χει ποῖ ιοηκλουα,αυ! ιυμαυα ἃ 
ΒΟΩΚ αὶ ποῖα ἔσο, «πεν ἀβιπιο ἘΑΟΝΑΡΕΜΑΨΙΡῈ ἀνα β υ εἴδε τως ματι οπιηονεςρεοίπάο [η τοδαν φυαν ργοθεοδμίείομεις ἀἥεδα οἴ, αἱ ΕΙΣ “ς ἤπε, πο οἵδε βεπιοι ἔταειοι ἃ ἤταγίε ἀείρίεἰεπάσε,ποϑυαι ἀα πηι δηάοε,Νοῦ ναΐεοι δαΐοῃ κὐὰ οἰσπεία ἀἤεδλ εἴμνεῖ 

͵ νξαρε η6 ἰῃβεαι ἤεπιοε υδἶςο ἡ ραν κηθα ἰοβεηνς πη εἰ ροτίς δέ πις ᾿ φυὲ μας δοπίδαυμεϊο [πη δ᾽ ἴΟΓῸ πιειπ. 

ἢ κἀτσιοιδους ἤτια!ε πρειπι οἰδοφοτόϊε τπιοε δον 4υΐ ἀΐξαν συτᾶπι,ᾶς ποὴ τ ϑαλιῳ, γφιρύμον θὰ γαμαρ α αν. ἀφαμτοῖς ἐγ γευι ἽΝ τ ὍΝ 

εὑ ῥὴρ εδϑρ, ἐδιμωνν : τοτὲ . Ε τς Φγτο ἰπιογρτεῖς οχραπέλ. {Μὲ {μ(ι 1 βι ἔθει οπνηε χε.  ΟλΠΠ}9 δ᾽ φἰγεηνιαν,οα ΟΡρΡεν, δὶ ὑτουσθαῦ,ου ἤεδη ἤν γἱδτος 

ἣ᾿ :᾿ φφνίρ ὅν ὯἘῈῈ μ ψ Ἀδντ ΒΟ οἰδοτυπι ἀϊ- εἰ ράίπιατυν ἃ Ὁ εο. - Ὗ αὐ ρὲ ΒΡᾺ πᾶν ἐπὶ ΡΟ Ὁ ὙΠ Α λα χα (» φτλῆο αυοἀατρἀμῖδῃι. τς δε : ἝῸ 

κἰτίαοίς αυος ΡΡΡΟΆ τα ἼΩΣ ἡρλ: ἐμὰ οἰ 4! αρος ποη Ῥ ΕἸ νοϑγέοω “1. ̓ν βιτοκῆι, ἐν νειν, καὶ ἐπίδῃ ψι πὸ οὐπείτας τίς γ]]}ἴνας ἠμηγεῦάτς, (ἀ πκαταπιει γι ἢ. 6 14 Ρενβιαβιην αδεο, πύπεισμαι. 14 εἴ, ἐσλερφορϑω, 

πα Ἧς ἃς «ἀεηὰ δὴ ΤΑΓΟΧ ᾿ βΕρ. ΝΝαφυς εηίπι ἤπη- 20 χρὴ αὐέρη, χρὴ αὐέζεσεν. Η ἰς Ρἰαιτίγυλην νδείδησ Ἴοάίκοα, Ναπε τερτὰ ηαποῖὶ ἰππιφητία, Οὐρά ἀὐτοπι ἰῃ Οοπιρ κε εἀϊ- πἰπαίήναι Ῥοπιίαο εἴ» οὐὰς δρίτιτα ἐγας εὐοέζας, . ' 

Ἢ : γῆς; ἡὐμὰ ἑὰς βαχν 58 - τὰ ͵ ΜΝ Ἢ Δηπηοῖα-ὀ 1η νου εοάίξίδθις Ἰεφίτων ὀζεσεν ἴοι οοάοιῃ (ς [ιν φυμπὶ ᾿βοης λἀάίταν ὀπουρῤνίων,κμὶ ΚΑ ΑΝ α κα τ δι κείνην, νεῖ, με ΤϑοπηπυΠῈ [εἴωταῦ, φυέπι νἱ εἰϊςοῖ ἀϊάϊεὶ ο 1» 

ο΄ ἀίδια, δὰ μι πὶ Οϊαεὶ ἐπα ΩΡ Ἰσδηδιπι οἷ Βος εχ Ἠοδεβοσιιη. πιοῖα Διπρ οί (οἱδληι διό Ἑαπιροίως ἐπτεβείνιν, δ᾽ ἑηξιδήμνο; ρυτο Ἰγγερῆο ἐς ῬἢΜ], Σ. το. ἀοητι, πηι: ΠΑ πὶ ἀϊγυ {ε᾽, δὲ οπτηςς ἱδτας γυϊδταν ἀερα: 

᾿ Δἰρθχοῦνε ρυζάειπς Εἰς τον ἐμερλθο τϑς πο ατηιν “ν[υγρατί. ηἰ πιαϊίηιυς, οχ Ετδίην ἐδηιοηίία, ργζρετίτοαι ᾿ Ἐραἰδνν ἀφηοει Τενην, ἐξομολυγήσντωι τῷ διεφριὰ εἴτ πε νες [{Π- γυ αταγοινβάο δ ρίς μι. ἐν 

. ( αιειὺπι φυμμη Βταίηναε. ΗΝ ἐξυρυ θα ἀηετον ξ. Ψ'ικὶρ ἰμυοτρυδιατί ργὸ Ριαφιίοητὶ »΄ινὦ, ἣς τ ὐθκοε φωι- ". ᾿ ξιβοίαις ὃς ἀφποίζεϊ ρτὸ ἑουσατετὰμ αυοά [π εριςο τὰν Νρτυνσίννυϊξ να δι ' υ, Ἀν γε αΠΊ Οὐπνμνία 

Γ μδς ὙΣΣ ἊΡ ἐπβδο ἰδ τ πεῖς ἀϊζεῖςξ 25 [πε ταυτλογϑῖνν ἀιδηφυδηνῆς Δ οτίαη; ελτίθηο ΝΕ θέαν νῷ δόνης πη θαθ μὴ εἰνοὶ 4 τηοη)ιδ.)[.} με. οἂρ ἀἰϊκίπιμε Με ΚΝ ος αυϊάσηι ποῆεα Ἰηξογ- 

ἐξναν ηναρεϑηδείομειει ἐξείμοις ἐλορσητίοι μη; χλύγ! ει “ Ια, {ἰ Ὁ Ιργεχὶς δέ τουῤχἧς,, ρογίηάο ἀφοίρίω- ἐΦεᾷ, ἰπγαδις οπππίς ἤηρυα ἐπ! ,εδάςπι Ῥῖοτξις ἀλνρμη Ρτειδι ΥΡΗ λυξζογεπι ͵  μς Ῥεσυσπι Αδι. το. 14. φυΐ 

οὐ νένια ΗΝ ᾿ τ Ὁ 1 δῷ δεν ἱ δοῦν ὍΣ ᾿ ' ᾿ ὑλόσσος γ, ἕ ἽΝ ν 

50 νοίατοτ, «πο  δείαπι ἴσκιο, κεΐα ροίϊες δοοίρὶ αὐ. (αιτοδεδπε ται εἴΐος. Ἀείαπβοπε τευϊχίς, Ιὰ εἴ π Ἐλεαίπι μυβιεεαήμπι ψξα ὡς ἀρδεξὰ εἴσᾳ Ὧι ρτοξαίδον, τὸημ ἰμιαιϑεσακαι ἀμρνις "γπαίμτα αΥἱ τεξχὰ ἐχροηΐξ ᾿ 
φενείε. - πὰ που. ΨΙτας αταπι εἰξ ἐοπίδαμιτυο, 57πιν προιὸν πεήρεον [ 

᾿ Υ̓ δινέμβ' σὐωνν ἑαυτῷ ζῇ. διδὶ νἱϑοῦς Τιατίηϊς ἀϊίτας ΓΗ ΔλΑβον, νὰ μάταν, τιον τι τὴ νι αὐέζιευίοσπα. 
4} {πιφὴυμι Ὠυρίεἰς,, νὲ εχ ἤιο γηΐιι αγθίσγίο ἃς γοίμπ- φέδωιν εγημί αἰέν ὦν οὐὐνείη, Φν πονένωε δὲ “β οἰ κυ λα τ τὸ ; 

ΜΝ] ἥς Αὐδαι μναῖ μονμόὸν ως ᾿ ΥΥ {{ἰνενὸ ἰδ. διθοπὶ απο νῆιν οἵξ Ἑταῦπωε, ἔξεὶ κεἰ ἀμώνα κων 
; ᾿ ΠΡ ἴλας, τ Σ᾽ ἰΔ11, 49.19.. ἔωμι φΈ, Φ’ νενόμ, κρὶ ὠπέδα ν 

ἐγδὸ Ῥαυδυν Ὦ νὴ, χρὶ 
ΔΩ ἄδον, δὰ ϑοσίαι θδεῖοι Πρίτιμετο, ματῆρε φυδά Οἰνγίοοιιηπι 

ψεθα υς τοίποχα ὀς βοτίατί νἱηφίος τι ἀρρο ζπιυὰ δήεο αὶ φΡιν β ,ννὶ ἑωωὴ τὰ εἷνξ ἡ 

Ἡμὰ νὰ ἐπρεγ πβλυὰ ἢ ἀπ μήνα ἀξοΐατοι ναὶ 2, Ενῆπυν ἐσ ΟΝ ιγίοίϊοσρο ὃὲ Υ Ἀοορ γ]δέῖο. Ψυΐξαια 

ὑδεδιπι δεὲ αδέυπινε Εἰ. 1.18. “ὃν ᾿ Ῥὲν ἡρ[υεν, δὲ ἀντί, μια Ἰεδιὶρ Ρία εἢ ἀορταυδτα φυλποῖ ἰῃ 

"ἢ. διά ερομίν αἀβέθειε μά είωνν, ἐνα τὔν κρίνον μάλλον. ποηρμϊϊις ετίατι τοάϊείδυς νει δα τᾶς {μι οἹ νι. 

'Μυίρεια διά ἥν τνάξεαια πἰάφ ὦ. Βταίηνον μα ἐνὸπε εἰν ἐν βίοι. ΤλυσπίάτηΓ, ἰΠ ρα δέπιεπιαν αὐ ρρὸ αὐῷ ῥοήτυπι εἴδει 

Μειμάβῳ ηἰπήϊστι οοττὸ οὐίευτὸ γε πνιϊέο ρει ταῖν ὕπισ- αυοά ποα ἰαβεηυεπίαν ἀρυά ἰδοῆδον αὐξῖοτοε ἰπυφοιτῦςς 

Ῥατερεηριϑήηὶ Εἰ αυταπι εἴδξδης ἀπιιραε!ῇείη νεῖθο 30 ςαηίας, Ναπὶ Ρὲν ἐρβων ἐσιεερεσῖατὶ οὐπὶ ὙΠοδάδοτιτο, 
βείνον φυοά φαυπν ἴῃ Ῥείστο σιόηρτο ἤν οὐβεφτ οὶ κρτσκθν, Ρὲν Οἰννην δεμεβείωνν: νεΐ σααι δευδηληθ, βὰν δ ειόο, τὴν 

νὰν, (4 εἴ ἀλπγθατε ) ἱπ μος φοϊξοτίοτε ἴσεο ἀδείατατ ἴω. Βἱ ηἰπείε ζολθτυαι νἱάετυτ. ν τς 

Ἰδὴν Ἐν περεμκιη ντὶ τι αα τὲ εὐαβιμκαάειορ. φεφ, οἱ μὰ, Ὑυϊξατα δι Ἐταήπυν, ΝῊ. Υἱὰε τ Οϑείη- 
ψιὲ εὐἰπὶ (ντ ἂτρυτὸ δὲ νετὸ οὐἴεγυδυίς ἀοδειἤισνας ἰη- 18.7.16. ᾿ ᾿ . 

ἐμιρτον)πιαῖης πον ἰΐξος οςπίοτον ρευυϊορύς, 4υὶ Ἀμς σοητ ας. 16. Ρ εδξνμηνὐμ. ψυΐφαῖα, Δ δέον, ἩΚΎΝΗ ; 

τὰαῖ τοῖσι ἔμυπν ἀσύπει νὰ ἁἰ αι ἃ σαγρεμάνιπι ἰπια 5. ἑρίδγρτον ἰεξίς, ΤΟ ΠΟΤᾺ Οταφοτιανι οοἀϊδὺ βάεπι, ηυ] 

δίἰχηι ἰὴ ἤαετιπὶ νίαν φυλίπι ροτίυν οηνης τατουνᾳ νυάιοίά ὀ ταῖπςη (θηίμ ἐπ τί, δἰφιηίβοις τοὐπὶ Ῥαυϊὰς δεποβοίαπι 

ἐξ ροπίδιτε ὁροιταεξίε, ἢρ ἴιο περ σᾶ να μὰ γεῖ Πυἀ Ολεϊδιακ α ἡδοτιλτι, φυίως ὅς ἰρίΣ ραττὶ αρϑετας, ΙΔ « 

Ρικεϊρίκοπι, ναὶ ἐπ αἰ φυοά οἠΐξηάιουϊιηνι μπηρεϊ κε. [180 νειὸ ςοπαμειτυγ πα ἀιοέπτις εἰς ήπενην οχροηὶ, αυηι 

4υς νἱ ἰξαπι δηϊλη δοίη γεριιηαυς (πευάτοιτοε,, ῥτίοτς, ὁ ποηπσάφεντι ἐδυΐα ἤτνι ἱπῆγαν οἰαπιίτεπς Βηδηρεῖο τε 

ἴοτο τολϊαίπμιβ κφένουν σοπυοιτεγε (υφίος πὰς αὐλιη 4: [εἰπά! οἱ νοϊμηιαζεηι, ας ῥγοίηάε μεῶς ἠϑέμείμαπι ὁ Ῥνο 

τθηοθυν, δρμιάμιφην «ἡ ἡμοά ἐενριηςαιγορθν μιν Ἡΐας πο εἴϊε, 4 5 αἰρινεννδίον, βιασφομείϑω, δίας βιΑ]ὲ ἀν. 

ΝΙΝ φενμμρνικἰὰ οἵδ, ἰσυραδοιοη ει νοςαίσι!σ νοις ἀϊαι Ἐιλζσυε, ΕΠ οννέδιτο πϑαἰ εἰ θη 4! πάρε ᾿ 4 κυ; 

΄ 

ΤῊΝ ἐξυσιν. ψιλὴ εξ οΠ868 

, γῶν δόδέοηε (ο ὶ νοϊαπεέτοῦι βισδηξων δὲ ρτατὶα- ὃΥ το, δοδειηεὴπι ἀχοίριο φιδάρτο μνζννν ἧς εἴξον. δὲς ΠΝ ἤοπίπο δὰ δ ἐδ υβη τθ αὶ ἀεπιφυς ξὰ ν- φηὶπὶ (ξηθίς ἐπ σχογοπηο Νὴ βδὲ Ῥαρ ρα ἣν, ψεφροίταα 

 ἀφαεκαιθα δάτὶ δε ροιαβατί (δ αι, Αιτυτ τιν μι αθῖ, εἰσι Ψυβεῖα οἰείοπὶν ἀχαπηρίαεία ρίετμανε (είρευπι μι- 
ΤΥᾺ . μὐὐρε ματὼ μι ὙΥ κάνη: Ἐπ Υ της δεπῖ, Εν πιοττιῦ; εἰξ δι τείμετεκίς, μὴ ἀνμέμν, αὐέφη εἰϊὰ 

᾿ τοῦ, - ᾿ ᾽ 
“ "ὦ ἡγι ἴξιν Ἀγ νίπο Βα αι ἐσὲ μά οίκις Ι ᾿ὰδ σι τ: ᾿ ἡβαμόκε σὸ πδὼ δε νεουραμὰ ἰοβαε, οάοπι Πιλποῦ 

Ἡμίακας ταῦρί ψίλεραεν Πκοὶς δρειη πνουτία φῦσαν πιτα-ὀ ὀ ΕΟ ΜηΔινπΝ ἐμ} τὸν ἀξλφέῃ σεν! Ἰαεομιοητληυ δος 
ἀδαῖΝ, νοις εἶν πραιροδα μὲ ἀῳ 18 ΡΌΝΗΙ Ἧς τς ϑρῦρς ἐϑίοιν! ἐν φο φυδά τοῦ ὐπροέ δι} 8ινὶ ἣος μοι! 

ἢ , ἱ ξεγπηπστις, [οὐ στίλην ἢἤνεέξατο δά {πάδβδαχῃ ! 
ἰω ἵψϑο ἰυἀϊοία χυν τερτοϊνοπυίν, δή βιτυτᾶπι : Ἢ ψρεηθηρ γεύπαμον ἐπα ερα!ία οὐίευα, 

μορίρυὺ ῥενείπϑης 1 φιεί νἱεί σοι Ἰουπίπον ἐπὶ 4: μιαροὶ, ἤξυς αυοἱ Πιδίδείε οὐ δυπι σείδττυν 4μὶ ΟΝτίι- 

ΠΟΥΞΙΣ ἥδε ροιδίλεις, γῇ (μι ἀἰκδε ς[]ς κά οιπριαῖη, ἈοΜνεμν μρρθλρα Φείρίοίει ἰαἤτανιαι ἱμάπυπναρρατεῖ ες, 

-- ες, ( Κα 
Ὁ» 

»“« 



ἀπεοβῖσαι, ἐς Θιοῦ, ἡ“ ορς ὁμὸ κείν» ἑαυτὸλ [Ὁ εἰ. Βερέις φυὶ ποιή εια,, [φ - ἄεοῃ ψύ πος ες Θεοῦ, κάκφελος ομῃ κράνων φαύτον! τοὶ γῶν: «{ι: ἡδε χα ΟΠ - [ἀνεδε [ιυνεπρ μπν κν ὡ 
κυπι {Π|οεά οὖν ὦ σῦχι δι. ξ | ΠΔὶΊΟΙΡΙ ἢ τη ἐ0 αἰοα ΠΆΡΡΓΟ-} ᾿φωοὰ ῥτοῦαι. 
μρρ μενα ̓ μ.ῇ μαξ Ε ΣΝ τ δᾶϊ. Ἀ ᾿ ᾿ 
» αρὶ κε σὲ ὀζαχρινομδμ θ’,ἐὼν φαγὴ ζατα- 4 Ομ νοετὸ ἀυβίτας; ἢ οἀετγίτ, ἘΝ γὐμ : 

᾿ ἐν ἢ ᾿ς » » ΡΩΝ ἐδν Ἵ 3 
τεθεὶς πὴ κέκριται ὅτι οὐχ ὧκ πίςεως “τῶν σὺ ὃ οὐκὶ ᾿ςοπάοιππαῖις εἰπνφαοπιδιῃ ΠΟΏ ΠΟ [εβ: 4μα πον εχ βάε οπνμ 

εἰ ρίίδ. ποιὶ- 

ΟΡ ΧΥ͂Ρ, ΠΕΡΙ ΦΤ ΒΑ͂ν ! 
, τἰριγ δ ταϊδμί πόη νἱδόταν (τίς ἐσρτεῖ, ἰάσο νος Τῆεο- ιοιτοδάα "12 πιαϊοἀιδεητίλ ἀ012 ἰ φίλη) ἰρῇ 

Ἰδκὼ μου ρὴς τὰ τοι οΐ πος ἴσο δι αἰ ιδὶ, 4 ἀμείηρυι- ὠἀἱπιοι!ςαιτιῖς μλης πιαὶςἀἰςοπείαην ἴῃ Ὀευδι γί 

εὐ ὁ σοηυητὶίς φαΐθαϑ. πιυτμὼὸ (είς Ββοπμπος αβϊοία αν γιά Μάτν94. δι ο ἀτ  Ἐ Στ ΝΕΕΤαν 

---- -͵ονὐοὖὐσπκ ον»... -.ο. 

δ το γε ε ἜΝ 5117|- 17Νοὴ εὐΐπι οἰδ [ Ν Ἔπρθρ 
Οὐ “μέρ ζῶν ἢ βασιλεία τῷὋὋ δ .ιϑευ [: τ ς ΓΕβπα ς -117 9». ε{} ἐπύην πζησην 

(ἃ ὃς Ῥοτυϑ »(οἐ ἐπι, ἃς ραᾳχ,, |6᾽ εἴδα ψν ροιωι ἰκέ ιο. ν7 Ἀδιΐο κεης: βραΐσις καὶ “πόσις καἰλλρὶ αχαιοσωνη,χαὶ 
ει]: δί ἐπις- νε »  ΟΥΣῚ ΡΞΌΝ μία, ραχ, ον ΝΣ ζκὺ εἰν τὴ, τὶ γέρο ὦ νά μὠὴ ἐγίω, ἐ ἐθου Ῥὲγ δρίγτατη ἴλη -ἰ ἢν ὅρμοι μα δια 
πιεητοειπὶ β Ἔν σοδοςτος -τ . 18 ΠΩΣ, 
ἀπρεθψ νὲ Οἷγ» ἐὺ τούτοις δουλόύων τῷ Χρι-} 8 ὴ δ φρο Ὦζι πν πς ' οὐρα τα, δε βῆ 

ΡῈ ᾿ ὌΝ Ϊ ουρίος: ])  ονδς ργοίνατως ᾿ο- ϑαμ ἢ, ἢ δ᾽ ΤΣ ΕΓ ΓΟ ΚΗ ΟΝ ΚΡ ΜΉ ΒΕ τς τα δ Τιλδακίω 
μαῤ ἔιυ, αὐ διρώποις. . ; 

4 ἰὴ Ἰοδίι , ᾿ ἃ » - ἢ 

δὲ βαεῖα Πμάιο τα οιαἷ τὸ τῆς οἰρίωῆς διώκωμδω; - 

ὃς ϑρίετι, χαὶ χοὶ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς αλλύλοις. 

18 Νοηιρς ἰρίτως υχ κά ρας 19]; τιαῆμε με βεὴὴν ἤν 
(λολμηῖ» [εξειπυτ, ἦ δ αι δ} ᾿Ὦἰπρορ γϑήβορδς δὴν 

. Πιλυτυαι αἀἰ ποατίοηςπι.,. ᾿ : 
Ἐ υππβν ουὦ μη β ’ τάλυε ᾿ οἶχζο Νε εἰδὶ οδυία ἀείϊιως ΟΡμ5 10 οἷ βτοβιεν εξξαπν ἀξ. 

τ ραν ὙΠ ρῶκῷ τος Κα ᾿ τορι" } Ἰ εἰ {οπηηία ἀυΐϊάςαν τπυηἀα:ςἀ μαριρό δε ΠΩὶ 
γηϊασιία ἐν Υ- 2» τῷ Θεου παντα ρμδρ καῦθρᾳ ἄλλα τη τι αΠ' ̓ οπλίηὶ ἡ χα ΐ εἀσης πιαΐωπο εῇ μββθεν Ηἶα 

ἐραδινφμελυὴ ὥκον το αὐ ὠπῷ τῷ δα 6 ΚΚΟΡΟ οἴξαηάϊε, ᾿ ᾿ 4} δὴ ἀῥευἰἠπο πεδηάμκᾷ, 

1. [Βοπιπὶ ο ποη σάοτς σαγηος [11] - βορηνν ον ἢ πιφιῤρς 
πεχις διθεῦς νἱπατη πεαις ἡνὸ ἐυῤνσυνβ κύρης 

φοϊξφηάηη ἕεσετε ἴὰ 400 ἔγατο μὐδοναυκανκ γηείις 
ἴμι5 ἱπηριπρ ἔτ, να] οἰξεμαιτιτῳ, [{ανάαιὴς, ἴων, φρειβν. 

1] 

δἰοὰ ἰοεᾶπι ἐζβτος ἐϑίοντι. 
υἱϊδαν ποῇιᾷ, ὙΔεκῚ γι τ πλῦϑ τὸ ι» 
ὦ τοῦ ἰζαλϑν τὸ μιν φαῦειν κρθανμησδὲ σειν 
ςἀϊβερείοηςεπι ͵ ἱ δὲ ,͵ δ᾽ ε "δὲ , 

εεἴςετ! ογροι; Οὐγὸν γμησνον ᾧ ὁ α λῷος σὺν φῳῷροῦ- 
᾿ . . ͵ ) ζω Ἶ 

ἐπε κε 4υἷ- κόποι ἡ σκαγσλίξεται ἡ αεν οί. ἐπὶ νς 4ὐοά νςεϊ ἱηἤπττηυς οἢ,. πλήξων, 

ῬΛΛΩΣ πρλὰς 1, α9΄ ΤῸ πάρῃ Παδος : ἀρὰ το-  .] ΤῊ βάεπν ματι ρας 
Σὺ σίςιν ἔχφς "κλ σφμυτὸν ἔγχε ἐνώπιον! Ιπιετίρίιπι Βαρς τη φοηήρεέζα, |. πε ρίμπε βάδε ὅταν 

δίπιος ἐρεδζ- ὧκ “πἰςεως,αμαρ γία ὄὅδην. . “ἄδε εχ Βἀε:φυϊου!ὰ νεοτγὸ οχῇ-} |Δνίδον 4ηοά η95 ξαβ 

᾿ ἄςηοη οἴ, Ῥεςοζάτυπι εξ. ἀε γεσεαενην εἰ, ἐπι, νε αυὶ ; 

εἰαπι Βυΐως 1|- Κιφάλαγον τα.᾿ ᾿ (κΑρ, χν. ΟΑ». χν, 
Βετιδείε δᾶδ, ᾿.- Ν᾿ οἷν . ἃ ν] ΈΡεπιιις δυτοπὶ ηὸς 41} | Ὑτῳ ϑεηνων αυκιηίμ 
ἔὰ εῆ, με Φείλομδν δὲ ΜΕ ρ διωυατοὶ τὰς |}] πεηιὶ βση ; ᾿πΠεπλίταζος ᾿ βρη ἐπιϑειί!ς 

τισὶ ἡπιαὶ ἃς ὁ οὐ γρυγα δ΄) ἀδιω ἁτὼν βαςα.} [; , ἰνξβνμιογμίε [δὰ οδίετιιες ἢ δ “ΚΟ ἡδω τ ας , ἐδ ς Π οτιιτη Ροιταγο» ΔΓ θη π ̓αϑρφι χα ἔρκε 
νἱάε!οες ρεὺ- , Ρ Ὰ ὡ" ν ᾿ τε ζσ' βοὴ μοὺμ ρὲ ἀ((γὲ. ὙΡΎΉ σεν ΒΗ δι, αὶ ἢ ἑαυτὸϊς ἀρέσκειν Ἰηάυϊροις ποδιΠρί!5, ΤΣ ἰὼ 
ἔπες, ὅτ νιεὶ ἃ - : 
δίᾶαπν εἴ, νεϑίὰς : Ακειαπιναυα ἰοτπιος κοίρ[οἷκ, πὲ τδπ δὰ (ΟἿ0 4] ἰοταπν ὀχεταρίο ἰπ εἰ τατὶ, εἶτ Βάπεδ οοπίρίοπεῖα ηυϊσααδην ἀξ3ι, 4υσηἶ.πι 
ἔπς ρεςςᾳιο ἢέτ πο ροιτοῆγφιοά αχ Ὀεὶ νεῖρο ποῦ ρειίιαξπιυκὶρῇ ρεοῦδει, 1 [1 ἀ Ππτὶς σοη οταιίεες Αροῆο]υε ἀς ἐπυρ 60. }Π}ς Οπιηί τῆοο 
ἀοτοϊςεαη ἀἰς, φυδύδπας ζλπιε δου πὶ δοΒ0 ἰά ἢ οτὶ ρος, ὴ - 

ὄ"- 

{ 

-οττοοὦσπϑθ.......-ὕ..........--.--..ς..... πτοτ--...... ὕᾧ.-...--.- ὦ τὦὸὺὕὺ 
Ἂ 

τ 

18 Ῥονύκο, ἡ τούτοις. 1ὰ εἴς, Οὐἱ ράςεην ἃς ἰυβίτείαπν: τορβατιοηῖς, εξ νεῖετος ὁπίηος ποῇιος «οὐΐςος δ Οἴζ ὦ 
ἀγάπα δ ὁοἹ τ ρον δρίτἰτυπιίαποτῦπι. Ν υἱφατα, ΠΡ». Βοομὰ ς ἀιόψας ((]νο να (εψαστας, [αζη]ϊ, Ὑἀοιΐταν σπῖμν ἰξο ρου 
εἰϊὼ τούτῳ, πὰ ΜὴῈ τε νι δὶ δριπτυπὶ ἀπόλαϊη τείξγατιισε., τιϑ ρὸγ σοπος ποι οπὶ χυπὶ μετ ἰητογγοϑ Διί σοι} ἐἰοι, 
ἀϊιάπ Ἰοξξσηςηι παςπίπιας ἴπ νῇο νετιςοὐϊσο, ἀπιρτοίϊο, Φ. Ἴρρνοδαι, δοκιμιάζα, [ἃ ο(Ἐ χιοα ἀρ] οὐ εἴταν, γε τεδιμη 

Ἰξόςης, Αὐρυβίπο ἀςηἰυεθε τποιίσυϑ Μαπιοϊνασοσμ δζ τυτασι. ΜώΪτι δι ἔμπας 4 ἀυθια ςοπίςιςηκία αἰ 
πβνλίοαρ. 14. : ἁπάεδης., ἀἰογαπα νιάε]ςοῖ ὀχειηρίο ἔχει δυδαειοιον άς 

τ Ἅμα μὰ αἀϊῥοπείοηφην, καὶ τὸ τῆς οἰκοσδομῶς ΒΑΠΙΠίΑτς τὸ φυιδυς ἀρίτας ρτοχίιπο νεγίσυϊο: ΑἸΐς ψοῦας οἰλεαῖ ἕχα- 
ι Ραυϊοβ ἀἰβοληἀϊ νετθαπι,ηθο ἢν πίβοαπτον οἰπαἴα ὁς.ς πνπαηάϊ νογδαπι : φαία τηυ]τὶ ἔππὶ μος ἐοηίςἰοητίά ποα 

βειὰ ηυᾷς ργοχίηιο ἀςίρεπιας, γεΐ ντ Ομ το δάπιηραταγ, τοάαγχις, φαΐ ταπλεη ρτδυ Πιιηδρεςςαμε, [ἃ νοιὸ ἢι φυδι 
νεῖ νι οἱ ἰατη δάϊαη έτος μιοτίἀίς πηαφὶς ας παρ ὶς οοαἰείατ, 4]ηἰς σορ τατίθηιιις οσςιρατὶ ἴῃ ξιζζα μα ἤθη ἱπαυίγαῃῖ. 

ει Πιςυπδι δηΐπι βάεϊος οὔτ τοιπρίμιη εἰ ἐπ αἰιο νἹ4οΐοει, (επίοης ατρὸ ποπλνἘ! βαυλιιπι μος άϊοςις, νὰ πυροτεπι 
ει δρίεμπι (λιέτυπι γε άοατιϑεὲ τότας βἀο 1Ὧὶ οὐττυς πὲ τῷ ΓΟ (πο πτίαι καὶ τμοῖο ἀιπίπραοτοι. δὶς Ριΐου δαροίμιο εἰ 
ἔρητι αἰΐςαὶ οἰαίεαε. ἰὰ οἵξ ποις Ηἰ ἐπι οιηςοπηραταῖιγ, δοςοηιηγοι τίου, 
ἐκ ἰρᾷε β4εἰ δυο αιιαῇ Ἰαρίάησυς ςρηιτγιόεα, ντ ρενοίερ λη- 
τας ρἰδηὰ ἀϊαϊαιτις ἥξει ἱταν ΕΠλιοαν ς... δ ΑΡος, ἐάριιι. «πὶ ἀπορίας. Ψψυΐρατα, ῴ ρει ̓μίθον ἀνιενηΐ. Ἐταίπνις, (δ οΐ 
τρΟἰατοιπομίληο ἡγε δάἀάιτιτ φυκλαξωμῆν, δεν νος, πμῖνον ἀμνφ ον ἰὰς Ματεϊχατυῖνι ΟἌΒ.21. 21. ΓΤ 
2 Αυφιίαυς, Οὐξίο ΝΣ . 10 μιν 6(8γ) ὠμαρτίᾳ ὅδιν. Ἡϊς ἐπ ῥἰειγίηνς ν οτιπεὶς οοάίείες ἃ 
γ0 ὠμῥοάειι οἰαηάδὲ, τῇ διὰ πρρσκόμματος ἐϑδιΐοντι. γιυ κιδὲ ται ατἱδὰν [ς]νοΠ ΐν ἀτιςχιιμτας τος νου συ], 1 ἰμ ἐπι’ 
ἱμαη. εν οἤενάῥονι, Ἐξ νετὸ ὀχ βίπιο διὰ ἰνος μὲ ἴοοσ ρτοῖις(οἷσας ἤδης ἐρηϊοίλιν οἰλυδεῖς,, ποαδνς ἀοςίπηο - 
τοίροηάοις 2 Εἰ εστς σα πῆ, ρΓὸ μὲ τὰ νς σιω  νΠτρατὰς Ναπὶ τὸ ςἀρίεὶς νοτῆς. 26, Ἰποιβίςης ἃ τῷ δὲ διυναυῳ, 16. ἃς 17.4δο 
δια βχο ἃ ἰπτεάι ΠῚ Ἰρῶι ἁνθοταῦ τις [ἀρεὰ᾿ 4.1 ἐν γοιὸ ἤηοηνίη ᾧ ὁ σϑξα εἰς τοι μόνας, οι ταπιςὰ ποι ριοῦθο,ηαο" 
τῷ τοκίς ἰδῇ ὦ (οτυδυΐπις τρίρςας Ἐχο ΠΡ ιν λὰ ᾿ς αἰατη δες τγαζζατομοπ ποπάναι τοχίπαις Αροιοίμε; 

ἐγθορα.. διῷ 1 λτίηὶ ρὲ νἴπν, ρει Πμάσιπ, ῥοῦ Ἰπιυγίαπ ὃς, ΥΓΠΙ ὀλιγοῦια; σρηποία νιάσληταν σαι σοπιισιδ γ ΠΝ τᾶν 
ἅμα μη] μευ τᾷ. 

᾽ν ἥν τὴν ἰηαὗνι τοὺ πἶτιν ἐχε Οὐ α ἔπ Πάες κος ἡ ]0- (μῖς ὁροζτυςτίει, δ. ἰὰς ἐστι [ς ναγίοτας ἤαιάς Μὰ» 
(ο,δς φιἱα ἤάσπι μαίγεῖς ἀοουῖε ἰρίς Αροίξοίαν {0 σαοιη-. οἰσηίς δαςπιῖν 40} εἰσίους μας λῷ ἤμοπι νίηις ςρηϊοία [ον 
νἷο (ὠρτὰ, νευία τα : ἡκπὶρς ροτίρςξχαηι ἰνάεις {ΠΠογταϊεισν φο Πσυηπτγ,σχριιζεις, γοίνςεις ςρηποίλαν Ἰεῖρ βμἰτί νι Ηἰςὸ 
Ὁ ιδηλιη μὲ τευ πενίᾳ δὲ ἐμ ΠΠουρηεινανε ντ ρος, τοηγιπαα το ἴτατ, 
ἥροφις Οἰιγίρβοιπυε ταϊοιριοίατον, [{ γογὸ ἡοταπάνηι 

πον αὐμεγίις σὸς ψμὶ μο τοτροτὶ Ἰνπς Δροιζοί! ΙΝ ΟΑΡΥΤ ΧνΥν. 
Ἰοοιπῃ ἐπάιμνς, φιλί ἢ οὶ ργοίς ἥσ πσα αοαμηγάτητ. ι 1πἀωίγετε, ἀρέσκον. ΨΪατα δὶ Εταίπημε, ίάγανς, Αἴ- 
(πισπλῃ φιμηι Ῥοῦ ἔχοις [κτὲ λάίς οἱ σαν ποῖα ἐπῖονν ας. 4 ἀριᾷ ϑειμοῦ Ῥίλοοτα οὐι ἀνοίας 4. οξετις δι 6ο- 

, ΠΗ 

41. Ωμὶὲ νονὸ ἀμδλια!, καὶ δὲ διακραν ἐμῆνος. οἱ μαῆται, αυτ ίσον. 

ποι Ἰμεὲς Ιοςο, ἰς 4 (ςαιςῶτις οαρίτία νους. 1. ἀἴτοχί ρθη. ' 

“δόξαν τὸ Θεοῦ. 

νηϑαι σξατομὰς «φῇ ἀληϑυίας Θεοῦ, 

γέρρον. 

ΑὉ ΚΟΜΑΝΟξἙ. ΝΥ 
ἠμον: ἐς αυσϑοη εξὶς Ἰβερυορσίδ Ἀροίξοϊυε,εὰ ἀο οο εἴθπι., ἐτῇ οὐπν 116 ςοπίυη μι οἵδ, ταπηθη ποπη αι} οἷ 

τις φυὶ φατοείε φοπιεπιρε!ν μι νηίυς τλείοπςπι βαρεῖ, ἀϊυοτίᾳπι. ΜΟΙ διζοηι ἑάςῃῃ νεεῦυσι ἀρέσκον ἰη 'λυάς ρο" 

γϑν γϑαπὶ ἰροξεετενε πίπιο ἔϊο πιογεαὶ βογλς: φυοά τί. αἰίξωγο,, : 

Ῥ πε" μἰξνε νιβιΐ» 
ονη [μο βίασφαι ἐπ ἐν 
πο ΝΗ κἰἰξέκσηθνενν. 

Ἀμεοΐαη Ομρέβωο πφη ῬΓε]. 69.1.0 

Εἴρους )δ ἡ μδ τοῦ πλησίον αρτσκέτω] " σεν πθρις πο τὰ - ἀπ τνι , τοχί πιο ρίδςςας ἐρῶ» Ὀοηο, 
ςτὸ αγιϑὸν “Ὁ οἰκοφομέίω. διὰ “ω ἠδ διίμμα 

3} 1Ετ ἐηλιη ΟΝ γἥτυε᾽ ηὅ ρἰφουΐε 
(δὶϊρί,, (ςἀ, ἤςως τε ριυνι εἰν», 
ἠ(Ὠοουϊεῖλ σοτῦ 40) ἐοηιήτίαη.". 
ξυγ εἶθ! Ἰηοϊἀςγυατ ἴα πις. 

.ΥΝ δὰ αυς δῆτα [ςγῖρτα (υπῖ», 4 
δά πος ἠοςεηόος δηῖς [ζτϊρτδ᾽ 
(μπτινς ρετ τοϊ]εγδητίατη 3. ςοη-- 
(οἰδείοηοπι ϑογιρτυγαχιυη),ίρεην 
τεϊ) Πολίηιβ. ᾿ 

Καὶ γὺ ὁ Χροιφὸς οὐχ ἑαυτῳ ἤρεσεν, 
ἀχνὰ, καϑεὸς γδγ)ραῆϊίαι, οἱ ὀνθιοῦσ - 

ιρὶ Ὁ ὀνειδιζόντων σε οἐπέπεσοθα᾽ 

44. 

Ψ πυρρεγροίφη, οἰς «ἰω ἡ μετό-- 
εΨ ϑοιβασκαλίαν χορφεγοάφη" ἵνα ὅζᾳ 

πρυαμονῆς τὴ τῆς φ'ϑακλήσνως 
οραφόδν,τίω ἐλπίδα ἐχωυδρ. : 

Οὐ Θιὸς τῆς ὑπομονῆς χαὶ τῆς οἴ. 

κλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρρνοῖν ὦ 

ἀλλήλοις "ΑΑ Χρατὸν ἴησο. ᾿ς 

ἧἶνα ἀισϑνηαόε ὦ ἑνὶ κύματι δοξά. 

; . Ὁ «Φἀκεάιρίο βέμπε εἴ, ἐπερνορετία ἐπ. Ὁ 4 Α 
βνυβατακενην εἰβὶ εαομίο- ΜΠ ψα χάρο ΠΗ ἀρὰ. Ῥεῖ 
τηρ! βεῦ πη. τ} ν νε δὼ 

φμαεμηῆνε ενένο [{τὶ- δὴν μα 
ρί4{μπι, «ἐ μοξένανο ἀθ- ομΔολδῆανοι 
ἔφνινανν [πεῖρα [νμε: νῈ βο ἐ» ραιίεπ. Ὁ 
ρει ρφειριμ αν Φ’ ον [0- εἷΔ νᾶοι «ἃ 

ἰφμέθητν 5 (ΥΙΡΙΜΥΑΝΙ͂Ν, ἔΆ ΕΙΣ, λάδι. 
[μιν ναϑδαπονη. : ΓΑΙ ᾿ῷ 

:ἰ 4) ευςδυτεπὶ αμέϊον τοϊοταη- ᾿ ἄμ ἀγγηέτρῳν " ἢ Οεουρμείαν 
τὶ δι ςοη(ο] τὶ οηὶς. ἢ ἀςτ νολὶ ς᾽ γβμη βολδία. ἐπ᾽ αίμενυ. ἐὰ΄ νϑεετυπὰ 
νῖ τάς αι δἰ ἢ ἰῃ αἰΐος αἴεξει ἢ- ἢ ἢ εμην ἡβιβίμν ὔβωο ξιαῳιμ. δος 
τί5» ἰσουηάυην (Βυττη ᾿οίυμν. ἢ |Οὐγέδέμην, ἀν ΜΌΡ ΛΗ, 

4] Μιροποοεάϊτοι νηο οσε ρίο- 6]. ἢ: υπανίπιδι νη οτε νι ραιτωῶ εἰν. 
ῥοπονίβεοι, Θεῷ (σ Ῥ4- επιρίο ραιίθω» 

' ᾿ ν- ὡς ἜοΝ ε εἰδοεῖὶς Πδυπι ἃς Ῥαϊγεπι 1)0-- ἘΠῊΝ ΟἹ ὲ 
“) τῷ Κυ ἰου ἐμὰ ἠρρὰ ὴ τ ύδὶ Ὀ πε ἃ δι ᾽ς 

; ὄπιν Θι ἘΒΟΡΕΣ Ρ τὐϊηὶ ποίει οι ΟΒΥ ΜΕ, ΟΠ ὠμὰ χον τομνα 
σου Χριαςου. " τεσνι:. Ῥτορεεγοί δἤυμοϊες 41}} αἰ᾽ο 5. 

ἤςυς δὲ (με ζυς αἰμπγρίιτ᾽ Ω05 
ἴῃ σίογίδιῃ δ ἐϊ. 

γ 1 Ῥρορίεν φυοά [ι{οἰρέεε 4 -Ῥειεπάυσι 
᾿μυπιῤοεπν εν ὧς Ορνα ἃ Ὁδὸ ρδείεη- 

᾿ ὃ - εἰκ ἄθηυςι, γῈ 
ιμρὼ τος μα ᾿πρινοτενν πθμιυὺ ςοῦ- 

᾿ ὃ ᾿, (ἐπ τυσνδε. 
ω δὲ Υ̓ Υχ σὺν ϑάακονονγ4- ΠῚ 5 1Πμά δυϊεῖ ἀϊςον εἴπ 8] Ῥροο εοῖα Ομ ἘΠ 16. πο, τον Ἰπᾶε- 

Λέγω δὰ ησον ΔΘΑ" ἸΟΒγ ἃ αὐηιάγυην ΕΠ ς ἡ εἶτ} μον πεινήϊενπν βωιβε εἰτ- Ὁ ΉΩς 
ουηοϊποηἰς »ρτο [)εὶ νοτγίταϊο» ἀμί ρνῃ θμμθωμᾳ ἐἰοε ἡ δεὶ 

"4. 2244. " εἰοεὶδπι δάϊοἑ-. νι ςοηβεπιάγες ργοτποης5 1 ἀωι ρεοπηβίομει ΡΑννῇ, ἔδαναῦν ὅσμε 
᾿ρΡαϊγυιη. : εἰν ἃ Ομιϊδῆυν 

Διὸ ῳροροσλαμθαΐεϑεάλλήλρις, κα- 7 

ϑυὺς τοδ Χριςὸς φῳορσελβθετο ἡμᾶς οἰς 

ἐς τὸ βιξαιαῖσαι τὰς ἐπαιγγλίας δ πα- 

φιλνυΐε ἰπάϊξηον λά(εἰοῖι. ̓ ς Οἰε ΠῚ Ἔχετυρῖ: ἀρ] ςδιΐο δὰ Ἰαᾷκου, 4υον,φυᾶπταπιοίε ἰπάϊψποι, ταπιθὴ ρεοριες ρον δϊοπει ομπὶ Ρεείθυ» εοτᾶ 

μι (πείτἀενδο ποήστε ἀἰξηδιυε εἰξινι οἰἰδπι αἰ τὶ οἴβ οἰο ἔς ἀρυ ἃ ξοκίποτεάν }}} σαν αι δτ. ἀεέμινδιυς Μωὰ κοἰμμε κίον σ4υῦ οἴς γε ἃ 068» 

εἴδυν ρεορίες νατία νἐεἰδρειηάμευε αυος τάπιι ἔςοῖς [εἰ Βη]ίυς. ᾿ 

ᾧ {{ιπ4ωεἢ υπη[ημϊηνε ἕκατοι χὲρ. δης ρατείςυ!λην ργὸ { ειίπεινως οἐχριᾶν. ΨῸΠΡ. ἰναδεαηννε, λοι ἔχις εχρτοίε,νς 

ὕμύυα δὶς ἰλπὶ δαποιδαίπιας ἰῃ μας ςρηζοΐα, 6.19,δ. 1.5.2. δι αἰ δὲ ααυοτίει. ὁ. ᾿ " 

{Νοβυνηνἐμῦμον υἱψάτα,, Μ εδἐτῦνιν ὑμλρ! οὐ ποι ὅαις. . ς΄ Κενμάενν αἰ τὶ ἐπ αἰέον, τὸ οὐ τὸ φρρνεῖν, νυὶς. 1 φίμη [4 

μόβο, φιιία ργαοείπι ὀφείλομϑο, ἀεϑεννως , δ, (ταμίτως ἐμωτό ρεγεάσανο ἀϊχίιπας Ὠρτβιςαρ. 1 γετίιό Ἢ ἢ 

ψυνπϑβταην νυοτία 4, Μιίτας ταπιοπ Αροϊζοίυς ἰητογάυηι, 7. καβωποεενορρλαμζαεῶν. Ψυϊρατα, ἐμ[έρίιε, «ιοὰ ποῦ 

διινιποάϊ υγαν τοπῖδιι, νὲ (ριὰ 15...) 4υῦπι ἀιχηΐες ΄νἱάετυτ ἑαεὶς ἐχρτοίϊυπι, οὗ ταπὶ ολυΐλτη αὐυδῖη ἀϊχίπνας ω- 

«ἀισατύσωμν. ἀπο ωϊεηνης, (αἰνίεςὶς ἐδ ὑσα διε πα εξειδὶς οΠιπὶ τὰ 4.1, 4 Προρβε "οι " ζἰονίανν 12ει, φρισελάζετο 

[πφθσηβοῖ Ἰοφυὶ (οἴεης Ηοῦτ,. δ{Ρίδιει ν “ισκίτω. ὑμβε εἰς δύξων Θενὰ εἰς νος πλιηἰ πὰ ἀεάϊψπάτης,νἶττο λᾷ- 

Ἰδελι φτάσω (είς τοφάφε, ΟΠ Ποὲ, οονπρί αἰζε. ᾿4[ἐρω] (οἰαίς, φιος φ στία Ἰλεὶ ἔλοοτος ρατυοῖρες, Ολδοῖίο γεεὸ 

ὀφιϑ, εἰς τὸ ἐγαϑύν. Ηἱ εἰ οαπὶ τρῆως δοῦο 4 ζοῃιπιοάο, γο ζοηυςέῖε, Με δ’ Ορνίδημ μοῦ μ, ορλιμίαιιο εἰ «ὦ χἰονναίον Ὁ εἰ, 

φιοὰ ροῆεα οκρίίολς. δίς αἰτι ἤλας ἔογιημ]λιῃ νίυγραῖ Α- (ξαιςπεία ἀςρτάιᾶτα; φυδηυὶς δος ἀιοηας γεν ηπιιδι ξ; 

ἐμοί, νι ρτὰ, 8.18, δε 1.4, 4ιλπν δε πος ϑξητεῖ γοῖ- υϊοαυιὰ Ὀεηοβοῖ τὰ Ολυο Ροτεϊρίηνυς, δά Ὠεὶ βαϊεὶν 

᾿μυΐίπιις, Νοη ἀείμητ τλπιςη ἀμί πος ἴοζο εἰς ἄγαϑεν ἐχρί[- Φίουαπι τοἀυπίλες, ντ (γίρταπι εἱὶ Ἐρβεῖις. δε αυοά Ὁ 

ἐπι ρὸ ὧν ἀγαϑύ, ἃ εἰξ ἱπ τς βοπᾶ ὃς βοποῆα αιὸά ποι Πξ Οβιγίοξζοτηυς [ ὙΡΟΡΑ Δεν εἰν δέξαν Θ οὖ ἐρπηεδεῦε 

ἰλτα φυδιὶς ᾿ηἀυΐξεπάυπι ργοχίπιο. δες πος, ἡμέ ποθὴ τ0 οὐπὶ «ασλαμῥ αν, πηδιὶ ρίλη νἱοίεπευαι γἱάφτνν. Ὠείη- 

(χἰεαρτυπι νίφετις, Εἰκ σαίηι ἰά οἰπηῖδυς ας Ποῖυπι ἐς Ρῖο 0 αυοή γοτυς ἐπίοῖρσει δ ξαν ΘΘημοττῖ ἀμ 

φιὲπι νὲ ἀϊοὶ πεςοίϊε βιοτίς: ὅς ορτίπιας εἱς (ω ἰπίεγρεος ἰἀ εἰὲ πίω Εταΐπηυϑ ἐεέξιυε ἰατογρτεῖαι Οἰοτίφην ἸΜΑυλ 

Ἀφοίβοίισ, γιατ (δ ϊςίτναρὸε οἰκοδυμίων, ΜΠ] αἰπλίτιπ εχ- ΟἸοτία τηλξ αἰβεςπείω» φιϊάή αι ἀιείατας, νε ἐρίς ἐβξπὲ ἀπ- σ 

Ῥίρης ιιοά ντἀσεὶ ροτυϊῆει οδίζιιτίυς. -Λυϊὰ ἄς λυζοπι μοιλιμζ, 4 Λῆοι ὑμᾶς. ψυϊφατα,» ον ὑμᾶς. ντ δὲ δγγὰ 

᾿εἰκοδομὴ ἀϊχίπιιε Γαρτὰ,14.19. το ἰπίογρτος 5φά ςοτὲ Τυάσος ἰητο Ππξιτνηυο ἀ ἀροττίας ἀφοίαν 

, Νηρίου βϑῇρβ, οὐχ ἑαυτῷ ἔγεσεν. 1 εἰκ,(ιὶ Ἰρῆυς ταῖ (παιιςπτὶ νεηςι]ο, φυΐ ρατο φιλεῖς ζεςίςηι μαῦετ.. 

δοὴ ἰιαδιμς σατ οποίη, δή (ιἱ οοτας τὐῤη δα βαττὶα σἰοτὶς 8. {ΠΠ|ν4}ἡμιφην πλὴν “4. Οὐυυπη αὐτεπὶ πος ἀϊεο ἃ 

ἴετοῖυπ) ἀσυοσυίς. 4 ]Ὡπλς, ἐπ᾿ ἐμέν τίςαῃο ἥταδίο- ΟἸιγίο ἰη δ ογίαπ) Ὁεΐ αἰϊιυπηρῖος, δος εἰ αυοά φῃ βῆοι- 

Ἰυΐυε, ἀϊςοινάνηη ροτίνιν ὑπ᾿ αὐτὸν, ἐν: (ςἀ ᾿υμμηπιοάί τς νοΐο, φ. τἰδυην ψίάεἰ!ςοῖ, δίς, ΨΜαϊκαῖα, ἴρικο οηνννγλόγω 

πιιίτα ἰαςἰἀνιης ἱπ φυοτιἀαπιπι ἰστιμοιιοιη γαμᾶς ξπιςη- 9 γάρ. ΙΔ οἢ Ηος επΐπὶ α(ἕττοο : αθκη) ἰςξίοπεπι ἰη ἀπμοῦυν 

τἴλαι αἰ] ἱπυπιιτάπε ! ασκηοίς { {ΠῚ 401: ργορίυς πἰπερὸ νοτυῆεις ἐχειπραγίδυς ἐηυςπηπιυς, δὲ ἘΦῸ τηαχεχνὰ ρτοδο. . 
Ἅπιπ νἱάσαητος σοΐπτεοις. ὁ. ἃς 41{4 τατίοης Ρο( πλιῖς γυΐι ερτην Αροδοίυς οοηβειαῖς γεγοίινα τιΠ} [υάκοα 

νὰ Ἰοου πυρά οτίμσηηρς αἰ μοι αὐλά αἰαυ νὰ οὐπιοά! ρ- εὐ οπείςο δὸ νοο Οληἢο εἴς «ἴδιο τοῦ, ἐο ΟΝΠΗΙ ὁ- 

Ἰελφ.δοἀ αἰ κενοὶ, φοὰ αοῦδλς,νο! δοά Πεοιηαοί ἔδιποη μι χοιηρίο δὰ ιηυτακπι ἰα εοάοπι (Ἀτίϊϊο ςοηζογάϊατα τὴν 

ἐφολέδιυς γμβεῖυχ. ὁ τεῖ 1λχις ορτίηνὲ νἱάστον ςοηυςπηγὸ ρατιὶςυ]ὰ ξαινα]}ς. 

5. στμοιὶ βείφια νι, σρογάνν. 14 οἱ ἃ Μοίς δι τεῖ!- « ἀν κόμα τε ρν τ 14 εἰξ οἰεαη εἰίοτιιπη ἐψαν 
φες (ςτρτογίδυς (Δοτὶς ἀοίςτιγια, νυ] ράτα, 5. τρίσποη Χο, ται ἰηῖγα ἀθοτὰ πὶ ἤηςτίε οοπιηυς ἢ δηήία ἰητον ἰ αν 

Ρτεἰὰ ρενροβειίοης τϑὸ» ἀυδτ ετίλι οἰπιτοῖς κούοχ (,2-ὀ τεςνογίδτυς εἴιντ ἀείε τελαῖαν Μαι ΠΥ ΑΔ 

τοιγοπίαηυς, Βέαῖμη. ναβτίρεα. δ Εἰ ἐοωξοί διομε,σί ῶς. ἀϊεί πον ροτεῖϊ εἰγουηοιοπ!} οι ὐπρκοβὰ οι Ν ιοριε)αθα. 

σαριελήνηνι. Ὑεῖ, ΞΕ κβογιαίοπεν να ἰορσις Αιαυγοῦας. Υ τα ίο ἁἄμοηται ἀθγοβυίειαυῖ Ροτίις ςοηγρίσυϊς, 

τσπανς εξ τη ΟΥδεοὺ νοολθύο ἐεοπυςηις. δοή ἡΠυά τλππ. ἢ νυ [εὐ νενίαιφ,, ὑσ ἐν ἐλεϑελας Φινύ. (ἀ οὗ, νε Ὅευχι γεῖα- 

ψιάςτιε πιεῖίας οοἰιεστς φαμη ρατίεπτΆ. Ψιγληας γσιὸ (ΟΠ εἴϊε εοπἤιατεῖ. ψειτας εαἴπιμος αυσᾷις Ἰοοο ὃς κς- 
δεγίρταεε τεϊδυύτιμ,, αμουίδια ἤδεις ἰνος ἰα εμπςητο θ΄. οἰ ἰτασινε ἀἰχίρναε ὥιριΆ,}.7» 4 Μεινγμη ΗΝ περνᾷ 

φοδιιαριι. ᾿ ᾿ εἰ γαιηθυς βέλεα. ΕΤΡΕΝ 

5 Ιρϑὲ ρίφοωι, ἡ βεωι ἔτι. 5 θοπδίσιαι!ρ. 

'ος οὐδπέεε. ..:.:.... 

.... ... .........--͵.. 



ρχ Υ͂. 
ἰς Ἐϊυ(ἀετι 20. 
νἱἱϊολιο λὰ σέ 
πεν, αυλε δέ 1ῃ- 
44: ἱπεουῦηρεέ- 
μεραρι! 4{υδς 

ἀλί Ροπίιδιε 
Ἰοιπίηυν τες 

Ῥεχεείωνι ἃ τὰ 
ἀκὶε, 4υδῇ οχ- 
εἰἀρει, οί εἰ μετὰ τ8 σου ἀυτέ. 
“σα ἀδθοαᾶπι. 
Ῥαὶ 8 10 
Ἰϑγον,).,..4) 
ΠΩ ᾿ 

ἄμιμο 
Ἰ 

Ὁ Ν 

Τοιδανίυρε- 
᾿ς οεοπι κεδ ἐγ. 

οἰομοαι ῥεῖ!» ᾿ ,:.-οκφὩῳ δ᾿ ͵ ᾽ἅ 

ϑυεναίαι οδ" φὲρ, τὸ Ὅς αὐ οιν υμαρ ον Τὴ ἐλπίσι ὧν 
ὕᾳπϑιε, φρβιθηε 

α εἰθυ ἃ θο 
τηπο υΐς- 
φυϊὰ εἰς ρεκ... 
'φορεταῖ, 
8 Ῥοτοχδῖίο ὃ 

. ῬιΠοϊκνίη συλ τὲ ἃ 
Ῥεἰπιὰπι ἴς εχ- 

αὐδά ουίαι 
φίατίδυς δὰ 
τοι. (τ μίετίτ, 
νιῖ δοι ςοῦν1]0 
᾿βεέκσσειοι 90. : 

εἰῶν φυὰπι ἐο. δελφοὶ δπὸμυέοους ὡς ἐπαναμιμνήσκων 
σοϊοῖ τ ἰἀαυς ς γῳ 2 
χπιαπεῖείυϊ ὑμᾶς 
πεςείπιαϊο,. 
4υοὰ οὐπιρε» απὸ τϑθεου.. 

«ουδείεες Οἔ-.." 
ν Θθυν ΟΠ οι.) 

ε ἀησ οΐοίγναις, ὁ Οσατοςρορυΐυην ον, βασλας αὐτοὶ νοὶ 

ἐπὶ ἐυπὶ ἔϑνη ἐλπιουσιν. . 

͵ 

" . ᾽ ΝΣ, 
᾿ 

96 ΕΡΙ 5 ΤΟ ΡΑΥἊΙ 
τ ἡ . Ὁ δαὶ ἵστῳ τὸν! ] «Ἔτνε Οεπίεβ το παϊίετίςοτ] 9} ὅημμε Αμννρ [υρε πη 

Εν τ ἀν ἐβε 61 ρἰοτίβεσης Ὀοινιμῆουι (οτ!.] {στε φέρανε δι, 
εν κα ως ᾿ 

ες βιμε [βειριῦ “β,15, 

δον θκο Εν  πηρονέμωτί [Ρύμ εἴα Ρτοριεγοα᾽ οοἸςδταθο) ἰρυμεβονινὸν ο, ἀν 

μρλογησομαὶ σοὶ ὧν εὐὐνεσι κι τὴν ὁν ομμραη) ἐς ἰμτεῖ Ορητῖςο5, ὃς ποΏΜ ] τυ. 

σου ψαλώ. 
ὑμς Ποπνίης, ἐν ποπμῃὶ 

, ᾿ ; ᾿ Ἡρί δον. 

᾿Καὶ πᾶλιν λέγει, εὐφράνθητε ἔθνη 
ἰ4Φ «κη!αῦο,. 

ιοἱ Βττυτίαμι αἰςἰτ ἩΙατςε εἴϊο Ἐπ ὑδυναὶ ; 

το Οεητεϑ στη ρορυῖο ἱρίϊι8. τὐεθλμόυα 

Ἐττυγίμτα, "1 υάατο ΠοτοΣ-] 1] Ζείκονυην αν. 
αν οἴπηςε5 ὥξηζες, δέ ςοἸ 14. πρρες Θίριεν Πλοπηκμης 
ἄλιε ἰρίμηι οἵηηε Ρορυὶ. δ αχοβιαι εἴ οῖημε 

π᾿. Ἑιτυτίαπι Εἰαίαα ἀἰοῖς, [Ἐτὶ]ς, δ κι ων ἜΤ ΕΕῚ 
γλάϊκ Ἰεῖο, " δὲ 4. ἐχυρὰ Δ} ᾿κγρναβις ΟἾΧ Ἀν: 
ἱπιρεΐαπάπγ ΟεἠτίΡ5, 1 ἱρίο  [εκνχείνεχενε σοι 

(ὐεηῖαδ (ρεγαραπτ. ᾿ εο Θεημει [Ῥεναῦμπι. 

γ᾽ Ψτιπαννινοτὸ [οι ἔραἹ ἐπὶ: 
ἴεας νος ᾿ οπιηί ρμά!ο δέ ραᾶςε 

᾿ ἐτεάξάο, ντίρε ἀρυηάει!5 ΒΕΓ 
γἰττύτοηι δρίτίτας ἰλητι, 

βΡογίπλίπαι δυτεαὶ μα 6ο δι 
ἱρίς εβο ἀς νοδίβν» ἔγαϊγοβ Ωγ Ε; 

᾿φυὸ τρῆ ροῦ νὸς ρἰοηὶ {τὶς 

"θοηϊκαῖς, πη ρ ει} οὐμὶ σοσῃ!- 

τούς, ἃς 41. ρου ηεῖς οτίδιη ν ο5 
ταμκιιὸ Δἀπηοποῖα. 

Καὶ πώλιν νΔένέντε τὸν Κυ θλον πείντα 

ταΐϑνη, καὶ ἐπα νέσατε αὐτὸν πώντες οἱ 

λαοί. ον β 

᾿ Καὶ παλιν Ἡ σειϊας λέγει, Εςξαι! ν " : 

τῷ ἡεοσαὶ, ὃ ὁ αὐϊςώμϑμος αῤχεῖν ἐθνῶν, 

. 

Ι 

(ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίσὸος πληρώστη ὑμᾷς 

πάσης άδὰς καὶ εἰρίωης ὦ το πίσευ εἰν, 

΄, τνο5 ὁπ: ΚΔ (ἰθ (γ᾽ ῥάτε 
᾿ ἐφεάθηάο, οἱ ἀὐωνάφες 

ἐπ [Ῥεν λυ ΐδιμϊε δρύγῆωι 
[δέ 

Οὐνῖην [μπὲ ἀμἐέπι [τ 4. 

78: τοὶ, (Ὁ ἐρο ἐρ[ε ἄε νο 
ὑνιναμομίαπε (ἐρᾷ ῥίεπὸ 
ἐβν ἀνέ, φηεν γερί εἰν ὁ- 

πε [ιἰρε κα, ἐπα υ" ρ5β- 
εἰς ΑἰεΥ ΜΙ ΤΉ ΠΙΟηςγ . 

διυάμαι Πνυοῦ μαϊος ἁγίου. 
Πέπεισμαι οσ)ὲ, ἀδελφοῖ μου. καὶ αὐ- 

τὸς ἐγὼ “δὰ ὑμδ, ὅτι καὶ αὐτοὶ μμαςοί 6: 

τ ἀγαθωσίωης, πεπληρφυδμοι πάσης 

γνώσεως, διυυυαμᾶμοι καὶ ἀλλήλοις νου- 

ϑυτοῖν. τς 
τ ᾿αμάδεΐος αμιὲ [τὴ ῇ 

ὙΤολμηρότορον ἢ ἐγεαγα υμιν; α- τόδε. [ταίτειγ εχ μάτι, 
ταηῆμαπι ἐπ ΜλΈΠΊΟΥ ἢ το! 

ΣΙ ΧΩ 
4"4ἀ4:4 εἰἘ πη») ἃ ἴο, 

Δυάαουϊὲ νογὸ (τὶ ρῇ νοθὶς, ἢ 
ἴταῖτεβ. δ ἐχυάζοιις, νοίετι οῦ- 
τποης[εϊςη5 νο5) ργορῖοῦ σγὰ- 
τἴδιτι υς ἄλτα εἰς τ] ἃ Ποο. 

ι6}.. «ΛΑ μος νος δαντηϊπίίξος "εἴα] γι μην ολοίβα Οὐ: 
ΟΕ ἀρυᾶ Οςητοδι  ογεγαηδὶ. ἰ Πεβυὴν Οὔϑων ινξιβ.. 

δα τίω χώραν τίω δοϑεῖσαν μρ! 

Εἰς τὸ εἶναί μον Ἀριτουρρον ἴησοῦ Χρι- 
-.-.--... .-- 

9 Εἰ επϑας τὰ δὲ ἔϑυνἰὰ οἵδ καὶ πὶ ἔϑυν. ΕἸ δλυτοπιςῦ- ἔζοτεπι : φυιλπιις ἰτὰ ἕμης Ἠεθταϊπταπι ἐπι  Π  γίπας 

ἰυηᾶϊο δὲ συμπλεκτικὴ τῆς διανοίας, γε ἰοηυτις Ολτα, Ἄτερς Ἠ » γι 4, ΑἸΤεητίου ταῖιπ μοτίις ἀφέιπιο Ἰητογρτοεὶ 4υὶ 

τοπάυπι οἱξ οἰρὸ οἷς τὸ, δ "νέγυπαυς, πιοπεθτια ἕαπλ" ὅλος ρυτᾶς ἐμιππ οχτΓΟ ΠΊΟ (ὑρετίοτς νεγιῖςι]ο οοἰνατεῖς; 
νεῖδο γγνλῶωι σοῤιατεῖ, δὶς σαιην ἔς (πάπουιμι πλοῦ, 4ιΔι ἀϊςοτοῖ Αροίοἱυς » Ἐλχὶξ νοτὸ Πεὺς ΜΠς τπ φιο ο- 

ἀμειδυς, γε Ἐυδηβοϊίαι ἀιοαις νοϊυετῖε Οεμτίυς 1η-- δ᾽ πες ἘΠ πὶ ντοινηὶ σαιάϊο ασιιηήἠετίς. ὀ φοραὶ, 

πυητίατίν φαοιηλάπποάιίτη ἱρίς ἀποτιὶ τοίζλτας [σχπ.10,16. 

Ὁεττὸ λέγω ρτα ΠΡοο δί δυξάσαι ρτ0 δοξασαίϑοῳ (0 }}} 06 
ρ΄ τοῖν ἠἠἱ δάιποδιμη νἱοίςπτα ᾿ητογρτοϊλιίίοις τ άπνης δας ἶ : 

νἱάοαταν. Ἰρτογρτεῖασί Ογάδους [οἰο αἴες., (ιἠπετίδιι (  λυτςην Ραςς πὶ νοσςτ ἀϊχίμπας δοιηϑά (ἀρτὰ, γνοτίι, 

ἐς ρβετίτο κπὸ τῷ κνούνειθο φρρονλάξενν, οχ γειἴ. 7. ἴτὰ νἱάς- το Ουδιαῆδηι στίατη { 115 ΡΓῸ πλυτυα ςοηροίἀϊα «ἰςςἰρίατ,ίοι 
Ἰςοῖνι ραχιβεῖ ἰποϊινάατυς 86 {ἶἰς ροΐπτ Ἰνς Ιοοὺς ςχροηΐ) ται» 10) ἱποριὲ (ςαετίς. ᾿ «οὐτάεν ἐν τα πιρεύειν.Ολ0- 

μά ξηναμει(ᾷεηρες υε εἰοτέβεονεν ὅχο. 4 οεἰεὐταὺς τε ἐξο- ἀϊσ ὃ Ῥλεὶ Εἰήειανι οἴοξες «ἀυίλνη,, αὐ ίιῃ χὶς δ}π| τἀπΊοῃ 
μοκογέσυμώ σοι1ὰ εἰ, ρειτὲ ρτοπτεῖρον δί οοἰορταῦο ἴδπιξ ἀμ ὧν τῷ σις εύειν ἀοοίρίαατ μι εἰς τὸ πιφεύέιν, ἰδ α μος. 

ταυπίς εχ Ἠορταοτγμηι ἰἀϊοτίίπιο γ αυςφαι ἐχρίληλυίπμις Ἔν Ἵγούατίς ἴυς αὐ σοςηάυϊη οὶ ἐσὸ αι γναο, Οἴου 
; ; 4 τιοηΐδηῖις δυο ἐοάφοχ ἴιος οὐαί. Ἀδὰ Μλκῖτο.3.. ᾿ ΕΝ ." ᾿ ἴΟς ΟΙῊ 

ιὸό ῥἔἄδανφι οβοῖ4» δφρανδυτε. Ὑ οι» εἰς ἰοοῖς οἷ 31.4}. 14. πυρᾷ ρεγυοι, ὅτι ναὶ αὐτοί. 1ἃ ς Υἴτεο ἃ ροηῖς 
νείετα.. δὶς οπίηιν ἃ Οτακὶς (ζεϊρτοχιθιις ν(πγράται μος [0- τὰ εἴ ςοττυρτς τὼ Ογαοὰ εἀϊείοις »4υα: (αὐ ποηνίης. 56: 
ιοσμάϊ ἔουιπιία, νταρυεῖ Ησμιοι απ, -τ᾿ Ἢ μὲ ἀποῦδοντα κῇ 

Τίς ΓΕ τὴ δὲ ρῖςςπ) Αροίζοϊις (υ!ς ςχορίλτιδις ΔοΟΙρίτας 

Ῥτυλσίπτα ἰορίτυς, νὰ νὴ ν]Π ἀρράγοας Ηευταῖος νογιατίς. ἀιςιά! ἔοι ἐῶ 

νεἰζιυμίμηλ. (τς ἀπο} Ἰνασεας ΕἸοδγαα, ἸῺ Ὁ5λ 12)}ῈΠ ΕἸ αὐ τὸν Οἰπριωώεις, φυσιπα πο άιιη) εὐά τὲ ἰδ αης ἰοζυμῃ - 

{μάνημιω φονητ ἰδαπλήα.} ιἰείνι Ηςθιαει πε δεν εαρίι- ὁ υλίσνας δηρτδιμτ:αυσηαὶς αἰ πετῖς σαν Υ οἰοῖς ψρς 
, ἴς ςοπποτίρτρ ῳυδά ἐν ἐᾷ. 4 δονία!δ,, ἀγαϑωσιών,, 

. Νυίραῖα, Πεξβοηε, ἰὰ οἵ ἀγυποσωΐης,ντ μι νήςιη οχδίπαι 

φερτοίπι δυγὰφ ἐπίδγρτοα ν οἱ (εὰτο τῆλ! ἐρξδμαιε, ποι Ἑγαίπνις, Ν πὶ ηποή αἵ ᾽ς ΠΟ πθ υατη "πορμη ω 

νερά. Οοἰτὰ ποι βοτυείυπτ Οφητος ρῬογυΐνην Ποῖ νυ ΑἹ- δεῖς νος ποιηςη, ἃς βυΓΑΓΙΠ ρΟΙ ας Ψετετοηι ἐπιςγργοῖοπν 

φοηι ας οάταηι οΧ ἈΠ 10 δαάατς, μι σἴας αποιίατο αἴο- 2. ποηλγίης ἀγαϑωσωύκς τητος χη Ϊς ἡπαπάλιη ἠλτυτίς ζοπηϊτᾶν 

ἐἰα,ουηάοπ) οτίδυν Ὠουπὶ ἀβιοίσεγσητ, ; τοῖσι, δὲ Αἰ πα τι ςοπςογάμαι ργορεπμίοηεηι, Οὐαοί (.᾽ 

ταν, Εἰ γιὸ Ἔεηνρ αὶ μά μηβεταηάμην Ο εὐειϑην καὶ ὁ αὐισάμῆνοε ΠΊσι) ἸητοΓργοῖος, ΑΔ ΠΣ ἀγαϑωσιυΐων ΟΡΡΟΠῚ τῇ ποννρᾳ ἰὴ 

αὖχριν ἐϑυών, Ηε ται μιαύνεινς ὈΝΩΨ ΟΣ ἼΟΊΨ {νόρνεά ἰφηνς οἰἘ ἐμ σγοθίτατι ἃ νης τίη] ἀυαηιίληι νἰττυῖοιη ἢρμβ- 

μαπιρθνα.} ἐῳ εἰζνψυἹ ἔτ ὰ νοχ την ροριυστιιην. Κυΐίις οατο.  Μιβὲ νετὸ ἤθη ἀηρ Προ γοτοιὶν ἐατογρτοιῦν Οριπιον 

ἡφίαιν τσοὶ (οτςατίδλιη ροῦως θλαν νεῦρα (πηε (οψυεὶ, 30 Ῥτορῖεν ΠῚ Ἰ" ἐς Τοζυπτίοης (ωδιϊοίς, ἃς πλάτια ἀἄιηο’ 

αιιὸά (εὐ μεμηοιριν γοχ ἀσαῖ ρορυΐμ5. δὲς ἀυτειν ἀζορι. πίτίοηίς (μοι ἐν νιάειυς σα Αροϊοίος καο ἡ 

ατίαιη ροιοίς ἴΐος ἐπουνίνγινι, γε Τεαιισητίθας Αὐϊυαν βάτο, πο π ΤΑ ΤΠ ἐρὶ οἷα ναἱοτίς αμλν οχίτεια Ἄν, ἰη ην 

Ἰνος πιοΐο νπἰ εἰς ει, Φ' ἐπ ἐμὴν ἀμ ἐκμγζει ὧἱ μῆβεγοι ἐπη- [ΔῈ οορίονὸ τἀηις ν ο]ιοιῃ σεπτὸν, δος πχομα οτλι νῖ ἢπηί 

ὑνο βεναῦμν (ὐ τῆν ν {45} παϊοιρυπέμιομοιῃ ὑασμτας οἢ Ἰνα οι πα πα ἢτπνοναπν ΤᾺ ΓἊΌΟΠΘΠ,. {νοι ἀμ Ο ΔΗ ΡΝ; 

ΔΥΓΙ͂. πα ΕΓΡΙΟΡ, 4 [π! ἢ αναθὰ ἀπε Ἐἰχπιούσιν. ης Ν οἱ, ΑῊ αἰΐοςιντ οτὸ (ΟἹυ νι ἂ νευθυπι ἐντοτριοίατι. δ 

εὐταιεὸ ΨΙγ Ὁ 1} ἀνόβθων } ι6 οἵ ρῆμα τοχαϊτοε φοῖν πε ϑάθιοΥ σοι ςίδυς (εὐἰρῖι ἱπιισαίτηως ὄχλοις αἰνον,ηυο 

γοιὸ ίςηίιν ἘΝ ΑΝ ἐπ βτων ἡθὴ γὴν νῇι εϑενενο «ἢ [τιν ἐμφατικωῖνρρν. 

Ἰεμην, νι] εἰς ἀπά αιλιν τα ψίμη ἔρειαῖς Ὁ δαίοὶ- τῷ εὐἹιἐφνάμμεμ χονὸ μάρρις "ΤΟΙ ν εἰ ὸ ζοπποῦζο ΩΝ 

Ψ8τ ἰπμοοαείο. : ' μαρϑτνρν, ἀν ἀαείμε 7 πη οὐ} ἔγραψα ψμέγρβνι ὅς χρείη. 

ἢ δ κεν νϑνὺ Τλεμ κ᾽ δὲ Θεος. Ν ΑΪγ, δὲ Τααίηνν, λαμ ΟΡ. νοεπ. 

μέν, Ἐξο ὁριδηνὴ πνούνηνν τὰ γοΐαν σαρείθνοιο ν (οἱ ; ' 

Τίον εἴΤου ἰνέζοναι τλεινάς Τγαμη ἤροὶ ἀιβοία πνάΐαν Βο ας. ἐει. [π᾿ νπὸ οδάίος δἀϊςδλινη ἐπιειύμες σάν ναι ον, {00 

Ἰνὼ {ππριλοῖον,, Ἠεδικοιαινοις, αμὰπι ομλ (γεί ἅ..- σαριμπὲ νώςινα Οοὐοίαην. 4ὑρέτημι Ἀπημζεὶιν, φψν), 
ὦὐἷτν 

ν γ" 

(υρρίουι ὈΡ [βνηιΞ νι (τον Ὁ» [ὃν μαηο ἢ ψιοά εἴΐλμι 

5] ἤθει ἀμ! ο λεἰνρίι, ἣ 

πόσος 1κ εἰϊ ρουύ[οίγο ἃς σιιπλη]ατο Ν Οα ἐπί πὶ οπιηὶς ροπςς 

Ἰνας νηϊπου}}5 ρατασυΐα Ἐρμείτνε τί, ἃς τιουίητν, πιλν 

Ιό μήριά (ει, εἰς τε ἔϑυν,ν ΟἹΡ,. δὶ Εγαήμμιν, "ν Οποο 

. Ι 

᾿ ὴ γι πιτὶ διαγγίκιόν. Νυἱζατεν δ αρδιβοανι, Ἐταήσιις, “φετιῇ- ρτοτίως τοίροπάετς 1εἀτίηο νοτθο Ορενανὶ, 14 εἶν, Βαδιέομην 

δι ᾽ ; τ' ) ᾽ ᾿ 

᾿λιζιάχοι ν οὐχ ὅπου πολλοὶ Χρισῦς, 

᾿ἋὉ ΚΟΜΑΝΟΚ. 9 
««. Αυβραζυβιι, Ουπίοναοι ᾿αυας οητηει ἱβτετρτοιδίοπεε , ἐξ σρώηῖμ οδνεμγιοὐ δ ρέμα ἀς γοῦως Πιοιῖς ρτορτιὰ ἀϊουσμῖ 

᾿αἰαήμιη οςπτὸ ἤιηἴ σρίσατα. Οοπίϊας λυτοπι τὸ ἑερυργιῖν ἱ Ομ10 στοάν 5. γιάς Αἔϊ.7.1. 

Ευδηρο!ίο Ὠεἰ, νι οὐϊδλιοῦσξ.-. 
Οὐ παῖ ἀοςζορτα, (λμἐϊι πραῖα 
ρε. δρί τισι πὴ ἀγα. 

εοῦ εἰς πὶ ἔϑνη, ἱεοφυρηριώτα τὸ οἴ αγ- 

οέλιον τύζϑεου, ἵνα ἥϑηται καὶ σρρσφο- 

ΨΩ ἐϑιαῖν δ τόϑσσεκτος, νγασμδμη 

(4π| Ἐναηψεῖδωην Δ εΐνυι. 
βαι οδίαμο Ο ϑιοτίηνν δ. 
«βιαίαν βραια ἐη δ ρὲ: 
γῆ [μοξΐο. 9 Μαρηϊβδεὰὲ 

: 175) φ ΠΡ ο τρίτος ηυοῦ σους} : 
; 'γὶ . : Η «Ῥεο ἑῤέϊων σἱονίφην ἡ αἰάειν ΑΡὸ 

νόμρτι ΚΡ ν δος ον ὦ] ᾿Ρα Οζια Ἰοαμμνῖμ ε5 θα} [ἡν Ορνιβν ἐρεμξ, τίμα ἤοίμιμαι ᾶ 

ἔχω οὧὦ καύχήσιν ἐν Χρες ᾳ' Τησοῦ (1 [δου πε ρϑγείποριε, εὐάρύντν εἰκρ 

πὶ φοθς Θεόν. .8} “ΝΟ δῖα (αἰ πυιοτίμ" αυὶς- 18] Δύο κοὶπε «μάεον αἴ. γι᾿ γι ἀκετηυά 
μα ἰοη μὲ ξογμην 4ν4 ῥὲγ αυὸ ἃ γειὲ Ὁ« 
ἴνε ηϑη εἴΐγεμ Ορτηθων ἐμ πιπια Ἰοψαι- 
ὁδεάϊομίαπε Οεμίφην, ("τ λοιᾶν ΕΟ 

, τίλπι ἴεο,νι 
ον [αξμ. νηΐ δυφοτὶ 

ΠΕΣ ὙΣ: 

Τη οί βχνατηπν (σ' ἐσεῖς, μὰ 
βοή φίονηπε,, ἡ υὐτβμῖα πὰς Ροιβὰς κε - 
δρήμ [4πξἢ: μα υε αὖ (ριείλς, νι εὃ 
ἐενη[αἰεπν μὲν οἰτεωϊέμην ποίους ἐς ἀ6- 
υἱῆμε αὐ 1ἰγνϊοωνινερίε- δτὶπς ΩΝ 

ὑμὴν Εμωνβμκε εἶπ πεοϊοῆ ες ας 
Ρ "- ἔυτ, ᾿ 

Ἑ(1.Κ1 κτς 

δὲς ἀμἴεπὶ ῥταάιεσηὶ δυριβηθ ἡ 
Πηαησ εἰν μὺ π ΘΞΝΑΜΤΙΝ Θοὲ “ὴΝ μῦν ςχιοείατῃ γύ- 
εϑηίαξί ο[} ΟΡ τι [βεύτνθο ἡ υθιδυς ην, ὅς 
["}ει αἰλεμμνν βιί πεέέη. ἔάδίυ αν οἰἶδπι 
"μΠ) «ἀνβεατενὴ: κεεῷ (ἀτυη} 2 

1} αι Ἀο- 
᾿ τῆλῃ 1 ρετίοεἰ- 

δεά, βι μἱ (τὶβεμον ἐ, Βΐεν ττ τΔηλθα 

Οκὐδεων πον ὁ μππωηεῖᾳ. ντ ὺ Αροῖον 
“πῆν ἀφ το, υἱάεδημε: τ᾿ ᾿ϊτπ ἀοδηναὲ 
4 ἢΦ} ἀδά ετημ!, ἐπεεὶ- πδὲ ὴ ἀλνν ἐ 

ἰἰῥεηὶ, δϑετῖςι, ΝΙΝ 
Ῥνορίον φωϑα φρ’ ἐπι- ςηὶπν πόζα 

ρεάἀϊεδ αν ρίωτίπνωπν νεηὶ- αἰ (απϑιὺ ὅς 
τὸ αἰ το9. δὰ [Ϊ}Ὡυπὶ πΡ|- 

, ὑπο»: πυι ᾿ ϑ λα 
, ; , ᾿ Ἔα Ὰ . δὲ νο!]υἱιἱὶ ἀΐ- « Ρ᾽Ὶ οὐϊφείο Οὐειίμην βαεαεεερέα, ἵνα ὅβροντω καὶ ρρ- ἀ[ατὶς ἀρτὸ Πξὰ σὔπη νογῆειίο ᾿7 οηποξι : φυοά ταπιεπ πὸ- βιοιομευ!ἃ 

σφυρὰ ὙἿΔ᾽ ἐϑυωῦ ὃ ρϑυδέκτος. ΟΒίλιμοη κι Οςητίνη ρα ὰ ς εςΠλτιὸ (ιοϊοη δι οτίτ. Οὐἱά εἰ νετό(νε (οἱςητίπρε Ης. 4044 Μαςδε 
Ὑθοᾶτ (σητος ἱρίαθκμυύεις ἔς ταπανανι [αστιῆςιο ἀϊςίς το ὅγαι τγληροῆταπη ποραητειη ραττιοιην ἀϊζαηλις, τ δὰ ὌΝ ἔς: 
«πα γιέ αἷς ᾿ίτασο, ντ πηρίοατας ααοὐ ρῥτικά χίς μίλια 66. χαλᾶν Ἰάσηι γαΐςατι ἅζαι!ς σιωπ ἀνὲ ΒεῚς ᾿σίτοτ ἢας (ξητοπεαν Με ἜτΕ 
λονιάς ΝΊατι9,49 δ το.. 60 ᾿ ΝΝοη ςπίπϑίυ Πίηιεγίιη πο ἀἰςογο(ιά οἱ ταςοπάο 4ΦΗΠΊ πηι. πὐπς κὴ 

18. ΜΝΜορφημν [π{ῤιωενέπν, οὐ γδ τοι μν.». ΨΟΪσαῖα δὲ ἘαΓ,.,.͵. Ἰλγς)αιιίςψι πη οχ Ἰς ιν: βοῦς ΟΒχηίως εἰΐξοῖε, Ναπὴ ἤς 84 τρηϑαίη 
τις ὼς Ἰοὰρ ἀοςίριιητ τολμᾷν ργὸ Αυήσεφτροπηεὶς οι χο (οἷο Ρλυϊας μοπηλ θη! ργαίαγί ψιοιῖίος ἀς ἴς ἀΐεις ςοξίταιν δοιειβᾷ ἐν 
ἄκος Αροβοίας, Γο ποι εἴς α σηὰ βύγα, (ςἀ μ4. νας. νι πιιποτίς (μ] ἐφ, αἰτατοπι ςὀπίοταοτ. Αδακταμιοη νὰ νεὶ ΡΟ ΡΘΗ 
(οἰππι 0} ΦΣυτ1 1. ΑἸ 40} ἀν πος τποίο μια ατυτιίς. ἀρίςειη Πλυτο ΠῚ οχ ςοὐποίζυνα » ἰὼ ταῆτο ρταίοειιη ςοάι- ἡτό 
εἰ αΐοις ΑἸ εἰοαυΐ, ς τ Αἰκι πο σατ αι λ αὶ νον, συ ςοηίοηῇι. ; ᾿ 
ἀπατον αὐγιοι ἀςς ον, μ δου τατοριὶ [τὰσὺς αιης ἴῃ σ΄ «ἀάμιεηάμ] αὐ οὐ εὐ ϊονεαην Ο τὐμϑε, εἰςν "ὁ 
τορτοιατι πον χθὴ ΡΟ αι ἀπιρ!ςέλι. ΠΠι|| πἰ νὴ ςουζιαῖ νόκας δ ἘΝ τὰ π γμὰ ἃ Γη ἡνὲ ἐν πλρε πος ὑρ εὴ 
πλράν ἀρια Οτέςος ᾿τογάϊμι γοίροπάους ᾿ασπο νεθοὖ ἀυσά ἤοπὶο ποίη ΟΠ ραι. ' ' 
δυβινοῦς, ΡΙῸ Ῥο ς δι βάτον οἰΓς Αἰναιν ρίαν ἃ ἀΠΕ οὶ 19. Κύμμιε ϑβθβδικε 1)ε,, ὧν διυ μοι Πνάματος Θεοῦ, νοΐ, 
τοὶ γγαηἸαπιία, δις Ρίλτο [10 (σι 1)ς τερη δ᾽ ̓ς, αὐ. ΡῬχοπιαπδημ: ἃ νάταῖς δρίττυς Ποῖ, ΝΑΙ ρτίοις ἰοεο 
Ῥλμίσμεν ὁπέχεόγει 4 ἀὐλοτρίων, φμ [{ἐβινεαι αὖ αἰΐενο αὐβιθε-. διώαμις ἀςτίλται ντπὶ δι οἱ Ἰςᾳοίδιῃ ργοή!σίοσιπι ᾽η Δη Πρ 

᾿ πο ϑὶς Απ Π] αινας [η|5.2.(ἂρ. 4, Ν ἐς εἰντν ἰνρέμ Ὑεὶ ἐμά είηπν, Ἰνουηΐππν ρογςεΠ]οη ἀνε: ροιοτίοτε νοτὸ Ἰοὸ προ ίβοαῖ κΔδ- 
ἀϊατεμ θεοῖς αυοαμοδοσιριτατ (υριὰ, 5.7. (μα ἀσιθαμ φουήπαηι ροτοίζατοι ΠΠ ις, οοδτιοσηι, νοὶ Εἰάοιτη οἰοῶο. 
Πφαιβόλθο ΟΕ δας σέο πεςοπιπιοἄαα. Φ ὠμιφιάπι ἰο- τὰ Π} Δ Μ]ς στολιτίςοῃ. {{Πι|4 ἀστοῖσι αι εἰς αυὸά ὦ 
4 4υοιΐ πρι) ΟΣ Οργ πο βὲν ηνι, καχεν τ ἄγ οὐ χατει:άσα- Ψοῖις ἰρτείρτςε ριο Πνώύματος Θεοῦ, ἰερς Πνδματος ἀγίχυν 
τρις ὃς δ᾽ ἐμοῦ. [ἃ ς(, τα αν] ] ὁνιηῖσαν τὰ τοδης ον. δρέγεμ (φημ, ἤσυς εὐφην]οσ ἰτυγ ιν ΟἸλγοπισιῖάπο ςοά!- 
Ὀύψμις ὑολις ἀξίας Ομ τς νοὶ οτια ἢ πηαχίπης νον, ἐὸν αἷν ΑἸδαμαίο εἰἴάτοτ τὴ ἀϊα!ορο κημῖτα Μαςεάομ!α- 
ἰλήῆγο ἀϊοοτς 0 ΡΟ ἢ υνά ροτ τσ ον ΟΠ ςοτίος νὰ 2᾽ γος. ᾿ 
Ὀκλίον Ευληφιοΐιο ᾿ἀμλῆβο, ἀληις ἡ) ι Οἵασς [.ὰ- 

{ Εἰ εἰνιμη κεν δι τερον με, )χρὰ αύκλο, γι ραῖα, 
; ᾿ 1 εν ΟὐΥε ΜΙΝ κύκλῳ. ὅ "να ται ξμαυ χει Οὐτιβ9 σρι- 

θώοι αὐ Υο ᾿αη},ϑ εἰναι ἔυγ μα 4 β ΕΥ̓͂ ἢ). 5 {{{πη͵| (ν - 

ΜὙςοΠ αν Ν οὐτιν τπτοιρτος ἃ τ αἴμνιν κου οιτογιτ, τὰ - 
ΜΜ,Ά. Ἃ7 γίλιον τὰ Χραφ υὐ Διὶ (ἢ αἰω τὰ ἃ ἀγγιλίου διακονίαν. αἷς, 

πον δος ροι ηιίς ἀὐοιρίοηδιτμι οΠἢ ἀο ἰσηρίσαι οἴετ λα- 
ἃς Ειαίην, δὴ νογδειηι,» πδηφείίωον ΟΡ Β, ἀνανίι μισὸ 

ΚΝ οὐϊαιγόι νά υρελονδ, ᾿ ' 
λὴν ἢ ὁ εὐ τα πιρχέστε σι αι ἤσην ςουηποδὸ ἤοα ροιοῇ,10. 7χ0. Οομιφινέ οι ὅς φεκοτεμουιῆνον, ἂς οι Ν σας ἰρτουριον, ϑις 
πᾶ γι π.}}} νὶς ὙΠῸ νοῦν αὐ οι ασθν, [νι δηλ ην ρον θςσιν Ἅμεν βγαἀνεανὶ Εμαθ εἰεμην οι, δτουΐως ἀπιοιίλην σέλα 
Οἰδηλος οονινα εἤτια ἡ πουνθήο ροΠτ απσίιασν ζοις, (δαημτην Γγαίπας, «“Γηπἰεηενησοἀ ἀμ} ννὐἰστον αμλην ἡ]... 
ΤΟλ δὴ να" ΟἸ ἡτας ρὼὶ ΠῚ αὐ ος 11πἰὸ ἢ ιν Ἰυτοπιν Κ ἧς νι οι. δ... Φ ιἐενννη ἀδλφήρμον. [ἃ ἢ δῦ 2- 
{πίνε σοι βουνά Ἰιδαν ἴθι σαροθγ ον ἥσλαν ν Δομησ,. ]1ὸ “πορη Ἰαύλυν. ΝανΠουίπ ἀπσπυμι ἀἰςίτυ ψυρὰ 
ἴυζομαιν οι α (Πνοΐα Πρι πσαι οι, ἃ Αὐϑεοβης ἀροιτᾷο κς οἱ σατίάποιι, Μ οἢ «υο Ομ θμαι μον ἰναθαῖ ἀπέϊο- 
ἀἰπρσέμεννι. (Λυσυνδαν ἀπτόμν οὐαὶ Βιαθνοίρηθαι Ὀμν ἢ ἀσητννὰ Τοάῃντο. 
δτηι (ςπισοειαιμιοι τἀτὴμν οὐτξαι νοι σιαν τολμώ ᾽ς ἦι 0 2, δάβφ, τε πολλά [πϑρλάκες. γ οἷρ, Ρ μνἐημδον ῃδΣ ἰὸ ἡ {Ἰροτιοῖς ἀπ οίατιθας ἐέχιο Ἰνος στὰ γε ππννηυδή, δετοῖς Νος πνίμης ἀρίικ εἱ διαριηοπῖν (νι αἰνοψηία ἴντα 
{παι (ςυατις οι οἷς γιοτίαν πισαι (σναπτυθν ανήο αν. τὰ ποθτοίας ) αὐ ἰογιροι εἴ γοττονάυμι εἰἶς Δ μένω, νοὶ, ΠΙΠῊΝ ὑνδηι αν ολλα Οὐνμι οὐ )δ νολμέσν, λαλεῖν ὧν ον" χῶ- 40 πεαννμα. Πη δέω [μην εϑὸκοηδομαν. ἰά εἰὰ, ἐγνωηῆ ὀμῷος 
τηράσαν Χραος δ΄ αἰ μοῦ ν μοι ραν αα νον ἀΠΠ λγηοῖς αἰν πᾳ. ἐμφλύϑιω,, (4 εξ ἀμανἝλνας ἃς ἤἴυς αὐόςοι, ᾿πιει οΠ τις δι Μια (ςπαπται «νίροις ψια Ῥάμ]ις πθη ἄς αἸην ἡ ἀς (Σ ἰκὰ ρνο ίτυκ κα νος νοηιῖς. ττοπρίτι ςνενοχ δπϊοςςν γὴν ζοπμηειηοῖςῖ.} ἃ γοιὸ ({ ἰβοια μοι γπίςο μὴ μωιπι ἄσπις ςοπίζαμιοις, ει χοιθαν ἐφιομηπο, 

: ΝΚΚ 4 
8 - 

υάγη ἰοαι! χιοά ποι εἰς εις 
ἀγὰς μού τὰς» φἀάπμοσμάι 

αῦ ΟΡ εαϊ σητίλια Οὐεητ θη ,γοτ. 
5 ἃ ἔλέιις. 

Νίγτυςς Πρηοζυτη ἂς ρτοα!- } 19 
β᾽οτυμπὴ, νίτταῖς ϑρίτίτυς Ὠ εἰ; 
μἄεο νι ᾿ΡΗΙοροϊοί ναίει εἶτ- 
Οὐ ΔΟσΉτ 15. γερίονμδερ, ν (.- 
76 δά ἩΠγγίσυ πη, ΠΡ] σα οτῖ τι 
᾿ΡΥδάϊοαμά! Ευληρεὶη ΟΠ 
[ΠΠη0}5. : ; 

τὰ ροῦγο ᾿ ςοπτοηήςῃς Ἐ- 
υληρο] λον ποη νοΐ ποιιίμα- 
τις οἴἵοι (Βγτυς , νέης ἰροΥ 
"ΔΙ τσημπὶ ᾿αμάἀλπνοητατι σα! ῆ- 
σατο: ἡ 

δεά,ἤσας (ττίρευπν εἴτι Οα]-- 
δυδ η ο[Ἐ ἀηηυπτείαταμη ἐς δο, 
ΥἹΔοΡυπε: δία! ποη αὐάϊοτιηῖ, 

ἈΠ Ὁἢ ᾿ . ἐν ἱητο Προητ, ὃ 
Διὸ καὶ ἐγεκοηηόμίωυυ τοὶ πολλαὶ τῷ],.) τοῇ Ωυδρτγορίοῦ εἰἰᾷ (προ Ἰη- 

ἐλϑεῖν πυρᾶς ὑμαῖ. δι δ τι (ατὰ νοηῖγε δῇ γος. 

Οὐ γχὺ τλμήσῳ λαλοῖν τι ὧν οὐ χα- 

πιργίσωτο Χραςφὸς δ ἐμοῦ, εἰς ὑπα- 
κοίω ἐθναίν, λόγῳ καὶ ἔργῳ. 

Ν ! 

τν διωά μεὶ σημίων χὺὸ τεράτων » ὦ" 

δυμαμειῖ Ἰνόϑ ματος Θεοῦ" ὠφε μι δτο 

1ερφυστελὴμ καὶ κύκλῳ, μά χο! τῷ Γλλυ- 

ιριμοῦς δηπδιιρφοκόναι τὸ αἰ αγγέλιον 48 
Χριςοῦ. ! ' 

10 - Οὕτω σὺ φιλοτιμούμϑμον 6{}.γ.2.- 9 

Ἴα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον 

δυμώ: 
! "1 

ιΑ'λλὰ καϑωὺὶς γέδραηϊαι,, Οἷς οὐχ 51] 
αἰνγ)έλη «ἷδὶ ἀυτεῖ, ὄψονται " χαὶ οἱ οὐκ 
ἀκηκόωσι,σωωήσουσι. 

͵ ᾽ 

ἐὐέλιον οἰ κα΄ 

" -- 



ὌΡΧΥ νος ΕΡΈΣΤ, ΡΑΨΙ ΑὉ ΔΟΜΑΝος. τ τ 
Ἅ ᾿ ῳ ᾿ς Ψ ὸ ἘΞ 1 τ , , ῇ .Δ' Σ : 

τω Μαθ) δὲ μηθέν ἡὐπον χων. ὧν “οἷς [53 Νυῆς νεῖν 5 ὯΘΌ 8. : πὶμ εἰν ᾧἃ δαγμμν ποῦ σείαπι Ὁ δΊεσ ἐς ΑἸηδνοιιο)ϑὲ νετο- πεάίδιοηίε ποπλίης ἢν αἰ δοατὶ εἱ ῖ ὶ 
δ ᾿ πὸ ΝΜ ἰϑηποϑίο δὲ ν τὸ οἰϊω μαθεαιι ἐοουμ ἰδ ἰδ τες Ἀρρένια! δε ἀνθ γι, ὑμιείογιλτο Ἠευηίδηρα ποΓαΠὶ τλπιςηφγίου ἀοπημ!} οἴ ποεῖ μιοαις λοεκεα ΑἸ εν, Νῆνμν, ΩΣ “" ἡὐέοο 

Ξυρτὲ ε.η ᾿ ψᾳ ,, « τ ὑπὸ Ξ αἵ ἦρ . βἰοηίδαει ἔστην βοτεπὶ ἀν ματα βεαας τη ᾿ οδίταίις. Βταί, [ὁ βίεν ἱπε Ἑμαηξ είν Ορῃ, λάπιοἀύ ον- διητῖάήμοι "ς ηπὶ Πα κῶν ΒΥ μεν ὑγρὰ ἐρη μεμ 

Τρ) ἐλϑεν ϑϑου μὰς δ πολὰλ νι Ἶ ἸΠαοήααν Βαθεατ γοηλςηάὶ αά ρβ μεθα ον εὲ ᾿ μι Εἰ μτεῖη νας [ἐπεότία, (οριμοηςειτὸ (ςίντ Αροῖο- πίαπος τε ἐεγῆϊ: Ζυν ἀτολτ Αροίζοϊην (ὃ πο "" 

, ᾿ : ᾿ ἌΝ λ ἢ ἱ ; Σ γύην Μ ὁδηνβιδις. ὴυπι δἀποηταπι Ἀοπιδπις ιτυτι ταχιπιὼ πυρῆς. { ἅραά ἐος οογίοα ΠΠἸλιπιὶ Ευμληροῖη ταέτι ιτασο αιμπ 

᾿ τ δε π ἧς τνε ἡ ΣῈ ἣν 118 Δ, Ὁ ἐνηίδμι ΑΝ δὲν; τμηοὕατι οηἰπὶ οτος νῈ εις ἐρς οἰιπι] τ  Πικὲ ἐπιροτοας ἰοπτεητίανῃ αὶ (ςαυανίο, Ἀεὶ κε έίαι Ἡ Ἀν αρϑθνον 4 

ως ἑἕαὶ πορδύωμὼ Ω τίω Στανίω, 32 ᾿υρηόο ῥὑγοβείίοας ἴη Ἠ]. ἜΝ Ἵ με ρν Ῥιυληρβείιεογαπι πιγιξοτίοτιιπι οορ αἰτίοποιπ οαπὶ ἦμν «ὦ. πλέρωμας ἱπρἰξηιτυάίποπη ἱδοιμκάνεναηῖν Εὐά ᾿ ἈΕΦΥ τ “ 

. εἶν ὁ ας δ. Ν τ [ραηίαπι,  νεηίδτα δά ψοῦ, ϑρὲ- γν»  ταρατο "β" παιζαπάλπι. [τάς τοι αἰϊσμτοῦ Ειαίπιο αμύριταῖ Βε- ἰοώι υθὶ ἀβαῦῃ ἀλκὶ}: ΟΠ σελεὶ δ Π}1.10 οιπλ 
ἐλούσωμαι “ψοὺς ὑμῴς. 9λ  γὺ φζᾳ Δ [ ι υδά τ αἰοείενν ουἱάεειρ ' , δἰ μ᾽ επὸ ἀθδιυπ στ λευδη ΡΟ}. βιιατία, 

ἀυόμδμος ϑειάσειδαι, εἰ κρῖς γ χρὴ το ομίη ἔοτε νι ἠβασφραξοτίσμε! [ΐρι, ΦῚΘ ἀοδὼ ἐνένην ; ΣΟΙ. ΎΡΥΕΝ ἣ 
ε πὸρ . ΠΗ͂Μ᾽ ω τ ον ΔΝ ἀν ,5. οοπέρὶ εἰλπι νῸ5 » δέ ἄνοριδ ἀ6-} [ἡϊωςι β νεδι με οόπε κ Πα καλαὶ δὲ ὑμᾶς, λφοὶ), δα τῷ " Ῥγεςοῦ δυτειῃ νοβγίγατγος,ροτ 3. Οὐῥβετο δὴ 

᾿ ἐμθλ" ἀνορποριφϑῆναι ἐκφ ἐπ ὦ ἀυςαν" ΜΠΙυςτῆ 'ἰγίμα δι [μα βονα ον Ελτλον ὑμκι - β ᾿ Ὃς | οοὐὐρεμνληρ 
ἘΣ τ " ; , ΜΝ ΠΡ 0 τα ἢ νιμᾳ (0.1 [βα ἡ βνίδνι ξεν, Κυ ἌΝ ἐμδα ̓ ησοῦ Χριςοῦ, καὶ δὰ τῆς οἠνηα μὰ γῇ Ἰοίμ Οἢ γι. [μροτρον ῬοηνησμνΝ μοβνῇ 

εἶν ἦν πράτ ἡσὴμόοι ἐμηληόγω. ΝΕ (μετ ἴῃς ρῥγίμις εχ ραᾶγῖς ᾿ἐχ- : Η ρα οΠνά εωρῶς, σι ρων σειδα δυμινδὶ ῬοΓ ςἰαγτταῖς πὶ φρί.: Πείδην Ορνήνινν, ἐν μεν 

τω ΡΠ  | μαιρβαο μαμεινμω ΑἹ 6 πιοτὸ πώματος, συμ αγωνεδαῦ ὼς νι τοπετεεις καὶ τίη] [7 πος Ασας, τ 
ΙΝ «Νωυὶ δὲ πορόομαι οἰς 1 ἐρφυσοιλῃμ, .: Νυης δυῖεπὶ τὸ Ῥτοβεϊίοος 'ν δὲ πρὶ δ ΝΗ μρ! Ὁ» Ταὶς σέχαις "ον { Ρίο Ὡς δρυὰ ει οταῖίο- δὲᾳ ρτὸ πῆς αἀ αι 

ἐο, διακονῶν γοῖς ἀλίοις.. : ΠΤ ΎΘΙΜΗΣ ΠΙᾺ τὸν Θεῦν. Π} {ηΐθδιυμι τὰ 
. ἃ ἠ . ὸ ᾿ ᾿ . ᾿ 

Ἄν: ᾿ Δηῶ!5. ; " , ΖΝ ἍΜ Μεΐδεγονῦ αὖ αἱ ᾿ππδὶ 3) μεβθενεν αἷν ἑηβἀ4)- 
; Ἔὐδος , Ῥιοδνενῆι ἐοδην δέω. γγνα νυ πὸ ΤΜ ἀπειϑουώτων ἐν τῇ ΠΕ ΘΕΓΟΙ ἃ0 115. 48} ΠΟ Ο- ἘΕΓΕΓ ΑΒ 

: ιν ᾿ Γ᾿ ὡς Ἵ ᾿ δ Φ ἢ 4. β ᾿ , . Η 

᾿ πέκονο Εὐδύησαιβ »δ Μακεδονία χρὶ Αἰ χαΐα δ] ὁ δυϊεοσίαι Μλοοκοκῖα δι ἰαίνμὴι σ᾽ φάμα ἰουδαΐᾳ ον ἵνα ἡ ἀγωνονία μρυεὶ εἰς ἵν (δεάϊα αιομι 5 Δυάφαρνταμοῦ, ἰεΡα τυ τυ υὐμ αὐ . 
εεἰοιεῖα αἰίφωανι ζδκιι 

ἐρ βάυρενε! (μπξίοινα 
4υἱ [νπε ἐπ [ἐνη(αίενν, 

Ἰδεορδεφηδν εὐ ἐκ" 

κρῖ, ριγωνίαν “προὶ ποιήστοιῶοι οἷς τοιὶ σἰω- 

νι  χρρερα, χρυ δ ἐμων δ ὦ Γερουσαλήμ,. 
. υπιϑμΐα ελν Υὰ Ὁ Υ»ν ““-- 

Εὐδένησαν γὃ. χαὶ ὀφοϊλέται αὐ 

Δεδιαια ᾿ σοηξεγτε ΜῈ ἰῃ 

ρϑυρετοβ (λιέχοβ ηυἱ ἔμπης Π]ς- 
τοί " πιδ. 
αἰ μἱδυὶς οατ φὴς ἐμ Φ ΜΗΝΊ, δι 

Φ " « ἃ, 

τηἱηἰεεγίαην ἤος χωριῖ) ᾿ορα 
ΗΙαγοίο γπιᾶπι, δεςορταμν πὶ 
[αι ἰς: : 

οϑυσοιλὴμι, δ) φορ δ δεκτος ἥθϑηται τοῖς » ΣΝ 
ἄγοι. 

ἴμπε Ια ὦ γαρᾷ γνὶ πϑρηδάην 44 4 ἰὮ ᾿ 
Ν 

ἔλθω φρὸς ὑκῶς δ(α}3: 

4 ἢ οἴδείυπι αδιθο  ἶΐᾶς ἴῃ Εἰπρατηθτ "ἔ4:5. υα οἰξ τα ηἐ πὰ Ἐσο οὔ (εη.- 

μ ων ἢ Ι δένουρι βοροὶ ἐρνωπη, οι ᾿ δι [4}1}}} δευάϊο νοηϊάλά νος} 3; ᾿ 

“Α ἐκ μρηναιυδ εἰσίν. οἱ γὸ τοῖς “νου κατικοῖς αὐ ἐποι- ἀεβίκογες ςογα ἢ ίμητ. παπὶ 4: Ἰγρινινναἰδωον δοεμον ει ϑιλήμίατος Θέου, καὶ σαναναπα ύστω ΡῬοτ νοϊυπτατειι Ὠ εἰν ἡ νηώγας ὉΜΙΗ ΡΗ͂ δαρὰ γῖὰ 

; νὰ ἀμήν “ϑώνησειν τὰ ἔθνη νὀφοίλουσι καὶ ὧν τοῖς [ρἰτιτυαίια Ἰρίογιπι ῥομα Οεη- ΠΝ μεθ βιει σε. ὑμῖν ὲ Ὶ: γοδίϊοι τοίος ΠΠον. ' ΤῸΝ τεξείρετεν Ὁ" 

ἘἘὉ ὅθυ68, . εἰδιια. σοπιυπίςαῖα ἔμπι» ἀοῦω, [ἰεεέεδενν ΟΦ’ ἐκ οατηκὶ!ν ἘλτΣ τ Ν ΣΑΣ ἢ νι. [ἈΠ »εύδϑιῖς ἱ ὑϑκᾳ, ; 
ΟΠ μὰν : ᾿ ᾿ ἢ 15 (ΟΥΏΟΙ Γ ᾿ ᾿ μὲ ᾿ : τὴ ρμᾶςις μὶ οὐ ὃ-- 1)εμε ἀμέεπν ραεῖ 

- τΥταβοιιμειως σἀρκικοῖς λθιτουργῆσαι αὖ τοῖς . ] [δξεειίααι ἠγίς ἴῃ ςατηα θυ εἰς ἡ πη σδυ λον ᾿ ᾿ δὲ νὸς εἰρίυύης ματα παντῶν ἢ πηηίϊνυς γοθίς. Ρδκὶς ῥ Ὁ ΝΕ κρλοῖ ψὴν ̓η " Ἴ 

τρν εν λῤσ Τοδτοοιωῦ δλιτελίσοις, καὶ σφοαγι- ᾿παϊϊπετῖο ἴδο δἀείϊε.. ᾿πβῤλνέρ φέρης " ὑνδ ἐμ ἐν ᾿ : ΠΟ ΟΑΡΟΧΎι» νὰ ΤῈ : 

κυυπὶννοπε, σχέμβρας αὐτοῖς τὸν καρπὸν τῶτον, ἀπε- “ἢ ΐος ἰρίτατ νὈ] ρεγξδερτο, δὲ] [εν ἐν βιξϊνπν ἔκανε μα Κεφάλαιον [δ΄. ἫΣ ιἰ κ΄ οὐ Οἰριμοπάο δυτοπὶνοδὶς ον δ ϑγὶ 
κορ 3 

« τ 

ἀιδιοηεῦ οἱ ἢ Ὰ ἫΝ ΐ ͵ ΓΤ εδῇ ἀτογο ἢυῆς τα Ὅοι ῥγοβείίξαν ἑη ΗΖ ΠΥ , “ϑὲ ν Φο 'δίω «ἰὼ ᾿σε[ὲ λ- Ῥῃοαδάς, . ᾿ πιεμῶρ Αμίθηι ΑΒέο! οε8 

ἐιειψμίεά ρὲς λόύ σομαι σε ὑμδ πα οἰς τίω Σποωυίω. ' ᾿ ι ᾿ ΟὙΡΙ ΦΗΜΙ ΟὟ ὑμῖν ὥϑι ᾶ γαῦ ζ (ὁτογςια ΠΟ ΠΗ), Θ Ὁ δὴ Ῥυαδενν [05 τοι ἀμίρυ- 

, δα λᾺ ἩΡΡΡΟΥΥ ; ; " : ω ὑ οὖσαν 'κογον "τῆς ὧκ-]. τοῦ τ μοδέγαην, 4μά εβἐη. τοτίοης τ)πε 

ω ΝΥ μὰ ἜΝ Ἶδα δὲ δ ἐρ μὲν μα φεὶς υμρς Δ ὰ 8ςῖο νετὸ ταοαυῦ νεΠ12 Ἀπ πορρ νομὸν λ Ἵ ἊΣ τ ̓ Ὴ οἰχεεηῆς: πολ ηἠβετίο ΡΥ " λὰ ξινη ἰδές ᾿ 

4 τε ' Τλρωμαη δέλρμας τῇ δ αγγελίον τῇ] Ἰλὰ νος, "εὔ ρίεπα δεπεάϑίοης , νλὰ ἐγὴξ “ ἐπ ερενμι ἐπα τήληθς 

ἐριμανων Χρικοῦ ἐλόύσομαι. Ευρῶφεῖ!) Φ ΠΣ ΕΙ νεπτυγαπι. 
εἰ4 δοπεάιξίονς Οὐδ , .,. ᾿ 1 ἸΡηΔΕς ᾿ ἤνα αὐτίω «ρρσοϑξηϑε ἐν Κυρίῳ Νιεϑιὴ ἐχο ρίας ς 1. Γλομν- νὸν, ΜΠ δος (Αἰυτᾶ- 

Με εαηι ιείρίαια "5 ιἴοπος ἀοίςέ - νεηΐανα, γρν «, , κ Ἅ [πὸ “ φομυοηίςητεν (λῃξξ15.» δι} ἢ οννλιο ἀἱχηὲ ᾿ ΟΠμι ἷ 'ο ἀϊηὲ [ἀπνξξμ, κυ, ἀϊι : ἰάηυς ἴῃ 
ΣΝ β τα τ ΤῊΝ θη βς ρ αὐτὉ} [ρά{πῖς εἰ ἀααουπαυς ἴῃ τς ἐρβ] [4βιβαιὼ ἣν ιοκυθανε ριαείρυ (το. 

᾿ - : ' ὥρᾳ . αὐυτη}. ΕἸ - ; ἐπα σμεγὶ (ρίοξ 

κοι... 24 υφηάο, ἂι ἐα). Ἑτδίπιις ἐπ υης ἰοζυηι, 8έ, ἰηφυίτ, Μοῖιις ἰηΐετρτες, Οὐ αμἰοηεῆν αἰφνάην ἵμεετο. ϑιαρυϊεηΐ ᾿ 4 χρ πο γκᾶ γνίως ζ οεἰτ νοῦς. δ ας ἴὰ}} μ  οϑο νεβι ἐηάέρμενι. Ῥυπ τε(ρ εξ, 

δε δε ἰογατον ἀϊαπξείπνοηδς, ΚΓ β: τ εοῃϊυπέλίηι, νοττ 

ροτετᾶς δηπμίαινε. Ἐξὸ γεγὸ ἀοοαὶ οχ ἰἀοπ εἰς δυιξξοτίδυς 
᾿δὲ διῦνωι οἵα πτογάμτα δάιοτδία φις τἔροτις νοσαπῖ, ᾿ξ. 
Ἴμῖθινε ὠερω νεῖ ἐς ἐαὶ (νεγύπφας οπίπι είτε) ἰάσι ἀς 1. 

τεῖ ἀζαιιο ὅταν : αυοί νἱἀλς φασαας διαρυϊς πῆς : ΠΑΠῚ [τᾺ ἐς 

πιλυυῖς Οὐποπννπίϑηφηννε ἤθη ἱηερτὰ υσαις ρος ζουυεῖο 
τοῖς. Οοήξαντς αἰλφηϊά ἑῃ ἐοπμνωνιθῆσην ῥ ΑΗ όννρν [αν δονμν, δίζε. 
Ἐτγχίαν. Οονπονπιοαίολεην αἰἰαηάνν ἔθεε: ἀυλπν ρει ταῃ 

5 πυίφυλιη πηοιτιίη! ἰσϑοτς. τι 
17 δήϑιυλε ονπν, ὧν φϑιησαν γάρ. (Ἰλτοπχοηζδηυς σοάοχ δος 

τς Αἰ ασάσαϑε Πρίσκιλλαν χαὶ Α᾽κύλαρ ᾽ 
ηιᾷ σωυερδριξ μοὺ ἐν Χρις ὦ Γησοῦ" 

“Ὡρρετίτις πολλῶν ἐγθυήϑη,, καὶ ὠστεῖ ἐ-} [αγυϊτίς Βοίρἐείυυο ργς!ναΐτοτυνι 
ον. πηι οτίδαν ἐρ. 

δδἰατατο Ρυ Ὁ 1]11πΚ ὃς Ααυὶ 
ἰλιῃγαἀυτοτγεβιηςο ἰῃ ομηδο 

πεαρε νι η0- 
κι Ἀοπιλπὲ 
αἱ πος ἰηιος 
ἐρίσς Βοῃοιᾷ 

3) δαί! Ρείδαην ἐν; δὲ Ῥίξιιο ἐϊ- 
Ααφωὶ . δπὶ, δίῃ, ἀδὸ 

4.Πΐδην «ἀἴωιοτεν πνεου 4υος Πρὶ ἱπνὲ- 

εἰεηδ περ (4. 4νοαωε ἀβ 6! 
πρημ ( πη ἐρ[,. 

Ἐν τς ! : ΝῊ ἌΡΕ Ν τὰ ΜΝ δ . Π1οίω: ! ἰὴ ΟΡ το 1: 

«εἶδαν ἀοοίρέκις κι. Οοτίηιμι.34. 564 Ἰέσηι Δοη τοξεὶ ἰοσῖς οι τοροῦῖς, 4 ΔΜ νη ετο ὼ χάνω νυϊς. Μ.- Ψ . ὦ ΕΝ υ τὸν ἑαμ- ᾿ ᾿ ᾿ ἐδινος ἀευεᾶς 

πορμζεμὰμη μὲπίοπτί. {ἐμάν δά νοι, λίσομαι φῶ: δὶ ει, πιβεαιειὰς αὰο Υἱάς Αλαριὰψ 5 «ἢ λυζοῖῃ Ἔχρτοίὲ ἢσς Οὐ τινές τ ῶβ τῆς ψ ΧΆΟΣ ΤΟΥ τα Οὐ ῦγο δη! πα πΊθα [πδπὴ ἱ.- “ἀφ! [γ9 ἀπιπνα πιράβμα φιοροηεις, 

Ἠσεδοὴ ἐσθ νυ] αθα παοάυς Οἰατοπιδιάηις οούεκ, Ἰἀςό- 

τἰαι,αυδεοιίκατο ςοπἄτηιηδι. ὦ {με μοῖ, τ ορκάσνννε 
“ ηιμφϑῆναι βέο ὠὐνπμφϑησεϑυ. ᾿ἢ ᾿ 

ἐραέ ον δὰ γοδυσι Κ οὖν οδίουτὰ, ᾿ Φ Ἐχρίερω ἔμενο, 
ἐμηλν δι, 
οἰ οχριείπιαι ἀεείαγαπάο ἰχμῃσ ἀοάεγῖο, πεάν6 δάτιο- 

ἀυπιζορίπορ)νήταευπι, ἸΝεψας ἐπίτη ἰδὲ πιεηγίπὶ ἰεβοτς 
μὰπι (οπιοὶ ἀρὰ ΥἹρίλαυπη,ποη ορτίπιισι 1, Ατπιταιῶς λι- 2ο ἰρίοτ μὲς ὅε ἀἰζογίμηνοη, «μιμαν ἰὲ νεάτυτ γοςαδυς υἷδϑυν 

{ μιαβναυφηβιιμήδοεν τς θσγτοτο πη] αἱ, λιη τατίοαὶ δινίωϊ δἰιαυϊά ταδμος 

Ψαΐαια, βεμέενι ΝΣ αιοὰ σφας (λεὶς. 

ἴ 

γειδολροίκοϊμε,νς ἀυο ἤξ πἰβοατοῖ πιλχίροὶ Ἰῃ ἢᾶς ἐς πιο- 

τὸν Οὐαί, ροτίως φιὰπὶ ΗἩυπιδηανς ( αἴτο]]ο ἠουὲ οὔ. 

᾿γεγὸ Ρλιΐο στιαπὶ οὖ Πἰσυιοτῖς ῥΓῸ τρνερματικρὶ ἀνςοῖς πὸ ϑεῖαγ 
δι ῬζῸ συιρκιηρὶ αἰϑράπινα νεῖ αἰϑρώπεια, 56 ἃ αλυΐτο τοτὲ οχ- 
Ριοιπὺς ἰοαύήτους Αροΐδοϊις,, ποιν τδπι Πηλρ! ςῖτοτ ἀϊήπα.. 
ἐπι δυιηλην ςοηξεγδηθ, (ἃ ςτίδηΣ οἴσπάεης αυλητυπι 

-.----.- 

ἀὰ πιοιηῦγα ουνηία τορυρτοτ,, ας σίτου νὴα οἵ οχ ἡ} ς 

αυληπγοθτεπε 

Ὶ 

{1 

ἀκς ρατεουΐλαι γῇ Ῥγοχίηι (ξαθεδιειη ἐχρυηξίιπς. ὅγίὰς τὸ ἰὐφη τί περα ἡ ἔταιίδιις ντ ἀεθίτα Ρεα[τατὶ, δὲ οἵϊε ἀρᾷ «αν ρον πνατιδπι ΕΠ πὶ σοι πέτιοηοιι, {πὰ δρίτίτως ἴλη - 2. 1.5 {δοιπίηο, ὦ Κυράῳ.1. ἴη (ἢ ΓΗ ποηλης, ἔει ἰὴ ΟἈ τὶ Ἄν τα λ μὰ 

Ν ἀμ ἴοπὶ ἱητέγργοθὶ ἱξ, ἐλοΐ ἐλδσομωι καὶ ϑείσομιαι ὑμαξν ἩΛΠΠ ἢ ταπηύάτη {πα Πππιὶ οὐοτὶς (ετιβεὶα » 4 οτ} πὶ [7] ἂς Δ Πλος ἐοίζτος ἐςσιμπ χιῦὶ αυλῃὶ νοῦ ΓΟ Ὠλ11110 - {7 διτατιδηι. Ἐῇ χυιϑίη μος αυοάυς ποεπάπδι ἸΣ τι- υΐδυς εσῇιὶ» 

τ |δνο φᾷ σϑμλην, ἈΡ υἱάεθψίνου: αὐ: Ἰεέειο εἰξ πιαχὶπιὰ ρει οὔετοπάοσθιπι τὴϊαϊονιο πος ἀϊξαετυταυοά φοηηηΐ ρὶν» ποπὶ φρίτίταις, ῬΊΜ ρ. σαρ. 2. νον τ νηάς αἴξωις 11 πυτυσ τὸ ἔδὲν, ΟἈ τι τίαπα «ἰλΑτίτατίς, χατιπν αἰοο ἡ κου ν Μδμ δι εχόμς 

(ρέκιια, δά αὐ έν Οταοὶ ςοὐϊοὶς, ἀυςιη ὡξο ἸδηΝ υἱάς. σίρυς γειθίβ Ῥορυΐ ἐπεοτρτετατί. Ὀεὶπάδ σοιρκικρὶ ἱπτογρτον τμτπάσεια, οἰνατίτατις ΟΒτητίδησ τ τίχ, ψυ ΑΒ ρίτ!- } ἀποαιμη στ τὴ πα ' 

᾿ δα] ΡἈγα δυς, ααιδιδ 1} φτασναν,οα ος Παπίας, Δμίαίας ας τὰ ητετ ἔς ΟἹ οἷα ρταίζασς, γυΐς,, Ὀἰψνὲ, Ηος {Π|ι εἴς 
του κατ ροτο!ὶ. . 

Κ' επιεεωρ σεν εἰ ισυωαγωνίσο ὥναν μοι. σάτα,» ε αἀδημα- 

ΟΓΟΠ, - : Βαγαιπι τόγα πὴ δατίιγα ἰρία ὀχρ ζαταχ; {4 φιϑθεπι ἰρητίθιλ.. ρετιζΐυπι δάϊτος. ἐτδίππις,»΄ ἐν  αὐογαπέεπν αἀῥνμε μὰ ς[Ἐς ΣΟ τιν, φυδά πναἰτὶο ἃς ἐρ φυσηις ῬΑ] Ἵ ἸΝιὶ νύ 
ῃ ἢ , Ἵ , 4 ; Ἷ } Ἄ ᾿ ἐν ἣν { ο ἀξ τι, “- 

1; Ριβείλἐν πομύομε, νυ καῖ, ἐμαμαι ϑυβορἀκηρὰ "ας νοτὸ φγηλ ία νοζαης, ᾿ συμπονῖσρι ν γε συωυντιλαμοκιοῦνι ν ηθοὐ ἐς τρίαπι εἰς αἰπλὶς τὸ νἱἀοῖαγ μοσ ἈΝ πον ἢ ἴῃ φᾷ ἩΡΝ μλμ οι 

᾿ πυη (τίς ἀριὸ πγάτατο τειηροτῖς: δἰξηίῆολι ἐπί. Ὀαυΐας, 4 18 Εμεοηβ ηαιμενο,σφρα μσάνδνος αὐτοῖι. 14 εξ,αρυά ὑρίοι ἀϊατυη, ᾿ ᾿ ἀΝΝΝ: ρΡίλς, χυλίη νε πηι] ετὶ σοπυςιίαι, Φοκηάιμαι ὁ ἰρίτυ 

᾿ ἰαπι εἰΐε ἰῃ νγοοίπξει νὲ ργοίς δείοπειη ἀϊέξεττε ποῦ ρος, ΒήεΙίτεγ ὅς 4υα(ϊ ἀππυῖο οδιΐβπατιιπι ἀεροίαςγο. οι. τας πα ΠΊεροβίγνναηι, καὶ εἰς τιφβθληὴμ. τά εἰ (νεοοπ. πρρεώπερ ρεουατὶ ποργίης ἀϊέϊος αυιὶ δ᾽ αρόξενοι ἀϊες ον 
{ Μιιβένροι δακνάν, Τὰ οἵδ, ϑδη δεῖς πος οἵδ} ἱπιρεην τα πιεαάαῖ σηΐ σι, ορίΩ αὐρίναπ [Ἰαπὴ ἰη {12 ρεσίξγεπ ἀλ, ταῦ ἐς 

ἀερφιρεείοτεηάα νἱἀς ίσει δὰ δον ροξιηις ἐπ ρίογαπι νας τἰδιῃ ἱιογα πη ἰῃ οὐ δ ίεπα 111 Ῥεουπία ἀμ Πρ ητίάπι δ 

κοἰϊσέης, δῆ γοϑριιαι δηακνεἦνν φιμπι, ἀΠοαμίῃ Δ 9. δάςαι ὶ ἐδ ἤλείσης [ππηρτὰ ἃ νεῖςτυπι πτοῖς, 4] δποι, 

πιπεϑ Ἀιιδείοπεν ἢ οεἰεια!εἰοαν ροτείπτας, μὲς ρεξυ είτε, οὐῇφηαθαης αι ἐπ τυτο νοίοϑαπε τοροτα. Νευς γεὸ 

ΔΟΟΙΡΙτΗΣ ρρο 80 ππποῖα αὐοι ἀηηἠπι τα δαπῳμυΐ ἀιαςό- υἱάςο αυιὰγαῦοης τεἰλήίιμπι αὐπῆε,ε, εοδιηιοάίυ λὰ ΜΕ- 

αἱ ῥργορηὲ διοοδαπειί, ἐὲ οἱξ αυὶ αταῦο Ὡς οἰ εἴϊαιπἰςο ρεῶ- 30 «εὐσαϑ᾽ ἀαητερ, αὐ ὶπι αὰ Ηἰοτοίογηιίτλη οὐ ἃ πιᾶηιι βάν] 

οἴλητν γὲ ἀϊιχίμναν δὲ. Μέμηβεαπάϊ κατεπι γοσδδιΐαπι δςείρίδητος τείξγάτυσ  αυλπυίε ἴα δὰ ορίδίοης ἢς Γι αίσιμ:. 

φ Δϑϊοϊυτὰ ρούαημ!,, ἐσ τλεοϊοζουσιπίθτε, 4ιιειὴ αἴοῖβι- δέ νης [ϑωξίωνο, τὸν κριρπὸν “ὄτον.ἡ πη ὲ ρεοιπίαπι ἴῃ γι: 

ον Αβια. βδύρεσυμ ςοἰ εέξαιη, Εἴορλοε ςετιὲ ἰσημεηὰὶ [οιπιυίλες 
δ. ῬηΝ υὐϑ νιν γεβοκι τ συω να παι σοιμαὶ ὑμῖν. Ν αἱρατα 

16. Ρἰδενε δι δέχ» Μ ἢ χὰ νετδηαν, Ῥεοδαγων[οὴ ΑἸ}. 4 ἴπτο ΠΠ πιαν εἰςοπιοίγ παν νεγαπὶ εἰἴε δε δὲ οβαήμ, 
τε ίζενεν υδδιϊμη, τι ντ Ἰερίταν ἰῃ Οἰαιοιηοιτάησ σοάίος, 
αἰαψύξω μεϑ' ὑμμ. : 

3}. Τοὴν Ἅμέεην ραν [βεένεερε.}. δὲ θεὸς τῆς εἰγμίωπς.Ε1πς 
Πεδναίΐπγηνη Πιρρ ἐαένις οα ΕΓΆ.9.7. 

4.1 ἀπιρίυς νίάδεατ μού νέγδυ εξαἰβοοεί νϑαπρο φιπν μς τιν, πυιδευην, υσ ἀδηιειπ ως ἀςαἰρίεαῖθπι, ἕως νεσυδανς 

ψίιγο δὲ ες δοπιδεῖς αυλάδιη ἰδοῦ θη νοϊυῶν οὐ. ἔνε 4 “ες, δὲ ὑμϑβι αὐ νεῖθαπι, Ρόρ νον ΕΝ ἰεκάις δος 

Ρίαπι,αυ εἐσὶ αἰιαμαπι ριον ταϊυν. Ηος δυβεπι ἴοουο αἰδεεί. 
ταζεῖν ἐΠΠδτι ἀδτασὰς ἀδοίεγεε,ημ δὴ πΑσ πιὰ ἐς τὴν Ὧδυε 
ἐπ οἰνεητατῖε οὐδ οίε,νε (εείρεθηι οἷ νι ;.0.). 

ἄθχνε τροχ [δ ϊσίτ ἢ 
πὶ 

σαι ἀϊσαπάϊ ζοηυς, νὰ 4} 14 Ἰπμἶτα, ρειέτυ κι ὁ πιράϊσν ΕΣ 
φηιερτία ἐρία ποη ἂχ νετδὲ κἰλπδαύυ πὶ 

Δι αἱ. 1) μην βίενο διερε ιδιονε Συανχεὶὴ, ἁνδλν όμαν ἄλυδα 

οὐ νεδυιι δυοῖν εσιο  Πἰ4ν.) 494. δαγγλίον. Ὀυρίίοειι Ἡερεεϊίταν πιὰ ρὲο φιιὺ, δι ἀυσ αν" 
ἃς διοσείαι Ατλιδί νηὶ Μεοεάον 4ιοὐἡ ἤδξεια σοδ μεϊϊαιίυα ρεοὸ ἐοπιβευξείσπο ἀρρεἰϊδείο! εὐπι κὐϊαδιίνο, 

τεροιδην δφ ἐν κου ψεδο μία ἀϊκίσηων ἡ λα Ἰϑρας ᾿ (πᾳ εὐΐη φιοπητι ες δ ππεὶ ϑ5 ἰεπὶ δηποῖνν 

δυο ᾿πμέμονονω ἡ δονήναδὴ εἰν ἀμ. υΐξαια, 10 εὐννέεκίοδεπεβηινν δον" ᾿ 
. { : 

ι8..1.. ᾿ -- 

( 
, 



᾿ς ΘΟ ΧΥοὸ ΕΡΙΞΤΙΡΑΥ ΩΣ ὌΝ 
δ τρόχηλον ὕπέϑηκαν' οἷς οὐκ ἐγὼ εὐ- παν ςευΐσεσι ᾿ ἐἀρλρθ με 

ὁ οὔ ". ἀλλὼ κὶ πῶ; ἱ ἐκπλη- αἰδυϑ ποῦ εἐφὸ Βύλειδ5 

" εὐ λῶμα νήον ΠῚ : ο5 {τ4 ὑεαν ἀβομας, ἐνλνα 

: νρρ 5 0 (ὐδικίιῃ . 
Καὶ τι κι τοοῖνοον αὐ δ! ὠκκλησίαν.Ἶ 1 πειη Ὁ τε εἴτι ις ἴῃ 4ο.] ᾧ 

Αἰ ασ ὠστιγε Ἐπαίνετον τὸν λαπητόν᾽ [γῃο δογαπι εἴμ δαἰαταις Ερεπε- 
μου, ὅς ὄδιν ἀπαρχὴ τῆς Αἰ χαϊας.οἰς ἡ [τισι τὰ! Ηὶ ἀἰεύξυπην “ρει πημ ας 

ΔὮῸ ΚΟΜΑΝΟΞ-“. ΙοΊ 
,ε.»κ"ν “5 

εν ἐς, 

υ ἀδελφοὶ, σκο.- [17] « Ῥτέζος διξεπὶ ν 8; ἐγαῖγες, 17] Ἄοζο δμέφηνυϑε, [γ4- κι 5ισαιὶ ποπὴΣ 
Παρακαλεῖ δὲ μιβ(ν λφ ᾿ ἐ : νῖ οδίοι ΐ ἐϊπἀϊοτυιη , {γε}, τ πγπεῖι 01 φω Αι} ΠΊ ἀείτεϊ- καὶ ὰ.- 1.611 δὰ 4 

νεῖν τους τοὶς ψὲ ςαύτας τὰ σκαΐ Σ δ ἀἠξεηξονι ἐν εν υεπε 602 ηυὶ 
ως γέ ἡϑ τως ἐμὰς οἰεηἀϊςυ!οτυπ διέϊονς 5 ςοη- ἡην-. 

λά οἷ σδακχὶ Μαις ἐμὰ 
ἰἀρνᾶτεν ἀοξίνηραπα φιιᾶ τὲ ἀραὶ ετᾶς, 

“ς , ὦ ΜΠ] [μὰ ἀοδιείπδιη ἡιᾶτη νος ἀ141- Ρ ΘΕ ΒΑΜ μά ης ἀϊρηὶ οιᾶι, 

δ ποιονῦτας" καὶ ὀκκλίνατε αἰπτ᾽) |ςἸβ15:} 6. ἀεε!ίποτίς 4 εἰ. 
αν 

νο; ἀνά οι, βαούνη! : (0' ἴατ Ἐχριοεν 

: ᾿ νυ: , 8 Ναῖ ἐν εἰιίμγοά! (πε Ὦο- 
ορῦν Κυρίῳ ἡαδ Τηφοῦ 

Ἐπ’ ἀσηνετηςφην ἔς. 
αἰεβαπν. ἐοτιην. δαίμιαιςε " 
ἘἘρφηείμην Αἰ εζξων» Γ 
ὑἱ αηὶ ς ῥνἐποδίηεῃς “ᾳ.ε 

ι8 “Ἡμη[ζεποά! επὴο ὃς (ἐηυὶ ἀερφ' 

Οὐνηῆο ᾿οννέηο ἠο!ῆτο οὔ τεπεὶ τὰ πη 

ἀεείια αὐ ἡ ἰμ. ῆσοὸς» δυάδι 

᾿τοῖπο ποὶ ὍΝ ΚΟΎΣΠ0) ηοη βίος ἔρβειδε 
ἜΣ ( ' ἣ ον ἢ ε : πε ι ὦ τον τς βυνέμηι [μά [φ΄ υεηετ "τ᾽ οἰ ἀοριρεὶς ἃ 

Χρισόν. Δοβαία ἴῃ Ομ ἴο, α Τὴν Ομνήβο. χριςᾷ οὐ δονλαϊουσιν » ἄλλα τῇ ΝΣ τῇ αὐ οην δ  οντ ες ΠΣ γέγ᾿ ἀμίιο. ᾿ανωμεε Ὅν ἡ ἴσως δὶ ας 
ς ; -Ἔ ,» ό Ἶ ῇ .} δ6ὋῸΟ δαίηιαι ; (κ᾽ ναὶ Ἵ “ ας ;- : ὦ . Γητα -ἰ Ἰδεμεάιἢίοπει [ξάνιῶε σον. υπατιίγηοη τᾶ: 
Αασάσειϑε: Μαρμαμ,η τις πολλὰ ἐκο- ἜΠΕΙ Ματίαπι 4υα μιν] 4μ4 ἐδυχς ̓Ἡδαῤτρς ΧΟ ΤΕ ΑΡΙ δ τ ΔΑ ἀν: κ᾿ . [ Ιτἰίοηεῖ σογάλ' δορμέπμι τοῖηῖ- } 64 ἐνηφεζημένη, ἠψίς πρϑρε ϑομα 

“πίασεν εἰς ἡμᾷς. Ὁ ται Ια οιᾶμξ ΠΕΊΝΗΣ πο, λογμας ὀξαπατοσι τὸς (αρ ας Τρ απ ἢ κὸ τηλογυτη [ςἀπουπτ, ἢ ως ᾿ ἀελοὴ πὐεἐ ματαία 

᾿ Αἷαῦ στιά ε. Ανγδ' ρόνικον καὶ ] ουνίαν 7 δαίυαῖε Αράγοπιοιπι δ ἴὰ- 7 δαἰοιάθει, κη ἀτοηίερη, κχῶν. ε ε .; ὁ ἣ Εν " ᾿ ν εἴἶϊγα επΐτα οἱρεαϊεπιία 84 Ν ἀυλρμραρθιεο ἐρπ ελθνρο “ἰῷ συν ἡῶς ἊΝ καὶ ὶ ἀἰξηαλῷ: , πίδιςορηδῖοξ πηεοϑοδίςοποᾶ- ῥόγγαμν τ ραν Η͂ ἐδυ δ ὑπίκοῦ εἰς πάντας ἀΦικα-} ᾿ουγης5 Ρεγιίεηῖτ. Οαυέςο ἱρὶ-} [μὰ “ἢ. σχώνεν ἐανέ μοῚ Ὑ ΝΕϊ εἶα 
᾿ “ 0. Ρείμος τηεος 4υἱ ἔμπης ἀπίιρῃ ς8 

οτος Α ροϊϊο]οσ, οὶ οτίδιη 41}- 
τε τας ἔμογυης ἰη ΟἸγ ἢ ἴο. 

«δἀΐτοβα εἰ 
ρευάεπιϊα, 
Ααὐυξηδηάυπι 

τὰν αυὸά δά νος “ἰῤιείς ἀ νο]ὸ χο Χαίρῳ οὐ τὸ ἐφ ὑμιν᾿ ϑύλω δὲ ὑμᾶς υοὰς , 
νος ᾿(Δρίςηῖοδ απάςσιι οἵδε αὐ 

τοῖς μουν οἵ τινὲς εἰσὶν Ὁ χίση μοι ἐν τοῖς ἀροῦν, πρεν ὑρνον σοφουὲ μδρ ἐξ εἰς τὸ ἀγα ϑὺν, ἐκαραίοις ὃ 
΄ 

βοἰω,χεὶ σ᾽ «“"ξ η"ςε μο 

“Ἀπεφύλρις οἷ χαὶ «οὐ ἐμοῦ γογνασιν ὧν 

ἀπε αν νϑίο πη.ος [Ὡρί- 

Μὴ! ἐπα ΟἸηγιδ). τι ἐἴε ἐν ὑομο γί’ βμηνρίὶ- 
ἐξ ἐπ ηϑαίο. . Ἐν 14 αιοά Βοηυπὶ εἰ {πο ρ]ἰςς εἰς ςεια ὧς 

: Χριςῷ. , ἷ Ὁ κατ Σ ΕΝ, ».“ἤν»)  Εἰ{(τὸ κακόν. ᾿ γογὰ λά ] ᾿ νἰϑοείᾳ. 

, ,᾿ - 28] ϑαϊιξαῖς Διορίίδηι ἀΠςξξυ τη] 8 [ΗΠ αἰ πβλια ΨΨΨΈΕΚΈΆΙΝΙ ! λ Τοῦ πάῃ. ὃ Ρ , 5. Αϑαφα 
Αἰ σσάσαϑε Δ᾽ μπλίαν τὸν α)απητον} ἢ ππίμὲίν Ὀοηὶ Ρ ἀνμιξη θην πρὶ μ! ἰη Ὅε. ο διΘως της εἰρίω πέσ τρίψοιτον 10]. ΡῬοτο εις ῥλςὶς “σοητο- Ἔχρτῖμ χρέα Εν τὴ 

Δϑυ ὧν Κυρίῳ. δὰ ἢ .] ϑαίυταῖς Ντθαησαν ,δάϊυϊο- 9 ἘΝ Ῥυϑαηῇ κἠ Σατοναν ἐμημα ὰ πόδας υΑ ̓  ΧΟ τοῦ δαίᾶπδια (Ὁ ΡΘάς5 νεἰἴγοβ) [δι ὑεβν υεἰο “εν αὐτὰ ᾿θμθ ἀρ ύρα 
κι υδ ͵ 4 Π Γ , ἃ Σ 4 ᾿ . : ο»"ν “ . .. . ; ΜΌΝ ᾿ νι 

Α αὐ ἀσειϑέο ὑρξανὸν τὸν πειϑέροον η-}, [τεῖὰ ποξωιαη ΟΠ ἔο διδτα. ΄Ἴ μίογεῖν ποίβγμπν ἐν Οὐ. Ηχίρις τὸ Κυρλον ἠλδθ ἔνσοὺ Χριφου εἰκὸ. Ογατῖα [οπιίηὶ ποτὶ μη νὰ ἕω μοδἶτὶ εν ἐπι δὸ ἘῸΝ : 
αδ! ὦ χρις δ᾽, καὶ Σπῴχιω τὸν ἀγαπη- ςἈγαναῖμὶ ἀϊ!ςϑυπι. ἡ {0 1εῤυη τ ϑιαιργνάμα,ς : μεϑ' ὑμῶν.Α αἰώ, ΠΙεἴὰ ΟΚΕΜΕ μὲ νοδ συ. Αππξ. Οὐ δ ἢ νοδήξδννν. ὀμεβενονδμαν 

͵ Θασῷ ν 9] ᾿ :ο] ϑαϊυταϊο ΑΡοΙΙδι, ργο δαῖτ ΗΠ9 ΠΗ ΗΠ’. ᾿ εΑ᾿ ἰζοντ' ὑ ὡς Τιμόϑεος ὅσωω-,ἰ ς ϑαϊυτδης νος ΠΤππροιμεὺ5 ἘΠ ϑβᾳίμμαι υϑ: Τ ποι ϑεμα Ῥάγτα τι το- 
Τ1ὸν μου. ᾿ : , Ὁ Ρ ᾿ς 10] δαίμεαιο ἀρεϊϊφην στὰ α΄ ὑμῷ ι ἄϊι : ες ἢ [«ἀένῆον τοφ ν νεμν τἰάδαν. νελυεὲ 
χ νταϑε Αἰ πελλίωὶ τὸν δόμον ὦ] [1Π ΟἈε το, ϑάθαιτατς οο5 χα [τ᾽ 1 ν μμον ἐν ΕΣ ῸΣ Δάτθτοῦ πλει5 » δὲ Πυολι5, ὃί 1ὰ ᾿ράπομο 
ασάστιοῦε σὰ »Τὸν δ, ΣΙ ΘΙΗΣ 

Ὶ .“ τῳ» ᾿ 

τς μϑυ καὶ Λϑυκίος γΚΘᾺ 1 ἄστν , ΚΩ) (οπ,δί δοήρατετ, ᾿ςορπατὶ πιοί.] 5} “βοηδ δοβραιε το. τρια θὰ μδὸ 
Σ , συ εἰ υ. ᾿ οὐ τος : ἡαῖι Ὥ)61. Δο]4, Ρὶ Συσίπατ φος οἱ συγ ϑρεῆς ῶω. «1.1 ταπο νος "1 Ποπίμο,, ἡμιων τονωρ Τεπί ρδοίνν νι 
Ασπάζομαι ὑμας ἐγώ Τέρτιος ὁ) ἐρο Τετγεῖιδ, " οὶ ἀοίοτι ρίι 6.) |2ωὲ βείρ(ι ερήβοίαπν, ἐρ' πος ρου ἀεί 

ἡω; τίω ἔχιςολίω,.ν Κυρίῳ. Ρηϊοί δι. (λοῃοϑηο. διαί οδι, 

᾿Αὐσπάζιται ὑμᾶς Γαῖος ὁ ξένος μον 12 ϑαῖντας νος “ Ολίυις μοίρα 22: είμίαετυοι σέων νον 

ςκ ΑΥοθ ΩΝ ξαροεἐανίϑιω, 
ϑαϊιταῖς Ἡεγοδιοπειῃ ςο- 

δααζυτη του. ϑαίμυταῖς 605} 
ἁυὶ γέπε εχ ἸΝαῦς Π ῥρρρη αν 
ϑημάγ (08 ἐμφηάηε αυὶ [μπεῖῃ [)ο- 

Ἰπὶπο. 
ϑαἰυταῖς ΤΙγρμαπᾶ δὲ ὙΠ 81γ- 1. 

Ῥδοίλπι χυξ ἰλθογλαι ἰη 1)ο- 
“Ἴλιο, δαϊυταῖς Ρετίἀᾷ γρῥὲ ἀἰ- 
ἰςίατη, αυα πλυϊζατα ἰαρογαιίς 
ἴῃ Ὠονλίηο. 

δαίαταις λυξμοι [εἰσξζυτα (η, 
Ὠοπιηο; ἃς χτρατίςι εἰμς ἃς 
ἸΏ δα. 

δαΐυτατς Αἰγηογιτυπὶ, ΡΆΪο- 

[416 05 4 [μηἴ εχ Α7,- 
οδμίι. 

ϑαἰμιαιε ΕἸ ἐγοάϊομεο 
(ΟΡ ΒΑΠΗΡΙν πη ἘΉη),, 8 αἶμα: 
ἐς ἐσ: “οἱ [μη εἰ Ναν. 

εὐ ἠοπιο,ηωΐ [μπὲ  θω ἢ 
ηνηρ. 

ϑαἰωιασιε Τεγρβῥκηαι 
Ὁ Τιγροίπο, φωα ἰεδο- 
νη ἐπ [λυ ηλίηο. δ αἰμίαιε 
ῥεβάεν εἰανιβθήνανν, 
44 ΝΜἰ μην ἰαθοναη 
᾿Φοιριέηιο. 

δαἰμιαῖς Αυξων εἰφΠβ, 
2 ζδοπημο., ( πηαίγεπι. 
δε, (Ὁ΄ πιθάτη. 

ποτ τ κ ἢ ᾿ ἀν : ϑαἰωιαῖε,ς ΑΙ γεετη, Α ασάσοιδϑε ἡ εὐόοδι Φλελοντα, δοηῖςπ)», ΕἸ οκι Δι: ΡαΙΓΟ θαμ,) ΡΜίεφονιξ, Εἰ ετπνάνΡαο 
Ἐρμᾶν, Πατούόθαν, Εἰρμδν; καὶ τοὺς συ ἰΠετιηθη,, ὡς 41 μι 115. ἰαηι) |ρόύαν, Ε΄ ἐτνφ, Θ' αὶ 
αὐτοῖς ἀδελφοιί . ἔταξγες, τ 6 [ὑπὶ [αιτιε. 

Χρις οἷ. Αασάσαϑε τοι ὧκ Αἰ οισο- 
ὶ (ούλον. ᾿ ; : 

ἮΝ ὔ Αἰ ασάσοιϑε Η οροϊωνα τὸν συγϑωυ 

“κου. Αἰ σσάσειθϑϑε τοι ἐκ ἢ Μαρκίοσον, 

τοις ὄντας ὦ Κυρίῳ, 

ἘΞ Αασάσειϑ ετρύφανναν κρὶ τρυφῶσιν 
τοὺς κοπιῴσας. ἐν Κυρίῳ. Αἰ σσἀσειῶε]. 
Περσίδα τίω ἀγωπητίω,ἧτις πολλὰ ἐκον 
᾿ήασεν ὦν Κυρίῳ. } 

Α᾽ασάσειϑε Ῥοῦφον τὸν οὀιλεχτὸν 
ὦ Κυρίῳ, καὶ τίω μητέρ εἰυτά χαὶ ἐ- 
μοῦ. 

εἰλος δρρε αυ τες πολ δοτδν . δ ρον Σν ρρρν τοι τ υσι τον τον 

ΠΡ τοῦ [ὑτμοιόε σκοπεῖν Δτιςπτὲ ὅς ἀπρεπεῖς φιλί μο- ἤπλυάος δι [ἀηιιοὸς Ρίευἀορτορίνεταιῖι οἤξιροις, ΠΠις οὐ άπ) 

βοὲ ἰρεςυλα ὀθίεγαςτις. Ἑταίμπμις, Οφηβάενειίο, φιοά ἡη115 ἀρειτὲ οδῆξετς Πρῃας ἐαχυξ ίχρε ἱποιίςας Αροδοίως.᾿ ΝΌΣ 

τβάτατ.ΟἸδτοιπουταπας οοάοχ ἀἀάίξ ἀσραλοίενά εἰλ, ἀρένρ ἱφίτωτς ες 11 Ππρ]!οῖτα ἡιιαπν νοσαπεῦ 4 βεννρίνοεν, κι. 
μον (αἰ! νομὸν {Οοννα ἀοξμλήαπὶ παρὰ «ἰαὶ διϑαχίω δὶς πιλ- γαΐους. 1 4μ! Ἡ8]12πὶ Ῥτοτῆις ποςοηάι ἀγτεηι τξηεαἴις, ες ππὶ 

[Ἰυὐνοῖτεῖς φυσι Ρέαιεν,ντ ΔΉ Ρ ἰδ οἽ ἴαπι ν τα ρριιν. δίβηὐα- Ὁ νῖ τοὶρία ποοςατὶς ου!ησαιη, Ἐταίππιις, δηηκονου, γιἀς Μαῖ- 

κα επἰπὶ Αροίποίαις φαΐηάπι ργο ἀιΠηάοτυδι διδουθι9 τἢδριπη τάρειοι νοι τό, ; ΣΤ Ὲν 

μαϑεπά! ἰπτ, 4υ} αἰπηγαπι ἀναενίαπη αι ἀρ απ ἀοαςπῖ αἵ 10. Ρ είν, ἰρίωδης.ν τάς Πιρτὰ καρ τιν οτί 33." φΟυηέενει, 

Δροϊϊοἰϊοα ἀἶΝήπα, 4ιος 48 γορασ ὑπερρδιδασκαλοίωντας,, συωπρίψει. δὶς μαθεητ οπῖηπος ςοάϊοος Οταεὶ αιος ἰηίρεχί" 

γιρρατεῖ οχ ργοχί πὶ (ἐιιοητο νοτἴου]ο.- ΤῊ 115. Ν Ἔταις τΑΠΊ τἢ ἰπιοῦρτγος ντ δὲ 5γγΥιις Ἰορὶτ σιωτρίψη γόος 
ἃ Ριιδιαμάνοηωι μια, διὰ τῆς χρηςόλογας. Ἡὸς νσολθι!- 10 μεγα, νὶ θη ἢϊ ἀλοῦ οι ει ἀϊμϊηπατίο χὰ ςοηβτιηςπτυς 

πιπῆσαϊ οχ ἀποίρις ςοπιροίταμι εἴκ, ἰτὰ ἀαρ ΐοοπι νἱπιθα.. Ἀοπιληί δὰ ρειοιοταπάμπι; (4 ργεςατίο ροεϊεῖς, γα οι: 

δεῖ, φιαιῃ νἱχ ρο 5 ΜΠ] ]ΠΟπ 0 ἄτγοιμτα γέτγροτγιηι ματίη δ᾽ ἠὰς ἱρίογυπι ςοηατίδιις ργοίρετιπι ἀει (ιεςεἤιπ. 4Ο0τα- 

αὐφείπιογε, Ῥυιπιὰτη ςπῖπι 15 εἰὶ χευφολόγς 40] νειρὶς τλι!}- "4, αὶ χάρις. [ἢ 1μἀτίηἰς δι ΟΥδεοῖς "η οὔμπιθιὶς ςοάϊειθι9, 

τ ρο ΠΙσστυτ,τς αΜ}} ρταϊίαῖ; ἀείϊπάς αιισι αἴ λυ άνας, ἀϊ- Ἰυὶς ἡἴὰ ραττίςυα ἰδ σίτυχ,πεπηρε πος ἰοοο, δίπποχ γετία 4. 

οὐἐξ το 8ε ςοπιπιοάις τες πλλρίς χαλιη ἐς Τεϊρίο (οἰνοτ. τ5 Ομεγίοίζοηγας αὐτο, Οτζ επες, ὃς Απιργοῦινς ὅς Οἴλτο- 
’ 

λθδρν καὶ Ἰουλίων, 
ἢ ὰ , . . 5 'ὰς (τοϊοτὶς αθιραν {ἰϊ δαΐδπα τεητατιο 418 Ευδηὶ ε- σπιοητδηῖῖς ςοήεχ ροίζοτιοτο ταητὰ ἴοσο, επηρε νοτί, ̓  4. ᾿ς ΠἋ αὐ στε Φιλῦ ; ἴου .} ᾿ δαϊιϊαῖς ΤῊ ΘΟ δι ἴυ- ις Ων ψρς ϑὴ ἀνα Α ἐ δ ἩΕ πᾶ ριοσιυ αἰσου ἀν, ντ οἰυγηλ ὃς ἰβυά ἰεφυητιδςά τεξὰ τηςο 10 ἀἸείο,βγεις ἰπτογρτοα πουῖτα 

Νὴρ ἕὰ χαὶ τίω τ δελφίω ἀυτεῖ ὄλυμ- [᾿Δ, ΝΝετου ἃς Οτόζειλ 61.}8,}" 5" ΩΝ ΤῊ σ αἰϊπιπα ὑρεδιοπνας οἷς ἐχεπιρία.5:. (λρίτοίιπιις αἷς Ῥοτο. ἰοοο ἱπυά μαρεῖ, {δά λεὶς νοτθὶς μάπς ἐρίοίλιτ, νε ὅς αἰνὰς 
πεν τὶ οὐδ πώμας ἰὼ 1 ὃς ᾿ΟΙγαραμ γ ὃδί. 4ὉΣ ΤΠ} 115 ὀμθϑὸ) μθ δ 75 ἀβκορι πηρινυ!ρὸ ἀϊέξυπι μα ς χρισολόγονυδά θεμεἾο- οπλπες, οποἰυάϊτ, πεαυὲ ἀυϊίτο ἀλλ ὅθι λαινοει]ορετᾶι, 

ΤΟΥ » ΘᾺ ῖ κ σων ς - Π 2 . (Ὠπτροσλῃοα (ληέϊος. [ὰ ἣ οι 541 40} μενα (84 πιαϊὰ ὥρεεῦνεὶ βύνν Ὑεξοσ ει εχριεί- ἰδὶ ἤδὴς ςρητο λπ) βηϊετίης : νογήςυ]ς 25.3.6 ὅς 17} ζᾺρ. 
δι νιν : Α σπωσαῶε ἀλληλρὺς ὧν ΦΙλπρΙ] φΔ] ΠΣ αἰΐος οἵ εὐ μοι [μη τὐλενς κὸ δὰ πὰς στον φιὸά υἱληάνι εἴτι πλάσι ς ἀυὰπι θε- »01.4.13,τοἰςξείςιντ το Ιοσο ἀϊχηηως. Ιτάψυς ρεγρεγάῃι οηη!- 
μΡρειομ, “ραν ἢ ς ππρι ὃς Ἰῷς τς [58 αταζς 411) ΔΠος “ Οζι ΐο 16) 8 αἰμβαιε ἐννύοετν ἐδ θα τ Λυτοιας ΟΣ ς γλον αάκι τὸ Φθεει ἐξ. Δ ἠδ υο το ἀπέξαίκων 

αγῳ.Α σπαζόονται υμας αἱ ϑκκλήσιαι τῇ) [(λῃξῖο, “ϑαϊυκαης νοΣ Εςοϊςῆα} [μινίο βινξιο; δαϊνεάπινοι πἴρηυς, {ΕἸ α[εημαεοίδεην και διλογμε. ᾿ 
Χρίςου. 

Ομ πη αι ίεβα Οὐ ἀχαι τ δωνανϊαννδατοινηὰς διλογία ἀἰοίτας ον ας οὐ ἀρ ΓΠΦ1 Οὐρηκιὶ πὶ οἱ συγγινεῖς μου. Ηϊς ἀσηλυπη ἰη Οἷάγο- 

ἀϊκαπάας αἰϊουΐας Ἰλιάς ο ἀςοδιποάατ: ουἱυξηοάί εἰξο ρα. πιδταηο ςοάϊος ἰδὲς {δ οἰ τυ, καὶ αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τῷ Χρι- 

εἰρυιὰ (ο]ετ αἰΤππτατοτιμπι, νε ρας τὸ ἀείςτίθίε ῬΙατάτονυς ροδη τ ποι Ξε θ, ὁ ὁ ὁ " 

᾿Πβεῖϊο παδυΐατοτοβ εἀίτο. 864 8 δυλούα ρτὸ βιςατὰ 12 ἃς 55. χυ δ δἰηβο,ἀσπώζομαι. ἘΠῚ πὐδ! ἐαΐς πεῖν γε] τἀπη!!Πυπὶ 
ἐμαὶ βιοιπάϊα ἰρείς δεςὶρὶ ροῖοιξ, φιιὰ τεξεὶ Ρίουάσρτο- εχ φοπίἐέξυταίοἱα ἱπ Πα ἐξ τϑιὴ (λετοίληξεὶς ἐπππτυτάτον 

. Ἐκιοβαην, ικλησίαν βάοΠ απ οτιπι ΒέλητιπιἢἘ ταν, ᾿ ἱρίος ἐπι Αροίοϊοε νἱξ ἐς. νοὶ, Ου δὲ ἐρεῖ μῆς "ηἴψιηες Α5 
φιεῖαις τ οτα ἀἰτίοινο ταἴρηςς, νὰ τοίζατυγ ἰμμα: δὲ Ῥαυίΐων ῬοΙτοΙ!. διονΠιαςοίρηυν ἑητϊογ ἀὐ ἤος οι δὴ ἴῃ ξέπετς μο 
τρί, ρτο φοἰ εψίς {εἰν ἴον πυιποτας. πϑηναλιγιιὴι εξ π΄. τς αὶ Οἰεει ποιριης ἕδη σαπτας Ἰερατίοης, γε «ζ οΥ. 3.2}. 
τατι ἀιπρία οἰεταῖς ἀἰξίπέϊος Κη ῤεϊαπι οοξίας, Εταία. ὅθοι [υἰΔ{{|μοά γα ιὶ νῆες οἰζερτο Καρλιυᾶ δοοὶριλ») Α- 
"παἰαἰς οπρ το ατίοποιη ἰηϊοςρταοῖαι,, Βοσιαις ἧς αμ8 (α- 5 ροίλοδίς πὸ αμπιεγαῖες Ρλυλις, 4 Ἐμενμρε ἐμ Ε εν, γιγνα. 
ἐρίςάγετις ἀξ αυορίαπι ίλετο αἀίβοιο δἰσαβίνντ πυης οἷςς, ὧν ἐν Κρεσῳ ΟἈ το ίυπτ ρος βάδην ἑηῆεὶ, ΕΠᾳάιγεντες 
ΗΜ νοκαυαΐαιη ν[ιραγί, ἃ φίδια ἐυΐτὰ ἡηδρτιοθς τἀν. ποιαηὰα δας ξοτιημ δουίως επλρ νη οὖ ἐχργοίετις ἢ φΨί- 
οὐἶνς 1 Αἰνάϊας τὰ ροδοίοτι νἱκὶς σι φετίσῳ δυὰς εἰξ δε. χοτὶς, υ Ομ ετ αοςς ΠΤ γᾶτινεῖ ΟἸιγζο ἤφίηςη ἀςαετάς, 
τετίμη μλα τα Οἰαγοιηρηταιο ἐοάίος ἀτισανητος νει βομ!ο 8 ῳέτωρίιααν, ἀμπλίδω. Ν υἷι ἰοςίς Διμαλεώτον, αἰ πρννα- 
τετεονδη,βορταίἴα τοδλίίνν, Φ βεέννέν αν ἀφίναία δε ὅθεν ἐπαρ. ᾽ν αι ἀ δὲ ἐμ γμο ἐράϊοε ἱπυξηἑπηαϑ, 
χὴ τὸς Αχαίῳ, Αἰϊυδο οἰν δά 1μερ αἶδο ἐοτοιηοπίφο,ῳ ᾿ἰς ρτί-. 14 ΤΠ ενῆνάην Βρμάν. σης τπυϊτὶ εχ νοιοτίθιις νοἰυπί 
ἡ ἐα Αςδαΐ (είς ΟΝ το ἐοηίεοταίδιβέδομε ἰδ πὶ" μι ς ἀυδοτεπὶ ρος Πδχὶ βαίτοι  ς : ηος λει ὕση 
Ρίεχυς δἐς σηῤιη πιοΐο ἀςοίρετο φυλῃ οὐὐπλιηρτοο τοῖσι ..͵, Πάοὶ Ρωΐῖεα δες ἰη τεοε πίοι αυάε δὰ ἃ ρο[τοὶὶς φιάϊο- 
το αὐ δομιῃὶο ἀμζαιίῖςην, Οσιοεὺὴπὶ ρτο ἀχαίας δῖον ἰπ5,). τατ Ειδῆῃ, Μεγουτίνηι. “2 
ἕογρτεν ἰορις Ἀσίας ὐδῇκιυάιη ἰοδεοη εἴη ἐπ ΟἸατοιποημα 5, «0 Οἰμοβανν, Ο᾽ υμπᾶν, ν τί πΠοπγοπιποι Πιυ] εὶς. γὰ} 
τ δι αἰΐο νετιζο Οταου σοάϊον ἑαυερίπιψενβδι πε ἐκ νο- γαῖα Οἰγονριαάφηο, ἐοιετ οπηιθι ηοῇβχοίιηιν ςξοάιοιμη ἢ- 
τονίδυν (ξφυσητυτὶ ὅγγὰς ταπιθα ΑΟΝΔΙΙ φοπφα γεϊινυιτ. ἀἐσων τὰς ᾿ιγπιράαν ἰδσις. 
οὐρὰ Δυϊδία ἐδειτι ν ἐτὰν ἱπῖογρτοι ἔς Κμν ἀναρχὴ ἐδυξιτὶϊν 16 Οἰεἱρ,φικεμαπιἈ ςἰοτεηάυμν πος λά δογῦ τοπιρόπια 

τῇ ρενηαϊιόνε, πιοτίτὸ ανιτάταπι οἷς φὸ Ἐταίπιο ἰῃ, ϑ μι ῳ} τρότείν: ἐὐλυς ἐσ δρὶα ραππι ἠδ πνοιὸ ἰῃ φάοεῖν [κοείς [οά 
μλυμη πιοφαμοαυθ ἐηνλι ν εἴη αἴ ψιμιίαμίυιν, Ἀ30 φείαπι ἀρυᾷ γγοῆιπος [ξγίρίοτοι οχύβης, δοη δυτᾷ νοι, 

6 δνχειι, ἐν Δ ΝΑ μῶν ποιὰν ἐμέν! δαῦςε Οἴκτο. φιφθὰ αὐ λαπηο ῥγοβεί(ςἰτυ; (ἀπέξα {Π{μὲ ἐδκείκειις ρίοπο, 

μμεῖα (οἷς αὶ Ππηρ!εἴναπι ἀπίηλος ἔΠ ετα. [ἔδπὶ υντα ἀρυὰ ποι φιΠππιυο τληγό αιοίξεος Ἰρία πλίμι Υἱάςτων Ῥοδυΐίατε, 

«ἰκοίοσος δύλογια ἀρειρίδτυν στίανγι ῬτῸ βιὰ ριεοιτίοης, δὺς ἔμης νεγου μη εἰς Ὑ]τιπῖο Ἰμυῖας ἐρητοία ψεγῆζι» 

οἰαῇ ἤας ΄φυοηὰς Πἧαἰβοατίο πιὶς ἰοτο ςοπυεηιγειψυδ δ ἰομηςπῖρς τ6.4υἱ πυης εἰς ἅτ Ρρηςἰςλάμπὶ νεὶ ροτίαν (ἀἰο 

εἰς ἐλ μῴν ἀτείδας ἰοἰσλης γε ρίευδορτορίιεῖα, ντ ἢπι- 19 ϑοηάμήι εἵε ἀσπάζεται ὑμοῖς Τέρτινεγδαίμθαι νι Τ᾽ τήν. σας 
Ῥέικος τας ττι τ κέκυμαεαν Ῥίοτατῖς δοοιβάτα πὶ ργοσ. οὔ πὶ Ισεο ποπημ}]}} νοτυτι ουάίτες μαθές Τορένποςν Ττεην 
ἐὐπ ρίατοχτα ἀσιοτοητ. ΗἿ απ ν ἡ εἰ Ἰοοῖ πος ρεσυλπατί ἡμε ἴςἀ ρεγρεγατη, νῖ ορίποτ. 4 1» Γυγνὴνο, ἐν Κυρίῳ. Ηος 
ποίπίῃς το! ίοίος νοσαπγις ὅς ποίδεο νἀιοπιαῖς ὀρ φμεηηα, πιμάςιη τὲ το ]οσάτατνι εἴν ἴπ Οτῶοο ςσητοχταντ ἐτίαπι δ 

ὀίμφρε φαῖει ρείωει.Ι, (ντν πο νοῖρο οἵηηνὰ ςοπηρὶ ςἔταΓ) πιο- νατθυπι γα ψα τείετσί ΡοΙες, μα ἀίςας Τετοίυς ἐξ ἰδῆς 

μακοναάςο κὶ νετυ τὶς {ΠΠ|ν ρατίνθιις ἀςροπυγλυστιντ. ΩΨ ορηοίλαι ἀείοτίρ{ἴς ἐπ ̓λοπυηο,, κα οἰ μλης ὀρεγδηι Α- 

Φ (Ησνίῃμμ!} πρηϊηο ἃ πα ίογωπν, Ὑἶδ ἐκόκων, δίς τηνι ν- ροίεοῖο ργόρίει Ῥοπλέπυπι εοιππιοίαίίε : (ςἀ οππλῆο ἐ- ἢ 

ἀκίυγ Τογοθσης Οταοιμα πος ποπιεη δά νεῦρα πὶ οχρεος ἢ ζαπι (ΑἸιταπἀΐ νοτθο ςοπποέξοη ἀπ εἶτα ντ ποι ̓- 

ΜΠ|ΠΝ υἱνατα, ἱρνσοδηιίναν, γα ν5. δεηηνίνοιμι. Ἠοιἀικειῃ. εἰπλις, "4 Ονὶ ἀεβνιρβ, γάψας εἴ αυὶ ἀϊξϊαητε Ραιὶο 

16 ΠΥ ΎΥ ΜῊ αὖ οπιηὶ ναὸ αἰ ἰσπιη ἐσοίατας. εχσορί,ν αἱ ροτίις εχ ας Αἀμεγίαείίς ἀείςείρ νυ ΘΕταῖ, 

19 Μεβναονεάμεοιδα ὁ ὑμδῦ ὑπσακον ἔλνντια ἀς νοεἰἴτα οἱρο- φορν {πὐρβινοσανυΐο ἀπιρίψιιο.. Ν 

ἀϊειτία,νε Πιρτὰ,ι.8. Ετ νας 18 εἰν Πήςς Ἀ οἰπληλ, ἥο λά 5 (δεὐωι Τάϊος. Τα Οδίσγπν ἢν πο πεὶσ η δῖο- 

Ἀοιμαπι, αινοϊποα,ημοὐ λά Ηἀεί σον σηίαπν οπιι συν Ἐο-ς, τἰα Αροίιο!ίοα: νπίας Πεηγα, 4υι Ραυ υην αἰοέχααταν, 
εἰείειε ἐοπνιθυποιι, ἃ ἦι σα είδις Αὐτολιγιις  Οἰμάηιῖιε: Αδξιλο. 4 αἰτετίας, Μαοοάοηΐο, αν δ ρίε εα βαυὶι ςοπηίτὶ- 

ΟἸαάαν οι ὅς ὠσόροχβε ἐΠπ ας (υρτα νο] πυπη θα Ὑ||πὶ ὕυς «τάτ, Αι ζἂρἱρινϑηῖι ἀρτεντι), Οὐοτίμι!η) θὲπι Ῥάυλιο 
Ῥαιτίςυίλεειη Ἐςοϊείδιν, αι] Ἰεῖς ας τοπανιθα φυσι ας, ἐρίς θαρεϊσαυΐς,".14. οἶς ᾿ς βοτὶ πιοπτίοποιι ρεοδαἰη δ 

τλοηϑλθί ὁσάεχ, ριο 4υο νυΐς ἐννν. εν Βϑείκικηι νοινβισπάξιντωι ὑμᾷτ. Ηποραμέσαϊα ἰὴ Οἴατον ν᾿ ἢ ἐν κε τατὶν ρτιῖι- οἰίταηως ἰἰ αἰοπτίον 4 πδης σρη τοίην ἀΐσιης στη» 
7 ἔξ βοβοίονα αἷν ἀπεύκοι  , μονῇ Δοαιθη ρθ δ πιοριίεροςοάϊφφ αιιοαίεως τηίαιβ με παῖς κεῖ. τερον ἐξμνον μή ψμρς ἐοῷ πατες πὐτν " Νἦὰ ΝΡ ΤΗΝ (εήριαπεθαυμι Ἀρολοῖν: μος νεληου, νι ἰγίς ρα ἢ- 

᾿ " 1 ᾿ 

᾿ 



ΔΡΧΥ ΟΣ ἘΡΙ5Τ, 
οὐ τσοσπηεδι τ ποπὴρε νἰσσα ἰλ τπ Οἱ αοιαιιν ρστν- 

) ἑξιους αὐ ἡ νὰνό οι Ὁ τάμρῖιν Αὐϊυυδι γΓΟΉ ΠΗ: 

ἡονόδυ ὼς, γάσι .-.- - ---.-ὄ.--ὄ - 
ὥτεετ σοοντς το ὑΣΚ ϑυιθς, πε εις -ι ᾿ τὰ ἔν Ὁ , . ᾿ 

χρὴ Ὥς ὀκχλησιας δλχς. ασπαξιταυ- νει ἃς Εςο οἴ τοῦδ, ναίυτδι! || ρων ας πω ἔς 

ἐν τα ως. ργοζυγαῖος νἱ Ὀ15) 
γα (νη ἡ μπὺυς (γδῖεσ, 

μας ἕεφςος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, χα) 
͵ .» 

4 ἴ210 ἰεειὶο Κουαρ τὸς ο ασέλφος. «φδν" » [54 
εἰ νε!ςἀϊτέε, Η χαρις τῷ Κνριου ν δ Ἰησοῦ Χρι- 
ἰῴά εἰν ρεέι: 

ἰὼ ἰσέλ μὲ οὐχ θα συον 

ῬΑΥΤΙῚ 
νας ριοἰκως χυτην {Ππετολἰν δι νει οι, ἀἐἔα τὰν τὰς, 
ἃ Κομμι ν ςαννής ὰ εὖτε εν 

(μι. γϑιν!. " δ 1ω- 

ἕω Διν(ώγι 4.1 “μὰ 

: : “σὰ τ ἢ ωδηίω ἐν." 

(ὑγατα )οιαίηὶ α΄ ὙΠ |ς. ὩΣ Σ᾿ 
᾿ 

ἐν ΝΠ ἢ " “ωδως 

(υι ἀ 40 ΡΩῚ φου μετὰ πών των ὐμὗϑι αἰ μίω . ἐδις ς ΠΥ͂ΟΝ αὐδω. 51. 0, 

ἀει τοιὶων (4. . Ἢ οὐ ᾿ νοι! να ΑΥν ἀν λλ 4 Ὁ ἐδνη εα 

βειίουι Ὁ. Τῷ ἢ διανωμῖμῳ ἱμᾷς φηραξαι Κλ το Ἶ ὁ ἔα νοτο 40} ρῖ τὶ παίων, Ἰςμος 

διίος «βοῶν ῴ αΓγέλιόν μα κὸ τὸ κέρυγαίᾳ ἵκσοῦ Χοι ἡδεῖ ον ουπάυπι ὙΜΉΝ μκρυίη ααμ αι ταν 
ἙΝ 10 ω “ν δ ἤ ; - β ΚΜ ͵ ἐν ' οι ἃ ὉΓΑ(ΟῚ ' πα ἀμ δια 'α Ὁ) ᾿ἰφβι, 

ΡΤ πὰ σου, Κι, κόλυγον μυφηρίου χρύνοις αἱ . δλρ ΟΝ ρατοίαν" κὰν ρέμα τῶν εἰ βιφη τα 

ἐθρεῖκα ὠνίοι; σεσιγημᾶμου" αἱ ἃ το τὰ τῶι} πηβεῦυ ἱπαρφσόω «ἰα- 
4. τἰπι,..7 : ν᾿ , Ε' τως Ι [μμεφιν: 

ΑΝ ΝΕΡΌ ΨΚΕΕ ΟΕ 
'φὸ ν “0. ΤΩ . ἀν τὰς ἐν ΨΥ ὦ - ἢ 

ἈΡΟΈΟΝᾺ δ' Φωερρηϑῦτς δὰ γμυ, δα τὶ τῇ ἐῶν ᾿" Ἄλῳ ἘΡῚ ͵ ' ὶν ον Ὶ ᾿ ῳ Γ ὍΣ, "ῥα 

ἐλ οι δ ρισι» : νὲὲ ᾿ Ἂ: δ , ; ἐκ νὴ ὧν ἡ τὰ ἘΣ τς ἱ ̓ ὠτε μεν ἰςιἅ.. [4 

«4ι Ποῖ ροισο τερφατικῶν, κατ᾿ ὅλιταγίω τὰ ἡ Κν, Ι ἐς ὰβ οχὰς σι τὺ στρ τμν [) 0.  φνν ἴδω, δά οὐ δά... 
εἶκον ἄς (ἐμὲ ἐξ: Θεου,ρίς ὑπο κοίω σις Ὡς, εἰς πάτα τὰ οἸνοα ἰὼ πε : ἜΜ οκ ΝΞ ΉΉ ῆΉΜΝΝ 

εἰλιη, 4 ρος ς Ψ , ω (ΠΛ δὴ ) ἐλ αο κς ἐἢ 

εἰδίαναν α΄ 3, ̓ὴ γγωριϑεγτος, Ὁ ν πα γα ῆς ον ἠδ; " ὑδιοι 
Ἐυληξοὶ ὁ (Ὁ. Ι ᾿ ἣ ἘΣ πδοης ᾽ς 1! “ας ΜΕΗ “} 

ἐν νά ἴ)όω, μεν βατῶν κ 
εἰν πγόςἰο. 
ἐμ ὅς (δγ  νῦῷ “) ΘεΝ, δ Ἰ᾿η2᾽0 λριςοῦ, ἢ "7 

ὡδ νος'᾽οηΐν δόξα οἐς τον" αμῶνας. Αἰ μίω. ᾿ 
εἷς -ἦ με} γ (ἰχγινκ! [πῶ ἰώ, βαμφιᾳ 

. ᾿ σίρε 
(«ς.:. τ΄ΧϑὅΣ νὰ ᾿- ηἰ. Ἄναι -" 

νοινᾶποι ἰῷ ις προ ἤν ὐλ δο σσαδι οι ἢ . ᾿ ὶ ΑΚ τσ ὡς ἄρ ρει ἢ δέρξ εν μὰ ἃ ( ονιαθίμ 

δμο α ὼ. Πρ Ρβων ἰοις ἐς ἐμ ἀπὸ αὶ νρίνϑυ, δια ἃ “νας τὴς δα κε με δ ἐπ ωνμῖς εν Ῥῇαύτα ποι Δ 

εἰ. δουίμωςει, κόνου ἃς ὦ δ ἀγα’ Ἴλ ἐκ ΑἸ Μςν ᾽ν ρὸν, ΚΝ Ι [κιοιϊνειαίι διε ιμ4. 

Ἔν ὡς α --- ...ὕῬὈ.ὨὈ.ὥὄ - ----.- -. Ἢ ΡΟΝ ΜΞ ἐῶρῶς πρῶ ΟΡ  ὙΡᾺ ὡ 

Φ "γον μον ἐανύμό ΟΝ νὰ τον ἀλλ σι ἀπο .ν 77 δ κι 4, διά τὸ γα 5.4. νεῖως μαῖοερτον εαν 

ἕο ων ' ΠΝ ἀκ ΠΣ ἰν να ὑμεν ἀν τς μὰ 

γοζαυυ! κι ον] κε ας τὸν ἀσ ο πρα {ν τατ λὲν ᾿ 
ΕἼ} τατον 41 Πρ Ὑ ΔἸ Π}}} 1" γ 8 ἃ 

γα ἀν ταλ 1 ἐν Τ Ἀσοήσι τος δτγὰν ΠΣ 
ΚΟ χὰ ψ2 ̓Ώ ἀγιάμν ρακί} τον, ἐπε νθαπκαγξιας 
οὐ ριρορις Εμκιρρτασπάμαν ρει αν άέμῖν (μ᾽ ρα; 

ἐκκϊογυιῃ ρΡιχιοσιο Ατοα ἤιψις Δ. τ. 1 Ο  Γ ι 

Ἀυϑτια Οοάήϊεις, Ὡς (υίζεγι. μεαροί, δι ατωαιδ ες ἑαοὶς 
(υοα ἰδ. κεὰ μαυά ίωο κῃ ηδὰ μμὶς ἰυςο ςυμυσιηαν. 
Οχιεεὰη υγθὶς ἠοιῆςῃ ποι σχρτιλις Αγροιξοίαν ν (τ (ὦ - 
σιριλυπι ἐφ αἰβοατί ἐχμυερο,μῖν ςουϊςέλιμιν δἰ υύλι» 4. .ἐν 
Ρδιϊο λητὲ εχροίωυί. 

14. ἴαμα [λοανα ὁ χάρις. Οὐυἱὰ ἰνλες εαίοπι μάλ} τς 
Ῥοθα τιν ἀςρς νοτι Σὸν ἀρ Αμλε 5. τ Ννῤοτ 
ἀκ εἷς ιν, τὐρυιαμταγ, αςς μὲ γ 5 0 το ά ος ἀμηα 
ἀραι ηαν ἀθο (Ναν ταν δ κλέα. αἰάνι, 

' 12. .}. . Ὁ κου  δ ἷν ζοῖ 

Ὑροϊ ᾿ ὡ « “αὰ {ὡς 1 μεν ν᾽ 4 

24. ἀνιῖ τὴν μοι ιν τῳ δὲν ωσ ἀρὰ ΔΊΉΘΠΙΝ “ἢ “4. 

Ἄγ. ἅπ ὑοας χαίίαν “πη φορώοθα» ἐσεῖς ἤαπν (5 
ῬηΗϊοίδα" οὐ κα ἃς ὙΟ να πὶ άμο αγόΐο εἰλλαν τ ἐν 
τεια οὐρϑάανο, ὐχυπρα ιν, αὖ ποῦ νοι ἑμο αὐ μη ὼι 
ἐφ ρμείσοεα ἀν 81 Οὐ ᾿ 

«4, Ἰἰόκηνμνενο νι τα κατ ν τὶ τῳ ως λιιιδει αὐτὰ τ 1 

(υμεπιμ νὰ τ... Ὁ 4 {ΠΤ} ἐοέζει μι 86} “ἀκ ) τ΄ 

αὐ νον Μ᾽ νης εὐν ἐτρίισας Ερἢ εἰ καρ}. 
4 τον δω “. [4 ψιζνἱ ὁπ νι ἐϑψθνν ) εὐ αρ, 

Ἄὁνυιϑκν αἰνν, σαλοτα, νατι ον, ας ἡδην εἰς ἃ νννν αἰ νειν ΩΣ 
βοχυΐν [εἷς ποὐνν οτστηαια αμην ἄἄθενςολν ὃνν Ἰὰς - 
ὨΙ. ἠδ» ν γτὺ 400 Ε{εὐται ΟῚ» βφρίαμ  ἰνονν ἐξὸν (ρον 

ἋΣ τεπυρυν αυρι νεῖ πυθυ μά} ςαριι τι, πὰς 
ἀυδσὰ ὀείλνλι: (κἀ ἀρλίμωι εἰϊαμιθαν τον ὠνόυμι: 
ϑιοάκιι; Υιὰς Μδιι)ν.4.). , : 

«ἰ ἐηδοα!ανμμες ἀιβιευίις ἐεβότ Βοΐ, ΘΠ μιν: 

»ς λιν αἰϊψι νυ ἁΠα ἀερτοβεηάιμειν γνε ίαίν ἰσεὶν 

" Ὑαμ ν ἤυα "καὶ οἰ βίοι ίων πος δια 
οὐπποζ ιν ἀμ βαγτιςι ρει ρανεμοῦνν ας ἦς γνωριὄϑοινος 
πσιμς νει ὁ (φίλαν γεῖςο στὰ ἃἰς θοτατς Εταίμνων » 
{ἰ τὸ ἰειρον ἀςῦκαξ ουμν ριμεςςιίς τσ. ἢν το σεις ἀυζ ψὶ 
(υυταημι. 4,44 οὐεάκαμέμοο βέφιγοὶς υ τπακοι πέρ οῳ 
γιὰς (ρτὰ,ι.ς, { μωρία γνώραδ ἐντοιλὶ οἷ οὐίμτια, 

οὐ παλθναιν σα π) ςορ αἰττην ὀὰρο ἡτισγ. Α ἃ γεῖς 
ὕω, Δ'αμβε σέναν. ὁςἀ ἀμὸ ἢν ον ιμμὰ (μπτιαςιπρο πῶ 
“πὸ Δ γαἱαοι Ἰοῦς μος ἐδνι,, έν 4μιπν δὰ Γυΐὰς 
(νει σοι «αν αι Πὰ μὲ οθίως κεν εἰϊει ἐμ ἐισΐο σὰν θη εἰς 
ἀθησ τί κυ ανβοίδαν., ἠόος ἐς πν αἱτς Ἀαπνηιϑας 
ἰως οἷς ἀςορισπάαπν, αθθην εκ ἃς οὐμμΐνας ἀλίμι ντ 
ω ΝΗ ἤρου στσι δια, Μωΐσ λα, Οὐκιμμ, ἴτη. 
(ὰ τηαΐζωαν ἄτας εὐ ες ρεογίατ σῶν], Νά μα Ἰσιρὲ 2. 
“Ὁ τ πάρ Τ᾽ ὁσδησίζοις, Δ} γιμελφο, κὶ οῇ; 
: ἜΣ" 

ἢ τ ν΄ δ οἰ ζιρη μάλ σῳ. Τέως Ἰνγροτθάτοι ( θεῖ πνήτος 
νὰ γκτοι ἔνα εν ἘΠῚ ἃ τρί εαμῆν φαίμναπι, ὐἰουν νὰ λο 
οὐ υδάδιςον ν πο ἀορτὴ ς υρ Ἰΐς ςοιπην αι) υ- 
ΠῚ ΜΠ υπιλις Δ“ μἡ αἀδιτο νςιθὸ ᾿μαιλην,φιο τη ε}.» 
υαἰσρὰι ἕστο (υἱει ν ἢ τρατβειηὰς ράταοι!ὰ ᾧρν πῆς πϑ εἢ 

᾿Θυμηρίαιοιμὶ εὐτίοης ἐσεῖς, φυὰπι ἀυδά πνλιιε 1 
᾿Ἰοδιαίυα, αυμμ νιβείιςεῖ ςαρτφῖῖΐο δηιοοοάεηις τεὶλ' 
τιαμτν πλφοναζο ; Ὑἱἱ τευ μήας αὐτα, Ἐρ κοἴ.,.5..., ἃν. θσῖω 
1:4. δι νμεωά,ος ἀμΐνας. Νν ἰὰς ΜαιἈχύυῶν 6... Νοη: 

[ὸ 96}}} ὐάιςος αὐάμμι ΤἿ ἀὐώρον φεεωίονιων. ἐς ςἰνἰπὶ ἢ διαὶ 
ἘΞΌΣΨ ΕΞ ὺ [ ἰδίων ἰοίδαναν, } ψυοά οχροίωμοι 
ἰυὼ; ρει γοο. 
{1 Κριαδνθι, δίς. φρο Ῥ᾿υμαμι δος, εἴας Ἰμίετίρτι το 

ἐφοξ τα ΟΠ τοσνοιίληο ςοάϊος,ν τ δι αἰΐα οπιμες : ψιμμῇ 
ἀναω: 

ὑμμῃιριντυρμομα ταν οἷς ἐος τρί ἀῳπόρδλειει. 

Παύλου 
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΡΊΘΤΟΙΑ ρα κὰ 
Ἡ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

Κιράλαηρον «. 

; οὔσῃ ὦ Κορόνϑῳ, ἡμασμᾶμοις ὦ ει 4Ἐςεϊείᾳ Ὠεὶ φυς εἢ (οείη- 

ψνεῷ ἔμνοῦ ,ἀλητοῖς ἀγοις » σι πάσι τίν ἢν  (Δηδ βε δεῖν ἢ ΟΒεο  |οὐσέαμν, μου ὲ βέσιω κοι ηκες 

« 

ΔΡοφῬοξι αὖ 495" 
τἰοϊδίοο ρεος. .. - 

Νονὰ ἱντελρΡᾶ. νΝετυ»Ἠ ᾿ 

ζανρ. ι. μ" 

ιάυσυύς νο- "αδιοίρορ .- 
΄' ςειἱἱϊοης Αροῦο- φιδελφλα δυο 

ἰωυς Ἰεία ΟΝτῆι ᾿ πἰκό 
δ᾿ γοϊυοιδιείῃ ΝΙ" ἵν “Ά 68. 

ΝᾺ Ὁ εἰ, . δι δοίῖδε- ΤΕ βαθγντὺ 
ηος ἔτδιει, νυ εἶδ, 66α 

μϑαίοναι ν 

νίηυς ΄οφαϑὶ" 

ΠΝ ,..) Ἰιςῶῃ μὲ οὶ νοςκδιὶς Δὶς, «ὦ [ὠρηβο!οβ, πῇ “» βο ΔΘ 
οἷς ὕλπικᾳ λουμᾶμοις Ὁ ὄνομα τῷ Κ ὠ ̓ οιηιδυεὶ ᾿4υ! τ᾿πυοςδηὶ ἐστ: ἐμ ὑαῦ μρῶ λα τῇ μὰν τὸς 
ὑλθύκουῦ χρεοῦ, ὦ πανοὶ τόπῳ, αὐ! κοε.8. ταν ἀπτι" ᾿ Ὁοαιίηὶ ποίη Ἰείὰ (εν ᾽ Ἰ νι οἰνβο, ἐμ μοὶ δὴ ἢ φοκ ἐμὰ. ᾿ηυουϊείοςο, Πόνριδε, ειϑιβανεν. ᾿ ἰρδ ᾧ, διωαν Ὁ δοβιο. γαίαν νῷ 

μπὶ ἰρίογυσι,τωπι ποίεε, ἐτισνὼ 
1Ὴ Δροθβοίος,ει (ο δΘοάϊελ ἀμ. δεϊϑανά ὁϑείώε ἰαιδεόσαι εὐ. οὐ υεξ εἰ τ, ἡμωδι (ἐπε ἐδυίδει θα δέει, (φἀ Οἰμἰθὲ πιδδ δι βεείει ει, 7), ΣοβἈΦ- 

ὦ οὐϊυιφίωνι ὀφϑουυ, ἰοϑϊνων (Δα «ἕλοι Ἀδς ἐοθεὲαο. 4ς Ὧδι εἴ φιλο 4.α πιδέιμ νἱωμ ἱδυφιδιμμοὐὸδάδεοοεδονυε ῥδέεδι. 
«Υει8 ὠεβοὐιο δοειείς (μβοὶ εανηνα να. ο. 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΦ,. ΙΝ ΩνΝΙΔΥΦΆΑΤΙΟ ΙΝΥΣΑΡΔΕ: 
τατί ομί:ε 

ι Μοιαθέδι λούς Ν άς Ἀσαλ).1.Ὑδὲ οοα Νος (δητὺμο, 
(δὰ εἰ «κέλτη πϑιλτ εἐροίωλανυς αὐ ται δ Βυιωε ορηλο- 
ἱδκυτῃ ξεν διὰ δἰίδγυιη ἰη(ςεἰφείουνε οζευ! δέ. 

ι δφέβῥεσω, ὑγμεσώάνως, Ἀλεο ςὀπευζμοηι βοίεδαι 

προῦυς (ςεἰδεγείως ῥγασινᾳ, (μέ βιωια. δοὰ νὴ «οὐ εξξι- 

“αι οπιηιδωε (οὐες ἰδιετάυμι ξαξεωια ροιμς υδιη νοῦ. 
ἰκκυμὶ τάτιο μλϑεε ἰω οσροιδας ἰέαβ υς. ()υσά λυζείι δῖ. 
ὑεῖ ὦ νεεθυμι 5λη Διβεληάι, ἀς ἐο ἀΐκωδυε ππιυλει ἰο- 

᾿ς δίας ρεείςτο5 [041.17.17.δ. Ἀσαμό ιν. 10 Οἰναζο [6- 

ΒδῦυῦϑδΙΤν ἃ. 

τι [Ιαὐσέδες ποίει (τε, ἰών ναΐοδι καὺς ΟἈεῆυα, 
Ριο Ὠεο εειρίὰ δ ποίςεις. 

4 ̓ νδων ἰφιν, ὦ νανπὶ τόσῳ. [ὰ οὔ ἰὼ 4ιλιμ α΄ Ἀλιας Ἐςεε- 
ὧ. Ἠλδᾶερωςν επιω εἴ φειεὶ οἷς μας δίσυ μασι γορῦ 

4 φυιόεπι ἃ ἰρςειδίμος (οτοιδι, ἀφιηςερε να ὁ το χανε τὼς 
ως Αςδδις εςελείδιν (ςεἰρίλινι ρρᾶι οι τα αἰϊσσυς ἐρητοὶς 
μιπιοιευι δι ἐριδοίὰ δα (}1 16. νος νὰν φεητ δο- 
εἰείμε ρτορτιὰ ἔνι Ν πὶ δοίριωι ὁ (αἱ βο δίῃ μὰ εἰ οεπᾳ!- 
Ὀυε ῥει οὐὐςεη τειτδαμα ἀιϊρετς Εςτοϊείμς ἀνολῖλπν ἤλος 

βωχρεύ ὑεῖ. τα, Ρὸν Οὐφβενα !εβοαν,νὶ ἐὐλλαλ Οὐάς [Ὁ ἐριτοίϊδιη ποη εἰ φρωσι ἐα ἐλίς, ρώρως τυ εχ ψώμο εξ)- 
(λοὶμ εχρίνκλας. Ἐξο νετὸ δωυὶ ἔετυλτιε ρεκροίιίου εἰν 
ὑηυὸά αγείως ἀξελεῖςι φυοσισόο θεὲ Ῥεκει ῥεῖ ΟἈ νίαν 
(ωμδιβεεῖ, ἃ τε νη οανίααμ ςοἰαυὶς (ερλελῖος δ ρυτ- 

Δοὶα ιτδέϊδοος μωμει. 
ζῖ { ῥοιαί, οφυαα, ἢ ἰϑο ἰβίδιμαν, ἰωσν οὐδέν, αν- 

πὰ πχὐ νυϊξδιλ, Ἰρβιων ὧν οἵδνο. Εἰείπνρε, }΄ αἱ 
ὕμεῖνι τὸ δἰμε ἐὐαίξοτες, πεηῖρε ἀσδλοήο νὸς ἔμ [νο, νεί κοὐ ἐφο. Ἀεἰυΐειμδι φοιπε μᾶς κ4 σφ, υοά δι ρίε- 

αὶ ἱρὰ ἐκ ἰα ποδὰς ἄς δε 1 εο. Ἐχώεαι (λυ ἔκωτιντ ἢ πψὺς τολᾷ οὶ ποσμος ἰδιςεβεςίεν ἔδωυμι διὰ «ζο ἴ2- 

ἰδδὶλ, νι. ἰοζτι ἐδάεια υετδὰ ἐπι πιοάο ἐοαυς;Σίετι, 
ἀν τῇ ὕτα ἰριετρεείλσωδ ιν τὸ ροτὺν φυὰλπιν εκ 
1ΥΜ, γωω βιΐω, ἀλυϑοῖι ὁγι μά ελίφυον Όευι 

ρναρθὰ λα θοαίκδις (δὲ εξ, δι γε, υοι ἤει 
(λρδιίεδεεια νουδωις. }}}2 εὰ ο πιεαι ἰληξειβοδ- 

ὑραν 2 ἤπεπὶ δρετίτ, {Ππ||4 ἀυτειρ προ τλα εἰ ὁ ποῦιι 
ἀδβοίλζυ τ γειθυτα ΜῈ [{54.] κὶ «ἢ νσίλις ψυά Ἠε- 
ὑεβοι ατοτάυαι φεοίλεατς Ἰρίιε ὑσ ἐξοας τηπιυ σιν φυοά 

ὕλοη 8 Δἤεπιοε φὼς ςοριυπξυπι οὐδὲ Κυώιν, νἱ (ὰ 
εοτςῶισηις ἔρεοιςε, 4μι2 ἐωηίλχαῖ ἀιχεῖδι, Κυρώον ὁ- 
ΗΔ, 1λωκοο πολ ἐνὶ ἰὼ 4. οριδιοῦς εἰς ῬΒοσυς:, βεϊποὶ 
νει Οἵαςος (ςἈομδίδλα δοανπι, ττερηυα ζ(δεγιοῆφ- 

Θμιυι ἃς ΤἈρορ γ λδυς. Ρεμαρλη) ἐβίω βαὶδὰ ἕξιν ἰάο- 
ὑςὰ (λυ ροῖδι πὐίξτεὶ ἐὐς δος φάμῤδευτ, (ἰ ἐς ἰοζο λο- 
εἰριατ: ἀυυμῃ λοις ἰωμεες ἀιεμΐς, οπιοδυς δ ἰλ οὐγδὶ 
ἴσιο. ᾿λειμάς ας ἕος ψυμέςαι γμάοις γοίυτῃ ἐν Ραυ" 

Ὀκοτηδιλίων νὰ φυὶ νιϑεϊίςες ἰοἰο νειδο τος σστηςε οοη- ε Ὁ ἰωε Νοίευαι ἰοσυπι υοϊεῖ ἰυώπαι, Υἱ ἱδεςεβεείδιυς 

ἀκ: ἰεγίάυπι νετὸ ρυδίίκλιη ἐάημμις αιμμὲ πιά πὶ: 
εὐρδίοσειη (ξαίβοιις, [χὰ αὐάς «μων τε ἐρίὰ ςοπίεπτιαι; 
4ν0 πιϑόρ εἴδη Ευ τ διμίμε, οὐδένες 1 Ἰοιπογὶ τατείρτει, 
«ἰϑίκες νείῦυπι καλώδια, ἰίθεο [}μι4.2]..(ςδιδειιεα νει δὲ 

Διννδγαίίις ἢ ᾿ψϑίοζυιπ. νεὼ ἰοζαπι, οὐρθλ. Οςβείυωι 
Ἑεεϊείμμε. Ν δὴ ὅξαις ἀζς ευνυεευάο εἰ Ῥαω νι (εα- 
τος «οιπρείἰλας, ἰοις ςιμα [νάξιε «ραίωδᾷει, ρεαίετιισι 
᾿ῷ ῥτοιαμιίπεαυς εἰἰλιῃ Ρεωΐμε εκ ᾿υάβὰ εγᾶι. Ἡΐς δυ- 

ἐνῶ σὺ παρέμενιι Κιελεμα, (ὁ οαιοόοω, σμ νώσιι } Ὁ (οὶ ὁε ἰοίο βοῶ ἐς το ίσως ἀδιΐωι. Ὀεδίαυε ἢ [μάσοε 

ἱλ δοιβυϊις ςοάϊε νι εἰἰλιη πιλαυίειριε ἰπξίειν σύμου. 

41 γψεγώη,νι ἀδηρὲ Ν δι παιδὶ ψυιόειο νμέετυς μας 
«οαίμευειαι Αροϊβοίμε ιδιιίδως φρροδεῖε, ἐς ᾿νάδα Υ- 
κιὼν μβεημι ει, ,ωυ πὶ ρει οεδεαι τεετάσωιη εἰἶεαι ἀϊίρει- 

ἱμαφύου τ αἷε, εὐνοε ργιοῦ βδι! δά ἰρίοε Οοεα: ἢ 4υνεκ ἰϑάκι «τεάμίειαηι } Ρυβτεσιὸ νά φυφῃνε οδέξι- 

τὐδοι, μαι δ ἀκωμα κπὸ νι ἐπρρ νὼ " ἑώλονι ψυῖο, Αροϊοίωμα μος τ. ᾿ς φιμιε νὰ νεται Ἐεδί- 
(δὲ (σείειν, ι ᾿ μροθ θαμῳ τοῖς ᾿΄ πνμ, Κ οἱ βιο νεὶ νοἱήνο," αὐτὶ κ νμλδρ  ἀιδωηθίοε, [ς ὁ 

λεόδων, ἐδιιφέδα ἐϊ γεεῦυμι ρεορειὶ ἀς ἐο ἀϊδιυτ οί Πεὶ 
εὐ εἰδιιοῖς ῥεείι, νὰ 4ιν τη μεγιευΐο οἢ οσα- 

βίεωνω͵ νἱ ἀΐεις Αροβοίυι οδὲ εἰλδλλις Αυδὲ, ρδῖεγ. [8- 
ἐς ἔδδδαι τι κῷ' αυνιυδυχμ μιο ἰϑι9 δ εὶ ξυΐιυ δοείφιλεμι, 

κορυΐ διὰ φουπειδίίονε ἀδ ἴξ αὐτμ' το οὶ ἡμδ, δ᾽ φβυεω 

δωβνο νι μεοιίν περ νἱῤελιυι ᾿τς ἀεζψειε θ ἐο 
ἀυοὰ Δροίξοιυε ἐβαίδοες νεεοεν δια εἰς ἐοσισμιως. Δὲ 
εἰ ςυΣ (Δὲ ἢν ᾿ωπηροκιοιὰι ὶ ΠΣ ἐεξῖὲ 1.» 

͵ 



ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΗΙ Ἰος 
εἵγινσολοτ εὔίσπι,. δι1.ΤΊαν.. πα ςγπΊο βιπίυς ὅς φαΐ ἠ τιπὶ ργσροίειομαπι νίις : νι ρἱληὸ ἡπορτὶ ἤπι αμὶ ἐπὶ γ}- 

Αίετς πὔψυδιῃ ροῆις, εὐδαῃιτατίοης 44 βάεἰ!ς ἐρίς τες, Ἰαίβιτυπη διιςηρίε φοπαπτος Βοιλιηξν μηροίτος ἡεεξμγς,νς 

ΠΤ ἘΡΙΣΤΟΡΑΨΥΝΤΙ Ὑβῃ 
τἰίοης. Νερε ντιαιν μνὶς δ ἐπείο ἐμ εν ας θα ἀἰθθιεςα. ὀμαπος ππιιρὶ ουπι έπιχυς Ἰοπιίπυσν μάθε Ε 

τίοινιο βιπἀλιπεπτυιη, Ναστε οοβμδ ναι ἐξ. τον γᾶς ἰλξείαμον ἵει 4ις ἰητον οος γἰβε δε Ή ΝΣ ῃ δι ᾿ Ἢ 
δ υπο Ὧσο νοςατὶ (ππει δύ τῇδ ΟἸε δ ἀπέξιδοα ᾿ ἰυ! ἱ : αι ὐρ ρηοθτα. : 

Νὰ Ὀ ἑῶτε ἕ μπϑηδι πη τβο σλεῖ . κὰν επνῤιτθὰ δαδνηςς ἀϊοίκιι « βεν φμεῆν ες δὲ οὗ 14 εξ, ἐφ᾽ οὗ ἃ 44, νιδῦος ει οὐσίαν ἀιίςεγρᾶς λυῖ Ρεξίοπασιι ἸπΣαυδ κατ μιυςεβδηῖ: ͵ 

τρησυινι ων ἐφορ" ως πρλατσοιης Ἡνῆρνκας, μροίσορθη τροσει “ : εἰἰλη Οἰατοπιοπίληιβ οοάςχ. ΕἰἘ σηἰπι ρτοιρηίσιια. μ4- δάμιοσῇις 4'οῦ ςρ γον Ἰὰ ἀιίρυϊλι ΒΔ6}.η Ἰδτο Ὡς 5ρ. Δηέῖο. 

ἜΤ": " ὑχὰν χρῇ ἩΔΉΝ ὅπὸ ἀρ Θιὺῦμ"} «᾿ Οἰπεὶα νος δὲ ρὰχ ἃ [)20| 3 Οὐναινα νοῦν ον ρα Ἦν Πρ ΠΥ Ων 

ταίδ ἔρως ἣ ς η ΐ ᾿ ᾿ εἰ Ἀὸ - ΒΙ , “ Ά Ξ τ , το 

πὴ νιν! ΒΡῈ ων ον ὑ..} νὴ ποῖεο, ὃς ζϑοπηίηο [ει εὐθλνὶ πῤτυχνηδ ΩΝ : γωνίων τῷ “οῦ ἀυτεῖ ἡησοῦ Χοιςοῦ τῷ Κυ-ἰ Ἰνοίλι εἴτις δά ςοὐπιπυί οἢ ετ Ῥνπμ εβ» ἐπ βιώεξαιετο 

. Ρῆωι Ἑαεϊεῦῖα «(ἄ ᾿ εο. τὸ Ῥηδι. 6" ᾿ | ' ΕΜ ἸρπυςεΟΠεῖδι Πλοπηήηη! [ἢ 3 εμε 1εβν Ονηβε ον 
Ομ : ἢ σγις ἜΡΙΝ δβὰκον . ' υδ. ΤΡὴη ι ᾿)οπληὶ λει ἢ 

τὸν ἐπέχῶν “ἈΝ νι ΝΣ ὲ 4] γΟτγαιίβ8 ἃζο Ὅξεο τχεο ἔσε:- ᾿ Θναμμ ὁ ἄδιοννο ρου Μὴ»: Ἴ ἘΝ νη ποβεὶ. 

 Ὠξδηδλίυυε ε ον ὁ,» ν [5δ6γῦ ἐφ ψοῦι δ. εἰ Τλοὶ ω "Ρ βίοι ἰδ ζταιία εἷς ; ) 17 Οὐίεογο αμξεπτε νος, [[4- Αὐτοϊαν 

πιά νἱεἰ α ΜΈΣ τύ ᾿ Ν Ῥε τὸμν εϑειδις 818 1δ 1 " ὰ Ὁ εἰ 4ν4 ἀκια εἢ νοὐμ 0 Παεακαλαΐ δὲ' ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, δχὰ τῷ 10] 1ργοςοῦ Δυτ6 Π) νοκ ἔταῖγεϑ, "γ61, μὲν ποιΡ ΕΠ 1λοπηηὶ εβειλ αι ̓  

᾿ ᾿ “Ὧι ἃ νεῖ ἐμιν ΟΡ ὁ σοῦ ᾿ ἽΝ ἄλιὰ οἱξ γον!5 ἰη ΟΝ ο] |Οὐνήβο Πεβο ένατος τὸ Κυρίου δ ἰησοῦχ ριςοῦ Ρογποιηςεὴ Ἰδοιηιηὶ πο ἔγ Λοία, |οβνὸ Πρίω ΟὐτΣ γυναι. Ἰὰη Ἰρίμπν ὡς: 

δὲ ῥϑυῤομῇ μὰ δ δ ᾽ Π ͵ . δας εὐ ον0μᾷ  ἸΟΒΗΠΕ οἰ νε ᾿Ἰάετη ἴὸ ἰὐ ἰρίωην ἀνέδδη φηνησι, Φ' πὖ «κάνε, ἀρ οδις 

ἷ ᾿ ΨῈ) β Ὁ» ᾿ φὴς εαρτλνός τρῶνε ἃ Ν νῷ , νιν « ᾽ 4ι401}}}}} ᾿ : ὃν σαι, 

ἈΝΑ σε τρ ὀπὶ ῳ ποτὶ ἡπλδνη δή ὦ τοῦ, ὦ} 1 Οὐδά" ἴῃ οπιη!Ρυϑ᾽ ἄττα! [- 1 ΣΕ ΝΙΩΝ ἡνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἠὼ 0-} Ἰοπνηοβ,δς οὖ ἔπε ἰητοῦ νος ἀϊ.} "Μὲ ἐν υοὺν ᾿βαῤᾳνία ἘΣ 
᾿ ᾿ -“ ΡΨ. δ - ; Ωῶ Ἶ ᾿ Ἵ “Ὁ ᾽ 2 ϑις τῶν ΤΣ ΩΝ . Ὶ Ἶ ᾿ 

ἸΠΙΩΣ αὐ ἐμᾷ παντὶ ϑρὴῳ χαὶ πασημνώσα" . εἰς Ἴπ ρίο, 'ϑοπηηὶ Ιραμςα (α΄ ἀβρνρις ϑνμεῖ τκῃς μὲν χἰσμᾳτα, ἦτε σὲ κατηρτισμδροι ον Παἰα ίεά {εὶς ᾿σοπιραξξί, οἀἀειη ΠΥ "ῶ ΓΝ ἐπήνθει 
ν᾿ ς “ο ἔ δυο» ἢ ἐπ], δι ᾿ ἡ» “- , Ὁ : εἴ Ἶ ἦ Ἰοΐ 

νἱάελυς 4. Καθὼς τὸ κιἀρτύρμεν αὖ Χριςου ἐόε. ουἸτατς,οπηηίηυς ΞΟΡΏΠΙΟΒΕ: : : ἐδ τ ἀυταῖ νοῦ χῷ ον τῇ αὐτῇ γγῶμῇ. ᾿ποηῖς δὲ φα] ἐπὶ ἐςπτεητίΆ. " διρηιβεαίμι Ἐβ ἐππρ τὰν πα νίαν 

οδίατ τ ζαιάθη έ μἶν. ι, ᾿ " ό »Ῥτουῖ το ἰπιοη νη ΟὨΥΠῊ] ς} 5ηοωεεβπνοηϊιην οὰγ;. ᾿ "" Εν αι} τῷ Ὠςοϊάγατιη οὐδ ςηλτὶ πλ1-| πιρίρν ἀε τοῦδ [τ δῖνες πρεὶ, ἰσαυδοιξ ἤπε 

ἐεῖα θεὰ κεύδε ρϑοι ἢ μηνὶ φοπΗγπατοηι βαῖτ ἰη νοΡΊς, ἢ «οηβεηναίηη εἰ ἐρυο. Ἐδϑυλώϑη γάρ μρε «ἴδ ἡ δ, ἀδελ--Ἶ [μἱ ἀς νοδὶς, ἤαῖγεβ τα οἱ νὰ ἀο- 40 ἡὴν 4μὴ βρὲ Οὐνδει, Αραμ 

δεαα κυᾶο. λαρ δ δὰ ὡς πὰΔῚ κα δα, ΤᾺ ἐὰν νι ἘΠ ΠΡΟ. ΕΝ, ΕΝ φοί μρυγὑπὶ ΦΠ Χλόης ὄτι ἔριδες ὧν ὑμῖν, πιείξίεῖς ΟΒ]οςτνφυδά Πἰιος ἤπε ἄνομα βμμε με αὶ βῦιαα γαῖε 
' ΜΩΑΉ γ χορὸ ἀπο-} [εἰλτη 9! τοςχίρεξιῆτες ᾿ἀοηςς “{; τοῦμ ἀ(ᾳ ᾽ , ᾿ ἢ ] ὃ υἱας ἐρίοις 

γε ἐδέειο, ὅς. ἁἝὩ“ " ὦ ἡ ᾿ὴᾳ , ἷ , Ρ μ, αἱϊα ναι α ἐχμῆ, θισῖ. 1ΏΤΕΓ γΟϑι , ιν “Ηοε ἀμῖενν ἀΐτο, φωδά οανυς (τορὺυς 

«ἀρίκομες ζάλυψην δ Κυρίου ἡ μδώ Ἰησοῳ Χρι- ͵ Ἰσλήτῃ Ἰοναίμυ5 ῃοίϊοτ Ἰείυς Ι ἈΓαρκροαβεμόμ Δί δὲ τῶτο δῃ ᾿ ἄςος ἧ εδβλ ̓ γε! ιι οολυῖ ἀιςονπησυϊος ν6-] νην μιωε νη ἀν. εἴ μκ4 ἐθοῖνᾶ 

Φ τ ᾿ ἜΣ τς μ᾿ ν"“ . τι ϑι ἘΣ Ὸ ηξ ἤν Πε(ν ΟἹ ΠῚ γὼ ᾿Ὶ 2 [τύπι ἄϊςοτς ΙΕ οσυ ἀ (ηπὶ εἰἰ Ε. ὃ νάεν ον 4.» ΠΟΉσΟΥ ἰ8πὶ 

γοδεκιοστιη- σθ 65... ΨΩ ᾿ νὴ ΣᾺ ἐπὴν τὸ ᾿ ΤῊ, ς ͵ ᾿ } ᾿ ; 60 αυταξῃ) “Ἐκ 40 ς Ηἰοεν 

εἰίον ἄμετα οἷς καὶ βεξανώσει ὑκᾷς ἕ. πέλοι ὃ]. ἢ Ωυἱ ει εἰἰάτπι ςοηῆτ-} εἐ[ ΟΦ’ τουβεπναθιμηη Ἐγὼ μδῳ εἰμι Παύλρυ,ἐγ δὲ Απολλώ,, ΠΡαυ!ΐ,ορο ἁυϊώ Ἀροί!οερο νο-  ', ̓ τῖν αβοῖο, ἐζο υθινας ουναὶ 

ΕΘΘΙ ρεοῖδς. ς ἐκ’ τ νοΟςἢἜΦ κι τηδϑτ νι ὑγὴ ὁ 1η-} [ὋὍνἱἥνεῖ ἫΝ ΣΝ ΣΦ Δ ͵ ὟΣ Ω ; ΠΝ σεὺ Οἰρθα, ἐφ ἡμῖεπν θὺ4 ἀϊίςοτ ἀέα 

, παῖς ἐγκλήτοῦς, ἐν τῇ, ἡμέρᾳ τῷ Κυρίου ὁ] 1] ἩΜΩμ τε ἐπαυ μὰ 115 κέ αὐ βημόκοι ὅμὴ ἐγὼ δὲ Κηφά, ἐγὼ ὃ Χριςοῦ. τὸ 'σορμια,'ἐρονοτὸ ΟἸλ1Π|. 1 εβμ τυ δον ΔΙΟΤΟΙΝ 

ὙΠ] ..ν “ “ . ᾿ ωδ᾽. ΤᾺ’ Δ μδ " 
. ΠΡ 

ΓΤ εδῷ " σου Χριςου. : ΤΠ μοδη ΤἸοῖ Ομ -" μοξήνὶ τ Οἰνϊῃι. τυ μας μάτι οἱ ἀς το εν (δ πατῖδαν δ δυῖδαν ἐς τα φυσην οὶ το ἀοϑεῖηλ δ᾽ οχυΐ φοπίοηρειδανοη (εἰς δ᾽ αἰϊὶε ἐπαπευπ τα ̓ κθρ . 

. Δ. ἘΠΟΗ͂' .ι8 ὃς Πιςὺς ̓  Θεὸ σε ο δ ὠκλ θη τι ) ι- ΤῈΣ ἢ τς ᾿ φἱ: οὐ τι] επι 8ΔῸ οςευρδείοης,ηυρπίδιη οχ (εἰϊεσυ νἀοινφὶς ἐπι 6] οχοιῖε ἐστε δὸς οἱὶς πιυ 188 ἔλδιοπει, δισλν} αὐεδαν ἀρειΐς ἃ ἰἀϊοτυπι ἐ50- 

{Μ᾿ φ)ῦση συ Ἦ Εἰς ΚΘΙΠ} 9]. ! ΕΠάεἰὶς 9 Ὠει5. Ῥέτ αίειη 9 ΨῬιΜδὶμ Ὄομ,ρεν " (πιναοά Α1})} λ0 2419 ἀοέξοεῖδιι ρεπάξτευε, πομημ}} νοχὸ συλιι {δὲ ἐκ οἤξηι δά ιννε οπιη αν ἀοᾶοι ἐν ἐε κἸ (δι ἐπε, (οἰδι ΟΠεὶ δὲ (εἰς ἀϊ(οἰρω" 

«ΤΊ ΟΠ ς .4 
Ξ ᾿ ἐθὼν Ἰοτιεχεϊυῆς ἀοδοτυβονοςάπιοε, 

: ΝΕ Ν 

ἃ Αἰεα εἰ εἰ! ἀ ποιαίηδεισν 4υο ρεσοίρυὲ δουκευάπιυς, φ4 Νεταπι ποεαπι Δοποτυὴν νίμπι ἱπ΄ ἐο ροῆτυπι οἤσπάϊι, γε ταὶ Ὡς 
[π {ρῆν ροιοπείαννε ροῆελ α δε! ε δίηυ αι 4μαπὶ τυερηοε δὰ ρἸοτίδιη δὶ ἀιιδέιοινεαν ἐς μὐμϑλνλαι ἩΡᾺ Ομ ἕκει ἡμλμ τύνη ἡ Ν ρυῦη ἘΝΗ͂Ι 
«δηίοροιο ἐς τεςορεῖς ἄοπις ρίδοσαπειφασπιθσο αἰμι} ἤπιε ρτα ἐς φυα ἴυπι ἐχροβληἦΔ. ἀκ Τείατυς [δ θεὲ εἰίδην ἐπ ροετυπι ἀς ̓ ὐΑν λωῤτα 
νεοὸ Ῥϑιςηεῖνε ἔειδηις (ς ροίϊεα τδρεοποπάϊ:ἤπιυΐ τἀιπει οἴει άϊε Ὠεὶ νηΐις ρα: εἴς τὐπὶ ἰδ πη, τ πῈ οτίδι σοπιρ]οπιοπίθτ ποῆτς ἐιαίμίι ἴδ, 

4 (οηρνννμηδοηνο τ) » κοινωνίδρ ΔΙ ΟἿ τ, δοεύεεαξεην. Ἐταίιμυς, ς [οοιηι ρετείπεας. Ετγαίπγως νογὸ ἰοπσίυς ἃ Οτῆξεις τεςοίι 

᾿ ὥρη γείων, δ. ἃ Οοπιπιιπλοῆὶς νοςεδυϊαπιί να τεξξὲ Ἰηἀϊ- ἀαυη ἐπιογρτοιλγοζη, 56 [ἴρεν ἐδιευτοπε οονβων : πες (εὶς ἐς 

ας ἀοξει ποις ᾿πέρερτος)ϑς Οταταπι νοζείῃ ὅς ποξεάπι τιᾶπ) ρετίριςυὲ γάστυς Ἰοητυτυς. “" 
αι Δ) εἰαναίωπν ββ, ἐθοκώϑη. Νυἱρατανδί Ἐταίπηυϑ, δ χηήβια- 

; πῇ ον Ξ Ἐξ ξξεος εειςξι ωξοωςς ἤματι ἐαπὶ ἱρίο ΟἈγηϊο ςοπί μη τοηεπι, μα εξ Ευληρ- 
: “- ς κ ΤΣ ὙΠ. ἀλτν : Ἰκα ρει οατιοπίς βίο πιοίίας ἀςείατας. τὴν ει, ἐσημβνϑη. ὈοοἸατας δι τὰ δηλόν ΑΙ τὰ ἀΠΊρ] ας υὰ πὶ 

ιν 53. Θεά χώρας. Νἰὰς Ἀοπι.:.7, ρὲ τότασι πυης γογῆ- ἐᾷ αυϊάςηι ντ Οοτίπτλίος ἰαμάςε, ἱπιὸ γτ ἱπάς δττίρίας τλῆν 10 Ζάεπην τὸ αὐτὸ Ψ αἱ τα, Πάν (μην, ἃς φιο ἀἰϊκίηνις Ἀο. τὸ αὶ συμωνγιβνονγντἀρυά 1, ἀτίπος ἀηξογιπτ Ὠςείαγαις δί δι πὶ- 
κἰαπὶ σχροίυίϊπη!ς. “4 κ το ιηπίογοιη οςζλἤοηςπ) οοὸς γορυο ἢ άοπαὶ φυὸδά τἰς 40. 1.16. { Ὀ βιάία χίσματα. Ν αἰλτα, δ εἰναι ἰὰ οὐ, ἤρατο 5ιξ ςηῖπι Οἱοοῖο,λά [λιςείωπι (ςτίδεης, ἱἑαμε,ηφμζ, ᾷ 

4 1 νηημ ἐν παντί, ἥυσ,ντ νοττίς Ἐγδίπλας, Ονεέδιην 
Ἰά οἷ ὁπιοὶ ξειοτς θεπεβοίοτιιηι φυα ἰοἶες ἘςοΙε 4 εχ ξορίοιιις δὲ ἐχος Πςητίυς 1π ἰρίος οχαδεγάδδης, 
ἴ)εο Ρετοίροτο, αι; Ροΐϊελ τουοοᾶς δὰ ἀνᾶς ργαείραλς ίρε- 7 “ἀεουν,ῶς. ν τ ᾿ος ἴοσο ποη ποῖαϊ βπςπ), ζοα εἰζο. 
εἷος (δ φιυύρυς τε αι ςοππρτεαμάδητις, πεπιρς λόγν ὃς ἔξιιπητἴσυς το ἀπηοταπὶς Ἐγαίϊπιις. ΝΗ 
γνώσνγηθοταπι ΠΠΠυὰ δά ἱρίληι ςοἠγηηοἀὲ φιοά ποιιετίς χ-ο Φ 10) 0}. νηὶ, ὑφερϑαρ. ΝΟρΑτα, εβε. Ἐταίπι. Ὁ οι 
Ἰιςαπά ἐπουϊτατεπι, αἰτοσιιον δά ᾿ρίλτῃ σορποίζεπάλτιῃιθ «ρὶ». ν τάς Β0Π).3.13. ἐπ τ δον 

μος ερίω ἀϊεενάωπι ν αϑέαηε βοὴ βεηβεαπάνην βίην, [τἀ εἴίρην 

40. Εἰ ἐπίηι (ντ ὁρίηοτ ) ργορτὶὲ χύσμα ἔδιι διχοφασία »ἀπἰ- ἀοείατάπάμην ατὐ νον 5 νιϑὶ πρὴδὲ ἐ{{ε βοννιε τε ἰδίαν χιαιίρι. 

τοι {ππιρ  είτος ἔσα νοϊμηταάταμ ἀ Περι, ααυ τ αἰ} Ροττίποῖ αὐτῷ μυίας νοςαδυ]ι ςαρ  ζατίο αά (ερτεπτῖᾶ ροπ- 

4[ἰς Βοπιίηϊομς γεὶ εχτοτηίς τἰτίθας ἰτὰ (μας δἀάϊξει, νὲ 15 ἀὰις, ης νίδοϊιοςς Αροίξοϊυς ουὐνὶς ἀεϊατίοπιτειμετς νιάςᾶ- 

φιᾶπιης ΑἰΠοαυΐπ ἴῃ, ἱρῆς το] ΟΣ σἀρίτίθυς οηίςπτίαπτ, ταις ςγοά!ά ἔς, 4... ἀοηνεῖέ, εὐ ΟΒίνει, ὑπὸ τ᾽. Χαόνε. οἰλίδις 

τἀπλεη δηϊτηὶς ἴητ αλ!σηδτι, ὃς ξδξίοπεος ἡυδίάλη) ἰηςλητ: 

ηἷϑ λά λῃγθίτίοηεπι δὲ οὐ οπτατοποπη Δουζοτοηταγ, ψιηῖο δχοςασίαι» ας Αροΐοϊυς Ὁ Ἰιατοίθως ἀπκίηρυῖς Ολἴδζ.ς. 

τη ΕςοΙς ά τογιιπι ποτίτίδπν ρογείπελτ : δά ευλις ντγίαις 
ἀοπὶ ἀδυίμπι τοίστ ροίπιηε, ας ἔογταπες ςτίαπι ἀοδδς φια- χρόα. 
ἐἰδαις ἴηι δᾶς ἐρ οἷα ἐγαξξαπτιγιουίις μας εἰς νοι  ναὶ- 
ποτ ς ἀπ τιδυτῖο. δε 4 δι ἀρροιἐ ροτοίξ μὰς τηρ (ογιαῖα ιν οἰρί, Ἰοχυίταν δαζοτ Ῥδυΐις ἀς ἰτατο ΟἈειβὶ 
ἀϊκεϊδυτίοης, ἐν παντὶ δοςίρι ρτο [π᾿ οπιηὶ τς {ἶμο περοτίο,. 

4 ἡ αι βεὺη ,ἡπλου ἡ ἐδύα [αυτας εξ 5 γχῖις ἰπῖςγρτες, 
δι. Απηριαυίηγις ἈΘην.2.4.. Ὠἰυϊτίλγιιηγ δομηίης ΟΠ,» 

Ἀδὴὰ οορίλτη ς ἀπά ζτίαπι ἥρ πἰβοατὶ ἀρ Ραυΐαπι: 40 
πιοάο ετίά δρυᾷ ἑάοηςος [ττίρξοτες τ΄ πλοντεῖν ρτο ἄνπορεῖν 
ξοίρίτας. 
νόσον, Α Οπνηὶ ἰφημενάν [μεμί αἰ εγὼ παντί κόγφ, Η ς ἀσπνιηι 
Ἀροίοϊυς ἤχηί σας φὺς ἰπτ ορεν φαίρας (οτίηι ἢ} ἀθιι- 
ἀοητ πα σπιὴ! πσφοτίο, άχις γοἀιηἦας ργαροιτίο ὡ οχ 
Ἠεδισογμ!οοκηοινς Ἐρλε, 5.4.1. ΤΠιὴ.6.18. δοίεης 6- 
πΐαι Οταεί τὸ πλουτεῖν μοτίι3 ἑοπηςξζοςε σαὶ (ςουπάο ἐλ- 25 ὅτος οογᾶιη Ὡςο ποπΊο ῬοΗ͂ϊε χηορίτὸ ςυΐρατς; ἰὰ εἰξ τοι 

ΝΜ γ᾽ ᾽ 

ἥι δυξτοττίο ἴπς ργωροίκίοις Ὀατγείσι αὐτοιη πᾶς τὸς [ο- 
οοιντ Κοιπας 4 νἀ Ὁ 07.1.1 δι ΑΠ δὲ προ ποι οἰξ νηϊμοτίλ Ὁ. 
Τις,ἴϑά ρεγκοϊληι τοὶ ἐσ θά ἀρίτις ἔστη ἀςοϊτατιυοά 
ἰδιπον παγίιν ἐτὰ εἢ πος ΄οοο ἀςεἰριεπάνπι ντ πιοπηίηςτί- 
ππις εἶτ χυσά (ςτἰδίτις ἰη τὰ, ἀμ, ον οὐνηςς νι ςΠςος, }0 ἐςιζεπν, 
ὑτάψον πὲς νοτίαπιυτ, ηδιΠ[ εχ ράτίς ςορ ποίροετο ἄς ρτο- 
Ῥβοϊατοίζαφυς ἥπαπι οπιπειῃ (εὐ βιοποπι, οπηπέϊπηις ἐο- 
ξαἰείοη ἐπι ετίδαϊς (οτίπελιίς Αροίοίις, φιαάδιῃ εἰϊ [ρό- 

εἶδε πγρογθοίεκ . δά ρυίεπτεπι ΠάεΙ ΠΔ ἐσπάϊκίοηο μι τας 

{χ(ρεξίφηιες, ὠνπκ. νους ἡ 
εΠ ἰητογίπι ἀϊηγ οχροξζαιὶς : τ (ςρτιπι ἢτ Ἡπρατις 

ἔθυσε βιβεβαι, τω ὑπεκαλυψιν αἰ βλτ δ Εγαΐ, 
ἴλας. ὕλυα χονευρυτὰ πὲ γον πρὸ ξἴδη) α(ξμπιὸ μπ λῶ. 

δ Ρεῖγας τ ἘρΗϊ.7.δι 12. νὰ 
8 Ομ [ει] ὃς. Ἀ ἐεροτεπάϊιπι οἵδ [οὶ μοπεη ὰ γετ.ς, 

νι ἀΐκετγαῖ ὥχαρις ὦ τῷ Θεῷ» ὔναεναι ἀφο Τεον δε Ῥλυ]ο ρΘ 
12} τῇ χάριτι τῷ Θεοῦ, ῥγὸ 595 τῇ χάριτι αὐπῷ. ἰά εἰξ ἢ» ΠῚ 
Ὀεί,ρτο οὗ ριγατίαπι ᾿ριϊας., Ἰσροῦτο δητεοσάεηϊς ὡὰ Ηδξ- 

αὐ ον αὐτῷ, Εταίμνυ"... Ρὲν ἐρίμν. Νἰάς (αρτὰ, 30 δυο πιογέ, ἰοςο τοϊατί αἱ, Νάφας οἵδ υοά μμιδιῃ 
μὰς εἰ πρ οβξκπιάατυτ ιυμη (ρογιογος νοσῇςυ]!, ποῖπρο 
ι36.δι γεοιηι ἐχτγεηλο υάεῖο ργοτίως ςομώγοληι. 

Φ ἐνενὶβ αἱοι,ἀνγκλίτοις, ἰά οἱ ντ βτὶς ἐποι!ρατὶ Γηουΐραῖοι 
ἅτε) νοςὰϊ Ποη ἡμος πη ηυΑ) 41 μα υΔΠὶ οἰρατις (εά 

40] ἔην ἐπ Ομ τηῖο [εἰ ἢ φυΐϊδυιξ αι} εἰξ οι ἀοπιπατίο, 
νι ὀχροίμϊε Κοηλ.8.., 8.33. γιάς [μσοι.6. νθὶ ἐχροπύίπιις 
Ἴ ἱτεζατι μος ’οοο ἡπου ται Εγαίπηας, [τς νἱἀο Ποῖ βεῖ- 
ται λας οἴιδπι ἃ β οαλις ἀνέγκλητον εἰϊς,υλιη ἱππο. 

4 [ν ἀδειη ὃν τῇ ἐμίρᾳ. 14 οἵὲ εἰς τω ἐμέρμν)νι 
Ἀοιμνι. νεῖ, νι νυΐψ τα, ἐν δε, ἴα γε πος σοβατθαῖ ομπὶ 
«ὐεγηλύτοις. τες δυῖοιη Ὠοιη πη! φυΐή ὥρη ίῆςοι, ἀοοίαγυς 
ἐρίς ἀρϑίζοϊυς οπι... 6. δ Ζοηονννποβεί, τοῦ Κυρίν ἐν 
νυ ἡ ἀηφριερι Γλοπείμὸ πο δ ἐν τῆς ταρρυσίας τοῦ Κυρίον ἡ» 

Πεϊπρειφυλόγν αὐῖτηι νοζλξποη ἱπάπεπι ἰοηψδει ἰδ, (ς ἃ Ἂς μηδ. [υἱεῖ δὐτοιι ἡΠος ὅσης ἔρογατς,ης [ςαχμτιιης λἀπιοπίν 
(πᾶ διιριγίτυα!ῇαν Πές δεινὸ τη τς ἀσηυη φιο δἰνυτοθᾶς 
τᾶς ζοτίπτνι). δ τς οἱ ρείπιις υίυα Θρίποἷα Ιοεις, ἢ υο 

7 ἃς τατίουις δηπυπτίαηάι νοτοὶ [γεἰ ἀἰ Ποτέτιις, κκὰ ντ ἡςοανις 
ἀοςοτ τι Ἰπηπιάπις τβοζουιος βισις,οδάιις ριορίναμα: (ἀρ!δ- 

ἀσοοπά! γαίας νοὶ ἱρῆως ἀοέϊγιπαι (γπεοτα ρυτίταν. 
8 Ρένομι, καϑώς. Εγδίηνις, ρνέϑω τοϑωμ δι ὧν, ντ οἸΙΔ ΠῚ 

Οὐξοα [ςποἹ νὰ ἰπταυρτεταπις 554 ργοροίευπν πο ΑΝ Α- 
ῃοδοῖο, ἀπιρίιοίτον {ἰβυν"ἴσατο ἀσπίς 1" οἤοπάϊ αυΐδιις 
1.1} πυδτα ογίτ δυμι πεάταην ΕμαηρΕ] μην : [τ ροίμις 
οὐπῇἤγπιατς φυοήὴ ἀνχογοῖ ἐς πιλχίια ἡ} Δομοιιπι ςορία 
ἰῃ (οηπϊδιοι εἰδιίαινι χρϑόεά εἰσιβεοῖ ρτο χιο ΟΠ Πςὰ 
φίκετιε βίον φρογγυοί ρτοτίπιο γαηςιο ἐαρίἰςατ; αγπἰ πιὸ 

͵ 

τοηίδις ΜΠῈΠ δηϊπιατη ἀςίροινάολης, 
9 Ριάεἰμνπες ες. τὰ ον νετάχ δὲ ςοηλης, να {ΠΠπἸπὶ ρτᾶνν 

ἀϊολτ Παι ᾷ Ρ(4].1,8.1τάαις νοτὰ δι ρεορτία ἐν εηῇςαιοπα 
ἀςείριτων Βίἀο ποπηση ἴῃ νος ἰσσο, Ὡερηρο ρτὸ ἀνέϊζοτιπ) 

υᾶρ αἰ δ οἷτις ςοπιποιιατίοιιδαϑ, ἰθῆϊι ἰάτας ΟΝ εἰ βίαπε νεῖ ὁ ἃς ςοιιιοπεογιπὶ ςοηϊπεία δι Ἰβοναι ντ ἃ Οἴκεγοπε ἀςο 
Ππίταν ̓  ψααθαί ρος ατίιοι μἷς νιἀρφιὺγ ἐσηῆδμεια Ὀεὶ 
ἤραιίοαη. Νάπι χιὸᾷ πος νοῦλι λέ βη:) (αἱ ςοπεπιιπῖο- 
ποτη,ά οητης ἰρέϊλι5 νογίτατι εαυεπάϊμ οδ, υὶ νοτὰχ εἰς 
ίς ποι ἀοίίπαι εὔτδυμ ἠνοινίαςες ἤπια: φυδιᾷ διζοιι φυοίο 
εἐὐπηνις ἔσπιο! δοπαιίς ΕΟ, πυηαιαι μοίεδα 1}: οτιριαῖν 
(εἰ ρεηουεγαπία: ϑρότίτι ἐοαεῖμα εο ς νειὰ ςομ πιο 
ἀεείλγας. ΑἸ ο α περι ἀἰιιενία ἐφ βοδτίοπε οἷοι γούατα 
ἈΑροίϊοίιν ἐοι φυὶ βὰς ἔπε (βιτἰἔϊηαι απιρίεχιπαρὲν "Π0} 

ν᾽ γ)}ὶ 

᾿ 

νι Οοπηταῇ, φμοτανη Δ) ΑροἹΐο, αἱ σερίλαιτι, Αἰ) Ῥαυ- 

Ἰαπὶ ἰλθλδαπι. Ητοῆς νοτὸ ῥγορτίὰ ἀςείατας σοττάγα 

«ἀϊσοηάι ἐοτπιΐλ οοςυγτῖς Ἀπ τό τονδέστοντ πὐίλὶ ἀυδίντα ᾽ 
ΕΠ ποὴ ροίπι υΐπ ΟἈΐος τ τε! ρος αἰιουιας πιλττοης 
ποπιοηΝδηῖησαις νἹ]ΐως ἰῃ οο ττδέτιν ἰοςὺς ζοΙΠΠἸΟΙΏΟΓΑ- 

τα ες διίοποπι ἀοαεῖηα ἐδυΐία ἀχοίϊδιη., ν᾿ οχρῸ ἀρ μΡησς ποπηης, ἡς πον ἰσςις (ἢ ΔΙ βοάγοωγ, Ρισιοτην ας 

ι πηνις Αἰ.ς.17. Ηἴς ταπιση Ρααΐμς 5. εΠηᾷ ἴῃ βοπεῖς νος 

φτοινπεπι 441} θοείςιη, ντ ἀρράτεῖ ἐχ οὁρ ἡιοά 1} ορ- 

᾿ροπίτυτ, ἰὰ οἷ, εχ ςδηίςπήοης 4ιλπι τοημητις ταῦτ ἴπ οο- 

ἄσαννι το Πσ οπὶς ΟΡ δε ίεον ν (τὰ δοίην πορτὰ ἀςε}- 

τα γνώμαν ) τὰπι ἢ ΔΙ ΠΊοτα 
πε: (ἃ σηπη εξ φυοά Μρπτῖς ἀρρε! λείους πιο Πρ τιν πᾶς 

ἐμόν. Οταςὶ γοςλης αυλπι[νἀτίηὶ σοποοτγάιδῃι ) ἐεπίαυς 

Ἰηϊρίο οτίαπιίξγιποπς,ι: δὲ θά ς!] ὃς νοἰιπταξὶς εἴτιπάεχ. 

γιδιτοῖη Ἀιης ἰοοιῖπν ἐς ἐητογρτοτοτίηοα οο τἄτιι ν ἀάι- 

εοςγηυὸᾳ μιᾶς τατίοης (ετυκῖυῦ {ππρίεχ ἃς βεππανογθο- 

τμα ἐρ αἰ βοατίο, {εὰ οτίατῃ αυὸι [τὰ πλαχὶπιὲ ἀρράτολῖ πα- 

τυταϊίς ἃς κοπείππα οπυπίμπι ράττία πη ςοἸ]σολτο, Αἰσεηάιης 

. δηλ ς ογάιης τοῖτγορτικάο δῦ ἱπηὶς αὰ (ππλῆνὰ, Ὡς. 

Ῥεὶ Ἰοφυυτίοης τ γοἰαπτάῖεηι, καὶ γοϊιπτατε δὰ [οπἴθιη 

Ἰρῆπις ταπν νοϊιηϊατίς ται ἰοαυυσοις νὰ εἴτ, δή ̓ ἀπΊΩν (λι- 

ἰοίυπ, ἔ Οὐνιραξ», κατορτισμῆνοι. 51.ς σολάυπατὶ, Ἂς 

φοιπρυτατί, νἱ τοῖν 4υϊρριδιη ιοά [αἷς οἰπηῖρυς Ρατ- 

Βυταριὰ ναῖον (ς οοπατοητθες σοπιροπιτυγ Ναπι( ἴσας αἱ!- 
Ὀὲ Ἐχροιίηνπνι) τὸς γοτίνιπι ἧς «πδινοίταις ἀνίσγςτα, ( υλιν 
γοζηι) ΤΗΝ ἀϊείτος. νεδατοπν τος οἵηπος οἰαῇποάί οχ 

(ευ νοϊαπιλτιτῃ ςοπιαπέμο., 

ἰδ ρτςροήτίοινε τεζξὲ οὐίδτυδείε Εταίμνας Ὀ οἰηάς ραΐ- 
ἐἶσν ἀρυὰ Οταεος δὸς οιῖση τηυδατίδυς τείδιτας. 

1 Πος αμίεην ἀΐεο, χς λίγῳ δ᾽ τοῦτ. [4 εἰ. Ουοά λυτοπι 
γοδὶς τοὺ νοϊο μῆς αυοά χηλαὶ ἀϊςο ἃ ἀοπιοῖειςις Ο)ιΐους 
ἀςοἰαγατιιῆη, ἐπ ςννος πιπιγᾶ δος (οἰετς ἀϊέλίτλτς, ἘρῸ 
χυιάξ ἔμαι Ῥδυλὶ, δες. ϑηπη ς ἐσθ ὁζουττὶς Ἀοτης 8. 
ΑἸ ἰς ρίδςυῖτ πὶ ςχοιάοτς χαλίϊ {τ ργοποστῖεῃ: 205 τ[ΔοΊςΏ 
ηὐυΐφυλαν ἱπςοἰνηὰς ἴτὰ (σγιρταιῃ, ΑΌ αἰ δς ἀεηίσυς ὅπου... - 
οἸρίτυν ῥγὸ διϑ νὰ εἴς αμίλιν οἱ ρεορτοτολ αμδά, δι πὶ οι}, 

ο 4υς Πἰδεγαπι ἱάϊείαηι εἴδο : δίῃ αποςύπαυς πιοόο ἀροὶ- 
Ρίας, ολάςηι πιληςδίς (πηιοητία. ΠΠιἀ νογὸ ποταπάμπι εἰδ, 
Πηρυλὲς πο ετίδιιὶ μας οπιαία, ἰοά αἱϊα Πὲς » γε ἐρίδπιες 
Ῥαυίας ἰαἐτὰ ἐχροηίτιβν4. Νοψας οηΐπι που! ἀιςεθαῃς, Ε- 
ξούπι Ῥω, ἐφο απι σερδα. (εὰ αἴτυς υϑάειι ϑαυϊιπ), - 

Αἴίις νεγὸ Οερβδιῃ ἰλξεαδας. ἰτάφυς πος ἀυοαις ἠΐοςη δὲ 
ξτῦυς (ντ 4} 1 την) ρείευαι «ἢ ἐ πιεάιο φυοά 5γγ0ε ἰη- 
τοτρτγος ἰοιτὸ αἰπιοήυι ἐχροίωϊς. δἰπεὶς νεῖ ὸ δυίας γόοις 
ἑκαςὸς Ἔχοιηρίμιπ οςουτης ιηξφτῤλ.16. Φ{ερμε, Κυρά. 

. σης ποπημ!! οα νετδείδυς γοίυηι φιεπιρίπμη ἐμ ἀϊο... 
ἀετίιαν αν Αροΐοῖο ὕόῖτο. ΑἸ) γε Πς ἱπὲρτήζιπιυς τ᾿. 

πιιιϊτς ραττίριις ςοπιροιίεα {πεἰς οὐτεν σιν υπνατὶς εὐους, 49 ρίοάας Νικερίνοτα:ς, εἰταης Ὠίοηγῇ) (οτίρεἈι) τείίιπο- 

ἦνο τεχιυίταπεντ, πεῖηρε νὸ ράγα δι]}}ὰ ἀείίς πος [ἀροτίι; 

οἰηάς ντ οἰπηίὰ ἀρτὰ ἱπτεῖίς φομαγοάπι. ἱπής μιλυπιντ 

ἀῥανε Ἰητρα τι δι ρετίσέζαμι ἀσοίατος, αανηῖ νἀ ζεῖ ἐς 
Ὡυπίετρ ρα ριορτγιὲ ἀϊζατοτ, ΑΓ αῤτεζειν οὐ τὴ (εἰς ςουηροίίεις 

Ιῃ γο ὠσπιροιετς ίευ οπνρίηξοις ἃς Ο(οιριπό- 

ἶ ετίαλπιργο βεηγσρνς ἀζοιρίατα ἤγενα- 

ἐς οἴιαην ἀρυὰ τποάϊοος νίωτρατος ργὸ Ταχατα τποπὶῦγὰ ’ 
ἵνιαι ἰοοιη το τας τυ ἐφ ηἰεκεσοπο νἱάστας ἔγδαλ. 

ὨοδΊΠΟ 
ἴλτο τα οιη.9.21.,.[δἰ 

Αἰφυΐ ργαιογαιᾶτ φυδά Ἰάεπὶ οἷ ΠΟΡΑΒΕγ εἰς, δῖαις 
Ῥεῖγι τ ταςὸς δες πΠοιίπα 46 νράιδεα Οὐ ε ἂὉ ἡ ἀνον 

(υὐάϊτα τα νετογωιη ἰοςι, εα ἰρίοιηες φοηζεαῖ ἑπτὰ 4.6- 

4“1 μοὴρς νἴ νοτίς ποιπίηϊδιε Ῥετςογοῖ, αυδά Ιά ἐχρεάϊίτε ἰα- 

ἀϊοατοιῬειτα τη αυσοπὶ σογπει ἀοςαμΐο πρὶ πιλζι5 ψυὰπι 
Ομ γι ξυπν ἰρίμιη, ἐα μος ίοςο φοἰ ἰξὶ ροιεῆ. ΑΓ Αχονες 
τ Οὐδέν, ἐγὼ δὲ Χριοού. Ομιγίοϊποιλυς, 404 ὕριη Ἰἰςεῖ εχ ἐ- 

μι, Ἀίης ςοἰ σίας Ῥεῖγαπι ζοείητδι ΝῊ ἀοουηῖε. 

τὸ ροηΐ (1.6 αι οπίαμε δείδιη ρτὸ ἴλεσιςς φιρἀ τυρίυπι ἐδ κλρθ  γενφως «οἰ ηζεῖς, ἢς Ἰεὰ ἡπάχίε, αυλῇ ποι 

ἢ εἰ ἃς ἀιΠοίιτμην,νε Ματεν;4.:1.5ε (ροξεληάμπι φυτά οι 
αιυξίοοο εοπυθηναε ΜΙΝ χανάειτι πο ρίάςες γεῖενίν πῖςτ 
[ὃν (δητεπεια, 1 κατηρτισυΐνοις σα ρους ρεγξοόλον, θύει 
σε ποιηιης ἐειὸ κηνεϊ!ηξ ἀπτατ ρεὶ ἔςξμς νέτινος νοιηνμοι,. 
ψίοι ρεορείὲ αὐ} ἴαμα ἰα ἰνὰς γιτα, δι μος αὐ αάμυης 

[9 ἠὴς Οοημιδιοτιηιν, (ςἀ ρῆως Αροδλοὶὶ νεῦρα, (οτίπιμιος 

[ὺ σκοινρίο ἀοσεηαις φυιάηαιη [ἐπείτε ἃς ἀοοςγς ἀςρειές, 

ἱκπποι δρυΐ ν ἘΠ υς (δ νηΐιε ΩΝ ἀἠείρυοε [εἰε ρεοῦ- 

κονῖν Εἰ ἰα δας ἰςπιοποΐ Αὐυίξηις Νῶς ἐς τ ἰδὲς φοτ πιο 9 

ἐς ν ετἰγιε Ὠραγηί λι, "΄ οἴη, μοιθίπει ΚἸ ΠΝ [ρει νονοῖ- 
μὶ ς 



ὦρτο: Ι ΟΕ ΡΤΊΤ'5 Τ, 
᾿ ἐπ Δ! ΔΗ}, Εχο 4ὐδλεηι [ον Πι οὶ, διᾷ. βιὰ «ἰὉ 4υϊ δθλεθαιι «- 

ἅϊβεαα ΤῊ Ῥεινμν, μά βρεν ρεμηαπὶ, ἀλεεδαη!, Ετρ αμῖετ βιον 
ἀν 
εὐἰς ριηξευπιροίς Κιῤῶ ἃς ῥτὸ Ἔχουν Ορνδέϊ, ἀϊςοπάϊμη 
ετῖτ, νέε φρο μον ΟΡ ἢ, ὅς νεγ σι ας 12. δ ἴνις νοτύὶς ἰὼ- 
«βοάπηας Ειπξ δυτοπι ἰα ᾿δης (δπταητιατῃ τἀ ιέξιις Ομ γ- 
(οἰξοπιις, οὸ χιδά ποπ νμίσαπτῃν τεργείοπάι ροίϊς χι ἰς 
Οἰιγιῆι εἱς {συ πύιδοά χαιύπι μας γατίο ἤθη δάςο τ τη 
4ι|π ἐὐη10}}ῸὉ ρος, δὲ οἰππος οοίίοες νὰ σρηίςσηξι ηἴὰ 
ξοππεΐξπης οπὶ ρεφοςἀεπτίδιις, αἢοπτίοῆτς ἁοιαε 5 γτὸ 
ἱπτέγρτοῖς, ( φιιαιῖ ὑπ οτίατῃ ἠξοτιπι μέμιο διοσὶς 4! ίς 
ΟΡ οὐδε ἀΐςοτσητ ) πο πὶ καὶ τεσερτα ἰσέξιοποτοπιοτὸ ἀϊ- 
(ςεξάετςο. Ῥυτο φίτατ Ππροτίοτος βιέλίοπος οοττπι ας αμὶ 

το διιηδιᾶ ν. τὸ γοδ δοι 7αῦς ἰπ ποηγῶ ὈΔυὶ φυοηίδηι ἔς λρὺ ἐδ] ίϑητο; ᾿ β αν , νἱάετωυς ἀϊω!- 
ἀϊ )ο ρἰαπὲ [Δ 

Δδ νογὸ ἔχροιτιοποήι ἢ (δηιπνυ θη ςτιδεπάί. 

ΡΑΨΠῚΙ 
Ρ᾽ν8 ἀφο δυο νοΐ ΠῚ πλ! αἰ το Ἔρᾶπὶ Δἀή δι, χἀοὸ γι ὡς 
τεῖος Δρετπαγότιγιας ριοίη ἐς ̓οπγίηος Ῥοπιις φιλο λῃ 
ἴζυιη τρίαπι ἐδιτι τῶν Ἰαπε Δυτῷ ροίξγειπάιη ραγεουΐαῃ) κὰ 
οοαρειῖμιοτς 4} φοπτεγάγίδηι ρα βυπες δϑονη φιΐς 

ς (π νι Οεειῦιι τὰ εἴς ἀνοςάτινε τητογηα εἰς Ρογ μος ἴγεης 
᾿Ισφαταγμθ ετίσῳςτοπτχυο ρει! ςητη πο ποιά ντης 
μα} Ἰεοι ς ἰΙΑυονάγοητ, τὰς ΑΡοΙΓοΐας,νε στίλπηοχ ς τὰ 
ἃ. Ατατοα τητογρτετλτίοης ᾿αιοτ,ηοι τοργοπῶμις δὸς τὰ 
οἰιειιον φῦ νας Ομ ΠΕ ἐς οἱΓς ἀνοοισηι μοί ἡ ΟΠ απι 

τὸ στὰ ργοβιοδαηταγινε πος Γαυΐα, τος ΑροΙ]ο νοις ρδδηι ὰ 
εἰξ α]]ὸς αὐϊπηῖτος, αιατζαμις Ἐχοο! πητον Ριο πρηίβες 
ἁδηοίςοτοητνΝ ες σηΐπα πηηις Ἰμθις 4 Π δι μη τος ο. 
πες ἔρογητ,ψυὰὶπὶ αὶ ἐς τες 

ΠῚ Ῥεῖ ταεῖο Μιμέριςα ὃ Χραςὸς : μιὴ Παῦλος ἐ- Ἵν ἢ ΤῸΝ ΣΑΣ Νηδν ΠΣΗΙ .2 οὐς νἱιδάδηηι σιυρώϑη ὑαβὺ ᾿ξ εἰς τὸ ὀνοικοὶ [Ἰαύ-- 516 ῬΔι]ς σσαςῆχιις ἘΠ] 
νοΐ ὁ: Οδεξίω, 

ποηηηἰά Ῥαμίωι «με. 
κῳ» 4[ ΡἴῸ «οῦῃ » Δ. ἰῃ 

πόγη!ης Ῥαμἰὶ ὑδρῃλιῃ 
Δρτίχατι κι 5 . ΚΝ 

δ ΠΝ ἐν δἰ οουάδ δας εἰ νος να ΠΝ τ8 Ογατίαα ἀρὸ ΠΟ πῖξο αυδά] τα Ο αῖϊασ ἀγο Του φυλᾷ 
᾿ἔυεενς 4αυἱ, ν», γε ἴω 
«οὐ νεῖν ἐν ἐΟαἼεσαι,οί μεὶ Κρίασον Κρ Γαῖον" 
ποι ροίπι εἴἘ ᾿ Ὅν 
ἄποτυπι (ερᾶ- γ ἢ Ν᾽ Δ. νυν ῳ 
τϑεοιῇ ὃς ἀϊ- - δ γῶ μΉ Ἴς εἴσῃ ΟἿ εἰς τὸ μον ογομᾷ 
Πάξεϊιπν εθι- ἐ Πισει. . . 

ὨοΘΙΏ ΠςΠ) να γί ν θαρείχαιις- ]}" ] εννόιεπν υελἐνιην δάρι. 
την ΟΥρυπι ὃ. (ὐαίαπι, 

“5 Ψὲποαις ἀϊοαῖ τὴς ἰῃ πγσυτη 
πους Ὀαρτίχαῆο., ὴ 

[χαρὰν αν ΟΥἤβηην Ὁ 
Ὅ διμῃ, 

ΜΝ ήνὴ ἀδεαι φιδά ἰη 

Ροτιμῃ δαί. οὐ 1Π| ΟΒαροχαυ! δατειῃ οτίδιῃ στο .} [Πη. ὶ »9., ι ΣΕ " ς ἜΡΟΝ ἐκ ἐν Βύα ἰΙστι οἵδ καὶ τὸν Ὡτεφανὰ οἶκον" Ρἤδησ (λιπ]Ππἀπλτοςτογὰινη ἤπια] τὸ ΤΠ ἘΡυχαΝΑΜεδ νς πέντ " 5 “ πον : ἘΥΠΝΙ Ἢ "δα. ἀοημνην; (ΑΙεγὼ ὁ τῖσαι . λριπὸν οὐχ οἶδα οἴ τινα ἄλλον ἐβάήισα. 1 ̓ἴοιο πυπὶ αι οι αἰτμτὰ Βαρτίχα Ρ' ἢ θεὰ ἰβλτι 
λιρει τό : 0Γ1 Π|. 
τό Αἰιοια τὰν Γ ἣ ᾽ Σ ᾿ | ξ ; ἢ ΜΝ ἘΝ 1 2 τι οὐ, αὸφΦ Οὖ χὸ ἀπέςειλ᾽ με Χριςὸς βαηῆ]ί- 17. 95. Νοη εὐΐπι πυϊπτιης Ομ. [ἢν 
πὦ ἤπο (ει. ὐΦ σπόρον; [υς νε Ραρτίχατοήν, [ο νε ουαῃ- ἬΝΡΝΝ αἴγελίζεῶτ " οὐν ἐν σοφία ᾿ ἐ ἢ Ἰςεῖν ἕείοις ζῶν, αᾺ γελίζι Η ΦΙς οἸἵχαζοον: [λο ἡ καλρλδλ ̓ ς] 

ἰοζ εἰ ρεγιτίανει ἢς ἸΏΔη]ς τοί. 
ἀλῖιγ ΟΥχ Ομτίμι. 

Περενάξαθς ὦ ο ἢ δος , ν ὅ 
80 ποιη ἴδ λθλου γνώ μὴ Ενω “Ἢ 0 σχυθος 7 Χρι- 
νι ἃ (Πεο: Η 
αυ οι] ηυ ἀοπὶ 500: 
Ὠιΐαπι, φυὶ 
αυϊοφιὶ αἰ χυΐς ἀϊχειίο ρεοριες ρει Ὅπάπι ρεουαηε:ἔους {πὶ αυὶ ἰάσπι Ευδη 
Ῥαπειδίοὺ αυάεια νι ἀϑίοποι Ζ ἐκ ἀοδοζασι ποαυηίρυε ἀρρο!Πλίξρεις, 

ὁλτ0 οὑπὶ Ραιῖς ὃς δρίτείτυ (Δ το, τΔηας σεΐαπὶ ἤφυς ἃ Ὁ οἄείηα Οἰα δὶ ἤθη ἀςῇ 

Ρυχ άΜΑΥ 7. 

ΝῸδ επίην πρῆβι ηἰς Οὐ ὶ 
μ9 δαρηχανε, [ε4 εἰδὴ. 

σεἰϊχ, ανὸ : Ὡθη ὑη [ἀρ ἴιμ 
σνενδδ, ἊΣ πρ δμάτμεῖνι 
ἔσῃ Οὐγ δ, 

βεϊέυαν οχ ναΐυε οἷς ἀοςορίυπι ργοδάθδης, εχ ἰτοσίαεκητέοιε (Πϊάΐε.: 
Ἶ δυδίξίεαϊς ἀυτεπι (πὶ ἱρίως ποθι Ῥαυΐως, δτᾶι εἰγίς ἃ εἰίϑῃ νε οἴοινἀδε [ς δα (2πιὶ ἔαἂπὶ πο ἀζέτε. 17 Γοτιΐα τακῖο κα Βαρεἰ(πνὶ ἔοτητνα α, ὃς ἥπς ἀςίωτηρεα, 

οἰδῖ, τἀθξη ἃ ςδι εἰς ἀοέζο 

Πθὴ ιἀπ|ὴπ| ἢ ς Φυξηφυάπὶ 
ψπὰ ποινξη ὅδπιῃς ΟΝ εἰ ἰῃυο- , 

ρας ροη ἀδλς ον ΑΙ Οἴμαν σοπιδηγρίὰ (Με ἀε(ετιοτταυοηίπαν ἢ Ομ βασι νῆυτι ππϑείτυ αι παθοτοι,οιλα ΠΣ ἡἰναύμ ἀοεεηιεξην δυάέτει, τ βοτογηιὸν ὃ οἱ ρεουϊΔεηοία ἔλδυπι ἔτ νε ἐχιγὰ οὔνησπι ἕν ρ ἰοίο μα πὶ υδιῖ 

Ρυὰ ΠΠ|ο5 Βαρείκαπ ἀὲε τλαλιλε ἰδτς ρει τε : το πη αι ἰά τἀπτοὴ Βαρείπιὶ σοπιδπηρει 
διἸς πείσει ος ἀσηαρίτεοθαι αἰ ἰδγηυοταπι Π| ςορία ἐτατρυαρείχαπδος. [τὰ νδγὸ (μὶ 
τῖο ἐγ) ημος τορισνεῃ ἀϊ φυλῇ ἤδι ποη ΟἈ τυ ἀποὶρυΐος σου φτοβάζοπι, ἀς ηνλι 

ἀν Ππη δ ἔαυπὶ σχσρίυπι Αροδοί σα ἐτϑαΐιδις ὁρροῦεης ροτυοι 
ἀυεσσπιίο Ευδηρδίισ,ασε ἐπ σηςοπεῖτς την ἐπ νετῦ οδίξιυαπήλ, 

εἱοὰ ἀποπία τ ἰη ἀοδιτίπα (τ οπιία Ρ 
: οἤεπάοραι,υᾶιτι εἶἴδι Δ Θπνη] απηθἐ ἴσιο αἰ σης 
ν Ρ] με πη ἃ [6 Ὀαρείχαπ 5», αανλεϊοίὰ ἸΑδοσάγδης. κοηυ είς δά ἀοάζωτον ἱρίοννῇοὶ ἐπ (ρ ἐπ ἀϊ ἀὰ ὅς ἀπ δἰ εἰ 8 ΒΕ ΜΟΙ τε εξ ημὸ οίωτες ἀπςείρυϊος δ σογσηι, 

τς ΠΠ τιν ἐπ ἀ τοὺς. ΕΗ οἰζο αἰτεῖ Ηἰς Ιοξως ἢ 
1 Ἀδείο οἱ 1} 4 νογροίαπι ροῦνρα ἃς οται! 

«πόα σοὺς οὐ ἀδαιτῆ τδροης νοϊα σεῖς τὰ π ἀππὶ δὲ (αι σεῖς, οχ αὰδ τπιςΠ ἔφοίοπι ποπείμος 
406 Βοιπίηυπα δεβοίο φδαις ἤσυς ρεοροσίτως ἰη Βυλορ δ! ο (4109 Ῥός σευοςαν ΟΠ 1{Π] 
νπτ δτίλην ἰρίᾶπι Ομ εἰς ριπά αη ἀπ γᾶ! θοῦ ἐπὶ νο αἷς σ δὺς ρύογίας ηυὰπν ἄϊυ εἰ ἢ πλὴν οἱΐς ἂιν ἐμ 

18 Ρεοξίσιις ἐς εὐ ΠΡ διίὺς ἀο μι τἜθ0}2- ἐ(οἰραΐος ΑἸ ἐς ἐγερίος ν οἱϊς ἤδὶ νη ἀίοατς, Εχ 4υὸ ἐπι ἱ τη τὴπι ἀ τἰραϊοε δά δἰἶδαιν πιαϊεὸ πλαβὶς ἀοδοτεε ἰρίος "ῖς τοργοῆςη ἀϊ, φιΐ μος ξιεξε, . ἐπε πετεη 
δὲ ἐδρατατίιπ οορεναης. 19 Οςζυρατίο,ίξ ἤθη ζιΗ8 2. 

τσοῖρυς Οὐσαρδίως, διάιίοτει 

20 ἰ2η) (ὁ 

ψμἱυ» ορί Ποῖα 4ε ρα {πηρ! είιαις 
ὲ οπις ρἰξπιοητὶς πη ἐς νέμειν πεῖρα υδητυπνθ αι αριαν ορὺς μος ροταρὶ κα δ6ο ἰρίο 20- νυ πι δ} ςἤγηραος οοπις προ Π Σιπδηιὰ κα για χδπιοίυς, υΐδος οδηι Βοπιῖπος δὸ ποπιηίνυς ἀἀ αἰ φυΐά 5 ἀἸοηάνπν ἃς οεφἀφηθυσι Δ }}[οὶ! ἀξόηυς αυδήάληι (λρὶς πε πιης (τυ]εἰ εἰς ἐρεοὶς νοϊαΐς ἀσ πυνηάδια ΠΠΔ Πω}Ππππιὰ (ὰρι οἰνεῖα τὶ ρηδεδ, ἤσωι (ἐς ἢαέξηταπι ΟΕ τ στα ά ΣΖΕτδτ Ἡΐης δυι ἐπὶ οοΠ Πρ απάυαηι εἴγιυτι ἀοέλοτος ἐΠ1ο. ἀπ το οἱοαυςπεία τυγζί ον ἀπεῖν τλαι ἰου κα πὸ ἃ (οορο γαῖ νοςατίουὶς ἀδατταίϊο, 

-- 

᾿ " ̓ΕΝΝΗ] ἀν βενεῖνωι ε} ΟΡν τρω: Ὁ μεμέρικαι ὄχράσθεν δὶς 
πλλ]ο ἰφξεῖς φυλη τοϊϊεγς ἱατοτγορ ἀτίοποπι, οἀπν ΤΠ νοο- ας Πἰς ἘΠ ρεἧς οςςαττις Ἀοιπ.1.4.... ΑἸ 
«δοῦτο. [τάφὰς Πιδαιάις πὰ οἴ μάτείου] μὸ, αληι Εταίς 
Ὧν τεὲ ὀχριοῆϊς, ες ροβίνας σογγίπαρι βιοις ροίπι ὶς 
Ἰρόυς ἃς π΄ νη ΟχΕΙΙρΙ Αγ σοηηρογίπηιφ. (δά ατοιν 

. Οβιχίοθβοιῃνς αὐ ἱπτογργείατυν μεμάρις αν ἀλωίξδε, πἴῃηις 
οἱὲ νἱοϊεπτυιπ, αυυῆὴ ρίληὰ {π||δπτοητία, ἡοπ ροίζς νοὶ αἹ!- χο σοφία δὲ φρόνησις ἢς ἀϊβίη 
τος πνῖγος πα}10 ὁ μαδογί, νοεῖ ΟΒείδιιηι ππτη τὶς 
ὁρροπὶ, αι γοία τ ἀνίογραταν Οἰιγῖτις. { 1» Ὡ0Π,6Η 
Ῥωμάν, εἷς ονομα [ταύλον. [4 εἴς, ΡΑι]ο ταἰτίχτι ἃς σοη(δογλτι. 

᾿ Οπιμὴ εἰξ μος ἀἰξε θά! ροπὺς οχ ΒαρτίΠη [ογπηα ψις ἀε- 
εἰ ἴτυν Μᾳῖτ.18.19. Οὐ χυτζοπι ἰδὲ γαΐσαι ποΙηοη, βατεί 
δὴ 4 ὁρίητυς Δη δἰ ἀἰχίπιαν Α(Δ,2.16,Δκ το, 
ῖς βαριήχαε, ἐζάτῆισα. Ουτάατιη νεται! σοάίςος μαβοης 

ἐζωνΠϑνητεν δαρινχαιὶ βέμεντ ᾿ορις Ν οτιῖς μιτοτρτος. Οὐ άλην 
ἐξα γη!ῶϑνν, ψαβείχαιωε β,αυοιἱ ορεἰππιὰ ςο τες συμ ἵνα μή τις, 
γγηεαι!ς... 

ἴς 
δ 

2416 Ἀροΐο!! δῶ ἰρίς Δροίοίις αἰιχυοῖ θαρείσανίς. ἘΠῚ Τρ - 

τὰν ψικάαρῃ [ροοῖεν μγερησο οἰ, ροῦτα δι μὰ ἀνοίτο, ἐν 
ορίμου ) φιᾷπόο «δίο! τὶ μὴ γὼ ψιοά ταπιδῇ κα πὶ τ ης- 
8ι1:..ἀοδυις. ΤΩτοΠ Πρ τ σαί βάμμα (τ ἤθη ρος! ατίτοι ὃς ᾿ 
Ῥιυρεὶρμὰ παρτιεαπάι, (κε ςυδακοἴπκαηἀἑ πνιτνας ἃ Τγοὺ ας 
δερὶ πκῆκια ἰραιομάϊ στη [ογἐπ).7.2.. 
ἐν [μώεν,} ἐν. Αἱ ἀιάϊ ρανεϊδιη δια τὰ Μα νιν ΡΡΟΙΜῚ 
πικηίρη αἰρίϊς τίηνι (τητίατοι. ΝΑπι δά δὰ Ρίεπάαιι (τα- 

͵ Ω 

. τας τ ὦσ.5.- 5 5“-πππΞῆοντ-͵οσεοτο- πο σ----- τς ..... 

«ἴμπὶ δείαται ἘΠ] οὐα πὶ δἠπιίζδίοιει» 

-“-.-.ο-- --» 

τεητίαηη ΔἀΠοἸσπυηι Αἰξναν σοὶ Οὐ (ἀρ παείδηι [γε  δίπηο 
Ἴ ποι ἀσίμης αι} πηαὶ ης 

{γος ἰςηθςηζος νοτίου!ος, πσιηρς τ8,19,10, π νάνι πε στο 
ἄογο,κ δὶ ἀςηνυ πὶ προβύννω ἔρρ!ετο. 
" Ομ ἀϊκενά  βενίβία,, ἐν σοφίᾳ κὐγρυ, Ψαἴρ τὰ Βαιθαιὸ δι οἷν 
αὐτὸ, ἐν [ἀρέεπιδα υενδὶ, Ἐταπηυς, Κεμάδιο᾽ [πνηβονο. Ὀοῖτο σοφία, δυΐταγ, ντ 11α ἴηι ςοπτοπιρίίοης, 
"ἴα τη ἀέξιοις νογίοτιγ. δει σορίας νοζαδυΐιπ ςοηῇατ ας 
τογάνιπι ἰδτίις ράτοτς : ἀἀεὸ ντ ομηηὶς βεποτίς ατιϊβοον ρος Ὁ 
τίεί (υἱοαμε ἃ Οταοἷς σνδυὶ Ἀρρε! λτὶ, νε ἰη τὴ,1.1ο. δὰ ὅς 
ΔΟΙΙπδτίη) δορ δέον ἀ Εν ἔτης 4} ΠΠΠὰπὶ ἴῃ τοῦδε οὐ δι» 

ς λἰπυιητγαηάις (οἱειτίαιν συπὶ ἰογοηιὶ βιοιηάία ςοπίιηχον 
τλρτ, ἃς δῦ ἂρ σπίο (οἷς δὴ εἰἰσοηάιιην ςοητιίογδης, νι δῖε ὶα 
ΤΙνειπηξοοῖς ῬΙαταγείνθ, [τάψψμὶς ποπ ἀυδίτο υΐῃ ογᾶτο- 
ται βιδυται σιν Αροίζοίας ἀρρο!!ος λέγον σνφἴυ, φιαπὶ ἃ 
ίς ποιν πιοάὸ νὲ βοὴ πες [Ἀτίλην χαρηουοῖ » [δά οεἴαπτ νὶ 
Αμροίϊτο! σα: [που τατὶ ργουίες ςξοητελεὶ ἰσίτι τ} 1η- ᾿ ἠώ : , 30 Δίλην. (ἍΝ ἰ τσ τυτ} λὰ 

17 Νοῆ μι, ἀτιδᾷξ Αταυΐ ἡ πτὴς οτίλπι Βαρεὶ- ; ᾿ Ἀρδρ πη ἀὐ [είς ῬΆυ]Ὸ [78 οινήτης ἢ ςοττὰ ἀπε φύδητα αἰ} νης 
ἀυαη οδείρ τε (δά πἰ οι ἤθη παπα,ᾷς ἃ Πιςλεὶς {{Ππ: (ον 
[τήνας ρτοτίας Ρυτα. ᾿ 

{Πναηὺ τε ἐ δεων, κινοϑὲ, Ψ αἱξάτα,, Ζυδενοῖων, λἀπιοάνῃ 
ἱποδηγοιὲ νὶἀς Ἀπ χ,1:. ονωχ Ομε ιν ὁ φαυρλι εἶ Ἀρικού. 
δ. γρῶαῖ Ευα προ] τα; ρεα' Δισλιίοηίν ἀηχυπιόητιαν. γι. 
(ς αὐςςν ἐμἶες Πλεὶ σγυς αὶ φρίγιτιις ΙΝ ἀβεῖε 
δυσπαιια ἀοιμάια: νὶ ᾿νοήμγιααν κά ΓΟ ΩΠιαηίππιπι εἰζενι 
δάφιξι. : 

" ΟΝ 

λοιγμλΐνιι5 πιπιίμην ταδὶ. - 

πρπλλης ἘΜ δάρ μα, αἶαν. 

ππθ βαλε ὐοθμν ὉΠ βοή ργαβοιίςι, [τὰ φητπὶ δι τα δαςγοῖτ πιοιτηςς χιοὰ 
ΠΙῚΣ ἐφίευτ βοὴ ἀἠίπταλδι ἐς ες. 

αὔδα 

ΑὉ ΘΟΟΚΛΙΝΤΗ͂ ᾿ τ οχ 
:ο » ΔΑ [18 ) ς ἃ ςο,11ς 18 Μ ενδαηι εαὶπῃ ἐγητῶ, 

Οὐλόηος )ὺ ο τὸ ςαὐθρὺ τοῖς μδὶ ὅπολ : δὼ ἐπι μιερε τεῦ ε ᾿ ἡδον εν ρλδι Μωι- ᾿ (ὰ δι τοῖς εὲ σωζουῦμοις υϊήςε αι ρογευπεν {τυειτία ἡ θην μιονν ΝΥ 
Αι ΤΣ Ἀν ν οὗ : “1 [60 η18 δυτοπν οὶ (εγυᾶτιι, ἐά αἱ] Ἶ.4.,.4 ὙΠ: ἀμίεπι φμν αν 

ἡμῦ 9 υνάμα ΠΥ τον 
, αρν ἡ βηηι, ἰά οἢ ἡ, εὐ ᾿ 

ἀρ δις9} Ροτεπεία [) ει εἰν: νητεων εἤ Νὰ ἰϑλἃ 
- ᾿ 19} χὰ δοιρτιιῃ οἱ κῃ, Αδο- Ὑν]. πφοήβὲ " ἧπὶ Ῥ4ρ- μτουιΔροίιο ᾿ 

Γύγραήίαι ἊΝ Α πολα τίω σοφιὼ 
ἢ} Ρ 7 ιν Ρὲν εβ “ἢ 

ἀν υὲ Ὁ 7 [1εἐθο ἐἀρισυτίαιη [ἀρίεπτιιην» ὅτ) [απ [αριενειάαν [αμνέπν ἰδν ποὺ ἃ νὸς 
᾿ ᾿ -- - τ “ . 5 Ἢ " ὠξι συφοΐν, καὶ τίω σι εσιν ἣν σωωεἶῥὰ ΡΠιάορτίαην ργιάοηεία μι το} [35 Ρρεμάεπιναην βτω 

, 

ϑεησῶ. ᾿ 

ἀσιναυὰ ἐδ 
ἐεηειννν τερν οὐ ὗν. πού 

αν ὲ τς το. ΕΝ, ἩΝΩ τυ νον 
γϑι(ἀριοηνὸν Β.; δου θαῤνθν 29 ““ μάνα ἈΠ ἀιῤίμεν, εἰς 

"Δ ηυπίτογ (ἐευϊε Ἐπ δης! εἰληι ἰδι ως 
: Ν : {κει ύνμε Π μἰπαιν [κει Ὀεωσν τς ἰο- 
ἰηξαταδοῖτ 5 ἀρίθμητα αν. ρέω [ιρμειγαπν βωμν ἴστε ει οβτπ. 
ἠϊ Ἰνυτθς ὃ ; - "νἀ ι εἰάπι οὐ πε 

ετῷ ; ὩΣ ΤΟΝ γε! ὄν {1 Ὁ 
1} Νάπι ρο[] φιαπι" ἰη [οἱ ἃ-} ,ὐ' Νεν φωία ἐν Ὁ οἱ [α- δ ρίδεενι ἰα 

Ρίσπτια πλιμνάμ5 πο σορηοι τ ἰρόλνεαμῶϑ ἐφφναμ πιΐβ- (α. (ϑγιειιιαὶ 
τ νειν Ιάτρν εὐ ριεπη ἢ [2 ερυν, Ἂς ριον πη σθι ἰ(δεμπὶ ρὲν καρ (ἀριςητια)» 1. ! ΓΕΤΣ λ τς. εἰταξτῆο: 

ἐχοῖς τσ ἢ ΡῈ μίαιμιε 12εο βεν βμἐμε ἐπε 
πριατ Ὁ οο “ροῖ (τυ ρτα- δ οσᾷο, ἐμ 
ἀἰσαιοὨ 5 ἰστυατα ογοβεηῖος, τε σεάφηθεν, 

.20 “»" ; Ἂς 

Ποῦ σοφός ; ποῦ ηραμματειῷ, ποὺ συ- 
ὯΣ ἕ μ τ΄.» ! 

ὥζιπητὴς τῷ αἰῶνος τούτου; οὐνὰ ἐμωρᾳ“ 
Ἦν ! ͵ , 

μεν ὁ Θεὸς τί σοφίαν τοῦ κόσμρυ του- , 
1 

τὸν: 
ἐπειδηὴὶ γὸ ὧν τῇ σοφίᾳ τῷ Θεοῦ οὐκ 

νι ἀρ , ἜΝ ᾿ 

ἐγνώο κοσμρξ δα τῆς σοφίας τὸν Θεῦν, 
, « Ἂν ͵ ΄- 

δ᾽ δόκησεν ὃ Ὁ εὸς δὲ «ἧς μωφλας τὰ κη- 

ψ 

ρπγαἀϊεάμοιο [αῤηος ίατα, αιλυυνν ἃ ἃ 

“ : : τθεο ϑηηθλῃ 
μύγματος σῶστῃ τοις πιςεύοντας. 1 μζμαηάοαυϊέειι ὃς 1 ἀαἹ) 11] ὠνοηίανν ἐν Τνάαὶ Ἰρε ἀξιν 

' ΝΡ» -“ "κα ΧἹ Ἴ.ρ. ἃ ( . τς ἃ “.- αυοὰ νηυπὶὶ- 
Ἐπειδὺ καὶ ̓ουδ᾽α]οι σημέϊον αἰτῶσιμοα 1 δηθιῃ Ροτυητ, δι τας! (αρι6--| ἰβλ βείαμ!. Τ᾽ Οὔταον μα ας ποις 

τἰλι μι σγιηῖς ΡΠ ΒΕΙΑΠΙ ΦΗΕΤΙΩΝ: εὐτιδᾶηῖ, 
ἸΝΝοβαντῷ ργδάϊσαπηις Ομτι-Ἶ 12} ΜΝοε σμτη βιφάθεαπιμς ΤΕΥ ΣΝ αἱ: 

{πὶ σταςτῆχυϊηγ) πιά ῖς ψιας Ορηθίωπι τωρ βχωην αν ἐγ Ἑωνῆδ πο- 
. πεῖς ἀκμ φοίάεην (νἀ αίμηε, τοὶ ο- 

οἰξωγἀ! σα] νι) γΟτςςὶς νειὸ [].- ] Ι ἘΠ Ρ ΔΕ 

Ἑλλίωες σοφίαν ζατῶσιν' "Ἢ 

. Ἡμεῖς δὺ κηρύσσομδυ Χριφὸν ἐφῳρῳ- 

μδνον, ἰου δ αίοις μδρὶ σκαύδαλον, Ἑλλησι 

1 

ἢ ; αἰ εεϑης απο μη εἱᾷ, ξαιίαττν, φυλτα 
διε μωθχ . τ ΔΙῸ: δ Ἂ ᾿Θοχοίημε τα 

και Ν᾽ πη ἧς ἢ Ἷ ΠΝ ΄ κι κ - ἸΡ[ι. ἀμῖεην νοκρίμαἶω- τιλλαςςιει, ναὶ 
Αὐτοῖς σὰ τοῖς Ἀλητοῖς ν Τουδαάοις ΤῸ). 4 λρίις δυι νοσλι!8, τ [0 ἀκ 15.}} Ρ̓ ὴ ηνἱ [πιΐαφις τ 

ἐπκτπαπά! οἰαγιῆπανο ἐρθουΐο (4 ς στὰ αὶ ορί βειο)γπο]υΕτῖμι ᾿γλδυπν σου ον ρ] τὶ ἤσις ρὰι δεῖν λ4 Μίτὰ Ὅς; Βοπίεᾶς, ἢς Ὡυπὰϊ ἀτιοβϑηιίαπι 
ρυδίςπωςιντ σεις (Α] και ανπἐϊοσιηυς οσητυδτ,άοοςιυς νἱάεἸ ες ποσιίηδς πο τεις νὰ Πςὺ (ἀριάπι, ἢ 4 Ἐχγίνοδεο Θ᾿ χυρὶ ἀὐχοται, ρτα ἀϊ 

οὐοποπν Ευὰηρ δ: ) υ τι εἰς δε [τᾶ εἰξεῖπφα βοσνίπηρ υὁ θὺ: δὺς πουλ ἰωες πὸπ ἀσπαυί ἃ ς ΠῚ  πνὴ εὐνις ΤΏ Ιεἰς «οὐ ύς ἀρ Ἰυηκὶ ξηὶσι τ:ὅ- 

ἀκανι πὐταςαλδιδς Οὐ τοῖ ἀὐῤυπισηῖι 4υς τ ΠΕ (ἃ ΡοΙπατοουρεο οι ει οἰ ἀξώμ ς Ἐφδηνθ!ιο ηθῳ τπρ Ἰὸ ποῃ εἰξάστε, [δά συ ᾶπι ΜΠ 4 ἐετνάδαε, 
Νιμοιπίθαε καπιδα αν ἐπ ἄυἰα ρεχ ἀϊ ἐδιους [0 (ἘΠ υπλανδ Πδι νέτευς ἃς (ἀρίοπεια, (ς ἢ αὐδιη 1011 νοςδιὶ ἐογορίαηι: Πο Ἰυαης ἢ ὲ ἀςπιορίιϑηι δι 
(εἰς ταπὶ ἀυσαυς φυὴν ] τη ρἰαπὲ υ]ιυτῃ εἰἴς ἱπίδη! μοσιίπες να σα τιὶρῇ. εἰς Ἰοσϑὰ (ὰρ φατίοι σαν: δ αν ἐμ βει ππᾶ φυκἀᾶπι Δόπι θαι οιῃ- 
δς οοχαιτν (τ πραγ, ἤν ες (ἢ Επαπρο! οα ρεχαϊοϑιϊουηὶς ἔτνϑιι ϑρράτυϊι, ᾿ μων 

ΠΣ. ϑεγρϑῥιέι ἀν ἐρμιο,ο λόγο τὸ ςανρρό. Ν αἱδατὰ ἃ1 νεῖ- το εἰτάτις, πὰ αὐ Ἑϊια υμάτςια ἡπης φυδίὰ μι ἐμὲ 
δύῃ, ' σύμπε εγμεὶ ἀρταξάϊοιτῖο ἀς Ομ τιῆῖο οτυςιῇῆχο. νεῖ, εἰς νἹάσλτυν Γηρὴ ἔνια 3 αϑ ααϊηξ πες φαδέ ἤιηι νειὰ," 

της ἡ υ οτατίοηις 410 ντίπιυγ ἐπ ἀππαητιαπ Δ νοθις πςς ᾿ς (ζορυς [πἡ ρτίις ἀϊποτίας. δ. ὰ ὅς Ἰὴ Οἰαγοιηδιληῦ 
᾽ ἔως ρὲῖ ΟΒ ΜΙ ογοιῇχε ποις, { ῥοιϊεημα 12ε, δία ςοτοςμη αυὺ τοϊμ πιὰ εχ νοῖοῖς Το διηότο οἴτᾶτα, γὰ- 
με Θεοί. Π]μ ἃ Ἰὴ αὖ Ὠειις ἐπιτίβοῦ δειηβαίταιη νὴ ἔμαπι Κα δτιῶα (οκιδυιατως, ᾿ες νοτξνε Ἰρᾷλιις ΩΣ το αυὰς ἐδιοχτας 
(τιλπά ςοςἰ ς τις ἀςοίλγατ, Κοπι...18. αι: αν!άδηγ Ποη ΚΑ («τιϑίτυτ. συζοτεῖν Δίιτ ἀϊούτιτ 4ι ν πὰ τατιοηος «ὀξετοητ "ἀ 
“πτπογοτ ἢ δῷ λυπλαπάγιτη ει απι,αὺτ ᾿νυιηλης (χριολτὶς, αἰϊσαίες ταὶ Ἰηφλσατιοη δ, ἀκίη Ἰλυάς Ῥοηὶ ςὐίμου τ ςαι τα 
ἀκηίαυς νἴλνιῖς τοί (υμ]άϊο ρεπάοτετ αὐ: αὖ ἱρίς Βοηγιαῖῦ. ἡρϑμφι νοςες ϑο (Δριξτία αὐ ἀουεηιτατιο αἰεδις Ὁ 

μὴ ) ηλδίηλοτο πλιάλπα,ντ ρεη μ᾽ ἀνιζα ἀ ρους, αἱ. 

γηλις οὐαος ΡΣΟΡΓΜΙ ΠῚ εἴ. Ατὰῦς Ἰπῖογργεβ στιρμφοκφικοῖς Ὸ Οομναμέβεον, ΟὈ(ζυτῖιις αι γργοιατυσ “υαηγυλίες αι που 

βυηςίησιπι οοηυς τ. ΠοΓῚς οι Ποιμιηο, γὴν ΡοΓο Γι αἿΠι15. δι ἀπ βοτηζηπιις τοτὰ 
τ Ρτμάφημνάπιγτία σιωδεσινιδῖς το ξτὰ ΝΌΙΡΝΟΙ Σ μας 1 ἰς {τις ποῖ νυ]ρατγιῶ ορίογυλτον, ρυταῖ Ηἰς ἐφ αἰ βοατὶ , 
ἄνο ἐοπιηη ϑύητιν σοφία δὰ βιουϊατειη ϑεωρητικίω), σευύφσις νοζᾶτοι αἷν Ἡσθτᾶις δαρίοπτος ΜΕΘΑΚ ἅλις ΜΒΗ ΕΟ ἈΚ, 
τὴ αρᾳκπκίω τοίοττις,, πὴ πηλ πιος {ΠΠ|4 δὰ τος δάπτιότοην, ἃ ογιοία Ἰπαυπητιοηοαις νοζαῖοι, ἀιογὺ πιςιηιηῖς Ἀ1λα- 
δι νογὸ δά νη! ραγξ τοτυιη ζοση!τίρηςην, αι γαῦοις 1.15 ἀη4. Κα] μη Ρίιο4.30, 45εουίι μ ϑνο ὃ τὸ αὐώνοι τούτον! Υ 15 
τφοπεγατις ςοπίμοιμς Αροίζοίϊυς συφίων λά εχτταοτἀμ)ᾶν ἄσητα Π 2] οὴ Ἰμυρτὸ Ῥοίϊς οατι Ἅ}1ις οἴλλιη ἀυοῦιις ρτα- 

παιῃ ὑπο αλυφινγγνώστν δι 11 γουα ΟἿ ἀϊυνηάτιιῃν Δ υ ΛΓΔ 1}, «ςἀξτιθιις «ὁπροέζινντ νηΟ ἱητοτιοβατιοπὶς τόποσς Ιεράτας. 

φιξὶπ δόμος χοδεοσίθιις τοχιασταν τς οτυ υὸ οὐδ ἢν {λει [ρ ξιι νὸν τἢ σοφίᾳ (ὦ Θεβα λυ Τὰ» [εἰς ἰλοσιαεὺ., 
νιάοτυτ 'ποχ τοίροχ εἶα σοφὸν ἃ σου ρα, τά οἰς Περι ς Τ)οέϊοις ἵπτο Πρ ξιια δὶ ταῦίοης αὐυατίια!ς Ρ ροςοατὰ οδίσιιγδτις ἱη ".- 

ἀϊοειτηςην, 47 οἰ ἀνὸ αὶ πνεάϊο, ἀϑετὴ σι. ἘδιτΊΟ Εἰαια ἀγαοὰ ἰο ̓υλας πιλάι ἐϊατριά ϊιινο ἰρέςιυο εὐρηοίςφάιι ξ ἀρνοίς 

Ἰμθει κρύψω αὐ οιά απο. ΕἸ οΌταα δυυξ νογίτας τοτίινὰς ἰοοῦ ΤῸ εἐάὰ τριϊς στιὰ (ευϑιο βύοαι, Αξλ.14.17.δὲ μὰ χ27.ις ἐλ θεν, 

ἧς ἱερίτιονθ , ἽΛΠΟΠ 122) ΔΛ 02Π ΛῸ2Π ΠΝ ἴλιτι εἰκρ Αβυνν ἂν ἘΦ ΙΗ ἐπ ν ποῖξς ταιηξ ίωον ρο- 
᾿[μβφία!» ἐμοι γηρ «εἰν εἰν αείνάπιαι νϑ ἡ} πεθοηαι μ{ξά14γ.} [ἃ τς ςότγατιᾶ ΠΗ τατίοηι ἡ]ος λή (υὶ ἘΠ ΕΓ ΟΠ εθ νττο,, 

τῇ φ' ρενίδιν {πριφπεῤα [Ὡρῥενίωνο εὐρενζσ' ρ' ϑάφηιία ρτνάεηιαθν. δ ρς Ευάβε!"}} Ῥυδαϊςδιίοης 4 πὸ πιράὸ πῆ να ] ΝΣ υ- 
εἰν! αὐβοηάει {|ε, [τὰς εὐ Οταςα τοτιάςαι νοζαδυϊα πη ᾿ πνάμις αὖ ρΡεάες ς ἀ ἐς οὐἹᾶ ἀρετιὶ ἜΡ " " «υϊοτία 
τεροπάελης Ἠουτςιβ κάτθεπ οα ἰστη τπάπει ἰεητεβτῖα. Τλη- ΜΠπ|Δριόος Μυπιλπα: γιᾶεϊιςες ταφοημ! ἀ δῖος ρηβ όω : 
την εὔμι ἰη {Π|0 ἀ τίμιο εἰξιαυὸδά Ῥτορῇοῖα νετδὶς ποις ἰροσιος, δι διὰ τῇς σορίας οἱϊ ζοροτίτιο ἘΠ: ἀῃιεςοάξεις, μ 
τῆς νίας εἰξ ψυςς Οὐαςὶ ἰὰ λέτυα ςοπυσγτογαμτ, ΝΑ ΡΟΤΙΓ τοίλτίιο αὐτῆς ν τι οἴ τάιις πὸ πρΝ πον ς. πη Ἢ 

Ὠρίεητία» (Σὰ Τγοπαίπο ἀσϊταςσιτς : δ. Ἰαριοπτα συδῃοίοιτ, ὨΜΕΣ ἐματορωβησαν, κὶΟΠ,1." (ολτηϑια ᾿ς λδ]ο Ρτα ἐν ς. 
[οὰ ὁ οριῖπο (δαί ἄς οὐϊιζονατα. ν οὐἱνιηγδυτοῶν ἀδε- ᾿ δε{ (ἰἰιος ἀνὰ ηἰἰς νΟ Ποῖ Ὅαιλις, ἀϊοξτοι ϊουγε ἢ ΤᾺ 
"τόν φιᾷ ρτορτίὰ ἀςοίαταϊτίοςο ἔπ ἀθποιοτς, νὰ σχροίαι "9 μὰ ἃ "δά μῸ ΤῊ ἘΠΕΊ δ νυ κόρος "" «. . 

τῆῦς Ματ. 6.56. ςοπμοι απ τοί ]οῖς ἃ πγοᾶτο, γούίας μιὰα,. ἐτι οα Μἴα (ἰι δριότα μέλι Εν (Εν 1] ΤρΝ π εἰ τες 

τερτοθᾶτς,, οὐ Ψ οίοτς ἱητοῖρτοῖς, ἃ ασπούρον σαν τα. τότασ, (Λυαῖς αν λιὲ ἀϊολταν ποηπος ΠΩ τη ας δεῖ ἀριε- 

τλοιπδα ταρχίλην ον οί ΠΠ νι τα τοτρισος ἀὐέϊοιπαιον τἀ τὰ ποι «οὐ πους, ἰδσοῖ 'άσαν Αψοι θυ Ἀ οὐλ.ν αν. : 
εἰίδιη γος τἌτοπι ἐρία μι Ηεδιχαιπίομιατ. Νόσος ὁπ ΠῚ 4 7 δε ἂν δόκησιν. να “μην ὁ}. ΡΟΝ ΩΝ ΕΠ ες " ὃν 
4ιπςαμ 4 γειϊςίκιτ δυαποίοι, (ο ἀπ δε ὁ ἐμσάτο τοϊ μται κα 31 πὸ πιοδὸ πὰ ν εν εἰΐς ἜΝῊΣ ὁ Α αι αἱ ἼΩΝ " ἐὰ 
γῇ παι δτη ἀρράτολτ. μετ αημαγὰ διλυλι Παινα ἡσδληις ; ᾿ ΜΝ ᾿ ρβ"4 Ἢ 

λο "΄ δὲ δεειὺα, ποῦ γχαμακστεις,ν. ἔοσῖς πητύτρισνιν ατ ἃς δά τῶι μωρμας αν κπρυλ)μ “10 ἩΡΡΑ ΤΙ ΕΟῚ ᾿ Ρις! προ ; 

Ῥοίαίηνως Μαϊ.:. 4 διισίχοι ἐς {ὑετὸν Ριοριὲ ΠῸΝ ’οαπς ΡΟΣ ςὄςοηιοη ον λ ἰνούθηηι ἀνροτίνοιι. νὰ ἢ ΠΠ Πα 

Κατ,» ἐν σε ὃ ἐβεεραῖν Φ’ ἐδγοράν θτη ἐκενμεο} Μαβθ αν αι. νοιίι (ΠὈΪΟλΊΑινι δὲ "ηβε πμτα οι) ι ΝΣ ἩλδϑΆΨΗΠ: 

το απρδῆη μαῦεν Ππχυΐλτις αὐσπιούας,, αυδ τὰ νιάσα. κὸ πλὰ ον ΠΤ ἐπε ε οπς τ "ἴα " ἡ Ν γυϑμέις 

τὰς Αροίζοίον {πηζαϊος σοΙΏ ραν σι φια ἀπ ζοτοῖ α ναν,, (ΤΑῚ ΟΠ ΓΙΟΜΕΙΑ, 9) ἐρειεντοιι ΩΝ πολ: . 

4υϊάειπ ποπνπ.Ὁ} μοιῖς δα ἤτοι λον τππσιο 4πι Ἴνὸς αἰζα. τιχιάμν ἐς μρδοο διῶ 50 ἐν Ὁ ΔΝ ΠΝ ᾿ 

πυ μη ἢει ναὶ (ιίριςανι Ροτυοσνεὶ ᾿πὰ δ ααῦρυιν νικῶ- ᾽ς κι διγηῦ,συμσίον ἰλάνν! ἀμνόν ὃ : ̓ πῃ Η νοι ! 

ἴφηιν, 40) {μνηβεοτν,συζμυντίει ὃ τὰ ἥαι αν πανμαν νλδι αν ἀ(ςπρτιχάσι τοι νιν τορι μελν νϑι δηλ ἃ τ ἡ ἀφυάῖ 
Δ ῊΥ Ῥεγίςτυταιάις 8. κα ΠΝ νι πφῇισηῦ ἐσ. 4 24 ἸρβεΑμιεην ὙΠΓΔΕΜΊΑΘΤΟΙΝΙ “τοις κλδυηναι ΠΜΝΝΣ 

πςιζις σὐη κιλιὰ εὐ πν ΑἸ σον σαὶ Δ {πη ἐπ - ἥλε νΟΓΆΓ (παι. Ἐσαίαμις,ς, δε ον νοῖς αὐτοῖς δὲ, ποι 

ψεηρτοῖ ον πος ρυταῖ οο ραν Ράυδ νοτίνα, μιθμαις ἀμ. ἀμῖνι πον ρίαιοι. Γίοψας ουστη ἰδοῦν ἀπὸ νιτλφαςὶς: 

᾿ ᾿ ἱ 



ΞΞσεΣ τος ἜΘΟΣ τὸοὁὅΦοιΘ΄«οὁὦἔἍοὁὋΕοΣ͵ἔιὌ πΞ: ἘΞ ἜἜΡΤΕΥ, ῬΑΥαΙ ἂς : τὰς 

Ἧς 

"ἂψ" 

" . ΑΡ ΘΟΆΚΙΝΤΗ. ἘΠῚ θεῖο; ἡ αὐτοὶ οἱ πληπὶ ἄς οὐ αὐτοὶ νλητοὺ , πεῴις Ῥαυΐυμὶ εχί- δι Οχαιῖς νἱδρυδταιν Ἰοανυῖμα, ὁος βρῆ οχοίρεις αμίτμᾳ , Ὁ γα βοῖ ἤάοπι αὐ βἠ(εἰπιαγοντ οιππιρυς ἴπο- (ετίατῃ τοἀριηρτίοπεηι λη ἀξ αδαυειηαξ, Ετγαϊάς οδρῇ;- ᾿ ἧϊμο βοίάειη ον υροραῖοι ἀΐςοις. φισθυν Ομ ττι: οἰἕςπ- εχ ᾿ς τυ πη ἘΠΕ ΕΠ ΕΠ ΝΕ Ὠμιπαπι νου ὸ πλενὶ ἀἰςλῃ. γα Ι : ἰγῆλ᾿ ἡμὰ ἴη ἰρῖο, Ροιεοιηὸ ἀϊοίτιν ποῦὶς ἃ... ἀληήως ςἢ τ ἀμ μθόσθα [Ὶ ἀρ ἧι Ριαείρυα σαρίτα “. 4ἰουίαπι εἴας δυὰς (τυτἰτία εἰς 4 αιμιη τη δέθοῖς ἐς [υὐκὶς ταρων' Αροιϊοίο,οχροίιίπνιε Ἀσηλαιόν Διο τοἀοπιριίο ,ῃυδ τὰ ρα ει ἐαϊείβ τ ὅς Δηδπβοαῃ,ἠ ποοαδι οπνηα μοι τὴ ΟἸνεΐδεο ἀἀήριίοίπταν δεμοῆκι, 
“ῷρ.-ὕ....-. ὁ. ᾿ - Α : ᾿ ἘΣ ἐκ νσις ονντν Πτ -τῖ,, 3... ΓΙ ΣΟΙ ὙΜΡΌΣΣ. υϑιις τυρὶ Ἂ5 

ἢ ᾿ “ ! γ ᾿ . ᾿ . : τ "π’τπεὶ μ; : καὶ ὯΔ υ δυω καὶ ] [ται ΟἿ οἰ 5. ΟΠ γτυνη Π) εἰ ρο-| {ἀεὸν αἰφρε Οναον ον ΕΘ ς ᾿ ] 
 ῳ ᾿ ΠῚ »Χρισον Θω ἍΜΗΥ ΡΡΗΡΣ, Ἐς ἕ Ὀ ἱ (αυά ΐ ρ΄ νῳ δὲ ΜΩΙΕ ἐς : .( αΠ] Ο ὑγὼ -}}"5 Νι βαε ἤευς [τὶ ρεμπὶ εἰ, 31 Ῥ να ϑεπιαάνποάμι» βὲνῖ- 

Θοῦ ἀμί τοητίδῃῃ ἃς [οὶ (ἀρέδητίατη, ν ίοιοης τ Τύδικραϑως γθ)ραπίαι , Ὁ καυρχὺμα : . με ᾿ ἊΝ " ἀξ ὙἘῸ ““ κ 11" Νδιὴ ΡΘΕν Ἰἰεπίοεί, 2 αμθενιίαν, ᾿ ᾿ωποαυγάϑω ᾿Ωυἱ ρ!οτίατυτ» ἴα Πλοτηίηο 691 [{{"» “Ν' ὧν! εἰονιειμν, 1ξιδ.5.] » ΟἿ τὸ μωρὸν τῷ Θεοῦ σοφωτέρον 1]. Ἰιοπλίηοδ: ἸΓΩΛὰ ἐμια φυοή βαιμηῃ ῃ ν ὦ, Κνέίῳ καυχβω. ΤἰλίοΥ, ἢ "0 οἰνύμο φίογίειων. 
π Σ αὐϑ' ͵ ᾿Ὡ ἃ ὁ ) χὸ αἰδϑενὲς τῷ Θεοῦ ᾿ εἴ απ ἸΟΠΊΠ65 : ὃς ἱπῆγηι- οἱ, [4ρὶ "4 “ἢ ἄμ, Ξ 

: , ϑρώπων 1" κα] βυμοῖ ΟΑ». 1. 
, ᾿ Κιφάλανον β» ᾿ 

Ὁ εἰϊξονεῖνω φῇ δοικηϊ ζ ̓γὼ ἐλϑτὼ ποῦς ὑμαῖ μἰδελφοὶ, ᾿ . γ ᾽ν. 4’ “Ψ 
,, Ἀ᾽ ἐἠδίε φλην νοτα,ος ᾿ ] ἦλϑον οὐ ζαϑ᾽ ὑώροχίω λθ ἐΡΥΥ 

Ὑνεην δή τ, αίΐνει, φηιὰ φφίας Μ καταγ γέλλων υμμν τὸ μϑ ρ ὡνν γον» πληΐν [πρίεοιε ἥεωῃ. ᾿ ῥῆ [ 
ἐμη ἐάγμεπι, Ἔν ῥμον 1.1} Θέου. 

αλν. ἅμ : 
ΠῚ ὅο Ἰρίταν ιθμῃ νοηϊγᾶ δα Τὴ, 4 μεν θη.“ 
Εν δ ἂν πὶ ἤθη [εν ά υρν᾿, βάσει, ϑαφίδα τὰ 40} ᾽ τὰ (5, ω ἐηοῃ οὶ νϑηὲ ἨΘΗ με εὐ ἠέρι ᾿ Ἀπ άϊι Δα γνεῖ- 

δι ηοητἰ α΄ (σγιηοηίς δυϊ [ἀρὶς [που ΤΣ τὰ ἡδύ τὰ 17. 
» "ἢ ἃ . ᾽ ι ἐἴαν ἀπ πτίλης νοδ]ς τοπιμιος]" 

τα [εἰ ὙΑΙ ἰὸν οὐδ χυλιῃ μο- 
τη Ώ 68. ; 
16 Ν|άςεῖ3 τη Δ΄ νοσδιϊοῃετη 

νε[γῆρἔγαϊγεδ: νος υἱοί ϊοθε ΠΟΙ 
εἴΐε πρυΐτος [ἀρίεητες ᾿Ἰςουπάῇ 
ΠΑΓΠΕΠ 7 ΠΟῚ υγυΐτοβ ροϊεηζε8; 
Ὠθῷ τυ ἶτος ΠΟ 5. 

᾿ ᾿ς; ἡπυρώτερον ὙΠ, αὐϑρώπων δε]... 
ἀοεειμὰ;ἠ Βλέπτε γὺ σίωἱ κλῆσιν ὑεδδ, αἰ-ἰὰς 

7 ρει φυα (ο οι λφοὶ Ἵ δη οὐ ηολλοὶ σοφοὶ κατα 

, 
εἰηι δυδ!ας ; ἜΣ ΟΝ δὰ 

“ ᾿ τρισαρι:. δᾷ 
υκααι νο! Ἐρὴ σπέρχρι, οὗ “0. λοὶ διωω τοὶ 7 οὐ πολλο)] ᾿ ὃ: ΠῚ πηι ίκης οϑ , καβ νον β, (αὶ ἐρίων ἐχᾶ- ὦ ᾿ 

αἰ Ὠ οὶ. (με, Ρίμαι, ΟὈηςδ- 

Ἰείϊὰ δχιίσηο 
δῖον Ις. δ γωρῖς. “ ὦ φος ὶ 

εἱ ὝὙςΣ ; Ε : 
Ἀβάνλ μην μυϑ Α'λλὰ τὠ μωρὰ πῤσμου ὀξιλέξα- 1) 

ΟΕ ΟΜΦΙ ΠΟ ὈνΗ }} ηρὺ . ἢ ὲ Ξ “ς- τὰ το ἠώς . 1) ΔΙ ἡ ἡ Σ οἱε ἀδλε [ὁ ἤφᾳυς κὰΝ Ὧν ἜΝ ἦε ΑὐΣ, ἐκύχω ϑυου οοὐγὸ ἔκρινα τῷ εἰσίναι τι ὧν ὑμὴν ε) ι} Νέου επὶπι" {ἀτυ] 4ιηςυλτη δεν αἰμημὲ Ἡμρθαρ αν κτλ ἀοημει.- ἀλθαιινε ἐς. σφ Θεὸς να ποτὰ σηρριδ ; ΠΠ 9 ππαυς Πυθα ΜΗ ἰδ μηδ... διὰ να βείιε βοιαὲ τος μὴ γοοιυῦ Χραφὸν, χαὶ τῶτον ἐφοιυρδ»- {{πἴτς ἴητετ νος ηἰ είμπι ΟΒνῖ- ἐεἤνην ΟἸηηήβναη, φν ὑνμὴς τπστα μ αν 
. ᾿ - Ἢ Β 4 . κ ἡ Γ 

λ δῶν ᾿ ἢ . Ὁ 
δἰς ῬΗΠοίο. Ἰοῷ Θεθοΐνᾳ τοῖς σοφοις κατα ογυνῇ " ΚΘ] 40, φἱερὶς Ὠέευς, νὶ Ῥυάείαοίαι τ θομαν Ἐξ Μ"- ΩΝ τὰ ν Πϊιπι,εὐμπηηας ΠΣ ΠΡΤΟΝ Ομ βκμην, ᾿ ταρϑν ον Δρν ΠΡ Εν τὰ ἀὐγεγνὴ τῷ κόσμου ὡξελιξατο ὁ Θεὸς,] «[{Δρίσπεςϑ : δὲ υα μπὲ [ηῆγπλαὶ [ἀμ {ἀρίονιεν; ἐν ΘΕ μϑνον. εἰν ἀρὰ δοε Ἰδεά (μἱ ἐρο σαν ἐμβγπνίταιο] Ὁ] ἔρεζο ἐν ἐυβέπιϊκαιεν νίαν ἕοα 

τορι εἰερρ Τλειρ, νι ἅ. ε Καὶ ἐγὼ [7 ̓ἀδϑενοία χαὶ ον φόβῳ (αὶ 
Ϊ ᾿ ᾿ ᾽ - 4 ᾿ 

. ᾿ ται ττας Τα Κρτουκ μύη πλίχθορο Ὁ ον 6 0} 1 λιῖτις μα υς ΠΟ  οὔμῳ πολλῷ ἐβνόμίω «νεὺς ὑ-, ϑεύίαιονα ἀξταπιονε μπιεο 0 ἰέπμν Φν μεηαεημμὴν ὑειῷ ἔσκον ᾿ «ἱ ἡ λῆρι πὰ τὰ ἀνῆρη τὸ κόσ. ὑὐμανΝ ἐξου Ετ χιΐζ ἱφῃοδι!αίμητη πνῇ- 58}. Ἐεέχποδη!α πριράν ῳ ἘΌΤΕΙΕΙ ᾿ : 1 [ἀρυάνοϑ. Ὁ Ὁ ἀρ μόυ τε Πότ ΝΙΝ 
ν οἰοηιξἕ .ϑ ͵ « ἅ ᾿ Ἢ ᾿ οὐ ἣ ν ᾿ Ἃ : ᾿ τ ἐδ ρὴ οὐαί! ρίοε- ννῦμα φξελέξατο Θερς, ἡ τῷ ΜῈ) [4ο, δὲ ρτὸ πἰμέ!ο μαθιζα, εἰερις καβιηραρμε τ ἐν ̓ . : νὰ λέ Ἔν Νέειις [σγηΊο ππει8 ἃς ργαςο- 4 ἘἰΠένπιο πνεμει (γ᾽ ῥνδ- ποίη θα ̓ νε ἀῆροο ς Ἀπ “οὲ Ριας ὄντα ἵνα το ὄντα καταργήση. ; [ευ5,, δὲ σα 4 πο (πον οα φυείωνε ἀεβεμέται: ε  Τ999: θὲ ΚΟΙ Ὁ ΥΡ9.} ΜΝ ηἰ πγειμη ὑόν εμο ΦΠ} ἰὴ Ροῖ- ΠΤ μὴ ἡ βενμα- ἐρύζρ, φι1- 

.... ͵ ΄““ » 
ἕ ὴ ᾿ - “. Φ Ρ . ΝΗ . δι ᾿ 

ἜΝΙ “οι, ἰδαῖξα πως μη καυχήσηται πασὰ στιρξ, [αὐὰ (πε΄ σποτυάγεῖ: οὐκ ὦ πειϑοῖς αὐ ρφρπίνης σοφίας (υλίον!!ς Βιυιηληα (ρἰ δία νεῖ» ἘΡΕΠΕΟΒΙ ΟΝ πε δ οι .μὲα νενδη μά ἐπ ἐβεηβους ΟΡ υαι σεν 

ς 

ἐν εὐβοοις . ᾿ ῃ ΡΥ ΝΣ , ΐ ι ᾿ “ . ὃ 
ἰδίου ὃς ἐπ ἐν ώγηον ἀυτώ, 29] ΜῈ ἡοὴ χίονἰεἴην οὔγομο " γρις ,αἀλλ᾽ ὦ ὁποοσδείξ ει Πνόῦχκατος καὶ Ρ᾽ εν εἀ Ἴη ἀειποηίπτατίοης ἴρη] κρίνον {τ νότεμεν,ο, “ἰβχυπν ἀρυὰ, ἘΣΙΓΝ γα δι το ους , ΓΟ ᾿ ᾿Τςὺς ςοηίροίῦζα, καγο δὴ οοπίβεξμ εὐῳ. δωνάμως. ᾿ τἰτυ ἢ δι ΡοΟϊοηῖς. ΝΣ - ᾿ Ἐξ πεῖ δὲ κατ πο θρεῳ τος 4 ππ| ᾿δεάεχ ἰρίο νὸς εἰτί5 ἴῃ Οἰντί- [λο] Εὰ ἐρίρ μμεπνιυον εβω , ,.ε,} ε ἢ ὦν σοφία αὐ ϑρώ-]- «ἱ “"Νς ες νεῇῆτα ςοηῇῇαιη ε βάτε υεβνα πὴ βε Ἀδιδιις ᾿ ων ὃς ἐνβυηϑηβήμιν σοφία ὅπῃ Θε0 ὕ5)] ἸΠοΙείω,:7 Ἰαυὶ ἔδδευς εἴξ ποδίϑ᾽ 1» Οὐηθο Το, μῆῳ ἵνα η πίςις ὑμδ μι ἘΠ ΙΖ αὐ β9 0} ἵαρισητία ᾿φυέποπιν ἴδ ἴῃ ρο- ὅ]} "»"Ρρϑενιλαἐνπεῤνυνο μὰ ϑυριν. 

ὶ μα! οστυνη τὰ χαὶ ἁγιασμὸς κὸὐπελνύ ἰἀρίεμτία ἃ Τεο, ἰυπἰείάφιις, δι ἀρηήλραγον τς ΕΟ δ ύλισν τυρὸν Το ν ΝΣ ἫΝ ἀκ δ 0 

. 
᾿ : Α Ἂς ᾿ Ὧ Ἵ ᾿ ΄“ Γ Ὁ ι . ἰδ τὸ . - ᾿ χῶς ᾿ " ὲ ᾿ γ: 

ννόζ, σὴς" : . Ἷ ἐ (μπδίβοαείο,δι τεάετιρῃο: το τ" τεβεπηρέϊοι 6 Σοφίω ὃ λφμλούυϑυ ὦ τοῖς τϑλριοις᾽ ς Ἶ 4 ϑαρίεπτιᾶ νοτὸ Ἰοφυϊῃηισ 1..ἱ δ᾽ ϑαρῥμηᾶ “μαι ἰοήμὶ- μι εἴμ ἴα (ρὶ ἐπ δ. 1Π} γὲ ὠἰρεθίτεπενίς  νεῖπ Ὀοιῖνο ξουμεη να! Ἰβαΐε] ἐορὰδπεατιοχ οὐΐοε πη (ετὶ σοτά 4 δοίιλρι δι εἶδαν ἡβδαν,δα ογηπία κά ὠ]ωιθιη ἢ» οπιπιεπἀδείοποηὶ κειοταὐ ει, ευΐυς νἵετυς ορεἰπιὲ [ῤῆρ βοτίμεδαμαητο νἱ 4οἰ ει ΠΠαΠεῖον ς τᾶ, αυβπιὸ πιαρίε σοπῆοδ ας ΠΟ] ]υπὶ πιο πὶ ἀπ δ, ἐσϊασι 
ςεἰατίονί Ρ( σπεηΐαπι οτίασι ἀρ οἰ πιὶ οἴδοπι ἕω τἰθαδάδερι!. 17 δυρηξεί σαν αὐ! αἰ πνὰ οὐπηΐυ 6] ἘΠΕ Ἐοηιεπγπεηδυπι ἄοοει, αυμπι τὲ ὁ. ἱϑιστιςηηἶε. 4. Αἀπιοποῖ (οτγιπείοο ἰά ἰτὰ ἔϑαπι οξ σιλξπο ἱρίογαιη δοηον νεφυΐ ᾿ς αἰοάο ςα] δῆς εξ Βαλοξοί στι πιϑηιἐοὲ ροιρίοοες Ὁ 
πἰ αἱ πιαχίπηᾶ σοηίπεαι, νογᾶπι εἰπιίγυτο (ἀρίδπεαπιγνογατα ἐαείεἰα αοη βυεπάκ τε ποι, ογᾶτη (λη ὅδ ὃς Βοη εἴα νἧτα γίαχη,νεγληι ἀεηίφυς Ἐοιυςας, Διά ]ι6 ἰδοίτὲ ἐος οδίυγρ αι φυὸ ἡ Οὐ ειντάξίονμέπι αυχεςηῖοε, πηΑ χ πο  46ἱ κὐπιϊμίσα!ο Γοδ νῖττο ρείυδεσηι, 4 Αἰϊαά εβμρνοπι (μα:- 
8 οππηίθυς πιίίδεὶς δι Δαἰδιιίκαίρυς ᾿Ιἱδοτδείοπο τι, Ε ἡ τς ᾿ Μ ᾿ μοὶ ) πο ὠκουυϑ μον ἢ νειὰ (Αρ᾽ ἐπεἰα οι (ΟἹ ς ρειο βίο ἔδυ οι: εἰς νοτὸ ἰδὲ ἴδρίαι ηυ] ἱπ αὐ ἀο Δοαοἱ Ἔχος τυ Ὁ (οἀ γληλ ὅς 

: ὺ Η . ᾿ 8 ᾿ φραυοδέχοξ 4. 
᾿ : - ὃ ᾿ ; ὦ δωΐαμιν. Αα" ἢ 40 νεῖ ἐοῃείςι! ἴοι ᾿ δ . ς ΠΣΙΟΣ ἢ . ΜΗ . ἩΠΣΑΙ ΕΕ ΑΚ ΘΗΝ 

᾿ εν μόνον τη Αι τειν εν ἀξ θ τνρι ηἰοΡ, 4 ΝῊ Αἰδα ἨΠ πα τε ἘΣ μίας νοι δη ζει 1η Ἰδονΐηο χίονϊανοερὸν Κυρίῳ κμυχαίδγν. ΙΔ τῇ Ὧεο ὁ- δοϊοίμοπ ἄςεγατ νἷς ΗΠ} πος ἀ οί Πἰς, αἱ ης ἀϊαδοί! υ!άξ νίάσ ἀρὰ Αἰμληδίϊιπ), δάιιοτίις Ατίαπος ογλτίοις ἴοσ- ἧσεν ὑμδζδ. 14 εἴ ευαπι ταϊοηδηι ἐπὰ9 τιηίὰ τεῖδυιαΐ οιιγι δ τατίάτυιηι δξεϊοις οη ἣν ἰδίτις φυδά ; ΡοίἊεηι οὐἤξετο, (εά οὰ τοτίας ογαῖ τα] εἰτίς,ντ γανὸ ρὸϑτὶ 
ΥΝ τῦτν ἐδ ινρμρνρ μι ἀϑαμό να μὲν ον ἡξλρττρ εὐ δος. τι νανλτενες ς οὲ ᾿ααίηαιῃ εα ΨΟΗ ΩΣ γοκατ νι μανοῦ Υἱὲ ρας ΤῊΝ 4υρά γάατττ ) μῦς ἀεεὶ εν ὙἼμοΝ ἐς ἐρ ἡρήζ ων ἐς τε ριον τὰ ἀἰΠδτις Οἰιυγίοδο ΠΟ χα]. ὅδνν διώκμες ὦ Θὲ καὶ συρία «ὦ Θιοο; ἰά εἴτ, ΟΙε ας [ἐ}]ρο- δ ΡΓῸ νοφαυῖς “ρετομγιγίοὰ ροπαοιξ,, σας ραίπιη ομ ἀἴμπια τη (οἰϊάυπι {01 νοπάϊξες [γ6ι ξτατια.. ιν 3 ὑ δὲ ὃ0 «ει ἀρεώαν, " μι “" “ πῆς 
ταῆτία [οἱ δὲ (ἀρίεπεία οἱ. Αὐαῖσα ἀσηίφυς Ἔχρτεῖητ νού- ϑδξίο ργο φγξα πο εἴς, δὲ βιμερυζίνην βγοτἠοἰγοιιηζῆῖς. ἱα οπιῖπο φσίρεϊατί, ἀοςοτιγ ται ἐὉ1 τ ξ κε Ρε ἐν «ἡ λον “νὼ ἐἀμοὶς 14 οἴ ππϑαν οἷς, δύ μι ίυς ἣν ἢ ἐπθμαι ἐράμς τεβοτίτυπι, ὃς (αδαὐἀϊς ὄντα μὲ εἴν, 5οἀ ον. 10 4 ᾿ερδε νὴ έαγησην, κῷ σεώγκα, χὰ εἴς, Ἐο Ὡριοητμς ξέρεις... Ῥαυΐας, ΟΠ ατογὶμη ἀυνιπ κριυχα εὐ τς Ὁ να πΝ τ Ἣ τς ἱηξιο ἐπ ὉΙοπς, ἰτάφὺς ρυτο ἐδι λάνιηι ὃ ὁγυδῃάνιπι εἴτ αἰο ποη σὺ ἀς ΟΜ το φιαλῖξιιις οἱξ Ποιθ» διαὶ ποιπίηΐδας ρεοδαταγ: χυὶ ἀμ ζἀγηαίκο μην, | ᾿κηδοῖτοο {ιρρίευϊ νεγρυηι Εὐσεὶ δι φ]οτίατον (ΠΡ ΠῚ δ ὙΡ τεῦπι ἐχ Ευμοδίο, ἱπίτίο Ευδορ εἰήςα: ριδράνατοοὶς, ἤωυς ροιίοηα ἱρῆϊιις τεῦ ἀἶὰ γι. οἤΠ οἱῇ πιοήίᾳτοτῖς δι εἷυς ὅδ: Ἱἀριεἠτίλαγ ποῦ ποσί. ᾿ ἜΝ ἘΝ . βαίμῆντης ἡὐοπὶ ΕΠΠοτοῖ ματίπὰ οδτι δ 6. φυρηιαν φιοά νῸ! ἢς ἰςχίζα, οὶ μαι αὐϑραπένης σοφίας λόγων.» [υαάε]λ ἔξγ.- : ε΄ Ψιῥγοι τί Ἂς (ρῥεπεια' μαϑίτα γατίοις, 4υα ἴῃ Ἑαδηρι οὐ ϊοί α-. 18 Εεΐᾳφωε Ἀ00 [μι τοὶ μιὰ ὄντα. ἡ λα: Ροιλὰ 40} ἕυπι, . ὐ (οῃτοι ται ἀττι στ, 1 }}} πες εἶ ᾿ ἐὸδο μὰ με λ εῦνς ἜΤΕΙ οῦμι ὑπῆν “ πειϑὼ Οτας ᾿ πἰβετὴ «ββοδξία ἀρράτει, οι ἰᾶται ἐεάεγες τασι Οδηη εις. Βοπιῤαυιι δβεὶίςοτ ἰυμαἰείο,ηοη εἰ. μδμ εχ Ηεθιθηιπὶ πον 1. ΓΡΩΝ ΤιΠιηνονίωθν ΤΩ εἶν ὟΝ τι νὐρεᾷ ταῦ δ εο ἐμ ἀβόιοις οΥτ} Ἰτοῦς πλληλ ἀρ επρ αν τατι ουίδίη οαμπὶς φἰυξτίλητίι τ) σοηάταϑ, 15. βίος τιο ἀδμμητυν πον οἷο αυκοιηηὺς ὑτὰ ἔμητ αὐιοὰλ ὁ΄ τ βελῆσπδιλόγυ δ ]ὴς ἱπίκὰνᾳ. 19... Φ7ε ὑμηρα ΓΕ ΩΣ ῥήνεν ΣΆ Ἂν θτὴν γοῖρα (υης, Οταισὶς {Πηρ οχ λά- , ἤ ΚΙ ΠΑΘΗΙ τργλὰ γαύε ναι τνρηὰ ἐρ ετίαπν σογίπτι ᾿ ψε ΠΏ ΠΟ ἴοσο Ἀρρξλητυτ: υΐσιϑ ορῥοπιατιιν σα για πηι, ᾿ τος φμαεύριον' πῷ Θεοῦ. [ι εἴ, Ευληρ εἸ ανη ἅγιο νά ε τοι εὐθς  ρεθ ἴς ΡΩΝ “πειάμτ ερ)ῖ Υ «Μριῇ. κς ἐχρύπρ σφυρά 2: ϑαρῥνεδον ἢ φμὴνῃ Βοταίμεα, σορ δ νερν ΦᾺΠ αἰϑρώηθθι δ!. 1ὰ εἰ δια ἰη ρδηξίο μαβεπίυν, {Εμεγυαηϑῖ, καταργήσας (ἰρίνι νάτεβοῖς ποπηηῖθας ΚγῈ] δύνα εὐ ε ΝῊ ἊΝ ἃς οτίάπι ἰη ἐγθμνη ἐράϊθὲ ποη ἰςγίθίτυτ,υαι εχ Ὧο- γυ κατα, ϑαρλκημοῇ ἐΠ} θὑπηίδιε, χμοἀ πιδτίεὸ γερτς εηθῖς,͵. νη ὅς αὐ] ἰυς βᾷβοιις εἴ« ἀδέργετεπόρς ἡ ἰρῆϊις Κορ κείν πιρτὰ τόν Νυΐρ ρτὸ ὦ ον ὡΣ Πλθ ἰ ὼ ταϊης τὴς ΑὉ18 Ἰηῖξ Ἰβῆταῦ ἁὶ ποπἀς ἀἰιίπα, δά ἂς ᾿ιι- ε΄. Δυμκυξίηιν 1,5. Ὧς ἀοδεεῖηα ΟΝ αηὰ εἷζα ἐν ῥτορτοῦ ἢ ίμα: βιπᾳαπηεήδᾳ ρυἱ αλαγῆις (ἀρευμέξιοπεπι Ἀιείῃρ, . (μία, εἰ ἀμὸ ἢ λει Ἡ]ςραν, ραπὐὰ ΚαΠεῆς ὑπ ταῦ, ΠπΑΠΔ [ρ] ςΠιΔ. Ἵ ἘΠ ὑνλὰ ΒΥ γὰρ ἱπτογργ ΝΡ Ἵ ΠῚ} ΝΠ οἱ ἰατς ιν 4 ἰποστεμηι τ ἀ Ηδπνίπίρδιι» τς ἀιυδδισ, 19. Μ Πα ἐἄνο, ἡᾶχοι φίρξ. Οὐιοά ἀτείηετ δἰ νηϊαοηδϊει Τιβδονίωνς Ορηβέρτο ἀε Οὐνιβο. Αἠϊθεοῦμενς ΜΙ μα τ ἡδαρθν ΠῚ γηρῦ ππμλη4 εἰδινεἣε ἀφείνεείνμεα. Α--ς ᾿φΑίπιϑ αὐ απ εγοηϊ.. δ ἐΐσας, δἐπίται οἱὲ εἰοί δ ἰτὰ}- ΡΑττίου]Δην ςοπἰυπῤδβησχδυγα αὐυουδίρπαρσαηις ὁ Εἰχιας, : γὐβΝ ες μυμόφιον ναοῦ εὐἰᾶνῃ ἰὴ ἀυῤδύτνειι 5 ΟΥπεὶς δ τὰ τ ὐρθΑ ἰπίάεην ἰερ {δ ψμτι πωδοῖ, δι ἐχρυπρὶς ἮΝ οι ᾿ϑιΐς, Θυὶά ἢ νετὸ ὁρβοιϊειιπι Αἱ φα! 4 (αδαινάϊα ὃ γε «ἀείοῖο μος βοπανο σα ιεἰφείσηιιπ,, Ματίν.2.4.5., δ ἐμιφ,ν ὀρἀνδυς ἐπιιοόλίππις, ὃς ντάοτιιν σρείατὸ σομτιξηΐγον φμην ᾧ δὴ ἀρμρθηβνανϊονομὰν Ὑαμβνβνι. ΟἹ ατὰ δὲ Ἑνάϊτηνις, ΟΥεν- {τ γίεπαΐεως ςοηδιυξείο, ὃν τῇ μωρὸν αὐ Θευδ σοφώτερον ἰῷ σον. “1.37.5 ἂν αἰϊθὲ δηποεῖῖμ υν ζδγησιη ρτο ἔσῖσ Βοιπίπιμῃ ν᾽ ψγξίεπ πε δὲ ενίδοη ἰοξ τσ ϑγτ ἰρτεῦριον.. Ὁ ἠρρμῳ νν Ἀμῶ πρῳ σορκ ἐμὰ Αι. 1. τ... ἮΝ ῆι ςεττὸ ψυΐ Ν εἰδρώφων  Ν κην Πυἰμίι!α Ὁ εἰ (ιριοπέίον εἴ ριεπηνο- ρφιεσε ἴβρο ἀροὶρί αρυώϑήρδεφοι: αυστηγα πλρειη δ0}}ν . 4. ϑιαιυᾷνίεφννν [πῆρ ἔλειθα τ εἰδὸναι να. ἔϊς νεται ἰβῶν ΠΙΜΗῸ ΚΡ δεν Ἀροξεοίυν ᾿' Οδα ογθηεις : νηίμμην, Ἐπ ρσσαν ὦ τὲς φῇ Θεηὺ ἐκυων ἮΝ αὐδράπων, τ 1. δρμὴὴ (πρυδυίπει: μος ἰη εὐ διθς ἐξ μηφιυβτία γαῃς “ΗΝ ΜΠΡῈ Ὀδιὴξ ΟΒΠΠΙ. 11 εβνποη ρρῥβῥαῤνην μὲ ἘΠ ἘΣ τὴ ΤῊ δε πε νος 46 ρίοπμηι ἄδορι Ευλοβοϊίο ᾿ βρέ [εὐ τοῦ βίον ἐνφηνϊδονατοθθνε, ἴτα ἐπίῃ] οἰ λεῖος αἴδη- Ραυΐας ἰᾳ γφοεδυΐαπε ν(υερλίζδ,νε ἱπῆγηρδαι δε τηραθν, ἐρθὰ νον Πα τοὶ φυνὰτη ΟΝΤΙΑῚ ὅὲ φυϊάοπι ομνοβ παν δ σλοιοπάῤηη, δὲ οβεπᾶος οὐ Ὀςὶ τειιςτερείδηι ποηγίήες ροῦ- τ ἢ ας υα (Δπὺ τίάετυς ἤδπς ἊἰΠ ρΠπ᾿ πήΐπθα ἀυτάηι ον ἰεπι. μοι «οπαἰτίφηςιη Ὠοὲ ψηαἰο δαὶ Θρροπετοι, ἴσην βυβολαη. ἘΠ Δυτοη, ζοῦν, ἴῃ Οτωςρ εγιποης ἰθίοϊεπε τίηοαῦ. Νοῦμηι ὦ αδτῳ πον ΡΟ Δ: Ιοποπτ' ἀϊςὶ 4υα’ : ἀξεις ίδρισε γαύτιιαινι ζοπεγα γί οτ γατίοησπιινε σταθῆ ἘΩμ31: γ δξοίρΊταν, Ιτάψὰς ΠῚ οι ἀϊρ!ίςοτ, νὲ προ ἐς. τηνι δία γε  κρίνιν. ἀξ ἀνὰ νἱάς φυοά ἀπήοίανα, ἐχ φαπὶς ἄς δνςοζατίϊα γατίοπίδυν» «ἶριν ΠΕΡΙΌΠΙΩΕ, ποη δάήεπευ {π. εἰ Ἰὲ ρο πε πιο αὶ, Ναπα αὐτὶ φῶ. ἤπο ὀρροῆτίο ῬαΝΡίουλ, φυδά ἰῃ (τοιμοηῖμιο τοὐϊρῃ ταῦ» ἀα αἴκεια , ἀειη δἰθείσ τεροτοη κα εἴν ν ἐφξ θα πποΐτο ἀιεὶον εἰ Πρησα- γοργὸ ες ίατνο αὐ νϑγγεροζιτυς ἰρίμηη ο ἃ Θιού, . βενῆν ξἀνοίν ΝΜ αἱρ, ἂς Ἐτα Ἴμ. ΔΥοῃ ὀν ρα ἐμ εαυὶ δε φυίεφιοον , Ῥποδίξιωι ἐᾳφηἰβοκείοηε, αμαὶ ἐδαιη ἀδείανεῖ οἰϊοηταείο- ἐπε ἕαιπθη Αὐνθννβὶν τοὺ ἐπ δοίθηη ἀϊσοηάὶ πέρειε μι, 16 ΕΝ ἡ πὸ “ῳ, ΗΝ ὑμός , ἀμφ ἐπι ἤν ΠΗ δος νϑὰ εὐρεῖα, ΟἸλνοιησηκ άπ ἀθτοπὶ 30 πηι, ΠῚ ςοπυηὶν βυΐο Ἰοοο,δι Ρόμι ψϑίφιξις ἀϊείτητ, 96 .,Ἄσιπ.δις, Ἀι Ρ τα.) 5ςῇ δὲ Αὐαθε ἐμερημκεῖς ποῖσο ἀείδξοταῖ, πυῆς ἔργα οἴηηθα ἐποσζαῖον δυρβίς, ἰοή ἔνε τοὐξι ἢῴνεῖ ἔκρινα ὦ ρνμῤμῳ ρθη ἢ 4", )νάπνἡμαν ὦ ὅ δρήνλναὶ, ἐν βοιθειε, σνῶματοι χὶ διωωάμιων. εἰ, δριεναι, Φ' ' ἃ. , [νηίσιας οκάδιη ἐκργείπε, ΕΥ̓ ΚῊ ὑμύναμο σαυδπὶ ἀ .- οὐιησοὶ ἰρίστυπι ᾧ αἰτάτεηι ἀοοδὰξ ηοα αὐ ἐρύε (δὲ ἩΝἘτ Αἴτιν πιρ ει ἰοριε ἰκρινααν εἰδῆνα ἐν ὑμῖν; φυοὰ ᾿Ξυ΄ ροιμνέδ, νύ (ἐπ Πραυτα ἐνβραδυνῖνν ἤσυς ἰη {Π}0 ἰυβ.}0 ραμνὴ ἐοισμμιὸά πηνί πγλχίπιὰ νι δαξιιν ΟΠ θην) ναὶ, Δα ἰτιί Ολτιλο ) οιβδηλγα, ἰάψυς ἃ [γεὺ,, ἐμ οἰξ, Πεὲ νιμίμε γὰὰς δ» ἢ . ἄϊε ϑεῖις ἰδέϑίρ. ᾿ ὑϑαηὸμ! ἣν αννὸ εἷά εἴ ραϊοῆς ἀυείε, νυ γαῖα ̓ "Ὁ σ' Πα εἴς ὦ φασί τπίαιν! ιοπγίη αϑγποῃ ἤμδ ἐπρίϑεατα, μι. ἢ ποῆςσιο. ἔγαίπναν, Αὰ φοάσην ἀμεφην νοε, νεῖ μὴ. θ᾿ Οἰμν ἐαβηέμαιενὼν ἀδείᾳ. [ἡ ἘΝ ΠΟΥ͂Ν ἐμὴν Ριᾧ υἱνιμβέε: Βτρήτιμν Χ, μέν: δ ἐώμεοὶ ϑριγτθαίοπι Αὐτεῖπ τ! νσξαπῦ, Θρροπαηταν ΙρΗ͂ Δοιπίπδν, Κι εἰξ δὲ Ταΐνα ἱμίο.. “ Υἱς ἐκ « αἰῷ, ηυοά πυΐαιιδιμ ἰδωςοο. ἄ ραω φιν: ἐν βνοιμενεὴν. αν ἰδεδγργοῖδτιο ηοἡ ΦΆΪ το 4ι} ςοπιφηίαϊ, Μ νίπι,Ι οἵδ ἀϊαίπαπι ( ἥευς ἐρίο (ξυιςηεὶ νον οι] ἐχρίοατ, γαρὴ ἰηαπίανδι ἀιμοαυ ἃ (της ἐρη. ὌΝ δὲ ωρ σφεα δ ἴδε, ἐγυύδν ἐμὴν σνρία ὑπὸ Φενδ, 1 εἰς, Οἱ ἐν» Ἰλβαπηϊτανα δ ἀμιτοιτὶ Θρρουῖς Αροϊιοΐυν τβλύα ἐρνχδ ὐγν ἡ δὲ πον ἐχροίμπιιε ἢ οην. 1.4.} υἴπεπα, νὲ ἐμ] εἴλειτι αἰΐδι 46. Ρ᾽ νἐειὰ ἰδ βνννα γἐ}. ψυΐξατε, μι σα τοίνον θὰ... τὰς εἰξ ἡσυίε ἃ Ὁδο, νι ἰη ἰρίᾳ ὁπιθθπὶ ρίε ἐοηΐ» ΝΡ πόπεο “Εν ΠΊΟΔ αν [ἀρ οητίις, Τύλαις πδ ἀσδίη πὶ, ἐεγτοπα οβγοηίε. , ποχ Ἀπάϊ στοιίο: αιη ἐπτοτρυθιδεο οση ἤϊε ἤθη ροιεὶὶ πἰ- 4μεγεμαιιγ, φυα φυϊάεπι ἰὸς υοπηίηό νοιὸ ἀἠ 0 δὲ τ φίυσι͵ “ἢ ψι5 δος ἀφοίκτέι (ατηηιαπι {ΠΠαπὶ Αροῖο!, τατὴ μι ἀϊ- 1 6 ἔαιὸν «ἀμδιοίμω «εἢ δεν πεσε ν δὲ Ιᾷ νὴ ων αν ,, ἢ ρεπίουϊαῃ γ κει ἰρίαπνιε ργο Ἐπιϊπαορομία ψεγὶς δχρίφ. ἰδ το ὑπο ροΙΠιηω8 φυτῷ δὲ δία ἐφοϊωπραεναθο. τεηῦο, τὴ ἐλ αλλ δ: ἀξ οι υεν τανεινεφρσιμϊω, Δ ἀσπνιηι νι! φυρά ἐϑδερν νλιφὶ δ κα ἢ (ο]" γοίδινε μος ς δ ΤΟ εἰμ φουιυνᾷθ!ο; «αὐία . 5βά δι αἴϊεπι οαυίαηι αὐξεχρ Ἐταῦς 40 9 (ιγρίςαν! φυάθην νηφιμεπι δέν ΕΠ πὰ μφυμίηϑν ἐρῶν. “θιδπτη Αἰ εἷς ἀρυνὰ ον ἐσπτειπιρεθ ἰιε 4}} Δοπηίπυπι 40 ἀρ οπεῖα κερὰ ἀβποίδεγε,ἡποά Ἀάδοηε ξἄτοιν ριο Πιηε,- Ἀο Ὁ φ δΆμ σὰν βόῖων ΠδὌοους ἱπάϊοαηἀ! πιοάοιποπιρα αι Αρο. γυπε. ἰδοῃ δε! ΠΡ ἀκ ιδομίοιε ὁρέν, ̓ - ποτε, ἐββπεῖὰ ΠΠ Δ) ἐρ]εαὔονειι ςοηίξέξαπεντ. (ἀετο ἐ68-. τἰα. Αἀυΐτοι εὐξεανοίαε μά ἀμρδω ΜΙ, ψιοά ἀ( Ιητεείο- ὭΥ δοὶν μ δ ταδὶ δάμηοηφτα Οοτιπεϊοὲ νς νἱάδης (γυρά οηίηὶ πυΐεα Ῥο  ἰοίες οἱ οπνμν φιοίορίνε, : ΒΡ πο Ἢ Δεῖ ἀμ νϑλαρὶ ἐν μρδα νιον ψ οε Αὐν βαρ ΝΣ Ῥνδινθ αν κνανεν ἀἰνηα νὰ ἡ Αὐ ! ᾿ πνϑσῃ [ἰὺν αὐ βέτεὐμἤδὲ ἐστ ίείεπεί, (ε οὶ ' νῷ 4 ᾿- 

Ἷ 40 ἰοίεραπι, ἡγάπτ ἰρίοι κα εἰμρ εὔξυπνεης μεῖον διρδικαὺν » κινδὲθ Νὰ ὑὐαάν, νύπα πὸ τ τὰ ὗ ι ὙΑΩΜαΪΑ ἀρδ ἐκεῖν κεὲ εὐβθέλθους ἔλιαίιει ΑὐΠῈδ ἈΡαὶ ΒΡΗ͂ κά ἀϊεοτηςπάυπι ψονυιη δι ς ἐπειείεαῖσι, φὰ 
᾿ 3 ᾿ ᾿ “ἡ 4 ἂν Ἷ ᾿ΟΘπΠ ς Μ}} 4 
ἐ 



φ' 

[ ον ἴσιο 

. ἰφδϊοπὶ ἢ ταὶ 

ΕΡΙΟΤΟΡΑΨΝΙ, 
τοῖν πίορ, ζω ξγ) οβροπιιπίατ 9 ας δὲ 13. {ὅς (4.το τὰ υς ςὅ- ἀεί ίτογρηι, οηι. 1.14. διοοηξεεῖ ἐπὶ βιξεααη ας οπιηΐθδυ; 
ρῥδηλτὰ {|| ἀϊοι τις τέλειοι πο Ἰρίλις το σορηιῖα τοίρε ιν, οιπηίαι,νς ἀροίδιμε τηΐτλ.».1. {Ππ|ώ4᾿ νετο Ὠοιπιηὶ ἀϊδυι,, - 
«αμαγ Δὐδης οΟὐ ποίοαπιις οπγηον Αἰ χυδίςηιις ἢ: Νς βροτοῖς οὐ ςίαητιι μτραγίτα; ἁΠὸ ᾿εϑᾶλι. δὶ φυοᾷ 

. ψείταν διιῖοπν νος νετθο ἐς πΠἀ Ἐπ. 4ς ἀὐζογοτ, νὸς 4- Οὐμἤε!ο ᾿π νας Ιοσιηι ἐσεῖς ἀς φυλάλην τεσοηάιτίοις 
ἀεπι (οτίμεμι) απ πρ! ςοἰτατειη Επδηρ εἰπε ρυααςαιοιῖς ἢ θοᾶπηα, ψιδι Αροίϊοίες ἀροιετῖς (εἰςέλος φυοίλῃι ἀὶ. 
ντ ρυςγὶς φιήβα ἀἰοἰριοίεις, ἃς 49 αιπριλαι ογηδεας (τίρυΐος,  Τσχίι!!, ιῇ ἰὐτο ἀς ῬεατςΠΡείοηιδιις ἤς οἰξτο. 
Ἰοφιξατιεο οχτο]επειοιο ἐμὴ αἱ υϊγάηνηι το ναὸ 5 βιτατιιμ,νε πλίγιη { νι ΠΏ ΣΙ δ (ἐσυ]ιν Ῥοτιηῖς μιῇ 
ΡῬιοβίροσ νης ἀλη} είς ψὰνα Πἰσπε οἱ αάέιν φυπἤις, ταποίδατι ἐϊά ζοπγιπεητιτη,ιο ᾿βδήτιςυὶς (μα ρατοῆς 
σε πος ἐἴιαηι ἀἀἀο ; αι πᾶν ἰς σαριλπν φίαςος τὰ τα ΠΟ ἀὐιτιευάογςς Εςοἰς ς τρόμος. ᾿ς Ἀβρμνεβῆπιν, δες ἦν 
Ῥ) εῖτας,, οὐπν τλῦσο ἰοπιῖιαν δὸ ἀπιροτίμα αὐς!ς, Ἐγαίμνις 10 αὐ χόντων, δίς, 1. Εογίμη 401 ποῖ οηλίπος νο] (ἀριοητια γεὶ 
αἰιτοτ ἰητεγρτοιάτιγν υαΕ νιδολιςος Ῥαιΐως ἐἰρπιῆσοι ἰς.,. οριθιις ἀςροτεητία ςςτετὶς ρει λητ Οπληη0 φημ γιάοιης 
σα ηῖςγ ὠποἤισεῖ ἰσηυΐ, (δ τητον μιτέκέζος, πς ρογος Αροβοίυβ μος ἴῃ ἴοςο δὲ ἱπίια, ὑογί 8, αῤχονῦ ας ἄιοοτε αἰο, 
οδιΐςίας τοίμβ. Αἴ ας ἰητογργοῖατιο (ἀϊοάπι επὶπὶ φυσᾷ Ἡξριαι Δ) [γαὐγε ]νοςΆητ. 4 ()ηκ εμδηεξενηι δ κᾳ- 
το ὁ) οπ ροιιηος φἀ ψάφριμ,, ὃς ΜΠ ἐτιαιη εξ τ: ιν ταρχουιάνων Ηος ἐθο τεΐστο δὰ ντγυπημε Ριδεράςπέ γι, ᾿ 
Ἰοῖοτις Αροΐοϊις (ς δ. ἰπριοπειθιις 8ς ἱπρισποδυς εἰς τς 4ὰ ἀειξτυΐτατ. Ὡς νεῖθο κραταργιῖϑῃ αἰ δὲ πὸ ἔςιης! ἀϊχίην, 

ἀθουσχο πον ΝαΝα 

σοφίαν δὲ οὐ τῇ αἱάνος τούτου, οὐδὲ] 
ἀρχόντων τῷ αὐ ὦνος τούτου οἷ καταρ- 

πὴ Ξ Π 

ΠΡ ἐπῖαν βετ[εἴϊον: [φῇ τεῦ δάυϊτος : (ἀρ σπτῖα δυτοηνηῦ 
εἰάηννεγὸ τ διμιν [ξτμ [ἐςὦ}} πυΐαρ, πεαμε ρας ρυη 

πο σος ἐν, ἠαήμε βτὶπείρωπν πω 

οὐδιδμων" ἴσου ΒυΐιΒ αια ευδπείςυηξ. βεμι χιὶ ἀεβηωμεινν: 
᾿ ; Ἔπς αὐτῆ: ᾿ “ον 17) «΄ϑεὰ Ἰσαυΐπνυς [ἀρἰξητίδτη 1.) φνά οῃμύνναν θεἰμ. 

ουιίπι4-. ΑΑλλρι λαλοῦ μϑν σοφίαν (θέον ὧν] “1 [οἱ ἐφεθμίεν ἴῃ τὶ [Ἰςιῖο, 4 ω} [ρνοπείδην ἐδ πιγβανίοήνε : ) Ρ γ|Μτί ἀϊε οὐ Ζο (3. μυφηρίω ᾿ τἰὼ δπυκεχρυμμδμίω : ω 

ὁπείᾶ αν» εχ- ᾿ ᾿ ᾽ Ὰ ἜΣ ᾿ 
ςεἸ!επεῖδυς ἐ!. φρφωρισὴν ο Θεὸς ζῶ 99 Πα ὠγὼων εἰς 
1.9 τπυράδηΐε κ᾿ ε ἱ ᾿ 
ἱπαδαὶϊς ποῦ δόξαν ἡμδμ. 

αὐ [εονάδι4 εβ,4ναθὴ ῥα. 
ἀείβεπαμὶε ἴδει αππερ 
εηἰα νὰ φἰονέφη ποβγαιν, 

οτοουϊιααι Π]14η}, αυᾶτῃ ρταβηὶ- 
αἷς δεὺ5 δος ἔς τι δά ρμἷο- 
τἰλαὶ ποίξιλιῃ. 

Ρει(ρἐ εἴδτυτ, Η οὐσεὶ ΒΒ, 5 ΣΈ ΤΕΣ υ 81 ΠέιηΟ ῬΤΙΠΟΙΡαΠῚ [ς-[ ς | μιν πεν βεϊπείρμα 
ὁ κέναι ὐλδοημέν ω ἀξ τ ἦν ὑκ αὐ] 1“ Βυΐυ5 ἐοριουΐς, πλον ἢ κο- ἐπρῆι οὐρα ον "" ἶ ἢ Β . “} “|} 4 ΠΗ. ᾿ ἊΣ ὡδὶ πα ἐ λιος ΡΨ ΈΨΙ Εἰ), ΕΟΘΆΥ, σ Ἰφξυουμςητμιοιαφιαην Ὁ μν-]. ΑἈΡλὺν ἧδα εἰοτια ἘΠ 
ἘΠῚ ὙΠῸ: τὸν Κυριὸν τῆς δύξης ἐς αὐ ρφοσαν. ἡ πὶ σφ] οτῖς σευ ΠΧ Πς τς, βπιϊοιν," ἴ, .“: - - 

" ἰὸν 4 ᾿ ας -“΄ ᾿ .Φ ὺΝ οὐδεν, Αἰ λλρὶ χαϑυὸς γἔ)ρατ αι.) Α" ὀφϑαλ- 9} 8. ϑεάβγκεδέξανεεγίιους (τρτῦ [9 ᾿ μ ἰὼ [νίφιων, 
Ρί,.64. ᾿ ΝΠ ν ᾿ Ἰ «}Η "οὐ οεμέω! εὖ νά, ας 
φοεεύτιοθ. μς οὐκ εἶσιν, γᾷ! οιῥ οὐχ ἤκουσε, «αὐ 5] |“ [πη θα; σου]ὰς ποη νίμε, πες ' 4υνια ἀμάνηϊες πες ὑη (ἢ 

βοῶ «[ἰἴἀμεγηνά μη. 
βαγαοΐε ζδέμς χε φηῤϊι 
ἐΐξι ἠϊηνο. 

ΔυΓς διιάἀϊυιτν ἠδς ἱογυηῖςος 
Βοιηίη!5 υς ρΡλγαυ τ ς΄ 1ἷς 
ἃ αυΐδυς ἱρίς ἀΠ ρίτατ, 

͵ ᾽ ," Π ," “4 μ 

ἀδίευία, φιΔἢ Καρσὶ αν ἀν ρῴπου ἐχ αν (ὦν, ἡτοίκα-
 

ἀο ὅς αυοηο- ΕΘΝ ἩΨ 

ἀο τληφέ οο- σὲν ὁ Θεὸς τοῖς γ) απ σιν αὐτὸ 

ξηία " ὕειν, " 
Ϊ : 

ἱμαυΐε, , ἐὰπὶ γρυὰ (ὁ 30 αἰεῖπο ἀςβοίαυᾶπι μος τθαιψοις δχ [οἷν αεςᾶ πε ὰ Ποπιίρυπι [αἰυῖς αν ἀδριόπιοιοι. σ Αἰ τ οεσυρατίο νη οιποδο 
ἰρίυς δας Ωρίδηεία καὶ ρεϊπιλτὶα δυδεοιίταιὶε δοπιλη δυο ῖτα αδρὺ δίαιτα οἰξνε οἱ ΟΡ ιν ἐρ ὦ πὶ Ἄγ οἰ βα δ ΘΕ εἰροπάει μαυϊυς υΐα Ομ 
ψυ1}}6 οἴδί α ὃ ςορπουξίυης, ὃ Ἀυτῆμι οδίϊεέτατ, (δὰ αμ} ἤετὶ ροίαις, γε δου! ἢ}1Ὶ Βοιτίπρε ἐῆλαν (ἀριεπείαπν οοα Βεερίεοι οι" Ἀείροη ἀφ 
ϑλυΐαε, Οὐ ρεαἀϊεδζουε αυς οἴπησαι δυύπᾶπυτὴ ςἀρίυπὶ ἔμροζαπι, ᾿ 

. Φ τς 
- -ἅὉὕ------Σ- τ τοῖο - τ τ --ὸὦτ-τ-οῦῖπσ τ ν..»...... .ς.... .-.....ο..-...... 

7 δια ἰοαμίηνον, ἀλλὰ χμλούνν.Α ἀϊςεἰς ψοϊθϑυην καλεῖν Ρες ὁδητιάς 4ι0 ςορίοϊις ἀιχίπιις ΙοΔηλκῚ 2. 
ἐραῃαἰερῆη, ἀιαπι απ αι! νἱάςη ροίτς ἀθυπάαγς. 9. 5ει[ρναάιοαπν Ἰβεωι [γιρβεωηε (ὅς. ὡνλι καϑος γίχα: 
᾿ 4 ῥαιφηέενν } ἐη πεν Π ον ονὸν μιυφηφίῳ. δὰ ]ευὶ ρατειςρία πὶ, ϑαι δίς, δυρρ]ουὶ νογθι πὶ κρρὑσσομῆν εχ Δα δτοχίκατο ΟἸεηιός 
νυν! Ηςδταϊμπιιαι οχρ! !’γοπι. [ἀ6πὶ ξηὶπὶ ἀσοίαται ρΊοπεῖΔ ἐρρτμ ἰτ αταῦ Ἀιιης Ἰοςμπι ἴεν φρωματέων (υληφυδηὶ ἴοι- 
ἴῃ παν ποτὶὸ ἄτφυς (ἀρίεπτια ἀτολη Δ. δὲ αυδιπ πς {ωρίςατί 10 ταις ρταπιτοτῖς σθροῖοῖς νοσθιιπὶ λάλομμᾷ εὰ ν.γυδ οτιαυῃᾷ 
υϊάεηι ποπιῖπος γπῆυλιπ Ροτμξης, νῦ ἐχρλίζατας ΕΡΗ. ἰητεῖρτος ἰορῖ Φ ὀφθαλμὸν, φμοά οι μίμε,, 4ιλ πὶ λητοτρτεῖλ. 
1.16. δὲ. 4. 4. Νέρὰς οπιηιν Ῥαυῖαν {ΠΠλπὸ λάδιας ἀτζαπλπη τίοηεηι [ἰ ἰξηυατὶς ὁροιτοῦῖς ἃὶ φυσι τηοχ (δααίτων ρεγον 
εἰἷς ἀϊςίεν ἈΜ ἔοτταῖδες εἰς αι οαπι τςίριμιατ, ἰο ἐἀπὶ ὄρρο- Ροχεροίπ ως (γοτβεήπ ἱπτογρτοτανι, φμαῦ νιάείέει.} ταδὶ 
ηἰς ἡλταγαἱ που τἰδεν ντροῖς οχ ἀτζαηῖς εἰ οαἰίτυς ἀςπη. ἀδηιαιε πρη τεροτίς νοτθυπι καρ ὑσσομὴν ρτκι οαποιν, ἰφά ἔνδ. 
(μη, υιαηυὶς στιν ποπιίηος αἰροτηξητιγ. δοίοπάνι εἴτ. 2: δυάίτο νεῖθο ὑπ αρτικώς νοτοῖτ, 5εά [Π(ρίεητία δ εἰ πέρι 
τῆοῃ {Δ ηοη ἀἰςὶ ἐπ (ογιητμιοὲ, αυαῇ πὰρ ων ΤᾺ ΠΑ) κω βνήῤεην ἐε|}, φυοά οταίν ποι υνάϊε δίς Ρίο υο θ.]- 
Ῥίαοῖτα ρεαίδγτεπι Δροίϊοϊοα ἀοδεείηα ( ιετ σαΐπι μος ἰἰςὰ ἄίχεης, “1 δε εἰεβ ἐότοτηε εἰ εῇ εἰβείε γα 4μ᾿ ἀν νὰ βη ἀρεγτα; Ἱπιριεαεῖς οι πίσῃ ) (οἀ ἰᾷςίτζο ταπτὰτῃ νὲ δος ἰο- ἡ, εν. Πϊημὶς δυτόΐῃ πο εἰ ςοπίςέλιιτα Ιοφις, Ρυτατίη βοα 
((αῖ Εὐδιρ οἱ τας ρει ἰζατισηίς φάος] ἰςπείδιτι ποη οχ νοῖ- πλβηλπὶ εἰἷϊς Οτας ἀν ιδης οί ἰοποπ) βῆ ποιὰ ποῇ δὲ 
θοσιπι ρα! εὶς, (δὰ οχ γαρίὰ πηοτίσὶ. πάις ποθὴ (ατὶς ἃὉ- "Ἰεϑ . ἐπι δ᾽ νἱάεί]ςεῖ τοηο, ντ πο ἐϊ Ρτουοοάδυϊυπ, 
ροϊιὲ νιάετυ;Σ Βταίπγις πος γείι!}}}Πδ Διὶ νοτδυπιλακούμν, ἰξι ἀγυιου ας οὐλὰς γἱο ἢὲ ἰηἀςηίτα, νοὶ 4υιην ἐ εἴϑρνῖοι 
αἴ νἹζαίίεςι Αροϊζοίας δοιὰ. βγοραίλπι πος ραπιη, ἢς ἀιείηιις εἰς τότ Ἠοππηίς ἔρεείς. ΝΙᾺπι Ρταιτοταμιαπὶ φυὸ 
εἰἴςτ οἰδοιάίου!ο,, (ε (δςγετὸ ἀοςμετίς, αια ἰμτογργοτατίφ - πὸπ' οἰ ςορτοπιποηα νειν ἰοφεῖο » ἰῃ 40 ξεττιπὶ εἶ 
0 οἰἘ πα Ἐτι οὐδα τεοὶριο Δα, αὐ Π τηᾶϑπο δἀιδίτο Δ] ποη δἀβίδίτος δι {π δρίςες. ἢιθείςιις δείδτῃ δι Ἰαρῶε δ ἷα 
ἐϊο. {{π4|{{Πεθευίλειηι ἐἤννι τον ἰὼ γοκεκρυμυδδω Ηἴς τὰσ- ,, ἄ, Ῥιχτοτοα ἢ τὰ Ιεζεεις, οιλς δὲ μίαπα δεῖς, τμπι ναῦν 
Τῆς ἁἀμ τ ρατουΐλπιοα ἀν. ἡπτο Πάτα ἐρεχοι εἰν. Ο. ἡ’ συ τίνι, οέξαυ), ποπὶ δι ἐξείη! ςοηποχίομηος «υίκαμιλη) 
τῆπτη οπίπὶ Ἐχρ] σας Αροίοϊις σὰν ἐμδηψο  πλ γοςατίς Ῥγοτίωϑ στε (αὐαιἀἰς άμτη. ἴτὰ οαίπι τότυα μιῃς ἰσεαπὶ. 
“ἰζληῖη, δή ἐς ἀὐτίςυϊην χρυ πηξήδιηι ρικαα! ἀσο ἢ. Ὄςοπιυοτίςι ᾶς ἀϊξιπηριος, (φθαν» μξη!ο βυμίρμαν ἡΝίω! θά! 
υἱπσαταν μυίας τιν έν} ρει δητία, «τἀ ἰονγοεποες φυζιρωξ θά [ἢ τορ μονιζεο!, ποφη σήν μην Τονοϊμμην ἰοτία ἐπα 
᾿ ἀπ εἰς δόξαν ἐμαῖς Ἰοφυσευν δίπιςοη ἰη ἡ] μ᾽ Τλήχίοο; βανίδη. διά ρα νίμνο εξ, Οἱ νἱὼ: πον οὐ άϊιννδε μοί ἀνήδῃ 
ἃ Ὀοπηήηυειρία Μαιιδις.17. ' ες ἐμ 60} ἠοννέν αἴξ σιάενμοι 4μα ἔδει βγαβ αν αμην (ιν 

8 Ρεϊμειβυκ ἀχένσων Μᾶς ἔιρτα, νοτίι 6. ρυνιί- ἀηίρνηι, δεν νενὺ θονὼ τεμεί τ βᾶν ϑρίριξμην ὙΑΚΑ ΜΝ " 
᾿ς περ φἰονὶ Αντὸν Κύριον τῆς δύξης. ἰὴ οἵδ, Ῥοιδπτοπι ΜΠ υπτϑεθη,, ππεῶ φυίοηυατη τημτατο ὁχ ςοηϊοέξυτα. γα φεἐμίνι ΙΗ 
Β΄ γεγαδ. δ᾽ ογίας ἃς τη οπατίς ρίεπιπι,, φυεπὶ ἰάςίεςο ξλν ν Μη, ἃ ςοϑπλριὸι ἐν δι. Ἠεὺτ, ἢς παδεηι Εὰ ολρ. δ νεπ4, 

Ἰλαιμὰ Ῥύ].2.4.), Ἴ225 Ἵνο[εἰε βαοβνείνανοά, ἃ αἴϊ, Δ ε- Ξ ἈῪ ΟΝ ΠΝ Νὴ ΠΡ ΣΥΝΠ ΝῪ Ων ΝῸ ΟἾΨΟΊ 
ΕΝ ἀιοίε, ὃς ϑιερίαηιι Ὁ εν ρἰονία, ἈΕΒ.7γ.1, γθάς ἃς Υ7 ΠΩΠΌΠΟ :Ρ» { υννεῤνδί νη ἰο {ναννοίγω ἐφ βφέχιον μδῇ ἐν 

ζέονδη ρε» Ὁ ουπὶ ἰρίωπι εἰμφρριφικοῖφ ἀεοίαγαι, ἤζυςργτοζα-ὀ ἰμεωΐο βου 4 ἀἠετηηβγβεήωᾳ ἀωτίδεμ βοτοεβ ΘΙ: φεμίμι μρῊ 
(τὸ Οἰδίαγοδιι πλαϊφίξλιςη) ἀἰςίπιιο. Ορητίηος ἐξιτις ἰς,͵. θοὸν υνάνι 1λενεβύδν τα ὅμα ξατιε ἐνρεδινεϑνε!ε. δι Εἰ) 
ἰοοιῖε ἄυο ἐπήξηἰα τεδιίπιοοία, νου τ δίλκοε ΟΜ ΠῚ, αθαρ, ἡ πιαΐο δοςίροτς ὈνΩΝ [ϑν] εὐτὶ ἀσξιε το ἱπεεγρεῖ 
οφρϑουίευτ οπιςέε τῷ πολ ὨΙδὲ : Αἰεσευμη Ποπιμηθείσηια ηα-  γούδηάί ποη δεουίλῃάι αι νυ πληἰονὲ ταρυξίπκιαι' 
τυγάτυαλ ἰδ νπλπὶ ρεγίοπραηαἀσὸ νὲ 4υἀ (Ο]μιε εἴτ ϑαγηαν,.͵. ἐφηευειδι ρεγίοιναπι τοττιδλι ΡΟ ΤΑΠῚ Ρυϊορτο ΜᾺ 
εβιράτι (Πἰ πάταγος ἱεογῆϊπ οοη Πάεγοε ) κυσὶ Ὀφίελεε τοιῃ. ιρυϊεητε οτῖ κῃ μον ΟΒαὶ 0 βεγαρθγεῖδο. Αρρετεῖ 0» πιὰ πίρετιγ, ἥθεπη ἐγορυπι εἰιφοϊοξί μνωνω ἡφομίφαθγῳ. ἰδία Ῥβυΐνῃν βης αν Ῥιορβοιᾳ νϑιθίθμοη ἑκϑιηϊζ,, Αἰν 

᾿ ΨΦ 

Ν Ν 

ὑπ εἰξ νἵ ἀρυά Ηοῦταου ΜΊΠν Ἴ.2[ϑεϑοά ἐεῤονα)}}}4 οἴ, τααιθιαίν εἰοίγέννν κι οἱαινόία ἐαηα(ν ἰῤρηείρας με ἰφ. ΤΠ εἰ, ' 

εἰ φοάο δ φυς ἐὺς (υἷξ ραταιπι : τατὴ πη αἰνοῖ γε τὰ ροῆϊε ὃ 

ὠποῖ γὅτω χαὶ πὸ τῶ Θιοῦ ουμδεὶς εἶδεν 
“εἰ μὲ τὸ Πνεῦχοι τῷ Θεοῦ. 

μη β4ε ον ςπεςητίαηι οτργοΠη {τ χυιπι ΠΠ|ς Ῥτορβοτα, Π:Ο εἰύνε σ΄ Ἰρτὸ χῖιο Ν Ρυτλς ἢ τυἱτπὶ, νοΐ σα πὶ ἰη- 
νίνοῖογες ἰρ Ά Δδίη! ἀοζεπε, τοῖτο Ἀ. ϑοϊσπιοπο, που ἐςς,͵. τοτρτοῖειη ἥποπὶ (ραυντυς ὅτ Ἰυμ Πς ΠΏΠῺΝ ἰωνερωῦ- 
διεὶς δε ἤπιχίς, (σὰ ἀς ρεγρα ἔς δὲ ἀτογηῖς νοπιὶ δα σοπὶ δὲ} 7) ῥπιίπατο 220» βαδανν 1 αὐ! δή ἰυτηπια {τ βαγα αὶ 
πιοποτε. δ Λε (υδίετωηι ἐον βοπιρηῖεν καὶ δὴ καρ ϑέαν ἡπεενατυ αν 2 ὃς 5 αἰ ηντις . 50} γατίο σι χαιππιλῃ! δῦ πος ποα ὐἰδρόπου οὐκ εἰΐζο, ἥ1ά εἴ, ας σορίτατε υϊφοηί Ροτοιὶ μὸΣ Ρλττοτ, ἸΝοαις οτίληι ροί[ππιῖς ἀσάυςοτο ὁ ΠῚ Π { ἐμ αὐ 4] 

νε 4} ἰπποπίο, αι τος Γοτηι ἐπ [π ἰβοαιίαις ἀιροη. (ηθις9 εοπιρίσα! !, διιης αὐτοῖν ἢσο δά ἐ Ραυΐίο γε, ἀΐ ποι ἐχταῖ, οδέηματης οἴ Ἰξίτατ ἰητετρτος Ἰεία πι πθη 
Ὀνορ ει πτοπτίλπι γθοτίτις ὀχρ]ςαγδε, νοτδα θὲ ὀρθισίθ,, ὅθ εν ἴρες ὅς ἐχροδξατίο καὶ ἠϊοδίοης 

ΤῸ 4, δίοποῖο δίς, Ηεδ τα μάθεηῖ γ ΠΟΠΙΟῪ [ἰὐρνενα- ριοιηληοῖ. : 

--,,ὦῳὦρὦὦσ-«..Φ.-ὅἥὅ.-----.--.--.-ςῸὺ0ὕ0ὺς..θο0.0..ὕ.ὄ...ὕ... -- - πὼς πυτσπ-τοΠὶ ΠΠρΨοέοέἕέΕΨνσσἔἘΕοΕἂχσοσέἔΕοέἔοσςσἘἔἘὁΕοιΨαππποΠ ον 

Ἡμῖν δὰ ὃ Φεὸς ἀπεκάλυψε ὄζα τῷ [1 φ Ννοῦις διιῖοιν [λει ρα τοας {10} Ὁ Δίοδην φωθφν ψεμείαμνι δν ον μῆς 

πνῦματος αὐτῷ. τὸ “ὁ Πνϑύ κα πτα ἰδα!γ ραῦ δρίγίξιν ἔσυιη. δριγ.-1 |10  ω ρετϑρίννιονν βυνιπο. ταν Γυρεῖνι, 

ἡρύνα καὶ τοὶ βάϑη τῷ Θεοῦ . ΤῸΝ ΘΙ. Ὡ] ΟΥ̓] 4. {γαταάταγ, στὰ 
β γνῷ ̓  δὲ 

δρένηνο ἐσ ὀήρηνο {τΡμ φυοπιοάο κα 
; ᾿ "αμτ. ἐμά βνείμθάδ ἡἀαοψναῖη "0. 

Ρτγοζιηάίταιος ὑρρ ἢ Πα. αἱ μ Δ πω: 
τίς γὺ εἶδεν αἱ ϑρώπων τοὶ τῷ αὐϑρώ- 19 Ωρμὶς ἐπίῃν πουνλυττι που εῖ νι} ονὺ ἐηλνκἐνορεΐπνπ [2 ὲρ ἡξννν ὑὐνδῳ 

τ προς, ρον πο δῷς ὦν ν} [6 αυα ἔμπης νομὴ ς ἢ ἔρις. ] ̓ 4μα [έν ἰνοιννλννέν ἢ, [ρὲ ἜΣ αὶ τὸ πνευκᾳ τῷ αγνδοηρώπου τὸ ὧν ἐν 15 ΠΟΙ} 1}1 εἰ ροιεῇ ’ Ἐκ τοῦ ΕΜ τὶ β τυ ἢ ππηἰς αμί οἰ φοΐμα ε-} [ΠἘ590 βομνενμ 4 ἐν ρ[5 ρεευ!ικεῖ,, ἰδ» : Ἢ : εἶ ημ« Ὠδ[“ηε ἡ ει 5ρ}}}- τδην ἐἃ θα ἰχητ 1). Ποπο ΠΟ -Ἴ [εκ ἀφρομίς ἢ ϑφιρᾷ, ὑπο Γνεὶ, Πα. 
᾿ αὐ π|| ϑΡ τίτυς [) 6... "Ποῖ ΤμΝ οπέ εὰ 

᾿Ημος δὲ οὐ τὸ πνεῦμρι τῷ κόσμρυ]ν Νοε νετὸ ποη (ρἰγίταπο πἰῦα! τη, ΜΙ μμισηνηνη βηνει ἀὴρ ἐλ ον ἡχέζυιδμ" ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ὠλτῷ ἀςςερίπι5 7) (τἀ δ ρίγτυνη υὶ ἐ( [Πάν μεμρ. πν ὰ δρὶ- πετὰς νίηνε Αλᾷθυ ᾿ ρου νόος, τ κςἕ ἐοΧΙ)οο: ἢ νι [τἰλ πῆς Ἑ 2 μὴν ἤν ες [}8ν εὐἱ : οἱ δὰ "ἰὼ γεὶ δῖ. Θιοῦ, ψα εἰδιαδυμϑυ τὸ αὸ τὸ Θιοῦ χα- ᾿ ν ᾿ ΔΠ10" αις! εις 
ἐρρδς τρ δα Ὅλα, ; εἴτ ποθὶς ῥγατοατι 8: Ἡ 1καἰναῖννδμ: οἰ ενταημαν. ὶ ἷ 

[Κίσημνι 44 Α διοάυμα.-. «λῃ. 

.- «ἕῳ ΠῚ Ἃ ἢ ᾿Ὶ βου 8 Ϊ . . 

αὶ καὶ λριλοῦ μδρ, οὐκ ὦν «διοδαχτοῖς αὐ-" κ; υα οτἰατη ὅΠ|σπιῈ ποη], 

δυρτὰλ, 7 
τροειιφ ᾿ 

ϑιοοπίνης σοφίας Ἄῤηρις) ἀλλ᾽ ὧν ο;δα- [ςγπγοηηδιις αυο κι ἀοςετ Βυπια- 
ἀρ ν ον κι, [18 ἰἀρὶςρτία, ᾿ [πἀ θοὸς ἀοςεῖ χιῖς Πνόῦ κατος ἔγιου , πτνεόῦ Κρ τικαῖς ῃ ᾿ ᾷ 

“- 

-- 
ἐπ ἀφέξη ἄλρεια ΤΡ ΝΣ πε Πυτας. 

οἀ ἀε «ἢ π- 
Ἵ “ἰφιρεδη μά ἐη οὐ νήπια απ ἈΝ 4μ 

ὁμα ιἣ ἰνφμέπνων, πο ἷθ δι πα 4» 

νον ᾿ ἂν ᾿ φρινίενε (φηέξις [»ὉΦίεν 4ε χϑιδιδιουῖ νὶ 
ϑρίτιτης ἰληυτας ἰριγιτυα]α εὐ Ριγ κε (δινζϊ, [Π ϑιεω 4 χειδι βιὰ ᾿ Ν ͵ ; βρης ὍΝ ἱ ᾿ ἰννης (γεν αίνα ἐϑιπρα.-. δυύθαι 865 

πιματικᾳ συγκράνοντες. ΚΤ μὰ Ἰρίδμαίνα (τ ἡ ςοηξο-  | ταπεεν. ΠΝ πη εὺ ψμίπα. 
᾿ Ὦ : : ἢ. Ρειυςῆιω τ᾿ ι τοῦτες, ᾿ 6  δέννθι 

' : . ἐν ; ᾿ οἵϊεα νὶ 118 αἰύξας ἀἰυ το! ἔτσι τοι ἀϊυΐηλε [πε6 }Π’τ΄ αὶ Ομοά ἰπχέπετε ἀΐχοιδιν ἰλπὶ ἀ ολιοἤεϊ της πορίς Ὥξυ4 ἠδ 116 ποῆτᾳ ἢ εἰμι πο βοιείεϑι, 
πένν δρίτέτασε 1)ς ἃ ρεξάϊοδείρος Ν ιδὶ δὲ ΟὨε ἐγ θη και : νοὶ ἤῃηλεῖςοι ἸΠονρυεοι δρίαίτι Ὁ οὶ τοξ', “μα Ἔχεῖα ν διβᾷ ψαφεπίεν, (μὰν (ρευνίλείονον 

μο- εἰ ἀτοληίς ὁδιγυάσης. τὲ [1π|λὰ τη!ξιτατιμη τοάετ, ὃς σοη οἰ ἀἐε μισὰ πιδιιξυιη ᾿υδὴ ςαροίᾶι νϑτί, 6, ΕΠ λυεςαὶ Φφίυ μη οί! ν οτθα ίωδι ἐδῦυν 
εΣ οιοπιηοάδη ἀΔγδέ κεν νειδὶ» ἐσπυει! διεδυς χρ!ςαπ ἀκα: ΕΠ} διίσον [ἢ ὐθῆε κα ἡ 

᾿ς δυςγοτα ες σά ςίθις. διαρι!οπς τληλςη 

Σ᾿ βηνοδὲν [μπὲ τεμείαμὶ, Ατ ἐρο (γε βαι]ο λητὰ Δ χ!} ρυτατίπι γ, τὸ Θεοῦ, δὲ Αροῇοίυς ρεῖ Ποῖ 

, 

ο δ Ὅφιν ποδὐν τομοί αῖε  1τὰ ποτὶ να αἰιαε ἦηῖ 

ῃ ἱείευα! νοι πυπιαινδ: {ρέτί τ 4}} ἐφ᾿ ὰ ἐ δπεῖδοις 
(Δάεινᾳ οἤΠ,θοα Ἰνυπιδηις {ΠΠ{π|: εἰοηυοητὶας (εεπποιίδας, νι ἤπηρίοχ φυΐάςην 1,8 Ρ ξ΄ τοῦ ἀμοάδηι ἀοιεπάϊ βει; ν ἱποιφάη θεν ϑρίενιος πηι αν οὶ εἰυςξδοε, 

“ . ὅ 

ἴο Νοϑὶς αμϑενν ἡμῖν δίς (ςτὴρτυτη ἘΡΙΣΙΙ ἰη οηλπὶ. τὸ ὀδι. Ερο νοτὸ πιδῖο χαιρφίξνϑω εχρτίπιςτο νοῦῖνο αι ῖάι, 
οἱ ἡμῖν δὴ,"ο- νε ἀνα ἐμὰς, ιειῤάοόηις Ραἰπυ πὶ «οὐ τυ ᾽ομ θη μτ- 

δὴ πὲ, ρυταυΐς «πίη πος ςοηποξεεπάμπι ςἰπὶ ἃ ῥὑτοίμασεν, αἱ ἐπ τίυαην. Εγαίπας, ὠνα ὦ Ορνιρ ἀσηαία [νοι ποάδε, οὰ- 
ἰος πιοίο, ὥμα φέμίμν ποι υἱάῥ!,, πεὲ ἀηνί, αμάνηιε,, πεξ ἐπιεον ἰἴὰς ΕἸΓΟΓΟΠῚ τπῖτοι ἀ ρ]ογίαις ποπ βηΠἶ ἀαμπαάδυςτιη, [υυπλοΐε αἰξεηάόνμη! γ 4μ4 ἱἀφί τεῖ ῥναραταοΐε Γλειν ἀἠ ρεεδωε,. αμπῖπὶ ἰπ λα Π|ς στα εὶς ἐν Ἰέτξαν νὰν τὺ Ἀριςού, (οι ιαπὶ 

ντ Ραὶ ; ᾿ς ᾿ πὰ ἸΡίμμν (]ιγα πὶ μα ρχι- 
ἡϊεροτίτις οουνηροπάα οὐἴπὶ «νέζη ,ἰτα νὲ Πητ ἤθη ἀυλγιὶ πὶὶς ν᾽πτὸ ἐετὸ νπιιπὶ ητΟΠΠρας, φαμα ϑιλι ἡοδις ΔΜ νὰ 

ο΄ αἰπε(οἠ τοξε!. ΟἹ ἐπίσης νογὸ ἩΠιςρωμι, ἰερ εὐ μὴν ἣν᾿ πολ. ΟΝ το ἤτ Ἰλτφίτιις, 
επἰην, αι ΜΠ ΠΊΕ ΠῚ {ρρί σας νευθυ ιν κρρ ϑοσυμῆν ἴῃ (ιρε-. 13. ΝΝοη [{ἔγπιοηνϑης ἄνος ἄροιτο, ἀκ ἐν δηδακ τοῖς, δι. νυὶϊ. ᾿᾿ 
τοῖς γεγῆςα]ο, ντ Πιο ΄οςο ἀϊχίτμυς, Εταίππας ἀοπίαιις Δ. ΝΌΡ ἐν ἀοξξνε βιπνάρα [ρέμα υενδίε, 4ιοῦ χυλπι νίχ αυς 
εις αὐ ἰὰ αυρά ρτκοςιξ, Ν Έπνο ρβτιηείβηην ἔνῥως [χενὶρ βο- γον τς Π ρας, γοδχὰ μιυτάτυην οἢ ἀν ΣΝ 4} λα τη 

ἀπαίει Ππιῃς, Δῃποῖαϊ (ε ἐπ φίδι κἰαιη Ἐχοτηρ  Ἂγιΐνις ἰορ ἢ} 6 δεδοικτι κοῖς 
ἐπεϊδλπτυν ραγοητμοι. φασά αμδιί: βιαμὲ «οὐξιυπι νιάς- λέγε, Τά εἴ, {ἀτπρουιϑμα φμὶ ἤισαν [υρίφοιλδην ἀδεξάης, νς. 
ἢ. Φ δονμιαεεν, ἐρώνᾳ, ἰά οἷς, ΜΙΝ ἢ Ῥςο ἴάπη ρέο- τιμὴ δας ἰεξετο πὐῖδὲ πιο πποάὸ ΡῬτγοῦατυτ, ΝΝΔΠὶ τες 1ρίὰ 
ψικδὲ Ἂς ροηίτυς ασάϊτασι φυὸ ποη ροησίτοι δρί τας πεῖη- οἰϊοηαίε ιβςητυ ΠῚ φυοά (ἀπιρίδται Αροίξοίις αὖ τρία 
ἐαμοπιλπὶ Ῥεῖ ἔἰπιπι ἀοζοπιαν οτίαπι ἀρ ἀ ΠΠΠπιᾶ., ἤσυτ 1ς παΐυτγα οίῃς ἀοξτίηα χιψτα ργοβιςβάτον, γε ὥμπι ἢ 
κον ἐπε δἴεκαν, οἰξζυϊατο ν φυὸδά πορ᾿ λά ροβι απάυον Ππγρίεχ ἀοςομάὶ σοήὰν πυπιληα: (λρίεητίο Ὑροιαι 4 
Ἰμρεῖ!ας. Ουδά 1ἱ ἡπεῖν βος ἴσος πιὰ  σὺς μοπ ρτο 'ς. ΟουἸπιθίος βἰίπαμα, δι ῃο ἀοξοππποάατί μά 4 ἀε αν 2- 
Ῥοπἶλο “ρἰτίτο δα ρτο Ἰρίϊις νἱ δὲ αὔπατιναςςίρεις, ἤπι- διτον φυλῇ ἀΐσαι ΑΡΘἮΝΝΙ,,, Εὰ ἀσπιαηι γατίο κτπάξηάαν αἱ 
Ῥ ούτε ἰιος οτὴς ἀςεἰρίς πάη. δα ᾳ τὸ χα ϑόλσυ δὰ δλ ἀσπηαπλ εὐἱ ἀ [οι ρ! πᾶς Ἰηαχίππὰ εἢ ἀρροίϊα,, ηὐα ΠΡΕΝΝ δι «ΑΝ ., 
πιυπρεπάμσπι οἵδ υς ΟἈ τίζεις ἠοΡὶς ἰπ Ευλπρο]ο ράτα 30 ἀο 4110 ἄσιτιγ δοςοημποίλεις νοοαθα 9 ἃς ξογιπιη το γτὶς 
ἔχις. Νοηυς εαίν ουτίοῆς δὲ ναηὶς ἰρεοιλτουθιις αυ στρ τογι ἀὐαιη! Ἑυδηρ οἴϊιπι ἤσας ὁ το ἤθη αὖ Βοπρῃιθες ἤγ8- 
γοητ Ρχθΐας αὐυυὶ πας᾿ (ςυίϊνεγος, [τἀ ροτίας ἀοξεοίπα. μναῖ, τὰ οτίαην τὲς ἀοορε ἂν Βυπγαθο ἱσπῆι Ῥτοτίιο γοηγοῦδθ, 
Ἑυληρ οἰϊοα Ἑαςο Ποητίατα ᾽τὰ ἀσηνουἔγάιινν Εν νίάσες ος Μειπὸ ἰδίτωγ ἰπ οο τγαἀςπὰο που δ μηδηδηι (κα Δίμ! γαηὶ 
πννίῃσ αἰϊιάοτς ὦ {{ ΟἸ ΓΗ ν ετἰκι, σατο ἃ ακαΐς ποὰ. εἰφαιςητίαπη νι αϑάιῃ ιμέξην τπί τα πὶ ποῃ εἰξ 
Ῥαιοξεςίι εἰν! Μιλτα νι 6.17» ᾿ 75 δὴ Βοιαίμίρμς ἱγγίάδοιί 4υ ἐπι ρεγείρογο ποη βοήϊης, 
ν ΠῚ δρ νίαν ᾿υσιρδηίε, τὸ προύμᾳ αὖ αἰϑρώπου ἡ ἐπ Μοὴς ρ. { ἀμ τ μ ἂις, ἐν ὦ ϑδακτοῖενδις, ΜΡ Άτα, 5. ἐν δ» 
διοπηπίς ήτο Πρ οὶ ἃ ἰαἀἰοαιάϊ ματος ρεαάττα,, ἔδίνα δριτίμα [(ἀμέξις καὶ οἰζ ἀλλ᾽ ἐκ φιφαχ ν᾽ τοῦ ΤΙ νεύμριτος αἰγίου. 

:. δρέγμμπν παμηά! ν τὸ σνεύμαι τῷ κόσμον. Λεςροτς ἡ μὰ φιδιη ἰο  οποιη ἐμσημηνς ἴῃ νηδιροάιεος, (ἢ δὮ αἰαυσ 
τοῖν ἀσείαται δρίττι αἰἢ τὶ, [τλαις ἐμ ν βοαι Ῥαμΐας πὰς. (νι ΠΟΙ. οὐεαμοίητα ἤμηηθ ἀηἰιπαδυστοι κόψη τορῳ, 
ἰκρῆρῃ αἰατί (ὁ δι. '4υἱ τὰ ἀοεςαι Φια: πα πάιις οὐ 4Οτοη ἄν εἰς ἡσὸ τοῦ κοινοῦ, 4 δρίνηναἰα δὶς πνώμοτεκοῖε, 
λᾶι, ἃ υογυπι ζαρβάει α [ας Ἰνοιίπον 4μαύλαι πάταγα δίς ἰά οἴ νογδα τεὶ Ἀζοοιπιῃοάζιεενε [ςοτ (ρτιτυλα ἔμ, 
ἰϑοβερι (ἀ εὐπλ αἱ τον Αἱ ἴλοιιι) νίμμις {δι οναῖς οὐμις. μια: ἀοςοιήυειδηας ἀὐθης ἀοδιείηα εἰ εἴτι ν| Πς Ἀυ- 
ΤΙΝ ΤΩΣ ̓(ΑΤυεῖς ποῆια πν ποιίιπι, πιδηΐν ςοιηεηεητὶς εξ ἀεργαιάτα., ἰτὰ ἐρεῖς τ ποίει θη] ᾿ 
ἰσφμίη ἢ εβιφελη!α. ἘΠ φυύκιῃ ἰγις ἴοοιν ἀπ νρςοτογ,͵, {πιο ἀσερπάα ζεπιε. {τη 416 δυτοιν νοφὰς γυοὰ ἀιξλ.- 
ἐἰμαινμεκῃ ἀν ΕΝ ἣ μίϊε ἀβεναδάνα, νεμυα {νι 4Ὑ τὰν ὁ δρίητα ἜΝ Ὁ Ι ον (πγσνοπὶς ἀηα ρραιώιμ- 
ἤ κα νῃάς Βισυλαλοταυϑε εἰ πως νἱκν δαμογίιν (ορ ἈΠ 44 ἴῃς Ος διάξει, αὐ οίπηὶ νρθοηιπι. γπϑεηιο ἢ [ηδίβει τὰ 
ΠΤ ΉΤΝ ἵ Ἀν ΜῊΝ ἠεπιμῃ νᾶ ϊςτ αν ΟΒεγ(οποσπι οχιβιηκμέεϊνρς κα Ρανΐο ἀἰς!, φυαῇ ᾧ. 
τε δε κιρρεδο ἀεβηικφ ηνα ἃ ΝΙΝ Ὀρβέρε ϑτνοῃ- ῥαίβεςι (α κὐ ρροναπάα Ευμῃᾷ εἰ πιγιβευϊερτίαςίρηε εἰμί. 
ἐνὶ ὑμα ἡγόπρο νι ἀκ ί ἐψκε λ το. ἤρίηημει Δι ελίρηνν ῥυλευκ ρὲ νο αἰ ρειί- 
ἔμμε θων ἕκε. ἰ νον κα Θυοῦ δις. να ΝἼλεο ἀφη4:4 [μιν κὸ. τὐπτ ΠΠ}} Ῥεσείον νύ σι αὐτροδέννενν" πεῆμᾳ φτίατη εἰἴο 

΄ 

ΑὮ ΠΟΟΒΙΝΤΗ. ἯΣ “ 
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ες δ τὯπὶ 

ἡ ἀιβὲς ὅ να ϑρ εἶσι! ἀείει αὐ ἐκ νἱ ϑρίτίεινς ἀἰ ἀἰξἸέ ηυοά ΟΠ τιν 50» ἀοςυγονΐαιν νδιὸ ἤιφυοά εχ 41} πιδεὶ 

(λρ.11.1:: ΕἘΡΙ5Τ. ΡΑΥΙΙ 
ρειρεριμπι, υυπν ΟΜ ες ἱρῖς ὃς Αροί!οἱ! (σρὲ (οἱςαηι 
ταιιάμοι οτίατι ροτεῖς ἃ πηοάίο, νὶ οὰ ςοηἤγιπςηῖ 4υα νεῖ 
πυκίαιὸ [πη τοιρνίδυξα γ᾽ Ράνο δητὲ νογί {τς δι ἰητὰ,, τῇ. (ριςπτίλπι τλπι ραιοὶ δβποίξδηι. 
34, ἀείηξερε νΌ] ἐς τε(υττοδείοης ἀἰΠοτὶς. Ὠεπίφυς ἢος { Οκηξένενιεν, συγιφίνοντος. γεἾ “δορέκηιον, 1 οἵδ, Δ ρ. ΠΟ[ ἱρφέλαι δὰ ἰά ἐς αὐ ας ἰτιτ, 56ἀ {ΠΠ| πηίαιις σὔλπηρ ς τὸ ἰυάοίο κὰ ςομπούδοηῖος, γε γεεθα τορος Ῥτρυῖις κε. π- Ροβιὰὲ Ἰοφιθητας φιυὶ πιώμαπιοῖς τείξτυπε δὰ μοπηίηος. 

“τ Ιόνί ἐπέτι ᾿ος Ὁ [τρις πιδίι! σνώματιωῖς ρμεῖ ρετι- 

βὰς ρχεπεῖο, οἱ (ρίτίτιιαἱι ορρολίτας. 14 ςηΐπι λἀάίτωπη 
ἀρδυΐο νς ἐὐτπος τῆθς μΥ ἐὔδιίν »α ἤλι νι μένμιοα 

4ιοαις ἀεοίλγάτογ νοσθο σνγκρίνην 9 οι} Ορροηίτωι πὶ δια. μή ἰπτείρε ἴα, 7:ν φμά [  ρπμα!!ά [νηΐ , αἰιλπὶ ϑριγνμά. κρίνοινινπᾷς τὸ σύγερλιφι αυοά ὅς σύγημι ἠϊςίτως, νι Ριοΐδοι ΡΝ εὐπὶ ψείοις ἱπτεγρτοῖς δὶ Ἑταΐπιο, νὰ διηρ δον ὀσειηρ! ἀοςοῖ δυάς γιι 0 δι Ετλίπιις, Οὐιράγαομι πο 
γήκαγεπι. Νες οδίβδε ἡμοά ραι]ὸ ρὸδ λπίπιαῖις πνοπηίηίε το (εὶς ἐχρτοιζ, : 

ἴῃθῃ δ ΡΨ ΤᾺΝ νιοιιγ» Φ᾽ υχμὸς σὲ αἴϑρῥοπος οὐ δύχυταμν ἢ 5" Ααἰαναϊία δύϊοπὶ Βὸ ; - ᾿ 1.1] [μη βογεὶρίὶ ἐ6 ηνε 
λ} τ νυ ΠΝ Ὁ τα κρας! ν ΘΕ. μένα, Ὁ πω ἐμαι μα ἀμήν. ρένε ρας μαμμι » . ᾿ Ἰνήνβ εν, ἐπχοῆ, οι “αν ὅθι. καὶ οὐ διιΐαται γεαόνα, δὴ] πος ροιεῖα μαεξρποίκεις, 'μμΐη [Ἐπ|2 δ. δ΄ μα μα 
ἀμ τ ΥΙΑΘΤΥΘΕΙ ἘΠ ΤΕΣ "φἰγτυλμ τες" ἀἰπιάίςαητατ, ΜΝ ει υ 

᾿ 
δδί ἀρριθ. Ὁ σ δὲ σπυδυκατικὸς αὐακρίνοι υδν 

,. ᾿ ᾿ ὁ 

ἐδ νι. πάντα γ αὐτὸς δὲ υπ᾽ οὐσδεγὸς αὐακρί- 
ἀρφεὶ ἤοη ἐξ γΈΤαι. - 
δειε τεἴρου- 

" ΩΝ δρ γευΑ}1ς᾽ ἀἰτυά και 4ν:- Δ5| ϑρίνἠδη ἴδε ἀμβενη μμάὶ, 
ἀςτ" οπληἰλνιτρίς γετὸ ἃ πειηὶ-}ς «4: Φ' ἠρβιὰ κενίρεῖν- 
Ὡς ἀϊυάϊς Δὰν." ἀδαην, Ἂς 

: ἮΝ . ᾿ 16 16} ἐς φηἰπι οι πγξητοη Ὠρῥτἐηδὴ εὸ δ Ἂ 

«ἀπειολιαεἀ δε, ποη ἤπιγικά εν εὰ ἔχσα! διε 408 ται ἠηείτα νει ἡ Τλαβθρυμϑον νίφυα ἔλου!εαε οἢ δὐυφητίεί) ἰδφοάυδ ρίδηιίατη Πρ᾿εἰυδδα ἢ. ε «αεος ποθὴ ἰιάέο2ε6 ἀδ σοϊοτίθδωε φυυσπ Θσμμοτυαν [ως ες δλπν, ἃ 14. Αὐπρὶ ἢ -Δείο ἃ ἐσπιεατ δ, ᾿ς Οδεηι ἰεηεἰαἰπαυὶς ΡΔυϊοε,ΩἸΝ]] ςεεεί ΝᾺ ἰῃ (υἱϑυϊά4ἐ δὰ ἘΡΡΜΙ  λωθρ ἰδ ἀΠ τ φεινδι:ϑρ εἴταν αὐεόπι Ὠςὶ 4ιο ρεςἀϊεὶ μῆς (ρίεἰευ δ) 6: 8 ἢ πω! πιοάο βοιοἰἔνας ρερὶπάε᾽ ἃ αυ!]ο τφόλξυί. τις Ἀλίο (ωρειοι!; 
ἔτο ἀϊάϊρίπνυιν ροῆξει δὺ δ᾽ ̓ ο τϑάει. 

ΠΣ 

υἱἐὐ πὶ οροτίδεθε δ ἱρίοοο γι διεἰοιςαν, χ ΝΟ: δυτοπὶ ςοπίξαυξια τς πο τἀπιΐμη ἰσφριον εἰἴε, (δα δία ἱπρ  ϑελεε (6 ἣ τ 
ἔδλίοι, με τυ ΡοΙῈ οι αἱ» νοὶ πιο! οι δ ΑΠ ΜᾺ Ἄδείοης ἀοεφις ΠΟΑΗ ΔΕ εμείκς δὲεὶ αυὰπι ἐὴ ἰδαμι λυ ἐν αρα δα ἀμὸν ϑνν μῇ 111 δρίεἴτι δ) εἰ ἔ {{ὸ ρεκάϊιοε. : 

,. ᾿ ᾿ 

δ 4. μποίοναίν βοιπογψυχεκὰς αὐορυπάρ. 14 εἴξ Ποΐμο ποη 2». Ῥοίϊε φιυΐεο ϑρίγίτα θη ἢς Ριαάϊταν. Θςἀ ὃς ροἤιιπιας εὑ [ΠῚ ἡὐάπι πρίυτα!": δηΐπε ἰαδς ρταἀϊτὰς, να ἀεβακυς Ἰυἀς ᾿Ἐιδίπιο γςιΐοτο ὅτι, φυδά, ἰξᾶ νὲ εἰδικώς Δεοὶρίδτωσ: ΡΤ 15΄, δι ἰτὰ αὐϊήεπι γε οὐπηες τἀπλίαροεῖρτος αυλπι ἰηἴδείο- φυϊβοος Αροϊοϊαε᾽, διηϊπιαίοπν ποπγιηεῖς Ὧε Ξςοβηοίζεις τες [ιοιελτος οοπιρτομεπάληξαυς μαδιξεία (ορ  ἥμαε αι - φυΐάεηι ρος "2, ἐς 4ιιρδυθαφίταν, (οἸλας δρίτίτιις νη. ᾿ἰηίδειοιος ἀυηζαχας ρυταης εἰς ὥσηϊβολν,, ααεπιλάσηράσπι, κς τολδίγε, Ἰᾷ οἵ ἢς ἐᾷ αὐἱάετῃ οδίϊε ὶ ἰξγξι» «εἰλπ) Εταίπιις ρεῖ ἔτακι λῆς ἀεί ἐξ ἐρηκαρμανι ἰηδ,᾿ Σἀμνεὶ τὰν ταν τυτημϑνη ἀρμεελόν 4υπὶ 4" αἰδοέξυς διιπιληος (ἑφυᾶτας : αὐυπι τληνίξβαπι 
τ Λροξοίιπι ἀε ἐπεο ἠοπάι ὅς ἰμάϊςαμμὶ βιουϊτλξίδυ: φήτηπν ροτίας αυλην (ΟἹ δάπῃ νἱήετως, οἰ οτοτε,ποχυς ἀυπεακας ςοητυπιοίαπι αἰξαέλυμηι, φίλαι μέρ τα [ἃ εἴς οὐ σφ’ «ἤβαιω β ἐνὶ [ηξὶ δῤίτνιμε, πῃ 

ν᾿ ῥγαιμι ίοι ογθπρ! βοηνήθει, 
ὃς δοριιίεα ἀρ ποίσαπς, (δὰ ετίδτπι πγεπείς. οδεςίτλτο λ ὯΓ- χο αὐτο τϑεῴυχϑε, ἰὰ οἱ “"ἰην, 

Νέάυς ξηἰπὶ δ᾽ ἐείεμαίδιον ᾿ος ἴοςο, νεὶ «τποήυ πη, νοῖ φυλί!. 
Φυετς, εἄπησις εἰυίπιοάι γε, ψιά 2 ε ἐπι] ἐεηἀα ἀξεί- 
πεῖ, ἐπ φυήδυ» ροίτα «[Ἐ Ω]ις, οπιηία ργοσῆιο δήϊπηας ἤρ-. τλτοηι, [δά τεηὶ ἡρίΔπνία ΗΠ Πς Ποῖ ἂς σπέσπη ἀδέϊατας ἅμ τηϊπὶ ἢαευτα δια ταπτὴ τη ἰουϊελτίδυς ρισά Ἐ βοεὶα δρίεἰζαλίος ἀςηοηνίηδητυς, θη φίεαπενν, αἰακρῖν» Οβιγίοίοιπο (κεῖτ, φυλπυίς ἰῃ 0 ἴμο αὐτιξουὴῳ δι δ υτὴ, Δ ο[ξ ἐνεεἶδκ ρῶν ἃς δε λίοείννιων, γι δ αἰϊὶς ἱπτογηοίὶ βοπάο ἔξρε πιοάιῃι πο τοπξητς, ἰἰΐςετς ται ηη ἡροτ- 
τυΐτοδίς ἐπίῃ 4 οο ἀςβηίκων ποιὸ ἐς ἡνχμνόιον' διε σώρκρι "ἢ 
ζων, χρὴ μώπω φωτι ϑνεῖς τὸν νου δηὰ ὀαφυύ μίαν μμδνίω τἰω ἕμ- ἢ 
φυτον αὐδρω τη Φίυύεσιν ὄχων, ἰυἱ τῶϊ ἀνᾷννων ἀνχῶς ἐμφώλεί δ᾽ ἣο ἤθη ψρΡάταῦὶ » δ ἐο αυϊδεηι γεγῦο 40} ἰὲ δυμινυρβεοὶ ἃ εἰξ,νν ἄν βέόβεεν Οαγηδιὴ νυἱωΐενες κἀθως 6} ββεηιν ερίετηηι Ἀροΐοίι, δ εἐχρ ἰελοις ΕΝ ] ὼ ἐδὲπ Ρεν ϑρίνηιωιν δι βναίων, πάτα ὑπὸ ἑηβια δυηνανα [αρίεηεδα ρνάς. χο Ὑδὶ διγιοῦ Απλθαρεζας ἃς Αςλἀοπγίοὶ ἔϊᾶς ταυοίλτίοπος ᾿αἴρνε ἐξβ, 4 νά ορεξεχ διηνείωπη αἰηναδιν ἐπ εμίε. Ἑλτοος ταί: ὙΠ βαρ δ τὰ ςοπιπιςητα, δυς πιοστιθγαπὶ τοίροηία 10. οί ΔΠδὲ ἀοευ ΕΒ ηυς, δὲ τὲς ἰρία τοβαΐις,, Ἰνυ δ. δὶς ῥῖο Πςεὶ (φίτίτω οδεγιάλης. Ψψυΐρατα, Εκκαπιδναμιν. αι; εἰ εχ ἐξηίηι αἰροξι δίνη ςοπ εητρίδείοης ἂν δαηνηί. ἐπτουβτοτατίο πἰιπϊμ) ἘΠῚ ἀιὶιι τ, πὶ ΔἸ! Οχυπ τῳ εἰακρίν ες δ ουαπη ηοη γεβοπόγατίῳ ἱπεο αὶ, (εά Αἰ πι4 οὐ ὕδατι γε'͵,͵. νεδεῳ ὁρημεηϊατ, ᾿ ὧδ. ἡ. Ἢ ,, δηηρίροτέπτεπι δι αξέγηιιπι δοίε, (τὸς ςηἰπι εξ τὸ τῷ Θέοδ ᾽ς Ἰλῥιμάϊεαι,αἰακρίήνον ἃ εἴ ητο ἢ} τ ας ροιίριείκ,ν δ “νωρ ἐν ιιοά νοσλς Αροιοίυς Ἀσπι. 1.19) αἰυ] νετὸ νι ΡΔ. Ιἰοὲ ΡΓΟι δρίζίτυ πιρηζατα. Οβιγίοχοιμιις ταιπσπ ααμυ}} τύφηὶ [η Ἐπο τεςο πο" ἰδειίη. (ταις ( νὶ δὰ γε γράδα πὴ) γτὸ ἐλέγχὰνν Ἄξορεις; ἰά εἰ ργὸ ιεθάτβιειο, Οὐ ψυχικὴν αἴπφυνοι Ἰᾶετα ἀςοίαγαε ἀταυὰ ἢ οιπ. αὶ, δὲ αἰ δὲ προ τώ τα ἱτουὶπη τὸ καϑόλον 4 “ἃ φε χυίδυς ασίτατ το πηροη- Φυνο ὃς 19 Ὅδνμε εἴπ ξυΐ ορροπίτις δρ τὐιναϊ μι, δ ρίνεων, εἀυπι εἶς ΛΕ γα μεπνίης, γον οὐδογές. Α, πεηηίης νἱάεϊ κεῖ δι ἔπ ἄρνα -- «νον ἢ εαρὰν ον δέχεται. δὲς τηλῖα! 40 πόανίηε, Νὴ ἢς τυπι 

ὰ ἤςηι, δὲ Βάἀοὲ πεχοίϑησιν ἱ ἍΠ| ἃς πληρρφορίαν τοῖίτς αὐ Αρο- οἷο ςοπλιπςπιογλιλιῃ. φοὰ ἢος (οἰδηγις ᾿ “μήπω: γε. 

“τι υἱἀειῃ φιυπ Ῥεφρβεῖῶ ἐς Ριορὶς ᾿ς ΜΕέβεετα ἥμιδιη ΡΝ ΜΙ, ῬΓοριερ Αἰ ἰδο αν, ψυ!. τῷ Ἰτυάίςλης ἢ ππίαὴ εἰς ΠΡΌ ΟΝ βάν πυγον Ἢ , θικὰ, ον ρενερεε, δ ἠξαἰβῇοας ρετβεδιὲ ξαροτε, ἰάεόαυσ ὑδηκοίίοα ἀοδιείης ριυκίχλπεία, γε] δ Ὡ0Π]ο ὰ εἰ αὶ πὰ δοπ ἐοηθεμίτι. ἸΝσαυο σηῖσι ἤχηιῆςεε Αροβοϊις ἰπἤηημαν, το, Τὰ οὐρλνὸς ἄξυῖτο Βεροζα δέςὶρίατυς, αοία εἰὐρτη (εἰ ἡαΠ|αὲ μεογίμιε τἰξβοσίον ποη ἐφηδεὶ ξιου κατε ἡ στα, ἰληΐου ςσίς τηιίνηεβε 45. τοιϊτο γε ο. ἐρ εἶα αἢ|6}}}} ἐορ ΛΟΛΆΝη 42. Εταίττιν, Ννοιν κεεορψ,, τεξαὰ ἰά ον πιοπεὶο ΝΣ βιοπείηονἐρῆ οιοάῤ,, (ει αειίςαυία εἰίεαι 
το οι(οἰτὴν, υἱσαυὰ ἀεπίψῳς νίχψυληι οἱ, δρίη: 

«εἰ ἀοπινίεβ πἰπιννη ἀπιδί φυνὲ ἰη τε ταηεἰ ππρπιεηιὶ, ἀσαπι εὐ ; 
οἰλτις ἃς ἐγοίπής νοσδο ἀριτίϊαο ̓  400 ἸῃΑἰοτε [0 

ἱρδὲ 
δοξίρεγε εἰίεηι ἀίςατις αἰΐσυίε ἀιοὐ ἄρργοῦας δὶ φίδτυπι. εὐ μὲ 
δεθεςλε Ρευ υεζντ χτοχ Πρ ϊσίεαν ὃς ἀρατεὲ ἀἰχίν Κὶ ογη ἢ. γιεποηόης ἀξ ηἱ ξγαηι (ΟΜ πιΝι φυπτι Αἰ ρε εἰ δητερα" ,ς 7) η ρείπννε ἰρ(απρεείοηεία ἀδιθηας ἰηίλαξα, πιετάρδοσὰ ἀ πες, νάπὰ αιογιηήαην ααεε κατα ἀαρεὶ, υοείπ ἢδε πιδορίδυν, γαῆα (ὐμηρια, 408 τηλίυν φιίρρίαη ᾿ρίογυπι ςο δἰτεπι δὰ Απτὶς ει υ πη ἸΚοχμημπι δὲ εἶα α τος, φ ἃ χὴν ἐαρετξ αὐ }ὰ τλιοπς ροήη. δ των, Ζ2. πειηίδε νοΐσηε ἰμάϊολν εἰπτὸ πεὶῃ ἔμε ἀἀίῥεπι 110 πισάα Ὁ. 4. ἩΝ ταδιὲ πιυϊλυΐε χν μΩΣ πνγὰ μσθωντ εδαμε} . δ ἡφάτεάπι ρυταίς, ἴα, ἔῃ; 8[ε των ἰηβετρεοὶ 16 Νολ ἔγνω, Ἠεδτάε Βαθεης ἈΔ. ᾽ 400᾽ ἀμ0 ποθεινι ἀξ νέες, (ὰρ ρἠσαίπννν κεἰδείυυ αι εἰνείνεννεμ, ἢ 14 μ᾽ ὐὐῤηύγεὶς γον" Υ" μόνη ε 8.4 ἴῃ σεν, ἀγαιηϑγο. γέρον δ᾽ εζληον δνη, ἱε νε ἢν ΜΚ Ῥιορδεία, Οἐηεὶ ἣκ Ἰϊείτον ἀιροίιορμηε,. δ ἢ ἀμῆπι δυῶν ἤυπη, διδιὶὶ Αἰφήι Φβοδνι Κηονα πὴ ἄχρΟπαΙῈ ἐλαδαψεν ἢ δι ῥενύνων εὐρίυν«ὐὴ, Μοο εοίαι δξ, ' ὑοτν νἱδοϊεοβήυοξ δυποίἤ (γυτιυαίίτεν, Δ «ἢ ἔσει ΙΔ Γδιόδω θὐλα νάέμεας ̓ηηέὴ Ἠφθ.Ν ἢν’ ΓΙ γελο! ἤοθοδ μεν οο δος κοί ἀφο" μων ϑρδδοις εἴγε α φε ὐδνῃ πον 

ΡΝ 3 

Ροπάσλητ, ὅς ἱπ νβυτι νεἰυτί οοτρυϑ σοι εἴζαητ. Ναπὶνος.ς 

τε λορν ᾿ “ ᾽ ᾽ ) Ὁ ! 

᾿ς εὑηὼ γὸ ὑδιώαϑε ἀλλ᾽ οὐτε ἔπε: νυοῦ 

ἌΓΟΝ Δ ΠῚ ΔΙ οφυΐη ςἃ πο ξαδογοῖ [δ δτίο, δὰ υγίίογεη. λαπι οοπαάϊείοηεπι ροτῖαε ἀφρ]ογάτος. ΜΙΉΙ τλπηση βοσᾶτ ἢ 
ΟΕ ϑρίνημαϊε-. 

δ απ]! πηΐνως εἷς εὐ Ρυδίὺς αι ιὰ πὶ ρα ἤςιλοζει φίζατ δος αυίάςοι ΦΠῈ ρει φιος δά βάεπι δί (αἱ του δά άιι 

δι ςεττὸ [ςἠτὶ ραπηι. (Οὐκηἷς οηίηι ἡη ποδὶ; δὲ δριητυς ἢ. 

ΑὉ ΘΟΟΚΙΝΤΗ ἱ. 
μπ φησί ἀπίποῖ δά πορυπὶ Αροδοῖν. { Δεηιεπι, 
εδε, Ηφοτ, ΔῊ [Ὁμοῦ Ἰ1 οἱξ δρινημω, [της οτος μητοτ. 

1, 
[νηξϑησιν [ε ξωην, σνμ(ι( ἀσ ει αὐτὸν. 11 οἵξ “οἰ ϊλιὶς ςοηη]ς α.- 
ἠοέλιηις ηιΠ4 εἰ ἤτ ἀσοσάαπ), Ηος σηΐρη οὐίλτῃ ἀοοίαγαϊ 

γΈ 8 ΕΝ 5. Μ᾿ ΠτοΓργόζατατ δηλ ρον ται δος οςο, τὰ. τὸ συμζις ἐζοιν, ντ ἀϊχιηνες Αἰ. 16. το. μέρ χὰ 1{εὑταλ δ4- 
ιαἰσαιεπτί νει οι. ΝΑ ἀε ζογροτὶς (τπῆθυις Ριορηὲ ὑεητ 172»2}} {υαιδιηενι.} Ιὰ εἴ Ὁ’ {είς εν ἐμβαἰ χεγε. 1τλ: 
ἀϊείτυτιυτ ταηιοπ αὐ μις “πὰ τρία τε Βος Ιοςο ἅπὸῷ 7 4ις πρὴ (χε ἀρροξίς Ῥθοτιις “νμριζάζοιν, Πιος Ιοτο, ἰτεῖσς 
θἰχυιας, Τσορις οτῖδπη οὐπὶ 110 ἱητεγρτγεῖαγί, βηξομν Ομνί- ρτοζατις ρον κατανιάτειν εξ Οὐμπεβαγε λυεγίοοπηις διὰ  ππιπννμν.: ᾿ { ομί δε, Ἀείεπυτν Ριουοςδυ] νην τον ΠῸδ πιὰ βοῖ καιυρδοιωύ, Ἰά οἰ ἀμνίρενε :ντὶ ἄςοις (0- 
πινῖορο «μάστη ἐχίπιο. ῬΙας τ ταπηςη διαρυ]ομ γο- ἴσης  λἰτος ἀθοοητονηὲς δέ καδνγητθι ἀἸσηητωτ. Ουνάδιῃ ἊΣ με λῆς κἀνοωώ, ἰά εα ΩΣ πὰ (ξπτεητίὰ ρΡάγυιη ΔὉ- γουτίτςοη ἔστε ΤΑΣ ΌΠΟς (ΠΠῚ 0, ηλΑΪὲ. δοιδεπ Δι η) σΠ1ΠῚ 
ρῥᾳία, νεοχ Ἠευγποταπὶ ςοἸ τίοης [ἰχμεῖ. 4 [ηβτω- τὸ βΙΠΠοῖ ἀυνώ, ᾿ 

--------ἀς---- -- ---.-- --“-- ---τοὖῦὄϑν......... . τ τοοονο. ΝΡ να να - αἷς ἐὰν τον νὰ . ᾿ 

᾿ πίν - ἡ μεῖς δὲ γομῦ ὺ ἔ-- [ [Θὐπιδηο5 ἀμτσηλ πισηῖοτν (τὶ. |ἐωπὶ ποι ἀβέοιῃ βίην αὐτὸν 3 ἡ μιεῖς δὲ νοῦ Χραςου καὶ Ι ει 
ὑεὴ ΠΡΟΣ (ἢ αΒοίηυς, Ορυ μα ερημι, 
γιδν. ΝᾺ β ΕΘΝ Κεφάλαιον γ. ΟκρΡ. τἀ. ΟΑν». αὶ 

ἰοφυΐ νοῦ 5 νε ἐρ εἰσι’, 
[ε4 ἑοφνρεν [νι ζατ Δ 105, 
τὸ οἴνου λπξλητιθις πῃ ΟἈτιίζο. [ [ μνίω ἐν οὐτίῃο. 
οὗ μαβι!ς ροῖα νοϑ αἰ εν δ ἤθη, . 
"οίοδ: ᾿ ποηάυπι δἰ Ροϊογατὶς 
δ βευγοτοὸ ἢς πῆς υ!άςαι ἀἢ. 
ἔυς ροτεῆ!ς; μ" ὅ: 

Νδτι δάδιις ςαγπαΐος οὔτις Ὁ], έῤνε επὶπν εατηαῖοι 
ἀν} σα ἰΏτΟΓ νος [π΄ Ἰπυ]- 

ἦὰω δέ ςοπεζείο, ὃς αἰ ΠΠ 145 πόη.- 
πε φᾶγμαί ες ο[τῚς. ἃ. ᾿Τσουηάμιι 
δου ἐπ τῃ Δαν δυ τα ὃ 
Ετεηΐπῦ φυῦ ἀἰοἰτ 4] 4]. Ερο 4 
υἱξ (τη δι} ταϊτοι νογὸ Ερο 
πῇ ΑῬΟ]]ο:πδης σαγη8}65 οἰξιοὺ 

λαλῆσαι͵ ὑμὴν ὡς πισίματικοῖς, 

ἀλλ᾽ ὡς σπιρκικοῖς, ὡς νητῆοις ὦ ΧοΙΞ 

«ἡ. ἐπ 
Γάλᾳ ὑμαῖ ἐπότισα, κο οὐ βραΐκα: 

[μινημαἰ δ, μά 

Ροιενα μι μἀ πε ϑμη: ὅμὶ- δε 
διωαϑε.} 4Φ ἀεπνροιεβε, 

αϑ, “ΝΕ : 

Ἐπ γὸ φτερκικοί. ἐφε. ὅπου γὸ ἐν ἡμὴν 
“" Π ͵ γι 

ἔτλας καὶ ̓ 2. οδγχοςτεσιαι ου χα σαρ- 

χικοί ἐς, καὶ κατοὶ αὐϑιρφοπον ὥδχπα-- 
, ἥἶτε; ; "" ; 

ταν γὸ λέγη τις, Εγω μδρ εἰμι Παύ- 4 
»υ ἕτερος δὲ, Ἐγὼ Αἰ πολλιὼ,ο ὑχὶ σοιρκ!" 
κί ἐςε; ' 

διίαιι:} ἰαὶ 

᾿πόπηφ εανηαίει ἐβ}.) 
Ἶ : δ τυ εν πλήξοδε να οἷς ἢ ᾿" . "λυ 5." 4 5. Ουϊς ἰρίτοῦ εἰξ Ῥδυλις, υΐφ᾽ εἰ Ὡρίά ἐίπιν εῇβ «ροίιοῃ υ 

τίς φαυ [7] Παυλρος. Ὡς σδῪ Α “ολ-- Δυϊο ΠῚ ΑΡΟΙΪος ,᾿ πἰῇ τοἰϊηϊεὶ Ι φωιά Ὁδνὺ ἀν μὴ ΜΙ ἰμ- ἀιϑυ 

λὸς, ἀλλ᾽ καὶ δζάκονοι σὲ ὧν ζχιςεύσώτε, 

που ΡΣ ' ι1| Ο ροζζο νη Ο ΠΝ Ἐω ΑἸΕΊ ΜΡ βο. Ἐχρ διὰ (2- Αἱ ἐγω, ἀδελφοὶ, οὐκ ἡδωυηϑίω Εῦ Ροιτο ἤτατγο,πῦ ροτυῖ ἢ ΠΤ εἴ ἐγβοβε δ δν θα το 
᾿ πῷ (ἰ. Εὐυδηζε- 

εἀγηαίνθνι: , Ἠς 4) ἀϊχζηίι4- 
εἄφμενν ρ “ τε, δς ἀνα 

νυϑίυετίἤ τος 
Σας ον ΓΩ ἀεὰϊ, ναλρμ ἌΡΗ 

πφὴ ἐ[ςὐτν ν (ἰδ ραεοξαις,.ὅ» ἐἰξμην; βοηάμηγ φιμέῃη δε σι 

τἰη με ς ὑρεεοὶδ 
λπ|ς Δρρ] σδεν 
Ολιπα δε 608 

᾿ Δ: ρρεἢ λα ἱ. ἐπ 
εβίτ, ἢ μρν ἐπιην βε ἰημεν φυΐδυν: δάπυα 
νος χοίωι (Θ᾽ τοηβεηεῖο, σαῖο ϑριτιεαἱ 

Ἰηόηπε εαγηαίφι εἶδις, τ Ριπυλίει οι, 

[εεμνάνην ἰνοπεληξην ανο- Ἢ Θεοτα τὰν 
εἰν: 

᾿ δε ιεβίπιο- 
ῳνηπιεεμέην ων ἀὐεάξ, διάτν: νη ατες 

Ἐχο αι δ [ων Ρ “αἰ; 4- φυὸ 4 τα]ες φοῳ 

ἰῤμε ἀμίεην, Εσο «Ἵροίϊο, ἐν ολ δ σδ παι 

 ινὶ οἰωε μὲ ἐτρά ἀἠδέεγασ, ὑη ρίειλιν ἀο- ᾿Ρογ 4ιο5 ογς δ! αἰ 15,᾿ δέ νι σὰ} Ποις Ὄρρίχε ϑέϊνα ἰηξμοιὶ- .-.», «ο΄ 1» : : μιῆπε [εν Τοηνέμμς ἈΝ. χα ἑκάςῳα Κύριος ἐδωκέν, 46 Ποππίηυς ἀεάιτὸ ἀεάνν. ἀπ μὰ Ἀἰκτ 

ἐκίεπι εκ ἱπἃ σηΐδυν οἰσπογαηξία νἱτιατίς δρίτίεας δί διυίπα (ρι ἐπεὶς δχοϊτδείενοίς ράξηπν Δάπιοάυπν ρτοξεςο ῖς, χα νϑὶ (δεὶθ. 
δ} τυπὶ δι ἰοτος ἀοόξοι ἐς, τα οἹεος δότατῃ δ πλίταίογος ἐσρτοιοπ ἀν ἰδ πὶ 4νὸ ἰοῦο ποδιά! ἤμπι νοι Μία τὶ νδεθὶ οἴ δὴ ἀϊε 

τὰς διισηἀδηάυμη: δέ ἀῦ γηο ρομάσις πος οροειεὺ 
Ν » 

ἦν ἀρεῖς αἰ νη σἸβοαη δ Ὁςο ἰπ ρῆνερτο νεν! 
ν Ρει ἴμοε ἔσευον Ἰοφμβίτωε. 
εἰ 

νι ΡΨ ἘΕΡΣ ᾿ 
σιν 

Με; Οβν βὶ ̓οαϑοπνωλ,νοιυῦ χριςού ἐχεών.14 εἴς Ολγ Δί, δ] δὶ, --- ἔδουσὶ τὸ πίσναι μᾶλα Οἶνέν τ᾽ ἐδὼ ον μαλιοδύα, 
φφίττα ργαράϊτι ἔπαγυς , 4 Ὁ οδτς ἀγοᾶπα 111 ΔΙοἀυ!η ἰπ- { Ε[α,βιύμα. Τὼ οἷλ σερεκὸ προρίω, (ΟἿ᾽40 δἰ ̓ πηςηζοινῖ οΣ- 
ἰαυμδήϊια οπιπέξβαις δάςὸ γογιταῖςηι ρατοξοοις νι ΠυΔη, ο]ήσχτυτ Ἠεῦτ. τιιχιοο νά Πςοῖ οἰδὶ σέπετς ἡμοά ςοπιιῖον 
16. ,) 8. ΚοΠΊ.8.9. ὨΗΠ τδλιλὴς ῥτο Ἰρῆυς δρίπτυς νἱ Δ. [πτίοης δι ἤτηγηοῖς νοητειςυἶο πἀ ἐφ Ατι παρὰ ̓  βιώσκοιν. [ἃ -᾿ 
λα ἀοοιρεγενελάςοι πιδιιἀγεςζεητοητία. Εγαῆηι5, ΔΙ ἐθεεην κυ. δ0 ΠΊΔΪα] ἐξ 4πρ Ἰητειρτετατῖ, αυλιπ εἰδησι. 4 Λ'ον άπ 
Οἰπίβὲ ιεβεηνμς. Ῥαταιίς σία νον νὸς ἰοζο ἠςείατατε σοη- ροιεναιλ [ξἀ ξιννε. οὕπω νδιωωϊαῶν ἸΝ ανίτατα ντ γος (οΠἀο εἰ- 
{ἰμπηαξ νοϊιιατατεην, οιΠτι ν Ἔτότα ἰητεγρ τοῖς, αὶ [ονοπν. ἴνῸ βαίσογοπις δυρρίειῃ ἡσίευτ᾽ φιοά ἀςογας ἐχρ!ςηᾷα σοη- 
«οπυεπίς. 5ςἀ ὃὲ ὙΒΟΟΡΙΥ]. ρσο ποείτια (δι τη τς Πρ επια Πτιδιρη :υχηαις οτίλι ροίπιηες διωίαιϑιῳ ἀδίο]ατὰ πίον 
εχρδνίτ : ιὰρ ΟἸιΗΙ «ἢς ἀϊοᾶτιις, Υὐν εὐ ἀθαῖγεπ πος ργόζατί, νἱγίρυς ίεα τοίνοις οἵε ργαάϊταπι, διὰ 1} ΟΠ ες 
Ῥετ Οἰγταην ργοπιαηατ Οὐ άληι ἀςπίις πισύτοπι ΟΠ τ΄- γο οἢ εχ Ἡςθτ ἰφιουίίποινε Ἑ{Γ.1.16. ΝΕ 
"δ ἱπογρτοιδητος Ὀευπι Ῥατγφὴι: αὐα: Ἰὰ Η νοὰ 2. Τονίάια,ζέλο Ν υ] ἅτ, Ζ εἰων. Ἐξ Αίτπιις, Με ννμί εΐο. ἰάς 
. τιδι νίφοπταν Ἰοαρίυς βοτίτα [τάσις πιαῖο ἰη ρος 40 Ἰολπ. 1.17. 4 Εεἀ διά ϊα., κρὴ διχοκασία, Ἡος ποη ἰορ έ 
αηξπιδτο,, νὰ ἐη ΕἰΑία τἀ Πἰπηοηϊου νοι ἀροίροτς ρίο ΠῚ δ εῖυς ἰητςιρτοβ., ποίας οτίλιη ΟἸεπηεης., ᾿ΐδτσ (δωμφινέων 
[νκει), } 14 εἰλ δρίνμιν γντ Ἀομι, 8.9. 10 αι ἐληλ ΟΡ πος ἀυΐηῖο ἱππις Ιοφιηι εἰτάης. { Εἰ {ενινάμην ἰνοηνήννοτν ἐγι- 
«ΡΠ οτίας, ' «εὐ ιν κρὶ κΦ' ὐϑρῃπον πδειτατοῖτε ( Ἑ « βοηὶς φυ!ά τ ζγπαίοπι 

ὁ εἶς ἢ εἴ βυιπληι ἰυ 416} ἱπιρος ἘΠ τατὶ οἵα οσποχίῇ: φυοὰ 
ψμπάςπι αἰφυάτεπις ἰπ ςος ετίαπι ςαάίς αὶ ἰίοχυί ἤιητ 

ἴὰν ψι ἴῃ της ἔϊπτιᾶς ρτολλείς ρίλοοτο Ὁτο ποπ ροίιπε, ἰ(ρέπτιαῆος, ἥαῖπὶ ὁπτῆος οχ ρᾶτῖς ςοξξοοίςλππις : (ς ἀ τὰ- 
νὲ Ἀσιηνβ.ς, δι ἃ. Ηἰἴς νετὸ ργὸ [ἧς ἀξεϊρίς 41 ἤνπτ φυίάσπης πη ηυία τε άδαπτ Οογιηται ἱπ πος νομιτί ΟΝ εἰ βίατὰσ τος 
τι δρίητα,, (ξὰ ταηιθη δάϊηις νεΐφυτοι, ἐμ μά τοης δάδις ᾿ ἴο τὸ πὴ 

. ἰπίδηϊος, ηοά σχρίίςας ἐρίς Αροί οί Ἀπὶ}}Πιπ 4 ὡς νυπίοιε γῦ ντ Ἔρταπη ΕΠ ΤῸ ςομηρείςαι ἐνῆν [δά απ νάτὶς δὲ ἐα- 
γοήιιπιειν ἰῃ ἐρεχορεῇ, Μ{ ̓  ἐβ Ἶ "»ἱηξαιϑον ας, οἰ ]σητίδιις ἀοηὶς ΕΝ ἵπῖογ ςος Ἔα ςεἸϊεγαητ,νῖ ἀϊξλυσι 
Αἰνιβυ ἐς νυπίοις ἐν Χρισό. ΕἸ46 ἱπίστιπιμ ΟἈ τ το, ἔυνας δρί- εἰξίυῃρτὰ,. ΟΥτάς Ἀσίῃ. 2.6, νδὶ σχροίυπιως αυ!ὰ ἀοείλτει 
τίτα νεβ  πιυγ. Παάὰς ῥτο᾽ πιορψτὰ βοὶ ἃς ρτοίδέδιν. κατ' αἴϑρωπον. : ; 
ἀϊείνηιιν οὐίαην αφοϊ αίςοτο, νὰ Βρλι δι τη ΠΤ ΝΣ φ μη εῇ, τς ὅδι. νυ] τι, Ομ ἐν τί ἐδν. φυοι οτίαπι 

ΙΝ ΘΟΑΡΥΤ 1{1. 
τ Μεκανναἰ ἐδως, ὡς σαρκικόβς. (τηλίος νοςάγς (οἷεῖ Ῥλυ- 

τείδτιοης Δἀἀἰτιιν ἐν πί τι, ἐν βάε ΕΠ αὐτὸ ραποτίς φλιθυβ κς πη ας νίἀσταν ςοπαεηίτς οαιπὶ ςοπεϊυίοης νετίω: 7. 
ἴε δἰ δογὰπὶ σάρταν ἀςοοιπιποφαὺς ιν ἀἰοηἠοεἼηΐος- «Νιβ,ἀν᾿ ἡ Ηος που ἰερς νεῖ. ἱπτογργ δ ίπ νη ἐχεῖη- ᾿ ἰὰ ἴπιδιν νὲ ργὸ ἰλέὶς ἡναθτη βοείας νοησηθπι. ρ[ατί ἀφείς ςοπιρετίπιυε: ας ἤμἈὶ υἱάφηι νἱάρτις τρεῖς 
ἀζ θη δι ἰοἰνάνε εἰθις τὸ σμα διάσιι ἔα (οἤ ἐὰ- ςοῆατετε ὁγάῖιο ἢ ρος Αανδῶς αἰϊουίρτα ἡστὰ ἱπίειτοξα- 

ἀοπάϊ ποάο, δι ἔυτιπα ἀν ετιιηῖ. ; τἰοπίϑα δἰ εἰαταγ ργο τείρολ Δ ΟΙΝ δυνρνεούσατε, κοία 
ν΄ ξαη βοιν νοι αἰνν, μέκα ὑμαξϑπότισα Ν υἰς Δ νετδῇ, 40 πἰβεὶ [[ὠμὲ Ἶ βὲν φιο! ενε να {Πῆι, "4 Ρὲν νοι "ἢ ὃν. 1 εῇ 

. «ενεϑὴν βίη ἀφά . αἰοί (εἸπρίτει πυυταιῖτ Ετλῆσιης, ἮΝ ῥὲν φνυῦννη ρυδάϊονε. Κατα, λυ οΐ, γι υἱὰς ἅἴυτ ἰε- 
ψιιοά ἐς εἰδο (δε ςίτον, ποη (λεὶς Ρτορτιὰ γοίογγι βροτοὶ! 4{{ΠῸκ εἴνον ὧν. ; 
ὀπύπσω, δείεάμηι οἷ ἰφιτας Πναυάλγι ες πάτα ἐμηίῇςα. 4 κινε εμί4νε μὴ ἐμίεν ἐς. νίΔειαν διε ἀεϊεδξεῖμε πσηνν γεθυπι, ντ ἰη Ἂν" “οὐἶον κρὶ δἶτοι ἔδεσε δὲ ΠαςτἰϑξεοηΦ, ἐυΐνε αν ἃ εαἴκὶ ἐαςπΊρ αν Ἀορη.11.. 

Υ 

ὧν “ 

Πρ σδς τγτοςίηιο, ἰάσο ρταυλις ἃ Ῥδυ]ὸ γερτοβοπάσηξις, ὁ,» 

-τεῖρίᾷ οἥξαη-᾿ 
τουτιίε ατίο ἢ] 
ἐντὸς ρίυερ 

ὡληλυτν (δ ἃ νὰ σ᾽ πίη τος, δι ἐά φυΐάδαι 
οι ἀοηΐς' ηἰἕειεῖς, ἤς ξείδπι ὁρειαῆςς. ΝΌη οἵ ἰξίευτ φυΐε ποίη τος οφιατυτ, (δὰ 4υ!ἀ ἀϊεᾶ» 

“απαυτναζσπανε. 



τ στχι-- τ - αἰ ς-.-----Οτὐκοσσο τος ὁ -- σεν οι, οἰ απυταςυφοσυμανου “ἶμ 

ε 

Ο;».11 

͵ 

ἊΝ ΕΡΙΦΤ. ΡΑΥΕ ΝΝ 
ἐς μέλ, Λε αα.. ϑγτὰς δυγ σπι ορς καὶ ὕκασος, Οὐ ὑπ. μα δεν Ετ πιοχ κατη 5γτὺν ται Ατᾶδα, ἐξ ἀυπῤ δωκιν ζὼ 

μιμε. Ατὰῦν νυτὸ ἔκαοοι ἐμδθ ἀπο ςορυΐα,, υνηᾳνε ἱ ἀεάϊε,δις. Ἂν ὟΝ Ὡ 
ἌΣ 

ὠς ΑΒ γῶ ἐφύτευσει, Α᾽ φολλως ἐπότισεν. [6] 3Έθο ρΙαπιαυΐ, ΑροΠ]ος ὴμα-] 6] ρο ριδαμκε, ρον » Ὀυρμμεὶ πε! οἰᾺ λ' ὁ Θεὸς ηὔξανεν, ᾿ το 1 εὺ,. ἀκαϊτ “τες απάϊ “ἄμμε [ρων 
μιμάίενς εΠ|4πὶ ΝῊ. ; ᾿ {επιεπιίδαὶ ἰ|- 
ἰωῆται : με ὔζτ οὔτε ὁ φυτεύων δ] τι, οὐτε ὦ 23) Ιτάηὰς πεήυς ἰς ηὐῇ Ρἰδηγαῦ 7 μαφνει ματι 
δινδὶ τὸν το χαζων ἀλλ᾽ ὃ χύξαίων Θ είς. ᾿ΠΠοῇ αἰ φυϊάνπεᾷμε αμὶ εἰ ραεῖςα μμηβ αἰμμιμά, ἐμμε 
ἀε!ίυαν δεμο, ἜΣ [ευδνηυῖ ἀδτοτείς αἱ γι. γι γμ44 0 ἐμητστμ. 
ἡ ὄνον κε ο φυτάϊων Φὲ καὶ ἃ ποτίζων ἕν οἷσιν" } 3 τ᾿ Ις νετὸ αυνρίαμτας, δὲ 13 4μ Ἀ ΚΡοΝα εἰ ἜΞ 

Με: ὁπ ὃς εἶρα- δγμφῶς, εἶ τὸν ὕυγον μιϑὸν λή ψεται καὶ [τίρας, ναυπὶ ΠΤ ἠνηυυϊαυε 4μὴ τίζαι, νην νην. 
ςς 4μῆ ἔκοδάει: ᾿ ͵ ῤ ; 

ἀεμνἀς πἀϊᾷ 
«'ο, 40ἀ εχ- 
εμδὲ φυ!ὴ 
Ὠσπιίηυε, (εἀ 

γοτὸ μαι τηεγοφάςσηι δος Π :;"ν πη[ἡμ" [με ἀμιεπνγιορν!ῇ ΓΗ͂Ν ὃ . ΩΝ | (ες ἄμπε πυ τη Δ ροσοηι. γεβμμτθην πρμαίιω 
δαὶ Θεοῦ γάρ ἐσιᾶν σμνερηοί Θια »εώρ- 9 Ετεηὶπ οἱ [π΄ αὐπιίη!- ᾿ Ἴ ἀόινς ὅρ0. Ἠδν, Θιοῦ οἰνοσυμν φα, ἔτ : Ὁ εἰ ἀτυυη, Ὠ οἱ χα! ἢ εἰνπ 

εδεϊδευτι πιϑ. 
αἰρυςν φιοτί 
δἰ 1ἢ Ἰλοίεη", 

' ἐογαι: εὐ αγτενίνωνᾳ ς. 
ςἢι!ς. βιεμεὶ ν θῆρρθηὶ κόρ εἰ χεέραν τῷ Θεοῦ τίω “0- 10] ᾿ϑεςυπάσιη στατίαπν Ὁ εἰ 1: τ. δερμμάνα χταιίαην Ὀιὶ ἀο ἔμπάλπιοη. ἃ. ἡ ἢ Ώ ἢ : ΠΝ ὶ ι- μα 44:4 εἢ κοίδον, υε[. ἩΟΑ ΡΝ γᾺ αὶ ϑεῖσείν μρι, ὡς σοφὸς τέκηων 9ι- ἄδτὰ εἰξ τ εἰ, ᾿΄νι Ρετίτως ἀτο πὶ μῶ μα πμ ἐν : 

ροπεμάσ αὐ! μέλιον τέϑριζᾳ ἀλλθ ρβοἠσηλοος τεξτυ5 ἐυπααγησηταπ) [κατα “4-} αν τὴ ἐψεὶ ᾿ Βεῖο νιευε ἢ κὸν ᾿ ς [Πἰψερυξοαι Τυρεγαά! ἔςδι. 4 Ρού- βιρεναήϊβεαι. ἐνῆν 
με ἱρὰ μα". ἑχᾳφος σὲ βλε ἩΑΡΉ ΚΟ 1τὸ χυϊίαῳς νιάσαι ααοπιούο ἔι- νε Δμἰεπνυΐάεα! ἀνοῃν υς σὺ Ὁ Φ ἢ . 1 ἐ “ Φεθαι, νι ἀο- “ 68! ὙΠ ἘΠ ΟΣ Ἰρεγκαῆςο,, . οἰμρενκάνβερ,. φελε νηΐ [εἰ ᾿ ᾿ ἢ ᾿ 
ϑυϑοείεδες δὲ Υἱ ἰῃ (ΟΠ 4υπ| οὐ ἰΆ 
εἰν ῥϑει6 νιδιμ τη 0} (ἀπ ἢ 
ψηϊοπιίπο ορέζληι πδυς 
δι ὡδήάίο ἐρελε. 2 
ευμιρῴδεινς 
ἴμο αἰίχυο πιοάο πάϊξοιιο,, 

᾿ 

᾿ πάτα ἰηπκίς, (κά καὶ ταιίὰ (οἰ λτίε, νι Νὰ δι ἰάοηεα ἢς ,.00 ἀυξιτίηληι ' 

᾿ ᾿ 
ρει βοΐ,νι ἤϊε ἰη δυπὶ νυ βαπύρεορεὶὲ το ρἰεἰοηφαπι. Ὀείπφε αυκπυΐε ὕδυ φῃίρυίάλπι [αὶ ρεξίεπιίοις Αἰΐφυα ορεὶ Ῥιορέει ε 410; εἰἴξ ρια δ!}}5 πφρξεη ἦι, λο πιο τὸ πηίηυ: εἰς ἀιδυηροπάο», ( ἤἥουι κὶ ξχϑίοης ΜῈ} Κδθαι }ἡσυπι οππρῶ Ὠζδί ἐξα ψυϊάξην γιὲ ν οἱ δὲ εἰάε ορεεὶ ρειβοίςπάο,χυληυΐε ἀιρδεὶ ορεεδηάϊ εδεϊοπονἰ αἰ δτυΐδηι, Δἀδὸνι δἔιεῖ διυδευς σρῷ ᾿Ἰᾷπὶ ἱρέον ἀοδοεςει αἰ] οφυΐευςῳ, ἤτοι ἰη ΒοοὶςΆ, σοεϊ πε μίαςλ (υοςοΠότςε, ὃς ἐπ δοτα πὶ ρειίοηδ οαιπς αυϊσυπαυς ροἢείωε. Ἔευηι Εςοϊςβηυπι ροῆοι δε, φυυαι ἰη ἴδθοι ἐπὶ ῥ᾽ απρδιοτυπι δὲ δες δ]. ἐδοευπι (με εἰζοτιης, μόπει ἐκίεως ρεϊπυὺπι πε ρυίξῶι {ὲ ἐΐςοις Αἰϊαμιά νεὶ εεἰρία,νεὶ ἀοςεπάϊ ξοιεῖς ἀϊυηδείμι δὸ Ατεμἰιεδιίε Αροίϊο!ὲς, ἰη ἐεοοίᾳ Ρεοροιεις, 

δ ; 
6 Ονεεπάιν υἱπν, εὐξωνεν. Ὁ]. δ, Αἰ ν᾽ Πηεγ ἐνννενωνν. τη! ὰ, 

[ἃ επίπν δος ρίς ἰηςτοπιξηταηι αιοά εχ ΔἰΙ]υδῃτιο ἧς πλὰ- 
ἀμε; δὲς ἀμες πὴ αὐξησνς Υἱχ ἡ πὶ ἀεείατας, αυλ ρίδηια ἀμ]ι- ᾽ 
Βέπίες ἐχου 25 σοιπ,λοι, λἀοϊἐΐςαης δι τἀπάςαι ἐτυδεὶῇ- 
φλητι θυκ Υἱείῃ πὰς (Δεγαἀρτιουΐςωτα, ἤςάας ἰη ἰρῆς ρίλη-, 
τίς ᾿δοίς ραϊυτὰ, ἤςις ουΐτογασι ἀὴρ εητία ἱμάϊταν, (ξάὰ 
κοῖλ “ πίτυς Δα δε γι τλτλ ὃς εἰπελείτλις ςχοτίτυσ ἔφυς 

ἈΪΠῚ γεώργιον ἰά ἐβίω πλιη υσ ςαςοἰςπάο ἰαρογαιις ἂρ τίςοῦ, 
ΨυΙν ἐνεχτιεωϊιωνα. Ἐταίπνυς, αχτῥμοί ινο οἱἱ γωργαιΟυο 
Δυτοηεν ἐτι ἱπεογρτες πος ἰοζο ἁἀά τ εν, ἐσὲ, ἐδρειίανι, 
ὮΥΩΟ ςχοηρ τὶ ὅς ἐκ αἰϊςιΐας τηοτγοητὶ ῬΡτορῖοι τερον . 
τἰοηίς σαιρμαίη, (αϊοτὴπιὶ ας οἱ ἀγρυπιειτοσιπι (σῆς, 
δὲ ῬΆυ! εἰδὴ, εγρο δὲ ΑροἹ]ο εἰίς, φυυτη Ρδιίων ὃς Αροΐιοι ι ὙΔιμῊ ἤπειδεά πους Ῥαμ]} ἤσχὰς Αροὶ]ο οὔες, πιῇ φιλο, ἀὲ ἱρίο φιοφυς ρἰδηζάγιηι ἐχόστυ ἀἰςίτις, 19 ὺς ἔσπι νηίυς Το πη ΗΠ τὶ. πᾶπη ες γα νους [οὶ οἴη, αἰςὶ ἀοεϊρίκυς. 4υιμῈ ἰς ργορτξ νος Ἔχεοίυςτς ὃι πάϊβοιτίς μι ΕΠΐο ἴμο, νὰ, ὅδ τι. Νοὴ 4υὸ νλπλ ἤϊ ΠΠ]οταπι ορετα,9 ψηάς ἰφίτως μὲς ἰλίοηςςὶ 

νὰν ὅτ Βοπιίηυπι πη βογιυνη,φαυπὶ ἤάςς (ἢ ῖο δειμνάωην φγωμ απ κ᾽ τω χάριν ἄζος Αταδο ἰδτεζριοι εχ λυφιζιμες ἢ ρεϊηγὺπι φιιοπίλιη "]οταπι ὀρςτὰ Όους, ηο ὉΠ!) δι Δ} Ποησι}}! δάϊυηρυηι Ριχοςἀςρδυς : ρῸ ταοπι ποι ἡβῖς Ἰδάνξοαῖ,νςο! σάγους ἰριὶς ἀσαυςάς, (πὰ ἐς ποτὰ ) ἐρίλῃι δι Ρίεταηυς Ἐχειηρ για ίς 4υυτας,ΟὨΝΙὨχὶ ςππίγει- 1 νοϊιπιαιοντάτωτ : ἐἰςίπάς φωοηίλιη ἢς ἀφοτο φυϊάεπὶ δ τόϑεικρι, ρον. Εἰὶ «ηἰτῃ πος ἀφάϊτυπι ΑΒ Αροϊοίσης ἐς Ροιΐξηι φιοὰ ἀσιπτ, Ὠἠϊ θεὶις εχ παρὰ πιογίςογάϊα ]ος ἰδ νἱάσιοιυν πἰπυίμηι πιλϑ ηἸΠ ςὲ Ἰοὺ) αυλῶ (υίς ἱρέυς νη. «οἠἰδτιετει ορεγάτίος:, (πα. ροτ Πηνὰπι. φυοπίαπι τος διις ἑυπάδιηςητα μυίον Ἐςοϊοῖα ἰδο [δὲ » Δ πο ροιίυς ἢ τοῖν ΠΠοανορὰς εἰς οχτετουπι, νπο σοο δὶ φυϊοᾳυ!ά παν φἀπγῃηῖοτ : ἀςὶπάς νι ἀρέξτίηζ μᾳ λιξεοτίζατοιη (ὃ - ἴρζυς δὲ (Δ]υτεῖι ἀἰξίτυς, ἴῃ (οἸάυπι νοηάίςλπις,, γε νηις Ὁ οἰάτςῖ. Φοὰ δι αδ Ηἰς γειθὶς Υλδάςτωυτ ἃ ροριυΐο σοπιείτεις δι δοπι ἤν ποιαὶηἰς δά στογρ απ νἱσλπη ἰηιανγαϊτοτ,φυὶ ἔς. οτγάείοηςῃ δά Ἰρίος ραίογος οὐδὲ τδιηςα ἑρίτίο,δι ἀδ,, : εἶιις δὰ πλῆς νέξλιη ογοάτοι 1 ς ΜΜᾶγ. 16.109. Οἰη.2.19.0- ριῖϊς Ροτις αι η δὰ τρίος ἰοψιςης, {4ἘΞ φεηεῖε ἫΝ (τὰ τι, 6 δι Ολ].3.4. “"" ςβαιτὰννς ἐς δταυλὴς ροτιυς υλνῃ ἀοοτθα τοργοῃοηῆο. ὁ 8 1ευετὴ πὲ μα φυτνύων δύ. Ὁιιρίοχ ἵρίτυν βτε- {γι βέτίενε ἀνε ἠφξϊω ὡς σοφὸς αὐχιτέκτων, νὰ ΓΖ Εταίηινεν . τοῦ ἔνηιις φῆ δ ἴῃ ἱρῆς πη εὶς ματοτςηιιαἰξοτ,αυδά πκὶ- δ᾽ Μ᾿ ρίεηι ἀνεῤῥιεέμεα, φεὰ παυὰ ῶο Δ΄ δάρίςσης ἀρυἀ 21}: εὐγος Ὠν ἡ τὶς ορροιειςητιάμηι ναιπὶ ἤπε ἰά ονηο πος ἴδηι Ἰλτὰ ραϊθαῖ ἄϊφως σνφὺς ἀρυὰ Οταοος : ἀς φιο ἀϊαΐ: πιιῆςῖς οἴμηδι ἐξὶ Ἰρείαι τὸ οὐ άςαι ἤηοηι, οτίλπι ἥφυϊς τηιις Δ] Πυ μέγα υνςι 17. δὶς ἀρυά Ηξδταον ἀκείρί. Δι Ρ]ιοτονηςπίαγα ἕως τὶς ἐοηάτιις. Ριζις ποιηςη 2. ἽΠ|ῥο(ιδεθ )ρτο ἰράυείο δὲ ἱπρ ορ!οίο, 9. ᾿Ιδινηϊβοὶγσωιωενγ Αὐρυίηις ἈΕιαίτπας » Οὐβεγα-ὀ Φιγἀἁκρ φυνεπὶ, ἄνλος δέ. ΕΗ Ος οΠπαϊπο ἰηάιςαῖ Α ἀποιο οἴ. τῇ. Ληνυτοίυς Ορενμ βατιεβος αἱ ρ.. ““άιμίονει, νοςαθιο, 79 ἐς ὡς ἅξετε 40 1η (οι πιβίοτωη Εσεϊοῆα ἀοςεθληι. ἢ ξιτεοτ,ματίπο,ίξ ἃ φυοὰ τεξεὸ ( νῖ οριπουὴ γερες ιεπαϊι ὅτ. νοτὸ πυίαμιάπι τερεεβεπάμηταυς ἃ Ρλμΐο φιὸά ἔπι ἀο- Ριυϊ!οης. Ὀἱοιπγασ οηἰπὶ οατη ἀἀίιυατε οα! γιγος πο (Πῇ- ἐληλπὶ ἀπηυἠείλτοηϊ : (δὰ δο Ποπηίηδ ἀμηταχας αυδά εἰἰ- Ἄληνεν δύ βγορτςγοα σωνεργρνν ὴ εἰξ λἀϊιτοτές ἰοῖος Αροίιο- τίοίϊς ἀεσυτῆς ὃς Βυπιλης οἵας, αυὰπι ἀϊυίηα ρίειτία ἴμε μα (υΐ πίη ποτ σροτα πε πθ μον δυῖοπὶ δὸς ἐς Ῥεὺ ἀξεάϊύ εἴἶδης: νης φοίμεα ἡξε η Ῥορυΐο ἐλξγίοηες εἴη ἀἸοΆΘΕΙ ἀνεεπὶ ἑαδίογα τς αἸ ΗΠ] ρτολιθες, οἱ ορετὰ ηοίδτα "5 ἐχοιῖα. γδηὰ ἰφίτωε 1 οομέστε Αροίϊοϊας ςιυσι ἢσηο, ἴα» ντί οίασοας ἰη οο φιιοιἸρίς (]ιιςη νεϊές, ρος εἰῆςοτοιδεά. πο,ιρες, εχ 48 "“πδῖετγια ποη ἤτυίξον βέηλαπὶ φἀϊήείυπι ἐμ ᾿ος οροῖς ἐς φιο δὲς ἀηΠετιτυτνὶὰ οὐδ τη 40ο ουρορε-ὀ οἰ άλτν δυτοπι δὶ νονὰ Ρτοι οίλπι ἀοέξείπαπι,λμγο, ατροθοῦ τὰ λοίιγ νυτυτ,απιρίμις δ ’ηυὰ οὀμἰἀςταπάα ίμης. Ὀτίμηὴπν τὸ δι κα πραν “οπηράγας, αἰ ἴυάεπε ρεοςυϊάιδιρ δ ἰοξυον νἱάεί!ςες, ἐῆος αὐΐ Ὁ] μος ἀπ ΠΠ ε τἰαδυΣ ντὶ φῃ ἃ ἘΕἰλι αι ἴρά ἕζορῳ ἀινυστίο, Ῥαυΐως ἐπίπὶ Ἷ σοΙηΠ)2: {2 
ἴλαι ρυσιΠεπαστι, ἃς ἰγπςετὸ φἀπηηνβηάπι 

ἃιᾶς ΔῈ ετῃ ἡἰς ΑἸ]ορ στοὰ ἀείς δὲς ρεοτίοία δρὶ 
ἄσπὰ χυιδυς ι) ογλπαι ἐγ Με δὲ εἴ εἴ 

4 Ἐς] εἴα. Αεγγαης ἤριτις ἃ ἰφορο αὶ αἱ ἀοξείπαι 
εἰ Ὑ}12 ἐχ ρδιῖς ἐουτταάγίας μδης βαυ] Πανμενά!.- 
οπιπιοήαποίη φυ ίσως ετιλπε πυπηςτὸ οἰδοταπι ἀξ. 

ἰοξξωπτη, ἀἰετην δι νφίυ τι ἀν είπηηα, γεἰϊφυίαγαη νεπον 

Φν[ἡνε ὶ, λη 

τοητ πε πεηκα: ἕκυς ἐφοϊβολι Αὐριτοῖυε ἰεαίτλ. τριονδο'.͵Ο. χηκοί νει: Ε 
λ.ζογ.} δόντι  μαδαηῖ σμωονγὸὴ ἄφ 4υο ἐπ (εἰς αοθεα- σκὼς μϑὲ 
τιν θείηάς φιοά ρεκείρυνπι οἶδ τα μος ορεις,ἰὰ εἶς γελν, ἤτως 
δι λυ ξαιεηίμαι, ἰά οπτπε ἰξὰ ιληλες ἃ ὅεο νὰ δια ἣλ.͵. γεῖθο 
θὲλι σνω νι Οὐίςευληάυμ οἷ ερίπι ἀπ! οπιεε ἀποτίπιεπ 4} Πδηη ἃς 
Ἰοῖςς φαμίδο,νεἱ ΔἸ δε Αἰ.) (υδοφβίοαταν, γε ρεῖπις ςαυία ολ-᾿ 
τυτα τες φοογάϊαατλε, ξυϊυἤηιοάν αὐΐ] ἐαιία Ἰὼ ἱφήυεπο. ταιό τν, δὶ οαίαγα Δ φεηυε. δοιὰ ἰ πυΐτο ἰοπίυν ὄνου. «Ὅς (αἰυκίς ἐρυά ἀὐϑαμ. μαυβεοττ ἡ ναὶ ποθι ητετγίι εκ. στυης 48] κὰ ρτείυλιοτῦ νιδιη δι αθιοπει δος γεϊξευὴε: πε δίδεράα τηγβοείο ρφι εν ρείπος «λυθεμίης ἰάοϊομειμείςς- ἰτοριυοὴ δἰίοπη διείηβυης αὶ πος τείξευης δά ἀἨξίρυϊοε ἴ- Ἱετοιοοονίῳ. { “ὑπ δόμον Υο με δἰξοίβειι 6. 9 νε αὐ άϊιοτςο, γ᾽ ρυτλιμι ΝΆ ΑΗῸ δὴν λιιας Ἰοοῖ εἰνπι- 

ΑὉ ΟσΟἈΙΝΤΗ Ἱ. τς 
ἰακαῖα. Νάπε ἡμηπὶ ἢ φεΐμα ἀϊεαε ΟΠτίδξμην {5 [μπἀ αννεη- ' Ἢ ἰας αν τηδητξεὰ ᾿γῖς ἃ» 

ετιεδιοτεις ἃ ΟτΑ τις νφν ὉὉ ἀεπιψας, τ. μπὲ ἀμ [εϑιμηρ αἱ» ϑι4οὲϊ [πρεναἀιβειφετίε, σι. ἩΡῚ 149} 

ως ἀοαϊτιη ττάτἅ πῇ ριτοῦιν βεγθθταν 4 πος Ιοο ἀφ ἠμπε [μμωνα βμτγαιίσηιε ἀεαρίαε » βενξαπάμπν ᾿ἰδωὴ 4} ἅμ! 
ἀεκον ΣᾺ ποπὶ ἐχτημιητι δο νὲπε ἢαθοῖ αθὸἀ ἐν μεν ἐξννεην ἄνχη ρὺβεβιίμνὲ, πον μ[ημε μος μιά ἀπιεη- 

ἈΑΗ ΕΝ Ἶ οδ κκηο ἢτ αχιτιέξας, τ αὐ λη} τπιγίων {τ ς΄ ἐρην βένγνην, κε, υεὶ ρίωπνδμην «ἀΐβεκε ἀ ἐΠ ρείαία ΜΑΊΤΟ ΚΑ, 

ἐς εχ δίγυα ἘΠῚ ὩΣ Ὀςὶ βαιπιπα τατίμις ἀσςεπί νηῷ 6 κἀκίνευ ἀυγιοτα ἀἐ4ωε ἔμ. ἐάπε νη οἰ αὐ να. [«ἀ ΓΝ μ. 

ἥϊνπι ποῆγι ις τοηβαρααίῆς, (σττὸ ργαοίαγος τος τ᾿, βρῆνν βιμωίαπν, ά ἐ! βειξαίά Μι Ν ν τὰ ετ ἅὃεν 5- 

νὰ ἩΡΡΕῚ ὀϑϑντν: (μα, (εἴτα πὶ Οτῷ οτιο αἰϊεπογι. ἰς Φ41..μ 4κ 'ζηῖ [φειἰς ἐοηίηιαι ΕἸδῸ πε ξδ ον πρδρνα 

εἰιεᾶον ἘΠῚ νοίμην ὉΡαρλπι πείας «ἢ ἀ φυοριαιν ἔμαμι- ἀίσας ἃ ἀοέζοτ (ντνοίηπι) πτοία αθηις: ἬΡΡΟΗΙΝ εἰὴν 
ἡ 6 ἘΥΤῚΡ πδτις αὐ ἠὲ ἀποτγααν αἰραπν τ τείλειις, 1510 μα Ῥαυ υς ἀς ἀοξδεείπα δι ἀσεόπά! πιοάο ἀνήεγατ, ὅς 

ϑρ στιν ἣν» ᾿ «3.9 νυ 4υυι Ἅνχοῖ (ττῖρτυτα τοι. «μάςπι εχ Βγροιλεῖϊ δι σοπητίμοσγιπι ἀοξξοτεε δοςζοιη- 
νειὸ ὨιλιΠς. μὐρ ἘΠ  μ πλῆμις, ἐοηδέαι 4ωνα 4μα- πλοάατα τίσι! γτὰ ταπποη νὰ Ὁ] ρνεπτυπὶ ἤυης σττογο πη τος. 

πϑοδιὰ σα] τ δλι γα ἐπ ἡ άελο ργαενείταν ἃ [τἀ τάπεεη Ἰρία εἰανπιοῖ αἷν ὅς (υςςοἰΓοτιρυς Ρ᾽υγ πμΙΠῚ δὐξυπι γα υλ 

ἰκον ὙῊΝ ΕΝ 1 νΩ ς εὐ ΡΞ ἀηέειράμ ἔμην ρμφ᾿ ἴσου ἴα ροιοατα τολιθστιης δηλ αὐρεγρίης ειςηΔαιῃιας 
ἐεφυίδωίίαν» ε μάν ἐβ Ὀείπάς ηὐσηάπε {4 ὕητ ἰσιδ ᾿ς Ἰοτὰ νετὸ ἀταὺς δάσο πιαχίρια ηιδῆης ΠΡῚ τοίετινάτυητ, 

Ἡμῖν ἐν ὑῶν φίκμι “ ἰηψαίς,, αἰβνμνμο φερομη ἤδετπο, : νι δογαπὶ ἀμηηγιπὶ οὕτοητι ποη ἀπιπῆος τορυιροητ, ( ὰᾷ ] 
ξεεπ ΘΕ Τὴ εἰοίνν «ΜΥ̓Α Υοῖ [ανηθιμαύνι μα νιχβηα. σπλῃ νημι5 Ὠςὶ εἰ εῆςετο ρεῖ βάση ΟΠ, ντ ἢ. ὁ 
ἘΡΡΡΙΟΙ ΤΡ} ῥᾺ "ἡ ἃ εἷβά ημαίμεν ἀειἰίανς ἀενεαην, ,..5., εἰλιηαῖ τρίς Ῥετεις,, οἴμιν αὐξζοτιθαῖοηι "τος ηοῃ ρυ- 

«ἶρα νεἰ , μἐὴν Ἐν ἜντΟΥ ἐφπογάμια : να τμηΐα εἰ! ἀην ἀ ἀετ σισαττ) (εἀ στα πηεηᾶς ἴδ ΣΝ αὐυπάλπδτιο-, 

κα παι κταμόν ν β αἄβως 'ὰ αἱ ββιν ψμνἶῆνε βρενίηι τε. τὸ πὲ εἰπυηρληῖ. 

--....ὄὕ -ό06ὅ00ὉὖὉ- ΠΤ τυτοὐ  ------ 

Θεμάλιον γὺ ἄλλον οὐδεὴς διωναται} " 

ϑηῖναι «δῷ τὸν κείυϑρον, ὁς“δεην ἡσοις 

ὁ Χοιοῦς. 

Εἰ δέ τις ἐποικόσομοεῖ δὶ τὸν ϑυμέλιον αὐ 

τὔτον. λευσὸν »αῤγυφρν,λίϑοις τιμίους, 

ξύλανχόρτον,κ λό μίω συαγίσσυ  Π ρυΐλι: ἩΝ 

ἾΣ κ . Αἰπυΐίαις ορι5 τυ δηΠοἼτππὶ 

Ἰχσεῦυ Ἵ; ἐρδρν ὑποτα οὐευμο " Ποῖ: ἢ δ οὐἶτα ἐά4 ἀςοίαγαθιτ: 
τγόήμάρᾳ δηλωσ βε ὅτι ον πύριὶ δυτῦ Χ. 

ἢ τοσίτωγι ἀκ 
δ ἀνς δῇ ἐν ἐτο πῆς ὨΔιὴ ῬοΓ ρποιι τοτορίταγ.: ὅ 

λύπίεται" κ), ἐκώσου τὸ ἐρλον οποίον ὅςι, εὐϊυίαιθς Ορυ5 αμ]ς {πτ, Ἅρη 15 

Ενπάανρεηινν τη ΐην α " 
μά ἤεπνο βυε{8 βοπιτα 
ρ κε ἰά ἡμοά ρομι εβ, 
45, ΠΙ (Ρ τάξω! ͵ «{... 

Νπὶ υπάλανοητυτη αἰ ἰ 4 πς- 1} 

ὅ1ὸ βοτοῖὶ {ἰἀτιβεῖς ργαῖον 16 

᾿υράροιυπι ο[Ἡ η00 εἰ Ιοἴις5 
(με 5. : " 
Ουὸὰ {ἀυ]5 (ἀρογαβςοῖ[- 

ρὸγ θη άἀαπευῖαῃ μος» ΦμγΩ ὮΙ, 
ἀὐροπτυμη» Ἰαριἀς5 ργςιο(ος,}}- 

, δι 4υὴ “Μίτῆν [ὡριφκά}- 
ΧΩ "μπ(απνιηίπα 

ΤΥ ἀγψαηδμπη ἰ «-- 

μῥ4 εν ργφείοον, ἰἐζημγία- 
μον Πρ ίμιο, 

4 Κ᾿ νκηοωιμίημε ορυνπνα- 
μ[ βι ἐνῖς νει εηὶπεν ἀφ 

εἰαταθτ μια μη ιζπεὶ τφ- 

ωεἰωβίιμτ; υρη (με μ[ 

να ! Ἐπ ΠΝ, ψμιθ ορμα ἡμαίε βε, ἐγ πεν 
τὸ πῦρ δοκιμάσει, ριοδαδίι. ιν ἢ οὶ ᾿ΘΕΗΡΑ : 

“ἘΝ “ὦ ὁ ἐσωκοσὲιμη- τους Ορι5. πηδηίοτ ἦῦ0ὸ δίκωψενε ορμ6 πρφηζεν ες Ὁ " ν μὗμεοι ο ἐπῳκοῦξ μη ἸΦ Θ θυ. αὐμε 0 
μμ ἐν  ή "δι "Ἰρογα ἡΠοαμοιῖτ » πϑογοςαςῃι ἰἢ φορά υραταάιβεανη, παν 

σλγμιάτον λήψεται ΔοΟΡΙοι: ««ἀεπιαοοριεῖ: 

δ κωλος ρων αν[ενηνᾷε- Ὁ 
τρεπιεέμνη ραμφῖμν  ἐρ 
4μἴεπὸ [αἱλιν! ἐτόεν βο ἐ6- 
'πεβημῶξ! ρβεγ ἐσ πέην."" 

, δικυίας. ορυβ οχιδαπη {ο-Ἴ ς 
ἡ γττ, ἀανήπυι Γασλοτ ἀρίξ νοτὸ 

[οτυυ Οἱτον γῖτα τα γῇ Ρογ 1- 
δι ειῃ. 

Εὔηνος τὸ ἔργον κατακαύσεται, ζα-"}, 
μιωϑήσεται᾽ αὐτὸς “δὲ σωυϑησέται »ὅτως 

,, κε ! 

δὲ ὡς δζᾳ πυοθς.  κ . 
7. «- ᾿ : Ἶ ν᾽ ν ἘΞΙΒΕΒΟΝΝΟΝ 

3 έοι δηδην κ ἂρ ἐμάρᾳ.1ἃ οἱχ τοπῖρυς,ν εἰ Ἰυχ νοτίτατίς, οἰεῖ, Ορετις πιπιίγυ τι ἱδίυς ἃς ἰαοτγίςιντ ἤαμ!ς ἀὐ τὴ ρθε 
} ἀνε μαι ὁχούίοης, να ἡ ποταθτιαι τοπεῦτας. δοη γεξξὰ γυχοτιῦ Ἀδ ἴα . ἢοῃ πιοάὸ ποη ρότίοἰιστως 

(ιοϊοιηροῖς, ἢ βοίας Ως ΓΟ ΑΛ ΠῸ δι ἀτρεο ἡμησ δ ἠλοτοος ὁροη, (ει ἐυάιη ορὺς ἀιγιατοσ ν υἱρᾶτα, Ὀφένιπ 
γε ατιαοῖ! ται ΝΕ ἸΟΝ τ ἢ ἀέλϑΣν (ἀριεπια οἴϊεη- πλείω βαμείατ, Πταίιη. 1) ἀνοννωπν ρα αιωνιντοταὺς αιμοιρυὲ. 

ἀπ τὴ στοαὶ Ἀεὶ «τὰ οἷἵς φυλιι γος )ς Ε ρ{ε νετὸ αὐτὸς δὲ. ἸΝοΠΠῸ}}} σοσυςτταης 1 βέμιη υδγὺ, αὐαινς 

ἀπο λτ μειὰς ὅς ἊΣ ἀᾶπιὶ αὐαμι ἐαροῦς αἰ διςείςεβ. δος ά ϑεμέλιο ή οἵϊ διηάἀλινςατιην, γείεγατυς : 4υλπιὶ Ορὶ- 
εΥἸΛΆΠΙΣ ἃς ῬΤΟΥΊΙΣ ν πὰ ΒᾺΝ ι ἐδς νϑ,ις σχρίοτατς,πεςεῖῖς, πίοποιπ ποι γιοθο. Ρτιμνὰ αι ςαΐμν, αυογίυπι πος ῬΑ υεν 

ἘΣ ἍΠῚ ΤΑ βθαν.ν ὉᾺ ̓βουμη" ἀὐτ ψρνυπὶ ας. αιο ογαῖ ἐχττὰ οἴλησμι (οπιτοιο πὶ ἢ Ὀειπάς οσδόϊλ 

τ ἡ πἰς οπτπὶ ρτορείαην οἵϊ νι εϊυλιοῖ ὅς. εἴ ΠΕΡ ΙΡΓΌΕΙΘ ΤΕ σαζεῶτῳ, ΡΙο ἐπι αΓΑὴ: δε ἢ ἐτένει 
ἜΒος α δας ἀγάτο αἰϊορ οτίςα : ντ ἡ γ]πὲ ὕπι 40 τπάποτο, ἀυσπι νξιράλιηξητανη ἐρίμηι ἴῃ Ρ τὰ Ρ 

ψμόθοι. Εἰζαις τοῖλ τοσίς αἰ ορ ογιᾶην σούλητηι ἁφηοίςς. τίσι]ο νογίστιτ εχ ΡΠ μγροιβςί, (υρτὰ,νετττ. Ῥγσῖοτολ 

᾿, ἸῸΝ ΣΕ πτν ἔσηις ἤσιδηῖ, πες Ἰβτοτιπι ζοηῇάς- ϑεμόκιος 40 "ρίο ἀιοάςειπιο μβδυλον τὰν ρθε ον 

μι Ὀίοτυάιαι Αὐφιηζιηὰ » τα νης ἱρίοτιπι φιοᾷ ϑ( ἱρίαιη οἵ νὶ φυλάλιῃ ἀστοττιμη, ντ ἢ ε ᾿ 

πὰ με μῶν αὐταὶ πιλΐος αάιβοιζοτος νὰν ἢ αὐ ποη ἀεδοαῖ δάπμκα. [δοιηἧς οὺΣ αἠάϊτας εἴ δάντιο 
ἸΠΑΤυυμΕΕ ΤΑ ἀααΝ ἐπροεήε Ἐκ θοια ορόγα ποη τον ας ψηῶ [αἰνης τα Ἡ γος ἰυοιαρράτοῖ οχ ἀππζβις δὰ αυς (ρει - 
᾿ τι ΤΙΣ μος ὄχζοαῖι, ν όγαι δαῖτα πὶ [ει οτυτδοη σδράγαις οὗ βιπάδιη πιο αυοά ἜΓγ: ΘΗ 

ΠΡ ΤΙΝ ἉΦΉ Ἰοσι σχροιτιοποπι 4} (τοῦ, πο γάτιίο ΠΕ εὐ  ς τρίόϊῳ τοι ὑὐ αν γεν πο βνν ̓  

εχ ρατηίθως εἰαγιις ὃς τας ὺς ἀοευχυὰμν Ογρτιάπας Π. ἈΝ τ ϑεῖν ἜΝ παι δι τ ΟΝ ἌΡΙΘΣ Ὁ ΠΗ ΩΣ 

νι ἐρηϊ. .. Οστετὰιν φυῤά τῇ φυήν άλην [νάτηλιν κοὐϊοῦις αὐγγοξὰ δ Ι ἐβένν ἽΠῸῚ ς οὐὐαν ν ΣΝ Ηρ 

δάποτ 0 ΜῈΝ ἀῖθῃ ἰσυοηῖο ἰν Οὐσῶς ὀχ β αγίδυς, (4 εἰ υϑαδιι πλιεας ΕἾΔΑ ΕἸΣ, ναιχον φρνὲ 

ηξοϑυῖο ςΟηΌΘηΙς : ΚΣ (τὰ (οἰταγ Πυρίσησας ἡἰς ἀτος ἢ πε. [ἃ εἰ ορετε φις ἃς μὴ ἐξ ΣΡΤΑΣ ΟΝ ΤΣ 

μος φλάιο ὁριεῖ {πα δοαν Σ νη 6 ΠῚ κοατὰ ἤπ ἢ Ἰθϑπαιμσατ, Δ ΕΝ ἐδηνς ἈΠΡΕΙ ΒΩ γθεήτε 

εἰ δος ἀχαπιοι Αροίζοϊας. ΕΓ τάνπςη δόλιο ἁιμουὶο (αι: ἀπ] Ἡὐθτον 4ις ἃ πάλι ἐπ ντοι Καυ Υθοοο ἐδ 
᾿γϑἴιπι ὁ ἡμέρα, ὨΗΠΠΓ ΠῚ γι {ρα ηϊόςιυτ σου τι} εἴς ἃ 1)0. τη ἃς ᾿λβὰς ΒΡ δὰ δεν ἡγάβηνεα ἀνροο Μὲ πε μὴ 

50 ΤΟΙ ΡΝ εον κατα Ζ0 οὐσίαις ΗΝ ΟΡΗ5 "ς Πιοηγίπιςουιης ᾿κὲ "ἰ Ρ ἮΝ ἀκα ἐν ΠΥΡΤΑ Ἃ 

ΝΣ ' μευ ἢ ἐπὶ οὐ α δὲ τὰ δ τεδ τ ὙᾺ δε νη {αηρ᾿ειταῖςεπι 
ἐὰν με’ ἐχλ6:} γα ερείεν, ὅτ ὦν πυρὰ Χτουρικύηονα. αὐ υΐαυς ΠΡ Ἀὲ ἡδύν ͵ : ἐὰν δ Σ Α ΡΝ τῆλ ἸΕΝ 

νι οί τζου ορῖδν ἢ] Ἃς θην τατιομὸ ρεοθαιθι τὶς οχρίιαιυς [δι φρὰ » Ρ΄ν]Ὸ δ, ἡς ἩΡ Αὐεσημοηη, ὑμη τὰ 

ἡππννὰ κέρᾳ δνλώσεν ἄτος ἀσοίαγαἰ ει που ν τάς Πς ΟΡ ΜῈ {1 τρέοὰ πὰ τὰ ἐπὶ ἐν θὺ αὐλβαιν γῴα μι ἜΝ 

βοτείνο (οἱ ετ ἫΣ ἀπ χυμν ἡ τοηοῦνινς πὖ ἀρραιόίοοῦα, παιϊδιη άπινεῖδι 4}: ν 

ΐ " . τοὶ ὡς δια πυρός [Πὶ ογιτα ταιθς ἢ γε ἐχαπηπι ἡ πος ἰβο . 
οὐμ οαήσις. (ἴλαυς ΡΟΙΓ δνλνσνε "ηηῺ λὐϊονήνο δια τὸ ἐγπεηνιῶς δα πυρ Σ ΠΝ 

τειν ῃοη οι ςίας, δὲ πδα ρτοθάτυς δέ Ἔχρίοτατυς ἂῦ 

ἐν ἀευνην ἴοι ἀδυϑ ρίλοσατ ἤφς φηΐπν εἰ ὀοπάμειο υκ τι 

νερρίδαεν ὄπιν ἠοέζοιιμη ςτρι8 ναἴςτς ἀοῦεῖν φινίαι 

(οἷσι 1)ιι νοῦθυπι {{Π} αὐ τόπον. 

φιλω {εἰ «μὼ οαὰς ἀυδιῖο αὐ ὅν «οὐπέλιο οΠ 

Ρτουοςαἰναϊ αν. ᾿ ᾿ ' 

᾿4. Μ δηξνι,νβν ει οιταίςς ἰσρονάσην υδνεῖ,ν οἰ μῶν. 

Ιξ ἄρφιπηηπν [διε ζομιωϑέσντα [ἃ οἰ μαεζατ ἀμ ἤνλης μᾳ ΜΜπ ! 

Β 

᾿ 



τον»- 

ΕΡΙ 5 Ὺ ΡΑΨΥΙ1 

“ Ὁ “ 

ΟΔΡΙ1Π1|πῸ 

ἘΠ ἘῸ Οὐκ οἴδατε ὁτιναῖς Θιοῦ ἐςε, καὶ τὸ [}6 Ε ἀπ ποίοϊείς νος εἷς εὔρίααι μό οἶδεβιι φιάανιτ 
δ Ύ ΩΣ ϑ π ΔΝ ολμαλν ἢ δος 3 εὶ ΦρΩ " ΐ 4 Πρ ν δρ νι ᾿ Πνεὺ μκ(ῷ τῷ Θ)οῦ οὐκ! οὐ ὑμὴν: τλβο ἃ οὴ τταπι ᾿)ςὶ μα ίταγς ΩΣ ΩΣ, 

Εἴτις τονναὸν τῷ Θεοῦ φϑυίρει, φϑερέι ᾿ οἰ ψαὶς τοῦρί τιν 1) “νίοίατ, ᾿ι 
ασὗτον ὶ Θεός" ὁγ ναὸς τὸ Θεϑ ἁγιός ὅφι, νας ἡ ρογάςς ᾿λοιι : πάγῃ τοιι- 

ε ᾿ “"Ἢ | . ἣ ᾿ " εὐηνιε επυμῶν: Ῥ᾽υην [261 (λέξιν οἰ. χυοά ς 
(δἰ γο 8. ἰἱ , Π ͵ ᾿ ἀν Π 

κοιιμιμθα τοι Μηδδιὴς ἑαυτὸν ὀξξαπατώτω' εἶτις δο- "Σ ὸ Νὰ (εἰρίωιο (οἰδικατ:ῇ.- 
ἄσηνι φυτὰ καὶ σοφὸς ἡ) ὼ ὑμῶν τῷ αἱ αἶνι τούτῳ, αι! βδε νιάστυν εἰς (ρίοπῃ8 ἰη- ; ἐξ ὰ , τε σα μο μωρὸς γβυέσϑω να ψβυύται σοφός. του νοϑ᾿ ἴῃ Βοοίεςυϊογϊμίτυς ἤαη μία σι μια Τα βιοτίν 4) ἢ. νι Παῖς (ρ οι5.᾿ βαι νεβεξαρίεν, δ. ᾿ , β ’ ϑ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ς Σ πλῃ 8 411 οπνσς Η ὃ σοφία τῇ κόσμρυ τούτου, μωρία 19, ϑαρίσητία οαἰηγνεμλά πυΐιῳ [15] ν" 

πμηιπάι 

7 ΩΣ ΣῊΝ {)εῖ νοΐ φρνν, ἀν βονέμ 

“μην ἰ εν [ηι} 42 4} 

αἴδευον, "θην 

ὉΦΕΙΩΤ ΠΏΠΕΡ οι (υρΐρη, 

πἰδιεερυάίδηι: : ἘΣ ΡΟΣ ι πῆ υδά ἢ! ἃ πῆι τἰϑδᾷ τῷ Θιῳ ὅξι. γέγραπί αι γεὶρ ,' Ο {τυ ]πἰτῖα οὔ αριιὰ 1λούτη, (ςεὶρεῦ 
ισεληξιγ, ,» .4 ππΣ ἦς ὅς, ἀροζεδες τς δὴ πάπαν δοροσόμδυϑς τοι σοφοις οὐ ΤῊ παινουρ - εἰ ταν, εὐ ἈΝ ΙΙΑΡΙ ΗΕ 1: 

εαἴζοξες, αυῤά »ΦΡΡ γοττα ΤΟΥ}. 
δχῦ ει πε: γίᾳ αὐτῆ. ἱ 

ΠΥ ἐμμι 
2 {ἐμ ἑεα εῇ “ρυᾷ 

͵ δμπεβ τήρει ηηη ΟΝ 
: (ὐονηργείνεν ἀμ ζρ ει; 

ἐη ἀΠΠπλ4 ἐογμηι, 
θεν ᾿ : ΠΣ . “ : εἰα (δρίσπι, Καὶ παλιν, Κύριος “γινώσκει τοῖς δζχ- 0} Εἰ ταζίιηι ἡ [) ὀϑληιις ποιμιμῸ κἴρλΜεῦυνν, Πλονοίημι πο. 

1052... .Ψ " δἷν ἐπεί νά ἀπ ζερταϊοιο δ. ἰαρίοπίαωι εἱς ῥορυμάβϑοπει [ιρ]εηῖμιῃ Ῥαίνς ΠΝ λργσμρις 2}. σοφῶν ὁπῃ εἰσε" μάταιοι. πάλης 4μομί4η) νυ [μη ᾿ Ἄν Α ΔΠ18, Ἢ ἽΝ, 
οὔείοπειῃ ἘΝ ᾿ : “" ΡΙΟΥ οἴηΣ ἴηι} 1 Νεπιοίξαφο νίονιμι πα α δἰῇ σζπ μησ)εὶς χαυχδϑῳ ἐν αὐϑιρὠποις" κι π, πες ΠΠις οὶ ἰοτυῖν ἴα} ΟἽ ρον εμμα τ 

τ Ἴοεο δυάϊιο δ, ἢ ἀρῆς ' ΟῚ ΘΙ 18 ἡληαυς γο- ἘΠ [ ἢγα (νηὶ: τεειπόποιε πο πυτα δῦ μ ὁςῖν ᾿ ν ΜΝ Ι αἱ γἴ, 
ἀειποερα οὐε πἰν μη 

ὑοι ὕει ό. ΕΠ ΠΙαὺ λρς, εἶτε Απολλώς, τα Κα- ἅ Π Ραυΐος, δι Αρο!ος, δ Ος. [ἢ δόνε δ αυνν βμε μι ᾿ ἐταΐς (σϑπ} . ! " Π ς ᾽ , . 
ἐρ(οειξτι τδα φας, εἶτα κΟοσ '4ρς, ,Ἔ,τε ζωπη, εἴτο σώνατος, | Ρ νας 1 ἃ πηθηάας, δί νιτὰ δὶ 
οπλίποι, (οὶ οἰ γφ ον ἐςῶτα,, εἶτα μέλλοντα, πῶώντα ὑ-Ὶ οτος ργα [οπτίας δί ἔμταγα ; ο- 

το οΐμῤο, ὑὰ "114 ἡπφηαθῦ γεῖτγα (πτ: ἀοπῆν!ς Ἰνώ. αδ ὅδιν. 
Βελιτν υοι }} Ἱ ᾿ ἜΩ: δ}. 111}] Ὁος αιπξ ὙΠ, (θη. βιοίωπε 401 ἂν ΝΜ ἢ Ὶ ῦ ᾿- " γος ὙΠ ΕΠῚ Ολεῖῖ, Ομηβα: Ὶ ᾿ Ἰσμηνίας Υ μεῖς δι χαιξου χεῖτος ἔυθθν. γοζο 1): “ ὺ ᾿ ὠς ἐν Κεφάλαιον οἹ. (Α ΡρῸ 1{1|. 
σέθεν ποῦ 

ἃ Τ)οιπίπο μοῦ μα αρε ἢ ᾿ 
οὐ Ἰυομ δ. Ὑἵτως μὰς λομζιῶϑὼ αὖῷ δο- , . δ νι. Α Ῥοτίοπα Ο ΠΠΠΕΕΣ γιξ ΣΟ [ἶ | [Ως ποβὶς γορυτοε Βο- 
κά τοὶ ἐρίαε πος ὡς ὑπηρέτας Χρλςφου, χα οἱ- πιὸ νῖ ἐς αὐ τὶς ΟΠ ΠΕ, τδηπι, νὲ ὅν -, : 
ἡ τ ροηπάϊμ δὐφαπιοιεὶ, [πλὸ δείδπι  σμεῆο δά δε νυ δ ἰςοινήϊονε ἀοςολι ἴῃ ἐρεο σιἰατι ΟἸνεῆο ἀϑίξμας πόπιο οἤ,πον ἐφεῖτο ξ τειαυα ποε δὰ δρέγεη νίαιδ {δυφπειἤςος ἐρίσπιοι ΟἈῚ τω: νδιηοὺς (οἰξδευς ἰς σνηΐωπν κα Πλλεῖ δ, νὰ μος ἀγηκνν σαι ᾿ρίῸ θεὼ ἐνε φέρ υήμ ἐλαν τα ποι. 1 Οομεϊυῆο οὐῆοι; δυο εοτωηι οεβα᾿ ΜΗ εθτννι ριο οιηἰπιδθος ΠΟἢ πλϑελεμισίοᾷ γοιὸ νε ἃ Οδε το πειβὸς δυάίδηι ὑπ ἐχ ἙΟΥμδὴ γο με πνάπι «Βείαυ ει τι ΠΠὺ ἦν (ΑἸυτε οχ ἀτοδη ε [οἱ ἀδρισηνευ τη ἀοού ρέῃ, ᾿ 

ἰνήμις Εἐρήαι, [με πιρη. 
ἀων βωευνα με πίον! [:- 
μ4 ῥα[ενιὶα, βινὸ βϑωτε; 
"πη 4 ἐηΐην ὑο τα βων,. 

σαρ. χα. 

ΤΕ φς 905 αβέηγαι δέρῃ 
"πη δίτοι Οὐ; ψ' 

πιηΐος, ἐπαυληηγς 

--...-....... πσσουσσ ιοις 
----ὦὦὃὃὍ Ἄ 

εἴα πε ἐρδι κὰδ νλνοησς κόρον πλνκὰν ὀῥολολ οὐ ϑψηον μὰ ΕἸΞΕΙΗΣ ΣΈ 
17 Ψ ιοία! φϑείγοι. [ἃ οἵ νττοην ας ἀμ ρο!!υτ ας οοα ἢ Ῥτορ στα ἰτππιπὶ οαροίης(ἐὐτς σητῶν νίστητὶς οἴδος, ἢυ}. 

τληθπας γαίης, νοβαραι,βεζολοῖ, ΤΟΠΠοτα αυΐξ οί τον. ὀτόταιη ας νι ρ ἀτίμηιν Κοπνμ πὴ ναπιζαϊοιη πο ϊο: 10 .}}- οἴω ἀϊευμτος Αροίζοίο 4| σάγπαἱ Εισιιπε!α ρμυγιταῖς αν τα οἴδὸ [γαυ ἐς ἐς ΠΤ τὴν ΠΥ Ρτα ρει ολςς]- Ευμηρ οί ἱπαιιμαθαης, αυναις Εἰς πιοηιδιις (ςἰνάςθαθς. θην, ΠΠΤ: 
Ἐροϊείαπι, χα ποις ἤμι ππριηὶ μκυτ., Ξ56ῈῸὋ}ς ἀμ ἐγάοε, ΤΣ (ἴχτυσ πἰλι} αἰτιᾷ υπΥ πιογληη οἰς γαιητατομν, νἀῤόγης ,πϑρῖ, 1η Οτα εἰς δε πη γογϑιμ ἢ τεροτίτον ἐυλπιοδίοιν ο.ς ςΟΠΙς ΡΝ σ᾿ οΠοσγᾶϊ ποημης δος νΟΟΔἘ ΟἽΝ [“4κην,} (πΣ τίλην Ηἰαρίμε ΡΙΔ]. 64. ντγοθίαυο Οοτγινθιροηάὶ νοςαδιΐο κωπάιτιοηις οὃς δἰρμιόποῆς, 
νῇ μι» οὐδ δ οὐϊπίιην ἱπιργοργὸν ΝΜ ομηίηιν ἃς Ἰρίς Αὐσιητ- ΟΣ Πιρημε,ὥςτν. ϑεηυίτον ἰχπὺ ναί μοεῆν ςοηςπηῆο, συ 
ἡς τον ἐριποίλιτ Μληιοβαὶ (ἀρ 39 .ν0 Ετα! δηποῖάαα, ργίριο ἰοζο ἑάπηοποι ἀμάογος ῃς ἰη ἐριρ ηνπηϊης ἐς 
Οὐδ εἰφιν νεἰίς ρβάγοποπμιίμη ἴδτιιατο, νογτας Πσοδιτ, 58- το ΠἘρητος, δς αν ον ἀσροηάδητον, τα απ Ἰ)οπητώς, {δὲ δια. φμμ τρί ἢ Γλε ἀετωνι, μον ἀεβνιαν δοέμεντ Ἐταΐπιο ρίαςιπτ.͵. μὰς ΡοΠηνὸ τοπίιίμης : (δα γε κα οἰμπὶ αἰκεμά Ἰὴϊ ἘΝ “" 
'Ἰπ ἀπποια ον ίρυ, Φρ υν είε, οἵτινές ἐφει Αά νεγθιμτιν ἰρνασις, τήδιις ν  οΠίξος νορδᾶς Ῥιοχίπλίς : ΡΝ: π “μι ἐπ. 5.4 ἴλος μα] ες τῇ πιοιποητὶ δὶς ςηὐνη (οἷοι οτος ρὲ πηνήδηνηις μαθολας ρδο πο ἶαιν ἃς ἀρ Νποπιρηβεὶ: ἱπτογάιητι τα! οησηὶ οἰυς αισά, (ζανατιιγ ρρτίὶς αιλνν απτο- οἷς ἀμ ρεπιἀτοσίας,νςεί. (ςαιιόηεις (ΔΡ τ. ΡΝ χμΐσηι ἰοτὸ ἐοἠοητὶς δαδογοιδὶ ατίηι ηυοαιυς,νῖ ἐῃ ΗΠ δα τι), ἘΠ ἰο- ΐ ᾿ ᾿ 
(μ8 ἧη ταγεεγε ρὦ Τνδιαηηπι ρρείαμν. ᾿ λον οττητᾶς ρτοιμάς ἢ}}}} ΔΠς θη νο ἴῃ ἀσξιείπα, νεῖ 18 ἀν ὃσε ἧκον ταῦ αἰών τούτῳ Ηος ποπημ}Π} ρεσοδάοη- ἰπ ρίὰ ἀοςρηάι τἀτίσης δἀπγςεξλητ, [ἀνε βάεἴςς αἰοοῖυ- τις, πον ἢὶ (εις πείϊνυν ἀττοχιντ: ὁρὸ ρεσοοαοητιίιι» ᾿ πὴ " πιλϊοιἈιτ ἐπ πὶ ἀξβηϊςηάιιη) Δροίξοίο 4 α (ἀρισπτία μος ἀμ] τοιηρί ςέδιτασ νουποιλες Σ [δι θητῖς ςαρ εἰς Προίης τά ἡμ5 ἐχοίυά τ αὐ Ἐοοεἤαβίςο πριηἰοχίσ, νὰ ννίοιςοι αυθις ς ἀγγοραηίμιῃ ντγογιπηαας ςἸῃρείςςπιΐαη) ἔμπης [τ4υς ἡ σάγτος πιδηάτπΟῊ κα 5ρ τίου", ἃς ρεοιινάς ρο! ας ΕςοΙεΠά  ἀοίνπξ (σι ἤρῃ ᾿ , ΡΙΟΙ ΠΝ ἱ ὑσητς Οἀριτῖς (ςἐξο Ἰηςσίβευς δ ἐμοὶ δ, πε νε- ῖ πρίηπι γι {Παπὶὶεχονήθιναιῃ Αἰϊσηυ πο οΥταῖ ας. γὸ; ΝΑ Αἰ οηϊος ἈΠΟ ν ΟΠ ΘΗΝ ρτήτηαις δὲ ΤῊΝ λυὶς αἰ ἶριν στα: ΠΡΑΡΩΣ ἐοάϊοίας, Π τη Ἰλοινίπο μἰυγίειυς, πος ΔΑρ τὶ ατῖόχι, 4ὐἰφείφεην χαὐχάδιω, [ὰ ς ἢ 8 τὰ [11- αἰ ΐος ἀοίριςίαχιντί τλι7.4ο τα, ; : , Ἄεὐλείῃ ποπιϊπίιιε, ψιεσιηψις τη ον "1 ας γε Πππ ἢ τρ Οὐνρί ἡ δδμουέμδνος. Περεσα μαδεης μοῦ. τὰς, Ἴ2}} 1: ἀδίξδυς, δ φιοά οὶ οἱ "ἰ ἔος τγαπρίογαι νι ΠΣ... ᾿ἰ[ορδ 7 Ἰδὲ 'μϑηβ, ἘΠῚ ἀὐιτοιι τὲ ρένσεθιῳ τὲ ψιοὰ ἀΐει- θάπεα αι μίας ἀυτ ἤἼκις ἵν οεἰΐο ἀϊςοραης ἃ διυιδιηηιμη ἤο- 
τς γα ρΑτὸ Δοῆτο {Ἔγιπιοῖῖς 1 ἐπροίςνον πὰς δκξ, πηι. ἀΐο ΒγΑποίίξαπος Πουεϊηίζαπον, Βοηοάπδξίηον (δία ργοῆ- Ρυϊυὶ» με ἐν της Ρόἤτιηη ϑεοναι » εδηπογῆ ταητητ: δὶ 4 πραϑ πὰ οἴνωι Ἐςοἰοίβας δι ἐρίων ζιεβογνη. 
ποτα γογθο γι}, ( υπηρνεϊνοπάαν, οὖ Πιεῖς τοξὸ, χιιητν,ς,͵,. πα [κυυ!ιοταηος (εις, οἡπτίς ολαιπ Πἰδυὰς, ἃ Ῥρο ΠτλητιΟΙη. ἰδέ θη Ιο!ι τας οιπίὴις [τ] ΕἸ ΔΤ ἘναΓΟ νην οονηρνε- 30 πη τὸ ἀπτο ἐπγριν ς πο ΗΠ πὶ πεν 4η "αι ἀδλιης 41 «εάν ὃς χαταλαμβαθι,ν οἱ καὶ κατωλαμδκίων, νι ἰναδος ἐά οὐ τιο, ἐν ἀριατα Βα οτιη ἈΝ ον ΡΝ ςοπΉημῆς Ομκοα αι λιος νείηνας, {ΠΗ υδημμίαιδν δῷ πανουργίᾳ. νοὶ Μιδιάίσοτος (οἷο κοίτας αα πῖ ζοβκπουνμλάνο ψιοί νοΐ ν Αβια ἀν ἐλ διδαῖε, νὰ ἐπι Ννεσυηαις ὅπηι να θη, ἑὴν ταπιση,͵. νηνπη ξιείηιις ἃ 4ιὺ Πρέσιτὶ δὶ Ριοιείετιδε ᾿ εἰϑὴ ἀι- Τησπηΐπιιν ξαρί εἴγιν αι σου ἢ ἀτῖρε τς τρί ἀπο ιναθίς 4} πνοπίτιατ, ' : Ἵ 
ἐρίπὶ εἰἴς ᾳυο (οἰ ἱπυοσ!αοτίης, ιἀ4ις δεσροιεῖο ἐν νυ} 30 χὰ "ιβνα {μων μοῦ ἀαν [ἃ εἰν, κἀ αν οι γος ἀοβίοα. 

“μ΄ ἰά ερινν νοὶ ρσὸ δὲ ἈροΙριτι, γι κατὰ ὃς Ἐγλιη.,. τὰ ντ αὐ Οδιμπη ἃ κὶ Πηβο λή [γε (θα δαιηῖπὶ, πολ ν᾿ 1» βι αι οριτειη ἢ ἧς ἀςειριανι μά ἐπ Ἀδὲ ἐη τὴ νεπθια. δηκεῖπ νὰ ἐμ ἡΠΠν δά πνιηιειηνν ᾿πρεδείν, [πὰ δηΐπι ἤοτοῖ νὰ ον ἀθερ ΩΝ ὶ ποῖ γειὰ εἰΐγης ἡ, οὐ εἰΠοτιιη οὗν φϑεῖς. 
ἽΝ σαρν 111. ς 

δέ ἐᾳ ποὺ! ΡΝ ὕπο ἑωβι κυμζέϑιω Ν υἱραμα δι Γ’ 
ἤσαν, 

30. ϑαϑίηνων, ΝΝ συφαν, 11οὗταα νοχίτλι μάθοι Ρ.μ] φ4, 
γι, ὈἽΝ [4ὅώκη.,} λνυνπίμμην (πὰ τόδε ὲ οπνιίηυ Αροϊϊο!υ, 4 ὁ. 

ἐΐρνη ἰλοων. 1 φηιρίρς., 

8] Νεπιο[ς μάμοαι ἤφυ ᾿ 

ΠΥ ἢ ΟΠΊΏΓ ἢ) (ρίοητίσηι το Πείτο 

ἩλΠηἶἴγον ποη δῖ νῖ (δ ἤοὴ εἰοηληος (δή «οοποπΊος εἴς 

πη νεα ἀοπμι} ἀνα; ἀοςςρόγυιτ, δόηα Ηιὶς ἀμενδααήν. 14... 

ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΗ 
“: αβί αὶ, ὅτωι ἐμδετιμὰσάτν,γιοὰ νοσαίσυϊιπν 6 ποη πιοδὸ Ἡςυγπίε ἔκην αὶ, (4 4ινα ετἰδηὶ ν[ατραταν μὐπηρήστα ὋΝ (υρεεθίαε. σαὶ οὰπὶ Βοςοο δριιή ἀιίοιτίᾳτος Ογαροε Πγεπιοίβοπος, καὶ γὸ αἴϑγα ἐδίᾳ κρὴ 

φιςη δια αυοά (εἰρῆς Αροϊοϊάς [υρτὰ, 1.1) 4υιπὶ “λιν κοινᾷ τὰ κάνμςα ΛΜ ὑπγερχλνταν ἀεὶ δεῖ τοὶ λοιπὰ πμ- 
ΤῸΝ πειλιὴ ἱπογοράγοῦ 40 ἀϊοεαπι, ΕδῸ ἔππὶ ΠΟ ε εὶ, ἱτα νἱ-. οάϑαι φρφνοΝ ἰάδτον ταπιά Ἠοπιίηις ποπιση (μὰ ορμλῇ 
" ενι πιοίγος ἤθη ἂρ ποίσετεης : ἥλλπὶ ἤθη πιίηυβ 5 ποή οτοις μος ἐπ ἰσςο) πσπηρο νὰ φυϊίιις εχ τα: ἐπιρεεἰ!- 
με νϑὸ 4υί ηιοῆιϊο αλἰαἡῖτος (φετπίς ( 4ιος φυϊάειῃ νογος [πτατὶς ςδίδοτατίοης πιο με ίπιο Πρ. φυδητα ἧς Μιηϊῖο- 
[δαιπείαίηγου εἴϊε οοξηοιετίς) χυὰπε «υἱ ρίις {5 ἀςίετς τῇ «ςοἰο[λειοὶ ἀἠχηΐτας ἡ 4 ταπιςη ἤθη ἴῃ Ἰρῆς Βοιηιῃί- 

φυπὶ ρλν ἔτ. ἴον, αἴϑριπο οἷά οἴτ, ἔκρισος, φυρε:ς ΗΑ 112- Βυς, πα ἴῃ “οτυπὶ πιιποῖο ἢς Ροῆιᾶ. 
[ 

ἢ 

: βπ Ν ᾿ ἀπ ρεηίατογιθις τ [ετίοσιπι ἀἱϊ ριον πὴ ΟΣ κονόμοις μυφηρίων Θέου. μὰ ΚῊΣ 1Σ ΤΥ ῃ μη μ γῇ ὌΝ 
᾿ : , εκ "ο[ἰεδείοε . οὐδὲλοιπδν, ξ τεῖται ὦν τοῖς οἰκονό-} Ὁ] ε΄ Ωμοάτεϊίαυμηι εἰς δυτέ, ἡ αἱ ΤΠ ε θεν ρενίίων ἐδ. Ἰοοο τοὶ τον 

γοχαίγίτων τη ἀϊρξ(τογίθυς νι 
᾿αυϊᾳυς Πάυξ ἑηυςπίατιτ.,, 

3 ΜΙΝ γεγὰ. ρσὸ τηϊηΐπιο 6} 
αυὼά ἃ νοθίς ἀἰτυάίςετ,4 Δυς Ὁ 

μϑ!φἶνα πιςός τις δ ρεπῇ. 

Εμωυὶ δὲ εἰς ἐλοίγεφόν ὅν ἵνα ὑφ᾽ ὑ 

αἰακοϑὼ οὐ ύαν Εν ἘΘΘῚ ἢ ἤμτπαπο Ἰιαἰςὶο: ς ἐπιὸ ηες ἱρίς 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν αὐακρίνω. τὴς ἀϊυάϊςο, ΤῊ ᾿ 

ν Ὁ) "δε ολλ᾽ οὐ ἼπηαΠο εηΐτπι αἱ μΐ ἔμπὶ οοη-} 4 
οὐδι "Ὁ ἐΜΑΨΗΝ σύμ ἡ ὅδ “] (ιἰυονοά πο ρΡεγος Ἰυζβοα- 

ὁ τούτῳ δευσδικρωμαρ" ὁ ἄχρνῶν μοῃπη : οπιηι ἃιτοπι ἰ5 εξ 
μϊἷυρκλὸς δὲν. . 401 ἐς ἀϊυάίςας, - 

: ἜΜΕΝ, “ {ῳ| - οΡεσίηπάς ης πες ργαϊεταπι] ἡ 
ὥζπ μὴ δὲ σευ τ ΧΡ ἱνετε, ἕως τέρυς ἰυάίοὶς ράτῖος αἰϊιιτηἶτον ἐά 

οἱ ἔλϑη ὁ ΚύραΘ’, ὃς χορ! φωπσει τὰ ΤΣ ̓νίφυοδῇ νοποτῖς [)οιηίηι!5, 
χρυ] ἃ τῷ σκότοις, κρὶ φανερώσει ταὶ | ουἱ ὃς ΠΙυϊχατατας οἰκ τοϑ τοπε-]. 
βουλαὶ ᾿μαρσδοΐν "χῷ τότε ὁ ἔπαμγος δεῖν πεν ΠΣ ̓  τηλη  ἔοϊὰ [.- 

, “νας σὲ τῷ Θεοῦ. 7 ] δες οοηίϊ ςογάϊωπι : ἃς τῆς 
ἡμιρϑτα χλτο ᾿ ν΄, ᾿Ἰδυϑ εγῖτ νηϊσαίαυς ἃ 60, 

Ταῦτα δὲ, ἀδελφοὶ, μετεσημφίτισαὶ «ἱ 7ῃςς δυτξ, ἰγαεγοδ, 'ἤρυτα 4ι8.} δ 
᾿ 

᾿ς δ 

ΓΟ ΣΩΣ 

μΣ 

“" αὐ ἰγεήημδηο ἀΐα : (ιά 
πεᾷιο πμ ρωυπι ἐμάοο. 

τ 

ΠΝ αὐ[ϑάϊια 3:- 

νλατ φυδά οἸΜΕ οχιοτηὶ ΠΝ ὑρεη ἀοτίς παδέγοι, Αἀξοτε τάπηθη τλεϊοῆοι οριείπικενους εἰμ} πουδάζαν ἸΠοέυπε ἄδ (ς ἰυδίοὶ,., 4 

μεν ἀπ εηίαιονει ψε βάεἰη. πιοηοινε ν ο! 
ἤὼλ ἱρῇ (εἴα 

., ἤοπνι Ὠοηιί- 

ΜΗ 9ὲ «μίενο βτῸ τοληῤν ποι, [εὰ νι (ες 
πιο 4, τα ἃ νοῦ ἐμέϊδεεν, υοῦνδι φυὶϊ ἀξία 

ἄοε, ρειαηῖ» 
φυυσ) τ εἰε 
ςοεϑπὶ Ὠοηιὶ- 

ΠΥ πὸ τφἀάεηάδ 
ΟΝ δ ετόηο μν βὴ οοηνα (κα. ἀϊέροπίας 

τω [μπὲ : [ἃ πονν ἐν ὅσος ιἰοπῖε τλεὶο, 
ἐνδέβέκιων βιηνε φω αμ- Μαϊινα 
μεην ὑπ ἀῥεἀὲ πε, Ὀφηον θυ. 

πη τᾶπη {6- 
- ἷ Ἶ ρῬιοροίετας 
1444 ποίδίε 4" ταπ- ρτὸ οχςιτρίο, 

ΡΜ ἐμάϊεατε ηνοαάμ[χωμε «πιειοετξριε; 
ῃ ὶ- 

νεηΐαὶ Ἰλοποίηνε, 4 ἐν πελν τανε ᾿ 

ς: δὲ ρτδη τᾶς 
ηαδεάνμνι, ̓ παν εβά- τς Αροβ οῖνοα 
δὲε κοηβίδα εογάλιην " ( ἔτειυς ἰσθλῖυς 
ἐς ἰάΜ44. 4γ|Ὲ υπἱουΐηε {ς ἈΙΔΗ τροτᾶ- 

τὶ εὐπιεαείᾷ 

ΑἸ. ἀς (ε ΠΠοταπι 
Μκο ἀμενν) [Ἐαἴτε!, ἀρβρνὼ ἡ 4υϊ- 

υς νι ποῖπο 

δοίςδυεπαῦα- 
Μεϊπ)ὴπὶ αυὶᾷ 

ἩΧΝ μοπιίηοϑ [ἢ δὲς κευυεὶυἀΐεληι Ἔχ (.0 (δητυνποη πιαίοεὶς οἷ πιοπιφηεὶ αυὰὶν 4υυπὶ ἰη ἀοϑι! ἀφ (γίςπεὶα ἰμθαπς. 4 ϑοουπάὸν Ἐπ υϑηθσιο: 
ο νος φυδητὶ Παιον εἰ θοη ἤσι ἰυ ἀΐσλις ροιςίεις, απ ἢς εξοὸ φυϊάξαι φυΐ πιεῖ ρεοδΔδ.Π τες τὸ δἰ ὦν αι ποῖυς φυὰπι νοδίε , δίηυς ἃ εὸ φαΐ Ροη4 
οσηίεϊεπεία (ἢ πίε πλθῃεις ας, νοτίατυπι εἴα διιίπι ρεοβιςεί, ἀπιεη ἤθη δυῆαν χοἰ εὶ Ῥιορίσιει υϊςαυδπι εἰ υδιολδοὶο δη ἐπι τς πἰ ἰοανίπυς λοη 
εἰεἰτιοριςεπβο  Ἔπινῃςάμτι νε πη πεὶ ἱπτδι νοῆτί ρίλεθλσν. 6. Τατιεΐδ εβοίουνε τοποϊυῇο δα ρικοοσίσηξίθυκ ταιοαίδυν πδίοθην, Ὀεὶ ἢ πἰίπιαια 
σημπφυεσας ἴυ0 ρεκιίο,νι υΐ μοείς ςοτάϊε ἰλιεδτας,αυςΣ (πριΠηιὼ Βοιιίηφε ἐλ} 2πτι. νετυπι κάσυς ποὺ ἰυάίςι αν δοα δ. 7 Ἀείεθο "Ποῖ πὶ 
Ἰυάίεϊο νευείμε (ς ρεοροηΐε ρτο ἤπρυ τὶ πιο ἰπ ὀχεπιρίο, νι φυὶ ἱπ μδσ ἐρία ερίοία ἐφτίι 6πε  οτιπι Ὀιϑίοίοτααν ἀοϑοειην φοπιίηα, ποα ἀμ,» 
δἱιτῖς ίαυπι δὲ ΑΡΟΙο ποπιεη (αι δἐξίταεες ἰρίοταπι ἰσςογδε δοτῃαὶ ἀφάσους πος οάο νεϊως ἰῃ (ὁ ιεοἰρεισ,ηδάυτ γι [8 ουἰφαμεῃ δηιδροπεῖδι: 

͵ τ αμθαι ομβαπενν δὲ λοιπόν. οἷς, ΕΠ ᾿ς ῥά φμα- τὶ ἀρυά (οτίπεϊείος λἀπιϊηἰϊεγαῖϊε, νε τς ἃ (ξἰρίο φυίάοπι 
ἠπανὶ τοξξὰ (υὐρίσετας Ἐγλίτπας ἰερ εἴς, ὅδ λοιπὸν ζοτεῖται. τὸ ν] ας ἔτουάι Δὶς πορ Πρ οι μ5 ΤῊΝ ἀγόνῳ κὸ εἰηαυίς,αρ- 
(ο τείταρ; λητίσυιν πιπιο φοπίεηζι . Οταοίς οοάϊοίδιι5. δὲ νε ργορζεγοα πιὸ αἰνζυίαε ρει) οἱϊς ρυτον, φιιαιη ἰοπ- 
δεμιάς ΑὐμουηιΝ ρῖὸ Ἀσαυϊείτυς, οδίουγὰ ἀϊέξυπι εἰὶ. δὲ «ἰτυὰ ἔς 5ἰδὲ ποη εἰΐς οοηέσίαπι αυληι [υἴξιιη εἴς. ΜΙ» 

᾿ς Ἀρμι[γμενηςἰὰ εξ, κασορντιητὰ Φ πη, 6 ῈῸ 4 Εἰάμε, τὲ αὐἴξηι τος ζοημεηῖς τατη ἴα ἴδος ἀοέξατος, 4υὶ ἤθται 
προ Ηοῦτ. [ὉΝ) {Δ᾽ οὐνεηνεης 1 αυοά ἀς 5αηγιοεῖς ἀϊσίτυν τ. ςχςεϊϊδηιςς νἱδαθαητας ριὰ θαυΐο ὁ ταιῃ δείδη) ἰΔ δυάιο- 
5:0... 10. δ ἧς Μοία Ηεῦτ. 3. ἴδοις δυέεπι ἱρίς βάιις Τὰ κς τορ, φαΐ, νεΐωε Ἢ, ολαίμης (ξἀετορε ἰ τἰσαῖτο, ἕαιῃ ἀυάα- 
ἀμ ἰεί τατιδης ἀϊοίξας : ποπῖρε τυτὴ 4υία ρτο πα ἰδταρες ἔζεγ φυον ἰἐδυλίοι δειοίεγεης, ν εἰ ἀςρηιπεγεας, Αἱ εβο, 

. μεβαῦτυπι φυσηίαπι ἀρ αἰδηπιις οι βάςς ἑπς οχοορτσ- ἱπαιμςῬαυ!ας, ἠὲ ἀς πιεὶρίο φυϊάςπι ἴτα ργοπιηείατς ροί- 
δὲ δαρολτατ. ἤπενι νὸς ἃς πιε ὅς Αἰ ἰε. , ᾿ 

1} ωἱῦ μηπεάηο ἐμεβεὶο, ϑαὺ εἰλρω πίννε ἐμίρκι ΝΜ αἱ ξαῖα, “ὃ αὐ νἱΔεϊίοος ἰη νος (οἴδης ρτὺ ἰδῆς ΡεοζαεΊΠι, πιοῸ ἀρυά 
, βημμα ϊε, αυυς ἰητετρτετατίο ρεγοδίζωγα εἰς. Ῥσηίτοσ ἀὰ- γο νϑε ππιλογα ἀοδιήφ οἰ, 5μητ «αἰπι ἰΐΐὰ μδ σεπογα τοι ει 
τε ἀΐσοε ργο ἰυδιοίο, ες Οἰέουπι ἰάϊοτίίπιο , γε Ἠιογοαγ- εἰρίοπάα, (δά δὰ ἱρῆυε Διπέξίοποπι, δὲ φυϊάςπι Οστίηι 
το δίδρο συ τλπιςπ ροπ᾽ν  ἄεο 400 ἰυτε οπιησηι οἶοβλη- τεϊηηβεηάα, πος 8 ταδεὸ νν δι ΠΠ4 αυρα (χειδὶς . ΤΊπες 
εἰμ Ῥάυ!ὸ ἀξτγαδας ,νε ἀϊχίπιις αΓ101, Ρυταχίσι λυζεὴν 4.7.4} Απαδαρειξιςας ργοίδέξίοη! ἴ δυϊαπὶ ἐοηβιπηλη- 
βοτίμε Ῥαυΐμο ἀΐαπν πιδ! ας ἀΐσετα 4υὰπι ἰυάϊςίαπν, νς Ὅαπὶεγαμυμῖυν,  ἐρμβοκινι βονν, δεδικρίω μον, ἀρὰ Ὡεΐ 
τἰμάοτει. οὰ ἀΐετι ἐΠαπι Ὡρτειημην ἴῃ 4ιο θοπιίηυν ἐρίξ,, νἀ οἰ ας εἴταν επίηλ ἐΠυὰ ἐπιπιοταπι, ἄπο ν]]Πι:, ναίοο ἐχ- 
ἐμέοχ (εἀεἰνίς. ὃς ἰτα΄ ταπάσιτι ρατεῆει αυὶε ἀμοιηοάο (ο΄ ςερίο Ομεηΐο,ς κοερείοπε, φιοή αἷς Ῥγορβεῖα βία! .43.1. ὃς 
διήρεις, νε νογυσι ἐμἀἰςίαπν ἔδγάτατ, 4 χλημάμο, α- ἀϊ!εξευϑ Π}ς ἀϊίσρα ἀθν. 1οῖν. «8. . 
ρων, 1 εἴς, Ὡς πιεϊρίο (δπεοπτίδην εγο,σαίμς νἱἀοῖϊοοι ςΟ Πωβίούε βάνιει αἰβωπνίεγιρίνοτ Ν αἱ, ἐὰ νεϑυπι Γράϊε4- 
ἔϊπο ργοῦ), Νδπὶ ἤοις αὐαΐίας ἴ!πι πνμὶ οοπίοίυς, νη... ἐ6. φιοά αυὺπι γάτα οἱ πε αατθ θὲ ἰπ δε "θεῖς ἀςορίλεας, 
ἀς (οτιαῆιο ροίζειη, αἰϊουΐυν ἰπῖεγ νοβ ρ]ουίατίοπίς οςςα- μετ ρἈγαη δἀ μι δυν, ρεΣ ρὶςυἰεατίε εὐυΐ, ὀγευση ἀυοημς ἐπ- 
οαςπὶ ἀτείρεγα ,ἐτὰ οτίδην ργοθὲ ἠοι! πνλι Ιοηϑὲ ΑἹ ὰ ἰὰ- 39 ξεγρτεῖ ἔκφυσις. 4» ΠΉΡΑΣ, τ Ηος φιοᾳυς ἐ: 
ἰείλορυς οἱἷἴς, να αὐ ὥς ολαΐ εἰς νεται ἐρη ρίλσετς ἀθο ἡ ςοραὲ βόδι ρεύτωαν εῇ ἃ πιςά!ο. Νάτη ρίεηλ Ιοφυυξίο αἴ- 

, δ [προ σον οὐφίγδ, ἢ 

ἐλπλ [λαμ τοτυηῖ πος ἰυίοίιη Ποιηίπα γεϊιλαυο δες (δι δε ςαρεέϊαις νίἀυξάυπι,δις. {Λοιιενεδτν δετωϊβαίδες- 
τεἰ ροιίυν ἑαταπιυο νι βἀεἰ φίσευιιν ἐνυσηίάς, φυὰπι νι ]Δ-ὀ ταὶ κρναλὰ αὖ σκίγοις. Ν τῆς. Οεενία μενεύφάννην. Δηξυΐτ οοε νὸ 
ΟΓοην (Σίγα φυφητὶ ἔπι νεῖ ἤοὴ πτη. Εἰ β κυ μος Ῥαυ ὑπίααρε δι τεπιοσατίοι Ἰυάνοςς. Νας εηίπν ροτέγαης πἰῆοκ 

ε διδυπι κἀ σοτέλπι Ἀνγροιιοῆη τεϊεί άιμῃ. Νπι δὲ δρί- Μὶ Ἐέδικ ἐκερνὴςι νβίςαιε, Οὐἱά δ ἠξίτας ΑἸϊεδαιτυν ἐν απὶ 
νι δθμ ρτοθαπάϊ ίμπε, δι ποο ἐρίου εχρὶρταῖς ἀοβειηιιε δὴ - δὰ θῶ ῬοιΠηνὰσι ναι αν ἰπιλπάων οἰ, ἫΝ 
τ τιὰε ἐν ἢάε. Νες ρέϊυλτα ἡΐι, εἰναείτατίς ἰυάϊςία, ἃς πν]ς ΦΓ αοε δνάμες.ἵ. υάατι αυιΔεσὶ ἡοη ρότεγας νῦν 4ΌΠΡ14Π) 

ο πτίπιι νεῖ οἰιΐφιπ, ναὶ Ἐφεϊς αἰ έξαιη ρο  είδιη ἀλπηπας. ργα ἐατοιῖε ὁ (ηπεϊηιε, αυίη απτετι ςυ]ρατότωσινε ετίαπι 
Δροίξρίιν. ΝΟ ααίς φιίμ) ρτορείὲ νεἰ ἀς ἀοξετίηα νο] φ΄ ἀρρατοῖ εἰνετῆον!ο (δυεπις "(δά δυὰς ἀπ νηδον ἰύ: 
τοοτῦ ἐκληιίης, Αὐὴ ἐοροξίμ φυλητί (τ φιιίρία βαείφάιν 20 τις αυὰπι γὰρ ῥὴν (μος Λροβοίΐι», αυΐὰ ἣν ας φια! ας 
ψεὶ λοη βεείοηάυν ἑητεν ποπππεε τ 40 ἀξ το ααυίτ σπή- τῶι οτίβο 1 ἀΐοετιε Βοπηίδυς ρίαν τεύϑυετοις αυλπ 
πὰ ἀδπιὰπὶ ἰμἀϊφαθίε. Ὠοίηάα, ΑΛ αυλίνι (σ σοί ξίαιπ.͵. μὲς αἴϊει. ! ; ᾿ 
ὅλον, [ὰ γηνῖπι γαίθρεη ά νι οἱὲ ἐς χιο ἀβίτυιτ, ποῦῖρε κά 4 δηνη, ἀδιφι, Οςπειαὶα 4ν νά επὶ εἴ μας ἀρρε]ϊδ- 

Βυριλενη μηϑιιοποῦν, φυλπιτεξβατων ὦ τβηι θοπα οδίςίρπ. κἰο ρἰεμιραυς, (οἀ ἰνος ἴοςο, χε ἐλ ὴϑ δὸς « δ μετβ- 



᾿" ᾿ ᾿ δ. 

τ τς ΤΡΧΥΔοι ΕΡΙΒΤ. ΡΑΥΤΤ Ἰδὲ; ἐτα 
οὐ ον μενα τ νποηρο νύν 1 ι Οὐικοίδιη ργοῖυ-. νηὰς ῥιοίφδειβ σύμ Ποτοιἐγ πλλδν ἠ Δ ΠΕ, θὲ σαν τως, 

ἐξίοποκμα ἀφίαιθδιιιι αὐΐτσ ἀραιν Αὐξογααι νιοίημ:. ἃ Ἀοιαα {ΕΠ ἐνῆς ἐς 'εϑιιὸ εἰξν εὐλδν 
᾿ 

᾿ . ᾿ ν χε παν λτιαις, ᾿ 
--- τ ταστππτιτο πτετττ στε πεύπσαι στποπσρυποσσεσοσσστσσν το τ ΣΝ ἢ ἐπι σανει : - ὃ " ΣΝ 

καὶ τῆς ὀκαλησίας ὁλης. α' σπαζετω υ-  Τὐλεις ΕΟ ΒΝ ποῦς. δϑίυτα! ἢ] Ὑ πρό Ῥβηλεις , 

᾿ “ Ὄ εν, ἢ δε πὰ Ἴ νὸς ἔγαξας. ριοςυγατοῦ νυθὶς ἄραι, δίνεις ἐν Εν. 
᾿ μᾷς εᾷσος ο οἰονο μος τῆς πολέος. ΧΟ ᾿ {ξπ᾿|| ἀνέατνοι δὲ μι μα Ν" 

ας ἐς νον κι Οὐμρτηϑ γάτεῖν ἡ ᾿ΑἸΆΡΟΜΝ ἐὲ ὅύαν, 

ὁ ἴαπὶ τεειῖο Κουαρ τ 8 ὍΝ Φος. ἐρρ.» « ͵κμῈ' 0 Οὐλια)όμληι 55 σΥῚ[ς. 14, (γαῖα 1" πὼς ἤη ( Ε 

Ὡ Τα εν Η χθὶς τα νέου ἡμὴ ἴσου Χρα- ἡ Τὰ ΟἸΙΠΙ ( οὐπὶ ουληραδ ν᾿ ΤΑ ΡΝ "" 
φω , , ) ᾿ ἱ ! τ δι. ἢ 

εὐ ἃ ἦυο μευ, σὍυ μὐδγο πον Ων ἐμ. Αἰ μίω . 15. Απλςδη, ᾿ ἐμαυτὸν ἡ ᾿ 1Ὁ : ἢ ; 

ἄξει τοιΐῳς. (α- ᾿ Ἴς ὩἘῚ ὃ σα ΠΕ γε ἢ ὙξἘρ Αμε τ μὲ βοίδη β ὃς -χθ ὋΝ, πσαι ΝΣ 

διίης «Πρ - ,,κχ, φ; ΟΝ ᾿ “ ΠΥ γ1Ος Παῖς παι ἐ ΔΏσοἰ μι. 0 ὨΕΙ: πν ". . ὃ νι Ν᾿ ὝΥΝΝ 
Ἶ Λ σου Χ ͵Ἠ ἡ ΘΝ Ε ἡ ΧΩΝ τριά- ᾿ 

οἶδ. αὐ «Γγλιον μὰ γγ τὸ Ἀβρυγ μῷ ἴὴ ᾿ " ἐς ἸΏγΟΠι ἃς ργάῖσοι ἐ“ι τ Ὁ {:1: "δερατόοη, πρὶ 1ε{ 4 πβι,. ΠΑΥΛ ΠΟΣΤΟΛ ΟΥ ἘΡ Ι 5 Ρ Δ ̓ .1κ.ᾧ ̓ , 

ποὺς: ιφοῦ, Κλ ὅποκάλυνιν μυφηρίου χρόνοις αὐ ΟΣ λοι ραϊοίαψι Ὁ. 9486 τος {{κωπάηην τἭνεϊδινονοι, ΠΡΟ ΜΘΙΟΥΣ ἘΣ τς, ᾿ ᾽ν ἢ [ ἐξ ἐ ἊΣ τ τς " , Η ; ; ; , ΜΝ | ἱ ΚΝ 

Ξοιεῖς χῦ ὠνΐοις σεἐσιγημδμον" ὑσαο ἢ ἃ τον τὰ τομ:) {λβέγὴ ἐενηρονίδιμ σας Η ΠΡΟΣ ΚΟΡῚῚ ο ΑΡο 3. ω ἐν : Ἐ ἈΡ φϑστ" 
«αἷσι, α.7.- ᾿ ἮΣ ΕΊΣ ζχιςολή φρῶωώτη. τὶοτδίας Ρτοσ. ... .» ᾿ ΕΝ ἣν τ. τ δὲ | πῇ τλσῖταηι Γ᾿ . ἴκος, φμρά κενης ραιεζαϊνια. - ἰνίον δ αὐ δού κπνὴ νε γῇ 
ΤΑΝ τ Φανερρϑῶτος οἷς νιῶ, δα τ' τραφῶν!": ἸΝυης Ἔτη ἐν ΔΝ Δ μη] ΠΟΙ ΠΕ Ότ δῆς ἊΣ Ἷ . ΤΥ» ΠΑ 

δχίομο ρα» ᾿ εἰ ἾΧ; ποασε, ΩΣ ἐΟν ἢ), Οὐ στε δων τι ΤΉΓΩΣ δὰ 6 ξγρνε{τ0μ,. μπν [1 φριῇ Ρ ᾿ ἜΝ ᾿ ΕἸ ἣν 

«ἈεΠλυΐ ροῖςῃ ΦυΉΈΟΣ: κρτ ὅλιταγίω τὸ ἡἰαμ τα 1 οἰκοῖῖσα ΟΧὰ πὸ το σεται )ὼ1 ᾿παγον Ὁ ες, δὰ οὐ φά":»- Κιφαλανον α. Οα». ας ᾿ τ ον πἶν 

ΕΝ δέ αι Θεοὺ,οἰς ὑπτικοίω πίφσεως, εἰς πάντα τοῦ 1. ἱ οἰνοι ἰοιεῖιθν κἢν σιμμ. 11 Ὁ Ὁ οωμέμ ον : κῃ, Α ᾿ νδνσνς Α -“-- ἜΦΕΕ 
εἰᾶπι, μᾶς ΡΟ. ἢ ᾿ "κ ' ΣΡῸΣ Ἥ ἐν ὄταν κὐψηνς ΒΝ Εδ, . ᾿ νειν ς [ο.} ἃ ἸῸΝ Υυν 4ὍὉ0 

εἰ πίπννναι [η΄ ἐλ) 9Ὴ γνωριώϑέντος, ἰ {15.- «ἰνπτῦλὴς πρτωδμ ] Ι ᾿ ΡΝ ; οὐδ τος δός ἣ ςἀϊοης;:Αροίο.[ ἢ 5 ἃ δέωμώια - μδον σα Συλοβο] ο ἐς ' ΝᾺ δβρὶ ς , δῶν μὰ 7] ᾿ ΜΝ ᾿ ͵, ἵ;: Η - ὩΣ δα 
ἜΠΗ, χϑλ γόνῳ “ Ωρ ΔΙ Ἱ σοῦ Χριςοῦ. ἡ 1 καὶ παν γοη ὦ οΟἹ - [μεμνν. πηβμπν, εμὶ φ’ν. φκυλρς Ἰησοῦ Χριςου ὅχᾳ Ν [ες Ιεὰ Ομ [ὦ γον ἐν {εν φεπκιρυὲ “:α» 

ἷ᾽ ͵ υοῷ 7 γχᾳ 1791) βέφου, Ἡ ᾿ “ ᾿ ὃ, Ἃ τ [ ͵ φι 4 ΝῊ. ᾿  Ο ἣ “οἱ : Ῥιδὲ ζοιϊη.-. 

«ἄτην πεξεῖου ιν ἶ ἐῷ δ ᾿ ᾿Τ]ρίο  ὁ ρον, γοιγμλαμα, {πα ἐν βοωί ας, {ιδηίνεφοι, ϑελήῤλ,(ατος Θεου, χα] Σω- ἘΤΑΧΟΣΣ Ἀὲ ρεννοΐον. ῬΩ 
ἰοπὶ : ᾿μίω “": ὶ ᾿ ᾿ : ᾿ ἐγ νοϊυδοἋάλτει . ιδίστυπι {8 ὧν νοςιἰοηΐε ξα θὲς τοῦ ̓ ; αἰωγαξ. ΑἼμίω. Πα ΚΑ ΕΣ ΡΝ ͵ "  ἀσδὲλ ὸ : δ ᾽ Ρ ᾿ Ἰαῖσαν Δ εὲς, (χ δοββέηει ἐδ βιὰ κῆλ νυ μμν ἢ ἀνε δ Ἄλλαι " ΠΑ ΜΕ ΤΕΣ ΤΝ δένης ὁ φός, 2 ΟΝ Ὁ εἰ,1 δι ϑοῆῖμε-} [αιεν. (ε Ῥοὶ {ε-- 

Νοιήδηος ἴῃ φος Ό. ἑ ᾿ πεῖς ὃς ι 8 -Αὐ Ἀ θόνειν " ἦς (οτίη- | {ὁ “ χὰ "6. “4 »ν. ᾿. τῷ ν γα τς ΜΆ ΠΟΙ [- φ νι 6 

ἕρο μυίας ἴδ!α Προς Ῥω ἰοὶς ἐπ χη ἀτο Νυράνοου ὁ ,ἃ ἀτίζης ταῦ ἃ ὙἸνο ὕσν ἦι νι ἘΦ ΈΜΕΕ Ἰρεν μα τη νον βγβτη Τὴ οκχλησιὰ Θεου ῃη05 (τλιεῖ, ρρω μεμῳ μα 
ἱ : νου ὐρι πε νδνα δ ΤῊ ἜΝ ΡΝ σελ Σ : ᾿ ᾿ Ῥ»Ὲ : ἢ ε ᾿ ' ὃ ᾿ ᾿ μὸτηΐδυσι ν- 

εἰς σομῇτπιςῖ, κόνου "πῆς οὐ ΕΊγχο Ἂς ἐριοαὉὉπΠπΠΠπΠΠΠ ἧς ΡΟ ΔΙΔΕ , Ἣ | [Οιοιθνεεηβ Εαίιβα. "ἢ οὐσῃ ὧ Κορανϑῳ ᾿ ἡγμασμᾶμοις ὧι 4Ἐεςε]εῆς Ἀεὶ αυς εἴ ζογίη- ' ξιβα Βεὶ 4να εβ δἰφυς ΕΝ 

Ἐ ΞΕ τ πεσε: προ το ΟἹ ἐεῦδιδε πτὶ τ πα ππμτονος - χ “καὶ ἡισοῦ, κλητοῖς αἰγίοις » σιὼ πᾶσι εἰ ἢ. (ΔἸ ἤςδιι» Ἰὼ ΟἈγ το] [Οὑνήνεθν, (ποξξ βεαιι ἐν πρεῖς, 
ΤΦ [το ἡ το, ὁ οἱ κουίμο ἶσα ταισζου ἀθον πσριια ῦ νος 2. 7 τδηοικ τ, διὰ τε γαιῶν, Μοτας 1τογρΓςς τς Ἁ : δ! τὸ ὄνο τῷ ἐν ίψ ἰεΐυ,|ά ο νοςλτίς (πᾶς. “ςἃ! βρϑεγρα προ μη- οὐ ΟΝ 

τοῦ δας, ἰοεῖρειιδυν ἥσρς παομλ αν εὐρσονιν ἀσκῶν, ΒΘ ὐπος νς «ἢ αν για τος κα ἢ ῥγοιίας ποςειίαμαννε πῖς ὅχιχᾳ λουμϑροις, ᾿ (Ο: οι ᾿ Ἰοιαηιθιβι ἡ" αὶ ἱπιοσδης ποπιζ ΠΡ ΕΡΒΙ ΘΙΘΒΙ ΜῈ Η͂ΝΙ Μααν 
νοςαθι]. κι ον εις τ ἀὸ ποῖον { ρυπλητόσοις, ὅν" «Οὐ πο ξχητμγ 0. Ῥάγτισιμιι. φανεριοϑεντος δ “γνωριδδνένιος μδ δ  ησοῦ Χριφοῦ, ον πανη τοτῷ, αὐνδ[ Τ)οπὶπὶ ποΐει Τοῦ Ομαι ὐΡΗΝ ΜΗ͂ΝΕΣ ΜΙΝ: δὲ ἢ ι΄, 
παρ θτ Εν τὰν ψιαίτο, σε αι ατίμῃι ὅν σα τοισ πριμις νογὸ ολιίλην νμΐςο οἰ Βὲς ασουατίς Ἐταίπιις., λιν ᾿Ξ ᾿ ᾿ 4] ς εἴα Ὁ ΠΙΤ}) 1 βεὲ 1 Ορνίβε,, ἐνο ὁπ του τὰ 
παν νοτως ἰηγιν για. ΤΠοοίυι τς δ νοὶ αὐμίοτοην, το (ππιρο ἀςθοκῖ οιην ρχαςοίς τι ες ροϊαχοῦς, 4ὺΐ κα τ ἰδ ὦ : υου!5ἰοςο," ΤΠ ονπὶ, 1 ΜΑ7Ήγ7.) 1 ἰοεο β(οτμια (σ μϑβγθ. χαλπν, 

ν τογω ἀμᾶς ἴῃ ἀγοαιῃ ργαίκ ει! Ρ - τοιίο οι ραμταν γαῖ [υϊμηρ. . 4 ,,ἀοδϑεβιεείαην βάειγοὶς ὑπακοίμ πίςιωι ΒΓ ἰρίογυπιγτιπι τοξεὶ, ες ἀλλ ἊΝ 
᾿ οὐ ἢ ρτιηορὶς Ἐς: ρταιίάυιῃ Ρι πμιζμχιμῃ σωμ: ΡιαΣ- γιὰς (υρτὰ τις, Ἵν ς Τηπομ ἰγγνωραδδ γτορ Δ εἰς οὐΐαιιῃ, κιδἱ Δροβοίυν,ετῆο δυαάϊεπ διε εεἰδεη δοείὑε ἰηιετάιπν δον οδίυτφαεί ε,ςυωπι ἔσλπι ἐδυίλαν Π ΘΠ δελι(ἐἀ Ομειὲ αἰαπάλι ροτέσιδι. 2. δοῦ 9. 

[οϊοσιην Ῥυξίοσιο Ατρα: βιχυς Δ. ἡ ΓΗ ΤΩΦΏΚΛΟ ΜΙ} το αἀιάγτιλγλμις ΟδΠΓ1ΠῚ ΓΟΡΠΙΓΙΟΣΙ ὑχροίτιῃ. Αάγεις με δάϊυσείωνι ἀυσυυς τοἰίθυς (ληςέδλιυς ες ἀοδιὶηδ. 4 ΒοοΙσίια Ὠλεὶ οἢ φιίδεη ἥυς αιϑξιλεν ἐκ}: Ιαυϑιδιγραειρἀλάπιορεπιρυς φῬδιέλ, 

Κωντίοα Οοὐβίεις, ᾿ς (υΐζορε. ργαροίδι ἀτοαμῖς  ἀ]αν ἧς δι}, Δ ομἐβεφενην. δο4 ἀἄθο ἰὶς ποιληα μτ,ηοιηρε πεὸ ἐν ει ἀεβοϊιο Εοο! εἴς Ολιμοϊϊςπνημαα νὰ εἰ. ᾿ : 

Οδυοη ἰαξο.. 564 αν (ςίο λη πα ἰναὶς ἰοῦ ἮΝ νὰ ἣν ἴα ναἰιου]τεν ᾿ος ἀϊε, υαιὶ χυνην Βαῖς Ῥαιίης ᾿ : 
“Ὁ κιτετὰπ) γτοὶς ποίηση ποι ἐχρτίμλτ Αροίξοίυο νοὶ ον ἰεγιθοιοτν μα Π1ὰ ρχοτίως σοης εἴτος ἰι σαῖο συΐ ποη εἶδεν »χἢ ι ; : . | 

σιρτίυηι Πραϊβολτὶ εχ ατηονὶὶς ςομιοίδιεῖς ἀμ ξζις αὰς, ἀν ππατιάται Ευδηφοίίαμα : ἀρὰς ἧς Πὰν α]ὴς Βοπηίηΐρας ΑΝΝΟΤΑΧΊΙΟΝ Ὲ ̓ ἰὰ ΩΥΕΒνΘΆΛΤΙΟ {ΝΤΕΚΡᾺἝΕ βεβαι Ἵ : ΠΑ ΤΩΝ ᾿ πῇ ρων ; νι τατι ον ες κεῦριτν . Ραιὶο δυτὲ ὀχροίαϊ. , ταφθος ος ἀςοριρηάεπι, σιμὴ με ἢς οπλπιΐγες ἀάτηην ντ : 

.24. τωμα δοιηϊ ἡ χάρι Ωυΐα δας «λάςπι βάδην 5 Δ ΝΟ ἐν ᾿ ϑ δὺς ΠΟ μετιτι ΝΙατυ . 2.6. Ψ ΪΘατα, Ουρπίη, οπ- 1 Ῥ᾽οκαμῥοπεικκητὸς Ν]ὰς Ἀκοηι.τ τιν οἱ ἤθη Ἀος ταητὴπν, νι! πυόζατς ποίηση ΟἸγΜΈΪ, ἰάραν ναΐσας ἀτὰς Ομ τ τυτι 
Ῥουτα ἐνπτ, ἡππρς νοτία 2ο, ἀριιὰ ΑἸηθγοιτ τοις νυ δ ο- [αι τισι ἀταςν ας ρ᾽οὐίας οτιαηὶ ἈΠῸ, ἸΝΔπν ἰοπρὸ 2. ὰ αἱϊα οτίαιτι αυΐτὰ ἐχροίυτανας απ τατι ἐπ δυὰς αρίῖο- ργὸ Ὧςο γειρίᾳ λᾳποίςεις. - ; 
Ἀν ΑΝ Πεΐς ν΄ ἀσρος αν, πες ἐπ ψυτη ἘΉ 1. φοὐ ὗς χσμιτις, Μμι ΟἿ ἡσκῶν οι ε"ς οδηοίςοις,, ψιλ πὶ γιωξαζειν, Δ εἶ ἱδκυτα οτίαπι αἰίαγιιη ἐπίςερείοης οφουλιμης, 4 ὠ νον ἴσου, νὰ τόπῳ. 1ἃ οἢ ἴῃ φυδηὶς Ααδαὶς Ἐςεῖε- ΄ ἀῶ το οὐ δ γι δύβο. ἀρλεθῷ ἐ ΩΝ ΕΑ 5 ϑ4ηέμβοαιν, ἐμασιάβεις. Ἐκλτίο οδτυλίοπίε ροΐζεδας Δ. Ηλέεηις ςπίωι εἢ σειέγοϊίς μᾶς ἐπίστατο, ργορεὲ 
πελ: τανῦν δ το, ὯΝ ον ον. τὰ τ μν Πυς ἰιγρειρατον ( φιοὰ τηυϊτος ψροτιαϑ (σηδεγετας ἡἐγωσινην βινξηβεαιε. 5ςἃ ἴῃ τοἰἰςέξι. φαμνάςηι ὃ ἰρςεἰα!τος σοτιαιβις, ἀξίηοςρς γε ὁ το παῖς τος 

ΟΝ ΟΣ ΝΣ γμὼ ΠῚ, λιν ευήαῖς ὅς ἐρίαπτι δὴν Βϑαμηνπι, ἀἰϊοο νσ ἴδο υἱξοηνπίθιι (οἱες ἱπτεσάυμ ἐξηκεητία ρους φυλιη νετ- τως Αςβαὶα φοςὶο ἷξ (ςτίρταινι ἀρρατοῖ ἐα αἰτοτίας ερηζοῖς 
25. ΑΙ “εἰ μον ὲν τῷ δὲ ϑυωα ἅμ, ἀἀ θαυ τ ανα πο ὁ ἭΝ ἡξοῖ τς 800. τορετίτο μοι Ἰεἧς ςοιῃπημεζατυηβυ- βοτιπη τατίο μαδετὶ ἐπ οππίδας Πα ραίε. Οὐοά ἀὐτοπι ας ἰηϊτο:ἤςυτ δι ἐρίβοῖα αὐ αίλτας οἰνηίθυς ἢ ες ζεπῶς Ἐς- 

; ἀγάπη λαμ ἢν τς λοιϊτν πα δῆτ φοὐίοθιι» ἀσίηους παῖς ς 5." ἀμ ΠΠιΠἴγανι ες τὰπν μά εῖτο νοῦρ ἰπαιιᾶπι, ἤυοά [η (ρ1 τρεὶ δά νεδαπι ὁσδηβεδηάι, ἀς 6ο ἀϊχίπλις πιιΐτος 'ος οἷείηις ρύορτία ἔυϊτ ΙΝ ἀπ αι οἰιτὰ (αι πολίολπι ὰ εἰ Ὀκπαΐ- 

Ῥυ οί τμη τα ἀν ἴοι ἂν νου νι Ταπὶγ ιμο πιο οτίαμι ταῦτ ματρὶ ἐςεὶ ἰοϊεῖν ἐν τρατι φοιπάὰς ραγτίςιὰ νης πο εἰ ολγᾶς ρεαίοττιπι [0Δ0.17.17.δς Ἀνοιδι6.1». { 1» Ορννδῆο [4- δι μεσ οἵὔϑεπὶτεγγάγυμ, ἀρετῆς Ἐςοὶε ἐς ἀνολταπι ἤλας 
ποιῷ οὐράνιαι, ον τολαθα ἐναν ἂν πού νογΐουϊο αὐ ἄπεμν,, τοῖα ἐππουϊοαυ,ίης ἀιβίςαϊεταις εαβιπίνα, ΠΟΙ] ΓΔ ΠῚ Ομ ἴῃ βιδιχρις αὶ Τισού, Εταῖ, Ρὰ ΟἸνι νην ἔ εξονν,νι οτίλιι Οταςςα λ0 σρ το αι πο αἰϊ ςνῖυπι οα πίςεἰρώοης, θαι εχ ἱρίων ορί- Γ 
Ὑαοκνκδλ ΠΝ τον τράγο ρίτῖν ὸνς η΄ ΟὐπΙρΙατοιὶ οὐϊτίομς ἀςείξ, φυὰπι ἄμ δὰ πιριηξείϊ: (ἐλοϊία εχρίισλης. Ἐφο νοτὸ πναυ! ἔγυλσς ρεσροπιοήσι Δοίανιγδέϊλιίοης Ἰίαμει, ; 

{᾽λβργηναυτι να ἢ ἐτολη, γοοας ἀθτοτ" τῶ ταὶ "Ἰεδταίπηις, αμιη νά ο] ες ἐαρτεῖϊο δητοοςίςπτο τεῖι" ὑνχγιδὰ ΤδἸίας ἀσείατοι φυοπιοάο πος Ῥατεῖ ρος ΟἈτζυπν 4 (τοννίηΐ, ἑοναην, Ἶ ἐμῆν ἐρίθημαν, ἕνην ποῦίνὶ, αὖ- 

(υχήποι Ὁ λ}} ἀᾶιις ιν λ,  ,οἹ ξαπλ ἀοξέγίι ιν ἀιυ"ν ὥρατι, τηλαπὶ πλεονάζει : γε τοδιιηάαῦ αὐτοῦ, ἘΡΙΔρ(,.5.1, δ. ει μηϑιῇοοτ ἰκὰ τεἰίαυα Ἀοιηίπαπι ςοἰ]αυὶς ἰραγᾶϊος ἀρυτ- ΤἈΝ το πρὶ ἐμμ. Νυἱξλῖλν ἀρίόγανη δ’ ποδῖνο. Εταίδνως, »΄ οἱ 
ταθλιι γον θη δ τς αι τὸ οτρίίςας Ἐρβ οί κα)... ἦν ἩΜΡΗ ᾿ὅ 1 [εν αμρ αἰδνας. Υἱάς Μακιαιιπὶ 6... Νόπο τοι θ᾽ ρτο ΗΠ ς σοηίδογοῖ ν πεπῦρε ἀοπδθήο ποὲ ΕΟ [μφ. υεἰ νοῇτο. Ἀ εἰμ ]εταης επίπι ᾿μες ὧδ τόσῳ, αυοά δι ρίς- 
4 4τνρνννωςς, Ος. τὰ οἴμ{ τ οἴδρι ἰσῳθννεν} ἐοΐραιρ γο ΠΠ] οοἀἰςος δήάιιηι ἣν αἰώνανχξεονίονμην, δὶς εὐ Ἡ ὑπαὶ οννε ἐρίε εἰς ἰπ ποῦ ἀ πος ἰη εο. Ἑλάεπι λυ ἐξοίτιντ 7 τίψας πιλᾷηὶ ποπυοίς ἰαῖςερτοιες βαουπς, ϑοὰ ςξ0 τὰ- 

ο μεβρ αδμν σμνλτμα, οτατίδος, ας ἰληι μμεὶς α γνλννν αι προ; ᾿ς ἘΞΌΝ |ΟΡΘΙ ΥΡῪ Γ ἰεδνοί αν νοι φαριην,} ψυοά οχροίυιπιι ἱπξὲ, νι. ἐποζατι ελάεπι νοτδα πη} πησάο σοημοτιοτισι, ἀηςη ἐΐ Αεητίον φαΐ ςορίαηξυπι οπλ Κυρον,, νι {ξ 
πο αι» [υῖς πολλὴν «στοηγῖπι πηι διπὶ βιθχίςοι, ἰνι γας ἐν αος ςαβη γοτο. : άλλυτις δι νὰ αὐτῇ ὅτ ἱπτογρεοτατιδ ΓΝ πὸ ροιὲς αιλιῃ ΡΒ. ἰοηἰς Ἰρεςίςθ, φυὶὰ ἀμηϊάχας ἀΐχετας,, Κυρίον ἐ- 
111 αὐῶνν γγο 410 Ἡςδταὶ ΟὟΤΡ [νοίφην ἢ ἀϊουπτιρ Φ44ώ Κοννμηθι δίς, φρο Ῥωμοι δζς, Ηᾶς ἐποτίρτί τοι ΥΜ, Ῥοεαλω [ἀπξξν, κκητοῖς ἀγοιεὰ εὐ 4υοτου9 Σ Τοοηνδὲ ποδίνί : ἰὰ μὰ ορὶπίομε εἷς ῬΙλοτίυν., ρεϊπί 

᾿ εἴφοίλγαι ἐεπηρυς αιορά νςεΐ ηυπαυδιῃ σαί, νο απ1- ᾿ἀοοῖ ΠῚ Οἰμγοπιοιϊάηο οοάϊοε,γε δι αἰΐπ οπιπος: ὯΒ : μιο ξι πδοηίκατο (δὲ εξις δαϊτ νεῖ, Οὐος εις ἰηῖον Οταοοι ἰς ο δίας ποπηίηιβν ἱξειηις Οἰνγίν 
ἀυσαὶ ἀείϊπαι: (εά ἘΞ Ἡνανϑὶ οἵδ χιιρεῖς τοίνεῖς νους )ν ὁυύλνη αἴΐαα αὶ ΒΑ ἀερτονοηάιιητιις γνε (ας Ἰοεὶς οἰνίοτμ» δὴ Ὡπειίτάτὸ πὰ γοσδαὶς. Π12 ἐχροῆτίο βυπίσηι ἰληδιίβοι- “νας δὲ ΤΙοορ Ἀγ] λέτας. Ῥιμιὴπι φησι ἢ}] ἔδεις ἰὰο- 
τρούοιις γ ἀς Ματαῖν ἡ, ὑ γον τ υρρ οὐϊειτίας οἴζο τος ρα Φαπιοαῆτει, , εἰρη ἤπεπι ἀροτίτ, ΠῚ πὰ δυτοην ἱπερς ἴλην εἰξ ἃ ηοθας. ποὰ ζαυΐα ροίδι ἀἀξεττί σὰς πος ἀφάδειτ νε ἐς ἰοζο 0: 

ἶ . ἷ Δρποίατυπὶ νεῖδυπν ἘΦ [ἀνα] ἰ εἴξ νοζᾶτο ἀρυά Ἠς- εἰρίαν : αὐυμι ἴατις ἔμετίς ἀϊκἴς, οπιαίδιυις δι ἐπ οἰηπὶ 
ΠπΠΑΥ͂Λ ΟΥ δεδος ἱπτογάμπι ἀξοϊαταγο ἐρῦιι: ἐπ ῤξενε υὐαπνναυοά ἰοοο. Πειπάς ἧς ̓ς αυίάσαι νἱάεες ῥοίζωτῃ ον Ραὰ-. 

| ,. εοτηβυάταῦνε φαὶ νἱδεϊςετ οἷο νεῖρο τος Ἵπνηος σοη- ̓ς ἰᾳε Νοίίιπι Ἰοζαηι νοσεῖ [μάπαπι, νὰ ἱπιςγρίςτατυῦ "Ὁ ς Ὁ ᾿ 
: εἰδιογάυτη γογὸ ρυδ᾽σαπν, κάηπρμὶς αὐπίὲ πιά πα τ Διθεοίίας : ἐρίοζυιη. νογὸ ἰοοαπι, οαπόελε Οφρείνωλ Ἵ 

᾿Ουραοηειη ἤφηἰβοατς [οἀ αν; συμ τς ΤΆ ςοπίοητίαι: Ἐρεϊςας, Νδπιηςαιε ἵμες οοηίσετμδο εἴς Ῥαιὴΐ νῖ Οςη- ' 
4.0 πιϑὰο Ἄοὔιλπν Ευμελυδέιιο, πο έ ς Σ]οιποτὶ ἐπιοιρεοα, τὸς ςοιπρείίλῃςς (δίς φυτὰ ᾿υἀαὶο ςοηίαηρ αι, ρεφίεγεισι 
φερ!ίοας νεγῦμσι κριλ οἴω, ̓ ἶρτο {π͵π4.9. τοις ἰῃ νειὰ ἴῃ ργοιημίειηδαις ετίλπι Ραυϊας ἐχ ᾿μὦχὰ εγατ. Ηΐἷς λυ. 

ἰὰ,κρὶ οὔνεχρι σὴ ναρήκρετι Κέκλομω. ( ἢ ομνννδιμ, σωὶ πεῖσι. 30 ἐρι ἃς ἴοςο Δοῃ ἄς το] ἐν σῆς αἰίτυς. Θεαίαυς δινάσου “ν 
ἴω πομρυ ἐς ςοάϊς δι οὐἴδια πιληιήκ ερεὶς ἰοβίτιιτ σύμινα- 
41 Ῥεζρειδη,ν σρίπος. δῶν παιδὶ ψυϊάσιη υφεῖιν μας 
ἰοίςειρείο δἱπηεπιδεὶς εἴ, συνος Ρυίρυ ραν δ ἱρίος (οείαν 

τίου, αἴτει δὸ τοίισυον Ας μαῖα ἰηεοίας, ουΐας πιαιτοροῖίς 
οὐδὲ σοηπινος, τεξαεευν. 4 φυἱ ἐημοίώηι, τοῖς ϑθηκω- 
λενιδνοις. ΪΔμΟΓἈ02: νείυπι ρεορτιὰ ἀς εο ἀισίτων ψυὶ [εἰ 
υμήϊιην ςὰπὶ εἰαππιοτς ρεεὶς νς αι ἰὼ ρεγίευϊο εἰ ὁοη- 
(λίεμεων, νὲ ἀΐεις Αροδοίυς δος εἰλπιαγε Αὐὺϑ, ραῖογ. 1η- 
ἧς ἰιβέντ τὸ Ὁ σιωννκδιχμὴ ρτο τοῖο οἱ ουτα δος ρίξε, 

«οὐ ίσιεται Λροίοϊυε ὠοποδυε ορρόπετε, ἐὺς Ἰυέκα Υ- 
πἰιῖς μηε πη εἰ δτνψμιπὶ ρετ οδεπν τεσγάγιιι εἴξας ἀϊίρει- 
{ἰ ψυί οχ 1πἀδίο οτοῤιάεταηε} Ρυμτἐτηὸ ἰὰ ἥὐυοψυς οδίξχ 
νὰπάυπι ριτο, Αβοϊοίυμη μοι ἰὰ ἰςρες νι νεται Ἐεαί 

3. ππρ, ἢ εἰ ιν νεἰ ΝΟ ΕΝ} αὐ ὁ ἐμῦδιρ ιν ἀὐδυπέλοσεια, [ςἀ 
«ορα]αῖα δουπείαιίοης ἐἐκηἴς αὐτὶ τὸ καὶ ἐμ, δ ἐρίβνωον 
Φηοβτο τ νε ργοιίυε πεςεῖδε νϑδεατος ᾿νες αςείρψειε ἐφ ἐοὸ 
4υοά Αροίξο)υε ηἰβοεῖ νετογνπιάνς εἰς τοιπτηις. ἂς 
οαἰπν ον δὰ Ῥανλων ἐοιππιοδιοιῖ ἢ Οριείπι ἐςεῖὰ χ» 

} 



᾿Φαρ 1111. ἘΡΙ5Τι 
Υ ἄλοτεν {105 ἀοξτοτει εἰς ρεδυϊδαίτοτ ἀρρ!!ἐλπάα, Ιἀεύ- 

ἄυς δαί ίελ,, τὰτ νάπος πνιταιίο τπιο σταῖς, τσὶ 

γε (δχασητις φτλ {πια γεργοϊισιοπία αἰρετίτας πετὶ- 
βάτγεται, { Εἰσηνα ἡμαάαπι ἐραηββι» 7. μετεχημοὶ- 

ι 

εἰς ἐμαυτὸν καὶ Α᾿ πολλὼ δὲ υἱμαξ" ἵνα 

ὦν ὑμῶν μάϑητο, τὸ μὴ ὑαδ ὃ γέγορήθαι 
φρονθὶν, ἵνα μὲὴ οἷς ἱπβ τῶ ἑνὸς φυσιοῦ-- 
ὃ κατοὶ τῷ ἑτέρου. 

4 οριϊπυπι Τίς γίρ σι δίμκοίνοι; ἡ δὲ ἔχεις δὲκ 

ἐεξιβεά!ᾷ οοοτ. ἔλαθις; ἐϊ δὲ καὶ ἔλαξις,τ καυχάσ
τη ὡς 

εἰτει φυο ἰυγὸ 

"γί ἤσπνο ἤει προ λόγηφ ἐδασιλοῦσειτε γἵνα καὶ ἡ μιεῖς 

«ἐπάκλιτογέ, ““ν Ἶ 
εἰς οἤεπάϊι: μη λαθών Η 

ἐς εχίπα, ες ΗδῊ κακορέσυϑροι ἐςὲ, ἤδὴ ἐπλου- 
διίοτυθν ἠυ 

Πάετιειν δἰΐδαν ,(ἱ,Τ λα ᾿ 
, ἢ αι! ρεαίοι υ." συμξασι δὐ σωρὸ 

Ρεϊανὴπι Ε΄ οο. 

’ ᾿ ε [ ὲ ᾿ 

πυεεοφυυτη ὃς ἘΠ σΑΤΒ.) χῶρις εμδ ἐδασιλαὔσειτε χὰ 

8[ἴοε πᾶθδαι, 

ἱπηειητηὶ δάσεγίι5 αἰ ιπ). 
7) ΞΟυἱς επίπὶ τς. “ὁ αἰδε ἀϊίςετ-᾿ ) ὧν ερύπε μι ἀἰετείῃ 

} αἰεδί αι! αὐτξ ΠαΡ 65 αυοά πο 
τεςεροτίβ ὃ φαδα (1 εἰἰδιατοος- } 
οἰδεῖ, φυϊά ̓  ροτίαγις ᾳυαί πο 
τοςςρογδὺ 

οἶδα ἰατυγαῖ! οἰ 5γ 4 ἀϊτατὶ 

σηυπὶ δάσρι [Πεἰ8 5 γε ἃς πος νο- 
ἀπο ΜΠ Ὸ Οὲβ ζοηγορποίηι5. ΧΩΣ Ἶ 

Δοκῶ γὸ ὅτι ὁ Θεοςήμας τοῖς ὅσπο- »] [εις εημη, ριῖο, ηο5 “νἰεὶ- 9] ιωιοενών» φρδὰ Πρ 

ΡΑΥΕῚ 
πσα. Νοπιίημπι δὲ ρετίσηλτιῦλ᾽ πηθεαίοπεπι ἰλις!, 
εἰς, δι βρυγαπι νοοᾶς φιοΐὶ νυ] βὸ ἀιοίπηιε. Μ᾽ νῈ πρριᾳ.. 
γε ἀφ ραγίεγ. ψυϊραῖα, Τιαρεβρηθανὲ ν ἁἀπηοάμηι οὐ. 
(τυτέ. ᾿ | 

ἀᾷ τταρτυ}} αὐ πλεὶρεῦ ὃς Αρο!: ἐραπιβζηταμὶ ἢ) γ Ψ 

Ιο ΠΌΡΕ νοβὲ ντίη ποῦς ἀϊ- οὐ ἐργβράξευμεγὸ αϑὴν 
[(τατὶ55 ἰυρτα [4 ηιιοά (ςτὶρτῦ εἰ, κει πό σῷῃ ῥμα 
"πὸ ρετο! ντης Αἰτι5 ρτὸ δίο[ ᾿ροβῳ δίμηνον ἐμ 

δῖ αἰο. 

4ηλά ἀνεω» ἠαϑει φιά 
μ98. ἀεερέβεὶ 5} “πη 

“ἐγ β,., 4υἱά οἰονίαρὶ, 

4μ4{8 0} ἀ:(εβεν ὶ- 

8} 164»: ΟΖ ΠᾺΡ 
ἀΐωθε: [4(Ἐ εβ 9, ἤναι. 

οἴπί να δίηυς ποδ!9 τερπύπι δά-} [δὲν ναχηαεε δ᾽ μὸν 
ἐρτὶ εἴτ! 5:αἴχυς ντίηδην (Δηὲ τε- [ Ἰνεχνεινυε δ’ ον υοα 

(ΗΝ γε ΒΕΝΗΗ:. 

ἢ ϊ ἩΡ ὦ ε ; - ΤΠ οἱ Μὲ 
ἄρα, μενεῖ εύλρις ἐσχάτους ἀπέσειξεν ὡς ὅχιϑανα-} |πιοβ Αροίο!οβ, ἰρςξϊλάος ρτο- ταῖν, ἡμόνοταζαγι 
αἰῇ ἐπ δῖ 1]. πίοις, ὅῃι ϑέωτρον ἐνδρήϑοιμδν τῷ κόσμῳ] ἸΡᾳίυϊι, νι πηῶζτὶ δἀδιθος Ν απ βιναροι νέα γοξϊδεν 
Ουυναυέσαι Ως χρᾷ ἐν, γέλρις χαὶ αὐ ϑρώποις [ρεξβιδου!ῦ (λᾶχι (απλιϑ΄ πγυπάο; ἐμ βεννιν πωηήφ, ᾧ 
ὍΝ ἄε ̓ ὐεβο χῷ ἂν ς ΧΩ Ῥ ᾿ ᾷ ᾿Αηρεϊίε,δὲ ποναϊπίδως:. υἡἹηρ εἰδν (ο' πονοίηϊδνι. 
εἰοτίετας., ᾿ 

Ὶ “ ᾿ ὰ : ε-"Ὦ5 ᾿ 

ἐυιδοπ κάμετ, Ἡλιρς μωροὶ δέᾷ Χοιτῦν', ὑμοῖς δέ]ιο 
Ὁείςςεη ἀϊε ἜΘΡῸΣ. 

πλὴν ἐμὴ ναῥ 41» νοὐν ἐν ἡμῖν ὰ ἐδ, Νοίττο πος εχειηρίογμα! αἰϊουαπι 
᾿ 

δἰείοίος ΠΠοε ποπλίμα᾽ ἰπ ποτεὰς ρετίοπλα ττληβέεγγς τη υΐπεις, αυλπη 

δὰ τυροτέ νοὶ ῃοπιπατίπι 'υς πα δαὶ (άρεῖς Ὑπιι9 ςοάεχ (οτρεμηι μὰ- 

ἐπυΐτον οοξαι, μοι ἐν ὑμῖν, Αρυὰ νοε ως [ητὰς,δί ἰῃ δηϊπλὶς νοτηςινεῖ, ἰη- 

κεῖ νος, 54 ἡΠυἀ πὐϑαὶ πὰρ ἰς ἀττίάςτ, ! 

μὰ φωνεῖν. ΝΊσας ἀρετίτο ἡπάς επίπὶ μας πλία μμ φυὸδὰ ἰη- 

τὰ πιοάμιη ἀ νεῖδο Ὀεὶ ρεαίοτίρταπι (είς ποη ζοπείηε- 
δλπε  Βγαῆῃ. Κ πεν β 14 υοά [ιτὐρίμνν εβι4ε βι βέαι. ; 

τηλὶὰ. Ουάποῖε ἐπἢη ἀρογθία ἢ οαπε ς0 ιοά δὲς τεάατ- 

θυίτυγ ἰςπιρατ ςοπίυπέξα, τΑπιεη ποα ΤᾺ Ῥεγίοπαπι, («ἡ ἴῃ 

τὸ ἱρίπν ἐπυά ἀἰςίτυς ΝΌΪΣ, νογθυ πὶ φρρνεῖν Ποὴ ἰεφὶτχυοά 

οτίαμα ἰὴ νη οοάϊςς ποη πηποπίπεις, η 00 (ογίδιτιιν τὸ μὰ ἢ 

ὑσὶ ὁ γἡμαηῆω ἕνα ὑὸν ἐνὸν φυσνούδεϑεῳ κρτὼ τὰ ἐτὲρ ν, δεὰ 

οπιηϊπονίοεὰ ἧς ἰορίτυς, Οὐνὲς ἐπίην πιοάμυς ἱπιὴδλα ἱπῆλ- 
τίοης ἔμετ τ! 4» ἐπε ἐπιβεποὶμὴ μὲ οὐ φυσιοδῶν.δὶς 1,1}. 
εἰυϑθέη ρείπιδπι Ὀειποεηὶς ΟἸγητίδοιηγ, ἵνα μὰ δοκοῦσιν. 

οὐ τῷ τοδὲ δαποιδυίς Ἐταίσνας ποῦδπηι εἰς πδας σοη“ 

βειίοηςην : νν ἰοιταίο πος ἰοζο ἰεφεπάυιη {ἰτ φυσιοῖ ὃν, 

δι ἀρυὰ 1, δ λπίυμη δεκωῖσιν. 
ν 

7 αιμοφυά 

{ΝοΡ μρδπε, 

ἜΝος [01π|. Ῥιορῖετ Οετὶ το ὍΝ βίη ψερρίο Οὐαὶ. 

αυυηι ἃ τς ἰρίο ΔΜ] ἡπογυπὶ μαῦολο: Ἰδεόφυς οεάλης 2 
πο τυῖ ὄνος κά εἰας λυ ΐ ἃ εὐΐας Πδογαϊἑτατο μάθε; 

δίςς. Ηυϊς ἀυτζοιι οςττὲ ταπταπὶ ἀοτταξιῖς, φιλο 
τασῖ τιδὶ ἸΡΗ͂ τείδυίς. Ηὰς τοίξτταν παν το χιὰ ντίτῃς 
ΟἸιεήξτυς Μδιῖλ.:4.49.8ς ιοά ἰςεἰθίτας 2.1οΔη.9. 

(ὐ οὐ νον» τετεριγιὶ δ μὴ ἐλαΐζος 1 πάτῃτὰ τ ἰτος ἤσπτο 
δεηειάτα Βἰ81] νεζὲ ἰδυάαθι!ς, (ςἀ οπιηία ἔμης ἃ Βιλιὼ, 

Ὁ ξοπεγα Ροϊαφιληος δὲ δε πηρε!ασίδηοϑ. Λαμζαλειν δυΐξιη νι 
Αἰνδὶ ραΠΠππῦ ρτὸ δύχεϑιωρ δοοὶρίτατφιοά σχργιηγεπάιιπι δος 
Ἰοέο ρυϊδι , φαδπίς [,Δεἰπὰ υισαις «αἤφεβενο ρτὸ ἄρ 

ΟΡέτε αὐ αἰνο ἂν (τατη πιὰ ροητυτ. 4 Θἰἰονίανη, καν- 
χάσει, οὔ τεϊρίαμηι εἴβετς, ἔαρτὰ Αἰίου, αὐλῇ οτίαπι ἢ φιΣ 
ἢϊ ἀοποτῦ [εἰ ἐπηρατίτλε,  εἶγοο χυδ ᾷ δά ες ἐράϊη) δετίηει, 
ἔς πλῖυς δι ροῖτε ἱρτῦ ἔδέτυν αΠΠς ρες Ἐλητίοτὶ Μαἱὲ ἐσίιυν 
Ῥμαγίίδειις Π]ς ρυδἰίολημπι ἀοίρί σης, βιγατίδιι. Πεὶ οὐη 
πιετίτο ςοηοίατε πυήείρας ετια πη τα] }ς Αἰ ἴος φυῃα!οπιίς 

οτἴἴε ρίας αἱτο τλέλαδας, ἸΝαηι αἰοψυίη ἀρ ῃοίζεπήα ἔμ 
ηυίάεπι Π εἰ ἀοπα,ταπι ἠι αἷτις τίιτι ἴῃ ἡ δ ς ἔφ ουπὶ ὁπιηὶ 
ταπονιφρρσιων χης γε ἱπής αοῦῖρ μλοςαηιις, γεὶ νον 

7 1..«ὶὸ αἰνῇ ἀηενοεὴ διακρίνοι 1ἀ οἵ βαηζημανς εκίηνὶε ᾿ἀοίριείληγις. 

ἃ οἰϊεράνυπν χτεχέ » υλῖ ἴε τὰ ηα!άρίαπι αἷτα 

«ιοἠαιίηοίο κἄτετος ρα τοτὸς 4] [είς λάιιέτίιις οος οἴο- 

ετεδας, ντίοἑιϑ οπιίπετες. ναὰς πδτῇ ντ διαφέρειν ἀοοίριατας 

Ῥιό Ἐχροίογονς ΜατεῖνΦ.16. Οὐ ἐξ τυγίπαυΐς ἀροῆος- 

ἱμανδοὶς {πι|4 εἰς Ν 110 ςεττὲ Ἰάσηεο. [τάσις ἱπιβ πία 

εἰελϊς ἴσοις ἀμιδνίιε τοιαήι ΠΠπιϑαταπίοαι Βιςγάνοιιδαι, 
᾿αιασι νοζᾶντο φυῖς Ἐς οΠα!δίουην πε πβορπι ἴα κὐτὴ 

δεῖ Βοίτίᾳ τελπείοτπιδυίς, ΑἸ επί πὶ εξ ονίο βεςς ὰ- 

τὸ, ἰη Ἐφοϊεῆα ργαίεγεναι, ργουτ κἀ ὕδο ὁοηθιτυτυς εἴτ ρογ 

φ. δι Λροβοίϊοτιτοι πσπάμς, φυὴὶην βτάνν ὅς τ ρρχμὶ δι ἀέχηρ
ος 

πο φίώῳ ἐχμὰς ἰητεγ ράτερ δὲ δδημαἶεν Βυπηδηὰ αὐ πάσηι αρίεπ 

'ὰ Ἐςοεῖϊα, 

᾿φιλτη ἐυὲ ἰα ὀδάταν Αἰηδείοης οοἸΠερ α! Εχρυπρειραῖ επῖπι, 
. 3. Αεζηνην δἀεριὲ εβϑα, ἐζασυλόσατει ν᾽ υἷι. εεζηαιΐε, βαα 

λόδλτν οούδεπη ταπιϑη (ςπία, 
φ' ΚΓ εὐηνοε τοις ἐα τοις, Ηος ἀϊοῖς Ραυΐμς φυδά ργοοιθάα- 

δίο Ν] ετίαττι ἐρεῖ δι αἰτὶς εἴτις οδ! ερὶς οὐ ςογοτιν πα οἷο" 
ἄλλην ἐοτγυι αὐέξοτίταῖειπ, φιδάποη εἰἴκης κε ΟἸεἠ νὸν 
(τὶ νι 411} Αροίτοι!, ἰοεὶ φμαιϊ αοίδητεζ εο ἀοἤῥ παιί: γε 
Δρράτεῖ ἐχ Ῥγοσέπησ ἐριτοία λὰ Οἰἰλταειυαπιοῦτέ εἴα 

Ο Αὐλῦς,  ἀἀδιταπιοητι τ, ως Αἀἀιτίτίος ἱπεσγρτοϊλτυτ. 
4 5ρεἴϊ αινάον ρεοροίμδι. ἀπέμεξεν. [π μας διοιπό θιε οὐ 

εἰ ροκίὰς ἀιουης ϑηδεμκνύειννδραρζοεῖν, ρα δειγματίζην, ϑιαν 
“κἰξοινγδι ἐϊγτεγὰ ἢ ἀν, φανερὸν κριϑισάναι νὰ ἀρυᾳ ΡΒ] υτατοη 
ἴῃ Ῥτοῦὶ, Φιχοογυπι, δοὰ ται σα ἐὰ ας (δηυυπίυτ οἴϊδι- 

εἰαϊαμοχίτ, ἀαιθϊτίο ατεπὶ Ὠἰαθο ίςα διιχὶς, ἔουΐτ,δς ἔοιιει, ἄπαι ἰς οχρίοληαῦ εἰς ᾿υας Ἰοείμα,νε τς ταυτὶ το" 

Αἰϊ), ὠμὴ ἀϊινέπνεν παν ιε αἰιϑι “φηξ ρα, Ὁ εὺς νἱάεἰίοος 

4υιες ρίατίδυν ἀσαὶς ἐχογηαιίε, πολ τὰ ἐρίς, μά οοἰηὶ 

1ιαϑερὰς τυοὶ Βιαί Ὁ ύνάιοα!, ιῖα ̓ ΝΜ ἀϑ γι ΠῸἢ σὐϑτ6- 

εἰτ,ρνε πος ΠΠπ|4 αυιοᾷ ἐοπ εις Περὶ π᾿ τ σο διωμράνοις ΟΝ 

ηἴδιν ον δὲ ΕταΓ Οβοηάι υοά νετθυῃι ηἰπχίς εἰξ ἀιτυπι, 
{Ψ᾽ πον αἀὐάιξξοι ὧς Ἰθηϑιανατίοις, Μετλρίνοτα οἰ ποῦῖοιο 
νρεβοι!σ, πο κ ψίλάϊατονίθι. οοτίὰ ἀιέτα πιμτιὸ (οἔδία 
Δτο ΠΑ ΘατΓΑ ! ἰυκυ!δητίσυς, αι ΟΝ Ὴ ἰαπὲς πα! πιοίσ' 

με [ἐχτκαιὶ Τιεορ γα ἰπτεγργδιατισ ψυφίξοι, ᾿. Ουΐας φοτοπιυοη τεῦ [ἐἀ  ἰληίεπα ἀἀπιπάτοηιηι ποσί ηἴι "9 

(βταρίο {πὰ ρεαιξαητία εἰδὶ τηδυίευτ φυδᾷ ςατετίρ δητο- 
σ Ρομαυ ΡΝ ειηρο νοπιϊηὶε, πὴ Ἰ)ς! Αταυὶ (Δ]υπταν δαπια- 

πὰ ἐάιοία: εν Ἰφίτου ἰοβαγν Οὐδέ  σεαπὶ πη  Ἰληιευτ 

Βοπηήποε τι ἡυδἰςαθάο, φανὰ ταπλσα ἰναροβ απο ρεεραμὸ 

Ἰλεσγδηι πα τιεᾶῖγο δὰ πηπιάπ!ι ΒΕ ιηδηονι π ποῖς οὐδ α 
εἰσ ἀκυταυοά πιοτες κοπυς οἷν ἑπῖοτ ἐςίρδοι [ρὲ τ δ} 

«κοῖιν Ης μαγεμμην νοχ ἡΠΠλ1π ΟΙΗΠΙΠΡΕΝΕ λὺ 
Βεδτιαε. Μυηήα,νῴκότμφ. [ἃ Κ{Ἐ 4} «αἷο ἣ 

ΠΣ ἀρ δῆς ὙΜΙὶ ρείπνα γεϊεδυπάα οχροδείο νίάετυν 4΄ νε Ἀσίη 8 το. πἰ ἢ πναϊηνινε Μυπάυπι ροίῖεα Ἰϑηβηβκῖον ἐς 
οἱ αι ΜΉ. 4 ῳυίά “νη δάϑει, τἱ δὰ ἔχει δί ἡ 115 

» ἱμη ἀσοξάϊ νη Ἐροϊοῖα ἰροατον, {ντ ἀΐκετας ΑροβοἝυο) 

ἀπο λυδότε ἤετος ίαρος ΑἸίον νἱς ἐπυίποτε αἰδὶ πα μασιν 
φιὰ νειὸ ποὺ παιπουε τάτιοης νίοδ ψιοί τοὶ ν ἀδατίς αἷν. 

Ἰνουπηος ἀπ πιδι αυοή ταῖσι ἀμγιν ἔμοετ  ςς- 
1ο οι βυϊμ, ἐμὴ, μωρῃί. Νος νἱΔεϊίοες Αγοϊοί!, Νεῖ 

πο  νίδοταν Ῥδιΐυς ἀς ἰς (οἷο σι} ρατα!ε διιπλεῖο, 
[τς ροτίνιν τοϊίᾳυΐε Αγροδλοίίε αὐίυιρ τε νίαυς «ἡ γ6η.... 

αι ρηαίνδατίνν λναΐνετα υὰπι κυ οχα αἰνε τὸ ργαροιὶς, 19 νου υνπής ποῦὸ ἀτραπιοητο {ἀροτίαπι ἡ οτμλ ὐέ γα 

ας Νος φυϊάσπν ριβιοεχεῖο ρόῖον μὲς ταῖς ἀὐγοῤάητιᾶ, «πὰ ρον εννησίς, δ ιτὰ αὐἰάσιῃ γε διατὶ ρτοιίμα 4Π| Ϊ 1 4 : βίο 

» 

Ε δρωκὸ μδμοι,αὐεχόμοε τι. 

᾿ς αρὰ ἀϊξος μἶς αιος ἱμάτια λοτος νολτίηος ἀἰςοδάπτ ᾿ 16 

οΟ ΑὮ ΟΟΚΙΝΤΗ. 
είο μμαντολο αν ει 1λε ΕἸ ἀίζετετ, Μ τ νοθίς οποσάλιπ. ἐπιραγος ἐδ τἀπ)επ δυπὶ νεῖεγο ἤγογς ἰη ροίετο πισποῖο,τς- 
πῖον νὸς εἴἴς,δὲ ταῖν σχοοίςπτος αυά! πη νοις νιἀοπηπ, ἴξς νηιϊυοτίο αγαηάον νοτίληλας ᾿ς ΠΟή ροτίμα σοητιαπλπι 
“πποη φοζηταγις πος Αροϊοίοα νοῦς πὲ ἢς αιάςηι οἷς ρτοιίως υἱδὴν ἱπῆιίινας} Ἁ 

᾿ 119 

(ἴυπῦν νος ἀιῖοηι ργιάεητος ἴη} {ἢρρννο ἀμέεην ρμάξιον 
Ομγηζοῖ πο ἰηβτγιη,νο αὐῖςῦ] ἢ λφινν μ" ΤῸ 
ΨΑΙἀϊ νος Ἰωυιοῦ πος ἴση. ᾿βφηδεην [Ὑγ|εὐ ὖοὉ οὐ ίε:, 
τ ΟΝ, δ ᾿ δ η06 ἀμξεπε ἐφ ηοὐ οι. 

ΣΑά δος νίᾳιις τέπυρι}5 ἃς ὁ-᾿κ 

φρθνιμ9! ἐν Χριστέ" ἡμᾶς ἀϑενές, υ- 

μές δὲ ἱχυρφί᾽ ὑμέις ἐγσδοΐοι, ἡμῴις ὁδὶ, 

ἄτιμοι. 

Αἴγοι τῆς, αῤτι ὥρας καὶ πειναΐμϑρ καὶ ᾿ Κ᾽ ἤμεὶμ βφης ἠογβην 
: ΞΕ ; ν ολαλίυτίνους ὅκ. {τηνι 5.) ὡς πα {μ--} [Φ' εἰν νόπνα (σ᾽ [μέπιρε, 

δ άμλοικαι 2 ἸΚρΝ τω εὐ μίμν": δι ΠΟἴΔρ δ ςφἀπμηνατ, δι΄ λη.- ΕΓ ἘΜ ἵκεο Ὁ οἰα- 
φιζομεϑο, χα ἀφὰ τ|5 1ςἀ!ἶδι5 ογγαιηις: Ἂ, ψιιοῦ αὐνα 

Καὶ κοπιαΐμϑν.,, ἐργαζορμῆμοι ταῖς ἐπ ἐς 

δίας δ ροτοωομ, 
ἽἼΕι Δ οταγηιβοορογάπτος ρτο- 
μη» δ δυν ἐαπα θα ταν 
Ὅςης ΡΓΘΟΔΙΠαΓ: ἢ 4: Π0 5 ροΓ- 
[ἐιαπτυγ (ὑξεγϊγυς, 
᾿ Μαϊεα! εν! ας! ργθοδανυτ; 

τη 4) “ Ρυγρᾶπιεξητα τη άὶ 

εἰπημτ . Ο' ϑεηεάνείπη, 
βεη{τηφμεΐομειν βΦΙΜΉΜΥ, 

- : 
Π [μβέηεννμ, 

Βλασφημούμϑυοι αὐομκαλοῦμδυ" ὡς Ὁ ' οζ τὰ τῷ κὖὁσ υ ἐ εἐ9η- δὰ ΔῸΣ «δια ρμα Ν ᾿ ῬῚ γν» ιδέλι Πνλις, ὃ ἴηι οὐηηϊῇ μδνγπαντων ΓΝ, πμῷ ὼς ἄρτι. ἡ ᾿ταυθοητυι νίηυς αὐΐιας, οὐκώξίπων ὑμᾶς " καῦτα ἐνὶ ἡ ᾿ Νοη “ντνος ρυάοτγε (υ(διη- ᾿ Δ ΠῚ μὴ δἰνκαι Δὲ αὐϑνρῶ, Δ1Ὼ ἊΝ [τί δὼ 2 (τἀ νιὲ Ἀ]ἴος 
| πος ἀι!οιζὸς λἀμμησηδο.ς 

Ναιν εἰ} ἀςόςιῃ ᾿2}}}1 1 ρα]: 
ἀαροξοτγονη μαῦςατῖς τ. Ο τ. 
[ἴο . δι΄ Ὥοα τνυΐτος ρᾶῖγος ραύε. 
εἴ. ἴῃ ΟΒγο σπι μι Ἰοίω ΡεΙ Ε. 

-- -- 

ζ4πιρη! 4 ἰνμὸ νι πυμηϑὶ [ε 

ρ[εηνα ὑ{με «ἄβως. 

,,.. ἢ ν τ 

ὁ Χρις αἱ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοις πατέρᾳς. ὦν: 
Ὁ Χριςαἶ ̓ ησοὺ δὰ τῷ δ αγγελίου ἐ-᾿ 

εἰ" ͵ : 
ἐνεῖς, βιάπν ἐπ ΟβρΥ Πο βὲν 

᾿ ᾽ ᾿ β Ειιδησείμην ερφ δὲ σὸ- ἜΜΕΝΕ 
Έ " | Ε 5 ΠΕ 4 ζὲ- αὐνδιτυηῖμις ὶα ἡφυμας ρησα : Ἐπ᾿ ων εβὸ νυββοηυ!. ᾿ Ἰρνς ἘΣ 

φ."-Ὁν- Γ ; γος ἱ ΐ νὴ ἰη} Φ ὶ Ὶ 
Παρᾳχαλαῖ οὐ υμᾳς, μάητω μόν ω Ἐν ὑπαὶ νῸ 5" Πρ τυτγγηλιοῦδς τό Κογο ἐλ τον ἰημ 410 ας Ἰδυ μι ὐνΝ 

! πρὸν ἙΟΙΤΌῖΟ, γεν τρσὺ ἐο(ε. - ᾿ ; 

γνεῶ)ε. 175. Ρτορτοξοι τωι γοθιὶς ΤΙ ἴγ, μὰ τῆ αὐ ιν νας πΘθς Ῥοτὲ 7 Ὀτογοα τοι νοθὶς Τιηλο-" 
Δικὶ τῶτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόϑεον, ὃς ΠΕΣ ἢ " ΕἸΜΦ ΤΟ ΟΣ ἐεἰγουο; 41 οἰἘ ΘΠῖιις πνοὰς {16} 

ὅδι τέκνον μρυ ἀγαπῆτον Καὶ πιςὸν ον ξξυις. ὅζ- πίας ᾿ῃ [)οπιῖπο, χῃ 
---...-........ πὶ 

"͵ «Γ4}0ἐ ὈὍυ͵άνε τϑηῆβίμ ἔχοι τὸς αὖον χε. Ηος ας χὶ- 

τας ρεσοοοητῖθιις ἀρὰ Οὐοιηι ἐς οἰ ας, 
{ Ιηεετεὶν {πάνδωε ἐτταπηονος ατοωῖν. Ψ αἱσατας ἐξέ δνη. [ω- 

π) Τιοί [ματίηἰς ἢ αἸβοας ἰδιιεων ἃ μησουτάπτειη οἴϊε, 
(χϊειὰπι αυΐ ςρτορίαπι γοΐος Ραὶ}} 8. Α τι ΒΕ], 4μ! ἰς 
ἡπυς (υεςο!οτῷ ἐπιοητίτυγ,απτεἰοη ἰλαίνοῖς, Κοὐηαηα οὰ 
πιὰ ἀς] ποίας ||ὰς δομοιαίσσας ὦ Ῥαυ} σοάιθοης ςὔροιπαί, 

“π-π------- πο σ.-.»..-..- 

(Ἰο]η πες νιάἀςτίς εχ ἐα ἐοπάιτιοης τὲ ἤυ2 νατίαιπυτ ρτοτὰς 
ςοπτγαγία νοἐἔτης ἀςπγαἰατιοιμθις ει ταιπιηὰ νοτς Ευλησ ας 
||) πηι πεεεῖα ρεοροῦν} Ηος νογὸ, πο ἰλτη α τρίος (ουπα- 
ταῖρι ἀοέξοτος (τἀ αἡ ςατασι τρίιη Ε τοἰεἐϊς ροττηοτς, 
ἐχτο ςοηίϊατο νἱἰστυτναιὸκ τος Ἰληι ποη ἔτατιος (εἀ ἈΠ ας 
ἌΡρε σοῖς. Ομηηις σον ἐατοῆς Ἀροίτο]ς, ἐς (ς ἢ ίρε- 

: Ἃἰαὴ ἰοψαίζως, δἀάϊτα γατοπᾶ σας ἱρίος (οτίητλιος μ|5 
᾿ Βηνφαπνεηίά, ὡς αἱριιᾳϑείρματα: τά εἰ τοστζηνοπτυμι, ἀἄιοος ξιοις, ποπὶρς φυσηΐαλῃ ἐγλπς, ν τρίς Αἰδὶ Ἰοφυτυτ, 

ἰχχίοτία,ν ἢ Ογάας αια οχ ἰατιδὰ τς ιλρίδ 1 τορι θαι Ρεου ατο Ἰρῇας οριῖὶ ἴῃ Ὁ οὔλίηον 
τὰ: φυϊςαμ!4 ἀφηίαιις ργοσίις ἡπυτῆς (ὐρετοῖϊ οχ τὸ ἰδ δ ἐϑεῦσαι ον ον αῖσε γοχ δάιποΐζυτι αἴροτα, (Σά 
ἐμίρίαηι γορατρατίοηε:υάτηοὶ τετη οτηλι} Εταίννιις, ὄχον. ΟὈ]Παυΐταῖς αυλάλιη τειηραγατα ἢ χὰ τυσῇ Ραίτογος ΜΠ ἂτ - 
πιρρίμπν ςομαςττίς Εδο νογὸ Οὐᾶοῖ νοσαίνι): οτγ ηλοϊοσαιτα,. τγοβαητος ςοππποπεβαητ ας Πσ] ταπῖοροτς ραοεάητ ἢ ]ς 
Ἰΐδεας (στιδυΐ Αἀάις ἀυτοπῦ ρους ργασροίαο οἷον θα}  ἔλο Ἰρίο ρᾶῖτα φόνον, υΐθας τερ ξἀη5 βιογδης αὖ ἱρίο φυο- 
᾿ἀωνίοτάος νπάϊσυς εὐετγοπάο οἰ ςέξας 1 [ἢ γ ἡσιοσμρώ. ΡΟΔΜῚΝ ριξε ει ν νἕ ἀρράγος Δ 4.15. δὲ ΤΊτοινς ταδὶ 
ματα, ντ Οὐους ἐ(Βο] λιἴες οχροπίτιἶ ρτο ὧς κόρ τα ϑίρ- γς Δυιάιτοτος οὈχατραπτιιγ, αὶ (δ αάμας ριετος εἰΐο δι (αἱ ρα- 
κρτα ον εηάυπ {τ ὦ αῷ καϑάρματα. (ὐτοτήην ργοραῖ αν. τοπτὶς οὈΠ τί νῦτὰ ἰς ρατοτσπτουσ ἴῃ ἀμιοτίς ξμξείοπες κα], 
ἀπη Βυάαυς εχ ντεθίαις Πη ρας νατίϊο αὐδιοτιδιεις,καϑαρ- Πιογίτο ρισίαφοροτυ πὶ ατίτείου . ᾿ 

: ᾿ υεζον, παρρχζρλν Ἐταίιπμϑ, 4 ἀδφνρον, αυ σἦ ποη νἱάς- 
ἡμεϑ ἑρίτς οανμα οἰτατατίς ἀμ φιοητίς Αἰ τραλυα ἰζοίοτα, ᾿ τὰς (είς σχρτοίαπι, Οὐδ λυϊσίη ρΟΙὲ γίνεῶν τὴ αιΠρυίάαπι 
ἰιοδλπτυν, αυίανιο αἰϊοίτοηβαὶ ἀδογαμη τα: πηαξξασλητατ. χο Ἰλατίηἰς μὴ ἐευν τἄἀάίτον, ϑέενεφ' ἐγο ΟἸν δ ινκριϑας ἐγὼ Χρι- 
δὲ ρυχτοτα αΠΊ ιὸφ μοι φῇ νοῦ Πημὶς, γε] τηπηδῆσην κοδ ̓ ττο ἡτότης οα μυίας ορητοϊα΄ια. ας φιδησὶς 'ῃ νος 
ἡϊλτι ἐοπίαττυ ἀϊηοιι Κμἴς την ΡΠτπὶ Οτάος πόῦαπ, Οὐατο δχοπιρ αὶ αἀςτίρταπι ηυοποιιπλ. Ὁς 
νεῖ Ῥλυ οι αὐ φαλη τεροχί τ: Ῥαυλις οεντς ἰνὸς ἀοπιμρῶς 170 Ριωριενιά, δεοὶ το, ΤΎΔηΠ το εἴς αὐ ΑἸ τον ἰσουη 
ἐχἸεγεπι ναπιςητ ιν ἰς Ιου ίτιας μὐέηχὶς μὰ Ὧ ἀπηις ἐρ ποία, νί υς δὴ Γορτη! σαριτὶς ψ εὐ. εἴν Πα ςητοῖι. 
{{πεὐὶ υἱπᾶος ἐεβινεημ φΦ{Α ρον ΨΗ, κόρ ἀνμαν Ὑ βάψαι, ες ἘΠῚ δητοῦν ἀιρίοχ σιροτ ἤγμαις ἴσοι, αυοτιιη γ πὸ ἧς ςοςὶς- 
βεηργ νη. Εναιγναιιενζι ῥοί! δηνεοίαῖα, Αἰ νοιβιπυ, ἤβαμφα. Πα(τοῖς, αἴτοτο ἀς οἰυηϊηθιις ἐνάτου ἀριτ, Ἐς οἸς Πλεςᾳ ἐψι!- 
πυρὶ τὸ φειζᾷν, φιιοί ἀεεεγφενετ νῆα. ὐῊ  ριλδαδίνες,͵, αὐ ἡυάίςια ἃ Πεο ἱπιίξίτατα εἰς ἄοςος, αυΐθις ἸοβπεἸη)1 
θίζειιν; ἄνα. Βὴ γρτα ϑιρίο δες πνς φοδῖδι αὐ ῦ- ριυώοιπες ςορπιτοηα οἠδηυς τη σοτῦηιν σὰ τὰ φυον νοσλπε 

ἢειζυπταν, ἀυδά ξιανίαδ γοναν Ρ ΘΗΝ ϑδω ἐμ} οὔτ ον. [ὑππ|συωΐ δ) ον ΟΠ Πιδηὶ αγυσβυτέρμον, Οε ζὺς ἰρίς Ἐσεῖς 
«βυν νηολες [ἢ {πππιαοαη ἰ Δροΐν ἢ ἀΡδ τς ἡνὰ 20. ἤδμν φρινὶ Μαι ειιι νόοαι, ἡ ἃ συοθιν ςοπίαροῆς Ρο- 
ποητποάὸ αὐ εις μα ΠΝ ΝΡ Ἐμβλην αθν. κ- τίολαπι σπ μεὶ το ρίζαι, ϑάϊαπα' τυ Ἰάπκουν, 6 οἰ νοοῖ 
πα ὶίς φιὰμ Ἰουμι ἐπι δηλ νῥεων. Ψιδοῖας ἀυϊόθι ον. σχίτ ΟἸΝΜΜΕ το πυνν ὀχιγηδαπιααπιοα νῈ ροιοδητ, οἡ νὲ 
πηιῖπο ἀροξοίνιν ἈΠ δον φ δ! Ἰδαιρ ΤΠ ,ν4 (τὰ νὰ οῆρα. Ἰὰς οαβύρατσης ἀρηαίτι 4}}} αἰνοχιην ἐγλῃῖ ἘΠ τοῦ» 

κβϑαριᾳ τοίροπφςας Ε]ουτσα νόει ΟἸΝΙ { Δ .6} ἰδάψημα,͵ γηϊ φῆ [ογυσητας δὶς ἐσθ ράμοαΠ μία νοχοις Ἐςο]οΠαί- 

γοιὸ ἡ 0[ 5»... (λον τητΔιξεσπειν μὶ παι ἐχρη θαι δανίας,, πειτρς 
4. Με νοι ρυάννο [ὠΠμπνά μην ἰεις ἐπῶν ὑμας, Λεορίυτ ρ- ω ( ἰνυΐας οὐάς υδυνκᾳ νη ἐδχ νἀυΐνυς (τ πε ἀὰ- 

δἰτυν ὡρέων βοτὰ ςοπ ησαύσοις ΕΠ Ρ᾿μ]. ΝΠ]. οὈρβων.. ἐϊουας σοπηπξα, φαίη Ν οδιο λα 4υηνην κυ βν 

. ἄν νι ο]ὲς Ἰητεγρτοῖαυ τὸ κα πα τ δνδιιπηγ τον Βο- ἦν Ππ ἃ παδιπυ υοιποίο ἐχεγζοθ μην "οι ἤτας κῶϑ τὸ 

τατῃ εἰἰ ἰλὺς φαΐ τα οαριδηήα ἰλυάς οἰἴσονι οςουραῖι, μα. τὰ νὰς ας, δὶ ἀυρίςα ἐπ πιν επφηρς Εος σίας οι ἄμε 
σαὶ ἀπξειτς ἂν ἀροϊομεμς μους οὐνπιιι οιβινι 40 ρυτρ ἁτίος ὅς ἰρῆτις ρεςίαμτς (ΑἸ. φυδ: οἸη μὰ ἡλλι}) 1} 8- 
ἐμολίπνηυι εἴς ρειπὰς Δο  ἀϊοτέι Αροϊιαίας, Νοπ νὸν ἈΝ ΑΘΆΡ ΒΝ τγγαηπνάσιν ταν Ἐρηςοραίαιπκυτν αρίδι- 
Ῥυδεῖ, περί ἰνοιηί πες, 4ς λεῖς τείνας ἐοπιοπήοι ὁ, ἄ νοῦς. ὠλῃ ἔδει ςορηθυτταν τ πάη ταη δῖ, οι οἱ μὰν οἰϊ μι ἕο 

Ρἰαςρεειδίχγυς (μπὲ ροτοιηι Δροίχοἶι; ἰμιηυν τἀιῆςι Αροὸ- «ἰυἰις γειὸ (Ἰνοίδοίς ΝΒΚΟΘΝΟ ἃ 

᾿ Ὥ 39 

-- -- 

: Δἢ.10..4 
12] εἰ φὐοναημθβενάμῖεν ἡ ιμεΓν 9 

πράρίθημα ΠΡ ΎΗ : πναἰεάν- χαἰνς΄ ἃ 

Ματι.ς.44 

Βια βμειναηννν, δ᾽ οὔ. Ἰὰς τ...4 

[εοταποην; τϑηφήαπν ρήν» δῦ 6 Φ ΟΣ 

"1 βμανιας οπνηνενν βεγέν ", " 

“ το Μερπὶς ἂν. 
Νὴ υἱ «οὐ ἀΐ υος, ἐτίάβι δ ιατα, 

μας ᾿ινέδο,, [μὰ οἱ βίῤος ιεπυρετδθν 
πνεθ! (ἢ αΥἤ βήποου πνοθεσ. τροθ δῖ νὰ ιν ὅν 

᾿ ανηςείρε ἃ 

ΡἪἀαφυφονωνν μάθει ἐα ΟΒτηϊο ει, 
οὐνηῆν μά μον πρμΐίοι ρα Ν ον μίο 

ἐχεινρο ἔεμοι 
ποὺ ἀυ} ξοπίν 

Α ς ἰδονν νον ς- 
τἐθεκηα, μὲ οἰ βἰδοϑ πσην ΠΝ ἴα. οἰδιο 
εβανήβηπως (σ' βάεἰ μι τα φχγεια, 

1}υηνίδυ, Ἴμ νον ΤοηΉ0 Φ' ; 



ἀξ Ἐν τὸ φῦ ς ᾿ 
᾿ΓῚ ψ: , ᾿ . Ν 

. ΨΑ 

ν 
Π 

ν 
ἀπ 

ᾧ ἡ ὑκρῳ 
ω ι ν οὐῥινμὰ 

δὸς Λραβοιίονν 6- 
λα πρᾶν. ν᾽ ΠΡ 

ἀοΐεπρι, ιξὰ ἢ φυσιῶ ήσαν ἜΝΠΟ᾽ “4.ϑ -.- 

εἶτ τορμε. Ρ ὐς 4 ἣς τον ᾿ 
ἐσευπι ἰπιεαις τὸν Αῤχρον δ παφυσιωμϑμων, ἀλλὰ τ 

«μΟχεογᾶνη ρετίηας χιφῇ ἐρὸ 
β - « δ δῷ 

ἀοὰ ἤπι οηταγαϑ δά νας; ἰηθατι 

(τανὰ ὑοπ νοθα ογαγα ἰῃ- 

Ὁ ΔΝ δῇ ΤῊΝ 

νογβε ἐρβαν βρῶ 
4φηϊάαηι. 

Τ 
β» 

. [ τεῖο φοτῆ φρὶ ἑηῇ 

͵ μὴν - ω 

ν. . ἀπ “π- ,΄. : 
ἃ ον ᾿ ᾿ δῷ ΚῚ ΟΣ 

ω , ν τω Α 

: ᾿ : 

,. ἋΒΠ ΟΟΚΙΝΤΗ Κ΄. τ ν μ΄ 

ὙΟΡ ΕΠ ΝΕ ΙΒ ΕΠΒΕῚΝ Δ04} ἡ 1π ολῖῆο οπνηὶηο- 
πὲς Ποιπῖο! ποίϊ εἰ ο(- 
{ἰ “οπρηκ ἀτι5,, 4ουπὶ ροῖς [ἴὰ 

χριζοῇ σιωαχϑέντων ἐδ καὶ τῷ ἐμοὺ 
᾿ 

ἄφῖυν δαῖτα: δὰ οχι δι καύ- 
ἐς ὀλιϑοον Τῆς σαρκὸς.» ἵνα τὸ πνεῦμα 

ΠΧ ν (Βειὲ κοηχτοζ 4. ἃ δὴ ἀυνιὰ 

Ἢ ἢ ᾿ρίς ἰὰ 
νε [δ νην οίμιω βεν ἀδκ ἤει, 

εἰ Α ᾿ " 
ἬΝ ἐν Ἐκ ΩΝ . ΜΝ ͵ ᾿ ἐν “ ᾿ .- “"" , ".ἃ . δας ΔΑ . .᾿ ᾿ὰ "" ἤὅμεον "τὴν ᾿ 

κοὐ ον, Κυρίψρᾶς ὁμᾷς οἰαμυνισβεαὶ ἀλεΐ γον ΗΒ μιδαρείπιτσυο αν τῳ {αν ρα κα δι "0... το περι ἡδνυμκοῷὶ “ι} Ἱνα ς ὰς ωρο να μὲ μα κι τάμα τη τα, β 
νι μννϑ τὺ ἸΑ ισβη ἸΝΣΝ 1: Πὶ ᾿ ͵ ; δίανε!ὶ Ν νην τὶ ούτω ὙΏΤῸ σα ον δ : Ἰνδὸς οβε- ᾿ , 

δ δ: ταὶ ὧν Χρις ΠΣ : μ, ὁ ΠΝ νθίφις ἱπ' οπληῖθας ὅο- αν. ὁ τον Ἀκήψᾳ ᾿ πΉΡῸΝ ἀῤυυλώρ: τ -»ϑῬ΄ μὲ , ' ,(] 1βὸς τὰ ρογρεῖγαιτ, ἄρ μὰ ον ἰ : 

Φ'. ΕΡ  ψουρυν ν ὀρ ώυον εἰοίῤάοοςο,, καἰ τὠὀνόμαι τῷ, Κυρίου ἡ εἶ Υἱ νσοῦ] 4 
ἰ Ροἢεεπι ΠΟ τὰν 

; ΠὩ ἢ ἕμαῷ Κὺ "οὖ (4 οὔ (ὐ πὸ [δἴνηω, διὰ φαϊω ται : 

Ἶ " τ α «ἢ . . ὃ “τι - ἐς 68- ΣΝ 

ι τ ἈΠοε "Π . υ Ἰώ ᾿ 5 ἴμηϊ αυΐάαιι.. ᾿ ει Τρ . ὐπο ἐὸν κ᾿ “ τ ὐὰς ᾿ ᾿Ἰδοδεμι ποτὶ ᾿αῴὰ {ιν ᾽ ἡμῖν ὑμ ἀν βμα ὃ ἐμ τίμα, { ᾽ 

οὐηνι, κε Ελρύωμαι δὲ τα ως “οἰς ὅμαξ μ5] 5:8 νοιίδηι εἰτὸ δά νοι, [ {{}9} ἢ" εὐὐανν κμιίειν αἰ νοὶ ἡ δῇ ἘΠῚ ᾿ ᾿ ἐν ᾿ ΑἹ «ἢ ς Εἰαϊηοάὶ ἐφμαην οηιοῖγαν δ] Τ μάετε θιὶοβπνοά! 854- ταν πιομεὶ 
αὐ ἑρβικλιίίο- ῥύσομαι δὰ τοῖχ ; υμ ἩΠΜΙΣ  κεἰμδιβ Ῥρποϑνιο ὐρίνενιι ,; δ τοιοῦτον τι Σατανᾳ ι Ἰραὲ ἐν ἐνντνσορώνον, ὙΠ ιν 

Λλ ἱ 2.4, 6 ἢ Ν τ ἡ] ᾿Ποιηηι5 νοϊψεγτ γ ἃς ζορηο ; Παῴλόθουν ΄ , 
ΓΛ πιεινϑίηνε να ἑαὶ ὃ Κυριῦς “λησῃ, ΚΟ γνώσομι Φ' εὐξηοίξοῳ 'κνρη ἤτιμο. 

, ἴ κι (μοι͵ Ν πο ὨΙδοενῖ (ρί γίτυις (105 {πάις 1]... 4|6.1οπηίο 1 ἐμ. « Ἐχοσαιπνιοὰ Ξ 

- Ῥξεὶς. δ ηἰ ἧς τουιι αἰ ὰ γεΓ5. ἥν, μά Οὐ μβεη,. “ γωϑὴ ὦ {}: ρᾶ τὸ Κυρίων Ἰηφρυ. “1Ὸὸ Ἰ)οπη}} Τοίμ. . ἘΠ ελιὺΣ ἘΑΦΙΕΙΡ 

-,͵,οΎἐφρεες : ἐρδτ ας Ὁ (Ἃ ἘΣ δι ἐν ἃ : ͵ ᾿ : , ε , ' υ νοὶ "ἷο ϑδιδπα γοιε.: δ υο 

κθ ον ὙΘΕΗς πὰς ; κ Ἰ[μ| Νὸη εἰῆψι ἔῃ νετβί8 βέηνε ἢ 1] - Νον ερίηννη βηδιμς “Οὐ καλον τὸ καύχαμα ὑ μδδ, οὐκ, οἴ-] «) γ΄ ἽΝ οη φήρονια ρ!οτίατίογο., ' Νοεβ ῥορα ἰομα τ υμαυυπι κου 
εὖ ., » Δὸν τ συ “οἷ... . ᾿ “« . " ᾿ ἷ 

δὶς Οὐγὸ ὁ λόγῳ ἡ βαδιλεία τῷ Θεφυ» 7 τεραιιη Ὁ Εἰ, ἴα α ἴπ δρίνέεμε ρο- ΝΕ τ 
ες ἄλλ᾽ ὃν διυάμω. , | “7 Ἰτορτία.. : 

αι Ὑϊαπῆμο δ Τί ϑέλετε; ἐν ῥάθδιῳ ἐλϑτο Ὡοὸς ὑ-}Μ 

, δίιειβαν ῥδιιξ 

5 ἄρφαιο Ὦδ᾽ εἰἰ. 

ἱ 6 Τιπῖ: ἰϑπῖση οχασηνπνπηίςαι 96’ ντογοΐτωκ πο ΦΕ Ἔχ οοπιπνὰπίςϑεὶ ὀχ ὶ εἶμ τ), οι (αἴωενντ ν θολ εὲ ἤοο τ6π σάϊο ἀοπίδευτ ἱρήια» σατο, δον Ι 
εἰδίυτ. 

: ἶ 
μος 

τ ΘΕ ΠΉΙ ΠπεΙς Ὑ ΔΙ ΠΟΡΒΗ ΕΥ̓ΡΑ  ΒΛΝΝΙ ΕΑ, ὈΛΈΝΙ ΟΕ ΡΌΕΙΝ δὰ εεϊ νιον ρειυμύαι, 0 βε νι τοροικεῖο ἔτ ἰα Ἐςελεῦα κειπεβόα, "α ἡ 

4[γ4ἰομμα «οι κρίσις τὴ βοιάβίαε, ἢ 

, ἐπ. Ε 
ἢ» Ουἱὰ υμίμμιν ο ἐν Ρ .Φ᾽᾿᾽ 

1 Οὐυἱά νυ! σαν γσρα γο- 
᾿ ἡ ἄ νυ Βὰνς νεήνάην οἀ οι, ἀη ἐν εὗνΦ 

εοἶαπι δὰ νος» 8Δη σαπὶ ςῃριταῖς 

Η Ὁ 

τ τὸ ρστττ μρνον λα πλὸς ΡΥ ΡΥ πρ τς τουδὶ ν5- ; 

“λυ ᾿ , Ν Ἷ 4 ἡκυῤι τας δ’ ἰρνολρην πγαθμε» ᾿ ταν στ “- ', ὅλους ' ν ἐν 
ἤυλαν ᾿ερπι6- ἱμαῷ, ἢν ἀνγκε πῇ »πνοῦ κατ - Ὅγ᾽ δ ρίπαι Ἰσηϊτατιϑὺ ᾿ (μά ηπὶ « τ . εἰ, Απϊπγοζοσίτἀτίοης,ν οαπίλτοι νίυς λὰ τεΠῥί(ςοητί ἢ ἀργίττοτς τς οχεοπηῃνιπίςατί, 585 

-ἰράνίς ρον. ἧς . Ὁ ΤΠ Ἶ θὰ τ αρ ίκαιφας Δὲ νναξῆϊο, ἀντ σενανὴ Ἰοπρηῆπεδ τάηῶ ἀσηιζες τηαῃοίρατιμίαι δατια και} ἰαπιτορ πα. ' ᾿ 
." κι» ως [Ὰ ! ͵ ΦΉΣ . ΑΡ. ΜΝ. Ι. Σ ΑΡ. ν, Ε δΡΙΠ (ὰ Η]αά Παιρίιειιίς εἰ ρτορτοῦ σοτρο- ἤ “414 ἐχιειμην νὴ δίς εἰς ὄλεσρον τῆς σαρκτηδίος Εζος πᾷ“ ; ͵ 

. Πυφίξυςει ἕὰ Κεφαλαϊον ἐν, ι ΝΣ ὦ), δ ἀμπικας εοπτυ ησιζ, δι πα ΠΡ ποτὰ Η Ὅλ φοῦος ' 

ἡ δρεοδβεπάξι, γ᾽ ! .).»"ν πεν ἐϑ 44 ὍΜ . ἀι 21 “ Διηΐμο σά ην ἐπα γαιδινεῖᾳ. ὶ γεφαῖϊκειῖ Ηιδεολγιηυν οχ ποςίοςο μ- το(χὸ τοῖο !ςζζατμῃ τοις νυ Τταάοτς δαται ΟπημΠι μεσ ᾿ 

οἰἶδαδοπε Βο. Δλως ἀκούεται ὧν ὑμὴν πορντιανίσᾳ Ὁ ΠΙΠΟ Δ} ἩΤῸΓ ΧΩ πίς! τιν τον ἔϑνιμοσῃιο 16 Οὐβοὶ ἰγαιοηίς τὴ Ῥαυΐο τορέομεοράι {μὸ δ ὐρο ς ὁοίροιιν αἰπιέτιοης δεσςσρότνητ, 1: ἐμ ἢπροὐῥτην αν άιληᾶ 

οἰεδλί!ες οος Ἄναι ἜΡσοι π ΘῈ οὐδέ Πρ ιτοῖς νος Ἱκουταϊ!ονδί διιᾳ- ἐν καῖ [ναίξαιίο φυαῖῳ ; ΤᾺ ΒΗ πὴ Δ ῥαίοτο αοιθδτο (δὲ τείμρηάσγοῖ, δος ἧς 4ωι τι οἰἥξην ϑαταηα τγαάιτι  χοτμειαμά, ἀδύδημιπιηι- ν 

ἘΡΒΙσΗΙ τῆι ἴον ὐπὸ β ΟΝ αἱ (τόττατίο ψια Ὡς ποτ δητος γηεὶ ἐητον Οτηιοεν δ κε ΠΡ ἢ ϑώμμνιν Χορορδόιτς ρυτιοι δὲ 15 ὠς {{| ἀοηο ΠΝΒΟΠΠΠΗΠΎΟΙ τιον λίδμι ποῃ ἔατῖς τοποᾶ ᾿ ' 
001 ὑε" Π -. ᾿ τι τοι ἐν μ 

τ, ἔϑνεσιν ὀνομάζεται, ὡςτε γώ τνα) Ἰ κες οὐἰ ἀδαγ: 2: ἡκὸ 
1 Ὀιδυίτοτ τα. π᾿ ᾿ τὸ αυτάετῃ ποι η αἴ γϑ(0 γι 
Ριςπεπήδπάϊ, ϑ σδιτοβοῖχειν. 

5 ᾿φυΐ το  ειδη ἦτε Σ ὦ ν΄ ᾿ 

μ᾿ δ βιό ον τὴν Καὶ ὑμεῖς πεφυσιῶνϑμοι. ἐςε, κα! οὐ- 1 

εἰσι λπι δι -“ ᾽ ,. εἶ ᾿ “,΄Φ 

φχρουίης ᾿- ἡμῶν ἐπενθυστιτο γα ὁξαρϑῇ ΚΙ 

4υΐς νχογειη: ραῖτί5 Βα ελτ,.. 
“ΜΕ  νοφίηβατὶ εἰξίβνας ηὖ ρο-}Σ 

εἰὴὰδ Ἰυχι(δῖδοντ το] οτείαν δανο. . 

υϑοταηι ΠΈ!γ}. αἰϊαμις μὰ 
ῥεῖ, , 

Εἰ νοι ῥηβαιὶ “βι.)(Ὁ 
ποῃ πράς! ἰμέξωνο ἐναὺ υἱ- 

κα ἰρείριι, ἐπειδὴ γὃ «φηρἐϑνυᾶν τὰ ἅτ ὑσάρρρία κτῆμα τὰν ΡΓῸ 

πῶ ατὶ ἀσέρρειᾳ κτλ τα αφηρὴ δηυήν. ΟΠ ΓΟ 11), ὧν δὰ 

. ἀρας χὰ ὠ 

χη] ηὐλημι ΠΙΊΦΙ 
ἐιςιιςητετ, ταὐϊϑι) [λον τπαϊτὰ Οἱ 

μς μας νὴ τάτίο ον ἰὸς εαςορ ταύςτυτ: δὲ ἐοσέζιγην ά 
εἰἴε,ροτοίξ συϊτς γασοιῖθις οὔτι 1.}" εὐπιὰτν 401. ὄλεϑρος 

πρὸ : ᾿ ἰὶς ο. ἴὸ ᾿ τὰ ΡΤ : ΜΕ ΤΗ 

Τὰν οἱ Ἀἥικῇ ὁ πατὴρ μὸν οὐ δον κρτελεπεν. ἃς ομτησάϊ οἢΠρη15 ο- 19 πυπαιαη(η υοιἱ (οἰαγη)άς τοπιροτατιο ἐχίτιο ἀίσιταν : ἀνε 
δυϊόμν ντ ἢ πῃ δητο πὶ γε η ἴα ἀξολπαις Αροίζοϊο ντ ηὶς τη - 

͵ ἐ ἀξ υνεὰ ΓΙ {Πιὲ εὗτα. συίριολι ψ άρευν Εναΐπαις «εἰιόδις οι ῬεΠ κου ειηάονι ἀερνις Ἀρο ΚΟ ην ἡ τι : 

ἱ {1 [Δοἱ ἐγ! (οἰ αίνν ἀε πραάιο ΡΥ ΤΙΣ τ δι εἴ ρηπεκχ ἰὑρεΐονο νοῦς. σοζθιυλι ριορτλαι Πῤηβοατιο ποθι που οοίοθασς κυρὰ 
πῆς ἘΣ ἰπᾶᾶς ἢ Ξε φρρε τη 4. δ ἄϊο νοίτοῖ “οἱ ἔλοίηιις μον ρα-] [Π ἀαερδοίαια ἴα ᾿ιπες ἰοσιαν ττορετορα ἰἀροβον ψ {δ υὐῆι ι ῳ 

͵ ΤΉΝ σου ὑμδίό το ἐρηρνδ τάτο ποισαῦν αὐ ὁ 1 ἌΝ Ρ ΝΣ 4 νος ριον [ε- Ἢ πε θὰ ποι ροΤπΠὶ οἱ αΤ τητη6. Τυτο βΗῖα ΣΉΝ ἥ αι τῆη [ Πιει ̓ ες “)οῖτ αὶ οὐςειῖ ἤοστοῖ ΠΕ ᾿ 

5. ΝΌΠῚ σιδρ δ " κδη, ὡς ἅπὼν τῷ σὼ κατιγπα- Πρ ᾿ ἴσος ἀειάια ᾿ς Ἰοεί τὰ ἤσαίβεαν ταια ἀν ἐγοτ Αρφ. "Σ πίρ(ιἀ εἰ ἑογροτιο)ντ ἱρι[γατογργοταπτιγηισον σοιταμι ας ὅς 
Δ ρειδι μαι Εγωμὴργὸ : : τῷ [9 , Υ̓͂ ῥΕ πλοῖο οδοὸ ντφδίςξης οοῖ-]} Ἐτο χιλάεηι αὐ [2235 γρρ. Ω εὐ βθα το Ἰραν πὐὴ Ρυδιμς Ροίξ φυΐνταμι δι Δοςερτια μινένωι Ἐξεαμ ἀπινς μμάμεῖς ἡσὴ ἐοτραν; νοι μα, τὰ, 

᾿ἀυλπι φυί (δίς » ͵ ἢ Ἐν ς, ; ᾿ 

. φαΐηὰς ποτ, 
, 

“᾿ Σ Υ ΙΝ ον ᾿ 

-νοῖο ποὴ ἔλείς οχριαντατο", ᾿ 

αὶ ὁδοιξ μον, ὅχο, ἴὰ εἴν, υπην'ν ίδπι ϑύτορ υἱάπὶ [ςφυαττῃ 
- 

ἀσιατη νοσας, Ια οἰκ ἀτίπὰ {114 οἰ οἴτία οπναϊροτεπτία ἐΖοεπὶ 
δεῖ, βάσιυι, δρ᾽ετως ἀεπίαυς εἰιατιίπιατα. νῸΪρ δὐ δ γαίπι, 
ϑενπιοηφον τεδχὰ [ἢ αυίάεηι, (οἀ ποι (ϑξὶς σχργοι[ἃ ξαυς ἐ- 
τἰλαναιἠδίχυὰ,, υϊαιοτιποηὶς͵ ὙεΙβηίθης, Γαλμι Κτὰ 

"- « {οἷξας ἐπεείηρ οτε ἰδύρίαον ἀ απο Ἰναδετυτίογπιο. Ταβε!- 

᾿ .) Πιο γθναθίοηεπν, [ιατὶπλυϊάςπι, (σὰ πιασὶς οτίαπι ἀπ ίσυα 
ἰπτετρτοτατοης. Οὐπῖπο ἀὐῖοπὶ πος ἡἰυ τίς ἄυοάτραι!ε. 

γειηναῖα ἐα 4 ἡ [μεν [ἀἱγα,. ᾿ 

Η Ὁ χῷ Ἄξεζηννν [24,3 βατιλ είο αῷ Θὲ “ἢ ἀτῇ ἁἀπνμἐΠιατίο 

.Ἷ Ἐκροίκ,βεν ἀπδιπ Πεὺς το φρυρῖτα γορνατ ἐνάψις. 
οὐ 3. δρίτμη ἱεηηβαελεν πυδμ τε πρῴλτητος, [εἰ οἰ ]οηἸκοτ εἷη 

. φᾷ αβεέξυς, ἘΠ αὐτοῖν εχ Πουγασογωη ἡ Ποεἰίπιο ἐρίγευς 

ᾧ κηὐτατὶς ἰάσπι ατάας ( τίταν Ἰοηΐπα (δ ἰυτης Ηεὐταϊ πίη 

. Πδεπϑχοῖίπεο γὸχ 400 ἐπι Πρ ίταν, νοηρΣ νιστατος ἀὸη 

᾿ , Νιμμδαὶς νἱπίδας [ει αὖ αἰ τὰ ἀδαίιν δρ δας οχοῦἶτι. Ὀς- 

δυήτ δυύρηι χα υΐς οαρίταπι (οξείοης αι ̓νάτυνο,ν εἴ ἃ (α- 
φετίογς νοητι τος νεῖ αὖ Ἰος ν τ} ἰπεθρατς αὐυίμτιη! οΆ- 

ατι δοά τοέχιος αάδες Οταοὶ αὐ νὸς νϑκςυ!ο ἐχοτῖ ἔμ 

ἰπυηε καφάλωον Ἰμειι ερ ποῖαι, χιιόπίαμι μ 

» “Ὁ 

τπππὶλ δὰ ναυπιίζοριμη ( ποιπρς αἦ ΠΥ ἜΝΕΝΊΕ ἀΡτορίοῦ 

δι οἴλην ἃς [ει ραχαμπαια ἀσεςηάὲ τατίσυσπι ἐχοτίὰ 

(εἰν ηαὐαγρεαντ νης νοτο ὁςζαίοησ αὐ {1 ἱποοίτιο.. 

(ο “ποτῷ ἀξ ςουτοοπάϊ ταις δἀσὸ {{{πορύνν εχ απ ςη- 

ται γῆι Δ ΠΠττι, 
,’ ᾿ 

͵ 

1. Ἐχεοπιπιιπίςατίο ποη ον πίυ ροιείαιϊ ςοπιπιίιολά δίς εχ οατος λοδοτί δες, ρταευπτς Ἰορἰεἴπια εορη!τίσης λἀπηϊδιαηάε, 

Ἂ Εἰ: ἴ : Ὁ το - : β 

δος τς “ἍΠη νεεπιοῖλάνε γοάμοξι αὐαμινάσν αἰ σΑτᾶ, Οὐνννιοπείολει, δοά' τα ἴς τος βαδογοτινε χαἰππάς ἀζοσρεταΡ. Ὁ ΜᾺ ἤ 

τείεί με 10 πιοάο Εταία5. ΕΠ ἐπὶ πὶ ταοίτα ας 44πὶ ςχρτο- 
Ῥγατίαᾳ οὔ] υϊοπὶς ἐπ νοῖθο αὐαμνήσκενδηρς ὅ πιοπξ Ειοίζ ! 

{«φυε βηε υἷα πνεα,, δα. 

᾿ Ὶ «ἀπέ, Πἠ  ρτογίας τατίδης. Ππ15 δυτεηι ορροπίς δαμινὰο ΤΠ ΣᾺ ΝΕ ὀρ βήτον αρι μηδείς 

᾿ ϊ δὰ Πυἀ αετέ, ἢ δ, ὄνομ, 

"ες ορτίπιὰ σχρτοποτίς, 16 ψεγγαΎ προ ῥ8 οἐ 4 ἀμ [αμ (ει ἀΪ 
᾿ ΟΣ 

Ῥογίοτα 94}0 4 ςουπἰιίετα,ἰανὸ 9} ς τ!ρτίίς δσπεάίςοις 

ἄϊε αἷν Εξείοί!α οὔ σπιβοι ς, δι ἐς οεἰιχόγυπι Βχοϊοιαπίςα Κ 

᾿ 

Ὑ8 

Ψψυΐες. ονρικαιίο, δατδατέ. Ἐτσαί, δεορνμν Ἐρο πναΐαὶ εἴγηια. 
ὁ Ἰορίδην ἰσγίαγς. 564 Ἰατὲ ρατοῖ δοογτατιοἠϊν ποπιοη, χιοά 
ἸδΑν τα ἱπεοίτιη) ἔν αδΝ [ρεεϊλτιη Δ ἀϊάι αὐτέ νοῖ- 

5. δυπὶ ἦν, εε, που αΗσε ςοι ιἐξίοη σαν Ἔχ εγοπι φυλτῃ 

4 Νοπνιη έν}, ὀνομάζι τάν Ηος ζοηι- 
ρΡεάψηυς ἥ  πῸ Οτοςό ἐχεπιρίατι ἀςοίίς, πσαιις οτίλιη ἰοψίς 
ΜΝ σεὺνφ ἱπτογρτες, Ν στα τὰ! σὴ τη λπὶ ἢ ἀδογὸ ἘΠῚ Ἂν 
Πη: πα! ἀϊςεγος Αροίζοίας, Οὐἱς πὸς ἐροταῖει νι ἀρυὰ νοὶ 

ις ἰὰ (ϑείεις τς τρία ἱπιρυγὲ ραϊτάγοτι τ, αι ἰητοτ οῆτος εὐ 
ττληςῖς ἢς 0 ινάσιη αὐάιαθαγ } ἸΝΔην σοττὲ οἰυ ιῃοα 
(ςοἰεταπε οχεϊηρ α τάτά βιξγαητιηζον ϑεπτος οὐλιη ριοτῆιε 
ἐηπιλης.} {{ἰς ρεττίηςτ ΠΠς Οἰςετσηῖς τα ΟἸυδμτίχηι ἰσζυθν 
νυ μοίᾳυ αι 54 ΠΠ|π οιυζάλιη ἔςε ες πφτραῆσε, ψις Μεῖ- 

Δο ἤλαν, ἔτρει δὴ ΑΠλιη ἔπδηι γορυ δία ἤδαπι, νι εἰρη 
ἰἴοςὸ {πᾶ ἀνοσεοῖ ρογρηίεγατ; Ὁ ἡρηϊἑενέε πυτ είμνννετ- 
ἀνθνε ν᾽ ρναῖεν Βάης υηδην ἐπ 49 υἱ!ά ἑηφιά εην} Ο ἰἰϑίάίαον 
"εἴ “πίμην φ' ἑνάοννβφην ᾿Ο ἀν  αεέδην πηρυΐάνε! γυβαμ αὶ 
ργοβαυὶ! οπνηλα εμρ  ίμαθε ἀε [μνονε: φερμῳ αδὸ ἐδιάο,ίηνοτεν 

15 αμάκείά, γα οεπι ἀθηεηαἶα. Ὑνλητα πὶ ἀυτοπι αὖ μος τῆι 
πείαγίο ἰφεῖοτε δἰσξησε πιρτια αἱν μρατο ἤἰσ Απτιζμεῖο 
ῬΑ Πιη διης ἡ τοῖ' διιαποιος δι ἰτοτιιπ Π] ας, φοηττα ἐμ" 
τὰ οὐπηΐα ἀν τνα δι Ἰυνηδὴα σοὶ ΗΠ αδίοι τος αὐνἄογον: 
μΡαϊδιη οὐαπὶ σοποσίίογο, ἐἢ Ραμ} Πιοςοοτγοηι οδε : δι ὦ 

᾿ ΟΕ Ερηζοριπ) 
ν ᾿αροτο,εα ἤνὰς Ῥαυὶ ἀοδιτπαὶ : 

ΣΦ Ἐννεάίφ οὐδέν᾽, ἐκ μέσου ν δ. λἤδιυιηι μροποιηθπ δὲ 
{Ἰοινάνς ςος μα ἢ ο ατί χα ἀσπιος πιεεδυοίο Ειπρ ἰοὐτοῖ 
το ον ἃ πποάίο, ἐᾷ οἱ ξαρίνα" μέσα αἰ είονάο, πιά 
ΠΝ ρεοιδὸ ΚΘ ΟΠ σιητι, Οὰτς απ ἈΠΕ Πατδν 

, 

“- 

.» 

ὶ ἐς(ἰἱ (ςεϊυς τά: 
Ἐμμπσοίπισι,, ράψίην τη πνούτα ἘςΟοΠα ἔλητάπι τειυεῖϑα 

αἰκασαιδάοοοηι οἶς δ απαμα., ἌὯἝ 

4. 1 πρηνἰηϑεγὲν τῷ ὀνόματι. τά εὐ ̓ ᾿πυόκᾶτο Ὡς οηνηε δέ 

σοί} Οχ Ἰρίυςινεῖθο εὐχᾶπτ. Πὰς ἀὐτοῆν Τοπηνηχι Οὐ 

Ό 

'- σωχυϊντανγαποί ἦν νιάολτατ (ςατορτια ροίδυϊατς. 

ζρηχτεψάεμ συυναχϑέντων. Νίόου δες ἡξιτ
ον ἐχοοῦν πη ΠἸοᾶν 

ἀοπίς τς μεπος νπυτὴ ΠΟ ΠΊρΙΔΙἢ, πὰς ΕΡηΤορυπι, ἔπις, ΠΡ 

«ἤμην ἥθλιη νοσληῖ, 8. οχ ᾿υηγάτγνὰ ϑαΓΔ 10 8}}} (δι, ες- 

γέλατι ἀρρο ποις κυζεένηπας ν οκὰῦ Ῥαν]ας ντλλ.28. 

ἃ πρισβῳτέριον, ι-Τιπν τα ψαλθες Πκοϊε!αὐλιοπ ἀπο ἤπῳς: 

αὐλςουνηπττοῦμταγ: ἔθη εἰὰν ισοτ, τοῖα Βεςοοιἀ αὐυ τη 

κι ἐχεοπηπαπιοαθοηίς σο(ιγα σας 1 ποθ Πα Ὲ μαθυν- 

[κι κεϊοίᾳ ἐψιοιιοάο ςοη(οτινάμλςπι (δ ἤανειι χοῦς 

γυπιςαιοιμμῃ ναὸς} (δά αὐτοῦ ἀΘ}} εχ ἰὰὰς 

γρουΐα (πφεσρ τς ΤΟἸ Πγιπλτ τοῦὰΣ Ἐς εἰκιἴαν, ἐστιν μ᾽ 

υὐδιρίις οὐνμιθεις ἐοςἰς Βα θεὶς «ουυτος, ἃς (τα ξίμιτι 

τς, ςηὺς ταποποηοηης νυ ὁχοιηρίο ΠΘΘΝῚ , 

. ἔ(ρνν ρειεδέαε κασι τὴ διωάμα, Ἐταί.} "δ ἙΩΗΥ ρηιε84- 

τε οί οἰχπιοι ἐα νοῖῖγα αὐζτοτίταῖς, ποις νῈ ΡΤΜΙΔΕ 

Ἰοππηςτ (οἰ πμιβοτιο οδις ΠΟΙ ΉΜΕ ΟΤΙΣ πριθὴς οὐπ- 

ἀρα ὶς. Ρυχαιτ ἀατοαι νος τοίοτοάσην Αα ρατθσρα 

φωαχϑίνπων ἑἀσόνις σι ζου ον "η"άι ἀνττορεις 

τὰν ἐς σαεςοοίσηνρτο τευ ΟΣ, ει Δδιιι πιοτς. Αἱ 

ὅο φοιίας ρατο Ἰυτς ςοηπ δέν! οὐ} παρα δούναι, δὶ ριφροῖ- 

υδηδῆὶ σώ ποι ται ἐαπίτοιη ( αυμιυῖς αἷν δος στ ΠΝ ν 

μαμὰ εχ νθαταν ἐπ ροιίας οἱ με άσαν ΟΝ ἡἶας ) ἅΜΔΜΔ 

“ὐδνοιατοην ἠδ ανα αἰ ρίο ΟἼπτο ἀπιλμ, ΠΟ Δ 26.1.1. 

νυ αΠὸ τούλνος ἐσηασιτι βοή αν Εα βορε βίο να ἐς τε ἐϊ- 
"αμην αν" Δέξετγ.1ς. ὌΝ 

4 Κιωβηοί] ἐρημιά ἰνοηϑν Πναὐαιωτιδος, σπρμ δονναι τον ποῦν 

τὸν τῷ Σανφι Αὐὐιζαι ἀανἀσην νοον τον ΟΧ ΒιΟνε. Πρ γλταν 

ἔ ἀὐβύρντς γ 
νι ἔλσετο σὸς οροιτοῖ αὐτλοπ (μιπη δά ν αἴας Ποιπι ἢς- Ζὸ τας, δοηρο ρυάοτς 

ἀετεδις φῇ τοῖον Ἐςο ει λπι ρειτπιςητρυς ἀσῈθατηγ ντ, 

Α 

Δηϊηγῖ ρτορτ ἃ ἱρεξζατε ὃ Ροϊ᾿τοπιὸ ψυϊμαμ γοιοῦ ρεἤιη- 
: ὰ (ετοὶ σογροτς ἰσγυδει ρ τιτα. ΑἸ τσίταγ μος οχρὶιν 

ΕΒι 1ο αΠνδιοπιψψχγια ὁα τοιπητηπιρατοηςπὶ ἰςηυυης 
εἰπιτῖα ἐκ απνηιθις. δεᾳ Βαὲς ςετὰ, 

αὐ ἀπίγαπι ροτίωρ φυλτὴ δά ςοτρὺς ρεττηςης: ποῆβε ὅλος 
ὃ». Ροτοᾷ αἱβιζειομζιν ἀςοίλταηρ ΔΗΪ μἀιμοάννή οὐκέϊα 
ἱπτεγριστατίοης. ΑἸῈ)} ἡσιταν Ἐχίτμιην (σὰ Ἰητοτίταπη ςαΐγ}5 
ἐχροῃᾶι εχίτίμιπ τοιπροτάγηπη: απο πὶ ςχοοπηπιιπιςα- 

εἷτοὶ (λτῖς ςυμηηιοάφὲ ροιῖς. ΝΌΠΟΙΙ ἐπίῃ δχοιαρίμμι ἐπ σοῦ 
(ἰία ἀφηοίξοτευ) (οὶ ξοπεν ραξοτιμνι ὅς σοτινα κατ αἰος 10 Ιὸ τηυςδίο, δὲ (νι πιοὸ φιχ!) σας ὄλεϑροι ἐς τεπηροτατεο 

τπεηλδει αητιοῖς. Ὠιςοπάμπι ΠΝ ΗΜ ες, Ντ (αἸυτοὴν 

δριατανξιᾷ φῇ ατογηην)οοηϊκαυλευγζαυα τμήςιι οαροιῖς 
το μἰ πὰς υἱοϊςηταλποῦ ἀντόχ ν τ δριστας ἰσταοτ 
εἰν ψυο (πταάτατα νετὸ Ἰγρία (Ἰπτις ια! τας, οι ντ 
14 ἀϊολχιγδυτατίο. ἤτληις (ντ ραάοις Αὐίοϊυαπη ) (γηβ δ " 

ἡμεκυν νοι, ποῦ α{πτετ ἀςοίριο, θὰηι ΑἸ Πς ἱππυ πιο - 

Ἰοεῖς ἀρ δ) αιηυ την: ἠςῳῦς ΑἸ ΠΝ δὶς ντοὶς πππιβςατί ριτο 
απὰιο ραμοιῃ ἐπλον τῆ τὲ, πη γε πη Μὶς ρετξατ, (εὰ 

«τοπιτλινζ(οτγυξταν, Κα οἴ, γε αυμον ἱρίς ράοτς ἂο τη μΆς 

Θ΄ μροῖς ἀιδιςοττιοτο ηυς ἰη ᾿νος ρταίριτι Ἰρίη ΟΝ 
Αιπάίτῃς ἀδοϊσατυνριστυς ἀὐτσαν οι γιβεσαταγ ἐῃ (οι Γ᾽ 

ὀχίτιο ἅς κοιημμιο ὸ ροτεὶ, ᾿ς εἴδει ὀρροιῖτί 

ασϑης Ῥερτίιις (υςευδδυἴς, ἐτοτινπι ἰοἰς τ ρατ, πος ρογσατ, ὺς 

(ςἀ κατὰς ἀοίτλιβαῖ ὑριατυαξις μοῦπο (] πη ς. ἘΠῚ σὐπηὶ ς 

ΐ ἔοτν Ἐσείοθα ργοροίτυς ηθὴ ᾿ποφὸ τη ἐχτοσηὸ ηὅ0 τεπΊς- 

ὁ ἀινο οὐ οὐνληῖτη οὐ θυζτίιιη δἰ πιοπιτοπῆθες, τα σῶς 

Ῥτοδοἢοπιθεκ,νι εὐτο ἰοιποτυννίριπιαν σοι τιποίαγ δὲ 

νὰ αν τορυί μι (Αἰϑυβ ἤθους συροπηὺγ 1 Τιπν. 1.2. δι 16. 

ἡμειπαδινούμην ρα νην ἐχρίτοατιγ νὰς ἀπειτὰ αινίοιι Ολ- 

οἰ φιδει βοῖ. 4.6. ἃς Ἰνιμς ἰσίάον {ς ΓΔ οἰ οράητον σα δος 

οη ἀπρλητςδιγὰ Ῥατηλοπ δ. ΡΝ οαυς σητὰην εἴ, 

ἃ θαυΐο ντατράτι ποτ π τ ἈΡΜ αἰ δον βοτίας νιδίον 

ϑοειθευς ταυρύσοσι ἃς ϑανατασινς. ἰΝΆΗΙ Βα (1 ν αὐ ρι 45: 

(οπεὶς ον όβοα ψηνε ραυϊᾷπι ζατο τατογτ δρίμις αὐτῷ 

ὶ 

ἡ 

: : . ἘρΗΝ “ἀπργος (τ χα τους ἀσχαητς Δ Πσάτας οἱ εχῖγὰ Ἐςο!είδηη 48} δαϊδλης οἱ 
- ἈΝ ; : : “ιν : 1 ὃ εἴεσατυην; ἘΡΗ͂ςοριπὴ ἐπ υάιη,Οτι 15 : ἱ ᾿ οὐδν ἰἀΠὰ 

ἀοσεπάϊς ραππιπι ΕςοΪοἰϊίς. ΝΡ. δι Ἑταί οίοανς ὅ, γα πιεασ νῖ οἴη ἀστοιη ἡΠι ἐν ὑμῖν ἑπῆεν το πᾶ ροντίποτς α ἀκονὶς ἜΡΙΝ Ἷ τὰ πδέης “τὶ τ ἐρικοραῖις στλάδυς τοῖς τγαιίτιις, σαλης Ροἰζσα νἱησα]α ρολ ΤΟΙ} οσητἸᾶπὶ ΤΟ]υΐιΓ. 

ἂν ᾿ ΓΝ τ νρειο ζρκιϊίο. 15 νος παρ αμάμων Νρῆνς σα ἰπι ἤρ πβσάς Αραίξοίής ελιη ἰρονίλτιο ΚΔΙΩΣ ΔΩ ΙΝ Τδν ς  χβίοπαμι ἐν ποὺρ τοίξαιςητο τἂρ. ὁ 40: δι τρία σχρ]ιολτίο ἀθαηιης νοταπη ὃς ζοπίςπταηςαιτι 

" τ Ἡ εϑα, τὸν λόγν. 515 γοσᾶς ἐϊοτιη) ῥδιαΐοενας ε ἱπαν΄ εἰϊς δυάίτάνν ἱπέοτ (ουμζδίος.,, (δε οπιηίπο ΓΣΤΙΝ τ ον ΕΥ Ὑμιν ἐς ποθ η δ ἃ ΚΝ ἴλην πεναῖς-., Ισοτοδειαπε ρίρθας,, τάπγσπ πδὶ νὴχ υἱάστιγ οχ ἐπ ς νοις : 

“᾿ ποῖπ νεγθουύι τι (ςμάοτοηι, ματίβὶ (νε ορίποτ) νεγρανος δατιπ ἃ νοσιηλ εἰς ἰτυης τιπιαγόπι ἃς Οοτιητμις, ψιλά κὐπζάθον να βαρ 

“." δυρα ἢ ᾿ ὑπ 4{) τας ι }: οσ0 νοι τς ασσαίι ΕΠπ|ῸῚ νογὸτείριριϊ ΙΝ ΠΙΓΠΤῚ νἱεανππν, 1} ψ00 ἠδν 

ἬΠΠΠ ͵ λλ Νπ νοἷυ 0 μος ]οιαἤιςυ ρτοεσγες το τι ϊδηοτς ἴθ ΜᾺ: ϑῊ γὐν τ ἀμ ΠῚ " τὴς γϑιτνὶ ἀεβινεὶα κάτο ἃ Αθολτ τοι ροχιεῖαγν δρ Γὶ - 

ΙΝ ΟΑ ». ν. " ΒΠἘγαείδευις ργσρηια αν! σεν εῖβος Ἀὶ »»"ἀϊο Πρ αταυοὰ κα ἀκηῦνι ὈΉΥΡΙΛΑ ΕΣ Ἢ ἈΡΡΝΙ νι νατοϊηζαμι (οιμντς, τὰν γοῖὸ Ἄομίπηαδιζυγ ντ το ρία ἀρράϊζαι αιοά ποη- 

᾿ Ἷ Οιπηϊηογδκωι, [ἃ εἴτ, {υπλιθά νι δοςίριτ { ἰπτογ- νοἴτο [Χ} 1} ΠΩΣ ἤλοχ εἰσείλιαῖ ν ἡ ηδαις ἐπυηι ϑαιαη ΠΝ ἐν ἀρυσιι πες τοὶ ΠΕΡΝ βασηα δεσεισατ . ὅυι μἡ {ρὲ (υπιμς. 4 ")ε ἡἰο 1) ον! οὖν αεὐνρῳ “ 

ΠΝ ργοι, ποίοπτς μι νιτισι Αροβοίο τάμε! ἰςοἶοι ἐκ ἰοπρίογον. τγαά!α οἱὲ οχ σα ἐστι μα! Ππ φυοτεκ παι ῖγοιε, φρνία ΑΝ ΝΥ ̓ Σ ΠΝ εὐ νι πο οἱ ἀμ οχ Οτγ τον. Κυρίον, Πεπ Πλοιπίηὶ αἰ ἀἰχΊπιαν ἩΡΘ ΤΗΝ νουῦατί ; 

ἃ ς- “πατταείοπειν ἰη ίταοιεῖν 6] Οὐννννο, ἰὴ ΟΕ ῬΑ ΠΠπΩν δύ τὴ τόνα 40 [αρίημι μος βαίγαμη,, ὁ τὸ ἐργρν τοῦτο ποιέσει δ μαι Ονἐ ἰφε κα, γὸ ἀν δ ῥαν οἢ μετ τ  Ἡομννην β τ δηΐου φὸ οἴνου! δάσο οπήρι παι με ίζαιψις πεηρο ΥἹ" 

,π Δέδδιοὶ, νυ ἐπτο! οαίτ Αἰανν. δοᾷ πναΐο οἱ τ Αἰ Τοιστατιθην Ρμ" [πεἐμνιϊηϊα αν] τόνε οτίλιη μρχαῦ άπ α ὁδ τὐκραν" ἣς ἸΝῆΝς " τὰ θα ναὸς "αὶ πα αι γεν οἴνου ας δι τβοτῖυτε. ’ πεῖ Ἂ 

ῃ επ|ρυΐεπν πα ϊινᾷοαι Δροίδοῖμε δ ον βομ ΕΠ οννῖ- γασείμϑμεν ἐπεοτρτςατατ, Κωνε ψνὶ οβεγάθω (ἢ! δὲ ἐχοτίᾳ Οὐ ἃ δου ἘΝ ας ιϑ 1) ἐγεη τὰ. Οἰπνθιλμα δἰυντατιν 4 Ννον εἴ ϑοηαρν καλά!" ἀπνιπετιτὸ δ πῸλ Ἰνοπλιδίίφον ' 

Ὺ ᾿ηλς ἀθτα ρτὰ αἰϊοις νὐξ᾿, ποῦ γι ἀμ! μι ΐατᾳ, «μιὰ μιοιίις. ςτὸ (ετιιοῦς με μ φ (Κὶ (Φεδ,. ᾿ Ρ ἰκάγασι, 118.17. ; »" Ὁ ; ἐὺς ἄρον ΜΜΙΝ" 4 | 

ΝΗ ᾿ ᾿ ᾿ “ λιω" ᾿ : ᾿ Ύ. ᾿ 



Ἂ ΝᾺ ἮΝ ΓΆωΝ ἐς “ἢ " ΨῈ " δέ  π δ ν}.. ὡ . τ “ ' ἌΣ; , κι . ΤΩ ἃ «Ὧ ᾧ Ξ τ ᾿ 1 τι ες ᾿ ΄ ἷ Ν Ἷ ᾿ { ἌΣΩΝ ἣν Ν ον β | , ; ἈΙΝΤΗΙ, Ὁ Ὁ ὃὖ ὖἷΠ. 1, δὲ 
πὰς ᾧ 

ῴ δ; τἂν . ὁ} ἢ 

: : : 
: ᾿ ᾿ ι- ΧΕ ἌΠΟ ΘῈ ΓΟ ἙπτΩ τς ἀκ ῳ ὦ ὲ ᾿ ᾿ ΟΡ ιν ΓΟ Ἑ Ρ 151. τ , ᾿ " . Ὅν ἡμϑἰ ναίων. δε ΕΠ ταῖσι ἱπζοῦρταν, 6ἰς, δίφροι ς ἰατις ἐπτ6}}} {αν αι ἤφναιον, Ἶ πόμνδ δὶς ᾿ »ι 

ὌΝ - ᾿ Ἰοτίδανίαἑ μαι ἐχ οε Δεῖν, ΙΝ ΠῚ πνῖον νον ταπίνμη ἰςεῖας λα οοάεκς ροίι ὑμλυ αθεθδὶ δὰ ς τ ρτάπι ἱπιρυτορατίοη ΟΥ̓) ( πἰδι δά εἰς ἱπάςιίτα. Ρίνοτι αἰϊκου Ιεζόμιοα ἐλητὰιη εχ κα ἡπιογρτοτι,διν ἐὐδολ ναὶ ἩΡΩΝ ὍΣ, | 
ἘΣ. ἢ . ; ᾿ ὃ φλονμμος πλοίΐο Βοιιλμι ςἀυδιν ὃι Βομαπι γατιοπειη. ἄτη ἐπν δον 4}, δις. Αὐριξίπιις πσάῶε ςοηιγά βαιά. ες αμίο πιο ἐθ ἴ ἊΣ ατὰ ἴων ᾿ιᾶσο οομ παῖ, εἰς. ποττις ΚΗ βνηιεσον τἰοὐ εχ Οὐαζονα ς  οτπι ᾿ δῶ ᾿ ͵" ἐεππὰ ἀξίην Ἰλδῦ (ιδιιοιτ εν μέρη Ἀ μα! ἀιξοτοι. νος πίαπυπι δἰ δα ἐπάϊοαι ἰςγιουιεπι ἰατὰ μοβληιρ [ ἐν εἰἰεπλ εχροηὶ ροίε δ 

, ψιιΐ ἀείαριεμτι τάτοβεῖς δἰουδημθιμα ως ἱξδόγαῖν τὰς ἰαννε τ Ηὶς ἡοφυφργδηιαμίσος {ρτὰ, 4.τον Οῇς Ἰΐον ἀλλ ῥνεμρζειάνονξ εδΐγννε, νά ἐῇ βφων ὀνιθν υϑι βονιθῖον μο- 
πος 

τ} πιληαἰζειρεοτμηι ςοἀ πεῖν πάθος φινρλνιϊρὸ πεν ᾿ 
ἅ βασιεῖίς ἀρ ἀφ καὶ πόρνοι» τὰ νὲ {ρρίσνάμην τ νοίδυπι ίι ἀμ : αν 

' ; ; πον γί ἀο ἐλ ταπτὰπι ἧς ἀαάτυν (6 φιοτῦ βαζιεῖίς ἀρᾷ ς ; ᾿ Ι ΠΤ ΥΝ : 
μὲς νὸς "ρίας: ρητηοςε αὐθδιεγι οἶς δἀητοπεῖς ρΡυήίτ: ὩυἹ ς τῖ οι κε} μοι βαγράτιιπ τεττὲ ἀσζομηπιοίαιἐ:" μενα ἀς ἐε ἡρήραὐλὰὶ 88} δἴωτ ἰς Ἰοσυεαῦ Αὐξ 1}... ταιησὴ Το: ποῇ κὰ ἀυτὰ εἰμι ὙΡ ἔθει ΕΣ πὴ "ἱ: ᾿ 

ἈΝ , ᾿ .- οἰππε (οπίει. [ : Ι ἰιθτο ἐς άο διοροῖ. ρογίμοτια ἡ δΐο πορεγιδῃ Οὐδεοι ἱεγιηοινα ἰάοἰτ 60 οἱ , 
ἢ “τ. ΡΝ ΕἸ ἢ εἰληὶ εἰειειν ἀουϊεῖ ας κα  ρνηδια Ἀκῆὶ ᾷ ιβτις εριλιζοῖτα ἀρώρ μαμὰ ερηῖ ΝΒ ΓᾺ ἃ Ἡλβεῆς ἰῃ ἤαῖῖοε.,͵. ςεῖς. δ.ὲ δὲ μἱ το ςοροτήδὸ 0 ἀὐπεπεῖς τὐϑὰ ἘΥΈΚῚΣ ᾿ 

ι ᾿ ͵ ᾿ : ἢ ι , ἃ. υἷο ἔετ. νεβη4. ΝΙεβηε ιια ηνο. ᾿ πὶ εἰ τοπηοσε πη οἴ ἰΔΠὶ λ ᾿ . ἣ τῇ ᾿ Ἰυςτὶτ ἡ αυμπιὶ {4 (ςπιεητί πάσα . : 

: : : δ᾽ ὶ ὄυμη ὅλον τὸ φυ ε͵) [νει ΔῈ ΠΟΊΟΙΤΙ ράυλι ᾿ εν.» δ ὁςττμ ᾿ 1Πὶ ἐν ἡυμῃ εἶτ (πρρίογε μιαϊυςτίς ἡ 4υυῃι 
᾿ ὩΣ Οἱ 1.9 δαὶ ἐπ μικες ξ μ Ε ἀν Ν ἘΡΚΟ τἌΓΩτὶ ξοῖαπι πιδίλιῃ ἰςγιηςη- ἀμωμ [ευπινηνωπν ΑΝ βιαποπάμην δε κἀπιεῆ Ἐκ ΠΗ ἐπε θὲ ἐπ Ρ ΣΕ Τοίπιτιεῖ ἡεηις ἐμ ν εἰᾶξ ηος Αροίζο]ιις οιπι εο οἰ - ὦ Ἃ 

᾿ ᾿ υμ9}5 " ᾿ : ἐδ }} αν ᾿ . [τρρξαπο οὐντπηρὴι ας μοζουόμος ΚΟΡΜΠΕΙΗΝΣ Ὁρν ἡδκω στα ἐμέι τ οἰ ἰδοτς. φαμϑες γἱ βιογῖν δι εἰς ἀρ ηοιίς (οὰ 4μν ἣν ἰοιτάτοι. Ὁ: " " 
τ ὡς ᾿ . 4 Σ ἼΕ ᾿ ἸῊΣ [εν ξ.4 ΠΤ ἢ ᾿ ὀόδαο ἢ . 

ἘΌΝ ᾿ ; χρυγρδῖς ἰρ,τυγ νοῖι5 ἔοΓ-τὶ γ)] ἄχρηνζαιε ἐχίιην νε- τϑείαγν ᾿ : ' 
: 

ΒΑΠ}υἤοης δά Ἐ ι ; μω λα αὲ υ- 1} 8 χρυ δ 
ἐν, ᾿ . 

Ι΄“ χχαϑαρᾷτῃ οὐ τυ πὰ Π ἀκ {π|͵|ὲ [ενπηθμένην,υι βιμ πο. 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ] 

: Ῥλίοα ςεεξυ ΠΝ ᾿ “ ν "3 ΠΓ}1.,|. νῖ ἢ πομᾶ τη δ, ᾿ : " . τοὶ δῖ ἑ(ἰο]ο αῖγα. δυς 91,4 βϑυμέθαἴοῦ , αν Ἴν 
" οι ΠΙΘΉΙΝ ΒΘΣ ἐν ἰω γα ἦτε νέον φύραμοι, καϑως τὰ ἄρας οἰλὶδ ἡ βοχηγοητὶ ἐχρεζίος πρήας οὐ ποι μὰ ἠ πόρνος ἡ πλεονέκτης. ἢ οἰδωλρλρτρ ἯΙ ͵ Ἡριπρ αν δυῖ εἰδῇ ιν τὰν Ἀνθιϑ. ΜΡ, μϑ με ϑνμε Ῥριν᾽ Ἦ τὰ 

' -ς ποείδευν κι Ψ ᾿ λε᾽.. ." ε ε η ες δὴν ᾿ οι 4 ᾿ (45. . Ἕ 5 " ῃ ᾿ 3 Υ ῬῊΣ “ἱ φάει 4.1 εὐνὶο- 

᾿ ! , ἐπηραταπι ἃ ἄζυμοι κρϑ γὺ τὸ παῦα ἡ ε" ἢ ὝΝ ᾿Ετομι Παίς α ΠΟΥ τ} Π|» ζγο] [{{βεωπν ἐγηνοοίαιμε ἐβ (ἤν ἢ χρίδορφς ἢ μέϑῦσος, ἡ αὐπαξ τῷ τοι .] τὰραχ τ᾿ οἱ οἰιαλοάι ἡ ΦΙΗΑΙ “ἢ, ἐὴ ΡΣ εὡπῃ αἰα: ἣν τοὶ 

ᾧ . ἽΝ " ᾽φ- } . 
. . . ἂν : " 

ὃς ΟῚ ν, τ ἱ . : 

τ ' ἐμὰ κοπς, λυ 9Ὴ Χρλφῦς. ι δ ὍΝ ἰἀςτΠςάτα «(ἘἉ, πρηρε τν ζω μηδὲ σι εὐ) ίοιν. ᾿ ης «ἀλεὶς αὐὐάςπιν, [ ἣν μύρα παρε 5" ! 
ἘΞ : τς ἢ 5 ᾽ . γ{ἴυς. ᾿ 

᾿ - . Ι : ; Ἢ "οἱδι ἀξ ἐμ 
τ ἘΣ ἀεί ονκαεῖν, ἌΚΡΟΝ, ἐπ Εν ΤῸ Παιΐς "Πἴξαπι αρίτοηνος πο 8, Πιαῆνε ριον, κοὴ " ΜΞ Ψ0{ΨᾳὌΝ ἵρρν τοῦ ΠΑ: 6 Ομὶς ας Η τὸν ᾿ ἐδ ῥο μαϊκανι ἐπ βρξνννν 

.. ὅἷ ἐδ Ἰίσοθαι ὅς {γζε ἑορτάζω μδν μὴ ον δύμη πα- Ὡς ἐλ ϑδόρυμν ἘΠΡ ΩΝ ἐο βεσνομῖο υειετὶ, πιὰ τί γάρ μϑ! καὶ τοῦς ξω χρλρθιν χου χ᾽ δειλὰ ἐς οκίγδηο}5 10 ᾿ δῖς ἡνία ἀν ιν μὴ ἦμινν “ει χιμασε 
5 Π,. ταξιϑεῖ ρβαηἰσ 9. ᾿ς ἡ, 2! ΣΝ 5: : ς ᾿ ὭΣ ἐξ ἊΝ . ν ἐδ τὶ ιὶ ιηἴ νΟ5 1ι-. πο ΤΟΣ 

“ μι» ὑεῖ, "ἀ. λάμᾷί » Νὴς ὧν ζύμη κακίας χα ονὴ [ἐτιηδσηῖο πλα] τὶς ὃς ἱπῇ τοδί"! 1" Ἡπλομὲ ἈΔΠΙΕ τς: τοῦς ἰσω ὑμεῖς κράνη). "Ε ἀετὶς 401 1ηι5 [μὴξ σοι νι ἰκα!μὶ το] πηυςηόϊ, - ΤΗΝ φίας, ἀλλ ὦ ἀξύμφις εἰλικρανθίας καὶ ἀ: τατ15 υ(ς συτῇ ΠΟ (τῆς γδξῖς μάθε την ἈΡΟΗ οι ἣ ὶ ἀεπειον ἰς νετὸ ὕςμς ἰι.- 3} Νάπεφον φωὶ ον ἔνε 

Ι. ᾿ Ἀαυείοις 1 φ ΕἸ [γηφέθ Δ! μ (Ὁ νει ἐήδιη, ᾿ ως » "ΡΜ .ο Ὠς φχίγδης!5 νετὸ 12) 6 μ5 1ι1-- : Ξ 

ἢ ὶ ᾿ ͵ ἥ . ἘΞ νει ὐπὸ ' ΚΑΤΑ ΕΝ ᾿ 245 κ}1 ἘΎΝ ΟΣ πῇ : Ῥεμ ἐμά εαθι. , μξε!ε 
. ΗΝ παν ηο Απσεαξ. - ραπήδιω Πιπςοτλτατὶς ὃς νοιϊκαιίς, »] δεείρβ οι μειφιν.-Ὁ "ἢ τριὶ ὃ ἔξω διΘιρὸς κρίνοι Καὶ ὀξαρει- " ἀϊοατ. “το τε ρίξαν χαπι ἐπι. ΠΤΉΡΝ α, ΔΩ 

; . Ἶ : ἜΝ “ν ΤΩ ΩΣ ; Ἔπτωΐ ὅτ: ͵ }. ᾿ .Π : : 
Ι͂. εἰκέμῳι ἐν ἐε ὅραψᾳ ὑμῶν ωΨ τὴ δ) γ!οολη μὴ σιωνα-} 5. 9 ἐμὰν νοβίςΊη ἐρ᾿ το; ΠΕ 2 πὲ ΟΝ ΠΗ πονηρθν οἷξ ὑμδ αὐοτν»-ς ἼΩΝ Δ δΧ νοι ρί!5. : " 

͵  . τηόπτονν ᾿ς ζοιῃπιλζςδιηι ομπλ ἰζοιταῖο- ἱκανὴ μ ; . ἐππνς - ὴ ΟΑνινν, Ἂ- ᾿ 

. ἀεξυαίει, νωμγγυῶτα πόμνοις. 5 ΠΝ ὙΣ : , 4 ριον. . ς- ᾿ 1. ΙΓ ΟΑΡ, γν ᾿ ᾿ ἽΝ τὸ“: 

“ ᾿ 
᾿ 

“ 
͵ 

Π 
ἢ νῷ 4 

᾿  ἠὀἀ,΄ν τ Ροικοιοιαπν, ᾿ τρις, '  - Κεφάλαιον ς΄ ΙΝ Πίμηες αἰ χυΐς νεπτῶ, ης- 11 Α ἢ 4εε αἰφνμε νες κ τεμῖα χια- 
Ι ἐν "οἤταπι νι ἅ. ἌἘᾳΕ: ᾿ν ἢ ἊΝ τ Ατἴποῃ ΟΠληϊηΟ εἰμὴ ἰζοῦ- τὸ 95. αϑῆμε βνηϊια- ᾿ ἃς Ὑ Ξ - “Ἱ 1 ᾿ νυ, μα εις πιροιῆ ἤὶο ἀς ἔοι ςα- 

5. | ᾿ τς θγῦηει Ιζα!ου σποντῶς Τοῖς πΌρνΟΙς τὰ κοσμον, τἀτουδὰ5 τηπηἐὶ Βυίως ἜΔΕΣ ἃ τὴ Βεΐμα ηϑάν, ἀμ αμ4- Ολμαᾷ σις’ ὑμδμ, τέάχμα Ὁ θοῦ) μαῦςῃ8 αἄιιοτίι αἷ- δηλνν κῶν οἰλνκανν ΜΝ ἰἐμἀϊοῖην, τς ἢ | : 

Ἂ ἦη ἂι [0[| ᾧ- ͵ δόέ΄ἔΠοΠπἔω Σ ! ἡ ὦ ἡ ἠδ ,, ὁ οἱ " ἪΝ Ω Αἱ . ν΄, , | ̓ ἮΣ ἐν ΩΣ Ξ ὃ ἀῶ: δ ᾿ Αἢ ἰἴε δᾶ ἢ- ᾿ “ 

ς 1 Πἰλαυτοῖς φύπω,ὶ πῖς πλωνίασαις εὐ αὐταξ», ἐλ νὰ ες τραφμυνι καὶ εὶς πα πρακ μας Τ᾽ «οἰς τὸνύπιον κόνιβαι δῆ ξειῖαν “ιναἰεῖο ακρεηῇ ὦ τ Ι στιν ΜΕΝ ' Ἐμ Ὺ ἀρϑόρῳ εἰδ' 96 ὀφείλετο ἄρα οκ τὰ] ""]αξγῖς: ὉΠ ουμδ' ἀεθετὶς ΤΠ σοι, 1 ἀεύμκι, ἀπ μιῖμν ἜΣ ΑΔ ἐπὰν 8- κόσμρυ ὠζέλϑοῖν. Ἶ 
ν Ἅ «" 5. 

ἀσικώονγζαὶ οὐχὶ δὴν τὴ ἀγὼν 2 ὁ τημη4ο οχἶτό, 
, 

: εχη]}ε. . “ 
ἐς πα ΣΆ νι, τἢ Νάῆς διιϊοπι (οτἰρίι νὸρὶς ῃ Ναυὶ 5 ἔγραψα ὑμῖν μη συωαφναμί- , 

ἰρμμτιδολᾶς ποη [δ ἰΔηέϊ9κὶ ρνἀ μινέον, δἀιηδπ ει πὰ : . Βα  πππνᾶσῳ- - : : ἥ- διἷ, οἴη ποτ ! 
ΝῊ Ἂς 

(θυ 4}}2 τα 
(ροπάξι, ποὴ Ποοτειρτορίο οβΐςη ἀϊου] υπν,ν 46 οςιΝεαυς φηΐπι ροτ (ε πιᾶϊυπι δ, 4 Αἰ (ς ποι Ῥιοίμθεις φυοηνίπιῇ ἴα ορὺς ἐν ᾿ δ λδῳ τὸ μεῖς, Ἀείροπάςε, πὸ ἘΉΩΥ ῃ οεἰδυ5. Υ νὰ γε “Ὁ : 

ὲ τὸν : πὴ Α ΚΊΧχι} Νηης μέθην Ω βυο- γεσωγίεις Ποοᾶς οαιαῬεοχὶ πιογΓί(ςἀ (δηζὶὶς ἀὶ οἔγῖδιι Ὁ ., 
᾿ 

| ἐἀπερυείεᾶιε τα ᾿ ζὄπι σδιπιηί, ἐρ οἱ Ὑπῳαὶς ἀρ τωθριρεςΣ ; : 
Ν 

“ ᾿ εὐτη, οὐ ποῦῖν νι ᾿δὲ .ν» ἣ ; ᾿ - “5 πορῃ εὔπη [εν “54 - -- ᾿ ἜΝ ΤΥΣ , ᾿ 

| τῆν, εχ, »υϑαιφόώνης ασελφὸς ονοκαζόρμος,) ἡ ταξὲς ποπηιηςστωτ, εἰ (ςοετάτοι, βίστεν πθηηηαίην {πη ἿΞ της ᾿ ἜΗΝ, ΜΝ : Ψ ᾿ ἄοπιιδυ, ὥξι ἢ Ἀ ἔξεη ἀρ α  Ν ᾿ ᾿ δὲ 44: ἀν αἰ ρ ψμλρμμ εἰλέρ, πολ σαθ τὔθν ιιὰπὶ διις Δά μᾶηο νἰτλῃ) Ρειταοπτίδας. Ὁυσῇϊο νοτὸ ργοροπι- ; , 
| εἰξ ίφας ποίϊεῖς ργοοι! δ οῖθε δςλπνὼς, 5 Οεξηςια υ» ἰάπι δαυΐεατ,ᾶς αυσά ἄς ΠΠ|ο ἱπεςυοίο ἀϊχοταιγὰ ἡ αἱΐος οὐδ ρα 3πν βαριεἰοἵον, δι Ὠίε Ὶ τὲ ςεττὰ οχρτίπχεπς Οτῶσι : ῬΈΕΙ ἱ ὶ Σ ᾿- τον ᾿ 

᾿ .} ὼ ες οβεμάϊομδς Βεοϊςλπν ται δαιτοςγοὐοπάε Γοι ποῦς, 4} δ ἱρῇ ἘΧΈΟΟΙ ς  «οπιηυπιοης πε οτάϊσς Ἰερί εἰπιο εἰϊι Ἰὲπάϊ. ὝὙ ΕΛ κὰν ὑπῤρ σεῖς ἐἀρίδῃ- δ᾽ ἀν ἀμεντεπν πο τα ἙΤορυογοῦ, ἀι4Π15 «Δήςπὶ Ὧ- τυγηοῃ ἐπ το μϑταε τ τὰ ἐὰν ἀντ Ἀκδηη ρα ᾿ κ 

᾿ | ἀὶ εἰδ  ἔδοίδατν δὶ ἀραρλ5 τοίριοίτὗα φυΐρυς οαυα ϑοπιηὶ «Εἰσοτδρακατννεῖ ςοσιπγη δίῃ να νίκη δ. Οὐ διὺ Δ ἢ δὴν ποιά ε:4υοἀ δ ἰμίυπι ὀεχὰὉὦ μὰ ΤΠ ὉλΕρο γοτὸ γοςαρθαίαπι Οτάειμν εὶς ᾿4πὶ ἴα- τῇ τίς, Αη βάς!ρυς Ομ ςοἠϊοιεης) 4 106. ΓΥΔΙΓ 
Ι ᾿ Δοοὶρίεπάυπι ἐπρηυς ρυίδι ἐετῤο ιν ϑναῦτεν ἀρ ΑΝΟΜΙΡΩΝ ἀϊείην, νοὶ ΟΠ εἶα φυς 411 διέ, νεράγομείδυς 810), παι Πκλεῖθιις Πιρὶ ςἔλι, φοπιὶ» πολι παρ πτια. ΕΡ, Ι “ΠΡ σε β Ριοχὶ πιὶ ξπίφυε ρερχὶ λὲς ἰας εἰ ἕλοις ἀἰς ἀοδοἠεγίηιρς τὶ, . ὃ " Ϊ 

, 

Ι 
ν 

προτο τ 0ὕ0....ὕό. " φέτψις εἴτα αμία! τόποῖς, Νλαν Ἐελβετί οἶα; ἡοπισα 
εὐπγαταθιη, ρτορβαινογατη» υαῖον της εγάης (ογίητἰλ), 

Ἰπτε ηψιο αὶ τἰϑυϊτατίς ριιάτίαπι φυσγυητ δεὰ (ληὰ τιϊς 
., 

{ Μαίζανν, φὕραμα. Μαἱσ, Οὐπβενβονεπν νατὶ με μιλπυΐς 
ΔΤ ατίηις (οείρτογιδας ἱαῖρο νθιτροταγ,. Μύτδυις ετρο Εταίς 
πῆὰς ἰὸς ἰη ἰοςο τὰ ἴῃ ργώχιμιο γοιίηιμς. 4 Εἰ τηλρρίανι, 
ζῳιμοῖ. γυϊψαν,Οὐνομπρηε, ρϑείροι ]υοά γΟργειοπάϊς ιν. 

. 9. δον, ἔγγαψα. ὅς, Φ ̓γες μος ἐς μὰς τρία φρηίιυ]1λς- 
ΣᾺ 4ιοπια ραυΐὸ δος τοι οτας ἐς ἐχρυιϊραηίο κεν. 

- ΠΠρητούςα Πἰχαῖν ἢος ςομέστας ςιτὰ νευυὶ δ, μην 441. ΡΥ ΟΤο 

τοῦ φιία ἔναίπιαπι ςοσζετίς νος ἱπίοςο Ὀεϊίαπι ἀμεπο ιν 

φίζιίογς Νδιῃ ἀυῖ εβ μοι νἹάδρ φυοά ἦς υἱάιειλαι μἰληλ, 

δίς ἕπτ ὁπιηΐα, φαοσυηαιε ᾿ποῦο ΔΟΟΙριᾶς. 

τά εἰς ΟΒτηπιληλιη βάσιῃ ποπ φγοβισητίαπιν τὐϊθιιπαὶ οἱ 
ἐς ἀς ἰνλας νέτα δοπὶς σοπιζουςτϊὰς τῇ ἴὰς νοςατε. Δάἀ ν 
νης νετὸ τ ρΓεαι Πἰοτείροπάος Αροίζοϊυς, γε τὴ μας 

(υοΐ επὶπι 50 ξαριτα σοῃ ττὶ ροίπε ἰρήϊυς τείροηῆο. 
Ἡλν ϑερο ε βει ἸΔοἱοἰατδα:, φυτι ποη {τ νοῦς. 6 ΟΣ 5: ταῖες οἰΐςηι Οογίμι!}) μας: οΠΠ Οροττιης, (ροτ- : ᾿ ὲ τλτάτασ ΟΠ ΠΟ 6 ΠΟ ἴς, οὶ ρρτοῖς οχρ!οαγὶ υδοληςῖ μλης φαςτίοπεπι βιταγαπι Αι Πς:ιοπίαπι ποιπο 

ῖ ἶ , (ὰ τραϊὸχ Ι᾿ψιςητς, ςρῃηροτῖος ἣος ομλπιπο ποῖ! φορόυ τἰδῖασι τατον Ομ πζιαηος Βαϊς ΣὐνήοΝς ὑὸς ΡῚ ἱ "τί ργαπάι οςςλιίρποπι ἐταςτὶ ργωθεῖςς, 
ι ἐν ἐτννὰ Ολίατσινε Εταίτμιις οδιεγηαιτ. " ᾿ τονειῖς ἧς φιιαρίαιτι ἅΠπὰ ἐρηἰοία 4; ἱπτογοιδεγι, ΚΝ τς οηιηὶ ἢ ψαεχ ἠς φια ροίϊτο ἴῃ ςος ἀϊξεῖ, ααίδιὶς αὐ }}α ἐτᾶι γερο ΠΝ ἫΝ ἐρ κὰκ ΣΕ ΥΒΕ ἜΤ 7 ϑημεοβώ βτπν, κα σῶς ἐφὸ ἄξυμοι. ἃς, Φύραμα, ἰ πρα ν. ςτίλπν ρτοθαίγης οἱἘ Ραμ αιη ρίιγος ἐρηγοίας τοῖ ἀπο πρα (εήβεις ᾿ οϊογαπι πτογος. Ὀραίχας αλῖπαιτι πὶ ΟΠ 2 ιαα Μ ; 5 

7 ᾿ ΝΥ Ή ες νηϊπο πὶ οο] ]ςόϊα Ἐσοϊοις φογρυ9; ἤπραἶος ἀιι- (ςτιρα! Ομυὰπηηιος μοάίς ἐχίλην.. 4 Νιειοηνὴν βεω- Ν ΠΤ ερῆγάϊοις Δεγπτος, ἐίριγιζα ἰπποίάτος, ἀσιγαδξζα γοῖοῖς ςὐζ- 
αυριϊδηςν εἱς οτβο εὐοῖ ὁ οστυ (ςεϊοζλτωτα παι, νὺ ἤοας 
τι ατίαι απ ραν τὰ ςτιδι τὴ νπιπονίμηα τοῖὰ Εςξοϊοία {τ ΠῚ 
Ῥηγδιαυα ςοηταρίοῃα ἡ λις ρείὰς ογάς σοπταπχίηατα. 

᾿ ΦΕαρ περι ἐχρετίει ἄζυ μοι. Ὑ αἰσῖλ Οἴαοιιην νουσα πὶ το- 
τιληνε δὲ πος αἰ δ ὐμψαιαν ἀς ἀϊοθιις [κἔλις Ραίνλα; ἀσοιος 
τον. Ετα τπιι5, ἐβργνεμεμεν αν διριὰ, ἴταρυς ἰζαυοιντε νοι!- 
εἰἦρ μαμποὶ ἀϊχίς ἐεύμισητο ςατοητος, 4 εἰεηδην,ν γάρ. 
Ετωιίπινς ΙΝ Δεν δ υἀερτγαιμιὸ, (να οριποιλαιι ςοττὰ 

«041 δὺς ουαμν αἰϊαιης εἶτ ρτο ηοῦυὶς ἢ- 

τοίην, μὴ συ ἀνα μὶ γυυῶτῃ. [ἃ ἐ Πιρκοιπιμογουπι μαθοιςτις ας 
πϑδαταϊοι ντογοιηΐηις “ 
10." μποῦν ρὶ οὐ Καὶ ρτο αλλά ντ αἰ ἤερς, 
Φ «1ἰϊοφυΐο ἀεϑεέν [ι ἰλιαὶ ὶ ποωρνάν ἐχίτε, ἐπὶ ὀφηλετε ἄρ ὑκ 

ν κόσμον “ζελϑεῖν, Το. (νειηςο Φυνάσι [ὑάϊοιο τεέξι ε- 
“Ροίμυις Αυϊηας, μιγοι τὸ ἀΡ Εταίγο ᾿ς τὴ ἴθτο ἤλρ εν τοῖς) Α]ΠΙοψυνα ἢ ρτοτῆις γοδὶς αοιϊιπςπάνπι αι αὉ εἰυἱπιο- 
ἀι Ἰιοπηίμ ζομίοιτίο, νυδὲς οχ ἐρίο τθμπάο ἐπυϑμηδα δ Ῥύγιοι: χο εἰ. Ὡς ἐἰς ἐρίτων Ἰοψῃος φυλ ἰῃ τὰ ΕςοϊοϊΣ νοι θυ, Ἰοί φπριθοία, 

Ε ἐτιβιαίας, αὐτποίξτα τὰζοῤττας αἰπιίς ςτίλι φιζιῃυὰ Ολτις 
{| ἰἀςτιβξιο, ρεπ ἄσαῖ ; 4ιι ἐἈπιση (υρισιοης ποίτωιν Εταΐ- 
ἡλατπ βτάθατε: ( αξεγὰνη αἰνον Δη ποταιμτηις ρα ς [να ππςῖο- 
πνηςὰ ρτο ἀΐ πὸ Ῥαίςῃς ψίμτρατι  υν ̓ὶς ἀνειταν 
Ἁιις, ἐλάσαι ῥτογίιν τάτιοῆς {1 Ῥαυὶς ἐς ἀισιίυς εἰΐς οοι- 
γης ΟΡΗΕ ρτο ποῦὶς τγδάϊξι ητϑς νι υ (μη σίης οἰρ (]ςτη 
Ρίο δοδις οἰδιης, ΦΡιοπούμ, ὐπὸ κμδί 1ος ἀςοις ΙΏ 
Ψοιἀπιατρεκιάτίοις, ὅς ἐδυνοῖν (μιπιπο σοι σπῇι ἰεϑυτι 
τάξει, ἃ αιημιὸ οεἢ οτιοίν πη. 

εν ὅς βεβαιμφακίανεννι, δον νέξζωμᾷ, γυϊραια, Ερνίεννων, δα». πδοπρε εὐα Ραίς βα(οίετεῖ (οἸσινηι ἐριο ςεἰεθταε.. 
δεῖ ριαίαι αὐ τοῖον {Πο9 ἰςρέσιῃ ἀνος Δι πιογ πὶ ἤος τες ἰεὐτς, Ψωτ οῆζο Ἀροίοϊυν νοτὲ ἃ ποδις Ργαίατι αυοέ μὰ 
δμζλ ἐςτοπιοθῆν ρἀμπηδταθαίας, νὰ ἄξων ἡ: τηλέξαιο 
“δυσπείς οὐδ ν ἤτον ἔςεννσταπι ἀθμ; μάδεγο, ἃ ψιο ε- 
τλαν, πουὺ αυσάφιν να ψεπεῖς, τοῖον ξρτεηι ἀΐον αδι- 
πρανεῖ» υν θυ ηλογις ροτ᾿ λσηδιπ ἤοῖας : τα πος Ἀοά!ς 

’ ΟΙΜΗΝ ὡς οἷ ἔδιμο! μοτδξβι ρατιζιρεν ἤέηι, κότα νι. 
ἴδηι ἴῃ. ἰμΠειτίὰ ὃς ἐπεοξ ταῖς ἐοη μη φίπυκ. 1 αυτοὴν βειὶ 

: 
40 λιν) οδάξιη δίηυς ς ἰπεϊστα, πρῃ Ροτεῖ [ἰ (πγεσπεηγητι ἀριιάᾷ ρθε ἐπυεπιαιας, “4 οἱὶ πηὶ ᾿ τὐβέλα ἰω ἈΠ} πριν ππἀοπηξον, ἰοιζιτπιν τϑάϊςιο αὶ ἡρυϊε ἰιοαίζέτε,δι ἐμέϊ «ασφυς ρυπέιδει ἢυάφῳῃμυν, 

4. 

εἰσ ΟἸνεῖ 15. μιδὲ} εἰς ρος σΘιππιιιν 

0 τὰ 

γι ισς ἐυξιςι αι ΠῚ 

“ιν Δο τὶς ἀἰορ σα Δ Εςς λιτὰ δά δυβίοιη τοιοζατε, ΠΟ ἁὐτξιη ἀ6᾽ ἐχτοτίςνηνος εἰοίδοζις δηγδως πησάὶς ΟΒη- 1ἴο Μιςεϊξιοοις Σς ἤ 
τς ἰοεις ἰτὰ ΟἹ  ἰμῖς ᾿δειμίνμνν, νὰ ονην (πε!ενήσυν ὀοιακὴ 

 ἰδοῖῖς πὸ τητοῦαι ἀμίμιο δι (οῖ- τὰ φοἴατιι: ψυςπια μούνη αἰ μασιν ΟἸ δίνης εὐπγὰ- Ἰνσληὶς ἀὲ ρεςςατουβὰς εἰδυη) σιρίςδας. ΑἸην ρ᾽λτόϊ ρο- πη πτογργείλει, Μ φην ἀοδειη ἐκ πιμη «κι [41 οὶ ἀντοταὶ ᾧ- 

τάσιν μὰν (τ ἃ πμηάο (ἰά τῇ ΑὉ “Πἰς ) εἱς ἐοιμοῖον. 
5.4 ᾿Ὧμοιηιηις ἤλης δαροιτἰοποη) διπρ]οξζατν προς ἀψρι Ἰωδιιείτεγ Ὁ υἱα Ἔπτοι μνφὰ ποι ίξ οχειαῦςον πιήϊοα- τ Ν λιν νεύσει ἧις νοιθὶς Λροίζοϊις τατοποη τοϑάοι οὐ ἐς ὀχιτάΠοις ΠΗ} ἰἴλτι᾿ οἰ οἴυι. διαιαίτην ἀμτοιη ΠΠῸΝ 

πθλι 41}. Εἰ αίπνας ἀσπναις ἐπι ει βιςς ΚΆΤΙ, οφωνεν δὴ φην νά είν τ ἐ πομράν εκι|εἰν. ἀναμε τι τ 
γῇ ραν  πϑτὰ ἢρη ροιΐυνη ρεοθλτς. ΝΑπιρυστιοτψιλη φυθᾷ πο ίδτις ςοπιξηιι Ρ(Ὰ (επτοητιᾶ, αΐψηλαν ρυῖὺ [δ Ἐ{ ἐφόιλετ ρτο Ντπᾶιη, νυ ϑιλϊα «οπυετιίς, ἐλεννεναεννγώρες 

ἀιαημς ἰη μι}. οὐκ ῶς 
"14 {ζζιρειπὰ Ἰηυσηίαπι, πε ἡ] ἃ { ἔσει Πιν φυυβ εοιτυριὸ 
δὴ φιμίνυίάδιῃ ἰοβ τας ὠρείλοτῳ, 

" δέφωι φινην (Ὁ ὲν δον ἐφ ηΐϊ ἀδιλφὲι ἐνεμλζόμμοι νεῖ 

ὺ Π 

ταν ἀροίζοϊας. οι μοὶ ἴλη} ἐχ νι 

δ(ἰοίας, 1)ς 1}]}ς πὸφὶ διτίπος λὰ νὸν ἰκειοτς, άπ νὸς πὸ 

“ 
ἱ ἷς "ἱ 1πὶ ἴῃ ' το ξὰ ἱπάνφηυτη ἐς Ομ υὴπίδηϊενςοπ λίτιοτε τη β4οῖος ἴαμα 

αλης ἀςοιἀογίτ,αυοὰ πιοάϊε ἜΠΝΩῸ ἽΝ Δ] ̓  τιν τῦτι βῆμα ἀα σε ΝΕΔΣ ἐλϑ δε βε ανες Τρεῖ ἴμς ἀς, Μ}ς τρις 

᾿ κὐὰ λρμτα ̓  ἐρδεονα ᾿ «- οτιᾶπι ΔΩρ ΕἸ ς, δί φα!άσιι ᾽α. ας Ιου, ὁ πηδιοτῖς πιοιησιτι, 

ΠΡ Στ κῶν τον ἱ Ἰερῖῃ . πυάϊοάτιγι. ὁ . 

Ἴ Ατ αι το ΝΥ ΠΡ κΟαν ΕΥΡαΣ Ρ Ν  ἀὐ να, ἢ γοται [πα ἢος χηλῖο, ἢ Ἰιεήρυς ἱρὴ ολγεῖς ηοἢ ροῆϊπι, τοϑὰ 

πε ον δὲ εὐ : . πο υτοκ ρίος,ροῖίας ἄυλῃ νὲ ἔχλτεςὶ δά ἸΩβάο]ταπὶ εγίδυ- 

ἘΠῚ καρ αν οβ ὐξερρεν οἰαῦ, Ῥοίτιπι τ. παὶ νόζρης, {ἶ πλαίίμς ἀξ τς ἰμο ἀφεράςτον ἐνμεῖως 

ὐδιοιν ἐξρα ἀη μην Ἠεδτιποταπι πιοτο,ρῖο πήρον. Ἐροίείδαι ὀχρσποτε ῥγορμαπογύπν ἰυάίουπι ἰυάιδεῖο. 

ΜΡ Α Ἐν λον δ ἐΝ ἀσόθαν οχοιηρίαείρις ἰοτ-. αααι Νο(οὶς δυϊοπιίνος μι λλιΠῚ (τυετὰ {λτοΐ Ἄ δες Ἢ 

ραν τον ἐμήϑν ταν μειμαι ίχψφε ἰαπὶ ΔυΠΟτΑ πηις. ᾿ς ης Μαρ ἠζγατιις οσοαβοπειη ηὡς πὴ ἐπ Ἐοεϊείλη,, ὦ ῇ- Ῥίυπι πμισηι; ἀςιηθς μϑ 8, δεὦ τοἰνεε, αἰ τηοὸ ἰη ργίοτε. μᾶπά!, αἷς ρσίμ δε δί ἀοπιο οὶς Αγ οἰκγις ζοπιγουογῆας 

ἜΝΙ ρα, μμϊὰ γε (εγίρταίι ἡπυισπίπνιβ ας. ἀς τοῖιις ηδις οἷς ροτίπις ἀεβαἰςιβα, πὸ ΠΗ 

μλήμ τ δεφο ΡΥ αν Ἶ Ὁ δι αψις νότυς πτοῖρτο. ν ΠΕυΠμοΙ δυήιςηάι ἀπίςερεβιίοπιδιις πτϊηἰηνὰ «ἀ}ι- 
ιλῖαοτ Ῥτοίνατα: Βάς! ἐού "ὦ 5» ταῦ προ ἴδηαι οοίοσυα- δεμάος οἷς Ραιϊοιεβ, Ποέζογεν, αἡιόϊνς τιοοἸεια Ουδβεγπα- 
ἈΠ ΥΕΤΟ γιὸ ἀλαιςα ἘΕΘΓΚΌΙΕΝΙ ἐρί ᾿ τς, νοτία το. τουον αὐτθιάςζοπος τη (μς αοεὶς Ἀιμδτίοηιδυς ρίις (τίς οο- 

τς κακὴ οτ “ Ἀν ν εἰδὴ Μ " ἐπ» 40 ζυράῖος  ἰοἀ αἰΐος ροτίυ αὶ απ οὕς εχ τς θοὸς ρΟΙἴπΑ [.1- 

τὸν υδον ἡ τα ΡΡΆΡα »ῃ δΈκ᾿ την: - τὸς νοσαα ΠΕ} Ομ ἄτης ΗδΙς ᾿νε ϑετὰς ποξοτίς νὰ- 

᾿θάνο ἀρ ψῃ τρη; ὁ γ8.} Κη β ἐηρεγω με: δ εὐτυτος,, 16. ἰλσγιΒ ρεοργιὰ ποβοῦς ῥτορτὰ οςζυ- 

Νὰ θεν ᾽ἩΝΩΝ μὴ τ το πὸ ἕαν ἢ ἐς ράϊορ, Ἠχς {4 ἐα ὍΝ Αροί οἷτει ἀοῤετίπα ρῆμα 

ἩἸΚΩν Τ Ὁ ἐυν8. ΠΑΝ Ἰαοεΐους ἀφάιταμα αὐὐσυΐαι. ΟΕ δὲ πιδηάατο ὃ ἐχεπιρίο Ραγίνηίς ἰοεὶς συμ τιματα, 

ον ηι ὙΥ δ μ μὰ πρεϊκιννο ἡ διὴὰ μἱσουψ μα, 4 πεάυαν νι νεσιηήως ἃ] απ πη (εὐ Ῥεῖτο ἔδα δἰδὲς ἃ Ρεῖγο ν] “Ὧν ζυ͵ αν Π1}}} , Ἵ 

ἐπίάνο υελένν, ντ Πιρτὰ γοτί λυ ρυκαιης Ἰυὶς ριαοιρι Ἵ ΝῊ 

φιϊίηας αὐὐεται πα ἢν οἱα ἢ αυού πρν ΝΣ ς ἦν ̓ 

εα(οἰρίο, φιορά τηρίοιποι τάπποιν ἀππότζαιης ρος ΑυαΠ. 

Ἰυευτοτουσαρ.}ν. 

τογίστς εἴπ πρηκορίοναῦν αινριίοηε, αισοσ, μὲς πιοχ ἡ] α 
(ςαυντα οἰξέρτοςι]} τοιπ το τλρλεῃ αἷν Αροβοίιοα τομα- 

ο [4 ἀεβειοιείσαν, κα ΠΠτὶ φοπ Δοταιαπμπσιμις (εἰρίοε τοι ͵4- 
υοτγιθυν μτὶραἴϊεηι ἄς φυδις ἢ ουδὲ ςοπαιοττας Αὐρα- 
(νυν ᾿ πεχυς θυ ροίτειις νπκεπείσ Μααν Ηϊγαϊανην ρο- 

ει τοι ατὶ δἄντιη, κεῖτο σπι δα ΒΔ ΗΙ ον θν ϑπινιὼ ἐπρηθ ς 

: ; κει ητ: 14 νετὸ νεῖηλπε (αἰτφιι νοῖοτεε ἢ]. ἃ, Νεἰκ. “μάτι, ἀοα ριοτῇι αχρ]ὰ : φιλῇ (ευυτιτονραις ὑμῶν 

ον" ΜῈΝ δυδάςία Ἦ γΗ δ γίνοιτ Τὶ Ἐρ οορὶ ταπὶ ἬΝ ΕΠ ΜΚ ΤΜῚ οὐ πέραν 

πη το ναίειν Ἐπιαποίνιπνσαροπεῖς ργοίβδογαηι μι. υ! τς ἀρ ἡρα μαι ταν ῬΑ ΗΝ νανν " ἜΗΝ 

: ἰεουνάεομα,. ἰαπεηη ἩΒΠΊΕΘΗΙ Ν : 

ΠΣ ΠΝ ΠΣ ΗΝ, ἘΔ ΤΡ ἘΝ αὐ’. ὙΤλεουδοιίο ἱμπιότο σχοιοιἴςς,, ἐς αιο ἰήρεῖ οχίςεθεισ 

; ιν οαῦντ νι 

Ἰὶς γα ογθις ἐομοεί εὐ ον 1 αἰτοητὰ ντ οροτγτιε ἡ νο- 



- 

ΘΑ ΎΠ 
τς Μίεορίιοτιε τοοῖτας λΠ».1.4.01ρ.39, (ἀιοη απο ποριίτ, ο- 

. 

ες ; 

ΡΥ ΤΡ 

υἱεδίδ 20 
" ; διαεοη(ἰοδεῖο. 
| ἀεβαίμηιις,, 

ἐυάϊοδιει 

Ἦφἷς αἰαὶ. 

ἰοβάεϊοι ὃς 

ἢ φε 

ἄης ὡηδοι ΜΟΩΡ ἈΘΑΡΘΟΟῚ ἡ 

ἰπιυμαἰυάϊςε. αὶ ωὧ 
Ἰπβάεϊοι ἃ ἢ- κόσμος» 
ἀειϊθυι φυεεὶν 
ὅὐυθι ἤηϑοι 
εν ω ιυ- » 
“Δἰοληάοπυη» . ᾿ » 

οδὲ Ὀΐεδο! ν μι) Ἰιωτικᾷ ᾽ 
ἄς ομήῆο Εἰ" ᾿ ᾿ 
31ο νεΐουι ἤεί 
Ἄοιοε ἀδίηεον ὰ , 

πρβιν οε. τοῦς ὠϊξουϑενημῆῥοις ὧν τῇ ὠκκλησί
ᾳ τού- 

ἐτουεεῆει 4μα τοῖς χα ϑίζετε. 

πὖ γοῆϊηι ἀϊ- 

Ἷ ΄. 4 Ὀοοουῆο : 
' ᾿ “4.6 τοαεάϊ γῇ ΟἜΤαΙ 
] Η « 

φιφίοε οί, πᾶ- αὐτῶ; ΄ 
ἬΝ - Ῥεῖ ἀερεῖθα- 

᾿ τς εἦφ ηοβοι αοο. ᾿ ; ᾿ ΠΌΝΣ Ὶ [ ἜΝ : ; ᾿ 
ἐᾷ ἀεϊεαίε εχ Εσοϊ εἴ αΐθἰετε ἔπίοι (δ ἐγ ρβ φαπρσαΐ σαιυπετὶ ἰσαυΐε, νεἰ ᾿πβποις αυϊίαυς νοεῖν Ωεἰεβεςεεῖς, Νου ἀδεοπδὲ ἱρίεως ᾿υδίσουνι (ωδίεἰς 

: "οἰτουππιίδαι τοπγρόες Ἔχροάίλι οἤ ἐκ ἀϊτιίάφυε ἤως ν} } 4 ἰυεὶς Μοςίἤτδιυ: ἱπιπιπ ηἰεἰόη ς. ἐδ : 
" ἘΆΝ τα Κι μεθ τυννμβακαμοδ: ἀερυθδι!ὶοίεἰυ ἀϊοιῥε (ἐς ἀ ἀς εοπεεουει δ! δ φᾶς πἰ}}} ρεοπίθει ἀοπιείιεἰς φείλιτι ἀτ οεείς ςοτηροι. ς τπἊβηλοιό. 

ΠΝ ΝΝ 

ΕΡΙ5Τ. 
ὍΥ 4! ἤμεθα ἡ, ηνὺ βεϑ οο δ᾽4Ν: Οἱ νιείνν ἐάν β. Ὁ ΚΗ 

ἀμστα μὴ , 40. τ «Φπιοηάενον! ῥγοβείδηϑέδον νὲσ, 

ἐμ πρρηδδοαθϑνο ἐμ Πδι μη ρηῖ τ δ ηνἾνν εἶψο μα να: οδη[φπν ως 
ἀίεατοι, «ΝΠ ΉΜν ε: [ὦ [ριϑνενε ἐἠδεῖδοε αφοαδίφε (ἐπ Κι ταλαν 
Ἐρήϊεορα! α ἥδ υδζινιη) νυ ἐν βάείιδην ἰκίεμ, νειν εεἰρνὲ ἐεδηὶ 

δ᾽ 44ω! ἥν ον ἐ{{8 [υνεῦ εν, με εὐϊο ἀφά ἔων ἐνάν(ο ἐαυζανμνν 

φοποηϑι [γάε ἐν Ἑομδενἀκνϑινιν πο ξαπνενλα δα εννντε ἘΠῚ ας. 
υΐάεπι "ἰς. { ,μδιείο φαβενίγόψιρνεϑι. νυΐξλτα δι ΕῚ 

ταύ ἐνάϊοαγὶ «ἰάφις ποη τοι. Νοήας ἐηίπι ἀρῆς Αρο- ΤῸ οξειοννηαίοαι οὔ οπαθτον ϑ4ν!ή!ὰ εἴ οὐ πιράεγπς. 

---πο---- -τ-ίτπτ--- -ος-ο------ τ τ 

. Αὐ ἱρηογατὶς (ληδτοο᾽ ταυπαὶ 
ἰμάϊες5 ἰτυγοδϑηυδά ἢ“ λητϊεῦ 
γοϑ' ἀειθπάο ἐμαϊείαπι ἔεγιυσ, 
ἰηάίρηὶ εἴτ15΄ τιϊηἰ πιῖδ ἰι οἰ 9ὺ 
Απίβπογατία ἔογε νε Αηψεῖο- 

᾿ΠΟὐκ οὔθεῖχε ὅν: οἱ ἄγιοι τὸν κόσ- 
οἱ ὦ ὑμῖν κράνεται 

ἰάξιοί ἐςε κοιπιρίων ἐλᾳ-Ϊ 

φΚΩν "ὁ : 

Οὐκ οἴδατε δτι ἐγ γέλους ἡ μνόξν, ἤζ 

Βιωτικα μὴν οι κριτήρια ἐαὶ ἔχητε, 

Πρὸς ὠντουπίω ὑμῖν λέγω. οὕτως ἃς 
οὐκ ἔςιν ιν ὑμῖν σοφὸς οι φὲ οἰς; ὃς δὺ- σεται δ)δλκρῖναι αἰὰ μιέσον τῷ ἀδελφοῦ: 

ἀς ἰΐδ αυα δὰ μυΐις νίτα νατα 
ρεττίποπι ἐνάέοοι ποῦ βηημεῦ 

4 Ἰτάφυς δ΄ τυάϊξ)α [να ελτι5 
᾿ἀς ἐἰς φυα αὐ δυϊα5 Υἱτας νίμπ) 
Ρετιίηξε, οο5 φυΐ ν} ἘΠ πὶ ἔμης 
ἴῃ Ἐςκ οἵα, εοΚ ἐμφμαρι λ (0- 
{0 }}}5 οο]]ο αΐε, 
Νοῦς δά νογοσυηάϊατη δά- 

ἀυςξάϊε ῥοε ἀϊςο, Ιτάης ἡοη εἴ 
ἰπτος νος ρίςη5, ης νηι5 φυὶς- 
ἀειη, φιὶ ροῖϊπι τυάϊςίιχλ ἔστε 

1 Ἴατοῖ ἔγαῖγες (υοεὺ 

ΡῬΑΥ͂ΣΙ ᾿ 
(οί ὡς ἐἱε αι ἐπ ἰυε γοολτὶ πο ροῖετδι Μερίδριτως ς᾽ 
διοιτατεσι ἀσεϊιηαγε, (αὰ ἀς ἰἰς 4ιιὶ ἔγδῖτοι 
τειϊνυπα!ία ρει φῦλης, γι δοσίριάτιις μας νοτθυ πὴ τηφάϊε" 
αυδίν Οταπιπιλιοὶ γοοαη τ, ἐγηλέσι. { δεν ᾿πἰκβ, τὼ 
δίκων. δὶς Ἠοτατίας, ι φαῤνμε (εὐ ἐμάϊεοίἑ εβ. Ὑυ]ς ποηῆ. 

εἰν οχρτοῖϊὲ “ρνή ἐμίᾳμοι. ἘΠῚ οαἰπῇ νὴς ραταςυ ας αν (μδις. 
ἔλίοηφηι ᾿ὐτὶ κατε ἀρ ἃ ἐπάίοιε ταδὶ ἤοῖλης ἰςγυδηάι; 
νπάς Αροϊοῖμείξαιοπν ἀυφυιποητυιν οτιε. Αδήκοις υζοπ 
Ὁ 4υοε πισχ ἐπίφοιᾳ νοσαῖ αὐ, ΟἰεΝιαπιοαιϊίη πὸ 

ΝεέμΗ αν οηλαην τι- 
εἰοι ἐμά εαὐ ἐνννεὴ φμῖ!ο 

προρὴ (εμ Αγ]οὶ 
δετμί αν ἐφίεων ἐμά ϊὶΩ 
[ βαϑωεν εν ἐοηδεννρη ,. 
ἐφ 4 [νπ| 5 πω ε[4|}- 
ἰο5 «οὐ μὴ! 4ἀ ἐμάφεη»- 
ΡΣ 

ἱυάϊςος ἔχηι.» ᾿ ποάδι τη τὲ 

4 

. “4 νεγεομηάλβεη τε» 
γαπὶ ἀΐον. δὲς ποη ἐ[! ἐν 

ἐ4Ὁ υοι [ἀρίεπ: 4ηδ(ημαπν 

Νες εηΐπὶ αφὶϊ ἀς Ἰυάὶςἰἦϑ φυκ ἰοῖσς 

ἮΝ ἢ - φιράδι δὰ γροιμεῦπιμας (εκνρει δος τευοοϑηεγνι ἔλ δαὶ ἀς ἴα ρίοειναι νεξίϊδητία ορίπίϑωςαι ει δάϊανλι, νπάς οπιπία παεο τπλἰδογίεσδβηζως, 

᾿ ς 

᾿ αν 
Ϊ 

Ὦ " “- ᾿ " 

. ΜΙωρμ ἑνάδοει βιεκτουνζτο τὸν κόσμον κρινοδον γε γεὲ ΨῸ]Ρ.. 
ἀεύνος κομμέο ἐμ! αἰατοε ̓ ποῖαρε νς ΟἈτΙβι, γετὲ δὲ ρτορτὰ κα 

Β)αίπν εἰ... 
,.-- Πιδανεμδὲ οἰω. ϑίσας ἀπο ἀπείη δὲ δχυΐας ἰη Οοτία- 

. Ταιεὶς αΠ οοτας. ΕἸ ἐπὶπὶ ἰςίοους ἐχρ!!ςληάυς εχ Μαῖτ.. τε τορτοδοπάοσγας, νπαπὶ φυδά Α{|} [τος ἰπ ως γούασρη, 
τρ. 18. ἴλιοῖ 5.2.3», δὲ Δ νἱεἰπια τυ! Πυπὶ ἀίεηι τεΐεγοηάιις, 
πληαυλπι μῆς σεῖς αἰίψυλ Αροίεοίοτιιαι (υρτα τοί μος 5ἅ- 
οςοπιϊποητία» αὰος ρτορταίοα διεὶς Ομγτυς (εἰἴυτοι ε- ᾿ ἀϊῇετίτιας ἐς 1 

4.0 ἀεπίμπὶ ἀρ ὶς νογσαο 9: αἰτεγαπὶ φυὸά ἣος ἰρίμμι 3» 
ςογεηῖ ἀρυφῥτοξιπογιαι Ταδυηα]ε ἴτα ἀπ πῃ ἐϊὰ ἐς γεγο; 

Ἰδυς φαϊάςπ) ρυίοσε ἰοςο νοῦ ας τοῦς 
εἰδαι οἵδε ἰη (ιΐα τιτοπὶς, ἐποιεάυ!ογυκι Πτλεϊτάτα πὶ οησ 50 5. ἀτιᾶς οαυίας ΠΠΠ{π τορτς Πεηήοηὶ, ργοίξεοης Ῥυπιῆπι αὐδὰ 
ἀειηπαῖοτος. ἸΝλῖη ἢ ἀς ργαίεπές δδπέξογθηι νἱτὰ πος ἀἱ- 

δειύᾳ εἰΐξι, φιοζαην νἱάεἰίςος οχοπιρο γεδατρυμπτυτ ίςο- 

Ἰειαξωγαὴ βαρ ἰτία, γε δοςρίτυγ νομικὴ κρνακρίνοιν͵ Ματτῆ. 
ἀκχο τοδὲ 4, ..8ς .11.7. (ςεῖρτάπὶ οἴει κρίνουσι ἐμά! 4ηι,λΟὴ 

δυζεπὶ κρανούσῃ ἐνάϊεαϑηνι. δ Ππἰονυοι, Β᾽ν ὑμῖν ὰ εἴξ,νοδίς 

Ριαίςατίθιο, δε ιαῖ ἰρίϊα5. (ει τυάϊοις οἷς ταυράυ πη) 
ςοιάειηπλητίθυς Νες εηἰπιτοριετὲ (σγιρῆς ροτίαε Αροῖο- 
Ἰυς ὃν ὑμῖν, «ιἀαί ὑφ᾽ ὑμλδ,δε εἰκράνεταῃ ᾧὶ κόσμιος β νορνἀἱ ἐμάϊ- 

εἰμὴ ἡ με ἀμορὰ εἱ ὑμιᾶεκραν τοι τὸν κόσμον, βυοι ἐμά εαδίμ. Ὁ 

ἩΟμΝΝ ἔς νἱάεϊοςς Ρτίον  Π|Δπὶ ΡΑγαβηὶ »ῬῬοτ ἡϊχαπι ο- 

πιοϊοηρολμάίοηνε νοτὸ 4 αηο ρτο, ε φμορέαην,ν (ἀέρας 
οὐἰαν Τ οσοητίις Ν οεδυπι αὐυῖεπι κράνεῶι ντ οχ ργδοοίεπῖς 

δι εχ ἰδυηιςηῖς νεπΐσαϊο ἰχυς, βιτιτο τόμους λοςρίεπάυιῃ 
εἰξ οι χϑείρων ρτο φϑυρεῖ Πιρτὰ 7.7.ἃς νει Ρ.Ὸ υδ ε1.8,.4. 

4 Μ αἰπὺ ἐκάδει"νὐλαχίσων κριτηδίμν, Ψ αἷρι φωὶ ἀφ νοιηέηοίε μά". 
«εἰ ,[εητοπτία τοξτὰ ἐχροῦτα,Κρτέμον οἤΐπι ργορτῖς βρηῇ- 
«λι τἰινίπι ΠΔνη ρον φ ἱητο ἐν, δτία ἐς ἐςδυϑ {δὲ οδ!ςέξις 

τα (εἰς νἱιτὸ ἐχροπεγοης ρσοίβηοσιν [ἀ!σίο, ἑφαις Δ 
ταὶ ἤηϊ πιοσιομεὶ τοδας, ΟὈΪῸ] ὁληξξος αἰϊαυδηὰο Αιτυτος 
Ἰ]Ποτυαν ἰρίοσυσὴ δε φι! ἄηι ἐπ ἰουρ ἃ πιαχίπιο ἡποπηξτί ηγὸ 
φοτίο, ἰυάίςος : Πείηἐς. αυδά ἰτὰ ρα τι βτοτὶ ἐγ νύνμ 
(λπέξος ρθη εἴϊε (ας αὐ Βιμπηδηλς ἀμ! ἀϊςληάας ςοπετουεῖς- 
[λ5 ἰάσπεος, 4) ταιησ Πής αἰφυληάο ἐὴ: Ἰρίος Αηρεῖος 
(αὐπυίσυτη [Πος ἀροϊιαταα)ίεπεεπείλαι κτογης ράξης ἀϊθυ» 
τὶ. Ηἰἷης λιτεπὶ αυτη οδὶςέξυτί νἱἄετοπτας Οογιπεμη 
δὲ ἐρίτυτ Εις εἴτα ἰα Ἰςῖα οἰ] 6 ἀσοϊδοπάϊς Ἀυΐες ν τὰ πο. 
βοῖις (ς ἰνάδεῖς δισχεζοςτο,υδί νἀοἰίοος ποη ἰπ οὗ φιὸά 
4}}} αἷϊος πὰ ἴὰς νοζάτεης , (δ. ἰη ςο φιὸά δρυιὰ ργοίδηοι 
Μαριξγατος {πάγος Ὁ ρηςρεςξαγοῖυν, Ραυ]υρ αἰνὰ : 
αυξ 1ρεἴ9 ἀδησρατ, (δὰ ἐξα ργυάεητεῖ δς οἰτοι πιροδεὰ, νος 
τρί τι ἢ}Π|9 φοποςάετε ντξλταν, δἀιςέξίς ηἰπγίγααν ἀυοθυς, 
ὐᾷ ηὖ ροἤιηι ἤμπεο (ἃ πγαιο ἀξάεοονς δΡ ἱρῆς ἀπαίτει. θη» 
γαλτη σηΐπὶ  ἰυυΐηηοδ! ογάἀϊηατία ταῖον δαηένος ἰρίοε ἰ- 
ἀϊςεία ἐοπβίειιαπξυτ, τα νἰβηπι ἐγ ϑαπ ον τἀπὶ εἰΐς τἰχοίοὴ, ΞΕ 

᾿ 

᾿ 
β ᾿ 

ἡ δὲ ἀρρτοβεπῆν δατυίτταπν εἰ νηῆς (απντυὶ ἀς τς 4ιλρίαπι, 
{Ἰδευς πα! ἀτρυμεπειμπιταπι οτίαπι Ἰοσιη,, ῥητὰ (Ὀγυπ τος ἀνα μεν Ἀροξοίυς ρμοίξοι Γ" Ῥετίοαμταν, νον πϊοὰ- 

ἐπἰκοπὶ «οστγουεγίατγιαι ἐοἰπηάταπι,ντ θὰ νους] 9.4, ἐς 7.8. 8. Ὠεϊπάς ἰῃ ονυξηηοί! ἰοτὶς ἤση «ἰτος εἰΐῷ υιϑιϊτὸ 

ψοἱ οὐἰδαι βάθΐας πυσιοτο ῥ γα! ρον αὐξάσιν νεϊξυγ, αυαὔ ]}- 4οζοπίξιταςηάος ἐνάὶςος, αυ πὶ ψιπηῖος ἱρίος ςληΐζος πῆς 

εἰφίοὔι {πἰρ πὰ ναι αυϊάςηι ἔστιν (ἡ οὐιοι, 5: ἀ Ποὲ ἰο- εἶπε οντίς, ψαιπι δὶ ἐς Αἰ ἰς τεθυς ἀοη ἀρ οηάμαι τ, φυδῃ 
οὐ ὐΠυἀ τρίμπι ἀεοίαγατο πῖπὶ υἱάστυγυοά τη ἀἠςεριατο- εμεὶ Ψ βιωπεύναια ἰητοῖ ϑιπέξος τηΐ ἢ ἰ πη ἤμι ργοῖί) ἃς η)9. 
ἤςπὶαρυὰ ἰυδς ΤιΡιπαὶ νοσατας (ατογὴσι φυ ὁ 4 (Ἴιεγ- πιοπτί. Ηΐης δυῦεπὶ “τ ἀδάεςοτγα ἠεςεί[τὶὸ ἰςιεδαπίυ, 
[οἴοπιυς δι ὙΝΕΟΡ Αγ]. λ᾽ ποσοῖς τ ἱπάςβηίτεναυ αἱ τ α΄. πεπιῖρε νὰ νεῖ ἰπ γοῦδυς {Π|: Ἰευνπιηὶς ἀςοίἀεηάίε οςουρατέο 
(πιιογανίο, τεριιζπας ΤΠ ΔΑ ΡΟ οἷ" ἀηξυπιδιτο, δὲ οπιπίδυν. τατγιαι! ἔπτοῦ δᾶ πέξος οἰτιίμοθαηι, να] Πζ(ᾳυοά ροτίυς δύ 

τ σύρε ἰηίρεχὶ Οναοὶς οοφέσιθυνς. οὐ) ν ἔπε φυναις ςοπδιταςτεητοι ἐμ διοςε, ροπυγο 
8. οἡπχείον, ἀγγέλοις, Ὀἰαθοίιατ νἀ οἰ ίοοῖ οαπὶ ας ληρο- δλτο ργογῶι ογάϊης ἐπιβιείς μιν (υϑητεζξητυς, 4υλπ ρο- 

ἐμ, Μειβ.5ς.4.. Τοιτυίαπυς ταπιεπ ἰη το Ὡς υβα,ἀο .- εἰωερίορ ργα εττί ορογεῦίς, Φ Κν 4μυὲ υὐ! βυνοί [ρνγτοῖς .- 
Ρέϊδε ϑεείε Απῷολο πος ἱπτογργειάτις. [δά ρεοίεξιὼ ρεγρε- υνϑενοιάνοις ἰὰ εἰς ψι ταν ΠΠπριῆυς ἀοπαίρίπευ» ως ρυῦϊν 
τλῃ,. ΦΙΝ εἰν μέτιγιν οἷς φανιὸ πραρίν, Βταίηι!ο. Ν ον ἐάη-ς ολη νοςατίοπεγη ἰρεξξεείηηνα ἔιπε ἰοσείε, 4ιος ἐλαχίσοις 

πη Λευξες τὲ. 42): 4να 4ή μωὴη υὐ αβονο ῥηνεύνενι, ὃ ΟἈεδαν ραήϊαν νοςς, νυ ιῖα, Ουμεερειδ,4υοι τ 
τλβοπκΆνυ ας. 5οεμί φὐα, Αι αρὸ Ῥτορτίὲ μας δινῖεπὶ θε- 
εὐυἰελῳ φυὶ κυίε ἕδειο ἥτε δά δε, να γεπιδε 1 Τί πὶ 4.10. 

. ἃς αἰ!) χρη ρευςί μος ποίετο ἰδει]ο ἀχεπιρίυπι ἡἰυ αα- φινέ έν Ἀξι εξ ἀηἤβίομενα βον ἱπινέγρτεταιαε εἴ, ἡπυιά ἀδίοτς 
εἰ ἐροβόμαι νδτεια εηίττη μ11 ἰητεν Ἐςεἰ οἰἸαίοοε δι δεουα-ὀ φμεην δὰ ἰρίρ, Ἰηβάεϊςε, φιιοι ρου ἵν Δροίδολιε δή ἐνόρομ 

ἄεπι ἔταιείδυε ἐς αἰρεσπαμάυς. ἐρκωνατα, Οεε! ἰο ὧν 

χει (φυσὶ γοσβι)βέηδεὶφ, ἦφα ταπεὴρο ρλίϑεσ ὦ ὁ ελτ 1 Υἱὲ γα ει ἥξω νυοοζες, ΠΑΡ ΨΉΜΕΜΟΥ 
υβ 

ἰηβάεἰι τ. 

4μὲ ῥβο[βὲε ἐνάλεατα ΙΗ΄ 

νι (οἷς φιίαπιρεου γῖθυις βοτὶς σάτοῖς ἡσαυελης, φυού 40... 

ἀεχιτὰ ᾿εεεἢ πο άυπι εἰς, 4ιιπι ἤσπιο, πε εχ ἐηβιηίε μιν 

τᾷ 

--" Αἴ (Ὁ 
ψυϊᾳ ἐνηηνιε ο ἐυῤ᾽εφνάωνν τειἸὰ ἀυἱάςλι ἐερτοιλ (ἔῃ : 
τοπεαύξι ποὸπ ἰοϑιδῖο νοῖρο, 400 μιορτιὲ ἀί ἐἰϊεφληίοῦν- 
(8 δίξ Βανι, ηυ ΔΩ͂ ἀιςας ϑφάεφείειι, αμὸ ἰοσληῖ πιάιςον 
(ἄοητες ἐς κά δα τιθιν ἰμάισεῖς. ΒῈ: Διο Πν τυγίτν Ολ{Ἐς}- 
μο ες ροσζλυπ, βης νετῆφυυι ἀφοιριοπε νἤπςαὐάϊιηο.: 

βοὴ βγοθο" ρυψήλιηε εηισν σῆνμδε ψφυοννιάι δοάιτος, ἄς 
ἀκοιάμαν μι τς ἐ χουτὸς,ν εἰ ἐπειδὲ ἔχον, εἰν, μϑεπμιν εἰ, 
4νοπθοηὴ (ἄτην ᾿φἌφειν, ΟῚ ΔΠΓΘῺΣ ἐαὐ ἔχντο δὲ μοι. 

«᾿ Νοΐμν ἡ νσὶζίυλάιλιι [«ἀδωεομάω ἰνφε ἄνει ,Ἶ τι ον ὦ - 
“απ ὑμιλέγν κε οἷ, αιοί δυτοτι τοδὶ! ἐοποςιίο ἐς ἂτ. 
ὑαπς δὰ ὐλητα {πὸ ἢν’ Ἐς ε]οὐΑ ἰοτεῖε 
ωνίειη οοπηχε δες οὐποίε ἔοσα πῖον νὸν μαΐνοῖς) σοα 
ἸῸΝ αυλί! ας νέα ἔοτα (ἡ ἀρργοθατιχιθαςήησνντ τὰ 
ταςιριδιγίο ντ νοτράινπὶ ὡς ἡπιν σοριτατομκβαμνν ἃ ἤοτι 

Δ ων «ἢ τ 

ἈΙΝΤΗ ’Ὸ’΄ -’ 
ἴοι τητεῖ (ς μάθοις ροξυ απ, ναὶ 48] δἷξοε διὶ ρυσίδηι 
Μία ἴγατις τείρυιρα! τη πὲ νοςδης, ἢ ρα ἐρηὸ ἐσ Ἀν τε. 
σι ξυριτους ἴητοι ἰρίος οσγιδτιτιν δι Πὶ φυειρίλῃν ἐδεΑ- 
ΤᾺ) τεγιπνρομτν δόθοςεηῦ, εις ἀτττίο Φοπιοίθςο. 

ΠῚ ἀσονατυν τίνας αιμήφμι εἶ νοτὰ Ἰπμμ δ ος! ςχρβεδειο,πι- 
ἀὸ ἐμ ἀεώκπει ρογ πὰ ΝΆ ἐπὶ ἱπτοττοίδοῖς, μοί ιο δι βιωεηνηοαις δὲ Ἐρη(ζωραίοπι ἐΠΠλινν οὐάν πλν 

τη} ἀττςρτληνν δι πνίάμον ν σσαη1) ΟΙΒ ελθις ἐΡ ῥα μὰ 
ταιλμὶς αι ρα! λῆϊς ἀιχίπμις. 

Φ1νετ [γαῖγεν [1 αὐ μὲσον τῷ ἀδελφοῦ αὐξῷ, Ῥ]ΔΔΙΟΥ τΆπις 
οἰροογατιο (Εἰ ἀψεκφων (οτιρε οἴοι 5γγὰς δι Ἃ τονε νιάφητωΣ 
Ἰορηῖς αὐὰ μέσον «“Ἄλφοι ν» ἀδελφοῦ, "εν ἔιεσοςσ [αινενν. 
506} δὲ Αἰ δ. φιαίαηνη ργηχιπὰ ἰςφιφητέθος νογίους 

. (ομᾶ 
τμςἐλαπλ (δι νοςΑπη λα σρειδιμνπηυίτο πεηὰε γε] δά 
Αραβαρυιοον. βμέογες, νοὶ δι εἰ λπὶ ματος αδιϊθπη νερίμΐς. 

“ψεις (να ἰῷ μεημτμγε γι μἡ) ροιϊιοδαϊεπν ἂν Ερηζορία »αυλα: 

ἧ; 

1:4 
΄ . 

,. 

᾿μέϑυσοι, οὐ λρίδορφι, δύχ οἰβπαγαες βα- [“|4ι-ς «δτίοι, οηις ςοηυϊτίατο- 

ἂ νοῦις ππο παρ ηὰ νοῆι τηΐαιπια πςαιόλι, ντ πμπιόγιιν. βάτον “Δ σοῖς, ράττμο τοι ρυ παῖς, τοπῖτὰ Οαμπίθ πὶ ΟΥΑΣ 
νιφε οεῖ ἐμξ οι τ} σοῖς, 4 14. διούτωε. Ν οἰ. διέ νποιν ἃ ΣῸ φοτιη δ 1, ἀτπογιηνυνς δάδιις να (ης, οχορί τυ ἢ 
ὡς εαρτεί ὕ, Οἰσυάιε αὐῖςι ἤυὰς ρτμιπ Αροΐοϊς βάση, πες ν]}} γὲ ποίας τὶ ν ἰδέαις ἃ πῆς πο ἃρ- Μδίι». 

» « ιν μι ρην ροτιὼς βοϊςηάυμ, πεπλρς νὐρομὰς υὰπι γε] γοιτα, ΠΝ ἰυς. ὦ... 
ἘΡΘΈθ πα ἜΣ ΡΥ ΡΝ ΜΙ ι δα ἐπα ἢ 

᾿ Ν - ᾿ Σ , ἘΕΟΣ ὙΠ ΤΠ ξί.4.4. 

Αλλὰ ἀδελφὸς μετα ἀδελφοῦ" κρας}} 5εἀ ἔτατοῦ “μὴν ἔγατυς. μ41- [6 5 ναι ἐμαν βαϊνελ Ὁ 

γΗΤαΙ γ) τῶ το ζλὶ ἀπίςων. οἷο ἐχρογτυτίάηυς (δ ιάς-} {μάμ “οπώδάνι: στο Νυηε δείλπι΄ Ὶ ᾿ τρί ; ἡρμά τπβάείω. 

»"" ΐ ἔ ᾿ Χ 1] Ὁ Ἂν ν}1 1{7Ὶ ἢ ᾿ Ὗ γ᾿ ἐ Σ Η Ηδη μδὲ οι όλως ἤττημαὶν ὑμῖν : πο οπληΐμο ἀεξεέϊτως 1π|7 

ἥν ἐν κρίματα ἔχετε μα. ὁ} [γοΡ15 ἐξ αυδιὶ τιν οἰ να σατις : : 

ζατί οὐχὶ καλὸν ἀδικεῖϑε, δγχτί ὀυχὶ 

Ἰδεϊδερεοξίιο. 
. ἀιευεεδί φυδπ» 

1απὶ ἡμίάεισι οπρηίμο υἱε δτοϊιτοι ες 
ΓΝ εἰὲ νν υὐοϑῶν, υὺά δ εϊίυπι ἑατα 

ἀητοῦ νο γοτ!ρίος.7 ἤχυατς η 
ΡΟτιν 5 Ἰητυτὰ ρατιηιζαν αὖ ψμὯγε πο πιά ἐριωτνϊ ἀλη ει, τὰ (Ὰ- 

. δ ἍΝ “ , δ ὃς ΔΒΑ ΟΣΟῚΣ “(αρηε  ἤνανε το ΠΆΓΗ δή τας ροιὰε μαλλον δσοςερειϑ ει Ι Ροτίυς ἀαπιημιη ἀςοιριτίς ἴωμεν ῥοιῆς... φιίσαια ἰυάήν 
αν Α τς ἐς ΠΝ ΣἸΩΣ ΑΝ [ς Ὶ ἤλενος Ἰη]υγία ΔΗ] οὶ ςγᾷν ἔγαυ!- Σά υοι ἐνωτίῆνι ξαεῖς οἰκοπιο ὸ ἤπο 

Αλλὰ υμεῖς αὐδιοαῖτα κ᾿, ὀστο ΞἘρ6'ἀ) εν Ἰ4ατιδίάφυς ἔγαττς, εἰν ζ; [' ἀνάμεν, Φ’ μος δ κε Ὁ 
ἱ Ι ἐιδιιδάςυς: (2. 

βαιεν Μλελ κοςς πο ιεδλιυε, 
“1 περιλη ῶμνα ῥπὶημὶ ἢ α1ε: εἴἴοπι 

τεζημην Διί μου, βαβιάε: ψυᾶ! εἰ ες α- 

ων Ν᾽ οἰμε ανταρειθέφης νιδιἄυπ) εἰαῖν 
ἐν : - ξαευευπι ἔμ - 

βουρικαν ῥμεᾷωα νάοἱις [ἐν ἰὸς νι πεῆοο 

Πιμεηνες, ἤεαμε αὐ εἰ ξεν», φμἰάει ιξαῖς 

ν" τω ΄. . “ ῳ Η ᾿ 

αὶ ταῦτα ἀδελφὸιῴ. ᾿ ᾿ ΑΙ Ἰθηοταῖ!ο μήζος ηὖ οἵ. ' 
᾿ ᾽ ᾿ ΓΖ ! " ᾿ "ἡ ᾿ ᾿ς Ἰ ὲ οὐκ οἴδατε" ὅτι ἀσχοοι. βασιλείαν)» ἴς Ποἱ ποτγεάίτατοι ροΠοίιτος. ἢ 

ΕΣ] ΟΣ ΨΥ τὰν 
8 Νἧὸ εγιατοίπσαας ἰςουτατοῦο5, 
ῃσῆϊς ἰἀο]οϊατγα, πους ᾿πα- 
ὩΝ ἡρατς ΤΟ] }ος ἡ» θοιμιὲ 40] 
ςοποιηλιης σα πὶ Ὠγδίς ἢ 5. .1" 4.1 πο" ἘΠ ἢ ἐρείτης, Νςε Ἰρδρον τν : εμίοτμπ» ἐφηγνὑἐζοτοι, 7010ς τρλχὶ πιὰ 

ζηυς ἔυτοδγησαῆις ΑΔΓ, η6- ἤἴλὸ δ ὑρχ ῥδις (ρς- 
Νεῆρε [ογεξ, μεμα (4 ἔλαιν λὰ αἰϊειῶ 

ματὶ, ἡ 4τὲ εὐτίοβ, πεήμε [τρις μέεάοπίε “1 ᾿ Ἔν, πεῖρα ἰρνωίεάνον, κιῆε τωρᾶςεν, τς ἃ ἫΣ ἐδ λ 

Η 

θεοῦ αὶ κληρφνομύσουσι; μὴ πλαναδ)4. 
" ͵ Π ᾽ [Ὧ “ 

οὐτε πόρνοι , οὐτε εἰδω λρᾳλάτραι,, οὐτέ 
πριλοὶ,ἔτε μοι λακοὶ, ἀτε ἁῤσελοκοῖται. 

ν Η "ως, 
Οὔτε κλέσηαι οὔτε πλεολέχται,οὐτὰ, 

ΓΟ» Ποαυς ταρᾶςος5 7) γοβηι Ι)ςὶ 
Βατοιιτατοιη ΡοΟΙΠΙάς θμμε, τ ρορλ δεῖ ροβνάευμηε, χὰ ἱηβάεια 

{6118 Πεϊρατοιε: αι οἀ οὔΐευ ἀϊςυ!απὶ ἀφθυςτληι ροιϊὰς ἠιλυξ. ἑνᾷυτα το έπιοις. Ἷ ὩΣ τ ἱποιροῖίαν ἡ πὶ ἐσ ριξιξνλυτ 4 υο ἀΝΑ Ἀν ες ήταν ἄυά το δ ἀν νὶ Ἀβ6}: Σεαβμϑι οἷν τ δεν κῷ κύνγες ΠΗ φερ φοιν κερ φιν μη πάθεα; ἀφοιοτε το ρ οθι δι ΜΠ πνα!ῆι Τὴν 3 πιφήϊτοις ρεϊυλτί, ΒΤιληίταπν ἤδὶ ρβτας δά φυλίίασν μον Θρί οἱ ς ἐταϑιδίυπν ἀς τεδυς πιά ἰὸς ΑἸ τετές Π μεμα) ϑοποά τ συ! εεῖδος εἰτὲ νει ν εἰ ποη νι ροίζεντ, συϊυε ηυπίξιοπὶε τες ἕαοι Ἰοεὶ δεοτιδεῖο. Μη πιοαίυτη δος  δάξως δεϊκοιίοηεῖη θέα φοιιιὰς ἀανεμᾶτ: Μακειπλοιίη πε ν σεὺ αυϊδυζάλην ρεπεῖρίι νυ τοπιδάϊαπν δοραν ἃς υεεολεϊθ αν, φυϊδυίάφπν ᾿θεευαι τεὶϊπαυίι τ φυϊδυ ἃ 2πὰ οι γε Ποία, αὶ να ἐπι οπυπιοιϊπενποι ταθη σε πὸ ἐσςερεοπονδ Πλάσι, αἰ δον πη Δυϊειη(α δ 4ιο δείλην νἱγξὶ πἰκλίειτι εὐπιρισἠκα ογβειηίηὶ τοι ᾿ ᾿ δια ἰρίε δύσι διε φηγας πος ρτοριοτ (ες ἀ ριορίος δά πος οὐππιδαε,θει ἤἥης εχεδριίοῃς, Ὀϊέδητας διεδην ἐπ ᾿ς εἰδῶ επι ἑ ςἐρὶι ἃ ἡ τιει αι το- βιοβουήοινς εὐταπν διιίοτυον φηΐ δας ορυ!εῖηαν ἃς υχαὶ ἀσάϊεα οἰυίτας ; 

͵ “ 

σιλείων Θεοῦ οὐ χληρονομέόσουσι. 

; "δ (ε 12} 45 ρΡισεοίρυς ἀξγόοῦυαι : (ςεἰὸ ποι δαῖδν το ρΗςδηείαπι οα πὶ ρας ᾿ ἱ 
ἣν εἴη. ἐσαιίο στο ταπν ἰυ δῆς 'ς οὺς ἐπ ἀἰυίδιο πσχα ΘΠ πο! δ, ᾿ "“ῃ ἜΝ  ς να ὃ Ν ᾿ . - -ινν . ᾿ ν “"" Ἄν ἑῷ τρύι “νων α “- - τ τ ππο--΄- ἴγο ἌΕΡ Ής τῶρα Ὁ - 

" 4. δε απ αι ιηάλην “οὐ εις ἰσσιζον αλλ ἃ χ᾽, ἐηνὸ κς ντα 1 αιοιά κὰ ἤοη πὰ ἐάν οἴεηα οςεΐο ροτοίς, κκ 
εἰάνη, ᾿ ΦῚ μάϊεϊο ΦἈβεν Ων  κρίνοετ(ν εἰ νά νυϊρατα μάνιο «ὃ- 
της Ἐταίηγανν, Σ ιεὶψ αι, ὁ οἰζενον πυπὶο Χο Ίρ Ἂν Ἰνασείναῖ κρν.- 
αεμμάνοο ςὙρεγηηῤ»ρί, ςοὐ της ήἤτὰ τον πατίο ηλσ ιν τη (Δ 
“Φοηβοθοης νἴτατα, Τηβἀοίενεν,, ἀπίς ον [ἃ οἱς Ἰνομνιπΐνειν 
ἀζβηήηαια το  σίοης ΡΓοτία5 ἀἱπσηῖς. Επ του ααάςι 10 
ἰαιδὰ γοςατῖ νὸς ποηγίης 401 ρει βΔ| Ὁ ἐούσῃ, αὖ εἴς ἐ- 
τιδὶῃ ἀϊπιυνισιςεἴυς, χιος ̓ ῃςγοά!ος ἀϊςοῖς ἐοη ΠΙρυ Το. 
δυδιλμταπάαμι πῶ ἐς μὲν νοςειη ἠῃ Ἐσοϊοι ςοπίποιαι. 

ἡ" “θοήλην πρήο ςοκέτκι δὶς ἐχισοηυς τὶ σοπιφάς. {1»- 
ἐν τοβοκιίροι ἐἶι ὑμν ΟΝ υ τα, πε τ νον ,δν ὑμιν. Εὐλίηνως, 
εν νοῦ ὑπ έυπι, μπ, ἀδήλων. ἔρο ρυτο ΔΠ!9}4υλπὸ νη ες Ν 
Ῥτοποηης σα ρτγο οὶ, υοι γτομνὶς νου σαργάπεγς, Ω- 
{ἰπη ἀπ σπη τάηταιι εἰς οανηίμσι βάλς σου δ οηεῖῃ, 
νε ἔσει νιάσαταν ἀηΠάοτδ ψιΐ σαιη ἤλῖτς σολτοπάιτ: εἶτα. 
Ἰητεν νὰν Πτος ἧς ΠΑ πιάησια θη, πέρα εἰς πιση φυλιι - 

ἐμά ελα οὐκ ἐηϊεν υο!. οὔ “οθιεάσπε,,ς ὑπερ! εῖεςι δὸ 

ἴπῖςτ ᾿ς ]υτν σιιἷς [σῸ ἀοτηοίίςαιη, δι εα δεῖ] 48: (πὶ 
7 δέβέιμ, " ἥνμα Δ ἾΕ Ἰονροσηλεταν ξοτειτυιάνεις απ μαΐον Βώλδὰ ̓οίξείθιις σοτύτησινε ποη ᾿ἀγάν ελαἰξ Αὐρυιίηας 

ιν βωξνι ἃ πναῖο Πιροτοιπιοί, ονομάης ν᾽ άς τ οὐ Ἰηϊα ται 
ἃ αἰνῆς τηνην ον ατὶς ἰξεέ δὲς τῆράτος, νης ἱτ Κ εοη- 
τισι ξηΐα ὁγηιθταγ, δτς σῆμ αὶ Οτδ᾽ οἷς “πων ἃς "δ ἰηἴων οἿἸς- 
δλρτογ νγραητασ, Ηος λυῖοπι ςοιπεποδὲ (Αἰ Πςὸ ἀιχοτις, 
Δ. ἀἠν φιμι οἱ σα ρτὸ φιο Νυ)ρατα νονεῖς Πλι εν αα- 
4 ΠΑ  θλες ἧς τς ἐυκρι αν ΔῊΝ ἃ νγν ν Τα τ νοςς Ω,1᾽ 
Ῥέκιαν, ἃς Λ “ν ἔσται πραηίοατ. {Πνάϊνιά κρίματα. 
δ οἱ ἐοηιτοιοι αν ἴῃ ἕστο ἀικορταινίας τ ΄αδαν ἐὐαιον οὗ 
ἀπο Ειαῆμυς δας σρα ςοπιζοιο, Ναηιαπδῆθνη 
κΟΙσνν εἰ κρύιστος ΠΌΡΌ ΟΝ ἰατὸ ρατυταοο σοίλην ντατθιιια 
(οπρεβοράαι Σψμιι τἀπηρο πα αϑϑὸ ἀμ 1} Αγοβοΐο 
«οὐ παϊ ἐα νοΐ. νι πςς τὰ σύσον ππἰίοα ἐστ, ΠΗΪ ἐχ 
πἰθοβναῆρς ιὼ ( τίμα αὶ σοπτοιάοις ςζοι τπῇ 
“Πα ὴκ ἡθμ ρος ἥπς αἰκοναίθειαν αὐτὶ να χψυς μάταν 
γ ηνζὰ ἀχπιπλιίοης οἃς ρτοιράε πον ἤπς μα ἢ τὸ- 
(δὲ Ἐκ λν ἐς ἀυπήλητοιΔοιηής ψιδά Πορίοἱ εἰἴσηεν νι 
μοὴς ἀρραιεῖει σορτσην ρηθλτλιὶ μα λοι  ρλὼ ἀπιορους « 

ὁπ ςοπἰοςητία Ποῖ υμωβὸ οἰμηὶς νη ηπζαιῖ τ λένε ας 
ἐρεάνιαν Αθϊϊ, ψυοδ ἐρίμνν τλποη ἄφες δοὴ ἰ(οἱκῆτ σομι 

ΠΟ Ἴσον οἴλης δ ιλφυοτίως ἐαυζιπι ς ζὰριν. νοτίοις 
᾿᾿ ὁθηζτωπν, Ε 1 νον βάν ν την "γα δεκενϑνν.Υ ςἢ νι ψμϊφλια 21.- 
ἐηγίαπε ἀεείρ ἦν. Ἐχαίπηις τάισνόα ἰςηῖοπτιά Αροίοὶι τςέχίως 
οχρτο τ, Νὰ ἀδυκεϊῶτο Ἰνος ΄οςο ἤοὰ ἀρ Π οτος ἤρ αἰαῖ 
πα πος πηι πλιη ηυλᾶν σςορουμταίσωις νι ἄδην. 
θαππ ματὶ ἤθὴ τοζαίσς, ροῖῦας ΄υάπε κι Ε τ Ἰςῆκ: οἴη άι- 
οὐ αν ταστν νθττο ρβοιξαυαις, 1Δς δατυειν ἢ εἢ Φῳ 
Ἀπεερεῶτῳ ἐς ́ ὰο οὐδ ἀιχίηνι Μαγτοιν δὶς ρον Μεπᾶ- 
{μι αςορὶ οἰνοιναι Ἡςητίςον διςρλποῖῖες νου ἀδικεδιῳ 
τι ἤες εἰςραλτ ες νοὶ ἡδυράθος ντιηλπν ἰορᾶς ἃς ἰη (είς 
γῬτοθοηι μ]οπαὴς δα θ» «τά φὰς νόσον ΓἈσθλροι ργοῆ. 
τουτοσι Οὗτοι κρβτιρος ἐς οὖν ἡ ἴοι για ὅτις ἀδηοέϑωι »"Λεῖς 

οἠΐξανα β 697.1 σού σιν διερηληο ἰηεεγρεοῖς, ΚΠ, (λονχα, νιν 
"1: ΠΣΊΣΣΧΩΣ νἄρμι "πενία [εἰ μετρεῖ “μ4ρἰμνῥηνα. 

ν ΜΝιειριαι μὰ πκνα δεν εἰ, Δὲ Παμρ τάμε κεῖ 
ἉἸνογαη} τναἰς οχοιηρής, νς] φυδά ὁ Μαρ Ηϊεατήσεν ἐη μδ 
αὐη ἀπ Πιστάτασ δι. σοσι πος οαγηθε Οἵφος 

ἈΠ} Δ σήν ἢ} τ" βατιλίας μὲ αἸἰάτο πὰρ ἰπμαν τα σεν 9 ἀυΐίλτος οοημασπ απσήμς ργοιςιθιο ςοτγυριπιι ἐςη- 
{υΠάτὰν θάι ας ἀπέςην εἶνε ταϊμϊτα τι λὰ αὰ ἀρὰς ἐρηϊοῖς, 
ἀσιοῦις δἀηϊωεθιθαν. 

“Δ 

φ'. 



Ν᾿ 

εκ ΟΓἈρ.].6 ΕΡΙΦΤΌΡΑΥΝΕΙ 
Ἢ κὸν ΑὮ ΟΟΚΊΙΝΤΗ, 1. ὃς 

᾿ Ψ Ι [ εν" 

1.7 

Ϊ τῳ, Καὶ ταῦτα “νὶς ἧτο αλλὰ ἀπελούσει- ι μι ας ογλτιδ 4υλμθεῖ: (εἰ " ἐρέμορτενν βαϑης ἿΝ πόρνῃ νἱν ὥμά δὼν ἃ ἔσονται Ὑδιφηοὶν, εἰυκίπδεμτ, (ςοτῖο"» νῃυπὶ οἱς 1 [Ιν] φάτ. μὰ νος ᾿ : 

Ἃ 'ϑι. ὡλανοίάϑητο, ἀλλ ἐδικοηώδη- ἁδίοιι εἴφε, (κ4 (απέιβεατὶ ς-Ἶ {ἘἈΜ οδνθηβιψιὰ μενῆι.- ἰλϑο ὡς σεύρκρ μίαν" ἷ ἔονρυε αμην [ονιον ἘΤΌΩΣ σπίτι, [ [κν οορκι ββείμει δ- Ὁ 

ΠΙᾺ αλα ἡγλόλητε γὰ ( κοηήὼ τις : ᾧ Ὁ ΑθΣ ὐν τς ξ βεαιβ εβι βἀ ἐωβιβεαὶ οἱ 8 ς β , δας, οἰν : ᾿ Ἵν νων εν δ, ἐπήμιξ ρέῃ. ι4 ' ; 

ἌΝ "αλ ἐ σιν Ἰ Ἰῃις, (ςἀ ἰυβςατὶ ο[Π189.. ἴῃ πο- ᾿ ' ἰηαιήτ » ἡ 4.}} ἀυο ἔγαμε , ζᾶῦο ΝΑΙ 

“πρὸν το ὀνόματι τῶ Κυρίου ᾿ πσουχκ) ον πλττ του τὴν τὸ ἐπ} {Μη νομνΉηε [ον νο ἐς 
φάνη νῆα. τ ἃ 

ἈΠ ᾿ “ εοῖκ δ . μς οπηηι Ἰεΐυ δ ρεν δριγι-Ἴ [ινὲ Πα Ομ ν(ν ἐν δρὶ ᾿ δὲ κολλιώμϑυος γῳ κυ ΐῳ ΓΕ νη... τσ ἢ ᾿" : 

: ᾿ κοι ςςς Κρ μὲ τῷ Πυῦ ματι τὸ Θιου ἡμὴ. ται γε οἴη. ᾿ς νἱ!ν 1)οὶ οἶδε. 6΄ . 0 : μιᾷ .7)͵ Αἱ νογὸ ορμἠυείπτυτ Τοποὶ- [5] ἀν φνῖνν μὐξμνε! Ὅν" 

᾿ ὌΝ . ΟΝ. ". ᾿ απ τἂν δ᾽ ᾿" ἢ ᾿ ᾿ ὑπ εις ΤΌΝ, ᾿ ᾿ 

ἐὐὰ Παρ πληύνα πω ξ ᾿ ἀλλ᾽ ΠΤ ΥΈΡΕ ι1 " Οὐνηλδιδι Ἰϊσεηυ δὲ τὸ ἢ | νιν μοε ἰΐχαι, μά" “β ᾿-: ἡ ἣν ἐρᾷ ον ἡ ᾿ Ὁ, νη ουμὴ «οἰρίκεειν εἶϊ. ωΝ ωνὼ 4 ». 

| ΧΟ ἰὠξιδοων πώντο συμ... Ἰομγία ροπάμπουητ: οὐ αυη δὶ μαριμς κα τε ρης ἷω Φόγηπ τίω πορνοίαν. παν αν Ὁ} κα Ευρίεε ἰςοτταιόπειῃ, “οιη-} εἰς μόδω μελθπρθυβι ἡ ΑἸυδ διεμο 

“4 ἢ 
ΔΩ ὦ ἶ Ξ “4 {ι : πο εοΣ μὐδετενεδῖςι , 

. Ἴ ὶ -- 

| τις ν!ν μδαν ἢ ρθι ἘΠ μο! ἐξον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγ) οἸγιςεμτν, αὐ πεηυληυαιῃ ςρῸ γος } " Ἰων ρωῖιμι ΦΊΛ δΝ ᾿μϑ ὃ ἰὼ ποιήφη, αἴϑρωπος , ὀκτὸς τῶ δες ρεζοῦτα, ἐνόντα ιθ- γρμι ον θέε. κρραι τὲ πιϑανυπιν τς τ 

υὲ συμίάμ χατὸ τιγὸς. αὐ ἴων] θυ τεὶ ροτοίαῖςτην [αι “ ματός ζδιν' δ δὲ πορνοθων,οἰς τὸ ἴσγον) [.20᾽. ΞΧΕΓά τρις εἰϊ : ἰςἀ φυὶ ἢ ὠθννὰ ὑθιάπηλ ον 

͵ Ρεισαλάι ψυόι ουσια ὃ δὲ ᾿ δύ τον ροτε 1849’: σα εὔςν' δσὴ ποργουονγῆς Ὁ ς : 4 4 4οὲ πυιννν βτκέναιυν, (δοτιλιίοιψυο- 

! τ ἘΡΆΜΤΕΝΣ τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ Ν καὶ ̓ κοι- ! ᾿ς ΤῸ Ἕζᾳς νοηῖγι: ἀεβέματα (ἅν! 2 Ἀ{[τα νειν δ νεμεν δμὺρ ἑμαρ ΣΎΡΕΙ ; , (ςοττατῖων; ἱῃ ργορήϊμ τη ζ(οΥρυ8 ἰα Ἄοῦβεε βωενι βάσει, οὐδ ὑϑομ}}α - 

- ηνδά Φ' ν.6- λίᾳ τοῖν β ὠμ σιν" ὃ δὲ Θιὸ : ἡ ταύ ἀ νορτοῦ οἰὶ: Π ευ8 υἴοι᾿ δί ἀ{{Η: (λείη δμίεην τ Πῶς. ω : . ᾿ νι Ἰροζςϑξ, : ᾿ τ Ξι ᾿ Ἐκ ΔΠΡΓ [Ὁ 

ῳ ἀνα: δες ἀπ. -- τι ὝΠΑΡΕ ἀρ είὰς ΧΡ ιπππς Ἂς ἰ᾿ὰ5. ἀοο]οδὶτ, οούρυ5 Φ' Βα ἀεδένμει, ἰηρῳ ΤΩΝ οἴδατι ὅτι τὸ σωμα ὑρδα, ναὸς 9] 4 .Δηἱρπογαῦβ [ ̓ἐουρυβνο-}}» “Γν νειν αννπίαν μοὰ μὰν τῤνος 

ἀκίοονιι. χαὶ ταῦτα πῳταργήσει.τὺ ὃ σαΐαι οὐ τῇ) ἢ ας θενὰ ο ἮΝ ΟΝ κορμὶ τρὰ μύμέρρις τἠδμὴν ἀγίου Πνδίματός δεν οὗ ἔχετε! Ἰίτιπι οἱἵα χόριον ϑριπτως ἢ μῳρθρψν Ἧς το δ, ἈΉΝΝΝ 

, φυλμι, αυυπι, , ἰλλ τὰ ,ὔ ν κ Κ ῇ νοι 10 «ἰςογτΆ τ 0} [εὰ .1)ο-: τὰ 1λοηνδηθ, ΟΣ ΠΡ ομηϊπωα ῬΜΙ : ὧν 4, Υ ἍΝ 4 ᾿ ς εῖ Ρ Νὰ ριγτι5 Ἅῃ- ἢ ϑρινβωι [ἐὐξῇη,, 4υὶ ϑυρΙὴ 17 

ΠΝ πορνοιᾷ. ἀλλατς κυριῶ, κη ὁ Ἀυριος τοΐπο, 8. Ποπιίηας ςογρρτί. . τονρονΐ οὐχ Θεου,) θὰ οὐκ 9 Δ ἑω : κα 44. 6 ἴὰ νοδιθ» 4 ει μαθε- ΤΠ ωρθμ εβ, μεν αδενὼ ἃ χει, 6 νό 

: Ὡς Ἦαπε, ΟΛΡ: ᾿ δ , « 4 1) εῖι5 διιισπ) ὃς Ῥοιητητι {υ[.-}14] ἐμ νενὺ (᾽ Ὠονοίην - , Ν κὶ ,᾿ . τ ἃ 60, τοὺς νος οἵδε αὖ Ἐ’ θα ΦΈΔΘ ΥΗΙ ρόαι ως τ: 

δ, ᾿ γ) κι . : ᾿ : ἈΝ Ὡν : β . ν Ῥοει. ᾿ 

. ἀμετευπν αι Οὐδ᾽ Θεὸς κἡ τὸν Κύυθλον ἡ)41ρ4 Κ) γ΄ εἰταιτρϑι! ηοΚ Γυὐοιτα τ ροτεη- Μίνω, ὅσ σοι ξι. Ἠηρολϑητι ὃ ς δοξᾷσατει δν} Ἰ{ἰτὶ ἰατιϑὺ 1 [ παρε ενὶνν οὔτι. γτενο᾽. Τετύιωπι απ: ' 

ν} ει ποη τὸ ς'ἪὮ χα --» “" Π ᾿ ἐς Ὡς ᾿ - 
ἐμ : τοῖν 

Ἂ τ “ ον “πο "ν ᾿ τ; 

" νιδῖοῖ 4" μας ὀξεγερθι δὰ τῆς διωώμεως αὐτῶ.) Ἰ118 [π.’ : ἜΣ; τὸν Θιὲν ὦ τῷ σωκαἬὮ ὑμδ, Κθὴ ΟΥ τῷ ἴο ἽΝ ἘΠῚΡῚ ἫΝ τ
εῦ Βἷο- . Ἡ πράρνο χἰονβεαε ΦΊΡον. ἐπ ἰωπι; 

ἐ Ἂ ᾿ Π " Ν ᾿ ἢ δ νὰ 
Ν . ᾿ , - 

Η Ξ 

Ϊ μβ δ έν Οὐκ οἴδατε ὁ, τὼ σωμφτα ὑμδ, τ ΠΑΝ Ἰρπούατ5. (ΟΕΡΟΓᾺ νείἵγὰ τς ἴρογᾳ “νοβε4 πρεηνῦνα [νηι “πὶ ματι ὑὗ δ, δπγά δι τῷ Θεοῦ. « τιποάϊε ἰδίτυσ εθ αν ἸΏ ΟΓρΡΟ-} 49.» ἔθ εωνν Ἰῃ ἘΟΥ̓βογ6 υθ' τοῖ ἤι (ἀςτ11ε- ; 

ε ΓΑ ἐΊΡΡΌΙΟ, ι ΝΜ ᾿ “νι {{ὸ τσ] τ Ν υπν 1ρ1-} ΚΡΡΗΝῚ Τοῦ τ. . : .1 Ἰτενοῖἶτο, δέ ἴα ἰρίτίτα νεϊϊτο,) Ἵν. δι.» φυυπὶς ω 

" Σ 1 {ε1}}}- παι ΜΆ λη Χριςου ὅ
λην ὸ ἄρᾳς οιυ τὰ “μέλη ς 012 λ..Π| ὶ τῇ ' ξ ( Ήθ ἘΤῸ μὰ ἐτ60 πηδ- - 

« ἮΝ ῃ ἮΝ 
᾿ φοιροτα ηφῆεα 

᾿ ' Ὀοπαιαὶς ἰὼν “ς Δ ΑΝ ᾿ 1} Ττῶν (δίατα πιοιδι ΟμΎ 11 14-  ῥνα Οηθε [ταν πηρ- Κιφέλαιον ζ. υα ἰμηῖ Ὠεὶ. σαν. νι. ἤρι Ὀθοζοες 

ἱ , ὁ οἷς, Ἴ" Χριςου 2 “οι στυ σόβνης μέλη 3 Μη ἰλ ᾿οοὉ Α Ὀ{ ᾿ να τηφγοτιςλυδβε. 
' ΟΡ, Ψ|1}- . ἫΝ . (φεῖδι. 

τὰ λοαὶ ὅ. 4. ! ἱ ΘΟἸΔΕΘΙΕΒΙΕΝ ταν ων : ἐπ ν δ, Ι γ Ἄδυ αἡ : νὴ Ἢ 4. 0}} Ε φειδπι ἐν [(εἰ- κα Ουεαὴπι ἃς 

! τ, βαριδὸ, ροιτο, φ' 
᾿ . Π Ἐρὶ σὺ ὧὐ ἐγοῤψωτέ μριρζώλον αϑ-} τ Ὁ Ζιςτὰπι ᾿ ἀς φυδυς τ Βὶ ρίβω ἢ ες ξοιποπευτῃν . 

μ᾿" ᾿ 'χὶ "" « « 5 ᾿ ᾿ ΝΕ τῆς ἐ "ὦ , “Ὁ. : - . “εο “: : δ Ω 
, 

,. φυδά Ὅλα ΗΥ οὐχ οἴδαγεδτι ὁ κολλώμϑμος τη «50 ΔΠ ἰφῃογατίβ “μη ΩὉ1 ὅ6- 6. Μη πεβ μὴν 4μοπίαιν ϑρώπῳ γμναμψὸς μὴ ἀπ]εάνοι. Ας ΙκειρΠίο: ᾿ δοθυπν βσγηει ων Ἰνοπνίνὶ πνωίίαπενν βὸη αὐ τοϑ ΠΣ 

- ΟΣ. ε ΝΣ Ἶ τιν Ε ΝΠ : ᾿γίγο τυ τς πο διτἰησεγο. ιρζον ; ᾿ 

᾿ ἀϊδ ἐςςρηίς δ κἢ : Σ 
476. ἢ ὶ . 

ὃ ᾿ ἱ ᾿ τερε υας ρει (ς εἰἴδοι Δ εἴταν οἱμεὶ (ξοτιαιἱοοδπιιφυδπὶ ρει ἀς ἃς οἴδασι ὃς ροεῦ ἰηιοῖ πις, ἐ πϑιπείοςας ἢ ότᾶς ἀρρϑετίοι δ. πυῦ στε δυ ίϊαι ᾿ 
ε : ᾿ ὕ ς ᾿ δος ρα τὴν 

| Ἶ . δυις πὶ ἀροίζϊο!ιν 'ιχς ῥ᾽ απὲ ες ἀνίπιν 4. ΝΑπνμη αν εν ειοἴλτιωπι ἰυΐω5 νἱια ν Ιὰπι κου ἀπὶ {μηῖ εἰδνῆμα ποι εἰζ μειρειια. δ αμὶ δί οἾθΙ δὲ τοις πεύυπι ϑαίδηα δὲ «ὅτηΐ 508 γοδῆπιοί δάλίςετε : φυῦι πος Ὀδυεἐρίδ . ὅς φυϊάοιν πιαχῖσπιο ρεεὶο δεφυϊετίς ἡ νι δέ ἐεοιροτ6 δὲ ληΐπιο (υς εἰοες ἷπ- 

᾿ | Ι. "1ὰ Αἰνανς τὶ τδιῖο διειΐ ἴραιο ΔὈοΙδη κατ ΔΈ πὴ ἰὰ: ανισηῖ εὐάιῆ εἰ ἀς (ςοτιδτίοἩ! ς ἱπιρυτκλιενευ! του ἄϊτα τι ποι τ εοτρυς ες ἐδοβίγλειο ρὰ- (τεσ, τ Ὧς εοηίυξίο ἀοςειναυδηυΐε ςπἰϊράτας μά εἰνάπὶ άῦδαι ςοπιπλοήλι αὺς ροῆτλ Ἔχρὲϊοϑοιε (ἀπίεῃ νι πάπ ἐρεηϊσδεὶοι!» ο
δυίλ)6- 

“-- ᾿ ΠΘῚ ἘΠΕ ΠΑΡ ἀρ μα ῥέον ϑβομημμὲν τ
ὰ ἐῸ (ι ᾿ὐ πο οθηνθεΝ δον β αν νῆν οὐτα «οτροερς, οι ῬΠ ΝΕ ΜΕ ΕΡΠΕΡ ΝΙΝ: «ἰκιασι εἴτε ταδειπιοηϊυιρτοἀ ἰτὰ νι πὰς νην} πλλγίτυ φίαιςε νχοιεξίμηες νπνχος ρίυϊαι πιῦδδι πηδλείίος. . . Α ν δ 

Μ ιϑηάιο,ι δες ΠΟΠῚΣ ΕἹ ΕΣ "1 χροίϊειο {ὠροιίοτις ἀγῥυπιζηῖι ἃ “0 η τΑτ κα, δύ διὰ ἀρ. 8610, Πα Ῥέόβᾶπο Εἰ Εἴη ὁεξυπιεηίί,, Σ 4 
ΟΝ ᾿ 4 ᾿ ἕως 

᾿ " σοπτιλειδιαηῖ εχ ἀἰλπιειιονοοίί!σι δὲ Ομ υν ατίω;δε ἐρι εἰευροῖσζο 4αἱ νηὶ οἷ οὐαὶ ἐοοιτοι(ᾳυοά ηυἱάς τ κε ῃαιμκδὶὶ 4114 ςογροτυαῖ ςοτορνχίιρη ᾿ 
Ἔ ἢ ἐ : ἢ. 5 ΄: 

᾿Ψ " ἀῶνηρμὶ ες πο ροιο( ουτα (με τι νηαα νηίο οἰἐ ρατα δι (οἰτἐτιαὶις, ᾿ ὩΣ ΩΝῚ ἐΕΥΑΣ : . ᾿ 

» "δι ς 
Ξ ᾿ 

, ἀὐ τ .Ἔ 

Ρ 

Π « ' 
᾿ 

ν 

Υ ΟῚ ξ 2) π᾿ ΕΝ Η ὶ 
. ᾽ 

. ΄ 

: Μ-- -"...ὄ. ---.---ς.----ς.----.-- -- τ ΠΝ τ τ ΤΥ ΤΥ ΥΠΤΕ ΤΣ τό Ετμὴ δα δόννται γάρ. Αριιὰ Μοίξη ἀϊειητυτ ἃ ἐδ ρασᾶῖς, νῦ γοῆτα ονηςς ὃς Φορι(ἀϊοπος δὲ «Αἰἷσπες αἀ ν ; 

Ϊ : 1 φμήϊμϑει, τινὲ οἿὰ εἰτιύκασός περίνας πᾶς πεαπἰηἰπλὲ ἰὰ ῖς ρτορτις υφτιτΣ) αἰξεξιηρας [πὰς (σγυίδης, Ἰφεύαιυς πος 
ἐἰοτταιίοης, (δὰ ἀς ηγλεσίσποπίο,δοὰ χυίιαν Πὰς πίυς 

φΤουίαπι Ὠεὶ τεέξγαπτασ, ἃ ́ υσίατο ἐοτρὰρ πρὶ Δαίπιυτην ἜΣ 

Ι: «νίφομῃ μα! δηρι}} τουϊάοηι ἩΜ|ς νἱτίς Ἰαδοταναπν [ξὰ ς Πιὶ πες ἁἰίοτίιη, ζατίσηειτι βαδφάητ. ϑὶς φηῖπὶ επί για αρβζάνις » δὲ νετίοίφυς τ ζοιήδιυπὶς “σπίαπόξίο ςατοῖς,. Ἰάοίτζο ἀεςερίϊεις γε νεγοαυς ἴη ἰρῇιις φοτίλην γτοτεδιαί 
ἢ 

᾿ - Ϊ " υδὰ πεπῖο ἔτι} 4λΊι40ὸ νἱτίοτυτη ἡτοτμπι ποι ἰαδοτεῖ, φυμρίαπι εἰς τες πιλποίροτ, εῖσιις "μίξ Ροτιις ἰςοιηάμπι ἡκοίυ9 πιιηἰπιὲ οἱδ νος τεβίπιοηϊο ἁυυίυς. 4 ὡμό Μψυΐξατα λάδις, ἥε ρονεμις, αὶ ἄρατο , ΟΥσοῖς εοἀϊςεϊ δὺς τερα- 

Ι ] διπ 4ιο ληῖς Ἀοφεπεγαθοη) ἠδτατι Δοη ΔηΠτ οπληίυπι- τρέζαμι τλτοη ἢ Ἰπιροξατε ἀσθυ, Ἢὸος οἵδ ἁὐταπὶ ἡ]υὰ ἐμ σ40},} οἱ δύο: Αρυά Μοίςα ποῦ δάάίτυϊ μας δόντι . βηλητθυς: 414 Π| ταπιςα (ετιρεβελην με {{- ἰδπι οἰ γαθα- ᾿ 

; ΜοεἸεταπι (ξπποπο νι ἀτλναμιάάπι. Ῥοτρεταπὶ σημῇ ἀῃ αππ- ὄττνμαν (185 (ὑρτὰ τασιηίηϊς ν.7. 4υὰ ἄἀετς σλυϊτὰ εὐμπὶ (οἀτεδεὲ σχρτοί[Δ εἶ ταηι πος ἰοςο,ταγα ἐἰτίαπι ΜΑτ.19.5. ρτᾶπι ἀρρᾶγει εχ γεϊτοσίους ρατηθος δης ἸοςαΥ τ οἰτλη- ᾽ 7 | 

ἣ ᾿ «δυίάαπι οοὐϊοίθυς ἰερ τος φμιάενν, αιοὰ αἰἠυίάλπι οτιλπὶ ῥγαοατὰὶ (οτίρτοεγες Ῥτορθαηὶ τιλδιδσπιητ, ἃς ριαίεπια - ΓΚ ΜΆτ. το 8. ψυία Ἀεταητὰ πὶ ὩΡΏΠΟΥ τὶ δι γχογῖς νην, Πρυϑηεπιρε Τοιυϊ μη ίῃ ᾿θτο ἀς το[ιττείδης ζαγηΐς, " 

. ὸ γεῖςηρες πηροβαῖτ τᾶ μυπς ἴοσαιι Εὐμον, ὯΙ ϑοἰιο  αΐπος ,. Οἰςιραταηοχαρεπυϊείπιο. ΨΚ, 5εά εζορἐγὲ δὲ. δοὰ λυ εῇ το αὐτεπι ν χοτυπνπας ψετιπῃ οἰ ΟΪγξαπιαση ἴτε νηῖτι Ογρτγίδη, ἰη τελέλατα Ὡς . ἢ ντσϊηυπι,, Αὐφυδ ἐρ- ᾿ ᾿ 

, ἜΣ: ᾿ ἐύδηι τους πρὸς τοῦ ζμο ραττίςι ατὶ ἱη τργοτάτυγισεά Ὄχριοίζιυς, θη τεπιετὲ ηἰς «οἰϊοολτα πεσλητε ραττιουᾶς ἢ" απὸ ἴπσυ]ις (αἰς νχοτίδυρ,θμπι βοτίας ἐπ τοῦ ράγτος ἀπ - βοῖία 66. ἱ ἀπ  ἈρΉθο εν τ ᾿ : 

" . ες ᾿ς Φεηεγαίςιη οἵϊς ̓λης Δἀπιοπιιιοπε πη περοῖϊς εἰ, ντ νας ἀϊςονέν Ἁροιίζοία "Το φυίάσιτι αινλιτι νοἱες ἡζατα ἰἰζςη- μαυξ φίοι Βαδεεγχοτες, | 1το᾽ 4 Κι ἐη(δνέια ὐνῇτο, κρὶ ὃν τῷ πνεύμαι ὑρδῇ Ὁ ας υυτν ἴῃ. . 

ἃ, ᾿ ρλν Α᾽ ΔΡΟΙΟΙ τερτεβοηίο, τ τάπηξῃ ΨΥ τὸ κα ῦϑαον τοι Πἰμρίιοῖ- τἰδπὶ αίατο, Αἴ εβο ᾿πιηιπὶς "λυ ἐξεετοναμοιηααι ιν 17. ἔξ πμείβονίινε εῇ κἵῷ τνεύμα ὅδ. πο πτρο εν ἐσ : χαρά ΠῚ ρπηρίδιις Οταοισ ἐσοτηρ γίδες, δ᾽ ταμιν ὅντε ἐαΠν ΑἸ ΌΪΟΑ ξ Ὁ ὃ 

᾿ ᾿ ] , ; ἕο ἀρ πιβοςῖυγ ἰκ Ρτοροιτοης ζεῖ ὑπ α]ῖς ἀπττιδυτί, ποι βιονῖτ Πδεταὶ οἵδε, (4 νοἰμηταιίδιη (επιτυτοιη (υῦ.» αριοῆι, ντ ὃς ϑγεὺς ἱπζεῖρτες. Βαρείξαπναγ τἀπισῃ οτίλπι ἱπτογρεσιατίοης ἑάφυο ον πύσηετο ρίμτα! ἱπιοπιάπταν, πγὶ- . ; . 

| Ὶ . ᾿ γαίοτι {ἰ Ομ" οὲ ἀἰςαν ίναεων ρ"}» εἰγατά,νι οτίαιη ράιρςα- Ἶ το. 4 ΨΚ εἰδνρα ταὶ, πὴ τινος: 516 ζομιςγαῖνντ τινός ἀοΌΚΟ βτ’ πναιιη οαπι ἱρίο σοτρυδ,, δ βὲτ ἄστη νης φάτο εχ σασ᾿ ΠΙΠὶ Π ἰῃ ὁπηηῖθυς 1,λτἰπὶς ςοάίοινυ. ἀςοῆς νοςαῖ λύτο, 

ΝΠ κ᾿ ὁ Ἰὰ πορτόζλμιη ρὸρ ὑἑκατος πρᾶρυὰ Τίνι ογ ἀεὶ ὴ ὕνηι ἀτ- “᾽ πεῖς ροίϊταπι εἴς ἀρράνφας αιιοά ἐρία (απιοητια βὰρ ἤλι. πεείας, να αἰἶοι Ἰσφυιταγ Αροδοίως. Ὠοπίαια ἄς ζογροις Ῥαυΐας δρίττυπὶ αἰτεζάπι Ἀοπιπὶς ράττοπι, νὲ π' “ὅρα ἰάοτὴ : 

τι πγν ᾿ πικώ τατον ἃ ἰρίτυγηίϊςιις εχ ἀϊ(χιοηλγιις "δτολ γὶ Ρδτείτιι- 3. Ακᾳ, τὸ βρωιατα ΠΟ ἴγαῖ Αροίτοϊιις 4υοὰ ἀϊκεηῖ, διλῆϊπιο ἅππις νηῦ οὔ 10 οὰ υἱὰ «οπποχίοπίς ἡδίως πνο “5 ἤτ ἀτηιε ἀν. δες αυτοπι Αταῦς δίητα! πυίποτα, δρέτίς : 

5 Ϊ Ἢ ΣΏΕΤΟ ἐαπιεη,βιςοτηϊηρυίάτηνς {πρτγὰ ΓΝ 41} ποθ 64, Βρροβῃ νηλ ίρεεις τΟΥΙΠΠ1 Πς Ἰταγι 1)» εάυς Ἰοηρὸ Δρ00» ἀὰς {λἱητυιλ!!ς εἰ ἃς πηγδίοις, δι Ῥἐνίτυαί, ς ἐπ] ᾷη ἰς, ἰΔδοῖτοο 
τἰδας νοιιεὶς. ἄμα [μὲ ὕει ὥπνώ δὰγν τῷ Θεό Ηος υ0» 

" ΝΝ Τόπηην, ἂν τῇ υνόμρ τὸ Κυρέδυ, τὰ εἰ τη Ἰδοιπίηο [εία: 4ᾶπι ᾿Ιἰτιπλλιὸχ 4118 πιτο Π σάτως τον Πᾶς, νὰ πλης ἐρίδηι γιτι, νεοοπίτοι ορροίϊείο εἰτογιοτῖς ξοτρότα ςορυΐα,, δι οῖῖτα ἀἰς ἀκε ία [ιλεϊπὶς ἐοὐιςείδυς. βοπίτυν αὐτοῦ τείατίθυπι . 

᾿ ᾿ ον λπὶ εχροίμλιμια (ἀρτὰν! 4. Νοιῖτη επίηι Ῥοσμῆι πσυεηι ρτατεγβαοῖς; γηΐς ςοηίςαυϊτυτ ΠΛ 1ς (ΟΠΙΌν «ἀὐηΐο Ἰητοτίοτιε ορίγίτας δοΐπςη υὐιγραι ἐλ ροίοίιις. εὐ ποκίγικως νἱά οἰὰ φιοπίατη νττληθο, ὃς ςοίρυς αἰσιτυση ὃς , 

Ι πὐτη τα ὑπ ἐορλνΝ ῬΡΠΆΠΕΝ τ ἐτῶν ἐπε Ἀγ 
αἰτο ΟΝ ἰλπιογλᾷ ρεγεηρια Πα ρομα νοκαιίο,ντ ἀς τλητ- 13 Οὐππε ρετεαέμπον πᾶν ἀμάῤτομα. ΝΙοπῖρδ οστεγπυη,νε χηΐρηα νοῆι ποὴ αητ,ίοα Δεῖ, τ τ Ὅτ δ΄ ᾿ 

᾿ 
ι οἴμΠ ἀφο Γ᾿ οςο. ιαϊὸ τὰ Ι ἰω 

“ ΙΝ ςΑΡΎῪ νὰ ΄ 
τ᾿ Ῥεφιῖϑιν οδεὶ ὅν. 1ἃ εἰξ, οὐ Ἀττιηςῖ δὰ εὰ ἀδ. ἀυίρυς 

λά πις (ςτἰρηεια. δίς φηΐπι εἴα ἀρυά [μεΑεἰποενίογρατιιῦ 
; 

-ριχροιεο "κυ Ναης αὐτοην Αροίτοίας (πτποηοπι ΘΓ : “ ΄σ΄ 

τυτβῖς εχῖγα ἰρίαπινε οπναίηο ἀδυτίτυ εδτιοίκενίπο, ας τίς αὐ ἐρίος Εςοςῆα: ΘΝ τὶς θοὸς ἐβύστημιοτεν τὰ ψαίδυς 
: 

ψνοηίο αἰϊςαί, ποιμείδα ἀἰίαυο τὰ σςοιάςπάμιη Ἰηξτα- 15 Πἰτογας ἀεεερεγας, υδϑ ρεεοδαπε δ {ες αιυεεοηίδυν ἰπ- 

τιρηῖο, δέὰ ἰζοιτάτοτὶ9 οοτρὰ5 οἱ ἃ (τοτἀτιοη β αγβ- Πειίάμας ἀρ! εὶ τείροξοι : ποιό βα τσ νἵ δεδεγεπεὶ : ᾿ 

ν" Ϊ ἷ ! ; ἀπ δι Πυἀ ἰρίπηι 480 ἀυοτίως (εἰς Δοιτίτυν, Φείπάε υδά ἑῃ ἡπαπιοάϊ ςοργγουεγῆίς ἢ ἡρίο ρεεφογιετο 

τὸ ΔΠπηιμ 4 ἀπιρ] υς ἀκολιγαι. 4 οονρηα υενρὸ τὺ δὲ μα Τοῖς ἱπ οιιδίοπς εοτρυβ ὈγΟΡΓΙᾶ αυλίίαπι ςὀπίρυτοατίοης τὐογοητ: Ἀς Ῥείη. οταπι ργουϊτες τ] ἴἶςς ἤηψυΐσε ἐπ ἐ- 

τίο μαι ἰίοςο Αροϊξοίι ρργ ἀπετ]νοῆη ἀφοίατας σοτΠΠ| Εἴ. {εἴ «οἠτλπιίπας, φυῦπὶ 1π Αἰϊίς ρεςοατίς ἰητοτίοῦ ἔτ ρο- (ιυίπιοῦι φιπλίοπίδυς ἀοςετερττῦ ετίαπιν νὰ ἐρῇ ρειυδοίδι 

τοτοιῃ Ὄνδὲ ται υνεπν, {τον ηςΔηάας μαῖα ΟΣ ΠΠΟς με φιλπὶ εστογίον πιδοιλ ροοζλεὶ, Ἀ ΟΠ. 1.17. ςοἷι- 30 λῆς ἀοξ Πηληι γῇ (πο »υὐθὰ δὰ δι δυς φεξιοηῖ ρτῶ- 

ι : δ ἀἴας τοςςσνάητ, νοἷθυι ἰςοττδτίοηςαν, νίαας λἀκοτυποῖι το γετὸ αῖας φιαίοπίε Ὁ Αὐχυϊίηο αἰϊατα {ρτιαυσῇ. οφυὶ δ ρει Αείτος λά τρίος φονεφτα. ΟἹ (τίσις Υ 9 30. 

Ἰἰδεγάπιιν δ ετεη ἐπὶ πιαϊὰ αξοπάϊ Ἰἱοσητιαια αὶ ας. 
Οἰμοίαας Οογαμ μι αἰσιτίμ, πὸ ἀρυάουληες Κτὲ ρεη- ἐκ πουοτοίπαπιεπτο,οᾶρ. το εξ τοιῆις νἱοίεμτα. μιριδεῖηδας ετθο πᾶς ΔἸ τε ἡ τπολεν ἀφίεζαυ! εἰξανναε- 

εμὰ ον. Ολτροοτγαιίδηί, δι ἡοίχα ἠπουνογια ἰεἰλεττίτᾶς ἴςς νἱυγράταπν,ντιειπαἀηνοίυη αἰ οιηφας, δοοτθΓ Π45 1 ὥτριν υεβνμπν, τὸ σθήμα ῊΝ ἐμβυς ἐοάϊείδις Ἰερί- τῶς δυΐως ἥρηαὶ δι ἀεὶπᾶς ε δή οὐ τι (ξοσταεὶο- 

ἀφράτο εχ ἀπιετις. 41» ρυρνὶΝ ἐφνβην δἶς τὸ ἴδιον σώμα Ὁτὶ ἦ μὴ 

αἰὰδι φυρπίαπι ἰῃ Αἰ ἐς ραςοαῖις αἀδιίθετας φιάςην οὐ ληὶ 

νοοιδύς νι ογξαπυχν ἱσὰ τα νὲ ταικὰμπι ᾿ς ροςζαι! ῊΡ 

Ἰνδηιπιεπταῖις, ἰσηξίπφαΐοτ ἐΠ]υἀ ἀυτειν 400 4υἷ ἀρυτῖ- 

Ἰῖς ἐςδις ν εἰ γεβεηάιες γε] δυθοηάμ τι (οἱ οιτὸ Ἰαυοιζῃ, 

νι ρισρίοσγολ ηος Εσο ει ἀρ πιτλιὶς, ἐπὶ ἔγατυιηι, ἠςοίαι 

. ἄεηίηυς ταπομθπ δαῦςαητ, ΦΕῚ βωπεμὸ τα ηίω Λε β. 

Ἰρίτας ἀρρε μιίοης, φαεπὶ ν ἠλ οὰπὶ εἴτλ οί εηάιμη ἀἰαὶ, 

16 μοα Ἰρίαπι γεπττγοηι, ἐξά νοις Ἰρίης δά πάης τεδηΐφει- ͵ 

ἄλην ψανῃ νίαμα ἰητο Π τ. Ναὶ ἀΠ αὶ τοῖὺς μιοπιο τς 

πιυρειίς ἃ λ[άπι ρι οτίῃς νἱτπὶ νυ τος. τἰαη τίς 

ἘΝ ἊΣ 

[ά , ᾿ Ῥοἤοίν Δά Βαρυηπι ἰογηνιίδι ἃς οἴ δίζυιν πε ον ρι- 

᾿ ᾿ ες πφηφη ἰὰ οι ροΥ νἰττυτρῃ ἂς ροϊεπτι Πι Πλωίαὶ [«(ι}" 

᾿ 1: Οπημά, τάν τα. [αὶ εξ φυάδυῖς. ΕἸΣ “μὴ ποοιφοϊιιὸ 

ἱ ᾿ εοπηηφοπάμπι ἡ [4 ἀς 4υ0 αἰίταγια οὐ λα τος φιια ἰη ἴς- 

Οἰς ἴπς ἔμαρῖς πάῖιγα πος θσπας πὲς 1πα]ς (υ ἠτιίς ἐα νήτι» 

Ἰρίλταα εἰτοιαἰκαπτίίς νοὶ ροηᾶ νοὶ] (αίας ἐς σητοτ, ψυᾶς 

Ῥτορίσγθα αςάίας ας ᾿πάἀηξογευτος νοςλης. Ἀιοίταν λύτο πη΄ 

ΝΜ Ἐν ἴα αἰιου τς ρεγίο μα, ἀν ΠΠδεττατοῃι ροτ Ομ πιδὴ ρὰν- 

τιν ἰἰς φιὰ ἀΐχογας ᾿ἀβοίϊοίος ὁρρομαια ρεῖ ἰυληβο- 

Ἰθτον ἰορίθυς οπιπίδιις (οἱ μαπηυττιὰ οὶ αι! πρτο  ϑειταν 

τδπν 404 ὁ ρεςοατί (ςτιίταρς δὰ θεῆς νοἰεηάυιῃ διαφοηάμπι 

ϑονα μοὶ δος νειθμπ νοττισιὰς (αἤναν τοβάςτο  {.ἴοΥ0- 

Δριθοιηι ἀοσιοίιης, (οἰναιςῖ δαϊοῃι Νὶς τουτίας υίνς ἐς. σέθεν πο εἰἴετ φυοά γτορίειςὰ Ρανΐας ςορίοὔις 6δΐτε- 
ΤᾺΣ πὸ σώματα ὑμῇ,εσιροτα ὐιβεα,νι (ἀργὰ νοτι αυ [εὔϊο ἢς ἀϊχετγατὶ ρῃδνὴπι φυίάοη) ἀςε Ὁοσέυσίο ἀυφφὰ νει, 

. οιαῆδε πιυτλξα οἷ ἃ δαορίαπι.,, ρεοριετόΣ φυὸά (ςαυήταν κα ἀεπάς 4ε ὁςδατυν, τὰτι εοναπι 4 πιατειπισο εἰϊφυξάο 
, 

ναὶ Ναπρίωνν, ἤπια αὶ δυτηετο θῸΠΡ αταϊὶ, Ψυ]Ω,. ἰερῖς νὰ φοπεγάχεπιηῖ γίψας ἢ νεται κασι ΘΠ 4 ΠῚ νἱεφίηῦ  νᾷν.14, ᾿ 

μόδα ὑμῆδ κνεενδτα νυν... { ἐβεὶ "ωτὴι ἑαυ δ Δ αβαιλ ὰ δὲ νοῦ. Οὐήτει ςαἰπνὶηἰξτς φισίοηεπι ἀς ἐπιραη ἐ0η- 
Ν 

γειθυπι" διανη8 οἰλίςυευ. 
ἀηςίο ἄνοια 417,0, ἃ μὰς ἀτερτα οτέίοηε, ἀξ ειαίτυτς 

ο Ρηῆο, πιμῖι. ἈΠΕ φυίάοπι ἐπιίτυγ ν Δ ἱπίοτις. 

ποῖα ἴσοις ἐαπνίωρετίοις, ἰπ 4υο ἐς [οτςοεἴδυς τοηττο. 5 ἀτλινάμπν πνετὸ ραταμε, δεοσιδποης νογὸ ποιπιπο ΠΟὲ 

δοηἤφ λϑοις Αρόϊτοῖις, ἀαιηπαμάνπι οἰθηςπὶ ἰυχυῖν. : ἀποὺ ναδλν Πυ άίιλες (ἡ τοποιθίπδευα φιιοψις ἰατο! ὶ 

ἐορύς ΠῸΝ βιςιας, ' 4 ΑἹ ποῦ ομνηδαναν᾽ οὐ τα. Πμιςῖ ἐχ ἰοζο Δ} δὲ μομεῆι ξοπιιν αὐ αππιτγάιι ἐπί τὰ, 

ἐιπυ πιο πος Αροβο! τείροαἤιην (υρεῖ τοιασπι εμᾶ- 1. 4 Εἰ 1λονοληνο «ον ρογ!, χρὰ ὁ Κύριοι τῷ σόιφῃ. 

τι ν τσ} ς "ἘῈ εα ἐδμυτίἀτιε τορι πισυςη τυο- Βε(ὰ οςἰτὰ Αἰπδς Ἰητεῖρτος (τὰςφο πάις!) ρεείριουνιαί 

{ἴα Πυ κίας, ἑάεο νι φιοίζρετ (ς Τιοοῖ, ἀπογάυν κρ πέ τ ὅς 40 ἐςηιοπιιθξοπίυϊεις,, ρειαῖς μπὲ ἰοζ νειν ἃς ἢ 

εἴτιο ἐερεέιυ (τ ἡΠοταιν μυτα ΠΡῚ αν ἀεκιεησηῖοος. {τήρταπὶ οἴδος, κρὴ Κύριοι αὖ σῷ (α νὸς δδιν ὁ Θεὸρ δ᾽ Ποιπίην 

εἰλι ον ες ἀςείΔεθλι ἅμ] ἄλυτον αἱ ριοββαποτη θα. φονβονη 4} (δεν. ὃ. ἴῃ μεΐοτε πσιιδτο (υἰαιιάνις νειθιπὴ 

“ιφεαμ ἐν ἐς νι, το τὰς Εεεοῆας οβειάίςιϊο ὃ Ολτν.,. ἐτήϑη, γετέδῃΣ, (ὧν μ ᾿Δυϊετν ἠοι οὶ βυβιννὸ βοῇ (μὰ ρο- 

Πιλῃα: ἀπ τῶν ἀςἀυκοτο νοςανληὶ. 4 “ιπνιηνιῆματν φῆ, Υῖ ἐχαις ληλίοβι ες ἐοιιραγαείοηὶς ἀϊοείσνεα ἰπιε]ν 
[] ᾿ 

ἡύοις ὃι ἤδοτολτς ἐς οτοιηςηίσης δὲ ρηκρυτίο ἀπ εὶς ἃ 

αἰεηςε βγεῖιο, [δὰ κού γῆς δὰ ἀϊτυτι πνλφ πᾶσι εἰαρίνλι, οὐ ονϑδὺ δ τς, Ῥοϊεοπιὸ ετιατν ἀφ ρατοητοπι τὰ νἱγξιοβ 

αι: νεἶυτὶ αὐν πανδ Οἱ Ἰοηυὶ, οουΐε νἱάετεα-  δυὶ εἰοκαπά!ν οἵἴδειο ἀ{ζοτις, δὲ 4ιϑὲ ἀς νίδα!ε ἀἰχογαῖ ῥτο- ᾧῷ 

εἴδυν λυάΐτε, δυο δἀάϊι ἐρίιϊνεῖσνη παρὸ, μιγάκνεν δι. ταπὶ ἰποιϊζατ..ς { δαρην βυνηϑν, χανε: Ἰή εἴ σνμνεμνινι 

Διεὶμ γρεειιοία, βεῦρα αυὸδά αἰϊοφιμῃ ἐν ἃ νί
φεγειιι τος ἰἰηίτὰ, νοτί γ1. ἐοπηπιρήνηη νἱάείεος δὲ εεροήϊεην ( νε 1ο- 

ἀαπάικεινεῖ ἐκ εο φιοῦ {ξείρτιπι τῇ ἀν ΡΟ 8. φαυπτιν) υ ΑΠόφιν σοπνιβίωπι πονῖταε ἰᾳευηι πιο αἴας 

σζρ δὴν ἐχό, ΑἸιστατη ἢ νὸς Αφοξοῖ! εἰροηίωμι, κε Διὶ ὡς ᾿ἰβάτων, ᾿ φοΟἰσνβεον ἅδον ϑεννο δξάσωτε δὲ τὸν θεν 1 ἐῇ, ἑτα αὖ ἐς ἀἀογα,οχ ἀϊυίοα ἸΩ[ἰεμείοη!8 εοηαρτεῖα. δα! εαἰπι 805 
. 

μὰ ἢ εὐιδίσας, πε ἢ ἀιίάοιι ρηοίοβμιςὰ ἀδιμις τος ᾿ς. Οὐτρονα τίν, τὰ σώματα ὑμῖδ. Ἱπνὸ ποῦ τοι, γε τ οἵππί [ὀφιτειίομδ δυμουτειθ ρτοτίαε, ἰ(8, ηαυαπΊ, νοεῖ. ἠδ (χὰ Ἀΐς δεείρίτι νι ὁρροηλξιν νποαυῇ λἀϊνιυπβδτυτ, 

ι Τοῖς ἀν οορτιδίι: αυ ον νι ολ ες πμυν ε εἰιθετος, ἄαλανο, Ἰοηιμτας 12.17.564 Ρεει ιατίξον (μεῖς ςσηρότιμιι κποηιίοπδ, 89 δι ςοτρονς, τὰ πὶ ληἰΐηο δὰ ΟΠΒΏοΙ ρ»ϑὐπιλῖεπι ον» τα αὐρφπεῦρε εἰνγρώπν μονηΐδι δι (κεῖ; εοηῆεῖ ϑαοκε- 

ἢ τεδι ετίατα ΑἸ οηοί πιοά 9 γἱυγραηάδιε ζἀς ἰισεαι., αφειΣ ἧς [ςοτιλιίψης, “μίας ὠδειιπσημι οἱλ ἐούρυν. ᾿ ν' Ν᾿ π᾿ ἜΝ ΝΝ ι. ἢ 

ιό ἄτη! 



Ἐδὸε ων 
᾿ Ὁ ΝΎ, τον οὐ Ὁ φτ  Ἀλτον ΠΡ κος ΣΦΙ τν ἡ υὐύννθς ἐτενυ ταν ἀξ λυ τ ω Ἢ τ 

ὌΡΝΙΝ. ςςῸῦῸΘΞ:ῦΘ-.- ΒΡΙΒΤ Ραν!, - τ  -.5.... ΑΌ ΘΟΟΆΙΝΤΗ 1 19. ὙΠ΄ 
ΤΟΣ, μεηῤῆφιν. ἐμ4. [ἀπ Ηἶ- κἷν ππαἰμ να ἀπέ φοπίοκ ων, Ναπ ἰ τα νον ἃ ᾿ : ἜΑ τς " ᾿ 

“ ὑμῇ λδρόμς γεμίσας μέ ἜΝ ἡπω ΤΩ Ἀρῥμν ἄοι εἰὰ ἐμ ᾿ » ΡΝ Μμιδοπιβῳ.. ες ψολίηβίμπι δανίρηνησι δὲ ἐς μοησβηην, τάπηεη τρῆυν ν. ᾿φρηπιυπὶ ἔδια μυποῖ, δθὴ διιθοδη 9 ΐδασειι ρηπείρεγεν 
᾿ ; ῥα πλένιας νϑδετονίε, νεδινίπδηι) πΛΔ88 μεμσιπείδ, ντ σα ἀιρθιιν πλλὲν ἡ οὐ σῃλημε οἱ εἰς. ΕΣ νἱκ πῃ !ἀδ ἔπγοῦι βιιαυὰ ἐτωέιν, [δά ἀβδα δ τηρὰ ἰρκόα ἐμὴ γριῥὴμι ι 

παδι; ἃ ἀρίτίει: (ἀπέγο, τοτισε βοιηρεβθατλῆι, 1} }Ν νι ΠΟ ίαπα νανὸ ταΐμιο σοπτεὶς νι νέφρ μά πιὰ... “᾿α ἍΠΕῸΕ ὑρνίᾳ ᾿" ᾿ ἀνηρορδαρ το αὺν Το σεττὸ ἦση εδηιηδίς κρενιται Αγροδοίίοι, ανοσ αἰδι] κἀμὲ 

. . Δυιπαιλγφι ἀπ ΡῈ ἤν ηγα}α (μπὲ κὸ νιειοί 1 πὰ (κηέϊιυε Ἣν ν}] σχουροπο νιτοίηις, Βα ς ἰξιτυγημ. ὁ. Ὑ {{||Π6|} νεΐο 9 νὰ ἐμαὶ Μαλ ϑὸι Ἰαμμα ὙΟΓ(ΑΓ ςὀιῆο Νὰ εἰρη αι πὰ πῃρήφβια τοπιρεγόθιν, ψε ἐπ δννο 4, δ 4ἋὉ ᾿ 

᾿ . . ἧς πιο μο απισπει βρὲ μδιίμο κἴ' φδ' γνγοφολεκαῖν. ΑἸΝ ΘΕ ς ἐοηγην ἐφξιφίθανην! κἀν σείμε Που πα μ ΜῈ ἀ Πϑγφην, γα. Ὁ ἀἰδι ἱπτετρεοτατίσπεπε, πάροη! ἃ αμτταῖ εἰν ἀα-, δες δι ςοπιυο  ἐἤηηὲ ἡἰι 4 ΠΠὰ φοίς δὰ ρεοχί πιὸ ργάῖον ἀ ότι 

οἷν ὀκπίδιι ἀὐνιον ἀμ ψίφι Με ήγπιμον, {μὴ φπιῆσε α΄ βάπι ζηφεάννῳ ἱκὰ νεχαι, φυα! ἐπ ἐρΓ ἐνίαπν ἠπω!ιεβ όῃ, "αμέαιειε σθδαν αα ΑΤΙ μην μουν Αι 6Π| 15 αὐ πα δον, ς τείοετε μὰς {} ἀιςαῖ Αϑαίβοίμε, ἐ]υἀ Αἀ τειπριε σοπηποδὲ, 

μῶ ν΄: ἰειάδιυπὲν ἱμμρλνδι, ΜῈ (θα ἀρέϑαια ημρενο ἀΐβαμα.. θὰ {προτίφα!υπ); ναὶ φφαβος νιταπν ποπ μη βο προ εοάϊρνε Ἰοβίμε κλαμαρε αγοις 96 ΙΘ θέ αεν ϑὰὶς ἀπ κηρεν οἴϊε τοιοἰΠβεπάυσι, (εὰ ρεους νιἀεϊίοι ξιῖς 

ΒΒ τοην Βδορεισηι. κα ἐπε φσεοπιοβε ἢ τηριαἰκδίθμηας {9ππίμενια τη φσῖς λα βομθμα ΚΑ μΑ ὑμνφι τ εἴα α βεν {εημαπείαπι, υδ εείξσει, Αροδοῖωε (ς (ἀπτὰνη ἀιζοτε ας ροίτοι ἐρηίαξυ τὴ γεγο δε νοσδξιο. ᾿ 
; κι: . ἵ Μ : ἶ { ᾿ΡΆΗΝΙΡΗΝ εἰ ς ᾿ Α ἢ «δὲ ᾿ - ᾿ -“ --“-π πὴ τῆ τὰν τ μεναλισσψου μεοδκο, ἐροιαλτι ὐοεθοσην υεν ἩΥΝΡΝρονπεροςοαν ταπειθανταιδιυπηπαιβοκηοευοΣαριρ εοαν ἐμὰ κπιριακηξε τοχονς ἢ 

“νι : ́  φιρῳ ἧ Ν Ὑτη ἢ υϑν Ἐν μιμυμῦ ἡ 10 ὙΠΙΣ ἀπο πον ἀἰϑ εὐνρίων Θέλω φείντας αὐ ϑροποις μη ὡς 7 Ὑ νὸ οἰ λῦω ἀρ υροε 7 4 ὁἰο ἊΣ δβηδι μο 

᾿ Ι, 5 δῷ μὐϑνων ; ΘΝ νὰν δ ὙΠ] κ : ᾿ : ͵ ; ππ" δ »“- ἜΡΕ τὰν ἃς ἐρίς (μι: (ςἀ νηΐ. [“’ρεν ἐ{{0 βοωι πρῤρ οι" 
, : . ἢ’. φ,έειν, ἐφάνν ἢ δ οπεῖυν πο. τοιηθενν ΓΝ ἡήμαυτον ἀλλ᾽ ἕκᾳασος Ἰψῖον χέρι εἰς ΠΝ "Ξ νὴ ' 

' πιρϑι γι αμμόν. αἴξ. δ Ι ΤΑ, ἐν" : ἡπρῆση δς. ἐδρμ πη, ἂὐτ ἰμβέντνιε: ἑπνὸ νετὸ ἡμέ βμρ υραγυμηκῶμι ᾿ νά ΠΗ ων τὰ μδ ὃ Ὁ δὲ φυϊίαυι ργορτγίωη ἀφημίῃ Βᾶ-- ῥλάνεν μπὲ μοὶ μζίμν 

τὰ ἐς δὴ Π κἔ “μὴ ΝΣ ἘΝ: ᾿ς ἡρεγουὰ ὀτίαχη ας ἀἰηὲε Πνοτίε ν᾽ ο πιο ἀδυ Μωνὰ σκρῖχο αν ὥοῦ νος οὔτις, ἐς σ᾽ ἰυς οὐἱ δοιαὶ μιν βαῦμ φὴ ἴεο. α- 
ς ΣΝ ἀμῶς μὲ ἡ ἢ εὅωι, Ἐτ φεφὰ οὔ, ᾳμα ϑείαη πε 4 ᾿ ν δ ἢ . ᾿ ἢ ] [δεῖ ἐπ [δο δἰ ἴμς αυϊδειῃ ἰτ8,4-- [, {με ονά βερεὶν 

ι ΗΝ ἱ ες ἢ ̓ Ἰεβ ιδηριεμιε) εἰ γε ε οτ6. ἔξο ᾿ νειὸ ἀ γί σωυινήρ, ἀἐὶ ἀσαίικωιδν ροτέλε εὰ δόλϑπιι-. ἦς αὗτως. Ἐπ: Ὁ ἢ τὸ μελη μάγτῖνο, . ἥ φηβαᾳ βινοίμμ υε- 

͵ ' ᾿Ν ; ᾿ ͵ κα. ἘΓ {ἰϊ, Αὐ.. ἱ ἡ κωλὶν ὴ; ἢ δ ρῶς. ΝΟΣ ἰκ ᾿ τς ΠΣ δ του τ σλολληος : δ οδος -"᾿ ᾿ 

, . γριὸ ἐπί ίπιο βαυΐαπι γοῦρο, φριβοαῆς 'π Κοπς ( πΟισϑα Ἰβυαν ΤᾺΝ Ἐι ΝΣ μὰ ΚΑῚ αὐ ρῆμν λέγω σ᾽ειποῖς ἀγείμρις ι,ὶ τῶς χ-ἰ 4 ὁ Οἱσοβυτριη οἰ δίδυις ὃς νί- [Ὅν ἀμτῆν ὀορναρεὼ ὅτ’ Μαὶ «ἡ. οὖ 
εν τ οἰπι πρυλίατε ἐοη τς ξ ηροτίσποπ φάω ΒρΙ ἔξ πολ τ. θεοί ἀΈρ Ν᾽. μι εἰβνγέμον χε. ν᾽ αὐ τοὶ Χδὴν ἑα μοὶ ΜΠ ἘΡῚ Ἰϑάτοεν μέσοα , ΠΣ 

, ᾿ἀρηραῖ, φυύπιθο νςθῖς μοι ΒΕ πα ᾿ ϑαρδυιπεν" ἀσδοιδ᾽ῳ δὲ ὧς ἡδβδλὰν θ᾿ λων γῆ ον: ἀὰσ αἴλῃῃ φας εκαλθν αὐτοῖς ξφιν ῥα μείνωσιν ὡς Λάμ, δοὴῇ εἰς εἰξ ἢ [ἐς πιάίετίης, [0,4 μ᾽ ϑονωπι ἐβ εὔμ Ῥπ σα 

, . ταδτοσπιοηΐο,  σορτίησίς ἰὰ δα- (φῆι [μλυιπὶ ἀτοιροπάϊ νοι δο ντυτι, ΣΝ “χα γώ. ὌΠ κῃ ὌΝ οἾψι δίορομαποα. ὦ. τι το μι “παρα βηίαι βίωι δ᾽ τ ϑρι υβ ὸ: 

: ΟΕ -οοὺ-- ----.- ξ, τα δἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησεί- φ' Οὐδὰ ἢ “ἴς πο ἐΠΠΡ ΠΝ ὡϑεβ “νη ἐν ἄροιννενν γδιδηάοτρεκεὶ ἢ 

ἐδ 18 , ᾿ ἐν ἄν τὰς ϑρηρς ὦ : ον» ἕν τι ἡ ΘΝ "τοατρπλοηλιπ) σοπιγαμδητ: ἡ [΄ ἤροδάνε. πνδὶ ͵ ᾿ 

ΜΚ ες ᾿ διιδὸ ταὶ πορνρίας ἕκρθος τίω ἑαυ-)" Π “δοὰ ἱ ὙΓπ φενοιὸ ᾿ ᾿διραι τάν εεα π ΟΝ ἈΡΗΟΤΕΣΌΕ ὅν ἡβμισο ἡ πον της ας εἰ διγιποπίυπι ἐοη- ἀνταμισμαν μη ἐῶ ταὶ θαι, βὴφ 

. : ΚΟ αΝ “ἐς ᾿Ξ ν υδτῃ συΐηυς νχοσοι αεῖο, “Ὁ Ὁ φονβνιβμ ίμμ ἰοουϑομ. ; γι του τοεος ᾿ Ε ἄξπρ ρεόθδῃ- 

; - κν τῷ γιωαιχᾳ ἐχίνων ναὶ ἐχρίφη, τὸν Ἰδιον Ἂ Ν ἀσαμο γίρανα μα. [Π δον ναϑεαί, Φ’ νμω- . ορυϑαι ! πες τράπογς αρλίη ντὶ,. : , Ὁ ὅδαν εῆς, Μὰ 

᾿ τὸ , αἰδρα: ἔτω ᾿ ' ῬτῸΡ 5:5 ..1 [4ϑφῆμε [μωπὸ πνρηην μα- »" τς ͵ 7 αοὐν [οἱ τῷ [15 ἃυῖς 4υϊ 2 ΠΟΏΪΟ τς 7. ἀοϑδη φιὶ τραἰτἧννο - ἴι( ἀδοπαι φυΐ. “9 

-“ οὶ Ὄποος ἘΝ " ̓ ν λομδμίω εἴῳ ΣΝ Ἰδέ ἶ Τοῖς δὲ γεγαμηκοσι «ἰοαγϑέλλω, ἢ Ἰδὲ (μηι.: ςἰυῃτίο βὸπ ὃ Ἴηνο ζω [μηῖ, ρυκερὲσ δ. ἄμκυι οἴ ἡ 

᾿ " Ρ' ὴ Ω .».» . Ἂν ,., Ἀ 4 ) «ε , φ᾿ ΠῚ ᾿ τὰ - Ἢ , 

ἐνετ ᾿ ὀ θεᾷ γωυαρβὴ αὐρ τἰιὺ ὀφοιλομδνίω,,.} ἡ γχουὶ νῖν' ἀερίταπι δεσξιο:] 7 καί ὶν ἀμήνησι. οἰκἐγω, ἀλλ᾽ ὁ Κύριος, γωυναῦκᾳ ὁπα] Ἰκ κὰ Πδοιηίπαν ΐ ψαρεῖνκο,, ἜΑΡ Μά Ὀυρίναννν ας ας τοῖσι 
᾿ . βεουπὰδ ἀδ. γδίγφ, ἂν ϑσγοσρ,υδότω" ὁμοίως ἢ 1ὸ ν γῆ). |ορητιδι τεάφάϊτο - πανδτεῖ διι-} 4446: βπηίδιεα ἀμιων φ’ τος αἰδιρὺς μὴ χοραθδίιοι ᾿ ὐλμο τΑρΣ ἀπε οι θϑὰ εν ἃ νη κοὴ ἀξεετ πγπυν, ἑέρε- 

' : εἰ λνμλῴανν τῷ αὐἱδοί. ἢ “ἴδω βένχου γίτο.. 5 ΟἽ βρενίννι δ ΡΘΕ ΜΝ ΔΘ ΕΣ δι: γ᾽ Τ΄ ης [εἰς ἐριμἸξραζατο. ν 1}. ἰάανο το τ ἐδράον φῆξ πα 

' υοϊεηι, οο- ΄“" τ ἜΣ ᾿ Ν τς ᾿ “ ᾿ Ν , ὯΝ ᾿ ἐ ἵῥ ἣν ἐνδεῖν 4 ,᾿ ὧν ᾿ τὰ ᾿ Ρ ἸΝ ᾿ δ ρει . ὐτ (σὴ οἱ 

β ἀοίοαάε τς ὁ Η' γυιυὴ τῷ ἰδύου σώματος οὐκ ἐίξου- 4}. 3, γχοτ ρερρείψπι ζοτρὰς ποῦ] αδελιβ αυρο᾽ᾳ με Ἀεαίδῆω οὐκ ιαις. Υ το ήταν Αδαμ διέτεινε δοῖν, Ἰσθέ μἰξ ναι αἰαὶ οιαϊακονεριβνοι εμβὲ πον Ἀνακεῖ 
ἢ τοπίμείανν. Μ ίζοι, Σλλ' ὁ αὐ ῥρ εἑ μρίως δὲ καὶ ὁ ἐ- δαδοτίη ροτείζαις, ἰς 4 νὶρ: “Ὑἰ [ {μρβαεξηρα μάθει, [μά ων; δον βὰν ἐμπ δον το τος τον ον ᾿ ! 

4. τοι δ ταν ΟΝ ά, τ, : : ΥΤῚ ἐ δὶ : : δἐέβεν αμἱ εν εις, ΘΙ ΟΣ ἀξ αι Σ τ ΤὮ ες ΣΙΣ ὦ ἜΣ Ἶ σοριταο δον 

,Α ὁπ φελιίοιαπε νὴρ τῷ Ἰδύου σώματοι οὔκ ἐϊουσϊζοι . [αμ]τοῖ ϑυῖεπι δὲ νι ῬΓΟΡΓΙΏΙ,. ΡΤΩΣ ῃ 7 ἸΝδην υεἰδπν, ϑέλω γί. [4 οἷ ορτατίσ, να ἀἸκίπτυςΣ Μᾶτ. ὅγυὰς δὲ Αγαίνα ἰβιογργτληις τοῖς ἀγαζωῖς ΠΟῚ ζΟΠαοτΙΙΙ 1.5.-ν 

ὃ “ παν Τηρεμ δὲ ἡ ἀέννος Ξ ῥ , ζΟΓΡι 8 "19. Βιαδεῖ 1η ροιοίζαις, μι [᾿ἀινμίεν. ᾿ ΤῸ νυ γαῖα ἡ Ῥ οἷο αμτενο, πτρτορτιὸ, 1τλ4ιε Τογιϊάπιις ρηρέιιν γαρλον ἀυτοπ δ ΔΩ] ἀιςὶ ἀυι νχοτς πιοίτια ἴτ μέζως “ 

:] νένγιρν ἡυθὰ ἠδϑ χοσρὶ "ἃ ἩτνΣ , (εἰ γχοτ. Ἢ δος ᾿ . (ψμιοἀ εἰὺς βάος ἀϊχετίπν ) πο π [ἅτις βγπιὰ τάτιοης Ν απ ΔΙΕῚΣ ΜΡ τρῖ εχ νοτγίιει. ταχὺς τότις πις Ἰοοὺς τπίτύτας 

᾿ ᾿ πδῖν νικουιυὸ,, γ Μὴ ον φῇ ἀλλύλούς, ο᾽ μὴ τι ῖς [ Νε ἐτασάδτςο αἶτοτ Αἰτεγαπν ὨΠΠ}᾿ ἐπὰν μυἠικαμενῳῖ : ἐ μι τ ἀκα γεθμ χες ες δῶν ὅ ΤΑΝ: μὼ οὐ ἡἰπὸὴν ἮΝ { Ποιηδον ἀρῶν: ἀλιππάδης ρθοπθας, 

[εἰιαυδδιε υπό οὗ δι, , ἐς λθ ονν ᾿ς φ “Ὁ ΓΠδΗὶ : «Ὁ Ἷ Τῷ, Ῥοίϊτοί; νολυμτάτοι.. ἡγε [[μπν, } φεκσὶ, “αν. πλοῖα ἀπ οἱυτς, Ν αιδ αἐ μα εἰξ ἀσσαπὶ : κι 

͵ ] φοίϊην ἱπΡο. ὧμσυμφωνου σὐφὸς κα{ςεὸνεἶνα χαλα ̓  ἢ 4υὶά εχ (οη [επί " αὐ τειθυ; 1] «“4 βρνρωρ» ρον. ; τον φῤμδγτι ἰητεῖρτες δά άϊτ μα 1})22 [δεα αεἰνέυεα]}ὰ εἴϊ «ἃ τὸ , τγίδας ςζληφηῖδιις ἀγοοητυσ ἐὐλατ μη μάσ ΠΑΝ τὐῖνὰ 

ἰ ᾿ " μη εἶ γηςτίᾳ κἀὶ σῇ γῳρρσευχῆ χα φιούἀᾶ νε νδοφεις ει: ηϊοφδῦο 1 ἡβνοέο ζ΄ σνβομί: ΟΣ ὡ»᾽ ὁγείαν ἠξεαβένίδεε: ας νοχ ἱπτογάιπι ΥἹγριπίθις γοργὰ" πυρείφ, ποῖμπς δοηοάιοι, οτατη υἱἀε!ίςει 4ινςεὶ ςοίληιῖς 

᾿ ἑὰς οἹ ὩΣ. νὸν Ὁ ὧν ἣν ᾿ ταξιοι δα : ἃς. τυτίμτα ἢ ἤν} [τ τον τε νυ οὶ Κεἠή μή, αιτδυϊτυτ:πτείάυπι εὐἱά ςαΠθίρας: ἄς α, ἀγάμωις δοπ- ς Ρείοῖς πιατηϊπιοηίο, γε] εἰςέχά ρτιοῖς ὑχογε. αἰτοασὶ ίσροτ - 

᾿ ᾿ ᾿ το λῆρον ἐ ἘΥΉΡΊΕΥΜΜΡΑΣ μὰ “ Υ᾽ [᾿εοπυεηίτε,ης τεῆτετ νος δαΐα-} [ἘἘΝπμΝ υριδαάνωμα. ἢ εὔνιοτ φρρίτολτιγ φαιμη ἀς ςογροτς ἀσιειτΤηνὸ Δ]! θὰ. ἀπάμοιπε : φυλην ἀἰβιηξεϊοηςην ππιφοαὶ οἷς Ὑ στο αηυπι 

' : ἊΣ Ἐκτ δωράζξη ὑμαξ 'δ᾽ Σαταϑας ὄχα δίῳ ΔΊ πὰς “ ργόρζαῦ ἰηςδηιίποπεἰάτη μῶν ἐμοομμηξηϑίανν ν3. 4ιοψος εἰϊ ὁοηλιζυ πα ὠγνότος οπιηΐ τυτριτυάϊηι ορροίϊτα, οἴαιῃ Ἰρίαπι νεὶ τσ ποιδῖϊε νεὶ ἀΠηνι ας, Ὁ 

᾿ χραδίαν ἡ δ. ΝΑ τ. ἢ ῬΤΕΡῚ βιαιν. ' γεῖζ Οἰιεείαπα νττᾶ ἔζορυς . Ηος λιτεπὶ ποηηι}} ἠςςα- 9 8ὲ πο ἐφνεβδηεην, δι ἐγκρμτνύονται. [ἃ οι σητίηετε ἴς ΠῸΠ 

Ν ἷ σθαι ν ἀν τ πη τ Ὁ] ΝΕ ἢ). ΝΕ . } 6} 5:1 οἐ «φέεην ἀδεο μμν ᾿; Ἰΐρατυ δοςιριαητ,υδῇ Ῥαιίας ος]εὺς υεΐτντ δὲ ἰόίοπίυς: - ΡοήὈητ,αὺτς αἰϊὰ τατίοης Πδ᾽ ἤθη ςχρςάϊις ἑυάίξλης νῖ οῦ- 

Μ᾿ Τουτο “ἃ λέγὼ κατα συγγνώμίιω,οὐ Ἂ Ηος δυτϊείη ἀϊόο “ οχ οοης εἴ.) [ἀωνοόκά ως ξιῤαπλιμον ἢ. αιοά ἀιχεγας Αροίζοϊιις πῖοχ οἱΐς οοπιιρίρας δὰ ρφογλπιι :Ὸ 18) ἐχρεγτες τρηηοληὶ ΡΟΙΠ πη΄ σηιτη οἰίδον αἱ"; ζλιία ἐα- 

ὩΝΝ κατ᾽ δλιπαγίω. ᾿ : ἢ Ποηθηοῦ οχ ἱπηρετῖῃ. εἰ ρμνάνην ἐπηρενΐμ, εὐπδιδοπμα τοιοττοηάυπιν τάς τοητατίοηὶς οαυλ,ηοη θη. «τὰ ἐπσοπτίπξητίατ ἡποιάστα, δις ν χοιοῖα ἀυςδτο, νεῖ πὰ - 
ΚΟΣ Ὕ ᾿ ͵ ᾿ " εὐ ϑικας δον θῇ ποτὰ ποος [λγίαπὶ ρύσοῖρι,ίε ἐχ σαυο ἘΝ χρεάϊας, Εἰς λοῖεηγ Φιιογυ ἀλη ἱπορης πο ηποτῇ Ὁ. 

, ο : --- ; ; ἘΣ δι ῦπο οἵἵς ἀροὶρισπάμπι. ΝΥδιι, ἰπημῖς, ὁρτατίπι ὁηγηςς - Λοπγίπαπι,ΐσος ἐς οαἰιδαξυς Ἰερς αἰϊετεπὰα Ρεππηδοπιὰ.. 

β 2 Ῥηρρεεν [ογίαιίοναεννδν ικεῖδυς επιαη μεβὲ μοδαᾷ ποῃ ἀε᾿ ἡμοιίἀἰδηίς, ,ἴξὰ ἀε π᾿ τὸν αν κὐγρὰ τον μι με βῖα πρηρν ον ΠΡΟ δα ἐνηἠράμεύν Ἔρυτὸ τ ἱπιρυάεομμ «αὐΐδῆτυς 
θεπι δ γὰρ ἱπτέῖρτοθ ἕο Ὁ τεοθυς Ἀἰοανί, πο ρυϊυδτὶς, ἔπε ρυϑὶὶ.. δας ἐς σε άδινς 'ὸ πῆςο ρεδίτυς σα δες ροή!ς δ1- Ἂς ὁ θέ ηι ΠΟΙΛΝΏΧ Ις, [6 πο βοίδιαε ςοημένενο, [ςἀ [0{5 ποὴ οοπεὶ- 

Ἷ μαμέλξ" εν σῆς ὸς Ἢ περοπο ὴ ἡνμὰᾳ τος Ἀ μὴ βόδι μι μπῇ νεῖς ἰὴ πθο ποῖ οἱὲ ὁπιηίδας ἀλτυΐη. ΑἸὴ νετὸ φὰ Ράι- πεπρ, ΦνΜ Δερίποιίηιμη γϑηῖν αἴρω! γα μησείτωσαν.Ν οἱ ς, Ν εὐᾶ!, 

οἰετμληάμπιοδ,βαυλυβα Ῥγορῖει ἐηεοπτηςητίδιη τ οἱ σατοηξαῖν ἙἘχοά9,". φυὸ (φοδες διίχιη ποί (οὐθὶ- ᾿ Ἰχῃ φυρήις νηΐιης δε παδοταπις ( μὰ αυοχυ τη πιο. πφη (ατὶς τοξες νίις οἰ οὶ Αροϊοξωυς ἄς ἱπάυδετια γοσῦο. 

ἔ ἢ ΠΕ ἐρίφατεια, Δία ςἀυῶς ἀρη ἐχοϊυάετε ροριει .  ϑ)μοὶ Νθὴ τὸ ωὐτό. δὲς ποηο {πιὰ Ρὲ " " ἔμαι ΟἸκιποῶς δι ἐφύστας τες αυσαυς Ἑυΐςρίο.) ἡτυά το- 4υοά τα Υἱσὶς τα ἦη πιυλίογίρας ςομυςηίτ, ἔφυς ἀρρᾶτοῖ οἰ 

ε : ἄσᾶς τιδιιτπσδίυπι ἐοπῖγαβεις ποὰ ψαΐτυν, φααιηοδτών! ἐτέδην πιλείταις υχοτοπὴ ἀδηΐμπι ὁ εὐ ἄκιπι δή ψχοτίς οἰτουπάιξλισποιῃ, ἀς αι ίαβιἀνρ.7. ντ ἴςς ψογίδιμος ςοάςπν οαρίτς.. Φ Ν αν πνείέμν εἶνε) ἔασον γάρ 
᾿ . ] οἷς {τὰ τ ρας, ἀτιδίπο εαρολ μαι. ς᾽ 4 άδεῖο ἐχό 3) ἀἄπόοτε δι πιρκλαμόαῖοιν ἀΐσιτυγ Μλτι.λ 6. ΝΕπηρο φιρηίοην υεδιοίξηίας: Ουρά ἀϊχι ποπηϊῇ δ δτοὰς ἀἰημ οὐ τοπηριὶς δὲ 30 ὅδε. ΚΝ εἰ, Ροτίως αὖτ της, νε σε δεὰ ἑητογργοτατύν Ευδν εις 

.᾿ . κοι ἀϊρυταυι μα. ἰοτίος οοπετατίυιη ρέοδεῖ νμεφὺς (πείρταπι ἐπυςηίηϊὰς Ψυ ζατά Ἀεινενιῤπελαι ἐφανέρχνδιι ας 
δ καὶ ταρὶὸ γ116 νεῖ νϑνϑ βαῖνε νετθὶ ἰιος ροβυΐοῖ. τοὺς, Οὐηπμνμεμ, ντ ἵνα ΓρβεϊδΌ ἡ ὑοὺ αἴ κονοδ, ποὺ (εἰ 

᾿ ἐρηνο δνο ψρανβεπεμοίείνιαν, τ ἘΧΡ] Ἰἰςατ ἡ πιλροϊοξίδ ριο 

. ς ἐφου νυ, αυϑαι] πολ τς ᾿ 4 ῬΎΟΡΙΑΡ ἡμοηδδ» 
᾿ δὶ ενρϑὴν διὰ αὐ ΟἸειπειτοπι, ἰδτο ρρωμρτέον 3. μηρία ν διὰ τίμὸ ἀμρμοίω,. ὅγὰς ΗΥΕΙ ἱηροζεήτιαηι, (Υ{ 

᾿ ὁ4ἢ δολιςμθὶ σσίμεν ἀὐωὺ ἐφοιλομμζω τιμίνὶ, ἀεθννην δομογεπα: 4}}} πιάίυ τα ἐπξέγργοιαη ἰ. υἱλ νὰ οὔ πατυγα νοἢτα ἱπιν 
π δ μίων: ὠρθτι θυ ρον φιοὰ (οεἴρτυπι εἰξ τ, Ῥετ,Ἰ.7.. δεο Πὰς, γε π4ς βιοὲ ροἤις ϑάταη ὁεελίοησιη αἰηρέτο 

; νὴς Ὀσοίτὶ ἐρροϊοβοης πο ἰά ταπεὰπι ἰοτο  !ᾳ."" νὸς ἱπιρεϊ!εηλὶ ἰπ (φφπατίοπέ, αἰ ἐοπίυφίοι γι γεγο ν. 
“Ὁ φιοὲ γυϊκὸ (οἰκηῖ, ἰδά οὐππίά πἰυζα «οι έξυς οἤδοια: ταπιηὶ, Ἐταί,διτεπὴ ἰατεγρτεῖάζυν οἵδ, Σαμθηηρερ δαί, ἰὴ αἵὲ 

᾿ μαμνρὶν Ἀροίεοϊυε νηάπὶ ςοπιηι Ῥεσίςπι, λαἰσίτα (χορὶ ἴὰ, «ἰωλασίαι ἰπιρτορτὶς δος τα Ἰόοσ. ἢ ὀρυ παν οηίπὶ ἐοηίυρ 
: ἡϑασολιατῖτος ἀείβπει.. ἐς [ληξείταιὶ ἰητεπηρογαητία,, ἥιςοι οἰ πέπε12 δὸὴ ἰξοηη : αυάῃν 

εΣ ἄχ ψ'μσνέγωιν Ταὶς δ ωϊῥενλον τορτίδ αυσηι ὡς οοηία- αιάπι βτεος ποππυραιάτ δα ἄυο Ποπιίηα ἐοαβιπδ!. 
᾿Εἰοἐφοιθε. 4 δινινον,θριφίας.Ν ἰάσιυτ δικό Ῥάμ]ας οὶ τεῦ ς΄ Ψ1α ἐονρεβίοηε, κιτὰ ὑνγίνόμϑυ. ἰὰ οἵἘ ουγχόμιοννιντ [εἰὸ 
ΟΣ ᾳρδὰ τηδττὶ ρὲυν (δὶ Ἰίςεςς ᾧ νχοτίθυς εχροηίτυς ἐπὶ Αταθίοα ἱπεεγργοιατίοηςξ, Τλεο μνδὲ οὐδὲ νὴ 

ν΄ φνατοῖις νπήε Νὰ ροΠίζατυν δι ςδευθιπλυις σοηζιεῖυάο. βέμε ἑηβενοῶ πον νε  η Νιὰκδαίο ἀεγβοπὶν, ἰὰ εἷς ἀεοίοξο ἀδοί» 

: ᾧ μὐμιηρνίγαθὴ ἐφιρέν Ἐτ ΡΝ μερηβονε,  ριτὸ χα εν, ἦς- ἤυο." ΝΔπε γεηΐα πόπίο δ, Πα βεγρεγδὴν τογαυεῖυτ αν 
: “τὸ εἰἰαπὶ (δπιδηθδι ΑΡ δὐρών,χολάδιτ, ἡ. τοῖος Λυρυδίπο Ἰἴδτο ἀς θσπρ τιν ξᾶΡ.16. {πάυ!γοπείς 

. 1] οὐ πα μναρακίν! οημίευς οιἰισιθς (ΟἸφηπὶ αἰΐαιο ραπἰτεῃτίς 4΄ κὸπ ςοπυςοἶς, νοὶ πα Πυτπὶ ΠΠῚ  εῖτον νἰτίαπι ποῖ: ἃ ν᾽ 

εἰνηῤαιϑ" ἐγαιίεδῥ , τῷ νυξείᾳ ἐρὶ οὐ σευχή. ἴτὰ ἰεφίυς ας νς ὑγαθερειμ, εχίχετο, Ηος Ἰρνεύν εἴυης εχρ καῖ, ο- 

εὐοιιϑἰδεία ἢ ἐξα ἸέϊιηἹ} μυθτίοπφιπγνέ πος Ομ διητ) (δὰ φυδὰ ει» κος τετηδήϊυμῇ ττὐβεση κα οἱ . 

ταὐὰ μοί γε ρηβξθ 

ἴα 
φυπιν 

εὐμαονἀμιατιατῶ ῥτοουπη οι πραττῸ δ νοῦς δυίξιπεη- γεγὸ ᾿Ῥτορεῖα εἷὰ ἐπι ςοιηράγατίο, φιλῇ νἱάε σας οοημ- 
ἀνθ πο δοςίριες νε Πιρρ ϊοίκο τρλιάατυπι. ἸΝΑα] οοπττὰ ρίαπὶ εὐδὴ νους ἴτα ἐοπηρατοταγ ας νβίο φυθηυς εἴτι 
᾿ορίηιη ἢ βοτὶ ροΙίες (απλαῖδυς ἀλτιπὶ εἴἥεννς οἰἰδητροῖ- τος δοηδιδις ςορίυψιυπι ἀδοᾶτις πιοῖϊας, ἰά εἶδ ἡνίηυς πᾶς 
ἐμὰς νὰ πε ρόμοῖς Ἰρῆρ ἔμας νχοῦςο ἰίζεζος, νὲ το πε. ἰυπγιῆςυς ΗΙετοΙ τ ἐλυ ]]ἀτυγγίς ἃ ρεείευπι εἰξ ἃ πιςάϊο 

«ἰὰς ἃς ἐχροάιτίας τη τοτίιπι (τη σδίγοητ. Ψιγαηυΐς ες πτιᾷ ἀἰςςῃάϊ φεπιι: νοϊμεὶ ἀϊσίτυς ᾿. Ῥεῖ.3, 17., πηεῖϊος εἴἴε᾿ 
ἀτεῖῃ Ἀάγαιη ἰατοτριδτατίοηει) ἰξηαάπνις, βατείουλα καὶ, ὕοπο ἀβόθθο πιαϊέρ ἕξ οἰ,αυ λα τπαϊὲ αβ οπάο. Ἑπηϊηοαϊ 
ἰμιπιροπάιιειαθες, ἰἀςόψιιρ ργιογίηίτα ἃ ὅγτο ὃ Αταδο, ππῖῖτὰ ἑαην οζοιτγαπτ Ἰᾷ ΒοΙοπιοηίς ργουεεδιίε. 
ὑπιειριοου ταί νὰ ἀεδυῖξ, Μιβγνετὸ νιάστιν οαὐηπο φυὶ συρύϑε. [ἡ εἶ Διδιάϊης ἰτὰ αλυαις ντ δὺς γοΐνπτας 
Δροίξοϊυς χὰ πουσγμη Μτογμιαι τείρεχευῖς, (οἀ αὐ ἰὰ αιοά (υὐζιπιραςτοπεατίοηὶ, οὶ ςοστὲ Ὀφαμν ράσατα ςοηίσιεβεία 
Ῥιξεϊκὲ δὲ αχ ἤϊο ἱπιρείο ἀϊκογλῖνετίΣ, αὐδῇ δά ἰηςοητί- ποη ροῆϊϑ ἰριοςάτα, ΝΑΡᾺ δἰ οαυλη ςοαμῖς οὐδ 4] ̓ ἄτηὶ 
Δεπείδι ρτοδυςη ἀλη τοςοίατίιπι εἰἶςε οπηίθιις θη ΠΙΠΠΠῚ πυ ὁ κποάο Ρυπῃ ταὶ 4επηννο,παρργγίλω. 
πιδίνῃ, Ηοα ἐφίτας πιΐης πνορας, ὃς δοὴ ντ ργατερταπι Ψυ])ρ. βυδαρίφ, Ατρῦο ἡἴιά τιαΐο, νἱ ἐραίβοες Αροϊοϊυν 
ψιοά πίῃς: ὀβίημοι εἴϊε δοορίεπάμμι 'ἄοςςος, τά νερε- ΠΡὶ να Ὠςῖ παητιο βάειῃ οἰσιαῖμπο μβαδεάασι, ὃς 
Πιράιλη τἰδρειω τηςσπηείπαητίδιῃ 1ἰ5 40) Ὑταπτον ἐοηςος,. το Νφν εβο, δά (λουνίηρ, ἐκ ἐγιὰν, ἀλο᾽ ᾧ Αύφιες. ἸΝΕΙΏΡα 
μη Αροξηι ἐρίτυν ἃ ίζορο αὶ ἰοππμῖδης Αροϊοίννη δίς αυΐὰ οχρτεϊζητη μὰς ἀξ ᾿ς ϑοιπίηι τπλϑάδτυσαι εαταῖ Μάτ., 
ἀβεῖς ἐς ἰοπᾷίοιο νεῖ ρεζρετιά ἰητεῖ οουλιηαῖος ὰ γλυτηα 4 ριδίαυο οτιλῶν γείρ εἰς ρεαροιτίο παρὰ σαρμγγθως 
«οπἰαηέχιοις ἀο[ιπειοαιάς μα φυΐά ταπάειν ἀίξεις πιο- ΦφΛὸ β(, βμαναιοι μιὰ χρριϑοεφξταίηνον, Νὰ βρδιεῖων. Ατο 
πιὰ ρομιίς Αροϊξοίιν, ἰῇ μος νπιινι χυοά ἀιχιῖ νοτς 4υῦ ᾳιΐ ΟΠΊΠΙΠΟ τὸ χμφάζεϑοῳ το νεῦδο ψαπωο 1 [δίς δξξο- 
τος απ ςοηἠιβίνσι οφητγαχογυις ἤςσιπο ἌΝ νο ἸεμιΠ- ςπι τεςίρτοςδηῖς,, να ἐπεσγάσηι ςοηίυφαμο Ν ρα ἀρυὰ! 
πιλ ςρηίαόξιτα ρεαίμπιςις. Αἰ τοῦ ᾿ ἰκῶ ηζοι σον ρα. Ἡρίεβου, ποσείζαγιὸ δοοὶρίδηάιιπι εἰς, ἀρρᾷτει εχ νεσ- 
ἰοίφαινς; νιτᾶιι δας τταπέϊμοτο ζοη ξιτυ οι γυσιησάο νος τὸ θὸ ἀφιέναι Ὀἱανίετετο, ἔς Αἰπιλράλες,, αι οά ψΙΓῸ ἐπυΐτωκ, 
τὸ διε ες δπάμι ἄν μος Δροδοῖι ἀεήἀογίυπν ἀΐςοπνυς α- νἱῖτο ἰυόφιιο αεθιετίο νχογεαν αδίεραρτί, νὲ υἱοὶ αι Ρἔο-. 
ἀνα χα. ἱ ᾿ Ἰνθδελῖαγ νχοσ ἱρίᾳ (δίς ἃ ̓πατίτο, ἄρῃ αὐΐξαι δἰτεσίυς, ΡΉ- 
δ Οαἰνϑεδην (φ᾽ νἱδηδεντοῖι ἐἰμέμοις ὶ τῆς χέρι Ἐοομλνἶς- «τὰ τυ ἀϊοὶς Αιτοιεδεε νἀ Υἱγο ἰσράγαγς. 146 εἰιβαὶ ἀρ ετ- 

διὲ τῶι ἀδάλοιον τῶι χήμης. τὰ νυ υρετιοῦ νερῆουίος δ ν,- εἰπιπιὰ Δίχυφε οα νεγία τς. νΌὶ ἀδ ὑροριαποα τηβάαὶιν. ἀί- 
τον βετινφας ξαμδητας, ας ἀπο διὶ κατ ρβισ: ιᾶς φυ!ἀεπὶ τς φοἤοης ἀρϑάδ, ἔσς ἰρίοινετθο χρῳξεϑεῳ νείτυς. 2 6ι- 
γε! ἰμπιτηπυρια ἔδυ νἰπξίαεν, γε νἱάυα,νε ἴτα ἢν ρληα ἀλ- τἰπεις ἐβίευν δα αὰ δίμιοσεία. εἰπὶ ἃ ῥγοίλο!ν ξεν 
ἢι δυο, ϑεά ϑυιν ροίϊεα ἐξοτῆπι (τς ἀς ν ἐγ σιδμα,σθ- θεν ιραῖα, ἡθηι ετίδαν ἑστες ἱρίοα [υά σον οὐ ἀυπεῖαπι 
ἰο γάμοις ἰματεἶνης εἰς νέάεφνιχῤοκι θάναγι ἐτλπὶ χροηῆῇς Ὄσγάιίς οἰ τος τοϊεγαῖα, φυσ ΟἈτβυς Μετ, ς. γ.., δ 

τ ν» ΝΡ ε 
ες ᾿ ᾿ “, ᾿ ᾿ : 



ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΗ Ὁ πο, ὲ 
- 

ΑΙ 

σα. ῳἰ Ἐρνισέογ . ᾿ 
ἐῶ ὐμνὶ εἰν δέ, ὦ : ᾿ μι ᾿ 

μεἰμοὰ ἐφ εἶἶο ἰρύμπι πιλεείαιου ἐραίνι ΜΕΥ εξ βηδλοτυσι Πθοτϑε δὰ Βερεί ππ λάππητιλπνυς ψυὰπι « ῬῬετίες, οτίδ οι νῆϊ πυΐας Βαρείπηί ἐτ, 
τα αν πε, φιδίίαιε ἃ Ομτδο λἀυϊιρῇ ϑεουρθοπαπιίαμα ἐὸ τομαῖς μόν δνν (υπεξ ὰ οἵξ ἰα ἔσνδετα οδρτοβιφη ἴ)85 ἐρίο νιετο, ἐ πείςίο (μοι ἀδίοίυτα ἀεντιια τιεῖζρον τλληυταμὰ ' ἱ ἋΣ: ἍΜ ἐπὶ ᾿ αἴὐπιφυϊ δ οοπί ἴσοτ δι ἐσιίπιατε ροιπιυε, ας 680 | οἷσδί, ᾿ ἡἱπιὸ εἰ ίσνιείη ττδξιατίοηα ἀ σρυάϊίε δι Ὠμιοτεὶι,. φοβιταγιιηι , ἰά εἰζιτοτιάςξην Βλρείίιν! αδινίιε. [ςπὶ χυΐ φυοῖς 

ἀξῦτ τ - ππΠπΠπΠπ ΠΡΟ. ᾿ : δυοῖν : ἱ . «τοληΐε τοἰ ἐξείν ὑμὰς Πίος νέγὸ ΠΟ, ἀπ πὰ ταρλ μεῖς . " Ἰηβηῖφε δὰ Βαρτήιυπι Δἀπηττυῃς, αιοί ἔξει βα "σ᾽ 
; : Σ ἃ ἂς ,Ἂ ΡΕΜ  ῥρ( {αι : Ὶ (μι σλρϑαρη ες υὶ ἰαίλητεε νὰ ἐπιρυτον καὶ Βδριίίατο γαϑϑ- ς ὑπ τοῖα νοεῖς ες! οἴ ἰηδυάίτυπι,ν εἰ Π]υὰ (ἱ ; : 

: ΚΟ κ᾿ χνοϑη, φδρίτω ὄγαμος, οξὸν ἢ (εἴε ἔς κόρ ἀρ μονα ἢ "(ἢ β μὲν τ, εἶμ πὴ, μιοφις υἱ Βαρτί τι βείυηι ρειαιὰ (Δα τίν φυ δά οπιήες λάυϊτος ας Ἔχεγαηεὶς Δὲ μευ αβρνννα ἀν σὴ υεὲ ἡδὺ " νΔ- 
᾿ Γ τῷ " δὲ κατκλλμ γύτω ὃ καὶ α πελῶνῃ: ! Ἰεὶ ἢγ ἃ ΥἹΓῸ τεςαΐςοὶ - Ν νὴ πποη νᾶς Ρίοίπάς ἃ ἀἴωτο ἐχοϊιἀιιπέ οπιηςε Βαρενπι! ἀχο, τοοδιυπιςηος οὔϊς ́ υὰπ μλρτιζαεί., ; 

Ἔ γα μὴ δἰφιέναι : “ .Ἵ Πἰδτογιδενὶν ὑχοσεπλ᾿ ἧς ἀϊπιῖτο! Ἰςς οηιν με ὰ; κυ κόλιι ἥ τοὶ ἐν τε ἶ ἀπο τὰ ΑΝ 

γυναι μὴ ἄφιθα. ν ἸΒΣ ττς ὁ μι ρωνευ εν ὦ ΡΟΝ ἰζ ξίϑ, Αἱ Πἰοβαεῖις τοί ἔραι β 
48 Μειείσιοιὶβ “Ὁ, 1 τοῖς ἐγὼ λέγω, οὖν ὁ Κυ.- ε΄ Ἀεἰϊαυΐς αὐτοῖς “ὔο έο, 11 Νῶν εἰμ εχοέϊῳ,. Εἰ δὲ ὁ ἁπιςος χωρίζεται, χωμζεϑω [ἢ τ ΔΕ σΠάσις ᾿ς ε ἰεραγεῖ, [1] φμδό Κα ἑαβάοί ἀξίξε- 19 πιείρδηά 

τος αὶ εὐάββο μποϑῃ ἘΠ τὰ ἐγ φεί συίσι ἐδοι ἄσπι-, 1 βοη ογηίπυε, δὶ εἷς ἔγαῖος ν- μη θοοηη ουτίγῳ φιὴ οἱ δεδούλωται Ζ δελφὸς ἡὶ ἡ ἀδελφὲ ΡΠ ρα τος ηὖ ἣῳ (ςγωϊτατί ἢ πενϑὶ ἐναος νη ἀντίοι ̓  ν 

; δἰιφεαπι νοιὸ μὲ καί ᾿ βείδθη χοσει  δαδεῖ ἰὴ ἀεϊειη ναυα Ἰὼ, δα τ Τὸν ἐπε ον, ΜΝ ἐμ τἰχῆκε ΣΙ οἴ ΣγάτΕΓ λιῖ οἵοσγ πη υ μη [γιέ τι ἢ ἀν Ἃ ἢ ΩΝ ᾿ δ ὦ ! 

" ἀἀοίας εἰναι φῦ, Τῷ αὐτὴ ἐρηθα ἐμ τοὶ αὐ-} ᾿ἡηδεπε ςοηίοπείαε ὦ μεδίταη- [μῶν παν ἤν τ, μὲ βφρμ αι δὲ νἱρίωυν κέκληκε μὰ πηραὶ ραβϑνωε νά" κὰ ραςοχη] - κα βρνν μμίσοάιι τ ἐς σι δ ιν 
«(ἴς οὔβεπιν, τῶν μή αφιέτω αὐτί. εἰκυνὶ ἀντ ἐσ ςο7 πὸ οάτα ἀϊπηϊτείεο. ἢ - [44 ἡΐενν, ΟΜ ᾿ 4 νοκάθτ πος Πευδ. ᾿ ] Ἶρεω. ὌΝ... γεν 

: νὲ πάνθ τα κ,ὁ “νὰ ΓᾺ ἢ Ετνχοῦ αὺς μοδοῖ νἴταπι ἐπ.}} δὲ βφαν μκαϊμμεθε: . ΤΙ οἶδας, γυωϑαι,οὶ τὸν αἴ διρᾳ σω- ι] Ἐφαυϊά οηΐι ποίὶ γχογ,ᾶῃ ἃς} Κ᾽ νάε δηΐων [περίνεον φμορίααι ̓ ὃ " 

᾿ τε οι ρρΗ͂ν.Ὁἢ ἴα γμυὴ ἥτις ἔχοι αἴδρα αἸπιοῦν ΧΡ} ᾿βάεἴ εν» ηυἱ Πρ επς φοπίεπτιατ] | νὐμὴν ἐνβάεψενν, ἀν σεις; ἡ τ οἷδας αἵερ,οιτίω γιιυεῆχα στό- (18 νίγαπν ἰσγιάζοτα ὃ δυτ᾽ ἐς υ: ἡ Ἰβνένμπο [αίνενπο βιείενϑαμι Ἰαβοβνύρε ζοΣ 

' αὐτὸς σμρυσυσδοκεῖ οἰκαῖν μετ μν Ἠ() ΜΉ δὰ παδιιδηάιιτ εὐ 6λ, Ὡς σι1πὶ κοη[υπεὲ αι ανείν ἡ ᾿ δε ἥν : ᾿ ηοῖι ΨΙῈΓ) ΔΠ [15 γχοῦδπλ ετιιλ- υπάε [ἐμ νυν β πομέμετεῆι χα; Νεαυΐε ριπ- 

ι 4 ἀφιέτω ὡὐγν ἀἰιϊεεἶϊο, Ὁ ἣν [κημο ἀὐμνμεαε υἱτμιη, ᾿ς δι Ἢ ππευεΣ ; ἰμαΐκίαν ἐἄλνςν ΡΩΝ 

; δ ΤΕΣ ες ΕΠ ΡΝ . , Δὲ « ͵ ς ᾿ . ᾿ς ες Βρεξλίν, ἱπᾷσος | 

| " Ἔ: {μ| 9 Μᾶγίτυς εηἰπν ΕΠ ἀς} 5 γ8η-}..} δαρξιβεαινς ἐβίω Εἰ μὴ ἐχρίςῳ Ὁ ἐμέρισεν ὁ Θεὸς, ἴ-}.7 ιν“ ϑεά'νς γπίςυϊ ας ἀν] ιγ] ΝῚ νηλενίμε [ει ἀ- ἐδ, ρικῦοις 

ἡ | Ὁ κοίροιέει Ἡλγίαφαι ὃ ὁ αἰὴρ ὁ οἴπιςος ἐν τὴ] |  βοάτυϑ εἴπ νχοτς »ὄίνχοσ πρπι μίμνε ρεε, χαφον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος, ὕτω φδι-". 1 ΡΑττίευς οδ΄ Ὁ οὐθενε νηυπιαιι: } με πρρβηυτα, μή ἰπβριμ σαντα 

ΟΒΙϑΘΙΘΗ ἌΕΊΩ ᾿Δὰ ἢ γὶ ν καὶ ἀ »] ιη!4εῖις (Δηϑδῆςατα εἰν ἡ ἰη νὶ- [βδεθν, Φ' [{ολβίια Ἴ ) οὐ » ταῖς ὄκχλῃσί αμε νοοσδυῖς οιη ἱ .}] 14νεβεωευοεαμέε θεω ἐς κηἰξοαι ρβειξ. 
; ΝῊ ἡνίας αν ἀγςος οὐ 95 ΑΝ ΝΑΙ : ὕτως οὐ τ΄ χλῃσὶ 4 ΤῊ 1Π118.9 114 τὴ “4 δ΄ ξηϊβοις ρδοϊῇ 
| ΒΟΘΝ ΓΟΝΝ γι ὯΝ , γαάσ αι γνῷ γ Ἢ ἐν Πδτῃ ΦΉΒεν γεῆεὶ εβπνοίρεν ἐρβάεἰὰ ρευ;. ΤΟΤΤΝ Κρ ὃ ς αἧς ησις Ὀυϊοῖ" δείτα Ἰὰ Ἐκεϊεῆίς διά! 14 4πεδμίεε, ἀν βεωὶ ἐν ο- εξ εοἰεράυπι ' 

ον ἐαβἀειιν, Ηρ τρίαἰδρί ἐπεὶ ρα ταὶ τέκνα ὑ δ “τος Ππηρυτὶ μ᾽ ἌΝ ἤπαπο δυξοπὶ ίλη-]}" τὸν βέιμκαι σΆ πάσης ὀζμταρσομαι. Βυε᾽ ἀρομο ἘΠ  Ἐπθθ θα τε ἀν λη ες 
ἱ ὋΣ Ὁ Ἔρος ἣΡ “λα ἡ γ Ὶ ᾿ ᾿ ᾿ ξ - - νεβτὶ " ἐννηγοπεφ ἐἤομ, : ἊΨ ἐόν - ΣᾺ , ». πτ τ τος ἡ 8ίσδις δὐάαις Ῥ 

. ᾿ : 4: ΓΝ ΚῚ ̓ ϑαρτῶ ὄφιν δὲ γα ᾽ ει ΔΤ [ξφ{υπῶ βμμς ἀν Μη [49 {π}. - Περιτετμηρῦμος τς φμληΘῊ ὁ Μη δὅ)ι- 18 1 Οἰγουποίας αἰἸαυὶς γοζάτις 18 Οὐνοωποῖξες αἰδανὼ υο- τοαι ἐπρμλ ἢ β 

"““ Ι ν᾿ ΠῚ ροῖξ δο- ΓΕ 
᾿ ᾿ 

μλ σοῃίκί οπιία νεϊβη βἀο)1ε ςουίοφ'ε να(ε εχ ἐὸ ρεουδιραυδά ἐἰδει τράς παιίγίπαὶ (ἰά οἵ ἴῃ ρτου ἡ Φη ο) «δη(οληίαῖ: ἤπψυ!!ϑ οπίπε δάεϊδυν “1 Οεοδῆοπε εἰ ἐο δεγέριλ φυοὰ ἀς (δευΐταιε ὅς ΠΠνετίεις εοπίωρ! Δίχετας, διφεοϑίιας δά ψεποιλῖοτν ἀοϑιβηδηι ἀς νι ἤμιῦ δ (κϊυςειβας,᾿ Ν 

ἀϊρίταρ., Κίο Ῥους τυυενδς (απιπ τα. 
ς : : ἱ γῇ - ΦΡΗΣ 

κετηλίνε Οἰγουποιῆοης ὃς Ῥεσρυιο,δεευίευιῖς δι μιδοπδιεξεηριλι οι τλοτςμε νι 4! !4υ δέρμα ἔοτες ἐοηιρηξως νίμας ἰῃ ομηίῃο ΡΗΣ τε ; 

τι Οἰτουποίέμαι εἤξινο} [πεἰτουδοί(υ αλγνδέεμυπι νε} μὶροτυπηριοη ὕμηι εχ τορηὶ Ὀεί(νε Ἰοᾳυϊευ)εΠΠξη εἰ ᾿ χιοι Ωλ {}8 

Ὁ 

οξοηκίτυταηι πό ρὰ 

« ΑἈκροηείἑαεον,κιτανιμγήτα. Ηος αυσαὰς (ατὶς οἴτεπάϊτ 
παοιυκιαικιν νον ,πααν παν ..---.-.»»»»----- ----Ἐ.--------- “τοσστ-ὄΡ- ἡ ..-.-- -.--:--- τεορὴῦ τ το 

(ο,ηυοά ταπάεπι εἴζος ἀγραπισητυπὶ ρλοληίδα ζοη(οἰςητίς,͵ 

4υσπρη (ζοτιλτίοηίς (λυ, ( μᾶς επίην πιαιτϊπιοπίυπι ἀϊ- 

τἰτηοθδι)ίςά Ῥέσρμει αἰϊφιδιη δηϊπνοΐκιην οἰξεηβοπεπι ἰπ- 
κεπιεηίεδληοντ ἰοἰεδαπι οἰτηι Δ ο]ὲ πιβτίοι ὑχογίρυς ηὐπ 

δ 

εἰμπι τοηγττετο,δς γχοτος ἃ υἱεῖς ἰδοοάετς. Ηἰς ἱφίτις ποβ τ 1Ὸ (ςίςπτίαηι οχουίαας, ἐχῖγα δάυ]τοτ ογίπγεη. 

Αροϊοϊως πιλιτέσηοη! νἱπςυΐατι ἀἠἸοϊ ΟΝ ε4ὰς πυταπά 
«ἡ πο εὔε λἀ ἀίτληι (ςοτττίοιὶς ἐχοορτίοποπι δ Αροβο- 
1ο.. Ῥτίπνλμι οπὲπι οἀρίτα!ς Πυρρ]ἰοίστν ἐτᾶς ἰὰ δάυϊτετας 

τος ἰοείς,νε αἰ ΝΣ ὀρ εἴας ἀϊποτγιίνον 

Ῥεῖοιον, Ἐπ αυαπυίο μεν πιαρ ξγαίυσπι μέρ Πρ επτίλπ ποη 
φυπίγέητησ δἀυϊτοτία, φυϊὰ ςοπιίταςπάαπι εἴτι Ομείτυς 

Δρετεὰ ἀΐχογατινς ταϊηἰηὲ οροττυςτίχ (στίπιθίος ἀς ᾶς τε 

Ῥ:υΐπαν ξοπία!ςετε. Ἑλοὰ ἀςη!χυὲ ἔεῖς Οογ τς ἀρ] οᾶ- 
τα ἀροϊοῖ! τείροπίαπι υαιπομὶ ἀς 4ι δά εὐπὶ (ςτρίε- 

«ἃς υΐθας ἀϊυοτγιλίν μὲς ἀπ εταῖ Αφοϊοῖαβ: ἀς ἧς νυἱάδ!ςος ς΄ ἀ οἰ Πὰς ν ἤτον πὶ σι οητμμνι Ἰεγίθιις [ατπρτῦ γ} ]νὲβ σηίῃη 
ποίνπι εἴς φιὰπι πλυ]τὰ ἔξγαητος, ας ΟΠ ΠΔηὶ Ποηιίηὶς 
«οηίκοπεία πο ἔξγατ ᾿πλπτης ἀϊυοττίυπι αυϊάςιῃ ἃ Μοίς 
Ρίορῖος ἀυγ ες οτάϊς Τυάδιςα ρεητίς τοϊογαζισι μοθη-, 

Φ ῥηνχοι, 
ἂν τῇ γιωακί Ν δ. Ῥὲν πον ἑενοεν βἀεἰενο,ὶν αἴ γυωωγκὶ πίςχ' αν 
Ἰεϑεϊοπειγΐη ΟἸλεοπιοπιάπο δὲ 4110 ρτοίονεδ ηγαπυετίριο 
Οτατο ςοάίες ἱπυεπίήπις : ὃ γυτίιπι ραυ]ο ρὸι ἡ ωδὲ 
πιρῷ μεν υνενι βάεἰονν. δοιὰ γευνῶνοι οροιτυίς Βος ἴῃ ἰοςο 5» 

τς τεγρυοτατὶ Κὶ χογεποι βοῇ Δεν ογενν: δι (ἢ υχογεγῃη ῬῈΡ ννο- 
ὑρομβνοη οἡϊη ἑη βἀος τητίτυς ροτ γχούοην ἀπ ποή 
ἀϊςί δέτινε ἀιναβε δι πναπεατ ἰηβἀςἸΐς: (δ φισηίλπι ἀοἰϊεν. 
χοῖ ροτείξ απ ἐπ 4ο}ϊ τηάγιτο δοηᾶ ςοπίςιςητία ςοηζιε» ἡ 
{ξότε (υτ δηίτη Αἰ ςπαοοπίςιςητία οαπὶ ρο  μιοτςτ}) ἰἀοίνζο 

τδητίους ροἤγυτῃ οἵ εχ τείροηο βιὰ με βιεῆτ 4υ- 10 ἀϊείτυτ ἱπβάεἰίς {Π|ς,ποη ἰη (εἰς ἰδ ἴῃ νχοσε, (4 οἰξνχοῆε 

βίο,πεῦνφε ποα ἐς ἰο εἰπιο ἀιιϊονείο, (Σὰ ςο φυσὰ εχ ἀξ 
(ςηὔοης αἰίαυα ἐχοτίτυτ. 4 Νε ἀν, μὴ ἀφιέναι. [ἃ 

εἰϊΐης τερυάίατο ας αυπτίαπι εἰ γεπεϊττίτοννς Ἀοπια ηυο- 
ες ετλῖ.. ΟΝ - 

τείρεξτυ)ίηξευς εἴτε Τάεαι ιόᾳ; ἐς αἴτενο πησπῖῦτο ἰαάϊ» 
«Δηάυηι εἴ.  ΦΠ]η μερὶ αὐδρὲ. Αὐδυίηνις }δ. 1, 4ο 
Ἔχροηϊζ οὐδ τα πιοπί ἀρυϑφωκε ἐὺ "» βμυεβάηλν 
ἀδελφῷ τῇ πιφῷ, ὕεται αυτετή ἱηθδγρτος θεῖ, εν πίον 

ἵχ δδείῥφρνε ἄμίεπν, τες δὲ κοινοῖ». Ἐκ ΕἸΔυΟτυ τι ἈρΡεἰ᾽α- ἡς βάείεην δι, βεὲ υἱνών βάείενν δα πος ἴὴ γῇ γθτιηο οοδιοὲ (0. 

ψχοι δοπε ἐοπεἰοητία ντί πιλνίτο πὸν μοῖις, δας εἰἰπιὶ 
τ 

ἴεν διίηΠάο! ἐς ἐδίυη ἰόηεπι ἰῃ ἀμ ϑρνον ἣν 90 

. ἀκ; τὰς οαἷπι πος οςο ἀπο ις, εἰῖπὶ Δαϊ πιο ποη το- 

εὐχμτας ἀϊοεάεητοπὶ Ὡβάεϊςπι ΜΝ Πρ. τφάαε, ηυοά Αὐριι- 5.0 1 ἀοαι Αροῦοϊας, Οὐ 

οιπηὶλ εἴς ρετίδιαυοη οι Οἰτοαποίο ρει (ε ποπ ἄι Ἔ 
ΐ 

ξιο ἀλ, [ἰδειδίσρ ὑεεὸ ἰοτα 5 δρυ 

φυοά ἰπ ἱπ|8 ποθὴ ἔς ροίμυαι τεξηυπι εὶς Ριοίῃ ἐς ΤΥ δέ ϑου ωὰ 
Φ δος 

ἃ π0ῃ ἱπιρραίληι αμοπιίηυς Ὁ δο ραιςεπιως. 

τ᾿ δε [άνεῖν χωρίζεται. ΨῸΪ,. 1.7 εὐϊειλἰπηα ἀδυτέ, 

υκποη αι, αυςπὶ Ὠσίοττλοπίς ποπγίης ἤξ πιβέλπιας. Ν εγδινην 10 
δυϊϑίη χοράζεῶι ἀἰχίπηας Πρ τὰ νιτο, ἀοςιρὶ ραῆϊιια Πρηιοι- 
ὕοδε τεσίρτοοα νυῖ ἀριὰ Ηεῦταος ςοπιυρλτίο ΝΊΡΙ] ἰπ- 
τειὰϊιπὶ λοςιρὶ ςοπίμει τι Ἰὰς [οΔη.11.16.  δεραταῖν “μκεη 811 ἢ Ῥτο δὲ δος ρίατυτ. «ὖ. ; 
εβοχοοιζέθυρ,νἹἀε] τες ἰηβάε]!ς, Τυης ἐπὶηὶ ἀϊποστίαπη δ 17. διά, εἰ μὰ, Τοίλτυν Ετγδίσνυς ηυοίάληι Οτᾶεος φο- 
βαὶϊ βάεί:ς [Σά 1 Βάεἰς οὶ ἀϊπιίκτοης, Παίς ουΐράτη ᾿ς - .ς ἄϊεος μβαθοχε κα μιὰ, ἀρ πον, ἰάαιις οὐ. (ὡρετιοσιδυς Ἡφμαῖ 
ποι οἱ! ἰηπούςεης ἢ ςορετοτις ἄγαμος ν ιςτο Ν δ η σίτις. ἄξεις, δἐς ςτίαπΊ]οσυῶτ ὃς ἀἰδιο φατε Οεσοογυῖν ς Βοϊ α 
Ἱνεφδάϊτυς γεγῦο ΟἸΤΙΕι. ἀϊιοττίυ μια ἰοο “ἀυϊτοιν οτἰ- " “εχ δευςιήχηὶ συϊυίάλπι αυξιοτίτατε. ΙΝοίετι τατηξη ςοάϊςες 
᾿σίης οςοπζεάεητις Ἵ δηταπη ςηὴπι ἀδεῖξ ἰῃ μᾶς ιξλιίροςίς, ιαθεης εἰ μὴ, δι ἰξᾳυσατίδυς ςοηποΐμητ: οά οχ τητεγρτοτὶ- νἱ βάο!!ς ἀιυοτείυαι ξιοίδο, νι φοητγὰ ἔπους ΠΡφηρος τεζεη- δὺς Αἰ σσαυςέταηι ΝΗ, ἄς τυυϊτα οοριυπυΐ (αρρίοτουα- 

Ιὰ εὐροωρετεῖς, κἰῇ ντ υϊημςε τα 

ταυἶτο ἱποριίας σας ΠΟ, φαΐ ἰὴ (προγιοῖς νογήσυ]ο, ἐε δὲ 

ἀπηςξζατ ρτοχἰ πιὸ ργαςςἀςηυθυς;ἠοίμάς τί ἀρ οἴδοερ, φνλμεέε 

ἴδρυς ρεγρεγαιαν δά βάεϊ ἐπὶ ὀογοἰ έλιπ γεζα τ, ὅς αἰ αιίος 
ξιχυτος σαν {110 μᾶς ἰΏ τς ΒΑἰ αςἐπατὶ ἱπτεζρεςῖες. Ἀερο 
ἔκταν ἐπὶ τὰ οἴπεφος εχ ργοχίπιο δηϊςοεάξες της ηγῆγο, δί τλην 
ἐε πιδττο βάςϊι, αυκπὶ νχογιηβάεϊις ἀςίςγφι ἱητ ]  ίτυΣ, 

πομέτμς ργορῖοσ αἰτογιπι ὩΒἀςϊέ ταπεύτῃ, νὰ ουίαυς ἔρες 
οὐτίρσίε ρα πληξας ΑΙ φοηαργζυῶς. "" ἐψηωε βρενε, εἰ ἰν 

, ἵμημθνννς Ἐταίωγας, 4 να ἰοηνξη ἀν [οτιν πα υἱς, τὴν [οίειονε φυο- 

14 Ἀ άφυιά ἐπὴν "68, τὶ ἂρ λει. Οοηβιηλίίο οἷς ορι- ἢ πῖοα δὶ 1κἀτίδι ἃς Οταοὶ οοάϊοες ἴω αυΐδιις ηδυϊχιτὰ ἰοζιτυς 

εἰων ςοηυογτ, ῥμ (κα ῥάξεν, δι ἴᾺ υϊάςπηντ ρσονίωε, 

ἃ. ἢ 5ἰφοΊ αι τβανοα ἐπ δα ἐχεριρῦος 
ἐμρφᾶς, )π ἐο ἐξίτως ἀνηΐαχαι ρϑιίταν φίξ, 

ςοπμεττοτὸς, »" "ἦε εὐ ῖνν [Ὡς πῦϑεν ἂρ εἶδα: ὃ. Ἐταΐπηυς υο- ᾿ 
4ὺς «υὐπι ἱητοσρτετάσοζο Ομὴ πάθην [ιμιπώς ἂρ ἦδας. ες 

ἱποεάλε ντ ουπὶ γοςλυῖς οπήηυς ᾿γςῖ, ΝΙΝ τεριοιηγαδυξ,. 

᾿. ς ν δ : ἐπὶ ἀς νχοῖς βάεἰ! φυλοὴ τιδτίτας ἰη βάεἶ:9 Ἔχρυ]ουε., 2: :εἰει φηβι! φως ῥέεν [μηῖ, «ἀνά τειῥηνονι φῳο ; . 

ὍΣ εἰοπςε δος ἸμφοΝ εὶς αἱ ἐπηραν! ΤῊΛΓΠΙΏΟΠΙΟ οοπαξεξεὶ ἀξ- Ῥεγίπιυν αἡ πλτρ σην λπποϊάτυπι τισῷ ργογο ἰοζο δ πὶ ἧς ΝοΝ ε [ερωδιμεὶ μόμέμωμον δεϑούλωται. ἘΤ' τὰ Ἰιος οδία ἀν ρα ληυ μα ἜΝ ππκόνρδ ΤΩΣ δέν : 
φεδάπι ας γεἰα τ! δίς ρου ἰηβάε!!ς ςοη(οττίο ρυταδάπι: ςῳ Ῥοβετίοτς. Ο]άγοριοητδπιι ταῖςηι οράςχ ἰλαδοτ, ἐν εμδὶ ἰδεῖ οἱ ᾳάς]ι5, ροίξαυληη οπτηιδ ἐχροζίυς δυςης γε ἰη βάς- Ἰυάισίοιαοη ρτοτίως ἀρροῖῖτά. Οπιπΐα δυῖοπν ἱβᾺ νάγιςίας 

ψ ἢ 4υοά πέμψαι ἀροδοίυς. 4 Νοη Ῥυνιίνμεν οὐχ ὁ Κύριος. ἀδελφῷ,» υὐνϑ [αινεμὰ εἰξ,χυὶ {ιίτατοτ ἴυς Πάεὶ!ς. Ἑὶ ει ᾿Ἰϑὴ ἀπκοάξητεηι τευοόςι δὰ οὐ οιιπ,. δετυίκι!9 ἀυῖοπι Δ ἰηὰς (ονεφῆϊς οτίὰ εἢ,αυὸά ἰξαοζαγιοῖ ἰαιάγρῃ δὲ οἱ μὲξ 
' ϑμιπὶ ἰά οἵδε (εὶς Αβοποϊυεήε 4ῃο πἰ ἢ} ἀϊοιτὸ εχρτοῖϊ:. εἰἰαπνῇ ἔχε ερίτβεῖα πο λάάας, ταπγρη ηφροηὸ(υδλι- φικ ἴμεείς ἀοου (ἀρτὰ νι. 4Νοαυς νετὸ Ὀλυΐας, (γε αυ42 μοπάεις Ηεδταὶς ραττίςις ΝΆ ὨΝ[ιν; ἰν7ρτο ἀνά αμα ἀὲ ἀν ἃ 

" αἰε ϑᾳέίπυϑ δέοι φιὸά ἱρίς εχ (εἴς τοηλογξ δυϑίυο αϑὶ- ἀϊδηδὰ (υπτι οι δετακάῇ εηἴτα οἱϊ αυὰ ἀξ τὸ αζαιυπηέρε ἐὐβίπιαγαης ) ἀμ ἢς Ἰοχαίτυν » φυιςναην δἀάιτ Ο εὐ 30 νἱάς Οα].1.). ὅς Σ. γ6. ηἰξ πιαϊησιης ἰάςηι ναΐετς πάις Ν . 

᾿ . εχίῳ εἴγε ξοπιπφητι:. 1ἃ επίπι (ς ἔδο! Πξ δε ραῖ ἱηβιὰ,ν.2..}9. δὴ πιδετπιοηίυ πη, ἱπτος ἰηβάς!ξ νηδίη ροείοη, Αἰτεγαη γεν αἰςητὶας, 4αὶ νπησᾶπι ἔαςὶς ἀϊυοττῖ) οαυΐλπν ποηλρε ἀδυϊτο.  [ἐρρεευτας. 4 Ὡςπίᾳυς πό ἀςίωηι αυὶ δἰιείτο δον γὰ ' 
| ] δι 4οδυπήληγοητυ ΠΊ ΟΒ 161 οἧϊς ἀσδιηπα φιδιη τγαδίτ,ιὶ- τὸ Πάἀεἰεπι,ςοατεκίτυην ξ (αϑυπνας τοἰπὸφ βάεϊι 0 αἰαὶ. Νεχις εαἰπὶίη νας ἀς 4υὰ πὲς ἀρίτυν ἔρεοις ἐοςς. ἱπισιργξιεπιως εὐ μὰ Φιἢ εὐΐδιις : ἰά οἶδ, δὲ 1 τῇ ἐμᾷ ἀξ 
Ϊ ; (Δοτίξατα νοτδὶ [οἱ πἰτιτατεθυίμν Ἔγὰξ ἰΒ τ Ρρτας Αροίζοίις: τεποδυνξι οὐῇ τα οἴδέι,ευν Ῥρυΐις ἐπ αἴτατο τηόδιο οὐδεν ἄϊτας ἀϊμοττίυ αι ςυϊαυαπι, (τὰ ἀείοτοης ρἐτίοπλ ςοηάο- Ἰσιυδηάο Ἰηβάει τ πεατυς ταηεη ἡξτιὰ ρερεταὶς εὐδμᾷ 
ἔξ ἀὐπνοπήπας ἀγξς Πιηαιιὴν ἐ{δε σοπίαψ!] νἸπουΐυπι πιο" τες ορίτλετυπι ἰαβάε εὐ ἃ Δἤσηι! Ἰβέγαε (Ὁ ἱπτδν Βάκις ' τλτουτ δι ἀςίοττας: ςοπία τι, φᾶς πρη πιοάἀὸ ποη ῥεῖ ἀϊ- ρτυπν, ρεγβαηάυπ εἰς νηϊσυύωυς ἰὴ το ἤτλτυ ἴῃ 4υο διςοσὶς 

ᾳ, ᾿ Ὰ ᾿εφ]οεὶε ἱσουστίκ, δι οὐηι οἰάγιτανὶ ἐοαιε Ῥτοτίιν οὐπίεπ- ντγυηφυς αυρτὶ δὲρδς (πότος ἐοσιτη ἰιδεγσε, ποπιο υηαμπὶ υοαίνα (Σά εἰἰάπι ἀϊιοτιςητεπι σερεῖς Ὠυμδηταο τη ἔς οἴ. 37 ; Ὅέεο ςοἰϊοκάτως. Μιενηῤεμιημενίκάςφῳ ὦ. Ἡλης γαῖδν 
ἽΝ εἰον ες Δφοδοῦ! ἀοθείμα. " νέα εἶξαι, ΕηΣο ἀς ἰληὶ 3, ναρὲ ἀἸχοτίτ,γυῖι ἐρίς ἐρίαιτι ἀάρος ἔτ ΠΠ ἐπιρυτῆ, νιροῖς δεζαϊευτὶς δυζειῃ ποπηης ἀρροε ΠἸπιὸ ἐρ οἰῆςατ, νου ἔλίοποπι,ντ ΡΑυΐο ἔα πλλλιατοτλ, αηποιδυίπνις Ἀοηι. ει. ἡ γβς 

᾿ Ϊ | εοητρδϑήν ἐπιραείδυν σοηίυ ἐἰς αι Ποτίξ, ἀσλῦ ργορτοτ ἅτ6- αὐὰς Νετθο δέ βντίατῇ δἔξίοηε σροντεῖς (ἀληξιλιβεαη.(οη- «οπἰυρα]ὲς οὐ ζατοπςην,αα βοτὶ ἀίχετα νὰ ἠευτοῦ οη- {ἐὑρτὰν.Ὑιὰς τηΐτλιΣα1. Φ{ζϑοηνν)ρδνέβεωι ἐβ,ρἰμέφνσεν. 
ε . ἃ εἰνεϊηβάεἰίτεξοτη ἀϊγίπιὶ ροί!α πος ἀρ φυοί τάπιξη ί» [μ- οεάἀὰ ταπιέ τατα τη ΓΙ ΠΣ ἰηβάσθαπι πλλισι ΠΊοΠ  1ΠΊ, ἰυῤυηι ἔς ςοτρουῖς αἱ οιπίηυς. 1 ̓μὶψ[ινοάνεὐῳ.} νυΐς ἄψι" νικλτυπι εἰὲ δία ποπτοη γεισαὶς Ὡρρὶκ- 

ει Εν ε βουνφέννταρραοι εχ Εἴτα! ροδὲ τοὶ ποπγάθπ) νδδῆςει ἀ- ες ετίλη! ἑούᾶπι δο ῥτο ἐζογτατίοης οδίετ!: {πὰ φιοτίυπι ἃ τῆι πιούτις. [ἃ οἵδ, φασπι εἰίπιοί φάρμμμηι ἑποιδεις, τοιφύφ οἰ ρῆπ οχρίευμηυς εχ νετῖς 7. Α 2) εμε αὶ Θείες 
᾿ πδῆς τυρῖο βοῖ Ὀινάψεῖπνι ράσο ραθειο, Οοηιγαδεπὰδε δος λά ΒΔ] (τορώ!η χυὶ Δα σοηίείεπεία ἀ ἴον {ΜῊΝ δεηθεὶς δι εί!ς ουον τη άς!ν βιετίς απ διεὶς πιλισιπιουΐο, 40 ψυῖν ὐννιμοιἐκ ὀριν δι ἰὰ τὐςπῆδτο ἰσααςητὶ νῦν ἰοχίτας 

ἔ 5 μων μιν ἣν ἐγείταν υταταν ψεῖδι, ἴσασι οὐ ςᾶπ- 40 ἄντε πε [νϑι νω ἢ ἔγιά ὕδνΝ εἰ, 5» Ἡ βιη ἀνιενν. Νε (πευς σηϊπ ἀε σοπτεα ιεηά!ε, (ςἐ ἐς τετίἠ οη ἀϊς ΗπῚ5 Δ εἰ Κύρινι 1λοπνθων Ἰερς ὁ Θεὺς, [εν κοήεεῃ ἰίω, - ; 
᾿ ἀα}6 ςοπὶι δι Ῥοτι οι ϊοίδε ἀἰτυλάει , Οὐτ. ὅ.14. ρϑιτίευ]α ναῦ Ἰνος ἴῃ Ἰοευ θη εἰξτοιηροτίε δἀυςτυίυ, «  τηϊσιοηίν αἰ είς Αροίζοῖνε) δι το βάείις μὰ ἔροηις βάς!επι. ἑαμη, κέκλυκεν,"α οἷς ζετο υἱῖς δοηρη δή άϊχὶκ, δι ἠοηίς δά ἰὰ , 
| ; 41πβέρίοιν; ὄκεειν. Νὰ (υρτὰ, 6,6. 41εδεν τραϑῆι, εἴλ οὐπίαπέλο ηὐης ἀμ δετὶ (οἷος ἐὴ ἂν ὑπισπιοιί αι» φοίεται, σ υἱς. δι Ετγαίλάπιοάμιη ονίσυνε,νε δ δον βηδαν. ρΡεγαπομερυς ργὸ ἔμ Πρεσαίιταῖς ἡη τυ χὐτ ἃ υαίραι ἀξηίῃ; ᾽ 

] “««ὐϑδιδικα νὰ ΑέίαΒ. 1 ἽΝ ες τοπμετὸ ΡΤ πιοιὰ βου εἰοηίδυενε δὶ οποηάίγηνα. (φισνλλι ηδεὶ γοκάτα» }"- 44. ἐ ρατειη,ὸν οἱ μιμὶ ιἱ.εἰς εἰμωϊω νὰ ράςατα ςζοηἰςἰςητία ἃς ςἰἴς γηυπλαμοσιαις νοΐυις, [ἃ ἐπίμι ἠχοιόρμι νούλη 

φλύθιε ἐοπίεπίμε, θείη ἀειϊαταῖ εδ' ράγείοι]α, Ε τί φυλιῆς εχ ἐπηρατί πιατεϊπηοηΐο {πςορεὶ ἰἐ εἴ παΐζεουν Φοπορ ΗΜ οι νίμδιπιιεα (00 ςοπίξαιμτας γειμεηάμπι εἰϊς 4τνοῖθοιο ΗἩςδεοεὺπι ἀἰοεπιο νἔδρς ἰάπι ἀμοοταυίηνας 

| ες 4, ἀνὰ τ βέμαφα. δεπέλιηη ὀρροπᾷ ἐπιρατο ἃς 4τ Ρυτὶ ὡς ἐςρτον ἀτὶ Ῥοιπιμο, εχ ἔσά τίς ἔογηβι δ, 9 ῬΑ ποδὶ ἰοξάεἰετα,ας οαηπίσυς ΟΕ οἰ, υθθ ἡ ον βοτί ροῖξ δὲ ουτμας Ἡςδεδιίπιμπν σετπυστίπιθ,, Φ Εἰ μα Μ"" , : 
᾿ μτϑίδηονἠὰ εἴν 1}}} υνοά νἐεἰσ οΓὲ φοητάδε!πατηπη, πος απ. τννξ ΚΤ ΒΆΜΙΝΙ ΤΥ. Οδά εαἴπν ποπαν}} οὐ Προ’ 86 ἀεὑει ἀειποτοπή τ; ηεδυαι νι τὴ οὐ ΡΠ ἀείογαπλυε, οὐτας νυ. Εἰ βεωι, πη τοξεὸ, Ὀἰοο πάντ ςηἰπη (ἸΗἴεε κρὺ ὃ- ! 
᾿ φοϊμηεοῖο Ὠοἱ θοπίεπιίσπε. Ὠϊεϊταν ἐγρο νἱν ἰπβήε! εἴα ν-. τοῖς εχ νίτραυς ἰηβάεϊι [υΐςερῖοι αστέρυηι, 80] πθηοι νεῖ κἀ ποὺ ἀείαεεπέον ρεδιυοζοιτις. Ηος βἰτυς ροτιμεῖ σωειάγαρε δυς ἑητεῖρτεν ἢὸς πηεπιδτιηι θη ςέξις τ αυς ' 
| χοῖε βάεῖ! ἀδιηβειεὶ ἰά εἴξ ρίετλῃν χοτ! ρ᾽υοναίετς δ πός ἡτὴ (δὰ Ἰορ εἰανὶ, ΑἸΓῸ ἀϊς' ἀρρατεῖ εχ ᾿γροιποῖ ῬαΝ. εὐ ΦῈ χυας [σαυῆτιις ροτιὰς 4ιιὰπν ἡ (μρετιοζα, φαοι στίλιν ἰ(πφιυητητ. {Ἵβονο, δια τοίοομο ὟΟΪ ζ. ἀοι ἐφ. διδάσκω 

! Ψ γι ςσαϊναίο ἡΐξερτο πα δὲ ρα πα δοατυτιφυὰπι πὐάδεὶ- υιοτίμπι εηΐην νοὶ ἀς υτίβ, νεῖ ἐς ἰηβάεϊ! τεηυἴηι δύ» ἑλάϊοιϊ ςοηἰυαδίο ἐἀμίαίε, να οὐίαπὶ ἰοσίτωτ ἴῃ οοὐϊοο ΟἸατοπιφηῖαηο ΝΝοο ἀδίμης τὰ. 

εἰ ἰβιἀαλέναι, δῇ νος νε σοπίαισίννν ἡδυ!α ργοίδδετιν, γεῖ ντ 10 ρτί!ν ἀἰεγοροι ΘΟ Ια ς ἠξίουν Ραυλυε μα δ εἰ τῇ- Ἷο 

ἡ 
᾿ σαμεν ροτοιχέξυς ἐξ πιδιιεὶ δὺς χχοτίε ἰλη ἰβολέίο  γυ- 

ὀκπὶ μου μη εὰ εἰυ ει ρολιείδιη, αυια τατα ᾿αρ εν {{|8 
ππδιγπἸσίαι, ἀυυπὶ Πδοεὶ ἤπτ τοῆδωι νοὶ μρθαπὺ Ραι- 
ἀνεθοη δὲ ροϊίείε δίν{ν ἀὐ φοίι, Σὰ ἂς φοηεἰεηκία; δι αια- 

Πθευ ἰπάσ ρροογοατί ἐδίραήτυς ἰὴ [οἱ ἔανδογευξιο ηκυ- 
τόεητο δῦ οἴα λίε δά εὐνίαπι Βεᾷ αιίή ἤηυ}} νος πα Παι 
Ἱπτὸ νετὸ παῖμὸ ἰά ρότυίε πεβαιεναυῇ ἐοπίξαρεν ἐς ρυΌΠ 

ἢ ἥοπε ἰα φηλ ἴξπιοη χισαρςσμιρτεϊμῳιόκυν, ΝΕ ΑἾΡΕ 
εὐ 

ΕῚ 

ποῦγῖι ετἰοτφίεπτευτίασ,τοι οὺτ ἀηςο ςηες ἰπθας!}) Νὰ μα γειὸ δι ριςορίεριά νεῖδυιπ νι ν μα ᾿ς 
τεῖυς μοὶ! ὡΝ αροιτγὰ, ουὺςΣ τὰ ἤς νιοηάυ ᾿λ6 υϑμἐλεξς; ἰὐδ Ἐπ: 
γι ἰηβέεϊεπν ἢ δοεεὶ ροτείξ τεκίη ας ἢάς!ι», ας Οἰισγηΐϊο [ςεὶ- 18 ἤειαιν ἐἨ} ἐκλκδο., υνάε]ὶςεῖ αἀὰ Ευληζε!ὴ διατλα, 
ριδς. ἰΐδφυς γοτας ἔπεορεςς ἰξηιςαείδλιν ςογαρις φαὰ} ἰάεο Αἴάθε γηζειρται κἀλίςιι «4 μάτην εἰς πίων παύειν. 

ΝΝὰ 
ι. ᾿ Ι] 

ηἰμηΐ ἐπιροσιοῦι πλεν : 

᾿ 



ἐν αράϑω" ἐν ἀκορθυοίᾳ, τις ἐκλήθη μὲ «ἴδ᾽ ὡς ἀτίγαίιας βγάριμῖμπι εἰμι. [ΜΔα ΑΙ Να «ἀἤεειμε. 
; - , ᾿ . τ γρεαρυτῖο αἰϊαυΐς νοζβτυδ οθηο “ΨῊ Σ ΝῈ βεβ!ῇο αἱ. 

Ἂ αἰξιτεμνόϑω, 0 Ἰ εἰτοιποίάατυτο Ἵν ῬρζΑδ ἐῈ ποὴ ἰ. 

ζλ Υ 11.6.5 

᾿ ἮΝ 

ἘΡΙ5Τ. ΡΑΥΠΙ 

ἐμηείδαίων, 
Εἰγοηηοῖβο ηἡδ ἢ 4» 

ρτερηϑέηην πῇρὴ 4, βά 
οὐ ογμ4!ὴο τορηδαξογμῃ 
εὶ. 

Ἰξεοαηςῖῖο η|8}} εἴ, 8ι ρτα- 

ρυτίατῃ πἰ8}} εἰ ίςἀ οὈίογιατίο 
Ῥεαοςρτογυνῃ [) οἷ. 

᾿ γηυΐαίχας ἴδ απ νοςᾶ- 

᾿ ἡ ἂν ᾿ ὑ“Ἂ- 

᾿ ΝῊ αἰδετομωὶ οὐδὲν ὕοῚ, καὶν ἀκροθυ- 
, Ἰ ᾿ «Ὗ ͵ ᾿ ν 

οκἷα οὐμφέν ὅδιν, ἀλλὰ τήρμαις ὠπλῶν 

Θεοῦ “. ᾿ 
γ᾿ 5 : το] Ὑ᾿ πυβμίξμε"» φορά. 

ΓΕ Ἑτάςος ον ΤΉ χλὴστι ῃ ὡκληϑὴ »ἫΩΦ τίοας γνορδτιίς μι » 'Ὲ εἃ πιᾶ- κα" 9Π6 Ὁϑίῤίης ὧν Ὰ 

ταυτὴ υϑρέτω. ," Ἶ ι)ς4ῖ, “͵ ᾿ ἷ ᾿ομὰ “ ; ει ον ΡΣ ς πόας δὶ μι}, 5 εδηνε ὐοζάῳ ερληρ ΑἸ λλτ σον, ὦ “να χ] δοίιαβ νοςατυϑοϑὺ “πες ἢς τὶ [5] ἘΣ ΚΑ Σ κι ΤΗΝ, 
ρος Δβλος ὠνλήϑηρ μὴ σοὶ μαλέτω αἈᾺ 1 ιτα -[οἀ ἢ Ροῖες οτίαπι ΙΔ σὲ βιηθῥευνα μά βρῆς 

εἰ Θδιωασαι ἐλόῦύϑορρς δρίῶς, καλ- 
λον χοηατη. δ ρος στην ε 

Οἱ νὸν Κυρίῳ, κληϑεὶς δουλος, ἐπε- 

λούϑεροςυφίου δεῖν ὁ μρίως κγ 9 ἐλσῦ- 

Βογγροτίυϑ ἐσ γτοῖὸ. 
Εἰς ἡ 4 ἴῃ Ποιοίπογο.- 

Ὁ κατας οἱξ ἰσγυι5, Ἤδοττας Ομ 
εἱ εἴς : πον ἰτοῦ δὲ αυΐ Ποῦ νοΣ]} 

Φηὶ ε"δην ὑπ Ῥριηϊηρ 
ἡ νοράθας ἐ} βυρμὲ ἰδὲ. 

δὴν εἰβ 1) οποΙιοὶ - βπεῖμεν 

ἶ 5 ἥ εἰαἕας εἰϊνίοεταυς εἶ ΟΊ. μμ9 εῇ ΟΠ τί" 

ἐϑερος κληϑεὶς,δοῦλός ὅξι Χοιςοῦ. .:]Οτὲ τὴ πὰ 23} β ριῖο επηρι εξ απο! 
' ΈΕΨΨΕ, ᾿ς! τς 4| τα Ρυεκῖο σπιρεὶ οἰ} 5», ης ὍΔ.} 1. γερο ἐπ ἀλμμοιης 

ΒΡΓ. 6.10 ο Ἰμὴς ἠσθρῳ )η ΤῈ) μη γῶε ῳ λο! εὐ τοεὶ ποροί δε πος ν χε], {Πεν βνρὴ οδέπωμα,.. 

" οθθ[ο}. ὌΝ Μ ᾿ ᾿ ΝΜ Ψ ᾿ Ξ 4“«»Σ Π ᾿ 

; ἀμ Μαείοηδαι αὐθρώπων. τα πτι ηυίαυαας ἰη 4ιο νοςατῆς 4) Κγηω[ηυϊημε ἑηιοινο- 

ἀμπα τυ ἀϊ- ᾿ 
. ν [ οαπρ εβ,, ξ᾽ατεν, ἐὰ θὲ ! » δνγ , ὰ δ ! 

φ του- 
,.αἷν οὔσηάιε, ἕχκαςορ. “ῷῳ οκληϑηγα αε λφονγῶν πράηφά! ἀρηή Τλεμπι, ἢ 
φυδηίαπι 4υἱ τῳ μδρέτω αὐοῴτῷ Θεΐ. 

υἷι, ἔγδῖγος., ἐπ δος υἰδηεαζα- 
Ρυδ]ευπιν τ 

. πα ενιεῖς 6]. Ἰ6Ὸς δ γρίη! θυ 5 αὐτοπν “τῇ 15) .» ΕΝ 
χἢ ᾿ . ΝΝ Η νά ον ΤῊΣ 

τ 

ἰδπνπόῃ Όεο, Πίροὶ δὲ 2 παρϑένων δχιταγίω Κυ- ᾿ Ῥοτιυπὶ Ὀϑιύῤίηὶ ἤθη Βλθδοο, βγάσέριβ Σδοσμτ ηῦ ΝΑ 

» 

. ἃ ος}» 

εἰ ἀἰφθθμε, , τῇ λεημδμος ὑπὸ Κυρίου πιςὸς ἐρ. 

4ς-ἀ δπιυπιλπα 
(τὰ ιδῦπταπα ίρῳ οὐχ, ἔχω" γνωμίω δὲ δι δῶρα ὡς ἡ]. "“Γοηκδοϊδίη νογὸ Ὠγδδηλ μάς " 

ἀϊςο, νῖ οἱ οι ηὶς ρέτ Π}}- (" εἐπηνδ ἃ Ποπηηο, γε 

[ετἰσοξάϊαπι ἀεξάοτίς Πάμι εἴς. β βϑείν. 
Ῥῤᾷ," 

ἢ 

αἶαν πνὶ εν ςον απ 

ὦ πιακίε ἀς ͵ | 
, 

(ὑρεζἰεἰοηΐ: ς τὸ . ᾿ Ἢ τις - Ν 

ἱ ἰ ΘηΔΌ ΝΠ ἱνεδτον πιοάϊαν αἰ παπιεταθν. τς Ἀσροίτο ξεηει!ς ἀοθείπς. τό Υ τοὶ πἰταῖεπι 01} ρεποῖρίς, ΔΩ 

πρς Π τΝ δραμμμθωνε ταηνρτοριοιριπκίξητι  τοπτροτὶς ηςι εἰπιδί ον, τὴ Ἀδειδυς νὶχ Ἰιςες νῆο ἰοοο σοπῇίες; Ε, δίς Ῥεαίξηιίε 

ν αἱ σοιπαιοά ἐφ ἔγαὶ,ς ρεοίο ἐς εκ ἐς οτοι εἤξως φαὶ πη ποι, βεαυάλητυ τυ) εἰἰλήν ργσοριδὶ μιαίι5 νέτδε ουᾶ8., ας (εουπιμοςοίλειὸ τρδι- 

τηοπίμαι κα εἰιγνε ΠΠ|5 ἀπίπιυπι ἀἱ τΔῃ] ἢι πεκοήετυοά ἐπ τὐα]!οεΐδυς ρεαίςειῖτο Ἰοουσι ποῦς, 
᾿ ν 

. 

ἰδ δι Ἐδ 

τοξετο ρἰεσυηαυς ἴῃ οο ροίζας,ντ Βοπηίπας,, τορι ίδιλ!," 
Βεεῖᾶῖς,, πρίςευιηγας ἰσρι ει (εἰς (ὐρυϊείαπτ, δ᾽ τὰ δα Πθὶ 
Ρἰλόεαπι, ψιαί οπιΐιπι ποηνδινπι ΚΠ ΟΠ Αι γηυς ἢ 
Ὠοπιπυθ,παμίς Αρο[οΐωε,.ι ἄμο οοπίςίοητία ποίϊτλ τδης: 
ταῦ ἱέρες Ἀςςίρεις. τ᾿ ᾿ 

14. υγρμὰ [εμη» παρρὶ τῷ ΘεῴΠυτο Ἀδὴς ἐοτην λιν άδω 
ἀκείλτατς τηνι ἐνώπιόν αὖ Θεοξ τονάην Το. Ἰὰ εἶγμινϑᾷ Πηςειὶ 

δοὺς, ἀ Νεαμγαθα, μὴ θπαυάδνω. Τὸθισυάϑα,, αυοά ἴῃ φεπετο 

εὐ μη ρηἰβοις ατζταδετς,Δοζρίο ραίιυα Πρ Ιβοὰτίοιε, νὴ ἐς εο 

" ἀἴοκυς ἸΙ εἴτα ορετᾷ( νὰ ἱκὰ ἀϊολπὶ ) ρεαρυτίατωτ: 

φι ἐπὶ ἄν ὀιτὸ ἔεστο ἀδυίθενντ οἰδιἀεηι τυζίις ο- 

αἱ ,αἰλεπιλάτηοάμην ἄοςος Οοἰίας [10.7.ἐλρ.87.δὲ τε: ε 
αν, Ἐρίβδαπίας ἐς ρουάετίδυς ὃς μι εη τε ΡΟ 4ιο 

΄, “εἴμ Ἐιαμρά (οτῖρταπι εξ Μαρςαδλι, ᾿ϑ΄ ὃς τοίερδιμς ἱ "ϑ Θερ. Ἰὰς ἰηρι 

"νι Δητα ται θαρ.6. Οετιὲ τα ἀςοίριεπάνιαι εἴς ἀρράγεῖεχ δί εχ ἀπιηιο νῦνος Ὅσο ἀρργωδοτίς. νῈ Ἐς ρεγίηἀς 26 πιο 
«αχαυθο οὐρετόμνοιϑαι, αὐ οἱ ορροπεταγ. σσοτια νεῖ Αρὸ 4. ζογαιῃ ἀυςε(ο!ει Πατίοπςπὶ ἰοτύαίε :Πς νοεαριἀ Τοῖιη ο" 

ΟΝ Ἔχ γα πισμοήνεαπι τιδόϊαιϊιοποπι τὰ 4υληι Ῥοίτεά τ6- Ἰοϊϊοῖς οὐπἰ᾿δηΐε: ἴῃ 6
0 Ὑτα βοηοτς οὐ νὸς {πππαψητ, ροῖ- 

κου μον φάῤνοτί χς νεἶμς ἐχουγιςἢβ, ἂς οἰϊουπειοις δκίδγαίτυτο, , Ρετυὸ νἱάολιξεῖ πισπιογας γῸς (Π Εἶμ ςοπίρεέιι νεχίν. 

“νἀ γορας οτίλπν τηθά ἐς δι ἐπ φυΐρυβ πο εἴϊετιροίτιπι: ὀ 15 ἐιρετίωην ἰδοπηπὶ,, ϑβπταγίων Κυρμου πέξον ΟΝ β ρι- 

᾿ Ἀυμα Ὠεὶ, ΔΓ ρει νερροτία ( ιοά εχ πυἀλτδηιϊὰπι εὐππῶ Ῥάοϊις ν εδὶ Ὀεί Πἰπιίτος τελ(ρ τοάίτυς ν ἡ ταᾶμας 

᾿ κ᾿ μον μναν ιἱδτατίογιῶν οὐρα αξεαιη οἵ νει 4 {1 Πέίσοτς νοϊυπῖ Ρτο διθίτγιο ἰορ ες ζοπίοϊξητίις π΄ 

δροληγ ιδοριλοὶ χουν Αγ, ε2.1τἰλή Ῥοϊείῆης,, τ τᾷ τ ρΡοπεγοὶ Μιηἰιπὰ γοτὸ. [πιόφος ἀϊοΐτὰ ἀληγηλῖ φυί ργᾶτί- 
ἜΑ γεπῆευϊο κὸ ,εια μα ίσπεῃα ἀς τοί ρ ο Ἀπίεπενΐαδ- Ρετς ἀς μὲς γερυς φυιςαυᾶπιν Δυάσητς χρᾶς Γγειις 1ἰϑετας ἐἤς 
ἀεὶ ἀοϊναιαείητ, δὶς σαι οὔ πία ορτίπιὰ σοματενυπνυαπα. γοϊυτεἀ ταπῖςη εχ τορεροτίς οί ἃς ΡεΠοηλτυῃι εἰγώμη- 

᾿Μαοφοοῆὺς τουτί; ςοπίεητίαπι οἰπὶ τς φυᾶ ἐς ἸΔο]οιἣγ- ἤλητης τγλά!ξ αι εχρεαίαι νἸά οἱ υιά Εἰτ Τ)οἱ νοϊυπιαὶ 

τὰ εἰς ροίχαα ἀνοτῖς, ἌΜΕ, ͵ ὐῦς δος «σῃίςηταπουΠΊ. Ηχς ςηἰμη εἰ 1)εὶ νὀίιητας νι (Δηδι ἢ- 

ἘΠ} 1ὸ Οἰνειηεβο δὴ εβνδδιτομὰ οὐδόν οδν. Ηος ταχεῖ  Ρετα- 20 πιι5)δς ἱρῆιις οὐ τὰ} αὐυλπὶ τηβχἰ πὲ δἀήϊέτι. δὰ αυαπὶ τορι 

. τἰίοπς μαδίτα τὄπιροῦίς 400 ΟἸτομποηο «οἰογαι εἴτ ἀεὶ ἰδλῃν Αροίοίας ΡΙΘΣ ἃς νἱγρἰπίταις αὺς ΠΠδηςιη οχ!- 

“Ὀὐοταπιεητυτη, ται εὐίδι ρατίοπαιιμη τείμεῦι μὰ εἴ τοτ ὅοπς, μόν οὔττς ἰςβεν ηυ]]ὰς ρεαίοτίδίς, (οἀ ὶ Ποπηίνο 

4: δεπεβείαιη ΟΒτιῖε πιο σοναητ, ἀρίξ πους Οτουν- Ῥγδίςτίρτα δά ρει ες ποβοτλιπη διςσπιηγοίαῖ 144, τη 

οἰἥόπεποσις Ὀταρυείοιπον ἤοῃ (Δηδϊέρτες, « συην τηοάοἴξία νὶ ἐος [αοἽ]ὲ γοῤαγβιας αὶ (α ΜΠ (ιοδείο. 

οὐ λας Μ" οδὲ εηγαημόνοι μέλύτω Ν δὴς ἐο [5 Δηχὲ (011- Ἂς τὸβ εἰς πιςατίτὶ ἡυριπὶ ςοπίο!οπτης ἀπιροπιιῖ: ἰδ εἴ, νῖ 

ἢ τ ρίυφς φυῇ (ἰ οοπάϊτίο ΟἸ τι ἰαμίς ἱπάϊς πα : (οἰ οο ροτιυς πυοὰ νηΐιν Ὠεὶ εἷς τ [ς ττλπεις τη. ᾿ 4 δενμεηιίαν ναὸ 

ἰς οοηίοίατο ἀδιὺ ἃ πμίοτὰ (δγαίταςς βοςρατί ας πιοττὶς ἢ. [ῥά ἐρνε} πιφάπὶ ἀο, γνώμίιιυ δὲ δίδωμι. ἰὰ εἰλ ἀΐεο φιδά ἰιἧς 
.“: ΡΟΝ πιαπα πε Παεναυαπαία ἴμ μᾶς νιτα (ἀτυίασιηυαη- ςεπίςο δίς ἡρίε Ῥδυΐις Σ “Ὅαγιθιο. Ετ πος οἴ αι Οαϊςὰ 

ἀμ 0 Ψ τη βιςτίε. ν ἀρ ὑπέτανν λει ς τάδ ντ οδίατμηι ἀϊείποις ΑἷνΝ ἄσηδε πιὸὴ φάμήι. Ναἰρατα, Οοηθγωνν ἀμϑεῦν ἐδ, 

Πἰδοιτατὶς δεποβούσμι παϊπίπιὰ τεριάγει, ᾿ 30 Εναίπγιιβ, Οοπιμμν εάν 4. οδίξυγὲ νέεγηυς δι ποπαί!ι 

4ι (μὲ ἐρ ̓ λυμοίδο υοεαι 4} βενιὸν αν Κυρίῳ κληϑεὴὶς δοδ- ἐπρτορηὰὶ ἜΓΘῺΓ ΟΠΙΠῚ γ) δαί ὃς βονκή; αυληνίς ευ αι 

νι χορ ἐν ΟΌ θα (δτυῦς ΜΒ κοι γρεμτῃ δ Ολτι-. ὅτ ροβοίνιη ποη Αἰ υἀ ἐοηἤι]ςτς φιὰσι αἰοά {επείει. 

ΕἸ εοπὶπευρίοπόπι, ΕΝ δηίαν {Π 416 Ποπηίπο, Ἡεσνσοσῦ Ὠαίηάς ἀνίετηπς Ἵν (ορίνηξιουαι δι (ἰαπὴ πιο βηκ- 

τῦτὸ ἀνξευπεναετη ἐχροίμ [ρει ταρουκονί,, ζαο!. φερίηη δι ΟΠ Π υπι ἢ στον γοβιυρ ο, υπηαυλιη εὸ ρεδοηι 

Ἰΐο νογὸ πυροῦιντ εἰοάπτι Ἰοψιὶ νιἀετσευνρ ο 1 ὅδονο- ἢ’ ἀειεητιιτι εἢ νεοιπήηος ΠῸ ἢ ΙΔΠῚ (μα, ἰοὰ Ρισενὰ 

“νογδίοοτο πνδίτης, "τ Ποννηέξα, 5. {ἐν αθνη, ὠπυλάϑερρι, (υα ἰκέϊεηί, δ φυάεην τη ἐμαὶ {πρεγοη ον οα ρίη Ὁει 

ποιηρε ἃ ἐοιυίτυτα ρους! ϊεγατιν, τὸ τ! ργαοκρτίν ἀρρττὲ Δυτοροπάπς « τεμί 1ονδίημ μγ ΝΡ 

Π͵χ4. Ρρμήο Ηρ δ μνημθς ἐγρον δῆτ Ν ἰἧς ργ},6.10. ᾿ [ινιοονά απο, δις. ἅε ἐλ ενιῦδοι ψαὺ Κυρίου πιρὸν 12. γυΐραῖα . 

4Νε ἐβοῖε. μὴ γνῶ ναῥννῖ γιψκαῖα δι Ἰ' τί} ν Νοίἠε Εταήπιν, Τὰν ᾿ "Ἀεννεονά αν τη[εηηψιω! ὰ πε Ἐφ0 

βεντιληῆτ δὰ αἰνοϊη ἃ βιεθδιεια ἐς δε τεῖναν πιράίις 40 νοϊὸ ράῖο αἰιίξγείμιη ἐπτοιρεσΐαται, νὺ ρίλαίοΓ ὁ ὑπ 

« ἀοξχηπδιπϑ ἴα ἀμεθυε Πο δε (υρεηἘἰτιοεὶ Πιπνσίσι ἀϊὶ τουτί. ΑἰΤοτίε διυνστῦ μὲς νενιᾳ ἈΡοίἴο)εν ΓΙ] 

δυΐτυν ρώμποτος τουίοἰῤηθίαν Βα ΔΝ ἡΠιυίπηοή! ὅϑηι δὐξϊογαέειη,, ἧς ἰρεσγπαῖιν ἃ ΟΝ ΒτΒΙ ἔς ἔασον πεῖ, 

βηοητ ἀπε Ἤτιμα (σεσίτοῖο ρρεμιοθεν γε ΠΡ βάρητι νὸς ἀμαδαῦ πιοπήης βὸ ἃ Ῥεο ριοκ λα. Ουοα ἠϊ ΠΗ Εν 

“ἀοιημέ οι δα τ. [)6 δε δυτόμν οορι νὰ σον ἀροποίυς, . ἰηηιε δὶςο δβο αι ποθ ο 4υϊ ει ἤμη, ἔκ ΠΝ δ: - 

᾿ ἐς οἷοι[. α. το: ἐιήνε ἴσα ἰδπιοπθλιν εθ,9 αὐ ρετιτίοποι 4: ἐω νὰ. ἐδὼ , να νὰ τα}ῖν οἴὔξινν, ἃ ϑοιπινὸ ἴθηι ἐλνρι 
ἡ ᾿ “ ὅ: Ἶ } ᾿ 4 , 

ψ» 
Ἔ : 

ἢ 

4 ἰδϑεν πυφταιν εἢ; [ετ- 

ὑεό : «οπβἐ ωθε ἀμΐοπν ἄο, 

» 

ὑμηἠ φείδομαι. 

..---ῷ 

- λέλυσωι ὑπὸ γυωαμκὸς ; μὴ ἕντει γυ- 

Ι 

, ΑΞ ΟΟΑΚΙΝΤΗ. 1... 
φυυτυς, πηρὸν ολιπν αἰ νοσαῖιποη εὖ 4 βάσιμον οδαίιπι 

(εἰς 4υοπιοάο (ετὰ ἐπιογρύξταμτις (αἱ βιητοῖ μᾳθμ δάν 
ἐμηρόάιιπι,ρυιτὰ Μίπμῖοτνο! ἈροΙϊο μι φ)ίοι εὐ πὶ ς 

αἰογφὸ ἐπ Βαθοπάα, νε ίσρε (οἷεῖ πες ον λόγον ἀἰοεν 
αἴδρωτον 1" Τιιη.1.1..51ς ρές Οέϊβιις περφε κιῖς 

«13 
ΟΡετἈ.τρνδς μάρσως πις ὸς ἤτρο ἰη Αροζαίγρθ Οατογί) ηυὸδά 
παρὸν ἐὺ ΤΑΙ Π ΠΟ ἐοπιοιτίς ΒΕ άφηβεην εἴν, 1. εχ ογαάσητιιηα 
παπιοτο ἢ ({ς ςπἰ πη (οἱεῖ νοςαὺς συὸς Πβοῖ εν ἀἸο πηι) 
(νυ ηνϑί φινάσιι υἱάςφγ ) ΑΡοίϊο}} ἰςπτεπτία ποσὰ Τοημ8- 

αἵ, 1. 5 ατ]υλπιὶς ΑἸ υ τίη χἰς ΔΙ υοτίος μιμρυρτοίαειν. 

͵ ..--............Ἅ.»....-.-- ---- - 
ἀράς νος “ 

Ἐκ ξηο ἐρίτυαν πος Ῥόοπιτν 
εἴἴς ᾿ρεφρῖεῦ τηἱτδητεια πςςοἢ.- 
ταῖσ τ» ἡ θΟΠΙΠΠ 19 Ή 47} 6{{ ἰχο-- 
πίη τ οἰΤ ες . 

ΑἸ ραῖμ5 ο5 νχοτῦὶλ ἧς αιῖς 
αἰΠοϊυτιοπειῃ. ἐοἰυτις 65. αὖ γ- 
κογοῦ ες απαῖγς υχόγοιῃ. 

Ουὸὼ ἴΐ ετἰλιπ ἀυχετὶβ νχο- 
τεύφποη ρεοςαἝ τ: δὲ ἢ πυρίοτις [᾿ 
νίσβο » βοὴ ρεςοαιῖτ: (ς 4 4ἈΠ}1- 
Διουεῖι ἰῃ φανῆς Βαδιτατῖ πα ηῖ 
χη (ἀπε υϊα το ἀϊ. ἐρὸ νετὸ 
“ψοδίδ ρᾶζοο, 

Ησος αὐυτϊειῃ αἱο, ἔγαῖτςς, υο- ἢ 
πίδιῃ ορροσταηυτη τῶριις οἰ Δη.:-! 

δυλλώρε ΠΡΕΡΝΝΗΝΝΝ 

| Νομίζω" οὐὰ τῶτο καλὸν ὑπώρχειν 
τον ᾿ Π δ 

διὰ τί ἐνεφώσοιν αὐάγκίω,, ὅτι κᾳλον 
Ὶ Ω δῶχ, 

αἰϑρώπῳ τὸ οὕτως 4). ' “ 
᾿ Δέσησαῃ ώνωκιν μὴ 

16, Ἐκ βέσιο ἐῴο μοι δομῖ 

4{{ ρνοριεν ἰαβἀπίον πα. 

“εβηδιεηι, μου δ δόμεν 
εβ βοινηὶ [ες ε{ε. 

᾿ Ν , 

ζη τῶι λύσιν. .7 “φάθ ος υπρννλποὶῥ 
4πάνεγε [υἰνε ον, [νἰψεω: 

αὖ νκυνεὶ πο ἐ φηκτεγς 
ὌΧΟΥΦΝΗ. 
δὲ 4μτεπν ας Εβα ὑπο- 

γεηνγηοη ρει μ: β πν- 
Ρ[ανίε υἱνρφποι βει ΑΝ» 
εν δι ονεπν ΑἸ ΕΗ ΓΑ - 
πϑς δανοβωπε δ μεω[νυά!. 
ἐζο Δηβεην πνοδὺ μάγέο. 

- 7 

ὦ. τ ΠΠςν, 

Ἑαὶ δὲ καὶ γήμης »οὐχ ἡμαρτες" χα] κι 

ἐδλοήμη ἡ παρϑένος, οὐκ ἠμαρτοϑλί- ἐβὴ γήμη ἡ πταρϑενος οὐκ ἡμαρτὸ : 
. ΜΝ Ἄν υδος 

{ιν δὲ τῇ σοιρκὶ ἕξεσιν οἱ τοίου τοι" ὁ γω 

δὴν ἢ ἣν ἢ « “ Ὶ εἴροϊίαημε ἀλω βιγε:» 

Ὑουτὸ δὲ φημι,ὠδελφοὶ, 0611 0 Κα ϑ9ς ᾿ς τὐπηβιη ὄνεμε 4} " τεἰφρῇ 

σιυεςαλμᾶμος τὸ λριπόν ὅξιν' ἵνα καὶ οἱ ῃ ' ἢ ; ϑ4 ἢ εἴ νε' ψιὶ μαϑενῖ υχο- 

ἶ ΤΣ ο  ς τσ ᾿ αἰϊυπ τη ΡοΙζοΥσ πὶ: ἷντ ι,. [περ ϑαπάνάπν πον μαὺξι»- 
μϑ ντος ὧι β' : 

ἔχοντες γιωϑαηκώς,ως μὴ ἐχοντὰς ὥσι αὔσας νχοῦεϑγ Πηῖ νῖ ποι ἰνὰ- ΠΣ 

Ὀοηῖος:, | 
Ετ΄ αὶ βοητ, νεηοη βοητος: 

ἃ. υὶ σαυάξης, νῖ πόη θαυάςη- 
το 5: δέ αυΐ εἰημῃξ » νὰ πο οδτὶ -]: 
Ὡεδηῖο5. 

Ετ χυΐ νριηταν ἤπιος πη άο, 
ντ ποη ἀθιζεηϊος., ργαιείτ, ε- 

᾿ ᾿ ἢ ε ι ’ ν 
Εἰ φηὶ ἤεηε, ἐδ άυαπε 

«Καὶ οἱ κλᾳίοντεςνως μὴ κιλαμοντες᾽ ΧΟ] γο 

οἵ χαίροντες, ὡς μὴ χαήθοντος" καὶ οἱ ὦ - 

ἡρράζοντος ὼς μὴ κατέχοντες" 6 

Ἐ᾿ εἰὐχότο, οὖ ᾿ ᾽ Ν ἢ 

; Και οἱ ἀρώρδμοι τῷ κῶσμῳ τούτῳ, 

ὡς ΜΗ καταχρώμϑμοι φὐ2:ι »ὃ τὸ 

ἀεὶ μιά μῦ" ϑαράεη- 

τε" φμὶ ἐπε μη) "Δ" 49 
πὸρ ρο[ἐάφηξεν. 

Εἰ φυΐ “υἱηπῆων ἔς 
νπνρηάο,, (4 η 60. 4Π|Π0Ὴ - 
Τ4ΠΙΗΓ. ῥτάίεΥΗ βηΐην β- 

πακπυπακστυκατομκα τεσ καπνόν 

.6 οι, πἴν. 1 εἴ ὀρ ρτα ̓πᾶποτς ᾿Ῥτὸ αυ0 ἀΐςῖς νἱῖα σι οπιις, αυὰηγςοηίιρ ἐπ εἰς, 

ἤρα τα οἵα, γξῖπος νἱΔείνοεῖ αοαιοπθ. 4 βφνμη, 

χανόεν ιὰς ἀρὰν.  ΦΡηοριατινβάηιο πϑοεβιαιέην, διὰ βίηραο δίς Ἰοςῖ ες (εἀεςΐπε νοτιςοά ἰτέπηχιε ἐχ ὅταςο 

πἰυὸ ἀνσιῖσαν ανώγείω. [ἃ εἴ ρτοβρῖοτ ηδςοἴζιτατοιη 4.18 (λῃ- (ἐο πογαπι, Β4(}|) ἀκηίψις βάς,ψυ! ἀυοδυς Ἰοςεὶς ἰξὰ εἰ 

δοτίοίες αἢάιιὲ ντέετο. ιούιπν Υἱάς Πίος ροτρεῦια εἴτ το πιῇ ἡιοὲ ὅτι οππτεῖς. Οστογὶ την σιωες αλιάνον, οὐ Ηίετοη. 

μᾶλιο: ντοοταπι ξοπά Γ10 πιϊαἰ πιὰ νἹάςάτις δά ςσπιυριῦ. νογτς 1» οἰ εξ ον. υἱρ,. Βνειον οςατ Αροίζοϊις τεσῖρας ἴῃ 8π- 

χικοτηπιοάατα, ἡ Π εχ αἴτετα ράτῖς οἄγη!ς ἱπβγπνταραά Πὰς “ριπίας ςοητταξζαπι, ταπῇατίοης νοις δι ςατετίς ἰὰ ρξηις 

δὐϊρατν τις ἱπτογρ τον δὲ Ἐναί ὁνεςώσαν οοηυεῖτιης βγαίεθο. ἰυτηρῖα᾽, φιδηι οορίοἴϊως Ροτίσαυδις Ἐτεοβίας Εἰ. 38. 11. 

ἐιη.ἃς Αταὺς Τ εηνροτο ργα[εηι οχ ἐου (τηῖςητα αὶ μοῦ Νοαας τάιπση (ντ ορίποτ) Αροίοϊυς δά νίτα π
υπιληᾷ ὕτο- 

πλπιηῖπαη δὰ Ἐςοίοίας σον άἰκίσνιοιι, εἰἴαπὶ ροιροτιιδηι, τς υἱτατοιτι Ππηρ οτος γείρεχίτ. εἰεὰ μὰς ροῖος φα δά ἴῃ πος 

ἀε φια πγὶὸ ἀἰχι,ςλά οἷὰς ἀπηταχας τοπηροτις σγουπ!ϊᾶ- {εςα]ουιηι {τ ἀου ςῆταπὶ ὃς ἤη5 οπιπίμηι ἱπιηνήμοας, ντ τ. 

ὑπηψιο Ἀπ (τί ρητ Αροϊπο υκναανηη νὴχ ἰιζογοῖ Βάους» Ῥςςγ. 4.7. πβαπιςηπηγαμι ἀϊς Ὀοηγίπι,νι ἀς 4ΠΠ|ξ τςρυς 

νἱ]οϊοτο σου ἠδτς, δοί σης οημτ ΟΥΣΟΙ δ ἈΠ Δ ΔΌΟΙ ἐομῖν ̓ ἣν ( 

δις ρα ῖση8. εχ ϑιοιζοτιπι ἠορίπαῖς νοςζαῖς χείνον ϑεφοδίαι οἷς 1110 ἰοχυΐ αυλίι ἰλν ρτοχίθοιντ: Ῥεῖ.3.8.δὲ 9.1}4ε0 :λὰ- 

4ιάπι Ἐχρο το ΠοἸὴ ᾿ἰψυς ἰοςι ἰςαυιἤτοτ ἡ ταῦ δί 5γυις δ ἀἰήτε Αροίζοίυς τὸ λρευῦν νἱὰ εἢ, Ὠείπεερς, δί ἰῃ ροογυπι. 

πτοργοζος ν τ χ (Ὁ (οτιλίϊις ετίατι μετ τητο επάττη αὐοά νυΐ ἄλι, Τεπηνι δγεὴε ἐβ:τεἰ φημι ἐ[} τεδις. ὁ καιδῥε συωεσαλ- 

ἀϊχις πιρτὰ ἡ τ. 7.4 υλππὶ ἡ ηἸτηκ {π νογ τὶν οφταςΑρο- μῆδον᾽ τὸ λοιπὸν ὅδιν ἵνα ΝΡ ππλι Ἰεδιοηηνζνι ωηοάὸ ἀϊχ᾽)ιη 

Δοίην {πε ς χεορτίοης νῖ οπηγες ζοητηςητα ἀοηο οὐΐεπτ. η0}}15 νοτυδις εαστπρίαγδυβ ίπυςπὶ. Φ{,᾽ε ἵνα 5] ποἴτίαιη 

γιατὶ δα οαἸίδες ρεγίαγοητ, τὰ πιοχ ἴνυπιᾶπο βομετς ἀε- ἰεξείοπεπι (ἐπυτι, ἴα ςοπάιμ ἐπάϊιπι οτὶτ ΟἹ φημὲ, φἰυ: 

ἤϊυϊο,. 4 Πονμηι 4 94} τι καλόν. Ψ Πρ, ϑμομίαηι ϑομμν Ὁ ἴῃ πιήπιυς, ουπρτὸ λοναύν δῶν ὑρενεξ, Ροῆϊε δυτεπι λυης [ο- 

4 ΓΝ ἀπν δόμων ἢ. Ἐφ νἐτὸ ἐχυίαπηο βότιις οἵε ερᾶ- οὐ ἢς ςσεϊλη) πτοιρτεῖαγὶ,, δος, ἀυβενν όσον βαλνε! ,μόηνβιε 

παἰορίμιν ουΐας ἰη ΠηἸτα ρεπὸ ςχοιηρία θιγόταν ΠῊ0}5. ΝΑ "ορπργαελανι “{{ι. 5ηρεγε. ͵ 

ἰϊοφυι νἱἀευίτυτ Αροίοίυς ΠΝ νοὲ δἰαητρο ἰάσπι 

γοθατῳ νο υτὶ ἢ ἀίκας, Βοπῆπι εξ οἰ λοι εἴς, φιία Ὁ0» 
᾿ 

αὐπὶ εἴ ποπιμί {{{| σαἰεῦς,.. 30 οδυΐία: εχ οἰεξι:, ᾿ το 

,.8 βην( οπενι, δος ϑψιν πῇ σαμιὶ (λτηςτη Ηἷς νοῦλι " οί οιτῷ ὐσμῳ τούτω. Ηος ἀξοῖ Ἰπ Αταυίςὰ Ἰῆ: 

Ἀρολοϊᾷς εχιστοναι Ἀοπνθ ον ἃς αςζυθηις οὐ ργαίςητς. τογρτγοϊατίοπε. Μαμπὰϊ αὐτεῖῃ ἀρρεϊ!ατῖο φιῖμι νατία τὰς 

νη ροΐζδηῖ. (οπίηφίθ σέ νυ τας οὐμηοάί πνοῖςς.,͵. ταν τρί εχ ἰὴ (αοτὶς ἡτφρὶκ, εἰς (νι οριροτ)ἠαἰῆςας οἰπιηία 

; ς χα; πορὶς δεῖς νἱθεπτιδι8 ντοπάλ ςρποοάυμτυν οὐ δεσυσ 

τοῖς, τὸς ἀδυετίαειρ αἰϊ4}), τος ἰςσυ πάπας τητοἸ  θητοτ Ιὰ οἵϊ, 

ΔΝ εοιπι τις εὐ ατεφιζλείο ἢ ροσςᾶτο οχιοτίατ,νε- 

Ἰπέϊ ευγλιῃ Ποτοπιηνοδὲ το ἀοπνοίπιου (οἰνοικιιίποιηνι ἃ- ὃς ἰρατίτιπι. Νοαυς νςτὸ δες Δροβόϊυ ντ δοηὰ ἀδίοίαπνις 

" σηντιαινν τας ἰἀςὄυνοάα, μα οα Ἰνσεῖμη ἀοργαυδτίοης. ας ἃ ΠΟΙπΠΟ ἐπε μνεία, ῥπανὰπι οἰπρίυπι, νι μας 

ταΐςαδεμί. Παχὰς ΔΡΟΙ ΙΝ Ἂἢ «αΤἸήναυιπη ᾿ς Πππᾶτ, ΠΟΙ φηίαις εἴα ος ΩΣ ἀεῖμάς ἧς ἤυχὶν πῆς ἕέθυς νοὶ οἱ - 

αιύά τη ἐο οοἰϊοςοι 1)ςν οὐἤτιισν πάγος μά πε τὰ τηάττηβοτ. πΉλ}}} (ἰκπνῖς δ ἀνέ! υα!} (νι ἀιοοῖναι "]ε) πο εἶϊλς ροίι- 

που  ργόρτοῦ κα Ἰπεουηοδα εν ἤκι ἐροίοτιοιρε- ἀσαννις, (4 α᾽ ἡρίϊς ροΠΙἀσάπλιγ: γεὶ εἰς βεγροιαπὶ ἃς ἰπ 

τὸν οιληςς οαίμ,ντ ναἱ Ὦοο νασαυόθῃ]υς οτἰαην Ἀδηαις ολἰδσμν ἤναι νΓΑΛΜΙ φιλτη πιπτ ἐοπιδτα: νντὶ (ειαηΐ ΓΙ 

πὰς τοῆηςἰευας Ρ᾽Π]οΙομινς εἰἰς ἐὐνον τὸς ἀνόϊυπη βότῖυτν τηοάὸ ΧὩ] φάτυτῃ νἱιμἢ Ἰπ ΒΓΑ 1 εἴκὰ εἴίαττ αι τφηγέις 

μῆα ἐμ"πὸ ἄγον κἢ φίκοσοφφὴν καὶ γᾶ". 4}΄ οὐ μάγιο, ὑμδ γος Πὰς νιοαπάμνης. [{ὰς σμΐπι ΟΙἾΠος ΠῚ μδρατίοποι ἃ πῆῖ- 

δονψιᾷ εἰ Οὐρίο Ἰπτιπίτατί νοια: κοι ἤτοι, νῖνος εδ- τίς ραιττρίαμη κριταχεϑμῆνοι,, δὲ ΔΡΙ] ΠΤΡΎΣ “τον 

Ἰυρίο πρπ τνδ ψοτο σχορίσιν, αι ὺ τιν οηναίδος ἐπὶν πος. νεδιμη. ΜΙΒΙ ταιρεσ ηαχ πιὰ νεῖν ἀρροίτα ρτίπνὰ ἐχ- 

ἣν γαςι, ( μ᾿ ἃ αἰτοῦ ἴνος ἐχροποίναηι Μαηίς μαι, (ἃ αἰ ροίτσὶ νι ἡιπιπισάογαιηλρμει ἀλλοιοῖ θυ οὴ 1,9 δον 4 

ἀθολμη οριθίοῦς ΤῸἢ τυ ἤτυτν 061} ΠΟΛΎ πλὰς ἀδ- “ τοι μη μρλδινα γα οβοῖμε ἐπηπιο Βα ἶ νυ ἴω Ἰι- 

πληΐο πλετιυφοίο } (οἡ απὸς ἐριομοὸ ΔΠμν Αὐρριίδαβ. νο}}0 χιαπη πίεειρίε τοιὶ δ᾽ πλώτι τε ταν δα ἰπτοῖρεετα. 

ηἢ Πσυς ἀπέλα νηγίμητατο, Εν πύθνς (ΑἸγσαν Ἰθοῖνττ αἰρα. τὰν νριραχεδμῆνοι φυλῇ ποῖςς Λροῇό ι ῬτοβΜΐοπεπι ἂ πὶ. 

εὐρεπάϊ νολτ 4υὶ Αίτατα νυν νιον ποτα τα τῶροτο τπίυπν ἐπειραιπτ, 4 Θ[Ὁ τέωῤ ντιορ πίω χροίδυ διωσεονίων, 4υλτι 

εὐιο Πιητιρειννάς ἃς { ντποῖς Τα θϑομε ἐν αὐροιίμα αἰϊψιοΐ τοίςατεπτίδην ἀπνρίσχυε ς(ἢ 5γεις ἱπεσῖρτον, Ψυΐβαια, Ταν- 
ΝΝΗ 4 

Ὃ 

}ς πρη βεηῖενι: (0᾽ 4εὲ ζ4"» ᾿ 

ἐλαΡ]}5 ἰετιῖς ἧς σορ ταπάϊηνι, 51. σπῖτι (οἷεπς Αροοί! ἀε. 

30 φυἱ [εὐ κλήοντες ΕἸστας ἀρρε !λτίοπέ, Ἠεδτξοσοπ 

29 (Ἰωφηῤάην Θρβου μην πη ἐς πη βμ6, ὅτι ὁ κα!ρὲ ειδίς Ἱερσ ἃ Σ : : 

.---’:’ 

, “Ὁ 



ΟἸΡΙ ΠΟ. 

Ν 

φ 

Φ 

οι 
᾿ 

᾿ ἥ 

ἘΡΙΞ5Τ, ΡΑΥ͂ΤΙ 
4 κι πὸ υβάνέυν, τερεῖίτο εοάοην ρα  οἰρίο χρώμβιοις νε ἰῃς ροίείο τοδὶ νίάοτωυν πιαχιηγὰ ὁοηϊςηΐάπεα ΠῚ ὑφ (ρα ταιοοἀεηείβιις πιςπιοτίς ὁ ραττίσιρια πὶ τορετίτυτιδις εἰά ιξειπι ετας ἐς σκίφιο τεπιροτῖς ἰρλτίο,ῆις δὰ ἐβμβν ΠΝ 
εαίε Αταθε ἱπέεγρτες, να {{πΙοαίιις, ἤθη δἰιξοῦ νεοπάϊιπη εἰς νἱτίπηιιηι τοιλις τυ! ἐπ οινας νἰτιπιο ςυγτίζυΐο νοιίληγαν δυϊπριπιιπάι εςῦιν, φυὰτι ἐ που νεςγοπηοτνί οι ην ἢ π0} 1 Ἵ 
τλάς νυἠπξατοιη ορηίοαιςγοπιας. Ηοο ςηΐαι ἡ} οἱ φιοά 
ἔλοῖς νεται πώ μυης ἐριὶ το ἀπτοροπάππις, νιολάοο ςό- 
πιοίϊε εχ ΠΠΠλτα πνγοσιην νΠ] δή πος τοἀευητιδιις ΠΠδέτ!, νὲ 
Ὠεί δι δίρτης νἱες (εἰς Οδ]μζλπηιγ, Φ Ρνδε τὴ ταρῤγονϊά 
εἰλ παρόρχρτωρ νι ηϊετργοτάτων οὐγαῖςα (ς οὶ ὰ (ἶυς παρῤγιται, 
νε ἰζηδῖῃε κι ἢ... 17.» 8 δας ἰδηϊοητιλ τοροτιζιις ἃ μα ξχ- 

᾿ ᾿ 
ὃ 

Μλυμὶε ταπιση, δεαρι ἐπι (ιεπὶ ἐςφυίτων Αἰςίατις δτο 
ϑω έργον 2)(Ὰρ.20) ΗΙοΓρι οι! σαρργνι, δἰ ἴξα ἀεειρί 0}. 
ἂἀλ πειπἰγυπιίρεςίς Βοηλέηος ἀΠ Πίσης. Βιυιάκιις νογὼ, ἢςῳ- τγᾶπτ ἱητογρτοταιοηςηιν (δαϊυξιις, πειροί γι σχροηιῖ 
πο ἀν φοξμστίοι κι αὐ. ἤυενῖοῦ ἃ νεξβα ὦ « δάμεν. ΔΩ ἰὸς αυραυς ρηλδεαι τὸ παιρρίγον. ΝΣ - 

----......... ο.... 

αἤκα τῷ κόσιμρυ τούτου. ἡ πίῃ" ἔροςίε5 ᾿νυΐυς πιά !, ὀ Ἔἠ||ο (Κ μρα ἐμ τνωυά!, 
' “,» ͵ ΠΝ ᾿ ἱ ἕ ἰᾳ πριν τ Θέλω  υμάς ἃ οὐς 8 ἄγα.3. ᾿Ν εἰΐτι δυῖοπὶ νος ᾿φϑίχυς βὲ} ὅ9 οι [οε[ 

ῬλοΣ ἐπ Κυρίοι ᾿ Ἶ (οἰϊεϊτυάϊως εἰς. Οἱ «αἸεδς  [[ελιμάπο αειρι βιεν. Λύς μεριμνᾷ τὰ τῷ Κυρλου, πῶς ἀρέσει ἀῤλνοις -ς ποτε εἰ, [υἱνειιμλ {Ὲ ἐμὰ πὐεδς , εἴξ, ᾿Ἰο ιειταα εἰὶ ἐς ἰἴδηθα (βμε ρον ᾿ς «οἰ Κυρίῳ" ͵ ἐδτς 4 ΐ ῬΜΩ [μη φμρηγφήο ἣν αυριᾷ [δοπιία! , ἀυογηοίο ῥ᾽ ἀςίεισως [ ἰρίαεεαι 2)ω.- 
; {ἰ οιηίηο: : Ομ ΑΝ Δ} ἐΝΠῆνυχοῦς 

Οκ γαμήσας μεριμνᾷ ταὶ τῷ κόσμρυ, 5]. κε αυὶ ἀυχὶς νχογςπ, (οἱ ςἰ- ᾽" εἰλρώρς 4 δ" με 
πῶς ἀρέσει τῇ γιωαγκί. 8 εἰς ἀξ ἰἰς᾿ φυα ἴμης πυυηά,} [τας Φ᾽ δε ̓ ἦ ἔμ 

: ; 1 Ἰδμοχιούο ρἰαςιτυτιις ἤτ νχογ. 1 |-- | 
Μιμέρις-αι καὶ γωωνὴ χρὴ καὶ παρϑένος. ἡ.) Ὀιξτεῖα ίμηι, εα ψνε “['ν-- )4} Εἰ πνοίτον ἱσαυρια 

ἄγαμος μεραμμᾷ τὰ τῷ Κυρίον᾽ Ἱνα αὶ ἀ-ἰ χοτ,δι ςἃ ηυα 4 νἱγρῴ. αια ε 
γία χρὶ σώματι καὶ πνεύματι" κὶ ἃ γα} «αἰεθ5, (ο] εἶτα εἰξ ἐς ἰΐς φυχ 1 1" ον [ἡ [υπέϊε τ 

4 -" 
; ὉἹ 7 (μηι οιηϊπὶ, γε ἤς (πέτα εὰπι, {{{Ρ τ ΦΊβινμνινε κω. ἀρ υνοι ἐπε ασα τὰ τῷ ἀμ μα. μὰ ξογροσς ταν ἰρίτιτυ : υα νεγὸ [μοι μον ψεν ἐσύ τ αρίσῳ τῳῷῦ αν δϑί. ἤμρῖα «ἰδ, (ΟἹ ςἴτα εἰς ἀς 115 αυσ) |εαευῆν. 

ἴσης τουηἀϊ, φυοπηοάο Ρίαςτα-! 1 
ταίι νῖτο. .Ψ 

Τοῦτο δὲ φῳρὺς τὸ υἱμδδ αὐὙ συμ-!ς, Ηος ἀαζετῃ ἀϊοο “ νείϊτο ςὅ- ,2ζ3.᾽ ῬΡοττο δοῖ φἀ νει 

Οὐοάὰ ἐρίτυς Αροίζοϊις ἀε νἱτῖς ἀϊχοτατ,μος ἀυοφυς 
Πφη]λτῖπι ἀϊοῖς ἀς νχοτίδυς: φνοᾷ ἐπ Πὰς ἀμρυταιίοης κε. 
Ὀς ἔκοίς γ ἀρὰς ἀυδίτατε ροίϊιπι φυΐη δας ἐϊτ γεσὰ ἰοδιο, 
ὑκΠὶ δί 1Π 5γ18 δί Ατδδϊςὰ εὐϊτίοῆς, δι η οὐποϊθυφ νοι, 

{ δρεοίεν,τὸ χῖμα. δεὺ ῥαϑῥεδι{{6 ἐπ οσμῖοε ἰησμιγενὶ ἤψωτα ὅαν. 
νεῖ ἔνα. ΝΠ ἰη ξεησες ἤρηίϊβοιτ ΔΒ οἵδε η πιιηάο 
ομάυπι, Ὡς ἐπ μίς αυϊάεην αιμς τυ ϊτὶ Βοιαίπες τλητορεῖς 
δαἀπηίγδητιιΟς Ὡς Δηχεἰτία, (να εἰ επέην ἐβά (βομγμ σον βεεὶς 15 

με δά Βυμις ἑλάυςα γέτα: δτδυϊιάτοιι τοίριείας Αροΐοίως. 

Ἧ ἀρ 4 ζϑφιη. 

“μάν δίανά ον τεὺρ (4 πραμεὴν ἰοοιι φορβνδἑ από ἐ. 
3. Ῥ' εἰμεν, ϑέλω,Ν ἍἹρλτλ, οἱοινίὰς (υρτὰγνος,7. 

ἰς ποῆες οοἀϊςίδυν Οεαοιῖὶ ἰβμεηὶ, 5 ἄιος τλητὴ ἢ εαςίν 
ΡίΑς, αυληυὶς ἀρίίυς (ςτῖδι Ροτιμξ μεμεφεσιῆναι οἷσί, (ρηίςῃ. 

“Ἔὐνε [ιδείιιάρηφ, ἐμερίμνεις, ϑο[:οἰτυάϊηςαι νοςᾶϊ Α- ι 
Ι τυδπάλ γίνη ἰταιὲ. φυΐ- 

ἍΣ εηΐτι πος φοηιιοηίτοῖ ςἢ εἐο υσά (ςτίρεῖς «,Οοτ. χι.28) 29 υἱς Αἰΐδι ἃ (εἰρίο ἀπςητίας. Ἑλοίς στα πὶ το πιο ΒΑι].). δι 
εὐ ἰάξιεπυς ςυγατυπὶ ἀϊητάχας φυοά ςοβατοῖ πὶ σοηΐ!!- «οὶ τῆς ἐν πιιρϑενίᾳ ἀλυδοις ἐφϑορίας το ἰτὰ οἰ ς δυης ἰοζιπι, 
ὟΝ 4ιοὰ δι Ἰρίυπ; ταπισπ Πιηρ] οἴπογ ἤθη ἀληηγηασ, 4υυ) Ὁ τλητὺπη ἐχζερίο φυὸὰ οοῃί δἘ! ΟΩςπὶ καὶ Ἰηίς τίς ἀυσῦνα 
Ἰδὶ Ρταοὶρίαι,νῖ Τίς θίςἀ αυδὰ ογηςς οὐρίάτ, {ἢ βετὶ ἰοςὶς ἴς αἰπιίγαπι αὶ μεμέρμςα κα γυνὴ ιν καὶ παρϑίγος ὁ ἄγε μοργδίζι 

ἦρ εὐ, 4μ πὶ πιΑχίπιὲ ἐχρεάίξον συγγεσς ἴῃ Ἐυδηρ οι} ἰ4- 15 ἀ πιλὲ} νατίδις ἐξητοπεῖα, φυλὴ τι γωωχρι ἀμειτὸ Ἰοῖοισ 
ἰοιΩμὸ ἀ λυιξεῖι αἰνσὶ ρυοὶρίτως ἐς πιοάο ἰη ᾿ἰς τεδιις το- ῬτΈΓΟΙΟΣ τύ γε βιήσταστιν ἰἦ οἱξ ἐδ φωά ΡΝ «ἀπὶ 40 εἰξ 

πφηάο, τὰ νι ἀπ β επτὶλ ἃς (δ φᾶς αὐ Δαχίεταῖς ἀϊίςοτηλ- νχοσ. ἐηηςηΐο τληλο ἀμᾶς ἀϊιοτίλς ἰς ἸοΠος, αυδγυ μι γα, 
ἕως , δὰ υαπο ἰοουπὶ θη ρΡεσιίμςς. 4 ϑοἰδειω εἰ, με- ἧιᾶς οἴξ, καὶ μεμέρασοι Ο ἀνει[α εβ,, Ἰὰ εἴξ ἰη νατίας Ράγοις 
ἀμνῷ ϊχίηγας Μας. σ.νγιδος νοῖθο ἤδη! ἤςατὶ συτᾶπὶ ἐσ ἀιμοτίας ουτὰς ἀἠβταξξυα, 'ς νἱἀοϊίςοῖ 4} νχοσζοὴ ιχιῖ, 
ληχίξίας απἰπνΐ ἃς ρτοίπάε εἰσι ἀΠ ἀσυεία ςοπίυπέξαπι; 70 4ιυπὶ Ραττίπν. ςμγάγε ἡΔυπὶ οροτῖοας 4υα: ἔμης ςυπιιζη, 
ἀυοπηοήο ετίςπ) δος ρίεπήυπι εἰς γογθιιαν μολόνω ἢ ἀργὰ, 
Ὑογιλι δε πος Ἰοςο μαρεμνᾷνη δεπεῖς ρεὸ φροντίζων ἀςοιρὶ- 
ταγΣίδαας ἐςύλιι Ἑγαϊςοπυεεις Ομνεμε,υλχη νυϊκ, ϑοίνε- 
ἐν εἰ. Ογρείλαυο μὴ κα. ἐγαέξατι ᾿ς δαδίςν γρονογτίς, για, 
νὲ οτίααι Ψ οτος ἰπειρτει. 
4ο με [δι νομηάι, τὰ τὸ κόσμων: γλυνάὶ ἀρρο ]Δτίοπο τυγίως 

,ὐπεεῖδηςο φιθς δὰ ρεκίεητοιτι υἱτδῃ} ἰη εραϊυξιὸ τιλπιξοῦ- 
ἡ μᾶν τασιίσαπτας. Νοαις ΘΠ δ ἀλίῃ ἠέσε ; ἃ ἐἰς αὐδις αι. 

ρεγ ἔρος νοῦ ἐἰξιτὶ τουτί. θη ἰτὰ δἀάϊοίς ηυπάο οὗ- 
λυβεννι ἃ χέγπι ἀδιίηατιπι ἈΠ ϑιρμας πλόον εχοϊυάατ, 
πδηιίνι γεδεὲ (οτὴρ'ε ΟἸεῦισης [δι σωμ.}.) 
πυρί το κεαείοϑ αροοτς, ὃς οἱ 4} Υχοσε πὶ ἀνχίτ,!η ςΟῊΝι» 

᾿Κ[ο οὐραῖς Ζυ της δ οπιίη! αυοὴ Αὐγβτοίϊις φιοφὺς 1η- 
ποῖδυὶς. ὃς Αὐρυΐξ, Ὡς θόηο οουίιᾳ (δὰ ἀϊβταὶν ἐξ αἰβεαι 
«οἰ ιαξίοπεε δόγυπὶ 48! ἔμιις σφηἰυβίο ἀσυϊηέξι, ιἠοόαυς 

ΡΑττ ψμας ἴδε Ὠοπηῃΐ, Πεϊηάς (ξαυΐτις ηουλίςμ ει, 
καὶ γιων καὶ ἄγε μας καὶ " παρϑένος μεφαμνᾷ,δίς. ΔΜ μὶιαν 44 εἰ} ἐμὴν 

᾿βι4 Θ᾽ υἱηκοιμγαει δίς. Ἡλῃς Ἰςξείοηςπι [ς φυίτας Ν ως εὐϊεφ 
404 πιιῆς ντἰπλιτ,πἰπλγαπιοχ ᾿ὗτο ρσίογς Ἡ]ογοι πε )ά- 

ς ἀστείως Τουδαιαρατη) νι ἐτὰ Ἰειξοπέμπν εἰϊς ςδτοιάις Ηιετοὶ 
ἵςἰρίο ἐπερτίεην. "τὰ οτὶα ἰπφίς Ααιδγοίαν ρὲ νἱδαίε ἔς 
ΔΛυξυ ρ.Ὡς δόοηο νἱ ἀμ δες, ἴῃ ἐο ταπηςη ἀϊεημεπεαν 
Ηιϊεγοιυδά τὐν ἄγωμιον υἱάμαην ἰατοιργοτζάτυν, αυυπὶ Ηΐεῖο. 
νοἶτε τω ἔγα μων δ τίωὶ πὰρ ϑύνεν Ἰὰετη Ἰλο αδρδορρο ρμιοκϑὺ 
4 πιλῶς (φτρεντάτη ἐςα νείκη ρτογίας τεάμπἀαίοίτν γων δ ἄμ- 

ἰσεῖ στίδιν ξαὺς 40 με νεῖ καὶ σαιρϑένος, αὐτὶ (εὶς ἄιστις (ςεἰρεἴς καὶ ἔγαμοε, γε ἡ : 
σαρϑένοι, ΔΙκοεταιη(ὲ οἵδ ἐετεα ἠἸ)φοπι μη Ἰο δε οποπιριά 
νησιη Αἰπθτοίιηι ᾿πυςηΐο,, φΗΐ ἀςσρχαυκειῖς οἱ φοίτα. 

εϑὶς εηπὶ ᾿εις, ἔμπης ἸΙοουη) τητεγρεοίδην, Αἰ δέν ων ἧς 
ἀμνί(4 “1  γονίδεν Τ᾽ ρζον καὶ μεμέμραρ μεμΐμεα καὶ γιωὰ τῇ ἡ «οπιιποάϊοτεπι οἰε «εἰ δατιιη; ἐἴουν ἀάται ἤτ νι ἰς ροίἴἰ 4) πυρϑένοι.. 

«οητμεεὰ. φριφείινγν [! αὐ ἐσεινουταης νἱάεί!εοῖ κοῦ] 
ἔπι ίαγειτι δι ἰκα ἰδ αεγδο ντ ραςεπλουιπι νχογ οοίατιΝες 
επύνν πα ρεστιηεὶ δά ςρε 4 ναοὶ) ἀϊςυπιυ, δὶς οτίαπη 
ἐχροπεηίυιϊη αιοή ἰῃ ρεσχι πὸ (οφυςηῖο νοτίμίς νχοσς ἀι- [ο 
«παπιδεῖεο ρἰδοετε διιάσπιε. 

34. διβνεν βιὰ μα, δις μεμέψμφω ὁ γιωνὶ δις. 5ἰς ἀζεὶ- 
βίτας νοξαθυΐυδν δια έσνως ρῖο ἀιίτιπιηα ἔδυ ἀηξεεεηεία 
πυτλνλως τ.δὲ ς.δὲ φιυπι αἰϊουὶ γιὸ Ογαεςίε νὰ δι Ηεδις ν 
πὺν ἰδ Καπιίπατν οὐαὶ ν χουέ ἐξ οίῆεος, γιυνακα Εἰς νο- 
«Ἀὲ ἀροίοίυε πο ὁ Ἰ κυ, (δά ας τπαγίξμιη μάδοαι, νὰ ἀν 
[πειὸ αυοάμα ἐπεεερησιλητυν ϑγγμε δὲ Ατάθε Ἰητοτρτειςετοι 
ὈΡΡΟΠΙΚΩΣ ὑὶ παρ ϑένειϊμεύ ἀκωῖν Ἰά εἢ φιια αὐπαμ2πὶ πι!- 
Ρίιτ. Αἰς οαέπὶ ἀφ Εἰς βεορειὰ Αροποίυενε ἀε νἱάμις ξοι- 

! 

{Τρ [δίνην κρὶ σνῶμρνι 1ὰ εἰ ,ληΐπγο,νι (ωρτλνλ. Νε- 
4ι6 νετὸ Ἀδης ςογροτίε δὲ Δαίπνι Ὡπέμιταιεπι ςοριυφιδυε. 
δάϊπιι σὰ (βοιίως ςοὐτίηξεῖς ἀϊοιῖ οχῖγα ςοηιυβ ἐπ, ριο α 
Ρίει νάτιὰ δυρζαπιοηίδ, νῖ (ἀπ εττὰ ἀείφηκιι ς Ἰσπιπν Νῦν 

Ψδ Αὐφυβηηιε 6 θοπο ςοπίν 4], εραῖτὰ αι δαντ- 
"5 Ηἰεγοηγωλὺς οὐιοτίων Ηοἰυ άπ. 
3) Μ᾿ εδνο εῳνποάο αφὶ τὸ ὑμδῃ αὐὖν συμφίρνιν αἱφαῖυ “ἀ 

«μἰθανην ᾿νε ἢν αν. Ἐταίηνι:, “4 μά φιοφά υοῦὐμ τφηάμείψμ..ΟὉ- 
(τυτὲ νιϑγαυφ, ρεαίοτεί αν Εταίπγω, Πη ἐμ αναια. ἐφηίῆοαι Α. 
Ροί ο ιν ίς μα πρὶ ἐγηροπσῖε πεςείπιλέςιη γε! ἐμκεη δ γ- 
χοεῖν, γεὶ ποπ ἀυζοπάν : (ςἀ ἡπιρ]ϊοίεφε οἰϑεπάοτα νεται 
νἱμε βάημε μαι (ς ὥς ςριπατοιίμ, νι αιμίαυς ἔωλε [εἰς Υἱτῖι 
αχρομέλι. : 

4 ὕειεον 

παρεατρί.. 

της οτίατὶ ΟἸΖοΔ παν ψβ λα διρξ με ϑμε ὴλῷ ρει λ " 
Βσίξοίμς ος ἴῃ ἰοζο ποη ἰῃ ξεποτα ουτάπιὶ οπτησηι, (ἢ6- Ἠεϊυϊάϊυπι,ςηι ὰ Βυπος ἢ ἄς ἰς 

Σ 

4 

Χ 

ὶ μν ψυτῶ νομίζοι, ἑαν ἢ ἐπύφακμος καὶ [πιοτῖς ἐχοςας, δὲ ἰτ΄ ἀςδες ἔε- 

᾿ φύτως ὀφείλει γίνεῶαι ὃ ϑέλοι ποιφίτω, 

“εν ημαῦ νε] ρεν (ς οὐδειονι καἰ ίθατας, νεῖ πιροάϊας 

λπτα ΟΞὩΣῚ 16 κω δὼ; δι υδίνον ὦ ὧδ οὐ ΣΝ ΥΠ,͵,.͵.ς ᾧ ὁ “ΠΝ ἢ 

! 

ΑὮ ΟΟΚΙΝΤΗ ΆῚ. ᾿)ς 
ἴω " οὗ᾽ ν ὑμὶν ὅ2ι- [τοοῦο : πη νὰ ἰδαυειιπη νοδί8| 1 νοεξίναιν ἀΐορ, πϑηυ ἰ4- 

φέρνλίγω ονχ Ῥα δείχι ψγῃ - οί. ἱ [ἰηϊςίατη , [δ νεὲ ἀδοεπῖεν δὶ -- ἰρηρθιοεν» Ἀρμήαπα Ἢ 
(αλω,αλλα ας το ἐν ὐὐηδδνα Ριὸ δάδατείςοι!Ξ ᾿οσαίπο ἀΡί- με μέρε βηβιρα ἡϑᾷ 
σιδρον τῷ Κυεὶῳ, ἰηξχασάςος. υς ν]1ὰ ἀϊταέλίοης.. 4 [ρα βηα ἐπερεἠῥννδιν 1)0 

ἌΝ οα Ὀκτεγὰαι Παυΐ8 (δ εχ! ἢ!-- ς} πϑηνον οὐψεινανά., 
Ἵ ᾿ Ε τὰς Δ᾽ αυἱά ἱηάεσογααν ἢ νἱτ- 

Εἰδί πς ἃ ἡμυονεῆν ὅ3ὴ τίω παρϑέ- εἰπεῖῃ ἰυατὰ εδπιίετετο, ἢ Ηοτξ 
᾿ ρόδα ἀμίια,,υ’ ῥεαοβόνίει βενί: 

εἰ μο ἃ νυὶς ιοῖλι, ἤθη ρεςοαι: 
᾿Ιϑηρδητογ τηδιτιοηΐο. φαβτημθ αι} εὐχ εἰ μαρταάνοι" γοιρωίτωσειν. 

Ἶ Αμὶ νετὸ ρετίξας {6 δ1115 ἴῃ ᾿ 
ζςογάς,ἴπες αἀίρίτυτ πεςι ταις, 
(ςἀτπ ροτείϊατς παρεῖ ργορηὰ 
νοϊυπταϊεοιι., ὃ ἢος ἀδεγευῖτ τ 
οοτάς ἔμοννε ςοηίστιντ [υᾶ νίτ- 

τ 

δληετ, θεῆς [αείε. ἐς 

ΟΝ ἔξηναν ἑδραῖος ἐν τῇ καραῦᾳ," 
μὴ ἔχω αἰάγκίω,, οἴξουσιαν ἢ ἔχοι αἷδι 

τῷ ἰδίου ϑελήματος, καὶ τῶτν κέκρικεν 
ὠτὴ καρδίᾳ αὐτῷ, τῶ τηρθιν τίω ἑαυ τῷ 
παρϑένον, καλῶς ποιέϊ. 

Δμβεην ᾿αϑενς [μα υοίνη- 

ΠΤ ΑΤΝ [με. 

νιοὶ πο: εἶ κε: δέ ευτίῃ ν]ρε  πἰεδίσπι Ια τᾶἄαι, (οὐ βινρ!!οἰκοτγπααυ δὴ οπιπίδυν, 
Φ ἜΘΟΣ ΨΡΝ ᾿ , 

4 ικρμεν δ᾽ ἀριὲ δίς αρλε τὸ ἀχμμιον κὶ ἣν αορήσεδρον, δῖς, γ τἰῇ [υ(ρίξίοπεπν ἱπεγίτ, φια ΠΗ ΓΩΪΓῚ ῃοη ροίδτ εαὶ οδιτυ- 
Ουκάλπι ἐχεμιρίασία εψιηξ δ πεὶρεδλον,ξοίοπῚ (ςπίυ: 42» ἄκτυς, δὲ Βυὶς Θρροηιτις τὸ εὔσχημον οἰ χυοά ἀεζεῃς εῇ, 
ἀλιῃ δυσρῤεδδκτον [οὶ «οὐνπρτὲ ορίποτ, νι ᾿ἰφιειτυμιοχ δἀ- δά εἰπρίλην Βοηδίζυττη, {νν υύγψεννεῦν βραη, σϑὴ τίω παρῦ ὑνον αὐτῇ, 
με δῖ. ὠείφιστάξως γἴυι τα οο φυὸδὰ Ῥάυλι ἀρράγοι ἀς ἴἢ- πειηρο Αἰ Δπι, νς] Αἰτόγᾶτι οεὶῃ α υά; {τεσ τρίϊυς ροῖς- 
ἀντία ντραῆςε ςανοςλδυ] αυνθι19 ἀκέξι ππλειτὶ ΠΠυά ςὅ- ἴλαις, Ηος εηΐπὶ ἃς ἀνυνηῦνι, δ δι πΔιμη} ἰας νοῖᾶτ, ης 
μι} νἱπουΐαπι πιλεϊ πιὰ ρεσρτιὲ ἐχρτίηιατπαμαῇ ἀἰξατοῖν ἀαις ἱπλτειπιοηναπι δίας ςιῖς αὐ ἐβοτίτατς σομτταθατ, τῷ 
(τταάεις αι γάτιοια Βομλιηος ἰριγκυλ!! φυοάαπε ςοιμι- κι. ααπες εἰ ροτεῖταῖς, ηυοα εχ πος «τι ἰοςο πη ξειϊὲ ι. 
οιο οι Πεο ἀρτηπὶὰ ροίπηι ἐξ) εν εἰ! πνιη πιὰ τά φυὶ 4υεῖ,νε ἧς φιοιηοίο ἴἷς τειηρετάμάα μος εἶτ διιξζουξας, τ 

πρυτσι ἢατ τπίατιλ. ΠΖηυς ηος ἀιήιεηάαν εἰ ΠΠςτοπϑβλυς, 
ἱ αὐιχιπεὴν [μκηὴ ἰπτοτριςῖλην ὐὴγόμιβαιεπν, ηγςττὸ μιᾶς ἴῃ τς 

ἄχθιτ. Οςεοτὰπι αιαπιίντ ἐοδεὲ ηποταμίε Εγαίπηα δ) πα ἀ δ Αὐφυείπο το βιταναε, ἰ) ψυαιπομιθυς ρος ἸΝυπιοτου: 
νεδυηι τγδηείεγες ἢτ ἀι θῇ ΟΠ αναπι, ἀἰίςε ΠῚ ὅς εξ ἃ Οὐα-ὀ αυδιπυις ἰπ εἰπάεπι ρυΐε ἰςοριμπι ἱπιρομεγῖς Βυϊοη- 
ἀεπορπιλι,νε ρίδηιον ἐστ ἰδηιςητιλ. δὶς ληζοι νυΐίχαιλ, "5 το, ρΗ ι αὐ! εἰὰ ἐς ςοηιυ κα}! ἄςδῳμτο. 1)ς ρεείορις; ἐπιπη 
(ντηύης φιάφηι ἰοβηηηι"» ἥπαν ντ τείπάτυς ΗἸογοΩΥ ἤτὺς ἡ νε Τα τίς [αι ποη ἔππε δῆς ἀδὶ, εχ ἐὲ5 φυα (φανπηεὰς πταυ- 
αἰμοτίας Ἰου ται πη, πες οὗτπι ἐμ [μἀτιηἰς ςοάΐαριωε εἴξης ἐειπηΠ πὲ Ἰίηνιςι: Ἄταιῖς λάτο, βσυτὶ πιοχ ἀιςαπι,, ες δ γσἃ δι 

πράτ πποιίαμ (δὴ φιοά ἀμεῖουν ἀἰετες οι τὶς ἀπὼν ἱπρς 

’ τ 

17 2’ δ ρὲΣ 
«διάνη ἀνδερ τρξ [ὲ τευιοι [ε ἐοῇ- 

αϑάενν ἐπηθέν δε [υροενυΐν νετι τὶ αυ9- 
ἱπὸ Γι εὐαι ροιεβδις 

χίμο ["αφυδέ βε [νρετα ΠΣ ΠΕΣ 
ἕρφ» 

4μοά ταί! ἔκεια!, ηὖ ρεω ἐγθμνδλιν ἼΕῚ ἱ 

Ὧ8πι (δαυμιὶ 
ἀείρίεἰαπε 

. 4υἱά (υἱε δ 6 
ἐν ᾿ τ ςοουδηΐϊδ 

Νῶνν φωὶ βαδοὶε ἐπ ἐὸν πε φεὶ πειείϊα 
ἀξ [μο βνπομη, μοπ βωδεη! τὶο Β ἀθεῖο! 

ἱπξοπείπεηε 
ὙΠΕΜΗΝ:, Ρ οεδἕαμεν τδηϊφί ο ὑρίοι. 

᾿ ρευξι, νεῖ δά 
"αδον  '»ος ἡμάνοθν9β Μ᾽ τι αιτί που 
εὐνάς [μο [γμανε υἱνχινῇ κἀΐμοπι,, νὑὶ 

πεν γόων 
κτλῦ φΦὰ ἱμοὶὶ- 
Ὡληῖ, πὲς ὙΠ}2 

οἰπἰ ἴα ργορτον ἰητοτρτοτάτιοηὶς ἀμ ςυϊταῖς ἢ) νζά νά φμοά ἢ 
Ινεϑδέρην (βγζ 4μοά [που μάθει ρβναιναι βο ἐπηβοάῥηνετμο Γ)οπιὸ- 

δι Αταριςλιπιςτρτοϊαιίοης, 45, βονδην δἰ πεν ἐπέσαν, 
ὁωῇ υπέρκαμοι. ΝΟ] ᾳ, φνοα [θεν «ἀωίιαννε ρτο ἑὼ ἰθν {{Ὲ νἱ- 

μην οὐ εταυάν χη. αν ἱηςετρτετάτιοησ ἰὰ ρειαλὼμ αν Ἀὶ ποη 17. ἀςάτις ὅτ. Βγαΐ, βρέ σιενοῖε πωδενάῤεριρων Οὐπ (δι δυτοπι 
εὐλοοῖ φαὸά τὸ εὔσχμμον [πτοτρυοίάξας βοποίωπο: αυκίϊ νἱάο!- 
αὐ ἰνάσροιιπι {τ υπδττίηνοπίμ πυρά τίμυϑν νοζατ Ῥενειμ: 
ᾧυυπι τὸ εὔσχνρων μἦς ορίποτ, ἤξαιβοξς ροτίς. μος οςο τὸ 
Ἔν ὼ Φρσφεμὶι, ἰὰ εἴ, φιοι εξ ἐοπυςηίεης δί Δοοοα,- 
πϑοάλιιιπι νυν οτίαπι Ἀ.Ο111.13.13.δ. ἰη τὰν 14.4.9 ὐσχρμίνος αὶ 59 ςοηυςηλιηξ, νὰ ρεπὲ νἱ δ ετί ροίιπττη Ογαοὺν ποδεεῖρ ςοάν-. 
φινβοατ ἀεοσπίοτ δι τους! ξητοι Ν τη 4014 Ἰ εις ρυσι- 
πιὸ υλιάαηῃ τὸς εἴτι δί ἂὉ οὐὩπὶ ἐοιῃ πϑίχτιοιε αἰϊεηδ δή εᾶ 
πλῖυταπὶ ργορηὶς νἱάρτων ἀςρεάεις ουἱ ἀδεαιν εἷὲ ντ (πὰ 
“οπρὶ πιι οεῖς ὁοαίμετυάιης ροίδε ςοπιίποτεῖ: ψιάπαῖς τὰ 

αμεν, ἰνῖς ἀϊςι πτατὶς δά ηυρτίας ςοητταμιεη δας ἡγανητίταϊᾶν 
ἀς νἱγρίπε,ιιαε ἰξινε οἰεξληῖει Ἰοφαίτυν ν ἐγ αζνεις, δῖγ πι8- 
τυτὰ νητο δι ρΙςηἰδ ἀυβεῖνε φενπὶς, Ηἰς νεγὸ {δή οἰε Ἡωμα 
ἰῃτογρτος, Δ’ πϑη ἐπα διδενέ! ἐάν νην,ημς νεῖθα τη μιως ἴοςο 

εἰδυ» ἀεείς,Ρικιογανδαι εα την φιὸά δος βαφήτος δετθυηι 
γαμόποφαν, ἡ οὐ πιφὰ ἔς φυνίητ : πηϊ ἰοσις Ἐξ ἢς λοσίριας 
τὰς νῈ ρὲ ὑπόορβαμον τἀςπὸ αυοαθς ἡητεσαταρ ἄγαμος, 
Ῥοδεα [ςἡδεηάυὴν μοι Ἀμΐς νἱάστυς καὶ οὔτω δι τῷ, (ὰ ρο- 

ἁἰιοψυίη δα δου ϑι μοηείνα Πτμϊ Ὠςὶ οτάἀϊπαεῖο δὲ ἔπιες σίας, 5} εὰς, αὶ ἄλλας, δ’ οἰΐειν ἐφοίλοι ἡννῶνυ ἀαὐοὶ βενῖρτο ῃυο ἑάξιπ " 
«οὐϊέεγειυγ, ποῦ δυτειῃ υλίςηις μα "πηοδοταῖς ὄγτγι ἰπτέτρτες μάθει, Ὅ' ἐρβμφημνε εβ αἱ εδο ἐρ ἠ48 νἱνο,}: 
{με ἀϊπίε ὁ ὠϑίω ἱπυσχιτι πᾶς φιδιὶ ἰαλμασώσως νεῖ. νι χρὶ ὀφείκοι αὐτίυλἐεγεμὲζοιν νετὸ πιηϊτὸ εὐἰϑαη Ισηξίας. 
υἱξ ϑίκε νπρεάδηνεη!ο ὰ οἰπ αὐεμινοδύφωι ἱπρτορΓιὲ δέ ἢοη ἔστ " γυολλλφυ λῆ ἱπτεγργοιάταυγ ἀἀ γεγο, μυὶ νἱτβίπαπηῖδι δὰ" 
ἀμιλτιληαειρηο, φυάτη Αροβοῖμε ἃ πιλίτί νου!) ςοπίυ- ῥιάαν οου πᾶς ἡδελῶληι ἰξειαγε,δι δὲ πος ἐοαπιπηεηέυπι ἐδ. 
διοὴς [ιηρεῖε. ἸΝΑιν ορίποι, Ποηνηυηι οδίξον ιδη,ρετν, οὐευηξας χπιρυἀοηεἐ ιπιὲ [οίερθι ὃ. Μαγία εκειιρίο, με γ- 
Ροταπὶ [τιρτυπν εἰς  Πστασιίε ρον ορνπιπι οὐίετααηάί, βιτατίοποπι φυίάοηι πιργεῆτιγ, δ Λλον βεροα!, οὐχ ἀμρρ πάνω, 
γεΐνι ςοημοὶξ Εὐαίπνυς, το, Ὡρπηηο οδίεγα ἐπ ιϑτο φῦ τεϑὲ βαιοιτ,ἤσας ἐχρίίοατ Αροβοί νεγίμδινι ποςείν τ ςὅ- 
πιλιϊστη ἀΐοετς οπνπστοδίςφυςη ιν νετοτιπι 4. ὥνοέ εἰάενς δἰυίάεπι Ἡιογοώγπη ἐλ] στη δἀμεείωε [οι πίε. 
[ειωϊιαιφυνβναδεαι οὐξινωνανάν, εχρτίπιαι Οὐσοαηι νοοδα πη ῃυην 42] Ρδυΐως ἣος (βέξυπι ποι ἰδαήεε, (Σά ταπτὰπι εχ- 
τ λιορσεδονιηρτορ τὲ κά αμΐἀειη, δὲ περ ςολὰ τυτίων ἔγδη- 4] εὐΐει Ρεεώαῖο, δι νηβιβνων μοδρεμ ΗΟ, γεμείτων. ψυ]α 
ἔμιιοης, ἱπεὶς (πηρτὰ ουδὲ γχοῖ ἀ νη ἰδῖοζα φιοάδηπιπο- τοῶίννινε ἄ πεῖ Οἰατοπηουίληυ ςοὐδχ, γεμείφω πνδαι, μὲ 
ἄρησιυ ἀϊοοάας, Ηἰοτοηγώλυν δυτοπὶ ςσπυδτοςν Μὰ αὐ μέ ἰτὰ εείμπι εις ἼΝ ἰατεγργαβ. Ψ άατὶ τάῖπδη ροιοίε νίυρ 

βοναδδοια αῇ, Τ᾽ ἐννιὰ [δε βναθε Τονθιν αὐ[φωε νἱἱΦ ῬΙυγαῖς ρυπιοζο Ῥαυΐιο, ἐνόν ἐπ οοπιηίο ἀσεείῖϊε τ ἐνοι 
πὸ ἀάϊιονμαν; αΠΠ}} 0 ἐπ] ποῖ ἢ Δἀυοεδίιλ. ἔαδω “πίογιοης, νεῖ νὲ οἰδειμέήαι ἴῃ Αἴιο βου ΠΗΒ.8 απ Τὰ Ά- 

᾿ᾶπίενι εχοὶρίαβ. Βταίτηυα, »΄ ἐφωοά Νρπεδξμνκο ἐε ἀεεννμν οῇ ἢ-- 10 ιὰ σα ιάοπι γεβυΐδιτ να! εγξ. ἸΝ απὶ τὸ γαμεῖν ξεδξαητυν ᾧγαπι ὁ 
φυων νὶ φ’ «ἀδανεκῖη ἰλοννίνν οὐξηνε υἷα ἐνδέναένονα. δγῖυβ ωνάτς) ἀξίνίγο ργορινὲ ἀϊοίννε τγιμόϑω ἃς γχοτε φθοὐ τὰ- 
αὐτφον ἐπιόσρτοι ἕμης ἰοοσηἹ ἢς ἐκ ρτεἤις,ορλ τὸ διφρόσιοδεν τηεῃ ηρη οὈίεευαυνΡαυ εν βυρτὰ νεννἡ4. γὲ ἐδ μι 
τῷ Κυρίω, νε[ν ( οἱ» ἐνᾳ 6 ἔλονείν αν τίοτα νιάἀδ)ῖςεῖ Πάονυηϊ σασν ΡτῸ καὶ γεμωϑεῖσι, Τ ΒΕΟΡ ἢ ἰΔέτυν παρα μεμα σείνωνσειν. 
(πτυσταπι αοἱ ἃ ἰανετε Ὅσο ποοὶ ἢ ποι ἀμοσάνιπε, ἐὸ τὸ οὐ- 47) ᾿» ονάε ὼ «ἤἰκμρόϊᾳ, εὐταιίηναν, Ῥτο, δνε μι: νεὶ 
᾿δμδρεό ον ἀμη κω ἐφ τας ἐἴμοι ἐὲ ΠΈΨΡΆΙ (νι Ἰοφμκιν Οἰδ.᾽, Νον) ὧν βοίνθοω ᾿ ἐπνιδεναπον αἰἰφυμά 
ν οἰ" τα νει θυ άμν. νο λὴν «ορΝαιιόποῆι αν ὁ0 ποῦ 3. εἰ ἄμήμο μαδεμ Ορροριαν αὐττῆν πος τρνεμίδον. 
το αι ἰσηιοπεα οὐκὰ ἰὰ οΣ Ατῶῖδε δυνοπὶ Ῥατὶ- {λῆοε δὐὐκικς πετεβεεαιομὸ ἔχμν αὐἰώγδυν, Ὑ υἱῷ οἷα δι Ἐτεί, 
Οὐλαινν συρϑὶ ἶμ6 Ὡρϑε ἰῃ Ἀνσάμο ὄνον, ἔνε ὀυνωφ᾿ ἐνύλεν ρδι]ὸ αἰ» οἴόσυγὸ δι ποιὰ Δ νότου δι, ἿΝ ̓νφδεον μϑι ημθέναν. φᾷ εἴς, 
ἴεῦ δες ριεπθ, νοεῖς, ν ἐραίονει σεμμ 4 φανν βεολινὲ βρωνέωον, φαΐ ηοη οδίϊαι ἤέήα ἐνῆσπιταν, και αἰία αἰίσιε γπείο ἡθοπι- 
ἀλωνονην, ΛΟΒ τὰ ἀρροϊιὰ, δι ἰῃ αἰνε φυσαμε νὐάετις “Ὁ με ρυίπι Ποτὲ φαηι ε τὐρλ ιν με: ἰὰ φπίην ὅδ αςεί- 
Ραβίο ἰδχ ιν καὶ νεεϊνε ἔζων ἀνίδε Πα, φνὰιν βιογίοπεςείίς. ΠΡΡΟΝΝ ΗΝ ἰωμεοὺρ εἰ ε (Ἀν φηίπι ὄρροηι- 

16. Αἰϊφωμέ υράετονμην σον ΕΝ, ἐσχρμονῶῃ ΝΠ Κ λωῖρεπ τὰν τϑοῦνωι ἐφνίλο μεθα! γΡΆΤΙ ΔΊ ἐσ τὸ ἀμ [ἃ διίειευν. 
β υἱέεμ ηαἰὸ νας 6πίπι μεν ἔς εὐσρονίι γα ΒΠαπι ὅπεπ. ΝΑ ἐὲ Φιοίτιν νοϊαδῖδεψη ἰμαἱη μάθενᾳ ἰη ροῖσῆλε τα, ξυμ 
με λπρεϊάα πη πὰ δι οιὴ ἀαρίιτν ἤσίιοι τεβάογειίοί Ἀροταὰ νοϊυπέα αὖ αἰτονό πϑ γελάσι Ροπ [οἵ κυΐξην ἢ μος πέβθη 
πὸ, γε ΝΗ νοιλπὶ πορ Πρ μια νοὶ Ἀ] τὸ τιαἹὰ αἰισαίμε γι- ος αἴ μαῖγιν γοϊμμτας ἃ νὑειοτατι νοἰνοζατε, βαξφων νι (Φ- 

! 
[ 

[41] 

: 



κὮ 

ΟΡ θς 

Ἴδε !εξὶ ἰνϑε αὐτῆς. δὴν ᾧ ϑὲλ . χυρεῖν άμι, αὐ τῆς ἐλαΐ, ϑέρᾳ ὅθὶν ᾧ ϑελὴ γα μην , ᾿ . ᾧ 
δεισμηοάὸ ἰά γα μόνον οὖ Κυϑλῳ. ᾿ 
«εξ! Πϊανὲ ἐθ Υ Γχῶν ἑκα οὐ ἰ-- [6] 1 οιμίηο 
Ῥιοίαι, προ. Μαχᾷ ρκο ὅφιν ἑαὶ Μίαν ἐμ τ ὁοι Βεάθον οἰ ᾧ ἰτᾶ πηδηρὰς Βεμεον ἀμίον αγὶ ββ δ ἀἰ πηι Ἅ ᾿ Ζ ᾿ . οἴνν . ᾿ Ἅ., 4 ἘἸΒΜΦΨ Δμεην αν} ἢς 
κε ξλὶ ἔσιο ἃ ὴ ζ τω ἐμ - γγδμίω: θυκῶ δν χα ῳ [ςουπάιη τηοᾶ πξοητίαηι :] [ ογηραηβενίε,, [πεωπάμην " διε ρῶν ῥὰ Πνεύμφει Θεου ἔχειν. ᾿ [Πνίάἀεοτ δυῖοπι τὶ ἃς ορὸ ὅρὶ προσ αι κίε 
1εδε ροττηλίε. , τῖτασι Ὠ οἱ μαδότς, ΡΗΝ εἰς. ᾿ Κιφάλαιον ἢ. : εἰ ἢαϑεάη. 
ὙΠ 6 .,.8, ἢ ᾿ δὶ ᾿" ᾿ 

αμλαρ κεν [ [{Ἐθὴ ὁ “ν᾽ οἰδω λρϑύτων, οἴδαμὴν "6 Ο .ΟλΡε γτι, 5 1[Φάφσηι 
φρο άϊλευπι ὲ ΒΕ 5 ϑρὸ ᾿ υδρ Ἧ νῶσις Ϊ ἥ ἐιεγὰαι ἐς "5 ημ Ἰάο]ὲς Ι, Γ "Ὁ δυίετη 4μεἰάφ πὐαημε ἰἀοὶο- οὐ λα βλνν ὑμθὴς χοίυμ. Ἡ γνῶ ι γι πο] άτυτ, ςἰ πη Ὧος οἴη- ἐμ [αιειβοάηξων, [ὲ 
με ὐδη ριον εὐτῇ φυσοῖ δ ἢ ἄγωπῃ οἰκοόομει. δε ηοείτία εἴς ργξἀΐτοι, ἸΝοτῖ- Ἴ | ρὴν ἀψία οπνρει ψοιῆραην 
ταοϊ εἴδεσι τ΄ 1ῆατνῷ. «πατῖτας νοτὸ φῴϊᾷςαι. [ἢ 4δὲέπννν. δειομινα ἐπῇρ!, 
νεῦ Ἀδαϊομδε 

ἐς Ἐἰ σὲ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδὲπω οὐ-:, δ τὰ ἢ ἃυς ᾿βῥὲ γιάετον 411- οἰ» αεῖμαι υετὸ «ἀἰίεαι. 
4υϊ4 

ἃυιῖά τη ρείσνι 
αὐα (οτίπενι ον ἔγνωκα δεῖ γνῶναι. ᾿ 
Ρτοσιουὲ ἰ" ᾿Ἶ Ἰπουΐτ ἴσως ὁροτῖοτ ῃ 
ἀρηιόε, ρίσις- Ε] σὲ τς ἀγαπᾷ τὸν Θεον,(δῦΣ ἔγνω- : 

{ἅ 

ἀοϊοιηγιν 

χεῦδπε, Ριεὶ 

τοὺὰταίκας ΑΓ φ ὑπ᾽ αὐτί. . 
ξετεῦδης Πυὰ 
εἰυοιῦ ἠπει 
τὸ δι πιρετοτή 
διοπνὶ πᾶ οἴει δὶ νετὸ  εείρειτά εἴε Ομεῖαὶ Ρειςβς 

. 

. 

ι Πιρὶ τῆς βρώσεως οὐων ῥ᾽ εἰδωλρ-Ἶ 1 

ΕΡΊῚΞΤ. ἘΥΥΕΙ ᾿ 
πράτως ἡΐοτυτι νοϊψητατίο γαμοη πὶ τλητάϊτηι Βαδεγο,ντ πος 
40 {{Π|πεχὶρ εἰς οαἰράταπι αυΐ πος ἄσημα ἃ ζοο ποπ80- δάϊιηοις. 

ἀδεπιετίς γὴν ἐρίϊμ8, ΠΡ ετα εἴ 
δὰ οὐ νεῖϊε ποθ ερόμιη: ταητὰ 

δεἀ Παυὶς ἀἠ]!ρὶτ Πευτη, δὶς}, 
ςοφπίξι!5 ἔμΐτ Ὁ ἐο. 

φερειΐητιηεο ἱπηίτῖς ἀοδει ἐο, 408: ἱρῇ Πδιυιετῖε ροτίοῃίς 

-----.--.ὦἔἕὄὃὉν΄ςὦὋ[ὃ!;;Ὃ 

ἈορλΖας " ἔζξε καὶ ὁ ὀκγαμίξων, καλῶς ποιόι. 33 Ἰκαφυς" αυἱ ἀκ: ὨμΠρτιιτι, ὃ ε-- Κ88 οὐδ γνὴ νανηίπο 
“ἢ οὐρά ἄς Τν τ',.. δ΄ ἡ ᾿- ηὲ (αςἶτ: 4υἱ νοτὸ ποῃ ἀδὲ ηυ-- "' Ὑπχμεονν [θεν τεῖνε υολίὶ - Ὁ μὴ ὠκ οι μι ζων,κρθίοσον ΠῸΟΙΕΊ. εὐρν ππε μεν 1 [ϑονε δε ' ἠδ μδῃ ἐἢ.. - νυ , ᾿ . ᾿ ᾿ Ὑ ῃ 

κε υρχεν. Γιωων οδέσεται νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον. λφῆνον ΠΡῸΣ Ι; ΕἸ ΠΨΨΝ ῥὐρθις, ἐρριϑθν .» » δ ΔΝ " :.} ι} νχογὰ Ἰράῖὰ ᾿ς ἐβς η.1- “Μίαν αἰμίραια εἰ ἰς. 

«δ τειε Ἰρὼ (ἢ ὁ αὐὴρ αὐτῆς " ἑα ὃ κοιμηϑῇ ὁ ωὶ ἮΡῚ αἰ νἱαἷτ νὲγ ἰρῆυε: αυὸά ἢ οδ--͵ [κὶ φιδιοτειιγοτε ων οω 
αἱω!δὶ φωὺά β' ἀουμηίμῃ 

80. 

δ. 4 νἡ “εἰ [ἃ ἐπί βιπι 
ζόνε αἰδηνιά, κορρνάμπι ἐδα 
ΠΟΜΙ; ηυεηνδ πνράνην ο. 

βονῖνε ἐμτὸ ( ἡνο, 

διαμὴ φοιξ ἀπ Ὀιἴ, 
Ηὲς τοφηίξῃ 4} 4ὖ εὐ. 

εἶτα ποῃάιιτη ἡ 

᾿2Ὁς οἷυ Ἰρίευς εοτῇ αυα 1ΙΔο--ἰς, 29 σὰ αμιδανα διὰ 

ἰδ, 4: ἔτος, εἰ γε οπνοΐα ἐδ εἰἴεηε πἰυπάα πιά. ἘΠο, ἰπφοῖε Ῥαυ!ας, πνοῇ ἔσιρει οὐδε ἰεἤιυδὶ 
(τὶ ποιεϊατάϊςο τὰπιδ πο εἰἴδ ἐα ἐΠ18 δοτὶ εἰ παρ! οἱ!οτ ἀςφιϊείεςη ἀζ Ἀλτο εἰ, φυα ἡ ςΒατίαις ποιίτίὰ τόροι εευς δὸ πιοά 
ῬΠατανὰπε ποςδι,ηνυπὶ ἧς δ! ὡς πε  Πελ πιὸ δς ποπτι ἐπ ηυΐόςαι ἀνα! τας ποις πιειείυτ ἃ Ὀς! ἀϊοϑίοης,κς φῬεοὶν ἐς «πλείη ριοΧΊηνὶ (εἰμ 8, 
: Αρρ])οδείο εἰυε εεἰροηῇ δὐ ιἀφίοἰἤγια. οοποῤἀοκπηῦνε ) ἀφίοιν εἰἴδ ες νεγὰ ἰηλπη ες τν φυδη δαὶ ἐγπδᾳιπατίοηφιη,δς ν πιο 6ἤπς Ὅδατη ἃς Τοτηίβυῦν, 

᾿ 

ἦὴ κἊς Ονὲ ἀκν νωρῆνν κὶ ἐκγαμίζων. ΟἿΣ δὲ 5γτιῖς ἰπτετρτοῖοθ ἴα δὶς οαρί τίσις ροῆτ οἵ τανε ἐπ τοδιῖς πιοά!ὲς ἐςιςητίοιςε 

Μ 

. ϑορΡεσίη ἀν οἷδοε πο ροῖομο ἑάοϊο τοὶ πϑος ναὶ ἐπιρυτον ἐξάδί: ει ποι ἱπὰσ ςοπβοϊτος ρεοπιουὲ 22 νεὶ γε φαϊδυέῳίε εἰδὲ» Πςδι δ. 

τερετυπξ τἰυ ἑαντῦ στιρϑένεν,υἠχτηξ βιαιπιαυο ἃ εἰἰὰ ἱπ Οἰλγο- 5 Βιαίνολης γυάδίοτι πὴ τατίοπεπ,, ἢ μυΐος ΟἸιγιτίαηα Πυοῖτας 
πιοητιοράϊορ ὀχρτίπνίτυ!. τί νία,:, αυκίἀΑπὶ οἱῆα τες πις ἀ ς, Πα Ὠδταγα, αυδ’ ῥτόριει 
4 εἰμ ἔδεε, κρεῖσσον νι]. ἰὰ εἰς. Οοημμοάίϊας [ρους εἰγοιηπαητίαν ἤϊπτ πηαχίργὸ ΠΟΧΊΣ δι νίταηΐα, Ἐχ μἰθε» 

«οπί ες, νὰ ἀἰ χίπους (ιρτὰ νον ἑάαυς πο ἤπιριοίτετ, σά τοπὶ ἀυοδυς οἀρίζίδιο νπυπι εἴξ δεροταῖς, διμετρατυναιὶ- 
ΠΡ οοπαϊεϊοηίδυς λητὰ εχρτοΠβΝῃ Αροίτοϊο. δις αυραυς τογιὺς ἀυτοπι ἸΏ ἸΔο] οι μγρς Θχεπιρίμαν ργαδεης ἮΝ 
Δφεὶρίεπάυπι οἵϊ φιοί [δ᾽ τίτυτ, δϑαείοσεπι οἵα ςα πὶ 412: το αυπτη Ἰἀοἰ δεὺπι τεπηρίο ἱπίξγωφθαπτατ, δὲ Ἔγαπὶ ἰφο οί.» 

ἮΝ ᾿ Δὲ ἰἰωτι ἐς ἰΔοϊογίνείο φυμηείφωδαν ἕωαὶ δοςοπιηο. 39 
Γ 

ἢ 

ἃ τεροιίεῖς πα ρρις ἀθίτἰπεατ, Νος εις εἴ αυδά τοῖιπ πος 
ἀρουιδτυσῃ ἀςείξ ἴὴ πγγαίητεῖρτοῖ, ἽἜ 

» Μερβονίόμᾳ, ἰὰ εἴν, Ρευϊοσ οπὶ. ππδεσ πηοη"). να] τεοιῖ 
τερτῖο ζαβὶ, ὀρφέλας ἀπξοπι Ὁ εὐδος ἰὰ αυοί δὴ τὸ πλοῖσενᾶς- 

τείας ράττος, ἰἀφόαυς ἰηξον τε τηράϊας πἰηϊπηὰ δηδεηάς, 
δι στδῶς Οἰιίληϊ9 ῥγογῆις Ἰητετάίθα. Βαῖς διΐοπι. 
ἀοθεπίπα 4υὰπι εἰς φοίξσις φιθᾳις τοιρονίδυις ηοςοῖῃ- 
διοϊεηάιης ὁὀοηϊτοιετῆς ἃ Ὀ[ειἀοηϊςοάοπηεις χε». ᾿ 

«ἰἀϊο,. ἱπαὺς αἰλι! πος φοίδας πεσε ἷο 4ρια ἀς λἀυϊτετίο ;ς, δ Πηβαε, φυσιοῖ, “ἡ εξ νληίτατὶ ὃς ἀγγοσδητία νοἱ ιεὶ ἐπϑιτ 
(λπρίαίς Ομγίξως, ἡϑήυς ἐἰς αινας ἴῃ ἀοίσττοτες (τί ριῖς Α- 
Ῥοίξοίις πος ἐρίο ςαρίες, 

4Οἰμοννοορέι μεμεθ! (ἡ εἴ, Μοττιες βϊεείς, εχ 5 οι δτυγδ 
ρ εγαϊ φασι αἴϑι δχροίυίανις, Τοτγτι] α. θθεῖ]ο, ττιορτὸ 

ΣΙΔΤῚ (ρηυτυἘγατ,φυατεηιι: γιάείίοος εἰ ατίτατο ἀοιπἰτυήτιν. . 
αηυδηφιια)η ης τυ ἡ) υ  ἀφι ἀλιππαπ 4 οἷϊ νογὶ πουϊεία, (δὰ 
Πιοπηίπες ροῖιις 0 ολ αυξυητι;. ᾿ ; ἐ 

«“Τεάιβεαε, οἰκοδομεῖ. [ὰ ον ἰηβευΐς ργοπίπηιπν, εὐμη- 
ἀκτηπειο ίε Μοπορδιηία, νι ἀσοις εκ τς κεκοίμηται δὲ Βίῃ ὁ χο 46 ῥγοηιοιος ἴῃ Ρἰεταείο ἃς το οηΐς. πυάίο. ἘΠ δι 
ἀτρυξάτυς, αυδῇ πἰς αβξατυτ ἐς εὦ αυα ἐππὰ νἱάυα «ἀ (Ἀεὶ. 
{ιαηϊίνμηνι δος οἰἴενίς, ποπ ἀν εδῶν ἐς ἐὰ αὐ ἰδ) ΟἈττια- 
"ἃ γἰγυῶι απιϊουίξ, 4" [ονείπο, ἂν Κυρίο ἰὰ «Ἀε- 
ἐξα: δὲ εὐδι Τδὲ τἰπγοτς. ΑΥαθ9 ἸτΟΣΡΓΟΣ πἰ δια δηρυ- 
ἢ τεϊβηξίε δά Αςοϊρίεπάππν τησρίτατι οχ άα τι εὐ 
μηεῖον. ὁ ς ὙΣὉΡ, 

40). "ἤφανρε, ὠριριρμιωτίομ. ἰὰ αἰζ ραυςιοτίδυς μγο] οἰ ς ἃς 
ἀϊϊπιμιϑυοιεθυσουηοχία. 4Ρωιο,δδκο Νείτυς νοῦ ἀιλιν 
ἐο φημι δποα μοιώσει.. . 

“ἜΝ ΘΟΑΡΝΤ νι1|. 

τςιῃ δογίρτα τίς μη] ατὴϑ ἐ{π ἐγλπ ἤδεῖο : ἤσυς ετίαπι ἔρ- 
«εἰς ἀϊοίειις ἀσιηνς 1)6,; ἐκ, ἀφ ἢ οι φυα Ἰαρίάνθιι ἐ0η- 
(πιθλὰ : Ἰρήφυς λάεο ἤάεῖες Ὑοπιρ πη [λεἰ νοοδηνι 
Αοεἰρίταν ταπηοηητεγάυπι ἰη νἰτίοι νι ἑρ καὶ νογίι το. 

1. {548}] νἱδδην δυκᾶ. Ψυ σατα, δ 6 ἐκδδινθαι, πόπ (τα 
οσρίεί!ς, ἸΝπινεῖθο δοκεῖν ἐρ ηἰπσαρυν ἤθῃ Ποιρίεσ 4)". 
᾿Ν Ρευίυαῖο, (δὰ φια οἰγπν ηρεγθια ὃς ἰπἰοἰεπεία οοηίυη- 

{π τ 4αυ πραἰτοαιύῃ ΠΗ δ] αἰ ινὰ τορηζηεῖ βοί αταιε Δ’ 
«αἀεπηεογαπη ἀυδικδεῖο. Ν 46 ΜαΝ.3.9. Φλνομένον φείν 
4.“ ποριγεθδίεω εὐ δὲν ἔγνωκεν. ΟἸΠλη ἀτίο ἠεξδητίς ΡΜ» 

1 θιοιναι, νάνρς.. ἘΘὶ ννρ ἀρσικ αφὐοὶ Αϑοίξοίειν ν᾿ εο 50 οὐ] νεἰμομηϑδηξίι πεβαῖ, γε τοξζὸ ἤσεὰς Εραῆπι», Ουοά 
Ἶ ρτατεχῖ ἀείνεμάεραηε (ὁ ρφο νη δυ πιο ναίσι, αιιὸά ἰοϊτός 

Ἰδοίυμα κὲλ} οἴξοινι αὐ ρετες ἐσ νατϑ. [τάαι τοϊείος ὁπ 
εἰξ νηἰυδο(εῆς ρατπϊουϊκιημοφόπνδὸ πος φυϊάσιν ἐ{Ππ ττὶ- 
Βυϊεπἰ ρον φηεἤιφινοιινους μέμεειν ἰτοπιοιππινε φρματὲϊ 
Ἔα εὐ φυσι δι νοίτυς νεθία ρου Νίπηο [β[ϊ αυϑοδὴ πρηζύδάι» 
τὰς Ἀροϊξοίυε φἰ μα 4ϑὐοῦταν (υκ δι ἰρία ψογείδεὶ εὰ 
φυάγρυπι ςάρυς δυδιϑαρι πο! ας ὅλῳ οείσυν πιοάϊ. Ογυμδτιε 
ἐψίκιε δ ἑἠοἰοςἢ γε, 4ινφ ἀμ αδίετιας ἐϑτιηι γῆν, ἴοῖο 
ἰνφξ σερίορ, ἃς βετεγοα ἀ τῷ 
νίσυφ ψογίιοι ομρίε!ε γπάδείτα 4.0 ἑητοτίεέδα ἴωηι, 

δὰ ἐϑλίοτον δἰέαι ἀλήρωφοιίφποι ἀπεείδυί ροί 
μην, ᾿ς φαὶ ᾿ ᾿ οἰκαν γμαιος ἐφ δευὶ 

ἐπί τον (δε πάμ ᾿ 

ἱΔυθοΠΕΝ εἴτι ἱπτέιργον οὐδὲν ρτκτογγη τ, μος ἔκείς ἐα οἱ 
Ορίηοτ) χορ τίν ὁ: δυΐάεην δι πον ἰῃ νπὸ εχ μο- 

ἐξτίο ἀεείἴδ ἐοπιρετίπιιις, δὲ Ἰ ἰδὶ φμοᾳας ᾿μνώσκονν, ργὸ ρὲ 
το εἴα δις ποιίιλα ργωάιπευ πὶ, ροπίτον κδίοἰυεὲ, γείη- 
ὰ 1}. 9. 
4. Αἰξε εὐρμίμοι βοα αὐ τὸ εν ὑγνονα ὑσ᾽ ἀνέ. Ἠερτεϊοὰ 

ἽΝ ἐάῤαίῃ, ἀρηρ ον, } Ἰὰ εἰὰ κἀ νεεξιιη), δεἰνέ (μοί! οιθ. 
«φηροίει, πῇ ἐδιδίχοίω. Ἐκ 4υο ςοηραυίευν φία(πιοάϊΐ 

ἐυπιὶ ᾿οιπίίησην νς τὰ ἔξιθη εἰα εἰ τι), 4ΠΑΆ 
Ὦτο ἱρίο ἀἰάϊοοείτ δὰ Ησδηδυπι ἐρεηβείαιη Ῥουΐυν Οἰμὦὦἢ 

᾿ 980 βείϊυο νεῖδο ἐκρτείῆι, ἐς ἢ ἀϊοαν, είν δι 6) «ιν εδιο. 
Ναπὶ δἰοαυί Μορμδοὶ Μεθηξωπι ρα πυμπι δου δόσαν 
Φοίμαι ραηίοηθ ζεπείε. ΑΙ] τὰν ὑός δυαι αι ννν" 

᾿ ᾿ 

ύτων ὀὐοίαμῆν, ὅτι οὐδὸὲν' ὀἴϑονλον Ὧ], 
μέρμῳ, οἡ ὁπ ούε)ς Θεὸς ἕτερος ὦ μὴ 

υἱν εἶνε, ἰῤδάτηια ἢ ὦ 
νοΐε νη αι παπερν ἰη Ὦρ᾿ 

ἌΝ δὸς Ὡς οὐδ τον Ὑ Η 

ὡς καὶ) ἐἰδέρ σι λεροίμϑψοι ϑοί αὕτη, 
ὦ οὐρᾷνᾳῖ εἴνᾳ ὅλ) τῆς γῆς "(ὡςπαροίσι 
ϑυρὸϊ πολλοὶ ομλφλοι πολ Χο). - 0 - 

᾿ιπάντοιγδ ἡ μές οἰς αὐτὸν “ᾧ εἰς Κύ ῥιὸς 
ΚἸησυοῷ Χοφὺρ,» δ ὁ τοὶ ποίνται, κρλν μῶὶς 

᾿ 

" φῇ σαυοιδήσει. τῇ οἰδώλρυ ἕως αῤτι, ὧρ, 

δρῤυλόϑυτο ἐφϑίουσι. χα) αὶ σμυείδησις, 

πὖ ἰυυας, ἐξά εἰξ - 

᾿Ῥαυ ον εὰ δυό 

ΒΡὴ ἴ 

πῃ} 
Δ ΔΑ αὶ ἢν ν8 

4... ; ) ,. 6 ᾿ 

Αἰλλ' ἡμῖν Φίς Θεὸς δ γγδι τὴ β δ κα μὰ 1 - Ἡΐο 

οἸἀε 

δ᾽ ἐωπέ. Η ΓΣ Φ κ᾿ ΄“ Π Υ 

. Αλλ᾽ οὐκ ὧν πᾶσιν καὶ γνῶσις. τινὲς δὲ 7 

αὐ δα ενὸς οὖσα μολιμί εἐα). ἧι ὦ 

ἐσηνίε,ν οἷν! ἰδοϊεγεγαιὸ ἃ ῥα αἰρυτὰ ἀΠε Ἔχ! σνεπλἰεδὰ ας ἤτιο αλςγυὶὸ ἀρ σι άὶ 
ῥκΑλαν νιν ἀβήμόμα πρὲ μεσ ΜΑΣ πα ϑήμητνων ΩΝ εὐθέος ,  Οεδιραίολη νειὰ ἢ δρὶ 

"αἰ δοθοιυε, ἢ} ηυσὰ λά (με Π 0 Δὐήει γοδίς δειεάςι Ὦ αὐ δεῖς τῷ Κδιγιῶν κεαὶ 3, ἱ ; μν ; 
τ οἰοιΝ απ δαμὲ ποῆεί οὀπιτη ξάφιϊο᾽ σοτδ τὸ, ροΐ τ εἰ ἴῃ εἰθἱετεἀ σιχπὶ ((ἀετὶς ἀπεπάμκμ!ν γι ΥΥ ΙΝ ὁ οἰ δνν αν] νοι ἐοθδαι 

Ὁ. οἰ σὰ ἧς νιλτις γοβαῖτῖς Δ ἢ ον χαξίση αι! πθθοαι, πὶ ΡΝ 
Ν ἥ 5 ἃ τὰ δώ ς: . ε ὉΠ Σ, Ξ ι 

πιο πές κἰπίον 

᾽ Ἡμείωπε,ἰδακον ἐαξαπν νοῴσιη τβεοίοσίς 1, ατίμ!ς (Δ- ς 
ὑξτηταιη, Πἴροητος τοτί ποι δὲς πἰβοατ ἀυτοηι Οτὰ εἰς νος ν 
οὐδυΐθαι ἰά χυσάὰ 1,λτίηἰς Ππια]αςγαηι, οἰ εῆν νἱἀςΠοοὗ 
φι ποδίς τεριαίςηίοτας ἔογηλδ αἰ ῥσαίῃς τοὶ να] βέζα νεῖ ε- 

᾿ς δδμλύεια. Ὑγδη Πατίοἰὰ νοτὸ ροίξε ἀοόοπιηιοάλτ ἐσερὶς 
Δἴόνηιας ἃς φρεοἷες τξευτη ἰῃ Δηΐπιο ὁσηοερταφ:ςη!4υ ς ἐ- 10 
τἰπνλά νπσττυοζονι ὑροῦεγα, φασὶ 1μΑτία! γπιθτᾶς δε πᾶπες 
ὕσῶπι δι ὙΊγα ας φύσις ἡπηυ]λοταιδεά μος ἴῃ ἰοςο᾽ δι ἃ- 
Τὶ ἰεμίαιις ρεκυΠαγίτος ἰάοία νοςδητων ἤπηαΐαοτα λᾷ ἡυ- 
ἧι ααοά τερταϊεπιαπάλνπι, εὐἱ οὐΐτας εχ δεατυν αἱ 
ἄδην ἰΔο! σίαιγια. “4 Νηρ 918,70 υδϑν.1ἀ οἷ εἴς ἰπλης δι ἧ 

ψηϊμῃ (οπιαϊιπι σας ροεῖᾶ ἐρίς ρί ξδιγαηι νοςαῦ ἱπαπςηὶ. 
Νέδιε εηῖπι ἰάοἷα εχ πχατοτία αεξισίλητατ, (εἀ τατὰ οχ ἔου- 
τῆδ, ψις τος γεγὰς πιοητίτατ, τιπὶ οὰ ξογιηὶ ἐπα πὶ ἱπιλρίπας, 
ὕοπε,υὶ ἀςίβοῖο [δὲ αἰϊηιϊὰ οι πιοάὸ τρὶς, [ςἀ ετίληι 
ἀδώηυην βεορῖει εοἰἘβέξληι ξογηλδαὶ ἀπίπιο ἐοπείρίπητ., 
Ηἰπεδυτεῆι οἰβοὐτας πα ]δπὶ οἵδε νίτη ἸΔοϊοτιίπ) νε  λά λα 30 
δἰβοληυτή εἰ χὰ ρόϊυιέσάυπν τες οδἰαταύ, υοά ςοποεάϊε 

ἫΝ οαἰΠς εναηῖν ῥγόρτειοα ἤης ν]ο 
ἀϊϊαίαης ἰὲ γεΐςὶ μος ἰδοϊουγείς, Ἰὰ εἰὸ μη σοη- 
(ἐὐϊπ. ᾿ ᾿ 

Ἰηηνοῖο, ᾧ τῷ εἱσμῷ. Ὀρροαιῖς τερβξεας τειν νετὶς ἃ κς 
δέο τοπάϊτίς, ἢ ἐριβδρνδηνν Οὐ ΌΝ Γ αἰνίνην, } φυ 
ΝΗΜΙΝεαιρὲ ἀὐοαῤ δι ΝΥ γγοη [εὐ αδια βδωμε, ὙΠ ἀ εἰ νλαϊταῖςς 
εἰεμ ἀκοῇ Ῥϊανο μιν επι γ,Ουδδά ἀυίςην Εγάπηις "4 ΕΝ 
ὑπ ϑ οιίς δυιη οι ἐ, δι ὧν κόσμῳ, οἰδ "ν νενπάο, οὐγα, 
ϑεῖδονετ πίϑευάίτο ἐοηλιπα τ υδῇ ἄραι Αροίποίυς, πα] 0 
ἰωρηἠπνυ είν οΠῈ νιμιληνπὰ νετὸ ἤρη νἱάςο φαδιηοάο 
[ἀεὶ οοπιη οὐ ροηῆν Ἰητεϊρὶ, Νάλιν γε Πιπιίλογαμι ἤξ τες 
ἐσδηὶβάτηση πο ἀεθηι ΧΩ (πηι! λογιιῇ ταὶ δτίδιη βδις 
δι πραγ, πεηὰς ἢς δι νογηίμπηξ Δροίτολ τι τῶν 
(μθείπτεν ΡμΠοίοριιδτυν ἐκ νερὸ 70. . 

: : { ] δε γε τἠν Ψῷ διε αἱ τα, δφυΐάφην (νι. Α- : 
ρυά Διηστοῆιγῃ ν τὸ δοετοτωηι ἀεει. Νοτάπάναι εἢ αι- 
τέ βλιλιεη ὁρ' ἙΝ γυϊὸς Π.4Δ) ἐπι, τά οἵὲ Ὁοπηίμοι; ἄς 
ΒΒ ὰ οἰ δδίτίορ ἀεοο, αὶ ποι ἤπιε ἀίξαπευτ ἀοπι- 
ἡ" ἃ ἐδ ν  Πόο Ῥατε δι ϑομιίηο Οητο, αὐΐ δου Βόπν-" 

β δ. 5: ΑἹ ΟΛΙΝΤΗ 
τα εἰξιρῥγοδαιίαν ἀδ δό, ἀε ρτοίη δὲ συΐον γάτα τε δον τίά)᾿ 
μἰβ ας μον πέπαί ἐρτέ πες ἔμπης φιΐ

 ποη Ὀεῦ (οὰ 

[ὶ ἰιρεποτίς ἠπει δεῖ δἠϊτηφβο: ὃ εἰμίψοπι ἩἨφθιβιίποὶ ἢ- αππρίθη ἐριεἰϊε δινιν ἐϊοάξην εἰν νὸβὸ Σ Ὁ 

πο ριοτίος ἐχεπιρίασι ἐχταῖ ,.4.5,δι ἰαπὰ ψισφιε 1. 
[ 

ο« ἀηητ,ϑοὰ αὶ δ ονεποάο ἱβιμὴ αςσίριαῃγμο,ρίφπίος δονηδεοο μίξμεε υἱ 4νο εγοά εἰα 1ὰ εἴτινε ρυΐο απιὶ 
Υ Ἰνυρηνλ μὰ 

ἐδ ὁ τὺ 48 στον τσονρδν ᾿ ᾿ ἀπ “θα ῥα ὩΣ 

{τ Ἐνδυνὰν αἰτλτιν ἢ 1 νινο τη. 
. Νμαν ἐτιαιμῇ ἤης 4υν ἀἰςαπ-} 5} “ΝᾺ ἢν 
τὸν (}}.,. ἃς η΄ ςαἷο δι 1ῃ ἴενγας ἑάπεων ἀῇ ΤΌ» οβης 
ἸΟδοκίμμε 41) ται], δι εἰοιη ει ΟΠ ἀτϑαὶ : 
ἜΜΒα]}) ᾿ 

Ραϑεῦ δ “ἃ ψο ομιη8, δὲ προσ]. [μρεκω» »οήμα, Ὁ 
ἜΤ ΡΊΕΤΟΙ; ἰδοφίρι )ε-" κα ρέμμα τοῖν Ὅν- ἴο 

δ δ, Ῥογ φαεπὶ ΟἸηη!, 
δὲ ϑοσρὰς ἱρίμτη, τ 

3δοθδσῃ ἢὲ οὐϊηΐ δια ὁ“ ἐὰ 
ςοξδὴμίοι, σή π}Π} στὴ τὴ ϑὴ- 
ἐφηίςὐοινεῖα ΚΟ! νίυε ἀρ ε}: 
ταίρι. νοὶ Το 5 ππιη οἰαλϊυτῃ 

Ἰβηηᾶ μον {τρἰη]μυ!πατογ, 

σοδ»στοτ λα. 5.5 ..α-»-----.ς. 

.7 
χειδὲ οαΐ ἂς πιαϊ ἐπι Ἀιτηιαίοσαση εἐχροπάτεαςν ψείδηι δ0» 
ξυϊείπὶ λυ δλοτίτας τελέξατα μι Ἰοῖν, ρα, θ νέον "βαρ φο δεν 

τρεῖς, 

ἄγ Ϊ“-»- 

Εὶρἠαπποίδητος, κἰπισ ἢ {μιαιναιμικηβινιων Ἶ 

εὐ ῇω: εἶν 
μἰβ πη}. εἰναι δ 

ἐν Ἰατρυπήσ, δι δμ ἴῃ Ῥὰν- Ἄγ» 

(β)μλδὸν βιὰ 
ἀν αροΐμὲς πον 

δ᾽4 τδηιοη νι 8} Τυειχε, ἰά ΠΡ ΉΉΝ 

ἡρίνιο. ΠῚ 

Αἱ 

ἐ δὲ ςοπίς!εητ14 ςοτῇ, ἰῃ. Τρῥονμην,φωμῆν ε ἰρβτμνα ἃ 

ἘΠ εἰὐὐσωετῆνι ἐγ ἐσεῖς, ον ΕΚ γον ἃ τῶν πο κι || ον δ περ δὸ ἀλοτς πὶ οἷ τὸς ηὉ ςΟὙ-}8.} τ μη μον. ἬΎΡΕΝ 
Ὡβρ ὥμο δν ᾿ Ὕ ἡρηβο ἡόρῶ δὰ , Δ ςο: πὲ υς ἐπῖτ { εὐ: ἤει τ τούσδ ἡὐρᾶ δα ἀοροηάξεν οὐτε γὺ ἐῶν φαγωμδμ; πἴϑιοσε 0 εἶ ἀαπιυς ' ΔΌΡΊ Ἰὰς Δθεπλμς: η6- βηγαυἀμοφμενίρνν: αὑξ- ἣ ΝΑ 

ἀδεκος ἑοϊςααεδ ἴοὰ ὀιϊκί «ἀ ἐξπιευ πε ἐὲῥσταμιίατι δες δηπισάατὶ ἀεθθηι. ὼ. Αἢ ὭΣ τς ἐδεοιῖε,  δϑαθομα λᾷ 

ἔτδὰ ται οἱ ἔωςεις πορ ΠΡ 

ἱ πρέμιανς 
4.6 ἰπι τ δε . Ὁ 

εἶ ὅς 

τη παι τα πηποπεσθπωςι..,., 

τία; ἀὐ(οἰυτὲ ἑοπιάσγατα τείρεξτιι, ἰὰ ςἢ ἀμδίςπυς Ὠεὶϊ ν- 
πὰς εξ ου τη Ῥλιτό, . Ηἰς εἰ τηληπε πὰ Ράξτεηι κα ΕΠ ἀ 
Πίος. Ρτεϊςυΐα Διιῖςῃν Ν πὰς ποη ἐχεϊυάϊς Βή απ νεὶ 
δρ᾽ τυ (ληξεμηί, ἀμ ἴαπε γῆις Πὰς οὐχῃ ΡατχοἝδα ρτὶ- 
πιὰπὶ φι Δεπὶ οοτἠϊεητίτίου ἄξος ἰρο]ίας «ἰοἰέατο 4ιια ΠῊ 
Αἰ δηταγροίη Ἂς ἴῃ σεποῖς ἔ ἔστη ̓ οἴομάιε, ΜΝ τάθος 
Ὡς ροῖϊε ῥἱ]έτες οἴε πάτυγὰ ἄξος. (ἐς οείλίη αμιιπὶ ἀεί, 
ἐμ ὈΝε τας νπὺς ϑοηγπάς, πο ἐχα!πάϊτας Ἄἴο., ἢ 
βοττὲ Ὀειιπὶ Ῥαῖτοπῦ ἀδίχις ἀθιηίπίο ἰαις ας. {15 
ἐρ (οι οὐ (οὐ τόν. ὃν αὐτῷ ν εἰ εος (δ δἰκέπνυν δ δμκως Ὠοϊδη- 
ἀπηψ είς Ῥατῃ ργορηὸ ταίδυ! Ῥεροξείσλοπι ἐν, νδὲ ἀε νι ἂ-ς 
δίταν 44 ςοηίδτυδτις τευ Ὧν οῴσια: αὐδαὶς ος ποη ἢϊ ρεῖ- 
ΡΝ ἫΝ πκὴ ἀς ΕΠ ο Ἐτίδηι ἀϊςατυν, οἷν. ς,λ γε. γί. 
τᾷ δὲ Εναίπηις, ἢ» ἐϊΐωην, νῇ ποίετως ὁαυΐα ἤηΑ] δὲ πος δὲ 
πο γα οπγία ἀοϑεδηγας ἐκ απ, νὸ οχετοημηῃ ἤπς πὶ, ἀϊ- 
τ οτόφαο τοί ἰάεπι ἀϊεςηἀϊ β οπὺν αὐείριευ  οεβ αν 36, 
δε συυπν ἤαιίπι (δἰ ἐοίατυν 46 ΟΝ το, ποι Ρεῖ ἱρίμπι εἴ- 
ἔς, ὃς. Ῥαυ πὶ ἀρράτεας ἐδηγυὴς Ῥαιτί ας ἘΪΠῸ ορυδ τεῖῦυςο- 
το,  ἰπέλίοις τδιησα ἀἀ δίτα ἠυκ ρετίοηϊε ςοπυεαίαν, ἐ- 
ἀςο πηλ ιν ἰητογρτοτασί ἔπὶρ, 4υληι Ρ εν βίωι, ξΡόν φιρην,. 
δ εὔ διὰ ΕΠῚρ εγίδιίταις τεϊλτὲ ἐδ Πάεγατο,  ἡὐάτεπις ἘΠίυε 
εἰ τ ταπγξ ντ (ςίαπιος ΕΠ πὸ ἐππευπιςιταί, ἴξά εἰεϊ-. 
τοι σλυίαπ) εἴϊς οἰπὶ Ῥάτες, τασι ἠῃ σγρᾶμ ἀο, τιμῃ ἐπ φοῦ- 
[πγυδινίο: φυοὰ δὲ ἰρίατη γυντίος τὰ εἰξ αςοὶρίεπάυπί νι πὲς 
ἄυλε εδυΐας ἰά οἰ ἘΠ οίτακος Ἑςοὐπγυδιηιρ φασι Εἰἰτας ἐς οὐν 
σίᾳ νῃυς συ} Ῥλῖτο ποῦ τυγίως ἰπ ρει οηήγαπι ἀϊπιπ Δίοης 
ἐηλφυλ)ίταιοπ ἀιῖτ [ςρατατίοηςπὶ ἐτυαϑηποίπυτ. ΐ 

7 δηνοινα ἡ γνοίοτε. Αττίζυ απ χαρτί δῦ Αἱ εἰς ἡερ]ς- 
ἔλυπι,υιιπι νἱς εις {τ αἰαρομκη, ΦΔΙ σμωμΐίν διρίπο, ανὸς δέ. 
Δὲ Ῥγο γδ [ἀρ ἰάπι οἰσίεγυδιίπιμο : Αἰ: σμά Πρ. ς αν! δὶ νηΐ 
εἰ Λυὶς ἰοςο ορτιιπὰ ςοπυρφηίτε,, ἐοωνν, εοπ[εφνιὲᾳ ἑήρι, 
τῇ σιωειδήσν τῷ εἰδώλον, Οοηίοϊςπτίαη ἸΔοὗ! Αροβολων ἰυο 
πιοίαπι ἀϊςεηαϊ βοπεῖς νασαῖ τας! ν ξοταπ ἐμ ἀὐ οἰ φυὶ 
ἡπεπμη Δα οἴε ρυϊαδαπι σι; ἰ{0}}ν ἄιστλης οὐϊδελ,ἰἀοόαως 
βοπᾶ ςου εἰς πτὶλ (εἴς ἐ}}8. νεαὶ σα. γότ{ε εχὐίιπάθααι, 
εκ ὁ υοὰ τεράϊτυν Ἀσηλ.1...2. ας οηἴτι νἱε εἰίσοη- 
[εἰσητία, νξ ορν πατυτὰ ἔπ τη εήϊιπι, βόηα {ἰστίς, Βὸ- 

πμρῇ δριηϊοῦς δὶ ἤσί, Ἰεάνειιοτα πῆς αιοά ἀίουπτας, δα “0 ημπὶ γε ἀδιμίη ηνδῖα αλίναπι. 
φυ δοηὶ φη ἰοῆ ει, ; ' 

μ", ἐϑοδ 5" Ὲ ρεϊπεϊρέσην ἀξοίδτας ἰα ρεπσηλτυῃν 
ἀϊπίπϑιοια, Ναιπα!οῳήη (Μη Φ οἴϊαπη ἐοπηρατίι, οἴεθ.- 

᾿ 
8 ωδαρίμω δ εδεπρμι κίω ἐφενεμὴ,ἰὰ αν, ἡώςαθεπι οοδίν 

ἐεένάϊε. Ψυϊςαὐα ἐδ μἐκϑδίννω. Ἐναδίδνων, αἰδην νοὺν βι» 
με Μιὰς Μαι νι, ιν, Ψ 

πη Πεἴμι ορνβῆωερεν ἰαξεὰ ἐκιτινς 
4915 οπ)η Ὁ ποι έν - ὃ κμαβρὴν τῶ 

δοάπϑη ἷς μῶν ον ΔΉ ΝΣ 
[μενα ηρδδανν ἀφένην (εἰτιε πη, ἀβν 
«ηπερόρίσμηλα ξῃπλπὺς ἴμοι 4οἱ ἀθηο 

Τιδοὶῥ, φωαβ ἑἀοίοενγιωμν ἐξηδα 
τρϑη ἀμο απο’ ἢ ΠῚ ππμὴν τὸ πλνᾷ 

" Μυϊὰ μρὶ 48} ΒΟΡ Βρέ αι, ηἰἢ, ΠΡ ΤΥ 
Ἰάιίοί φῃοά ἰπιυε κερὶ ηιμς Ὦρο ἐν (ρ! οσις ,Ραϊαίωμς 

ι πομήανε ἰσνὰς α- 

γριῷ οἱ; Ῥέδοειδις δρυϊρεαίμεῦ 



Εν σρι χη ᾿ εν ΕΡ 5.0. ΡΑΥΓῚΙ 
τ λλὸν ὥρα ΕΣ ΕΣ ἜΦΕΡΕ ξ ᾿ ἣις ἢ πορ οἀδιγυ8ν 5 ἰ,ᾶ- 

αὐχτε ἃ μήρηως υὶ ἀζουσία ὑ μὴ αὐτὴ. 1 όθλθ δ. τὰ ταν, 

δ ητιμένως ὡς κα " υ ᾿ δοἀ νίἀειε πδῆυὸ πιοάο  ἰ- 9. Ππρ μεν ΦΗβν ἢ, αὐοίομκα ἕμπται τοῖς αὐ πουσιν. Ὁ [πιὰ αυοά νοδ8 Ἰνοίτατῃ οἴδν᾽ς ἡρῖς ὑεοημω τιβεα κὰ 

ὑόν δὰ ἴδῃ ὑρεην δ τὰ ἱπιρίηρεπάϊ ταῦ Βαΐ ἰμῆγ ]Ὶ με ϑήμην βρι νηβνετον ὦ 

σιν ὦν οἰδωλοίῳ καταναίμδνον, οὐνα ἢ] τη 15. 

ἀήλνκε τ ἀρ ιῳ 
ΓΝ νἰεβο 

- 

Ἄσοπι. 4.35. 
ὁ ΑἸιεζα «ἰ2- , ᾽ “Ν Β ιο πὸ εξ πὸ ἀετόν ἴθ ρας ὶ 

εἰος εἰυΐίξαν σιυοδασις ἰναΐ ἀδϑε νου, ὄντος οἰκοσο-" ., ὁἘκοηΐτι [υὶς γἱ ἀφείτ᾽ τον 11-| 1). ! 3» νομῷ 

νι οὐ ωδνα ; ) ; ἢ {τὶ πῇ αν δ η ἑάο.. 
τλχοις ἀργὶὶ μήδεται δὲς τὸ τὸ οἰνδυλοϑυτα ἐ- Δ ςοβηϊίοηε ργααιῦ, 1ῃ 14ο- ἰμωνώ χἰδηραν 

ΣΝ ΠΕ 1 ΠΠοο δοεἀδεγορυόπης (οηοςη«᾿ ᾿Ἰω ρηρι 
οἷο ἃς ον ις τοΗ [τ ἘΠ 4. οἰμν, Τὴ {ε|4 ἰρῆιις φαΐ ἴῃ βγη εἰς ἡ ἰη- 1 ψνβηνα, αὐβηίμμν " ἡνηνάμέδάμης "ἀοίοιέγγια). 

ἈΞ βετίθ ἐρβυιοι ὃς, 
ἐμὰ [ξνενενα ἤαμετ, βγος 
ῥιερ φμεῖα (ρηβινε πῃηγ. 

π ΩΝ δὲε ἀμ ἐπ βγεγ ΑΝ 1 Ἰ 

ιο εχόρο ἃς. δ Φν: τὸ. Ἢ ᾿ Ἵ 
φαθίτωε ἐπ {Π ΠῸ ἐκ... ΤΣ δου ἣν Ἢ] ἘΠ ἐπον τΝ 
ἀοίοιιιν νει καὶ ἤγολοται ὴ αϑένων ἀδελφός, {τιεῖυς 34 ὀδέηδυπι 'οἃ ας 

ποθ οος, χηὲ τῇ σῃ γνώσει, δὲ ὃν Χριφὸς ἀπε- "(μι ἀοΠς πιθοῦ. Ὁ" 
θνη, πιὰ ἰδ: ΦΡΘΡ Ὁ ΕΒ ε θα {πὰ ςορηϊείϑης ἔτα--} 
τες ιεετηξ δ: ἂ Ὅν ἐ , Ν , ; ΜΠ ᾿ Ε 

δυπθφεαδάηιν Οὕτω ἢ α μαρτανοντεᾷ οἷς ποὺς αὶ. Ἰῖε μὰς μηπγηγὰ5, ΡΓΟΡΘΓ ασηι 
ἥ ἱ ποῦ ΟΜ ᾿ , ι ; ΓΙ 

ηυΐ!ά ἄνω ἣλῷ (αὶ αὐ σύγήοητες αὐἿὮὉ τἰὼ σμωυεί- Ομηίίας εἰν στογιυψβ, ϑετὶ διὸ 
ιεε ἤϊ γε με λδρ, ἰοοἱ δὰ μμϑ θῶ ᾿ ἫΝ ᾿ ΔΆ Ιοδυῖςιῃ Ρεςςαῆϊος ἴῃ ἔτα-- ᾿ Ἴμαιτει, (σ βετκμμξιρ ἃ. 

εἰκουηεσαι!ά, δηδι ἀϑιϑθύσων, ἘΡ Χοιρὺν ἀμ ρτοῦ πεκος, ᾿δκ΄ νιυϊπεγαήτες ἡρίουιυπη ἡρνελανη εο!θ ϊοβεππαι, 

Ἐν τυ μσευ ππδτοςς ἠθδοκας : ι1.’ Ἰοαπίςἐξητίαιι ἐπ βγιπᾶ, ἰμΟΒεὶ - αἱ ΊΡΡΘΟς κούρα : 

“πριν Διόπερ εἰ βρῶμα φιωνδαλίζει τὸν᾿  ἰβμπι ρετοοτῖα, τμπρισεεμ. 
μβιανα ΗΝ ἀδελῷόν κου νοὐ μὴ φάγω χρέα εἰς τὸν “1 “πβΩυαρτορτετν [ἰ εἴτα οἷοι} [} 0 ρδωραϑο ἑαγηδην νην 4- 

φμιρβοιτίο οἱ ὦκα, ἵρα, μιὴ τὸν ἀδελφὸν μὺν σκανόα: - [οη]ὁ οἰ ἐγαττί τποο, κὭρη εἰλπὶ βϑειπμην,ηε βη αν επὸ πγδηπν 
ἀπιδηιϊ μὰ »να ν “ ἐν οὐρδν ; ἡβαρμαίίχε 

ζμιέ ὑμμὲ ἐὰ γῶ ἫΝ ςατῃςσϑβ παιοεγηπνης ἤπι οἴη γδὴ 
εὐϊιράινι ἃ λίσῳ, : : ἰὸς 
“πιο! ἐξ ἐστι. " ; ἀϊονλφ ἐγαττὶ πιςο. 
ἡνβιην ἀὐφάν εν ἐν Κεφαμαιὸν “. ; Ω 15: Οαρ. ικχ ΦΑΡ. 'κχ᾿ 

᾿ λων , ἷ,,.ν ΝΣ . Ἵ 

ἀρουμοοδ ΚἋ Υχ εἰμὶ Σπόφολρρ: ἐκ εἰμὶ ἐλαῦ-} πε Ἰώ Ὁ Ἀόπήϊιο! ἢ βὸ ἀφ. τυ ἐσψα ᾿ ἀδδνῤου τ Τὴ Δροϊϊοίις: Οη [μποίνϑενὶ 
4εὐδπεὶ τιρί “πϑοζουλ Δ σου Χριςον τὸν Κυ-}]  ᾿ πόρης [πὸ δ οτ Νόῃηδ! Ἀμρ μεβοινε κὰν 

φἸδοειν 4υς 
ΠΩΣ ἢ: δὲ . : Σ 
ψ ἢ, ἐδηυο ναι ἢ νει (εἰδηιία ρεχάϊευν εἴδει, ἰη [Δ ο' ὁγωπιτοιρίο φςζυ πη ς ἐα ἐι δειέπνη ε ροω πιάδ δὲν ΠῚ προ ἰηβεινηι εἰυν τοπίοϊ δε 
δὰ περί υξέπάυπι σου ἤτηνδιειρεο 400 ἐεευδηάο (μευ ἰριξ οελπν ποεεοιι ζυνίμ} τς Β Αἰνὰ δηιριἱβεϑείο εἰ " 

ἴω ΟΝ νρίωπι τοάμη δαὶ 6.η 6 γυϊξηι {{π| [μὲ σαπι ἐπ ἄμτοΐα τα έμπι ἔμεείδυ οἰἴς πα οφοη ἢν, 9 (ρπευέο αὐπα Αυ]υε ἰη ἔνε ἱρίων ρει. 
πϑ. δεϊριιγπενίδεφιυν δῦ Αἰνὶν ἐχίρονε συΐ (εἰς ρεϊοερίς οοα (ωρ}νεἰδειπιαέπι αυἰάφιν ἐξο παυΐε ἐπ ρειρειαυπινίχυς οαπδὲ ζατηὐε ξεη ει 6 δοῆίηει 
ηοὰπι ρειοιπἀ οὐδε άξην ΝΠ} ἔι διε τ ἐο ρεαθει δι φάνναν νει Θεῖο ἰοτον εἰ ἐξηνροιε ξέξωοιη ἴα (ταιεῆε ξεδείδην ἐσιπιο δεῖ 8 ἐἀτηίδυι ἤθη γυσὴλῃ 
: Απιδγυδηὶ δα ίων ρεοκίσδίσευς ἐπ ρεοροίνλ πγροιβεῖ ἰΔο!οιμγτοεαπαίνο!υξδι οαποίυπι ἰῆοι ὧπὶ πιδίογυπι ςφυίαπι οἵ οο ει Φ ἤσιυ! ὃς (οἰ δι6, ὅν 
φεοαυδά ἂφυο ἕυϊε σα Ῥυξετοπς φοτί οι ἢ τε τ σα φεὶ ἀδοούδις ἑη ουἱυίφυδιη κελεί πιο, ρεοροοίε "τ (εἴπ φιοἐχεπιρίο,δς φυϊάεην ἴῃ ἐς ρεξηὸ ὯΜ 
4 πειοεϊλιΑφί εἴδη. Φα ἐς νι οχιὴε (δολίου πν,ἃς ρείπγυτα ἐς ε ε(οπλ. δἰ ν᾽ παιΐτ οι Ἀπιϊμὶ νὸ, εἰἴς "δ ς. ον λα ριοίπεεν ο)}ς νοῆτα δἰθετεδιΕ γεὶ ΩΝ 
τ τ δί εβο {ἰ εενεὰμν ὅτ ξείδαν Αρυι οἷν." ὃν 5» - ᾿ ᾿ 

-.- “»- --,.-ς-το.........».»...... -----.- 

{λέει αἴ φονν, ὐφερυμίϑω. [τ οαρ᾿ Πςπάτιπι εἰἴϊς μος 9. ἰὴ υἱτῖο ροπάτουσ : Ἐἀβιβέαπάϊ νοτὸ,ντ ἀρυφ Ηεδυχοενοω 
νοῖδαπὶ μος ἐπ Ἰοςο, αρρατεῖ εχ ἀπείτῃ ςΙ. Ν αἱ, εβῤεύετννν.,ς. δὺπε τ} {.8υ παν, ) θη τοαιοτὰ (νος γπὸ Ἔχςοριο ἰοςο) ἐς 
Ἐπί, Φρήγηοι ποόΐ ἀεεβ. ἘΠῚ αυτό ἐπι ρίνις νεἰ πῴηυς μὰ-  Υἱθο ἀΐξατιιν. : ; 

: ὑεῖς διΐ τος [ρίγικυαῖος γοίςοηἀἴ,4υς Ἐχρ! ςλητι ἢ δ.1...17. " Ἅρμα ι5}.4 αεελια λλ τῷ στ γνώσει δειτίηςπτ  λάγειν 
᾿ 9 Μβμὴ διοά υοδῶὼ {ει ἐ{} αὶ ἐξευσία ὑμδα. ΑἸΗΙ ἐξευσίαν δυπὶ πολ εΐταυ, ΠΟ λυ τοι δά Ραπςιρίνπι ἀὦ ἐγῶν. Αδυμάκὶ 

νοτιετὸ ἐρπίςυ! αὐέξοτίζατει), ασυκστὸμιις. ἃ διω όμει ἀ(- ο Ἰϑῆνς ρισροίτιο ὅ3) α Ηςρισοόγιηι Ἰάϊοτίτο αιιοη 
ἠἀϊηξαν Ηἰς γεὶ ὃ ρίασυίς να ροτιρίνγαι ροτρ οιίτατίς και Ροίιννυς Μάτι 4.1) 8ς εν ρυιησὶ ἀουΐς δ Ἑτγλίμιο μῶν ἢ 
Ωνεϊπβὰ ἡ Ὧν ; ΩΝ εὔιλπὶ ὀαρσιπηεινίως δγαῖ ἀγτφι ιν. ᾿ 

192. Το, [1 ἐεφοδεὶ μὰ μνφά νη σε τὸν ἔχοντα γνοῖσιν Μ αΪ λιΆ. τ Μμιμεναηιδ'γ τύστοντος, ΨῸΪΣ, ἢ ἐνέμἐφηῖοε, ἤοη (τε 
πατεῖς ῥιοπὸπηςὴ σε: (ςἢ ρεγρεγανι, νῖ οὔϊε πίε ρτοχιπιὲ εαργοῖϊό, [Ιηἰς Π βοηάιηη σηίπι εἰΐ εχ δητοςϑίίεηις ςοπίω 
(οηβεῖς νου ἴσας, νΌΪ ργομοινςι σε Ἐαργιμντιτ, 56} ρτς. ἀἄμςπς. ΕΠ ἀμτοιη τη ἤατο της ἤππηρτα φυδὴ οὐἶεηάίουδε 
τογευῃα θη ξοἷτ νὰς ἀγοῖο2} τὸνν αιλ τ ἐμιαιο πογδιιῖ, διΐπηας, ρετίπάς ἃς τεῖις ζογρυ: ΔῊ οἌτυ, ἕτίιις ἀυρίες 
1π|εΠ|ῃξε νειὸ ἐραθὴ Ρισάπτιῃ φιδὰ μοὐκπ) αὐ εἶτ, πὸ πιαίυπι ἤπυις δ ςξζδην ρατίςπὶ ςανίατ: δὲς γίνω ΤΑΝ’ 

: ἅυιτεα ει (ἀτὶς ποτὶ φιΐά αοἰἀτἐ π}Π|άοαο δῆ π4 πρίων ἀωτεὶ "' νἰπενεῖ. 5 } 

υοῦ φύαυΠΠππὰὲ ροίδοα νι ἰΔοϊοἰατγία ραττει Θθηρθ.  {1» οὐν δέον, εἰς Χριροπ Αἰπιυτοιτιϑ᾽, εἰς Χρις ἐν ροήϊαπι 
Ἀροϊοῖκε. Ηυες ἀιξεὴν σρροιίτυγ αμὶ ἀίείτυς ἱηβτπις, ο Ῥυτξ ῥτὸ ἐν Χρισωῖυν Οὐν Ἔν αι αὶ δισαηξιις ἰη ΘΒ ρεςο 
ἔνις ὐδι:ς δαῦφας ςοηίςισπιαπν (Δ0}}, ἰὴ οἵδ φυὶ ἴθ ᾳοπεῖς ὠατο,αυ ροόςδης ἀυπη Ομ εήξιπι ργοῇις αειτε βευν ροζίας 
αὐθπυὲ μώται ]οϊοεἸιγτίς νείον πι}]ο ανοάο Ποοτει]υοί τὰ- ἀἰσυνπευγίῃ [μος δ υἱ φυμαι μος σαν μαεης απ δήθν 
πιεῆ ἀαύΗ ὥείαι ἐχειπρίο ἡἰυε ἱπάμέξυς φυδαὶ εἰἴειη Ὁ ροςςαπι, δ. ἀρείο εἶ αἰτετα εἰροϊείοι εχ αῃΔ ἐπι! ᾳ,- 
Ολο πίη ϊηιο τυῤμίοιτια ποιτ ται νενιτίπαυς ρεοδο- τῶν ἰνυΐυς οἰξειήμιηι για εαε ταν ἐπι δΒ τὶ ̓οἴἴλῃι δγτα 
τυ οἱξ ταν ὃ ἢΠ0 4υἱ ἐο ργαίεχτυ, φυὸά πίοίνιν οἰμι! ἡπίσγρτος αὐ ἀἰάις ἱΠ[ρν] ἐρβν, 
ες πουπτίεμθυϊεηϑνλυάσαι τη ἰρίο ιδοΐεο αἀδμηηδογειτθμ 4 Οἤονβίεωϊο εβ [να τῆν πνεο, σχρινδαλίζεο τὸν ἀδλιλρέν 
αὐ ἰαβσιπο ψοΐ ἀἰπθίξοπῖς ἐσηίςιεητία ἰάςπὶ δὐΐοατ, 2, μὼν, Μιὰς Μαῖιν. ξαβις, γετία 29. ΕἸΠῈ διιζεπὶ ἱπειοᾷ,» 
41» υὐοίοι" ἦν οἰδωλοίῳ 1ὰ εἰξιἠοίοτα τι τοπηρίοιρυτο ἐπα. ΒΗ ς ςομιπν {προτὶ ἀυτ ἐπηριιάεπτία 4ιος ᾿ς ἀοδείὴε, 

Αροίξδοϊιιν ἐκ ἤάεϊπιπν ἐοιιςτυ δίας πιαία  ἶς οἰδωλεῶν ποη ρυάει ἀὐἰδυεί, νι ἔνα: ἀοῖς ιοπὶ ρυκίεχδης ργοσίαι [υ- 
νοοτς νὰν ὁφν ἄιιξ φορὰ ἐἰδωκά ροτίαε αι πὶ ἀγάλματα «τι είοπά! Ππυνάνινοι, ἃς νἱζαπάϊ οἠξδηψιςιΐ πιεῖμηι ἐν 
ν 0} ξέλμα ϑι εἰδωλόϑντα ροτίυν τι ϑυύϑυ πα, φια νοςαθι)λ τἄπίδῃ φοπτεῖ ποη ταην ἧς φυστὶ, αύνδυε κοδυ: νῷ ἀμ 

ὑμην ρτοίλαις οταπὶ βϊ τι γυνάαπη τάπνφη ἐπαλινηῖ οὐδ ω- }ῶ δελμνυ, υλιῃ υΐδυς ἢξ ποδὶς ἀδιτιπεηῴυπι, πα αἰΐίοε οἷ, 
λοῖον ἀςζ ρει ὕγο ΡΣ ᾿ποπί νη 40 ορμὶς ςοἰεὈταίνλπτιτ. ἰκυιάλην ς ᾿ δ 
«πα ἀσεϊλγάτο ταδὶ ἀρρντὰ γιξοτυν ρεοῦαθης. Εταΐπωυς 
νοιὸ ἀρυυ ηδ αὐ πρ μα μιὰ [ε ὙΠ εἰδωλείω ἱπϊεγργεί,» ΙΝ ΞΦΑΡΥ͂Τ ΙΧ. 
ἀὰγ πα οριο εἰπιυϊςτοζυιη.ΠΠυἀ φυ!άειη, ἐοηδεῖ νοὶ ἐσ οὰ ῖ οὕδοίωι ὑσόφολφε. ἰςα ἐἰδύτιᾳ; γυϊξ. 
μηϊοτία 4μλιη τεἴκες Ἠεγοίοιυν τα (Το ἐς ΟἸεοδί δι Βιῖο Κ)ς ἐπυμεβήνος ΡΣ εἰὶ τον, ἀξ οὐ ἐκ ποκα Ταὰ 
86) γεΐεγον ἱπέγρ ἐρίωπι ιοφιςε τεπρίιπλ ἰοἰΐεοι βιηῖε ο- ὀ τείλιυς δίς ἀῶ ππεἰνύε ρεοςεύίε δ' κἀλειο,φυνιη πιδίυ οι 
ἰσπηΐλ (ορβείστιμ εοηψίυία αξίϊεσε, αμοὐ ἀρρατεῖ εχ Α- ἀροβεμῆ, εἶεν “πὶ Ἰξέμιω, δι τὰ βηδηοι εοηυοηΐξ ρεὲ 
εδορίνπο ἰῃ ΡΙωιῳ πιὸ ἰοἰεήησε ορυΐας (οἱείλης ἃ (λοτιῆ- ἐὀἰειρωσιν τεϊροηϊο ἰηςρίεον ἂν Αροϊοϊκευ, νε ριορίμ 005 
αἷνε ἀιίριςα τί. δι κδένε ὁ μν οἰκοδοροϑήσννα, ΜΙ δι Εταίπιυν κιραιο βείον ἑηίμι ἀψι: ἀς Αροίδοίδιυ ἰυΐς δυκὰ νίὴνα 
δὰ γεγθυπι,, “πρφήβοωδῥιων, νὰ δὶπον αἰ δὶ. Ηδϑυίπνιν τᾶ- αιἰνεείς 18 βοιεπεεπις ἀεπηην ροῆεα ἠὲ Ἰἠνειεαῖε δά 34. 
᾿πεη μοῦ σέο ρεείρ ειντλεε τατίοπεσι, φυδὰ [βευελάί 9 ἐαεἰρίεητετῃ, ἱ, ἰδδειατίο δυξεαι ἡοπνιὸα Ὦφε ἰα Ἰοτο ἱηε 
υυραδίυτη, φρά ειτι ἔγκ Πλείοηίε γαίοσε,τυπὶ ἰα ἰλυάς ἐσ Πφς Πδειαοηωῃ ἐ 1ιοξ!ε ςεγεπιοοι, 

--- 

4γμὶ 
Α μ | 

᾿ β 

. Ἐ]) ἄλλοις οὐκ εἰμὶ δσοςολος, ἀλλα 15) 

΄-“᾿ Φ. Ἴ ᾿ , ὴ 4 ͵ 

καρπὸν αὐτὸ οὐχ ἐάδίοι; αὶ τις ποι νοι 

ἀΐ ηεποι ἔτειεί» οδξοίοιφα, Ὁ 

“τ το .....ὕ.Ρ.----.. 

ΑὮ ΟΦΟΚΙΝΤΉΗ, . 129. 

δμον ἡ ΑΨ ἑώρᾳκᾳ : οὐ τὸ ἔργον μου υ 1 Ι1οἴαπι ΟΒείξαπν Τλοπραιιαι ἡ!- 
53 γεν ᾿ 

ες σον Κυνρκῷ . 

᾿ πο ὃ 

“αὐμῖν εἰμι." γὸ σφῥσγὶς τῆς ἐμῆς ὃπὸ - 

φολὺς ὑμεῖς ἐξε ὧν Κυρίῳ. 

Η ἐμὴ δπολργία τοῖς ἐμὲ αακρλνου- 

σινγαύ τη ὅς 1 

Μὴ οὐκ ἔχομϑμ ἐἴξουσιαν φαγεῖν χῃ} ὁ 

ΠΕ; | 

Μὴ οὐχ ἔχομϑυ ὠξουσιαν ἀδελφίω), 
γυωῶκᾳ αἰδιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὡ- 
πόφολοι, κα) οἱ ἀδελφοὶ τῷ Κυρίου, καὶ 
Κιφαξ ; ᾿ οςΣ 

“ἄς ΟΣ φ 

Ξν ἘΣ ν ,' Ὧν " 
Ηἰ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναξως ουκῆχο-] ς 

υὰν ἐξουσίαν τῷ μὴ ἐργαζεῶαι : 
’ ᾽ ἡ ᾽ ΄ ᾧ ὯὮΣ “4. “τὺ ᾿ 

Τίς «ρατεύεται ἰδίοις ὁφωνίοις πο- 2] «Ὡυἱβ᾽ τυ Πτατ ργορες ΠΡ ῃ-} 7 
ἀτ:5. νηφυαιῦ (18 Ρίδηται ν!- 

ἀοδηπι. ἃ ἐς ππυέϊὰ εἴς πού ς- 
τ; πῖς φυτεύει ἀμπελαῖνα., καὶ ὧι τὸ 

τε λει ηῦ ς Μονιδελσηιτ Αρθῆοίος κ' δ ντοιπάνι Δ) εἰἴς ιοά Τλοειοηῖ οἤεμάϊι 

ἐοὶχ Τταϑτααὶ ἰάδόογωμι ἔγυδιθυε», ἃ ραποτος (1 σισρι» ρεσσοιτι ντᾶι. υ 

"το... 

«ν᾽ 4 »νἐώρμκα νος πιρς τὰ οαἰτα1} συλττις τ πλσητιο λΔᾶ. 

2..7, ἃς ἕακὰ ,ατοϑεντ ὡς ν τς ΠΠιη δτορβαπιις (ἐἀ τη ἐα- 

Ἰις, οι. 7. «δ. πς ἀις ἐς ταίλριατ ντ ΟἈτιῖι της ηι 

αἤδυς ντ ἰπ τοστίβ ἴταῖῃ φυστατ. 4 1.» Ιονοιηϑ ὃ ἐν Κυ- 

᾿εν μὰ οἰδ, ρεγ δοππιπιντιν νι ἰνᾶς τάτιοης οἰποῖ ας αιοι 

τος ἀΐχετατ (ατπὺ οραῖς εἴς ΝΟ] ορὺς ἔχιιπι τη Ἰλοιηιηο γῸ 

ἀαϊηυοι τρίς ψολυτι τα Πλόοπηηο πανβοατγαι, ηοά σης οροτᾶ 

χπιοπουοίη Ουο ςουυμίωνο. Οατογαμη δας φίσῳ ’ 

“ φιαθίο, ιοιμοάο αὐ ττγις γτουάαια οτ πο τοτς δ τὸς 

πιράϊας ἐρεξχαῖ, (δὰ ρτορυὸ ζολασγεῖ συμ ρτοχ πρὸ ργςο- 

ἀκπυδυιςιτοροπιτοιιον εἰς Αροπαίμν Οογιπτμις Ρτὸ ἐχ- 

εἰπρίρ οἴὰς τηράσγατοπις σαι τὴ ας τειμαγοῦατ τη τα 

πεΐτο ττεθοτις πυώθηοητη, 10} νιν} ἀςοςάστγοῦ τς 40} αὉ 

νἰοίου ἢ γῖς το ὁ γατιαι ἢ ΔγΠΊΟτα ἀΠιρόδαπτμρῖς νοτὸ 

φιολειιπιοίο νίταπι ἴῃ ἀπίογιπιοιν Δἠ ἀσαρεθιηοητο να ον} 

τοιοι νη Ἐςο]οβάιιην (ἀῆρται νήμοτοτ, ᾿ : 

1 διζνιενννσ φραγὶ [4 εἰμ }ν ἴα αυὸ ςοπβγηγοῖογ 

ππεὰπὶ Αροϊζοϊατιιη νετγὸ εἴς Ῥσημπο, | 

4. νιν νε μν γημὲν τοῖς ἐμὴ αὐακράνφυσί. "» Ομ ἐἰς τη, 

φιλῇ υνάϊοες ἐς τεο, αιαἤπιοη οπὶ ̓ναθεητ. ΕΠῚ ΘΠ τὸ να 

κεῖνον ἔοτοηίς νοζαδαίασανε ἀιχίτους Α ἐξ. 4.9. 4ιο4 ἐς μὲ 
ἀιμτια νίυγραιις Ἀροίϊζοαίας ενῖ οὐττον τρλλατ- ϑὴε 

ποίδγεῖ 4ἱ νρίμις ν οὐδ ηοη Λη ἀποπιδη νοοῖ ν 4ι4{| 

ἰάιοες (σάοτοηι ἀς νας οδυϊα σοσ πιτυγ αἱ σαῖᾳ δι Εταίι. 

ᾧῳ πια ἐπίεντος ἀπ) ἢ (τὶς οχρτοιῖο, Αι νίδων ρὲ Δημάιέαμι. 

φιο πιοάο εἰίδτν ςοπιοττίπνας Πιρτάνᾳ, 1. (απο ον νιε 
«υρίογ φηὶ. αὐ φιά ταν πείζιο οὐ ἀϊιστί τιληΠδυοης Π18- 

ἐνὶ ἀεϊεξχατος, 41εἰ.» αἤτη ἔν. τα ςεήσηις νἱς- 

κεῖ νεγουϊο Ἔαφταίίι, ταχὺς ἀθαὶς ἃ ποσμθδος (ο- 

αιεῆτι δἀννψιτιτ. ος . ἊΝ 

4 Ἑάενο (σ΄ ὑεϑετε " Φαηνὴν κα πιεῖν} κε ]ο αν εἰ τοςῖ 

(μπιρει. . 

4 δονονεην ὑκονεπι, αἰ δὲν φῦ γα“ αν Αυΐοιια, δέν νέγοην 

βιοιεην ρογας το ουλην οτάμηςιζοητι ΘΙ ΠΉ01} ἠοἤτοτγητα 

σαουρίλι τιν ἃς ΜΥΠ ΔΙ σι (ΤοΌν (εἴοιν. "ταστνιν, δονονφπ 

πιμ γε». Αἰάιι ὁρσιῖςις γώ βοιας ἀθτο βΎΎΤαΓ ν χοὸς 

ττην, τρε ρα εἰχπιατ, Αροϊοΐον ἐσην τατον νου ΓΟ ΜΝ 

«οὐδ ιο εχ ἴον ΑἸΙΟΘ}}} γιυνα τὸς ΠΟΠΊΟΙΣ Δἀῤφπθαν νοι 

εἰἴει . Αὐἀἰδιτιμι οἷ ἡριτυ δᾳυοθιλι αἰιοηι θα οι ον Πα: 

ντογ πο εἰΐει, οἰτοιημάσοδες ΑΡΟΙΤΟ]ν Ἰονοὸ ποι ρὸ 

τυΐδης, Οὐς δατειη ἀδελφὰ οἱ ῤονονενν, ἀἀδιάστις . ποὴ 

δΔ οἱξ «λυ ἡυλιτ νοςρα ομλθνςν ἀπηηλητν ψιλά να: 

“τὴν ἐὐηξ εν, αἰιτσι τῆς Αρο οΠμηθοὐὰ ας ρας Οἰσινοιν 

δ 1 Γιρομ.δὲ Ραρινυζίμε ῃ, Ν ζεθα ὁγποίο, δι Αἰἰναιιλ- 
ὰ 

5 "15 Ὥοη {τ Αροἤοϊυς, 
141 ςοὐτὸ νοθῖς ἔμαν. πᾶπν Πρ}: 
Ἰυύπηροἰτοίδξιις πιοὶ γὸς εἴτις ἴῃ 

'π ης ἰπαμίγυιῖ, ας ς[τ, 

4 Αηποη ἴἴοςε ποῦ 5 οἄἰεῖς δι 
ὑ υτςοὺ ᾿ 

Απηοη Ἰίεοῖ ποδὶβ ᾿ἰογοσειῃ 
νχοτοηὶ οἰγουἀπςογονν δ τ ἢ !- 

45 Αροίτο! 5 ὃς ἔγατερις ρὸο 

τινὰς Οςρ) ᾿ς : 

Δη [Οἷἱ᾽ ται 8. ΒΑτπαρα ὁ] 
ποπἰποςτ ἀὐῃ Ορογατιὺ 

'΄ς σοι Ῥαυλης, 41 μος δάξεττγεῖ ντ ίς οδεπάστες ἐς 

10 εδιιίᾳς (ετιθατίγα! ἄδηὶ 

ὴ Ομηΐθωνν 1εζην 1)- 
᾿Ιᾳπὐποπιυιη νἱάι ὃ πόηπο οἱ |πρένηνε ποβγωπν υἱδῥπόη 

; ριὺῖ πγδίια νὸϑ 15 ἀη Ποαλ- [2 ἘΜ πρενήγυο εν ἐὰ 
| : Τροννδηο). 

Ν 

5ὲ αἰ ὰὴ ποῖ [ωνν προ- 
2. |οἱων [οἀ ταπιξυονιν [ωπ. 

ηάπ) {ἰαστηί μην ἀροβο- 

νυ) οπιΐπο. ἰδβιῃ πϑεὶ νοῦ εβη ἐπ [)υ- 
᾿ "8840. 

εἾ {Μὰ ἀείοηῇο ἀριἀ οος᾿ ψν δὐδα ήδη πἶὰΣ 

͵ 

Ν υπὴῆν δ ποὴ βαϑεπνω : 

“Ὁ ὑνδεηά ὺ 

Νιμηπυίά πο ὑαδ εν 

ἐνες [)οηνηοδνζῦ Φερμαοὶ 

ὁ ἥγε ἰπίενγοφάηῖν κε} Οδήτει πόδ 

ἵγάι τὸ 2451» δάδπμ, λει ὁἐϊ- 

εἰ δα: τὰ ίη πὰ 
ι εἰἰ, νι οί: 

βφιεβ αἴφην τπρη μοαηάν ἡιιν ἐς πιο 
Αροίίο μαι 
ἠυῦθιιλτε, νεὲ 

" εἰἰᾶπι δοι αυι 
Ροιβαιξ πνωΐδενενν (ὅτο- ἤος τευσοαρε 
τῷ οτεμπάμεενά  βομε (Φ' ἢ ςοπιτουξιπ 
εὐ . τ βάπι, (οἸ δλπὶ 4ιετὸ κἤροβοὶ , κ᾽ βα μαβλυ γὴν ἐς 

4υκ ἄριιἀ εοὲ 
Ρες τε ἔχίε 

παὺκ4 ποη βαϑενοερ ροῖε- 
μεγοβίμε Βαν. Ὁοπήπυς, τές 

βοῖει μος ορενοηδδδ ἃ εἰς Οὐυπὶ ὃς 

τ παν ΚΟ  Σ δεν ἢ 
Φυν πιίῥεάι [εὐ βίρεν. ἡ οιὰ Αροπὸ- 

ἀϊιν υπημάνολ]μ" Ρ πι48 10 κ΄, σὰς πο Ἀὶ 

αἱηφάην ᾽ ἀε βυξξη εἰμ τ ὸπ Ἰι ξαινη 

πον οὐ! } ἅν ρα{τἰὲ χτο. ἄϊοο νείε! ἰάο 

ἸΠΔ δ 

Ἰοιθγεν, (ςἀ 
| : : ς τορος ἰαδοιὶ- 

νυς (Ππεπιαῖ, 114. ς δὴ δὸ νχοιοιι δ ᾿Δπὶ ἴδιο, φυοΐ ἃς τα] σε ΑροΤ, ἃς ποηγίπδεπι σαππὸς δς ἰλςοδυ: οοξηδι! Ὁοπιίηὶ δι ἰρίο Γειεὺν 

.--.-.-...»...ὕ..............-.--΄.... . ..ῦϑ0ὺΚὩ.......----΄- 

φ 

ἤυς κά Ὀταςαπτίμπι. (οἀ ἸΔεπὶ ἀςοίατας πος ερίτμεῖοπ τ- 
ας πιρίω, Ιά ε Βάεϊςν ἔπι ΟἈγπιδηλπι, ἀείπάς εείαπι 
{ς ςοπμποπάλτις ΟἈγήμδηι ςοπιὰσ) Βοποίτας. Απιδτο- 
ἡϊας ργὸ ϑδογογοπν πηρεγοην ἔν σις πνρέφενει , ᾿οηττα ΟἸΉΠΙΏ ΠῚ 

ς ποίϊγοτιμη ςοἠίουηι βάςιμηη ἐο ετίαπι ἀεζορτυς φιὸά ἶνας 
εαρίνςατν θη Οταεὶς ((μοἱιὶς, ἀς πγι ειδιις φιιυίάλπι 
Ρης ὅς ἀπητδις, αυα Αροδοίος αὐεξεασληταγ. δὶ ἐχ [μις 
ἐιουϊτατίῦυς Πς ἀβκνδμδγαδαὴς νντρταάιολτίοπι (χελτις 
νλζαάτοητ, [ἃ νετὸ τεξεϊ μευ επί ντ ἀοξεηιις Ρ. Μᾶτ- 

τοτγτ Οδίξιιδιης } οα ςο υδά οἰυίπγοάί πιαῖγομα: ποη ἔτι ἢ 
ῥ»τορηὰὲ ἀισοτοηταν ἂρ Αροΐτο!!ς οἰτουπάἀυοίηυυπι πος ρο᾿ 

στῖις πελλιπε τὰς πιδττί τῇ νχογεην αὐ δοῖα [πῃ Δη 0] 1 πη, 
Ὀεϊμς εἰαΐποάϊ μναϊῳ δος Τοςιρ ςτίδιις Εςοἰςἤα ηοα 
βυἴει σιλυάρας (εὰ (δ σαατα ροῦας, [τις ἠν τὰ ὥςε- 

το τς 

ἀςςς τς νὰ τἀςελιη ἀν λρτὲ ἀἰχὶ ,ἴη Οταεὶς σοάϊοιῖ- 
υυύς (ετιρτασι οἶς γωμῶκα Πηῤι[άτι πιιπτοτο, ἢ Οἡ γιω αὐκαι- 
ἩἸογουγπνὰς αὐ ἐφυληρτι, πρηίέεγει εἰ Δτ ἰεβι: 

{τσ πιοῖς ἐοιταῖ πὶ Ὀδύτνιμι ἀετογηιοης, νὰ ἰια 

ἀέποη ἀδυκφίω δὰ αεἴσο αυλδ, 
Τεοΐλση Ῥαυ] Ἄγοῖοπι,, ΑΒΕ ς ἡ ἀλτίι πὶ οτιάπι ροίιςα το- 
Ἰλταιπ,γοίσγυητ, ρίμιν Ράμ}} οπητεπ) πο ταητὺπι εχ ᾿νὲ- 
ἤογὰ ἴνυοας πυπημάτῃ μος Ριστςγλη ιεὶ ,οἰο εχ μος ἱρίο 

ἴοςο το ΕΠ!Ππτυγμα 4ιο ας ρας βαυλας πιυ]οτοῶΣ ἀίς μῆς 
Σ΄ εἰτουμάιίληι, 

6 Νίοιν ὑρεγην τοῦ μὴ ὁργαζεϑοῳ ᾿ 1ά εἴς ποη γυεη δ εχ 

παπυλι Π}} ἀδογοι πὰς ἐπιπιίείς νἡέλιπι τοϊςταῇϊδ τεχεις 

Αὔμαρ. τον 4. ἤσῆυς μη ἐρχίζοίθευ ἐς πηβοατ ἰη οτίο ἀς- 

ϑοιονι σφ }}}} πτοτρτοΐλητυς ἰςὰ δά πηλπυάγιας ἄττα ἀφ. 

φοταχαῖ το κιτυγν υἶᾷ. δας θρετανά', νὴ οὶ δος ἀϑεηά!, νά 

«πουπάἀιξγίοηςπι ν κοῖς ἧιος τοξστατος, 4υδ! Οτα ςὲ (ςτὴς 
νὕθτη {{ τῶτο πρεῶν, “οά νὶχ «οπυξηιαῖ ἢωης ἱπιετρτοτατίοηὶ 

νετδιιην ἐργάζεϑει ἥδε ρ αινὸ πμιοσ ρυταῖϊε Εταμηυτη μάης 
φαφοιτοιισι ἀςκπάι ρος, 

7) ΔΗ μαι πρατεύετα νἡ ε Μ λιταῖς [οἷος οἰ ιηε οχεπι- 

ρίναι Μαιῖνκο χηνδὲ ἰπ ἔτ ςοῖϑο ᾿ " 

4 Ξενρενάϊν,ἐφωνίοι Ναζμπζοηη Π πιΆπυπι, ἢς («τἰδις ; 

Ἢ λέγων ὀψώνιον: 'ϑ βιαισνκινὸν σντηρόσιον δηλενότι, κρὶ τας παρ 

χούστς ἐκ νόμου νι ἐξιώμρισι δωμιαί. [ἀἃ οἰξ, ὠν!ά νοι 4! ἐψω. 

νον ᾿ βρὲ τ{{ἀτο [γοννεηι αν πν 4 Νά» ὰ τέζε βεγειβέωμ, Θ΄ 

ἄδην 44 ἀἐφηνιαιήνην ἐκ Δ εζ’ μὐνωΐενν, νά ς μις.14.«πἷοςο 

ἡἸ]υν ετίατι δἰ ήοΑὐκυντοπηροτς ἃς ἀείπεορε, ἀεινάτιια 

βηῆς το) τα εις προπάνι ἀἐπγράπι,ντ εχ πδ.τζοι. 

Τάσει ἀρράτει, ͵ 

ὸ σου ; 

ἃ σοιηρατλεὶς νφαμμι ἃς αλλ τος Πίροηά !ς ἀοςερεὶν δ ἀρ" 



ο δὲ αὐὐλιὶ ομὲς, σιαςηρίῳ «ρφσφόροῦ οντες } τῷ ϑυσια" 
ἢ ᾿ 

Ἅ Ἷ 

ἜΡΙΦΤΙ ΦΑΨΙῚ 
ἀἰτὺ ἂὐὲ 4ι9 ραίοις σγέσειη »ξ. 

ΦΡΙΧ ἣν ρα 
“ποἰμνδευ,διθα τὸ γα λαχτας τὴν πόίμφης}ἢ ἐπι, (ν᾽ ἀν ἰφξς 

πη πιδμήμοβιὶ 
χὰ 

"α} Ἰάα]αέϊε αι ςρὶβ ἤθη οὐ τὸ μι 

περ ἜΘΟΣ ἌΝ, ᾿ ΕΝ ὠϊὴ 8] ,.6 ον ταρουπι ποπι ἠεν 8 Νυνὶ [εὐηάινο τ. 

πὶ τ ριθξετς Με, ὍΡΘΘΟΝΟΙ ἐδνήμον λῶϊ ἡ πτ| πῶς ἀιςοδηόηης ετίατη 1,οχ ἢςς μιρήφεφν ἐτεμα α 

ὑαὶ αἰθης χα ὁνύμρς ταῦτα λέγοι; 69ΌαῸΞ ἀἰρεὴ τ ΤΩΣ Ἀδν [εαα βαρ μμρδα 
δυδιοείταιςπι πον αν κεν ων "] Νδπιῖη Μοῖς [μπρὲ ἔςτίρτυπι 9 διήμβ ει ἐπίτελη Σὰ 

εἰρρψβε δέος Εν γὺ τῷ Μωσέως νόμῳ γέγραήίαι, οἰϊ Ν ου ὉὈΠ μαθ15 95 θ αι ττὶ- Δ γ}», ΝΗ αἴ ρ αὐ οι 

μαπνεδὺς, Οὐ φιμώσεις βοιῦ ἀλρώντα. Μὴ “Ἶ) Ἰιυταηιῖ," Νυπι θόουες οὐτα μας 

βοών μάλει πὠθεΐ, “ΤΠ θοῦ εν 
ἀε ὑοῦ ἕωντα εβ Ῥευ 

» 5" ͵ ΝΕ» ΠΟ! τ Π|- ᾿ψΈῈ βυθρτεν μος οὶ , γτωῶς λέγοι" δὲ ἡκας}}} Δη μος Ῥτορῖοῦ Ππο5 οἵ αἱ 94 Ἂ 

᾿ Η 3: "ἘΠ ὅν ᾿ ΄- ᾽; ̓  ΠΣ 80 ἀιεϊτύργορῖος ο5 ΘΠ) μος ἀλειινιαην βδορρβνὴν; [μ}ὺ 

᾿ 2ϑέλραφη, ὅτι ἐπὶ ὁ λπιδὶ ἐγηλοῦ τ (ττρτυιη. εἰδ, Ναπιίωῦ ἰρς ἀς-  {{Π ἸΡΆΡ, ἥμουναι ἀεδα » ν᾿ ᾿ γε» .- Α] Ἄ ᾿ ὃ ὲ ᾿ μΠ , ; . : δ , 

οοτρκαδν, ἀφρτριᾷν ΚΘ ὁ ἀλοοδν,τῆς 4] ρους 4υΐ ἀγατράραγο: ἃς υΐ τι: ΠΣ ̓  πὐπδ α 

νον πίδος αὐτῷ μιατόχοιν, ἐπ᾿ ἐλπσδι, 1 ἰζμγαῖ [0 ἔρον» ἐρεῖ {πὰς ῥαιτίςορ5. [ρετορίεπαί, 
᾿ 

.᾽5:»ν εν ᾿ ἢ .ἋΡΦ ͵ εἱς. ᾿ , ἫΝ ᾿ς, 
ΑΝ Ἑξήμεις ΕΣ Ο ἈαΉ ΧΟ ἘΦΡΕΙΣ πα 7 δῖ μος νοδὶς [ρ εἰτυαία ς- 

ἐοο , ΩΣ . . Ν 

ΑἸ το ἢ οαυϑῳ ; μέγα εἰ ἡμεῖς ὑ δὶ τὰ σειρκικα [ταϊπαυΐιηιιο» πιᾶρηιιη οἵϊ Π᾿ πος 
οὐαὶ ἀπιρ]νῖ. ϑηρζσομδῳ ; δ τί γείετα ςατηαἰία το Ππογ πηυ8ὺ 
σδείομο, 400 : [ Ἰδος, τς , τι ἐξ ὸς αὐνλὴδ δι ῳ ΣΝ οτος 

οἰδπὶ ἧς ἧς Εἰ ἄλλοι τῆς ὀζεσιας ὑμδ ματεχου- 5} 8 51 411} (μὲ ἴῃ νοβ ἐυγ15 ὩΣ 

υϊὰξ μοι τ.» «Ὁ ΤΡ ας λοις, το 7 οἵηροῖοξ, 45 ΟΠ ΤΌ} 5 Ποδὺ 
ἐν Πέρτοειεο σνοῦ μαλλονημθις; ἀλλ οὐχ ελζησει-} πα εὐ εον ἜΝ Ἰπο ἢ 
υζ αἱ δες ΑΙ ν 

μοῦ ποῦ!ς Πςοῦαζ γ(ςἀ οπγηϊα 

"- 
«ι| δέποι νοδὴ [ῥνϊιφαὶιᾳ 

{ἀπιρρ ων προθγοναβ μπῇ 
βηοε τανῃαἰμα νεται. 
Τφηνμ κα 

μι Ὁ αἷμ ρθέεβαι νεβα 

ραγμείρες [επῖ, φμάτε ἤθη 
ροῖδη9 πϑιὴ[εἀ πο» Ὑῇ [μ- 
πῆμ ας ρΡοιοβαιε μά 0Μ}- 

μα [ξιβεπον, πὲ ἀφο 
᾿ Ἰεεράεενίμην ἀφηῖης Ε- 
μη εἰἰ ΟΡ ἢ. 

᾿ Νε[εμὸν φωρηΐ απ φιὶ 
ῥη [μεΥγιθ ορενμηίων “4 
ἀεξείταννο (μη! εἀϊι, γιιὶ 
ἀἰμανε ἀε[ἐγμηῖνηπ αἱ, 

ἐφη βάν οὴβάμ1) 

Ν Θπε τη ὀϊξεσίᾳ ταῦτ, ἀλλ᾽ πάντα 
ἀροςα μα αν Ὴ ἐταις ταν τα ΑλΣ Τρ ἣν, ἡμοἀ ποις ἴρς 
: Αἰϊμὰ μρυ. τ θη νά ἀμδυ μωμνωμοις τεράριυ5 γ΄ Ὡς ἱπτοττυ τη ρΔΠλ}5 
πηδυῖααν τΠ8.. )ὰ λίιῳ τῷ Χροαςφο. ᾿ ᾿ ἢ {{ιι- 

κίανι τοπιδη- τῷ 47,24 ἷ ε ν 4 ΝΖ , Ἐσδηρεϊ!μη) ΟΡΙΠΙ τ 

εἰ τ 410 δρυά Οὐκ φίσδατε ὁτι οἱ τὰ ̓ ρᾳ ἐργαζό- 1 9 Α͂η8ε (ἀιεοῖςο5 401 1Δ0Γ15 Ο-- 

ΌΓ πεν το υδροι, ὁκ τῷ ἱεροῦ ἐδϑίουσιν : οἱ τ ϑυ-! ῬεγδητιΓ, 64 Φ ΗΜ Εχ [λετατίοιμμε 

Βαμα ἩΤ δρ εἄετς ὃ (δ᾽ ᾿ αυ! αἴταῦι ἐαΠηὰ ςητ 
ζυσῃ αἰτᾶγ Ῥαγτο ραγοὺ ἔλᾳ)ς ξεἴάι ͵ 

Ρουὺς φυδιν φυρίῳ συμμαρίζονται 
ουΐυᾶσι ἈΠ}: ν 
δ οι. Οὕτω χα ὁ Κύρχλος διέταξε τοῖς τὸ 
οαΐαι!, διαιὶά 47) ͵ Ἵ ἣν “Ὁ αἴ). ἢ ᾿ τὶ τὶ ἴηι ἐν μὲ Ενδμρ εἰ ἰῷ κῃ, ἐηόϑη νωρι μα δ αγγέλιον καταγγέλλουσιν, ΟἹ Τα σ0-᾿ 4. 401 Ευδηρο απ δηπυητίδητνν τ 

εἰὰς τιλῖο ρθτ» 
Ρδεί,πδησίό ἔε φυοά τοιαιόοι Ευδορε!ίαπν Ομ. 9 νἹύπιο τἀπάσπι Ἰοςο οχ ρεείῖαπι ἐς 1 δι ΐτακξυτθ 4] πὶ πεῖν τι ῤετα Ριοξειι ἐφ Κ΄ 
τσ ἰμτὸ νιἰ ποϊυξεῖε, ᾿ 

“.--..-... 
Ἵ 

8. δειμηάωπν μον απο, (δ αἴδρωπον. ἐκ εἰς Να τ ἐς τα βεὰπη, τά εἰ ἀριιά πος Πίσπειο ργεηγεηλις,, νὰ ἤποοτ οἰ ταρία 
πὐτοῖ αι οχ δος πουμηυπ ἐοπίμετυάιης ναἰσιτ νιάς δεῖ δὶ ἀοςεῖ Αροίζοϊις ἰῃ ιὰ.12.7.δι δαΐοιη, Ῥγουο ον, Ὁ 

ψυ ρατα, δυβθενεηνη γιὰ ς[ἰ ὑποιάμνουμν,, φυοἱ οἹὉ Μ]Πλις σοηίο. 

ἄεταν ἰςρ ΠΣ Απιδγοῖις. ᾿ ηυξης.. {Δὲ ἘΜ ΒΡΟΝΜν ὅ πὴ ἄς, τὴ νει Ἧι πὶ 
 Ὡ ; : : 5 υδηγ Νητογι Πρτιοποηι ἀδγαν, τὰ οἹἘ ηρ οὐτία πη Ἐνληρει- 

9. Νμην ϑομει, μὸὴ δ βεών, ἰὰ οὔ. Νιαπ δά Ῥοιες ἱρίος ς Ἵ ' ᾿ [ ἱ 
ΠΥ Σ ἀρ ὅκα ἐπε ύραις ἜΝ Πλδ Ἰοσεπιςοπάείε!! τὰ Ῥτδάιςλτιοπὶς ἐβοικραν θυ τὴ ἡριβεϑεν ἐς τον ίψ- 
ΠΔ] ἰ Ἰοάμιαι μλιπηπια οτίπι υᾶηυς «οὐϊρίεξμιτας Ὅει Ρεάιδίοης ἰλθοσατατ, νο ψπδι Βυτυγθὴὴ ρτοίριοιτοῖνν 
του δηίω ν κἐδτσες δι τιποθ Ἐπ νε] Ιο δ πάϊ δὲ τησγατ! πόπαι}}} μλς οςοδίϊοις τι τοπτ, 

ἀσαις ΩΝ ὅγγῃ ΘΟ ἡὐοά ΑΡοΙλοίας Ππιριιοίτεν ο- 0 ἰστιις ἀςοξάετοης, νς] τηᾶς δάιπιοτίατι) Οσοαοηςπι 1:- 

πυπίιδίις, αυοα ἡ" έφοπι ἀντι ἀπηοιαηάν ΠῚ οἱ ανι]- το πρεῖοπι εϑον νὰ ἣν νκθῦα νἃς ΕΡΜΗΣ δυᾶιπι τρί 

τίς ἰσος, νοι Ἰὰς φαειη ἐρηξο Δ 8.1,δι πος σοίεπιὶ Πάριν. ἰαίροτατη ππροάιε παι, ἡμα!ῖ Ἐυαηβοἤλιπι ςλιροπαγεῖνι. ἵν ὴ ἐπέσαν , ᾿ Νυϊμᾶτα, ΝΝε φορά οἤϊενἀ ευίνην ἄφηνηϑν α 41] μεῖς {τ ἐγκοπ 

θὲ ἫΝ ΠΕΘΗΙΗ͂Σ ἐγρκον. Ἀπδὲ οπιηῖπο δά ψιτυηὶ εἰϊ τὐκλθ τ Ὁ ΘΑ τὸ ἀραθεν ϑϑ λον νὼ ϑ δὲ Πα γρΆφη. ; ποζδιμτ Εταἤηιις. 5 
Ρτοποπιοπ δ Εταππομίσαυις ρύτος ἰςηιοπεία οτατὶ δῦ. - Ἀπ ὲ μ εν αήνοίαι 
ῬοΙο] οιυμπι ἐἶπτ ροῖιυς ρου σε τοχρίνκατιο, ὔπς Ἱ [ "4.41.5 4 “το {, [ν5},} ἐν σοῦ μερί, Αἱ ΤΈΙΌΙΘ, 

"οι: ἀςοιρίατον οἱ δικώς, πὰ πὐλξαίς 4 Εἰ φω ετιῖω- Ἐκ [δετατὶφ, ἴλυς ἐο ἐσιηρίο,, μυτωνυμεκοῖς ν ῬΓῸ ΕΧ υς {{8' ἰῇ 

Ἀσμι.4.. Φ{|ἀἐς ταὐτα. Εταίην. Εφάφην͵ ταύτα,ντ στ ΔΉ γι 
, 

τα (υϑ [δενϑις. καὶ καὶ ἀκού.» τῦο ἐλπίδος δῦ μιτόχειν ἐπ᾿ ἐπίδει, τοι ρίο οὔογιητατ. Ἐγδίηγαν, Ἐκ [ϑενϊβεῖφ : νὰ οἹἘ ἐκ ϑυέία, 
με γα ϑ βόθι ἼΩΝ στη οαισ͵ γὙαὶ ἐξ ἐεροίου, ἐπιρτορηὰ ὃς αἰπηιπι ἀπρυδα Πρ ηβολθο: 

Αὐὐτούυπάας ἐπ᾿ ἐλπίδιαυοί ἐτιαπὶ μοὶ ἰοριτυὶ ἴῃ Οἷατι ΠΡ ᾿ κα 
τ πὼς σὰ ΓΙ ρίξη βοϊῶ ΛΟ: ΖυᾺΠ1 ροτίν» νας Πρ ἀπτὰς ἀοοηηα;, οὐϊάδτιοπος δι ρηο᾽ Ζποηταπο οοιἶςς, δι βιοιϊὸ χστο τὸ κρινο  (ρρίςτι βροτοῖς, δὺς τ να ἀαυπν ἐόωνη ῇ 

᾿ Απιρ  ξέζεπάα οἱξ αἰ (ςειβτατα φαλον (σαμαιτι ἐπεηυν,, οχ 20 ῬΘΣ ἈΠῸ φ ΩΣ νὴ Ἷ ἀκύρους ̓  τέτισι πιὸ 

ἁνέϊλοσιιατς νηίας νεται πιαπευςτίρτι σοί εις, τοοορῖν. ὕΠῚδΙ. ΨΩ ἀρυ! αἱ τ᾿ τὴ ε ἐϑ δὲ ἐμὰ αἰνυλδε 

1μἀτιηᾶ: ἹπεςτρτοτἀτΙΟΠΙξ,, ΠΟΙΤΡς χρό ὁ ἀλεών ( {0 δὲῖ ἄλλαν, δ)εὔοντες. Νὰ ὅτ, ὡυἱ αἰνανι ἠεσωιωμ Ἐτὰ πίις, ὠμὴα 

ἀείσει ττιτυτασς ἐπ᾿ ἐκπεδν τοῦ μετέχνεν τῆς ἐκπίδοε αὐτῷ, ἤ)εὶ ἢ" “βιδξωνε. νειοῦ νἱάςτιι (τὶς ἐχρτο πο νογθυπι ν" 
(υκ νὰ εἰξ ται ἐρεγαῖαν, πειμίτιπὶ ριουςητας, ντ οα]δ τ ϑυ ταις ἠέρι δ θη Κα ἸΡΡΑΝ γος ΤΑῚ πε ϑπ ἢ ̓ 

᾿ ᾿ ( ς οὐταδι το ἀν ντ Δοογάοτος 40 5 Γ 

δὲ Λρδθε δέ εερεύξαποῦει:- ϑεὲ ἠνβοὶς δὴ τὰ τοῦ μασιχαννὴς [πη τατίσης νιϑτυ! νάςάτς ηση ροτιοτίηι. [ευλάς Εταίίπις 
εἴϊε τιπι δὰ ἀγατογίς τα δὰ τγιτυταάΐοτις οροιαηιτοκιοι. 6 ἢ ΓΑΠΘῊς ἩΧΉΝ Ρ ᾧ ΒΡ 
ἄυπι, ιοπιάπὶ ΠΟ. μηρετίδξια οἴἶδι ῬΓΙΟΓΝ τ ΠΡέσρτις ςοπηοι οὐ ϑυσναζηρκον δαισάνίμμη, 411} 1}}0 

(τητςητα ξαϊυΐο οὐδ] αΠ μἰ ηυάπι βωμὸς ἀςοίάτγοτατ, 4 (ων “ἰ- 

᾿ς {δμὶ Ἶ ἑνευοι ἑωτὸεντῆς ἐξουσίας ὑμλύ δὶς ἀρροθαι πᾳ δον βαγιεβηγε} τῷ ϑυσναςτρίω συμμερέξεντα 1} σἢιαίωτι: αἵ 

ταῖσιν νπιοπν Βοος ας παπρτυ νααν μι ρααΠις βοςιρινη- οσιουῃ ἀπμήσα νη} ἼΝ Δον συμρωράφνεθεῳ [4 Ἀ(ΟΡι- 

ἄμα ἐῇινι Μφενοανὰκ Μαις 6.7, ἀναται ἐξουσία τὯ πνρ- ἐὐμὰ ἧς διὰ! ἡρυλαΝ ἡὰ Ρ'οἰοροραιαπιν γιὸς ἐν εῳ 

μότωνν βοιβα εν ὅρέτήμε. ἃς ςοιδλυιν οἱ φυὺε ἐξουσίὸν Οὐα- ᾿ς νν 4» ὙΠΝῚ ΝΝ δ νσάϑαι γΕλ πππη γι ἢ 404 00 δι " 
δ τπτοίργεῖεε ρυζαητ πιο (Δ χυστιπάυπν αι 7}. {Ὀ} αἰτσι ναὶ ον οενις ςεήεῖναῖ εα ο ,ε. " νν ἡ 

ταπηπι δη) ἐπ᾿ ΜΝ δος τη ἰοςο ιιηι ἐς (ς ἰσηυςης Α. “πο ΠΝ το παγαι σι ἐηέμ πὶ (πέπβεῆιε ἜΝΕΣ ΜΡ 
Ροιοίιε, εοάεηι γοφαρυΐο το νίαν {τ ραυΐο λητὰ, δὲ βοὸς. ΠΡΟΣ αν ἢ ργοθαδίδας, Αγ οποίαπιν δὰ ἱμςβαλιὰ " "3 

οἴδαν δοιίσηη νου ουο. νυ κατα ἀἀπνόδυμε οδίουτὺ, Ρο. Ὁ ΘΑ τ νίτοιμις πιςπῖδγο τ Αὐδω Βταίπνιιν ἐφ 5} τίν: 
"εἴ δμ υεδένα. Ἑταΐπυνν πο ἔκτις ἐσ ρει ριευὸ, οι. {Π4Υ}0 βηνίον ἀεοβηων οἀνεοάςπε ςοετὸ ἐδ Αροβοὶὶ τ ΝΙ 
βαννοτσ νας. ΟΜ 4, Πο νοὶ ππροιτς αἰ! ἐξεῳσναν ΠΟΙ ΡΤ. τι ῃ νοςάδη]α ΠΝ ἐρεῶι ες: ἀμμπὶ τ' ἐϊὲ οἰτίσιηο γε 

ἕάζας [λςατάτοι, {1 εκίσενν,ς ἐγεμᾷνν ΟἹ ςρητμσηλαν, Ὑατα ἐμίςγρτος. τ 
. τι 

. 
» 

δομὲ ἐγἐιανφοεὶ, Ν μα εἰᾷ 

11 ᾿οιηῖηυς ςοηἑ ταῖς 115] 4 Πα δ’ Ποιοίης φγάλεᾳ... 

ωῇ 

ΑὉὐ ΦΟΚΛΙΝΤΗ͂ 1. “ᾳ«- ἡ 
“οχ Ευαπρεϊίο νίυδης, "μριίανᾷ, ἐε Βεάρεῖνο νὶ, οὐ 
Ἐραταπγεη μ]1ο ἠϊοταπι {τ κε ἰα "Οθίιος α- 

Η ᾿ς Δ᾽} 14} Ἐρο δέει ἡ ηἱἰο ἤονμης ; [Ἢ] ζ υδγίε (1 νέας, ἡ τῆε νετὸ ας (ἐε!ρ} ς γμὲ [πηι ΝΒ Ἔμῖετν αὶ μταὶ τ ΠἘδὶ 
νε΄ ἴτα βαζ τη η1ο. ἡ δοηυνη βίδιναε υενμα βάν ἐν πιο. {οεἰραήειμηαα. 
[Ὁ πὐΐδὶ ππογὶ ροτίωια φυὰπι νι] Ἰϑνημῆν εβνεπιπη ποι όππα- ἢ πιοικόνο υ 

: ν᾿ νὰ , το ἀν αν ΄- ποβῥειίο τὶ 
σ]ογι δι οῃ ει ἴ δ τῇ αἰ αι} 1.1 [τ σϑονῖ ἀνὰ Ἦνυι χίοτίανν ΚΗγϑ Καρττὴς 
ῃδηοιῃ γούάας. “ι περ πν ἢ “ἢ θμάειεῖ, τ ἤλῴυις, πιοεὶ 

Ετεπίτῃ {ἰ εὐδη ροῸ ΠΣ ῃ] ἡ πο 14] Δι απνεῖ ἐμαηρείίς, αν ἐν μος πηι, 
ς[Ἐιὸά σίοτίεγ : πεςοίῆτας 6-} [μετα νου ἈΙ ἰμινν τυτὸ βίλτιν, οὖ 

- πος ., Κα .ἸΝεεϑθέραα φαίην τ δε ἐπε ἀλανεὶ τὰ απὸ τη! Βὲ τη οα δ ῖτ, γα αὐτειη ϑμϑῃ ἀπιπρ πρεβιὶ εῇ ἢ "91. γοτἴξυ δ: 
ἼΩΠΕῚ οΠἘ ΛΗ  σπαϊρολ οι), ' 

γελίου ζῆν... ᾿ 

5 261 ἐ χρησοαιμίω τούτων." 

οὐκἴγραγα-ὲ τοῦτοι ἵνα ούτω ἡλυητὰ
ι 

ὀἐμοΐ. καλὸν γεῖρ μοι μάλλον ὁποῦει- 

νὐνὴ τὸ καύχημα μου ἵνα τίς κενώσή. 

-» 

Εαλγὸ δαγγελίζωμαι,, οὐκ ἔςι μρι 

᾿χρύχεμα . αὐάγκη γάρ μοι δλίκανται.), 
οὐαὶ! δὲ μο! δξὶν ἑαὐ μυ δ αγγελί- 

- Φ 

1τᾶις. Νλι ἐξ' 
Ἢ Ἔ : τ᾿ ποη ἐμαγρεί χ ἀμετο. δόρε. ἡμίλοαι 

ὥ μα.  : , ἢ ἜΝ Ν4πι ἢ νοΐετη5 ἢος ΕΧΕΤΝ 17. ᾧὶ φηλην ὐϑίφη! μοι ἀφο, πιο ποξιπης 

Εἰγὸ ἐκῶν τᾶ τὸ τὐϑφύσῶω 1 μιόϑδον ἔχω “ΠΙΠσες δάρχῇ Βοθσο: {πη ἸΠΊΌΠτΙ δ. νὸς εὐνον  μνἑὴῃ «πἴνὯ δε}}Σ τς ἡ υῇ " 

. Αλ “ ἫΝ “ [ : : ὉΓ Ως ὍΝ ΣΕῸ ἢ) ος πὸ ῃῇ 
ἐδὲ ὡς κων,οἰκονομίων πεπιςευμα,. ἀιρεπίατίο οτξαϊτα εἴτ τὶ. ἘΠΜ " ἤπ οἱς κυ λὴρ κι 

᾿ ἄφδνλν - 2 " Ἰ ΓΔΗΑ͂ εἴ. Μ: . 5 

[Φ 1: ἐρίταῦ 11} εἴν πιογοο οὶ ὦ ρει εἰ ἐτζο προνέει ἀκ ἐν οὐ 
νῖ εὐδηρο  Ζαπάο διλτα τα πεῶνα Ευαος εἰμεπι βταὶ ἃς ἱρπωειλεῖ ἃ. 
σοηίείιτυαιο Εὐλησοείτυπν Οτι-ἰ [δ μην βρέ βαηρεω ραν τοις πος ἔς. 
ἰϊϊ ς " ᾿ Βαϊλκεὶ ΠΩΣ | Επμαηφοίἐμτν υῖ ἠοη ἀἰνω ΚΟ ΒΗ (ἃ- ἰςντης ἀρθυταῖ ἰυτς ΠΊῦῸ 10 ΦΕΊΜΠΗΝΕ Ἀε βεν δια 

. τ νι γεν ρβυμῤαιε πεά ἐπ Ε΄ ᾿ Εὐληροϊο, ΟΝ 

Τίς ουυἷδ μοι ὅδιν ὁ μιῶός; ἵνα ὁ) αγ- 

γελιζόμϑμος ἀδώπανον θήσω τὸ δ 4γ- ̓ 

Ἥλιον τῷ Χριφοῦ, εἰς τὸ μὴ καταιχφύ- 

σαϑα! τῇ ὀϊξουσίᾳ μον ὧν τῳ γγε- 

λίῳ. 
Ελόύϑερος χὸ ὧν ὧι πάντων ὑπᾶσιν, 

ἐμαυτὸν ἐδούλωστι ,ἵνα τους πλοίονας 
κερδύήσω. " ἷ | 

Καὶ ἐηβνόμίω τοῖς Ἰουδαίοις ὡς ἴδυ ᾽ιο 

δαγος, ἵνα Ἰουδ' αἰοὺς κερδῆστ. τοῖς εἷσῦ 

μον, ἐς «ἀπὸ νόμον γἵνα τοιὶ ὑπὸ νόμον 

μρδήσω" ὌΝ 

μαήψείνο. ἣν ἡποά ριοθδ- 

ι9 

πὶ 

, ἴὠτὶ πὐά ἢ 
τ ρηξεξ Ὁ " "Ὁ, ΜΜαπν μην ἰὸν [εην Ὑ ΠΑΝ ἐμὰ 
Νὴ ΄Πυλη1115 θοῦ ἄμ Ὁ ει [εχ οπηνιθωε γ ὁπιδίωτ πίε ες ἴα τῇ τη ὲ 

οἰπηΐδιυβ 5 οακθιις διειρίπη ̓  {πῆραν βεύ, υε ρίωνεε ως ἀν δος αυ τι 
[γυμεἡ ἔος. ἢ γτ Ρίυγου ως α- 1 [σέο θπὶ . ἀςειροξε ισσι 

Ι ει μέῆμ [ννν ἱμάεμ (πὰ «οὐ τξὰ ςοτοιη. ͵ το [Ἐξ 
ἘΣ : Ι4ηηυΐ Πἀαιμγυι [μά κοε το σοη Ευλη- 
Ετ αδυς ἔστ. Ιυἀδαῖϊς νὰ [α-} {{μογάγεσι ἐδ 4υι (δ Κεκο φολῖν, τς ἃ ιν ες 

ἄαυδν νὶ Τόπος ἰυςτιδοςγοια:) [{{μηραήβ [δ τ ερο ἐἤζενν, Ἐν νὰ ἣν 
ἰτα φυΐ (δ Τιοαςίωητ, να ἢ εὔρνν! [(4 ρν δ[ε μοὴ ἐεην [υὐς μος τα. 
(δ Τμορο, να δὸς αὐἱ (δ Πορσοί “ Κ φόνοι 4υν {μθίνεμε απὸ ἐξ 0 Ὡρ 

δ δ ᾿ ν Η δ ἐγ εἰμεν [ἀκετιπν) ἐπ] τς ίωο, 
ἀλλ νεεξετεῖο, ; » 4 [πε ἰερε ετάοῖ, δὸν νεὶ, ιεά 

: υχὶςσιθυδνε οχίοχ, (ποη τα- ἢ [ερπ4μαπ" βεν ἰερο ε[επν, ὅθυῦ. βίαι ς “" “7 εν ΛΔ, [51 8 ᾽ 4 29 μον δῶς ε 

Τοῖς απο μος ΘΕΌ ΧΘΕ (μη ὧν ὠνο᾽ “" ἰγηρῃ οχίοκ [)ιο » ( “ ΠιδΙ εχ [0 4όναν βένε ἰοζε [λει πο γεὴ με τπιτης 
᾿ Π . ΜΙ “{{ 

εΘερ, αλλ ἔννομως Κοας (ὐγίνα καρ᾿, ἰ(μεῖτο ) τι Ἰυςγιβαεογομν οχίος “Πέπεν [μ4. εν ἰεσε “{Ππτν συναιρ νη ᾷ ΜΝ ' ' ὲ ΟΡ τι, υε ἰφενι[ἀρενξευε βετὶ Ῥοτυ"ε) 
δῆσω ανομρίς. . δ65 Ἶ βνείεκε ἐταηΐ, ουγηΐδυς οψι- 

. : . ἰω πᾷ ὥπι ἔα. 
ᾶυς,, νε ἐοι ν 

- ; : ΞΞΞΕΞ τ πα εηις 

᾿ : (ἡ ο, δι νἢ 

᾿ς Ἐκ Ευκηγεῖίο, ἐκ τ διαγγιλίου 14 εἴ εχ οο ιὸά Ἐ- οἰτουπ{απιϊα πιοάοτληο » πυης ργοροίταην Σἰτίο αμις Ἴῃ δε δὴ 
ἀμῃφοίαπὶ ργαφίζαητ Μαῖα ιο δέ ίμις. 10.7.4  Ἀ οπνα., φὰρίτὶς ἀπε δυτίοπεαν (πχαυξας; ἰῴσαν ἄοςοῖ ἀς γῆι ἰοσας ὅο ἰπεθξε ἃ 
9.δις ται ραυΐο ι νετία 18. (ατογιην Πηυοα στιαλ ἰλγπ Οςγοιποηίδγιι πη ἃ ααιδιις ἔππνὰς ροῦ ΟΒγητυ τα [δ 6- 
Βοθίς ἰτατς ἃς (ἀοτί βεία πὶ πππς {προτοίίςτ, ιαῖς εἰς νο- ταττηοηρς δῆς ςτίαπι ἸΩβτπιογυην λάμες Πυἀποτγιηη (ΑἸ ετὶ 
ἱναϊ οχιοίὶ ΠΗ λογιβοὶ χα ΜΉΤ ου]ατίοιοιν νοά!ς ἀςέει-, ςοηί!ςηάδυπί » ἤρου «αὐτιον συαπὶ δε 14 ΑρΟΙΟΙ κα γ-᾿ "- 
ἀσης, φυΐ δι νὰ (ἔς Διιπυπεϊατοηὶς Ευλησ τποπιηε- ποάφ ,Αἴλις. 19. ἃς ςορίοςς ἐοςεῖ ποῖοῦ Αροῆοϊ]ους Ἰοῆι. 

πι ἀροποίιις ἰῃ τα {αν ῳάϊης ἀοσοηγο ἀλιλἊλὲ Ετ αὐ: γα ΝΙΒΙ ρίτων τα παὴς δά ποιξτι τουνροτίν Πυνάστος ροττί- 
εδιβουίον ρυάον φαΐ αυυπι οὐδ} πλήν φυὶπὶ Ἐπαηρς- ηφητδοπ ἀπΊρ]ίις πνῆτπιος, ἰςά τοῦ ἰαπηίςοις οδάμγατος 
Ἰΐωπ φοςεδηι, ἀς αυο ετιδιῃ ρ]οτίαις ξογυ ης ἰοιηητδι τ ἃ οχζαζαῖος ἃς πτυϊτο ἤλιπὺς αἡ ουΐτις δ μόπνὶπ δὺς ἐχ- 
ἐγύθα νἁυάςσης ταπιςη ἰΐαπι Ῥ4υ] (πμτοπτίλιη [ας ΠΊΑΙΣ!- .. σορ τατος, ν ΟΠ ρος ἴς νςο! οὐ αὐ νδέχας οἰτοιηἶδητᾶς μπδη- . 
«ἰΠιηὶς (λοιμερ εἰς ρτατεχογοῖ Πὲ μηριός ις (ρατιτιοίσς. 
“ Ππάβαι β πε να οὕπω γλύντωι ἐν ἐμια!.[ οἴ, υλίϊ 4ιια; τῷ Δάν φωαπιῖε ἰνδεν [πον ἐλάΐϑερρε ἂρ ὧν. ρατιὶςα] (μι. 

τάδ πὶ αιοαις Διρεπάϊα ροτίοία. 4 ΤΠ ἘΠΑΜΠΗΝ (αἰ τς τιλξξατι οαςπη ἐπίτίο σαριτῖ5 ργοροίίταπι αιμς εἢ ἀς 1,- 
πάν τὸ χριύχομα μους ργορῖςτ Ρίςυἀοαροῆοίος νι] οἸϊέοτ θεγῖλιο, οαὰπλ ροίζετιοῖς ράτις ῥειόγι νογίοαι πῆς πιθτο 
ζατίμαν ππημζοτγι ἱρέας Βἷς οἴ πνηλὶς ἱπιρφάίέπτεν, ἀιοδηιυς ΒΟ ΙΟΠΠΩὰ ςοπηρᾷείι. 
τεκιικ αν σοταισιν τό. 713. ΝΟ ξπίην παν πᾶς ἰὰ το, ὁ (Ρ μνεν,τοιὶ πλνέοιας.  Ἰάς Ἀοπὶ,ςατ δὲ τ ι(οτγίητιν.ς Ἀε- 

ἀυηάατ ἀετιουΐας ρρου γί χυλίίληι Ραι]0 ραν ντ οὔ-. ἃ (ςἀ θεί φ!οτίαηι δι Εςο εἴα πάϊβολτίοπειη ηματορατι, 

16. Κα ἀμιεπι, οὐαὶ δέ, Δι Μ' « «ἰὐπν οὐ δρ,ιοὰ σπίτι, (γυλυίπνας Ἐ οαναοῖς. ἄυςαν ταπγση οἰ οοπαίμναπι ποὴ οἷς 
᾿Ρεζροῖαυαι οἰϊεπάλην χιζοτ.λ. 6. ; ὴ (αίρισην ἱπαεπὶ ἰὴ τείθας (οὶ Ἀλλ ἀἤπ δὴ 

1. Μεκιάεμ, μιῶι νου ἰληὲ νῖ ρος ε ἀςοιῖαηι, [τὰ 4 : ᾿ 

τ ΠΕ μα νειρῦπτι σιλτῖς ρεσπη πη, Ὁ οο ἔνα ἀοπαθ 39 γιβιονγμ᾽ «κενῶς ὑπὸ νόμον ΜΡ, λἀάις, ζωμν 

ἰπίαϊᾳ εχ {ἰνεταϊ ταῖς πιστὰ ςοτοπαπιῖς, ΕΤε νέην εϊεν νὰ ρτα- ἦε νδη “ΠΝ δεῖε, μὴ ὧν αὐτὸς ἀπὺ νύμον. ἡ 0δΣ Οτλτριτς 

εἰπὲ (τείθις Αὐφὶηλίπαρ, νούνϑε ἀεδίμον, νὰν ἃ "οὗ φεειριεπάο, πόροι τς εὐ νυν . δι αἷτο ῬΗΜῚ αἰφπιήςηρτο 

Μά φυα ἐὑ μὲ ρνοννίενάο. Αὐλο ἃ ΜΠ ὦ, ὃς Δις ΩΝ Ρτογη- ΤΙΣΠΣ ὸ Εἰ δυϊειι Ἤν ὑὐρυμῦ νι} ἀᾷ οἰες ἀρνὸς 

δὰ ταῖς μὲν ριαιληάο. Ωυὶς ἐηπἢ ἐκ ἀ ἡφο τ Πγὶς ΐ ἮΝ τὸ φόσενονό τε ἐπ τὴ ἐαγον Ἀν χὰ 4υυηι ΕΣ ὃ 
«ἴηι ἐρίμις (τυ λπὶ ἀσθιι ορογαπιρ αι) ᾿" Υ ̓ιάαπι δηγηιῦας ΟἿΏΩΙΔ ἐς ὕω πλδάμς τλητὶπὶ ἰὸ 

18. Οταιαίεωην ἀφάπανον.} ἃ εἴδιντ ἡὐ]ος οροτα πιοᾶ πη. ὙΠ60 
Ῥίυς λροἰρίξης, οἴεπάαιη Ευληγ εἴπη πο εἰς αυ φρίλιν 21 δυνίεν Ομ ὄννομος Χριεᾷ νυΐραια, νην [υ  ἐζε 
νειαῖς, ὃὲ φιοά αἴτφιο ργέτιο σμναζιτ. νυΐχατα οὐίςτὸν [εν ΟἸννιβνν δίνῃ αἴτεγο πιοιηθτο ὁ φυνην [ΐννν Σεφε 12.) νῃη 

διε βοπηριν. Νδην ἀδώπανον ΡΠ υὲ ἀςαρταγι ἠος τεξεττυν. ἐενν. Ουπάλιη Ἐπ Ἔχοιηρίαγα ἐς δυος Θεϑι Χριτοῦ. 
δὰ νεῖθυπι ϑήσω, (ςὰ οοἰτατεῖ συ δυαγγίκιον. Ὀοίηἀς τι ϑέναι 0 ξγαΐηνς, Φφμπν πον [ἰτρβννε 1. εςε ἴδεο Γ ἃ σδινοχέσω ὦ, ἐφὲ Ορνι- 

(ριπιποάιυς νἱάστως ἧος ἴῃ ἴοσο ἐκρεῖ νοτῦο (οπ ]» βὲ. δεητουτία γετὸ Ἰκῶν εἴ. γοΐυν ἐπιοες νου! τη 
τυξηάι, φυλια βοποπὰϊ δὲ ΕἸ οἸσή:. 4" ερεαὺμιατ, Πυά αἴομοε Αροδοίως: λάυς κάάις (ς ὯΔ οἰΓ Ὁ αὔνμων νττα᾿ 

εἰς τὸ μα και αλρ σαδος ΝΘ οἱ ἥδιτιη γος ἐδ ηξοιερς δὰ. ἢ δη [οὶ πγληάάια Ἰναρεαῖ ῥῖο νιτα τορι], (δά αυαίέηυν 

δυίαν, ἃς ῥτοίπάς ρεσξεῖυπι, Παυὶς ιρρίαπιαρλε, οτιλπν 4ΠΠπ οὐπὶ Ευδηρεἶίο ςοἠυτηι, αὴοά υήε ςεῖ ΤΟΤΕ ΠΙΟΝ Ας 
Βεγίς ᾿ιοτα πη ἴλην γαὶ συμ] ἀειγιπιεητο ψ οΥίας [)εῖ ναὶ "} δδοίει. [τλχυε Ὅιε δι μας πηδίυ! Ἰητεγρτγοῖαγὶ,, ἐἰςιτ ὃς 
ὑμοαΐεηι ον ης ἐσημιπυργηεάιηη νι ῥαυϊο ετίδυςπ- οπιπεϑίδεις Ομσεὶ σοάιςες μαδοπε Αἰπθιοίνις ἐδξομον ΠῚ 
ἱπὴ ἐς δ αυσά ρος ὡρειοτοφαείοηίν. Αὐΐολυτα νογὸ ττὰ. ἰπεϊεραατοῦ τ αὶ νοττιος, γφμρλιλποηνλίιασν ἔσγίατει, 
ἀδίοης ἐς Αρο[ιοϊ οὶ ἰατίς ν΄ οχ εογαπι ἡ ἀοςεπταγ φιςπὶ οτίπι ἔμ ἰσχύι, ΜᾺ : 

οι 

Ἃ ες 



Ν ᾿ 
3 Ν᾿, 

ΟΡ. ΙΧ.122 ΠΟ ΕΡΙΒ5Τ. ΡΑΥ͂ΓΙ Ἴ ΑὮ ΘΟΚΙΝΤῊ. . 142 : 
: ᾿ Εὐυδμίω τοῖς ἀιϑενίσιν ὡς ἀδϑενὴς, τ Ἐλάᾶϊως ἔπ ἐῃξβγαν5 γὲ ηξθτ- τ᾿ Ἐχξηιρε [ον ἰρξγρν ἰα. ἐλεὶ [ετιπτες, δι ἀπι]α ἴβοῖτα φυΐθυν αἱ] αἰνιγά ες αιάτεηυς Ὠ 6ὰ ἀειςττ  πατίο ὩυΠ404Π) ΑἸΝ κατ, ἐλυία πα ς- ἥ βνηριμαν υέηβεῖηοι ἐμενὶ. 

ϑςαγ6ην, οηλε δι Φ 5,4 
; [μένε [μεπν - ΡΝ 

1189 νὸ Ἰμπστιηος πιςτ Ὡεστγοι.}. Δηρὶροιεῖ. ν τίιιαι δατο ἰτὰς ροπεληϊοηὶς ἴῃ εὐ πὶ 

οὐρα ἔλολιι5 ἔμπν οὐθηΐᾷ ) νὶ 
Ἔππς (Δ η} πηςάταπι μάθοις ἐπ ἰςίς ἠςςα λτιλη, ὃς ργοίπές ροίτι 

εἶν, φιὸ φιάλῃ (ουιπίλητ φυϊσςφυϊᾷ ἡςςς τιὸ συςηιτ, 
ΚΣ ΄- ,ς νὼ “" ͵ 

Ἥα τοῦς αὐ ενοις κερδήσω. τοῖς ποσὶ 4 Ρτοιμήςπτας ἀνιΐηας η Δ δ ιμταῖς σοητιπσεητλιη το}. νην 
“ρνα τῶ σαντα ἵνα πι αὕτως τινακ σωσω. ᾿ΟΙΠ1η0 4Π}αὐυὸ5 (ΘΓ ΌΑΓΟμ,. τεγεῃν [αἰμοι νυν σ᾽ 0: ἕτν: 

: εν Τοῦτο δὲ ΠΝ ς πὰ ἔα : ἐς ΝΣ ἜΗΝ. ᾿ ' ἐς" Τοῦ τὸ δὲ ποιαὶ δ ζκ τὸ δ᾽ αγγέλιον, ἵνα 1 τ Δυτενη [αεῖο ἀρελθνς Επ|Πὰ ἡ ΣΌΣ [είν ερ. Κεφάλαιον ι. ͵ 45. κ. Ολν. χα. , 
: ἍΝ) ! ΘΔ) 5. 1} }17). νῈ ν11ἃ ραγΠΊΓΟΡ.ς-} [βέεΥ Σιν ἀπρείνωτη, 6... ' ἘΚΆΨΚΨΚΨΝΙ ι τος : Οἱο ενιΐην νουὶ Ν γδ νοτρηνάξ αι ΜΝ ὉΠ ΣΝ ΟΠ ρ Ν  θιμορ ΠΝ ΩΣ Φ Σ 

« ὉΧ οι, Ἂ ἡ οι « τὴν ΦΊΎΡΕΔΟΥ (; 1 ἌΑη ἱρίοτνατ! 5,605 4 1ὴ ἢ2- 24 Νεψεὐιι φηδά ἡ φηρὶ '᾿ φοι, θτι Οἱ πουτερῆς ἡμδβ πάντες ὉΣ ΓΑΓΕ Πτατγ 59 βαῖγας ΠΟ] πεβην βάϊρεν μο γι οπηηεν Ἐπ οι Λ6 τῷ 
" κοι ΑἸ] αὶ ἐρον σαντος υὸρ τρέχουσιν, ξις δὲ λαμᾷαύει ἀϊῶ εσυϊταηῖ, οἴη 8 ημϊάειη β6άϊο εμντῦε, ονηι 4. "δεϊωνιφέλίω ἧσειν,καὶ πάντες ὅζα τὴς ἔχιος5 οἴηῃος αΡ ΠΠὰ προ (μϑ ὔνδὲ ἔμενμμε,, σγ' 9- Ἀκοᾷ..7.6 

᾿ ἀπο μοτεἀὶ βραθεῖον» οὗτω τρέγᾳτε ἵνα κατα-} Ἰουττοῖς, [δά νηῦ αοείρετο ρύᾳ- ᾿ “πὸ αντῖι, βάνω κῃ, δ λα - ἰς ον βί ὁμληος ΡῸΓ πτῖγς τταπηῇ-} |Ππμεν πραγεργβοβενωηι. ἀλν κ τ , ΚΝ τυδὰ ἀῤθευὺ , Ε ᾿ "τρ “3 ᾿ ΙΑ ἱ ΑΓΕ ΡΟΟΡ νη ὀναίμην βευργμς, ϑαλβοσης σιη λϑυν. τ Πμ6{{6- Ὁ» " ρηδϑι 
Ὰ " ᾿ ᾽ Ἢ ᾿ - ἢ Ω ᾿ ᾿ ᾿ Ἰξαὶ ἀεάμ! λαῦητε.. 4 : ἀρρθθος οσυγῶζο᾽ ΝῸ (ΟΙΏΡΓΟΘΟ] Ἰυρ ρηνρτεϊεηάαμ, 6 ιν. Καὶ παντες εἰς τὸν Μωσίω ἐξα» ίσειν.] ΝΠ ὁ Ἐπ ομλποο βἰελίοία ἘΔ ΣΙ οτονεῖ ἑη ΜΙ δά. ἡοὰ αἰκειαι, τ 

Ἑ.- ἘταΠΓΈΔΙΠΗῚΟ ΙΝ ΡΟΝ ,᾿ μ ᾿ μ ἂν 1 : προς Πφα,  ρρ  Πἀ ἃς ΐ . τς ϊ τ . εχ [ϑη ἐ5 ποῦς (ἀν ῬΓΟΡΟΙΟΟ ποις 
" ἃ πε ηγε ες Πας δὲ ὁ ἀγωνιζομῆμος, παύτοι ἐγ} ἢ προῖτο" φιααίς ἐοτταῖ, ἴΩ 9- Ὁ δμῶας χοτρης ἧπα: πὸ τη νεφελῃ κα! ον τῇ ϑαλμοση ὑπ ζατος ΕἸΙΕ μυὸς δὲ ΠΗ: εὐβο ᾿ ἠδ ββμις 

{ ἵ - , δ΄ ) ς ᾿ : ἢ Δ , ἐς ᾿ Σ εἰς τ αν : ᾿ ᾿ , ἢ μυῖα δὲ ρίε, χρᾳτόὔεφαι.. ὁκέῖνοι μδμ οὐ ἵνα φ9αρ- |πτηῖθυς οἵ ςομπτίηςη5.}}}} φυϊάς ἔμ βαββιμε κι ῖμις Καὶ παΐντες τὸ αὐτὸ βρεΐκα πνόῦμρ-} .ι1 ᾿ Ετόυνθος. ξαπάσπη εἴζαιη) 3) ΑἹ οπενες ἑαπάεην ἐ[' τὰ δον μα, ἄς 
- ' τ ἱ “ον ͵ , -»" ν : ἕ ς 5 " ΕΓΟΥΡῚ ας : ἩΡἧ ΠΩΣ με θκὰ τὸν ςέφανον λαξωσι » ἥμεις οὲγαφϑαρ- τάχυένι ἀπ τὰ ΓζΟΓΟΏΔ) [άσνευ! τογτμβιϊβηίεπν τυ. “ππὸν ἔφ αν" ριπτυφίςσιη σἀΉς: ' ΝΑ νόνοθδα κθονν " ἱθεῶτο 

͵ ΄ ι ἄωϊ (ἀεσρίον ον, ΔςζΟΙΡΙ Δ) ΗΠ ΟΟΜΗΠΦΜΓΙ ̓  ὯΟ5 ΤΟΒΩ͂ΙΗ ἀτεἰβεΑηὶ ηρ: ἀης, ταν ἀν ννν ἢ : Ἵ; : ες ἄδην δάορτίο- | 

ὅ, ταπι ἴωχυς. 15 αὐτοπν», σε ἱποοτγυρται. ἐενν ἐπεφυτηρι άπ, ἕω πάντες Τὸ αὐτὸ τ πν Ὁ τ ϑιθ.  ϑὰ : ΕΝ 4 τ ἐκρθην τὺ Ῥο- ταῖν ὅς (αυϊ.. 
᾿ τἅφυε ἀυτωιι Ἔ .ῃΨᾳΨᾳΕ ᾿ς 4 ͵ ε ἌΞΕΙΝ ἤξδαι : ᾿ Ἐγολχέϊην [ς ΠΗΥΥ ἢ Α αὶ ᾿ ν οὖ πρὴς ἀ. ΟἸὮ 110} 116. ὶ ᾿ 10 6-! ἐπὶ [Ρ τη θαίεην διδετῶ!, τε οτᾶς δτῆας 

ἐπμ δυι ᾿νχυ Ε 2 τρίνιι θυτ ἘΡΕΧΟ ΟΣ ΟΣ αδν" 16 ρο ᾿ρίτοτ τὰ συγγογνε πο ἱπ ᾿ό Ἀπ" ὠὐνρίθνα ρα κὸν ἐσιον. ἔπινον δὸ ὧκ σενόῦ μιατιὴς νῊν Ν Ἵ 2" ιϑ νὐεν ϑ τ 
Ν « ᾽ Ι 

ΔΠυειις,, αν Ἃς " οὐ πυκτούω γ ὡς οὐκ ἀέθρ «[ὰ- 
γιαίεττίσν 1 : : 

Ἱ ες Βειαῖοπι Ευΐ- ΟΡ. 
͵ ] | ζεϊολαι ρῆσιε ἣ 

ἘΠ ΟΥ χρίδηις δῷ ἰΐς 
οοπαί 81τ- 

ἰποετζθπι Στὰ ρυρσιίσπι ἅσο,, νι 

ὭοΩ Δογεῖῃ σα ἀςη5. ᾿ 
17... 564᾽ ςοπτυμ ο΄ ςογρις πγοῦ, 17} 5: ἀεωβίζο εοτριμ πε, 

ἃ ἴπ (σγυϊτυτεην γεάίρος ης η50 

. . . ἐν Α .-ν: “ δι } ιϊ ἱ' 

κυ: εὐπι ἰΔοϊοτασν, ἐρυ!ς (εἰς ἀεάιήεδηι, μοτι ἐπ ἀ'ς Δ: πιο τ ρ!εἰδυς ρα πὶ ΔΙΑ ὶ, ἴῃ ἀδίοειο ρογισευητ σε δυϊδηι ρΡτπτοι 4 ηπὶ πο ά ποι πίε ὸ 
ἀιεαπτυτ ἰη εος 4υ! ἑἀο] οἰδιγδεῦ ουφυϊυὶς πε στοται τοῦ σενᾶπι νεφεπει τ οξοτείψυ ὁ ποπουΠ! ἀπ σάω ἐχίος ΕςεἸο  δίϊιςος ξισηυξαεαισητ, δὲ δλ.. 
{181 ἔδοτο σου ο πιετοίζοπεν, (Βεηϊαπν οον σητον, σχίοτη ΠΠ ρωιαθαπειίαθε πὸ οαος γε σὰς ρεοφιδιςι ἱρῆς εὐςςδπίοιδι, 

, Ἀσρλζλ ξιείμηῖ νεῖς. (πὶ ϑλοταπιοηία οι ποίξεί αν ια ἱρῷ ἰη ναυσὶ ΟἸνε ξαν ἐδ ρὶ :εζξη 1 νατὶΐε εν, ἐς δὶς Π ιπῃφειςθαῖ. , ᾿ ᾿ 

ζηπογηρη Ζηα[β ἀεγεηνυει- 
ενώ, 

Α᾽λλ᾽ ὑπωπιάζω μου τὸ σώμα καὶ 

εετὺ, Βος νοιὸ 
οχδάυςιίο Α- 
Ροξοιυς, (πὶ 
ἰυσευμ ἀκα (τανὶ. 
Ἰπαάιπ δι τσὶ 
{ εὐὐνυίπ.ο 1ὶ 
ἡξ ἰοδῆςι οηῖν 

ζα' 'π {[ἐνηνιηἴδην τεάϊρο; 
πε βιτιὲ ἄμηπι Κα ἢ “δου λᾳγωγῶ μήπως ἄλλοις κηρύξας, το (0 5 φιτιπι 4115 ρυὰ ἀἰςαγιμ) 

4 γ Π ͵ 

αὑτὸς αὐὐέκεμ᾽ς ἕνωμαι. "Ρίς τοιξέξαπευς πλι.. βοίαν, 

οτἴλπν (μο ρχεπιρ]ο δὰ Γορτὶ σλεοπι, ἐπὴν οὐἶἰασν δά τατηΐ πλοῦ ολιϊομογη νοοᾶε, ποξδης δρίος εἰἴς δὰ ουείχηι νεῖ ϑυρι δε ἤδη 
ςετεαηιμα {ξναλίοα σγδπ) 4| ςοεροτὶ τη ἀυ!βείσης : ἃο ρτοϊηἐς δἔβιπιδησν πα ααὶ δὸς ρεκαιίαπι οἰᾶπεῖς,, ἢ πᾶπο νἱχ τλὶϊο. 

Φ 
. 

χν Ονηπίπα αἰὐφηοι, πάν τὰς τινας, εἡ οἱζ, τη οηγηςς νεΐυς 
ἔοσγῃναφ πὶς πλατλύήτιντ οὐῖπι γασοις αἰἰχιος (στυάγει αἱ- 
ϑᾶτας 17: φηνννν ἵνα πτῖντας. ἴς ντ αυ οὔτις, ἴξα οχ σπτηὶ μοπηὶ- 
ἡμπὶ Ῥοηοῖς ἁἰνιμιον. υοιί ἔζῴπατι ἔυτ ϑγτὰς δὲ Αταῦς ἐμᾳνδε «αροβοίμς,, οι ἐοΥγηρ τ ἐΐοπν τοτοθ 4πὸ τοηξτημΔηῖμν. ΝΣ; 
ἡπτοτρίςῖον. ζ Αἰοτρ μην" οΗ[᾽ ἡμνμωτὸς, ἐαὐξεγεν ποὺ βγο ραἰ αξἦνα ἐπβετρτιν 

12: Βος ἀμιεπηνν ο ἤν Μασ ατα, Οὐρλα αμην τίντα δὲς πω. ΦΟυννωρεδέϊεην, φῦπ᾿ τόν. Ηυς ροττίηςς ΠΠυά ἂν 
ετίαπι μαδοῖ ΟἈτνίοἰϊοιπιις Ογαεις,,, Φεὑπᾶρανησερς οἰ ἐρὶσταηιπηα, 3 
δὲν βαπι ἵνα συγιωπανος ἀπμ Ἀίωμω 1{εἰτννε ἃ τρίς ἐα Εὐλη- Τέσσαρες εἰσὶν ἰγῶτες αὐ Ἐ᾿νλάδα, τέρταρες ἐέρρῇ. 

ὅο το. οὐτὰ ἧς φυίρες Πἰυ ἃ λυ ητίο, ἔγαξζιιαν ρογοριδηι, Οἱ δυο ἂν ϑν»ηἶσ, οἱ δύο 4. ἀϑανώτων" 
φυοά [ετυτίλαν ποῖ ἐγάς αἰ αὖ ἀἰπις οχτροΓοηὶ ποῖ τρίς πρὶ το Ζίωῤε, Δηνίσδαο, Παλάῤμονοι, Αρχεμόρριο. 
ριξαγειπ τας δ ἃς Εταίαναον 2’ αγρωβέπο λατογρτα- ο Αἶϑλα δὲ ὙΑΠ κότινος, μϑλαισίλινα, πήπ ὑρι 
τατι,ποη (τίς ἐχρτοῖία ραττίζα]α σα πποβτοπὶ Αροίζοὶ! ἡοπ [4 εἴξ, ἱπτετρτςῖς ΑἸςιλῖο, 
(τὶς (μας αἰϊεαμίιτι. , δαρνάβεν «ἀξρέμαε ζετξαπνᾳ 4 ἽΝ ΑΙέμον ἀφδοὲ 
χα, «» ἐρπόταῖι, ως εἴσατο. Αἱ πος νογσυΐο, Ῥλα λτ ΠῚ δωηι ἀμβθδιε! α τίει, ἀπο εαἰ,διδερ: 

τράϊεης δᾷ αιαιϊοιοπι ρει οροΐταμν ἐς οἷα ἰΔδοϊοτπγιοτυπν, τς, ἘΠῚ Τόν, 4 Ρράδι, Μ εἰϊεενίαγηεν ἀνενεπονίνς. 
ἃ φυὰ Πςιοχουγγοι δῖ ντ ταυθον ἃ ἰτορο π αἰρεττάτοτ, (υοὰ ᾿ Ῥεκυνα, οἰλρώθεν ,βοηναναριηπι, ρίεοα. ς 
ἐπὶ ἐς αἰτανοιιὰ απ ϊτότητῃ ἀδιχόιαῖ ντὐηἀ αν ᾿τη- .Ει Μ᾽ ε ἱπρονγηρίαπε, ἄφϑοιγτον. “ΟριπῃπΊοάπις ἰερίι (ἰο- 
τοῖν δδοςτος ἃ ςοϑβράτατις, ἃς αιιοά ροιῖςα (μυιεζεγαι ἄς. ρισος, ἵνα ὠφϑαρνον, τοροτίτα ςοηἰαμέϊιοις να : ας ἔπ 
Ἰογις Οετεινοιίαϊι μυϊὰ ἀϊςπῃ δὲ οἰροτίιι ἀϊοτιανης, ἰ[οαυύτις. ᾿ ᾿ 
Ριονίης οτατ ρεοροίτο σὐμ ἐὐταηοῦπι ) ντῖτατ νοἴυτι ποιὰ 0... 27 Οὐπιρπάο, ὑσωπνάζω, 5)ς ᾿ςσίταγ ἴῃ (ςοὐϊείδυ: ἱπ’ 
Ριορούηρῃςν οςκας αὐ ηλη εἷς ἐς οδις ἌΟΣΙΝ Εν ἄς Οτἴατεις ((Πο] ἧς. Νὸρ ἀς Ἰνος νεῖῖνο ἀϊκίπιυς 
μην ἐὺς φοπτιοι συ λπ|, ἧπος μοτίας ὁροόστμς ἀς ἰος Ξ δμς, τ8..ς. ΨΝοτυῇα τδιπεπ σχοπηρί τι ἰεξαητ ὑϑνσαζο; 
ταῖς ΤΑ ΠΥ ρτορβληῖς νι τατα, ἀ ταιιεη (δε πιες ρεσίετ. 14 οἷ ωδφῶϊιιπι ίου ἀεϊςιιῃι Ρτέπιο, δέ ποπηιθ το: 
επν ρα Πουίδιν) Ζυουίδίαπα, ἰαοναις. Νος ἐπι ἡνίαν. (ὼς εχ νετοτδιε(νε ΟἸοπιοης ἰἰργο φρωμὴ, δὶ Να ἰλητεηὺς 
εἰϊ φυιη μας ἀὐηύμν δι Ρεςυ ίαττογ ἰη ραίτοιος ἀΐγιτ ςς κρατῶ Ευνορωανών ) Ἰςζυης ϑανπνέζω, ἰά εἰ ἀεῤεξῥνα ἐρτόνο, 
σλπτυν ἐαυΐ ἂὸ κα] οἱ ατίς δὴ ροστβοα!ος ΠΠ|ὰν σρυΐας ᾿πυ]ς. σλάςπι ἐταδηαιίοηϊς τατίοηθ. Ὁ ετιῖὰ τὸ ὑπ υεόζον ζοΠυ ες 
τατ ΜΠ ανον οἱ ργορτον Ἰυχίπη (ἰτοπὶ, νίκᾶγς ὁρογίμιτ,ὃς πε 4. τς ρυνΠ, φυοά ἰξαυστος Οἰλγοπιοπίδηυε πιϑὺς οοάεχ 
Τιοε ίή δὰ το ἀιάςηἀλ (ποπ πιοδὸ ργορτου ἀχυπὶ σὰ τισι. [νος 1η [,ἀτίη ἃ ἱπτογρτοζατίοης ἐδμίάμην τράδοι γι τὸ ὑπ» 
εἰ ἰς ἀλιπηδηἀα)εχειηρῖο ἔο θη ςοηβιηιατίτ, 43,6. τῆίζοιν ἰυξηδτοτὶ : ἃς ιν Αροίϊοϊυς νεγάσυε {πιδίτν 
{ ποπ τορκϑ,» ἰοά ρτὸ δὲτι ἐσνσαινκώ!. "40 ἐϊπε ἢτ νέης, ἰηάς οτίδηι ἀϊιοτίλαιν (ςσίρεμγαηι δῦ 

1: (νιίγμη οὐθί σε, ὶ ὠγωνιζομῆνοι. [αὶ εἴξ ξετίατείοἱεῖ -. τότ. { ἄονριφ τρέμῃ", τὸ σαῖμρί μον. [ἃ οἰ νοτείειι ἢ’ 
υς Κνιππ ΠΊοΣΩ χρέα Ν Ἰὰς ἰωρτὰ νοτίι 7.Δ μίρατα, ἀμ ππίθοπι δΡΊσΤᾺΣ τορυσηδητόηι. Ὑτίτυν δυτοπὶ ζογροης 
ἐν ἀξδη εϑααά. Ὁᾧἅ 1 φππιϑιε εβ οοκείπενι, σῶν τὸ ἐγκοαν ΠΟΙπΙηςς, ἡΠΟΠΙΑΠῚ 4υδίξιο γα ἀο εἰδὶς Ῥτοροίτα. γιάς 
συύϑέτα  ἘχΗΠΟΌΠΙ πιὰ φιάλη οται αγηνηααγιηιν ἀίασια, Μλιῖ)).ς. 1φ. ΣΩῚΣ 

τεπε᾿: εορβ περι ἃ ἰφχωγὶα ν εὐδὼ ἰαμεονέδιθς » ἃ βοῖν ἐμιμρδῇ. 
ταὶ ΘΟΡΗΠΙΗΤ, ΟΥΡΟἰ ΔΠΙΗΥ γ βαείφάμίην:: ἡράπῖφ ῥίως ἐφ ἐχιγία- 
εἰοηΐδιε ἰαδοναμετίη , ἐφημο βία ἀξ υϊξξονδα [ξέναοῖ, Ει ἡ, 

ἣν ψι4πὶ ἠοίσηλε Αροδοίως «φἠπιοάιπι ἀρροίτα ἀπ ετιιἀ - ἘΠΕ ΔΑεἰεξανοων, ἀδόκιμοι. γυΐϊραια δὲ Ἐταίανις, πρνοδνν, 
ἧς νην, ἥσθηι τοῖα (ὦ αοιὰ Μπν ςοσιαιηνηῖδιις νάςζάγοῖ: 
ἐπτεῦ χυ σης {Π͵ῆηγιὰ αὐ (οτγιπε] εεἰς δγααπτατ. [ἢ 
ςο νετὸ {νιπὶ (εαυμτων Ογρηδηθῃ φυὸΐ ὑκοατούεπῳ τοὰ- Ϊγ6] ἰοτιιο,, {πεῖ βεσμηίλη. Ῥτοίνδια γοκάπης πὐηιπιὸ 

υοἐ (φπδίθενν αν, ΡΙῸ 400 νότυς ἱπτορτοι μαρεῖ, Ρ,.͵. ἁψιίτοι πεχη ντ Γοτοιὴ 6.Δ 6. Δησρῶ Πιρτ ἐξίτυτ υνεα οί 

ὁπεμέθων [ἡ αὐτέινει, πώτον. ἀνέχεπω , δι Ἐτδίενμιν., δεν οην 40 ἴοςο οἴει νοϊσης πο οἱ Ἀτιηδιη εἰεύξιοποιπιμηθι 
μοι β εν αη9 Ἐ[} ν ντὠρ τὰ σοι ρϑν οι 1 ἀξο λυ τῈ ΠῚ Ὁ πθ τι Τοῖρς. Βος ὀρρόυο φυοὰ ἰξτήρις ποῖοι Αροποίυς Άσοια, 8. 
ταυτιᾶς δἰςπμηΐτ τα ἀςοπιπιοάαινδα {{π4 (ἡ τυΔιπειαυδι!, Νοῖ ρυριαῖ οι Αροῦο! οἱ ϊςίτυἀο ουιῃ εἰειδιοηίς ἥν 
4.5) εἰοἰσεδγτις πς ἐχκεσρῦόης νοίοι! νοϊοθαηι, κἰδηὶ ἐ)- πμταῖς, (οὐ 40 οὦ ροίίις ἀερεη οι εν λην ἴους ἥτιηι εἶ δ 

40 νοος Τ)ιεοίοσι τπεο ἔρις Εἰςέξις. ορροίίοι. Ηἰς 
Δυζοιλν ἀδδαριος {Πρ} ]ςίτοῦ ρροπίτατ Ῥγοθο δὲ ἰνπρεῖο 

, ἐοπιρφιδητίαν υλῖι ρεοὐςεγεηϊυυμι οἰἴι ἢ ρΡιαἰκειεμῷ (οι ροτίςιξταπτιὰ οἰσέξογιθι, ἐπα εοπίτυϊε Ἰλοιμιηι 

Ριοχίην ἰαξμτὶ τᾷθο 1} (ραξετην (σαιιειειαν Ορείμπιις ας να πὰς μία (οἱ νοιτυάιης βδυςαάτογ.  Ὠφίηάε χιοά εἰ νινά 
εἴϊ διϊειι ἃς οἱ ἀπι ἶτην τ; δϑυς ἴα "ἴειριος Τοιτ]- διβυιποπεὶ βειμς ὁ ̓αρότγαιιτ Ῥάυΐις ας γοργοῦυς Ποιεῖ: 
διδπα η εαἰνοσίδίιοης δὰ Ἰπλτεγ τον, Ἀἰκ ὙΟΥθΙΣ ν οὐδενί, εἴβο ὑδινα ἤδὶ ἢςτί βοτιιτ. δις, Ἔτι οταιη [σοι ον 
"χηέρσνονν κά εἶν} ἰοτεῖνν ἀἰ υδίρρανο, ν᾿ τοϑονὶ κἀβιεανάο να- δὺς (πε ϊυο Ροϊυιφ ποη ῆοεί, φυί2 τοξευις ἜΘ 

ὁ : 
ν᾿ 

εἀμενίη [8 γερβτοῦις Ε 

- 

Πὰς ΝΝοοίδεν ἀυξεννν νον ϑέλω δὲ, ΨΌΪφ,. Δοΐο ενείνην οὐ ϑέλιδ᾽χί;. 
χεἱοσισοτίλπν Απισγοίνις , ςοπίεπειεπηθυς νοτιτῖς ηοη- 

μας. οοάιείδας. Εβο τἀπιςοη πιλΐο ἰοβεῖο δ. ΕΠ λυῖς λ 

« Ἠεδταίςα ἐη ἰὸς ἀιςεπή! ρεηεῖς, ρον εῖη ἃυτο 

ἥξει ἴῃ ρηπιὶς ἐχροπάςτς. 56 φυοτίστῃ ἰγαες, ἀϊοος, 

20 Αροϊϊοὶο (ετιαπταις ᾿ος ἰοεο ὃ Νεπιρα υσίλιο οὐᾶτ 

τίς ἴῃ φέπεῖς Πεῖτα εἤςπε,, τάπηοι ργοόρτοτγ οἴτοιη 
λητίας ποη Ππιρ  ἰείτοτ οεἴε τς νείςεπάμηιν ἐρτορτας οὐ 

ξράιοαΐαιπ ρτοχίπι, καὐμς (Δ]τῖς οαυΐα ηοὶς ἤου πιη- 

ε, ἐδ δίλυς εἴς πο ἀεῦθεας ᾿υθεττδ. ηοίζτα τελυπίατς, 

(τὰ οτιᾶπν Ῥτοπίος πςβας ἧς ποη τοπυπείαγς, φιοιί ἔμ ἴῃ 
ῥηπιὶς Ἔχεπιρίο ῥγοίσαιε, ἰάφυς ᾿π τευ ποη πιο 1:- 

5 

ται ἀοϊὶπάς οχποστλιοηςην δὰ τοηηβοτληδᾶς οπΊπτς οὐγὶ- 

ἀϊαῖες νᾶς τα Ρειπις φάσιν Ἃ4 ἔγκηληάλην ρυΐκηι. Ψὶ1- 

ἀεθαι ἐπί οσλητμῖος, οτἰλημι αἶτα ργατεχείεηςι, πος τὰ- 

λα Ύο {π ΡΥ ΠΊΪς ΕΝ ἡἸἸπυ [Πσττάτοην ργοπνοις τὰν 

πεηάλπι ἱπηρς 1}. Νὰ ας ἡξιταγ ΗΣ Ἰνος ἀυβυπηο τι πη ἴῃ - 

ἐπίας, Βογγοι λα. χε πΊΡ Δ τς Ῥγοροπις μ) οος, εἶπα, 
υὐφαιιπι δι ἐρίϊ εἰἴδης οχ τ)! ρορυΐο ἃ, ςαίάσηι ἀτσιις πὸ 5 

τἰς τοίετας μαδογοης, τἀπηση ἀπηΐ ννητει οὐίς θη 
τμμέχο (ποτ ἃ ἕαάετο. Αὐἀδι φεόλανιντ Ἀγ ΠῚ ΟΠ ΤΌΣ τ- 

εὐ δηάλιρ!βοςς, τος ρσυῖΐχ νἸταμι ταθτα ἀἢ τὰ γι ταν ΗΠ ΠΗ) (ς- 

ὁν ηελδεις, Πεπίψας ρεορίῃς ταράςην δά γονὴ ἀοςοά τ, 

ἢ χα οβειίιι αἰἰινοᾷ αἰἴε οὐμεΠοτιπι ζόπας ]α σιν πὰ] - 

ἰοπιοάο ἰνοους ἱρῆς ἰπτεγοῖϊε τὰ νἱἀο ιςοῖ αιάν ἴῃ Δοῖο- 
τὰῦν Ἀοπογοπὶ ςεἰε γαρλητις, ἃς ἀρρεπάϊοςς οὐ Δηζάρίο 
τὰ! Δοβοιογιπ : φυρά βετὶ (Δηὰ ποπ ροϊοτᾶς υΐη "έος 
Ἰοϊλιηὰ ρυδίιοο τεβιπουίο ςφοπιργοδάγοτως. Ψεηλλη νο- 
τὸ δῆς ἀοξγιναια δοίίς ἐχρεπάοτεητ,ταπι 1) 41} ΟΙΠΠ]4 
ἰμϑεπε ργο τπἀιβογεητρυς,, τυπλ εἰίχπι 4} ργαροίοτὶ 
πεὶϊ ἰρεεῖς,, (εᾷ τευςτὰ (οἷα συ] ἀκίαχα ἤπρΗ, ἐς πα 
᾿ἰΐδεῖζδλις πιεῖ ντ ρτοχίπιος οιυδὸ Ἰυιςειδιοίας, γοπγτ- 
τηῖ, 4 βαίνει βοβε!ν οὐ σατέρε! ἐμ δὶς Ἰοηνίτῃν Ῥαθ]ας, 
[πάὺς ἰρίιηι ποα δὐτοιη ρεγίομας, ΠΗ μεν ροπεις ,ςοπῇ- 
ἀκμπθ. 6 εὐ ἐϊ4 πμϑεν αὐ τίων νοφέλίω Η ἴο τί (τίς ἐτᾶς 
αἰεῦτιν δι οπιηίθυς ποιὰ. 1460 δἰ ιάτε ἀττιςυλιηῃι ουΐας νὶς 
εἰ δακριηκή. ᾿ - 

. δὲν Μίοβη, εἶς Μουσί νεῖ 15 οί, ἰὰ οἰϊ Δηοίςο ἐς 
“Μζουηις, νεῖ (νι αἱ νοϊαπε } ἰὴ Το ὁ Μοίλίςδιν. 5ἱς ἡ - 

δ Δοι ἐε Μωσίν (ςρτοτη οἴει ργὸ ἃ Μωφῆ να οἵ ρει Μο- 
᾿ 

ἰνιης 
ΡΕΝΘΊΟ 2 {ὑφιαἀ Μ εἰ εἾρεν πναηνδν Δέυ{η. 
α,εἰσι εἴ, ὅπ ἐζαἤἷϊσανο, ΜοάίΑ τογ 0 ἣν 

ς ἐζεδιδυνσεν. [πτεΐ ες νετγὸ ᾿ϑάρτιταιός ΟΠ 

ιυῇ ο 

---τ-. - -τςὦ.......--ς..-.-..... 

Ικ ΟΑἸ. Χι κμ 

εἰ, (τά οτίλπν Ῥεηὲ περείξαγια νἱδοτὶ ροτοτᾶς. Αὐβιάς- 

οὐητας το ἀἰά {{π|1οϊνουῖ: δὲ ΜοΙοτιο εἰς, τὰ οἱἵ εἰ ςἀϊ- 
ἀνῖς Ἰεβουα Ροῖ ουὐ Μοιὲς ἰσφυσπτι, Εχοά, 4. αν δε ν.9. 
δεὴ τούίας, πλσο ΝὐΔἰςτο, Αὐρυδίπας ΡΆ]μν.77. ρεγιράς 1ς- 

γε ἐμ Παρ οὴ (γε ἀπηοιλιίηνις, νὰ Δέλ. τν..4. δς 

οευπα τὰ νειτόρυὴς δ ΎΓις δ γαλν ἀητεγργοῖςς, ΠΟΠῚ- 

ἡΔΠῚ ΡΟ ΕΠ οποπὶ Ὡ]]}} οἶς, ΠΗ νετυν πόπνο ὀχυαταν ἃς 
4. Ρτοιμάς 1} σουσγα ρ τα: [οἱ ὅς (αἰγτὶ ργοχτηνοση πὶ ἴἴιι- 

ἀσλιι. 4 Νυδενὲν τὰ νερίλυν Αδυηάλι ΡΓαροίοο, ντ ἀν. 
χιθλις Ματ,2.π. ΄ 

1. Εαμάενν, τὸ αὐτό. Ἑαπάοπι νιἠοϊιοςῖ Δἴ τς πος ταυα 
οαἰΐσιι τ νοζογιτην ἰλρι ἀπιοητογιπ ἃς ποίτογαπην 

ἀὲ οἵα Ἰδοϊοτμγτοταπι. Ἀοίροπάοται Αροϊοίας, εθάπηϊ τ βαιά, τἰσας γο] ἐα οο ἀρράτοῖ φιδά Ραιήμς ἡΠις πο. 
ἄγοτγιπι, ὃ. ποίετίς νἱ ΟΠ πν ΠβΟτγιιηι ποτηλπιᾶ Ἀσζοιμ πιο 
αι, νι]Πιος ἸΙοςο, δὲ Πιργὰὶ, τὰρ.1.7,, δί ῬΆΠρΡΡ...5., δ 0 
ἸοΉ7.5..ψ.. 4 Ε[τδην [Ριτιβμαίεπν, βρύμα πνδιματικίν [ἃ 
ον πσυς Αὐρυλήπυς ἰη ΡΉ]ΠΠ. 77. ἐρίσίτιαῖς Δ 4 ἢ-᾿ " 

τς βιηνβολητςωι : αὐ ἀξεγοητῖλ οἱξ Ἰθϊοῦ ογαπισηζαην 8. 
το ΠῚ ζοπηηθποην. Μδηπλῃ ετθο νοζᾶϊ εἰςαπν ἐρ σίτυ- 
Ἰσιπ, εἀσῃ ντδοίςος ςξοηφειδης γε λοσδηγοπει πὶ : υλη- 
ἴῃς η0] βάἀεὶ ος θη δάξετεδαπε, αἰ] ἤριττααῖε ςοπγεής- 
δαης, (τἀ εατοσ πη} Πξ ππιηὶ ἀυιπταχατ : φυΐδιις τἀπλοη πὶ. ; 

ταεδαῖυτ ἃ Ὅδο νῖ μὴν ἐγ δὸς ' 
ΕἸ 

ἈΠ]Ποπηπιις πιληπᾶ 
4υινὴν Ποηνέηις Ἰη Πάοίτας ἤθη ροίδε ἐγτίτατη ἔλσεις Ποῖ 
ογήἠηατίοηςηι. δρίγτυαϊίς ἡκιίυν οἴσα ὀλείτυν ᾿ πιληπα, 
υὸι πιδνπα ἰγτῃθ οἷο οὔδοτι απο ἀ] παυά πν ηἰενὸ τόντο- 
πη], (οἱ ρὲ οπίοῆς,, δὶ φιοά (οὔτις δρίτιτις υἱ (145 
οὐϊ ἀς ) εοὐ ριςὶ δὲ οὐ Ῥοιοταῖ. ππηΐίσυπι ΟΝ ηΐθις, πιο 

25 ἀσιάσηι τοπιροῖς Ἔχ δοπάυς, (τ 6 ἴλπὶ τὰ πη Ῥῆς ριαίςης.. 
ἃ εβζασ, 4 οὐ νοπτυσιπι ἢ ἀς ἀπρὶςοϊαρτυγ. Ἐὰ 
ἄοπὶ τάῦο οἱξ ἐρισι τιιαδς μοῦις Οὐδα ἀυτοπὶ πόπην}} 
ῬΑγτζυ]ατ ἘΔ ΜΡ ἘΜ δάρατγος τοίσγυπτ, Ὧ}] ἀιζαπτυτ 
Οηληςος ολήοηη Γι οταησητα ἀερυίβεο, Ρτογίυς σερυάιλη- 

30 ἀμπὶ εἰ ἘΠῚ σπίτι ἐτλ ἔς σος παν β δι μον τασιοη Α- 
ρΡοἤοίους Βαριῆν ποῆνοπ δά δος τγδηφίοσγοῖ, δὲ σον δά 
(Βείτοπὶ νίψυς Αυσροτοτ, ἡ ντ δὲ 1Πος δι ποῖ ἀόσολῖ, 
φλάσην ἸὩογαηςητα δὴ ἤβηΐς αυΐήεην, ἔς τοὶρία μαῦετς, 
ἃς Ῥτοίηὰς ποῦδὶς πσῃ πιᾶβν 4ιιλην ἡΠΠ|ς ργοβιτι τὰ αἱ ἰα- 

τς διγατὶ βιογίπιος, φυυπὶ σε ῖρία νῆὺς ρορυΐυς ἤπηος Ὁ Ετ σεῖς 
τὸ πηὶ τὰ νης ἰοσυπὶ ἐχρ]ςες, ποθὴ ἐς ἤγπγα Ῥδυ}} ςοη- 
(ξηυυεό: Αἴ επίπῃ, ἀϊςες, φιοτηοάο ἰάςπι Ἀἰς ροτις ἀἰςι- 
τὰῦ " ηΔΠῚ ἢϊ ἤρηα ρα ρεέϊες, ἀιπογίᾳ διετιηῖ ὀογιη ἢ- 
δηλ ποῆτίς : 4 το πὶ ἁὐτειη ηρίαπι πος τοίεττὶ πο Ρο« 

4«οἵεῖι, αιμῆν ἐἸο! πο μοδιπτ οπτηος βιη{ς Ομ  νοτὰ ρλῖν 
τἰσιρος τ ἴ πε σα δι (φτιιλιί, Ἑ οἰροηάοῦ,, οἰπήσπι τα- 
ἤθη Ροῖάν ἔρίττιαίςην ἀἸςὶ » 4ιοη τ Πὴ δὲ ἐμίε, γε Ποάϊέ 
πο ζοῦ (Δεγαπησητι ταείοηςπη δαϑοδας, δι τἰδιη ΤΒεΐας 
[ιιοῆάιις ργορουεδλυτ,φυλπιις 172 “πε ἀπιμ εἴα, (γυοὰ 

41 1 νεῖογιην ράτγιαη τοϊποασθντ του τιτγ Διησγοῆης 
νοςάτ μνᾶς δὲ οεοπι βογηιαθη ἔντατι βειαπιοπεῖ δοῦτι, 
Ἐπ Αὐρυ. ἴῃ ΤΙολἢ. τγαξεατη ἡ, Ατάεφνηθνε , πνφηδν σι β. 
ζ"4 [υμὲ πυοεαῖα. 1θϑερ νὰ ἀ "υιλέφω. ρομ ( ἣν δέω ἡυνά " φἷ- 

ἐατό νιον. ΓκῚα ῬίΠη 77. Πάοην "5 νυ βονο οὔθ ἡοτνον 
4 Παριὶ- 10 “μιν ποῖον, [μὰ βρν"βεδίνοια δενν νον [γεοιε. Ἐπ αροιτμις οὐδ) 
ΠΗ Ὰ 

νἰῆς οἰτά 

κα νεοἱ ἰγιηοία, αεπηρε πιθος δὲ πτᾶτςς ἔιει τη ὁπιρς 
« θὲ μτοιαίςιιὰ ςοιπτηινηία, Ὡθπ αυΐοπν τος ρία τἰοἢ τα- 

πλδη ἰρίοτα μι, πὸπ Ὠσοἱ οὐ ρ4. θοττιπθε σπμῃ αΠΠυ ἡ Α - 
ΠΝ νγες ν4υἱ τοῖν εἰ δσονῖ ἰοςςοδι κτίοῖ- 

τ πῦτὸ ἐς ραπίτοηιίς νετἴς, ἐρινεμμήμε εν πνάππα ἀ μτὶ 
ἤννν ἐμνιαἰϊφιθεγη ν ἐνηά εν ἡνεην μον οὗν {}τν ναί επννβθάω. 
(ΑΜΕΡμΜΙ. ᾿ ; “ 

4. Βέβδεδδηι ἐμόην, ἔππνον γαρ. Μυΐγ,. δ  αλνανα ἀμίαι δ πονὸν 
δ «οὐττα οὐνρίυσι ποι ογαπι ςο ιοασπι πἀοππν ΟττΆΠ1ν δ- 
τοῖν ἀΠυδς ᾿φυΐως δά ΕΑ δ Ἰθοι αν 41.160. 
ΝΣ ῳῶο ε 

.-Ο 



Γ ἮΝ ᾿ ͵ ᾿ ᾿ Ως “" 
ἊΣ .» ᾿ ΕἾ Ἂ ( : 

ΕΞ ν ; ᾿ , “ον ᾿ ΠΗ ᾿ Ν 
" ᾿ ὶ Ἵ ι : 

ΕΡΊ5Τ ΡΑΥΚΙ 
ὔδαπι εηἰπι" εχ ἰξααοηῖς ὁ (οἰ. {δ ϑεῤ αν Αμρν ἀν }1} 

Ἔ ἢ 

ΠΑ ΟΟΚΙΝΤΗ Ἢ ἂ της αν ΗΚ , ΟΡ Χ 44 : παν προς τ ἜΕ 
᾿ "ὅπ δ πάντα τύποι συυυέδαινον ἐ- ἝΝ. ᾿ κολρυϑούφῃς πῆτεας" κὶ δὲ πότρρίαὐ ὁ 11 Ηας ἀὐτοιῃ οπηπία ἢ τγριςὶ ἢ Ἧ κε φμιδρπιηϊα Ἰν β. 

-ἀποὦ}ὦνλΡκνυοθνν..........ὕρ. -ς- 

“Αἴὶ : ὰ ἐδ οοἸ[ἐηφτη δ ᾿ ἐνυτα Ν τηρεῖ ρα 
ΠΝ εὐ] ρεῖγα: Ῥςῖγα υογὸ 12 εγαι}]͵ 494’ ΤΟΝ] ἤφοιβε κοι μοὶ ἌΝ ,ἷς σαοοταπς. εἰς: 3574. ξοπινηζεῦαη ἐν»: 

᾿ ᾿ Χριφύς. ὁβηϊων ᾿ μὴ Αόας φ“"ἴοΝ (0, κείνοις" Ὀραθ Ὃς αν τ ὑμῆ, ίυμι αὐ ἐς Ἄς, βνριαίν νι ἐκησραάτον: το ; ᾿ , ᾿ Ἔρος ᾿ ς ᾿ Οἠείβιω. ᾿ ΡΕΙ νῶν κατἑμωτησεν" ᾿ Σ ᾿ ἐρμοηξ ηοβνώπε, "κα μος 

Ἢ, 5 : εὐ ΑἸλλ᾽ οὐκ ὧν τοῖς πλείοσιν αὐδῇ δ.-ἰς ἡ κε ἐεοϑε ΤᾺΣ ὑτὴ ἐψῳ : δεένοη ἐν βίωνίδες ες. ΜΝ] οὐ τὼ τὰ λη Τῇ αἢ Ὁ ἴῃ ἄι)05. Πῃ ς5 (σζυ]οτυπὶ ἀξυς-} Γρρεν βεμίοιμπν ὩΣ 
Ν . ᾿- Σ- ἽΝ ε , ᾿ἕ , ,ν κ«' Δ δυζ Βτδῖοϑ ).ι.5. Ρτο ΓΩῚ 4] ΗΜ ἐπεβίαει εῇἢ 2)ι0. . ότι εἴ, . Ὑγνηΐ. - . κατεορωϑησῶν γὼ Ὁ εν τα Ὁ ττ ον εεὐτν τὸ χης δ 2: ' 

᾿ ἐπὶ Ναιπὶ.26 65 τσ! ἘΘΗΘ ΧΕ ἀμ (μετ ςηΐπι ἰῃ ἀςίεττο. αν βοβεμα [νει ἰοάς. δ τ φὰς Ἀπ τῆς, οἱ , ἯἯἼμ|,; τ4Ἰφυς 4ἂὲ βῥένιηετις {{4- 2} 1|54μεφωὶ [ε εχϊβίπιαι τ τ 
Ε . “ τρήμῶ. τας, τευ τ ἢ ἯΣ - , πγρὶ ποθεῖ ὥς. 6 π᾿ ΜΙ Ωςε ὁ δοχῶν ἔςτίναι, βλεπετώ μὴ τογντάσατ ης σδάλας. “τερνυνάεαι πε ςαήαι. τβὲ ἀε!δθ- 

Ἶ πο ΟΝυ σι 4 ᾿ Τωῶτα σὲ τύποι ἡ δ ἐγλυήϑησαν, εἰς ; Ηεςς Δὐ6) ἴγὈ: ΠΟΣΙ͂ΣΙ Σ|)6- Ξε ΓΟΙΙΣ ἡ βγυῶὰ ͵ ᾿ Ὁ πξ τὶ ᾿ Ρ . : Η τὐν, πιοηδι ᾿ 

ΤΌ. ν διις δὲ το πλτε, δὰ - τυῦτ, νῦ πς ροηοιυρίίςαπιμς τοο[ [{μέξα βωκεποβε, νην πσῇ. . ν ὦ {μ᾿ 180 νῸΣ ΠῸΠ ΠρρΙῖ, 1-|}. Ταπεμεῖο υοι πον ἀρη (γι ριωεεαης, 
᾿ ᾿ ᾿ ες φβίλοῤδιᾳ. τὸ Μμῇ ἐδ ήμας ὅγιϑυμητ αὐ κακῶν Κις πα]. Πήσυς ΠῚ οηοιρίετηὴ βρη ἐοπειρηβεδιει ναὶ" Ποιρασμῷς ὑμᾶς οὐκ οἴληφεν οἱ μη 74] {| ἰνυσιαηλ: πο} ῖς υϊς ἐ(Ε Τ)ςας,} ᾿Πρνεθνεκδ οί ρων :[- τοὰ νι ροιύίυι 

ἦς ς Ἑ Νωμ’ ϑιὺς κακεῖνοι ἐπεϑύμησειν, Δ δ ἸΚΘΈΤΟ ΤΟ ΠΕΡ ΦΓΑΠΕ {μον βίον δίσκῳ. αἰϑιρώγηνος" πιὺς δὲ Θεὸς, ὃς οὐκ ἐά-} |4υἱ ποη Ποῖ νὸς τοητανὶ (υργὰ} {4εἰν ἀμέπν Ἰεμρεῇ, 4 δὔιυνὰ δεια, 
ος ΚΕ δον ς΄) Μηδὲ, ἰδωλολάτραι ϑνεϑὲ ἐχαϑείη ἢ, Νὴ ἰβίταν ἱδο!οίαιτα [αιιο;! Ἰμφδα, ϑιόπινος, τοτος δ Ὁέζοτς ΟΟλΈ ΚΣ. ἐπ ρα ροιοι!ε, [τα ϑνολεμμ “κ μαίμῳν πρὶ μίαν δα διωασαιι 

π΄. οι ράμεσᾳ. ᾿ΜΗσΝ, δε ΛΟ ΤΡ ὑ νμμόρὰ 4 και αυάδιη δογατη, νὰ [ςτὶρτῦ [7 Ναημεἰδειβῆμε σοι υμρις πμραϑίωαι ρο διωα ὦ Ῥ βεν τ ρια ταθίτ εὐλαὶ ο- [γὼ τὰ ἡμοά ρομεβο»: κά νῃρυαύοηε, ᾿ 
Σ ἤ Ἐν πϑες αὐτὴῶρ', ας γ(γ οσήϊαι Ἐχαϑισενὸ εἰϊ,} 5εάι ροριΠυδὲα ςἀξάμπ) ὀθρακρθ ει λμσαι ἀλλὰ ποιήσετε σίω ταῦ πειρᾳσμεὶ καὶ οἸχίταιν γερο τος ἰποῖτς ἃ ὐμθν,κ λ 8 υράκς ἃ Ἰγύθυ τῶν, ᾿ ᾿ ᾿ ὃ. ᾿ ἕν - - : τὰ ὦ ᾿ ᾿ ,. Ἢ ΩΣ " Φ ω ἥ 

' ᾿ . 3 ἈΕΡΠΕΙΙΟ λαὸς φαῖεν μφη πιθινηηοη ΔΤΆΡΗΘΌΝ πῶ ἀς ὈΪδοηάυη » (υὐτοχογιης δὰ βνήριην εἰ} διά μϑτα τίω ἐκύασιν Η «ὸ δ μυαῶδι ὑυμαςζυπατ 1 ’ : μϑμηστε, ᾿ Ροίι σον ρει: 
᾿ ἐρέων ἐλ ΤᾺ : . Ιυἀσοπάυπι. ἀἀματαθ βίον πάρ ᾿πγ ΧΟΡ .4] Ωὐυαρτορτον, ΔΘ Ὶ πη]ν, μι- 0] δ υόβμεν φυρά, εἰρατῖβη- να κα ττοῚ 
5 : ὑκδν αν ᾿ , , ἐν, ᾿ ᾿ ἴ ἐν ῃ Ἶ γγέκ γμη ἰμά δ , “ν ᾿ Β ᾿ Ἶ ἢν γοὶ , » ἐς αὖ ἑάοἱο- 3 Ἕ τι οὐρὶ ϊείθυ: αυ Νοδεςο ἰφογῖσίαιν, σους αα}- οτνεχενημὶ ἱμάετε, ᾿ ἔ Ἴσιῖς κ᾿ ᾿ ; 5} "14 40 Ἰάοίσ- ἢ «οπιειηρίο 
"Β ἡ Δυγρίπη: Ῥη σὲ πορνάϊωμδμ χαϑὼς πᾷς δ᾿ ἀ Ἵ ἴ ἱ ᾿ ᾿ 8) Ιθεηνε [θνιδε παν ενς Διόπερ γ αγαπῆτο! μου, φέυγετε δ πὸ 8" Ὲ 45 Ἰφο]οίαει " : γΗηΝ φμίθωγα. εἰδυ5 τοὶ ἴῃ ᾿ , ,. ὠσὶ ἢ ἅ εἰ- Δ ἐοσωτ ἰσούσδοι ἰἴ) δέ ἐς : ᾿ "“ν ' “Μειπτο σοι δυΐ ας ἀἰςο: ΄ » . : ' Π Ι τυ ὄχιτὰ τῶ ἐποργδοσνιν ΚΦ] φεσον ον μιὰ νμέερβᾳ 64-ΙἸ ἃ ἰᾷ ΙΣΤ ΕΣ ΗΝ μάν» Ἔχ ρβι βιννιαᾷ πῆς εἰδω λρλατρείας. ᾿ π᾿ ἐλ εὐ {6}} υ 4 Ἰζοῦς "τ γεμάξινδη: ἰοέωον: ἀειειιο ἐοἰἰς 

' ᾿ . τᾶς ἡ Ὥς ριο- φῷ λιασί ὃ ει ἜΓΠΩΣ νὴΟ ΠΙς᾽ ΥἹΕΊΠΙΙ {ΓἸ2 . ἡρει Φὃν ἀριάενμηὶ οὴς ἘΠ ἘΡΩΝ ᾿. ἌἜ Ξ.Ξῃ͵Ἰν εν, [Π|τυάϊἸςαῖς νῷ 5 φιοῖ 410. νον ἢ μάνας 4υοά ἀἰ- τῦδι, Ροιίτυς 

"ἢ μα τῆ ΤΑ Ο ψμδ, δόν ἐϑἠμρίοδε ἐ 1118. ἀἴε υὐρέηειτέα ποις ἃ ὥς φοονιίοις λέγω ᾿χρβατ υμόις “. ο΄ ἤπιον βείε, 
᾿  δηΐπὶ οἰἘ πλλσ τ. νος ἢ ἢ ἢ Ν τι ἜΜ υ ὃ , ᾿ : 5 ἔτη τοάϊσης 
Ι Ι͂οτυτῖ οὐὗσο, ηψὲ οὐπερᾳᾷ ὠρᾶδν τον Χραςφον,κα- εαιε τεητοηγ5᾽ (ΤΠ Π12} 9, Νεφνειεπέεπον (βγΐο ΦΉΜι. . 24 |πε1Δ40]0» 

- Τ᾽ : . 74 ξ φὰς Ρ ον δ . : ! 4 “ . ἢ δ φτσνν τ : Ν ; " ευἰοῦ νοὶ Ὁ κὐ, πε ας 5. φασοὶν , καὶ τὸ {ΠῚ ῚῸ| οτίαπν αυϊάρῃι φαράνο ἴζη ΤΣ Τὸ ποτήρμον τῆς οὐ λργίας ὁ εὐ λρηοῦ - ιἱ Ῥοευϊαὺὰν Βεης ἀξ! οη ς᾽ οὐ νὰ ΡΟ ρα μα τε ΤΟΝ 
᾿ ἰυς «οπῖος ΓΟ ΠΣ γαῖ ) δί ἃ ἰσγρεηυρμ5 ροτὶς- βρλλ κόνις ἐν ουὴν ᾿χὶ κοινωνία τῷ αἴκατος τῶ Χ σαὶ Ἰροηεάϊεὶ “ον ἐνόν ιν ον ϑεν ΑΝ 
" (ςαἴυς οο ὄφεων εἰ πὼ λοντο. Ι δ ΣΧ ΩΣ εδυ» ου κοινωνία τὸ ἀκῶτος [ ξαΙ ΟΠ} 5) ΟΠ ς ̓ ζΟΙΠΠΉ}-- τωμηϊοαείο [ϑοᾳ υὐηὶς Οὐτὶ 1“. δοδιοΙ, ἐ . -. "τ ρι4) ἔκοι- Η τι. ’ , ; , ᾿ Ν Ω Ι 2 Ῥιχίιιος {εἰ 
Ἶ. τ προ, ἑπίυτεε" δον ͵ ἐγ τινες αὐκ] . , ᾿ : ΜΝ ῴμε πηηφηναν ΜΕΥ ᾿ Ϊ ἡδ-ς ὯΝ ὁ )εὶς γατῖο - 

: που δὶρ᾿ δάινοι.- Μηδὲ γ»γίυζετεικαϑως 1 ᾿ "Ὁ 4 [10 ἸΝεάυς ταυγιπυγαϊςνῆςυῖ ησι-- ἐν ᾿ὴβιμερ βεθρμῤομρ: εἴδας νίαευπι, φυὰπι φυά: ρέει ορεἰπνὲ πογυῃε, ἘΠ᾿ δυίοσπν ἡπφυϑίο ἃ Θαν  τϑᾶςτα ςουἱαΐα ΟΝ τ ἸΔινοτατν [υπερίζηοιδ ΠΥ ἐν οωϑΆ Τὰ 
Ἷ. ᾿ (ὡς (εὐ υτη, φ) δ ἐγογίυσων, τῷ αἱ “τὸ λοντὸ υτῦὸ τὰ ο- ἐλιὰ ςογῦ οὐ γι τάτι δι ΡΟ- 7 γρωτάμενμο!, (Ὁ μεγὶ ἰδ εὐϊὴ (μηῆο ἰῃ Ρείτοῖν ἀςίάς εείλαι ἱπιὸν (εΠτϑολις φυοαὰς (αὐς (ἀοτίβειις πλυσιϑαιὶ ἰὼ ν μὰ ςλ ἀέπιηις "εἰ κίοης εοριαιΐοινδαν (πεΐνοει κα Ια ὲ- 
ἢ ἣ τοντανοι ὃς . - . ς : τον τὴν Ά μὰ, βεΙΡΗ αὐὐδειαηὶ ἑἀοϊοἴλετα οὐαὶ (υἷε [401}. Δὰς ροτίων ἀπαιοη δε ([40]2 Φαἰπε θη} (ὐπ)}(ο] πη ητδυ9 δρα]ες τορυΐαπιυτ. ἔχ 4“υὁ ἐβοἰτυτμηςοίλαν ἐἰ ἴδπν οἦς 

“τί ". : ε αμ αιήὺς χτα- λοϑρόὺ τῷ. τισγηῖ ἃ ἀ! ρον ἀΐτοτε, ᾿ 4" ἐχιεννήηδίοτε. ἀρανοπίοφυπι πνδι ίαπι : ἔυξίεπἀὰ εἰ ἰφίτας νοῦς «πΘυς σοΐπὶ ετί ροιε!ὲ ν τῳ πν Ὁ οπεΐηο ἔπτι] ἃς την ἐ τανοηίὶν 4υ ΟἸυΔ ΠῚ Πιπολιῖν φοπισνυπςν 
Ἄττιν, ] αἰπποις. Ρις. ΗΕ : ν ἡ τ κβάσαι νε Πυϊαίπιοάϊ ερα]δείπ τουυςπιςἀΐις τὲ ουτηςτειῖα, ΑΝ Ἰρίτογ νυ τὶς συ Ὅςο οοπρεκφ᾽ ὃς ἢ ἰἀ ἔς ει ἐξ» νος ρμίϊδτιε ἔοις ἰμρειῖοι ᾿ 

Ἂν: ! ι πἷεἰπ ῥορυ!ο γειετί οπιέπαυ νἱπδισδαῖε : νέπος ηαὶ ΠῚ: (πος οἤϊπει » ὅς πιαϊτο ρ] επίοιεαι Βλδααμ ἀϊαίπα νοϊμηιαῖῖε ἀςε!κτείοι εαὶ ̓ια ἢῳ ; : ὃ 
ΟΝ Ἧ . πιὺς «Δυοιςε, ΐ ᾿ 

᾿ Π “᾽ς ἠρίαρος οἴει (ξαυυτλινε ποῦ πιαὶς ροΠπιηα» οτῖλι τ : Ὠυλπιορτεπῃ δὲ Αροίοίος 15 ἀΐχίτ Αμἴς ἰῃ ηὐὺε ἃ ἡ πθ ΡΟ τε ἘΡΜΤ Ἐπτο ΜΕ ΝΠ ἐοθοΝ ας 14 Ῥ εὔδὲ περὶ ἀγαπητοί μον. (οπιρ] τοις τἀϊεῖο αἰάμ ἀν ΟΝ : φεγρτετατὶ Ααίαρι ςοπιίτοιι, οὐπὶ Τεττυ]]Π ᾶπο ἐπ ρτο ἃς πγᾶγί θαρείξατος, φυοπίαιι ἤϊα πὶ Βαρεϊίπηαπη ποίτμηι ΣΉΜΤΥ͂ΝΝ ί ἃ ἀϊκϊ ροιοίξ ἰβουϊοταπι “δλροὶ βνμίγοις ν 
; μ᾿ ᾿ Βερτίίαο ΝΑ εἶ βα ἴοι μος ναίυς ἀεὶ δοπεβοιαπι ροῖτ. ἀἀυτηρίαγιης, 5ε4 1) ἐγρὶ βιετα τι ογἀτηατί), γε {Π} ἐς φαΐ» (ληδὶ λἀυεητασι ἐοπίεαυμτα, γεγὸ ας ΡοῖςῚς που οΓ τ ἀπτα τ τος τ 

ἥ; δ ἀϊε ες ἱκογαπι ροτουτίεπάα τυρος ἴῃ Πρ «τί ἀσ ἀείειτα. δυς ἀἰχίπεις : αἰ νοἰμερδις Ἰἀοηταίοξ, ντ πυθες δι ττληβοις μιηκδῖο ἃς ΤΟΠΊΡΙἐπηςηταπι. νἀ ΔῈ: Ἱ 16 Βεηεάίξιβοιδγτῶι ἄλογίας. 14 εἴν,  τατίλτυπι αἰ Δοης - 

᾿ Ἷ . ΑΔ. 5εἀ δι ἰρῆ Ἠεδρδὶ Πς τιλάμητ πες ἀΠτος ςχρ]ίςας Ομ ἀςῃ5. πιατίς, γιὸ ἐεπιεὶ ταητ τ νίης οἴ Τσιις, ΜΙτὲ δυϊοπὶ τοῖν 15. Ομ β0ν} υνάείην ὦ τᾺ ἫΝ βοτὰ πάγον δγφθβι ἌΓ ὃς φυοά χάβίδετυ ἰὴ (οσπηι 10 ἐρυ]ο 9 Βοπιίπο ῥτα- ὮΝ γαταρβσαΐεος ΝΝιππ.ειῖδ." Ζ ϑρήνειν δῇ εἶτα, ἐκ πνευμρι- 10 πηι δὶς τγριις ποίξτο (Δεταπίςητο. Α 48 οπίπι ἀηυὰ τοῖν ἀαποβαπίςπι [ςουγίτατεπι φοἰαταῖ, ἐἀπὶ νἱᾶς ἐῷ “0: τὸ τίας ἀρίπιιι9, νης οτίλιῃ ἘΠΟΒΑΡΗΙά ἀοίται: Απνθτοία9. 
ΐ ὶ Ἤκδε πὲ ΜΙ ΡοΙ πὶ ἰς αἱϊεπειτί Ἵ: δος τοίσπιης (ρρηάει, σης ΓΙΊΖΕΤΟ Ἰητεγμοῶιῖ τηετῆο δὲ οἸπογίο, Νὰ» ποῦ Ὀεῖ ργοπιίοης τά ἄυϊτα οριπιοης βρμρι Ὧι - μι απς ερ᾿Ποίατη, Ηο.}}.27. ἐπ θὴν υἐηαάνέδιοπ! Κα ρο- 

ἡ Ἴ" ποη δά (γγαδοίγιι, (οἀ λὰ τειν ἐρίαπι ἰᾷ οἷ δὰ Ολεηζαην, Ἰλος ἀσπίψως νη «α] εξοπι ϑρίσειις Δἀσπιθται. Ποψυίη ἐς ἀειππι β εἰς εἴξ μη" εἰς ργοπιἤιοπος ἐβν Ἰλοίμς ἀρρε!ἰδαΐε, φιοπίδπν υειπῖ μχὰξ νριδηΐδος ἐμ Βαδε- ἰρίναν, αἰπάσυπν Πτδο!ἰτάνατιν οοήπίεσιν » μι ἀϊκάτι Ῥε-ς.,. 7. ϑεάῥενγ ἐκρίψσιν, ἸΝοηιρε γτ νὸς ἴῃ Ιἀοἶχο (δάοιε "ον τὰς ἱπου Πλδῖς, ΑΡΟΙ ΟἿ! εχεπιρίο, Ἀ οπν.8.18. Ἰνσαὰς γοτὸ πηις, δυτη δἰ πιϊγαϊϊοης ἄοπι ᾿Ιπεπαυάβήις ἠϊθαι Κιινάλππαις 
' ] τς Ὁ μετὰ ἰρισιτμαλς, αιξοιιαπη ρὸν ρεῖγαιι ἰρ γζιαλιιςτ λἄσπν., ἐπλίτατί. . ἡχοίτουτίτας τουρογοπι, (εὰ ἀνὰ κυρά λεὼ ρέῃ ἡ αβ᾿ λᾺ δεηεήϊςοητεος, αυδά (ληβ υἵποπι ργο ΘΒ ἐβιιάϊτ, σαῖς 

Ἱ ᾿ δγαθαιατιρσιαγὺμγ ἐπ ας ἐχροΐτο ςολέϊα οἰ! ἀείπάς, ᾿ς. κα Ἡ' ἐκόπε! ἐγΐα μν ἰλφ, εἰκοσιτς εἰς χιλιάδες, Αρυά Μοίδῃ φυλάη, ΠΠΠυ) εἰπιοτεπνς ττοπιοῖοσι ΚΡ. αιθουϑ ἃ τς 5 ταπτὼπι ςβξιάϊτ, δά ἢΟς ὉμΙηΕς Φἶι5 ρατέοῥος ἐβςίτ. 
ὃ ἢ ᾿ εἰ Ἰερατες, ἃ μα νήταῖς γλυῆζα, περςϊς Ὁ Ἰορίπιυς νἱπρτητίφηδτιοτ πα], τι πλ,2 5.9, Ἔχ οπηρίατιμα μεηειοταητία τὴ βάς, “δὲ πιλρὶς ἃς ΟΝ ἐρκλιὸν γανην οξ «Ομ ῥεπεάθε μιν ὁ δυλιγύιῶ, 14 οΝιυσά οὐπν ῥτατίαγαπι ᾿ὰν 

᾿ τς ρα ]ὸ ἀεὶ ὁπιηες ἐκ ριπτυλι Ῥεῖτὰ (ὰ οἢ χα ΟἈπο )01- ἐοτταῆη νίτιο. (οὐ ἴῃ ὙΠ ΔἰΠ} ναήδητ, (ατογύπι φιδὰ ἐμ νοτατίοης ὃς εἰοξείοπε «ετείοτες Βα δὲ τ... νίψυς. δέχίοης Πιπηίπιυ», νε ἱπιοτργοίάτιις Ομεγίοοιεις, ἀς 4ιο Ὁ 
Ἀ ; υἱο, φυυχα ΟΝ ὸς ποημηῖ ἢάς ἃς ργοίπάς ἀ (οἱἷς βά4ο].:- ροῇ Ὁ ὕΒΌϊαη χἰὶ μνεῶνν ἄς ἀς πορνδίωμ, Ῥαίτολ γγίύζετι, δἦ τοῦτ. Οατογὰιη Αροίο!υς δὶς νετδὶς ράυΪλτιπὶ ἢ ὑπ γερο γ]υτίδυς ἀἰχίπλις Μακε. 5.4. 1τοπὶ Ξδ 6, τς Π}] ις, ; 
) ! ὕὺς μοτυιοτίς ροτοιρί - φυαιητις ἐπτοτ πὶ στάσι ἰηβής Προς ιζυηι οἴ ἐσ Ἠςρτατογιμη ἰάουιππο ν {μι} πιοίος δὲ τοῖν Πίομειη ργοροιίτανη γοάιτ, ὃς {πα νίτιμην οχ το Ἰρίο ἴομτς. ν 16. νδί σδάςπι σσπ[ιπιξλίοης ἃς ἐξα βοδύοης ἀςείριτας 

“:: . ἢ Δ μᾶς Ῥειτα, ἢ Γῆεὶ ογδίηατίοηειν ροᾶες, (λεταπησητιὴι (υ] χο ρογανδί ρετίρμας τοις πε ΠΠ πιὸ ρεγηνιτας. τε παπαᾶζς ἀοσοῖ, εχ 400 οτίαπα (Ὀροτοτᾶ,ης προ δοι: (0 χο ἀτημε Ἰνος ἰῃ ἰοςο, φυλπυῖς 1η ἀἰυιετίιιηι ἥπεπι, Ρυτὸ ἐπῖπι Ἵν ᾿ εἰ (ριτίκυσίις Βοιγαλοίΐε ποὴ ἠοήπειοι. δ Εται, 14 εἰν 9 Ομνίπεωπν τὸν χρισόν, Ἐτρο ΟἈε δες εἱς Βοάϊοδ ἢρο ττδι) (51 νἱἀοτοητοτ οπιπίαπι (ἀρ᾿ς τη πῈὶ υοῦ ̓ ρίο δλοφεῖν Ἰάςπι Ἀἷς ἀξείατατο ἀτάις Ἰπβηεὶς ἰοςὶς Μοτοτίετε- 

Ν. πτ ΩεγΑ μας ηταίτο ἤρ πἰβοιθατιμιδονυμιάώρ,νε ἐχρ] τας Αὐραν. τὶ βΐς, Τοπτάτοδαῖςπὶ ΟΝ τευ οἱ ομηΣ ΈμαΝ αηΐ ἐιαύπι υϊτίο ργοροῦτα αιια[ιοηίς Ἐχρτειίεγας, ἰπρτὰ, 8... απγςπεὶ τβζ καθ}! ἃ οἷ ἐγάζοιν καὶ χωδινερεώ, βιπξθιβιανε - 
ἈΠ} ἐς {ιηὰς ξομετα φἀμετίατίυ ΒΓ ς 6 ΕΠ. χυ ς, 6 ,δι ρητὸν 4 ππςη ργουοςᾶτο τς ἱπέτὰ Αρσιξοίας ἐρίς ς χρ! και νεῖ: δε απνςπ οὐϊατρατίοπεην πιτίβατ, αι υπὶ ἐος [τᾶτς ςοπῇ- ἴτυ ἐοηεονανε, αΐὰ πἰργίγιιπι τοοίτατα δι ἐχροῖτα Ὠ εἰ οτά- 

Ἃ᾿ πῆς δὴ εἰξιτα νὰ δοιὰ δὐϊαπέλα εἰσι τοὶ νοιίτας, ἀυλίοηις γ] οἰ ϊςες αυοὰ ) ἔλινιὲ (μείμηε ἦν ρηποὶς ψαὶ εἴὰς σορ αἰτίοπς δι»  ἀδτατ (ςὰ ἡπποποῦ γα μος ὈΣὶ ὑσιςβείμπι ρία (ΟἢἸοτιάιης, πατίοης, ραπίε δὲ νἱπᾷ μυίς νΙΝ ἴδοτο ἀσβιηάευτ,νε ἥτηι νοὶ 
Ἃ 4. ὕῬθ εις ἐπα υνγ ἀψπιιι, ἔα οείμληι στην Ἰρίλπι ΒΡ, πἴρα- χε τοπτρς, οᾶπ αἰς τυρίἀϊτατίδυς ρεατοχυης, Ποςυειηβεαί, τεπηςδης. ῇ : ἣν ᾿ ς δι πατυγα!α ζογροτίε διίαπβιιηῖς ΟΝ ΜΉ (Δοταπιξητα,  ίγιι- 

Ἰ ΝΣ ται οήσεῦ πᾶς (ριετμαἶιτες ρογοίριςηάληι, ἤὰς ἀςοιρίατυς, ὅς ος ποίετο πηίδετίπιο τεπηροτς ἐἰς ἰ ῥυεὶς ηςςο τ Τ παι δ, περρσμός. Ἡυπιάπαπι ἄϊςις τοπτατίοηςτη “ ΒοΪΔ ἃς τοἤϊετς, δὲ τὰ φυϊάὲ νι Ιά αυοὰ Πρ αἰβφάτυτιν ἐτὲ πο- 
᾿ ἐς τερυάιειτάτο ὰς Μαῖ.ι6,.16.ὁ 6 τως ν᾿ Ἐμάπροὶῇ Ἰυςεπὶ ςοὐυείταμε ἰῃ τοηεθτας, ἰυϊῦ υζ ἐν ἐπε δες ] τατε ργοβο κίτον, ὅς πεῖν! νἱάσταν Αρος Ὁἱς (ρητἰτυαἹίον Ρεγ βάσχη ραττὶςἰραπάμαι οἴξεγάτας, Οὐ, 

ς Νρη μαἰνωμ φγαῖον, ὧν ἃ, δέμνονν. ΝἸάᾳ Μαῖῖ.1.17.ΕΠἘλα- ΟἈβεδι ἄιζονε ἰρίος ρειίςημευῖο. οἱ ἡπυά άϊϊεοτο,, αἰτογασι εις ἔλέτι ἀπὰς (οημεδίος νετὸ εἰ Ὠεὶ ἰλυάς δι (οἸεπηὶ θτλτιλετμὮ αξγθηδ ςοήϊι"}" 
Ι ον τοὶ ἐν μὰς ραταΐ μείωσις ρίο ὁχοίος δδυΐε, ὅς ἀειοῖϊα- ἰδ ἀπ δονμηΡ 6 καὶ τινες αὐ 7}. αἰδατιλατ ηρὴ να ἰη κῴυΐνεν Δί οδιίλπι οἷ ἀεης: πεπιρε αι] νοτιεὶ Ἰλοϊοἰαιγατῇ δ εἰϊ τοῖα μας Δϑτο, ἀείγοο δι Π]μηγ ἐχβίπιο νετδὸ ἃν λὸ- 

| τὺς οἴ. ᾿ ἔαριὰ ενοπ δῳ ἃ ἴῃ ῥτοχίπιο φιοαις :Δάφο νι ἰῃ φυίδυίς οἤπηΠοπεὴι ,ποπ ἀιδίτατεμηι οαπὶ τ ν Ἰάοίςο ἐρυϊλτί,ὀ οεῖν τοῖν τοῖὰπὴ Πρ ηἰβοαῖϊε: νς πῆοο αυϊάςαν ἰἸςίο ΟἿ ςι- 
᾿ ' δ᾽ Εἶδε αἰέν, ταῦτα δὸ Νεαρς (περι ἄς ΠΠἰρ ραηα,. 39 ἄλληι οὐτίληι σοαϊείδος ἀςῆς τ νς Τολη. 8. ας, ἃ τη 2.1}. 1. (κἰκητίατη [40]: ρεστοχεητος, ἀυσοι τς νοτὰ τυ ὰ ρυαροβε- ὁθπηςηίας Ρἰδηὰ δι τοῦτον ἐχροίυ εὶς ὁ ἀλυρδιᾶ,, Ἰὰ οἴ, ὃ ἂν- 

| Ἔτῳ ΉμΔας ομίπι δυΐας ἰοοὶ (ςμτοπιίαυν οἵϊς ἀοςοῦ ἰςηθςης ρ.. 64 ἃ ἰπ πρπηυθ!ς Θχετηρ τίσις ἰορίτην αὐτὸν, ἐῶν. Οὐον τογιορίναποι μην ανοτι βιςογοηῖ: ἀθοὰ εὐαῖ ἰροεῖος "Δοἱο]Δ- λον οὖτοι κατασκκυοξομήν. Ἰὰ εἴν, ψιο φιπὶ ἰαυΐε δὲ βταιία- 
ἢ ᾿ ᾿ Ρ ιοαῦο. 4 ΤΎρ' ποβτῖ, τύχοι ἐμ. ν οἷν τὰ, δ δὲ ἀνίεπο. συπήις ἀυΐςηι ᾿πϑιὶο μας ἰοβας, δὰ ΟΝ υζαπι τοίξπιη την  ροίῖοα ἱρίος ἀοςοῖ. Γδεῦ ριον Ῥαυ]ας Ροπο ἂ-. τὰῖῃ δξχίοπο ἁὐογπαπινν ἡ οά τηοηδοῦ ΠΕ 15 πο βυτςῖ 5 Ι ' ες μρβᾷνα [αἴϊα [νοὶ μοβεν. πε ταίτνις, Β΄ 4. ἀνιιον βγητα νοβγλ τῶν. ἸΝ δὴ ο]απὸ ἀιγαπι Αιετίς ροδ ἐπείρριταν {ὐλυάίες πίσιο οἰζο: δι νιιθλπ πὶ αὐ! ἀφλπι ποηΉ } ςΠΠς ραον ἀἱςίς,. (οπίςεγτίοηία νοςαθα!ο ἸηΑ ζ σαι, ἀΠαιλαινι ἐπεαητατῖσ- 
Ἵ [μυμηι. ἀμς Ἐχροιοπος ἀμίαι ματοίαοίυατ ᾿πρεττιν. τὸν Θῶν, ζλένην. 4. Ἱ βερεμεδνη βενίενων!, ὑαὺ (εὰ «οι λιιίοτος ἀσνιςορε ηἶος εἰς ὁροιτοῦο, ἐχροτῖος ας ΠΟΠῚ πμεῖηετε 4 (ονηνηῖο, μϑινωνία. ἰὰ εἰ Π ταχ 

᾿ ς Ϊ ᾿ αιιδαίμαμνιεα νος Ἰόςο τοἸ Π} οιχενι, κ᾿. συτετ! ρορυΐο (Δ: 59 ἔρεων ἀπώλοντο, δἰς τεξχὰ Ψυ γαῖα, νς ηση Αιοπὶϊ μοςοῖδε πιι- Ν Ὀεηίμντάῖοιτ, 41} ἤσατ αὐ δας ποῺ στα μα Τὰν ἐὸν "᾽ το Πούα {άεῖες ἐπίπι Δ] οαιθτυτ Ῥαν}0) ποιῶν εὐναὶ Οἰντὶ- 
᾿ Ἰ ἌΝ εὐαπισοτα (αηἰς ἀνιίαχαῖ Πρ ατατίθα, (νὰ Ἰοψααθπια) θα. ναι ἀἰαιε μα!. ῬΙϊπίας, ΔΙ. ΜΙ ἀνεοίίο εἶνε Ἡρέμαι νϑθῇ δ ἴδυίας ροζζαγο, ἃ οἰζ τ τ λη ο απ ἡΐαπι ἰδοϊο αττίανι ἢο σομεηξεϊοηἰς αὐ ις ἀιῖδο ἱπξοτροταιομϑιμετωνυμικώς: 

᾿ ' “΄ ᾿πίσηι οχ διτυα γα ντάειςςι ΕΠ κε] δι βισ γοα Ἐο. έτη! “ πηδαίε, ἐφοων ἰπ ἐκὶν ἀεξείε, ἃς Ὑχετπιοί ]ιςη οἷγα- ἀηκίδει εὐἶτὰ ἀςίμπςορε {τ 1 ἀὔπίυνας, ἐοσίκάτία πναῖοτς ν τς ἴσος Ἐυαιβο ον ἀισυςροιῥτα ΠῚ 4 εἴ εβῆςαχ Πεὶ ἰμ- 
᾿ ἤ “ἰεἰϊα, (τὰ νειὰ ἀιίάχαι Ετοἰδ απ νιηλια δὲ ἔγμιτα: νηἶς {αἰπλρὰ 3. μὰ σκονεῖτν τ εἰπ ὧν πὸ βίλτιιςα ὑὰ ἡ ὑμδ, ΠΣ το ον να τη δ, ερϊνη φοΙλ τὰ ΡΥ ΟΡΑΟΥ ΘΑ ΠΡ ηγδάτ. Πγαπησητυην Ασπι τό αρτγὰ μαννα] χὰ γηρις Ἰοςο,ού- 

| , : ἰπβμαν βοιίςα οττόϊος (νει ἐχοντιν ΔΊ δτιδιτιἐϊ ταῦτα ν᾽ ἢ ἰ συν ὅτῳ βονλύσεια. ἦσ Ἰλοΐεινα, Ἰοΐξὶς ἐοη Βιπιλινά ιν παϊτις τὰ ρανα (Ἴη ἢ πἡΐιι "νη ὐο μο[᾿ογιότο νοι ὸ "ιηεῆραὲν τοραρπδηις ΟἸιιγίοδου 

᾿ ͵, « λέ ρισυᾶς ἐς ει τὴ πδγδῖτο ππη ίόν (τὰ χά πιαιὶς τταπ 40. ὃ (ΧΑ ἀν ονάμονε, ὑπὸ τ ἐκουρδῷ. ΕΙοὐ. ΠΠΌΩΠ [᾿»αμι- ΡιΟϊοης ποη τπίηια αυλινλανν τοηνροι ἡης πορο Πγιᾶ. 20 0 7}. ΠΗ ΠΙΌΠΕΟΙΗ νἱυν εὔε ἐϊον χυὴπν μλι θειρατιο- 
ὶ , ͵ ται δέ ἀψιάιν τα απ ρει οἰκιαασας, αυθων ἐλπσι ἴμσς ἄχεα. ρωββεωμ"} Εχ οὐ τχ.1,. ἤὰς ἀς Βοπὸ ἐΐας ἐς υναΐο Δι εῖο τον ήκαφαεν. αλυπύαπν χοπιρίαιια, Ν οὐ οεῖν οἀϊτίουνς, ποιὸ αὰ ἤναιις, ἐπαινεῖ εἶς ραίτουνν αδετς, κά η]. 

᾿ τ τὴν ἩΥΝ ὁ ποι τάμα Πιλοϊται τς ρει μι πον δρείρίας,, εαὐπε αν ξογιο Πγοηνέπαν ἰυ δἰ ςία ταν ἔην ἐχό- δὲ Ἀπιθγοῦυς ἠισαυς (σενρταων ἰναΐνουι υὐτρρνενενάνι, (ςἀ ἰἸλτν ἀπτδπι το ιήγαταν νὲ ργου να παΓιάτήυσ (στιὰ 
ν ᾿ “ (λιν, νινῖς δεν αὐτννύπαι ἀπεαθαα τ τὶ οἱν τ) ρὲ τγρις ποίαις, αδα εΠ τα μι Υἵμι πο "πρίονι αμτ οχίέτίο. Οἰφοὶ νειὸ ἀκάς «οἰτυριό. 4 βυαδξανν ἐκέβρην ποι ἐσν! πίων ἤκζωσιν Τάσην, μετ είρίαπνις φυοὰ οῆτς βιοἱ Ῥτηδῦλν. Εὺςοιτὺ τὸ μετέχοιν 

, ἐκ αἀμειίο τείροπάοπίς αν πΉ Ή. αι ἀπορία πα {ν΄ φορμ νοςδης φύση ροσία Παυαΐ Γμγίάτιιαν ποπμης ἰσῆν ἐμ τ ΠΠς αμνὶ νος τοπελτὶ ν οἱυίε νολ εν θοὴν αὐ δἀϊιναν. τη ἰνὰς τοῖα σε ατοπο πομ δ πρτα τ 

' ᾿ πος νοϊδίθυς ἡνίαι, δισθνάπμα ἄν "ἢν {πά0]πἰς σα ἋΣ Ῥπλπτδομθίζιτ πτοην νἴνηις ἐλοϑνδῳ δ ἐλέψᾷ νὐν δ} (ε- ἀρξι ἰσελ ἐπαδειάθινΝ αἱ αι, Ῥάωδι ιν “μεμεμπεννὶ «ἥμε ἧς αἰ σ ἰρίο οἵ ἀὸ μανοιδὶ ἧς πιεπία, ας ορις ἐπι τς η- ] " δ᾽ βηζαθααν γε ἐπι ραδις οὐὐεῖτιν τ ποῖος ἀπισπι αν ρον θὰ να (γ]]αυλμγίδαυις αὖ ζκιϑγοὲ ἀειίωςτιι . ᾿ ᾿ “«{{μην. Ν δι ρΡεοου!άυυιο (φαητοις Αροϊιοϊαι ἰοιεντῖσα ὅ ( ἀρροιθςμόσν ραιττιν ἀυνιλκαῖ (ηγη}ν ξάριι με. Δι 
| : . 11 Τγγίενν : ῳο ι"} , ᾿ 

ἦ «' ΄ - ᾿ ᾿ ᾿ 

ΐ Ἐκ [ιημεμϑα, ἀκολουδούσεςΝ εἱ οὐ βηήρηιε, {{πδοἰ τάτπηι 

ες ψίβείιοος νοϊαπίατι Ἂς δοιἀετίσινο ΡΒοτίυς ἐἰροηῖς. 51π|- 

᾿ρἰ!είου τάιηθη νἱάσταν ἐχε οὔἶτίο ἢ ποοχείειας δὰ πσιπὶ εχ 
ΠΡ Ρτοβυξωῖςηγν 4] ρορυλιιηι {τ ςονηίτατι,, ΔΟἹ τυρὸς 

» 

" 

ηἰς ας πὶ ταπρίαιὰς. δὶς ξυΐς ΟἸτοιηοιο ἐδ επι ἢ] ς ἤν 
φημι ἐιηπίτία βάοὶ,, ποτὶ δυσεαι τείρεξξι ἐγρυε ποἢή 
“βαρεϊξη! τἀςπὶ ἐς Ῥαίςθατο δκαἰνὶς ςοεγεπιοητὶς ἐπα 
εἴ, φυίδυ» οπιηίδυν πεςείστεμης ἀπο ηοἵξτα (ἀοχαπηζα, 

νειυδεὶς ἰστίρτασι ἱπυθηί ἤν νυ βΆτα, ΗΓ κε οὐδεν φημ ἐρ 
ἔεντα οπμηρεθανι ἐμ. Ἐτ' ΠΩΣ» 1 4. ἀμξι πν οπιια ἤβζητα φοπείτ., ΠγΟ ἰῃ ἰοη ΔΙΊ, ὃς ΔΑυρυξίηο τη Ρ(].61, ἃς ἐρ ρ,νι ΔΏϊΟΙμ 

μυκα τὴ ἐκ τα πα πὰ τοίλίς πιουϊτίς πῶς αυαῇ ρτὶὺς ς ἢ λοσοιῃπηοάδτιη. 

. τ - ᾧ ν . τ ττ 

ἴλτίο Τρ ς π θοη απ οσάλτ, νὰ ζοΠῚ 8. να Εταίγας, Εδωοξ 1 Τ. Ρ' ἐ τύποι. 1ὰ εἴξ τυπικῶς, γε ἴα. ἀυοῦδιις οοάιϊειθυς 
ἐμεπέωπι. ἘΡῸ τη Δ] ]ςπν Εχιδην Ἰπεογργετασί, φμῶν ΕΠ ΙςΓΟηγ - 

ἱσμηὶ εν Ν ας (υρτὰνδ,ενδάννοηνενυδεην,νουϑεσίαν, Ῥτοτίοίαιαι. υἱ( Εταίίηνις δα ταδγοη ἰσφαυτυς απ, αοὰ χηκχιηνὲ ν᾿ υιαν 



Ολρ ΙΧ 46 

φ 

 ἘΡΙΦΤΙΡΑΥΙ͂Ι , 
Ρτοϊπάς κοινωνία δὲ μεπχὰ ἀϊξετῦτντοξιόγζυηι κὶ ςαυΐίλ Ναη 
ρες ρϑηἷε βετοχῥω μας ἰοςίετας (ος. Εἰ ἐκ ιτη τ μότοχν ϑγιλ- 
ἠδ μἰου ἀηρίαε νυτὸ τατιην; εἴ ὑφοιβολταιιπη, ν"άἀεϊεες 
ροτ βάγιες ντροῖς ςοτροτγοογμη, μας νοτὸ του (ΠΗ π΄ 
μηυμνιη (ἰἴνεῇο ηάςεπι. Νος τπΆ ἴῃ ὀρροίίτα ἐκηϊο- 
το δ μἢ ἰοείσταῖς Ἰἤςι δὰ νεμασαβεὶ τείςςπάϊιη), Α΄)" 

βτοίε τα δυης οοῦ, Οὐατα ποὺ ἀἰχὶε Αροιζοῖας, Ῥαεὶ. 
Ῥάτιον Ὡᾶ ἀπιρίτα φυνἀ λοι Πξ πιβζατς νοΐετ. ΝΟη ς 
Πεπὶ Ραττιοράτοης κἀπτνῖπ ἄς Αὐξορτίοις, ἐφὰ γημις 
εοπηανιη λει. (γις γα ἰπηοάιη σμ2Ὁ ξοτρις Πὰν. 
τὰην ἐπὶ ΟἸιρίτο, ἰτὰ δὲ πος ρεῖ  ιθπο ράηοπι Ν οἴοης ἐρῃ. 
ἸΩΡΉπινΓ. . 

ππ ππτππτποςν.-.--.Ὁ...-Ὁὕὐ0.0..------....... 

παἰοίδηρυπἰβ ΟΥΝῸ οὐτὸ ῥαξ, Μὲ (8 δ᾽ ῥαπὸρ φμξ [14;- 
τἷβ αυοπὶ ἐγδηριηις γ πόπῃξ β δι, μόνε βατεείρας, 
εοιπϊπιιηΐο οογρογίς ΓΟ γι}. 

, ᾽- “ “- ε , ν» οἷν ἱ 
τι ὡς αὐτος, ἐν σῶμα οἱ πολλοί ἐσ ᾿Οὐυοπίδιῃ νηὰ5 φξ ρδηΐβν ν- ., Ὁ Π] Γ] »ΝὟν τ} "" ,Ἶν ᾿ “Ὁ Ὁ ᾿ 

͵ εν οἱ πάγτες οὐὲ τα ἐνὸς ἄρτου μι40}.}7 πιππ ζοτρας ἡ ποε  αϊτι ἔα- 

χοιᾶν. λυ 5:50: ἢ ΟἸγή 65. ΟΧ νη ἰ]- 

ὅφι; τὸν αὖτον ὃν κλῶρϑμ,, οὐχὶ κοινωνίαι 
τῷ σώματας τῷ Χραφοῦ ὅφξιν; 

Ὡροιίάην υϑβὴ " 
Ὁ ἐοῆβμς περ μὲ [μιρρι: 

ρατγεβεὶβαπεωι. 

ἴὼ ῥῬαῆς ραγτς!ρ δηλ 
ἠπέτρηρ οι 4μι εάμηι 

᾿ ᾿ , .,. δε 2 5. ΚΝ ᾿ μὲς " 

Βλέπετι τὸν ἰσεαὶλκὴ σαρχα᾽ουχι 0 4} ἐπὶ Προ ει" φηΐ ἰῇ ἴοε 1 αἰμανμε" βαπδεβει [αὶ 
Υ ’ὕ , , νι. ᾿ ᾧ 
ἐϑίοντες τὰς ϑνσιας, κοινωνοὶ τῷ ϑυ- 1 υμάυπι σαληςπι. πόηης 4υ: ἐ- 

᾿ ἭᾳἭΝἉἵ» ; “Δ᾽ ᾿ ιϑ ουἱὰ » 9 ἀμοὶ μρὰ σιαφΉριου νιδι ἐν Ὑτοες εἶπ | ΠΠῈΕ ὙΠΗΙ ΠΙΆ; ςοηίογιος ίμηι 1“ οἷς ἐμε ἑάνο ἧς 
Τί ουυ φημι Σ ὁπ εὐδὼ λας τι ὅς». ἢ ΟἿἹ νον ὙΣΩΣΤΝ ᾿ ἡ»)άδ «μι αηδά νἠοίνπι βι 

θὰ ΟΝ νος . ιἈλιἢ ἐὐσὸ αἰζοὲ Ια 8Ἃ-[ ἰμᾳηία ὦ οἰ δορ λρθυτον. τὶ ἐς! Ν ΩΣ δ οελμρλρλλ 41 : ἂ ᾿ : Π|αυτὰ εἰσ, αυς αυοά 4115 1π|- 1 - 
20} 5» δεὰ 'ἄυα ὑπινποίδηι 

Ο ρει, ἀηπιοην: ἐπνδιὺς 
ἰφπεγίσ ποθὴ [εοϊηϑίο αμ- 

ἔεπο υϑς (εἰον δεν ἀαπιο- 
πίοι νι. 

τηο]ατυτη εἰϊ, 4014 οἤοὺ 
δι ΤΥ ΤΟΣΣ 2] Ἰπγὸ ἐμά ἀϊςο, ηὐα ἰτητπο - 

θυε. Ὁ ὶ Θεώῳ ϑόλω δ ὁ κοδώνοις . ἜΣ ες ΌδΆ. δου ωτύμς Ι͂χηὶ ττδτῖν ἀκιτυοηλι!ς ᾿π]ο-- 
ῃ ῇ ῷ, ἫΣ Κ.}) διαιμονίων γινεϑτι. ἰδῆῖν δου Πεο: πο] τὰ διιζοηι 

ον γὸ5 ἀσιηοηΐὶς ςοηίοςϊασὶ. 

Αἰλλ᾽ τι ὦ θύει τὰ ἔϑνη, δαιμονίοις 

᾽ 

Νὴ ροιείες ροουΐμπι [)0-51 οΝ β με ει εαἰϊοὰς 3 ! : ; ῥ ᾿ “ 
Οὐ διιύαϑεποτήριον Κυρίου ἘΠ Νοη Ϊ “Π οπείην δέδενε , (ν᾽ αἰ. 

το Ὀίθοῖς » δι ᾿Ροςυΐαπι ἀκ- 1. ποτήριδγ διαιμονίων' οὐ δυύαθϑετρα- ἐεπ ἀ ἀ ΠΟΥ ἐΦΥΩΜ ΠΟΉ 29. 

{ΡφηΝ ΠΈΘΟΣ ἀξτον ὄννρτο ὁ αὗτοι ἣ; δ δ στη ἸοφυυτίοΣ Ομιεῖδο ἃ Ῥεῖ {κ᾿ αἰίηναῖα, ἀϊσαητυς Δα πε βςΑτίοηρε δι ἂν. 
Δοτὴ Δηποιλυπιυς ΜαττθΣτ. 41. Αὅ.10.36. ἩΝΩΝ ἡ αὐ μό αι ἃ τα τὰς ἐῆς εἰν ἡλο ῥοτίηξ 

17 ῳροινάπη υν [6{}} ΡόμῊ ὅτι εἰς αὔτος. εν αυλῖςπὶ (Ὁ 9.10 .δζ 12. δας δυῖςηὶ Πταδη φὰς θη ἀς ἰληΐις. 

[ἀρρί εάν οπιπίπο νἱήςτως ὑδηθιη ϑϑοιαμκπικὸι, μοἱ ς-.... ΜΠ}ς ρατγίδως ἀρὶ αμἱ ςχ βὰς ολπα [ας το. 
εἴδη ἔαείυτς ὅγεις ἃς Αὐτὸν ἱπιεγρτοίςςνντγίς ἀγραπιοητί ο ἐς ςο φιῤὲ ἜΡΟΝ αἰοῖς κοινωνοί οὐ τη, ΓΟ κοινωνοὶ ὅσαν "Ὰ- 

μο ἐονγβόνῃ ζϑοηνης"Βᾳὦος 

"4Π3 ΟΠΙΒΦΙ ἀφ νη βάηε 

18] Μ αειε παειξουνάςος 

Πιβελιιοπες σατηις, 4ιιοά δὰ δηλιηυτη γίαυς ΠΟΩ Ροτεηράϊ, . -οηπίπο μαυφυάλοῖς ΠΠ ως ἐπα: αγέατίς ατίο, ᾿ 

ΟἰΒηΠι. 

δὉ εἰυίάςπν ἃς κρίι9 (Δέχαπιςητὶ Ρεγζορτίοης ἐὈηιρίν ἴη- 
τε ἐψατυτοῖνιες καίπῃνε ἀτοιτσοτς,ϊεμπτοτ ρΡὶ} εἴτε νηης Ρά- 
πὲς ὃί νπυ!ὴ ςογρψο [δ ὕαυπι εἰ ὲ φοῖρυς ΟΝ εΕ νἱάο! τες 
πυγβςμηνγ, νὸς ἤάπι πνεσῖργα ἡ] τ. {εἰοὲ ἰητοῖ ἴς φοη- 
επγέζα; φιοηύδανοα οούφηι ]ο (λοτό ραυς «οπισἀοτ ταὶ 
οὐκ Ποτυρν μὲς (δ οὐπι Ομ ἴο ςολϊτιοηις ρίζης. ΑὯν- 
δγοιίυς ἐπ ἰνυῃς ἸαςσανΣ Οὐνάπαπι ἐρηίῆεατ Ραμ οτριις 

Ομὶᾷ δυψεπι ἢν πὶ ἀςορινητὸ (ογρὰβ (μι: Ηἱ, 
νέη πα{τὰ ςἀ ἡπυσι σογρυα, Νίδην 4ιιςπηρἀπιοάιπη ρΔηὶς 
οα πρεϊείς σεδαίφννήλας, υἵ πεϊππιὰ ὅταρα ἀρρατοαοτ, ἰςὰ 

εἰοῆρει ἐράηιν εἶ [μεγμνατιάλέπιηις οχ ἐο φιιὸ Δπτολ ἧς γριῖς 
ὙΡΙ: Ῥατγιτη σεης ἀροϊοϊυς, ἀϊχίς ἐος ςαη ἀφ οἰζλτι ε- 
ογο,δς εηάςαι ροῖυτη δίθεῖς : αυοά πλιϊτο πλψῚς ἀἰχ Πεὶ 

ἀς (λοταπηοητις ογάϊηασις, ἧτοσι δι Πσπε (λο γαϊησπία, ἃς 
ηοῃ Ροτίυς ἐχτεγηὶ ἀινατάχαῖ τιθι9 χυτιτὴ ας (ςτιδετεῖ. 
4 (ὐηίουει [μμὲ αἰδατν ὃ κοινωνοὶ (μιϑυσιαφηρίον εἰσί 14 εἰξ ς" 

ἰυζάσιη ουΐτυς ἃς (Δεειἤφμι ἴα αΐυς [Δ σοάςτῃ λοι" 
. Βεῖο εοπίοιτος ἃς (οοι) γᾶς εἴας φιλὶ να σα ο ἐπὶ οδάφιυ τος 

Ἐἰᾳῆςε τορι τὶ, ἸΝ Δαν Αἰτατίς ἀρρο!]ατίοις σαγηςς ἰητο Πρκ 
τη ἀἰτατί οὐ] τδι: αι !οπιοάο οτίλην νοτι χα ἀςουρίτιν Μεὶς 

ταϊηςι βιλπα ἤης,νοΝὶαν ἐθοσττα ΠΝ σείοης ςοοϊυηέϊα: ἐ ΣῸ ποιλςη Ργὸ ἰἀο! οα]ιγτογυιπ σοηυξυΐο,ςαί ορροηιὶ Μῳ- 
ἃς ἰρυΐοοῃ Ομ ἀο τοπεθηρ πνοὴ σηίπιοχ αἰτοτο σοῦ- 
πε τιν, εχ αἰτονο Ηἰς οἀμολζατς εχ εοίίρηιν οπιηες. Ἐχ 
ΨΨθῸ οτίαιη, ἰητο Πρ οίεις ἀιααι ἀδίαγάα {τ δὲ ΔὉ δια πιγῇς- 
τοῖς ργόγίας αἰλοπᾷ δογιαπι ἰςπτοητία, Μ" τἰσις (μι ἀπείληι 
2ΠΠμς ἰᾶς τ ῥαηιομῖς ςτιατν ἰρίϊις ΟΝΗ Ι 
οἷς ἂν ΑεσοάρηἝρς, ὃς “μίας πὶ φυϊδαίυϊς ἤμη. ἸΝαιῈ τὶς 

( οππηι, ἰὰ οἢ ἕλοι Ὁ πλιηὶ ςαηλ. 
ιν 1άοίιμη εἴδωλον, 1 για ἰητογριςτάτίοης νὰ δ γοίεις 

1ιλτίηλ, ρτιὰς ἢτπεπτῖο ἰΔοϊοιδγει, ἀεί πὰς κἀοίι. Πἠολιιπι 
υτοῆι ΔἸ 4ι6 ΟΠ, ἢ ν τι πυπνηῖς μαςσοιϑς ἀιοά εἰ τἸάο- 

νἰυδιταδείαπινολι ᾿ς Πὴς ἐπιπιοίάταπι Πα ν!ὰ ςἰίς, οἰ το φισης δἰίχιια χά4ο} ας. 
ὥζυη οὔτ. 

ΑὉ ΟΟΆΙΝΤΗ. ὃὉῸὖὃῦϑ6ὃ[ύΓΠΛὈὍΛπὌὈΌὈΌὈ,ΛΟ ! 
Ουπεηννηἑημο υσίαίε ἐθμηι στρ’ ἐμ νἱλ 4. νοϊεπιει. 

Ηΐιο μογείπος φιοά ατ οχ Αὐήτοτοῖς Αὐρσησιις, μι3 ὑεν ἀτ- 
«ἰψυλι μετα το θύειν, ΕἸ οι ἐσιταγ ςογαποημας Ῥυϊαν 
Ἄοοηΐοιτ εἰν (να ολλ πὶ, νὰ Οογίπιδιος εθάολτ εἰμ 

4 το ςοπιιπ π τοθυν πἰσάης πιπποι ατο, αιμξνην ατοσοι[ς 
π0η ΡΟ τῆς αι απ μβἢὸ Ὀ]αἰμίνοινις Ἰοςἐοτάϊεηι 
Ἀιπελης Ὁρ ΠΡ ἁἰπς ἐγ θυ νη μι ΟἹ σομγτπμηι- 
ποῖ ΙΧ ΠΕ τοπααα ται οπτι 

ὦ ἐκ πῆτε ἀαρο"4ης "ΘΗΝ πμπιΐμμ ἀν 4πὶ 

θα ρεντῆμο υειεγόηνυει ἸΖπΉγ4 δου 

Ζμροβω (εμμ μοίλες Τ΄ τοίη, βετιεἰμ 

δεῖραῖν [ιοίαναν πεν ό[με πομαπημν} Θαυτέα, 

Ετταπάςιη,, 

, ᾧμανε ἀφῆε ὁ ἐημεμει γί ΒΕ ΑΥ Μη ῥοτομηενε ἰμηά την 
( ἐφ [νοηάε τοπε ζ΄ μοι οἷα βοτσς ἀεχίτς 

πρμν υὼν π ππιὰ τ κοσν ον κὸδουυςᾳ τ τς πὸ τὰ τρδδ' λρ  στοτηι ἐροδ νον κε σῆ ταν ς 

. ᾿ Α 

αἰζις Κυρίον. μετόχειν κὶ τραπέζης ΟΠ ΟγΙ πη Ρυτοιν ᾿ὐςης] 
ὰ ίς Ἰδοιλτ! ραγτορο8. οἰςς, ἃ 

δαιμονίων. " ἐἰρϑνοΣ εν Τιῃςηία (ατμοιογμηι!. 
Ηἰ ο͵Ἵδαζηλούμϑμ τὸν Κυρκον ὕ μὴ 4- ἘΠ τΑρ ργόθοςαπιι αὶ αρνυ]α- 55 

χυρότεφφι ἀυτώ ἐσ μδμ " τιοποιι ᾿λοινθηθιι) ἀπ λιη να]Σ- 
ἀιοτος οο {πιγμοὲ 

Πωυΐτα μοι ἐξεςιν ἀλλ᾽ “ Ζιῶτοι συμ- 3, [σι βῆ} Πςσητ, ἂτ πῦ [13 
φέροι" παύτα μοι ἔξεων, ἀλλ᾽ « “παύτα, ον ῃα Το ογιηι :οσληΐα παῖ} 
εἰκόνες ᾿Πϊσεητν ἰςἀ ποσὶ ουνία αὐδῇ. ] 

(Δητ. ὃ Ψ ᾿ τοταπντος 14: 

Νέειπὸ ιοιὶ ἔμπην οἱ ηια- ἰἶ ἢ Νέα φιοὴ [μεωπν εἶ τ ὙΠΗΛΡΝ 
τᾶϊ γίσἀ χυιίαιις φυοὰ δίτουίας [΄ ἅ"4γα6, βά ἡμφά αἰεε- Βα ἰορλ τα 

ἐεδέ μα περ Ὦ οποΐηι ρατ- 
εἰείρε" «τ (δ᾽ πνρκ ἀκ- 
πιθιΥ ΉΗΠ. 

Ε , ϑυρτὰ ς ιν 

»7ιν φπνμίδηνων [)6. 5101 
σεπιν ὃ ΙΝμπὴ μι [υτ1ο-. 
8. ἐν βεπενιὶ 

6 Διςοάά. λά 
μιὰ ηλΐθι ἰδερηι, πὰ δια τάς!]α- 

ἡ Φἢ για ἐχρεάῥμν: ο- ᾿Ἀγίοταιπ (6 Ὁ 
πεν ἐν πε δὲ ἰνεεμε, πάν" ἰδ, τορι 

: σι δε! ξ ἃ 
ον αἀιβέ αι. ἀβϑϑιως ἊΝ 

τῷ Η ᾿ ἣ " τὴ 

Μυσ)εὶς τὸ ὕκυτϑ ζητείτω, ἰλλα τὸ 
»ν 4} “ ἘΠΩ εἰτη ἐς ἀ σεν 

τὸ ἐτόρου ἐκαοῦς. ; , ͵ εἰ. ' μεραϊπιοευκαι, 
ἣ ΕΝ ᾿ Έ ᾿ς Ομ κεΣ ΤΣ ὑξε τὶ μάδεπάά εἴτε 

Παΐ τὸ ὦ μακελλῳ πῶ λρυμᾶμον : ι 329 ἈΝ ἡδλμεν ἡ} ΠΆΓΩ γ Ομ. ᾿ Οπεπε {μϑᾳ ἐπ ναεεϊο τ πεν ν30 

ϑίετα, μησὲν αὐακράνοντες δᾳ τίω σὺν-. ταὐτῷ οὐϊες »᾿ 11] ρδίορτεῦ σοῃ..). [νεν , πρνάμεαιᾳ, πἰρὸϊ γεοϊος πλι}- 

(οἰξητίαιῃ ας! σῆτος. “ς ᾿ (ς Ποία ͵ ) ἐμενγονβη!οι ρτορβεεν εὕ- (Δ 1 τ 
εἰδῃσιν. ! φ 

᾿ 

᾿ εἰἴς, φυχ ριο5 [ὠἰεπείαπι. πεῖν φεο τίμη: τ , ὑκτς ἢ 16] {Ποιρτηὶ οηὶ . Του γὸ Κυρίου ἡ γ ΚΩΊ τὸ “ληρρ(α. 5 ἱθ. Ἧι ἘΠῚ οἵδ τοῖτὰ 16] 1όημηΐ εἴν Φ[! Ἐστα, ς ἄς ἢ ρδιῃ 
ν᾽ ἦν ᾿ ] Ῥίοπίταο (15. Φ' ῥἰεβηράο ἐμμε ἔαι ον ο ἢ 6’ ᾿ | , . ἀν αὶ 

ἄυῆς. " Ϊ ἔν, ᾿ 

Εἰ δέ τις χα λα ὑμᾶς ἣ ἀπίφων, χα 17 

ϑέλετε πορόεάϑαι, παν τὸ ὡὐοατιϑέμεφὶ 

δὲ 4φομ ὐοίαε πον οβ- ῬιαΠ χα τ. 
ἱμν, (σ᾽ νμΐεη τε, υ- 7 Αρρι τα ο 

τηῆϑ ἡμοά νοῦν, 4ββον!- ιόχυ χὰ δὰ γισ 
: ροδιά γγοὸ 

« «στ, ψυῖου 
ως οεἰλπν Φοπηνῃ 48 ἱπᾷ 'εΠ Ρ9 νοςαιὶ, ἐπι ρείυδτο νὶ- 

οἠξέαλιαταρροίκιε ἐπνιμο δε εἶτ» αὐ συν. Τίμδν ξινπε 

᾿Ωυὸ δ {| φυῖς ᾿Πἀο θην νος 17) “: 
νοζαῖ, ἃ νοεῖς τον, φυϊο μὰ 

υἱά [ΓΔ πτᾶςςῖ!ο νςπἰ τα υλπι οχ Ποπιίηὶ τλᾶτυ Ῥιοπιίςαὲ σπιοτο ὅς ἀοπιὶ ὐπὸ βάο!θας ἢ 
οἴσει σον» ἐὰν σὐςίς βοιοίξι», "ς 4 δάάἑτα οχοςριϊοπο,α } φυιᾶ ἐπβτπιας αὐ βεφουίως ςο ςίδητια 

ἣ» ᾿ δ ες 
πσσητοι πόαπτ τσ-σστσ “- πο. - Ἅὔ0.-...... 

4«Μ εκ Τλοιηὶ οἱ τραπέζας Κυρίου. [ἃ οἴϊ οἷδι ψ] Ἰη τηςη[ ἐδ οτοάϊιπι:) (κἀ Οὐαοα ἔοταγα ν[ππρατύπι,ντ αλν αἰίψυος 
Ῥοταίπι ρρονίτατ τ δίῃς ρρατοι νοῖουίσες {Πς Ε ςοἸςΠἶς ραῆτη ὶ ἰΑςτῖς (ςτιρτογιθιις αι Ὡς] ἀπποιαιήμηιν Μαῖ. 
ἵφιοῖα [εἱς αἰκατία : φυαθα ἀμ .Πη {γιχογιηῖ ροεῖτα, ἃς 10. ΤΣ δι ἀλογίη) «πῖπὶ (τὶς ςοη ἴοι Ἀροποιῃ πος ἰοοο ὦ 
ιΐθις ἱπις ἰςαπις χῖς μα] τῆμι δατλὴ ἡπογα ἐπὶ [στῇς] ἀπο ρρή ἀιονίις ἐος 40} οἵλης οχ ( τςιηοηϊοης, δὲ οἰσα- 
βιταία, ηαοά τπάσαν πὶ ποττοηήλιῃ {Π]Ὲ ΟΒεαι οὐ. τι ΒΟ] ςὐγιιπ τοτιποθαης . ἰοἡ χἀιετίως ἰἠο] οι γταν αἴ οἢ- 
ποπεοῖη οὐδ εἶτν ὅς (ἀσι ααιοπτθα τα (λους α) ΧΕ ΙἀΤΟΥΓ ΠῚ ο τίου Απρ οί 0] ἰη ΕριΠοίλῃι δἰ Κομικοίαιυς ἀηαλς ηύδιλη τ τὰς σρη οι {Π[ς ετίλη) ργοίμαις ναπαϊος σαυπος ἰἀογηϊζαταν, ἢν ἀν β. οἷς τεΐξιις γειτταιν μας ρα τινα ἀθλιν Νόη- ἐς 1 Δἰιπίτιηι υας (ιρειογαπε φυιατπὶ ροςιηια δά ἕςετο 
πεδίς οαΐαι πιὰ αὐλιπνὰς ῬΔαΐας Πότ ἃ Οσείπίδης, νι τατι πος το ρατ, λα τοίατογ ἤποηος Ἡετοάσαις ἰοίιτος ἅμεΐι 
πικη ἅς. τι θα! ἀςε τρ {5 λα νου Ππ]οφιοί αἰ : ϑγρεον Ροσυάι) την Πγο λτάν. ταρῖτὰ ἴῃ ἔτι οι- 
ἀϊφοόπας ρετίζιιι εϊὲ πιςάίο ας! ἀϊαετοτ, δἰζσιης γοτύόπος ταὶ Οὐκοις ἀιυσηάςιο, δ. ἃ Αὐβορδάηις ὈΙατ ἐμοὶ εἴν 
νίδηις ροῖϊς ρυτώντ Π)ομλματι ΕΠ αὐπυ τους ὑτουοώαις ἐχροπεοις ἱνιὰς νομίσει, τὸν δὲ τὸ κρεάδνον ηῆι, ἂνδὺ γεν Ἡι φ«ισῃ- 
ἀυάολιηις, { τομοοηπ δἀ «ηνμί ὁηΉ5, παρα ζυλϑεδιῳ. ΑἹ ᾿Μηκάπω καζων, (οἶτον (νης ἀτεῖς ἃ ἀφ ἤσης τοάσιητες, ἐα 
[νάϊ )ὰ νουθ [ιοψίς νυϊ ἀϊοις Ὠειίς υἰμαῖςηι , ίαις ποι ἐρᾷ ἐπ μον ΑΔ ομτηβι ἀοιποίειςις ἁἀξετιςιίαυς εἰίδμι 
φοίε, νος 11 ἀγινάκτησις ἀτ σι τη πα, εἴν αἷς (ις. αι (ρει βιηου αἰροιτασς. ἴῃ εἰέπχοι ἐριτυν κεἰ οτἈγ- 
Τυΐκι ὁ, ργϑεμάο [β εο φυοά μία τοπεμρίμεν" αἰδιοᾳ ῥροιλάίων, ἡ. τῷὁ βέψὰε ἠοπιί, πους ΙΏ Ῥτιματο ον Θχτταπεῖς ςοπιξξῳ 
«ανεὰ! Ν αἴ 5, απναΐδιπωτ θατίγατὲ ὃς ἱποριὶ ἰη νας ἡυ!άεπι θοτ ἄοκοι Αροἤοίυς αιςαυαιη εἰἧς ὰο ποη ροϊιπι ἤάεϊον 

᾿οροιτογεῖ να ομα ἐβεέξο, δι εἰξείζαην συ τοίροη ἀυτεῖ: 
ὃς ἴσας ἰη φβνωρ ἐυδ δητίαιν “οπιιοτιίευν ρδηὶς οΙἰς να] 

τ Δ ὀρσρις τραϊσιν εἶ γοαῖς Ομ τι οοτ- ὅγ0ς ἢ ἐρήμμρααε ΟΝ Γ 

μαΝ ἴα ορρ οί τερηἤτιυταγί: πὲς πγΠπιοδ πη δὲ πιοτὸ [ριτ!- 
«ὐαΐςπε γ (απ ςορροτγαίοηη εἰς ὃς πατυτα! ἐ ποίεεί οὐπὶ (ντὶ- 
[ἰ ςοα!οοησηναμ δι κοὔτε, νὰ οἷς Εςο οΠαὶ ἐπγὸ φιιοτυπι- 
τ4 301 4] ἀπ οενη εν εἸὸ ρρης νείζαπτυγμ ν]- 
Ισποίο ξαά βαυλὶ ερ υπτεητυῃ αι] ηζατυτ. 

ΑΝ οεἼΝμι φενίμ, οὐ πονεῖ, δὶς Ἔχ λει οβοιζεῖς γ- 
εἰσυία ἀτίοίεγογ φιίι 9 νἱβ αἴξ αἰαφερκα. ΑΦίξ εηίιπ ποῦ 
ἐς φιογυπιμέε (δά ἠε ἰοἷο ςτφάςητιιπι ςατινν ψυίδυς ρτο- 
ῬΡτοτο (είς ἀρέδῃει. 4 ξκ υπὸ 0 βάν, ἐκ πὸ ἐ- 
»᾽ε «ων. (Ἰλτοιηοηίδῆνε ζοιΐεχ αὐ ξ. καὶ τὸ ποσνρίον Φ’ δἰ 
Ροεωίο. ᾧ  ανδκιρήννη, μοτέχοός ἘΠῚ δαὶ πὴ νυ αὐὰ ραπιε ταῦ 

" ,“᾿»ν " ᾿ , ᾿ ᾿ 10. δ απιομὴ: ἐρηξοοῤανὴ κοινωνου ΝᾺ δα μιόνίων γέννιϑει.1 εἰ, 
εὐπὶ ἀπτηοηις ἀπενεν μάθεις ξοπηπτυπεμιιι τη ολπ ον. 
εἰειάῖς ιν οοτο 4ιι8ς ἀδιΠΦι ΟΠ) ΠῈ ἀυ ρηςῖς οοἵτ. ΔἸ Δ ς 65 

ο "πὸ Αροϊϊοϊας δὶ ςογροεὶς ϑοπηίηιν ςοπὶ πιυηἰςΑτιοπεῆιν 
αυσαν Ἅμοαυνη Οὐπιος ὨνἸηγὰὲ ἀιςοότοης ἰς ἤδτγι ἀσοτυπι 
(νοτυιῃ ραιύςιρες, να ἢος Οεηξίληϊ νεγὲ ἀϊςίπιμς ποτ ]η 
εὐρα ϑουμῶϊ εὐτπ ΟΝ εἴπ ἡπὰπη φοϑριις οοαϊείςεις. 
Ὀαιηοηιοιιπη διε ἀρρς Πἰλείοης ἰαυρυτος ΠΠ1ος δριττυν 
"ητ]Πς ο, εχ δοτιρτιτάς ςοπ μξευάναε, διῇ φιαπιρεοῦλοιὶς 
εἰ βιΐμα ροτίας γείρο χε υὰπὶ κά Οταςοτιτ πότοι, 
(με δ ϑμονθε ΠΟΠΊΕΙ οττβτ 10 ἰδιιάς γίιγραῦαης: γπάε ροου- 
ἴυμη ηυοὐ ΤρΗῚ ἀγαθοῦ ὁ ἀήμοιος γοζαδληι, Εἰς ἀεπιφις ρο» 
ἔλας ἰοσις Νιμπ τι, ἃς ΡΙΑΓ πη, σαυεὰ νοι ἀϊξίταν το δῷ" 
φ!υτιπάτον ξυ {εἰρη Βα! ρείοτ, φιοα ἀκοίαταιυς Ηεῦι. 

ποης, Εἰλίηνας βγομοσάνννω, αἰμήϊαπν ἀουςτγαιτονΝ Τάς 1οἷν. ᾿φηλντι ςοηίσιδητια, {ἰς τἀπὸ νῖ Ἰηβγανογυαν μαυςαης 
ν.7.Ὅ λαϊεπιτοιηρογοεῖας Πξιας τορι οἰνοιῆουις αἰροῦτας, ᾿5. Ἀτιοποιη, Δ δὴ ἀὐενεπνινναπέεν, μα δὰν ϑακρίνον τι} ἃ οἵδ, οἰττα 

νετυς Αροβοΐος τορὸ φῦςην Ἀλιόΐοιος ςοπιρμιπμζατίος ν ἤδη ἡ{π|5 ἀἰοτῃγσῃ : φιοά ἧς φιῖς ντ της σχζορίοης 

21 Οπνηΐά πον ἰδεαη τάν ται μοι ἐξες ιν Ἀοϊπρεἄυ ες Λας οὐδείς ποι [ἰατιιη εἰς γοίι εἰάιιην ) ἰάςίνοο αάάιτ Α .- 
ἐχκδέλου δὰ (ἃ ἀς απο ἀγίτατιντ πιρτὶ ἀιχηπύνῃας ἀὐζοην ἐροβοίυς, δὰ τύω σιὼ εἰδησιν, ἢ οὐ πα ιίαηῖς ςομίςξητία ἤς “χρϑέλου λὴ κι ἐς 410 Δ΄, ὲ ν ᾿ Ν ΣΡ: 
μιῦηςις Πυὰ Τ οι οὶ ἀσ εαἶτα αὐ παταη)υδηῖο ἔι- 0 ἣε εἰρας ἐς ππιριΐος ἀπ ἡπι αν άτις. νιυΐμ. ἃ Εταήῃ. νεῤ 

πεπὶ νοσαητ είς τς διμιμτη οΓδῃ 40 ς ΤΕ τ, ' ξξειπὶ ἀοςἰ ρίας (φυιμπι ανυΐϊτ ροίηιι νη οἰάστο γ φδυί- 

Οὐπας ΜΠ εῖτα ταις διτ με Ποιὰ νοι ειτανου πο 655 σεν 

Βος ἰτογο ἀνέζο (Ἰοιμεπτῖθο, τωχὺ κα ταπίπτνυσιν 53} τ 

δῷ» τὸ μὴ ἰξον, οἱ τὰν πα δδώντος ὦ ἐζόν.], ὡ μη [μεμηϊ με εημϊά {ε- 

ἐμέεντυν ἀη4ι. “ΔΕ νο] εἰσ οὐαρηορο αι νης! ;ονςο] (ἐς αἤὶ- 
εὐτθις ποΣ τ οὐ ρα πα}»]}}ς ϑάζαγν ἃς πο Ρυθὼὰν ἐς 
εαρὸ αὐτὰ πζηπα ν ἢ μαν κοπίεἰοτα [πραΐομι ἐπι πάο. 

ἡὐϊίημϑ ἀοςίρίτῖδιποη τοῦ ΟἸγήξο τη ΤοἸνήυαν [ριτικια!ίτον 69 νοιίνο ἼΟΝΙ "να. ἌΝ κα 
ἑᾳοσηροτατηγ, φεδ γῆννε εἰ ῥδηις εἷς, ἴῃ νπυπιευηάι πὶ. 1 ὡϑοι νιν ἀαν οηὐοννδο ποτήφμον ὃ νἱαν, ΕΠ πε (υπρτ 
6 ἴποπν ἀςςερῖμα : Τωλε, ἐπ ιδηι, ζοιηπλμοι ηοιίοης Δ. Ἀλὴς ἀϊςοπάϊ ἰογπιυΐλαι Αροίϊφί υς ψυδὴ (οἱοτςηῖ γιοβοα 
κεαηιοητ πο δὰ δὴ αδοομεϊὸ νηὶ υιηεγο. 4ιοιις Οελεε [πλιὰ ςοπυΐνα Πδατιοοιθιις ἀκ εἰς ἀμ 

. 18. (νι αΠἘ[{νεωνάνον ἐὐνρφ Α σίμα. Αἠάνάϊ Ομ ἐβιας. ἰδρήτριις εἰυάετε (οὶ ἐαςειβολτιιη βιεται, γα ρυϊοδεὲ ἀκ 
δ δοιηζμπι ςαγιεπν ςοπΦ6ἢ βοΐ ἕατη νεῦθο βλύπενν ΜῸ. 41 (τεδεῖ Ψι ἢ Αἰ πειά. 8ινῖνι 'πῃθο, τ 
«αὐ δἰφῆὶ 1{πλεϊ τῶν ἰεςειμάμυοι Γαι πεηι, ἐο1 4} σχίοτηις Ῥοδή ἠωενν ἐμεμια [απνεν φ᾽ ὠνῖον τοπερ [μὲ εὐφνάϊ, 

τ θεὸ ἀεϊαυμπῖμν νυ [ατν δὴ ἡ Νοἀ βοὴ ἰνεεῖ. ἄτι ἰοϑιῖ ΠῚ 14 Γίιμ μάν οεμη το χ ἑγωσμα “να [ἢ οἰ ἤ ταύἝαις 

Ρίοχιηλο ν οΥ μὰ Δὶς τὸ ἑαυτὰ ζοτοίτο μόνον ἀνλ οὶ κ τὸ τὸ ἐτῦρου. Ἷ την ορα «ϑιθιις γ]. πὰ εἰ. [ὦ ταπη [ληΝὶι Πφηιδεαι 

νέην σωϑά [μην εῇ ἀμηιάχαι φάναι [1 “ἰδ ἡ μοὰ 4 «ἐτίμων, ΠΝ Οἱ “"οἰου)ολςν αηϊοαι ἀπσίι δὲν νοσθις ΑρΟΙ οἷον ροί- 
Ἀοδιτανιον Α ροίλοῖον αἱ νι ἐποιαἴην ἴλην αἰνοιν ἃ οϑαον ΙΟἸνομα σον ἴσησα α γι ἀμπι π] αι σπας εἶ ρεοίαι, ἡπο- 
εαρϊιαγννος τὴς ποινὰς τταύαποποον αἴαμν ἐς το θανινο, παῖ ρὲ οἰ σατο ιαν}} εἰ απαὺς Θν. 1 ἐϊ 
εἰν τρία, διιν. δι ρεδίοι τ υἰοϊοι γον Πρταν δὴν “πόσαι [ἀπο ἢθ νη σητς Πενμλαν ςστουις αἰνδηζασνν ρορω]ιν 

Ὑηλίρεεις οχροίίταν σάψυς τητον τον τσ ταν ΠΝ τόξοις υσδποίο θυ ἀοινμα αι βῆμην ει ἀκ 1} ὙΠ ΗΚῚ 
(εηάλ, ΤῊΝδΙ μὲ σαρίιςαι, ἀπά  θλ Ν 0 πη ρ ναι οα ᾿ αἰις 45 μα οαοιν, αι τ ἢ ἡ πεν ἐπα αι ὙΠ κων 
τάπγποι ἔς ἐαςορθοης ζοπςο, 41 ἀν βεανοικοομον, εἴν ἐθη σερααπαδὲ δορπιιθυν στόμ εἰν μίησας αἰσηθιν 
ν'δε (ἰηρν} ἀρ ιδν οι. μευίροχοιντ  Γἀπν,4.6. 

Χ{ Δήδιδο,μσκϑλωτι οἱδ, κενώστωλ ἐσ νὰ Ὀ]υνατ εἶνις αν 1} ὠμυδβ φημ,νὴ “δὲ νιε. {γα ς ἰροζιον ριογοηαι Αροιεοϊης 
1 Αογ κεν δὲ φετειτιοηῶα αὐδυφ νϑοαβδην, 4148 (το ἴμι ἃ 

4 

εν Κηκνάεν δἰ Ν ον μας ἰεμπί4 νονν. 
Νω 

; 

αὐ τ σεργείατατ, ἐλ ἁυτσπν νσραλιη αν ἀτῆυς τ. ναι. νου ἰιςςαι πιο  οὐδεγεν  ναστν ϑθας σριςτ 1 
δίοο Κουιπάμασι, (τ γ᾽ ατται ὅς Ἐς ἐπ ΝῈ τἰςο Ρίμται. ὅδ᾽ μςε! ὁ ἀιηδε αν με θιατο νοίζαιι. ἀἀτςτα {]υν «ἀ βεαν μμθν 

Ἀ.. 



τς κε (οἱρίωπι ἀροδοίως Οσε πιλι}ν (μῸ ν᾽ ἀοϊ εσε κις}}) (εἰσ ρεο σχοπιρίο ργορόπεις,(ς 
᾿ ὺ Φ 

τἀβεραΐδε Αιρείς ἐπυίτατοταμα ἀδτο ταπιση πρη ἤης ἀμεία- τεπιετὲ δὰ φοηυίυία δαπὶ ἰηβάς Πδαφῥά οδ ΟΠ τ ίκηεπη ς. ξιίοῃο τηίροπάοῖ. Ὁ. ᾿ ᾿ ἄξει πο ΡῬτοβισηθθι ἀοςςἀοηπ:). Ἡης σηϊίῃ μος ἐ. 
4 Εἰ υμἱεδε τεγιὶ θέλετε πομὑεῶτῳ. Τηπαῖς ταρ τὰ ποη ςἰς πίροις νοςᾶτινι ἀἰχίπιι ἤμρὰ σ.6. 

τα τς νεῦρον: ἘΚΣΩΕ τ πσεω ΝΣ ΟΝ ΤΈΡΕΝ ..-.----.................--...----.Ὁ.- - 

Δρροῃ τιν γο 5,6 Δ Πτς)π 81} ἀ 
(οὐ! ηᾶτο5 ργορτοῦ ςοπηίοίεη- 
τίατη." 

Ἀι ἢ, χυὶς νοδί5 ἀἰχευΗος 
ἰ(ο}}5 τυαφζατμιι οἷϊ, ἢς εἀϊτς, !} 
Ργορίογ ΠΠϑνν αυὶ Ἰη αἰ ςανήτ, δὲ 

. ψϑν ὑμῖν ἐῶ ίφτε μηδὲν αὐ ακρίνοντες ὅγχα 
τίω σιωυ εἰδὴ σιν. 

18 

Ἑαὴὶ δὲ τς ὑμῖν εἴπη, Τοῦτο εἰδωλό-- 
τς ΔΎΩ 7 3,Ὄ ἢ 

ι ϑυ τὸν δόν, μη ἀλι4 τν,οδὲ κθίνον τὸν μιη- 

δἰ φηλ φμξεπν ἀϊκ οὶ, 
Η τς ἐπεπγοὶδε μην ἢ ἑάρ. 
ἐδεγροῖ να περηδμεαγε ργφ. 

᾿φύσαντοί, ἃἰω σιω οἰδὴ σιν. τῷ γὸ Κύφίου Ῥτόριοτ ἐοηϊςἠςηιίᾶ," Τοιμίηί ἰλαβονε εὐ πρρρι 
᾿ηῇκὶ τὸ γδιί Ἰγῆριν νς αἷπι οἱξ τοῦτα ἃς ο]επίτυάο ς- οὐθαμμε, “ον ἢ 1... 1 πρυιρθοιζρε αὐτῆς. "πὰ ς : 

δὰ δον τ ᾿ Ἐπ Ἐκ φιτι τὰ τὰ ἐδ ς ὙΠ] Ἰἴμ, Ν ποι 
«οπιπιϊιεπἀδ ΣΟ ΘΙ δὴ οὺν ἢ λέγω οὐχὶ τίωω ἑαυτῷ, 9] ἃ Οοηίςἱ επείατη αυτοτι ἀϊςο, [1 Ουνίοέεηῃἑφην αὐ ἀὶ. 
ΕΝ ἀλλὰ τίω τῷ ἑτέοφυ. ἵνωτί γδ: ἐλόῦ-͵ [πο τιᾶ νίσά γ]ς αἰτογίαβ, (ὩΣ ἐλ ερυρνρί “μνῆμ, 
ἀΐδιν ὄζμεπε οερία μου κρί σὴ ὐλλ μ-ἰ [οὐἴπ Πρ οιτᾶς το ἀάπαιατ ΔΡ Ἵ ἀν νὴ πρρᾷ, 
βόίυπν 9εῖν ἡολα (ον κρέμεται τὺ ἄλλης σίω Ιὶ (εἰεητὶ πα ἰμήάἑρα!ην αὐ αἰδᾳ 
40 νεὶ ἐεῖ ες δήσψως. ο 3[ἰ6 ςοηἰοϊεητίαὺ τ ἤΤουμοικηδιαι 

πνλρνδυ αν βιὰ» ΗΝ Ν᾽ , , - Ουοά ΕΘ ΊΡΕΕ βιατιδηὴ οἰδ }3ο δὲ ὃρφ ομπε στα ῥαν. 
ἀμ νοῦ τ ἀμ ΕἸ γὼ ἘΠΕΚΟΤΧΡ βλασφη: Ραγδιςίρονςις μι ςο νὰ δἰλίριε-  {εβίρος 4μιᾷ διαίβίρεπιο, 
αρίαιαια νοι μόυμῷῃ οὐ ἐγὼ οὔ χαραςφὼ;, τυ δοςυίοτ, ρτὸ αὸ Ἔρὸ σγᾶς} ἰὴ εὐ φορά χγατίδι αζοὶ 
ἴμυτ.. ἴάσυς : τίαϑ σοὺ ᾿ 
ὀΐξεα ὀυϊνλιῆ Ε 7ὔ Ἢ πεῖ δι ὦ : . : 
ἐρελοινις, ΕἸτεοωῦ ἐϑίετε, εἴτε πίνετε, εἴτύ τι] νι} οἰδίας ἰρίτυς εἀϊτῖς, ἤυς Βὲδι-93 ᾿χφύλη ὠψύτρν 
οθπίειοπιίαπι εἰσι πως αυΐὰ ἐαρτῖς, οπιηία δὰ ᾿Πϑὲ Φ 98 π᾿ “ ᾿ ’ 2 Η͂ΘΟΝ : ἀρπτυν ἡ, ΠΘΙΘΙΤΕ γταῦτα οἰς δόξαν Θεοῦ ποιριτε. εἰπῇ οτρρλᾳ γη χίου!ἃ Ὀ βιρμἐρλυν δα ὑι ΝΝ θἸοτίδαι [εἰ βαείες,, πβεβο, 
ΠΡ ΜΕΝ αν ωδαϊοι .3 Εξῶις ἤης οἰεράϊςυϊο ὃς 1α- βὲ [ «δήπα οὔξροβονε ἐἴθοι 

ἘΑΦΦΉΟΝ ἜΚ πο ΠΟ ΝΟΣ Ἐς Ομ ὯΔ ᾿(χιῖς δῖ Οἴκεῖδ, Ἐ ἃς ἘςοΙοῆχ] [["ἀαὺν, ἀν Οεονδι,' 
! οὐδ ͵ “.-Ύ 

οςεαίοη εη Βλλησι χρὴ τῇ φηχλησιᾳ )ε Θέου. 
ἰοίι αν ὶ5 ρεδ᾽ “- : δ λοκ ΤΟΣ 

Ῥεις, μ ἐς 
πὸρθίς ἂζ! δ οτ- 

ὈὮ εἰ. Ἐπκίε[α Ὁεὶ. 

ἐλ τον ἧς, δίοιτ δὲ ΡΟ ὲνγ ὁρηηϊᾶ οὐμῃὲ- ; Ἀγ Ἦν 2) λ32 δ Ρ» : μ 

Καθως πάγω πιαὗτα πεῖσιν αρ ἐσχῶν μιν“ ΠΡ ΡΙλοςο, πὸ ἡ ’ εῶ ἴῃξλίῃ 
Ἡρο ἐνηθμνὶ ΦΝ τὸ ὑμοντὸ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ » ρέμα νιτατξ, ἰς ἃ τιυ]ξοσατῃ, 
Τιδηβέοτι δὰ: πολλώνιἶνα σωϑῶσι. γε ςγιεητοῦ. ὶ 
εοἰρ Αροϊο!υ ᾿ 
1Πεϊῃ ἰυᾷ ρεῖ- 
(ομαιῖποενε τᾶν" : 
το τηἰπσε δὰ- 
Βεδηι ζοείη. 3 
«μὴ φασὰ “1 Μ [μηταί μου “νεῶν »καϑὸς } 1" βαιίβ, ἀευῖ, 
Φρρορϑπι, γε Χρλςο ἣ ᾿ ἘΞ | δο ΟΡ. ἔβμωι Φ' ἐρο ΟὐπιΠ. (ο]04}....7. 
ΤΉ Π.,.8. τ λας: ταῦ , , ὟΝ 9. Οορεϊιβοιΐε πᾶσι πος Ἰηἰ τ επάαιτι νἱιᾶπι, νὲ ποϊρίρε μοι φυκτάτηυς (εἰ Ὀεὶ ήσαν μἐφ στ Ρ᾽ υεϊπνοεασι (ΔἸ ναι: 498 ἰπ ἐς ποη ἀυδὶ. 

μὰ νι ἐοε δὰ ἱρίμαν ἀεοδειγριαι (τι τὰ τ} ἐδυοςει, φυοῖ 

δεν τ “Χο ῥεν Ἵπηλο 

οπρηίδινη ρίαταο, ποὴ μι. 

᾿βαημ 

Κιφάλαμον ια. ΟκλνΡ. χι- 
ζ αν». χι 

ἐρίς τοι φίαι. ἢ 

18. Ζρονεῖνὶ επΐπι δες ἦγ Κυρίον. Ἠδοτεβίπιοηἰυτ το- τίαπι (εαυξης ςσποίυ το Ομ ατεδίτὸ Ν Ιρ, δς Ἐγαίτπιυς, Ομ. 

ν - “με ρίοοο ἀὐρθγανε «δὲ ποίοις ἱπ΄ ΟἸλτοπιοπιδηο, ἐχίπθα ἐγυπι. Αἰιδτοίϊυς, δ᾽ φναιία ρανιέκερ. βμπν, Ν ετὰπνίνι τεϑὲ 
νετυ δεῖν δὲ εἰησο λοι πιο, «οὐΐός, ἤφάις ἰ: όγτᾶ, ἡράυς ἀπησταυὶς Εξλίηλι5) μετέχω οὐΐπν τοττίὸ οδίῳ, Ἰαηφίποη (ο’ 

ἦν Αὐαθίεα ἢιτεγριξταείοης, ἱπνὸ Ὡς 1.Δτπα υἱά σηὶ νυϊξα- Ιεῖ, πιῇ δὰ (θείυι δοιπιπυῃοπὶς τοίεγαίασ, ἤθη δὰ τεπὶ 
καἱερηῖῦσ: δὲ ἐς ἀΠεπτίον φυὶ Πσταυϊογαια Ἰσατία ρυϊλας ουΐὰς ἧς Ραττιοορεγς Πα ἀἰςαν μοτέχρν σοι τούτον,γοἱ τὸν, 
ἐγιθρΗΠειαυία πὲς ρηξέξέυητ εαάεπὶ νεθὲμήδυν φἰλυάι. ῖο ΦΡ'εὐϊα(νεποιε ἡδέων, βκασφουμοῦμαι, ἄυς πιαϊεάιδείε, 

ες παρ νετβουλισ ας, οἢ ἀείαθς ἡ αττεχύπηη,, ἸΝΑπὶ σα ὲ ̓ς ἱπηρετοτισυτ ἀς πις8 Οχβπηλτιοὴς ἀετταλιίτυτ, 5 ἢ]0 πιο- ᾿ς βᾷ ὁμοιοτελεῦτδε ππιῖτος ἐγίογες ἰπποχύονε ἕο Πὰ ςοπῆες- ᾿ ἀο οχρίίοαες πιδ]υ, αμὸᾳ μὲς ἀσάτυτ ἀξ ἕω μηδ ᾿ 
δυπέων αὶ νείορὰ ἐχεϊπρίατία ἁϊαυμηάο «οπιιϊεγυητιδ ἢ. 6041. δὲ Ξείοβα κρ εῦ ἡχῆφε ἃ Ῥαικίδως {δ ἐςὶς τοῖυῶ, 
νη νεῖ το ἐσά σὲ ἐοπιρονὶ [2 ἰγοε οῦο ἀξοίίςε. ΠΝ πιαϊπχον ἐδι4 τυυϑ εἰν ὅς ΟἸποὶς ἀξ ἐχισληςὶς ἐπτεῖψε: 

49 ᾿λινθηβθον, ἀλόνετω, ἰᾷ οἷ κῷ τανρίνετκ νὰ δ δὶ ἔκρε. τς Τοιφυοτι! 7 εἰἰδίῃ "05 ἤτ δάθςπὰλ γλπο ας, ἄιπὶ εἰς Οὐ ΟΝ 
θιυο αὐξεπὶ πυὴς ἐε ἀμράϊπν, οὐπὶ ἀθόξηΠπλο ἱπεέγργείς, αιίιπυν ῥίον Ἰη: Πιρεγβιτίοπα σου βτμγεπγαα. ἢ 
“ἐδθεῖταῖς τεσιοτὰ νεεθῳ, ἥδε νε ᾿πβεήνῃ: ἤδλεετ τπα]ὸ ἐ6 3). {εν ]οπννέα φηιηιδιμ ῥί ἀτεο, σπώνται πᾶσυν αὐέσκω. ΝῊ 
υὐο βμέγο ἐμά ίςοῖ, τὰς πο ατοάο Πρενίδεε δεπεβείσπι ’ ἔπε οχιερείοπε ἀϊξξιιπι εἰς, αὐ ἰά ἀς 400 αρίτεις, ἰὰ εἰξλὰ 
ΗΠ οράδτ α πήμαπι τίν οἱ ἥν ςοηίσίαν, νὴ φυὶ πο! πὶ μᾶ- τφῦ πνδάίας δὲ δὰ ἰηῆρημος, τείας ἐτὰ ὀροτῖει, ἐς φιο ἀϊ- 
μεν "πβγιπίεαεὶς εἰυν τατίοποη.. πηαυδ,γ)ὲ ἰαράδξαν εἰυν 70 χίπημς μρ τὰν. : : 
«οηΐςἰνπεῖα, αδίδίποτα φαῖεν 40 ἱἀοϊοτηγιο. 56 βετίοηαε 
τημιΑτίο εα Ἠεταογιμα ἰἀἑοτίίινο ν Πεπτεσείαπι τοδάϊάς, 1 Σινόνμσγοι πὴ μωμωτα μον. σης φασασε νογἤυ!υπὶ 

, οδιουγίογοιτι, νἹΔουδονν ἐπ! αἱ ροτίυε ἀἰϊσοπάνιπι ἐλευϑερία,. ροΓΡΟΓΑΩ͂Ι 1λτίηί ἃ (υρετίοτς οδρίτα αδίεσθετυηι, οὐαὶ 49 
σουμέφενιαδ μα, δι [ςαυερτὶ ετίααι γεν ομΐονεν μεηόχρενδε ἔλα - ρὲ οτ ἢ ςοπαχοῦττα τδίῆση γὲ δηφυϊατὶ φυοίλπι ῬΔᾺὶ διτίν 
σονμδ ἔς ἐρίς Ραυΐας ἐοταιν ρεηίαπασι ἐπάϊε φυος νον ἀἀ- χ, ἢς!ο εἶτ σι! ὅς Πιρεειοτῖν ἀϊφυξατίοπίε ςοηε!αὔο, δι τρὴπο 
μοῦτς κά πιρήσγατασι λιδειίατις νυ πι7τά υτοαν ἀεὶ ρίεα- {Π|0 δὴ οὰ αι (δηνπιαταγ. Αἰ οτο πιῶς (ξφυήτις Βυΐυν 

αι ἀδπὶ οἶδε νοι κρίνει Πατῖος οείάγη δχ νοῦρο βλάσρν. ἜΠΟΙΑ Ἰσειμἶη φυο ἀξ γεξξε Ρυδ!οσγατη οαξυυμη ἀηρογ, 
μοῦμα αὐτοὶ (πηιύτας, ΓῚΣ ἐπίηιίσαυςπε νεπϊουλην οαρὶ !εΔ. ἤτίοης ἀρίτιτ, οαΐαε τγδξξατίοηις ετία ἤπιε ςἀρίτα. Ῥπη 
εἰο ἡδίων, οηΐηι ἀζὶς ἦα νίτογ ἢ δὲ ἐπειπίπαγιπι ἀδεςηῖα μθίτι: νἱς 

σ΄ δον ζναιανν, χέρι ἰὰ εἰξ ἐς δερεβείο δε μος νεῖ δά νευζη 36. βαἰοητδ, ζει άε ἐς το ζανην [ϑοπιίηὶ αἀ- 
Ν]Π0 οἶδοο νεὶ τιν νν θεζος σὰν σοιηπητῖαπι νὰ πιφαι δι ρα μος 30 μη πταΐιοης καὶ νεν.17.14 ἄηφην νίχως δυΐων ςαριίε, Τε;» 
1γοὶ δειιοβοίιια πῊ Δ} νιείο νοστδτι τ! δὲς ἐπί (πιο ἐμά. εἰὸ γοτὸ ἠξ τεῶο Ἐεοϊειϊα ξιςατυμη νΘοονοδιιπὶ ὦ (ϑείνυ. 
οἰσ)ιοέϊὰ οἴπηιηο εαρί σαι ἠσέμ{πιιν ἱπίοεργεν. Νά ας [{ππὸ ἀοποσιμῃ νία νι ἡ τφιςβαλλϑίαπι, Α ἀ ἰρίαπι υϊδα 
Ἰνᾷς οὗ οδίςἐ Ἐφ [πη ρειίοο (οππελιόγαπη, νϑὶ τοίροηἶον ΟλνΝΙ ἐπι εατίφηεπι υοὰ δεείπεῖ, ἀπ ηι τὰ ἔππι ἰοδῳ 
«Ὁ σὰν ΜΠεΔερτου ἢ οὐτηδέεγοι Αγοίξοίιν ἢ ψιοπιοάο ἐ-. αυμτρά ς Βαιμίως ἰα ἐρρίτλῖυ, ἐφ (φόίτλοα ἜΗΝ 

ΙΝ ΘΟΑΡΥΝῚ ΧΙ. 

τεηι μοί γεβένηϊε αἴ" 
βά φηοήῖ κεμέβμι, οἱ μὼ 

Ι ἑαέονρξ πηοὶ εἴμ, 

δητα πὶ ΕΠ ΊΣ ΕΙΣ Ογάοῦς ἸςποΠάΙΈοι, ἀδὴ γιάξεαν ΠΑ ῖΒῈΠ {0 χτάηά,, 1 εἰξ φῆι Σά τίάτιιπι αζ οῆς, αὐ αἰτηῖς οἱ σοι. 

»᾿ . ἣν ΑΝ ΜΝ ρους Ἅ ὴ - οὐδ ἂν μι: Ι 

᾿ 

ΑὮ ΓΟΟΚΙΝΤΗ. !. “μὝέ Ὁ 
ἀΠπεσι δι δυηὰϊ ἡ ακ Ογβοοτιηι ἰἀοείίπιο, νἱὰς μι ῆγα δριιὰ ΒρΔΙίαπὶ » Ὀς νι, ἐφἐλανία Π2Ρ..δι1. 

᾿ Το κ λλυβϑύμψα Ὧξ ταϊέοπε γεγὸ ἐπι τλη 4 Οβεϊδὶ Ῥοξ.2.::1. : ἰ 

'πῳνῶ ὃ ὑμᾶς ν ἀδελφοὶ, ὅτι παύτα " : Τυάο νετὸ νος, (ταίγεβυ 1 

᾿ μα ἀρεταὶ ἘΦΩΝ ὑμὲν υὰά΄ οπγηΐα πυρὰ το πη Π}|5» 
Μ' βάν 

Δι αμάο τρχι νρ{τ4- ΓΕ 
ει ἡμβά ἤ(ν οποία μγεὶ ἘΡΒεΙ͂ 417. 
τηθροΥ οἱ φἶῳ: σ μω Ι ΟΝ ππ. 

δι΄ ὕςως τγαάιἀϊ νοδι8, “ταὶ. ΟΝ φιλο! α 
; : ΘΗΝ. ᾿ ᾽ "αὐ μέ φοδὲ ᾽ ἡ 

πὶς ἰὸς δώσεις κατεχθτε, τἰοποβ του ηστίβ. τὐλρνρμόνόνι ΒΕ ΊμΘΚΗ τὲ Ραουμ κοευτα 
"οἷο «μη οι βὐνε «αἰασοηὶ τεϑὰ ᾿ἈΨοΪ τ δυτξ νος ποίε  (ῃτὶ- 140,4 οπονὼ τινὶ «άρωι͵ Διίφοδσπξι ΙΝ δ, ΟΝ δ. αἢ- : Θέλω ὃ ὑμᾶς οἰσδόναι ὅτι παντὸς αἰ-} ἰξατη εἴς οπν ἐς νἱγὶ σαρυτ τοα- ξ , νι ΔῸΣ . ΝΜ ὙΚΟΥΤΝ , ᾿ ιεἶὰ οὐρα οὔ» 

διὲρ ̓ιφαλὴ ὁ Χριςὸς ὅδι: κεφαλὴ δὲ ΡΣ ἀυτοιῃ πνυ  οηβονίτιαν; 68-- μρηδῆνω αβιοαβνε ομιεν Ῥιαδραι, πα 
εὸς ὃ αϑήρ᾽ κεφαλὴ δὲ Χοιςοῦ δ) Ἰρυε γετὸ ΟὨ Ὁ να, οἱ: ταβᾺ, ταὶ κε μαι γινοιᾶ γυακος ο ἀνὴρ Φ Ρυῖνοῦ 01,12 ἐυ τη. ΟΡεδϑι, τω, δι΄ ἔωπιπδιᾶ 

ἭΝ ; ϑει Φηα! 868)» 
’ 

Παξ ωὐὲρ «»οὐσευ χὸ 
Θιπηΐ οἷν ογάμε αὐ! ὃ (αν 

εὐ . .“« .. 
ή 

γ᾽ Ο,ηἰς ντ Ὄὐδῃς διῖρτο- τα 
Ῥ ᾿ δηορβθφαης “αἰεἰα!α ΩΣ Ὠοιηίπι εἶτ, υδμος καὶ πφοοφα- 4} 

, ,. ἢ Π ρΒεῖαῃ ς΄ νεΐλτο ςρίτενάςάεςο-. , δι ἀξ ταθιο ἀ0 “πίων τ) καφαλης ἐχων » χαταιαύυοει Γαι σθαι εἰυυχα.. ,( |ἀεἴηγραε εαρηι μηδ, λουαῖπ ἐρί τίσ 

λίω αὐτῷ ᾿ : ἢ ὸ Ιὶ εε ο εὐαὐυμν να. 
τ ἴω μάφα ἤρα ἘΝ σατο , 4 Οἰληῖβ νογὸ τ] ον ογδης Οπν ἀμίοην νονΐτν Ὁ ἐρἐεπεοίω: 

Πᾶσα ̓ς γυυη «ηροσευχουδμῃ ἡ φΘθ᾽] Ἰαὺς Ῥγορβεῖδηδ πο γείατο ςα- [|ογάνν ἀμὶ ρνορίνειᾶς, κὸν ἐν ΛΩΝ 65: 
ἡτεύουσου ἀχᾳ ταχα λύπτῳ τῇ κεφαλῇ, ς Ρίτο, ἀξάἀσςογαῖςαρυτίυιπι: ἡ, [ἡ δἰδιο βίδα, ἀετωγραι εν τά ψν 
φ , την ὁ ἑαυζῆς. ἕν! [πα νπυπὶᾶς ἰάειη οἶξ᾽ ἀεῇται |.2Ρκέβηνπντυπωην απ κὰν αγ. τευ ὰδ κατα λει τίω κεφαλίω ΡΟ ΤΕ (Ὁ οἴει ἅ1α) [6 4} ἀεεαἰμανείων. γῃμῃφτῶ!}}, 
τ ΘΌ Ες ΚΟ ΗΝ, ΤΡΡῸν ἐς , ᾿ " τιϑάϊουσε γα ὅξι 5 ΘΟ Τὴ ὠξορημδρη ᾿ " μΝν ρεε 

ἘΝ δον {ἰ πο νοΐδειγ τι] ἰοῦ, 6] Ναεν [8 πο νεἰαιαν τς θῖϑι οι ἦμῳ ̓ 
ΠΝ ΝΟΣ ἐμορτδν ἐβ πϑίμειε "δ ξϑο, 

ΒΝ . κο ω Ἰ|ὉὙϑτὺ βηνβ 6}} πνηΐιοιὶ ἴδ᾽. δὰ Εςς! Π4Π|: 
γΔΒ εὐ! τοηἀοτὶ δας σαί , νε]ς- ἀενὴ “εἰ ἀδεαίοανὶ, υεῖει οτο μομεἰαπι τυ» ᾧ (ρεϑέηιεε, 

4υλε ροῦεῖ 
τ Ολποιᾶ νος 

Ο Ἐςε] εἴ ῆ]ο! ἀφςοτὶ, ἤης ἃς (τορο.Ὠςὶη ἐς Δ ημαῇἤιοηξ ρχο 

Εἰ γὺ οὐ κατακαλύηϊεται γιωλ, αὶ 6 6ἴ:41} τοηάοατυς : χυὸς ῃ τυγρςῚ 
ψερβάϑω " ΘΙ σὲ αἱ ογ69ν γυναμκὶ τὸ τοῖΐ-- ' 

το ἢ ξυρῷ, λυἠέϑω. ραϑτη ἡ ξνομώαι καταχαι 

πῆι. χα Ὅδυπι ἴῃ Ομτἔο πιεάίλεοτε ρεοροηΐε ποῃ τηοάὸ φρῖο δοδείΐπα,ίεά οἰἰαην ρὲ 

ἰδπὰ ἐς νἱεοτααι ὅς ἔπεσ πατὰπὶ Βεδίκα ἐπ ρυθ  ς!: οσπίδιφ ἀς-6πι,}]} ἃ ἀςοδ ποάάπε,ἀξοϊατάε ξικνπίπαπι νπὸ Ἔταάα Ἰρξοείοτσπι εἴ νιο εχ δὶ 

αἰοεϊοπεινίευπο μιν ἧς ΔΝ" εξτη τ εἶ ἘΝ ΠΟ ΝΕΒ ΕΘ οφροιιεαῖ ροείδην ρ εἰ ρεορίοι ρεχ Ἔπγιη ἐπείαπι (χοὰς οἰυςδιδ, 2. Ἠϊης το! ] σίι ν᾿: 

βορθειο «αρη δίφιοά εὑπὶ δυδεδατὺς (δἰ ςϑξιοηὶς ἤξηυτυ)φυ] εἰ» «ἀείδω δὰ δι ἀϊεη ἀἀπν Ν᾽ ἐτυυπονᾶς ριεςον ἐοπειρίεπαε, εοϑις ἱπιεεῆοι 8ε. 

τ βῤηθναυβ μωρρ ὐληρρ ρα δι 88 Οὐ πιδηεπι, τς ΥἹΟ ἅπαν ετίδπι ςοἸ]Ἰρὶε, ἔσπιΐηας αὐ {υνἱεαίοπὶς ἤξησ, ἰά εἰ νεϊονωδ!διο, ἐπ Ετεἰς- 

ἀιδάε ἐπ ν Η! ἀρράν ει, (εἰ ψί βθεστστα, Ὕ “ΑἸεδ εθανο γείμμ νη εἴδη ζοπιτθμη!, σα Δ} ἀνθπις ἔισπνίη ἰδ πβέωτδιατγο οἵδ Πὲς ποῦ γείδιο 
αϑίϊς ρτοάνε 6 ἐπ Ρουθ) ουπινοιαὶ τὶ ἀςηῇς δί ριο" χὶς οοπιὲς ὁδεἀοη λει, 4088 διίδπι αἀεὺ βυἀιοκὲ αἰδηι,νε κα "10 πιοάὸ ταὰ! (αἰπίπελπι. 

ἫΝ ἐαρηε [μμ 5). 

Ἑρεταπ). δε ταπτση ΠΣ Νς Ρισροια δὲ ςοηο]ιἶο ἀς ὩρῺ 
οροτίςηήο οἀρίτς ὁ 

"ὦ υἱ νεγὸ εχ δὸς ηἰταπτιγ αυδτιμς [Ὁ Ἰπ ἘθοΙο πα 
πεήηεῖς, ΥἹΧ μν ίμηι ἍΝ τείρουάκατιις. 

ΜῈ ἀεἸἰ ρα ετίατ οοπια, Ἰος ἰηῖς ἄμηει φις δι ἱρία ἐαρυς 
ἽἼ 

μειαίςιιητ νεἶ νᾶς τελάϊτίοπςς ἔα Π{π ἀοξεγίη αν ράττειτ, 

Τιάἰτοηιτα αυτοπι ἡοπιπε Ἀΐὲ πιο} βῖρε αυαὶ Δἀ ἀο- ,ς ἀϊείτυγ,]ιο ἱρία αισαυς ξιςίοες στεάτων, Οατογὰπι δαης 
ἰλίεὰ υῶ δὰ ὡτωξίαν αιτιἡπθαν ρα ἀοξττίπα δι ρτοξεί 

ἧμι μη θίδηάς κορ ξταηελη, ΤΩ ἀοΠΊ0 Ὀς! ΟΠΊΛῚ σΆ» 
τἰοης οὐίετιαπάδην, μπο τρί ἀξ χυῖδιῖς ἰς Αροίτοίυι πιᾶ- 
πκβὲολοπάνης. ΝΜ οιπιῖμ κμτέχοτε ἢ ἐἢ τηπηο ἴπι- 

{ιπέξιοης ἰοζοτιιη δ τοπιρουη εἰ ἐδυχῳ Υεὶ ἐχ ἐο 

πα κε εἀϊιοηίς ἐχειηρίατία ἰοραπτ Τερεῖς, ππρονδηάί }5 χων ποη ἤφυνβῇοανς {πιρ! οτος υ ΤΠ φιρνά ἐη τῳ κε ανεγίεά 
«ποΐζο. 

4 Ονμὴ ἀμ! βγοβίνεβ 4» ὐρεσφυχοοίυϑι ἡ προφητεύων Οὐ] ἐς καλνυπτόω ει ἠται πεινδιυῦτει ἰὼ δὶ τά Κδταρυί ον. τὸς κερκλὺς Ης- 
ἀκοοτοίῃ οοπιπνιη οαστι [δγιιαπ ρος Αροξοίεις Δ είτεο ὅτι ἐδττὰ ΟΡ [ἐὐαρ β}ν,7ν. ὑὸν, ςοβ πατίοποπι μάδοῖ ουπι 

νεῖῦο ἡφη[(ρά {1} 4}}} ψυὸη τ π ΦΩΡΝ πυάατς. 



ΦυΡ ΧΙμο, 

Οὐοαμαρ ΚΠ) ζθια] τὶ κἀφᾳλίωδ, εἰκῶν καὶ δόξα 
"τ δῶ. (ι.,,19. ΘΔ δ. ΝΥ ᾿ 
το] ηθνοι, ὍΘ φοὺ ὑπάρχων "γιωὴ δὲ δόξα ὐόρός 
6 Ορνα ΐθι κα. ἜΝ 

φρο πῦρ αἰαὶ. δ13:. ἘΌΝ 3 αν ἽΝΟοη ἐπάγει νἱγ εχ τιιϊῖς-, : Οὐλγέρ ὅξιν αὐτὴρ ὧν γιουωκὸς, ἄλλα " 
Αἰρβσ]νΝὰ “γυυμὴ Φἶ αἰδδρός. 
ΓΙΊΡῚ ΤΣ ΥΤΕῈΝ ΟΝ Υ νὸν 2.» Ναῖι. κάψε. Καὶ γουχ ὠϊτ ἅδη αϑὴ 

με. ἀρμην γαϊχαγαλλὶ γιιυνὴ δᾷ τὸν αἰδρα. 
εἰ ΝΥ 
τὰ νρκο νι 4 

ρεοξειίηρς ἱ ἔχειν ΨΚ] τῆς κεφαλῆς , δι του ἀγγό- 
τοήάκε, λοέξ Ὁ 

νυν βαρ "λρίᾳ, 

ταημα!ϊ 8. 
σι. πρυῃ ρείς 

ταλιδιόαὶφ μα" Ὁ . ας τ τ ᾿ : ᾿ 
ἐπηριβείπφίρίαπι, 38. δοσαηάὸ ἐκ οο αιὸδ (απ τΐπα ἔι νἱτὶ ολα( ἐοράϊτα ἤθη πυτοηὶ νῖς ἰο απίῃα {τατίαπν, 

10. Ὠἰχρεοηϊο αύλαι δάμίει Δρόβοϊυε,ες αυοά ἀς νίτοτυ τῷ οτλε ρο] εἰς Ετι ἰοἤιίξηοςΣ τε ρει, ρατίπής ἀεςιρίατων ἐς ὶ πυ με τ [8 ἐιπραι τί αοᾶι» Νίιδε οεζο ἀοεες μι εαὐηειεινε ἱδιοδιτὰ (οἸαρνῆξος ἤθη οσηἀϊδεγῖε οοπιίπυε, 6.1 οτία τον ἕπου! πᾶπν δος τὰ ςοηἀἰτᾶπ: εἴς ξαπηξαδην οχ νἱεο,γινεὶ νἱοἰ ἢ τ 
αᾷηιοπδλε ἰτὰ νεχίυᾳ (ο δερανάμηι «ς ΜΠὰπὶ (εχὰς διδάμπι,νι ᾿λμτι8 οοηλυηϑιο ἔονεδλῳι, 

ἱ γ᾿ ορυρνχμή νι νη ὀχιοῖηο θξπο 'ε ἢ δηκυτι 

4 πϊαϊοβλεὶς ἂν ἀοῆν 

Χ 
νος 

᾿ 

φηλβοιν υὐδμσῥφεῆιο βογὶ ποθὴ φαἰηιπι. Ποὶπάς ἰρεξλ- 
υἱ ἐψρθεβὴ μαρηαῆνα Μα τισι, ιιοτυπι [1] τοπάεθάπε ςο- 
πιαπλ Αι) «τίατι γαφεμδητιργο ἀϊιατία σοπτημη ςοπίμετυάι. 

ἐὰν Πκν ἀ ἢ 

' : Αἰνὴρ μδιλδὸ οὐκ ὀφείλει κατρικαλύ- 7 

Π ς ᾿ ἰ 

Διοὶ τῶτο ὀφείλει ἢ γυῦ ὁϊξουσίωνιο 

γὴν 
᾿ " 

Πλίω οὔτε αὴρ χω
ρὶς γιωαμιὸς, πε 

ἡ χυωὴ χωρὶς αὐδοὸς ον Κυρίῳ.
 

7 Ἵνιαρο ' είονδα Δ εἰ, εἰκὼν καὶ δόδα Θεοῦ, 1 οἱ ἱπτασὸ 
ἰοτία: Ὁ εἴ, ἴα 40ὸ πἰπιίγυισι εἰμοεῖ Ποἱ πγαιοῖτας δὲ ἱπιρε- ς 
τυηλ, ἘΠῚ οη ηι Υἱχ ἴῃ ἐν τα νς ξιαδα εοἰϊοςάτυς ἴῃ ἧφο 
τυ δ 40, δὲ τη αλιῃ (οι ἀατίας αἰ ταυὶς Πουεζντ τὰ ἀἰςαηι) 
εἶθ «εἴδει πνυϊίετίς γοίρεδξδο. Ηδ:ς ἰρίτων νὴ εἰς ἡπιάθὸ 
1114 δὰ φυαηι ζοπάϊτα ςτἰἀπὶ οἹἘ πιι στ οι! Δ}12 νίτο ρεουλια.- 
τὶς,αυΐς Ἔχ ΙρίΟ ογρατίοηΐς τθηι ογάτης τυη ἤως οἰ είτε αἷ 
ΑβοιΟ]ο. ΝΜ υ]ες εμίπι εχ νίσο ογεᾶτα εἰξ, δα νἱτἠ ρῆας ολυ- 
λον ἐσηιτὶ. Ἰηάς γογὸ ςἸὮ εἰτας, ἰῃ σοι ηπιιηὶ νἱτοσιῖηι 8ί 
τη ΠἸοτ τι ςαΐυ τὺ ἀρέπον ροίειιίατο,νι ἰη ντο αἰχυοά οἰυς, 
ρύκιβδηεία τεἰπηοη πὶ ἀρράτεας. »- : 

᾿ ΟΊ οτία υἱοὶ, δδξα αὐδρος. δὶ ποι δῃετίς εὐμεῦ αυΐά 
φἰοτία Ὁ εἰ οἰξ, ον νε]αδῖς σάρυς ἐὰβ τας δὐτὰ Εἰότίὰ οἱ νἱ- 
τί ἢ πα πἰπγίγιιαν νὶν Πἰς οἱἢ ρ]οτία εἰ υς ἴδ εἰαζίςπι 
ἱπθάρ 9. ἡσαας ξηἱπὶ ρτορτὰ ἰοαιιοπιίο, ἔειῖς, ροιεῖ ἃ ν- 
το χρίηδη, Ὡἰίτιν ταμηση νἱς ςΠς Ὠςὶ ρ]οτία νφυατοηυς 
ψυΐτ Ὥευς ἐπ Ἰρίο νεϊυς ἱπραρίπε αιαάλην (ρ]ςπάογο ἰυα 

«ἀο ηϊμδείοπι ᾧ 
Ἄάρυς, Ὧθη [είρ ει πιοῤὸ (ξά εἴίδπὶ Πγοιπι ἀοάςσοια- 
τετ, ντ ἤσυς ἰπ᾽ ἀιῤιιλίτατς ροῆτας ἀρραάνοτος τογᾶπ το- 59 
Ἐς «Ῥέϊαατο βαθεῖ, ταπειιπιάεμν ἀς τορὶς ἐρθυς ουτν ἀο. 
τρΆμοῖξε, Ὅρ πτυ]ςες γογὸ αἰπτον ἐὐα ταν πη εἰϊ νἱτ 
τείρεξειι., ομἥίις ἀϊείκιις ἀςοὺνς να μασι εἰξ νίτο {πδῖο- 

. Ἰρυϊ τοχ ἀντίον ἔχ σὺ ἱπεςο Πρ ἐμ ἕοχ ες ηιοά ;ς 
ῥιδίεέχον παβεῖ φυΐδας ΘΝ: Ἰζδψίο ἢ νῖγο [ος α:αια- 
ἐξτ' πυλεῦν οαρίίε οαν (δι οί ἀεδει ἀδάοςοις αἰῆςοτοι. 
Ουοά λάτει {μην ὈλΠΕ Πα τα Βυης ἰοσυμη εχ [ἴα-. 
Τὶ εὐἰυΐδαπι [ὙῈ ἐρίς ἴστίἰς) τεϊατίρης Ἶτα ἐερευπὶ δὲ τς 
ἀιουίαηη εἰ γεν ρυϊδ ἤπὲ ποιπδόμο ρος ἃ φιοημδπη) 30 
ἰερςς ! 

ε δ Το ἐδ νη ον μὲν ξεν. Ἡδὰ νατίο δεποταὶῖς εἴῖ,ις- 
(ρἰοἴεπε νἱν  ο ἔοχυς ρ ΠΕ Εαητίαπι ἔργα πημ] ς θύειν: αἰτο- 
τανειὸ ποσ (δῆθςης νἱδστις λᾷ ἑὰς τηδτίτουι πη μὲ ν χοιος 
Ῥεγεηογο:φυὸ οτίαηι ν εἰδημηὶε νίωε ἐςίξετυτ. ἰῆς 

το Ῥενῆίαμιο, ἰξουσίων. ρα υἱὲ Δεείρε νὰ πιδίοξισηὶς το. 
Λιπισπίυ μι, μετωνυμικᾶς, ἧτο γὸ ἰὼ ποι πμ}]}ἰς δθιαν Ν εἴα. 
τις [πιεγρτετίς ἐοάϊοίδυς, νείαινεν ἰορ τον, ΠΟ ροιεξῥαρον, 
Ψεϊαπηεα ἀτοὶρε 4υο {} αἰΠολταν νχόγοιη εἴτε ἴῃ νιτὶ μόϊον 
{ϊατενδίνε ἰσψι ταν [υτηςομίυἶτι τη ρου ροῖθα πρατε! τατεία, - 

16.δι 1ι4.6ς. [πιἰς σείλαν ἔλδλιιην ντ 1μείην εἰϊσκηταν πὶι- 

ἜἘἜΡΦΙ 51. 

-.-.--.........---- 

εὶς οὐΐπι ποι ἀεδος γεϊαγο 7, ῬΝν μὠάενη μον ἀέδει 
ἑαρμτν ἢ φυυην ἐν τ εὐ ἤν ἄχ! [Ὁ 8 4᾽ ερΡὴΝϑ, φιμοινφηιν. 

ρ Φι τίω γ)υ [Ὁ ΟΝέοηις οηίην. ςοπάϊτυς εἴ 
᾿ νὴ ργόρτεῦ πη] σειν, ἔς ἀ χημ.-] 

ἴτον ργορῖεσ νἰσιπ. 
9 Ῥτορτεῦ τος ἀεῦες τηρ] δῖ 

᾿Ροτείζατοπι μαδετς ἴῃ ζαρίτε; 
“ρΡίορῖον Αηρεΐοβο, ἐαὴ γεν 4]; 

το Ατίαπιοη πσαιχς νἷν αδίηυς ω 
ΤΌ ΠΠ οτο» ἤοᾳ’. πλυΐορ ἀθδίαυς 
νιγο» ἢ Ποτηΐπο." ἤ 

Ἰα"Ὰ.- ἰτάαυς νἱγ ὁρογίοηβ. -Απρ οἷο στ δύ ςυτη τῇ ποτιβζατηιο 

ΛΔΒΑΥ͂Ι,1 
πο ηἴεαν ὐταπὶ ὉσμΣ νοοδ,πόη εἴ τοπεὴπι ϑφρεηὺς. 
εὐπήτν μεφείἀΐτι 4 δαπὶ ἐπήρεποῦα (ας ταίξσατυ γι νη. 
τοῦ πλ ςθτοπι δι νητη! δ πὶ Τοπλᾶπὶ ἀι(οτίπίςη. 

ΡΝ ΎΥῸΝ 

5. ἜΣ ...»».. 

Ὡς 

ἰρ 9 (ν᾽ κίονι ϑοῃ, 

ὶ 

θίοτία 1) οἰτᾶτ τ] τ β Ἰοτία ν1-|ς νάνι νη, ἀρίωνν 
τι εἴϊε ως 

3 ΓΝ 
. ἾΝοη κήδον ψὴρ οἰ ει. 

'τογίς ἃ πα Π|οτ εχ νίτο.. Ϊ πρὸ 4, ἀ ιορίνα εν 
] . 

9 ουἷν ῥύθριεν πλυΐιι- 

ἐεπλγ [4 πγαΐδεν ΓΟ 
φάτιν. 

10} μάεο φεδ εξ πνρἰἐον 0. 
"ε||«ἐεπ| δα εν βηπαι. 

“ 

Ξε. Ὁ 
ΣΝ Ἵμεᾷμᾳ 

. 7 νὸν βκπὲ σοηίιοτε,, πεῆμε 
πνηΐδεν [6 ἶγο, ἰω ἢ. 

ΝΕ ΤΣ - 

9 Οὐοποϊαῆο ὀροξέδες να] δίας τ 

Ῥτγοῦ]ςπ,. Ἀοιχδηὶς, αἷτ. συωηϑέςερον «ἄς υῇρ᾽ γευναιξὴν ἐγως 
χρλυμμήδαμε ν τοῖς δὲ αὐδιοίσιν γοἰκριλύπτοις οἰς τὸ δημόσιον φρῃ- 
᾿δγαμ 

ΦΡτοβμν. “Πηγεῖον, δγὰ τοιὰ ἀγγίλοις. [4 ἐῇ;, Ριορτοτ μι" ῬΠεῖας ἴῃ ζαπι Ιοφυέηεες, νΕ εἰ πιητίος. ΒΕ. οι ἐπὶῃ) λἠ Ρτορο τα: υαἰξειοιὶς αἰμζυεπδητίαπν,, Οὐο Βλβίτα ππηιο. 
το Θροτις εῖ ἕω ςοπηπμιηλ. Εςοἰείϊα: σαστα (Οπιράγοζγοὶ δὲ 
ΦΙΜΟΣ ἀγριπηςητιμη (απιρ συ δῦ τρίο τυ οι ἰόχυ, εαὶ Ἰοξεις αἴξ ετίιτη εχῖτα (Άςτοϑ. σοπηκητας, τογγοβογας ἡπμ4 
ἀρ αιτις τι}, ἃς ἢ ἀίςετοι παι] τίριις ςοπις ἰτοἤοη Ὠη. τα] Ργορτεν νἱχος, ντ ζαρίτα ἰπ ίλοτο σαι οῤετιδητς ἰὰ 
πλῖτο πιασὶς ργορίον τςυεγοἠτίδηι 4ια: Π6ὺ Ρογίμος ηυη- 
τίος ὃς ἰερᾶτος ᾿Ιοψάςητι ἀεί νεται. Αηρείοτι!λ ἀυτοηι 0. 
πιρα ργορ ιεταπείδυς ἐνι μἧς Ἰοφυίτατ θαυ νης.) ρὲ Ψοινὶ 

. Ὦει πηϊη {τίς ραίππὶ τι δυϊτοσ, ποι τδησιηὶ αιιμο ο. 
Ἰτὴμ Πηγης ντ ΑΘ 9.1.9. ΜΑ]ΔςΝ.2.7,δι 2,1. ἰὴ εἰμι. 
φίοἰιεὲ, Εςεἰ οὔ φ., ἽΝ ΦῸΠ ν0Ὁ [μρύπε μαπηραἰ ἐμῇ ) ΟΠ 

Πρηιβοαευσ [χηλῆνι; 
Δρἑτάος ἀριὰ (με πὶ οτας το άδηάα γοζοιαπη τατον νους, 
17. φυ ἰοςις ξύλ πμγὰ ΠΟ τας, ΕΥ̓ΡοΓΑ ΠῚ ΘΏΠῚ ΟΠΊΏΙΠΟ 
ἧς Δηθ οἶς ἤως ὕσηὶς ἥτις πια]ὶς ἰδ ἅφυας ἐμτειρτδτον, νι 
δὲλος 1π Ἰοζο;πῖθο φυΐάειη ἰπάϊςίο. φοἀ ἐκ ίῃ Αροραϊγρή, 
Απβ οι ἀϊξιπειιγ ιν ἔλοτο πνἱηἠπογίο ργαυσδου: ἠρημεῖις 
ἀἀάι ποςεῖϊε ἔς Ὀοπιίη! νεὶ Ἐεοϊεῆς νος μπ), 4υνπὶ ἐχ ρχδὶςς ἀςπείριιν ὃ, (υδίοαιιοπείθιις ργοτίις Δικ ἐς ἅ- 
«τῆς φαξειδως δες 61. Ν εἰιαῖ ἀυτοιτ ρ] ταὶ! αμυπγέτο, φυλή ἰη 
πλᾶκίπιι ἀομοτγη Υ Αι π ἀδικία, ποι ταητὰ Δρυ( (ὐ- 
τίβτβίος, νι ἀρράχος ἐβέγὴ, ας ρα φιίληη οἱίτη ἰὴ δἰ 9 ον 
εἰο[ις, θη γηι ΣΝ (οἰιις (οὠ Ὀἱὐδι δ ΤΌΓΩΙ ἴῃ ἐξιρθιις (οτὶς [« 

τροηεπὶ μαθεγεπε, νὰ ἐς ρυατοϊατίς αἱ ὲς Ρ με πιὶς ἀοπῖρ τὰν 
ςελπημὶς φιαυες Ποῖον 
[ιαυσῖ ἐα ΤΟ ΠΙΗΠ μα ἀροίορ οτίςο, δὲ φυϊδιναπιη Απιὶρ- 
εἰλοπα Εςεοίᾳ Οἰιεγίοίτοιπ! Βοην . ΄ 

οἴξοίως ἰη τὰ, 14.1.6. φιοά ετίαιη 

"ἐπ ἔοποίμο ὧν Κυρίῳ, ἃ ς[Ἐρεῖ Γγοπιηυ πη ῆυς Ὠοπιί- 
π0 δυέξοτς ὃς ςομίσγιατοις πγιζιμα ἡπεον τοη απ οι δὶς 
κη ἢ οἰηίηεῖ νὴῦ νὰ σου ἴορα ἤθη Ροίῖς ἤπς πιιεῖε: ἧς 
αίιοαας πηι ες ἐμθιοίτα οἴ νιγο, νὰ νἱσ αἰιαφυ αὖ τὰ ἀζεὶ. 
Βίφι αν σας ἱρὰ ςα νίτο Ρτιπιὴ τι δα τὰ εἴ; ἐπ τ0- : : πνίοο νὶν εἰ πόαν οἰἰλα1 νἱς ΠΟΩΩΙ Ἑαὐμ γεϊλιαίηκ νε νου ἘΝΠ μι αἴοσις τ πισητιο (κερί 6. 40 ργορα κατ, υὸ 
η|ς ἔνα 

ι ροε ἱρίαιν ροίπι 
{τ π Δἀνυεοτίυν ἀατα νιτο, ἔτλης πεφυο 

Ιᾶ ΕΗΝΕ ἀυυζαδζι νὰ ἀγτδηηως ηρᾷυς πλι]ιοῖ ἐς δθετα πα ιορον ας τη ΥἹΣ ροιςπλέτ αὶ τγδοίξωοτ. Βηίους 4ιο- ἔμπα ξοηι 
«ς Κίδετγείμα τον άἰείοπίν ογατ απἠζος, ντ το ἴατασ ᾿απις 
ἴῇ εσίγεσιο ἰἰὅτο εκ{. δεά βαυ! ας ταιθοι πὰς ἀρ τίη τ- 

ταϊ γαϊίοηφε, Αἴ ἃ ἐρία: ραγοιείνι ἤν πης οὔηοχιπ, 
δρ4 δὲ ῬΙπκορεῖν 

ἰθους γε πιπιίυπὶ αὐλοξα ςοπαμετάτατ, ἰοά νεῖν 
ψισκαιη νἰγίσα θυ] στ πα γῇ Ὧεο οσαἰ οίςφς, 4ι}: νι" ἰὕτο 4ις διᾶς ςοπάιείου ἐζεαιήτ συηεις διΐθαι μας οδίεοι δ ρίαν φιοχις νὰ ἐγώ ἐοιπριεἰνοινάντ, ιν} ἔέλέει δάξο. 41 ετγὰ ςαυξαπι αἷν Λροίτοο, νε ἐμαν γίσοχζυηι ἐπηρεείυ πη, ῖαπι Διὶ 0} οτα πὶ (αλλ δ οα πὶ ἀοςσας δὲ νου ξορυη,ὰ εἰπέ 19 [ἴθ φῦποῦς ἐς τπμ]ίφγίθυε Ἰοφασης μνς.ς [εἰ ψ]οιίαπι, "ς ξττ ὑροιΐξις. ᾿ 

.: ἔπ 
. 

Εἰεπί ἢ» ἡοη εξ γι. 

ρὲ ιν, βυάριεν δι." 

τῷ οτη πο πεία, δι κυτοίπδζυπν κι κα - μὲν ὑπᾶρχοιν᾽ Καὶ ἐέοος Ὶ πιςεύω. 

ὁ Ὠιεγυςπίυ ἔασιν πα, δι απιυτ: 4υχιδι 

“μιὰ ςο!ευτᾶπἀλεσψαίείευς νηἱο εὐπι τα ἀοϑείπα νοειδιοισην ἰὰ δήαξιδυς,ης ργο δηειοε, ᾿ 

ΑὮ ΘΟΟΚΙΝΤΗ. . ᾿ς ΜΠ 

ΜΝ νος, Δ ν05 60} ἰαιίεπι»  αυὸά υἱάδίεοοι 
ὅπ οὐκ εἰς τὸ χρΘΙΤΊον, αἰμὼ οἐς τὸ γον ἤ0ῃ οὐ οἱποϊαπηεητονίξ συν 

αἡκεωνὸ ἰδιοος. οὕτω! }] δίουξ δηΐπὶ τη] ίον ἡ οχ νῖτο 1 ΔΝῖδ ἤδη πονϑλον 49 μὴ ὧκ τῷ αὐδ'οος,, οὕτω : : ; δύρήν ᾿ μα δν ὡς εἴ τς ἣ παγ-! 4} τὰ δι νὶν ρεγ πμηΐογςιη ὅ ο- ἐμδδ οἷ μῷ " μεν τε 
κῃ βῤοε. ΤῸ ιλητὰ νογὸ οχ Ποό. ΘΝ ἢ με, τα ὺκ τὸ ( ου. " ὡοτὴν ᾿ Μοβρ[, ἐμάϊεαια, ἀκξεει 1. ἰδ ου ει 8:5 ἣν ὑμὴν αὐτοῖς κείνατε. τρόπον β᾽}} αὶ Ἀρυιὰ νοβρίος ἰυδίοαις πωμμ , ΝΑΐ ΚΑ Αι ει ποκα “ἢ 
γιυάϊκᾳ ἀκατακοίλυήῆον τῷῦ Θεφῖ ἀρ. ἰδῖαπι [ει οταγοὺ ζυὰ ἥτε ᾿αὐφβιῤαν ᾿ σεῦ : ᾿ ἶ ἦ ἐ " ΧΑ πὶ φύσις “ιθιδάσκοι ὑμαῖ. 4 Δὴ ἧς παῖυγὰ αὐυἱάσιηῃ ἱρᾷ ι4 Δημὺν τὸ μῆρν ἢ τξοῦ 

ον . δὰ ἔος νοὸς ἄἀοςε;» αυὸά᾽ νῖτο φινὲ-͵ [μεαν. φιμμδίαν, μενεῖ. Ὶ . ε “ὠὐ ἡ ὅπ αὐὴρ μϑμ ἑαὐ κομᾷ νὠπιμίᾳ ὠυτ ὅν ἀεί Ἄοοπιβειπι. εἴς ἀςάεςοΥ | νέα δι᾿ 
. ᾿ {πὸ ' τ κα : 

Τωωὴ δὲ ἑ αὶ κομᾷ, δόξα “Ἢ ὄφιν "[ (Οὐοηετγὰ πλυ} τὶ γοοπηδίαπ εἴ [κ5] Μαίίαν νισὺ β ϑοπιάον 
ἔπ ἡ κόμη αἶτὶ «ἵξιζρλαίου δοτα,} [{ς " ἀεςοι! Πεὴ Νᾶπὶ σοιπα ῥτὸ τρία ἐὐρϑης, όσον ἐνῷ “ς νεἸλπηίης ἀδιὰ εξ εἰ. μι ΟΣ {ΠῚ ᾿ εν» αν] : πτιῆςς 1 ταῖτὰ Εἰ δὲ τις δοκεῖ φιλόνοικος τῇ, ὁμῶς το] 1 ΟυδάΠαυΐενἑάετυν οοητέ- (δ᾽ διφωμ᾿ ἀϑαν υὐάτιν ᾿ εἶπεν δὲ 

; ἊΡ ᾿Ν αὐ [οίυο εε, ρϑ εἰυίπιοάί σο:.-} |εὐπιεπείοίβω { 5» 44- Υἱειπιυπι ορ- πιαύτίω συνήθειαν οὐκ, λρεδμ,ου Ὁ Πμοτυάϊηεην πο Βαδεπιιβ »ης τς ἀρ’ γα. υλαυνρρο ρλὸ Ῥι Εν έν 
ὀχκκλησίαι τῷ Θέου. ' | [αὺς Εςεϊεῆα Ὠ εὶ, ἑηδοσυα ὡς οὔε ἃ τῆν δ δολχλωγούε  ρρ; ᾿ 14. Ἡος νετὸ ἐπα ἀεηυπτο νι : ΡΨ μδωνίς «οριθη οί, 

μοῃ ἰάνοὶ λοι φηδά πορ ἰρ χα Τιαηιὶο δὰ 

μειμεηῥδιο οὐδ ἡ» Ετ- πιδύοπς. νε,- 

“είδεν [μὰ ἐπ ἀεί ἐθη [τ Εν] (8 ἢ ὥῶ ᾿ ὃ δ τὰ ἀρῶ δῖυπ ει, σωέρραῶι. . ἀετγίπιεηςρ ςοηι δηἶ 18. ἘΡΩΔΝ ὩΣ δα σαπα Ὧου ᾿ “)ω . ἢ κα εἰανδνο 4οὐά σιν ἐθης- τον δἀπιὶοὶ- Πρώτον δι γδ. συυερχομῆῥων ὑμδδ 8} τ᾽ Ῥγϊυνὰπι ςηπλν) υμΩ ςΟη- ὔκῦ 
“ 3 μ ΤΙΝ ἷ ἐφεϑμαιν υεητβ ἰη ἘςοΙ εἶπα» δλυάὶο ἀπή|- 

ὦ τῇ οκκλησία ἀκοῦῷ χισίατοα ον | ἀΐα ἱπῖοσ νοϑ οἵε : "δι αἱ ηματὸ- ῥηδαν τοῦ: (Φ' ἐδ βάγίε 
8.5 οἴεάο, ἀψεο, - 

(δ) (ἰὰ φυοάίη ζειεις οδίδευδτιηι, ἰἌδρα ΑΡΟΙΟΙ αλοπΐς8) ἰῃ τὸ τἀ πγεη νοὶ ρεχ εἶρυλ ποη ἢμ Φ τὸ 

ΩΣ 

ὖν Ἐκαννοχγὸκ τ αὐδρός Ε᾽κρτίπείρί αι πγατοτίαϊς ἀςς]Δ- 1Π]|5 πυπτίάτατιπι, τρα ν᾽ φοίίςες δ αἰϊὶς ἀδρερταιη,ίεαυο 
ται, διὰ γετὸ ἴῃ δειὰ γιωαμεὸς ἸῤΠετυπιξηταίεπι ςλαίαπι. ἐήρίο- οη ρος δος ηοη τοριομεπάεγο ἐφυυπι ἀῃ ἰροτιοτο ἰξτ- 
αἶφυς ἴῃ ὁᾳ Θεοῦ ρείπιιπι ρεϊ παρίστα ὅς νοτιιπὶ αὗπον ἢ- πηος τος ἰάεῖτοο ἰλυδατῖς φυδά ἰη Ῥ᾽ γίσως αὐτὴ οτάϊ- 
φμιβκαι. ᾿' ᾿ ποπ γετίπεσδι ἡῆται ἴα φογῃηιςοἰεῆα ςοηἑπτμ ετ,ιιαη- 
3 ἀρμά υοὔβρίθε,ἐν ὑμᾶν αὐτοῖο Ψ]Ρ. Ρ οβ ῖ » ὑμεῖς αὐτοὶ, ς, αἷς ςοπιεητίοαἱ ποπηυ! σερισ πατός. Εταίτημς εχ Ογαοῖς 

να μαῦος ΟἸλτοπιοπίδπας ζοάςχ. Φ{Νμη)} ἀεογωπιαβ, (ἐΒ δ αἰίλπὶ ἐχροητίοποπο δήξεττ ψυαῇ Ῥαυΐυς ἀίκατ, Ηος 
οοἶτον δδν. ῬΊυτ, ΤΙ αὐ ΕἼλησιν ὄταν δυφύχῥα τίς γλύνχῃ καίρνται μνδδ νετὸ πις νοδὶς ριχείρεις βρη ἰλυάο. 1ἀ ςἢ, 14 νειὸ ποη 
ὁ γιωᾶμας » κομιῦσι δὲ οἱ αὐδρει" ὅτι τοῖς υῃρῤ καϊρερϑηβ, τῆ, δὲ κομαν ἰλυΐο φυδά ψοδὶς {Ππ ρτα εἴρετο πὶς οροιτόλι, ὀὀ-- 
ψωδαϑὲς ὅδ: Κομᾷν δυῖοῃ! ος ΙοοΟ ἠἡθῃ {πρρ! είνοτ ἤφιϊβοις. {4 ομοά [ υἱάρίίοεε } ον οωρν εὐνοϊμηνοηῖο, [τἀ οηπι ἀεινίπνεμ 
ἐρππαπὶ δ οτατο (ΜᾺ Γαείοης ΗΟΠΊΟΤΙΣ χριρνκομόογτες ἄχαιος 1Ὸ. το ρν τῃ εις, ὅτι ὧν εἰς τὸ κρεϊπῖον, ἀνὰ οἷο τὸ ζηῦον σιωΐρχοίϑι. Δ ες γοραι)ίδη «οπιᾶπη ῥτο ! κόττὶ πιμ]ίςτυπι ἱπίξας πυτηγς, αυᾶ ὁ τη. Ομυὰ πο ἐο νείδω, ρά ἐμ ἀρμονίων ἐφνμεθ Ἐθιο νειτὸ 
Υἱδείιοου ἰσιτυμι ποα ἀτειῃ δ άζ. [τέπταιιο τὸ κείρεϑειρ σοΠ 40 - Ῥεϊηιὰπι. οπτηίυπη δή Διἀ ραττϊουϊαν ντρεχιοετν ἐὰ 
ἐἰρίτυτ ρα οἰεὰ ρίο τδάΐ, ἅιπὸ δά ουτίπη τοπάοτί, Ἰξὰ ἴῃ ζ6- ἀμι ας Πηζτο ὅον ἤοῦ ορῶπτετς ἱπιο Πρ! αἰπολογινώρ ἴδά. 
μεῖς ἀσιιαιὶς. ἀρ] Ποσιιπὶ ἔπ ἀϊςιτιπ, ριῸ νά: ρκρονε τη δ", νοτίι 1). φιρούης αἴϊταν φεπίεαε Ῥιιοτίυν) 
ξιπθυπι σοπίμετιάιης. ἃυϊε πὶ ἐη Οτςο εἰἰλιἢ ἐοη- 15 δοίης φιυία {ΠΠυμὲ,, 1» πρείένρες, ζτ᾽ ῥὴ ἐξ Φινω., νἱἀεθλτας οὗ 
ἀξχτι! ΘπΉ 1 ἡπῖεγγοῦ ἀτίοηὶς ραγτίοι!α, γε δι ἀρὰ ΗΘ- (κγὰ ἀἰγηην, πυδεηφυπη ῥμρβυὶ ρεγίρηξιιίτατί, Τταηῇε 

δικορ ἰπιοτάυπη, τ Ἰολη, 40.21. σ΄ μὴ υας ταὶ δὐυῖοι Αροϊζοίαθ δά. δἰξοσινσι μυλι9. τγαφιαιοηὶς ράρυτ, 
4. Μ᾽ νο φωνάξη, τι αὐὲρ μῆν, 1,οαμίτος Ῥἄυϊας τατίοπειη πεῖῖρε (σπᾷ Ὀοιηίηὶ αὐπηϊηϊβταιίουςπι : ουὐ κἀϊυηξεα 

Ἰαδεηείηι τοπυροτί Νατα νι Οαϊϊος ἱπτοπίος ΡιΣτογολπ), ποῦμης ογᾶπι ΑΦΑραΣ, ποιῆίς «μη άοιη ὲ ΔΩ τὸ νφμνιη ἰα 

τεαμιν ΡΙ πίως Ἀ οπηλπι ταγάὲ νοπ ς τοπίοτεβ., Δῆμο νἱ- 5 τας Θιδίοδοϑ οἰΐδης ἀαπ, αἀοὸ γε Αἰ) αἰίοι θα ὄχρε- ἀξίκοι Α.Ψ. Ο. 454. Ροϊξεα ν οτὸ φείλπι τράςίς τὰπι ρ- δ γρῃς δὰ σοσπηυηδαν εὐπὶ ταγίξειοειιπν τσ ξρυΐε- 
πάϊῃ ταηι ρασθδηι ἐἤος ςουίαευ π, εχ δοϊῥιοιίς,Οἰςοίο- πη νἤπη, (μά Πιδ (αἱ ψεϊανί ἀιιςίδυς, αποίιηι (6 οἵδ 
ἡ; δὶ Οαἴατίς πυπὶς οοπίϊας, (οπηδην διιῖςη) Ἐεῦγσος τς εθδηι , Δροράδητος » ῥτοουϊδυδίο ἰδογαῃ ἀϑξίοποαι 
τεῆρη ἐρπί!ρυϊῇς πἰτῷ εχ Νιαζδγσατιις ἰεῷ ογὰς ρχοίῃ. 1 τουϊάδηι υδῇ ρατίον ἀπ δογρετέπε ὅς θυτοτοα ἀϊείου, 

ἀξεχιτφοτάϊπάτίιαι βη ἴς φιοί ἐς Αδία!όπιο ἐγλάιτυν 2.15 πο; ἝΝ ΡΝ ἃς Ὡς ἐπετῇ πισάυμη φυιάδαι, ἐξπυίοτει 
ϑληδκ16, , νετὸ {᾿ς ἰρίος δίρογηδητίδυς,, ρατοὲ δἀοάντη οραΐ2. 
19, Ῥειονὶ δόξα εἴ; τιμὴ, ψιιοὰ ὁρροπίιωτ τῇ ἀτιμίφ.Ὠ 6. ρητας, ηυοι νεξυπηημα εχ ἀϊδηισιεο, τορυβήλις ων 

. {δὲν νεἰάπούπε. «ἰὴ «διζεκαίεν [ἃ ΕἸ Νι εἴδει νεϊλπηςα,Ἠ τῳ Τγοπνίπὶ ἰηξείτατίοηΐ ἄσοες τοῦ Ῥαυΐὰ, ῥτοίαϊα ἐσ- 
Ἀφωνίκπ εἰυϊσιοά! φιοά ἀϊίιά ἀςξεγίετει. ΝΦφὺς δηΐπι “ρέῃ ἐῃ(ιτιιτίοηίε ἰουπιοῖα, κά οὐ ρεαίδηρτμαν ον γες 
οοῖπὰ ργορε ὰ γεΐάπιε εἶδ, (πὰ ἰπάϊζάς ἐηυ]ίςεΐε άρυῖ γε- 36" τ δε Ὁ ταὶ ηἰπιίθινη ἄθάμς ἀειτάδετο, ἀδᾷμο ἀδβοοτα 

ΠῚ ἰνϑρετοναινμε εηίπι νἱτο Ὀγειίογες ξαρί οι, ἐ- υἱκαμᾶπι ,ἄυν ἰῃ δᾶ πγμτατα φιάρίαίη Ἰέοοᾶς, οἵὰ γριὸ 
τίλιν ἤηυίς ἅπας δχαςτείςς δὲ πιυλίεγὶ ριοἹχίοσος δέ ρ εἰ ἢ ἐπ Ἐρεϊοῖα ΟΝ αὐ ἀρουταφὲ δι τεμϑ οι. οὐνίξευιαν 

τὐπν οἴει, ἄους ἐκέξλιιπι οροιτυίεν ποη ἐκδιϑαγρίτο εἰΐες 
Ἰοππίπι ἀοππι ἐπ τοῖειτ ἀπαπὶ ἰλίτοημηι (ρξ]υποαηγεγληίς 

Ὁ [ονπιαῖλ, ᾿ 

ι8 Ρεὶνιὴν ον ον ορώτον (δὲ γεν υ ϊκαια, βιέννδον 4» εν). 
Ἑταί, Νήνν βηίνηιδινν φωίέενν. ἘξῸ ὑεῖς Ῥυτο ἀρώεν {πιρ]}ςἰ- 

; 8 ἑηίθυπι, νὰ ἢ σ61..1.8. φμαποὶν αυϑε 
γἶδον ὧν ἑκαρώ. Ἑλάεγὰ ετίν ἰσπτεπτία, (δά ἑ , ἡὐ νὰ ολμεν τερθερσ τὰ ἐσηκίπεητων ἀκ ομέρμεα ρ δας 
τοῖν ΒῈΝ φοψηίμον ἰεξεπὶε σαθυγονδ᾽ Ῥέδά νε τ γο βηεπηβά εἰς κὰ σοπύςηῖυι ΕςΟΙεΠαϊείςον)ρεγείβεδης. 
(τηρίειϊα ὑκανων γγὲ εξ ἐοημετιί, ἀμ άκοίωε ὧι ὰὶ : { Π» Εοοεβ αβιοοι πῇ ἐμμικινί ρα εἰξ δὰ πιὰ ΟΠΟΘΒΕΏΙΠΙ, τυ Ἰαίζερτος ἰτ ΣΝ νδε ἄυο εχ ποῆεῖβ νετυῆιε οοάϊςοί- ἀλκάν Ν ἽΜΙΑΙ δι μὴ φάρα ἐὐπῆς. 
λα ἐοείρευμι παδέαηξ, ΑἸϊοφυΐη πος γρῖδροπΣ ἱπτοῖ- ᾿ Ν ΓΗ 

ἴεν πὶ ὶϊ ἱ δὰ τὸ οἶκ- 4 Χιαἰἰηκαιθνεν εν οι, κρὶ μίφῃε Ἡ πἰσεύν, Ῥατῖοηι νἰ δε - Ριεϊοημιος Εγδίηχυ μι ἴῃ εο (θαυ νεἰα, υδά τὸ παρα γγία 4. ἐάφῃ δε ἢ : 
λον οχροίιεείης ρεαοϊρίεαάὶ νεῖθο : φιιμα πος ΄οεο Αρο- 45. ὁεῖ φοΓ ΩΝ αὐμ 4 γοδὲς αὐάϊο, νοῦ ηἰπιΐτιτι ἐπὰν γον 
Αριι μι εἰν ἀεοίατοι ( ορίαος ) φυὰπὶ ἔς αἰϊηυ ὰ οἷς ίανη ἀϊδίδεια, γυ}5. δὲ Εταί, ΣΙ ἐκ μν Π" βερο- 

οδυείληάο ἰφοιεοε ἐγί ρας, [τἀχυς Βος ἰῃ [0 αὐτὶ ποι 
ἐΠφιλῆολε Ἰοοο (δα νίςε ποιμις γί οτί φιαοπι (δά βηειῃ ἀς- 
Ἐπὰν πες ἀσοιρὶ ροῖοῖ! Ηςδατ., “Ν άς ἰοδα 1.16.0 

46 Βιηβηφάνεοηζμε Νά ηοην τοιαυτίω συμ ψδμνςοἠτϊεητίο- 
[ἃ νἱἀεί ει εὐνὴν . ΤΌΣ ἘΜΉΝ ΤῸΝ 

ἰο υἱ͵ νο]ροη ἀμάφην, - 17) Ηοε μὴρ μὴ ἐπμμλου ἡ ἈΕΝ Α , 

-ἷ 

3 τυτ Δαξδαν ἢ 96, 
εἰβά » αμά βηΐοτον ἢ αἰρείοις ρει" 

(διίοπε Αρο- 
δὰ Δοίυς, νε πιεῖ 

᾿ξδηι (οιΐο- 
δδη8 οὐρὰ ἡςς Ιεχ τ, κ8 ἴῃ Τα οι ἰαΐ 



. 

ῃ 

Ἐν χῷ 

Ὄρρ ΧΙ. ᾿γν " 
ΟῚ αἰίρι ἡαῇ ἀΐτας Αροίοϊας ἴς ποι ῥγοσῆνε Ἵἐγοάετε 

ΝΠ ν, Ἡὐρατάς εέαμελοῦ ςτεάςις. ἀιδέδεμει Ῥχδμ 
ὰ ἴῃ (ον. ᾿Ἄδην ποὺ (ΡΠ ἄδ Υς ἰπζεῖτα, ὑτ αι τηδηὶ 

ὶ το τάβκω 
ἐ 

,' ᾿ : 

δ μαραίνει δέχ, μρι φᾳνεφρὴ γένωνται ἐν ὑμῖν... 
εἰαδεης δ σιν... ὧδ, , ὃς ι᾿ ἢ, τασηεπ᾿ τς Ὥς ̓ “ ον ὧν {1} ᾿ δ ΤΑΝΑΣ τὴς νοξβ.. 

ΔΟΗ 64. ΑΜ ΑΝ τὰ λὸ ἡφευβμη δὰ Σ πρχρῥθμον οιμῇ νδ δ Κ)ὶ τὸ αὐτὸ, )λο 
Κἄρεμπι εὐἱά οὐκ ἱ Π Κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν. 

πλλαρανι, Ἐιατος δ τ Ίδιον δῆπνον σφρλφμ 
ἄδαν ἰαιάνοι. βαΐθι ὦ τῷ φαλῆε χαὶ ὃς υϑὲ πεινᾷ, ὃς 

δα μλρο, δὲ μϑϑύοι.. 6 ἜΝ, 

«πᾶν δα ἐρέυΐζ, Εχὸ γὃ παρέλαθον ὁπὸ τῷ Κυρίου ᾧ ̓ 

ἘΡΙΔΎΙ ΡΑΥΤΙ 

Ἴ ἮΝ πων: ᾿ ΓΟ κφὴ ὠρέσεις ὧν ὑμῖν ὁ) ἵνα οἷ !»]: 16 Ορογιοῖ ΘΠ εὐλαὶ Βατε- 19 
ξ : ες ἴητοῦ νοϑ εἴϊε » νὲ 4 ρτο- 

δὲ ἔμπης 5» τῆς Πὶ ἤδης τῃτογ 

ἄδυτα ἰοςὶ ἦμος ἠοη οξ Γλοτιϊηὶ- 
«ἄτα ασηδηι οὐδῖο. ἡ | 

ἸΒΈ ΡΟ Βηΐῃ ἀςοορι ἃ ̓ οπιίηο ζ(: 

εν 

τίητμιν: ηνλίστιπι δηίπιουιηι Τοηϊαηξσπρηι δι οἰ μι ἴα το μιγαάτ: ποις νετὸ Αροβοίίοα ξταιμτατι ςοηωςιὶς 
Ὑτ αἶϊτεν στοάλητιϑ, “" 

ι 

Ν νην οβονε ψι ἤει, 
εξ αὐφν φώρννθαν 

ΟΡ Ἰρῖες ξοπυςηϊεῖα οὃ- 59] Ουμμενεηδιν 
ὃν ἴηι υνην, ἑδηθμος ΠῚ 

Ῥοοηνλμέξανη ἐστμη κοΐ. 
ἄνεον,., 

ΝΝδπὶ νηυϊαυϊίαυξ ργορτίδα 21} ΨΚ ουηνίϊηνε μόμ(μ 
{πηι Ῥίκυεοσμα ἱπεἀςηάο: [6απδ' βναίβιπείε κἐνιαν. 

ἀμ ανάνην ἀν αἰδμε 

' ῷ ᾿ ; ὑνίμ εβ. 
ἣ ἢοιενὲ Βσοίο λ" 

ι ϊ Ε ; ἀ δ ᾿ 4 

[ἢν φίάτραιαι, . Μὴ μοὺς Κρ 7 ΒαιΆΜμΕΡΟ ΠΗ͂ Οἵη05 πδ,,2} Δαν φηίά ἄφηνεν 

ὑπλεν ῬΠΜΡΕΝΕ ἀνὰ ἘΝ ΚΕ ᾿ ὌΠ ΗΣ ΡΑΒΟΝΗΝΕῚ δια ουἱϑ δὰ οἀοηάνηι δὲ ΒΊΡοι- }  αϑαμ κα νιβἀμεαιάνην 
γὐλήαθᾳ «ὐίει Ὁ} ὙΠ ἰώ λίω Ἀσιαι - Η τς ἄυτι ὅδυς Ἐςοϊεἤλ Ἀεὶ οοη-͵ ᾿Φ' δίδεινδμπον αν Εκείο 

Δίοβοιι, ταφξονόῖτε, καὶ κατα ιυύετο τοῦς μι! ἐπ.1 τα πηγηϊτίς, 8ὲ ριάοβαοίεῖδ οὐδ 4μ!} (ἤμῇ σι μαναθέραν ᾿παιλφλς. το ργγρρς Τί ὑμῖν εἰπῶ 5 {ταινέσο νμας3} ἰποπ Βαῦςπε ὃ Ουἱά νοδὶς ἀἰ- 1 ρον οί 13, μρηΐο 

Ἰδεῖλν οὗ τούτῳ οὐκ ἐπαμνα, Ὁ [ςαπὰ} Ἰδυάαδο νοςὺ᾿ πῃ μος ποι ἰἰανάο ὑος ἐδ βοεὶ ποι αν 
"8 δόα οο 6. ἐκ ᾿ [λπάο ἐ νι 

. πα απ Ἀνν Ὅς {ἸΔι60. : 

Φουα ἔοι. 1] Ἔρο οδην φιξερὰ 7): 
“ εν 4 ,ε : Ὁ ΉΤρΗ ἤν να} |πρΐηϑ 4υφϑή (οἐγαὐϊάρ υν. ἀπ αν καὶ παρέδωκα ὑμῖν, δη ὁ ΚύριΘ' 1.-} ἰῷ δὲ τγδά!α! γοδίν, Ποιηϊπῦ} [δὴ κα μσαλη 

“δυΐθε ἕνα μᾶς. σο(ῷ τὺ τῇ γυχτὶ αὶ παρεσιοοτο, ἔλαθεν 11εἴατη οὐάοίοσε, ἐα ποξὶς αμ4} [νὸν φμα νοδβειναάεδε. 
Δ μοδοος ἀῤτογ".. Ϊ [ρεοάδευϑ εἢ,αςςερ {ς ραποιω; 1 [15 να οεβδε βάνει; 

ἡ ' Ἢ ᾿ φ ἘΞ Ὶ .Ὁ. ἐ ραν Ὡ Ν ἣ 21 2 τ, με Ασανος Καὶ φ᾿γαριτήσεις ἔκλασε, χαὶ εἶπε, “7 [Εἰ ρτατίίς ἀξεῖα (ἰορίτε, ἃς τ ἀμθα ἐν αύλον 

- ἀἰςδηάο Ἰρίιις 
Ῥοπ πὶ ριᾶ- Λάβιετ, φάγετε τοῦτοψρυ δι τὸσῶᾳ Ἂ ἀϊχιῆε, Αςορίις 4 οὐιῖς : μος Ἢ 

᾿νεϊδυσιδεηρ. “τὰ 

πδηδηοά!ε: βοιβων» 

εὐᾷίσδεδ βᾶηδπὶ δι νυ. ἰημιοοιῖο φαὶ ποιηΐρῃς, δί εἷσε ἰπ|ιεϑεῆοπε οὐσα ριξοΐδυς ἐΧρ] δία τ ἃς ἀερήϊτι ξλέχατο ῬΔΠῸΠ) »οοπηεεηάσηι ἃ εε 
πορομαν ροομΐαπι οἰδοηάυ κλδεῖς » νη ουπὶ κιδιϊάευπι αὐξίοιις Εχ Ῥάεις νεγὸ στερίενρτοίατε (εἰρίαπι, ἃ εξ, ἐχρίοτατς καπὶ ποείείδπι,ευπι βόδι, 
τὰπι ςςΠρί(ςεπ πὶ Ἰολϊη:Απηθηεῖδτ πιοτιεπι ϑοπνηί, ἢ, νετὰ βὰς ἱρέτυς νειθο ὅς τὐρῆνν ἡληρνθ ον τᾶς ἀοστυπι δοζερεατν ςχγοηΠπεὶ πιέῃα Ρά: 
ποηι εἀοες ὃς νίδυσι δἰδεϊογδς σεάτιαν τοιιὶπο ἀξεῖςῆας ἔαϊε ῥά} ὃς Αροδποϊοτυαι Ἰλευ μα. . Ἧ 

19 Ἑπδῆν δανείζει νοὶ αἰρύσεις. ἴας βέϊαε, ἘλΟΙὲ οτεάο, 
ἱπαυῖς, Αροίζοϊας: {δηάληι ἰηρεῖ νὸς ο[ς Ατιϊπιοτιῖηι ἀϊτ ς 
[πηοηεπι, ἥυυπὶ γοβ (οἰάηπι, γι δὲ Πάς]ξς ΟΠ 168, πηαίοτί- 
ὕυ9 Εὔα πι, μΑ]9. οἵα ορηοχίος . Τά εἰς ματοίδας δὲ [δ ξξ5, 
ἴπ φιυῖδυε πο ἄς ογάϊης φυορίδηι οστεπίοσο, ἄπτ ἀς νο- 

. Ἰυῤεχείοιε ἴδ 8 ἀσξεγίης ἰρία αχοιτάπτος ιϑποπεξάαυς 

δῦ νὰ ΚρϑΝτ, Ἵναο ργσθατίοπο ἀϊβίπφιαηταν, 5[ο τιν οἰ. 
βεμάϊε ρου ἵὰ ἤθη τετηϑεὰ πος ἔλπηα ονεἀϊ ἀτῖς : ὃς 
κι ἰηϊ πα μιϑαίθομσε φοίοίαζυν ,. δι᾽ ἰηβεπιοὺ οτρ τ; 
παξάυς τή! ἢ ἢς Ισφαοῆς, Οοεπυλῖου ἀγρεε ἀνα! πατείας 
οἦααντυῖς ἀρλν  }108 οἴἴεθτ νυΐξο τεσορτα , γε ὁγλητ (ον Γς. κς 
ἐπαϊλιΟσπένέσης ἰδίτον Ομγίσποιι ταπίοποιν «αΐδυς αἀ- 
ἀϊδιδ εἰδνοθο ππάγεε μείοίξε δὲ ἰοἰππανα πο ́οτο ρὲ 
πε άδην ἀςέϊρε! πον ἡνμσγοπάδαν βυξσ' ποιιλην 4] ]ιληι 
Ἀρή γαῖνα μὨμοκδεσδοιη σοι, ροῖνυς {ΠΡ ]1οἱ δὲ ρερρυία 
οἰ πέπεο θ' ἐμῇ 
Πα τ ΜΙΝ ουΐδυν, ᾿Φρυοϑὶ, δόκιμοι. 

,. {ἀδθον πἶ  ΌΚΕ δ δ ειατίν δὶ β4οἱ πη οοτα ἱρία εχ. ̓  
Ῥεησηϊ ον θὲ ΒΗ Ορροηυηνοῦ ὠδόμεμο.Σ ( οτίπέ, 
Ἡ  υβίπ ποπιξάμιοη Ῥαντιοἰρέπιπηγήυυπι αἰοαιίη εα- 
ἐἰδεμλυι κάμῃ ἀγρόξεεει ἀρ εαπηθμρέοναν, ἰοΐ ποι χῇ 

- Ῥαεια" μοι, διπέμυ ἀπποιάς ΟΝ εγίοϊοπιυε να πο ἢ- 
[ὰ ΐ ἴκην (ϑἀ συ επτιτη, άτεπιιν δὐπιίετο νὰ [ζἐαπγυς 

νι} α ὀρηδ θη ἐηέμανο ἂρ μα Π δὰ Τὶ φυμιζεθενὸε, δὲ τὰ- 
Εἰ τομῆ δι ἃς ἰορανι ἥυῃο εέ. Ὑ Φετυ Πΐκην α-. 

Ῥαϑομὲξ ἤσμς Ιοδιίη οἰϊάπε τα ᾿ΐστ, Ὁ ργαίεερεϊοπίρυν, 
᾽ 

βρικεν δον αελοα μο νΥ Υὐρὴν ἐτ- χοί πωνόσω, 4411 ὈτηῚ Τὴ μὴλ μά νεῖ τ πος δέκ, 

τοἰςθγα (ον βε]ς. ἡτὶς σοποοδεγςπηυς} (χτογὰμῃ δγτιν 
ὅς Ατᾶδϑβ ἰητογρίεῖας ἢς ἤθη αὐπλέξει, [δά σαραφραφρεΐρ 
᾿ππὰς Ἰοουπι γεσεδγμης : ἼΠς ααϊάσηη, Δ ον βεοωενυβιρβῆο. 
ἀϊὲ Πονλμηὶ ηοῇνὶ οοηνεά εις (ν δἰδὴ-, Ἰεὶς νετὸ, Ινοιοονι δια 
δ δ δέν βομε ἀΐδϑης Τδηνηὶ ποβνὶ ἀφίει. ΝΑῸ κυρμοιμ το. 
τα στη ποπ τι δὰ ἐρίιπη Το πηι, ι!λίη αά ἀΐρηι 

ψιδή αὐ Ὠουτῆαττίηον,, ποπ νι ρεγάἀληνπν, {ξά γε νοτὰ β1} τὸ ὅμεῖι Ῥοηνηίΐζιπι ἱμλείηΐ, νὶ Οὐξοΐ κυριακίωὶ νοῦληξ, ἐμ 
ἰς (οεηπὲς ζοτας ΔαῦΘΝ ἴλην ἕμὴν (οτγίηιμὶ (ἰϊτπιπι 

βιυϊς Παμεῖ εχ 16.2 [ἢ πὰς οδάςιη ἐρ ποία, δὲ ἰάσπι ΚουῚς 
τλὰ; (χξακάταπι  βΠς ἀοσεῖ Τυῆπὰς Αροϊοσοιίου (ξ, 
φυπάο, ᾿ς. , ͵ ᾿ δ ἀν υδα 

21 Ῥυαοζεμβέὲ ν᾿ρρλαμζανε, [ἃ οὔτ, ΠΠς πο οχροξατν 
[ἀπείτ,  ὑΐσ. βναβνοι, Ἰὰ εἴς, ρεέϊρις, 1, ατϊπὰ φιηάοῃι, (οά 
αἰμίμβυς. Ἵπγπο ςοάϊος Ἰορ πῆις φαρσχάμζωει, (δὰ ἄσρτα- 
υἱκὸ, ταρῥάξόν ςχνονῇ}.. ἀπδηλο ον 

22. Δ θοο Ὁ ἢ τούτῳ Ὁ Οὐ άδαι πος ςοηποᾶαηι οὑπὶ 

(αιοεὴπὶ Αὐαδὲ Ἰδεξεγργον ἔσταηι ἤης Ἰοέιπῃ ἤξγειτίς,. 
᾿φη ἰενάαϑο υοὲ διά γαῦρον ἔφιλαμὸ, ἡοἢ οογτὰ ἴῃ Υἱτὰ ΒΕΔ 
(ἰά «ἢ ἀυπι νίμλπι}) ποι ββοίαῃι, ρασαρ γαῖ νίις πιίπϊεγὰ 
ιδηΐξη ἐρυ θίν ἐν ᾿ “ἢ 

ει δ «τ Ῥοχοπο, ὑπὸ τὸ Κυρίου, Οὐυατὶς Οἰιγ οἰοπηι9 
«οπιοάοι ρότυςτίς ἡπιὰ εχ ἐρίο ΝΟ Ῥαιίμς αυάίτο, 
ἨΡμή ρυκ ἐἐροάϊε, ΡΙοζίαυς νετὸ,νε ὃς Ογαουν δ 
1Δ οὐ, ἤος τεΐδευης δά εχυϊαοτάϊπατίαπι ἡ Πλπ| ἐου λυ» ὁ 
πε τος ξοπιπιειποιαῖ ἱρίς Αροοίως Οἱ], ἰ,, ἤφὸ νε- 

} τὸ ἢ ιὐοερίρεχιζοιερυνο (οτρεύσυπῃ ἔμ {Ὁ ποηγον ἰδιὶ να- 
δαθίον ἰπἐευῤτειμειις. δι 0. ἢ Απίπιὰ ζαρ. ̓, νδί ξιϊατη δ0 οὶ γε͵ ῥοίἰξε νέις Οτατος Πηρις, δὲ ἐη 1Π εὶς ρα ιν οὐς 

ῥκυν ρὲ γγωνται νΟΥΕΙΕ οννύοθη!, 
10. ἀμμνων νυ, Νοιάάα οἷ Πἰλιώοιζητος γον ἔπη «ἰΠῆ.- 

ἀϊαγονχὺ νείξγα σιωέβοις πση πε ζαπα Ὠοηνηὶ δοά μος 
ἀφκινὸ ἐπε! προπάυην εῆ, Νεοοηίη; ηυοτιῃάκηι κὈνΐιις 
εἰβοίεινεν νι δὰ Βοε ειϊα οἵου ( οείμεμ! : (δὲ νἤτατα γ- ᾿"; 
γνεΐνοῖς Αραϊυΐιε ρεοιὲ ἠερλη ἔ οτί φιοῖ κα ρἰεγίίηυς εἰ- ’ 
ἑδροιβοααΜεὸ φαΐτα ἀν ἐσέ ουσι Ν εἰσδε ἱπτογρείοιε 6ὅ- 
αὐπΐερε, ΝοΝ ( νηυὰμτι Δι ον ἐνρδὲ, οὐπι Εταίῃνο δέ Αἰ αιί- 
'νάϑδῃβ. 6{δὐ .ι}"ο» α[} ὐνι ἔρι. [ἃ δος νεϊϊμ!η1 ςοη- 
τα, ἤρα εἰς (ααηαπὶ Ποπιίηίσάμι οἰοτο. ηάς ἱρίτυν 

. μεμα φ δα ρτοφίετυ ας, ἐτίασν ἢ η ᾧ Οώραη! οπηηΐ 40 
ιὐ8}} 

ὈΜΡΚιτνΕ Ἰοδη.ς.41)8. τ0.18,Α.8.1.ς.δὲ ἰρίδηιει ΡΑυ]υς ΑΔ. 
λ0νΑ 4,8 αἰαῖ. «1.2, δὲ το ΤΊιο ἴ 17. αν, δι, Τ ΝΟ, ,.6. 
δι ἰλοοῦ. 1.7. δὲ ὙιΡεῖ.1.17. ἃ εἴοδη ἃ. 11. δι Ιοάπ...4.ἃ 
Ἀροῦμ]...17ν [λαιο, ὕχο αὖ Κυρίου πο π ητογρίοτοι ὦ ϑε,- 
πεητίος ἐξ ἰᾳ βάν! ἐν δειρπενν. 1ἃ εἴν, νε ἃ Θοιηίηο ριοῖ- 

αν. (Οοή ςηίπι νοτὰ ἀϊοίε Αροίξ, [δ ποπ διε ἩΜ 
αἰτος ,ἴεᾷ ἐμέφως ἂῷ ἱρίο ΟΝ "το νοσαίιηι δὲ οἱοέξυπι, Ποη 
ἱμπιρφάϊς φιοπηίπυν βξοι ἰανία ρ]υγίπια ὉΠ ΓΗ 4 θμα,δι ἔμ 
τη) ἐχ Απαπίαν τὰπὶ εχ ἀΠ εἶς ΟΣ Πὶ ας ἐρι!ο αὐτόηίαν 

τοβπουεείε ἃς [ὈττΑ Πρ οτίλῃη εχ μικρὰ ἀπ ριοέβ, ἐχοοῖν 
Ρίοες, 

πο τς 

γον τῷ Κυρίου καταγγλλετε,χρις δ 

, [|δφηὲ ΓΙ ΡΗΝ ᾿ 

. τὸ σῶμα τῶ Κυρίου. 

τὸ δ δ κλώμδρον' τοῦτο ποιῶτε οἰς 
» ρα. εἰμ ἐμίω" αὐάώμνηριν. 

Ωἰσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, ματοὶ το 5] 1τὶ 

Διπνῆσοι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον κἡὶ 
ἣ . »ἍΑΝ , ᾽ ΄ Ἂ 

παρὰ ἀεϑέκη ὕφξιν ὧν τῷῦ ἐμᾳ᾽ ὅκματι 
σῦτο ποιοῖτο ὁσοίκις αἱ πίνητε, οἰς τίω ἐ- 
μἱὼ αδάμφψησιν. 

Οσάκις γὺ αἷ ἐδδίητα τὸν αὐτον τῶτον. τι 
καὶ τὸ ποτήριον τῶτο πίνητε, τὸν ϑείνα- 

[απὸ 

ηυο 

11} 

1.) 19 ἐλϑι. ᾿ , 

(ἴκπ ὃς αὐε ϑίη τὸν αῤτον τῶτον, καὶ 

πίνῃ τὸ ποτήριον τὸ Κυρίου αὐαξίως, ἔ- : ἸΣΦ ἰωπὶ 
νογος ἔξαι τῷ στόματος καὶ αἴκατος τῶ 

οἰκεῖ αἀ ΠΠ2πὶ ὥοπ ἀεῦεηι φυὶ (ορίοε ρεοῦᾶτς θη ροίζιηι, νοϊυεὶ ἰπέληι 
δ σονεὶ ποι (διεὶς ῬΙ πᾶ εοζαϊείους ἐπὶ δατι, δί ἢ φαὶ 4}}} ίυπι δι πη οάι. 

ςᾳπλῆξει, ἀιςεπέο, Ηος Ροου- 

[ὩΘυ τ (ληρυίησιι: ος αεῖτς 

ζοτητς ΠΟΥ δι θη οΠη, 

Ποῖ σης, νοὶ διδοεὶς ρΡοου- 

τεηέτι (ΟΥΡ 

Τομλΐο!. 

ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΗ τ κῃ, 
πλου πεῖς ςογρυ δυο ἀ ρτο νο-| [βμμιννων φῳρά βγο νοδὼ 
δὶς [ταηρίταυτ: ος ξἈεῖτς δὴ πιοὶ ἡ [᾿γαάνιον ; βοι βαοίεα ἐν 

᾿φροπιπησηηογαι οῃδιη. ΕΑΝ ἐοηνπηη οὐ 4Πἰομξ, 

ἀδιὴ ἃ Ροςυϊυμηνροίυδπι [15 5ἐνελίιεν (τ εαίδεειν, 
βοβήνανν οσιηιδυδνάλφεε 
Η͂“ εαἰΐμ ̓  Νοωνῖι ἔς. 

βαιοδιερι ἐβ ἐν προ βιω 
ζυ πε γος ἄτης 4υοῖμζ- 

ε Νουυπι "10 ἀ ρα, ροῖ 

εἰείουπαυς Ὀἱδετιεὶς ὰ πιεὶ 
ΩΣ 

Αὐυοτε!είςυπαυς δηΐτ οἀοτἑ εἶθ) ςς Θμνυινβνκῆον δεῖν 
Ρᾶπειῃ ἔμπο, ὅς ροςιΐυ μος] [|5ᾳ 
δ᾽ δεγίτἰβ, ποσσὶ Ὀοιηἰηὶ δη- 

νεαῤ ἐδ ρσηξ νην, 
δ᾽ «αἰβεειν δέδειμ, ἡφοτιξ᾽ 

ΠΗ ἱ ι ἝΞ μδὶ τ δε ενίυςαυὸ νεποτε, ἡαωεξορηδοα “ἢ 
{Πτάηὺς αυϊίηυΐς ἐἀοτίε ρα- 57} μεσένε φαίοννφμε νον. 

ἀωράνετ ῥάηεπθ ὑμὴς 
υεἰ ῥέϑενιε αἰϊεενν Ὅο. ᾿ 

μος οτω ἱπάϊρης" Γεξι8 
8. δί ἰδΔηρυπὶς 

ΜΗ ΜΗ 

«εν δατίοῖ Δ πιδητὸ ςαρεὶ »ἰιδαιφας δοπήπει Τμμπα 

π“-ππππππππππππππππππππππΡροΕοεοωωοροωοιοιουοοὄ.Έ.οὠ ΠΡ}. .. 

14. Ονοά το υοῦμ βδορίωτ, τὸ ὑσὶρ ὑμδ! κλώυῆνον. δὶς ἐοη- 
(λπιοῦ ἰεσαπτ οπηπες ΟΥχοὶ, ὃς Απαρτοίϊυς αυσφυς υ]- 

-φειλι,μοά ρνϑ σοῦ ἐνβάείων, τὸ αν ἐρ ὑμδιδ διδδωμον, ηἰἢ φυδά 
τοῖρις πἰυτασίς, αασην Ὀοηγίπις ἐς τε ἰδπλλπι ἤματα ἴο- 
ιδης, ἧς ἐπάιετία τραίυςγῖς τοπιρὰς ᾿ὐρύνϑς νίμγρατς. 

[οὐ φιοὰ «ὦ (επί αττίπει, οδάςμη το οἰάϊτ νεγάψις ἰςξτιρ, 
ἡυλππυῖς 1114 ἢτ πνιῖτο οοπιςπίς πίοι,» ιδηι στίεπι σαυ- 

εἰΐμης σγτὰς ὃς Αταδε ἰρτογργατερ Νδαὺς «πίπι ἐεΐςυ Οτα- 
εἰρίδι [ἀτίηὶς ἱπτογρτοείδιις αἰξητίοσ 4υὶ ρυτάτιας Ενδν- 
«ἰδεπν Ἠῖς ναΐοτα ιοὰ Ὀιβριδων: αιπιπὶ περεῖϊς ἔτ μος 

αἰδουαπι μας ἀίσεγεῦ, (ά ἀς τς [ποτ ἀὐποητὶ ( 14 εἱς ἧς τρίο 
Πρ ηϊε ἐογροτο) ἀςείρεῖς τ ἀςαὺς ἀἰχοτς οιίηυθ, Ουοά 
γοδις παπρίτατ 5 ἰᾷ εἰὰ ἀϊετἠϊιιτοτ: (ςἀ, Οὐΐοά ρροὸ νοδὶς 
διρείταν. ἴταφυο ξγδθείοπὶς νοςάδα]ο ἀξῆφιδτυν πιοντίς 
φόῦυς, αυσηίαπι ργκιογαυδιη αυδά οπμα! ςογρὺς σι τὰν 

πᾳ γαςσῥατίριις ἰαςετατα π),ςατυίαπι, οι ἢ λέξι ἐς- 
εἷηυο δ ῖς, ορίαπμΐ ποι ρεηης ἔγλξλα οτῖπε οἵας οτυτᾷ 
ἐν ζιμδιν Ὀλητυς δηίηνιαι νἹοἱς τη πιογις ἐχἢν 
λιδεννείας τὰ ἀνιαφ μάττος ἔπς (ςουμάτιπι πιμγιληᾶπι ἡλίου. 
ταν ἀδηίατωρ αδοῖ ἀδαίψας μος νοςαθυΐυ ιν Αἀπιοάιιπ) 
φιριοίαπ) ἢ ονῇολτίοπε, νι βριιγά τθι ργοηῖις γείροη- 
ῥωιίβοίο νι καδεο 1112 ρδηϊβίαυδηι ἂς ἱρίαπι φοτοπιοηίδιη 
γἱ (ἀοιεηνεηταίφοι δι ἃ Πϑοπιίηο ἱηπειτιζδην. οροττυΐς ἰα 
Ἐκ εἴϊ γοεϊπογὶ ληποτῖὰπε τρίδην ΟἈ τη ηοίτγᾶ πηςητὶ το- 
μν ΑΝοφυς νεγὸ ἀυυέυμη εἶδ φυιη Ῥδιλις ἐς Οσσηὰ 

ἰηΐ ὶς ἀριατ νουΐας ἀρροπάϊςος ἐγάης Αἰ ρά:, ν ἀιέ- 
δυο ἀϊκίτηνς Αξν.2..21.. δι 46. ΟΑμογίμαι απ Ραυΐυς (ο- 
τἰηδιϊος 344 Ποιαίπὶ ἰα εἰτυτίοπεπὶ τευσοαγοῖ Ὀοίηάς αυα 

φἰπίνης Ἰοσιπν. ἀϊίραται Ετδίπηις ἐς ςοηϊξοτατίοης, (,- 
εἰραβεηάυπς ποάνηςηι αἰ σαυΐη ἀοξλἐΠπηλίι αυμαυλπι οο 
Βηριἷς φυίά νοῖοτος {ΠΠ| ρρβῖγος Οδίδεγλι ἀϊ νοςαθυΐο ἰη- 
κεὶ ἀςηδειυἱά δυζεηι {Πυμ ἀτηραυςις ἀκίπιυς (μρ.10.16. 

16. «ἄδην αν, καταγγνοτε. [ἃ οἰξ ουτη αι τλεϊάταιη ἃ- 
ίοπε νοι ογεάοις θὲ αιπρίεξεϊ ἐπι ῥεοβτγεινηὶ, διιας 
δυϊεπ δες ἡοα ΟΡ, (εὰ Ῥάι] νοὶ 04, ἐχρ] ἰςαπεῖς αιμά 
ἐΠυιά εἰς, «ΠΑ σι ἐπονφμρμον Ψρό ον Ρτορτισολ φιὸά 
δρὴ ἀϊχί: Αροίτοίας ἐ βίην ἄς πένετεγίειἑ ἐδλλητν δὲ πίνετηνετ- 
αἰ ανενμναθιέω, ἔαζαγο τοσιροτς. Ουοί 4 ἀςείροτα Πρ εαι 
ϑιο Πηροταράϊ πηοάσνταπο γδ ἡση ἐγῖν οδυίαϊς,, (οἠ ΠΠ4τἰ- 
πη ρι ἐπ υ τα δἰἰδί φυοαως οὐίι τυυίπιας, δα γε (οἷος 40 

[ Ῥεπίουϊα 2 [Χ|}ιριιὰ Ηεῦντροι ἱητεγάδυτη ἀςεἰρί. 
ο 47, ᾿ἐμαιρρὲ αἰαξίωι [ὰ ς ΑἸ τοῦ φυλίη ἀήχοιπι ελιλη- 
ἴα υἰγεπα τέλλασί. [0 τους ςοὐ οίδυν ἀδικίαν οταῖ τοῦ 
Κυρίου (γε δείαηη [ες ογιηῖ ΟἸνγγίοἤοιτν δι Αἰπϑτοῆμς )}4 
Εἰὲ εἰἰτορ φμλτη ϑοιπίηί ὀἠξείζατι φραμφηιδι. Ομιά ἢ λα. 

τεηι ἀξ πὲ δὴ πιςηίαπι Γοπιίπὶ ἀοοοάοες,, Ρυϊο τὰ ἀοοος 
Βα ίυς τα ἰδ Ἀρ εν κρι τ᾿ ὅθητομίυ υδίϊ. 173. ἢφηυε 
(πὲ Αροβοίις ἀδϑαροιτὰ ρνορμληίο, νεῖ ἀς ἐηετ πιγροοιό- τίς αρις, (5 ἀς ἱγγοιςτφητοῖ γἃς ποη αἰΐτον φυλτ Δ ςοδην 

5. φλυηςπη ςαρίςηάιαι οἰδωῃ Αἀ ἀθλρλς λεςοἠςοητίδιις. 
, ΦΟΗ ἐεμεθων ἐοτρογί, δνοχοε ὅξω τοῦ σώματος. νυ ζατα ὅς 
Ἐταΐτηιις, δέω ἐγὲε ιογροτί. Ὑίάς Μλτιμ.ς..ι. Ὀϊςίτιν ἀὰ- 
τευ το ποτὶ γους Ποτροχίς Γλοπηϊηΐ, φοὶ {Ππ|4 οἷξ αἰρογηλτιι», 
νι Ἀροίζοϊαε ἰρίς. ἐχρ!ίςαι νετία 29 : δὲ πο ροίϊμηι (τὶν 

ἐμή βδηχέμε ποη ἀς βρηοιηισά ἴλην Πεβεταῖ δοηὴὶ 10 πιγδεὶ 4} ἢλὶ να χυιδαπι πόδ Δηϊπνδάιςτίδης ϑυλμ ἢ - 
γεδιίῃ βάηχμι αυσά ἰδῆν, τη ἷς- ποΐππι ἤξ ἈΓΡυπης πζιιπιὶ, τοος εἶς πΐος σοτροτίς [οι 

ετξο ζοτρὰ ἀοπηΙηὶ ἀοςίρετς: ανπι ἱἀοίγοο ροτίυς τοὶ ἔης 

ἐνμῆνε δέ δεγἠμ.ἰη ποεα ὁ 

Ω 
ν 

ἴοδιςος 
ι᾿ ὶ (δοιᾶ 
γηθοὶα ςοπ- 

νοδοὶ ἑπάϊγηὲ, ταν ετίξ τα ανηὶς ( ἰὰ εἰ 
εογβονὶ (τ΄ [μηχωίηοιε )Ὸ αἰῶ τεἂὲ 

᾿ Κυρίου. ϑοπμηΐ, )). ρον εραν 

᾿ Ῥδηὶε δζ νἱηΐὶ, 

ὁ Δυκιμαζέτω δὲ αὔϑιρφοπτος ἑάυτον, [18 , Ἢ ̓ Ἐχρίογες δυϊοπι' αυϊχυε 18 Ἶ τῷ δὰ ΚΝ ὙΥΞΉ ΙΝ Ὲ 
: ΛΝ οι ᾽ “ἀν 2 ἽΝ Φ Ε ᾿ ᾿ ᾿ 910, 16 ἀε β΄4"6 ε[19 3 

καὶ οὕτως ὀκ τεῦ ἀῤτωυ ἐϑϑιέτεν, καὶ ἐὰν τ ας μομ]ο οἰμκους τ δὴ, «βμισ᾽ ἀιωϊε μι, ἔα, δι εἶ 
οὐ πινέτω." ἐῤκυδαι, πον τ ' “Ἂν (ςεἰεείο ῥεᾶυσε 

ἜΗΙ ί ἢ αὐαξί, “μοὶ Νπὶ αυἱὶ εὐἀϊς ἃς δἰ ᾽ς ἐπάϊ- 125 Φ09ὲ νῶν νναβάφεαι γαῖπαν ἵν ει, 

Οἱνὴ ἐϑίων καὶ ἥψων αϑαξίως., κρα-) " ρηὰ, ρίς ΠδῚ " ἱμάϊείαπι ςἀϊε ες δ δ" ἐμά ᾳὸ, ρδρενῶ τι οϑαμ 
ἑαυτο ἐδ ίοι καὶ ΖΘ) μι δχακρίνων δίδι " ἀϊς βϑὶ πνδνάνεαι φ’ δἱϑε, 15 ΨῬεοδδεὶσ 

μᾶ ύ ; ιἴ) ᾿οη ἀϊποοίποης (ΟΓΡῸ5). "0 ἀῤῥμάδεἄι ον: [0 (υἱ ἱρῦυ» πο: «εἰλειὸ ἴω ζα 
πᾶ τεαφυΐϊττυῖν 
8ς ρεοϊπὲς δά». 
καοἸέξίοπις γαὶ 

αυοὴ οδίατυιη Τοητεπιρίογίηι: ΟἈγήως φαΐ ρδεςορτα, - 
. πρερο[λτίὸ νἱιβοας, αυυαν ἢ νιτὰ : δὲ τερυάίατας ιάϊςλι,Ὁ 
ις Ἡιοπἰᾶπὶ νατα σοητοτηρταπι τποῦς (ςαιάταν πεςεῖϊς εδ, 
μας εαἰπὴ οἰξ αἰ ἀ σοη ἀοιηπαῖίο, Ἐὴ ΝῚ τοποῦτας ἀι ρ1ῖ 
Ῥοτίυς φιὰιη ἰυοςπη. } 

18 φμι[γμραίϑρωποι. Ηςθτ. ὉΝΓ ἐμ ].4 εἢ μοπιο, ρτὸ 
ζιασοελὴ οἱλ φωύζγνε. ΕΠ ἀυτοιι νὸς ἀϊδγυην οἰπι εἰμ ρβαίῃνε 

10 Πυφυλοίαητλος δ] ξιεἰσπάιιαν, περυὶς βάσπι φυδιι νο- 
ἐΔηῖ ἐπι]! ἰταην τεσυϊτὶ ἰφπιηίοι, ἀὺς Ὁ αἰίςης ἢάς μεῆ- 
ἄἀδλι, Εὸοχ μος ςοηίξαμίξον (ΔρΣαπισηρὶ ἡξίως ἱπδίτατίον 
πειη δά ἱπέλοιες, διΠοίον δι ἐῃ νερὸ [δἰ πιη πιὰ ἡαπίρυ- 
τοῦ πο ρέττίπεςς, αυοά ὃς ἐία ἐπἤτις μεϊοπίο γλτιο ἀσςεῖ, 

χε υμη) ἃ ΥἹετίυτι τεαμίγατος (αἱ ρίουλξιο, ᾧς ποῖα 
τ» Θομη πυπιίατίο. (μὲ νετὸ οχ νος ριοροπηίης 
ἑαυτὸν ςοἸ ἰσαπὲ νηυπιφαεηᾳιᾳ [20 ῥείμδῖο ἰυάϊοίο γαλιη» 
φυεπάυπη πος ουἱααπὶ δά ἀεί Οηλη! δοςοάἀςητὶ τος 
ευίαπάλα Δογαπιοῆτα, ρεσίαρρρηυπ φυρά βἰβἠπηυμῇ οῆ, 

30 οἵἴπηδε νιἀο]ιοοῖ ἰη [ ργοθΑσίοης σὰ βς (εἄυΐος, δὲ ἐεοε 
ἴυιη ἀς φυΐρυς Ραοτὶ ποη ςοη πεῖ; Πηης,φα ορη ἤηιϊ εκ 

ἡ ἘκεΙεα ταν αι ἰοβ ἰεμτιὰ λυ ἰς τὶ ξμετίμι ἐπηρατηἰτοπιεε 
δι αἰνεπτί, (τίς Ἰάοηςος δι γετὲ γεῆρυϊε ςεηίσηάον ἶ [εΐςς 

υοδά ἐπεηίλτι Ποιπίαί φυοαιο τποιίο Πίτοσίης : 4 ροηελυ- 
ὃς ἤοης ηυϊὰ ἐπβγπιιθνος εηΐπὶἂῦ ἐβοιεαν ἃ εὐἰυΐηυᾳ 

Ρισρτα ςοηίρίςατία ρειείος παρα Πὰς ἀνιλπ, οὐσίξτιλ. 
τ0,4,74. [μείϑε. ᾽ 

49 ᾿νἀῤείνν , κρῖμα. 1ά οἷ ραξηδηι Ῥω ἐρῆιαι Ὡεὶ τὶν. 
4 Ὀυπαὶ, Εἴος διιζαην ἰμτο ΠΟ καὶ πὶ συμ ἤκκδῃ φυΐα γ)άςο 

φοίμιοι ἱρίς ίαςοτ ραηίε, ἰδ πιά πὰ οἰατ μιπρτιο αυίᾳ εἰ 
ἱνυΐωις ἰϑά τοι), Μαϊτὸ κρΐδυις δυΐοην ἐπια ἀς ἐρίο ᾿ιμεῆρ 
δεεἰρὶ ροιςῆινε φρὶ γεοορευς ἰςγμεῖ νὰ γογ δὲ ρτορτία ἔαϊα- 
εἰν «ἀυίαινεἰείυς δυκειπίποη τέ ἤτ ἀς πηματιοηὶς σαι γε 
ἀείς τείτος [0.3.17.δ( 11. 42. Ποῖ ἡβιευτ ἀος ρίμιΣ κρίψεως 
Βοιπεη, ΠΘΉρο ριοτος οἴηηςν βμθεγηληάί ἰυσς ΤΟΔῃ.4.}.. 

) 4 τη (δι, - Τὰ ἐἢ μοι ἀἤαειπος Αἰ εά φυλαὶ ἰμίς- 
ΡῬΡρ:ι 



νος σα σϑιυας ἀὐο μδι δα τὰ οδο ππτι τ  ρο ας ρ  ε ἰκνΝ 
Ἐλλες, οἶ ἐὐμον τ ᾿ ᾿ 

-: 

ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΒΗ.Ε “5 
(ιν. Ὅευνετ, 11.30. γδί πορην }} νει θυπὶ φβο[ ρα 4[}}}- κ᾿ μἰναλ νὰ οἥε φῦ ποιὸ ἀιχί » δι (οιταῆς Ῥαυΐως ἰἰαβτ, 

φιλητυζΑαρί η ΝρΒα]. { “θνεριοι βωιοντὸ ἀπὰς . δὲ νοιὸρ Μοῆςφ Ὥευτ, 21.310, γῖ νων θίλι ψῃ [ΝάΚα[}} 
δα» θοπυοττὶ Ροτίὺς βρὲ φυὰπι Σμεί,ντ ἱπιροῖθηι ἰμθ. ἱπιογρεσῖδατις αρί. 

ΟΡ ΧΊΩΝ, ΓΤ ΒΡΊΚΥ, ΡΑΥ͂ΣΙ ᾿ 
παστ ἤμὶ, τε δὸπ ρα ποῦ ΟΝ το ἱπάϊξπὲ τοζερῖο, ἰεά Ἔεεπεῖα ἄυτεπῃ ὀογρας Ῥοπιπὶ ἀϊοίειιν, φυὶ ἀπχηϊτε ὦ 

ρίς ἡϊυπι φοίάεσι τπάϊ πὲ ἕαπισπε. Ονεξυσι γοιίοισμε, μαθεῖ γατίοηςαννε ἃ οατοτίς τεῦιν Δ βίπφυδξ, ἃς ῥτοϊηάα 

ἱσοπάεπηηῃατίοῃοπι ἤπαπι ἱπιρυτεῖ. Μυῖμ, διύμρβ, ἰὰ «ἢ [ἀπιπῖα οὑπὶ τουστςητία δὰ μας ρᾶποπὶ δὲ μοῦ ροζυυηι, 

ποὴ αἰδιε εὰ (Οἱ, φυοή ἱπεριὰ ἀϊεεγεῖυτ. ΝΟη ἐμῖπὶ ἂν" πη ἴλπαμαπι δὶ ογάϊηατίος δὲ οοτροτίθις δἰοηάϊίς ἀείῃ- 

ἰη ἀλπιπαιίοσςπι ἱπουγταῖ, εὰ αυίς ἦτ νυΐυς οχ!ε δυξξος ς πᾶτοι εἶδος, (εὰ τέηφυληι δὰ μὴγ πεγα ταὶ ΟἹ πὶ Ριςο- 

πὲς ἰηδίοιτας, 4 κάλ, ἐδίμ. τρ(ι ἐεττὰ ἀαιπιπατίο Πηππιο αοςεάαι Οατετὰπι φασὰ ἀς ζογροζε ἀἰςίτιις, ἀς ἴῃ. 

βοῃ δόνευγιϑρὸ δἰ δίκας . Εγβο ποκεῖϊε εδ ἐὐσηάϊ νεγθυπι. φύμης φοαις ἰατα ίταν μαρήρνα ὙΥ υρτὰ το 7, Δὰν 

βξυτατὲ κοείροτς γι δι μυιη. ἤς ἱρίο Ομγίβο ἀϊκίτατ: μείων ἰλογίορος {ΠΣ αἱ αιειπν αἴτεγαπι ἔλογαπιδητί ραν. 

“ οὐΐωϑ ποῃ ρεσερείοηί, (ξά Ἔχεϊαδοπί τγίθυεπάμπι οἷς ἡτυάἠ τοπι 1. Αἰςίε., οι νοζδηςν δ οπιεγίης, ἔδοτε απ ἕμμηη 

γΟυαρτοριίςε που νοδίς δ, 97 146 μοεμην υο νη βαεῖν, 1 Οοποιαῆο, ὁ 
εἴο » [μα ίιη Ροτ δρίγίτυπι ᾿οἾ} [294 πεπι ἐα ϑρίγνιω Ὁ εν ονὰς εἰδβα 
Ἰοφμιςητειη," ἀϊςεγε Ἰςίυτη απ-} |{ μεσ ἀἰεε ἀραιίνεπνα ον ε μρίκειε "ᾷ 
τΠοιηᾶ ν] δί τ δηνπεπ) βοαῖς ἀϊ- Ι 

ΠΡΘΕΒΕΝΕΡ ς΄ ς΄ νπο σσυυπυσουκευισοιει θαυ μα οισουσπυιαεα 

διδ γνωρίζω μὰν ὅτι οὐδεὶς ἐν [νοῦ 1} 

πΘιου λαλαῖν, λέγοι αὐάϑερᾳ ἴη- 

«μῦν καὶ οὐδεὶς διυύαται εἰπεῖν Κύριον] “είμορΦ' μετ μοι ἀϊς ὁδιν ἴα Ἰρίνι 
ἱ ὁ δεκκρὶ Ἢ ἱ ἱ ἱ πὶ ἘΧΡΙ ΙσΔτὶ “εὖ "» ΓΠν» ΤΟΝ ἐἦγε, 1) ,ποέρν [αἰ ῖμι. οὐ εἰοεϊλιο ροῖῖε, 

εχίτίωπι, ΦΛύίοιν ἀνίεπροωιι, μὲ δικίρίνων. Ν ατρυαι ἀϊΐαὀ δἰίφιοτ Ππνϊεδας Ἰοςίς ρεγρογαπι ἐσρὶἰοατὶς οὔτοφοις οο. σοιεῦ εἰ μὴ ὧν Πνυῦ κατι αγίῳ. Εαηδ λει δρ ἐ4γὲν Ὅν [ε[με7 5}! ἴεν 

ἀϊοληάὶ παν Αἱ νἠϊιπν οἷξ ραυ!ὸ οδίξυιτίας ἧος ἴῃ ἴοοο. Ὀΐ ᾽Ὁ παπτας. : ἴησοωυ ει μ οὐδ εοτς [οἴῃ Ῥοιηὶ Πα ν ἢ ρα] ἐπ ϑριπέιν [ϑνξϊο, ᾿ ΤΡ ὍηῸ: 

. : -δριγίταπι [Δηζευτη. ᾿ ΠΑ ΊΒΗΕΌΙΡ 
4.) Ὠιωήονφε «ενὸ ζ:4"6- “κα - ῆ ᾿ ’ νον". » ΉΨΨῳΨ ᾿ 

ὶ “ ὑμὲ ἧς καὶ Ὁ] τι Ρτορίετεα ἰπῖεσ νος το ἶτὶ 90] 1άεὸ ἐπίεν υο; διαρέσ ἐς χείθασ Τῶν ΘἸσίγτο διὲ αὖ -- 14) 4 δὲ Πιπξίουο5 ἀπτεην ἀοηο-} “ ἀμ “εἶν πρὶ 4.9. 
: Τχῳ γα με γλνριρλις ἜΝ ΚΗ με ̓  δα δι ναϊοτυἀἐπατὶῇ» δι ἑμβεναι ὧν ἐνιβαείει δ, Ν πηῦμκ' Ι «τυ [ιρενίςἀ τἀ διῃ ϑρίγίταβ, ὑμαὶ ΡΞ Ὲ δ» ΣΠ] ἐ 

πεββ ες ὀρουϑν ΓΡΟΦΌΨΙ ΚΟΟΝΑΥΕΣ ΧΟΡ ᾿ἀοτιίαπε πγοϊτί.. ᾿ ἐὐκ, ΨΉΝ. Καὶ διαιρέσεις ὀζᾳκονεφῖν οἰσι καὶ ὁ αὐ- 1. ὅ, τ ἀπ πη δειους 4 εν ο! ποτίοτ [:} Εἰ ἀθωιἠομοὶ πνίνη!ν4. ΡῈ. Δ. κου 

ὅπ Ῥοια- Εἰ γὃ ἑαυτοιὶ διεκρίνουϑμουὐκ αἰ έκοι- 4 Ἐτεηΐαι ἢ ρῇ πος ἢ ἀϊυάϊς4-}΄ 1. ρδέ βποβεειθρβ, ὡς πὶς Κύριος" τῇ ἰμητνίς  ἐῴειι ᾿οπηπιις: ἔπαδοη Ἰὼ Ὁ ΝΣ 
ὶ ἴῃ ἱρῆω . ὦ ᾽4ἱ ᾿ » ΜΟΝ γῇ ἢ ᾿ ,  ε : . Μὲ, ξυμ άἀδινδευτα, 

πινϑεεῖο ἔπιε γόμεϑα. ἜΝ πο ΒῸῸ πηλειτ ΠΡ ννάγεανεννιν τ Καὶ διαρεσ ἐς Ὁ ΡΟΜΑΤΟΥ εἰσιν »6 16} Τὶ ἀϊβίηπαϊοίες" δίοηυμ ἡ Ἑ πιηχ: ἀσις ΟΝ βοοι 
εῦὺ - ͵ . Β ἢ " ΒΕ ὁ Ὸ Ἂν ΤΡ ΕΝ, . ᾿ πνῆν [μη], ἷ εἴ- 

δἰοικυε γ“ο Κρινόμδιοι δα, ὅτὸ Κυρίου παιδευό- Ἐὶ ς τρανὴ ἜΠΟΙΝΩΣ ἀὐρας ἐξ᾽σιτηξοναίοοον . δὲ ὠτὸς ὅφι γος "ὁ “νεργῶν τὰ παντα, Ἰίυπε, [εά ἰάεαι τὰ Ὅρις δρεηφὶ ἰδὼν ΝΣ μϑὴν τριοίς Σ δας ἄρῃ, 
οἷπάς ποτ ν ὩΣ ᾿ 3 ᾿ ᾽ ΄ ὝΝ 0 ᾿ τς αι δίυεες 

Ξς ἰδεῖρο- μεϑτι ̓ ἵνα μ ̓  σι τῇ κοσμῷ καταχξιτ!. ςοπάειηποιμζ. 05) ΕΝ πρηνμο ἄφιναν ὦπασν. . ; μαι αμα ας δυ δ δυυδ ἜΡΟΝ ὧν κῶν. ν 
Πἰμὰ ουσυετδ- Θγρ . ι } τ . ΝΥ. : ᾿ Ὁ ἢ » ᾿ , . ; ΠΩΣ υφεῖ 

ἀραὶ, (ες τοῦ. Ἧ" ᾽ ἢ 3,1 2] 23 Ἰϊάαμς ἔτδιγεβ της αυῦ ςοη- ] 41] Πιάφιε β αἴνεν νιεὶ φᾷ, οὐτυράξῆαν σιαπεκαν [εὰ νπαπὴ, εὐπάέπιηυς ἢ εἰταπι Θοιλπαπὶ, ἃς Ῥθυδι , οἵο' οπιδίαπι ἰἤογητ ἠδιοραπι, ὃς αυἱάεπι ἰρΩ σαπάφιῃ . 

Ἀινμα σα νι ὰς Εἐῤϑαν ἀδελφοί μϑυνσιεβὰς εδροι εἰς υοη τς δά εἀςη άπ)», 4 115 ΔΙ τατος . εοννεδον ῥημβαηευνς λοκὸ νου μρυσεν ἜΡΕΝΟΝ ᾿ . 

πε, οο. τὸ φαϑεϊνγάλλήλρες ὀπδεχεθϑε, εχρεέϊδιο, ᾿ἤδωνν, ἐνμέερην οχρεξίανε, ---- ᾿ 
πμηὶ εἰ οοαι- ἢ : Γ ς ᾽ :, [32] ϑᾳνε εἴων, ον νι. 

ϑ ᾽ 2 ἊἌ Ε 

τθαημ, φΆ]ο ἡ ἘΪ μή γις χεινᾷ νον οἴκῳ ἐδϑιέτω ἵνα μιὴ "1 »)ουδάὰ [4υΐ5 εἰοτίτ,ἀοτηὶ ς : ει ἢ Ῥ κοῖφ ἀηαινεπνα, κόγω αῤάϑεμα. [4 εἴ, εχεςγαγί, γος. τἰοὲ ἴηις Πίσας, ἀιιλπιις φιδά «ὐάιτὶς {1} ς ψοείδυς πισαθο. 
᾿ : με(8: ὍΒΉΦΗ ἐπ ἐν δρίως, ἀδῖης δά ςοηάειηπατίοηξ ςο.- Ἰέίμας. Ἐειϊεῖς, δ. Ἡρδη λαμ. Ο κίεν 4 ἀμ- φιο!πιἀερεῖαν- θὲς χρῆρζφι σμιυέρχῃ 4.1 ἃ δὲ λριπα;, ὡς ἀσηταῖ15.." 24 Ἀ οἸ'αυᾶ νεγὸ, φῦ] ῥεν, φω εἰ ὶ ὶ .. ᾿ : Ι ΔΕ, 2Ἀ » ΦΗΝΗΘ ὉἘΒΕΟ 

ἐἴὼ δλμμμγα αἱ ἔλθω ,φχατώξομαι. νεθογο, αἱ ΠροΠδηι. ΑΜ, ἮΝ" 
ᾳητυῖ, . 
Ν Νου οὰ ρα. Κιφάλαρον 4β. ΟΑΡ. ΧΙΙ. ᾿ ΟΑν. χι 

, ἢ ' δὸς τ ον Ἑ ρλεϊεμαίδνμι αἱ «εαν, (εὰ δά Ψῃ.ῃῚ τ [Ἴτυν Οντο ἀς (ρἰτἰτυα! δας κἰο-} ἢ : " 

δ αἰσηδ Εδεὶ Π Ἐρὶ δὲ δ πνομκατικῶ νγὠδελφοὶ, ον ἔρωτι ̓  ΠΤ ὐὰεβ κριός ἡμὰς 
Αἱ περπθν το τον ϑέλω ὑμαῖ ἀγνοοιν. ᾿]ωγὴν ἱρπογδείοης νερίατὶ, τὰ ὡς 

λ..11 10} ὡξ ᾿ 5 ᾿ : Η “Ἶ. Ο] Π ἔ ἤμῳ 

(ἀπὲ οπιὶ ἡ οὔθ τ ὅπ ἔϑνη ἥτε οοὺς τὰ εἴθωλα  δεἴτι5 ᾿ ψον Οεπίςϑ ΒΟ ΠΟ] 5} σι αι αγμ ας ἼΛΙΝ 
δίνας ριοιπάς Ὁ 5 Θ Δᾷ 14ο]4 11 πγυταν ρτουῦς ἀυςε-. : 
ἃ τοπππιιηὶ- χρὴ αφῳγαγαῖς αὐ ἡγε) εἰἀπασόμϑμο! μὲ ἘΡΡΌΕΕ “πα πρμα νβτρμ! ἀρέμᾳς 
διε ερυι ες. τὰ ἀφῳνγαχγῶς ἀ’ ἢ γθαδεγαπο οβθ. δαιπίηϊ αδτερῖοδ, ΕΞ ΉΝΒΝΝΝ 
ρλτατι ἠκ δι. ὁ ' 

εὐ 24. Οὐκ δὰ οιάϊηφιη ρος δαπονε!οσαε ἐδπιρυνρίεουπι (σευ! αιδε «πίδε οἰσγποά!,ρτο τατίους τεαιροτύτι,οοοευαι δὲ ρετίοπατῦ ἀϊροίαϊι Δ) 

οὐδεν Ἐξοίοβμν ι Δαν αρρέεάϊεηε τετεϊυτῶ Ἰοουπν Βυίυς τερόδϑευ ε ἰᾷ ΕἹΕ,ἀς ἐοὅο ἐρίεἰτυδι νον ἀοποίασι γία Ὠοη οδίειτὸεη!ῆσαι Οοείοιδῖοι 

{1{Π|- ἔμ δουίον Νδὴν αὐὶ ἐχοε! οδδης,δπιοί εἰοεὲ {{14 ἰλέζαπιοι ευπι Βογυία ἀοποτυα δυίμοῖοπὶ να Ἰ“μὡς [ταυάεῦληιι δὲ π0}}2 ἔδεευαν δ λϑί εν 

εἰοποη πε αἀ Ἰηδηξαι οὐδεπεδιίοπξαι δδυιεραπευξνες βερίηἀε Βοοϊ εἴδοι "ΠΠογοαν ἀοηύευτο γὴν ρεϊιαϑλδι, ΑΡ᾿δϑίοεει δαιαπὶ νἱομπι οχες φησ» 
εὐ μυειπυίάδιδε (ϑοσθέρηφαι πισέιτα ὁ δταεννε τοῖατα "Πα οοτρυε νεἰυεὶ ἀ!αέξμπι ἂς ἀξίιραιυαν εἰἴδι. ἢϊν Ἔρξο δυυΠθοι,κενοδίασι ΔΙ διαευερηϊηὴ ᾿ 

εος ἴωδει ἀϊίφενιες φοἠἀστάτενίε ὁατηΐα μας ἀ0 πᾶ αἸαπὰς δα θετο,οέσιρε ἐχ εἰ τατία δα δια ἰρειδιίμεις δὰ ουίυς εἰοτίοαι ἤης τοξειεμάμ, 

ᾧ Ηρα ρεοβᾶι εχ ρΡεισεῖε δοτασι ἔξδτι ΟΠ] 2εἰσπογοιτὴ ΘΟ ἰπ 400 τὰπὶ ἐγᾶπε οχςο ] πεῖ δ}}}}}8 ἀσῃΐο οεῃδιὶ. ἱ τς , 4 

᾿σσυσπυνπ σα σονσπνοοσνονανο 

ἴυδὶ ἔυἠξοπαπντυτ ἀσηοτιηι ἀΡυΠΠ1, ες δοάοιη οὶ 
ὀχροίιϊηλυν. ΝΙἀετίης ετρα 40} δὰ απ οειοιοπίαπι τεὶ ἰά οἵδ ες ἀττοξαητίὰ δὲ ἀτιθιτίοης ῥγοπιδεπτοῆν, 48. 
ἀὐϊοχυκῆι αὐδὴν δος ἀσιταυὨϊ. δ: εἴδοροῦαηινε ἰη ῬυδΙ εἰς εατῖδιις τηλσπ εἴδει ὠπιξ γὰ 
ἴα. ᾿ξωβίοανανννε, δεοκρίνεμῖν. [ἃ εἴ ρτορατεπιας δὲ ἐχο δε υϊάξιη ἀμ] Αἰ ργογδηῖ οἱ ἄσῃις Ῥναιαηιίοηϊ 
Ρ᾽οχαγοσν αιοα βετὶ βοη ροῖεῖς τὰ ἵπποι ἰρίον ἐπομιίς ας ἰπβτυξεί ἐγδητ,α!ΐοϑ ἰη ξυίοτοε υρετθὲ αἰροεγηδητίθυμέίη. 
τσ, ποτα ἰζοϊογα ἀαπιπεπιιὸ, βάς ἀεηίαας δὶ τείϊρί-ὀ ἐετιοσίδιις γεγὸ γπα!!φ ηδ Αἰ ίς ἱπυ!ἀεπείδυς : ψεγίίμιε ἀεηὶ. 
{πἰεμεἰὰ ποῆρίος ἃ ρτοξιηὶς ἰδδεγάλπιιο, αυα οἴπησε ἤξα!: αυς (υυτη φυστετίθυις, δι ἀοπα ἱρία Ποί ρο]]ιιογοηαιν, ἃ 
βκλσηον ἐσπυξπίθης γοῖδο δρανϑάνοιν. [π ἐο νερὸ βοὴ. δίς Ἴδηλπιμιπίε νεϊϊίται ΕρεΙοία περ ϑτεῖυν, Ἐμ[ «μοὶ 
(δητίον Ἑναΐπηο γφυδά Ῥεριογιῖσ: ρἰηίαυαπι ροϊίς τοίνοι. ἠχνογαιίοην θεν αν, ἀγνοεῖν. Α᾽ γφεῖν, Ἀδ(ΟΙυτὰ ᾿ξ χευὶρίνις 
τέῖε ἡμίυετίς, υνενοοαννμι "6. ἜΝ Ω ἐνόϊοάνενναν, οὐκ αὐ 2 ΡΤ τα άεην δὲ ἱσ παπηῃ οἵεινς ᾿αβὰμα φ! δι Ηελμαῦθμς Η 

ἡνέῤδω τὰ ἐδ ἠυάιοιάτ, ἔπ ἀσβησοα ἐξιτεευτ.δὶς ἐπὶ πι οΣ Ῥδηζυς ἠἷπὶ ζουπίδῆ, αὐ δανίη ἐρτερ ἢ ἀοηϊειπῆπιδί,, 
Ἡεοπάη ὑπ οεπό ἐπδ εἰ} πόπηοη δςοὶρίέτιν ργσ ἢ» ποι (δεῖς ἰατε ρετα, αὺς οονεὰὶ ὉδΗτί, 48ο δι 1} ἀυσαιν 

πιοπ σἂ ἀ0 πὰ ΣΝ ἐν Δ, 

. (0 ᾿ Ῥιννὶ οι μοιμόντω.1ἃ εἰς πιοιτυΐ ίνης, νι ίαρε ἰβηὶ 

τπδα ἵν αἰ φυέι ἑκεό,, ἐὐάπι ἀθστι πολ ἰη ον οαρίταῖ ιν δὰ 
" χηδϑϊσαιαβειδαδηνε δὲ ̓θδὸ ργῸ Ἀρνε, ΑΒΜ ες ἃ ᾿Κῳ Θενο [μὐῇπ,ὅῳω ἴϑυν ἦτι.14 οἵδ αὶ γεν οἱ σαι δὲ 
Ἰνντν ἊΝ οἵ εἰ πιοίσἑ τη ποπηυλιονάς φυϊδιν Δυρτὰν.30 Κδάεγο ῥγούδαο αἰίδηοι, νε ὀχρίίοατον Ἑρμοῦ α,δεις: 515 
δ... μην φόνον ΡόνθΑ γεδυμη κρίνειεν ρίο Ρυπίρ, 1, ̓ ), δπίαι οἄτετο; ρορυΐος Ἠδδταὶ νοζδης 80)} οὐαί νυ. 
Ῥεὶ. ἡ. ΚῚ ΝᾺ ᾿ Ἂν ὅμια, Ονθνλάιν ἡμῖν ΟἐμεΥΠμ,, ὅτι ὅγε ἔϑιν ἔτι, φυουπο» 
ἀπ, βγμβηιν, ερ έμεδα γε [εαβ χάνουν ἢ ϑ1ς λατει νὸ 60 ((τίρταπι Ιεὐχήπυν ἐἰπ ΟΟμρ υτει οἀϊείοπο, δε ἀποῦυς 
ἐβῤιτν Ἐν ζατίοπεν ἃ ἄης δὲ ἴοορο αυεπη δι ᾿οπηίαυβ ργίογεα νθῦιηζίν ςοὐϊςΐδιι9, ὅς δὰ ἰεέξίο ἤλτα μὸη βο- 

ρηηὶς ἤποὶ σαπίφϑην ἰποη νὰ ρογάατ, (δ νη οἷν οδτί» τεῖξ ὩΗΠΪ ὠσαγόμῆνοι ἀϊσαημιε Ἠοδεομιηι πποῖς ΡΟ ΠΩ 
παρὰ Σ10ἀ τὶ σἀδήμοτα μρϑήιοιτω. ϑορτὸ ἐἰνόγνϑιε, εαἰιπηοάϊ Ἡεδταϊπιμλ ἀπδοῖ " Ἀὰ 
᾿ς Δηϊᾳυδρπὸ δέλοινά, ἘΓβο ἱπαιήυσπε ποι 1} αἰ ργα: ἀἐζογθηι 24.6., δὲ λο. ΝΙοὴ ἀοίμπε δείλην αι ἰεραηῖ εἷδιν 
ἴδεν ἡ ϑοποηδδ εταπε. Οοηοοάο,βεὰ αιοτίωπι ἔιδος αὐ 14 ὀ ἧτο δεν ἔϑυν ἦτε, (πὰ ρίαπα εἶδ τσζοριά. Ἰεδο ἀλροβοῦ 
ἐρδτα τοῖν ἀοδείπι τὰ εἰδεπε Α" ο [Οτπνι]α δ ταϊ πῆγα. [08 ἀυῖοπι ρεϊπιὰην οηγηίμπι Οοτίητ 8 τδιιοσαῖ τὰ 
δραραις Βοπιϊπὶ ποχγελάδα (δυουϊοηοπι 5. νοτίλιῃ ἃ ὅν Ρτοβοίίξλητυτιισο ἄσηδ, γε Ῥίιάδες ἡἸσε 
Νάδν, δήντάξορρν. Ῥατείπεηι μας ἐρέταις δά οτάήπειῃ Βςε οἴϊα- 55 τοῖσι!» τάπὶ (λογία 4ἀ οΥ̓ΒΩτατίοη ἐπὶ ἀδιεῖ, αὐνιοι ἰάτο ἤης 
᾿ἀβυν πὸπ εἀ ἀοδτίμαι ἀοίζιηατα. ας «αἰτν οὔ ας οοίϊλτα νὰ ἐρίουυπι αυϑοείε, ΟἈνΐβ νἱδεισεὲ,, φίοπν 
ἐγδί ποιϊδεῖο ργορίία, νεὶη πὰ, 16...» ἐς Εἰος πιο γηἷς ςο]- ΔΠΊΡ ἢ εοει!ν] ἃ αυτεπὶ ἀἄοοεῖ Αροίξοίυν κρπὰ σύγμῤιον ὦ 
βεπάϊε, ποιίηϊ νΥἱἠεἸϊέος Οοτίηεμ!) ἐκ ρείοτίε ἐομά εἰσοὐν οὐπὶ 

ΙΝ ΟΑΡ. Χιϊ. Δγατίοης,, δί͵ ἥιλητο δεπεῆεϊο ἤης μαρλην ὀμγυνπάδου 
"Ἃ ΩΣ . 40 {τ ἰπτεν ἅο Ὁεὶ ἀσπα δι ἀκιηδηϊοηηη θεαί ἰδ με ἀ(, 

ναἰ λοι {ἐφοιόν, εδεὶ δὲ Ν᾽ πνδματικών. {ϑ.ς οτίπηεπ,ἀο ργοίπίδ φυδητοβεῖο ὑ δα {Πππτύε μοῦ 
ἀῤφισδβεοι τ Ἀν πι.1..1.1Δ1 ἀπο πν ἀρ ατσάτυγ Αροποίιν ἰρίουιη οατυ Δ ἐπηρυτίς ἡ ἐἀδοϊο εΓέυ δι φοηυὲδο 
τοῖίυπ) Βυαΐθν ἐγκδλαείοηίν ξαρυς, ἰρεειευελ ιην γΔο]ίοοες,. εἴθυκ, ΠΕ νἱδξέτων καϊιὶ ῬΑυΪὰ αἰ μδνἐν ᾿λά Ισοευπὶ ᾿ 

ΕΥ ᾿ Η Ἵ , 

ποζυπαὺς πιράο ἐς ἱρίϊυς 

οί (οἰυξης, νυν (ἸῺ 4 δ βνάεμμῖε πθϑ δ εοι ἐρβμεῖ» 

μμρεβι, σ᾽ ἐπα χἐνὲ ἐμ4.,4ΜΉ499 βτΟΡΙ,Ρ ἔθος ἐμ εν απν ̓ην βινοίαιὺ» 

μεῖ Ορτιβο,, ( 4μοτμην ἰδ ἐ ὁ Ῥοῇε ἀἰσωρεων μὲ βιρν τεμερα 

Οὐδ θι) 4 ἐυνίειρννάρε ρωιαν ΚΕκς ΗΠΠς Παῖς ἀυῖςαν ορροηὶ- 

ως Ὦιϊορτς [εἴαπι Ὠοιπίυπι, ἢ εἴξιντ ̓ )οπλίπαιη ἃς Πευπὶ 

πὸ ἀξιοίζετε. Ὡς ἀπτλιοπιλῖς ἀϊχίπιις, ἈΟΙΉ 9.3. 

Οιβιαξβέοποεν διαρέσφε. δὶς ἰοφυύπτις Οὐαί αιοχας, 

οἷοαί ἀς τείδιις Ῥετίοαὶς ἰα γπΐςα Πείτλτὶς ΕΠσηεία οἰ- 

ἘΣ {ἐρἀγατίοηετν ρετ μας ὁ λέτητας ἀίπέε!:: φυοΐ 

εἰ δίς φυοαυς ἀϊ]ίσεητον οδίετασπάιηι ἐκ Δροδοϊ ςο- 

. φοραί ἰῃ οο τοῖὺς οἴξ;ντ μας )Ἰπευα!! ἀσσα ἀσέεας ἀϊβίη 
φυϊάςῃι οἴε ἄυς ἀϊυςτί, πυπαμᾶπὶ τά πίςη (εραγδη ἠδ: 

“ἀνηυπι δὲ ουπάςπι βηςπη ἤητ γοεγοπάα, νας ν]άς 

κοι δι εἰυίάεπι ςοτροτῖς, α οἷς Ἑο(εῆς σα ἀιῆειτίοπεπ). ΜΆ 

ἰδίαν νυἱρ, δὲ Εταΐ, Ὀυμίβουο ἐητετργεϊδητιγρεγοδίζη- 

. ακρεηουϊοία πυίυς γοείς πιδισυΐταῖς. 5. ἀὰ δί (οιπ πιοφὲ 

ἡμκιδ εἰ οἱ, δῦ Δροϊοῖο Ηοὐ.3.4. ὑμρισμοὶ νοσΑητᾺΓ : σὰς 

τἰὰ ἀειγαΐιετο. ῬΙηλλυς ἀ ᾿αυάίτοτις, νε νοῦς ἀΠοπείατυτ, ἃς πνυϊτὸ πιαμίς,νε ἢ ὰς ΠΡὲ 
Ῥοζυ αγιτοτ Ἀρρίςετ, {π|0 οἱ νπΐψε ρρὺς ἐπψηίξοιιδη ᾿ηςη- 
ἴσην ὃς νοΪιηταῖοπι αι ἀιτοιῖς, ἔνθα γπῖμς Ψὶ ἀϊυαα., ΠΉ πλιὰ 

οπρρίϑϑην κἀξεντὴ , εἶνε ας αὐηρ βφρίθοατονι, βγαιεγφα οί φάἠτα- ᾧ ταητὶς :ηοἀ Ὠ οἱ δεηςῆςίιπι ρορα αοίηντοτίρ ἀφέοπείς 
ἱτίάφαν (τη! πιοάο ἔοινετυτ, ὃς Αἰξαμοηῖς ποηθπε ἐξ ηίκ 

. βοάταγ, Αἴ ἴῃ ςἀςηάὶς μηιγλδυϊις ἢ οῥυ: ἱρίνηηι ἰρεᾶες , (ο- 
14 14 Ὀςεί νίτευς ἀριηῖ ῥτοσῖνις ἀκδινούησοε, 4141: Ὡς ἴῃ ΑὯς 
δεῖος φιυϊάεπι ἐρίος τγαηφβιηάιτ: Δ φηὺς ἀϊείζας ἰὼ Βο- 

οδλίπίθιις σι γοῖν. Ὡυλπιοῦτεπι οὔσπὶ ἀϊχι ΗΠ] γὴν ἡοι ὰ 
ἡυίάεπι, (κὰ πο ἱπερτὰ νεϊ ̓νομεναέίοηδε γοσανυΐο. Οὐ 
ἐρίτυγ Ὁ ( ἀϊχετίς αἰταυῖς ) ουπν τῇ ςἀςπ ας πέγαςιηὴς (πη δὶ 
Ῥεὶ Βοπγΐηςς βιετυπτ αιιμῇ ρίζες δὲ ττοποι ἸΝοφυλαυλπι. 
ΝΔτὴ δυτ (οἷς ρεεςίδιυς ἱπιρειγάτυης ἃ δα πηγδουα, αὺς 
εἰ νοϊιιητάτοιπι ἐπιηηίσςο οἰναγίπιατα,, νοὶ ροςιλίατι τὰς 

ἀμλίκαιδ αιπάετα ἤςυτς ΑὉ νηΟ δί τοάςπλ ἴοητε ρτοπηαηᾶς, 15 υείατίοῃς τητος Πρ οατερ, σαν ἀεοίατατυ τι 564 ἴτὰ ντ᾿ ἡ] 
νἱς ἱρίογυ Υ]]Δ οχ ραγῖς δά στηϊναοιϊοτυιι οβοδε Οῃοπὶ 
ντ ζαμίᾳ ςἤείεης ςοηουττορτ ΙΝ αιὶς αἰς οὐδ αιοά {ςτὶ- 
δίτων Μαιοὶ τδ' γον φιλῇ Ὀςὰς ἤς᾽ πο! πὶ σιεργὸς,, ντίμο 
Ἰοζο σεροίυϊπιμειαυοα νι πιο τυ οτιδηλ ρςερΊςίαζυς ,δ. πα 

ἱςος ἤμογο νεῖ τὐΐδας, οὐ δ. ὲν νοις ]άἀϊο δι Επεβιμα- 
ἔοι Ὁυβειδυμομει νοςατο 4ιαὲ αν Ηρ τίς ΔΊ ΠΌ 10 45. "ἷς ἀδογγες γή ἰεατυτγλῃ) ρατεοπ,, πϊηενία νίΔο- 

υἰπιοάϊ ἕβετυης (1, διτῖςο δαςογάοτο ἀπιηἱ ογάϊηες 

Φλενοιυιη, {ιειτατιῶν ΟΔητοτυπι δι [Δ Ἰτοταπι. (5:- 

 (αλιη φυυπὶ Αροίοίας ηγλη ξε τὸ χαρίσματα, διάκονίας, δὲ 

: ἧρον ἀϊειμὰ τοῤεηΐοαι, εβο αυἱάςπὶ εχ δίνης χαρά-, 

πίσσης Γ5 Ἰοεοροηὶ, ἰ 414 πνοϊματίκα οἰπηϊδὸ οπυρτὸ- 

οἸμαίους, φιοτγιμι ἀνᾶς ροίϊοα ἔρεοιες φεηςταῖος οοη [τοῖς 

ἰμϑίι ἡ] όσυτν ἀοηοσιηι νι: ὃς ἥπὶς τατίοης ν βοΠῚΡο δια- 

"ἤω ἀ ἐμγγόμριται. 

. Δαιοϊβενέοννην, διαικονοῖν. ψεῖ, νει νυ τα, ΜΠ οἠβναεἶο-. 

μια δὶς δυῖοιη ἢσ ποτὰ νοσεῖ Αρρίξοίες βἰπέλτίοηςε ἘςοἾε- 
ρίξαν του ταται Ἐςοεῆα ξογπιάπάο, δὲ πυεγίεπὰσ ἀεβί- 
μδῖδ, Ετ' οὐίετιδηάα αἱξ απιϊτπες πἰἰεἰτοτυπηι; ὃς Ὧο- 

ταϊηὶ ἔφυ ἀαπηηλητυς ἔμῃροτθα δὲ ἀτγοβάητει {Πα ρίφιλο- 

εἰετὶ Αηεϊολιεἰαπὶ ἀρρεϊατίοηες : 405 (υρεγδία ντίηδπι 

ἱπτῦς πυάλε ρίλο νοςεβ ἐοη ει. ὀ «Ποριίην!, ὁ Κύ- 
τέλμα Ομλείας Ἐροεῆς ἔα Ὀοιμΐπυο  Ῥακτς φοῃ- 
ἴυτυν. : 

9. μἱιοικων,νεργεμόίτων Ἐτλίπι. ΕβΠ  αείμαε: τρδ]αἶτίπ- 

τορνςη, Ἠ!ΠΙΑτιιθς ϑνέργοιαν νοστΙς ἐνορ γα ὐονἐην, ΠΟΥΙῸ ἅι0}- 

ἄρῃ, ἰξά ηοα νὴ Οἰϊοιτογιντ ηοχ ἀΐςαπι, ποιαῖο ἡοοάδυ]ο: 

φαίην βρντέκεσμα ἄι εἰξξχυπι ορινν εἰ ὀνέργεμα Ὠαπλαίζε! 
ὧν οτμοάοχας δάοί τοττίο, ο4ρ..5. Ῥάυλος νετὸ ἤσ γοολῖ 

οοἰσοονίμη ἀοποινπ αι4ε ροίτοα (ΟΠ ΟΠΟΡΑΤΥΟΥ 9. 
. αἴιονὶ 

ἢις, νεῖ ρίυς φιῴλην μὰν ἢϊς ον Ἰκοπιδηκ τηδγειγιςίβ δίς 
[ϑη εἰδεήναν τείδυςης 7) Δυάιάπηας αὐἱά ἐς ἐρίων ΟΙεΙ δὶ 
Ἀυπιλιντατίς ροῖ ἔς, ἰΐςες τὸ λόγῳ γηϊτας, ἀδείοηδ' ἰῃ ςἀξη- 
ἀϊς τηἰγαςυϊς,, ἐγαάίτα 'π Νο στ λποσὰπ ὃς Αυδποῦιῶν 
εὐὐταπνίπιδιις νετιθας Ἰξηίοτίε, 80 ἐξίτως ΝΠ δηυς αά. 
υεγίυς Βυηοηλίμπ, Ν᾿ φηνε ἡμηναη βαῖωνα, ἰπαυς, δά, 45 
τη υἱνίβιαι, ες ἀοβεηῇμ οι εὴπν ἐμ ἰαεἰϑ δ. Ῥυίεκειο, βιά [4 
εἴγηνα υϊάτην εἢ δοιθίοια βεοβνία , ὐὐα υενὸ «ἡήκνε τα οὐδ 
[ν»ι. Νὰ πυινη εμέ. δονίδωην δ, απο 6 ποδηίριω, 
ΝΌη ἀεενντίς «ὦ βένον ονννίροιε. Ῥημδῆαι, Ἐπ Αρο Πδατίς 
ἘΠ᾿ τενεινὶν ὦ πωνταὶ, ὅθ. ππιεινεπὶ δέεγε, Ἐς γε Δ, 
ἐς Τηπίκατε ς. βάλω βοιαοάο [ξϊα [αἱ ἃ Ορεϊβο νον [μηϑ, 
μιωνηφάπα κτίσει “νι παρε τ μαίντα ἐμ [46..} (᾽ οηνυ θην πφη-. 
“εν ἐρδη[εενάημ, ἘπΟΥ τήϊυς Ἡ]οτοίογ οὐεδαυς ὁρῳρίοηφ 
εὐτεἐδοτίοα 4. Ῥληρίεκ (βὶ Οδειδῆωις πιονημε ἡμίἀεη μενὰ υἱὲ 
διοπια φηα!τλἀμαπνην ἀνβεην ταάοαν βίαν... νε Ῥ ων. Ἐπ Ὅλ. 
πιλίςεπιιν ψοσὰ ἐπ ἴοο ἀγβυϊηεπῖο ἐχρλϊζαηάο ἀξ οπεν ὅς 
Οπβούοχυν ᾿ἰρτὸ ἀὲ οὐεμοάοχα βάς 2.0αρ.1.. ἦν δοοίνο 
μβνο τε Οὐνμῖο, ἔπαυε, κογαείονν πο συ ό! ὅρα! ἰβ]ζωι 1 εἰεαεὶε 
“ἔπιον ανρηνιν ἀνέψην ἐν μοἰγβεν Ἰ εὐονάΐε αὐδιδέιο, Ο σεἰϊλο ὦ» 
ἀνεενεν οἰρ. ον ζαίον ὁΡὰ} έν πἰδαιδι αἰεί ἂρ “ΒΗ 

ἄνω "μβάηα ην ίεηο ναίμνα δὲ βώοια βαξιο, ΦΡ΄ἢ 
φυνά ἱερνε[ον ἀνά πε ΡΜ οἰο: ἴδινιμα νενὸ ῥαννην να νὶ! ρίἸεαεῖο, 

δειοιροίεινων υἱάο!ς στ ἢ ἐἀκηἀϊς {{}Π|ν πηείβειε ορογίθιι, 4: φ' ἱρβεοῇ μννχ ιν. [τον (ἰνριβο Τεἰι4444. ἡμίέενι ἐρβμε ὁ. 

ἡ ισαιοιΐδιυιε, φιῶα διακονίας νοςαυίς ἀρ] Εεἰτον ἀπείη- 
τυςϑιιαλεη δαῖτ ἢ ἀμ ἐπ Ἐσοὶς ἴα διαμνεύσι ἰὰ ἐδ φωὶ 
ἡιοῆᾳ ὦ ἀδέϊγινα ἰαδοναν νι ἰοφυΐταν βάν εΤήποι. 

ἐἸΝ ρίαν εογιπ πδιυγαίςπι νί ἢ] Οὔ ΠῚ ΑΡΩΝ δι Ὁ ἐδιοςβἀννα Φ’ ον 
ἡμεν 

“9:, Εἰ νπβθϑϑ βημίευ εὐὸ ἐὰ φια οὐθένα 
βννά ἐϑημοηὶ!. δὲ εἴξοεδίωκο ανίέενν ἐνιναηδ βαιά φχν " ̓ 
βρέ. βνεἰεπ[α βορέαν "ῥα ν ἐπε} 6 Θρὺ 4ὦ αὐ εἴα [νιν 
"ἢ ἐπ υἱδαιο γενιά. δίων Ο᾽ {να 4 ἢ φμοήνε 4» 

4ϑεοδωνμνθεν ἰη ρἰαπίλανο δι εἰραπδοιφυλπυίε Γοἷυς (οὐ ἀννοηθενν, φνονοΐε νην αὐ αἰἰο βίωπρέ σεῆννα! ἐπ αἰγοης 

Ὅθω ἀοι πστονπεηευιη, ἴπδαις ίμης εἰ ἰαπευπιοπτὰ Δοα 
᾿εἀπιδαν ρειυ, νε ἰη (οἰ ὁ} 9 σαινιηῖα, [ὰ οτίλην δἔείυια, 
Ὑτφαί ταα ἀοιυσι μαδόλης ὁοξο!ἴσηἰς ἐλτη] τεγῦ αυᾶς 

. βοροῖς ταν οτίλιῃ κάμομᾳ τοὶ ἍΠΠ125 Ἔχτετ κυήίκογθῶν 
ἠηρλαιίθυι ἰπῆπυληδί, ἀυο 

- 

εἰω! φυὶ ἔλεων Δ᾽ ὑφ εῇ, ἵτεηι. Ν᾿ .ε δηθσθο πίωτο ἔα ζάνννο 
ἃ νηφηὶν » δνεϊ βοὴ μερέ νον ἀϊνίν ΡοεΝ θέα ἰἀρεγνναίωγ. Ν᾿ ανὲ 
ἰ “Ὁ ἑάἐ πη μων 4} 8 βνοβνίωην., 4 νιν 

ΝΣ ρηῤέαι ἣ βϑῇβενε να. Ετ μ᾿ ος δθἰλέηι ἴω» εἰ ἢ γι ἐς 
ῥα Οἰλὀτατοδ απ τπδταρένο- (1 βεηνι. ΑΙΚΜΦΟΝῚ δι6 δ᾽λονία, ἄς πον ἀϊοιλην ἰὼ 4 

Ρ.,! 



αἴ Ψ . υ ΝΣ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ ἱ ᾿ Ἢ . ! - " “Ὦ 
Ἂ Ν : 

α ἢ : ὶ ᾿ ᾿ 5 ᾿ ᾿ " ᾿ . : Ἢ 

Μὰ ἤτιαι εἰ φιιδά διακονία να ον Παυςν Οοδὲ σέ ἀἠϊπλτία βόα, Μίγλειι εἴς φιοάαπηπιοίο ἀεί δης, Ὶ πεν τα αν πῶς , πο. δ Ἐυλὶ 

ἴῃ μηῤ ἐδ γηλμδίσμ ἐφ ΠΠΠατίπι βαρυϊα εἰυε πε κθι, ἐς ἄὕτωι, ὁ φιός. ῬΑῖοι διβείεει γε οὐξυ, ἃ “τ ΠΣ ΕἸ ους βουλφται. ΡΓΙιατίη 4 ἡ Ππηρ]ς 6 αςμε} πἰερν, ἀῤ δ βηρνὶν ρτο- τἀ ἢ τῶν 
ρίας οἰξ οτμμαηαιη ἃς ροτροτυμη ἐη Εσοϊοῆα (υπηυ ναι: “νη. 

Παρὰ ρΆτος (επηνςΓ (ςίς ἐχοτοπθ) χκοίσῳρ, 4υλιτ ΠΔες ἐξ εχ 
αὐάϊδειι: ἐνοργήμρται δῖοι ἡξα πνώματικὰ, φυληυις δή Ἐσεὶς- 
ϊκ τοτίις μέ μεβαϑαραπα ἅπαν » τἀ ποι γε] ἴῃ ἤπαι]1- 
εἴδυς ἀὔταχατ ρειίρηίε είς σπάπιον τιν εἰ αἰτὰ γατίοπο ἔιο- 

τυῖὶ 8ρ. (Δηένί, φιότυσι ἀϊπίη δὲ ππειηλις, δὲ βοὴ τἌτηδιὶ 
(ὑρατατι, (υροτίοτίθιις νον ϊουδις 4.δέ τ. 
πανταΝ εἰ ςλεομπος, νἹἀεἰίοοι οςΔιοηςς, ἤθε ο 
πος. Βοιϊςοῆϊ εηην ἐπι νεῖ μοπεγαίνεες ἐπτο παι νὴ δά δε 
γόήμοτα τα ἐτὶηρ "δι ντγοις λοήο Δοεὶρίᾳς νὶς αττίουὶ γιάς. 

Ομηνα, νὰ 

ογλῖο- 

᾿Καϑείπορ γὸ τὸ σῶμεαι ἕν ὅδι,κ) μέλη 
ἔμ ϑδλ ας ταίντοι ὃ πεὶ μέλε τὸ σύμᾳ 
“ τὸ ἑνὸς πολλαὶ ὄντων» ἐν ὄφισώμαᾳ ὑτῶ 

"ἡ Χρισός." 

ι 

δι πιεηδτα Παΐδοῖ ἡν}ταγο τ γη ἃ 
νετγὸ ΠΠδνηῦθτα ςοτροτὶς ηυοά 

γϑίσυξ ςηΐτῃ σογρυ5 νη ςἢν, “ἢ 
δ ἐμ! οοἴην εονβεμ υπῦ ΔΑΝ Ὑ ΜᾺ 5 

“ἢ νπρξϑνα βάφει νρν - οἹ)ε ἐπιρατί να 
14. οἰἴμμ 4 ἀΜμῆεην θεν δνά Ριθρ εὐ ἢ πρὸ τὰ 
ἐογρονμ ημη; βη τηνἱα, τηῦ ἀϊβείυυΐ, 

ΣΕΥ ταὶ : ἢ : ᾿ ᾿ τ ᾿ ᾿ ὃς, υοπίδη {Ὁ]- 
εἴης ἐἰηχα]αμα,, «είς νἱάςἤςει τοιομθιίδιις ὃι Ρουθ. τι, οἶς αλαφορικυ,υναιευιὶς μᾶρς ρμ ταῖς ν Διο τον, ἃι ἤης νη  ὙἉ οἰ ιηυλεὰ (υπῖν βά νη] Νϑρμν ΠΡ ΤῊΝ ΜΕΝ Το: 

᾿ φτορὲ ἀςἰπαταηεπίαις ὁ ἐπ δυης νίὨπὶ ορ δὰ τε ρεγ- υἱῆδας τοι Ἔχοσριίοις ἀΙΠηυκηΔ0 ν(υτροτυῦνε Αξξ,17. 8. (υπ ὀγρυδιβιτα ἃς (Ἀι ἴι18, “4 δ΄ Οὐνηῆηε, Ἰυπεὰς ἧι δυ- 

γιὸ νίβετοπε : ἀμοπιαηη Αἰ οηυὶ ποη ταηιὴην,νς Αὐριι- τὸ ἴῃ Βοεὶ 
ἱμὰς αἰτροα!ε ἴσην, γετὺπι ετίαπν ργο οχτγλογάϊηατί!ς οὐ-ὀ ὀ νι {υρτὰ 8.6) δὲ 1.11. ὁὁὉὁὉὃ 

δ 

, Ἔχάφῳ δὲ. δίδοται ἡὶ φωνέρῳσις τῷ ᾽ 

ἴο ἀιςοπάϊ! βεπεῖα ἰμιεγάμπον νξυηάος 

Ὑπίουίηυς νοτὸ δατυτ ἀςς!α.} 7] 2 οἐενήφωε καρ ἀμ» 

{7}. κ, 
ἢ ΜΔ 

τ ἢ ᾿ 'ε; , Ν ’ 

“τ Καὶ γὸ ὦ ἐππαύμρη ἡμεῖς πάντες " 
εκ ὶνσῶμα ἐξιπ] ϑηρυϑρ' οἵτε ἰουδ᾽άγαι, πο5 Ομ οβ΄ ἰῃ νημτ ςογρυ8 ἴδ 

ῬΙΖατί (ατπλι8ν ἃ. τυ αὶ» ἃ Οὐα- 

Ετοπίην ρογ νην δρίγιτυση [8 
τ Στ ελι ταν μὴν ἀχθε- 

᾿ ΕἸ πἰῊν ἐθ υὴ 5 βίγέῃ Ἰα ΘΑ ΡΝ 
ΘΠ Εἴ ΒΩ. ἐδ Ὄμμη δαριλ) Π]υβεαιία 
κιδεὶ βιονεγῆμε ἐπώ μ {υρετίοεις ἀϊ- 

,. γ φω ! ᾽ν ' ; ὀρῆρε 

πελλίωυες οὗτῳ οου λοι "ἐπ ἐλόυι- , : ὴ : περ ερείοε βκε βεμ βωε δι ΔἸ Ρ τα 

““ ῃγά! ἐδ ονὴ τδιῖο δρί γίτιις δά νε]τατοιη ναι δ δεῖο ϑριτίμῳ κα ᾿ “ὦ Ἠὰ ΚΑ ΘΟΝ ΠΝΡΟ ἘΡΣ ΓΝ. ον δι (ετυΐ, δι ΠΠδ ετὶ : Ἀ( ὁγηηςβ] "] ριον Αἰ αν θμι τα ὑπῆν νοας, 
ἘΣ τὸν Πνάματος «ες τὸ συμφέρον. ᾿ ᾿ ἐν Ἡνίξουὶ ἀνῶ θεῖ ς εἰ τε ἐεδμερν οΣ ἐφ᾿: πόγτες εἰς μῷ Ροτί (απτὺς τη νηυτῃ δ ρίγτιαν. 1 || ἐεμινν ροῦν, ππει ἴθΑΝ, "Σ . ᾿ Ι ΕΠ ςὩ Ἷ Ὦ - 8 ῬΣτν τ ; ͵ "ἘΝ : ᾿ ; 

4 Βαρίτοαι δ «4 μδν ὃ δ τὰ Πνόῤκατος φ᾽ δότώ ; ΡΝ ἀλτσ ςοπιο (ἀρ σητίᾳ,. “9 4μἰάεπε εν δμηγ. Ἂ: , ᾽ Ε ᾽ 4 ΦἘϊδΠ ΠῚ ζογρυ5 Ποῦ εκ νιῇ μ]. ΜΝαπνκῦ τορι οὗ εῇ εἰρονᾳ βρη 

πνοϊεὐρ  οοπι λόλος σοφία: λλῳ δὲ λό γος γνώσεως, 10) γοιὸ φοιπιο ζορηϊοπις μὸν εἰμερτυλα Ῥμῶ ἡ. Και ὃ " σοωμκᾷ οὐχ ἔφιν μέλος, αλ-}] ἡπιοτηθγυπι, ἴοι πραΐτα. ᾿[πυηηπετϑαμηδτνηο {δ πεν ΠΑ κατ ξοΑ 
; , ᾿ Ἐ Ὶ ͵ ὦὥμ!4 ἥ"- “με ς . Ρ̓ . ᾿ 

᾿αραμμενξι τὸ αὐτὸ Πνούκα᾽ : Ἡβονδα ρίείκαμος Ε ἩΡΡΝΑ ἐηριῤα ὑπο ον λὲ πολλά. ἢ" ἐοδί αἷμ τον ῶμ ΡΠ ἔνι ἫΝ δὲ ἀξχεείλρεν, Ουονιᾶ πἰηβασανμ 

δι ἶΝΛτΗ: Ετέρ δὲ πίοις ὧ πὸ ὥστ πνοῦμα- 5 Ὁ ΔΙκοῖ γογὸ Εἰάες ρεὲῦ διη- Ἴνεημο: ἁἰμενὶ βίαν Εαὴ εἰπτῃ ὃ ποιὰ, σι οὐκ εἰμὶ 29)» ΠΙΔΠΕΙΒ,ΠῸΙ Ππτη οΧ ΓΟΓΡΟΓΘΙΠΟ] ον μα ΜΝ δα νι γυῖα 
δ ἀρμι ,ν Φ ΗΝ ὍΝ πώ Ἔριν ᾿ ἢ Φοἰτὶ ὁ ΙΝ ἀρ ΝΑ αρῆ ἄδην ϑριγήη; οὐκ εἰ ᾿ Κ᾿ τῷ σώματος" οὐ ᾿ γῶτο ριοριςεγΓα ὨΟῺ εἰὶ Χ ςογροτοῦ ἀε φοΥβονς τ ΟΝ ἀφο που κϑῖρυε ςοηξὲὶ 

νὰ οἰ ειδεαν τι ἄλλῳ δὲ αἄθασμῳ ἰαμᾷ ν ὧν τῷ ἡϑν Ρ τΠΠη58 ) οι οΙη 9] «τ ΓΟ ΄ ΜΙ ἠπίαννν τ νι : " μό Ἑιᾷ αἷσι αὐτίϑ» Ὁ Ἢ πΟη] |φΠ ἀετονρονι! Η ΠΝ Σοὶ 

νϑν υθαϑΝ αὑτῷ ἐτνδ μαι ἄλλῳ δὲ ἐνεργῆματα ῥα κυ βδὲ ἀρῖι ἐν ϑΡΗΠΕΙΟ ἰμεπο ϑρήσω; ᾿ ουκισυοκτασωώκατξι. 906 0 ας (τι ὁσαδμιβιηοι ἔμ ἐκ σοτρο- "6] Δ ΖῈβ ἀνχατια φωνὰν ΝΟ απ κυάνηίε 
Πεννόδηι δωυάμεων, ἄλλῳ δὲ χοροφητεία,άλλᾳ!. ἘΠ ΔΠ ΣΎ ΟΤΘ᾽ ΟΓΌΓΆΤΟ ἐεάλρει : Καὶ ἐαὴ οἴστη τὸ οι , ὅτι οὐκ οἶμι! ὁΦ--} Ἰες : πθῃ Ριοριοτοα ροὴ οἰϊ ς ομε πος ἀνός μῆς σρ μὰ ἩΡΆΡῚ ΝᾺ 

ἷ - ἢ Φ. “,4..- δ ᾿ 4}}} γετὸ Ῥτγορφινετια" ἃ "; γεῖο ᾿ » 2...» “» ὡ ὲ Η " ᾿ ιν» ΠῚ ἐοΥῥόγε : ηρὴ ἑάεο οἷκν 6 ( πεῖν 

οἷὺ δίᾷκρισις “νοῦ μοίτων. "χϑς Ὀ ονεῖίο Ἰρίτσιστι .ἰ “1|}} ορ εταιὶ . “λμος ᾽ ΡΝ ΕΙΜΕΟΝ ὼν κὸ κατὸς Ἴ ζογροῦς: ᾿ ᾿ [ὦ εἰ ἠε σονβουγεὶ ο υἐμὠει 

4 γ εὗνα ἊΣ “ Ν Ν . - ᾿ 19 ντημίμ Σ Ὲ ; ᾿ 9) . : ᾿ «οὐ 

Βτέρῳ δὲ ων. λωυρσῶν, ἄλλῳ σὲ Σὰ ᾿ΑἸεοτὶ νεγὸ ρεηογ  ἰπρυα-} ἱν ῥνορθεῖνα, ἰὴ ἀϊιτὼ δαὶ Ῥῆτο ἘΚΤΊΡΕΕ ἘΠ ΠΡΟΣ ἘΝ ἐἰγοι ην ἐουράδο ὁϑι] ῃ ἐίι, θνμκητην 
᾿ γος ΝΣ ᾿ τ Ξ ἢ "0 [3ιγμνμ π᾿ αἱ; ' ᾿ Ἢ : ΟΥΡυ5 δ ὁς ν}}185}- ς; ἱμς. ϑίθθοι αὐὶς 

«φρμίωυ ἐ αι : , ται 1} νογὸ  ρτοτρτειδεο [τη ΤΠ » ἰὴ ζεηια “ιν : εν ΠΟΙ ζ ᾿ 17} δὲ ἐρριοῆν οον ΜῊ οενιὶνω ᾿ 
. ᾿ μωὡ ̓ τάνδε ἐμ πο Κ Ν: τ ἐνιλναι τὴ ς ἵ γρέϑι φρίήρ᾽ ψν ἰὰς Εἰ ὁλρν Τὸ σῶμᾳ (οὐρα τα γῆτου ἣ ῶ μη ἽΠΜΠ Ἔα φ αι ἰπτι}8 ἐπβαμρυνν, [ ἐσέμην ἀν μλ τ τα δὲ 

ἈοπλαΣ, Παήη "δῦ ᾿ ὃ 1 Ἦ. Μ᾿ ᾿ ἐμΕ}0 [ἐγέϑημνν, ἃ . οἱ ὃ ἤσπου η.Οσφρησιζ: νΌΣ οάυτγαῖι5 ἡ γυϑὲ φἀοναϑμεῖ εἰὐφυε ἐ6- 

πο,  Παύγα ὁ ταῦτα ὦν ερ)εῖ τὸ ἐν καὶ του [5 οπιπία μικςαρῖε νῆας 1} 11. Ηα μιασηυπνήκῳς ΒΡῈ ὀλόνον μῶν π᾿ σφ νον: ᾿ ἜΛΑ ΛΑ ἀρ δεριῖίπιο 
᾿αὐἷτὸ Πνευμᾳ κδιαροῥιω ἰδὲᾳ ἐκας ῷ μφ -ὀ ἈὩἰίο ὃς ἰάδοτλ δρίγίτοϑ, αἰ γ θα ςη5)  ἰγάσων ον δίχως ν"- ᾿ ὴ .Σ Ὃ μιν ταν 

ἰδχεε ων ᾿ ιουπὶ Ποἴἶτο 

Ὁ 

» ελρίιο,νε ἃ νπυπι ἐοι υϑδχ Ρ᾽αὐτθυς πιοπιδεῖ οορδέυπι σοπήπευδιίωτιδι οα εο ἦταν ροευο ετη ἀειίξ δρίεἶευπι ᾿νδο 6 πνυνγοοπιπν ποι ν͵ ἀο)ίεοι (ἢ. 
(τη 86 τηροῦσι (ρἐ εἰιυ Δ] ξαὶ, 9 Απρ!βεδι ηυοὰ εκ 1111 ἀπ  ΠΠτυ ἀΐπο ἐοπίς μι συδέυτνας ἢ ἀϊοᾶς δά οὸ ποη ἐπι τἀ τὶ φοιροεγις νηλιδίδην ἤδὸ ἀϊς 
νειβελεο πιοιπδέοευσιννε ποη Ροῆϊι σιίαπι εἰἴς εοτρυς, εἰῇ ρ᾽ υείδυς ὅς αι ϊά δεν ἀὐυοι πὶ Θνθτρ σοη ἤοι, 14 δυρε ἢιυἱε ὀοδιείπαην, ἰ8- 
δὶς {Π|ν0 ἔπη ἀδαιε είς ν ρανὴαι υΐἀθνν ςοπηρο ]Δης ρείοες ἰοςο ἐος 4υΐ πο ἔκ Ἐχεδιεπιίδμ ἀυπι, ρεκάϊεϊ, ἑβεύτεο (εἰς δὃ ἈΠ (ορεεψρθδηει 
φυίδυς ἐπι τιῦν ἐΩ υἱἀενὰνε δος δυέσην πηυνειροιίοός οἰ 26 ἢ πέρδεει Ρεε (ς οἵΐς οχ οογροτο, ὦ οπΐλην πο οὐτῆβουδ,νο] αυτίς ἐφυΐα βοὴ ΕΠ σοῦ" 
Ἰυποροεῖει είφο ροιὴς οπιπία ἤαυ} πρυτυὶς νἤδυν ΤΟ  βδτα, νπίἐδιςὰν ςογροῦῖε τ δεῖ, αι Ἀυτίω δοίάἀςπι σον οἱ]4π2ν οι εἰ ἔοις νι ἢ οδείπειεπς 

17 Το μίανδιὲο δρέπ)μοῦ,. ὁ φαωνέρωσις τοῦ πνδύμριτος. ἱ. ρους νῦ δὲ ὅγγὰϑ δὲ Ατάδο,υος απ εαυατιις, ῆς ροίφεηεε ἰπηιξι 
νίῃι ἤλπὶ ἤϊαπι ἀἰυίηδης ϑρί τίει! (απο ρίλζεῖ ποῦ να 10. εἰαναυι ἀς ναῖοο ἀοή8 ἀξάταε, ΩΝ χιῖς ᾿ος πηαΠν γα 
ἄοσμο ρατείαοεις, δι φυ!άσηι ῥιτατίς, ἡ τἰᾶς ιπογϑογυπὶ ἔρεεὶςς τεΐξττς, φυοά ταπιοη (μας οχριφί. 

8 ϑονιη [Ὡβιφυμαγ κύγος σοφίας, ἩΠ1Ο Ἰποὶρίς Αροίζοίις ἧς ἔπι νίδοτυν ψοπλιης Ρίυτα ῥα 
τ ἀρ θάἀπηποηςιι ἀοποταπχηθα; δά διικενίωνὶ, νετυι τα τηἱτο- 

᾿ «αἰμπηιτοαυίγαπει εάυσ ἀρ] οία ἔλοίτνβοπγρε σοφίαν δι γνώ- 
Στ σηγανεδ κοῆῃρ ἡάόπτ τος Ὁ ἱρίο ροῖδα ἐπιιηγεταταὶ ἔ- 

διιοπου δὰ νετί ἐϑιβοίορς Αροίοίϊοτιτη, Ρορ στάγιηι, 
Ῥοίοταπν ἈρΟΙΠσῖϊς ἡσίτυς δι Ῥτορῆιςεῖς ( μος εὔαπι᾿πο- 
τηίης ροβεοςε, ςοπιρτοίεπάςης ἀιδε 1101 ἐχοξξιοτς ἀἱ 
δεϊδυθσαπονοςας Βυλε  Ππις ΕΡ τ. 4.1, αυδ]ῖς ἔς ΤΊ ο. 
εἰνεὺν Εὐηα πάτα {π|}}} δ ρτοροῖα τ τι, 4..6.δέ 14.) ττ- 
δυΐκ φαριεηϊίαυν,ήεηιρε οχος!οητἰοἴοπε ΕΠ] ἀπ|᾿ ὅς ΟΠΊΠὶ εα- 
Φεριίοης πιαίοτειι αἰγξεγίογυιι Π οἱ ηοτίτίδηι οι ζυπι- 
τπιλαυοείταϊα φοηϊυηέξαπι, δὲ ρεςυ τὶ ἐλ ἐπ] ϑρίγίτυς 4. 
βάτα, ὠν ὑπκέλυψη νυἱδο σου, οοἰϊαταπῃ, γε Ἰοαυιτιν Αρο- 

,.: χοῖαε ἱμέτὰ γ4.διϑςς Οὐτοῖλ.9, δὲ Ερ᾿.3.}. φιληυ!ς δεποτα" 
Ἰίαϑ ἱπέογάυθι, δί συφία δὲ ὑρνοχάλωψιεὰ ἰρίος οτίατη δυάίΐο- 
σὰς ἈρῃΠοστυῦ γε Ἐρ᾿..1.17. Τυώσιν ἀυτοπι ὦ εἰξ πρτἰτίδιῃ Ε.- 
ϑδηρεϊη οχ δυἀἐτύ ὃς ἰδογάρυγη Πἰραραυννσξξίοης ἐορητρᾶ: 
γαταιῃ; αὐ Πρότοτον οὐ ἀϊπατίος ΕΟ] αἴξ ςεττὶς δαἀίέχος γο- 
Κεῖ, ἰιᾶς εἰἰδην ἀρρεϊϊδείοης Ραίζοτος ἰηϊςΠΠἠξοηρκίιον Ἀμδὶ 
ἀϊβίμἝκίοις. ἐχαθίοις ἃ οδοειδυς ἀιίοογαίς, δοηρε 
Ἐρδεῖ, “τι ὑῬαῦοτεο οηἰπε οροτῖεῖ δηδτγατίοο  ςτίρτυγά 
τυ εϑείαι ὃς ρυ οὶ δἀϊυήφετς ἀοέξξγίηα ἀρρ!πολτίον 

“ φοηι δα τυνίιφ ἐπ ἢ) πόρτα ράγθκαν, Ἴπθό τη 3..6. 
Ῥοδιογαιη ἀυξεαι πιῆπυς Αἰ πα Εςοε ἴα ϑεημϑὲ οχρ!]ν- 
«λες ἢ Οἰιτε(ίαηδι ἀορπλάῖα,, ἰἴοιῦ οαροίυ προ ρίσημις 
Ἀοπιλ.}... ᾿ 5 
ΓΦ «ριμε νενὺ, ὑεέρφ δέ. Ατ οἷς ποτ βοθένη ἴνλφ δεν Δη-- 
τελ δι έηος κυγῆις αἰανοτίοθλησηγρο γτ (αἰ δι Ἰ σα ΦΩΙ ὀνορ΄ 
“μων ἠδ ὕνοχ (πα θὐτιγ ἃ δνακοτίω ἀπ ἰπςυας,ναπιοῦ- 
τοπταιίαηιν εἰὐΐ φιϑὲ (0. Ἐ6Γ «ιὰπι ἢ ὡραπογίθυς εἀϊείο. 
αἰΐνιις ἀίηχί, δ διδον, πίφε  Ν οὶ {4 ςρτιὰ οτηηίδυς 

ι  Φιννίαι νεῦε ποθεν σοπιπιιπίο, μια ᾿ς αὶ Αροῆο- 
}υν ἀς (ρεςια νον δριγει (4))6}: ἀοηίε : (δε εἶα ἐμοοίαμιν τος 
ἤρίςίοση αὐ ἐἸ]4)π Πεὶ ροτεβαλῖοιτι πιγαου στῶν ςβεέλιὶ- 

᾿ς βδανς Ῥγόας σευ! δουνηθι δος ἀθηο ἀνβηῆῃι τάβελητον 
΄ αιοδην δριθτυ ἀπξγιποῖυ ἢ παρ ξοὐ ον, αυδηι ρτος 

" ριεηρὰ οί ου φϑνν βάσιη ἐπ (εἰνοῖιε νόσαηε, δι οἰείιν (ἐς 
τηεηιίω εἐρτεῆα ψάτ}ν.17.10. Μα4γ.16.17.1κις.γ 9. ἀπβίμ- 
ἀλη πιὸ αμδιη ἡριετάσιη (δρατάταίνε Μαιι ἢ. 7 41. διίηδὰ 
Ἀν4}0 δὰ βάο οἱ οδιοέλιηη οἷ ἐυυγκία Πεὶ μαιτίς ἐς (ο- 

“δα εἰοίειε νο ΟἸνειο ρον ἐκ ἠάεηιρριςδοιίο ᾿υξβςλης 
ἀἱε ϑι Εἰοτιβοιννά!ν, πὲ εὶς ἐκαουϊοΣυιη Β΄ οἱ ἰμᾺ φυουμίό᾽ 
ονοιμμρ ἀνήνικλιο,, εάψεξεν νἱπαίςατα νι. ᾿ψίο Μοίς δι 
Αλιοηρνυηι. δι... ἰ0 ἀϊίφίμυ ιν Μ διαὶ ,2. ΠΑ ἠμθῃ 
Μαιιφμρρευδεπῆ. ἃ ϑυκαπιχήειεισιν αἱς [ἰς Ἰεγ 

Ψ 

Δ4οὐπτογάνια δι ζυβίοις Πρ πιβρατίοπο, νὲ ἀϊχίπνυν ἈῸΠΙ 11. 

ΚΣ ΔῈ 
πόματι Ψ Ό]ΡΑτΔ, ἐν το ΦΡεν φυνάοην Ιβένμον, ὦ τῷ 

ϑρερέεω, ἂν τῷ ἐν) πνδύκατι, γυ τα νη ςοάϊος πιλημίςείρε 
δεδμν ἱ ““}} Ολ)εταιο ἐρῥήρνι » μϑόμμ 
διωάμιων. Ν αἰρατα ἔς φιοαὺς νογτίτ, ἔς φῖς σΠ τ ὀεέγμμα, 

10 ἜΡϑιο δητὲ χώρισμρι ν δίηρυ γι πυπηστο, αιλπιὶ Ἰεδίο- 
Ὡςπὶ πγλχίμηὶ ςοπιςρἰεητοιῃ ρατρ΄, ἰἀςόφυς ἔπη) ἀπιγῖο- 
χας,, ΟἰΑτοπιοιῖαπὶ ψιοαὰς ςοὐϊεὶς ἀμέϊοτίταις Πεῖυ:, 
ἴῃ ἄϊλο ῬΓῸ ἔνεργημαιτα ἰσΘ ΤΟΥ ἐνέργεια, ὅγγτις Δαῖο πὶ ἸΠ161. 
Ῥτας [εξ ἰς ἄνλῳ δὲ διωϊέμεις γ Αἰ! αι άφην ν γτιτας, φιοά το. 
τὰπὶ ἀσεῖξ ἰπ Αταἱυίσα νητεγρτετατίοης, Εγαίμηνς, Ἐβικκείε 
Ροιφρείανη, ἘΠ υςτὸ λοηλοη διωάμεως βσο πογαλίτοῦ ἰηιοῖον 
ἐϊαηι [4 οτίλην ἀοηανντ (Δι ατοπς ργορ ετίας, δι Πηρι» 
ταπὴ, ςοτηρ  ξόζατα. Αροίζοίυς ταίηρη Εἷς νιἀούμταηρυ» 
ἤίους Πρ πηβοατίοης νϑοῖγα δέω ὀμεις, {πιππὰ 1112 ἀϊιίῃς 
Ροτεπειᾶς εἰξοέξα ηἷια νητοῦ πίη: ηλέγαςα}} Ἔχε πηι, νι 
αυθηι Μοίξε τοῦ {γι οὐετοτίη ς(Ε] νΐπ διὲς ὅς ἴῃ τοπίς 
ψυμὴ Ιοἤτς (οἱοιη Πἰσγος, φαυη ΗΠ 45 σαλῇ Ὀειν φις 
Ριδιπ ται τυ ]τὰ οἤοοιας, αυυσι Ῥοττι5 Απλη απὶ δι 58}. 

᾿Ρ έγαπι νεῦρο οφοιάοτοι, ἃς ἐζτοτα ἐμηπου! ιηδυς ἑηπο 
1: τονβπηαῖα οἱῖ ἐπ οἢιὶς ΒυΔΗΝ οἰ! νέττυς... ' 

Ριωρβειία παφρφητεία ἰᾷ αἴλ. ἑατμγονθπηι Ριαάίο, εχ τὸς 
ϑοϊαιίοιε οχειδοσάϊηαγ4. ἀυοά ἀσηυπη ρτοριοιοα δος 

. ἴοσο ἱβεοτ εργήμοσο τεσοηίσευν, ψαιπ Αἰ ἰοαιν 4 δακαιᾷ, 
τας τρίετατας, νεηοχ νοΐ, δρ, ἰάφυς Ἰητογάμηι ἰδίοις, 

6.Ηος δυτεπὶἄοπο ρταάΐτως ἰη Α τὶς Αροϊιοι εἰς (τίδίτιν 
εκ Αβάθυς δι Ευληρ εἰ ἴτας ΡΙΜΠρρὶ ΠΠπὰ φυδευοτ. , 

, ὅ ϑρίνἠεμωνν πνᾶιμάτων νἱᾷ ς( ΠΜοτυαπ ἱπεοηοπιπιαῖν 
νΟνήυα φιβητυσιιν πηοπεθιη ἔαπ ἀἐΠηνα πεῖ: νεῖ ἐρίμα 
. ΜῚ οτίάπη Γότιπι ἡι8 ἃ Ῥγορίγετί, ΑΙΠς ρτοροπάποι: 
4184 ἰδ τ ποηη}}}1 ρτας Αἱ ἐς ἐπ υ]ατὶ ἐνά!οῖο ναΐσηι νι 
ΤΟ ααρ οὐδαϑοβιι κούρης ἤαινάτν πιλιιτὸ ἀρ οἰζλπῖν 
εὐς Ῥότειε Απδηία δὲ δΑρρθίσα γρος πη ἀρπουΐ, 

Αϑονι. 4. ΕΠ δατοῖνι πος δρ᾿τἰτανν, ἢ οὔ δη πη! ΠῚ ἀ]- 
το ἰεγετιο ν ἐῃ ρειηνε ἰὰ, πμθο με μὐπλέίνων δι κυζεμί 

"οὐδὲ ἀἀδιηοιταπήϊε ἠςςοίϊατία, ἐὦ φ( Οἱαύριν; δι {Ππϑὲν 
ὑγτογίε Ἐοο οἰ αἥιοα εἐχετοεπάὰ ἀνε ρος ρβ θα, 
᾿ εἰἰανη ὑ]διν γνάστιν ἐαριΗὰ ταΐξεγε Αροίοίια ἰδ» 

ἰν ,.}8. - ᾿ ὃ 

"10. «αι νειὰ.  είρῳ δέ δα υτίαν ἐνέρρ [ἰδὲς καροὶ 
πῸΠ ὥλφινε γλώρνας ((ειίυς ἀοἠὶ φιμ ἔκ ἤρεοίοε, ἠεΠῆ- 
Ῥὲ γμκ γλφοσών δὲ ἐλτι ἐζιήνεινν, λα αν πέσει [ρ φοἰεῦνν 
δ μυρέμρο ἀἰβδοξηε, ιηιρηγναανομμμδωνία ὙἸβΕ ἱπ’ 
(νὰν. 

1ι Ρὴν4: 

φιοά ξοιιπιποηρε νὰ σαιποε ἐπίοε(ἐ οἴω! παυλ!ει,οοτροεῖε ἐουΐων ἃς μιοίπς ἐριίδευπνπ οὶ ἀείξει Αἴο ςοη σαυσεξευι:υοηίλπεοιρυ δοη οἴει πἰ- 
μεχριυείυυς δ αι! ἀδαν ἀϊυςες ἐπίδε (ς ἐομαεοηείδιις πις θεὶς ςοπιροἤτααλ. Αι πε αυΐς εἰπιὶς ες ἐϊὲ ἀϊείθοι πε εἢς ἐπ πὶ ἱπιραεὶεβιέπι ὀκυίξεμ τιν 
ἀϊυοδυαι ἐρίυπι οπρπία ἢ} ὥπτω! ἐοανρες ΗΠ Οροτῖςι ἐβίτυς Θαλη]Α ἄπο! τπᾶπ εις ἐοηυδχα, νι ἰδίου πι τοῖρυς Ρεεάυξοι, 

τι». Ῥείωαην δία ιδὶς Ἰερ  ταυς ἰῇ οπιαῖδιις ροίττις. Οτα:- 

εἰς οἰ οί. Ν οτὰῖς της Ἰητοτρτος πος ΠῸὴ Ιεριτιντἢςς 5 }- 

μιρπες Ατὰδε ἰητοίρτοςννε τὶ β᾽λπὲ νἹάξατας ποτῖι ἄυο- 

τπὶ ἰδέ ὃὲ ἐκίσῳ νπυιη οἵϊε αἰτεγίυς οὐ επηι υσυίηυς 
Ἰϑιο ἀς Τεἰπίταις ἃς νηίτατς Ὁ οὶ σαροῦς ντ οδίετυδιθς Ἐταί. 
γϑις, ἰορ τς ἔδα,ντ 40} ὁοπυσττεγίς Ῥιορτία, ἰά οἱϊ ἔμ. αυοά 

πο ἔατις νἱήετας οα Οτῶσας ηρυα: νίι ἀϊξζυηι. . 

("πηκνιμνέκώσο, βοτοῖν νος ΠΟΙ ΈΓΕΙ οἵ} διαιοραν Υς οιπὶ 

βυύλεταρρεῖ ταὶς Διδησαν., του υμἱ! βηφωϊηγνεῖ τπιμιῆμα. 

Νπι ἰη μος ἰρίο ἀξεπάϊ φοποῖς οἰνίογμαι Ῥαυλιην ἡ 

ἐἰσέοηα ργιηὶ ἦχ ποι ἀεϊο τὶ, εχ Ἠεργσογῖι νἱ- 

ἀδίκου ἰἀἰοτίίπνο, φιλὶ τς ἀίςετεος ὙΦΝ5 ἼΩΝ 20) {{πεἰγοί 
εὐνμά εραμ[ι μεεντ Ἀ Οπ}.12 3.1τς πὶ (υρτὰ 3 (9 δι δὲς 717.δυ- 

ταῆες νι δίφρου χειηάος. Οτοτι ἐκάσῳ παὴ τριγοτε 

1ο 

Ο Ῥὺς φρα]είςζοτοηλης, Δάςο νὲ Ἐςε]ς ἴα τοῖα θ 8} αν εἰς 
δ τὴν νῃὰς ( Βγτυ5γην Οἠ ἰδῆ ΥἹἸ Δα] ςεῖ τοῖα οτρις ΤΠ} - 
Ἰζιπῦ ἃ ζάριῖς ἰςη οπηργαῖηγ. ναἦσάτα ἰορ ε εἰς ὃν σνωπο, 

Ἰ4 εἰ νε νπθηι 4" ἀκὴν εἰεπλις, 8 2 οι, [ώψιον ἐν εν [γη1- 
ἔμπν ὁπυτι ὧν υᾶν ἐς ὃν αἰούμια. ΟἹ ἀοα (ο]νοἽία ἰοξυηι ὃν πομρ 4 
ποτί θυμόν εἰς ὅν νυούμμν Ὅν βομι 88 βοῖν [θνν ὧν υτνινν δρὲ- 
γημπὴ ἡ0}}α ἀϊαςτία: ἰςξτίοη!ς ιέλα πασηυίοπο. δ᾽. ηιοαῳς 
γετυῆως νηι;ς ςοοχ ηΠ} «μή φἀ ἄντ ρτα προ οηπὶ οἰς 1,6 - 
τ ηΠῊ εἰς ὃν σόα. ΟἸςτηςπε αιοαας ᾿Ότο Ραήαρ οοῚ ρτὲν 
10 ἰοριῖ ἐγὴὶ πόματι ὀθηωμάν γνπο βοΐ Ρ τ πμορ» ΟΔ ΟΣ) ἴηληξ- 
τε (ςπιςητία, υιαπουπῴας ἰαγίμὶ ἰοξείοπινην ἰξηυλημις, Ἐ- 
ἣν τεςερταπι ἰεδτιομςσηι γετίηςο, αιιηι ἴῃ ρτβεεάςηϊς πηδ. 
τϑμιοη ἁὐϑήλτων ἐνὶ βαν τίσμρτ,νηο ὈΑρε το δγίὰς ρῶς» 

ηἴ, Ἀείροηάοι διτοπὶ 

΄ 

δ 

τρῖ ξ Αταῦν ἰπτογῤτον αἰυ 4 που μ Ὁ 
πὴ σα νοῖοσς Ἰητοργοῖο τστοίρτγεῖατι δϑανιν, υΐπι ᾿ φὐεδν πνεύμα (υροτίοτί ἈΡΒΆΡΙῸ οὐε ὅν νώμαγόν νποκότειρον ἷυ ὁ 
γη ιν φμεμνοπιρε ποαιίς ΟΥ̓ οηἰς ἐχοπιρίο ΡῸ 

ες ἀπ ἀξτοταυοῖο. 19 οηἰπὶ οδίιδης ἐρξτοίαηι ἀά Ἐκοηγάῃος, 

(ψιοά Εταίπνιι δηποιαις αυϊόεπι, [εὰ ηοῃ τερτεδεπίμονς 

Ῥάτοτδ) τὰ ἄυης Ἰσκυπιτοσῆϊ φραιὶ βεύλεπω δά φυπὶ τοίε- 
τᾶτυτ ταὶ ϑρτίτας ἀοαλ ἴμα Ἰλγρίτυτ: ἃς Π ἀϊολρίη νποαιο- 

τ δυης ἰο: ὁ οὐηῶα δἀιποάυιι ρογιΔ ΒΑ τοιοῦ; νυ υίαυο (Δεγδίης πεὶ ν- 
ἢὺς (τορι, δι 'Δεπι οὐαῖν εἰϊς ἰςς ἢ βατυΠΩυδηυός δον] ἀκ ὦ ὶ 
τίτον ἱῃ πα ἀἰΟΑΠΛῸΓ Δλόύπεηπο ἱῃηςοτροτάσί εἰᾳ ἢαρενίηιο 
νεγὸ δρίνίτιι ἐρίμε τορ ἐπ ειατί. 2406} ψηυην δρί τ ρος 
τἀτί μάσιη ἀδοίαγας δῖα νι. νμήβοο (ληρυίαίο οηλα ρο- 

ἐμ ἤτυην οἵα ντ υαπιρίυσίπιαπν ζτατῖνς ποδὶς ἱπιρεταας γο δι ραιεἰςίρεν ἤετ! νηἰιρδΡιεἶδις ἐρεϊαρ, ΠΣ Ρ6ε οπιηία πλεπν» 
εἰς, αι ἱπιογρτοϊδυο ερυρηδε οχ ἀἰαπιεῖσο νογτατὶ δέ 

Ἀμμ] ἐμῇ ητίϑε. . 
1» φμοά υηΐεωνν εβ χὰ ἑνός. Ἦος ποῦ ἰογίς γυΐξονε Λεαις 

ὅγπὶς ἰπιοτριςϑηεηις Αταῦ5, δί “οι βογιπεῖς π ν ΠΟ Θτιατη 

δγὰ ρεγινοδησμίη κυ νλυϊῇοςς, τοΔἀδιᾳισμυίῃ βιμδξιοπ! θ᾽ 
ἰδοηεαιΝ ἱξατα ὃς Εναίσηννεν Μ΄ νωνν δρίνίεμνο βορανέην ἕ 
αυϊάέ πιαποατε ἰςητοητια ἔς ἡνηυς ἢς ἐχρι «ἴα ἱπιες Βα. 
φυϊανυνη δι Οσηάζη Ὀομνίμί δὰ πνυευα ΣΟ  λτοπο, πε το. 

εὐποξεὶς Οταείς ςοάιείδυς ἀοεῖϊς, δεά οπιπίο νίἠετυν, : πιδτὲ ραΠπμὶς νεγίπαμο νοείδυε ἀδείεταῖα. 
εὐρ καάα (ἴς διείτις 18. ΔῈ πονῶν μολών, δι. σώματοι πὸ ὅ- 
νὸι ἰὲ αυοά οἰίαπὶ πη ει ὰ ράτεῖ εχ οο αιδὰ ποι ἰοτηίτατ 
ἃ σύμρτοι [οὐ σώματος τι ἑνός. 4 Μ᾿ ονμνὴ [νὴ ἔοτριν, ἕν δῶν 

σῷμᾳ. νυ ατὰ ἐπίετίς ραν εἰςυϊαπη τὰ ΜαΝ δὲ δὲ ἅταθε ἰη- 
τορτον που πιαϊὲ οσηύξηιτ. Ἀσρεγίηγυς απ 1 ἰη ν ΔῸ 
«λρηρίατὶ (ἐτήρταπι δὲ ἔδι τὸ σῶμ, τ1ὰ νιάο ζεῖ να πολλὰ ὦ τα 
γοπάξας ἀρίοἱμτς, ἐς Ἀπ ςοτυνεποῖς νὲ τὰ ὀσθυοττας, Ο- 

Μπρια νδνὸ ΜΗΦΙΒΘΥ6 τόνον ὑμῖν οἰ! ἤΜΜΙΝ [ἰμ}ν νη μὴν ἢ! μ᾿ 

πο μηρὼ νἱμ4λ 4 (ρνδπν ὁ χρφόι Οἰτήλ ἰητε  ςς 

οὐ βτοϊςα (μα οοηἰυηξειΠινᾶς φιαίοιτυε οἰ ΘΟΥρΡΌτΙΕ ΠΊγ- 
διώ ΓΝ ! 

" 1πΝ ΜΙΝ Τογρμεγμῖς ὃν σῶμα. [ἡ οἴτιντ οἰ Οἰνεῖδο ν- 
ἐμ] ζουρὰν ἤοτεηνμα, ἀἴαμς ἀεο νὰ ἰα γαθπι ΟἸμβὶ τθς- 

ις απ. δος ρῳτουΐλη νὲ το πάἀληΐοιη ἐχρυη- 
χίς Ἐταίηγα:. Ἐξ ρυῖο ταυία!επὶ εἴα, δι τὰ ἠξη!βεαρὶ οο- 
τὰν του ἀΐαπν αἱ αυοπίαπι ποι ροίπης ρεϊμνθπι Ἰοσυπε 
ἐπ Πεοϊοα οδτίηοες,  ειν δ) ἤδη (ξἰηδυηῖ, νοὶ] οὐ σα ἐς» 
εἰυητιυΐθυς τεΐρδιϊος Πανίυς ἀυρ] οι τατιονεῖν παγθοι μοί 

Ὁ (δ σεῖπες οἴϊς ἰοἴλαγ παπυνπι δὲ οσιίοπηηι, ημοηίλιη ἐουν 
οτἦε γατίο (4 που τας. ΑἸιετῶ ἐπα πε φυΐ ποι δόεο εεςοῖ 
Ν ΡΠ Δί, φυοηίδια «τὰ Ποῖ ἤπβυ]ε αἰδροίμϊε, τόνοι ας 

. Νιὸε φιαπευ μία εκοο επίομδοι ρας ὑρίοι μη νι ξάτοῖς: 
μινὸ αυο ἰηβεηνίας αν αἰηνοά τθινθετα, οὁ μιὰς ς ἀν ἐὸ 

Ὁ’ (οἱνείεα εἶδε γεϊἰφυριπορηῦν ὀρόπεσε. ἐξ 
12 ὈΟἰιφμ, ὁ ζεφμιονε, Ἐρείμν, Οὐ ἔδια. ααοζαγο ἰδ ἃ 

εἷξ Οἰεοτοηίδυυεημιος Ἀ]ιηἰβαύεην ᾿ 
: ῬΡ᾽ 4 



ΟΡ ΧΙΠ.1.8 Ἴς 

᾿ Μιωὶ ἃ ὁ Θεὸς ἔϑετο τοὶ μέλι, ἐν ὅ. κι 

ἥσθον αὐ πο τῷ σώματι, καϑ ὼς ἐσή- 

οἱ 

λησᾶν : ἩὐπΝν νον ὑὐραυο, 
Εἰ} ἰαἦ τὸ πάντα ἐν μοέλος,, ποὺ τοῦ,» Οὐδὲ ἢ εἴης οτυπία νηυηη}τρι φὺά Κὶ ἐξυντορννί «. 

σῶμα; οὐ ΠΠ {ππςαιυιν δὲ βίόγη ςοτριδὺ απ, ταρνηεὔγυδι εογριοὶ 
.Ν Νιῦ σὲ πιλλὰ υϑι Κάλη, ἵν 4.}..}] Νυης νεγὸ αλυΐτᾷ φυΐζ πγῷ-ἶχο δυὰς Αὐἴεν πιμὶια 
ΕΣ ὙΠ ἢ Θὰ ἐπε “ ΤΩ 

" [τὸ ἀχ δά- ᾽ “ ᾽ νυ αἶχῃ] Δ Νόοῃ ρΡοτοεί δυιϊξ οςυϊμς ἀϊ- ΠΥ ΧΡ 

ἘΕΠΘΘΙ ΕΠ " διμθαται ) " φϑαλμος ἡ ὠκβνο οἸ ἐεγρτῃαηπυ, ἴα 8 πο οἔειϑ. Ὁ χ ὄβωαι ὀμαα 
ἄουιν οι, ΑΡΡΟ ΧρΘΙΟ στν εχ ἔχω ΝΟΝΝ νκφα ) Ἰρυβ: δἰὲ τι γίυπι αρὺς γφάηρυϑ.} [ΡΝ πο μρδιρενιανε ναι" 
τοῦ τηϑρν ϑ λη τοῖς τορι, βϑιαν υ μδβῥεἐκ ἐχω. , Νὴ εἰϊ πῦν] νοδίβ ορυϑ, ἀρ ν μη α να 
ὑμα κι. ΑἸ λλα πολλᾳ μᾷ λλον, τὰ δοχουώτα),,, ἱπιὸ “ταυΐτο Ροτίι5, αι νἱ-ἰ..} φώ ἀρὰ ΝἿ 

τ ληυλοι, πα! ̓μέλη τῶ σώματος ἀϑενίςερᾳ ὑπάρχειν, ἀσητυγιηςτῖθτα ζογβοτι8 ἼμΒτ- υνάδιον εϑεινῦνα ἴθ ᾿ 
βαῖμαπει εν «ἰαωγκα)ά ὅξιν' τ τα εΠονη εςςἤάτία (μητ: νηβετνίογα βῇ βετεήμεις. 

ον υ τῇς ΓῚ Ὁ ᾽ ᾿ ι Α 
ἱπάνν ἐς δ Καὶ ἃ δοκοῦμϑν «τιμώτερᾳ ἐἢ) τῇ} 
ἑυχᾳυσιβαιὲ : ͵ ὡς ἢ ἣ ᾿ 

ἐσαιμευιυίενι δόματος, τούτοις τιμία «ἰδιοσοτέξαν 
Φεοο! !οηείοἴα ῳ Ξ ε Ἕ 

δετοι ας αἰδετϑερδν " καὶ τὸ ἐἰχή μονα κα μδῇ οὔ 
πείθει δἰ ὶ. Δημφσιυΐω σἷδιοσοτέραν ἔχει. Β 
διοιθδλιοείδθιις, 

τγειη ταν ᾿ἤπρυ]α (ρΉ]]ατῆπι, 10 
οογροτονῆους νο[υΐε. 

ροηλοδ: ἃ φις {πητί η ποδὶς 
ἱῃηἰοςοτν διηρ] οτοῖη ἀφῴογεπι 

ΕΡΊΦΤΟΙΡΑΥΥΙ ν 
᾿Νυης δυζοπι [λοις σορϊἰτιατμδ' ων με εβμᾳ Θιαι 

τηϑφῦνά Ὁηνδιὴ μὴ Α 

Ἐι ιᾷ Ριυιιζαιηις γηξόνα σοτ-} 7’ 4 [μκι: 
. δὲ, ἀνε τ ᾿ ἡ Εἰ 4μα ρβωιδήν τπηὲ τη γὰ ἣν βοποῖϊα οἷϊς}} δυο πδα τς δὴ 

ἸΟΒΟΓΕ ΠῚ Δ: ΠΟΥ Ι ΟἸΓζΠ1- 1 ἔρρει βοπονο αδνπάφη. 
τ οΥφηη οἰτειρνάανοεμ  (» 
4μα γηἢθ.6|}4 [με "πῇς, 

! ᾿ ῃ ᾿ αὐμηναμμογεην βομεῖα. 

ἈββιΑφμῥε ρα ν»,» ι . Ω ͵ ᾿ Ἀθόῆι ᾿ ᾿ "δ μαϑὕερι. 
ἈπΉμ εἰμὴ ον Τὰ δὲ δ χημονα ἡμδώ, οὐ χρείω ἔτ᾽ ἽΝαιι ηυα [υπτ τη ηοθὶς 46- χα Αἴ φῃςθα ἀκιεῆη ροῇνο, 
2 ἀςίΠιν δ΄ 79," ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς σιωεκέσασε τὸ σῶ-} |οτα γὼ ἀδξογέ πο εἰἘ ορυ5: δα ἡψέμίρς σαρ ττθ μὰ 

᾿Βεηάὶα δὲ τὰ ᾿ κ᾿ , [εὺ5 ᾿ ςοπειεπηροίαιε σόγρως,͵ [ ’  μ} ἐοτρι εἰ ἐμ ἀξε. ταπάι, πιϑεῖν Α(φιν τῷ ὑφεροιοῦτι αἰδιοσοτέραν δοις η-} [1 “Ὁ : ι ΓΡωΣ, Πα γ᾽ ἐτὶ εἰΐδιν ᾿ ΔΝ ΚΦ ΝΣ “ ὐδῥος εἰ οἱ ἀδογαῖ ἀιηρίίοτς τείρυτο, (Ὁ ρρμββ ουιμοτξ ετύκαι 
᾿ς πε δος πνοάο μέ. Νόδοῖε ἃ ἩΥΦΗ,, 

- τμτοϑ πε οί- 
βιδε τοι οοι- ' 
ἐδ πνεῖ ἵνα μὴ Ἢ ἴσμα ὧν τῶ σοίκατι ; ἀλ- : 

ςς δὲ ἐδορι. ; ᾿ -᾿ 
416 οδιίασαι, λυὶ τὸ αὐτὸ “ρ ἀλλύλων “ἰοραμνῶσι τὰ 
Ψι φιιδύν ἷα ᾿ : 
ἐπιρᾷ Πι ἤο- ΑΘ λη. 5 
πεν (εοῖ 
ἕπι εδιϊάςεα 

ποτυηι βοάν» παῖνχου τοὶ μέλη ὦτε σοξ ἀξζέτιι ἐν μιέ- 
ς ἐοπάϊιϊο, τὰ ἢ : 

τλθῃ αἱ 6. λρ(γσνηγαιρει παᾶντα τὸ μα λη. 
. πηι] ἤἥπι ςορα . ᾿ ᾿ 

λλιδ, ςσπιπιθ- 

ΓΕ 

στῆς [τ ἀπ ΠΠπΠἀϊυτι ἴη σοτροτς, 
(εὐ τερτα ττἰφξ (ΟΠ ςίτα Πηὶ 
αἱ. ὕτο «ἱ}18. Ὗ 

Καὶ εἴτε πα δγθι ἣν μέλος ἡ συμηοι γι 86 . Ἰτδηῖε ΠῚ Ἑαὐφωοά Ρατίτον 
͵ Ἴ νηυμι πλσΌ ΒΥ Π τι, σον ατίτη- 

τὰν ουγηΐα τη τη δγαιπιο Ποιὸς 

. ; ᾿ Κι βοὴ βὲ [ήβνα ἰὰ 
ἐσγβονε, ["4 ἠά ρ(μην ΓΩ 

ὀτᾳ. 
16) Ἔἰ βφωὶά ραν υνῇ 

"ναπ. δγηνν, ΠΟ ΠῸΡ ΦΕὐ μην» 
οπημίᾳ πηςεγηῦτα: ἤωε 2». 

Ἰρλέην νηνήν πιεηνέγηνν, 
ΑΙ Ποῖτασ νηθιῃ τηεπιδτυῃ)}} [(σηζανάοιε οπνηῤα πιο 

᾿ςοπρταιι ἄταν οπιηΐα παιδιὰ. ἡ [75 ον ᾿ ; ΤΌΤ γον ῆι ἐπὶ τοῖο. 1 μῆς δὲ ἐξ σῶμα Χριςοῦ κὴ κιέλη 17 τ νοτάρη ἐαἰεεις ΠΣ ΤῊΝ "7 ϑὐνδι αν ἰνενόμων 
ἀδιιιτν ἰποδ. ᾿ 1γδε πιο Ὀτῷ ρατεϊςιατίτη. - Ἔ ἐπὶ εν ἴῃς ὧὐκ μόρρις. ἀν ) Ρ (4:10 ΟΥΤΩΣ 

3 Βάφα ἄδο- ᾿ Ὲ 
ἄϊειυδον ἴδ ἀυίσο ἈΠ! Θ κου. (οτἐπεἰνεε ρΡΠ οδτ, πιο θη εἰπε γείρ( ρειδβρί οἶνος ἀϊυοτῶς οἵϊε ἑϑηδίοποι 
δεγυς ἀπιδιείοποΡούοεηι αἰ ἐλ τῶ δἰ οενίοι] ρους πιάτα (Β λείτδες οΦη ἢ δ] θυ κυ! 
4μαὶ «οηἴοσζαηις ,.. Ὶ 

ῳ Ν 

18 Νῶ αιαφννωῖ φί, ΑἸΙδί ἀν χίπνυρ, 4] φιιοῖίος ἤδης 
Ρατιϊοίδαν ἰρεθγόνητι ποθὴ οὔϊε τρίβους δὐυεηρία τ, ἰςὰ 
ἀγρυ πυεητογιῆν ἰεγιοιη οδηςέϊοτο , νε Βοος ίοςο δι νεγί 2::. 
ρακωι βιρεδην,ν ἔκμ τον δ Ν υἹς Δὰ νοτθι πη,» παν.» 
“μοί ον “ιν, αυοὶ ἀυγὶυν εἰς ρτορτοῦ ρυσοδάσητα ΕταΐΩ, 
Μνω ἐᾶσεινν. ἱ 
“11 Υδα μυεῖβ ἀμιαην, δις εὐ δύαπη Φῃ,διο. απο Δυτο 

νἱ ἰΠππροσηνρείδας Αροίοίις ργααπείογίδιις φοηὶς ρια- 
ἀϊτοὺ κα αλνοε ἑάειν ἐρέδεϊοτεν ἀείρίςαχί μαδεῃτυτ. 
᾿ ΑΙ ῬΑΝΘΗ λον α μᾶνοον. δ ς ἘΓΔίπηιΣ Υἵ ρυᾶνλον ἀν , ' 4 1ν : 
εἰετές οὐννέδεοηοἢ Ροείτς αυὰπι ςοιπρατατίοηςηι, νυ"0 ἣΩ ὙΥἤιηρδας 
δλτά, Δαμμϑαν κι. ἢ 
οἰ ηβνδοβεόνα, ἀἰϑοννέφερμ. 1ὰ οἱ οἰοίξπ Πιηαγιη ἃ- 
οὐ δόλπεπι,, ας γγοίπάς ριᾶ ἐκτετίο αροπρα θα Ναάτη 
εχ Βητοοούξητο ἰητοΠ Πρ ίευτ ὀοηίξα μος. δ' ὁ νυ ζοτίητ,ι1. 

δεδίυ ἐτία ἀοπᾶ Πιρετοίζο,ντ πδανς ἰηυἱάϊε, 
νη "ο4 ἀσςοροίυηι ριο τρλη μι εὐ} ἐαὶ ἐδιίοης ἀὰ σΘιμμνι ἢδιη γο 

--»..» 

. Ξοηΐσγλητ, την αἰΐση0} βρ ΠΠλτὴπι ἤθη οπιηία ἰάθη ουπάϊ, 
αμαιὴ αἰ υά εἰς πδηυς, ΑἹ υμἃ σου}" κα εὰ ροάϊς οἰΠοἰυπιΝυ- 
φιλιὰ Ὀαηρατὸ, ἀρ (ον ἱεριτα βι. Ἐταίιτι. Εδινάφιν (ἰϊειημμάκμο 
ΧΕέΙΉΗΙ. ᾿ 

5. 16. “μ4με, κι, Μυϊσαῖα ὃς Εγαίῃη. ΞῊ γε ἄπο λας γειϑὰ, 
ἈΟΙΠΡς σμωεκέρασν ἃς συμπάη, ει ξΟρυολτυΣ, ΠΟῚ υτεΠΊ μὲρι- 
μναΐδνν δὲ συμίπάαςιγ υἷὰ ἦνα ἔέρεῖψῃς ὉΡοιῖοῖ γὐηὺ τ κενοῦ ὡς 
Ρτοιπάς ἰορ ες σνμηάφχη δὲ ϑυγχαίν Ἐφ νετὸ τηδῖο καὶ δι 
ουὗ Ἀςςἰρετο,εΧ Ἡερτφοταηι ἰάοεϊπο, φυὶ ἢς αιοφις ἔθνη 

Φ δοιηρ διἰεν νη συμσάεχοιν οηάοϊεπάϊ 
νεῖθαπι; 1,ϑτίηἰς αἰ Δ} ἀπηρλέυε φυιὰπι ἤπιρίος ἀσίοτε Πφηὶ- 
βώκς. νυ ΐξατα δαιθατὲ, Οοπηραμνμομων, δὲ οτίάπι συγχμίρειτνν» 
φθμάνηι, Ἐταΐτηις, 5 πον  διΐμημων, ἡοπ πταϊτο ἐπεί», ἢ 1Δὔν 
πάτο αι ρεξος. ἈΑτὸ φησι Ἰοραν ρατὶ ἀδίοἰυτὰ ροίϊιιη 

1ο, ἐῃδινχήταυ αν ϑοσὰν Σά ρυσριοῦ (μα ἀδίοόξιν ἀ νη! ἰι. 1; Ρ9, ̓ οἷονο μα «τυιοίαη,,, Φ βὔσηνν αββείναν, διξέξννη, δι. 
θεσαν, κο ἐς 
4. ΑΡοΝϑνιΝν ανρ ἰννρῖν εἰνονιοβονίνννε τί ἀδῳμυνοτέμρνν σῆρι- 

ἰδεῶν. [ἃ οἰ, πραίοτα Πυάϊο τες πνεϑ. ΕΠ ἐΩ  δίρίεἰτάιιπη 
ὁγηλπισηταπη ψσαυ 4 τηοισίδην ἐδ Ἰοέπεις τορβφηθαι ημἀ 19 
ταῦ ςαυ (αν ἰἀτὰ ρατεῖ ἀρὰ Ἠερτδος νοσαδυΐαπι οηο 20 
τἶδινι νο] ἐκ Π16 γεσςερῖο βρραγεξ 400 Ἰυδαμνιν ραῖγαπι δ’. 
πιλίγοι! ΒΟΠΟτάτοι ᾿ 

Δ4Ὰ Διμν, δι} αἰὲ γόννε Αἰ] ἀπ ροον δας εηὶπὶ ἑκα Ἰος 
Ἰαςὸ «ὐπινσάϊια σα  εαν) φιιλη! με Νετὸ δέ! Αὐτεπι, 
Φυνονοιβόνην ὁ διωενέενον, νυ Σαῖλ ρεαροίειθηε πὶ σι, 

πεγίεχιε: δον νας νὰν οἱξ νὲ πιιϊεαν βμεῖοι σατο τοι ρει. 
πιζηῖο ἐπ νπυπ οουρ ἐδη έν ἀξελαγοῖς ᾿ ᾿ 
ι ἡ δέμῳ [εἰμὶνα βοιγὺ αὐτὸ μεριμνῶν. Η εἴν ,ά τοιίυν 
ξογροτίε φοπμηράυπι δὲ ὀφηηιαμοηναν μοι ἀναξείθηεν 

εκ 
ι 

ἡ 

Ἔχόγηλτιτ, ἃ εἴξ κοσμεΐπῳ. Ἐξαίδηιν αἡ νοιθίπι, Οἰονίβεθων 
“υὶρ λέα, ΟἹονῥδιων,αΠ πγεηάνπι Πος εἴξ ᾿ἰδεδείοσιιη, Εγρι. 
τριϊδι  α εἰταην ἰνῆς Ιοσιπη [οαῖε ἰκενϑων χαίρει δὲ παρα ὀοίΐεια- 
τ᾿ "γον χιϊρε: ἴτας ράυ]ο Δητὲ Τςη νίταν σάρχρι, σι μγάσχοι. 
"17 βᾳνεενὶ οἰην ἂν μέφρις. ἸΝΔηγ οἵηπον Ἐςε εἴα ρει τ. 
θοπὶ ἀἰρεηία ἀϊιετία ἴμης ναίις τουροτίν συρηῦγα. αἰ ὰὰ 

. μέργις ἀςξιρογε ἰἰσεαῖ ρτο δ ἐῥίριμς Ηἰ ἀΐςας, Ργο ἐς φυίίσψιε, 
αἰπητι πῇ φιΐμυε μεὸ πος Ἀι οὐ δοηΐο τριίπεγο. φὰς ἢ η!ῇ» 
«το ρεεφἀεπιίδι» διίξαιιδιτίϑυν ἀοςοπιπιοδαιίου ἄς νὴ 
τῷ ἃς ΑΙΔΌΙ ἐπιδιμγου δυο ρ]λευς. δά ταιῖθη ἐκ μέφις 

᾽ τ Πξοιβοκείοης Αἰ ἰδὲ πινμιαιῃ πγοπηηι Ἰεζονο ψυϊῷ. ΔηΡ 
ὀννὸ ἐα πονηνὺφφ, κρὶ μέλη ἐν μόλοι, γὲ δε δὴ ερίε Αἰηϑγοῖυν, 
4ιαβ ἀίοαν, πγεπιϑσὰ αἰϊα δὰ αἰ ἷν μεράφητία. μαυτμς οσηπος 
χὐϑῃι γἱηξιΐα, ἥ 

4“ {2 

ἐμινέφεην [οἰβεί!α βηξημοο. 

ἉἈῸ ὈΟΚΙΝΊΤΉ. ᾿ς 1ξ8 

οὐδ μδ ὁ Θεὸς ὦ τῇ ὀλκλη-138} [Ἐξ αἱϊος φιίφεπι ςοηῇι- 58} Εεφιβανηνί ἀδρο- Ἐρμεί αὶ 
τὰ οἰ μδ ἔϑηθ0Ὸ τ ΥΣ τοῖς ᾿ουδίπ Ετο εἴα, ρεϊπνὰνη {κέν μα οί βαρ 

ὦτον ὑποφύλους, ονύτερον τρ69- πῶσ; «Αἴροξέοι.ν, (εάν ω ράχιν δυ- Αροβοϊος, ἀείηάε Ῥτορεῖαα, ρει βιαε ενιήβοέγονε!. 
φιτας τ τον σδι σκαλοοι ΤΉΤα ; “ τοτὸ ἀοέζοτγος: ἀεϊη ἐς φο"6}-- ἀφινμάς νιτενβφ 7) φαλὶθ (ὦ 
»" ἡ) 91 τὰ χαρίσ μῶτα ἰαμάτων, αν τ- ἐμὲ " Ὑιτζυῖος,) ἀεϊδιάς ἀομᾶί ΣΕ 

λέψις, νήσοις, ἕρη γ λῶος ὧν, (ἀπατίοηυτη» ἡ Ορίτυ]αιοη 8» (αεῥοηαι , ζΗϑενηαῖλον 

᾿Ουδετπατίοηος, σεηςτα 11η- ἐωυυυι, γυίων 
ϑυάτυτῃ. 

Μὴ πάντες σόςολοι; μὰ παᾶντες,τρο9-
 . 

ὰ ἢ “ ἡγ 1 Νιεμανϊά ΉΉῊΨ ΙΝ 
ἡ παντί σκοιλοι: ᾿ ͵ τς - [Α9᾽βοιππωπηρίά πῆτε, ΡῚα αὐ λα δανάμοκιμὶ ἐν; ἫΝ ες Νυπὶοιήηες Αφοῖνοί! ὃ ἤυπὴ ραεἰνα νην νι 4: τ τε 

3 οσπλΠ ΘΡΓΟΡ ες ΘΙ! ΟΠΊῊ 82) ἰδίογεν ὃ μηνί αὐτο 
Ιϑοδοτεςὺ οι 1 Θὃθὃϑὃὔὃἷὃῷὃῷὃῦὃ 
Νυπ οὐμπος ςάπητϊ νἱγτυτοοὶ ᾿ ὙΟΜΝΝ ὑμρμαι ὥρια 

ξ τ Δυφηὲ ἐμΥ̓ ΔΗ ΘΗΝ πη" ἢ ΟΠΊηο5 ἀοηυ!ἢ μαῦςης ἃ ᾿ βαληαθε ρει μοῦ 
πατί οηυπιῦ πυΐη Οπληο5 ΠΠραΐδ᾽) ὁ ἢ νγαμνφωίά οπηνοα ἐμμαν- 
Ἰσφασηταγ δ σπι ΟΠΊΠΟΒ ἸΠτΟΙ--] ἰρνειάνίην Ξ 

ῬεεΙαΠειεὶ . - ΤΜμΜ]| «ειονί νη «οἰ θαι ΑΛ πιρ ἰοίσι 
τε δεά δἰείατς ἄοπα ροιῖο-Ἰ" Ἰ, ναιαννοίιεγα δι «ἀ. δε ἰκυϊάουίλα 

τ. “Ἐτροτγτγὸδ'ϊτεγ δά ὀχςο] τη- Ἀπὶ ἢ 
τίλπὶ νοῦδΐδ ἀειηοηίντο. 

ἠσματει ἔχουσιν ἰαμυίτων ; μιὶ ποντες 

γλώοξαςς λαλοῦσι ; μη πάντες σδηερμηπ8ο 

᾿Ἰάουσι, 

᾿ Ζηλοῦτε δὲ τοὶ χαρίσμκριτα, τὰ κροίτ- 

“να. Καὶ ἔπι κατ᾿ ὑφρθολίω ὁδὸν ὑμῖν γι 

δγίκνυμι. Ϊ βρης εχεεϊϊερίονενν αἱ 4} χει οηθαν 

τοδὴ ἀεπιονδῖτθ. ὀ ὀ ἠ ὃς ἰπυϊἀδηιὶᾶ 
’ ᾿ 'Δοεέι, ρυιὰ 

Κιφάλαμον ,γ- χατὶ δε διε ΐ: : ᾿ ΟΑρ, ΧΙΙΠ1. : ΔΌΑΟΡΤΙΙΣ δὴ εἴ βοιϊεῖα 
᾽Ψ ταῖς ̓ γλώοσαφ Ἷ αὐϑρωπῶνι 'ς προς Βοιηϊηιπη Ἰοαυλτ] .  (ἿἹ νη μὴν ἰνοηνένιμην ἰο- νε} ὔδιοε 

αυἰθυίφυς ἀο 
Ἰφηναν Φ' ος εἰονμνν, ηἰς τυ δοάς,ας. 
εἰαγ άμενε ἀπέεην αὖ "4. φιοϊπὰς οἰδεῖ 
δεάπν, [αξβον βωνο εἰμ αι ἰδιενηθας οαιξ " 

ὕπάρ:, αὐ) αἰ ἐη- ᾿" ΉΝ 
ηδέπσι εοηιξ ἀδπε 

λαλῶ καὶ ΤΩ ἀγγέλων » ἀγάπίω δὲ 

μὴ ἔχω, γόγρνα χουλκὺς ἠχῶν; κα χύμδα- 

λιν ἀλαλάζον. ᾿ 

"δι ὅτι ἀτωῤνὰ γ (βιαγίταιξ 
δυϊει ἤθη παρ οδιη» ἰδέζυς ετπὸ 
Ἐκ τοίοπαῃϑ γ ἀιξ Ογγ αἴ τὴ 
εἰ ΠῚ 6η8. ᾿ 

Καὶ ἐαὺ ἔχω φορρφητείαν, καὶ οἰ δῷ ταὶ ; 
ἱμυςηήρμα ποῦντον καὶ πάσαν τίωω γνῶσιν. 

χῃ ἐαὴ ἔχω πᾶσαν τίμα) πίςιν» ὥς ὄρη 

: ᾿ ρΡειδεό. 

Ἐπ Βαδοδιῃ Ῥτφρετίδη), δι λ Ἕεβ βαϑμενο βνο ῥε- τῸς ᾿ὐκὰ 

ἱ Ἰὰ πον τάπεν σ᾽ πομενὶην πον ρτῖπιο ἰθοὸ Δουοπ τ τγίζεγα Οπηηΐα, Οὔ- ιν, ἀἰεεῖεν οὐ! τς ουνηΐα, (0’ οπη Εν [{ἐεπ- 
πέπιηας ςορηἰτίοηςαι ὧι ἢ [8- ν ταβδηιίδτη 

μην :Φ' βϑαθνεῖο οπν νι σνὰον οχ δ 
ἀεπιοηεδι, 

ψιδά ηἰΠ ἰρία ἰαιειιεπαεῖς,"ε)} ἀδοιηληΐα ἀοπδ ἔπε ρεὸ δἰ 10 οοτδαν Ὧδο, ΄υο ἅ Ρϑει ἱπι ἴῃ ἀαξείοης ρισδδι, ραε τίσι φεδπὶ διξυπιεκιὸ ἃ αὐ β. 
μεἰ!αυδείααι απ πὰ ἀοπὰ πη δὰ Ὁ οἱ ξἰοιίδιη δέ ΒοοΙ οὔκ γε ται σπλνντ δηκὲ ρεόθδι {7 οηἃ δυῖςπὶ ἢ πἰἢ δάδι μαείτανν Π0]Πυδὶ τοαυπὰ νὙἱαᾺ 
ἰάδϑηι, Σ .} 

' 48: ςατοτῖς ρεαἥλης. Ῥοτείξ δυῖοηὶ τυ νοΐ δά εος ρτί- 
ε ἄρτου εἰϊς ϑιεεαπτατουδιίπιοά! ταπιςα ἀριιὰ ἰάοπεος εἴπ λείπῃ τοίεττὶ, υὶ ἐχτεαογάιηατίίς ἀοηἰς εγαπῖ Ἵγηατὶ, δι ἴῃ 
(ηριογές ἱπυςπίαβ. ἸΝΑΠι ΡΟ δούτνρρν γε ἔπειτα, ἀιζεπήμι πὶ ἐΐφ ροτί πηι [δ] Ρἰαςοθλης, 4υα Ἰῃ πτὸ τα εἴδηῖ άπ 
(ιεγατννιξ δὲ, ΑἸΐος γεγὸνε οοὐἤδεέοτοῖ οοηδει!!10. 5. τΑῦΠ]Ποτὰ, πες τἄπλεῖ πηλχ νίως, γι Ππηξιυάταην ἀοηιηι: 

{γ ημβεδιωώμει. [4 εἴνν4α] βυηξαηταν βουϊελῖς οὐσα» νοὶ λά γοϊίφαδιη ππιἸτἰτυϊάίποπη, πη ἴνος ἡρίο αυσφις ροςίλη- 
ἄχταπι ἡἰϊατιιαι νἱττυτυιη ἐς φυίδιις ἀἠχίιπας [ἀρτὰ, νοτίαν, τεπτ, δι ἀυπι ἴτας Αἰ αγ ἐἶας ἰυάίοιο Δἀπύγαταν, (σις ἴῃ νλα 
Νερυς οπἰπη Ἰυῖς ἐς ἄοπο ἱρίο ἁϑίτυν πὰ ἀς ὁ χε" μας δὰ». τίας βιίλίοπε Ὑ]ττο (οἰπάσητεπι, νυ ]ραῖα, ὐδενοὶ “πιληϊ, Ἐπ: 
πὐπϊπτατίοπ ας μη φάτυσ  νεϊυτὶ ααπὶ Μαρ τατα πὶ ἀϊεὶ- Ξ τάίαγυς » δεξβαποῥηὶ. ῬΒοῦυς ΔΌΤΕ. ἃ. Τσοάοιίτυς ζυλούτῦ 
τον εἰπὶ αι} οἴξ ἸΏ Μαφίβεατυ. ἸΝοιδηάιιπι τ ἡ ἀςορίιητ ἡη ἀἰςάπαὶ τηοάο βεῖϊα Ἐχρ] δῆς ρὲγ ἰμτειγοξα." 

ν 18. Ἐκαϊΐου φεϊβενν ἡ οἦ ῤ. Ηἱἷς ἠεςεῖϊς εξ δηαπτᾶρο- 

μὐπελάπηϊπἠεγατίοποπν ὁ οηο δλπατίοηιμαι τυτίις ἐβ τἱοηοηη ας ἀίοας Αροίόλις, Ουρίτις σχοοϊοτοῦ τὴ αμοπιο- 

υἱπκέηψις ἃ Οὐδογηδίοης, συ! αὐ άςπὶ ἐφο οτάϊη ἀο νοδίᾳ Ἰίσοᾶς τὨΔΧΊΠΔ ΟὨΕ1 ἰλυάς ςοἰἴζε αιηδ ἰοὔϊε:ςϊ εηίηι 

ΠΥΡΆΝ ἘςεἸε ἰλςαιι τεῖθυο. ΦΟρμμϊαιφηε! φῶτ. ἧς αγιϑὴ δ᾽ ἔρλονντ »Αὐϑὸς Ἡεβοάυο,νε δος ἐξ ἰαδᾶν Ρῖο. 
νϑμμ Π γοοατ (ορί ποι) Οἱδοοροσυπι δὲ νἹἱάιιλέιπι πλ}- σππηὶῇ φά βιχιγδῶη ἐς «ἰλατίτατς τγδέϊαεοήειι. Νεαως γετὸ 
ηἰδιεία , ραυρετῖδυς δὲ ἀβτοτίβ [ιὐ!ουληάϊς ἀεί ηατογιι: Τ5. πνΐδι μας ἰςητεπεία αἰ] οεγει, αὐ σπιηςς ποτ ςοάϊοεν 

πρρρτοῦατο ρου τη Νατίδηζεηί (οητεπείατη 40 τα οτατίου τερὰρ πατεητφυαπηηε ἡΠλπε (δαμυτις 5 γτὰς ἰπῖεγρτες γοτα 
ὑὲ φο δ να ξίαρν αὐτιλόψεις ἰπεστρχείαξιι; Φενφασίας, δέ κυβορνὴν τοτὶτ, Ὁ ἀυ δ οἸενκἀν ζυλούεν. {ε; βονιφρὺ ἔτ. α] υίη.- 
δμῃνεμαγγας. {Ουθερνκιδουεν»κυζερνέσνς βτερογίετον ετἰαπι νυ  ατα δι Ἐγαίπιις, Εὶ αἀβικ λἰτί πν οδίξιυνέ. ᾿ 
ταπὴ ογάϊηοπι ἀδοίαταῖ, αἰ πείρίιος ϑιροϊτία Εςοϊοἤλθι. ηιν αἰ εκ. εἰϊενιδίαηι, κριδ' ὧν ορζολίω ὁδόν, δὶς εχρ Ἰοαηάνις ηγΐ-" 
«α οὐἰοάεε οσάητιντ 4} ἀιχίτηυο. ὗς 30}. νἱδεῖυγ ίς ἴοι», ντ χδ' τεϊλτίοηςπι 'ἀφείατει, πες τείξια- 

{σι νιν ἰδ μαναηνν γγύν γλωφσοῖν 1 αυϊουίααπι ἐοάϊεῖ δι! τατυν λά νεγϑυτὴ νλίκνυμιγίςὰ δὰ ποπιϑη ὁδόν. σάτα δι ΒΝ 
Ὑρίαίς εὐϊτίοαὶς αὐάίξυς ϑνρνρνειαθέρην [ειανκην εἰ ἐρο ταίτηνις, δχοεἰϊειείονενα υἱαηνῥτὰ αἰπηίτιτ γε Ρἷεπα 1 Ἰσουτίο 
μεμεκιγκφσών. 5ὶς φυιοηὺρ ᾿ορίς ὅς πες ΠΡ ΕΤΑτμ, Λανθγος πίω καϑ' ὑσερζολίω ἐδόνιηεαυς ΒΑΓ] Δ[]απείου ας τεῖξ- 
ἔμ δὶ (ηὲ αυλπι ποας ἐῃ τως ποίει ἐρ ἰϑνὸ, τες νει οι δείκνυμι γϑσυωι ἐχροηῖς, τὰ κωϑ' ὑ- 

ἄφηυδ ἰῃ ὅγι8 πος Ατλσηδδ ἰητερρτοτατίοης ἐμ ἃ 6χα 5) αρζνλί πρόπσῳ, αιαῇ νἱ Δεἰίοοι φυδ' βοδέα ἐπυθηφεαῖ τεὶρία 
τὐινλεπιεα δὐθοίεπάυπι ρυτο, ποα τηοδὸ 4υὶὰ (ιῤτὰ, νον πυπαυδίη ροπηι αὶ ἐλαηταῖο [οραιληὶ : ἀπ οἀ οεγτὰ γοτυπς 
το, δε λρίτο 14, ἀϊ τὰ ἘΉΕΟΥΒΕΙ Ἢ: ὙΠ τη ὴ ποη ἐδ. ν 

4 ἰῃ΄ ἐεὶ υᾶ (ξαιπτυ τ, γα υίμυο ἠκφηϊαῖπι Ὡς 
τς ἢ ΙΝ ΠΑΡΥΤ ΧΙΠΙ 

40. Ατωρ υἱηνμνδεωάμοι Ἀλεῖγον ετὶς ςοηἐπιϑίο ἤ]ιος, ἡ τεκὶ στῶσοος 
πιριποτασι(γε δῃμοτατδιοριιάσυν μοἰεγ)νηλ οὐ ρροχ πὲ “ΠΟ 1 ΚΙ κδηκείανωνν, κρὶ ἀγγίλαγ. δὶς ἰπταγδυπι ρες Ἀγροτ: 
ἐουΐεριεηες τρίφται δὲ νεθυπι ἔχρνεν,δὲ ἐπίετρτατις, αν, θοΐσυ Ἰοφυίτον βάθλις εκ μγρϑι ΝοΙ, πιεχίυα Φιπρβαίεοε 
οἴθθοε ροτείξατίονε, αὐπὶ οἴππες ἀοηίε (λυρτίσπυπι σης ρδυίαιας (7 ἀίοετοῦ, δ. Πρ βυαΣ εἰς πὶ αἰϊημας Αὐξ οἸούνπι, ὃς 
Ῥυά εἰ) ΘΥ τλΒ ἀιΓ6πὶ ἰπταν ρτϑι φυειι ̓ηἱοίεφυον «οηνθο, εθὸ ἐδ τεπογειηηδαυ θη} γίεγει « ςοποπιοῦνπι ργοχὶ- 
ἀδιυιὰ ροιοίκαιει μετ ρου β γαιϊπ ἰαιεγργοίδαιν, μι ακαγ. τοὶ ἰά νογὸ μι ΗΠ ἱνυ4 οἴει φυὰτη ἱπαπίς δι οὐἤτεβεια ]ο- 
ἐμ μμϊμε:. ΩΝ : 5 φυλοίξαε, δι ἐν εξ γροιδοῖς Ἀσπη 8.99, Ὑρὶ αμυτ τὸν ᾿Βι. δε αἴοϊανε,ζοκοῦον δὲ, γεὶ ἀτδοπεὶ Πυάίο [εἔξαιτι!ι. οπνοε οτοάταβ ῆιπνπιαρ, πού αν δε ἐπ βπιαν πουνπαῆει, αἀ. 
πλιὰ εἰ ι(νι καρίες ξαιεπεὶ ΜΔΕΠΙΟΝῚ εἰς φοτ πνιτι ἀοπὶς ἀΐεις αἴ Ὑ]1 τος ςτεατα, [τὰπὶ Οδ δῖ. 1.8. νι [ἢ ἐς πια- 
δή δια ἐξυάεῖονος 4νἰδυο ἀπιεῖος νικας ποοί εἰ ἀδεεῖς. [2 .ΑὉ αἰνε Ἰοχυίτυτ, ἤει ἀἴψιις λήσο αν εν ἔτπιο: 
γῆ τὰ ἀδιυυαι ἑα ρα σίμιο Ῥχαιίο δία δἀπνταιίοπε ναοῖς, ἤπ ἐς δοηίεμη τον ποι «Δα !ς ἰώ γεαἀίοατίο. Ἀ εἰἰπαυίευ ε 

Ψ- υ 
( 



Φαρ ΧΙΠ, Ιόο 

) 

“ 

ἘῈ ᾿ . Νὰ 

ῬΑΨΥΙΙῚ 
φοτηράγατίο παρ ἰ5 ΕἸ αχ, Π ραγεϊςυ]2 ΠμΜ τυ ἀἰηΐε οημι. 
ταῖυς. φΤ ρεδενι, ἀλαλόζον. 14 εἴν, ἰποοπάϊειι πη ϑέξοῃ. 
βιωμπιίοπιπι ἐἀεης: δ τίονατο ἀεάμᾶο δῷ ἱησοηάϊτα 
νοῦς ἀλαλά, ἱ]ὰς Μετ. 48. ᾿ 

εκ μεσ σ ασιισσοκακε  πασαυσ συ ϑισυσσαυ σπκονο χουκυπουωσπασοχα οὐ πραΝεσο σον ὐσσπευνα κε υκακ στ ερδδύπεσεν πειθο ἡασαοτα τονσος τ ἘΑΙΝΟΝΝ 

μιεϑιςείνθιν , ἀγοίπίωυ δὲ ῥιὴ ἔχον, οὐσδέν! [Ὁ εἀτι΄ τοῖαπὶ βάεπι » δάσο νι 

ἘΡῚ 5Τ. 
ετῷ ἰ4 φυοίυς ἀϊξλυιη εἴϊε τι ζοκικίν ες μγροιβοῖ ε νι 
"" ἱηςρτὶ ἄπτ αι πος Ἰσοο ἀϊρυϊλητ ἀς Απρεϊοιιπι 
ἱηρυΐο. 4 4 χρλκός. ΨῸΪΡ ἅτ. εἶνε δι ὡς χμλκὸς, οη΄: 
ττὰ βάσπι ΟΥοογγ οχο Πρ τ πη. δὲ σογτὰ γέ εταγ παρα 

πἔβάξ, ἑεφυι πιοηροι εἴ.- 
Μοαιὴ) 10 ΘΜ. ῃπιοηῖοδ τγαπίροπαιη ͵ εἰιατίτὰ- ἐμ μρνανν ΓΙ 

τε δυῖοιῃ ποη Βαδοδίῃν ηὐμ}} ["Ρ κθμετο αι ἤιη, 

καὶ ἐδ μήδο μάντα χὰ ὑπαίθον: {{{π| ᾿- Εἰ β μη -- - - . . . ͵ 

τω ΤῊΣ πος δὲ τὸ σῷ ΡΟΝ 9 ἙεΩ͂ [τυ βι  αείαν ΔΗ Ἐδιῖερο } πρικίμραρίτρ πος μξᾷ - 
τὰ μρὺυ » καὶ ὁ αἴϑδα Τὸ συί(α μον) Ἰοπγηΐα ημα πη (ἀρροτυητνϑί ἢ] ἔοι πρραε, τ δὴν ς 

Ἶνα καυϑὺ σῶμα εἰγωπτίωυ δὲ μὴ ἔχω, ἰτταάδπν σοτρυδ πηοιιπν" ντ σομην-] |φογριμευπεηηνυι ῥϑμα 
ΜΝ οὐδέν ὠφελούμαι. δυγατ, ςαγιταῖοπν αὐτόποη ἢά-- εἰρανίῃφμενν φημ ον μη μα 

τ λι δ ον ᾿ ν ͵ Ῥοάπγ, δος Πἰ ΜΙ] πὶ ὲ ργοάείμ, δ νερο εν ννήϊνν γιοάεβ, 
, “Ὃ « . ὃ Φ . τ 

ταεᾶτι απο Η ατοι ΤῊ μϑιχροφϑυμθι, γρηςεύεται ἡ) 4}. : δ ὐμλς Ῥατίοπτὶ εἰν ἀπί πιο, 4 δ άιεθ τὰ φύυονς 
χ ςοπίῖ »»ὔ ᾽ ἣς :2, ᾿ ’ δ ᾿. : . Σ : Ν 

μοῦ οοπίραια α΄ 26 ΠΉ ου Φιλοῖ ἡ αγαάπη,Β περπεροῦ ἐ- ᾿ ἐν θὰ ς οἰναγίτα,ποη ἱπυΐ-ἰ τδ ων, ϑμηρακιϑ 
εἴοης ν Ρατείαν σι οὐ φυσιοῦται, ι- λγ τα γ ΠΟΩ (36 ΙΕ ΡΟΓρΟ- 1 ἰρρονινοο νηβαιαν, 

ἐκ ἐπε επεηις ἈΟΝΝ ΠΡ ταινηοη ἱπθδζωτ: Ἂ 
λείοιιρι,, Οὐκ ἀχημονθι, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς.) 5]. ΝοΩ Δρῖι ἱπἀςοοτὸ, πῦ αυα- ΙΝ 
οἶδυν φίδαν οὐ ͵ υ Η -ἶἯἄἶἢ ψμν- ὶ 4947} 4.4 {Μ4 {μπὶ πὴ Σϑμοξὶ οἱ τκοξιώμπτ, οὐ χοίζντᾳ πίκφτ ἐὰνφις ἀν μοὸ ναρείδι ἔζαξαι τς εἰπα ἢ) εὖπὶ ΧΟΡ, 3 : ᾽᾽ την, 

ἀρὰ ἤε ρ Ἐσ.. (1.}}.. ἡ τὴ ἐς Ι Ῥοη ρϑιιάει ᾿ηϊυΠ τα, στα-ἰς ἢ οι φομει [υρενὴ ὑ χαροι ὅ 21 τῇ αἀσικίᾳ, σὺ ει] ὅ 8 8, σι8-[ ς} Νοηζαμάει [υρετίαὶ. εἰεῆᾳ πο τλα χωρ ἡ 7) σνγχολρ ταϊλτας διτειη νοτίτατί: 6 ὁ βαιννεανειοοηραμάσε ἀμμεν 
εὐτι να} 6,44 ἦ φῇ ἀληϑείᾳ᾽ Ν ΤΣ νδν ὁ τὸς Η ᾿ σνενρεφδὶ 
ΗΜ ερβ ραν ΠΡΟΜ ΘΉΣΣ, ἘΞ ἬΓΕΥΤ Ν᾿ ἢ Οὐνηΐα “τερίτγοπνηΐα οτςἀϊτ,Ϊ Οννολα[Ὡξιενε, σηνιΐς 
αυδίοροις αν » Ὧ 7 ᾿ λ ᾿ Ψ{ [οπληϊᾷ (ρεγαι,οιηηΐα τοϊεγαῖ, «φεά δ οηνη [δι τά! γ οἷο. 
ἐλ ἔπι δ εηί: ἐλ ἔοι αὐτῷ υὐπορδμ ΕἸ. ᾽ κἱᾳ [ωβέμεε. 
86 γιοϊησ : . 
ηυδι ἐς πιμῖ- ᾿ 
ἴο (ωρεεθίδῃς, 

ο αῷ ΤΙ αν δ! άτν β ἀειν, πῶσοιν τί πίςιν. Ὡς τὰ βάε! ἱρεοὶς ς τὰς νείτιγνοσδο 400 ρετυϊδηιία Πρηϊβεάεις, ἤυς, νὰ νετὰς 
ἰαράτων νἱάς (ιρτὰ τ2.9.ΝΑπὶ ΑἰτογΆ 11 βάες εἰεξεοτυπ Τοττυ Πληις, ργοτογυία, νἰκίυ τι ςβαγίτατὶ Ρ οἰ ΔΗΠπὶς ἃ 

Ὀρτίᾳ 4υὰ νπὰ (πε παπὶ ἰςειιαζογοηι ἀρ ρτεϊιοπάϊπιις, ὅςὨ ρατίσητ πη ρτοτίμβαςρυρηδης. 
. 1 ρτορίογρα- ππιβσατι ἀἰςιπνιγ,, ςοφιτατίοης ηυάςπι ἃ 1ΩΓοΓρεοιατυν ἀρρρπετούντω : 
οἰφείχάϊς ἰσοογηΐ ροτοῖς τεὶρία νοεγὸ πυηαιλπὶ, χυΐᾶ 40] οτο- 
ἀπ, ας Ποῖ ἤτιϊοαπ.ι. 2: φυὶ ἀυτοαὶ ΆΠμ» Ὠ ει εἰς, ἀξίτος 1ο νἱἀφοίιοςε ρεει δηζοτ. Ετ οοττὲ παΐγα οἰξίητος Πεουαβ καὶ; β 
Οἰμεῖπι βρίτιευ, Ἀ οι, διριν πᾶς εἸΒ εἴτις βάςπὶ 1111π| ὰ ομά- . δἰ ηἴτας. [ἢ Ἐρητο}:5 αυτε τ) δά Ατείςιπι {{6... Ἰεριτον ἐνῷ" 
εἰκᾶῖς πο ροῖϊε ΠΡ Ε ἀἰμεἶ! φυὰπν]υςεπιαρ ἤξηεινι 1οὰ. ΄ σβασείμίω, ἱφποῖα εἰ ΠΙβ ςατίοπὶς » γε οδίδγυλιις ἀοδι. 
3.Σ«Ἰταυς ἐς μας βάς ποη ρίτυτ μος το. Ουοά ἀυτεῆν πηὰς Οληνογαγίις, 'Νοη ἀοίμηι τατρδη οχ Οὐδ οῖν ΟΥ̓ΔΠΠηλ- 
ἀττίηοῦ λὰ σάσαν(υδαι ραγιϊζααπι νη ει ΡΊς μές ζαπι50- ᾿Ο εἰςὶς 4! Βαης γρεςπὶ ἀφάιςδης ἃ νεῖθ0 «ἰδιφέμειϑιν φιοί 

«ΡΜ τις) ἤοπ ἐφ πίβοας κος ἐπ Ἰοςο νμίμοτίαϊςπι οοπιρίς- τς Ἰσαυμτιις νιδοτον Αττίδηαβλη Ἐρίδεετυπη Ἰδτο υπέρπερνν Ἵ 
ι χαπιίροοιετιπι, (σά ἡπίυς ἰρεοίεὶ φυληάδην ροτίς  ἰοιςηι. ρεΐίαην ν παν τα μεβζφφιῆνον, πᾶσιν ἐγχριχούντω, μιδέχοτν ἐσυχίν 

ἀφοίατας, ἰᾷ οἰξ τοῖλη, ροτίν!5. 4ιιπὶ οπγηςιι Πβηϊβοαι γε ἄγοντα. Μοίζοριις, μεμφοὶ παρνὶ τοῖς παλωρὶς »ὧξ εω ἐμός 
Ἀουλ.7.8.δὲ Αἰ δὶ ἔπρς. δὶς ἰισυίς οπγη δι νιτίσυϑ,. αὐοπέφρυει Κα μήοις αμτεπὶ αι ντίο μάοην Οταπιηδεὶςὶ ἤρα γν 
ΟΠΊΐἱ ςοητοητίοπς γ ΟΠΊΠῚ ἃ Αἰϊηυϊά ἀρφτοάί, [τΔ- πὸ πιοάο ἰπιςγργουδηξι, ᾿ 
ὅς πο οι ἐπηρετίτο μηροηοτγοῖ ἰδῆς ἐπα! ίασς, νίαν ἀϊοοῖς, 
ΠΑ]! αυὰπὶ Ο νην. ἢ ͵ 

δεἀ δι (Βεγίοϊοιιυς 
ταῦϑ ντίτμν γος 4085 γείροῃ. 

ὲ 

Ἰοία. θοις(ξ εηἰπὶ οὐδ ἀςοὶρὶ τγαηπυπὰ ἡ γε Πιδαυάίδας ἃ μεν απὶ αἰφνά δε ἐρεοὶν, ψαμίσο'. Ῥτορτίὰ τὸ ψωμίζειν ἄς. εαῇ ; ὶ : 
εἶλγαῖ ςἰἴδυῶι ςομοίίσαι ὃς ἐπεὶ έξυπι ἐπε ἡ ἐὸν ἐπάσες, ῥαίε δι γευρ νρ νας οὐ ὐμό μεν ἈΘᾺ τλνως Ἰά εἴδει" 
νερυ σταὶς δὲ δα γοτίβ (οἱ εππιιε: ργὸ 4μ0 ἀἰοίιπας ἐπ νογηα. ᾿ ἘΚΕΙΠΤΘΕΙΟΙΣΥτΓΑ Δ Ο ἴΜιΗΣ ( ἐΩΣ τεϊδτίο, [ηδεςοτυπιὶ οαὶ ἰ ἱ ὃ οἰδγπιοης νήραβείεν. Ηΐς νετὸ ἢ ηἰβοατ ἰη οὐπη νίωπι ρον οἴδειιο γε κἰ ὐκμα μρ δοντ ταν: ἀξτένανν 
Ἡὐνα κἰρὶτ παρα ἱηρομάστς, νυ. β β ἀνβοιϑνεν ἐν οὐϑι βιάίο. νυΐφατα, Νον εῇ ἀρνδῥίο(α. ΑἸ τς μίλοοι ἴὰ [φοϊ- 
᾿ἰαυλα πο φῆρ ἴα. δὲ β μοαπναιν ἐν αἰμπιθοίανυ, ἔ Μριοήι- ἐξ ον ς νος τήραι ὁπ ὨὐΜΙ Διί ἱπάέζοτιιηι Ῥύταγο ἀσαι ἰδε- 
“Ἐ μρημαηρέμεν ΟΟΊΔῊΝ ἐοσιτε αλ δα ἐδυχεσν. χίαι ρτοχίην! ςορηπιοάίι. ᾿ὀ  Δίον φωανὰ φψ4 βμ βεῖ, μσῃ ΟἹ χίονίενγνι ἩΪελοαγινν ἴῃ Οαἱ, {. χυδπι ἰςέξοηεπι ἤοα νων κα ᾿ 4.4 Μὴ} 

ἐενοιή Ρύκο, νὰ χα βεῦνι δαε ὐϊυν Ροίϊηι ᾿α Ῥεο;ο πε ύεη εἰ ανα ααμέρονπι εν έτοα ὑεῖ τεγεο ἰορ ον ῥν» 
ἔοι ῥἰαςεῖοῖροτα ἔΐμοις μας [ας είς οι α; οιρίδίταες, Ωοη ΚΡΗΨΑ ΗΝ ΨΟΝΥ ἄνα δάνσι διν . 
δυτὲπὶ Ὁ ἰ δἰϊς ρτοχίπν ςβατίκατο ἐπηρι]ίιε, Ἡαδεῖ ςοπ ὅ γμοντειρεῤττοσόνο να ἐς, τ ὐγς ἀλνϑείᾳ 16 εἴν 
ετίδιῃ ἀἰάδοίυϑ ἴθρε τηατεγεορ ενε Οαἰλπος {15 αγαιηοίο. ᾿. πὰ δυϊεὴγ ἰυϊ εἶα πὶ φτατα δεῖς. ΝΑ πὶ ρπεροίτιο πω 
μα πη Αἰεχαμάει νίτὰ, δι ἀρυά ἱπιρίαπι Κυςίληαπι Ῥς. ἰδεῖς γε Τυἰεἴδ ῥχο οπρηίδις ξιδ ίανς Ἰυδεις οσίππιο- 
τερτίημ, ὃς ἀρῃὰ [π00ς Ἀεζίηα ἰὼ Ἀερίς ἔνηετε, ἐς τ ἀιις δςοἰρίδτυτι νυ δι Εταίμη,ά νοείγιννι, Ὀϑνραμήοι νέην 

4. δεμίρη εἰ εάν, χριεενέτῳ καὶ ἐγαπη. ἴτὰ ρος πλδ- δι δ ἀρρατέϊ εχ ὀρροίιίο πιεπιδιο, ν εὐίατί! πὸ. 

ἀγυπι, νέ ἧς ρεοχίπιὰ ἰδάυσην ἰπτεϊρυπαίπιυα ἐς (Ἰεγο- λίπελος ἰοοο ἰυβίτίαπιίη βεποτε ἀφοϊαγαηι εκ Ἠεῦτδο- 
φυσπιρῃὶ ςοάϊοἰς ἅδο. Ομ ά ἢς διέ χῳεάοϑω,νίφο μας. 6. ΤὰΠῚ ἰἀϊουίίτιο, αυὶ ΠΌΝ { εἸνμϑ 1 ἴω φθπογε Ἀοοὶρίυπερῖο 
ΔΝ Του νοτὸ ἤυης ἱρομπη τς νειτὶς ἕξιν, ἀςραιίεπει ἐἀὐθίεια, φυδὰ πεῖνα ἔτ νοτὰ ἰυβιτία διε ποθὴ ἢν [αυάεοε" 
Ἰλ οὔδ!ο ἡνὰκνηίνοι 4 (ρτὸ 4ιο Ὀγρείδῃ μη δηίππα εἴ, 40 βίτο. ἈΠ] οἴ τὺ ἑρτον πιαῖσε οἰιεσίταν (ἡ ἐσαίυτειίο 
πουῖοι γοξξὰ }  φηνβοα αἰ, οϑην ἀηνμίδὴμν. πϑ ῥτοίονμν (δ, Ῥοτίε δι πιαζπυπη οἰτ φιοφιε ίοτεν Αἀυϊατίοηξ δι Ολατ" 
μον ῥγοίβυμιι, ( ῬΤῸ 480 πναἠὲ (οεἰέξυ τ πριν βροθονὴν ) νον ἐπ. ἰατόγῃ Αἴας δάδο Ιήξον Ῥβιοίορμίοαπι ἃς ΟἸΜ πίαπαπν 
δφμων,οοΝίη ἰψδνπει, οηννία ἰδίοναί. ΐ Νον «κίε βεγροθαην, «ἰιδείταϊοπι ἀἰίοτιπιδα. 
οὐ φραβώεπῳ ἰὰ εἴξ πεηυίτεν ἤμε ἰπίοίεπεςτ, ὕυτο ὄτατοέ. 7. Τακι,οίγε Ογρτίκπυεία Πρ εἰ] ἃς Ππιρ  οἰτατο ρει. 
νοστῃ Βδης αὶ {, αν ηἰα ππντυδῖος, δέ τυην αυϊάειπι ΗΠ ἔα. ς ἰδέοτυην ἐγβέγατω 4. εἰτὰην δῆς Ἰοσυπὶ Βαδεθ, οὐνπία ἀ{Π}- 
τοὶ Πάροῆλ νηάς ἔλέλινν γε οα Οταιοὶε ἱπεεγριξῦθι, ἡ δ ἃ οἱὰ φνόντα νέργο γ βιο 4ἰι0 πια] πὶ νοετα. »»»ἱ4 ϑεμὴ 
νι μετοξηπυηι {0 νοςαυμπι ἐξποιιπη ἐγας, αἰ" ἰα- τηνι, 56 ται νοηήα οἱξ γεῖην Ἰεξξίο,, ρφε!ά ψ  ο] ἰζοῖ εκ " 

τορργειεηίυν, Δ᾽. να φἀμίαρωνννυ λαμ ΠΝ), νὸν εβ βν4. 60), Ῥγομεγο δ ινῇς πιο βοϊοπιοπὸ νοῖρο Ἴδ5Κ ν Ἰφιοῦ 

οὐ ὠρννν ἢ), ΔΝ ΟΝ κα ἀντὶ; 41} νὸν 4Π|ἐνῖν ὧν ἰμοηβανι Ὁ . Οἷδει νευηῖχαλύνθεν, νὰ ἐς Βεῖγυε, 1. εῖ, 4.8ιδὲ 1260.» 

᾿πεῆε δε. μά οζὶ 5. Ν ον εα βεδιὰ. Ν πε ἐπα εἰν, ᾧ Μεία,το 16. νε ἀμιδίωπι Ποὺ ἤι πῶ ριορτία γογοὶ ρ γεν ποθ᾽ 
ὁ καιλομγφμὴς ΝΣ οἴίαπι ἱπτεγρεεῖαταν 84 ΠΝ, ἐπ τοθα.͵. ΜΝ ἥτ τετίπεράα, 8 5 πιῆσας ἀυτατα ἰόθαν δὸς γειδυσιὰ 
ἀίσήθι ἀμβηϊσμπίθιν, ἡςἤοίι. 4. Εταίπνυς ΔΝ ον ἐβ βυνέαα, «οι ξησεηεὶ Ουνμένετα αρνά [ὰ ᾳα ήρί ον, γαϊυτί εἰαυ μι 
νἱ δι ΝΙΠεπὴν οκροαίς, ἐπ ποῖδηε δοιιαηὶ εἰΐε νοίθηη. 5)- δὲ οραιίμπι, φιφὰ ερίμτι δι 8 ̓ φόο δση ππαὶὲ ηὐῤεῖ 

5 - . ᾿ 

. κα 

ἀξι ηίβαρζαρίζεθευ ἰά εἴς δατθασογαπη πποσς ἕξεις, Ριοηϊς. 

Φ Νον ἀρῖε ἐμή εεονν ἐκ ὠχνμονεῖ δίας, ΝΟΣ, οἵδ Τοητυπιδ᾽ 

Φ 

ΑὮ ΘΟΚΙΝΤΗΉΗ. . Ὁ ἃ 
ἥ, ψηνὲ μὸ εἰγοιν αδίοίατὲ ἀϊείτον ἰη τὰ τ ΤΊ [],.2.1,.. ροτοῖ. νυΐφατα, δηΐξενε, πιὰ. οἰ φαἰπὶ ἡτυ4 οπιηίπο ἀία 
4. φιὶ ςοπτίπεγο νηισὰ δἀρυά (: Ρ(ξιποθας διρ! ἂς ποηςς ιοπίθπι κ φναύτα ψανώμει,ηιιοὔ πηοχ (ςαυΐδιις. 

--.-.-....ϑ..,..---.----..... 

Η͂ ἀγα πὴ οὐδέποτε ὠκπί] εἰ" οἵα [8 

ἢ πυρφφηταῖαι καταργηϑήσονται » εἴτ 

γλῶσσαι πιαὐὔσονται, οἴτο γνῶσις χατοιρ- 

β0Βατίτας πυπηθαπὶ οχςῖ αι: [8 
“(οἱ δὲ ργορίνειία; “ εὐδηςίοεης 
ἃς Προ ςο ας, δὲ σορ αἰτίο 
ΔΡΟΪ εἰσττοτ, 

Ομαν ἡμηημ ἐχ- 
εἰάψε: βηρ βνορβειϊα “Μήτ περί δὸ ειὰ. 
ἐμαϑυπειν, βως ῥογμα κε ἀγνλαι ριαίιδα 
αωμπε, βθε [ίευμα ἀφ εἰαπι ςοπιπιξ- 
βημεέῖων, . ἀλι, ἐκ 60 

αυὸδά πυπηνᾷ 
ὲ ἰη (πᾶ δῦο 

ἘἜχρατγις ςπίπν ρποίοι πημς δὶ Ἐκ βάν! επίθβφορμος νϑρίκωςγ, εἰς. 
δι οχ ρᾶτις ρτοριεῖδπγις. ΠΠΉΜ 7 ἐὰ βάγια βο αυ δυκ {}}}8 Ἢ ᾿ 

ΚΝ ΚΟ τος [ιοῖ΄ Ῥοϊξαμδιη ατςπὶ ϑάμιοποτίεις: ἡ αμαν μμν αννοόν ἔονο δααν 
στανὴ ἐλϑη τὸ τέλδιον ), ἸΟῊΈ Τὸ ΟἹ αιοά ρΡειούζυη εἰὶ, ας αυοῦ Ἴ φωὰ ρεγξιξίωπν «ἢ, ἐμα- Ἐποἰείς ἱῖρς 

(οφυς χαταργηϑύσεται. οἹἘ αἰ ἑηματεηυς ἀρ οἱ εδίτιτ, εμαύ μων 4μοά ἐκ ρατιε ἴκι ἀπ δῖσ 
“ «Οὐμτὴ οἴει ἡ ἔης, νς ἰη-- .Ἔ " ; «σῇλμο, πὺ}- 

ὲ : ἩΜΗ) Ε{{ἐπὸβαγωμῖμ, Λυε ετὶς ἰη αἱ" μας ἰοφμεδεε,νεἰρέρρν᾽ δεῖς. ει ἀντ δρεστις πτλ ᾿ λη5. ΐ : Ξ 

υατῃ δυῦειι [λέξι Γ Ὑἱγο νι 
εὐ δηΣ 4 {υ{ἴι}} αυα ἱπίμητί 5 ο- 

. πε ἤμζω γήπιος,ὡς νήπιος ἐλάλεν, 

- ὡς νήπιος ἐ φοόνουω, ὡς νήπιος ἐλογιζό- 

μίω᾽ ὅτο ἃ γέγονα αὐὴρ, κατήργηκοι τὰ 

᾿ηῷ γηηίου. 

Βλέπορϑυ γὸ αὔτι δ ἐσόπίρου ὧν α)- 
νἱγματιν τότε Ὁ φυρόσωπον ποὺς «ροὐ- 

σωπον " ἀΐτι γμνώσκω ἐκ μιέφρις, τότα δὲ 

Ῥηιηγνώσομαι καϑοὺς ἡ ἐπογνώϑίω, 

χιιανδ ον ραγμνίμε φηαη- 19 ἴοςιν, 

ταῦϊ. 

Ἰονῃυΐ 
4 “μἰει» [λἔξωι [μπΗυὐν, τ᾿ ΜδῸῸ ας 

Ἰομδεράν ἤηα ἐγαηῖ Ρηγ- ἕασνυς ψι 480 
νηὶ. εἰάϊξ ἀϊέεοις 

2] οἰ ψιάετοιξ επΐτ πᾶς ρος ίρο- 
συϊμττ δ᾽ μεν απ ρπιανῖιης 40- 
τοι ΟΟΥΑΙ. φογνδῆθεό: ὨὰΏς ΠΟ 
Δ᾽ !αυδτεηυδτιης νογὸ ἀπρΠ 5 

᾿ ΠΟ] ορριίεδιν 

ιὰ [3 Φενιησ αμηπε μεν ῥμ- "ς ριο 
ες [15 

ςορποίσαιῃ “ Ῥγουτ" Δπιρ Δι ε- 
Ἰάοδιύξ ἔιεγο.. 

-- 

φμίωην ἐπ σηῤψιναθε ν ἔμης ἡανοΝ ἯΣ 
4ηεη ἔπεια αὐ [δοίδιπνης ξυλτῦτν ὃς τε" 
φοξηοίοο φὴς ῥεῖα, εἴς κως τ ϑολνφηος 
μεην φορῃοίςα βομὲ τ’ θθιᾶς ρΡέσίπας 
δ πμν τ, , ὼ ἐμτοιι ἀσθιος αἰ. ἐσόλτημει 

. ᾿ ιᾶς νετὸ οἣαι 
τῷ Ἔν : . οἴπεαι 96) 

οοραϊείοηφαι ἀερεὶ αι ἀνφαυοτίωτα "|1 φὰς ΠΟΙ δ 0] 5 ἘΡΠΕΒΙ ἃς ρεοίπάς ρελάδιϊπι «ἡ ρειἐςδίουθπν ςοηιδηἀοπεῖδυν δ δἰ δεπευν ; 
ς Βιυῆεαι φυοὰ ἀϊχοταιεβτερια Πα ει ἀΐπε, οπερᾶγαπο ἤλως νπδιη ἐπι διηεἴσνιη αυα δα] δυκίανας ροινὴς φυὰπι Ιυφαϊαγυενᾷς οὐλν} ω ἢ ρυδεῖ! 6 0“ - 

εἰταπιυδ ἃς (οπείανορ ἰἀεόφυ 6 εἰς ἰπά!ροπνν 44 δέ ἱϊνβθαιη ἃς τηςηςιη ἔσεθςητν δὲ αυῖςπι Δἀο! ευϊπγῦν, φυοι πὶ {Π|ἀαν ΒΑ) διμεί πη, Ρυοίῖ!εν ἡξηΐμα, 
ἢ! ἀεπίᾳυς φαϊδυ έξηῆαι ἔοτηναιο εἰ τοὶ ἐπ ἔμῃεἰδν ες αν! δγσπνμ 6. Αεζουναιοάκείο [αλΠ ει ἀηἰεἰοέλοιία υἱάσι δά ρεχκίδηιεπν ν τᾶ π)ν 1ἢ 
νἃ Φρίδιεὰ κει ἀϊαίπας Ρτο, ὁοἸἶλις ποδὶς [υςὶς ἐν οι] Ῥοτςδριλε Πἢ ρα ΐπγδε δὺ ἀ! εἰς Ἐ οο!οΠ ἀΠὶοὶς ἀοδοτίδυς ἱπευξξανατεν ἐε!! διε δέ ςοὐ πεῖν πὸ 
αὐονδά ΠΠΔπνοαίε ἢ ἐμὸν δεκιξεηϑαι νἱεαπι, ἐπ 48 Ἰλευπὶ ἰρίυπι ρεσίδηιοιη ἐξεποιιος, ὃς ρΙσηὰ δἰωφ ἰυςε ἱτεκἀἰδεβνιοείωκα Βοανίποπι νϑέδαν, τας 
ἀληα.}} ἐπιρειεδιῆια ἐοηυίξειοης " Τυης Δπλοὴ Ἰοπρὲ ἐετυση εἰ πιο δίποτς (Ἀπϑὶ οπιποι στ Ὁφοιδς ἱπιές (ε ἀδφυϊποίεητατας ργοῖπὰξ πο ἂν 
υοϊοδίτας οπα τίει ρει βοϊ οιατιηαδπιαῖς ποθὴ 1]: οἱπ οἱ ὶο οα! σίας αυα δά Βυΐμενἑ τ ἔπ ηίταίςπι ρου αὶ ἐσε ροέτλης, ᾿ ᾿ 
"» ι 

.-..«--.....5.ὺ0ὺ.0.....--ς-.-.-ς-.-ἑ ..-Ἕ--------- ὁ .». ΠΕΒΕΝΕΝ ΣΑΙ Ὡ " ὈΘΒΟΝ 

1π τάπιμη (δου ἀἰοτεί,μες εἰδμαα ομπι (οἰοποία, γε 
τοβ ἡδῖυτα ὅς τοί ἀϊποτίας, (ςἀ νηνας δι εἰιάεπι (ςἰευτία 
δάϊριίζοπήα τῃσάος ῥτγουίι ὃ( ἀϊυστίος δὲ ̓ πηράγςς, ἰατον 
Ὁ Ἀροῆοῖο σοπηρατατὶ. ᾿ , 

τι δαρεὐ αν ἐφρόνειω. Ηοο ν] ἄξειν τεξαττί δα αἰδέλιν ἢ- 

8. δεὰ ἀν ψεοριειία, οἶτο δὲ φρρφητεῖα Μ ΐρ ατὰ δὲ ἘΡβη). δὺς 

" απ ρεν εἰῤααμμι οδίουτὰ εἰ ροὶ πἰρφητεῖα (γραῦς 

ἀιαίοίςμ, νι {υαυιάίαν ὅσ βε, ἱτέπιαυς Ρο ὶ γλώσσα δι, Ροίν ᾿ 

ηδδρημάπι ἱπτεγρυπϑιίοῃξ τοροτί Ίη «οἀϊοϊυκετθυς, δοά 

ἴ ρἰδηΐον εἠς οὐλιίο ἢ οἷ το δροίρίας ΡΡΟΥΕΘΘΟΣ “- 

οὐ ἡ αν δὲ λϑοιδα δατεπὶ νοοαῖ ἱρίυμν ρρορμιοιαπάί, γς οὺῖ ἐλογίζομέω δἰ] πισαφεπα ὸς ἐπ Ίοοο, ἢ ἄγω δ 

γνϑδαν ογἀϊπαταπι ἀοοεπά! πιαπαξ, Ἑεείοῖα Ἧι γογΟὶ ργα- ο ἢ !βο ἀρράγος ἰῃ Ἰλοτῖς στίαίη, Πτογίβ νογιηι εἰζς ᾳιοά τᾶς. 
ἀκαίοπετι ςοἰ ἐφεπάανᾶς ἴῃ μὰς νἱτα [ουεηάς αυΐς ἀεο ἢ ἀσηῖ β ἐλπηηνατίοἱ αόγα, νἵγαηιν ἑητογάαπι εἰξ ίσχις ηοπιᾶ, 
ὠδτυ. Ἀφ εέναπειτοδβεπιητ, χα ταργιϑήσονταμ, 14 νῖ αυιιπὰ γων αμην} πὶ Ορρομιτυν : ἰητού πὶ τρλτίτυτι ἤκ 
οἱ Πα Πὰς ἐγυης νίις. Ὁςο πηι πίητροσ ἔς ἱητεϊηίσοαν! οἷ δπίβεαις, γε φυάπάο οὐπν ἡχοσο οσαξετευσ. ἰητοιάιπη ατα- 

βάκηις ἐν αἰτογο ἔδουϊο, ἐπ πάτυγα δοίετα δὰ ρ]οτηβοαῦο- τεῖπ οοπίξαπταηι δι ἰμτορ τὰπὶ ἀξείάγατεντ μος ἰη ἰοςο, δι Ε- 
ποιηεἰιοέλ, ἰᾷ οὐδ ἀαητάχας ἑρεοίςηι αἰφιδιι πυὴς ἐχο.,͵. ρβεί, 43. νθὶ ταπηση ἀαάίτωγ τίλριον φχρίλπάκίοπίο Ταυία. 

μετηο δά εϊοίτο [δπιοταηι Πιογυηι πιηἠζεσίο ἰη πονίς ἰα- - Ουαττδπη λυξοπὶ ἐεραϊβολτίοπεπηηματι νΑξποπηση εἰὶ αῤε- 

ον πολιοίν. Πεἰπάς χιῖς ἢ ἀεὶ νίαϑ Αἰφτίς, ργαἰτῖς δέος Ῥᾷ “πο ὰ αἴξ, ἔοττςιη ὅς ἐλαῖαι πιιμη ἀςείδεας, ρα πρεηιηΐ 

γε ἤπιε εχ δι δεἶν, φυα ποδίβ ἀοηλπά ςτοάϊπη8 ἴῃ νᾶς τ Ἰερετε ἰῃ ον Κεάοτίς ἰνίον πμὶ ἐμίχωνες ἄϑιν δὲ ηἰσλίζεϑεῳ 

γι ρεταπιρα. Τείτα θαηνε τλρῖεπ ρερρ εις ργὸ τος ἀζοίριτης ργὸ νίτιαη (ο ρεαίϊαγοι,, : {2{π φὐμομία βδλωιῥ 

με ἰρίς ρέπάϊξεὶς αὐ σὶρ δ, φυιὰν τις ἄλς Θιαςιλτμηι τι, φως εὐαπελρξδηνμ, κνιάμηναρι Νὲ φὴ συπέργνῖα ααἰουίάλαν Οα;οὶς 

Ἡμεμὲ φοηίαπηπιλδυιαιον δὲ οχἰιϑυσοητυτιϑϑά τῖον κ᾿ ςοάιςίρυς͵ ακριμῖε, ρετριρράπι ἰορίζων πρνμέμγίδν κ᾽ εὖ νυπίου, 

προ, νὲ ἀρρατεῖ ἐκ (οσμεηείθυς 8ι Αροιϊο] ἰοορο,βμι.- [οτιδιῇς ΡΟ χριπυργεθὺω «οἱ εὖ νη πίϑυ. ἘΠ᾿ ἀμτέρι οο μά άϊτιπι 

ἐδεράα εἰ οκεδτναι ἀς νεῖθο χα περηγϑθοι,νἱὰς Ἐιοπν..., 290 ἃ Ῥαμΐο νοϑκ Πηνεἰξιάίας βιοιτακυτα δὲ Ἀαρίκωμθο ἀηίην;, 
δι υάφαια, υααναδιμν, 4 Εἰ ἜΜΜΝΑ γνοις Δ οἴγτα- ἀυα ουπὶ ΚΌσροτς ἱρίο Ἀἀοϊείσαης, Π]υήεγει αιιοᾷ ἀίχοτας ὡς 
εἰο μἀϊριίςοπάα: (οἰεμτί9 δα Ρ ΡΠ οτατιιμιίσι ἀοσδζοευπι ἰρί τίει  ϑυ9 110 ἀοαί, : ᾿ Ἂν 

ἐπίτασοις. Νεαοέ λίαν ἐρία ἰσιοητία δι στιν ἰναίδίοιις ἵν Μ,άεπενμ ψηίην νωπε δεν βῃμινν, απ γἱ «φπι ὃν ἐσό- ᾿ 

ἐϑοϊεδίτυν [δὰ ἀΠυείβες ρτουίρτυπι ηυαϊίταιο τυσι φυα πὶ. 2, πῆρρυ. Διὰ ἰνος ἠῃ οφο ἰάσιη ἀφοβναι ταις Ττάσα,ν εἶ [πετὰ. 

τρανιπ Ὀευσι υἱἀεἰρίηνις ἤςμς! εἴ... 6 ἐς οἱ δ τηρᾷ ἀμ δὴν εἴα γα πη ] διίο ἃ ἰρεουϊίνανας ποη τοποἰρίλαι 

9. Ἀνγδην, ἐα μέρα, μα δεηίσπυθι προ ξϑοπο- [κά οίμς πάν ἀνμετενυ τε τῖτὸ οδιδουιαι; ἃς [οτιλίε δὰ δα 
ἀο δι τεϊοας ἀἠεύπι., απ τὶ ἀοξεφθει ετίαττι σχ ρατὶς ργον. . τοίροαιε Ῥάμ ιν ἡ: ρλγῆοὶ ὡς ρμκηταῖα δι ἱπεολὶ διία ἀο- 
φδετεητιοί ΟΡ Αἰταν πὸ ελάνεβαπενετὸ ἢ» αἰϊφυιαῖς. οδης. Οἰδτδείμα, υΐα Αροϊοίυε (εἰς ρεομοίμε ρνὸ εχαὶῃ- 
ἡμέ Δσηϑὶ αὐ ἀξ γρντονο 1 δεἶιὲ ἀασευαί. ζατεθ. «γῖο, δε πρενμηρο ῷ γοτέϊοι]ο [ϑαμέμιτι γινώναν ἤθη υοίφνρ.. 
Ἀμέμορν ΤῈ μα μήμοι ὃς ἀϊεδάι πιοάδ τεϊατὶσι [τᾶ ψὰὦ ἐῷ, πιαίμ) αν Τ βοροτίτο ΤΊ ἐφὶ ἡνϑνείαε λὐγφοί εξ ετε, δ 

Ὁ εκίσ δὲ ἐν ἐσύῆρῳ, ἰά εἴς, Νυις δαΐπι φρῦηο 4υἷ ἰη ίρε- 

τῇ σηπία δηηημέν δ ικοῦιο νεὶ ἀδοέαένα! Ἰπῆιενάτυν} οπὶο,  Φ{ ΒεΊρεν διμχηνε ὼν αἰνίγματι ν υἴβάτα δὲ Εταίϊπιις, 

φεἰδιεία ἡιὰμ ἡ μὸν ἐδοϊεθίτωτ ἱπνὸ ρεγβοίστυπ [δὰ τὰς. 1 σπΐφηναιφ. ΒΚ φναῖο ὃν ργὸ διὰ ρούξευη οἶδε οα ξἰενισο- 
τὶρ οψα Ἐκ ἀϑεάπά! ςἄλετ εἰ ὑρῆαις ξοπι εμηρ το- ἧς ταπὶ Ἰάσεϊενὸ με νυοιοτίτιν αὐτοῖν ἐο ἰδεο φμειπ πιοίο 
ἐϊηερι ιιὶ ἡσῖηιν Ἀσεάεσιίει Νὸς Ισθο αἰνιδεπῖςς νὰ πε οἰαυν, ἰκρίκῷ δμμύμι κα, δὶ βεῖ Θηϊβμνδν ἡμδπι ἰδέξίοπειη 
ΜΟΥ ἢ “πὲ ἀοδεεϊπλιη,αὐλον ἐς φοῖθο Ὠεί (γέρε. πιλχιηνὰ ἐἑασενάδν εἰἶο ρυῖο, Νιάήδθαν Δυΐδην δὴ ἘηΑ (οἀ 
«οηΐσα μά ἡἑεπὶ κπμεἰεὶ Απαδυρεβα δι ἰδ ανύη!, ααῴ ἀυρίες οοερααβανίο τ γιὰ νἱ ἀοἰνεξι (ψπλρια, δἷρ γε ἡιΝ εχ 
βαρ δνεμη νδδιεθνο, νὲ να Ἰοιήπῆα ἐπιρεγιεια σδτγυ- τέγη οσυϊαφιστζεν ἥδε, εἰθδρα εὖ μεθα ἐμέ ἰπεο  ᾳ εν. 
ἄλλης, Νμηίνι Α)}δι πυρί ταὶ ἐμὰνα το τὸ κε αν, μοβ ιν (ἱ. ἘΝ ΕΑΡΕΜΘΥΘΈΜΙ ΕΠ ΠΝΟΜΥΡῸ ἐϑενεθϑυρερ.: 
νἀ βιλη [ρἰεὴ ΝΜ ΥΘδείλα σοί, τ ψυκε» ὀκοίτοίο 40 (ουγά δι φιαίὶ ἑἱπυοίυοσιν 4] μ ἀμ ορερύδδο ὥνανο μους ἡδιη ; ; ἣ μὴν τὶ 

" 

ἰηἐρί Πόο οἰδη!ᾷ ἰεγόι ἐπαμανὸ υοιλιηι  Φ]α, λον. 



ἰυνάυ 
.᾿ 

ΟΡ Χ ΤΠ, τον ἐν ἘΡΙΞΤ. ΡΑΥΝΠΙῚ ΑὉ ΟΟἈΙΝΤΗ 1. Ἂν πο ἃ 

το ἰη οουΐος ηοῦ ἱπουετῖς, ἰοά πιδεὶ οὐὐοίτυτι να Ῥαυΐας ἔοσ-ὀ ὀ εὶ «οπτοτηρἰτίο:λἀ(ο εὔἰδτλ, φ! πηρῖ ον ἐγὶε βοῆχα (08- “0 ἃ ̓ εσίε νὴ εἴς τρει είν, αυυπι νας ἔς ρλτὶ αἰτεῖ πιίποε ργοιοουςδῃξ ἰη ρἰοιατίς ξοζ πἰτίοπα δι Πμφίο. Ὑ φΟ. ᾿ 
ἰ ταῇπάγογ ποι ρος μθν,Ν οιθι ρεςἀϊοατίοπεπι δηὶξ πιλτὶ ςὅ. ἀϊτίο, ροβαιαπνιπάνεγιπιιβ ἱπιπιοτταίταςςπη, δ εὔατι ὃ ἔπ δαβ, ξ Δελβοανονενο, οἱ κοδεμίω 4 εἰϊ, ικ ο- αρτὰ, δι. 

δίς Ν εαυς Χ4 ἐδηιοη Παρ οτος δξερις πάντῃ εἰ αιοδ ρετίπέλίον ετίε τον πἰξίο, 4 “,Ἰρίδων βιεῖο εἰρ.. : ᾿ 

Ὀεὶ ξοφηἰείογοοπέξιτθν σμαὶ τε ρεκίςπει, ἰά εἴς, συν ἐριϊι9. «ἀπποοάμην ᾧ' ἐανὴ 
παΐαχα εἰ ὔτυσα τοητοπιρίαξίοης, βοῦς χυίάεαι ἃ πυδις δεῖς ρετρ 
Ὀρυβίρία σετηΐ ροιξτις, Οὐδο  ο αροτ οοπυειεῖς, Ρὲρ ἰυάοτΑπιοη ΒΒδιϊδν ηὐϊὰ πη εαυ!ῖτδι ποτέτι ἔς - ΠῚ γξτος 

ἰς ἀἰςὶε Αροίκοίυν, φά αιαΐσηυν 2. 4υὰ ἀὐης ἔπμγηυτ, ἐέων ,ἐπεγναϑεωνιι »δἠφμεσσεορνίιων βεηὶ Εταίπρις, ονρης ἼΕ: τ 

ἥν Οὐ Ιοηυίτυν λιηρηδ,ἴεἰρίμπι 4 φυδοφοίιην νᾷνη {6 λῶν γλώοση, ἑαυτὸν οἰκοδο- μ κνλίνζνη 
σ λα 7 ἐς φ«ἀϊθοεαῖ: 401. τετὸ Ῥτορβειαῖ, πμερίο φἀϊβεαι:οψὶ θν5 

[μἴ" ἑ ἡ πορφητόϊων, ἐκκλησίαν οἶκο-- 
τιρυτυὰ αυδάδιτ ἑοκ ηἰτίο, δι ἤηπ]:. 

: , ΣΕΥ ἐφ βγορίε!αι, Ἐςρίεβα 
Ϊ - οιϑεχονηυὰπὶ αὐςοιππιοάαιδ ποπιο πη νἱάεε. ΑἸ μά ἰτ Ὧ-ὀ ρίλοος, Οοριίρννν «Πρλεεῖρ! Ρτο ἀρργοδατυπι οἴει ἤουκχηῖοο.. , ΓᾺ : άπ κοιπζαῖ,, « [Θεὲ «ἄιβεαι.. : 

' ἴσην ἀροϊτοαν ππαπιςβὲ δά ἰοσαπι Νυπ,α:.3. ἄμπι ἀςοΙρὶ (ορηοίοςμαι νεγϑυπιὶ Ἀπποιλδαίπας (με Ἰοςίν, με): » χαίτας ὑμδολαλῶνλ ὁ }} Ν εἰίπι δυΐεπ) Ομ 8 νοδ]0- Κ οἷο ἀνέδην πρῆ θέ υο8 
| να, ορότωνην ὀρὴϊ ορύτο τον, υΐρατα δι Ἑταΐπυς ά ϑ6ὰ τοῦ Με εἰαύγᾶτ ργίογεπι γτ ἐηηρεγίξἐξεπι ΘΟ ριἰτίοποιη, . θέλω δὲ παῦτας ὑμας λᾳᾷ ὉΠ} νὰ υἱ {προ δγπιαρὶς ταις νὶ ρΓῸ 

ψοθυπι, Μ' είς αὐ βαείεηἰὰ οἴτιντίη γςγηδοιῖο ἰςγηιοης οχ- 10 οαηὶ ρο(ξοτίονς ἰοησὲ ρἰεηίοτενδς ταυτί νεγδήνηις ςοσῃον, μάλλον ἃ Ἶνα «οερφητεύητι. με} ἰρἢ δεςιῖϑ. ἡ πλοῖον ςηΐτι ε" αἱ , 
δι ως ἢ ἢ ἐνὸν ἐὐκ μο[ξ Φην, ϑληγνῶσε. [ζςπάϊ βιουϊτατεπιίητος ἔξ ςοηίεετί. ἃς ρτοίηάς νι ἤφῃῆορ,. ἘΣ φῃ Καὶ ὡν ἐδ λαλῶν »γλώφο].. μεῖδε- ουδιπ αὐἱ--ἰο τὰ 1. 12» ἱ ρύοριαίαι ς 
| ϑὰ. ΨυΙ τὰ τρῷς τη αῖὲ νὲ δὲ ΠῚ ΟΠ ὁοῦς ποίοαπὶ ἰπῖεῖ. τὰς πλῆς ιουϊταζεπι ποη ἃ παίατὰ, ἰσ τ ζεπη διαί ἫΝ ΦΈΘΌΠΥ ; ἀῥῥλὰ ὙΡη 4 {0 ἸΟΛΌΤΌΓΤ Ἢ νων χω, μεβ ἐπιὸν 

τοτάητησ, ΝΠ Ῥὴ ρτὸ ἴοο (ἀρογυοηίςπρ ταςεειηεητυα. βαιίοὶ Πιροτίοτί δά εέξαπι, Αροϊξοίαπι νἤμπι δε ραίπηρ δα ὠκτὸς οἱ μὴ διερμίωσίῃ, ἵνα ὴ ὧκ.] Μἔπρουιϊς, Ἤοχεορῖο ἰῇ ἰητοτρτε- ρ"εἰεον, ὧὐ Βειίεβα «ἀν.- 
τότυτγνι Εςοϊεία κα! ελιιοπεοη 
«ςοὶρίδτ. 

3 Ουδὰ ἢ πυης, ἔγδῖγεδ, γε- 
ηἰδπὶ δὰ νοὸς ᾿πρυ!5 Ἰο ημεἢ5, 
4υϊ 4 νος ἑυυδθο , πῇ νοῦἱς ἰο- 

βεάλδονφεν αεείρέαε. ΄ 
«λισία οἰκοδομίω λάξη. 7 ἐτηνανο ποῖ σκρταίανίσιὶ οτίαγα ργοτίῃς ἀεργλιατᾷ Ἀροϊδο!ιίςπτοη- Ὁ βιοίἑεπαϊ [βουΐτατα ἀοπαιι9, ες Ηοργαοσπιπι ἰδ ιοτίηο, ἃ 

᾿ μὰ ̓πὐλμδος ἀεὶ πη {4 Ρ, με φοιρί νω «ἀξ βιεγεγῷϑ' αι κὶ ἐπεγιώϑηω, ποῦίς ἐπἰάεπι οδίξιιατο:υρτὰ 8,3, δι φυίᾷται Πφ πἰβολίοης 
ἔν ον οής βατοίοα!α καϑός ΔΙ ΡΚΡΕΙΝ βηπιαμεοηξ ἀεςίλται Ναπὶ ἔυτυτί, αυοί οχρέξυπι ἃ Οὐαπιπηλτίοία ἀϊξίτατ : φαληι ρερί. 
ποίμεα οοη!- 4ὸ Ἐχοο]]ςπτίοῦ οτίς ἀρέϊοτ ποίετιρίς αἰπηίσι) θεὰς ἀ- ρβιταῦη γὲ νι τάγεα, γςιτὶ ςἀ5 εἀρέζιν, ἃς  (ςτίρτιη οἶος 
εἰοιπαπο διμᾷ μέσως : ὃς ῥταἰϊλητίος ἀοσεουάϊ τατίο, ἱρί νείᾳιις ργκσίξητις ἐδιδαχϑίω. 

Νίν"ης Δυϑενν» ἡφένα β ΠΠυ ται φυοῖ 

νεηετὸ “( υο! ἰβψνε ἰο- ἐφάνξ τὔνὰ 

ἡνμενι, 4ηϊά νοϑδ τοάετο ἐϊιυηνδη τὶς. ἢ- 
αἷβ νοὶ! ἰοῆμαν ΔΗ ἐπ γᾷ ταἱ ει ἀϊεν ον 

Νεωὶ δὲ, ἀδελφοὶ, ῥαὴ ἔλθω «οὺς 
ὑμᾷς γλώοσαις λαλῶν, τὶ ὑμας ὠφε- 

εἰἰδ ἠουὶς Ν ιν, ἑαὴ μὴ ὑμῶν λαλήσω καὶ ὦ ὅστοχᾳ-͵ Ἰχυατ΄δυῖ εχ τοινεϊατίοῃς» δυῖ οχ} | μείδιίοννε, με ἐρ βειεπεία, 4υα δὲ ὑρία 
δόξηι δὲ ἔξ λίσω, "αὉ μῆυμεν λολ σῶ ἢ ; (τ: 4 ᾿ ᾽ ὉΜῈ ΤΑΝΕ μὴν εἶδα ἐδ οὴ 

β παρα ΟΥ̓ ΝᾺ ύρισίαε. ῥλσὴς, λα. 5) 7 Νᾶς γετὸ εὐάδε ει ἱ ὐεδὰ λύφοι, κα ὦ γιώσιι, ἢ ὧν προφητείᾳ κἡ ὧν] [κὸ ΠΌΠΡΗΤΕ Ρτορβειδμάο, πος ἀμ μα Νὰ ἡ Φὐμννν .Ν 
; , : ᾿ ς ς 3 «ὑεν ΒΞ ὙΠ εν γι: ὩΣ ( : ἴω, 

ΔΙζαπου γερο Νωυλὴ μδοι πίρες, ἐλπὶς, 2Ἴἢ ἘΙ͂ Νρλΐ λον ἀρορὰ ἘΠῚ ἐε: τὴ γολρμσχηα διδαχῇ ; 7 ἜΣ ἡῤβνβὰ τϑα . : ὑδοῖο (μία ἀἱ- 1 βαιδ φυῖν, φρία ταῦτα μᾷ ίξων ἃ, τούτων κἡὶ ἀγάπη. οἰματίταϑ ,ττία μας : πλλχίπηα δι- μή ἀμῶι μαγεχήτα τὸ ! τὲ δ ς Ὲ Αταυὶ αηίπηα ἐχροτία ΠΣ Τφσιρὴ ἅμα [πε ἀδίμνα ἢ,ηξυπίωτν νε 
Ἵ μος "δῖ. ́ : τοῖν Βᾶγυτϊη εἰλαγ 25. αν ͵ εβι ΔΓ» ὅμως τὰ ἄγυχαι φωνίω σισοντα, (ον οάυηι, “ἤμς τι Πὲ ΠΟ ΣΝ εὐ κορον 4 110. 

ι κ δὴ . μ ΕῚ ᾿ ᾿ 4 “Ὁ Ἰς . Γ ΓΩ ν ΥἹ ᾿ Ν ᾿ ᾿ ευ. Ὦ με : 

Ι βοιοίνμοπιρσ κιφά ἁαμον Ιοῖ. ᾿ἧπ αὐλὸς, τε χιϑτέφα οἱ αὐ φχατολίω οἰτμαξα, ὩΠι ἀμιϊηδίοπεπι το- γῃ χαϑν; ἀπαβνὶ "Ω "δῷ πὶ δὰ» 
Ἂς ἘΣ τς ἰάφον ὅμφε δς σαν. ΧΙΙΓ[1ο ΟΑΡ. ΧΙῚΠ. Υ ν᾿ ͵ . δ φ'. πῶς ωὠϑησι» εἰς ἀεἀοτίηι, αιοπισάο ἑοξῇο- 4μοονοιΐρ [ίεξων ἰάᾷ ἡνοά 

Ὁδαμμέμοιθε ,᾿ τσοὶ τὸ Τ5, τῶν: ἶ ἘΔ λυιίηί οδιασίταιξ, Ὁ λβῇ Σ πὶ; φϑογρις μὴ ἀν ἐγ [τεῖυς αυοά εἶδα σςΔῃτογ δρς} 7, φηίεων, κω φωρά οἰδίγατῥ» 
αἰνὰ οι οι. ΔΛ [ωύκετε τί ἀγαπέίω, ζηλοῦτε δὲ τα} "}! ΠΣ (ητο Ἴ Ὅτι δε Ξ : εὔζηασῳ ρείτῳν. 4ὴ τὸ αὖ λρύμϑμονὴ τὸ ιϑαριζόρδμον 2) ἢ. πἠπαταῦ των" ἴω 

] ἔκαιε -ς, : ΤΥΒΕΝν λ Αἀρῤεὰ ἢ ΧΊΏ ᾿δρονί ἐροῤηι (δ εἰμεί λ΄. : ᾿ ὉῊΣ Ἢ 8 ΝΠΠῸ8Ὸ ςτὸ ᾧΨᾧ 

εἰμὶ Ἐγλεθηον ᾿ ποῦ μκατκα᾽ κᾶλλον δὲ ἵνα πρφοῷ νεγὸ νε ργορξοτοιί ὁ. ̓ πραζῊ, ἐμ! οἱ ῥτοβῥειαν, Καὶ γὸ ἐαὶ ἀδὺ λον φωνίω σάλπιγξ ὁ, Εἰοηΐπι ἢ ́ Ἰηςετίοπι ἴοπυπι Ῥωῦήκρν προῆλθε χϑῖ ᾿ ἀμί πο ενο. τύητε. ν 1. ἡΝδῦν 4! ἸΙοφυΐτυς Πηρια, 5}. Θν! ὀνὴνν ἐοᾳφανινὶϊ- "ἰ Ἢ ἀυάσεται οἷς πόλεμον; τι ἀεάεις, φαὶς ἀρρατάβίτως ἐμ αδεῖννι" δε ΡΨ ’ 3 ᾽ ͵ ᾿ Ὁ; Α΄ ς : . : : 

ἐμ νϑαχρᾷ : τ δα Εἰμε ἐλυφλιοῦς 9} ὡποι(} 1 Ὡοα ἰιοτηέπίρυς [ο αἷτυτ» [64 κα γγυκεμνοοῤῃ τίς αὔδα πω ᾿ 9 ἈΡΡΣΝ αἰ ρὸν ᾿ἰηρσύδτηῃ Πα Δ᾽ ὑε γον ραν 
δὲ ἥης ἃ λαλοι, ἀλλα Θεῷ, οὐδὺς )ὃ ἀκούοι ᾿ ἩΡΑΣΤ ἐς ομδου τον πανὶ εν ἀφ καθ “μην. Οὕτω καὶ ὁ μεῖς δα τὴς γλώοσης γαδ]΄ ἢ αὶ ἀετϊεἰς᾽ Βεης ᾿ Ἀπ  Ἰλυχεὰ "ἢ πναμιξεβνον ῥινὶ 

ῃ Ε » Ἴγ, ι τί. Ἰ : τον .“. ὁ Ψ ΨῬΈΗ 
Ι. ρα εν. πνάεμνηὴ ὑμβν ΠΕΣ ΘΙ: 435} “Ομὶ δ ἐμῷ πε ΠΟΩῺΙ ἀρ λοις μὲ ἀὔσημον λόγον δωτεγπὼς γρωόϑησε-} Ἰξυπιοηετα, “υοπιοίο ςοβμοίς πεν σενσο σε πθ ἔστα. ΟΥἿΝ φρρφιτεύων,, αἰϑρώποις λαλῶ 1 το ΕΤΟΡΘΕΜΟ 3] Να φυὶ ῥνορθνιαῤο Σλαλούρμϑρμον ; ἐσεῶεγὸ εἰς ἀέρα Ἰςετυν αυοά ἀϊεήτωτ ὃ ετἰεἰς ςηΐπι 1 μεν 

᾿ Φι ὑὰν ΠΠδερε. 2). ὦ δεδά τις ᾿ [πδι5 Ἰοχυΐτυς ον βεατο, ἂς ἈΠΕ ῊΝ ἡμάλάαι «ἰμα. 2, τὸ λᾷ ἣ ᾿ ᾿ ἶ Ὦ [τ φεγα ἰνανέπισι. 

φυσείαμι δ “ἱ ὶ ν᾽ ᾿ ἷ ἜΜ᾽ ΚΎΉΜΑΝη ᾿ “ ᾽ ον! Η υοἣν [10]- Τοῖς ἢ οδἴαε τυϊοτὶ «ρμίδ,ψε 4 Μεςείηιοιξ 
δ με δθ6- Αγ. ΠΘΙΏ. Φ' ορηοἱ αϑίφπεην, Τοσαυγαν οἱ τύχοι, βρη φοναῖν δι 4} οἵ» ἃ ς τ βεηεγα οἱ 1.» τϑηδιαν νῈρΜὶ δ τ ἢ 

κοιῆαν, ἕξ ποι ΜΝ»: - ᾿ νοουσ (υπτ ἰη ταμηάο, δέ ἡἱ1}}} [περ ἐοχιαννην βιϑὲ ἐν πκοεΡ διαί! 
ο αἰρμῳρὴ οὐδὲν αὐ ἀφωνον, ΟἹ ἰβυπαταπιν, ΐ ον Κα μβμίξνε τεῷ οὐ τὴ ἰαμιϑς 

ἰυπξεπάα ο- 
: βξύϊι εχ ἰά᾽ο5 

; ᾿ θα, δὰ ; Ὡμάξοπν εὐ ιὲ 
ο Ξοεβαν, ἐκκισίαν, 1ὰ οἴξ, κατυπὶ δι εοπρτορατίο- «ταῦιίςαι, σους Μμῆῶ νοι αιος νοςᾶς Μοήος ἀνετηυμε: ρ οἱ νδείδια. 

ἐπ γε νοττὶς Ετδίπνις. Ἐξο πιαὶυὶ νοςᾶδυΐιι δάσο νῇ- δὶ Μοίξδι φιοψυς ἀππίπζυΐς τυδασυπι λογάγυσι (ϑηιτως, τονϑάςονι ἤης 

ιὐυπιτετίποσα. Ναπὶ πὐπήυτι οἵξ ογλλ σογυπὶ ἱσαοτης Νυῦλιο. ᾿ 5 ΠΝ ἀν μον 
ὥφι πος νοζάδαὶο εἰ! εἰ τεπιρί! ραγίετεϑ ἱπες ἰξυπε,, 8 Πηγνίννν, ἄδολον 1ὰ βου! ἀρ ηοίδί πεαελς, ΑἸΐτο ε- ἠδΝ μοὶ ἩΡᾺ 
ἀφασπιηὶ μάϊβοίο ἰιὶς ποῃ αφίτας, γυῖα λἀ δίς, Δ εό, “ ηἰπὶ Οἰλἤϊουηι «λῃϊτιτγλίιτες Ἀδοορυ;. λοῖδι, ἐς ἢ ηὖ 

φοίθου δδάϊτας ἰη ποῖδτις ῳγ πεῖς εοἀϊείδιις, δι ρετ ἔς ίἃ- 9. Βενα [ονβοανέεν, ἀἴδημον. ῃὰς ἡρλιβὸ ἡΠυ 4 Ατὴδο- Ἰοφυλιυε. 
υὐονεϊνφίταν. ἣ τεῖ!ς, Πρρὰ ἐρμίω εἷας, Ἐδε τι ἐν΄ σῇ φωνῇ ΜΝ δὲ τῷ ἤνχὰ σαδηρυί. ᾿ 
ἃ Δίαίον, μέζων. 1ὰ εἷς Βες] ες νυ] οτ ἰἀοόφυς ρίυτί, τῶν συμζνοκαιίτασυς ἀδνημεν, Βοηε ἤνυε ἑοσιπιοδὲ Πρ ηἰβολα. 
δήεράυ:. οἱς Μααν, Ομ είλυε οὐ ρεαίϊλητίαπι [ἢ] τεπῆ (εειποησίῃ ἀδοίαγαι, ὕυς Ουιὶ ἀυίφαείδυς δοης εχ. . 

ον τὸς ἢ ηαμρρμὶ πμερημῶ ἧς τέο ὀρροπὶ μιρταίοπτίο αἴ οὖς ΤΠ ἿΝ ΘΑΡΥΤΌΧΙΙΙ 

ἐπε το τ τ Ήὴ 0 ΩΝ τ ΠΥ 
' προ μκυμηχοκῶν ̓ ἐν μάνον ΤῊΣ ἀκρὶ ἀνθμ μή ̓  ἘΝ βλνλίνν ἐρμρα πρυ ἐρειίεμῳ ἀγηρο γε ἐή γοιὸ ἐγ»: ΠΕΣ ΨῬΗΝΕ Ὁ ΜΕ πὶ ας ΠΠεἢ Ἀς- αἱ μιὰ ἠξηίβειε, απιεπ πη δεπα τς ςὐπιιοάὲ τρ οἰ - ἷ 
ἢ ρος » ἀρ χιτενσο αὐ πέρα κούννρ μια, μερήκῚ ΠΝ ἀὐτκ εἴ εν δι γμέηινῦ αι τ οὐλιν, ἐγ ἐπ δὴ} υὐμιίοπυιπιίροδίεξ {μαι νοφλυμς σνρίαν, (λρίεπτίαπιμυρτὰν δεῖ, ἰτα νιΔο!ΐςεῖ γὲ αἱ δυῤίτονίρυν ἰητο! ψαευτ. νυΐφαεα, .. 
Ὶ ᾿οὐοαν ἀεύᾳ ἢ ἊἪ ΡῈ . 30 ΤΑΣ ΠΡ ΜΗ ἥμρε, υα λόοῃξο “ἴᾷ, δι Ηεσταὶ ἀρρεϊϊλης ΠΌΖΝ [ἐδοεύνννα δυπθαβτος- Δαν βδονν Ἐτείηνας, δ ρεβραηνεν. Ἐτποιλη δα οὗ τεαίοξξίο 
᾿ πουφευὸ οὖ ἐμ νμπῆν, ποείαηιζνε ἰκὰ ἀίοιι ίμδδἀτία!ί,΄ (οτίρεοτοε Ὅντοον ὀοπίμηξίδις ζελυδ δὲ μι φἰζν. γυὶς ἀῈ- ευΐυε πιυπὰφἀνρῖες ἐαίς ε ναυπι ρἰ πὲ ἐχττδογάϊ- υς Ῥατεϊουϊαγατη ἑαὺ μιλ,ν. ᾿ . 

᾿ ἿΝ ̓ σα δῦναι ἡμηὴ ρεαβάξω ΡΝ ὀριραλατήνα ΑΘ; τοῦς μονα σι, τῷ ΠΝ ἐγμνιερδαι γερὴ" μὴ πρβιτυνα με ίροηϑ, ΦΙΟ (ςία τηα]ιν Ἀειιεϊδτίοηίς 10 αἰλδοίοᾷς ὁ ἡφχοι ἰὰ οἵξ φρο γάμ ἤυεκαϑὰν 

νοοῖ δρίφ ἀμώμ νον ἐκὼ δίς Ματία τοδς Μάτάνα  ΎΡΝ εἴα θεόν δ νερδυῃὴ δὰ τροθεῖν, μηβιεμαοχς πιίρννς φιανροιείαδείοπίο νοςαξσμίυτο νίαγρατς. ν]ᾶς (μλοαδὰ 17. Δλκρμῶ ἐρίρα ον γα ἐγ Ἀπ να ἄλαν μήν 
τΟὐρουνέν περί φοδδα ἀὐοιϊαν διαξίτηυ ϑλι ἀνα Βα ἐεαάν. μερί δὰ γε ΝρυΑῚ μερνβάγεῃ “ (οΆ γάμμρῃι τὸ- ἰν. Αἰεταπι υκσπι, ἰὰ αλομυ μεν αν ἀμδυρρ ἘΝ ΡΣ ἮΕΝ "" τ ἐμ ὐναρ μα τη μα γλγα 44 ἡ ον ΑΙ ΚΩὮ. ' : ΦΉΣ ᾿ : μετ ὗ ἶ πρτυμαγὰ : . 4 . ΔΩ δ] . 

»τἰν ἐροούρνεῦ νιν ςορίονὰδ ϑαρίἐραιμαι εἴ, μειηρεφιαιοηυν}, Ρυάίο,φυῦ ΐσπση ἀξεῖυς ἀορο πϑεία οιφι ἰπρςΣ ἐν γέ». περ τεκρομ. υνλμὴρ ον ὑραμ λυ ετρει γειυνπηΐθο: χοϑίτνεὶ οπιίήειευσι δος ἰοοοκαπιὶ ναδὰ 1.7. 4 Δὲ ἰδ Ἵ 
Ῥν : ἡφϑίοδναι βίῳ υὰπιβὲάε! ὅρα, δοπηρε μαι χεοςπίοὶς ς1.9,. τὴ πἰαὶ βεηρίϊείτον Ἔχ δ ίοασειρτο πιοδυΐο αιςμι ρος Ὠεὶ ξτᾷ- βομθωην, κρὶ οὐ δὲν ἄφωνον. Ὗ εἰ νοοὶς ἀχρονς ν δοσεῖ Ἰη πιῇ άο. 

γεϊο ρὲ τ ὀσμῃ ψαμηϑ νυν οσῦῖπ ορὰ 5 Υ τ ὑἱκξναιὸ καλῶν γλάρη εἰ γλάρφαμ ἐΜἰλφυίε, ΓΙ ἱσφηιία, ἀιεείης δἰἴἌαυιί, γε ίη Ἰισσυίτυν δυτεῖ δ δοπππίδυς ὠμοσιηι ἤιε τά νατία ἰδο- 

μκσνλ εὐαρϑαμήνπα μεύωμεν! ἡδηετεεῖγτν τ όναι, 5 Υν πρβῳμα με μυγπμαη βνρῤμνὶ πρρυναρικοῇ ἡποὶ δε ἰρίοοι ἀο. να μη ἴμὴ νυνὶ ἐᾷ Ολ νοδει ἡμάτη θησαν ἀΐσετενο. ᾿ ᾿ 

περι Τλεὶ δ(ξ οχίπιίμπι ἴδ "10 ἰα ξβτίιε. [εόφυε ας πό ἔα αἰαπὶίη δος ἀηξιιβεριο {ἱηξυίιγοίαῖ δπφυδγυηι ἀο- 

ψιειιοτμοὰ ἀυο : βαυίάοιτι Ῥτορξιοτία εἰς εξεξευπι Ἀειο- παι, ΕΠ ξίτως (πεὸ ἱμάϊοιοὐ ἢς ἐχρἢ ει πάν Ἀἰς ἰφουει 
μησηϊνϊοέπείπα νετὸ δέοτίεία. - ΒΚ Τοῖ ἐππηνε γνατὶ αν δὲ πημ]είρέϊςει ἔπε ἰπ πιμὰϑ γοςεν, ͵ Γ 

7 «ῆφο δμωειδιαρυΐφηῖο ἰοβ ς ἐμοὴ ρτο ἐμοία νην. ἀὐυυμη πυ]ὰ ἦι βεῦε φυς ποη μενεδι αν ἐδ σι. Πιαηνε. ᾿ 

ἢ φυδὰ πυίαυειι πιοανίπὶ ἰσκεῖε Βηϊΐ ἀρυ δ ροεῖαν, Ἐτα ἡ εἀδίθεδευν ἱπεετρροιατίο, ἐπίπαν αἱ!) αἰ τε Βείδαν, Ν ο- 

ἡηδῳ μὲν αν μὠλιὶ αἱ, Ὑυἱξει «πεφηϑοὐ ποη τηδ]ὲ αυἷ» φοἴἶδιας ἐξ τ ἰρία ἐοξις ἱμεεΓργοτα οπεῶν ἐπ ρφτοξείπα 

νει νγιμεάσμαμ πἶϑμν αι  ν (πὶ εἰ ἐϑημξαῖτε. 57- Πΐπρυ ςοπίυπαετε νοὶ ἰεγθιοπε ἰάηυν [δ οἰπαιθμε ποῖο, 

Νὰ νἱδενας ἰορ πὰ φὶ γάρ». Δεν ἀυϊεσι ῥα ομΐψμι Ἰδῆς 39 φυϊθυίςιμο εἰ δοῦὶε περοιίαπι. Ὠυρίεὰ ΕΣ ἐγλκ ἀσηὶ 

“ἢ δοη οβις νεὶ παβίεκχίε. ΗΝ ς. ἥπαε ἀδιι ἐς (οινπιδίοεινην, αι δὰ αἰεέϊλτεηι ρε- 

ἀλβωε εἰμεσρα, εἶτα οὗλοι εἴτε εἰϑώρμ. τυ δὲ Ῥαὰ-ὀ τγερτίηὶ πξυ 

δὺς ἀνόεηεσνὲ σοπέμαϑη διετέπιυν, ἐμῶς πρεαυϊηνὸ νξοθίε. ἰοΐο θεὸ δὸπ ἀυϊθτη δ διϑανηΐδέμερ ψμβαημαρα εὖ δο» 
ΘΟ ζορθ ἐπί 

ἐἰοὶ, πον ϑθὴ τῇσῳ φοῖ σαι ἰδ οα] ὁσνεον ϑεο, ἐπ Βιείο γε ἀσηλ  ! ἐα Ὀϑημουηδηι βορίρϑι νίυπι ον 

(ἰτίαρο πολελδιμρριθπση ΜΝ αόδυι ἐρρεοπουίο ΟΝ τ. απδιι;. ἘΝ ϑμὰ αἱ! τἰὸ δυήὶ 
ἠρυμνννα ἐλ με ΟΕ ἢ σον δἰ ἀρεάϊ. Ἡρήοιλβατι να ἢ Αὲ τϑυῤμη 

ἀεγίσιιν Γομηβαι απ ἀρβνμλις εἴδοε. πεΐιων δ᾽ αὐδετῃ αὐεπὶ ὰ δρίγίεῃ ἐρςερίμαμο ἐμπιδη δι». ξένον 4 Ἰσαμί ἐαι ἐστι, δεΐαπι ασμπι, πνηϊπιὰ οἰ τ 
νε ἑῃ δοϑὴς ἀυυην δ ἐρβιε οἰ βοεοίσηἷν ἰἰδυνιηαυπὶφαιθεμε πιγξατία, Ιά αἰ ΠΝ ας ἈΝ ! ἀἰδηδυείο ἢ : {ἀείυαι, γε ὅση ἀδίσηε Δἰφμδηάο 40} εὰ ρυιρίτο νο- 
“οπμαρι,. 4 Λέαοιν, νεύνον.ἴ φυ φράϊοϊνυν φ- αν ἐγί οφίυ ἀρὰ μοί σῳ γοω Ψ ὰ ᾿ γπεϑτὸν καύρομον εὐναρ ρεὐηοη ἘΠ ΠΝ, ἐυϊω Ἡοίχαιαν δὲ Οἴποιι μ᾿ πηγκαμοκζαν νυΐχυν εἴἴωο- 
ϑυκι δα μδοῖνω ἜΡΟΝ , υομοννμ, ὁ ἀφο όΐεν. ἡΜρυμνν ον ᾿ ΤρπΝ είν αμν αν δαὶ Μεῖσψε ναὶ Μίματεη,νεὶ [Δπποπ- ἢ ἄκης, νε εγυόϊτ! παρελπιυπαϊτειυδά πὴ φάει ία- ν , ᾿ 

: ; 

ἃ; ᾿ 



ὈΔΡΧΠΙόα 

ς ζοπουίον ἢ. ᾿ 
γοίυπι {0 τ" 
εἐὐδ! θυ8 119 77} 
ἀοσηῖΐε ἰτὰ νι 
τ ἢ οχος 

ἐὐδῦν ἰρχν 
'ἄλπι ᾿γἴ: εἶς ͵ ; 
Ἐοεϊείπ νεὶι. ϑῳ ΙΝ σδευερμίωσῦ ἢ. 
ιλιό,ας ριοίην, ν 
ἂς ἀοπυμ [ἰὰ 
ξυλευηὶ ποῦ 

γϑυϊ- 

Ροιορηίης πη - 
δυχ ᾿πιετρις 

Ἄοὐσηνίοηι: πῷ συδατιγωλ ὡἢ ὡ ταῖνοί. 
εἰς ογδι ἤἴυς ἃ 2 
δἰῖο ἐπιεῖρις ᾿ ἐς ΟΣ 

6 Ἰλτίο, ἥζα ποη (τὶς οἱ ποι ἤο Ἰοαυὶ [εν ΕοοΙ εἴα, νεὶρῦ Ὀσαπι οοἷδ αν (ρἰτἰτυἱ4 οἵ ῥτο τλείοης ἄοηὶ «υοὰ δοζερίπαις ες οἰἴδαι οροια 

πὸ: ἃ ταῖι ἱπιρ ἢ ξί,πς φυρᾷ ἀισίτις ἢς το ψαἱς ἴῃ (τω υοίαπι, 

ἘΡΕΦΈ 

ὠὐφριτιαννηϊεηυουῦ μὰ ἦν πησμᾶ ἀϊκετλαςν ἴσος μος 

ἀϊς ἱπ Ῥαάράτα (οἰ δηῖ λογας Πτοσὰς [ματα Τοπροεγ πζυ οἷς 

ττς ἰῃ {{π|5 τοποϊοπίθι5, εὐίδπι νετπάςυ} τητογρτοτατίοης 

ποη λάάϊτα, πος οἷοτπς αἰἴἰτος Εςοἰς Πα[ξςας οπὶηος σαπι|0- 

εν δορτθοσο σοηοίρας. Ἀπἐϊὲ φιιᾷςηι, αμοπίλιω τς 

δ ἀἰςτααν δουσδβάας Ὀἰλίρμιοπιίας ἃ φυὰὶπιραιο πεῖς ἐμςο !ι- 
γ᾽, ϑαὶσ ταππεπφίςτοίαις ςοὐϊοος Ἰοβετς καὶ οὐδὲν ἴφωνον. 
14 εἰ (τ νοεῖς Εταίπηι5) (δ’ πεί στην πϑηΐηηϑ, ῬΤῸ 00 

τπδ ἐπὶ ἀἰσοτς, δὲ ννέϊωνη ορτθην την. (18 γόος τεροῖς πο 

ἀππηοτίς ἐν πὰ κονυύ, Ἤλης νετὸ ἰοδιοηεηι εἰ λἀιπἰτιλ» 

-'Ρ 

ΡΑΝ1 
τῷ ροχίυε αιιδπνίοπιιπι ἐἀαην αὐ νοὐαΐος Πνδβιιοτίης οάίμιι. 
ἔϊαν. δ φιριςἢ δ πιὶ νἱάστευς Ἀροβοίις ἀϊχιπς ημὶ. 
[ιπ| εἴἴϊς ἈΝ μον ἄφωνον. Ὠ οἰπιὶς οείατα ρούίιις ἔξ αἰ. 
δυχα ἢ οὰ εἴϊεῖ ναΐτις ἀδ (σπιδητίαγισὶ οὐδεμία αὐδὴν ἐμ,.Ὁ 
γεερίή οἱζ, δ γε αὐ Π1Δ στ ΠῚ ἤγαγον τ ΡΟΤΙΝ8 ρωνν τοροζοτοιι 
αυλην γύος.. Ῥοφιτεπιὸ, πσῃ εἰς ποσνογιηι ἤης ὀχος ὥ: 
ἡς,διμιπὶ οαληΐα (Οποτιιπὶ δι φιδτιπν βςηςτὰ ρὸ [πὶ 
τακίοης ἀἱοί ὀϑωναι ἰΐς αἱάςιτι 41 ποη Ποτιητ δὰ ἀϊξῃ.. 
ἔμιοτς. Ῥεπίαις μος πιυ τϑλυΐτο οολέζιις νίάοτων αιλή 
ἡΠυἀ αυοὰς (δῴματας (θπι, Ραπίπι εχ Ν οτοτίς ἰητοτριςος 

ἠγυς, ποςοίϊς [πογῖῦ ἄφωνον ἃςζορεῖς αὐτὶ τὸ ἀσήμου καὶ ἰδιαγνῶ 1ο Ραιτίηι οχ {τἰὰπ| οτί4πι νεῖ ἔοτι τῇ εχατηρίλεΐα πη Πάς ἴῃ 

αν. τὰ εξ ἐρτοὸ σοπξινίο ὅς φιιοά ἀϊςοτηὶ πο ροηδτ, ἤους 
δηλπιίιη Πεγας Οτχοινοζατ ἄροτα ἡἀἀβμχατανχα δά ἐΠ405 

Εκὶ οὐδ μὲ εἰδῶ τἰω διιωύαμιν τῆς "1 
φωνῇς, ἔσομαι τῷ λαλουυῖτ βαῤῥαρος" 
χἡ ὁ λαλών,ον ἐμοὶ βαῤῥαρος. 

(Γο 

Οὐτωνὸ ὑμοοῖς νε ποὶ ἕηλωται ἐςε 

.. ὀκκλησίας ζητεῖτε ἵνα «ἶϑιοσ δὔητε. ΠἼχυη 

Διόπερ ὁ λαλῶν γλώοσῃγευρφσευχέ - 8} 

Ὁ ᾽ δι Ἱ Α “ό 

. Εἰ γὃ «τορσεύχο μια) γ λώ ̓  ἀοτὸ " 

μίριτι γ ορϑσεύξομαι ὃ κἡ τῳ νοΐ: γαλαῖ 

υὶ Ἰοααίτας, ἵρυὰ της θαγρ4- 
τ βιΟΥ, 

α 1 [τὰ ὃ νοβ» αυδῃἀοφυϊάςῃι "5 
5} ["δρίτήτυς αἰξς(ιατ5, αὐ κάϊῇςα- 

μάτων, ὠρὸς τίω οἰμκοδομίοῦ τὴς [ Ἰυϊοῃ πὶ Ἐςεἰεῆα φιατίτο γτ΄ ε- 

δυαν οτεῖνε ἱπγεγριοτετατ. 

βένα ᾿ ἀμ τὰς πῆοὺς οὐδὲ ᾿ς ἸΏτῸΠΠ ροπτίλ 

πνό μα μον τοροσευχεται ὁ νους μου] ἰτῃρὰ εἴϊ ἱπίταζευοία. ; 
Ῥδάυπιν, αυὰπι ἰκάρπός δὰ... ᾿ . τς ΜΔ τσ ἘΣ 

ΡΟ ΒΕ, , ἰς, Ουἱά οἰξιρίτοτδοναρο (ρίτι- 

ὙἹοιωῦ ἔφ; ορὺσεύξομαι τῳ Πνοῦ- τυνίε οταῦο εἴδη ἸητοΠροη 

αυΐδυς ποι ἰρείτυτ αὐδῇ, πες οἴακα ἀριεὶ ΟἸεπησηζοιι δ}, 
φρωματίων ὦ. 

͵᾿........ ..-............ 

Νά ἰρίτος ἔοίετο νίτα νος 591 564 μεβίετουϊανιῇ 
ὍΔ γΕ7Ὸ Φὲ οὶ ἰοηνογ θα 
ἄγη ΚΟ ἡ" ἰοημη μα 

εἰ ϑατϑάγι. ΤΟΝ 

εἰ 4ὰὶ Ἰοφιυτονν θα Αὐι51 δι 

δὲς (ν᾽ ρι,ημδηΐάην - 
φμίαίονες ἐἘ {Ρ τάριῃν, 
“4 «ἀϊβιαμοηεην Εκίς Ι 4ηάτίδε Ὁ αὐμνάειῃ: 

εἰ 5. ᾿ ἀβργόρτεῦ 4 Ἰοχυΐτιν [1η 4.1 ἘΞ ἑάοο ημὶ ἰοηρίιαν ἰὼ : ζ94,ὁγε8 οἱ ἐπεογβτείειω. 
ππηλη ἢ έτη ΙΗἰπρια, ἐρὶ τ 14: ΜΝ η [β ονεην ἔναρνα, 

[βόνιωα τρέφε ΟΥΑΙ 1 πγζῃ, 
ΔΗβΕ)11) πηδαι βνε [μμΐῳ 4. 

Ωδιά “ ἐβῸ οναίο 
[ῥύνίεν, ουαῦο {' πη; 

εἶδ: Ρ(ΔΠ δὶ ἐριγῖτο» [ςἀ νία!!δηὶ ῥ(αιϊ αν δύνμν, [αἰ φνῳ 

εἴ] πὸ ἰητε! Πρ πὶία. 
πιξηῖε. ! 

᾽ Ψ μὰ ῃ 

1. «γοάηνε δαγϑανμν, ἂν ὁ μοὶ βαῤζαρος. Ιπύῆο (οἥϊεος 

Π0ὴ οταῦ ργρο ον, ὅς τοξὲ αυάςπι,ορίποι. Βασθάγαηι 

δυτοῖη νοσατι οατῃ οὐἶας ἢτ ρετεστίυ τη ὃ, ἱσηοῖιπι Ἰἀϊο- 

ποδ: ὃς οὐ αυὲ ροηξτίη αἷς Οοιητιοϑ 4 ἐκ ςο [ιαοπά! 
εἰἴξητ ρτο δάγθαγίς νπάς ζαρτάθαης ἐπουπάϊα φοτίαπν ας 
Ρεττίηος Οἰςοτοιὶς 4 υσί Τίς. 5. 1 μμπαχιτ ιν 
μ4δ π00 "μι ἰ ἐφ ύτιτο ν 4.4 [μ} ἰηθπραγαὐιίεε [(μνά! ρτὸ [δ [μ- 

“ρον Οὐ} νεηϊςου 5,8 νύ ανιρ μὲς ἐκ [μην νέα πο ἐπι 

«εἰϊέγον αἰἴν. ΜΜῈὶς αὐτξι αυογαπὶ ἰς πιςπμίηῖς Αροίζοίεϑ ο- 

ρειῳρτοτίμηιν διεῦς δἀάοις ἱπδυάίτα αν ἀπῖςὰ ομνληθιι [- 
δὐλις μμεμιαπίδοιρη, ἴῃ Ολοοΐγεα Ἀοπιληὰ Ρίξιάοεςεἰς 
τοψαδητοην 4υοὸ ὺστ [0] ἐρῃς ἀιοηις ἤπτ δατσατὶ 40] ης 
ἴοι φυϊδοιῃ ἐρῆς δἰ κυοθς ντσθτατ: δὲ ητο  εγηάυ πὶ 
εἴτε ἰμάιρληῖονς αι νοΐ ἐρεῖς Ιουςητθυθον εἶ 4) 18 οος 
ἀπ άιοπέίνας ΚΝ ηκὶ ςοχῖμι [οι ΠΟΤῈΣ. 

15 14 «' ον, οὗτα αὶ ὑμὲ εἰμ Δληιζνι τεξετέ ΤἈσοργ- 
Ἰλδλας)λας σοπμςίζιης ουαν ρεσοςἀσητδις, ντ ἢις νοτί 

οὐἶας ἱμεἰρίας δῷ ἐσιὺ, ἔτος μᾶτς ἰξαιςμτία, δὲ νὸς νιπε]ΐςςε 
ματι ατὶ φτιορ ἰαῖεινος ᾿ ἱπςοφηίτα Πἰπρμα ἱπίςτ γος ντᾶν 
ηνπὶ, 4“ {εἴμ [λυρϑενεγ ζοεκωταὶ ἐξοτναδτων, ϑΡΙ ΠΙᾺ 

Αἰἰδὶ ἀοσυιπιῃς φιο ρηνίριείτυαίηριις ἀσπὶς δεοίρι, γε πος 

εὐὐδιῃ ἰᾳ οοὺ τιμῇ ἰοσιαῦιε Ῥειρειᾷηι πυνυμάτων (αὐἰρτιην 

εἴ ρίὸ συνμωμμηκυνο { ικμηδθεὸν ὐχιαοσεύμν ἰὰ οἰξτ {ἰς 

ἡμφᾶ ἃ νοδὶς ἰῃ αἱίος τοάιπάςε, νυ] αδμνάεεμ ἤθη (τὶς 35 ρτὴτι.7. ΑἰδηεῖοΣ ςπίῃι ἐὲς φυΐ ρυτδητ τη ξτυ 

᾿εχρτοῆδ, Τότ ἐπίπὶ δ οο εἰς Αροίζοίιε,νε μας ἀσηλ ἀο- 
ςβλτιποη ἑἢ (εἴα, (Σὰ εχ σοταπι νι ἴῃ ἔγδῖγες υἱρογίοτς δ: Πι|- 
Αἰπιληάα: δι ρεορίοτοα Ριορβεῖαπ ὰ) ἰά οἷς, ριιθ] ες Εςοϊε- 
ληνίῃ ἀοίλείαα: ηγποιίο οτγιφίξιψ! ἀοπυπι δι Αιη ξξίου ἐπι 
οἰκέει Δμιοροιίξ. ; 

33 Οὐεν ἡμφρτγθιεἰμννφινσευχὺ ὧνο και διερμίωδὺν [( εἶ, 
εἴδι οείανα ἰαϊοτριετατιοηἰς ἀσημπν. ἸΝξάις ςΠληι ἰς Νὰ 
Ἰηζυλτυαι φοπὸ ργαάιτις ετὰτ, οἰπηίσας Πηυἱν Ἰοὺ 
ἀμεδατωτηνς ἀρράτει οχ νοτ ἢ 56 ἃς (υρ Αγοΐτοίεις ἤη- 
4ιλε δι ἐοπιηι ἑμιουρτοιατίοηϊς ἀπλμι χιτ, ιλ. 10. να], τας 
Ρισζεζυν, νεὸ τηοχ ετίαιη [ϑήςιας σοτυτη αὐ ἠξποία Πτη- 

μᾺ ἐἰχοτίζνίδιτ δι απ, 40 ταῖς ῥοπήπυ εἶτ ἰαῦογ δίς 
πληφεία ἱρη ναὸ ἰςρ εις δήπιχιαν Ηεἶσγααι νο- 

«ες ἤμμι ραν ἐπιειργοίατ,, νε Μάταθ.»}. Μαγ. 6 4}.δὲ 16. 
13. δι 4 ὡς [08.1,.».41.89..., ἡ Αῷ.4.16. δί ν.26 δι 1,8. 

Ἡ εὐ». γ,μδυι ςαττὰ ταζεᾶτ ροῖίας αυ ὰπν {0 ἦτο ἄσπο ἰμμε- 
μέει νιλτυτενμαῦεῖ δροίϊυίας ἰηἢὰ γε δ, 

ΣῚ 

“14 Ναποβ ὁγοπε ἰἡησνά, ἐαὐ δ πρῤνύχοιλαρλάοσυ Ἰὰ οἢ ἢ 
ἱπεος πίτο ἰάἀονηαῖς 1π ἘςΟΙεΠα[είςο (στὰ ργόζος οοηρίδ, 
ποῆὺς Δ νεάτας ἱπεογργταῖίο : ντ (ἀρτὸ ἰ μου} πηψυσι, 
δ,συΐας ἰρεςίες εἰς Ργεςλτ Π᾿πρυλ. ΝΠ} εἶ ἀς ρυίμλτίς ῥγερὶ 
δυὶ πῆς ἀσετες Αροδοίης, Υἱάετι ρει ἃ ἴω ῥτοροίιο 
αἰδοιτατοιδος ΡΟΌΪ εις ρτοοθιις ἀρ ἀρράτεῖ εχ νοτίοις 16, 
ἄ φφριάηυς Δὰςο ογατίοη!ς (εγῖσοδι τρίο Αροῖοὶ ίζορο, 

10. Φϑρέτιβιμ πνεῶν ῥίείαξων, τὸ σεϑδμα μου πρσεύχοτει. [ εἴ, 
ἀσπιπι φυΐάφηι δὲ Αβίλτυς Θρίητας ἤλᾶς ράττος ἂρτ, (ο πες 
δι (δ ςνς διρτὰ ν ἐπ «υδι 4... Αἰ), ντ Ἑγαίηνας, δρισίζηπι ρο 
γοος ἀρορί ππτ,ςορέζα Ἰητόγριετατίοης; ΄υὰ πὶ (Ἀτίς ἰασολι 
ἣν (εηΐι τοῖο ἔος ταρίτε διρήτίξιις νου ]υπὶ {{ ἀςωρίξῃ» 
ἀπῇ. ΑἸΠ ρτο ἰπτεπειδης ἥιιλην νοςζάητιντ 40} οάϊς ἃυς 

νοῦληῖ Ἠοτας ςαπρη σας ηΟἢ ἱπις  ἰοξ 2βιἀπιπλο τἀπηέ ρει» 
«απ άϊ τεοίταης, ἀιοὶ ροίλτ ἱπτεπβτίοης αὐϊάςι μικῶ, 

24 

γλφηῖς γοτὸ δὲ ἰΠτο Πρ εητία θυ ἐζοη,, δὰ Ὠλπιὶς ἰοτοι-, 
(ατάυτι οτσάετε δρίγτυπην (απέλιιπαὶ ἤὸς νηφυδιῃ ομσυῖσι,, 
ἀιέλαπε νι βεογςῦπες ροίζυ πὶ λα ἀϊοὶ ρτοοςε Σὰ πιειΔθεὶ 

Ὁ κι Ἐκοϊεις Ἰαδιδτία. {5944 Πηρείμιροην αὶ πα εβ ἰοξ νδἰνο(οὶ 
δὲ νεῷ μου ἀκαρπέε ὅδ. 1ὰ εἰ ,αυοσὰ αὐ πηςὶ ρτςοᾶτις ςοηςεριῦ, 
ἔιις φιοί κἀ ἱρῆας ρτεζεί σης (ξπιεητίφπι αἴτίποιι ᾿ 
τάς πυᾶδεις 4 ἘτεΪς άπ) τι ἀϊγ,λὰ χυςξῶταπηοη, (πορυτα 
1λ οαιηΐά πυευματκὰ τῆς τοξστειά γε ἀοσιμς Ἀν ω- 

υοίλπι 
ποι ἰρῆιις ργοολατὶς τείροέξο, γυὶ {εἰρίωπι κά! ίαρι 
γεν 4γεά Εοοϊεῆᾳ αυχ εκ δαπὶδι} ἰαθστις, ψιοί «ἰά δρ- 
ΡΑτςῖ εχ ζορο Αροβοϊ!,κς ρυαίςττίπι οα νογ,4.6.11ι|6.17.δ 
τρ νι μας οτίλη) τεδτὰ ἀ Βα || ἤσο Ἐυδρηο ἐχρί οβητμε 

40 τέχιν ἐσητιλξε!ονίδεν ἐς Πνηϊ..,78. [Ὡς  Π τπείαπι δυο} 
τηλῖα! ἱπτογργοτατί φυὰην πος περ. μίτε Οαἰιο! ΠΟ ἐξίαμν 
περτίιν ἔπ. 10) Ααὐπιι Πτ: αυσία νοι πος ἴοοο πση {πηψϑ είτε 
ἀρείατατ πϑηιςπν ει! ψυοα 4] φιηρ ίπ ἀπίπιοίαο οομςεριῖ, 
τὰ ργοροιίς ντ δὸ οπηηίδι5 ρος ἰηςς ΠῚ νος Ἰηδιξιαι, 
νεϊηξγαν Νααι αἰϊοαϑί ἢ ρτοιηςηῖς ἤπιρίιοίτοτ ἃς ρτορτὶ 
ἜΡΡΕΙ μον (ρ γίτο οτὰς ἰΔδη1 εὐίαιογαῖ πιϑηττιθυνπὶ 
(εἰγίωπν "αἰ βοοτ,νε ἴα ρ.ν, 4, δι τσξχὸ αὶ ταϑίλι διδαι,ἸηΈ[λ.17. 

᾿ς ὥνκϑο ϑρίνίιν, ὡρυνύξιμα τῷ ψυρίματ, ἰὰ οἵδ "αβω 

ΠΡῚΝ χιλῖν τΝὶ ἀϊδεατ (ἐείευε., Νες ερίαι σιν 
᾿ ἰπφυλγιην ἀδοῖςο. 4 Ειὐνο ἐμοΠχεημαυνὶ τῇ οἷν Ιὰ 
εἴ τα νὰ οτίληι αὖ αἰ ίς ἰπις ΠΙξαν,ϑι αἰ εἰ βἰιδαη, γε γα: 
ἰςᾳιφμεί δι. 

5π535: φρμῆων, 

"» 

τᾶ--  οπι μὃπ ἀμίω ὕλὶ τὴ σῇ δ χαριςίᾳ ; ἐπεὶ 

᾿ σῇ 

᾿σίν. ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηππαΐζετε, ταῖς δὲ 
᾿ φρεσὶ τέλειοι γίγεῦδε. Ὁ ; ' 

ο αὐ συμέλευσις γ)ν.ταρ τι τὰ Υπομκινμογδμμτα τῇδ ὑπος ἐλὰν, κα
ὶ τὰ 

ΑὉ ΓΠΟΚΙΝΤΗ. Ι. τὶ 
φΡ{εϊανν, ψαλῦ. Ῥίαἰἰετε πο εἴς ΠΠιρ] είτος ποις, [πὰ ἶ Ρ᾽τυτ ργὸ σάποηάο φγατίλς ἀσοῖς, γῦ ΕΣ ρΓΟΧὶ ΠῚ ς 

ἡἀπιυίευπι ἱπτιιπιδεσ,ντ νος Αὐὐρν τις τη ΡΟ Ϊηιρϑ. : : ἘΔΕ ΟΕΘ ΟΝ , ἀρράτοτ, ΝΑιη ετιαιη ΡΠ Ιηἰι15 δά Τιαϊλμι αγ οἰ εῆς, (1ι|- 
᾿δοάἀιλπιοῃ ἁρυὰ Εεῦγαος ἼΔΙΓΧαπνατ.} ἡ οὐ ΟΥαοὶ {ων εν ἤίαπος γοξευτ οἶνος αηξς }ι’ ςοπὶ σομμθηιτο, 8; ̓  ΠῚ μη. 
γρηυπογηάς ἽΟΤΟ {πριζιπιον} ΡΙΑΙΩνυς,οι ἁἰτυἀ ἀοοἰλτας ἤο φιαῇ Ὀςο ἀϊεοτείςςαπὶἐπαΐςοπι: ἰπιπειππνεητοταπη νε- 
διὰ" [{ρνγ0} ἃ οἵξ οἷς ζαῆαις, ἐἰϊψυς ἀπ ετιπὶ ἀ11 ““ τὸ βυηπνὴν βιοῖς πιοπτιοποπιια ἐς τὸ νιὰς ἢ ΠΙδοῖ Ρυ εδια 
[ναραν,ηποά ἐς Ἰηϊτιπηχοπτὶς ἐποζασ. Εἰς ψφυϊάςηι Ἀςοῖν ἀς νείετο ρίαΠποίία: ποις ἀρυὰ ΒαΠ] μπι Π.6. 

-..-........- -«.ὕ - -- ον --π-οΦὦ..... 

͵ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 4 ᾿ 

Ἐσὺ ἐαὐ σ᾽ λογήσης τῷ πνό ματι, ὁ μ6] 7 Ουλπαοαυΐέοπι ἢ Βεηςϊ- ᾿ό Οἰιο κω ας δεινεαίκοτίν 7, Ια ταΐῖο, 
ἢ αὐν ν "ἢ Α ΩΣ ΣῪ εν . . ἡπ: ᾿ 

αὐαπδοιραῖν τὸν τόπον τῷ ἰδιώτου, πῶς ἐ- [ΧοΤὴ5 Π εἴευ» ἰδ οἱ ἱπιρίοε [ο-. βπαν» ει {φρρίει ἰρανον αι ει αν ἰο- 
αὐτὶ ἸἀἸοϊα, αιουνοάο φ σας] ἰδῆτε ἀνπιδδο δ ἀυδηιι δ οπεὶ 

Ὶ "4 βιβενεμαην ὑεηες (γ κηνοο. ὑπὴ 
᾿ἀἰδιοηεηι. φωοιάην 4μἰ4 πᾶς αἰϊσι  π 

ὲ 'άνε46 πέίτη, ιοἤ εἰ αὐ πιὸ 
[εἴτ᾿ ἀο οεατζιας 

Ὁ αν 5. . ᾿ υἱ ποι 16] 
Νίαηι το χιάειη θοῆς στατῖδς, 17 Νάπι ἐὸ 4ωϊδεην ἀιην Ἡνηθμο ἀμ 

ἀρ!ϑοίςα αἷϊῃς ἤθη χαϊεάλταγ. ΠΝ ΠΗ ΒΦ ΔΗ 

ΣΕ να ἰ[«ἀδιβεαίων, ἰρίωπι ριὸ 
κὐγατίας 80 εο τςὸ υιδά, 18) (ὐταιδαι ἀρ Ῥεονοὸ Ῥοπῖεν φεὺ ς- 
[ΔΕῚ5 411 γοϑ ΟΙ 168 μη- ψμυὰ οὐδ πν «υεὶ ἰγινηὶ ἐξ τ Βα ον 

οἰφὶ Σιν ἢ ' ᾿ ͵ , 8115 ἰοαιαγ. Ε ἰνερηα ἰοήμογ, {ἴ0]"ς ἀπ, οτιο 

Αλλ ὦ ὠκκλησιᾳ ϑπελω πᾶντε λραρῖς ᾿ δοίη Εςς οἴ “πια! τ αυΐη ν ΤΣ 

δα τὸ γόος μου λαλήσοι ἵνω καὶ ἄλλοι(, ᾿4ὺς νετδᾶ εχ ἰπτο Πσουτία πνοαὶ 
{ ἡ , ᾽ ͵ Ἔ ᾿ ν Ἢ ὡς 

χατηχήστν; ἡ μυρλοῖς λθορίς ἐν γλώσ- [φαῖνε δὲ 411ο5 νοςς" ἸμΠἩτοᾶ, 

--»....Ἅ...... ͵ ταὶ 

εἶα δὶ [1] [ο΄ Απποι δά τυταπν ργατιαγα τι 
ἡλέγεις οὐκ οἷδε, ι| [1 Ἰοπεηνὲ μαι αι ἀϊςα ας- δὰ 

" 

Σὺ μδὺ γὰ καλαῖς δ᾽ χαραςεῖς, ἀλλ᾽ ὁ " 

ἕτερος οὐκ οἴκοσο μεῖται. 

Εὐχαρας αἱ τῷ Θεῷ μου πάντων ἐμ] 

μᾷλλον γλώσσεωις λαλῶν. 

δεά ἰα. Ἐπτεϊε 4 οῖο πλη ον ὑπυλάϊς 
4υῤηημς νενῦ [μον τρεο (ὐρι εἴοτι δαὶ 

εἰ φαΐ ἀςςεμι τ 11}}ὰ γοιθούμτῃ 
Ἵησμα, 

[οῴμιγυε δ’ «ἰμοε ἑηβεμά εἰυξίατ, 
4 ἀπὸ ἀείεην ἡρϊϊνα νενὺσ 
ΤΩΙ ΠΗ) ἐδηρμά- . 

, τ ΣΟ 
9 γαῖγος,ης οἴζοις ρυστ ρτυ 

ἀεητίαι οὐ πγαΠ εἶα ἰηξαπῖσς, Ρτα 
ἀσητία νεγὸ δά ἐἥοις. 

ἂ 

Ἐταινει ποῖ διε ρμενὶ ἐ[Π- 9. υἱδοτὸ ἰασι 

« μηβϑι: [τἀ πναίείᾳ δ) 88 εὐ ρα 
ρατωμὶν εβοιεχίι [διε 4μ5 ἘΠῚ ΙΒ ἐμ πὸ 

Εὐλθλὶ .Ὲ 4ἰ ἄοπο 11π- 
{ἐπε βενιΠ εἰξοτε. ϑυῦταμι 3 ἃ; 

ἥ ΝΣ : ἀνβελειφτισαν 

κει οἴλευπι ἐς ΠΔταπι που ν ἀσιπεῖπ πιδὶ εὐ! βοπὶς ἐσβτυτοσηίυπι μᾶς μα αηιδίεἴοπο σοπυοτεῖ ,εὰπι ἱστοὶ ρατησ)αυΐδας ρορυὶὶ ἕαϊ ἀνειςς ἦ νυ 

« Ῥοιοίπατμας οτίδιη δχρεϊσιδεανγ δὰ σὸς ἡπιος ρει οὐτίηος ἀϊίρετίςιο φιοιυτη Ἰυξυιπν πο ἐς} εἸνα τί, : 

ΑἸ δελφοὶ, μυὴ πτη δὲ τα γένεοϑ ε ταῖς φρέ- ἍᾺ 

16 .δὲ δεηνάνκενα δ. δτην, δαὶ διλυγήσος τῷ ποῦματι, )ε0΄. εἰἴει,τα πὶ νοτὸ οπλπος ἃ πιο πη Πιςςιηεδηι:υα: γοχ εἱς Ης- 
ἡἀε! ζεῖ, ἰά εἴ ρτεζος ρτατιατιπι λϑδιοηις ζοποοροῃΣ "π- Ὀγᾶα, αν ἐοάςπι νεῖθο ἀσήϊι ἔλα ἃ φιο ΕΜΜες αν ἜΝ οτιτα».] {Ὁ 
ττὰΣ Αμην ἀτ ἰητογ! ΠΊ μια ίτα ἁυιὰϊς πτυηι τάτίοης. αὐτοὶ ἠϊπρ)εχ {ΠΠπς νις, πεμιρα τασνίη ἀπ τυσάπηο, τουτὶ 
ἐἀεηΐπι πος ἰπξζο Πρ σπάπιπνοη {πιρ]ἰοιτοτ 0141 40} δρὶ- οἵδ ορταηφο τάσις αἰ!) εχ Οτγάσις ἰητεγρτοτιδιυίς ςοπυσιτιηῖ 

ἀκα δοπςάιοίτ νπάαπι ροίτς ηςς "Πρ: {4 ἐχ Ἀγροιμο, πεπιφωυωῥς, Ια ςἰἢ τενιὺ δ εἐσηβττηαῖῦντ ἰτὰ Ἰουαγ: αἱ} γγύοιτο,Ι. 

υδ ρίγίτι πὶ δ ἰμτς Προητίλίραταιης, ἰτλαὰς βοὴ τοξτὰ ᾿βαε. Εἰιηιοά! νοτὸ νόσος, ντ Απηςη, ΑἸεἰι., ΗΠ οίλη μα 54-. 

ἔινι 4υΐ φιυπι ᾿ᾶης Πγροινοπ ποὸη φοηΠἀογαι ἐπτ, ὅλοι, ἔμογιητ πιεῖο γεοορτα, αυὸά Ἐςεϊοϊα οχ 1 εὑταῖς 

Ποενοςαδυΐυπν. ἐχραπχογιηῖ : νης βιέχυπινειη αυδυῖ τλᾶσα εα ραᾶσῖς εἴης ςοπῆ πιά; [τ ἔλοπι ντ 12 ἃς ἤν» 

ἀχπι τοἀϊεϊίνας ποι Ἰεξιατύγ, (χτογὺπν. θεποάιρεις ἀρορὶ τς Πτὰ τὴ οπηηςς Εςοἰοπας ἀππναπάγοης, υὐὰ Αἱ οπνηΐθιϑ ἴῃ - 

γι διατίαν ἀρ το, αμοῖ οχ οὸ ανοά [υρηείευτ, δυιίρισος, τε!!νζενεπευτ. ΦΊΝΑπι, ἐπωδύ. Ἀπίροπάοιοι Ομμμο ον Ἀο- 
δυῖειη ΑΡο ΠΟ πὶ αἰτίη εν ε «οἰεῦτδηα δοπιπιοαπα τς πηληιςφμῆςετς ᾿πτοπείοηςν εα ἤάς ἐμρ] !οίτα. Νεαυς α: 

τήνδ (οἰση οι Π|Δπὶ Πα αδιιοηςπι. ἐς πα Πθυῖς πίπὶ ἀρι ἃ τος ρυθ]ος γεΐ ργίιαται οτίδηι ρτέσος αἰ τὶς αι ὰ πὶ 

(υϑίϊοοις χυα; Τοτρεῖς Ταϊτιπος (ςουπάο Αροϊορετίςο, αιὸ δ [ματι αἷς δειρῆς οτίαπν (οτος μίοτιίψα ς ροπιτις ἱξηοεὶς Π 

αὐ δυης Ἰοςυηι ἐπτο ]ἰφοπάνπι, δ, ἐς τοπυίποξάος 401 ρε- 20 νετθίς φοηςίρίθητιγ, 5οἀ Αροίξοψις ματι τιοοίοϑ απ ἴα 

πρήπαπι Πιησυάπὶ ἰη ἘςοἰοεΤα: [ἀςτίς τεσ οπάλιηἰρυταπῦ, δορί ξάγαπι ἰομοἱ ̓α ποι ἠϊάιοογας, | 

ἐνάξαιηι πιοπισπτυηι ᾿ναθότς νιάφατιν. δἷς στῖτο Ἡ]ς, 18 

ἮΝ ἡλίου κεγρυδρν ἡμέρᾳ τάνταν γ" πόλεις καὶ ἀγθϑιξ ἀν δε 
ἀκὴν 4νὰην ὧον ΘΙΏΠε τγπάντων ὑμδῦ ριφλλον ΠΡ ἰοσῖς 

ὐμδϑ γλαόσαις λα. ὃς αυδε οπηπιυπν νοίεγίιηι ἰρσοὶς 
ψτα τὔδ ἐποςο Ἰοάνος. δ. ΜΠ] τη οἰππιδὶι5 ποίξγις ςράιειίυσις ὕταςι Ἰα- 

αγγεήμματα ΤἘδ τορυφυἦθ θαγινώσκαται μίχρις Φγχῶρειῖε τῷ πους Ἀ7 ὉΚΏΙΟ.. 
δδδον “ὦ αἰαγινώσκοντος, ὁ πνορετ' ας λιν τῶων νουϑεσίων καὶ  Θὧῷ ἀὐπριᾳ ψλη ἠρνὐποιῳ οὐὴν οἰδμα λον βοτίας, ἀς ηνλ. 
Φθέιλναιν τῆς “δ χριλωῶν τούτων με μάσιως “ἀποιέίται. ἔπειτα «ἰφόμε- ΟΠ] ρΗ ἀἰχίπιις 46]. Φῳ μιν κε νενβα πέντε αἸγρις ιν ράιςΠ- 

,χαὶ πα μπουδρ ἡ πανσαιήμων ἐμὰδ' τῆ. δι χϑν,αὔ- ἀσηαιντ ἴητ οὐπηὶῶ πρπηαυην τηαρτηΠπγ 4": ἀς πἰς φαίη αιὰ δκκίο, σαντες, ἡ εν ' 

ἡ ὰρσο ἔτ κ ὁ νοτδὶς ςοτοηάπητιγ ἤθη νετὸ εἰ ἐς ἀκοςπὶ “}σινεσ- γος καὶ ὕδωρν αὶ ὁ Ὡρρεςὺς δυχαὲ ὁμιοίως καὶ δ, 

χαριείος ὅν διωίαμις αὐτῷ εἱαπέμπεμ δ ναὸς των π μὲ Αν 20 ϑογῦ αυα (δ είς, ϑι ἀφο απ δυς ρα οροτᾶ,υρ.4.10} 

μίαν διάδοσις καὶ καὶ μειάλεψις δοτὺ δὲ δι χαρισηϑενταν ἑκάσᾳγ. ΦΠηβλεμ αν, κριανχ σαι ἰάς Κὰς,1.4.Μαϊυΐ αὐτό 
ῬΑυΐυς ἀίος- 

ππράοῦ, Οὐεφωι δἰ ἀνόμων οπηνε μη ἡ ἐν ἀὐμλη ἑημένς τς κατηχήσῳ αὐιὰ ΠῚ οἰκοδομήσω, γε ΓΟ οτἰπεϊίογθπι ΕΝ ἀςρτί- 
ἐν αὐγῇ πιοῦ ΔΉ Η ,ἶνν ὉΏΜΗΝ (ομμΕ ηνμ4 Κ᾽ ἐλ ΓΟΠΗΒΕΜΙΑΤΙΗ αὔ-  τηστεῖ. Ῥυϊηὶπὶ ἐπύν ἱτα οἴϊεη τς ςοπηρατατυη ςἢς λά 

μοδβοίσνην νεῖ Ῥυορβείανηην κὸν τεζιίον ἥν αθίμην ἰΐξομ,. Ἢ ἰπἤπηιπη οτίαηι αι} ς,πιπλίσυπι λά τυ {ἐς δὶ πηρετίτος ρτὶ 

εδοὰε υὖὲ ἀεξίμενε φωῤ τεοίια!, ἀνε ξεν φυαμίοννετν ναὗτε φυα αἀ-, πλὶς το ΠΡ !οηὶς εἰεπγεμτίς ἱπιδυσπἰος: ἀοηἀς οτίαπι Παχυᾷ 

φυϑε! δογί αἰ ὀταηὲ «ὦ ρηϊεδνάτνην ἡδάνηπε μένην ἐπα! αιίοπαπν, "8: τῷ πλίγαςυ] ὦ 4 γιιάος ροῖίις 4υὰὶπ δὰ οτυάϊτος μοι τίποτε 
ψιοί ρο[ἴοὰ ξορίοως Ἔαρ] σας. Ῥεηάςι ίτυν ἀπ ρὲ όμως 

Μδοηει νὰ βινᾳίηνε κε βγεί νην, Ῥοβᾳυανν αὐἱεην ἃ γε με ι ἤξῃ 

εδἰημννιν ρνοζενιων μϑρ τὸ αὐμεην, σ᾽ α{ια. Τ᾽ μὴ φηπδ εν βην- τους χο δὲ ᾿μγέξυ τὰ Ὁ ἡπίις ν εὐδὶ ττὴν εχρίϊοαϊίοης. 

4 (ὐηζνάγὸν γλύννη δὶς νογας ἀοηυπὶ ΕΠ νὰ Ἰἰφιν όταν νᾶτία. ἐν ηιάιων δ’ ναι δ αὐ φναμεα βοιχῇ τον ανίοινε φορηϊη. ' ΠῚ 

δτιίάννε! ἀΐεεμε “«Απνεη: οι ἐμ ρεν φωιϑίῃ αἰ (μη φισεαγυπν τῇ δε ψυ άςσην (ςραταινν ἁἴψις [εοτιΐπ εὐ ἀογάτυη), δι οί. ς 

φενερανίοραι. Ηας Ηἷς. ντί πάπὶ γοιὸ [νας Πρ] οἶτας πὶ Ὁ «ας ἱπτοτρτεῖοψε (ὁ ἀρυ ςοιξιςιςτηι Οοπητ). 

Οἰιϊβίληα ΠΥ ΤῸ Αι ες ̓ πεοτγιρτὸ (οὐπατα. 20 Ρενάειία «ὧς φασίν. ΟἹξ. διπβ δια απ συν Αὖ υῇ. 

(μὲ ἐπερίεε ἰοίπε ῥά ο!α ὁ αὐ πληροῖν τὸν τόπον τὸ ἐδώινυ. Τὰ νρενεδεριφρένας αὐτὸ ργορηὰἊἋ νοιαηῖ Οταοὶ ρηκοογίνα νπὰς 

εἰ φὶ (πάει ἰθτον ἰδίοτας. Οροιτας σατπι οὐδιης ἢ βιό. (τα νὰ ἀύιην νοῖςτον ΔΊ 1) εοτάς «οἰϊοςαγέτν ι"}- ᾿ 

{πριματὶ, ἐς φιή πυετία, ἐνιοξεθνανιω ὙΡιῸ ἀσπ (τας ἧς ΠΙΟΠΝ ἱρῷ «[ (μϊς βοιματὺ ἃς Ριδίσγθην ίηςο ΗΝ, τα.- 

εἰοπδν ροτηνχτί (οάσεγοις απν ἐς φυουθπν ραγτον στ ιν 4 τποσίμαπει δὲ ἰμδιςαι ,Πνηζά τοῖα: νμθς ἢοινεποῦ |ϊ- 

εἴὐτι ἡπρνα δυάς ἂς αἰσανι Πφηην τνο. ΗῸν ἐρίτυσ ἰυὰ, ̓ -σὺ “γ᾽ ἐνὶ φρεσὴ βάνλοι σὴ σι ὃς τὸν νεῖν, δύννσες φ λπρμοι δέ 

γοσαι λήϊριλς, φινδεἱ ρείθλτος, ντνθ Ορροπ ΓΟ ΑΜ 1} 01- Πιη} 4. 4... ἀμἰιν τέλει Ψ ἱγ, δὲ Εἰ ἘΡοβεγαα]ὲ εχ 

ἀϊιασλαι. 1 ἰζοροίοα {05 νοσατιηνῖν αυίνις Θρροίτι ἔθπτ επίπι βαυίακιντ ἀρράγος οχ Αἰ] οὶ ἦν νηπίων ἐπ πιοταρίιος 

Βεεϊεβαίειοὶ, νμάς ὁχοιτας δαχιημις αὐυίις, (γεαιίάς ςς..ς τὰ αν ἀίαις (πηνριαυ ἤοιην οτίαταν (ΟΡ πητίονην δὲ ρενάῥτια 
ζονίας Ἰεευσοις δ ρα μοι! ἡ{πλ4ς αἰ Π σατιομο Ῥέλονις ἃ Οἱ ςςα 

ἿΠ|} 
εἰ εὔλιῃ ἱπυδλάσητεοι Υ άς Δέλ. 4.1}. Ι Ι 

4 πεν, ἐμίω νιὸς ἰχίταν ρτεςος παποιηρανας, οαας νοῦς (ςριουσυϑ ραἤηπι ἀοςίριταΣ, τῷ ἐς οπνίπιδυς θη οι λπη 
ἄς νιυεί, Υ ἰὰς πυρὶ. 6. 

; φὩΘ 4 5» 

, 

ΨΤαντον υἱ 

᾿Ξ 

Ῥατοτυφςαίας ἀπίμηο ἰΣῳδαυλἴυτ, ἀσπ] ἁὐ {ποῖ νσθτῚ 



ΟΡ. ΧΙΠΠ χό6 
πὐγὰν ὦ 

Ἰ β : 4 [ » Ἵ "] . .ο »- Σ 2: 114 ι! ᾿ 

πλη ένα ἰεὶ [φ α γλῶσσαι εἰς σημεῖόν οἷσιν, θυ 3, το [ἱηρυα Ἰρίτυν Τὰ Πεη ραν το Μτρὴ 

κὐγξνα ἐς τοῖς πιςεύουσιν,ἀλλά τοῖς ἀστιφοις᾽ ἡ δὲ) [ποι ἰΐ8 4υ] εἰς υηῖ ἔς ΠῚ Ἔ δρῖμα μομεσκαια 
διό η ([6- ᾽ - ςτ 3 » " Ἢ ΓΈ , . ΣΣῷ σενοντίᾳ οὐ τᾶς ἀτίρης ἀλλάῴρ ἐδ  π ραν υείδ συαδ τα δἰ ὔν τῆς 

ἱ τορῖθ ͵ Ἢ “ Ἃ 

ἀμπιρ εἰμ, ἰὠδε ΟΝ ΡΠ ,».4. [5] ἀ]ταημε ἢ ἐδάσπι ςοπυεὴ τίς 
᾿τοεριειλιίσηέξ γ᾽ αὐ ρμὼ σιμυάλϑη ἡ ομκλησια ϑλη Ἐκίεῇ ἐπα ςῃ τ ϑετιχσταινκηας --- 
Κωεὶριυτα)ι είς προ τοὺ τοῖᾶ Ἐςεἰςίια δί οπιπέδ ηρὺ Ἀδρὰν ρα 

᾿μλμοδερΙοΙη ὕλὴ τὸ αὖ τὸ, ἡ πτώντες γλώσσαις λαλαΐ- Ἰουάητατ, ἴῃ οὐὐϊδητος Δυζ τ) ἐβ 4 ιν νηῆχῳ 

δ.ῦὺ βυ σῃ- ᾽ 2 ῳ ,».»ϑ » 

εἶδον ροιοὶρία σιν,εἰσέλθωσι δὲ ἰδιώτω κἡὶ ἀπιςοι ἐκ ᾿ 
τος αυοά ἀϊεοὶ- ,, ων ΔΕ ’ ᾿ 
ὑμὶς οφυσιν ὅτι μα νεάγε; 
" Αἰϊμά Ἄτζυ- 
πιδηιθι! 0 

τοοδὸ ἰπυϊὶς 
εΠε Πάεϊίθυ. «ἦν » ͵ ἐν 

Ἀιπριάταπι ἀο ᾿αϑῦ τῶν τῶν αὐακράνεται ὑπὸ παντων. 
διῇ δυίψιρεο 
φῇπμειϊανεὐειιἅ 
το ρὲ ντ πὶ 
ἐππάεϊιθυ:, 
ἄσος οροιυΐε 
ἱά ταῦ πε ΤΝ 
᾿αν ΙυσειΆς “ “ ᾿ Ἂ 

τααι πασοας  γρόσωπον πορϑσαυνήσει τῳῦθ᾽ εφἱ οἰποιγ" 
ποίςειδ. ἴα ας 

πἴπι ει 
νῖ 

οευάίπε ὡς, 
ἢ -" ᾿ «“ ᾽ ͵ Ν γ, 

᾿ [1 

- ἐὐπείυῖο, ἐλ γλώρσαν ἐχὸ »ὐποχωλυψιν ἀν 
νι σα βιλιοπ πὶ ἑρμίωοιαν δχο παντὰ ὥς οἰκοσδομι 

Ἐςεὶςς οι ἷ 
τοζυϊλπι ἃς 
ποιιατὴ τέξὶ 
{ρὶεἰιυλ!απι 
ουυτγᾶ νίμ. 
1 ἔσταν νήυε ἀοηΐ οξύαευ 

εἰ δίῃ αὐί εεἰεἐπιειρτον, δὰ δὸ ἄοπῃ ρεαάϊες εἴ ἴδ. (011 Ἰοηυΐτοῦ, ΜΕΟ, ; ᾿ 

11 ππΣταΣ πφνόμῳ. Πεορὶς νοςαΡυ πὶ σεπεναῖτον μεῖς ροίξοτο ποοινῖα πἰ ἀπά ππᾶπι ἠμοπιπι ἐπξλητίαπι ργοάο 

"νἀ σλη-᾿" 
των δἰ» ἔδι 6 
μὰ “ἡδά : “ΝΜ ἥ ᾿ 

Ἀειονοοόυ δ. ἕχαςος ὑδμβ ψαλμὸν ἔχει, διδαχίω 

ἘΡγορδεῖας ποπ πγαρ18 ἰητο  φδητιυᾶμι δ] ἴιπὶ δι να] 

Ἐντω νόμῳ γέγραήίαι, τὶ ὧ ἑτερο. βὴ 

γλώσσαις κ᾽ ὧν χείλεσιν τέροις λρλι- 

σω τῷ λαφὶ τούτῳ, νὸ οὐ οὕτως εἰσιο- 

κούσονταί μου λέγει Κύρλος. 

Ἑαὶ δὲ πάντες ποοοφητεύωσιν εἰσέλ- "4 
᾿" 4 5 ͵ 24 ἢ 

ἡ εἶν τις ἄπιςος καὶ ἰδιώτης » ἐλέγχεται 

Καὶ οὕτω ποὸὼ κρυη]ὰ τῆς καροῦας αὐ- 
φανερῷ ““"τταῦ» κα) οὐτω “εὔϑδὲν 

[ω 

γόέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ὧν ὑμὴν ὅφι. 

τίου ὅδιν,αἰδελφοι; ὅταν συωυἐργ!- 

4 ͵ ᾿ 

“οδυέϑω. 
Εἴτε γλώρσῃ τὶς λαλόϊ, »(δ δύο, ἐ τὸ 

ἀοοίαται λοις ἀοᾶτιηα ᾿ΐδτος νι ἀρυὰ Ηουτ 1 Π [ϑυνα!».} 

ψΕΡΙΔ 19. θυϑὲ αἰ δὲ ραπιπν. "πτεγάσπι νετὰ πιαῖτο δηρβυας 

δὐςίρίτυτ, δ βορίενεα ρεν ἀιμεᾷε ἐνηξιωα μοπνβο] 6 εν Αἰνα 

ἰαὐναᾳ ἰοημαν ρορυίο μωις, ὅτι ἐν ἑτε» λόφσαις καὶ ἐν χείλεσιν ὑτέργ!ε 

γαλήσω τῇ λαῷ τούτῳ. Ηεῦτ, ἰς δαροπὶ ΕἸΔ. ἘΝ 28. 11. 

ἨΙΩ ῶρπ ὑῖν ἼΡ' ττ ταν [31 ΠΕ 52} "2 
[εἰνὲ ϑείφἰνάχε [αρϑραἱ» ὐεί α[ι βοα Θευανεεν μἀαὐδεν εἰ ρμα

θανι 4" 

Χ}} τὰ εξ, ῥνοβίενεα ὑιά[ιεἰαὐνω, Φ’ ἰῤηρμοι αἰϊοηά ἰοημεινν 44 

βορμίνην θωσο, ἴτάηυε {ἰ ροηίοπα: πνιτατίοηςπι ἀςπιας, (Ια 

νᾶ (ἰδ! οἢ ροίτιμι, ααλμῃ ἴδει , ; 

υατατ) ἄυο Ἰητενίιης ἀνηταχαῖ ἰπτοῦ Ἡςεδταιοαπι νοτίας 

ἴφπὶ δι Οὐδ οάῃ ητεγρτοτατοιςηι, πο ἐἀπὶ 1 ἡης (Οἵ- 

ταρυ πιά ντίπηυτ, (4 τι νίως οἵ Ῥαι!υ5, Ῥχπιιη ᾳυοᾷ 

γον ΠΝ [1 [ἐπ{ῤνοιι δ φεθρογει!»}} εἰξέκρνα αἰδεπα,, Ῥτιοῖς 

Ἰοςο ςοἰϊδοαυίτ, πίῃ (ς Παρ, 

αὐΐηος ἰάς πη ἀςείαγλητ. Ν ογὰττι Ἰναῖς τγαπίροιϊείο πἰ 1} δά άις 
ἐενεειιῖα μεφνθοκιτενής. ΣΝ οι ΡΟ ποῦ }}2 

ϑείαναρε ρϑαἢ.}14 εἰς, δία» ἰαύνμν Ῥοίσ!ς ἐν χείλεσιν ντέρρες. 

ἕ εἴ, ΓΝ ; Ἑιττεον Ῥαυλιπὶ αὐ Ηρ ταὶς ἥπηίως 

ἱπεφερτοιίδυβ ἰη 6ο ἀϊεπείγε. ἣν 

τοί φιὸά φυὶ ριοτος ἔῃ ἀοζεης, (οἱ ες σιπὶ 1115 θα]- 

δυτέτς -ὙΕ] ἐτᾶ ἐχργοθτατί ᾿υδαὶς ἐοταπι ἱῃξιπείαπι, ὅλ 
ι 

(οἰςτηυς Αττμὶ ῬΆ0Ι φυξχοτίτας ῥἱ τίς οἷς αυλπι οπληιαμη 

Ἀαρδίσομιη: φαιπὶ ργαίοττίπν οι! δάίετες ροῆηιμε ουν 

Νἱαία ἰλδτα δια! σπάτη ἴσι ρετορ ἤηδηι δὲ πόϊδαι [ἐξ υδηι 

ςοιπμιράὰ ηοη ροΙΠε ρεοιδοάςηι ἀσωρεγς, νΥ ἰητεγργοίάτιιε 

εἰ Βαυΐυν; υία πιπιτί! ἔγορετγς ἀυς ΒΑ ουτίτο ροῖίας αὐὰπι 

Ἰσαιν ποῖνιε νίάσπτυς 40} ἀρυἀ πος ντίτυτίᾳπστο ἰετηΐσης. 

νης δι δαιδατι ροπεταῖι πόπηης βέδτίο ἀϊουπῖυτ, Οοητ- 
ὶ ἸΔΏΝ Ὁ 

ποοζ οἰϑο Νὰ ποι} τῶι εχρτοὀγατίοηςπι ἱπέαμείς [υΔ40- } 

τυαι,υὰπι σδπιίηκτίοιισιι α γα Ππππνλιλ:υα ηἰβοαῖ ο- 

τοίην ς νίσισαπι νοιδι αι σομτειηριιη, δια απέϊετά Ποτιηπ 

ὀᾳηοτλητίαπι ἤςυς ὯΝ Ἦν Ὅουῖ, 28. 4»9,δὲ ναι οίπα- 

ἐδ οείδην ἐοτοι ϑνν 11) 8. Βιςοῖν.}.ς. ΠΟῸΣ ἀεπίᾳις τε 1- 

οί νἱκυε εἴς ἐοι οπιημβ, υιηη Ταρι 

ἀεητ, Ἠϊπένετδ Ραυϊὺν τοξγὰ οἰ τ ἢπνβυλαιπι ρος 
εν υἰπαγμη νίωπε, τα ντ ἐο νες ήτο (γίνε! ὶ {πφπιιηι οἵς- 

[᾿ς ἀεϊβιπαῖυπι πόη εἰσ ιν ςεδάνιηι σε ἐπ 4] θα. υπιλίς{!- 

ἐλιοιᾳ ἤγρνυσν κι γεοίαμου (όπννινον ν]οιίοστεῖοι αν θ6- 

πιοδιξμουῖα θα μον φεαάμεςς, Ἂς γεοίηις (τίμιος μιὰ: 

’ 4 

ΕΡΙΦΤΟΡΑΥΝΙΙ 

᾿νυΐς ρορυῖου " δίης ἔς αυϊάσῃ) 
᾿[ππεδυάϊεητράϊςϊς Πδογλ Ώ18. 

“βίοις νοὶ ἰηπάοἰςϑφηόηης ἀ -- 

τίε5 ςοηυεηῖτ55 αυϊχυς νοϊεγῦ 
οἀτιουηῃι παρε ἀοίείπαπι μΔ- 
Ὀοτϊμπρυαπι μαθεῖν, γουείλτϊο- 
πεπὶ Βαδςεῖν τητεγρτεϊδεϊοηςι 
μαθοςοιπηία δὲ σαὶ ποαιοῃοῖη 
δαπηῖ. 

5Εὶ ἰπρυὰ υὶς Ἰοφιΐτατ, 

τα Δ αἱ ὃς αἰτοτὶ δυῖ δά (ιπυπνατι ἐεἴρυΣ νἱοἰ Πππλ1η οοπμεπιυρῇ πιοφὸ λάδι ἱπεεῖρτε αἰϊφυΐτνάοπο Δἰηφυδταῃι γε ἔμ 

Ἰδεὶς τρίς ρεγ Ῥτορβιοτᾶς Ιο- 9 

Ἰἰπβυα 41 τοπὰ ΧαιδαΣ πὸ ἣμ Ἰιο- ἴ “τ Ευδην οἰ διι 

16ὶ «αἴπν μας ρυζᾶηῖ οὁ γο Ρίνετος ἰοσυπι ἑνε ςση ΠΠΐυπὶ Ὠ εἰ ἐχροπατΉΝοη (οἰεης αυτέ 

οἱ βαυγ] πὰ ταλΐις 3, δγίηᾶ,δις. δὶς οηἰπι τείοἰ δ ἢ οἱ τὸ ἔχρισοενποαιίς ἐπάμοι 

Ϊ7 τ : 

ἸΒΊμεσε (είρεπα εἴ Ῥγο- μη 1 δερβήριων ρος 
Ρίεγεα ροῖ ἀἰπειίς ᾿ἰηρυς ὑο- ομνωδιᾳ ἶν ἀρὰ 

ἐπδε δὲ ρας 411ἃὰ ἰαδτα Ιοηυαῖ ΗΜ δι, 

ομηες ἰαχὴ ἰοηη φημ 
ἐμιγεηῈ Δϑέθη ἰάνο! 4 «ηὶ 

ςεηῖνος δισογοὺ ἐπβάεϊενννόνηε ἀνε φιὰᾳ 

δεά οπιπεϑ ργορ ετοποΐη- ἢ, ἐερημθθ 
στεάίατυγ ἀὐτεπὶ ἑηδιάς 5 φὰ}{.} 1. “0 Ἄμε θαβεβορίε. 

. ΒΡ β ἐπ, "547 εἰ ἀμ εην Φω ἐμ. 
Ρίδην δυτΙἀΐοτα, ἀγρυΐτυν αὐ Ο-ὶ κα εἰς υμεί ἐάίομας ἐσρωίαῃ! 

τ δ. ἀπ ἀϊζατυν ΔῸ Οπιηϊ δι8:] εν αὐ οηνοίδνω ἀνάϊει. 

15) Ἐκίτα χυς οσουΐτα ἔπητ ἴῃ ΘΣι}5 ᾿ ἐν οὗ αν πήζο ᾿ 

ἀ ᾿εβαξύεατη αι ῥίο .. θ με αένι ἃ (ΟΥ̓ ΕΥΔΩῚ ει ᾶ Ὡ.- ΡΓ ρβ4 βωπεν τ περ" 

4 [«ἰάςης ἰη εἰ ἀφογαρῖς [εν ἐπ ῥαοίανν αἀογαδι θῶ 6Ὶ 

τοηυπείδης [)εϊπὶ νοτὰ ἴῃ νο- ρυοημπεάμε πμὺά οὶ 
δ 15 οἵϊε, ἌΝ Ὅ ει ὑην ὐὐϑ [ἰ, 

6 Οὐ ἐρίτν εἰρίγδιγεθίααο-" | Ομ ἀπὸ ἢ, ἔδει 

4μημν φΟΠΗΕΜΗ , υμ!, 

ἀεὶ, ἀοξνμναην 
]αροταἰγρβη βαθεῖ, 
μάδϑεε, ἐπρεηρνεῖ ναι 

ΠΩ βαη! 

17 δια ἰηρμα νὴ ἰνφεὴ 

τειχιηὶ οιηιηι ἢς νἱαίςοετετυγ. Ψεηληη νοτὸ πὰς ἢοσ' 
τοπάα τηα]οἀιέξίοι"5 ᾿εὶ ἀοπη εἴτις ἐαςιηρ] ποθὶς πδίι. 
Ῥεάιτατοητ σα σοητες αι (05: μοάτε ΟἸΓῈΙ ποπλίης 60’ 
τίδητυτ, δι» βο φινάσπιπις ἀμάλεμε,δίςος οὐδ) οὗτος εἰσαλύ. 
σονταὶ μουγκέγι Κύριος. Ἰδὲ πὰς φυοαὺς τάτους Πιτίσυηι εἴ 
ντ οοτιιη ἱρηοτϑητία δυρεατιις Εἰτ ςηίπιζντ ἀἰχί) ἢ, δὲ γε. 
δις σγδιπιπα Ὀοπηίηὶ οὐτηνη ήονας ἢ ἀΐςας ΜΝΝςς εἰς υήξ 
εαἰεηρατί(ντροῖς φαρτίε μέζον οἂς5 Οςηζες αἰσάυ 8:1: υλπιῆι 
ας Ἰἰησυαπι αυϊἀῷ ροτοἰριςπτ)αττέτίοτες ἤδπε αἱ ης ἀδίαν 
ἐερς δυφίεηάπππνφιθαι σηοῖα ἰἰη ρα Ιου, ποη ἐἰτ δοπες 
βεϊζι ψιο Ὠειις δβομαΐῃὲς οὐ δίας, (τὰ μια] ο ξ 80 ροτίυς φιὰ 
ἱηριγάῖος ν]ειίζατατ. 64; σνειὶ νἱάσταγ σοπιιμοίὲ δίς ἀεὶ. 
ΡοΙΪα ᾿ιπφυάγανι ἀοηυαι βαης Πφπιιη 0 Πεὺ νόμους 
τιάες τάδυς δι μπηρεγίτος ροτοο ςγοιντ οι ποιμταῖσ Ἄττοπιν 

ἐμεμεα ςηιπὶ νῖ νογιιπ {ἰς τάπης εχ ἦν 
1ο Εἰᾷία: ἴοζο οεττὲ οἰ οὶ ποι ροιο, δι ἃ Ραυ]ο (ας ΠΠεῖ 
μος “πφασγαπι ἀοπῦ ςοηβάοτατί ποα {περ οἰκοτγίοι 4ι.- 
τοηι8 ἐο αὐυτεθδητων Οοτί εἰν) τα; τοῖιι ᾿νοῦ, Κρ μα φεῳ; 
πε ποι ἐκαωδοοη, λήἀίτυπι εἰς ἃ θλυἶο δά ΗΠ Πτγαπάμηι ΡτῸ- 

δηχίὰ Δροίτοἱί (γᾶς πυπλέζαις ἴῃ οἰτληάἰς δόπρίυτς τ ν 
Διδιοηίίςινε ψ ἤητς οοάσπι ριγίτα ρες ἀεὶ 4 διῇ βιο- 
Ρἱνοτα Π4 νοτὸ, λόγω Κύραος ἀέειε Ζοπη ἰλτίς αοῖμ εἰξ 

ὀπηίθιι ἐστὲ (οἷεγα ρτορ στιν ἀττοχί. 
2. ὅ.,μηὶ [πον σαημοῖ ἐν εἰσιν. Σημεῖον ἱ Σου Ν » νοαε 

φοτίρτντα ἱπήζας «Πἰψιο Ποιπίμ! [ιξτυπηνίϊας 400 “οη]ο- 
Ἰεταγιῆας εἰἰ Ὧπὶ φιο μυηίατινε νος ἴοςο, ἤοιτ Πει.18.37: 

ψυϊραῖλ, 1» βῴημην Ἐταίηος, δέρε υκφ. 
2 14 Ἰοια ἡ διώνερ, νεῖ να Εταμιις, Το}. γἱάς ΔΆ. 4.η: 

Αἰΐτοτ οαΐμη ἰνῆς φυάιι ῥαι]ο λιτὰ ἀςεὶρίτυτ. 
11 Δονωδ ἐμ παν) λων δι: ν ἀεἰίςος δά 'κὰ (μεπτεα 

νεῆτο οαδῖυ χειιοτίμρνε τὰ λυ Πα υάτιπιἄοπυηι ο18΄ 

ἐεερτγοϊατίοης οι υπδα, οχτογιν στη δὲ Π)εῦ ὐδυκδάις 

ὁγιεαῖ, Φ ἐν δῦ ὃν ὑμῖνννς] ἴημα υνι,νο}, 4 μήν. 

16. φμέφι ἕκφιφῃς, ἰ αἰ ταν αυϊλέ Ῥ(αἰπι παίειν νον δ᾽ 

ρυϊοτ οιηηίδ {π|0 ἀοηὶς μι {{π ρεκά τον, εἰμυίμποή! ΠΝ 

ἀπεσμράϊ Ἔχομμηαηη αΠυ] οσευτεῖε ἔμρ.1.12.. ων 
θέομενο, ἐποκέλνψν. Εἴος γείση δά ΠΕΣ "( ἔρον 

εαιγαογάίπαιΐαη ρτουίας ἀρημμμ:ἐρμίω δίων αὐ γνῶσιν Πυς 4 ͵ 
ὀοέλοιςε, 1 ἡ 

μἷο ἢμὲς: (Ὁ με ἊΝ 
ἀϊερὲ πεν ἀϊεῖε Τορίρω ὦ 

᾿ δέν ἰῇ ; Ἷ {{π͵με υεδϑτωπν " »ἢ 

μαδεῖ : οννπδά αὐ φάϊιᾳ. Ἢ 

φ» 

σαν, Ὁ οἱ ἄλλοι δζχκρφινέτωσαν. 

᾿ηλῆτον τρῶς,» ἡ αὐὰ μέρος "καὶ ἧς δεερ- 

, αἁπτάσσεται. 

ἐπ 

μίωδιτω. 

Ἑω Ἀ μὲ ἡ διεριμίωυαυ τὴς» σιγάτω 

ὦ ὀκκλησίᾳ᾽ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ 
θα, ᾿ 

Πορφῦται σὲ σύο ἡ τρῶς λαλείτω- 
ἐν 

Ἑαὶ δὲ ἀλλῳ ὑποκαλυφϑὴ καϑη: 
μϑύῳ,ὁ ὡρῶτος σιγάτω. Ὁ 

διυύύαϑϑε γὸ καϑ' ἕνα πώντες προφη. 

τόϊοιν, ἵνα πάντες μον ϑάνωσι, (ὁ πάντες 
αἰδαχαλώνται. 

Καὶ πνόῦ κατα τὩροφηυ ποοοφίτως 

31 

Οὐ γώρ ὅδιν ἀχᾳταςασίας ὁ Θεὲς].3 
ἀλλ᾽ οἰρίιμης,ὡς ἐν πάσαις τῆς ὠκκλη. 
σίαις ΝἿ ἀγίων. ἷ 

Αἱ γωυᾳηνας ὑμδ ὦ τοὺς ἐκκλησίαις 34 

σιγάτωσειν᾽ οὐ γὸ ὅχιτότρααι αὐταῖς, 
λαλθῖν, ἀλλ᾽ χποταοσεῶτα, καθὼς χαὶ 
δ γόμος λέ »7) ᾿ 

27 [λα ])ρί μεηννωηο, τὸ πλεῖςον. Ἐτλίῃιι5) Χ1714 [᾿πηπρρην- 
Ψυϊψαῦα, Με πομίεμπν, ὑαγθατὰ: ντ Πυ4 ἀυοηὺς φυοά χρθύο 
γος (ειρμάωπν ἄμοιν μτὸ δέηε: δ αὐά μόρρε βὲν ρανίφ, Ῥτὸ υἱ- 
εἴβιον. Φ 

19 Ὅν δμ! ει  ὑο καὶ χρεῖς. ἸΝεηρε νϑὶ του ἐς πλίλἰτεπὶ 
(δετας. ᾿τλαὰς εχ Ἀγροτ ει Εςο!εἰϊα; (οτίπιβιαςα ἐπι 4 
ἀπε οηάυαι τίς, τα αν τάπητα Αὐς Ῥγορνετάγιπι παηις, 

΄ 

τὺς ντα1}} Αἰ εἷς οδίξατεηι. Πείπάς πο ἀς χιϊαία!β εχ (ο5» 
τὰ, (ςἀ ἀε Ρτογβμοτὶς, δά ἐτυήις πάλην πἰιπίμιτι Βοος λιι 
Ἰορ εἰπὲ νοσατὶς, ρος Αροδοϊυς. Ιτάφιις ποη (μπι διιάϊςη- το 
ἀν έης ςο} σαν φαϊδυαὶς ἐχ οατα Πίςοτς ἴῃ Ἐςο εἴα 
ἴοι, ἃς πχοτοπι μαρειάα: αονηο Δυπταχὰς ςοπείοιῖς γον 
γτεεπάμης ; ἀιιμη) ποῆτις τοηἸροτίδυς τὰπὶ ργετίοί ἐς 
Ῥιορίνοτία ντυς! νπίσι, ρδίξογσιη τηθϊτος ραίςετε στορ ες 
οροῖῖοαῖ, τληταηι αείε ντ ἰασοσ απο {τη ἀἠετιθιιςη!ς ὶ 
τουϊτογυπι Ψιοίθυς. Φ, ,Τἰννοἱ ἄνλοι. ἸΝ πιίγαπι ρτο- 
Ῥίιειατ,, γε οἰϊεπάϊε ἀττίςυ]α5, οὐ δι ἐρίςπιος πτοχ σχρίιοαι, Νοι ςοήειν (πὰ ἀἰς δά, νι Δῃ 
νοΐ... Νὴ οἵηπος δυϊοιν (απτ ργορ ιεῖκινε ἀϊδαῃ) εἰς 
ἔριλ τ»... Πτάυς ποη ροιοίι εχ μος Ἰοςο «οἰ Πρ! οὐμπίθιις 

ἐμ ἐχ ἀπούιις ἀυετερας ογάϊος Ιοχυιτῖς Ργορ]ιςτὶς δυάί- 
αΝΠορ τ υ{ πολιν, Οὐ ἐπιπὶ οἴετ ἱπίφαίας ἀτάις τασια]- 
τιοίϊης, ἀρ οἴοϊο ᾿ἢοχ ποὴ υίουζεις (πὰ Ρτορβιετὶς (ον. 
ἤειηῖς ἐς ὈῬτορίιοῖοα ἀοέξξειηα ἰνίον Τ᾽ οτα τὴ δυτοπὶ 
ἰνιῆς ογάϊῃη τι ἀρράγει εχ 1 Αἱ σατο τ γ πᾶσ οσάγιιπι ἤιοτς 
ἀείμιπρταπι α φιθυς ροῖ ἰςξείοπεηι οχ Μοῦ ὃς Ῥγορῖνο- 
(πη τεσαριοτυπι (ἠρες τεοϊταταιῃ,, πιο ἰοιςθαίτον ἐχ- 
οὐτατοηδεῖιας οσπίυστυάίης, φυοί αὐ Ῥτορ οτάγυηι 4" 

ἄδαν 1ἴρτος ἀτιίποι, ργοουϊάυδίο δ Ἐστὰ ροια τοάϊτιιηι εχ 

Ἁ 
{ἰδεητίσυι Πο Πονποα ιιάςπι ἀοςοῖς, [εἀ ταπιζη ἀρέζοτοι 
Ῥεϊζοητατὶ τηοάὸ ἰἀ τἰῖς δ αὐταὶ ταυσυΐταιπ ἥδγεῖ. Ετΐς 

εἀκξτο φυοὰ ἀς δίερμδηο (ςτίδίτυς Αἕξ ιν. [πὸ εἶ φυλη.- 
ἀο τος ἰκὰ εὐἱείζει, ὃς εἰν ψιῦ πὶ δγιαορὶς ργβογαηι [μδιη. 
(αμποππαῆ!ς ἐοποοάδεδατυν νὲ σχίγα ογάνήςην ἀοσςογοητδί 
«ἀποιτατσπτυγινς βέξινπι νήσιηνς ΡΛυ]ὸ δὲ Βατηαῦα Αι. 
11... Ὁυοά λυτειῃ ἐς Ολετο ((γίσιειν μὰς.4.: δι ρτοιίως 
«χτιλουἐπιλείυτν ἄμ, ὅς τὸ ἐιτς υπγ αι ἴῃ τεπηρίο ὅς 

᾿ Ψθίψυς ἀοοιής ἐψιαηοδιδαν οείλην Αἱ» 50 ψυαιςτιης οὖς 
ἀϊηατι) ἀοέζοτος, 44 ἁὐξγοτιίαῖς ἐπ ἀεογου Μάῖτ.21.22. 
τ ργορτοῖοα τἀπΊση δυάποτας μι οἰμῦςτον δρίγίτος ρεὸ- 

ἰμις δι ἃ ρίςιιἀορτορίνετία σαντο, ἰοὰ ςοηίτοιτον οὐίο 
ἴπηι ἴῃ ἀσζοπάο, ταπὶ τὴ ργούαμεία ἀσέχείμα : 4ν (ὐοτίν.- 
αἰδιῖν φαΐάειπι δο τοιῖροις ςοιυςπικοῖ αὶ ἔρεταῖτει αὐδοιτιᾶ- 
γας ἀπγη δ ΕἸ εἰϊλν ταπῖο ὥριγταλ] εν μν ἰσαογαι αυμλς 
τὸ δυπά ας. 
39 «Τἱἶᾶθν ἄν ποιῖρς Ρι ροῖα, Ναμν ΓΠ σααὶ θυ ς- 

ΑὉ ΘΟΚΙΝΤΗΙ Ἱ. 
βάερεν Ὀϊηος, αι" “«ἀ ρΙ υτίπημτῃ 
τογηοϑ, δύ νὩς {πὶ : νπιι8, δυο πὶ 
ἱπτογργοζεῖι, Ὁ 

Οἰιδά Π΄ ποι ἔς ἰπεειργςβν δ 
ἴδοςαζ ἴῃ ἘςοΪοΐα φηρ ἰοϑλτην 
Ἰῤηρημα, {0 εἰ ΡΠ νοτὸ Ἰοαυάτον δι 

ἕρ- 

τ Ῥτορίνεῖα αὐζοπν ἡ ἄμ δι 19 
{γος Ἰσαυλιτωτ, ὃς ἡ 41} δ 1 41- 
(Θηῖ. 

ἽἼΡΙ Ὁμὸδ βφηά" 41 τς δ ατώτη 5ο. 
[στε αἰ ςητι,ρτίοτ ταςεατ, 

Ροτο[ιίς ςαΐμλ οαπη ες ΠΡ}}}4 
τη ργορβοῖαγε » ντοιῃηεβ αἰ- 
δηϊν» ὃζ ΟἹ 65 ζοΟὨ οἰ Δι Ομ ] 
ἀςοιρίδηζ. 

α| Εὖ ἰρίγίθως Ργορ[οταγῆ Ρτο- ἡ 
ΡΠμετὶβ (δ εἰ μπταγι 

Νόοη επΐπ) εἴδ ἱπσοιπροίι}"» 
ἔϊατιις αμζίον ειι5,[δ4 ρᾷςί5. νῖ 
ἰῃ ρηληΐθις Βακιεπι 

ἱΜαυΐίετες νετς ἴπ σοπυςη- [5 
τίδυϑ (ΠςΔπι: ες οηΐπ) ρογη - 
μη οἰϊ εἰς νι Ιοφυδητονν ἔς ὁ- 
Ρονγίθε ντ {πράτ ἤης πους δι 
[εχ ἀϊςείτ, , 

) 

ὅ: Ὡςο οἵδ οηδικετίς, 

φἡρτυίταις ,ςρταϊοιήας ἐχοπηρίαιη ᾿νλθοπτυς Κὰς.1,46. ὃς ἄουϊο 

Αὐ καὶ κἀκδιόντων εἰπεχυῦνᾳ,, (0 "ηδονινην εὐ έγρενο. 

107 
ἐμνγεεμμάνν ἀμο1,4ΝῈ 
πεμἱτωπ (γε) Ρ6Ρ βάγέφ; 

“δ΄ τὉπρηε ἐπε βγεῖ φιηγ. 

δὶ «βεέι» πϑὴ ζ..6 καὶ ἐγρ- 
ἐρεῖ, ἐδίραε νι Εἰίαβα 
βϑὲ ἀμίεπη ἰνήηαμν σ᾿ 
θεο. 

“- 

4 {γεν ἀνοαμί, (το «κίεν 
ἀψνάνεειι. τὸ 

[μενθε {μά διέ, βνίον τάσοσε. τὰ 
Ῥοιεδίν ἔηιπν οππιπει ρει πι 

"πη. : ἀν ξιοιι ζ΄ οπμλ4: " 

ἐαονβεον, ᾿ 

Εἰ [δίνει ρνορβερατῇ δ 
ὀτορίεεω [ωὐϊεξξι [μπῖ. 

ΟΘ' ἐπ οηνρηδης Εἰιεἰ εν 
αηδϊοτῶ. [βοξξοτωπι. 

ἡ 

ΜΗ εἰν ἰρηωὶ, 
ι44 εἴς βεμε τσ Μὲνχ ἀν. 
. ἐϊ. 

Ῥύορινεῖς ἀμῆενν ἶμο "4 Ῥοῖπι ριο. 
εἰς, Ῥυο 
ἐπ ος ρίορο 

πηι, τ οἰϊημΐ 
δρωϑολν ρον υο νυ  ἀκόνς ππσπο υσταστσντοσσς στον Ἐξ ΠῚ ἂϊ 5 ΤΥ ΡΠ ΕΠ 

Ὡμδἀ β αἵ" γι εἰδείην πῇ δὴ μευροῇ- 

δεινά 
νιάδ!ὶεσε 

ἤπξοίον γγρρθέξανς, ν εἰν οῖθὸ εἰ «ὅ- 
αϊληθιπι, 5ὶ 
ἶἴο ἐχϑανὲ- 

τς αἰἰηυά (ὰρ 
Ρε εαεῖς οο- 

ἰρυς ευἱρὶᾷ 
Ἰοηυφηἀὶ μᾶι- 
ἐξε εἰ «οπε ζῇ 

Νὴ φηὴν εἰξ ἀνεοβο ἔτος ἢ 
ηὐν ἴθ εμν, [οἱ ρα βεωι ἴωο ὁκάϊπα δι 

(ει! δια) δά 
φεορδειοπά, 
υολά Βεεὶς- 
ς αάίβοδειο 

ΜΜυϊϊετει ἕο Ἐκείεβ ἔπι ει, λἀπλέκι! ἢ 
ἐδοφ 43:59} ΕΡΡϑνὴ βεγημ - ἡ όραι 8 

. ἰωάίεἰὲς ἰοτςξ 
μὰ [ωϑάὶ (μυηῖο, " 

ν᾿ Μιυοεδυς 
66..εὐυπν ἴῃ 
φυθίιοο κατὰ 

ἱιρεδίδιυτρε 

ἀση οῖ γατίο αυας ἰνδίφαμἰτατνημπαι Ρτορ Βεῖάγε ἢ) ἀςίπιμηι 
Ροβιρτ αι ριορῃςτὰμάϊ ἄοηο ρεπάιεῖ ἔμητ, δ: φυϊάοπι ἰορι- 
τἱπιὰ νοςατι : ντ πν Πὰς τοπτοῦς ἴσζιῖς ἀθτας τεροηζιηο οἰ]- 
ῬΑ ΠῚ ὅς ἐχιταογάϊηάτιο αἰδατυ, 400 νἱχ φιιεχυλη οἰτ τη 
Ἐςοἰςεἴα ρετιςι]οίας Ν χες διΐαιῃ ἠφ αἴδηζιον υὶ ̓ ος ὡς 
εἰρίμης ἀς δἰ ργάτεσ ἡΐζος τόχθος, δ4 χυρά ἐς δίπίς νεῖ 
τεγίες ἀΐχετας Αροίοίμς ἰλαν ΔΌ εο ἀχρ ολτυς ἵς ἃ δὰ εεὐπηὲς 
ται σρηάϊηοης ἰητο Πρ ἀράυιν εἰ Ρτίους Ἰοαυυθονά!ις ᾿λν 
Ὀεας 4υοά ἀιολτ,ϑι ψι ρεϊὰς ἀιέλα νεἰ ἩΠἢτοηει νεῖ ληλ-- 
ΤΠ πον ε να ετίαπι," ες οριις,οίττᾷ ςοητεηθοίφιν, τοῖς! - 
Ἀπτατιντ εχ (αδἰςέζα γατίοης Ἰίχυες. ΤΩΝ 
3. Οὐϑηεν, πάντες Πἰπιίγιυπι Ρτομβαῖα;, Ἐτξο ποι χυίυΐα 

ἐχ σαδμ; ἱπηὸ ποπημῖ κά ρσορβειδηάι πλυπὺν Ἰερ εανὲ οὐ- 
ἀιπατί. Νόοη δἠίηιινε ἰάσηη αἷς Αἰ δὲν ὁπηηοε (μτργορῆεν 
(ὦ, Ῥτρβίκετατς διΐεη νος ἀίδιος ργορβειδηάϊ ἀοῆο ὃς 
νοζατόης, ιας βγοτις διήαςία ἰ εἰ ΦῸ γι δειην κοιϑ' ἔνα, 

«ἀϊχίτιιαγη ἴῃ ἥηφυὶς οὅ- 
πρητίρυς ὁγάϊης ἰῃ ογθ θην Ἰοαμέηα! νης μαδίτατιδ. 

οἰρίευν νδιὸ νε 
ἀσιυὶ δα νἱ εἰς 
(υἱς ρειςοηιᾷ- 
(υτ. 
1.ΤΊη),1.18, 
Οεη.3.16. 

ἡκ ᾿ ΦΟυη υαμνι πεπα ἀεὶ ἐρεαηθ,παρσχαλώντα ον εἰ Ἐχσττάτί ΟΠ ςπι- 
εχ ἑατι Γιῴλαιπ ροτοίζατοι ρυ υἱὲ ἰἸοιιιά!, νοὶ ἀς ἰἰς :0 ̓ “ΟἸΡιΔης ΝΑ τὸ σἀραχρλ ον τῷ Ἀοττατί, τ οοηίο]ασὶ ἀεςίατας. 

2. ϑρόνιμον βυοριελανμην,ενάρμριτα ὠρρφιὸν [εἰ οὔ, ἀοθ τὶ 
Δ ἀιάπη δάΐεταης Ῥιορπειρ;, ΑΒ ατὶ σρλτγίξυ οὶ θθητ διαὶ 
πγα]τὶ Ρίεπθορτορδεῖα, μας ΘΗΪ ἀήτας, αὶ ἐρῆς γοσὶβ ἃ. 
ἡ ΤΣ Ῥτορίνοιία ἐπιροήλης, Ιἄδο Ἰυδεῖ ἐπα ᾿οἴζδππεν 
Ῥγοῦατ δρίσιτας, λα ἐκ 1)εὸ βητυ  ἀο!ίοσει Ἰ'ΝΔιη αυοά εχ 

ομιίπυπι ργοδατίοπο πὸ εχ οῖ,10}» 
4:1. {Ριορίνεεμ, ορνφέδα ΝΟΣ ἠξίτυν οπγηΐδυο, 4υιτι ποὰ 
ἵϊπς οἱηπὲς βτορβεῖα, 

2. Κἥεη ονε δια, νὸς ἐν πάσαμ, ΜΝεὶ μας πμπτ (πὶ νογο 
ταςεάςητς ςοητυςηἀά, ρεοσάεηις ποθ τοροχ 

ἀζι1}μες εχ φαίδιις οτίληι ἰοςὶς ᾿ἰχιςτ, ρτίιατὶς αιοαας αἴ. 30 ΕΝ ἘΤῈ Ἱποίυίο : γε Πραυάίεπάμπι αἰϊαιίά, ἃς ἢ στιν 
Ρζαιη οἴΐειγυν μρῥα!είη οπιαϑια Εερίεβῴ. 
{ 5ορἔϊονηην δ ἐγίαν.ἴτι νη «οἄ. δὲ ἀρυὰ Απιρτοίΐυπι 4- 

αἰζατ διφεέτνω, ἰϑιευ:ξοτι ΑἤΠς εχ τὰρ 4.17.Ατδῦς αὐτοῦ ἰηϊοῖ- 
Ρτες (πρρίεῦ νου θυ) γένοπῳ βε. Οϑτογὰτ ἐμ Οἷλι Θαιοπαπο 

, ςοὐ ες ᾿νε νετἷςυ]ο (αδιοίιπειις νατς]}" γ5.37..}8.3»9,40. 

(λα νἱἀετὶ ροϊίωι ςοΐδηςεις, : 
34. {πη ἑομμεηεβων ἐν ἐκκλησίας, ΨῸ]Ε;. 1» Χτοαβένπου ἰαεὶς 

«ριὰὲ μος ἐπ Ιοςο, δὲ ἐς ιιεητ δείαμν νογςυο, φυδὰ πηυλιοῦ 

ἡ Ροϊζελ ΑἾὰ θαι 34. ἃ 31: ὃς τὰ οσι ας πλαῖίις ἐ- 

στιλτ ἀπ }υος [ὁπ “τ (τον μά ς λίαν πυθετο) φυὼ ἀθιηι εἰϊ,. 
"ες ταῖηοι οἷσι πα θοαιαα ἈΠ) μι δίιςο Εις οΙμα σίκῖι, 

{ νεά] οροντοι} "Ὁ [κὐνἀνια βοῖνανν ὑανταοσνϑω. δα! δ - 
ἄυνι οἢ ςορηλια θρηβοαιοηἰς νειν ντ αἰ ἐχίνους, 
“ὁ 1. Γημ 4. τ ριᾶῖ Π|{π| κολυονηων γα μεν, βεοθιϑε. 
εὐνοτν ρν ΉΘν ΝΡ ἐδηβτΑθφτν, (νι ὉΠ ΟΊ αἰ πόχῃ δὶ βιρματννρτῦ 

ἴὼ ποθὴν 
«οὐἰἠείίνις {ττίριιμν ἰναίνυταν,, ὠσνϑιιο ἑδδιοσαιν.ς [νυμιναηθην. 

ῳῶὰ 3 



Ν, 

. Η “ τρχηκια "Ὁ ἜΡΙ5Τ' ΡΑΥ͂ΕΤ. 
Ἠυίι9 αὐτοπιχβεςγάνξι! ταείρρεπι ποι τα τὺ πὶ ἰυξβοηι ̓- θυΐτ οχῖγὰ ογάϊηςιη, νὰ ἃς ἐς Πγεδοταν ΗΟ Δ ὅς ΡΆΠῚ 
νίωμι Ὠεὶ νοτδυπη ιο τα! ογ Πςί ταν νἱτονίς ἰρίθαι ἰθς Παρ ἰορίπιμα. ἸΝόψις οἰλπὶ ρεορτογεα φοηίςπιία 

Οὐηειτη, οιπσνμμὶ μον γτα νῇν, πδάνπι να Ευδηφο ΠΥ - 

᾿ 

ΓΑ ΘΟΟΆΚΙΝΤΗ. . τόφ 
ἤμπὸ ἰογηοης νοδὶς δυδηρε!!- | ηἱ φμα γα ΐομφ βεφάϊια- 
σᾶ ογί πον ο γα ατη εἶτ ὀχοορῖο οἰ! ᾿ἰ μενήτ “οὐ εν τοήφέρε: πη 

; ᾿ ε-« Ι “ . 3 Α Ω ᾿ 
ΤΡ λισάμίω ὑμένγθι χα τηχετ᾿ οκτὸς εἰ μη}. 

Ῥοϊοη4α φόρα ρορμίονιι ἰὸρ ἐδ, (μι: ἐσενμηὶς οζίατη ἰμε ἀκὴ δα σύσᾳ το
νυ τ τος 

᾿ ἷ ᾿ νη ΔΑ Η͂Σ 8] ἡβόβια «γε άέῃη. 

Ν | . “νην ἐμ. ἢτυρης ἀτενσέϊαι ο,, ὄν πάς ἡἱυὰ αυοά εχτας 1.0. τοβπδηάί μιϑυαηΐ ἐντποίζγα πισιλοτία Βις ΤῊΝ ' , ἡ Π ἐταπἴνα οι! Δ}. "Ὁ" ὑμ εἰ 

᾿ Τβοού ἀανάγτν τρν Μ᾿ Οἱ ἰοτοην Ροϊυϊατοηιρες δι τοὶ. Ῥαιγιὶν ἰερι “ΓΩΡτΓΑΓΟ ται ἢ Ρτοιίυς οχῖτυ ΠΥ ΤῊ Π ἰδωκα οὗ ὑμὶν ὦ “οηὋρώτοις ὃ καὶ Γ ΠΤ τράϊ αὶ ὋΠΙΙΏ νοις 10 ΡΓ1- 3 Τιρἑάϊ εὐἰμρανμ ἐπ" 

τ ρὸ εὑ ὐποηΐίο, οἰδηϊδάίηνς τεϊδος τι οἸατης δητίαα! ροπίτας το- ἢ Ματία φυάδιῃ πἶμι] βιουνς πιπηδα εία: ἰποἶγιὰ νοτὸ ἡΠ} ΕἸ;. μὰ ΜΗ ΗΝ ἢ Ἰηἷς 00 ἃ ἃς "δεςςρὶ, ΟΠ ταμι [ΡΗσνε φυοί Δ ἀκεεβε. 
᾿ ἵ ᾿ ᾿ποθετῃης, ΝΕ ς ροτηλίττς Ψοο ὙπρεΓ Νουα «Εαμπεῖτε τας ριεῖαῖε, Ρευάρητία, ὑλνὸν ὑὐγϑμωνδοι ὥνον ΎΝΝ παρέλαθον ̓  67 “Χραςος μἰὰρμον κυ νὐφοίίςοι πγογίθπτῃ οἱήο ρζο ρες ἀρῆρνι Οβνι με ποτ» 

᾿ ἀπιδου τοῖος ἰη ςοητειλῶιδυς. Ετ νἴρης Ἀμίις τοὶ χθθ-. 41} νηάταπι ἐχτιτογι το σι λυ ἄτπὶ φεαιιλιιοτις, τη « ΟΝ “4 ἀκηίο ε ΡΞ ἐμ Ε{} ρῖο ρειεβεῖς πο- 
᾿ | Ἃ Ἁ ! ὰΝ ϑὴ ἃ τά Ὀ ΠῚ "ἴχάς ἡ μευ γι ἀ ΦΟΓῚ τὸς : οἴ1ΔΠ)| Ἰαχίπηος αχὶ οΥΤηὶ νιτὰτιἢ 1} ὉΠ} 1. ἢ (ἄς ὑέρῃς δ ὠμαρτι γηβδ, ΚΟ | γραφαί Ρ' (ατι8 ποίϊεια, Ι [ςουπ} 9011-' βγη, {πρμηην δερὶ [η- Εἴλι 

᾿ Δαμ, “ἢ ὶ ἀρὰ φριτὶ πϑ τρια Ι... ἃ δξεΝ, ἰτλῖς (μροτγαιογς, " ὠμὰ νὼ Ρίυταδ: ᾿ ἷ ᾿ ὸ ' | τς ηἷᾳ Οὐροδοταπι ογοσς, εἰ ται σὴ ϑρηΓίτι αὶ (Ομ Π65.}}.:  ἀςο Το! οιταῖς Πιροταυοστ., ᾿ Β ᾿ ᾿ ὩῈ ᾿ ΑΝ , 

δος κκΚὶ ᾿" νὰ ὅπὲ ὡς Ξ). ἃ ὉΠΓΡΝ Καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ τι ἐγήγερται τῇ δ. 1 {: ἘτΙοραϊτυπι [απο δι εκεὶ-, 4, ἘΜ πυία βρνίιωι εβι τ ἴοαπ,εα 
- ὅδ : ἤν, ἤδη ΐ ἑμέρα Ὁ) ταὶ )ραφαξ' ΕἾ νάτιναν τοττίο ἀἰΒΆ, [ςοπηῤιπι) [1 γοβμτεκίοσεία ἀλε, ΠΡΦΟΣΣΗΑ Ϊ, το ρον ἢ Ν ξύν ὅν ν 4 φηημθρα βῳ τῶι 20 . βερνδωπ δενφιηνασ: ΝΕ ΟΥ̓ ᾿ ἜΪ δὲ τι καϑεῖν ϑέλουσιν, ὧν ὀἴκῳ του β! Ουὸά Παυΐά ἀἰςεκε νοΐμπε, [5 ἡ ΓᾺΡΝ νϑίμνι Ἧν ᾿ ες ἧ δοβτυγαδι 

σον : ἐς ΤΡ δον πον  Αο τιον, τς ἐανοΣ : ͵ ἄοται (υοϑ- γος ἱπιοιοσϑηῖς ἄϊιεγε, ΟἿ ὌΦΙ μοι .δ » δῶ ς ᾿ { 4 Ετν Ων με τς Βα ᾷς- Εἰ ανὶα υἱξω! εβ Οερἤαι ἊΝ 

τς τῆν, τὰ ᾿ ἷ πο ιμαῤῥμεὺ πε ΠΡ ΠΕ 250}: ηάϊη τὰγρ εἰϊ δ ἀε Ἀ 1 πα γμϑ τὴν Κα οπ ὠφϑὴ Κηφᾷ, εἴτα τοῖς δὼ δέκᾳ Ἐρομε με ον, 50 "} ΦΡΗ πὐρμυ μθαῳ ἸοκΣΟΩ . 
ἐ ἮΝ Ὡς ο μαι ζ ἵν ον Φκχλησι εἰν. - ΤῈ με] βῇ : ΝΣ Ἵ" "» Ἐκίε- ᾿ ᾿ ᾿ ἢ : ἢ ὦ ; Α , ἢ - Ἶ ὄφιν αιξ Χλησιᾷ λα ἘΞΕΙ ΠΡ ΊΝῆΝ, 84... τὰ ἔπειτα ὥφϑη ἐπάνω πεντακοθίοις ὁ) Ῥοίζοα νἱΠις οε΄ ἀπηρίτεις φιὰπη δ) οὐμάε υἱίωι εβ ρί“ ὌΝ 

᾿ ιό Αἡῇ ἃ νολὶς ἔεγπηο Π οἱ ρύο γ6] “1 ἀ νοϑὲν ναδῖ 1ἡ"» ΓΩΣ ἐν Ῥ ι- ἀδελφοῖς ἐφάπειξ. Φ ὧν οἱ πλιοίουι μυιέ-Ἰ ἰυϊηβεπεῖς ἔγατγίθιις ἰςπιοῖ : εχ τι ὦ τ ; Ἴ ἐ δηλ φο ϑελϑυ; ν6 ᾿ ΗΝ ᾿ ἰεπ φυδινε νοΐ" 
ἷ : ὃ Δῃ δὰ νος [0] «1 Ἰδιοεείβιι} 4" ἐπ ον (οἱ ἜΣ , , . ! ἢ ἢ ᾿ ἀρ ωμε ᾿ ὅτ 

τῇ ὙΠΝΕΗ͂Σ ἢὶ οἷς ὑκᾶς μόνοις καὶ Ἢ [εις εἰ Ὄ 95 ἐς ἐῤδι "εἰν τ βίας ᾿ γευσιν ἕως ατι, Ἡνὲς δὲ καὶ ἐκοιμήϑη- χυδυς Ρἰεγίηυς τηάπεηῖ νίχψις [ΠΩ πάρει "ὴν Δάβως, . 
Ὑρεθμε ιν μ ἴδ . ΓΝ ΟΕ ᾿ ᾿ Ν Σ 1 Δάδυς.» αυϊάαίη ἀὐτρην ονάοτ-͵ [4ν αν ανιδ ἀργηνέεννιν. ; ἣ 

! μ "» Ἷ ἜΝ ᾿ πο ᾽ ] δος ΜᾺ ᾿ ς᾽ ὑξν ἐξ μα Ἶ Ἷ : -ὔὸῶ ὺ ἱ | : ᾿ ἀοπότυῖν μι - Ἵν τ ΓΟ ζῇ καὶ ἀν δῆς [ἢ δ᾽ αυ5 Π ἱνῖι εἴαν ῬΓΟΡὮς γ»] διφνν οὐδεων “Ρτο- ἡ ον δ ακοίδω ἦτα τοῖς πο τηλοίμηϊ, , 
ἘΠΕ ΠΠττο , ς Πὰν “ Ὸς0ὦἡ [1ἃ δῇεγαυτ᾽ (ρίτἰτυαλῖς , ἀσηοί [Π ἐρίφια εξ, μι βιελιμαιὼ ᾿"Ἔποιτα ὠφϑη 1 ἀκωθῳ᾽ εἰτῶ τοῖς Ἅ] Ῥοῇοι νίδις οἴ Ιαςοροιἀςείη. 7], ΓΛ εῖνάε υἱβε εῇ 1Δτο-. " 

: αἰτἴδυε! ον εἰ χορ ὅγιγμνωσκέτω ὥ γρῴφω ὑβῖν, ΟἹ τὰ ἴ 18 65. τ Ὁ Η ᾿ ἐ ᾿ ᾿ “ . ᾿ (ἃ Ψ1Π15 ΟἹὐ λαςοθ ο:εΙη- ν᾽: ἀεἰηά ᾿ 
Η τῶ νέμ (1 Π} ΤΡ Έ Ν, Ἂ . Ἶ ἕαγηυά ἸοθῸ νῸ 15. ὉΠ6 1)0- σδῆναι 4.4 [{τὶῤϑ αο- φςύλοις πτωσιν.. ἄς Αροξοῖις ὃ » ὁ: ἀείνἀε σ ροβυὶη" Φ-. 

εν φῇ δἔρετα οὐΐαε- Κυρφλοῦ εἰσὶν ογτολαὶ. τα οἰφιχοορτα. ἢ ἡθμ, ρδρα ον [μυ! πεᾶ- 6! ἮΝ ἐπ θὰ αὐ ἜΕΟ ΣΘΒΠΙΠΗΕΕ, Ἰ ["νιϑως Αβιϑι4 
ἢ ᾿ ΔΕ’ αὶ πὸίο : Ὰ ( ᾿ ἢ τ δ Ἐπὴν μοὺς [Τάμεα. | Βχατὸν σὲ πον ΤΩ γ ὡασερ Εἰ 1 ἐκ- 8 «ν το γΟΓΟ ΟΥΏ11π) νο-ἰ ς Ὁ ΝΝοιβμπὰ ἐπἴεην 0- ἴ0ῦ).9.) . ," Η ; ᾿ ᾿ ἢ μος, 0.’ ὁ 9 ως, ᾿ 3} ᾿γῷι νογὸ ἰρμαγι ΟΠ) 1ρηὰ τ] α΄ ς, ἀἠμνοίμπῖν, - ς : ἀοΥ τὸ ἀὐω «φβεῖ. 8 , 

Ἰπεμ) ἐνὶ γί- ᾿ Ὅ“" ᾿ »΄ς ᾿ς ἢ . ; πεν ; Ορίιος δυ- | ; τ: ΣΝ ἱνί- ᾿ς Εἰ δὲ τς αὐ οο π  ϑεπο: τὰς εἴἴο. ἐφπογαύνων, ες μβοιίαιοτι αἱ Αροβοίδτως αὔποείε,ιιϑπι πιὸ χἠπιὸ ἱπίδγογας Πηβηζηδση δἰ ἃ μὲ ἃ ςουἰπτιοίος, νει μας ς : 
ἱ δ ΔΑ 15) Βοειίηδοῖν 99} ιΔ1τηὺς [τλϊγες,αοῶλις ριον 

ΡῬδετίαπι, δὲ ἴοι Ππηρα!5 ης 
9 πιᾶηιε [γαιτειγαηνμίά- 

πεδη ργορμείανε ζ ἰος 
4μὶ ἰδηγινα ποίδιε ρυοβὶ- 

ΡΙ Ποῖα υὶ ἁρυᾷ ἐος ξοπάυς ονμηςιει. 1η- 

ἮῈΣ ν κοὐ ἱχπῆτος, ὍΝ 
, 4 πος (ς ἀοϊεεὶ 

(υπιρεήμοε,οὶ σα ειν  χαὶ τὸ λαλθὶν γλώοξαις μὴ κω}. ργομίθειε. 

τς ὦ ᾿ ; «δαὶ δυιοιονἀϊοίο 4ι0 324πν ἀείιῆοιο (εἰς οα πὶ αυὶ δυίυδε ἐτα ἑουήβάγατ, γε τς ἴῃ τὰ οανμδε ἀεί ςδε. 
Ἴ ον ν " ᾿ δος ἰς : : 

ὥςε, ἀσελφοὶ, ζηλουτε τὸ τοροῷη- 
᾿ 

ν δ ο 
-..».-.........-...--..΄ἋὕὦΟ0ΟὔὕΥὉ7Ὑ5ὺΓ7-- ττο τ ΠοὁέΠωιοεοστπτπ τ τ ττ’-ς-.ς.ς--.-..-.......-...-................. 

᾿ τ δέτε. : ᾿  Ύο ς Ὁ «4. σρι οἰΚ ᾿ : ὩΣ 4 ᾿ Ι ΜΠ ἀοδοου. 6, Ομηίΐαᾳ νοτὸ ἀοερηῖοῦ ὃς οὐ. : ΗΝ ἘΝ βαβνα ονεἀ Δ βμ ὀκτὸν εἰ μὸ οἰκὰ ὅσες οι ἘΠ. ρόττ.͵. Ἰρῖ ἀπ ουϊιᾶς. (εἷς οσουετίς,, αιάπι πήγοσ πο [ας ρο- : 
: ᾿ τᾶτο Ἐιε εἴα, λυέτε. ᾿ : , 40 ἀϊε πῆι ετὸ 4 δ 40 γοραη πρίν ἐτῶν ΑΙ ἈΝ ΜΠ με ν σόξφεϑιν, [ἀνιαπν εὐ οη δά κατέχοτεγγει πε. τι [5 αη πλάι οί πὶ ἄς ΠΡ ΉΜι Ναῃ {ἰ ἄϊεςοτο ἐπ Υ͂ ΤῊ νὴ ἀριδεβ Π χὰ ΤῊΝ (ὧν ὡς, καὶ 10) ταξιν Ἡν)- . | να ἤν ππροτ πξ βρη ΝΑΙῺ ἃ αππεητάτος ΔΌ ἰσίαγάο: νε! ρίος νἱ Δ εἶνςεῖ ευῇτά Ἴκ Ῥλυως Ομγηϊαπι βὰς (ΩΓΔΠῚ νη ςφοὶδι, ἤμς ἀϊιοάς- ᾿ 

' ἐν ιν ἤματα, οὶ ἜΣ . : ΡᾺ 1. Ν ες φιράιαἶς Εὐλησε ο (ἄυοά ΡΟ ἐἰδίυτάο δι ἐδιωάτῳ αἴ. «εἰτη ἡΠΠς ἀρρατίτίοπς γεῖᾶ ἔξουΠς γοίεγς οι ἰϑ να βήσπι; 
Θλίαπω . ὦ» - ἿΣ ὌΝ ΟΛΡ. χυ. 8 ' , τίς, 4 Πα εῖοε ἐςτιθερϑ)νς] εοτάπη (Δ]υτῷ ᾽π τὸ Ευληφαιο ς ον τἀυτολείᾳ πιδηϊίε πὰ ντοης, τῆρχ, ἀϊσοτος ἀΠυαν ἀρρα.:.. 

ως Οδιαξαι τ τεὸς τσ β ᾿ : τὰ ᾿ς ΟΔΡ. ΧΥ, εἴς ροβταπιουλιε,ἰπαυτ, Ευδηφο]}}} νεἰ ργαοιριυπιζαραξ,, τὐηἴς τοῖς πᾶσιν δσοσόλοις ὺ Ἰ͵ΑΠλ ἀγείζυλας τοῖς σγμηίπο ἴος 
.οα Ριοῤδοῖία τς; Κεφαλαγον. 44. : ; ᾿ (τον νἱ ὯΣ εἰ τοξιττεδιο πιοστιοιαι. Οιδυΐάαπι ρίαςοτι (ρλυά!τς ἃ «τοις ἀπο ρος ΔἸ Ιησοΐε ", διύβαιίας ἀἀδ!ήἠνοι ρακί. . 
ΜΈΡΕΙ τὰ Νω ͵ ζω Μὲ ἑαῖν. σελ ρὲ πὶ αγ- ἢ ΤΠ “τεγὰπι νο 15. ΠΟΙΕΠῚ Ι Οἱμην᾽ Δηβοοναὐδ κορυΐλπι, εχ Ηεδτδογυπι ἰάοτιπιο, υλίϊ (τίρευπι ἤς ὀυΐληι πάλιν, ἰὰ εἴ τυηΐιν, ἐὐἥαυπιἀψρίαα τοιΐ ἐστι αι ζο8» 
ἐπ πῆμ ασἰζὼ ς (4. ΤΥ ,»ς ",αςὶο, ἔτάϊγα5. Ευάπρο! Νομβα αν καὶ ἐκινς οἱ μὰν Φ’ »"β, δε μας τἀτίοης νἱάοτοτατ τὸ ἑμτόε του " ἑυλ είς (ἰτετίς, ἤλης ἀρρανξίρηςξιν᾽ νι μοδιοπιαπι ἂρ {14 Ὁ΄ 
ἀοπυπι ποη εϑέλιοι ὃ ὀθιυγγελισοίμίω μῖνγ0 ΧΟ]. «υὸ εὐδηΡΕ ζᾶ! νοὈ 18, ηιοά χείλη, ἡ νΝοά ρναάἑοα ἀιπάλτο. τἀ βίοτε ἀνδηρυστο γο]υνοι, Ῥεδιηις Ῥατιου α {14 πᾶσιν 

: ρεομ Ρδάυτ, παβέλχκθετε ὧν ὧ ᾷ ἑςηκατί. Ὦτον ἃ ας ἀρ (115. 10 41ο δτίαπι {{4-- -  υοδονῃναᾷ ὅν ἀεροθιΠ, ἢ ᾿ ρερὶ ταμέλαζον ὴ Ομεῆο ντΔεϊοος, ΟΑ].1.12. τηληις[ὰ- ἀδοίαγας ῬΑυμμη ἂὉ Αἰμν ρατες δίδως φιλο. "ἢ 

ἧ ἐποΡτΕ ΒΕ Ἂν ἑ ἐλ ῴο: τραδν Ν ΩΣ τἰς : ἘΠ΄ ἐη αν (δ᾽ βαθόιι ΕἼ Οὐφμα, Κρ ες φρραγίτιο Ὁ Εὐυδης εἰ τὶς η0η (0Π|"-. ζομηπιετηογατ ἀρραυτἰοη τ ιις. ἡΐληι ἀ ζειηςες νομαῖς. 
“ἀν 5 ἸΝ - ἱ : ὶ οἰπηΐα. 

τ δόχίως δυΐμ 
εἰ ο]α (γα: . ἢ ᾿ : 
ἄϊατυς ἀς οἰτιοδίοηοι Ν εἶεν δμίθαὶ ἐταπἤείϊου ς:Ρεῖπι 

“ ἥν ̓  ᾿ 

δὶ οὗ καὶ σώζεθϑ,τίνι Ἃ γᾷ 

βοιιοσαιῃ Ἐτδιγιαν ίυο ἀςμίαι εἰς ἐποιμίοιοσῃἤγσιοι, 

ἥ Ἴ “ϑρίσαμαιν » πεδυμμτικόςῦν ἴὰ. τοῦς (ρλητυαίηήσας οὶ 

ες φποίρεηὰϊς ἃς ἀνθ φἰουδα εγηάίτας: οἱ ορροπίμιν τῷ ἕτ- 
ΠΑ] ς ται υΐ ἀάδμς ἱπέλης εἴτ λη Οἰιεϊίζοννε ἀργὰ... 

38: Ἰφηκενε, 226, ἡγμείπω ψυΐῥαια, ἐχροτᾳίνιῥων. αὐάῖῃ ἰο- 

ξλίοιεην (ξψιψητας οσπιπιοητατία ΗΠ σοι τλο ἱπίογιρτα, ἃς 
Διηθγοίμς μοαις τείρσοης λὰ τὰ φιοά (ξτιρτ ἐῆ Ματτις 

«οὖς γι, βοῇ δὲτπ νη, Ογξοο φοάϊρς (σίρμιηι ἰπυςητηνις ὡ- 

γνοοίτα βῥφηφταίν, ΜΊΜΙ γετὸ τραρὶρ Ἀγγιάςε γοσορτα ἰςέλιο, 

φίω (οττληῆς ἐτρ φομηφιοάν {Ππιὸ μοκρῖξ αχρίισατ, ἃς αἱ ἀϊοο- 
τεῖ Αροΐϊοϊυϑ, ΩΝ τητογ νὸς με σεϊίτις οἴ τηιο Πορκίαν ἰρὰ- 

πος ἐλφιὰς ἠλσα, καὶ ϑρίτμι ωοἰ ρερβρηίφίαταψυς μας πο- 

ἊΣ ἡ υάσπε, (6 ὨΠ8}} σε δάξειιο ' 

βεδελοιάοινὴς που ἀρὶ ἀστς Ἰσυλομία, (οι! ἀςοἰνθεο Βυδαρο! οαρίιο, 40 δηϑῇο. βάξιν οοτυ 

τοίμετσδιορο Βαπς ἐελέξδεϊοῃειη ἱππῃοδινποίξες νἱδείίοοι ἑαπἀλιδδηιο,ςἄσνηυς ρεϊανὴαι (στὶ 

τοξβιε πιάση 

οροττεαὶ οἰφμείςδιο, Ἐεξὶτα ἀσηναπὶ δὺ ἐρῆων (ΙΕ Η͂Ϊ 
ἷ ἐμυπυβόμε Αρο{εο]όειαι,δι δαιρ [(: ἠυὰπι υΐη- 

γε ἄς το αυς ᾿βέ5᾽ ρίφηὲ ν]άδογοτιν ἀξ] γιο Πυμα]1ς, ἀπριτατᾶς 
ντ ἄρράτεξ πο πατηι ὄχ Α2.17.} 2. φαιί μὴ Ἰρίο Ὀεὶ ραῖ 
Ρυ]ο βόγοιει δαδδιςχογμηνίσξια, ἐπα ἀοξ πιὰ εχ ργο 
ἀογιἀοπειαν Ὁ εἰπᾶς νου θιμη γνωρίζω, πὸ νοΥτί μοῦνον [αιἱο τῇ 
Ετγαίιηο ὅι ὕ εἴεῖς ἱπϊφγργοζονι δίησϑ [τμε Ππίλες ἑπτοτριο- 
τατίν πος σαι δὰ ἐδ Αροίξοίυς ἀεγς ουα ας ἱπαυίια, ξ 

[ουίθις, να ἐρίς ἀπειιδῚ ἐν οἰβολτ εὰ φυδά 1110ς ἄς τοίοιτον 
διίσης ἴο σερεῖς ἀσοιοίε, ηἰις ΠΠπΔ Ἔχοττα ἐδιγοιον νοΐ" 
Ἐχρ]σατιὰὶς δ ἐρῆς ἱπιεῖ ἰξβδηραῖ επἰπι ἐηημν ]}ς, πὰ- 
«ἰεὦ ῬΒΟΠΕΠαΙῚ προ «Πε γυ]ς. 417» φυοειβαπι [αἰδὼ ὃ σὶ 

ἿἾΝ (οἀμκ οὐίοτωςς, αι νειὸ φάγον εἴξηρηάτος οἴτο: ἰὰ 20 ἐσίκατεινημο δάδιυς εἰ Ῥγο Πτοιλ τη, νοῖ, ρὲ χυοι οὐἱὰ 

ἐλ βαηο (Ὀδηχὶρ ποτάμτιλην δρποίζατ, μας τυτοῖ Εςοπ. 

, {τη [δά ροτίτϊογιμα ἐμ ἰοιοιαςυίςίολς, γοῖ μοτίις σου ςμ)- 
τος αἰτοῦ νε δὶ ἰᾳ μα ἐξ ποταπτία ρίλροηφ.  ηάς ση τον- 

Λα: πιαθηα οΧχ βάτο, ΗΠ αι δ ἱπηρετίτι πο μαι τπηροείτὶ 
.- 

εἴϊς, [ε ΓΟ Ἰοάτα οοεμμαρτὶ Οσιογὶμι τὸ ἀγνεοῖν ᾽1 οἰεχὶ [τὰ παντ 

μι νοττὶ ἡρηίονν, εμδι ν εἴξις ἰατογροῖς δι Ἐναίπιο,ιίὰ 
αἰνοϊαυτὰ ρομίεμεινε ἀρράτοι εχ δητεδς ται. ἐς το ἀχίμνιΝ 
{νρε ἀν ιν,ν νῷ ᾿ 
": 1λενφηιαν δυσχυμόνι. 1 ολκῦ τὸ ἀρέπον, γῇ οἴ ΔΠη δ0- 

τ εἰρράϊχίσνιε τὸ ὥσχρμον {ρτὰ,} ιν ογ γ9 ἅι ,6...Ὁὁ 3 
4Ρ μι με ὥνωνν στὰς ἰητςερτ δι 1ν νοὺν δε ὑμῖν, ἰὴ οἵ, 

ΔΝ ΕΓ οι ᾿ 

: ΙΝ σΑΡνῪ χν. 

! τ Οὐννν νοὺῦμ ποῖνη [μεσ γννοζω σὲ ὑμῶν.-Πυϊαπηοαὶ 

«ὐλιηϊεοηίυνεί (οἷος Αροποίο αια ὕπι ρεπ υίοπῖε νὰν " 

ἀλι εἰ νουίςιντ ἐγοδι δε ἤοις ἐαἀξ (ογπήνα δοοίρίοιν 
Ἀοιλ.5.2.8ι Παη4! νετριμῃ πρ τς ᾧ μι ριαῖοητο τῷ- 
ἊΝ ΡοίἊιππις μιτοτρτοταν! αὐ νοτδ, Ἔπετ Εμν Λλεὶ 
ἀΐοαι Ἀροβομη (ε ριοροιεῖς ιοά ποι ΠππρΠ οἰτοῦ ἤηῖ λα 

δὰ δος τορι τὰ σο ςοι ἀητοῦ ροτίςιοτα- 
τἰατῖαυο ἐυτρίον οι ἱμοοπίπαητία { αιῖος ἀςἤοοτοηι. 

ν δ τεννειε 4κο βτήνομν υοδμ᾽ φωδηρ εἰλα, ἀντί, νι ο ' 
πέλας τε ὑμῖν εἰ χρυέχρτε. Μδοὶεῆλ [τ γαϊοξομβαῖ τι 
1ματπὸ ἰσσιβοις ανπὰβ εἴτ ν [ἰτάτα, ς ρεοίἀο ορίκυπος 

γο4πλπὶτπ Οταςο. διιί!ςῃ αὐ αἰἰλα ἀπποιαυΐηνι [οἷν.8.2}. 
Αια Κοπι.8.}τ (υρ..4.27).δεἰἔν αν ὃς (ραγιπ αἰ δ ιπυ 
εἰν οοὶν, ϑγγὰν τιποὴ ἑητοιρτοι σχρυπέϊα ἡ ἰτρίς κρίτόχετ 
ἀεϊίςες ννεοφρ δ. ΟἸδιοηνο πίδμας δι τ πὶ ἐράεοχ μαβρεῖ,πνλ 
)ν ὥνγγιλινείμίω ὑμὴν ἐφοίλετη χριτέχοινι)μό εἰ πνηλϑοε νοδὴ ἐο 
καΣ ἰξμενενίν ἀοδ εν γε έμενε ἰμαι ο νοι εἰς ἐλητωο κν 

ἐγς Οογίμτιι ὃς ἰατον Οτάσοῦε ρμΠ]οἰδρδον, 

ι 

ποποτάίαντ πος {14 1Δφοῦὶ το πάρείθιις οτίλην ρ[ς οηπ" 
ορα Π τας ἀρρατίτίονιος τοις ΠΠ| 4. «ἀϊείνας οχ ἰθίτας »ποΠ : 
(ες ἐφ ματι ἃ (ς Ῥεϑείςείρτας, [οἀπ,λ..50... (ἀτοιλαι αἰ. δαρης ὨΔΜΙ ρδόδιε νΠ Δ ὀξιιγ, Θοηηδ τοῦς 

᾿ φιοάτπποα ἐς υϊηξ οητὶς {ταττίδυις ἀϊοίτιιν αὐ αἰσοπἤοπεπι 15 διάδοκα: 5. τοῖς φχοιὰ εἰϊ,ἀσεξον 

τόοιατυ τγαιίροίτος [μετ ἀιχευπι νει 6.δι 7 φμνὴι "ὼς 
ΠΝ μιαροῦ ὁροττυστίς. 4 111. ἀωοάνεν, τοῖι δωδεχᾳ, 

δις [τρ} ἢ οπληῖθυς ἐτῶν νάϊ οὐδ εῖθυς Οτα οι χοορῖο 

Ωυιὰ οὐσ Οὐ δὲ 4ιιὶς εἴτ ἡπ ̓ ς σοι ισιμν ναγίοτλςο . ἃς νθΐ ἐς 
Πᾶς ὃς ἀοξιείηα ἰρί2 πο ἀρΠτατ , ζοηιςξλαγας ἰοςμβ, ρτο- 

[ διδοχρι ρας τοῖς 
ἰῤκίρείρτυι Αἰ {ε΄, δ ἰα- 

ἤφιλεια Πλπὶ ἴητες, ςάϊτογας ἀρραττίοηεαι ἀπ ξη δεῖ αι|δς 
ματγαΐισ [οὐ ἢ, 20..19.,. δέ 2. Ζυυηὶ ἀ (οι φς ἴω» Τ βουνδϑ' 
ἃς τε. αυα ἀρράτιείφος την άπ αἰέοζαηι οὔ ροῖ ἀΐα. 

ον Οἀἰκσβιοπιαηο αι ἰιαύσοῖ τρῖς νυγκα εν ὐνἀφείονεῖτα οἴη. ὼς (δααυτάπι,τιτη ἢ ἴΔπν νἸτίπλλι) 4 Μαγ διῖς οχρέα- 
κρα νυΐρσαια, οσται τίσαϊο ἤθη τοζιὶ ργατογιη,ο. Ααλ' ΣΟ τὰν Αροθοίυς ἀνίηψυας ραττίοι.] πάσνν, ὃς μας πι πιο 
ϑιοῖπις συ ιαπι ᾿ιαίσοῖ, ὑνάσειπις, ἡ ας ἀτυ οὐληὶ ἰςξλιοηςη 

“αι. ΝαΝαβῆν δυτοην σταςος ςοάίοος πος ἴῃ ἰοςο ἀρράγοῖ 

ἐχ οίσεις ((ἰοῖ ες, δ. ΟΜ τγίοἴοπιον δὲ Αὐφυπιηο (0486, 

γῆς ςοπίπηίω Εὐδα σε! β.3,.4.321.Η1|ης οτῇα φυχῇιο 00 

Ριδιυδιςίο ἀϊξεα θητό. ΄ ' , 
6 ωήνρίημ ἄνδην φυΐην ει δε, ὑναίω πεντοκοσίοις. Αἄ νεῖ- 
δυπν, ἅμρνᾳ φυὰπι 4. ΠΕΡΙ. ἢ γα φμ φυοα Δἀπιοπεῖ 
Ἐγαίπημς Πιδαυάιη ΚΙ σὰ φυὰην, γε φύγη ἀἰοίηχας,, ρῖμα 

πιοάο ἀικίτυς ἀποάεσιη φυϊ ται γηάοςίπη τἀητὴπὶ ςτάητ, .ς πμ]}ς : ημιπὶ ὍΝ ΤᾺ ἐπαῖν ἰξουπάο φαἴι ἰμηβάτυγ, νς 
,, Μαιία βοπάνηπι ἔῃ ἢ ςδλοιοιι ἐχρεἀίςηβοποίο ηγὶν 

τα ἰακοπιπιοάὰ ρτοξξέξὰ ἀβέξειπτας, ἔνόγαμι, ἱπφήσπς, δ 
ἐπελεείπν εκ ἕωγϑὰ ἀξ ρωίονηον, ποις ἀνίει Φος ἡάγων [εἰ ξξονμπι. 

Διψι ἡτυιὰ μουν ραϊίσαν δά άϊτυς ἀὐ τίου] τοῖς, Μαιιίδαι 

Πἴς τὰπς ἐατι Αροβοῖίε νπάαςίμι, δὲ ἤς {ον ἀποάο. 
., δἶπι φρρηνόσο ἡυ Δ απ ἸδαυηταγαΣ Δ᾽ σξείοπίς, νοοατὸε, 

διὰ νος νὰ ταπήομι νεῖ (Ὁ ΠΠΠπ|ὰ ςοπίςξεατα πλεεατ! 
θονηνο(ιηυῖς ΟΠ εγίοἴτοππι:) νοτίηνὶς ος ροίξ ἤυῃν. 

Ῥθηοι οἰϊαι ν θην. πιὸ (φρο ταρτὶ ν τὶ μᾶζα ἄυιη) 

εἴ.) πος νεπῃ λυ οἷ πες νοτηϊπης, ταϊϊπτα Γεῖτο 
λα γ χε νι δὰ ν]οιαλυαι εἰσ φιοι ζαπῖις πρύ δια ἐλῖ- 
Λεῖν ομπαφάτιγ, ποῦς ταηλοῖν (Δὲ ροΙ᾽ αυπιρτιολον 
γί ἰῃ οαΐοινε ΥΝ ΑΝ ἘᾺ ν 8. Ρδιΐο 1τὴ Υἱᾶν δὲ εν ες[λια{ὶ 

ἰητοτίιηι νίψιις οαἴσΩι ἃ 
οὔαἶι, [οὐ (ρεγτια!! νους, νὰ τούσσι βαυο ΑΩ..17..}. 

ὟΝ ἀντοπι νος ἰοσο φαΐπλην ἀπρίοχ νηϊοπὶν τάνη ἐ- 
μοηίην κοῦυν ἐπ νπαδι σοι του ὁ Τὰ ν οἱ 1 Μαιινίας ἰὴ 
κος ςομεθχτι πιδη το Ὁ δογυδυ τλθνοη τερξρίλην ἄς 

ἐορύσιαθε ἰῃ (φπγηΐε, ΠΟ (ΟἹ δ 

Μαγός 14. νεγία ς. δεἷς νεγὸ γοπ ροξυ!ὲ [ον ἀφιλφων ῥγο- 
ΡῖοΣ νεγθιπν ὥρϑηνς Οἱ ἢ νονὸ (οεμευ ει δτατ ἐνείνω Ὁ ὡ- 
Φελφοῖς, ἰὰ ς [ἰ πεντώμν τιν φιίηφυαζίμ! 4} Ἰ άτη σοττὸ ηίγυπι 
εἰ αυίπρξητοι Ηἰς ἔγαῖγος ςοπιηιεπιοτατί, φυυπὶ ροίξδα εὐ ἀρίη αἰ νοϊιπενηδδηυία ποηάμιηι ΑἸ εξμμπι, εαἴνι ταίηεΠ 10 εολέξο νηϊμοτίο οσβει νη ἐρία νιῦς Ηεροΐοἱγ πιοειαι, 
(πῃ {μά νπὰ ταῖν νἠάετυν ἔμ ίροειεα Ἐρο οἶα) πῆηιο- 
τδητιγ ἀιιηταχᾶϊ οσπειπὶ δὲ γῇ πτὶ, Α(..1. νοτίω τς. δοά τα. 
τποη 1Π τἅπτὸ σοάίσυ πῃ ὃί νοῖο γα) ἰπτατρέσίιπι οοηίξη- 
(ἀγαν}ν} οςηίδο πιιταπάμπι οδιοέξυνα, Πμγγίοἤσπιις νεγὸ 
ἐ νάνω ἐπι οΥΡ ΓΕΑ ΤΟΥ αὐωϑεν,ἰή εἰ εκίννω, ἐΐυς ὁ {υδί ηνέ, ηυδ 
ἡΐὰ ἔπε δά δἰκοπίίοηςιιν γσίεγοπήα. Υ στὴ ἢ ἤας ἱητῶν- 
Ῥγειδτίο δάτηϊττάτατιησςοιζο Πιςτὶ, ἀΐοετε, νεἰ ἀροποίματε,, 
ποαίς ἐΠς ΑΗ οτια᾽ οὐἀίπειη, νεὶ Ἀ ἐόῤμ ἐπα ἀρραν ες 
τποπεμῃ, ουΐω {τ πιοιιιο νσγίι 7. μοί 
ἈΗΠειντ δι" Ἰλπὶ βάν τὰ ἐς! 4] ἰαξζα παν, νὰ ρίεπιοι φαρ]ι- 
οἂἱ κι(,οπ βῦιλ, 5. απ τ ἢ ΠΟ ΓΙ ἐὐποειο » ἰδ ιν 
ἰδοινεας τατίσηξε δά ξογας [πιὸ ἰἠφιι δ γίοποσπιν ποι 
" δ Υ πιθο υτη κ᾿ τείοτι ει αἰταθαῖοην κά τι 41} τη 
ΟΝ σ᾽ τοίαγγεχοναπι : ηπᾶπι (δητεπείαπλ ἢ (δαιαεὶα, 

εἴνον τανε (οτρτοναθιαυα άς ν θα τατον δίνε αν] 40}- 4. ἐαοεμάϑησων νϑγεςηίηπ) ωετι Οὐ ἀνννοόσνανι, μεν ρεαιςτί- 
ἀδιη υἱδειυτ) σοπηπιοδὲ σχρ!οατὶ μοιοῖς, ηιδά οοιπηνιηί ᾿ ᾿ [υἱχυαπι μοι δέου. {δεν ἐδάνοξ, 1 οἵ 

᾿ τού! όψε ψιϑι 0} αἴδ᾽ νοις Δ ἀν οὐοων, ἀεξίλτ ει ἰος π ὲ Ἐπὶ : ὙΠΙ ι ἣ ᾿ 
᾿ ἐ “νι [ἰρτγὰ,1}.:} πποῖ ἡ ιυσ νος ργοα μι ἂὺ αἰ Ἰοεΐαν [ἰὼ ἐὸ Ἀἀλκανννὺ "ρίαν Νὴ ΜῊΝ ἀοξλείμαπη ἀυαπυΐε ἀινβαῖο ἰπῖοτ Οπηῃ 9. ομηβι νοτὸ ριον πππεσοι ")ς χὰ μιμπείει ΕΘΡΙ͂ΝΙΕ ἀνύει Ἴραν ἀἰκίσιυα 

᾿ ὶ γεν ἐλαία «ἢ Ῥενδνπυε θὲ ΝΕ ερηῖο δογμρτεκὸιν Αἰννὶ πποπςης νἰζδινλαν υἱιταίοφι ἄς ἐφίοταπι γειθοτιθι πο" εἰοδονιπιν ἀσπνε εοσγανν ἱρῇωυν ποιηῖπς “λαριῆ- ἰη γογηλονο ποίιο ἰοέπιοπς μι [ έε. νυ ξιῖὰ δι Εταί- 

: : μειηὺς ἐς ἱβοττιστμαι τοίιτες ἁ ΙοΗΝ: ἐς χὰ τπίιμη αὉ εἰς πατίριςι. ᾿ ἀοἰπηβειϑῖυτ αὶ ἀνα ἀρραίθατιο, οτίαπε' μοί μκπν ρεσάϊζου. πε, διό ἄμ, 4ΛανοΝ μάδεννι. [ἢ νι γιάε δε, νῈ ; ἡχδ «νῇ ἡἱο πχεἰἀνῖες, ἐδιιει δάϊνας ροτπμαεῦαι. 5ξ6 Ἰοης ἐ πιλ- 10 1ολη.}1.51. 
4 , 

Μ τ 

ἐ γ᾿ - ον 4 

αίςεη Ποηῤιη το -ς 

-- 



ΟΡ ΧΎ 7 ΕΡΙ 5Τ ΡΑΥ͂ΤΙ τ ΑΡ ΟΟΚΙΝΤΗΤ, 71 
τρώματι ὠφϑη κα μϑΐ. ἴῃς οδογίίιο » νἱ 9 εἱλ οὐἰδηι ΣῪ ΤΣ ὠχρισο μόνον ἐλεοινότερρι “αὐτων αὐ- τάπιβ8 ἴῃ Ομ απ, ἡ ποΐετ- [ [5 Οὐνήῃρ [ϑεγαηιον β- ᾿ 

; Ρ ἸΦΩΣ αὐ, ΠῚ . μηρ γυμναὶ ᾧ' . «. ϑ, ὅσων ἐσυδμ. τὶ οἰηπίθαι ποπιίηυπι (α- γαῦιρῃ Ηρ μα ) 

, Πρ Ύ: »πϑεὐ.} 2] [Ερο ξηΐπὶ ἤππι τίντα Α- 5} Ἐρο επύην ἤμην πνοήν ὕμιν, ἸΑ ιν . Ἐρίν}.7 Ἐγὼ γείρ εἶμι ὃ ἐλρίχιφος “ἢ πο τύ. 2 [Εθο ὶ δ τς ΤΥ ΝΝ . ᾿ . ᾿ ; Νίμης «μίοπν (ὗν 
Ι λων, ὃς οὐκ μὲ ἱκανὸς καλθῶτι ὁπό. ροίϊο οταμι, 4. Ὀοπ έν ὁ6.- ἡγιρανόωρα με πὔξμην ᾿ Μιώ δὲ Χριςὸς ἐγύϑερται ὠμνεκρανν' 1 9 Νυης δυζεπ) Οσμείϊξειι9 [- ἣν πβονος κόβει ῥώτι Θο!ο ἢ 

" : ἐπ δ ϑη ἐδ] δὰ τίω ἐκκλησίαν τ 800 ὙΕΓΡῚ Ἀὲ ἐτγονὸι εἰν μὐλαββαβῥειοτν ρα ἐπαρχὶ ΜΠ κεκοιμημδμων ἐγήετο. εἶτα! εἴξ εχ πιοττυΐϑ: [ τι Τρτί- ᾿ς Ἰπρηεάνγσμνηνανν ἐς Λρϑοαας 
᾿ ᾿ τοὺς ἐδ π βοιο να ᾿ οὰ " ρεγςαυυτιβ. ἤιπι Εο-᾿ Ἰπριόβαν ὌΝ ὙΕΤΝ τὐἱείᾳ ἀογπιὶςητίαμη [αέξι8 οἴ, τέρα μού 

τον: εἰεύαπι Ὠ εἰ. . : : Φνονίδιν οαἰηρβεν ᾽ο' ξυινεοιοευτιν 
417 φμέρην Γλεὶ ὥρᾳ. ΦἰΘΕΝῸ ἡπογ!, Φ βὰν δο5 (με διβο “ιν “ν ὃν Μ Η δι σους - Γ ἱ ἰϊ ἢ 1. [1 

χάρχτ δὲ Θεοῦ εἰμι δοὶμι' καὶ καὶ χάώ- τὲ δε ργατία Ὁ εἰ ἔυπι 14 αιοά ἐπειδὴ δὴ δὲ αἰϑυρώπου ὁ ϑείνατος, ᾿ υἷα επίσι ρεγ Βοπιὶ 

“. ἢ ᾿ἤτν οἷυς. ἱ .4 φυδὲ ζῶν: (᾽ χταιὶς ε- Ὠὲπὶ (ΠΟΓ8 », Ρεῦ, δοιῃί πο} ᾿ πνήνσνο νβενεῖῃο πηφ- ἰδίυεταχίι. 
Ϊ. «ἀνθ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐβυήθϑη, ἐλ: (απ τ δὲ ταιία 015, αυ δ 126} [κω ρννε βέλτ μέσοι ᾿χὶ σδὶ αὐϑρώπον αὐάφασδψειραῖν. ΄υοαὰς τείας ξίο πιοτῖυρ-  {{ρρρνην. : ει Ξαδάρα :6᾿ 

Νὰ ΟΝ] εοίϊανα ὁ 1 ἡοη ἔαΐτ τ1π|5 γειὰ ἣ ᾿ πῆρες 

λοὶ «αἰδιοσότερον αὐτὴο πάντων ἑκοπία 
μιά αὐμπδαηείρ εἴα ο- 

τὰν! 
β 

πμμ  ἰαϑοναωὶ; πο ἐρο 
ΣΝ ᾿ 
(ἢ. 

δι ἐιι5 αυλπι ἢΠΠ οὐ πε ἴα ο- 
ΤΑ: ΏΟΩ ΘρΡῸ ταπίεη, (τἀ ρτδιίλ 
εἰ 15 πετσὶ 4. Ἐ Με 

ἊΝ Ν ευΐε ρτῳ ΘΠ 
Σι βεω ἰη ὑψάωνο. μδεηιλι ἔφα ἐ 

ἤθη 44 ΠΡΟ ΜΗΙΝΨ ν [84 (Φ' κίε δηίς. «ἀξ- 

ἐπ Ονίβοοννπερυϊμ βία. ΤΠ ΠΣ 
«οὖν ἐσ σὲ, αλλ᾽ ἡ οα Ω ῦγ δα ΤΩΣ Ν νυχάν, ἐς ττῶστα ἀφτ, ἰοι ἐ ΐ ᾿ 

Ἂν θὲ ἀρμυμδι θεν Θεου ἢ ὥσπερ δ τῷα δὼμ “σὐὐτες ὕσο- δίους εὐἰτα ἴω, Α ἀδηλο οὔγηες 
τιογίυητυγ, ἰτα ἃς ἐπ ΟἸ το ο- 

,) Ῥείπνυσι ἃε- Ξ Θ ! με λώ ΜᾺ 4υτεσχιι. ετᾷο 
3 » ΔΝ , » ε ΠΡΕΝΝ ἬἯΣ δ . ᾿ γησπον ϑΊν , ουΤὸθ ὁ ταῖχοις 4 παί- Ἷ ᾿ νην. : ἊΝ τῇ 

᾽ ἶ ζκυϊισινευπγιοί εἴτε οἱ ἐ δ οὔτε ἐποοϊνοιγούτω κηρύσ- " ἐθοὸ τφιτῦ ἢ "18 ϑ'νε φμίηρ ερο, βμε ἢ), ὃν τὰ ἰδική ἌΝ 10 5 ὙΠ βοαδυητων ᾿ γην(γυῆνε ἀυιεὶο ἰα ρον βδεῖεν 

᾿ : ἐς τοίυτις δια. ΤῸ υὃν "οὕτως ὅις: ̓ ΕΝ ᾿ τααιςαη8., δ. ἰζὰ ετεάιά!- " ον βεε πῇ ζωοποιη ἡρε Τα: ͵ . 15 ἢ νπιναιηίαυς δυο (υο οΥ- [μο ον ἀδηφιρτμ ἰὰ Ομνέ' Ἀϊὸ δειε)εείοι- 
πεῖ ἐρτον ΧΘὴ ἱ ᾿ ἰς, Ἂἰ κὶ 'βω. ΕἸαφὺς σὲ ὧν το ἰδίῳ τάγματι α-} [ἀϊηε: ᾿Ρεϊαίτις ΟΒέπλμ, ΡΟΙῈ-} - ἰβωνν ἀεμνίε αὶ φυὶ [νὰμ Βόπλαν, Δἀέϊ- 

τ ετ ξν δὸς : . τς ΤΡ , 51 8ὲ “μξεηρ ΟΡ γὶ ᾿ ἢ δ , δυλδ ον, εὐ Ἴ},..} ᾿νιῆι ἴω ρείπνα Βα" 
Ἐπ ν Εἰ δὲ Χριςὸς κηρύοσεται ὅτι ἐκ νε-} 1 λΟυὸδά {ἡ ἐνθάδε πω ἢ ἽΝ μέ ϑ εἰ ψε νεῖ πορχὴ κῆρ ἕστοιτα οἱ Χριτου ὧν τῇ " Ὧν ἔπος ΟἈΡΗΠῈ » (ἢ δἄαςητῃ οὐπβ᾽ ψεηβυΠΡ α ἐ φοιίερυι: 

τ ΕΝ ϑὺν ἘΝῪ , , ᾽ ἴμγ δχ πηοχῖθι ὀχοιαῖι! 9 ς » . . υ εἐυπέ' ᾿ ὶ . Θηΐε, ᾿ιϑείο, 

ον τίν νῇ δι ̓ ἐγ βται γπῶὼς λέγρυσι “Ἤγες ω» 
5] [5 τηοῦϑϑμ, φμοηνοιίο4ι.» παρρυσιῷᾷ 

Ἰαυοτηοάο ἀΐευπς αἱ ἀαπηι πε] 
γο5, ποῃ εἴϊε Γείυχγςίοη πὶ 

ἩΣΩΝ ᾿ ΕΠ δ αιουτυοτυιηῦ 
Ϊ δὲ αϑάςασις νεκρῶν οὐχ ἐφιν, οὐδὲ ..}. 4 Ναῖι {ἰ τείαγγεξείο τηοτ- 

υἱά ΓζΒευ 
ἄανη ἀλενπ ὑνυρό,4ωο." 
πὐαην Ὑε[μνν εἴ 20 πιοτίμο. 
ΤΠ 

. 8. φμϑεην το[μνγεζο 

τ᾿ εἶπάς ενήρ᾿ Πα 8, αυτα τας, 
ἀϊάετίς τορηιιπι ΣΤ) εὸ ἃς βατε: 
ἴχυμπι ομβηοίςετς ἔοςοτίτ οτηῃς 
ΠΏ ρΟΓυ Ώ ν δς οἠληςπ ροτοή- 

πὴ οἰὲ τοί υχ. 
κτοδιὶο ποζίυο 
τααιν, Οδεϊδιιε 
ποη ιοῴμετε- 

᾿ ᾽ ὃ ᾿ ' ὅν» ἀδιυτάο, 5 ὑμμν, Ὅτι αὐάφαισις γεκραῖν οὐχ ἐςιν: Εἶπα τὸ τέλος, ὅταν αἰδαϑῆ ξω βα-}" 

σιλοίων τοῦ Θιφ κρὶ πατρὶ ὅταν καταρ- 

γίση πᾶ σαν αῤχίω καὶ πάσαν ὀζουσίαν 

. Ῥοἰνάς βομ, 4ηνην . 
ἐνοάδ άεν ἡτώ Ν πανμ που : υ 
ὧδ Ραμ" ἤνην φηεμ υἰκε νη δια 
ἡφγΐ! ΟΝΙ ΒΕ ΜΝ βυ με  βΦἸΗΜ ἡ Τὴ δῇ ἐ0π- 

τὰπ ἀν 

ἀϊε.δὶ σμευν ᾿ ᾽ λ ΔΝ γε, 

Αι μορ Ιοίμτδ. Θρ 10 Κόρυγ μ(ᾳ "δ δ, κανηὶ δὲ χαὶ καὶ πίτες 
ἘχΙδ ΒΆΝ ἐδ ΝΥ ὃ ον ϑ όσον 
φισάϊςδείο Ἐ- υρ.. ᾿ ᾿ 

᾿ ΤΟΥ ΜΟΥΝΙῸ ἡ0η ε[} ) ! τίαντ ὃς νὶ τοθ σοσιων, Ριοφοηίτατ κῶν ᾿ .; 1 «͵ οἸννοννογηνν θν εἰ, γεάυε ; ἢ ὃς γἱγτυϊεῖη, Ὁ ΤῸ ΤΗ͂Ν : 
! αἶε, κμμίο " Χραςὸς ἐγήγερταμ ταοτγυτο ποθὴ εἰϊ ̓ Ομηἴω» 4ιο ΜΡΡΜΒΝ πρῖαρ, Ἵ καὶ διωυύαμιν. | ᾿ μεν πριν ΡῈ 

Δ  ΠΩΙ ο Ὁ Ἰᾳιδ ποθὴ οἰξ (υ(ςἰτατί8. ; ἔν πτι Ὦ μοι νοι ΠῚ , 5. Αἤδπιε 
Ἐοδ ᾿ δονολεε οαγερισι ς χα τῆι θυκυνοςεςΦ τοὶ πε βεγεχ πσξιται τος ἢ : -ϑὲπηιτην Εἰσίβαττηος Ὁ ΑΞ ᾿ ταρο γρι τὐνν Ἀθη ἀβιεγβνϑλτης γεναμρηδαίάν, ἰαθ εἰς αι βροεῖ, κα. ΑἸεθε,. ; ας. 

κπὺ ἰδ δϑίως " Εὶ δὲ Χριςος ΟΣ 4 γηγρταιμγκάγον α “ΠῚ γυδά ΤΠ Βεπξι9 ἡση ἘΈΤΩ- τεζντεχίε, ἑρατ ἢ το μαρν μὲ τοράμε οἰ νεῖας Λάππιο ἀρροὔτυν, γε ἤδωι ἐκ Υ80 Ἰιοτοΐπρ Αἰάπιο ρεοράφαια ἡοτ: εἰ. ἤς φεοπι φχ νη ᾿οπείες ΟΠ ρεοραφειωτ νἱτᾶ: 

εἰτατι! 5, ναηιπὶ νιήοεϊ!ςοι ἐβρις- Ιὰ εἴ,ντ οπιηοι βἀοἰ δερἤους 4} παίυτ ἐκ Αἀείοο οπ δ γνβ ἡρῶνιεν μι να μὴ ἃ "ἢ Ομ ο δ} Ὁ 6ἱ ἔαδὶ ίαμι ἐπ διπεῖλναιν εοὸ ν᾿ ςεδευε. 
ῥ᾽ αἠϊεκεὶφ ποβνά εἰθδημ μ, θυο ἤϊαυ! αἰτ.δοίδεδι δηΐιη ἤσ ςοπιπιιπ εξ Οἰνε! ἔο εὐ [υἱν ον δ τϑαινϑδλνη πὶ ννῖ ιἰϑανδη ἐρίς δί ἐόπνροιε (ρείσνυν οη πὶ Ἶδπὶ τἢ- 

ἐοηέστι ποίζειιλ, νᾶ Δυτοιη 
τῷ : ᾿ “ἢ. Φ' βάει νεβνα. (μτοχίδὲ ἀιφαίτοις ἐπι ποβενηποπίδην Δἢ εὐ δ ἴῃ 680 σἱϊ πϑτητο οπιη! πε νι ἃς φοτιν Ὀδίῃἀδ μας Θοολῆοῃν κῇ ριοχίπιοιη διξασιφλτιηι τας, Ὁ 

Ζ υδηρβεϊη)νδένᾶ- 4 ετίατα βάςενς τα, Τημεμὶ Σ 14. Οὐρτίυπι δεβυπιδηευεο 4υ0 δε ἐπὶ ἐοηβεπιδπίυτ εἰ 4υ8.Ν τυ εεἴ 8πιὶ ν αἱ ά! δπιρ δ νἠδανέπιο, φυὸά νὶ 4 δ᾽ ίοοι ὁρονιδαί ϑευηι ἐεβινδιε. δΆ:8 

, δὰ εἴ ἕλον Ἐμρισκόμεϑα δὲ καὶ ψουδομάρτυρες ις]͵, ᾿πυοπίπιως δαῖει δτίατη [8]. Ἵ μι πδίν Ὀυδιἀνυμαν ἐμιεῆι δὲ Ἐδὲμ ταπε ἐμοῖσι τεῖε δὴ δι Δ δ τ ΘΔΤΝ τ το Ὁ πη αθεδιμ οὐ αρ δι πα μὴ υείμελτο ἀν τπονον τον ο τ αἶμα πυπδ τ σι [ ΑΜ ΟΝΕ ιη ἘΠ|ο νᾶσιε εὐυσνρδοι. νυ υ δι πδιϊοηΐς ἢ Π}} ἢ υὰ μοί 6 μεει φΊοτίδ, δτίοι ἐρεἰς, ἤενῖρε ποἢίωνν ἀξ 4 δείοπ ἐπὶ 

ῆΣ ΕΙΆΑΡΟΙ "ἢ Θεοῦ δη 4 αἰαρτυρή σα μᾶν 6 τ Θεῖ {τεῆς Ὠεὶ: ἩθοΠΙ ΔΩ ᾿ἀεὮεο ἐξ δαβιρ θη! χαθῆ Ἱ ἰλλμυρὸς αἰαὶ παι οιὴπὶ ροιδῆμιε: εἰαο ἡ πα όπὶν Ἰπυρῖσε ἀπδειημήναμένωι ΠΕΣ, δὲ δνρειβομαμιοι στὸ ἐέονίι Δδο ει, νετηοι " ) 

' Ἰ , Ϊ ἱ ᾿ ὶ ἷἰο ἰϑραπὶ δὸ ἐπιοαγαηὶ αἷν οανπίδυν ποι νην δϊφεείοη 6πὶ : νὰ θα προ Ὧδε ρ᾽οπὲ ἐπ Βοοϊ εκ οὐεροια νη οὐτὰ Οεο οὐρὶιε (πο σόμα:- 

Ξ . κων μὐσα ψῇ δῃ ἤγριρε τὸν Χριφόν' ὃν ἐχ ἔγειρε, ἧπερ ἷ εν εἰν δι Πυθοῖ ἀμ ΤῈ μὴν Ἡρδλβ ἐδαρείομρι ΜΙ: βεμ πέσαν εἱοεῖ ταν ἔνδπι, νεἰσεί τεχ ἴῃ Διδ ἀ με: [υἱϑεροιείοςίαι, αὶυς ροετὸ ἐὐμοι μησὰ ξιδάυπι ἴῃ ΤΠ δαρὶεν τείυε εἶίομς ἐπε λκανν 

ὧν ς Ἀορειΐε - οἱ Ἰεία . ἢ δ᾽ γΙ υπλαυεῃ Ὠοἢ [ι Οἰἴϑι ΠΡΎΜΟ: πνοιὸ τη ἰπιεξε το θεοιῖη ουτη ςἀρίες ςοηἸυη δ ον δινεἶτπο Ε|10 ἀϊς ἔστε αι οπιηία ροιτὸ Ππ δας ψδίηέηε νι ἀοςδβι, πΠΠ τσίυι βληι σι οτευΐν 

ἀεπιδίυαεο ἘΠ ΡΟ οὺχ ἐγείρρνῆ. {1 νἱ ἀοἰϊςος τωοστυΐ Ὡοὴ εχς ΓΝ" [μϑιανὶ β πῆ ἕω Ῥαϊτεπι, (ἀπιηλμτιτθβ πὶ νηΦο Ομ {ἔαπι οὐππίωιῃ ἀρ πιίιοπν ᾿ηβο ετὶ Ροϊε, Νδε φη]πι" ἀοπιίια οἶδας δϑιδηαι ὃς πιοτεῖν ροιφίταε, πο ρίεπα ὨΦῚ Φ 

τὰτ ΔΌ δυίμε. ᾿ τἄπζος. . μὰ ὦ 15 ΕΠ ἕο ὅς 811} ὑρᾶιε ἔμ (ὐἷε πιϑηνδεὶα φ᾽οε, νας κυος έ 
" Η ᾿ ν Γ Ν β ᾿Α ν᾿ δ ᾿ τ φρωδγοσννιν. ον τοεοόέο“ -- πυροὶ νλαυμαμαθικεανυμεβαβαναασνταμεαθε καρ ρα σε δραρϑοττμ ὑσῃιυσ υὑηπῃισαστμῃε, σκαασεο --πευικσασανεδϑη κε αρασνξδνσα 

Ἁ Νὴρ εκ μϑήρν ᾿ΦἸΝ απ ἢ ταοσταΐ ποη {υἰζίκαη--. [16] Ναὶ ποουι μέ ποιητὰ κυδνηυοιμοάο Εἰ γὰνεκοοὶ οὐκ ἐγείρφνταιρου δὲ Χρι- 
Ἰδδηι δι βάει 

10 Ῥεϊην εἰ διώποιγχέ. ΟΒεἠτας Ξαἰπὶ ρτίανυς( (ατετίς αὐἱ 
ΔΔΠ1}} 

ΒῚ γ.4 ᾽ 

(δἰκαοπεηι 900 ἘΠ ΉρΤαμ. 
τε(υτιεδιους, ΠΗ ᾿ τὸν τιζον ὅτις ΣῊΝ ἢ 

Ὁ Ῥηπιδιοαπ, ΕἸ αἰ Χριςὸς οὐκ ἐγηγερταικῶταια 1) 
Μοῖς ὕερε ὦ, " "γ»ν 0 ε ͵ 
κατοιυπν ρᾳ ἢ ἀπ: τ δ ἔτ ἐφὲ οὖ τας ἀμιαρήαις 

) 

. πλιυῆμ ον, 4 

ἐπα (ττίϊδογς, δε 46 ΠΠοταπι ἀσηταχας το[υττεδείοης ἀϊῆετς- 
ἀμήπίτας καὶ πιοττας ητς δίροῖς ἱρίωπι Διί τατὶ Ἰοραητυτ, . το Ν Δπν ΔΙίοαί ἢ ηεφουίιαι {{}| Αι Πεὶ ουπὶ Ἐρίουτοίς θη - 

τοι πτούτιιβ)ἤισιυ! τεαγτοχίτο δι αιετηαπι για πὙοοΘ ψὲ 41᾽ἃ Δα θυ ες ἀὐρυπηοηία. ἈΠΙσΩς ςρίπι ιν ἰᾶς ο- 
τι Αἔζαψρᾳ δ οπλπιρις (ιἰς εαυία εἰ το(γτς διοπὶς ἔτι» απον ΟΙιευπι πο γείασες χε, γα αῖῃ εῆς πλης ρχα- 

. αδάνίτλαι ἀτοζηλῦν  ςυς ρεϊπυϊτία οὐἸλία τοϊιιοσθιη ς ἀιςατίοης αι ἃς βήδιζηϊτον ες Αροιϊοίος ἀἰκηεης,ας ρτο» 

᾿ (ιξυαπι εὐπιυΐυπι πέιβοαῦαης. (τάπητες δυϊοηιη. 

βαζμθὲ) πφῆνε ΟἰγἝμ 
με ὠὐγεχη. 

᾿νδά [ὶ Οἰινήβωι ποιὰ 
ἐἰμενεκίι, νάνι ἐἢ βάει 
τεβεα: λάθοι φηὐη ἜΚ 

ἴων , Ομυ τυ φυοαας πο εἰ 
(υἱοί τατυ9. ᾿ 

Οὐδέ. ἢ ΟἈτγ τας. ποη ἘΠ} 7 
[ἰοϊτατας, ἰηδι5 εἰς Πάο5 νε- ἀπαν 7 αὐπης εἴμ : : ἱμάς εἰυϊϊεης οπιηία Ῥαυδι ἀξυσηεητα. (τάφυς τὸ χαϑόλου Ὁ ; 

ΡΑΚΕΗΣ ΣΝ ἐπ "7 δάπας οἴζι8 1 ροζζΑ[18. ἰρερεαεν υεβνν. εἰ ας ΝΑαὶ αἱ ῖφ οατν ΟἈτιῖο μι} σοιηπιυης ΝῊ ἐν μὴ μἰς αυσάις,νε πῇ πρφς ἴμς εὐ οήγ ορίπ οἷα, νοϊυτὶ 8.1. ᾿ 

, ἸΠὰ ες πὸ. .. ΑἹ .» ͵" . ψοίἐν ἐδ. αν: ἢ, Οἰεϊεὶ πισ τὶς δεπεῆειο τείυτριπι αυἱ χε ΟἈτγί αι η δι 9. 1.}.δ( 10.33.1 ἤηβεη υπὶ εἰ ὦ ἰᾷ οι ἀψίτων ε14- 

υἰερερεβέηὐς Δοβ κα) οΙ Κοιμ ἡϑεντες δὰ Χειςῷ, 8 Νορλρὲ ἃ αἱ ἀοταλυης ἰη ἐν Ἐφ 40) ἀννηείο- Φ ᾿ἰμητηιςοῖ ἀἰυϊπα νὶ (οὰ ἐς πιαϊ οὐ ϊδείσημ ἐογπιι]λινας πος, αὺς ἤθη ἰη Ἰνος τἀπτὺὰτη πιεπιστο,βοά οτίαπ) ΙΒ ἀἴξορο ἴαμρε- ἡ 

πιαηελεῖι: τὰ ἤνω λρνγο. ὶ τ ὦ Οἰυῖο Ρογεγιης ρου ΩΣ πιιαιοαας αἰεγηδηνί ὃς ηυϊάς πὶ φου ηναπι) ἐρπν τε: τοτίοτς ἣν σρροῖϊτο ββοἰοη άπ ϑέρίευ: ΘΥΑΗΝΩ τῆϑην νηΐ" 
᾿ πεπεν δυιεπὶ. κυ ν ν Φ-  Ο} ᾿ ἜΣ ΣΧῃ0Έ Ἐπὰν κεν λεὺς ᾿ εἰ : ὶ ν δηάϊε. Νοη οὐδε οὐΐπι ατοετπα νας ραηὰηα Μοῖς [80 αἰετία! τον ἐς ἤἥης ἐχοερείοια Ὑςσαον ἧς τοι πιμληιπ.. ἢ 

ὦ Ἡναϑαν δίας ν, Εἰ ὦ τῇ ζωῇ ταύτῃ Ἠλπικότας ἐσμὸρ ν᾽ 9 5 1 Πᾶς" (οἸὰπι νίτὰ ἔρε- "1 ἘΠΕΙΝ ἘΠΑΕΝΤΟῚ εὐπάα ἀρρο ]λτις,, δἰ ἰη 1114πὶ ἀτεγηλιη {πεῖ} δε πιαίς ἀΐ- φορὰς ξιέζυτα. ποτε ᾿οσηοχί τη Α ἀλπίὸ, τάηλοὴ ἰάεπ “ . 
πον ϑ ͵ : ΠΗ 

θη οχεορίε οἰαδομμτείαεεεδίο. 8 ὅὁουη δια! πιῇ ΟἈΠΠῚ τοαττοδιο Πδιατυεγροτίεεσς ορῖπεε ίη Ομεῆο πιοτιμί, 96 ετῷο ἔμ εείν (ἀεὶ ἔτα- ἄχ υἱκᾶτα τυνίιπα δα πιαγσητις ΠἸόγαπι φογροτᾶι: ας φνμετα!ς ἄρουμι,η πος νεγόφὰς ςοπηραταιίοηίς εὐ 

ὅυ 9 Τοαιεραι δεβυιπηδιιο πνηνοῦ δὲ ἱὑρίμαι Ὁ ἀυίμτάο ρει ΐν ον αα ΗΠ αἰ μονα γένια ἐδευδτας,, ἐπ 4υὰ υσατὶ ἤης φυὶ ἐμ Οδε ἔμον ἰρδιάηιν,,, μοριετοα ποη Ν τα ρίξε Μοτς ἀτόγηα νουλτιγ. Ὅν. 

Ε 

. 

παξπσανονο τιον σε θεσυμεσασεςσςῖι ἢ μιπονεφισιοσν πρεκαισετετετψιαρο,ναταπεινσαηιοειπεησκεσ)απαριτ. αιπαλεσοσεμανα, αατιστασες 

: Η 

εἰμ} οὐδε πε ετίναννε 4υ! ἐπ μδο νἀ, ἤπι σα! ἀπ οἤίδπ!, 

., 9. Τιᾳινω βκμνός γἱὰς Μαῖμ..11. -ς Ο .» 
" ἴο ΟἿριῥη ΓΙ [{8..} ὁ χώρμε Θεοῦ καὶ σωω ἐμε!. 

Μυϊισερι αν λεὶ νει ἐναγποι ἰφέλο ἀνρεϊσυοιοιηις νιν ἴλη] 
., οἰξοτυαυίο οὐφίι Εἰεγοιγπῖιν ράυιοηις Ῥεϊαρίαποι Οςπὲ 

ἰησρεὶ πε ρα, υΐ ες μος ἱπθρα ἴσοο, ἱποριὰ ζοη- 
μριίον νοι πε δ ετὶ ἀτοιε τ) πισείτυιν αἰ τα. ἡλλπὶ στίαιη 

πσετοις, βαυλθιη τα (εἰρίαπι λοογε αυλεία δὐπιηἰγαπινε 
Δ σαιπία ἐριδυιαιδὶς επίπι ἰαδοτγαυ μηφυίεικε ταπιξη ποα 
ἈΝ δεδιίδ ει φυς οἱ δὶ οὐ βιίενδς ρὸν 4ιαπι ἤϊην ηυς: 
αἰδὼ 
τη εχ ϑτυίεξυϊᾳ ραζοδεὶ, Αὐρερῖα (πτξημδὰ εἱὲ ὑτγοῆι 
ποι ἡφωτδη ἡμ (δε ρεεοαζο τσταιη πταπείραυνς (σὰ ν᾽ 

. εἰας τορ Φπατὰπεὶ, ουἱ τγίδυισινάα, ἔιδεήπι ἰρῆμε Πἰροτίαι! 
᾿ 

οβεέα.. ᾿ 
τι 5ἰ αούρμων, εἴτι μᾷ' οωδ ἐγώ, {ἔϑρυηι εἶνε Ρῖο νῇ, γε " 

βιριελ,ιμνοιίι 8. δι ΜΝ ἀοίη!ε Ῥγοροί το τεβατιοηίε ἤη 
εἰρίρηις ἀδίρσεγο Οοηβεπικτίοδα νίαιια αὐ γεηςου]υὶη 25. 
Διμφλτειη. 
Ὦ Δ ῥο ὶ τοξνενεῖθιο, οἱ δὲ α'όφαννε. αι κῖα, 5, ἐμέο. 

, Βιαίπηυν εϑὸνν βὶ ν δις. δε ρηκίξλε δὲς ἀιοηας ἀεςίβετο 
δὲ Ῥῖο ἂν. ι ᾿ 

“ ϑὸ εΠ μανν. της ἀιίςα 4αἴηαπι μισισεϊεὶ το  δηι 
[υπάλοιφαείνη βόοι, ἰοόψιιε ἔμ: ριονίιο ἡμεοἹεταθοιίσα, 
πόρε, μὲ (πεέρεῖν Ῥερρναεῖςιε δι Λροϊ οἰκο ποινάς αυιοί- 

ἢ ασί οἴϊος αὐΐφείρουν ἀττϊσυϊυε,δουυεταπε ταπιση δηίιηα.. ἸΝλιη καπὸ ἐπεεγάσν ἰάδιι ἀδείλεαε υσά πὸ νεῖ ἐκ ενῖ 

(ἊΣ μὲν πς οὔηηία οὐξεσοείς. δοιηής, ἢ Πἰοττας ζ ἦν 
4 

. τφιτοῖ, οὐάυ πὲ αουρε δὶ δετίουΐον, νοὶ (σππεὶ ροιονίο!. 
ἴωμι νεὶ ἀϊτεξιὲ, νεῖ ἠοςεανία ςρηίφομείοης:" 

ις θεώ, μετὰ τοῦ Θεοῦ, “δὶς νίυγραηι Ὠ Δ᾽ εδιοὶ 
Ἰναης ριαροδεοήσπι, να ἢἰξηϊῆζεης. ατεγίδυτωηι ἀνε) ἐξ 
(ιϑἱςέϊο. ψ υἱματα, ἐνπάνμενίων Βιννονηλαὶ πος τοτὲ ἐῃ Πεΐ 
ἱπιατγίδιη γράυπάας αυοὰ εἰ (ὁ εὐἰδυίτων, ΑἸ Ν),.4 9. 

᾿ 
[2 

ἩΜδεῖν ςαρ.2. γοτγῆι γι. Μάγος, 15 δὲ Διο 8.3}, «δ᾽ τὸ κμιμνυύ, ᾿ 
,, (δὰ λβάϊιο γοῖδο ὄρμυνε; εχ ιο ἔα οἰ ὰ ἀορτοδιεπάϊ ροίδι εὰ 

ἐϊαϊπελιίο... ΄. ξΞ 
17, “«ἀδνεγέτι. Ν αἱξάτα, μμδάλεμο σία, ἔτι δ᾿, φιια ἰδ ίο 

τηίδη ποῆ ὀϊα! ςδι. ΕΠ ς ἀμ τοπι ἐῃ ραοςαι ἰε Δαςίατᾶς πες ίλη 
ἐλβσατυκ σῆς, πος ρεοζδεογιπι τοπι ΠίοιοΠι Ἀν τοῦ 
εὐπιρεράει σημῇ ποξιι ν᾽ με ἴκάτιο ἃ ΟἸγΗὶ γείωτι ἐἐλίο» 
ας, Μοιίβελιο νετὸ νεζενίε Ἀοπμη ς δι ροςοαιογίπη Ἀφ’ 
φαυίο δδ αἰλίάσινι πιοιῖε, Ἀοιη. δ. Μοτε δυο ΟἈΗΠι 
ἡηεῆςεχ εἰξ εἶ ΟἸγἴυ9 τ πιοτὲα πιδηί. 

19. δοί περ μόνον ἸΝ οιλη 4 οἵξ ἐγ ρτάπεε τγαἰ εὐδξίᾳ [νιν βεῖν 
οὐ! μια" ε οἵ ἴλο..4. 16 νι ςοδατοαῖ ςἢ ταύτε ἴον ηοε οὅ- 
ἐμηχίπιμε, Νά αἰιϑφυίη γορεει δόφεαξης 40} [ἢ ἐὐιοομμιιν 

20 (γὰ (μαπὶ τη Βας νέτα ςοἰ]ος δας Οὐτοτὶπι,"»ν βαενὶλιγδεεα- 
ἀαῖ, δή μνῶν ψηὰ γνόα μίας τὰ νὰ λᾷς δθε δ υκ φυλην μας 
νιτά ἡση τοίριοιαῖ. ἤλιτὶ ε Ηοδτ, ἑάοείπο ἐν ιά εἰ Βεῖδι, 
Ἀος ἰοςὸ ἐἰειανεῖε διφυὰ ΩΡ φωϑαδων,) ιὰ οἵδ ρεηρίες. 
4 Με πνέων ωνύτεψειι ἐκεννό νατ γε (υρ τὴν! 1} ᾿ 

"0 Νε 

« 

τῆςσαλῦτο 4εδεῖ (ΠΝ [ἀρ ἃ ἘΣ ] ζδΝ ἂς ρίοίηδε οὐ (οἷοι, Ἥ ᾿ 

᾿αἰρμι πο οκοιμευδδων: [ἃ εἰϊ, πον εμόγμην υσὰ πόπηθ}! ρεῖ- ἃς ἴῃ ΘΙ οεία πα τοίου σείξηη σι, 

γε δ ραθοος 11ος τεΐίξππιας ου πὶ (ἰνῆο ἰρίο οκείκατος 

ἀποπυϊ Μαῖήν γος. Οὐοτίαπι εηἰ τη {{π|ὰ Ῥαυ αν} Οτο- 

ἀκοτεντάσγεη μἷς ἴδιος ἱπιοθσὶ ςοαῖταε δχ ἱρίο Βυΐαν τς 
[ιπεξἰοηίε ὑπῳ, πόπῃρο ἐσ ογοἀοπτίυπν οαπὶ ΟἈγιῖο νηΐ τ 

ἀοπςιδεὰ δε ίπ το Δ" ποηουδβον αἰθιἐγόγαυι ἀηξξος Πὲς 

μοτυπ (ρα εἶτα ἤηγα] οὐ πϊο ΟἸ τὶ ἀροττὰ ἡϊπιυὶ το- 
χὰ (εὐ ἴον οὐπι πο ἐαρίτο εοίωττεχί Τειτυγίνια πιοτῖσηι 
οἰ, δ ἢ ἴθ [ρυϊελτὰ τειιετίοι ο ἰδφήμ, Νά συν ποη - 

ἤῶμν οὐπὶ ἔπο σαρίτα νι ἘΠΤΡΝ δ, ἔς εἰπῆ τὰ μνὴῳ 

ἀράν ἄπέτηὰ οἰμη μῆς να αὐ ς ἀοπου σατο  ἀσιϑς ἐς αὐ νριβοαιίοηίσ, για ἃ ΗΟ ἐαρίυνδε δάμφινεα Οἰκήβ ποῦς 
τὸ ἐὰν ϑυμια Ἡ ΝΕ. ᾿ Βανοκυτοίοβ σοπβείεευς ροκίυν. Αὐον τίμεο μος τοίξτις οὦ δὴ 
τῆν πο ἐχ ρίαἸ πὶ: τοφίκατυτ, Ἐρ 4.4. δίας φγρουλάι ἼΜΕΝ μαμοβθὰ ἡ ἐν ασαρξ  σέῃ θυκαν μα ἡ μόν 

Βιο Π οἱξ ςαρεϊαίταν αἀπιαπι γείδγσις ἢ] ράτυίη ἰἰρεταο ἢ ἡ τρερομόϑὸ δε με τωνα ̓  ἐἐθ τ λυ ἀφ Ἢ τ 

Ἔχ [ἐπὶ φαξην νοζᾶηι άτοεις. ᾿ ὐλὰ τ {10 ση ΠΡ μεν υὐὴ ̓  ἈΝ ἙΝ δ οὺ " 

νιν Οὐεμοε υἱωῤβεαδινῖην, σύντνς ζω νου σονται. Ολ[ε !ο.. ῬΈῈΡΕΓ ἡμαννλ τερη α ηὰ "Ὁ. σΕ}ης ἐάν δ ἰνοὰ 

Οιννινενέ μεν. 5 οἀ ποτάδιπι εἢ νοτθυπν ραιυνηι, αὐ ᾷ το Ἶ δὰ οδη τα δὰ τὸ ἠὰν μῆμνᾷ η παν Καλὸ ἫΝ ββα γον 

ἀσείαται ἐοε ποι ἔμαρις νὶ ἰοἀ αἰἵεπα τοίιηοτο : ἄνα οἵαν δὲ ἈΤΘΟΝ νὰ Ρ εὐ: ὙΎΝ Ὰ βρη γόνα ἀδρνῃν 

ϑ ιαῆε γεῖδο τευμα ςοπὰϊ πο ἐαρεπηίτυτ. Ὑάη} οἱὉ πος Ἡὰ πξβάδιι 66 Βάδὺ " Ν δαρίξαν μὐδθύα ππβν 

πιρητί νεβ ξ ιν. Αροβ οἷ ροτίμε ἰπιετς ἀνλιηνεῖῦλ νος. ΘΡΊρΡΕΓΟ ἑαηυι ὁ ΛΊ  ῬΊῺ γὴὴ ἐὐ λυ γῆυνορ δ 

ἄδῃ νὰ ραιτ , εἰ πὰ μ μασι Οπιεεὰπι, φαρή ἀϊεὶς οὐπ» νεἰηίς ςοήθειηος το! ἀτεδέξίοποπι βἀΔοἸμίπ Πιευταίῃ. 

οὲ ρας ΟἸηβυιαη νίυ! βοαίωπι ἐεί, ἀἐχετὰ ἰατο  κεπ ῦ εἴ... {Ὁ “λον, τὴ Θε κὴ κων! Ἀπί σαί γεήφυε φοπίιι, 

ἰφίεῖ είπὶ ἔπτα ὃ Κ (ἀρενοτίδυν, νεῖμεὶ εχ Π 4 αἰνίυτά!ε ἢ ὅλο ποηηίη αμην ῥβεηάίε ΠΥ πη δὲ κυπθεπι ἀνῶρ 

εα φδιι Αροποῖυε ἀν χίς αι βυιιθαῖα, τυ! πὰ "ἢ εἴ ᾿ προς τοὶ ἜΑΡ Ύ μαν θ φρραθν ἀπτὸ "πε " 

' ἱ ΝΠ} νὰ ἰὴ οῃ . 
αἰϊηο γετίν ἴῃ 400 Ἰπυά κἀ δοὲ τελεῖ αὐευμὲ τ : ν, ἐπ ρλνααι πνοὴν ἜΗΝ κατ εεῖιη πον 

ἰδορ ππρξπδίπαπάὶ ρα δι ροιείαμεν τεπόοτάταια ςἰ τεβῆμηι, 

42 Ῥηίρνίμα, ἀσεμχί. ος τοςδηο ράτας δδί λάϊξαπι,, 
. δὰ (οφιιεητῖα. Νεςεῖϊε. ον εαἰπι, γε Ῥε Πητίάταπι διτοῦμ. ᾿ 
οὐπν! εδά δι ἤτ τατίο, Δὲ δον χη τάσιν εἰ νἱζλοεν 
᾿ἀμοά ἀδιμηίς Ῥαυΐυε ταπουᾶπι οχιτὰ εοὐκτοιεηϊατη βοιῖ-- ΄ 
οἴμπι ΕΠζὸ δὲ ποὲ δροπίοθις ροίε ἡΠΠαπὶ τί ἀσπη,ὰ οἷ ν]είαηο. 
ἥ!α ἀ[ε ἰἀρετατα αἰοβοκιη πτεγηληι νἱκάπὶ τείμτξεῖς. 

χ4 Ριη τἰλὸ Τὰ εἶτ δαὶ πνυηάΐ δέ τερηί ΟΜ ὶ οί. . 
" Βἰςιποπτυπ)ἶυς ρεγίξέειο: 4 υοηΐάιῃ 40 
[απ ἰξηλιπὶ ρερβοίετυν, Μεπείομοη, οηΐρν ἐσεῖς ἰυτυται 

δι ἀεπίνμις εχ ἐἐκιφυα Οἰδί εις ἐς τογρογίρυα ἐμ 
βιιιεδιυκίε οα μα δαμαπνλίφαει Ἀροίξοίμι (ἷ ε 

« 

ἐπι δολίυπις Ἱ ᾿,λὸ 



ΡΠ  -"- .᾿ 
ἊΣ 

ΟΦΡΧγ γι : Πς ΕΡ5Τ. ΡΑΥ͂ΠΙ Ἢ ΝΞ ΕΞ ες ΑὮ ΟΟΚΙΝΤΗ. { ᾿ : ΣΝ 
᾿ μος τείρεδευι ν!ἀεεῖυγ τεχ πο ἐς, ἡμοηίαπὶ ρτοτερς ἃ τας ἀςήτυταπι δίσμε μη ἑοἴαδὶς ἐξῖ.9 πγνπάϊ οὐρῇ: ες φσρηυδὲ νἱταπι τοι ϑλα δι το ματν ΤΟΥΤῚ νἱμῇ- Ἐπυ Ἢ ἐϑφολοὶ ἀρ κην ἡμο ἰ τγτὸ ̓  τ, Ν 

' φίογίᾳυς ποῦ ἰναθεῖας: ἰάσόιμις ἀυοτίάϊς ροτίμαυε γε χς-. της ἰρεέζαηάξι ρυτο αι ἀοὺς ἀράταν, ποπιρο πῆι Θ᾽ πε ἀκμάς ἐκ ΤΟΗῸΣ ἀΎΜῚ ΚΝ Ρῆς ππ "Ν δ αν υνὸν ̓  ὑὰ ἔι ̓ δες τὴ ' τ ἔν τι φι)α- μτιπ ἰρίϊν: αἀιιςπίατ, Ὠιοίτις οτζο Οβηίτον τορασπὶ ροτεητία δὰ οατηὶς νίαιις τοί τε ποηι ργοιδάριυ οηοά ἀϊχατίτιντ τλᾶσα γα ἀϊμηὶ ἜΠΗ (ι : μὸν ̓  "Ὁ ΝΝ δι0Γ Νὰ "Ἱ ββὲθαιι ΠΠΝς ᾿ ἐλῤνν “ὃ " ταν εἰὰ ᾿ 

ἐρ Ῥι ττδἀίευπιε, ἐᾷ εἰ, ἀενο ϊλτία οηϊηίδυν βοῆί- αἱῆρηιαὺ Αροίοίσε αυπὶ ἀϊεϊε ἔογε ντ οπιηδε ἔδηπὲ! ἢοίγοῳ, τοιί ὑπ τοὶ " ἜΝ ἐλ ΡΝ εὐ ὐολρος Ἔδι ἐκ ) εὐνὰ Ἐπ ΤτΝ ἡ Ἢ ποάιιπὶ Πο εἠκηνκηνης βηΐμι ; μὴ βυξονι, { " ἢ ν ἢ ἢ ᾿ ΐ Η , Ἢ 101:1 ὅ Ξ 4 ᾽ Π ᾽ ῃ ῬυφΡαΐγειι νεῖαξ ἰπ τορηυπλ ρςπὲ σοη[ἰτυτυγαρ,, Υἱάς }]-, ἀθοΐςας, ας ρτοίπάς οἴ ἴλην πιοττοτη, 4ιοηἴδπὶ δἰοαυΐ ποη - πιεάϊίς δα πῆ Πλς τ ; : ΠΟ ᾿ ; Ἑ 
ΓΑδὲ εἰ Ἷ ἰ ἱ ἱ ὃ ἱ ; εχαϊτατδ, σις οἴ ίμο φοτροτὶ σλρυτν ἶς “0. δι Ἰρηὶ ἤμνις οἰας ματος, Ρυστοῦοα ἔγαττι αυσαιδ ριπιο - 

εετ τοείι ἔφην θην δ ἱρίο ἀείςἰπσταης, αὐόγαπι αἱ τοῦ (υδιϊξεγοεπταγ οαγηία (Ὁ οὐις ρεάίρυ. 64 δὲ ἡ νὰ οδίειω ἃ (ἰοἰοά Δ εο μος : ἘΝ (ἰ ἥσει Ἰιαικά ἰδιοιζὰ οἵ 
: ; Ἢ ἘΠΕῚ ἄτν εἴς Ἔτι ' , : ἐν : ὀρθι μαδεάῖ ρίὸ ζαρίτς. ζάρις εηὐπὶ ΟἈ ΕΙΠΕ οσιλιη θειο (τὰ ἀϊκηίίας (ρτὰ πος σοϊικτοάςς τεἰθυσηίλ οἰ, 

ἐγάφομημετίς, αἰτός ΡΑττὶ τοςοηοἠ εὶς ν]είηνο ἀσπνυπι 1“ υδηάυπι οἴτιποη ἀἰεΐ αδοϊςη δος ἡΠ]ος αυἱ ἱπυροτίο, ροιοπιίς ἃ φιε Θουπὶ ξ δ στ ᾿ πργένο. Ὑο τα υὐϑν 
: : ; ἷ : ἱ ΑΙ! αὶ τὺ ' ὶ ἢ ἢ Ὅει9 ἀΡδδ, τ 1.1.8ὲ τοὐχὲ (εερίς Αὐρυν δ... ἀσάυη νι ( αιοιηδάιιοάι!ἢ ςοπηπιαιεὶ ἔμμς Ἐυτγε 4η}} Ε ῃ ο ἀἰείαιο ργοβιρατὶς Θπγηΐίοιι» αἱ γπαπὶ μοίιδυβ., οπιθβεθ.,͵. δι νἱ αἰϊφια ρεαάϊεὶ ἔιης, (δὰ ἐοτγαπΊ Ροτοπτὶληι εἰς δο-. ἃ Ἰαηβοιτί ἐ ἐβόνεν αὐν ὁ νμίω ἷρ, Ἀἠτάμς Νυμπαν ἀρ ἀν ίησαν τλπίρατ. Μσιν ἬΝ ε ρξε: 

ἐγ ᾿ ὰνΡ ος «εζξρίς.» {ΠΠ| νοἱειτὶ ἴηι πάπας ἰεπάλη, Νοηις δηὶπι ἀξηγοποι νοὶ ἐπηρι) υσίειητον (,ά εὙΠαίταῖς τ. (8ρ.8.. Βυπς ἰοςυ πὶ ἐπλίγλῃβν ᾽ ἅ : " Πς ̓ς ν : ἀμ Ῥατις φυθειπαηᾶο Ριεν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἐπΡΎ δ Ρ.. Ἃ πο πΦε [μὐ εδίονναδ ει: ἐμ αν ἀπῖμπν [άογ. 10 βεοτοτοτ ἸνΟΙηΠὶ5 πάτυτα,, (σά ρότιιῖς ἀίογρτα βηντοτυτ. 
ἐλά ει ἀτογηᾶ ροτία ςοτοπαηάος, Δη νετὸ τπ ποη το- το Οπηπὶ ἔα ροτοπιία ἐρΟἰ αραστυτ ν ἃς Ριοἶπάς οτίλμη τοι 9 τ΄ φεάμίνπν θεμμ {πω ᾿ ᾿ ἐπ ναι; ἐκεδον ΠΟΤΕ : 

Βπληΐν ΒΗ ις μεναι γεγὸ νυν τοβηἱ οἷος ποη ὅτ ᾷ- δοίείπιν,ντ τ ρίεπα ληφξουιπι (ματα: Αὐρυβίπυδ. ὶ μδήενην ἐδ βυδεξμα ΤΠ Π|6,8ς δἰ  ριστῖν Ἦβ τοι {πηι} πο ιῆς "ἢ πρετεῇ εὐφεὶ δἰΠΝ.. ἸΒΟΠΡΙΡΗΕ, 

οἰν,ἦς αιο πιοχ ἀϊσευπις νοτίωι 18. ᾿φῴ μον φιηπεβε- ᾿ὰάε Ὑτίηΐτ. φρ. το, ρος! τοβηυπι ἐπτς! Πρ ἐς Ἰρίος ἤβεῖοι κ΄ δὰνφυπι Ομ πίτυς τ ᾿ ἐπ ἐπ πέλας δὴ ἄραι Ἂν ἐπὶ ἀεί αρ δ μὲ ΠΩ ἱ ᾿ ἐβοδν "βρὲ δα Θ θη ἫΝ 
γε [που ὅταν χῳ ταν ν. Αἰφηιιον ἰΐ φαΐ κος τείδτιπτ ά. ΟἸιη εἰ πιοτῖς τάς προς: δὲ νεῖθο τορ παπάϊ γυῖς ἤᾳηἰῆολ. βοῆϊο. Οἱ νοιὸ ὃς τίας εὐ 1 ρὲ ἀὐδα εν πρὶ τὸ ἀρ τὸν Αὐμὰ βεὐθϑηω, ἐπόνει δὲ ι βῳ πἰβὸ ὃ ῥπλήδον κα 

τὸρ αἱ ΟἸτηδι οίξςα., ἐπ 4, οσυπη ποι! παης ἀοπηπατιγ. τί Ομει ργο ποΡιΒ ἱπιοτρο ἀτίοπο πὶ ταπο Το Πλτυτπι,"ν ἀπιςχρ ίεαπε. ὑὰ ἐραήί ' εαῤειο κύτος με λυ Ἡρσῖ φχινίετείενς ψΕιίὰ 17. γι ΔῊΝ ποάο ἐεπως ἀὰ εἴ γαττὶ- 
ΐ : ΜΝ ΡΉΝ . , ; ἱ οπὶ ἴδιες σοιπρίετα ηοἰα οι Ποο, φοιέμπδλίσης, Οὐχὶ ἀιοάημιλς ἢ τ μη λϑλιτέπαόγε, ἐν ΘΕ ᾿ : Ι' ' ΒΑδ  ἾΝΝ ; ᾿ ΤῊΝ τὐΠΠΈ ΓΕΕΤΕΙ ἰποξειτ ἩμΑ ᾿ αὐρανα κε υμε ' ἀμο μι δὶ ἠδνρο {πὶ Ὁ ψιοάινιβὶ ὶ βεὰ ηὰ ἀς ἱρῆυϑ ΘΒ ΤΙ το[ιγεσξείοα ς ὅς δοτία φυαιὶ εἰς “ συ]α νπιμονίδις, Νοα νἱἀοτεν ἄυτοπὶ σις ἀηῖς πἴλπιρὶε- 

ἅλιη ρυδογμαξιοποπὶ ταυτὶ Ἐςοίοίϊα 'ηρΡὸ ᾽ ἱ Ριοῦ. 'ἥα δ ἰερ πιπάπι σοπίςφαυτας. ὈΝΠΙρρ. 3.9. (Σὰ ἀς ποίἔγα οιπὲ, ὁ Παπν υϑταστατίοηςιν ντ πιο ἐϊς βαστάσαι, οαιρια εἰς ἐπ 

ὶ ἦν... ἔξοῦς ἐπμῆο τοηϊοειατοὴς τη τείυττοξεοηίς φ]οτίαι, ντ ἀρράγοῖ οπιαΐθιις, ααυηιν Δάϊιις ροῖςητος ἤητ οἵων Δἀυεγίαν! 4ι}- 
"Ἢ τ νἀ : : ᾿ ᾿ ς ; φεάλλας Οεἢι ΚΡ ΒΕ  ἀμρ  ρ μὴ ᾽ν ιο, δυίουην ρατιςηῖοτ ἀρίς: ἢςς ἔτ οοιηρίετας εἰςέζοτιηι πὰ - κα κις γι . , γ} φΦ Δ. Ι Ὀρουδε αρίφην {Π χνοῖία 13. 410 [ρὲ ἶ θι λό ειν αχοις οὐ αὐ} Ναιῃ. οροῦῖος οι τοσηδῖς! Ῥογ!δε ἀμίεην ἐϊκην 

Ὀί(α! του Δ γὃ αὐτὸν βασι αἱ αἰ χοις Ρ ὃ . το. δκαι διά ὃς ρας Τρης Ἔχρτοῖἐ ἡπάϊόις [ες ἀρὶ χο τλατιις ἄς δοτίθπ ἐταη 4] Πιδης νίξιπι νυθτ. Ἰσηὲ τπὰ- 

ΠΑΡΟΜ πνΝΣ ΕΟ ̓ῃ ὰ εδἰοδίοης τυηῦ ἀεπλυπι ἔατατα αυυσὶ Ῥαῖογ οπιμα χίπηα ρᾶῖς αἀΐνας {{π αν τοηεθ τις δέ ρεοζατο " ἐοταηι ἀιτοπι 
045 ἐπέηνεϑ! [ιὺ ῥεά ΣΟ ᾿ δ, ἵ ἱ ἀοτγιμὶ τὶ ἰοτια (εὰ νὶ- ᾿ ΙΝ . ε Ἶϑέ [ οπρηΐ 4 ἡ ὁπ ὃ Μ . να αι ἀογηίιηῖ σοτρογᾶ, ποη τΔητ ἢ} σ΄ Ἰοτιῶ (εἰ οἴ πλνὶ ΝΗ ᾿ Ειδν Πιδίσςοτς, ,. 4Κ β , 4 Ῥογᾷ, ξ 

“" ὅ,} ΕΝ ἐνίασπσσιο ἡ οὐμπης 5 ἐπιπλοῶς “8... ϑὴ πώντως τοι ἐχθρφυὶ «ποῦ τοις πόοῖας Ι αέαιο “ΟἹ ; 
τω δ .᾿ 9 Θ ἐς υρροίμοτίς Ρεάϊθυς 6115, ὃ 

ῶ 

10,1) ΕἾ τσοὶ ᾿ . ' ἜΣ Α}]}ν] ᾿: ΗΝ . τὴν ὁ δος τὰ σόντα ὧν πᾶσι. Ἠστοάοτιι ἴῃ ΤΉ} 14. γπκν τὶ ἡ τὰς Οπλη}9 ἐχρέγτια, 10. (σρυ γί ἱρπουνίηνα νετίεπτωγ, 
ΝᾺ νὴ. » «Ων [16 ]εΐται5 απεσαν ἡ ΠοΙ 5 διι- ἢ} Νομήβίηνα ἀμ ΝΗ} ἰη)- ἦν ἀν ᾿σηϊσατυς ετσὸ πρασ αὐ βοσοτπ-. ἀλι νἰτίπνις εἶς ἀϊος λάσεπιας. Ετ νας Π}ὰ εἰς οὶ ρίς τ 
ἕχατς εγθοςς καταργ Τα ο τ  [ποίξοι Μοῖρ᾿ ονοα ἀε[βτηεθων ποτε, ἀπ βλγεινν περ περεϊλευήνιι ἘΣΤΙ χιοι ἐ τοῖς τς Δἰτυάο ἴῃ ἠοδίς χιλιῃ ςοπιιποιηοταῖ ἰάςπι Αροίζο]υς Ενᾷ. 
τὸς. , Ὁ. ΤΡ ᾿ ᾿ τον, αλαν Κῶ; ᾿ ι ; Ἶ νατος ΕΣ ἐπ πὶ ΑΝ ΠῚ οὐ ἐπ ἰϑεῖε ὡδ,ρε- Οππνὶά ενίην [ιϑἰείε δ θοορβηπιλπαπς, ποΡ τοῖος ὐρίτὶ ποίξτο δἀπιπέϊος ἱπις΄ 3.19... ᾿ " 

᾿ Πωύτα "ὃ ὑπύτοιξεν τ τοῖς ἕω πῶ 465 εἰυ9.. Ωἰμὶ ϊ Ἰἰεὶς ὑ ροάίδω! εἰμ. ᾿ωνην ἘΠ σπ ες πΒήτν «ἐμ τα φηνὸ ἐθξανιξουνινκων να ὑνδυον, οδριφ θα ρν ι 
γ41.8»Ὁ ἀν, ὅταν δὲ εἴπη ὅτι πάντα ὑποτέ- [Ὁ 005, Ὡμίπι ἍὉ εὐτρὰ ΟΙΠΕΟΟ τ νιοην ἀνία, Οινρία ιδ.. ἜΣ Ν τος ΕῸ ἢ βαηπιζομϑμοι [15] 15 ΔΙοαυὶ ἡ αυἀ4 βλοἰ επε΄ αυἱ [19 -Ἴ}ο μὲν ἡμὶν βαοίενε ις Οαϊητυπι Ὁ Ι. δ ως ΠῸΠ καν 4. γ᾽ πὰ γι ὅν τπῤα οἤτ οἰ {δ᾽ εζζα, ΡαἸλιὴ οΠ] ἢ νς ἔνοι δὲ βιὰ ἀλδιν ἔπει Ἂν ποιησδσιν οἱ " ᾽ , ἜΡΤΤΗΝ ολδο ται ἀρμε δ ὑρλιλντς 
ξ »'ὶ τακται δῆλον δτι ἐκτὸς τϑιυποταξαρτος "ἢ φῳοδῆμν :βμε ἀμξι Ἐν φ ᾿αὐκὶ ΔὈ]υτοα νταπτυν (ροῦ πλοῖ- ὶ Ἢ τ πῆς ἔπκις ς ἢ Τα) γδν βοὸς Αἰεὶ σχεορῖο τὸ 41 {πδίες!τ! Ἰρταιὸν μην φιῆ βιδίεεί εἰ δ νεκλαῖνα εἴ ὃ λὼς νεκοοὶ οὐκ απ). [δ νον : ἘΣ ἐνίας [1 σρονούονν τουφρμὶ ΠΟῊ τὰ 

 πΠππ ὁπ ἢ ἀν Ὁ ἘΣ ΩΥΣ τ τὸ τον ΞΡ ὅ; τα πὰ πα, " ᾽᾿ ᾿ς τος Ἢ εἰ ἀπιηΐαὶ τι τὴν “Ἵ δῆ) ᾿ ) ᾿ ᾿ , απ ζ. Τ ΠῚ δ γε- ὃ τυ ϊδὺ οἵ Ὀπτητπσ πτοττασ τσ τ ᾿γαξωνφνηιῆυ! φι! φρ’ δ4 ἰὼ ̓ 4υὸ οἱ 

: οἷ, τν ᾿ - ὠναμοον ᾿ ᾿ . γίρονται τ χα βαπζονται "Π Ἰάταπτωτ » ᾿ συν δἰ υτίοης νευη- { ἰρηχάηιων ρυο εϊνὴ μεν Αϑδεν αν, 
ε ᾿ τὼν δὲ εἰποτοιγῇ οὗτῳ τοὶ παύτα, 18) Ῥοίταμαπι νοτὸ (ιρί εὗλα βις- 28]- Ουμμὸν ανμινι (ἡϑιεῆα ͵. φῶν; ' ᾿ τῦ ροῦ ποτα. ΡφῸ προιτυΐε 

͵ ἥν δ δε δ δεν εἶπε εἰοιηπία,, της" δι ἱρίς Εἰ-] {τὴν δ οπινι αν ταν ἐν προ τὰ ον πε ΩΣ ΤΣῊ ΚΑΤΑ ΤΑΙῚ οἱ Κε 4υϊά Φ' ποι ῥεείεἰδ. δϑρι δοιὰ. . Ἷ 1 Τῇ χᾷλ ἀὐτὸς οϑος ὑποταγή σεται το : ἡμβοὐρῥήν εκ μὰ δὴ " δ ι ΨΚ ἙΝ με μθιεἴθοι . ὙΠ καὶ υμοῖξ κυδιωυόδομδω πο στῶν οἱ τἸόζυς οἰλι ἢῸς Ῥογοἰϊταπιυν 3 ἐὰν ρη ορνο ιν Νες δόνετε 

"ὑσοταξ ἀντι αὑτῷ τοὶ παντα ἵκᾳ αὶ ὁ Θεὸς ἔϊας (δ  οἴςτυτ οἱ φυΐ υδῖε ς6-} εἰ φωι μέ βμμίο. 60 ὗραν; Ἷ ᾿ [ “οιηηὶ πιοπηεηταὶ - ἡ αμμυδυῥοια 
᾿ ᾿ ΞΕ ἘΡΕ, ̓ δὶ ᾿ . : 1: τῇ οἴημία, ἡ νὰ σις πε οιη-  - Ἰπνοίφ, νεβε Όοως ὑπ 4 ᾿ ὅω τὰ φὴπι δλριὴν 
' . τὸ" οὐδ ίω ἢ ᾿ ( ηἰα ἴῃ ομπίθιι8, Ὁ τὶ ᾿Ἰὰ ομρηίθι» ᾿ δὶ ἔτ τοξοπὲιδιίοη!ς χη οΐαπι, - 16 ϑοχίαπι ἀφυπιξηίαπι ἢ ἤε τοίτι οδίο πιοιιυοταηι, ηυοτίωπι ΑΡΟΙ͂ΟΙ τος πιο εἰἶθυ» (εἴς ααοδε 
" ᾿ ἘΠΕ Ἷ θῖν ὡς ἐς : οοἰες. δι} ᾿ ΠΣ ᾿ ; 
4 ̓ ΟΝ ᾿ χ τὶ ρ ἫΝ ᾿ ᾿ πα σιν ----- - 

ἃς. Ῥ(Ίμεγωὺ βηφοβεν,δχοο εὖ αἱ δ. διιδλυάϊοπάενν εἷς ταῆς {ωδιϊςίςευγετρο ἀηῖε (δ ςφλας ποη ογατταυς αἄεο 49. (δαί ά [αοἰομι,τὶ ποιέσουσινι Ὗ' εἶ, Ωμἰ 4 βοκανταε ἰὰ εἰς, ΟυἹά [ιπ| ρτοξατατυς εἰΐετ οι Π]οπιίπυς Βαρεϊίηιᾳν. δῆ; νετὸ ὑπὲρ 
Ἰ ΠΟΠΊΠο Θερὗϑεν ἐχ ΙΧ ΕΆΞΗΤΟ ΜΈΠΡΡ Τδθαμε ἰεξοη- ἧς ἡυοηὰς ἀἐτιαϊιότιτ ἐς ἰρίϊις ἰοτια ν φυὴν πυης ἀΐςὰ- αν [οι [ς ἀερτοβεπάσης, τοη υἹάε ςδτ ἰφυ τς, δορρίᾶβ ῥτο νίαν, δὲ λά ΟΠ ηϊσοταπη θαρεπνῶ πυά Ρίαδσοας 
Ὁ τς ἀαπὶ οἰλιλύ,ήνον πὸῃ αὐτὸ ἕν να ζοπυίσετις Εταἤπυς, σας τὰν 4 ἀοχεταμη ἐχαίτατις, ὃς ἥπίμς πὶ ροτοίατοπι ἃςςεριῇς φιοϊίς εἷς ελδαι!οτίς ἀὐΠιτίο ἰη (δρυ]ςῆγο,, ἢς ρεηίτυς ἀδία- τείειγς, ροταϊίατάυιη Π]ἀ εἴ υ}ν «πίοι τῶπὶ οταϊλιη ρῶς. Ὁ 
᾿ς , ες Πφετεμὰν εα νοι χάῖιμη ἐχ Ρ]ιο 1. Ετγβον ἰδήμιες, νέυς. ἴῃ ςαΐο δὲ ἰὴ τοεγγάιαας φυ!ἀ έτη βοςς [εἰὸ ἱπιοΠΠρυυῖυτάς ΗΘ ὁ κρὰϊ νι πα! ἔρεϑ τε(ιγτεξειοπίς {ΠΠ|Ππρογῆε, ἔρον αὔτ, ρτίίη! ροΠ]υτίοη την τῆι ἰσιθτοῦ ρίατεν παν Πιιγαπι δ ἕς Α.- 
ἤ . ἀδτιγ Αροίξοϊας ἤρηίβοφγς ΟἸν ἔυπη αἰ επα γἱ μοίῖες ἀο- , 0 Βη ο νε ἴπ εἄζης πιληϊίεατο. εἰρόηάςο, οἴδε αὐτανῴακασιν. [μίονε υἱμπεοτ οἱ βαηῆιζοιδνοι. Μ οὐ! νἹ ἀεἰ σεις ἤρ οἰβοατίοης, “ Ῥοιξο πὶ, πὸ ετίδιη ἀγραπιοῆτο τη ἱπῆτιπο νίωτά βμς 
ἢ δ. ]ἤπε, Κοίροπάεο Δροϊοἰαπη(ἴους εχ νρηαι Ἀρράγειν, εἴη νεδὸ υὑτοτὰ ]εϑϑου οἷ ἰῃ Πιρουοηίνιις ἀἰοίτιτ ἐς Ὁτο,. τοῖὶ βαπβίζοῖτος ντ ααα ἐς πὲ ἱπάϊοας 5 γγὰ νοὶ 1. ͵ΌΨ [Π45-. Ὄχι ίπηςε]ϑεά αι α 1 14 Βαρείίπη! θηςαν ἡτυὰ τείαγὰς, πον" 

ὈΒγθυῃ ἰιῖς οοη!ἰδεγαὺς δοη νὰ ἘΠίυτο εἰ σεεγηὰ {πη- ᾿ἀοπιίτος ἰνο[ϊςϑ αὐ ΕἸ} ροάες ςομεισάητε: ᾿ς νετὸ (ἤοις ὃ δὼ Ἵμιδά πιαχἰϊπὰ ργοῦο. (λυοά εἰ πγαρ18 ρίασεάς ρᾷῃ.- γε δά βεί μτόι ἰδηξίι (ρἰτιζια εῖτι, υὲ ϑυβεζαῦ ρνο νοεῖν, δὴ ας ῥ᾽ οζοῦν [ἀ νὴ ἴουτηᾳ. τον παλιν ξεζάτιμ; 4.0 τείρεξειι ἀφρλτιςῖ ἐκ. Μιὰς Ῥαιτίουϊα, νει Όοις οἰπηηίᾷ [ῃ οπἠταία) . ἷ " βγηϊῃοατίοης ἀςείρεῖς, ἀιοτίς νετραῖς ποιῃθη ῃ νεῦο ἤει γαϊοατ, ταις ὑαροίζανι νοθοῦς 1 ᾳ οχτίησυλτυγιίισ 
ἢ κι οἰ ἀοπηίηστονῦ φΠΔοπὶ γε Ἐςόϊοία ζὰ ας, (ἡ ἅμ ἀαια εἴ εἰ Ἰμδής Ὅςο “ἰού εν γαυΐρυ ργορτιὰ ἱπηροτατ ας Ὀεποάϊ. ες ἠρίοννι φρυὰ Ηεῦταος ἤπρε Αὐ, ἵπο} ται, ἃς Αἰςτίς δίς 1ο- ἰπ τείατγφξίοηε καὶ πιοττυὶς ν οὐμβυς (γιηδολιια εἶς Βαρτὶς 
Ἢ ς, ὦ . ἰνμας Ρουθ ἃ Ῥάττρ, ιν χίαπῃ ἀἰσιξις, «πὶ ςχοταιἴς ἃ 2 εἰς: λάοο ντ πες ζιθρὶςἔλιο Πιπηηαπι ΚΠ] ειταῖςπι ἀοοίατει, : ΟΝ τὰς δὴ ωἱά [μεδεπι (ἰα οεἰΓυνά ἰς στ, ντ νυ ρο ἀι- 40 πλις( ἢ 4 [ἐπτοητία τως Οτξοᾶ ((ἰλοίϊα Κμοιίος τ σος 
᾿ ; Ν πουθμν Ν μὲ πνοτὸ Νὴ ψέβ ΟῚ ἀϊοσπάμις Εἰ Ρατοῦ ας αὐμῶι ἸΆξΕ Ομ ἴηΐ πὶ 4ιος λοις ἤρη ἮΝ (μϑιςᾷϊς (ἰ ἄμυνα ἀεωϊεη ἀτφη!) οὐ 4θἐμμμνεανί αἰνμιιἐον. 4} βινεν πιθοῦ Ρ γίλέξις ἃ ᾶ ἴῃ ρεϊοτίθυβ εἀϊειοπίσις (στη διηρίςχα8:) 

Εν» ες ἢ Πδηρι μῆς αξῃφη νο μι ηἰεὰϑ αἰ 'φυ (δοαπδατῖλ (ειο ᾿ Ῥτο Βυοίδευς Βαϊ νος Νίσου ριον ὰ ἀείοτιδις τερὶς ἠδιρος προ γε ο αικυς Ρίαυευε; ὃ σλήὴ πναηοἰνίς ἔδπτοη- Ὡς ἰὰ υΐάοίη οομυξηικεῖ : Πισίδαι ες αἰζμπποτοῖ Ρααΐνς " 
Ἶ ν ΤΑΣ τηδυπευίοά φυΐᾳ ςοπἤάεταξατγε ἰνοπιο, ἀΠμτρις Ῥτορῆε- τπιην Ροξίά μος νανήϊςι]ο,, βάν τα [ὠϑιεέ!, τσ ρα ᾿ς δ Αὐ ἡδιοις σΐπι Ῥαυ ες ἀρ ἡ {πρυ]ολγαὶ! ας ἡΠΠυά ἱρίμι ἀε πο Βἷς φις τα, πιαφὶς εὐιαπὶ πνλνὶ αὐί- 

᾿ , ρα δος τῷ δὰ βαιγδαὶ γίῃῃς ἐφαστι ψ0)0 τάτηοη ἘΠίμς,ν τις εἰς δὰ, ᾿ βενϑη. Ὀίατυς ἀὐέςιτὶ ξλινας οείαπι ἐρίς τινῆς Γι  οἰοπάλι, Ὁ ἫΝ ΑΝΝΑ, ἃς νῃξβιίους ἀεουγαϊὸ ἰλιῃ τάς ὰ Ρᾶ- ἄφῃὶ πρίινάνα νἀετυγιαμαή {{Π οτος Ρεϊιίοιςε τγλάϊτ δὰ 
:. : : ς Ῥτοϊπής νῆὰ δι ελήέπιν ΝΑ ἡ τ Οπιπε,νείντας ΗΔ630 Ὦζο ϑὲ. Ραττῖ - ἰπμπὸ φιἀέῃ) υλῇ Ῥάτοῦ ἴῃ ΕΠ] αὐτὸ εὐ δας γίιγρατα ἴητοῦ [ὰ δείη Ταϊπιυδὲς ταρι]ς ἀςηγῇ Ὁ ΜΠ πὶ οτίαπὶ άρον! ἤπεπι τείριςιςης δ .ερη τρί. 211. 
Ν : ῬΑγείςυϊα δοὴ εξ να δὴν “ἢ ,Ἰἢ αμ8 τάπηεῃ Ροΐτα ΕΣ. ἐμὲ τςπΊριις ΒῸΩ Φοψα ευεντ, γε] ἰρύπις βεγίοηκ: γαϊ!οῆς εχ- ει χρίει ἱπητλο ὅς ὦ ΟΝ τ πίη ε ἰαϊτίο τοτεπὶ, νεαρράτοῖ εχ πιοιτυογαπι ποπλίης ἰητο Πρ οη8 ςογροτα δριϊλατογ αὐα 

“Τοῦ νΙ8 ἈΓΡΟΠΊΘΠ Νὴ «ἤριπε βοίες Οροττοι (τιν, τ [μᾶπι Ἐς] ογἴαιτι ὃς ἐῃ (δίς ἤπιρ! σῖτος σοηΠάοταῖα, δε ,ο ΗΝ Ἀδ. γγ.[ἀ δυϊατίην, νῷ ψογ ἤ παῖς εἰν πὰ οαπι Ἰορα- Ρεταρεπμηη σγεάμηιι δά ἡ πλοία! τάῖδην εποβᾶι. Νὰ 
τ ᾿ ἧς τὸ. “ἜΝ ἴο ἀμ τὰ ἤχοῖς «ισσυς ἐδοϊςθίτυν νἂς ργοίπάςτε-. (τ ἤϊς Ἰοουῖς ἐχρ]ίσατυν ἃ ΝγΠξηο, ὃ Ο εγίοιοιιο ἰὰ ττὰ- ἤμιν ΑΙ εἰείδυς ἀροῖνα., φυδιη ἔσεται "ς΄ σταπι. ἡτὰ Ῥάμΐμε ρεγαδίωτάὲ ἰἀὲπι μεν 48 ργοβαγεξοπίαυς πιὶν 

᾿ ἐν 7 ἀτξην ἀπξϊ]ν ἧτο ΡΝ Ἰοσὺπ) αἰνυύτη ἀδμιηχίςοχ,ἠ ἕζατα ἐπ Ἰνιας ἸοοιπῚ ἩΡΡΠῚ δι ἃ Ὀγοο 115. Τ)νείμυεί τὸ, ἢ ριοβαὶ ἃ νοῖοσίδυς βαιγίατολίς, αὐοοροτίιητ νης ἢ] 44, Ἀὲ ποη νίάετυς, ρτουαδη1)9 εοτῇ (σπεδεία 4 νον ΝᾺ νει ών, 
αὐτῶν νι πέτ ὦ οὐδ πιὸ οὔϊαῃο, γθΉψε Οἰλε το ὃς ατοτῆῖο ἱρ ἔς τορ πὸ ἀἰ- 75. ωρ.4) [δ (δ ςξμο ρ]οτιο(ϊπης εἰ τεϊθιιίτειν τεϊαιὰ ἰδ ας, -. ; ΠΣ μην ἐογρινε ὅρινα [ππμηὰ ἰαμι! (δ᾽ τύχη, Θφὰ ἰητες ργοία- Ὁ βμρεννοτῆηοε, ̓ὰ πεμωπέρια τείετίς, ἐπ αμήριις (οἱογοης Βαρτὶ- 
Ϊ εν τ ἰεκ(ουίαν ετίλπι βέζοτα ΒοοΙεἤα ρατασεβε ) ὁ ἐμα ς ραὲ- ἐγῆννν δῇ Εσοϊείϊαε ἔυς οπιπίαπι Ῥατεὶς (μἰγἰούμουνῃν ο- ἀκ «θὲ υἱςαιίά εἶτοα πιοττυ τη ἔνπογα βορὰ ΠΕΡ. επέτῃ πυ ] ἰἀοη εὰ Δα. οσίταις ργοβαζιγηες γ]- 
] -, αἰρα γα ρτίΑ ν με πὸ, οἴνηνα ε ἴους οεΐδηι ἐταφίτυτ ἰη ᾿- το Βογυπὶ ψ!οτία αμην της ἀδπναηι ἢν ροιβίεπάεν νι» ἈΚ Ἐπ εἰοῖς Ῥαπίπιλ ρει ἰτίοης ρατείη 16 ἡΝ ἱηβοσνππιυσι (ἀρροάϊτατίς διρυιπεηια Ργοάιίς ἀςα 
Ϊ νῶν τἰσια ἀ Ἡεθήξιο, νυ ρίυμ φοληπαν ἰοεὶ ἋΡ Ῥἰοαείοπές ἱ, ἀκτυτ ιοδαπιπιοὰο βῺΓ} αήϊεις 4! Ὁ ̓ εδε), (Ἐκ εἴ πρταε ΠΡ "ει νλῦο “πάϊο ἀτ ριοίκῶλ. Αἵ ἈΠ 6 που Τυττίαηὶ εἰπυΐδαιν εχ Ρίουήονείϊατυπι εἶοα» 

᾿ ΠΟ ΚΨᾳΨ0.ᾳ0.. ΠΩΣ πο ροῦν πο ἘΕλ ΠΡ σι Ιβευε ἀὐδιις ἰληρυεα- δὴ [υἱαὸς ἀυδίθπη ποη εἰ να ς τίτιις βυοτίς ἡροὶ ἀδ, (ατη Νυης ἰος ἱμτεγργεῖαείο πηαὶὲ ἐςοηβεηνάτα ἀειτυποῦῖο 
Ϊ . κδ.6 ΜΡ εραβ λμε, ἐχαῖος δὲ (οηἰυτῖο εἰἶλ ἀτξυτοεπιὶ ἃ γ0 το) ἰπ ἰηβγπείτατε δὲ ἱρποιγίη!α γειίατί, Ααΐνιις οηίμ ἐρίς τοιροιυμ τοίαττοδίοης αυσάλιν τείϊετα ὃι ἤάεὶ ργοίείπο. “ Ἐρδιςπν δγτὶ αξρηι δ νου (οτίρεοτῖο τεβιπιοιίο. Αἱς 
Ι τοῖο αὐ ρατέφίτ, Ἀεὶ ἀμ τοι βαγοιζ δὲ οι  οἰῶϊε Δ- ἡμοάαηηπιοίο ἰείρλξίταν, κάλιιίς ΑΒ ἐρίτις, φάπας ετιοῖ- ᾿ οἰὰ λέϑει (ἰπαμε  ρυαεἰαιὲ ἐμ ΠΠυοΣ Α δε, Ἰοσυαι (αἱ. επιηνΒᾶς βινςε διάςοτυτη πιογειη( Ρ μος ογῦ ςεττὸ  φιιὲ 

᾿ | τεγριξτονεβη εἴων ἧς Ὁ ΔΠ αυδηνίε ὐη Ογαςὶς ΤαροΝα οὐ ἴῃ πιο θεὶς υἱξεσας ἐρίς 5401) ἀϊσεδαι, Οὐτίλο ρος. ΜΝ ΘΡΘΝ ΠΝ ̓ρω, πὲ γε[νγοΐ οπῖ βά εν ἐα νιν, τάϊεε ΑἸϑταητντ ἢ φυὶε ἐῃ ἐπιηιί ἀἰτία ᾿φ 4} πιογετγετες,νεὶ 
͵. νυ Πσπἥηθει ἰίατι, οὖς ᾿ δἴοβι ἰχθὺς. νι καταν ον: οαμογίοῦδο δ άυθως ἱρίς οὸ ἐς γδιε ἰξ εἰς ἰῷ ἐπιρίετο τείϊλα-, ᾿ τὴνὴ ἡ εἰ δ β οηὲ με βοίη, {μα υΐμανν ἐη ΡΟ γεργ [ἐνῖ4- Αἴ 6 αυνίριδην νίτιας ἀεβιη Θὲ ποιπίπε ενςὶ ἰρίςπιοτ τηοτ- 
ΙΕ ΝΝ ᾽) «4,10. Πα ΘΗΝ νρειἀδμιδθανι γλ}|α: πόας ηδ.’ τος Ομ ὶ Αἰ ίοιον ΟΟ οἿΤ.1.14. είπής, φυυιη ἡδβυσι γε! Ὑοιδιὴπ) ἀὐτοιη βαπϑίζεδη 4ς Βυϊιῆποάι ἀθους οἷα. τὰ Ἀ40 ἈΥΝΔΉ δοϊμετείογνμάς δὶς φίσαι ηος πιοκέθοι 

᾿ ' ἐπε Αἰ αριὺ νων πι ν 45 ΠεΊρβΩΣ πιοπιδτογιιη μιιπλοτιῖς ςοπιρίρευς, ἀδαἰτοτα μη ὁ, εἰοινίνιν νίυτράτων εἴἐαπὶ Μᾳ;7.4.ὃ ϑδέλιν.1ο. δὶς ΣΝ λυ ςπεάιδια αἱρεῖ οι ἐπῖος Ογηϊίᾳηοι ἑηοίεὐαης, Ὁ 
᾿ ᾿ς ΔΨ Ραϊδιη αἰ, δλλὶη οὶ, δἴοε ἀὐοι, νἱλοι ξει ὁχὲο- ᾿ ἐϊοπιαι βααίπόηρς Ἰρίογυνη ἐογρογαγιοιηη γίηις ἄτοπι 6 Ἰυἰείθουν πε αἱ ρεγολίξιιπις ἃ αν ἰᾳϑοηις ἄν ἔχε. εχ τγαπἰτίοις ἀγράφῳ Πο ιπι ργο πἔπό, ΒΑ πιο ξίλης (ι- - 
᾿ ᾿ ΡΟ φοιδιε ] ἂν δαλονο πρρἰςυΐπιυς ὐζεαι ιοὰ ἀκοῆς, ἴη Ῥυΐεῖς τγιρτοπο ἀφεπηαης οἶνος δία τοίροξξι, ἐὐίτ ππ]Ν ΜΝ νἱλοῖον οαμπσαμάι ,Νοψυς Νυυς ἰρτοεῖς. μυβίου ἐσνειήειν βιπάὐποπτῦ φυαί δαί αὐ ει [ι- ὶ 

ἐχρίεηδᾳς [τατεπεὶα : ἂὲ νἰἀεεὰν πεῖν! ἀπὸ ἤπιι! οἰ ᾷοτς “- 114 ΟἈτίπιὶ ἰυδοδιίο( εἰ ρίξε Ἰναίνν Β!ογία)ποηάιιπι πα πον. ἽΝ οσδίϊαι ϑε} φγε τὸ ὑαὲρ νοττς ΡΠ ἀμιοία ΠΕ ΙΝ ΔΗΖΌΠΊΦΙΗ ἢ Πιπυρίοτγις, δ, ὁμοικιην ὅλη Ησς 
"᾿ Λροίδολμιν, {Π|0ε μὐοϊςοι ραρείου!α νειν. Οἰννοΐα.ς, φιείιξια, Αἰ πιοαμιίε ἀε Ἰριϊιὴ πναϊφίατε αμίσαμαπ νορα- εἰοίμνγχυοὰ ρεορτὶὰ Ῥ» ἤρα βεν νοιη «ἰὐρτο ὑσ ρίας, πιειπθταπδι (ἢ {πρετοτίδυν ςοπύνηχιν θυ σίιαν ἐπε ργεῖ εν 
᾿" ἰμμης νἱπὶ αἴξ, νὲ ΑΜ] ἐν ἐπ αυοὰ ποι ἤϊ {ιὐ ϊςιση- 70 δυ]6 ϑυβὶςδεοαὶε ἀδεγαέξυνν ἡμτος, (οἰοπάυπι εἷς δεῆϊο- ἐπ δον ὄννη Ὧν σαί ντ οὐϊούμανα ποι ΜΆτι. 17.17. δ᾽ ἃ ΟἸλτοπιοπερηυιη ςοάιςέ ϑαμνῖιε. ἷ ( “εκ αὐ. Ἰνυϊμΐ.. 
Ι πο Διη ι ΛΟ ρυσιοτ ρίαπι εἰμὴ Ῥατγοπὶ, υἱ ἀΐεις (εἰς πειη δὰ ἀδχγαπι Βατεῖς, ἄ οχαιδιίοηξίη ἔυψια οὔνης πον. Μεῖς το. ὁ ὑπ χιίεήα ἱπιοτρτστατίοινεα αυ! νεγριη. τηοάὶ αἰν]υείοηίδιε ντεπίσεμιες φυοαιυᾷ εἶδ᾽ Ἰαυἀ αἰ] φιηφα 

ν- ε: ὅπναῖν Ἐμίο (ιδιοδδιαπι, Ἐκ με αὐρομι ἀἢίσίκαγ νγεγια- πιεῖ οἱϊς ἠὲ ΟΜ βῚ σάγμο κί νι νηίμαε 4 δεη! ρεηίοηΝ, Ὁ. αὐίξιδωι : μὰ [καὶ βελείουνο ἀδεξροτίπε, δὲ κά ἀετας.͵. ἐρίϊε πιουταῖν ναῖε Κοφτιητ. φήσας λυῖεαι ρατμουα ᾧ ἣν 
ἡ - ᾿ ἀμ μοί νοίαιναι ,ηδηὶ τείαγγεξλιτοε πογῖυον θυ τά γοτὶσελευγιας ρτοίνάς νηὶ Ὁ ει νηΐεε ἤπιαν ψίομα {τὶς ῬΑΐ τα πδἐεεὶ δας σῃ εσι τετοϊελιθτς μοη νήεο αυΐπαπσν  πποάϊ ρ᾿γδῆ νι ἀνπηυ [δ 0.8.1. ϑνβὲν θϑηινω, 

ὍΝ τ νον δέμμ. (εὰ ὑκδὰ ΠΕΡ τ ᾿ ΘΗΝ: ἧ [τὰ ἰαιπθη ΥἹ παζηγετ τη ἀ οτ μη πὲ οἰνίξτυαν «οπυξηίτα ῥα ῆης Εἰκιν πὶ ἢ ρι οὐὐφυϑυν δε ραρο μεν 5’ υσὸὺν ἊΝ τ μῆδνν ἀφ τα κρύα μρὼ (τριάδι ία 
- , ἐὐνὰ " τς. νΜἱ εἴτι γι ρὲ . οἰπηῖθυς ἢ (ἊΣ "νηδηίται Ὠοἰξαῖὶ πυραγαιτι σαυΐραιαῖυ, ηι0. ἰ , ΟΝ ἸΡΑΓΑ 79 τηΐνυ ἐσήιοίθιν Ογδειε ᾿ππεπι ΩΝ. ; ᾿ : ἀριαίφοκαν Τὰ. ἐφυρεϊίανὶ ατίατιν Ἔχειπρίο ἀσειλαὶ ἐαεα ν μν τ μα ἢ ̓  εἰρίμε μια Ἐν ρναπίο οοηεγα ΟἸνεἠ πεϊληνον, ραγατα βγεῖ 

ἢ ἡωνΥ ἀκηὶ ι (60 ἰηἀ τη τεγ ἡ]ον., ΛΗ ΠΤ αρείζι- [9 Ομνηόνϑ ννϑηνηιϑν. πὦσαν ἦφμν Ὑυ}ᾷ Ομηὶ βονα Βειῦα. 
48, ἢ ἐρβνὶ αὐ δρείφυϊα καὶ ἰηφίοοε δἰ ρέμο μος εἰἴα Ἡπη δ γμοβακιοὺ ναμμιπλ ἀπ μὰ μοἰξγα, δι φυίσην γα τπεεριθι ἡ ταεϑεθ 8 Ἢ ἰὸ ἐσὺ οινιμμνμρε κε Μλῖιν.»..., : : ᾿ Αὐοἰρίεη μα (ᾳ. ἰρία Εἰ) ρωίοη. Οὐσιοιὺπι ἀϊοοι, οἱ φαέμ! αυεζηαιηρέ ἡρωε κηίημαι ) ἡΐε4. 594 ὅν ΔΉ ἐρι βείαιῃ ( ον} ται ϑύπεθι, «υὸδ ἀπίὶα ὲ “μ᾿ 

ὀοίγνὼ ᾿ 
." 

͵ 



Οὗ» ΧΥ..)γ4 οι. ΕΡΙΊΙΦΤΊ ΒΑΥΙΙ ; 
"7 Θοαυρείον Καϑ᾽ ἀρ μι λϑ ϑρμάς α ν᾿ τὰν ὗμ- ἅ ε Ὀἱεῦμϑ σὰ τὐ πϑη ρῬεῚ)Ἀ ἽΣ ϑηρηὼν γεν 
Δι τὰ Ῥμαὶε. πέραν χανησι, (ω ἔχω ὁ ΡΗΣ οὐαῖοηςτῃ ᾿ νεϊεαι)», αυλπὶ} | Ὁ λει κἰονί σης, β τοι 
δἰδυνιοίὰ ἔς. ΤΊΡΩΝ κῶν ἁῇ δ, χρὼ Χραςῷ ἰησου : : » 60 υδηρ αὐτο ἠη ΟἹ, μές 

τὰς νέμτὶ πρ κυείῳ ἡμῖβ, ἐμεῦ α ΟμηβοἸεῇ, δοιίμο ΤΣ α νῦν 
Ἀ ᾿ Ὀ ιν Ι] , ΕἸ μι . Σ 

δρβμνμα, Εἰ Ὁ αὐϑρῳπον ἐϑηριομαγησα ὧν " 1751 (φειιηάιπὶ μας ΑΝ 3] 5) βομννάμην νρπρύχρῃ ε ὦ ; : νὰν ! 4 (εἰη!οδεμηυνῖς δ᾽ έσῳ, τί μρι τὸ ὄφελος ; δὶ νεκοὶ οὐκ υεγίας δοίεία5 ρυβπαυὶ Ἐρδεῇλ ζ, ἰρῃν ὑΑΡΩΝ Ερὶ. 
Ωυρα τὴ , ι ᾿ αα5 πὶ να τ45 ὃ δὶ ϊ Ἵ ῥέε, β 

4πἰαι ἐοπέαο, ἐγφίρονται ; φάγωμὲρμ καὶ πίωρϑρ᾽ αὐὖ΄- πλοττι [ς {| πορυιεῤνροτεβηχω εν 

᾿ ΓΙ 

ΑὮ ΟΟΚΙΝΈΊΤΗ. . ᾿ς χῆς 
Ενύγατε δικαίως, καμιὰ ὡμαρτοίνε- 34 Ἔυ ρηάες Ἰυϊὲν δίς ρεςςα- μῳ| Ζείχίϊαιο ἐηβὲ, (ν᾽ πο. πδ)νωσίων γὃ Θιοῦ πνες ἔχουσι' “σοὺς, 116: ηυϊάλπι πίη) Τσιπι ἡ πόα} | ϑμρεῖγανε: Ἰρποναπείαπο 

ἀφερπίο ὑμὴν λίγ; Ὁ ποτιηῖ. νοβ Δ νεΓος θη 4 απ ρα ἰώ φάτο θα- Ἃ 
Ί δὐάυςςηφὶα ῥος ἀϊςο, ἐπΠ8ε το αν τς 

10 Αἱ ἀΐςεῖ 4" Ιφυΐς, Ομ πιοάο[ !ς 
(μ(ςἰταητως τηοττυΐ αι 1 ἀυτοπ, 
ςογροῖς ργοάουηιὴ 

ὑμ ἰρημνον. 
Ε ἈΝ αἰἰφνμ νος 

"οοάο τείωνρηπε ἡβονβι! ὃ 
4υαἰδ δμμενν φογῇρεα υε- 

Αἰλλ᾽ ἐρῶ τις. Παῖς ἐγείρονται οἱ "“-}" 
κρϑί! ποίῳ δὲ σωμᾳη ἔρχονται ἫΝ 

ἰῷ ὲ ποι {υ(οἰταπτατ, ἢ ἢ 18 ςἀληγαδ δὲ 5 ἀμκανωὶ φ' ὧμ : ἰέῃ. νων ἱ [κἰρδῃ τος Δοβεοδαιαεθους 
τηετεάϊεο ρο- δποϑνήσκουδμ. : στὸν ἀν. " ὌΝ ἢ .“. ἢ δ΄ .χἱ Ἰπἤρίεηϑ, " ἡυοά εἰ 
ἀδιεν πεν να ἐμὸν γὺ ὑποϑνῆσκο ὈΙθαπνιδιογας οη λ΄ ΠλΟΣ  ΠΊΠΓ, ᾿ ΠΟ, Δφελνε συ ὁ ἀπερειρον ζωοποιξιται» ποη ἡ νἰυϊίοι Ν ὃ Εὐνοῖι ὴ ἡμῤθφεν: με δῦ παρα τ θΝ 
κἰλπι νίνα κ ᾿᾿ ΟΥΌΕ , ΝᾺ “ον , Νείμ : Ψ» ᾿ ὕσχο Ξ ͵ : : , ΜΑ9 ποῆ υυὐμιβολίην, ἰῇ ν 

«δῖα ἡπτ ΜΗ πλωαῶε Φϑείρουσιν ἤϑη γον") 99} Νς εγγαῖε Μοτεὶ ἘΡΠΘΣ ςδ- Ἶ ὩΣ: ἐν ἊΝ ᾿λμέραι ἐκῦ μὴ δπτοστινῃ : ᾧ ξιετίτ, ρεέν μοοτίαθων, ᾿ ἐν ἀρέ λα 

ἔρειοὺ «ιλί ᾿ τιηςίςα ζοτγυθρυηῖ Πλα]Δ. ρον αὶ ἱ ν ἠπς δῆ: 

Εἴ α. σμηλίαι χα Κα). : Ρ Ὶ 4,4 »»εἰα, Καὶ ὃ ἀσείρεις, οὐ τὸ σῶ κκὰ τὸ γμυησὺ.} 5] Ἐτ χμιοά [ετῖς., ποη ςοτρι5}}7} ἘΞ’ 4ν»4 [ὑνεήκαι που Πρ βπδν 
1.0} Ἷ ς , εἰς ᾿ : : ας ο : ὙΗ υ 

ν ἀξρείπιυ αν εκυπμμώδονὶ τ οπίνοο ἀδρενάσηε, 51 0}}8 οἵ πιοείυοευαν ἰείωι το 10. ες 4}}} ου!ρί μαι εεἰ φυὰσι νεμεεῖ δ ἰυχο! ἔμοεῖι ἤρα. ᾿ ὉΨ ἀπείροις : ἀλλ᾽ υμψὸν κόχμον »ν5} [Οσπιτύγυαι [ογς,ς ἃ ἠυάδυη δῖ. ΔΝ ἐμ ι βϑερϑὰ ϑελτὴν, Τῆς μῷγ! 

ἀυταλ 19. Οοπεϊυϊὲ χποιιείοηςνε δι ἃ μώυΔ αιοευηάδπι σοί, ἑτυἀίμ9 ὁΔυσβπε, πᾶς μοο πλβίυτι πὶ ἔς ποῦ ἀιΠιπιμ]αι ἢ “)ιὯἷ. ἡὐτο, ἢ ταδις τυ ]οῦὶς. τεϊοὶ τηρρήημα) [4 τῳ Ὁ. δ Ρ 

τποπεηΣ νε(ομεἰὲ ἴὰ ᾿ . Ἄ : τὐχοιησίτου γῇ τινος ΤῊ λριπῶν. γὴξ ἢ ᾿ Ι; . Παω πωπι, Ὁ βμέά Νέον, ἐμ μι δυϑνδον 
᾿ ΔΠΙΟῸμ15 ἐχ ΓΟ 141}18 [νη η-} αἰλομδερε (αιενονηνν. ἸΑ Ια: 

ἘΝ Ὁ ΝΕΥΎΡ ἄκιβ ἴοειὲ τ6- 
γε ---.---.ς ἔμ. 

1 394 Ῥειϑ οἱ (τ σοτρι; νι] ἢ 
νοὶ καὶ ἃ Ππηρυ}}5 (οιῃιηίδις 
(υννπὶ σοΓΡιι5. ἐν" 

Νοῦ οὔγηΐβοαζο σαΐοιῃ ςἃ- 
το. (4 [18 υίάεχη ξᾶτο Βοιηΐ- 
Πυ1», 8114 διιζδίη ζᾶτο ἀβαναλωι 

ς ιυιβείεπε, 

Ὅεως μίαν (αι ἐδ αν]. εἰἴεης 
φογρμε ιω! υοίμ,͵ ̓ ν» τοι ςοιροίᾶ 

"] μἱελξβο. {πρνρονῆν ῥγο- ἔυιυ!α. ἡνῳ! 
ΐ ὑπσο ξίιμε φυΐ (ἰδὲ 

ΡΥΙΗΜΡ (ΟΥΡΩ!. νιν ωριδῦ πῆἕνῖς 

ΔΙΌ ΟΜ ΦαΥ̓Φ .84- ἀο᾿ναπτωῖ λα 

ἀεπνέανο [τἀ αἰἱα φωιάεαν Ἰυ. δὰ τυῤεί. 
μοιοπμπν αἰνα νενὸ βεςφ. Αζκοῖδε δ᾽ 

γμην, αἰδα νοἰμενωπε, αἰἰα πιαπάδι ἃ φυί- 

. ὖφ ᾿ ἢ -Δ' ΕΣ ἧ τ ἐς 

ἢ 

21 Ρὲν φίονίανομιθην υν ἤνανν, δις. νὴ πίω κραύχησν ψμετέρμν, 1Π| νετὸ δε[ιίε πα άϊ οδἰϊςἰεθαητυγποα νῖ ρυρπάτεπε, (ςή 

ἃς 1 χα άληνν αἱράτας οἀιτίοιίς ἰκἀτιηας ςοἠιςίθιις ἰς-. να ἰδλαϊάγοιξι. 564 ἀς παιιττὶς ιιῆς σαι] Αροίξοίμηι (κείν 

. ψίαιν δέορεεν, δίς φίοαυς Ἰεφιτὺγ ἀρυὰ Αὐπδγοίαπι, δι ἴῃ «οηἴατς ρος ριον, τὰπι αιοὐ [μιςᾶ5 ἀπ εητηπιηὲ Δᾷ, 
ζοιηηϊεητατν ΠΙσγοηγητο 1η{{τἸρτ8. ΑἸ ουδὲ οτίλαν Ἰοβ.. 1Ψν. ζΟΠΜΠΟΣΔΏΟΠ ἐπὶ Ρὰυ ἱ τῷ Ἐοεϊςλ Ἐρ ο((ηλ ηληῦδηι 

τα Ῥυορίονια αὐνῇτα. Ὀηιτδις 4ύσαις σταολολοα πὰπι πιαυάῃι νἱάστυν ἰξτοτίαπι, φυὰ πῸ}}2 Ἰη(ξπιοτ εἰϊς Ρα. 

Ιεσοπάνον ἢς διὰς ἃς ἐπ τἀπὶ (ςηξεῦς μἰοῦμτ μείνας. τὰς, ργατεγηηοτγιις, τιῖπ φυ δά, γε Ὀςἴπηιν Οδ  Οὶ ροτυνα 

ΤΠ ΟΡ νγ]έχιν. δι νὴ ἰὐβλιπνις, εις τ υἱκ ἰρεείες, τγλομνι εεττὰ πυηαυάπι εο δάνεςί ροτυ ῆςς, νὲ φμηι δο- - 

αὐυδιι ἀβποίςις δι Βαίϊιως οἷς ψέλψέν δ δι ΑΔ Πχομὶ, ἔρ Ἰξης Ἰπ εολιτῇ ρυσπατιγυς ργοάιςετοῖυς. Εζοημτ βηυή 
δ- 

εἰ δὲ Θεὸς ἀυτῷ “δίδωσι σώμριχαϑως κα 

ἐθέλησε, χφὶ ἑκαὰς ῳ Ψ ασερμϑίτως͵ πὶ 

Ἴδιον σῶμα. : ᾿ 
᾿ς Οὐ πᾶσα σεὶῤξ , κἡ αὐτὴ σεὶρξ ὠἀλλοὶ " 

“ων μἦῃ σρᾷ αἰδρώπων,ἀλον᾽ἢ στε 
χηνοῖν, ἄλλη δὲ ἰχϑύων νἄλλη δὲ π1η-᾿ 

9 

ἩιλδυΣ] “Αἱ 
αἰϊα. νοτὸ ρἰΐοζίυαν., αἰϊανδυςειὴ } 1 0}η, πιβηάμινὲ φαῖ- 

, αϑνᾶς δειίσης ἀς νοιδὶς Α ροΙοΙ , 18.δι
 5 γ}ι πίλερεῆι ταῖς νοὶ ςολέξας αἰ πηιἴοε, ια βιμεῖ εἷος ἀείηςερε Ἀρυὰ ἷ 

εἰ γοιὸ ι ἀν μχαις τ 

αμίτυι οχργοῖο οὐίαπι νοτίρο φον" [{4νη6} Ιὰ εἴ ἦμνο ἥως το ἘςοἸεἰἴαϑ δυδεοτίκαρ τααιιο Ποη ἀμδίτο φυίη δηρία Νίς νο. ψῶν. . οι Ροταϊδί ας 
᾿ 

ἕονβονα εαἰεβὶ4, ΄ αυΑροιίοίυν 

ἅ οικἱάϊδηο . 
εφηβονα ἐστε τι 4: (-ἀ 4- ἜΝ ἼΩΝ ν- 
4 φυάσιν εαἰεῥωην κου ἀταπλαιι ἰβωμὲ . 
"4, αἰδδ ἀνβεν ἱμιτῳ- ἐξ ἐβουνς ἐρᾷ 

᾿ . εὔτωι ὅς ρυιε 

βηόωπν. πη  δίδοιεν 

Αἵ; . ΣΙ ἐπ 5 στ σας ὲ ΠῚ 4ηευδν ΔὉ06 

ΑἸίυς ἀσοοτ (οἱ ς, ὃς αἰτος ἀς- 4“: «4ἰλα εἰανῖαν ἰδ, 4- γι. φιορίειεα 
του ἴυηᾷ : ἃς αἰϊαηρ ἀοςὸν ἢεῖ]ᾳ- 1, 49 εἰανίμανίμκα ν Φ’ αδα φειειηινε εν 

. εἰανήαα ἢεἰϊανωνν. ϑιεἰϊ 4 τιὰ Ἰοηφὲ οἵ- 

παῖ, [τς 11 ἐπίτα ἔς Ριαϊαὶ παν μά ἤηι εἰᾳ- ϑτιοκά,. ριο- 

ἄεοοῦς. ᾿ ᾿ ἢ ρέμα. ἢ ἀελῶι : διᾳυα 

᾿ ἀφὸ ηυὖὗ εὐ" 

διε (σ νε[ιντεξβο πῖον κ΄ ὃς κτιδα 

ἐμόγμηη βεινννηο!μν ἐῃ τον. [τε δὲ ἤΒΩΝ 
τωρεύοῃᾳ ἡ [υνοὐε ἐπ ἵβοον ἡ μθὴν οὐνβ 

ὙΡΡΗΟΒΙ: πτς ἃςς Ὅφι νἰ 46]}- 
Ἰεσε νιν 
ἂς υἱοὶ ἱππεῖ. 

ὑπβηνας, γε μαυεευείη Αταδίοα εἀΐτιοης, Νεηυςεῖ οὐς᾿. φεῦ Ρϑι ς ΕΡΑςῆπο; ἃ Πεηιοιτίο 84 Ἀυττοπάκπι ἐΐαπια,.. 
ΗΝ ποῖ βμ θὰ νἱάδατως ἣὸς ἐλέζυην. ΕΙῈ εἴπη ἤπῖετ οὗτο- ἀϊείοπφην εἐχοίτατος, φυίδας ταηιεῆ δίς ξυέτ, αυατῖ κα σε εἰς 

᾿ [ϊατίοποπι δι ἰυϊηταηάνητι ππαζια ἀξ γεπτίλιυυπὶ  σοαῖ,’ Ἰληϊληάυπι οὔπςετς ράγδτις, Αἐϊ.1».}0. φιος ἔσσατιΠὴ ἃ 

.« Ριορβείαγυι οχςγηρὶο τοῖτεν ετίλπι οὐδβμιπὴ δὲ τοτγαιπ ρ- ροϊϊατίοις ἱπτς Πρ τς πιεταρθονα [απ ίατι νην ςτίλην γί 

Ῥε ΐαγε, ποάυπι Αηφ εἴοσ,νε τ Τιμίου. ὐτζάγη υίδςαι κυ εἰ Νετοπειηαρρείίλης ἱνεοηςπι 1. Τ πι. 4.17. Οὐδὰ (συ 

τότυ τι μας ραΐλτι δὲ ἐπ ἴαςς φοί[ςγίπνις, ΟἰΠἀπὶ ἐπῖπι ζοπιράτοῖ αι (ογιδυπτις τὰ ιδ. ς. οὑπὶ Αἰ. τρ.1:. .. 

λιος αιριὲ Πΐσσατ ας ορυέαυπι τοίπιοπίο να! 1. Ατ ἰῃ ὕςγο Οοτ.14.Δ5ποίξες ορίποτ οτγίρι4ηι πδης ςρ πολι Βρῆς- 

᾿ ϑυγοίυγληάο συ νηὰ 8 νταπὶ ἐπ τεῖνυς Ατολπὶς, δὲ ἅμα ὧῦ. ἰο, ΑἸτογιηγ ἰᾶπὶ ἀπῴμιπι ἀξοπῖο Ραιυΐο Ἐρβμεῖϊ δὲ πιμΐο ᾿ ἀν } δ τ ἐτνινι 

ἱφίο ἔοϊο ροίζιπι ἐπιο ἐσ ὶ., νομί [ἢ ἐς φυα ίπεὺς ἰδτεπί; ἐὰπὶ (υέῖυ Εὐδηρεἰϊυπι ἀπηυπύδητε:!Π σύδητο νετὸ ρος σελίωης " καὶ ἄλλη δόξα α «ρον αςφὴρ 

τυ νοτὸ οτἰαπὶῃ αἰ “ιοεῖες ἐπ τοαυίτις πσοοίϊιτας, ποη «οὐθἴς (ιδίςφαυκαιτι ἐΠαπὶ ἰνοτειδίϊοσι (δ ϊεοηειο καὶ Πείηο- ὃ ἀςέρρ ς δζᾳφ ἔρθε ὠ δύξη. 

πιοάὸ νι τοῦεὶς, (ο4 οτίααι ντ ἰυἄοχ ας νϑάοχ ροτίιτ! . δά- Π τεῖο Ἔχοιζλῖαιτ, αιας Ῥδυΐισι η Μαςςάοηίλῃ τοὶ λίην ὁ" ᾿ ' 

υροάτος Ἂπ" γι Πηείαπιπιο Ὡς οι ιο πο ροίδι αἰίυά τ: ἀιὸ τείσγεπάα ίμπε 4.1: φοΠηπιοΠΊΟγΔΠτΩΣ ςορίοτὸ :, ΟΝ. ὦ ἜΣΡΟῚ δ ννκραὶ 

πόπηοη ἱπδυτείμγαηάο νΠιρρατί., ἡ ιβηδον, ὑμυτέραν. Οὔτ. ν, Νυφας Πππιλδ ἀυῖοπὶ τι ι89 αρυὰ ΝΊςΕΡΒοτυπὶ ας, ν΄ Οὐτῶ χρὴ υ ἀϑαφοσς τῇ νχρῶν. κ᾿ 

Νοππυδ  Ἰεα νης ὠμτόραν ν ποβναν, ντ δος Ροτίπάς ἔκ ας τητος ἰδ. ε.ςρ.14, ς τεξιτατίοης ἀιΠάοιη ρυζο ἱπάιβειο, : αποίρεται ὧν φϑορᾷ » ἐγοίρνται ἘΠῚ 

Δροβοϊνὴ τεῖτε! αμοιίἀαής, ἡ᾿ππὰς ἕω πιοττὶς ἀρρείίαγες 4 Κάκπνων, φάγον. ἴῃ ἀνλιοῦυ! νει πίς ςοάιοίθυς ἀπποῖ" ὩΣ ; ι 

υἰπογαδίϊος ἐς φυίδας νετὰ ροτοτας ἰΩ 25 τυνιοά εὐδπιίςείδις Ν ἰδο,ρεουεερίυπι κος δε {π].2τ0» οφϑαρσιᾳ. 

 ἱη γεγὸ ἰοβαπηι. Ῥὸ νεβνάεν χίον αιο. πίσαπη, ποπιρο ες [νεοηίάαε ΠΠΐων διποτία : φυοά πηι ποὴ 

Εὐ βηε σοτρογὰ αἱ εἰία, ἃι 
[βπὲ ςούροτὰ τριτε[εείαιεά αἰ ιυ5]. 
αυάςσῃ οαἰ εἰ τα ᾿ΔοσῸτ, αἰίος 
νετὸ τοτγοι μη. ᾿ 

τ Κχα σώμαται ἐπουράνια » αὶ σώματα 4- 
Τρ Ρἐ  λδεόχερι» δ πουρᾳ- 

νίων δόξα ἑτέρᾳ δὲ ὑὶ τῆν ὅδιγ οἵων. 

Αἴλλη δξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα 4: 

18 1 δῆ δὲ τείιτγε ο νηοτ- 4. 
τυόγυ τ. "ἴοτίτον σον βεδ ςυτὴ ΠΟΥ 
τυρείοῃ ς,ἰμο ταταν ον ἰησοτο 
τυρίοης. 

ἢ ἡδν δλάδηὶ 4 οἢ ετὶς [ξπτεητῖὰ, [ἡ Ρεου δ ατῖτον ΔςοΟΠῚ- δι πη ενυυῃ αἷ]2 δε δυξαῖυε υἱχοτῖῖ, Αρρᾶγεῖ ἀιδε νἱ ἀδοίτυτ σοτροῖὰ οὔτε ἐχ ρυπτράϊης τεζυιξοιοιδέ φυϊ σαν πλ0} 10 χε! ἐδ εἴοις φυαϊϊεϑιὲ μιβάϊνι 14 Οἰυφιἤιοεεαι δε πιμειμαν νη 

παοάλτα Οστηηζιίε: δε ἀϊςονος Αροίοίας, Ομοτί ἀϊε μιο- οπηπίηο βηΐε ρετιπηνίλίη Ἐρίουτὶς (πη ιάτσηι, ἀκειάοπι (φ,ὺς πνοδὸ δας τοὰ ἀδ 1 ἔουπια ἀοπαιυίδυδ ἐπηοι γείδηιδ ἐραςὶεψε ἐπ βέδδο δρραιετυοά πυϑυτι (ἐγ ιευτιδε ΙΘῊ ἃ δ! μά «χυτειε: τα σι 

τίοῦ, εἰί! εἰ τοῖϊες ἀρρο]ϊο οἴ θὲ γυ ΠΠΠ48, ηὐδς νετὰ. Ατήάδπαραὶι ἐλιά Ὁ «ἀενν δι εοιπεά με 9} ορϑυιφην ἡμἶ ν0» }η ἀϊυετῆ: Εἰυίάδαι βεπεῖε (ρδεϊευσενι ἔπτοῖ δη δ διυιη ἰηετεῖ τοι ΑἸ (δείυν γε δε εῖε ννε σοζροεὰ ἐπ᾽ οί ὅς δε εἴ εἶδ τ ἀνα Π᾽ υἱδτατίυν σναξηο 

ἰογίαγί ρομαι πὶς δριιὰ νοι (διηυϊὲ νεὶ Τεδὶε ταν 39 Ἰηρερα ἃς Ματτίαις ΠΠΔυ ἃ,» ἐμ πἰηνὸ βγα 6} ἐναβίηα: υἱωι δοῤίει ἢ «( ἰφίτυς φαοά νε τεπι ἐπι ρφίο  ἴεπι, δὲ 'πυπίαταπι τορυάϊεπιυν οοερονώπι ποι ἐλ εὺσι ἐφ υνιδέξίοποπι ει οειὰπα 

Ἱ ψ!ογιατίο νεῖγὰ, μὰ εἢ νεῖον ρτοίσδεις ἴῃ Ἑυδηρε)ο 11 ετίαπι (ςτδίτωτ ἀριιὰ Ἐ(λίλπν 22.1}: νπάς ἧνος νἱάτμις 
. ιοά εθὸ ἀρυνὴ νος ργοινυΐ ς λυ (υτηπιὶς ΔΩν ροτίου δ) νε  ρετἴς Ῥαθλας, αιιδηαιαπν ἰη ἀϊιεγίθπν ἤπεπι. φρηίβωι 

«λᾳυσῆθε ποηηίδιϊ κά πὶς βεγείπεαι 5 (τί δο Ιεΐ. Οος εὐίδι Ῥαιλ αυο ταις 10 εἴτι συ σητυτὶ ρα ατίπι,Π οὐ- ᾿ 

Δυτοιη ἰὨλἔνπν ὀμετόραν, υενάν ἐἀεξετα αὐ λιτι ποβναην, πο τίοῦε γε] δἰλίρμεηνίς ροτίυς {πὶ (ρεου αιἰοοίρυς νδελτσηῖ. 

ζο ταπιὰπι δάφυεος ηυδὰ πιλριε ἀοςοπιπιοίατα ἤτ επῖοπ- 5 Φ Λέονέννων ἡποϑυάσκεμν. Ῥταίσῃε ρτὸ βιτυσο νι ἰη δὰ νεῖ. 
ες δι {ἢ ἐκ Ἰορβ αν, ίφὰ ετίδιη αιία ρον ἐμητέρρνμιὰ οἵξ ποβεάοννί- 40. δ, 4}δὶ ἔξρε, ἸΝαπὶ οτἱαπὶ αρυὰ Ἐ(αίαπι ἰεσίαγυς ΔΊ), 

ἀεῖων βότπιε ἐπδὶϊςιεπήμ τι ἤιε ὠυπῖογο ΡίγΑὶ! ἔχον, [εὰ φυοηίλπι 1 ργαίςητί τεπιρατο νἱάετον αὐδειαπι βεῖϊς 
βαϑεπν, 4υὰμη νείμαδεσ. Τγεῖηά ες αυία ἱκα ἴοι ἵη ΟΟπιρίι. ,,οΠῈρ ἡλῇς 4 ἰάςιγοο του τηι9. Μοτὶ νεγὸ ᾿ἷς ποη 4» 

ἐ τοηΐ εὐϊείοηφ, ἐὰ αμέδι νςτιξεις ςοά!οϊδυς μη Οὐδείς ἰσίιον εἶδα (τηρ] ςίτεν (ορατατίοπεῦι διοίσει  ςογροτς, ἰοἠ το» 

! 150. Οἰνγίοθοιπο, Ἡεορλγίλέϊο, Αὐυτοίϊο, Αὐβιηϊίηο, 4 τίυς Ἰιοπηἰπὶς ἐχτηἰίοπεπι. : 

ἰρίο ἀοηίαιιε Ἡἰσγοηγίμο ἴῃ ἕὰ Ερηποία οὐέμο ἑμίτιηη εἷδ, ἢ Οημμανεία,ἐμιίω, γεΐ, ἤκὴ ἵν νει Τεπα], 

ὅαρο ὅς πιμΐκισι,νε γαίης φυοηαε σμίσγυδυνο νοὶ ταπιξ ἴδ ς μᾶς αυτεπὶ ἰοευτίοης νἱάς ἑπρτα, 6.9, Ψυἱξατα δι Ἑγαΐ. 

Ρῖο Οἰοηδνοηφν ἴσας βαίμεενν. : ΓΙ ὀρ νμη νπἰπηίυθν ηρυϊα ἐξ αἰβοκτίοης. Υ ἐγρρ 

Ἂν. δεεωρόηθα δον εν, ἈΦ) εἴρυνον. [ἡ εἴς, ,νοπιδἠ πιοάϊιπι Φηΐ ἐμιλία “Οπηπηιη ἐπ τοιίμε γίτας νίωπι, νὲ ἢ (αοπὲ δ 

δὲ ἑπτοῖ βοσήηει, νῖ τεδιὰ γοργὸν Ατδθυνγυῦ ρεσίιίοης νι} ἀίςοῦς Ἰίςεας Οοπυοτίατίοπεν, Ιθψυς τμοχ ἀςοίαγες Αρο- 

ίοϊες Αροξοίυν ἰῃ τὰ ἤαμ νι ἐὰ δλερα με ῥά «εἶν α- ἤοίνεν φυυπὶ οἰϊεπάϊε (οτίητδίογεσι σοηηυθοε ίη δυη 

πιάμο δίχα ἐπφα]ίυ , ἀδαιο ἰῃ Θεμπὶ τοίρςἰςηφ,ἴεὰ νεῖ δἴτογοῖν ἀράυξζοε, φυὸὰ ἀυτει ποηδυ)}ε ρεπθυ ἴδοι το΄ 
Ἰοτὲα νεῖ τοιπιετίτδις δἔξυ 8, «ατετί(ν  εἰυπηοά οαυ νἀ. τιπὶ ἀϊπάγαπι Ῥἰαῃὲ ἐππρεγίεῖν : αμοῦ πιοχ ἜΠ121Π| ργ9’ 

ἀιῶυς ψιδίαπι ἡμάϊο Βοιπηίπον ἐπ {πὰ ρετίουα ργαεὶρίτεε. δεῖ ρετίείε δἷ ἰϊς γεῦσιν οα σον] ε, ἀς αυίδμε ἱγη φεῖδι γι» 

τὐλοι ἴω νετὸ ρίαςει {Πα ἐποίθδετς ρατεριιοιϊ, αιοτυνν 10 {ἰς! ροήυης ἰυάίςατε, ὃς νίάετυτ Ρ  ]εῖαπι δι Ηγπιεραυπὶ 

τονιμἰοοφαν ἱα πνεῖ.) 4. δίοτινν Ἔχε δεοιυπὶ δα αἰογιμὶς τ ΡΠ οΘ αὶ φυα! αι δαι ρομει:ησοτευρεοηϑαι,υἷδ οἰππίγοπι ἀεθμι Δι πιδεπν δὲ ΡῬΙῸΓ 

(δἰπεοειίρία δδταγαΟἸ Φειπι, υοηίδην (ρ επάοις κί ἄδοοις ἐμ δινβεγαθ}}} ὁχοτπαθιπευτ. Ροιςοεἰδαννᾳμυ αἰ ἀπ) νἱάοὶ! οει δϑίψυς εἶδ «Ῥοιυ, δ( 8’ 

ΠΟΣᾺ (δ νατιλαται. 

{ΠῚ εἰαε μον μων σαἀυοδἣξςς ν}ιὰ πὲ ςοηίφευδιε φυἀ6.π (οἷο δὺ ἰηίξείτι ροισδ ρφεοπηὶδ ροταίδηεθυης. 
- 

ἢς. Βω ρίαιε,ὀκνί ατε. τὐθηνάφοιν, τορτϊὰ ἀς οὐτίς ἀεὶ» διυΐὶς φυσίηου! τεὐροηάσηφ , ποὴ ται ντ ργοδοῖ ταίυτξ οτε 

κὺς φυὶ ὦ ξωμὸ ἀείπυηιίμητ ο τι} 1άςο ςοπυςρος γα. Βοπιίηυμη σοτρογᾶ, αυὰπὶ νε ΑὉ Ἔχαπιρὶο 4υοτίδαπο ἀο-" 

πων, χρεν χει ποίη ημοά ταπηειννου ῬτοδῸ. ᾿ιοαυΐξας ἀι- ἐδαῖ γάηληι εἰΐς ἰταπὶ ἐοταπη ἀυβυπιςηεί οοηξξαμυτίοηξ: 

ἘοΝι ἀς πιδατίο (οὐ σταῖς, φᾷ ἥνιδιη νυΐε οο τοάϊες 4  Οοπηῃρυκτείςιητϊ δι τείοϊυσητος ποῖτὰ ςλάκιεγα Βυζοίη 48... 

πιιϊεὶς ν δαὶ ρεουϊοηΐρυν φέαὴτ φιοάδιποάο ἰηςδείδι!. “ τεγηυτ ἐπιεγίετπε, ᾿ ' Ἧ , 

{ιν δειίως. 1ὰ εἴξινε ἰυ εἶα: νοεῖς, φυοὰ πιοχ ἐχρ]!- 6 μοέ ἐω βάν, σὺ ὃ «σείραις. Ψυΐφαια δὲ Ἐξεΐπηυε, Τὼ 

τροτ ἀπτιεῆη, Ἠεδτκόγυπι πιοτε. Ορρϑηις αὐΐειη φνοά βινήλαν., δεξί εἴ τιαϊεδειοπὲ: Δ ΤῊΣ πραηόρ- νἱ- 

ἈΝ ἑαδεικία;, νλαλεεὶ ὃς ἀιεϊοὔιαιὶ 4.4 ἔλδευπι ιοτὰὶ ἄδτυς ογατίο ἄοὴ ἐοῆαιεις. {ἐμέ ζνοποιῶτα Ῥη, 

ψεϊβι απ ρτορ δηὶς βοπηυ}! νοτίλητες ὃς ἀϊυίπάγυπι το [16.17.ραρίτς 18, ῬΙεγάψυς εὐ μὲς ἀδῖητα ἐρί ἀοοιές, δὲ η 

ρα ἐπιρει τουδὶ δὶ ρίρε σαι εγίς βρεῖς νἱἀσγεπτυτ, το ρτίπι ἰσαιεη ἔγεες, αυυηλ ἀφοίάεπε ἐχοερεάπιαμ ἔσῖτὰ 

δεεο ρίτε ΟἸτμτίληβε τοὶ εἰ ὐε ἀπιθ 6 τὸ ἐαρίἐΐεπι, αι. νἱυϊίσεγες. υἵθατα δι Εταίπιιν,}" ἐνίβεσεων ἃ φιο γϑεθο α]1- 

νοτδιηδῃ ἠο ἀυ δίκα ἄθον αυϊάσηι βτ. Δέον πογμη, δὲ ποὴ ἀρἤβοτγιημν, ἰεά ἰη τς ἀΐ ἐπ}. 4 Μονιθν» 

᾿ἀγινείῳ ἔχουν. Ν οἱ διε Δὰ νογθυαι, Πζηϑιαπείανι Ὁ εἰ 6. [μενὶι, ἐπεδώνᾳ. “Τα πα αἰϊεδ' ἀἰέξαπι, ΡγῸ σοτευρταιι βιετγίς. 

ὀεν,οὰ νἱάεευς ἠυγάπιίη μλεῖπο (ἐτῖλοπε. Ὠἱοίς ὐτεν Ψυὶς λἀάὶς, εν ἀρϑην. 
1 

Ἔα ϑειπ που πρίϊς τ ἰα Ῥεξοατίν ρεηίευσταπτοι, ὍΙΠΙ 1; 37 δέ εαβῳ είστιι, οἰ τύχοι. Ψυϊφαῖα, Μὲ ψνια ἰὰ εἴν οἶον, 

-᾿ 

(πεφατίατῃ ἢ (ϑαμδιπιυῃρεκείία βιετίι οτδυοιαυ δή ἀίχησε ποτάρεννε ςοηἰεὶ ροτεὲ εα ,.ΤΊπιουὶ, ει. γοιετου αι ἢεποτυπε νι οἰας ρεριτὴς οὐλτῇ ν!ἀσαρευγ.. ᾿φ»οὺν “ἀ Ἐτλίπιυν, Αἰ εν! ἐκαίι. Ὑἱὰς (ρτάνι 4.10 γγον ἰπίογρεεε 

ἀροδοίνε, Νὰ δυπιᾶπο πλοῖς ᾿ἰσῳμαν. ἰά εῆξινε καλῷ ἠό ἴμιης ἰδευπὶ οἰϊδῆτον νεται Ουξεδυϊωιέοπ! νοῦς, ΔΑ πρεννάνσην οὐ ἀμεφηάε [ἢφιἢ ἀϊεδ., φρὴρ ἀντροπίω ὑμινλέγο. 1Δ ἧιος ΡΓΊΕΓ τινε ετίδτη Αταδὲ 40 ΡΡῸ εἰ τύχοι [εἰ ἡ κφιδϑε, 

πιοίρίο ἀϊφαπη οι Ποπηι δε (οἴεπι. Μοτὶε είπτοξ Αρο: ἀμιτίος ροίϊες νἱάοτί, [ηφρὶτ δυῖεσι αὐ πος ἰθτο Ῥαυΐες εε- εἰ, νῖνος υάεας ἰζοε (ς ΜΌΝ “1ὰ τεμενεμὐαην νοδη νεἰ μρνάε!. 

Λοῖο ἐπε ρει δυιοπίδυς νεῖ ἰη τα ἐπεί, νς α. (ογ. 11.16.1... Ρἱιζατς εἰυττεδιίοηίε ἔυτιτα τιγπεείθαι, φυδοζαῶ ον ς ἐνφων; ἡμαἱϊ Υἱ εἤζες Αροΐξοίιις μνᾶς ταργεεπἤοπε ἱρῇῆι. 40. νον, δἔξα. γυϊραια, φίφτία, Ἐπ τηοχ εἰναι, θη 

1.40. δι Ἀόπι.(. ΑἸαδεαυτοιι ἰπίογρτοι μευ ὰ ρεβοςἀεπεὶ κ᾽ 4υ!άειη ἃ ποῦδίε φαρὶ ροτοῖ. φυεάλιη νοτοοι πὰϊὰ ΨΩ ΗΝ τὰ, 6.5.,εαπᾶειη ἰο4μηι- χοἰπερτὰ. (υσεδυης ξηῖπὶ νὰ 50 “Ματιβ, 1.4}. Ἐῇο ταπηση 

γα φυϊο ἐχενοίηο διιοχίς. 4 “ἐνιδῶ μεβίω ρκζπανι, 6 οὐγενιαφηνιν φδείψνοιν. [χπιυΐζυα εἰξ ἐππατίαε εἰ Μα- τἰοπειη νητεγρεαῖδειι οἵδ, κΑά υ δ ούμρινάναν νεξβν απο ἀἶεο. τη ὶ αοπεγίίοσο δι ἐοπιπιιμηίοες ποτηίηα Υἱορίαιυς ἐῃ- 

ἐδοφιομμίχεσα. Μεἰτὸ τορτομομάϊτυς Εραίπυε ἃ ἀοδα πη παπάνί ςοπισνίία,, βοιπίης Ὑ βαϑία. νὲ δπποίδευιη ἱπῦ8- 

᾿ ἱπεϑεριθῖς, φυδὰ ἐον ηυἱ δάμοτίι θο[ήαα ρυβηαθαάπι ρα. Ὧἱ ἰὴ νπὸ γειυϊο ςοάιςο. γϑὲ τὰπιεπ ρίο Θαϑΐᾳ ἰοβ6ην 

τοτὶε εοίάοπι εἴϊε αἴαυς ἐὸν οὐἿ δείξειε δ  οἰεδαηίυλν ἀυπι ρνῖο Θαΐδν, οὐν ἡοπηἐ πὲς ἐοηναέαπι Μεπαιάι εἰ- 

ΝΑτα {ΠΠ ἀγαν δὶ ἐπὶ δεεθλαν ργοάίραπε νὰ νἱετυῖε δι τονοις οὐδ Αἰδελισμε, Οἰεδτυς δι επὶ ἐπ ἰλπι εα εὐάεηι γοξια αἰίμε 

ἴδιο ἔτετ! δυλάρτεης ἢ ροίΐφης : δὲ προη}! δτίεπι δεθιαε) εἰυίάεηι Ῥτοσίωι (ςπτεπιὶπ γεγῆον!υε, Κανοῖν ἐμιλοῶ κ ὐρὶ 

γυφαι, αὐ φὰπν τοι ρογιπάς ἐς αἰ ίαῖοτοε ἰππιτυσδάπτι" δεζέρυ χρῶ. Ὁ ' 

: (μμοινδήο, κὐν. Ηἰς ἱπάνιοιτιν δἀθεηλείυν ἐΔασυαιη ᾿ τεγργεῖαν. | 
τοβάπε (ς ἀοςατί νφαΐπαια ταρέριη ἀἰεί ροίδε οογρυν εἰ. 41 ἔεον, δέβα. 5(ς πιαίυ! νοῖτοῖς αυὰπι φέογέανο, ἀρείοτα 

μὴ. φιοὲ ςοππρυκει είς, ϑυρρχίοτα κη]πν ἀγφαπιξημα δ οἱ ΑΙΠογ νοςαδυο. ] τ: 

Αὐζιρίο ἀνα, νὰ Οει θα Πὰς ἰορυχίε πεςεῖϊα ἔν ἤτ- 41λ΄ ϑενέιαν, αὐϑοίμτα!. [ἡ εἰξ (προϊέευν, δε ἰηταγ (δπνίπιρ 

παίπιηα νιδοιὶ ἐς ἐὐδηι ἐτεατὶ ῬμΠ οἰον δίνντ δῆτε Ατε-. δα οὐπάΐτυτ, Ῥογχίι ςοὶπι ἢ τρπἢαιίοηο ἀ (δπιἰπίδιιε 

“δἰειϑήνῖφορ φαταηαὶι οἰλπιὶ αἱπεσίῷ γτυτΑροβοίυη, {πιρα φινα δἰ δι} δρεΐυν ἀΐρί ροροΐς, ΤΩ δρδε αροὶνν- 

᾿ “᾿νε 
ἈΚι 

΄ ΄ 



ΟΙΡΧΥ. 56 Ξ 
“ὦ πρη ἣν ἱδεροείοπλα!ε δὴ ἱεα γε νθίφας (δου ἀίλτυς οὐ νῶν 
κοἑἀαδοχρων γιοὰ ἰάφιτοο οχρταῆι ρείπιρ Ἰαθθ. Ὁ 
ΜΙ ϑδιρκεντημυομελν φϑον δ. Ἐναί, δά νετδιῃι, "ν εογρηῥηίονῆῃ 

4 ποιφεχίοδοπδὶ επάπιὶ τεπυογιπτ [ἢ τς αὐ {εαμεητατ. 
ἦμο υςτὸ ρυτο ὃν φῦνρᾷ ροίτιπι οἷο ρτο φδὰμιὸν ,οχ Ἠ6- ὕ 

! ͵ Σπόώριται ὦ ἀτιμίᾳ, ἐγοίβεται ὦ} Ὁ 

ἱουείμον' αν οἰρε7) σῶμα ψυχεκὸν, ἐγοὶ- 

ΙΕΡΙΒΤ ΡΆΥΙΙ. . . 
Τ νην ἱπρογδιβ ἴσας, ἐν ἀγδι, οἱ, ἱεποσιαι ἐἀϊονίίαιο. 

δὲς πηαὶμὶ Ἰΐσος ραπιπι 1,Ατίπὰ Ιοαα φυὰπι ἵπητῃ 
τλῖοηι σἰΉτ μννδ τῤρνιῖ ποῦ ϑαὶ μας ΣΝ 
ὑσαὰς δὲ ξεϊςτατίς σοπμοηιας :.}}4 γοτὸ θη ἵγδπι, γγὰς 
ΟΙ}.1.2. 

-----------Ὁ-Ξ-------ὄ- -----τςὕ---ΥἨ-ὉὦὉὦὈΡ 

δεγίτις' ἐπ ἀυτη»ἰυ οἰτατος ςἢ 45] ὅδ ευνήναιων ἐο ἐρυρῥιι, 
ΝΣ ᾿δύξην ασείμεται ἐν ἐϑδενοία, ἐγοίρεται ἐν ΕΟ ΠΑΊΕΙ νης «Δ[ϊινη; 

ὑξη" ασοἰβεται ἜΣ ΡΤ εἰκίταταν ροῖδηδ : ἰσάτον ξζρι- 
Ῥυβδηίιπαῖΐς » {ιἰοἰτατον ςούνιις 

“διε [πτρὲ ἐρ φἰοτια; [» 
᾿ΜἰΔΙΩΥ ὧν ἐὴβεταμμαις 
[μνρὲξ ἐμ υὐγιωιε: [ινοΐρα, 

Ξ . ω, ΑΝ ΤΗΥ ΓοΡρω! ἀπ πα ἷν : 

; βήται στόμα “που ματικόν, {ρίἰεἰτυαίς, ἈΑΡ μ πὐαθῃς με 
; Ὁ 6η.3.7 ΡῈ "Ὁ ἡ Ν 24 ἘΠῚ ζοῦΡυ5 ΔΠΠ14165 δὲ Ο [μ]} ς; γόνα ΕὉ ὀϑμα ψυχικὸν, κα ὅδι σῶμα πνό- [14 ΟΥΡΒῚ ᾽ 59 εβ ἐοτβιν αηΐπραὶς, 

: εἰοίνιυλμαα ἸΩ καὴ Ά ἡκά μπ ζοΙρυδ (ρίεἰτυαίς, 4 ὧν ὠτρω [διεϊιναιμις 

ἜΠ αιρβϊεδε. φοῖ. ἘΣ οἱ “,“ἍἥδβΠ φ΄ “ Μ{Π1πτΔ στίδτῃ [οτίρι ΔῈ ἌΝ Ῥοτίε τα εϑτίο- . Αμτος τρίτη ΕἸζ,Χ- 6] δέοι νίρεμην εβ, κα. 

μφαὶ δὰ τεῖμε, Οὕτω μὠ λει οχς θὰ Δ να ΕἾ ξϊαε οἰἘ “ ρείοσ Βοῖηο Αὐάλινις} [ὥνεοβ πθδα 
ΞΕ κλσ ἘἩΜ ὙΘΕΊΜΕΣ σεσοςτ ὦ τανες γυχίω ζῶ-} νηί νίμοπδ: ροίξοτίογ κκ-Ὶ ἀπ ὶρ δηίπναπν οἴω 

ἐκ δοίτη9}} ἔαι σαν" Ὁ ἕχατος Αἰ δαμ εἰς πνεῦμᾳ ζωο- ἐεπν: ΠΟΗ θήπιωι «1 ἀφην 
(ἰεευαῖς : 
Ἄννὰ ἀνε ηυ4 “Ομ. 

ἐἶιοιφε ρίδηὸ ΓΙ 
ἀϊμοιίαι τρὸχ ἀ! όρεφε φαρ]ἴσὸ 

νλυϊῆ 

ὃς Απίπναϊο εοῖρυν ἤϊοιυτιηυδᾷ [014 4η}π) 

ἐϑη Αάατηις γαξίε ἐ}  ἐρίγῖτις ἄμ 
δρίνεμπη υἱμεβεάηῖεαι, 

-΄ ᾿ . ο 

ἃ νεβειδευ εὐ ϊυΐπιοα! ξυΐς Αἀάπν, εχ ἠυο δ πος οτΐπιως Αη ΐπηα- 
"οι. ϑρίεἰευδ! 5 νετὸ νοςλιμεγφαοῦ νηὰ ουπνδηίπιαν σης ὲ ἐχοο]!σπιίοτε νίετωτς ΥἹα βοάτυπι οἴ, 1)εῖ υἱάς!ἰςοι (ρίεἴτα, φυα οχ αἰτετο Αὐλαιο,οτρς 
ΟμἰΠπο,ία ης ἀφεϊυδειτι 

Υ 4}. Ῥαδενοδι ἀπρμὶᾳ. 1 ον τυγριτυ ἀτηίς δι ἰοτάϊαπν ρος. τοῆν, ἀυοτίας οος ΄υΐ Δηἰπγλπὶ νοϊμητ καὶ τγλάυςο ἀρυτηδε, 
πυπὶ. ΕΠ ταὶπι μοίωσνριπδη 4 ἰασάίιις οἵδ σαάαιοτς Ἐτὰ-. ΑἸκεταπι οι ΟΝ τ τι δά τοπηριις φίραις βιΠυζαλτοπας 
4υς Ογτυς πιοτίεπα, δριὰ Χοηορμοητοπι, ποη νιὶς (ς βιοπηπαπλ)ἰῃ ἀπίπιᾶηι νἱυςητεπι,ςχΟορῖο ρεζζαῖο, δρίεϊτι 

το ζῃοιταμηι ςξχατί, Ὀεὶπάς ({ἰρεδοιπυς αὸ ἧς ςογροτίρ φιβεϊίςες ἴῃ ἐο νἱπλ Ἰῃτοβ τΆγ Π05 σχόζοητῖς, ἄρηςς, οΠγηὶ 
Ῥυιγείοαρτίε ἰη ἰρίο (δῤυΐοιγο αράϊεια, φυ!ὰ τιτρίας οὸβ,.- τῷ Ἰηβτπείτατο Ὡρετατα, ρ]ογιοίμις τοίαγρ ἐγοτ, δ ἰῃ ος]ο αὐ ϊάοχ 
αὶ οι Φ ϑμ! εαἤθοιν,ὼν ἀν ννεΐᾳ. ἸΝεπηρο πιος,͵. ττᾶπὶ Ῥατγίε ξάετοι: εόφιις τοίροΐτυ ἃ ΡΔυ]ο Ἀὶς ςοπῆάδει:- 
τΠΠΠΔ΄., πο δυϊοι ἱπηδος!}]ς, Ἰταηιῖς ποη ςοησόπίς μα ΐϊς τί, δὶ πος φυσαὺς τη 1110. Τοιτίυτῃ,ῆς εἴ ἐρίητιαῖο (ΚΠ ηΠι 

᾿ Ἰοέο 1ηΒὲνοιτατίς νσςαρυΐμην: ὃς αἰ! δ. ἢς οὐίδῃ δοοιρί τὸ ς΄ φοτρυξ,ποη [δ πλητίλ,(ντ τὰ ἀϊχι τά αυλίίταις, "ἢ οἰϊΖ. 
Ν᾿ δεν, 4αιπὶ ἀς ἀπττνα: οι ]τατίδυς ποι ορ τηἰτς ἀρίτασ, τογπυπι, Εἰοτίοίμπ,,ροῖςης, νας ἃ δρίσίτα (ἰὰ εἰς ἀϊηίῃα 

: σδίδειιαι πηι Ἀοπυις. 6, {Ριιεην ἂν ἐωἐμει. 1 οὐ, κἀς πατυτα)τείωγξοης Δοςεροτὶς Ὠγροιατιοὰ Ἰρῆυς ξοτβοτὶ δ - 
᾿ Ρτίονς μπϑεοι ταῖς Προτγαιη,, φυοά νἱάεϊίςεῦ νἹοΠπτυἀίηΐ ηἰπια απ τὰ] «δίαμεϊα αὐτὰ γεγδαπι ἄστοι ςλχο: ποία 

ἕλη ντία ἧς οσποχπιπι, πες [εἰς τιοτὶ ὨΠϊ ονο, ρόται, ὃς νετὸ φογροχγὰ ἔοσς ροϊξτείγγοδίοπεπι ἰρἐτιτυλιία, πο ηο- 
; εατειῖ εἰυίπιοά! ρεασίαιίς ροῆιτ, ἽΝ οις οηίοι ἤσ ροῖεπρ ὡπ αἰίσιμας ραττῖς Δἀϊμηξειοης, φυκ 5ριτίτις ἀϊσατυν τὰ - 

οείς νι ἧς οπυπίροϊεης, αὐ ἐμαβοί ρα πῖον. δὐς ν Δ ἀσηιαύς ρῆως δρίτίτις νττυτοἀφυς Ὥρα Ρεσ μγροίεατίςαπι νηϊοηέ, 
ἑδάυαε εὐ γάμος 4ιια] ταῖς τι. [τ Ἐπίπὶ εἰἴος ποη υλίιτα-. ἦς οι ςαςϊτατίς ραττςἰρατίοησ,νε Ἀπ. 8. 1ι.δὲ 2. Ροῖάν κοι. 
τοπηνίεά ἠατυγαπι τρίλπα πιυτάτε,, δι εχ ποιηίης Πευπι. ἣν» Ἰὰς ογίξ νἱπευύϊαπι ἰά ἐπὶ ΠΠΠ|ς δρίτίτας, υΐ ἰδπὶ ΟἹ εἰς νι 6, 

' πὲ ἤενί, 4ούονριι φεὐκιαί τὸ σύμ ψυχρών. τ φυ πος ἐκεῖπε ἰῃ ἐπ ς (ςἀεηῖεπι, πὰς τληιεη ἀπηρίεχί, ίρε ροιῆ- 
᾿ ἊΣ {ἶϊ ἀςαιτὸ ἐπτεϊ ἡξατος,, ποταπάνπι εἴ ποπ ἀρὶ ἀς ληϊιπο. ἀεαιηις ἐπ τονσίς  ταης νοτὸ οθῆοίοι ντ ΠΠ|0 ργαίρηιϊς ρῖξ- 
Ν τὰπι ἱπιπλοττα! τατο, ἰοά ἐς σθγρογαη τοί υττεϊξίοης, Ὠ ο-. (ξηῖες ρογτυλιηυν σς ἰτα τγαξιληάο, (ϑπδιςοζαῃι ίροτι- 
Ἴ ἐπάς, ποη ςοπηραγατὶ ἰητοῦ δ ἄνιο ςοτροτὰ (πα νηΐας εἴν. ἰατίσηιδυς βιοιὲ σξουττοιτ, " 

ἀέπναυς ςουροτίε, διυιπγαηί νἱάο σοι, ἀιποτίαβ ἀῖαις ΔάςοΣ; 41 1μ4 εἰὐφην, οὕτω καὶ ΨῸΪ,. δέω βείρέων ες ὕπω: ΓΡΡῚ 

Ι ς ἐοηττανίας ΄ια τάτοε, ἱρίχις ἀσπαιπι μάτυπι φια! τατος. ἀυλπὶ Ἰςἐείοηςπι αυδηις τη ἡυ]1ις Βδάϊςίρυς Οἱτεῖς ἰδυο- 
᾿ «λυίλε: δι ες αι άσπι την ψυλ τατον τη ολυίας ἤθη ΡὲΓ ποτιη, τάπιςι Πηςετά οἵε ρυτοιῖτα ταπὶςη νὰ ρο τταϊοδίο- 
Ὶ (ς, ἴδὰ ἰη ἱρῆε(μδιοδείς πατοητς:. Ἐὰ ἐρίοις ολυΐς (θ85.Α-. ποηὶ ἐχρ  οεέυν νος πιοίο, Ῥεέπεν ἔγονηφ .1 ἀδπν ἤομι [τιρινοὶ 
Ἵ ' πίπϑα ἃς βιιείκυν: {1 ἐπ ῥγίοις Αδπιο, ἐπλ1η ροδετίοτς, γε ψ{ο{ἴωε εἰ! δις. Ἰ͵λπν Το ττὲ ἡπιιὰ ποη ροστίηει πΠϊ λό ρπυς 

ΠΝ μ Αὐυδίϊιατοε νετὸ ἔμπι, Αιπιαίςηι εἰῖς, δρίειευα]οπι οἴει εα- πηςπίδεαπι οι οἰξάτις ἐχ Οδῆς 2,2. δα ράτιπὶ ςοδατει 
᾿ «ὺς φεπιὰπε ἰη ἐΐθσηι ἐΠΠΠ (μδίεξείς, ποηηρο 111 ἴῃ Αἀα- “ τόςορῖαπι Οτάολιν ἰςξδείοηςπι ἰςσυματὶς, αυλπητάπιεῃ δοπ 
ἡ τοο ἰδία δώο ᾿ ἀδίηδε ντγσαις ἴῃ νπο ἀκ εοάςηι (5. δυο (πιγι τππυτασς,, ἤης ἰδοηο τοίῃι5 αιξχοτίταις. (αῇοί!ο 
ἡ : ἐοῶο, πφίῃρο ἰῃ οὐ ἐμοὶ ΒάςἾι; ςοέροτο ἀἰιοτίο τἀπλοι! το. ςοηιοτοίς, )μόμοαυε ἐμά [ττίρεωννβε, ἐλ αι (οἱεῖ δυάδοιϊα νίυ!. 
Ι : πον ὙΜΘΉΣΤΗ εαὐμαίειιπι δηῖς τοίυτγοξξιοη αι, ἐπα... Ρηίοῦ ἠοπιν (ἀδινναν, καὶ αρύτοι αἴϑρωποι Αδώμ. Ηἰς φιοῆμε 
᾿᾿ | Ῥθϊὶ οι τεδίραςπι. Αρίπιδαι Ἐν αἴτειᾶ Ἀοπηίηἰρ ρᾶτ- ἈΪΝπναταμίπναε : (τἀ ταπῖςῃ δηποιλτιτι εἴτ ὶ διάρυϊεπί 
᾿ ᾿ {6 ΠῚ νοραξ,αμιδς οογρονί ὠλάμοαπι δῃς νἰταπι ρτς [τι νὴ νὰ. αἴδϑανννε τοδυηδλτο »ἄυυπι εχ ςΟἰϊλτίοπς ἀρρλτολι ΣΩΘῚΝ 
ἡ Ρατῖς ἀϊοιτυς φοῦρὰε ψυχμκὸινἰά εξ ανεπιαίε. δρίτίταπι ἀατεπι [«“ἀ4πι 1 εἶδε ροειεί Ποηχξη ἣος ἴῃ ἴοςο ,Υὲ αἴϑονανι νει 
ϊ πιρφδᾳς ἐμύμφα νἰγεμῖςαὶ φιδηι οτίαπι οζαῖ Νάθαγαπι 47. διαἰϊοφυί νἱἀτατὼς ἀϊςεπάμπν μῆς ἐπ ορροίϊιο ππξαη- 
ΗΝ . 86. ὑ μα. }» 4θυλ ἐτούμε φοΙρυς ςορηομημφῖυ “οὗτό «ἴϑρωποι χρίει,» δγΓὰ8 τΑπισα ὃς ΑΓΔῸὸ ἰπιοιρτοῖοι το. 

. μαργμρρνμπρ, ἐπέϊηε. ΑἸἸηιαῖς το βηγρι ἀΐολτυς οὐ“ πηοης αἴδρωνοι;, Οκτογὰπι ΟΝ τίιν δείλῃῃ γοοδίας ροϊιεπίος 
᾿ ες ἀρέσιᾳ νέδηϊψι ΠΥΔΝ πθεῖ, μηδ εοί ]5 ταροι {Πρ δὲ Αἀλπηι!ε, νὲ φιαϊίταν ἐπάϊςοτας συληι Οβεήπευς σαν τὸ 
ἢ μον νρόα ἤξ νε δι οοτγμρείοη! οδπρχίαηι, ἰοτἀΐ- ἄδιπο ἐμέδεῖ οὐπηπιυποπι: φυία υἱάς ζει 8, ἱρίς ςοιίεηάιι! 
" Ν εἰμι φινοι εὖ πεν αὶ ἀφιείταξιαιίδτίεις, ΙΔ ἢ οἰξτ σα τληυδπι ἤπᾳυ είς υἱρίαπι δοπιο, [οά νἱ ἕλάϊς 

. ΕΝ [ τλονηιο δ ψυχρὸν βιετας,δρίγίτυδῖς νετὸ ἀϊοίτυγ ς ἃς ρτϊποίρίυπι, ἴῃ 400 ἐοεταείεν οὔθ. [1 404Π| ΡΠ» 
ἱ φιονλααι πιὰ νἱχευτίς ραττίσερειτκηδο ἐχοο! ςατίοτοι, 

ψίτατη νἱοΐτ, αμαπῖο Ὠεὰν κηϊπια ρταας εγηάρ ἂς νι οἰυί- 
πιοΐὲ τοχρυε δενκξεγπυπ δίοτία δὲ ρἸσπάους ἰε σης, «Ὁ 
᾿οπλμὶ ἀοηίμις ἐπιρ ες ταῖς Πἰδοτυαι, ΠΙὰ 4 ἐγζομ οἷ Δα Ὁὦἢ 
χραΐς οοιφυνετθυίς ϑφυΐυν ρείοτί Αὐληιο, ἃς ργοίμάς πρ (Ὁ 
ὃ. οπιηίδιι δῖε τείυτεοίοπεπα,νε η ἡ] ςοηά εἰ δὲ ἐοἱ 

" ἰαρήω!αυ νοτὸ ά οἵ ἰρικιαὶς ροίξετίοτί Αὐδληνο, ποσιὶ- 
᾿ | ος μὲν ο  ςες ςαϊεξει,ἰὰ εἰϊ νετοὸ Ὦςο ν ὑφ ὁβαραι ΦΥΡῚ τ 
: ἐς ρτοίκε (δα έλίε οπηε δι, μοι τε ἐπεν με ῳ (ἄς ἢνε 

. κηπνηΐε είς, νὰ ἀϊκίπινν ἠ γάννετ. 42.) ἰη {ΠΟ ηἰμπίγιπι ἐς 
᾿ ᾿ς χυδίυαι ξθητε ρὲ; εὐηάςπι δρίγίεθ ταν, δὲ [8 Υὐῖαπι ὅστογο. 

πίῃ συφέξιε,δοί ττία εὶς ποταπάα ἔασι Ν᾽ πυῖη, νι αἸ τας απ 
δινίοηδίφη (16 ἐμ πον οἵϊε (Ὁ Αὐδίηο βρορεβφίληι. Υἱ ςοΥ- 
ψὼ ἀνηϊδτεῦ ες εἰν ΔΙθ θεῖα δὐκορεγί πεν δηίσιαινι νο- 
τὰ εὐἰϊεόψυε Δροποίιη δοη ἀΐσετα Λάδιμυιη 
ΠΥ τ ΤῊ δοίλαπι νἱυ βεδητεια,ίεὰ ἰη δηϊπιαπ)νί με» ἐν 

ἕ ὲ 

εἰρῖο, ἐοιπιργεβεπάδητυν : ἤσυς Απίηιαῖεν ἰῃ Ηὸ ρείοτο, 
ουΐ ποπιοα Αἰΐς Αάδηγο. Ἐτίε ἑςχο ΟἈ τας μᾶς τατίοηϑ 
αἴϊον Αἄὐδίνυε : (εἀ ἀντι) Ῥἱκπὲ δι οὐίξαγαπι Αὐ{οτ εὐαὶ 
ΔρΡε Πδτς ἰδευπάσπι πονίηθην Αὐἠδηηυτῃ, [{τ44ις τε» 
Ῥίδη ἰοδξίοπεπ) γεϊίσυι ἰητδέδειι, Ματοίοι γοτὸ βου τες. 
τπεῖς ταητὴπι, (δ οτίλην (ςείεγαιὸν ἔξοίς αυυπι Αἀεπιὶ δ0. 
πλζὴ μος Ρο[οτίογε ἴοςο δχρυηροῖσι,νε ργαοϊατὲ οἰεηάι 
Τεπυ}} 11. κἀυεείαν Μὰ τοϊοης πη) ὅίμο 4 “καὶ 
“εΜ),ἷς ψυχίω ζώγωνν Ἡοθτ ΒΡ ἀβνν {ἐνερ εἶα γα) ιὰ 
γειδυ ΠΥ, ἔν ἀνδονδνο υὐμεμον., νὰ Ὁ ὅτ ἐηίετργει δι ΕΓ 
τανε ἐμ υεγσηιης. Γι ςίξυς δυο πὶ Βοηιο δο παῖε σιωε»» 
ἐχιιϑι, ΔαἰπιΑ Υἱθεηει ιοά νἱάετυς ορτίπιὲ ἐχρείπι! Δα" 
περ ἐμεῖο. Νδπὶ ἢος φυσᾷνε δῷ δηίπιε, νὲ ρυσίϊμη" 
Ἀν ππρης ται περδεἀυείτος. {4 μοβενίον, ὁ ἔχανι, 

᾿ 
ἀεπάυπι ρετίρίξυϊει!, φυυσι ρεαίοεεισι ριὸ ἔχανε ρϑθαι 

ΠΑ δινηθὶ, 

 δύπρε νοτία 4γ: ἡἱῇ 4υΐα νἱτίπιίην ρυξος ἀϊοὶ αμδά ποα 

᾿ διαίανται, οὐδὲ καὶ φϑορι τίωὐ ἀφϑαρσίαν 

8, διομίβοφαι!, Ἐταίπιυν, Ῥεβνενων. ἔξο ριιιαυί ἔμ... 

ἜΣ Ὁ γὴν Δ 00 ὍΝ 0 Γντν, ει. ὦ, Ὡς Τὴ ἐν ων Ὑπι 4 τότ ἢ ἀρ τς ἀν εν δος ΠΝ 

ΑὮ ΟΟΚΛΙΝΤΗΙΣ 177 . Φ ͵ 

[ δρίνίσυλ!! βαάξμαν, φυλνη 4 ποραιςῆς Αἰλο μΗ{ς τοῦτο 
{κ αἰτιφἐπἸταυτάτοι ςχαρούξαπάι, ἔ δρέίεμ υἱωίβοαα, ἔτος σοτριβ, 4 ψυχὴ ἀϊοίτιτ: γὲ τατον τασσᾶαν ἐγήύειο τος 
ἐξπηδαα ἐονενκαδ ΘΠ ΠΕ πατυϑοα δρίγίτιιην δ Ἔχ ο στ Ρετσιήππν οὔ τὸ τῷ κοινοῦ, να ως αμοηας ἔέξως ἀνζάτυι, 
αἤίπια παι  είταῖς νεροῖς τορῆρινα μαδίτλητα ἃ ἡϑλεδιμε ̓ ιοιπο δρίγι ρεσέϊεις. Ιγμς. σομἤπήοσγλη- 
ἡίονι Αἄλιῆυ πὶ ἀυχίων, αὐ αἴτεγα ἐτιάξιμο δι! ργαιϊαπτίοτς, ἀὰ λητίεμοῦς ριν ὅς ντοϊῇσι,, αιαιῃ ἐλροίωμπος ἐπρτὰ, 

χς ηὐπουραι τ Ν οα πιΐπιι5 οΓρῸ (μας ἱπερτι χα εχ ος νεχίῃ 44. νυ δια ἀ Εγαίζηας “ἢ νοθυμη, ἔν δρίτημμν νι" 

[ καἰ! σας ςοτρὰς ΟἸΩεὶ βεΠς εχ Μαιογία οα οὶ δὲς. μιβεριεζην, τσ 
. 

"“-ὰ--».«ἤὄὌςς -ν σα .-- 

Αλλ᾽ οὐ τρῶτον τὸ πυόυματικὸν, 46 

ἀλλα τὸ ψυχικὸν, ἔπειτα τὸ πσνόῦμα- 

Ἰκόν. ᾿ ᾿ ΕΥ͂Τ: "ναί, ς ἀιρ κίε (ἴλτυν 
ὼ οἷ ραΐτος αἴϑρῳπος λι γῆς “οἰκός᾽ .7 Ρήπιυς Βοπιο ὁ ἐστία, ρα] - [47 ΒΕ (ως ψι δι τλειν, 

2 ἐν ς ᾿ ἢ τρίο! ΟΞ πονερβμν :[ϑενπάνῳ μοινᾳ 43.0.4} διυίπια! ς ΑχᾺ ᾿ ,, Δ, 4} Ἰασίευο: (σου )όμ5. ἈΟὨλο 5 ἱρίςο΄, : 9 ᾿λελδηδ 
ἘΣ ᾽ ᾿ ͵ μι ἐπέκειτο 

0 δεύτερος αὔϑϑρφπος, ὁ Κυρι οἰ οὐ Ιδομλίμι5 ἃ ςἀ]ο. Δεν αἰεί γ)ι, ἀϊιυ Αὐδπιο, 

εανον. 48 

| ΄, 

ε Ἶ “ ἡ τον τ δ 37 Οὐ 1ς ΡυΪυσγοις ΗΠς, κά] ς 48) ὡδμαὶμ τεγγόημ νἰαίεε Ἰδηυς Ἔχις τα. 

Οἷος ὁ χοΐπος γ τοιοῦ τοι χρῇ οἱ χοικδι" 
᾿ ἢ ΤΡΤας ἐπα " ᾿ντπνὸ  ΤρῚΠι- 

ἂς φυϊυοτεῖ (απὸ: ὃς 4υλ}15 Η]ς ὧδ μεντονε: Ὁ μοὶ ἐκ υοὶς νειὺ (α- 
᾿ «Ὁ , νι 6» : : ἱεβν αἰει ἐσ (αἰ ε{}ε:. 

κῳ οἷος ὁ ἐπουρᾷν! Θ΄, τοιοῦτοι. Κα οἱ ε-͵ Ἰςαἰο! 15, τα]ς5 ἃς αὶ ςα]οἹὶο5 ἐ- φειυέπξε ᾿ 

ἡσν ()0 

͵ - ἸΧ]ζε ΓΗ τηιπυκνιο]}- 
γ|2|. νῷ “ς ᾿ ᾿ ᾿ ῃ ὰ ᾿ “ονρᾷ νον ,Ἶ 49. Ετήευς ρεἤηπιι᾽ Ἰπλρίηςοπι 49] ἠρίνων βωιραγεαινίπννα «δε ὲ ἐαἴο ποῖ - 

Καὶ ϑω ἐφο ἐσομᾶμ τίω εἰκόνα ἠξυδ: : ἣ ἑποαχίπειν ἔογτηι, ροιεε. [95.» εἈτηζσι 
ΟΡ. Κα ᾿; ᾿ ᾿ ω ν ΜΗ ΤΟΥΓΓΟΉν Θεέ 5 ςἴιαιτ πηάθι- τ ἶ " Ι πσξιληαν Ποὶ 

ποτ ίοα τ ΤῊΝ τίω εἰκόνα τῷ ᾿ ᾿ Η , πρρρ (Ὁ μθαζηνεπν (αἰ ε- λλριλταπν, δ 
τὴ γρίκου, Φορ σομδῳ καὶ “) Ἰηςτη ζἸς ΠΣ, ο  [μμᾳ ἜΘ ΑΠΗΤΙΕ 

ἐπουρανίου. Ὁ ΕΞ ΕΣ ἀϑῇρς αὖτ ἀϊςο,ἔγατγςς, 4] 
κῃ ͵ Ὶ ε . - ι 

Τοῦτο δὲ φημι,ἀσδελφοὶ, τι σοὶρξ καὶ] |«ἅτο -δι΄ [πηρι]5,,ποη ροθυηι 
“ “- ᾽ 

ἡμα βασιλείων Θεοῦ κληρονομησω ὀυ 

--ο-νὕ...-Ὁ--.-..... .-... -.-.-. 

τό λα [ρἰτίταα!ς ἤθη οἰ ρΥΙμ1δ,, 46 544 πο βείμω μοί [}]- 26 "λει 'ς. 
μὲ αηἰημαἱς,γἀστηάς [ρἰγίτυαίς, γίβηαἷε ,μά ἠμοὰ “ηἰ. “δ 0 Ἰοιο 

ν΄ ςομπ δε οἱ 
πηαὶεν ἀειπάε 4μοά [γ]τι- ἀϊποαι εἰν 

οἱ Εἴφε δθίεπν ἀϊθο, ΠΓ4- Τῶν ἴω υεισας 

τόσοι οἱ μυτοάιύλισαι ςοηίε- 
΄υτησαος φογγυρίο ἰιγεάιτα- 

ἔπτερ, μία κάνο (σ᾽ [μη 12 Αρρίϊεας 
25. τέ ηη 1) εὐ ρο[βνάι- τϑα Αἰἰλιπιίνς 

ται ἐπορυγρο 1} ξατῖ8 ςοης-- 
Ἰαιοῖυτ. 

γε ποη ρϑ{ [μη πέημε (οὙ ἰκΑ Ἰοψυδί)ιος τ 

γωβίνο ἱπκουτηρικίαη ρο[ τεπλι ΑΠιπνᾶ- 
. : πιιφιπεοιρονς 

{{{εἰνε. εἰῦυ τυΐης χληρονομθι. 
Σ ΘΙ οῦ Ωγ Πογίαπι νοδὶς ἀ μεν ι αὐμηήδιυ δι 

ΤῊΝ αἵ , .- Ὁ , ᾿ λα δὶ ὅἱ Ἐ ΚΟΕΣ Σ τ ες τς, τ βεγμεη οὐρὰς αι διέιος 

Ἰ1δου » μυφη ριον υμιν λι)ὼ » πον ΠῚ," ΝΟΩ ὀμθπος αυτάσια ο"-"} 
᾽ ΜΝ . ἢ 

μδω οὐ κοιμηϑησομοῦτ γ) πώντας δὲ αλ ἀοχτηλολνι5.), ἰςἀ Οπληο5 τημτᾶ-} 

ἀμ, Οἰπηεν φμιάεπο τε νει(νηῖυγ, 1α 
πᾶς νι ν ἀδ. ἡγρεθρα,, [οἰ ἤθη οπνπον 1 : 

β ϑ “ "κει ἃ ἰσ τε 

: "» ; ΄ ἢ φανῆ το ἡ τῦπι 

ὉΝεΐἰ ἰεϊεαλιίεαις αν ἐἰ (ἢ 6.Ὲ ποῇεῖς ἐοεροτίνς, ροβασάτό δε ὑρ[2 τοί  ἐχογῖ πα δι. 12ην ην  ἀ σην αἰτρικοδάςες ἤδης νετὸ (εηυντυτα ["» "- 

“8 Οοπευίοννοη ρος ποι 1) 6! φἰοειᾳ ποτὶ ρϑεείσιροα., απ, τοι πὶ ε1|4πν ςοεδοτυην ἐγαίίδοι, ἔσουϊςπιζιη δι κρεευριοην, Ομ οχιᾶτη τ ΝΣ 

ἀεροηδηνωενε δηλ οοτρυς ψἠοτία ἱπτοιχιρε! ὈἾ}} οτηφίυς. τῷ Ρειρίι ν]τογ με, ςο] τι» ἔοτε,νι αἱ ρρειἊἔεε νἘπρ Μ1Πο ἀνς ἀντ ϊνενν ἐν 

ἐππφονίκανποη ἀείςοὐᾶδης ῃ ἢ λην [Ἐρύ]οτι γ τοξις οποιο, ιοὰ Πυθτδ πὰ ἐπονυϊαείοης ἐοπουςηιρεγᾳσα; ἰἀνπὶ σελεῖο ἤε βεοιίαν με: εὔλιὶλ, δι αν 

εἰπιθαν {4 ἰοπερος ἀἰβοίδιις ἐεεζα Ὀ6ὴ Το} δέ ν τότ ΟΡ ἐγωίειο, ' ; 
.- 

--....»- τ ---- : 
᾿ . ὲ ᾿ Ν ᾿ Η “«- ν 

ες 47. Ρημϊμενενεν χοῖκός. Το Πλαὰς ἤνς τοταπι οη΄. (οἰ ἴ)οῖ ταὐτς ἐπ μαθιτδητὶς νίστοτς πδης Ἐ0 ΠῚ εἴς δε- 

ἐλης ἀπ τορίρεὰ ὀχ ροηςης ἴῃ ΠΡ. ἀς τοίιττοξείους στα ῖρ, «αυταπ), υδην ςαπὶ ίαις τησιαῦυς ταπάφον ἁἀπαιαπιὶο οοῦι- 

διδολυι νους η τοτιηδτι δὲ πνδύρμ» τητογργοτζάτυγ, Ναπιο τυ ςαθιτ. : ᾿ ᾿ ᾿ Ἂν 

τἀ κα αμο)ι ὅς ποιποη  Αἀαπὶ Ῥαυλες ργοσυϊδυθίο το . 49. ἡπιρρίμην, οὐκόνα. 1 ΠΟ τὴ Ἰπιο Πρ πο νάπαι. 

Ῥώσπδ πος οι  ο στ ττὰ οἰξ τοπεκόν,ντ {πη} υπάτοτίατ ας ἴο-. δι ἰπαηςηΣ, (δά φυδηνεος ἱρία ςοπίςμαδτυγ, Κ ἐγὸ σημτὶ ἄ 

ἐϊεδιένμων ἀεοίϊλτοι: νης 1145 σοτρότις ἀυα τατοθν ἀμ ά 1 τεοΙρίἃ χρδκοὶ (σῆγὰς. δυΐος νἱῖᾷ τείρευ τ γοῖ τὴ] ὑἐπουρβᾷ- 

τοιηρατατίοηοπι ἰηίτιτ.. Μλτεῦς Αὐτο πὶ ποτῖς ἢ. {πιὰ νι“ Ἕγιήγυ 9 Ροίξ τείυττς Ποηςαι, νῖ τς ΠΣ Ρτα ὠριτὶ ἐοη- 

ἀπλεῖκες ποι εἰς ὶς ἀζοϊρίεπάνπι ἰνχιοῖ Δρογοιιπὸ 15 οπηὶα εὐαάαῦ. 5'ς ἐη ἢ ἀφο ρίταγ ίχρε ἰαναϑιλις π0- 

εὐ δηυκιιοῖ, πη (σαυςητίδυις νεγΠςυ]ς. ἸΝλιη ἐπονρώνιος ΠΟ πλση,ντ Οεηεί. ς. 7. δι μόρφν {1ς ν(αγρατυτ, πέπιυς χλμο δι 

ἀκείατας οὐπὶ 4} τ οχ οαοίει αυλάλιη ππδταγιὰ ςοπρᾶ- ὁμοίωμα ΡΊ ΜΙ ρΡ...8. Ὁ Οεναπνν» φορέσιμᾷν, 51ς ἐἐγεπαι 

δυς, (4 φῦ {π ραττιζερε σα Ἰο ττυνὶ ἀυαμτάταπη, κἢ οἰλαιμσ, βγγυὰ δὲ ΑἸδδς ἱητεγρτοῖες ἰπάἀυςηάὶ νοῖρο ντεῆτςς ἰὴ ζδ- 
Ἱπουατατῖς, σίου ας ροτοπθα ΝΟΥ τβητὰπι πριτατ απλοΣο Ρἰμτςηῇ τῆς δἀϊτιοης δέ ταθυς τοάϊείθυς Ἰοβίπιυς φιγέ- "ἢ 

τοθὶ Ἂς (κεϊοτατί,, (πὰ ται τη ορτὶ ὃς ἐπηρεητ ἕτὴς 411 οχ σωνῆνγρεζέφιοιε, νὶ ΥἹάς τ Ἐράπι Πο  Ϊς Τοιτι ἐς τοί γτεξῇ, 

Ν ἴοςο αισασαῦ Ολγιταπι ἃ «αἷο οοτρυε τη ΝΊγφίπίε γτ,. οἄγηις Αγ δὶ (Ἰιερ(οίκιρυτας Ραυΐν}ῃ ἀ νεῖ 47 Αὐρ καὶ 

τεῖμνν ατα η ς, ἰά εἴπ, 40} ποθὶς οπιπ οι ἤνεπη  υτὶς οτῖ- εχἰνοπατίομοιῖ δά νἱῖς μουϊτηῖσιης δεφ δος μλῆὲ οἢ ἀς- 
θη, {5 εν μα μοι [ἃ [λοννόνη ηϑἢ δὲ Ὑπθὲ αὖ του πΊ, 0 ἢ τὸς "ί εἰδίγεῖ, Ῥαυλωμη ἰῃ, ΡΓοροίτο ἀγϑυ- ἰ 

; ᾿ κόρως ἐξ οὐράνοσ υ] αατα , δεορηάνο ἤόνῖο ἐφ οκίο δ’ νγ΄ πισηίο ρεγβεῖς, -.. ΓΝ τὴ 
ἀνονεο κύμε οὐαρΑθλ ἐρ παι ετίδιι; τοίτατυι Τοτιῇ. 0. ἀήοε ἀμβὲιη ἀϊοονννιῖνε δδ φνμι. ἸΝεσιρς ΒΝ πηι μὰ 

Νἰδεὶ Μαιοίοης ταοιτίμτιδι Ροῖ ἐξ οὐρανοδ ἀάδατις ἐπου ἰο(εὶς ἱπθαβίηκῃι, ψοίξλτιιτου, αυρηϊδίῃ ἢ μδῦ ας τὰ 

ἤδρινο, ἤουτροί κα γῆε, αὐάιτυτ χυλωόε φυλὴ Ἰεέμιομισην 5. βοξβαπνῃρ φρερφτῆς παῖαταιη μας. ἰροόμ δὴ Να 'χμα1}- 
"μιδτὶ μης Ἀἠπδιοίαν δὲ Ηἰούσιγιπμθ. ΜΙΝ νογὸ γίφοφε. τὰς ζλάσκα οαὐτρ αἰτοτίυβ ἡΜΠ|ι9 αρολιείοποην ἀδη Ροτο. 

ἑκόεῤῃ Ἰοδίο φιλο απλπιο ἐουΐοηία ΟΥαεὶ οὐδήσφυοε.ρ [τά40ς ὧπ ἤρῃ νδοκώ [οἰ ἀπιολεγικῴι ἐκαλκις 

ΥἹδ], τὰπὶ σγτιπιταπι Ασαδς τοῖον τεῖοϑῳ Ὠλιηαίοςηι ἀς- ὡ»»ἐα εἰν Ὁ ἀπ, Ἧ θῊν νὴ ὧμα ἱ οἱ οοχρὺς τῳ αδηΐ- 

πἰλις ΠΠυτιδξ οηλοθοκιῆάς και τ ποαθΜμἶτο ε- πιφὶσ εκ νῦ μϑης οἶδ, ἸΝεφυς επίπι ρεντης τι Πιν ἐμὰν 

σἰδν νι ιοιπεηέιοι ἐδ αητίνεῖς Τειγθη δΕ Ὀόπνηί, ἡυ αν ἰοὰ ἱπεβυἰίτον ἡαιιται τὰ ντ οὐ ΑἸ ΠΉΑ]] ρίζα, ἐς 

ὙῬ ΝΕ Ν ὡ Οαοδιξ, χαύτα ἠλυϊτα ὅτι νον οα!αίϊος ἐτεαῖα, Τετγεμο ΟΑἹ]ς [ἰς ἢαῖ ζούρυςλτο το δι ΩΝ ἡοτηΐ- 

Ἰνοϊηϊδυν αἰ δήη ἄ!άταῖ 4 ἡυπίπι Ἰδϊοπεμα μρςε "Ὁ υδίιης ψυίρῃης (οἱυμη ἐδτρυ:, ΄ψμς 0 πὰ Μη: εἴ εὐι 

ἨΠοδ ποι Εἰ ἢ Ῥανήυν πλίπι ορροίμηζος Τοττοῦαπι α- Ια γιίίανο, ἀἀιμινέζα εἰφοιβοαται πος ἰπ ἰοὲβ πὰ ΡΆ- 

Ἰ}Ὲ1, ἠση φηνίαούςς Δ ἔλατα 4ιαΠτάτυπὶ ἀϊιεγῆτας, (δὲ τεῖ εχ το φρο υἰλ ειταν ἐς ςογτηιρείοας, ΑἸ δὶ νερὸ Αγ. 

γᾺΡ υἱοὶ ππ Ἰσοΐ ἔτος τε αν ἠῤφηιβοα Ησὲ νέτὸ ἰσππιεῖ ας, ἃς δόπρμιηὶς ἀρρο!!ατιοης τόῖας ΠΌπιὸ ΠΟΙ ΕἸΩΝ 

εὐρ! το νη ἀέπνιτ Πειπς Οἰχ σέ Θθττσπο μἰδαὰ ς. «ιάζοιιε εἰς ὀριτάρτος ρορώλία, ὅί ΑΠὶς ΤΉ ΤΟ ι5 (2 

ρος οι κιοι (δι εἱἱ ἀμόδυο [τἀ ποησῆρους 40 ἀφὴν νοιίν οαίριμητατ, ἰσις οχροία πος Μαιὶ 15. 1) Ν 

ἴρ 8 
᾿ 

Ὑῤρῆτα ἀυοδῆε αποιϊαηάα ιν: ν θυ καθ! φεαιι (4}.υτ6ς ὌΝ 

ἔστριν ΒΗ δὶ ἐπ ψ οτία, βοὴ ΜΆ Ἰλη τι  τατε ᾿βηθνάοσι λα - Ἷ Μάγβετίωηιμυεέρν 1 οἱν τοπὶ ἀγἔαπλπι πη ο(- 

τὰ Πα ἔα πατοῦσα! Γδοεἰϊὴτ ἃ ἀππηλίατε αἰ σήοιθν, ψυχίαν οὐἤτάπιμι ςόψις ἀνροησναην 4046] αιτουτὰ δυνϑί λένε, ᾿ 

δι χεικὸν τας, ει 8ι Εἰστεγοδιον θσπηνπι, σχαριο βο- 4 Λήφη φίθηαι 4μιάτην οὐνάδνννιειννε, διζ᾿ὁ πθοννι υἷν εὐ ἡδιβν 

Ἄλῖο. φια ἐς το νἱἤδ Αὐβυ. Πΐνι ἐς Οὐνας Ὁ ΕἸ ΤΠ ικᾺΡ. 21. Αἱ σύνωϑυι φάντες δὲ ἐνιυγεσύμε δι. δ ς μὲ δ αν ἤπθνι ἪΝ Ἐν : 

Αἰτοπιπν, συ ἀνέίτην ἃ οὐσία, τά ροῦ σου} ΙΠΠΌΠΟΙΝ ταῦν τπτείρτοῖοα, (Λυὶ νογο ΔῸΣ ἬΝ ἘΝ ἢ οἷν» 

ῥδυμάτων οἰϊς ἐπι οΠ σοιάνν, ντ ἀϊχίθμι [σχη.4.}4. "άεὰ- ἰ(ἀπέϊονιν ςοτροτίδι Ἰυΐς αβὴν (ᾳυσι ΩΝ ἐπ " ἰριὰ 

ἐὼ νοι ὁ εἰς ἰσηυἶτι Αροιιοὐ!. νι ἡρίαιῃ Οβυηλι σάτα γόνα »4.} πος οοιΠδογαγιητ μαι (ολαν νυ ]ς ΠῚ 

ἈΚὲ} 



ρει 

ΟΡ Χ ν 1γ)8ὃ ΐ .:} Ῥ 191. 

: οοε ἀς φυϊδυναφεδαταν εἴδε το τίς ἐπάλῃν, ἀμ αἴας ἰς- 
δλίοπος τὴ δυης ἴοςσίπι ἰηυεχοζυης, ἄς φυσι: εορίοεὲ Η!ς 

τολγπναε ἴῃ Ἐρ᾿ποῖλ δὰ Μιπετίωπι ὃ Αἰοκαπάτιπι, ὅς 
Αὐφυδίηυς ἴῃ υπίτιοηίδυς λὐ Ὀυϊεϊτίαπι, 4υπίξίοπε κ᾿. 
στ ἀκ οἰταῖαγ Ὁ ΑὐρυιΠ Ὁ, οτᾶτ. ἐσηῖτα ᾿τυάδος (8Ρ. 10, ἃς 

φουῦτ Αὐϊπιδητυι καρ. 10, Ἑλγπῃ ΥὴΔ οἱ ΔΑ ςτίδιη 

τερετὶ ἐπ Οἰγοπγσητασο εὐάϊες,, πάντος ἐᾶν αἰαφνυσύμεδι, εὖ 

πόντοι δὴ οἷν αγησύ τω ὅτι ν ΦΡΟΜ6! 4μἀ τη τε ξονρ απο, [6 ἀ πη οπνπε 

ἱποαμι δ ίηνωγν νῖ οτίδηι [ερίτος πα νυ κατα μαλιὰ οὐϊεῖο- 

ΡΑΥΤΙ ᾿ 
πγέσηνι (δ δοπ ορληεε τυ ίπηαγ. Υτίλαυς ( γε 

" ἀμ άϊςίο ) τεἰςιεη4λ. σι ῥγατοται τι 4ιοά ποα αἰπε,. 
 ἀϊεὶε Ὀπιπὲς ἡπιπιιτάτωσι ἐπ, αυὰμν ὰρτὰ ἀιχις, Οπλῆρα 
ἰα Ομεηῖο νἱυβοληάος, ἰιφυςτ νεῖ ἐς οο αυοά ςοπῇις. 

{ παγὶ Ποσνιλασι νοητωτιπι δ τι ἀἰςδηάυπι νῖμος ἃς ἤγοῖο 
τὰος ὃς δα ςὁ υοά ἰςείρίυπ ἢ ὙΠΟ [Α]. 4.1ς. 16.1.7. (ρ. 
τενῖ ηἱος οηνηιυς δέμεηίξης Υἱσοε οχ (ληξεις ἰπιισης. 
το, τοροητὰ, θη ἱπιετωςπίξηις πιοτῖς, πες ζοττυρτίοης ι]. 
ἰὰ οτ ιηατία, πιπγυτος, να αι (ηελὶς αι τείττςχοτίηῖ ἢ. 

ας. Αἰκαν, αιαπὶ Ἡἰεζοηγπνως ἀΐοις Ογάεοος ςοάϊοςν πᾶ- 1ο Ρ6. μα πο ίδιις ον ὁὐεςυγγλητ, 
δι ἴς,, πόντος (Δὲ οὐδ αοεμαϑοσόμιδα. Οπιηες ἱρίτυς οδάοτ- 

ΘΝ 

Ὄπ τ  οο ρο  τρῶ  ππη ΩΝ το, δι Ἰφόζι οει- 
ἀμ τὴ ας υὐμ ἀνὰ 11. [λ4 νἱτίπνδπι τυθλπι. μοῦ ὧν τῇ ἐχάτῃ σεὶ λπιγ. 

Σαλπίσει ὃ», καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερϑέ-- Ἅ{ Οδηεῖ οηΐ τη τυθὰ, ἃς πλόστα [οὶ 
᾿ “1 ΠΜυ(οταδυηταῦ ἐποοτγαρτίθη! ες 

ἐδὲ ἢ05 πλυταὺ ἱπλιιῦ. 
σονται ἀἄφϑαρτον, καὶ ἡμᾶς αλλαγησό- 

ῥμαῶτι. ὔ ὔ 

ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ ϑνητὸν τῶτο οὐνούσει- 

᾿ ὅϑα. ἀϑεινασίαν. 
σὅταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τῶτο ἐν οἱυσηται τ 

ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ ϑνητὸν τῶτο εν ούση-- 

ταὶ αϑανασίαν, τότο ἡυν σεται ὁ λῤλος 

ὃ γγραμμθυθ’ , Καπτιπόϑη ὁ ϑείνατος 

“« οἰζνῖκος. 

(λας 
πεὺ. 1.1.4 

. δ"... λ» -" 

Οὐη4 Πουσου. ϑανατε, τὸ νίκος γποὺυ σου, 

ἐδ, τὸ κέντρον ; : | 

Τὸ ὃ κένῥον τῷ ϑεινάτου, ὶὶ ἁμαρτία Ἢ 

σὲ διαυαμις τῆς ἀμαρτ ων νόμος. ' 
Το δὲ Θεφῖ χέρας, τω διδόντι ἡμῖν τὸ 

νῖκος διὰ τῷ Κυρίου ἡ μὰ [ἡσοῦ Χριςου. 

4 ἢ 
ΔΙΟΔΩ.ς.; 

κι φν νος ἢ 4} Οροττεῖ δαῖτ σογγιρείδις :- 1" 
Δέϊ γ τὸ φϑαρτον τῶτο ὧν δυσσιάγώ ἀμά ἠϑμύει ἐπεοτεμμεῖ ἡγίαις, 

δι τοοτταὶς τυ ἰηιΐυετς. ἰν- 
τηοτι ταῖσι... - 

Ῥο[τηυδιῃ δυτεπι μος σοττυ- [75 
ΡΟ Ϊς ἐπάμπεγῖς ἰῃσοτίι ΡῈ 11- 
τδῖδηῃς δὲ πιοτταῖς ἠϊυά τη ἀπιοτῦς 
ἐπιιηογτα! τατοτηγῖσης πος ΠΠυς 
4ιοά (οτίρτοπι εἴξ, ᾿ ΑὈίοτρτα 
εἰξ τοοῦϑ δή νἱ ἐϊοτὶλι. 

1 νι τυδνὸ πιοῖβ, νἹοσιαὺ 5 
ἐνὶ ταῦ, ᾿ ὁ (ςρυ ]ςπεαρ)νοα- 

Ι Ἰ]εὐ ΓΙ 
46. Ἀευϊευδνετὸ πιοτ5 β ρεςςα- 

τυπι: ΥἹδ ἀυῖς πὶ ρεςοατὶ,] ἘΧ, 

αυἱ ἠδὲ ποδὶ ν᾽ ἀοτίαπι ρεγ Πο] ] 
υὐηυτ ποι γᾷ ᾿ς τ ϊυιη. 

πέρα αὐ --ὸ.--.-....... . ...... ....... ...... «.. 

ἐο..5 ῥξξω οείν, ἰη πον [!}. 
4 ἐωβ4. 

ΤΟ ἀρεῖ εν ίηα, 'Φ᾽ πεογιυὶ 
τέ[νφεηι  ] »Ο᾽ 
30: ῥἐποπομβαὐ μην. 

βῥίε νος μιάμενε ἐμέθῖγω. 
βίναη ει ν (Ὁ πνουιαἰο ἰος 
ἑπάμετε ἐπεπιοτι αἰ άτεν. 

ΤᾺΝ νην» ἀγίεην (οΥτῳ- 
ν ἔμ μος ἐπάμανη ἑῃεοιο 
γΩΡ ΟΝ ΗΝ. (Ὀλλιοτιαίς 
"ὃς Ἰπάμετι! μηβηον αἱ). 
“1επνν (μη βεὶ βτποο 4 
ἀτβέν οῇ, σήθβυριὁ ιεβ 

ριον υἱξουί4. “Ὑ 

ν δὲ ε τοϑῦ! αἱ ξοηα 
ἐφ) υδὶ ε[} πῖοῦν [βϑητμίνῳ 
ΓΙᾺ 

Ἵ τ δεν ΟΣ 

“(ἀν 4, 

[0.0 ἀηϑειὴ γτ αι 
ἀνε κοδὲς υἱξονί αν με,. 
Δορννηπθ ποβινη ἴᾳ- 
"»»» Οἰμήβμην.. 

- 

Ὠδεο δυῖοπιν παδεῖοτ ρτατία, 

{δε} ἔξω οεμί ἐν μπτῷ ὀφϑκα μού ΝΕ, ἐν ἰδίω φεω!, τὰς π- 

ἀοιὸ ἐοτιαίιρτο ἐν μρέξω το αιο Οδ Ποὶ ἀιχονίς, ει ὧν εἰν 

ἀ' αἰ Οὐυϊδλιη οὐ άϊςος Ἰσριιηῖ ῥοπῇ Ιά οὔ, ἐπείη» μίϑηε. Ὑιτο- 
πε νοράδυΐο Ὀτου ιηγυπὶ τε πηροτὶς ἰράτίμπι προ ώννεν 

ἄμυηι αἰ δ} ἤτ ἐς! οτίῃς οσυγπιοτα. 5ες ῥέπξ τελη άτυπι εἰς 

ἀ(ρῖτο τδάϊοτγα οὐ ἰαᾶτι (υλην. ἐς ̓μαηὶ Αἀπίςετς οσ 

οὐἱος ἐϊοιης) ῥοπνὶ ἃ πτοτι ἴλη ςἰς ἔδυ γα. Οὐπλ δυτεπὶ 
εὐ 0 ρπΠΌΠΕ ναῖε! ςοάισος ἡἴαν ἣις δᾷ σεώκπιγγιν Ῥηο θυ, 

ΤΉ Υ (οηυεπιῖσυε ἀτιεχληρ. 
Ἧι νἱ ἜΡΝΟΣ οολαξετς, ἔγετυς ετἰδηῆν Αταδιοἱ πιςερτο- 
τἰναιδιοτίκαῖο.. ο΄ ςῸ δ Ὁ : 

τ; Εἶπον ὃν ὑμᾶς Μιᾶς Ὁ ὙΠ ...1ς ἐπι 

{4 πω ὁ ἐγ Ἐ οθ. “21 [ἀ4ϑαν.] ἐς αυὸ ίαρε ἴδηι ἀἰχ 
05. ἐμὴ ἴα εἴ τπον: κα υἱξδογιανν, κριτη πόϑη ὁ ϑάνατος 

: εἰεὐῖως: ἰού 4} νἱά εν! ροταετίε ᾿ς Ισοι οκ Οὐα ἐυην- 
βιυ φάυ ἢν ρεπὲ ςδυετγίιυς δή γοηρυμη εχ ΒΓλαφδιντ ἀπο, 
ταί πηοη! Ηρ ἐρφηίαπχοης Αροίξοϊες, 8:15 σπίτι Ἰναῦεηι 
Ἠοῦ. αν ΝΑ  [ϑμνησαισι ἐμ} 4 οἱ ἀν 

Ῥῥιταοειρο μὰ αἰρηνδ' θὰ γτσ 15 ιεγημε (ετίρτα πὶ εἰ ἐἐε νῖ- 
“με δά υἱδεηβιυδ ΜῊ [πο κοὐ} ἀφἀιιζατον ΠΝ {»ω6}} 
᾿υσὰ νἱποετὰ ἀξεϊάγας Γάεηι αὐτεπὶ δαί ἤεχε ἡ ν᾽ ονίᾷ, 
δῖημ νίφυς δᾶ νἱξ σείληη: ά εἴν ἰτὰ ντϊε ρεονΐοα ἀεί ε δας, 
Αἰοθεοῇι νογὸ ὅς ἀητὸ οὐαὶ Ὑ πα} 1δι4ὲ τοβιτεοίχιζας. 
εἷξ, δι ΜΝ τυϊεὶ [εἰζεπῖος " ἐδηβεπέισης μήεσερεῖ διεμιτὰ 
1ιθζαιίο φαΐ Οτεοὲ (ἐτὶ ρίειαι νεἶωςε ρτονῖωε, τ᾿ 
᾿ς" Μυδενα,δ πνονν, νι δονὶδυποῦ σὸν δάνατο,νὲ εἴκοε. δ τί πνὰπτι 

ννὲς πριμάμπν ἐπ ἩερΥκο ἐὄτεχτυ ἀπτς νσοτς Μοτϑ δι ὅς 
υἱοιγυια ἀεἤ ον “ ὁράπι ΠΤ ριονοςαηάι ἡ οιυϊσιηθοι 
τἰηὰ οαρες Πέπιις πουοι]λγίο. Οατοτὰπι ςοπέγαγίο οτάϊης 

Ἰεξυητβο]οοῖι ποῦ πιοδὸ Οἱικεὶ οὐνης  ράϊξεν,ηυθε ἰη- 
(ρεχίαγον (ς οὐίαπ ὅγε δ Αὐαδε οτεῦδ, Βετλδλεη Ἰίαυεῖ 
τα Ηβθναι ἐροϊοχῖιν ςοἰϊλινοης οῖτι τδυς Δ τὸ νῆκρες 

{εριι!είντο νογὸ το κέν γονήοιτ ἐπ γφέοτε ἐπ τρε, ἱεβίταν ἐς 
“ φίλια πιεῖ ίυς ἐοἱνετουῖς ισα ΠΟ ΚΆΤΑ γϑη ηυο ἐν: 

“τὰ εκ, ῥτοχίηιο ἀνεῖπε γεροίευτ, Αρι δ Οἰοάνπ ἀπτοιν ἰς 
Ἰερίευτ ἸΝβἸοουν, νας ρεττθν οΠῈ ΡΟ ον πες πίρτνηῃ 
ΓΝ πον ϑν ἀμ ἄεϑναι λα ἀναμα!}} 1. Ῥέσρημε! ἐν δυμον 

τάκ! ὄτεςα οὐεῖρ ημάλι ἰεηνατον εἰ ῬΆΜΠ ΝΡ τ ΠΝ [442] 
αὐ!ρτονημί με, ἤσῳνρεῦ πνέτα τ εΠἰπτἀθσνη ποία πο ἰοζο 
ψιυιδλην εὐλ εἰ Κυιαν ἰμτερτσιθυν, δε νὴς Ἴ) 121 

[4εδατει 47 ΟΥεὶ ἱπτσγρτοῖςς ἀεδαχεγῦτ ἠοῃ καὶ ἢ: Ἴ[ἀεδιν]. 
4ιοΐ ρείξειν οι ματιὰ ὰ 9 {2,6 .4.,]υοὰ ἢριμῆσας νεῖ 
δα βάφυς τγληΠλττιὶ ἀεςορογιπτιρίο 400 γοχπαρυΐο ἔρις 

τς ποις ἐποίιπις υν ρ(αἰά ιαυνλιοίο ςτταπὶ νοοαθιο ρτο δ: 
τυ} Ιοφιαφιταίξ, [ΐεὸ τη Οταζᾷ δσάιτιοης 48 υης νΕ  Π}}, 
(οτῖρτατν οἱϊ δίκανρτο φιο Ῥαυλις ξοτ ταῖς πὶ τριτ ἤφη τἴμῃ 
να ἡμης ἰορίσνις [ςὰ νοῖκοιν [4 εἰξ ἐρκίοηειο, δὶς οἴ τη) Βυηὸ 
ἰοσυπι σιῖλητα Αὐρυιηομη [ολητγαξλ ὃς ἰα Ρ(Ϊπμμ9, 

εφινυτὼς (ει ει αι: πν]- 20 αυληιης ἰη Οτγᾶο οἠίτιους αινλίοπι Ὥλμῖς αἴ Πμιτνϊεβαυτ 
καὶ νίκος ἸΝΊΒΗ ταιηςη νοΪα! τςπιστὰ ἡνατατο: 4ιιδη ιίαιν 4}. 
ΕΠ «οηϊςέτυταπι αἰτοτα οτἱλπὶ ἀςες ἀπε, υνὰ τὰ ργαςοίοηιϊς 
νοτϊςυ]ο ἰτέπγαις ἴῃ ςγβοσρτι οὐ τ διοιϊα ιῆς ᾿ο- 
᾿πιχηῖδιις ἐπηροτίεις οχἐ πλάτος ἰ12 ςτίαπι ἣος ἰοςο  οτίδοης ᾿ 

11 ἀπ εἰς. «δι ἐμ ἃ ψιβαιείδεμην, αοηϊεμεῖποῦ σοῦ δι τὸ κὲνν 
“τον Ὁ Ηεδτ. ςοάςηι ἐΐρ Οεα ἰοςο ἰλάδεπι υἸΝῸ ἼυΡ ἸΚ 
[εἰν χαιοιδεἰνα [ιγεοὶ,} ἴὰ ςἴχ,ςτο τυὺ τη Ἔχ οί τι πῃ, (πρυ] ει. 
ἴτληὺς πἷς τυτίυπι Ογδο ἐδ ντίος, αν άπὶ (ςχαυτυς οἶς βαι᾽ 
ἰυς ἰςς τ(ἶπο ν] τπιςα ἐφηίως ἰαϊατία,, ὅς θα τοριφοϑη- 
τίρυς φυνδυίαπι Ηςδτ. ἐπιογργεῖ.) ΠΝ [40ε|}γὑὶ, ῥτο ἫΝ 
{θ᾽} εγο,νε ἐπ ῥγαςςάςητς ποιηργο, μοί νετὸ νοϊοτιῃῖ 
αὐ ντρον δ οὔο “ἐφἰεμπν τηδίμλ ἀμὰτη βεννμίμην ἰητοτριςταν 
Τὰ ρτοροὐὲ ἐξ αὐῆεας ὄλεξρον. ἰὰ εἰς ς ας ἀίῃπι ἂς ἰητοτη οεἶρ- 
ποην ρεσίς πο ϊδηηδην, δ Πἰογογηλμα (οἷςε μαργμιῃ ἰηῖοῖ. 
ψΡτοιατί, υοιἱ δά ίμης Ἰαζειρεριατίοκαν Ραμ ριοχ μη ας: 

(οὐίτδγπεηβοίνις ἀπώντωμα, ηυδὲ τορεητὲ ὅὲ εχ ἱμρρίμμο 
οὐοουγτᾶς, Αδίω γεγὸ ιὴ οἢ ϑγνῸ { {εμεο!] Ινὲς φιρημρ ἐρ8" 
πειτί βερνίεθενην ροτίας ψυλιτὶ 1 ενηωηνιου Εγαίπιο : μία 
Μς αἰίτην εἰς ςοι ροτὶς ςχοιτατίρης : ὅς οὰ ἐτιδιη ςἰϊ ρα 
νοσλρυ!! ΕἸ ςἰννάνει ἐφ απ βοατίριν ἐφ κίγεινς Αᾷ...λ}. νιΐς, 
ΡΟ ἐδη γερεσιξ ϑιύνανο, ἃς ἘΔ Ἵ ης Ἰορυμηρεβεῖ [ὐρίιο 
1. γε ἘΠ πιο πῖοο σοάτος ΟἸλιφεποικαμθννς. ν᾽ 
6. Μόνον ἡὶ δὲ διωαμες (γι οτίη δι κειύνισί 

νἱάεη μοιΐιε οχῖτ (φοριμῃ. ΝΝδηρο φυουίσην εἰς τοίμεις- 
ἔδιονᾳ ςογροτιι αὐ αέςεμδαν (} ςἐκαΐδμι ἐμοὐϊιοιας φις 
τεἰυτεσέξιοποιη {ρ ττυαΐσῃν ρτφίμρρμοηῖιν νοτίμς οὐ λμ! 
τἀ πη04Π} σαυ τη εογείυς ἔν ει. νος αάνερι φιὰ! 
οδίϊτεν,, νὰ ἀσεσαι ἃ (οἷα ταπείον βοΐ ς ΟἸνε τιν ἀμϑέ οἶδη: 
ἀσπὶς ἰρίαιτι τείωκτοέξιφησηι,δς ἰρί εὐευαίειη δι ον ροιΐοιι 
᾿ νδπν ξτειπδπὶ η (οἰ άυαν, ποι ἂὖ οροιίδιν ἦϊμ Ρεπ’, 
“6. 

. )- 

᾿ 

ΕΝ 

Οροτμὶ ΓΙ ΞΟΡΡΗβΙ .. 

ἢ. μεσονίαν διέλθω(Μαιοδονίαν γὸ οδιέρ- ῥειεαίωην ἐ[: υὐτεμ υπὴ- 

δὰ ΑὮ ΟΟΚ 
Ωὔζτε, ἀδελφοί μὸν ἀγαπητοὶ, ἰδραιοι "3 

γἐμεῦϑεγ ἀμιοαικίνητοι οἷδιοσσθοντες ἐν 
τΐργῳ τῷ Κυρίυ “ταέτοτε, οἰδέτες ὅῃ 

ὁκόπος ὑμδ δ όκ ἔφ κενὸς ἐν Κυρίῳ. 

ὨΘη 

εγ 

Κιφάλαιονις. 

1 ̓  ἡ λογίας ὦ οἷς τοιὶ ως, ἐς- 

λαπακῦτω καὶ υ μεῖς ποιήσατε, 

᾿γγωνται. τ πὶ 

ὅταν δὲ οὐρα ρωμαι, οι ἰαὴ δὸ- 

χιμάση τε δὲ δλιξολοῖν τούτοις πὲ μψω 

ἀπενεγκεῖν τίαὐ χέριν ὑμδ εἰς ἵερου- 

. σιλήμ. "ἢ . Ἁ 

»"»" 

αυο 

, ᾿ς αὶ δὲ ἢ ἄξιον τὸ κα μυὴ πορόῦ ερϑα!» 

4 ᾿ ντπρ ψ 
30 [ςτηυς, ἔγῦγ 68 τηεὶ ἀΠ1ς 1,78 Πιααοο, βάνοι ποιὶ φ[ν γο Ἐχμοτελεῖδ 

ΠΔΡΙΓος εἰξοιῖς ἐπυτοτὶ»" στη ).- 

ἔγωυπι ποη εἴς ἱηληοστη 1 1)0- 
[1η0. 

Ι Ῥϑτο Ἶ ἐς ςοἰεᾶϊ ἰη (δη-]. 

ἀΐηδυὶ Ἐςοϊεἤ 5 Οα)ατὶα » τα ὃς 
ος 'ἔμεϊτο. 

τιείλυγυιη συσάσπηᾳυς ἱρῇ ἀΔ-- 

ποιῆι νοῃετοντιης οοἸ οὗ ς 
ἤδηι. ΐ 

Ῥοίϊαιδμι αὐτειὴ αἄξαετο, 3 

ΠΗ) 

τδητ Ι ἐγοίοἰ γεπβιν Ῥοηόἤοεςη.- 
τίλῃ νεἰτγαμ), 
ἐῶν (Ὁ, τος ἄϊρηα (ιετῖς νι] 4 

ΙΝΎΗ. 1. ἴγχο ᾿. " 

ἰδ βαϑη ες εβοιε Φ " εὐ πὲ 
πϑῥ ϊει, ἐδάφη ἢν ο- οὶ "ᾷ ἀνε ίοεν. τῇ 
βένε Ῥονοιμὶ [ϑννβον [ἰξ. πᾶς νυ φίοτ ἢ 

(εἰ ἀυδᾳ ἰαϑαν νεβεν οι ἐεβοῦαιν ἥν 
πῇ; ; ᾿ ἱξσρειλιδε δ ἐνὅπ ἐμ Θονηΐηο, ποτ Ήμεα δὰ 

. διείπς δ ποῖ 
ζΑν, αν, κοι κτείωες 
Ε οἵα! ὁ παρε τοϑίουο νϑεο 

; ιᾶις. , 
454 βιυο! " μη» ι (οεᾶς ο- 

ἔξφε βφηβργάϊπαω! Ἑοσίω {ΠῚ} ΟΧ Αροῖο 

βη Οαἰαιία, 4 (δ᾽ ρὲ Αἱ ἰμιείτυτο β4- 
[μεθ : Ὀᾶπεν Ριΐπιο 
Ρενυηωι δ αὐ δαϊὶ υ- τον; ν 

ὶ {8611}. 

πη[ἡμἰ[νε φεβνῆνν αρμά πὐγηίγαπι ἰδπι 
ββροναι,γειφηάτηι φμοά κὰν πος εἰᾶϑ 
εὐὗφης Ῥίδεμεγε : ὑβ θη ςοηυξοΐτο, 
υμην ὑξεγο, ἐμῆς (οἴ: 

ἔβα, δ. 

τς ἴῃ ορείε Ποοιπίηὶ [εἰη-- 
» 4υυτὰ ἰςἰατίς ἰφθόογειπ νο-- 

σαν. σχνι. 
φ 4 

ἐϊοδυηινεπιδαπχούυμι ἡ οτ-- 

ἔηο0 ηὐοαις ἀφ πο ἀο- 
ἰς νηυΐαυίίαυς νεται ἃ- 
[ε (ἐρορδτ, ᾿ τεςοπάςηθ᾽ νι 

ἔαετῖς νὸ ροίϊε ςοπλπιοάὲ: 

Ὡμηπε ἀμίφη) ῥγά{τη3 
ἔμενον φιωηὶ ρτοῦμρενίβν 
Ρεν ἐρηποί αν μος πηι! ην 
ρεξετγε ργαιίάπ νεβταπν “. νον 
ΟΞ ἜΞ.ΕΕΞ 

[τυπαυς ργοδυει τίς ἡ μεν 
οἷἶα8, εο5 Ὠγήττατη ντ ρετίο- 

ο Δ 
Ουδάβ ἐγρπωπε μεῖς Ὁ ἈοΙίαυλ ρᾶτα 

᾿ . ᾿ . σρμιἤοὶχ (εεἰ- 

τοσιὰ ἐμσὶ πορόσ σονται: ----.-.. τ : εξ τοῦς ςαγ, [Ὁ 9{1.4}}}ε} (Ῥίο- ττ 4 441), ΕΠ Ὀδηήι5 τεθυς 

βοιϊίςεηταῦν ᾿ "πὲς να Πατίϊυς 

Ἐλσίύσομω οὲ «ποὺς ὑμαῖ, ὅταν Μα- 

μαι. . τ: 

--ῤ-φ----᾿.. ---.....-΄..- - 

᾿ 43 Ἐπηννηϊεεγεδειοσδνοντες ἰὰ εἴ ταῖςς να «πῖετος ἐχυρο- 

«οἱἷς, γυἱ τινε δυηὰοτὶς, ἰὰ εἰξ πιαρς ἃς πηλρὶς νος Ἰρίος, 

ἃι αἰϊος λπϑχὰ ὃς Βοπείτα ντὰ ἰαρογοῖις, 564 Π]υἃ πιαΐο. 
4 σεαὐνίει, ἐδρῶοι. Αταὺς λά ἀ!ε, ἐν πιφέ ὑμδλμ, ἴη βάο νεξέτα, 

ΑἸϊμάιτ δυῖοπὶ μος οὐδηῦ ἰοςο δὰ ςοπβγηγατίοηςπι. 1 

αιλίστις ἰρεσιάτιαι τοι ηϊταπί,υο οτίλπι ἡροξεἧτ κότου πο- ἢ 

διεηχχιο ταυιογος αθότγος Ποζδηταγ αυΐ ΟΔ]]Πρὰ ερφιν α] 
«ἴὰτ, ᾿Εν 1)οημ»"ῶν Κυριο. Π εὐτ ΠΊΠΥ2[ὑ αέρφμα, 7} ἃ εἰ 

Ῥεῖ ορε ας θομίτατς ἰὰ ς Ἰοίξητς. 51. λυταπι ἀορίβ τη) 0- 

πάθορτο [πὶ πεβοτῖίο Σ)ομμηὶ, νεὶ Κευπάυπὶ οπλίπιπη, 

εἰς τιαϊσέξιο,, 4υδα (ςγρταπι ἤτιμαροῦ νεῖον πη Θοηλίπο᾽ 
ΠΟΒ ο[ϊ 1ηΔ1}}8, ἢ Ἶ 

ἽΝ ΟΑΡ. ΧΥΠ ᾿ 
εχ Ὧεοϊ δας «οὶ τῶι κογίας «(,ος νοζαυἷο ντίτυτ ἴῃ οἃ 

Πραϊβεατιοπε ὑρίς ετίδμι ΟἸοξτο ᾿. εονᾶς δ ἐδ Προπ- 
τι Πμ 4 τουιαμ φνο οὐ ἐλ οδυίλπι νὰ αυϊυὶς Το ποίςζας 
φιία "λυ τ φυοά ροξελίε σα}! δὰ ἀιια!ἀλπὶ ςαπείιη- 
οὐδε ττληϊιϊδτιηῖ. ΕἰΠΠῸ νογὸ τη Ἐςον ἢ νἤιεῥαταπι μας 
τοηίμετυφίης πὶ σοηογοηάί εἰςσπτοίγηας ( ἑήαας Δὶς ρτὶ- 
πο ]ιονἀοιηλάϊε, 4ιὶ 5ο(:ς ἀΐςς ὁ. ργοξη ς ,Ἰγοιπίβῖςα ἃ 
βηδιν ἀϊοεάταγ γἀοςςεῖ Ταδίμας Αροϊορεῦοο ἰςουηάο, 

. Υδί ψαυπι ἀείοτ ρα ες οοηείοηις, δὲ (συμ βς Ποπέϊπίοα δρ- 
μα {1{| ἀϊεὶ γεςυ!ατο, τδηφοη) Διο] οιτυξηαιο ριὸ 
οὐΐταξιτι σατίοα να δὶ Δα ες, αἰ ςοπίεττε (οἷ - ας 

ἀιηι, φιοά ροίζεα Αὐτοῦ αι ἐπὶ μὸν φρρεκώτα νόζαϊ, ΟΓ-᾿ 

ἴδυοιοι, - ἤΟεβινανιμδέταιξα νά κι τάλη,ν, ; 
(τυ. τλφὺς αύοι δὶς ἄϊοε εἰς Ἰσεὸ δλβνατί (υἀαιῤ᾿ ΑΒ’ βμν 
υἱίοος ἄετος κατας Αροίτοί ξα αἰξευπίαις, ἃς «οὐδὶ Νὰ 
Ἐοβείατυπι ςοπίςηξι ζολίζατος, αὐ! βοιδ μά ΑἸ [4 
γεγθι ἀχκφον δογματικὸν ἱπρ κοίλην φθειρῶν Ἐ 
ᾳιστίἀιαπαταπι Α ελοΝ ἐρκδιλιύχιτῃ Ὀὴ ατ μῖν 

ἴδηις, νυἹά 19 να τΟΙῦΙΣ Ὁ εὐ θα ἀτρ δ τὴν ἀϊ-, ὃ 
λφρῃ 

Βοὴ δ Ετο]οΙ, (τᾷ αἱ». ὐγβοτμο “ ΑΥνίους τειν: 

βιοἷε, ποη Ἰυάαί (πῆ τους ρη ἀμαδΌ (0 ααταζαι. 
4 Ἑποιιεγ ποιό σατο, ΒΑ 1 Νι9 αμ! Οή τι ἱορονοιϊδηνένας γυῖ- 

δα ἰς «ὰ ἀνηιμζούς να δὶ μέᾷ 
δνατοαυ ἃς ἀφίῆς ἰσηυλτας ἴκαοοιν ὑμη φε[ἡμονδιρ. 

.΄ είν ἡμο με ἀπ } μευάφεναάω κα νώ μέαι σμζίότων.. 
γυϊξαῖα, Ρὲγ ὑμὴν διαδὺ αι, Ἐταίιμυν, ἐν υνα δαῦθάμοννηι. 

Ἡος φυνάςαι οοπῆνας κ’' νί τη ἰναϊγονα ἀηι πυευάμ), φμλιῃ 
νούλης, αφα}ο ἀνθιμεη εξ μων σαζζάτων ἀζεολαγαις με 40) 
ἄλειν ενδοπμάτεν νὰ οἰεμάΐπιι Μαῖἶν.. Μ.1. αι ἐαρί θαι 
ἐἀιίςιιὰ Μάγροε ἱρίς 1Φ.». 508. διίπ γπο νοτιο ςράϊος λῷ. 

Μερίλαι δυϊοπλ δά νος αυμη 
Μαεεάοηίδηι ρεγιτδηΐετο. (Μὰ 
ςἐάοπίδηι δηϊτη ᾿ῬΡετιταη[60) 

ΝΥ ρθη ἤτ μετ᾽ γθασυλυν, κων ἐριβοὶν. 

ςση!υπι ταυτί 
Ῥ' εὐἰαηι αὐ ὦ ὩΔΊ, ιλιδῃ νι οἵὰ- 

4φμην Δ ἀεεάρηδαπι βετ- πἰλί ρηνμεῖ δ 
ἐράδηβενο, (παπν Δ ἀεεάο- [ορὰπὶ βεορο 

μ ῃ ἱ, Ὁεὶ 
νὐδην βεγιταηβῦο). εἰσι διοσια 

ιπίοτοπι αἀδις- 
πν : τς βερέϊοπ αν) τῷ 

," ἀϊξιηι ἰορὶὶ τἰοὶ κυριακίων , δὰ ιος νἱ ἀε! σοι ἐχριεαρθάαπι: ὃς ἔβιλπίατ, 
ἐο ἀϊς ἰατῃ ταπι (οἴϊτος βυΠς (λπέχος σοῃμοπίτο, ίχμῃεῖ ἐς 
Αξι.2 ο.7. Ηἰεγοηγηνις λάυποτίυς γε ον γεν υὑηηην 
ϑαδὐ κεἰ, (ιος εκ ἐν ἀνε Γλοπιίηιεο οπηρες ἐϑηξευτα {μά ΕΠ ετοθ. 
ἰγπνάμε ἐὰ [οἱ αεΐηην ἀἰτὶ ενειεην, Ραωίτφι ρέκεερέι. : 
4 Κεκριίδης ὧε εἰγείφηνδ, δηισαυράζων. Πα μην οαἰαι γοτᾶ ορος 
ἦη ὁςἷο γῥέδαϊτας, Γγεο ογεύίςς δὲ Δι  Πβηπιο ποτε οςξ 
ηῦ οχ [] αἰπἰπηδτίοης, 4 ἐχ ποτὰ Πἰθετα κατα πῃ ἢας ν» 
τα πη ἴῃ ξυτιχα ςοπιρεπίληα κυ 6. 16. 9. δὲ δὺς ροᾶλε,. 
ἱρίμπι οτος ᾿υΐιϑ γοεὶς ΕΥΟΙ σαρρὶ τὸ εἰς τὸ αὔριον π΄ - 
ϑεναμ οἰξ ἴῃ ἀΐοαι σγαίπυπι ίξροηεις, { ̓νοάτηη» 
4.εγδ τι αιϊὰ ο(ξ, ἤως ράγατη ἰὰ δι, ἤως πιυϊευπα. Οεπίζτυς 
ερίαν μας Βεη ῃίτας ἀρυά Ὀξι ποι ἐκ Ππρηπια φυλατῖ- 
ας, ἴδ εχ ἀλητις αἰδοτίτατε,ςηας οχ Ασιτλιηετίςα, (τά ες 
Ὀςοηγειτγίςα ργοροιείοηις ἐνὶ ἰνυς.11.}ν ΤΙΠρΡ[ ἀφιωην 
νονμε τι εοπηροάε ροβιε, δυνοδώτωι γνε ντη αυϊυίάαῃι ςοὐΐ- 
εἴδυς ἰεσίτυν δυοδωϑξ. Βνοδούθευ αὐτεπὶ δλήιοὸ ἀνέ ν4υἱ 
Ῥτοίρετιημμτος ἃ θοῦ οὐτίηοι, τ Βαμ. 1.10. (δα γμκίεῖςα 
δ του οπιπίαπι ρτοίρετος (ποος 5 ἐτληείσετυτγ νι 3. 
ἰἴολπ... ἔτάψυς ἱξηίῶς ςίξ, νε αυ ας ἐοηβογαῖ ριῸ τατίοης 

10 βομ τάταπι μὰς ἃ ϑοπμμο οδτιβυοης, Νοῆμο ῥροτίς 
᾿ πιὰ ςοηυςεῦς Ἐταπυς,, φμἠεφνίά εονειοάωνε βμενίι., ἡ 
Ὁ πἰΝ ρα(Πυύπὶ νοτϑιισὶ ἤοη ἀχριςις, εὐἱα! ἐὰ οἵδ νὴ, γε 

ἐοίατος σ4π| οὐτῃπιοάίταρεσι ἀσυπάδ μοδὲς ςοηέφά!, ηἱ- 
κυὶα ἃ Ὀοὸ. [τοῦ στρὸ ἴῃ μος γεῖδο ἀγρυιπξηΐυηι 

ἃ Εταίπαρ ποι ἐχργεϊῆε, φυδά πορηϊῇ ἰσοαρο ἀιηθίειν 
ἤπιετς [νατίπὲ ροταΐ Μ ρ,. ρνιοά εἰ δεν βίαιμενη ὃ π αἱ 

᾿διδοκξ ρῖὸ Ἀοδαϑή, Ναπι ὥδβκνπὰν ψιος {Π| τειδυὶς Εταίπι, 

᾿ 

᾿ 

ἐς πυησυλπὶ τπςιπίμ ἰοζοῖς, 
οι, : ἢ φδέοια, δ Ῥαφολόν. ἰά οἱξ λ( ἀϊείς νεἰεείς ερίπο- 

"0 1|ς, φαϊδυς οον εἴδε καὶ νοδὶν ἠεἰοῖδοε τοι ἐαοϊπιίαί, Ηἰς ἐπίπι 
[υἱὲ τυῖη πῆος Ἐςοἰεἤατα πὶ, οὐδ εἰς ἐμασηἰα ολυτίοπιθυς, 
449 ροίϊεὰ ἤιης οτίαπι ρεπίςτίβιαη, τ  δηυ5 νοὶ γ Ποηὶς 
(ὑπ ἢάς πὸη ἔλα, δἀποτεσγοτυς : νοὶ ΔΙ ὰς Πτοέλς (Δοϊ]ὰ 

᾿ (ιρροηοτεῖ : πος [δὲ Ῥαυΐυς, Προς Αροίζοίυε,ν οἰ είς πέος με 
᾿φίυνραιε. δγγσελυζοι ἐπι συην νοῖθο πίμψω φρηϊπαχὶς 

δειϊβιϑίαν, 

ἐβταρέ πίω χάριν ἐμ ας Αἱ νρεσπηχ να όνῆος οαλττῃ 
Αρ ἃ ἰιλυίησε ρτο βεπεῆείο «Ἀῖς νοτὸ Ῥτὸ οὐ ἐῤία Ἀοιρίτυς 
φυσι ΑἸ αυίε φταμητὸ ςουίεττ, : 

ς Ῥανδηξογδιέγχραφα. Εἶος νοτθιιμῃ αἰ απ ου σε ἰϑην λιν- 
αὐὐπανν μαίνοτς νπουἱλην Πρ ιβολι οι οιὴ Βιτυγὶ τςπν- 
Ροείω νι Μαιμι ΔΡΟΩΪ 1.4. 5ιουῖ ὟΝ δι Λὐκῆε τοξιφ 

ϊ 

ὍόΠΠΠΠ 

ἐκμοζώνων ἄμε ἰνος νεῖῦο ἐφοι 4' ἐβοιη (μρεπολθως μου ΐθυς "ης ἡγλίδ, αυμδ 

Ω 



τος ὁ σαντα. τὸ πὸ 
Οἰεροταδῆδεριε δοάρα, ξυμάνοιν γον, φόραηίηι κεϊδίβ ἰσ' φεεϊσβαίείοον , μΝ ὁ ΕΝ, ἐδλθβον τοῦ, ος 

βαίνννὶ αχμϊκεῖν πευπα τὸ ροα αἰνὰ μοὶ τὐλκλβοῦσίοι αιλπν λων τα ρους, 
Γδὰ ἘΠ᾿ .- 

Υ̓ διότι πίῃ ΄ ἔγιπὶ “ Ἰοπε πο δαἰπι 0 ἡβοτίο δευουί{{π|[οσίτί, εἰ Ἧ 5 ποπὶ απηί παι, 
βθοιΝ ἰπ , ὧν Ὡτμοα πιὸ τπ θη νοκλζον ἃ Π06 6 ρεσράεαείση!ε πιϊοηεείο 

τος 

τ ; 098 ἴα. ; τα [ 
᾿ 

δεν 
ΟΝ Μ5 ΠΗ. κςεἰρίαι, ἢ ΓΝ 

εν 
“Ὁ εὰ. γεέσιημε, δι ζδν ἔπερχβν υἱξεῖς εἰ νεήνμβι, ἢ Ῥδυρετμα ἔα τῆ, φυκύων ρει ο γ

γερας τῶν τα : - Ἔν 

ΣΥΝ 
Ὁ. ρρηρε αι ἐπε τὶ μαρόνν ̓Αῤμμβκ ἐγ μβντς “ τς, ἔτλη! πώφτοον ἑανννιὶ νοττὶ 540 ηνοτρλύμα παιν . 

᾿ 
. , Ἢ 

Ὁ}, 5. ΘΕ “ἝΝ , υς Αἰ εἴ κά 1 ουΐ- : ἘΜ φ(ήφονε οἷα ὯΝ πε: 

τς ; 
ΑἸ; ἽΝ οἷο εαἰπινος ὨΠΌΟΊ ΓῸ ΜΝ  κετάδείαπνιαυὰ πῆξεν, ἀξίαν ἀϊοῦτως Ὅν. ἐμοῥοήεψ τς κὐρῃνόν ἠδ υων ΝΕΊΕΙΝΝΝ Ἰοοδῖιν. ἡ Ἀπεν 

Ρ ϑδδν᾽ ἐλαίξω Ἰαρῷ νἱάοτε "[οἀ ρόεοτεπιρο» ἣν ; μηο Ὠοιηίπὶ. , ΑΜ ἡ δἰκι Πν,ἔναξαν ἑευτοι, Ῥτο-"  νεϊδυπι,ονέῤνοκσρμν βιρ γι. μία μἰ λύραι ἘΓΙΠΝΜΕ -π 

) ὅμαὶ ' 1 αἰξουκητιαι τοβηζυ τι τᾶς Γ γμοιθίηι οὐπιρϑίιαὔρριαημάτηοαιίπμ το βμηρίἠοῖοιν ἴο (ρίφηειη {ΠΠ| αυαίοαὶ μον αι ξθτμ μὐρετὸὶ τ: ; ζ ' "ι 

' 
, ΣΑΣ ΤΣ 

ἸξηριομῖῚ ὦἀτίοπος σοι εὔλῇιοῦ οαροπιης βοεϊηιδρῖτες Οτάιπει νας ' 
ἑκτοάη γρλὰ τ "Μὲ τα ϑκάρ αἴκοος 

ταὐξίτιερυτο μος Ἰοζο μαείρι ἑκυνοις, νὶ ὁπιηΐλο ἐδῆυ ςατί: πιίης ουίάσπι ! Ν ἊΣ | : 

να ας Ποροαθθ ευραιϊμ βοτιοι οι ἀπηταιν ἑέγασο υ φμναν αλη τάμε μι ἈΡααΣ αα βΕσδές τς 6 0 ον ᾿ ἀ γον, ἢ Τλοτῤίηυε ρογυΐ- μΡ9 ἀράς ΟῚ. 
: ᾿ οὐδ ὐδν ῬεΠΏ!»} το, ἢ Ῥρωονι ρερνν. ο, : 

᾿) 

“2 “ Ἐπιρδνοὶ ἡ δι ἐφέσῳ ἕως τῆς ἀπντη. 9), Ῥεταμήοδο ἀρέςπι" ἘρΡΒΟ
Η͂Ι δ] Ῥσιπομδο ιν. ἃ. εὐμιπακπάιτὶ εο ποῃνῆι φυοά Υἶττο, δι ποημμε ἃ (οἰριῖρ,, τυχδαίαπη, ὁ. 

; πιὸ ν κορῆφο ὁ ὌΔΝ “νίψις οὐ Ῥεριέςαίξέη. ν᾿ γηρᾶ τῆν ἰῬεραο. ΟΣ ἘΠ ντ ἜΗΝ ᾿ ᾿ . ἤν 

} ᾿ ἐδ ον ρ' τῷ 4 ᾿ { ὴ ἕάν ; “- - ν ᾿ ᾿ ᾿ ": Ἷς ᾿ ᾿ ᾿ Ω : 
ῖ 

δ τὸ οι δε αν Αννν μιαγμίλη χρὶ Α.. οἰξίμι τά πὶ ἀρ οτταπ
η ἢ ένερηνς ομὸν περ 4“) ὁ αχρ ἐμοῖς ιἀἀσυτάοσηθϑε τοῖς τρί- 1.6} ΩΝ δὲ νος “Πιδ  ἰςἰπνίηἱ τα]}- [16 με ρι βϑάίοι βιὼ ὌΝ 

. ᾿ ω οἰ) τιζοιμδρμοι πολλοί. , ΠΣ εὐμε,ὐνγοδαι ῥεσοίαν ΓΝ ἐμέμε ἘΝ ΝΗ ἃ οηκ μα τῷ σιωιρηρων τ καὶ κο- ἼΣ ΠΝ τρίς Τρ ̓  πρ φτντς . 

“Δ ν᾽ ᾿ ᾿ Ω ᾿ ὰ ᾿ 3. ᾿ τ: ἐκ ͵ ᾿ ἣ ᾿ ᾿ ᾿ ν υς Δ ταητὶ . " “ ΕΣ ᾿ ὦ Ὡ 

' ᾿ ὧδ δὲ ἔλθῃ Τιμόϑεθ’, βλέπον ἦναι]. Οὐδ ἢνεηδεῖε Τίαιοιβους 3.. δοθω Ὀονν Τὴ}: ς ΟΝ υόρλν δὲγηὶε , Όςς [}7- ὥδυάεο νετὸ ἐς. δάιι Ἧι 7, ἐν δοβ αἰωσα το ῥεας- ἽΝ 

Γ᾿ Ἂν ἀφό Ὁ «δὲς ΚΕΝ δὲ ἡδρῖς γε ππειπδοι πεαρηάγον: νημδνμελθθῥειονν! βοιος ᾿ς Χα ρθῶ τῇ σιᾳ Στεθαζα ξΙΡΕ ᾿ , ἈΘΠΟΠΌΜ [μηρία διῥῆωνα ᾽ Βον- τ αἷς ὶ 

πος κυβίδυέ ν᾿ δ ὑμοι᾿ τὸ θρορης ορα είν Σγοπαίηὶ ορεαξυενε “Δ αἐδί αίορωςς τὰν σω ἐγῆυ καὶ Αἰ χάϊεθῦ, δῃσὲ Δ. γα τ ΡΥ 1}: ᾿ . 

᾿ ευρσθ. μη σαι ὡς καὶ ἐγώ, “ ἯΣ ἮΙ ΟΡ ΞΩ ΝΕ ἰμον τρὶν ρει βι ὦ ι" ἤψὲ Ἰαίς ὑτιϊοὐρδὶ Ὁ νΠ! Ἰεδριοὶ, αυοηίδτι {{π|" βείεζαπι! ἰνέαπο έ φορὰ νοῦν ἀεε-. ΠΥ ὦ 

; : ᾿ "ἱ ᾿ δε ̓  ἐς " 7 ἣπ δ νι χὰ ̓  Ε ὅν ΠΡ “4 δ ζο. ὮΝ : υ ἈΝ | Ἡθϑοσα. νεεὶ {ὰρρ]ευετγυηι, : ταιβρβ ορρίονεβάρμ, (ἢ ἘΣ : ᾿ 

᾿ Μίστις ὁ , αὐτὸν ὀξουθενήσῃη Νοσυὶς ἰρίυν ἤϊιαι Ρζοηϊ- ᾿ εἰμ εζοίἔνω θα- Αἰ παυσὰν γὺ τὸ ἐμθν πνόῦμαᾳ ὃ πὶ ἾἾ είοοἢΠ]οτῦς εαῖπὶ ἰρίγίταπι [18] Ἀείβσνς οἰαινᾷδτ " 

τινα πὸμήκν δὲ αὐ τὸν ἐν οἰρζωνῃ ᾽ 1 δᾶ ραῖ: [ἀ γγοίε υἱοὶ ΑΜ: “τ Αμδεν ἡΐημα. τρξρος ι ͵ φ Ἢ ᾿ Ν πλε. ἃς γνείξεγι 1." Αϑποίείες ΓΟ ΓΙ σ' ́τε- 2 

" ι Μ ; ἸωβΑ Ν νήμαι αἴθε: δ᾽ - μι δχιγνώσκεε ορεῦ τοὺς τοιού τοις, 1 [οὶ ὶ ᾿ 

δ ῆν «εἰς μιν φκδέλχομαι αὐῳγεν τ εὐδὲ οὐπὶ ρᾶςοννὲ νορΐδι δά, [μρῆν μὴν μα μαὴ , ᾿ ἰφίτυτ ἐος5 αυἱ τ4165 ἴθηῖ. , ἰρααληόωι 4 ᾿ 

“ ΩΣ ἥ ᾿ ἣ δ 5 [Ὧ6: Χ Ν᾿ φ, ΡΩΝ ῷ " ᾿ ρ Η ΣΤΡ πε τ Ν 
Φ 

. 

, Φ " ἀἰδγλφοῖν,, “Ἕν 1 τα κε βο ειῖτῃ εἰἶπι οιίτη ἔτ. ἡ, Ὁ. Λ αὐ άδονται ὑκός αἱ ὠκκλησίαι τῆξὴ ἢ ᾿ ἀπαόην: νοβ Ἐκοϊεῆς Αἤα Ἐ χριρυΊ σφε ὑ πη ἴκα 

τ ἃ ᾿ ν “ἱ εν ὩΣ ἐπὴν δὲ τ ποῖος ᾿ ΙΝ ὃν . 5 ᾿ . πον μ᾿ ᾿ "3 Ἅ ) ᾿ ς ". ᾿ “»" » νι ον . : ῇϊε. - δ᾿ τς Ν 

νον ἄνουν πιρὶ δὲ Απολδιὼ τὰ ἐσιλφοῦ ἈΝ ὙΠ ἢ ΠΝ ὦ των υϑβα αν Ἴδαν Αφμΐν δὲ μείμηιν τα, [Ἀν ποιὸς “φως ι 
τ , (δὲ οὐ πη τόθ λφῷσὺυ γπολ-- οσσο ἐς Αρόϊ]ο ἔγαίγεχηι}. γέδαι κϑέρροιν ννὶ ᾿ ᾿ »ολλὰ Ακύλας χαὶ Πρίσκιλλα, σιωὺ τῇ [1 ςεἱ Ν ΤῊ ο Π|ὰ σα πλ] [(ν Ῥνῤιμανενμν ἀρηνβι- 

δ ρος ἐὴΝΨ περνθ τὸ δρ Ἂν Πα λϑεϑεῖη Σγς ρει ἔστη εἰπη, φεϊξαι!, το ταν τ; ΟΠ ΟὟ οἷν αὐδβ θἴκλισίᾳ. ἢ Ἑροϊεβα. φμα εἴ ἀοπιὶ ἐρίο- μεμα και, ᾿ 

- Σ ὑκῷς μετὰ δῇ ἀδελφοῖν: χρὴ πάντως ἐκ] 1.5 γο5 Ψυὶ πϑεαδυ, ᾿ρὰ Ὁ-} [ραινίδαν τἀν ἀρ σεαν ὦ ᾿ ; ἕθδς,, ὑπ τὴ δ᾿ ' 

ΕΥ̓. - ὍΣ ᾿ ϑ-» ᾿ ͵ ᾿ ὶ ᾿ ὶ ᾿ τς δ ᾿ δ 0 ᾿ ᾿ ΑἾ, υ δι ΟΜ, « » ἷ ἢ ᾿ . : ᾿ ΝΟ ᾿ 

ει δι ϑέλυημρ ἵ νι ἐλϑη" ἐλόὔσεται ἣ πε σαβς αγῸΣ ἠὐὶ φὶ νοϊυπιλς υνίνρααι εἰν τὴναν 5 ᾿ ᾿ς ἄς βαγάζοντω ὑμᾶς οἱ ἀσελφοὶ “αὐ. 320 ᾿ϑαϊυτδηςι νοϑ γδέγος οπιποϑ. ᾽λο᾽. δαίνθανδ ον οόηαε ὁ ., Σ 

Ἶ ὅταν οὔ χριρήσῃ. 4. Ν ΑΜ. τανιτη Το ἢ ΩΣ εἰ . ες, Αασάσαϑε ἀλλήλους ὖν φιλήματι [βαίσταις 4}}} " οἴτυϊο θαι} γϑμὶ ὑοτρωνν Κοδναιδτέ. ᾿ 

᾿ ΜΠ, ΗΝ ΠΟ ᾿ . 11. . Ἰ 4} , ἌΧ. ἘΠ ΥΝ ᾿ : αἱ Ὁ.- Ν ἢ Τὺ ἐφοίτα . 5Όοθτ.}.. 

Ὁ , ᾿δυοεῖε.,. ὶ ΕΓ τς πὸ ΜΒ... “}ἢ τὰ ον “νυ ἤν ἫΝ ᾿ς ρος. ἣν 

ΔΎ ων ; ἘΝ ἢ : ΡΕΤ πῸ Φ 40} “4 " ᾿ . ᾿ "" ᾿ : , Ἷ οἷ ἱ ΔῺΪ: δαίκεαί “ΝΑ, δ ὅν 

τς ας Α , Γρηπρβόϊαν,κήκετο ἐν τῇ, φίσ οι δ ΠῚ Νιείίαιο, Ρεηΐαις ἱπιβάεννιτὶ. ἘΠῚ κλαίει Οἀασασμὸς, τῇ ἐμῇ χμρὶ Παύλου! ἢ " ΠΠΘΠΉΚΟΝ ΓΤ ΣῚ ῬΑ]. ΜΗ ᾿ " " 

Ξ»" ζιϑδεικορταῦδι, Ὁ τς 1 Ἐιεοι ρίεο,είξοις ἔοζθοα, «ὁ, ναί. ἘΝ Εἴης αὶ φιλθὶ τὸν Κύριον ᾿ πσομῶ χρα! πεῖ ΝΟ Κῶν εἰλοἱ ταρ το τὴ ' πὰ νούα ΟΣ ᾿ ' 

Ἂς τὰ ἐμ! εἶν᾽ ͵ [ "ἢ Ἧ Ἐπ ᾿ Ὶ ᾿ ᾿ ΝΥ ὶ . ͵ ᾿ ᾿ ᾿ " π| ΥΙ 11} 59] ἄν Ν᾿ νην αἴωην (ΟΠ γγὶ- 
᾿ 

ἜΠΥ Παῤταύ δ ὧ ἀγίπῃ γνέϑω, ἢ εἰ Οταπία γψέδεα ἕαια ἐπ εὐ ει τι: μϑπμ, αφαλνώιν . φὸνρήτῳ αὐαϑεμᾳομαραὶ αϑεί., | τᾶ, διὰ νὰ τῆνος ἀμμ: βων μὴ τὐμ δίας, ουμὰ ἧ 

᾿ “ποθ ύθθτι δον ὶ Ὁ Ὁ ἸπδῺϊ, ὃ ᾿ τθδὲε βάν ᾿ ᾿ς Ὁ ; ᾿ ᾿ Ὲ ᾿ ἜΤΕΒΑΤΩΑ: 

,᾿ Παρρκαλαῖ δὲ μας ἀδελφοὶ, ΟΥ-., Ρεδξον ἀυϊςιονοβ, ἔγοιτοςἼ} οὐ περ τονεισο ΜΕ : 
ΤΗΣ οὐ ρέμα οὴς ψν 089 ἔγαῖγοο. 9} Οὐβενο ἀνίονο ον ἢ... ἰς δυδηεἰαποδονὶ νψαντὰὼ : ᾿ ᾿ --π- τ πποοὺὥ 

- : ἘΝ φι να. : ᾿ “ῃ ε ἜΣ 4 ᾿ς βυδηελαποδη νὐποτονῶ . 1ὰ εἴς ]ιοσοῖς δλευστςη- 1 ( οὗ; : Ὶ 

: δανὶ τί οἰκήεν Σιφὰνᾷ δη ὅξὶν παρ" {15 851 ζ διορβαπα ΠΗ Ὧγε8) νοὶ ἀοινῆ δηρία- ἦ ; οὐμοίεαμαηϊηί, {111 ἐγοάατις, δέ ΔὉ ἐς Ππᾶτὶς νὸς ει τοῖς δξπιον τυ δον ἀεερού σεις . | ὍΝ 

᾿ "ἡ δ ἥν » ἀρ)οὶς ὀροονέω τοῖς ᾶ- ίε Ππλ 1185 Αομΐα ἐμ" ἴκτ ]. "ε δ᾽ Ειημβαιλ νοιὶεο Οὐ εδ χυμπι είς δι υαἘ μιυϊκαῖςο» νοδὶς Ἰυυδηάις ςοπίς- «εἴξης ργιάςης, τσὴ ἐξ : θὰ τ δι εχςογατιίτ,ηςπρα - . -ι 

ΩΣ ᾿ἡζοις ἔταξω αυτοζο. δ. ἐβθν κιδῤλμμς ἴα Δἀά:- ρα ἐρηρρ ροῦν βάρει ώ πίη 4 νγοηιδιν ἐβενάην βωνν οοηξετσπινδιν παντὶ τῇἠ μθιιπὶ τη πη βαΡΟῪ ΡΨ ΕΝα Φφη ἀἰκε
ιάι δρί τίει σσν. ΄ .. ᾿ ν ᾿; 

ἄρ δ 4 Ὁλὴ τ γὴν αν ον ἡ . χε . ν στπεού τ μι γοροιόληρ! ἥφίθῃρ ᾿ὰ ὑπ φόρα, Ὁ’ Ὴ ὄν περι βεημὸν τ τ Ἐν τὶ αὐξντικὶ, ϑ5'η νετὸ πμὰ ἀς ἣν ἣν ἀπόχρη "αν ᾿ 

ον, ἫΝ τὴς το δ νδπ Δ τα ῖ ᾿ ἜΝ ΟΝ , ᾿ ἣ δὲ ᾿ Ἰόηιῦυ εὔλβιοις, νυ 1ῖ1, κεν ὲ οδοβετάη}. ΣτΑϊηῆι5,.. ὶ τὶ ἮΝ ΣΨν, 

“μὰ στ , ' --- : ον: Ὁλὸ μόρα πλὴν ᾿ ϑξ ες ΝΝ κὐ ΒΕ. δες γε μοκὰν μὐρβαν ραν ἐνὶ τηῤρω ἣ υοὰ ἰμῖ . "ΣΝ 

κα ἐξ αἰ ψιοθὸ ὑμάεΝ ὰς Ματς.6. Σ΄. ας ἤπιόοίκων Δοίξεϊδίτατ, - π΄ ΝΣ 17 Ὀεζεξίνιν υδῇτϊ, τὸ ὑσίρεμα ὑμδ. Τὰ εἶξ, φιοὰ πιῖδδ “-πιυαῦ ἀρρε πεῖ: ἰατεϊϊροτυς τοράμδ, Νάτο ωλφ 

: εὐ μων ντυχόνο, 1 οἰκμῆ κοε ἱτατι ερές, Ορροδυσῖην θη, 9 Ὀμεοβοηδιερνγέν. 1 ἐπ ,οὦ τμ μδϑεζε οηβείεή ὰ ἌΝ, ἀκειατ κα νοδίε,νε 4υἱ νοῖττο ςοπίροξει πυπείτυ ἢ ροί- μβοιηδι ἢ 1 ἀπδιδεΐπαιε υὐά δ ϊοίταν τεβροετίς ἐῃ. 

αἰδὴ τυχὸν. ἕ ΐῳ ἕως ὠφημσίωι. Βγ105 δι Αεαδς, Φρροξτυπυση,νε ἀοξιὲ ἐχροημαι ΑΗ αι ΤΙΝ: Ψυϊραα Ὁ : βαν. νι 4τὰ, νοᾶ γρίέοι σ' ὁπ» ἦν τθεν τρξ Ἐσδίηγις {Μφν- , κὼ ὅδω Αἰ τοὐῥω (είν : 

᾽ ἐμπητεδία τὶρ ἰὰ φέλοία δου νοίνμαι οβικεεευ ῆ, . Κωέμροι ἁεῆι δι ϑιος Ἀαμωβ  μωμμνὶ τὸ τ μὴ μας ᾧ Ἢ ον ἐν ἀηρογγραύναρδι [Ὅν πὐεεῦπε τὸ ὑτῦ- νεῖδα μμραναθε, Ὑλίο ετνάϊεις αδηυ!ν ρίαρατε γριά, . 

ον ἀρηρεις Ἰοιβ᾽ } 7 ὅε αυδ δοὺς γἱπλ Ἰβυοτατηε, εἰ ς ἤλτ τη πιοιαρβονὰ, Εἰ Δη Ρ : ΟΝ μή μουῤὰ εἴξ φερά ανἰοὶ ἄφεναι, ποίηρε γί νοι ςοπίρἰ δδξεί, νη ἤι ἀϊθῖο ϑγτϊαρὰ, ἰά , σῥβ, ᾿ 

ἀέριος, γιρον ἡμδ κείν ἐρδὶ ἕστανοί ἤν ἐμ ορυβ ονωϊαίνεερ, ἦ φιδά διφεάξαι ἐἪ πλένηθντο κεῖτο κεσς παι ἀράν ἢ ᾿ ἐἀτεταπῃ νογάτιμἪ δτύπι ἐπι. Π  Ἔτοπι.. ἸΝὰπὶ ᾿θρλόναι ]- Μὴν ἠε: ἐῥολνταμ ἐκαρ ἀθαβ αν τ Ανης εδτςοι 

ες φ᾿". ἀλψῴὐν καῤεν; ιο (α]ίςει ται ἦλον οπιβ' εἴο.,, 4 Κι νην κοὶ αὐτικιίψνμνι Ηϊετο γέμον ἰα ᾿μεηε αὰ οοἰϊατίοπειν αδίαυληι ρασυπίοτίαπι ἤος τεκεῖς ρίειάφιο ρετεβειπα, Ἀήμία απ ιπβρηαν οείς Μ΄ μότρῃ Ἢ 

: τυοιλε ἐσ ἀϑῦ ἀφανς ἐνρηίγε ροίυτ, δοάυμῃ ᾿οϑαηνμξι Νό κἐμηίσν γι τ εἷὰὰ ὰ [πρεροπίται λᾶς. "Υ, ᾿ἄμαπν οὗ ἀΠεἰρίε ἄτι εὐἰτ:αυάπι 8 Π) ἐχρτο ἃ τε ἔστυτ α 1.4. ΑἸνὶ νίαςεὶ ἀσαε εἴς ἀὐδιίοπει , πεσῖρο ..ϊ κὶ 

ΠΝ ἀἰωυίνο ἐνὶ μῴγατο Δόξ Ξουά, γῆν ηἐ βομμοίξεν, τοιλᾷ δι ητὲ, νοεῖν. 5664 ημΑΠπ ταίηδα τες εὐδιΐανον Ὁ . ἀμπτυϊρὸ ἡΠ|5 ρχβεάϊοαε, πες νσαυλπὶ ραίαγαπι να λας Πονίμο δι ΓΝ οεὐνα γυνϊὼ σαι ἰεβίτων ἰπ πλέῃ 1 

ως ἕνεπδ πωτοιν βτείσιαερυτας ἰτιβυδευάίοηδυατῃ ἐμέναν, το Ῥτοϊδείοποπι (δ4α], παπὶ 4ο Ρίυτοι αἀμετίαι! οὐ ΠΙΑΡΙΡ ἪΝ “᾿ θυήλ δι ἐκεοσανεαυτ, τετρτειδ τίθεντο πυίυ! νοδὶς ππρδέρϑε πὲ μήφδαξυο να 

ὟΣ δον δροϊβοοηξῦν ἀῶ χῶ ἀϊεε, αβ δὰ-ὀ τευ ίεύειιεραϊοείε ἐρρίὰν ἐὰν πρὸ υϑμμωε, ΠΥ 1Ε δρένέθηινο, τὸ πνά μα Ἰὰ εἰϊ δοέπνιννννι [υριλν5.1ν Δ. ᾿0 βενοαφθνονναδίαιω καὶ [δὲ Ὠοπεὶμ!. φλΠῚ ΟΣ οὔείοη μαεεισίᾳ 

τεπὶ επυηι ῬΕΡ ει. υᾷ.ἰπαίξ, μαι ἡκν ἴΐθοαπ. ιο ϑδιοε νυνὶ με ἐσφαλιν, δὲ Πας ἰαδί πιετον οὐ. ᾿ ζ, Αγοβιονθονγεάσκοτν λὰ οἴνλια! ες ἀιιεῖτα φυαίον ὃ-. πιυίηλια δηγρίφέοι. ὙΠ βέμασ βμ. μρχοουόνας ΝΜ: 89 

αι - οστ΄ πνναΝ τ ΠΟΥ τ 
Ἐκ δῷ δὴ Ω 4 ΠΙΠῚ ἐπ, Αἴ, ἐπ οι τέ. Ἰ ΠΡΟΣ Α ᾿ "Ψ Βε  αβεμλσίφ. Εν ηλ}}5 1. ΔΩ ΟΙΆΓΙΟΩ ἐ γε - ΠπΠΊ0, ὸ ὰ : 

᾿ἰἀραγιάορηξίιπι ε ἐρυϊο αὐτου δὴ δυμυίῃ!οαϊ ἔα» 11 ὅν μον νὰ οἰμυΐ». ὶ : ᾿ς ἄμπι ροῖυς ἀΐος τον εἰρη τ αὐ ἰῃ τε δἷν ἐο ἀἐΠεπτίο. μα ἸγΉ ἘΣῚ μα κδὰ τὐῇ ἐτάῖας ἀβηἰβςλείο δινίυν 8 

Ρ» μων.14 εἶδα! Ὁ γχᾺ τεϊληά 

᾿Βε αἰμο βισίπι οοίξιναιε, νε δος ἀατοων τυϑαότυπη!η- ἦ φάεο δοηα φμη φεαιὶι μα Ἡτεμπεμ
ὶφ τη υσαρρ ται ο΄ Ἀρραῖεῖ εαἰπὶ Αροϊεοΐυπη ἐοπιπιεπάατα Ααμίία; ὅς ῬεΙςἢ- ας μὴ ἀεκὶρίεπάμιπι.. 5ίς ΑΝ Αι δελλαι πἰρεβ,μι ἐἐκθρυμυ 

Ὁ ἤναι διά γῇ οὗ ἘΡΕΣΠΟΝ, μερί πε, ΠΌπ τρριεπ (θΩ. . ᾿Αποδιο περδιρὶι "ἃ ᾿ : ὼ ἴπο {ρὲ ᾿ ἰς ϑηνιίδαν, αυδὴ {τ ειεῆᾳ, φυσκήλαι, «ἰοσθίη ἀὐχες. τἰλεπιδεὶο, 4ινὰ αἰποίσυιτι οὰ ἐγαῖ οἰ ἐῥιβαζαν γκθλμα πάρα 

"ὦ ἢ τηυίοῳς ἔρος ποι ἈΠ νρεταπν ἰὰ ἘΘοΙ ἤϊε, νὰ βἐμίδιτίπι Πζ ρυιῃ βενοίδηι, μετὰ ἐμ ἀδιλφύν, Ὑἰωοιΐιθο νἱδο! 6 ο φιρὶ τῷ εἴκῳ αὐ ἿΜ, εωνι ἐρινο ἡβοτωνν. ὠυδάὰ ἀπε υδα εἰἰειι ἀείεγι δὲ Ἐποεὶν (ερείνη! δ Λάλπνο,γέτδι, Ν κι. 

ἊΝ ιν ἀρυὰ Απιστοίιιπ), δὲ ἰα ἐἐοπιρίλεῖρυ ΠοηΏΜ ς νεῖθυ.,. αιιδή αυὶ ἰρ ἐο ἀδιηηατιν οἴει, οπιίδο αυαῇ ἰη τρδληυν εἰ. 

αὶ φῃ! οα οἰγουηοϊϊοιο ἐκεύδεγρης  ΑὉ ἢν (οἴδίε ἱπιετυαἶ ει δι Ετεο λέ. 19.1:, 
, 

τὶρ εὐϊεϊοιίε (κλεἰπᾶ πρμά 4νοι με θιονίη ποπδυδι Ο;5. ττὰ τ δην νη δ ἰροιῃ οἠςγοῖυγ. ἸΝθρ ετίαπι Αυρυ θέ, 

ΠΠΆΤ ῬΝΙΝς μτο ΠΥΥΕΝ ΤΡ ΡΩΝ ἐν ἀλνρι Ἡ Ῥ κα το γέσῃ φὴ κ
 γριμφίκαι κε ὑνεραντι κρὰ τῷ ὡ οἷο εοφιείδυε ἱαυειὶ. , ερί.γ8. ἐπτετρτεῖδσυγ, νίν Ὁενήδως νεπίν ἢ ᾿ 

ἐδειεοο ἀἰκρὶ ἕω 8 αὐ ἘειΙεἢ οδίεευαιον δίς στίλῶν εδρροοδὶ ρῶν [ἴδε τὸ ἱσίπιν νυΐκοια μὲ νΑῤῥ μϑὴ δι 
10 Οβηίο [με ἔονὼν φιλίμωνι γε. τᾷ οὐ, δδπέδὰ ἀπγαῖε ἴῃ. 40 κίτυν 

16 τοττ ροείεν ᾿ς ἀπιαεία ἀρυὰ, ἰυάμμον ε εἣ ἰο 

ΛΘ. κν. ἡ. Πᾳ αίβολτις ἰος πάτο Δυϊμηιηὶ ῥεῖ ἀϊεῖη ἰεἰι!- φνοννν βμι, ἡδῆιᾳ μεῤρ ἴηυε (δεν ἐρροῖις ᾿ οἰπυίνο τε νον. Ῥεῖῖτα οἵδ αὐζϑηὶ ἐπε ἰοφιατίο νεἰ ἃ ἐοπήμεινάι., διπι ΠΟΥ {{{ενναϑιι4] ἡ ΟῸ {νη ϑι ἀμ ἜΡΜ 

Ὁ» εἰἰσηίε ἔαπι. Τχυε ΗἿα Ἰπέουριετατίο πρῶ φρυνίω μευ ἐδ.» ἤτω 4. πεῖϊε αὐκυὸ (εἴς οἰδυϊλπάι ἐπ ἰαἰυταάο, Γυἀδίν αιαρὰ8 ἐμωα ῆνε ἐρῶ εἰμ ἀδηιιητίφηήα ἤν πιὰ θεν κερὶ 

Μὲ τλῦσαφ δἰξίευν, φοὰ εἴς καρ τα πάμν Με ἰοῦσιν ἐπ ἔΐδ υς χριμίσψ. να] Αἴ, ζδόμην εὐ ἡρλνανα ἤμνν, γιά Ματς ὯΝ "1," ιὰπι Οὐξεῖα βασι δίαγίνν οἱ ολνθια οἰευϊκείοπιε εἶτα ἰῃ ζα- συο Μαγδηδεδα ἐμ ηἰ ἤσετα ἀρρεϊΐεπι. Οἷω δη ὴ ὰ τῇ 

ἣν ἔρμα φευκρ. ας πάτεαποτ δ, 10. Ὑϑ τοῦ. ἢ, δινβδανὰν Σενμενῷ, ψυΪκ οι, εἰδὰ ΑΙ ψαιαεαὶ. νὴ τὰ Ποπήηὶ, δὰ ἔσπηπασι ἔλιν δοἰπιογαπι ςοηἰεηἤοπεπι ἦκαμιν Οὐοτἠπεῖνον Νπᾷια ρετεβι ηρ οΟΠ ΕΠ ατει ᾿γ  γἶμα 

Ι ! : ΤῸ “-- ἰῆς, κσ' φῶμι : ἐδ ιγια πη γφινκ ει εἰταπι ἀϊοττὲ ἀφοίαγαὶ ᾿ὐόνν ρος σαθυδεπι ἱΔυὰ ἐκ ὁγηάορα γευκι, οιπεν ἐὔατη Ἐδεὶφ. 

ΝΕ 
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᾿ " ᾿ 
νὰ " 

αἶδι “τ 4 . ͵ , 
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: 



εἴ ὦ ἢ 

ἡρνν, ὦ 

ἀμεδι δεῖ ῥληκίῖεν. ῬαΙΘΘΝ, 
ἐοισύβεδι ἐα 

ϑεεμανα ἤμο ἐδ εἰν ἡ φατηθ δι 

οοηϑέων ἀμί μαμεβακπαμηθε 
“Ὁ μωσα σα μοθμοκ δ τ ΜΑΣ ϑοχρα -“- ---- --- . α: ᾿ "3 

ΣΙ ἐσ ᾿ ΝΣ ἀντ, ᾿ Ἐρτῶτος ἐτο τε ταν ΠῚ 

᾿ηδρις τῷ Κυρίοῦ ὕινοῦ Χριφοῦ 4} Ὀταυς Ῥο πὲ Ἰεῖι ΟΒΪΕ 97: Ἰϑιμι Ὀρνεϑς οπῇ. 
μεδ' ἐδ. Ἂ τ 1] {βενοδίει κῃ», τὸ} ΦπΠι} [{ηῖν οἰνιββιυούδιων, 

4 : Ἢ ὯΝ ᾿ ᾿ ηἱ ἣν ᾿ ν Το ον ᾿ ᾿ εν ᾿ ᾿ ἌΜα οι ᾿ - ἥ ᾿ . σὴν : ᾿ } 

μου μιατοὰ πείντων δ ὦ 1 0 Φμμοῖέαϑ πῆρα εὐπὶ ομγοῖδυ ὑ" ϑλμνο σοὰ ομῶ ο: -- 

Ἢ Χραφα Ἰησοῦ 
θη δον πνοῦμ ἐσ,» 
ΠΟΙ " ἯΠ 
᾿ψ44 (ενίπιδίοι βυίον "ἢ 

ιὀ μίῳ. 4 νοδίς ἰη ΟΣ ΠΟ 1εἴι,᾿ Αἴπςη ἢ 
Τοὺς Κιδινλέι δβώω, ἐγοίον ἐὺ Φιλίσνων διὰ τ δΔᾷ Ορείητδίοι Ρτίον, αὐ δος Ρ)γ- 

͵ 

᾿φὴνᾷ αὶ φρηγννίωιάπεν γὴ Κχκενῦ κὶ Τιροϑέου, ᾿, ἹβΡρίριβεν ϑεορίμεηαῃι δι Ἐδτευπατυπιῇ ἐ λο ἐν διε 
ΟΝ σεν Ὁ" 'δι Αρβιλίςιαι ἀξ Τιπηοιβουηι. Αἰ, ἐναιβαῤονπα τ Τινμνθμαν, 

ἐφ ᾿ ᾿ ἃ ἌΣ ἃ ἢν Τα αρῖ : ἫΝ ᾿ ᾿ ὲ 

Ἰνζῳ 

':, ὡρζπερι, Χμ, 1 εἰν εἰ ΕΠ τηϊολςοπβιτρληεῖς μνϑ' ὐμδιη, δυο σα [8] οὐκ νοδν οηνινδδν ἤῳ ΟΦ 
Ροτίῃς αυΐχι ορτάπεῖϑ Κ πἰΠ λΐθεαι ἐπτογρτοιοτί καὶ ἐγάπή μον το {ιθύοὶ (οἱοὶ ἀκειθίίε σρήβοῖίαΚ 

ἀἰειθν μοζάπνο, ἐβ. ἴοι , 

νν ἡ Ἄς τε " ᾿ τορος ἀπιν ᾿ ᾿ Ρ ᾿, ε : νόμοι ΩΡ. λ β : : 

᾿ Ν᾿ ἐν , δ : ὑν ῊΣ Δεν Ῥ. ἰΥὰ ᾿Ἶς -- τυ φύν ηνλλ τὸν. τς 

᾿ 

υ ᾿ 
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ΙΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ ἡνδος δίας ἈἘΥΔῸΣ 

ὅχιφοληὴ δουτέξᾳ. τἰμεοβ ροίξεγίογι ἡ ᾿ 

᾿ ' ον ἹΝΤΕκ Ῥ π.. " ὝΈΤΥΥ 9, 

' ͵ ’ ᾿ . ᾿ "τῶ 3 Ἂ 

᾿ Κιφαλαιον α- ΟΑνΡο τς ΠΑΡ 

; πα ἤν ἐγ: ΩΓ Ανινϑς Ἵ 
τ ΑΥ̓ ΔΟ Σ  ποςολος }η ; Υ ροξέονω "ξ 

σοῦ Χραςοῦ, ὅΐᾳ ϑελημῶ- ΟΝ , ραν 

᾿Ὰ ἢ χὸς Θεοῦ, ( Τιμόϑεος ἢ 
Δ Β. τι ὰ ϑ. , 

"1 ἀδελφὸς (τῇ ὦοιλησιᾷ 
νι ΕΞ ΝΣ τ πτα ὩΓΡΝ, 

πο τξ Θεὸ τῇ ὅσῃ οὐ Κοριν- 

θεὶ, τσ’ Τὐπνοιίνειω [,4- νετὶδείδυε δρὲ- 

μνς Ἐτεεβε Πεἰ με εξ βο]1:» . 

Οονπεὺν εὐ ομαηίνε. : 

ἊΣ ΠΝ πο σοῶνς, δ, 9 ἐκ (ηξἰῶ φωὶ ϑηξ Ἰη. οηἰμεν 
ϑῳ,σὼν τοῖς ἀγίοις πῷσι τοῖς οὐσιν ὁ ὁ- 

Ων. Μὴ ' δεν οὐ 

λῃ τῇ Α'ραΐα. 6. ᾿ ᾿ ἃ Αςβαΐα.ς ΚΝ ἮΝ : 

"ον, ἄος ον βού ὑπὸ Θεοῦνχα- εἾ Οταΐά βὲ νοδίς δὲ ραχ {160 “1 Φναιὼ το ἐν ρα} 

Χαρι ̓ ΥΥῊΝ, Ἵ ," οχ “ Π 1 Ἰθαῖτο ἠοᾶτου ἃ ϑουλίο [εἴ] [0 μρορυυρόν αι Ὥο 

τοὺς ἡμδῥ, Κυρλου σου ἰ Ὅν: μεϊῆο.: ᾿ πο “εν Ομ δῆο. ΠΥ 

Ἀενελ νη Το τ τροι.γ. 
Ῥαῖεν 1λοπεῤηὶ ποξἧτὶ [4-- 2 Ἰηειρὶς (α0 3] ι΄ Βέηεάιϑιῶ οἴο" Τλεὺς 56} 4 “,. κ« κἀν ὦ .δ .Ὶ »-"ὦὋἊ τ ' 

Ευλργηῖος 6 Θεὸς χρὴ πατήρ τὰ τὸ Ῥᾳτεν ϑουνπὶ ποἰϊεὶ. οί ΟΠ 
ὦ χα ῬΜΕΝ ν δ ιρ ρος τίμαίγὸΣ ν Ομ, Ῥ ἀρεν ἢνϊβτι- τοις  ρταιία. 

εἰου ἡρδμ ἑαυ Χέισου 5 ὁ πορὶρ ]. ἔς, Ραῖοῦ ἐσφω Π1π “ ται [ογατιο- ἰδ δ μέγα ἐδηβ μώρανι 

Ἂν ἰχπρρδ, κα) Θεὸς πασῆς. αἱδαλλή- Ἴπυπι δὺ ̓ ει οπληἱβ ςοηίοἶα- 1 [δίων φυπιοίδεοιίν, ςς, ἰϑέκίος αρεδαν᾿ 
υδο. ἀρρὶίσαε ». 

, .γ ορ! οϊά ἑπεδὸ Θυδερείκιωτ ποι ἐμ ΣΙ ΒΟΙΑ, Ἃ 
ομνηλ ἐρδμἰκείοης ποὗέγα: οταψ με 

Ἢ ,Ἰεϊοί δεν : 

ΟΣ ἡκαον κονν {4 Ὁοηίοϊαμ5 πος ῃ οτγηὶ 48}}- 

: Οἱ αἰδικαλοὶν ἡμζφὶς δὅλὶ πάσῃ τῇ. Ἰδίοης. ποίϊγα: νι" δι ἰρή ροῆι-]} 

ι᾿ ϑλίψοι ἐμ, εἰς τὸ διωύδαϑαι μᾶς ᾿ 8 σεῖς ΣθΠ 61 πε δὴ 

ν ΕΣ, Ἂ ἡ ἴεος ςοηίοϊατί», 4 ςοηϊοϊατιοης 

ΔΕ ΟΡ δπ ἀπασῃϑλίψοι, ἐζ ᾿ [φυφποοὶρίος οοπίοίδτας Π ει: | 

ὡς αὐοακλισθας νς φδακαλοῦ βίο Π, Νά ους ἐοδυηάαπείη πος 

αὐτοῦ το τῇ Θεοῦ. τ ας Τρειρείποης ΟΒΥΜΕ 9 ἡα ῥοῦ 

τ Ἶ καϑως «ἰξμοσοϊοι τὸ παϑή ματα). ᾿ΟΒεἠ ταπν' τείας ομἴαπη ἐσ τοι], 
τῷ Χριεν εἰς ἡμᾶς. οὕτω ὀζα Χριφοῦ! "]ςοπίοϊατίο ἠδ, κῃ 

, Φδμοσόεικαὶ ν ωἴορίζλησις ἡ εἶδ. 

ι 

ἰδνὶ φοῖ φυΐ τ οποηὶ ῥνο[. ἐθαδειμ (νεαρ- 

πεπν ὯΝ 4 Ἀν οἸβαΠΉΩΣ Φ' ῥα γμε τινὰ 
ἡβαθω,. οὐ ς {ρ  εἰροάὶ δεξα 

 υφμνδιᾶβο φδυκδωμδ πνεοιααν εκ ἐ- 
εἰραβίονοι Ον θῇ ἐν νοδν, ἴα πὶ (δεῖ! 
μά’ ῥεε ΟΡΗβ ἢ αδηπ. “ΒΡΙΑ ΔΘ [ε 

γνειὸ ἐσ ρδάσι, 
ἐκ ξοιβίαιο ηρδῆτα. ἐια ΓΕ 4[Π }, νε 
πεν . (υρε δας (ἀπ 

δέω «κε ενἰϑυϊάνονν, «οπίοἰδιϊοη δον ᾿4,΄ δίος ἐρίτυν αβ] ρους, Ρῖο 
νοίκια ςδ(οϊατίοις ἃς [αἴυτο βγδ 

᾿Ἰνϑημ ως σοπο]οτἱσηρπὶ ροῖ-} Ὁ 
εἰρίμιιϑν ᾿ ερρηθίαεἰονισνα ρονεἰρε-}. 
ἡμέ Ῥτο νοῖϊγά ρορίοβιγοηεῖς 
υς εἰείτωε ἐπ σού ῥ εἶ δα δεος- 

᾿ Ἰυσαεηΐ φατυηάείῃ ρεὲ οἰοπὰ 
ΡῚ Ἰαμὰς δὲ πος ρεηβεῦτηιν δε Υρς5 
᾿ἰβοίῖγα αὐπια οἶνας ΉΝ ων 

! 

Σ᾽ πὰ, νῖ ἰδπιὸ 
ΟΝ, ἐρίων ροῆϊ- 

μι 8110 (018. 

164.. 
να μμΡ Μαρ ε 

νυ ἢ" 

ῃ 

ὴ ,- Ι ᾿ εἰ, 

ΠῈΣ ἘννΟΣ : ϑῶ ᾿ αἱ ΟΝ δι ΠΕ ει ᾿ “ αὶ : “ἢ Ἐν ΠΤ τἰῖς 4 ; Ἔρος: 4 Νοζας ἀείρί: 

εἰ πιςηϊὸ φοίϊα ἐπι πτύδθπδὶ φαΐ γΕ 6 αν (αἱ οθαῖ, σι τρρίοἰδί πος 408. ἃ Ὀσηοΐδο ροτο ρ φδιγαυσι πλλα πιὰπὰ ὃς νι ΐφυς ἐσηδισιαι!6ηΐ» ἃ" 

, φμωδηιασι ρθε ρυϊβρεμῖν φφθοῦρε Οῤίηιθμν. ᾿ 
: . ὅρτι ἌΝ ᾿ : ΤΕ .- ; Ἔ - : ᾿ ' ἘΠῚ ὲ 

ΩΝ 8.5 Κατιό ἸΝΤΕΚΡΆΈ, . 
' ἐπ: ι Η Ἐν ΚΎΠ ΓΟ ᾿ ᾿ 

ὡς ἔρες δῶ ᾿ β ἣ 

Ν τ: - 

ΟΣ “ἈΑΝΝΟΤΑΤΊΙΩΘ. δ ἘΝ ΕῚ :Ν ΑἫῪ ᾿ 

ἔκιτὰν ἀφαβῦι οὐ ὦ νγσι ον, ἐὐΤΊΑ, ΤΊ ΟΝ ἃ 3 ἈΒΌΡΙΤΥ κοὐ οι ,, 

᾿ π  ΑΚΗΒῚ Δ το Θ ἢ ΟΝ ΟΑΡΝΤ τὸὸὉῸὃῸθὃ-ΞξᾧΦῷ τω ἀρεον τ " 

γα νῶν φριδ ΤΡ Ὰ οἰ 3: 1 δε 3 : τὸν ΕΝ. ι ᾿κυχῶ 
εἶα βῳιμὶ Υ ΚἈΠῚ δ ταμὲ ἃ μοι εεϊδιιαζυτ. ς ὸρεβίοκεν ΟΡ δ τὰ ναϑέυμτὰ ὃ χῴτεν. ΙΔετῇ,.. 

δὶς εὐήτη βία ἀν νων ἼΗΙ ἐν ἰφεροίωμηις. ᾿ς αθπϑηαθ αυᾶϑ οὐ Οευ νη γεγροτί αν, Πὰν δινῖν ποδία. 

. ξρμμ δε Ραιργν ὁ Θεἰε πότ ἄς υ ΟΣ ..24.. ὑμῖν ρὲιρόσευν ΠΝ ταα,ντ οὐ, 8.17. Ο6] 1.1.4. ὧὖυ σά διτοῦν 

Μιῤοημην ἂν εἰν τρμῖνδ, Εἰ ἢ Φ.ΌΓῚ (νά φρέρ] 1 εἰὰ ἰμιριπιὰ ἀτείπει δή παϑήμμνο, ὁ ἐο ἀϊκέπγιν Ἀ ΟΠ." Ὁ, κων ει, 

πὐξουϊοο 9, κα φῃί μι αἰπαιηρίλα(» δἰ κ μμνωντῖ; ̓ ῖ «ἰφιοσάψεν Ν ἰ εἰϊοει ἑη [195 ορρτείζον, οι ξοπίοϊαν, ἄς ηυἱ 

4 Ριῳ ἀβμλοϊαρλῖε νιάετυς γετμε Ἰητογρτερ αὶ ἡ. ἢ ἐχειπρίονηιοά ἰῃ ππε Οἰνηίτυς εὐϊειοπἤγπιαηέμτινι Ἰοψυῖ- 

κἷν. δεά δὲ τα ἀφ γοετεκράνμ οἷς ἰσζιι, νε ἰητο δ άτων ὑμᾶνε., ται ἀρωνν ῬΩ πν. 40... ΤῸΝ ΤᾺ 

δΌη ἀ ραϊεριοεφείοὐ δ ἀμτρείρτς ομιὴ ὑοῦ διμία δὴ οη- δ6 δέν! ἡινν δεν δΥ να] τΆ, δὴν αήφειν να χυντη ἐπ νος 

δρυ Ἀα εὐνξἰδιηνα, δ ριῆ! παρμαλέσοαο Ν ΟἹ. Μοῦ ονδνονμαμίο- γενβευο ἈΡΡΙ ολεϊδ΄ Δλὴν ργαςοάςπείδιι, πεουίϊε εῇ δ 

πον, δι ἰὰ ἡμιδοῖα τα ὰ μα πα τρα ἐὐβτΩ δὲς ρεἰγοτιτίο- ν)ὸ ὦ ΔΓ . ἸΜυκιρῖες δυκοπν ἧς ψατα Ἐβ’εἰϊυν Ἰοεὶ 

πἰε(ρεαφδία εξίρειν λΟΚ νει δρπιαὶὸ νετος μεὐμι- 19. δογίρτυγα ἐἡ ἐὐλκοα εοἰοςαῦοπε, ἐπ᾽ φιηρυν ψαπίϊε ἰς. 

δι, ἐχρογ δ ρτο ἐφη εἰ Δ ίονα πο βαγε  βΊ ΝΗ’, ἐμοπίδυν ηι ἀδ] δίπτοι γι ἤπηρ! εἰ Ππηατο θα ὴ ϑγτυςᾷο 

᾿ 

ΞΟ ΧΝ 

ι ᾿ ᾿ 
, 4 

᾽ δὴ ̓  Ι Ὺ Ἂν , ᾿ 

Ἴ, τνταΣ ΠΝ ὃ ὰξ ΚΣ ἸΩ ἊΣ-. ΦΟΝ νὴ ᾿ 

᾿ΠΑΥΔΟΥ͂ ΤΟΥΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΡΙΘΤΟΙᾺ ΡΑΥῚΙ τς 

εἸνιρνβιονφαξ ιν β οοαίθα κοῖς κὐδεφιο,. 

να [ϑηὶ βεν ἐχβον!αείρ. Ῥάῖει.) ΦΌκοΙα,ς, 

Ἰνωννάθνε ψαβέοι Ἡ δ. 
᾿ ἡρον την Ἰοεες Ῥογο. 

Ὰ { 



« 

τ ρηύδοις ΠΠλεύ 

- Ἂ “ - «! ᾽ ΝΣ 
νἱάφαιυι εἴςε- ῶὼν τῇ σεήζει γϑρῶ ΟἈ πολλὼν Φυθφστυ - 

᾽ ε . ᾿ ' ἕ ἐἀεὴ δ . δον πεν ς ᾿ οὐ . . 

(λρ.1.8 1 ᾿ 

- 
Η ,“ 

ΕΡΙ51Τ Ρῥαν  .: 
Ακαὶνε ἰητείφτεῖον ἔνι ἰπαυηὺ Γ᾽ ΚΩδ χίπωρ ϑλιζῦμν- ᾿ πὸ διεργιϊῶνῃνε Ἐκ οπι.7.5. δὲ ἰηξε), 4.15. δὲ Οὐΐκε,ς. 4. ς ιν 
αἰ ψανμε νὰ μος γειθυπηνξ ἃ οα γξι θυ σαισικαλον. 516. ἀλη ἢ τληϊςπ τοροτατητ. οὐδ τῇ πος ἐποιηῖτος ̓  

δ φῦ μεδεν 
ἴλοη σονταίμν νι ὰθοῖ νυ βοτὰ ςἀἰτιο κΑτιηλ, ταιῃ γειὶς,. « ΩΣ μὴ δὶς ΡῸ τἰδῆτα [εητεηκία ίς 1|- ἷ 

ὲ εἰ ετἰλπλ ἢ «ὦ 9 γΓΔ πὶ Φι ἈΓΔΟΪΘΆῚ ἡ αἰμειμιοηιλ Δ’! ἄμα εεἰς ΣΝ ᾿" ΠΝ ΟΝ ΠΝ ἐν υοϑη ϑαιο. 
, ει ]ο μυιασὶ, νι ̓ οα 6 δὠηξιλνετφιδε! υκὴ ἢ ἰοναίοπρην ἰᾳ εἰ νμεςνυοαἰξηῖο τοἰετατίοηο, Νος ξηιηὶ τοῖοι 

ταδ ἰῃ τ δ΄ ιήνιν νου οι ἐαρ ξηζατις ῥμικινν,ν, (ϑπ. “- ΡΘΡΕΒΊΓΕΤΕΙα ϑ4]ιε, (οὐ οοπίεαυλειιτ. Εε μας (σμπϊξηιω κα ρτυνρηνὴν νἦο πιλπυίονέρεο ἐσάϊςξ ἐλιιεη με δι ετῖς. ρτογῆις ςἰξ 4}}} ΠῚ], Ἀ οι. 6.3. ὁ ϑλίψοι νανμονὼ κρτι)γα- 
ἐυρρμίομδιπηιίε μας οπννία νίγις διὰ καὶ ὁ ἐκφίηϑις σβ, ὥππ Ὁ Ὁ . 
Διο ρον οθυ τ νοῦθ0 φιον ρον αὐωπόρε. τ τὸ {ἢ ς υὐιι, αὶ; ἐμδ. Δ «ἢ “εὶ ὑμδ. άπ λας Ριαροίείο. 

᾿ {ἘΠ με ἐπ νόθεες τὸς διεργρυώψης. Ν αἰ] τὰ δὲ Βλαίηις, "δ εδὶ ἴπρε ρεγηιυῖαγι (τὶς ςοιίζας ἀρυἀλίοηξος εἰμμαΐμ κι. 
ὙΠ φιεραμα, ἽΝ άπι δυὸ ρα]μη ν(ιγρατι ἴῃ [εὶς Πρ τὶς το ἐξότος, 

5 
ψυΐ τα δ: Ἐταίμαις; Κτὸ ἡόϑη. ὃ 

----- Ἐττ 5 - - Σ ς ᾿ 

᾿ ᾿ ῃ . , τὰ - 

τ Εἰδότος ὁτι ὥςπερ κοινωνοί ἐςε 7 ᾿ νι ἐρμηθεν ΠΡΘΝ οὃ- 
Ἂν ΜΝ 3 ἴτὰ ε- "αϑημάτων; οὕτω κὶ τῆς «ἰδακλήσξως. οτἵοϑ ΕἢΠ5 ροΓρεο το πὶ, τὰ 

ὕλη ξοηίογεθε ὑγο ςου(οἸατίο- 
[9] ̓ δοϑελορθμύ ἴω δ ς ἰΔλ ὶ ΠΏ}. Η ᾿ “ 

Δ ἀνῆαιως ἃ- "ὥθ, Ὁ ΠΦΕΕΡΌΜΟΣ ΠΉΡΟ νη κῆΜΛ; : ΝΟ ἐπίῃ) γο]ιπγι5 νος εἴ. 
ἀὐὸ (ς υπ φοὶ, ἐν Ὥς ϑλήψεως νμὐμ τῆς “ἥυοι 

ἡριαίδηυτο,νι νης ὑμῖν ἣν τῇ Ασίᾳ δη καϑ' ὑωριολίω 

7 δεένιεν φηδά βομι β- 
“Ἢ βἴβιονεπε εβν, ἢ εἰ. 
[{ γ͵.} ἐοπ[ι ἰαιδοην;. 

ΝΙΝ ερῆτν “νοίωπηκρ ἰ. 
᾿Ἰζρονανε τυ“ [ ἀμ ε ἀε τε. 
εἸυμἐ διιονα πο ἑτῷ 4ιε [- 
ἔα ἐξέ αι 484, ἡμομιαηΐ 
Ξμρτὰ πιοάμην ζναυ κί [ν- 
"Ὁ". 446 ηρνα υϑτιμίρην, 

14 υἱ τεάςγε θε εἰ φρὴν; 
μεΐε. 

δεἀ Ὰ" ἐμ ποὺ Πηεηρβι 
τε[ψουνξμη προτῖρ μφδμ 
πριε νυ! Π0ὴ βηνη βάφξημε, 

εἹΠ ποίςιοϑ,ἔγαῖγος, ᾿ αἰ δ Ἰοηὶς 
' ") Ἰυοίιτα φιὰ ποβὶς σας η Α- 

κεὶ δὴ μὸν ἐβαρήϑημᾶν “Ὁ δ μὑαμίω, ὡὥςε “απὸ ἴα, 05 Μέρες ( ὑτᾷ ηοδ θτα- 
ἐὐάίδρον αὐ ὦ. θαι ἐμξ αὶ τῷ ζῆν. Ἰυᾶτοϑ [αΠΠἜς Περγὰ νιγοδ, ἄξονι 
ΡΟ ΔΕ θτογίας αηΐ τοὶ Ῥοπάογοιηι,ο- 
ἈΡ ΤῊΣ τίαηι αι ρα Δ νιζλῃι. ' 

97 ὑδεαηρῇ " δριά πος ἀοςῥοιῇ 
υλοττὶβ αθαϊην5, ης ςορσε.-. 
ἐξιυς ἐπ ποδηρῇς, (ςἀ  Πεο  ᾿;» ποῦν {ἀ ἐν ἔλεο ἣν; 
[υἱοίταιτε πγθττι! 5, ἡ δενλε πίοτειιον, 

Ου1- ἐχ τλητὰ πηοσῖς ηο5 ε-  [ἰὉ 

ἀις ποπάι ρας : Α'λλὰ ωὐτοὶ ὧ ἑαυ τοῖς τὸ ἀπύκραμκᾳ 

ΠΑΝ ἩΒΕΜΗΘ, σῶ θανάτου ᾿ οί μᾶμ, ἵνα μὴ πεποιϑύ-- 
πὰς ὦμϑυ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὠγν' δὶ τῷ Θεῳ 

ταῦ ἐγείοοντι τοι νεκροιζ. 
᾿ς ΟΥὐ ὠκτηλικούτου Θεινάτου ἐῤῥιίσατο] το 

9 

6 Νὰ Φϑιρίυτι 

μι ἀε ἐφηξὴ δ οτίεμῳ 

- 

εν» ͵ ον ἀ το ἡ ΝΠ ΡΥ μο ἐστ τς 06. [565 εὐῆρηΐε (Θ’ ᾿ογρὶξ τὴν ἡμαξ χἡ ῥυέταγ" εἰς ὃν ἡλπίκα μὰ ὅτι κα] [τἰΡυΐε δὲ ἜΠΡῚ ἢ. α00 'ρε ἐνῆν ἤμεάνονη δυὰς 

εὖ ἔπ ῥύσεται. Ἴ . γάτα ΠῸς ϑάδις οτιἀι} οὕς -} τ βής ετέριτι. ες Ἔρς . 8" αἰΡταδι ἐπὶ: ἽΝ τ ἐδ 
“ ἜΝ, Ν ᾿ : τ [} . αἱ ἢ ἸΡΌΝΣ, Κοπιισαο τος, Σιυυπρυρῃριωύτων τὴ ὑμῶν ὑαββ ἐς οἱ νπηὰ ςοπίεγεμπην, 1414} «“ἀρῤανεέδεο ᾧ ον 

δεν ἣν ογδείοηα βυοηοῦΝ: 
ἐπ ἐκ πρμίβαγηην βου 

““οὐεγμην, φέφε. φικ ἰῃ πιο 

.- ᾿ - ὶ 

τᾶ ορεγατη ἐὐλτη νφῦὶσς ρογ ἀς- 
ΡΓσολοηςξ Ργὸ Πό8 155 γ᾽ ντόο- 

"ἡ εχ πλΪ 15 ρεγ ΟΠ 15 ἐπ πο 5 εοὐ 
τὸν οιπηίὰ ἐτί- ΓῚ ᾿ ς “ν 

ὑπε Ῥεο ὃς (. Ἵν τὸ εἰς (ὡς γώρισμᾳ δέ πολλῶν 
ὑμ εἰ ἀοηαθέοηα βεγ ηνηί- . ΠΝ -“ψ ᾿ " " Ὶ δι ᾿ . ἅ" 

ππτοναή τι εν! δ χαριφηϑὴ ὑωρ ἡμῶν. ΝΣ ΠΑΝ ρές αἴϊτοὶ ςεἰς γεν. [05 2 6" ἀρ 4: ΜῈ 9 η- 
ετἰδυςῖς (ο ρεῦ ἘΣ δα ἐν ἘΦ ῈΣ ὁ ἘΉΚῷ Ἵ σταῖ! τα ΠῈ δὄιθης το ἢ δὶς. ὑμι ᾿ : ξιῶε τ -πττ-- τ ὐὐτῦῦ - εκὰεύβες ᾿ς ὙΠΟ πος ΟΝ πνο ἐν ράνς : πους νς 

ἡ υἱοιυών Ὀε!ἢ- ἴρ ΝΜ ὙΠ κοι να τ Ας ΠΣ ν, αὐἰξῆζαεν : 
εἰ αι 7. ΡῈ ἢν (ἡἰδηνώς, εἰδότες. Ν γάοίοτ ἰοχ ον άυπη ΠηΠς οἷς. ηγοητάηας οάοχ,ᾷι ἔοτταἶιν σὲ ἐφ πάαι. 
πῇ (ποϊοιατν ϑύτων ρότιις ηὰ πη σι, «Πὴ τρτυση, δε! ῥε. μοδέταγδις. ἀε ΚΓ νὰ εοηξενεμδαδωνι τ δι ̓σιῳμρυηπυδήρυτων καὶ ὐμδ, τς, . 
ἀνὰ: γεοπάς την σε Μὴ εἰδ. Ῥυσι νοι ΠῚ φᾷ, Ηεὶ τοι γος. νυ φατα, “ἀϊωμαηε εἴς τ αὐδνε λνν οταίθηε μΥΦ ἡφϑ να, Ἐταίηις, 
ριςοίν Ἀ456 πηάι τοίροηοητια ἔκρε ἐπ ἢις ἍΝ οςφιγξητ. δέηηὶϊ μάιμηαπεδως (συοϑῳ μεν ἀερτ: ἐΑϑλ ΟΦ ῬΥο ἡοὐ τ: [ὶ (ςτι- 
ἐρθ ϑΙ τς ὁ ἀρημόο υνὸ τῆς ϑλίψεοξ τυμιμὴ υἀσἐρ ρτὸ κρῖνε δ ρει ἰττῇ ὑφ ἐλ δείσνι, ϑεμτοπιὶᾳ νοτὸ ηἰς ξχαμοιδοπι ΟἾΟΝ βριάν δία ς βου ΜᾺ γιν5}}, Δερΐνα βιρεν Ρυγαιπονογι. " νλάηρτ. {Υ βῬάφιρμην ἐκ πνμάμεην δς. ἵνα, ἐκ πολιὸν, δα, 

εμαϑεξυμεν Η εἰίονε ἡνηΐεα, Ῥωπνὶπι οπητίυπι τοξεξ(ηνοο ἰυἀἰςἰο)απποτανίς Ν αἰΐατμ- 
 Φι ἠδὲ ὑε βγονβω «ηἱην ρρνεσνενννὸ ὅς ἀξ πορνϑίωδα ὑμᾶς. Ἰοζλιοιιφηι αντίςι φυῇ ἐσυιρὶίι {{ ἵνα τὸ ἐκ πονῶν φερσώνων 
ι εὐ, νεφσογῆιθ ρειθίεχί δὺ ἐποροϑ: ΟΜ} εΠὸπνὰς 4.0. . τΦς ὑμβε χέρισμαιξαὰς ζαυία φγατιςυν μὰς τγαϊεέξίοις οἴἕκαι 
"πο Ὁ ροτ Ομ ΠΙ νταδ οι ἀετοπιωενιοι) ἀἀίταπιληα νιόο- Φρήοτοτον Ευυπαμισίζιις ππμἰς Χο ] 10] οζοαζεῖ ἧος ἰρίῳ 
Ἱιοεερτα αίμ, Πἱοίσυν σπνΐ ἀσορ ὥτῳ 401 σου πους 40ρο- ζαρίες, ν ἐπι 54. νδ. (ὠτρεσπι οἰδιυμ δ τῆς γίφεως, ΡΙΌ τῆ ὑν 
“δ Ὁ (εἴς οα αἰψὰ ἀνουϊταῖς οχμεάιατ᾽ εὐ νοῦν να. ἰδὰ πίρεως, ()ηοἽ διιῖην ἀττναςε αἕ ἐμ πρῆχᾷν φρρσώπρν, ρτξ" 

θεῖ θἰρβ πιηρωϑο ἀδθθ ἐγ υύμ, Ἡδὰ Ἀ0ν.4 ὐ ἐκάενοι μδ!, ᾿ ΒΟ τἰοιειῃ ἐκ {προΐει ἰτὰ ἀζοριον! οαυΐτην Ἰγιηςητ, 
Ἰορτφηδίσησῃ ἀιοφὸ νθῃ οκρτε ἃ αἰὐλπὶ ἀερταιιαταν τι υάϊεηι ἀξείατος. Ἡσος κηϊπ είς Ἀβοδοιις, στε γὲ δι ει 

εν, ταἰηλοΓΙΝΝ Μενὰ αγέπμμλ (υῸ Ὑεη)οὸ ἕθεις αὐιπίην. ὼς ψῈΓ μμ Ὁ ]ρομιπη δεριφολυονεηι ἔσφεις ἃ ροτιουξὶς λήδογπευς, 
᾿ς νφι - ϑυνάνν αν ἘνΑ τίν, ᾧ μωνέν δον, ἀνὰ χρὶ αι Π1 ἀπιρ!ίυς ν΄. (υληι μρρεατίᾳιις χκοιαμα γοζὰ Ρου ΠΌΪ 09 Υἱς Π᾿πῇ ἃ- 

- αἰ 4 Πραϊβοοτις αυλήν Πυρεέϊοις νεκπι]ο. ᾿ Ἔσο νοϊὸ δάπεαν ἥτάτια Ῥγὸ ςο δεηεβαισινηάο τὰ «αἰδη ἐς 
εὐἰΐτιπ)ο ἤςο  Ἄγάγι ᾿ Αροίξοϊο χα δσήτῆιο Ὠόιις ρένηι ᾿ ἀδ)ηπήνι αἱ Ἐσς]οἴα: τοῖίας θομο Πρ ἰοεῖς, νε αὐρίνναῦ 

. ψοϊποτς οουίαυς βτοπ, " { σρνά ποιὸν ἑωωτοῖ, 4 ἢ, ἰμτὰ, 4.11. Εἰδο πρσώπων δὸς ἰοςο ημμ! αἰτυα ἀρείαταῖ 
᾿Ἴλμιϑ δὲ ἴῃ δῆτ, ΨΌΠσατα ὃὲ Ἐτλθημις, 0 ἡοίβρβι. ᾿. υὰπη αὐδράραν. οἱ ἀτὰ, Κ πε άνιρρν βοηύμη [ανδεύμνο, νὰ. 

41) ειροῖνπερϑοτθ ἑνα δ νίηνως, πὸ ἐπύκραυφι χῷ ϑιινάτου, [ἃ εἰξ, 59 αὐτὸ ςοτευρταἸξέξίοης : ἰδῇ μα γερηόμα {ἐηριυ πῇ 
Νοδίς ξουβ ἔμ μπ) ἃς ἀδοτεζατν ορατ αοτί, ἘΠ λυτοιη πης- {τ αρρῦ ὅπων, τ τη δι ψιη ἐς!" οπιπίπο Υἱάσλτιιν ἱπιοεριεναι 
τρ]νοτα δ λέ ἡ τὰ ἴῃ {πος ργοπιπείάταη οἶς σαρίτις ἂ- γοιδιι τὐιμ οτος Ἔ ἐν ρα ἰνογοίον ζλεῦενν εἰ (νι ταίπιυς αυο- 
ἀϊείαπι, νὰ τὸ ϑτόκρεμα ργαει αι πιοττί ἀσογειιιη ἀς οάϊοῖ, ὅ αυς ῥεῤου οι τὰ νοι ῖ 1) Εὰ μην ἰβογηηε βεν(δημ. Τὴ «υϊδιίίαηι 
{πε ἍΠ  6} (δετοοπ ἐπι δρηιβειι, νὰ οἱ πον ληίδια ϑς. ςοα!ς δι} Ἰοβ ἰταν ὧν πον ᾧὶ πρρσώπῳ. ἀυοὰ δι τρίυπὶ οἰ “ἀ- 
᾿ζορομ ἢ ἐἐρητα μῆς οἤκένυῃν αι Ἠπθης. Οὐυϊδυίλην3 7 πιοήμπι οδίςαγιπι, ἃς (οεταις ροηρογάον (οἰ ρτύνη οἷ ριο 
νοτὸ ρρῳ μια χοίρῳιίοίοι ἀφινυπριαποης ἀςοίρεχς; ψια ὦ ποιλὼῶν αἀτεώπο. ἰὰ εξ ρυϑ]εὰ ὅς ςογαιη ἐπα] εν, αληιηνπ 

« γικίρμοα ρεγιοα ργφίξηις τθονέοστι νοῖατ! ἀσημητίατέι:. ἠὲ γυθ}εςο οσξει, μόγις ἀήμην Ααηβεοίϊαν δν τρϑόνηρν αν 
ἔνα οθ 4 ΠῈ ςοηαςτας Ψοῖυς γωῖογργος. Μηδὲ ταπιςσῃ γἱᾷς. φἰν. 5 γΓς ἀυτην ἸΏΓΟῚ Ριὸς βτὸ ἐκ Ἰδρὶν πὶ δέ το α καὶ ἄχαρι- 
(ὦν ἐπι ρΠ ς ἴτιηα ῥτίοσ ἰβισγργοίδιο. ; νὐϑῇ ἘΙΣΙΘΘΤΗΣ νἵ λά νέτβινη ᾿νσδας ἱηεογψιδῖατ. Μ 

ἴω μιν! Ὲ ποθεῖ δα πολινούτον ϑηνάτου, ϑ0Π16γ4 1} ρο- οάοπωνν ἐν ην[ἐσϑδα πὶ 
εἰμ] κατ᾽ αὔξνοιν νοολῖ Μοιτοιηγ υἱγ τα, κὰ αν ὼ Ραννέμ- «οὐ πο) ἦν ριὸ πρμδεον α΄ δηνιρε δ᾿ δεὰ ρνονοδς, 
να ἐαρεςια 4}. λιηρ!βοακίρης, Απιδτοίϊας ν!Ἱάστυν {Ρεννημἶιοι, διὰ συνλῶν ( α( {0} νομίν Ὑπζαηει λα 
ἐγ ΠΠσ ὑὰ τρλυκονσωυ διιν των, ἐν ἐφρεν ρου. 4ιοΦΊςις.,. αἰα΄, φυῇ διὰ πολώῶν πουτγὸ ξειείε ἡδβευρτντ ἐμ πηῖ- 
ἐιατη ὁ γτμρ ἰπιόγριεῷ ταῖς νος ὸ ἐν οὖ ϑωνώπν, ἐκ ἐβονεψθο «οἰ Μυΐεν νειρς Οἱφοα νοτὸ (ςἤο]ν, {ιν ἐὰ πννιών φρῖνα- 
ατίαπ) νκίςζυς Ἡπε εν ἷ ἥν " παν ηἴὲ καῖθον ἐς ὑνρς,} φυΐσυν ας επάμ ἔνι κιλεῖα, 
Αι αἰὐφιισίῥϑπα. ὅγε δὸς ἄρῃ ας ν σαι Οἴλιος. πο λιος ἫΝ ἰΦφεαῖιγ ἐφάφιμάανε, ρϑυίηύε ἡ ρον 

" , ν - Ἰ ΣῪ 
Ν 

. 

ἣἸμεννοιιονηρν(ι εἰϊ δεηεἤειυπιν αναδτς 

᾿ς φρθς υμας. 

μῶν: 

μὲ φι 

Ν ᾿ ͵ Ν ΝΣ 

ζαωϊαγνωσκέτε,ἢ καὶ ὅξιγιν ὡσκεῖε 1 ληη- 

᾿ωρϑούμας ἐλϑεῦν χορότερον, ἵνα δ δ» 

- πέραν χάριν ἔχητε. . 

“ Ἰοσιια οςςυτεῖς ἑηδὰ.,3..6  ἐπυὲ φυτοηι τοῖς Ῥαυ]υς ἰς ποπ 14 
τ 4[}π4 {ςγιθοτα τ αιοά ἰερςτοτατ,!ᾷ οἰ σαᾷ δὰ, ηςετὰ 

ῥιοϊνάτος φυδην δὲ ταιδιιογας βιρετίοτς νοη. ἸΝΔαν αὐ! τον 

ι} ἃ ͵ 

ἑ ᾿ ΑὮ ΠσΟΚΙΝΤΗ. 11. 
ἡπάίτοτιν τρύπαν ἃ εἰ πνυ]εὶς πιοί ιν, χις ἱπιςριεἜ ο Ἰάρμο. 

“περι οἵ νἱοίςπιλ.,, 
᾿ ; 

(οεἰεὐνανων χιεμιανηπκαζμοιε, ἄἀχαφιεηϑῇ
, Πα μαι εἢ 

δοένετθυη, ἰάςόηυ!ς Π0.] ΕΝ ΩΠΠ νοσδογθ ων διβίίτι ἡ 

ποδὶ: οχρ! κατ, ΩΣ 

Τιονο νι, ὑᾳ ἐρ ἐμ, (παρ σης οἰ τίο, δε. ᾿ 
ἡσδίυον νου σρήϊοος ἰοτρτιμη δας πεν ἐν ὑμάδνρτο νο. Ὡ 
ὑις, ἰά «ἢ νοιἔνο ποιπίη οι, νο] αυὸά νοξείς ρτςείνις ἔοι τι 
ἱηἴνογατις, δοά αἰτότα ἰφέξιο αλιλι νιβοτατ ᾿νες ἰυςο πιεῖ 

Ἐταίτηιις, Οὐναές ἀρ άμεμν βγος ςΣ ΘΟΠΌΘΗμ. ᾿ 

ποισονπκεειςο. -----........-...-. 

8 Νίδιιν ρἱοτίατίο ποτα μας, ι: 
εἴν, το μιτουίθον τ άοίιορα ςοη- 
(εἰ εητία ποις, αἰὸ ἃ συμ ἢν 
Ρἰἰεἰταῖς ἢ ἃς [Ἀγςονίίαις. [γοὶ,]" 
ΠΟΠ (1}}} (λρὶφητία σάτη8}}, (ς ἢ 
᾿ουτῃ στατία 1)εΐ γεγίατὶ ἔμδγις 
᾿η τρθμ ἀον ΡΠ] γ πλυ Δ οιη ἃ- 
ρυιὰ νοϑ. 
ΝΟ οὐπὸ 411ὰ (τ μς νο- 

δὶ5. φυὰλπιηυα Ἰεριεἰο᾽ πα 
ἀρηοίοὐτἰ 5ἴροτο αὐτοί νοϑ΄ 6- 
«210 αὐ σχιτοιηθ τη ΔρΠ τ ΓΟ 5, 

4} ϑίσιξ δι α]φυστοηυς ἀσηου, 
Πεβρηος Βἰογίασιοηειῃ νε ιν 
εἴς » φυειηαδιηοάυη ὡς νος 
ποίϊτα ξεν ἴῃ ἀϊεαι οι λίηι 

ἽΙείω, ὯΝ 
Ιτληὰς δας Πάμς α΄ ρτίυ5 νο-. 

[1 δά νοὸς νεηίγοντ ἰσουπέαῃγ 
διατίλιη Πα ετοτίδ: 

ἐν, δ’ οό ““.» ν ὰ 

Η γϑκαύχησις ἠδ αὐ δ], τὸ κρρ- . 

πίρχον τὴς σμωρεδήσεως ἐμών, ὅτι ον ἐἰ- 
Ὡλότητι καὶ οἰλικεοανοέᾳ Θεοῦ, οὐκ ὧν σο- 
φίᾳ σοιρχικῇν ἀλλ᾽ ἐν κάρχτι Θεοῦ αὐε- 

ἰφημϑυ ὦ τῷ κόσμῳ, ,ἰδιοσοτέρφς φράφημδρ ὧν τω κοσμῳ αδθεοσοτέρρος ἢ 

Ν 450 χρυ ποτα "κι αὶ ξοευπίο ]ο- 
4, μὲ "ὐπίηηε ἐεοη[ὠεη. τ αἰ φιι ς] - 

ες ποίἐτα, «δά ἐπ [ἰπνρέ- δ0ιπν ἡ μεννι 
ἢ . ἤεμεσι 4 οἰάι Θ᾽ βννεενίιαιε (λει ἐοηνΟ ς νὸ | 

Φ᾽ πον ἐὴη [ιριεηειὰ (4 με ρδέ συ τα ἐς 
ἡαἱν, [μὰ νην χγφίνα 1) εἰ, ες πὸ εἰσι ὅγς- 
οὐπμαν [4 [ϑθπΩ: (περ. ἀξινιπι νάνι πὶ 

ἀφ «ρνηάκηιίμν αμίεην ῬΓΟ ΘΗ ΜΪει [δ 
δἀε μνιεριμῶ, " 

“ἑ υϑς. ζ 
δι ἰλπιξι νς 

πἴἶκσι, Ῥια ἔα. 
Νομ εηἷην αἷίᾳ υψι.- φυτοῦ ἐς 

ἴδ: οὐδε" 4μδ»» 454 [ες “ διιΐπηι μι ἤσιν 

“(Ὁ εοσιηυ[τπἷς [ρετο ἀροβουθὴν ἊΣ 
ἐδ ε μον, ὀὐόχε ἐν " 

ἀπ θη) ἐν νγημε “ β- δ εχ ΤῊΣ Ρις5 

Π6Π| (οὐ η6}. εἰ}. (δτ νοῖς το- 
δέεηε (δ᾽ τοσηυμεδξν, ηΦῈ κηουστιπη δίῃ 
Ῥατέο, {ιοά φἰον!α υὐ-͵ αὈἱσπεὶς Ππσα ς΄ 

γιΕ  Μηνων. βινι ἐς υος ἀεοόδληιϊ τες 

ἡοῇγτα, ἐν» ἀνε 1)οπομν ο "θῖν οἰς : δὲ (ε Ἔν : Ὅτ Δυην 
[1 ὰ Ορτιί}. πρπήδίς κα 

τυ τσ(ἴλτωτ. 
Εἰ μαελοηβάεηια νο- ᾿ 

ἐμ βυίως ὐθνινε ὦ νηγυξ 
βεμηάαγε σεαπάηι ὑαὺς- 
ΠΕ 

Εἰ ρένυος ἰγάηβγε ἴη 
ΔΊ αι νηνδην, (ὅ μένην 
4 ΜΙ δεάφηα υεηῇ, «ἡ 
οι, υσ' ἃ οὐϊς ἀφάμει ἐ 
δράκα, Ὁ - 

.“----.. »ρ».ὕ..-. 

οὐ δ ἀῦλα γοάφορϑμυ ὑμὰν ἀλλ᾽ ἡ)" 

ὡ δόπιὰ ἕως τέλρις ὅιγνωσνοϑε. 
Καϑως καὶ ἐπέγνωτε μας δοτὶ κιέ- 

Ν: ͵ « “Ὁ ΠῚ ͵ 

ονῖς, ὅτι καυ χηβζοε υ μῶν ἐσμδρνκαϑείπερ 
καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ νερέρᾳ τῷ Κυρίου 

“ὦ ᾿ Καὶ ταύτῃ τὴ πεποιθήσει ἐθουλόμ 

καὶ σδ᾽ ὑμὼν σιελϑεῖν εἰς Μακεδὸ- 

νων , "αὶ πώλιν ᾿δοτὸ ΜΜακεσδονίας λϑεῖν 

φρῦς ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν πρρπεμφϑῃ- 
γα εἰς τίω τ ουὐϑ'α!ων. 
---.΄..- 

Ἐτρεγνοντγαηίες ῃ Μάαςο- 
ΟΠ ΔιῺ » ὃς τυσίσηι ἃ Μαξοίο.- 

ἐπίδ νοηῖτς αὐ γοβ, χὰ νοις ἐς -Ἶ 
ἀπο τη Τά. 

«πα πτο'--- Ὁ-ὦὦὦὕῸὺΡῸὖ....... -.--....-- 

1 Εἰ βηοενίεσ!ε ΤῸ εἰ, καὶ εἰκεκραν εἶα Θεοῦ. [ἃ εξ, απάοτε, δὲ 
ηίττιν ψυλ!ὶ ροτίροιίταις, (Δαέξα ὃς νογὰν νττοίς οἵ θεὰς 
Ἰρίς. Οατογάπι γγις δὲ Αταὺς ράιο αἰπτος ἰμιηῖς ἸοοαΠΙ. ἀι- 
ἐϊορυυηιι 

[κϑιαια Πους, Ἰπηίτ, φηοίἀαην σσηοίςηας οὔτ φυογίάαῃ 
Α]τος, εχ ἐὸ αμὸφ ρατέατα νυΐνυμι τοίεταας, τ σεσγλ π΄ 

: Οτδιζοτίμπι {(]νο!οτιηλλ σοιτοχτι ηοη ἰερίτον πος ηιφθτῇ, ᾿ 
ἱησυμητίάσας (ντ νι φιχάειι νἱἀοτυϊ)τοξξιιβ, ποπιρε ᾿ (ξὰ Πρτατίοτγυμι ἱπουτία Ῥιατς πη Πα] οἰἕνντ εχ ἑπτογρτο- 

δοοιπράοι δὼ ἁπλότητι Αὐὰῦς δά! τολοῦφ, Νά' οἰ ῥιέερτα {1- 10 τατίοης ἀρρατςι. Ἐχρόπιμηι διμῖοιη τὸ αἰαγμνώσκαιν, ΠΟ νῖ! ἡ0 9 
ἃς τη εἰπὲ βισάτα,ντ ἱρ 1 1εΐσταις ἀοο!βίτατ ὉΠ [Ἐ4ην] καὶ οἰ. ἐδοίπνιδγδορενάδ νεηνο,ἰο4 Πειοφνο[ςονάν, Ἐ σον, ποίςίηνις 
λικριν εἶσ, χρὶ χώράτι τῷ "οὐ ν Ἡβὴ ὧι ἐν συφίᾳι σαρμκ αὐεφρ ἀφηυδι: γεγο ἤπια: τρυληξοπήο Ἑορ οἰζιηλις: νηες αναγνιεριν Μ 5 
4υοά εμτι [ππερἰϊοίεαεε (Ὁ) βηισαναεε,ο’ φναεία Δ εἰ,ας ηδῃ φμπν μ- ογοδίας τορςΓΓΔη ΓΟ ΓΟ ον ἱπτογργοταταγ. ϑβεγινώσκειν 
δίιμια εάνηΐα μετα! [υπρογδις. Φ (μιν ρνα!ά [2ε,, ὦν χάριτι. ἀτῷ ἀσοίρίιμι ἐξ Πρ οὐ σορ ἢ πίοης : 44] ἀιζογοῖ Αρο- 
οιδ 4 οὐ οτος οὰ (δρίςητία (μιαπὶ Ποιι5 πη] Ἀ σα τὶς οἵδ ἃς ποίυς [δ ποη αἰ ας θὲς χυιχιη «ιιοτιμηι Ροτογαητ Ρ (ο 
φιτζατις Ογατί οπίΩ μετωνυμικας ἀςοίρις ριῸ Ι"ρίο (ο- στ!) τεζονἀλτήλιι οτιάπι {υα ἔροηῖς ἸΡ6 Ιοιτςητδι 1ῃ 10}. 
ποιὰ Ργὸ ἔρεςίς ροίιτ σης ἱράμμ,νῖ ἀρράτοτ εχ το ᾿νσορειτ, ἐτιαιμὶ ὃ (1 (ρα οτογοῦ Νόπιηι φα Ἰητογρτοίλιιο. “ Ξ 
βαμαπινς αἱ Ἀ 6 ρεοἰνίρεατ απ ρίσητία αἰϊαρ ες το ψια. μι νιήετις ν!οίσηι, πὸς (ατις οὐ ἢ Ῥιπςοάς τους ὅς (α- 
δριητος ἰοηλ. '4. ρμά τοι ποορὶ ὑμά οὐ παρ ὑμένι ντῖ ἀρυὰ αυζτρις ς ἸατΌΓο σξον "ητογρτος ἰεφὶς καὶ ἐ)ιγινώσιτε, {δ ̓ τ 

Ἰκηνισρθς ὑμός ζώσε,αρυὰ νὸς τ ΚΕ ΡΠ ΡΥ δ βλτιρτα αϑϑ. χο (ὐγπο[εμεμ ίιι 0] αμγἀ τη ἔρια ραττίς οι], 1 4 δείμην κά ἐχίνε. 

ψς 

ν 
Ἐπί. ἔτζαύουϑις ἀοοίρητας πἔνὰ,5. 4. ὌΝ Ἴπρωπε δῶς τέλοις 1 ροι[ςξξό, Ηιιὶς δπίηι ορβοπιίαν τὸ τὺ μέρρις, Ὁ 

3. δην. ὠν' κ 1ὰ εὔν δὶς ῬΊατο ἡ ΑΡοϊοραν τίνα ὄνον ἰνοχ ρλτῖς. Μ ον ας Ῥαμλις, αυῖς ἤὰν σορ ηουις ἀψυα, “ “ 
ρον ἔχευσει ὀηϑοιῦτι εἶἐ μοὶναλν καὶ τὸν ἐρϑῶν καὶ δίκρηον; ΑΥ̓ΤῸΣ ἰς- ἐχ γάγτοντ 40} ἀριὰ νὸ5 ἐμοτίην ταηἐΐα νεΠΆμις, ὅς δά νος 
δι ὡν ἃ νά μα, ΑτΑδεαύτορα νἀ ετυ ες π Δ] “ οτίλιν φητεὰ [τε ρίετίην. ὅρετο αὐτῷ ἔοτο νὲ σα πάςηι οἰΐς πὶς ἐπε 

- γψῇθς οδίοιγυμι. ΦΩ μα ερλρ ἃ ὠαγινώσθα ιν ΝΟΥ ἀπ] ἰς, ρόττο οςοσποίζατίς,νε “πὴ χείροπάρλε ρειποὶρίο. 
Οἰονι μουν πρεξέγαιν ἐ{{ ὅτι καύχρμα ὑμὺμ ἐσυμ ναι. ,, 

δ) ΔΕ ρίξη ἐπ οἴ οὐ δυκως, ἢ ΟἽ αἰπολυγκώς, ὑτὸ δ᾽ συ άσην Ὁ 
δὺς ()υουίδιη, νεῖ οχ ςο ἄρράτοι ηυὸ ᾽πὶ ἡ] }Πς ςοἱΠείθιι 
ἈΠΕΉΡΊΩη ἡγυσπίωλι8 ρυιέχῶ ροἱΚ μέρψις, (τὰ Πιηρ]ςξτα- Ὲ Ὲ6Ὸ “ 

δὰ λυ βισλτα οτατίοης ντίτηδ, πιοεῖτὸ (ἀπὲ ἀϊςιτον Αι (τί. τιθηὶ ἀπ  ΕἸἸομῷ, ΟἹοχιδείο αυτάπη ῬΑ} μας ογαῖ ἴῃ Το πιὰ 
"θεῖς φιλο χυα ἰορσιιπειτινοϊαεί ἤημ Ἰνο ποτα ηνα]ίετ ἀΐοας 30 οι ϑναοποιμου Ἰυς τ ΚΟ ΗΝ εὐ: Οοτίπτιβίοτῇ νογὸ,φυὸᾷ 

[ε μοη Αἰ ἰλπὶ (ει δάξεττο φυιὰπ) η0α: (ρεξζατυτ: υοάπδ ΔΙ Αροίοίο τᾶ Ρυτὰ ας Πη ςετὰ βιοιᾶηι ἱηβίευτί. 41 
οἵδε ς, τε ϊδυν χυα (εἴς [ιςο Π μας,δὶ φυιςιμα(ντ ίηαυΐε 11- ὦ ἐηννὲν τῇ ἡνίμε δὶς τηαο ςομυοσίοτς φυληι ἴη ἀϊς,αυία ποι. 
ο) ἰλεὶςς πὰ πὸι ἀοτιηίατ. ὕεταν ταιιθη ἤᾶῖς εὐϑοδείο γιαοοίπι ἐσύμεδιι ενίπνν ἴςα ἐσυῤ [ὑπλ ἰειη ἀυτῖεηι νοςᾶς, 
πἰσλίννα {τιν 44 ἀοέξηϊμιιο ἱπτειρτοῖῖ, Ἰΐλαις ΡΙῸ αἰαγνώ- Ὠοιμΐμὶ Ιο(αηἴωςινι ἰπ ΑἰΠς «οὐϊείνυς ἰςρμτυν )οηνΐπὶ, Π0«' 

ΦΜΉ ςαΡΟΠ τ γρεοχηοζζμ, 1ὰ οἢ τΟἼ0 ἀΠὴ1] εὐπΐεηξι νεῖὰ 3Σ " [εὰ ΟἸμη τ, ἀιοιη ΜΠπηπῈ ψιὸ {πρτσι9 ἤ]ς ἡμάοχ ἰς4ο» 
εἰΐς ἐπτο! ρ ἰεἰολθεγνάσκοτε νοτὸ ἀσνοξέενᾷ ον γε ἴγῸ τοα- δίτνε ἀξείατατ ἱρίς ΑΡοίϊοϊις Κοιη.1.16, 
(πα ἀρρτοϊσατι οϊςαις αρῃποίςτεις ἤρετος μος ρίτον ἀρυά ἴα- ᾿ς Ῥελημνεδτορον,} ας τοίκτὸ δά ΒΟ ἐξευκόμίω, νι 
ἐρ τος αὐτὶ ὦ αρρσεῶνῃ. 4. μι «Νὴ» “κα ηο[ενγν καὶ Ππ|ςη ς,λητοα βιἴς ἀφετοτί, Αροίζοἷο ἐρίος ἰμυίοτε Μα- 
Ῥδιγνόσκετε. 1 οἱ αιντ στίαμι ἐρι παιη (τίς ποίεὶς ὃς με ι- τοι Οὐάς αι] ὸ γοιὶ νοτὸ οἰϊοράει είς λοπ ἰευιτατα Αἰίανα, 
(ιἸναῦετις γε Ἔγπ|ς ἐθτογρ το νΟ Τί ἡ ΠΝ ἰδεῖν ορὶ οἰμιη, 4οἱεὐ ἰυξις ἀς σαυμν ζοιϊνιη υιηταίς, ςἰς φηλὴ ετίαμι [ει1- 
(τἀηρίος συγ ἄπεπτον ἔδοίας Αμοίϊοϊος (Πὰν Ρορεῖν., δδίταν δίς ἴσεις ιν νοεσίτις τοἀϊεῖριις ΐ ἐζενκόμίω "ὸ πρότεροι 
των ἰοῆος, ὅλο ἐηζ Ἰρίος νίως βνεῖας η2' ἐχροῦτίο «νὸς ὑμᾶς ἐκϑεῖν. 4δεμηά μην πὐρο ἐμ ίμη χάφαν τ εἰ, 
Ὑιάσταν ορεἰμὸ οὐ αιοῖς συ} ἰΐς αυκ' αἰ οέαητατ. ΝΝάμν. αἰτογιῃ δος Ῥεπεβείνιπ ΟΥατὶ χαίριν ἱπιογργοτλιζυν χαρρὶ, 
ἴσαι ηψαπυὶς ογατίο τ ἀππιὶ ἐπτσύρτοῦν ταῖσιν 05 118 ἐκχομάνω (ἰσυι ἴῃ νοι πάζυο ποίτο ἴοι ἤθη ς νασΆη ες 
ἄπδοις εἢ «απίοτοινν (ςεροπάο Ππνο τς Αὐτι αζποίεν, εἰαιβν αὐτὶ εις ἢ εἰ ἐρίωρυ, τι δια νοἱνρτάτοιι ας 
λρε νι ἴλη δητὲ νοὐὶς ποῖά νε (τ σιν 8 ρτουίυ τεϊρῶ- “} δα εὸ Ρερο ρίιυν. Ετα ἔπινε, (ὐ ἐπεύηανν ζγαείαν.. ΣΡ 
τητιὰ ἀμῖας Οἷπὰ πα πὰς ρτκίςπις αὐνἀεςΠἴσατ ΒΑΠ].1 εριῆ, «416. «7 νοόνην ὑφ᾽ ὑμῦμι[ αν νιο φοίτςς (ςεὐθίεαι ἀφ' ὑμχο 

ἐαΠαιῃ ίς ξνγνόνα ἡ ἀρποιεςς ἐρηϊοΐδον ἃ τοροτίσρεο- τη ἰἀ εἰϊ ἃ νει τορίοης, 

διασίψις ν|ο ἔιοο ςυθοτοῖντ οδην ἤποοταιη ΠΡ] οίταῖοιιι 

“" 



Ολρ.1.8έ 

φ᾽ ᾿πβείαιϊο" μαι συίρκᾳ βο
υλόνομαμνεκὶ παρ᾿ Ἵ: 

: ΡΈΡΙΒΤ, 'ΡΑΥΜΙ. 
τοῦτο ον θουλόυδμϑρμος. ν μέτι ρα 5 »ΠΠος ἐίτατ" αυμπὶ ἀς] δ ογα-) 1 (ει ηζο ἐῶν τρία, 

δ ὼμν : γὴν, πηνηριά ἱεμίμαιᾳ τ ἐλαφείᾳ ἐ ρσείμίωυ; κὶ αὶ βουλάϊο- Ἴ5εῖ» πυπηᾳα ἰσυΐεαῃς μι ν- μη ας ἤματα αν τῇ ἐλαφείᾳ ἐχρισεέμίω; ἡ ἀ βουλάθο Τυδῦαμε φυς ἀε! δ ετο, ἔεουη ἀὦ ΜΡ να λμ οι, : ξατηεῖι ἀφ! θέτο νὰ {τ ρα} ὁνε βὲ ἀρμά τ ἘΠῚ οἱ εἰναι (α΄ ἜΜ ΝΠ τ “ἢ 0 
ἰωπίααη, δε ἢ μοὶ τὸ κὴὴ γαὶ καὶ τὸ Ἐς τὴς Ετίφιη ἃ Ν στὸ Ἷ ΟΝ 

᾿ Ἰυῤ ηυϊάςφονίη ᾿ 

Ὑμαν  ϑα,;͵. Πικὸς ὃ ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡ δ δ 
ἀμ ραίμι φεὺς ὑμάς ἐν άνα "ἢν οὐ, ᾿ 

Μη δοιὰ ΟἹ γὸ τῷ Θεοῦ αἐς ἰησοις Χριςος ὁ ὧν") Ἰῃ 
Βυρηροιιο ρθῶ εν 

ἊΣ μη ρα Σιλουαν οὗ καὶ Τιιϑύου, οὐκ ἑμετ ναὶ 
ἰυάνοα (με ἐπ χὴ οὐ ἀλλ ναὶ ὧν αὐτῇ γέφονεν. 
ἈΠΡΟΥθ ἐν. Ὁ Ξ τ ρολν τς: τς ἢ ἀν ἰώ 
ξοἴο «οηίϊδιι σα γὸ επαγ 2 Ἅλίιαῃ Θεὸν εἰυπύ 1010 

ΠΑ ρει ναὶ κ) ὧν αὐταὶ τὸ εἰμίω, τῷ Θεὸς 

ἀν δῖ φξα δ᾽ ἠδ." 
εὐαι΄ ἑυπιηὸ 

48] ο΄ 1πνὸ βάεἰϊς [)οι πολι ετ- "ἢ Ἄραα καμπν εν, 
φϑόηεπι ποϊἔτυπι ἀρυὶ νοϑηποη ἐν γμρ Ἵ 4μι δὶ 

Τωηῖῆς Ετιάη ἃ Νοη.. ἘΦ ΝιΩ. " 
μΝδι Ὠ δὶ ΕΠ Πυς Ιείυς Οδε}} 19 δδω φηΐτν ἩΓἡΐμ Πῳ 

ΕΣ τ ράσο ΣΟ: {08 4υἱ Ἰηῖοτ γοϑ ῬῈγ ποϑρτα- ἰμρθῤφις ἐμάν “ 

υμῖν σὲ ἐμ κηρυχϑεὶς » Οὐ ἐμου ΚΘῚ χρ ἀϊολτυς εἰν, ἰά εΠβ ρ εν πὶς δι 5}1-} αὐ ἰρέμεθα εἴ, μέηπε 
υδηυπι ἃς ᾿ΓΠΠΟτ οὐ πὶ γ᾿ πο εὥπῳ μμρν Ὀῤβύ μος 
(εἷς θα τὸ 8. Νου» Ἴςἀ Ετίαια} [λνοα, οά ΕΒ νονίο μι. 
πὸ π Ἰρίο;» ᾿ : 

τε Οὐοτάιος εηἰπι {βρήρ ργο- [10]. Τὐμριμρε επόπο βγοῦν. 
ιΒἰΠποη ς5 [εἰ η ἱρίο “ βέπεξ.- , ὑκξυὐμυκερ ὡς Ἀ, 
εἰδην᾽ δέ ἴῃ ἱρίο [ββε ἀμιεή, Δ} ἤηνοη, δε κά ζἰοτὶ ̓ ς 
ἴ εἱ' φἱοτίδιη Ῥεῖ πο5. ἕναν: 

ς . " εν, ) " ααὲ Ν " 
ςοηίςηζι (ειπὶ ΟΣ βιξαιών υμόρτι ἡ μιν εἰς Χρα-ν 3Ροίτο “ 45ἱ η05 ςοῃβειηαι ρὲ, φμἴξηη φοηβτιῃα! 
οὐἰ4δι ἢ κ΄ ς ͵ Ξ ἢ 

ἀαοιηπύ, σῸΡ 75) λζιστις μας Θεος. 

ἀοοιυΐε. 
“ιἰ θυ 4φίυτη 

νηνίτ πος ες {{}. . σ΄ ἽΝ νηκ ποι, ἔλεμι, 

» 

ἕηδην ἔμπα ἀοέϊο πα εχρί σαι, αν δυο ε (ΑἸυτὶα γτοπι πη ει πὶ ΟΠ το εἰς βτίη 5 ὃς ται. 1. Ἠυΐαη «οηῇρητία ἰαυάοπι νηὶ ψερῖς οεἱ γε 
δριεἰε (ἀπέχυ αι ετθωνιν Πανά!αιις οοπεῖς ἀπ πο ρος ἐς {γα δέ (0}} ῤάτυσι μὰς ἀυδί τατὶ,αΐη ἱρῇ υν οἱ 5ρίειτα! βι Ἰολαιϊλεηυθπν ἔης ἐρῇ Πυὶ ορείαιὲ 
«οηίςἰ]-. 

ον οὐὐννοττίς υἱβεαβωά εῇημοά Ε61 Εὐαον, Εἰ: ΟἾ 4μοά 4} ναι οοιτάιπαυς ᾿ρμε ένα [ςορυμὴ Ρτ 

φητοητία, Αροίο πη ἐπ οο ρεςζοαϊς νί ἀο!], ψυὸά ἰά "σὰ «4 σιονέαν».͵ 

7 ᾿ ; ᾿Ξ 
17 μην Δεϊ νεναγετ. βουλδιὀυΐννς Ν ΥΪ ας νων υφίνηεπιν  - οἱζ αγδ Πεας ἰρίς βάςεἰις ὅς οπιηὶ ἐχοερτίοης τηδίον, Μοὶ, 

 βιυκουῆδες, Εταί, )φνενδά ἀπίπιο υεγίατεπ᾽, διανοονυῆνος, νοὶ] ϑυ- (αυὰ ίῃ τς εἴδη} ἀυέϊοτοιη μαροο Αταῦθη) ἱρτογρτςῖςπ) 
μούωνος [ἀκ τλπιεὴ πλοχ νοτιῖς βουκόϊομιρι, αὐπρατῷ γε- Νομῖε Π εις βάε]ις ἐεβ}5, ες νοῦϊς Θαηιοπινοτίτατοιῃ (θῃ- 
τοῖς ἱπτογρεςῖς, υεῖη ἁ]οφαΐῃ εηιςητοτ (οἷος τορθειεη. [ᾶτεγ ρεσαάὶς ὔϊς, νοι κηἰπὶ τὸν ἐγον Ῥάυος ρυκάνοαινοῃια 
ἀετε, φιὸᾷ σορίδην αβξςέϊος πϑηϊπγὲ πορειαίατη. 45.- Ἐμαηρείγνποπ δυῖοηὶ αυοά Δηξοὰ ἀοςτοιογαε,νε ραταυὶ Ε. 
εὐπάμην «αννέπο, χ᾽ σάρκουἱ ΒοΠυΐηατη ποῦς, 40} τοπιοτο νεῖ ὑ ταἤημϑ. Ῥ ῊΝ ἣ 
ςοπηπιοάϊ {π| σα (ΟἹ ςπτ ρο Ποοτὶ αιίάυϊς, ὃ Ἰειύτες οὅ- Ξ8Ο 16 Νοη [οἷὲ Ἑπαον Θ᾽ ἹΜοη γί ἐγ ύοτον) καὶ φὺ [ἃ εἶδ, ηου 
{τὰ πἢ πνυτάτο: υοά δητὲ Πρ πἰβολιμς νοσάθιῖο ἐλαρρίας, ἃ διτνατίας δὲ ἱποοπίξαης, (δὰ ργοπίας. ἰάσπι, 1ςίστη υιεαὶ 
ςογιογαπὶ ἰξυϊταῦς ἀπέζο. ΑἸ ρίασος ςοπτγατίᾳ ργογπις -- ΟΒΗ αι ἀρρε]ϊατ ἱρίλπι Ἐυδηρ ο 1) ἔπε ἀς ΟἈπ το ριχά. 
(ξητοητία ἐχροπεῖς, 5 ἐεηράμην οανηεξν, ον τ ἀομχΐηες (οἰοπς, ςατίοηξιγυὶξ ΙΝ ον ἔμμεν ἡἴο ΕΣ ΤῊΝ οπ, ἀορταυατὰ: Ν ΔΠ) 9 
αἱ νΙΔοἰςεῖ ἤης ἐας τίοης οςονξιτυυπς ἣν αἱ Π δες, ἴο οτγερῦς ςοχ (ἑαυξτε νεγῆςυϊο. ἔπ ἀμοίνυς αυτοπ) σοάϊοίν. 

Ἰάςόσις ἴπρε {μὰ ίρε ξ]]υπτασ ᾿ φασιν (ληξεϊ πιλ!] ΓοΙσλος, ρτὸ ἐγῆύετ Ἰοερίπνις δὅδὺ, αιιαπι εξ ίοηςιη (δ υαὐτυς εἴ γος 
ἐς, ἀσςοίπδτς ΔἸ αάάιτα ςοπαϊτίοης ςυΐυς ἤξ πισπτὶρ [4ς.4.1..."΄ γατετρτορξδάοπη πιληεηζο ἰοῃζοητία. Ε᾽ 5.4 οἰήφην βριι ἐπι, 

δεἀ αἰτογαίῃ ἱπτοιργεζατίοποτῃ ροτίας ἀπυρεΐζο ν {Κι [μ ἀνιάνὴ ὦ αὐτῇ γίγνιν.[ εἰς Ιάεην οπηρεῖ ὃς νηὺς Αι τ ἴῃ Ὦτο. 
ἀρωά πε Ἐμάην (Ὁ ΙΝ ΝΣ ἵνα ὃ παὶ᾿ ἐμοὶ τὸ ναὶ χρὶ τὸ οὐ; 11 εἴς, Νδηι ἐν αὐτῇ! λά Ὠειπὶ ἠςςεἰλτῖο Ρεττη πο σας ΕἸ τας εἰξ ιν 
ψτ δἰίαίά ποιὸ ἐν πιοπὶ, πνοδὸ ποροπιὶ Νατα τὸ νὰ φιοά 15 ρίς ΟἸ τας, ςοπ ἴα τι Ῥάτγις νοεῖτας, ᾿ 
ςοππογτίμς Ετίλαι, σείαται αἰπεγηλητοῦ ἰογτποπο), τὸ αὶ 10 [8νηι} Εἰάκο Ῥ [0 ἐν αὐτῷ τὸ νώ.[π Ἰρίο νἀ] θεῖ νηί- 
ποάπτειη να ἀἰχίπηις Μλττ.5.37. ψιλπι (ςτίρταταπι ντ ἤπη-. ἐὸ ΟἸ"εο ργοροηυπτον εχ δεηάα; ἃς ργσιξδιυδα οδίμη- 
ΡΠ ΠΠπλατι (πιίδψαυτις ποι πιοάὸ Ν εἴτις [,λτ|οι ἰπτοι τ, κς ἃς ἰητίατα τατίοης. ᾿ἾΝευ εηίηι μοΙΠιηγιῖς 1)6 4{πτεῖ 
Ῥτοτίς (ς οὐίλην γηῖο δχ νοτυεις πναπυίον οοά ςίδυς θοὴς αυᾷτη ἴῃ ἰὸς νΠΟΈΗ ΠΟ ρίάξετς,λο ργοίμής ργόυΠοηΐ ρὲς 
ἢ ςεἰ διιέζουίτατς ςοππναιατῆ. δυρίςοτ αὐτο απ Ἰοςὰ 29 τ εῖρος ἢοτὶ ἔ Εὲ ἐν Ῥβγμ"" τανε κὸν αὐτῷ ἀμίω .Ἐλ|η ἡ» 
με ἐχ εἰπε νπ ἰοςοσηπι ςοἰ ἀετοὺς ἀορτλυλτυπ,ηεηρε «πης ὀχ} θίτα ἃς ςοἥιρίςτς, φανηι ἢ} ̓ς νἱἀεἰϊςοι ἀνκεες 
λλαῖος φγιὃς ἴασιν Ἐγαζρ ἴτας γορεἴταισι ἴῃ ρετί]αε ο- ἀσβυπέξας,δὲ Πδὲ δὲ πορὶς ματοάίταζοιη ἢ] λπὶ ἐα]οἴξοιη εἰο- 
ἀϊς!0. οπρτυ γαπὶ ἈΠιρ] εχ ϑ,ποιηρς ἵνα ὧ ποι ἐμοὶ τὸ νῷ ναϊγκαὶ ὑεῖς. 1124 τὸ ναὶ δά ργοηγττοητοῦι γθίσγο,α! ΟΠ γηϊαπννι 

Οἰμοτι: τὸ 
Νοπ νον: υθτη ται νο ἰφατοητία τοίροηάςας ἀροίϊο! «μίω νετὸ 4 Οτηζιη τρίμσι ψυἱ ἡΠ|ὰς πε, ΗΝ Ὶ "0- 
ἐςαρο,ρόῖηις ἀἰσεπάιϊμτη βιοτίτ,υεαρνά κε 4υοα 68} ΕἸέαη [, ἩὙ πόφυς τᾶτας [μοτίης, ἸΝΝ2ην τὸ ναὶ ἰροπάοητίς οἴ, ἐμίμ 
ΜΝον (νά «ΠΝ ον, [ιε Εἰἄην. ψ υἱς εηἰπι Ῥφαλας ἐος τοῖα-.͵.͵ γοτὸ γάτιην μαβεητὶς φυδὴ ἀϊέξιαι οἰ λυ μλυιῃ. ἐς 0 
τᾶτο Ζὰὶ τρί ταν αυηι ἱπροηπλητξην αὐ οτία πο ἠας.͵. ἀἰχίογις 1 Οὐτ. 4.16. δουὲ τάπιεη οἰπλίιηι ἀεφίτα νἱάοδίτις 
Ὁεπὶ ἀγθιεῖς ρος. ν᾽ Φεθλητυγ. ὅγγυς νοτὸ σας λα. Βςς ἀϊβίπέξίο, οι Ἰαςοπιηλο ὰ ἀϊχεεὶς Αροϊζοία Ηοϑιςο- 
εἸεδοαςιι ςαυυτις 41: ἀυρ] καῖ ναὶ, δι οὐ λἰίκον ταπηση οἱ. ταπὶ πιοῦς, δὲ απιρμδίεως ολυ δὲς ἰφοπι ἀϊκηΐςε, ἀϊιοήϊ: 
ἸητοῖρἬετλτῃϑ,, υαῇ ν]ἀοίϊςες Ἄπτε 7να ὃ, (ἰρρίεάυην ἔφης 50 πνέῃ Πἰηρυΐς,ντ ἴω Αὐθα Ῥάτογ. δεά Ν σευς Ἰητοτρτοντουψὶν 
δα δι,ηυοά οροτέμενι (ἀς αι ΕἸ Πἰρη] ἀἰχίιπυς ἔκρε δωῖεα, λυμῆς ἰοσυην τα ἰορ ς, δεὸ καὶ δε αὐτῷ τὸ ὠμίωὶ, ἰδῶ τ ρενηρίμον 
φουϊΐάοιη ἴῃ ρει πγὶς [οἿ..12.18)}8ς παρ᾿ ἐμωὶ ἰάςη ἀς οἶλτεῖ ἀταῖς [{] μήῶπεη,, αυοίξ . τἀπὶ ἰπ γὴο χαεο ἐχεπιρίανὶ (ει 
1 ἐνόν 4μ4 ἀεἰἐδεναμί, ντὶ {τ βιπφαπιςπειηὶ οὐϊεδξίοηῖν αυᾶπι Ῥέϊνπι ᾿ημοπίπνις, δέ ἐλ} αοψας (δαιμιξις Αταίος (μρρίευνι 
ροῖο τοίμξας Αροϊϊοὶμν, φυδά νἱἀνίισον ὁροτεις ίς συν. νεῖρυμι βιαβαιων, 4 χὰ Ὁ εὶ γίον! α, τῷ Θιῷ εἰς δίξᾳν νι Πτο 

τη {{ἰς ἀνέγὶς ὃς ἀεἰ δετατὶς φοηϊτλαὔδην ἰμνωςπ Δ τας οί ἅ3 5 σεάλτ οἸοηδινε ΟΥχο (ςμο το ἐχροπυητ δ. μας ττί- 
“να Πρ οκζορ ταις, (4 Πρ οι δ α Νὴ φωνά οβόνω, ἐεδείο νιάεευς ραυ]ὸ οδίξωτίος ἐπ Τιλτιη οἰδεπισηφ᾽, ἢ εὐπὶ 
Ἀ ρῖῸ ναρ' ἐμοὶ [ἐσ τὸν αὐτῷ ἐν ον πεπηρε (ττο, νὰ τ τς ῬΨεῖοτς ἰουτέρεςες ἃς Εταίπιο ςοητοτιηχιν δά γογδιυπὶ,[).) 

' ς Ἐςροτίο αὐῖοπι τη οπιηϊδυς οοά! δος Οἰπας 
Ργα ποτ αι οἱ (ς [πξχυγυηγδίῆι παίει, φιοπίδην νοτῶς ἀπ ρέλιοπό διδίξα τι ροίς ἁμίω, νε τῷ Θεῷ ξοιππιοίὲ ποὴ 
ὉΒΗΠὶ ἔργον ὄγαεξει τοὶ ρα ργαῆαγς, ψιοιὶ (είς ββέξσυγου ροίθε συ ρεξεοάςξητίδυς ςοηπεξει, συ ταῖτιξ βιοιειάιιπι, 
νο} αἰ γιπθης νοὶ ἡορισπτ 564 ρίλῃ!ογ ἤνιτο ὃς ἀςοοιηπλο- 40 ς ἢ Ν οἴετοιῃ ἱπιςγργοῖσπι (σηυληνατς, {Ρετ νιν δὲ ἐμὴν. 14 
ἐἰμείος εἰ ςγιρέυτα ᾿" (μεν ἀπιρίοχας. εἴπ ν ερεῦ που, Ευληζ ε"}} υἱάεεςι πυπιτιος, Ὀοὶ ῥ]οτία ἰη 

18 Πηνὸν δῇς 1ὰ οἱδ μιῖνον δὲ, να χοδιὲ ἐχροίιήτ Πταΐπης, . (μεο Ρϑιοεβας ΔΓ ἐπα έμις, ἐλ σιῃ ἐάπιορ παπεμῖς ξη- 
χη (εν ἰείδτις ἱπτοτγγορ ατίοηί, διά αἰ} τατίξὴ (δ αιι-ὀ τοητία, πος οδηςέξοτο φασι Ρτιαςοςἀεηεῖδι ἢς ἐπίην σαιπει " 
Πὸ Ἰητετ ρτα σφ ἀςητοιηι Ἰητετγορατίοησαι δι δῆς τείροη - - γΓπη πούς ίυπει Εεὶά δΑιπρη τὰ Ομειο,νε δά δὸς ἱρίι 
οπςπι. ΦΡ ἀείη, γον πισὲς αὶ Θεός. [ἃ εἰϊ νεγδα, ὃς ἐς εἰι- εὐοβείυαι ηοδὶρ Δ Ρ ἰξαπάνι Ώ σῶς τη ξτογιηῃ ἐνϑε 
τι: βάς Ππ ἡς ας ἀιίνιταις, ΕΠ δυτόπι πη ̓ νο ν ογδὶς ἤροςιος. ντταςι γιβδεεα.Νο 
ἴα τ τα πα ἐλλοιηδιν ἐν να Ῥδυΐυα ςα]πιπὶξ ἀςρυλίοπά ἃ αιυοά ηρη Ρίδσαι. 
Ῥεσοπα ειπηοίετεπρ δὰ ἠσξεγίπασν, (ἧς συλ τετίπεηάα θα. 11 ὠνΐνθι ἐοηβενναι νοδι[εἥ, καὶ βρξεμνν ἐμβε σιὼ ὑμῖν. Ηκς 
«λοτίξεις Ρομ ἤπιαν ἰαθογαβαι, ἔς ρίαιιὰ (τ ρίσεις, Τεδίν ἀϊβώνθλιο οἷξς κάνε ἀφ φυίβιις ἀἰδεῶ ἐἰς δὲ ἐμδὴν, ἱ μοῦ τι αρο- 

τιρῖῷ 

νοδί(ουτη ἐπ Οἰγ τυτην, “ἃς αι! [595 τοῤ μη ία οἰνιβᾷ,.. 

τάν, ἰὰ ς(ξ ἐμ, (υὐ]ατα ρεχροιτίοπονς 

ἰ δὰ πεπίεγον νεγδί, φυ!ά αἰπηϊείι ψιοὴ ΟἸειδυς 

ἈΡΝ νοὲ ἐρίιπι ἀιαυπεκτας ἃ απα πεῖς; διὰ Οειδὶ 

ἔρκίαν εὐ πιηϊῖτον Εςο οἵ τε τε ΙΝ ὅ ἀσίμπι ψυ] ςβάης 

Ἀν ΜΝ 4 κιηνὶ υὐμ καὶ κεῖσαι Ὡς πε ἰοηυοπεα 

ἐὐῥαξάνα τῷ Πνόϊ μοιτος ὦν ταῖς καρτὶ ἐπ ΠΝ 4 .Ὲ Ἐἰγαἀ συ η ΘΗΙ ΣΡ Δ 

δἔἜ[οως ἡ μδό. 
Ε ὴ μαμδῦρᾳ τὸν Θεὸν δχικο λοῦ- " 

μα ὕδὶ τίει ἐμδὼ ψυ ἰω, ὅτι φοιδόμα-᾿ εἰγζο οπάπιη γοηῆς (οτίη.- 
ταιμοναυὸ γοῦδ15 ρᾶγ ςΆΠ). 

» , ᾿οδὰ τῆς πίστεως, ἢ κε ἾΝοῦ χυὸδά ἀοιαηείηυγνς 
Οὐχ ὅτι κυριόϊ᾽ ομὰρ δέ τὸς πίσεως ἔτα: Πάςί, ἴεὰ φυὸδά λάἀπηηϊεὶ 

᾿ρλο αΝν καρ ἔπη “ ραι4}} νο ἐσ, παι βάς 
᾿, φῇ γὸ πίςει ἐξήχατε. Ν᾿ ἡ ΠΠἰαεῖα" ' 

γος ὑμβουκέν ἔλϑον ες Κόρινθον. 

ἀλλὰ σωωμερορί ἐσμδρνας χαρᾶς ὑμῶν. 

Κεφάλαιον β. ἜΣ. ϊ 
᾿ 1 ὃ ἐμαντῦ τῶτο, τὸ μὴ πάλιν Η 

ἐλϑεῖν ἐν λύπῃ φοὸὺς ὑμᾶς. ποῦ νοῃΐτο αἱ γος. ; 
1| Ναιη τι εᾷο εεἰεἰτία νοϑ αῇ- 

Γ᾿ ἡΠείδην, ἡ 45 οἵξ ἰσίτον 4] εχ- 
δι] τες ἀγα. η{{|5 1ρς 1} οοη- 

ἐμοῦν ᾿ .Ὸ " ἜΣ (μοτίτ εχ ΩΣ ε 
καὶ ἔγραψα ὑμῖν τῶτο αὐτὰ, ἵνα μὴ Ἕλος ἱρίδπι νο Ὀὲ 4 (οτὐ ; 

ηδγ αι νοηογο; τ Εἰ τϊαὶπ οᾶ-- 
Ρ᾽8 εχ 15 ἀς αυίδυς οροτῖεθαῖ 
τε σαυάεγς: ᾿ςΟΠ[ις ἀς νοδί5 
οπππ ϊρι18» Ἰησατ σαυάϊυτηγ Ο- 
ἡ ἢιύ πὶ νεἰϊγυιη γανάίηη! εἰϊς, 

ΝΝΔπὶ οχ σπλυΐτα αἰῆΙοτοῆς δι] 4} 

᾿ “« δηχίςταςς ςογάϊ5 {τὶ ρῇ ϑοδὰν, 
καρσίας ἔγρα γα ὑμῖν δχ πολλαΐν δα- Ρ 

. υχρύων, οὐχ ἵνα λυπηϑῦτεν ἀλλα τίω α- 

. τ ὧὔο - , 9“ 4 

ἘΪ γὺ ἐγ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ Ὡς ὅδιν ὁ 

δφρανων μι, εἰ μὴ ὁ λυπούμϑρμος ἐἰ 

ἐλϑωνλύπίω ἔχω ἀφ᾽ ὧν ἔσει με χα : 
᾿ μ . “ ῳᾳῳ δ 

ρειν᾿ ποποιϑὺς δ) πάντας ὑμᾷς ὅτι ἡμὴ 
λ 

. 

χαρβγτάντων ἁμῶν ὄξιν, 

Ε , ' : ν᾽ ᾿ 4 

. Ἐκ)" πολλῆς ϑλίψεως καὶ συυσχὴς 

γάπέω Ἶνα γνοῖτο Ἑμ χω αὐξιουοτέρρος 
ες ἱμὰς. ᾿ 

41. ν«Αἤονηαϑομενι ἀῤῥαζωνα, Ἡοδται, ἃ φυίρυς συσα μος 

ΚΑ ὦ Ο, ωΡ. ὑπ᾽ τἀ εν ἡ ἢ σον τ δὰ, ἀν ΤΉ Ὁ ὁδὸν τ 

ἢν ΘΟΒΙΝΈΜ αν.  . κ. 
ἐν αν γοβουο αἰπι ῇ ἀς πιίμί εῖς ΨοΓΟΙ Ψ]ι οο πὶ Ῥδυ- 
μὰ Ν ἐβεμθὰ Ἐρἀδαρθν ναΐεαι ἀιξξιηι τσ υϊνελ τῇ ὁ ΟΠ τὶ 

ΡΕΓτλυΪτᾶ5 ἰασγγτηδ5: οὖ νῖ τὰ 
Μετὰ αἰοεγεμηὶ, [εἢ γι το - 
κρρπίϑα ἐδβαγίτατξ αυάπι δὰ 
ἐο {τη πραπὶ ἐγρανοβ. ὦ 

“δι 
ἡ 

ἀϊςὶ νευ Ρει, 9. 868 ἐρεδιεη ἀῶ ἧς φιιο Ἀἰς μέρει ϑαυΐων, Ὁ 

)] Ε ζο υϊδιεβεπν Τλεμην 

24 

,Ολρ, 11» 
Ος αὐτοηγ" ἀρ πε ἢ. 
τι!ῖν γυτίας ᾿ ουπι ΤᾺ ΕΑ 

ΟΑΡ. 11. 

δὲ εὖτ» - εομιθο 

«τηξμιδαπε [υρεν ἐτοδέναον 
Π|ρϑεάην ἀε 4ωϊδινα ἐροτ-- ὡς 

ἐμογηέ πνε φοηΐετε: ἰυηβ- 
ἄθηφ ἐρ ὀηνεδεοε πο, 
ἡνδ4 πηξηπὸ ζαναάδαηι , 95: 
πιμη ὑεβγηνα ἐ[. 

[4 ἐπ πιρέεα ἔιδωῖ κα» 
εἴοης (" αηρντξ 6 τά 
βτιρβὶ νοϑὴ μεν ὃ» Ὁ 
«Ὁ ηΠ|46} ποῦ νὲ “ΟΝ 45 

ἠλινεὶ 5 [εὰ οἱ [εδαθο ϑαην 
να! φὴς μα απν αὐ Μη 
ΠΣ 

ΙΝ σαρντῖ; Ὁ 
χοσαδυΐιπι ἰαππρίοτιητ, [12 ν {μεν Φη)} νοζδηῖ τά οἴγπο Ὁ. 1 «γριά πνο,ὐ και, ϑυ λσειρρ να ἰη τὰ.17.4.  Ονην ἐνὶ. 

ψιο ἀλῖο οὐ βεάτγ Ἐόπο ιάεο ἡ Ἔτυς Ἰπτεγργσθβεν. 

ΩΣ εοηυςεττῖς, 5ρά ἀττπᾶ ἴϊας ἅι τῆαῦο ὑοουϊατίτοῦ ἀιοίτιις 

φυτς αἰσυλ ρετίοϊιτα ρτετι} ἴῃ γεηάι!δηξ ᾿πτότυςηϊςητῖς, 

το γε Ά6ος ἤλε τε ]υαε ρεποἰιςη δα: (ατλιινα: Ὑ τδη ἰλειεἰὰ ᾿κ!- 

Μμ6. ἃ κύπε. Ἰὰ εἴν, τιιτία: ςαυίαπι νωθὶς δάϊδτετο, φιιοὰ 
ξατυτυῖγη εγατ ἢ ρει αὰ ἐὺς νοηπῖες αιιλπὶ τεῖρυ ἤδη, ῃ- 
εὺς αὐ ἐο τρίο ἤμειαης δἀπιοπιτὶ, ρχίοσς ἐρι τοῖα, συίυς οτίά᾿ 
τοίρεδευ δά ἀιάτε ραγείου δε σάλον Ὁτίοτοτη οπέπι οριῇρίαηι 

τ Ρυ ἧς ἀμτβάείες δοείρετε ἃ Ὅσο δρίγτυς ἀρηᾶ ᾶς ΤΣ πγτίσης φαοάδηιπιοάό Δ δος γοης ας. 

Ριαιειτπι βάςπν, μα Ἰρίος το ἀλτ νοητατα (ἌἸπτις ἴςοα- 

ΤΟΣ. ὍΣ ! τὸς ᾿ 

2, ρο υεἴὸ. ἐγὼ δί, Πϊας ὁροσταις δυίρίζατὶ (ςευμάϊ οά- 

Ῥυῖ, {1 ηνεηηὶ ἐν ἀπ Δ) πίω ὁ μίω ξυχίωἷῃ πιουδτσάρυτ, 

με νῶν αρδιρασουϊο. Νασι 1 νοτῸ Ἰατοίαγαηάο Ὅκδον 

Ὡοὴ ταυτὰ τὴ νε (αἢὲς, (ο οτίαπι νὰ νἱπάαχ δάυοολίιν, 
11] 

ἀϊχπυς τσογς, 31. 810 ἀρυὰ Ηςερταοὶ δά άϊτυς ΟΒλ  ἰε- 
φαρ ιν. αἰδε Πο ἱπεςγργετάζωσ 1 οὐέιαμ, ἀηβηο πισὲν τὰ οἱ 

{επτοητίς ας νολιηιαυ:αυδην χοξτὲ ρίο νἱἀοτίς. 

1: 

1. φυῇ ἐρνητηρ τίς ὅδιν. ΝΣ ἃς Εἰαίη Πεανε ε. Ἐρο 
νοτγὸ ρχιβίῃηο ἡ Ρτοσίυς παρέλκειν, εὖ εηἰαιςερῆν,  ὖ- 

. ΤὈευϊ οπγπίηο ἐξ δὰ νοδ γϑηΐδανς πιβίδιη. γοθὶο τ τί αὦ» 
ξεταπλ τε ἰεὶς οσολϊοπεπι Ν αν νὸν αἰἴθεοηπι στο εἶδ), 
4υῖς (υρερῖϊτ ιιέ πις εαλίϊατεῖ ὃ Ὑὸν εηίπὶ ἥ νηὶ ἐἶίν ες 
᾿αυΐδυς ας ροῖθων νοϊυβταῖςηι ςάρεῖς: αυΐδυο ἐξεηῖ πτο- 
Ἰεβιλαεδιν, ἧοη εἰ ψιὸί αἰϊμηάς ρδυΜιυπι ίραξσην 5εά 
Πραυϊλτὶ ἡμπιογο ἀἰοὶξ ὁ λυ πούμῆνος ΝΟ ταοϊτἀ(ντοχ ἔς 
αυεπεϊδων ἀρραξοῖ)εισο ἐς ξηδης αὐσαιὶ ἐμΠογλς τιράϊ 545 

ο 

244. Ἰδοπιῤμανων, τς κυῤμευοιῶν υμὰϑ τς πίςεως, ἰοτῆς ὑμλδ 15 τλπα : πυης Διῖσῆι ἰὼ ῥείῃνϑ "δὶ σοη οι! καηὶ ςαρίς "ᾳυδὰ 

“αἰκιωρνι ἀργὰ] “ἜταΐΓ ἐδονονισηνὴν ὑοῦ ποπιῶηε ὑπ 

ἀ(δαμάϊζος ἔνοκω, γε νετστυς τγαίοόγιο αὐτο]. 594 πος 

φἰδοὲ εἰ Υἱοϊφητυναατογὺπι νος ἀάις Ῥαυϊυς φι δά Δ1Π0- 

ἀπ νἱἀογὶ ροίΐϑε οἰηνμιη ἱπιρενιοιὲ ἰοφυυτας: μα ἀϊσαῖ, ι 

ἈΝ ἁστᾷ ἐμεὶ τς ΕΥ̓ ΚΝ οὖ νξηιἴε νὰ γοἰνίν ράτοοῖεν, 30 νοδὶς τηο] εἰζίδιαν ἀττοϊς. Ηος οηλαν δὰ Ῥ 

: φλλ θὰ ᾿ Ἢ 
τς ἀςειρικς, ποῦ ἀυιδί! ρσὸ Ἠ]6Ὸ τυτς ροῖμι δριιὰ γος ὅς 

ΠῚ κἢ τς οοὐίςίοποὶς νοδτὶς οδίιπρξάιο νεῖ το- 

λλτανάις, ἰϑἱ αυία μα εἰ ἀν ποτ αὐ γος ἐοπίοἰαπου 

ἃ εὐξοράος, Οεἰτεῖ!ο, Ν αν φιῦά "οὗν βάμενανν ἀστορεπννιν 

[ιά ὠπρενπνων υνεἰξνν ζαμάνν. Οὐίεοτο νοτὸ 4ι!ά εἰϊ {ἰῶν Ἂς 

δὰ πηφαάοπεδ φιϊάυϊε υάοτε ἰῃ εἱταερτοιδηἀο ἢ νος 

ἕοη εδιὶ Ἀ ἮΣ ; 

- ΗΑ, οανάη χρλεδειολυδίμπι ἃς ράςοπι οοηίσιοπτία ΕἸ ΔΙς 

κυ! ἐεείε κιιέχόσεμι, ία νετὸ δάιπιριίκγιπι σιπη φΉἸ]ο ς, 
«λοι ὀρροαιξ ἐγιμμηίοο θφῖγοει Πσιάΐημε. Ῥτορείνηι Β.- 

ΜῈ υἱυχειοὶ Μιανδεῖ βαεπὶ ἀφφηλι. 
᾿" 

εὐτὴ τορι ἰμτο]]ςα ἶος. Οὐδ ά ἤφυϊε νεἰλίξτιιαις ραν». 
του πη αὐ εα σχρ ζάπάα οἵδ γῇ ἃ τίη πο Ν 11} νομοῦ» 
ἰο δ᾽ φοηηνανοδθνεφν ἐμμϑ μη} ἑάρτε; Ρεκίενθαὶ - 

1. ἴσο βίον οἂτο εὐτὸ. Δἱυὰ εἰὐπεμιραι αιρ  ]} 68 
ὁρεῖη εριβοι 

ἰλπιτεκισσάυιη ον, να ἐδ ΐπὶ ἐμιΐογαῖ εγαάν δαῖτα πα, 1τὰν 
᾿ 4ύς βιάνν παρ ευεστί βηβίερανα οὰ βνψβιλοεύλϑων φρων»" 

υεπιῇνη Σὰ φονὴν ψενονοζυ τα Ὗ αὐτο δα λὐσίων ἔχ, Τὐ}}- 
μα ὥμνενν [οὶ ΩΣ ΣΙ ΧΩ : ΒΝ 

φ “ὐδιμαδεμρίανι, λὐπίω ἔχ». νυΐρει, Τυόξηθονι ἢ. 

ρεν τιξήδιιαιν γαδ εν λύσιν δὴ λύσιν ἔχ», 4ιιοά εχ Μη πο {(ρο- 
τἰράο νὰ Εγδίϊημε ) ερδηδδιυη εἴϊε οκ ΡΆΝ,1. ἃ.). ἡλιαιν- 
αἷς ἀὰ Ἰρρογιαν ἐπ ΟσιηΡ! δάιείοπε δι αἰο ηυράωπι οοά.νο- 
αὐῇοὸ. 4 τὴν δ ρέει (υ αν τ οθννέετο ἰραχαιμ: 
ἔοιενι φυοὰ παῖδ ἀρ] σοῖο ἔπε} ορα είς, δεῖσαι το] τεῖος 

τ φυία αἰοα ψδι δα φε μέρη διύν νοΐριν φίϊο Ἡὐττ Αι 
.. ν᾿ ῷ "" ὶ 

ἐμοεο ἐῃ φηΐηγθην τρεθβπν, νὼ ἄτῃ δ {Ὁ ΓᾺ 
υδᾷ ράνγεεν νοδόσ πο οιφάξε, Ἰυτᾶς 
υεπὸ οἶς (οτηεναθν, ἰδρίυτη 80) {τ 

. νιἱουΐιοι ἐπ" 
. Πἰΐυ αν ἀς (αι 

Νοη ἡΜ!4 ἀοινοέιρθπνον πὐνευη ΝΙΝ : 
βάοὺ νεδῆνα, [ιά “ἀεφιονεε Δίοπς ποι" 
[μιν ζαμάη υεδῖτέ. πόρρ τιΐγνι ςοπέτα 
βάε βαιμ. Δοἴτεο "δ νϑ- 

, Ἀριΐε πῈ Ρι2- 
(της σοσειδιυ τὸ 

δ δε , ἀυείυν. η"ὰπε 
Τ᾽ διμὸ αμιῖ μος ἐβίν φεῖϊοι οὐὴν ἰ- 
ἀρμά πεε πὲ εν μην ἐγ: ἅ8ει ς. 

ἐτη δεία τρίτο δα ανοι. 5 ἡ Ἀδιλουξι δ΄ 
᾿ τῆδαι δειοφᾶ- 

εἰς ὐρί οἱοπξ, 
, ιεῆλπε (εἰς πὸ 

το, (δ 491} ε|} 4αϑ νρεϊα- γα ἀοταϊπυπι, 
᾿"Ἴεὐββοοι, οἱ [β Ἵν «οεν βέδιων (εὰ νι Γεταυπι 

ἐλ δ᾿ Ὰ Ἰοφαΐ ἰρῦς ἰῷ 
τὸ , Ὁσοανίηο οοιν- 

Ἑεἰγοα ἡἤδβνι [εν Ὅο (ογληάϊς ἀφίδιν 
ὑώ,, το ἠοηῖν, φμημν θεπεῦο., πλτυπι, 



τον νἱθοδδίυτ, 796. , “ δι 

πο ΡΝ ι ἣν 
πὴ ΠΙΟΜΕΙΘΠ. Ἷ υ χυ; : 

. ψίαα ἀφεϊεεῖονς ᾿ «ἕναν μας ἰὰ- ὡοὺδ 
φρο νεποὴ 70 γα χὰ ΝΣ ον ΩΝ 

ἂὖ οὐϊο, Δ ὰ ἐ- ᾿ ; 
ἐΒΆΓ ἫΝ ἐπςὶ- 
Ῥίαι. δὲ ἰῃ δλη- | 

ἀδ ἀεϊπαῖ, Ὡς. ) μίῳ - » Ὗ Πρ ἜΞΝΕῚ 

. ἄψην δοθυα τίω δον; ὕὑμόίηνοὶ μς “τΥ τοὶ ὑπήηκοὺ | 

Ἀυ ΠΠΔιεσφαιυς ΟἽ, ! 
φθιληκ (δι ίδ. 
τῳ, 

τ Το γβήν κυμέφισμαι, δκοχέοισμαρδν ὁ 

-»" 

Υ 

τας 410) ἐχροιύυγ (ὁ πηοίο εἰἰατη δὲ 5γτυϑ δ Αγᾶθε Ἰμιης 1ο- 
εὐ οὐπὴ οοπυοιτετιτμρεττὰ ΘΟΠ ΙησἜΠ:69 ποήτας μιᾷ εγοπνμες 

᾿ ᾿οἰανδυ ΘΝ βαιρίοΣ εργεμοηῖο, (ξ ἃ οὐπιιφαρτοθδιοτίοπὲ 

, ηρδενψοκαθτ αἷσι τροπῆμιε εξ, Νου εἰ βιε νευὸ ἱπιποίη- 

τ λυ τυ ὁ διὸ Ὁ ἘΦ 0 ΩΣ ὁ ὙΠ. ἀμ Ἐν Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ ΔΙ Ὁ ΛΎΎ ΤΣ νι Κ 

ΡΝ κι ΨΙΝ 
ὙΠ ΧΙ ΓΝ λυ νην. οὐν ἐρεὶ λιλύ- [1 τυ; ἘΜᾺ εἰ Ἐς οὐξοοίε 4] ᾿ ϑιφοὺ δον σῇ: 

οτερλᾶι ΠΝ, εἰς πάω ῥε βῆ οὶ Ἴδοπ πὶρ τ που εδΐᾳρις ,᾿ (εἀ ̓ [“}. δον νο θαν 
᾿ἡθρηπι ἔξω ᾿ Ὧῳ ΓΤ Ὺ ᾽ ἀηνεινενς, εἰ 31 υεάδηξουθιῆς ἐμ κα ᾿ Μω ῬΜΗΝ, νΐπρε νι, Μαὶνι ἐγ!θοῖα, μένας ἐμβᾳ, ὯΝ ἜΣ εν ἀὐφαρηροὀοθρυονο ται δΕτου δ ἰ οενον νοι, ΠΣ ΝΝ" Δ γ΄ κα ΤΣ . : . Ὁ ᾿ ἢ [με αἰ ιᾶρὸν τῳ φωνύτῳ ἡ ϑδηνιμία αὐρη ἡ “τς, ποις Ἰβιοίπνοάι ϑρνενηὶ ς] αὐθινο αμώμμ 

ι ἀρ γοῖον ϑαν ΠΆ υϑιοιόνωνο ͵ : γδα ἰκετε δἰ" ἃ ρΙαξίδυς {Π|]. μμαθιαίςμῳ δ, φμεβιλ 
,. τφυϑεῖμε..Α. ." ἤν" τς ς ΌΝ ! Αἱ » πν τν »: ᾿ ἷ 

ΡΥ ἀκ. (ἦρε τιωῤαντν μκλλρν. κί πῇ ἘΠ Πἰυ ες Ῥοιτίτ νον] 7) δι6 νν-ὁ διρρηρίνγγας "'ε ΟΝ ἐπε νι “Ἐρσλίση ̓ ὧν τὰ Ν |οἰφονέ οἱ ἘΡΓΡΡΕΕΠΕΟΨΕΝ Γααψὶ ἄτι μη 
ΡΣ ΟΣ ἢ κρταπο ὸ παῖσασν ςοπίσ᾽ μη ςσαθο τοφο  το- ἡμονύδ ἑν 
ἄμα ι ,ψίὸ κϑϑϑώς πὰ ἜΝ ἀνηδειὶε αἰδίον Δ οτδοιτυτ ἰόν 4 εἰξρρῃ 

οἷν κυϊυίϊποαὶ, ες ᾿ 
ΟὨΘΔρΓορτοΓ ργεοοσ νοϑ νῖ 8 

γάτα ἑαςἰ λεία η {ΠΠπὶ ςΒατὶ- 
ταῖοΠ1.. : 
Ναπὶ "ἴῃ ἤμης ἢμι ἐπὶ ετίδπι ἢ 

(οτὶ ρα, γι ςορποίζογ εἰν ργοβὰ 
εἰοηξ νοεῖτε! , «4 οβαῃ δὰ οπχηΐδ 
οδεάίςητα (εἰς. - 

Ουἱ γεζὸ αυἱάρίᾷ ςοπάοῃλ. "Ὁ 
εἶδ, δὲ εθο δοπάσῆο. πατη ἃς ερο ἡ 
“Παᾳυΐὰ σοπάοηαιμ,ςι ςοῃ ἶο 
ΔΙ ΠΡτΟρῖεΥ νοϑ νά (δε, Ἰη- (ὅ- 
[ρεᾶζα Οἰεϊῇι, νε πείμρετε- 
τ ἃ ϑατδηδ. Ῥ τὺ 

᾿ 1 τυλέδμα αἰ εεἰελελύπηκεν. Ν]  Δ1λ,ὐυπενδέδνν., ὅταί- Ι 1 " 
τὭυς, Ὀοΐοτε αἴτεε, Ἐβο {Π|ο πιοάο᾽ πιαίμ! ἱπτετροιατὶ, αυα γεταγίρυς σλποηιθως βμς σλυΐαπι, αὐ (εἰεοπώῃ Ρῖο 
ἐλῇιπι ἀοη μαοι ἀπό). ΦΔΝου οοιῆν εν ῥείανο αν ,, ρᾳορατίς ἀρυά Ὀειιπι πο ἤἥπς ἱπηριοϊδῖς τιδηῇατο.. 
οὐκ ἐμὲ κολύφηκεν. ἸΣΡυσῃὲ υϑαυάϊδιας μόνον ταηεϑμν,ϊτοτ- {.4 βίωνεδιε ἐδ [ρνο[ξ 4] ὑπὸ ΤΥ πλειόνων. Ἐχριἠηηδης 
Ρτετρτίδης ποη πιοάὸ ψίοϊςητα, ( νῖ εξο εχ ίπιο ) (πἀ ς. ς ἄιις οπιηΐπο βιὶτ αν αἰδις Ἰητοτρτετίδυς πέρ! εέξυς ἀττίουων 
τίατν Δ πὸ ὁπχηίαπὶ ρροιῖτα, φυδπυὶς δἀπὶ Πϊξ ἀπηρίεχι9  “Ἄλ400 ἕοττις οατιις ἢρηϊβχδτυτ ἃ ςὄπγμηὶ τοτίυς Ἐςεϊαῶς 
Αὐλδε ἰηταάτρτες, ἸΝοΩ ἐπ πὶ ἐπ ὁ νετίατας Ῥδθλας νὰ ἡ Παρ το ξεεξιυίοπε ἀϊαστῖις, Ἐσοϊε αἰτίους νι φο]ίςοι ὑπο ἢ 
ἱποοδυοη (τείας Ἔχασνοτεῖ, (ηυοά Ἰαπὲ ἔδζοτος [ἰ ποῦ ἰξ υς 
ἀαηταχατ, ἴδ τοιαπῇ ἘςοΙςἤληι ἀΐςετος αὐ οο τι βίτία αἴο- λειόσ. δ χοιῆουτ γίδες Ἰτος ΑΘ τιν δὲ Αροξβοϊίψιο- 
μαωλοῦ φοῤλν, φιάπταπι ρος Πυπὶ(υδσυατ ἃς ζοπίο- 7. τυπὶ ΑἸηδλῖο ουπι ἐρεῖς ἀο()τ)ὰ ρτεεδγτοτίς, ὃς Ἀὶ τυτίως ἃ το ἴατυτ ροίδ τεριςφητίαην, Ῥυ πιὶπὶ ἐφ ίταγ αι οὐ {Πρ }Ποῖζοτ. τδΈςοἸςηα ἀππιπριιπητυν νογῆ. 6,12.8ς 2.1 ὃς 2.2 ΟΔΠςὰ 
γούσ ὀγαῖ, αυδῇ Δι δἰτλἢ 3 δὲ (δ «οπάϊτίοης Ἐχρυπλῖτ, 61 Βοος ἰοῦο ἀἰςας αεία εοπηβἀφηίε, Ἐτ ἧς φιομιε ἃςεἰρίτυν Εο- 
ψπι ἸΕΆΡΆΠΗΜΑΝ ατευδς, είηἀο (δ 4 φοβερᾷ ν]ο ' , 
οἷοις ἀβξέξυπι ς φυαῖϊ ἀΐξας ρος αἰ! τοτίαιη εἰἶα ΠΠ|1πὶ δι ρ[καὐαί,714 εἴς συωϊῴιον ἀνξοττ ἄρρμ δὺς ςοπιίεῥε οπιηεῖῃ τπο ς ΔΊΑ λα υπαυλη ΠΑπὶ (ςπβἴες, φυα πὶ. ΡΟΡρα]Ι μια την ἔδερε ἰη μας ἈΙποτία ἰογα ξωπηπιςπιοιλη.. τΐγαηι ΠΠςξεἤρυοτατ: σις δος Ποιηρμθες ἴστε ΠΒΗΨΗΣ 

τι μοι γατυ Ἱ αι υς ἤθη τεζογάεϊαν. {54 Ἷ" αη!α. βαθοπνιε ἐπ ραΠιοη!ς Γοπηίηὶ ὃς Ἰιά οἱ} ἀφιετίως ϑιορμα- 
ὉΗΜ γὰνο. δὲτὸ μέρρις ΛΜ Ἔςατ η4ιτ δυϊυς,υ]]υπὶ οἷ ΔῚρ]Π ὰς δὰ [πλττάτιοης. ΕΠ ριταν {ὰ ἰπ Ῥεοεδγγοτῖο μα ίπος- 
Ἰρῇ παοτίαπνΠπιροτοεῖς ὑοβιηυος οπιπε ίλμὲ οἰδέάιτ, ὁεά {πυοῇϊ ἱποτερατίο ἔς ςοηίιτα, ταπνὰ ΡΓίματϊα σοπηπιοηεί- 
μο 16 ΑΡοϊτοίες ἐπι τ, λάάοης ὑπὸ μόρρις,ἰὰ εἴς 4μ4- ξἰϊοιῖρ, τυτη ἃ ϑάταῃα τρδάϊτίρης, ἔνε Ἔχοοπηηγιηϊκατίοης 
ἀδιίδανν Νεῤοαμο αν ταυδππίά οἱ ηοόλαιρετ (ς ἐταυατο Ἶδ ἀϊῃιὴ 
ον κὐ εἰλανφοιἐ νοις ἐρι ν᾿ μην θλις ἘΠΠΌΒΗΣ 17 
᾿Ιοἴωδμης Ἰϑρύδι ἡμηρβεῖτον δο ἀϊυοιἀἐ(πιεο συ σι ἐάν 

νοι υἱ φοπἤνηειμ ἐπ εἴπη 
«βανμμξενο. 

Ἐς τῶτο “ὃ ΓΙ ἔγοχψα , Ἶα ᾽' 
ὀν, νὲ φορῆ τα ἐχρεν . 
ΠΕ 9. Ὧε 2 Μὴ θ . 

Ἰναιέδιε οὐ φάϊερμοεβιμ, Ὁ 
φὶ ΄ ’ λ» 4 λφνΊῖο ( δέ η γαρίζεϑε, κρὶ ἐγώ. οὶ γδν. μαβν, (τ΄ εξο. νῦν, εζο 

4μο4 ἀυιναμε, βφηά ἀοπᾳ- 
φὲ ρν βιεν, ον, "ἢ μή 
Ορν δέν, πῃ οὐτεμηγοεα 
πἰάπλων ἃ δ 41 404. 

μᾶς κν «ρρρσοίπῳ Χρλςοῦ, ἵνα μὴ πλ40-}. 
γεχτηϑοῦ δρ ὑπὸ τῷ Σατανᾶ.’ 

ὑρθεὶς (πδοάς ἐξιιοτίτατς [αι τοι τιδτῖς: ριο ὦ 

οἰεπιίηΐ διιης εηΐμῃ τς Ρτογῆιε ἐομπιγατία. ἴκδς; πλαίυ εὔ ᾿ Ὄῦρ ποι οὐμαὶ νοτίδα ξλυξαρν, (ε4 οπὶ νετίλο λολύπηκεν. Οὐἱ- 25 Ψοῖοσο ἐπιογργοῖς σδιειῖοις,Ζ φομέτ αν ὶο, αλλ τγ οἰπὶ Ἐτγαΐ, Εὶ ἀλγρεειβεπὶ βεφίρινης ὡνὰ ρεὸ νηβ,δὲ ικαινειτυπε, Δοηα πρὶ, ἀνωεηβ,Ηος εηίπιὶ φἰτὰ Ῥαυΐαενε Οουίηρν} ἐα Ἅ1|0 τεειρίδ.- «οὐμηβοινεμεβ εἰδμάμνωσ δῈ δὶ οανεεϑοογε. νττατίοπο ἄοηοη πηι ἥης ς 
τρΔαϊἀορὶν δουίπεν συν ἐξείρίετίε, δὲ φαὶς οτι δέ εἰλπὶ ἀττα!ς, υογὶ Ἐλ Βα ]υιὰ οἵξ ἀυοὰ μιά φιλο νη Ιου. ἀἰμιαι αἰϊοσαὶ, νὰ ἰίαυςξ εχ ρρηποία . Βεῖρτδὺ Ασα πιβεοϊ τηϊσαρ (το εἰπιος ὑρεϊ διτυ!εζευ (οτίη- 29 4υσά οἴξ ροίδεα αν Ἀπείο χίτο φῷ σοον Πίος ροοωτοτῖ ἃ» ᾿πβίονυιι ἐμμμϊίο ἰηφαίμισίῳ ἐονε βερ4Ὁ οἰοίοληςία, χιάηι ὁ Π ρυφΙϑεὶ Τιοίδιμναι Βοιτοη δὰ ἐπηρίοισνα ἀεϊοχζαη). { Αμ. ἤν ἱπυκβιοί ἔξοδον, δεά ἀπ νυτη οἱξ ἀδοίρενε ὠὰ ρτὸ ἀν᾽" Αι εθριονονέμεον οἱ. αὐ λάεϑου!, Ἐταΐ ΤωριοάνεοιΝ ἰονίαι.., 

είξ νϑούγαης, Εοοίεἰϊς νἱο 

ἡ νεὶ εἰ μί, δίοιη αἰϊοαυὶ φυοὰ αττίηοτ δά νοτϑυηι ἐβηβαρω,εα. 8. δαιην [ἀοὶαεὼ ουμίνω ινε τῆς ἀεροδδαιογενρυθίοο ἕο ᾿ἰενὶ βαθεῖς εἷμα δοη Ὁ συαι (υΑγτῸ (Αι, 11 ἐχεπι.. οἰκία: ςοηίξιμῆι ἀερ ]ἀτοτὶρ νοῦ {0 ἀοηυὸ ΡτῸ ἔγλεγε οὔρ!δο ῥΠιοιήοαμοι ἘἈοΗ ..ρ. δὲ 2 ΤῊ οἴδ}.6 για αἰϊοαυὶ εχ νῶι ἢ ἰ,συε ρυδίοο Εφοϊοίι ἰμήϊείο Ἀμε οἰεξμι».Νά τδινμιῖ Οἴανα ἴημα τεετέο Ῥοείυν ὑϑίυὶ ἰϑηραῖυτ. . ται ὃς δυκοητίζατι ςου βτηηλείση α ἀφοίαξαε, γηάς αΔᾶγε 6. ἱναεραιίολθνιμλ ὰ οὐορἐπητίμησις. ὐο νοραθμ]ο ἀφ. Ὁ ἱρὰ ουΐεναὐδιοείεατς ῥόδα αὐ 4, Ονςοἰφεϊολαις οἷως τεὶ 
; ἘΠΡΊΟΣ ᾿ Ταροαν μα δα ΑΙ ἐαάνοαονηεραι,εὰ 89 ρεοουϊέυδίο 

«οπῆιδϑα ον φμϑ, εἷς Βοποτί δι οί εἰ πἰκείοα ορροηί-ὀ τείρο κίε Ρευδιοίαρ. τ... ἘΒι εἰ, ΒΑροιρδιλῆ, ἠες (ατἰρεῖν ταῖς ὃς βεπαραὶ ποραὶπο Οδηίυτα γοσδτιτ, ϑβνίμνα μϑρὺ ἐν. ρχϑίϊα, Αβιοί! οὐ ψαίδαὶ ἐν ἡ ἐναντίαν, ΑἸΙδν εαίαν ΡΑκΙυς λά τοββιλον μου όλεηῃ ἀξείονει, αυπ νοι αὐ ξαδοπίοάν ροιηαο, 40 τυ άϊείου πιοσδ: 10 πιοάο δτίε;ν δε βίφη ὁ ἃ εἰ νετδί νο»- 
, ἢ πρλώ, οσδῃτ ἐπίην ΟΥαοὶ ναρριλόνῥω ηιο8 1, εἰ] αἀνοαιοί, «οἤπυοίμπν δαΐληα ττδάϊειτι, (δά μρηϑόττ τεϊριίοοπ. δὸς πίηΐτι!ηη " Ρτϑείςπεϊδίυἐπὶ δμοο τεῦ εοπιπιοάαι τε, 

υἷας ἀποἠιφίθηι τε ̓ὴ τη ἐνάδον αν ζθοῖθας Φη! 4υον Φ “πίε βοδ,εἰἐ τὸν, οί, 10. Ἐναΐ, το ἧμοο. εενζοοίοεν τοιὶ σλνδνόε' ἀῤρεῖϊαι δος ἰσόο Ῥαυλμε) Οοείηεἰοα ἐφπεε. νέρηδαιδννειν υκβαμων ἴα γδ πίω δοκιμίωὶ ὑμδ, ἱνε τεὶρίαγον 
ΑυάΡευίο Ὁ ὑηἐπνρρτ ἐκ ν τολμένον ὙΠΡΝ Ἀν ας ἢ ρεγίκυϊοεη ἔβοδτοιη, ὥνναι ἀὐανο 
τοῦ οὐ οὐαυοῦ ἐἰσίεαροβοίυν πα  βεπρόω (ΝΥ  σοιο. δ] δὴ το διφμβὐπΝοωονὶ οὔτι κυγάρλν τεῶιίυς ἴδῃ ὶ Αἰσθνρίν.ἐῖρμεᾳ ῥυνες, νἰτεγίων ρεοξνθάϊ δου ροτινξηι, Ε Ρ Τ ϑυ ραν ρα τ αἰρρ. δι γιλνίως τορινν 
το ἃ φημ ἴσηι αυλήοςῃ. Ὠεἰτνδϑ με] ὀδικῖνν ἢν μη8} οὰ νεῖθο αν δοὰ γε Πιῃιὰ,νεορίπον ὅγεθε φηραῃ το οἴ δ[δινοῦ- 
᾿χαφισμᾶν “σούς δίδεκευν γερο αμϑὅδαι ἀε ὥπσ τίς μοά εηνένμἀνο, βνοβινῦ ὑνσὶ μθνώσαλ αν υὴἢ Ἡμς φβίμεναι ἰατε  υπνταδυ!ς φητίαηι ροίϊεα νοςατυαῖ,ο τἄόοηι φυοιὰ 49 Ατδῦν, 4υ] ἰοςὶς δ κοχμώρινμαν μχέφσμαι δὲ ὁ μδε, εἰν φπάνοι 

»" ᾿ 

. δδὶ ποιπίμε δ νίοοινε ἀχρίιέας Αὐπδγοῆυς ΝἹ ἕνας 1... 

Ῥροβγιεν 4"ο ὶ οἰ [ϑειο . 

1 το ον Φ᾽ βνηβυνου 

Οὲ “"Ἰεν αἰ ᾳν δ ο. - 

Ἰςοητς τοιποτῖο. ᾿ 

Γερ γε σίιιπν, τ. ΤΊτη. 4.5 Ἱυσά ἔποςς τὸ Γυὐκίοο, κὰς,.. 

νος δὲ͵ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωΐώ. χαὶ φοὺς 

«ἰεἴἶϊα: ποητεπ Ματται. 17. Πσις φρυά Ηεῦγαος ΔῊ» [ῤι44}. : Ἄ ι ᾿ 
« ταἰοηάδυπιυσπι πε τι ἄσεε δε ποῖα ἐαπῖυαν νὰ α᾽εἀοηείθηι δεζοδίοτοπι,Γο α φεΐδεη νι ςοπιεπιριοτάπι ραν: 

τυ δέ φιοτιιπι οχοτηρ ΠῚ, Πἶσοῖ πο ἰορ ἰτἰπνὰ ςοαϑοηιῃ, - 

ἐγάνίο, ὦσε τοι όμτίον, ἡἉ, Με ργο εοὸ ημπὸά λητολά.. 

δά Ἰῃ (ἀππηπᾷ εὐ ἰ {πιτίδτη (οηϊες δ είοπυης {3 ςοηϊτά τοι ᾿ 

Ἵπηξῶζοε σθ δ τὰ ἐμ εὐ ϊεοπιο βιογζτίς ες, 

ἀεἰίξοῦ δὲ Οςποηίςατιν φιὰς γοσέθαηε ροκηατῇ τείροξδεγ-- 

τις ο΄ ΑΌ ΘΟΟΑΙΝΤΗ, 1 
᾿ γε νον 4 “ὁ “νεῖ οἰ ον. 

«ἡ ονάνμνν φῇ νοτὸ δίεχ πο δαὶ ἱπίρειζοτα [1 

80, νι φἰκέπηιϑ (ουςιῖ Φ. νοὶ ρορτον βειδιιη). ἧς ερίπι ρ- 
4 ΔΡΜΌΡΝ ἀ ξβνι ὧν αμτο. ἰάηυς ̓  Ῥηὰὲ ἀο ἐϊε ἀϊοίτα “δι 

εἰλπι ἀρεϊρίτας ΝΣ ΜΘ [ρ η») αριμὰ εὐ ήδοε, γε ἐχροίί 
υἱ τάυάε ἴθης ΠΆϑά εαἤοαυμιί. Ηϊης ἔλόλιμη νῖ μειδέσπαμε 

[μιν ἐμάιειῇ ν ἰβ 4 βιτατηπι ἧς τς ΟΝ γί ἥκῃς σοή- ἀεινε ἐπέγλ,γ7.5.δ. 1 χ 15. στίστη οὐ! σαία γοὶ 1.18. «ουἱ τείρῥ- 

ἀοπατιοηοιν γαῖϑπι μαδφας ΝΟΣ αἴὰ, ἤν βεγνα (νὰ οἰ ἀεῖ ρα[ίμα Ἰοοιιεία νὰ εὐνοκή ἴϑεῳ ὑαύ πννον γι ορτεσιὸ γίάεα- 
τμῦ ΟΑΠἰεὲ νειτοπάμε Ἡἰς Ἰοζιιν, αν 4} νὰ βὴ βοίμε “{η «οἀιοιίαν Ευιγεϊνοδιβετίοναιν ΔΟορίε Ρτο βγροβαβ. ΜΔ ρει [ων βοίν μὰν δαβανηνεὶ “[η 4νο 54: κε Γ ως [με ν βαμί, γ αἰῇ τι οχροίείο νά οτος ἤπιρ οἰ πιπια., ΦΝ ἐ[υρετηπην νὰ μὲ μεν μιν νομρ: 4υοὰ πρῴυς Ἐγλιά δῆ περὰς Οἰτοισγις- 

νπλινεκτηϑιυδυῆν. Τλφονέμενῖν Αδ(οἸ τὰ ἀϊείτυτ ἀιΐ ροῦοτς οἰξ ὅδ πἰοπὰὶ νοραδυ]ρ [λτὶς ἐρπιηοὸ ἀχροηΐζυϊο. , 

Οὐ» ἀυτ τὰ νοήματα ἀγνοοῦ μϑμ.}.}} Νοπ᾽ φῃίην ΠΠΐμις ΤηαςΒἰπα- } μ} 
τίοπος ἱρῃούδγημς., 
ΔΡοτγὸ φυυτὰ νερΠἴσ Ὑτοα [ἡ 
ἀςιγ Δ ρναἀίσαπάνρ» Ἑυδηρε- 
ΠΟΥ ΦΎΣΙ ΝΣ ΕΠ ΟΣ ΠΠῚῚ 
(ΠῚ ἀρογτυπὶ εγᾶς ροῦ Γγογηὶ- 
πυτὰ; πὖ Αι τ΄ τοιλ  ἔϊο ἢ Ρίττο 

ἽΝ η “νην ἐζνούθηινα 
ἐοΡΗΜΕΙΌΔΕΙ εἰ, 

Ελϑιῶν ὃ οἷς τίω Τρράδα εἰς τὸ 

δ᾽αγγήλιον τῷ Χρισου : κϑὶ ϑύρᾳς μοι 

αἰεψγιῦμας ἐν κυρίῳ, οὐκ ἔσχηκα αϑεσιν 
“ἰπεο ματὶ μου, τοῦ μὰ δἰρειν με Τίτον) 

τὴν ἀδηελφόν μον. κ: 

Τιροάεην ρνόρων Καὰ 
ξείνμην ΟΣ, δ’ ὁβι 

ἀρίπο,, οι γαϑμὲ γεν ίφην 

πηϑΩΜ,. . 

δά. υδ᾽οαείενε εἰν 
ἐπβῆῖω μονὴν Μαόμάρ-. 

"άπϑι 
19εο «μϑεην ϑ ναι ἡνὸ 

ο εβὲν ἐγέμρ θαι ὅο. .Ν 
᾿Ορνιδέο Ιε[, Ὁ’ οὐονειτν 

᾿Μικοιῤεθα [μα πιφηιξιξέοι εν 
"01 ἐπι ϑιθη  ἰοώ, .. 

Ἀλλὰ ὁποταξάεδρμος αὐτοῖς, ἐϊξαλ- "5 

εϑὸν εἰς Μακησδονέαν. ἡ ἢ ΝΣ 
τῷ δὲ Φιᾷ χείρας τοῦ πούτοτε σρλαμ- 14 

ἐφονπ μας ὦ τῷ Χρις 4' "ἢ τίω ὁσ- 

μίω τὶς γγώσεως αὖ τὸ φανερφυυῦτι σι ἡ- 

ἕἔΠἰῥὼ παντὶ τόπῳ. ἬΝ 

ΟἸΧοιςοῦ δθωσδιία ἐσμδρ τῷ Θεφὶ, ᾿ 
ὦ τοῖς σωζομδῥοις χα ὦ τοῖς ὁπολλυ- 

)ο!ς ἢ | τό 
Οἷ᾽ μδιὲ, ὁσμὴ ϑανάτου εἰς ϑείνατον"}" 

ἴνιηνε Θεὸ ἐμ ὁ: ἄμἹ [εἰμὶ 
βῆ Φ᾽ ἐν ᾿ς ἡνὶ ρον: 

Ἰάοποις ὃ “Ὁ ᾿ς ! 

ταῦτα τίς ἱκανὸς δος ἀ 
Οὐγάρ ἐσμδν, ὡς οἱ πολλοὶ, καπη-Ἱ ιγ' 

͵ 

᾿ , ἴξατιις φ δία δἴξοζυ πὶ πλεόνοκ τῆν αὶ διαγίείϑ ναὶ αἰθβο.. ; πμιμιιβεα, 1. Νοἷ (οτταῦϊε γατίοπειη μόδυίε ἤαργδηνι ἢ. ς πιαίε δρείδυ ΟΣ αἰτοτίιε ἀκπιηο ἔμ οοππιραξαιμξ ὁοπηΠιο 

ΜῈ ἿΝ , ὰ- ἃ Ὁ τ : τὴς ὑπ πὸ . ὰ ἐῶσι, ἢ δ 

᾿ . Ν 

ςοπάϊείοπο ρει εἰἴῃ πὸ ρτο αὐ ΟΔ]Πἰοὰ ἀϊκεγίε,φαὶ 4 φοεί- ᾿ Ν 

Ὥνμν» νεθι εν ἀμῖοθ, κοὰν ἑὰ Α- 
Ροβο!οί. 
ςοηβεπιδιίοη δ 

ὡ ἢ . Ρεοϊδιὶ» τυτν νοεδον ὀφετίμν “εἰν 5. υὐδόμομη Ὧδο. 

ἐρίων ἑ. ἔνῦνν τὰ οἰ ζ 
Πρϑνιρμνὶ πρεο γ εὸ φυὶά προ Ὀιϑεπεάίϑιο 

᾿Ἰμπρμφη μη) ΤΊ εμτ. [φνενν οιετοπ οσριίε, 

᾿ 

Ν ΝΝ ᾽ 

Ουἱα Οδνεβὲ ϑοινε οὐον ἱπξιὰ 4.λ. 
1 Ωυοηιλαὶ (δ- 
ἄδθδι ουπὶ πῷ 
ρδιὶ (ις εἴ ν- 

͵ δίᾳυφ τφεὶρι»ἱν 
,«ΑΠἐρε φρίάεην οὐόν τοὸ νετὸ Ἰοηὸ 

προνβδε ἐπ ΤΊ εν, αἰδὼ 4ῳ- Ῥ᾽ υτῖανος οὐ 
εἰρὶ ςὃ τὸ διᾷ. 
ἀλάεὸ ἐχεςῖἃ. 
αἰ, πέξαι ρεθ- 

᾿ , Ῥιτεεὰ 46 {αἱ 
ἘΣ Ωπ" δῖ . . | ς ᾿ς Ἀροδοίδιυν ἢ Νοη ἐηϊλ) νῖ Ρὶεγίαυς; 1; ͵Ἅοη «ηἶτῷ πη β αὐδοτίκλιο 

᾿ 4υϊφᾳυαπι ἀφ. 
4Ἁ Ἀυτὼ τεπουξε διεο- 

υπείας οτἶπυθα, οανηία ἃ (ες »θλ εεἰδυφης δορὶ νἱκιμεί,ουἱ πη οιὲ δι ἀδίᾳυ Κ τυερὶ, ν} ἃ ουρίάϊιαις ἱπίςιαίαι : ουλωε ταὶ ἱρίρίω,ςι μεῖς τεῆ ον νίφυξ δῷ 
γε διρερχὶηνὶ ραρί εἰς, ΠΕΡῚ : 

τι" Λέδεδνδηαιίορεν, τὰ νούμᾳτα, 1ὰ εἴ πεΐίχη ἀά (οἰ ὅς ποπιρε, (μὲ ἐγέμννρίναε ἀὲ ποῦϊι. Ουξ νετὸ ἀς οὐοτς (ωδὲ:- 
(ἀἰενάταιῃ νοϊμηταϊζεπν.,, γε Ἡςοθγάὶ νευητας νοζαδυΐοις εἰπητατγοίριοί!ης φᾷ νεϊογιρ δαζετάοτυηι ὙπξΈ ας ΩΙ, ὅς 
Π ὉΪΌ { ννεχένοπιομ : } 1650 πιλίυἱ πνφεὐοῤμαριδερτητεγρτοῖδι (λοι βείοτυπι (μῆτως: δι ναὸ ῬΑ} ἀϊξχο ορροπίκις υοά 
αιλπὶ εσγνβαμϑπε πὶ γ᾽ οτοῖε ἰητεῖρτεῖς ὃς Εγάπηο.. ἐχῖγαπο ολρ.Οςη.34. ἀΐοις ἰΔςοῦ ἀς [(δ] δὲ δισησοῃς, ηὔπ)- 
ἣν. ὐδάζρναἀιοληάηνν Εν ον εἶδον εἰς δναγγίλιον [ἃ οἷ λὰ ρς ἔαιενε ποεξεοιξέν. ΩΝ 

δηηυητίληαπι Ομ εζαπι, Εταίιηις ᾿μλ μβεοι " ξωσηζο- τς ΟΕ ἰὴ ἦτ μὴ βέγεωηε, καὶ ὃ τοῖς ὑπονλυμοις. ΝΝΥες φηΐτῃ 
ἐνηπν Οὐ) ἘΠιεϊτας ἀυτοῖη εἰἰδὶτι εχ ἰός ]οςο, ρτίοτεηι ἐρί- 20 Ῥδις οχ ουσπτα, υςπιίολις ἐρίς βαθεῖ ἰῃ ροτείιαιο, ίςά εχ 
Δοίαμι ποι οἵδε ἀλταιι ΡΕρριβνίοά Ἐρ ιοῖ. ᾿ΝΑῖη αοη δάς δι ἀιϊφειείὰ αἰ πιας ἰξευογυπχφαοζυιη ορεταπὴ, 
πος Πρ ἃ σοτίατίίς, νεηιεης Ρ ιρρὶς Ττοιάα πες. ὀ ι6. Ομοῦ ιπουιῶ, ἑε μιὰ ϑανάώτου. Οὐ Ἐπὶ σηρετξεσυπὶ οἴει 
αἰ ἴοτ νοὶ ἴξά ροά ἢ Ἰὼ Μαζοἀοηίαπι. { Εμμαιο β,κοϊ. ἱηζετρτοῖατυν, γε ετίφην ραυϊὸ ροΙὲ ἐρμξω ζωῦρ, οήονμην υἱμᾷ- 
0 κίε, ντ ροίτυϊατ ρίᾳ ἰςπτεπτία, δὲ ὔευδε ἀυθεὰο ᾿ ἰεαεχ Ηςδγαοσυμι ἰἀἰοτίίπιο » αἰδῇ ἀϊμξ τατοηὲς οαξιτι. 
πιάτο Του τυίδιρηιβ. ᾿. 4 ιπὶϊ βιοναὶεσιν ΝΟΣ ορ- Η (ξητιαμαν ἰεδτοσί τοϊϊπαυο κπἰπιαπ αν, Ψηρφυδὰ αἰτὰ νεῖ. 
Ῥοτα τῷ ϑιίηνιδι φενοχώφιᾳ, δ δρ νἐεπὸ τεῳ τ πιδύματί μοο. “ τοτὶς, νἱδεδίτις τεάυπἦδτς εἰς ϑοίναιτον, “ἡ κνονίφνογϑὲ οἷς ζωϊω), 
}4 εἰλιληίπιο προ ἧς ἀρυά πλεινὶ ἐχροίυίμλις τ. Οὐ... «ἀ νιβαην" δὺς οοτϊὸ Ωοἢ ΤΌΘΡΠυΠι ἔστεν! δάάετς [ξηιοῦ- 
δι ἰδὲ ἔπρε, ᾿ "ςς, αἶφο 4υσπ οἷος πιοττίβει δὲ ντκαἴτε αὖ εβέσδυ ἀιςεῖυγ, Α]- 

1}: νην ἐὸν υαἰ ἀν Ππηνυστο ταξάρδρος αὐτοῖς Εταί, Οὐκ βές,.. τετα νυδὰ ἰῃ γπὸ ςοὐϊῷς δι ἁρυὰ (Ἰορνεαῖειι  Ῥαψ. 
ἐδοβτορτορτίέ. Ὀϊιπίτείσνιρ ἐαίῃι σὸς φυΐδυς ἀρευπὰϊ ἃ- ὀ {είρεαπι ἐπιοποιὶαν ὁσμὲ ἐκ ϑιωινώτον, οάον “κ προνεγδι ἐσμὴ δα 
εὐἰωιςιη δδεϊπιαρὶς νοτὸ Ρδυλυς ἰρίς ἀϊξοεάϊε, νἹἀε Μάγος. 30 ξωῦε,οέον ἐκ νἑα. Ἐοτιαδίης ἰξιτυῦ Ῥεαάιςατίρ σευςὶς ἀϊοιτος 
6.48. Πείηάε νἱάςτιιτ εχ ᾿ιος νεῖθο εἸ εἰ ρος, Ρφυΐυσι ηδ- οὐοτι εχ πποιῖς πῃ ξοσαιη ἐχιϑυπὶ ἐπέ ψγωννς Ομ τλης 
πἰ εοηβίκυςα ΕδδΙ εἴα, αὐς οοττὰ λάάϊτις πιδη τὶς, ΓΤ οδάς τὐπαινε ποιοῦν ἐσηΠάεταδαρυ υΐδυς «καὶ γεὶ (εἰ ἰτίᾳ νεὶ 
Αἰίςς Π|ἴτ ν υἱατα νατρατὰ,» αἰεβξναινι ἐμ, ' ᾿ οἈξεπάϊουαπι : αἰ ἰς νετὸ οάοτγ νῖτας δὰ νίξληη, φυὶ ντΔπ ἦα 

Ιᾳ4 μοι υἱ βννρον εὐἰννορίνοηρθον, πώντοτο ϑριαμθεύσνα δᾶς πιοῖῖς Πονδίμαι ἀτηρἰξέϊεδαητως ξι ἐσ τερία εἴ Νγζ 
ἐμ γὰ . [πτἷἱ ἀφ μᾶς τε ἰφηϊςητίλ,οΖνο ἡμᾶς Νυΐγλτα, Θ μὲ [πτοβεν ἐνίνηνρθναι πϑε πιρτορτίὰ ὃς ρετοῦο ᾿ ἿΣ 

᾿Ιουτὲ, Νδιητηιρ ἀεὶ Ροειὶς, ρεαίεεείπ: [κἀτιηΐςν συμ ϑείρφ φϑυραἐςἰεπάυτῃ εἰ ταπιεη Ευδη δε υ πὶ 02 ρεείσιε- 

τς φιςηαμαπι, (ξὰ Βυκηξ εἶ!) ἐοπειηρτυ, 4 [4.- αν ἀοιπ οὶ ᾳ ἰη τηθνρίο ἀυςυπιυξ : ἃς σαρτίπος. 
1. πραν μεν τὸν μμΑρΥῦθα ιἀ «ἢ ἰδ ἘΣ μδιρὲ ἐκρινο! Ν᾿ μὲς Μαῖιν4,π.. ἴῃ νει οτίε οὐϊείοονς Πρῃ- 
ἰλδγς, δι ἐρη σαρτίαἱ εὐϊμπρνασι. Ἡἰς γετὸ τὸ ϑρφιαμιόδωνὰ μ0}}}8 ἐράίο δι βογευριὰ ἰοεξίτας, ὡνν (μην. ἑάοηεμν ἢ βγῶ 
μη ἀςοιρίαυς ἔοι μδ ορηνι Ατίοαῖς Ηἰρ 1. Βνδίμνις, εν 4ο νιν αν ἑάρνενε, γ τοδϊὲ (τις αυΐφεηι ἠυάίοῖο ) ςομιερὶς 
{ϑορεν ἐτεμνηρθοι μεν βοιῖπες ς αὐἱἀδ μον εαρτεῖλ Ῥαιὴϊ ἐς Ἐτσήίηυν, ᾿ς, ἢ Ν 
[ποιεητὶα Ὅφο βοτίωσᾳ γλτίων αξευξίν αυδά ρίδ 1 οὐ τευμα 17. Νονενόνν ον γέρ Ὀσπποθεπάλ εἢ «αν Πἰν ραττίοῳ - 
Ῥδοσνε (οἰεης ἤοκατι ὃς πη ιταν Ρλιτιεῖροε εἰϊς ἀμα)ε τείμτι.. ἰὰ πο οὐπὶ ργοχίμιο ερὶροηςιρδίς, αυοΐ γεῖϊυτ ἐπιοτιφ. 
δἰ: ἄρας Βεαΐπνυε ἰρία ἐὰ καποιδείουιδις τεδὲ ἐχροίανς, ἔτωσι βνεραι, δά οὐπὶ 6 4υας 
5 ελαν ἐχροιοηξιι ἤλυς εχ ΕἸ ολοπ πῖο δά εἰεάϊ-ὀ «υσά Οεκουε (ςΔοϊμῆφε ρβ᾽ πὴ πρβάυρτιφην, πρρϊτ 
Ἰλτα, ΗΘ αν οβεοίαα, Υ! αὐία μή ξδιτυς πλυΐτο ἱκορείοι, “΄ Εἰς ἰαῦραι, ᾿ Εν 

γμυύ δον 55 αδοιφιγᾷ μόμινγιν! δέ χρν- 

86 (ε ἀΐκατας νεσίι 14. δι {ζ.. 



᾿, ἃ 

. | : ξῳ, ὅτ τς ! ἢ ᾿ ᾿ τσ " ᾿᾿ ὶ ᾿ : ᾿ υ ᾿ 
, ᾿ δι. 2 μ ὌΝ: ᾿ ὁ αν το ᾿ - - 

πλουν ὦ Ὁ» Στὰ ' κὐν . τῶϑ .- ν , " ᾿ ἫΝ Ἶ Ἷ ἢ ᾿ Ἂ ἀφ δ ἃ 

ἈΚ ΜΗ τὲν λόηον τῷ Θιοῦ, ἐλλ' ὡς 45] 7 «αὐροπεπιὰν (σρηοησπ εἶ) {᾿ ΡΣ με ν“δμ) σης" . Πεαοίϑαννν ὃ τοιαύτίω ἔχομδῳ δζὰ τῷ «ἰ',:. “Εἰ Δυιοίαπι αὐτοπν Βυϊωῆπο- [4 Εἰμράμην Αἰίνεν μείων : 
ἀλωδδημκὶ ἀλλ' ὡς ὧι ὀνοῦς μρισενφς ς {Ὑπά νε εα πποοτίεγίοά ̓ν εκ ἀανας ΤΠ ΡΟ άεείμα. χριοῦ αὐϑδς τὸν Θεόν. 6. αἰ Βαϑαπηων ρον ΟΒβε βυμι" ἃ [ μέμραω ρει εδηβνημ ὦ 

Ὁ "κριῷ Ἶ οὐνῆν. Ὅσο, ἰᾳ, ὀπίροδι οἱ ,᾿ἀς [ΠΟ ἐλ ΡμεεΝ ες ἩΛΕΣΟ ἋΣ μά [δουπη. : . Ὥεμιν. . ὟΣ 
καςῷ λα ὡς ᾿Ἰσμημοραυίηι. 6. 1 ᾿φρνδλ ᾿ ᾿ Οὐχ δ ἱκανοί ἐν ἀφ᾿ αν ΠΠλογί- ΝΟ υὸά ἑἀοπεὶ {ιηυς ἵει ἢ Ἔθοι τα ββμεριω ᾿ οἷ 

τὰ ' : ᾿ | ᾿ ᾿ : ᾿ ν ᾿ -ς τῶν : : : ῃ ᾿" ΠῚ τις ἀπ . μν , Μι εορηάγε αἰ 4. ΝΣ 

Ἵ τς τ “ἀφ ,Κιφώλαιον 7: ἢ ᾿ ᾿ ῖ - πε ] δι . ᾿ ὦ : ὲ Ἕ δὰ . σαϑα 1) ὡς ὧξ εαὺ :] ἀλλ κανόνας ΝΝ) ΠΕ ἘΠῚ κα ἡ ὦ πούμ ἡμαβ [1 ποὐμ. μά ἥ ἢ 

δ: ἐτεαν Ῥόμαϑα παλιν ἑαυτοὺς σώμι ἽΝΟΡίσλΩδ ΓΟ} 8 ποῇρίος Νοιβῥπνμσ ἐβετύ χη "4, ΝΣ ᾽ ὧν τῷ Θεοῦ: ΜΕῸΧ ΠΟΡΙΠΡΠΕ: ς ιὸά 171 [μβεκια κοδιαεα Ὅεο, ͵ ὲ 

δε ὡ ἡ ων ἡρῳ 7. , ᾿ςοιοπηξάαγοὺ δῖ πυπὶ ἐρε-Ἶ |ἀηθερρίοε εοπνποοηάαν ἡμὸν ἄουει (πι ϑ, 4 οχ ()εο οἰξ' ἐἐ: 
γφιν ἡ μὴ γφη ζορϑρν ὡς τινες, συ-- : ! ἐπὰν καὶ ὶ . πὰς ᾿ λῶν ἈβΩΜΡι ᾿ ᾿ 

ΡΥ ὌΨ{ῃ0, ταυϑοντ ΠΟΒΠ.]}1) Οτλῃλεη ἀδρὶ-! [ΔΚ Ἰμρβημ ἐξέννωι βμν- ὰ δε κὶ ἰκάνωσεν ἡμᾶς φχακόνοις χἀινῆι 1 Οἷα τίη) ἔεςιτ νε Ἰάοηςι “ | - ἐμέ δ᾽ ἑάρπεοι νοι [εὐναὶ Απιρίίβοας 
«κῶν δ ισολῶν «εἰς ὑμᾶς, ἡ ξ υ ἧς κρί ἤοῖ δ ἀρυάνος, φιάλην, ονιπρορά κι ἢ οὐ Θ ἀκα δ ρα ΡΥ ΕΌΘΕΣ δι μα] "δέν νον Τ᾽ παπνεν᾿ ἰυυτι δι (υοτᾶ 

-“᾿ ἣ ἘΠῚ ΔΡΊΣΣΟΙΣ Ῥυόνοϑ) δῖ (01) ερῥ οὶ αἀ τος, δωι εχ ἱκης νοῦ γοῤμματος, ἀλλω Πνόῦ- . Ἀχε χει λοι ΡΟ. εὴπϑη ζοεεετα ςἀ ὁρ᾽νίεωε. “0116 φρι ποι- ᾿ 
συφωτιμῶν" τπδηδατῆοὶ νοδίο ἐς ἰὼ Νὴ ᾿ϑγοὰ τ πνρΩς δ ΑΝ {ἰτογα,ἴοά ἜΡΡΕΙ ἔλτεγα} 1 δέοτα οιήπνοσενάη,δρυν;. δ πε νῦν [4 οὶ 

᾿Ὴ δ)ιςυλὴ ἡμῶν ἡμεῖς ἐςε ἐγγεγραμ-}}. “Ερηῆοία ποίϊγᾳ νος ς ἢ] 5, Ἐρ μοι πον υδιεῇῃ, δ ρ ε α ἐού  ϑυνυνοι, ὦ οςεἼαϊε, ϑριδτας. δυξεσι ναι }ς [μων ἄμίον φιριβεαι.ς ΤΡ θΕΝ ἐγμι ' 
ὡϑδρη ὦ φῶς καρ ως ἀδῖν ἐξ όβνα υδη νι ἀκ Ης ὐπὲν, 05. ποΙ τί 5, Ἡηριυνόμν σῆης πνό κα ζωοποιει. ΩΣ : ᾿ ἢ κων φη 

: ΠΣ ΠΟ ΑΣ τον Ή  ἰ[ᾳυα ἰοτοϊείτον κί ορίτως αὐ ο-Ἱ [144 ͵6μμν Ὁ ἰχλια αὐν. ἐν ε ἝΝ “᾿ς, , ΤΑ Ὁ Οὐδά [ὶ νοδοϊτναιίο αὐσὰ «το δ μ᾿ ᾿ 
κἡ αὐαγμνωσκομδμη λισὸ πάντων ἀὐϑρώ-} [πηαῖθας πο πίνε Ρ πιρόδιοι ονηληνδμ. Εἰ δὲν δχακονία τῷ ϑανάτου ὧν γραμ] 7}. Οεὸ { τροττῖς τ ΠΙΠαΠ ΝΣ -- "Σ ἼΠΝ “υοὰ «ομμἰάενς 

᾿ , γτετυπωμδμη ὦν λίϑοις, ἐξῆν 9η) [᾿ἢ “τ 15 βοβεηπης δὲ Ἰπξοτινά-} ὦ νι μρίάνβων, ἔων μν χίο. Ῥθιίοινα ρει 
σῶν. : : ; μῶσνγον » Ι μῆς εἶν εἰ , ἰαρίάνῥωι, ἔμ! ἐμὲ κί δΡ 

᾿ ; πε ΟΝ τ ὗν ᾿ ον, ἀυ ττα ᾿ ἐγάθθνς ἜΝ ὰ ᾿ ἘΣ. δ ] [ζμπν τη ἰδριάιθι5, ταττ΄ ρἠονο- [ς [νέα ἐαθε ποι ροεον μν- αυξ νίάρινεςς ᾿ 
Φανερφύμδμοι ὅτι ἐς ὶ ὅχιςολη Χδαθου ὁ] - υπιηηδη τῶ ἤτ νὸς εἰς 9}: Δέον Πα φορά οι. ὡ δόξῃ, “ἼΠῸ ὠὐαῶαι ατένσα τοῖς [μπιν, δάοο νλιποῃ ΡοΙεις η- [ΠΟ [πεπάενε βἰὴ {0 αεὶ ἐω[α- ἰεχ τεδάϊια εἰ: 

« .« ᾿“ γ ν “0: ΥΩ Σ αἰ νι ηὲ τ 4.9 πες ᾿ ο!ο .} 
ἐς ὦ δ(ακονηϑεῦσα ἐφ᾽ ἡμῶν οὐ γθίηραμ μϑμῃ εριτοδπν Ομ τ (υδανιηιγα μὰ ὍΣ ΟὐυΝ ὑων. ει 1 σοαὴλ εἰς τὸ τρφόσωπον Μωσέως, τοητίβ. οὐου] 5 Ἰϑταςτὶ 11} Ητας 1} |τἴεῦν ΜΙ Σ, ρροριεν κφ. οπεὶ ἰὴ βἰρεμνὴ 

" οὐ μέλωι! ἀλλὰ Πναμοςι Θεῖ δῶντος"] [[3ὰ ἜΠΡΡΙΣ ἰπίςρταπι πο ἃ- ἀἰμῥνθαρίου δὴ μον δὰ τίω δοξαν τῷ πρόσωπον ὠντώ, τίω}) Ἰὼ ξβεϊεαι Μοίϊς, ριοριεγ ρίο- Ἀπ βίαι εἰρν μάτια. ξεἰἠκυδοιΕἰὲ 

, τς χη. οὐκ, ἐν πλαξὶ λιθίνας, τὰν ἐν ἀνε ἢ}... Πϑηθεηξο; εὐ ἀρογίτα 1) νιν! 1 [ρὲ ἀνωις ποι ἐν αὐνὶῳ ἷ καταρηρυμδ ίω. . τἴαμα ἩΠΠΔπὶ ξαςὶςὶ ςἰα5,. τὐϑνν "ει ίπποάϊ δὸ ἱ- 
ἔτος 1 Οδίιοι 4110 “ γ ἐ Σ ΓΟ Ἃἢ ταῦ] ς ριάς!ςἰεὰ 10} {πωρϑ ἀεί [πάω ταϑμὶ “ ρῷ (υνδηιία 

ἀϊς δὰ εκιετηὶ κΚαροδιας ὀαρκιναις. Ἂ δ Ρ Ι; ἀϊ 4; Υ" Μ (0[ς ων : ᾿ ᾿ . ᾿ ΠΣ ΓΝ ᾿ τοὐ ποτ Ἰᾶ: 

Τευ ον απηῃ: ἱ - ΠΥΠΕΙΣ  ὙΘΟ ΣΟ θΙΝΝ ἜΡΉΘΝΙ Παΐς οὐχὶ μᾶλλον καὶ δζᾳκονία. Πνοῦ - 8} (αἱ ποῃ Ροτίι5᾽ τηϊ ἡ πογ } ὃ 1 Ωμοπροιδο πονκ ρραρὺν ποθὴ φια. 1 εὰ εἴϊ νο. 
ἢςστὶ! εὖ Ἑυαπν.. : - ᾿ : ᾿ ,υ Ξ φ ΡΣ ταις οτἱτ οἱ οοίμιηδο πεδέναινο δριγήμνε ετὴε ἐπὶ ἰνεῖ {τπιριαπι 
ξοΙίοο ἤωυς Α- πττΞ:-: ἘΞ ΣΟ ΠΣ ΘΕ Τ3Ὲ: πεεετον τα ᾿ ἐπ  ΣΣΞΞΣΦΙΞΟΣ Ξπέσασεος; - μενος ἐς αι ὧν σδοξη; ᾿ Ῥ ὃ ᾿ ἰοτῥ.3 : αυοάάλαι μές 
Ῥο[ϊο!ίοο οο]- ᾿ : , τὰ ἵπ Συδα αν ; ἐπ ᾿ πη: " (ε πιοιῖυυ πὶ ὃς 

γ Ἰδοδηξ, αυᾶπ Δ δηβοναηρην ἐσιδρ καπτηλε ύον νι Αἰ Πἀὲ δὲ φυαγὲ,πλίηας ὰ,6.4.8. 7. «Ομ: πυπλν" μος Ἰεσον υν λτλπὶ ..΄ ᾿ τττα Σ, ὡς τῆς ᾿ “ον ἰης βεαχ:Βυ δ. 
Ῥοίει οορίοςἁ ἀκηίᾳις ἀηεοτὸ τλζδζινυς, να ἐχρἤοαι τρίς ἰη τὰ, 4.....8ζςὡ. τίηδιη, πεισας δ γ γὴν δέ Αταδιοαπι "ητοΓρ εϊατιοης (ς- δεϊίωην δυῖςηὶἤυς οῦηδι ἀρεηεῖ δὴν τὴν δεν Υἵτίας ἴῃ "ΔΒ δνλ ΤΣ Βρκηδιη δ. Τπτυδῃᾷϊς ποπιϊηίδι 1 χ Ρισροηίε ποι  θαν,οπλινος τπὶὰ- 

Ῥοείςαιιοταγ, ΠΩ Ποιηίπις Ηἰοτοίοϊγανταηῖς Ἑ(ία τ. 12. Ολαρόμες ἐλκα βαρ υδήνοι πιληιςτίρτι ζοάίοὶς “μινιαηϊοιοαίδῳν ᾿ ᾿ Ἐπ ερ δα ὠ Νἢ ἀσα ΚΑ Ἡ ΚΡ ΤΣ ἘΝ κέ να α λαττν πρτρυ ά τας εὐ πού Ν σι. ἐν Ἀ δ ἐδόιροι ΠΡΊΝ ΡεοπΉ ΠΟ αἱ, ἘιιδινΡ οἰ ιπ πνδηςι δά φ 

εν οηἰππηῇυος ἰπ νογηάοι]ο (δι πποης γεγγαέσέονεν γ οὐ ΔΠΊς, ἰπ.- γι άτάιη. ᾿ , : περ οι τ τσ σον τρ ττς 

Ν ἔληλες ἔσπιρετ ἐείοσἀ! ἀϊ ἔπητ μαι τ ,βοις διπιαησοπες: δά ῳ Ἐριδένίᾳ ποξέτα," ϑαφοχὸ ἐμδι Τότ μας τγαπῇατο ς. 4. Ενάμονδιη ἐναὐεπην!,περοίϑησιν ἔχοών.1 4 εἰξ, λῆς ἐοηΒ- τὰ ἀσργδυάτα πἰττωσ ἴῃ Ν επτιιπην ἧς ρχαςερς εἰ λά πος 
Ε Γ΄ φιοτοοκαάυίτετοις, ὃς φυϊδυζαῖς ατεϊδυϑέυςτιπι σαρτεης. 1- “ ΡΙάα εἰξ ἃς νεπυίξαιας πηι ιάςιν γνάστυ ς Αροίζοϊες ἴῃ ἀσπτλπι ἀχοτίμς. δι τὰ πνδραβοὶ ποίίς ρ]ογίατὶ ποσὶ ἐς τῷ (ἴτας, πμὶ δ ̓υηάς τοπχςάϊιχη ρεϊάτυτι αι ̓ἡὐνβοννὴ ίεξα ν 

ἄεο νοκιΐ Ηογατῖζις ρεγβάφ: ὃς πναίιρηοι δ. ὃι Οἵςο! καπήλοις ντγάηυο δή ἐρλλια ερ πολ βοτγίάυπι οὐδ φυσίάλη ὦ οί οναγβεη ἀνσηιταῖς ἃς ἐμιῖα. δε λρνά Θέμις που ἔαδυς,,μάτεηυς [οσὶ Ορροπιτυς ροσ ς ὃς νη ἢ (τ εση- " 
“ ἀρρεϊίδης ἃ ςοτίαπιρξάονίπο. αυὸ βοιτα Πις ἀΠΠυὔτ Μαγτα- ἀϊοεηά! σεις (ςξζατυς,ντ ςογπίσιμη (4υοά Διιιητ) οδυίος σὸν Θεόν. υἱδι. 44 1)εμην Ἐταῦ Πέρα θεμπν, γιὰς (ἀρ.1.12. 4Ἰἀοτάτα, ἀιοιτυιτδρι ρίζας, πα τὰς οὐ οδιίις:ρτίην ἀπι ριορτεῖ 

Τὶς ἰὰ 1110 νους ]ο, οι βοξέσρυε ουρίαονυεπάενεεάηβο πίόγώα, ςοηῇρετεος. Εἰ αὐτοὶ ας [ξητοητία, υγυὸά πὸς νιάσπηις ς Ρεεηυς ρ[ο4γὰφ ἑαυτῆ. νι ετρο { 4 αὐτεξούσιον πᾷτιισς;ς, νεζογδα ςοτεπιοη]ᾶς τοτηρογατιᾶς ὃς ἠη γοδιις ΕΥΔ ΠΝ ὡς ζοΙΡῸ 
Ηϊποκαπηλεϑην ὑτὸ ἀςοίρετς;ὃς δὰ φυσίξι ει αδατί, “υλημῖς ται τπασηϊβοὲ οβέοττε ἐχτκῃ οπιη ΠῚ {ιήριείοηςηι 6{ λυ ταῖς χὰ σοπαπι νοὶ πιλϊυμγάτυς πσητο πὶ ἡ νη τὸ γοΐϑῃ- ᾿τεἰς ροϊβιλς,ἀεϊπὰς (4ια; «λυ ματι πιὴ αν αἰξιπιάινθα πὸ- ᾿ 

ταδὶ υομὴ ήσαν Δροίτοϊυς ἱπ τπμεταρίνογα {14 αὖ νπ- 10 Ἰατιοπ δα ἀπ ἱτίοίας ναρυτατς; Νάπι πσαις πορείῖς εἰ ται, ας αἰξείχυς ᾿οὔτεπιικδς  δεά φυυέ ἀνηεὶ βωπηω», ἀν᾽ ὁ Ὁ οἰἘΊη μος Ἰοςολ) μια πρερβ ατρ πέτρα αιλῆςι ἀὲ- 
φυκητις ῥιετοῆς (υπηρτὰ Ρεγζετς. πᾶπὶ 118 ρτετοία ετᾶτ, νῖ ΔΙΙοστα ιν ἀμ ἡοἔτιν Πτοτὶς νος οι Πηεηἀεῃιυτῆς., ὁ ἐκανίτης ἐμλι. Ἰὰ εἴτ υδά ἀρτί δὲ δεςοπηποάασο ἐἸηγὰς δά τη τας Ευδη εἰν) εἰξ Ιει9 ΖἸτυς, που ἴδηι ἀοςςιις 4υά “᾿ ᾿ 

δι λἀυςεθαητυν οχ ἰσηρῆησυὶς τορίοηίδυς,1π Εἰς λάαΐτο-. διὰ νοδίς ν]δπι ἀριυικ αἰίος ςοπυυποηατίοποπὶ νεπριηυτος τὸ κἀπὶ στλΠΔ Αἱ εἰς ςτίδιη ἡμηροτείςη Δἀ νοτθιμη,,άο- ξιςογε μά ἔροιο οροττολτ,(ιοά ἱερὶς ρεγρεῖυυπι οὔ - " οἱ 

“της παρ οΥδητ δὲ Ἰυοχοίᾳ πλετοδογιμὴ πηροήζιτα.1- Ψος ἱρῷ μας σῆς εἰπὶς μετ. ΟὨταπιποιῖτο ΉΝ ες φεβδο μοβναοίϊας αριδεμάὸ, εἰς ἴραυι Ποσατο γυΐσατα, δά 4}- το “ἰμιῃ εἰδίς ἃ ἐοἰρίμμ νὰ ατεσγηαιη υἱσδηη ψνατς οὐοτθς ᾿ς ὡ 

, ἄεο ΨΘμις ἱπῖεγρτος καπηλεύοντες νοττίς «4 ἀκμίβεγφηίει, τέ ἘὌβξεξει πο δὲ Ἐπδμίη αν ἐγ το! δῦ οὐπμῖθιις ἰσέλα δ᾽ ἐς εἰεοιὶα ἠοβνα.ΑΌΔΤΑ ἀλερ ΠΕθῚ θθραν κα ΠΡ μμῖσοροι ς. ᾿ ἀςπεθιςηες σίξετοης πιοβὸ [ςἀ οτίλπ) τειρίὰ ἱπηυᾶς. Νο- ᾿ 

4υάδηι, ε ηοη ἰδζυλτὰ γτποταροτ } ἡ ἀπ ποη δ Βοσταὶτ τς τε]! ςέϊς ηὐ δὲ ἱρ  ν οἱνὶς ἃς Δ] ις γἀτίσιτι μετ νὸς οΟΠΙπΊοη- ν γεβηβοτοις αἰ ηκάπι οεἰΐς ἐπ Βοπιίης ἢοι γε Ἔπεγᾶτο β- ᾿αυς οπιπὶ ἔσυτςχ ὈομεἀφΠοιμοπι,λἀἀίτα οροσῦ ἐου ἀ τος 
, Ἐπηΐες ἰΐς νεγβου ς, χίος οἶτας Οἴσοτο ΠΟΙ ΕΟ τΟΝ ἐὸ παρ φως ἀλπιυτ. Ηας ςἢ ἤσπις ἰος! (οπτοπτίιίοα της Πγιπογίπιας ἃ- τουϊαῖοιιν δά Ὀοηιπι, ἰςά ᾿τὰ Ἰηβιπιᾶπι ντημι αὶ Ὠοο λάμπ ἧς, ετιά Εὐλρρ οἰϊαηνἐιμειτιά (αΡ ἢάςὶ ςοπήϊτιοης οἴετι: - 

σρπε βο [το πες πιὸ βτείνμν ἀεάοννεις: Ν ἐς «ἀνροιφρίει δείϊωτ, μά Ῥοίϊο! αΠν οὐ (5 ςοἸ !ερὶς ἰςπ ἴηι ἃ ροπο ΠΑτυνη οοιηιῃξ- υετύγϑη (μπείλι, Μίτα νει ὸ ἤθη ταητύιι ᾿θηογδητία, (τὰ σπίηι δὲ ἰνοχ ὃς Ἐμδμξ οἰ ἑμπι ποι νἱτά ἰςἀ πγοτίσιν οἴ. 
ϑεἰμφενάπεοις Εἰυίτη οὶ αυτό της δύση}: νἱτὶ αυος Ναχ ἅτ, ἀλτίοης ἀἀ τρήϊις γε! νὰ εἴτ. λά πε πηοτι) Επᾶσ ο]ιοι ριχῆιῃ- (κἡ οὐίλην πηρυάςφητία, λος ἱρίωμπι δυιάετς νίυγρατς δά εἰἰ- ; Εττοπυηνμιη ἢςς άςεῖς πες «τςάεις ρεῖ ἤος ἀρ τδὰ 
νοσλῖ χειοχαπήλοιοκ χρις εμπόρφις, λυ άϊτς πφς ρες ςατουίάνοσ τίάπν ζοπηποηάληήαμι ἐς λᾷ!, ; Ῥίοη απ Ὁ εο φ οτία ἔμα: ραττοηη: αθοιἱ τάατοο (οἰρὰς Δ ἢ ἀϊιοστίο ρτοτίιο πνοάτ. [μὲχ αυΐρρς ορετὰ δι ηιμάδ ρει χα ΣῚ 
ΡοΡνΟΟΙΕΒΥΤ ΑΙ, τοίτισιις ἐηπηδης ΠΠ1} οριδυς,ἡια8 ἀ,. 2 θυνιραίανε βὲ ᾿φανερρύυάδοι. Ἠος ςοπ ηοξιεπήμη ἐῇ φοϊοϊαις, ες πόμ οἴη Ὁ οἱ στάτι τγρυοτς νιἀετοζαν "Πρ οχιριτεπος βιοιήτατςιη ορετληάι ρεαθεῖς ροιεῖ Ἰἀϊόαυς λα 
Ῥτᾶτίς. οπληὰ Εις εἰς ΕΖ Ῥαυςὶε ἀπαὶς ἴα ν οἷγα ποι εἶἰυῆτα σππὶνεῖῦο ἐς, 1ή οὐ ουτη (υρετίοτίϑν ἐμ ἴσαι ἰμίπο, Βαδος γοιὸ νη νοῖρο τοϊρομάσιπις οην Δροβοίο, Ου!ὰ Βαΐνες.ς ἴποῖῖς ἰδοςηΐος ἀλπηηαῖ, ἙυδηροΠ υπὶ νετὸ ροῖ δρίτιτυσι 5: ᾿ 
Ἰφιξ ρα λυ οι φεππἢϊς.. - 4» εα βόανλι διε, ἐξ εἰλικρινείας. πιυς, Πμηνἀδεϊαναιίς.  Ἔτὰς λυτοιὴ τηϊογρηος, ΔΙ ἀνία μμη,ον- πο ποι τοςςρετῖς ἢ (υοά ἀϊξζυμν {ἰ λυάταητ τά βάτατας ΟΊ, υςι ἔςοιμνν μαῦοῖ δάϊι μέζιμη, βάςαι αυληὶ ὰ ἀρ- ᾿ : 

Μυύϊε: ἘΝ λοεύεσις ΒἾχτα ραξτίου]α ραναην τάπης πυΐὶ - ̓ ἰσυτίας φυΐάοπη ει βἀο] ας, ΕΠ σηιην ραππιὲ φοοίρισπάνιο ᾿ῊΝ τεαηββο το ὃς ἐβόννι ἀρειτς ΡοΙαρλποϑ)αθΑὐρνδοὶ κοὐ!" οαἸξιτνοταιη ἀοηλῖ οἰςξείδ:ν ἡ! ΟἸνγηὶο Ροτ συ) ἀρρίς" 

πιὲ ρυτο ὁτίαίατη, [εὰ «ἀηῇ οϊς ρολίυς χυληῖ Ης ταὶ νοοᾶς Ἴπος ραττίοίρίνατι. πο ἀςξιυΣ Ετίδηι απῖοα Νὐδεησα ᾿ ε αν τοῖσιν ο, (ὠυιέφυαην,τίνν ιἀςίοος Βομί,ντ 1 19 Ἰοδα. Θ᾽ ῃςηίο παειβςατί ας Δπξεβοατί, νιτδιι δισγοαιη δβἐριςάτις, 
ἘΜΌΝ ἔδνσρ αὐλ᾿.44} 1 οἴἘ «ἀρῖν νοτιτα τίς π γτυπι ας Βυϊαβηοά! ραττίςἰρίᾳ Ηοδταὶς ἰῃ ηϊτῖς.,, χυας δ οπιπήϊανο- 16 βηφυόε μὐθὴ λοι ἐμ βαεατε. το τον - 1ἴαι Ἐπαπρ ςἰΐμαν νἱμ βουπι, ἐπ τία;, θἸτας, (αἱδεηραβέῥ,:- 

πο ἢΠιπη τυ ἀπε δα νεγὰπὶ ἐουστιςπτίαπι ἀεοϊλτοτ, γς- δ᾽ οάτπιις, γοίροηἀετοιτα ταιηςα ντ ἔσρε πα} σαϊιις μαὐίτα α- 6 Νὴ [μενα [4 δ ρινηβὴς οὐ γοίμαρτος ἀλλὰ Πνδύματος. Πς τογηῦ ἀςπια; ἀοίτυ  Ηδς ἐρὸ ἀιοςηάλ ρυταιί,ντ (σης ςχ.. . ᾧ 

ΤΠ] ἐμξλ,μτϑο ΒΗ, δὲ ἀρὰ δἰ ες Ιοζηες," ἡ ίπνων δέννναῆν 
εἰμε Ὁ υὐϊγοαλῖ Ῥω, ̓ Ν 
χε υἰβερίπιν τὰ ἐὀδατόης ἡἴὰ οὐμπι νοτθο λαλδυβ ὃς ἢτάη ἰηιρεπάϊπιιις, φιλεῖ βιετίπιας Τοπιίηὶ Πιυς {0 ἔν. 

δ λξεϊρβίο το καπιλεύορ, Οατοτὰπὶ φυα ἧς Πὶς ἐπίοτίρτι, 

ἄγ κπὶ σηὉ Ὁ ἡιδὲ μὸν ἐχροίείπιις Πρ 1.11. 4» εκ Θεοὼς 4ιιλιη νίτα λυιξξοτί. Ηἰς νοτγὸ ταςίτα (δον δητιαιοιίς νιτῖυ- 
, Ἀρ διθ 18 {Ὸ Ὠῤίϊς ῥνοῦς τ εὐ Το, νὰ δὲ εἰοβαπτοῦ νότος ες θαι δά τεσεηεῖληδος δηίγηος, στη ἀζγδιποηῖο 

τίοπς Ἀριιά Ῥαυληπι νίισρεπτασ 4 ἰύμαι μἰθοθε χε 
τα Ν ες; εἰῖ μηρετξῶα οὐᾶτίο, ᾿ διακενηϑεῖτα ὑφ᾽ ἐμ. 14 οἸΤ οὐ γοἰυτὶ (οσιδοη ἦν ΟΡοΓΆηῚ πὸ 

᾿ 

᾿ ταδο ρίξε. {192 Οὐν "δ ἰοφηίννων ὕκφις αὶ κακόν, 4 (Οὐ ραπεις χυϊάεὴγ ςρίδοῖς, Σά ἴτ νι νἐπι ἰητεΠ ξοπάὶ 
᾿ ν με ῆ, Ῥαδρίλαινπι, ρος Ρυτϊὰ Ἐυδησοίς 405 (οτὴριλ πον ἰδ δῆ βὲ δὶ ἀδν 1. Ἀν ΤΉ 

δηε ἰδ δὴ ὁ ΚρΙΜΊΩΝΝ Πρ μιβουτ σέριοις ταν ργοτίο- ας ἀφέε ἂν πλαξὶ λιϑίνως. ΑἸΠυἀἰς 1 ςσοιη συΐε ἐπ ἰαρί δεῖς τᾶν 
ἧπι 4 ἀμ εὐτὸ ἣὲ δέοι ἀς ποξι5, δὶς ἀρὰ δῦταος, δυ]ὶς ρετίς ρος ανημον Αἰ ΠΣ ΑΝ δὐμαν ΠΡῚΝ ΔΌΟΙ 
ΠΝ νν ζραῤαἰἠφηθεοα 4βι.4,}11ὰ ΔΟΟτιδ. τὰῖς ἰαρίάσα ταῦυ!α πυπιαηὶ ἐπ οπἢ Πιπντίάιῃ ἀαττίοην, ἡ {πὰ 
ι ἘΜ, ΒΩ ὴ ͵ γι13.μᾺ αι ρἰνε δροπίζαν ρτο ᾧψΓ}4|.] Ἐ ΠΡΡΘΕ ΠΟμ τεβεοποτγατὶ ἰαρίἀειαν ἀξηνμαισμγμοι δ τι 
πρὶ ον τ ν οἰλαυιεῖν. δέ 36.16.00} Ορρουήτς σοῦ ξάγποῦμη, ποη 4υσά η 
“π" ᾿ ̓ " ΟΑΡ̓ΝΤ 11. “ὌΠ: κατης νοτίοτιτ (νι δε εεῖοι ̓νος Ἀν θλμε, Ἐθα τα 

1 ἸηοὶνἸδοιν ἀῤχόμρδα. 5οτίρια οἴ ορ οἷα ποπνίης ῬΑ} 4 δρίτίτα! ορροιίταγ δ ἃ εὐτγατίο, μιρά νί Φριτίτυς Πεὶ β- 
ἃ Τὴν ον ἔτίαην τογείιις δ] Ἄμε αὐ ηξλις ες. Ἔτι οἷ ἡποί τας, να ἴῃ ἐσαπιαην ἠυὶς ταδιηΐς, ροΠῈῈ- 

ΟΝ ᾿ἀδγον βίη οὐ) Ῥ᾽ ρα σην πιμμιογιπι νἤπτραίς, πᾶ 6}}} στατία ἐπίςυ!ρί, Ποῦ ρτα ἀἰέξαπι ΟἿΣ [σι ον ϑι τ 
βουτιααῦ πὴ ἀξ ἢ γαὸ ρτοριίὰ ἀνποειι, ἀμρυίατεπι ἰοἴοι κά. μας ἐς εἰἴξευις Ἐυαπρε ει τ Ροτσητία 1) εἰ τά (4]υτεῖι, 
πέδεις., ο{ὑρινννομίκι εν φωωίφαϑειν; δια ̓έφι ((τίρτιην ἡ ὁ. [Ιμοχ ψογὸ πο τοι. νἀμρυΝτν πη «πιηὰς εἰ ποῦν 
δίας Ποΐτης ςὀἀίείδυ», νυ πὶ τ νἈΑΓΗΙΣ τὸ σιω ταί ΕΠῚ “«ἐον {Ππἰ]ς στοά οις ηυὰπι (ορεπερταατο, ὁοά ΗΠ ἐν 
ἀὐταιῃ οππμίηο ἰοκοπάνιη ἡπιμὰ εὐ ττογγορ αι! ἴση. “ἡ τὰν ρὸν δρίτίτας ΟΠ εαςίλιπ ἐπὴν ρυράϊοαείρης εὐπίυη- 

ἄλιην, 4 ἤΔες οἷ οχ ἁϑάϊει σούναι ψιϊδιιε ἀλτηνι εἰ δὲ ὅ γι Ν ἼΣ ιιος νεγδιιτ ἀςεἰρίιητ ργο Οεγέονειν βα- 
Π ἣ Ἰοΐαγοινι {{ἰ πὐδν τύτ τυγίνν ἰήςἰρίπι: νος νε Ἄτοάλῃτ εἰμ ἢ νογὸ ἡνοαιαιη ἀατίένν α!ά νυν ἮΣ σε 

τ 
᾿ ἱπδἠᾳηἰς πηηετίςογάία: ἴτυς 

᾿ 

εὐ ἠδνις, Γεὺ ὁἐ ςοιτίοις Φο πορῖν τοφςτοῦ ἐππἰείλαν Ποῖ ἐπ τε θθδὴ 
« {{π|ὸ 

δι ἱ 
ἐκμεεαι ἀρυᾷ Οηδοος ξτίλὴν᾿ ἰδοηθον ΠΩΣ Ν (οτἰρευ εν εν, Τὐφάλάῥ τ' ἐρρμιδινιθ β οὐ “4 ἐμ δ νη ονν,νι πιοα, 
δας γεήρυιι ἰμακπίτιν,, δι «Ὁ ἱρίο λυ! ψἹδεραιὰρ ἰπ- 10 διςοιηὺν, 

4 Εἰάω 

πταῦ 
ἡ καπήκεύοντης ' : 

ΙΝ μι, μεελη! ὁδίλρις ΒΑΠΠ ες ἐν ὄρρει χα τ᾽ δυτομω,,}0 40 οἱ υἱμὶν Θεοῦ ζῶντος. Αἀά4 (υἱεῖ ᾿ος ἐρππιεῖου Πεοτλη. ὦ 
3 

{λοι ἃς δρίεἰτα ἀδιιηἀὲ ἀϊχίπγις ᾿ιοπι.ν.17.ὃς 7.6. Εἴς φαΐ. ρμιζάγοπι τοῖαπὶ δας νεϊμίαιὁ βοσάστὶς «ΟἸἸλτοοπι, αὖ τς 
δειη τος ἱρῷ οἰϊοπάϊε Πἰτογᾶπεν οςατί 1υορ ἐπὶ φυλας αἰαος 
βμε Μοίες, Ευδδρείυιι δαῖοπινοςατί δρίπτιίπι υςηι ἃτ- 34Γῥ ςχροπιοπςπι(αιάπι, νοξαπι) ται 

ταἱς ΟΙυτας, ἀράταυς. Αροίτοϊὶς, ας πη χι οι, 
τγαυος Ἐςοοίληι κἀιβςατιΝο 4; ς δ πλεῖπις ρόταῖς ῬΔμ- 
ἰ ἔνμορεῖη ἀϊρπίτατοπι ἀμ 4 (οτίπττος βἤοτοτς αὐὰὰ. Πιβνηναια,ατηθισυὰιηες (τίς «στίαπι ἐχρτοίζοιντ συγαπι ἡοὴ 

Ριαιοττίηι καάηἢαιὲ οδίξωγατδμι, φυὶ 1ιἰτοτας Δρρεἰαείδως, 
Ἀμμ τρμε ο κὶ Δυϊοι η0- 

πληφ Αἰ Πρ οτίας ἰητοϊ ἐς υηϊ, : 
7 Πηξονηναεμννγονενπυπωμάν ἰπηρτε [τα δι ἰπίςυ]ριῦ Ψυ]ρ,. 

ἢ ἰηάίοαγοι ςχος φητίοτίς ἀοζεπηα: (ς αὐ! εγίι εἰἴο αυλπι" {πνοτότῦ ροπηθῖΐος Οταοῖ "ηφυα πρροτίτια δ ἔς ἀεοε- 
(ει Ἰρίς Μρίερ,φιλτεθας φυίάετη ΜοΙῖς πα ηἩ ποτ ροΓ χορτος μος ἰα ἰόςο. Αρράτει δυτέ γε] εχ ᾿ος ἰοζο ἐς (οἰε ςς- 

φδνοκαι [τογά ὃ πόρο αι ἰΔρίἀοὶς ταρυ]ὲς τη! 
γε εαρ!ίοατ ὑρίς Αροίοίας (πη ςητὶ νουουΐοι ἃ 
Μοίοι πιδιὶ αἰϊυά αυλπὶ ἤμην ἀριάίθας ἱπυ!ρτιαπιτεαάς- 

(τ αὐάὲ ἐσπέϊδοτλτος Εν ληρ εἶιο ἀἠπίη ζυπν.δοβ οὐ [κο- 
ἐῤϊρτα ως, 
ἑ «ιῤά 

βεροτιας ἰοσοπάδηι δὲ του, ποίςεπάδιη:ςοΥ ἀπτοον ἧς μυπι 

τι δἰιυγιηὶ Ροτιῦς ἰᾶς τάτιοπε δὰ 146ὶ ταν 
ἀπάλην ἱππυτατς. Ευΐμο]  νογὸ {πάπα εἰς ̓  40} 

δ᾽ αἰὐὐλι ἡ] ἢ πταυπαιιπ αειηρο Ομτήξος 4} Δοιπὸς ἡ 
"αἰλφίάιι Αὐοιξοὶίν ἰρίογα αν ἐράνους μη πνοντ νηὶ νι- 
εὐὐϊην ται νοῦς ταῖν ἔργιρος αϊλιθ ἐπ άοιι βι ἀιίδη} σι 
{πε ςοπνεπιμἰοάτσηρϑριίτα [61 Ἰοτας οἴωσιις, φιοῖ ἧι ΑΘ μποχ νος. φίοσηαι λάλος ἐς Βυίυς 

ἡἣν ῃς 

γοίς ἀειϑπτίαπὲ Δυδύυς. 1»γ.Ά ἀροιτίας μεν αὐδις ἡ τε 
ἡ βιμά τδιούσαι νέτη αθος αυὰε (ορῖιτν αἰψυοα μοῦ 

4. Εἰυΐριοάιϊ γατὸ 

οι 

οὐἰταιά αυιὶ 1νεα πὶ ποῦ ὃ θα ειμα, 

 τοριποηλις θεῖς πὖ αι, ἰςὰ ἀς [εξ ριαίεειμῃ ἀςςαΐορ ἐ:ἤαιι- 
ἀξίνας νρα εὶς ἐπ ταθυδις {Πρ Ἰδριᾳεὶο ἑπ(ουΐρια, φυα οἴει 
«ἀτεγαγῇ ράττίμην ἱμορ ἐς ἔθη ἀλιηεπίυμει ὅ ΟἿ φν μον ἐν δὸ-" 
ἔνι οἱ. ὃς Εταί λά νεγϑυπν, "η σίονι. ΕἸ αὐςοπ Ἡςεὑταννως 
ηυςαι ἐχροίυλανας ργπιὰ Οοιΐητ 1.42. δὲ ἴα ν]οτία, πος π 
ἰοςο,μ]επάογοιη ἃς πιαις τόμ ἀοοίαν τ: πὶ Μοίς ηυ ἀξ δι 
1,ευϊεῖςο πα ςτοτγριςο γα ῥϑπρννα δὴ Οβεῖδο νοτὸ ὅς 
Εὐυλορ εἶιοο ἡλιηἠζοτιο ἐρισιειαΐς πη, 4 Εμαηίάσον αἶδο χατα» 

φψνυγίω Νοῦι κλίσιν Κα ήςσος ἱαρογαφῆτα, ΕἸ Τστν 81.218 
ιτοἰ5...8.. Ψτίταν δυΐοιῃ Αροιοϊιοτοίροτς ρεαίςητί, ντ δὲ 

ἔπος [χάςεϊς αὖ- 
τοβατίοις ηοὴ οὐνθις οἰ λθαῖ, 

ν Δ αι ενεμην ΒΡΊῬΙΕΜΑ ,ν διοικονία τῷ {Πνάρατος, [4 ἢ 

ὁριπτιηπιῆοι ποῤὸ ἡοἢ πιοττιιμι, ἐς 4 φιναηὴ νςλιι 
Ἔ Ομ μὰ νοι ἐκυϊαιεαιι ἐὸν ἃ ψυίδιις ριχ λα μυί πιπιβρε,ν μεν ἐπῆν Ὅευς οἰἶξεττ Ἄταυς λύςο χρηηιαι 

ἴξὰ ςοπετατδς ροτιδν το εὔγαν. δὲ ἀμεμνι ργστίως ὑϑ νη μὸν 41 τοῦ. υμπὶ ἐμ μὴ ἴῃ ἰὕροποις νοι σα τανα 1 οσα της 
κύπι, άφο αὐλοὶ αἰυά αυληα ἐχιςιηλ 

Ω Ψ 

ιπάιοδίοις ἄοςεῖ 
αὐ ἠαφιτοι φυϊὰ ρροϊμίρςας Γ ους: οὐ ταν} αὐξοῖι ἠ]υά νἱ- 

Χμ ηρα μιοβὸ προ οπιορλτ,ς ἃ ςμίλην δ οι, μοπλ μαι " 

ὑνουίς , ἀςηιρς Ομ εἴδει πποιιίξια, αυὸά τθ λοις 1 
"ον ίσιρεα, ψιῤι τειπροιαγιμ φίας που μη ᾿Δθτι- 
ἀνε. μδηρ 7. αὐτοῖς ἐπ ζυα ἰο τὰ νι ἐμαίοιν ςῃ ες 
: 45, 

Φ΄ ἐς 

“«Ἅ{ν 

, 



, ᾿ 4 

ᾧ δες νὰ ᾿ 
ὍΡΟΣ, ΝΠ ἘΡΙΦΤ ΡΑΆΜ Δι. Ὁ 
Σ οἰκ ςιΐὰ, βηφυὶ ι ἜΡΙΝ ἠφθμμῆι δρρ σεῖς τζυπιεπ- ρλτῖες ἱπτοῖ (ξ ορηπιὸ ςομάτελητ, Νδιη εἰῇ ἴω ἀηιἰεὴ 

- 
, 

ΑὮ ΘΟΚΙΝΤΗ. 11.. τ 
εἰν ἐμβμωΐϑη, ποΐ ἴστμδιὰ τρεξαρμάγα. Εγαίσνν, δεά 4 Λέει, νόμμτα. ΝΟ σΑῖλν δερίμν, ἀὐϑοέσοις. Ἐτδίργως, 

εὐεκαὶ [ων ἀν ἐνηρώϑη » ΝῈ ὅγτ0}4 ετιληῖ νεῖ. 402 ἀς τό (ἡ ̓ Ἀβοιαο πηργορηῴ, ἾΝςηϊιε φξηΐπι νούμψτα νοῦαῖ ἧος 
αἰιθί ἀϊαίπιιϑ. Ὠείπάςε ἤμὰ [επί η τὰ νῇ ὠλά ργοὸ ὅετ νοὶ ἢ ἰοεὺ Αροΐοιις τοζιαἰίφημα:., [τἀ πρεηι οὶ ἐρίλε. ἀξ ρίυτί- 
εἶ αςεἰρίαπηι9,, σρα ρα ἃ Ογδεοὶς στίδιη ἀοτιοαθδυς δὰ νι ἀελιςοῖ ᾿σιςην νὴ τοδιὰ ςοπιςιτὶς γειτυϑίοτεοιριος 

τιπὶ ἃ ἐοπηραζατῖς (ἀριρταπι. [ἃ νειὸ δ δηϊιδάμοτιαι, φοϊοοαι ῥτίπιο ἴοοο 4ιιοά τη αἴτοτο ςοιηρεβλ ον πισηι 
. γίἀεθίτατ ᾿Αρόίτοίι5 ῥεϊπνὴμη, ἐππτιςλὴλ απτθιοῆπ πόας. ὅτο πιςάϊιηι ἰοςυπι τοποῦλτ, τάρηςα ἰὰ ποις ἢ ἔν νοις 

ἁδίδινιοτς: ἀοίη ἄς οὐδαπι Ταωτολογεῖν, φυμαιτάπηςη οἴπποε νὰ Υἱποἵὰ ες φΟἸ]λτίο. : ἰδὲς" 

: Ῥλαρεώοοςτς πιετάμιπὶ γίαΓρ τ. τὰν 4. 

: , ἂν πν κ, , ἢ δε Ε Νίκ βὶ τοϊαίβεμι. τ πσπτ 4 ἐατῆρᾺ ' ᾿ὐσπεας ΠΥ Ξ-Ξ 5: Εἰ ἡδκὶ φίακονία χὴς κατακρίσεως “6“}"»} ΝΥαπι' αὶ πιπἰποτίατα οου-.»,] Νιαη β ποιαιίβημι, Ἔ ἢ : , - 

Ὁ ἀλλὸν σὐξιοσόῦοι ἡ δίακο- ἀοιηπαιίοηί9 βμε  β]ονίοίμων ὀενυμλιονω ἔνια δ γιοινμεὴ αὐακαλνυήϊομϑμον, ὅτι ὧν Χρα--] ἸΝ ετέγὶς ρδδὶ τπαηοῖ ἤθη ἄστεος. |2 μὴ εσβαννονε πρανρνον 

ξανπο Φ ἡ ον ς Ἰτουαασὶϑ ταϊπιπογίιρα " ἰω-1 [ΠΡ πα αὑνβωπῳ, ἐηὴ μ᾿ . ιςᾶυτπι ν εἰδιση ἡ], ᾿ ἀ 5 1 γδοίφεωπν,, φυρννδιην ἐρ 
ἑκα τῆς Φιχρισσῳύης ὧν δόξῃ. Ὁ ΤΡ ΈΣΣΕ του, ΣῊΝ τῷ (ἀταῤγέίται,.. ἘΕ ΠΕῪ ΕΠ Λ ΕΠ τη Οτὶ ͵ 

δ. ἘΠ οα ς ̓ δι᾽ αἰτία αρυπάᾳε αἱουια, γιά... ἰὼ Ἔν. ᾿ νῶν  ΟἸνεο ομδοςίεια. ἡγὴο ἐνφεωαίων. 

ν᾿ ΑΝ Οςςς Καὶ ὃ οὐδὲ δεδέξας αι τὸ δὐδοξα- κ] - Ἐτεπίπι ᾳμοά - ΘΙ οΥ Πολζιτη λο ἽΝ ανπῆ τὶ χίεγ εαίκῃ 
ΟΝ, “ ὦ αὐ} Ἰβητ) ἧς ρἰοτί Πςαῖμπν χυϊάεπι) 4} 4νν94 εἰδνμε ἐν γα 

Ἶ ἐν Ἵ τ ἀΐωμ ἰρὰ υ-}-. αἰδῃας ἐν βάτοι ᾿ ἡ ροε ; μαύξενβνοριενι “ιν 

. τὰ τσ ητῖβ 1ΠΠ05 οἱοτία τείρεδια. ἄδϑι 

ς δὲ γὺ τὸ καταρηρύμδμον Ι ὁ χ» σδξης, ἢ Ναῖι {πὴ 6 οαδηίφητῃ ογαο [ἢ], 2 δὴ φρο ἐὐειμ- 

πολλῷ μᾶλλον τὸ υϑμον οὖν δόξιη. 

Αλλ' ἕως σήμερον, ἡνίκα αὐ αγνῶσκε-}"} 5εἀ4 δά αης νίχις ἴσην ααυτὰ [Ὁ] 5:4 υῆμε ἐν βοάϊεε- 
- - ᾿ ᾿ ἢ 8 . : ἥτε ἀ εν ν 4η Μη» ἰφΩν 

70 Μωσῆς, κάλυμμα δὶ τίω καρόὶ αν ἰερίτος Μοίες »νοϊαπίςπ οΦταϊ ΡΡΡΒΝΥ θέβι ΠῚ] 
αὐ Ικῶται. εογιπῃ ρούμι οἢ,. 4" [ΡΜ ἘΓ ΩΥ τοΥμδ. 

Ἡϊνίκὰ σ᾽ αὐ ἔλιςρέ γι -οὸς Κύριον, τό Ομληάο νοτὸ {εἴε σοημεγῖς- } κκἱ φμημα σμιεην οηυετῇ 
φἴδιαιρόιται τὸ κρλυμββ. τις 214 ἱμὰς »γ ΤΟΙ] συν νε-} Ὁ ζμέννη μά ζλονυλννπο, αι 

ἰχτςη 1 π|4, ͵ 

΄ 

Ἀ ᾿ : ἘΜΕΥ͂ γἰονὶ : 
ἐ' φοτίοἰμτα γπυΐτο πιαρὶς ε πρδε ἀφ ανμνα αρς 

Ν : [ἐνεῖων ὐεΐαπνει. ϊ 
Ἐχοάη 4.4 ᾿ ᾿ σίογιοίαπι Ἰἀ ιοά πλδηοῖ. τία ἐβ.. ΠΝ ἐπηῦω ζῶν “οὗ δὲ πὸ : ν τῆ τον ᾿ ὉΔ 4.14 

αἱ Οἤεπάιε μὰ " ᾿ ; ὃ ᾿ : : Ἢ αὐϑενβοι ἐρὶὶ Οἱ δὲ βύρμος τὸ Πνεύμκᾳ ὅξιν "ὁ τὸ} [᾿οιίπαςδ νετὸ, δ ρίτίεις 9]- " 
ἐπ ες ἢι ΜῈ ἔχοντες οιυΐ τοιαυτίω ἐλπισδα,πολλῃ 2: 3 ἴλαυς 91) εἰυ πο αὶ ἴρεπι ὰὰ [ῥεπν, πὸνὶ «, όμων ν᾽ “΄ "ὐ ϑα  Υ̓ΧΑ͂, ἢ Ιὸ εξ δὲ δαὶ ς ἣν ΤΠ 17.) 1οπνηωε Αὐίεν 5 ἐπὶ 

Με Ἑυκηξε!- «(Ὁ ἥ ΟΝ Ἠμδεαμπλυς, ᾿πλοΐτα ἰὴ Ιοηυςηάο » πρῆβα βάμεϊα υἱα, “πρύμο Κυφλου, κει ἐλόυϑερλα. ς ΟΕ ΝΟΣ δατοπι ὙΡΊΓΙΤΙΣ 116} μων ἐξ : δὲ ἀυίοην ϑριτὶ- 
ἐκ ρικάϊοαι!ο. ποῤῥησιᾳ γρώμαδοι, ΝΝ εὐῤάεηεία νείπνας. | ΠΊΗΥ, . Η Η δ : : ὰ ᾿ Ὠοιυμίηὶ, {ΠΠ|ς ἰρεῖτας, [εῳ9 1 ονπιηι  ὐνὑφτιμα. τὐβῥη εν ἢ 

, ἷἐ δοιία, πέ- υὐκλ , Ω νεῶν ; μεῖς παντς ακέκα υμμδμῳ 3 Νος διιῖς Τὴ λ, Ι : το τὴς " ' 
Ῥεὶπ δο φυὸά Κα τὺ καϑείπερ Μωσῆς ἐγίϑ8 χὺ- ἢ 4 ΙΝες βιω ἤςυς Μοΐος, γπν}}} Εἰ υϑ5 βερ ρ 4 Γῇ ΟἸὭΠΕς ἀοιοέζα, 5! οι υετὺ ονήμεγεμᾳ.- 5 οι νὲ 

ὡ ὙπΠΡΙαΣ ν- ᾿ 
τρίλοίλε οὶ Ἢ δὼ , ΤΩ 
υοὰ Ιεχ οι. λυμμα ὅ)ι ἘΟΙΟΙΣΤΟΥ εὔνσσιι “ος 

ἐροξ τ υῤονν τὸ μὴ ἀτενίσαι του υοὐῦ Τσρανλοὶς το]. 
᾿ ᾿ομεπυπενοην τέλος τῶ καταρηρυιϑρου. . 
τυτίπι θλη- ,Ὁ ., ων , τ τῇ “" 
ἀρ; δυάδπο. ΑΔλ ἐπωρώϑη ταινοημᾳατα αὐφμ. 14 
διθδηάατει,) 

. - ἘΝΩ͂ σορόϑαι “τεἰάηηφη " 

τ ροπορατ νε]δαλο ἐλοί εἰ ίως,} βέβαιο βίαν. νΑβδ υ ῳ 

Ὡς ἀεβρετοπε οουϊος 11) },-] μονάσγεηε δι Πβαεὶ ἐη 
τᾶς ἰς" δὰ βηειινοῖι5 αθο ἃ αιΔ- ] δ [βμεῤ ον εἰμὴ φυρᾷ εφαίρφη 
πἰάιιτι οταῖ. ΟΝ ὃ 

ΣΝ ον Υ͂, δ ΠΣ δεᾷ οὐ ἢ 
ἜΕΘΙ ἩΓΟΠΚΟΘΡΤΟ ᾿Ἰαηὰς οςρα!υογυὴε" τηςη- "ἢ ἐπα ἀν αὶ δ γμα ᾿ 

“μοι ρία ὠς ἄγ γὸ πῆς σήμερον τὸ αὐτὸ χαλυμμᾳ) [τος ἡοτυτι; Ναπὶ νίηυς 44] Φωηενὴν ἰον ἐηβο. 
“« , »Ὕ» ἰῷ " Ω . Ω . “ 

ῥὰν ἜΝ “νὴ Ἐδ} τῇ ὐαγνώσοι τῆς παλαιας δζχϑυκης) ἀἄϊειι ποάοεπιπῃ, ἰπ Ἰεξεοης᾽ φείαπνον ἠὲ ἐμέδιουε ζε- " 
γον ίς ||ς 290, ͵ ’ Ε ὌΝ ΥΝ , 
εἰᾷ νεϊαπιϊπἰ» Μοῖς, φυος ἔαἱς (γ οὐδοίσαι ορίσι εἶταν δὲ ἐπι οὶ Πτλεὶς ποαιίηνν σι, 40} ςρὶς ἔυϊξοτο {πεοκαζεπιυς ροιίυς φυὰπι δΠΠυΠπελιεπυι 
υοά νεΐαλππει. ἀδαεητα Οἰνε ἢ} εοτάα ΠΙαεδιιὶς ὅς δά τλοπιίπ απ ςοιζιετιςητὰν (αδ]άγααι ἐς, να δὺ {πὰ σκείταιίε “εευίίαις ἴα Ἰυκὶς Πρεείδίεα ρες 
Ομ δι ἐρίστυν σἰεζυξηι αἴἴδγαῦυ. ο΄. ᾿ ᾿ “ ὍΝ 

᾿ ΡῚ [ Ἀν Φ 

͵ ᾿Ὶ , , . . ἀν ῳ δώ -. ὶ 

φοσώπτῳ τίω δόξαν Κνρίου κατοήρι-. ᾿Αςὶς ρἰοτίαια ᾿οπιίηί ΟΔ ΠῚ ἧπς. έμτα ξαείε χιοτι άπ! λοππί- ἐμαύρι μον 
ΡΟ Ἢ Ά -, ἢ αἱ ἢ ἴων ἔρες!ο 

φυοά εἰ ἔς ᾿ϊπιρὶ δ Π σι πννίλπιςη ἰδτωςηίυα) δοίετι ἤθη πιοἀὸ ἡοη ρετῆείη αι νι 1,6χ, (δα (οἷς εἰἴδαν τδά ἷς κεβηεέογπιει, νι δι ἱρά ὅμι ἐὐὰ εἰο. 
ας λοίρίεη ἀοτὶς ρϑειϊςὶρε “Δ. ες νἀ ο!εες ἡΠυἤἶταπ ἀϊε  ἤἥευς ἀϊοδηαι ΟΒεϊυς (αἱ, νος οἤίε Ἰοχ πιρη ἀὲ, ἄπειτο ΤΡΙς (οἱυ: οἴει νϑια 1χ, Αυἱοεξι!ά 
αἰνοὶ ἰαεππατννε παι ἔλεος ςατετίς ριαΤάτειεινε φαΐ ἤτους Φρὶείτον Ὁ οππί αἱ ἔλδὶ ρατειςἰρτ, 5εὰ ριορεϊὲ ποεῖν Ρλυ αὶ ἐς Βυβᾳει!) ται στε, γιὲ 

«χριπεςἀςητρυ. δέ (δφυεηείδυν ᾳυει ηυς γιοροῖιο ὧὡϊ (μοεύπαυ ας οοἰ!εβάται ἐχοιηρίο. ' ΐ ' 

“ 
.« 

᾿ -ππ. πτττ ον. 

- ἊΣ ᾿ ͵ 

{ρυὐά,ὅ μιν υἱράτα, Ονονίαν ἀπ ος φυοηας ἔττε ρο- τοίξι σρπίς ἰπ ργοχίπιονογίςυ!ο. δοά δι 7. «ὰ Αοην. κὰρ. 
τοκίξατοιτία, νὰ ὅτι ργὸ σαυία!! ραγοςυ]α ἀεσιριάτυτ. 9τ ἐς ςΟηδιτιοποπὶ ἰλοπτιὶς ΠῸη τομεηογατί ζοιῃρᾶτας ςοηπι- 
τμηι γοτοτιητ 5 γγὺς δὲ Αγλὸς. Γπρτοάϊτυγ λυτοιή Ῥαυΐας. φίο νους νἸπουΐαπι {{υςκ - νί τοριοίο ηΠ}ς ἔχροίαίιας: 
«οἰϊατίοηειι Μοῖϊς οἰπὶ ΟἈζῖο. Μοίες τ μαι νεϊδιῆςη ἃς ̓ ὐχθω μι ΚοπΊ.6. 14. αυὸ ετιαπὶ ρεχείπος 4 ΟἈτλλι 
Ἰαθυὶς φιοὰ {τό τὰς ἀτοσγεῖ, δῦ Ἰρίως τπππηἰςο τι] ἤης γετ- τοῦ! πὶ [ο42.3.16. 581 νος Εὐλυς ντη ἀιςαγίτ,νοσὼ ΠΡΟΤῚ οΥπξιοι, 
᾿ορίεπάο : ΟἸ τετις νοΐδιιςη ἡ 4 (τι, στ γετεξε λοὶς ϑδοἀ φυυπν παι Πρ} τ] τατίοης ἀϊςὶ ρρ[ πνυς' ἃ ΓερΣ πηρε- 
ρει Ὀεὶρεδαπάο,ἑη ελῦη ττδηφίογπτατι Αἰ ος ΠΗ τᾶ- τἰο [᾿ εγατὶ ρος λλπάϊηι ἃ ἐς το ύίζασας Ἀροδοϊως,πέρς 
τοινας. ττλψις “τος ἤθη πιίγαπι οἴϊ οαποειγς, 4υ1}1ΠῚ ποτ ἀε ὠραρυ κι ταν [δι δρισταπι οχ Ευλησο]})} ργαάϊολτίοης, ὯΝ 
τι σαὶ ἰητιςτί, ἃ φαο ν0 ταἰ ταν μος νοίαηις πη, γτ ἐχρο- 1 ἰδεῖς 'ψίτυν ἧος ἰσέο ἀϊείτυν ρείπμις ἐς ϑναάυς τἡ νὶ- 
εἰς Εἰ Ιας φὰρ.34.7. : ; : μιβολιίοπεπι, ἰὰ οἴκ, «οπάντίο 1112 Α]Ἰοταην γον, φυΐδας ἐκ. ᾿ 

ιό δὲ ἐφ ενετι ὑϑηςρήψν Οἷσ τα, φημ βμενόωι, ὅᾳ.- δ επλρτυηι οἱὲ νεἰλπηςη ςογάις ἡ ἰογιστας εἰ πιίγα πῇ ΜᾺ πηίς Γᾶ ὲ 

φοἴφασν, ἱρῆ νι Δοϊίςος Πταξ!τα, Ἐταδη,ς, Οϑισωενβο [νετίε,.. Τα ἔντατις, δι πσαπη {Πυ τοποδτάγυπτ  φιοά νηΐας Ἀοπιηίβ 
(νι παῦαῖ οτίλπι Ο] ἀγοηνοητηως ΕΥτ Αι. ἡἰ σῖμῃ [ταξς]. «Ροζζαῖο ποὐνὶς ἐππιροῆταπι κοχ ποπ ποάδὸ ποῃ αἰϊδυιαθατ, 
Νες ἐπίμ που εἰ μας πυπηςτὶ πλυτδιίο ρεορῖςτ οο]]ςδ!. (κὰ εὐ, αἴτετο υσο ἀσσταυαραι. επίαας Ἰτος Ἰδέ εἰς 
υππὶ ποηγεη, ντ Ματι]ιαὶ ἐαρινετί, 25. δὲ δ ἢ ὀῤνλβ χισάλις Ῥτορίνετα ν Οὐχ ἰδρι δου το ]ετς, ἃς σάτησηηι ἀ.- 
5ι4υππὶ ριαοο ΠΗ͂ςε εἰς τίω Ὑρωδει, φιδίυην ς ν ογία 15, ἐν 20 ἐς: οΥ ΠΠυ πιάτο, οοσ ςοπιιςττοῖς, ἰυςεπν νἱάογς, δι πη Πα 
χη ξάιῆνος αὐτοῖς. Αὐριαβίπαις δὶς ἀμοτίως λυ ταπὶ, δι π΄. οπγηΐα αυῖδιις τίμα 1|ὰ σι γατία [)εὶ ρὸν ΟΝ γήζαπι νι 11- 
ἴολα. τγαξατο ο. εἴτλης δυὴς ἰοοι, ἰητεγργετατας οἰ ἔ3η. ΜΝ 9 11 τπάλδηι ηος τοδίσης λιὶ τηταπ αἱρίςίςῃ - 
τρόψν ἰσουηάα ρετίρηατποίία, ἔγαηβενοιίς μετ οτγλιη, 4υ- ἀλπη]ιςοαν Ευδορ οἰ Πἀοπςὸς. 
να (τ (ςπτςητιδ. δυηΐ 41} Μοίςη τερεδης αν ὦ κνο, ,.,8. Διοεζὰ {αεῖε, αἰακακαχυμιῆνα ὐρρσώπω, ΟΠ Ροτιίς 

επορσ αν. ΜΙΒΙ υἱάστον ἠουιπὴ ποςαλοςη ἀὲ σοηνς ντ 2 ῬΆλ]υν δυς Ὀτσαλες δας ἀπαίμτας οὔνηςς ἰῃ Ποδὶς ργατὶξ 
ἀζατυν ἊΝ δά οπιναπι ςοηπςτία. ἸΝςαας ν τὸ ηςοεἴς υᾶ ἫΝ λδρας ἘΧρ]ϊοανς : δἀςὺ ντ ἷς ρληὲ ( φιοή ἀιαπτ) 
εἶνε ἀνατίις μιἰο]αδογοπιως, ἡ διηζηιοο ἐς ) μι ρος ἐγύςοιν χοῦς δορμῆίς. Ῥυϊπνὰμπι οπνηίμαι ἐφίτων ρταῦα 

ν δικκοοιηπιοάδτιας τορεῖὶ αυλην υδά εἰϊἰη ρτοχίπιο νος οὶ τη ΟἸ το ποδὶς νεϊληιςη ἀίπνῖτ, ἰά οἷς τεηοῦγας 185 
ἐκυϊο, αἰ πίτα πὶ κρ δία αὐ Ὕ᾽, ἰά οἰξ ἐον φογνην, ' θί4ις, ἐπίῃ ἀςπάπῆτᾶς ἍΝ νηάίαις οδίςρτι ἐγάπλις : ἀεϊπάς γοςο- 
ὁζεουττίς ἢς ἔούπιυΐα ἰοφιεηά! : εἰ Π ρς ετίλ ἢ ΟΠ ΠΠ πιὰ 30 ρτίς ἰδπὶ οει πη αὐ ταπτδηι Ἰδὲ πὶ ΤὨΪΝ πιὸ οἱ δητίδιις, (εά ᾿ 
«ἢ, ἀ ἀρρο εν πιπαπι ἐςηϊοπιίδαι φιρηίτ φυσπὶ νείδανση Υἱῖτο οτίαπι ἐἀπὶ ἀρροττητίδις, ΟἸοΓτΓ τοδὶ, Ομηΐδυς: ᾿ 
νη δισγα ἐρὲΐ [γι εά τγδείίτις ροπιυτη άσδαυς δὲν ἱρῆς ἴῃ αυο,ποι σις οἷτηι Δ Μοίε, [τά τλπαηδην ῶ Ἰἰηγρίἀ ι- 
"θη ΜΝ} ἀοιταμβεπάσμν ὅγγὰς λυτούἠηζεῖρτος ρεπάς πᾶς πιο ἔρεουΐο δὲ νογὰ Ῥατείς ἡπασίῃς, ευηὶ δά (ἰυτειη 'η- 

Ἰοοιπι ἐπτετρτοϊάτυγὰς ᾧ (οτίρτῦ, τ Η εύκρ δὲ τι «αἰ ϑερρέφη. ταςάπαγ Νεαυς ψοτὸ ρ]επάοτε ἱδίμε ρεου οἴἶεπάϊ- 
φρλι κύρρον αλριαιμεῖται τὸ .:ἀλυμμᾳ ἐπ᾽ ἀσηῖ, Ὡμυπν ἀνίον αἰἰανν ἸΣ πουγγί ςΟ ΠΕ ΑἸ Πἰρίπνατ, παρ ῖς ἃς τηλϑ ἰδ Ἰὴ ἸΠΠυ 4 ἡπτυΐδη «΄ 

ν μ.«ἀ Γονοίνωνν ερινρενεῖα  ἀἀ ηννένν εἰ ταίαπμη Καυα (ςτίρτην, τος, ἤοποες ἴῃ ἐἈπὶ Ἰρίῶπι ἐπιὰρ πε! τα εβοτηιοπιυς, Ἰᾷ οἱξ 
τὸ τετὲ ρἰαηϊ τ «ἢ, 4 Τοίϊμων, πλειαρεῖται. ]- άπηις δε ρή εἰυς (ρίξη ἀοτίς ραττείρεν, ας ταπαυδην ίδοιη- 
διὰ, ἐοβσιην, σδειαγεσεται νοΐ Ὡυΐαυ Δ) ὍΡΟΝ ἰπφηΐ, ἄατγία φυσίλπι ΜΝ ν ΕΧ ΠΠοτατη τΆ Δἰοτιιπ γοδυτί τ ο- 
ἈΠ ΝῚ νίάστυς Δροιλοίιν κά Ἰνος ἐρίνπι αἰαάεης αιοὰ ἤσχιοης. ηιοὴ ἤψπβῶαε Αροϊϊοῖτν φυνηι ἐπ ιν γυπὶ δΐξης 

᾿ Τλπθπραῖπαῖνι Αιλυιν δ πους ἡ ναϊαςτί} 1..- 40 εἰς «ὐξὰν.λὰ εἰ τ ἃ γίοτνα εν φίονῥ νη; Πἰ ΓΆ ΓΕ πε βἰοτια ἐπι ρᾶτ- 
ἐλίζα ροητίω ἐοπυξτίοης, ημᾶπι ρεβάνοις Ἀ ον ἵν. ν2ς. «εἰς βατίοης ἔλᾶνι δε ἰριὶ ρῳ Ὠεείλγατ τἠΐπ) Δροίζοϊις 
Εἰμοε πηξουλὶς ποπιηϊρᾶν ρτοὺς Εὐδοφ εἶτιπι διηρίςιη. Τυδηρίοτηπατοηὶς " ογαπρποαυς Πὶς ἀρὶτ ἄς ποία νέα. " 
τ ἀἴςσιειο. . “ : ᾿ υἱβειτίοης ἔνε ῥὶ γλάϊοιις ρεγβείεη δα. Μδηληΐ δυτοπλ το 

17 1λοηνέννω νὸν δ᾽ ιμε ἡ ία 4{},,ὲ δι Κύριε ποτινεύμα δ. ἀὉ νπὸ [)εὶ ϑριητι, ἱπτι μας αἰζεηῖς : ποαυ πϑὶ δυὶς- 

Αἰδιτυς διτίοψιὰ νὲπι άθοῖ αἰαφορμκίω ενῖ Ἰπε ξιξον 41 πη Ἀἰς τεἰσιας,, δὺς Πετὶ νας που ρος ρυϊὸς, (οἱ ε- 

ἐς εὸ δρίτνειι ἀνοτὶ σινυν ἀνὰ πιοπνποιας,, ἰπςιαε, ππηίκπο οριβεὶ ἀδιωατνδοὰ πος(νε ἀϊχι)πιηιῇ εἰν δ γα- 
ορβοήίιι εν Ομτηΐους ἀϊςατος οἰἶς δρίπιν ]ς, ἰᾷ ςἢ ἰς δι Πγοπλαὶ ροζι! λεῖοι εοινροῖία εἢ αυΐδυ9 τη αυ απ] - 

«“« 

νν----... 

πο κ νςςΦ. Φίονέοβωονν ν ϑέξα. Νἀϊρατα δι. Εταίπιις δά γεγθυνη, ς ἰ4οὴν Εἰςναῖοῖ ταις ξνόνξε.νΊ4ς Ἀ ὅηι,4.11. 
(ἷΤοτί4. ἘΠ᾿ δυςεῖη Ἠευγαίοα ἐμαἰϊασε πὐλβα ἣν Ρτο δλήϊς-  Ὸτν Μηδ ἐὴ ἰοηνεηάο ενλάφηβία,ν τον παῤῥησίᾳ. νυϊε; - 

ν᾿ ᾧῖίυο νὰ ἰοπὰ, 7.84. ουΐας οηα ρος οτίδῃι [αι εἴτ ἐπι- Δέμίεα βάνελα. Ἐταίπες, δέωμα ἡῤαι. Νεμῖγα ἰητοιῤτον 

Ῥμαίῳ. 41εἰ ιαντῆς δικσιοσιώης. 10 πἰτἸΔΠὶ ΟΠ τπτς}}}- τλτίο(ντ ορίποσ ) ἐςπίαπι Αροϊιοὶὶ ἐχρχείξι, Νεαυε οαἰπ 

, αἰ υϊωμιρντάτίοπο πρπ πιοάὸ ποτ εοπάεπηπαπιυτίς ἀ παῤῥηστᾳ μος ἰπ ἰΙοςο Ἰοφυςηάϊ 
Ἰνθετταζειη, ἔξὰ ἐρεϊιε ργα. 

, ὉΝ Ἐοοζοπάπιαγ. Ζ1τ4406 νδετίοσ εἰ δητὶείειο οἀτίοι!ς ροτίριαἰτατοιη, δὲ ἐργοίανν ες λταῖ : φυληι Οἰκῖο 

᾿ αἰ σε δικαρύσεως αὐ βἰνμέοα παι ΐϑ ἃ τορα Ππστς Ἐν οημάνν Ἰπτογρτοζατατ, Ωμοι! ςηίαι. Μοίδς γπιδτ! οὗ. 
»χ μοιφότζη ποβεαίοειτία ἰῇ ρτίηνθ ροηάξατ, τεδυπχίπάϊολυίς, κάςο νὰ Ἰπήϊηας νία ἐ ποιλβενεη 

ίς το, ἴα ἱπιράνρε, ὃν τούτῳ ταῦ μέρει. Εἴον εἴε αιοὰ ἀϊοίπλις ἀαὶ ποι ροτυσγίης, ( αυμηὶ οος αιλπειίουπαως η]ς νν 
ἰπ γετπαρυϊοίετιμιοης, Εν οεβ εἴς ἀνὰ ν εἶ ον οεβ εμάτοὐε. [ὰ εἴς ἶσον ἤθη ]Ππἴταγος, (οἱ ὀχοαεοατεῖ ὃ Ἐυληρ εἰμι [12 
τείρεϑια (ἀρεμιοηίεπεὶς ἔκ ἀενῖς τπεἰίοτὶς, πο ψιλῇ Μο.- ἃς δὲτ βιομὲ δέ οὐ!ἀςητος ἀςοίαγατ,ν τ ποίξγος οςι]ος ποὴ ῥεῖ» 
ἔς αὐἱπὶ πογίιτῃ Αιοσίς ἴα (οἵδ ναπίμὴ δ ἰδυα!]ς, αμοά ἀϊοὶ ἄείηραι, (ςἀ ςοπιτὰ, τεηείνγας ποίξτας ταάεὶς (υς ἀιίςικίκ 1} 

᾿ αὐίρις δὲλίρολνία ἠοα Ῥοτεί,. ν. Φ{14 ἐ][υρενένοήμε. δὶς οζιδῖι ἁςοίρίταν παῤῥησιᾳ Ματς.8. 28.δ. [ολπ.10.24. 
εν εἰἰϊμν χἰ συνε με ξνοκον τὸς ὅσια μζαγλλούσης δι ῥξης. Ηοο αὐ" 4 μ᾽ μμιμν χχνμέδι, Ν υἱῥρια ἃ Ἐτδίηηις,  ἐδηνων. νῖ ἃ Ὁ" 
ἀϊέυμι εἴξινι Ἐχρ!σατόι ἀᾷ Π|νν6 εἰἴδε ὃν τούτῳ τῇ μόρον ας τας ἱπῖοῦρτεβ ας Ἰσοιπν ῃις ΠΙςχίτ, (ες ρετρεγᾶμι, Νες 
ἐηβαγῖϑ, ἰστο ίωρ ἰδαύπηις ρατεϊουΐαιτι Εχερ εξ σάηλ: αιοά 50 ἐπὶ πὶ εχποχάῖας, ὦ μη εγιιμη (να) ἀξίοις" ΔΡο" 
ἡ] τὶς δ ποτε ποθὴ ἀν διειυ σις, ντ ΟΠ θῈΣν ἅΠ|ν Ἄλοϊας. " 

᾿Βηχυϊτατοῦὶ νἱζαγόπιιν. νυ ρατα ἃς Ἐεδίηιις, Ρυρρίον ἐχέε. . 5. Νεὶ[βυημ]βον ἈΠο[εη 4ηὶ} πηροιεῦα!, καὶ ον κρϑώῷ 
»«ἐοηΐξην ίφνέσ, ἢ 6 νον 18 μὰ ἐμ βάε κεν ἐχριείς. Νέχις ἢ Μυοϑε ἐτίϑει. Πυγίεα εἰ Βοσία ἷ οἰ ρε, ἐκ Ἠεῦτ. ἰδίο- 

φηἰπὶ ἕνεκεν ἰάστῃ ἀροίατδε ἰὸς ἕα ἴσοο αἴψις χώρνν «Ἰἀ τ, τίηπο : γπὰ νεῖδὶ (δ απείοὶ, αἴτογα εεἰδείμ, ἼΩΝ [4{|.} 
χναιίᾳ ίςιι σφε. ν εἶ διὰ ἰά εἰξ, ῥτσρεν, (ςὰ ὠμοά γε] ΩΣ ΖῪΙ Βοξεεπιὸ, ϑωσνν βεωι δήνεα ϑτονὶ ταῖες οἵα αμαῖν οας 
δερίμε μοι Ηςἢεπιξτιιντι Ἰαπὰ εἰογαπτοιπ πιίγου δῦ Ετας. Μοίδενι Ρία] .32.9 ΔΝ ]ρ 6τὰ δὲ Ἐταίπιιι» κὰ νογθυι . δι παν 
σπισπση βυήε απίπιαδυετίθηι δὲς Ἡσγοάοτυ ἰη ΟἿΤο, »4- ὀ βέμε Μοίε βόναδαι, "ἢ ΦΡ εἰαπεευ, κάλυμμα. Ἠος(Ἕαὐρὶς 

., δά ὅδὲν δε Φωμελάεα φυλιάσειν ἀπημανά, εὖ φυλυίορεγτὸς οἴνοκν Μοίξε Εκοὰ, 3.4.3}. εἰς γογθίς, [9 ὈΠΙΝ ἼΔἼΟ ΠνῸ ὍΝ 
᾿φρριδέχμ! τοί ὑπονοζήσειν. 1ὰ εἴξ., 4νοἠ κἀ οὐ νάτην δεν, ὰς ΤΌ 1,28 ὧν [ ναὐεεβαὶ ΔΙοίρε νμβάαδεν μη κην υδυΐμα δ’ ΟΣ 
πυάπειητι ἰὴ ουδοίε ἤτυτη ον γτὺν οὐ ο τῃ μόρειτεξιὰ οβαμάῳ μ"βίε,,.} (4 εἴϊ βηε [εὶς “Μο[ιείοφηεη δὲ ἐμὴν εἰς Γ- 
νοις, ἢ (σπίσν ρέει Ὁ. πλ[θερικοίνιηνα ἰη εοορατθ- [Θεὲ ἀμϑον Όρεν [δείεινο [ϑ δὴν νείμας τ ἰοουπὶ ἐπὶ : 

Χο Ἀήρηφ, Ἀταῦε δὐέοπι Πθορὶμα δὲ οὐίΐςυσίαα τοτὰπι δια ς νοτῆ- ἰάσο οἰταν, αυὸά ἰὴ οππηΐδυς φυός νάϊ ὀχοκιρίαυδυν τάπι 
| «. ουδιην δ Ἰητεύῤργε δι, ῸὉῸΘῸῸ Ὁ νυ ἔς ἤϊς ςοπποτίως. ντ νμδξατυς ποη ροίϊε οὶ δος 
ἘΡΡΎΥΕΣ τ τμρὰν ὑπ κρταργυμῆοιν νὰ ἐξ ταγληνπι [,δχ Δ0}} ἰδοο σοπο τί. ᾿ Φ Με μόνων, φφὶ τὲ μὴ το. 

ἁὐο ταν πὸ ποῖ δά ςερεπιοηίαθμξείπει, ςεαυϊε. Ὑτίμις., οἶδα, Ἠὲ ἐὸ φαοά ρον δος νοίαπιση ὠρεγρικώε ἰητο  ἐρίτας 
εαὐτοῃ ργαομτὶ τορβοτο ψισπίαϊῃ αὐδιε (δβοϊϊοναταν (γ- 535) μερίηάς Ιοηνίτυς Αροίξοίυν, ἃς ἢ ςοηῆ!ε πος Μοῖν ρΆυν 

᾿ Λαο ΗΠ μας ζεθοιτ ἃ οἶψμν. Ψετὺπιίαρτὰ 6- δ Π τιν (τίς ἐοηῇσε εὖ ποὴ αἰϊὰ τατίοιο {86 αἠδιδυϊ 
Πεπόππιν, ἀότοῦι 1 τρο, ἃς ργάνστῖητι ἀο ἀξοαίορο, ἰὴ οἱ. ΤΣ φιιὰπὶ ηυιὸά (ιοἰοί ηρέϊιι Δ ξοταπι ηοη φοίϊεπε [[λεἰὶὶς 
(ς- ἀρεϊρίεπάυαι, ᾿δειειυτι ᾿αϊ ὄθο ᾿οβειη ἐου ἠδογ. {πΠπίποῖςι δε Ποὺ ἱπισγίη αι ἀἀυπιδγαας, ἡ πίηιπν ̓ς 
ποη ἐμ" ςἰτον, [δ εὐσὰὶ ἱρίο Μοίς οἷς πιπιῆτο ἐοπιι- Παηι οἱο οἰ ατίοτεπι επρείμληδλιῃ ποτιειαπι ἀεί μἱατοί- 

ΜΝ 

Ἅ 

-ι ἐϊαπν,δι (οἰάσμν (σατιῖπε ἂς ἂν ἀλτο βπρὴ ἀνεινέξαπι το 49 αυς πολ Βυΐι5 φυΐϊάοηι φοίζαγα πιγοεία ρεποτνλτατθν. 9 4 το  Πἰς νεϊαιεα,, ἐμ κοι ἀϊθυς ἀοἴτεῖς ἀφ ους. ἤσυς εὐϊλα] τοτίς ἰρςου ε( 1 ἴλιποὴ γοια μος ΠΠυ τατίς, ἤθη ἔν "ρίο- Γ 

ἐ γκίρεξει (αὐ ἀϊοῖ γαλοιε, αἰνο το Μοῆς πὐϊπίδοιιο, οὔε 4,44 βινην δίμε, δις εἷς σέλος εὖ χω ταργυμββεῦ, ἐ, 1 πηδὲ γίηυο ἐμὰ ἐχιοιηα, εὸ πον νοιδαῖ, (οἡ βινῖτα, ἥιναπν πιοτὸ ππινὶ «οἰϊασειείδι.) Ομ τ ρ!οπάοτοιη Π υτι ςοπεὶρία- 
αἰροίτα Δι οὐ τον Ναμι μας ἐπρατες ἀδοϊηπιὴι ῖ Μο. μάττεν ἰὴ ποτ) Μοῆς Ρῦὺ 40 ἀἰοίπυ ἴῃ ναοφμα δος ἰοψιδιυτἀομὸς ὶο ϑρίπτυ ἀπὰς νη Βοαιὶ. Ψ 1} {0 δνυφιψυ πον ΠΑ. ᾿ς Πι1 1 ἿΝ ἱρίοια πα εν ἢ αἰ] ςέλοα 

᾿ς πε Μιννὰ νοὶ δ δειροΥ ἐπίπι ίαοι δοιπίπος πιοηφ, ἐνίνε αν ον. 5 βηφον, ἰά εἰξ ἰη ἰκορυπὶ φυῦ ἐδετιδε, ἐφ ἐλάϑορία. Ηἴς φιοάιιε ἀϊολπὶ ἰμ Ἰοξλοτῖν 11: ἐΠετγαι, νπάς εἰν ἴα χ τηβιὰὶ Ἀρρεϊ!απευτ. Μεῖκ.14. ἡιοά. 

δὰ Ἐυδηρεῖμννν ρυδάϊλείοις μορβρηκραταμάι. δ. μος τείρἐεἰεδαε, Πἰεΐν φηίπι κύμῆ εἰς Ο εἰπε, υδαϊνοὶὸ ἰη ἰρία τἴδον 4υϊά ἀν ἐπ πε θτειῃ Ὑςνοῦῖ, ργο ΝΒ Ἰιῶὲ ἰδευμ ὀχρ ςατυγίοΦ. 4 νεῇ "» [δ νενίο ᾿μανμεκρτυδοζοάνοι. 

ἔ ἄϊοο  τοῦεν Ἠθοϊοενί οἱ είυπι Μοίϊε, ἠαστιες ἤξιγατα 4: 1 ερὸ ΝΠ εθδαν Ἀσπιο.ν 4. δι 61.,.6.,, χπα!ὸ νστὸ Πδγ» ταςοτί, ΑἸ μάν, ορίποῦν Λροίϊολις δὴ νοϊαταίπιε γίνη, ΜαΠᾳ. δρεενίαο, πυρτορτδ,αυῦ ποῖ γετθυπι ἀ ϑρεςια τ 

, ριαἀικαἰϊοιὶ ιὲμικ ΜΝ τϑρ κίϊα. υλι οἰ χνατία. μαι κυρὰ Ἰορίξυν ἰη εὐιείρης νυ καῖ [είν ρεοβνεν. “μάτοηες (ἰσλιοηις γπαιθοίαπε εὐατδο 0 δίχιηνονς “νι ἃ δρεουΐο ΓΕ αι γεῖνα! ταχεῖ ηὐὰ πὶ ται μα δια 

Ε {(ἰργ ο νην, δεὰ δέξν, ΝΟ ατα, δὲν χισίαην. Ατήμι δνὰ δόξει 2. Πιηφιθοιθαίμαρηη!, οὐκ ἐπ ἐρυϑη. Ὑυ} 4.4. δὲ ἐῥινβ᾽ (υιμιν το ἄφημε 8 εἴϊξαμρλιοι ες οὐ ψυὸὰ πιειηίηΐϊ ἀε- ἡ {ππιιβοκιίίους «οινυαῦμ ἢ" ῥφινῖο ἐνττων Οδιεοὺπι : 

ΓΕ, ὶ ) Ἰ : ἢ 8 [ν", 
. Σ ; Ν 

» ἢ . ᾿ Ἵ 
, " Α Ἶ ἃ 

. " ἐν 

᾿ . 



' 

ΟΩρ.11}1.194. ἘΡΙ57. 
νοςλερεςιιπι ἈΡοίζο]αις, ΕἸ] γα Ὁ οἱ ἴα σλτης πλη ει λ- 
τι 4Πἰ ποδίφ!η Ἰρῆνε Εὐλαρι] ο ἰροδαηθες ρτοροπίτυγ, 
ὅς Μοιὶ νεΐλῖο σρροπιῖυν. ΑἸιδέ νείτυν ἢᾶς ἤπικυάίης 
μοης ΤΟ οτίπι.1}.1.. (ς 4 ἀπιοτίο ργοτίμε ἤης, {|| σπίαι 
πρρκίαιη ἴ)ςι φιάπι πῆς διαθείηιις ἐοιηράταην ΟΣ Πη βιτυ- 
νῷ Ἰοηξὰ ρετίκξιους; ἀιείς θέ ποη ρίεπὲ [γευπὶ ἰρίωπι, 
ψμ4}ς εἰξ (ςα φιαῖ τη ἔροσιυ ἱμπαϑζιης πὶ εἰὰς. αυαπάλιῃ 

“ 
---.-..»..... ... τι 

ΡῬΑΥΠῚΙ 
«οπίρίςετε. Ηἰς νετὸ ποτίεἰλήι ποβγαπὴ ρον πού εἰς. 
ϑοη Ῥεῖ βάτον ἰς ἃ σιης τοιλιη ςοηἤΔεγλης, ςοηἰξτέῃίιμις 
ταπη Γοβπἰτίοης οα Ποξς,ορροηίξ νςίλτα Μοῆς [κοἰεὶ μη]. 
ΡΙ ΔΙ ππυηὶ ΟἈγΙῚ ἐγεσυ ιν: μά γιγίμιε πισπνίπομηνι, 

ς Ῥερυμ τ αιλάλπη τλίους ἀρρΠοαπάϊπι οϊξ Ἐν εἰν}. 
πϑἰπἩϊτείς, ἀς συ γὰπὶ τ μΠοτί9 ρεαταητὶὰ ἴα Ῥτίπλιε ᾿νῖς - 
4 Ῥαυλι. 

στ  πΠππΠΠ-ιππΦοΦ--“΄-“-ρ-΄-----..ἔ 

Ἂς 

εὐπὶ Μίμηο, νοὶ αἱ Γ᾽ ὠνέφωνν, ἐα πὶ ἱτοιπο στ ἀὐἰυοτίυε 

μιαιείον τοττι ολρ.7. ΟἹ Ποπείμητον Οπες οἰνοῖ μα, να αἰ 
Κα τὸπὶ εἰἴοι, σητει Ἰηδάεϊ πη μυίας ἰςοιΠιΟἰτάτην τ4- 
ἘΠΕ ἴα ὑΐάσπν (ομοἱ "5 νοεὰ Ογ τ}! ἐχρο το, οὐ Βαϊλμδιη 
μηετοξισηῖς, ΦΛΜειύῳ, τεὶ νοήματα, Εμῇ δε χυληλ 
εἰἰλιῃ ἐπιο  ῥγοτΑτί οι "ἘΠῚ 1 ρργονοπάιι (ρει, πινετίῳ 14. 
{[Ν νρε ἰδ] νηβιἀεἰεϑων. δὮΓ ἀσίς ων. δι, νι Δητὸ ΔίχμχηιΣ, ὧν 

Φ 

τὰ φοἰαξορίάπες., ἀμπρίς! τἀτίσης ςχουίλμάνπι τ ηα, 

Αδο 

{κίον μοι ἰμμετρτεῖοηνι τυ να γεθυηῖ οἴπηιᾶ: {Π} ΠΠῈΠςς 

δ . Ωρ 

ΟἈΙΝ ἘΉΗ. 1. τὲ 
κεἰᾳ. αυα ἀοοίαταιίο ππὶ φυοῦϊις πο ἀϊρέιςςδ, δι οὐδοπι 
τοοίάις, νυ δτα, Μ᾿ ον ζμίᾳφαι οι. Ἐταίηχιις, Ν᾿ δἰ μι ο[ϊονει 
"ἰμ. 4 ωβεαῖνο ΠΡ δις. τὸν ρωτισ μεν τὸ διαιγιλίον τῆ ᾿ 

4 δύξιι “ὦ Χριτού, [ἃ εἰν, (ρσπάον ρς ριειιας ας ἐ]ιη τε ρτα- 
ἀιολείννι9 46 ἀπημπτδίων φ]ογία ΟΒει, ἴδω φ]οτίο(ον 
ΟἸ τισι, αἰνας ρτιδά!ςατο εἰς α]στιδίαις οπμοϑ ἰητοῖς. 
ΡΥ σιατίοιεν σόήσπιγοσιάθῃε, δὲ ορείπγὸ φοατεπτευπι ες 
4ι06 [οαμπτὰν ἐς ( γι ἀοπιίηιο. νος], 4. “πγφη χἱ. μὴ ε.-" 

19 μαηφξίη (ρτε: αὐ ἐπιεγργςτατίο ἂθ ΔΠἰς ἤθη ρτοςαὶ ιο- 
: ζόμϑμοι, τίω αυ᾽τίω εἰκόνα ματαμθρφά- 
μοϑα ὅσο δόξης εἰς δόξαν, καϑθτί περ «-} 

Ι ρος ἰπταςῦτος, βονμάμ» οὔ- πὶ οιίδημει ν  ΡῚ 

δπὶ ἐπγχᾶρί ἐπὶ [ΓΔ ἔοι πηαιηιΣ 
: “ον . “ ὁ εἰφνλεκ4:ε ἐμ εἰ ον με ͵ , τ4 6} εχ βἱοτία ἰπ βοσίδιῃ, συ} [4 να ερεύν καμία “τὸ Κυρμον πισύματος. λ οιηΐπρ ϑρίτίιι. ἩΤῊΝ ; Φη)η} δρὴ 

: ςς ᾿Κεφάλαμον οἢ. Οκρ. 1111. σαν. χἴ1π. 
ἱ ͵ 

ἀξωβανεις ΔΛ αὶ τῶτο ἔλοντες τι φύᾳκονίανταυ" 
16 «ιἷτὐὐ «οἰ! ε- τ νκαϑῶὼς ἐληίϑη ᾿ ᾿ ΠᾺ ΡΩΝ 

ἐπ( εὐ ρει» τ 4 ἐδ 

ταἰειιοι.) κού μϑν . : 
ἐπιεριὲ δι ἰπ. : τα 

ἐςιὰ νοκλιο ὅλ ν᾽ ,δικκαι, ἢ ᾿ 

τ ον εἰς. ΑΔΛᾺ ἀπε πὸ μύεαι στὰ κρυῆτα Ὥς 

ἐπε ὡδιηῆδυ (ἡ “ίισης, μὴ «ὅρεπατοίω τες τ πονουρ- 
οὐἶσ} 5 γἀ6. 7 ἥ ὟΝ ᾿ '. κ( Ν 
ὙΝ για, μηδὲ δολρουτες τὸν λόλον τῇ Θεοῦ, 

αλλαὰ τῇ φαψερωσει τῆς ἀληϑαίως σωυ!- 
“, " " ’ 

φοῦντες ἑάυτουὶ χροὸς πῶστιν σιυνεἰδὴσιν 
᾿ αὐδορώστων »κὦ ὠππον τῷ Θεοῦ. 

: Οὐϊεδον Εἰ σὲ χαὶ ἔς: κεκαλυμρᾶμον τὸ οαγ- 
ΠῚ ὀιες ΄ ᾽ἅ -“ » ͵ ᾿ ᾿ βρε ἐῤῥηηανι γέλιον ἡ, ἐν τοῖς Σαυλλυρᾶμοις ὅ61 

Εἰς φυὰπι ρεα- 
ἀϊεδιίοιδ Κοἰ 
εἰς ΠΙυδεςπ- ἢ 

-- Ἀοριετεαι ἼΔΕΙ τοἰηςο "τ [072 μαβοαειιάδε πὶ 
τἰιμῃ ἤὸς Βαδοάπηυς,. ρου τιῤιπνηρλ σον όμως 

πε οτςογάϊα ἀοπατὶ "ἴαπιμο [6- [7 πθεονάλαπε οοβάυμι, ἵμπομ 4,500} ἀεβεμημε:.. σης5 πο [μχηι5. 
δεά Δογεηυπτίδυΐτηι5 Ῥυάςη Ξ 

ἀϊς Ἰανεδτίσ»ποη ςα «αἰ 14 τα- 
τς ἀιθυίδητος, Πὲ 4Ὁ ε΄ (ΑἸ Δητο5 
(ἐγαγφηςιη Ὠ εἰν ἴςά ἀες]αγατίο- 
Ὡς νοτγίται!ς ςοπηρῆςξη ἀλητος πού 
ἱρίοϑβ ἀρυὰ οτπηςπὶ σοηζοί τ! ἢ 
Βοπηϊπυῃ)» ἢ οοπίρεξιυ Ὠεὶ. 

: (δά {! ορειτυαι" εἰλ Ευλη.- 
δεῖ ἠοἰτγυπημίφαυὶ ρογειῃε. 

, 5 εἰ αϑάἀϊξάνηωε οτεμία 
ἀεἀεεονὴν που ἀποδμὶ φηιει 
"5 ἀβηιία,, πεῆμε φἀμὶμ. 
τη. σεν δνην 0 εἰ [τἀ ἐᾳ 
πρδην εβδείοπα ὐενίμαιν, 

«ἀ ογβηεπρ ἐφη τἰοημην 
᾿βοπμημπη κογ 9 [) 60. 

}) φυὺδά β οἰὐαην ορφυβωηῆν 
4“ Εμαη οίνονο ποβνηνν, 
ἐν ἡ ὯΜὴ βΈγεμης εῇ ορε. 

«υἰ ζμιδιῖο νᾶ χα χαλυμ ὑϑρον. ορεστυ εἰἢ. μὰ 

Εν οἷς ὁ Θεὸς τῷ αἱ αἶνος τούτου ἐτύ--ἰ4Ὶ ἼΙη αυϊδυς Ὅειις οι ἔοςυ-} 4] 1» φωίδεμ Γενο ἠίῳ 
εὐ Ἀείρδάει, Φλωσῃ τὰ νοήματα [2] ἐπὶ ςτογ εἰς τὸ μὴ Π᾿εχοσοδυῖτ" Ιηςῆϊο 5, περρε ἐη] {οι ἐκεαοφωϑξ πηδερι να 

ευΐραηι εἴς ἰω.,,.,7...2 ΠΝ ν 5. 25.,,. ἐμὶν μοτίοῖι, αὐ λεῖα «οτος το φωτισμὸν τὰ αν 
αυΐδυς δλίδῃ 74Ὰ Ἢ δ εἰ-- 
ἐπ πνυηἄο ἀο- 2: οὐ ( ξης 15 Χριρου γος ὅφιν ; -ς “ 

δὐἰηληροουΐος ζῴων σῷ Θέεον,. 
φίυ τ. [πεξιολ 

νετὸ δΙ ΜΙ] οανίπαν οἰ αἰ Πππηλπν Βωλπκο}}} Ἰυςςπὶ ἀ τε δειϊς οοἸ16χὶ. (ρεξαπάλιι ρεορφηί,υυαὶ Ομι ἐω5, φασιν γηυπὶ δὲ Ἰλέμε ὁοβιοίςοὶ ἃς νε! ει υ οεύρὲρὶ ροῖι, 

ἡΠιατίο Ἐπαπρε!η ρίοτίς ΘΟ τί- 

ἀεἰωῆν » ὍὯὐ Βοη βμίμω 
ἐΜ. εἰωνέηα!ο Ἀμδηφεὶν 
φίοτῖα Οὐ βι, αν! εἰ πιὰ 
9 Ῥεὶ. 

ἸΒάεἰ θυ, Ὡς ̓ τταϑίοῖ θοὸς 11. 

1, ΄ αμἱ οἵδ ἐπιαρο 1) ς!. 

χάϊολε, ἰς δε ἰθνο νηὸ 

“οὐηπιεη  ὅμε: πο(ηεμρβε: 

αυδὰ Ῥαδίις ρτορίπημίοτὶς ν οί νοήματα αν 3 πὶ {ΠΠ πιε ἐν οἷς 

τοπιοτίοε!ς τατίοινοπι διε, οὐυίιποάι πλα]τὰ 1Π ςοιῃ- 

πιπὶ ἰεβοις Ἰηοίήιητ αἴτια υδά πιδεαί λας, ἰοσο 

γείατιεν αὐνὴῆἶ᾽ πεπηρο Σπτονυωων, ἡποά ἀρὰ εδγαος (π- 

τοἀυπάας, ἐρίμα ληταςςάςην (υδιλιτυςτῖς Κἀν} ἐα ρ]}} 

ὡς φιοίηλην ἐνπυλυιβῥοις γοξατιτ. Ὁ ἐνγαάι 

᾿αὐγάσαι αὐποιζ, 515 ἰεροιά τα ρυτο ροτίυς 4010} αὐτοῖς τοῦ - 

το «αυ,φυδὲ ἔς ἐοπῆτοι (οἴδας νος νεηναπι. Απηδγοίϊπι 

υοηας ἀρρατο ὕς ἸερΉΤο στ ἁϑηοτῖδῖ Εταίπιις, [μὰ Ὠοιη1- 

μμ ἡ ςοπϊανηδης: ττὰ νιάε]ιςοτ Υἵ αὐτοῖς ἃ Ράγῖς ἀπ᾿ 

τεῦοῖς σοπ ττιιάπαγ,, δὲ αὐ μίσαι ν ἀντ βότιυς διαιυγάσοιν ( νι 

Ἰα ψιβινίαηι στήλη Οὐαδον: ςοάϊςιδας ἰςρ κεῖσ) το ϑιωρῇ: 

«4 τοιρίάτυτ. στο ςμέϊη Ῥ επθη βετμίάεαηξ ἰνθνε Ἐμαη- 

4, 

πα .5.....-......---........-.-.- -»....-.τ πέος 

Οὐ φὸ ἑαυτοιὶ κηρύοσομϑν., ἀλλα }" 

ε 
{ΝΕ ἐνγαάιεε οι, 

ο 

ΣΝΝοἢ επίπι ποῇρίος ριχάϊοα- τ 

σράιο νυ] αταν(ἡωπερναῖιο Επαπσείῳ. ; 
4 (μὴ ει ἐπα ξο Δδσ δε ὅδε οἶκον τοῦ Θεοῦ [ἃ εἰξ, 0 αυο (δὶ- 

Ῥίαπν ρεγήριςις, ςοηίριείεπάιιπ ράθος Ὅει8,, γεν, ΤΠ 
τῃοτν...16 ΠΝ ο΄υς ἐανῃ Ὁει ἡμαριποιη παῃς νοζας Ῥλυΐας 
ΟἸναίμιαν, ἀπ φυλαν οἵῆει ἱρίως τοΐροξλι : να Πζοῦ νεγὰ,. 
(ΑἸ οα {Π1 ἀωγν σ διόνυσα ἡὐᾶΣ ποπημ}ν οα νεισηθυς δας 
ἴοζο ἕμι τοῦ ὁ μοφυσίου ἀΠ᾿οτυσταυτ. Οαιοτὶπι Ἰῃ Οὐοιηρ]ὰ- 
τ 0} ζυάιος δὲ μὲς ῥτατεγοα ἀυοῦις δἀδιταγ ἐρβεῖοῦ 
ἀἰοορτουν "ἰ ΕἸὉς ἐμ δε, οτταῖθς ἐχ ΟΟ]οΙΤ ας υδηφυλπι 
τὰ νιάειι μοῖλις ἰὸς μην ΙΌοο τῃνηϊιὸ οὐοίησι, ντ πάν 
φαῖιγ Πειπ ἀμοβη ἔπαρτς παῖ ἱποοπιργοβοπαῖυι- 
ἰσῖπ ἢ ΟἸΜΠΙ τάττει Ευιδηροίιο γοΐμτ οσυις ἰριῖς τοι» 
ἔγιςρ 

---- ο΄. “«-----.-....--....Ὁὔὖὦ] Ὁ Ὁτωὑοὡ -“-«-ΞὋἘὁοασσνο..- 
. 

Νὴ επὐν ΠΣ Σ ; Κραιοιοι ἐχ 
βυαάνεοπνα , [Δ 1ο[ων) πιοι ες πιεῖ 

Χοιςὸν ἰησοιῦ Κύριον " ἑαυτοιὶ δὲ δού- 

χε ὑμδ δζᾳ ἰησοὼ. ὁ 

ΟἿ ὁ Θεὸς ὁ εἰχων ὧν σκότοις φαῖς)“ 

λῴμεψαι » ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡ, ποὺς φωτισ μὲν τῆς γνώσεως τὴς 

»βξ τῇ Θεοῦ ἐν φῳορυσώπῳ [ἡδὺ Χρα- 

φοῦ. . Ε 

'χομδν ὃ τὸν ϑησαυρὸν τῶτον ἐν ὀςρα-} 7 
χίνοις σκαῦ εσιν)ἵνα καὶ ζαῥρθολη τῆς διυυα, 

μέως καὶ τῷ Θεοῦ, καὶ μὴ ὠξ ἡ μδ΄ 
Ἐν παντὶ ϑιλιζόμϑρμοι, ἀλλ᾽ οὐ φερο- ς 

πλι5, ἔς Ομτ ἴσαν Ἰοίυιῃ εἰ 
Ἰ)οιπίπυπι : 05 υῖοι., ἰδγῃο 8 
νείϊγος Ῥιορίογ Τοίμγη. 
᾿Οὐοπιδηὶ Πευϑ5 ἢ φυὶ ἀϊχίς 
νι ὁ τρπερτὶς ἰιχ ὑρ! οεἰοίςετεῖ, 
ἐξ χα (ρἰοάμτε η ςοτγαάϊυς 
τοῦτ, ἡ Ργαὐοπάανη Ἰαςεη) ΠΟ. 
Ἰύπα σίογια οἱ τη βαςίς Ιςίᾳ 
ΟΒΎΜΕΙ, 

“Ἡλθεπιυϑ διε τ οἰλυτυτη 
νας ἴῃ τοἰἴαςεῖς γαίοι]}ς: 5 νι 
ἱνας πυΐυς ροτοπεῖς {υρεγεπλίηζ 
λα {πε Ὁ εἰ ὅς ἤθη εχ ποῦίϑ:. 
θαι "ἴῃ οτῃπίδιβ. ΔἨ]]ο]- 

Ομνιίννμν ἢ οινίβηπι:; ἠρε Δανθ εἰσι ς τῆ ἷ ΡΙοιοπδοα αὐλὸν έινος ὠοῇτοι βὲν ἡμἰάξαν ἀάε. 
εἴων»,  Πιδε, ἄσεςις ὡμοηΐδην Ὁ) εμ! 4υἱ ἀϊ- ςοηβταιδε, [τὰ 

κααὶ ἀειφρεῦτι ἰμι  [δίεμ-. νὰ Γετου ν δὲ " 
ἀε[κενε, φυὶ εἴμ αὴρ μ τον. ΤῊΣ Ἐνῶ 

Α ᾿ τοῦ [ἀνθ νον «ἐ ἐἰωιήγια- ᾿ὐβύαα ἐν 
εἰοηφην [{πὐαπϑδα εἰ ανήβ δεν ϑιοπιοπαις. 
εὐ [οἷά Οὐν} 1εξε. Οδινν, 

Οεμκεῖε οὗ 

ό 

' ἑάϊουϊο φιοὰ 
7] ΗἸ αϑοηνείε ἀνβενὶ εθείαν ἀραιὰ ν]σιοί- 

τιν ἐμ δε βέληνφνενιι 45ε οἴωπάε-. 
ἢ τὰ . [1 0} 

[ιδίδηρέεωι βὲ τἰῤτένε 1λὲ ἐν δευνην; αὶ 

Φ' κου εκ νόδω. εἰδετι) ὑρ!εη- 
ἀοιεᾳυφοίΐεα 

8} Ζποπνπῖϑωρ τὶ δωΐφεἰο- νἱ ἀε! ποτ γον 
πενο ῥ Δι, πεμΣ ε[τὰ πθη 4η- ΟΠ εἰδπε 95 

4[5ερνηάνιο αμην ὑηναςιθειν, τί αὐτίω εἰκόνα. Ν αἸραῖ,, 
φωνάεηο ἐπιαρινεην. ἘΒΡΟ Αἴ! χϑ' αὐ λμ αἰε ὠρρίςτς. Εἰ 

2 Ῥιηάρνν ἰδ! εὗνμ, τὰ κρνηῆὰ τῆς ἀμχιης..14 εἴξ, χυαίζυη- 
4υς ἰατοδτάς ςάρταητ μοηγιηςος αυίδιις {πὰ ργοῦτὰ ὀροτιληι, 

ἀπτοαν ἰχαῖο σὺν μόρφωσις ἔς Ιοςο δά νἀ αυ οί πιὸχ ἐξαυίταν το Υἵ νοχέμεας δι [ταμίαν οπιής ΤῊΣ ν ἃ ψυο ῥβτόου! αὐίι.- 
τειτυϊυσ ον άἀα,, ἐς συλις πὶ σαὶις ἀοιηαμν σοηίαιπιπγαοης, 
νιὰς ἢ] Πρρ.,.21. 4 ζμιη ἃ ἀοποίηο 5 βένιῖω, κριϑοὶσήν ὑπὸ 
Κυρίου Πνόϊμᾳ τοι τοτῇ χαϑακύρ πος ἢν Ἰοςο πὸ ἀξείατας τῦ- 
θαγαῦοηςιι, (οὐ ςοηργυςης δηιν ρίμσιψις λάξο τοὶ νοι: 
᾿οΙὉ, το ἀϊχίπας αἱ 1 Ἰοδιοεὶς νουαῦ σα ὉΝ ἢ {ἕαρ ἢ 
ἀιίνι δ τἰρο ατῆς 1.72. (ΟἷνΥ διιΐςηι πος δάδιήςηι Ῥαυλις 
ἀιχίγηι ραυΐο ἀητὸ νυ} ὰ Δ οινοίην δρισίτω., υτὸ αὖ πνδίματος 
τὸ Κυρόουδις σπῃ Οἰροὰ ομπίῃο εὐ ἐήτι («ἰἰδεπάνν 

τημφνοΪ ἰρἀεοοτας [Διο υγαβ,ἀ οἱμη αἰ ππὸ σοηυδηΐοηῖςς ἧς 
ἡυἱ τλητα; ἀν πἰταιὶς πήπηδοσιμη τελξζλης, (κά ρτομτοῦνος 
Ροτίως Ἀϑημηιθυς. νυ κατα, Οεενίν ἀεάφουνν. 4 ἐνὰ 
“αἰἰάιεαιε,ὼν σαιουρίᾳ ν αν ἀτλ, 1 ἀβιμέω Ἐταῦι εν αβωμμηνΝὶ 
ἄς μυς. Πα ἘΕΩΓΩΝ Ἀ ΣΝ νυ]. ἠσα περι, 
«νοΐ λὰ (ἐπίιιηι ψυτάςπι ἀἴτιπεῖ, « ἀωίξονανθον Ἡ ἴς οπιπὶ ἀσως, 
ἴω νοςαᾶῖ ομηης {114 ἔγανι ἀἰς σους ἦσο νταπτοι αι πῖοι- 
«σς λἀπ]τοτδητ, νὰ Ἰάστι ἀςοίατοι δολοιυότος ἅταυς καπολόζω- 

ἰς ̓  νυ]νῶς μιτοιργςίάτιο ςοημειίίοι, Ὀιχοιαῖ ἀυτοι Ρᾶυ]ὸ 20 τες Πιργὰ,}.17. ταῦ δ οίο ἐραδίωμίεν. 
ἀητα Ποηηην οἰἴς ἠΐυμι δρί τίσιν, φυοά ἀϊέξυιτι οἱ εχ 
δὐἰιοτίο γοίροπάες : φυλοὶ οχροϊειοηοπ ἰξααυητυς εἰίαπὶ 
Ἂς ΒΑΠῚ ἀς ϑρίπτι (ἀπέϊο κά Αὐνρὶιος ἃ ἐροΣι ὅς Ολτγ- 
(οἰζοην. νας ἰοῦ, δὲ νεῖδτος γί ετίῳ; δἀειίῃς Αττίλη ον. 

1. Αἰ ρκαὶ σιν ᾿ψ Εείμον «ἢ Ἐταίηνας, αγάννως «βλιφοὶ 
αἰρυνπάαι καὶ, νι ἀϊχίπνως τ. Οὐτ.7. τῳ. ϑι νἱάστας Εταίηι.ρίο' 
ἐφ Ἰορηῆς ἔπι. 

4. 4" ἡνιδιε ὧν οἷς, νςἷ, ἑμὲν φμο νος οπίτη {{Π| (οἱ! Ρο- 
5.4 διδγγμείητογρτοῦ νοστίὶς (με τος, Βοω 17. ΜΡ Ο [0Ἵ[4ε- 55 εὐης φι" οδίδειαν ἙυΔης οἰ ίατα τοὶϊςίαπς, (δὰ στείλη ηηι- ὮΜ4Η. πλατέα νη 4] "ον 4 μάν ἃ ἀοπνίνολυτα δρένμῳ. Ἐταί, ἀνιὰν [τὰς 
ἡπτογργετατίοιος αὐ [οτς, ποιηρο «1 Τοναίηο 5 ρίνεενι ὃς “ὦ Το 
"δὲ ϑριῆμαπ, ἐα Αυσυβιπο. Ἐξ οἀπὶ ξαυτας (υπΊ 4υαπὶ 
ὁπιρίμπ {πηρ τς ΠπΔὩν ρυζάυι. ᾿ 

ΙΝ. ΟΑΡ. 111|. 30 
τ ΠΡ τΘΩ οοἰξεγικονά αν ἐον [τυ μ [ρπερε, καϑὼς ἐλευδνιν. 

νςτιι Ἰητότρτρς ἰο σις ἤναι φιϑά,, καθ ὃ. γτουπηυς ΔυτεΠ) 
ἰοραοοη λεία ες ἀζοοῤτα ἐοίσετ Ῥαυΐυε ρτατὶς Ἂς αὐ ςτίςοι- 
Πα" Ιλοΐ , πς ς νἱάσατων οἰξεετο,, φυιην θουτῃ ροιίὰν ρτα- 
“ιςε, Νεηὺς [4 νοτὸ ὠνηαχας τίϑυο Ρώμη σνοαεἰγία;, "7 ἰσμίῷ ἀίςιξιγ δαῖαη νὴ τοῦ Τυἀα ρεποιγαίςς, « 

εωΐε, ὁ Θεὸς οὦ αἰῶνος ενύτον. [ἐ οἰζ, [ς οὐ! (ρ νοϊατί Πσο πνδπ- εὐ Εγα πο,  ἀ οὐππο τὰ μος άι τ) Ἀμεἶς ἀϊτο. 
4 δ, ζνεὶ ἡϑρ [ννμῃ νοι ἑικρκούμα, 1( οὔ πγαλις δι εἰδιιξείσα νυν 
1 αὐ Ἐ ἡο ςοἀίηνυ τ θειτιπεῖ ξαίπι Νὸς αὐ δτιρηηδε, νι ἂρ- 
Ράεσε σα νοΠ 6. κἰς νος 18... Υυἱζαῖα, ζεβώννω, [ξηία 
ἐπἰλὲ ἐχρτοιο, Εταίμας, εγενονανον νος ταίδτεης μὰ Μο- 40 
τἷς ςογοπησηίαε, 4 δων πος Πο ἔλα Ἰνατὰ ργδεάνςατος Εὐὰπ 
γο αι πίαμας ςοει ποῖ ἐφρνεϑνόνυσιι. Αἰπιδεοὐϊας ἰεβρ τιον 
“βείκιοιο Ἰλοῖτ ἀηϑδὲ πιοίδο, μὺ ἐμιικεβδάν ἰσῃ ίατιν οι ὦ ἀρρο- 
ἤιὰ, Ὁ εἰς εἶδίι ἐπίνη πυϊμμϊετί) ἔων νιτεαῖςην βασι, αι ἐα 
οὐ ἰρίοιἴζενις νηΐς ἐρέω: ορρυκιά! οὐ οι ςαριοαιι 
ἀἀΔιοηλτ!) αἰ πώγυμι οΣ αὶ ααμιν φαΐ μβ φεαῖ οὐμοχίων, 

τιοταοιίςς σαι θη οἴξεττυς, νεγυπελπησῃ τατ οα ηατί- 
8 ζογτυρηοης Υς ] (οἰλρῦ οἱ οαπι οἷν τδιίθιμ ςοαιυηέμα: 
τυ εἰ [κερ ἐς πάτυ τα νἱοἰλιίοης ἀλπηνᾶπάϊ, νε Αροίϊοϊιε 

““ἄοςει ΑΔ.17. δὶ Ἀοιη,1. δὲ [πὰ πιο ϊμνς. ςοἰαγοει ΠΠιά 
πίφων ἀιιοὐ ἐξαιίταν, Μαΐο τάπιεη {Π|2π| ἐπεετρσειδιίοποπι 
ἴςχυΐ,, νῖ ὦν ες ἰάςαι ναΐοας Ἄταις ὧν ἐκ οἰνοαι ὧν, ἐῃ ἐδ νοτωνν, 
ἔς ὧν, φνοτωπ, δεὰ υρα]υῖς ἀίςετε Αροίποϊος ἔν ἡμίδην υιὰλπι 
ὠμοννν. αὐλῇ δάταῃ ἰη ἐρίϊο ἀἰθΆχοι κι ἧς πιϑηχὶν ἡ]10- 
τυχῃ ρεποιτα ρα ἰη(ἰίςατιντ Ἰοαιίτις Ε πελα αιν οὐἰδιῃ 

εἰς μα 

εἰραγιος δυίμε ίξευι Βοιηιηδε, Ομγξυπι νίττοις ποιλΆ- 
τεν. Νδιη [υὐσοι ριζίεγιίην( ντ οριπος ) ρει πζίι, φυὶ 
οδίδευπι Ευδηβείνιην ἰαυΐϊεδὰ ἈΑΡΝΣἢ τοίρυεθαης. [ο 
αὐές) εξ δέϊδη 4υΐ ἃ όψειδο ἀποίτον ρεέποορα δυΐνε πμιπ 
ἀϊ Πρλη.1}.}:., δὶ 1 4.90. δ ΡΝ δ. γα. νι Ρ' πὲ ̓ νίτεν νεΐοι οι 
πομθα]οε ἴα ἐχρ!σαπάο ᾿ος στο βἀμαείων Μαηίςναον ἄ 
Ατώδηος Δ ογας. Νεχιο εηΐπν ἐα ἰε εἰῆ οὶ ρ, ἢ Ρο" 
ἴοι Ἰνες οἵδε τευεγα αἰνάμειη αἰτόγωπι δι δουμαλείωπι 
[γευ, ψιὰμν εα ἐοὸ υοά ἀἄσνειττε ἀἰοίτιν δ}... Νοα 
οἵν ἐίτυτ φιὸά αἰώνορ τούτον τφίδεατηιι γαὶ κὰ τὸ νοήματι 

(Ν 

“ὠρφύμϑροι" δοτορφύυδροι, ἀλλ᾽ ἐκ ὁξα- 
-πορουμᾶμοι. ' 

πυη4μ πὶ Ρ6. δλι, ' 

-- ὦν... ὖὕὖ}»΄ ὔῤ-- --.-.-.-ὄ .-- -. .... ..... .-..........σἍ 

Ἰνερυρίςοιηυα. Νίαπι {ἰ ἰαοε] «αὐ ρτα διζασικ ἰεἰρίος 
γμιχδιςαιἴεην: ἐπ Οὐ μαἰς (στα μΠ τις ἰρίογυπι τυ 

μπ!τὰς αὐὐρωπάρεσκοι ντ ΕρΡΙν. 6.6. Νοτὸ ρα νι} Οεῖ- 
μην ρεράιςαραις οπιηθτὴ, τὰς ἐλ πο τεουζγςηῖ 

αμην (οχιατς Ν αἰ ζαῖα,Ρ εν’ 1 ο[ὑπν. διὰ 1 κσού, ἡ. κ [εἴῃ ἀς- 
ἰκέῃ! δά δῆς διπδιιοηοπι τ ναὸ νοτυίτο εοάϊςς (ςτίρταιτι 
πμισμπιι διὰ Χρας σ΄, ρὲ ( ̓ νίδξηπν. Αταος δυζοτα ντγ0- 
4ὺς ἰςγίς, 

ταῖν ρισο ἀυθῖο δά Ἰυςὶς οἰξατίοπειη αναγωμκώς, Ὠΐςζεῖς 
ἀὐῖσιι ρτο ἰυθετε, ασοῖρύτον φυϊάς πὶ Η εὐταξοναμ ποτε ίεά 
νιάοτος πάρ παι 4ιιδινάαι εἰπρμαἤη παῦους Ἰνος ἰη ἴοςο 
ἃ ιν ϊπθως.- ᾿ 

να εἴη ψαῖι βαυΐως ν ἐοιάιρες ποίτης (14 ολ εόγαγι αυὶ 
γοριοι σείειν νοι εἰ στον απιας } νῖ οὶ ροίῖςα νοῦς 
ἱπηρεπείγοηνε, Τάοο, Πόπηιπι (δος γοοᾶς Πιςοῦλ ππιιη αἱ, 

Ῥηδιι τα. Ὡς πε ας ἀύτοηι ἀοτι ἰλπὶ μὰς ἃ ςρ. 1.1.4. 

νης υΐα ςοιϊἀετατῖς - «απυΐς οπμμ θα αἰροῦρας ψυςς ὦ 
κοίλη ες] Ῥειμηςις ρΡοϊιτνῖ 1.17.8 ιὃ. (οἱ ῃΟΝ τ 

λα], δι ψαα; ετίαπι πη ηἰετῖνς ριορηὲ ἔπι ἀρρ!ςαρήλι πο 
Ῥλυ!υεὰ (εορμο νἱάξατυν ἀροιλις. 4.414 {βναῤ αινίανω } μ΄ 

4 

ἢιατι, νιοιιη αἶτις ἐαην Ια τ πν Ριαίνολιπος, ἱμιιςοῖτι Διο] 
νοοαῖ ςορποηςίι ρἰοτία [)ο1, ἰά οἵ εἰ βαριά μουὶς 
ἈΔ ςουτεμιρ διαίλμν ς χ Ἀὐἠδίταιν να (ΠΝ μὸν πνμίοιῇ, 
γα δι Ἡμαί, «4 μἱψπμηαφλννν [ιἡενι4 ἴσα ἐαρη δέ σί για 

Βὶ ψμλὶὶ ἰρία (οἰρυψα μοι οἱ εἴδει ΠΠυσλυλαιζα, δοἐ δὲ 
)». Ὁ ᾿ . 

τι) 41 ᾿ποη ςοαγζληιυν ἢα.- 
{πταπλιι5.», ἃζ πο Ρτοτγίμιβ ἤχτε- 
"Ὧϊ15: : ᾿ ὶ 

΄ Ἶ . ἕ Ἵ : ἵ 
(μοι εἴς νεϊυκ τιοἤδες ναίλι(ς ἡ ἰπ αὐὐδυς ἤταν ἤς ρει οὔϊπιπυς ἐπ δίλυτυς, 4 σλυήα αὐΐεί ἤτοι αἰἴδει οὖν σπιδαθας Φχοα! δα πὶ 
μά νεῖν ἀνε παυ!ωυονοί ιν» οοπί οι τος ποθὴ ιυπιδη φὰ ἀϊαιπανςΐίυς ρεαα 

ζυβναηνοτ: ἐβοτιαλων 4 
"οη ἐεβμιῤηνην; 

»γορίον 1 ε[απν, δεν Τασεμ ἀνδν ππης ρίην {πη νο- Φ. ΠΣ πο αἰϊοητίοῦ υἱ ρα Ὡσμὸν ἀοοϊρίνης ρα πιὰ αἰδῇ ἡϊ- ς νορίαν 1 εἴα; ; 4 Ῥ Ρλμις 4 Τλννν αὐἰμπνέννεπνμν ευρηδεήον φίοτία 1.4]. ἀςτιηο ςηίηι ἐϊνὶς εἴτ΄. 
ἱα(ἰτυτοσζνι ἀἰχὶ βάμίομαι ) δι᾽ ἀες!ῃρηάμηι πρηἴγφει 
ΝΟ τεπαπιοοτὶ τη πυς ας [ρἰοπάοτοι : ἃ τες ἱρί οἴςι- " 

30 “τ, ( ἥχυις ρεαεςἀςητά ἃς (κέ ναν ἀξ γος ῃι Ῥαυ]υπὶ 

οὖ ἴλην ποα ἀροτεδιῶ, {γι οἷατα ς 
Ὁ ϑρίωνάμιε ἐῃ εονά έν; ποβει εἰναι εν ὃν τῶς καρδίας νμδϑ. {Π 20 τὰηι. 

{Φ0|Ὲ μοϑηα, οϑὺς φυτισ μὸν πῶς γυόσναιςν δι" εἰ εἴτι ἀὶ [).0 }ι- τὰ ἱπιςτρτεια γί, 

1) ἀιοά εἰν οἰνηις «ὐπὸ ἐνᾶυην Ροῖςε σα αι ς Δςς!- Ἵ τὰ 

Ἀὶς νογθι9 ἐχρίϊςα Ρᾷτίεπι ὡρομοτίενς ρα μοϊξτεπηώη, 
ἱτέσγφις ΜΠ αυδὰ ροίμετατ ἢ ἰρίο εαρ εὶς ἰοιτίοἰαμὰ ριο- 
δατίοπε ἀδίοϊυξα, τγδηῆὶ δι᾽ αἰ ἰοηες ςὰπλ πηπηϊετίο. 
ζοπίμηξιαε βίαιιε μῆς πάϊς μηἰ ποτὶ) ἀϊφανίταις πὶ ἤρῺ τηο- 

ὁ ομὶ ἀϊμίε, ἐ εἰπών. ἰὰ οξ αυἱ (οἷο νεῖδο (κεῖτ. ΑἸΠυά τ ςῚ ἀὸ ποι ἐπιπίποὶ ςὰ δτίαπι νεδιεπισητεγ αμυρ!βρατὶ, ἀν 
[μεΐεν ἃ φοσώπῳ. Δ Δ}12 δὲ διαρυ]εη 9 ἡιαίυης ἱπιεχρτοταιὶ 
Τὴ βεηβνα: ηυοά πιοτὸ ἀρ ουΐς Εγδῆηο, ΑἸΪυάι εοῖα 
Ῥετροτυὸ ἴῃ τοῖο δος (εγηοης ἃ αλυ μρὴ Μοΐε διξίςηι 

εἰ Ποἱ ἐπμαρ ο) ἰςἀ Ὄρεῖ- 

7 ΜΡ εἶωε υὐφενεἷ! ρναβ “αι " Τρεὶ ἔνα κἡὶ ἐφεμζολὺ τε διωάώ. 
μεὼς ὑγρά. 1 εἴς Νὰ εἰυς ἀοηί ἰᾶπὶ ςκίμη" μι ἰϊδητίαηι 
οἰπης ἐμτο  Πραπὶ ἃ Ὅεο πο ἀ ποδία οιαπάτο νυ ζατα,» 
[οὐϊισνεω βε νάνι 1 εἰ, ια!! κὶ ΘΟἸ]οσλιὶ ἢϊτδαξο υπε δι. 

νίψις δὰ 6.1}. πιςουπηζνι ρογο) τε ίτον υϊίανς ΡΓΌΡΙΙ: 45 μιφζοητγα Οτςςοταμι οὐδ μίθ ον ςοάδίςιαι βάδιπ, ἈΠ σψυΐα 
τοῦ ἐδίεπι γος πε, αἰ ποάὺ ὑσορζολνω ἃς εἰρίαν ριο ὑπὲρ- 
χων Πραθά ας ργοπονιϑη κμδδννοβνα, 

8 15 οπνηΐὺτι ἐν παν. } 1εὑ. ΚΠ} [ϑεελοί, 1 ἃς 400 4}}- 
ἱ ἀἰχίήπυε. Ῥοίπινπια σπαιη Πιδαυάίτε,, τόπῳ, ὃι Ῥαξδον 

{ΝοΝ ἐοάνέϊανενν, οὶ εἐνεχερρυνάμοι. Νὰ- 
τησγάτας τάριση ὅς ϑλίψις ἃς τενρχνρία, ἰπτες (ληέλοιυτ κ- 
ταπηλε, Ἀοην 8.1, ἃ ἐπ τὰ 6.4ἴτάψος νος ἸἼυςο ὁ αμε. 
τὐλπάμη αἴ ἀφπ αυδην ααρῳ ἤδη Πρ οὶ ςατὶ (ει ̓ ς 
ἐπ 4ι εἰαρί, ποπ ψῬοβῖιρ, νυ  ζαια, κπν υβίοηνων, δα 
 βρῃεῖρεὶ νά βιονεν. ὅγιμε δι Ατδὺς ριὸ (Ποςαιίφι, 

3 Ν ἀ{μὲεπἰνημε! εδὰ βτοβν θάνοι ἐσνῳ ὑμῳψῳ. ᾿ἀρορίυμ, 

πιηίυπν οΑ18». 
ποὶιοδίαν. 
Ἀείρδάεε Ραι- 
Ἰυτοῖς αυϊάςαι 
ὃ. εοἰ γα 
οείείυοε ίυρς 

πεΠΠπσνα νίγευις ἔν οιον οοΠΠΠ φέρ, ἀπ πηι ]!ςε ταοείαπιτατ ὅς 
πον φος ιν 



01] [1ι|96 
ἐν οὐκ ἐξωνυφύμῆμοι. Τ)ςὲ δία ἀιορυς φειδοῖ! ἀἰχίπιμο ρτὰ 
φαρίτε νιν δὶ οείαη ὀὲςίς Αροίξοϊυε (δ ἐξαπνρνδήναι 5οὰ ἔος 
γελϑιμη ἰδὲ ἀεκενὲ ἐπεε! Πρ οπάμπι εῆ,γι ἀοξξὲ ἐχρίίολι ΒΔ- 
Αια τὰν τοῖς ὅομι κρτ᾿ βπτεμί), ηυσῖ.170. ἘΣ 4υοά αειί- 

μαιηκδα ργαἀὐε δε φιλπεθπι ἱρέας Ῥλμΐμ οο τόροις 
τ ἐδίςατο, Νεηυο ἐπίπι νηφυδηι εἰ πα άἀϊιπι Ὠεὶ 

Βριδτιραθαι 
δογαυΐε,αιαν ἐρίε δοιίϊςἐτς βοῇ ροτι δε. [τάτς ἢ χε πγορ. 
ἴς πορϑυκηάπε Ψ ρ ρεοτίυς που, αἰρονόσινων [μὰ Ν 
βω ἀεβενέπιν Ἐνδί Γ ὁδονανοιν, Α πϑη ἡμβμααῖνας ἡδὲρ 
δον εὐε4:} [μεενιεδόκιοι. ἘσΟ τιϑϊυΐ ἐς Οπιηὶ ἀϊϊιουϊτις 
δοςς Δοσίρετεμίπιάϊαυς ἔα ρατοηοηγδίδηι ΟἸβολπι τε. 
Ρταίοηταισ. 5γἊ08 δὲ Ατάδε ποῦ νπὸ πιοάο ἐβὰ ἀυο ἰηιοιο,ς, 

δι 60 ἐρίο τεπηροῖς οπηίηιν ἡ τπι εἴ γατίοπίδι}}. ρτατδητυγ,ηοῦ νἱάφητιν Οὐαοαθ νοσοῦ (ἀτίς ἐπες Πςχις, ὦ 

αἰωδεύδονι: ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκατωλοι-}᾽ Ῥετγίεαυυκίοηςεπι ρατἰπιυγυίε 9] Ῥεηβφενείονεην ρα. 
ωὡΝ 

᾿ πόμδϑροι καταζαλλόμϑροι,ἀλδν ἐκ πολ. Ἶ ἴδ οὰ ποη ἀείοείπιωτ : " ἀεἰ!ςὶ- νων, βάποη ἀπεϊκημ, 
τ λύρϑμοι" 

τουτοῦϊ ΠΟΙ ΡΟΓ 18: ΜΝ ὶ ἀεη είν, [βγη 
βενπννν: 

ελοξηλεάν: Παύτοιε τίω τίκρρσιν τῷ Κυρίου ιο 6: ὙΡίυἱε " τπλοτε! βςατοηει [10]. βρης πνετειβιαίοιε 
τυρεείαχι ἐεῳ 1 ησοῦ ον τῷῦ σοΐφίατι αὐξαφέροντες,, ἵνα θοιναίηὶ Ιοΐα ἡ ἴῃ φογροτς εἶτ-} ἰγωὼ Οὐνννβὲ μὴ οὔῆρονε ν- 
εἰ ᾿ ( ἂ ΄- μι ΕῚ ͵ 

οἰλιδιοποο. ἄρ αὶ ζωὴν τῷ Ἰησοῦ ἐν τοῦ σούμριτι κὶ μδμ' 
μηοτεὶ ἀυοιὶ 

εὐηξεγςητῖος, ἡ νὰ οστίδτῃ γίτα 1114] [ΠΡὸ τὐγομηβαγριῖον, ον 
[εἴα. ἰῃ φογροῖς ποῖτο τηαμίξς-} [5}}9 Πεῖ πιφηιββειαν 

ἀϊαπα, νίειυ ΦαΡΕρΦΟΘΉ. [λ ἢλι. «ργρογίδην ποβῇτῃ, 
ἐε δυῖεπι δ! : ει ἀόος μὰ 5 ἢ ποις δός , 
εἰιων Ὠεὶ ἐπ Α οἱ ΟΝ μθις οἱ ζῶντες 4 θις ϑιίνατον " ϑΕΏΡοΓ ΟΠ1ΠῚ ᾿ΠΟΣ 61}} ν1.}1-- ὅτι δέθορεν ορ ἢ ποι φιὸ 
σΒιῖο, ἐοαι. δοὐμοη νρ νέῳ; «δα δε μαϑα δ τ ησοιῶ,, ἵνα χαὶ κα τη θδροηοττὶ τά ϊτηι ργόρτοῦ [ς υὴν πον ἦν τ θτιεπ ἐγ καὶ 

οὐπινν τ φϑὴ τῷ ἡησοῦ φανερῳϑῇ ἐν τῇ ϑυντῇ εν. ᾿ 
΄ σοι χὶ Ἡμῶν.".' 

4 Οοποϊαῆο ΤΕ φδωράνω, μὲ: τε ὁ ἐμδρ ϑυώατος ἐν ἡμὶν ἐνερ)εἴ-},, 7 1κάσφυς ποτς αι άςτη ἴῃ πο- 
δὶς αρίο,νίτα νογὸ ἴῃ γοδίϑ. εἰβοίολ: δοῆ “ὦ, ἱ Δα. Δ.,.,Δ. δ 

«ἀίοφεσι, [πὶ {6 Τάμν δὲ ζωὴ “ν υ
μιν. 

πὰ ἰξίτυν δοὲ 

. ΠΒ4ε ἴῃ ςαγής ποίϊχγα τηοσιδ]!. 
(μπι νι εἰἰά νίτα οἴω πιδηϊξεῖα! Δ» ΡΊΡΗΥ “βασι 

νἱ!6 πὸ νεϑηι [εἰ μη, 
(Αγ 88 ον τοοῃ αἰ, 

Ε: ΞΕ . ἢ ἸζΘ δηοτι ἐῃ ποδ οβε-: 
ΤΑΙΗΡ γ Ὁ) ἀνίερον ἐμ το. 
δὲ. 

τοοείονυξ «νὰ πλοιτε δοίτε ν᾿ ααιεναυμπι νἱάς]! οςς Ες οἰςίλταπι πὐῇ δ ἀλτυαν σαι οπιηΐα 118 ρετί ει] (δι ετί λιν δε ρϑεϊεπεῖς ῃοῆες ἐχεπιρί ες 
οπρι βάδ]6: ςοηβεσιευςείσιι 8, 

9 1υ["αἼηοω ἐεζενίηινν, ἐκ ἐγκριχακουπειάνει ΜΡ, Τετεϊνης ἐοητγατία πγοσε βολτίοης ἰαςς ἤϊτατ : Αἰοαυΐπ ἐπα ἰλζοης γὲ 
4υύπιντ Ἑταίηιις τοέξὸ οχρτείπε ργαροητίοησαι ἐν Οςτευὶηι 

᾿ υδὰ Ἰυὴσ αὐϊὶοίτυν ἱπ αἰ συΐδας γεῖοτῖς οἀϊτισαῖς φοά!ο θυ, 
, ΡΝ απο. [τα ποι ἐφοβονάνηνων, ταποινουύ ιν «νὰν ὧν αἰχιιυό- 

τὔνοι ἰὼ ΠΠΠς Οταοὶς στε μηρί αγίδυς ἰπυςηὶ. 
ἄνμτον εἶ βυοϊβονοἰ πίνῃ, κριταζανλόμδυνοι. [ὦ φιδυίδαπι ,δτίηὶε 

ςαξποίςζοεπάυς ποη Αιοτίτ: ἰπχὸ γοχὸ ΗΝ παρα, ψὸ λοι ΐν 
ΩΣ δ πιλξὶς ας πηλρὶϑ ̓  ἐρδεῦνι ν τ Αἰ τταάϊς Αροδοίυν. 
ΜΗ ΐας 11 τείασεςέξιο ἐς αι ἀΐςοπιις ἰη τὰ, νετία 14. ἰἀ τὰ 

{ 1θεγεἰ- 1ο 1ἰροτγατίο ἐσ τος πγοκτίδυς,γτ (ἀργὰ, τοι Οὐλουὶς νελνιρῳ 
Υἱ αι βοαξῖο το Πιρτεπιᾶ ἀεπιυῖη τοίαττε ἐξίοης τ ρετἤδιοι. «οἀϊείδιι ρεαοςάϊς, ΕΖ μννέϊδανοων, (μὲ νον οοηξιννάδονων. αυρὰἠ ἀἀλιταλπιςη ἀς {12 τείατεεξείοπε ποη ἀφ ἰὴ ΒοςἸοςο, Ἰίχιν 

ποπ᾿ εἴϊ ἰῃ Οταοὶς, ἡςο ἰῃ γὙεξιεν εν 1μδτἱπὶς οχοη,- 
Ρ[αιίδυς. ὦ ' . 

ἐφ » Βίνε, πάντοτε. 1ὰ εξ ἐκῴσονε [να σηΐαι ὁρτίπηὰ ςοη- 
᾿πεηίες ρλττίοἰρέμπ) πποιρέρρντον,εὐνεννξονονε:, Νὰ εἰξ, φιοουη- 

τῇ εἰγοιαπηίεγᾶπιυς ποδίίουπι, Ψυ  λτα δα Ἑταίπις, ϑεν- 
δεν, ηυοά ταπηεα το! στ" ροιοξ, χαυπ) ἰξαμλτυτώα. 
᾿ φ Μονεβοαμέονμνν, τίιιὶ νέκρωσιν. δὶς νοσας Ῥαυΐας πρίΐετατὰ 

λ 

ἣν νεηίτηυς ῥάτατληι ποδὶς ἐπι πη ἱπυεηίςητον, φυλῇ ἔλαπάυπι ργοροπὶ, Ῥειτιηοι ἐφιταν ἃ οἷν. ἢ 
᾿ « 

τε Ροτοῖ εχ ἰρίο Αροίθο! ἰσοροινες ςηία) αἰυ ἀ εἰ ΡῬΙΌΡο. 
ἄτυηι εἴξ φυλπν ἀοζετε, ρογροτυός 1]]ἰς πτιιπιηὶς πο τοδὶ 
«Ὑὐ ας Ευληξ εἰν} πιϊημτογίαπι,(οὰ ςοπεγα ἀἐρ, ηἰτατοὴι ως 
ἃς τρις νοτὰ ἀϊιπυπιῖη ΟΠ σηϊο ἀπς τοτὶ πηυηάο δ. 

τυιλῖις γε(ιττσξλῖο, ἤυις κυΐμ ἐρίττιιδῖς ἰηηουατα ἰῃ ποδὶ 
Υἱτα ἀξοίαγατίο, εἰμ ταπης Υἱτῶς ροπιρ]ετηξΩτιιη) δάϊηις 
ἰπ ΟΝ το ἰδτοης ἴῃ ν]τίπηαιη ἡ] ἀϊςπν 4 δδτττ ἡ ἅ0 τ δι : ἢ ΣΉΝ 40: . , ᾿ 

ἡ Ἰλπὶεοπάϊτίρῃφιι βάἀεἰίυπι, ἃς ρεαίεττίπι πϑηήπγοσυαι ᾽ Ὁ ἐρί οείατη σοτροια ἰα δἰ τλπ)ναθίοτρια ππογῖς, τοίιγξοηι, 
( ἀς εὶς εῃίπλ ργορτιὰ δρίτις ) φινὴὶ αινοτίάϊς ( νῖ αἷς Ὀδυϊά) 
οτοϊδαητυτ δ ΘοΠίιηδτίοπεπι λά σπάςσηι ἀϊςας: λἀ Διτύ- 
«ιἰς ἰλοινῥνω [εξ νεὶχίνι Ἰας Υ᾽ ςτιις ἰατεγρτο ) εἰ ΟἸτβὸν 
τασηνε ἀσοίλτεῖος ςαυὰ Ετοντε ἀυδλὴν τπυπήμς {1 ̓ς ἰτα 
ρεείεαινευτ, ταῦτι ετίαπν αυΐὰ 
ἐἀρίἰ ἴμητ ςοη ἔδτπιεε, Οδεεύίαις αὐτο ἱρίς φυσάαπηηιο- 
ἀο ἰὴ ἰἰο πιοῖτε αἰδοίτιν, Απιδτοίϊι ἡγαϊαίς ρον ατοιρτα 
τατί, ποίπρε φυΐὰ ἰπ αἴτετο πισαιδγο ἤς πηθητίο νίτας Οἢτὶ- 
ἢ’. Αὐοκο, ΠΠ δ υ ει ἡ Ῥαυ νοοῖ Δ σάοτς, ἐσήξην 
εἰν οτρο αἰ Τεπῖ: ιν πο ταπιεγε Ῥλυ εὶς νέκρωσιν πγαϊαὶς 

᾿Ιοτίδετε φυλπὶ ϑείνατο. αυοπίδαι οτίαπι Ομ γήξυς ᾿ἷς ςοη- 
᾿ ἀεγαπάσ ποδὲς εἰξ Ὡοη νῖ νΡὶ ἀνθΉϑρι πιοῦτυιςςὰ νὲ ἰης᾽ 
τογειηρυν Ν γᾶ τ ποδὸ ἀϊχί͵ νέκρωσις ἢδς πιοσίεηι πες 
οαάετη ᾿ς κε [δά οοπαϊκίοηεπι ἡ Δαι φυοι! ἀἑδπίε 

. “ποτε ὈΝΠΟΧ ΕΠ, 0 }}6 οτίαπι Αὐΐε ΟΝ ΤΙ αά τεηηρυς: 
ἀεηίφυε ἰὐπηπιαπι ἐπηϑέο Πτατοπι ἀσείηγας, ἤσυς Ῥαυϊυν ἐ- 
ἄςπι νοεαδυϊυῃ νἱτρας Ἀσπ1.4.19,(ς δαγην γῖεγο ἰσῆμεῆς 
δὰ ςοπείρίεπἀμπὶ ρτοτίυε εἰΐοκιο, δι υἱείδιιε οπγαίρειν ἀδι 
Δί εαϊο, ἕως διτεῖι ορροηίξιν νἱτὰ εἰυΐήεπι ΟΝ, ἀφ 
ὅ4 ἀϊοαημν. ρεοχίεπα βηποξδείοης. Βοχτδῆε δος αἰεί. 49 
πγεὴ πόη ἱπερέὲ εἰνχυίο οδίδευλτίς ἰητοῖ ΔΊ δὶ ΠΛΊΌΛ 
ζννδνεῖδ δὲ μονοίνε"»,Ἶνι Ῥία1.)91. ᾿ δ κορόνα, ἃ πᾷ ἴλπι ὙἘΠ ΓΔ ςΟἸ]Ποομτίε, Ν᾽ οτὴ πη ἢος ξοτταίῃε 

3 

(οἱοίϊ..... : 
. ἢ Νι αἱ υἱαίηννε ἡμεῖς οἡ ζβντες [ἃ οἶδ, πος αυὶ νἱιδ τα 
Ρεακάϊτὶ (υπνις, Οὐ ἢ νεγὸ ξάροῃ ιβ, νην υδωῤηνμ ἐς, 
τεοῦνς τορυβηεῖ διτίςαΐις. Ὀςιηάς ( ντ [] υἱάσι }ι- 

ἃς ἀποφος ἴῃ ράτῖς ΟΠ τῖῆο 1: δηὶς οἴει, ἐν κῃ δάσο ρτόρτοι Δἀήΐταπι ραγείς]λπὶ σαι 
ει γδ., ποη (ατὶς ἀρτὰ τορετίκίο ἱμροτίοτῆς (ρητοητίας, [{}- 
4υς τυτίθηι ςοηπίτιο,ἰς ποη ἀρ! ἀς {Π|Δ ζογρο οι γείντο. 
τεΐδιίρης ἀ πηοττιίς, (δὰ ἀξ Ρεγδυγαιίοης ἴῃ τοῖ ριβίευι! 

ὁ- 30 δε ρτὸ (ἢ τήο ρεγίςα! ει, νι ἀἠκηίτατοπη πηϊαἰβεη σπὶχ 
ἱρὰ Ἀΐς φυοαυε ςοπιπιεπάςέ. Πνεάγμε μοβνα βροηεὶ, 
ὧν τῇ ϑέντῃ σοιμαὶ ἐμᾷ. 1 εἰ, ἰπ ξάτης ποτα φυλητιπιδες 
ποτα, πόα διιτεηη 4025 Πγοττα]ἰς οἴξ ἀοίςεις. νοι ἀυ» 
τοπι πιοιῖαίεπι, ΒΟ οὗ ςοηά τ οηεπῃ {Π]1λπὶ οἸηηίΐδιν ἐσ" 
ῬΑυΏΕΠΊ , ἀκ 4ι4 Ἐεῦτ ,.) το ἢ] δτ πιογι βςατίοηςπι τος 

ἰείσῃο ψιᾶπὶ ἀείοτρηδνοτ. 8.9, ὃς το, υιδην οείδπι οὐ οαι- 
δίη ναίξα ες τοίπαοοῖο ςοτροτὰ πρέηγοτυπι Ῥεοι τί τ» 
εἰοης ἐοπηράγαυ τ, υλαυΐε αἰοαυὶ ἀοξειίδα ἡδια ἤϊττοιὶ Εο- 
εἰείμ ἐοιππχιαί5. 

ἐν Πδᾷμε νιον! ον δῆμον διε αὶ δὲ ϑώνατο νὰ οἴ Πισὰς πο 
ππΐηἰ τὶ ποπ' αἰίτον πιοτὸς ἢΠΠ| φυοτί ἀίαπὰ υἱιέπιι αυὲπι" 
νος Υἶξα νἱυὐεῖο, ιιὶ νἱ Δα] ζεῖ ἰῃ νοῆτίβ σεθυς ργοίρεσίς γἱα 

[πρειωι εἴ, 
σώμρη. (Ἰκιοπιοπίδοηιν ςοάοχ ἢῤς ετἰατ παθεῖ ἡμδιῦ, ρον, φιυνδηυν ἤθη πηα]ὰ ςοπυςηίαι (ἀρεηϊοεΐ δηκίενθῆ, Εἰ ρτθ- 

εἴγε μαυὰ (ατὶς (οἷο “Π τὯπ2 δξεγθα κάτπηφυς πιοτάαχ [- γινεῖν {κείν ἰπῖς ἐβρθελοφ χὰ ϑγτῆν δι Αταΐν. 
41 ὐθνν να, ἶνα μὰ ὁ ζωί. νἹἀεδαιιν ροίσετε κετίο οοί - 

ἰφεἰοηΐε νε ροτμ ἰςτίδονετυς ὁ ζνονοίεννε, (4 εἰ οὐνήβεαιο. 
(μὲ Ῥευΐυι πσα πιο ἐχρίειιν ]οσυΐξυν, ςαυΐλπ νἱ Δ εἰ. 

Ρτεμε ο υὶς Ἐρίβοία ςοπινεπίας, φυυτη ἰὴ μας ἤυάυο- 
εἰε υρετίοτία ἀπιαγαοπέλαπι τοπιρεγατα.. αμοὰ οπίιη ἰη τὲ, 
1.5.}1.δ( 11 δὲ Υἱτιολρ. ποπη !}} ΥἹάδτις ει Ἰοφιὲ, ἐὰν 

τεῖ ποπηίηλην ἰρῆυ» οἰξείιι Ισεο, νσ46 δηίπι [κε] ἐς 112 δς {Ἐίπιο δ εὸ ἀξ ἰηάινξσία ἰῃ οχτσθρηδαι ρΑττοαῦ εἰϊς τείφ- 
Ρἰαὐὲ ἀιαίδε εηἰηἠξτοιυπν, βἀαἰίυπι νίμευε πιο βοδείοπί 70 ἔξυπ, ναβανικπι [αἱ πιίηἠξετὶ! ἀἰςηἰτετοπη τίν αὐΐετι εἴει, 
ἐκ ὀϊλπισεῖο σρροδιείαυΐ τ ἰΔαυδίη, νὰ ρεῖ πε!!! πιοῖῖοε 
᾿φαϊδε δὲ ἱπερερι δὶ, μι μιῦτι ἠειίηυο κα πεεῖλπι, [μα ἤϊα- 

δὲ ρα πδδι, τυούκηι ΓΜ οΙηρε ἐκ υἱξα, ἰὰ εἰ δρίητι 

«ἦν δ. ἰὴ ἤἥϊομιπι εἰ κτὴ πνομα! δου 
δι ἰροῖξ, γεν, ΤΊΠ.1.1.. δι ἔγαν ΦΠΏ ΒΝ 

Ν 

λ 

ἴτδουε οἱ» ἐπὶ δείβα) ἐδυΐλαι ηοη (ας ὲ δὐ πε ετίη ἢ Ἰλαὶ 
ἐκοηίαπινυς σαρκρμσμὸνροτίιε πος ἰῃ ἸΙοεου ΜΙΝ πιρίε ρίω 
ἐρὶ οοση ξπτεητία 4 ρετίπὰε ἤρο αφείρλιης δεῖ ἀεί 

ἰαβγηηία νδίρυ - ᾧ ροπιιοάνεηι νε γοΥ θῇ εχ ποίδτα πιοσῖθ νἱμδτίε ὁ 4008 
ίωυ ΠΠο 1. ΟΝΗ ΠΕ ἀμ ἀνοτα ἱ ἀοιπίηστωε ες πε λῃοδοίυν, ἸΝοίξεε ἐβίτυτ εἰξ εἰβιδείο, νείγβ ευϊεπι ἐῇ 

δ ἐχεεὶὲ δ ἢ τφάϊῃ ροβέισυπι πειβιβάγυμ ἐγυδτυν, ανοά ροῖει ὧ.» 
μίωνμ 

᾿βαπον τατον γ}2 (φιηήνο. 

! λ 

, πλρονάσοισοαι γ) ὅζα 
τ 

τσξίεει σαν ὑμὴν. Ἑτδίατυς πος γεΐετε δά τυ δροτιπι δὶ Ο πη" 

᾿ φιῦπι βιςτο ᾿ἰδεγατιν δι νοδ᾽ς τείξίευτυα ἰηροπε 84 θα. δτίαπι Αταθε δὲ δγτοβ ἔμπης ἱπτεγρτοτατὶ, 

». ᾿ : 

"ΑΌ ΘΟΚΙΝΤΗ͂Ι 1. χρῇ 
καδίς γοιΐα τὴν δὲ ἰασὶ αρρὶς (αραγίοτς νετβουϊο,. εἰ Ἐρεϊεῆα εἴϊε ( νὰ ἰτα ἀϊσαπν) νἱιαῖςπι, νε φια ἰἀτδητοσι 
πμῇ ἀήοοτοῖ να φοιοδῇ» ΟἹ ἀρείανεων, 864 πομμάνη! 1}}ιπ| ΟΠ Πὶ νβοτοπι ἤθη οχτίπριαι 

ἐξ φιοὲ ἀἰϊχίὶ ὁ ϑυνίνατοι ἐμῇ ὑὸς ρῶν 4}, 1ἴλ επίπι δῆς [οἷες, δμὶς νέα ἤποπι πηρόοησες, ( 
ποτὶ φιοτίφίαπαπι οἰ μαπάίς δὲ ἐρ9 πλίοἰ τὶς ἐς τος. ἰοιολι. 

-----πππππῆ-πππῇπῇπῇπῇῆΦῇΦ͵ῆπ--.----- --,αἍοοὐὁὦ»Ξ τ-οὌοσρσορ...-Ρ--.ῤῤῤῤ-- 

ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα τῆς πἰ-19} 5. Ἔτ υοπίλπι ΒαΡεπιις' συη- " ἡβκορῥωντθ Ηρ πως τόρ να υδῥον, Β᾽ πίξευσοι, διὸ ἄετι δριγίτυιτι Παεὶ»" [πουπάμηι ὑπαρέ αὐεημε εν ὕω λυλαν σὲ ἡμήρτενιδερῆρ νλδρὴ διϑ φνοὺ ἐαίραμπι εἶδ Οις᾿ ἄαφο λείας ὶ 
«ὦ; ὃς Σ ΠΝ 

»μλουιδν. ἀϊάϊ, ὦ" ἰάεο ἰοψαιυῦως ἔπη: πο 8 [{Φ’ νι ἐνεήένορε, ρέφριεν 

ἡποσ δδ τ ᾿ ατίλι ἰααὐϊπιιτ, ! ; : . εἰδότες ὅτε ὁ ἐγοίρας τὸν Κυΐδιον 16}, ϑεϊεπέες ἔοτς νὰ 4] (α[κῖτα. [1 ΝΣ Ἵ" τῳ “. “ τὸ ἑ ἧμ 
αμῦ, καὶ ἡκᾶς δχᾳ ἰησοῦ ἐγερέι,καὶ πα-Ἶ [υἱὲ Ῥουπλΐπαπ) Ἰείμπι, 05 400--} Ἰπ μι» τ τα πβνρη πον δι ἐμὰν ᾿ ᾿ ᾿ ἢν ΤΣ μεῖναι [οἰκεῖν ἡ ἃς ἢ- Ἰονβίωμεν νοδι την, ὁ 

τὰ γὺ πάντα δὲ ὑμᾶς ἵνα ἥ , φείοις “ φ Νά δας οπληΐλ ΡΓΟΡτοῖ γνΟ8 ᾿ι5] Οἰρηϑα φμέην ργρν 
πλειόνων τω) [βωπε, γε" φτατία 118 ἀπνρ! βοᾶτα, Ἀφ ὑδ χε χέσον “μὲ ἀσὸ ᾿ κἀν ᾿ ᾿ : μἰμος ἐπ συ αγηῦ ἀὀγχιοιρίων ἈΛΉΜΕ; σῃ εἰς τίω δόξαν ΡἰυΠΡυς δτατίαδ ἃ Ξητθυ5 εχ- ] ες “ἐυξι ἐπ χἷο. ως ; ἀπηάεε ἴῃ ρἱοτίδιῃ Ὠ εἰ. τίφνν Γλεΐ. 

τ ον, ἀψος, τον γον τς Ῥγορτεγοδ΄ ποη ἰςρηεἰχίηγι5: σ᾽ Βορέαν φνοά ἡρη ἀεῇ. Διο οὐκ ὦκπχακουμδυ ῬΑᾺΣ, 6. χαῚ 9] τ6 19 [κά ΕΙΤΟΝ. : ᾿Ὲ νδλλι Βοπιὸ οἱ εἶπε: {(ἀ ἰΐεεὶ αι φαΐ [ον ία 
μα 

γε αἰἰοαυΐ ποῦν 
κα σχοιτοῖ ρσπυς ας 

ΡΩΙ τ διο 
8 Τ)εεἰαται ριῶ 
«δὐξηιςξ ξηιδ- 
εἰδην, οἰ ες 
[εἰς εὐπὶ ἔυἱὰ 
(9}164}2 πποιὶ ᾿Ἰᾳύοφυς ογεάϊπλυς, φυιαπιοβτειη ᾿ 1 φοάφ ἰοφοίννωνε Δ Ἐπ 809: 
δι πιοίήο, νῇ 

δ|}Π|ε νέιληι ςὅ- 
Ρδιεπι, (δὰ ἔς 
ΠΟΤ 
εἰς εἰυίάεπε 
να ουπι 11} 
Ρατεῤείρεεαυο 
πίδηι υοά ἃ- 
1||6 εεοδξάυσι 
Ριοϑοόρδης, ἰ-. 
Ῥῆν φυοηυεὶϊ 
Ριϊπιὶ» ετεάδε, 
ἔοις νι εἰ δοι 
νἱ δ. ἱρή οὐπὶ 
εἰεἰα Ομεϊῆο 
{δευξητοῖ, 

ν" ς Ν, , Γ ἱ ͵ , ὲ 

ἐξο ἡμδι, αὐϑρωπος ρθϑι ῬΡθτα 2} Ἰγοίξεν σοτγυπρίτυτεϊπεογηις τα) πβε νοιν οπεμνρὶ- Ὁ ΩΥΣο τῆμα. 
ἀλλ᾽ ὁ ἔσωϑεν αὐαχαινοῦται ἡμέρᾳ χαὶ] | πλεπ΄ γοηουατις ἴη ἀϊος. 
ἡμέρᾳ. 

ΐ ." “4. Φ . " Τὸ ὃ τ ευτίχα ἐλαφρὰν τῆς ϑλί- [17 ἽΝΑ] ο Ργαιογί ες ἰευίτας [17 14 οοῖνν φηρὰ δὴ ρναξ- 
“ψως ἐν καϑ' ὑῳρθολίω εἰς ἰ»- «ΡΠ  ἀτουῖς ποῆτα," ἐχς οἰ !επεορῚ Ὁ 51» τροινεμίδπσιπν ΟΣ ἱεμε ἐγ δωὶ θέον κολδένε, 

ἐμγν 4,408 ἡ ̓  ἐμδν ἐ[} 
γεηθα ων (ε ἀὐε ἐκ ἀΐεῳ», 

ΟΣ πρ μῆεν Α ΤΑΝ , Ἴ 1φχοε]] μεῖς ρἱογί ας ροηάι κεῖ ἦρτα νηϑάμαι ἐμ [δι ίρο,- Ὠλίω ἀιῶμου βάρος δέξης κάτεργα π0 πὶ ΓΟηΠΟΙς 015: ἐμααμνμαρεμ; ὑθσομδ 
ἅται ἡμῖν ᾿ ἐᾷ ἄνω ορεγάϊην βοδ δ: 

Ιεερὶ αἱ εἴωπι » είς φυίφεπι δῆ Εἰ ὀχιδείωε, (εἀ ἱπεετὶυ ρεοῆςεις φῃοιίἀϊε: ὃς αἰ 1 οἵα οπραίδυς πιοὰὶς ἀυκοηπηυς ἔοπι Ἢ δας νίτϊα 
ταῖς, με οοπ πε ϊανα 112 δὲ χεειπὰ εξ οί, ᾿ ᾿ : 

1 Εἰ ἡνοπίδη ναβετενο, Ἰχρέγες δον Ραττί οι] δὲ πος ἰΩ ἴο- ς ζοπιπχοάίο τας εἴξ, ντ νδϊοτυάίῃς,ορίδυς δὲ ἐφτοτίς χουν 
το μοη οἢ αἀπογίαείαα, σε βροτοῖς (ξηυεητίλαι ἡς δ τ.1ἀςο αυΐδυς σοητίηςητιὶν ὃς βογετ. ΑἸτετο, οί δά γίτααι ΖΦ δὲ- 

μαὸ εἐοηἤρη» 
εἶα 'π ἐρῆς ἔρ- 
υξλιυς οἴξη. 
ἀϊς, ἀυοηΐδπιὶ 
νἱδει ας δὰ 
Βεὶ ε]οείαῃα 
δι εεϊεασυσι 
(ἰδὲ «οπι 74. 
τυπὶ (Δυςεπί 
εεἰρί οἰδε τ. 
τὸ Αὐϊεὶς νϑ- 
Ἰυεὶ εὐἰυσηρῃδο 
(υπίπεη αι Ὁ 

(οὔτ πι18 ροτίας ρὲσ ΕῈ, φυὰπι ρεῖ γεν, νοὶ ' ενδν. τιηδῖ δά 4 τα Εἰς ἰης Βοατᾶ, δ ἰῃ ος]ἰς ρετβοϊοη 44 ἐδιςῃά δου 
᾿ Βείπάε ραττιειρίαπι ἔχοντος οοπεῖποῦ ὠπολογμάν, 5.82, της: δὲ οὐ τδητμη φογοίςί τ, φυλητινῃ αἰτοτί 1}}} ἀςττάμι-- 
Ηρϑειθει φμβεο, Ἐταἤη Οδιον θην ἄουνν βαδεα. Φ4ωη. τυτίῃ 41 αἰπλίιπὶ Οὐουραταγ. ΑἸτυ ὰ εἰ ̓ σίτυς πος ἴῃ ἰοοο 
ἔων ϑρίνίμνην βάεὶ,, τὸ αὐτὸ Τνεύμα τῆς πίςεως. 1 εἴ, ἐΔη ἀεπα γο Ἔχτεγπιις ΒοπΊο αυὰτη γότας, φυλπυὶς ἢος φυοα; ἰλεϊς τα - 
βάκαι οχ εἰιίάεπι ϑρίτίτυς αβῆστα δὲ ἄοῃο, “δὶς τη πὶ «ἰδ σεποιδεῖς ςοηυξηίας. δε διὰ ΤΟΡῸ ἀδοιτδηῖ δε ἀν θα πἷς 
ἠνιιηνι ποις δρείτο εχ Ἠοδεαογυηι ςοπίιετιφίης νγ- δίοίευν ἀς Ἡοηλίης εχιεγποιποῦ δα ργαίξητεπι νιϊζάπι, (τὰ 
(φάτ, νι Ε(λ.11.2. { φευνάμην εὐμὲ 4νοἀ [ἐτήρενην εξ, δά εοτρας ἐρίῳ τοΐσσαης. Φ Κομομαινν αν, οὗγωι 14 
ν᾽ ὀγμχαμυάον, Ῥετίηάς ᾿ος λοςρίεπάυπι εἰς ἀεῇ ἀϊχίθίες, οἱξ, ηοιὰς γίτες δοαυϊτίς, ργδαξ σχῤῥοχέπηας ῥί φιο ἤς 
υαδιαδεαιις εὐϊμάσηι δρίτίξμ αι Βάε Ἄταυς ἰς ἐς φῦ (οτΐ, )ς βυΐις νίτς ρχαίεηεὶς νδηίταεινηὰς {πώ ὰ Ργοξμηϊο τῇ πόα 
μυπ εἰ πὸ . ΝΝ (τὶς Ἀρροίιὲ τλιση τεδὲ ἀἰϊδυπι» Αἀϊιεηῆο του τδαυατα 

᾿ς. Ρὲν ᾿εβινενδιὰ Υνσοῦ, ΨΟφ Ατλ,Ομπ ἢ εβινσυ Τησοδ, νγτ͵. ἐοῖς ἀςυΐ νἱτζμεςηι. αυλιὴ οὗ ἐδυίΐατῃ ἀϊχὶς (ιρτὰ ,νοτία τς. 
ἀρνιὰ Αἰπδτούϊυπι δι π νπο Οτᾶςο ἐχεπηρίαγὶ ἰεξίτον, (πὰ πιοτῖςπὶ ἴῃ ποδίϑασοις. Φ ἀ)4:, μέρᾳ καὶ ἡμέρῳ. Ἠεδ. 
τὸρυσ παπτίθοιι5 τεϊιχοῖς ἡπάπιο ςοπίεηία,Ωις Ἰληὲ ροδιιπι Ὁ» Ὀγν᾿οην ἐριν ἽΝ Ὸ Ἦν Ὁ ἀϊε "η ἀλειο, ἘταΓ βοχοίο! ἀϊεελὰ 
εδιῃ ἰδέ οηςείη δἀπλίίτογα, {εἰ [4ε νοδιζμην, χαὶ πα-΄, ἡ εἴς Ὁ) ὈΛΌΓ τ ϑοην ἰαἰφμη. ἢ 

17. Νανν ἐδέρο ῥυδειψὶμνε επί, τὸ γδ παριυτίκμ ἐκαφρὶν. 518 
ται ὶῃ ΟἸ το σοπὶπξεοηςηι . 4υοδ μοη ἐκεῖτεῖιτα- ἀρυὰ δοιοῦδἢ. ναροιυτίκρι ὑδονκὶ, ΜοΦΙΘΟΜΑΝῸΩ ποίνριοι : ὃς Ἀ- 

(νολὰ (οτίπεδιίοα δάυσητα πἀ (ξητεμτίδπι ἤυης πιο. 14 εὐὖνη φνοά ἐμ βιαβμη ̓ ὰ "θα ἀθονν Φ' ἰφὴφ ἐνἐδνἰ Δεἰοοὶα 
᾿: αἰ αεία ἢ 4 φφρίο[ {θιπνα καὶ χώρις πλοονάσασα. [ἃ εἰξ »Ὗῶς , μοβνα. αν σαργαυτίᾳ ἰάειτι ἀξοίάγοι τὴ τὸ δὲ τῷ σείει ,νς 

ον πτὴν ον ον ΣΝ : ξαΐτας Δυΐειη 6ρ- 
πεβείαπι αυσὰ ἐπ πις οἤδιίισν εγν, γἸς πὶ ἰΩ Ὠεὶ ρ]οτίαπι. ργειποπυπι δ ἰρίαπη αυα!ίκαιε πὶ ἤσπ τείξιταν μα !- 
τοὐυπάειρτορτεγεα φυδὰ ἤοα οβο ναὺς βγατίδε ἀραιη εξ ὰ τυπιηῖ πε αἀπιοάυηι οπίρια ὅς δὰ ἔστόπάνιη δὺς τἰεά 
γΟΙ ΟΠΊΠΘΩ ΠᾺ ΘΙ ΤΊ ν ὃς ββίἐτίοδίο Ῥαιτίωρειν δὲ ςοηίο2. εδε Πϊοο ριπίοτίγο οἰδεπάϊε, ἠυτιπὶ ἧς στὰ φυίἄεια νίτα πο- 

εἴοηε, Ἐρο γψετὸ αἰνωιαπάο ρυῖδὰ! Ῥανίαπὶ εἷς ἀρ οτε ἀξ ριυά ΤῊ γἀἰάοπι, τὸ αὐτέων δλιν ὃν ζυδέβνην νοαΐμιν. γυϊμαια,. 

τίη τ αν δὰ ΤΗΝ πλειόνων ηἱωὼ ἄχμιφασίαν ποι; οοἴμαγεῖ κι ὁ τα ἤς ἀίπευτπα. Νάπι πθπὸ ρει πιὶμι τταπῆς Αροβοϊυ α΄ 
πλεονάντισαι , [ξᾷ ςυ ΠῚ «λμασάσν. νετυς τας πὶ ἰρταγρτον νὴ. ΠΟ χο(ιτγοξξίοηςπ ΠΠΠ4πὶ νεγάπζυΐυς ίρο ἀϊείε ἴα ἰδοεαυί. 
ἄκιαν ἤθη ἱπορτὲ Ἰεψ Πογζναὺ χώφις πλεονασυίσα διὰ δΨῥὁ πλειδ- {Εκειίεημν ἐκευϊορμθό ἡ πε ἀπνηοο κρϑ' ὑπεριλω 
νων τῇ χαριφίᾳ «βοωσόσν, ϑις. Νετιίι εὐἰη.» Κ᾽ ἐχναμα αὐωη.. εἱς ὑπερμζολίμ ἠώνιον β ἄφρε δνξνι. ας τα εἰείσας Οταιεα νο- 
ἐφε ΤΡΝΗΑΡ δὴ κα άὐμην ἔξ. οι αὐνηό ει ἐν ρίϑτίανν εἰ, εἷς ὡσερδολύε ἢ αἰβεδτυν ατεγηίταε ἰρ (νε τὰ ἀϊφδηνλαπτεες 
Ἀυγίϊιε αὐτοπὶ το πάδξ αγτίουϊες νἈΓ πλοιένων, νὰ πρτὰ ἀπ- πιάτο παισί ἐεῖογηδ,, νὰ ἀίσυης Ἠςθι ΣΙ ἽΝΌ ΝΘ ["ά 
ποΓΑΝΝ Πα.) 1. 4. 58 αλλ αναξίε διτί[ετὶς υοὰ ἰοβεγαηι }᾽ νοορά ἡσρωά ἢ Ροιοίξ ταπνεη αἰ τογιηι κρϑ' ϑνερξελίμ γς τὴ κά 
δνπις δι Αταδν, Αἱ (οὐ ς δ αἰΐομιις Οτα τὶ τοιἸηιοῦ!ο θη: τὸ παρευπ χρι αυὐδυίἀ ἃ Οταοὶν ἐοή ἶτ Πᾶς ἰορῇ ἀϊηκιεα- 
βιπιατοῖας πεηήρα, ἤν ηἶι χάψτος πλεινασεόσης δοιὰ ΥᾺ πλφιόνων τυ ,ντ ἤσαισαι ροΙΠε πτειρτεταν, Γοένὰς ὁνέν ἝἰΜιδοηὰ 
ἡ ἀχαμεία αδμυσ σον εἰς ἦα! δίδω ὦ Θιού, νι αὐ ωνίφη!ν σναμ 4, ποβνα [ωρνᾳ μνοάνννε πιονββη! δα [αρ γα κεϑή δὶ φανῇ μονάιμ γε. 
τιάυκέε! μεν γρμί ἐσ δὴ εἰν ανὼνο αὐ. “«ἀ [λει χίονίανν. νυ. δυβνν κορ έν ἐν [υϑἰννίιαι4. Ἀταίῃη, ΜΠ ρὲ Ὡρ νοέων. 

14. Νὸν βεναξεμδομ δι ἀιεμιεὐμῳ,, νεὶ [ργειμν νον ιφάϊψιιμ.40. ᾧ Ῥρμέρε ἌΥΘΝΣ ες τλκίο ορἢ] δἐΐσηνε γέ {::- 
Βὲ επίπι Οὐβεῖθ πρὸς ἀ νρῖθο χέζν ουἱ ροῦ ἐξ παμίερι ἐυς» υἱ Αἰοτία δίξατογ που φυα τ πιο εἴδα, [δά ὶ ςφῃεταν Ὁ ἀινῷ 
Ῥίϊοτ ρεάδιν γεξετετ νι π ἐωνανὰ ἤε ἐΠυὰ φυσά ΟΠ τὲ ἀϊ- ωο νεϊυεὶ ρρπάοτε ἰσ σισγηυπι πῃ ες ριοῖλ. θςβ . ὃς 
ΤΙΠΙΝ ἐλονεβαίοιΦ Ὁ Κνένηνε, ὁ ἐξ. δ τυραυϑ σῆς βοήν δ βρ ρει ἐπεογργειαγί, ὠρϑίνημν ενεθθρημδ 
Βοιπίποπτ ὀρσηον [ῃ νη δὲ δοιύίϑηι (ρίσέτο οσπβάενανθ, κίονία οδμόμῥανλλενν, ἤσυς βόψι νλούτεν ἀίσιος Οτρεί ἐσ ζῃ» 
περ θὲ ἀπ πιά, ἐεὰ ἀυρ! είε νιτα; ταροόλη ἠϊωςείθ 1 Ὑ πο... σιηἷε δὲ Δοραπμι δεὶα ορίϊνμε: δι ΝΊ ἡ ίμς δοπιπφή Ῥίτειω 
ψιοὐ κὐ κυ ϊαντοστεπα νὰς νἤμη,υ α ὧδ ὁδυδαίξολώνιν ὀὶ αιοτίείε ξγλυκρν Δ εἰςτδίς δι βαρεξαμῥά εἶδ τανε μβοῖω 



Ωρ. 98 ἘΡΙ5Τ. ΡΑΥ͂ΨΙ ᾿ νι ΟΟΚΊΙΝΤΗ, [{{ 
ἀἰενηευν ἰπδαὶ το. το. Νοτανάαν ἔμπὶ δυτοῖῃ οἰοραπε!- ὀΦΟυηβείε, κατ ργάζεται, Ἐταίπιας, τὶν. ὙΙΣλια, Ορρναιμη, ἘΠ Ὶ ἐπ λει γεν ε Σ : τις τ ἰοὺ 

τοὶ δριϊιμοίξε, 8. φιουῖς ετίλιη Ἰδεαιοίπιοης ποι ἱπάϊ- μοὰ νοεθιμη ἀγτρίνιης 5ορ τα νι με; ξένου "ἡ τῆτο, Θεὸς ν»ο δὲ δοιὰ ἡμὴν ἴον ἀῤῥα- μος ἰρίμμν το ἀϊάϊε νι φτἰλη δος ἧι, ει φυίάε: 

φπα, πᾶπὶ τῷ ποιραυήίμ. ὁρρους τὸ καθ΄. ὑσερζολίω ἀἰώνιον, {πα  Πίαπτὸ φυσπι ἀιπταχς ἀβαϊβοοτυτ αν ἰείηςτο κὰ ρ].. ὕψεια τὸ πσνόκριτος. ᾿ς 1 {4σἀἰτηοθις " ἀγηιαρορςι ϑρί- | 4 νυ βῆζρνων δρίνεωο, 

τὰ ἐλαφμᾷ ορρόμις τὸ βάρε ν τῷ ϑλδν ορρόπίτ ἴω δόξαν. 
ν, 

' ' ; ᾿ : τις, 

ςἰς οὐἰάπν πος τοῖς βλυπουΐδοις ἐοηξειτ τὰ μὴ βκοπεμήνα, δι, 5 τος φίοτία, Ἰοηξὰ ΑἸίτες Ἰοφυύίτυς ἡάώτι βαμίας Ἀ οὴν κα 
; ι -. 

τἰδιη ρετμοηίδιμ, Νλην ἢ ἐς ἐ0 ἀβλτοτ {γεν ἡνοί 4. 
νῶν τ΄ .-.“ῃ ν γ ΔΓ 

οὐπη τοῖς πρρσηρίφρες ζοπηράταῦ ταὶ ἀἠώνια. ᾿ δι 8.18. Θαρροαντς ον ΠΡ, Καὶ εἰδότες 916} ,ι΄Τοη βάςητς ἰρίτυν απέτηο {--| 6] πνάρρν ἐκΐνων [ηρεν, 

---. ᾿ ---- ----- οὃρἐἐ[ἐ ἐπ αὐδυμρώυτες ὧν ταῖσω κατι γε δὴ - 1 [πλεῖ [ἐπυρεγγᾷς ἐλ νο σ΄ ἀυτη} 95  ενίον διοπίάπν ἀτήτν αὶ οποι4 ιο 

Μὴ ὁποίου τῶν ὝΣΟΙ τὰ βλεπόμι- ι Νοη [ρεξάριις ποῦ 5 σλαυσ (β ΠΟΥ͂Ν οὐ μὸν στὸ τῷ Κυρλου" ᾿Δάοπηις ζοΓρογς γΡεέρῖς καὃ- ἀμηνῃ ἠ ερ ἐν το ἄγου σἜχριό 

γα ,ἀλλιὰ τοὶ μὴ βλυπόμδμα" τὰ γ»ὺ βλε- νι ΠὈ 1 ἔμπῖ. [ε4 εα χα {πῃ ποὺ μ 4μ4 υἱήδι ᾿ ' εἴς ἃ Ἰδοπιίηο: ἐάν ἰδηνόψείνειΣ 

ἢ ον, ΤΠ δος οἢ ἐπι πὲ} 1. πάπαν ας ν Π}1ἃ "95 υἱδξιων 4να εηϊπι (Διαὶ πίςεως γὸ ἰραπατῶμδμ, οὐ Φζὲ] ]. ΤῊΝ 

πόρϑρα ποὐσκχαιοα "τὼ δὲ μὴ βλεπόμα- ᾳ (ἀπιοιῶρογαγία [μητ: χῖ αι μϊ νὐρυήν, ρον μι ἐδιις ) ἡδιν, ᾿ 7 (ες βάεπι ΟὨΪΠΊ Δι δυϊάϊηως (Ρεν βάονν εηΐπη ἅπ|- κἰφὶ οὐ δα μα 

ἡμὰ; ΡΨ πὶ Ἐπαδρ κ Ἀεοκήα, εἰμι τα νέονμα, ; πε ν Ἔ. . ς | ΠΟΠ ΡΟΓ αἰρεέζυη!") “ΠΡ πϑὴ ῥεν [γες λον δον εἶξε 

᾿ ἣν ᾿ Θαρῥουμὴν σὲ, κα. δ δοκοῦ μῶν (δλ- 4} ᾿Οὐπἤάρςηϊο δυϊοπὶ 1ῃ9 ΗΜ 4:2,8- Δὐυςπαρασαμ- 

᾿ Κφφαλα)ον ὁ. σαν. ν. σαν . γον ὀκδὴ μῆσωι ξ τῷ σώ Ἐ ΡΡΕ ἃ ΑΓ ν ' “ἢ τᾶς Ἶ «Ἱνάρμνε βομεην κνδο- ἀΐα Βῆο νοεία- 

᾿ Ὗ .Ν μν οὗ Ἰ ΠΣ: χΧ “0: ὃς ᾿ : ΝΝ : τὐωιε νὸν ὑϑώ " ᾿ὐνόίς , Αα τος, 10 τη μ55 ὅν θτδῖιῈ}5 εξ ποθ ῖβὶ [ πάὴν υοίζησεσην δαϑεπενε ἠνναΝ ςοηξλη- 

ΠΟ ἐΑρε σ' ᾿ς κίον σαῖς μοῖρ, ᾿ λλ μα άμσαες μῦσαιι φεϑετὸν Κύριον. υδοῆεροιϊὰε οχ τογροτς,δε δ - 1 ἰπερηραιρτικανλσρο δτσαν ατλ  ς 
6 Δεάριδ οὐ" ͵ τὶς υι5 ἀοτηυ5 ποΐϊτα : . ἐλ: Ἐξ Εἰς ἀρυὰ οιπιπιπ). τε) Οὐ μιαίεπεει εἴς κἀ πἴαν οὔ Ὀσπιι. 

«δίϊοιις εχ οὖ: 

ν » , ν᾿ δύ “αλυ- 
οἰκία 18 σκ ἕω ο μίᾳαλυ | βεα Βαϊφε να άμομῃ 4 

Διὸ καὶ φιλοτιμούμεϑα ν εἴτε ἐνδὰ-}ν 

τἰϑῇτωαν ἀσην οἰ ἐδ ἐνν ιν αὐεγϑάενὶι Ἐν ρυτο δος σχρ! ἰςλη φᾷ 

ρεν Ἀγρα αν ςαιουια ποῦ! λπαὐσταιίπνος Αξξις 10, δὲ Δ" δὶ 

ἡμπραις, ὦμοϊ δυτοαὶ Τ᾽ ςεκοηλιη Ἀἰς ἀϊείειιτ, ΟὐΥρ, λᾶς |ς 1 

Γεσηπῃς ἐείκιςξητε διοδᾶδο λόγῳ 117 εἰοβ λητογ νόςζαι!ῖ 

σαιφρὸν κρὶ δόον οἰκίδιον. ἰά εἰἘ ραττοπι δὲ ἀπέ μεῖναι ἀοπιιη- 
εὐ]λπὶ υδηυρ πος οαϊίλιπ πες τοπιείμπν 
τὸ τα φηϊάρη ρίμπι ητο την. 

αὐτι, “Ὶ Ὲ 

5. ἵν δος μινηϊ ἤν νκρὶ γὸ ὦ τούσῳ, πειηρς ὀπίω ει, εαδετηθονῖο. 10 ἀπνιν ἐφ᾽ ἃ υἱλοιῷ ἐκδ ύσαϑαι Ἐγαίπνιο, νομεγεμὸ δ κρίνην 

Ψεῖ Δα ἐρνεεινὶ Αἔτλα τᾷ. δ υοά ἐ αἰο ἐβιτὸ ἐξ οὐρα. 
νοδ, [ὰ ἐδ οὐ ξῆεν αἰοτία αἰρλίνιαι δι ἀρδιρσίᾳ, πη ἄυτοιη 
ἐιδβαπρῖ, δὲ βκραίιπιω εαρίονὲ Οοτκὶ ἔφ ϑωρενίν- 

ἐνί “Νοῦεπι νοςάς ἱπιππογιλι λτὶς ᾿ξ ἰοτίδιπ 
εὐϑὰὶ ψεῖδς οὐτορεῖυν ετίληι ποίπιιπὶ τοτρυνξίς ΤΩΝ 

{επρτυπιίπυς πὶ ἴῃ ΟἸατοπιοῆτᾶπο εοάιϊεν. γε χο δι ίτω» 
τοηξία, ἀεἰττις άϊπι εἴϊς ταροτηαουϊαην πιοτῖς μά πλιλ- 
τλοὴ ν Ποὺ Ῥοτοατειπιὸ νὰ σου ρου δέ ταῖς βέροιιὶ, ττῇι- 
κυάταν ποδὶς πητ)οεταϊίταιε ἱπάνιεπάν). Ὁ 

ήἠ Αἰεηδην  χαὶ γάρ. Οἱ λῖ., Δ᾽ ̓πν εσν ἀσρτανλῃ εἴμπὶ 
(κητεητία, ζω νὶ [ὠγιων, εἱ ὄντος [ὦ οἷ αι (αχηιν. Ρο- 
εἴτις σπΐπε ἀγεϊσιιλις αρτεολογικας, {10 4μ0 πθη ἐυϑηθῈ, 

ἐπεὶ (εοία ςεττὰ ἀρπιγάο, δηι εξίαπιῇ ἰοξας νὲ ἐτουάϊε ἔῖο 
δεηέμο, ὑπειδὲ οὐ ϑέλομᾷν δα ὑσνωθες γετῖς τας π τεληίροπεπάὰ 
πεξδης ράτιιοιλα, γε ρεττίηεας δὰ ἐκϑώσικϑαι, νἱ εἰ ἰρίὰ 
{εηϊεητία ρυῖο ἔατίο ἡίχυεῖς. ϑ8ε4 ριοξξδιὸ ἡνρηαα 
εἰ ἐφ δ, νὰ (οτίρευται ἐπυξοιπαῖν ἰωπηπιο σφηίσρίυ Ἰη οπι" 

ς ἰοττὶ δ εγδήφι}ῖο δοῖπιρ ρογο  ΠμΑτΙΟΟΙῺ ἬΝ 

ἀνίαν, Κ᾽ ὑϑην ον υοἰφηεαιεπι αὐ φημ, 

{ Ροεἶν! γ μόνλον. Ῥοτίας,ντἀεἰίσος φιὰπι ἀναιτίως ἃ Ῥόοημ- 50 μεςτος ΚΑΊ. ΝΝος οπὶ 

δοθεῖς : , Σ ἃ 

4 ,δε[εδεοτρονο, Φ’ 4«ἀ Τοοπήηννι τς βαδλιαεωνη ,ὐμδυμῆσι ἐκ 

ὦ τμᾳανε. κρὶ ἐδημᾶσαι φοῤε τὸν Κύρμον. Η!ϊς νετό ἰναιοῖ μῸ ἢ 

ποιὰ εα ἰξητεητα ἐρία, δά ςτίαπιξα ἀεμετία «οι βειξιᾷβ, ἀμιοά νι πιοίϊως ετῖαπι Ραιίριείδτας, ἰδυΐς μος ἀἰαρ γλίτιτ Ὁ 

ἃς, τὸ διδημεῖν αι} αἰϊυὰ μὲς ἀςοίαταγο ἀυλπλ ἀϑίςιτς 11. ἀρβοπογς, 410 γος ἱδὰ τοῖα ρίαπιοε Βαῖ,. 

ὴ Ὁ ᾽ν Ν.᾽ »"΄“» Ν }. . ἀ " Ἶ ὙΝ 
: ονν : το πὔςι ἑ, 

ν΄ ναγβιίοηε ριον «7» οἰκοϑδομίω οκ Θ ου ἐχοῤδὺ » οἱ ταεγπαςυΐυπι ἀμ]ο]υτυτή ως [ίωαιην, φνὸά αἀϊβεοὶν. ἀμ μάομα ἐμ ἀρὰ , ᾿Ομαρτορτεῖ εἰἶδπὶ ςοητοη - ὑμω ΒΡ ΠΡ π 

εὐ ψ ΡιΑος χίαν ΘἰΧΘΙΘΟΊΤΟΙΉΤΟΥ , αὴώνιον ον τοῖς ου- τς, πἀϊβείυτα οχ Ὁ ςο Βαρίτα-} 1,μετνεκιλὲ μραβεπνω,βρ, πῆς τε ὠϊδῃμρυῶτες,οῦ ἀρίφοι αὐ--Ἴ Ἰἀϊτοιιβ, γυ ἃς ῖς ργαίςητο ἃ 9} Εἰἰάεο οοιεεπά πνηεν!- οοπ ρἐςίδσνις 

ἱδαὸ, νυ εἶ ιν οανοῖς. ΄ ᾿ τοῦ» ἀοηνεἰβυῆε οἠδραμε μόη μμαβιιμιοτἋ Ν᾽ ἃ. ἢ ᾿ πί (ἢ). Τ [Ππἴπς αδίορητες τρῇ ρ᾽αςολιθις “εαἐξεπεο βμερταεπιει, τα’ τε Ἶ 

μαο νίτ οΑἿ 4" ἀπ τῦνα ἐπ ον ΣΤ ἫΝ Ἰμμδηυ βδβυπιφατογηυπιίη ςα 5.) {ΛΑ  κῖΝ. ' ᾿ ; 7} |ρίακανε ἡ, Ὁ ΙΒ ΘΕ: Αἰε 

ἱ [ο ᾿ : 1.:: δεν ἢ ' Νο Ὶ ᾿ : - Ἰς ᾿ ᾿ . μι. αυιάδαι 

ἐϑγραμμα ρ ΗΡ Καὶ γὃ Υρι θξν Τῆς πλὴν 9075} 1 πῃ βοὸς ετοηίπι [αὐρίγαπιι:», ἢ Β δέαμν νη να Τοιὶ γὺ πάντας ὑμᾶς φανερρηδιά, νι, 4 . Οππης5 οπίπη πος ἡ ζοιῃ-] οἰ Ο περι ενέην μον πννις τὰ ἐρδαναν 
ὦ ᾿ "“ ἴων Ἴ ΩΝ “Ὁ ᾿ Ὲ Ἂ Η ιᾷ ξῃν 

ἩρεΑ μα ξαφὶ ΤήΘΛΟν ἡ μδ τὸ δ, ὌνοὙ8 ἐπαν οἷυ σοι γα! Πεχρεϊεηῖεϑ ἀου ἶ[ιο ποίϊτο, ποξταην ἡμα ἀς εαίο εῇ δὶ ἐμωρφῶεν τὰ βήματος τὰ Χραφοῦ, ρᾶγς τε ὁροτῖοῖ ςούαιῃ τεῖδυ- μετβδνὶ ορονῖει ἀηῖε τνὲ. (Ὁ προς δὰ [1- 

᾿Αθτηβέ μι δηιποϑομοτες. ᾿ "χιοά ὸ εαἷο εἶν, (υρετιηάυϊ. ρενίνδνε ἐμριοηῖει, γα κομίση αὐ ἕκᾳςος ᾿Ξ διὰ το δὼ η4}1 (,. νὶ νηυαυ!αις βωναἱ ΟρνΠ νι νρβναε ᾿ς δίριι σπιὰς: 

᾿ ϑ Ὰ μ . .“΄ Ψ . -“ ΥἹ ἐδ ὲ μ ἐδ ᾿ . ε 

«αἰοίᾳ ἄραι: Εἶγη χαὶ εὐνοϊυστὶ ϑρμοι οὐ γυμνοὶ ὁ- « “ςιουΐϊάειῃ εἴἶδαι τπδυτίφηδ, 3] 5. "όσοι νεβιννι μουν. ςὉ ὃ ΠΠΠν ἂν ΒΝ νον Ἰτοροτῖος ἡ ἀμα: ἱπ ζογροῖς ἔχε [ 1 Ὁρμ[μμίμμσ βυβνια ον Ἀπιοιμμν νον 

"μαι, ἢ νὰ , 7 3 4 ι ᾿ ἀὲ ῥμνμει ἀπνην τος, ὥρὺς ὁ ἔωρᾳξεν, εἶτα αγωϑον ᾿ το ΑΝ στα ἠγεὺν. κλῖθτο ἐιὰ ποι 

ΟΝ, αονοΣ εϑησὺ μα ᾿ ἡμάϊ τεροτίεπιὰτ. υ "ὐὐμν , γε) σοπρτησητος ἃᾷ ἰ4 ἡμοά, ὑοηήμ, βνομε κεβῃι βώε δον, φτήπνυς, νι δὲ 

ἐρλύννδε τυρωμε με. Λάνῤῥη φρνκέλμν ᾿ ͵ ͵ Ἐ Ἔν . Να"ν Θ᾽ 4 [νπιμι ἰα ̓ ἐπ Χῴκον. ᾿ [ ( ικ. ἢ Ἢ ῃ πηπε [μὲ πιαίωνν. πἷς υἱι δι ἔθ. 

μὴϑ ἡβϑῤριθλμῳ Καὶ δ οἱ ὄντες ὦ τω σκίωυ οι τούτῳ 4 Ἐτοπ!πὶ 4υιϊ Ιυπλὰ5 ἱπ ἢος ἴα- ῥφε ταδεγμαεμίον ἐπζεπι.. : | ] σζογισ. ταὶς ὈΟΠΝ ΠῚ "πὰς πγᾶ- δα θη νά τὰ 

" μάμίϑι ταῖν ἐν ιϑν ' εὐ’ ᾧὧώἑ ϑύλρυϑν Ὀεγηαςυΐο 9 {υἰριγδῦλι9 δύσι} ύηνμε γναωφῖν, εὐ φρϑὲ ᾿ θα, ᾿ς ᾿ μίπς ἀπεξάε- 

ες αἰουβοαεὶ οὔ» σενάζο β αρούμδμ ἐοδς ᾿η απο ερηβέρμεί ἤο ουρίηι5]. "οἱ οἱπνμη, εκροίναν, τ περ γοβίαιν! 

ἀιιίοηεαι: δὰ. ὠρμύσαδαι αλλ ἐπάνου στε. ἵνα κῶ- . ᾿ . . μρονηοββένὸ, οἱ αὐβηδια. εἰ εἴε γοιερεῖ. 4 Νξημς νηϊυοτί!ς εἴτε ρυίςε αμοά ἐς {Π|0 ἀστῆς! ο «αἰ ςΠἰ ἀΐχεται, βἀάϊε νεϊουΐδυς ρείως τεϑάεπἀλπὶ τατίοποτη ὡ 

εὐηυϊάφαι ἰπ. “ἊΝ , ,᾿ εἷν ᾿ ἀν ν 60 εχυ οί [υρετηάαΐνς αὐίο τον “εν ά ποοτεαίς βὰν. (ετεῖς δινδεομινρο ἡ  ιλαὶ της στριᾶι εν : 

«δυϊονεῖρι μδ ταποϑῃ τὸ ϑνητον τασὸ τῆς (ρΐς ιν ΘΟ 1 ἸΡελτυγ ππογτλιταϑ ἃ νῖτα. ὲ 
τρἀὸ ὥὩομ ἤ. ΓΝ , -" Ἢ ᾿ λυ ὃ , πκκζι δον ΠΡΌ τ ἐτος ἘΟΥΜΕΡΙ ἘΠῚ πα 

τανε [δ ἀροι: Ό σὲ κατεργασείμϑρος ἡμρς εἰς μ ς ῬῬοτῖο Ἰϑεις ας φΓ 4υἱ πος δά  ς' οἱ τ τ αν ἐπε - , : 

ἤδου]ο, δάἀϊ- : ᾿ , : τ τε τας " { ἴτεαίνοννενν, αῤῥειζωώνα. ΝΟ σάτα, Ειρπε", “ἰς [ρτὰ14.. οἵδε, δ ἐνδομεῖν. Ῥτορεος δάϊιιηξεαιπι ργωροπείοποπι φεεν. 

ἰὸν μὰ Ῥοείυ: πρλληνη ρον τὸ ΠΑ εἰσι ρα ον εἰ σρηβλ δή τα μμοῖ τῷ ἀρΝεο ἘΠΕΝ ἰδ ἸΘΟΝ ΜῈ τὰ ΐ Κρ οὐαρ τ νοχήδον μο  Ἡῤαυάι, ̓ 7 Ρι βάεπι ΓΙ ΩΣ ιηςεάηννος . ΠΟῚ Ρβε, αἰῥείἑωην ν διὰ πίφεως ἢ ἰάςπὶ Ρτοχίις ἐχηῆρατς ἀταις Ριδίςπτοῖὶ εἰς νυρ.Ρσε- 

τ ἩΙΜΘΕ ἈΚ ΥΧΠΤΗ Ἰοεία μονα ΠΡΈΝΟΣ ΑΙ Νε αἰ γὴν δὴ νεῆς ορετίτί. Νέφιε εαἰ αὶ ἡγμρ σὐέταπίει πναπεθίπνας οὐ α} (5π5Ε} δαὶ θὸ οονγο. ὧν «ἰρασατιὴν οὐ" δεὰ εἶ δι, ΠΟς Οἴγη!πὸ "πο ιφοπάνπι ες φνῤρωτι ἃ ἐφγατε,ζο' Ρια[ενῖεν εἴ αἀ 12οπνενντ. ᾿ 

εἰετοζυπιξιο γ (εὰ 4118 νεϊπεἰ νεῆς ᾿Ἰπῶρος ἰθδυξίωε ει σρουτι φοῖραι, ἃς ρεοίηής πὸ δυΐο8 νἱες ιπάϊω, (εἀ ρεκίϊδηεἰοιὶς ἀσπσείο ἐυρίτβανυν. ραιςητῆεῖ, Ποςεῖ ἐπη οδιῖες φυοπιοίο δι αυάτεπις αῦ- 9 Οοπεεπάνπημε, φιλοτηρι υμεϑνι, δἰ δ πιβεληϊτες ἀροδοῖιι9 

Νεφας που ἀοβάφηαμν ἱεείτααι εἴτηθυπι δὰ ἐλαν νίκδπ) το ἀεὶ ἤπιε: ουλὰν τοὶ ρίρυε 5ρίεἰέμπι δάοριείοηΐ παδεπίως, δε: ἤηνως ἃ δοπηιηο. Ουυα, ἐπαυΐτ, πυιος τ της εαίπιις ([ὰ ες νῴῶτραι μος νοςλδυ ιν, 40. οἴτλις αυϊάλπι ἈΟΠΟΣΙΙΠῚ 

μεσ νο.....- ---- υἱυίπηυς,, ες Ἠευγαογπν 1ἀιοϊπηιο ) τ βαδ εχρεέϊλπ-ὀ δὲ ἀϊξιπιτατιιπι απηδιτις. ργορτιὸ ἦφ οἰβολτας, ἃς ἢ ἀϊςοτεῖ, 

ΙΝ ΟΑΡΥΤ ν. ἀροὶρίμητ,ρυταης εἴϊε δἀάϊτυπι νε ἀπε! υθιοία ΟΒηΠι- τε σᾶς τὲρ 4υᾶς (ρεγαιπιςν πο Δυτοηὶ τη ἰρίο ργαίεη- Οὐυοά ἅμιιηι τ {ἰξ,, 1( οἱϊ, φυιαν ἑοσοτον αυδάςη ρεῖρα- 

τ Τερρεβεὸ ποδῆνα ἀουνως μαϑεωνατηίμην, καὶ δβγμος ἐμὰ δία. ἀεὶ, δι σί οεία ἱρίτις (υρετιπάυεπάϊ, ἀλθίηφυληευγν πῇ: τεςρηίρεδα δ εῖ, ντ Ἄσσον, 884, Ηε. τ 1}64επὶ στον ἀς- πλὺς ἴῃ μᾶς πο ΓΔ ἂῦ :ρίο Δθίςπεῖαῖ, φυαπάϊα υἱάς Πςεῦπ 

«ἦ σκίμδοις, Μ ς. δι ἐοννηβνὴν ἀφεννοι ποδῆνα βαιίνν θαϑδιαιονόν ἀεϊσυς ντγααὺς τεῖτε ἀξ δι ηνοιη «υὀά δος εεξεη Οὐ: εἶλται δὰ ἴδοις ταυς φὐτψείντ ἐροτηνεν ι-Οοτιπεξ, 5.12... Βαοζοιροες νεγίαπιμτ, δι τάπης ἀσβάφιιο οδειποηάδταη- 

, ἀκακιο γοΓΑ Βα] ταδεγηάςα!ς, αυοά ἀρι πένητι στῶ ἃ ἃ δεῖϊιο δά δος υΐ υἱοὶ ἴῃ ἰυάίςίο ἀερτεξιοπάσητυς, (ἀς 4ι- Μο 4ιὺ Υυΐφεῖλ δ Εταί. πἰσυμιπν οὐΐευτὰ νεττοσι Ὁ ρὸν το ἐςαι ἀριά Ῥέη ρυπίςατια τάξλπηυς ττὰ (ληξλα 4ιὰ ΔΙᾺ 

λνυίυς φογρο εὶς Πτιιδιατις δέ πιοτῖα]ις νιτας ἐηδοο τατςην, ᾿ δυει ΤΆΣ 4.163. πς γεβιτατίοης φιυϊάεπι αγλδι ΥἹάετο ἰη- [μμώόεν- , ἫΝ ᾿ τῆτες ἠος ἀπηδίτίοῆς νέωςτς ΔΠηἰτισωτ, ντ δι ἀμ πὶ Ἀἢς ριᾶτ- 

Χολάμποσιι ςοηασϊίοηεπι ἐσ πἰβοιηάδπι οο! ορροηιτυτ εὐ" ἀϊᾳεῖς. Απιδτοῆυς ἱηάϊεας ἉΠιΑπι ἰςξιἐοηεπι, πο πῖρο γι ὼς 8 Οεοβάενι; “μέεπν  ὑπάμαηι Ἶ 4ηνην {υπιμαν (δ ἩΡΉΒΕ 4“ ἴσητες δἷν τ αἰδίωτοις "δι ψυληάὰο τλράεπι ᾿ίως ἀϊίεάςη- 

»οδομλγιὴ «ἢ ἄαυμη ἃς ταδὶ καϊβοία πη. Ετδίμη, βηἐγνδθωμὸ δυοιιδνοι ὰ εἴς βᾳνέάεπι εὐοιεέ, οόνροῖε γιά οἰ τες, ηιιοὐ οἴη) δὴ ,ϑιυεῤῥοδαῆν δὲ καὶ δυδυκούάν [ἃ εἵἵνδις τλυῖοη ἐοη[άηνυς, τον ἀριιά ἰἸυπὶ ετίαγυς, 11} σταῖς δι ἀσοδρτὶ ἤπιως, φ 
πο- { Εἰ ἀμην ἰγὲγ [νην ΤΟ νης αὐ[εμεες,, οἴτο ἐνδομωύντες ν εἶτο 

ιδιὰ φοηβείηνισ,νε ταπηρση πλυϊτο πιὰ πλεὶς δι Ἰδοιμι Ων ς ἐκδομεδντος, Οἱ Αἴ, δὲνο ῥγαίεηιει βε οδβμῖι Ἑταίανυς,βενς 

ἀϊεοάςες, δις εχρὶ τας αυοιὶ ἀιχεῖατν τὰ 4 μοι τη ἰοστα 

δεγπαςιυίο ξειπεσο φιὸά ἐχῖι ἀσιάἀογομνμς, ἰς ψυῤά 

ορϊειπυτίωγουπάνν. ν αἱριάτα αἰσυιμι οὐΐουτὸ, «ἀμάεποων 

ἀοιοὶ ργα[εμέει γξβνε ἤν βερεχνὲ ἀζεμίες, Αταιὶ ρας] εἶτε 
μος ἴῃ ἴοεο ποῦ οἱ ἀνπιπέξιυλ, (φὰ φρρυίΐδτιια, νὲ τιζος. 
τ δνῶς ΟὍ]οΠ.. Χο. νεευηαυὺς νοὸ ποή δὰ φελοι μού μιϑα, 
(οὐ λὰ διάνεςοι ἦὺ τείετοῃ Ποὺ υιαοίημε ἰῃτοῖ- 

οἰκο! μέ ἀς αἸίηυο ἀεἴάε- 
τίο 4ηὸ ξυζυγυνη τ νς αγάθαξ, ἀσηιιηι γοάϊευς, ὃς 
ἐποτιαἑιτατο πὶ οι πὶ νἱξᾶ ΦΟΠΊ ΠῚ . Μη οηἶπλ ρτας 
(ππτὶ τειπροιςποη ἔνεωχο, κος ροίξδυίαηις Αροδοὶ! ἔσορο: 

γἱδέ ἴοϊουν μεδο νεγϑυιη Ὁ2 { ἰαϑ4{0,] να κέναι πίδυς νετυξείε ςοάϊείδμε, ἃς ΟἸκοὶς ατίλαν (τλιο 5: (μι: ΠΤ ΎΥΕΗΝ ὡοιβεχαν, Ἀκδημεῖν ὑπὸ Κυ ΤῊΝ 

χυσμἡδ, κυ οι, Μ5.42. [ἢ μος δυξεπι νεῖδη ῥγαροίμο βυεῖαπιςπ ἰη το πόπ αἰτοητίονι φυδὰ ἐφ᾽ ὁ ἐπιοτργλητυς : 2 νειίαιίιῃ τοροις, ᾿ Ρετεριὲ αὐρεϊς καὶ Ἰθοπιίπο. 

Ῥῆῃ δ ρρίδειι νεβεπὶ νείει αἠάίταην ἃ νείξοπι οοτροτὶ γὸ ἐπειδή, αἰϊο βὲ ντ ἢ ἐδηάεπι ἐγαϊςξοπεοιη ἱπείάαπνς, ᾿ Ξ ᾿ 

νυ εδετα μὰ Π]υὰ νἱδεϊίεσι οροεϊεμάυπν. Μοτταϊίατέ φηἰπιὶς, νς ἐὲ ἱπιαιργαιαπ ἄμμι. Θνονίαιυ νοίμωμι» αὐ δ Ἐι τρδοῖᾳ σώμανε,͵ΠΟΕ5}Ο. ζοκποχα, ΒΓ ϑημιῖν αηρὶ Κύριοι, ἀ αὶ 
, ἐχυέμίμενε ἰμούεάαι ἰαιπιοτεαίίτας. Αἰ ρίαςεῖ ρει πιάπινο- γο ἀν᾽ ᾧ νεποπάμεη ἔτ, ἦν να, δι [υδαυάίοπἀυπὰ σείων, μα. Ρ Αθείϊεεσ οοροῖς. ἘΠ ἀρυά Ὀοτοίδυια, 

τοισιὰ ἀιαιδιία μαλιίη ρεφινἀ οἰπρ ΒΗ κΥγενο4 πὰρ ἤθη εὐρίπιιε ἐο ὁχυ!, ἰςά ἀηραιίπάυ!, τή οἵ, πο 

αὐυϊεῖι ΔΟπα ΠῚ ρυτδηι ἰτά ἦς ἱκηλτὶ αἰ τἀπὶ ἡλῖτι τγὰηί- ἐπσήει ποι νἴτα ἱρῆτις,, {δ4 ἔιτυτς ἀε( ἀοτίο ἀτάσπιυν, δ ὁ 

πατεοπεῖν φορῇ απ νἱυ! νἱαπιο ἀΐο ἀερτεϊνοπάδτις 6. Ὑυΐξαῖα, ὅν ν 4. γἱάστυς οηἰπι σείαπὶ ἰεμ{{{- ἐν ΜΙ 
} ὙΌΣ Τρ δ ιτινϑὲ κι δι ΟΥ̓ ΜΟΙ, 17.πῆςς ῬΓῸ ἐσειδᾷ, 

τὰν. - πο ὃσ ς δθενι[ μ1} Φιόι. δυῦ. ζῶν. φῃδαὶ εἰ ρῆπ ἀυταπιεῖςς 

4 ν᾽ σνόδενο δὴ νά με! οἵ γι καὶ ἱδνσώθω σ Οἱ. β  δμεν, ἄχτεοσ: (δ αυϑ τλρνεὰ Ὀκυΐο ἤξ ἐμνἐ ότίεν Ὑὲ (ριόμαις 

ἣ να ἀφ᾽ σοηάῥείοαξιη ἀος! ἀγοι μαπι οδεειῈ ετίαπι ἀὔρνθν. 
ὅδα ἐοημεσείς αὶ 

Υ 4.6. βαπι πέρ ας Νότος ΜΈΡΗ ἐδεόημε οὐνίουτὰ τ. 

ὍΡΟΝ εἰὐδίυη δεν τηοάδ. Αἴοβο φ σοοάστα δας εὐπνοιτίς, αυδὰ νέόσατος δίαρε (Σπίεπεια, Α 

[μι ρῥεῖμε δός ροίευτὴ αὐτελλογικαε᾽, δμῖς ἐεεὰ διασαρεηκύ. [ἰδὲ ται πο η ἐχριείικ, νοι οὐίευτίοι φὔλτι «τας εἰθρίον 

ἘπΗῇ εὐὲ γῆν ἐμεεὶς νεῖν ἐνενδ ὑψῶν. Ν Δι, ἰη- 40 ἐπξὰ ιο. 1. Οπιειλ δι ημοά ἰπ νηο ἐ
οάϊςε εὐάίειίαι ἐοπιρο 

ὁἢ τπῖ ἐοτροτε εχυτί "(δή ἐὔΐααι ού ποῆιῦ φέϊηιιν ἡμὴ λφίσαι ὑἐμαῦ, 6’ οἱ ποι νην «οαιπίπα ἰγεοβιι οἱ 

͵ ἴδοι ἀϊςὶ ὁ δὶ μμδείαι,αἰτεαπὶ νετὸ τδίατο ρια-΄ παενίο. νὶ Ατ (παίοηεια. [ἢ αι τἀδετγηδευΐσ ἀνάπόιω ἴω" 

ἂς δεείρίευγ γε κι θυ το 13, οἤδγει.8. διίτα σάλα ἰοηοβυτς Α- 
ρολοῖες Ερβεῖ6.8.8[Ζσος επίαν ἴα Ιοοο ἀ δείξως ἀς ἐοτρότε 

οτίεηιν. δι Εγαίπιις,, Δὲ οπβεδξανι. ἱρίο, φυοά ἐπίξ τεειρίεῖ ναὶ ψ]οτίϑπο νοὶ ἡββοιπηιπίαση ρει 

4 μὲν» εοτρον, { {εετὴ, Τ᾿ δὰ τοῦ σώμντοι. Ὑυϊσαῖα, ρεῖναπι ργο τγροίαξες υἱοῖς γείοως. Ν 66 μῃηλέηιὸ εἰξαῖυν 

ἰξ «αἱτν τὰ ἢ δα ὦ σώματορι]υο πιοῦο ς- 10 οἢ δὶς ἰοζυν 'π 5γποίο σομπιςπιθα ἡυρτὰ αἀυετίας Οἵ! - 

μη βινΐος ρεορῖοι ποῦς. ψεπίδας, φυ οπιπίαγυπε δηίμλβα ἸΏ ςοΙρΟΓᾺ ἀπιπι πὶ, τί 

᾿. Ὑοιτυ  λαιις ἰορ τ διὰ ρασπᾶς Ἰδηι ροςζαῖοτυηι βγιυν λἀυηοτιπ. ΕΑ (ον- 

(νϑϊφμο ετίευίϊο τώ, γα ἐκ ἰφιίι».»0. ΙΩ ἱρίω ἐοτροιετῖοροι- Ὁ Δά Ἰά μοί [Ἰεονλὶν τὸν ὃ ἐμορἴον ας εὴ νἱ» ρεσρο- 

ἰἄυχοι νοὶ δίοτίδιῃ νοὶ βποιπιπιλπι. Επαί. γἰαΐ τῇ βν»ριν {ποηΐν φρενὸς τὰ Ιοξο, ντ ἰὴ μο ῬΊατανι 1 Ἑαδιοιοψι 

τω. Λυξυϊηλυς σοηοιθης αυλίαογ δὰ Ολενεουπίοποε νς αῥετίω πα τιμαὶ νέμει. Ν Ὁ] 14, βτθμ! ἐς Βιαίωγις, ἐωκεα νά 

1. (οιμπράνναν δασε ϑανρνλῆνω. [ἃ οἷ, ποὴ νηοδὸ ΠΗ͂Ι. 

Εν εἰκ φδανλλις τη οος ἰπαμπεἽ ,ντ ραΐληι ἤ2τ φυὶ 

᾿βιιρνεανρονμ. ἰρ 
οὐ Δοθτοίϊις. δι ή (υἵριοοι ἴο 

δ δα δεη οὐίειιείτατειπι ἀσργαυδῖιι 

; ἐπ Αἰἰκαῖῖε νἱ δ! !οοῖ δολ ὰ. φορηζίαῳ, νὰ δ σεεμαι σιυϊτοιαυσι αἰ αν να ἐσρὶεληϑύ λἀυοτίδ μιῤκοενίεᾷ δ, [δι ον άναν τα 4να μεν ἐονρο ψεβιι. ἘΒῸ 4.» [νεὶε. Νευττα ἰαιειρτεϊδείο παι νἱία εἱξ (δῖε ἐαρεςῖϊα: 

μην ̓ τὰ ̓ ααϑ ἡ Αἀμπὶ μαΔΕῺ δ ιω : εἰρές (εφυίευν ἀε ἀὐτψ οκη πον ον ψιοὶ (εἰν πιά! νι ξυκυεῳ μηδ εἰρέτααι νοζδηι φταιηπιλίει, (Ἀ:- αἸίοψιη Ετοδεη!) εὐϊείοηεην ἰα ἐο ξαιοι ἀυδά(εηρίετι! 

τ ἱ σρφηϊειΣ 4 οτὶς Ονείαί φούξι" Οὐ ῥτο ἐδέϊιίοπε κἈο6 Ρυμὰ εἴς (ιρτὰ νει. " {«πμ- μτύκῃ, (ὁ Ἡεἐεάσευιη ἐδιοιίῦπο Ορυς ρεο ορειισπιοτῶσ- Φφν ὁπ σι ὁ. Ἐν 

ἃ ᾿ ὠ 
, 

φ 



ΟὐΡ.Ὗ.29ο5 Ὁ" 

αὐδαρώποις πείϑυμδν,, Θεᾳῖ δὲ πεφανε- 
ρώμεϑιι᾽ ἐλπίζω δὲ καὶ ὧν τῶς σωνοι- 
“δεήσεσιν μδμ πεφανεροίεϑαι. ΜᾺ 

4 Ἰιλαηί ρίζος εἴς. 

Οὐγὸ ποίλιν ἑαυτοις συιυιςοίνομδῳ ὑ- " 

ἘΠ ἐμένα μὲν μ ἀλλ ἀφορμίω Ἰκυ βίω ἡ δπ 

ἜΣ ΔὉ μλ μήνα εβε Βρδη. ἐνάκάνς 
«εὐεηιε.ίοη. ὅδ {6 Ε᾿ «“οορσωτῷ καυχωμδμους »Κῷ οὐ) φ' 

παρέ νει, Ἡβρθιᾷν , ἴα 
ι6." (ωρειίοεί: 

. καρ εἶδον (βηὶ 

ἔμεευο ζῆ ̓ - ΒΦ χὺ ὀξέφημϑρ » Θεφΐ εἴτε σωφφ.-] " ςΞεεϊεδιοπι Ο0Ω νοῦμϑυγύμν. . 

0:-ς 

: [ὑπνμι νοὺμ. 
Ββειθθῃ. 1 δυν Οὗ 15 (ΑΑ φηφΡς (βγρρε. : 6 Νουα εδιῖο: ᾿ ᾿ : 

κὐ δ λημοϑὼ Η »Χὺ ὠχκέηη τὸ Χριφοῦ σενέχει ἡ- λ4 .8΄ ὈΙιατίταα οηΐσα 1 ΟΠ [3] Οἰατίναι εἰπν οὐ 
δία ὠγεὶο, κἂς. ὁ Τ᾿ σορζπηρῖς ηο5. ὑγρθνοι. 
δεπὶ 4ιϊδὰ πὸ ᾿ δὐρε πένησι θςν Π{|ν “158 ἱ : , 
μα, (ποτὰ Κρίγαψγχᾷ τῶτο, ὅτι εἰ εἰς ὑφ παῖν- ι νι φυΐδβος [ξατυιοτίπιος, δ}; “4: βίπναηιει ἰνοννο. ἱπιφιᾶς πες". ; Ὁ 5 ͵ ΜΝ ΥΩ} ᾿ΡΙ ΟΠΊΠΙ θυ5 ΠπΟΓΏΙΩς πἴ θην {5 πη: β'οφηνηδι: 
ἐτμλα τα ἮΝ εἰπέϑανεν,ἶρα 9! ταῦτς ἀπάϑανον" ζυἱτ, ὨΘῚ ρέ ἴος ΟΙΉΠΟ5 Ω ΠΕ τηογίημε ΠῚ ᾽ ἱψω {ΠῚ 011] 

[ν᾿ φοπῖὰ ΧΟ ὑα συ τω απήϑανεν, ἵνα οἱ ξώντες ὩΔλοζζμ!ος : ἂς εηηρτο οτηίδως ΤῊΝ μι βνο νην. 
τὸ ᾿ « ᾿ ᾽ ᾿ δ εκ ον ᾿ ᾿ . 

αρτα φϑο- μηκάτι ἑαυτοῖς ζαίσιν,αλλια τω ὑωρ αὐ-] 1 πνοττυυμι οἴϊεῖ, ᾿νε αὶ νίυυηι, ͵ [0 ρόγαννι εῇ, Οπίβμι, τυπάλαι οἰϊξ᾽ ἢ ’ ττν ΘΠ ; Ὁ (Ὁ γιὲ “"μηπι, Δηνηρῃ ἐιϊδαξτω: ΡοΙ ας πη δὲ νίυληξ, (ρ εἰ 
3 ’ ΓΨΞ μέ 

μαννα νι ϑείγὸντι χορ τρϑνντι. 
Ἐκίαπι ηυυσ ᾿ 
( νι πορυ}]} 
δεπίξης } ἰδ» 
(ληὶο, ὄμπηι νἱἄεοι πιεϊρίυπι Πυἰοτυπι πίοις ν φηάίται ς, γετο ςοπιπιοάο ἰὰ 

ΕΡΊΒΤΙ ΡΑΨΥΙΙ 
Ε Στὸν φόζξον τῷ Κυρίου, α΄ χ δείρητος ἐρίτος ἢ τοτγογ τα μῈ 
ἀἰδο ορϑφος ἀνὰ ἰπυαι Ῥοτοίπίν" δοιθηηες ἡ α- 

ἄστα δὐάιυςίπιις » [ὲο δυϊεῖῃ 
οοηἰρίουΐ ἔξ! (υπχυε;ᾶς “ ρετο 

6 ἾΝΝοῦ εηἰτῃ ἰζοτυπι ποῇρίος 
ὡοπἸ ππΠοη ἀληλος νοδὶϑ 5) [64 γο- 

τἰδη αὶ ἐς ἠοδίδ: νι μαδεδεὶς 
φμοά ἀϊοαιὰ; λάθετίυς ἐο8. αυὶ 

ἰῃ ςοτής. . 

2 Νδδιιγ ἤυς" ἰηἰδηΐτγμ5, οῸ 
ἐπξαπέπην : ἡ πος ἴλη ἤἥγοπις {- 

Δα  ρύῸ ἐρή5 πλοτίμιες οἱὲ ὅς ἰυγ. 
εἰτάτυς εἰ ᾿ 

ΓΝ φ ΠΝ ΜΝ 
ζρονοϊινδ, ἐνοιοίημθ μι μιά 
ἀδννκο, ἔλευ αὐμεηγηιρηβς 

(Θ' "» ἐομ ξηρὰ “βιὰ 
ετἴδιτι ςοηίς ςηϊ]ῖς γεϊε8) |νρνίξεβο! ηοι εξ, 

: 

οςςΔϊοπειη" ργαδετηὰς εἷο Φηεῆν ἃ ἀηημι νοδῃ οί. 

[εὶς ρ]ογίαπι σαρτητρᾶτ πὸ 

. ϑνε θηδὴ τρρη8 ἐκ. 
ἄνηννι., Ὅω: βμεβόει 

ϑι. »"»"» 

᾿βϑενυίμαηι, μά οἱ 4μλ τὸ 

γεκι, ᾿ 

ἔλείο,ποι πιΐθυν χα ἀπι φαυπι Πιπρ] οἰϊοεν δι φυδηξοϊί;ο, 

τι Τερονεε δἰ ΐμπν Τλοπν πὶ» τὸν φύζον τοῦ Κυρίον, 1Ἰὰ εἢ 
᾿ογηναθη]ς ἢ] υἀ ἰμάϊείμην. Ιταφὺς τὸν φόζον κος αυνάςπι 
Ἰοσο. τλυῖτο τοδτίυ ἐοοιοτοίς Ετγδίνυις., ΤΊ τγόγενν., αυὰ πὶ 
Μεῖυς ἸΏτοῦρεες. Τύρνονενν. ὔ 

4 ΓοΝέδαι οἱ βέεην οἰ ἀνείκιν!, ϑρώποις πιϊδεών. Ὑ}0,.2- 
ἴα, ΕΓ οεπἰεὶδιν βικάεην. αυπηι οτίαπὶ Ἐγδίηις ἰσυιτυς οἰ, 
Ιτᾶφις ποπ εχρτείϊεγιητ ( ορίποῦ.) Αροίοἱ! (επεξητίδιῃ. 
Νέεφμε οπίτη ἔς ἀύταχας βοπιηπίδυς ἰαδάετγς ἀϊςῖς νι ΟἸνει- 
ἴζαηι ἀπιρίςξζαπευν, ἴξά ετίλπν ρεπυδάοτς,, ργοροῖτο 1}: 
οι ἐμ άϊοῖο: πεπηρενεργοῦος παϊμηζορή (οἱ ἀν πἰιάτοηι αἷν 

ε, οἷιδ συΐε δι εἴδίςαοα. ἔδρειν, ἐλπίζω. [ἢ νη0 σσάϊος 
οήρτυπι ἱπιοαὶ ΝὐΝ, νλετενννν 1ὰη; τοξχίμει να ορί- 
πούαυυμ ἰὴ δας τοῖα ἴοης {εἰς οὐπὶ Τιποτῆςο δι 
5γ]υλῆο ςοαἰθη χει, 
«αν. Ρεδϑενμεν διδόντες. δι}. ἐσμέν. Ῥτο ργαίςπτὶ διδυδο 

γν, Ηοδγαστιμι πιοτε. 4 γεθαδοφαιω [ 4ωοά ἀϊεφεη, ἢ 
ἵνώ ἔχητε, 0. τὶ Κγολογιθευ,ντ στοὰ εχρίϊοαες Ογαςζα κμὸ 
[ἰᾳ. Ἐτδίπηνν ΜῚ οἰἰᾳ νἀ βαϑοαιδε, ἵνα τὶ ἔχμτο. αὐα [οτιπυ]ὰ 
αὐυϊάάδηι αἰϊωιά ἀεοίαται, νὲ ἀϊχὶπημ5 Ματγριθ.ν. ΕΠ δὺς 
τς οὴ πος ρ εξ αἤερτοτίαν Ἡοιεαίςα, ὲ 
σῳ [ὰ οδ δχκερπῖ ἰεγυΐδ,, δι ΑἸολῖά Δ ροπῥ 

κοινοῦ νῖ (υργὰ ολρῖτε τ.6)8ς. 2.10. ΨΌΝνατ, δΐμε (ὐγὴ ἤμ᾽ 
252. Αἰπδτοίϊς, ϑεμε [ΔΜ ΟΣ πὐ μαι μᾷ νογδι σωρῥννεῖν. Αὐρυ δέπας ἀἀιιοτίας Ἐλιμξαη, ΠΡ. 12ιζρ, 26 , δέηε τεπηρετ απο ἴρποιν. (μᾶς Ἰατογρσεζδιίομος γἱῶῃ εἴ δίίξετε, ἀλανὴ ἐοὸς αυἱ πεᾷς εἴϊε ρυϊλοι ὰ γυϊρι Ἰρκςτρτοτάτιοης ἀσοάστς, δὲ 4υος ποη ριιήοι ἣος οἰμπιο. 
πους οτπςη ᾿δτεοίδως θοηὶς ἃς ἀοᾶις Βοιηίηίδως κῃ. Ριηρεις. 

4. (βανήαφ επὴπ ἐ 4 Οὐν θὲ, καὶ δρ' ἀγάπη τοῦ Χριτιῦδ, 1 
τοοῖξ, Απποτ παίζῃ εἶς αυο Ο τας ἢ 

. ΨψὲΪ οι ἠΐυπι νος π| γεάληγάηηας. {120 Δητεγρτοίδο- 
Ὡς πὶ ζΟη βγπλᾶξ δι σι ΠΓΏ ΠΥ ἰη β πὶ Η]δτην ἀτοοτις 400 ἢος εἰξ ργοίςανυτυν,, ἀυυτη ἰξιρίμην τποστὶ Ἐχροηειοῖ βίο Ἰμλπ ζί, ὡς 4110 ἈΟμ,. 5 8. ῬζῸὸ ας γογὸ γιάκτυτ βοτῖε ᾿ς ἰεπες ἀτρ υπιέπτοταηι, [ηΠίτἱτ οἱ πη Αροίλοϊυς οἴεπάε- 
ἵς, ἢθη οἷς αυιδή εχηπίτηάγατυς, αυδε ἐς {υἱ ηιἰηϊβεηι ἐϊ- ξηνταῖς ἄνχοτας, ἰάςο ἠϊχιῇς νι (εἰρίωπι ςοπιπηεπάαεκει. ῬΔη, Ἰήηυῖς,, ΘΠ πὰ ἀδξέξυς ςΑγηὶς ἸΏ ποδιείλίιη πὰρ Τεβπαπτ; νητηι Ὠεφυ ἢ αυπγηυς, ἤμε ἐπ λπίληιαε ποίτο ἡποτς, ἔως ίλπα πλεπῖε ἴωναν. ΝΟ! σωμη τοῖος τοβμ ἀπηοῖ 

εἰοαιέπεία Μυιπηλιπιποη δυτοπι νετα Ριεῖαῖς, Ἔν Οβιγιζυην ργοίδαμίπηρ, ηιυσηίδηι αοἠξτίς Δαιπηε τ - 

1 αβίνμε, ἐξέςηνν [ἃ εἴπ, μασόμεϑα, νε Μάτο,}.1:, 
δοῖες δυιεπὶ ροβοίυς ἤδὶ εὐδυονα ὠφερενωω εχ λά- 
υοτίδριογασι ἰμ 4ιοιο φιοτίος ἄς ἰς ςορίτης Αι 4 ρτα. 
ἀιοιδαᾳ, νὲ τα δὲ αἰ ίφυοτῖοι πος ἐπουϊοας, οαρολτιδί τι; διυθ᾽ 
ἱφίταν ἰἠ(μαίο, ἰπφιίς, (Πλης φαἰπὶ ἔδλέξογυπι πασόγυῃι }9 
ταρἀϊςατίοδοπι Ρυϊεεὶρ ἰαίλη! Πριπί πὶς ογατίοπεη εἰ) 
διπῈ} εἰ ἰδα ἕστο ὅς τοῖον δά νῃδπὶ ΕἸ οζίαπι Ὠεὶ ίρο- 

ἔἰαδὶ νι νοργεμεπάϊ ἰὶ νοδίο ἐο ποηχέμε πο ροΙ Πα τῇ" 
ὡς δηνρίιοίτες (φείο τπομπὶ οἰδείυπι δι νοῦν εὐδηξε)- 
δι Ἀϑε εαἰπὶ ἐππηιαὴ εἰξ ἴλρογε ἀρμὰ νος ) οπιπιὰ ζοῦν - 3 
πιούονείεο (ειο, ἤοασνεο, νἱ ᾿ἰς φυοάσε ποη ροἤίην 
γιάετὶ πιειρίυπι ςοπιηνεπήανε. ΠΕ διὰ, σένα πνονρα φρο 
ἐωνω, Ὧδε ἢσς δυτεῖλ ἐνομδικῳ ἀΐςεπαὶ φεπεῖς,, ἰπ 400 
ἰδοπηνεζδιιαι ταρευευτμάπι δηζοα ἀ" φυοιιε ἀϊπιπημε. 
εἶμ ἐκ ψι πϑϑῖ [ων εἶτο συφ(νο 
“ 

«ἀϊε (ππηουην ἐμὰ ἃ ΟΝτίτο πῃ πος Ργοίξέδιαι μεπο. οἴμτν. ψίταφυς (ππεςητία ορτ πιὰ ςοπιερίε. " 
4 Ορηξέτινς συρύχρν. 1ὰ εξ, τοῖοα ροίμάοτ ες τορίτ,νῖ εἴας ἀῖατα αιναῇ ςούζεριὶ Δῤλονις οπιηνα. Αἰ]υάιζ ο- 

1. διδὲ λά νζυιη ἔυτογειηνε ἀϊχ ζηις ΑΕξ, ἢ “4. γυϊφαιν τ- 
1:1, ἐπειγν. 

Ι᾿ιφ ἍΓι φωὶ 'γοε βωινερίνηνη " αρίναν ται τούτο. ἸΔ εἴν, νὰ φυὶ μος ῥγὸ ςοῖτο Ῥ" ποὲ φοηξιτυετίπνυξ. γι ζατα, υτϑ.- 
Ῥνηδθοι ἤθε. Ἑταΐηις, ᾿μάδνεανενι ἐμά. 
Ῥν ὀμηδιω μοϑγίμω ἐἰ, ὑν ἐν πόντον ἐπέβαινεν. Οὐλπι ἂν- 

ἴεπν Εἰς “ξαῖυν ἀξ Ἐςεϊοία, ἤυς ἀα (Ὁ}1 οἱοέβε ναίνει. 
ὨἸΐτεν (οπίϊάοτ τίς νηερείῖς εἰ πὸ χρϑύλου δὰ ἰὰ ἀξ αυο 4- 
Εἴ: τεβείοξενε  φυιαν ἀνοαιν ἤης δεοδρείοπε νέγυια 
δ᾿ οπιδοι Ἔαίτα ΟἸ ΙΝ ἡδίεί πιοτεῦον η βαρίαῖο, Μα- 

Γ 4υς ἀπίςιΐυε ἰῃ οἱ νεάνενε υἱάξτυς οπιηίωο φκροίπιφπάμε, 
αἰαφορμι ν[ἢ ἢδῦετγο. ᾿ 
Ῥιενοονῖωοι ἀπήδεινεν, Μοττοῖ, ορροηδειτ οἱ ζδννι ρΙο- αἰπιο ψεγήςηϊο. Πέεφυς φυληυίε ἠγοτειβοιοίο νϑιοτίν Β9. 

αϑηῖὲ τ ρείρηα οὐῆρν (ηδει ει οηίς ρβια, πηείοτειηση - γιάς Μάτει (3. φο δος τεΐξετε δὰ ϑὰπὶ ξοπἀϊτίοη ἐπι η 408 πον αὶ ΟἸτ 0 ἀπ’ το πῦ χ5, (Δ δυτοῆν τερειεπάσαι ἑάφιτι νείθιι ὑπὸ ττῦ ριοδειάϊιηυτ, γε σε δένον Ἐρίνεῦς, κι. γείνει Ἀ πον ἐάν 
ἀθᾳ 

Π βπνω" βετοαμαν Ὁ 

1 ὑΠΈν ΗΠ χοδηρθ ης 
ἀαπῆ, πουυοδν βάοιι,. 

ἡρίβ κινονέηνε "ῇ πίω. 

πο. Ροτίοαιυτυς εἰδι .᾿ 

ΑὮ (0 
δ,ἰδοε. Νδαι εἰἰληὶ ποῦ πιαχϊπιὲ ρεγιίηεῖ κά ἰζορηηι Αρο- 

4 βοϊΐ, μβαδεπεὶς ἡΠῸς ρτὸ πιοιταῖς αυἱ αοέλιοιυς ἀπυριτοη 
«- ίοτίας ἀμοιπταγ δὲ, ύντ νημις Ποῦ ἀιζάηψας Οπ- 
μοι βιοταιί βοὴ ροτοῖ τὰ πιοτς Αἰ τεξοτγὶ φυὰτι δ ὀοη- 

ἀπιοηςπι 414 σπηπο πδίζιμις. Νδιὴ (οἷ! ογεσηῖςς ἐ- 

εἰ ο!Πιπὲ σαπν ΟἈγΗϊο τη οτὶ δε τοίμγρους, γι (οἱ οἱ. 2.3- 

ψιυσατα, Δ ογῖμν βίοι τπλ! ΟΝ ς φαίην ἀπιρίμας εἰ πιοίτις 

φιὶ εἰ [ἢ Οληο νἱυιβελζυ9. (Οοπιισηιςος τἀπιση ἤιε 1Π- 

--“»---..-ῦσς 

ΡΞ ἐμεῖς ὁπὲ τῷ νιωῦ οὐδένα οἵ- [5] Ὁ [τς πο5 Ρο[ μας πειηίης 
ηουπηι5. σοι πάϊη σαγῃιῃ 
τὸ φυὸά ἢ εἴίλιῃ πουΐπνις ΟἸτὶ - 
ἔϊυια (δουπάυτη ςαγηςιη τῆμνης 
τϑιῇςἢ πος ἀρ] τι5 δου  αλι5.. 

Ωἷξτε εἴης ὦ Χρισ(ἷ, καινὴ κτίσις" τὰ 1}, τι δῖε ἰβίευν εβίο (μεῖβο, 
του οΠ ἐγ σατο ἢ νεῖεγα ῥγα- 

τογιογυηῖ, οςςς ποὺὰ ἐλέζα ίμωι 

δαμδρ κατὰ σείρχα. εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμδῳ 
καπὶ σείρχᾳ Χραφὸν ,ἀλλᾳ νμῦ οὐκ ἔτι 
νωσκοιδμ. ᾿ 

Ω 

αῤχα!α παρῆλϑεν, ἰδου γήλονε καινὰ ταὶ] 

ἈΙΝΤΉΗ,. 1}. β ΠΣ 
τειρικιληο, {ϊ ἀιοάπιυς ρεπηάς μος ςἴϊο ἃς ἢ ογλπεῖ εἰΐςηι 
ταουτυ!: ὅς πιοτίεπτες ρχὸ {5 ρεσοατις ίχτῖς ἔςοηΐςηι. 

{γι " ὍΠΗΝΗΙ, ὅν αὶ οἱ ζα. τος. Απίουλως τοί γίπε!ς τὸ χρι- 
ϑύλον χά (οἷος εος 41} τη ΟἈ πο νειιῆτ. ΝΑΠι ἘΡ 
αι σαι ἰστιληήϊς οαγηίδυς Γλ δι δεποβοιμπι, ἰοά 118 
Ῥίεπαιο τερυάϊαης. ἫΝ 
45 νὐνδῆὶ ν ὁ «τοῖς ζώσν. ν᾽ άς σὐρίες ἐρίποϊα λά Ἀοπι. 

6.Διγ7. 

--- -.ο.»-.. -στο.υυ.. 

 ΒΡειρίν δ ἀε: 
1ιηηνε ηϑὲ ἐπ ἧσε πο. ῥει!οῃ ἀὰ οπι- 

θῤηεη ἤρμή με [τεὐ άνην ΜΙ ΒΑΡΘΗΝ 
«ἀγμεπν (Ὁ [ὶ εοχζηφνεπηῳ ὃς οἰνεπιλεῖο- 
βενθάμμο εαῦπεπν Οἠ τί» Νὐρρθς ρον νὰ 
βωπν: βάνηπε ἡφῦ ποὴ ααἱι, Πὰς βἀϊ» 
πομμημ. ἐς ἘΡΟΓΈΡΗΣ 

δί4μ4 εἴζο ἐπ Ορτῆβο ὶ, νι αυμεῦ ἰ- 
πον 4 «ΓΡΑΙΗΓΩ τ ὐεβενα ῬΙΕ Ρ(Ὸ ποῦ 

ἱ ι 
ἐναηβενῆι, εεεε Κεῖ ἤδηε ΟΜΝ ̓ ὑμαὴ 

[.] Ἂ 

᾿ : ΟΠΎΠΙΑ ΠΟΜΑ. ταῦς ἡυθ πὴ 0 
παται. . ΟΙΠη18. ᾿ ὌΝ ᾿ ἦν γε γανδλμιον 
τ "᾿ς ἜΝ Ἶ7.5} 1: δας αὐῖςαι οπηηὶὰ (πε εχ] ἡ, Οεννία νέφη εκ ἴϑεο, (ἰὰ εἴ, αυυπὶ Τὰ δὲ παύτα ὧκ τῇ Θεου τὸ χαταλ-! ῦ πὴ» 4. πο! τιζομεήίανιε βὺν "πετοῦν μα δὰϑοςς (ο, αἰεδίρυ ἀκ- 
δ ιξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ δζᾳ Ἰησοῦ Χρι 

οὔ, καὶ δῦντος ὑμῖν τίου δζακογίαν τῆς 

καταλλρ γῆς" 

αἷς ὅπ Θεὸς ἐμὴ ὧν χοις δὶ κόσμν ἡ, έοιηρα φαΐα Τέευς ἐπα ἴη ΟΠ ἴο  τὐυπλάμτῃ γοςοης Δ 5 
(ΠὍΙ , ἤθη ἐπηρυταηάο εἰς οβξη- 
(ας ἐογυην : “ Ροίωΐταυς ἰῃ πο-} ἡ 
Ὀὶ5 ἰςγπηοηεπὶ ἢ] τ γεςοῦς]- 
Ἰϊατιο δ. - πὲ 

χᾳταλλάοσων ἑαυτῳῖ ᾿ μὴ λργιξδμϑυῷ" 
αὐτοῖς ταὶ αὐοαήώματα αὐ" χαὶ 

᾿ϑἠμδυΘ’ ὦν ἡμῖν τὸν λθδον τῆς χαταλ- 

γῆ. 

ἢ Ρεγ οί μετα τ 
ηοδις5 πληϊογίαθι γδςορ ὦ λα - 
ΓΟ 115: 

ἮΝ τοζοης δυῖς ἡος {δῚ ρεν Ολνήβωνονζο ἀνά δ ἡ ἷ Ν γήβω εαεβ ηῦ ἀλκὶ εοἶι Ἷ ἀς(ἄτηυς δ πη βετίημν τεγθηε. ἐηρ τήρτὴ “Ὧ ἐνα φημ ες δοὲ γήραι ἐνῇ 
εδίη 4υᾶπ) δ 
ἐο δεςερίπιαν 

9 [ Ονοπῆανν “ωνέεην 1εμι (Δοικιαιὶ νι ἀὰ- 
ἐταξ ἐη (βεῖβα πιμηάμι ςες οδρίεἃ 
γεεοποίῥαον βδὶ, βον γε. ἔβιδιο, νὰ Ἐκ 
Ῥμίδης ἐὸν ἀεί ξ! ἐρβ- Ν ἀρ ἃ: 
τπῦ Ὁ βοίμη! μην’ ποὺμ γι) τοιᾶτα ἱ- 
νεγϑηπι γιτοηειἰ αινπῖ. φῇ φοριαςεθ. 

᾿ς 4,9 
ἕ ᾿ . ν᾽ 85) ὸῶόι 21, 

9. Ὁξείετας φυϊὰ τς σα Ποῖ (εὰ (μεῆο νἱμεγοπεπιρε πεπιη ει (εουὐπάυπν οδιησν μοί, ἔς ἰπὶ δὶ μοιηίπ ες νει εὶ,νι Βυπιδη Σὰ δι τω 
δου οατδινε φι φεη πε ρεττδαμξαςαιααι, οἰ λαι,ορςε αι ἃ ἀξοίᾳυς εἰυίποά! ἐρςΘληιγ!π φυίδως (δίς μοινιςν ἔλείαης, 
1 Απιρίβολιο,.Ἠοεἠπαυϊϑἀεὸ νεζὰπν εἴϊ,νι ης ἐς (πιϊῆο υΐάδαι ἱρίο «δτῶ2 ἡιετ ἤυης οὐξίξεπτυσονι 40 ἰδην πὰ π ἀμ πὶ τε! ἰαυετίς, δος ρεοΐ πο 

ἀεῦε ποθὶς (ρ'τ τυλ! τες ςοη δἀογδράυν. Ὁ Ἐχμοχιατίοινι νηυ(αυϊίαυς ἴδλαι (ἢ εΠὶ δρίτίτιι ἱμπρυδίι εἰδΔ πο τεετεβεία ἐροάϊεοτωε. ᾿ 
᾿Σ Οοπιπιεηάλι πιηίῆες ἡ ΕυδηξεἸ οὶ ριαηϊληεἰαπι,ειναν δὲν ἐρῇυς Ὠςἰ δυκδοτίεατεννι ηυἱ ὅτ ποι ετ) Πξίυς πυτοτηυτν 80 ἰρίᾳ ἀοϑιείης ρικῆεη- 

εἰαιδι μα δππυπείει τοοπ οἰ Ποτέρπεην ουπν ἴγεο, ἐταεαλι ἰη ΕΡτῆο δοίεογαπν ρεςςλεοτυπὶ τεπλίποης ὅς ἐμ ιβολειοηε οοἸδιά, ἑάηυς (πὶ δεηϊ βοὰ 
δι ἰδδεα!ίδεεινι Ὅταν ἐρίς φυδάαιπηοάο πιη!ἴιοταπι οὐς ποπιίηρι ορίδειει νε ἐμ ἱρίογαρῃ πάθοι τδεοπορι,πες τἀδιμτὰ δε ἐβ οἰμτη ὐρειπερίυι. 
Ἠξεδυίοια ἀνοεηρηοῦ οδίςυτὲ σαερίς ἀ}]1ος αυὶ ραθοτμπι ποπὶξι πῆσης ἐθάπιυ Ὁ, 2 

“ὶό Νενμθη βομύηθε [ἐννάτην ταν θεπος οὐδένα οἶδαών κ᾽ 

σμᾳ. Ἦζχς οπιηΐα τείεσση δ ίυητ δὰ νουίμη 1: εἰη 400 
κλτυς οἶς Αροίτο!ας εἷϊ {15 «οἸΪερ ς οἷς αἱ] "πὰς αι: 

ταῖς ἀιιλιη ἰσιρίος φοπιπηςπάατειμηὸ νοτο τοῖος εἴϊε 'π εο 

πο τ-ποοσσσσληκοσιαιαθακωνσιεεαιιαο ἀκοιοιεαφαίραίο 

{υθλιιήϊεο. [4ις γοίως Δρεστργος ροτρειάπι ςοπμοττῖς, δὲ 
4"4ἐ" Οβνβ βομα Ἄγεάβωνιι 01 τὶς ροστιησατ λά κτίσιι. 5.2 
τΆΓοΩ 4} τηλ ἢ πὶ ̓ογιαμἘϊ πηοάο Ἰπιογρεοταγί, δίφων [6}}} 
νη ΟἈνβο,ονα [.}. τεαεωτά. 4 Νοιο[ ε|}}υν δαμίο και» κα - 

νοχ ἰυα: πιοάοϊις ἐχεπιρίο ρᾷετς ροίεης Οὐτίητμι} χς σις. [ἃ οἵδ, νεῖυτ τε αυπάδηι γεσςης ἃ Ῥτο ςοπάϊτα: Δάςο 
νοά ἔπρετθίς αυϊδιδ αι ὁδί εετεητ 4υἱ ἔφορος φιιάξιη 

χη, τειρίὰ νετὸ πιλι} οἴΐσητ :(ς νοτὸ οπιη!δ (μα Διά 

ὡἀ δειιη τεΐετες. ΝΝδησπαυτ,οὸ ηοὸς ναὶ Ἰπιιτος σοπιρεὶ- 

Ἰκαπιου ἰ]ς ἰηβηίτας φυο Ομ είυς οηνηςς ἔθος, οἱ ςοπι.- 

Ἅ“ἰεχυς. Ομ ά σπίπγλίεηςθαῖ ἡἸυοὶ ποτὶ ρτο ποδίϑ, ἐμ 

δος Ομνποδ ᾿ποττὶς τος ἱπυση ει Οὐἱά οἰ ἰρτῖιγ ἀς 400 

ποὶως ρἰδςεάπιις» Μογζυυς εἰξ λυϊειοντ ἠος νδιογοηας, 

ἡ μοι αυϊάσεαι ποδίφοντ δητολιεὰ ἱρὴ Ομ ῆο: ἰὰ εἴ, νε νίται 

Με πιυπάσης,, 4 φυϊίαινε υἱοῖς, πλόστυας εἰς τεηυητίλη- 

το δι φιλί ἰλπὶ ὀχτγ πιυπάυηη ἀςξαπῖες, πιμιὶ πος ἱρίος 

(μητ ςοηεγασγία ἰητετ ς ἐρίτέξως δι σλτηὶς ἱμἀἠεϊλ. ΝΌΙ ἰφιτυς 
ἀοδιηπα ϑεπιρεϊαφίαπλ, νας πος τελάϊτ  μτ' νὰ φτατια χὰ 
(υνρεηάϊιπι ἀυπτᾶχας δάϊυνατί, αυιλῇ ποη τρί θεὰς νοϊ δὲ 
ἔλουϊτας, ἰςἀ ἰρία ταπεὺὰπὶ τοξτα νοἹ το ἐἰς αοιιὰ ἵνας κτίσιρ 

ο δε Οα].6.1:.4υᾶ: δος τγλήϊο ἀμρτάχαῖ ἃ ψιδεία δάϊινιατι ὲ 
ἘΠ’ τληνοπ ( βίοοσ ) αὐξηοις ἐμ ἐγ σάτιγας ποπυῃς : φιοά 11. 
δοητος νίωγραυδπιις 4υδημθ ράσο ἰιάτίηυπι ϊιυσι πα] 
(υἤλητῖα ἧου ςζοπἄδξιυς, (ξά φυλιτας ἀυηϊκλάς ἱππλαῖε-. 
τος. νετὰπ) ἧς Ἰοφιν ρ]ουίς δρέτίκι ἑληέδο νὲ ἱηιοί ροσο- 
πῆς ομηΐᾶ εἱς ἰη (οἱήάυν φγλτίς. Ὡς! τεϊδυεπήλίῃ τερο- . 

λίατοῖς οπιηΐα απιλπα ἀοίαππις, ἰεᾷ τοῦ ἀπ ρ Πβοαπάας 15 ποιδτιοηὶς οροῖς ἐποη αυδέ ἐταῃςὶ δυῖ εϊρίτον εἶπας, ἴδ 

θεὶ εἰοτίς Ομείδο δος ἀσάλπιις. Ῥοϊπηνλπν λυῖοπὶ πες, 

οἰπη ργοροίς Αροδοΐυς, ταηάφηιν ἰδῆς «οποἸυοηοπι 

διϑίμης τΐταυς ἧς πε δι πιλ πιεὸς Ῥυτοτὶς νοΐ αἷο- 

" ἰοίαπι δἰ έαιδπι καὶ υἹ] ςοπιπιοῖλ οάρταγς π μος ππιπάο 

αυίλδευς «τος π ποδιενε θεῆς γεϊίπιις ἃς ροΐδιπιυε, δὲ να 
τὰ πὸς δὰ νἱταπη ρτοιίις ἰίδιη τγαάμος,, αυᾶπι ἤξηιβελπι 
Ῥτορβεῖα ἀρρεἰϊἰλεϊοηΐδως που ς5}}, δι που τοῖτα. 
18 Εἴ κἐ αμίεινη οιδνία, τὰ δὲ φείντ Ὑ υἷσ ἃς Εγλα Ο κοι ἀωβ5".᾿ 

ἡλπι ἤοη ψεζίλππις νῖ οαηι ποιηίπιρι Βοηληος (οἰεητ,πς.}9 Ἐγξο γετὸ ἀγιϊου] ἐσρεϊππεράϊιρυςο,ουΐας Υἱς ΕΠ «ἰαφορικ. 

᾿ν γετὸ ταυτί ἰλδογλπειις ἐς τὶς τεδυς τῇ αΐρας (ς-΄ 
ἐλοηγίποι τς δης. ΟἌγηὶς (πὰ (απ δι τπαπάν, σοτυπὶάα- 

ἤιψὰς ποιπίπιπι αυΐ ΠΡ ὲ ἐπ τεδυε τηδηίδυς ρἰλοςηῖ : δος 

γετὸ τεπτὰπι αθίμπνι δὸ {ἘΔ ἐαταὶς νδηίταις, ντης ἀς ἐ- 
ο φιιάςπν κεῖτο φαλπαὶς διίοχοὶ 
1π εἅτης ὁπηπίς ρείϊλητυς Ἐχοιηρ[α1)} πυῃς ςοζιῖςηνας 
σι βοιριπεν αλλ ταῖς εγας ἀυσπὶ ἱπῖοι πος νοι άγοεας, 
(οἴ μην αὐης νὲ μδηίωε οαἰείϊεαι δι φ]ατἰοίυπν τορΠἀδι 
τοῖνας, ἃς ριοϊοάσ ροτίαν οαἰείεί φυλῖαν τεγγοῖδη υἱεᾶ νἱ- 

19. Νέιρρε φηλαγῶς ἔτ ΝΕ], Διὸ κεν!  υἱρ δι Σιλί(νο.» 
δ φιίάεην 1 νη Ὸ εχεπιρίατὶ ἀφεταῖ ἐς 4ιιφὸ εἴιλπι δγὲυς νἹ- 
ἀεκῖας ποι ἰορηΐε,νεὶ ἐπ νς τεδυπάλητεισι Ραζεϊουΐαπι ἐα- 
φυπχης, Αἴτεγιση είπι ουιηι ἀυστ κῃ παρέλεν δ ομί 

εὐ ΕΠ ηνὸ ετίδιη 35 αυίάεην νἹάστυν ὡς Δὶς ροίτιιπι αἰπολόγαθι ῬΓῸ ἐπεὶ, ἰά «ἢ 
υἱπάοαυϊάσην: ὅν φιὸφ μας ἡπίτις ραττίευ!α: ποῖλείο πο 
δι λἀιποάυμ νἤταῖα, Νὶ ἔτι εἴς {Πὰς γ] ΟΠ εῖΠα, φιοὰ ρο-«' 
Αὼλ εχ αἷρο ἴῃ ε«οπτεχρίμη πττορίϊτ. 4 Μωνάνν, τὸν 
«μον λὰ εἰὲ εἰοέϊοε Ἰνσπιίηες ἐσ νηϊυε το τπιιρίο, νη ὰς [μ. 

ὑλπν [άσιιο δοδὲ8 οπιπιπο ἐαείεπάυιη ἐἤισανα 4αὶ ΟἾηει- 2 ἔξιπι να σαι μοίοα ἀνξδα εἶτ Ομ τ βέλη Εςς᾿ εἴα. φΡεβέι- 
ἢ ἰλίτυε εἴς, ἐκόξυν εἷς ργοείδε αἰνυς βόπιο : δὲ νείοτι {11 
εοπάϊειοπε ἀνοίιξαν πες εἴϊε εξ νι ργοτίμε ἴα πιεητς, ἀπ 
ψοϊυητατε ρεβάϊευν νδοη τειτοίξιια (εἀ οκἰεἶκία ργοσίις 
τπεάϊξεευς, ; 

17 ᾿ δέφωὶν αι ΟἸνιβο. οἶτις ἂν Ἀμφ υ δὶς ἰεβοπάσοι εΑ, λὰ- 

ὅν νιδτλιοοῖ ἀϊειρθίοπε ροΙ͂ Κριφῳ δι γειῦο (αν πδιτίυο 

4κε εϑ βολὴ [ἀνπνονφαν οἰ] μεδγνὰ ϑίέινοι ὧν» μὲ ν τὸ λίγν. Ἠεδταίρ 
Ροηεῖς νείθα τη οτα ἀϊοίτος αὐΐ ΑἰἰευΐαΣ ΟΡ ΘΑ στίθι τη τα 
αυλρίά ἤφιπιβοληάαιςἡ φιυπὶ ἐς Ὀςο αήρῃ μεν πὲ 
ἤυπας ούπνοϊα ἐπιρἢανφυ ἤξ ηἰδοιίων ἐκ ἐον ἰοαυ ἴηι ἃ 

Ῥοιπίπο ἐιροη!, δὲ ζυδαντομι, διρμδεοτίταις δοςεινὶ 
ριπάϊοι εἴα 4ι ἀἰαϊπίεῳ (μηδαά τὸς δὴν ἀεϊεδει. 

δ ν᾿ 

4 ᾿ γέ 



κῷ 

ΟαΡΟΥ Γχος 
᾿ ᾿Π αὐἰπὲρ Χριςοῦ οὐ ὡρισξάϊομδμ, ὡς 10.) ααυς πουηίηε ΟΒΡΙΕῚ [ερα-}} 

ν᾿ 
ΕἾ 

ἘΡΙ5Τ, 

τῇ Θεοῦ αἰ δρακαλρυῦτος σὲ ἡ δ δνο- 
τος “ὖρ Χοιςον,, καταλλάγηξ 
Θιῳ. 

ΡΑΥΕΙ. 

τίοης ἔυπρίπνυν,, ὁ’ νεϊυ θεὸ μαννα Μὴ 
ψοσ" ρτεζαηῖς ρογ ΠΟδ, ΓορΑιημ8) ᾿ς μμαόνμαι δ 
ΟΡ ποπλίης, Γοςζο ΟἹ ἰαπλ-- ἢ νεροιροιιἡαννίηὶ μοι, 
με: ) ςο. 

τον τς, ἐν γα φῆ τ Ἐρεὶς εηΐπυῦε “υΐ ποτ πουο- 1} Ἐνν 4υΐ ποη πονεγρ Τὸν "ὃ μὴ ,νύντα ἀμφρτίαν, δ Ἦ Ρ ΠῚΠῚ ἐν 4 ᾿ βεζεαιην, βγο ποῦ ῥεῖ, ΄ ε Σ᾽) Ω Προ ὼ 9. τας θεςοδτα!» ΡΓο πορὶς Ρεζ(ᾶ ἔενο [πεῖν; τυ ποι οἰβμις 
5.“ ἀράν ΠΟΜΟΥΣ ἘΠΕ ΛΟ ΜῈ ται φἤδίνντ πο 8 ςΒπςοτειλαγ [ὰ- πονν ωβέρία ΗΝ οδχφηοσυη Θέου ὧν ἀυττὺ. ἀπ [ει τὴ εο. 

Β , 4 “ : σαν. ΥΊ. σαν. ΥἹ. 
᾿ ΟΥ̓ 4 ᾿ Ἁ “ “- " ΝΠ 

Η ἈΠΉΙΠΕΕΙΩ ΕἸΦαΛαΙ τ ὕμὴν ἱ Ἔκ δ, ᾽ορεζαι ηοὔεαη ΕἸ1 1 νναηῆῖει αν 
ἘαδεΗ ον Τηροοαῦτεᾳ ἢ κω πἴϑακαῦ ΟῚ ἀςφοπηηοάδηζςς, Βοτιάπναγ! 12 Ἃ εαβοπίάπμῦ πε νὰ 
ξεπε Βοτθίπερ “τ μή εἰς κανον τἰωὺ χώριν τῇ Θεοῦ 6.).} ἰηςταβτα δτατίδην [)εἱ τσοορο-] [ἐς ϑήΆμαῖΝ ἐλεῖτε. ἃπιδ ᾿ζιακίδηι ξ ὕ, - : ῥῥηιη. δεκερέλες νἱ αὐ υμας. [8 ᾿ Ὁ 
βαηι εἶμε ρατ- ᾽ «τ᾿ (Οἱεἰς σπίτι δ θη} Ῥ γαϊεῖται. 1} «41 εὐ, Τ νορονε αι, εἰείρος, (τὰς. 
εἰλαν δοισριὰ 

διλιΐαιν ᾿ῃ οἢ 
εἰἰευξιίςης, 
(..49.3 

1. ουδῪ οὐξει. [3 
ἄμε, ΓΑ 1, ὃχ 
ξιδι:Ὀςϊ εῇ, 

4υἱ μι «ορηπί: ἫΝ πε "ἢ 

ταῖς τεδυε ὁ ΚΟΊΓ ἕω, ἵνα μὴ μωμηϑῆη δζακονία 
ἘΡΒΙΝΤ ΝΕ ὶ 
τῷ, νι οὐΐλιδαι Αἴ» ΠῚ .- ᾿ 

οοὐδίοη θη τ Αλλ ἐν ΕΗ ΠΕ ΕΡΕ (αωτοῖς 
προς ὡς Θιου δζῴμκονοι, ἐν αὐπσομονὴ πολ- 

Ἔν Ἔν σκ ἵν ᾿ , } ! ,, φριαβειθοηο Ἀγ, ἐν ϑλίχψεσιν γ ἐν αὐάγχαις » ἐν ξένο 
τῆ!} νετὶ μὰ ὦ, . 5 τῇ 

ἢοιὶε οχέρὶλι ας», " 
ἴπ ἴυο ὅς ΤΊ ." ; 
ταοιῃεὶ ἃς ὁγγιληΐ ἐχεηιρῖσ, ὑδπλρς νε (Πουύ4δ ἰπἰείο ριοροίςγα οὶ ὃς [αἷς ἀανη Πὰς λατοτίδις πὶ εοποι] δι, 
Ρετρειυὸ, πες Πη  οχοορείοι. ε αὐἰηἶτας ᾿σφυμπευτν ἡ ἢ οί δὰ λπίαϑί 

"ποδὶ αὐηϊαεὶ νἱτειείδυ, 

(Δέγοι δι Καρῳ δεχτῳ ἐπτήκουσώ σου, 
καὶ ὧν ὑμέρᾳ σωτιρίας ἐδοήϑισα σοι" 
ἰδου νυυῦ χῳιοὺς οὐ τοῤσεκτος, ἰδου γα 
ἡμθραισωτηρίας.) 

ἩΜηοδε μίαν ἐν μησενὶ σείοντες αροθα- 

ἴο τεπρογο Δοςερῖο ἐχαμπάΐῃὶ 
ἴενᾶς ἴῃ ἀϊε Δ] υτῖς [μσζυτεῖ 01: 
ἐςοε πῆς οβ ρτα Πἰτυτῇ τοιηρυς 
δοςερτά,οςος πᾶς ἀἴςος (αἰυτς.) 

1 Νυϊίλια ν] τὴ τε ργαθῦτος 
"οῆσηζτοηξ. ἢς “νυ ρογεῖυν 
τ ΠΟΥ πὶ: Ὁ 

41. δε ἢ οπληῖδυς Πος ΔΡ.- 
Ρτοῆαητος ἢ νὰ εἰ πιϊημξει, 
4 τοϊεγαητία τηυἶτα Ἰη ΔΒ] το- 
αθυς 5» ἰη Πϑος ται θυις, (ἢ ἀη- 
συ ἘΠ, ᾿ 

αἰξελυπι ἀιείηοι: μτεηεία τἀπιςῃ ςχος ΡιᾺ 

εβῆο ἐχαυἠιμ ον Ὁ 
ἀνε [αἰωμες φάλινω τεὶ είτε 
πμὩς ερηβιω ΣΝ 
εἴζ8 ἤμης ἀνε: [αἰνιη. 

Νε ραν ἀδηξες υἱδην 
οἰξεηβοιεπε, υε πο ὐλω- 
ῥέγεῖην πη ερληπν ηο.. 
βνωπε: 

ς δι4 ἡ οπνηϊ δε εχἢ 
δεφηγης ποβπεῖρθ ἢι Ῥβιβω 
εἰ πολμεδόφυν, μὴν τρια 
ρα: εημ 4γν ἐτεδ εἰ αἰϊφη). 

δωεν ἐπ τὐφεβη αι δι, ἰΩ 
ΓΙᾺ 

4 Ἀοεσηίοερτείοις ἰσοῸ ΔΕΖ πέσ 
» 45 δι ἱρία νπὰ οἵδ εχ ροτρειυν 

--.....-.ὄὄ.ὄὦἕἝ ὮἊ Θ΄... 
ν»» 

,Ἄ.-...-ΡΡῸΡῸὕ.-.- . 

Ὧο Ῥγρεάπίς, παρμχρλουντος. Ν ΟἿράτα, Εαβογιωνίε δε {Δ ἰρίαπι τοῖς τρίως γεγδηπι, ΕΠΙΣ τ 11. 4αμπὶ νοΐ πιο. Σατεγρτοῖατίο ΠΉ Δι πγαφὶς ἀγγίάσς, φυδὰ νἱάσατυτ Αροίτο.- 
Ἰὰς δά μλης σππο ]Πδπ ἀλπ) ογπγυΐαπη δά {Δ  ρλττίςυ [ἃ ὡς, 
ηὐὰ τς ρα ες ἰρίς πὸ ργεςζλτυγ ἢος, ἐεὰ νοἴυτι ργσοάτων 
ἴπ απ τοι ρειίοπα ουΐυν ἔσγηνυϊα ἐχςηρ υπὶ ρα] είνοτ- 
τἴπιιτι ν ἧς Ιςτςη]. 35. 15. Νεαὰς νοιὸ αιιςζαμαιη ἀεὶ ρο- 
τοῦς οὐ μρατια ῴτερϑν. . ἣ 

ΜῚ ὧν ἤεπ ποιμανῶ ρειεαῆδοι » Τὸν μὴ γνόντα ἀμαρτίδω. [1 ἐἢ 
αιὶ δες δ οὐππὶ νἱτι} ἴθε ργογίις ἀἰςσαις. , 4 το νο- 
δα [ἐ{{πΕ] Ῥαιεώεμηι, ἐστὲ ἐμὴ ἀμρρτίνω ἐποίησεν. [τὲ εἶς πτλσὶς 00 
Ῥεηρίουα ογάτο φιὰπι Π ἀϊςαπηιρ δὴ νοτίιτι, βέίαδωνν βι- 
“4. τῇ νοτὸ ρεζζτυαι ἰητεγάιπι νοζάτι ν δ πιὰ εχ Ης- 
δταοτυμν ἰάἀἰοτίππο,ρυᾷ ιος ἢς ἀςοϊρίτυτ ποιηέ σῶν 
{ὑνε{μγαρ»..} ντ [,συΐς. 7... ὑμτιεπ τατῖο ἀπιϊεβεῖς ροίτίς νς 
Ῥοιίυς (μι είζας ἀΐεδειιτἐχέξις εἰ Ῥεσολτθοι ρτο ποδί» ἡ. 
Ῥεζολιοτνποὴ ἐη [οἰδ, [πἀ εχ Ὀπηπηῦηη ἡ οἰἴγότιπ) ρεζολτο- 
ΤΙΠ τολτ ἱρ ἰπηρυκατο : οὐΐὰς. τεὶ ἄξια βυῖτ Βέγοις 11- 
'ς ψεπηπας οι ἤἶτ ππσητο 1 εὐτ, (40. 16. ἃ ἰτὰ τε ι- 
πη τοτο Πρ οπϑυπι εἰΐς πυνης Ἰοσῦπι [οτὲ ἀϊεττὰ ἀοςςῖ εὶς 

,. γειδὶς Αυξυξίηος ἴα Ἐπολιίεάϊο δὰ] ὐγοπείυῆν, σὰρ 41. 
1γ|ε Ρεοἰ ἀδμον Μ᾽ ποὶ Σαβίμα, κει ποβνα ("4 εἰ μεςια ποῦν {40 Ῥετρογαηη Ετοηίμ) ἢ ἣςς εἰσητ δοςίρὶ 
ἐν ρον: [ι ψβ Ῥειεσέμρν, νον (ων, [εὦ ποβειηνιδεῦ ἐν [ὰ [εά ἰη 
ρον ὌΝ. Ταβνα ν ἐσμεν Θεοῦ, [ἃ οἴ, ἐν] 
᾿ρυὰ Ὠευδι, ΜΝ «τῇ ἐμ τῖλ πο ποδὶ πῆκγοηῖς, (πὰ 
4ικ ̓ μνς ἐκ ὄπηδο πέ΄ ἀοδὶε ρεῖ ἤάεπι δ ἴγοο ἐπυρυτα 
τὰ. 1 εο ἐπί «δ άίτυτη οἢ ὦ ἀνα. δὶς ἀρ ο πππλὰς [0 Εἰτίὰ ἡ; βδεην. δὰ τος τρία ἀεηηδῇτατ Αρο 
Ὁεὶ τα ἡρίο, νο ἐς εἴτ Ῥοσοάταιν ἐπ ποδες, πεσπρε ἐκ ἱπηρυ- 
τοης. Εἰδές δὐτέι ᾿ς ἐσ Αὐὐρυίπο ἰοευπὶ πρηςιη 
εαἰτείδετα ἐν οἷος ἡπίνς οπιπηεηζατίυσι ρίο πα πλι πη. δὶς 
νπίσις ΠΠς δοῦπν, 9. ὡς νεΐδὶε ΑροΙτο] , ὥνων Ράιὴν Ἔμην αμὶ 
δινη μοιῃῦ οὐ βείεαίνν (πέπιροε [εἴπτὶ Ομ τ 1) ρεεύσεννν ἥ 
εἶδ, νὲ νοι βαμὼ {διὰ Ὀεΐποι ποι μὲ, ἴρβ (πο ἐπ μο-᾿ 
δ.) ἂν Ἰρ.18. 

' Ἔ ἿΝ σαν. γι. 
τ διὰ ἐψ' ἐρινανν ποβίμην [141] ἀοεονεηνοάανεν! σιωονγυῦ το; 

δ', Ὅςο υἱάο]ςεῖ ἐκ ρεκοοἀερείρυε τοροτίτο νοΐ, πάνω. 
κόμαι ἀμ4ην. Ἐταίωμε, (νιν ὧν “«ἀἑωνάνιο Ἐπ ἤτοοτ σωωά - 
τον ρα ἀιςὶ ςλυΐληιν δάϊυλητειη  (οἦ ἀιτιην εαὶ τυ ά 
ἐς ασδὶν ἀἰεὶ, χυδῇ Ὀευην Δἀαναπείδις. Τὸ σιωνργὸν νοῦς 
τεῖος ςου(μευίνηιιε “ἀνννν  ἕνωνη τ 40 ἀδ τὸ νἱής τ οτιητ, 
3.9. Κα νετὸ ρατζιςαἱα Βος ἰῃ ἰσοτο βὺὴ εἰ ςογυΐε, (οἡ 26- 49 τιον. 
εἰρίεμε ρεο, ἄμ“ιν. Ἐπ τ ἢ Ἀἰς Ιοους ἐξρ] πάθε οχ αἰϊογο 
αὐ ἴγποῖδ. μι νὰ Ῥδογον, υοσιι 6γ 121} εἰ αὶ παράκανονς 
ἐὐγεινεδη ἀρηθος βιορτιὰ ἐπ δύ ἐκρλία, ἀ{Πιπν τδιτ - 
ἕν Ἀ δ 0γ).1Χ1.» : 

νοῆι ο πυδεα, διὸ ἐκι4π) τοὐπὶ νοῆτο ἀδιπθο νῖ αἴτια. 
ΝΑ φυσᾷ κ εμσι ἡηρίωυμη διτιη ες πυριμιαπινάσαμτι αἱ 

{ενωβεα Ε}ε κεν ον.]ὰ ἐἢίηυ}} εὐπιὶ 2 ς πρρνάφνεφε αι ἢ πίβοατ 

τ οογάιαπ γεὶ Ἰυ ἀἰςίυ τ ρατίᾶτ. υ ρ. 1 νάρμηπο, θατθατέ. 
1 Πιι εηίη ᾿ εν. Ἴ Δέγοι γδ. διϊναυάι τα σίως ὁ Θεέρος 

Ρτοχίπιὰ ργαςεάεητίδιις, πῇ ἐπΔΠήτας αὐτὸ ρει. 
: {ΤΈνοβονε ρταβῥηίο, ΚαριΝ υἱρ δι Ἐταίηγις, ἐβιηβοτε γ ΠΟΣᾺ 

(λτὶς ἐχρτοιο, Βυΐτ σηἶ τα εἷς (ογπδηάα ῬΤΟΡ ΙΔ τῷ καιρό πο- 
ταῖίο, ἐς φυὰ ἀιχιπιας Α ἐϊ,1.7. 4 Ταερίο, Ἡο }χη, 
{μαι Ρ]λσςητιλΠΊ ἀϊοας 1. στατιιτα τεςερτίοη!ς, φυα ἀδικίᾳ 
ἴῃ δες Πίδτις ἀϊοίτωτ, ( διογάιη μὲς γεγῆςο!ας (νεπῆοχο- 
-Πεπάεπη ες) μι Ραγοπιβοῆη, δι σαπ υίάεπι ρἰαπὰ ηο- 
ἀπὸ. δί ἡ! (ἰρεέξληι ἀοοίριοη τις" ἰξ, δας διης ροιὸν 
ἐχιεηάς αι ἀσςιίηο τοῖτιο νοπῆουο (αδιιςίοπάας διτο- 
ΠΙΠῚ ΟΠΊη!ᾶ Ἀρτ Π|πλὲ σοἷς οϑυπειΝ σία! τάπποπ χιιάαιμηι 
εχ πάλ τς ςοπιςέζι κα ππγηιτατς. - 

᾿ς κω ΜΝ μίϊαην υἱά ἰῃ γεΉΜυδὲ μίαν ἐν μηδενί. ψυσατα, Νοοί- 
τ υἱ αν, Μεδονὶ μῳδεμέαν, ςλάςπη πιληοηῖς (ξμτέητία, 

, ΤΡ φϑεηιεν διδόντες. Ἐταίπγυν, ζϑεονε, ντ Τροχ οὐίδηὶ γυ]- 
ι31 σιωΐεῴντοι νοττς ἐπι εαπν οχ Ἡςθτάοτυπι ἰἀιουίηιο 
ΠΟΗ ἔςπγεῖ τᾶ ἃ ΠΟΡῚς οδίετωδιο. ἀν μενος ετιδη [κε 

8} “πάλ ρτὸ Ἴχβιοιίδίο- 
ἧς μά (οτιητβίος ἱρίος ἀϊτοέ!, οπτηΐπο ἢας υα ίδαμιω- 
τοι ςοἰιατοτγόϊ οι ιλξαιίϑοι ὑμόέεγας ρτοίπάς φιτῖο οἷα ἰεηί- 
δεπάμιη. αι ες διδὸν ταῖς γ σιωνξώνταε: το ΠΊΟΣ γοηίουϊο 
ΠΟΙΟ, ὠγνουιάδεις ὅς ἢ εἰςίποςρς το], νίμας δά τὸ. γεηῖς. 

ἤοια ἀε(ε ϑι Τιπποιδοο 
ποη ἐς τηρῆ: (οτιηίβιις ἰοφυΐ, φυΐδιις αἰπρίγιν δίς ἄι ἡ] 
ΡΓῸ βοτγπγλῃο πάοτυ!π ραϊογιηι ἐχοιηρῖο Ῥτορσπᾶῦ, νἵ 
ἀπίουρι!οϑ ρυάσλι ἃ ἔνὲς ἀοέξοτιθιις ἀϊ!άοτε: ἃς ριοίπάς 
ον νεῦθο παρακριλούναν εἴς ςοη ἢταςηά οπγηία νίψμις χὰ 

ἀεομηι νειοι ἤπειη τ σοιηο (υρετίοτς γεπίκυϊο ἴους 
Ῥλυϊὸ πες ἄϊχι,ν οἱ ρατεηι!οε ἰῃοἸυίο, εἰ ροιίμε λα ἀεεῖπε 
τοττῇ νοπίςυϊι ἤηςην τγδιατο, φο [νέον ορσκ- 
σιὼ ἰὰ οὔ υνάρίαπι δὰ «οί ροίπηι ἱπηρίηρεις νυ ΟΡ 
Μηβονδ, παρα μαν Ροςοϊ δἢ τη] Δ μαι αὐ ἰά εἰ ριον 

5" τ ταητὰπι δεῖ νε οἠκηαλτυτν,νε ετίαπι ἐὸ ἀεἰςἐεῖυς, 
δ΄ Μωρενέίνν, Μομεϑξ. Γαΐ. Κιριευφράαινενποη τις ἐπ- 

Ριείέ. 
4. [15 ονιμίδεν νὸν παντί. ἘΠ ς Ὁ. 52ὑπονα!Ἵμδο οπναίρι ἴῃ 

τεδυ, ἤυο οὐμηνδυς ποάϊε νῖ ἔρια 4. 8..δὶ πιοσ Δἰΐψ0 

4 ἡρνβακμει συμελτνι “κα σνφυῦτι » γα 
πολντες ἰ,ἠξοίαταπιεν δι τε ἰρία ρτξῆδιον, νι η νγαννις, 
Ἐχθδοαηνμ, οὐά ιν δι ΝΑ εὐτοτο ηἠας αιοφὰ τεργολεη- 
ἀϊπηιεη 4ι6Π| οτέαπι [αρίϊε εἰν ὅγγιε ἰδ εργον να οὡν- 

ηδ ταηι νάδε; τοπηιούα διὺς 
ἧἾ ΔΜ Νβε διώκονοιδιὶ υγχ,6,. 4}0{95 

[ἴοι (φ! αοο βάτοι. 
Ἰοεο τας ἀἵτοτὰ 14. 
ὁ δ, γε {γ}}ορἤπ:ποχυίς 

412 

γ᾿ 

᾿γασίαις : ᾧ κόποις γὃν ἀπρυπνίαις, ον νῃ-- 

“δὰ 47} ὅπλων τῆς σδικοαοσίμης 4)» σὲ-}7 

δὲ ἐν τοῖς ατλαγχιοις υμῶν. - 

ΑὉ ΟΟΚΙΝΤΗ. 1. 
Ιη νου ει θυβ»1η ςαγοοῦθα5, [Ὁ 

ΠΣ ΟΣΑΡ τα ΠΟΙ 7 1ὴ ἰαθοτὶ- 
θυ δνῖι ντρ.Πἰςνίι ᾿οἰ αμλΐ τὸ 

Ἐν πλυιγῶς νον φυλαχαῖς , τ ἀκατα-}} 

φίας ἮΝ ΟΝ ᾿ 

Εν ἀγνότητι , ἐν γνώσει, ἐν μ(αχ. ϑὺ -} ὅ 

μἱ » ὦ χρησοττι »ἐν Πναΐ ματι αἰγι,ἐ" 
ΧΕ , 

ἐγαπη ἀνυπόκράτω, ] 

᾽ ! 3 ͵ γ ἢ ὕὔ .) ΡΣ 

Εν λογῶ α λησείας εν ὁ αυσα μαι αν, 

ξιάνκον ἀρισεραν, » " ᾿ 
Διὰ δόξης καὶ ὠτιμιας, Φίᾳ δυσφη- 

͵ Α ᾽ ! ᾿ τ ᾿ εἰ ἃ 

μίας Κ δὐὔφημιακ᾽ ὡς ἄλαῦοι, κα ἐλη- 

ΩΝ γι. ͵ γι ν᾿ 
ὡἧς ἀγνοούμϑμοι», κῷῇ δ᾽ λιγινωσπ"-}, 
οι" ὡς ὄστοϑνήσποντες., καὶ ἰσίου ζῶ. 

δι᾿ ὡς παι σδευομδμ οι", καὶ μὴ ϑαινατού- 

οἱ" ; ἐν τ᾿ 
« , 3 ) ᾽ « 

Ωἷς λυπούμδμοι, ἀεὶ δὲ χαγροντες᾽ ὡς 
“Πωχοὶ πολλοις δὲ πλουτίζοντες" ὡς μη-. 

δὲν ἔχοντος, καὶ πτάντα κατέχοντες. .᾽ 

Τὸ ςύμᾳ ἡμὴ αὐέρ)ε πρὸς ὑμὰϊν ! 

Κυρίνϑιοι ." χαρόνα ἡμῶν πεπλάτιυ- 

αι. . ᾿ τς 
Οὐςενοχωρειὼ ε ἐν. ἡμαν" ςενοχωρί δὲ 

ς 1πεκχαγὶι αουνδ ιν ἐν χα τα ςα τίανς 11 Πρ Πολητας βρεῖς 
{εφυυτίοπες αι ίσυς (τας Ἰυὶς Το ς ροΠ]οραπ τιν, δις ἐν 
αἰπὶ τοδὲ ἐχρὶιοχτον μα νοχ πὶ [οἸνο το χιοά ᾿π τληι- 
1ςείρτο σοάιος τορογὶ, τὸ μὴ ὦ ἑνι ῦπα Ἰραῶτι». ἀν΄ ἐλαύνείϑοι 

. Ομ ρμυγίταις,, οὐϊη ςορη]- 6 
τοῖο. σι Δ πο ρατί ἔτο, ἐὰηι 
θομισηίτατο, σαι δρίττι [χη-- 

οἷος, οὐ παν τατο αηπὶς {1-- 
τ ]ατὰ. Ι 

ἼΡοΥ {οὐμγοηοιῃ νοτ ταί ρον] 7 
νἰγτύτειν 1) εν μῸΓ ἄγ πλα ΤΠ κα 
ἰδχῖγα ας πη. «6 
Ρεῖ ρ]ογίαιῃ δὲ ἀσέςειι5, ρεῖ8 

σςοΟλλ [1 ἂν ἰαυἀ65: νὐ πέρα το. 
τοβ,οὰκ μαγαξη νοτΆο ΟΝ: 

γε ηρηοτί, ὅν μαρδῦ ΔΘ ΠΣ ΥἹ 
᾿ΠΟΓ οἢτο 5. δί σοςς νἹυ]ηγιὶς ἐνὶ 
410} οὐ ραθιύτγηςς μαγροα τηοτ- 
το αἤιοίιηιγ.ς 

ι1 Μετ 5 πη} οΓ τάπιοῃ ραὺυ- 
ἰοητοῦιντ ραυροτος, (δ ἀ πηη]του 
αἰταητοοντ η}}} μαροητος ) [6 
αὔνπι ΟὈτίμοητοδι ἢ 

ο᾽ ()ὴς ποιζγιπι ἀρ ογίπη εἰ εγ- 
σα νος, τ η1}}}ν» Τοῦ πο Γι 
ἀπΠλταάταιν οἰ. ᾿ 

4 ΝΟΣ δαθιτατὶς. δησοῇὸ γι 
ΛΟ ΙΓ [ΔορΌ ἘΠ ΟΕ Ἰς η γεςς 
εθι5 ν τ γ15. 

1η ρίαρη,η ἐἀγζενίδιν, 
"" [“ἀιποπίδεσνη ἰαϑοτι- 
ΣΙΝ 

1. ταβιπατογδὴ Κι ἑοπίαν 
δ ἰοπράπηηιίατα, ἴῃ [μ4 
“τ αέεμη {λέτε [πιζ(ο γον 

«βανῖφις θη {ἐξα 

1, πεννο υξνα! μι, κι 

πῆμ! [6 ΡῈῪ ἀνηναὶω- 

βνεία ἁ ἀεχι (σ ἃ μι. 
ΠΕ 

Ρεν γίονίαηιν ζ6' ἱρηοὺ - 
ἰνξα! ἐπῆν βεν ἐοξάπνιαηὴ (Ὁ’ 
δοινάην [ἀηνάηνῖυ! [ἐἀμ(ο 
γε: ζ νεγάτει: 

διεμε μ! “χηθεὶ, (σ᾽ ἐο- 

φημ ἑ 4μα[, πιονέενίεν.) ἢ 
εἰ υἱμέπηρ. οἱ αβίᾳα- 
τὐ ν᾽ ποθὴ προ τ βο δε: 

- 

'εην γαυδεηίενβιμε εζε»- 
(εὐ ημί τος αὐ! ετη ἰϑεμρίε- 
ἰαεάπηναν με μ4- 

θεηφαν ν᾽ οἰπηΐ 4 βοβάειν 
ἱε;. 

"1  Ὁὁ ποβτώην ρει κά νοι 
ὁ Οοτιπιβηῆ, ἐΟΥ ποξ ἔτη 
ἀμ αιαεμη ἐ[!. 

1. Ἀοη ἀπρνβεαπνη ἐμ 
πον ιει ΔΗ σα". πνεῖ τν 
ἡ αὐζτετίϑης βγη 

“--- πο --..... β 

ΤῊ Γι} ας ΙΔ π΄ ἥππὴι γογητῃ ομηήοτς. Οτῖς ση μὴ ἂς 
σοτάις ἀιατατνο νοποθνο τη πιγθ τι ἀσείαγαητ δξοξξιη) ἐ- 
ἀν 4: ἰοφυπτιτι ντ ἤςτι (οἷεῖ ἰὰ (μτηπια ἀἰτ]πα Ἰαοτα, σὰ- 
ἀπις ταπησῃ ἀπ στ της πος τάταιις δήσο ἰητογάϊπῃ οτίληα 

κρὶ διακεϑαι. Ιτλαιὶς Ψυΐσατα δὲ ἘγΑΙΙηυΣ, δεμνείοννερ πλα]ξοςς σοηττατ. [ηἀς [λέξιν ντ ἀνλτατίο ςοτάϊ ἀς οτὶς ἐς τηα- 
{μη ἰητεγρίοῖάτι. 

6. νην βυνιέσίε, ἀγνότητι. ΑΠϊοα νΠῖς ΠΟΙ ΠΟΙ τ ἄτα 
τοίεγαπτία, ςοπυπις πιογαιῖ αυτίιις "ὴ τλΐις ἱρίς ουτὴ {τς 

ἐοπιίτιδις νουίλτστον αυοτάτο: πυης αὐτόν οχρ] ολς 4. 
Ἰοπιίοίς ἴῃ ἰὰς ΠᾺΡΕΡΙ ΤΡ ΤΗΕ σοἼσης [ταις ργσροιῖς- 
δὼ 41το πιοράσ νι 
ἴα." σα ρ! απ. Φζιμ ἐσ  πείθηρ, ἐν γιάσει ναοὶ ποτιτία, 
φιὰ βε ἢ αθηζντ σὰς ἀπινηις νασοτατ, ἀὰς ὙΠῸ λεἶο ταις 
υειεἰς (ογάτιν. (ὐμην ἀνε ηνν βατ οι φ μα κρν ϑυμία τὶς 
Ἀοιηπμ4. {μην δενισηΐξαιεγὲν “κὐφ οι δ οἶον 1 [μα μί- 
441 ΠῚ} ΟΡ ΤΙΣ. . (ἰην φρυνδ. ᾿ 

(ομιπιεπτοτατίς ἁΠαιος ἰρεσαοίνυς, (ἰὈϊοῖς ἀπο αἱ αυς 
ἀηφυᾶπε σεηοτγα μοι νηγ ἃ τουισοαι ἡ ποθροδρη τη) 1π- 
ἄινη,νε σαιίαι Ἰιοπτοον: δὲ ἐματιταζομι,, ντ μοι ν αἱ: 
υεγλ]ς τη. 
Ἵ Ῥεν [εὐπιρθνπι οἰ μα εν ἃ κογν ἀκηϑείας, ΠΕ ἴς ἀοηηι"} 

εαρίίοαι Αροίζοίης. ἀυιίσος ἀνινεῖς ἔγοτας νἹςότγίτν ἃς ρε οι 
ἐς ἀ ρτο βὲγ ἀςοιρίς 44 νοὶ οηνττσηἀλ. δεγπηοισμι Π 
τοητατίς γοῦατ Ευληροίνπι ρταάνολτυιηῖοι δλάμπιριτ νιτ- 
τυΐε δε μά εἰ , ἢ ει μα ρΡυτοίαιοην πση τἀρτὰμν 

αι αιμάσηη νπζστυῖ [νης π δἰ αλλ 9 

Ἰοάϊΐςο ἀϊκαάτυσ, νὲ Ρίαϊπν. .5.34. νης ἐθηχοιρεκακία ν ἃς ἐς 
υτίς πηπιρά!πηοὰ ςβοιατ νης μι)σληγρρίαν Οταςι ἰλξγατιος 
ΠΟΠῚ ἡ ϊατπ απ ροχθαμι νοσλητ. ὅς ἐροξχαπέίυπι οἵ αἰμα ἐς 
το βάτυγ, Ηἷς νοτὸ ΑροΠποίιιη ἀξ πα τη Τοτιητμιὸς ὃς. 
πσηοἱςητία ἀοι ογοῖρραγεῖ εχ ἀποδυς (ς«αιιςητιδιιξνον 
{ἰσυ]ῖς,νττηρχ ἀϊοδίη. [τῆλ οχ 7.2 ὃς ̓ΨΥΌΪ σαηοιη τγληΐο 
ἰατίοποπι νιγρας, δ 4, ἑ!ςεῖ Αἰίαιυς,. αιοιποήο μας ςοἢ- 
τοητῦ Ομρτπιὸ ργοξςδὸ. έλην χιὸν ταπι ξιην τα τιτον οπι- 
5 {ἀα ΠΠπς ςχροίιεταί, πιλχιπιυ πὶ Ἔγὰς ἀυη!ςῖτία το άϊο- 
απ ὃ Βοσ νοΐυτὶ ργοα πιο δὰ δυάιξηάας Ἰὰς δάπιοη- 

μη] ὼς ΥἸνϑίμστι αἰ γί, ἢ τιοῆος ριπραγας σοότιηι Δ ον τ  ράῖες ἢ]Πος εὄρε)!ιιες. 
"2. Μὸν ναματις αν !ο, εὐ ςενεχωρε λα. Αταὺς ητευρτος 

᾿ς ἐχροηὶτῖ {ππροταπα! τηοάο,, ἃς τον χορ ὧν ἡςειρις ρα 
ἐπι Πριβοφίοις, ρτὸ Ἀσάνρι ἐπ λη βυ δαμη δηΐιπις, ἀτμὶς 

20 Δάςο μγιοῖς ἔοζο Ἰορίς ἐν, γε] ρατρβεδίσως σά δψιοοις 
μὴ φονι χίρν μα, ἐν ὑμῶν, καιϑὼς ὄζος. ντ αιι τότ σης ἰοσψ 
ιγοττοτιτ {πο Τ ποιηδῖς, ΝΟ ἀηρυμτία (ὰρεσ νὸς ἃ ποῦὶς, 
μόγις ἰὑρᾷν νοκὰ νοδὶς. δεά ταηςπ ἀπριι]ἃ ρα σι) η], 
ἃς πϑυτυῖ νος ἐρίος ριςιηιτῖς ἀηθυτια, οὐ πιθασἰςογάϊαιτε 
νοἰἴγαπ), Ὀἱςο σὰς ἀϊςοτοῖωτ ΑΠς Ὀεςονθιτε ἡνμι 4 χιοά 

τὐεπάι σηα,, (ε οτίάπι πλαϊος ἀουνληάι. (το οὐλην ἕλοις 15 ἐς ξεὶς πιδέ,, ὃς ἀνίλταις Χ}}1 ἐβατιϊάτοιν γοϊεδηι. Πγωπ- 
ΔΠηΟΓυΙή της ἘΠ ΟΠ. ΠῚ, δὲ Ζυ ἐς Π) αἀμεφιδξίων, κὶ οἵ αυ δας 
ἐφρίς συπὶ (ιὶς Αὐριμν Ἀανν ἃς τοις (αὐ Ομλοΐ οχ γ04τ- 
τετυείνατυνΝΝΑστυ σχίσιν 1.0 ΓΟ σον δῖ ατῆσας δ᾽ 

[2ΠΔΠ) δὲ αὐιη ἀιιῖ ἐχρυβ πάγαμτ, ρα ΘΙΠΉΓ ΠΗ 40: ἸρΠς ο- 
τλὰῖ νοΐης οὐραπας ἀζ τρίοτα αν ἰστο, τ σι νήσας β]α- 40 έτη] 
ἀΐυιῃ αὖ Ἅιπη} ἐογτυάδῆ)ς ἀνθυσσοιννιςν, 114 ἡπταν αὐ- 
πὴ κιειντν ίοηιηο Ν᾽ ογίτατης, Δ᾽ ροτοθας 414 1) οὐνπις 
πισιθιπτ ἢ 1.0.4. ἅτ ἀσπίς αι ο ἀοίτα τὲς 
τοβηίας του σις, 
δ Ῥεγεί τιν, δια ἰδὲκε, δε 
"Πιυ πο πιάτο ουίαυν, (πὰ δόίήλπη νὰ ἠὐπην ἀτειν 
δυὰς βοι ἐαιρον, δ Ὸ νεοπν ὐτοίοις ΠΟ αλι στ 

φείνε! κοτ ΜΝ ψι0 4 νι εν βΟγθ  ΉΙ, 
ζ "εν (οημίδνα ζο' ἰαμάςε,, ἀνὰ δυσφημίας καὶ ἄφκινς. 

ψυϊχεια ν δεν εξ δην, Ὁ ϑοναην [ἀν νη. Αἰ νοι, 1 ον Αι 

νμἰδέν νη την (σ’ δε φάϊεφημέάον. 
ἐε Μιαῖιν }74} 

τ Οἱ νοβγωνενδίς. νὸς ὁἐμα (Ἅς 1 ἡ μαροιιὸ, ἃ μΝ7}}} ἀ{-. 
{ἀπυΐίλης, νοῦς ππν ἰσηθθίις εἰπα σα τι ἐαπτν {ΟΠ γ ]Ὸ 

4 Πρηρυδ νει, πλάνοι. Ψ- 

«ἄς ποηγης 40 σσλ) χνὼν νην δνϊεονάναπν ἰηῖς Πρ τς, 14 οἱ 
ϑιγατιλῃν Ὠςὶ Ρογ πη πογιησν Ῥᾶυ}!} ἴῃ ἰρίος «οἰ λταιτ, 
απ }Ἐ[Π αποάπηληοίο ἀηριπιοτοπι ΟΠ οἰαπτ: σοά τοῖὰ 
Ἰὰς ἐπ ωνας Ριατοι ηλην μὸν] που ᾶῃ ἰεέξιοποιν ιπυς- 

τς σφ τοῖς απ δγοτιταῖς ςοπ βγηνάται νἱάστιις στιλιυ 
ἡλ]νν ἃ ῬΑΆΜ}} θοηῖς ριοτίις αἰιεηὰ Ρεγῆσι σηίαν Αροίοὶους 
λ ὑαήοιτ πιο ταρίνοτα, δέ ἀςάηηνο 4041) ἐς ἰοτπιειο ἡ 
ἄχνη ἰσηθπζαγ, ςενοχοροίϑαῳ νοι ὁ ἀιοιταγ τη 4} αν ἁἱτο 
τολεέξαιντντ αν τη ἀηΖυ δ άοιπο ἀςρις, Ζυ}η} ψι! οἢ νπ 

ἴλος ὅν Ἰόζο θὰ Πρ Το Ἃς (οἷς Αημι νας ρειοῖς ψυνάοιη ἀοοτλείοης Εἴς ἀςείριτατ 
Ῥτίοῖς ἰοςο. εἰς τη "νᾶ ἐσσι ας νον τὴ ἀπ πδῸ 

ΗΔ ἀσημοθο ἡπσήλην οἰδτις σδηας πνπιμὸ αρύηο Τὸ - 
ἀπ γ ὀπη νοῦς ον ἢγοιθι ριτοξεοίάταις αἄοος νει ας 

σἰρισθάν ἀπ, νον ἀ ταν, Δὲνον ἐπτος μεἶνι οἵτκ λπ- 
φολυν Ππ σνετι τὸ φενοχορ δ ϑωῳ ΠΡ ρας ἀρφωνὴ μον ἐΠ}} (αν 
Ἰοειᾳ [1Ὲ}}] ΠῚ ἀρυά νος: ψιοι 141} [ΔΙ 6} γιίς δια Θροττυςι «ἱ 

1410} ἠοῦς ραξογοιδς ν ΟΠ εν τς ρος (τη ΐίαις, χατι; 
γῇ μάν ραγ οἰσνγοτία, δοὰ 8. ἀαττα ἀατ Βοῆς Π 0 ἢ τ τὸ 
Δ Ὶ νης πγυδίος νἱτι ΟἽ σοριςο, πλυϊτι γογὸ ας ν παι ΠΝ 
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« “ογαπάω]ὺ- 
(ο ΕσιρεῖμαΣ 

ἄ πὸ «828 
νααΤΠ1Ὸ0 5 τς τὶ 

(εν ἃ αὐὐδαν 
δι" ΟΠ ἢ} 1 

ΠΟΤῚ 
{μειξηῖμῖ, 

ιο μα ἐτιβεν, [ἐπῆρεν 4- .’ 

«Οδιυγζαίυι" 
ἕὐών ριαξιι 

ις ᾿προπι ἃ 
Σ ἅπ|πὸ ἄρειο 

οὔτι Ἰρῆς αν Ο- 
το ἃ πιπ α] τς - 
ει σύτης Ἰὸν 
“το σὴ ἀο 
Ρδιι ο ράτὰ πὦ 

ἔλι διο, 

“" 

« 

τὴΩ 10. γος νοἰοιπσλ ΠΠ} ἀιπθτν, φααν νεἰο κοῖς τοὶ ἃς ἐπὴν οἱ κι ἐρνιπῖς Υυἱξλια, δον ἀρζι ἢ απο, ρεοιίως 

’ Ττι 

, 



Ὡ ὦ 

ἐν ἊΝ ἐκ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ δ 
' ᾽ : πὸ , 

ΟΟΥ 1.164 ἘΡΙΤΦΤ. 
ο΄ Βα δαιό {τλῆημς, οι ἐβ 5 ἀν ἢ πλὴν ἰπτεγργοιατισποπι 

τὶς ἀς φιο]ῖς Δ φτευατι  υἴλυς σον ἀὐχι τα νομῆς {- 
τς φηϊβολει ςοτο πιο απιτν Μο(ιοάμμῃ οδίεγυλτιοιοια- 

Ἰυγἀὰ ργοκι διὸ, ψιπὶ ἰνοξ πόρνης πυξηιλπὶ γερο μση- 

ῬΑ Ἵ 
δία ποπηυπημαπὶ αδυτογοητασὶ αῇε ΠΟ τοῖμπὶ ᾿μιης 

ποη πιύγογ οδίριγδηι οὐΐς, 4 πνδρίς ρίλπὸ ποι γος! χε- εἴδουιη ᾿ς {Ππιὰ σοπιμειτιτ, ὅένοι εἰ ΔΗ, ἠθη ἜτζΑ πρὶ εῇῃ, 
ἀπ ἢ ὑπ ἐνῷ "δ πήπεην ἐνὶ Φβ ῥοπή πε. 4 )η γηβοιδιι 
“ἦν » ὧν τοῖς αὐλάγχνοές ὑμλῖ. γμζετγα νοσλῖ, Περιχομη; 
τηοτς, φη στόνος ]ος δ ςέξες ἱπλιητο τοι ἀἐ ηἀςρτοςλει. 
ἂς ἰη υλ.7.1ς. 

- δδηδΟἸπτίς 

"ἢ ἀχπτυτ οτίπε}: ἰϊ νει ὁ ρόζιις ηϑὸ Πρρεται ]ντι- 

--.-. --- ------ ..-....- 

Ὑω δὲ αὐτί αὐτιμιϑίαν ὡς τόκνοις}" 
λέγω, γλατιϑητο κα) ὑμεέϊς. 

Ἐ ἽΝ, τὰ ὦ ε . ΞῚ ἐρπήμεις ᾿ Μὴ ὕνεδε ἐπιενζνναῦτες φείσις ο᾽ο ἘΣ ἀτεν : ᾿ ᾽ : 
«υδά (δ ἐνῇ. τς γὺ ῥιε τοι χη οὐχ οσιυη χφ ὧν ομίᾳτῃς 
ἀεινας αὐ α δὲ κοιγωγία Φ ι σκότος . ᾿ 

βείεως (οοίος “ φωπῖοθος ἢ -Σ 
ΠῚ ἐπε διε! δὰ ᾿ ᾿ 

Ἰοϊδιεία,, φυδίι. ᾿ ὐ Ὁ , ᾿ 

το υσάϊᾳ υ. Τίς σὲ συμφώνησις Χρις ῷ ὠσος δ :- 
ἀϊξειειιο φαΐ, ᾿ ἡ Ἶ αἵ ᾧ "μές ̓ 
ἀὐδίυς ἐε νυ λίολ: ἡ τῆς μύθρις παῖς ἃ ματα α πισου 
ἱ πο] ᾿ 
ἴοι ἀμ “ΠΝ : “ ; ᾿ - ' 
ἀρ πῇ ὦ, "Τίς δὲ συγχάτωσεσις ναῷ Θέα μετὰ 

᾿ ες δ ΑΥῪΣ ΜΗ ᾿ ω 

ἬΝ Ὁ τς εἰ δωλὼν "ἐμεῖς χὸ ναὸς Θεοῦ ἐφξε ζῶν- 
01} “Π1Ὸ ΑΙ ε. ὶ ΝΡ Ἧ 

σαι ἥοπης γῦς "Ἰρϑῶς εἶπαν ὁ Θεςς, τι Φγοικήσω 
ἀϊνπαις εν, ν΄ να .ν ἢ δι τᾶν ἐὰν 

ριηξονεείοποι ΕΥ̓ Οὔ Τοῖς, Καὶ ἘΜ Α ΜΘ ΕΠ ὙΠ ἀὐῦ 
κἀϊὰ αν Δηΐπιο,, ᾽ ἐκ ἀσοντ ͵ 
(εὰ οτίλαι οος- ὅταν αὐτὴ Θεὸς 7) 16] αὐτοί Ω μθ 
Ῥοις ργαίιδες, λαὸς. 

. νεοι ὕμπιθςο 

(ετῖ. «αὐ Διὸ ὀξέλϑετ ὧκ μέσου αὐ, κῷ «- 
2ιοτΣ ι7ιδέ Ἢ το φΣ Ὧν» ἫΝ 

4.9 φορίϑητε, λεγεί Κυρκος κῷ ἀκα Θαρτα 
ε ᾽ »χ»ἤἦ Ι ε Σ ἔρως, Μη πιϑεκᾷάγω εἰς δϑξονια ὕμαξ, 

ΠῚ Καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρᾳ, καὶ ὑμοῖς ι8 
Ἷ ᾿ τ ἃ Ὁ ΡΝ ͵ 

. ἐσοιϑέ θείοις μοι Κῷ ϑη)ατεραρῦνλε , ᾿ ᾿ 
κου Κύρμος παντοκράτωρ. Ὁ 

Ἵ Κυτίαπα ΕἼ] Κειφάλωον ζ. 
14 δάπιουϊ. ἢ Ἂ στοῦ ἀὐχδ οἱ . τομ δὰ ρεε- ἢ το οὐμν ἔχοντες τὰφς ἐπργ )ὲ- 
ἐοηδπ 5 (ματι ς » ) ͵ ᾿ λίας, ὠγωπησοὶ, κῴθειρίσωυδρ ἐ- Κάϊν, ΟΡ ἔς 
ταδὶ ἢ δε] δεΐς ι Ν ἰῷ ι 
τς, ἐϊπι ρει: αὐτου πο “πῶντος μολυσμου σφιριος 
ρύίθας 'π σὸς 4 ἀν 

ὡκ κεἰξίηνον 

͵ 

“νον 

ὃ. νόξ. 

14] Τ᾽ Νε πηραὶ πρὸ ςορυ]λιμίοὶ 
Ἴσον τα β οἰ ἤριις. [ ιο ςπ ἴῃ) 

Ὁ 

σοπίοτγτίανῃ ἐν τι οἴ ἰορίν 
τγαπίρτοῇηοη οὐ ἃς ἠλια το οις 
πὸ ᾿ς στο τ ι5» 

Ετ φυὰ τοηποογάϊα ΟΠ ο 
οὐ 6 1] δυτ θα ροττῖο ἢ- 
ἀεππ συπλ τη πᾶς ν 

Εν αυὰ εοπίοηβο " τειηρίο 
θεῖ ἐατη πλοῦ 15 Ὁ ἢ ΠὯΠὶ γος 
τειπρίιπῃ οεἰτἰς εἰ ὁ ντα με 5: 
ἴσας ἀϊχίς Π)εις 7 ἢ Ηαθίταῦο ἴῃ 
οἷς ἃς, Ἰθδι δυο ; ἃ ετο 111ο-. 

ταν [ οἰι5γδέ Ρῇ ογυης ἢ] ρὸ 
ρμΐυ. τ. 
᾿ Ωυδρτορτεῖ εχῖτς ὃ τηεάὶο 

οογυτη; ὅς [ςραγαιαιῃ! ἀ1ςτ 1)0-]. 
τὐἰηας: δ ἱπυρυτάπν ης αἴτηρίτε: 

τὰπι σθῸ σχοιρίαιη νΟβ: 

{τ τὸ νος ργο Ῥλιγον ἂν νὸς 
ογἐτῖς τ μὶ ρτὸ ΠΠ115 Ἂς Πάρις 
ἄϊοῖς Γϑοιηϊηι 5 οπληίροῖοης, 

ΟανΡ. νιι. 
[ Εν : : ᾿ 

ῖ Δ8. ἰρίξυγ ργοιηποη 5.) 
{υπῃ Παδολπλι8 5) ἀ]οὐει 

ΡυΓΗΪςοηλιδ 105 ΔὉ ΟΠ] ἰπαὰ! 

---.-- -“΄ἼὍΨὍὁὦΠ-Ζ τά πἜἔὌΘέΕΨέ-.....-....σ.5σ...ὕ....»ὕ«.ὕ..... 

ἽΠποαιοῦ δυζεῖῃ νὰ ΠΠΠ|5 4 ρα- 1 Εανάεπι αμην ἰγαῤρν. 
ἶ [ “διηρεπίιτίοηε. [τ ατάπλεηιὶ 44: ΕΠ ΗΝ εν ΑΝ Φηφηγ( ιζ, 

4μήγ βίη. Δ. οο ἀναιαμι 
δὲς νου. 

Νοίνμε μι ζπηλ ἄπμ, 
ἐμπὴ ἐβι ἀεἰ δ ων, ἐμα τηχην 

4 

βανιρὴβ οἷν ἐβμς " 
ἐἰ φημ α!εὴ ΑΗ να λει. 
[46 ἱμεὶ αὐ ξομεδγ αν 

μα 4Η!6η} ἐοημτηϊο 
ον “ἀ Βεἰϊαίγμμι 4ιε 
βατεβάεὶν μην ομάεἰιὶ 

Οιμὲς Διηξεοηι ΩΝ 
ἐεηρίο ἴ)ει οἴ ἰἀοἰ μὴ τοι 
ἀνέην εἶ ἧ: τεπιρίμην Πὴ 

ὙΜ : βωε ἀκα ΠῚ 
Τ, ῴπορέαιπ νηραθη αὐ ἰο 
Σ ἸΜΝε, στ μναην νίαν: 

ἐν ον ήτα ἤδεως, Ὁ ψ 
ΕΥ̓ ΉΗ1 λει ὶ βορηίνᾳ, 

17 Ῥηορίον μοί εκὶμ ἐς 
"πεήϊο εὐτήτον δ’ ἢ ατα 
τηδηὶν νοὶ ΤῸ ὀπιλρων, 
ΣΥΝ 
Κ᾽ () γεείβέανμνυοι, 

"-- -᾿ 

δι 

14} Ἐξ ενο νον ἐπ βάμτιπ, 
ζΘ' υος «φὴς πηϑ! ἰὴ β οι 
τυ βίραε, ἀδεὶε Τοοπιληνν 
οηημ βοἰέμς. ᾿ 

σαν. γι. 

᾿“: ἐνγο "αϑεαια 

ἭΔ ἀΘΉν4 η0! αὐ (- 

: Ν Ῥγοιρηβιοηει αι 
ΠΗ βιηι 

---ν--: ᾿ 

!  πιόί ματος, ὅγιτελριῦ τὸς αγεωσύ -. 

νυ ὦ φός Θωου. 

ε »“» ͵ ΕἸ 

Χωρήσατε ἡμάς ἐσένα ἡ σδιούσαμδμ, 

οὐδένα :ἐφϑείρα μδμ, οὐδένα ἐπλεονε- 

χησαμδρν. ᾿ ' 

Οὐφπᾳὸς κατείκρασιν λέγω" φροφείρη- 
͵ ε Ὠ φ' ὦ ».» ᾿ 

τς μα γδπι οὗ τες καρδιαὶς ἡμῶν ἐςτ εἰς 

πὸ συναποθανεῖν κ᾽ συζῆν. 

ΠοΛΔΗ μθι παῤῥησία ποὺς ὑμᾶς ,}. 

χολλή μοι καύχησις ὑφὲξ ὑμαῖν' πεπλύ- ]- 
οψμᾶι τῇ κλήσει ᾿ὑπραδιοσοῦο- 
μα! τῇ χαρᾷ ὅλ) πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡμῶν. 

Καὶ γὸ ἐλϑύντων ἡμῶν εἰξ Μακεδονίαν ’ 
υὐδῆίαν ἔσγηνεν αὐέσιν "ἡ σὰρξ ἡμών, 
δ ὦ πανὴ ϑλιδόμϑμοι " ἐξωϑεν μοι 
χαρέσωϑεν φόζοι. 

ΑΝ ὃ αἰοφκαλῶν τοῖς ταπεινοις 

πὰρικά λεσὲν νμας,Ὁ Θεὸς, ον τῇ παιρου 
σαῚ ἱτῦυ. , , 

᾿ἀλλὰ χαὶ ὧν τῇ ὐοφ κλήσει ἡ παρεκλυ- 
ϑηΐφ᾽ ὑμῖν, α᾽αγγέλλων ἡμῖν τίω ὑ- 
μῶν χιπύϑησιν, τὸν ἐμῶν ὀδυρμὸν » τὸν 
ὑμῶν ζῦλον “ὧΡ ἐμοῦ" ὥςε μα μᾷλλον 
͵αρίώαι. γι 

ὅπ εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾷς ὧν τὰ ὅλι- ἢ 
φυλῇ οὐ μυετα μιάλρμαι, εἰ ρα μτεμαλό-- 
μίω. βλέπω γὸ ὅτι κἡὶ ὅχιςολη οκοίνη, 

ΔΌ ΦΟΚΑΙΝΤΗ. 11. 

γον : . ᾿ς Ω 7 

Οὐ μόνον σὲ ἐν τῇ πάφουσιᾳ ἀυτώ, 

- 

Ἂ 

. 

Ὁ 

πλιηῦζο᾽ σάγηὶς ἃς ἤρί τίτι 5. δή 
(Ποαν ρετάμςοητςβ (ηζιίνηο 
δ ἢ τοῖς 1)0., 

᾿Ἰλος ρίτς πος: ςπγίηὗ τη υ-- 
[18 ΟΣ ΠΤΑΠΤΝ ΓΟΓΓῚ 
ῬἢΠ}15) ποηπ ον Στ} [Δ-- 
ΒΒ. ΠΊ}118. ν 

᾿Δά ςομἠςιηπδιοη πὶ υ γι 
ῥος πῷ ἀΐϊεο: ἀμ απὸ ἀϊχὶ γος 
ἴθ σοτάϊθυ5 ποίζγις οἷο, δ 
σοιμμοτσῃείι ὃς σοπιΐθςη 
ἀν11}). ν 
ἽΜυΪτὰ ον τλ: ᾿υυση 1} 

ἰετῖας ἀρυνὰ νὸς: πυμ] τὶ ΠΝ 
ΕἸουατίο ἐς το ον ας οίαμε 
(τ σοη(οἰατίοης; νοϊοπιξιον 

΄ 

1 εογάὶ 

ν᾽» ἰηφωδηαη ,1Φ ανην 
Φ [βίνμιη βενβείφηξει [εν 
ἐμιβεαμομξ ἐν τέθϑονε οὶ 

Οαρηε πος πεηνέηηι ἰα. 
[νόιφε , περ ηεην ΓΟΥΥωβ - 

ιν ἢ, ΠΘΠΜ ΗΠ) ΟἸΥΓΝ πιμἢὲ - 
ΜΉΗ:. 

ΜΝ οη «ἃ «οπά ἐπι α!}ο, 
ἐἰδτο. ἤδέμει ἐπίην ἡμδά ἰῃ 

“5 ποῇνῃ εἶν “« «ὅ-. 
φρου πη μπι ζ΄ «ἀ εοπιὶ - 
μεηθωηι. 

ΔΊ μἰε4 πορν βδμεια εξ 
«ρβηά νον, πιμία προ ψίο- 
γτιάξιο βγ0 ποὺ : ὑπορίειωη" 

ἰην τοη[οἰαμθηε: [μρενα 5 

ὑμάν φαμάξο γὴν φπημ {τε- 

{πρεγαθυο δϑιυά!ο μὲ ΟἸΏΏ1] - θμϊαηίοι ποῖα. 
αἰσοηο μοιΐτα. ὁ τς 

Ετοηῃ ὐθμι νοη Ποηι5}}}] τι σ᾽ φμην νει εν 
ἰπ Μαςοβοιίδεν » π0 11 Πα οι] 
τοἸαχατο ῷ σάγὸ πο γαγίοἐ 15 
οὐ» ἔπ πλις «ΗΠ: [οΥο 
{μογρθ ρα ρη αν ἸΠτι5 τηοῖι}5. 
δ 41! σΟίοἸάτογ ἀσρτοίζος, 

εὐίοϊλτιϑ εἰἴ πος. πϑορε Ὠοὰ5, 
“δάυεοτι Π1. 

Νοηίο]λιη) ἀυδδιῃ αἰ ςηῖμ 
1{Π||57. [ο ἃ οτίαμν ςοῃίο]λτίοης 
αυδι1}} }}ς ἀςοςρὶς ὀχνοδιπ,υῦ 
τοημητίαγος ἡ δ σνοίἑγυμ νὸ 
Βειηδὴς ἀοιουμπλ φινοἰἸγυ 
εἰμ! τᾶ, νοίζγι! [πρεττας αὐ 
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ἀογοιὴ :Δ4οο νι τρὶς σαι 5 
᾿ Υ ΣΝ 

ΣΝ Δ οἴἀτῸ ἢ νος ΠΕ 18 
ΑΒΐοςΣ ρεῖ ἐρίΠοίαπν, πο τὴς 
ρΡαπηϊΐτοῖ, στιν! ρασηϊξμ τίς. 
νίςο οΠ1} σρΠ οΐδιη 11 πὶ 

ὃ 

πιης ἐπ Δί ἀιεάδνν ἀπ, ἠη]- 

ἰάην τεηρέεην βαὐμὴε ζάτο 
μοβένα, [εἀ οπορεην ἐτιϑμΐ- 
εἰοπεην ρα(βὶ [ϑπνμνν κὲ 
πρηδγίη!ων Εν ε1. 

. δε 4.» εοπ[οφἰαίην μι 
κει, «οη[οίαίως 4} ποῖ; 
Ῥεωε η φάἀμεηιη ΤΠ, 

Νου [οἱ την φμλον ἑη ἀά- 
“ἡδίω οὐη, [τἀ εἰπε ἐμ ἐθη- 
βίδιοηο 444 εοη[οίαἰω: ε]: 
ἐμ φῦ μν νεξυεον ποῦνε 
[Μηπε ἀε[ ἀετιὴπι, υεδ ἰτηην 

έρμην, υεβταπν απνμίάιο. 
πεν. βυο πῆς Ὁ Μ4 ὋΣ πράψο 
χαμάενοπι. 

Ωμοηλάμε εἰ[β «ονη!τ 14- 
“ὲ νον ἐπ ἐριδῥοία., ἤθη πιε 
ρβαηΐερ: οἰ ραμεξενει, ον 
ἀεμς φωὺά ερη[οία ἐἰᾳ, εἰβ 

---ἰσ -- ----------- τ ο--- -- στ ---πἰτποτ----:---οπ-επττπε-πιτ «. ͵ .͵.͵͵͵Ν͵Ν͵Ν͵ΝΝΝ.Ν.Ν.͵͵͵ἩἩἩἩ͵͵.. 

ὃ ΟΙΪΝ ΟΌΟΛΡΥΝΤ Μν!. 

 Οὑϊοέχίο, Αι 
τὰ πος͵ δίρει- 
εἰτλὰ ττλῶδί!, 
Ἀςρρόηέάςι Α- 
ΡΌΓΟΙυς (ς ῃῦ 
“ες ἀοοιᾳ 
νίυπι ἢλς δέρο 
εἴτα, Αἀσὲι 
ἀςίρός ἰς ἰδιὼω 

411, 

΄ 

[᾿ 

ες (πῆς τα ςοάςπὶ ροτγο πναλιλιη ὁρόται γα πάητ: να τ {- 

αὐπιμεῶναν ὡς τέκνοις λύγος 

ΚΣ (υδινεις Ατορ0 Εμαίμιο αἰϊοπείονμγαι αύλῖις νος 

“ποπίογιι Π4Ὁ ρατείσορο, ἀὰτ ον ἐπ ἄς! , ἐπ ἅπαιο σρο- 

᾿ς δεί αἱ Βελίαλ ΕἸ οἷντ, Ὁ ν 2 ὝΟΝΓ γον βείναι ν ἀς Ρατὸ οπηρεν [αι ρηεντίω δὲ αὐτίω 
400 ποπιίης τγαάις Καθ! Πρ ἠἸσατι πο »ην 3 [δεῖν μίμῇ ας αἱ ντύκτασ ἀπιρ!ςηποιι 

ἢ νηο πποίϊο ἴῃ Οταςοι ἰσρίταγ. 

12. Ζόήμον ἀμέεπνι μὲ! 

λιυίας δοὶ οχροιτίο,υὶ 
Νοπδμ ονπι ςοίιος 
νι ἈΠ αι βυσάα ἀντὶ τ ας ες ἴξ, ταφαῖς ψ οτος ἰητςτρτος Αἱ- πους ( «μιοᾷ, νι πομμυ ὰ Πα, τὶς οὐας ἴα Οὐζεις οὐμπὶ 

ἀϊε ραχεςιρίυνη ἔχοντος αυρι πα, ἄρφδας αὐτύω διΐοιλ, - Εςεϊοιις Ῥοιαυ ζρμιι) Πρητβολταν δαῖλπαν ΟΝ πἤ Ομ" 

14 εἰϊ «ἀπά επημπτογρτγοῖοῦ ράγοιη φἰϊ ππυτιὸ τείροι εἶσιν, πὸ Μάχιπιο ὀρροίϊις εχ ἀϊαιποῖσφ. ΕἸ γομγ μιν ἀοίμιει 
τοιπ,υοι Πρ αἹ ἤσας ΑρΟΙ ο ες ν εἰνο πλατιεόεῳ. ὅμηι ἐς ὦ 2 [ὑεἰ 1 στὴν ἰ"νο!,} φιλὶ “ἴσας αρίχιις πισονμάςι 
τίλιιν αν ΠΠ ὡς τέκνοις λέγω, ρατο πα οι} ἰηοἰιίαητ, μοι εἰ ἐζαμιντ Α 412 ϑὐποσ τίωι ςοπυοιτογις, 4 ςηὶ οσαπὶ ὐτζα 
ῥίδεςαι, ργαροιίμο κα πὲ υδαιιάϊςηάα βιοείτ,βϑ. τὰ ζοπαο γα (ον! ὰ (ὠφυσμταγ. Ἐρο ρείογοπν ποιαμοώποηι Ρότμιϑ ἀπ 
τοπάυς Ἀ1Ο Ἰοοιβ,, Εδάφην φρβοην εοπιρεη [λον ( ν βιδο: «αἰο. γ]σέλοτ, ιαπείς αἰτετά φῃοαιις δλταιγα; ορτίπιὸ ςοπυοη αι. 
νον) ἀν φιαηνίων Φ’ ὐον. θην (τι οπτιαπὶ σαι ἔμπτ 5 γεις {ῳ να βονμο, τίρ μερίς. Ἡ] εἶτ. Ιοχιις πὰ ἐΑϑο ψοῚ ἀιωϊ, 
ἃ ἀγα ταιογρχςτος, ππης νοΠἰοριορτοχοα ἱποίριοητον αν. Οὐ ςουπηΐήμπε ἰνλσος ΠάςἸὶς οῖπὶ Ἰαβάε ἢ!, φυοάίπτοτεος, 
ληὶς νει κρόμμπικνοδλόγω. ᾿ : ἀεὶ ορογζολῦνε ΤῊ νοιπᾶζαϊο ποῖϊτο ἐςγημοη ει οἰ πιιβνθυς 

14 ΝΕ περάνι ἐμρο εὀβω! ἀνῆοὴ ακ γινεόλιε ἐτερρζυγριυλτες. ΔῸ ἰεβάείε ἃ ραν ὅμες δἰ Νηβάεἰοὴ ἢ | 
ποία μιαμὴ αὖ ες πιοτὸ τοαιατοθας, ὃς συπῖς το τῆς - 16. ΜΡ ἐμεηΐῥε, ξώντος. Ἰγουν γοιὸ σχἠἘσηιθιη δινίμα λι- 
τοις ργαραγατίς φογι μὴ ἀπίηηις αἱ ἀἰἀισάαμη ἀρτγοιοη. ἄλογον, ὰ «ἢ υηΐ νι ΟΒαίμαὶ νον δια θορροιις Ἰάο᾽ις, 
ἰομσιη ,ςοπληνοζὲ αἰλης ἐγλη ες αὐ ςαιπ οουαπέλιοπου τοῦιις νἰΔο ιςοῖ Ρτγοτίας ἐθαηιθιν Ἂς νης. διας οὐίδιτι 1 
ψιαιη μα είναις οὐηι ἐμ Δ ο]έδμις, γυϊματα, ἵν οίμε ἑηφηπι ἀμ. ν᾽ Ἰσραηι ἡμεῖς ἐσμῆν "νοι ἤυννμ, ρτὸ ὑμεῖς ἐξεχνοιεβθ. 
ἐἔγε. Βυιάλδις,, ΔΙα ἐρραϊενεἰμί ἸΝΆΠῚ τὸ ὁ ἀΡ}} κοτε ριδ {2 “δεεαὐφ ἐη εἰν, ὑϑοικάσω δα αὐτοῖς. Ἠοδ ταικὰ ΩΨ ΜΠ] 
ἐμεξνγεῖν»Ἰά οἰὶ πὶ σοάοιη ἰασὺ τιαϊνοηίο αἰτεγαπι ρατίον. τ ΣΟ ποὺΡ ἀρ τ ταν ἡμιμεεμν τοιυῤμιν Επο.)γιιγιανι 

Αροϊοίια αν} ρτοπίι», ἀειοτγίςετ, χα ΜΠ ἀηοιτὰ Ἄρϑίαι 
ὃ ἦς Οἰνεῖῆι αήσις, ὅς ΣΞΩΝ' Ὑν [1 4ἰε!»αη}} Ροτίις οἷν “ἶἰο- 

εἴτα χιλ ιν δδενρβρε, Ια οἰἰ ΠΞΩΘΊΡΣ [ διβοιόναπ, } νι οἱ 
ἀρυᾷ Μοίδι 1κει1.16.11.. ἉΠ σ Ἰοσιμν {ψμεἰς οὐ παν 0 (0 
βάνει, μοι δ ννάιςαθις Ραιήιμῃ ἧος Ροπιιν ρατιηἴς οχ Εἰς 
εἰ εὶς χα ὰπι τα Μοίς "τὸ (απιλπὶ ςχερίοι οἱ κκὶ ἐμει- 

ἰῳνο] μοὶ (ςιν αἱ κα τ τ ΜΠ οἰκο οοιμπογοίν αὐ ναίσοαι. Λλον ,: παι το ΟΠ σα Μοίς ρειτιων ς, ψι αὐδιι ΝΣ ἽΠΠΠῚ 
ὑπείς φαίην οἹἢ Ὁ" ἡνῖς 10} ἀφίῃ πηπαπχίονςιι δι αὐϊηιμνι 
«πη σεῖς: φυοί ἀνε τὰ ργαδισγατ Ἰλοπνήν, ἃς μμ]νὶ 
Ἀὴ νἱάσταγ αἰϊυάοτς Αροϊίας δά ἐνεν ταβοῖσροι- 

τασαι πλρΠ ιϑοθοι ἀθὰ οἰπο ἐ ἅτις, τοζλὸ ταινσι τι ιή ι 
ἐπρρζυγιῦτας γοσκιὶ 4 ἀιημαν ἤπς ἀϊις αι ἐουδίτίοιις, 

ἀοις απ τ βο! χιλεα πβουῖαν σουτγαναῦ, δὺς υδία ἐμ. 

ἀνηϊεου τας «Δάἀϊεπίνεαιης ουΐην Αἰ ζάς Πλοπηίηι μι χίεητα " 
πποο {{πλο]ππν ν οὐ αν ἐμ οου ΐδυν αοίες γνιχίςπτιάιῃ {π|- 

. {πριν )αυξτλιῖοι ἀπαηιην αἀ οὐ χά πνλατεθγοθιμν ΠΝΑ͂ῚΟ  πλαπηοίης, μοῦ ϑρίτθαν ἰεξιμη νης 1041.1.6.. 
Ρ2Γ δεῖητοι, αἶνια ποεῖν ἰΐοῖς ἐς δὸ εὐ συτα δ ιμις τὰ οἷς ΙΝ ΟἸνιβοιεν,παντοκρδλενρ. [ἢ ΙΕ τα τος ομνπος μρεπῦ 
ἀρῥανοι οχ ἰςανονείδυν ον νοἰϊιοιιυις. οϑυθισης ἶιις οννένην γεύ ἰογεντ ΑἸ Ρ ἐπῖοι {πριν δὲ 

Ἷ [ ΄ ἐν 
« ἐν ᾿ ῃ , ἰ ὺ 

Ἰ 

«ἰ' Ὁ . ᾿ 

᾿ 

ἸῺ εἰξ αι! ηο ργοπτουοίίτινς] ᾿παν}»" 5}22 [δείεενοη,} ὰ ἢ 
ἀπόχυπι (ςγιϑαιτ ροίὰ ϑπμ αν, ο εἴς ποχυατη ῖσο φαΐ πα {{π|τ ςοιπ ποις. Μομιὼ ἐφιταγίιος 

ΓΞ ΣΥΔΣ [σνεἰρῥ ναί εἰμι ὑεα] ρον εεεην,} (τ ἰὰ οὉ αὐ Δ εἰ ἢ 

«  ἀπιπν, ντ ἤν πος τποίο ρογξέζα (ἱηξιμίζάτιον νιγααὰς (μι 

ἀϊαιραγας οἱὉ αδίσλας ὃ ἀατ αἰουγοάο ρυγιν σις ἀλλλνις ἢ 
. ΟἸ ψα Δ σγημ δὲ [100 σοη ἀοτοητῖ ψιιεββῃ 

ἰεριιαην ςοη(οϊςητίαιη ςογλι Ὡς ἰνλίρετς ΘΠΔΏΛΠ ΠΟΙΡ 
«0..} τάοὶις ρεοίλτυλης. Οαῖει ἀν μὲς αιοχας ϑορτα εἰ 

ὑρέποι σις δάἀνμιηροις, 4 4 πνεπνβεγάμεενει ἤθη- 
φλουύχες Κα ρατα, "ονβείδηίον ΟΝ ΥζυΑ δὲ ρου ου]οία νητευ: 
μιςπους, Νους ςηρ νη νοτ θὲ ἤητελ εν ἤος ἰόζο ςοη- 
ἀδοιαυῖς Οατο π΄ ονααη σουιογο ϑητελοιώ τος ἀγιωταμίωνξαμο 
χοβο ανξθηοηία. δ ἴτηοῦς Π) εἰγὸν φίζῳ Θευδ [4 ΕἸ Πού 
τεπειοο. . 

νον Ἰπυςσιίαδε,ν οὖς νἱἀο σοῦ ἀοςςηάις Νέας οὐλη σἀρο- 
τοῖς ἀφορίαν ρῖο, ἀμ] ἀείοι (οὐ προς νὰν δας ]οςις 4}1- 
«Ν τρίς τά ςπίπι κα ἢ φυσι ἀίχοναι πριγ1., Ὀ αια.- 
πημμη αν δ. ΝΡ Οὐρή νον Ἐλαίμν (ἀρ άεαν ἐβοία μοβσνγοχ 

 Ω 

σαιῆν,Ἰὰ αἰ, πεηνόνην φμΐς ΜΚ 4πν ραν “ὦ αν ἴ «τι ρωνπλωι. νυ ϊσλία, 
εΝείήνηΝ ἰὐομαρενιηθε, ᾿ταίνος, Δ νιῤνεηε γνἀ φμέννμν. να 

ἀπὰς ἐπτοτρτοτδτίο ἰπεσμι διὰ ραν φς (υρτὰὶ χζιονδς 
ΜΡ : 

. «μά «οηιζεενν αν υηενηξ νεβτι, Πιδι κ σύν σιν [Δ] οἷ, νι 
νου εφτι ἀνα γα] μοι ἀπ τ οὐνξονηνοι, 
πη κν οἱ ι τὸ συωα ποϑεινοῖν . ἴοι οἱ «οὐ τ νου ασ]ο 

ἰσποις ἀἰσμαι .ν ἰ4 νον (' ἃ ἐκ γμουεννι {μῆς σις οὖ 
ΠλιΠ αν αὐτί, Ειαίνον ρυιαὐ λυαιν κα ΠΠυ 
“νοις κόμας ΑἸ (Π}ς αυὸ Κοῖναι νὰ ἀππιίο ϑουτθος, 0] 

(1. 

τ Οανηΐ ἀς [ ὲυλεηε σαρκὸς κα πνδὶ ατος ἱ εἢ ἃς ςοτροτίς ὅς ΤΊερθαπος ἐερὴς λόχος, δορά Δοπτντ ες Ρλυΐμς τοῖς 

᾿ἥμπεοπίαπς ᾿Ν Δαν ἀοαυΐ ἀιονίαμι ςοτρότις ρυτιτάτολν, 

ε αριὶς ξτο,, φυσσνίιης γεν Ποιΐαπιν ργοτγίως ορογταρυν, α 

Λπιϑιοῦο. ΦΛηεννμον» φιαβυὶ ᾿νανε πως, οὐ δένα ἐπλφονεν τής 

ἰυρεηζον πνδποῖναι ἴθ "ον ῖσι οι ςήζοι οἵ. Βίυ μοί ς. γ0 
ΠῚ ΤῸΝ (μι νοσαῦλιι δυίάωγευ!: ( αἰαν ἰενοίφι 51 0.0 

᾿: ἢ 
οἱ, τῇ λυάδοιο εχειίς ὕς δυο ξλὰ 

τΦ 1}η οπρηδίνενε, ἐν παντὶ, ΠΟ ὡσσγ[δειῤοι νι εἰιρτὴ; 4. ἈΣῊΡ ἢ 
8 4. φΕμήηρς α[Π|ξ}», 8 ἐζὐυΐνοι, (θαι αὶ. γιγναιᾷν, αὐληυὶς τοΐπις 
γε ιργὰ,4.8. ἃ. 17. ἐχ Ηεδεςοσμσι ἰάϊοείίηιο ἰῃ ἤιο Βοπο- ονὲ νος ερίαν- 

᾿Δίτατς, πὶ. ὉΠ οττὲ δυτοπη ἔλοῖς ἐπεπτίοηςπι οαγηίς, ἰᾷ οἵ ςοιροτίς, Ῥυϊελί, 4ος τὸ 
, "}} 5 διουϊἔγα- ντοηίο  χτίοῃος δ εἰ γοὰ ἡ τις σχογοίτς ὁρροηας ο ρις- δυο Ωπαηὰΐ 

1 με δ Ἁ (οκτῖν Ὄρλε ι "4 φιοά εχ ΤῊ πιιητίο βογοοβογαῖ: φηΐπ οὐα πον 
{θη «ΠΟσι" ἀπ }10 φυοίμς νι ΠΝ ρτειηδεεις. [οΤ πὶ Ἰδυἀδδὲ 

ΦΠητη:, δῆ ἦσο ϑεν, ὅς. Ἰάστηγ ἀἰ]υάοῦς δά Ἰοσιχη ΠΠΠπππλ ἴεν, (ει εἰίϑπι 
Ὠουτιτς ας ΕΠ ἐπίπι ἐταχιαοά δὰ εχτεγηλμν ἐροείςπι ἀστοὶ. 5 οι ελείαπι κα] 
τευ λη ις ἰυχτα δὲ ἱπιρὶὶς σσητηχαπηίς, αιΔηο (ἰιαπι, εχ αυ 8 
᾿ Ἢ : ΞΕ ΠΡ τοῦ ποις α ουϊς δ ζοιίτὰ ν! ἀςίεσι (ωΐς 
ΠΟΡΉΠΩ, ἐν τδάνοιι οεἱδ- 

“ ὃ τρτείζον, τα πεινές, Ἠεῦτ ΩΡ [βαρ τῇ ἀοῖς- δι ιπἤριςη- 
ὅος δὲ ῥχοίτατον ἀἰοας, νυ ζατα δὲ Εγλῆπυς λὰ νετθυηι, εἰ5.ἀς αι πιλ- 

ν Τρύρμμεποιγχορέσαιτε ἐμάς ὰ εἴ δταίτε ντ Ἰοσ ἢ ἀρυάις δήωονίσα, Φ, ΑἹ ἀπηῖν ΤῊΝ ὧν τῇ σαρρνσίᾳ Τίτον 1ὰ οἴ, ἰς αυς ξοϊβεὲ ἱρίον 
ἡ ἢν λἀπόπίοης Τίς χη ηοϊδυς ἀδ νοβίς, φαο Κα λει ἀΠηυς 

νἱάοΠεος Ππτογὰς Πηγὰς Ρεηςρετίεἰϑ, Ῥτατοσαυδηὶ αυδά ͵. φυϊπίμν ἰῇ ἯΝΝ 
Ρήως τι Τ ΓΙ ρὲ ςἰσητια πάρ ηοΡ εις ἔ!πὶ τεςτξάτικ, Οὐδέ φυν, 
ἁυῖς πη Γἀρτὰὶ ἀἰχίτ,» ἴδ, ποπ τοροτο Τιτο Ἰατίσι Ὑτοῦάα 

οἱ ΠῚ δά ἐρίου (ον πεϊηὸς του σηάνην οἱ: φρογαπι ἀοῆ- 
ἀετίυην φάθ ἔσητς ποθὴ μοῆ τε Αροϊδοϊις, ος φητς δέζο. 
ῬΓΠηγ αἷν οἷν πατίθν γοἰζρι ἡ οος ρροβελίοι, ψ δες νι ἀο!Πςοῦ 
βατοοιαα, Πατίμγ τι Μαςοάδοηιλπν σοητο {τ νὲ Τ το δ εἰ: 
τοφουητ(οαναι σπίην ΒΡ οί της Δ ρΟΙ͂ΕΥ ὁςξιτίοτο, 

7 δεάειναπν δι βιὰ καὶ. ΑἸτοόγλην ἐαυζι λἀΐςτι ἤπια οὖ 
4..41ἐὰὲ. Ὁ (οἰλύνοηις, ποθ δόπβηδην ἀρηᾷ ὁον ΤῊ ςαζορτποποιν, 

τάς πο σαπντρίογθμι {πνέθι, ' 
4 εἰνεπον ἀεβάεννωνν. δγνπόϑηυνν ῬὺΠπροὔιο Χλὲ γιϊετονυ 

Πωαυ ἃ ρονείςείς αἀήσγε Πρηἰ Βοατίοηι Τὅςο αι ν{| σρι]νοιὸ 
4. ,Δτάονονν, ζκκονΝ ἰᾶς [οἷν.χ τὶ 
8 Κιϊ νη ρΦνἰνμενὴὶ, εἰ « μεσαμιλόμίυ, Ἐτρίγηινς, ΚΙ ΔΝ ἢ 

ρῥσνωετία, πὸ νίάσαιιν Δροπολνν ρα εἰπῆ ε (βέει, (εὐ νῸ 
ἀιοιώ το ἀα ὕοΠ0 (Πο. ὙαΠπν ά αταγυδ μεν άς Ἰνος Ὁ ἀτ|ὶ ἀνοουςτς, Ετί αν “04 μην [« ἐν: 

Γι 

᾿χ 



"δ 
, . 

ΟΡ 111οό 

“΄ 
ε 

ΠΕΡΙ 5Τ. 
τας τορι ἴεε, ἐἀπ| ίηεῃ ἰ|1ο Τ κί κυ ἀδίος  ἴεπι. Ἐγὼ 
πιϑῖεὶ ἐοριισεῖειο, Βείαπι μα πέίμοεμ, χυτὰ πὸπ Λἀάταν αἵ, 
[τὰ δυῖς πη ἀςςίριο Ῥοσηιτοπά! νεγδυπ)σιπι ἰο ἘΠ ἤιννο τα- 
τοτρτεῖς, νι ἢ φηϊῆςει Αροίϊοϊις ἰς εχ ἐρηῆο!α ἢ] ἀοςιΐρηις 
(ετηρεὰ φοπηιϊιπι ἀρ! ογοπν σορες. ηοη φιχῇ αἰνοι ἔξοο- 

ΡΑΨΜΝΊ, 
χοηιρίο, ἔς τά μβαης (ειοτί[ἀτοπὶ ἐολῶιπι εἴϊε (ἀξυτη δι 
ΠῚς 5, σΠοητα ΠῚ γεὶ οχροέξατοι, ΝΟ βιὰ, Εἰ β ραιειενοι οὶ, 
ἄτη! φυδά εριβοία, δις τὰ ντ πος λὰ ἐξιμιςητιὰ τοίσγφτων δ 
Ἀιίατα βαγςι] γὸ ἰσράτιγ βλέπων, ςοητ ἃ ΟΠ μΙΠὶ ΑΝ 

" 

ΑὉ ΟΟΛΔΙΝΤΗ ὦ 
μιὰν! ψυΐ πση Ἰερίτμες Ξγτυβαῖος Αταΐος ἱπτογρτοῖος, 

, 4 εἰν μβ ποίίτμνη ὑὅτο υοὐ μγτίω σα πον) ἰι ἡμλ( τίω ναὶ 
ἡδένυιφανα, δα ιείξάίναην ποβναην ἡ μάπη "ν αἰνειννο βγϑ υούνμες 
ἐσ 4ιο εὐ ιαπνἌρραιοῖ ου (ταυαταιι εἰ. Ἰνχης σαπιΐ εἴη ἰσ-ς 

λο7 
(| δι ΤΠνῥορ Ἀγ μα δ]} αὐυιξεογίτατο. Ἐγαίπιας, ϑέμάἑεήν οὐδέν 
Ρτο ποὺ τἰμὶ σπουδία νμδβ τἰια ὑπὲρ ἐμαῦ, ουἱ Ἰειοηὶ τερυ» 
παῖ ἡ ἐνονι ὑκᾶς υοή (ξανηχος. 

{:» του γεξξα 1}... ὅνώπιον πὸ Θεοῦ; ἃ ἢ ρυ Ὀειμη ἤυς 

ΟὙ7" Θὲόν Τ λα ἰςσυηάμ αν Ὠςιλὴ ἀΤ εἸ οιὰ τον αν ορρός 

᾿ΠΊοῦς αὐ ὰ Ὡς! δρίτίτα ἤλαθΑ: ἀς [)0ο οὐδ ἀεςορτας, ἄς ρεςαα- 
τις Πιὶς ἐαθετ, ἰάψυς ποι ρισηα; [οι πϑιάίπο τογώταν, ἰσ ποα 

. σαμέκητν βοῖς! ετίλαι πος ἐρίτἰιοτό ἐςίεγσι δὰ σοντυρλανιαιο 

τούιην φοάιοιπν Ππήςιη,, ἃς ἰρίᾳ φιιοαις ἐςητοητία τορὰ- 
τᾶς ορίατεῖ οἰϊς ἱπίξέγυαν, ἐς αηὸμ, οἰςπις πῶς ράττις ε- θπαμῖς, ᾿ 

ἘΡΕΌ  ὙΡΆΒΕΨΟΣΕΙ .-- -ς-.--.- ..Ὁ.ὕ.... 

ΜΞ 4. ὦ ἜΝ τ οἰχα τοὺς ὁραν,ελυπησένυμας. Ἢ απ 
αἰΐεο ες. ἫΝ 
Νϑης ρβαμάεο,ηοη αυὸά ςῦ- 

ἀπ ἴατὶ ἔυοτῖτῖς, [ς4 φιὸς ςρη- 
τ τὶ βιογιτῖς δά γοΠριίεςι- 
τίδῃην.. πᾶ {ΠῚ} π|ὼ Δ 
[ἘΞ (δου πάνιη Πλεμπ, νὲ 
1601] τὴ τὸ ἄχπιμο ΔΕ ζεῖ ἔις- 
"ΓΙ οχ ΠΟ 5. 

Ην Κλ Θεὸν λύπη μετάνοιων εἰς σω-᾽ 10. ΝΝιη ψυα [ςουηάιπη ᾿ πὶ 
τήρίων ἀμεταμέλητον κατεργά ζεται ᾽ ᾿ οἰ Ἐ τ τιν σα τε Πρ ςοητίδμι 
δὲ τὸ κόσμον Αὐἢ Θυνατον κατεργάζε Ποῖ (αἸυῖςιῃ, οὐΐας ἢ06- 
ΩΝ . παι ρασμίτοας τ μἀϊ γογὸ 

ἡροὺ “8 αὐτὸ τῦτο, τὸ Μ' Θεὸν λυ: {Ἐπ α΄ πιοτῖςηι εἰποῖς, ᾿ 
το, οτ0 θέτο το τ ον « [μ4] Ἐσεςς οην Πϊαὰ ᾿ρίμπιοησὸ ἀ 1| 

“πηϑίωα, ὑμᾶς, πάσην κατωργασατο υ-) Ι[εσιπόιην [)οιΐη ταῦ πἰτία ας. 
μὲν απουδίω, ἀλλὰ ὃπο λργίαν , ἀλλα] [Δϊὶ ΠΗ {Ππορχυάτυπι νος ςἔ-. 
αἰγαινάκτησιν, ἀλλα φόδον,α λλᾳ δχιπό-} ἰ[οςῖτ [[υ τυ υρφιονὸ οχουξατίο- 
Θησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλ᾽ ὠκοίκησιν; ονἱ |"ευρϑίηνὸ ἱμα!ρηατίοπεπινὸ, 
ΟΕ. πα α ΟΣΡΑν ΘΟΌΘΕ ἀἱγνοιὶ ϊὴ ον! ἸΠυποτειηιηὸ νοπεμις5 ἀςίι-᾿ 

ΕΠ |τὍνρράιἐ δἰδὴν ονηΐνε εχ. 
, 

τῷ υϑδάγ κίατι. 

ταπηοι! " αἡ τῶριι5) τε Πα νοβι ἡ τὰ ὑοι (ομΤΈφμμ,, 

᾿ μη φαμάφο, ηρη φμὶδ 
εοριτέβξαι, ἐβ., [ιὰ μι" 
ἐφριν 4"| εἰμ κα Ραμ. 
Πῥάην. ἐοηῖτι 41) εηΐηη εἶ 
[περνάτηπν 1} ει τοὶ ἰη μωὶ 
ἰο ἀειτιπημοηϊμην ΓΙ 
ἐκηονρ. 

Νιυῦ χαΐοφν, ἐχ δ πα ἐλυπῴϑητα, ἀλλ᾽] 
τ ἐλυπήϑητε εἰς μυότανοιαν. ἐλυπη ϑη- 

τὸ γδ 0 Θεὸν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιώϑη τὰ 
ἐξ καὗ. 

2 

10} να ονϑην [τεωννάνν ἰλεην 
ἐρηλεα (Ἀ} ν βανε ναι αην 
[“ἰμίεεν ββαθελετν ὀράταίωι: 
{εἰ οἱῤ «μἴσην ΤΡ βητια ἢντγ-. 
ἕξη ΦβεΥμντ, 

Ἐτεε εηΐπ μος ἰρξην [,. 
“μηδ ῆ 1) ἐμὴν εὔττη! ἀτὶ οι, 
44η!άπν ᾿) ον οβενα. 
ἔων [οἰ ελεμάίηεπν ὃ [ε{ ἀε- 
γ αὐϊὰ 4 μνάιφηαμο. 
"θη, [εκ εἰπνογεπι, [εἀ ἀεῇ.- 

ἀοτςυνἱπνὸ Ζαίυαιη, τπιὸ νίηά1-] μη ᾿ , ο: ᾿ ᾿ “θμ νον ἡπεοηΠιμ 
ὑϊζλιη δ ροῖ ουγηΐα το ας ἔο- τοι ὀνροιίο. 
Οις νοϑ εἱἰς ρΡυγος΄ ἴῃ μος η6] 
θοτῖο, 

Πιαᾶις ετῇ (τε ρῇ νοδίσ,ρποι, “] ἰζίμων εἰ βτὴρβ νόει, 
ΠΟ βΥΟβίεΥ ἐμην ἢμι μὰ ἐγρΠῇ νοις εἷας τεροξζι φυι} || ρινείδαν γ,πεῦ βχορεῖν οὐ 

τηἰυγα αβοςοταῦηος ςίμς τς ΡΦ, Ἰ4μὴραίμνεβη)4 «ἀ τις 
ἐξα 401 τητασῖα αούτυς πσγατ {ἐξέαπάκαν [οἰϊενμιάιηξηο. 

ΑἿρᾳ εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῶν, οὐχ φίνεοεν 1 
τῷἭ αἀσμωήσειντος, ὁὺ δὲ εἵνειοεν τῷ α σϑ»-- 
ϑέντος αλλ᾽ εἵνειοεν τῷ φωνεροιθίωαι τίω 

γ ε λς . 4, . ε 

ασουδίω ἡμὴ τίω τῶ ὑλδμ φοθοῦ 7 [04 ντ᾿ ἀρυ νὸς μα! ἢ ἤδν ἀῤιᾷ Ἵ1Μ4πὸ βαβεπιμι γι 
κ((αἰς,ονώπιον τῷ Θεοῦ. Ι (τος “πιάσαι ΗΠ ποτα ρτοὸ ἘΉΣΟΣ, 

νοῦ !55γ΄ 1η ςοηίρείωυ Ὠεἱ. ' : 
“ποι ττιπσπο τσ στοὸ- τ --. -ϑ᾽ὄὄ------.-.- --..... .. ὦὕὄὅὍὃ -ππον-π πον».-.-ἝπΦ ὐώ ῳ..........β.....ὉὦὉὃὦὦΖ Κ Ζ«Νϑ8ἝΨὍει.ὔ»»».;...-ὄ 

4«..14 ἐοηῦρ μι οὶ ὄραν 5ἷς τοξχὸ ταί Μ εν. τά βότανν, ες μέλειν, ἰᾷ οἵδ τοπρηζςητίληι ἃ ρατπίτοητία Δι δ η ροηάιηι 
᾽ν «πινοβρικορεναηνγεορρε μὰ τών τα. Τὶ ςἰἴ, τὰ γε τος Ρυΐζο, νι ἀϊχήμιις Ματι μα] ουρίτε τοῦτο νοιίν. θείς 

. τ νοδὲς λά εἰποιάληα νοῖτα νπῖα ργοξιογιο, Μιυ σατα,δς κγο πο οἵδ υὸι ἡλιπ ρατοροιμαιαπη ται οι ὰ αβοῶς. 
Εγαίμη μα ΡαπιφηιόαπεΝ κὰς Μίαττ,τ.»., ΓΑ ὐερωριίν δέ, ἡχὰς. Ἰ)οιαις ΝῸν ρμαπηρηάνι ἀρυὰ [ατπο3 φιιίο 

ἀχιν ἀςοίατας ἡλε]το πγίπιις φιάτη συτὺς πηι μιδηι ροίἰτ - 
Ἰίφυςπι ραμίτεις. Φ Λιονῖεην ἐἤβεἶι, ϑυώνατον κὰ τε ιγάζετο. 
ΝΝόρε νε εχ κα υςτὰ ςοπίσψαοης ἔδυ γοτιτη οἷις οἰΤεϑι. Ατ 
"ι Ορρο το πηεηλστο, κά εξ τ τα (σου πη Πειμν ας 
ποι ῃαίζιτυῦ ἐχ ττζτίυα ἰςοιη ἄστη Ὠειιπν,ἰεὰ οχ σ ταῦ νη- 
ἀς κεἰ Τρία μεταίνοια,ντρΌτϊς πγστατη ἴοι ἀοιυ τῇ μοι 1. 

"Εἰ χιω[αομεπο,ϑτολογμόν. 5:15 τοῃς ΑἸλ τοιϊις, πῖοὸ {ι- 

᾿λαπζασ, Νάπη 4υ ἰςοιπόάσην Π)ειιαι τεῖξεις εἰϊ, ἰὰ οἱ οο ἀο- 

ψίωπι αὐ θτγιιὲ ἔσχες φιὸὰ Ποιιην εἰσιιοποιιηνιι βα- 
τε) οβεηἐετιτιοίας οἰδοηίλπι ορτοῖ στιλην θα ἀλαγηλτιο- 
πο ϊ ἰτὰ ἤει ρμοίζες, γδάςιρτάπ). Αὐ αι ςσιιη θαι τημπ- 
ἐπὶ ἀοίςτινοῖ τεγγοηῖο ἀπλΗΠἔς ΑΙ ἈπΣ τὸ γα] αἰισυο ΡΟ. ἀπςῖο οδιιοιῖς πος ἰοςο νεγδιιην ἐπι ά. νυ Πς Κπηϊοηειῃ 
ἀηρίτις νοὶ εν ὕτῆρι ρασιᾶ πιροηάσπτὶς ποῖα οἰκο] τοιτς. Οςτοτὴπι ραίουΐαπι ὠνιὰ Εταίηις τοδχὰ ζομιοστις ΤΩΣ 
Ἰίάχας {ΠΠ4ιιν {Ὀπ|4 ψυα: δὲ ρασπιτουτία (δέϊιμάμπν Ὠςσινη ἀἰ- 89 αιυον αὐ χει η ἀςοίαγου: υδηυὶς σταξζως ((Πο] δῇς ρυῖεῖ 
εἰ Ρτορτιὲ, ροιείξ, ]ου Ρυϊεϊιοτγήηως ἐριιέχος ψιθπιῖ, ἐς ΡιῸ καὶ ἀςεἰριςπάλι, { Ζεἰμφηνζολονν υἱρ, ἃς Εγαγι ζονοΐα- 
«μος ΔΗ Ϊοτίτυν Ιεαυςητ νοτςυϊο ες νετὸ σοιττὰ ουτῖὰ.,͵. ἐδοινῥην, εν ο ἃ πναΐντννι [4τυξλίες, τοι ποτα, δι πος οχὶ 
εἰϊ δά ἀείρεταιίοποπι νἱὰ., ΠΗ Πλοπιίηνα πισάςαζυν, ντοχ {{π πῈ αὐ Π)οιῇ τοΐεετι, {εν ὀπην τε Ἶ διμον {εἰ ἡ, ἐν 

“Ολΐπι, δαυ]ρ., Ας τόρ μοὶ, [δ δογγεπάις σα οιπρὶις ρ παντὶ σιὼ ρήσατα ςἰξ πώ τως ἐμαρτυμὴ σειτενοηνηίμο [οὶ φρηύη 
βατεῖ. Αἰκορίως νοτὸ ΤΟΣ ΠΟ ΠΙΤ ἐχοιηρίαν Τρ νηκα ἡρνθὲ ηνδν ἐκονίοε νίυγρατυν Ἠοδ νει 1 οἴιδπι 
σϑυσιυης Ἰδαμιάίς (ιφία ἰλετγη):. 4, εν να [ον τ Ὠειπ ποιοῖ πολι Κανέππον, να ἠοόγξηπηνις Βυίχι» 
ΕΙΧΈ ΠῚ τὰ τ ἱπιοερεφιαγι, Κὶ εὐμίίω ἐν τε φενμνεηθιην ος. οὐν(οιιαιμι δὶς οτίατν ἀςςίρι ἀιχιπεις ἰωρ.6.4, ν᾿ ποη ἐπεριὰ 
εἰρεγεῖν. δεί] μά πρὶ ὅς ἡΐαιη Ἰνάγαιὴ Ραγμουϊευμιν πα. «ὐπυεςτγιςτίς γεῖας Ἰηϊσγρτος Ἀαὶ δ, 14 οἢ σσρεχύκατι. 
ἰαξεη αἰϊαμρελος ἰδιι Δἢ Ποταιθηνιις, Ἐταζηνιις, (οηνανεμάυβω, θθη ἡτὰ ἀρροίιέ" πη ἀϊσαιννις δάις 

ιο. Δεβρεζευβαπνεωμα βενημάην βα ἶφι, μα πάγον ἀμφ. χο ΕΠΠς δι ΐ νει δὲ ςπιρίναίε νὲ εὐ πκεὶ Οοτίμιοε τα αὔο" 
᾿ΙΟΠῸ ρα θοτοιη [μριοιοῦσιη, νὰ ΞΔ} 6Ὸ ΠΟΙΠΠΙΟ τπιλξηο- 

Τολίιν ἀιςοτως (αἴας ἀμεταμέλητον σας αὐ ηα} νς} σον βῆ ἐπεϑεφοῃ ἡτὰ (οἀ παῖς ἱπισγργείατιο ποῃ ἔλτις οο- 
ἰϊεις ροίπε, νο! Ὥφυπὶ αε ποῦ [λιν ἀκ οτίε, γε ἅτ. ἰστοι πὶ γοῖθο ἐδ. Νδιην εςαςο στάιι Εταίμγι: ςολξιν 

ἱπᾶτ ἃς ἐπινοίαι εἰς νητο Πη  ἀηνυϑ: σας ἀοινα 1)οὶ ἀϊςα- , οἰδ τητου ρτοι διά ρυτιβεμ. 41» οι πβεφοιῖο ἐν τοῦ ἀρέγμα. 
ζιΣ εἶμι τω μέλ» να Ἀομ.. 1.2. Γἄςο Νοτυν ἡητοῖρτος βωϑιένπν ἦς «ν. Ἀ οδ ἀ σχρτοίις Εταΐπῃς δετιοιίαπι καὶ ἥΐοτοις ναξοτριεῖς 
«οπμοιτίτιντ νεἰετί ρος ἀνε νεκένντον ἰς ΗΠ Μιδι νειὸ νἱ σι μεν μιν οἴις γὰς {τ ωλα φορακή, ᾿ 
ἄἀδτυν ἶνθε ἐρέτ]ισῖου ροῖλε Αι] μὲ νοίνοναν το ίοι ἀπ. ΝΘ. τυ ψπριά νοηφρ μας. Εας ποπ ἀυδίται μείους υ(ο 
ἘΙΠΕΠ με πόνονάν ὁμότα μέλητον νς ἢ} ΟΠ Ετ αίπιο μανναην ΡΌπει δ, υάπιης τη ΟΥ̓Κ ΟΙΦ ἸῺ Ροϊίογιοῦς ςο]οςςοευγΝ οι. 
"»» δα  μνέδαν ἰηλοτρτεῖατί.} ΠΠὺ την ΓΠΥΠῚ μὲ πένοναν δί μτας,.,. ΓΠῚΠῚ ΤῊ ἘΝ φυίπι ζολσει απ ςιπη νεῖθυ φωων ϑίωώ αἰ ην0ι 

[Ὁ 1Π||{π|} 

ψἕν 
μαι οὐ κατηουι ϑίω" ἀλλ᾽ ὡς πᾶντι οὖ 

ον [τὰ «πημἐ φείομεην ἀ ὁ. 

μι Ηευγαοταμι πιοῦς (ςτίρτιηι ρτο ἀρόέϑηιντ Οτῶ εἰ ροτίυε 

ἄλίοποπι φιιληι (ι3:Π| αινῆεχας, ρεϊπνὰ τη ντ ρίλν αι ας Ρεγ: ἡην πίπἰπιὲ βιςατυπὶ ει εἰμ! πλοά! ντ Το ρα Πυ4 ἀρρτον 
φίοιληι ἰεϊπάες χΟοιπρίιτεην φοά εις, τέηναιδ Αἰπθιο- ὑατο ἴσας ἀιχιπλες ες 1,6. 

"ἰ πε πττασσνσ........ὕ... .-.-.---...... τὰ ΠΡ ΥΘΗΝΕ ΣΕ ΤΡΕΤΕΝ. ΟΣΕΎΒΕΒΌΝΝ ΚΎτ Ν ---τ -- -πον- 
» 

Ῥγορτογεα σοἠζοϊατοηοιη 2 1440 ον οἰ μὲ [ωηνεον: ἰὴ 
ρθη σμδε «μι ποξίνα, 
'αὐννἀ αν πραρ χαμιῇ 
βννα' βιβὲν χομάϊο Τιεὶ, 
η4νἐ4 το[νέξεον εἢ [λένε 6- 
ἢ. αὖ οπεἰ μα νοδμ: 

διὰ τῆτο αἰ οακεκλήμεθα' δὶ τὴ} ἶ 
εἰὐτῶν -αἰδιοσοτέρως ὃ μαλ- Ὡς ΟΠ ΒἰΠλη5 ἐκ ςδίοἸδείοης νε- 

Ὑν ἐγέρεμδν. ὅδ τῇ χαρᾷ Τίπου, δ {τ [8 λιν νει ραυῇ 
αἱ τῶι τὸ σενόδ μα ὠυτεῖ στὸ πανὶ ε΄. θαμάνιην ΓΙτί,αμὸ 
απέπου αι μὰ ἰ τοξος Π τὰς πὶ {ρίστῖταβ εἰμ ἂρ 

των δ. οὐ ηῖας ΝΟ 5. 
Οἷἡ ἐπ Ἔτι χιὸῤ Ππαυϊά “ αρυᾷ ἀμπι 

ἐς γοβθ!ϑβ ροτίατως ἔα} τ Κι] 
Ἰρυφεβέϊιις, [πὰ γε οἸηπία νοτὸ 
ἰουμτν Τπλὰ5 νοδ᾽ 5911 ἃς 610} 
ἤατνο ποίἵγα αυα νἤι5 ἀφ 
Τιτυπὴ, νογα ςοιηροτιθδι: 

1 Ετἴ΄ νι{τογὰ οἱὴς 60 ΔΙΏΡ] 15 
ἐγρα νοβ.᾿ αβοξ4 ιν τησιποῦῖα 
τερετεητίς οὐηπῇ νο[εύάπι ο- 
Ὀςα!. πτιατὶ εὖ; νῖ σι ΠΟ 
ἃς τγειηοτς ἰρίυπν ὀχοσρετίτίς., 

16... (λιοο μίτον υὸά ἡ ΡεΩΙ- 

» τι 14) κεβᾳωϊῆ «ρηὰ ἡἴρεν ἄς 
φοὺμ χιονέφεη! [μη8γ δ 
[νην ἐφηβίμμε:, ἃ βεμξ Φ- 
πα νοῦ "ἢ ὐεγμαίε ἰὁ- 
μμ!} βέηνο, "14 (σ’ κίον! 4- 
εἶο ποδία μα βμὲὲ ἀΤ πῇ, 
νεῖ 46 [ἐξα ε{}, 

ιΦ.} Σι αὐζοτα εἰν αὐωηάὶ. 
εἶτ ὑπ υοὐ ἡ [μη], τεηνι[ 
ἐφηῖμ οηνηθών υδλ τη) ο-. 
δεάνεμδιαπι γ μοπηράο εἰρη 
ἦκη (σ᾽ Ἰτέπιονς ἐχιερὶ- 

Η ΠΣ ἫΝ 

τό ᾿'δν ὦ “δ ἃ ἐῃ οπιοὶ- 

δὲ ὑμδῦ κεχαύχι. 
ἀληϑείᾳ ἐλᾳλήσειμδρ ὑμὶν, οὕτω καὶ ἡ 

καύχησις ἡ μαῖν ἡ δὶ Τίτου, ἀλήϑεια ἐ- 

“νη ϑὴ 
Καὶ τοὶ ασλάγχια, ἐυτῶῖ αἷδιοσοτέ. 

ες εἰς ὑκᾶς ὄφιν, αὐωμιμνησκουῦμου 

τίωπώντων ὑμῶν ὑπωκοίω, ὡς μέτα φο. 
ἔξ καὶ τεόμου ἐ διξαῶε τον. 

Χα!ο»» οὐ ὅτι ὦ πανὴ ϑαῤῥαὶ ἐν ὑ. 

ι δδχιυς ἴοεὺς 
Βυίως δρί ο]ς, 
σρατί δ νά. 

μι". Ν τ᾽ ςζοηβάλῃν ἄς νορθις. Μ ΜΒ ΜΕΝ. 
, ᾿ καρ. νι ΟλΡ. νι1ι. 

| Κεφαλαιονη. . . - 
, ΝΣ ᾿ : Οττο ηοϊδιη ἔλομηις νο-]} ᾿ Ἄγ.» «μιῇ [μεύηννε 

ΓΝοαζοιὰν ν᾽ υμιν. σε λφοὶ ντίω Ι ΟΊ 5νἔταιν δ, ργατίαπι 7)ςὶ ἣ υοδϑε ἔγαινε! ται ἢ 

χίριν τῷ Θεοῦ τίω σδεδομδμίω ἐν ταῆςῚ Ἰρτα [τᾶ Ἐ ΟΊ οΠἰ 5 Μαςοάοηῦ:  έτθο ὑη Ἀκείε- 
Νεριρε ἴῃ λυ Ϊτα οχρίοτγατίο- 

υς «Αἰ Ιοἢ 15, σχυη ἄδης θυ, 
ἀϊιιη Ἰρίογυμι, δ. ργοξιηάαπὶ 

ὀκκλησίαις τῆς Μακεδονίας. ξ ν] φ δά ἰ πιηΐιο ἐκρετὶ. 

᾿ (ὦ πολλὴ οοκιμὴ ϑλέψοω ἡ πῇ πρεπῖο ἐγιδινἰφιϊονόε αὐνη- 
ἀδηϊία ζάμά ἐρβονῖ βέῖε, , Φεῳ ἐδ γ . ὃ γ , 

οιύσριω Τῆς γείξϑς ἂὺ τ, Πν αϑος | [ἔοτνιν Ῥδυροτιατξ ᾿ ἐχυπά ας} |6. Θ᾽ αἰκιβιονα ράυβατίαο ἐο- 
“πωχρια αυ ἐᾳρλου δυσενος τὸν ΠΛΈΤΟΥ!" Ϊῃ -ςορϊ οίληι Βοηὶ δηϊτᾶτοπ) τὶ ΓΗΠῚ αὐυκά αι ἐπ ἀμ ας 
ἀνὰ ͵ὔ .: βωρίνεμάεις ΕΟΥ̓Ω 1. “ἧς απλύτητος αὖ Ὑ7. ρίοτυμη. 

- 

" Ἐκ εοη[οὶμείοηο υεδέτι, 5Ὁ} αὶ παρκκλήσει ὑμΔν υἱραὶ- Βοίυση,, φιοά ἀυαῦας ἰη τοθιις ἀρραάγυεγαῖ: πσηρο ιδα τρ 
πεεἀίπ στ ἤυης ἰοσαϊη:" [1 οδιξ σ1πὶ ἔἢ δὲ τῇ παρκλλή σφι τάητις τυ} 15 τλητὰ ἔμοτᾶσ Μαςοιοημ τ αἰαλςττὰς,ειηἧς 
ἐδ, 1 ἐο ηἰοίαεδοε αμῖεπν υοξένα ἢ πὰς κομησέτις συηνίο- ἐμὰν εχ ἴλητᾶ ράτροττάτς λάςο Πιδεναητον οι τ ΠΠπηῖ νη.- 
φιεητσις, ΠΡ Ι.τα δὲ ςοπιπέξιου!ς ΡΟ «ἰριοσυτέρως. φιοὰ το ἐς Δ]ίογαπι τεπυΐζας ἀἰοτοῖοι 
ποη ἐπιργοῦο, ύνην ττὰ οτιλτιν Τσγιρτινιν ἱππ σι α 1ι τγῖσ τ, ᾿- 
δὺ, Οταςίς ςοάνειρῳς, ἃ ἄδης (αττρταταῃν ἰςυλητοτ Αἴας 6Ὸ Ὁ, δη νμῖθά φπρίοναβίοηε, δις ἐν πον ϑ δοκιμν ἡ εἴς πγο [τὶς Βιοίυς ἃς ΟἈγυίοί. 454 “ἀπ βίη θι τόραϑσ οτάρωι δὰ ἩΠΠις ὅπ πὶ (Ὡπὶς χυΐδιις Ὠοιηίηως ἸΡΙοτυιη Βήηξ δὴ οἰνατίταῖςιη 
μονα οἰἢ ὡς πἰοιτ τό πατα. ἸΝΑΠῈΠς τοάιιηάατ μάλλονεντ Δι. οχρίοιδαίς ποη πιοάφὸ ποη ΑαΠὸ ἀϊηγμμυΐατη ἰδ οτίλισι λὸ - 
δοιι ςοιπργατῖ ἐπιρμδίϊη. Ν εἴας βξογρτοθν αδενάαημο Τ: ξζαπι τηΐσινν ἰη ποτ Ἰρίογιιπη αἰλογίταιςπι, (δυάίιιηι 
ζω β βηενν. Ετλ πλεῖν ἐλωνηνυδάνμ ἐὴρεν, 4 5 ριτίμινι γτὸ πεδῦ. ςὴπη νοςοῖ τίω Φρρϑυ αν κ ἰλαρῥηνέα, {Εκνοάᾷι σανάνηπν 
καὶ ά οἵδ ἀπυπυς,ντ ρτὰν ἐπί αν ἐρίοτον καὶ πέειδσ εἶα τῆς χα οε «ὟΝ υἵρατα, αὐ ναίδηρία αμάή. 

14. Εἰ δπιορυίλπι (αὐ άίταην εαρτοίι,ντ ἴἼΟχ ψΟΓΙς.. ὀρίρτηνι βιΐ, νὰ ετίδιην νετες νίάεο ὄγεῦπι ἃς Αὐθεῃι ἰὴ - 

Αρνά εμην μωτῳ {υν. παρ᾽ αὐτῷ νι ἐμαυτο ρΓΟ πειρ' ἐμαυτῷ, [ὰ- τετρίεῖες, φυῇ νίἀοΠΐεοε (δ αινάϊατιν νεῖδα πη ἐγλύντο αυς 
μὰν. Φ« εἴα. οπορεη ἀλήϑεια ἐγλυήϑη. ΕΠ ΟΡταιςα ἐμὰ ]]α.- 10 εἰ Πρῆν νεἶδς βιετῖς νἱοίςτα, δε ἰῃ Οἴχοὸ (εέωληης ἰηυ!π- 
ξειρρο λεία ρτο δἀιεδίυοινε ὑρτὰ.2.». νυΐφατα δὲ τας. ταίη νος ἀιρεηάὶ δεηεῖς τερυξζηδηῖς οτίλην ἀττίςεϊο ψ]άτο ταῖς ά νεϑυῃν, Κ ἐν [εὅ}4 ε[. ἘΠῚ λυτεην ἐβυήδη, δέ 4. τλίυὶ ν ἡ Ν γεγϑιυιπὶ τοίσττο δά νοιθυὴι ἐαδξίοσευσιν. 

Οὐοὐ {φύ4 (ρρίεπάυπι νἱ ἀςθεῖιτ, πγλ}|6 δαυώῖτο νοις 
ἰσμυυπίατ :- ἰἀςόσιι πιαϊυίπνις ςοπυατεετο, Ονροβ τά β..  ὈμΙῺ ἐφαΐη,αρρ να υ, Φ Ρτοβννά αν," κτλ βέϑο, ἰὰ οἷν αι αὰ 
εἰς Μ᾽ (κενα εἶμ, τὸ σπλάγχ"α αὐπῷ. ΗΟ Ὁ ὈΞΞΙΌΠ [πΔεθ85. 1. πηνπ ν(ἢϊις ἱρίος εχίπαηίογας, οἰς δ τδΩγ γοίείτιι! ἐα (ἰαγὸ- 
Ἰπἰ Νὰ οἱα Ἰητίννιυς ρα αινόγΗος σπῖτι ποιπίης Ἠεδτεὶ ῃτοηϊδηο ζοιδιος, Ὁ πὶ ον Ποἱεας ΚΓ β ὠδνι, { δαμηά.} 8 
τεποτίοτος οαιη δα αἰνῶς ἀσοίαταπεινε ἀϊχίμηις Πιρτὰ,6.1... ἐν εορῥ(φην γεηίηίμαῖσνν ἐρ νην, ἐσδείελεν σὺν οἱ τὸν φλούτν τῆς 

᾿4{.|[ || 4]ρ6 με: Ηοδι δες Ἰου οἱ σιτ( ν  Ρί4].14,.9.} ὠπλύτντος αὐ. δέν τεόνὰς Ἐνδίπγας, σδδω» ἀκνέι ἐν ἀλωϊεἰαν 
εοηϊεπτι (οἷο νοο (ἠταπτιυνο, 0 δὲ ἰἐρίαπι (ἠναυήϊαε. ὀεηέχννανὼ ἐρ[νωην, ἴγ αἴ πιὰ ἀιτο ΠῚ Ἀσπη.ν.4, αλόδην Ἠς- 
Ἰαϊοτάα αἰάδιητνουθιη ἐῤῃ τμηξτ τ εἰ ἀσεενάμ, ντ κυ δτροτλου πιδὶς νοςλτὶ ἃ Ῥαυΐο ΟΠπίποιη τὰ ἰλπὶ ας ἀθμη- ' : ' ὰ : Ῥ 
(ἐδ, 7530 Ἐπὶ δυτοηπι οἰππιπο ἀρρ!ζάνπε αἰ! αι , γροῦ.. ἀλησδηδ' ἃ ΕΣ γαν πα νης, Ὀμτὴα δοηὶ ηἰξατίο μι 
(ρίςια εἰσι 1, τί οταάτίο. εορίοία δεη βηίξατο, ΑἰΝδί ἤἥπρς ςκροίυἐπνῖν. ἀπ όπως νειὸ ᾿ς Ῥωνηνιὲν ναντὶ Πποιουναὶ ἐχ ράτῖς νὶἀς ἰπριλιδια, ΒΠΠῚ ἰη βόποις ςἀηἤογοιη ὅς (πρ] οὐάτοιν πότ ἀε- 
Αὐμδιδίνοννν δυτόην ρατι οι αν ὁ ήχηννν οα νεῖ δὸ ἐσήπςς,,, οἰατοτ,ςςοιππιοάαηάῇ οἵ 1 ἰὰ ἀς αἰνὸν ἀβιτιτμάεο κ- 

{ουρβ μον ἀν υοῦϑι δαῤῥώὼν ὑμῖν. 14 «ἢ. ᾿ νον οἰ πη οί!“ ψίκοιθν σχροηληῖ ΟΥ̓Δ ( ο]Π, ἐά Ν᾿ [ἐπ ρλγοαπν μὐε- 
ἐἤε εορηπομοτηη νι ἐς γοδίς (πευγὸ μοι οὐ πὲ γα αίον, ταπν ἧσο τα ἴσοο, τιηπὶ στιδιῃ ἐρἙ Ι, δ .. ΝῸε 
ἔπε; Δηποῖδι Ἐσαδίιννα, ἢ «αὐὐιήάλην Οὐπ εἰς κοήτρ, δενίρη μένω ΓΔ] Π.Πκ ΟΠ δ ΟΓδ: ψιονοέθβθηὶο πὸ ας. 

γἰς ἰερ! δειῤῥυίυν ἐμῶν, ΄ὐλην Ἰσδισποιν ράτο εἰς ἀσρεάθα.. πε σατο εἰ ἤσαιυΣ, (τ «ἃ ἀσίηι ηυκ } ει ταῖς 
ΔΙ ΡΟ δα ὁ ὦ ὑμῖν, Ἶ αδιίατι ἂς πυπηαε ται ΠΑΤΕΓΔΟ Ριοβο εἴτε, ἰά ἀερίαιςα 

ΙΝ ΟΘΑΡΥΤ ΥΓΠ 4 φυοὰ ἐδ Βέρεςιν Π3Ἴ) [ἡ 402}}ν ὁσαξυτίοιι ρροιήτυν ἐα- 
: ' πλοέλε ερειπὶ σι νατίλε οχςμίατο πο ῥταϊδχαπε ιν 

ι Οναιίδην 1) οἱ, τίωΣ χῖφιν ὰ Φιού, [ἡ ἢ ἀπυ ἢὶ πὰ μϊτὰμ ἀυλτ τα ραττπὰ ἀπ ςητια {υφᾷεις, δῇ βρνὰ τὸ 

νι νἱάἀσγοπτοτ ἔμὶ ""Ποταηὶ ο- 

τας ἐχβοειδεὶο 
πες Οοείπιδη 

δὰ Ὀεηςῆςξη- 
εἰδῦ ἰπἢλπλ- 
τᾶ 45, ηυὰ 
Ἡἱ ει οἰοἰ γπι τᾶ 
πα εοὔεπα ἰ- 
πορία πειείία- 
τἷο ιδιηροις 
ΓΟὈ]ευδεδίυε. 
Ῥιοροηὶς δυς 
εἰ. γείοτς ἰόςο 
Μειοῤοηϊδιεῦ 
Ἑεεϊρδευδι,,.- 
1Ἰό4υ! πιυ]εἰς 
«τ ἡπηὶν δή ἐχ- 
τε τ γο πη" 
ταύ τς αξα- 
εὖ, ἐχοηνρ ᾽πὶ 
'φηοὐ απνυ ζει» 
ιυτ, 

»"“"᾿ 

ΙΔ 



οὐ ἀπ ΟΝ ὉΥν : ω 

ἈΏΌΏ ὈὉΟΆΙΝΤΗ,. 1}. 

[υὲ αὐκίρίοεπάσαι τ, Ἐλπὶ νεγὸ ἱητοτρτειατίοηεπι ἢ 
ΤΣ τοἀιιηάα ίς, γὴ βαιτίσια, ἰάἀείγςο τάητιη δά 

εἴ 

ΟΡ ΜΠΠ2οὃ ᾿ ἘΡΙΒΉ ΡΑΥΤΙ 
(ξοεοδεῖα, ρα ρειτάτοην {Πσπὶ αὐ Μαζεδοπας νιἀεδατυς πιιογες ἤιπς ἰβευΐτατει εις αὶ αἰαιμ Ἰαυρίτοτ, οο 
Ριοτίνι: ταβαυ της, ἰτὰ ξοπιρειτπι δι {{ε ἀϊαίτέ,νε ἱμάς «ο- εἰ οἰὰε [ξραγαίιταν ἢ ἔροηις δι έτος ἰαγρίατατ, νι νγήνα! 
Ρίο Πππα θεπὶν πίτατις γοἰνεὶ τίυμο οπιλπᾶσ Νἅ αιοῖς- Μαγὸξ ιχγοπιπίωτ ἀυϊίυπι ἐἰδεταίτατεπη ἀἰοίτυ μιν ' 

209 
εἰπί δὰ αἱία Πρ πἰβολτίοπε. γυὶς ἐηρορυίνην ἔσαν, νι νἱ δὰ. 
τι ἐς σα γνασιον ἰγαδέν, 6 Δ είῤεηα ἐκρίοναβαπι, δεκεμοζων. 

Ἰοτιπι οἰλλείτας, οὐπὶ αἰιογαπν Ψα!ρΑτὰ οὐνηρεούανν, Ἐγδίποιιϑ, δρρνοδ αν ετς ὰ αιυἀ ἄτη 
ἔῃ 

νὴ ΤΟΠΙΡΑΓΟΤΙΣ ὍοΥ) 
ἡμέϊο. {τὰ αιπϑιφυὰ, Ηΐ αι 2ε ΑἸμς,ναἱ Οὐπη να ρ λυ αἰ υϊά οἰυΐα κὐπεσστ στον Ξ ; ἘΞ ἜΞΕΣΞ ΞΟ σΞΙΣ. ΘΈθσοΣΣΩΣ Ἕ φἰμσερἠ ανανιγτὸ γνέσναν, Τνύσιον δι νέον, Ἰὰ εἢ Οστπιάπθπὶ πιράϊ. ΝῺ τὸ δοκεμοίζοιν ρτὸ ἐπρίυνς ε ὕω Αροίιο!! γείρε- 

᾿ ὡς λὴ τ ὌΝ “ΛΑ, ἰπυηιν ρυά Οτάζος σρρομμτυν Τυιὴ ἀξηνιν ἢ ἐξα ΔΟΡῚ Ηδ ροιοῖ, ηυῇ Αροίξοίυς αι 1 οχρογιξιῖλπι Γα- πη "(λ δ μὔαμιν ( αμρτυρω) "0, ὑμδ "] Ναπι ΡΓ ονἱτίδυς (τοῖϊον )4τ8}}  ἀδΐα βευνάνννυλνιι Ἐτημ  μὸ ἘΣ ππλῖ εἰς «μαμπτλτοπιναύιπὶ γοϊρία 4. φιίγετς [ς ἐπτα ἡ νην πγρτοθαπά! αὐτὲην νετδῇ πὰ]- ἀγρκοεν, ὃν θα αο 1ις [υρτὰ γίγος ᾿ γοϊτασι) βιε- ( “Π ποηίοπει “πάρ  εγτοπηριὰ ἃς ( Βογα τοῦ, [τατείδας Πιςςιγτίπιιβ ργορῖςγ ἰο τπσάο νἱήσταγ σοηυοηισς, δὲς δυτέπι τάσπι γετθυηίαςεὶ- 
μι ΑΙ γΗ}: ᾿ ΠΡῸΣ ΜΙΝ ἰνιαὴ Ομμμμν, Οοτοιληιτ2Ι5 νοράθυΐιπι νίατραητ φιμάςοπι 1.Δ- ρίτυς στιλιὴ (α].6.4.ἡ᾽ 

4] Μᾶΐκὰ οὖ εχϊιοσταὶ ΣΕ ΤΊ ΔΕΝ Ο οὴ νἋἤᾧ 46 ᾿4|}.. ἜΕΣῚ ΤΟν ιεσεσσ χα σε μουα ως καϑοςς τὐκιυνου ὐνυυσ μιΣ δον υσπνυ  σποσον ολοτας σευ κα υο Ωρ αὐδεςι κε ουους συ φερλοοποχο αμκοσσε περ υσι μουδδιστοεχοσεσι ἀός ο Μετὰ ΤῊΝ ΣΔΥΚΝΕΟΙΩΣ υλιό ρδυοι τοϑαμτεβ νι λῆς δοηςβςεηεί; ν᾿ ἘΞ οὐ εοναφέεν μοι ζτααν , ᾿ πα μονν μα Νπὐορημςι Ἀ ο ει πε ην θεηοβταδῆς ιν ἢ αἰ ρερερν λα ϑ ἐααδ τὰν έίευν καὶ τὰν κουκονίαν τος" αἴοεϊειιιεπι ως παιϊεϊ ει Φ οπκαμίκαν ες Ε΄. Ὁ, ὁσκιτι ὃ σίω χάριν τὸ Κυρίουή- 15]. ΣΝΟΒΙς εααι Ρεπεβεοη)». σαν σαὶκτ δος ὁ μὴ οι,Ἃ ᾿ ὀχακονίας ἮΡΕ ΒΗ ἀληθ. δεξαϑαι (λιδζοτιπι ςαυία (μὀσιράϊ, 'α] [8 ημεή βὲ ἰαβοξῃ, ἡ σοῦ Χραςοῦ, ὅτι δὲ ὑμᾷς ἐπ] ώχεν- βελοὰ  ὐυφου ἡ δ] [4νοπίάην βγοβέεν "νον ἄγ4- ἀχετηρίο ΘΝ Ι- ὐτάοίιοοε ρορτεῦ νοϑ᾽ ραυρεῖζ 
ἔλδυιη οεἴϊον φιιανη οἴει ἀν 65: 
ν γἧν {Πὰς ραυρόοτίατς ἀἰτείς- 
ΠΣ ᾿ 
τ (ςσατεητίδπ) ἰῃ ΕΔ το πο δ4 

ἀϊεο,φηάιῃ μος νοῦ!ς ςοησαςίς, 
4υἱ ποη (ο]ὰϊη ἔλοετο, [δά ε 
τίδπν νος δῆτε ςαρ᾿ {15 ἀηπὸ 

« 

"ας, Ἴ , ΠΡ ' Ἔ 
γΑπιριβοιμα Καὶ οὐ χαϑς »λπίσαυδι, ἀλλ᾽ ἑαυ-}! 
«εὐοηυαι ᾿ἰΔ- γρρὶ ἔδῳηαν αυρῶτον τῷ Κυρίῳ κὶ ἡμῖν 
δὰ ῥέυθυαν δύῃ ϑυλήμᾳτος Θεοῦ" ἐ υὸ [ “ ἐ υ" 

ἜΘ τοζπεύι, δα ΠΑΘΡΊΡΕ 
γε Οοεϊπιδίος ο ἜΣ Γ ΜΕ 

Το Δ θοο Εἰς τὸ ᾿ωὡϑοᾳχαλέσαι ἡμαῖς Τίτον ἵνα! ς 
ΣΝ ᾿ ὃ Π 

ψεπάδαν εἶες- χρ ϑτὸς φυρφανήρξατο, οὕτω χαὶ δηττελέ- 

γοδ ΓΟΟΙρΡΟΓΘΏλ118, 
«Ἀς ποη Ῥτους ἔρεγαθδιις 

ἡια βοογηπι, (ς ἃ (ςπγεῖίρίος ἀς- 
ἀἰάφευπε ργιπυὰπι Ὠοχηίηο, 
ἀεϊνάε δι ΠοΟὈὶς ρες Ὠςΐ νοϊπη- 
τλϊςιη: 
ΝΕ δἀδογίδγεπγ Ττυῃ νι ὅ 
ἤςυς ἀητὸ ςςερῖτ, ἰτὰ οτίαπη 4Ὁ- 

Ὅν [εξ εβ,. φυωπὶ ει) Δ. 
ἀϊμει: τ εἶνε ἐπηβί4 'νοῖ 
ἀιωΐε «{τ|.. 

ἢ ᾿ . ον Ὁ. ὃ ΣΟΥ͂ 
εἰκῶ β βίος συλούσιος ὧν ἵνα ὑμεῖς τῇ ὠιείν 

μιά {πεερρίοι ἀεέειννι, ίᾳ “πλοντηση . 
βτί νὸν ἴρονείμο, ἀξίμάε 
ἡ με} νοἰνηβάιον θὲ 

ι 
ἐδ εουξίλωην ἐπ μοι ἄο. ἃ Ὀϊικαπῖες 

Πος φηνη υϑδὼ υἱήε αῇ,4.» “3"ει πενὶ ἐχ- 

"ὅ [(οἱμὲον ἔμεενε 4 Φ’ νεὶ ἀνθ δμηέρνν 
ἰε «ἀρ» αὖ ἀπηο ψυΐθγφ. ηἰῇ ἢι νοϊυοια 

εἰσι, το ξε8’ 

Καὶ γγώμίω ἐν τούτῳ δίδωμι. τῶτο Ἢ 

δ ὑμὶν συμφέρει, οἵ τινες ον μόνον τὸ 
᾽ 

πρῆσαι; ἀλλὰ χα τὸ ϑέλειν χορφενήρ- 
Τά τε γος άνέηνως Τι 

τυ ἀμεπιαάπεράμην Ἰαρῇ 
᾿ ,» εν»"ν Ι “46 ἐγβεῤαὶ ἐν: (μ εὐπὸ πὲ υσὶ.᾿ ᾿ ἐθῖι «[ε ποή μγϑμαρήυ τς σῃ θὲς ὑμεῖς χἡ τίω χάριν ταὐτίω. [- "ο!μας ἀρυιὰ νος Βδης αυοαιις βἰροβ αν δὴ ᾿ ζαὼ ᾿ ἫΣ ἵπνι ᾿ ἡ ΜΡέ ες οὐΐατη "ΠΙυΔἰρῶπο ", διρρενοτὸ ψ μμῆϊ ρσ- Ῥοίδι. 

νὼ 7 Ἢ τνβρυεδ ἐῤ 7 δε βέεωε ἐμ φηνηὶ δῶν. τ ΤῊ ΕΠ ἐπλη αν, Ὁ Πἰβερεο θίοιι με ψεϊξῶν ΙΣ ἤοδθος εῤεράρ τη αλλ ὥκσερ ὦ πανὴ φἷδιοσόῦετε πί- πριικὰ ἘΠ κέ τα τς ̓ [δμνβαιὴ βάε, μας τὸς καθτιπερ " Φ0 69.) ΠΕΣ ϑἜλειν,δ- ρτοπρτι5 ηΠ|ς πίη 5 αὐ νοϊξ. ἡθενν, ἐσιμαμνων ᾿ς οι, λόγῳ, γώσει,") πασῃ αὐουδὴ, ] ΤῊΣ “ πγδτν Πυάὶ 2: Θ᾽ [ῥεπενα, δον βῆ. « ὁ τὸ δχιτελεσοα ΟΝ τὸ ἐχοιν. ἀυστα, ἕ,τα οτἰλτω «“ἀ[ιε Ἰρίμην ΡεΓ-] [ἐπ 6ο φηοά βαὐξιη, ΟΝ ἐπ εῤέημε ιν ὐρομόος ν 2.1 [(Ορῃιτίοης; δί ὁπηηὶ [τυ ἀΐο, δι [ράρρε,κφ’ εἰνατίεαιε μεῖν, : ῇ ἀν τῆν , τῇ ὁ ὑ δ ἐμὴν ἃ) αἼΤ ἢ, ἐν ΧΩ] ἐν) Ἰγοίιτα ἴῃ πος ςμάγίτδις, ᾿σἱάσφεσίς το πον, νι ἐν ἐμ, ἐαεχμαῦε ; Ἐ ανῇ ἔσιο Ἐπ ΕΣ Η 2 δὲ επίην υϑίημιαν ρβεῦρία ς ἴπι δος υῖτε ταύτῃ τῇ χοριτι φἱδιοσοόῦητε. νῖ Βᾶς ιοα στα ἐχυπάοτες.} [σόνοάειὼ, ἢ ἡ αροϑ' Ψ ΕΝ ΡΣ, τ ἢ ἀνε ἡμέ νὸ τα ἀδπαν νη Ρτοτο- “νη, μεωνάνεν μά φορά μα- πυϊιδιεην ἴοιες 
γε νῷ ον, πον κγηδ) γΝοποχ ἐτηρ εγίο ἀΐςο, ἐς} || Νὴ μα ἐρνρινμεέ ἜΣΡΔα ΦΎΕΙ φῦ, Ἢ ΡΝ] Ρτὰ5 ἀῃΙπΊυ8, “411 υἱ5 Δοςερι5} Ἴδρς͵ ΠΡ Ὸ πὰ ἐμδ. λς ἀιμιάθυι ἡτειείδ,ποπεε Ουχατ ὅψιταγίω λέγω, αλλά ὄχα! Ἰ"Ἰοταπι {ιυάϊο, νεῆτα υοη] ᾿ «ϑι{εά ρει αἰνογηνν βικίιν. ἐμὴ ἔχη τις, δ ανοόςσδεκτος, ον Κφιϑὸ οὐκ] δἴέρτο εο υοὰ Βαοε,ποπ ργο ἰδμην ά φνοά ποι βαύει. Ῥιορείωπν {τς 

ἦε γπβῥτατης τῆς “τέρρν ασουδῆς,χαὶ τὸ τὴς ὑμετφας ἰδ ἰοηὶς ᾿Πποετιτατοιη τεά. γεριαύπιυθγι με ἔχι. ο0 4υσἀ ποῃ Βδεῖ, οὐρλλοονονν Δίοπσαν βοῇ (γαίης γγήσιον δοκιμάζων. ἐ Ὁ ἄξῃς σχρ]ογαΐατη, ἱρροῦαμν. 3. Τ Νῦ επΐτν ἄήεο νὰ 1115 ἥττας [5 Δ οη δοίην οὶ αἰ δετο. 7. ἀλλο τ Σ »[}})Φ οὐ «μεν ἐγιδηία ΣΙ ΈΕΕΙΝ ΐ Ε 
εἰο. [4 ες αφωαίδιαιε ἐ δ δισείνα (ἐἰι- 
βγα[ενια ξειορονε, νεξ ἐν 4- ἀετατ: 
᾿ϑωνά πηι ἐονωνν ῥπορίάπν, 
μρρίεαι.. 

ν ξεν " ᾿ ΟΝ ΤΣ 
Οὐγὸ ἵνα ἀλλοις αὔεσις,υμιν 5 5λί ({ὺῸαχατίο, νοδὶς δυΐῖδτ Δ  ἄτϊο: 

ἡις ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος ον τοῦ "ν καιρῳ τὸ Ἱεὰ νγ ρατὶ ςοπἀϊτίοης ηιοά 
ὑμδ ἰδίοσσόύμᾳ εἰς τὸ ὀκοίνων υ φέρης} γοδὶς [υροτοιὶ (μρρίεαε κὸς τῶ-. 
κα. ' ΡῬοΐε ᾳυοά {15 ἀςεῖξ, 
--......-.......--..--.-...- 

- ποι τεν σοὶ ---΄-...ς.. ...... πε. πιΠὁΠ.........0. -------.ὈἨ . ΕΞ ΉΡῚ 

3. Ῥοϊκηματὴ {{μεφμηῇ «ὐϑ'αίρμετοι. 1ὰ οἴ, Υ]ετο Πἰθείδ!ες ὃς. (ς υίτσοσ : ἃς 4ινάεπι ἱπ Ρτἰπης Αγάθοπι ὅς 5 γχιη βιοι. 
Ῥτοτπρα] δι. ἰγϑύοντο. μα; τλπιεπὶ ΕἸ Πρ ης τυ τίως οἵδ να]ής Φ ργεῖες, ρετίπάς δεῖ ἤρηίβεατοῖ Αμοθοίιις, ἴς ἃ ΜΜαζοάοημ 
πόμα δὲ ἰη Οτᾶςο ἰσγπιοης ργογίες τηοἷοης, Ἰἀοόφις ἀρινὶ δυς 4ιιος ἤθη δυάοτςε νῖ ΔΠογυηι Ροτίωυς δή ο ἐξεοηιο 
5 γι δὲ Αγαςπὶ ἱπτογργοῖος, τι ἐστι ράγεὶς ρίο δεὸμε- δὲς ἀς το φοπηρεῖίατε, τοζάτιιπι ΑΠΊς νε λὰ ἐπατυπὶ εἶκε. νὴ ζοῃης δέτε, 4041] ἐδέοντο (ςτίρτηπι ἔϊξινε (οἷσης Ἡεδτσὶ πηοίγηφγυπι ςοἰ ατοπεπὶ ῬΙΩ͂ αυοφὺς λἀχηϊττετκητας. Ηἰς 
(μη Βειοηὶ νίμχραγο, σα Πγυζειτα απὸ το  Πἰοσ οὐ: πῷ- Δυτοηι Ὁ} ἀς εο ῃυοά ἀϊχὶ πγηϊδεσίο ςεττὶς ποχηιηίδυς αν 
«{ἱ τοῖυπι διης ἰοσῦ Πς ςοπυοττας, μος ἐνναωαπερτο ἱνέ- γ ἘςοΙοἢις ἀςπιλπἀληάο, ἀρρατεῖ οἱίδηι δὰ γοσ τῳ. δὶ μμῃὶ . 

2. Ῥανριτεη [λξμεπν εν. ὅτι ἐἤόχευον. τυχὸν δὲ πέννταν 10 (ντ τοζιὰ Ἐταΐπιιδ ἰςητοηείλτη σαροί[)Πωά μοι (“εενοτα- ι δλω τὴ, , ἐς ἀειηχῖτ Ατηϊορίαμος ῃς.ς ρδδωρενβοις. Αρρᾶτεῖ δυῖεαν Ἀροίδοίμπν μξτὶς ἱπβηιεὶν τῶ κα μὴ πρας ὥρνα υἱνε! οἰμπιατη ἔμσινηι, δίς Ν τ τάπης ἰ - (Δπξξὲ δι πτερὰ {τ τὰ συτὰ ἀςβιπέξως Αροίξοίις, εὐ ἧς ἈΕδΟΙΙΕΝ ἘΡΈΘΡΒΕΡ ᾿ ἀρ ϑέλσιν, τῷ ἔχειν ιμΠἶσ Βοσίοςο ἐοἰοξζατιν, ἀκ αἱρὶ δοτὶ ἀϊξαπι χυοι (ςητίο, πα }1ο ουΐη γεσορια Ἰςέξίοηὶς ρια!- χορυτίοπί ἔμαπη ἐρῆως νἡϊλπὶ Ροϊροιετ, ρράγεῖ εχ Αὐλ.10. νὴ: Πτοχού (δὲ γδ υἱορδνσυ λέγει γον ὅ81 μιι δὲν ἔχοντα" 

Τοῦ δὲ πενητοι ἂν ν φειδό δὰ ον, κ τοῖς ὄργρες "νεησήχοντα. 

πιραγγλοόϑεῳ δ᾽ αὑτῇ μον δὲν, μὴ δύ τοῦ μοιδο λείπειν. 

ἐδικταπιοα νε πχεπάιςαῖς Ομ τηζυιι ἀισάνην 9, φασί ἐεοῖς 

ιοιε, να ῬΒηρ.2.1.. φια οχιοηήι γπιυ (τρεῖς Ρεγ- 
. Πὰς, δοῖες ταῦπι πἰδιὶ ςἰἴν Ιτάχυς Πυάυ) νος ἐρίωπι χυσαις. 

τς Ἐαρείπιοτς, αιοδὰ φῆις ἤςτι ρους ΝΝΑΠι ἐκ πὰ ἔχριν ποῖμν- 
ἴυς οσμυετῖςις Ἐπ᾿ αϑενε αιοι ἥοίο ἱπτε ]Ἰοχ οι : (ἡ 

πμπαιδινν, Εις ατίαπι φυαάδοι {01 ςοπυσηιοπῖς ἀὐτθου "καὶ πγρϑυμία τὸ ϑέλοιν,ΠΟΠΙ ΕΓ Πι}9 βηφηηρέω ῥα “"ἰπμῳ «ἀ νο- 
(κι ψαῖηι δὰ φιειπρίλαι Αἰ κε αι δὼ» ἐδαβονς [μι ἰεπάμννροῖλας υδηλ νοι 9 ἐπππνι: υσἱμηισεμ οαπι ΝοῖοΙς 

ἐαδλτμ,φ 8, (αἀ ττὰ ἐριαἰβοαταγ ΟΒεήτυην ποίεγί ἐἀυτὰ ἱπτοτρτεῖςαυς Κ΄ οἱ μηῦδα βγοηρε αν ζιλτν Εταϊημλο: αι τϑιηεη π΄, 
αἰῃν νιτα; ἰοιτοιη (δ Ηἶς ηνα αἰτσηα ετίλην δεηιρηιζαῖς 6- ΟΠ 401 [πητοητίλη) γεξεὰ ἐχρτς ἤιε, ςι Ράμ]; ρα πο ίεγ-. 
ψεικοίλιςι «πᾶς ζ 7.6. ΝΙΝ} τἀπιοῇ τρίαιῃ μαδυηἶς ᾿μᾷ ιιἀτ, 4 "ρον βεβένεντ ϑιφελέφα ψυ ρατα, Ρεηβειεπάὶ. “ ρημηι, ἄ νεῖ (δίς νεῖ ἀυοάεςίσι ΠΠ]ος ἀνοιρυΐίος πιεηδίοος [κοβις οηίυλ τὸ ὅθε φελέσωι, τὰ νι «ἀϑυμίω Γορείδιιν σὺ «ὦ 
Ὰ ἂὲ ταῦθα μαϊγαμἴς ἀἰρειιτοιςαν αι! ἐχ αἰςηο ἐς'.͵.͵ κοινοῦ, ᾧ ξα εο φηοά παθεῖν ἐκ «ὦ ἔχοιεν, Ὠεϊξξγλτυς εἰ Α.-- 

ἐμά είο, (ἀδίς ἐπίπι ἀ ας ργορθαπα δ διιάδοι) βλυ]υπι 
Πἰς [οτρΠς ςοηιἰςίον οἰς τὸν πλοῦτον τῆς ὡπὰ ὁτοῖος αὐφμν, αὶ 
διώαμιν (μαρτυρῶ) καὶ ὑσὲρ διωΐαμιν, αὐϑαρετο ΜΓ πολλᾶς παρμ- Μυ πάτα 1,λτῖπὰ εὐικίοποιποαμς ἴῃ νετυες οοάϊοίδυς Οἵα. 
πλήσεως δεῤιδνοι ὑμδυ, δὲς, ὶ ς Ἐν ἐορίο( δον δενιςπνσίοπε ἐρίονηην, Ὁ εἰς πναϊτις, πους ἀριιά 5 γγυμν ἄς Ατδίδοπὶ ἰητοιριοίς: 
διε υνιδιν( δ βογ)αηων βρ να κα, υἱεγο ομπνθομῖια ἐοβονε δίνης φιοί ταπιςπ δι ἸῺ (τ Β ες Οἴοις, δε ἐῃ Οοριρ κοι οὐϊ- 
τοκάμάο πον δὲς δὶς ἐπι] οἰππίᾶ ρσοιος «οῆς δῆς, 1} ἰτπ- ἀοῆς, δι ἀποδιυς πλδιιηςτίρτις ᾿θμςητυπι ἐογαδιι. {οεδίς 
(ἐπεί; ἀα οίτιις δὺς ἀοςςάϊε δι εἰ ρης 114 ρεοτίως ἱπινζιλτα. ταπηση, οτίδινν ΜΠ ς ὀχριμηξεις,οληάοην Ἰδηςτεητίδιῃ τεπεῖς, 

.ν σιέιγ, δυίριοος δυτοπὶ ραττιςαἴδηη ἐπ ἰητι τἰςέξδη,, δι π- ἢ δεέμιϑω ἹΔταργοίοηχς Δ ρίτὶς ρχεςιδυς ἃ Ραυΐο μ0- 
τογριϊηέλίοηεηι ᾿νυλις ἰοςὶ ροζευγθαταπι δ αἰιημο ξυμΠς 20 βι αγς. 
4υὶ νιζδῖς ἰρ] αεορφηες ἡπυά τμάμοτίς, φυυνδι ροτίις αὐ.- ς ΡῬνκαϑώς. 1ὰ εἴ, ε χλᾶπι Αγ δίεγαδασ δι φεταιε 8ι.-. ᾿ϑαμότοων δὲ δγεμῆδῳν ἀϊξεπάυπι ιετίς, 5ς ἀ τάπιεπ ποπ ἀοίαπε ἀείναπη πιεπίωτα ν σά τημΐτο ζορίοὔμιν, γυΐκ θεν, ποηίλεις 

Δ... 1λνδὲ 14,17. ; 
4 Νο: νοτίβενεηνμ!, δέξαθευ ἐμᾷ. ΠῸς ἤοα Ἰορίσον πσαις ἰὰ 

δυυϊυίιποά! ςχεαγρία, ἐρυιὰ ορείηιος εεήλαν 1οαταἰτατὶς κὺ- 
ἄἰοτοι δὶς ςηἰπι πιο τὰ ἐπ ςοιπηλυηὶ ἴξγίηοῃς ἀϊςυπτατ,ζα- 
ἐς ἡΠπ4 Τ οὐσιατί, Ομν κχο ἐν δὲν ἐν τον λέκον τὸ 
Πρ. Ἐπ᾿ Πα Δ, ΔΜ οι δοῦν 4νἱὲνι εβ αἰϊεινόο ἐβίω ἰαὗον, ε-- 
"νὴ 4 νϑά ἐ} ἐμβάῦεα ἐδηηβη! δ νλν ᾺΝ ἀν ἰά νείζέεμην ὁ}, ἱμεῖο β Ἐτ 
(λ!ε ρτογίμε ἀπδοοϊμεμοη οσουντίς ἰΣ ἀ,9.11..13. 

4 διεῖμενε δομβειπιίανο, τω χάμι. Ηος ἰάδπι νοςδυϊῇ 
μάυΐο δητὲ νοτεῖ Οἐδείδη οἱ δείξει τοίροξχυ,ς μων πιλ- 
ἔπαην ἰληος δεποβείυπι Ἔχ ταῖν αυυρη τον ἔλείς Πιᾷ ῃ πο- 
το ἥδιστον δεπί βηἰεείο ἰρ (γα πίεητς Ηἰς νετὸ Αροβοίαν 

νοολὲ ΠΠμὰ ἐρηι φιοὴ ἡ Μεςεἀοηϊεὶο νεῖ ἐλπι «οἰ ϊδίυπι 
νεἱ {λτὶσι ἐρακεεηάιιπι ἐταῖ ἰη (ἀπδλοτυπι νῆνπν. τάφος 
δεκεήςεπείνπν μην ἱπτεζρτείατυε, (εγυλτα ἀλιοαινς νἱ ΑΓΕ. 
ευἱὶ αἰαρυμεί, αὐ οἷ (φείρευπι ( ταύπίω. ἤ δε [βεέεκιεν 
ἡνῖν; νοι ϊξενο νόθος «αν [μϑενη ας πρὶ πίω κοινωνίαν τὸς 
δικνενίας τὸς ΜΙ, εις, 1 εῆςνε Ἔα αἴ τς ϑβυιζυος διακονίαν 
τρίε πλλιτὰ εἰοοπηοίγπαγιπι δά ἔβη ον [ἴον Ἠἱετοίοὶγ- 
τε νἰ δε! ρεί ς εὐνειίδιεε ἐμ ποη γεευίαγεπιμς: ταπηεὺπι 
δδαίε νι (εἴα ἀκ λοι δά ἡ]. ἐοηειοπάαν ρεεδιιφτίοι. 166. 
ἦε ϑμαμνύεν, αὐοί δὲ ἐρίε δυευκ νοεὶς ποίδεο ἐεςίἐταῖ,δες 
ἰρίμ εἰεειηοίγαεε,πος εὐτυπὶ εοὐἰ]σδλίοη δ, (φά ἑατια Ηΐς. - 
καῇ Ν τθημέ Ὑινδῦν νίαν ψετίετεηδατοπι ουΐλιν ἠςείαραῖ : οή 
(ηυ]εϑι οταϑεδεφι ἔυτο δος ἰρερλυπι τυοΖ ςρ.».1. Ἀπ |}0 4) νας, Ρὲν 

Ἐαρτοιῖό. 
7 Μιαφνεγών, ἐ. Ἰὰ οἷϊ ὥςε.ηυο πηράο τοίξδευς (οηκιδυὶ 

ἐφηοδα ὃ νοῦμεχς 11}ς 4υἱ ἐς ἀἰα]εξχὶς (ςτίρις, ἤλης ραττίουϊαπι ἔξρε δριᾳᾷ Αἰ- 
τιςορ ετίδηι (ςείρτοτες υωγρατί, νυ Αια δι Ἑταίπηυε, μν. 
4 Ἰηξετργοῖδτίο τὰπὶ ἀεπιυπὶ Ἰσζυπη Νιαδει φυνπιίιρε- 
είοτα ςογγιζυηίαγινε (ἀρτὰ,7...Ης νοτὸ νἱάστος (οποὶι- 
ἔϊτο (υδιὶςὶ Ἀἀ οτιἀτιοις ἰρεςίς. Ν τη τὸ σλμασούην ποι ροί- 

οὔιπι σοϊπραταηάὶ ἐρηνβοατίοης πλῷ ἐλ φυλῇ πιοποιῖ ᾿ς 
Ροίζο!ις (οτίηνδίος νε Μλςεάοηας ᾿ς 4ιιοαιε ἐιρετερῖι 
ἀμυμα μος ἰάειη νεῖδιυη Μαςοἠθηίδιιε ρδυΐο δηεὲ τε λιε- 
τε Ρυῖο ἐξίτυτ ςοριοίαπι δ ετα τας τυ (μηρ! εἰεεείι ἤμηὶ 
ἢεατί. ἦ » ἐδ υὐθχα τ φϑεγορβ γε] ἐφῖτα, ἐς φιλο} 

,»5 Ῥή λαι βανηίαεί αἰνδι ἀϊχίπιυε, 
, ΒΓ μή ιονννν βη γα, δὰ τῶι ἐτέων σσονδῆς,πεπιρο γοπτοιῦ 
"η βάς (οεἰοτυπι νἤφις Αταθε δι 5γεῖι τοξιὲ ὀχρί και, τὲ 
(τι δῆϊε ἰος Ηἴς νἱάξαπει ἐτάώρων. Μαζοίομαν ἐπίμη ἱπιεί- 
Πἰκ τνοσιτη ἰσἀυ ιτατίε ἐχειτρίο ρΡεοροίτο τισι ίρ οοπές» 

40 τεδάε ρεζυηια, τὐπὶ ἰη τοζαπὴο Αροδοίο γὲ ἀξ εὲ τε ζο' 
τἰπτθιοι 1} ἀρρε τεῦ, ἀϊείε (ὰ ποη ἀπρετίονὰ δ ἐοι 
(τείρεςς, ἰςξὰ, φιιωπι ἀς φοτιτι δἱδςσίτονε κηϊαὐπὸ ἀυθιιεί, 
ἱδεῖτζο δὸ αἱτὲν σοίξαεῖυπι ἐςείδεις, νε δοῖ πιρίο τείξετϑπι 
ἢδι φυὰπι δ ἐεδλληὰ ἤτας ἤπερ ἐρίοτυπι ἐμ αείεε,, διδί- 

ἔδάνιν Ἔν αἰιοι. δ (ιιάίυκι εἰϊοίυπι 
᾿ ραδυὰ 

ῳ 

ἱ ἰζεῖυτ ἐο αἴτια! 4ιν ἀείετίθιτον μας τρία ορ» ροίοίσ( τ ἀἰχὶ ᾿ς ἰηβηίτις ΕγαΓ, Εκ ἐο ἡμοά ρφρεξίμ. Ας [2- 
ἠκοτν βολ λων σα κεν βουτιβοιθυς ΔΠΠο4ι θς πὲ [λαοῦ ἔχειν Ροηὶ "ητογάυ πὶ ὑγὸ δωναω, ἰἦ εἰ Η 4δενε 

πιαίμιη τηαχι πὰ (ἰ υ]ος ἰς,εγσάοτς Ριολ ριτιπι εἴ λάυοτ- 5 ρτο Ροβε: (οὶ ποπ νἱάςο ολυίλι εἰϊε εἰν ἤδης ΣΝ 
[νετπὐσηάο δια ἀνα ἐροθν ΕΛ ΜΗΝΘΡΝΝ Ριζίεχῖ! ΔΙΙΔΓΑΤΉΝ8. Ὁ. Ν 
εὐ πιο άίοίτατο ἃ ξὸ τρίο ρτοβιδιτα 1 γδυτ 17. 4 δό ἢ οτιπὶ "“ υὐήένημε ἀεεεβῖνι ἐβῥνο εο ΜΗν μαδε!, κριϑὺ ναὶ ἔχ» τριδις- 

διε δοης ςοη(ίτατίε οαντάτιδυς ςοογο  βθθθ ηγις ἱρ λα ολι- φ«οἰεδητοι, [ἃ εἴ, ρίαςες Όεοι Ααἰδοτίτας ρῖο δου ταύτῃ 
Ῥοηδητυτ,, Ἂς ᾿ . Ρταίεπείν τάτίοως, ντ ποη οἤὰβ ἀκ τδηυϊδαι ρισιεχὶ ἃ 

ἴο δεριεηι αν νώμίω. Ψιυσατα δὲ Ἐταίπιυβ,, Οϑηβίνηπνι 30 φιοηυασι, ἀνα ἤθη τ Πεο ἔμτιγοσ ὅ τὰ το ΙΡῦνε πιὰ- 
γιλει σοι τθ.. Ε εά εἰἰαδὴ υεἰϊς ἐνὶ καὶ τὸ λεν. [Δ ἢὐς, ΠΗ ρᾶγ δισεῖς Ιοςυρί ξτυηι «οἰ αξίο πὶ. ΝΝδίη [φρεϑς 
εἢποη ἰοἰλαν ἔιοοες [54 στα νῖττο βθσγοντ τοις (ΟΠ Ὠευεί ργοθαπάο πιμμεγε, πο ἰά φιοὰ αἰ ψυΐν ΠΥ μα- 

ε Ἰμῆοι τσὶ ματοτργοτατιγ, ὅ γι τἀπηθ δὲ Ατλῦ: ὮΝ: ἐὐδαε Ιά λῶμα ψιοά μια οια! σάν ἐἰαρίεας εἴἴδι ἀϊιΐα 
τμμῖ ἰο στο, οὐ μόνον τὴ θόλον γον αὶ κ᾽ τὸ ποῖ σαι. ποῖ β δι νεῖδεν , τῆι Ῥγορτία. | "" , 
μ ΟΝ οἰνι ταῦ οη ἰη τεςερῖα Τ᾿ μα ριβΡ τε ' :. Νου τη ἀδιογυ εἰν: οὐ γδ ἵνα εἰλον Ἐραίαν. ι Ρίειν 
᾿πιρύτατς. ἄς ρος ἐΐν αἴϊοητίος αι Αροδοϊιη ὀχ τηπᾶς Μὸν μ ἐκπᾶνν» «ἢν αἰήν, ἄς, δοή δι ζαῆοϊο δὲς θὰ πα ὶς 
τῆετὸ (ρουτανοαιη ΠΌογα ἢ τάτδι ἣ εἰῆςανς Ὠδηίψις τ δὲ ἱπαυάϊεαπι ἐπαἰϊαοη, ἵνα ρΓΟ δῖ, εἰς αι ἀϊ κίπιυα Ματεὶ 4. 
νον ἰῇ ἐκῆηι μος ἴσσο Ζυσά ἀριι Πεθτεου νεῖδυσι ΠΚῪ τ ρο νετὸ {Ὀρρἤφιν νετθυλη λέγω, ]υ οὐ ετίαπνη ν πὸ 1π8- 
μη α5Ἴ)ιο Πα αἰβσλῖνν νοϊυηται οἰὐπηοῦιί νὰ ὁς σείαπι [6- ᾿ ηυἰξτιεοάϊες εαργείϊ τι τέρεν, δὲ συΐι: 4]}Π γι ἐἰπι]ς 6. 
ἐιάθι αἰϊαυιον εἰν ΠῚ φαῖν εχ οο ἡρίο ξαρίας νοϊυρελέσην 4“ χεπιρίυιη οςοιττις πὲ 9.6. ΘΟ. 
ψιδά ἀοη φ τῆι Εἶος λυκοπὶ ψαῖς δῇ (ρούι εἢ 3εἀ υἱ] γον «φηἀμίοηα, ἐν ἐξ Ἰσένω τοι. Ἰάεῇ Υῇἱ ἤσῃμς 
αναϊτίν ραχείθιις ἐο ἔα. υσὰ πιάνει οἷς ἰᾷ οἵδ ἡυνοὰ αὶ πες αἰ ἰε ἱπορίδυν νον αὐ υϑάδηϊοι ἰαγβίπγίπί ἐ νεῆτο, ἔς 
ἱμενοίιπτατα θοιν ϑγομνάμ τ τὰ φαίτι ἤοδγο συ αι ἔπε εἰν, νἱεἰβῆια ἀδ ίμο νοδινεβεπείδυε ἈΒΡΡΟΣΨΗ ΤᾺ 
τταμ ιοαλιατο αν Ἰναθυίστιι τ νος δυτοαν, σοναπν ἀσιθθ. νἱτγο γοὰβ Ἀῇ ἐμε ἐδευνὰ αἰάλογν ἰδοῦ (Ἰνείδηδι ναεις: δι 
4υινοια (Πλτταῖδ ρο ἢ Ππτῆτ, 41 ἐξ ἰοῦτονι ἰἄϑην δὲς ἀξοίεγατε ταις ἐξ ἴσου ναὶ ἐξ ὀμωδν, 1|-- 

τι “Πωβ ἐρβυνο Κάτι αὐ οἰ νημεντὸ ποιῦφη Ῥθοτυλέσατοφίά 46 αυεῖ οχ ἰρίᾳ βα.}}} ἱπισγριςιατίοης, ΝΝὸπ εϑεῖ απιςη δος 
, ΄ 



ΟλρΥ ΠῚ 21ο ΕΡΙΦΎ. 
(ρεδιατὶ ἰὰ ἩΠΕΘΝΝ 40 ἐπ τὸ Ἀμβιόρθτο ρεςοληὶ ᾿νο- 
τΐηςς φυυπὶ 1}}}ς ἠσηνασι θοῆς Ἐλοθπτ ἀ ἀμ ρᾶτιὰ νεῖ 
πϑλίοτα οχίβεξελης, φιος ςεττὲ ποη εἰς Ποιπὶ νεῖ ργοχι- 
ταπὶ, (πὰ ἰςϊρίμαι ἀπιᾶτς, Ὠςιπὰς τὰ ἐὸ ἀιοαια ψ ται - 
τοῦ ρεζζατις φυὸδά ρίεγιαις πες ἱπορίλιη ἢςς ἀδιιμίδη- 
εἶα τοέξτὰ πιοτέσητας. νπός πλίσιτιν ταπτὰ τηκτὸν ΟΜ ἴτια- 

.---- 

ἔτοδις,8. 

τὐμονλξ τυ, ὄνος; 

ἵγα χαὶ το ὠκέϊνον “δἰασοῦμα ἥννται "4 ΟΝ δι ΠΠΠοτυαῦ οθυπάδιτία 4 

ῬΑΝΠῚΙ : 
ΠΟΥ͂ αὐισέηῃς ἀυληϊα πε ἰηῖοῖ ΤΌΓΟΔ ἡ μμηνος Ἀθρατεῖ, ἀν 
«ἰπις τεἀυπάᾶξ, δἴμις θπ)ς ρεγς αἰμιϑ νΟἰυμίαπία πηξε. 
ἀιείτατε ἔραχας ἐπ ἐξίυπι ἐγγυιηροῖς. Ψ στὰ 8ι Ἐταίῃ 
δεά εχ αημαίνα!ε : ηιοά νἱχ αι! υμπ ἰηςς Πρ, λτ, ΠΝ 

ς τς ΡΑττσυίαπι ἵνα τεροτὴς τὲ νῷ κοινοῦ ιςΙἢ ἸΏ ο0 ἔχη (- 
«άμτιις. 

----.-ο Ὁ... -..-.-.-.. τὺ τοῦ: --- “πτ-- τος ᾿ 

ὦ ὅδε εἰ ̓ οτώην αὑμηά. 
ν κε .: " ͵ » να 1 ἰηποα νοδὶς ἀξεϊλ υρρίςαῖ, νει για τεβγα ἡβοβια με βρ. εἰς τὸ ὑμδμ ὑςέρημα, ὅπω ηται ἰσό-} Ὁ ὀεὶ ριον " ᾿ Ἢ λυ δε Ἄἔνηται ἰσὺ "τᾶς σαι ἐλέτας, βίεκμευφατος α Και ἀμάὶς 

᾿ ᾿ς δίςυς [ςτῖρτῇ οἰ Οἱ πιι]- 1} δκωε πη " ἢ “ὋΨΠν ν ν» | : Ρ 3 δἰεμε [τρέμῃ 
᾿ ἐΚαϑ ἃς ῳ απήαι, Ὁ τὸ πολν, οὐχ ἐ- ᾿ εοἰϊερετ, Οἷμ5 ἤθη Βαθμ τ: [πλρίρμην μους οι 
πλεόνασν " Κρ] ὁ τὸ Ολίδον, οὐκ ἡλάττο-, Αι! ραυ]υ] πυϊπυβηδ Βαϊναῖτ, [ἀΑμίν δ’ 4ων πνοάλουνν ων 

ε οὐβησεη δι γησε. : ΠῚ δόχατία νετὸ μαθεῖογ 1)εο [" Κρ όραννε 
εἰμ. «οἰ!εᾷας , φοῖιεαν Χάρις ὃ τῷ Θεφή τῳ διδόντι τίω αὐ. 

πὰς ματι τέ ασουδ ω ἑαῷ ὑμδῇ ἐν τῇ καρσύᾳ ἱπὲπιὲ ἤς ἴων : 
᾿ τῆς ἐόταην 1 ἑτοῦ, 
ἀςειηυλῇ ςος 

Διηπιοίδεὶς οὐ ε τ Ἣν ἀδεοχοα 
εχρο! πάλε απεδαιὄτῳρος 2 υπώρχων. αὐϑωρέτος ς- 

Βεήεία (ἅν μὼ δ Ὁ 
εο ἤπιδά σης ξῆλϑε φῳόορρυμᾶς. | 18 
ςοἰ δι πειη ΄ ᾿ 2. ν ,» 

Ριοηνριίοτος, Σ ἐπόμψαμδυ 2 Μὲτ ὠνεῖ ἘΠΕῚ : 

“ελφῶν οὖ ὃ ἔπτηνος ἐν τω οὐ αγγελίῳ! ΓΕ] 

᾿ δὶ πασῶν Ὁ  ὁχκλησιῶν. 

(Οὐ μονονὴ ἀλλὰ καὶ “χειθοτονηϑεὶς 

'401 

γὼδ5 

σιμὶ τῇ χκίρατι ταύτῃ τῇ δχχκονουμδμη 
ὑφ᾽ ἡμῶν σρρὸς τίω ἀυτεῖ τὸ Κυρίου “δ - 
ἔων κἡ τοροθυμίαρ ὑμῶν. 9 ΥΡ 

ῖ4 ΓΦ» μὴ ψιάδτις σπιρῖπο δας ἰσότης, 
Διβογίοις ἀν τνεφ,υΐ, Ζυιπι μιῖς οχ 111 ηαϊζατουγιχαοί ςτίατη 
οἤεπάιε ἰςηυςης νου ἴςζυ]ις, Ρηοσ Ἰρίτιγ 114 χ οο ροίϊτα 
εὐ ντραγ ραγὶ τοκεάτυγ, Ια εἢ, ντ χὰ αασῃ πο οβογοητ, 
αἰΐογμμι ἐρ οἰξατοηι (δ᾽ συάγαην,ν οὐ αν φαυπι τὰ τε5 ἔστν 

Β τοῦ ἴ [οττὸ ἐροπε, 10 ἁἰτς 4! ποη ορβεῖςπι, δ] υλη. 
τυρτπάς νογὸ ἔφτοχιιτι ἐγ δῖ νε δἰσεσα ἀνὰ μδύμεις ἐσῦφῃς,ΠᾺ ἐ» 
αἰμλὲ ἴῃ ςο μοί γε ταπταπάςπι ᾿ναογεις ππσυλ, ἄνις λῃ 
ππῆσι ἰϊως ἸΠ ἀφίου(ανυτὰ Ρίμσιθι5 ἐροδοῖ 40} ραυφοτίο-. "7 πιλσηορετε ἰαδογοπμις : ψιὰ 

1 τας δέ φιοχπι αηλγέλος οὐκ, βιπι αλαςηυς σὔδην ἢ. 60 ἐρα- 
ἤβεηφ φυδή ἐπε ῬΑΪΗ γεΐξοστυσς (μας ἔπιπι ρον εἰς ἐσύτης) 

“Μὰ ἴπ εο αυὸδάὰ δὲς αὐυϊμαι ςοπιπιινηϊςατίοης ἤλε, ντ,ἱς 4 
ἀρυηάληι ΥἱοἰΠπὴν. (υρρ]σατίθνς αυοὰ ἐξοηειριι ἀεοῖι, ὅς 
Ἰνὶ δι αΠι λίησ ἴα οο ράτος, φοὸά μαόδης φιλητιμα ἐρί ἔλειςἢ 
εἰ φυοή ςἀφητ:ιοά οἱ πῃ εν οπὶξ, τπάπηλῃ ργα ξερὰ {δ- 
φυῖι» ὁ Ποπήπο τροπίυγα ἐχ ςοπυπιιαί οιπηυο ριο σαρί- 
ἴμπ| ἐδιπλ!ίᾳ; (δ: πιοτὸ ἀςςἰρίοηείδας. Εὐαῖς ἀὐεθων ξηλ- 
{ἰκατὶ σρροσιτων {114 αὐισύτης ΟΝ ΓΙ πιΔιας σἰνατίται! ροιιτως 
τερυβήδης, αι ἢϊ ντ αἱ] ἱπιπποπεὶς ορίθυς του με ἰςητ, 41} 01 ἐβ ταί, ϑεἰφίϊμε ΝΜ ας Αἕζ,1...}3.. 
νοτὸ σχτίοπιά ἱπορία ἰαθόγεης. 

τς Ῥίωε πϑη βφβνιεμδη ἐπλεένασε. 1ὰ οἷϊ ν]ετα ρτὰ τγίριαπι 
ἃ ἤηξα]ε μβ εἰςπιςν πισπἤιτλην. ἸΝάμὴ αἰοαυ αἰ ἰρεέχες: 
ἰἰυὰ ἐρίῃπι φυοά φοἴμισιθδῖυ;, αὐ ςοἰϊςέϊοτες ἐπτοῖ ἰς ςο-᾿ 
ρει, Ρίμε νάδεθαης ει ρίας πιαπῶς «ο]]εξ εγλητι δὰ νν; 79 
ἀεἰίερε πυμμιοεοιίοτειπ Ἀλθέσεης ξιπιλιαιπ (ἀν. οὐ ρᾶῖ ς- 
τας οπναίμηι ἔπη ἰαστιπὶ οὐπάϊειο, φυδά “ημ}]1ὰ πεηνίδ ηΝ- 

Ά πϑεὩδθ 6 ἀιηρίλι μαι φυὰπι νοι! ἰλτὶς εἰς. 
ιό ἤει βωάιαπντωὶ αὐδίῳ ἐσονχ ων αυιθιᾷρπι οί 

εἶδυς ἰοξίοιις ἀνα ὐηίνυ, ἰὰ ον μία. 
17. δ κρονιδείονσον, πειαγίκλνοιν. Α τ στους, Οφραξοίαμιοπφνν. 

ᾳνσά ἤοη ςοπυεηίε, ἘΡΩ͂Ν ΩΣ αὐτὶ ΡΑυ]υς ἐε ςχογμο 
πα υδιη οδερφιδοζαιυίι (μρινεείν, οὐπιαυε ἐγουῆοαι Το 
Ἐταῖαπὶ ξυμ, υλιυΐε νἱτρο δι μα ἰροητειρότιις αυὰαὶ κὰς 
αεδοιζδειοην ππηρυϊζιν, Βδηο φερμτπςίδτυ να [ὲ ταςερεεὶ 

{7 μεν νενὺ,δὶ, [τὰ ὀοημοτε ρέσρεεε μὴ ργεςεήθηε, ΨΆ. 
Δ1, 5 δγοτίωε ἰηςοιηιτιοίό. Βελδηυν, ὦν» ̓ ἀρπωρανν 

δι ἐδέβατο αἰαυἱ τητογργοιῖετὶ, Οναιδον ραύμενμ, 4ιλιπ 
φμν ἐν τυτ! ϑίδριοι οἴει Ἵγαῖιο. 
ἀνὴ τὰ δε αν αύτιψε ὑπαῤχων. Νυΐφ οι, ̓μνπι Ὁ’ 

Μιὰ δερ Υϑίφια σνονδίω σοημοτος βϑἰ ενφινον Ἐ.- 
ταῖσιν, ἐδμὴῖ ψγὸ ἐμιφευνον Νφυμθα ἐδιρτρτητίνν Δμρίξεις, 

ἀϊυπι ργὸ νοὶ» 
17 Ομιὸά τιν ᾿εχβοττατοηςῃ) 

ΠΠΔαν σγάταπι μαδατς, “τῇ γετὸ 
Οἡ τίω μὃρ τὐοφκλησιν ἐδίξατο ̓  αὐοά πιαίοτς ἀμ άϊο νἱιτὸ τὰ 

Μι|ιίμμις δυϊει γηὰ ἢ δο 
αι ΜΠ σαμις Δ ς 6{ΕῚ 

τ { (Νες ἐά {ο) ιιη ςἀ «τ (μἘ- 
ἔγαρ 5 ἀεϊςοῖις εἰς ΔΘΕος] εἤὶς 

. : ἰοςιι 5 ρετεστιπατίοηϊς ηοῆττς λ - Υ “ἰ. ; ὔῦο Ὁ ολικλησιαἷν, σωνέκδη μος ἡμὴ, "σῇ μας Βεπεβοδεϊα αις αἤϊη1- 
ηνϊγατυς ἃ ΠοΡὶς δά ᾿Ἰρῆυς )ο- ! 
ἸΏΪΩΙ Θίοτίδηι 5) ὃζ δορηργοῦ 4γι- 

Θά 46 ἀμἴοην Ὠὼ φμὶ 
ἀεάδε ἐανάειν [οἰνεϊμρά γον 
Ῥγο νοδὺᾳ ἐπ εογάε Τα, 

σοτγάιν 1 πὶ τπαά ας (6 ἢ .-ὄ 

4".ἄφην [{τερὲε: μά ΓΝ 

"ἈΠ ἀπείοῖε μὲ βτοξεξί με ἐ[! «ἀ υοι, 

Δ βηνως εεἰ ηνενον 
[χρνεπε,εωΐμς ἰδως 4 "Ὲ- 
“δησείιο μὲν φιῖπες αὶ. 
βα“. : 

ἽΨΙ (ΔΝον [ο δην ἀνίει μά 
(δ' ονάϊπαιης ἐβ αὖ Εις 
β'ν»» εὐπεῷς βεγεζηι πη πίοηῃ νο 
βι4, 9 βφης ΓΟΥ͂Ν 
νηδοϊ βτ αν ἃ ποῦ 4ἀ 1). 
τη φίογδηην (Υ ἀεῖίμι. 
ἐλπη νοὶ 4: ἐην Ποβ Ὁ) 

-υᾶ- 

Ο Ῥογ οἵηῃς5 ΕςοΪοἢ85. 

ΡῬτοιρτιμι) Δηΐημηλ γς- 
Α1  Πτυι) 

“’.-.σ0ὸ0---.-................. 

18. Τ᾿ Ἐραδζεῦον ΠΕΣ εἴξίη ργα ἀϊςατίοπε ἕιμη- 
θε! ἾΝοη ρα (ίητες αι οἰξ ΗεΓΟΠΥ Ωγ) οη (ατςοῦ- 
πιοὰς ἴδιπ ρεάςιν μιῆς ἰοοιηὶ Δητοτγργογατὶ υῖ ἀς Ευλη- 

ὲ ϑοιοα, ᾿λοσία ἃ [ες ρετίςτρτα, φιοτῖ βόταις ἀς Ειμή. 
εἰιςο Ἰρίο παιμηϊογιο, δος ρίςηάυτῃ οἴδ, οἰμιῖς τλωρη 1: 
νι: πο πιίρίσπα ξυμ ἀίμηι 1} αἰϊοά [ευςας (ςτιδοπάιοιϊω 
ἀμοθυς Ἰουφὰ δι η ἤπεὶς μδτὶς ππροηάις,Π ἀς (κα ἀηὐ 
᾿λυάτητο! βάτυτ, δε πεςοιῖς γοιὸ ηθὴ οἰϊ νείμας ἀεις 

ρετε ἴα 'πςβοζίιις (ἀνίςοτο ὁροηίαι, 
: ἔων [9] οἸτὸ ἐϊπγυὶ δέ ρευΐοητον ἄοτοῖς ἐς ἀσίδολητ, μι. 

ἀςτὰς Ῥταίσττιαν ροσυπία Δἀπνημξγατιο ΟἹ ςονιηνΐλιδε- 
υς ετίδιῃ ηξςς ἰς εἶδ πος τοταυςξαιηυς ἰπ αυστοπάο 4ιι5ὶ- 

Ο ἕστο πηηΐως οὔ. 1. ; 
19 ΜΝει[τ4] [ἰδηι εὐ κῶνον δέ. ψ)άς ἈοτΩ. 4.3. {» 

3)» ἀεἰεξίως εξ χειρρνηϑείς. δυθανά: δὲν, συΐας ἰοέο Οἰιτοπιό- 
ἴλη σούεχ παῦε ὀχργοιϊαπη ἐῤϑύειρ ΡῬτὸ ἐχοιρριοβδη, ἢ 05 
Ὀγαογυιη αιοτονθς αυο κρε Ἰλπὶ ἀιχιπγυς γυ ρ. Οὐάιαιω 

“ται 4 ὁμνη βαρ ὑερεβοιηια, 
σι τῷ χάριτι φρύτη. ΝοΠπηυ δὶ σοάϊοες Ἰες ας μι δὼ νὲ 
οἱὲ ἐν ρισοωπν, Ὑ οτιις ἀυβοτ ἰατοτργες γκίξιις ὀκιβιπιναιῖς 
ἐν ρΓῸ εἰς ροιίτυπι, νὲ αὐ μήν ἤφηε ζνωμάπγπος ἔα- 
ταις πραϊό. ν ὁσαὶ ομι Αροιῇ σΐως χρὶρετα φοἰ διὰ ππυποιὰ 
δὲ Εςο οι Ηἰςτοίοἰγηιαηα δῇ ἡυτη, φυΐδυς (οἰ ρων 
δι μοί οἰγιήδιῃ ρετίεγοη ἀἰς ἀςϊςἔδυς οτάτ, ἀήίτο πος οὐ" 
ἰεβα. {4 ευπιρξων φηίπιωην νεβεμνν,, ορϑυμίαν ὑμὴ. Ψυΐς. 
1ϑεβικαῖανν υοἰ πηι φιοπη δ ἘΠ 4πον νι εξ ἴς νἱ ἀεαιιτ φρνϑεσ μίαν, 
μά νους τἀπίςη πσῃ νο]υητας ἠε(ίηστα (ς 4 ἀϊδι ργε τιτυτὰ, 
ἅυϊ τρία λ4 αἰ ναι! ἀρεπάιηη ἀοιπατιο ἀφο γάτα. με ρς 
ειϊδπι ερδϑιντ ὅς ὁγτγυς πισερτος ἐς οι}: ΟΥσεὶ ευάίκον, 
δεά τοςόρίϑηι Ἰεξπιοπεια παρ ς ρσοῦο, Ναπὶ ἐς (Ὁπη- 
εδις ἀρξιτυςψασγυνι οτίααν ἰδ ς ἰῃ ΟΕ ο πιιιβεὲ 

ὁ Ξἰοίυς εἴας Αρβοποϊμς φημ απιοῦγειη φυλαὶ {ιρρίειι ραπίοῖ- 
Ῥπιιν ἐφηιβνοβαηάκην, νἱ της ἐς μετίρέςιια οἴει ογαιίο, ἑάψμις 

«ξα νεγ κ. (πτοτὴη) αυδὲ ΡΝᾺ ὠῳϑυμίαν νειτὶς ἀεί - 
πδια ̓ ϑμϑ!αίεην, Δαυμηκῖς!η τ ρεδς, ρεορίει Οἰχεα ἢ η- 
με ἐᾷποτλείσβοιν, νὰ πος ἰοςο πνυϊτὰ ἐσ εϑδϑονύσως ἀΝ- 
ἔρόγος ἀα ὑηρήείηκιίοης, ἑἴΐσις Βιαίπιυς οὐνίεμια: 
υἱδι 544 Ῥερηηρηειάϊη!» νοοαθϑυΐυπι, φιιοά ἰάοπι Ἐπί, 
μι (ρ(πταῖς,, ἀσπὶς πισπιὶπὶ ἰεζετε ἐρυφ ἰάοηεος μὺ- 
ζἴοτες. ᾿ 

. . “9 7 ἐ. 

φμρηΐάπν ἐχθοτι αι ρμῖ ἢ 

υἐὐκίιον ἐ{{π|͵ [μα νοίμηια. 

ςυστμ, πτέιραυς ἔγτιις ἐς οὶ νηὰ συμ Τιῖο δι δια] Ὁ 

, 

δαότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ οἱ ουὶ- 

ΔΑ ΟΟΔῚΙ 
Σπλλόῤῥμοι τῦτο, μή τις ἡμαζ μω- βο] Ἑπἰεαπτοὺ μος, ποφυΐς πος [19 

'νἰπρρθγοῖ πη μας νροτῖδτο φὰς - μέμηται ὦ τῇ αἰ δρότητι ταύτῃ τῇ ὀίκπο" 

ΝΤ. 1 ες δἵΣ 
θεν εμθει βρϑν, βεῆνία 

π9ι υεβηρέγεῖ ἐη μά( βίος 

νι ὑφ , αὐ γάζαν ἃ ηο οἰ. τα 4", νοιδέναιην ἃ 

Ἴ Περρνούμϑμοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Ἢ {Δὲ φυὶ ργοσυγοηνια ἰοης 51) Ρτουλδεπεμν εμὴπ ὑουά ὐϑοιϑν 
κυρίου,ἀλλὰ "ἡ ὦ ὅπιον αὐδρώπων. 

[4 πο ἰοἴθιπ τη ςοηίρεζμι ; μθῃ [ἐδ πὶ εονανη 1) 90 , [4 
Τϑηϊαϊηι ΤΣ κεἰ ἐπ ἐο [ρο- 4" 4τν ξοτάπν μοηείπεθιῳ. 

τ αὐ ἂν ν͵ ὅζυ Βοιπίπθη). ᾽ 
' οὐ Β ᾿ . ΠΡ ΖΣανιπέμψαμϑν ὃ αὐτοῖς τὸν ἀδελφον 1. ΜΙ Πρυς αὐτοι εὐπνεῖς Κα ἢ Μίβονε ἡμβα ἐμὴν ἰὴν 

ἐδ, ἐν ἐδοκιμρσειμδν ὧν πολλοῖς πολ- 

λδκις ασουδαῖον ὀνταχνυωὶ δὲπολὺ ασε- 

μ᾽ οὗ 
"Εἴτε ὑαξὸ Τίτουνκοινωνὸς ἐμὸς νὺ οἰς ὑ- 3. 

μεῖ σασεραθς" εἴτε ἀδελφοὶ καὶ μδβ, ἀπό φο- 

γιόκελη σιῶν δόξα Χριςου. 

αἰω οι ἵνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμαῦν, 

ΠῚ ἡμών καὺ γίσεως ὟΣ ὑψιών, εἰς αὐ - 

πιὶ ὠδείξαδε, εἰς φυρόσωπον γὴν ὡν-- 

«λησεν. 

-“--΄-- Ξ σας ππέΠΓΡέΤΤέΤΟσΤ σπΠΠ1..- 

ἢ. Ἑρίταπίος μος, σωλίάνωα, Οολατετ νος ραττίς!ρίυπὶ 

ἀππύοῖῦο σωμεπέμψαμωνν οτία 18,1 πτοτιεέζο νοτῇι 19,406 

ἐδεπῖο ρυταιηπιις ἱποϊμἀεπάσην ρατοητεῇ, ΕΠ υτεπ, ντ 

τοὔὰ ἀπποίαιής Εταΐνας , μρτα τε ἤατίο ἃ ἡδυτὶς αὶ! 

. ψαα ςοπιταϊνιυτ Ὡς αὐ (σορυ]υ ἢ] πλ ΩΝ, ἐὰν 1άεο πια]υὶς 
ἰβιογρτσίατι εἰ δινεγεκκλίνοντεοΝ πὰς Πυἀ Ἡογατίαπυιη, 

Μδάφμε ξενηίάμ Εωέβαιά τοῖν. Ἐτὰτ λυῖς πὶ ῬΑγαι Ππγ8 ολ- ὦ 

μιπαιὰ δἀμουίις ῬΔυ πη, αυλῇ ἔλοτας ρεσυιλᾷε ρα ἴλοση!ε- 
τατη δαοττοπάς ςαυΐα, ρετίετοη Ἶα: Πὰς συτὰπὶ ἀρροτίυα 
δ πμὶ οπγηΐδυς τηοάϊς [δ] «αυμῆτι, Ατ αὐ (ὯΔ ἃ παῖς 
δι διιρίνις ἰδευϊὶς, μχυα γετὰ Αροίζοίουπι οἵξ (εις: ν εἶ 
Ἰιοάϊς ἐπ {{Ππ4 ρίευδοςδεϊλ Κοπιᾶπα δι νετὲ (Αζοῖγεα (6- 

᾿ φμξατίη φυαιεχογάιο δἷ ἐρίο {ΠΠ|ππις ςαρίτε δά νην δὰ 4 

ἴας ἡμιογαγοϊιίας σταάυην ἔλξλο,ἤηβ 11 τορογίαηταν δ ιλοο- 
λμες ν1Πςριτιηνα, ιαϊὶς Ης ἐς τεϊδιτυσ, νος οης ΔΩ͂Ι, 

πὲς σιαριὰπη ὠφεύϑεοι, "ἡ ' “.-᾿ 
{ιν άς υὐετίαίε ὲν αὖ ἐδρύτητι ταύτη. 1ὰ ς[τ 1 ἐορίοί ἬῚ 

νἐρεϊαγυπι πιιηἰ ςοπιία, ηιια ποίτα Πάεἰ φοπιιηί εἴ. 

γι δ ΜΕΝ Μ ΕΕΡΕΟΡΤΙ : ; 

11 Κεφ βνοτηγεημ οπ 5}, τοσρνονύνδνοι κρελά, νου ἀυ- 

δίμπι εἰϊ ψυΐίῃ πος Ροηλῖαγ αἰπολογικώς. ἡ [4ὲο ψεῖι5 τητοῦ- χὸ 

τ οημογῖς, βιομίάοηνεη φηΐην, τὰ οἴ ιτρρνοιων γδ, υδίι 

᾿Ἰιβίοπεπι ἰη ἀυοῦις ςοάιοίδιις λητιςη]. ᾧ 
1. Ρρυβοηίμην, αὐου ὧν, ἰᾷ ον, (ςάϊιιπι ἃς ἀπ ετοῖν 

γυΐρατο σαἤλιοο ἰεγπιοηε, ὅτι δέει αἤεξβφηπό. ΝΜ υἱρ β ο- 

το πηρτορτί ὲ δι ἀπ᾿ δίρμὰ. ἔ1η υοὐδΨι τῇ οἷς ὑμιας Νοπ- 
ΝΠ} πιαίαπε γειῖεῖς ὠναην ἐάν! ἐς νοδρ ἰεὰ ρτιίτατ λὰ, 
Ῥαυΐυπι ἰρίππ γείδισοιιοιη φαυπὶ ἰς ἀς αὰο πἠτιεηάο δὲς 

πυρν)άοτος ἄς Οοτίητες Πρὶ ταπία ρο τ οτί,ν εὐ ἤπνῖς 
εἶλος Ῥδμὶ ἰιάϊςίο δὰ μαας ρτοξε ίοποιη βλδλυπι αμιΐτος 
δἰ οΠοτοιη. ᾿ ὌΣ ᾿, 

12. δίνε ἀϑ Τ βο[ μανίεμν,} εἶτν ὑπὲρ Τίτου, Ἐς ν]άξο γὲ- 3 
τῇ ἂὖ ἱπιοτρτοτίδι9 κά ἢ οηΊει σα ποιϑήσει Ῥταςξάσηβ, τορι 

δυλυκίδυς Οταοὶς (πο  ονδι οοττοίνι ορίποτγετγρτέ. τὶ’ 
τπὶπι εηἰμι πιαηϊβείεα [ὁ] οἰίπνές ἰζαῖεγεῖ οτδτο. αυοὰ Υτ 
ὑϊιατεῖ διαρυϊειμδες ρυτλιίς ποι ἂς ΕΟ δὰ ἀς {ΠΠ τοτ- 
πο Τί ἘΝ Μ ΓΎΝ νιοσίυ ἱηςοιηοή, εἴπάε ψίίς- 
ἀκτεῖυν ἃ (εἰρίο ἀἰΠερεῖτο λροι δία», ἢ βάν ς απ) [υὰ ἰῃ πο- 
πη ἰορατοτνῃ ἀϊραἰτὰῦε δὲ διέϊζουκαις ςοἰϊοέδιέϊμς Πσ 
Ρατίαρ μὲ Ν]α τα ργοπηρτα δι αἰαοτί Οογί απ ίοτυσι νοὐθπ- 
τε ψλνν φυτὰ μιαρά ιςλιίε,ϑε πιοχ τυτίσηι Πρπιῆοαι, Ἑταί, 
ἐδίταγ πο γθξὰ ςωμβύεγος δίων ΤῊΝ νοηοέρο' δα δ διε ἰπ- 
τοιρῖεν το, δὲμφ ρέῃ Τρ 5γγὺς ϑεΑγαὺς ἤσας ἠνοχ [ερ ἠεαῖ, 
ἐπι ἀἢχφοὶ͵ ἰτᾶ οἰίαττι ἰοξεσύης, εἴτε οὐδ τῆνε, απο Ποη 1π- 
Ῥίοθο ἔξ α ἴτὰ νὲ εἵτο δςοἰρίλην ψγὸ ἐορυΐλιντ ἂν Αρο[οῖο 
ραίπιη ν[ιγραμιεγβεῆὸ νετέατας δὲς ἴοοινν, δὲ Τμαν ἐμ. (δέμη 
με εἰ δίς δν [ναίνεννοξέτι γον {κάρη ηδις Επξο οι εἴς ἰπ- 4] 
κυίευν ρεεϊοάυνναυα ἐδοϑ ἱδ αἱ Ἐςοίοίι ΜΠ (ον ἠ{Πηὶς 
φοιηπιερήίαπευς: αυογμίῃ νοΐ Λινπμν δι ἰνλετγι τα σηεηι, 
τρις ἐν ἐρ ρομ τ Ργὸ «Ἀμμ γε ἰῇ ρτοχίο νδγπ οι], δι ἃ- 
0] ἕκρε : δι ἰιρρίεη ὑφ οἵ ἀϊίαυ!ἀ δεςοιυνποάατι [ες 

εδοίς, ρυτα δα αόγενινρογμφ ἄδεονφ, νετωρρίειι Οχκθὰ [ππὸ- 70 

τς 

τγοπι ποϊειπι, θεῖ ἔτ ρε η 
τὰ εἴ8 ργουδυ!πγυ8 ργορεοηςῇ 
᾿εἴογηυης δὐτῷ πιτο ργοροη τ 
Πογοπιρ,οῦ πιυϊταπυρεα 4. γρηνέη ἐπ υϑν 
εἰλπν ἰη νοῦ! 8. Ι 

δίις ἀς Τίτο φκανέγηγο ςἶμ8 25. ϑίνεβιο ΤΊιο φωνῇ [5 
0018 4» δι ἀρὰ νοϑ8 δάϊυτοι: 
ῇυς ἐς {γατείθα5 ποῇεῖ5, 16- 

, ΤΠ ἱε ρ᾽οτιαιοηἰμεἀϊτε! ἴπ εο5, 
ἢ ςοηίρεξευ Εςο] εἴατυηι. 

᾿Φ’ βιδένεια ποδέννια νυ ἡμεπὸ 
᾿ργοῦ αμέγομε ἰὴ πρμΐεα [ρ6 
"βίοι εἤρτονος φμιῆ κέ 
(9. [οἰῥεϑείοτενα,, ϑηβἀεπθὸα 

εἰμ πρεμε (Θ' ἰη νος «ἐΐε-- 
105: ἤν [νοῖρε: ποῖ, “ἴς 
ροδέιἱν Ἑωϊεβατον, ἰοτῖα 

δι! βρη ςο]εἰπατιη,) ὦ" 6]ο0-} ᾿ὠνῆὰ 
]ρίΑ Ομηὶ : ΣᾺ ᾿ 

4. τᾶφυς ἀεπχοπῆεαείρπε ς᾽  Οἶζειζροινεπνοζο φιε εβ 
τἰϊδεὶς νεῆτα,δὶ ποῆτα ἀς νο.-᾿ 7 εἰναι νεβνα, ὅ᾽ ποδίνα 

οἶα ῥνὸ νον, τη ἐἴοεΦ. 
ΑΟΡΑ ἐν [πεῖς Ἐκ οβα-- 
τη). 

! 

Ἰἰὰ,ν εἰ ρου ἐξετάζεται, ἰά ςἴς, φνανίιων (Ὁ ἰπαωβηο ναδεῖνν, 
Νά μος ππολίυς ςοηποι τ ἔδαιιοπτι πγοιηρτο. 

ΙΕ ἐ, “γίδων ποβνοι εἴτε ἃ δελφοὶ ὑμδ δυο ὐξεπίξζινται. 

Οιαεὶ οσαἰπις Φφιτοσ ἐξε τοξεύει, αἷοὶ οὗ ἐξι κέζομν, γε] ἐν ὁ- 
ξεπίφομῳ Τητο] Πρ ις δατοπη ἔτατγαπι ποπμης ἀμος ΤΊ οοἱΐς 
8.195 φιον ντμηηε νοςῖρλῖ ἀδεκφόνιστηςταῖὶ ηοίηιηξ. 

νυΐραια, δένε βραῖγει ποβτιτῖτα οδίουτὲ νε ποημσ τητο  Πσατ.Ε - 
ταίπρις δέμεί αἰμον ἢ αἰνες ποῇτι νοι αυοα Οταεςις οὖ τείρδ- 
ἀετιϑγτυπὶ ταπιοη ὃ. ΑἹαθοπὶ ἀρράτοῖ ᾿ς βηἴς κα ἄδλοι αδελφοὺ 
ἐμ, αιιοβ ἐρ.ο πιαχηνὸ ργορο, δί ορὸ νοιτογίσῃ, ΕἸ αἰη [ωπὲ 
ΠῚ ἌΝ Ἂν Ειεἰεβάνωην διε. 

4δεραιζ [μη1}  ιεἰόβατωην, δτόςολοι ἐκκλησιῶν. ΘῈ. εἰσὶν, ψτ 

ἱηπὰνοι μΠλ Ἐσο ες. Ιἀεὸ Ἰερλῖος ἄνχηπηας, ΠΟιὴ 
Αροῆδοῖος, (τὸ γἱάεατιν μλης γῆ λπὶ «ρφατί ΟὨοπὶ Ῥαυΐας 

Βος ποπηίης Πρηϊῆκατς. χιληφύλῃι οτί πη Α ροίϊο ος, 14 
εἰϊ,πήηπἶτος οὐδὲ Ἰητογρτοιοπχιγ, νῖ Ἐ ΟΠΊ.1.6.7. ποη της - 

ρὲ μος εςογίπιι ργορτοῦ σποοηνία αυς ηΠΠἰς δητὸ τείδαλν. 
18.8ς εἱιἀειηάς 4υ18 ἀϊσαπτις ΟἈτΗΠῚ φ ἰοτία. 
ζεῖ ἰοτία Οθτήβε, δόξα Χρισωδ, οἰηη σαν σορυα' οἸΠΡΠη 

ἐπ δίηιεπδτί ογλτίοης μαροηλυς [Ο4Π}. 216 δέ τ, ΤΊ ὨνΓΑΡ. 

4.νετί 2..δι ρτὰ 7.14.1..ΟἸονίδηι αὐτρῖη Ομ δ εος νοςᾶς, 

τεμ! ςοπιρεμϊο οπιηὶλ ρεπὲ Μ}}5 ττήθυιςπε, αἰΐιαν ἐος τΑ- 
1ες εἴϊς τείαταν νε Ομ τι ρίοτι μεν τρίου ἡΠνμζτεῖυτ. Απι- 
δτοίϊιις δα Αἢ} πόπι}}} ἰφριιης ΟἿονῥα  (νύερο φυίάξην οχῖν 

Δἰηνο) δέξαι ἰη τεΐξο ρΙυγαΠ αὐ ἀς ρίυσιδυς ἀξίτασγδι ρτας -᾿ 
οὐἴπι ἀϑδελρο) δὲ ὑός ολοι, ΠΝ ; 

ὁ 24. [Τὴ κοι οἷς κὐτοις ῬΟΙΊ ες οείαπι ἀςοἰρί εἰς αὐτοιῦρτο ὉΠ 
(αἰνενοά εθα, οονανῇ εἰ απὸ ἰητοτργοτλσποὴ ἤθη βιοἷ-.. 

ἃ λάγαϊίετίαι . Ρείπιὰαν φυία ηση εἰδ δὰ εἰυίατοά! Η ςὐταιί- 
ποῦ νεηίδάνσι ΠΗ τοῦ ἐρία νης εατ:ἀεῖπάε αὐ νἱάδταγ το - 
ἀφηλὺς ρτοχ ηἱ ΓΑΡΙΓΣ ἱπίτυπὶυτ (ιοἱοζο εχροπαπι. 

υτο ηβίτιις Ῥαυΐυτῃ ἐρίον Ἰξατος ςοσιγπεηάατε, φια 4.0 

τποαῖου δὲ ἔυτυχα ἰρίούι πη δυδξχοτίτας,οο νδθογῖον οσαῖ διὰυτὰ : 

(οπητδίοταπι οοἰϊατίο. Ηἰς εηἰπν οἷς Αροίτοὶ! ἰοορος, φυὶ 

βοσαπὶ πζεπίστη ρυ]εδιγὰ ποτάτιαο (Δὲ ορεγαρρετίυπι ἔς- 

κετῖς ἀυὶ οπιηὶὰ Οδε ίδηδ; ονατιτατῖα ἀετοὶ μὰς ὕαμΐι 

ςοηϊηιεηἀλτίσηε ςοηάετατιε, δεἀ δὲ ει αὐτοι ὀσρυσιμεῖς 

ροίυπιυε ωήρυ εον, νὶ ςοἰετελῖ (ΠΠΊ καυχϑσαω ἢ τεριι- 

ξηλτεῖ ἀπξϊη Ἀ ο ἰη οπηπίδυς οοαίςίσυς λάάιτα ΡΟ εἰσερ εἰ. 
μ᾿. 1» «οηξλεξιω Ἐκ εβανμνν οἷς ἀροσο τὸν ἑαχλησιῶν, 

14 εὔ, τοῖος Ἰὐυο νεῖτε γιεϊατίε Βαδίτυνι οπτηει Ἐεεϊείας. 

ἴθ φιάπιπὶ νου οὐηίρεδδι γετίλαγίη!, υυπὶ ἰεβατος 

φογπατὶα σᾶγαδι ΜΉΠΆΡΝΙ ἀοϊεῖτος. Ἐμπος, Ερωα ὁη 
ἐουξθιξϊ. Ἐεείεβανμν, ἿΝος νετὸ σχρημαίπμ ςοπιυπάλιο- 

ποῃ χρὴ, οα Ψοτοιῖς ἰητοιργοτίρ, εὐ ΟἸαςζοτιπι (οννοτο- 

ταν, οα οαγηῖθῖη ἀοηίψις ποίτογινι πιληυ ςεῖριοτι 

καἀίειπι, δι ταπῦ 5 γγί ταῦτ Αὐαδὶς ἰδτεγργοτω π ἰυπηπιο ςό- 

(τεπι. Αὐἀέεις βεδῆπις αἰϊασι ἐπιοτργοιατίσμοπι εχ ΤΊιεο- 

Ρλγίλδο, πομῖρο, Εἰ ἐπ βενβναηι Και εβανμ, ἀυρ πῖπτι 

τυπὶἰερ με ὁ ἘδΟΙεῆας τορι φίςητατοπτὰ αυ διε πνὴΗι βυς- 

της. 5εά δος 1Ὡδὶ φυϊάεπὶ ἀηυτιαι ροτλιϑ φυὰπι [οἷι- 
νἱεῖυτ. ἀνῆῃ νά ἡνν 



ΟΡ ΙΧ. Ἅ10 Σ ΕΡΙΘΤΡΑΥΟΙΣ ᾿ 
'Ῥ, ἴχ,. ει Δ᾽. ; ἦΌ Κιφάλαιμον ΝΖ Ολρ, ιχ.ὶ | Δ. ἃς 

Ῥιυά Ὁ “ ἼΑΙ ἱποεὶ ᾿ ὡς ἃ ἐριλόν. ΓΤ] οὶ δ δῆς πιοίαιτῖκὰς τὴ ΠΟΤ᾽ Ἂς ἐς αἰριβεης ε ἽΝ τυ σα αἰοηὶ φυᾶ «οη΄ Ἔτη «1 |. δὰ Ἀν οΣ ἀἰρας δοιτοι ̓  ἀγίους αὗδλοσόν μρι δεξὶ τὸ γράφοιν ὑ ᾿ἰδροτυδοαῃονιη οἵδ ταὶ ὶ [τὶ πίω ΑἰΤΉΝΩΙ φημ βη. 
τότ ἢ “ . Ε πιτπ} 7 αν τ" θεῖε νοδίϑ. ζο ΨΟ 
ΓΤ ' 4 φῇ 1 αἱ εἴων ἡ «151} 9,οδηϊκεβίμηρ 

πον Ἰὼ ΟἾσδα δ τίω “«ορϑυμίων ἐμ δ γἰω ΤΥσΘῚ εδῦ ᾿Αδοθὰ τ τοὶ Νέπενο νεδένου δής 
ψεξαην, ἀφ 60. «ἱ Δ᾽ ἐ τῇ δ᾽ δ (ην. ὅπ Δ. [αθμαι νεἰτμπιν θεῖα ἃς γο δ᾽ ἡ ως ΒΥ βλαροι δὲν ῳ 
μια νοίνηκεις ἰδὲ ὑμδῇῦ καυχῶμαι Μαιοεσύσιν. ὅτι “1; 6.0 γρυὰ Μικοάοποε, “Δ. ἰχῶννα μιν αβνέδε βαρύ φαλρ 1. “ταρρσκσύ ας αἱ ὑπὸ πέρυσι" κα ὁ δΕ) Ἰςμαίαπι νἱ ἀεἸῖοςε ραταῖαπὶ εἴς γυυμένν (ἢ οὐ ὧω 
δοὴ ἰάϑο ᾷ ἐι υϑδμ ζῆλος ἠρέϑισε τουὶ σγλοιόγας. αΡ τὴν [υρετίοτε: δι΄ ἐχνοδὶθ με Φ' οἶα ον. 

τ νὶ ἕο ἄο. ' ἢ Ἐ ῷ »ϑνονθοαμνἘ  ηίμη, 
ὡδυθη. νη; ΟΜ. ἄτᾷοσ ριουος δι΄ ςο,- ᾿ Ῥιντέμη, 

δὰ εἴς βοᾶν Β᾿χέμἥα σὲ τοὶ ἀδελφουῖ ἵνα μὴ τὸ Ρίατει. ᾿ ΣΝ 

ἘΞΣΙΕ κὠμολῆρν ἀΡΊΩΧ; μυυϑῖο δέδια, νοι ον ἢ αα τα κτὴς τὐ τα ναι ΤΡ μέρβα θεν Τρ ( καϑο εἸ δ ΜΆ }᾿ ἐν αν νος γαβεικα! ππ ΤΕ, παν ρς, ρυσπόνασμμοι ἥτε : .[κεθαπι)ραγαεὶ Πτίϑ. μαμμα 
᾽ ᾿ “ ὸ. ᾿ ω ΗΜ ἰαδιει κυ ὅοι Μήπαις ἐἰαν ἔλϑοσν σεωυὶ ἐμρ) Μιακι-] Ἵ ἧΝο 4υοπιοάοχ ππέραπὶ γε] δὶς μα τλσ α 

Οπιηΐᾳ τπὶ ρᾶ. Δ’ . ᾿ ,Ν, ω "] [μη νοϑὲ » ΕΥμέ. 
Ἐπ ΠΗ λῳ δονεςμῷ ἀὔρωσινυ μιᾷ ςαοα ! ἼσΣ, δῖ νο 8 ἱπηραγαῖοβ) πος ρυάς- κότα, ποῖνε μον ἄκων, 
ΉΉῊΝΣ ὑαβν ̓ρευ τ ἡμοςίναμ λ γωρδν ἤδιυε ἐνὶ ἢς νο5 ἀϊςᾷ) [ἢ ἢος] [νονλίν ἐν [υὐβεηεία, 

υμιρις)ον ΤῊ αὐσοςοίσει ταύτῃ τῆς χαῦ χη} ᾿ πάδπγεηῖοὸ δ᾽οτιδίοηις “πί [ἢ ᾿ 
σύως, τς | [ρναβάρπεοηθα φίονέαειομδ. 

᾿Αναγιοονοιιῦ ἠγησείμίο, αἴοσκά-] Ἶ Ἰειῆσε πορεοιίυρι ἀυχί αη- Ἴ ιαβεικν σε χίρξη οἷ ἀδελφο εἰ, Νὰ ρρέλϑωσιν Βοτγίαγι ἥος ἔγαιγέσοντ ρείοτοβ ἀρ ϑώ νά τς ἱῖμι 

εἰς ὑμᾶς, ἡ «τ εὐκαταρτίσωσι τω π᾽ρ9-- 
τ κατηγγαλιδμίω οὔ λργίαν ὑ μδῇ!δ, ταύτην 

ἐτοίμίωυ τῷ οὕτως ὡς δ) λογίαν Ὁ μη ὡς-- 
σερ πλεονεξίαν. ᾿ 

νεηίγεης δ γος, ἀρτγίυς δοίοί 
υοτοης ᾿δηζοα ἀσηϊειίϊλιαι ’ δς6-}- 
πεβοσηκίδη νοϊυαιη νι δὰ {τ 
Ράγαῖα ἰτὰ νὰ θοπεξοεητὶα,δζηό 
“γι οχιοχίμη 4! 4] 4. 

τ} τερνοην ἡ δηι δομὶ 
ἔδμιοπεη ὅνήμες ραν 
Ἴβοιφναβ δονφά ξθοροιμ, 
ἐπ ήνάηι Δ τίατν. 

ΙΝ ΟΑΡΥΤ ἃ’ τ΄ ᾿ 
1 Νανν δὲ γάρ. Διακενΐω νι (ρτὰ ἀἸχ! 8. φιπξαυς νοςὰϊ ο- 

Ἰεοπιοίγ μᾶς Ἰρίας, αςαὶς ἱρίλτυπι το οξίοηεαι, ἀς ιίθας 
ΒΞ ΄ πλμἶτα ἰδιτι ἀἰχίς, δὲ πιοχ τυτίως ἄτςος Αροίξολις:ςἀ φἌγιιπὶ 

Ηἰςτοίοἰγηιαπι ἀείοεεπάλευπι ουχαηι τ οαίαα πα οτι) ἀο- 
τηδηἀφῃἀ ἐς ποϑ ἐμὰ Ρεηες Ἐςο]είλη) εἴϊε νι Αροῆο- 
Ἰωὰς, γε στίατ Πἰπἰ ποδυςταῖ ΠΠἸἰς ργίοτο ερίοἱα τό.2. δὲ 4ι!- 
ἄεπι πιειιτὸ, νὲ ἦδιὲ δὲ σοηλτδιῖς (ἰ8. λάυαείις ςα] Πγηΐλ5 
οαπφάτινε ἐεοϊατδαίτ (αρτὰ 8. 2. ὅς 19.120. ὁςηι9 οἱὰ ἐφίτυτ, 
ιοι λά ΠΠοτιιην ἀςἰςδυπι φιίδυς {πατυη ἘΕΤΡΟ τ ἢ ανπι 

(υδηεπτίς, Ηος οἹίηι (δαυυτας νοχτὶ Βυις ἰσουίη δι αἴ. 
ταδὶ ἰα τὰ 11. 172.1» γνάβάοιδε ἐξα ρἰοτναιέονιε, ς ἃ ηυης αἴ." 
τίως κιης Ιοσιην ερπβἠξένηξ καὶ ̓δυά που ἀϊίρ]ίςος ψιο 
δὰ (επτεητίδην δττίπος, λπιοῇ ἰοηρίτις ροῦίτιιπ νιάετυχ ὃ). 

γ τὰς δυτοπὶ ἰπτογρτες ᾿ς ἐν ταύτῃ καυχύσει ἢ κεκαυχύήμεϑα, Ἶη 
τ φἰογίλείοης αια φἰοτίατί ἔσπχις Σ 1 αἴτογο δυζοπι]ν. 
ὁ0, πες ἰη τὰ 11.172. υὑπύσασιν αἰτογάτῃ ἰΠ]1π ποιατίοηεῃ 
(εηυυτας, Π ΩΓ δειαο}} Ἰά οἷ Ἡδυιςίαπη ἱπτοιρτγείδυσ. 

ς τ Ῥυϊούες υπηΐτεη! , πρρέλϑωσι. Ὑε] ῥεαήνεπι, ταὶ Βὶ γἱ- 
οπυς προπετεηῖ, πεοο [ἀγημι ποη εἰς ὦ ΠΠος ἰοτίδοτο, το ἀε]ίςοετ. ΝΔΠὶ τὸ ἔρχρόϑτῳ ἀροίρέτιν οτίδηη ρὲὸ ἐΐνω, νεαὶϑί 
δος ίατις (οἶτος νίατος εἃ ἰῃ τε τυ ὁρτίπια δειουτι πι-ὀ ἀϊχίπηις. 
μὰ ἀξ δοτία, βεαὺς ἐὸς αιὸς ἀἢ ἐρίος Ὠαϊτιετεῖ ταπτορρ- 

, ᾿Ρεῖς Ἰρίϊα δοπιιιςλάδεὶν νεῖ ἰάςίτοο ἡ{υς αἰτεῖ, αυια ἤδης 
. τ ρεοουχιίοπειι απηρίρφηϊ. :  δυρενωασαηφηνη,δεισ- 

σὸν. Ὑυ] καῖ, Ἐπ αὐνά αν, Ἰὰ οἵδ, ἐκ οδριουσίας, να Ἰοφυ τιν ᾿ς νεγθο ὅθησελοῦν, 8.6. Μυΐφατα δι Ἐν 
ὨειποίἘςηος,, δὲ οοπυςτεὶς δ 4] {πμ)9. γιἀς Ματελισαρ,ς. 
γετί. 37... : ; 

{ΕἸ ρνμω αὐξοίωενεη!, κὶ πορρκα ταρτίσωειν, 
Καταρησυῆθον ἀἰοίτυν 4ιοα οὐηηίδυς (αὶς ρατυδυς οοη λιν 
αἰΐϑι ἐχροίαίιπας. ψυ]ς ςαἰπι Ῥασΐμς οπηηία ρτοτίυ εἴς 
ςοηϊεδϊα ἰπῖγὰ δάυεητυηι (απ), αυοὰ (ωρτὰ ἐρηίβοι: 

ἄγος » Εἰ βταράγθηῖν ποῇ 
(λιὶς εχρτεῖέ. ὔ 

{Φ""α ἀεπληρέφιάην, ὠρριριτηγγιλυβέίω, 50} οτῖοιν 
2 Ργονβιο» ΑΠίθθηην υϑδήνων! , αἰω ἀρρϑυμῖαν. ὑμλδ, δὶς νἱἀεῆςος ορίλοΙ οαρ.16. 40 αι ϑόμιος ουἱ οὐίξαμιιτος ἐε- 

ταξχὸ δι εἰεβρδοῖςν ΨΈτια ἱπιογργεον αὐοῆι Εγδίπνις ἰῃ Δη. ρία ἤμΠς Οοτγίητιίος, Τιτοὶ 
ποϊατϊοπίου9 τεργολιέι ἰοπς,(υπίταεν πολ υεδένε ρνονν. χ0 
μμενάϊηεην. 

{υξθπίμο, Νιχμία. Ἰὰ οἵι, Ογαςίαπι, Ψ]άς Αἴξιαρ. 
18. γετί,τ. Ψι βιὰ κἀς ἡμὴ, ἐδίανν, Νλπὶ Μαροάοηες 
αμίάειη ἐρῇ 4 πὰ ἐγαηῖ ρατατί, ες 

,, Τ δὲν υὐδὼ [φνψι} ονον,κὶ ἐξ ὑμὴμ ζῆλος, Ὑγἱάς Ιοἱνλη.- 
πο ρει να 7, ΨΟΪ Κατα, Ρ ξένα διομ φείο, αὶ ὑμὴδ ζίκος : 
φιρὰ (κεϊρειμ ἱπυσαὶ τῇ νηο οοάϊςς, Ἐγάπηιεν ὶ ἐξέγμην 9 
καρηρί νην, τὸ ὑμέτερον σαρώδιεγμᾳ. 

3. οι [γαιγειγτοιὶ ἐδυλφοιᾷ, Ετδῆτῃις τοξτὰ Ἔχ ρτοίζι ατιὶ- 
ΟἿ] ὐαφοφβν, 

περοτίυσῃ ργοουγιηῖς, τς 
ἅτις εξ ζαρήξο (υροείονς, δὲ Νος ἰρίο οἀρίτο γαίιν υϊξν 

τὰ, δεργον [4πν, ἴθ ἐπρὰς: Ἐγαῆπιυις τ 14ην αμηἐργοην απ). 
ντόσ|υς ΡοΓΡογαηγ. (οτριαη) δηϊα ϑροσε {εξ οϑριπηγγλ- 
μων δὰ { μι μλνδλννία καν Ἰὴ 14 εἴς, Ογατυιὸ 
ἃ 0 [ἰϑεγα τες σοΠ τα πιπόγα.  γιήφαιϊα δὰ νοίϑυπι, βιμε- 
ἀνέλέονεον, 4υλπι νοφδης Ηςὑταὶ ἀλλνε γεοναρνι Λεοίρίτι 
γεγὸ ρζὸ Ἰοῤυν Ἂς Δξχίοπό, ἱξείῃ ρτὸ Ἰλυάς, πὶ ρτὸ βι- 
ἢ γεροαιοησ, εὐπι οτἰλπι ρτο ἐὸ φιοά δεπὶψαὸ ἃς νἴτ 
ἐάταηνε νος ἱπίοςο, δί φυοιίος ργαίδετέηι ἀς ὈὨεὶ Βοπεῖ- 
εἰΐρ αφίτης, 5.4 ἀς μ:5 "δὲ δἰξευπι οἢ ἀ προδίς. διδίτι δου 
ϑήνε (ο]] οδδίοεον νοεῖς, πο τοδιὰὲ ργοίδτὸ μαης νοςςπιέε- 

4 Ἴρις βμνάανοενδ χιονἰαιίονὼ, ὧν τῇ ὑπερ ἄσνν παῦεν τῆς 30 τίμδπε αἷρ διλέγω, νὰ ο[Ἐ οοἴϊδρο, φυδὰ αἰαῆποάϊ οοΠ]λιίο- 
καυχήσιος. ἰὰ οἷν, ἰΩ ἐο 400 αἰαίξιι λᾶς ας ἐς νοῦς Β|0- 

Ν τἰδείογπειπρε 114 ἐπ ἶβ πὶ ἐπ ὁοα ἔογομή ες εἰςςπιοίγ εἰν δἷλο 
οὐἴξαις δι δηϊηνὶ ρτοπιρείεινἀιπε. αὐαπὶντ ηνεβοδηι Αρο- 
βοίυν ρυά αἰτας Ἐςς οἶϊας Ἰάρυμοθνν ἃς ψιληΠ (οτίη- 
τἰνν) τοιρία οοπηργοδατεητείατυγαηι ογάῖνε μι] αμνΐοαν πᾷ 
ἄδοον ἐεργονεπάεγεητας ρίες νεγὸ Δροίόϊις επί τ βιη: 
{ε τ εἶν δι θεγεῖιγ. ψοίμμω, “ονδε [υὐδέανισιρταιει- 
“πηΠ0 φισαυα β]οτιατίοηις ποπλίης, ντ Υἱχ Υ]}ις ἰντας ροίς 
βείμειαν εἰ!εἰ. ἕκαίμων ἠδ δδι ἀγζνδερο κίονα ομμ, ΠΟΝ 
πριΐεη πε αο. Ὁ οξλη τηνι Δι ΙσΟΙ ἢ ἰδιοΓρΓον υπρασιν ΠΊΔ- 
είς βάυςί ἐπι ἱπιετρτγειατί, φυισά ἐπεογάυπι μασνοςο Πρηι- 
βεςῖαν δον ρείσια ἰὼ ρου οι! ς πηϊη πὲ ἀςίςῶι, (κά 

πες Αροἤοίυς νοςατίς λονας ΠΟ άρ 6. ν ΕΠ}. δὲ . ψι 
ἐλ τίν αἱ ἡ εἰ ὧς πλεονεξίαν δὶς Ργορηὶὲ γοράτις υ Δ ταν ἡ» 

ἰὰ ἜΜΛΕΝ Β Ἀουΐτατςο (μας λυ βοηάϊ, αοά νι ἀ4ε τι! (15. 
ἴαπὶ αἰτοτί ἰλερίατίς. 5. μος ἴοζο Ρενπηοϊαϊερήπ ἈΑροῦο- 

εἰμϑα νοσᾶυις αὐοά (οτά ἀὲ ἢς διαλαματι δΡ ἀυλγο ἐχισι- 
τι] εἴξιντ οεἰλιπΑ ταῦ ἐπῖουρτδε ἐσ ρῆας. γυ λτὰ πηι 
οδίςυτὰ, Ταμάφνανν ανανίανν. Ἐταίπλμς, Τ᾿ ἀνᾶμανν [ν μή αιιο, 
Υς  [ϑοἰ αν οι οὐ πυΐιί πο ρίαςει, (Αια Πἰο οδμοιείς βὲρὶ 
βιβο, οὐδε ποπάσμι (ληὸ οοηίίςετε ροτιιὶ αυοά διογής ἐυδι- 

οοἴσθαι. Οὐτιὸ πος ροτίμής οἵδ χείϊ τὸ καλὸν δόπινων, δὲ σὲ καλὴν 
πραίνην ἰπιοτργεῖαγοιις. (δά βυγτάΠΠρ λὺς τείρεχίς φυὸ 
»λοιηεταν Πρ ἰβοας εἰἰλιὴ ἐκ σε εχ δὲ ρείπ)αι ΕΣ π 

4,8. 

ΓΟΆΑΆΙ 
ΔΝ ρυτατίξ φεντδηεη ἀβοά λπι νι ἑλνα ἰεπάο ἢ πιῆ- 
μμμριμὲ αἰἱποῖίο ᾿ἰθεγαίίον νιάςτὶ τὐκ μι νεῖ ἐβ μὰ 
ξιπλοονξία ἀταισ' πλεονέκτημαν ἃς σα λ Ἰπηλγεῖ δαυλις αὐή- 

΄-“---΄“΄ 

γε, ἐπὶ δ αν ϑιείσει." 
᾿ἔχαφος καϑιὸς φρφωρῶται τῇ καρ-}7 

δα μὴ ὧν λύπης ν᾽ οἷ αὐώγκοις, ἑλαρὸν) 
Δὐτίῳ ἀγωτᾷ ὁ Θεός. ον 

Διιυατὸς δὸ Θεὸς πᾶσαν “κώριν κὐξι“ 
εσύστι εἰς ὑμῴςς ᾿ ἵνα ὧν ππαντὴ πάντοτε 

τι 

ΤῊΝ δἰ φγρρον φοιδομϑῥως,φειθὸ - 4] υ'ἢος δυξεπὶ αἰνοο, Οἱ (ς- 6 ΑΓΦΕ “ωιεπν ἀφ, Ὡρὶ μένειν ϑεφίσαι"κὶ ὁαδείροον ἐπ᾿ 4)λο-} τίς Ῥέτςδ,, ραγοὲ οειαιη ἐρσρι: δι αυὶ {ετίτ Βοηὶρπὲν Βεηὶ πὲ 
εἰἴδηη ἤεῖος, ᾿ 
Οὐξυς ςυτῬτξορταᾶῖ τον. 7 

ἀς, 4 ρας] Ὁ εχ τγαἰτετία δυτ. 
εχ πεςαϊηδις, ἢ πὸιπὶ Ηἰΐαγεαι 
᾿ἀατούστα ἀΠ ρὶς Ὠ εὐ. | 

8) Ῥοτεπὲ φῇ δυϊτοῖη Ποὺς 6Ε8-ἰΣ 
(ετς νῖ οπηηὶς ργατία ἡ 90 ς 

ΝΜ ΎῊΗ. 1. ΤῸ 
πιοπεῆβος ζστιπηλίος ἣς ἔωρτα νίτος οἴδεαι Πἰδεγαὶες, ας 
ΠΟΩ ΡΟτιμε ἐδειιεἰ )ά σὸς Ροττίης ατιᾳυος πλοα ἀϊοιτ,βειδὲμένως 
φτώμειν νὰ οἴ ῥ «νοὲ {ἐγενν. 

, ἐπεὶ χ Εἰσσαιο ΩΝ 
βατοὺ [περι βαγυὲ 4 προς ἐξηδείιι 
"41 Ψ' αμὶ βέσμηκε ἐπ ϑωνε-. ες πιο! ξηὰ 
ἀῤξιομέσια., ἐε δεπεάμβερ-- Ρις(λτὶ ἡ εἰνει, 
δ (Ὁ! ναῖε, νοϊμπιαε! δὰ- 

" ςοπιράςϑυ 
4 [ν0: ἡ εχ [τὶ ( ΜΑΜΙμ Τ “ἰὴ } . φυσῖῃ πα, ἀνὲν ως Σ οὐ. νϑειειπ ἃ πιείς ᾿ ΨΟΝΝ ἤει] πιὰ 

Ὅτ. ᾿ Ρεοο δ οὴς 
ςοπιίξαᾳυίτυς. Ῥυίφης φίβ φοτονν ὕει Ἀο 

φηηβεη» χγφθνέη, ἀδήμάονε τ σας ᾿ ᾿ : ' δος )ςας 
πᾶσαν αὐ τίρκεναν ἔχοντες αἰφοσεητα] ᾿σχυηάσεινε ἴῃ οἠππιδιι5 οαγηὶ δ {{μεόνο μπμοϑιμιψέ ῥῃ φπρηνό. ΚΝ ᾿ , ἐν ἩΡΗγ, ᾿ τὸς ΠΟΥ ΟΣ ἐἰςπῶν ἔρον α ᾿, τειηρογε οτηης φιφβίυβιςίαι [1 β ΡΝ μι ον λομσοην , 7,30 ἈΡΕΙ κα τχμηβειε δὰ οἴηης πρρε οβνν ὑοῃωπν, 

“ὦν : “ Ορι!ϑ Ὠ8ΠΊ: ' : ; 
. Καϑδὼς 79 αἼ] αι Εσπ γησν,ε αἴ κα ΤΑΣ ᾿ ὶ ἢ ᾿ 

πέρεσνν. ἡσλὴκιοσωιήη ἀπ μῆμοι εἰς, ἦς δἰεὗτ κίρευπη εῆ ΠΟ Νρ οι ἢ (δα βημανν αν, θὲ νη ων ἃ. τὴς πεδιο σα}. {ιγάσάττ ραιρεγ δος: 1Ἐ {τί αἰ λαδνωκιβ ἀυα μένον 
τὴν! ώνου. ᾿ Κς- ΠΥ εἴ0}8 Ἰηδηοῖ 10 (του π|οὸὖὦἢ μι, ἽΝ 
Ο  δ)ηχορηγῶν ατέρ; : τῶ ἀπ είθοντι, ἐς Ομ Δυῖει {ἀρρούίτας {{- Ἰο οὐ ἀνέδην ρων ταὶ 

καὶ αὐτὸν εἰς βρώσιν, χορηγῆσαι κ. πληϑὺ , ἵπηδη [ὀγοητί, δ. ραῃριη δα εἰ. ἀρδν ἀφερμαιν ΩΝ 
᾿ ͵ « ᾿ , ᾿ Σ “ ςδιὴ {ἰ εἶ 2 ᾿ ὴ 4 ᾿ς ΣΤ ΓΙ ΩΣ "4: “1: γΩ τον ἀπ οθον ὑμὴν, κὶ ανξὴ τὰ γϑυνὴ ΤῊ ἜΡΓΟΝ ἣν ἐπῦ ἩΡΊΚΙ διε, (σ τηρἰεἰρίνι δι {ιπνεῆ 

ματα τῆς σικφοσωω ἧς ὑκδω, Ὦ ΓΑΙ γ2 οὐ διδοῖ Πνεδένιννν, σ΄ δόρεθε ἐπ ενς. 

ἣν παντὶ πλρυτπιζέωϑροι εἰς πᾶσαν ἃ 
'πλότητα δ ἔδεται δ ἡρδδο- “λύτιτα, ἶτς κατεργάζεται δ᾽ ἡ 
γιριδίαν τοῦ Θεῷ. | Ὧος 

ΟἿ καὶ ὀζᾳκονία τὴς λειτουργίας ταύτης] "ἢ 
ὁ μῦνον δδὶ προσαναπληροῦσα τὰ ὑςε- 

͵ ε͵ 3 ᾿ ᾿ ͵ 

ρύκατα ἡ μων ἀλλὰ ἡαὶ πἰξκοσόθου-  ἰητπα 

6. Με αμιεπη ἄντο, Ἰηπῶνο δ᾽. ἸΝεςοἤατιὸ ΚΙ ΑΛ ανῖς «ἕ 
νου, φυϑουὶς παῖς εἰ ρας Οτατο ὀγπισὴι τ τημἤτατα; 
μΔηὶ τοί ιδις Ατάδς πβογρτος ροπηθοος γοταῖτ, Δ. 
κήρταιπι οἰ δξ᾽ ὁ γὰ συνίρων,φυῤ εἰ ρν {εν δίς. 

βεηιρ νὰ ἐπ᾿ διλογίαις. 1ἀ εἰἘ, μ΄ δὰ ψιλείας νἴ εχ ἀηετβείϊ 
πᾶς οχρ στ ςἰο τος Ογάσωις, ΨῸΠ Αια. ιν δωνεάι(μφη- 
ἐφηυοιί περ ἱπτο! ρας. Ετγαίαις, ἡ εδενιεν αονεηνρ πὲ να 
φοάο, ἀπατυσα ἰοηβο οἰτοιπτι. ΕΠ αὐτο τείρσα τὴ ας 

πηι Η γαιΐηνις : Ργιηὺμ οἱ Ὧ ροίτ οἷ εἰμ 19 τς, )ἀς Μαῖτ.ς... 
δοιπιης, αάθοτθ}} ἰοςο,, γτ [πιλιτ ρτὸ τό: 1γεῖι- 
ἐς φιὸι οἱκογιάν νοολυίτ ιας ἃ τάξον δαψίλεια. ροτίες εἐἰ- 
αἰυγν αὖ Ἡεθταῖς δυῖοην ΠῚ ἰ ποίαν». } Ῥοβιειηὸ, 
φιδᾷ ρἰυγαίις πιιπηοτιις ἤτ νι ὐγράτιῖς σἰηρβαίοως οαμία. 
«7 Ρεδορίαιν τρραιρεῖται, χὰ εἴν ν τι ὁ (0] σις Ἂς ςοηίτταῖς 
ἀριὰ (5, 1ἱεϊαΐας δυτεῖη ἐς Ὅταν μὰς νοςαδω]ιηι εα- 

ε Ρπίπε πδτο Ῥιηιςι ᾿ε 8. νυ] τῆ, (εξξυνδωιε, ὄρισεν. Ἐταί. 
πλικ, δ. φάω ρΥθροβένν, Χὐ' φρρ σι... Ἐχοϊυάυητυσ διιιοιῃ 
ἀϊοαῦ Αροίοΐο ψυιπν ἢς ἰδ μηταῖτν πειηρὲ κύπη δὲ αὐγκν,, 

. ἱπιεία δι ποςο ἴτας, ΠΝ νιάςΠοςτ αυτρι πὶ ἰατρίτυτ αἰν- 10 ἐξυς οἴ ἰς Ιοσμε 
ἄκιν, (τἀ πλα πο ὅς Πρ ετα τ διέπηο.. νοὶ στιλν ἐπαϊξιῃν 
Ἢ οι νας ἀρὰ αἴΐος αλλ] ὰ δινάΐτι, αἰϊοχινι αἰλι] εοἱ- τ 
ἴτας. 
8. κβίινευ! γεδωηάφι, πὐριοσεῦσα. ἸΝοατλοάμσι ἢ πος 

᾿υδυδ ἰμεϊτία νεῆτα, 
"ἢ Ὥλοδ; ογπὶ τποάο ἀϊταιὶς χά [τ 

οἠηπεῖῃ δεη!ρηπίτατῷ, ηις ΡεΓ 

το. 

᾿ ΝΑπ αὐ! ποτ μη Ό. ι΄ ᾿νοηΐ την πεΐμί  ονίμον 5 Αἴ ἄυρ! δὰ 

εἷς ᾿πτως ποη (οΪ [ἀρρίες 

σπεπιᾳ ἔτ ἢ ἐμβιια υεβνα) 
Ρ΄τωνοσεεδεῳ ἰδεωρίεα- 

εἰγαὐηπάνεν τα ὀνρρεην βη- 
: μι"! απο, μα οβετάξων δὲν εἰπεῖν νὲ ργατῖς ἀραητυγ ὃ ὅλη »ο1 ΚΥΑΠΑΥΜτΙ αἰ] έρηξ ()εο. 

ΜῊΝ Φ[) ἢ που [υἱδην ρ΄ πὶ δυειθ ει ςβ- 
ψίει ἐἌ4μα ἀοβμοι μέρ, ςφηις ἴῃ 1[3Π» 

(ληϊ8 ἀοίμπι,. [οἀ (κλατη ζ ὅσος νεῖ ρια- 
βάιϊδηανως πο 

ΤΣ - ᾿ . εἰϊιην ὁ 1 οὐοῶ., 
Ἰάϊρίιιη Ἐν (διεὶς ετίτιξα νπυΐχυνίις ρερος [ς μαθολτιντ ἤσποπι ρέςδελε, 
ἋΡ αἱ ϊἰς ἢ 
ἰλγριάτιγ. ΑἸοα υΐῃ αὐ πίρκης ργορτὲ ἀεὶ Ροτείξ νπὺς Πόλις, 
Ὑτ αν ἢι}}1ο ῥγοσίις ἐρεαι μᾳ τοῖὰς ἴῃ (ωρίο ἀσαιςίςατ, 

«1ὁ οπνηε ὁρῶν "οην το εἰς σταν ἔργν ὠγαϑόναὐντ Δἰος οἰ πυιις 
πούς ἰυάτς ροήϊος δεηςξιοῖς π4ο (γυ άαινι χραΐ τ τητοῖ- 
Ῥιοτατίγ Το οπνε φρέτε ὅρηο, τ εἰς ρχὸ ἐ ἃςςΡιάτις. 

9 ἀΠΥξΗεΑ αὶ διχριοσωνη νοηχρε ἰῃ οχειςςμάα Προια τα 
Φ ΔΙ ἀπο [ἐειίωνν, υήνει εἰς αἰῶνα [4 εἰς, 

Ρεγοηπς ἃς ραγριτι οἰϊ. Γοαυτος δι Ταυὰ ἐς νῆγο [)υὶ 
τπηρηῖς ἃς ργοα ηὶ Δ ηλητοιοι ἐΐςιῖ πυπαίααι ἐς πιτύγω πα 
{06} 4105 οτίαννν ἰατφιλτατιτάαας ἘΞΏΦΡῚ [΄.Πυ αν ]βεῦοῖ 
δὰ νἱἴ{π| ᾿οπιΐπν το ηφσῚ μἰομτ Εχοάι χεισο νῖ Ἰύςπι νιήςα 

15 Ἰςοῖ ἀῤοίαγει ταις γ)8ν ὑπὸ ᾿Ὡ[θειξροι [άπρων 1 οἴ οπνην δας 
ἀτεὐ να [μϑὴ. 1ἰσῖνς οτίαπι Ηςτοίοτο τελευτῆσαι τὸν φωναὶ οἴ Κι- 
(αὶ βαῖνε. ΑἸ) λά αιογηλια νἱϊλαι πος δεϊεσυπιφιὸ Το ατ 
ἴῃ ἀτεγηιμτι γα βυγυγὰ εἰιίπηοάὶ Βοιμιαῖς Βοηςῆςοητια, 

1. ΑἸ ρηδην σά οἴ ανν κρὶ αῇτον εἰς ᾿ μόν. δὶ αἰὲ ἰτοσρυη- 
τΐσυς , αυλῇ δὸς ἀππεδιεπάυπ ἶι 

Τα πΊ γοΥθῸ χὐρνγήσα 1 ςοἶσετσλτ ζυὶῃ ραιτοιρίο Χνχο- 
ργώηντοα ὅγτοὸ αισίις ὅς ἁταὺς ἱπτοιρῦςοΒυς ᾿ναϊιςς. 

4 εκζλμε εἰς πον ας τὰ σβυνήμρπα τὐὶ Μδυγδίοσωω ν, μι. 
Ψυ]ρ. Πεθοφηια βυκωπνίω δια νιβεα. ΑἸμά κ λυτοιῃ Δρυ- 

"ἰ ἐοσάτας ομσηιδιοανο, ἐς αἰ ίς ροτίις ἐς (ιο θ εἰ ἰδ νδε ἐς 
( εἰἰδτι ρϑι6- 
Αι ποῆτα δ- 
ἄο:. 

ἰοζο ὠρίονν ὕειν, ν Ὀγρατῇ ἔοτιη (Ομ ἀτίομ!5Η ΠΡ] ,Ζυυ λυ, πο] 5 δά ἀιμίτυτ ΡΟ ἤο!Πποπος, Ζυλῇ ρει. ποι σειν δεις- ᾿ 
Δἰπονψυῖ αἰξιτυιν τ δδίοἰ και. 
, {ον χγαίια, πᾶσοιν χίραν. Οἰλτιάπι ἐϊς νοίζλῖ Ὦει 
ἴῃ πομνίηος παρ Ποσατάῃι. Δάἀιταν αὐζοπῃ τὸ χα ϑόλου,νῖ 
ἀχιπηνα φιατίλιη ἀνα κ πρπιιηϊοοῖσ, Οὐά οβη 
ἀμ Ρἰς πρσυτς ἀμ  ἀγιυ ἰς 
“Πα πα". ἀοαἶε αἰτον αἰυῖς αγριλτυν Ἰδο λγα πὶ ποπ 
Ἐπ ιοπνίπος ἐζλην αὐυπ ἀλητιᾶπι σὴ ἐπ Τογο{ι ται ρᾶτ- 
ἐείλπαις τοηλοίζετ ἔφγδαι. Νοταράα οτιαπι εξ ἡ ρο- 
δπάζτο ραστιοιλας να ἰμοτία! ἐς ὺς ποι πνοφὸ οἱ νεπυἘ|- 
φιπ4ν!ς ἀ οτιααι αϑαχίσνυτη ροράτιν ἀπ ἰὸς πισητια 

{ύννυ φὐοά {μ{{εῤ4ι βαδεηιει, πᾶντιν αὐ νάρκοιαν ἔχοντοι. 
δε ιςισπείσε νοσαθυΐυπιιχιο νἱ της Νότος ταῖρι Ρίτ Δ Ὲ 
τηνε ημίωμεια Ἰεζι Ὀδιρίς αὐνώρνειαν τοζτο πο ται ἀπ 
Αἡ ἐπιπιυτη ἐμ ἔοτις ςοηιδπειπι, (δε οὔιλην ἡ κα "ίμεν 
ἡποά μοι εταγ. Ροπιοιθνὸ ςοημἀςεμπδειὴ ἢ μεοπὸ 
θη αὐ ῷ τῇ τοιπροίτιοας, ψιοὰ νεο ιοοῖ ἀοιίρ αι ἔοις να 

-: 

ΠΝ 

δέςπια {π ρτο οἰπηίδυς ἰλτυίι πα ἰριες σηπίαι ἐρςέξας, γν- 
γῆμασος ΒΟΙΠΟΙ ἂς σὰ ὠχίηυς Μλτοις.ὰρ. 

τ ΓΡ οἱ μουν πνοάν ἀμιαινι νπλον αζέυῦ ὦ Ῥυταυ! α 'αναπ. 
ἀοουδ ν Πα υ4 Ρεπίσις ἃ νοσν, κιπτογςξϊος ἠπος νοτὰ 

θοῦ φισή αἴνν (ΗΠ οιατ, δὲ οἱ 30. ἤσοϊος ΕΠ ραγοπείνϑεὶ ἑηεῖι ἀσηάος. ὁοἀ ρεσοηήν ὁ 1τς- 
ἰνγαιοιην εἴ ἰὸς ἄτι οπά! ας μυν σι πσάι δτιληι 4} ἃ ἷοα 

Οερυττίε νογ.2 απο νὴ σι Ἵ ει τ Ν οὐτις ἰἈτιπμν ἡπτογρτον, 
ρόπηδε νεγος μιῆς Ἰοοιτι ἃς ἰσαίης εἰ οἴ να σλ᾿ υὑτισνάθν, 
4ῳμα, πε Αι θγολις ἱὲφιῖ εἰ τι φι ςά κοι ρτιν 

Διο ον νην [ων έν, " ιδένων, ἡ διανωνία τοὶ λειτου εγιδὶ 

ταὐτιὰ στη ιἤεηυπι πν ἀν 1} ἃς ἐϑο ἔυυμιιλην τὴ 
οὐαἀπάο νοἤγλειαι οὐἰατιοπυαα σῦς, ἢ οὐ Τα {ἢ 
ροέζαι νὲ πα μδυσημίυτ ἀπέξογωεν τπορεφ, ἐπ ριςῖςι τα 

φυίάςαν πη ρεῖπνς νι αι 4 ἃ μηδ οχ κοψμιδά Ἰνοι οὐ 
40 με πα στ αυι νὰ Ποίας. [πους πιλὴ δά τα: 

τἰατ ἐο ἀροπήας οςςαθοςπι ηουὶς α εῦ, 
γνν 

’ 
“΄΄ 

ιῇνιῇι {"“"
 ἀεὶ νὰν δ᾽ ἐνδϑιδ-. 



» 

ἘΡΊΘΙΤ ΡΑΡΝΙΙ 
πχυηάεϊ ταυϊεῖς, στατίαγωπι ἃ- ξ 

Πρ Χαμ | ᾿ 
σα ζιλ πολϑιοὶν οὐ χερατιοῖν πῇ Θεφ,, δμ' 
τῆς ϑοκιμὴς τὴς δηχκονίας ταύτης. Διἰοπίδι5 ἀρυἀ ἰδοῦσι, ῥοῦ 1-} ρα παχήω «ἤδοηει ἃ 

ἰλτ8. “αὐ Πἴογ ἢ} ὀχροιίμιεη- 
πὶ. , 3 (λὲν βνον δἰίοηρκο νη. 

ἼΘευπιὶ β]οεἰ βςληάο ἀς νο.[ μονῇ ἡμίων χίηβοαι, ας, 
Πιρλτρίπατα {πιο ΠΠουὲ ἴῃ Ἐ-ἰ [ἐν οδεβεμιε οὐ βίο 

Δοξάζυντες τὸν Θεὸν 5) τῇ ὑποταγῇ 
«ἡςζὸμολογίας ὑ μδβ οἷς τὸ δαγγλιον 

ὶ “ἃ τῆς κοιγωνγίας εἰ]. : ΤῊΝ 1 [κὔνακῃ ἈΞ Χρίφοω, καὶ ἀπλοτιτι τῆς κοιγωνίας δὶ μφηψείίαπι ΟΒεΙβι, δέχυε ὃς να άσηίνα 
αὖτις Χρ 9.5 παγντας. ᾿ το ἡ, Ἰδιρμᾶ 10 [ς δὲ ἴῃ Οἰπης δ ζοση.} ἰκεμένων ἦν ἐνη μιν 

᾿ τ να . μα ϊοατιίοης. μθῤοναδν ον. 
᾿ς Καλὰ ΕὟῥ δεγίσει 2 δ᾽, ὅχεπο- ηΒ 

. Ἕι ἯΜ πρὸς ἀερτεςειίο- 6] δὲ ἀν βτων 
βοῇ Ρτὸ νοῦ δ» ̓ πιδχίιο νο 8] 69 νοῦμ, ἀϊβάνηκεμ» 

τ ἤλμῆοσς ςοτηρί ςέϊεπείυπιρτγο-} φρΡΉΡΗ ἐνειβρπον χες, 
ϑομώχοων ὑμροόχᾳ τίν ἐῃ βάλλουσιν 
»κ'ὰν τῶιΘιοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. ὁ ! 

: δι έ εἰαην 1.6 ἑη ὐοὐῃ. ον Ολ γριίοῦ βγδίδον δ οἱ ἑῃ νοδίε ὦ. {θΛπτὴν 
᾿ Ἢ, ΠῚ ΩΝ ᾿ - 

. Χαφως ὃ τἧφ εῷ δὶ τῇ αἰεκδιεγήτῳ]. ΕΙΓΟΠΝ ΕΒΈΕΒΙΝ ες, ἐρτου 1] στ σννς ᾽ ᾿ ᾿ 1 Ὁ ρδιία δυῖετῃ ψαδείον Ὡςο ὁ ἴφια ἐκε. δωρε 9 ἐ. "ἢ ΙΖ . ἫΝ ψατναδε ἀοπδείω. ἜΡΟΝ: τ ἢ Πῶρος ἱπεμαγθη! ἴμο ἀοπο. : 
᾿ Κεφάλαιον τ. "' καρ. χ.' εὐ νς κ! 

1 Ἀοδίε δὰ 114 : τὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος οἴοφκαλα ἘΛΕΊΕ 14 Εϊετῦ τορὸ νοὸς Ρεγὶς ᾿ ̓ ἘΠ ἀνΐοην ἐζο Ῥωΐῳ ΤΣ “ΔΩ͂Σ ͵ ᾿ ἰ Ἰλην δ ααυΐτα, ἄνοσον γε} πιηπίις. {αἱ ἀοβειο. μὰ ὄχῳ τῆς τρᾳύτητο ζχιει-: ἡιταῖεη κ14π|᾿ δέ ααυΐτα'. ἐ με 
περ δά ἐξα να μι μων αν Ὁ “ Ἷ ὰ ἢ ͵ ᾿ ἐλπλεη δυιδοι ᾿ϑέδ' τῷ Χριουῦ , ὃς κάτα πιρθσωπον 
ἔδις («ἃ τα ἐρίι Ἁ . ν.. 4» ..- ε 
γεδέμε,, θαι μδὺ ταπεινὸς ὁ ὑμῖν, ἁπων Φὲ ϑαῤῥα 
Εαΐπι δὲ γέκπυϊ' 
κεἰ τπποπει,λή. οεζ υμίϑις. 

| μινάιββνὰ τροῤεβ! ἃ (ἰ 
ἢ, πιὸ ἐπ [μεῖς φυ άεννιν. 
πρίν [πὸ ἐπε νον, αὐξε; 
4μ}6η} «ΟἩ β ἀφῃ: ἰη υϑὐμ. 

Ἴτοῦν (μη ιν ἐρὸ ἐρίς. Ῥφυως 
αἱ " ςοτᾷ φυΐαοπ) (Ὀπλνη Πι8. 

᾿ἔπη} Ἰητεῖ νοδ αἰδίςης γετὸ 9 
πο νι ὅῳ ἀπέ εερα νος τοηβάοης,, ἀἰκισεϊα ρα Αἰομαι σὲ τὸ μν παρὼν ϑαῤῥῆάσοι τῇ «" “Ηὺὲ αυιξ τοβο, πε ρταίζης ἡ τα, Ἔν Ἰες ρεσδολης ἢ δξει εἶς φυιθα) ὝΕΣ φυοίἀτην, υΐ φυοπίαπι ἐπ Ῥαυΐσ ἡΤἈΠ] μοπηΐποπν ὅλοτε [Ρ] εο ἀϊαπε νὶ ἀδείας, ὃς ἐμ τηὲ δ εος (οτἰρἤ ει, ἠς ἐο ποῦ αἰνιεῖ 4υ ἐπι ἐφ ΤΗγβίρης ηυορίδειν τι ἀἰοαιναηι, οὶ ἰοδμρή 

τλῆ, αὶ τδῦνςι ἁίσης (σα εεὶ ἧς εοι Ὶ ἰλάυ εις ΔΒ ςηΙ 6. ἐρίοις, Ῥειρηὺ σι ἐρίευς (εἰς εἰσπιοδιεπι ὃς τηοάδτλααν ἕω Ππ ρεοπιειαιίςά Ομ οκειπρ!ογουΐυῖ Ἰουλε δεςαι  ῥειρᾶι εἰρετηλτι οἰ ἴλευτ (δ τὸ ῬΑ ἀξεοίκμῃῃ. ταῖι συληίοροῖς {ΠῚ πα Πυσίηξηυς χαὶ ἀς Αροίοίοο πιαπετε νι ἄς ρῦντη!ι ἐιλϑ]οαίδυ: φλδιξαπειπίανίευπι εχ βΡρλεριιία, ἀυλπι ὀχιςιπληι γρίι, ἘΣ 8 ' ἱ 

εν ᾧ Επχωράα! πεν εὴε γγάεῥαγμην δ  οτόδμε “ρμ [ενηι, «ῥοιοσᾶκ- Αἴζοι 
σνι δε πολλών ἄχαρις ῶν τῷ Θεῷ Νυ]ρατα,ύννἀαι ρβὲν πομίρμε-. 
χγ δ άνμι ἀἔδοπει ἐρ [Ὁ ὁπνδμοῖνε Υἱις εατον Ἰορ ς ἐν Κυρίῳ. Ἐ- 
γδίτηιις. Εκωδεναὶ ἐν μος νοά βεν πονί!ον ασαρῖμν ξγνα Ὅφοτε οτλητ, σοζατη Ῥτοοίδιις ον ἰδιῃ Πϑογα πέος ἰμυείδηι, ἐϊὲ εχρτοίζΑ (πητεπεῖλ. ἸΔεπὶ κηποιλς αἰΐλπὶ Ἰσξϑίοποιπ,πὅ- ᾿ς - 4 ωρνηνα νον ἐπβαίεηννηε σπνποϑοινθαὶν ὑμᾶτ. Ψυΐγεῃ, Ρε ἢ χμειφεῖν ἰεβδιημϑ Ῥγὸ δυχαρατιων, σις ἐπηρτο πε Ἐγο- Ῥε[,ἀενανινηο νοι, Ἐτ βιεοῦλιαης εἴϊς νῃτατλπη ἐρπιβαιο- ὑεπίας : γὲ (οπυςτίληγης, εἰ τε εφρίοοθ Φζ4μίυβεν πημίρος Ὡστλ δυΐιις νεῖδι. διά ἔἴσις πόϑες Οταεὶς ητοτάμπι [ρεκὼ.- 44 40. ἽΝ τι αἰειοσδύην ἀςοὶρὶςηἠύτχ ετίτ αυλῇ ἴῃ ζῸἢ- [πὸζ ΑἸποσεαι {φηῆσςαι, τὰ ϑυποϑεῖν ἢος ἰσζο τείροηήει τυατίοης Ηρ ν],νι Πρὴ νεγ.8. δε Ἰος ρίαπὸ ἀυγααὶ οἱ, Ἡεῦγαο νερὸ ρῸΠΓ Ραζροχ 7 ρῖὸ ερ «υοᾷ Οἴκα ἄϊειῃι 
ἧς πρς τη οπηηιθς ποίϊης οχοπιρίλείθυς ἃ Οταοὶς οὕσδμὰ ᾿ 
(ς Βο! ἰς Ἰορηπιας ὄυχαραςιών, Ἰάσηλ αιτεπὶ ἀοςίατατ δα πος 
1 ἴοσο αἴψις δίς, νι τ Σ (οἷςες οοηίτιι γοτθιΠῈ κὔρασ 
συύφινεζυ ας σηΑἤ ρος Αἰ μα ςχςΠΙρίυπὶ Δα ποιλυμηιις Ἀομ,. 
0.4... 5 φ4ῥ᾿ὲε ἐχβεγἠπδηξμην, διὰ τῆς δοκιμακοἰὰ οἴζιτῆ σὺ- ᾿ 
κιμῆ, αι ὸ 4 ΘΑ} ἀἰχετίςν ράν ἰἐγνεωμε ἀε εεξίς αἀποιηνδξναιίοη. ᾿ς Οταιδᾳ ἀμέεν, χάρις δὲ. Ἐἴος ἀςπχυῃὴ σρίρμοπειπες (οςτεῖ δρτυπὶ ἡπυὰ πὸ ςαπὶ ραττὶςίρίο δοξάζοντες, (δ σιμγι 15 εἰαυάϊι Ῥαυϊος πε ςχ]οστατιοηείη, 6 σἱοιϊοὶ {πω για- Ρπποοἀξηξιδυ», Ἥρα πδῃ ἀπίπιδάυςτίυπι πιρπορετε ρεῖ-. ἀϊώτιοης εἰξεητοπίας Οοεμμι. ὐχθαις πυΐος ἰος] σοηΠευδιοπεπι. Ηος αὐτεπι τα οἶς : 
ςοηπειδηάδυπ) νοΐ ΙΜυὰ οπεηάιι ηυοὰ μαιτίςιρίμν δοξώ. ΙΝ ΘΑΡΥΤῪ Χ. ὥυπεῆοπ βοιαῖξ ἔπο ςορια ςοπίπτι οἰμτι διὰ δὲ γλΐ. : 

1. 1θενει φίοτίβεαηάο, δοξ ἀζονκεε(Οἰτιπίηο ἀϊσεηάιμη οταὶ κο 
- δοζαδδέγτος τὸ Θεούεν οἱ] ροτίιε δόξα ζόντων αὐΥἿν δε πηλήος ἢ] ς 

δυαϊίιπος ἀπποϊαυ μας αἰ δή ,ἰπιὸ οτίαιηι ραι!ο δοιὰ, πεμὶρς 
νοῦ. ἣμἰη ετὔἴδιῃ ἔἶς ἱμτοτάμπι ἰοαευί (ο]ετε Αἰτίοος λη- 
ποιάν (ὀτιμτίνας, ργοίαζο ΤΉ Ἰάϊς σχοῃλρίο οχ (ἰὐτο βιαίω. Μυΐψατα, διένἀαδένεην, ταπεινοφ ρρσιιυίν, ρτοΙις ἐπιρτος ἱπποτιατυιὴ τοττο,. ᾿ 4) υξβνα ὐδῆμια εὐϊεξίνδιρε λυ ρτιὰ. ᾿ ᾿ οἴ νυ ταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμβαδνυνια δ: Εταίνιις, δωρεὶ οὗΦ- ἡ φρονανν, ΧΦ πρὸ πεπον ΠἸοὉ.ἘΞΩ" ΣΟ Ε ορλ φῆ ννΠΠπΆφις τη» ἀϊεηινὰ οοη[εη[μς εξ ἐο Ἐωαηζεί γον Ορεεξ έν. (ληὰ ηἰηνηπ.͵. τοῦ Ἐταίμγαπι ἴῃ ἀπ βοτατοη δι ς ἐμτοτγρτοῖαν 1 γερε: δἰο(ουνὸ ἔσταατο Ἠερταϊηηὸ αυοιι Αἰ οὶ ἰςρε δπιποταινμνηεν ἀμιη νε] ἐρία αινειείνοις πφυ ὸ οἴοράατ Ἰῴεμ κος γαΐοτο ἀυΐψις ποὲ σοάξιι νοσ σα ο ἰτόγαμν σσοιττίς. Ομπιηπίηο ἐ- ἅτις παρών ργαίξον,ντ ἰρίς Αμοίοίαν οχρίποας ἰηἴτὰ, νογίι. Πΐτιι ὅνο τῷ γὰ ἐμιολογίας εἰξ μολογρψωὼν ὕπαν τα γὴ, ἰὰ οὔ, ΠππιηΝ ιοί ργορτὲ φἰχοιίηγης οαἰμκὰ τ βεγςομπε Ν οηις ἀυθλμη . [{ο πὶ» ε]ιατίιαεὶς ΟἹ οὐϊρ ραΐλην ἀςείλτατα. Βα εηΐαην οἰνατ.- }9 οὐδ ψιιῃ ος φιζαπτος ΡοΓ Μημοίμα, να Πμμνεῖ οα νογίιοι τὰς Εἰβοὶ ἰηἀς δὲ ἐμολογοῖν ἰη ἰείε Τἴδτις ρα δ] σαι ργοίε πο. γυϊβατα, "ν [αρίς, Ἐταίινας, ἔρκία βαοιοην, πὲ ἀοοίλγαι, ἴτάχὰς ὅγγις Ἰπῖοτργος ἤυης ἰοσιη ράνα- Ὁ 5 [᾿ρεἼδ"ιεννφρο, δέ, μου δὲ, Ιζοξὲ ᾿ος εαροπίς ἀπ ρΒεδή ὀχρίϊοδης, πὶ αυλήσιη ἃ γεῦσιν δὲ κὰὶ Ῥαυ}ίςορο νί- γοιως ρογ διιαϊορίπ. Νά ἅιι4. βλιίνν ἱπτετίοοζαῦ ἄστιν αδεγιαῖς. οί ὃς ὑπο ναγίυ" Υἱάσητυς ἠο (εἰς Ρτοριιὰ ρα ΑΝ ἢ δν σ“ἀρσκμλῶ ἴῃ {Προ νου πιῆς ἐχρίνοατυτας φοημο ΕΠ ΠῸ οὐ νἀ ῥενηίπο αυλπν ἀτῃρίίες Αἰϊαυϊά ἀξιϊατοι. 95 «ιν Π]Πε4 ἢν 4υρά γορ αἵ, νογένιιην (γϑοπγπνμα τεροῖίς. 1 - [) ἐφωε δειοίχ ιν «οπυπενηβεαειϑι οὶ κα σλότν τῇ τῦε κοινωνίας, ἴλαις ἀδίιγάα εἴ αἰτονα Ετλίς χροιίτιο, μα μμροτιοῦ νεῖ: ἐᾷ εἴ Ἰομσιο] οἴλὰ {Πνοταλτατς. ΑἸτον Πι ταιίδως πη. - ἐἰσηΐς δά ἰἀροτίοια ρεττησας, νὰ {πε {εηΐνις, Κομο νι πιο Ρετίου. Ψαΐβατα δ Εταίπνυς δα νοιθιμιν, ΑἹ ῥω βυνηρμεν!α- ἡϑοσυς πομίης ἐϑοηγον ἤδης ρεευῃιαπι τοπ βιλείνΝαπι "ε «οημπωρβαμφημ. Ὠιχηπὰρ ἀυτοη} φυιᾷ {ἰπ ἀπλότοι ,ἴα- (οθίσοτο αι ποη νιῆρι ποιμμη οὐδ ρεοασλπιέυιυ, 4υὺ κα- ριλὲ 1. ᾿Βεβδεστι θαιΐας νεϊοαιυτυναι τορεςἈδισοἰς ΜΑλ ΝΗ βε 

4 ΕΣ Ω " ὉΡΗΝ βγότει καὶ ἮΝ δϑέσηι, εἰ ἢ δὲ γρι δα. ἰτπτοι υλιπουτειῃ στιά θη ἀϊκιῦ ωννέω ερενο οὐ φως. Ὀσρυϊληήυιη οπίπι πος οἱ εἰμι ὀχειριπο νοι [2 ηἰ- δδορισε ογσιπ σή εἴ 11 ἐτόλμησα μίαν βωννί τὰ λνγζομαι τς ῇ Ὁμ}9 νεγιστο δι (ες μέ νοῦϊε ρει αχιθο ΨΟΡα μασι γθΝ ἔγηνον ἀνά μα “λει α δαση ἐδευ θεν [εΐπιοην πῖϑις ἐο ιρ!οζζεητοι, δις, κα νὰ ςοίισεοαι πϊωκ τιμι Ρϑιει (εἐἱ οἱνιοίδειν μὲς (ἢ μηδυμη πο τ ἰάρα αι φιοί νἃ- , ΨΡιυ δάφνης, 564. 210 πριίσον αμαϊο. Ηἰν ΕἰῈ δυῖσην 4ς θροδαι μὴ πιδηΐρας βθι Ομ ἘΉΝεΝ ᾿ 
ὃ 40.» δ 

. 

Ἰεδἐδηπιοπι ἐχρετιὶ με. 

᾿ 
»-.-΄“.-τ.--ς-. .-.. --.β..... τυ ησσσνπ-πν---- -οο..--......ὕ. 

{τυέξως ςογλπλ Ὁςο ἐχ ἢας (της βιογιζη δεηρβίκην τία δὲ τρίος ρετυεμεμτυν, υὸά ἩΣ ΓΙΑ Ῥαδοῖοι ρταιίγδιῃ 
δἰξΟηση1, φυ ις λητο τῇ 

γςτδι {Ππηρ] ταις: ν τοίματον διιδηι ς γι δ. Ατάβιω ἰητοῖριο. ἴδιο δζ πΠοτιμῃ δὸς εἰϊ εὔξῃ νοτὰ ἀῃιίςπὶ Ροιρείασαι, τι 

10, 

1 Εἰ Ἔφη πίομν, καὶ ϑπρικαίας, 1ὰ εἰ, ργοηιζατοπ) δ εἰς. 
ΤΏ ξΙΔιἢ ροτίας ἃς πριίετίωοτάϊατη, αυληλ δ Ἰμπηπην. 
ἰά πὰς (ἢ μετ εχιεηάιιη ριοεπίδιι. Ορροηίϊ ομιην 
Απίοῖ, τὸ ϑθνεινὸς τῷ ἀκριζοδεκαίῳ, Πστιλοβοη 9 ἀμτοιη τὸ 

οὐδ αὐπκέῳ μεμὼ | 

ορο φμῖεπν ἠὲ ῥγάίᾳ ἡ 

ΘΠ) τ, ̓ ςῸ οτίληὶ ςοπηποπάςηῤί . 

ι . ὧν ριαίξης ορίς εὰ ἐοηδάεητία, αὐᾶπὶ πδὴι 
ὑαερσγαπᾷν. Αὐαυζοῖ σηΐην Ρταροῦζιο 3) Πρ ηιβολίοπεπι., 

βμηιομ ἀπυοὰς (σηροῦ ἀγάσατ διηιοὶ γεάοι αἱ ὃς δἀναιιαηάι ἀοίη 

ΑὉ ὍΟΆΙΝΤ, 11. 
μοι ϑύσει, ἢ λργίζομαι τολμῆσαι ζ!, [᾿οοσβάφπεος ἐρκαπι δάμεϊα 0. τεοιδὲ ΔΑ λρνα ἡκᾷς οἰς Ὁ" σείρ.] εκ ξίπηον ἥ τα (αἰε ἰη ας μναῖ υϑτῦ μδὰ δι φυΐ ἐς ποΡὶς εχ έτη 
εν σδιπανοματας. ' ἀνα (ερυῃάυπι ςἀγηφη ἀιηοὶ 

“ » , υἱςπημ8. ; ᾿ Ἀν ΜῈ: ὃ «δδιπατοιιῦτες, ὦ Κ σϑρ κα 1. ΦΝαη ἴὮ ολγῶς ὨΡῃ μπγμἢ φιηυ μεϑϑτε ᾿ (ςοὐπάιιπι ςατηςιῃ Διηδυϊᾶςες 

Τὰ ὃ ὅπλα τῆς ς φατείας ἡ δῇ εἰ σαρ- 
κιχβν ἀλλὰ διυυυατα τῷ Θεῷ, ποῤςκα- 

Ἀ}} 
ἀρδνθνν μεν ἐὐην Αἰ ἡμῥοραυα ὑοῦ 

ΩΝ 

“4- ᾿ Ἷ ξ τα  Πτδ γε: μόνα 
γᾶ ομίτῃ τα ἰτῖα ποῇτα 

ὩΟΩ΄ ςαγηαϊία (μη, (εἀ ἀϊυϊ αἱ 

15. εάν ἐρὸηο αν. 3 δΞουπὸ, τΕ- 

ἐμριιν ρον βοάβακσενς ἀσα μαννα 
ἐξιξτοεμαι δ 

ο΄ ἀμπιπὶ Βπιι ἕν, 
(Δ᾽ δΥῆνα εν 4 ηοὶ ιδίπφη τὲδ ψικ- 

να "ον εὐνναἰ ἤημ ἫΝ νω τὐννοα ᾿ : , ᾿ γκοάίγδ, ἀυϊδ. ϑαίρεσιν ὀχυρφζρίτων. τι ΦΗ ΔΑ αἀ ἀεπιυδίιοηξ τον. ζημρεῖα ἐξουλωδας " Ἰληια μοπμηᾷ 
αἰτίοηυπ,, τρυπ το ηδε Λομσμριᾷ καθαιρριῦτες ὁ "πᾶν ὑψω- ᾿ 

κα ἐπαιεόμδμον κ'ὶ τῆς γνώσεως τῆθ εὖ, 
᾿ αἰχμαλωτίζοντης πο γόηρχα οἷς τίιῦ 

᾿Αλεοςϊ πατίοποε διοτιξάο, 
οἵἠπηξηαις [δ] πιξταϊοτα 4 
[εἴς ἐχεοῖηις δάιιετίως ςορηῖο 
ηδ οἴ: δε 1 ἐπ ςαριίυϊτατοίη γε- 
ἀϊφεηάο οἵηπέ ςορ  λεϊοηειῃ 

χὰ 
ὑπακοίω τῷ Χιριςυὺ. 

ἀἰκξιες οπννεπν ἐηἐεϊεξθναν 
"ποὺ εημόμαν ρει, 

, ἔυς ἑτκυάς 
ηβιδα ἀλβεμαηῖιε, ψ' ἃς «(ἴω : 

οηρ απ μάηρανν ἐπὶ. ὕυς τοδοις ὃς 
ἐεηιξ ἃ “ἠμεηβν βίον ΓρέδοΣ ιε[ι!- 

" ΜΙ ν᾿ ὯΩ τε 8 Πεἰχν ἐπ εαρθνῤνμρα τε ἐὰὲ ῥοΐπαι, 
υοδίδαι ἀϊυϊ- 
Ὠὶς δεν} ((τ- ιν, ἝΝ." - λα οδεδιεηάυι Βοος: ἘΣ ΣΤ ΥΣ εἰ - τούμῳ ἔχοντες ὀκσι πᾶσαν ᾿ ; Απρβελτο ΗΟ ΤΟ ΟΡ  ΟΥΤΕ ΟδΘ ΝΗσσΙ [6 | Ἐπ ραγαζυπὶ βαδεηάο χυο ν]-} ὁ ΣΙ ἡνψνϑ ἡμείθαμν να 

εἰ(ςαπλυζοπληεῖν ἱηοδεάϊεη. 
τίδπι ροξαυλπη ἐπηρίεῖᾶ ἔμοτίν 
νεῆτα οδεαίεητῖα,. 
4 Οὐκ οὗ οξιος ἔμης αἰρὶεὶ 

τ ἡ Π4 19 Δριιὰ ἴς σοηβάϊι 
Ομεῖαι εἰἴς,ῃος ᾿νὶςοἐ πτη τοΡυ 
τέτ' εχ [εἴς, αυοτηδάτηοῇ ἐρίς 
ΟΡ οὐδ, ἰτὰ ὃς πος ΟΒε ἢ: 
4{{2. ΕΉΝς ᾿ 

Ναχι ( διηρί ἰυς οεἶδην φυΐρ’ 
Ῥίδιη φίοτίςϊ ἀς ἰυγς ποίϊτο, 
αυοά ἀεάϊε Ποτηίηυς ποδὶς δά 
κἀϊβεοατίοῃδ,λς ποη δὰ ἀοίϊευ. 

ἐκ τον νι κὰν « αἱ  Θίοπεηι γοϊείγπου ρυάέβαηι. ὕα μυ δόξω ὡς αὐ ὀκφοδῶν ὑκᾷς ἽΝενίάξαν ςοὺ ρετιειζοβαςς 
δὶ δ) σχιςολαίν. ἘΝ το νοϑ ρΓ δρ οι, ΄ 
" ζουνβάρεεν ακονν δοιὰ τά εἴτινε ἴτὰ νὸς ῳ ἧς ἀπ- πὲ τεϊροπάφῃ ὑπὸ σγῖϑὺ9 πο οχρόπα πος ἴῃ ἰδέοιηαν α 

{1 υάλοιαπι δὶς ποη ἐς ποῖδεν ίξορυς, δι ἀς τοῖο ος πεφοτίο Πρ δἸυπι ἀρροίϊαπι αἀπογίως αυοίἀατ», δίς. θαῤῥεῖν ἐπίπι πος Ιοςο, νι δε) οἰνη (Ὀεὶρίδεί σαν, α 80 ἐς οἰ] ς πιὰ βγατυν λη ὃς- 
"ἢ εαρίϊοας Αταδίσα ἱητογρτειατιο, ἐξ οη πὶ Ἰρίλπι ἀςο1:- τοξιςουέωτς ἃς Ροτεῖταις ξορὶ οὐδεν ἀἰογυίπτιις, 

ς βενδίνονειογαρνε κοι ϑώροσιν. (τὰς ἱφίτος ἤδα ἤπιυΐ Ω6 ροίζιητ. ᾿ς [ει ρελεγύξοικαι τοι μᾶσαι. ῬΊ ἐτίαας πιαίυητ τὸ λογί- Ἰιφυς. ηἰδι] οἱ ἡλιἰς ἐξειϊτίυς » 41: ςοης  παγς [ς Ροῖϊε ἔοπτι- 
ζιϑαι τζοίρογς δειεγα ἤφηἰβοδείοης Ρτο ορόσινε ἀςοίρίτυς δἱδλης ἐοητγοιεσίας ἐμὸς οὐμν δἀχηίχια νοὶ ἰειιηϊχηα ἔέτ- 
φυσηις ἃ ὁγτο ατεσργεῖς, δε ά (ξητέητια πανὶ ν Ἰάετις οπι-ὀ τηδοὶ δυτηκηὶ ρβογεοηε: δι Βοο εἴας λἀπιιηἠετατίουι δηλ. 
οἰκο ροΐυΐατε νὲ φιλο ἀςοἰρίατιγινε οταπλνετυς ιατίπις φοπετβιρβήηῦ ἰαρίελυ ἔἶις ρεινάςπειας κνχευζαηι. 
ἰλέοτργον ἰατάϊ!ο χκ,λάις κα ἀϊειηξείοης ρο(Ἐ τοιμῆσα, δε ἴδτ ΦΜ μηϊηοομιότμην ὠψινμότων δι λρρεῖίαι αυκοιπηυς 54- 
τ Δ γπὶ {αἰ βτλτίοης, ττὰ ν γ3) νας γοίξγατυτ δὴ ϑειῤῥᾶν ταῦ δὲ ππιπάτε ἴδω νἱ ἃ ὅστα ἵει αἴξιν (αι ἱλριςπξίαν οδτεπτα 
φηρλοη δὴ τοὶ μῆ σαι. δ οιμηάμην ταγπένο κδ' σαρκρι ἀν ον ἃ- ορροηιης, γὲ Βυδηρ οἷ Ῥγοδες πὶ ἰπρεάϊληι. 
ἰο ργαιάϊο ἐτεεὶρ φυὰ πὶ ́υσά ρτα ποίνἰς ἐδείιπυς, φυὶ νἱ 4 ο- ΟΣ δαι 
κει οπιμες ἔντιας νἱΐος, ἢ ἡ δι ἀΠυἀ φίλην Βοηίηεπι δίιπηοάὶ 

ἡ φῇ Ἂς ἐε Π 

οἾδρκοίι,! μς πλαρρῇῃ ὑμδδη ΠΡΊΝ: ᾿ εἰ 4πν, ΦΝ ΜΝ ῥηρίεια ῥβμετὶὲ 
ον νἷ ᾿ ᾽ νεῇνα οὐ ἀϊενῖδα. 

Σ Τὰ ζῇ φεόσωπον βλέπετο θ τις πέ- ̓ 
χοιϑεν ἑαυτὰ Χριτοῦ δ),τῶτο λογιζέϑω᾽ 
πάλη ἀφ᾽ ἑαυτῶ, ὅτι καϑὼς αὐτὸς Χρα- 

«οὐ ούτω (ὃ ἡμκεῖς Χριςοῦ. ὃ. : 

ἕω τὸ οὗ ᾷ φἰδκοστερόν Ὥ πῶ χήσω. 1 ῷ Ν“" «5 φνερίϊης ̓ αἰὶ- 

μαι αἷδὶ τὴς ὀϊξούυσιας ἡρδι, ἧς ἔδωκεν 
Κύριος ἡμῖν οἰς οἰκοσομίω), κ᾿ οὐκ οἰς κα- 
ϑαίρεσιν ὑμοῖν οὐκ αἰογυυυθύσομαι. 

ἀμίεην πον ἔξίννον 
βέηημκην ἔφγενς το: δι 

βδοία4. ; 

ταις ἐγρῦ ἐσηβάσῃς αυρίδηι γειρίλ ὀχεσυλευς. Ε δ αὶ- 

ἱ αἰϊφιιοτίες. ᾿ εἰ ρμλμπε Ἐρο ων ἀρὰ πὴ μι 
᾿ἰροβει, τυὔχυις ΠΟΠ,δΠ σωρκὸὶ ἰοῦ ἰῃ ἴοοο ἀδοίατας πλτυτα, ΝΣ Νέδα ἀεΠνωειῖς, ἢ γα μίδν: οὐ βίϊς ἀενιοὶννμειίια να 
ψρε ἐηραῃ ει ἀρ ζμν ῳ Ῥαυ]ὶ δὲ οΟ]]αβ ἀτιν πὶ οἰιις ἔην. Σ κα ἔπλα ταις οθαμάϊτο, ταίλθιυο ἬΘΝ[«ΓΡερ]Ηεδιςο- 

τίμα νος (εὶς γοξτά(νε ορί που) ΟΒενίοἴοηλυν ΧΡ σύκα ρε- ἤθη ἢδ τεξεὲ ἐλροπίζας, . Ε 
εἰπάο ἐχροίυε, Αοἶϊ δοςιντοιυγ Αροίκοϊυς ἐο ποπιίνε ηιὸά - ὁ Ἂ βε νἱοιδαπιωναδιᾶφαι. Ὑυὴξ, υἱοι, υοή δεν 
δρί παι ει ἤθη ἀυξζογετυτ (ο ργάυ:5 σλγηὶς ἀἰξδξχίδυθ., 0 έξι,νε Ἰοφιπιητυτιφυυ ἑαϑημῖν ἢκ νὰ [ατίο μονα ἡδι 
εἴ πάρε ἀηοδηί απο, ἐν σαμι) δειπατόωδήει ἡαηληυὶς ἐς. οἷ ἀ δ οοπεείζικη, Πβυνὴ Δθξε ιν ΡαυΑτὶς ἱπιοτάιδιυπι, 
τδπηι ποι ίαυτῃ ἤρνῖει ἤν, διςδυδοληι πάλης πιοΐς πη, 7 Ὡγεοὺ ϑεμίϑε [μα ἐμ . νὰ κξ' ἀὐρσωπονβλίπυφει [ἀ 
γεκεἰαυὶ οἰξεππιδεδίθυς Ορρούίξ δυσί ϑοζαπάιιπι ςαῖν ἷξε, [τόπ9 Ψαϊὸ ἴηὴ αἰλίπηδη ἐς Βοιμίαιϑυν οκιεγθλτη ἡ]. πὶ 
πεπὶ ἀξ [ἡ ξα της πη διΐατς, 447 μαι κρωτευύμιδω, 1. ἔρεοοπι δὸ Ἰαγιδηι ᾿θτυ πιηΝρροηις δοίκῃ Φρήνωσον ..ρ- 
ἀδι Τιην.18, ἐπον  ν ραν θη νὲ ἰελ ἀἰδειγΥσείἐκεν νι Μεγ ι1.14.10ἢ..7.5.4 δὲ 8. 

4. Οενηαἰϊη, σαρκικβ ἰ.οα αυίδιν Ποιπ’ πὲς αὐ! ξεονίεαιτπι κα. ΝΔΠὴ βλέπειν οπιδίηο βηδέϊδες αρείρατε τπάϊςαηάι αιὸσπι Πρι ἀρινά ἀδίος ῥαταην, δὶ τὸς μα πολ εταϊ. {έμ. ἰπιρεύδά πνοίήο, δὲ αβέονεν ρβϑυίυς ἀφειαταὶ φινὲπι υὐέφτν (ἢ- 

ὑφοδικατει οὶ ὁρροπίτωτ ἰιτυαὶῖς ἃς Αραβόλιςα υο. ναπὶ ἤποτς, δὶ φαγειείρίοροίζεο οοο νοδϊ δοὰ ΜΡ, 

δέω αἰνὰ τὸ τῷ Θιψ.. 0 πίτὰ ε{{ [78 βοῦοπτῖα εἰειι- 4υς νεπεπιοηείος φυ ΣΝ ἢ μοι πτθιτοβευίοδοαι ερῦ- 
ἰμενεπη δὴ δούω τιν μὰνην την δϑ ἢ σλτηϊορρο- ἰδίῃ. γυϊς ᾧνα [νά βέεννο [με νόει, ταῦ ̓νε νη ἄγε» 
εἰονυς δι ΕυΜ Ριϑομία 1) εο ηἰτίατη οδίσυγόέ. Οὐ νερὸ ἐδὼ βιονγ νἀ ὀνγαν ριτώςενταμεσῶα τς ΜᾺ : 
Ἰ Νηείσοιιαι οἰσἐϊείμοι ἤἀεἰίϑυν [γε (για, να πναρηίτατις Ὁ 
ὰ ἰο Βοεϊσϊαπι ἐπατπευς, ἀΐβην υίάσην εἴσπι ςοπνηί- 
ἩΝϑ αορὰ υάτῃ ἀμ θαυ ἢ ἀυπίαχαι ἐπρδνω 
[4 Ῥερζδον ἐδ ἀυυηνι ολυΐαμν (γα πὶ οἰ ἀῃῖ ρετ (ὑπνπηδηι 
Ἴαὶ δὴνιόψαν ν 60 ἀνὰ Δ ΝΉΑΔΗΙ ἐἠῤι Νὰ μὰν νὰ ετίαπι ἰη ( δρίυτεηί εὐϊτίοηε δὲ ἀνιοῖδινε αἰνε εράἰειὺ Δ ά - 
εν! Πιτα ἔμα οἱοιποπῖα οὐεενει πριν ροίπαι αο- Καὶ εἴ ̓ ϑυεηί τα νἱδεἰίοσι γε (ἑηυότοε ἀυο γεσίι ρατέιἢ οἵ μη- 
ἐξα πο ἐυο φεηδηφ Βοοιϑέδλπὶ ἐγ δγεμιηξην θπτ ψυ0- εἰμάληιυν, δε δὲ ; Ἐκ} σὐΐδι ννάειυς ἐκρυηθεπόα Β[" ε- 
τυχιυο(ρρηοίο. σις ψένετων ΟΝ εἰ τοι Αιδπουιιάτε. ατῶν ρωβοέία οτβεϊδισυδήΐ ἀΐςαε, ()ιυννά ο ἰδεῖς ' ἀιζοδος 
ἔμμιη (δηρί οι βοντὰ ἀοἀοτίε {Π|ἰ Σγοιπνινιι» σι ἰετιὸ γῃΐ. δας 40 ἰκέϊο ρυκεεῖε ἱδαπίρ αὐθάδη ἐς κεερογυπι τεῖ- 
θίΐωοι. Ομφαιφέο γοιὸ δὲ φογμμὴ ἐδορ! {πυνὰ ἀηςόμπηροτα., εἰσυϊαιησητα. ΜΈΡΗ 

Δουττα ἐεετὲ ἱρξεγρνειδοο ουεηι., {ΕΝ Δἰννάφ᾽ ἑαυή ἰ, 
εἰίαην ἃ πὲς ποη δάπιοοίευ: ΝᾺ ΠΟ ΑΙΔ εἷξ, νίεγο ἐς ηοίεες 
τῖϑ αὐσᾳυξ (Ἀεὶ εἰ. νυν οι, “ρνα ἢ, 

9 Νε υϑδεον να μὲ δέβο. νι ἀἀάϊε Ρεγείξυϊβεη δὲ, φιλ 
ε 

(ἴϊας νἱἰτιμεἶεν 
4ιυπ δοίιε, 
ηυληζᾶυις: οἂἷ- 
Ἰίάος δίς ροιδῆ- 

᾿μα [εεωπάνην ξαρίεμο ει ἢς ἀοιιεινε : ., 110 ἀξέτε- [νι άειε. βν( εοηβάϊε ἔρι πα μοη Ἀ ἀ 

βιϊ ο»ξξβ ἐ{ε νβοε τος Γῆ αν 14. 
ἊΝ ἐδεγωνο ἀρμά (ες 4μ)4. ἀυτας, αἰῖος ͵ 
παρ. Ὄρεδ ς ἐἤγεα ᾧ: φιςκοθὲ τεῦς 

ώ “ Ἵνω δ᾽ ἴδε ὺ ἐδ ψυν ἐς 
φ᾽ τε ρδιυρς 
(ἐρδιδῖος, ριῦ- 

ἡμμέ φίογνμει: ἤμτο ἀε ρο᾽. «ἱϑετιμεν!οιτᾶ- 
ἐεδέα!ε ποδένα, ἀηαιν ἀδάϊε ιυτ. 
ἡδὺν 1ροιπίην: ἐμ κἀ δια. Αἰηοωοδι εδάξ 

ἣ ιδἀ πιδχΐπ ὸ ςἃ 
εἰσρεῖ, ὧν σον ἐν ἀεδένω (εινιοπειατό δι, 
ἐποιδν. νεξγανι, πον 4" γειϑοτὰπι ρΡὅ. 
τυϑείεάην, ἀεις. 

ἐ 

{..14ἀε- 

δὰ λμοολαμμίοηει φάγει νάν, Ἀογισμιοιὶ γαίῃ ον: Ὧε:- ἡ 



ν : Ι ΓρρΣ Ὰ ΐ ε 

ἈΥΘΑΡΣ Ῥρριυδγῃς, 10 συγκθίποντες ἐαυτοῦς ἑαυ-} " 

εφὸ͵ ρα!μᾶ- 
{ἐεεῖηι: [ὲ γὃ . 

Ῥειυεηίτοι ουφῃκεὶ! ληῤφανμιὸ Ισῃ εἰν οἰέλην (ε ρειεεϑυγ σοηβάδε,νοὶ ἃς ἱρὴ ἐτᾶ ρι εφορίροωνε ἐπ΄ ἐϊς σγράϊοπά ἐς μὰ δι ποιεῖς ρίαωι Διμρίϊωι 

οφουρδι. ϑδμει ΗΝ. ᾿ | 

ὧν, ἢ ᾿ φοϊεποείθιι)ςοπιράγαπηθι Ω0 δυζρην οὑπὶ δυϊίεοείδνς, πεν (οἰς ψοῖϊε ηιοεϊτί ἐς 4] 1404 ἐπςπ το μά τανε 

3 

Υ- τὺ ἃ πα ΕΝ 

ἘΡΠ ΤΡ ΩΙ. 
Νεπὶ ερ οὶφ ρδόςρο ἀπ 

ἐν φιἰωπῶ δίδυςξα ἰνῃι βε γα αι : Ἡλ γαις 
β ᾿ γυδνοννο κυΐσι ἐν. 
“ ἀῤσνεια ἤπδουν 

βπίβα ἐϊμ. 

ἯΙος οὐρέεν αν εἰ 
ἀὲ ε, κ᾿ τι ἐν 
σνετθλβιν ερ᾿βοίμ εὐβα. 

κρῤένι , οἰὐρα πῶ" Ἢ εφίεητία σου ῥον 

ἡηρ δ θλθλος ὀξουϑέν δ Ἢ 7 ον ἔεχγαο 4 ηἰ δ}... 

Τοῦτο λῤγμζέϑω ἃ 'τοιῶτος, δι οἱοί ἐσ-- [͵ Ηος οορίιει φηί {νδηοαὶ ", 

ὃ τῷ λό ῳ δ σβδιςολαῖν ὑσποντες; τοῖϑ-᾿ σεν φιαίες (ωπι᾿ [ἐζηοησ ρΡοῦ 

τ -----Ἕ .-..-.- .“...-..-Έο τοῦ στ 

ἰρϑίβαπι υὶ (εἰρίοβ φουηεη- 
ἀᾷι:[ε4 ηὖ αὐἰτηλάμεντᾶτ᾽ αυδὰ 
φῇ τες πιεϊνρταν (εἰρίδ, ἃ 
μι Πρηρίι (εἰς ςοπηράταηι. 

ϑαιρηειοβα σῶν" ὠϑϑνὰ αὐτοὶ ὦ ἑαρτρῖς ἑρυτοιὶ μι. πιρἄαη!: [(ὲ ἐν β ὧν ποὺῃ 
μα! ρθε. πρερίφηιει, ᾧ' 

ἵξ φυοά ἐδ, Δ ὁ 
ἥ 

ἀδῃ ἐνί ἐ δοίφου σιενίουσ
ιν. 

4 

4 . εὐ: : ἜΑ ᾿ : τ . δυ. 

εὸ εἰἱαπι 45 πιλχί πιϊετεῦυς εἰοτίειυς ν Ποη τἅπιὲπ νῖ(τα πιξιᾶς εἶπ πισηΓυτα τοριεῖπι φυὴπι πἰ εἰ Δἀπιεηίας Ποπλπας, φυυπι δά δος νίαυς 

Ἰπρ  βολεὶο εἰ οο φυδά ἐμ αἰΐσπος ἰαδοιεκουίῃν δὶ (υοοςετίτν 

ἡ Ἀρνταῖὲ ἀϊδι! ἐαρ οδείουο, νεῖ νὰ ἀἴτογα ἰῆοπιπι να- 

οἰϊλ8 ποτότιγ,, 40 ργαίκιγι ἐαίετις γοΐεαπι δὲ ταπιδῶ 

ποη τπποδὸ πυΐυσπι ἐῖηις ρεαβληκία τοϊεηπιρηίμπι φυδί. 

ποραἰτιά της ἴμα: πιεπίμίλοι ρτοίστοπτς γ δ᾽ ρίδεα- 

Ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄματρᾳ καυχη- 

Οὐ γὸ ἐς μὴ ἐφικνούμδροι οἰς ὑμᾶς, 

ὑαϑδικτείνομϑυ ἑαυτοιζ. ἄγοι γὺ χρὶ ὑμῶν 

ἐφθάσαμν ὧν τῷ δαγϑελίῳ τῷ Χρι- 

Οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα κανχώρϑροι ὦν 

᾿ { 

ΑῸ ΘΟΚΊΙΝΤΗ, 1 7 
δαηὶ, γοϊςῆμον ΟΣ ἢ αὐδί τη! τ ἴιο ἢ ̓ ϑνιῤοίνς [εἰπάϊ- 

, οἷο. σοηῖεπτι ΠῚ τάπηοη ντ οχ ἠϊνοῦυς ντοῦ τ ΠΟΥ 
πες Πρ λγιν, νοὶ οοισπιθπι αυδάλπη πιοηίατα ἤϊ ρυς, νοὶ 
αἰτόσυμι ταπὶ αἴεοτο οοπέειτ ἤτ πςοοῖς, ὁ 

- τουναρυο νάνι ὐο θῶ Ἀπ ππτον- - «ἴα. ααοοωκασνοομεκραδῃη, 

9) Ἀτποβποῃ ροτγίαδιπνις ἐε| 13) Νῆθι φμρεπν ποι ἴα μη- 

, ; ᾿ ἵ ; .ῃ ͵ ἱ ὥ ππερίμπι οἰοτίαὐΐπιην: (Α 

τ ὐπαείβναημέμφη Του ΣΟΊ οθβοίαι αμααι μίαν εἶκε μειλε οί ΕἾ ἐμιϑ. ἀλλ τατὰ τὸ μίτοντῦ αν. (δα δἰ ἀνα μεν ποῦμε τ κα τόσσον 
: ᾿ ᾿ [ “ ῇ " ἢ φ᾽ν .εεν ε ᾽ - Ρ Ἑ 

; ᾿ ΡΣ τ τος ἀογίτοι. ἡ Η ζαῦὴν ᾿ ἐν ΟἸΟΥΣ ἘΠ ὁ Θεῤῥμμήξει, ἐφι ἐθν δάτϊηςηίυιη, 14 Φ} εἰμ ο ἐΜΕιδόμῃς Μβεμθμ ̓ 

; ἼΞ ΕΞ ὑπ βτ τοαφες τ δ ν᾿, δῇ ΡΠ  κῖν ο, τὶ ᾿ : κἰδαι ἀχεικ μῶν. Ἐς ῸΟ ὄΌΟ 111 1ἀμδπι ἀμὲτίθιίς ποδί δευς} 14 υδμε μά «οι: 

᾿ ΤΣ ΝΣ ᾿ οὐ δ τολμῶν ἐγ λα! σύγδει ω} "Νό ἘΝ ἀμ άσπνιϑ ΡΣ 1. : Γξρέρι Νδεμαανηὲ ; πὐςηίατα γ᾽ φίονίαδέριον πὸ ροτ- ' 

κελνσευφγα να! ἑαυτοιᾷ σι 470 ἑαυτοὺς σιυυιφοινον-} ἰληρεῖς νΕὶ ςδΊυῃρ τς οἵϊ 4.1.5} ἰὸν ρμ βίον αι ριον. . Ἰαςημῆς ',ἀ νοϑ οτίδμι νίαυς, 
4] ΝοΙ εὐΐπι" φυαί! ηοη Ρεγυὲ- 

ἠογπιυς νίαις ἀά νο5, εχτξαὶ.- 
τι5 ἡοἤρίος νἱτγα αυὰπι ἀς- 
οςδῖη δ νέαις δ νο5 εἰἰᾶ ρετ- 
πεηππυς ἐπ Ἐμαηροίο ΟΒεΠι. 

5 ΙΝέαυδαυλην ἀς 8 αι πιδη-- 
“Πυγα μονα πο μοι ᾽  ίριεν 

ι( Νοι ερὶῃ) φμαβ᾿ ϑο5 
πρηγεηῖον ἄτυσι (ρὲ 
εχ! εμέ πιω: ποείαμο αἰ 
σὸς φρέδη βεν ΗΜ ΗΝΗΣ δ 
Εμάμφεῖι Οὐ ἢ. 

ψαν, 
1, Δϑοη ῥη ἐπμφοίνην 1|ο- 

γἱαηῖα: ἐῃ αἰέν ἰαϑον!- 

- ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα οἱὲ ἔποντες»!. νὰ ἐβ ἃς αἸ επί αροτθυσ: “(6 [ν᾽δδ ἀμέσα μαδαθιεν 
οὐ τὰ ἭΝ ἣν ς λον ἢν αὐξαιομᾶρης τῆς “ἰξίως ἀὐρ τε δι . [ρογαητες βνευνιν" δυρείςεηϊς ἡ ὅπᾳ ̓  τρυρμ: 

το [Ἱηημὶμν!, φασί, οἷς τοίκὲ Ψυΐρατα ὃς 5γτὰς ἱπίεγρτος, πυΐαιαπι Ἀἀάίταν ἀἠτίέγίο ροΙ͂ συγνῥίνοντεν ἑαωτνις, Πείης μεγαλιωϑίώ Κλ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς) Ἰβέής νο τ ἴῃ νοῦ 5, δι ΡΠ ἔςε- ἐμδ ρόδο πὐνὴ 

οὐ λεο ἰυάίοίο : φιδηῖς νοῖογσθ 0 τί ςοἄϊοες (οτῖρταπι μᾶ- “ πμ]}ν ΠῸῚ παρ ὶς δρία πε αιλην 4υὶ Ἰβοταπι ἤπιῆες ἔπι εἴδισ' οἰ ωῦ» , | λῶν ΤΠ περ δυία οὶ ποῖνεα}} χρέως: 

ἐὐβν ευσὶ ῥηφωΐκηςηρε ηυΐα τηοχ (Ξαυίτας ὁ τονούτος. νος βαμίυις τεργςβοπάμ. Μεῖυς ἐπέφερτος ας ποις 

᾿ 4 Κι βενι[ β7ὐμ μὰ ὁ κὼρς ἐξουϑενκυύρος. γυϊρατα Εἰ - δ τ, αὐ ροτίας Ῥααιοτιτῖι, αυσπι 1 ΟΥδςῖς οοὐϊοίθυς ἃ 

Ἀπ ολιρε το Ἐτγαίωμις, ΕἸ [νπιο Φρηϊεπήρ ων, κα ταφρθνητύς. ς ἴ0] δυνά τυπὶ Αὐδδίςα ἱπτεγργετατίοης ἱπιυςηὶ πιμττοχρς 

βοὴ (τὶς ααργοιϊδ Αὐτίουϊες ἀυτοίν σουτατα (σγπιοποηνίο- 
ΩΝ ἀτοιποητβηο, (τι ταπὶ ΨΌΪ αἴ ςοηίεβείεης τοῦια 

ἑλτ ηφηηρε αὶ. "ΠῚ ᾿ υἧς ἰοσιιπὶ νι ὃς Αἰμνδτοίϊις ς [νατίηὲ νεττίτ, ριαίςιπηι- 

ἰς μευ τολμανδνι Ἑινλίπνυς, 5 ξιπενρθν ἦς απ 1-ὀ τοῖς τῇ ΟΥ̓ΣΟΙΒ οὐ σγνιο σιν ὑμεῖς δὲ, διά μοβρ: ὑοιτὴ πνιν. 

εἰδπαιιίοης ἀἰϊχίπιυς Ἀοήνας 8. ΜΙΝ ρΔςοὶ αιοὰ δίώοτς- ἄναηιε" Φ᾽ «σνημβνάμιεν ποβπερ [0 ϑ., δίς. ΑἸηδτοιίωπη οἰίμπὶ 

ξο(ομοϊ ἴα, ἰτοπιςὲ νἱἀεἸΐςος Πΐος ἐπίσἰξιεὶ βοηλβος στ. 19 δρρᾶτεῖ ἃ φ
οτευρτο 4] 100 ἐς μιρ!]. ιΗς ἀςοςρταπι, 8. 

ἐφὶ αν Δροβοῖο. " 4 ,ἐϊνηρενε “νεἰ εὐηῤμηζετε ν ἤγκρναι ὃ Ὡππ Ἀυης ἰοοιτΩ ἰητογρισζάταγ, δεᾷ Ἰρβ ιο νοδὶ ηοβοεήρβι 

συγνρῖνε). οἰς “πάν εἰεφληΐοηι πιο) ἁποτ
ῦπι γογθογμηι : μων ἰοκ νι [4 ΦΟΝΉΡΑΤ ΔηΕ65 ποβηερ(ο: ηϑὸμ, 505 ἐ" ἡηδνιαν- 

Ῥαηρηοιηαϊαηιϑβαμάτοπας αἰοχυί, φυοὰ ἢς Οἷσοτο {ΠΡ
.ορ. βοην κίον αὐ νων. Ἰτάηυς ἤπεπὶ "υυΐις ψεγήσυ!!, ποπίρειν 

ἀὰ ἔπαμις, μας ἀμο ἱκατίηα τομιελίςτις αᾷ Ροιηροιαπι δὶς αννοόύσην δε ἱπιτίιι πη ργοχί πε, ποιπρς ἡμεῖς δὲ, ποη ἰσρ τ ζοη- 

᾿ χει δἰα ξ ἰδοπομθνά νῦ ἀυδἐιο,φμὴν [β επῦρα [υιπίπνα τα τε [μ-.,. ττὰ οὐλπιμι ἢ οἄτοζυπι ἑοἀϊουρή δὲ Οταζομιι αίξιρις. 

᾿ πϊαράννι τοϊβο ϑἀῤωνανλν!  ,ΝδῈ ἐμόν εὐνοἰ δεν εοηδηη. ᾿ τὰ βάετι. τα 

ἡ ῥξβονέφνε [1. ταν, ἡ ἢ γι ἃς Πανίδας υϊδοηιἀ ’. Φὼ [αύτοι ἐν ἑαυτεῖι ἑαυτοῦ μετρωδ: 

ψν ΡΙξχοίσιις νάςο ὦ ἑαυτῆς ΘΓΟ μεταξυώνύλων. ἢ 

ἕτοιμο: καυγήσαδνα. : 

. 
. 

ἤοὶ αἰ δυεῦδαπε αἰοηαντ ἃ 
ν 

ὲ " ἱ 1άδο πο  σομυσετενέ, 
(εἰ τοὼ οχ-  {εία ποὰ ὄυτη Αἰτς γεηαϊολίοδητ 

«ρθηνέροναίς, τον ΣΑΣ ἐκόθιοια ΤΣ τ “πο μορορεθερεοις .-δὲ 

͵ τα διςεκίαι ογαῖηι μέ τὸν δ νέομ νανῥν ῥηγσννου (αὶ Ππημῆδυς: νηῖς δ νερυΐαπο αὐηνενίνην τ τὸ μέτρον 

ΕΑ φανϑηλναενε σαι ορμξεννέμμεαι ἐι ρεείοτίδυ εἀϊείοί- τοι!» ἀδείίεης αὖ ἐὸ φτλάιι ἡπ 4ιο ἡρῇ {είς ςοΠ!οοάβδληι: πδν 4 μὐβέ 

πιεηίιηι εἴτ: φίο 

ἀἰϊθιλῆ, αὐξίς, ΨΕΙ φλίηυρ οοἴἶχαι ταηι μβξεα αμμὶ 
Διὰ ἐοὶ ὐῤρόνὰ υνεμηνιερδον αὐρίου ποδγουμιζλά εἰν 

αὐΐνυν νδεἰίσεῖ πα εσοιμείμίρημανας ΜῈ ἱπίξτυϊτς. 5 ἃ ὑ- Ν εἰς ἐμ τῷ 

ὌΝ οὐἀδιανίεμτιίλης οἴνοιάέε κεϊατμιυαι αὐπὶ βάν: ς΄ συαηϑι ἰωρεῖτ! Νέριη το αβαραι ἐοῦσ, υϑά ἀὐκεῖν - δειάιπεη νι πὸ δαεατυτ ἐσπσοπιὰ ἡυΐσυς δὲ ποη ἘΠΕ ἐπα 

ρο μεν,δεμεμδαθμοδδι δειράφεοίεας οχροιο γε ΜῈ ντοΐοτεμι ρυαιφραἰίατη ἐς (ς Ηἰβοαα μεν Ῥυύίηδε Ἧ ἀν τς ἀνοβοὶὶ, ηὐΜὴ Ρυλ την μοπε! πεάωπι 

εἢινιοίφηνεν διρδίχιι ἰᾳὶς ᾿ φωκίερα μυχρμῆει δὲ σνγ' μὸν μεν ἃς Τνε τίς ΠΟᾺ , μη. ἀ πααιπιθμν υὐΐο δεςερογά πὶ ΑΡ ᾽ 

"φάντες ἀρροιαυς αἰἴα ρεφἐπβοι αι δαξοοκι δτο, νΊρα, ἀσοραιβει!δ οἰριοἱ νεἰλας πηοτιτ τὸ ΡΤ ον δὴ ΧΩ : Ἢ ᾿ 

μον ϑροναι ἐμμανεῖς οραϊενάμοι ες φβυρμίίο λέξαι (ς Εἰδέριοπι εἴσιιφς βίνμαι ἰαδιαπτία μα ἀϊκοιόάείε ξοῤῥηὶν. δε ἡρίτς Ἀύης ἰοσαπιιδλείργειοῦ 

συνένω αρυιὰ τοῦ ποηφιφβὼ το ει. (οὠ αἱ ςἩογκίοηεαι δάϊογα αυάπι χυὸὰ ΚΑΊ ροτίιμφίεης. Ἰωᾶφιε γυώρανα ῥτὸ ὁ 

κι «"φμαπὶδαδενν ῬῬοίαπθ; ββαιθα μωτὶς ρίΑ πώ 8ηαἴἶερς νμυηᾳυς ἐβυφιν ἃ ἑαυ αῖν'εχίἢίιηο τλιίοπεπη ἰμαδοτε 4ιμ- 
παρ ολεὶ, τᾶ νι : ννωιμίειν νελίδεοτριαεσγυν νι αδίαίμεὴφο- {ππσυιμφημ μοὶ ἤρμίβοσηθο ἴπροίατι ἀϊ αἰπνιν Ηρ ρον 

ι τα μηγύην ὑὑ μραηρλαλοι μευ νρεγὸν δγμδιλναρε δἠδιίροτα ἐρᾷ μῷ νἱτο γον φῦ Εὶ μαροθθοοι ὧν νι ὶ ἀΐ' 

. ἐσιοτρεσελδευς γυλταπεηδμμἐΝν δ ὐυ ἐκρυηχαημητ,, ἸΝριη οἱ υπετίτὶ ἰπ Υἷμαν Ρεο πγρτιεὶ νἱπα δὲ ἢ ΟΑ ἰοὺ, ὀίοας, ἢ 

εἰμ ἰβείῃ Ἰορίκθμιά αὐπὸ δρλαν πῆι γυγμδνενπεοὺ ἐγεού 47 πβγθι ἠκπίηνν δε ἐτήμ ρταδητον εἰ γέρα (4. Ναὶ 

ἰδῤγῶ ψιλὴ δ γ8 ἑωυτειὰ νὠνμωνμνεφείρντοι,οὐ συνινύφιννο δ πιηἰπιὰὸ οτίο Νὴ αἴξ εἰ αβ λαν τι αυο ξηιβοιθι ον ποι 

ἃ φραδιίαν εοάϊδίε Οὐαὶ, αυζςὨ μιοιὸ ἰῃ ἐο γευίψίο βυ εἐείαιη ὕμλην ῥτοάεγει φυδά εἰν, αἰούρευτα ραηνεῖ, ς | 
ομἰδμπι πτελϑες ̓λϑοε (ὸ ξοσῆμηκευς. Ὀμείμε φί! Δ. ροίϊεπι αἰ βξττῳ ἐϊη Αἰζλια ἀὲ [ερει[υλίασεαι, [ϑἐ1η εὸ 

ιαυμὰ φαῖε, νινύριν δὴ ἀρ ϑόμαι (τατοιτίαπν ἰυρρίεις, ημιοσας φιδά ἡνάισι {1 ἀς (εἰρίω νοπάϊοαντηξ, Οκιορὶῃ 

᾿ βιορνῖο πος ὅγγιν ὅς Ατρρ ἐπι πιοσηδταπι Ἰεροῖμαν, εο οοῆ- ἡμο έρων [ηυὰπε βμ νἑάλεμμἾνι ςαρ!ίοαι ον ἐϑαν δι ΑἹ ἐν [ωνβν 1.4. ἃς ΠΠἰφ ἰοοῖν τ Λίον ρ»ο.͵. τοπῇ ηυοά (σαιλήδις, Αταδε ἀμοαις φνγιφόοντει ΠΡ. 

δὰ καθ μυτμν ἐμ νώνιμν γινήφά ο ἀνέρα. αἤναηι. μ Δηδιῖ8. Οὐνεηνν ΜῊ γεῖοι φμδεμτῦ μάθε ΑΜ ἰνοτυσι [0], 

ἢ νϑτὸ ἀδπίιπθηπι Ἰοξβαιμε ἀδοκοῖ, ἐν σννιοῦφ, ἰά εἰ νι ἔρήιιπι φίδι μη οι δι ἰμϑ ἐδίδοτο, μεθ ρεδι δὲ οεἰμὲ ἰδ. 

δον δρίνων! Ἀμρυίδωμ Ομδολ ἀκ θιρ ἰατίδ ν 1} ααδνν μμσμεία, μοιϑᾷ διικειμδλοα γυΐ με οἱ Μομις. 

ΣΝ νυν ον δε δὴ δὲ αὐδυφμφδ κα ἥ 

Ρἰκαδαιη μὰ νννώμαν δεὰ ἰᾷ εἰξ δ 

Ὀιδ νρί Αμην 

ΟΥ̓ νυ 

ι ΥἿὟ . Ἀ 

Εἰς τὰ ὑμξρέκεινα ὑμῶν δαγγελί- 

σαῦϑα!" οὐχ. ἐν ἀρλοτρίῳ κανῦνι γοις τὰ 

εἰϊει ρῃ αἀπιει ες: αἀυετίατίοτυ πη νἀ εἰ τος τείρεδα,, αὶ 
ἀτοῖ εχ νενήθυε τς δέ τό φασδν. οὗ 

αἰίοφα! {πηρ! ίτεν βοπ οἤσηι ἱπιποάϊςα αυρνεῖ 

πιοεϊϊὸ ἕδγοδατ Ὅδο δεσερτα, νεῖ εἰς ἀὐδετίατι) ἐδ νἱκεὸν 

μὴ δ᾽ ὐπιςοῖ τουτουί νου αἰ ϊσπύτο, ἰά οἵδ ΑἸ ἰς ἀττγι- 

φουά Τογοπτῦση,  ἢτμε τοῦθ ἢ μέν αὐ νὴ ἘΠ ἰφεοπι. δου" 

᾿ κᾺ πε ῤόλαι ἐν θέαμα ἴῃ Οτατίς οτὰ ποίεε ἐοἀϊείδις ᾽΄ ἐπε" 

οπιαΐδιις δὲ τηδηυΐοτιμι δι εχευῆς Ἰειοάσπν, νυ ὕεια δ’ »κ “Μιή 

νείδι ἐχρ νοατῖο εἰὰς «δά μέηρον χαινῆνος ὑ οΝ : πεῖς 

μὐηριαῶ μερὶ ϑιέντος μέτρου οἷδ εἶς πιςηυγα! δάιπόηία πιοάί, 

ἐφίε ἃ( νἱδε!ίοει κρνὸν )όμβηροιννν ἡμῖν καὶ Θυὲε 

μὐτμν φνα( εἰ αι τῖπι τὸ 7) Τυμνποδμ ὝΝΝ μὰ 

Ἐαέται Οἰαέλ (οποία ἰδασύξυε, νἱἀφτατ Ἔκ πνείἴε ρ 

θιῤειφιυνὰ πη [ὑγά μάνμῖν! ἐβ νου ον γονιῤήψεπά!, δις. φυλῇ ἀΒπΝ 

(πήρευτη Πε τ ἐφικέδνῳ, ιιοά ντταπηνε ἀυγυπηθ. γεν 
ΣΝ Ατάβδουϊεφενιην νεῖ ὃν, αὐοῦν οάμτῃ αυὲ 4υά 40 

αὐτο ηΠσησίη νόδὲα βαττίτις εἴτ Πεῖνο, ποσὺς μέημεν πεᾶμδ. 
ΕΣ ἀγει αν αθ τρώνρενδ 4 ον. 

ἱ ψφωΆηΠ}. ἐ . Ἀερεῖσ νοῦ νεῖ- 

ἀν έρΗμ ἰδίην διηπἰ δα ἡ ιεβήντ εῇ, ϑδίμην , Ῥειυν πλοερτεν, ἣν οἰ ότι : 

ρξιβε ἐμτερργοῖογίν. 566 ἰπ ὁ πη ρου αἴ. φεἰδα, Νευϑέ βῥοδ'ηυ4 Βοε τοὶ εἴδεῖ ἐν αὐ 

Πρ εὐο Πποντρτείδι ἰοῆπονμιδὰ ἐπι θυ λλθνῶς 
; 

ἱ Περι αἴ τοῦ ἐφ 5 ' ' 

μὰ ομλμον ἀαπιν ἐρλον ἐμ μῷ ΠΝ Δυτίυΐ τισι ἐδ “1 ἐηῖνα Ρν 

αὐἰυνἀδιυν Μααν εὐ δρ» ετεὶ δεν, δὲ ἐοπυππον 
: ἰδὲ Ὧν τό αι, φ ἐγ 

τοϑ΄ἐρσκνονγονι,ευμι γτὸ ἰητοιργοῖσ, 

ταοηίυτα δά τεἀάαητδιηνίαις, Ἰ 
“] [14 ε{8΄ νι ἴῃ 115 γορέρμέδε αὐ 

νἴτγα νὸς (μηγευληρε! ἐχοπι! ΠΟη 
νε [ἢ αἰτοτί αι ηθυτα τησηίωζα 

ὴ . Ἰής βγαρδγδιις Εἰοχβειπατ. 

ι4 Επίαν ἐμ 4 ημ4 υἱννα 
νοι [οιεμαηρεί χανε: "ἢ 

ἡ» αἰδι θὰ γερμὶ δ,» ""4μ4 

ρ'αρήταδα [μηὶ χίονί αν». 

{Ἐχιεράννης πο: ἤγο υἱϊνα φυῆην ἀδιεαε, 
υἱΣ νεἱ Ῥαυλιη Ἰοτὶς ςυνίοτίους πιπὶ 

15 ἐππνβεηβην, μὴ γΞ- ἀυά 
-ς δεεωηάμο) νηοάτνν ποῦ ὀ ἅλιη Οπήϊυην νισάϊξόχῆυςε ΟΝ τ πιπὶ οὐλὴν εἰϊχαπάὰο, 

᾿4 δοι [δέναπετι, ἐλπίδα δὲ ἔχοντος. 14 
4.7 μγείξεηδε. αὐξανοιᾶνκι. Δ λτά ροτρο- 

ἡπδψε ετείζοπεος ἰη (είς, δὲ Ῥαύΐυπι μα νει! ἰατ Δι ξείο- 
ἠὸ δια, Ῥορίτυς δυΐϑην μνλελανϑίώαι ΡΓῸ μεγακμωϑή- 

41» “ενίδο!α βοϑὶνπυβνα περμᾳ}4., ἡμτὰ τὸν καινόν 
δὰ δι ἈΠΕΠΥΙ μὴν τεζν οι ον αην. Ατὴῦ} 

ἁρηδιὰεπι πἰς ἀξοίαται βάτημε ἐν θ Δ ἀϊκοτὶς Αρο- 
(οί ἐντὶ κανονόμδῆγνί ξοηρὀφιαν νὰ δ ὧν μλνηρύφ μιν, 

γέν.. δείηάε κενὸν ποσί Ὅξο βοὴ ὕχηίβεαῖ τορυΐατη .1ὲ4 

{υξιὶ ογλῆν, (βά Ἰοςοσιπι το ἴΩ ΘΌ δ} ρτήπας ῥγοου. 39 18Πἀ ἐρίθπι ἐραυϊπὶ ψυσᾶ αὐ ἐεξυΐληι δάπιςπίιπι ἐἢ: 408» 
ἃ Ὀευϑεονγατυῖν οὐδοιη ἀπτεῖ ροιίξοῖος ἀϊυ ξ εἶτ᾽ ἐχοο- 

ξαίοίας κἀϊεε!δι ὃς ἱπιον Αροδοίοα οἄτοτοι Ῥαυΐυνανς, Ἰεπάηπι, Ἰίάᾷυς [ἐφ πῖὲ “ἰ ἐ ϑ νῶι ἐνλότριον ἐφ» 
νἔνα τπεηίε δι αἰεφεὶ ἀμ τ θυΐλγη , 4 εἰξ οὐ φυλπνορθοὶοι" 
ἀκμὴ Ὠεὺε ἤστην νοοαξίει, 50 αρυΐ Ἠεθερος ἐούοπη τς 

κν, ἩΓ φονφυάηυὶς ἀϊιετία τέ ΠΑΝ 6, ματολέεδς ἀϊείτυ μὰ 

ἔχον Ἰνόννι ῥα ποὺς [βαυάτωιδε οὐδ ἴοΣ ρτν 

ἰγϑὴ νἡμὗνΚὶ ἰαοϊῃ[ἡμϑεί,.}}. ινέτνηὐυδά Αἰπίδας αὐ τσε ἡϊοιί γε πέυτ. δὶς 

πὐτειθο τ μέρει "Ν ΜῈ Ν μοδνἀϊκιυε φῆνμη Δ ΩΣ 
κὰν)" ἐφυμπν δὲ Ἀαφυλειαϊερῇ πιάρ!ν γπθείβῃ, 

. Ψ ἐταν αηῖθα ἐἈνγ μαννα» 508. δην,ἀυλὴν Ε]}1- 

γμῆπ χα Ὑαδν ἐπεετρην ἡ εχίς, ὁοηθόνες Βυδημ εἶ 
1δνὲ, ἱτευδίεινὸ νι πε ΜΠ βέγει. θην εἶ εἰρη 
ἰπδὲ. ΦινΝ "ὦ ἀϑαννρίῳ κρνόν!. 

“ν, Ἑννα', Ρεν αὔδνμον 

εὐήὰ «ποὶ εἰδολη μι, δ ἐρίΣ Ρειδιν μεν δ ἐχροαὶν. 

ἀρὰν εὐνολ μα Αἰ με πέτμη αὐ νὰ Ἦν ἢ ἢ 
Ὶ ΔΥλῖΔΝ, δὲ ὃ Ἷ Ἡχε 

ἰἰοπο οὐ Νιυοδάνπ, υδτιπν, φυδί γοεδὲ, ὄνμε 
τπκλρηοπε,λιδύπιισιτι ἐν ἀνλυνρδν τὰ ἐμ : 

ν 4 

ΠΡ 



Οαρ ΧΙ. 
λει6.9.λ4 
εἰς οε.... 

4 Ἄσιο}}} ϑω. 
ἀυοὰ ἂᾳ (ς ἀϊ 
χῃῖᾶὶ . δυονύϊ. 

ηυς (οείη. 
(δος 84 6]. 
δυὰϊσιάα γΡις" 

γμίοι υἱάελι, 

ὁ δὲ χανοώνϑμος ,ὦ Κυρίῳ ψαυχά- 
᾽ 

Ἵ ψῳ͵ φε 4 εἰ 

Οὐ δ ὁ ἑαυτὸν σιωυιφῶν, ὁκῶνός ὅδε, 

δέκιμος,ἀλλ᾽ ἐν ὁ Κύριος σιωΐςησιν. 

------ .- 

17 1. [λουυίπο, ει Κνείῳ. 1 εδιῦ το τοῖαπὶ εἰοτίαπι γεπ- 

ἀἰςεῖ ἰὴ (οἰ άυπν, ς ἐπ (δίς ρετγθιατ: ἀείηάς δὰ θεῖ φρο 

τίλπι ποι δὶ (μὰ ςοιηπιοάα τοΐςγας φασι! ταις ἀΐεο 
ἀζζερι.. ᾿ ἜΝ 

αν ολρύτ χι 

ι Κ ναι, φεκον χόσανιπι ἐλιἀςἀυδυπι ὑσὶ τῆς ὄχρε. 

«υδἷς οἵδε Ὀειποβῆεαίς ΠΠἀ «ῃεὶ τορκύον ἀηποταγαηῖ γον 
τοῖςϑ, ὠφρρςυμΐω λυτεπιὶ ἰά οἷ ἀςρ᾽εὐταπιαυῖ ἀεὶ τί τὶ 

οτίας, γούας ἰλμάσπν ἰμάγιιην ργαἀιολτοηςπὶ : δὰ 4υλς ἀς- 

ξεπάετς ςοβ τιν που υὸά [εἰρίαπι ἀυστετος αρμῆςα- 
το, (εὰ ᾳυδδ ρίειδοαροίϊοϊος νἱάφεςϊ αὐτοῦ απ ἕω Ἐς. 
εἰοεβαπι οοτεαπιρεζο: να οὐημίηο οροιίετεῖ ΠΠδτη τρεῖς εἰ, 
Ἴμυλ πιλπετεῖ ἀρυά σοι κιϊαἠεοτ!} βάμλὶ λυξεοτίτλε..ς 
, 45 ΠΣ βανάίνεν ἀεβψιαημβάπν πηεαην, αεἰχοϑυὲ μον μικρᾷ 

Ἢ πῆς ἀφρρσιωύν,, δὶς ἰοξο, εχ Ὑαιρτς ἰητεγρνεῖ!α ὃς ἀυοίυῦν 

εἰμὴ οἰ μας πιαίηι ὰ ἐρηλ! δὶ πος σε δὰ δι οσνηίυπη ᾿ φούμμνμο 
ω 

τοάίειηῃ αὐδεοτίτατε. Ὡυδπαιληι ἴῃ ἐο ἀεςεριὼε εἴ Κο- 

,. 4 Οπεοτὰτῃ φυὶ ρἠοτίατα ον ἴῃ 17 
Ἰδοπιίο βου! εῖωζ. 

8). "Νόπ᾽ εοῖπι αυἱ (τἰρίυπι σΟηγ- τς 
ταςπαὶ,Ἰ8 ργοραηάυ5 οἴ" ἰεβ ἐς, 
ἡυςπὶ Πογοίπι ςοπιπιςη ας, 

1ο Μδιιβιορ, τφονοτίυ 17. 

ΡΑΥΟΙ ν ι 
ἐ» ματι ανάδης 

ἀμ ΠγΎ Ἧς Κιφάλᾳιον ια. ακρ. χα. (Α». ἀν 

ηὐυκκοεε,αυὰπι 3 ᾿ . τ τῇ ᾿ . 7} ς ᾿ 

μα εὐνεδοδς ᾷ ἴφελον αὐεϊίχεδέ μου μικρῶν Ἧι τ᾽ Τίπαηι " (οἐβειτετῖ τὴς ᾿ Υ͂ ̓  ἊΝ ἐρασβος 

οἰμεναίων (ίος τὴς ἀφοοσιωης" ἀλλιὶ καὶ αὐέχετ!. 7. ἜΡΑΝ Τα ἐδ ΡῈ τΡΩΣ εἸριομααεας μὲ βγη: 
νη φηὰ ί ᾿ [: Ἰνωφαιϊπιὸ ςτίλιι (υξετῖς τὰς. (αἴ. 
6 εη.". ϑι βύυ. ι ᾿ ὶ 

ε Λφοοίῖς (ς ὡς ν β . ς ἀν ἀτοος 

ἀ0 να δ . ον πον [χ ἸΑβεᾶο εαἰπινος Ὁ εἰ ἀγάοτα. [,} «4επνείον ἐπόπε νὸν Ὀ 

ήτο ἰσεϊμε! Ζηλαΐ γϑύμῷς ̓  Ὁ ζήλῳ ΡΜ ΩΝ ̓ἰκβρῖδυὶ ςπἰπὶ νοϑ,᾿ φηο; ψηὶ νἱ--ἰ |“πιναθέονε, ἀε μά νον 

Ἰρταῖναι βε, μεέευ χὸ μας ἐν) αὐδοὶ( παρδένον αγοίω}} 1.0, ψε γὶτρίπειν φυγαὶ [και [τὰ τς τ αι, ΜῈ 
ἕμοης, τὰ μα. φρῆρανφῆσαι! τῇ Χρις Ἰιγείηρε Ομτῆο: ; 

ΠῚ : . Ἱ, : 

τερὸ πεν ἂ 6 -« "δὲ ,΄ « 4«" Ἔ γ! ᾽ ςεἐ πλεῖο ἡξαιο ποάο,ις- 1 Τίμβεο ανμην ἰδ 

βοὴ με σφε νι τὸ ἠβερορ μὴ δα νι ὁ Ό δι ΕΟΘΕ Ἰὼ μ{πγρεης εἰς Ευᾶ (ςἀυχίς ςαἱ- βέρμη! , Ὑιηδ μὴ 
ἀν φίνυμα ὠξηπασησεν ἐν τῇ ποιγουργίᾳ αὐτθ, οὐ- Ἰηἀϊτατξ μα, ἰτὰ  ςοτγυρα ςσρὶ- “ΜΠ δ ἀμικτ ἡνμερὶ 

μὲ κρνλς α ον φϑιρῇ τὰ νοήματα ἐμ ὑπὸ τὴς ἀπ Ἰτατίοπεβ γειγα ἀερομεγεπεὰ ὑπ᾿ ἢ νι ἀφι ἃ βηνρίνεδϊκιιήνα 

βρε ΤΩ “διότητος τῆς οἰς τὸν Χριφόν. .. δ [οἰτατεί αια εἴτ τὰ Ολεο. εβικμσρηβο. 
δυὸ ἀξ. 

ῖ ᾿ 

σίρμενἶφνγι ἐκ Κρότωνος δεαυΐτας ςΩἸΩῚ δενϑνρ)Ρν δὴ τού γάμον, εἷ- 

χρτὸ πλίων ἐς Κυρνίω Ἐτλίπηνς,««ἀνμηκί. Ἐτ ἔλτεοτ τυῆς πη2- 

χισιὰ ρτορτὶὰ ἀϊεὶ ἰροπίλαυ τοις ἐμοί, υυηι ἀο. 

πνιτα ἀυδλ ςἢ κα ποτα δὴ ὙοΓ ἢ τὸ 
Ῥιετδτίοηριν ταῖς ἢπ. 1άςο πιλίιτ' μδρία νά γοςε νι], χυλ 
δι Ὀοπεοήτίο ἃ Ὀροηίτίο ἱπεο Πἤζατος, ἰεαυθζατ ἰμο 

«τοχήροις ουρτίίς. Ιτληυ 6 ἐν) αῥώδρ), τεόδξιος “ΟΠ ἰ Δα ίτυς εἰμ 
ψαραφῦσα ἀν πὶ ουπν ὀρμοσάμψω,, δὲ (Ἀτιξει Δοιδςῃ ἴῃ ερε-. 

“χοροῇ ροπίτας,, ουἰας ἤηης ῥτοσζίυς ἐχεινρίναν οκις, 
[Ωμον} ββέκαν, παρμρῖνω, 

νεῖ νὲ νος ςοη!ιξαιη, δυδανάϊεις εαἰπι ὥτν, γε υρηὶ το. 
τόνδε ὑμᾶς τερεϊοπάυαι εἰ ὐπὸ τοῦ κοινού, αἴ}, Εκίνδεν, 
δὰ νοτθυπιη αοη ἐχρ] ολῖλ,αῖ ςετιὰ ποῦ ΦΡΝΣ (ρἴεα» 

τία, Εταΐπυ, Κι εκέρεδεγοιε, ἀυοὰ τη ὲ πο ρίλοοτ, δεν 
αἰλὶς εηἰαν Ῥαυΐως ἰη εσληϊατίσης, δὲ ἄηεῦν ἔμ ςοπΠ} ἢ} εἴ. 
ρας τ Ἄοαιρε νὰ φυυτη (οτγιηιδίος ρκατϊςατίο;ς Βυλη- 
Τὴ ρυν βοαῖς, φιλῇ νἱηξίοοιι ρυτάγη δὲ ὑγξοξτάπι ες 
εὐδλο τἀπάεπι αοτει. φ«{Μι)νινχίρειν βωγάν, σα}. 

ϑένον ἀγνίυἱ, ψαἴψατα δὲ Ετλΐπνως δὰ νεγθιμτι, Ρ' ἐγχύσοην κα. 

τὰς ἰρξατρτῷθ᾽ ἰδ τῆς ἀρργσιωης ξοηίῆχὶς οὔ μμκρόν αιναυς Πνγ,. Ἐφο πραϊαὶ ἀγίωὐ ρυγαπὶ ἰητοτρεςτατὶ : μὸα ονίαι 
«οἰστοαῦ ροῦίυς εὐπὶ νεῖθῸ αὐν 
[Ἀιβιυενοιίε, πνοάίενην μά ἑηβνίφία τοεκ. Ἐταίσνας νκατὰς [α- 
τοιρτοιδτισπεπι, γε γοςτε ππιλαν ἰθην ἀηρίεχυς,, παλιν 
(υθαυἀϊεὶ ρατεϊσιπαρὴ ἴγυμι, αυλῖη εἰ ἰρίη οὐίλαν ἐπι ἐιίς, 
ΠῚ ταπηση ᾽ῃ ἐὸ πο αὐσητίου φυδὲ «νείχεδιε νεγοξ μενα - 
“":. τὸ ἀπ τὺ ἂν 

ἦα ῇεζιο, ξιυνώ. Ἰὰ εἴς, γι τεβεὲ ἐαρ ΐοαι φικειις 5ολο: 
λοι οὐριχριϑς φιλδιἀγάςσητῖςς ἀπιοιντ οτίλπι Οαἷ...17. φυοά 
ἴῃ ξεπιοης Οαίμιοο ἀϊοίπιας, βνε αἠνδιοννέ, Ν᾿ αἱρ ἀτλνυι 

πημον, Ἑταίτηυς,, Ζεἰοιγρως βον, [μοηυίτας δυτο πη νὰ βγοῦν 
ἰεὰ φαΐ ταπιεη πὸῃ. πύγτὴ ἀοπιίπο ἔμο Οοτί πιο» φιλ 
ψγρίθεμι φιαδίατ, δε τλστὰοι ἀΌ οα ΔϑεΪς, να ῥγοζοπιαι ἰὰ 
κοιίμψ εἰς δυμπμαίς, πράσην ἰη τμτρὶ ἀπιοσε ἐσ οιπρίο ἤμαι 
υὐτη καὶ (ξ διπασί πριγραζλξυχννι ἃ φοητελτο ουρίαϊ ἡυληη 

νἰατίιηοε {Π πη ἐπι δπιατ,εχέρὶο ἔμ μέοι εἰϊίοςτεινι δθοίον 
Νυπιας ον. ὅρ βάλ Ἰ᾿οπὶ 3} Ἰραρῷ γεῖὸ ἃ ςοηρτατὶ ἅ.} 

ἰός εκ ἔοϊαε ρεσρτιὲ Δανανὶ δὲ οοἱ! ἀήξηυν εἰς, γαμανρφν, ἤὰι 
ορτίπιο εἰςς ἠεήμε πες ναλκαρο ἀδέφιιηι ἕξετε ραιιης; 
γεσαίειιο {1} ἀφίνίπιιν δὰ αἰϊμανερανι οί γάζαν, Ττϑαυε Ὠοἱ σ- 
ἀξιαεὶο εὲς νορδῖυς ραΠιμὲν θα ἴσους} ὶ δε οοἹ᾽ ἐδῶφῖι 

αμδϑί, ἰᾳᾷ:.".17. ΦΑμεμ  μμνήμω, Ἀπίῃοηάι 
λιοὲ ἤμην ἴμς ἀχκιβώμιμας ἡμπι ἐρῃὶῃ εὐ ἧδε 
δεινοῖο θῖν δο Ἵρν ["δλαφ,} ἡύθῳῃ εἰοηνὶ ἐᾷ φβϑοὶ ες 
μιλείοπὴ δε οοσ ποίᾳ δρρ ἰδαιίδῇ ᾿βῶμι Νμτρᾶι πιο 
ἐφείφ ρα τμην ἰδ (ρτῇ ἐἰνρεία, ἐρυευαῖς, 
ΝΟ τα μΉ Ὁ δα η ΟΟηιι 
τὐῖαίεν Ἰεί, ..1}. Βυίι ἀμ δὶ 

Βιούρ εὐηοἰ κηεει,ἐεἰοάα "ἴλαι ΣΥΣιον 
ΜΈΝ δὰ ἱψίωιη ΝΕ νν " πῖϑα 

α δου ϊο μεραξυπει;, ἰρίο᾽ ςοπένίο 
ταφάς ᾿ εξ υὐηῖα, ἀεβοιε, παρῆν 

ποῖ μ0 καὶ ἠυοῆμο ν ἐνρν νὰ 9- 
ἴ᾿ πομοήιαλα, τὸ φυϑάδηι, ϑ 

Ἰοηνεπε, ει δαθῖε, μωσήμι Ἄλνε, τῇ ἀνδοδίνο εἰν Θυγε- 

ὴ 

δυο Πποφηὶ ἀνα ἰδεεὶ αμοῦ Βςοίειϊα δὲ Ομ ὶ ργο. 40 
ἰάς 

᾿ 4 
ἢ να ιεὶ 

υδν, νε Ρίω. δἰνανιοιίσε οἰτδην ἤθῶς Ἰοέυαι, γε ἰάοατι βεδίδιμν οθίειυον 

εὐραν τυλσμμομ μαμμὶν 

χρῶ οτος επῖπὶ, Μ΄ ϑηΑπν 2 κοίλῃ, τὰ γχοσὶ τειδυστασ, δἷς γοτὸ (ἰπηπιὰ φυσάξ Ἰδιορη- 
τὰς Πφιαίβεοτις, ἘΠῚ αυτοαν μος ἀςςίρεξ πάντη ροτ ἰρεριοπι 
Δρρο που ἱβ,ἤδλ αι ἐχροίμ νι. ]1.υς.}..4.. 
4{Νενρ6} Ομνδίο, τῳ Χριοᾧ Οὖγ λἀδιφετήπνις ρλττίον- 

Ἰλαν οχοσετίζατα , ἀϊδεσμν εἰς ἀ ΔΟΡῚ: μαδιιΐο ἀπεέ. Αἰνάϊι 
1: ἀυέςπι πιδηϊεβὰ Ῥλυΐυς 44 ἰοραίεην τγρυπὶ ροιτιῆος Μ8: 

αἰηνὶ, 4υΐ φυ ]Απὶ πὴ ΥἹ ίηεπι, ἄμοοτς γχόγοπὶ γοιοταῖ, 
᾿[μοιητονα. λα: : ᾿ ᾿ 

5. Οὐντηρία πνηβεε υὐδῆνα ἴ ἀεξοπένεθο ἢ ἐϑαμὲ τὰνόμαν 
ὑμδν.Ὀς νἱεσιηίσιις ἀπ Ποτοαε,τπετϊτὸ νἱατραυς (ονυρεο. 
ηἷς ἐπθλ δε πιῇ δι Ἐχαυάίς δὲ Πυνρ]ἰς ςατῆς, (ζοπυκεηίυηϊ ς- 
πίην 12 Πωρταιὶν ευᾷ ψεξὸ ρατα δὲ ἰδτοξτα νηβιαί, 
φεῤ ᾿ἰς ντἸίυης Μοητὶ οἰειισάκδαις πὸ νυόμᾳ τα( ἀεί... 

τίσιν εαίπν οι τυ) ἐμ ἱπιερτοτατί σιαὶπι αι δώ" 
ἤν. Νοϊδηάυς ἀμίτην δῇ [ες Ἰοῦὺς Δάν οτῆις φος ουΐδης Π- 

Σ᾽ ἦσα 1} ὃς ἱποθτιρια (οράτιπν ἰξεγασυπὶ απιρ οι: ρα 
μυρλαηω ἔαςυηάϊε οἷν ας ρήξηοοτίε ἰογάος, : 
«{ Πιζομιη!}} “Ὁ ἐὰ βηνρ εηισιενδὺ τὰ εἰ αλόνννι, Αὐδ. 

ἀϊ νειδυΐπν Θεζενσενν γι ψἠπατοπν ἀπ μίτατεπνφια πυΐ- 
4: εἰϊίο Ομβεοίςειησμδ: δοπρα αιαί υἱάσκίμ Δρο» 
ἀοῖυο πιοῖυανα 6 Πηγρὶἰςίεαι ηεοτες ἐόσαπι ξοισιραῖ. 
φἰς ταπῖεα ἀγυὰ να ἔυοι Αἴπολε ἀ Ἡφέϊοις ἀἰίεγοιε, 

᾿ν τ πηρμμᾳ αὐ εἴν, ἢο0 φυὸά ἡἸε αυϊαίϊει, 
φυδά ἐπ ίλθυν οὔδει ἀμ], γε είν γεδὲ δυο: 

«πἀαοϊαλιιδτοῦν δεσεῖ ,Ἱ οὐδ δεν, γα (Δεἰα ἀβράτεαῖ οὐσὶ 
οι ἴα ἀγνόνητοι ΡΕῸ ὀπλύπητοι. [ εὔίατη ἰπρῖς Αὐυβυδίδυν 

αἱτε δὲ ἐπὶ ΟἸαροπιρηζορο σούς γιρδαυς ἰεξίτυν, ποπὶ 
Ῥε ναὶ τῆν ὠμόπιτι καὶ τῆι ἀπλίωτος, ὁ μηρμοφ' βιηρίνια- 

40 μεν 4ιατὶ ἐςείευτάια ἔδηυυευν εἴξδ εἰἶφαν Δελθε ἸΏ ΒΕΓΡΙΟΙ. 
Ἰοὰ δινεὲπι φίλ ἰη 1, λυδα νεγίϊοπο τ ίρόωοα οιταίι 
1Π0 ρρίφευμι φίς, γε ρεείριεινψαει, ὀφεφί, ἔνι τερὺ 
ΚΜ υν. 4 ὡἔμ οὐδε γι ἐν τὲ Ἀφ’ 
δέν. 1ά φἴξ, ιν ἐν ἐοουείλι αυὶ ἰη ΟἾΝΠἢΨ, πἰπρτ: 

ΡΩΝ 

ἐνρθιὉὦ 

Ἰιαπειηίο 

᾿10ΠῚ βοΓΠΊΔΠι 

ΑὉ ςΟἈΙΝΤΗ ἢ 
ΕἸ μδὺ ὃ ὁ ἐρχόνδρος ἄλλον ἑμσουν) ! 

νηρίΐοσθι ὃν οὐχ ὀκηρύξαρϑμ ,κ Πνεῦμα 

ἧπρυν λαμξαύετε ὃ κὸ λρδεν, ἡ αὐ αγ- 

γέλιον ἔτεξον δ οὐκ ἐσδίξαϑε, καλαῖς 

Λομξομαι οὃ μηδὲν ἐφερηκέναι δ: 

τ λίαν δριοφύλων. 

τῇ γνώσει" ἀλλ᾽ ὧν παντὶ φανερφϑέντες 
ἢ“ ,᾿.»..ε.» 

ὦ πᾶσιν ρίς υ μας. 

.Η ἁμαρήων ἐποίησα, ἐμαυτὸν τα- 7 
πιῶν ἵνα ὑμοόςς ὑψωδᾷχτε; δγι δωρεαὶ 
πὶ τ Θιοῦ δαγγέλιον δ ηγ)ελιστί- 

μίωυμινῃ : 
ἄλλας ὠκκλυησίας ἐσύλησοι,, λαθὼν ς 

ἀ, ἃ πιδόυυπι Γαδειπν ασοτε ν᾿ αίεπης. Μ]ἹΈο νετὸ ἱπαυῖΐς Αροίοϊαν, αμὶ ἡ πιὶ δὶ γο πες οδίίςετε νπἰΠ φυδά ἀμί υΐε 

εἶτπ ς Ἔτεσυ  εἰσν δ λίνα πισὶς ντϑυτο αὐζίσιςν ρΑτεπι εεἰϑαι εὐπὶ νει Ἰπορία» διυπὰς νἰδιουπιρεῖςιε πιᾶϊυλε 

εὐάτοΐ ν ουὶς ευληρο!χλδδην 

δ᾽ ἐγ ἃς οἰ ρίατ 5. 4016 Π} ΠΌΠ ἀς- 
«ερετ ϑοαυῦ ἘΔ οἴο]! ΠῚ ΠΝ 
αυσά πῦ τεςερετατιο τὲ εὐηηι 
ΠΟΥ ΘΓΔΌΟΓΙΙΙ5. ον 

Ρμισ σηΐιπ τὴς πὲ μιο τη[ογίο-- 
; τε πε ἬΤΗΣ Αρο(το! δ. 

ΡΟΝ οι ρα λα, 6} γΟυὸς ἢ τυ άϊς [ζνν [ςτνοπς 
ΕἾ δὲ χᾷὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἄλλ᾽ οὐ ΤΑ δέ Πα "ἢ (ο ἜΡΒΕΝ 

(ει (δὰ οἰηηίηο ᾿ονηϊερῇ 
(υππος ἢ οἱπηΐ δος ἀρυά νος., 

ἍΝ ρεςςδυΐ, 'αυυη ᾿ρίε της 
(υδιανττόγοπγ νὰ νὸς διζο ογε 
"οἰ ὃ αυδὰ στατυϊτὸ Ευσηρε- 

1 Ἐπί πηιοτοῦ ἢ νοπϊεηξ αὐ [4} Μαοβ ϑιηνὶ νεπὶ, ὁ. 
Ρἰδην δυσὶ οἴω ρα ἰςεῖ φυξ [ὑμην Οἰννξένιην βναάνεαι, 
ἠδ ριχάϊςλιήιηυπ, αὐ δρί τι} |1κν ΦΡοΡ ΤΑΒΠΑΜΙΝΗΝ, 

μὲ αἰἕωνν δρίγέιωνν ἀεεὶ: 

ρέῃ ἥμεπι βρη φῳβθρ θΜ. 
“μὲ Εν ἄρχειν ἡμοά βοὴ 

οι 

Ὦ (αὶ 

΄ 

--...--..ς.ς.-ς...----...-π..πτᾺ0Γ.βκογρέέσέ
σσοστστο ττττττττ’τ.’ι τ τττὐ----------ς---...λ΄-... 

4. δινεηνρῆν 4ηιατν αἰνοπν Πεζμην βναάϊοει, δὲς. ὁ ἐγχόιβους. 

τὰ υἱάεϊιςεῖ νὰ ἀυτίσιλης ὃ Δροὶρίατον ἀοριφος, ὅζ τὰ Ῥαυλαᾷ 

ἰσαρὶὰσ οχιςπάας μαης σορτοβουίοπεπι, ρονορς δι] αὐοίτ' 
τ ἤαμε Ῥίςιιδοαροθοίος, ἐς νεῖ ἀείηςορς 412) ρεῖοι δι (ὰ- 

γε ισι γος Οοζγιοτδίος ρειτυχθατυ γι υἱρ,.5ὲ Ἡ 4μὴ νεπῖβ: 

ἀἰνψυςαι οχ ων ἩΡΡβ, «λυΐαν τοροηῖ. ὀ φ4{ ,ΤἸνην 
εν, νον ̓κφιώ, 1ἀ εἰξ, 5ὶ αἴτοτ' ιμἰρίαπν ἄς οι ( ἤως 

ἡ μΡ ρα νυ ΐρλια κξμριαιες εὐτι αύεηι γοδίς ἀπηυῃς 

εἶδυὶ ρείιπας : δὲ αἰ] Τυὰ Δ᾽ ἰφιιοά εὐνληρ οβυπι με [κξιίυς 4" 3 
φυίριτηι νοῦς λοτας., εἰυπηοάι οςοττὲ Αροίξοϊυη ποι 

ἡπγιιοπτὸ τα]οχιεἰς ταφὰς αἰτεγιην [εἰ πὶ νογυσι, δὲ ἶτς- 
Εὐυδηρ οἶλιπὶ ἢος ἰοτο Ῥαυΐις ἸητοἸ με, 

εὐ Ἀγροιβο ν δίτ ςοηςοἰ πα ηήτι: ἢ ᾿ς ἰφους ουπε αἴτετο 

Οὐἰατνϑενδὶ 4΄ τὰ Ευδηφεϊιαη νοῦατ δάυτοτγίπεπι. αυδά 

τὐνοῖᾶ πη ἤπιε ρίυτεν ΟἈΠΠΙ, ἠσαις ρίατα Ἐυλη σοί α, 1 

Ἡΐς δυτεὴν Ἰοφισπζυν ἀναγωγὴ αὐἰυτάνην., νὰ (ογιη. 

ἧλον ἐσράν Ἔεττογοιν μιπὶ ἀρ ποίσοτς. ἀκ ν{{]Ὁρὲ- 
᾿ γῆαν αἰήμην φεοίβ αι ἐν καὶ ἕτερον Πνούωα λαμῦωνετν, “δρίττυς 

ποπῆης. ἐπτεϊηρο δρίτίτας ἀοπα αυ σις ργαἀίοατὶ ΛΠ ΠῚ 

νἱρᾶς ροϊσητία τη Ἀπηπιὶς ογοςητία!η ἐτι βίδιις «τίληιτπᾷ- 
ἀοίίδυς, ονῆφιπαθάτυς, ν᾿ Μάτο Ρ. τ6.ν ετίλο. Αἔξ.4.1). 

ἀ8.ν δι ΟΑἹ τ. ΑΠΝΙΩῚ ἐρίτυτ δριτίτυ πὶ ἜΣ εαςο]ϊόη- 
εἰοιὰ δρίείτυς ἀοπά τἰς φυῖς ρος τρίς Ραμα] Ῥταάιζατίοη 
ζμεῖαπε ἴῃ ἱρίος “οἰ ἰλτὰ. 4 Τυβιναυενίην υμξ 

ν ἴδ Πἀα͵ςην δ χαρκκτομ ργϑρίας ἐοηήάετο, ην]λπι ἔξο . 
ΟΝ ; δυδενάϊτυν α΄. “ΝΗ πιλ᾽ίσνας ἱδτεγργοτασι Τοίεγανεὶ 

νέα]! ἢν οἢΠρῆς. Ἐταινας, Τ᾽ οἰεγαίζεενι. αιιοά ποη ςοπιδ- 

παισὶ ποῦ ρυζοοί[οτῖς ἐλήρνητεν, ΑΙ ὑκερυξον, ἴτε κορύσ- 

ση δι λαμζιμετο. ' 

4 Ρω]ο οηίπν, λογἤομα γάρ. Ῥοηίτυτ υἀςπὶ γὰρ ολυ[ν- 

Ἰπεῖ (δὰ ἱκανὶ πος ποι τείκυάτυς αὐ ἔμροίιις ἀιδυ αν, εά δά 

τεροηίοποπι, δά ψιδαὶ οοαβτοηάδηι (οτίπτμιος ἀθςβε- 

τλϊφιοη ἐχρυςί[λαι τἀ πίη νέςφοπιοι ρυάοτ! ρΆτζεγοτ, [6 Γν 

Ἰπάε οἰ σίτουν ας ἑαυ τε άττίο ἃς: Ἰρίεηἀλ κς τὶ χείροπ- 
ἐξνενι ἰβυϊεὶ Οογίπτμινπες ευση ἶε πος εὐςπίτο ροίς 
(ευοὲ βαυήΐος (δ ςομἀϊτῖοπο ἀχοτατοαιὶ τείρρηίο ἡυης 
(υϑίϊοιε Αροξοίας, τέ να ίς μα ροτο. ΝΝες ἐπμθῆς γε (τπ- 

υἷε Ἀφοίοῖίε εἰζε ἱπίξτίοτεισι ν ἧς αυσὰ δὰ ηρίλιι ψυίάται 

Ἀφοίβοϊιεὶ αν τη δτὶ αἀπυιπγατίοπςηι αἰτίης. 
ΠΕΙΝ “φοίλοίν δὰ ὑπὸ λίαν ὕστος ὁλαν, Αἀνεῖθυπι, [14 

φιϊιρτὰ αυλιη ναϊάς ἔμπης Αροῇοῖ! Ροίίτιπι σημὴ εἴ 
λων Ἠξργαουν ποτε ργὸ σφόδρα καὶ ἐξαρέτσε. ΝΌΤΩΙ δι 5.0 ᾿ 

τπὶ ριπιςῖο ὑφερικόνωῳ ροῦυς ἡυλτι ργσίσατί ὑξερον αι 
ποὴ ταπι ἰα οποίος (πη αὐθυς νβεοίσιν Αρολοίατινηι 
τείρ οἰυανιὰτν ἐλ ψυα ἰρ ἐρῆυε πνιρσις δείσας βεε 

τα οοίάσῃι Μιαὲ ἰα τε ἐάϊεςς ἤπνυΐ ἃς τεῖτος Δα να, νυ] 
ψτι, ΝΙΝ πεν σήν [ϑεἰε ἃ »»αζνε υἀροβοίνε Ἐταίπνυν τ] 

τὸ τοδίδ, ΝΝ ἐδηδο ἡηίενιϑνο [με ἐκίνει ( οὔοιν. Μαΐυν 4 ἢ ἐάίωνο {εεὶ, 

εὐϑϑη ἴαπππτιοι ἐπιεγρυοτατὶ, νε ργορίας δροοπι ἃ Οἵάς- 
εὐ δοιι δέου Πεκίνιε ιπτὶ σου τ τ, αὐ... ΟἌΑΝΟΓῊ 
πὰ ἐυόεδάυμα ἡ ιιπν Ρετεὶ ρηπηλτυΐπι, «μῖοπὶ πιρη 41}8 
Ἀσπίιδυν τοπιπιότις οἷ, δα φυσῃις ρειτιμετημδά ρα." 

ἐρίς Απτιςιυδας είς ηδ (οἰίος Ῥσετὶ; (πὰ οὐὔδην ὕδυδὶ {τος 
«οἤοιςπι ιλδατ: (οή ποεῖ νὲ ἀπτοηηδην ἡρίς λῆς τγτᾶπηι- 
ἀεπενίυνράτος,, διςερς δα εἠιπιηνα τ πίστι Εςοε λ, Ετθὼ 
(νι δή τοῖτιὶ νοηίλπλυς ) ος φᾶς πὴ ξοηῖξαι, Αροϊτοίος ες 

: τ. ΡτΓορυιὸ νοζιῖος, πἰπλτατη ἀιπράςοιῃη Ἡΐος,, ἃς Ραιΐυτη ἀε- 

γι σῖτα φυσεηρίααι ἀείδει, νι υρτὰ το 1ο. νεῖ ναλπὶ οσλμπὶτοττίανῃ ρος} τίτεν Οσοτιδῆς ἠοππατατι, βΆΓΑ δὲ 
ἀαυλὶι ἀιηίτατε 7 (κᾷ ταπιοπ ἄομα ᾿εὶ αἰια πη αἷτς 
δαςε "ς΄, φυοά Ῥαυΐυς πἷς τείριοις τ ΠΗ πλα! πῖυς. δυση 
ΘὈ]ιφιὲ σάτρετς δάιιετίχγιος, φυος εἰ ἰγοηϊοὶ νοςεῖ ἀπ|- 
ρἷπις φιὰτι Αροιϊοῖος: ᾿ 

ς Μιμανῖ [μιο] [ττννοηε, ϑνώτης τῶ λέγω, ᾿ἰ δνώτας ΑἸ] ἀϊα 
χἰπνὶς ἔθ γι: ἀϊςὶ ρείνατος,, 1ὰ εἰ ρεδείος δὶ εχ της- 
ἀϊο νυΐσο Βοινπες, ΄υΐ, φυοὰ πο γτὰ Ἰδογαϊον πηηξ 
οὐἀπιολτὶ , ἐσγὰ “πῆς δαςο!!ςηττν τογιην, ἃς ρταίεγῃ, ὁ 5 
τάτογιᾶς ἡἴ πως ἐλουϊτατὶς να! ὰς ρ]εσιναος ἰηιρετιτ, ΟυἹά 
ἰφίταυτ Ὁ Δὴ ἱπηρεγιτις Ἰραιςηά! Ῥάυ]λις ὃς εἰισχαίς, γς 
Εἰιετοηγανις εχξ ὃ [ηνὸ νοτὸ ΟΒιγίοποιηθτῃ ρο- 
τως, ἃς ἀοξοίπιος αυοίηις εχ Οταςίς, ἐρίδπν ἀεπίαιο 
τατίοπεσα (φαυυτος,, φιδηιης παι ἢ} δὲ βετηιαπα πιαί"- 

“χυΐν βιςαηάηας οταδιποηία τρι ντάςηι ροίμητς βου ἀςξαμ- 
τοίς, τοοῦ τάπηςη ἐἰαπὶ ξιζῖα: ἡΠπς χβεϊοίςος ρα - 

τς νον ΠΟΙ Η{πὶ ἡςιηρε ντ νν ορίγίτας Βογλ μι πὶ Δηϊπιοῦ 
δὰ Ομεῖυπιν ταρεγοίνποη δρβοιῃ εγγποιὶς υἰδηή!τς, ἃ- 
ἀυϊλτοτωτη ποτε, αἰ ίοοτεῖ, δε ἀιιῖπν οταιίου ς ἰρμς το- 

ίο ταιοπς ἤπνΐεσι ρταη Δ] οαιοητίαπι,, αποτίες κἱ- 
}ι μεν Ὠεὶ πιγίτετία ἐεῖοπατο : δ ]|1πὸ πη Ἰλεποῦλε- 
ὩΣ ῥΓα  ἤοιν τη να. «οπηροτί[ς͵ της ἔασον, 40ι ες δῃι- 
πος νοΐ τηετὰ ἀξιμίηϊ ἐπάϊοἰ! ροτιξττοίασετο,, νοἱ ζομι, 
πιοποίλεςτς, νοὶ δά ςοπιειηρίλπ δ} Ἰϑεὶ Ροηίταῖςιη αἴ- 

γοεγαῆοτθν Υεὶ δά ριεῖατις ἃς αὐίουςοτάϊς ΟἹ οἷα ἐομάξι- 
τὐἷς δάϊιοιτατι : πο ]λπὶ ἀερίανο νεῖ ἐκ Ἰρίο Αὐἠζοτεῖς δι 
Οαϊεπο,, ργα πλιτηιηνὶς διοαυΐη αττιῆοιθις, πιαρῖς ὑχὰ- 
ἔζλ ἀσεεηδιὲ μοι οάυνῃ ἐπι οπιο. δε ( νταᾷ τσὴ το- 

ἀκαπι) όγν ἰητοι ἀυπὶ νϑοῦῖ Ῥάμ]ης ἢ. ζοπεῖς, αυοά ἂὉ 
ἐς 41΄΄᾿ᾳυο Ἰσαυσηῖς ἐπυηείδριτ, νῈ 1. (οπμοτον4ι 9 ῃῖεῖ- 

ἄυηι νετὸ κριν᾿ ἐξοχμὼ Ἀνερ ΘΕ Ὅν ὥπύβεέμει νι "]}ν- 

Δίρριι "4. νητοτάυπλ ὀϊσεπάι ἀἴοτη τι, νὰ τ. (0 « 

τι νλονιδὲ 416 ὃς Ἀἴς αυσημε, δὲ ανα]τὶς Δ] ες ἰοςίς, οὐ 
41ο ἄοπο φοὐνατςῖ γνεῖσιε, Ιὰ εἰξ ἰρίά ἀοέληα (μυϊλιν- 
13. 45:6 ονννένν ἀν᾽ ὧν να ἢ. [ἃ εξ ἐδιὲ νάντωι ΣΥΥ 
Δ [βιό ] ἀρυᾷ Βείχζος : ἡμὴ ἀϊζας Δροίοίως, 

κεἰ αν διτίηος ας ἃ μιε μίατσις τοίοτ ὃ νὸς ἱρά τα 

οἰππΐδυς πλς ρειίτυς ἀρεῖταν δὶ [μοἱ εχ ροτέοην ςοξηο- 
ΠΠΠ ΠῚ ἣν 

 Ῥεριανὰ, ἀμμρτίαν ἐπείνγα. Ψυΐσ δῖα δά νοεδαπα, ᾿ ἐγ. 

Αἰνοὶ νοιὸ "τυ 4 ἀἠςεηάν θέπιμ ἀξ (0 ἰοιπιητι 

ἀϊείκυιν ἐπ φιο ρεεεαιιπιτοκπας. ν ἀς τ]σαπ.3.4.. 5ις ἀιι 
ἐσπι νε μος ἰοίο ἀροιβέειν 1 Ρεξ.1. 1.5. 

4 ᾿νε» ἀρηνίπενενο, τανΐωτν Ἀκπυπιίδος γι λομοςι 

πιϑο ἑατὶ, γτ ΠΟ ϑΥρ ἐνταῖ : αὐκμα ςΟ ΠΥ ΠΕ ΠΟΤ ΆΤΩΣ ἃ ἱμυζαν 

ΜΙ ΓαὐΝῆετῸ ΪΝακῆοι Ἀροίνοϊσι ἀεί, ἱκπιπὸ τοτὸ χυοῦ γο ΔΘ 18. . 

ΦΦ 

19 

1 Τρίϊδευι κωλ 
ἔνα ἃ νεῖ εὰ- 
«οἰ φπίως 4)» 
υού Βυδηξε- 
Ἰέυπὶ νεῖ ρες" 
Πδοιίοτα 5ρί- 

γεεβε[ε, τοῦ!ὸ βαιονεπιὶ 
ἡρῇ ἀοπὰ ἴξ ᾿ 

μι 
υοηυ πὶ 8Φ 

ω εἀριυτοε ίσπ- 
4] κι βέπιο εὐληο πἰδι προ ἀπ ωμὶ 

νΐδμν [εοε ἃ τάχη Ὁ Ἀεΐ κά. }}} 0. 
᾿ροδοὶμ. ἔπι 

πὶ εα]υπη" 
ΝΝ4"ὸ εἰ ἐπηρενῆδωε [εν» αἰδν. 50 Ων, [ὁ 

πϑηεείεἀ η95 {{ἐε8} αἱ ἴῃ ἈΡῸ ΝῈ 
, πδίια δ άυε ΠΤ ΤΩ πηαηϊβε- ὀταιοτίξά ΜᾺ 

«εἰιὸ τηἰπὶ ἢν 

Τηιδίρ. 

᾿ππτα Ὁ οι ςυδη βοΐ χα νου ἰδὺ ἐμαπεἰὴχ, δαὶ νοδν ἃ δε ϑεθον 

) ᾿ ἣ 4. Αἰΐα οι. 

Αἰΐας Ἐςεϊοἴϊας (ρου! ας. [51 «41λο Ἐκβεβω ἐκρεῖ λοηνηία, φυδάᾷ 
Ἶ . νἰἀφίίοεε Βο- 

πλὸ φἤει νί- 
ὐδὶτονεβεῖ ἐδυΐ (δἰ πὲ, ὃς 

αὐὰλαὰ ναὶ» ν|}} εξ οπθια 

- 



ΟΡ ΧΙ ιο ἘΡΙΊΘΤΟΡΑΥΙΙ 
ἀκ πεν (ωγ" ναὶ }ὴ ο 4Ἅ«ὁ οὖν {πἰρεοπάϊο, νε σοὶ ς] 8. [Δὲαν,αεε οὶ φαιβρεν 

ὀψωμιον ἡδὺς τίω ἐγ: μὴ ἐκόνα ἡ μα μά τὰ Αι. : ΠΕΘΕΨΕ δρυὰ Ἰωφ νἰηὶ μα ἡσύας 
παρῶν φοϑθς υμας" (9] υδῇρ ἀράν ᾿ : νοἍ οἴΐειι δέ ἐρογοι, "πο οὉ- ῥά μσας ὑπερ μὰ 
πναρκήσει οὐ ὅενος. τογραΐ συμ συ! δπὶ ἱποοιη-} Ωρ ὰ 

᾿ . λοίο. . 
’ τ ᾿ . “ι,ι. 

Ἰοξιλαλαι , Τὸ γὸὺ ὑςέρημα μὸν φῳοροσανεηλῆ- ᾿Ωμρεὶ ἐπίπαν τη 1} ἀξεγαῖ (πρ- 
Αὐπρ! πίϑιῖον Ἂ ᾿ , τ α ΩΣ ᾿ δ κ 

ἀδεὸ (ε ἡέιον ρφοστιν οἱ α δελφοὶ ἐλϑρντος δστὸ Μακε--ἰρ ἀρηίλνο πππει Ὀαρν σοι 
.« μαι μοι ῬΩΓ ἢ εις ᾿ ᾿ δ ΟΞ ᾿ εἰ ὁ Δορομ 81 }ῃ ΟΙὮη!- 

νίας᾽ καὶ ὦ παντὶ ἀθαρη υμὴν ἐμαυτοῦ : δ 2ὴ οΙὮηι 
ἀεῖε, γὐ εμεαὶ νυ γς ὉΠ ΕΒ θυϑτς ςοηεγιαυὶ νοΐοῖς αἰ ηὶ- 

πιὸ ομεγοίυμπνγᾶς ςοηΐίεγασθο. 
, ἢ 4 ὃς; ἀλδι ῆς ποι ἐῴρῃσει͵χσὶ τερήσεν., 

λον ευ αν ὐδ ἸΞ ΣΙΝ ἢ ,ιννν ῳ ε ΕΓ γεγῖτας ΟΒτ Εἰ ἴῃ, της» 
Εἶν ἀλήϑεια Χραοου ἐν ἐμοὶ, ὅτι ἀμ ἑὰς εἰοήληο ἡ" πὸν ο8 

Ο] γμἰγμοτυγπιηςη τορι οηίδις Α- 

ΝΑ ἡμοά ηρϑὶνὶ ἀφεγαι, 
βρνίεμενημι ἔξαίνει ψιὰ 
ὙΦΡΑΥ ΜΗ ἃ ΔΊ ἀζεάνηα; 

. δ "» ορῤδιφε βηξοπενς 
τὴν υοδὲ; ἤννδωι, ΦΙε. 
μαδο. 
ΒΒ υσῖμν Φρνβὶ ἐν 

π|ϑς 4ηοην ὑφι γον! κἱο 

.9 

ςεευξεὶι, 400 
γειὲ (ἐρεῖ ἡ δὺς ͵ νν 4 
νοῆι Ἵἤλεπιλ: καδγησις αὐτῇ οὐ Φρρηη σΈΤαι εἰς ἐμὲ 
τος φιδιΐς ἰδ. » ͵ “, ᾿ 
Δομαῖα ἀοουϊί τοῖς Κλιμᾷσι τῆς Αἰχαΐας. ᾿ οδιαια. 

τ ρλ ριον ᾿ ,᾿ῳ νν Π . “κ΄ .Ω ΝΝ ΟὐΔρΓΟΡΙΕΓΡ ΙΝ αυδά ὨΟΩ͂ ὰὶ- εἰ. Ονανελημὶᾳ μου ἀἤίρο 

φοτίηινιοι ε ΔΙΑΉ ; 67) οὐχ ἀγαπῷ υμζας 3.0 ΦΈΡ νι στ γοοῦ Πςες ποιή. Ὁ ΈΎθεμν [οήι. 
ἀϊξπείυῦ [ε4 οἤαίνν, ας . 
νε Τμιδίοης: " ἣ ᾿Ν ' . οὐ ις ᾿ 

. ΜῊ οοεαῖοπΕ ΟΥ̓ δὲ ποιαΐ, χαὶ ποιήσω , ἵνα ἐκκόψω ιεἱ δεδαηυοά [κε ο,εταπι [αοδην: 
᾿ ᾽ ᾿ πλῷ ὁ δὲ, : 
ἐρὰ δ λρορ Ὁ τίω ἀφορμίω .Π} ϑυλόντων ἀφορμίω, [νι ἀιυρυτέ οςςαἤοποηι [18 Ὧυ] 

᾿ ᾿ - ε μων δ ᾿ Μ ΜΡῚ ᾿νε ἰαύουε, Νὰ ὦ ᾧ καυχ ὥνται αὔρεϑτ σι καθώς κα) «χορτδηῖ οςοϑέιοηεξι; ὝΙΏ δ0 
μιδὰ νι ριο ἐμ εν 1: 4 αν ἐόΠλλμε 2 ᾿ς ὨἰΔΏτΩΣ 
Ροπαι φυοάς β ι- , , Π.ἢ ᾿ἥι4105 δί Ω08. 
αὐνλῳὐγέ τως Οἱ γὸ τοιοῦτοι ψοαύ δαπόφολρι, ἐργὰ- ᾿ Νὴ Ναιἐπιμπασοάϊ: ΐ (κα δὐβὸς 

νετὲ τδηάεαὶ , ΟΆΘΥΡΆ τ ον τς ΓΕ δ ρονας σθαι 
Ῥοιίπε ἀΐςεις ΤΙ δόλιο!» ματαχηματιζομδμ ὁ Θφ τ ἘΠ ρετδα) ἀο]οί απ, ἐγ [ἢ] 

᾿ πεῖς Ῥαυϊὶ ηοςύλρις Χριφου. ᾿- ἐβυτᾶτες [ς ἸηΑροίζοϊος ΟὨΥ 

. 4.Δρεπὲ εκη- Καὶ οὐ ϑαυκαςόν' αὐτὸς γὺ ὁ Σατα-} ἢ Νεαμς ἰά πίδι, ἱρίς ἰῶρὰ τᾷ 
ἣν ἘΡΟΣΥΝ δ ντ, ί , εἰοὰ “1 Ἰϑαϊαρδϑβίς τγαπϑσαγας ἢ Ἀηθσε 

᾿ ἀράν αν νι ἐγ ματα χημκρεηίζεται ΠΕΣ τι Ἰυνη Ἰυςὶς ᾿ Ξ 

ἀνέσρν,, ᾧβθ τα οἰαἶ οἱ καὶ οἱ δζάκονοι ἀυτεῖ 5 Νὴ παᾶφηυτῃ εἴ ἰρίτυτ ἃς. [5]. δ οη οβ ἐγζονοάζνοι 
4υς κεῖυπι 9 ἢ ͵ ε ͵ ἰκδον το 
ἐπὶ ἐκ ναι μμεταιρχηματίζονται Θ᾿ δἥακονοι δἔικφιο- (εταηηιᾷ ἐπε ται τὶ τὰ} τα; βίμμα, μούμὴρ βιοΐε εὐ! 
(εἰρίος φιο: σινης᾽ ὧν τὸ πἥλος ἐφςαι κατ τὰ ἔβγα) ἰᾳυοτγυηι Πηὶς ετὶς ἰδουπάμτῃ ο--  ἰρωνάμηποβενα ἠρβενα, 
ἄληι. αὐ δἶἕῶι. ͵ τς ΡΟ ἐρίογαιη, ἢ 

Ὁμοῦ “ει [εειο τ᾿ ἔμ. 
“ἰηπιινὶ ΔΠΡΜ 4") οἐεαῇο 

.Π} ΘΟΥΗΗΙ ἀμτοίμηϊος. 
ΤΠ εὐβονξην: νυ! τ 4μο ρίο- 

Τὴ ΝΗΡ, ἑανευξακιεν ζει 
Ὁ ποή. 

Νιν» εἰμ ποι ὑ[νάα- 

ροβοὶ! βηὶ ὁβετάτη μι 

ἀοίἐ, ἐνανι βρηναηῖει βιν 
“Ἵροοίον (μτα|!!. 

Ἐπ βοὴ πιδιμη ἐἶρ[α εηίην 
ϑα142}49 ἐταρτβ ηται β 

ἐπ “«Τηρείηην ἱμερ, 

τέβῆην πείμε τολ πὴ ρἰ ἐμ. 

8 δ ῤῥενάἰο, ψόγον. ΝἸὰε 1.Οοἵ.,9.7. ἤ Λῆον οὗ!ον- μαρτγοθιτατὶ, ἃς ἢ ἀἰδας, δ] 4υΐδεπι οπτποπ) πιϑὶ ολΐυπη. 
Ῥω εμην ἐμϊν[ηνανν νπφοπνηνοίίο, οὐ κριτονάῤκοσω οὐ δεινός. δἰ, π|β- πίδηάί οζοαϊοποιη ςαρίλης,, ἐχρεξξδητες ἀμπὶ ραηπολί 

ες φατίς ποη πιοδὸ ἤτοηιὰ ἀρὰ ἐος., ἔωϊ: τησηΐθυς Ἰαδούδη- γε “011 πῖςῸ τομὴ ἰΔητοπὶ,, τη ργαάϊςα 40 Ἑυληρείιο ες 

ἀδινίτατῃ ἑο!ογα εἴς [δ οτίαπι, ρχοπιοηες ἱπορία, πο γολισ.,. τμαπυὰπ πβοάγαηι ἰαογεν ξξίτατς. Αἴ εβ.0 πυῃαιιλῃι ρὰ- 
{{Ππ φύϊεχυαιτι ἐς (μἰς δον διΝδδοσιυσπαι.2πὶ ψταυαγεῖις τίλν μιαπο λα άειηί υ8. )Ρίος το] ο)ανδ η Αςλαις εὶς. 

ποῦίϊα Ἰδθου ἰεγιὸ ἱηουδυϊε,ν Ῥεῦτοα ἐπ ἰησυλς ἀθ5. ἢἰς ρισηρ "πὸ 10 ὅος ἐνζτιξιιοὁ ροτρλπ}, τ ὃς Ἰρίονά εχ- 

ςεὐάϊς οἸδοίυπιηοη [τ ἀπ ἔϊεγνι αὐτοῖς οογτ: ἀςπί]υθ εαιρίιπλ πιοῦτη ἐπι ηάυιη ργουοςςπὶ, ἠςάυιη νἱ 4ιιλπὶ 

(ς φγορῖοτεα ἠςπιηὶ βΗΠΠε πάις τοι βοπι ἑδέζυπι, Εἰ “- φἄρτάηι οςοαἤοπεπι ἰηυεηιδῆζ. 

ηἰπὶ οορᾶτετ (ςτιρτυζλ,α τοναῤκησα οὐδενδεν βτΟὀναύκεσει κατ {ρμαίοι,καϑως ν υὶς λὰ νοτίρυπα, ϑίομ. Εταίανυε,Ομεννδέ. 
οὐδενός. Ωυοὰ ἀυέειη δηηοῖας ΓΠποσοηγίπυ9 βαηονοςοπι οποάμην. (ας [6 Βιιης ἰοσα πηι τὰ ςοπιοχις, φνὺ [δὶ μη φνα 
οἰείνν εἷς Ῥεουλατεπι, χυὰπι ψεσνιπὶ Ππ ποίςίο, ἡπιηπὶ ὁ ρίονιεπινν βιρῥεία! ἡυεπραἀηνοά μην φ' πυὺμεαμλίὶ ννάς Κεῖ ἀν. 
ὙΔιοοειίτο, ϑγπαο, δι Ρίδιοης νίιγρδται ν Οἱ αῦὰ ὃς Ετὰί- ϑώον λόμιυὸ Ροίϊς ἐχρ κατ, ᾿ 
τις, Δῦο ἔμ ὀερενοίμα ἐμ νην. ᾳιδά » παι Ἑταίωνις, αυἱ ΠΑ" Ῥᾳιάαροξξοϊενψευδαπόφολοι. Ῥίφιιἀὰροίοῖος ἡἶΐος νο- 
οτίο τογροητιργοιημης ἂς πηι πδ πε ἢ 4, νπάς ρεῖιητ Α(- “ ολέναοα {ππρ|ποίτεν φυὸά (λπ λιν ἀοξξείηλμιν οοιτιαιρο- 
(“Ἰἀυὰ. ξεά φιοτίυπι αἴτίποι τγαπηἤαδθοποιη ἡἴλιι ἠυαγεῖς τρηῖ, (τὰ φυὸή ργάεετεα δὶ νὲ αἀπιτριξμε 4ιοαυς δείξε, 

ται ρεθουϊ, φυυσι ργόρτία ἔφ πἰβολείο ρίαπα εἴς ἃς Ρετγρι- "ἃς ἃ δριτίτυ ληξχο ἁἰατὶς ἐγοάςηάιιπι εἱς ἰρβλεοην, φιοά 
εὐ} (αὔο! πο γοττῖς, Δίοπιβοη ἐκίαπε : ααπὶ το ὲ,, ἱρίς 05 τὰπὶ δυίοβ οἷς μούγιατι ὭΘῺ εἰξ, φιιυπη οείδιη ΟΣ τς 
νἱάειΐτ, τὶ : πορπυ}}! μοτυειης γεγὲ ἀϊςοτς ἔς βιηῖς ἰρεϊυε ΟΜ ἀϊς 

9 φυοὰ ἐπίνονοο ἀεβελεδ ει, τὸ ὃν ὑφ ἐρνμί μον ῬΑτίσυϊα ὃν εἰρυίορ, αὐ ἐς Ἡςδίρης ὅς (ετίπεϊνο τελάϊε Εριρθιαπίυ:: 
ποι δἡ Ῥγοχίπιὰ ρμιπεοίςης πιεπίρειμη [ξά αὐ Πιροηας» "ἡ 4μυχι Ροίϊ τος ἰσςιϊα γερατὶ (δἱηάς Ἑυϊπυμαία ἡ} 

εἰν δὴ νογδαπὶ ϑροί δυί,τοξοιτηΐ. ᾿ Ἵ 10 πμσὶς νερϑλης, Ππῖπὸ φμίὰ αἸυὰ μὴ τ ἡδὰε φυὶ {δὲ βεῖτὶ 
τὸ Αἰβυενίεαα, δις, ὄφιν ὠλόϑεια ζει 1ά εᾶ, Νο ἐὐπίεατιγς δὲ βα}}} ποι τηρὸ Αροϊϊολιςλιη διιζὶ ογιζάτεπι νεπάϊοα, 

εἴϊε ἰπ ἢἰς ΟἰἐἘὶ νοτίται, νὰ! νουίν ἐρθ ὸ ρεγ Οιγιβαπι ἰςἀ ἤιρτα οὐίάπι ἡ]υην ἐρίωχαι (ςεἴξ το ἐχτο Πτισυΐο ἰς νἱζὰ- 
νοτὰ αἰῆτπιο, νὰ Ἀοπι.9.1.. Εἰ εὐἠΐῃ Βς αὐπάλπι σας. τἰυτὴ οἴ νει θὸ τευ Φ7νροιβχζωναθ βημτκανμα' 
τη βουπνιῖ, ΝΝου ὀὑβύμοθην μὴ πὸ, οὐ φραγίσνναι οἷς τιζεμῆνοι. δὶς τοδξὸ Ν᾿ ]ρ τα, ΕΠ δηΐπι ροίϊειαν τὸ μετυκεμρη" 
ἐμ ἃ εἰξ Ὧν: ποπ οδιϊπιρευς ἰα πὶσ αυόπιΐπυν φ]οτίεν μὲ Ὁ ς ζεϑιῳ ἰογῶα Ηεὐταα τοι ἀτιοηὶς νεῖ ΗΙκραβεῖ, ναί Νι- 

(ε γον  ζαῖα, ΝΟ αβένκείην, Ἐταί ταν, Ν οΩ ἐψιενγμδβόίων, γνἐὶ τεείργοςα;, οσἰμίπηοάι ρ] τ ἐπ δὶς δὴν δϑίε τι» 
ἽΝεντατ τεξξέ, : ᾿ μασι. Εταίπηυ δ, δ ερη 4 βενίοηνα, ἡ ροβοίνννην Ορηβεεαργοο 

1: μιν ὁπορέαη!,  ϑιλέντων. ἰή οἷ αυυϊουν πῆμ! ἢ ὃ- ᾳυίδεπν (τπίυ, (ο 4 αι} ποραήθιτατα ἀλΐρςάσην αὖ ἐριε Δ- 
ταῖς, Ψυ αῖα, φνί νοίνη! ἤθη ἀαρτο! Υἱ νοτδι ϑέλεν ροίϊοί! νετῦα,. 0 ΝΣ 

[οι ἰῃ ἰΙοξο ἐξ αυὰ Αἰ] ἀἰκίπμι. 5 γι κ ςοηίδαιαπι ας.}0 164 Διεμ,φντὸς, [ἃ εἰ ας’ ἄυπι, [μιολθ αυτοπὶ ποπιίης ων 

ἐερίτ ριὸ ξνπμώτων. 4 νη ἴ το ἀε } ηνο ἰὀτίανενν ιν. το σίτος ἐπί ςίειε βίοτια δὲ ἐρίυταλίι ας ρυμμπηα ΠΡ 

ΤῊ λάδι Ηος φυίήαπι ἤς ἀαροπυης φιλί ὅς {πὶ πἰ- το]! οπιία εὐνὰς βάτος ρει ἔσται ΔΩ με}} θοατι... επάϊυμι ἂὧὖ Εεε εἶα ἤοα ἀοφρεγιης,βπιμ!ατίοια αΔδλιπ. Δς Τυνηβζηναν [ὰ ἐινφηαιν μὴ νοι τὶ νυβείδι ματα χν- 

Δ} ᾷυο ἐγ ειοῦεε νἱ δο9Π ποίεης, ἰηνὸ αἰμε ἰῃ τεσυι ἃ. μρτίζοντ ὡς δράκονοι τὴς δικμιοσίωι. Ἀπέλὲ πιδὶ νίόβιος. ᾿ 

Ῥεγίογον, [τλαυ6 ἐὰ δἰ να τον «(40 φυ δαιη συρχρσμὸν μα γι Ρἰογί ρανεἰείρίνητι ὄνος, Εταίσνυ ἀυῖφιῃ γαρίιμῃ δὴν γε 

ῥιπάϊοεηια βευλο ἀϊυευκηαπὶ βῆ ο ἀιηνϊατιοιςην γα ἐγ ε: "ππΐν φυϊάςσων νἸἀετως ηφοείζελις καὶ νεῖθιε ἐϑϑν 48- 
ΒῸῊ ἴστε, (δ αὐ φπγίμυν ρονίδιιογακυτο. 5.486 "}ν4 νογ ἀπε νογοῖζν ρογίρηνψιν ἐμ ἐν ἢ ἐραιβηβγβηνν 4ρ ὶ 
παῖλα υαϊδὶ ἡο νἰάετυν, δίμλοχ ἐρέε!λεις νην. βυῖο ἡ ἐψβθενα, ξητςητίὰ δείδια δου μι! ἐρρεκυδιϑ. 'ΝῸς φαί π}}}}} 

δἰτας Ῥδυίυ ἀϊιετία γερηαν τατίομα ϑοζυεῖεῖᾳ μξφειαι ἠϊουρίων (αἴ ττκονῆυταρα ἐρ δοθδδιαι ἐ{,ἐ ΒΡΡῸΣ 

Σ. ὦ Ὁ ᾿ς καὶ 

ει, 

εἴδτη εἷωις πα τ" τταποσυγάς, {{{π βηὶ οίμε ται. 

ΑὉ ΟΟἈΚΙΝΤΗ. 1. τὶ 
Ῥίον, κὸ τέκος. ἰᾷ εἢ πιεγζοι ἴς αὖ Ηεδιαίς ἀϊέϊα φυὸά υὐδον Μίητεβτονν ΔῈ ὀΡροηθήτιν δόλο. Ηδο ἐπὶπὶ 

᾿ ΄ αἰ Πηΐπ ορετίθ, ' εἰυδ ς ἐσ Πέργαοτυπι ἀἰοτηο. οοἰεταῖ ορ εἈεῦοπ ἰαδεϊτιός δεσοταπη ἀϊοτιπο. 

ΕΣ τς πτκκκω ας «ποικυκισσυκαπασιακος ὀυσυπαθο. οὐ συ ντυσοου ουσε κα πιυσου ΣΝ ἀμυανονσοι σα σευ στοκυ υσναιδίονις 

Πάλιν λέγω, μἧτπις μὲ δέξῃ ἄφου- 16] 7 Ἰλυχίυπι ἀΐςο, ποαμ8 τὩς Ρυ-| 1δ᾽ 1δένηην ἀῤερπφαμίετνα 7 Ραιαῖι ἐν εῦ" 

να ἶ᾽ εἰ δὲ μήγε, καν εἷς ἄφρονα δέξα- 
δέ μα» ἥνα μικρόν ΊῚ καγὼ κα

υγήσω- 

μ 

νς] νι ᾿πΠρίοπτοιη γοςιρίτς πλ6» 
νὸ ραμ!μίαιμ. αυϊφάλαιν ὃς εβο 
αἱοιίες. ἰ 

4εξίρξι4 ηνεγνεί' ἐρο η;9 
ἄνενι» ἡμέ γίοτὴι. 

α. ᾽ ' 
Ὁ λαλαῖ, οὐ λαλώ κ' Κύρμον, ἀλλ 7; 

3 ᾿ Ν φ ᾿ 

ὡς ὦ ἀφορσιώῃ,, ἐν ταύτῃ τῇ υὑποροίσι 
πρκαυλήσιω. Ὁ 
ἐπι) πολλοὶ κανχώνται Κλ σίω σοέρχρ. 

κα γὺκαυχήσομαι. ' ! 
ΗἩδέωρ αἰέγᾳῶε δ ἀφοόνων γφοόνι.} 

ξυπααιηοητο {Ππείυ5 ρ]οτἰδιοηὶς. 
Οἰεπβοαυίάςπι ταυϊεὶ ρἷο- 

τἰδηταν (ἐουηάμηι ἑαγηοι δίο- 
8ο ρἰοτίαθοι. 

1μεἰδοιτεῖ εηΐμι ( ξεγεῖς τηἢ.- 

Ἀἀβένω χἰογίαι 

ῳ χίονιαδον. ; 

ἐηβρίομδα! γ ἄννην 

ἴεε ἰηΠρίςητοτν εἴε: ᾿ ΠἸοἰηυϑ᾽ [ῥμϑν ἡ ρίεηιεπν ἐε: 4. 1.8. ταπν πάὰ" 
ἐῤοαμίν νοῖφε ἑαβρέφαιενν “" Ὁ δ Ειδιυϑε- 

πιὰ υδέδαι ἐς 
τοηία νιθηθι 
εις ἢν! νε- 

Ν ΠΡῚΝ ἡρκῶς 

Αμοὰ αΐςο, ποῃ ἀΐξο (ςςμῃ {17} Φθυοή ἐφφνον, προ οφωον νεῖως λά τοπι- 
[ϑοποίηιιπι, εε νε ἰηπρίεπε, ἴω {μβεωνάμν Γλοποίνιμην, [μά μη θλεοηας 

»4ῇ ἡ πἰβρϑενεαμηίνας ἀει μέσης ςαπὶ 
(παι {}} 

Νὴ Οὐοιολ ον πενὶῃ αἰντίαν ἐδ ηιριν ξ 
3 ἐχιθεμΐε εἰ 

ἐμ" [εραβωκνεαννοιν; (τ μια, τερυς ςδ- 
, ᾿ . Φ Ϊ 

9} διδενδεν απο βιζεὐνῆν ὅς κενειε, ἀδ 
πε 0} πιαϊοείδυν, ἀξ: 

μϑ)όντες. ἔπε δηι ον (εἰς (αὶ οηῖ(δ, , [πρϑϑηϑει. ! 4υς ἐερνὰ ζυτ- 

»} ΝΥΝ εν “ἰὰ] δ ουΠοι 15 ΘΏΠῊ 14015 νΟῸ5.1}}}} ΦΗβέμεΝ φηΐην ΤΩΣ εἰτει ζο !». 

Α νἐχεῦνε γὺ ΤΠ ΜΕ: καᾳταιδου λοῖ, [εγυΐτυτοπι αὐ ΐρ τ υΐς ἐχεά τ, Ἐι υραιρόνομ αὐρ Α ὐυϑεμς 
ἤ πιο κατεϑίοι, εἴτις λαμθαΐήρι, τις ἐ- {ἰ4υ 9 ροπάέην» ἀςοτρίς » Π40}5] 

πλοιΝε Ιτ, ἀσίιγος ἰη ἔδει εἴη 
ΠΑ ἐτνν 
“᾿Αοηκιηλοῖ τ τείροῶι 4ςΟ: 

ὁ νεϊατὶ αὐοά πο5 ἐηῇτγην βυΐ- 
αλιδὲ “τὸ ἴῃ φυοουηαος αὐρία- 
εἷα νεὶ νεἰἴς 4 4υΐ8, (ντ ἀορ᾽ ες 
ἰοᾳιρτ)αυάαεϊαντι νοἰ πότ ερο: Η εὐνεὶ [ϑοιὲ Φ' εκ: 
Ἱ ̓οΡταὶ μῆς ὃ (ν δὲ ἐβοι 33 ἡλαείνιε [υνιὴζσ ἐζο: [6- 

{{πΔς τῶ {πὸ {μρνν ἃς ρον εξ [ΤΡ “τὐταθνα [μοι κα. 
ΑὈτΑΠαιηὶ [υητὴ νον δὲ ἐσ: 

᾿ ΜιρΠ ΟὨΡΗΝ (με (ἰμ6- 3] (ΝΗ ΠΡ ΘΙ) 
Ρίεπ8 Ἰοαιιου) ̓  {πρετίου ἔτ δ] {αν κῦτος ας ΜΡ 
εἐρο :ἷπ Ἰωδοτίδυ58 » δι ρ] με: ἴῃ ᾿ ; 

παΐροται » τς ὑμᾷς οἰς πφύσωπον σέ. 
Ἵ 

Κατοὶ ἀτιμίαν λέγω ὡς δῖτι ἡμῶὶς υ- 

ϑυύσωρμϑρὶον ᾧ οἱ αὔ τις τολμᾷ, (ὦ ἀ- 

φρϑσιωύῃ λέ γω)τολμαΐ κα γώ, 

ἐπ [δείενι νοι «κάλ! 

ΓΝ π 

4" μά ἐγ η ἐηβριενεῖα 

Εὐραϊοί οἰσε: κα γώ" 'σραηλῖται εἰσι; 
κἀγώ ασέρμαι Δ᾽ ἔρᾳάμ εἰσι κἀγώ" 

Διάκονοι Χραςοῦ εἰσι": ( φὐδαφθονοῖν 
λαλῶ) (αῇῷ ἐγώ" ὧν κόποις σίρκοσοτέ-}"} 

δῷς νὦ πλγαὶς ὑα)δαλλόντως,, ὦν φυ- 
, 5 ' ἀαημ . ἑῷ ῥάσον ρα 

λαχοις «ἰξιοσοτόρφς, ἐν ϑανατοις πολ- Ρ ἀρὶς ίμρτα ἐΠΠο5:1 ἢ σαύοςτ 0.5. πνοάμην, ἐν ΤΈΣΣ 
λάχις. ᾿ 1 ἀαιρὶϊθδε ἴῃ πιοττίδυς ίερε. φμεῆίεν. 

’ 

16. δ, πῆημε οἱ δὲ μὴ γι. ἰᾷ οἵ, ἤαι νογὸ αἰϊτεῖ (ξητ τί, Φ Πηνο ἐη φηοον θην γῶν ᾧ δι Πομιπιοδὰ ρτοτίις, ἰΐος ἱπῆτε 
τὰς γἱάο! σοῖς ἡοη (ἄρεγο, ἃς φοιτὲ τεοίρίτε ᾿ς ντ ἀε!-ὀ πιταϊοιῃ οδίϊείς πίει Ανγροίξοίυς τς τλης, ντίτοιγ νοῦμθο τολ- 
Βεπιεπι. ' ᾿  μᾷν χυσά τῷ ἀδιενεν ἀἰγοξεὲ ορρομίτυτ: ἀεπιοηγαης πη} 

᾿ Σ “ χὰ τεηὶ δες6. 
βαριε δεηονάη [4μὲς ἀκεὺ- ἀλι,ρειεΐηξία 
θέε, βάν ἐκτοίϊεων, βφμὴβ ζοιμνίηιοε,, 

υἱ εἰπὶ ἢρὶ 
εἰαλρίςοεἰ ἔπι 

δειμηἀμηνὶρποδῥίμάιεπε νἱάςτξιυς ἴη- 
ἀνεο, μα! νος ἰηβτην βα ἴδιαι ποπ ληΐ- 

γἠθῈῸ [Ώ Ῥᾳ4ε μαψιστίῃ ἡμσ' τοδήυδειεδπης 
τ[εἀοεροῦσ» 
Ἰοε 4 4φυαπά 

ἀ'οον ἀφέεο ( εμο: δυυϊ! Ἰρίοτᾷ 
διωρ! εἰτδιξ, 

Μ ηϊβνὶ Οἰννιβι [μηιν Ὁ 

1) 15 [ινἀαηνοηῖθ ἐβὲμ χίονλαιίομίε, ὃν ταύτη, τῷ ὕαυςάσμ  γοτιὰς ἡἱ ἀςβιε, ἑπιο (υρογβ  ἀς 4ύο ἐπὶ δἰοτίαει " 
διχαυχήσνως 14 οἱξ μλδίτα εοτυηι γατοης, ιδυς ταπηυλ. [ΟΙσγοῆῖ : ὃς οά ας {ΠῚ ἀϑδενοίας νοζαθαπε, εἴα Αροποί:εὶ 
πηάαπηεηῖο πἰτίτυς μας ηνεά φ]οτίατίσ, ντ αυς ζοπηηα-. χημμοτίς ρου Δ τί τκ μήρεω δι οὐηδηχοητᾶ.. 
ποτᾶτε ποις απὶ απ Ἰρίς πλῆνι δι Πῇσηι εἴϊς, ὃς αὐνάμ!ς 2: ΗἩεψναὶ {ὠρεὶε  γζρώσί εἰσι; ΡΥ Ἰπτογγος αἰοποιὴ πο 
πἰδ τεραοίς νἱάξασ. Νό ρχογας Ἰρίτατ πα! κ ςὰ οδίςιτὲ. τὸ σχοινὶ Οτασυς ἐτίαπι (οποἰ Ἰλῇες ἰοροπάα εἰς ἀῃποιδυϊε, 
Ὁ ἀγλτα, νας [οὐ βαηιδα ἐραβιαδιν ἐπ αστσα φίονιᾳ- Νίεαις εηὐπι βαοἰ]ὲ ςτεἀιἀφηήτη ἥξος Ραμ ἀαμιΐος ἔμηε 
με ζαΠοΠ ἰο, ̓ οὗνας εὐ μμοώ "να! εν να) ὰς Πηρι9.4.(Ουοὰ σχ οἰγοιπονΐοης, (ἢ ραδο βοιίμ5,ατιντ {Π}| ἔλα ποθ ταις 
τὐῖεαι ἀϊχίς Αροίτοίις ς πᾶ (ξουπάμπι Ποιίησην ἰοαυΐ αἰίφυα ἰυρεγδίγεης δά νιοτίις Αρο οί! ραυρειταῖοπι, ΡΔι. 
ψετεοηςείποποπι ἀἰχίτ, ὃς ἔογπιαπι ἱρίλπν οτατοηΐβ, ἤοῦ. [τ }πνὰς ςοπιτοιεγία ΝΡ πιοάιπη τοπα Πς, τὰ πὴ 4Ν1 
δυϊεπὶ τε πὶ ἱρίλπι «ομἤάεταῃθ,υιπι ΑἸ οφυὶ νοτὰ ἧς Ἰρῦυς τς ῥῖ ἐφ οὐνπα ποι πτν δες ατ, μι πε αιμεηαιάπι οἵ- 
ομτίο, ὅς (ἀρ ἤιηπις ἰρῆμε ζόρι. ον ἐξπάετςι, νι δι οὐ ρὲ ίε οἴ δά είν πιμίτο 11}: αοσηογραι 

18. δοιμηφωιειτινεπ, δ) σεΐρρ. [ἃ οἵξν ὡς χεδυβ Ἔχτετπία, οπιρίσμυ βιούέθ,δὲ στππφοι ἡ ΐογωπν ἐλίξυιτι ἤἥης αηδίιοης 
τευ ὡς σεπειὶς ποδ ἡ τάτε. Ῥλυςίε νογ ΐς γετυ ἀετίξ (ἢ ἀΐρεξοι, Ορροπυηὶ 1} μη 
ΝῊ ραν ϊανοἡ μερὶ » οἵ τι λαμξείη, Ολίμπι (υρ Ἰευὶ ἔδινα τ} ΐν τοπυὶ αἰγίε το σαύωοποιῷ : (εὐ φυφίο, ημπὶἑξα 
εχ νει δ. δγτι!5 ἀὐτοπι δι Αὐτὸς δάδυσι διίλπὶ ὠφ᾽ ἣν γὰ χοὗππε {πὶ που ΐδε νὲ λιιδοης ἴς Ἠεῦταοε, {(δεἰτλ8. Αὗτα. 

“ιν συΐ ορροηίτας δωρεαὶ δναγγιαίξειδεῳ νΕτατιτὸ ουδηρος μ6: {μου οδο] δ ρτοῆιεπιδὶ πος ἀΐπειίης, ςοττὸ μος ἱμῆιπι 
τες. ὃς οξο ρτοίφγαιηνε [ἰ Νἰείγοο ὡρετοίομήνιπι ἐἢιδὲ ἐβιὸ ρια, 
Δι Οφηιμηνεἰ τείνει ἀἰτοικδ ἀτιμίαν κέγω. δὶς Ἐχρτίπιοτς ἐςπὶ (Ὡρετθία ἐαυίλπι μαθεδμν. ᾿ρθομι εἴξο, ἢ ποῦ 
{ιδυὶ νίπι ρεαροηεϊουίς κδ',ἃς ἢ ἀίχἴεῖ Αροβοῖαθ. Ωυοά {πὶ ροίϊεπε δά ξεττα ράγοπι ταπιοῆ "Προ μὰς ἰῃ τε εἴϊς Αρο- 
ἀϊχὶ ἀς νολις ἱπ ἰβείοπι οαῖς εἰς ἀεοϊρίτς, ποι αιαΠ ἀϊξυι. ἢοίμπι: νεϊδοίγοο δ ἡ]}|6 ἀοίρίοἱ ποπ ροίδε αυίῃ (εἰρίου 
γείϊῃ οοἰαρὶιοε νοδὲν Ὁ ἡ ἐπὶρ ἰοᾷ νε δὲ ἐδιυπιε! ἷ ἀοίριρίααὺ: δὲ ἡο ηὐ] !λῶ {πιϊεπι ἀβυεᾷν Ροίϊεε ετξ, 

ππκιρητας ρου τάην αὐ ιὶ αιλπὴ ν λα βιξτλην, μος πλίπο. βαυλαπι ἑδαν ΠΠΠ 5 πση πιοδὸ ράτοπι (δὲ ἐπβηιεὶν ετίκιη ρα;- 
τοῦ φυλον ἢ νοδίς ςοίαρλυν πὶ σφε οης, αἱ ΠΝ ν θ-.͵. ὠὦρυν εἰς ποδί ογεπι αυοή πλεῃ ςογίκαπήυηι τ υἱὲ ἐὸ 
ἡατὸΝ 4ιαξ νοςδηῖ φοϊἐιοίιητ δύ} ὅν χύδην τῳ οχέτνης ὑήεω δρειτὸ ἐκρυιπιδεο. ᾿ 4δεηεεν ααέρμᾳ. 14 εἢ 

τἴραι μᾶς ἰαϊεγρρεταο;ς Αροϊποΐης υσά αἸποφυί πιαὰ ἰη-ὀ (οδοίφι, Ἡεδγσογιπι πότε. : 
εὐίεις πέμὰ πηπήι μϑὴ δι οῖμι Οοτϊπιδ νι. 9. δὴ “Υἱον βινν ἐζο ὑσὶ ἐγώ, νιυώχλταν Ρίνιεκν. ἯΙ 
“ἴδηδο πε βμοδεν (μεῖν ἀϊοο ἰπεριὲ. Ἐταίτ. δαευπάωην θένννε- ψοτὸ βαιΐαε υεράπι β]οηΔπι παξξωι ἐν ρὴν παϊηηβετίυπι 
ων ἰοφιον, ετοδίξιτὰ... Ψ' εἶμεν φηδά ποι ἑηβενοὶ βιανυ., ίωμτη αἴϊενις., ὅοῃ [υἱ φαυία ν (δι υδά ἀοάγείπειη ἔμοπν 

“δὶ ἐπ ἐμει ἐδιύήσαμψν. Ἐχειηρίιιι ἡπιυε ςοπευιποῖ αἰοφαὶ νίλεδας Ψαρο! τὶ ἀρμά ᾿φηπιμίρε ρἰδεοίᾳμιῳ 
βοβαι Αγοϊιοίαι, ἤδὶ φυίάεπν ργορτιὲ ΠΠαταν, (δὰ ἀμ δὰ κ᾿; δὺν ἀπιρϊίο [οἰτίνειον, Βετδανοη δὲ όϊε ρεφίβιιοησηι, Ὡς- 
ὉΠηθνίοι ρον ἐλ απάκγοτ,ντ αὐὶ ΔὉ Ἰιοιπιίπε ρδπάεγεηι, χμἷε αἰδεπάεμιπίό ες εοηεαἤϊοπο ἔληιθη. ὁ 

οἰπηίδιν ἐς ἀοϊείδυτο, φυας πον δέδιε (οἴσαπς απο. ὀ Ὁ άιμρίμω, σλμινοτίμ. νυϊβεῖα, υὐυκέεδιε, Ἐν 
ἐξπὶ ςοῃ οἰ λγε: ἄτης δάςὸ πιεῖ αοιίεἰπ.8}} θὰ ΗΜ ἀν ν ιϑατο ἀἰδειτι. θηγαία ἡ ἐοπιρανιθνὲ ἀἱ- 
θπιοὴ ἐμ σνο ἐνσπιὶος ὠβϑαύαι γωσεραην νυὐβαῖλιδναβ αἱ ἢ με να ὀπώραν ἀρρν Ἡμέραι ̓ ἀρνοΝ ν Υἱ δα οί 

με" ιν, αν ἢ ᾿ὐβαννονὸ ναὸ χοηυλο {{}}: δέοι εἴυρτδ ποῦ τ ἀρῶν, νὰ ορίποε, 
πῶμα ψελτινοιμιν ΠΡΟΥ͂ΜΟ ΤΣ διδη, ἵϊ φἰπἰ ἴϑωην εὐρίοδυν, αδυιέλπευν, ἃ αγνα το- 



ΤΟΣ ΥΤΤΝΝ . 
ἀνα, ἕἰηρ ψειοτε Ἰοτοιγτεῖς δι Ἑταίπιο : φυληνο Ψοῖε αὐ αλπιά εἰπηοάί, 

ΕΡΙΒΤΌΘΑΝΙΙ 
4 [κ που δι, ἢ ϑνόπη. δΣ- 

ἱπτοῖρτες ρτίπιο ἰοόο Ἰορεης αὐφιουοτέφρις νἱα ἰαοτίους. ται νοσβς ριαίςηιία πιοττὶς {2} 1. (οεητδοι; Ψ1) ὃς 
- 

- ἶν Γ ᾿ Ν ᾽ 

οἰατί πιο, Εἴξ δυτοῖι ἰὡρρίεπάμῃ: ρατεϊορίαπι γετίατυς, 

- ' ΥΣΚΩΣ τὶ δος ὍΣ Ἐν 
Ὑ πὲ Τουδιμοὺ ποίτάώκις τεοσαράκον. "ἢ Δ Ιυάδαὶδ΄ χοιηφιυ δ αρξἐρὶ 22 .44 1μάκὼ γμίκανϊει 

πο πῆ δε 
ΑΘοδας "ταρδίω ὄπ Εἶλι ΓΕ, ἡ {Γεὺ νἱνρὶο οαῦις ξυΐ,Πεπιαὶ προ ν ἀβω βων 

Δίδιμδηϑ Τοῖς ἐῤῥα Ἰάλυνβ ποις ΔΙ θυ τυ ρη Ἰαρίἀδευ ν ἢ τοῦ παμέταρίιπι! {πιο ἱαρήζαινν [μα εν 
δέον τρὶς ὦαυαγησο γν ἡή μύθιθον οὖν τῷ βυ-} ᾿κεῖ, ποϑέἐπν ἃς ἀΐοπι ἰῃ ρεοίμη) [κανίβαξίωπν [εν νέε ἐν 

ϑᾳὶ σευποηχα" σὴς ΠΩ ΠΝ ἀο  ἐρι: ἰ " ᾿ ἐδ ἱορτοβιαήο πιατὴ μι. 

' Ἀππο τν τα “ [. 1» ὑὐπεείδυδ ἴρο [μὲ »νπ ρε-|16} ἢν ἐμ νείδιω βρερει. 
᾿ Οδοιποδίως “ῳλλάχις » κινδ' ἈΨῸΝ ᾿ εἰου 5 Αμιρίπμπι» ρετίς}}5 14. [εν βινοίπων, ἡ Δα] 
ποτα μι, ωνδ ωύνος ληφῶν, κινδιιΐοαφ] Ἰγχοποτα, ρετί ον κα  χὴ ρρερψεν λον ἐν 

᾿ ὠκ βῤους κινδιυυθοὶς ἐξ ἐθναῖν, κινφύν} ἠεϊίδυς, ρογίου! ἃ Οεπεδιϑ, γένῃ ϑάψααγῃ, ελροσμε 

νοίζον πάλρι, κιχδιυίοις ἐν ἐρημίᾳ, κιν- ᾿Ρείου ἰὴ ἐπαμροναν ἐφ ναι ῥυῇ ἐν βιμφάμεψε: 
ρα ἀδιβι ΗΝ ΜΝ 1 ΠΠῆ ἴῃ Το πτυάϊηο » μου σΟΠς 1Π}. .. νὐομίδ ἐν ποτὶ, βετίομ 
᾿ ": τ ΥΒΙ κινδιωῦοις ὧν ψόὺ τρατὶ, ροηου]ς ἰητεῦ Π05 γἃ-} ἐν εῖβι βαιείδιος 

᾿ χοῃ ἀ ᾿ τ 08. ν᾿ : 

ΙΝ ΡΝ ἡ ἘΠ πῃ Ἰαῦοτε ἡ ὅς ατυζ)ηᾶ» 10 ΣΝ 

Δ . Ἐν φὄανῳ καὶ μή δ ὦ ὠγρυπχίρις, 17) νἱρ!Πὶς ἔχρε νυ ἴη ἕατος δι {πἰ 1η|}7}}» χανε κναάνμαν 

Πθλλάχις, ΟΝ λιμιᾷΐκαι δέοι, ον γηφξίαις} οί 5 ἥσρε »ἱπ Ἐτίροτς δί πα-ἰ [δ᾽ βεν, ἠὲ ἑολωνιε ποίει, 
ἮΝ ᾿πολλάχις ὦν ψύχρι καὶ γνευότητι. ἀΐιατε. Ἰ βέχονε σ΄ πρίμαιε. 

ΠΕ  ὐὐβρόνυ νον ἃ" Αδίφας ἰἰϑαθα ἐχτκίη “με . οἷ: 
ΔῊ ΑΥΝ Χωρὰς Ἢ παρεκτὸς 3." δ ιδυςοισις 18) σρομέμηδ ν Ὁνροῦ ἀσπιεῃ {μά 10 ἐἩυμιρ αὶ φιῤιρηερὲ 
ῥδοάιεεαὶ π μου ἡ καϑ' ἡμέραν ν» μβθιμψα πασῶν) [τὴς ηυοτίἀϊε ςοπίυγρξδυά 6 [ο- ἐημρα ἡμοκάλῳ 

πεδίοις ρα ᾿ ἐπε . . ΜΉΤΕ ηὐηνη Ετεὶεβ στην. 
δὲν εἰσι 4 4] ὠκκλησιοὶν Ἰἴδιτυάο ἀς οπληῖθυ5 Ε ς εἷε[Π|5 δε μα δὲ 

ἰυε (ο!εἰευάϊ .; 
- τς οἴπῆδε ρ6- 

εηάδις τὸς 
Ἰρία κείαρα- 

(υρτὰνιοῖο. 

᾿ τε: ἰηβγηυϑ εἰξ φυΐπ ερὸ 
ἱ Σ ΑΜ : Ὁ ἥφῃβνηιον ὶ μὸν [- 

19, ἔπι ἐπ γηνυϑν “4615 οἤξοηάτου]ο ἢ ζ0 φημ ηβνπιονὲ ἡυν β 
ἀαἰδς, αἰην Φ ἐγοπρην- Τίς ἀϑενόι, καὶ οὐκ ἀϑινα τίς σκαν- 

πὲ Ἐροϊείϊαε δαλίζεται,κοὶ οὐκ ἐγωπυρουμα, . απιςίτον υϊή εβὸ νταιὴ Ξ0ὌΨΕ 

εἰ κανχδιϑαι δεῖ, τοὶ τῆς ἀϑενοίας) 1 το] ρονϊατὶ οροτιεδῖ, “ἀς 115 ὅι χίονιατ ορουία φια 

τυ : 

εδᾷρ εἰοιαει μοὺ κρυχησύ
μαι. 

ἐπ δΔἀυετίτίος 

υοάἀ ἂν. εἰ. 
οὐ οἰςοδευςς 
νι ἀϊοαῖνριο 
ἔοετασι {ΠῚ 
τῦδλς χίυπι- 
μᾶς νὰ τὐἰπὶ 

. δΔαϊιποτίτδιδαι 
ἀειδληῖ, δὲ 
εξο ἢ ρἸοεατ 
νον 0 ἃ 

τἰαπάὲ Λιπυρίς γιρῴ μίαν, ἰὰ εξ ργατοῦ νηλην, τείροῖς ᾳυοὰ [οτίρτυπι οἱ 
τἰιαι ἀεξυηνέι- 

" τασπλτηξο 4016. χαλτι Βἰεὰ πὶθ ἐραν ἰἀ μήν," οὐκ ἰὴ εταθιλεὺ ἀς νεεδετγαηάίε. Ἐς πικαί-᾿ 

ς«οὐδηφί Ὠευς 
ες ε΄ το[π5, 

. ἀϊκαι Ῥαυϊαπιάβετε ἀξ νοιρεείδυν ποῦ κ Τάρας, (ααοτῦδι. ΄ 

 αμρὶ μόχθφιδὶς τεξὰ ὃς φιρεαία Ν εἰμ ἰκεέσρεοι, ΠΝ ϑηίον 

30 ̓ Σ τι δγιηϊτατὶα πιεα. (μπὲ 6}0-}}9 ᾿εβόκοθμν ιμδι ἐμ 

Τοὺς δὲ Ῥαῖεῖ Ὠονητηὶ ηοἕεῖ Σ 

«1 Ομ ΒΡ εηεαιδυ ἴῃ ίεςυ 
Ιλοσουΐτ πτεποη πιεητίτ. 

μαπιαίς!, "τ πάγος Ατο- 

οἱ Θεὲς κρὶ πατὴρ τῷ Κυρίου νεδ! 

ἡησοῦ Χραφοῦ οἶδεν, ὃ ὧν δἰ λργητὸς Φ'ς 

τοι αἰ θνας ὅτι οὐ ἡ ὔδομια. Ὁ 

Εν Δαμασκαὶ ὁ ἐϑναβχης δ᾿ ρέτα τῷ 

ὭὍε (Ψ' Ῥοιεν οηνεὶ 
τῇ 1εξὼ ΟΡεϑ πῆ, 4 ᾧ 
δενεά ξξης ἐπ (ἐεμί4 . [ἐὶ 
φιδεὶ πολ πηεμεΐον. 

44. (Ἰμίηηυΐσι παν τῖκις. Οδιαηβεπάυπι εἶξε μος σαπὶ γετ- πρίν νοι! εὐνα, ἸΝευτοτ [τὶς εαρτοίίς Οτας νοοθὰ- 

θ0 ἔλαθεν, ΠΩ δαῦφην οι ΠΊ τσαράνντα, Ομοά δυτοηι δἀάὴς (δἰ εαηρμαίη. Οτο (ςλοἱ᾽α 05 φα ρ]ιζαηι τγδηλειτιὰ (δά 

Ρτορτίὰ, υδῇ ἐφηὶβοετυς οπιπίαπ) ἀρ ρει οοἰτίο 
. υοτίἀἰληα λἀνοτίας {ΠΠπ|πλ. δε μος οὐτιὲ τητος πὶ παμικαὶς 
πυπιοτλράυτῃ εἴϊες, δι ἀρβάχεῖ καὶ μέριμνα {δεῖς μετ ἀρροί- 
εἰσπεσι αυλη γοζαπο, : 

:9᾽ κι πθήμεμηισρα 4Π τίς ἰδοινοῖ, νοὶ Ομ, αβη ἐχίνων, 40.» 

ἢ Ἀροβοίε μὲν ςοης Ποιεῖ ἐἰδθονείαν νδοοι αα αἧμε- 
ἴατιοσιιπι (σηζεηίία . ρεγροίιοιες (Ἀρὶ ποπηΐηα, 4ιλπὶ 
ἐπτεγρτοτδείοησπι ἰὴ ρυϊογίδυς εἀϊτοιιθυο (δφιυξύς, ηιιης 
οοιτίκο Ῥοτίὰς ἐπα ργοίφδιὸ Ἰυφυΐτας ἃ ὑμόροι ἀετυά!- 

Ὅευς, 2.3: 4μ ἐς τα ἀϊβετίης Ἀθη ἴῃ Ὁ" 1 

οὐδε ᾿ἰσατίαπι ἰοοιια,, πιιϊτα χαὺς ροτταδε Ρανίις 

εὐ ἃ ̓ιυραφιίεσα, ᾿ 9,10 
αἰ Μιυρνταβώ γα, ῥα δέδοίυν. Ν οὐδ ουΐπαι ῥα δίζον 8 

ἡπειηϊηὶς ἔδραγατίση Ὀροτίονὰ νετϊου!ο)ίρα  ρεπίεξε ἈΟ 
πιδηὶν ἱπ ἢ  δείοι ν4ὲ Αδε.16.... {Ερὶ, πεανίνκρ ϑς ἀρεῖ" 

ρίας ἰάσττι νεησυστ ανιῖν ἴΑς. 4... αἱρ,.Ρ' εἰ ἐγοιμίω υοά ς Ὀὰν κάδας, πος (τίς ἐπες ἢ ξ επτίδυα ΟἈτιβίαπαηι Πδετταιέ 
εἰἰαῖα ἰερς ὅ γεν ἱπεερρινε  άο ΔΩ, 18.14. ΒΕῪ τὸς ; ἀρτγῇ τυάίρατεπι ἀφὸ ποα ἀείρεχίς, τοτιπι πιοτο ἔς ἤπρτα 

6 “{πη» γι ϑμεμν ϑύνα Δὰν ἘΝ συ ἧνδ, πορ Αροξοίυπι οἰετεστίυαν, νι τὐθὴ Ἰυιοτιξαείςπά!: δι εἰὴ 

1᾿υδαίων αυιθυν Οροιὶβ ᾿ δφνν 0]. δὲ Ἑναί εὰ κενθοηλ. ἀιςῃάις {ΠΠ| (εἰς ανοάίο οπιη δ᾽ {Ἰπιπιϊίδεῖς, αυοά ἀδ οανοό- 

ναίαη) οί δι μμινεδιε δ σόκόι. ϑὶς ὁοπυαττὶ ρα σ΄. Λὰς γοφαίτν ἈὉπὶ.12.47.δὲ τς α(διάς ἴ ςκρΡε [δ οοπηπιεῦο" 
ται πα ον Βανι ἐς ὁετία εἰυίεασε μἷς ποη ἡνῖ “οὔδέπογι;, ἦν ον ϊενίο αβιοϊ ωνὶ τὲς φκόυδαλίζιπαι 

γιες ἀε σοττα ἀὐυαρίκιν (οἰἰτιάέοε, ἘΠ᾿ αὐτοαιμσο ἐρα]!αβ ς΄ Αριὶ ργοτίωυν ἱδυὰ οὔπη ρεαςεάερείδυς ςολματὲς Ηζς επίπι 
πυριεὶ Ηοδεπὶν βφεβεηι δεῖς δι ἐρημίορ γἰδστοτ σρροπαγ ἧς αυίθυν Ἀἴς ἀρίτυτ οἰεηάιουα, τις ςορίονὲ οἶκηάϊευς 

νεδί νι ἡ Οαἰ σὲ ἄπει μυὐ ει Φ' δὴν ἰνημ. 6 τ ζοτγιβίδχ ἐο ὁγιεδητις φιιδὰ ποῆμι! ποηάυπι (τὶν ὑη- 
“47 28 αδννε ν κόπῳ Μιὰ ἩΜατ],.11,18., τοἸ! ζογεῖς αἰατυπι ραίπι ἰπκαϊςαὶ Αροίδοϊως ντασι (οἱ. 

φὴ ῖ ἰ χυτός ῬΑΌΟΙα αυἰδσπι [πὰ ἐχριο ἢ Πἰκγὲ ἀεςλνεῖ. νυ 

τὴ βῥλνιε εἰηηαὶς Οἴοονο αξνίευύο ἰαρονίοία γε ἀμιινπι Ἀν ς, ρ,ἠ αἰ ξ,οννν ϑετθαϊὰ, Ἐταίτηυε Ἰκμνμρνμ μα ἀερτδυὰ» 

ἐλθι αἰηαίο ριοιησισοδ φοβίευτ πουοϑ]αδοῦαι οὐρα (2 Ἀροιξοῖ (απτεατία, ἀοὸϊ : ΜΗ 

παν πμενσ ψραυώκη δὴ, βπίδην βὸρ ἜΣ μὴν αον νην γῇ φιροήξι Ρύο βιήηδιτοι, 
ἰὰ εἴνΑι 

48. υἡδβμ ἐῤκδιϑι χρὴ ΝΆ πμρεν τὸν. πὸ σωμητὸν νοναῖ (Φ- 
Ρίμον.) μᾶς ἐξιεηίξουε φυσι αὐσηεδεπεαν., αὐ Ἰοιἰπὶο 

{πὶ ἐννην- 

10 αὐ ὑναω Ἄῥ΄ονμ!, Ἀ) φυχβϑῳ δεῖ, πιριίιὸ ἢς ριπί.- 

ΝῊ ᾿ πῶ. δγῸ τὰς Αγροίξοϊυν τυπὶ νὰ οπιποπιαπιμἑειοηίε [υ(ρ οΙοὨεηι δ᾽ 

᾿αϑρ μὲ τορι ὑόγσαι " ΣΉ ΔΟΣ υἱεῖ, τῶρι φυδά ρίξε ριο Ομδο ρειρεποπει εαἰηνᾳ οι 

ἀυα ρυστεσιδιοο, ἀνὸΦ αοὴ οτπη α τοεαπίυϑεε, δ {ἅ]»- ἘΝ Τὴ τπι νι νΦυΩΝ μα ΕΝ ον, 
ῬΟΡ ; . γὲάε ΠΕ οἴξεττε (φίε ευἱαυλα) ἰιςεις. Υἱάᾷε Ὁ Ορ πὴ 4.3. 

εϑαέ ἐενοε φωμ ἐν φοοίμνανε, ἱ ρσύφασίη μου {χμϑ μέρεα, ἣν “ ̓ ἮΝ ἈΠῚ Διο, ἀἀχόλδε: 
4 μεὺ! ΝΑ ἐπβ» 

Ἰοβεαιξαῖᾳ δὰ τίη ρρε
 ας ες 

δὰ 45 ροιδε ἰρίυπι οοπιπιφαή 
" ἤδαι ψμιίμε δυάδα! ἐονοδὰ δυιων σοὶ ἐφητεπιέοτι ὲ- 

εἰ ίοαγθ, Οοειυπνα πρίτ Ῥβεῤύειοιν ἀΐσι πιυϊατυδϊπαηιψυφ 31 (μεν Τὰ οὃὲ δᾶ ὍΡν μη 

αἰὐυονίυθ δἰϊηυσῖν οοίοδὲ νἀ δέω ποπίεπιεὶ, [εἰ τερεύίτω " ἐδιεηίατιομιαι ἴδῃ 

νἱοίνεκ. “τόν σιν νρ Ποίρεπιαι εὐςογϑυαμθαν ' ᾿ 

αὐρήδος ἐν ϑριδημενε διε ουτούνδεν, Ἀροῖτο! «αι διικωνείνων, ὁ ἐδνεγχνενὰ εἴν, 1} φεπτ ρηκίεξευ Ηρα 

τὼ νι δ άμμμν Ὁ εὐπιοίυκι Πρ εἰβέλη. ὦ ἡ νεῖδο Οἰκετο Υ δι Λρπηίος ῥανώσῳῃ τῆμις ῬΆη ρρία 

τες. υΐψειι, μοι οινέο. Ἐικθηην, ἰϑεθοδοπ ἰδτία. " {δε 

«Ὁ 

πτοχρυσαν ἀῤῥητα ῥήμαται οἱ ὑκ ὀἴξον αὖ- 
᾿ ϑρώπῳ λᾳλῆσω.., 

1ραπνα[εὶ ῥταροβεμι κἔ- 

βασιλίος ἐφονύροι τίω Δαμασαίιυ(ν 

πἰλινγπιάσαι με ϑέλων" 

ΒΟ 

καὶ φλὰ ϑυρίδος ἐν σαργάνη ἐχαλ΄-" 
δίω δὲ τῷ τείγοις, καὶ ὀξίφυνον ταὶ 

Ἰρρῖς ἄυτε. ' , 
ἘΞ ᾿ Κιφάλαιον (6, 

Αὐχώϑει δὰ οὐ συμφέροι μοι. ἐ-Ὶ τ 

λάΐσομαι γὰ εἰς ὀπίασίας κα» ὄσπο- 

«αλύγοις Κυρίου.. 

Οἶδα αὐϑρφοπὸν ὧν Χρις φἷ «ο9 ἐδ 

Δκατεοσοίρων ( εἴτε ἐν σώματι, οὐκ οἷ- 

δα εἴτε ἀκτὸς τὸ σώματος, οὐκ οἶδα" ὃ 

Θεὸς οἷδεν) αῤπαμτα τὸν τοιοῦτον ἕως 

ξίτου οὐφᾳᾳνοῦ. 
“Καὶ οἶδα τὸν Τοιοῦτον αὔϑορῳπον, εἰ- 

σεν σώματι, εἴτε ὀκτὸς τῇ σώματος ἐκ 
οἶδα ὁ Θεὸς οἷ δεν) 
(δ ἡρπούγν εἰς τὸν αὐοφίσεισον, καὶ δ}, 

»-» 

ΨΜΨῸ 

ΑὮ ΟΟΒΙΝΤΗ. 1 ὦ 

Ἑτηουὶ δυϊυίποά! οιΐης 
(Δη 1η οογρότςξ,Δη οχῖγὰ ζοΓρι5), 

ηείς το: δε 5ηομ) 

Καριι ἱΠς 0 ραγλάνίιην,} 
80 δ {[{ ἡ ΠΕ ΡΙΗα νεγθα, 
αὐ πο ἰἰοςαῖ ποανίηΐ Ἰοααὶ, ἡ ἐε βοπιπϑ ἰοανὶ. 

Ἂ 

ἄενει. 
5ςἀ ρεῖ ἐεηείϊγαπι ᾿η σοτθ.[5}} κι ἀἰελιὶς 

[υΐ ἔμης ἀετη ις ρεῖ 
τοςφηΐα, ἃς ΣΦ ΜΙΩΣΙ: 

εἶτα πρδηι8 εἰσὶ. 

(: 
ἐψηΠοη65 δὲ ἡ τομε]διίοῃςς Ὧο.- 
(λ1]. 

Νουῖ που οι ἢ Ομ ῆο 
ἀπῖς Δῆπο5 αυλτιοτάεςίι 5 (Δη 
ἐπι ςογροτς,πείςο:άῃ Ἔχίγα σοῖς 
Ρυϑοποίςιο: Πεὺϑ ποι) ταρτᾶ 
“η τογθ νίχυς ςαἰυιὴ, 

ἀενι νι [ον μεν πῆτηνο, 
, δ “ἔν πνϑονε ἐὐη. 

σαν. 
᾿; ΝΣ . ς νι 

ἐ οΥ 1} ἰλη ὃ πο ςοημ6.. 
Ὠἰτ ΣΙ. νοι} οηΐμῃ δά 

ΧῚι. ΟΑν. σι, 

νορφάν φιίέενν : υε- 
ηὐαιν βηίεηφ ο υἱβονρε 

4.::ε Δηνοιηναινον σοῖο, 
(βμε ἐν εογροιεγθεβιογίωα 

κι) ταβένπν δυδηβσαὶ 
Ὁ[με φἀ τεγμνψην αἰ μων. 

ὁ πον, (βνε ἐροτρονε, βμε 
ἐπῖν α ογρημ,ε[|6: δὴ: 

ἢ β μ) - 

Φυοηΐανοταρίν εἰ ἐν 
βανμάνμην, Δ΄ ομάϊμιβ 
ἀνεκηάνενδ 4, μα η0}} ἰδ-- 

"φρνεβενέενε Πιάσα,. γιάς Ιολη.7.30. Ψαἶξι ποι ἰςεὶς ϑέ- 

λων νἵαὶ (ἰρλυάιωις ραττίευϊαπι ὅετν. ' 

; ἽΝ σαν. ΧΙΙ. 

τ ΟἿἹοτίατι,κανχάϑαι Ημτις ἴοουτ ἴσα ᾿ερ ἰτὐΜ ἐτὺς ἰπτοτ- 

θτος, οὐ καυχὰ ὅϑταῃ δεῖ, οὐ συμαφέμεε υἷν, ἐκδύσομφω δὲ δις.1ἃ εἰϊ, 

γί Ἰρίς ςοπιςοττῖτ, δι ψίονεανέοβονδε βοὴ «οπάηεν φων δνην,νέηιαην 

“μΐεην, ὁγτὰς ἃς Ατδὸς (υδίατα ραττίςυ]λ εἰ Ἰεξοτηηῖ καυχά 

αι δεῖ, ἐν οὐ συμφέρον. ΟἸοσιατι οροτῖετ, ἴςἀ ποὴ εοπυεηιῖ, 

Ψίφαπαας νεγὸ ἰοξ 5» τὸ μιὰ συμφέρειν ποῃ βοτοἘἌ(ΟΙΡῚ ΡτῸ 

θυπὴ εἶδα ροῖίις ρεττίηςαῖ (νς ετίδηι εχ λίπιο ) ἀἀάίτυ πη 
Ἰος ετιξ ςοηβιπιλειοηὶς, νοὶ ἐχρεηγοηήι αἰεί, σαυίλ: 
χυαέϊ Ρεσ Ραγοῃιπείίη ἀιςας,, Δήομι θοπορρεηιγ (4υνά ἐν Οἰτιβα 
ἀδιο)δηῖε στον 4ηδεμον ἄξονι δις.Ἰὰ εἴξ, αυοά ἔπε ἀπιδίτίο- 
ης ἀνᾷμηι νεϊ πὶ, φυλὴ ἢΝἈ 1] 410 ἐ αὐὰπι γμπὶ Ομ ετιπι 
λς τοίριοἴλαν, τα μος ςηῖπὶ τότυς οἷ Δροίζοίος ντ οπη!ιΆ 
αι; ἀϊξδιτυς εἴτιο νηΐος ΟΒ ΕΠ φ]οτίαιη τοἀυηάςηϊ, ςὰ- 
ἴυς ετατ αηϊδετ. «Αἰ ρεννιαῤπαγύτα Α ἀάίκιτ η Οτᾶς- 
1» τὸν τοιοδτν, εἰνβηϑά», ρἰεσηλίπηο Εἰ εὐτ. νῆταιρ, δι τητοσ- 

ποι ἐχρεάίγς νεῖ ἐπυτίο εἶδε, υΐα ςχ [ῥαλίεητς τάτιοης ηἷ- τὸ ἀππὶ Οτγξοίς, ἃς ρεδίςετιπν Ηιτοάοτοινε Αἰιρὶ ἀϊχιπιυς, [τᾶ 

ΝΪ ταῖς οοπο!υἀοτετα φυσι ὶ οητγαγίο 4... ἐχςεἰϊςητιυν 

εξ φιοά ουἱρίαην ἀοηαίας, ἐὸ 4υ ρίαπι γεδάάτις ογσλτιοῦ 

διίαυὰς ἀραῖος. Αροίκοϊωις ἰξίτυς Ὡ18}} τις ἀφ νο]υῖε, 

ἀιὰ οοπιτὰ ἀςοοάεπε δά 4 4υο ἰοηρὰ παῖδες υλ πύτς νας 
Π φηῖρα ζοιητποπιοιῆγαῖ νἱά τὶ ροτετάς ἡνιρτα ςοπηπηιῃ πὶ ἃς ἰοραπάϊιαν δεδίετοσ. Εἰδ ταπιθη δὶς 

Βοιπιιηυηι ἰοσῖςπι εἰξογτ ἡ νττυς συλ ργσβτίοης δὰ ῃτης 
ἐτοιίληάλιν αἰριαυτολορόν : τείατυς ας ράττες δὲ 4υπίεηλ 
πιηϊιπὰ ςδυσηίές, ἤἴμς φυδάατς, ντην! ρτοτάτίοῃς 11 τατος 

ποτὶς δι ἰησιοπίο ψιοφις ἔμο ηἱ,πιπιὲ ἀιπθιτιοίο,, ἐεετός 

ας ποη φὐάϊτυν δρυὰ ΟἸεγιςησςον 8. φραμ. φαίηῖο, νοὶ 
δῆς ἰσευῖι εἰταῖ.. 

410 ρενοην υ[ῆοε «αἰαπο, ὅως τρίτου οὐρανοῦ. [4 εἶ, ἴη (08]1- 

4. 

:πτορίς, ργαῇάϊο τεπείρας [)4:| [ν «νειενα, αὐδάν. 
ἡγαίςεπογυμι ντθεπι » ςυρίεη 64, εἰμμαιξ δ πναίενο- 
τε Ῥιεβεηάεζο: Σὰ 

ροῆιο, ὅς 
πίδι φ]οτίο- 
ΜΠ} . 

( τεμείφενονε! ενίηὶ. ἐπ Ωρ ἰκένι- 

1} δείο Βεννέμεν ἑῃ σρνιῇο ὑλπὶν οπιριεη 

͵ . εἰκίμνι απ, πον ἐὐεα [ἰῃ ριϑ 

τοοιϑι 

Ρίμι ἔυρτα οὐ 
το δην ποιιὲ 

ἐπῖνα ἕγβερ πο[τὐο ἴ με πὰ. ἐλριυσι 
λῖῖ0}}4 
τ 

μ'πβαιιρης,ὅς 
ςε|8 

Εἰ [ιν υδυβηοάν μηνοῦ μρβο ρὸν τ ΜΝ 

ππΠπιλιιπὶ νίχις ππΉ μη. Ν ες οπίτη ἴῃ ἡῷ οὐπίοτο β|0.΄ “ 
οεις ἀδιοηύς εοῦ 

οδίετυδηάυς ηὐἱ οαίαπι ροπύης νθιᾷας. δεά μος αυΐ» 
ἄκην νετια οἰ τείυτη οὐοσυπι ἔστι ἴῃ ἰλοτίς Πἰτετν ἡ ξἢ- 
τοπειπ, πςπρς δότιβ, οὐδὲς Δτυτη οαὶϊιπ,δς δοάταγιπι {δ - 
ἀλιπι η 4υᾷ5 Ολυμτις αἰςσηάις,, θἀ4 εἴιδα) νερτυτος Υἵ 

(οἱεῖδι ταπτινοφρρσιωίω ἀοςοτεοις ἃ πος Τεἰὸ (είς δὲς Δἀ!ρῚ. . οὐ πὶ ἱρίο τοὶ ἔπιῖις ἰὼ ατοταυαι. ᾿ ἮΝ εαυς ἧος εἰ ἀξ «αἷο 

λὸ ΔροίοἹ εἰ (Ὁ πλι ποΓὶβ «υδιουκταῖοιη αἤεγεπήλιηντ οο- 

. ξθτότας οἷκς το πο ΙΑ Ἀρρὰν ρὲ ἐοτει πιὰ δὲ εηλίηςη- 

. μππλα ἴτας τείϊατωτ ς ς 
᾿ αρεῖην ταπι Πριἐρῆ κὐπὶ αλις δἀδιίδες τεπιξάϊα μοχηίηυς 

α0 ἰὰ ἔλοειο.,, δχ οπιη!ά ἴῃ» 

γεὶ ἐρίς εἴετατως, "εἰ αἰ} οἰδεπάλπτυς. Οπιηίδο τάπισηῃ 

πείςίο 4ι0 Ἐπλργτοο υρατί, ἰξὰ νει 1ἰς (λοιλιυπιιτετα- 
ταῦ τηΠετς, : 
4 1 αναάῥιην, παρμδεισον. δὶς ζΟΤῊ ΔΊΌΠῚ νἤινοςαπε Ογά - 

εἰ αι [,Ατίπὶ νἱυλεία,ἢ Οεἰ πο ἐτοάηπηυς Πδ. 7.(Ὧρ.᾽ οἰερτα 
νἱἀεἸΐςες φυσάλαν τη φιυΐδυς νοϊυρτατίς ολινίτυαι ρίαπος 

οοηἰἀετλυάα ἴώμηι γε ετῆζ πος δεηςῆςεἰδ, (ξά τι ςοπῆ- 25 ἐχοοϊυητυτ ἴθι οτιαπὶ νὴ ἔειᾶ Ραίζυπτυς. Νοὸκ νυ! ἀεὶ 

ἀδιατίο ποα πισδδὅ πος ποι δἠάυοὶς Δά ἰηληεπὶ ἰδϑϊατίο ἢ 
δεῖῃ ἴεὰ οτίλτι ργογίυε αὐ εὰ πος ἀδάυσιτ)νί ροτίυεἑη ἐοπ- 
τοιρρίκαάα Ἰλεὶ ποίετὶ δοιλκᾶὶς τοῦ ἤππυς.  ἑβομει, 

δυο πιοπτὴ εκτγὰ (5 ταρτα οοαίηξταν. 
ἀακρλύψο Ὑιάστιζοτ. 4.6. 

: Ηοποναεπννεδρνοον. [ἃ εἰς αὐεηάλτῃ, (αιοτυρι λάπιϊ" 
τσίς ᾿ηὶς ἀρραγεξ Αροίτο! ἀτεβοίμην. ἮΝ ες εὐἰπη ἀμῥίυπι 
εἴ φιη ἐς δρῶ Ἰοφυδῖας. Ουγοηζο δἰτογαπη ροιίοη πη 3: 
ἰδάμείς, ἀἴχυς δἀξο πιοχ νετία ς, ἤυης Ἡοπύηεηι ὰ (εἰ- 
Ῥίσ ἀϊίδετηίς Ὁ ἐοττὸ αοη Διηρίἐςίτος γε διτοβδητία ποἴδιη 
γἰκατει, φυῇ ἀς αἰίο φιορίαπι ἰσαυί ἴς ἡπιυΐλιοῖ, ( ΒΗ Πες 
ξηΐιπ δος εἰδιξίαην ἱποροιἸπναπὶ ) [δὰ νε γεὶρία οἰϊεπάε- 

Δεν διδοθει, 

βαῖε: νοὶ νοϊυρτυλείης δοτίο» νοςαανε. δε κατ᾽ ἐξοχψωὺ 

ἔς νόώταητῖ Οὐβοὶ ἱπιστρτοῖςς δοσιὰ ἡ υχτὶ ἰη Ἑάςη ρίλης 
τυ κὶς συΐως τυ φείαπιηυπι ἀίρυϊδης Ἀούΐε ποηπηυ}!, 

 ῥῃσαρίᾷ οἷ ἐφήματαννι ΑΘ ιὰ το,δι 9. ουπὶ εὐβεαί, ἰά εἰξ γο ρετίπορτὲν ἩΑΙ γηϊμστίληι τετταην ςορίϊες ὀϊΐυιο δ ἴα 
ναι ᾿ς ἔλξχυπι νὰ δελῖα 111 δἰοτία Ὠςὶ Πκάξε δος 
νοι αξάρβᾳίααι ἀκενειως νι μυζατ 1 ΑΡΟς.2.7,8ὶ 

ἡη Ἐςοἐββίωςο λίφυοτιες. {1᾿}2ἐΝωγάῤῥντω Ια εἰ, αυα 
ἔληάο ἐςρ] ἰςαεί ἃ κἶμ Ὑ Ὰς ποηηης ποη ροίπητ: να νοσεῖ 

εἰ ῥῥότοις ὁδιότωσας ἈΡ 
εὐϊτάο, ἃς αυδήαπι σατο ποη ρετίρί οἱ Ἂς πνυΐτο πίίηυϑ ὁχ. 
παν γοῖις, Ουδά δ λη μας πάτα, ποδὲς αἰίοαιὶ βαπχί- 
ἰατὶς ἃς ἀοπιεδίοι γατγγαδα ρεπεῖγᾶγα ποη μοιείς δυσιαπί 
ἐπϑοπὶ) ἀείες, φυαπίο πιπι ἰη ςαἸεἴἶςπὶ Π]4πὶ]αςοπι ὃ ου- 

τοῦ πὐδι! πιίητιε ἰς ρίζα φυὰπι νι {ρὲ αἰ μ!4 τἰδυοξεῖ: .οἷμε (ριπε [πὶ ἀἰΐηυαπι ἡμυπὶ γΔ τς Αροίτοϊυν ,ἴτ εἰς αὉ 

ἐλ νἱάεί σος αυᾷς ρεοιΐαα Ἔγλπτ οχτηηίξελι τἀπιομῆ ευε 
ἡ)ὶς οὐ (ἀρτὰ ἱποτια ἢ ἑοιππιυ ΩΣ (οτῖεπὶ στ ]ο- 

ται)νίμις λάδο ἀπιετία δι οἰεῆς ἂὖν ες ιιας τη ἐγληῖ χπτεῃ- 
ἱκοα,ντνοίυς ἐχτα ἰλίείς ἐομἀοταγ ν οἱ τε, φυλίϊ Ε}ς δι 1 - 
Ρίε δομ εἴἴεης ναὺν δ ἰάριη ἰιοιπο δὲὲ δι ἰοπίιυς μοί 
Ἰηίωι ρβωε ἐσιπηπους ρεορεεάίϊιυς, 14 μιὰ ἐπ γιηίεςα ἀς- 
τῆν ςο πη οπογαΠϑναι 88 γοΓᾺξ ἐδῳνοίαεείαίππολι σιῤεῖ!. 

τηῖ μυπηδῶο νμάιςιο δε ποι των ας ἀσίοςας ει ςόυς!- 
ἰσατ ηςάμιη γε ΐηρ νἱ Δ ετὶ ροίἷει δια τοτὲ ςἸόγίαι οἷ!» 
νῳ δρυά ᾿οπιιῶορ νϑϑλυ,. ἐπ ρυμΐο ἂν Ἀρις ᾧ. 

υδ, δειφιφαυιη, ἃ οἷν φανι ᾿: 

εὰ νε]υτί αὐίογρτιν, γε ς ποῆες αυϊάειη ΔΠ ἐὐπὶ Ιρίο ςοε- 
ΡΌτς ἂη (δογίϊην δαιπῖο ἐοιτορῖο δας δυάηει, πρίν τὰ 
εὰ ροίϊες ἀςοἴλγατε ας δυάίοτατι υἱς δι Βταίπν ννεασο 

Ὑσύῤῥντ νεἷας ἡδα ἐχρίςατς φυ!ειπφοῖθει τ, [ς4 ῥτομ δέ. 

τις (ιοττ φ οημποιαῖς, 4υαῇ νςιὸ ἰὼ το δ ίοης ΓΑ ΑδΑ 
ἄπς ΕἸοι ἤναι αιισάλαν ἰασγα, ας ποη ρόξηνς ἽπΊρια εὐυ]-- 

αὐἱ παετις σπηπις, δέ ψυνάσινν ον ρεδο ριὰ αιον σηθη- 

“ἢ νι ἱβάοέτις ὅς ἐπιροστν Βαθεῖ αἴας δἦτο ορυ]εν 

(πτύλοης, 4ε οὐ οπιπιῦυε τοι Τα πυτνν τ} ἰηβηλὶς, νἐτίς, 
μεν απ ενεύια "το ΠΠ μι. ροίπε : τὰ ταιπδη να δ Δ ςε- 

ΓΜ φιῤά ἀμάνοερ- ἡ μυιῃ φαρτα μη οὐρὰ ἀςςοπημοβοπεμε, Ὠοὶπάς εεττυπι οἢ 
ΧΧυ) 

ἃ 

τοὐἰίδυν, ρυορτίετατος αυὰς γοςζληϊ Φ0. ᾿ 

400- 

ἄυς ἰ- 

ως : 2 

δθ(αὺδ 



Οαρ.Χ 1114 : 
ἀὔϑντα ριορτὶς ἀϊςὶ ποη (μια ραίππι ἀἰοὶ που ἀδθεληῖ, (σὰ 
ιΣ μοπ ροῖηε ἀϊοὶ : καὶ 4ια ἐφ αιβολτίοης ργορτία ποη οἷξ 

ἐξιθετο πορὶς ἀϊεεάδοπάμπι, ἴτλαιις ἰητειρτςτλιοποπι 
γι ποη ροίζιην ρσοῦάᾶτς ΗΠ μος τἀ 49, 412 ποη διε ς- 
ἰυπησάϊ γε δά Ποία πι (Ἰυτοπι οἴΐξης οχρίιζᾶτα ποςοια- 5 οπιηίαπι ἰίςοπι υα πατατα ηοἤιγας οἂρταπη (ροτδηι . 
τἴλι ΠΕ] οην αυτδην ὅς ἀπιαῖίοος ΠἸον,]υ(ντ πος ἃ νοσ- ΠΣ 
Βο εἰ ἰεῖρῖο δᾷ νᾶπα ἐροοιλείοπες ἀρτιριᾶπτ.) εχ πος 
Ἰοζο πίτυητατ ἐπιρεγείβ ρει δάςτο θαι ϊμιπ τη (πῆς ΕρΙο- 
Τὶς τυάιπιςητα φυσάλπι ἀιηταχαι (ςτίρης, ( ἰπτοῦ φυα οτἱά 
ποῇ ρυάςτ οος (Ἀπ ειζυπι στ οἰ χυη τοροπετς ) ἐατοτὺ τ γο νοτοιι 

ἐὰ φιχήασι μαδυς αυα ρεγξέζος ἀοοοτεῖ: σὸς 
᾿πημαπὶ οζο πὲ τοίροπίο ἐρβδο ἀϊφηοε εἰς ρυζο; 4ιπ- 

᾿ισπηίατη μἰυτίδυς γοβιζάγη γε 
τδηάσην οοφηηἰτὶ ἐπιρῇ Ππ| ποσιίπες δὸ οὐππίδιις Ομ ῖα- 
πἰς νίτοητιχ, ᾿οτιμα ἤπλίίος εὐλητ (διληὶ, χιος τεπλτμς Ἐ- 

ἥν ̓ υμεραθα {ἰδευαι οἰϊεπιαῆς αυςπι νοολῦλης Ῥ40}} δίσςης 
ἢ 4 ὡμε ποι ἰνεηξ, 
«δις ἐκ ἐξὸν... ἀδιωΐάτον γ νεῖ ἐχ δὴ δὲ ὅδε, «ιἰοπίλιι νι ἀεἰτοςς 
τς Δληπὴο υϊάοπι 1112 ἰατὺς σομιρὶ οδι ροΐογας Αροίοίυς, -.. 

 Υἐ οὐνηόπι 
διπδίεἰοηὶς [υἵ 
Ρἰςορ ἐπι" 1ε- 
τλου σαῖ, το 1Δ- 
τὰς 18. 14 νε 
ἐκχιεϊη(ε.ὰ πὸ 
νι (υΑἰλέζιτε, 
ηυλαναὶς δἷς 
Αἰ} αἴῆηξαι 
πος οεςδῇο 
ηἠς ρὲιις οἱ τεὶ 
δυδίυς δὺ αἰϊὲς 
"Ἡμὰ Ῥεῖ ἰς 
χτ: 4κὸ ρτοϊπὲς 
(ε νε!]ε ροεϊὰς 
τη {υἷς αὐ ςεἰς 
εἰοκειδεὶ, 

3} Ἐχοσςης ἀο 
Διεῖρᾶ οὐ Ὠο- 
πιηυ: ριχ(ἴδη 
εἰ(ἢ πιο: εἰἰαηι 
{εἴυος μος ἃ 
ϑλίληλ νδχδιΐ 
δι οπιηίὶ τδῃ- 
(διϊοπυπι ῥα 
πεῖς δ  ίνε" 
Ἐπ πεπιρας πὲ 
πἰπσιίο αι εἴς. 
ἐδητυς, διχυδ 
δἀεὸ νι ἰυρὶ 
{4 Ἔχεοιςὶτὰς 
το η 6 ρει» 

εἰλητΓὸ 

[ 

Ρεῆς 

αἷς αἰὐνοὶ μᾶπς ἐρίοχιτη Ὁ]1 

υἱπθο ἰμάσηι Οηοξίςι ντς ρλητογ, 

κι νκπτασο  κυκοτο-- ------.ὄ.ὄ ...ὕ.......Ὁ ϑοσνς 

ΟΥ̓ πὸρ τῷ τοιδώτου χαυ ήσομαι᾽ ὧὰϑ Ἷ 
ΠΡΟ ΠΗ ΠΕΡΙ νογὸ ἤθη σἱο- δ᾽ὲ ἐμαυτῇ οὐ καυχήσομαι " ε' μὴ ἐν τωῆς 

ἀϑενείαις μου. τ οΝ 

Ἑαὶ γὺ ϑελήσω καυ χη σοι ὅλωι, οὐχ ἔσο- 

μα! ἀφρφν" ἀλήϑειαν γὺ ἐραδ' φείδομαι 
δὲ με τις εἰς ἐμυὲ λογίαμται ὑῶβ ὁ βλι- 

ψει μι νὴ ἀκούει ὶ Φ ἐμοῦ. ᾿ 

Καὶ τὴ ὑμρθολῇ, [5] ποκαλύψεων 7 

ἵνα μὴ ̓ὡσϑραίοζμω,» ἐδδϑη μοι σκόλον 
τῇ σαρκὶ, ἀγϑελος Σαταῦ,ΐνει με κολρὶ- 

οἰφιύνα μἰ υαραίδνμαῦ 
“ 

Ὑπὲρ τούτου τοὶς τὸν Κύριον παρ ἢ ς 
--- ----...........-.-......ὕ.β.-. 

Ὁ ϑηρεν εἰ βροά! [Ποποὶηε} ὑσὲρ πῆ τοιούτου {π.αἰορώπον,ντ 

οἰϊωνάιτ κἀτυπέξως αιτίσυι», ἃς ορροίταπι πιζοτυπι ιν ἐρ τὸ ἰητεγρτοταῦδε ΑἹ 

Όι 

ΕΡΊῚ 41. ΡΑΥΩΙ 
Ἀσάλιτι γῦ δα ροίΐες νετθίρ οχρίϊοισς, [δε Ἰοδυε δίνουν ηἰηβ 
ῬΓῸ Τί ἔλοις 4υΐ ἀτολπαιη φμαπάλπι ΤΊ οἱ ο( απ) (οπιηϊάν͵ 
δ Ομ ει ίλπαπι ΒΑ βπυμβενν ΕΙευΐγηἰδ πγίϊο ἰδ γαπείου- 
τλδηῖ 40} πηροῆιδιὶς ἧς Βουχίηὶ Ἰοχαὶ. ΝΑ οὰ πιιηϊπιὰ 

ἀε ἐξνσία ἀϊοίτυς αοη τλητὺπι συγχήροσις, ἰςοπςοἴδο ἃς μοι. 
τα πιο, ἰεὰ ἱρία ροιεῖξτας δι νἱς τὰ ἰὐγμοίῃς εἰποίεπάμπι. ἧος 
ρΡυϊοπεὰ (απὸ λς ἐεθμεει ἐχροίοϊς ΟἸειηδης ᾿ΐδσο φυμ, 
αυΐίητο, νδὶ σαην οςἸοςὺ ποῃηι]ος αυοτυηάληι Ροειτῇ 

ἴα ςοπιραγῆς τς {ςτἰ δίτ, Μαρσυρεῖ τοῖς εἰ κυΐροις ὁ ἡπό- 
τ λοι ὐδανλέγον» αδόχωσον, δίς. Ετ χαυσὶ δυης Ἰοσυχη εἰϊχ[. 
(ετ,λΔἀ ν,τὸ ὀῥῥντον τὸ Θιού ἔτως αἰνιοτύμβροινοὐ νόμῳ καὶ φυΐψχῃ- 
δλγἤλίας πενὸς τὸ τι ἐξὲν φρο’ ςιϑεὶς, διωάμει δὲ ἀγᾳ ἀφ ϑεγκην 
τὸ ϑεῖον μίωύανὰ εἴξ, “ροβοίμι ἐεἰβενονο [μο οὐπορτοδαι "ἢ 

᾿ ποϑὲε [νης ἐαρί ἰεα δ, ἤμην ἀμεὶε. ἴοπίπευν ποι, ὥζς, 4 ΝΣ 
44) Τ) εἰ "πεζαϑίϊεν ηδέμνβανγ βεῆμε ἐμά τὸ μὲὴ ἐξὸν φἀηοος 
ἡμα[ν εἰς βεμιν 4) ηναη δὶ αἰϊεμὲν: πρὶν ν [μὰ οἱ ῥγάνκει ροίίνε, 
ἀϊωινμηννμηνεη εἰωβηποί! [16 , νε πη ἴα υἱ, θὲ [(ηζξογμην φυϊάνην, 
ροβε εαρἱ ἰοανὶ, ' ᾿ ᾿ 

᾿ 

ς Ῥιο ῥηὶῳβαβὶ ψίογ!α. 
δεν: ῥνὸ νᾶς ἀη!επν πρὶ 
χίογέαδον, πῇ ὑν ἑηβεν)- 
ἐαείδιμ ἡγεῖ. ᾿ 

ἀδιρεῖ οἰ πγοάὲ ποπλίης δίο- 

τἰαοῦ» Ω1{ ἴῃ" ἡ, ἱηππγαμτδίθας 
πιοὶξς. 

Ναῖὴ ἢ νοϊπείο ρ᾽ οεἰαείνἤοη, δ) Νναποβ υοίπενο ΓΝ 
εἴο ἰηΠρίεηϑ : νεγταῖεη ἐπίπαν} [έν ἐνο ῥηβρίεπί; υεή. 
ἀΐςαιι. ἴσα ᾿ ρατοὰ Ἰοφιοτ» πες ἵπων “εἶ ἀνκαπν. μότ 

ἬΡος; ᾿ς ᾿ , Δμ1955, ΠΕΙ͂Ν πε χι- 
45." ἀφ πῖς τεριτοῖ {ὔργα ἑά) [ρει βρη μα φιοά υἱ. 
4υοά νἱ ἀεῖ εἴς ̓ νε» αι φηοά ἀι-- Ἶάει πνθὶ ἀμε αἰϊᾳνϑα ὀμᾷι 
αἀἴε οΧ τ 6. , ἐκ πε. δἰ 

Ν 

2 Ἕτης οχςοἰ]επτία τοιοἰατίο. 
αὐ ἔμρτα τποάμτ εἰεγγευν 48 
τὰς εἰξ τί μὶ Ὁ 

Εἰ ηε πϑαφηϊξμάονίω,. 
ἰφεἰοιμηπν φπκβοί! 4 πιε ἐ4.. 
ἐν :ε} πρὶ [ῥπνοΐν καγ- 
ἡ αηες δηρεῖμα δοίη, 
υἱ πε ἐοἰαρβίκᾳ. 

ἢ {γοῦ]ις ἰμῆχις 
ςατηὶ, ἡ πορῖρε Δ σευ ϑαῖδη; νῖ 
τς σοἴαραι5 «πάατ 5) ἢς ἰπρτὰ 
τηοάϊ ταῦ. 
δυροῖ μος τεῦ Ποπιηθπιτο- 8 Ῥιοβίεν φυοά μεν Ὧ- 

κοηγας ἀνάγιι,ποιεῖ πρὸς σκόλοπας ) σνόλογχαι Ὁπαπάτω. Ἠρτοί. 
Τι ᾶς, δέ τεΐδ ςοτροσίβιις τη γοητίλ Ἀυ- 

ΑὉ ΘΟΟΚΙΝΤΗ. 11 
«ἰλισα ἵνα ὑποξὴ ἀα’ ἐμοῦ. θβυΐννε αθίςςάετοι ἃ πιο, 
ΤΆΈ55Ὲ τοι, ἀμαβ δὰ ἢ πὰς μον" }9 β.6 ἀϊχῖς 181.» δυδιςῖς εἰθ] ᾿ 

ΘΜ ΕΣ 7 Ἰριφτία πνοαθδον  ροτουεῖλτήξα 
ὝΣ διωυαμίς ἐν "ἰώ αν, ΒΓ ἰηβειίτατοπι " τοηϑιηηνὰ- 
ται. σίρε, οὐ μῶλ με κυ χησομα εν} τσ 4 {εἰ θέπε Πππνὸ τρίτον νίο- 

τὴς ἀάχενείαις μου ἵνα ὅχισκίευωσῃ ἐπ 1 Ἰηάθοι ροτίις ἐς ᾿ηβεπμεαιθ δι 

ἐμ αὶ δδαμις τῷ Χριςου, 

ΟΝ 
ποπηπι γον Αμὶ,, ἀϊεε- 
ἀετσι ἃ πὸ, 

ΕἸ ἀϊκύε πον, δνξβο 
εἰὐι ρτατὶα πντι: ἤφην υἱδα 
ἔμ1 μιν ὑηἤτγνοηε δε βεγβεῖ- 
'μων, δ ιϑεπιεν ἐν μὴν γέεο, 

πγ εἰ) νι ταπαημᾶ [ἢ τα δούπαευΐο 
᾿ἠϊμμαριτςτίη πνὲ ροιξια μι.) [ΡΝ ἀμ νὴ Ω 

κ᾿ Διὸ αἰ δοκῶ ἐν ἀδϑϑενείαις 9 ἐν ὑθρεσιν, 

ἔσαν , γ ω 
δ: “μι. 

᾿ : 4 (οπευάίι ίε 
Ιγναϑυν "" ἐηβνων ταν νιξυδαφαίιο. 

αὐδὲη, τ ἐείγαθ θεῖ [8 πνε Ἰδραναι αζιπείο. 
“..9ῸῦΟὄ|{φᾧΟαἰακε 

[παι ὐειναγὴ Δ᾽ 
. δ ᾿ . Ἢ Ἂ ΙΩ τ εἰ ὉΣ Ὀτφρτοτο᾿ ἀοημίοίοο ἴα ἰητ [ἢ Ῥγυρμεν φηοά ρίαςεο κεὶ νε!} 6 ὁρρορφτ: 

: " πιά! αι ε ἴα. 
- Ρ' ν το ρον ᾿ ᾿ ἐατιδμεν ἐη δ 

ἈΠ δῶ», μοῖς ἐ ἡ πγαντατίθι5, ἰΔ τ 1089. Ἰη Ὡς μριαπαιηι ἦν πειύβειιν τϑουίοι αιδᾷ 
. , . Ν ἢ ΓΙ , δ Ν ᾿ 

ἐν αἰάγκαις ἐν διωγμοῖς κἂν φενοχίθ ΘΛ} ᾿ς (Πτατίθιις , (π ρετςαυυτίοηί: δὲν", ἐν ραν βαμωμοηίδιν, ἄκου υιαιεὺς 

οΡ Χοιφοῦ ὅταν γὸ ἀδ να, τότε διωυα. 

τὸς εἶμι. 
δ5, 1 ἀπρο 8 ργὸ ΟΠτο: 
ψιιμπ οηΐπι τη βγπηιδ ἔπ γτοθς 
ΡΟ ρης (τη. | 

Επὶ ἸηΠρίςης “1η ρ]οτγίδη 0:6) ἔ τιν τΝ ἡηβρξιγνο 

νόϑηις ζοερ  [Ἐϊ5.5. παμπὶ φρὸ ἀε-} ΣΝ μα 
Ὀυοτὰ ἃ νοθ 5 σοιῃμδίατι; γ}- 
{1 φοίτα ἴα τς ἱμέεγιον δι. ἕνα -Ἶς ὴν φν μον γυρ(α πιρβμπν τ. 
ιἷ5 ΑΡοΙ ΟΠ 55», οὐτᾶξι Ὠ181] ἔα, 
ες [ηάιεϊα φυϊβοι Αροίτολι ἐ- 
ἀιταίαας ἀρυά νοϑ᾽ σαν ΟἸΏ ἢ] 
τοϊγδητίαρες Ππρηα, ἃς ρτοάιρία 
ἂς νιγζυτε5, ; 

Νατὶ φυϊά εἴτ΄ ἴῃ 4ιο διε εἰ} κυ, 
᾿ἀφίεγιοτε ςοπάϊεοης" ργῷ ταὶ! 
ηυ1ς ΕςοΙοίης, ἡ] ΑΝ πρὸ '- 
Ρίς ἢ ̓ποη οὐιογρο οὐοὶνε- 

ἐ" ἀπγαβη}" [] ΟἸτιδίο. ἐν 

Ἰβ !ον [μνν. (μ ͵ 

᾿γέρφρνα ἀφρῳν καυχόμϑμ θ΄ ὑμέις 

μὴ ἠναγκάσατε" ἐγω γὸ ὠφείλον ὑφ᾽ ὑ- 

μῶν σωυίςα ὥς ἡ δὲν γὺ ὑςέρησει } ΧΡ 

λίων ἡπαςόλων, οἱ καὶ οὐδὲν εἰμι. π 

ίς 

ἐν ἘΣ ἐς 8 ἴω. 
Τὰ μδν σημεῖα τῇ ὁποτολου κατειρ-- 

χίϑη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ πο μονῇ, ἐν σῃ- 
,ὔ νι : ἣ 

μείοις καὶ τόρασι κῳ διωναμεσι. . 

Τί γάρ ζοινὸ ἡφΊηϑητε τωρ ταὶ λοι- 
᾿ ᾽ , ᾽ ν εἰ } »ιν» 

αὶ ἐκκλησίας. εἰ μὴ ὅτι αῃ τὸς ἐγωοῦ 
. ἢ ας ͵ ἢ ᾿ 

χλτεναῤκησα (μῶν; χορ σοι) μοι τίω 

'Ῥνοάζην "ὦ νὐλεμειδμε, 

Ετεὶι εν πβ φιιδά ἐοὶ. ᾿ 
πων βφϑηὲν μτα (κότα ἐπὶ ἃ ΟΝ 

τυῦιῖη ἐΨὲε 

ιδθις ἴᾶπὶ 

4υνπν τη} ἐν βνπηου ἔς θα ἀφο 
οολξειφ δ. 

κκὸφυὸᾷί ξΣυστ: 
(ο ηρῆμιι Αρο- 
{οἱδε ὧς. εἴ 

εἴτι Ἰρίψαι 
: θωι φκυπφρλεθ Αγ} ἀὲ ἀτιπδαι 

πἰβεί φορῆ ταί! [μὲ αὐ νυσις, 
Τεβοι τ τιᾶ, 

ἱ ὶ ζω αἴας Δ“, 
υμήροξοί δ, καπρεῖν οοὶνιὶ δ ̓  οἰμᾷ ἐ Ἷ 

Ὀυς (ὦ βπ,Ἀ- 
τὶ ἘΣ ΡΊΣΙΩΣ ρυᾷά δοε ΔρρῚ 

ἡξα[μπεβετυϑειδ οπι- (ἰο] δευτη ὁρμῆς 

[κἱ ραμιεημλά, ἐν βγη ἀπὰς ὙΑΜΩΝ 

᾿ ᾿ φυὰπι ἔτ ἐμγὰ, 
(ωά “β εὐοὴπν 4υοά πον δ πνοαὶ ΔυΆ 

εηςὼ 

Ψι 
εηίμς, τα 

με κι ἀρρύθοι Ὅο: 1 ἐο- ἀει εῆνις ς 

π416 τον ἤάῃς μη ἄς ἀξεῖυτας, 

ἀδικίαν ταὐτίω. ᾿ ἔἴγο ἱποουυηνοίο ὃ οοηδοηπλτο} 1 ϑυγιὰμι 9. 

ἥδ ; ᾿ (Δ ἰλος ταιο πὸ (λέξιν. ἐδα ΜΝ 

΄ - 14 
ὡς 

γ» δου, τοίτον ἑτοίμως ἔχν ἐλϑοῖν) [ Ἐςδο, τοτοῖδ ράτατας ἔαπι νο- [14 ἘἰΡΕΙΘΗ ΠΟΡΕΥ͂ΘΝΕ τὸ 
[μπηνερίτε αἀ υον ΝΟ 
«τὸ σγαμ »υοδ έν ΝΝῦ εὐἷτρ 

4μάτφ. μά νεβτα [νι μά 

τος. πὲς ἐπίην ἀεδεηι βία 
ρΡανεμιϑωε βο[αυνιχ, 474, 
[Καά ρανειμει βίι. 

αἷτς δὰ νοϑ» ῃὸς οὐπὶν οἴϊτο 1ἢ-}. 
ςοιαιθοέο οὐκοτροίζαιῃ. οὖ ὁ- 
αὐτὴ αύυαῖο φυᾷ νοιῖγα ἔμητ, [ςα 
νο 5. ἤθη ἐπιπὶ ἀςθοης ἢ}}} ρα- 
τοπάδαυς τἰείλιγος σοηδοίοΓο» 
((ἀ Ῥάγεητοβ ἈΠ|δ, 

“οὺς ὑμαξ,, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν. 

οὐ δ ζυτῶ τὰ ὑμών, ἀλλ᾽ ὑμαῖ. οὐ χὸ 

ὀφείλει τοὺ τόκνὰ τοῖς γονεῦσι ϑησαυρί: 

ζοιἀλλ᾽ οἱ γρνέϊς τέκνοις. , 

μνσππσκυ.....---..... »ο».ὄ.-.ὃὄἔ--.--ς-ς-....-.--- 0 ᾿ -..... ..-......------ -..-.-.. 
.“».-.......--- 

Ξ 

ἐμαντόδ αὐ ἀς τε ἀίχιηιις νεσί; α, ὑσὴρ λυτεη) ΡτῸ «δὶ (πρς: 

λα φθίογιαυϊπιις. Ν τς. Κορίμκης μεν ΕΠΓΕδίοΥο πρηίεη. 

{ιυβεην ει διονά δονείαοΝ Ἰάς (υρχὰ»11.10. 

6. Ῥανεὲ ἰοηψον,, φείδομφι" ϑυδαι τι αὖ όγν. ΜΙ αὐ ἈΣ 

εἰϊίος,, δριοι]4 δι ἀουΐσος,, Μαύςς!]. διυγουλος δὲ ἀευΐεος. 
Οεἰ 11}. ς. οαρ.14.. Απάτοάϊ! δηϊοτίαπι ἰπτογρχοτλης εχ Ἀρ- 
Ρίοης, ϑείγρεηι τοπυοντῖς, νο Βμο Ρεάις ματγςηιςη,, Νοὸς 
Ολ1ν νοσάπιι5 να εξ ανάε. Οὐ) λυῖοπι ρον τος ἀευΐκος 

τοπιρετο ΜΕ Ρ νέο αμμεν. Ἐ ταί, Ρώγοο ον, ἀμ ποη ἰτᾶ )ς ἰητο Πὰς θη ρυτο Ιοπρίας αυατεηάνμη εἰΐς (64 τ πιδῖα- 

νἱάοζως οσῃυξηῖτον δ0ε νιεγεὶς ἐμὲ ΗΛΙ ἸΟεη.τ:ὃ. 

χ3:να], [πλυάςηη ππσάπεν; ἴῃ ἢΠ]Π|ς δος πάν σοποσιδυϑ,ές Βα- 

σικφεονγεὶς Αἰ ϑαγάσιον  ύγμν. ᾿ 

7. Εἰ» ιεκεεεαιία, δὶς καὶ τῷ ἀπσερζολξ κὸ, ψοτας ἰητοῦ- 

ΡΓοΣ ἱτὰ Ἰορσῖς πμης Ἰοζιμη) γιαὶ ἐὶ ὠσερζολκ ἥδ ἀποκρλυψεον ἧνα 

μὰ ψαομόμν μειᾳ εἰχ, ἕτως οχοοΠ]επτιία τοις ἀτίσηυπι Πιρτὰ 

πισράϊιπ εἤειλῖ τις. Αὐφυϊείηις ᾿μης Ἰοοιιηῖ εἰτᾶης [|0.7. 

φιαίποιυ τ) ἐπ νετας Τοἰϊαπιαλτυιη ρὸν τῷ ὑπερζολε, 
ἴῃ πιλψηϊτμάίης, ἱξᾶ γε Ἰνος το ξτάταγ αά νοτδυηὴ ἐδίῶν, ἀα- 
4.1 61}, ἡοα δυτοπι, ἀᾷ νειδιιπὶ ὑσιραίρωμαι ν [ρτα πνοά μη» 
αἤδναν., δὲ νἱιοτυτ ταῖς ξχίο, μία ταύηςη ὀχ ἐπιρία τλυἶτα 
οἰνογυδυίπιι υρτὰ οι ας. ΦΌαῖμ εἰ, ἐδίϑυ Ετρο 
ὁπίος ᾿οὶ ΄υσάις ἀοπᾶ οὐπιογαμάλ ἴσης ἐπα ποάιμη ντιη- 

ἐς αττίρίεπάα ας οδηνιγημιγαμά! οςολῆο, φιιοά τἴζεπι ἀρ- 
Ρατεῖ οχ Κα οὶ ἐχίτι, οἱ νἱἀοοςε ρ]οτία δὲ δα φέξοτιπι (0-. 
τοηᾶ. Ηίως Αροδοίως μας ἱρία ἀς τς ἀιΠεγεης νείτιν νογ. 40 ΟἸγοη.21.1. 
θὸ οτίαπι ἀξ αἰ βεαπείοτα ποπιρς ὀχαρί δι, Ὀ} Πρ... ἀφηδεῖνυ- 
ολε νει κατυξιώϑησαν, ΑΕν 1. 41: δωνονὶ ἰηβ μα 

“ανηΐν σκόκοῦ τὴ σαρκί. Ψυΐατα, δεπνηίώα ἔνθ ἤμ4. Ἐγαί- 
ανὰς , δεὐπροίη ραν εανηεπν. [ἢ ν του ΝΟ πο π τ φιδή 
σκόλενοι γοτίεγαης δρνοίν, "ἃ εἰζ κέντρον. 11 

Ῥδοτίοἀ ἡπις! Πρ φτὰυ Πτηγα5 δα ΔΛ ΠΥ] δς ςογροτίς ρίδίο- 
πὲς ἴα {ΠΠ| φυλς πλοχ νοσᾶῖ ΣΘαΝΩς εὐταιμείως πἰπιί- 
ταση δὲ ρα σιάτυπὶ οπηὶ βέποτγς,ηις αται {Π|πηὰὲ γρέσηι ἰο- 
ἀιοαδλης, αυδπτυπτιαὶς ξοττίτος οπγηὰ ροτίςτοητοιι,άτο νῖ 
Αἰ]ευτίοηοηι δἰ συδηι ροῖεῖο σοφοτγοζυς. Θέ ] ς εἰς ἰοὺς 
Ναπη33... ΝΟ [ΠΟΧΓΤΊ μα Ἰνοῦς ἡμοά μοὶ ἰοζο Ῥουΐηα 
σκόλοπα ὨμΠειιρας, Υἱτᾶπὶ ρίογαπι ςοπηράγδης (Σπείριυ (ει 
γερτοιίς. {ΔΝ νηρε} αὐρχεῖνο αι φη, ἔγγιλοι σωτώ, ἰὰ 
εἰξ ὡπιμείμδνο Μ υἱράτα, δαίανα, ἰὰ εἴς ἃ δατάπα αν παν, Ἐ6Ὸ 
πιὶο ἐς ἱρίο δεῖαπα Δοοίρεγε τεᾶδο ςαία, ΒΩ διταπιβος. 

5, ροίτυπι ἰα ἐρεχεξεῖ, Αροίο!ο ρυπέξυγαν ἢ δε εείρυοηῖα 
δαϊδησ εις τη Πἰηξζυ τοῦ νπάίαυς ἐπειτααπτυν 964] οπιπ8 
ἐοπτιπιολία σεηυ ΡΗ ἰηίετομάθην, νά οοαρμος ἀρρεὶ- 
ἰλτ, φιοά πῶ Ἰηἰατίς Κεπιν πηλκὶ νὰ ςεπίετυς ριο- 
ὑτγοίμηι, 'Νοη ἀμ πη ν ρ τα οὐςυγτίς α, 5415,}.4.1.δι τ. 

4 Οεἰορθα ««(ἀὶ, κολαφίζι. Ἐνγδίπιις, ον 4. 

Ῥ δώ «αέδεει, νὰ εὐἰληὶ ραυΐο δοιὰ ἑοαυεττίς ἐδέϑη αν βιέν, 
ἐμβᾷ ἦς τε ργατονίτα ἀβζαῖας, ὅς} γοξχὲ δηποῖαπι ΟΥΡΟΑ 
χο] α Ῥδιΐυιη ποη τοιηετὰ (ςτρε{{{πὶ ροτέυε κολαφίζη 4υλα) 
κολαφὶσν. Νε[κμρταννοάνην ἐαναν, να μὲ ὑσερήμεμρι" 

ταΐαιο νοτὰ ς δι ἰπέερτες ἣας ποι τερετίς, πος (πὰ «ἀδΐ πρροίξε 
ἡ 4 φιους φιδά ἐν τῇ σειρκὶ γεττίς ρον ἐάνρενς ἡὐιησι Πιδ- Αὐϊι. Ἀσροταητας τὰπιοη διίδιη ἰῃ ὅγτα δ Ατλνὶςὰ Ἰηίες- 

κέ τρόίι ροιίης Ἀιευς ρισροῦτιο ἐν, 42} τατλςη δα αὶ 
κεξοίίς ἀοη ἔνε. Ναπι σκόλοψ ρβίαπι αι ςπὶ {μηἰβςαι, 

ῥά εἰ ᾿μξιμορηκδευτα, ας οἰκιδεαδιι Βοιτίν νο} (ππποη 
ἀϊε νἱτίδυν ἰοἱο ἐπβυπτοννι δηποίαν Ἑταπηας, Ὑ γι }}. 

Ἀ|υἱς Βυα Φ μή πτεγρτοίαεντ. (οὐ οὐ λγ τλπισὰ ἀΓΟΡΙ ργῸ 
(του! δου οτίυογδς ιν ἰε και ςπτίδιρ,ντ ψιῖ, Π  υλη- 
Δὸ γεῖ (ἀδάλιλε [ἡ ἰυαε ἴεν οἵϊ ξιοισπάϊη, αι] τίν βε- 
ἀϊους ποι αιυϊτοσγαπαν ᾿ποΐ ει τωμε υὰπι πνατίοος. [6 
μι} ὕερο ἀρυ Ὀιοίςοείάειι γερειἰκαμῃ, σκόλοιαρ ἕλκειν: 

Ρτοϊδτοηε, 

8 Τιν πίς. [ἃ εἴ ἴξρο, νὲ τεζὸ ἐχροιηίτ Οεγίοποπιυι 
ἡξαὺς δϊό να ἐπ ἐκο(ὠθτι! τυ ΜΙ σίορβμαε, [χὰ τοτυϊεεῖ πὶ 

Ροτίυς δά ἐσπιπιυδοπὶ ἰοαυσηὴὶ οοπ[ιςευ ΔΙ Πειη, οι 6. 
ΕἰΠΡ 12 ππιῖτα γε νην Απον (πρροάϊταγε ροτεῖι. 5ει δι α- 

δ ἰλατίηοε τεῦ δ φυάτεῖ ἀϊςίτιις ἔτη φιοά ίαερο γτορεῖκυν. 

ἀστπ ἴερῳ ἀριιὰ Ἠεδεσον ἰὴ ἐπριεπαγίο πυπῖσγο οσουηε: 

ἐπ φυΐγαρ τυγίτεγίίε ἰςγυτλη δ πα Μή ἐπεεαΐωπι νἱἀεειγρβάας 
ἰο ευτοῦον Αυζιείπις,᾿ 

φ βήιν: 

τῳ Ροϊοηινά προ γ καὶ διωαμλκίμου εἴης ἰπῖεγθ τες οπληῖῖς 

ριοποηιςὴ, ηυοκ τὰητεπ ἰῃ οἸπηι 5 ΟὐλτοιΣ ςοἀιῳὺνς δὰ τι 

ἀϊχυγ, δὲ ταυτδαν πιαῦοῖ ἐπυρμάπιι ντ οἰπιται ΠῸπ ἐπηερὺ 

ἰπίορ τὰ πηάινειτς ἰσητοητιᾶς Ῥειτίμοτ ἀυτομιοτιαπι ΒῚς ἰο. 

τς δὰ ρτοραπάμπν. Ομ ει ϑοἰταίειη ς ἀμ Ρϑυϊοφοῖ 

αὐδειη ροτοητια Ομρ εἰς ἀϊζατατι φαρλαλων ναι ὁ ζοπμογ- ἡ 

ι ̓ μᾶια σὴς ροτίας φυλην νπτιμοιη, φυδά Αὐξαβίημηι 

ψίάεληι ταστν ἀινοιφιηταῖς νοοῖς,, τυπὶ ἐτίλιη ρτορῖςγ ΠλωῺ 

δὐδτιτη ργοἠοπιοη, νητεπηροίιαὰ ἰὼ. ἄμης ἰοσιηι ἀηςχο- 

τε άε νατωτο ποηιίηὶς ἰα ἤιτυχο (δουσ ρογβοςη δ, Πδτολάὰ 

Βοηναςίαμι τοιτη οἂρ.γ.ντ Βγαίηνιις ἀρ οταιιξ. 

μννόδίων, τελειούτωι. {π|Ὲ|Πψρὴς ροτουτιᾶ Πεῖ ποπήης μῸμ 

ἱρίαιη ἡ]ίας νίαν, (ςἀ εἰ1}9 ρόῖνιρ εβςέξιμνν τη πΟΡις [επί 

φιογτεάϊξης, δὲ εἰῆςαχ, Τιιης νεγὸ ῥοτηΠηνυῶν εἰπεεῖ 

Ὅεὶ ροΐξητια {ΠΠπΉ οἰπποι ςαρτατι Βυπιδηιι (υρετᾶης, 

ἡ νοὶ αι ἱρίς φυιάριαπι ἀμέσως γε τη βτιηλη]εῖς τ ὡς 

᾿ ἀπηοητς δ γος πιὰ εἰπιὰς ρετβς!οιρίας γτιτυγ: πο ἦμ Ἐ- 

μην ο!} ροε ρα πν ρταμιζατίαπς Αγοίοίιςα ρϑιείςοι, 

νι ὀξείηνατ λάει ποῖος Αρηϊξομις χτΟοτίητ....7. 
ἡ τοὐενηαχωίο ἐπ ἀδῆτι ἕνα χατασκίωδσψ ΕΝ 

᾿ 

10 

: δμενάες αι ἐΐφιςαι πῆς νοτὲ Δροδοίμμη εἰἴς [λο- 

ταιηΐ. νυν )τα, δέχηα ἐαπνο ἡ βοβοίη {πξι φηπη το, διά 

ῥτατοῖοα ρα ἡοπηοπ νἠΐηπι εἰν ππδι νὸς ἰοςο ποίειο 

αι πιίπιις Προ! σατο χιλιν σημεῖον Οταοὰ, ΕἸ τας {8 σης 

μεῖον δὲν ἀμριτατιοη ἶνιις γι τατλιπν ἀρυά Οταιος. 

4 Εάνεα [ὠπεχῶτε ἐδ  υ]σ,. Εαξα Ἐτὰ μενα ῦθα, γττι ἢ“ 

ας πο (τὶς [ΓΑτἰὴέ. 4 κἦρνά υοιιὃν ὑμῖν, ΠΣ. εν υσὲν 

ἐπθιεῖα (τπτοπτα, Εὐδίμνις, θεν, Ἀφ (μην ονιμρῖι- 

(εγαηρνα ὧν πᾶσι φαομωνῆ (γα ναϊοατ μος ἰσίο τὸ κριϑύλον, ἀ!- 

χίμλυς τ Οὐ, ἀρ αν οἱἵ. 4. 4 Μ νγιηβεὶγδοω ἐμέο. ] ἡ εἰὶ 

{ Ονο- τὸ Ποριαατῖς ουὐίδλυ) Ροιεπτίας Ὁει τοβιπηουίδ, γιὰς Μάτῦ, 

γηιι ξιζογι ᾿ 
. 30 ἀνογ [ἃ εἴϊ κοϑ' ἜΡτὸ ἃ νυ, φωιά. [ἄεο πιυῖα- 

τανοιδὶ (ευσητὶς ρα τυ ἐφ πιβοάτιοπε τη Δξείυαπι.,. 

« ΤΠ «εοτιονε τοράνεφννι ν δαἼνδητε. [4 εἰς {Πρ νάτὶ {ϊπς ὰ ἐεἰ!- 

υἷς Εςεἰείης. Ν ν,. ποήρνν νωδμν δῖε, «μια, ὠσὲμ Ἀ6- 

ροπάςτ οἴθο μος Ἰοζο Πβλνθι Ηευτκα ραττιου- 

ἰκ οὶ Μ»» 4 ΝΝον οἰνεονρω! «νῦν να] νὸ ἐπιοσιπνοῖον 

οὐνατεναῤκοσα ὑμδ. Ἰὰ εἰξ πὸ " δἰ ᾿πππυκῦι νἱέξιι πλεὶς 

πιαπῖδὰς πὶ φιδεεπάο,νης γε γ95 Εἰς ΥΌΠδι. γιυίῥαια, 

Νον 4594) νον, Ἐταίπιις., Δίου μεν Ὑοδη. οπανοίμ. γιήα 

(μργὰ,11.9. 
| : ΣΝ 

14. Τὺ βάνδῖνς [νην τρῖτον ὁτούμως ἔχν Ηος Βόπηῦ}}} τὰ 

σαρ οιητ φυ δ τρίτον ρει ομοαῖ αὐ νοι θυ ἐλϑών, δ, Πλν- 

Ἰνθρ. ἡΜΗῚ Ῥυτο οηἰπν Δροοίηπνθς ἀυδιαδλ εἰς 

Ο(ουρτδιπη δά ηθλθην ντ ἀισαι) δὶ, τς Ποιμς 18 

φῬαιαδ τοι ποι εις νῖ ἀμἤστινο ὑρεὰ, 6... υμηνοΐοι οιὴ 15. τοἰοώατινν ΘΠ τρίτον ννῇ (τὶς Πφυςαι το τ δ ὁ πίμνε ἔχω: 

Ἐπὶ 1}Δ Κα ΔῈ δὰ Ὁ5 μεὶ ογιο. 

«ἰλοῖς οἱ Ἰνος αρατο άπ θὲ εἰδὴ πε ΟΠ ΠῚ θ ΑΙ ἅτις 

Ὅιοιαι ΒρΒείο ἰμ ΜαζοδοπιαμνΝ δ δε τηής (οππιδν Αὔ,. 

. Ἃ « " : ᾽ ἢ 
ιι Τηχἰοννοιβο,κριυχνιάνφιΝ εἴα αϑῖσιρεος πο αὐἰάίς. 39 τἀυναννι οϊοπάν {ερτὶ,1.1 υὸ ἐοθο ὐτον ππιτοιι 

Ε  μπθ “ροβοί ΝΜ ὑπν δ Ὁ λίαν Κσος ὁλῶν ΓΧ φιὲ [μιν 

ἴψι6 νιοέωνη νάβοβοί εν νὶς Γὰρ1..11.5. 
ιν ἀρβιοία φνίάοην “3 ρο[ξοἰνγ σημεῖα νῆν σον ὅλον, ιή «εἴ λι- 

γατ τον ἐπυοες. ᾿ 

ΝΑ αομ αὐδειάσοιν ἄμε τοῖς γνῆε. 

ΝΝ ΚΧκ: 
᾿ 



ν᾿ 

ΟΡΧΙῚ 

᾿ ί 

ΕΡΙΒΥ ΡΑΨΙΣ 
5} Ἐρα γνετγὸ Πρεηε ΠΠἸπὸ [π|-.}1π| Ψοφμῖρον θδρου δ, 

Ἐν ναμομ μθῷ δι ἐχρεμάαι] |! βαλδρ 
ΡΙΟ δαϊτηδθι8 νείχειϑ : οεἰδανῇ 
ΙΑ πιυτὰ νοβ αἰ] πρεη5) πιῖπις 
αἰ ραν, 

Ν 
11,116 ᾿ 

ΕΟ Ἐγὼ δὲ ἡδιςα δαπανήσω,, χρὴ ὀκόδιι- 
“παρηϑύσομαι ὑαὴρ ἢ ψυχῶν υ δ" καὶ ἃ 
«ἰδιοχοτέρῳως ὑμεῖς ἀγαπῶν δ ττοῦ γα" 
“ῷ μαι. 

ἐλὴ τν Ἔξω δὲ : ἐγὼ οὐ κατεδαβησα ὑμᾶς" ιό οὐ τ έρρος νος ὯΟἢ δταυᾶ- [16 5εἡ ἐβο, ερουνον θη Φ 
εὐ ὸ ἀλλ᾽ ὑπτίρχων πανγοῦρονς » ὐλω ὑμαῖ!. [9 Ξἰδα μοῦ ἔπι οἰ 15, ἀο]0} ἱμανὶ, [4 φωμη εἴθ 4. 

᾿ς ηφδά ἡ 
κῆυ δ ἮΝ ων ἔλαθον. ῳ΄» , ε » 

"αν φυπῆᾶμῷ Μῃ ῃνᾷ ὧν ἀπέςαλκᾳ φτορρουμᾶρ: δὲ 
ἔλεεεςει, ᾿ 

ῃ 

οἷ, 

0} 

᾿ Τὰ 
... »., “ι 

ττ ιν 

“{ ἜΝ] 

γ. “" (σηεϊαὰὶο 
ὀθν ὦ... ἢ 

ἐδ ἤριδδις ὅπ; χα τῆνωτππον τῷ Θεοῦ ὦ Χρις οἱ λα- 

διοῦ κως Ἀοῦμλυ τοὶ δὰ πταὐτοι,οἰγοὐπητο),  αΐ 
δδημαιπῃ ὠρδϑοίκοδομῆς. 

ἰἐΆχελ 

[εά᾿ δυδὰ εοτά , ᾿ (πὶ σαϊβεατίοης, ΕΝ τνεβναιν. 
ἠαχῖ ας ΟΝ, » " 8 ᾿ ΤΊ ὴ ἯΣ 

τ ἐμ ὧν Φοβούμαι γὸ μήπως ἐλθὼν ἐχ φῇους "ὁ τ δ ριξε πθ α1 19 ἩΠθ 0.19]. ἜΤ ΊΘα τῶσν καὶ 
ΤΑῚ οὐ πὰ ἀ σἱ ͵ “4 ς . - ,Ν « “Ί Φς “ 

ὡΐξ τ θεῖ ϑέλω δ ρὴ ὁμαξ,, καγὸ δήρεϑω ὑμὶν 
πὰ ἢ τέλη ο 
8 (οηδι δὶ ἊΝ ἘΠ 3 
(μὰ δϑυῤ μὴν αὐδιἐριϑεῖα, καταλαλια), ψιϑυρασ μοὶ, 

ΝΥ - ͵ ᾽ ἝΝ 

δας τον οἰ. φυσι ώσῃις γα χα Τοιςτρσίαι 

“Τίτος; οὐ γρ" ἀὐτα πού ματι αἰθδιεπτατη- 

ΕΓ γῸ8 ςερί. 

1}. ἽΝυαΝ ρεῦ αυεηηυάπι ἐογι 17] “νων φυϊά ρεν αἰΐφωμῃ 
-Ἱ ε ἱ ᾿ ᾿ φογηπν ἤνος ηηβ πριν ἐδ μον χα δε ὑμαῖ: ἡμῦε ἊΔ δά νοϑ γ᾽ αυαίτυϊ γο5 μμδν τούς ὁρίνς, 

Παρεκάλεσει Τίτον, καὶ συναπάφειλᾳ κ᾽ ἢ ἀρ θὲ "ὔ ΠΙΕΙ͂ΠῚΝ σμΠ}}}8 πὰ γύναι κε, 
ἈΕΆΡΡ.. Ἐωιο , “9 Σ} [60 1} ΓΔ ΕΠ: Π1Π| ΔΙ140}ἃ 1 ο β᾿ αἰνεθκηῳ 
οἴον αὐλφον “μὴ τί ἐπλεονέκτησεν ὑμας Τημε υος εὐγεμπεῃ οηΐἢ 

πόνηε ἔοίδει» ΓΙ 
δι αν ὃ μόηηε ἡιῃ 
νεβκοεὶ 

ς νος φυχίτυϊ παδιπς Τ ίτιςὺ 
ηόῃης ́  σοάσι ἐρίγίτα δαδυ- 
δι πλαϑ ὃ ἠὐπῆς Πίοπι νείὶὶ- 
1152 ᾿ 
7 “Ἰλυγίυτα ρυτατῖ5 αυόάπος ἢ 

Ἰνοδὶς οχςιςιηιδὴ η ςοηίρςἐϊυ 
ι)εῖ,ἡἰη Ομ το Ἰοφυϊπυ “ο- 
νη] ἀυῦομῃ Ὦςςο ἀςδίγρτο νο- 

Ἴι᾿᾽ βϑ,᾽,»ν 

,σαρῶμν; οὐ τοῖς αὖ τοῖς ἴχν ἐσι; 

Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖ! ν πολρορύμε- Οἱ βηιαε φωνᾷ εχ. 
ΝΜ ὉΠ Ὸ ἢ ἐἀξοπερο τον ἀρη γοριρς 

τη; 140, Ἷη ( βηβο ἰοηυὶ 

4μ“ωη} Ὑξηετο, ἤοΡ ναίει 
“οἷο ῥημεηί ανο νον ἔ εν 
τναΐαν ἃ ον φαίνῃ 
ποι υμἶδη: δε [τιὲ οπ. 
σης γ πο Φεἰοθει, ορν 

4υτη νοηογο, Ὁ αμα]ρ5 να] τη 
ἸΏ} ΠΕ ΠἸΔ νῸ 5 »γ δέ ἐρὸ γπΠυςη]ᾶΓ 
νοῦ! 5 χυαϊειῃ, πο] ιτίβ : ηεαὰο 
ἠοῖο ἦν ̓πτο δ», αν] Οἢ 68) 
εχοδηεἰςομτίς» ἰκανοθδιγοέξα- 

"ἢ 

ον οὅὐ ϑέλετε “μήπως ἔροις, ζη λρι., ὃυ- 

ἴασαι, δέ πνὶ- τἰοπο5)ἰαγγγασηογοδ» ταπλ! |Πρβίοπει, βυ{ᾳονταιίονῳ, 
ΣΕ ζας ἩῚ άϊνεῥοννει [ππὸ μη νοι, 

ἀἰερμπὲαρ Μὴ παλιν ἐλθόντα με ταπωνώφῃ ὁ), Ἶ κι ΠΟ, ᾿ : 
ἤο] εδε ἑ ίοιὸ , ς “ ἣ Ν᾿ τ ϑ Ἵ Νεοτς φο[υλπὶ ἢ ἡ Ὑ α1 .1}] γο- 2 Νε ἑΐένων» ἤμην γένω 

υἱδεϊίοοι νε οὶ Θως μου Φᾷὸς ὑμαξ,χαὶ τίανϑ δῷ ἍΔΕ ηετγο, ᾿ ἀερτίτηδε [ξυ5 πγει8 4- | Οἰνεῖ πε μα: 
δ τοῆριΟ ν ἢ (οὔἴρυσι μι, χροὶ γἾ07 χρρφημκφιρτηκότων 5 καὶ μὴ μι6-] Ἰρυιά νος, ἃ Ιυρεδην τομΐτοι θα. ]. [ρνά νο,(σ' ἐωῤραην 
Ῥ ἰὼ ͵ Ν “ᾷ.ψ ͵ ᾿Ὶ . Ὗ ἘΠ Η 1 ῈΚ ἀά ῃ ᾿ 

δ βαιοῦι ηυῦ χρεγρησοίψττον ὑλὶ τῇ ἀκαϑαρσιᾷ καὶ πορ-] ἰτυπὸ 40] ἀπιὲ ροςςάγηπτ, πες τε ἢ [ τον ϑνν ἡρμ  νο 
ΤῸ Ι12η’ι ἔο δ ᾿ ᾿ . ν᾿ ΟΠ ΈΦῈ) 

κἀπιομυειίς, γείᾳ αὶ ὠσελγίᾳ ἡ ἐωραξαν. Τρίετδε ̓ ὥρν ἐπηραγιξαῖς δι |ημεμλμπν Ἡραβιος! 
ςογίατιοπε δι ἰαΐοι14 ἀπάτῃ δὰ Ἴ ̓Ἰεά ἐν βεηιεαηίοι(ν ἡ 

Ποητφιις 

τι τ 
ἸΟαι ἢ 17 

διε το, 4 

τγάτγιηῖ. 

Οὐκ ν, χε ι. 
Ἔπι|2 ἴδαν νἱςε νξηΐο δὰ}. 
νὸς. Πκ οἵ] ἀυότι τς 

"΄ Κεφάλαρον ,γ. ᾿μωῶλα 4 νάπι ψεενη. 

Οκαρ. χιν 

Ἐν μος υτηϊὸ οἐ 
ὑο!. ἢπ ογειδιμογῳ 

Ρίτον τῶτο ἔρχομαι πούς ύμοις. δὶ 
ούμρτος δυο μαρτύρϑον καὶ τοιοὶν 

ις Ῥυὸο «πὐηᾶϑηφ νρβνρνάσὸρ ΝΟ γυχόν ὑμῖν. 1 εἰ, νε(ευ ἀπονλβν Οἰδννβιβα!η. ἴιορὶς ΘΠ ἰΠῚ πάλαι ᾿ἀποὶ ΠΝ 

ἐλυΐ οὐ Ἡςδταοταπι Ἰ Ἰοτήηνο μοι ἤξρο ἀπινοζαυίαις, ἀτο 4υἱ ροίἴιτ σοπισηῖγς, ἀυσηνὴς ἴα νπὸ ςοάϊος Δ οτὴν 

ἃ ἐπτπ] εἰἶ ψιοή ᾽1Π ἐμθακ πὴ το μυθνωι μ Ἴϑϑηη ἡτς,, ἤφων ΠΕ ἱπυεηογίπηις. 41» (ὑφ, ἂν χρυ [4 οἵ, γε συπὶ 

νον βογίϑομφς Σ ΠἰΔἰ πλΑ] ππιις εἰπεῖ τποητίοποπι ἤει! ἁαὶ- ἰοαυὶ νετὲ ας Πηςοτὸ ὀσηυφηΐε φυὶ ἔς ἰη ΩἸτιῖο εἰερτοῆ- 
πάτυην, γε ἧς νογὰ ἡΐοταμι ἰαἴυςς Ἀἰς ἀρί Οοτίπε!η} ἱπιοῖ- , τάτους. ΦΟ νηδφ ἀμίεην θαο ὰ δὲ πέντε. Ψ αἱ, 8 Ειαήπυε 
μρογοπε, ᾿ Ὡς ΡΠ οχοπιηξ ἀντί ςυϊινη,νε ἰδ ροβε. 

16 [λοἱο υϑι «αρὶς ὥλῳ ὑμάε ἔλαζον. (εττυτη ει μας ἤ οὶ 20 μεν φείφηεὶ, ζνκοι, Ἐχ ἰγυάία γ᾽ οἰ τοος Ὀγίδητοῖν 
φιδῖ ἴῃ Οοτιπείοτυπι ρου, γε ἀρράτοῖ οτίληι εχ Π0Ρ- 
ἰςδα τοῤροηβορις. ἀτλας πἰΒ}}" ςοττὲ δι τεπν ἔαςῖς αιιοὰ Ηἷς 
οἀ ἀοῖο Ἀ ιναφογίθι ὃς τεςοητοτίθιις οτίφιιν πσπηι}}}}5 ἀπ 
(οείτατ, ον  με τ νὺ Ν" Νὴ 

17 “Νωα Μὴ φιερήν απ, μὴ τινα, ον ΠΕΡ τᾶ ρτοτῆις ἢ 
Ἰνὸς ἑουιι]υκ πα, αυληὶ ἐχροίμ τις Ματεΐ..).9. 

402 γἀτίοης βλης νοζεην ίοἶτο πος (ρ πιβοατιι Πρνόένανη, 
εἀ Πηριυϊατί ππηεγο ἱπιογρϑετασί, ν]ἀς ΓΟ Δη.1.17. 
4 Τωιπη μδείθηει, ὠκρπερασίω. αι ἴδιις ν οἰ ζες ἢ [05 

ἰὸ γὰπι αυϊςῖς πὶ ἱπτοτεμεθαης, δι φυλῇ 411] δἰιος τελάιης. 
Μυΐξατα ὃς Ἑτλίπιις., δοδδιέονει. ὃς Ψεῖυϑ ἑπτογρτος ἁὐδίε, 
5." 8 ἰδίαν νος, δὴ ἐαρ!Πελη πε ςοη ειδειοπ ει, [υρτὰ, δ. 4: 

4οω υεβμὶ νον νφδε γ ἐ πλιονέκτησει υμρ οἷά οὔπινοδις ἀ τε ἐλπάειῃ νοςςιη νογτὶ ὀχαγήηονοι. 58 ἀ 4ΠΠ|ς μᾶς ΣΠΙτν 
[ασιοαάλια ὧμπὶ αὐυίας ὃ δὶς Οίοοτο τὰῖρε εὔῆο ἀιχίς ἢ εηρΡ. πᾶν, δὶς νογὸ (ουϊπι ότι νἱτία ξοιηπιοιποτᾶς Αρον 
44} τι Ἰναῦετς. ἔνε [ον μων αυκ ἀε εηάι ἀω ρηδίνε. Νες Ις Ἰϊοίιε. 
τίν νἱάδτας 1, ατιπὰ πο] ας ἐχρτίπει ροίϊα ὥγπολι λης 211. ερνίνναι, ταπενωσε, ΝΑΙ Θτλι 400 πὶ ῇ οχυΐταγοῖ 
νούσαι ομῃ ἀςςρίλτηιο ρει: σρηγιξξαιῃ : ἐς 42 Δ - λροδοίυν χυληη ργοίθογο {28 ργα ἀϊοατίοη ἐς {ἰτεείπι:σοη 
αιπτος (ρτὰ φολοιδι 7.2. 10 ΔΙΒΗ ἐγὰς νηάς τὐἠ στο δι ἀς πε Πῆοτο ἀπίπτο τούδδοτ δε 

1 Ρερραλωα [μρ ΓΙλωτν πορέκρίλε τα Τίτον. οἷ, [Π΄οὐτάτος χο τας αυλπὶιμῖπν σογηογεῖ [6 συνά ἰλυοναί[ς, [1ος ἐφιτυ 
ἔμ ντ δάνος τος νεζοίιςει. ἔ δνμνγενντὸν ἐδλλφόν, (ον. οἱϊ οί νεῖθο τα πωνώσν νοι ἡαηἰῆξσαις. Το [αἰσαιοειν 
ἔπι ηιεπάδην μας ιν ντ ἀρρὰ αἀάέο ἀετίςι!ο, [δὲ ξοηττὰ γοσλς μι τ δ! δι ἐμ ἀπε μην ἐρριῖγαν: 
ηναπιν ΠΟΙΤδΠ ΕἸΠ9 ΠΟ.) ἀιρημΩ ΝΡ {νων μόναι γέ, ϊ δ, ΟΑΡΥΝΤ ΧιιΙῖ 
μὴ π.1ἃ εἶδ κοι πί τι, ν οἱ ἐν τιν δι ς1ΠῚ 1Πλ]Ὸ «(ςίροις απὰπὶ 1 Τ ον 4 ἰάνη ἷκε υεμΐο ρα ὑον,͵ πρίτον φῶτο ἔρχοβιοι Φφοὶ ὁ 
νῖ νρέλμν. ΓΕ ἀζυάν νη [γυγε αὐ δ τῶν ὡπῷ τνδύματι βμ.-ὀ μᾶ ΜΝ υΐϊζατα, Γενμὸ ἰνος ὑϑηΐο «ὦ νι, Ἐταίττνια, ΗΑ “τ ἐντίμω “νῇ 

“αἰὐσωιόν [ἢ καἰ, Νόπης τος τρία οἴϊεπάϊε πος νη ἃς το. 7 ἀάνφινει ὁ πνριϑ “ἀ ὑϑι. αὐ! ἀς (οηιοτατο ἡρέυν κα δος βά- 
ἀεον ἔριενι [)6] ἘΠΗΝ ψψλτυν να ϊάς ρεαιξα ἰν [νῖς ΕΠ ο νι αὐ... ἀσητα Ἰοχύλται Δ οὐοίυν Νείμς νοιὸ περζο ἐρχόώνεν ἱζβὲ 
τονε ἡθοαν ἐς τς Ϊα! ειται ἰτυδιιιμε πιο ιρι δ διη ς Ὸἦμ Η ες Π δεῖς ἠαπίβειτε λα σῥῆν, εὶ ηοἢ ρατίτυτ νη τις 
βιατιηὰ εἰμ (δ τε] Ποὴς ἀϊχοὶῖς, ΔΙύηνφ ἐράεην ἀριόνοο ἐμ χτα} (ἃ παττατίο, νὶ βαυ] ροῦ λης ἐρεποίαπν ἐξγιρτδληι δάμεπ- 
{υνεμο ιπιδηναι οη ες ίας αἰηιίεεις, τὰς {πσείτ τσγῖμις, ποη πποήὸ μι [εοιιμά Αἰιειηος λάυεη- 

1» Ἀἰμηβονν ψδδρν, πόλιν δυκοῖτο, οἰ, Ναπι ἀςοπίτατίο 30 τὰρ ἡση βιείς πισιτίοπειη κυ οᾶν, (πρφαᾷ δαίιη ἐε δηβυΐν 
! βαΐκιν 

ΣΥΝ 

ν) 

ΑὉ ΘΟΒΙΝΤΗ. ἵ οὐχ 
τἰοείρῆς) (τὰ φυΐα ἐοπίῖας εἰπὲ βΗΠΤς ρείπιπι οἷυς 1ῃ 

χης νεδοπὶ ἀδιεητισι 400 
ΠῚ Αἰλεπίς ἔπει νειίε, ντ 

πᾶῦ- 

τιτίλιςας Αἴ καρ 18, 4ιι0 τεπιροῖς 
ραληπα ᾿σοῖτ (οτὶ τθίλ- 

τα Ἐκεϊεῦα πιπάαπιςητα. [πὰς εταῖςοις ΕρΙνοίιηι, δὲ πα τἰπὶ 

τε. οσητεηάϊτ Ηἰετοίο γυπληνἹπὰς Οαβιγολην, δὲ ροίξςαςς 
Αὐτοείαπι νεηΐτ. Απτιοολίας Δ Ια ν ἀπταΐωπι ςοπιπιοχα- 

τις. ὁτάϊης ρου βγαιι Οὐἰλείδεν δι Ῥμγγρίδηι « ἀοηες Ἐ- 

Ἰιείυπι, περ θ (ἀρεείοις ΔΙ : ἀουεπίτετ. γηάᾷε ΡΠο- 

τοπι δὰ ζοππιίοϑ ἐρηϊοίαπι (οὐἱρήτ, νἱἱ σοι ιπιρτι8 7. 

νοηΐς, γηάο Βλης αἰτεγαπα ἰςερῆς ερηϊοίαπι, ραυΐο «πῖο- 
4ιλπν Ἰρίς εχ Μαςεάοηίδ ἴῃ Ογαειαπιτγληῆεςς, νυ τος 
τηεπίςς ςοηίιπρής. Οὐτὰ ἐγροὶ ἤσιηρς νειδυιη ἔρχοιρῃ 
τϑίςητὶ τοιπροῖς ἐν μυρθλην εἰς, δι υἱμᾶς μας ἐρια 
Ἄς ρτο τοιίάςπι δά εἷος ργοίεξθίοηιθδιε γεςφηΐςτ, ἵΝλιη 
ΕΠ μεν ἀς γνειο ἴμο δά ον κἀυσήτυ ἤλης ἐρηϊδ] πὶ" 
ἐαιιτιγο ἰσφυςσῆς, πο ὴ ἄιςιξ τρίτον ἰς ἃ πάλε : δι ἰπ ἔς ορὶ- 
Ποῖ!ς αἰίφυρτιςο, δι φυίάςπι τποχ τοίβλοιίς (εἰς ἰστιθεπάο 
μδυα ἀΠιτεῖ τυ πὶ ἰρῆς δεῖς, ηυλπι {1 φοσροῦς ρεχίςπελρυά 

πεηῆρυς, ἃ Ὠειποῖγ) μδπίοης εχρυίις, ἰη Μαςεάοηίλιη 10 ἡἴος οἰΓος. , 

ἢ 

[ἰμπν δοὺς τείατα Βγπιαπι ογῖςο. 
της νοθυ}. 

εαϑησεται πῶν ῥῆμα. 

Πρρείρηχᾳ καὶ «ορλέγω ὡς παρὼν)" 

πὶ δεύτερον, καὶ ὠποὸν νῶ γράφω τοῖς 

πρφημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 
δπ αὐ ἔλθω εἰς τὸ πάλιν,οὐ φείσομαι. 

-»" ᾿ τ ΡΝ ,κτν κ᾿ 

Εἰσεὶ δοκιμίω ζητοῖτο τῷ ὦ ἐμοὶ λᾳ- 

λοιῦτος Χριςοῦ ὃς εἰς ὑμαξ οὐκ ἀάγένοι, 

ἀλλα διωνατεῖον ὑμᾶν. 

Καὶ γὸ εἱ ἐσαυρώϑη ἐξ ἀϑενείας,ἀλ- 7}: 

λὰ ζῇ ἐκ διωνα ς Θεοῦ" καὶ γὸ καὶ ἡ-᾿ 

μεῖς ἀδενοῦ μὰν ὐὐτῳ, αλλᾷ ζιησύ- 

μεϑει συ αὐτῷ ὧκ διαυάμαως Θεοῦ εἰς 

ὑιῴῶς. νοϑ. 

γεηῃετογηοῇ ράΓς( 417, 

᾿αἸΟμαηδοηυϊάσῃι ρτοδατίο- 
Πεδιη φιατῖτ 15 1. της Ἰοιεητ5 
Ομ, 48} ἐγρα νὸβ ποθὴ ἰηἢι- 
1ηι15) (Σἀ ροϊεῖς εξ τη νοῦ 5. 

Νίδα εἰ εταοίῆχαςβ ἔαΐς  οχ] 4 
ἰηβγηνταῖς». νίυῖτ ταπθη οχ ρο- 
τοητία [) 6]. ᾿ 451 ἃζ 05 ἰηξι- 
ταὶ (ἀπγὰς ἴπ οοφίσί νοὶ γί 9 
οὐ (0) οχ ροϊςητία οἱ ἀρυά 

τεἰ ἐρέρα εδίλεμν βαὐμ 
ογοπανεγϑμη. ΠῚ 

Ῥυάϊχι" ϑζ [ἐςυηάὸ ριφάϊοο 2 Ριμάϊκὶ φν βηαάϊεο ει 

νι ρεαίεης, δί δρίξζηβ πᾶς ἔςτ!- διε αι φορὰ σρλι τ 

Ρο 115 υὶ δητὸ Ρεςκαγαηῦν δέ τος} Ἰν ρτ οπρριδιν Τὸν 

᾿ἰψιῖς οπιηἰ δυβοξοτγονι,Π ἀσημὸ} (5 νεσετο μοῦμπν,ποη᾿ ρατ- 
ῃ (πηι. - 

-Ὁ-»ὔ» 

ἐπ νόϑη. 

ἐκ ἐπιβυνολίαιεγ, μά υἷοιε 

ἐμις Ἰ εἰ ἐη υοὗῦν. 

( Εἰηνηην ενϑ! γ, Φαδησεται. ΣΟ  ὩἸτὰ {αι μο]ν αἸβάῖα, 

ϑιαὺν, Ετλί Οὐηβνενείωτ, Οννε νεγύμηι, πᾶν μα ὰ οἴ, 

οπιῆς περ οτία αι, ἸοὈ γαῖ ταίϊ. ᾿ ὯΝ ᾿ ! 

1 Εἰ[εεμηἀὸ ρναάδοο υ! βγα[εμε,κφ πρλῆγω ὡς παρῶν τὸσδεύα 

φερε. Ῥἰετίαιε ἱητογρτεῖςς τὸ δεύτοων (4υοἀ τἀπιςῃ Νυ]ραῖα 

ποη ἰορῖε ) ἐχροπυηῖ ἀς (δοπάο σαυοάδηιν λάνοητα, υαἱὶ 

{ττεττας φιςπι ἡῃ μᾶς ορτοϊα ρο]ςοτυτ : Δ ἐς τς ἀιχὶ- 

πιὶς (μρετίοτε ληποϊδιοης. [τ44υς Ἐτδίπνις ἔς ἰμτεγριον 

(τος, ῥεκάἐχὶ (ὐ ρνκάδεο, υἱ βγάζει φομην ἐ{{επν ἐξέτωην, [41 

Φ' αὐ[ερε βρης 7: ας ἱπτογρτοτατίο ἀπε ποη ροτεῖν: 

ιν Θη1ΠῚ : ιηὶ ] 

ἐδίαυπροτε ὡς παρῶν ΠΟΙ ΟΠ αΟλέγορίςὰ οὑπὶ γάφω : νης. 

φοποασατας ἀπο Δυίανάᾳ. Ῥτιπιῖπι ἐη πὶ Πιρρίςπάδα εἴτι 

εὐρυΐα πᾶ: ςοητπησοτοῖ φρρλύγω ὃς γάφω, αν ΑἸ ςπὶ ΟΠ Πρ 
ἀἰιγυοῖθες ιπάσια ἀπποταυίνις, ἐε ται ἀξηναπα τάμοη 
ἄινηι τά ἔπι πςςοίϊατίι πη: Πεϊπάς Ὀὲς νἀοτέτον Ῥδυΐας τῇ 

ταίσης (ΠΡ ΠΠΠς,, ἀὰτ ςοττὶ (τορ {τὶ φυην (εςυπἀὸ ρτα- 

ἣν οἴει Ἅπν οὶ ἔς ἰΙοηίντατ, Νὰ ρταίσης ἀυνπῈ οἰΤς πὶ ῖ- 
τοῖα, τὰ δί αδίξης πυης ἴστιδο,, ςεττὲ αἰτεταπι φηιβολς 

εχ τς ἀποῦεις αι: ἀιχί. κεἰς δυΐοπι ρυῖο ᾿αιεῦς, τὸ δοεύτε- 

δυβειτβετς ρόῦιυς λὰ Φργλέγω, ὅς φεν εἰρικα φυίἀξ λά Ὅνα τοἴείς ἰὴ τείυγεεξείοης οἀτηὶς ροτ  Πιιπὶ Ἔαοτα}1. 
τοπὶ ἐροΐληι, φρρλέγω νειὼ αὐ μδης Ἰρίαηι γεξοτη. Ναπι 
δοοὶρίμπι (ογίρ τ ἰἀροτίονις Ἐρητοία σᾶρ. 4.19. κοι. τ πς- 
ὡς ἱπλης εἰϊ υοά δάἠίάϊτ ὡς παρών, νι ρεαίξης, [τὰ οἰ πὶ 

ἐρνῆων (αἱ αοίξητὶς ποι προγαπὶ εἴς ἀεετε δυξῃουίτην- 
ἐδίη υλαν ἢ εχ ρεαίςπεϊς οἵ δλ8 πϑίπαβ ἱπιο Πρ ἐγέτ. ΝΝ]- 
ἰδιριῖαν σλυίλ εἰξ οὐ εχ δος ἰοσο ἤατυάτατ [ἐουμάτις Αἱ - 
πυιοερίας θανή! αἀπιδηταφνασυην δά δοίςηιςπι το ξγτογ ν- 
τίλαις ἴα ρα ἀν ιο Νάπη οοιτὰ {1 ργπίξην. [αη]ετυπηνᾷ 
ἀπάς ἀνκειβῆτι ,απ νεῖ τς τελυ ἔα, νο] το ἱρίο ἑοη κέϊο 
φιοά ἰυὶς ἰς ιιγαἢν Ἰητοτανιπάτωτ. 4Εταὐίοε,δις. 

διιλιηι πο οἰἶοι δἀάιτυναι, απ τὸ Φερλέγω ἀἸχεσηλι δή 

υὐδυάιας ραττιουΐλην [τὰ (τίς Ἰάαες εὐτῷ χ0 ζοπῆπηο, 

να Πα ἐκ ἀϑογῶ τε ίκγάαίυγ δὰ τα δρίτίτας ἀοῃᾶ εχ φαῖρις 

(οτίητβη ρει τς ροτογαπῖ ἰητο Πρ οτος υὰπὶ οΠΠ σα τη Ἰρί 
οτ Ραμ} ρεαάίςατῖο : αἰτετασπη δυτεπι γηςηλθεῖὶ λά ςὰπὶ 
Ροτοίατςια αια τεϊζετυς (ς ἀῤβιυιοτίος ρεκίτλέζος βκ (0η- 
τυ πγλοςς νὙΠυγρατασυπι: λοϊ ἀΐςατ, Ηος ὙΌδὶς τεῆος, τα 
{υπληλὰ ἰειοτίταῖς νίυτγαπι ογρᾶ οὔτ (8 Ἰζος δάσο ροσῖιπα- 
ἐος, φαλπἠοαυϊήςμη νἱἀειθιηι αοαη τδὶ ἤθη οἴεάετς. 
πἰᾶ ΟἈΠΙΠΙ ᾿π πὶς ἰοφαςητίβ ἰρεςήπηοπ νοὐὲς οαϊιδεληι: 
4υοπι ςητιτὶς αυάςην πο εἰδα εἰ σὰ νοῦ (τοῦ ἐχλλιῖς ἠο- 
ηἰς ἰῃ νος (ΟΠ λει) βγπιπὶ δὲ ἐπι οοἶ ει, πὰ ἐξο νοις 

ρζον 4υυπγόριις μμογῖτ οφτισληίος Ροιςητ- 
{ἰναιη οἴει γτ ἀατοιῃ μλης ἐχροἤτιίοηοαι ἴση ἍΓ, οῸ ςτίληὶ 
δἀάιυςοτ΄ φιοά (υδιςίτιις, (οτυμη ἐπίηι εἰΕ μος ἀϊοί νὲ το- 
ἀστοητία διιέτοιῖς πιηηϊετ (μι λὰ οὐδοίμηι αοἰσηἀμηὶ τὸς 
ποςζφηῖυγ. Ἕ : 

4 Ἐχίηβενίι δες, ἐξ ἀ ϑιινείας. ἱ ανοὐ ἀττίποῖ λὰ ἰηῆἔιὶ ΠΊΑΓΑ 
ἡ] Πλπὶ [Οτιηλπι ἴσγωι φυδτῃ δεςορίς, ἰςπιετὶρίιπι εχ πληίοπς.,ς 
1ήσπι σπιηὶ ᾿ος ἀοοίλεας ἄτας χ᾽ συέρχσι, ἈΆΟΩΥ.} 4 ΠΗ] 4ιιοί 
σὰρξ ἀσε]λιλτ ἐσίων, ἀϑιένοια γοτὸ οἴτ15 οὐσιας αι Πταῖοπι, Ἃ] 
ΟρΡροπιζυγ ροιςητία Ὠςὶ ,1. Ὀείτας 11ὰ ροιςητη πη {μας 

Τ ΝΡ» 

Δ᾽ νοι, καὶ γδ καὶ ὑμεῖς. Ῥατείου!α ςδυίαἰίς οδεπάϊι ἀτξυπιςη- 

τί (πρετίοτς ςοηίς ἐρραυβμνα φορῆ με αὶ μὰ νἱάσατυς ἰπ- 
ερτὲ Αροίτοϊις καὶ ΟΠΙΙΑ͂Ὶ ἐχειηρὶο {πιρ ας τρυπιςητυιη, 

ἅιο πόπ ΟἈ τι ἐς ἰμαπι ροτεβατεπιν! ἀζάτυς ἑςοηἤτιπα- 
τα: πη οϊεηάσως ψυάτοπας ἕπτ ΟἈ το ςουίογπιος μη - 
πιιΒιυιτίηαις ΓΤ ώδως, αυδά δὰ σλιποηι αι πεῖ, νηἱὴς δὲ 

δϊδέτας ποιοϊπιμη ἰαάιςίο, λςο γε {τ δάἀφέξυς 5 οὐςολι. 
Ἡσιυς ἐπηδεο πτατὶς κβρ Ν ἢος αυοᾳὺς εἰγζαπηξς εῖ- 
τπυς,φυίδιις τη ρεςίςιν οὐ] Πα ψ,! ροις ἐοπιεπιρτίυς, Ατ 

ἰφοιη εἰς Ὑ0ᾺΝ ἢ υδι τε τρία τλη όσοι οἴϊεμάι ίς ἴϑειιπὶ οἱο: 

νη βοτοιη ἱπυϊξχιμ ηοη ὅς αυςπι λἀιιεγίῃς νος, 11 ορὺϑ 
κεὶ ἐπον νυωῦ γοῖον. [τος νεοιὸ μετ ἔς (τὶς ἐπι ] ζί ροιοίας, 4 ΟἾτα (οἴτοῖς στιλπὶ ποδὶς, 4ι|ος νεΐυς ῥτὸ πλοῖίιις μαδοτιςν 

ἶ Ν 
! λῆς οριλοίταν τοίκετι, (δὰ ταηϊεπ ἔπ σι} Δ Π μοι οὐτοῖ 

“πὰ εἰμίοια ἐσπισητας ποι φασιν ριοτίις, (σα ἀυηυσητα- 
μην ἀμιςτία τοβότπιο, ἊΝ ἀϊοας Δρο οἱ τ ν κὶ νοῦς 

(στῖς νἱυτρεινς νὰ ζλιἥλιπι τη ποῦς νοτὰ νιυετε ἰς- 

τατς. φυδῃνοῦτοπι συ δ1} ζνσομεϑα νοοῖ τηλίυι ν "΄ μι ἀγὸς. 

νην πὶ μ᾽ μεθ, 

ἀσινιητιλαι, ὃς του Δἀὁ ἀσπιμτο νὰ ριαίοιυς ἵνὰς νἀ ο ες ςς 1», ὦν ἀυτῷ ἢ πιο νεϊὸ ἰῃ ποῦς, μοί τείροξζυ, ποὸπ 

ἐριϊο!α χιλιη αὐίσης (οερο. να ρανα νοι ὺν γράφω θα 

ἐριςς δος ΠΠυ4 τα σμι ἰὼ ςοάπος (ἰατοπιοιταμο: δὲ ςοττὸ 
Βίλοιοι εἰς εἴ (ποτοιτνα. 

} φιυρνἀφηνιάεν ἐμ, ΝΟ] αιΆ,.,κνν, Ἰσρνς ςπὶπι οι νεῖ ὦ, 
φγενι “πτοτι ρληῖς, 4 5.4 γοίενν φ ἔ. ἀπιὰ διωυανί, 

ἰς ᾿πὸς εὐ Ἡεδισειν [λιμηιλεί, να ονδιοτί οεἰρναίοως 
δλυία ὑτε κἄειη νιάσανταν ἀϊζοις να ἐχροίανημις,  λ}},1.10. 
δὴ ἰοιτλτιν ταμοιν 4υια οἷς ὑμᾶς δὲ ὃν ὑμῖν πο {τιγα γι 
ἄξοῖυι ταρετίναμτει ρος μὲς ἰρςιε καρ οἀτίν γ14 πμμιῖμμ 

«ιάῖσηιᾳ ἐπ ἢ] ἐςπίςιλυγ τοῦ, [τἀ ψιδέσανν. ποηιπῃ 

νει κῶὰὲ ἐριὶ λάβνκισηλε, ᾿άψις μα ἐν ἀυνῳ {ς ἀςῳ- 

Ριεηάνηη «Ἐς {ἰς (εττριἴςε Δροϊζοθυς, φηάπνην ἢ 1110 

80: “πεν [ἀςο τη ρειοχημο ότι πο ἀκ, νι Πασνὰς 

(τἀ Ν μὰν ογιπυθ ουηι ΠΠοτης νπἤείιοστ χὰ τον ἐμ 1110 

εὐτν εἶ αιογααην γάλι μο Πιώεϊνανις., ἀὐ οὔτ "οσδι 

τοτίῇιε καῖ πν δες τὴ ποδιλ οσί πα ρίο ὅηι ΔΝ θαι σὴν 

ἤπιος, παεσηῖς ᾿πἢπινταῖς, ΕΠῚ ἀυύζαν ἢ] φισηυς οἰνέει 

μαμόυμι, μας ρισεροίιίοης ποι ἐὰν ὑφ! βολε Οἰχιβι 
' χ 

“1 ἐχβετὴμε μη! 4μ4. Ὁ. Οτδυϊβῆπια ἱῃ 
Ὑ φέεν οὐρν 4μ ἐρ τς ἰοηηΐσ οἰοραιο,ηυὰβ 
εν ΟΡ νι λημὲ ἑη νος ἩΝ δε δι 

ΐ ; «48 ΔΤ “- ἐπβυπϑαῖων »βά ροιει: ἐ{Ὲ Αὐμβε τ: 

ο εἰπε Ομ 
ἱρῆας νδιίεη- 
ταν (δ τερττ 

Να»»εβ ἐγμβχος ἢ ἐαϑενϑ εν ἡ ἢ 

ἐγσιψαι νὰ 4φ514- 5 
ἐκ οὐρίμις 1)ει: πάθε ζρ' , ἰοίησν. Αἱ. 

ο! ἐωβτη βιννη ῥα εἴτ ν ρείινδῆτυ ν οἷν 

[ιἀ νέμοπεων εἶ εν εἰ υἱῖ ΒΙ οὐμμωληῖ 
ε φυσᾷ ηοῃ 
ἱρῷ φυαν σρα- 

) ἔίϊο «ουιυ 9. 

᾿“» 

΄ 

ΠΝ 



ΤΌ ρίος ἀαπιπξηις 

οὐ ς οχί πὶ ιθδιὶο 
τ ἐέπι, ἔθϑαν πὶ" 

Α “ λ. ᾿ ͵ 

᾿ πιοάὸ (εευινβῶν μὰ ἀποτόμως γρῆσουμαι κατα 
., ξοτοπν (αὶ Γοουσίαν ἰω ἔδωκέ μοι ὁ Κύρμος εἰς οἷ-- 
" εἰμς ἐτοϑιν. κοείομεξωυ καὶ οὐκ εἰς χαθαιρέσιν. 

Δ ἐπο ν ᾿ἀγίου Πναό ματος μετοὶ πάντων υἱ μδῥ, 

, 

ΟΡ Χ 1112.8 

ὑσνὼ, ΟὙΤΙΝ ὦ ἘΡΊν ΨΥ, Κὺρ τ ἢ τ ΝΎ τν 

- 

ΕΡΙΦΤ, ῬΡΑΥΕΙ 
δε πα πγοσυιη ἯΙ βπὶϊεπι οδάϊεϊοποπι, ἤει προ ἠῃ ρ- αρίτυτ) γἱεἰΠ1 Ῥτοπιδηοῦ , ΡῈ ΑἸΔτη ἀἰιιΐηα ἴα ἐρν γίνα 

ν΄ παρφυδάᾷ ἃ ΟἈδὶ 
ΠΥ  Φ ᾿ ϊ 

Οὐτι.1ο ΜΡ ᾿ τς ν᾽ ἃ εἰ 

Σ ροπβιανβειι Ἑαυτοις πειραίζεν οἱ ἐπὲ ὦν τῇ στςϑι, 
υσά ἀενίεξυ 9. ὁ. ΘΑ ᾿ ἴῃ. ἡ" 3 ΡῸ ν 

ἐς ρεὶ ἀκετοι ἡφρήθες φοηριοίζετε. καὶ οὐὐκ δ "γινώσκετε 
“αἰο εἰιςφητδι, ᾿ 
ἐοΠφίᾳυς εἰ Ὃὶ ωὐ Ἢ ἀδοκιχοί ἐςεί 
τπυυα  ἰοῖα ὍΝ ᾿ ͵ 
βάλει ὄδρυ!ι ᾿ "δ “αἱ εν» 
δαήλλιπιίρις Ἀλρτέζω.-οἹὲ ὅτε γκωσεε ὅτι νοεῖς ἐκ 
ἀϊοαιίομοηι ἐς ἐσχδυ ἀδδόκ »Ω!. ᾿" ἱ 

᾿ . 4 Ἰλίοης, οροίς ἈΝ να τ ἀτὴν κε ρ ἐω 
ἰδίς νι νεῖ Α.. Εὐομίαι δὲ 'πορθς τὸν Θεὸν μὴ ποιη-- } 
Ροξοίδιυπι δ΄ εἴα 1: Ὁ ρει» ἢ τλξοςς ἕῳ 
ἴον ἀσυστσαη. ἴσφᾳ ὑρζρὶς Κριὸν ἐησδὲν οὐχ Ἷναὶ ἡμεῖς 
εὐς εἶπ ουτῦε - ᾽ εἰ" » ἀοθιία ἦι. ϑδαιμωε φαφαϊῥδμ., ἀλλ᾽ να ὑμεῖς τὸ 
ἄλιὰ ὔι ἐρίστά κὐδὰν ΩΝ ἡ μεῖς δὲ ὡς ἀφύκιμρι ὡ- 

8 ὧς 

Ε 

βήδε, νεῖ (ε 

Ἰηβάσ!ιιδεῖς, δι 

ἔξφπον οἷς ἐχ Οὐχὸ διωάμιϑ τι κατὰ τῆς ἀλη- 
μηδὲ εοὐρο- ; βρρρτ ῥὲ 

τὸ μιφαδεατ, ϑείωραίρο, χὰ τῆς ἀληϑείας.. “Ὁ 
Μιεχαι ἢ Ἀπὶ το νΥ πον 

ΤΣ ΜΟΥ οὴν ΕΣ 4 δ' ̓ ε»- "8. ἄ ! 9 

τλις ἔοιε νς (ς Χαϊσομδὺ “ὃ τῶν ἡμξις ἀοδὲν ἐϑυ; 

δόαπε: ἃ 6 
εἰκπι «ὐάξης, 

ὙἙ [λτβᾶγα ἃς 

ἀβαίννς, ὑμεῖς δὲ διωιατοὶ ἦν, τῶν δισὶ ἀδφ, μεϑαγτί! ὑμδι κατάρννσιν. ὁ Ἃ 
ΡΨ Ε ἢ . « . Διὰ τῷτο ταῦτα ἀπὼν γοάφω ἡνα πα- 

Ἀ]} |ης Δ} πισται αὶ ἀΐ , ἢ ἽΝ 
σω ΤᾺ Τ ΗΝ ἀδησω μη ΚΘ .Ἶοχ 

«4 τ ψαίευς 

τὐ 
ΑΒισυϊς χῆος 
«ἀεὶο, (ςἀ φυα 

Λωνπὸν, ἀδελφοὶ, χαίρατε; κα ταρδᾷ 
ΩΣ ὉΠει: ζιῶε, «δακαλοιῶε 9 τὸ αὐτὸ φ γϑν τῷ, ̓ 

ἀπ νὶι Ω ΜΠ 
Ῥέτιοι εοαῦβίο ὀερέμυσζετι" καὶ ὁ Θεὸς τς αγ)αΤῇ ς χαὶ 
δλται, οἰρίωης ἔξω, μ49᾽ ὑμδα. , 

Ῥαταὶ τ-. κ᾽. 4 χα ἡ] . «, “ 
τ ἐδ πεῖε; οΑασα σαν αλληλρις ον ἀγῷ λυ: 

ἁ ; ᾿ ᾿ “ ε εἱ " ἀοράραὶ εἶς ἀφῇ ν αασάζονται ὑμᾶς οἱ ὦμοι πῶν 
(υ. Ἤς. 

Η χοείρις τὰ Κυρίου ἴησου. Χριςοῦ, 
χρὶ καὶ ἀγάπη τῷ Θεοῦ καὶ κ κοινωνία τῷ 

Αμίω.. 

“ὦ -- "»ς..-..... 

| ἤ ς «ὁ {εἰν βάε, εἱ ἐριὰὶ ἐν πίφει, Αἴ οαγ πη ροιϊὰς ΜΙ 
[{ς τα νοῦ ΠΝ προ Τά ἐπ χιο ον ἀϊοίίπυτ, ἰά εἰ ιιο 
ςουτιπδιημ ) ἰατιὺς ἐς ρίοηίς. ράτος φιλὶ πὶ φιοᾷ δὸ οοιη- 

« φίεἰνεπάίτατ, Ἐπ, ας τεξενεπάα ἴμεν ἐξα ριταίςν, ΕΠς ἰὴ 
ἄτης, ΕΠ ἐπ ρεσζατο, ἄς αἰαὶ Πη1}ος.ὉῚ 
ἀδύκεμωι. οἷο δος νόοοῖς Ἀροίποίος ἰνος ἰοζο,, πση 4υὶ ἔπε 
ἀπιπίτας ἀά ̓ νκΔη1 ατογραη εἰςίξις ὁρροαϊεί,, ( πες επί πὶ 

.« [δείαν δέρίειἀα ἴλης ἱτὰ ναί ασυπαημίο νοὶ μὴ Πιίς ρεο- 
εὐτὶς αἄπυς ἐπάηοπε, ποπάμπι οἤσάσιτες γοσατὶ, νεῖ ιν 
φαπίμις οτί1ΠῚ ροῦ νοσατοπδπ ἴῃ βηδιος ἰαρίως ἱπεῖ- 

; ἀνηῖγίοᾳ τος ΟΑἰοὰ ᾿ΐσεῖ ἀρρε ϊατον σευχ φυὺ θο [θη! ριω 
ἄε ονἶἶε, οὐ νεξέμάδίεν, αὐἱθιῖς Θρροπυηταν δόκιμοι, γε τ.0ὁ- 
αἰπτῆν ττ.09. Ν Πρ άρὰ δι Εταίπιν5. ἔργοδοι, φιοα πγαται να 
ρεπ ου]οίλπι νοπλοηγπηλιη Υἰτάτο ιν. δέοθδᾶς αὐτο τ οχ υὲς 
εἰ οτὶὶ ἤν! ἀρυ 4 Οοαπελίος ἀιέδι, (είς νεγιπὶ εἰς Ποπι- 

τ αἱ ἈροβοΙμηι. ᾿ 
7 ΨΡ΄ εἶμι νενεξβ κεἰ ὀτά δόκιμοι. ἰνοτίπαπι νἰἀς] ςς ἐμά. 

εἰᾳιντρελ,6.8. ; ᾿ 
9 μήβενυ ἀδουνοῖς Τητπιοῦ τυτίτη) νοσαῖ υότι ν ἢ] ἰς 
δι αὐϊοξ εἰς ὀοπάϊτιο, ψυιδυς ορρουὶξ διωκοιὶ, ἰῃ ἀιήδας 
βογοᾶῖ νίττυς {14 δὲ σταῖς, ὠ δΠηε να εονείμμ 6. 
ἡϑην, ἀμ γώρτοιν, ἤυς ςὅραδίοπςη!. ΑΠ|} νεγίιπε ρον βίφονον, 

πα τρίος νειτοί χρισιρτίζεν ἡ ιΠοατίδ. ΜΙΝ νοτγὸ ργοχί- 
πλιπι νει ἤΠουΐαττι ἐὐππ ἡο ςοπηραγαστί νιάστις Ἁ ροϊοίυς 

, ει ΓΠᾷπος ποιβθθς {εν ῆςατο,, ηυὴπι ΗΝ ΝΟβὸΝ εἴς 
ἐρμιμη. νὲ Οοείημλίαςι Ἐςείεα: πιέπιθηε ἡμμε Ἰυσεῖα 

, ᾿ 
ἑ Υ Ι 

᾿ : 

ἰο ἐπ πιϊημῖγος (ἀς ̓ ες ἐπίμῃ ργορτὶὲ μἰς 

[ελη!ῇ :χεϊοξζαης! εἰἰ}5. 7 
- ὰ " ᾿ Ἂν .Φ “ 

“Ἀτίροτο ἔουρ νὲ ςορποίςατὶ5 
808 Ποῃ οἵο γεϊοέζαποορ. 

μια! ἐλ οἰατὶδ ̓  ποη νὰ ποφριοθὶ 
ργεδηγιδοίεάνε αιοά δοπυη 
Εαοϊατίς»ιηοἧ νοτὸ “νεΐμετο- 

ἰδέζδηοἱ ἔπηιι8. 

τοῖηυς δή αὐ πολϊιοηςσπ)γᾶς ἤθη 

᾿ Ουοάίμρετεῖ,  ταϊγεενναῖο.- 
τευ δυγαπλἰ»ςοπίο] Δ Ο ἢ ΠῚ 
μεϑεῦ 
το: 
εὐ νο ζκιηι. 

ς ϑαϊιταῦς 41} 1105." οὐσιϊο 
(λιέϊο, δα ἄξαπι νὸς πηι ο- 

ὃς εἰλαγ τας Γ)εὶν 
τίο ϑρίγτυς (ὰ 
Ὠῖρυ5 νοδιδωβπιοηνς ᾿ 

4 Νειεἰ! “πε, 

11 ἱπμαίταης, ἴΩ πιοάἰλ  ]οταπὶ ἰη βεπχίτατς οπμηςας. 

1} γος ἰρίος τεπταῖς δὴ [τς 'π} 7} Κὶ οβναίρρι μεημαιεβ 
βάς, νοβρίοϑ ἐχρ 'δτγλις, ἀηηοη “βιεἰα βάειδρᾳ γον ργοῦῳ, 
ἀρῃοίςἐε15 νοίπιεεἰ ρίοσ » σέδοί!.- ἡἀγαβη ἐς ἀν ων νο 
σεῖ ᾿οίατα Ομ εἰευτα ἴῃ νοδὶς εἴς- βιυὴῃ νοῦν Ἰ,Σ 

τερνοδέεβι. 
ϑρεῖο “μιν ἡηδᾳ (ο. 
ΓΝ 
πη τερτοδ ᾿ 

ΟΥ̓αΗΝΕ ἀμίεην ὕλεμα 
τ ηἰξλὶ πναὶν βμοίδις,, νὰ 
σἘη0. ῥέον α!ὲ ἀῤῥόνεα-. 
μὲς [ά υἱ νοι; ἡμοά δ. 
πη ἐ[ [ἀεὶ ιν πο) «μ 
τή νοδὶ βα,Ὁ 

Ορῖο᾽ δυξς π᾿ ἃ ΠΟ. ποαυ! } 7 

Νου εηΐτι Ροίπιπνυς φοῖς- 8}, δ'ον ἐπὴπροονιε 4. 
αυδηὶ δάμεγίις νογιτλϊοιῃ » [εἀ 

᾿ρἕο νοκίταῖα. : 
Οδιάειμις5 εηΐ πὶ Ζυυπ) Π0 5 

πιηῇγηὶ {ππλυδονοϑ δυζείη ψΑ]}- 
ἀδὲ εἰτῖ5: πος αὐτοῖο οτίδτη ορια- 
ταυφον οἰξγαιη οὐδε ϊοξε τλτε ρτατη 

].. ἰςοποϊπηδτ ΟΠ ςΠ1, “Σ . καὶ 
Ῥγορτείοα μας ἀδίρης ἰςεῖθο, 19] 1ή Ἔοικε αὐ [εδι βεῖβο, 

ἐφ ά αἀμεήίων γεν, 
πάρτε νετίιαιε, 

Ο᾽φηήειου: εηὶν, φ» 
εἰκῆ) , ἐν βννοὶ ραν, 
νοι Δ! εην" ῥοιφηρο: ἐβηι 
δος {Φ΄ ὁνάπνων, ὉξΓν ὅπηι 
ΠΩΣ 

ργαίξης ργαςϊ (ἃ ἰαις ροταπῃ . Πρ, ἐὐβε ων ροῖ 
εο ἰυζς αυοα ἀεαϊτ γα 10 --ἰ ἰφωδον δ οννίουν βοάῖε 

μὲ ῥῃ φἀἠβοαιίοπεπν, (Ψ 
Π0Ν δὴ ἀεβυμέξίομειν. ἀο(γυΐδιίοποιη. : 

.]4εμε,βενξεεδι ἐβειε,εκίνρε 
᾿εαποῥηὶ, ἑάεην ρίμε 
μαϑειε( Θευνβαε Φ' 
ἀϊεξβιφηὶς ενὴενοϑήϊοηα, 

τάομα Ἰςπεῖτον ράσετ οῸ 
λει! ςμιατ ταις ἃς ρᾳςὶδ! 

Ἴ1εν Ομνὴ ς ϑὐμπεσῳ 
᾿Ἰϑερ Φ᾿ εὔπενη αἰἷο 6.» 

[δὲ δρίγμως βιε πη 
“ἔθ νοδὐδάπνην δ 

Σ ἷ Σ 
ἘΞ - Ὁ 

Βιογδης,τιγίας ἰα ἰσςυὴῃ ἔππηι νεϊατί γεροείς, ττωπι 04 
ρτριις,πιυτιὸ ἀοήπεχί ϑμλειηδείν ἐπ πλατοταγ να Οἱ δεν 

ς ΤῊΣ ̓τοοερας οτίαιη γδιολμ νι είοιενον Ἰητογργοίαγι. 
4 ἢνκεινε πνὲ φεναπν,δδν ὕσω κυ {υἰϑαμἀὲ ὑμ..Ηεἰ δ» 

τὔηις εἴεχδης, ἰἀ οἢ Ῥικάζ (οιστίεδις ντᾶς ἀρι4 νο9, 
4ιοά ΟΑΠ Πρ ἀἰοίτιις νέο κ γέε, 5. τὰ «τ 
αν Ουίο [νιξονεἔγμῳ φιλύμμη. Α ἰδὲ ἀἰχίπνας μαης βίο 

το ἔς ποπιδητὴπι [υἀαογιι,, (δά δείδετι Δ] άτυπὴ σοβείιηι Ο., 
τἰειτὶς οοη(μοταάιησπι, νοὶ πγωταΐῃ οἴρο ς (οἷς Αἰηταιοης 
ἤλπνηα διπιοιεία Ἂς ῃφος!Ππευάίης οὐμίυπῶι : ια ἀετο ἔς 
Χεπορβοῦ,, ἰοψιεης ἐς Ῥεηῖς στο. Ογεὶ Ραιία ἅ,, κόο 
ται ἐπ Κόμε ἡλῳ απθυρόννη ἐσ ἀλλύλων, τι σνγγνᾶῖᾳ 

τς φιλθιυύταις τὸν Κύφνῖ φίμμτι, ἡπυνήμνωθων αὐτὸρ νέμῳ Περσικῳ, 
χϑὴ ἂρ νιῶ ἔτι τ το νοιούσυ Πέψσω, Ετ Ἠετοάοτιμ ἰη ΟἸο., Β΄ 6 
“νγχαλοντο ἢ δὲ ἀλλύκοισι ἐν τῇ σι ὁδοῖσν τηῖδε αὖ τις δομηννὶν οἱ ἐμεῖο! 
εἷσν οἱ ἐρτυγχαϑοντοι αὐτὶ ἂρ τὰ ον σμγρδζοιν ἐὐλύλοις φιλέονεν τοῖο 
σι φόμμον ἰὴ δὲ ἦ οὔτερνγε ψανονίζο σρι ἐλέγφνταὶ σαρμὲ ριλέοταρ 

10 μ᾽ Α᾽ πο ϑδἕῦ οὔτονρε ὠγμνέσερε, ὠρλεσέηδων ὠρρεκυι εἶ τὸν ἔς. 
τορν.Αὐ νης ςοηἤιοτυφίποην Ὀοτίαγιτι ργοχίπιὸ δοροί 
ς Τυῤρόταιπ πλότον ἔαοἰ!ς οἱ ες ἔμοσα γ} 
ἅδον δου υτη οἴει ποη πιοάὸ απ οἰτία; αἰ έςιηννε οά συν 
ἡηάαην Ἵτιλπι ὁ μοπμίας ἰγπαϑοίνμι. Β4πὶ Αὐτοπὶ οοπίιστι" 

'ἴας ςοηΠὶπμπλποιοιη, αἱ" ἐνιαγνημέτν. Ν 40 σηὶνη οἵδ δέος ἀπ ον οἽ ππὶ οὐλὴ ρυ τὰ ἤν {6 ἡ Ἐεεεπαβοο στιν οὔ» 
(Ἐγυαῖαπι,διςοῖ οχ νοιοτῇ (ςείμτίε ευρ, φοίσετοι ηυ Τϑιπω 
δι ἀϊίοιτὰ τείξετυν Δροΐοβ, κι φαπεταιιοη 4 πυπονεῖίε (0 
μὲς τορι οηίδυ νυζεέγο, ἤθη πιοσὸ 415 ἱασριιε ἴδ ττρ δη 
τίοσι οὐπνοίε (υἰφείοης λαϑοτει, ᾿ {ισὴμ 

 ἄθαι οἢ ΠΆΠΙρΡΙς δ οχ αἰ Μαζοδοπίαε τ 

49 {περμάμτο βου βάίεηοο. 

Ὅε «δι βενιφω. 

ογία φυρποίζοσα,,. 

τιρλε Κορινδίοι δευτόρ ἐλρίφη νι Φιλίγπον τῆς 

Μμεμδενίαρ, διαὶ Τίτου χρὶ Λουχρι 

᾿ 

---το'ὌὍΠἢ . 

., ϑαίρια μὐ νϑγχάφη Μ αἰ] πη μα ἀν 4υῖ- 

τ (ργίρελπι 
Ἑμης ἐρ ποίαν δ ρ. σιδίςρείοηες ταπιοη ἱβαφίῃρρρη- 
εἰς εἰϊονλάςο νε φισάλπν ετιᾶ ἔην ἐλ]ίς ἔς [αἰ σεῖς οὶ 

᾿ 

Η ΠΡΟΣ ΓΑΔΑ͂ΤΑΣ 

ΑὙΔΟ Σ δ υύςολοκ(εἰκ]}! 

᾿ὀμλησίαις τῆς Γαλατίας. 

Χάρις ὑμὴν ᾧ εἰρίωώη πὸ Θεοῦ πα- 

τρὶς, καὶ Κυρίου ἡμαῖν ἡησοῦ Χριςου. 

ι Νον αὖ μοπιδπνερε δα ἀπ᾿ αἰϑρώπον 1 οἴ πο π ἁ
υδτοτῖρ. 

λοπεπίδις ν᾿}! αιποῖα ιαπι Αροίζοϊατυπι ηοη τἀπὶ 41: 

᾿ δϑαρυϊοὰ εἰν σας δι υτηδηΐς Ἰεβατίοηίδυ5ν αθλιη ἃ τοὶὶ 

φικίμοες πιπξδεϊολίδυς τη φυίδυς ἀεϊοζαπάϊς Ἰπτογυςηιάς 

Ϊ 1 ψισᾳις ποις (ο βτερ Ά1| 

τον αἰϑρώπου. ἐι ὑπὶ οαρι οπιὰς ποῖαῖ 

(νηνι οἴο οα Ἡ}Πἰν ὠμόφως, ἃ ΟΝ εητο ἀοι πλῖὶς: οἱ νοῦλ- 

εἰοηὶ φἀϊυπέλα οτας δρίτίτος απ δὶ πιςπίμνα ςχιτλογαἠη τα, 

φιδπή ἰη(ιίατη νοσληζ - Πευΐητιοχ ἀεείαταῖ νετίστονι γοὶ 

ος (ο]οτξυιπεηῖο ἀερτοθεηάί ἀσιοις ἡπογυηὶ (Ἱῆτας, 

φιὶ ἀσδτπα Ραμ}} λἀυοτίασάτων αυυῃ 601 ρα Ὅευς θη 

πρυφηεῖ, Ετ ὉπιΑΠῚς οτίαιη Ῥεῖ τα ίείς οχ σοτι ΠῚ 65 

ἀμ παπιετο ἐχε ποτ, 4 τητογάσπι δ Αροίιοϊίς, αὐίψυς 

Ἐοθείαταπι αἀμιθίτις Πιπ αρον ντ χα ποπάνπι ογληῖ (ὅ- 

ΤΑ ΠΩΣ Χ τὴν ἐμμμοὶ νοσάτι,ου υΐπηον!! βισμιης 

ΠΜΤΕΡΝ τιρμοιθίςος, Τὰς υξᾶςν δὲ ἢ ΠΕ 

ερϊ οἱ δι Λέϊοχιων Μηζουία ουϊοϊνγαι, Ἐπὶ νεγδ πος 

γαπίουϊας γυτο ἃς διὰ ν ἄστυ ἤος πο οἰ λῆς ἀἰςεπηςη, 

κποις ψιορίαιν ἀειιάπάατί: τανε νος Ιφεο δῸι} ΡατῸ (- 

δορὶ νηχεηάμι, αυυνα πον ποὺ τἀθτυ! ἢ ΟἸνε το νὰ 

“΄ φιράίατοηὶ, ιν ἀο Ἰιος ἐρίο πγεπιοῖς Ἰοχαςιν, διςυτ( ιν 0) 
εαἰδε τὶς Ῥάῖοις κα δὲ οκο πύτιο νὸς εἴτ δήλη μι γὸ0 

Ῥεῖ ματος} ϑνὰ ἀτττ θινατισι Ἰοίοπι ἀυτοπν [ΟἹΉΝ 

δι δοπγηὶ ὁρροήξην, ποη πσβαὶ ΠΟ ΝμΟΙΝ τς εις 

τοῖυῃ ποι πυπιοο ὄχ τἠν, «μοά δὰ νοολείοινν ἂἢ- 
οἰου δῖοι. 

ΑὉ ΘΑΙΑΎῪ ΑΚ. 
Αἰ (οτίπείνοι εοιννάΑ ἐστέρτα ἔτ 

ῬιαΙ ρρίς υνϑεΜλοςἀοηία, ρει Τιταπῃ « [ρήγα βρη ἃ μι ρρλαα- 
ΔΙ ΟΔη, ὶ 

--...ὄ.ὄἜΆΞ Π...Οὃρὕ....ὕ....-.--
--- - ..-ς---Ὁς---ς- -ς---. "τον... “.......-0ρΔΠ'’7ρὁ7ὁὑὔρρρ ΚΠ πππ-- 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ5, ΙΝ ΟΥΓΒνΝΎΒΚΑΤΙΟ ΙΝΤΕΚΡᾺ Ε- 

τατιονῖς κβδυριτνακ. 

ΙΝ σαΡντ ι. 

ἀν νμϑεανὶ! γῇ ἐγίφιντοι. Ὗ οἵ μ᾽ [{ᾺΜ͵0 9}. (ει 

μαὔά Οονἑηλ βίοι [τουπ 

«οάομία, μὲν Τ μην δ’ ἔν. 

(4}-, 

----τ-’“-- ΡΝ 

ἃ ποθὶς ἀπποῖλιι πη, ἐχ δὸ ετὶά ίαμεῖ φιδά ἰῃ ιοάᾷ νεῖὰ- 
πηπιο ἕοὐδ ες Ρτο διά Τίτον κ᾽ Δουκᾷ ἰειτατ λαοὶ Παύλου καὶ 
Τιμοϑέκ' δὲ 'π τοά τος ΟἸ]αγοπιδτλπο,» οὶ Κυρανϑίομ β ἐπλορά. 
ὅν. αὔχνται ἡ ορλὶ Ταλάται αὐδὲ γεῖθα ἰαπε μῶν ὦ 

ΑΡΟΩΘΎΤΟΙΙ ΑΡ ὦ Α- 

, δ ιςν»λη. ἰλτλς. 

ὦν : “τ ΝΟΥΤΑ ΙΝΤΥΚΡΚΒΙε ψετνη. 
κα .-. τ 7 

Κεφάλαιον οἵ- Οκ », 1]. σὰ »ν1τ 1- ᾿ 

ὋΣ Άγων ς Αρο- 

ἢδεο Ῥαινε, ζσ' 1δοπνπῦ 50- 

[νο 1 Ομ γί: ᾿ 
᾿ . 

9 

ται οπίπι ἢ Αροδλο]επὶ ντ ος ἐΠς ἀρβδνβμδ Ἀν ἱρῇ οὔ- 
πόιεσαης ψφιὸά νοὶ ὁσιὶς (αἷς Ποπγίηυη ποη υἱἹἀ ςι νι - 

ἽΝ Αὐοίοι μα, εὐ ἐρίρ δι πη] άγίτογ οι βιΗεὶ νετίλτι,. 

λῆς οἰτουηπαρτιᾶπι τοπιροτὶς ἔχρτο 1, φιαθβθὶ τεῖος ἐ- 
τίδπι ἐρένις νούλειο ηὐὲπι «ατοτογιπη οί οοτυπι τοδάο- 

ρατυτγιαυδά ἃ Ομ το ἰαπὶ αἰοτιοίο δὲ ἐα ἱρῃς ςα]ίς Ἰοαιςη- 

ἐς βιογᾶϊ νοσάτες δὰ Αροίϊοἤατιπι, 
γχ Οπνει [ιαῖτε;, πάντες ὰ πλφοί, Ησς ἀὔσαὺυς Δὰ τοπὶ 

γε πιαχἰπιὲ βείτ, νὰ ποηρτ Δροίϊονιπι ἔπλι 4 ἀπιρίδηι 

᾿ς ἀρατίπδην, νὶ ἐδνογνώμνε (Ο]ςπτ, ρτορόπεοτο, ρυτο νετὸ [6 

τοτυπὶ Απτιοοδοηα; ἘοοΙς ἴα: ρτοεθγτογι μη πδοειε. ᾿ 
ἱπεϊο (τρια δαης ερ!οΐαιη οο τεπιρονε φορά ἰητογῬλι- 
1ι- ἃς Βατυαθα, εχ ρχπλὰ {11 ρετορ ἰΜατίοις,, ἐπ Αϊαιῃ τα- 

. ποτήοησην, δι Πτοτιαι ευγοατογιπν δά ἰρίος Δπιιοςουὸς 

{ἰτυιϑ, (πὰ την ἀφν}}νὶ ἀκ υνμεο δνῈ δι ΥΠΠΠς ἐπίτιο - ἃς λἀπεηταπν, πα ταην ἱπτεῖος ΠΉΪΕ τοι τος [νὰ ςαν ΑΈἘ14. »8, 

Οαιτὴν ἢ ἱπιπιεάίατὸ ἃ Ομ εΠο νοραυ, εἰ νον ἃς διεγπιλ- 

πᾶ ἀροδοῖνος ροιοδατίς πσταν]ο Πἰ 111 ςογιὰ τποτὶς πτίδυν 
{ΠΑΡ οἱ β,ιιτη ἰδπν (τὸ πυοτὸ, Οὐ κατῖς οὐδὶς ΕΠ» 

 ε]οις, εἴην δείμηδι. ΝΌΠΕ νειὸ ρείνατα Βορ οἵα μη τ 

ψιδιὶ ὑαν λυ κτονϊτατὶν εἰἴς ννάστυν δά νοιὸ αν ἠου ἢ ἃ τι- χο αὖ ἩΠ 6 νπησλια [πη ἶνας φιαίδαιι, πεδυπι ἐπ τοῖυπὶ οτος 

(σειν τοττάτιμν δεῖ ίδυτα ἰοπηπαῖιο τ(οἀ ἔς οἵάο αυνάαπι 

“ποι Ἐςοϊοίϊας, ροῦν ἡ αγοπν πυσσηις ογφίζεηε, δὲ ρτο- 

εὐποίδαιιη τοιηπιοάίας ἔγεθαῖ αὐ σοπιυέπειν Βαδοπάον, 

δι «οἰπυιμζαη δα ἐοηΠ 4, τλείτο ρον φοπίοπδι πὲς 

νεδιιν ας ἸΝπαηαπ 5γποάιπὶ) «οὐδετοέυ., τυ Ἱπἰς φυΐδεπν τε βα}} 9 

ροῆεα (ςηΐδη Ροδείε, φιον δλήῆσμαν νοζάτιηῖ »ΐδιν 

ταραυ δι πῆς Θπληὶ δι Ὀν οι ὀοσμτσογοῖυιν 4): ηἰδς 

1οννπυν' πῖοχ ἐμ βογγοηάλιι ἐγεληππίοη οὐδε, νε τότὰ 

Γφ(οειαβίοα ΜΠ υνία τοΠϊτιι. 

᾿ Χχχκχ Ὶ 

4λ 

ἱ τεηάζ. 

Οὔατα νοοὶς ἃ ραχὰ θεο] 93,3 Οναια υοδὺν ( μαχ ὰ τίει. 3. 

Ραῖγο,ᾶς ομπο ηοίξγο "εἴυ 

Ομγηῖο: ᾿ 

᾽ 

ΔΥΤΥ5 “7ρ8- οεἰυϊαιίο Ρά4υ,5 

βοίμε( νον αὖ εἰς “οπιρίςέτξε ᾽ . ὠξ᾽ Ν ᾿ ᾿ ἀπ᾿ αὐϑρώπων, οὐσὲ δ “Ὁ [τους (πο Ὁ ἐιοπονην ἠεῆμι Αροθιοίες ἀο- 
αὐϑρώπόυ, ἀλλα ὅζα ἴη.- ν ποπημιθυς,ης ἔχον ἡ ἐγ μονιῤμξ, [4 ΒΗΒΕΊΝΕΝ 3 

“᾿ "" ᾽ ἴ ΄ 

, χ ἣ ῷ Θεοῦ τ γὰ δ αὐ ῬΕΥ Ποιη!- Ἰϑα μιρμθάρα βι ΑΥΑς Πλεπι ΔὉ 

; ὧν τ ᾿ υὐπε ΧΦ ἠὦ, ἰεἀ ῥοῦ 1ς- || άίνεην φιρ βο{θιαωνε ομπν ἐμιο ριαξοιξε 

τς τος τὰ ἐγείραντος αὐτὸν {ἀν ας ευνα Ῥάτγει} [4 τοπν,) τ νον 
4 ἀρ χυτι ἀν ΣΕ ἐπ ἱ 
ὀκνυβᾶν) | ἡ ατεν , » "ἋΣ {(υἱείταις εἴ οχ τγοστι}5) Εὶ πω πρεοωπν [πὲ πονῶν ἐοΑν ὐτθ 

ΓΝ ᾿4 Ψ . ι] , “- τε ) 4μι ( “ Ὁ ρίευσο, Ξ 

Καὶ ὐάων ἐμοὶ πάντες ἀδυλφοὶ,τεὺς [ τ ππΠι οἰ χ ρον χαῖνες, Ἐπείοβο Οαἰπα. ἄοϊοι πρλ ες 
ΓΓἜ 5. ΓΟ ΟἸΗ5 κγὰ . ἢ 

Ω 



, 

ᾧρρ1.590 ἜΒΙΤ. ΡΑΎἊ ΛΌ ΦΑΙΑΤ 8... Ὁ 0) 
κ.ὰς.7. ΙΔ τιν τ σϑὶ ἐμαρη δῖ»! 4. Ομ ἀςάϊι [πηππειρτο ες. 00) ἐμ τουλοί απ ηὐολυϊυν νοδίς αἰ μ!! ργοάςῇ, Οφτοτα. ἰσσαπι, Νοι ἀϊκίυ Δροίο)υ», φοηέγανία ὁμοϊυιτίαυοίίηε, ᾿ 
γε ξάραξς .. Ἴρου δέντος εὐσῤβνε ω ἦῥ μοῦ τιον ἐς δον ῖ ποδεεὶε ] ἐπ ῥϑογείεαεν με ἄραι νιαὰ | ᾿ μϑε τος ἀσ Ομ βίαπο ἀοϑιείηκ ἀορβπιατίρμς ον δὺῖ τοτάπι Ἐσαηβεἰυπι (ρμεσισιητ, νογὰπνῇ νεῖ Βαυΐυτα 

1.) ἕμπιπι οἰδν ὅπως ἐξέληται μας οἈ τὸ ᾿νε - Ρ δὲ " ἮΝ πῇ τε! πον ἀὲ ρηαίεν βριρῃς., ἐκόηνηε Ρί εἰμ ΠΠῃ ὰ [η ΑΡΟΙ οἰ οἷς (σείρτις οοπε πόσα πθ.,. δὸς οἱ {ἰ ππῤπίβεγισπι, νεῖ ἐχτριῆβων ναὶ ηνίπα τ πιὰ πὶ 4» . ; ομηβυπι ΩΝ ἼΣΩΣ αἶνος πονηρρῦ κ᾿ τὸ ϑέλκκα 5 τπεγετ 08 ΟΧ ΡΓΣΊΘΩΙΙ οι} 1 ραν, ΝΗ τοἴετϊὸ φυϊεφυνὰ (δριρευτί ἡΜ}ρ αὐαίειν πὖ τληεὗντ ργςῦαγ, [ιηυἱή ευδηροἰιεηης ργάτεν "]υὖ Βυδηρ σἴνυπι 4υοά 40. -ς νοΐ ορἤαιίο. φῶ τος ὦ ΠΕΣ Ἡο δον εουηά νο[ιητῖςγ ἡ 1 Ὁ εἰ φ’ Ραιεμνοῇηι. πττὰ {ΝΠ ἀϊσοτον. Μά ει ταπισ παρὸ ἰοῦ σοῦ τορι ειφετιλινξηυνάυίς Δδε έϊαυοτίητιαπαιίσπια ἥητ.. δε ηον (κα πιυπ ΔΝ ᾿ : : Ξ : ! [π εἰἰλπι (Ὁ περ Ρ τι : ἀοί(εἰεὰυν (ες Θέου . ποτοος ἐμ. εἰ δι Ῥαιγ δ ηοἤε,, : μν φιλὴη φηίνὰ ἐν Αἰ δε α ΚΣ λοι ἐὐατη πὶ φ, Αὐπαιηερνα γα ἀδεμᾳνν άς ἈνΟτη.9.3.δς τ ζοείπεμ ει 
ες μρερεχ Ὠεὶ ρα : ; . κα ἢ Θρὶ « κἰσνὶα ἐκ μοι τισαμεαϊσητίοτοπι (εαίιτυϑ, ουίυ» ᾿ς ίαπτ νοτῦάιη πᾶς 3.δὲ 1615. Ὁ 

Ι ᾿ εεἰν βεδιυΐτα οε. εἴ Ι δα 3 τυὶ αἶγας ἣ Ἰώγων. ζ συ ε δἰ οἷα 1η σου ΓῚ - εουϊονννν.  ἄηιε : ᾿ ξ Ὁ Ε 

: θλθοιν, : ᾿ ᾿ β δὲ ' ὰ ουϊογυῃν. Αἰηρη. ᾿ ἷ νυ σσππππππππππππ-π-ππ πες το ππποσπουμα- »πλόσνια 

Αἰμίω. . “ν . - γ' ! Ι ἝΝ ᾿ ᾿ : ᾿ ᾿ ᾿ 1, : ; ῃ ΓΟ) | ὟΝ ᾿ δ. ὃ - . ν “ΩΣ φζουδιπιαῦ ἐκαν μας, Θαυμέξο δ οὔπι περέως μιταηὶ- “] ΝΑ αι σον ἀν δ  ἀκηαις ἐμένα δ σαν Ε΄΄ῚΟ (αν, .5.,Ἰϑρώτοα πείϑο 1 τὸ Θμέν κα] γ᾿ Ννος ευἷαν ὑσμρ μνοῃιί- μοὶ μι ας ἁκαιάμ ἐονέτσων - Η ,ὕ , ᾿ Υ ᾿ ΕΝ ᾿ : : ᾿ . ᾽ Ἶ 

| οβοῖαν τας 999. εὐπὸ τῷ κριλέστιντος ὑμᾶς οὖν χοίφα-ἰ Ομ, "ἰἰτβησίογτὶ "ἰὴ αϊαάϊ.. τ ζϑκείαν την, ἐξιπῶ αὐϑρώποις αβίσκοιν ; εἰ 7 ἐτι αὐ}. Ἀπὲ παρααα ἐπὶ παι ἘΠΕ, ἠξκραυα ὑὸν οὐκ μαῖρεᾳ, ἐόν : ᾿ ἜΗΝ δὲς ψῈ ᾿ ΦΎΡΆΡΕῚ ΤῈ ἢ ᾿ἀΡΗ ἀπρεδμΝ: ὌΨΙΝ ΝΣ ΕΣ : ἐν Γ [μφνὶ Ἀγέν. ὶ δ 
: ἜΑ τὼ Χοιροῦ οἰ ἕηνρον δδαγγόλιον ᾿ " Εμαρρ οἰ απ . ΠΝ ὩΣ ϑρώποις ἤρεσκον, Χράφου δουλος οὐκ αὐ το πιβνιονὸ {ι δαΐγιὶς Ποιὴϊ- Εἢγ νβδα ρέμα ς Ἔ Αδαρ βρίνις : 

ὉΠ ἀπ ὡσὰν τ }7 ὭΑΝ πο εἴ υἷε} 7} Τὐμμά μου β αἰἱω κἰβ ἐμίω. ηἰδυς ρΙαςογο αι, ΟΠΟ δ (ςγαμδ) ἢ] Δνριμην οννπν ποῦ ῥα το (δευιυείνεε 
Ν ἵμ ἀίκειοιο ἘΝ οὐχ ἔσιν ἀλλο ὑμρν ἐς ΟΠ ΒΜ ΠΕ νος εὐτθαηι,δς νοϊᾶι ἡγείήευ; ππνως δ ᾿ς , πο ἀΔλφοὶ, πὸ 4ταν,.] [ποὴς Ὥρης εἰο μαμων Ἀμανζϑυκα δι ἀριν, χα 

; ᾿ς Ἅὶ υ γτς μάτ ] 1": ἰῇ ε ῳ "48 νη) ἃ 0 “0 : ἱ ο ᾿ ἢ . ᾿ εἷκ Ξοπίεινιβν, ΤῚΝ μος π “ΜΆΤΙ Ἰραοῖῖεῖς Ἐυδηροῖία ΟἈεΙΠΙ. διαιζεἰΐνην ς ἢ), Τνωφίξω ὃ λα. ον, τον π " γ 6 ἸΝοτυηι δυτξ νοΡὶς “πο. δ μοέῃν. χαύαν φβ  ουοα ΜΥλυ μα Ρ 
ἐπι δλοί φρέψαι τοδυαγλάλιον τάΧριξου. “1 4] ᾿ς κἀ δείδῃν ἢ ποβρῦυς Αηρς-]δ τ μον χρόα “κε. Ἵν αγγήλιῶεν υπσ ἐμρυ δη υκ} ἰξίαῖγς, Ευλρεϊίυνν ΠΠ4 αι | νονρίμ: ὙΠ 80} ἐπ ἐθδυεοκ΄ 

--ς Ποαροβοιμάρθ. νος, ἀφ δ ἡκὶ [δ ἃ «αἰο δυαηρεϊ κοι φηίάφνο! [9 “αἰο φοκνειξ νον. ἕρ κὶ αὐϑρφπον. εξ ἃ πις Ἐυδηρε!χατομὴ πὸ ε[- τι} ΔΝέφινο φιίην εχ αὖ 4... ἰϑεπίο δ ορειὶ; ' 
εἰ λρμον λιν ἀμ μὲ ̓ ς ἘΝ ω γθ)δὲ ἐς γοδὶς " ρεκτοι δ᾽ φμοὐ νοθὶ: αἰ μαι ηυπμὰ μρίμνει Ὄω ὸ ἐγὼ αἰδοὶ αὐϑρώπου παρέ-} {{π[δουπάυπι δοπιίηςπι. ΕΣ ἐανφμεε: ΔΝ ΠΣ κιαειις 
ἐωκεαιίοπ ον δτ- πϑρ φο, ,47}94λ ηταὶ υμὲν πορ .- διιΔἢ οἰ χαυΐῃ δ ᾿ ΠΑΝ: 84} Ε 2 γ. ὗ σα θίω αλδαὴ͵α δ 12 Νεῆις ΠΤ] εξο εὖ ποιιΐ- Μά βὲν γὰ βέομεμε ΠΣ μου δα ἐγ ες δ ᾿ Π υδ, δηφίδ πιο λέδον αὐτὸ, οὔτε ἐδ δαχθίωυ, ὶ : ΠΠ| {μεν Ομ. ουϊδίαυδπ ξι8- 
λα τὰ τς Ἡγ94λι στέμιεϑει ὑμιιν,αἰάϑεμα ἔσω. 56 εβοςς ας 11}  κικαλύψεως Γπσοῦ Χοϊφοῦ.. ας ἐδ αὐςερί ποις σδοξειυιε ει ὅοωμ νη μεί, οπμπῇως ἁλπα ἀλριαυ αὸ εἰιὸ ἀεεε θ ὃ ς.ς ῸῸ 0 οἱ διε ητὲ ἀἰχιπηαδ,οτίααι πᾶς [ 5 ον ρει κριω ψ κῇ; ὌΝΩΝ τὰ ΡΟ τομεϊαιοηειη Ἰοΐω, Ἰρήμννην μηραπν αἰϊημδηφοἐμν ἔτι εῆν ἀσθτὶ 
ἴοι ὰ πουὰ (ὡς Φορφειρήκα μδυ κὺ αῤτι πολιν λέ-| ἦν ιδγωιῃ ἀΐςο, δὶ οἰφνοδὶς εὐᾶ νιν ἀΐεν, δὐφυ, νοῤῇε- δι εἴ ναίω ἐμίω αἱ {9 μη], οτος Πμάαἰνοϑ,, ἄνουναν, [υϑγ4 γαπν ωκαι νο- 

ἀυμοιτμᾶ μὰ γω,θἴτις ὑμᾷς σὐαγγελίζεται παρ᾽ δ Ιφεϊίχαιιεείς ργ τὸς ἰδ αιοάας- |κ "ὙΠ χρμοὴ ρνκια ὦ ,Ηἰκούσατε γὃ των Ἵν δ οξ φῶ 7Δυάϊβίε ἐπίια φυοπιοάο!, [μβοάμαν μεηημεαν ἅμ. δ ράαυοεοεα , δυρεῦλῃε, ἰδ αὐ ἀϑεραὶ , [δς ΠῚ ΡῈ : || 2ιν»9( δρρερεξέν, αραιυραή Ὡπε ὦν τῶ ἰονδαὶσμῷὶ, ὅτι κα ϑ' ὑαῆρθο-} Ἰγετίλειις ἤιὴ οἱΐη ἠῃ ̓ υἀαϊίπιοί [[4τν εν, ἄν οἰρνρηναδ αν ἩΡΕΜΕΩΜΝΩ 
νι ΤελεΓεν ΠΕΡΙΛΘ ΜΗ Αἱ αννίσενο: ἘΚ ΕΕΡΙΠΗΡΒΑΙΒΕΙΑ εἴθε: ὡ μὲ ἐδίωνον τίω ὀκκλησίαν τῷ Θεοῦ δὶ [της ὑμραν, ἢ ω πλοίᾷ ρει- [ἴα ἐᾷ 9 ἢ ᾿ ομοῖ νι ππ- ἐ ᾿ ἊΝ λίω ἐδιωνον τ ἦ φΦοῦ, ἣ ἊΝ ᾿ ᾿ ἔ γεουηιάυτι κἱ . ταϊποείας πὸπ : ᾿ ἥ . ἰ: ττντὰς ᾿ ' εἰἴε ἀνα! ρίεκ Βυδηρεϊ α),ις ρεοίοις φυίεαυ! 4 ρ’πιοόχῦης Πἰ ρίευδορροῦοί ,, φυ! Ἰεξεπι, Μοίον, Ῥδειον ἴῃ οτε παδοῦδης, τοιάφιν μαι ες νει ἢ. ἐπὶ ΝΟΣ αὐτίω. (οααυτατα ς ἘςοἸεβᾶ Ὁ εἰ; ἃ . υπηφιιδιρεοεν ' 1 ρ [αῇς: : Εἰ ρνοβείεν αν» ἐν ἕνα ἴμε ἀϊι} [ἢ ͵ ἀλη γε }}} σοτευρεείδενὃς Πεὶρίωτο δια ὁ δάἀοὸ Λπρεἶρε οἰἱαπὶ ἐρίου» (οεάυαι ρίευ ἀαροίϊοἱον,εχεςιδδιὶςς οἷς ὁροτίεκεε, ἢ νεὶ (ΔΩ Π τῇ, νολέος ἰα Βυρα. Ἢ ͵ ι| ἐδιπι Υ δι τα0: . -" ᾿ Ῥωεῦκν Ὁ "4 ἀϊι ἰὴ " ᾿ ξεῖιο φασά ἐρέϊὲ κηιοί ταἰἀειλρίῃπουδξς. ἘΣ Ι ἘΝ : " ΣΝ Ταυσνῖν Νι ' ἌΣ ΠΕΣ 4 διεξνό {ὐβγ4 ἠνε δι ἐτ6- ἴε [υὯπν ἀσϑε!- 

τ : Νὴ ᾿ . . ᾿ ΝΥ ἱ Καὶ «ορέκρήϊον Ἰα ΠΡΓΗ "4 ἐς 5 Εἰ» λυ Δ} ΟἿ} ᾿ς μάγοι ἤν’ εὐ ζεηαγε νοῦ ψρλε» 
Γ, σππΠΕυπῤπρφφΦρᾷ4ΔΨἉΨΕΟΨειεέΕεΕοεου  ὔὖττ---...νϑν.....-.--....... χΧ10ἋὃΔ0Ὃο0ὲ.............΄....... .“ Δλ πολλοιὰ σιωηλικι ς ὙΣ [1] τ 1105 σοι οδιίθοϑ 1Ώ. οὐνηάδμϑιν! αεημί «ἴον 4 τυ γι πδδ, 

᾿ Α΄ υὶ ἀεάὶι [υννειὶρ νιν, τὸ δύντος ἑκυτὸν, ΑἸτεταπι μος οξ ϑ.Νείτυτ ρίξη τεηιροτς, φιλῆ ἀσηάυτα ἀείςί μεθα δος ᾿ Ὑ ἣν τ: 
τ δοΐφυφ δον 

ολρυτίδουτυγα: ρίξυφεροίοίοτασι τοἀατρυτίοηίς, 4μὶ οο-. δάδυς πε τη ἀϑευ,αυδά αἰυηῖ, Ποίαάε γεγϑυωι Ραυυῃ εἰηϊοίου!ονδαυ(φε τυ ἴΩ κς ναὶ ἢ} ἱρῆε ες φυοάδαιαοίο (υρετίοεναμον Οἴου, Βοπιπαπι πλοῖα [ἢ ἐδετῖν ἐευάμ!ς, Ὁ 1 Ῥίοθαι (ε αὶ σὺ : ὙΠῸ ἐν ᾿ νὰν . ὗ ᾿ ᾿ ἱ Ἰαιὶ ΝΆαν, : 1 ποίυπὶ Ἀδπλοιιίλς δὐδες νηρεθληϊ ἰδπι Ολεο 1εἴι ἐπρίετας, δὲ νίωγραυλη,νε συ ΐρατὶ ἱπρίειιφαροίζοϊος ἀοτίνει. ᾿ δ" Φ᾽ Ἰγο εχιῖὰ το γεν εν, ΤΡ καὶ  ἜΡ ὀρ υνίς εὐρλω οι ἐὰν ρον ἀμὲ ἐεαν νιοὶ πἰδαθοα ἶ ΜΆΕΙΘΙΑ ̓  ἐρήβ πων σα ργ τῷ 

Ορεγυιὴ υ είείαπο δ ταζυ ιβὲ τεἀοπιρτίοη! οα ἀϊαπλοῖτο ορ.- ἱδμά Αψάπξείίμην, εἰς ὄτορν δναγγόμον. Ατηδτοῖυς ςοαϊ εις ᾧ ἀαα τ μΐ δὲ τρδοιὲ ΙΆροβοϊψαν Οεμείαδι εχ Ρμαείίαο ἔλθει ιτι δ εὸ νἱ πολ ]απὶ ἰρδιίαπι ἐπιαι φαίἤσείεγηνο ροζυ θείη), Αρλλνοπι μέσον "ν Δίεωὶ, Ῥοίϊτλην.  δεκυίο πραἰογαϊδνος σονηρξύ. δὶς νοζλϊ ἀ6- 7. ρατεὶςἰρίο χαλόσειντος (ξὰ ̓ἀἸριφραρμεὶ Εἰϊυπη υτοιν. Α΄ “Μη (χδηυὶ ἔ ἷ Ἁ ͵ : πὰ 
Ῥταυατι Πιπγαπὶ ΠΠἰα΄ν ἐνοπαίμυιτ νίτατν ὃς πιιίςττίπιαπι οπ-. ολς οι ἰἰθτος ἀε ΟἸτΐτο ἐξείρτος, ἰεὰ ἀοξ είηλιη ὑῶῃ --.μὧ-Ο-..υο..ςοςο.-.-». τ - 

᾿ ᾿ ᾿ ἀπίσποι οχίτα Ομεδαπτι, αὐ Πρηϊβολτίοης προ (οἷες ἀς ΟΒτμῖο, : ΜΝ ΣΟ ρον : ΜΝ" ἙΝ, 
Ἧ , ἸΜυπάϊ δι Τεεθφιτγυιη ποπιοη νβιγραΐς. -᾿ 2 φιμοάπϑη οὶ αἰμιά, ὃ ἐκ ἕξιν ὧν. Ατλθτοῖις Νοςῆοῦ τὸ “Νημεεηέπν, ἄρτι γῇ. ταίρι δητεδέλαπι ἰη ῬΒατὶοςς, ἡυἱ πἴει! οὐδ Ἀγροετίτα, ἰὴ αυοϑ ρίεγμπαις ἱπυρὶ ςοηό 
Ἀ ἱ “4 οἰνηναίεπν, τὸ ϑέλεμα ἰὰ οἱ Οτιτυασίλην Βεπθυοῖςῃ- Ἰερὶς Ηἰεγοπινειὰ ἀαητάχας ἰερὶς ὁ ὧι ἐφιν,φυοά ἤθη εκεϊδῃ ἢν ] . Πιο ορροηιῖς ργαίςητι ςοηάιτιοηὶ ἡ Φιυπὶ ΔΚ ὈΒαεί. ἀδυς ΟΝ πυπιαίτογιηι (ὑρει Πιεοίογμ τι, δὲ ἡ, μη ἀι-. , 

5: ; εἰαπι,φυᾶπτ Αἰ δ νοοῖ ἐν δοκίαν δὲ νοϑεσ Ης ταὶ ΠΝ [γε το ας 4μοά νυμᾶ εβιντ παδεῖ ετίαπι 5 γπις ἰητεῖρτεν. Νά φιμπι ἀυβᾶυς ἀροιοἰυείθου ὦ πο κουιρες δηϊιιηϊίάτετ., Ν Νικία ςουΠεπτίαπι, εχ ἀἀογθπν λυπηότο ἔς βι ἠἡντοδευ “ὋΝ : ᾿ βιωγαρρεϊλητ,ἀς φυὰ ἀἰχίπννε ἴνυς.2.1 2 ]θαπυὶς ἰητείάυσλ, νημπηι τ Ἑυδηφεἰτυπι, πο ῥἰυτα,δίτεγα 111 ἠοξδεζιηλ 4μ2πὶ ( ινμνη]νοπνίηεν [4υἀιδάοε] ἐν 12 [μἀευλεδρώποις συίθω τ᾿ τὸν 10 ροδεῖ Α Ρο[οϊυς, Κα πονᾶτια νυ ε ιςευ υληηαὶς εἢ εγήτῳ, ς 
! ϑέλνμᾳ δὲ ὀυϑομέαν ἰαπράτινς ᾿ηἰτὰ ἘρΒοία...,, Ὁ τ ν Δηρὶεχὶ ἐγλῆς Οαϊλιῶ, ΠΟΩ ογὰξ Εὐδηξολιυπη τὶ ποιηίηε. . φμνιδὶς οὐτίδιῃ ςοηπεμττας ἴεά λδίυ έζο οαία τοὶ, ἰδ γος πὸπ λυϊοῖι ζο τὰ ἐοηίείεπτίληι Ρὲεελητίι αν, ΨΊδετι: ἃυ- 

ὶ “ ς Ἐ . 5 [πῃ {ππμϊὰ {πεμϊοτίην, οἱ ε τοις αὐόίνας ὙΠ] ἀδνων. ἩςὈτλςὰ τοῆυς. Ὠοίτισ δυζοπὶ Αἰ ιπὶ Βυλη δ απ ἤθη οἰ ἔμδη» Ῥυπι,Αἕλ.18. 12. αυϊμη αἰϊοαι το πο Ροιίοπα ἀϊολήσις τοι αλἰμι πὰ, Ουκτεῖς. μοιπίη σις Ῥίαςρτο, ἂν Ἰρίο ἀὸ- 
ει , ᾿Π ΟΝὟ ΟἹ [{ οίαην ῥοἱ ονοὶνι} Ρῖο ἰηβηΐτο ἐρατίο, να. Ἰίυηι; φιιοηίααι ν᾽ ἀε! οος που ροιςὶΐ οἶς πναἰτίρ χα νοῦ ὁ [μἀοη Ὠεὶ ἰκίτας ρρε!δτίοης πὶ “ὦ Θιου ἴλας Πρ δι τς ἔχυηα χεποῖε δῦ διοηγίηίδυ8 διὰ (ἱ ϑρίλιους ςςερτὶς ν᾽ 
ἱ Ἄσιν ι6.17.δις νογὸ ἀςςίιτλητυτ ἱπιρΊοτὰ οπιηὶδ αυα ραϊτεί ες Ευδηρ, οἰ ιπν ἴςσαι ΤΥ ΤΣ βξναι ϑεοι ποι, 4] ἠμ 0 δηϊξίλται ριχ δ ιοατίοηις Ἐυδληψο οι (τορι: ἰο ὁ ηση ἢ-. ἐχύορἰδῖᾶ;, ότι αὐνὰηι ἀς ἐϊς δος ριςπαιιὰι ἐν ἀι]λτο- Ν᾿ 

δις τυσῆβθιι ἀρυτίονίιο τοιηροτο ἀἀυςητο νοτικλτίς αδοίεπ- ηυπιεη ἀσποίζετξι, (οά 4α! ΡΙῸ νοτο ἀπο δὲ νηίςο ῥ᾽ υππιοι ΎΎΤΙ ἕ (εγίθεῖς νίζαιι δον ΑΘ ΝΕ νεΡίδαάδλρο- 15 τὶς οἀρτάτγεητ ἀἰΐοτυ τι θόπαη φυαιίδῃν, "εἴ ροῦιυ ἀδιρει: “" 
ἀἰφ,ὐυπιρταῖα. ἡ πὸ ν ' ἰίοι οοἰεσεης. Νοπηυ}]ς ταπισῃ ρίαςος ἣος ςοπηεδειο εἦ ἀοῖο; ἀοςεὰτ, πολ ταῖπ φιριὶ ἀσοενότ, αυλαν φυΐρυν ξτατν. Οεΐιδπος Ὀάϊυην ἐλ 1κερὶς δὲ Ἐυδη ἜΧΩΝ 

ὲ 4 {4 εἰδ' οὔτω ταχίως. Αὐδτ ας εὐλαὶ ἀτουηαητία το φιοά (ξηυίτας 4ι!} ρεούοώεθυλιπι δ ἤρη τείδιαιἀαϊα- ἐπικητυτ ἡρο ζει! αι εὐΐος φυοτηπάαιι Ἀροϊβοιοῖυλ πηΐτίσιτς τυδεθαπε, φιάίὲς Πιηὶ πιοά!ε αυὶ ἀρ πημπί . ΝΣ 
πιλβοιμῃ ροπάυϑ ἔϊης τορτοεπίϊοηί, 'χαῖ ὥαγγίμον,, (οἡ τοῖα) ςοπηρίεχηπι (ὈρεΠοτὶς ογδτιοηίῃ ' 

{εβεῖο ἐο 4ηῤ υοεάκιὲ ον ἐη ξταιΐάην Οἰνθει νοὶ τ κμ-. ἡ εἴ ΑἸ υὰ ῥοηάτον ρτὸ ΑἸ α το, νο]ατὶ 4υμη) ἀἰςίμ! 
ποιρϊίδυς, δυρρί αι ἀιτοπὶ μμεκιείρίνμν ““μάιμνάρι» ρει». νον ἀλδορ οἱ" ρτο Προ τηράίὰ φυάδόάηι τἀτίοης, ζοη- 

Ἔ αὐφαντος ἱειῖς ὃν χαίρετ Χρφεῦ, δίς ϑετυς ἰπίσγρτος σφηνογεῖς 5 ΜΙ] ςἢ αἰ. αὐλή) ν 4116 αἰ! 
Ἅἢος ᾿ αἰκλϊιε λα. ρτορεςς ἐπίοίςητοπι νοτδὶ πείδειν᾽ «οπῆπα-ὀ ΓἸ]ίατε ς ροϊε (Ὀπηπίαπε. 

οζς, Εἰῃ ἰρηιοδεὶα ἡ ἴσαι : ἢ : ηδι. ἢ 2.1} σία βοῦο Ααΐσου δ᾽. 11 δειμοάμι μονιόνεην, ΧΡ αἰδρωμν. Δ ἐδ, δ τ λπὶ , 
; Οἴάεις οκίαπι αἰϊςητίοηείθυς, ἃς Αὐριυβίηο φυρι δι ριά. εἰδηὶ Εγαίηννε 4υἱ ρτορίεγοα ρΓὸ οἱ μήτινος εἰ δὶννοοιυεπεηνος ϑηινρηότη δῆ λὰϊ δενἰνονι ντν ΑΝ ψίβη ἢ ἢ- εἰμ δυπμάπ τ! Ἔχοορίταεαίτι ψὲϊ ἀεπί διε, υλαι εθῸ 

Ἵ Ι : 4υος π0}12 ἣς πισπτίο Κριφοῦ ἐρλτε ἀθέν ἐπι κρλέσῃνιο.. ΔΗ φοδά φμϊήαιη (ωπι. δὰ ἥδ ἐπεςτργειδιίο πὐδιμδρεο ΙΝ ἐλευ ον α οἴοϊαςὶη οἵς βαδεδδις φιος ευΐν βά}0 οὅ- ἃ δουίηίδυς δεοορίδιη,ἐχ οσπιπι «ὐυέξοτίταις ἁἤη ὔτίεπι. 
τ ; ΑΒ Βος τάτῆδῃ ἰδ εο ἀἰεπείο φυδὰ γον πῷ κρλέσαντο οης δατυγ,φυία ηθα εἶδ (οείρτὺπι εἰ μὲ δῃ νὸς εἰσὶν, (δ εὐ μὲ πνεῖν ΙΑ Ἄν ξοηϊγαγία Ἐυδηφ οι ἀῥεγοῖ, ας Ψιταὰς επίηι 2 ᾿χροήεϊο εοἤατεῖ περδίατιὸ, δι 1112 φυμ ᾿ ᾿ τετοῖε λά γειδυζη, »Εὐ ἐν 4υὶ νορανε οἰπιΐα αν αι δίζιέ, δἰ γε ἴλτις βρράγεαϊ ὃ ὧν ὅσον, ἄλλο οὰπὰ (υροείογθιν οὐδανεῖει ΠΡΝΝ να τ φυοᾷ ἡ ργατόχοβαπεν ὃς Αροϊτοίῳ . Ἡύ ἡμοβοίνν γογίμ πὰ νεϊτὸ ἃ ρεοχίμιὲ [ςαιιδοτὲ Ρεὴ 

᾿ {δι} ἬΑΙ ροῖϊει υδῇ {ἰ (πεἰρευπὶ οὶ τῷ κκλέσωντορ, ΓΗ Ὁ δεφυυτυ ἴα ἐφίτον Οὐγᾶοου ἰδιετρσεισοιπηηπιο ςολίδηί. . ἡἰι ἀοτερϑδντν γε ες βαυϊυς, εολέζξις ταπήθη εξ οἴαμ.» 54 ἐς Ν άς ἈσΏλ.3... ἘΠῚ ον ἢ ΝΕ 
ες ἀάοαα ἐς ἀςογατας Οαἰλτδε καὶ γερο Ἐνδηρ εἶϊο αὐιε γε, 4 Βοος τὰ οχρί!ςδητέε, νι ἢ πο τεβογᾶς αἰϊυιὰ αυὰπὶ ἀναγγόμνι, ἐπ ρηπιλπείς αἰ δὶ!ρ εἰΐξ αμοφιιαπὶ ἠἴογαπι ἐπ βεηίοῖεπι, . τ. Ρὲν γενίμνομανν Ἡ ΣΉ Ν᾽ ὑπεκρλύζηωι Τησοδ 

Ἂ . : ἐοϑ Δηῖοα δὰ "]υ ἡ νοζαταῖ. [8 γε οἱ ησηὶ Αρ  δο πὶ Ρεπηὰε κεῖ (ςκίρτιιπι οἴει, μὴ ὄντος ἄνου. 4 ϑεἐ,ι) μὲ, ἐνιὼ, αὐ, μαι [Ὁ ἀρῆς (ὐπίοε τς εἀοέξας, δι Αρυϊοίαα Χριροῦ Τητεϊχς ἧς τευε]λτίοης ἐτλρ ἀπ ατία νἔλι ρα, - ΡΣ 
. Κ᾽ νἱξατοιὮ,οοηυ οετὶ, δ εβέν!ο ὁ 4. νοτάν αι πνοιγδις, Εγλίτπι!ε,.. . νῈ Ματῖ.11.4,δε ἰπξιμο,νδὲ ρίατίδυε ἀς Ἦὸς ἀϊσοπηυεδι Α. : Ἡέμη ἀφ μεια 1}. λάεο αι ϊάθηι νῖ εἰμι δὲς οα-. 12... Νδίῃ αἰϊοαιιὶ ἴοϊις ΕἸ] με. δικομέιινη τὐμοίας ρὲγτὺς : 

Ὶ Ορνῖδῆο φυὶ ἰπύρααι «ρι ῥϑν βναίανν, λα τ ἐπιῖ οὐ Ἠίοο ροῦν...) δι... νυ} ξατα δὲ Ἐταίσηην ΝΠ αυοί ἕω «αυῇι διε ἀμ πποιταἱ! ρχατίινν δοςκρτυπ) ἔδιτοῦ: ἀείυάείς μὰ ἴρπι-.,. δρίττυίν ἰνυην,ἰς ποιπίπυπη πε δι οτίογαιοά δίς ἐχοία- ; 
Ε ᾿ ἡγηῖο, χφιφοδιρος μγρεγραξου ςοηίειι! ομσι αὖ χμλέσῳννε γε "0 ζὰν Βταῆπις ἰπεοηϊεετοι Ῥατιουλ πὶ (μὸ Δ. ς βοπηυ!! 4}. 6 Ἂὼ : ( 

᾿ φείδιἢ νοεῖς δγσι ἱπεεργει, Αἰτοτα τδιηξη ἱπιαχρτειλείο ; ἀ{{ εοιπρατάναπι γὲ πυπαιλαν που χίουν ρίμεοις "5 ἀίτυν ἃ Ῥαυΐοννε Αροίποίατυς [υἱ 8ς ρροῖπάε ἀοξξείπα ἔμ 
υϑίυτα {ναί τοις, ογτγυὰ ἀὐτδ ἰητοερ τοῦ Βαθεῖ,νε γετθε π0. : " ΣΦΕ ΠΣ ; ' ἘΝ ουκ δ οδ νὰ δείαπι Ῥαιτυ 4 κα ιεϊσπάπη ἁιιδονίιτοη! αΐετας. [ταφὰς σορέλαθον ὃς ἐδιῤώχϑίω ποη ἀἰδρ ϑρέκα ἴογαυεῖ δὲ ρίδραηι μάδεῖ αρϑόνστνῃ Ἐτρίον, {πεν ΤΊ ἐπλολ ταν {μι (δεμνάννν δνοννίηει εἴδοι 4 φωὶ ἐονιτθην ψΝς ἀὐχτέμήπῃ ἰκνβὸ τὰ ΤῊΣ ποῦ ΑΙ Πϑὴ ἤιρετς  ἔππε γποηγανα ἧος ἐπ ἰοςονεά Πὰν Δ4 Αροβοίλινε μὰν 

υηωηη Αροίιο! ςἰφίοσιρειε νοςατίο (οἵει ταθυ! Ὅδο ροιίια γογὰπι δάπιοηις πεζογης 9 εττ ρα πιὰ τπφυν ΝῊ τον δίυς ἀν γἱ ἣ τί λταμηιςητα ἐπι πὸ ΠΥΝΝ «μοι Ν ἮΝ Ῥλυ]ο πηροβυιπι τι αὐ ἀσέξηίπα φυληι γιαάϊρατυμιε - 
δὰ ( ευιη νεῖ ρεῦ ΟΝεϊδυον νοςαηεῖννε  Ὑ μεῖιν 14. μ ΑἈφιῖδιν ςοά είδυς ἀεεῆς Ῥατεουΐλαι ἍΝ [4}4}16 εἴ ἰξεδο ΥΝΝ ἸμΝΝ 

, ἢ ; ὯΝ ἱ ἱπᾷ δὶ [Απβεῖον οτίαπι ἐρίος Πηοίς. ταῖς βετςερτίοποιη τεξοευτίιν, Ψιή, Κα Ἐξαίτις δὰ νετσυαν, 
᾿ᾶς τό ̓ κεῖ δεῖν λονφυ νιν τε πολιν ροίδι Ἰνὶς ἰοςια νοὐς ἀξιην,μὺς (τη μι4 φμίἀενν [νηι,φωὶ, δὲς, δὲ τα 5γ1α εὐ δοίδείη ͵ τ ̓  ἡξῷ ἀρ δὴν ἔν ἀροβοῖο Ῥιοραίμν!η οἰϊεινο- (τ ΡΝ πεν Τε( ΟἸν ΠΗ, ἀπνοιρσυὰ ἐ φυκηυς Οταιςίο δά 

᾿ ἰυτὶ ἐοεαριροκαρίνε Πυὔεδει, δά δια Δοπαυλίε ςρά!οίθιις, Οἱκείρ εοπίδπείαπξ. 4 Ἰπωϑφο μοταρρίψα ΚΝ ε] Αναν, ᾿ | ΛΠΡῸ, ᾿ : ; : αἱ ἰᾶτο ζομ[ιου ἴςεμοαις ἀς Ὲ νοι τείροπ σαι. Ραιοῖ οηΐη πξι} δοοὶρ) ρα μὰ ἐς 
ὑδμενν ἀμε᾽ ρέμα α Χμειδ)εξίεας Θεοῦ, φμαιη ἰοἔχίο. - (γυϊ᾿ φηΐαι τηα δον ἐοπττατήιηπ εῇ βάοὶ με ὐρωνε τεῦ ταν ΝΑ ΡΣ ἀριμψαιι δ ίοης (ς- τεροίλιο Ὁβηδοννι ἰὼ ἰες Πρ τε ἥκρς: νυ ̓ Ἢ Οβηήβυν 

, πδ εὐ (ηυλυμιτ,ποἰϊαν ἀλπηεη ἀνείδεον ἄλίνεῖο, δικεοηί φυὲηι Ἰυδιβολτίο εχ [ἐξουΐυς πεῖ εἰς η δον Π (ὰ εὐῃ ἰδ αἰιιρχίρείιε ἴων ἐοηλράτοι αι ινίομιη, μναΐνος ΠΝ, [εἰυεῖ Ειμηρε απ εἰ ἀμορυρίυμη, ἀμὸ- ἰεὰ ἀἰχερίι; ρρεμε Αροίποίυσι ἀ (εἰρίο Ἰοῃυ!, ὁ φυο Οαἰ6., ο δὰ ποῆτίε, σείει! ρει ΟΒείυιτη 16 ἴα ποδία ίοί ἀϊω» δι φυϊάείη ἐο δἰ μμηο αὐφιτοιεν, Δοδυίηφῃ νοτὸ ἀΐμετ- σῶς ρατεξεεί{ς, ᾿ , εἶ 
ἐα ἀεβοιαπεν μὴν ἐρίε εος οὐ ἡ πᾳ γοραπίποη αἱ πιυρ φυλῇ (εἰ ἤει Ολείδυν ἀϊολι ας ποεί δ βειτε πα τῆ Ἰᾳυὸά {ΠΠ| Δοπυηεὶ γ) ἐπτ ρυάίςαγα, [ε Ὠρίων 40 ἐ Μ᾽ [4 νὐ πόρον». ν αἰ βαια, ἐλαίαν 4μασι ητοῖ- 
“με Ἀξεε δ ΝῊ οἰϊεη δίς, ( Ἀχδὶ ἐςτατίαπι νοσατὶ ἃ διής ποθὶς τατίοιφα ἄνα οι ἰρίωηι ἐμ βοεπιυν ΓΔ. 6 ψί ἈΠ μπτίατεν Ὁ} ποίδῳ ΤΙ ποπιροὶ μι - ῥιεταξο!ς τρριοἰιοηάεηι ΨΑΠ]Α ἰ ομεμννα α ΗΝ 

Ἢ " εἰνιεα καὶ εἰς ἐᾳ Οεο οἰδ᾽ταην: ἰὰ ἐδ ϑηνπιειη.. νοίῦι ἐδ ἀυο ψβυχυῤ αι φοδίμαε αερεὶ φυῤιη ἤῳνν ταν μία ΟῚ γᾺ ῥριολι δέ, κτων Ἰάτουρεξε σῇ τῳ! ν΄ εμίω ἀρμάδαν “πρνβμαγὶ Εἴρο γξιὸ ἐπ} εἴνος εαςμίαι 
Ι δα 6 }}}, αμοἀ ὠρροπις ΒΡ ΔΒΙο εἰπμπυϊορα νι ἐουεῖας υρεπεουπὶ τερεὐτίε πὶ τοῖν εὐ!τη νιῖὰ ςδίαη δεΐιν ἐοπυετει!ς, δή οὐνννιδωι ζιαάεο ιν 1) εοὶ 6.4 ἐθννενἶτι. θ΄. Ἑταῤημμρειπιλπι, ηυκῇ ἀπε μ ἐΑμμν : μη θέρει οχν 

' : ϑεπβεῖ ο. Δυδὺ Ἰδὲ} ΡΓῸ ἴῃ φιατία πη, ἰϑξις [η φἰοτίαπι; . 8 Ῥέδῖνν ἑά σαφέ, ΛάμοἸδτεν νἱ εἰίφετ οἰτουπομίοην δ» Ῥβατί(μπο νὴς ΜΙΝ νειίυεταης. Βαὶς δυῖοιπ ἀὰα- ὠὰ ἐϊα πνηϊείευάο Βἀοἤ μη, ει «ηνα; πη 4 ἐμεμτύαι 
᾿ ᾿ φοβτι8 ΟΙΒΟΘΉΝ οϑέϊευια βάσπι, 4 Το εν μιναηῦν. “ἢ (ἡρυκιίρπεαι ἃς τὐδυ τ, υυμυ χρυ δωμε τ πτφραμν, Ἑδουείνλνμο λάψιε εηνεπιυ», εοινηι ̓  τεὶ (εἰ κὐ δαὶ φοπάτυν δος ἐδ τεϊετουφαπι, Αἰφι βαυῖνυ 

δ 

Ἀ ΝΕ 

“ ; . 
ΕῚ 



οὐ ἰὼ χὡ μον κυ νοερὰ λον ἐμσλ τσ πο χα ἀοπαο μος δ δον ζυ  οδνον ῥοδν ΤΕ ὦ ΟΝ, τε  ψ ον ΎΣ με τ  ὙωΤὸ  ι ἘΜῪ ΕΠ ἀν Πύᾳ ἢ το 

Ά 

! Ολρ.1.13: οἰ ΕΡΙΦΤΟΡΑΥΙ ᾿ ΑὉ ΘΑΙΑΤΑΣ ᾿ τῇ 
Ι τοιῤ βοκίεῦα Βαϊδιυπίοἠΐχοτεν, νι ἀθὶ ἐπ. Αταδύαπι νίηυα ἀμαπι πιπαθατη Ορριυρπανίς υτ Ἀφήτε δρρί ἀἰς καὶ Ο2}}} Ἂ ΚΑΎΝ δ ἡ Ἷοοσόλυ 15] ἸΝδαιδ τοήϊ᾽ ΗἸεγοίο γυηᾷ] 17] Λϑεφηε υεμὶ Πεννβίγπναπν. -΄ , ἕ 

εκουγγεῖςς, δι μΠυαν ἐρίυιτι, ποι δυιεὴϊ ἐξεῖσε. δοπη- νἱοι πη ἐχρυβπδητις τπυϊτα νχσοθ 4088 ταπγξῃ πρὶ οὐρα ᾿ οὐδὲ αὐῆλϑον μὲ Θ " “Ὁ “ὍῈ 9 ὃ λὰ “τε οἱ ̓  πα σοῖς Δ-᾿ [“4 αριφοεεξζονεν πνεορ “1ρ6- 
πα!ρετίει μειεεμπίξβ ας ουΐι αμίάοην οσστυπη ροτυΐε οχο.͵ ἰισσᾶς ἀϊγίροτο. ἰνος ςπἰπι εξ πογϑεῖν υοιὶ Ἰιλεί πὰ ἀτήροτο ὴ πὶ οὐ μου ἀἀτοφόλοιρ αλλ. ἀπύλϑον ἀπο Ἐπ Αταβιδος Μιοϊου εἰ αδῷ ἐν ̓ ἀταϑίανν, ' 
Ρύβηλτο αυὶ εροίοἰ μηκέτι. Ὀφπάς ποῦ ροῦσβι ααρι- ρορυΐδι δὲ γαϊτατς, ἡποοπη ἀφηνίδυν δή, γα δέ ατομν τοῖν. Α 6 Δι πάλιν ὑπᾷορεψα εἰς Δα- "" ) 5] ηΦ κποβιφωε β. 1}ω- 
Ῥιθαπάϊ νοσαϑαλιηι ρτο ξαριηβπαῖς οοπδτί, προ τα ἰοςο ἀκ. βογογναμρὶ τὸ ἀρήϑερ (40 ἰηοεπάσπάος ηυοὰ δι ἐρίς Ἐταίσμμε, ὰ εβ ᾽ ἃς ἄσηυο χοιογίμ5 πὶ [)4-- προξεμνη, 
ταν γένανγε α ΥἹοΐοητα ἀεοίαχατιοης ίδαυς ἡἸατα ἴα-  δαροταιές, Ατεπίπι, δίφοο μος μέ εἰξ αὐ ὰπι ςαρυσατο, ἰὰ΄ μϑϑϑῦν. ΣόδοΝ τηδίςιΠ], τῇ τω δεν : 
τεγργοτατοηῴηιεῖ γαΠλιρτοπως τορυάίο μιὰ Ἐκοο Ποῖ ᾿ νρεὸ ρεγποζονπἑ ςχρυρἠλιο πα δα σαῳ Ῥο ἨΠΕ ορι )- μ ας πῶ τ 4 [είηάςε αὐριρὸϊ αηῃὶβ τὸ- 1 , Ῥείπάε ροβ “πηο: εε . 

᾿ ; . “ρηοη παψὲς φιὰπι Ὀξιν ἡρίς, μοί τὶς οχρυρθατί: αυδην ρς. αμιΐ δι νέδει ἔαϊμα τιν Ἰΐο νδίπατί, ντ Ἠλπηιθαὶι χρείας ηπα μετεὶ ἔων εἰᾳ αὐηλϑον οἷς ΐ.- ἀπ Ηέτο[οὶγ γα, γε νἠϊζονε ὑφαί ἱενο(δἴγπνασν αἱάενε 
: ἰπκτοσυσι π συη6} ΔΠῚ Ορβυίπλοτε ροιογαπι Ὑῖ ἄχρο- ταπάεπὶ καὶ Ἀοιπδην ἔμρογλῖο. ὨὈϊηρὲ ἐφέτηγ αἀ τορι ας. ἃ εν ΠΗΣΙΩΡ Ἀν ἢ ἱ ρον ἐὰν " αἱ τ δ Υ ὋΣ Ϊ ἜΠρΝ ἢ Ῥειρωνν: (Θ᾽ πιδη! αβηά εβ 

κου ὦ Δίηναν Μά δ. 18. Εταίπενη ἀμεςπν να! ὶ ργοξβέιὸ ἀσπυ-. ναβαγί ροτοίξ νίηοα Ποιπίη! ἰπτογῆςι ἂρ τιςοῖα, οπηηία ἐς. λυμρ ξὴρ σ ΤΟ Ὁ ΚΟΟ (τγυτῃ: δέ ρογ Δ" ἀρ ςμπλ} ᾿εδιν 4υνμήεείην. 
: ἀπ σρι τότ τὰ απο ϊπεοιρτατατίοπεπι τεηάλιῃ, αὐλπὶ ταῖποη ἰρίε 16 αναὺς ἰτὰ ἀἰίραγά γε πυ!]α ἀβρετομεμαπίαίθμς νίμεις Ὦ. φονς αὐτὸν ἡμιέομς οὝοχρι τὴν τα. ; ἀϊ68 αυϊη ἀφείη. | Ἵ ᾿ 

; εν" ᾿λυθαμειβε σι μοι αν, ᾧϑ μρὸνα ἡμῆῳ Β.8}} αἱ ἐμ εἴς. εἰο: (ς4' ἐχρυβηλι τάπιςη ποῃ ροῖς!ϊ, ἴκὰ νἱ ἀεἸΐςοι : ἔπροηὲ ἡ ὑσποςό λων οὐχ σον εἰ 9] ΑἸτιτα υΐεπη ἐκ Αροῖϊο!θ} ") ωμήννηνν αμιφην Αροβο- 
ἘΝ, ἔεύεις ἀν μον μὸν ἀβηᾶτο Αὐτςββςτρ. Νάρι ας βοίμσπι ἰμς ἃς ροιοίξατεπι οἤλῃςπὶ οὐ εάαις ααυχ ἥν, δ" , τρ ἌΡ ᾿ ΕΝ νἱ αἱ φιεπημαιη οὐΐ δου] [γον πεποέπεπι νἰβ 16 

᾿ και τ" κοηδλση γύτο τ εν ἸΔοπεί τοξείε δυξζοσμαις ρος οπ- ριΐδ μιϊετάνπη᾽ νἱατα τ] οπηίπυε,ντ οἶα ἡρῆιν: οιοάιδυη- ἀ δυῦον τὸν ἀδιλφὸν πξκυριου.. μαπι ιξεξ ον υοταϊ δὶ φοϑωην βαίνει [οννέῃό., 
ὶ Ἐρπαρ Κρ γοιὸ ἀϊοὶ ροιο ΑΙ ας σαπί γήϑεῖη πορδησῃα Πρ εἰ άαν ροριι] αὶ. ᾿ Ἔν : 10 ΜΠ ΈΓΒΕΓΟΠῚ ΣΟ Βυτοι,: ᾿ 

' . Ξ μην ζὴς ᾿ Αδν πςς φτσο ἡώώ ϑεῖ ἴῃ 115 ροτίο αυς [ογῖδο νο] ἡ να αμέοπν βνίδο νον, ΄ 

ὡ  Ἀ.. μὰ : προ ομα ὐεακεστακήσον αϑο κοτε: ατστ σεεσκιει ες σεν δὴ. Δ ΑΗ ὑμὰν ἰδοὺ ἐνώπιον τῷ Θέ.) ἰμὴς, εςες ὁ Ἰη ςοηἰρεόξα 1 εἰ Γ΄ “κε τναην 1εο, φνία ποὺ 
υὐῆι ΜῊ. ον Εν οῶ " ὃ: ᾿ ᾿ τ τὸ : ΩΣ “2 ᾿ Ἀεὶ : νὴ Ἕ . ΠΠΜΜΉΗΨΥ, 

; μον, αἰδιοσοφέρῳς ζηλωτὴς ὑπαρχαίν. Βεηῖς πιεᾶ ἤιρηιῃ κὶ αἰβούϊλιις ἈΠΘ βαιενηάνηην ἥτε: ομ ψαίδομι (ἠηβον)ταα ποῦ ΠΊΘΠΓΙΣ. 
᾿ μῇ ΜῊΝ ; ; Νν ἐγ ΑΝ ον». τοῖς ἐδαὶ ὙΓᾺ ᾿ “ «,Ή]}. το, ΞΕ ' ἱ ἐ᾿ Φἶ πατρικῶν μων οἶδα δύσεων... ἐὰν μον Ραιγίδιι5. πιοὶς ᾿ ἔπεα ἦλθον εἰς τἀκλίματα τὴς Συ"}}}} Ὀείηβε νεηΐ ἴῃ σόρίοης (ει ΠΣ ἐμέ, ὑον 

: ᾿ Ν ὌΡ ἘΣ ἃ Διο ἐγ, ᾿ ᾿ ; . Ἷ 4 ἡμεα. " 
θέ θο, τΣ ἐαξτβΞοἐϑε ε ϑσοι νον δ τρτξι ΠΕ τ ΠΈΡΙΞ παρὸ ψεχὸ Πρυΐέ Ὑπὸ : ᾿ -Ομυην «με μἱαικὴ καὶ φ ἢ τῆς Κιλικίας. Σ ᾿ ᾿ ΣΕ δι ΟΣ. τῶν ξ ̓  - ΕΥπῆν ἀηϊξην ἐχηοινν [αν ὀρονοος 

Οὐ ἡ οὐ βόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφοράσας) ΄.. 80: ἱεραγάι ναι ἴῆς: ἡμὴν Ἢ 155 πε λφχαμι ἐκ με, ὍΝ ἡ ἀγνοούμϑμος τῷ φιορσωπῳ ἢ ς ΩΝ ΠΣ ΒΟΟΙΣ ὉΠ). εἰς Ἐοίοβμ νά κα ημα ἐᾶι 
᾿ “ ἢ ΠῚ ρα άμεξε . ὅΠέ ΒΦ τρηδα, (0 ποεαμ ν᾿ - ν) ͵ ᾿ς, κοςΙ( 85 λυσδα αὐ ἐγ Ὦ ἡ Οβτιξήο: ᾿ 

ἐκ ἴ πιὰ ΜΆΡΕΙ μϑυ νὴ, καὶ ἔσας νῖεῖο ὨγδῖΓΙκ ἡγο δ ) ἃς νος 4] Ἰζγαίανν [μαην, " "ς ὀχκληστας “ῆς ἴουδαιας ταῖς ὧν πα νῃ 4 : ἡκ᾽ ΠΡ ! : : 

τ ' σῆς γάθατος αὐτῷ, Π {{ροῖ ρνατίδιν (μι ᾶπ|» ὀςᾳ". ἼΨ} 9 Ν 14; Τ᾽ ανιὸπο οὐβεε αὐ ίιωνο ' 
: ΤᾺ ι » ν ὃ ᾿ , τὴς ων αἱ ἜΤΟΣ Α ἐὰ Τοϊὴ τὴ δυᾷὶοτληῖ ΜΝ ἀε- 1. “μη ΔΗΒΕ 

Ι ““ν , : : ᾿ ἙΈΡΨΝ λ ΕΗ ᾿ δον ο 9. 4“ ; . "8 μαδεἰνδι, Ὁ μοηΐ εν 4 βεγ- . 

, Ὦτ. Ῥ ποκλλύ ἂρ τὸν ον αὐτῷ ὦ ἐμοὶ, " Κειρρῖατε ἘΠ μι ἤιυνη Ἰη 16] .7: τεμείάτοι ΕΠΗΣ βμῃν. ͵ ΠΟΙῸΣ “ΌΚΟΙ Γ ἢ ἐὰ μέθαι ἐβένῥῥῥς ουἱ Ροτο ας Βάτυν ΠΟΒΤῚ βῴαϑαιων μος πα»: ὭΣ 
ες Ἐρια , . ἤν "μων αν τῆς, ἤνῖ ουΔη Βο}Ζαγοτη ᾿ρίυπι Με ἀθοπαλάδσναι(ν εὐνᾶς ποτονῶ λίζεται τίω πὶριν) -[ΠΠαυαπάο »πυης οὐδη δε! ζαι) [ μος εμδφείνζ, αι βάξ φράτν ; 

. μα οὐλε ὑκῖς ὶ "αγῆλι ὠμα ΡΤ Ψ τοῖς ἐϑυεσιν, πῖον Οςηῖϊο5γ8η δ (Ἰλτίτῃ ρις: ἐωνῆ" ἐπ Ο τιν δε, ἐϑηῃονὴ ᾿Μἴποτε ἐπόρϑει. , βάςιη αυδιῃ αὐτο "ναίϊα θαι. [ ἡφινφνδνάίο ἐκ φποῦαι. 

“ς φυϊαᾳ ἰρίμην σῶς οὐ πυροσοιναϑύμίω στιρκὶ καὶ ἡ - ἐξτοα ςοητα τυ κάτας ἀ ἢν, Τρ ψὶ μι φι μος οΚ ᾿ ἰδυξαΐζον ὦ ἐμοὴ τὸν Θεόν." Ετρἰογι παρ δης Πουαν ἀς Ἐε ἐπι φρηβιαδαοι πν 

' ἀγα ήμ μϑτ. "Ὁ ὔ ᾿ [ληριίης. , ὁ ἀνα πὰ, τς. 5 έν, ᾿ 
Ἕ: ως ᾽ 3 - ΝΝ ᾿ " : Υ 

: ; σῆς αὐ Αρο.. ᾿ ει . ἄν Κ Ἢ ον β Ξ Ολρ, ἀ1, : . ΟΑρευαῖ, 

᾿ ἤοιμε δεν με: ν᾿ ᾿ . : ᾿ ἐφαάλαιον Κ. -" ; ΞΕ ᾿ “ς 
! ᾿ κυ άίεμεηηυοευβηίνε δοιὸ ἀϊχ! )εοανείδυε δά ἀεπευσνάσπι ἱρῆυν ἀφροίξοϊδιυ αι, θυ δαφοβο}} αἰριν οδδπευε, φυῇ Δ} }υ ὁ πεαάδιφε γυὰ ᾿ Ἔνον ο ἣ ! ᾽ . Ἴκ ΕτηάεςἸητοντ δὶς Δηη!ς ϑερο ᾿ τ 
: «πὲς αι Π δ τ εἰ παϑἢ πἰδιο ηὐίδας πᾳ οχιδρείους ςιφἀςηάᾶ οἤξε: ἀ εἰ ῇ ΠΩΣ 4 κάξι θὲ 4υὲπὶ νοι] Αροβο!, ΓΤ. αεκοατερσ δῶν Δ} πά- ΟΝ : , ΤΠ)» 19} ἀπποιήμαι Ἰεἦν οπεπά! 

Βυλη νὴ εγμιας 80 ἐο ἀὐπηρύξο ΙκροΟΙ μὴν ΜΒ φυήν νοοῖ ΠΑΝ ἩνῈ ἀνν δι αυερὰν νυμαφἤβηαὐ εν ἜΝΩΝΣ οαρί 6 Θεπιδίςι δ ἰὰ ΛΗ Ε " ἐδρϑιχα τὰ ; ἀυάευος ἐςῖτη., τυγίυν  " ἐνφγάειῥπειΐενμην α[ μὰ τ (δὲ τυτι : ᾽ ᾿ ! ᾽ , ͵ ἑ " , ' , 

᾿ἰοϊμὅοςει μβρρέοδαπείρωι Ἰωά κα Ἐσρ ει», φαΐδυς οχ ἔλπιρ ταπτυπὶ δοιυν εἰς της άυπι να ἐμ] ΡΥ ΡΥ ΤΩ ΘΉΦΥΕΝ ῥδῥήῤο ως ἀμ νον το Ἀν αἰέρίω εἰς εροσο λυμίᾳ ΜΕ δίςεπάι ΗίοΥ [οἰ γιμδιῃ νηὰ (εὐ ά ενοξίγπιαην εἶ βαν- ΑΡΘΔΟΙΙ εθᾶς 
ὶ 

) 

] νι ἌΑτ' μ υδηϊδινηυΐθυΐ- 

β : ἡ 4 Ἡβαφρλ ταν σαντα Ἰ, βφνάδα,συμῳ οᾳλαθῶν ἕ Τῆτον. εὐπὶ ΒατηΔθ4, αἰπμηρίο Πυνὴ "αβανα μρι δ᾽ μι οὐαὶ ας ἤπιος 
Ἴ | Ἧ 14 "Δὐροάἠνθηον ἃ βγαιν δι πιο, σε. ἤδιπαιδικῶν μον παρμ τς Ἰυην ἐατδαπηιν, 4υ! δι ἐρίς ἐαίίτυς ἀο ΙΝ ΗΆπι ἔυδη; Βλιίτῃ Ἶ ᾿ "" ὶ δι Το. ᾿ , δὶ. 5», “ε Βυλλβειιο 

ἡ νος φόσναν Ὑυ]ριϊα), Ρ φευράννὴν πβεάνμην ἐγ ἀπ ίοοην, Ἀτλίηηιις, Ὄχίῖγα ογάϊησιη,ντ Ὠἰ]}κἷς ἢ Ὁ} υὐῳ ἐφ} ᾿ ἢ Δ ΣΣ . " ἢ, ἢ [ε ᾿ ἈΜΗΙΝ [ῦνῃ- αυοὰ ἰπιδι ΟΥ̓Δ. 

Ρ .κΓ(' εὔιον πρε (νΔάϊβονμην ἐαβί μέσον ηπι, Ουἱὰ Πὲ ποιρέδοσις ηἰατιἸυὸά διτειη Ῥοῆελ τ αυϑη μ ἤνδεθν ἢν “Ὅὲ λ νῤίω δὲ κΚ, ἡποχάλνψιν Ὁ “ ᾿ ἈΘΕΠΟΙ δὲς ἘΣ ΤΕΌΕΙΔΠΡ ὶ μι ΠΥΠΡΕΜΝΙΘΙΝΣ μὰν} γευν ενῇ ᾿ 
- ἀἰκίμαι, ἀττ 151. Ῥάτειηᾶς Δυῖοπὶ τγαάίτίοηςς νοςατ αι Ἰῤ(ϊυφ (οἀ Ἐςοϊο(ἰατιιη ςαυί ἰοο πόρε νι οἰπμίδ δὶ ἀφίεας ΙΝ ἫΝ ᾿ ᾿ ἱ ᾿ : :| Δεχιὺὴπι ἃ (8 
ΠΟΛ Πρ ᾿ιατϊίυς οἴει ἰρίς, (οά οτίδπι ΡΠ δειία ράϊτς. χῦλσις ἐς Πιπιπγο ἰοτοι Αροῆοῖος εἄτετος δείρίμαι Ὁ δι φυνοεἤοηεδπηο οοπε ἤει υοά φυΐδεπι ἐκ δε ΕΠ ρεοδαῖυπννε ἤξαυε εοεβεείηι Τίτατι ἔσυπι εοπιίτεπι εἰεουποείάϊ,ξυῆιὰ εἰπε αιίρυε φυὶ ἱρίοτα 

ἰ παὶμρ ἡ ρίϊατας Αἴλ.23. 6. δι ττὰ ἀεοίλιας υϊά Τα {πὶ} ἀρ- 10 “δίοηίυ ςδίκαγεν,νε πα ας ἰλαὶ Ἰοδυεαγεο ζεῖ μεῖμι τὸς τ μιβδιοιὰ οδέξεμαθαπιέποάυς γε ἐφπεΠυαι ἀά δειπ Ἀυδει αλπὸ φυλαὶ μια ἀίολιᾶς δάϊεςξείπε:! ανὸ οι ἰδπν ἀδεὶς ἀοχετ!ϑ Ἰρίμοι δέ Βαγπάμαηι γι Αροΐτό- 

Ροϊιῳ  ἱπερ!]οχ ετῖς ες ἱ ᾿ {ρεειοτεα εοπ!ο ἀρνστινοι ϑἐμίω. Ἀνατίτοῦϑαι ἡξαίβοιι ̓Αϑρὶ ΟΝ ἃ δοπνίβο Ὀομείδυς ἀοίτιρότοι ρμουξιηέ. ὃ 

ἬΝ; ᾿ ! “Ν Ὗ ΦΡ 44) ἐὐβρβλύλ τὰς τς Ετεί, δ εβνεχ να 1. πὐπὶ ἤιαπὶ (αμην ἰαρίτοι φυλῇ ἴῃ Πανὶ ἀπηιοὶ ἄξροπεῖς, γὲ : : ᾿ 
Ι δος ἀφ ΜΑΙ. 49.1.ὁαυλτις δυξρηι Ῥαυλυς ἀς σεόγηι οἱ ρτατο ν οχρίίςας ἀοξπ τηνι Βυάςυν, δὲ ρυτο (υπτριληι εἰἴς μμηεῇ: "“- δον το Ἔπο ; ὃ ' ιϑ.8ζ ἱ εἰςιραξίαῃς τά Αροϊξυϊατινη: μίας αυμηι ἔτος μας ξταδυε, κηϊβολτίοποῃ 46 ςο φιὸδά ἐυτῆ5 ηοξγας ἃς Δ Πουϊταῖες, ἰα ες ἢ Κιβῆ εθδκϑον ΨυλριΆτα, Ρ' δαὶ ἦλϑον. Ῥοτοῖ οτίλδη ἀςοῖς Οὐϑτταη),εχ νοῖο {{|ςεριδιπιΑ ν.18.18.8ζ 1» Ουΐηταπὶ ἀ 6. 
| : βάν τ τὰ τ μὰ ΞςΟπΠ]πι,(ιιοά ὀοπιπιεπιότατυς ἰῃ αυΐδινοὐλανυτ, ἀυαἱϊ ὁπας «Ἰαιού ἰῃ ἀπλίςος ἀὐμρριθνε ὑμιο αἰδῥιω αίξεπάν,ντ Ἰολῃη.6.3}. 610 “ήγαὐναπο ἧς Κορ πίαυς  ἰριοὰ Τφορίοαπιηὶ ἀείοτίρταπγ,Α ἐλ.19.. δι ἀειπεορς. 

“ τα ὑτο μα Πίλι]!, φες αν. ϑ)άςίῃίς ἀξ πάτο αν νιοτοιρο-. 2:5 Ῥιςροῖτίο νοτὸ φρὺε αὐάϊεα εἰξ νὲ τοίξοϊω Αροβοίυε οδἱὴ ἐωγίδε Αδῖ.ρυτόοὺς, ἢ Ἐχβιραικεπιρτοί ιοηίδυς {ἴα ΣΝ ̓ς παεΐατογ, ἤξαὺς 
Πρὰ γοολῥϊοιορήῃες ἔτος βταδυς φως ςδπιδηιογας θὰ. ἢ πο οοηιεητῦ ἐΐο θα εχ Ὀοιηίηο ἀοεσρεγας ΝΣ ΜΊ : . ἢ Μεοϊτε, ἰςοβσω δ φλια,Ρ ἰά κεν Ἑταίμαις, 71 υὐ. δὰ αυιτληὶ, ἤεαας Δ΄ φυιητατη τεΐςττί Ψ]]ο πο ροῖοῖ,, 

] πος μας (μο οιάϊης, ΝΑΐη ἃ βνκί,(ἀ ς τε Ὶ μιβν! γε (να ἀἰχί-ὀ οπτιήε εὐτὴ αἰ ϊχυνδυν ντ που φαὶρρίδπι ἀΐεις γιΐσ.- 22 ἐπαοινουκὲς ἔχοις ἐχρτοῖς ΘΓ ηΠῆςοι σηίΩλ ὑπορεῖν το ηοίος πες ετίατα μείπιάπι. Ἱπιπιὸ ριοίξξδὸ τς δὰ τειτίλπ) ἰξεση. 
πιὸ ζις.}. 1 )ρτίπνιπι ἡ πν σγλάιπι ἀεί ςηατιυεπι ἀοίη «,Ἱοφοενί πο [Ἀτὶς ςοπιπιοάφ, Οεςιπιοηία ἑπιον οῶν ̓  «ρδ δ ἰπις Πρ επάι οδυία ἱπί ιεδῆδ, Ἄταιις ετιὰπὶ γἱίοτε ὄς Οὐὐΐπλιη ςπίπη ἡΠἸαύα ποθ ἢ μἤππδτι 5γποάυπι βαυ]υν ρτα- 

, « ἐς ἐε! φαΐ ἄνο Ὅρα δΣ γεῤβις (υἱς ἐαἴτον ἀοοιις ΔΌ ορε- ἀεεϊαταίίοηςε, ἐχρόηίι φρρεημοσείμίω, γε ἐἰϑειιὶ Ιε ἣν αὐϑευδηήφοτς. δὲς αἰβικείκαν ἰδεῖν Ῥ[ις δὶς νετθὶς πη Οἷς, τε ει, ουΐα ἐρίς. ρας τπαϑπὰ ἔμσταῖ »δὲ ουῖιϑ ναὶ νη 
Ἐπ ' . τἰθδυρ ρει ρεκάς δπαϊοηοπι ἀυριςατιὶς αἰπιγο πὶ υΐ 30 πρεϑέμιωμ Ρτὸ ργδιαίν (τ βελπιο ἰοιρ μόν τνι μὲ εὶ ᾿ δῳ πιὰ νατίρκε "Ὦ πόρων γηφυτῶν τοῖε διδασκριλείοιεν ὄψει τα φυξξοτίτας ςοπηροίςςἢ ἀἰς ἡεις ρίειιἀαροίξο!ιρ (α βῆ οιοβαιν Ες͵ 

δρί τίει! λα φἀυοείάτυτ, Μ᾿ τς ἀμ βυίποπη ἱπτοτρτείατας Ράϊείαὴη ὅς ζοῖς παΐος, φὰς ἀδεί. . μγροιλβοιε δεῖν τὸν Κικέρωνα γκσὶ τἰψὴ ὑμνουμήδίω αὐτῷ «ϑεὶ Ῥὰρμσ " Ἢ ἀθρηβλοος Ροίδε Ρειειπ)α εὐ 4ιιοά ἰυδῆρίε Ῥαυλις 

. τό ὦ μεἰανε,δπεκαλύψα ἘτΑΓ τ θοογ νι γενείανε!. ζοη- χαιιο ἐκουστίς ἐχῖτα ἐποῖαπὶ Αροβοΐο ριοροῆιδ ὅγτὰ νεῖν τ ἔα ἐξύτητα αὶ συυΐεσον ἐφομησαν. ; ᾿Π χο με ροεαγατυαι, ἢ ροῇ {ΠΠυδ' 5γποά! ἀεεϊβοηςπι Ληειο- 
ἰυπχὶς οΠΙπὶ ουπὴ ῥαττίς ῥα χκλέσαν, φυΐα (φυσι ὧν ἐμοὶ, εἰς γερη Γ[ νει} ἃ εἰς ἀρενωῤ πυε εἶ οι ἐδυλγδηιαν ἐκ τ) [αορϑωπν, δίς ἵ ὠκωθον δος Ν ἦ6 Αἐδ 1.14. εἰνίαπὶ γε π ἴοι) ϑυροτείς ἰσουπάλ δὰ ψυ δι ἤθη ἱποοπῖτο 
ἧς ᾳυο πἦοχ ἀϊοειηκοιλε ππδὶ ςοηιπποάίυ! νιάστατ πος το- ποβοτίαπη να ἢ ΟαἸ Πςὰ ἐημαγεμα μὲ ἐμ ἀε(βξουμμη ὃν γάρα, (9. 1ν εοηξνεζίῳ 1200, ἀὐπιον πῇ Θιοδ. νεῖδυαι ρρίευϊς, δὲ Ροίΐεης ἐδ τοίξιτι, εἰ ΠΠυὰ οὐδάτος 4υὸΔ Αξὶ.ε1,ἀ!ς!- 

ἔοτὶς αὦ νοι θυ ἐὐϑϑινσύν. Φιδηυι» 5 Υγσ Ἐτίάγῃ. ἱπεογργοτὶ 35 ρορε δ Ἰ σὴ ἀδίηητ πτίατα 4ιὶ Ἰεφληι πρραΐαϑίμιω, ἰὰ Ὦ ἊΝ ψοϊοιο! ἐφατυς εἴζε υτιπυταηάι ἰρεοίςε, ἐειηάς νῖ οοἶνας- εἴδει, οὐαὶ Ἀξεπαδα παῤ ϊις αὖ Ἐςο]ε θαι ς νετὸ ἀΐςεῖς 
ρει Πρ κα πιδρ ἐς ρίβουοείς. Φ ΠΡ εν ὸν ὁ μοὶ ἰὰ οἷξ ΠΠΝ φοα Ὁ ταί σοδείμ ἡ βδείην ρέων ἐὰ ἐομενίν ΑΥΉΝΝΟΝ ἀὰ Ἀὴ εἶ ται ίδαμεηε ραυτίουϊλΝαπὶ φιοὰ δὐξεις Ἡ!ςτοηγπλι:, ηδ-- [᾿ νἱάστως ἔς νἱττὸ δὲ ρεςυ]ατι αβῖατι ρτοξξίομ πὶ 

᾿τριςη μά Ὑῖβει ἱ φοιάμπι ετίαπι Ἀηρίϊυς Πἰξηνῆςζατς, σε ταηζα δι [ἈπΠῚ ροτου]οία ΉΝΝ δὐὺῖ αἰϊουίυν οί. ῬΟοιαπι ὕεο μης ὰ οἱ ἀϊφηα Ὠεὶ ςοπίρέξευ,ριοτίυι ἢ ὦλης ἐπε ιν ἴταρμε ἑφηξιεσπι αυϊάςαι ἐρο ἡβαπι μιῆς 
ἀρρῥὲ ἘΠ ἜΧΗ. ἐδ οτίνι ἐφιοι το. ἰδτη ὦ ἐμοὶ ὁππ-.͵ τὰ ςχρείξαης [δ Πλτηη ἤἥϊην ο δαφ ριτο αὐ τοίζιν, φόρον εἰὐρίκτάυμι. | ον δά!μοινι ἃ ἐδοπγευανε ρείσσειην ἐρυ Ῥάυ! κἀ Ολ14: 
ἈΙΩῸ ἱ ἰο ] γαῖ αὐρά Ὁ .}}} [αὶ μοδντ ἐρη !Ἐρυ τυ γεΐυῇ ὁ Ὥατης (Σ ἰμηζυῤννα, σαρκὶ ὶ στ. ὁυτ χιιὸ βδις ΝΣ ἸΣ Ἢ Ριἀενν,αἰω" “πἰεινἰοδεείηάπι Βα εἰ,ἔιις Ευληζο μι, τὰς λδυεπιυηγμουΐις ἰηέν βι πιερῦο ἀφρτει ον βληγ δὲ 15“ 

ἐείβοδάειις Οτγάο ψῃγδο ὑπὸ μλυν)ιϑν, ἘΔ αὶ δέτε. 4α γι ἘῤἈεί, σα, Τότυε εηίηι ἰη οὸ ἐπ ἃ Ῥοίφοϊι, νρἀοεοαὶ Ἢ νὰν τίν 4, δε πἰτὰθ... Εἰάει ἐπίπι νοὸς δὲ ἰᾷαυο ετο ἴογ (εουπάαπι ἡ απὶ δὲ τοττίαπὶ ἰηςἰ ἐς: μα νὰ τερριε ν)Δς- 
φυγ οὐ ἀϊέοπά ποῦ ηἰβ δῶ Ὠεὶ ἀγαίαῃι «αἰϊκιιν ἰη δός αὐ νηο ΟΜ ΠῸ παν α{ε ἀτιοὰ ρεκάϊολδάι, πο ἧι ἀπήελοϑ!. (μα δ ἰὰ αμοά ἐτεάιτας ἰυνβοκηνυς, νῖ (οἰτὰ ἐοζοῖ Μα-ὀ ζεῖ ὡς Ῥδυο  Ππρνΐδ πάγτατυν ἃ κατὰ ΑΕ. 15 λιδηῖς νι 
βρημπιὶ ἴα ΠΠερὶςν» Θιςρα οτίαπι ἰς ΛΟ ἰα Δηποίάγαηις. Ε- Ἰἠε,φιιοτυνη ἐυδξοιίε ΜΕ ἀοβοεὸς ἐδιεεῖα ΝΑῈ βῸ ἐαίαμθασαναι ἅν αἰ ει ὁπόρϑει.δις ἃ νά 51]. ἡ τη Δ0}} δι βαιθαδα Ρετεβηπατοινειη:ϑιρτίω αινάϊνι ἐξ 

ταῖπιμε, δὲν σηὲ, Ὑ ὧν ἐμοὶ βοῖϊε ΙΑ οὐδ᾽ ἐμουξᾳυλμγοῦγειν ἄξατυι ν}]ὰ ἰη τς ἰαίεογ. Εἰφιπίποε ἐδίτην ομιπονίοηπε . ζιβένμι ἀϊοίκας ςοιίείςηεία πισπέοπι νας. Ὑὐάς (υρτὰ, 1ο τοίιν {Π| οὔδει ἐκοῖτα, ἜΡΟΝ εαἰΐη δὰ τεάϊιυπιοα 114 1 
᾿ ν εὔϊκπι μος οοπίυηχίρ ἐμπιρατ χακέσανε υνοιὸ ἀιχί. ςοπηριοϊνεηώᾷν, δβεὶ ἐλ ἰλιη ἰοδοίῳ γοίεό υδίυο ρμηε- γοΐα, Ἵ ᾿ Ροιεξείηατίοπο ἱπυὰ ἀρξδεηοίαη ροίπευ ϊωῦ οὐμκαι, υδὰ ἴὰ 

δ δ ιδιἰν υϑίως ΗΙετσηγιηι, δε Ρογρίνγ η ἑαἸυ δνηίδαν νἱ 41 ἐερτουί ορ δὰ ἰη γπνὰ ἢ ἰπιθδς!]} οὐδ κρῚ (ον ἀς- Ὁ “5, Ὅεινειν ἐμαί ΗευλὩ δ]ρτο νυ βί μα! Ἷ " εα δηποεία ἡ ίὺε  Φ. ἀρρατεῖ ταῆς ρυπλὺπι Ηιετοίυ γ- 
τοῖο μος ἰοςο Ῥαυΐυπι (ὑπλιηα τὰ πὶ ἀγιοξ ϑηνία; τυτη ἐν. ποιηϊπατ Ὡμουπι αυτά πΒοΟΜ οσιρο συδά Ηρ αι ὑηιιν ᾿ Ἶ τΑΠ0 τοί πουὶ ς ἐΠΠΐμν ροτερ τ πατοηὶς αοὔα, Αὐδιῖς.4. 

, ξου πἀπεὶα κοςυίδητίο, δῆς ραγτιίουληι ςουπεξεε εἢ ἃ. 4γ. ΠΝ οπτ Οἷἰαται Δα ρα ἴΈηΝ,, ΚΡ ΘΕΥΕΨΗΜῊ ἿΝ ΙΝ ΟΑΡΥΤιΙ. τ δἰο ρων ἀιδιετοῖ μος Ππρρυταηἀὰ ἐεπηρυν, δι εριβοὶά Νάς 
γελίζω μαι μα 1 δἰ! ἀ σου ΕΠ υυπ ἐαρευγινς Πιοτ Ραμ υν,  εα Αρο[οἱονιηι ἀἰξίρυ!)ο, δε ἀἰ ἀνα οὔεοιηυς, τ πδῇδ ὦ ᾿ ; (εὐἰριᾶ Ααιϊοο]νία πτὸκ ροίδ τούνειετι ἐα ἡ11 ρει ρετορ εί- 
Ὀσπνίηι ἰυ{Π|Ὶ{δ φαπὶ ἰχατέπι (εἰς δοίη κε δά μεβάίζλιιο εἰπε δὶ οεῤ δηάιμη οἰξι: (μπηῆοι βυ δι ροίιοίοι ποα [ἴς. 1 ᾿νε φυαιφονἀεείην ονηλιεϑνὰ δεκρισνοσάρων ΟΝ Νὰς πάτίσης Ῥδυλι δι Βειπαθα ηυῦ ματεῆε || νὰ φυΐάαπι ἐς ρης 

᾿ ηἷδ πη δυ. 564 ποη ἤχὶς πες οίο κα Ἰνλῆς {{Π|πἐἸοπ ἐθη- εὐβοχγοῖς ἃ φἰγξυπειήοης δι εῷε, αυὺν δόξεις (γιλεϑιι ες Νῖολα, Ὀαιοιλον ἰριοαν βαγτὰς αυιηάυς Ῥαι]ὶ δὰ δ εγου ἔπι, φιῖυιε ἡΠ|ς ν ἀς τοὶ οςζαίσησιη ἰογια εἰ ἡἴο Ῥαι 
βυβοις. Οἰοηδεῖ ΡοΡρΊγείμν Ρδιμιίπν {ΠΡ ΑἸ ϑυ!ὰ ἀτιοβαις, ἧ ΗΙετοἰδίγεηίρ. ΠΠυά οεξο βείπι ΕΑ γὴν Ἰίαμοὰ Ωμη διὸ (οἱγηιίτεσοι ριοίδξμιοῃει ροῇ ηρίνιν ἡ Ομγβυμι σσπυςτ. ομπι ὕεῖτο ἄς αἰτίν ρείμαιο ουΠοηυίο φδιτριέπεθμει τες 
ἀὰ Το ἀυτη ἐο!ς δίνν δηρυπιεητια, Οὐ] νερὸ δὲ ἰρία ὁ. ἐρ αἱ ἀιδίοις ἐππἰευευην, ὅς δβο!α σεπτίδ. ἐεἰξιπεν πμην νηλπκιμπι ει Αὐταὶ εφάϊγες Υἱνὶ οκίαπαΐιι) εἢ,6- τάπιση οπίτυϑ φτυρ ἴοι, ποπάῇ δινῖν αἰπιτνο {ΠΑ ατίφ᾽. 

" Ὡέμήει τἰνδινε δι ὐαὶν τῆς ψηο τποιπεητο [τ ΑΝ ς γεϊοδε,. τιν οἴἶδηδίτ, ἀοιηάς δὲ ὁψη ἢ ᾿Ἀροίοινε ομεμηὲ , με ,λξ,,ρ. ἐφ: Αἰϊσγατν Αὐδ 9. απ λυ θυ ἢ ετο. οι ἐρίαπὶ ἰημεήενδ ἡΠυἀ τέρω υἱήςτυ; Δμώδα ν]είπιο ς.᾿ 

ἐρίεηθα ἐπιρίνζυπη,ντ ἐν ρηράϊκατίουίε ἐρέΐαε ΛιςτοΙΠι ἄρ᾿ ξομνσιίτσι φυήν τάπιοῃ π ΝῊ} πριν ἀϊά ο τυ  ἡἐ ως [οἱγαναπὶ εὐτῷ βατπαθα αὐ ρϑιΐξδεοπάδε Απβοςβεποταπις 0 ιφινεΐουϊο ἱππιατειῆιε δον "φδηύοι ἐτογῆιπι ἡμπηοτοα, 

τλρείτιδαμὴ ἀ Ἀ}] ἐπ! ς εἰς ἡρυα πὰρ βά!ο,, ἀρ πυίζας, μοῦ οτηοῆι δι ηκυϊπειιιηεεηκιπεῚ εἰρε ἵμβεν- Κειοίγρωι Τειτίόμι,νυην νὰ ευπν ἤβγπαθα πιο οἴει ἄδις οἵ εείαπαιο ἡ ]ο Αταρίςα ρηβάιοαειοηίε οὔρεεμεπάαν. 
Ἰείιαπι αὐυσύηϊην δὲ εἰ ὁ Ῥαυϊαην γενέ ΛΑΠῈ Χροίσ, ἿΣ ἣν ναὶ σαγαιν κυϑῤίδιιατοι μιά! ἀνα ἘΠΕ ΜΕΝ ἀθείάφεειυς σοαπου τα ἐς οἰρομμοίζοπα, Δ. μη: ῚῚ Ζα γε αμίδωε, κρτ᾿ ἐσναρλυψιν Βᾳρι μα λξε] φρὶ- 

᾿ ᾿ 
17 δο 

4 ᾿ Ἢ ᾿ 



- 

Ορ.11..4 

. ϑέμίιυ αὐτοῖς τὸ δ᾽ αγγέλιον δ κῃρύσσω Ἴε δε εἴϑοίι τ ἐπ νὴ κγε ἵῳ ἀγβι 
᾿ »-» ᾿ ἣ ᾿ ν : Ω Φηλδιω" ὁ πῆς ἔϑηνπ. στ᾿ δίεν. πὺς κοῖς να ᾿ δμοὰ γιαύκο ἰδὰς ἔλδμτογαις ’ ᾿ ἢ ΜΠ) Φ ᾿ ' 4η3 ἐναμὲ 

μή πῶς εἰς κενὸν τρέχω, ἡ ἔδρα μρν. (πε ἰῃ Ῥεῖ »ἤςηιο πιοάο] ᾿νν ν ἐπὶ γιὰ μαι 
ἐδ ᾿ [ ἔγωἔγα οὐχγαγεπιδος οαςυγείί-  [|οὠενγηγγοπν. ᾿ 

ν,»αὖ 3 Λλ΄ σι νιν ν με [ε. ἿΞ α ᾿Αλλ οὐδὲ Τίτος ὃ σιυὶ ἐμοὶ Ἑλλίω) , “ἰς ἃ ἡξαυς Τίτυς αυἱ πιςςῦ 9 :}] δε}, νεφμε Τρ τὲ 
μ΄ ὠν,ἰιυαγκρίάϑη αἰδετμηθέω ἀι. ογατ,υδηυΐϑ εἰἴει Οἴςουε)οο- μβκῳῃ μμρ τ, ΥΣ 

αὐ ἔμὶς ςἰγουης αι: ᾿ Ἰφη ΦΗν ἐϑμεβ ον. 
διά Βροισακτοις ψουσδασελ--}, τε Ρτορτοῦ “ἰγγορείεῖο 2} δά ρληρην βμβνινὶ, 

φοις͵ οἵ τινὲς παροιδῆλθον ζατοισκουτῆσο! |[Α]ίος ἐγαῖγον, αι] βιογᾶς οἴλπὶ δυο, κιρεν γα  ώ. 
᾿ Ἔν ᾿ ΟΝ : : "οί ΡΜ φχρίονανς ἰὦ 

τὐρ λώεοιωνλεῆνωδὴ ἐμ ἀχοτὶ ἰμδιαῖι αδειριοικαίαι ἔδει, πεασηρσττας δ᾽ ᾿ Ὁ , , : ἶ : ᾿ ἭΝ ις Ο ᾿ Σ 

τΦΙ ἡσου, ἵνα ἡμρις κατα δου λώσων ΤΑ Ὁ ἤδο α 1εΐαγνε πο5 ἐπ ἰοτυ [πὸ ἐω νόμο ταῖοα ΩΝ τυϊεγ δαιβονεηξ. 

φι .- ἡ Ουΐδυ9 πε τἀ πτοπιεπτυῃ } 5} μόθεμ νεῆμε κἀδημμο 
ἡ ρὰ τε τ μζρτνα ᾿ ἘΝ ἠδ διϊεϊεηῴο ςς. ἡμῖν [οβνῆιονενμῷς 

“ἼΟ ἢν ᾶ ἧς εἰς προ δ, ΗΙ . μ΄.“ ηδπηρεἷν ΤΡῚΣ ΠΕΡ ΘΟ ΟΜ ἡ ΠΡ ΗΝ  ν εητὰς Ευρπρε!η ρας} ἰρρμα νο Σ ΓΡα 
ὀχα μείνῃ ἄσφός ὑμᾶς. ος Ἴ Ἰπιπδίει ἀρᾷ νοϑ. 

4 - : . ο τε ν 

ΑἸ πὸ ἢ Δ δυκοιώτων οἷναί τι, ποῖο ων γεν Ὑ ΕΕΠΙΤΙΙ: ἐ ΠΡ’ πλλ παρ ϑῳν 
τ ᾽ υ ΓΟΙΠδ εν ᾿ΑΜΙΜΥ 61} 6 αἰημμά, 

ἀὐδν νην ποτι ἦσειν,ο σὲν ΗΡ! ἐεφέρ τ: φεύσω;" ἐρθτιθρ ασελμαις εἰβεε] " Αδν πἰρ τ μα βάν ἐμ μριοαϑ σε ρρ Θεὸς αὐθρώπου οὐ λαμθανοὶ. ἐμρ) ΠΑΥΝ, ΠΥ ΦῚ ρος τς ΡΕΓΓ ΤΠ Ἰκρὰ ὀρεορεβὲ Ὀεμ ῥεηβαΐ ἰο!».}4.9- ΡΟ Ω ὑτῊι ΄- Πρηλπὶ πουη!η!5 ἰλ εις πὸ δός! - Πρρρηίην μοι διυρη μὰ; 
θεὲ ν τ Ὁ οἱ δρκουιότες οὐ δὴν πνορσοινέϑεντο. ριῖ ἮΝ διη αυίμητ ἴῃ ργετίο, τὴν ἣν να μῶν τς ἀϑέιο 'α- Σ ' ἼΛΙΒΝ πιδουιη ργάτογοα ςοητιν 1 |{νφμμ φδμ οοννίημν,. 
ΞΟΙΙΡ λ.18. "- . φρλδ ἐγ. Ἰεγυηῖν ' 
60|...16. ᾿ ; 
ἐς. ..7. “πἌρο οι οσπΦεοᾶΨ-“ο“«“,.. ἀπ ΓᾺ τ δου νμμοσονοαονυσνυσνννον ον ΉΜΗΝΕΝ 

τίτας αθΐαειι δ πιοπίτυ, ν᾽ ὰς 2. (οτίης.1}.1 ὅς ἰτὰ ἐρίς Αρὸ 
(ον Ἰοφυίτυν Αξτ.20.2λ.5ἰς φηἸπι ῆξρς ἱπ δἰ ορητοίίε ἀι- 
δΝίηφαυμζις ὑτεκρόλυψερ δὲ φὸν ἐρωσες : ἰτ! ἀέιηαιις σοφίαι δι γνώ 

Ν {4 Ἐχρο[μ,ανε νέψίω νλὰς Αξλ.λ 14. Ῥυνμάϊοοκηρύεω 
εἀϊδατ νεῖθο ρταίοβτὶς τεηροτὴς αυοιὶ εἰς ἐμραηκώτνρννν ας ἢ 
«δροῖεῖ (οἷς δὸ πιο ἔαχρέγ πα ᾿ς ἀοξεείηα νὰ νηίζ νοτᾶ 
ρει Ἡ της τού φηβος,ϑὲ δάμυς ρετίϊανς δι μον πταγυη, 

Τν 4μι [πὲ ίη ψεεῖθο, ταῖς δοκούσν. ᾳ οἷν τοῖς δι δεκιμιούΐοι. ἡαἱ- 
διὶς φάτο οὐάδορῥιωῦτες. Ψυὶς ὡνὲ υἱάεδαηερν αηωνᾷ 

ἀκ τοριβηληῖς οτἰλρή ΕΗ ἰςίοηγ ΠΏ Ἰητοτρτεϊατίομε. δος Θη ἢ 
{ετίοις (ἀυοὰ τεῦ εχρξάϊς Εταίηιις,.) δοϊιείτυς, ἐὴ χμίτιτο- 
υϊτεθαπὶ φιήάπληι οἶἶτε ουοὶ ἀΐζετεῖ, Ομ νι ἀεηραιυτιίοά 
“ὐπὸ τὴς ἀυηὶ (ςτυραΐο Πρεταύϊτ, ἀτςιςῃν, ον νδάεδανεων 
“οἶνηννα {{{. Ἐς Ηεἐοηγηλαν (λτίς ἀξείάγαης (ς ποτὶ ἰορ Πἴς ,, 4 Ν οἱ (υνϑίείενάο, τὶ ὑποταγῇ 
δος ἰῃ ἰοςοὶ ἑνεῦ τι. [δὰ ἵξὰ ταπιδη νι ποη ν]άεατας ςοζηο- 
υἱϊς τοιὶ δυκόμώ τας ἃ Οτατοὶς νοὐλεὶ αίοἰυτὲ τοις δυωνκιμοιώ- 
ταοιῦ ἀπότγυπηρυ ἦ οπησες ργαο τὰ εἰ οχἡτἰπιλτίο. δοά εἰξ 
ἡμεῖτο ςτίαπν ἀυγίης φυσά ἀρ Απιθγοθυηι ἰορ πτυορν  [- 
δὲ υἱφεδαμιεν αἰϊᾳνιή ἐς. Ν Ἰὰς ἰπ πὰγετ 6. Ἐνηβνα, εἰς κνόν. 
14 εϑβυυ!ϊο οὐπι ἐγιέξαν ᾿ΝΙ συοά δα ἀοξεεἰπαπηρίληη 
το δι ἐς ἐὰ πιδμ} ἀμ ρτα μα δ αυ ιρεδ 4 αυοά ἃ πτυ τὶ ἔραγ 
βοθατιγἠρίαπι νι ἀεἰίοςς ἀϊυςτίλπτα» Αροίποἱίς ἀοίοβιη 
Ριοβέοτ, Βα απ 6}}} ραν ουγΐαπι ἱπηρούίεθας, οὰὲ τεὶ πιὸ 
ἀεεὶ (τις. ᾿ : , 

εὐΐατ πα ρος ὑπ Υἱὰς ἱπι Βιιἀαδὶ ςοπιιηςητατὶ σα 
«τας ἐβίσατ κασι οὐ Εγαίπιας μος εχ ρυπρετές, ες Ἠίρτρ- 
ΑΥτα! ορίηἰσης ηυἱ ρατάνίς ἐξάυπάάτο ὁ ηοη Ρτζοςάας 
μϑιίξὰ ἱπυρερτὸ νὰ ΑἢΠὲ ἀϊχίπιαυς. 
ἄ Πρρ εἶθ! ποιροισείν τοις ἱ ταν οισδιυὶ τας Προ αυάεπι ὃς 30 

ἰεῖατίς ἡππυ]ατίοηξιτι, π΄ αἰ ιν Βάς]μιπν (μδτορίξγληῖ. 
᾿ ΝΑκν ἴη ̓ νε νεγδὶς ππροὶ δι ἀν ηνὸς ἣν Ῥοπίτυτ ἐπ υἱτίο, νι άδ . 
θεῖα ψυ τα, δωδίνινοάνίϊον.. Ἐτλίμαιις Οὐ ιν έορν. ον... Γρτ 
πΠ]Π απ Πδῖο αὐΐπιό φἀμετῆις Μαι οἴοηςιτ" Ξωννρινάμί . 
ἔδιοε νοζεῖ, Ἐκμεταπῖ εἰδην ἐηρναίθι, τι ροισῆλϑυν ἰ ταιρεισύά ε- 
σαν (ἀμ ς. ΑἸ οαίπν πος ἰοςῸ ἀεςίριτυς, μορθάθων νεῖ. 
νυπὶ δά ἈΟΠῚ.4.20. ᾿ 

. Νὸ “ἡ ππορϑϑοδην «μίάενν,ο δ φὐι ὥραν νυΐϊ Νέψμα «ἡ 

μονας, ἈτλίιΝε “ἀτονβὼ ἡυιάσιν. ννὰς Ματῖι.ρ.11, Απθ᾽ο- 
ἤμο ποη ἰφκίε ἐσὲ μιῇ Ν᾿ τεαροε (οἤξεῖς Ραυ υφ ἔα! ΠΠε 
βατείθυμ τορυσινκηίε οιππίαπι σηδοογιηι ςοφίσυπι Νἀε' 
[ ̓ δῇ ἄὐυσαιο ἰφηιεήτία, φήαπυνν ρη ναμϊοάτυν ςτίλαν ᾿ξ- 
ΕΠ πε αὐβοπνεία μενοι ὁπ) ἈΦ οΓοηγ ἴα υης Ἰοζθιη,, ὅς 

ὶ 

ἘΡῚ15Τ. ΤΟ ΡΑΨΕΙ 
στιν δ ρτορβετίζυγη ἀσαυ πὴ αἷν ογἀϊποτῖο ραίεοτιπ δι ἀρ," 
ἔχοτυπιτηιησις. . 

ἈΝ 

οὐ ϑδσσίοι πως 

το  οπάλπι ἢ]λπὶ ςεηίσας Ὑ οτει]], ΠΡ. ΤΩ Μες, φυίηιο, ἢ. 
τἀ(τοιπι δυῖςηι ρἰληὲ πῆτογ Βῖς ἀδόγασε, ηυαιϊ Ραμ ἕως {5 τὸ {τ ἐπιρετίςεξυς, 4υνίπι οπτπος βάτος ορτιππὲ φοηίεηι, 
ἢ δέ ρτο δὲ ἀςειριάτις Αἵ επίπι, ἱπαιῖς, αυοιηοιίο ηοη κε. 
{τ φυὶ Τιπτοιλευπι ςφαλέξυς εξ οἰτοιῃοιάοΓεῚ ()ιιαϊ γοιὸ 
εἰγοιιπίλησιὰ Ἰοςὶ ει μροσις ρεσίοπάγυπι πο ἤτναγα, Νῇ, 
Ἡὰμν κὰ Τιπιοίδους νὰ ἐπ ἢτΠΊ} ἃς τυάος [ΠῈ}Ζ] ρου 

γήῃ Τιῖο γοτὸ συγ άςπὶ ἤετοιποη τη διυλιίληι 
Ἰηβγπιονι πὶ (πὰ Δ]; Οτυπι ατγυιι, Διὸς σᾶπες δι «οηρίϊο. 
πςπινοζᾶῦ ΡΉΔΙΡρ ςαρ.,. νοτ. 1,δι οχίοι 41 οὐίλπη Ορ[αῖ ἰῃ» 
τὰ ζαρ᾿φινετζοιάσαξ ργαίοττίπι ςο Ἰρ(Ο τοηηροῖς 0 δ)ὰ 
ἴως ΚΜΠΙετοίοἰ γηπαπι νοπεγαζ γι σαπη ἰη ᾿ δοττατειη αἰζειοίει. 

ἀ εἴδ, ντ πος ἽΠΠς ρτοίία ἢ, 
. Βοσταῖς δἰ ἠσοζεπνις. Πος επίπι Αιηος ΟΠ τίο τεπιπια- 

τε. ψυΐξατα, δωδιιζμοη», ηἰπυίμπι λπισί αὶ. Νὴ κούϊαιυς 
ςπίπν οὰ τς 4{|.ππ’ 4 Πππ| γοϊυπιυς. Πἰλχας ἐπι Αὐβῆο. 
Ἰυφγπο ἔείς {πη τηϊτέσης, (ο4 Πδοτίαθθιη ογυΔης,Π0η ὀπὰς 

οδῖῦ 4» απὸ Εμαρρ εἰἤνἢ ἀλέϑειω τς δνα γγολίου.ὰ εἰ νεγεὺς 
ἤπεετα Ἑσπηςο}} ἀοίδτμπ, ηυ]]Πἰς γι Δ Πςος- ἐΐοτμιη δῆς 
ἀοδξτίαις ςοτταρί.. ἈΦ ,Πρωά νοι, ορλε ὑμα διμοινοὐίε, 
Οαϊατᾶς δατεηιν ΔΙ σαυίμις,ξὰ τὰ νι σοπεες οἰπῆον θοπιρτο. 
πιοη άλι ψιάγιμ ρὰς εἰας σαυία, δι υΐους ρόουματίτοτ δ’ 

᾿ (ίπατις οιάς Αροίο]υς. 
.. 4. Νενβέβνοβεεν, διεὶ δέ, δὲ ρτο δὴ νεῖ δἔτα ροίτιηῃ εἶ; 35. ς΄, αὐ ἣν δυίθπν 4ων ΡΡΙΑΉΡΗΝ, γιὸ δὲ γἹ δοκοιυλτων. 1, οσιήτις 

᾿Αροξοίας εα δἀμιοτίλμοτγυ πὶ (πη ιν ψιῦ το νεῖὰ εἰμ 
ΑΡοιϊοίος ποις πίηες φυλὴν Ραυ πὶ ςοητοτηπειεπῖ, τἀπιέ 
Π στ οοιηίπα ἰδέζλδλης, τλῃαυδη) εχ ος ςητίυπι ΟἸ γι 
ἀνειρυϊοτά,νε Ραν ταπφιάπὶ ἀδουτίαὶ τϊο Ἰεηο ἀοιταε- 
τεῆς (χτοτύμηβος]οςο ἀπ κεητίαν ἀττις ἐοη!ἀοτατο, ιδ. 
υἷς Οεαεὺς ((]νο] δον οοπεῖας ἀπταροάοτοη για οὐ (δ᾿ 

- ἔταςας οὐνπὶ νριθο διὰ φέρει, αἰ ότίιι) ετίατν μος τγλδᾶς, 4111. 
. ΑΝ νἱ ἀεϊςος ἀϊοας Αροίοίως ηοἱῖς (Ε σι Ῥεῖτο εοπιίεὴ 
3 

εἰ 
ς τεδὲ απ ξεὺς οἰτοιπομίοπεπι το δγάγοῦ σαν 1 ες Αροῖο. 
εἰν ΗΙοτοίο  γιπίν, ἔδητιο οἵδ χουσιώπη σεν, δι ολαὶ φυίθεπι ἡ 
λυ ΐο ἀρίεητες νίαγρατλιη, νίεαηία ἰαυ ἀϊαν δε: υαι 
Ἔαρίετς ἰλεαι πες ἑμιπι Ακαδε Πιρρίευειο οὐδὲν ορνκύδη! 
πνἰϊα στὸ [ων ἀὐϊνιν »πξάμε ἐκ ἐριδωχῶνν βοὴ ἔοι ἑἀοΐωι 
ἡ ϑαπυν τς ἰοηθατιν Αροθόλις (μ.1..,.8 οὐρὴνδλαζον φὶ 
“ἐβηνῆξα ν]]ὰ Ράης τα" ὀρὺν Εἷς ψἴ αιδίεγοι. φρ μεν 
οἱ νὴ [νον ρὲ, ὁ αοῖνὶ χοῦν ἔφῶν, ως νἱόντον δὐ δ Δ Π βαυϊυς γε 
(ροτίρτα γι ϑδιρ ἢ ἀιράγοει τομὰς μὸν βνοαγ δηΐ 
(νὰ ϑιην 
ν 

εἰἷ ἀιγπατιις, πα 1 Ἰνιϊεπιοά! οἰξειϊηπητιατι μὴ γάτιοας 

χριῦτες ςύλρι ὃ), δυξιωβῤ ἔφωκαν ἐμοὶ 

ἦν} ΠΠ|ν ἐρεῖς ἀπ φητος ἀπο δυέζοιαις 4 νὺς ἀςοι- 

ἀϊεῖρι Ὁ ρερριεῖφα ἠθα ἢ . ς 
υὐὰ ΜΙ ἜΣ ῬΡ ὑπ υτὺν - ἐφιουίίωνο ὅκα τῶν νιβοιιι απορ οινα τειν υἱοι ἴοι, 

οὐχ. ὗν ΣΝ νον δ σι μου ες κα οὐ) ἀδευδεν νι, ον νεδιιυ  χο ον τὴ ὧὦρ  ἘΡ ς Φ ἢ ΔῈ 
Β- Ν 

" 

οὐσά ἐπί (οπιπίσμς αἰ !χυδά εὔε ἰητον ε]ος δ᾽ ηὶς ἴῃ Αρο- ρυΐλνη καὶ σοπί μαχίς, Βγτὰς Αὐτοπὶ ὡς ἱρίς ραγαρἢγα νίις, 
[2 βιηδὶίοπς ἀϊίκυιηςπ, 4 1᾿ἐτ[διν άπ οί πυρόσα πον «8 το ᾿νεμ5 νἐτσίτιν Ῥώμης (τε Ρ ΗΠ οτ οἱ δὲ δοκφιυῦ τες φ( - 

"δ μόνου. 1Δἀ εἰ εὺς φαος Πδὲ ἰδεῖ νος ἃ ἔωις Ὀοηςῆ- νὰ τ εατοτις φηα ἰσ4υυηταγ ρεῖ ρατοητποθα ἐποίαἱϊς, ραιτες 
σμβαιη γδ ροσ  παπηῦιο διξιοιτ,νδιιςῆς ὠρῥιπωστον γὰ δι {4- 
εἴδη φηίημ 8( μοί ριὺ γὸ ναδὰ [6 [μη] νὰ εἰ δν, αιο εχ 
Ρομ τοῦ ρογ ραπαϊορίίη, εἰ με αν ἐρβιδις. 5. ἀυτὰπι οἱξ 

Ἰμϑιίτα, ἰταυς εἰ ρυίογος ΗΠ βιστιίηῖ ἁὐΐοτι λά Αροιζο αν 
τσ ἀυλ πὶ εὐοἹ δὲ ἔὐπὶ βισπς "ρίπις (Ἰπτβι «Οἠτοτνᾶ- ' 

κεῖθι ἐγ 0 ὈΠιγηδυν ογάηνν ἐὙΠ| ἀσαίψας ταπς Ἐυμηρο- 

“μον ἀππυπιάγαμι θη ο0 16 βογφαμοοε: ἴϑεις τὰς ᾿ 

ΓΤ ἀροιτωΐιηι ηὶς εἰσ λιι: 00} ἃὶ "Πρ ομείμπτ, [ἢ (υἰλειοοτε ΤατΙΟ ΠΕ Π οἰμ ἀιχοπς ἤλη τοι το ΔΆ 

Μμπι φιοιῖ λά ἀσέϊηιμαμν ἀτίμοις 1} ἢ οαὰ ἀκ" ἂρ ’ρίο : ςς ΠΠ ἀπτῶ ΑἸον τι δι Π)ου η ἐλ} ηΠὰ πλοιαγ1. Νοηιρομα- 

Ομεῖλο ἀϊάϊοι αὐἠάιδοτυτ ἐς ἡπτε!!ςέτὰ νοζάπ ΠΏ 08 απ 0 μετ, πος π0 ἢ. τειμοτὸ πος αὐτοβαηίογ ἀΐςο, [οἡ οηιληι 

αοιετυις πὴς ἀϊαμεἶτος ἐροςμτ ἢ ἀεἰεδαμνο!ς Αγριὶο- ΣΝ ἀἩ]} {Π| ργαιμπρίδσγιητ εν δάπσοῖς ἡια ρήες καὶ 
πὶ Οτητιμην τς Ῥοζα ἢ. μια ορη δ Τυΐανς δηζηναυι ι- (βιυ ἀζζορτα Ἰοσιοιλιη ἡπτοι ΠρητόρΕςς Ἐμ1Πὶ «ἢ πο. 

ρμίε Οκηῖυ, «Ν ἐνή γι [βρνε εην βυφϑέο οἱ γὺ ϑυκαιῦ πινΑν τάστο γα δ᾽ περησανἐϑεντον οὐἱ ρογροτᾶπι Βηἀάταιν μὰς ἐς". 
τας ἱπίογριος αυδητίι ρο οι τ ποι ἱπτουριετατοης μγερτανεῖν ἐσ οτργοταταγ νει ἐφηνπνονβεαγωη!, [τ ςουτεα ἃ“ 
{μεμα φορεῖς τού ἰδῆς Ἰοοιῖν ρατρθ αι σειν τ δητατις, τὸ δοϊνοιτιστυηι, ἸΝῸΡ [οχν ἀπίην μηροιτοπθην πρρς, 

ἀοτοι, γε] ρότηις ὑτοσιώπη σιν νατάτοι ζοπυοτο )ννβάιτ- ἄς ἡγαϊς ογοάτάιι θλαΐαπν αἰς ἀροτο ἐς το μοί μαιττως 
εὐἰδανγὺ ρηουπσαθτο ἀρροίωιι ἄς πτμα ἐμὴὶ ἴω ρεεοο- Αἐξζιν χο. 

το ὰρ,..................Ὲ ο......-.. -...».--ὦς»....----- ---- . - ον σαστσ σντο ραν στ σε ψιὸν 
“--“Πὺ ε 

᾿Αλλὰ τοιυλαντίον , ἰδόντες ὅτι πεπὶ - 

ξίυμαι τὸ ὁ αγγόλιον, δὶς ἀκοφύυςιας, 

καϑως Πέτρος τῆς αἰδιτομῆς. 

ΕἸ ᾿ 

[ανὺ σςοπέγατἐο., υιηῦ γ1-} 7. διΔεωιβῆημων, μὲ [ 
ἀπίοαν αμι φοποοαα οὐ} έενεηρὺ σεάμνην ἐῇ πεμμὶ 
ὙΠ ΠῚ ἣ ΠΠΑΙΣ Ἐμαηψείνωνν ΟΝ 

᾿ υδηθς 1.}}}} γα 011) ὙΠ ΟΣ (φ' Ρεῖτο εἰγεμηςι[οηρ: 

ΤΡ στὸ σα συ ΠΟ ἢ15: ' 

5} (μων ὶ ᾿ το σας ἐς | ωἱὐ “φηλην ὁρεγαία ἘΣ’ 
(Νὰ ὅν: ΕΠ Ωχ ΠΠῊῚ  ΥΣΡῚ 

θοίιμν 4 ΑΡΟΓἊοάταιν 611. ΟΠ Ἰέμηις γμένο εἰ ὦν 
«ἀπ. το ἢ δ, ΟΠ ςαχ Κιογαῖ οὐτὰ [1 πνϑνρ  ἐμμι) 
Ρεγς ἀρυα (ὐεητο5) 

(ὁ γὺ ἀὐνργύσεις Πέτρῳ οἷς τοςο - 1" 

λίω τὴς «ἷξιτομὴς, ογήργησα γι, ἐρθ! εἰ 

πὸ ἐϑνη) . 
Ω Ω 

Καὶ χνόντες τίωὐ χέριν τίω δοϑυῖστίν » ΠῚ ὌΠ ξορπουσηι ] Εἰ 4 ἐσψηομί μη! γγα- 

("1 ἀκωθος κὺ Κηφας κὺ ἰωαϑης οἱ σδ - 
ως Ρη ιν μά ἀσῖα οἰβ νει 1 

θγατίαπν αλλ ἀαύγπν Ἰδοοας. ἡοῥω ἐν ερίω ψρ' [ομλν- 
Χορ νας ἃ Ιοϑημο5, 4 ἐ- [[πεφνι υμφοέ ανεμν ὠὐμη 
ΧΗ πα τοτοὐἷς ςοϊάηα, ἀσχ ηάφε[ε΄, ἀεκίγαι ἀεάενωηε 
185 ἰω ς᾽ ετάτι5 ἀοὐογος 18] πρῖβι σ Βανπαὺα ἠυνιειατη. 

. ὃ ; Πνε μος “ἡ Οὗ ἐπί [! ἡ ἃς δαγῃαθα ἰοοτοίατιβ τ ντ 05) 1. 0... κ 
Ὶ ἐπντν Ἐν ΠΟΙ 

δρυκ (ὐδητος νἸδήι νοτὸ ἀρὰ 
ΤΟ ΟἸἵο ς, φΡ οὐ οίαειν βμιρε' | 

ἀμοωβοι οὸ}: 2 φηἴην υἱ Ρ“μρεγωνὴ 

δΟἾ ΩΣ ῬΩΟΣΙΜΕΥΉΜΕ νυ ρα ρος ΤΟ [πνεέπνογες «{ππνρν Ὁ ἡμοά 4- 

την πιο} τλμις ᾿φυοα 6-ἰ [μκν [φέμ νειν [μος ἰρββοπν 
την τά! ἴαςοτο, ἔδινε, 

Ὅδιυμν ας νοι φι Ροῖγις α]  ἐμων μέοόν τρία 
} ̓ τ ᾿ Ρῇι ἐἈ 7 “πηοα πηι [ὰ- 

Δηίος 1181Π 7 11:08 01 0 Ἅ ἡείενν εἰ τεξβιε 4ωνα τέρνος 
ΓΕ αυὸς οοπάςσιμηληάμς οςτ. ᾿ς Ὁ ρτηνυείνν ἐνμι, 

καὶ Βαρνάξᾳ κοινωνίας ἵνα ἡ μεὶς εἰς τὰ ἐ- 

δρηγε τοὶ ὃ εἰς τίωὐ αἷδατομίω. ' 

Μόνον Ἷ πωχῶν ἵνα μνημῶνόω - 
ν 2 ᾽ -" ᾿- ιωυ 

ιδυ" δ κὶ ἑαυ ούδθασα αὐτὸ τῇτο ποιῆστῃ. 1" 

ὅτο δ ύλϑε Πέτρος εἰς Αντιόχειαν, Κλ αὶ 
φούσωπον αἰυττί αὐτές ἰωυ, ὅτι ἐν μμμ 
Ιδρος ἑώ.. 

“Ὁ... .......-ὕ--- Ὁ πὸ νον ππσπισεπεσ.Σ π᾿ τ πο -ἜΣςὕὔὌπρεσένκενειςς 

"Δ Ευαηρνίννην. βγαρωιη. διαγγίλιιν πῆς ἀκροβυςίας, νἢ οι, ἘΠ Ζ οΥη αὶ πρρόσωπον. [α ΟἹ ἔμαρο ὃ ἐν πῆνταν ον δὴν οπεη ν᾿ 
Ἀιδορολίυην, οοπτίδιις. διαυπτιαθάνιῃ : αἰιάιν πλοῖο γα, νὰ ὀχρίτολτ τρίς βαυὶυς νοτία 14. ἴτάηυς ἀθίυγάιιν οἱ ἐσμι- 
υίδα αἰαιοτίος τὰ ορηἴο!α δὲ Ἀσρλληος. ἀπ Οὐ !λλε15. Σ0 ΠΛΘΊΓΙ12} ΕΠ ΟΠ γ τι "ΤΟ θὲ ἐταμτῖς, δεωηάωνν [ον νὰ εἰὶ 
Νέφις σαπα ἀμρ!οχ εἰς Εὐάπρ οἰ ται. εὐδεις » ἰςἀ ἀϊο ἐ-΄ ποι οχ δαί πο ]υ δ τος τοῦά ποι (ςτὸ ἰς α μοῦ ὡπέν 411} 
τρηῖ Ῥοριΐουιη βειογα αθδὰς Δηπιητιᾶδι ογαῖ, 1 ἐλπὶ {ηγνελτϊομε τα ἰηῖεῦ ντιυηφυς 1 ἀξλα, γα [υπὶ γ)ὸ οἱ- 

οἰκυπειοὐυπ αἰϊσθην θογοαπ ΟΠ Οτ μα]. ΜΝ [ππάεγοπτυγ,δ ν σιν Οςητίδυς (Ἀτινἤστον Ηος νειὸ αἱ ες 

8 1 Ρείτο τ ἐτρφ δὲς πναΐο ἐχρ] σατο ντ ρογ ἃ ἰρρηϊβεστας τὰ οἤίνε εἰ} «πὰ μονα Ρ γυθο τὰ μος παν οι μῷ 

Ῥείηις ἈΠ λαία να τα ΠΊσΠτΑ Τὶς. ΕΠ τα, εἰνσ δ ιΟ} ἀτπὲ ν6{ἰ δὴ Αροβο]είςοριμν ὲ 5, δἤ.},2 (ὰητ κτὲ ὁπιηι φτοίληα 
᾿δἰκίτιν φυϊίριαπι αἀοιῖς αἰτοσὶ (ςἀ αἰνιηαμ Ἰοπρ ὰ ηιαίυς αἷς ςεντὲ δ ἀροτεπιηγὲ ἐστον υα ἀγθηης ἰσσυμν Υχει τη - 
ἐφανβολτιτά αἰπίγαπη ἠαοα ἐαρίποατυν μ( οἱ.3,7ν τογργοῖον ρ᾽ στίαιις, ἩΠογοηγηπως ἈΔιογίυν Αἰμριήϊιιι πὶ 
9 Ομὲ εχιβδννδηιμν,  ε.ον δοκοῦντος δίς, 1ὰ εἔ, αιος (οἷος, ΡῖῸ Ῥοῖτο ἀπετιιοχυρτ, αἰ (λὲ πῖον Εγα πηι ἢ ἤν πα 

δι ρτο ςοϊιαποῖς μαδοποσιαῖ ἐσ ο ππν μη]: τὰ οο αι ἀξ ςςαζις ηιιᾶς πο πιοδὸ ζοπιπιοπηογάτοῖ, τή ΘΌΔΙΝ ταῖς 
᾿ ᾿ ο Τετατο 4 νά εοννἀφηνη δηάμ Ἐ{{|ὅ τ κατόγνα σὰν ος ἰδ. θΔι τι- 

τρίσπάος αθυταπτυν  κ{. Πὰρυὰνν σειν 6. εν ἢ αμην ρτὸ ἡοαλίϊες ΡοΙἬτιι, ψυα!ἴ ξοη τυ λατιτιιν ἄρας, 
{θεκιτα [οεἰνιαιν ἀγξιαὶ κοινονίκε "ἡ οἰ Ῥοιγοχοπαν πᾶς ΠΟ δῖ ςοηάσπνἠλμ  Ποαπὶ, σας κα [κλυϊητς Ῥανς ρα αιιὰ: νος 

παπί ἡ ὸἀ γπιδοίμην οὔος ποίξεναν 6. Βιλη 61) ἀδεγείμα 
(μη τοι οι. Ν αὐ πον Ὁ αν βανδεβαζο ὍΡῈ ἀδκινάην ᾿" : ' 
"ΝΗ χειγνανον,, Αἰ οἱ ἀμτέσι ῥέον προ πο λαοὺς ἃ “Ἰοπο[ϑελνηναά,} ρου είς ριὸ ἐαροτιϊγιῆι, δὲ αἰνὰ λαυδαιυδν 
ἈΜΙΗΝςν ἡυαΣ νοζατίοση ς. σαθόνι ἕν στ Ὧν ὁταυ Ὁ [τὰ σα ος Ἀρορισ ἀμ τς ον ἀρ 5 Ποἰξοη δίς: νρμηὰ 
υλιν σοπυοπτο παῖδε, Ῥέαν ἃ Ῥαυίΐννν ἀς ι [εὶς ἃ- 
ΠΊΕΝ ἐπε ἀ ΤΡ ΞΑ ΤΟΣ οὐδ ι 
: ΓΝ αὔγμνά ἐξῥέθανα Ἐ δρήμοίαιν ἤμνιρενέννην, ἢ ἠε αἰ σι οχ ςαπηροίίο, δὲ μλἠἸὸ ἐς 1}6 ἱμ π δαηχναλυλιποὶν ἐς αὐ- 
φεινρυ δ ἐξ. (ἀρ ρίφι!ς Ἐταίπγον ἡνιοά οννλνλο ἀουτάγιον, τοροπΐ Μιας ἰσουπι δγτιὰς λητογρι οηυδά ν Δα) ςσι κδιεος 
Πα Πηττ οἱ φυτοικαὶ ἀφαϊὸς να ἀνα τιν ἴνὰς ορηλο!α νι ὲ ἥτπ- οἷνος ἰρήικ ἔνέχὸ αἰδοπαογοπεντταμηςηί ταρυο δ ρηΐν θὴ 

ἡ σαὶ δέξιήτατη: ἐμὲ φοιὺε ἐρίαπε ἀνοσπάι, τς ἀὐπαπσητα, οναεινεὶ αυδὴ οηνὰ τερεσνευ ει βήθ ες Ηϊεέοίοἱγ απ ναὸ, 
εὗδου. δίς κειαε εν ρεόχλῖο νου ςοΐο νοαΠ1} ἰαινάστατυγ, 

κὐ ει ςοιπηλμὶ Ἰσηυόηδψι γί, γε ἡλα: οἢ πρίος εἰν} οὐΐσιν- 
τϊλοὶ Ἀ πίη, ' 

10. ὠνοί ὁ Εἰ σ.ο αὐὐεδ πο [σου ἐγ τοδιρ αι σα {{εἰνεσὸ 

ἢ Ὁ οι βε οἠηρα Πππι οσό ΟἸοροσοῚῃ ῬΗΘη ὁ, μη "τὰ 
γἱρΥ νη μν ἀαπίθαιδε} ἡνὶ μφάνα {τεῦ το κα δενρεηηι ἡφήρηβίν 
ὑφ ὁ 1ὲ φεξξ θρβεῆηε βυαίννι ἠτένε αὐ φλι αὐᾷ ἰμβέινν ΠῚ 
ἰυΐεχ Ρυλίι ἐοπάσιππιατε ΠΊΡΙῚ {51 ἈΘΟΡΊΘΗΥ κρηεγνωϑ. 
μόκαχ κὺς ἸᾺ Ἰοζυ μΠυ ὑ ρει πι οι νε] δι ῥιᾷκδε. 

᾿ Υ {) ! 

ἃ ρμεωτγίως ἰηίοίκης γὸ νε! δὲ ἃς ἐχρ!ςατο. Ἰχοτιηςο, ΤΑΤΤΝ 
τος ἥλλμν ἰοξεοποιι, ἃ οτγα ν] Δαν ρᾳτοηε βού. μυῖο ΛΒ. 

- 

πουμρίηα νἱαγραητοτι ποι τὰ ᾿αμ Παρ ἐἢ Ηςδνπην νέπον 
αἰίεοτ Ισηυᾶζατινε ΠΧ ν'σαίανν, 6 οἱ ἀποόεις ριο χαυμννς 

αἰνίιγάιηπι νῆν) ντάσαις απ! οὐ πολανδι ὐβαμρε άιημναν Ὁ 
ἀμ βΠΠῸ Ῥότγτ, ἂἷν τῆς νΠοξνεδε αν πρε πόγαπς τεπὶ μ᾽ 



συπ δῶδ χρυ ιν οι λυ νι ων μι ων δ αν οωυεν εν, 
»" 

ῖ; 

: ΣΟ. 1110 ΕΡΙ5Τ ΡΑΨΥΙΙ ΝΕ ᾿ ἘΠ ΆΡ ΘΑΚΑΤ ΉΤΗ͂Σ ᾿ Ξε ΔΓ. 
᾽ ἐφ ᾿ ὃ Ν᾿ -: ᾿ ς ἘΝ ᾿ , ἐν " φι " ἐ ᾧ ; Ω Οἱ εἶ ᾿ ΒῚ ᾿ ι | ͵ "ὶ 

ἀμ γεδεῖ Πρ τῇ γὸ ἐλϑεῖν τινας δπὸ Ἰακώβου, " δεν ἀπ εηύδαι νοημοης [ἢ] Ῥνίω μὴν φλην ας εἰλτολ δε “ δίχαιουται αἶ 3» Ἴ ̓Ἰ ΠΑΡΑ  Ατιρῶν μ τρια: ἼνΆ ἰὰ εἴων Ωγ 
᾿ ἢ Ι τα, ἢ : Ὰ ΒΙΤΕΗΣ 60 ἘΡ οὐ τς πιζέως ν ἀὐτς ἔφη ἀντ τ, ἀπο α τ» ΕΣ ΡΟ ΤΡ τι (ἰαν 

τοαοα αξ δ παΐρινδν ΔΤ ρδοη, ἡγάν τ Πόρου νοὶ ον πο ξάς Σοῦ, ἢ ἀτρέμα, νει χῷ ίῖσηας ὑφ αὶ ἐοριδα θρ τ α είς πα τεο τν ον; : ["Ὲ Τα ποι ἐν ῤνμίο 1 εν 

νι θην Ὀκη εη, βιδην οι. ἀρινν ὃ ὑμεῖς εἰς Χεαφον λησοιῳ “γάλος ὰ Ομ Ἰφ κίε: ἡ ον δεῖ δὴ νηβηβιέπινε. 
ἰσς φυδηι τιν ὑπαςῖλλι καὶ ἀφώριξεν ἑαυτὸν, φοῦ οὐ-! : Ι ἢ ᾿ το ἸἙᾺ Ὁ ᾿ , ς 

μὰ ἀπ θοὴν μϑμοςτοις ὧν φἰξδατομῆς. ἐπε ΠΒΕΤΡΙΒΙΕΡΙΕ ὃς ὑαε δ [ετεραδαι ρ, πᾷ αὐσαῤὴν τἶνα διχῆ μδν οκπιςίως) Ἰάιβίπιις , ντ ἘΠΕ στ σην εχ ᾿ βάς ΟἸννηβν σ᾽ πον ἐκ δι 

ἘΠ ΥΛΆΠΕΒΕ ἐν οἱ εὐνας τ ΣΝ ρον α ἡμῶν μὰ χρικσδυ ἡ οὐκ ἐξ ἔργρὸν νόμου" διό; δι} « βλ}ο ΟΒν ἢ, 8. που φλὰροι!Β..} Ἐὰν καρ βυυρίεν φιὺφ' " 
ἐυδπιπιλιίοης, . : - ᾿ Ι ΐ "ΩΣ... Ὶ ͵ : ἣν ς ἜΝ Ἃ "ὐ Ἴ Ἰφκγ οβ νι» 2, ἐλ μοϑὲ μ[!ι- 

Ριοδλιίοιυοά Ο,. ἡ νιν .ρχ ε ῃς, : δι ἰωθυσεται ἐξ ἔργων 'μο μου "πτούσευ 1) ἀχα δ: ργορτογοα αμρἀ Π0Ὰ. μι γμιμλμινανομαίνατο, ! 

Ν᾿ 95 δὲ Ἰρίμην Και σμυνπενκθι ϑησοιν αὐτῷ 70 οι λοι- 5) Ἀο α  δαπενμὴ ἐυην δδ 13 ΕἸ [βπνρὶ φιὐοπὲ εἰμ φοῃ- ἐξ ̓ "““ | ὦ} ἩΠΜῈ σΡιταν οΧ ΟρυσΌμ5 Τιὸρι - 

᾿ ΡΑΆΝ ελα ιν, ποὶ ἴδιοι" ὡςε Ὁ Βαρνάξας σαματή-- ΤΕΣ ΒΕ ΧΟΡ φ ἶϑος “ῸΌ  ὧΝ ἐη} ΚΠ ςτὸ, ᾿ . 
«μἰα Ῥειιὰ τες χέν «ρξρελφο τ ' το ΠΠ αυ οτίατα Ἰυάαὶ - ἀάφο νη] [ἔν ἐν Βανραῦα ἀμιεηὦ νλὺ ἈΝ, ἜΡΓ ; “κ. π΄ οὐ τα ΡΣ τα τις 

ὃ ᾿ ῷ ἡχ ν πε λδυ ὦ 4: Ὧ Ἂ ᾿ ὶ ΠΝ σ΄ ΄ ᾿ ἘΣ ΣῈ 

"ὰ φίλη ἔην χϑὴ αὐ} τῇ τὐποκρλΌέι. ; Βαγηλθᾶς χυοαις πῖ0} αὐτὶ-} |ἂὖ ἐμ νη ἡ απὶ [βπιοίαείενῖ, ; δ κβολη τ ταν, ῶ " ἡ ς ᾿ ̓ 4“ Ουὸά ῃ «ἀὐ ἀυςτῆπιις 1{{Π|17 ᾿υδὰ Ὕ τεῷ ἡρχθ 

«υδή η ᾿υάκο ΦΉΣΗΣ τ τη τ ᾿ ρογετυΐ δογιῶι Πυηυ]ατίο πε. Εἰ" ζητουιὺ τος δηκα! δ αὐτὶ παν ἐέκεὶ βοὸς (δε τ τπιςηιὶ ἔμ- ΠΟΥ͂Ν ἐκ ἐδθλος ΘΝ 

ἡ  ρ ταῖν ΑλᾺ Ἂν εἶδον ὅτι οὐκ ὀρϑοποοῖουσι 14: «( αυυπὶ νἱ αἰ ΠΠτιι΄εος πο 1 δε( ἄμωπ υἱάϊἤγην φιδὰ ἡ Δ ῥ ϑηιδν κὸὴ αὐτοὶ ἀμαρτωλρὶ!» ἀχῆὰς. δὲ Ἰρῇ ρος αευγῇ γ᾽ δυηι "μη. τ ρβρεμαμανον, Ἰόρνὰν ρέοριε 
ποῦν δεϑιίναν φρρθς τίω ἀλύϑειαν τῷ δ αγγελίου, εἷ-͵ Ἰτεῶλο ρεάς ἱπεςάογο, ἵνε νοτί- ἀμ ϑν παλώανερῆνς πὸ πὰ, Ἔν» “ΕΘ ΘΟ. ΨὰΝ τῆσδ ἀ ΓΤ 0. 
αὐ κην, (δε ’ , ΄ νῆάς, ἮΝ πε ΠΟ ΊΡΗΣ : ΜΝ γδιΧ {5 ΤῸΝ δ᾿ ΣᾺ τῆς ς ΖΡ . ᾿ Ν ᾿ - δ ὦ Δ “ "ἢ ἱ ἀνα ΟὟ ᾿ ᾿ 

«ἐν αι οἰ φἀιιὶς ΤῸΥ τϑτέτρῳ ἐμωεράδεν παντῶν γ Εἰ σὺ τα] Ἐυδηρο}}) φοηρτυεθ ας, ἀϊχὶ Τερίνα εοταην ὀνρηΐδεω, δὲ ΠΑΝ ; ΠῚ οὐξὲ ἀηβείννᾶ ὲ , ο ης αἱ οπσπορυδά (τ ϊσαπά δου! νδι ἀ ϑαπονπη πε ειθ Διυάϊο δἰνῆνμοι ὑμέας τὰ 

τς, οἴ επαηίει, 1 ουδ᾽ῦος ὑπάρχων, ἐθγνῶς ζῆ, ναὶ ἊΜ Βεῖτο ζογᾷτη Ὀπιηἶθι5, δὲ το) |εμρφμμην ἔραν βι, Θεν. εὐ με ϑημευλες Ρρε βῤενν ἐπι τυ ἐ ΤΣ τα Ἐβαμιιὸ Ἀν ΝΣ τεἴξι (Νειδας ρσρολμεαν γγριοδαμειμιη, ἐἐξὸ δ τα τ ἥτε ιν γε ει ἀ ἀρ ϑντηο: 

᾿ Γουσαϊκῶς. τί πὶ ἔϑνη οὐ “2 τιν, 1 [χα ἢς “ἀφο: Οσητ το νὶ «ἱ |Ρέμεν οὐ, (δ πρὴ 1 με. Δμμνίαιο με γε αοαμοκ τὲ αααα να νη ςυσοιοηυυυοῆκον μρΜδιν πνοῆς, ἡ. ,οαϊ δολδμη ἀϑὰ μεν τόφορείσιν αὐ ΠΒΒΉ ΝΟ εα,ἱπᾶνννι, 1νοριειςε. 

ον ΑΙ ΝΕ Στ ΈΨΗΙ αὐαγκάζεις "Ε υἷδ, ἃς πο [υὐαὶϊςὸ, τὰν Οξιαλ! 6 4"9πποάν (ὐεπιεε μὰ ἐν μου σι μεῖς ἐκ πβαπι σοί αμιμινρε τ ἠασὼ ἃ βρη! ον! εβιέξιους (0} εἱ δς ἐω48 μόλει φτιιξαιαε, νὰ ἤν] ΘΙ ὔβᾳ, πὶ {]]4πὶ δι", ροςται! 

σσ ; δαϊξειν Η τον Ν, ΠΌΠΣΒ 5 ΠΕΌΏΕΓΕΣ ἡμάαιχατεὶ πὸ ἴ , ἐπα Υὐ τ Ν γεῦν δα ὐπνῆΐε μαι ἐλοεἰἠϊ. ιν οἰπλοδῆοα οἴανιν δυολέιονς Βεξυς ἐὰ ἐν νίαδειδε ἐρ (ες Ὅεο ὁσηίξοιξητκαυς ἡ ι λς- 

ΜΗ τ ᾿ ζΟδι5 ἰμἀ4ίζατῖςεὺ : ΕΝ ΟΝ (εις Ῥεύοδος ἀςήἠλρλούι ει απ σμμ σι Βὺδηοιμδι, δά το ρίάμννΣ ὁ} μὰ» τ) οι ἰὴ (οὶς ἀςίίεαδι, ὡς 

᾿ ἘΡΟΙΝἸΔΤ ΗΝ δ τ νοι τς ἢ ἧς ΗΝ : ᾿ φρίο Ευλθ 0 ΠῚ 5: : ΡΤ : πα - ἜΑΡ: 

ΑνπΟ μαὴ ΜῊ ὲ Ἡ μεἷς ΤΟΥ Τουδιοῆοι,κὴ ουχ ὃ ἰθνων 4) ἢ Νος [ρλῶ ὩδῖαΓΑ Ιυάαὶ Χ. ΔΙοΣ ἡ ΔΝ Τά Ἱμάκι ᾧ ΥΡΕΘΕΙΤ ΤΕΣ τ εῦοδιςς οὗτος ΕῪΥ δράμῃ μόραν ...0.-------- τ ἐτήρςς το τς ἐξ θα ἀκοῶν τῶν Ὁ ὑσρ 

" β)ς ἰοϊοιὰ λζφρτοῶ λφί. ῃοὴ εχ Οςητθυβ Ροςζατοτεβ:. [ Ἴποη ἐκ Οαπεδ. βεῖεαμτῃ, : πριν .. κε νυ διττὰ, 

εἰεααν δ... : χὐαραικ ῥϊοον Εμλαε ϑέιδὶς μυῆς ἰόσιον αι οχ Οἶγρι, ηἰζπεηιῆς εἰλιίτοῖ ἡϑοίος Ηἰεδιαϊίος ἃ φρϑήφ ὀρη ον, ) "0 ᾿ ᾿ ἰθὰ 

δΙῈ ΤΡ ΈΕΡΙΝ τ πστσπσσ------------ -ο,ῸὸῪ} ππεοτοηπτπτπτττ- τ τ--΄΄--....-.....-οἱ ᾿ ρα ποῖτο τοιπές Οτάςο δι ἐχ νυΐυατα ἀδπυχ τ: ἢς οἰπηνμίο νίυγραιτ δομπυηάμλιη ρα ςυ]αιη Νυντις ᾿ ᾿ς ᾿ 

μοί αὐάὲ ες " ᾧ ἀρλατ  νὰ, τὴ ΒΡ Αγ ᾿ ᾿ ὙΠ τ: ἘΣ ΔΑ Τὰν Ἐς τὶ ποτὰ ᾿ πρυνοϊη ἐν τε(ειταϊηναᾳν πρρίεῖο νοῖῦρ ἐσ παν ρεῆοις- ὙΤοτόβταις [0 Αὐάϊτα, Δ' είρμοβ πιϑὴ 4ς λαβ ιν εὐναὶ ἐλ Νὰ ἫΝ 

| φιοροιιι, νι ρεὶ τ᾿, “71.«ὐ δι πὸτακαζον. 14 εἴ Ηἰετοίοἰ γιηὶς Σ ῬΞ- νους ντηιη νας : νο] Ρτλς ες λάπισηοη δα Ἐςε]εί, ᾿ λα ώπες -ἀιοῖ Ἰρίλημοψιε νοτθόοταμι οὐ γιέ. Μ᾽ ἀρ  άμερῆν. δὲ χη "οθδα, ΝΡ με βίνωην πενίτο πιυά Λ4η} ἃ ᾧ τς 

ποτὶ οὐοιτται ἦσιῃ ἤχοται ΙΔσηδι5, Μιίΐος ςηῖπὶ ἵῖος πορ βαιῖς πες ἃ νι αἰιαυ α σοπιπιῖηι ςοπίεπία ἀιτοῖυτ ποτα ἱπβγπηίημ,, ᾿ ΠΤ ΕΝΝ ᾿ ἢ γοςλὲ πὴ τουπετὸ αἰνάριδανορ!- ὁ ΤΕ}. ἐΐν ἀκ ὐεάφαι βφνωιν. Ῥοδβεογὸ αἰνὰ ϑραμροί αν νλοὶ ΠΑ Π 

ϑδιοδ: οὐ νόνιπ ἰαζοῦο πος ἃ ργορογτοτίο ἴημεῖ εχ Α δ. 5.14. Αρράγοῖ ἀὰ- (14. Εοεποηγεξξο μεάε ἐπεξάετο, τι ὑπ ὀρδυποδοῦσι. ᾿ςῶϊῃ ΜΠ ἈΦΡΑΩΝ ΕΠοαμπ ππι4 αἰτρφῶς φορὶ-, ᾿ς ποῇτι δυπὸ ἰοουπι ἀετιρηνού γε ἘΠ θα ὁρόϊυων ἢ ἅν ἜΡΤΗΙ 

ΚΠ ῸΣ τοῖν αδ μᾶς (τρο 1 οἴτὰπὶ ταπάσσι βιηΐς Πυὰ ἱπόσηάιυπι, Ρεάδιη ορροπίε Ππρι!κείοπι ρταροίϊεγα, Ψιβοδλδειτα., εὐετήσθι ὑτεὺ Ἰαβιβεανὶ ὅτι οὐ φνα ἱταμὰ οἵ ΝοΝ Μἴεψαι ὅπ οἱ ἐὀ εμέ σαι Μετοτῷ Ἰοτορρφοθοιϊ:ὐςη- αὐ σ, 

: ὅυἢ ροιδι σδὴ φαΐεις ἐπ πἸςητιο ἡπιτιο Αξαφ οι τοϊπιηβυξάο πς δγποάις ΠΩ] Ῥοῖγιις δὲ εἰὰς {εξξατοτες "ἢ ντγλΏ αι ς ράττειῃ οἰλυά. Γ᾿ ἡ  ἠειο πη ΠΗ φτοτίως ορὶς εἰὶ σαγμίδις Βοηναθθυςνς., ἄχ αἴ πὸς ποι πη Ἐνααι ει οροῦσις πὶ ρυν δάραι,, ὦ ἌΡ: 

Ϊ . - «διε πιοροῆει.ε. {υτἀοιη 12 Η σοίοἰγιπταπα [βῆ σοῖς ροτιθτν ντ ἐχ ρίυγί-.  οάτς, ααυμιη ρᾶυ]ο δητὸ στα Οεητιθυς οἴδιιπὶ σάρειςηι, ἃ μεν φόυρδψας τὰ 1 Αι «δίο᾽ατί ἀδ εἰς οππηϊρ ς ἰιὴς Ἰρίορ αν" εἰ πο οα φιηθαβ δευ Θμεη δεν, σι! σα μεσιδυφΒ ἀοίη ουκι, το Χο 0 

δ τ οπὸι οί, Τῆ1Σ ἰός μάτυπὶ σριβοίαγυπι ἃ ρατετνΗεθίοπο ἃ ΟΒετια. ταηνυδιτὸ ς δῷ ΠΠ]Ποτιμπ ςοηίοτιίο (ἰδάαςογδοης. Νάπι ὃ. ι ἃ Ὁ ΒΕ ἐδωνθς ἱασιιατ, ὅζ δα ἱθιςστίταις Ὁ αἰϊατίον χο Τφαυοπεδυνπυς, πολ αυσιῆς ρρογα (Ἰύτοιν αὐδέςτὶ Δ ̓ ὰ 

ἂο νερὸ ἰάτοη- ἴβο (εἴς «ποος ἐνὶ Ἰςλλτις ἐδ ενμεέδ νὴν ἢας λυῖεπι μᾶς ἰωγάμην εἰς «οὐτὸ φιοτγιηάλεη ςοπιπιςπταπι, αι Βὸς ηῦ- μὴ εἰ ἀρθθὶΝ ἀθλο ἀθελον ἐοπιρατεγέ ροῆιη ἰιαηία, τ ἀειδιπ ἡ αν εν τες αὐήα δὶ τς Ἡμδοῦρτ {Ππ| χυνάους 5 ὙὉ 

' ᾿ ΝΣ ἀν δὰ Νς ΠΑΙΓΆΛΤΙΓ ἀπῖς ἡΠΔπὶ σγποάιηπ ςοπειρηζς, δι ἵνδης ἐρὶ- ἴσης ἀϊςὶ ἀς Ῥεῖτο,» (τ ἀς αἸι!ς 4νἱ οὑπὶ Ρεῖτο {μπυΐάθμηι; μαι πὰ ᾿ποήιθο οὐϊειπέταν εν ατοτπ νίτα ἀἰ- φαποϊδοτιργνηῦην μο δοθατο χὰ ὑεῖς, υν μοι ὅρα Κο- 

᾿ξθαὶ ἢ ἤοίαια αἰμάπιο ρὸπ {τ 1ςγιρτδην ᾿ς ΜΠ ἰς ες ἀοέϊο- ιοϑιλῇ 1115 ἀΠΠππνυΐαγες ροτίιις αυιὰπι {ππιι]λτοτ, ΜῈ γογὸ μὰ, ἘΡΟΣ τορι σπίς Ἰερι ἀἀϊυπέϊα βοτίπι λα, ἀ πρὸ 70.6.6 0 οἷα τος σαι μἰα Πὲς νοϊπατφαμίο αρτναηβι τυ) Δάς: 

εἰϊνιις ρου Εοοϊοιας ἀνρυνλητιδις, εχ οὦ φίοαυς (οἰ Πρ αὶ ΄ τάγοητ ἁἰἸυϊᾷ δάμη) οηττὰ θόπος πιοτος, φαυμη είς ΠΈΣῈΣ ἀραᾷ εση ἐςπίελιυν. ΕΠ οηνίνικην εἴϑρωπον; οἱ Οὐτοιιοηΐας τεϊρομπδοιητι πίε οκ γαϑήμης αλλ 

μι ἡιμάςῃν ρος νιάετυτ, φυδὲ {τος {14 ἔα ξῖ ἴδ ἀητοα, ςοππηροτοητ οἰπὶ Οςητίδιι5. [ἃ γοτὸ {ἴ Ἰτὰ ςἰἴδτ, οὐκ όϊ- το ἄλθη ἫΝ ατκαπείίαπι υς ἐπεϊτον αγἤως τ ράτατη τί δητὸ Ῥλυ  ξυστα Ἰσρλπτ, ίδημ αἰ φοπορμετ ἂν 

αι 1 οΥποάο,π {μα Ρςίτυς ἐρίς νοτίτατὶ ἰοττηΠνὸ, ντ ρας [οττὶ ἼΠῸ ΤΙ ΒΗΙ Ῥετπις ὃ ουγ ἀπίοιτὰ ρτατοτιτίς ἐαίεῆς, τς Ἐποῆηεῖν βαδ τον ὁπειαταηῖ,ης ψίο φιϊϑο!η ὥχςξ’ς ροίζολυς . ΘρεγΑ Ἔρις εἿΔ οὐ (τε οπίας. οὰπὶ διἰς {εἰ 

᾿ : εΥαῖ, ρατγοζίνλταν οἰζ, ρἱςπὸ ἃς ἀροτῖὶ ἀσοια, ὅς Ἐςεϊς ἴἰς 4ἴ-- πη ομηλ νῆυη ἔσττυγ γεριςςηπἶο ἐ φηοσίμη ἀσηιαε ας 10. π ἐξα λοι ὝΝΝ ΣΝ ΕΝ { εἰχορμένίναι ἐδ ἡ: ΟΒΠΕ τοπμιηένας ταπιῆωαις, αὐἱᾷ οαυία: εἰατ εὐ Ἠΐος 

ϑιιβόλτα, παῖίο πο άο τοις εἰ Ῥοτγιην ὰ ἀἀαν Γυυπι διλδ ΠΑ τοπινπε πργάξυ τοι ΕΛ: 1Ρίξ,ημἱ ἰναιι εἶεν “ἢ ̓ τὰς ἀρμθλὶ ἥως εοπίεχιςητίδυς ἡ οηϊ: Νά νοίαλτει ρίειιδαροίχοϊοκ, ἀυι αια ἧς τα σαπυἶτς σορτοιάις Ὁ 

ἐς 40 μὲς τερτεϊνοΔιταγ: δ(ημμπι τ αἹ ὃς τἀ κε αὐ] ὦ βεη- 15 ἀορθατιγμλοη εἰξ Ῥαυ]ο ὃς αυνάξιῃ πισς τςρτς ἢ δίυρ (λυ, "πῃ τη παίβολγος. ΝΗ τις ἔα τὰ δ τὰ οτοφοητί.. Ναας σπίην ΠῚ Οἰνταϊῃ ἐεραγαθλης ἀ]1μὸσς, ἐς σι μον 

εἰδὺς ροίαϊατε με Γεητ,δι βιοηῖος ἀυουίᾳιε (ξ νη ᾿υἀαοτῶς ἰφιτυγ ριοξξέϊὸ ποι οἷδ οὰτ ἱκοτυπὶ πορὶς φυνίδιιε της. εὐ δι πὰς Ὡς (δ μοξτα νυείτία ἱπττα ποι σι φατα φιοί ας μέ εοηίαπρεῦλης υαίι (οἷας οι πηξενξι. δὴν ἀὐτεια 

Ῥτατιλην ἀειπίϊτοτς τοποισηταγ, ΟΣ ΑΡΟ ΠΟΙ εἰς ΝΠ Δ άιος. ἀλε πἴὰς πυρᾶς ἀρροηαῖ. ΤΡ ἐσένα, Εραπζείῃ ων. σας ἥτι ἴοι Ἀιηϊε οι σκοϊ4ελδα ορόγα {ιομὶς δ τσρὴ χὸ Ῥὲγ ὀρετὰ Ἰιορσις πιο! Πρυηῖ ὀρενα Μοτᾶλια, (4ι8: νοσληῖ) δ 

᾿ (δητ)ταϊς Απτιοολία αἱ ἣιν νεῖ αὖ ΜΠ ἐχογτοσυμι ἈΠ ΟΓ σρωεύαι περὺς τὸν ἀἰλήϑειοιν τὖ δ αγγλίου, Ὑ ΞΠΩΜΈΩῚ Ἐυλη ἰῇ γένῃ τὸς ᾿ βεἴζει ἀκοϊαταπάνιτ ἃ 4"ὸ ποροτετ {πη οάχυς νοϊθπτ Ραιΐο: ὁοπροξα οὐτην, δάς, γύ τ ποαπάι 

βιμίςαίνια. υὸά Π νίχψις λἀςὸ ππιρυάοητος ΜῈ Η]ςῆς,. νοσᾶς τὰπὶ ἤποσταπὶ Ευληρ οἰ") ἀοξἘπ ἅτ, τὰ πὶ βριὰ ΗΝ πε τῊς (πο ῖῃ τοῖν ἤμις Ἐὰ ραέζο,νι ἀυποησίς. νὶπι Βαροαπυρεῖάπα ἀΡ οἷς μι μυάοτς ςοποήίαχε Πυάελητ, 

; Ἢ Λητιοεϊυίᾳ ροΐξεα πος νιτὺς ἔράτρ ες (ιητ δι, πὶ}. χοϑηὶς νίωτη, Ῥεάροῆτιο δυζοπὶ ϑενι (Ο ΠΡ, ΓΘ ἢ ἰΑΠΊ δὲ (0ῃ. : ἴω πα ΟΝ αδο νιΔο οοτ πιρρίςπις αυοὰ ἠϊούεις ποὺ, ταηαιδιη δά νησπὶ ἤηοπι ζοποιτγοητια, αυᾶς ἃυς 00 νέτ- 

᾿᾿ (1 βασιλῆι, α ψιος ᾶς ορηθοί ἱπυεϊνίταγ Ῥφυ ες, ςοτῖα. ἱςηἰοητίαμι ἀεοίατγατ,ντ χοῦ 4.10. νὰ ρτὸ κ’' ῥοῦ νιον ΤΌΠΟΥ ᾿ ΜΝ βάν Βα πισ:τουίαπι ποιμιπυὴ οὐετδιῖς ἡϊ- ΝΑ (ἐρατγὰς Αροίζο]ις, νι ἐχ ἀν ανοτιο ἀμ  ἀεῶτά. υά 

ν΄. ἐδ Ἰοπρὲ αἰ! βίοις φιμι {Π| ἀξευενπι Πυπι ξο εν ίπησιος ταῦτ, ἤζυς ἀἰχίς δεγατες, φρὴν τὸ φωνσῆκον αὐ τ κ᾽ πὸ φερῖν ἑιοίειν τἂν " ἰάλης ετίατι ῥτο ποίττίς βοςέλτίς πως έδοΣ τῷ οηίπι ὁ ἀραοα Πἀτη ἰαδηεις, πος εἰ δὶς, τυδιολτι, ὅς " 

τς δὰ πιομησητιιπε αὐϊάριη ἶἴος βμ{π τοϊεγαεατγυνη, αι] κά. μον Ὁ] αῖὰ δι Ἐτλίπιυς, “4 ὐογηαιειρ. ΦΡεινο,τῷ Πισρῳ}ὴ τὶ δ δ ἢ ̓ς, σαι ἀιά δας δραίτας εἴζόως ἱπύρως. ποθ εχ ορεῦθυς 1, εφίεὺ ἃ ἤοηι.3,.18, ἄς ογοτσιις μος 

, μος ἰρίος (ςείδεης, νείηδην, πυτ,αίοϊπἀάτατ 4ιι νος οοι.-. νὴ0 Τοάϊος {ςΠρτΙ ΠῚ ἐπιςῃὶ τῷ Κηρφὶ δέ γὙοτίι τι ὁ Καραῖ, γε. ἣν γΥΟϑα ἀέθλὴ "" ταν “" : τσίϑ} Ἐτ φιλεῖ τὺ τὰ οοηίφασθτιο.. 5) εχ ζονς ὐΠιῆσα- 

' ταγδάπτ. ς ! ας [ὃς τῆτογρτος ρίιοτς ἰσ (ὁ μαδοῖ, (ὐπι αὐτεπὶ νεηιςι Ρε. ἀνθ ἀθάμθν ἴϑὲ, ΟΝυῖας ἔιᾶχα χηούτυας οἵδ δ ργαῖςν ( ἄγ} ἤνοτ- 

1 «ψήάνο οι Βαροαῦ κα φωοῆμε βηνωὶ αὐνίρεγεβην ἑοτωπὰ [ηνω- ἦ ἀτὰς δίς. Ἀϊς Δυτοιπ χες ΟορἈδΣΟΝ Έαιις νοτὸ ἴηι νατίοι!ς οὐ. τοηὶ ποίεγα ετἰαπν Τρ οτῖτα τἀπαιλτη σοί δὲ (ΑἸ εῖς τὴ τος 

ἰαιδομε, ὅςε κ᾿ Βαρνάζαι συωκπήχβη «ιν πε" τὴ ὑπνκρόσει. το 4ιϊο- τις ν] ἤμην οἰζοτ τποιπιςητυτῃ (πανία Τα ας Οορὶις αυὶ ἐς {δ 30 ἀυϊγαπτασε Ἐχ δες ἰβίθος δί αἰν9 Ρἴαγιαυς ΑΡΡυμνοητις ὑμᾶς 

' - ἣμς Ομ ἰηάιοαπάϊ πποδο,αυαπυὶς ἢοη τα ἐγοηιοηῖογ οπ. Ρεῖγιβ) ημϊ ΟἸοπηεης Πρτο ἀνροϊεοηυῃι νι τεμκα εμε. 'γοΐσης ργαιστιηίμο. ἔδτ)ο ἰνα τος ρυτὸ ἐὼ μὰ λοεῖῦ ἰοοο 

{ἰταίτω πᾶς μ πιβολτίοης. Κ᾽ ετθνηι δαῖοπὶ σιωωαπώγεϑεῳ τη. τῶν Ευίςδες [ν0. Ἐςο]ςαἰλς ΒΗ οτιας τ,)οςςαίσπςπι ποῖα “ΝΠ }} αἰ ὰ ἀεείαἑατα αυὰπι δ. ἀ, δι Ἰποριο5 ςτιδὰν εἷς μά. Ὁ 

ἀϊοας Βατμαάιη ἐδ μὸν διεχοπιρίο ροίυς ἀδυσρτῦ αυλτα. τίριμ!ες [α]νὸ χτυτετργεταη δὲ πυίως Ἰοοὶ, φυλι] Οορβᾶς ἢ τ ϑοιῶτιδς Οὐατηα,, (1 δι ίοοι το μηοιῖο ᾿ἀραμιριυςνς 

ταάϊοιο βιΐς ἐπιρυ] απ οἱ άτα, Μ΄ ε ἀμεανεῖων αν εἰ ἰη εἴαπὸ 29 γρη βιοτις Ρείγας ἡ ς Αροβοίας, (δά νηὰ» ςχ γο,ἀνείριν.. 5 ᾿ἰπιρειείο ἰηροπάηῖν, Ὁ τ᾿ ἘΣ “ 

[βιυννίδιίοβεπνῖ 1π ΟΟμΙΡΙτο ΠΗ οὐϊτίοης Περ τις σε Βαρνάζας, αιεῖπ οτόγοηι πιετίτὸ τοβατας Ἡἰςτοηγπιις. Ναπιζνι αἱ οι βρε βάδην 1664. ΠΡν , διὰ πίσεος ἡλφύϊκρις; ὁ. ΙΔ τ 

σιωαπάχϑη ἜΧΡΌΠ(ζΔ ρᾶττίςι]α αὐ ναδ Αἰτιαυο αἰπλιγῦ 41} Βλτ- ομηἐτταἶ) αυοΥάνπι ἃ]!Ποαι} ςὅπηειπογάγετας ας μβαι -. ἀὐδι ἐπ τοίυαι ζἀτυμννι εὔλβιγι δο ρόαι τοχυλῃ τα 

᾿ δ λάθαπὶ στέατι νοἱατ οὐρᾶς σχίπηογς,, θα στη τιιηι ἤτ ἵνα ϑὲ, εἰ. 14 εἰὰ ἐπειδναί, 1ἃ εἴς φυυσι τὰ [υἱδδλιις οὐ ομτ, ᾿ ἤρα νεμίουϊο, δι πέτα, νου κὸν ΠΠῸΠῸ6 ἔτι ᾿ 

᾿ Βαρνάζας σιωαταχϑήνντ ΒΑτηλθᾶς αἰγἀυςοτότιγ τὶ οπίπι ἡ νἱχογὶς ὡς {ἶ Ιυάδιῖς ποθὴ οἰἴςβινες επίπη εἱ «οηκιξιολ νὰ γ᾽ βχαρν, κᾶσα σάρξ. [4 οἰ λὰν δοίον ἃ οπλ λιν. 

᾿ς ὦ Ῥοῖοίξ φυλητορεῖς πῆς ἰαρδοτατίης ταὶ, ἂς οχ Γι ἀτίηῖς ρὲς- "5 ἀυθίτατίοίς ν]Πυς ἐν, πἰβολείοπεπι μάθει μᾳὸ σοῤ:.}: ἥλιο (αι αὶς πάρ εἰὶ εὐραΠενημοί ηιβ.- 

εἰρυὰ Ηἰετοπγιπι νὲ Ρεῖγυσι σεΐρᾳ Π νεγατς ητὶ πος εἰἰ, ντ 4ὑμννηιν υἱρ 4ωοιποίο, πώρντ οτἰαπχίος ὐέπη ΟἸλιον ηλτακᾷ ρτότίαν σογτοβιιᾶν, δύ δὰ λμιηνονιαῖε. 

Αροίξο!! ἰςπτοιείαπι ἃς Αροϊτρίαϊυμν (οιμπυς αυϑδοιίκαῖοι. τηοπίαῃο ποίντο ςοιςο, ἐλ πλοῦν τα : [δ᾽ ἀϑιπιραταιάαι ρεπιτυς ἱμρρίᾷν μοὶ χανυυν, Ο- 

ἰιος λᾶο νιηἠοα)δυςετίετεης. χη πιιπάγιας ηπῇ ΑΡο- φουχηνεἰαγκάζης (οκὶ. ἀἰςίς τος ἁριὰ ψιδὺενΐα ΔΑΛΤῊΝ ὯΝ Νἢ μβομιμνειξις οηη ἰοημαῆτμν Β εὐ α]. 

ροδοῖος μοὶ ἀςοςρτιηῃ δπράωῳ (Δηνέχιιι ΑἸ  αὐκωσρ τ, τυπὶδιξξοτταείϑΡοῖγι ροπζαϑινι ἀφ ηα ὐἐεπεμαν ᾿ ( μὲ δέ, ἸΝοη Πιμτ ἰϊρ( ἰοὺς αν αυλη Ὁ οὐφ!4}) 

᾽ τος. [4 νειὸ ἡχυς ἐπ ἀοέξγίις σαρίτείθις ςοττυηι εἴϊ, τ Το υςτς ςατοτίς νἱδετοίας, δε σμα Τρ ; ΕΝ ανη νι ετφο τοδαηκίσηος [φ κοὶ οςςμρδιολοαι 

ἡςπ μὰς ποι ροτείηροῦ, ἀαυλ Ῥεττις ἰιος ἴοςο ποὺ ρεςςοῖ ". Νοιηαιην [μην ἱμά κἱ ἡμεῖ ἴὰ ἈΚΟΙΒΕΤΗΝ : , Ἷ ἵχομες δι αἱ Ιϑίμιη τ εἐγηλοῖ» ἐξορ μμμειεικη; 

κι ἀοζγγίηλ, ἰδὲ ἴῃ οεττο έχο: ηὐὸς νἱΔοϊίοςς ἀσπι ν πο. φάει {8 {ἰς νἱάςγὶ οὐπὶ ἐπρεγι ἠες ξιδρε Γαι “ἡ αἶαν κΐηδ᾽ ὅπμη ρνυίαμλην ἘΠ ρΑ σας ον ἐχ (οἷα 

τα ἡπβτιηϊτατὶ εὐρις ςοπίαϊτιισι,, Εὐαπρελολην ᾿ροπα.,. βετατ ΡΆμμιΣ Βαδίτυιη καὶ (δ ἰοτπιοπερ ὑα βέθο, νὰ ὍΣ Ὁ τ βφδ. δὴ Ἰὐνηδε, νης ἀρίααν, μᾶς αἷν Αὐτιιφανρ οἱ ποῖτο 

τδην λἀάιυςσοτοῖ τη ἀποτίςπ, Ῥοοέάταιη οἵδ Ἐπ ποῦν τὸ γεργοιςιἑ οαπηςβ πες  ορς ἢ ν ἢ τΆ8ε ἷν τόκα γερσμᾶτα, δἰ ντοὐ οἰκεῖ τίν, 44. ςοηῖςῃ- 

"θ ἀοέγομα,, ποήυς οτιάπι ἱῃ ἱρίο ἐλέξο {ππιρ είτε, (πᾳ 4) νε νας ἀ Πλυΐο ἀϊεάτιγιηυι,δίρἴθξας πο ἐσ ἀν Η ες: , ποδτα ἀταξυίτα 1 μη πβ  ἀτίσηφν δὲ (αἶμα; μβοιῃι 

'ν (αδλν αὐουπἴλητίις πὸπ (ατὶβ ρτυάεπίοῦ ΔὉ οο ςοη- δὲ Αροϊτο[ατί μἰιμη αἰετεμδι θέμε ὐδὲ ὁμας μῆν᾽; ΤῸ δ εϑραν ἐν ἐν υμε " ᾿ ἐδ Ὲ γδτι νεςδαΐναι ἱοοούαμ, ἀίαμο, ἀάἀυὺ]ιο- 

4 Ποεατὶρ. νηάς τολᾷπυπι, σοηίςυμταπν εἰν οὔἴεηφίει-ὀ ἄοιπ ργοόργναν Ὠυίυς ἐρὶ Πὲς αὐξριιανεπεοίῃ, ἐδη εγὼ ᾿ "ἰ ἽΕ ΕΝ : ἣν ̓  “ χολντρίαοι. ΠΡ ΥΝΝ αἰνοίρη: Ἧς "δν ψοο κχωϊ- 

μιν» ντ πιοτὸ ρτοηῶς ἃ Ῥαυΐο εἶς ρυθὶςὰ τερτεῖςπ- ἰρίοβ (αἰ ταν ίετπιοος, διε πον ΡΣ ; ἐπ ραν. ΡΝ ἘΆΒῚΝ Ἵ Γῃ ἀ ΩΝ ΑΔΕ ὅν, τἂν ΠΧ Β.])} εν ποίτος Δρύϊοίας, αὶ Οὐπιι. 0 δὰ ληρειτλέϊα 

με. Νίου εηϊπα τάπτὶ βυς ἰαἤιταν Γυὐἀπότγυμν, να ρτο. μ Ηευτγ ἢ οἰμιμ ἢ εῇ, ὦ αἰ νόρυ : ε πο  ὴ ἩΛΘΝ ον θοαι δ οἧν" τὴν ! “μἰροῃ αι ρα ὁΑΡ 0.5 ψιτα ἀ  σκερ,"1ος Δυκοιμίοςο " 

δἴετεα ρῥγοάειηάα διοεις αἰοτμπὶ φυὶ φάσγαιι Πδεγιαϑιδς ἤτ- ἡ τε ισις μοίτιϑυν πατηήνον ἔμ 
τηἰταἰἐδείλέλη Δλίτλαιε πἴς ορῦν δ Ροῖγο ἐς δεῖ. [1πάαογι οὐνο γίξετο ὠφρῦῃ οὐϑὰ δὲ εἰἰοτα 
ἧς δΠΠ φιιᾳ ὁ Οἰεξεοης ἰη ΟΝἕους ραειγαδιατυν Ἐκ ἀυοῦυν ἀϑιοῦ αἰξοηείῃ, Ἔτλὶ 

τ, φν δ Ύ ΚΝ 
ἐν οἰρ ἐἠ  βηζυσθ εὐ τῇ 

ν ἘΣ ἜΣῸ 
ΜῈ 

εἰ} οἱ φοέϊτιια μον ην ἀε! ευλῖμε ἘΝ δ υβιθλ 
ἐν: τ ᾿ ᾿ γ' Ά ] Ἔ, . 

« 
᾿ τ Ὰ Ἢ 



ΗΝ 

ΘΑ Π 8. νον ὦ ὙΒΙΦΊΤ, ΡΑΥΤΙ 
ἀδρινε δια αὐοὶ εἰδαπιί Θϑ επ ἀρρεπάϊε. Ὀοίαν 

πε πεν 

Ψ 

εἰδιιαν βὰς βρρεοι βίωι, ὃ ρος. ρίδιραθξλτο πιοιὶ,δε Πεο νίμετρ. 
ἱλ δ ἐν Ομμῖδο ἘΥΗ͂ΝΝ 

ταἰϊως 
Αρῇε, 

Ναπιΐ ας ἀεί ευχίγςα γοτ- κα] 
[δ ςἀϊβοο γα το ούςπι τη εἰ-}. 
Ρέυϊη ςοηξείειο. 

Ρεςς αὶ πιηλζο οἰϊτὺ 

Εἰ ὦ κα λύε, ταῦτα πᾶλιν οἶκὸ- " 
σομοΐ,αἰοοξάφίω ἐμαυτὸν σμυΐςη μι. 

,,ν"Ν Υ ᾿ , φ ἢ ε,- 

ἐν νόμο ΠΟ εἰὐὐλτάδω τοσγευις ἴω, νε Ὦςο υἱμς- 
} 

Μ4π. 

Ὑ τε. 

Χριῤαὴ συυιῥμύρομαι. ζα! ὃ, αὐὰ ἐπι: ᾿ Ὑἠετυα Ομῆο τεείβεῦ! το} 
ἼΣ ἃ, βων νυ» ,., ἄν δ» ᾿ ὑπ. Ὑ υ0 δυῖειη) Ω ΔΉ Ρ]1115 

9429» ς )ὦ 'ϑ Χρι Ἐς 45 τις ζαϊὼ εβο: [τἀ νίυΐε ᾿π τὰς ΠΝ 
"ς ΑΘΒΡΜΟΟΓΊΒΨΕ φῇ τὸ ηοὺ τῦθιου ;νῦ δὲ Υἱτδίη αυλον πὰς νίυο ἡ ἴῃ 

ἀγωπησοινηβᾷ (αν ὦ οἰ δλϑύνιος ΑΑΟΤΟΡ! [καγηδ. νίμο ρογ Βάεπι 1112π| 
"αὐδῇ ἐμοῦ ᾿ ὯΝ ΕΠῚ Το οἰ 'χυΐ 4ΠΠοχίτ πηενδὲ τὰ 

᾿ ἀϊάϊε (διηοτρίμην ρτο πιο". 
. Οὐχ ἀϑυτῶ τίωὶ χοίριν τῷ Θεοῦ. οἱ χὸ 1] ΣΝ οἱ ἐγγίταιν βαοίο ρτατίαπὶ 

τε: Δ δεβυ- . ,Ἃ 

Ἷ 

»μ" --Ἰ 

: " δ. Μ)εῖ ἠδιῃ ἢ ρεῦ 1 εροῦι εἰξ ι- 
(τοι ευς ἩρρΩ γὸ δὴν οἸκχιοσιεη, ἄρᾳ Χριφὸς δῶν [πεϊδοῖρίταγ ΟΠ τ τις ἤμς ςαι-} [τὐκρ μ. 
Λιβοαι ροίαι ρΗ4᾽ ἀγϑϑτνν.' (Δ πιοσγτυυς οἰξ. ᾿ 
πιοσιίηδενεῖξφ 
μευ πο. 
εεἰε πὴ {υΐε 
νοεῖ. Ὑ , .» ν΄ »2ν 
εΤετεϊαπιατρυ ᾧ ) λνοητοι Γαλάται ηίς ὑκὰς ἰδα-} , 

ἱ - » Α ᾽ : 

(είν μπᾶ σκῶϑφ, τῇ ἀληθυᾷ μὴ πείϑε-. 
ἀοηὶς (μπνριῦ ᾿ ; ὲ 
4υΐρυ: δυάϊεο, δέ ςεεάίο ες Ῥᾳυ}! αἱ ηἱ Πδείαπλυδη καρ, ἰίξους ἔξ, οἐάι ἀοπδιὶ, φυκ' φυῦ εἴδαε οπυπίσπι οεὐῆς ἢς ὁ 

ἐπες ἐπ φυΐδυ, Βυάῃβε αὶ ἀοδειηα νετίτδιξ ἡ θα αἱ τοῦ πε ςτὶ ροῖδ πειφυὰπα ἢ οςυ!ὲς (αἷς Οἰ τ ἔπι ἐρίμαι οι μειῆχ 
ᾷ φοιβάεσισηι, τοέταιυς βεη ροκυϊεργνι ἀρίευδεροῦο ἢ. ἀεπιεπιάγειπευς. 

Κιφάλαμον γ. ᾿ΠΟΑΡ, {1{ν 
᾿Ἀπςητες Οαἰδια, αυΐς 
νος (Δίοἰῃδυΐε ἢς Ρᾶγε- 

χροῖζα νε νοὶ 
ἃ (ρῥεδαγεηι, ὶ 

19 Ζεφὶ νοοῦῖμμα [επν νέμῳ ε πίϑεινον. Υ]ὴς (ἀρετοτοπιλα- ρετῇ το}! ἀἰςίε ρον 
Ἀοτατιοηειγ, δί ἈΟΠγ.6.14, δι. 7.4. δε ᾳυοπιοάο (δ ἀϊεὶς 
1 εξὶ πλοιτασπι εἰϊς μεν μοροπληαυπι ρος γήμπὶ ΟἈγταπι ς ΝΟ ω Ἰΐ νιάοίςες ΟΝ τιῆι 
μεζὶ πλουαπγυτὶ ντ Ἀν Π].7....Νοηιρε χὶ συμβεζοκός. [εχ ο- πγετιτίβ πος (ςτυλτὶ,ιῦ (ὡρρίεαι 
πίῃ τεγγοῆς ςοηίςἰςθείχηι λά ΟδΒεϊζυπι φἀάυςίτ, 41. ναυς 
νοτὲ εἰποίς νε πιοσίδπηας [ορὶ, φυοπίδην πος ἰυτἸβοαπο 
τοῦ τ σους οπτία τοσγοτες, δ πος (ληξθιβοδηάο,βςίςνι ςὅ- 
οἰἰρ (ςοητία τη ποῦ 9 πιοττιβοατλιηοη ἑτὰ ροῆϊι πέσ Ρες οὐ- τὸ 4ιαουηαις [ηήςην (ἰδτογβισια ςὰ 
ἐλϊλοπεῖι ρςοςδηάὶ εχ [Δορὶς ρτοἰιϊδίποης, οι (οἰςθατ,νς 
οἴϊεηάις Αροίδολις Ἀ᾿οΠ1.7.9 ,10.δζ ΣΙ. 

εἰς Ι "0 ἃ ηο 
ἰο ςεἰὰ ΜΔ Ρτοοιςητα Ὰ εἰῃοπάςο, Ρ πεῖς ἀμο,ηόρε Κ᾽ τατ! ἃ, ιν ἔς τος ἰηάς 

εὶς ἀρ ἀς ρτατία πουμιοπιίηἴ, (ξά Ὀεί, 

᾿ς 8 αμιαάατῃ τας βοτί, ᾿ 
ΓᾺ {10 εὐγβελὰ σαμεὶ, 1ὰ εἴς, ἢ πος ἡλοσιλ!} οορους, ᾿υοάὰ 

᾿ς διήςῃ ποῃ ελοις Αἰϊοτάπι ΟΠ ὶ νἱσατλ, ἰη τῆς Ρογ ϑρῖ- 
τίταπὶ ἰυΐῃ αἰ τδατίον ὃ λῆς ν ταὶ πίοαπι συδετηλητίς. 
υδά λυϊεπι υϊδαηιιζάτησ ἱηφορχεϊδηζαγ νυ οίδηι Δ. 
τυζας αυ αἰ ϊτατειη, ρετάδίαγάιεη οἷς πος ἰπ Ἰοςο Ν πὶ δὲ μος, ο μικὸ ὑτὸ ἠοδις ἐποιτωὺς εἰς, Ἀ δ, 
ἐρίυμη νἱυεῖς ἰΩ σλρηδιἀἠοτὰ εἰς τείδυίτος ηαΐ ποπ οχ οοα 
ουρι(οςποὶς σαΓηίε, σά ἂχ γοϊαπταιο εἰ γλωναῖ, Ρ ςετὶ 4.2. 

Ρασῃᾷς ρουίοἰυεἰδπρ ἐρογοῖ φαΐ ἴον 

αἷο εἰ πιετὰ Πρθογαί ἐξδῖε τὸ 

᾿Οὐηβο εν 
ἐν, οὐμὺ ἀμοῆ ἐκην "οϑς νὶ 
νὐμὲβ νετὺ 'Ώ ηἰς (ΟἹ ΤΡ 

φλτυχ γί ἰείάοηι ρει ΟΝ Εἰ συ ἱπήζιμ ςἢ, ιπικηηςω 

δὲ οηἷκο ΡΝ ὦ ὸ 

ἐμγ ἔκε Ἧς ἐμβεμαν 
“ἄξονα δϑὲ το μὺο. . Ὁ 

μ᾿" “ - 19 Σ : σον Ε 1 Ἐρό εὐἰδι ρον Γι ροῦν Τςρὶ συμ μη να δ τὲ 

τι. ᾿ 

μήκει βενετιὶ 
ΣΕ 

φιοά «μίετν ἤμῃς αἱμο ΓῚ 

᾿Νιοι αὐ οἰ χταιὰῖ Ὁ, 
[ὶ εἰῖτνρεν ἐγ εην ἐμδῆιμ - 
“0 χα Οροίμ πω. 

Ολνρ. τ, 

Ἰηβηίαι Οείως, 
νη τος βίο 

υτὶ νίυα εἴεῃι ας 
ἢ ουΐμς Ὑηη8 χγθι. 

τῷ 4υα νηῖ Ὠοο ετἰδυεηάλ οῇ, φοἦ ; ἢ ΜῈ τορδάιςας αιοῖ πἴϊς φιοᾳ ϑορηϊῆξ ποδίς οὐὐπια 
πγετιείι, οὐδ Νἷ ἀϊςαπγων ποίῃ 

»ν 

ἢεὶς σοῦ, δὴ 
Οἰ Οἱ ρταίυρρο» 
ἵτᾶ, πό ροίϊε μη πιοιίτίς, τς νἱάο] σοῖς ἀεβίτα, οηίϊοες, νὰ ἀοςοι Ἀδιρ δια, 

Ῥῖσηϊ δορ ιξα, θειηάε ἱ 
ἣ" π0ῃ εἰ στα "Ψὕ,. πΝ σαληὶ σα ἐκ φτατια, ἃς Ρτοϊπάς (οἷς Ποπιηξίδιῃει, 30 Νὴ φρηβίθε ἐροηνα τι ἐγώ, Ἐρο νἱἀς]ςεῖ φαΐ οἷίαν [ἄἀςοτςξὲ ςδοϊυάιςΑροίζοίας, ΟἈρηξῦ εἰἧς ἔα; : ξαΐννε Ἀσηι.7.17. Νᾶπὶ ἃ τορ ἐποτατίοης Ἀοπῖο ἀϊοιτας πο- - ἢ γε πμῃίηγα ΡΑτξ υὐ]πϊειᾶς [ον ἐς ἐείθυδτατ, 

[τυ ττὰ πιοπυῖς 
γῖ ἀηοδὶς οδία! τι ὕδια;, 1": «φυ[π)δωροα ΕἰςὉ. μὰ ράσο θοεφρς ἶ οΠλ ἐστι Δ οὐ δὲ οὐγ ἡ ἢ τίδίῃ δ αἰτο ροζεγοιηις αι Ἰρῃ ρεκάϊτι εἰεπημς ὃ φι εἰἰᾷ τατοαίδυς οπλης πιο εχοϊμάϊτυγ, Σοά Ργοίεὸ ἤδωμεὶ ἰαμμιβςαπνυτ ροε τοἀςμνρτίοἧς 1οἴα ΟΠ τι, Δ ς ἀυοφιε έν: 

ἴθ ὴ ν .3.2.4.δοοη46 εἰ ἠξίουν νης 
βαττίου]ᾶ ἰῃ (Δοτίς Πϑσὶς ἀυρ] οἶκτος ἀοοὶριμηδρς διάς δεποῇ- 

ἱκῖο, δι ἀς ἰηϊιγι2 ροτὶ τὰ ᾿ Ηὸος εἢ ἀδηίαυς αμιοι ιιέλος ἐρίοις ἀἀ Ηεθταος νοςας τἀτό, δι νεῖ οὐ τι]! δὴ νεῖ οὗ πθη ἀλ ΒΗ αὶ ἡ ναυον ὑ ἀίφο ἐγήηα οαΡ...7. ' ῥὲν βάδην ἐϊώην δὶ Ὁ εἰ, ἐν πί ἐπα, ἔσιηρες ἐχοίυίο {Ππὸ|ς πιοείτο ομὶ νοΐ δοηεῆν, νεῖ πιὰ “ δ «ἢ  ψ{νὖ φὰ Θιεοι'. 1ά οἱξ, φικτοῖα ἔδετιις δά ΟΠ γίυιη ἅ-ὀ ἰἰρίδττυγι ες ρχίους φυϊάσιη ἀφαίβοατι νθϑίχυς Οπγξοὺ ἃ ἰπ διαπὶ Ποί, (αὐδ- (οἱ 8 δὲ τοηηἶττίς ρείεατα βε ἰαπουᾶι Ἰιοην!- ὅ  νοοτε δηουο τοαπιέτο ἰὲ ἸΐυΣ δωμαὴνε Φεη, 19. ιΒχοά. πεη ) πα δά Ἰοβειτι ̓  5 ποῦ ςοηἀσπιηδέ. δι ρούζάτυηι Δὐ- 
«ςεπἀϊεγοάμι νὰ ΠΠυ σχείηρσυατ, , Φῶμν αἰϊεμιι νι, 

" ἢ ὠγαηδνανἡδε μὰ ρΥῖο νἸ δε] ςεῖ, θη φυοά πιο ἐπυσηίγεῖ ἰᾳ τὸς. τας, πγοάό διὼ κονζε [αὐπίας 
(ταπι; μὰ γε πὶς ζτατίο ἰυ εϊῆζατει δι ἀπ δ βελτγοῖ υο 6- τ ]οῦ.:.1, δ 9.53,δι Ῥγοιιοτ, χ3.λρ: Ἰητογάιι εἰαπγ εῇ ἰρία .6ἐς. ΕΠ ἀὐτέμπι ναἱής οὐίοτααπάιωκιίδιη ἰνας 50 ποτιαια! ὅκι7: ἑητεγ μϑἰ πίω 
ποήγπο Ἀὶς Τό εις, γυδά ἀσοοας βάξημα ἐπ βοληνος Ομ. 
ἤυ "ἢ ἀφρτοβοπάσητει εἴς ἀοπαπι, ψιο {ὲ αυϊωως ]υτις 
ἴῃ Θδεῖο ργοηιοπεπι ρεϊμάτίι ἀῤρίίσαι, ποάνι νὰ νεῖ πμοπάι, ιῦ αἰΐοηαὶ ἰπνυτία ποη οὔὄμοηιαι 
τοί ἤδεὶ ψιαίτας ἠος ἰυ ἤτοι, γε] αὺς ἱπιΐς (φαυίτυιτ δχπ- 45 φυδηυίς ἀρυᾷ Ρ]υςῇ ἀίξατυτ ΠῚ 

Ἰβοδῖο ποδὶ ἰπιτίλιη Ἂς (ΔΙαυτο πὶ ἀςαμίται. 
11. Νοη ἐνίων [τέο ὗν ἀϑωνῶ, Ν Ἰὰς Μαιςιη ἐόν υΐρ. 

ΝοΝ δή εἰν. Ἐταίττιις, ΝΟ α[λαταον θα ἱπιδδρεεΐατίοιος ηνὶ 
᾿ϑνήηεητιν θοι (ἀτ5 ἐχρτοίία:. Μαίνη ἐρίκιις Αἰυίμιμι 
(Σ Δ γε οολιιετεϊς ΔΝ οὴ ἐρρίαρείμοιο, ἀπ 4 νἱὰς Μαις. δ, 4ο γῆ [)ερ νον εἰ, φνοά φὐίροννει α 
46. Μελίτςιν Βυίυε αὖ ἀϑίαγο 4υοηε {πτηρτι αὐζιμμοπει, Νὶς ἡ 
νἱβ ἐπε ἐξ άτον, οδίσηιαούαμα δ πος ργοΐοετι ποπ δάμει. ἥ 

. (με Τυώμοφέπετειϊυϊον, (δὰ δά πιδείιε οος 40 Ευληκοῖνιπι 
ὐπὶ Σὲζε ἐσηϊιημέθλης ΝΑηΠ} (οἱ ὲ ἐοηοο ἢ Πρ ἢν:- 
ηἰηνὸ οβογε {{{ΠΞ ΟἸ τ τπι πγοτι, ὅτφυο λἄεο μος ατίζιννέ. μγες μιεία. 
εὖ "πῇ πὸ Ιτάψια ἢ δ.,.17γ,νρατλροίτοϊεν Ἰος κίεν αν. "Ὁ 
βιυπιερεῖ [οι 1οις ὲ Πα [ογπλα, αι νεῖ 1 ΠΙΠολώσηρηι ἃ. 

ἵνως ἀυο Βεηβεὰ ὃς δνηε ἐαμ(ὰ ἴῃ 

ΙΝ ΘΑΡΨΝΤ 1. 

2.» ΕΠ. 751.,.Ἀιονλ...2...δὲ Χο γ.11. 7. Αρος. 20,6 ,8, χ.17,νὲ ἐχροηΐτις Εἰς ας ροϊοτίοις νεγὸ ηθρο φαυπὶ ἐς ἰςξίοπε 
«ναηᾶ νοεῖ πυ ]2π| οὗ οδυΐληι, 

Ὠλ ἀδίκως, νὰ Γίο- 

ἱ τεπιρτε ἤμς ἐς ηἰυο)νε το» 
υὐγ.}3.0,δέ 16,2 :ητογά πη ἀσηίηας δωρμαὶ νει Ἀπ  ὐτο 
9,19 .1οἷν. 5. 1ς. δὲ ἴος ἐρίο Ιοτο Ῥδυΐις ες οὔπχιπι γῇ! ρα 

ἀοπί ἀρρεϊλεῖο: 
ταὶ εὐ Ἰοοῦ ροέοαῖς ἰαγρί- 

ἰετ, ΝοΙυ! ἐβίτυν «ὦ γειοτς ᾿πεςγρβοῖο νεὶ δάμοεθίο γα 
"ιος ἰοεοτηςς ες τα βοβγαρτορίον ἀπλδήζυίτατό, φυσαυν 

ὥς ἀν0 μβ Ρἱ (σατοητια ςου χε. - 
εἰ Οἰσ Πρ ἐς ἀΐυνῃοΣ, δευβε ᾿ ἔνε εαυ[4 φνίάριοιν [ιν ἀν 

, ᾿οπνΐϑ «οηβ υἷα. Ῥυτο αμπὰ, 
τ βοα δ᾽ Ῥδιγό τυ !διηι Μαἰοίτιχυιπι εαυΐον Αιαΐς οαῦςς, 

βοθιε ΕἸ ὦ πείεταγος ἰῃ ἐάγὴς ἰΤινερτα ηοε (δε υδεητιμ: δ΄ Ὁ 
Ριοίνάς νυ τειν φς ΡΓῸ ποδὶς ἐτιςΐχυπ), ἤν {ψιου ἢ, 
δρυιδ (δἰ αἴαν ἀσοοῦδηι)ιατοῦάα εἴ νηπίου με δὴ 

.ι Ὁ «νην; κἶ εἰοννννν οἱ οἵ, Ἰηβν[αμ. Ἑιαίμυυηδινί- 

λῇ 

᾿ ᾳιεςουίςαυοιοστυ το 

ἤναι, . . - ἡ 

βηρίω, σαπὶ ΨΈτετο Ἰητεγρύοῖς, ΠΗ] ΔΠοΙριᾶς ῬΧῸ νυ ςὲ 

. Ἠιϊσοηγιηις αἀ (οτρτύγαηι, ποὴ δὰ ριέχαγαπι τοῖο δι 

. ῥβυϊδημα τ δ ,ἰτίο πον 6. 1)τιν νι οἰπθϑϑιθυπαίαΐος 

" ΑὉ ΘΑΙΑΤΑ͂ ΚΞ. ᾿ς 239 
καὶ φυαίϊ τιάτε κα ράτιπη ἐονάμος ἀΐολο. Ῥυτλυῖς ἐπίπλ 04: δείεπιο! ιηβινεὶ ὰ Ῥαλ]ο, τἀπὶ ἴέπλετε ἠςίςἹΠεπτ. ἸΝυης 
ἰλὴ «ἰϊφιοά βοητίς ντίαπι ςχρτοθγαγι : φιιαμ νος ρότιις. ἀςιπυπὶ νοτὸ Ῥαυλυς ΟαἸαταν ἱρίος σοιηρο λας, ορριῆχπα- 

χἱ τά ἀς 40 ἀξ τι {ϊς ἀσςοπήμιο ἐλη ἄτι), η να] Ργαβιβιϊς. τς ("τι ἡ! μὰ ΠΗ ἀρρισάπτως, σαλς  πηπλιη ἀπῖοα 
ὐδυίάλιη ΟλἰλοΣ (μστηῦ Ὁ τις ρίουαροιξοῖις ἀείησα- Ἴχροίμειαι, ἢ ἴμᾳ 4112 οἰπὶ βάτο, δᾶς ἐρίᾳ ἀς τε ἀιίςεριλ- 

τος μένη, να 4} τἀπὶ ἀροστας ΠΑ ρ νοις πό ἰπες μροσοῶτ, ς τίοπς. 
᾿ 

ππτπ τ πο το τὸ -αῸ... 5.5... -..»......ὉνὦὉ.τ.-...».ὕὦἍ.....-ὄ.. ποκ πρέρσσυσσς. ᾿ σπου νν...-.-... Ὁ .-..σῳὦ.... κων 

ποθ οὔφάννα. “αὐοτίεα : 4016 
Ζμογωπὴ δεμίοι 1είμα ΟΡ τΡ- 
{π᾿ ρῥγρ[ενήρει «ἢ, ἰμμα» νὴ 
“05 «ΥμΟ  χιρ} 

Ὑἐςεῖς νογίτδι: φαθις ὁ οοὼ- 
1109 ἰείως ( μγιίτιις. ρείως ἕως- 
τὶ ἀερίζιις, ἼΏΤΟΣ γῸϑ ογυ εἰς 
βχιι 

ϑα οἷς κατ᾽ ὀφϑαλμοιὲ Τησοιξ Χριςος 

φρο εγ)ράφηγον ὑμὶν ἐςαυρο
μῆμθ': 

ἴοι [βίμπν ἃ νοδ( υοῖο 
ἀηιενε, Ἐκ φρενϑε Ζχα 
ϑρύγνηπν ἀ(ςο {ἘΠ} 7 4 ἐπ 
“μάμμη βάεϊἘ΄. 

(οἱπτ νεῖται ἀπίζοῦς οχ : 
ἤβεηθυς 1,6 ῖ5. 5ρι. 
ΡΠ 5» ἢ εχ μάς μὰ 
ετεερῖα αὶ 

Τοῦτο μόνον ϑύλω μιαϑεῖν ἀφ᾽ υὑμδ,}}} 

ἐξ ἔργων νόμου τὸ {Πνσϊ κα ἐλαῦύετε, καὶ 

ἐξ ἀκοῆς πίςεως ; 
᾿ δι ᾽ ͵ ΤΠ Οὐἶως αἰέητοί ἐφξε; ὠαρξάμδμοι ν} τλάξο διπεηζος Ἐ[Π|5ὴ αυσπι! ς 

πιῤὑματηνωῦ σαιρκὶ ὄχιπλεθϑε;. ἀ| [[ρίτίτα ἱποοροτιτῖϑ, πᾶς ζάγῃ 
᾿ ΡοΙ Ποῖ ἱπιὃ : φΟΗ [ὑπ πλεΙΠ,}2}. 

ϑ.ς βωίεὶ εἴν νε φήμπνν Ουλτίατα “τὴς 
Πδύνμι εδρενίει, πε ζατπε δα π' ξαίοπι (ι- 

; Ρετοτὶ ἱπέει- 
ιᾶ, ἂς [ὰ 4υϊ ἀξ 

᾿ ἀυμ]ςεχ.δι εἰ 
᾿ «Δάὶϊοπάα εἰ 

εἴα ρεχ δπιογοαι οἵς Ομ εἰσ, ὰ ροιδεδιει φυοά ΟὨγυς ἀσυταχαι ᾿ηςΠοδεςι, 

ΣΕ δΘΡ ἘΟΞΒΡΈΡΟΜΌΝΣΕΥ, πρλο ον υλβοΣξ Σ 

᾿ ᾿ : 

πῶς : ἜΡΕΝ ὠμοῖς πίφεως ; Εταίίη Ἀυπς ἰοζαπη (τις δεξὶ τῦ ὠκηϑείφ μὲ πεἰϊϑεϑαμ. Εταίι τε, ἀμάύξωπερενιεβία ὃ ἐξ ἀκοῖς πήξεως ; ἔταίίη Ἀππς ἰσσυ ΠῚ 

“νον. ...-.5.---. 

ΜΕ Δ᾽ βάτεγεῖ εν ΔΕ τὸ ἔ ἰϑεῶταη ροῦις ἀςοίαγασς ᾿ εὐεταιδς ἰληὰ ἔλιδοτ σε 5 ἀφ ᾿ : ᾿ ᾿ ἡ ὙηΉμΣ ̓ ῇ ἐπὶ οὐίςην! ἔφα ὁδοάιτς, ὁεά τα Πσηιῆολτιο “δ μάπιεη ἤμην “μνιίμω 5} “βίεννν Νεάμε ἐπΐῃ ᾿: τ 

ἌΔΔΝ δὰ ἡ ἷρ αὐ τιν 48} Διηρὶςχ! φιϑάςιη ἐταστ γι σήις. [πραπὴ βνε γμπνουφῆν ἐμοίω Ὅο(ΩΠΙ, ἡ άεην 4. ἀἰοπηναηὶ. Ὁ ΠΕ 

εἰ Ὁ (τ ἴο ἰαῃεῖς καἰ ρῖομοπ με ἰτείλητ. ἈΉΒΕ τὸ ἀνιρειάλων εν 41, Ἐπ ρυαβδιδιιρης βάει οι ἐ[|,εν βάε ἐβηψημηρας μ 

ἡρλμο ἐς ριοθδαῖυς αυοά τείϊατογ ἐπ οΓΟΉ ὙΠ δ, Ββοσηῶη «πάη, ηὔ εκ δερε ἐνάϊειβ «Ὅν φπιν [ἐγ 418. ἰοημδιῦ πμάδεμος 
γοργὸ ΡΟ ᾿ 

μη (ττιρταιλ τη Αἀλιμαητ οοάὶοίδις. δε ἃ (δι γίοῖο. οβτερν φοηβενηαμε ρορμί ἢ ρν εο μοί ἐγαῖ, ἔξωπνον ἀετερε φεείῃ:". Ἢ ΓΤ ας εἰς : ́υα ἀπὲ ποη τητος] Προ. ὩΔΠῚ ἀἰκαίω ρτὸ χυιχίοτο 
Ροταίϊτφυπι βιοτίς Ἀςοίρετς δος ἰᾳ Ἶοοο : δὲ Αὐάιτίοηςιπ 
Δ ατίηὶ ρτο τυριοῖς ϑίβιηλα οἰ γλητιις στίαγη ἀιεσιιτ αυὰπὶ 

ηνδ ἃς ΤἸςορίιγί λέξις πὸ Ιερυπε αοις ἡποαιίς ((]νο- 

Ἰὴς χφίσεθικυς σιψεπι ἰα φοπίοχτυ, (πὰ ἡ δι οἱ ἴῃ ζόην 

ποητάείίς γπάς (ἰρίςατὶ ροδὶς ((ο αοπ τα προ ας 

ἐλ Ἔατατ ιν δγγᾶ ᾿Ἰπτοτρτεζδιοης, ες. 1Π οοὐϊος (ἰάτο- 

πποπῖλμο, ὅς ἰοστα ἱπέρυν οχ αἰιοΪοεομηξτλ,ς,7γ,.
 40οὐ (εἰρη χ 2. ἃ αὐΤΊην.4....) πο. Ἰά φιο ογοάτυτιίςὰ ἡπι- 

μιν ϑικαπ ἐφϑαλμοις. Ἰὰ οἰξ,αίοος τὰ ροτριοιὲ βιτ ρτορο. 
νίμην, οί οὐξάϊτυςν ἰὰ εξ ἀσέϊζοιπαιῃ ἐρίλιῃ ἰαἸυτίς ροτ ἢ- 

ἄτας ΟΠπζαςιντ αι νείτγις οοΠ ἐς ἐσρυπίεπιατα ἔπους νυ. ἀειλτη ΟἸγῖο ουμπεηάα τ ουι Ῥαυϊυς ὈΡθοι θυεπι ας 
ἕτυ: ἤας ἵστασο, ἀοῇ ἀρυὰ νος ἱρίος οετ σγαςιῆχυς, οίοας. ριηὰ οἵ ἀρέξεγ παιῃ ἠπιοτίατίογατη 4} κεβοπι οιπὶ ΟἾτι 

πα μὸν ερεον ἈΝ τιΟοτίητ, 4.6. (γα οἰκ ἰρίτις ςο- 59 10 ἠοςζεῦλητιντ τυὐδδιβεάτιοηις ἐδυίλιπιςόσαττοτς, ακον νοτὸ 
Ἱ ἢ . "4.6. ς ς ( 

᾿ τ ἴδιαι 41 ἀε Αροβ ςοτα ἢ) (ττιρτοσμῆν οἰσίζα-. ῃνιτυᾷ αυϊάςηι Γοἰατιοηςιη Ἰιαδεῖ αὐ ρις{ιςατοπαπ οά ἠῦ ἃ : δ νδρνς 2 Εταιο ρυάοις ΔΟΒΉ ὉΠ Οτιοι χης. οπηπὶς ἀιά ς ουἱ ρτς σατο μβηηη πΟῺ ονηςς ἰνασοδης ᾿ 
ϊ ΠΩΣ τουοσλητὶ 4ιὸ8 εδὸ λὰ Ἐρίρβιδηῃ) εριποΐδῃν αἰ... τοὸ δά λυάδιςῃάιμη, ἰτάφὰς ποὴ (λιὶ5 ἐμφα τικῶν ςοπιοτις 

ἷ Ηἰϊεγοηγπῖο [ατιηὶ νεπλμι ἀδίοσο. Ῥοπ τ εηίπὶ ἢ. ταίηγας, ξα Ρ'εἀνεαιοηὲ μήτ νηνι προ  ϑαν ὶ τι Ν ἀπ μ 

ΓΟ γοτδὶ βασκαίναν ιοὰ ργορηὸ ἀς τὲς τηλ οἴ οἷν “παηῃτίατα ἀοζεγίπα, Ὡος ταπιοη μὲν πάςα ἜρΡΟ την ὦ - 

ΑΝ αἱ ἐπταιτα αοςοησινε ἠ]ς δ ἀρυά Αὐσρήσνι, Δ ΠΒοτίγιντ ἴοάπα.ς 1. Ὑεγί.Ν ,οα ἽΣ ΘΡΣΤΕΙ ; Πα ες 

εἰσ ων δυπομιοι τοῖΐνι [ἀ{τνηα8 ἀφηον. Λα ς ἀρρᾶνσταρρεν, ας Ὁ αἰϊςεῖ ἀυρίεχ εἴ διάϊοεπ δι πὸ ἐν τἕληος "ἢ ΘΠ 

τ εὐάιαη οἶο,Ρεέεμ ἔμενον ἀερε μενοι αὐτόνη δ ρ. ᾿ἀιςιταεπρίοιῖσι, Οαιηις αν Δι άϊεϊτ νης δά πὴ ΠΝ 

μρβρ νρο δ ᾿ ΗΝ 4 αὐάίμνε δὲ ἀνήιοῖς. “ | τὴ ἢ 

Ὀτὶ [᾿ ἐτλ εχ- ᾿ ἐεῖμτιὶ Λτηὰ ρτοίςτϊ δε. ,ο. 2 ὔνης, σερκέ. ζλτηςηὶ γοῦαῖ ζΕΤΟ ΠΩ ΠΑ] ΟΡΟΤΑ α 
ἢ τὼ (ει ρτίς ρσοροίτουςντ Ζυογαιτ ΠΟῚ ὃ Ἷ : ι 

ἘΣ ̓  ΝΩΝ Ἰ πὴ μοὶ ἀρὲς νοἰξηταν, νεῖ σονάςπν. ΠΟ τετπα, καὶ Ὁείτο ἀθιοβάϊα, ὃς ες "τὰ ἀρ Ψ ἀμιπὶ νἹ ᾿ 

ἴὰὰ νι Δγν δΠην γεῖνε Αὐσυδίπυς, ἐς ροαἤιοης ἀο.ς. θάπε, αἰτετ δὰ νβιτάπι ἡλιη ἸΔοιαΙηςπτλΉτογν ἐΠΠΟΣν 

. αὐ μΝ ἱητεγργοῖατι ΝΗ ῥουταῖμς Περι Ὀγαϊοπρίυσι, γα Ἐνς.,., ἐοητια. Εἰ ἐπι αι ἱεβι: ΝΣ ΟΡ ΠΕ ΕΡΟΊΕΩΙ ̓  ΝΗ 

ἌΡΗΝ Ἰηεττὸ [υὐρισάταν, Θυὺ ἀ δεϊρίαπη τἀπΊςη ἤση ριοῦο, ἴι' ΒάοΙ, ἀρ ίς τη ργιπες ὡς μὸρς Δ ΠΙΒΙΝ Ἢ ἐραζν ὑρν 

φηλίντ 12 οπηλ1.) Ῥεάφίξείδεῦό ἱπ (ἃ αὐ Μὰ φυλῆς... τοῖς ςογτὶν τἀ Ποη οἰϊειήμῃιϑ : τα] οῃ (ΕΙ ἣ 

τόπο ἕο ἀἰείτας ἃ Οὐδοῖς ἀρργεἀφούδει τἀ παρρ δρεϑαι. ἴλος οοςοηοη ἰδέμς ἰον 4|1ς ̓ υλικία Παρ επάς, εχ ἐειε- 

᾿ΠΟΏ Δ]: ἘΠῚ ϑιεηθαι ἀμ νιοὶ ἌΜΕ δε λνον 
: το ΚΑ Ω ἢ ἐλ Ὁ εἴ; «δι αφίτας ζάτγηὶ Ῥδυΐυς ορροηὶς ϑρίτιζυιιν ἢ 

. Βιωίκείραιια οχροπίτ, αὐτὰ (οῆρτυπν υὐὐπι μ]υά ἰῃ ἘλπΝ ἈΠ] ΠΝ ὙΝ «ἸΠζλείλιτι, 4ιᾶ: ἱπτοοτοπι ὸ“ 
Βειο Ἰερουιτίειμιοί νιάεϊνοςι ΟΑἸατις ἐριητης Ρρορε ςἢίριπτυαὶς δὺ: ἐρβιάνομς; τον μοῦ ΜΡ ἈΝ ΝΉΤ 
ζαπι οὐλοιΐα ὧδ ἱητεγρτοῖατίο τ] οτίαι αίθ ποτ νἢ οὐβθςπι βιξης ρα δΡ1} ᾿Ν ν᾽ ἐπ ΩΝ ὐρα κέν ϑις 

ἄδίν πο π ἀνεμοιῶ: 4 ον ἡδηδνύ μάν. Τὴ ῬΦΠΏΟΪ) 5 οτιάμ}) ἐχοτοραξ οαἰιλς ΔΠΠς ἀοπῖς φυστγυπι δὶ πε ἘΠ 
ἱπιρτο ς ἰοκιτας ἐν ἐμέν, ἤπεαν ποννντ {τ ἢἰς (σαι... (Οὐητ2.. πὶ . ᾿ : 
ο δοπαθα οὐ ὰν Ὀμηδαν αιπρίοδὶ δὰ εἰφιε δι ας Ῥοβείηνηὴ Θυνπλαῶν; "τ ἐπε υπ Πα τ εο: 

Τυάδι σεις χηηυς, δέ (Αὐτῖς νοϑὰ Πάει Αἰεικαεηδρά, οὕχωρι; ἼΔΟΝ ΟΣ ΚΝ ἡ ΠῚ ἤ ἴσ ηἡ 

(ἔχον ἀἰοατυξηλή (ρεξζανηοί. δ ἀφάετοι Ογσμθοδο. ς Γ ἀρρὴν πρδὰ Π|Π| (αι Υ ΤῸΝ ̓  Ι ἐὰν τήν σεν ἀεὔκλοραπι δὴ ετίδαι μεφετεθαπτιμυοι (βεῖβο ταπτὰπι ἃ 
ἐπβθηρλνοι Ομπίῖας, Πα ταν μία δὰ ᾿ ἡ λπᾳ δι οἰ ἡπτία, Περὶ ροτέλίσμρισι μη διεῖα ἘΠ ΝΗ ΟΉΈΠΕ 4». - 
ΝΕδιέατίσπο. Ἐπ ες ὐκοΣ ον ἐδ ἢ ἀεψο οι ᾧΨ; ν ἘΠΟΟΟΠΦΡΑΣ ὅτ δ τς : 
᾿ ᾿ ρήναμν, τὶ τιννδρν Ῥ ΐ πιμην τ ζανδόμεσον ἃ ἐς τσιη αίατετνηῦ ἠ00} [ἢ Ἰ πίμα μηρυταῖα, τὰ ἱπιστσηῖς: " 

: ς ι Δεαδιίοήηςι.. Ετ 9Ὁ.- 

{πηρτνην Ψοξαῖ αὐξονν ὁρυγίυτπ ΒΡ ἡ σις πιοάϊε ἼΙΣ ποίζι ἀβδαρι: Ἵ ἜΣ Αε το ἊΣ ἡ χῳ 

φυθυν ὁδ ἤγθατα οἱ αὐ π᾿ αἰ αοίς Ἐηλή Μ ρπἀ θν, γε, (ογυιανάμπι δτιϑ πὶ ρυζζολπ τ ὐλμΗΝ νὴ μάν τ 
τε λα ἡρὴ μσεια ὃς Ὁ ἄς γέννιϑοσας νίττυῖοι. δ σσοαθν οὐτῆν αι ἀ ἰυος ραροτι ΒΑ ΠΡ μον Φυ αὶ 

Νεῖμε γοιὸ τδυνειὰ γε αὐσονησηταιξ Αροοϊυθαυυπι ο- το ἘΡΕΙ͂Ν ἩΗ Ι ἔΆϑανει ἢ τὴν ἀοξεμηα ΜᾺ ἐμὸς 
ἰμπηοάν ἀσμητ,νε ἐρρεία ραν δὰ» τρίτος Ἰγοῖ δυνας (λσπμ πὐπὲν τ ὐεῆξιιν νἱοιδαροδβο!! τ᾿ ἐλ αὶ Ἦ ̓ ἣν : : , , : ὄχροί. 
Ἀυλάετοι εὐαποκυγήνοις. Ματσαϑν ον, Νοηυς τη σπαεαδι (ΔΠ{α' ἀοέλεϊμ: (παπαῖ ἐπ ΝΣ τ ναι ἀι- ἔβη λαλιὰ 1 ἀυηαννοί νη“ αιχαλτινν ἂς εσδικιονυσνη ἡ "(ΟΡίςσιυδυαμοᾳὺς ΤΉ τὶ ποὐμβρτεην αὐυδά ποῖεδε 
ἔὐϑηκο μος ποπνπονίει ουϑεὐ ἐπα τποτονριτευπίαινδις!, αὐ ἡ νρμη τ ΤΩΡ εΐῷ αὖ Ἰδιδι οποιηοι μα ἰπἤηα 
ἐλινμάτεν ἡπον ετίανι πυτποτο δεισπτίλιν νι ΔΑ ΔἸοπ... {δ Ροέυάμμν ΝΣ ; ἸἜΔΝΝ 

δυληναμαπιίε ἱπέρτο τα Ῥτοκγοηίοίυ. 44 μάφρηγ οἵαῖ ἀμ δια. Υ ἢ 
ῃ ι δ ΠΣ δππ ὐνν 

τς 

Ῥεπς, [4πὸ ἐμά ἰπαιμι, Ἐπ αμάνεν Π 44ν, ἐαπνοῖβ ἃ ποῦνε μια σύν 

Ὠτςοὶ ἀκοίω, ει ητῆοας λυξεσι μος ἴῃ ἰοςο ΕἸΔοΒ μετωνυμωκώρ,. 

σὴ ἀπὰ Ομ ἴο πο πιοὸ οοη σὺ 

᾿ εἰ ἐριοκισάϊε(εᾷ τοξιε4'τημῇ Ἔχςο! ἐπελοτα ἤπε ἄοπα 111 (ρἰ εἰευ}} ἵπ νον το τὰ. φυλιπ φυσουπαὺς ροῦπηι κὶ γρδίερεοβεοί το), ἐπὶ: 
ἀεχιδσς πὴ ᾿ 



ἐς ἀρ έσι, ἸΒΗΤ. τ΄ ΠΥ ΨΎΓαΝ, δι μ᾽ μῆν" τὸ Τὰ ΟἽ Πο δ δ ΤῸ ον ΤῊ τ τε ῳ. Ὑν}}ΎΜΈΡΌΜΙΝ ἩΠΒΥΤΥΡΟ, δ θῊν ἐν Πα., το. ν τι ΤΠ ἢ Ον ΠΠῸ ἘΝ 
᾿ ἰ “ᾺἋ ΩΝ ἐν -ἮΝ ᾿ ᾿ ἐλ τας ., Σ Ν ἱ ν ἢ ἊΝ τ 

"ΕΡΙΘῸ, ΒΆΥΓΙ; ὃ ςςῸὃῸΘϑΘϑΞἃἕΖἕᾷᾧἕἷᾧ.ὄ .(. :... ΟΠ  ἊᾺΡ ΘΟΑΡΑΤΑΘ. Ὁ τ΄ΠῸὖϑφὄὸ «1 
᾿ ̓ Ἰρκέψστν ἀν ΝΣ καρ ταρ φοδη ἐὰ μὰν ἀϊοι», Πείο φῷ τείρι δι τοιηρυι ἀχ ίδίτὰ ΟἸΜΙΠΙ καΐυε τἀπιεη ἀΐοτη 

ἐ 

ε Φ πὰ  ὐΥττας πεν 

ον ΜΝ ἰδίου ὀορυ ετοηῖι “ἤ ᾿ ε ἘΣ τς Ἔ ἢ 8 - 4’ ΕΝ ὌΠ ΟΥ Ν ̓  “ἀφῖβι τ, δ ὐνϊαιίβοβταν Αταβὰιπι ες βαπν, Αὐδιρὰ μμκοπὶ ῥιδρο. γίάις Αὐτὰ Δπὶ δι βλυνίυς οἴι. ᾽ “ 

τ Θλνον ἐδὲ αν πε τὰς πχήων νιν Δ εν; τ - ΤΣ μά ΓΕ δι ονι. ω. ἜἘττ ; πέσ ΕΣ τι, Τ᾿ ] 

τ μένη. δ διδεβρρρρλᾶν ὑμῖρη πιά, Τα πῚν,α, " α ἀξ μέχεμν ἢ ρ χοιδ, μουν ἘΠ’ τῷ Ἀξρρῶμ, ΟΝ ἀἰλογιϑήσινταῇ Ἴ εεϊπεῖιις Αὐταδαπιο μενεῖ, ,μκωῦ ἀίνῶια, νίνας- ραν 
ἐΣ αεμα» φιόηρωον διιδαμε μ- ὉΡῚῚ ΠΗ π γρδέ ρων δὲςχ ορεὲ ὑοδὼ απορεδωιο. ᾿γ9. Ἶ 1πεάἰεςοπιυτ,έμφνισην, ἐπ ἔς Ομ. ἢ {5 ερίτνίαα ἠγ “1ε ἐπα τὰς ΛΔ ν᾽ 
ε δος ῳρὼ υν ἡ [μρργ μὲ ἐ βαρεῖ κυφίενην ρει ΙΖ ἢ ᾿ὡσλπανβμ ἕω , πςς Οὐητέε. . Γ |θνροὸ ΡΠ χρῥομείσιε. 
τ ναι ἔερεμ βέῤνινημβννῖῃ.. 66 δ δ λιν ΕἾ ΩΝ οἵα πίσεως. αὐλρορεῦται σωδ)} « ἰιραμε οὶ εκ Εἀε[υπη θα: 5), ̓ ξωγφέένη βίνβεη, μι δ αὶ. 

Ὁ χρρεῖῖε,, 4.0. ." δίους ᾿ Αϑγαῖναπε στρ ἯἭ ἐν δήρι αιρὰϊ- ἀὐρ δὸς δος ΝΝΝ, ἠξάϊοοηταν. οὗπὰ 110 Πάεϊὶϊ Α- με: ν “ἊΝ δέκ κι νεῖδιν Μο: 
δια ἀμιοὰ θο;" ὅς ἱπιρυκαϊάπι οἶδ οἱ κά Ἴ..}" ΚΣ Νὰ πίπρρ λα Ὸ ΠΟ ΤῸ} Τργαβαο., ἄωδα μείνη. τ. ἢ: 

Ὁ ἀνθὸ κνὴ . [δἰύμαι, | ὝΦΙΕΝ : ὑοι“γὺ εἰς ἔρον νόμον εἰσὶν , ἀσδ᾽ οἱ »᾿Ναπι φιοΐαυοι εκ ορετίθυς [᾿᾿ ἀμαμ αν δου 
ἐρρα ὗν -" δα γοω 4, οἱ ἡ ΎΩ κρκο ν ρ ιν βέν ον, 2} νι μ᾿ Δ ὃ. " ἿΝ 51α,  Ἐπικατάρᾳ-͵ {1μεᾳὶς δᾶ, (Ὁ ἐχοσγδείοης ἴμηι. ρεριδνι ἀπεκὰ βμε, β ψφιρομαμοσ 
ἐλο.}.λ4. Γι νδὺμέτ οι ὅτι οι ἀ 14 δεαρεποβίδξοι φυὶ εκ ᾿ ἐβεν, δῇ αν Εἰσί. “ρα αἱ γῇ πικρτάξῳ ἰρήχρ  τὲ ΠΩ ΤΕΣ “αἰεἀξο “πῇ [ ῤῥληνν ααἰηι! δέχω» 

"πω αν τε ΒΥ ΡΟΣ ΣΟ ΣΙ ΤΗ͂Ν καθ οΝ, ἡὐνρίι “.« φῶ ν κω [ε} τ᾽ Ομυαὶ ρίχυιἀηῖες δυτεην οἱ Ρριίδεν ΕΗ ὧν μὅμοις ὦ τῷ βιδλίῳ τῶ, νόμου τῶ] |. Σ ἥν 4 ἩἈββλε θὰν Νὴ ὯΝ Ἔ μαυγὸν δ γπικορεαν ἄξ εἢ δεηε-. 
᾿φρλαν ἼΜίριξα Περί δοῦσα δὲ ἡ ἡῥσφν 0: ον πίριῶς ̓  Ἰϑοβίρτυτα Ῥευπιοχ ῃὰς ἐυ{ι8. ρέων ημὶᾳ ες βάε ἐμᾷ. Ὧὦ ποιήστη ἝΞΕΙ ΄ ᾿ ᾿ Ἰεεη ΡΝ» ὶς ἐν αν δε ἼΠΟΙΝ ἐπ ὑγο δέχ» νὴ [μοίαι γα φῃ κρὰ 
δυπύν νι σιασυοῖτε ἔϑυνηὁ Θεὸς; ΕΛΕῊ 2.0: εἰσθην Θαπθίδεες ἐμαη-Ἶ ἐαθυκε θη μη: ᾿ ΝΣ λ δ.» ἐΩΝ “,.᾿ τ΄ πε φιύίαπν δὲ 

τορην ἢ “ : ἶ εν ; πὶ Ομνηϊανν αὐινην ἐν Σὰχε ἥδοντο ἘΣλδτος - πα ΝΌΠ] αΠ δυζεπὶ ρου ΒΕροτν 
πὲμν ἐυβιβέσιων ἀρνά ἀιουφρίυς τι" 

᾿ ᾿, 3 ἢ 1ΔΔ., ; δ 

Ὅτι δὲ" ὧν νόμῳ οὐδεὶς εἴχριουται 1. ἐπ βφατί φρο εὐ πι, πηδηϊές- 
ἐγορθεφῖ, δῆλον" ὅτι ὁ δίκαι Θ΄ ἐκ 

βέρεραπι εἰς βάς͵ ἰυδ κί νἱλεί!οει (δουιδυπι ρτοσι ἴοπεπι ̓ ς δρρεεμεπίαπι ξρϑείε εἰ ἐπὲβαται:φυοά ἐχρε σῇ τεβαϊυν Μοίξι, ΝΣ 
4, ΑἸἰιεύκπη, εκ ἠὲ κπἰπιδηάοιυ εἰἴς (Ἰ1οἐ Αδεανκ, .7 Τειίασι δηιςι εὐδηδιοίθο ει [6 ἀχοοσριίρηέ ρυΐος εἐξάσηιε: «οαιριοἰδῆνό! ἱῶ θθη: 

«ἀἰβίφηίε εἰοπηβῖοηε." ΄ ΓΟ : Ἔα Ὁ Ν᾿ μ : 
᾿ οι Τ᾿ ; Το τς ᾿ ΤΡῚΣ | ἰϊυσι ἢ ̓ἀυοηίαπι ἢ υ δ᾽ εχ Β- νέαν ἡμσρλας πῇ υρο χω 
Ἔ Ἐ5Ὲ ---ὄ. -ὉΟΘ9ῦὃϑὃ0ΧᾺΚΔΚὦὐικ --..-.. »..--ὐὄἧ- ὁ Ὁ ΄.: ᾿ἡηβξεως ζησεται." ἀς υἱεῖ. ἐν Αϑᾶς. τ "ἢ 

τὰ δὲ σιοάὸ εὐὸδιν ,βι4 εἶγὸ πρὶ εἰκῆ, 5ἱ ΕΝ εἰσαε(οτἐρίξεσαι ΓΑΣΖΊ διἰαιὶ αϑτοθνυνκαϑὲ ἃς τ Υ ε δὲ νόμος οὐκιξξιν ὧκ πίςεως" ἀλλ᾽ αι [κοχ δἰ τοίη  ποη Εἰς οχ Πάε: [1] δὲ ἀραὶ πο β εκ β μευ 8 
᾽ δ : ΤΟΥ, 9 4 . , ἐς 4“, . ε΄, ἕνοῦ, 

ῳῷ ἃ: Ὁ «ληφιλπι δἀ δἰτδτα "" α Αροδοίο δά ηντιραπάλτα σθίατ- - (οπεολιῆρ φυᾶ ἐοπεϊηετυϊ γογῆςιρ ποηο,ε ΤΉδαξ τος ἀν Πἢ ΠΝ ἣὰ ; ΩΝ δ “- ζίέσετ᾽ Ἄ; [ςἀ} Ωυἱ εἃ {εοετιῖ, σις μευ}, 5 ΘΕ ΠΠΜΘ ἔέμμαθ 
εὑ θμίομοπι, οἰἠηίπο τεάθη οὐειρατείονα καὶ, ἀς φιιο ΡΙἐο- ἐξάοπειδιε πιυτμὸ κολποχίε μα(οἰτατιποτυηι ἰος εἰρη. δ ποιήσας αὐτῷ αὖ ἜΝ ;ς αι ἐλ Ὁ ΡΝ,  Ὅε ΝΣ " ̓ 

ες ρβίηο ἀἰκί πηι Το. δ. ς,1π χέκςπ) ἀπησιατίοης, δε τ ογ,. μα, Αδγαβάπι ἐς ἤάα ἰωβλβοιτις οἵξ,δις δεπσιδιοπη ἘΣ. . αὐτοῖς. ὁ ὃ ὃ - εν τς ὈΞΙ ᾿ ι 
δον ἐς φυσποπιυπηοῷ 
“Ομ πϑε γεδενε ἀε ἴυν εἰἰλαι οοπ- 
"νἰοἰ ζ}8 Κερὶ. (πες οἸυίιο εἴ ἰη 

’ 4.29. 51η δικειὴ Ἰητο Π ρρήβος ταηίμικῦν μος εἴιδπι δάδατ ̓ς οοπίεααιχως, δὴ «ἀδίδοί διξοην, Αροποίιεα! μι Ετοὰν 5. χονὲν μδὲ ὀξηό 
"ς ιν . 

᾿ ΝΞ ἘΠῚ . πὸ ΣΕ) 
- εὐ τ Ἰρραδιε πϑισρδιοαί, ηρή σαγοδίς (δὰ ἐπηρ οί δι τοϊὲ 66. εἰοποηι, 4ιοηλπὶ πος ςπιυιπεὶλε τρῃ5 δογιρίασα γετθίς. ὀασὲν ἐκ Ἠς χᾷ- 154: Ομτίδως πος γεάς αν, ΄ 

υὐτεοσίι Εγαδίαι. δί θρηη Ὁ νέο Νδανἐτυῖτ βετὶ ἀιείτυς νος 7114 ποβειυμηΐσκετν. Αἰϊρρυπι Δητεοεάοης, ἔχ δὰ χῆ ὁ ; "ἢ έ ος “ὩῬ δὶ Τχεοίδτιοὺὴς [ερ!5») ἀῦ το πο- γκϑησθξε ππαί οἰ : μὰ φιποούεπιςε" 

ον ἧς ἐσ αίΐο εἰδῆμο οετοιρίυς τυδξυς. Ατ Οπατα καὶ ηά ἀοέη. πρβράϊ πιῇ] Αὔπαμα:. εὐ 8, τὐναιμλαρρευνμρείῳ, ᾿ ' ἐς τὰ "09 ̓ ἔχω ἐμ δε Ἂς δἱ5 ἄχ εῇ ᾿οχσόγατό: 14 [οτἰ-- [ἰ ̓ {ἀνέρενην εῇ, μὐδην ἐπδσιο νὰ 
εν ἢ ὯᾺ ὐκονε ὅ ὦ αιλθ νς ωὐντρβ τ ̓ἀβλητλιμ ἵν Πρ μρυδε ὐϑο ἀρόρανος μὰ δεμ εὐ οθηταγοπίσαὶ ἢ, : κάτα ρα, Κύω ( ἴχ; χάταξατος Ρύιτη οἵδ απ," ἘχΧΟςτα ΗΠ 6} ᾿οιρην 4α ρεηάει ἣν ὁ Μαιοάϊφυπιας,, 6ς 

τονὲ ἀπῖεᾶ εἷος ἀοξι τη οδυλ ρειζυϊοίδης, τὰ εἰξιοπιδες ρορυ!, ἱξυτ ωροείοεις ("ὁ εἰίξουη)Υ Ἡ ’ χὠ κὶ 0 ὕλου. ΜΝ δὶ δ, ΗΝ Σ : ΝΣ ᾿ ἐλλίον δὲ οτος 

᾿δην πιά ἐμαῖς μδμτασν κοιπεπε ίννεπ εικεϊεάλαρδηι ἀμδειραθ ἵδωκι ε εαειὴ) το ῥίμιψιῖ τῳ ἐὰν ἐν .4 φὰς ὁ κρεμοιμᾶρος ον" : αυή(αυΐα ρεηάςεὶ ἰῃ "680. ᾽ 235... τὰν Ὡς 

: ἊΣ δη ἐσυατ βγτὶ δυτοπιϊπεοτρτετδεο Νὴ ἢν ὈΝΊΓϑεῥριμρη “9,]Παφιεμᾶςι. (οπείαῇο οα εὐΐθιν ρεηίοτίδυς πητροοάςῃ» Ἰεΐ ἱπαπείυδιύδην, Εεφο δεηεά!ϑίο δοτά εἰ αὶ (υδι “ναοὶ εὐ ἜΣ ΠΕ ΤΥ ἢ κι πνλὰ ΨᾺ ) ἀν ι}» εἰοαήξαμέενε αὐ} εμβγῳφψδ θη λάϊγρλ υκὰ πὶ νἱῆυΣ λλτ., Ετρο δός ἡϊυά αἴξ ρον γυοά δ ΑΘΩΚΕΣ, ἡΐ “ν ΤΡ ἀράν νὰ ν πμϊδάϊϑον οἱ δ δῇ μμᾷ; ̓ηήγίο; ἐν ανὸ ̓  ἡρευμὰ ΝΥ μεθ αἰ ϑ τῷ ἡ Εην; ἀν "ῳ 8 δλδτδιθαις αὐ νη ιν 

ἀπὰς τῷ ἔϊηον οΡλτ Α οἴτοϊαν. ᾿ . ὁ" ες «ἃ Β08 οο ϑαῖηεε δοπράϊέιπτας 4. δερεφίομπζωτ." Μερῖο, ες “ἢς ται βφδτας  ἤυς οανμες πλδὶς ἀϊουπίυι φρὶ ἐκ οροείϑε [ερὶς ἰυξ τᾶτο φυάτοηι. Αἀδιρύε ἀμ δ τμμμον ἤνυε αι ΔιρῊΠομὐδ βεροδεῖο δἰυίτιράϊ, 
“ "ἃ ΟΝ δονμνξξος ἐνυδι δὲ ἤδυλυτ,ι δοτιινιόν. ΔΙρην φησιημυῖι ἴσοι γὰρ, Αἰυὰ κηϊσοξάςφης, δυοὰ δι ἰρίαμι ἐν . το εὶα δι ν᾽ «εἰδυίται δ ἀςῖ Νεπο ὶ ἐκαεἴ ἐξεαι ἐπιρίες. αὶ Ἀκεὶο (ἀρότιφεὶϑ «οὐ εφυιεἴοπι, οἴη ἱεφαιαυ!ὰ τιοχ νίταιη οὖ ρεοανιιίε πἰ ἢ οτπηίδι 

τῷ - Ἀδυΐηιο ὶ χαφίφματά νο ός ἐνοεγήβα ον δὰ ἐΡ ἀ πε 6: ΧυὰΣ ἔκειυς 4 ἐοηπυδοοοηι [προτίοτοψερῆου ὈΡγοχίπιο ςον! Ἧς 4 ἱρίατι γεκύερε δε ἐίοιῦ 8 5 ἐᾷ ἐΤΕΥ ΜΙΝ ΗΜΕ ΕΑ ΕΥ̓ ΒΕ Υ 1 δ ατεν πατρεοτα δὐτὲπν Αἀδι ἑαἰεἰαήν ας νἱτ τ δυφηεο! ἐσ δάϊπ τ αυυαν "2 ἡυἱ ἀεπι 
“δινμόον!ας ἜΚ ΚΑ Ε ρεἰ ας, αιοὰ ἀἰοτίπιρη ἰα εο ἤτὰπι οἱ Ριτοβεηίδει, δι πῃ ταε ἴα ἀυοευμη «πι γηηισυιτυπι ραῖο, ' “- τε μα ρθε τὰ " εν ἡελθᾳν ἐΚΌΝ Ν ἴεν ἀβῥντιν βὲι τνορρ δν μα ον ἰδϑενε φροίνηε εηεάϊο!, φὰον ἐεχριολυπεῖλι ἐχεοιαπάο.! 

: φ πὰ ἐπ δακφίως Ὀρπηΐπυς ἀφαε ρὲ δοδοπυαηνεηίηιῆο- ᾿τασι, ΕΠ ἀντεπιὶ ουϊηοά! ςοςΝ γπγσῆια,, Μαϊεἀοιπταρο πὰ ; ῥοὸ ἩΣΡΤΟ ΣΝ ν : ᾿ ἂμ ἡ ᾿ 
ἜΣ : εὐετοζεφον ἡΠΠονατα ορέξλτι ἰηθαφίυε νπίδε νἱ πε ίοπος ̓ ἴγοῦν κἰλράνψν ταὶ ριον, μλάρα), ἀλτρο αυὶ ἕωπι εἶ δ ἢ - - ΕΣ 

ΠΤ ὔνΣ ὺς, Ἀβ λυδιεσυλαϊ παὶανς οβδξλσοπι, συνε γον σαν τατίο. “ἄς. δοριβίωνι οὶ εννρνς γέρα πῆῳ γάρ. Ῥτοθατῖο ληϊφοῤάξηια, ΕΗ (ε Ὧν σοὶ, Ἰᾷ εἶς (νε πιοχ Ὄἐχρ! ςλτὰτ) αΐα ἰα ἈΠ ταῖ; 1 Θιρηΐμην, ἔτι Οἰδτοιποητάηυ οούοχ ἔςεῖρε 
ΦῈ ἐὰαδμα Ὅέεο οσορετάτὶ ΑἙ ἐμ ἡδείν ϑεγγήμαν Ῥοὺς ΠὸΆ ἘΠ υΐασι (]ΐε μἧτοβ ετ᾽ (γ]]οβἠΐωγυς,, Μαϊςἀϊδεὶ ἔοι φυὶ βι γέ νημημν Αγ ἀειμμε, Πμμῆν ηἰσιγαπι, ΠΠτ5᾽ ποῖος ὃ ὅτι, δονἤλεωηι πῖνε, 1 μἤωνν εὐ β ἀπ ον μὰ τοῦ 

ἔς Βουίήον, [δ ἐπ᾿ ιδιηίηίθυς αὐ ΑἹ 9 γεδῖι οὐΐε εβίταν., φοιαπὶοβοπηποη ἱπιρίοηε : ἢ .]]εν ἀπιρίοι τόδ υεβοῆν - οππρίς Αὐταδιατηιάλγαπι ἐδιηίπίς σΑρα, παῖ. δέ νε βιηά4. 1 (ξβιικιις φείατη οἵδ δγχὰφ Ἰηιορτο ὀἔΦδΔα βάμμα πέσεν. 
Σ λυτδοό, ἔ(οΙωο στάνηεῖι δϑτυ τε, μοι ᾿πηιαταῖα ἴσας, οτροῆμηοι ὑπιῖεβε πιλ φάδλι.ν ἐτολι δὲ ι2.Ν αἰϊονν φειΐν. ὁ“ εέπίο ροητηιέλι, τὸ 1 ςο ἤλπτ εἰυίέοπι δοιεδίξειο. ἰὰ οἱδ, δοιὰ τῇ. πίσεως, ἸΝΑτὴ ὡ ἡσα ἀσοίαγας Νοῤ ἐπ ἴοζο πιᾶ- 

᾿ φφένανουν ἐφ σρτξεχ δὲ ἐτεατουΩμὸ ὁ ἢ αυνηάο οπνοι; δις. ΗΝ ὀὐδη Ὀτοῦατιο διυτορειρηὶς,"ινεῖεχ ἤὰς νίυαυ,.. . Σ᾿ εἰνρατειεῖρεε. Βεηςἀ ιοηίς ἀυϊξινι ποηγοικφίιαν ὑατιὰ τεγίδων, (εὰ ἰηἘγαπιοιευπι. Η ῖς; οείδπ ἰΐφιςε » ἐπ Ρτίοις 
Κ εἰδηίαι να} σαπαπὶ ὁροτὰ ἸΏ ξάξη φ Π Γ Ου  νίυα 2. οὐξοβόχρος ᾿ κροϊεδαὺς ποῖ Πηρἤστις 1ςχίηλπ) ἄμιρίο» μειρίαζατ, Ιϑοάςοίλναι ρτατυίκαρι εχ ἰσάςτς αὐοριίοποιη, τροιθτο ἐν νόμῳ ἠόη ἐομιςισοπάυμη οἵδ ἐλ ζεκε οὐ δε" 

δεν ροσηβᾷ νεῖ ἡΐουνε νοϊαηίαε πίεσθε ἀβιρωιν νεῖ. ττοδνρηύνα εοε σα μεβε. Ψέται, Γ. σι]οηβίν, χροίς οὐ ορροπίτυν Μαϊξυνέβο, Ἐς ἀννῥαὸ ρεοτίαμ ἀιεῖς σι ̓ ν Αιψεπι ϑς Κοπμ δοῦπον ἌΟα 
ἱβθιτυτι δγοροὶ δὲ νοῖα εχλυάειθ, 5 πάρνη ἢν ἡΠ ον: Απιδγρσρβογα; υοπιοάο βδο ἰμίειβεαῖιν φυΐ ἴῃ μορθ 6) μεν λα ὑφμὸμ, οαπὶ βά εἰ! ΑὈτλιάπν, ποι ἀμκειην διὰ τύ πι- 9. Υν Δὸν εἢ ἐπ βάν, ἰα ἔξινδα πέφεωι 1 οἰλ πσὴ Ῥτσηυπείαν. " 

ἄρα ῖα ἐλϊδεγάηεν θυσπίλπι ποὺ εὔν- νίαν Ὁ εἰ ῥγορτίοσι, πὶ ένα ρεοδιιατ δῖωευ Ωυία Ομ τιῆῷν ψ βάέμρρι: Ὁ γα τρμὼμ, ἰὰ εἰ ερογ βάεϊςπ) Αδτάββιηινε γητεί!ηξλσνας, ξυίξαιη συν αὶ ςεεάϊε (ο ! ἐεορεῖς φυδὰ τρί ρταίρίε, 
4δο αὐἰϊδξαι γε ἱπ᾿Ἰγβευοαυς ΟΠΟΐΙ αμεδοιήὶς, ἄσυμ ν οη ἀΐξας, (ιίαις ἠναἰοάιψείοη ξεν οὐδ ΕΑ Μο δον ᾿ς Μηρἀϊξειοηςηι ἤοα πιᾶπᾶγς ΔΌ ΑὈΓΑΉ Διο ἐς αν ἐο ρὲῦ ᾿Ἢ13 ᾿ς ΤΠ Ονίβηνχασόι, Οπεηίπο τοφιυεξυτ ςοηίιρ- Ὁ. ὑἐενν εμᾳ το αυσά νη  Οληο ργορηυσιεῖνενηίςο ϑεφθα, οι κοδίπτοιίο δετίρευτα ρεδδας,ὀ τ τς. φμιηπι ὥροῦςς τὴ Αὐταβιαίη ἐρίς: οι ροξετίς δεπεάιςίτωτ νὰ Ὁ ςο νἱ-΄. ἔξίο δὺ, νεῖ ἀνκὰὶ, υδέχν ἐχρτριπηεις, δὲ φιλπὶ ςτίδιή ϑὰνν " Ἕ 
δι φ) οὐ εὐ δά2 ἀν νου εἰετοῦ ρερίοηα ! .᾿ εἰοτυηλ ΑΓΒ υπηρπίοτμα, πιο γη τε 4υχτοα ᾿ ϑαι δτατὶς ρες ΟὨτδυκ.. {ρινιμι, πόνοι. οσβο δὲ δυῖδάϊεοις 5γτὰς (ηἰοδυςε. ΦΕκερναιουμετέρμ. βὴ 

"ὀρ στειαίἀιλαμοεῆνε ΝΜ ριλοείυ μι δ ιπρυσηά ἤιμε δὰ. - " Αἰναίοβοποδίδειο, φια ροε βδαπη ροτίκυν «ἢ κα μὴν. " ᾿ μια, εἶτ τω το δ ὡς Ἐχεργαβίϊέο,νε ἀἶξὰ δρῤγὰ ΜΕ Ἢ ΤΣ ἐπορμα μεγν Ροτῆνι» : 

: {: ΝΣ Ὲ Ἡραμην γέρμίαα πἰρνεμονανι 4υἰάεπν πῖμϑ. Δοϊηδε ρ ποα ταλίοηρ. 5ϑὰ ἰορο {{Π|0ὲ ες μόδα βάε [μνβ δὲ ἐκ σέσνων Οεπειαῖιε επςοηςοϊμῇσ,νε δ΄ τατὶο πξολπὶ Ἀδθοῖ οἰπρἠω : νεϊυξὶ ἢ (δεΐμε ρτο ἰςεῖςο ' 
᾿ φι ΠΥ ΜΗ πνε Κὴ εἰ σροῦν (θεῖαι φενὸ δα ρτό-, μον ΒΡΝ τὴ δύο, οείαι δοοίε Ὁδητοι, δίον ᾿ἤσπιποι φαὶ βαῖγοην μάθει Αδγλνιαπιυπι δοη πριυταηίοδ ο ται ἀΐχε πίει ν υὐβαῖα, Δ αἰμέϊέβψν. ἦσο ἩσπμαΦ ἀρὰ [ιατί- 
» Ἐπ Ἢ ΠΥΊΝΝ ἢ ἡἰὰ πιθι, ὑσαρρὴ ἐν γρ οὐ αν χήραν τύρρε ̓" ΓΡΡ πυροὶ ΩΝ ΠΥ κα ναι υ τερολακ μοί δειδαμα Ἑ. [ἢ ἰρβηςΝες ὑυ αι ἡμηνν μα μοηρμιορεῖμῃς. ποῖ σοηι είν ὑβηἰδοιτιν. ἀε 40 ἰπτογρτρτάτίοας μοὶ 

: Μῳ ἘΠ δ ΦΥΕΥΜΣΦΊΣ ΕΘ ΣΤ θς. μροσίοίι ᾿ δ αμ Θ,ο ᾿ τε ν, Π . ὶ ΄ ἀϊ ᾿ ᾿  Φυὶ ἌΨΨ 
πὰ ἐδῶν ἐμὰς βένοίγια {νυν βι 7 ἐδ ἀνε φως α. ααρισουνεῦι ἐδ (μον Ν, ἡϑωρᾳ ἐπ, ποῦ εὔἰϑιὰ υὶ ξουπάσπν οἀγηθη) δας ἀϊόδαγ. ., Α'ίὶ', δυκεραϑη φυ νη βονάει ἐη ὑβνο θοια νέρμ- 

φοίου κἰξαριν. Νεύίδα 

φαίνομαι, ἐν ΠΟΘ » ᾿ Ἔπίρε [π ριῶρμεο δι᾿ ἐνλθναδιαπιο ἀπερσορίοεεα πσυδάει ργο πη Πιϑιϑές., 4.85 τος πεῖς ὁ κρομιδδνοι δὲ ξύλον. Η δὐταάν οτίταν διδεῖ Ὀδυξα; ’ φἰὐβο εἰ ὦ οἴξοδιει νίδο μόν. Ἔα, ὶ τέλεα ̓πρβρ ναϊω, μος χῳ τιν δεηράίεὶ, φουσι ἐγίᾳ “ἰἰκτὰ ΤΣ ἐρεμάν Ἄσυπε νπυιὴ ἰοπιεν ΑΒελὶα ) 8820. ἀπ ΛΟΖΘΗΝΝ μὴ {Λἰίαει, Μιολιννιἱνὶ 16 ἐδ πον 
μ᾿ Ι γκϑιλήλρμν; γ δ ἠξον δευΐων ἀε τς με Ἰὰς μαρμος δυαἢ. βδεϊϊε ἈΠεμεξίοηι οἰτοθ ὦ) Πς πρφῃς Βοιοάιελοτυς 414 ἰρίδ Αδγλθεπιν ἔδθια οἷ οπι- εὐ δεοὍ εἰ εα «.! οδ (ὦ Ρεπίας. Αἰ ῳσπυφέξιοι ΟἿ ἤναι 

ες δι ΗΔ ἐγ: ἜΡΕ ἸΝ ̓ ζῆμο ἐρυξειίς Αὐβυξίπυῦ ὦ τε Ὡπν ἌΡ Φ ποὺς, ἰὴ ἥπβεθιν βοπείοηι ράτοτ, πεῖρα, ἤάς ριοπηΠιοποπ Ἰοξείομεην Ὠεὶ, ἰὰ οἵδ μια παίει" ᾿ςον έρεθιων εἢι 
τς ΤᾺ εὐ ἀς ψδ ὁ ἀμ ποπιννλῖ τὴς δ αδιά ρτιράίςαί Ἐ- "ιν {{ με} βδοβε γόρηννν ἀρ,.1,οαυλομ νὰ ἂς τὸ πιν ἐργεεϊεπάξητε τ ἀνθεῖν οα οἸυΥφ,, 4) ἐχῖτὰ δος Κεάυν. Αἰη , νὴ υρη δ {χη Ἴ 0 Ρεε} δοριρίκιις Ῥγο Φοπινοίἀτί, 
ὩΡ ᾿ς ΒΝ ΙΝ δὴ ΦΕῚ ἼὮΣ γωτυ 4 ΠΟ κπὶπν δυβίὰ, φυμδι ἔπιε ροῖφα βοηβεπαίε, νυ, δ νη βιξεηεἠνεϊιίο τόσο δου ἀϊχὶν Δρολποίυεμηου (οπρῆτ, πολ ρικμεμμη νοστειυηῖ δόριν: αυ!δλ κδιρίαν: (ρα ΐ αὐ μα χα μᾳ τομμίσ,νε νἱἀστέρϑ. Ονὴ κν 4μοὲ ποι ϑοῦο; τς δίσι Πιμεγιρείνπφά» Φυνν ὑκὶ Κβοκὼμ,ὰ βαοὶὸ εὐημοννο, ἰοἀ σνὼ οὐ πεεῷὶ Αἰ- ας Ἰθποι Δα πιετρτειδτίοπε οὸ τοοιάυπε νὰ ἀϊξαταν ρδειι- 

Ἢ ἀκῆκ βοῦν φαδήμη ὸ ἢ αὔ εκ εδίπν δῆ. ̓ ἸΑΝ  οοΝ ἤπευδίο , ἡμαπὶ ὑν ἤμ ἰῇ αὐὰι ὁ ἔγαια να ἐ{ἰο βάν! υα ον νι ᾿΄ Μιδτί αυδίκαν τδέιοπε ἰὸς (ρρί εὐ ξοπων ΑΗ δε ἀϊοίην ὋΣ ἴμ ἐς ό ἐκ ΤΕΙῸ ἐν Ηρ [ὰ ΜΉ Αὐεσ ἄυτὰ εἰ Πρ, υάπιοῦδτοπη δείανη πιὸ ἴο πϑίπι ἀςοίρλι : οψφὸν ἔδυ {ρνὸν οἷον οναλβυνε ἐν "ενἶδιο! φμα υίμι βρη ἰὴ ἰδ ἴτε Ῥοοίαἰϊ ᾳυδάδν ἐπίαπυδ ποιδῖυη. δεὰ δι ριϊὰ : "ἐμ αἢ ΝΞ τὴ υν ἑοείο ἡ) φόρα κὸ ᾧσαλνρῖρι ἡμδείλτο ἈρεΓΑΠή  πποάρ, γι Βαπὲ ἡορρμ Νΐ νρτενι οἱ 5, ΟΣ πησμδηι ν τ βάμη αβην- [δῖιποι Ἀδίγε Ια τηδίδαι εθδείη ἐπ ϑοη τας ἐν θαῖνα 
ο βεβφς μα βαδὶ ἀβεβαηιο ὑπὸ νὰ ἢ γο Πρ δι μῇ ἐπερυρ νιρήραν εοάίφει, ἢ ἀἰὰ! ρρπείφυϊλο τ τ, 4 μὰ] Ἠευηεκαύμοφης Ὠευδι 17.326. Σ2Ἴ ΠΝ 9» μὴ ΌΝ ρῥτοοληυς ἰὐπιο οἷ ἠδήςοοτγα ςοπίμπέξ. ἂτ ἐδτοπειν [η.. 
ῥεῖ βἀορλαρρίελεῆ τὲ δεν ἐσαῖι ( ̓" Ἄσιπι 4... ἰῇ" νϑνρ Πιμνὲ ἤιδαυάϊτυς ἀρυά Ἠδδεβοι ἰη οο ατίαμπο ῬΡῚΒΙΤΉΛΗ { ἀ[είνεν ν ἡολ λον οἷν ἀὐθῦε νδηφεαίν Ινφκιομν,} γ0 ἀαὶἧνος [ἀρρί ρίαπι ἀε "]εριεπινν δι ἰδο!οἰδετίν ρτορεὰ 

τη ἀξ συν κῳ ἀνὰ ῇς ὑὸν ΣΝ ἰαύδιτο. "". μν: ἔἴπρα δα ποζαμ πηι, ἐετεῦλνια τ ἰφεβμλιμποη βιηβες νεγῦα Ἰνερὶκ νυν, ᾿κληυϑ Ὀεποὺε (ὠπιρτῇ μη ε, νὶ 41} οημηνησι βαρ τἰοίσνῇ αἴδπι κεϊιὲ 
δου γα νον (ἐὺ! τείῃσῃ γὐῤηρεψβροερψων “8 ἜΝ ΟΝ ἘΜΡΙΒΎΝ ἀδδθαονννν ἵξεπση παφβμητ νειθα, [5 (εαἰϊίπι (ρεξεδυίι. ΝΕ τπίρπιεν, Εἰὴ ἐπίαν ἀδανπλῖοο ποη οτυεὶβᾷ εἴλσπε, (οἀ Ἰαρί- 

. εδίδφαιιν μὴ ἐν ὁ αδ εκόημσ τς φἰδθορνὰ πρόγι ἠὲ μὲ γκαηεαῦῖ δίων ᾿ μων ῤρ, σίν παξ λα νἱν οἱ νει δὶ ΠΟ β᾽ } λνρη] 4υλινοῦτεαν γοη οη. ἀκῖοι ρέϊο εἴα ᾳεῦάαε: (νε φυνάσαν ετλάνιπε ἰμίουῦ ἈΔθ]η!) 
ι Ῥιιρίο δ, δύσι ὙΦ Ή τα φησ ἐὰμνί γε δὰ ἱ πὸρπ νιον Ἐταϊτιμε, τινί ιν κον ανι. Ἐβο πυτυὶ ἀκ  Πε ἐμωδο (Ἰὰ οἵ, φυμῇ ἐῶ πιλπεῖ) εζιαπι αἀ. - διε πιηυοἀ αθρειη ἰρίεεη εἰεί παι ἀεπὴ «ἢ ἐξα ϑιλ πὶ κε- 

» τοἰαναίε πιρυϊαιά ἤι Ὲ βἀέλι κα ΠΗ" ἣν οἵῳ σεείπυϊ Βυκης εἰἰκεπὰϊ γογϑιτν πο ε μοι ἀμί ᾿ διξνψαενειεοίμιιν ναυ δν ει. 120) νετὰ ἤφυίε οδμείδι. πυεεχλςεο (ἢ ἐδ ἤανοο εηίτϑο Μ δραα νι, μιν. : ; ἃ ἀπ δε! δρί ρει, κἐςερ Έ{Ππ “- ὅσήδε λαμ. ἡρεσι ανέμον οἷο οο5 ναι ρον ᾿ΈΡΩΝ ' τος Φρδομν θαι ἑάδντα είς (σ᾽, ἐν αυα τοϊυίη ΤῊΝ ἠὲ πε (πγυφ ἀιοειγ πιαἸο θέων, ϑι Βροέ Βν πείειο φϑεπι.. 
αὯ88 εβίαιμα. πὶ ἀμνμανοι ΗΝ ἅς" γῇ ; ἵ ἐμάμηον διρύ!ο Δγοδοίιαῃ ἀδηδυία. Ὑδμκὶ νενίαλινι εἰροηέϑο ἐρυ δ! οί ἐπάεβηίξωτι φήνη. ττορυπὴ φυφτϑεμε πὸ νειὸ ἐπ ἐο βφβιε αἴ τοῖα δοῖνα ,Ὁς 
Ἀσπὶ. 49. σὲ ὐεδοτοῦ κας ἀρ οἸκεῖο ρϑν ἤιων βαττέν ἀϊ- γς δος νἤιερεῖ, νι μη δούδείδεηι οἰδοούετει αἰεί αι δδ, « Μάϊον μη σ᾽ ]οτὸ γπ!υδυζαὶιαυυμν ρταιοϑεδὲ ρεστίου- ἐπ 69 ἀρβανοῖ αἱ οβαγίιαν ἐπ πνεα. ἐπ᾿ εὸ τὰ δῇ ὩΙων ἐρ- Ἶ ΣΑΣ ΎυΤ ἰοἰδευν,δίυν [εγίουὴ ἜΡΘΗ αἴδίιγον. - ὑπ εἴ, ἐρή φέραν; βῆ) δὲ ΓΤ, : ἱείσμη απ πιϑελνίο. Ἀὶ πὐηατο, ἐκέδη] οἐ νας ἔνα, ΝΑ αοἴϊα ριορεὲ δὺ ἥπα ἔσφρο εἤιιήενίς ΟἿ. ν 
Αἴγου ἐκ ἀυληννὲ μείονα λαήυπι ϑπθεβίθημηι τὸς Ρἱοασαιοδειτις φίδιμλαρῳ ἐνὶ δἰτεῦε! μὲ Ὁ. οὐ Ρρλαα ἀ]νὰῃ9 ἐν δὰ ἐπλιειοοὲ οα Δεν τ ρἈθα μαι βάμει ΠΡΕΈΡΤΙΘΕ ει τσρα ἤν εὔγῃυνς 

“" 

4 ᾿ “ ἕξ , 5 ᾿ ΜΝ Ὶ 4 .. : . "»" - : τ ὌΝ ΚΝ ᾿ 
ν . Δ τι Ε ; δ ᾿ ποτε Ἢ 

ι " . “ Ἴ ο ΓΩ » 

“εν ᾿ “ : ᾿ ᾿ ᾿ ν ἐ δῖν 5 Ἅιε 



ΡΣ ἡ ΤΥ, ΝΥ α ἀν τ ΡΥ δ αὐγὴ ΟΣ τς ἜΡΝΟΣ τ ΡΥ ΩΝ ἜΡ Ἰμλπτ ΡΥ ΡΡΝ, 5ν ἘΥΥ ΤΉ ΤΟΤΕ Κ᾽. ἄχος, {ΝΟ ἡ τ Νὰ Ἢ ΓΝ ᾿ 3 γεν “Ὡς ἐδ ν ἐϑοδς υρὴ ἜΡΕ ΒΈΡ ΟΝ θοὸν -- 
ἰ ἤ : ᾿ ".: : : ᾿ : Ἔν ῃ 

: ΜΝ 4. Ἂν ὶ τ Ὅσῳ ΛΑς - ᾿ ᾿ . : ᾿ ΘΕ) ΝΡ ΜΝ ᾿ Αὐι βαιάτλς, “ ΠῚ γαῖ μοίραν ετλὶ η οτῃο οί εχςοτοῖος, γέ ποι τέ-. ἰἱρῆμ ρεορείε μηι ἐυ μέλε, βοεονως ἐρίων ἔαῖγοι, κε. ἡ εἰγοὶ ἰρϑαῤε εὐπὶ ἔπε (οιπίῃοπον- 45} ὁ οἴ ἔμηνῃ, ργο Ἀρυηί μροὶς υραθαμη ἀἰδίμιν δ. τ 
᾿ είρφινεί ψιλθαπι: νετὲ ἀοπίψυσ ἃ ἔπ υτορο ΟἈ των ἧς ἰμίάεπι τεβ οἱ τοματεάος. Ὑχηιὰπὶ ἀθοίξ ἐξίεως γε ἐνδεν : ' μλαλννμη τ ὦ μῆμημε ἀμ τοιίφυῖγι: ̓  Μέρίμθδ᾽ἠ πιο ἐπαϊείμιάλα!ν, Ἀιφίροα γμὴ διμούτο αὐγὰ ἀνα παπὰς. 

ψεουποθοὶα ἔέτυν οκεετανιοιδῆσο 4μίάειπ νὰ πι1 Ομ τειν 66. ἤο [υφόγυπι, φψο ΟΝ εἠωπι [λοπιιδυπι ἠοῆγαπι νρέλῃς πμν μ9 εηιαὶ Ηρ μμδα Β}ν { τινα; ἢ εἰυά Παρ σας πυπαυάπί μος νἤνμεμήγο ρομιθρε, γὲ οὶ ΟΣ ΩΝ Ἢ εν μη δια οι, ϑρεπιβμίμπων ἰὴ εἰ φέρεις ἔμοήείῃ,ἠ νϑηπίμείω ἹΠιβνήβφῃ,οἰδειιάλ,φιιοὰ εὰ τεπιήρίαμη κπείηφι, τ απ τοι αμίνία τε ἰρ αϊο τρί νοτήσμε. ἀν. ἢ ἀΐανηᾳ πμώφης ἄμε Ἰημοὰ οἰ ιΐονει, μενουίδεμρ. ᾿ οὐ κε τ, φΝοτπιπη νηὰς ΟΡ φυαήΐς, Νίλπι αἰοφυία αὶ βέ εἴς ἘΠῚ γ΄ στ τοπετλ ουεῖ μὰ ογυε σε δ μη. δ᾽ εἰβιεπιυῃν δι το υἰἄμηῳ. βιαθμν!α, ψρβερθνι:. Μφροραίκων ς , ππϑμἩ [Ὡρ ει φεῖαπη ἡνιἰειτυδϊηΐρ πυπιοὲρ ποι πιϊπὰρ . ᾿ - ΤΟΝ Πα. οδεάιοπεα, βεέξα φαδῳμο εἰτίρεα ρ!ονῖς 4ιιαπι ἐχρεύλεπιον. τοῖο ρρέξοτο ἀετείξοι » (8 8} οαὐδηπιςιη ρεοιίοήμν κις ὁ ᾿φαμθα ; μὰ Ἡ τὸ ἐδηγημῤλοινι 80 ἂπν Δί Φυῤϑμιλρι.} διφινθμιηῖ Ν Ἶ ἀϊραχῃ Δ πε μΒΕἸΒο το δεγδηβυν Εἰς, εἴξ ΟΠ είέθας σιπι εἰς ἀυα! τατίρυν πῆρε Βοηοτίβουπι ἐς ἱρίο ὠρροειην ποδὶ ολυὰ (.. " ἀμεγάυπιοοὶ 4ιδ τεκόντας Αροίοῖμε. [Β ἐο νφιφιῆθλ. ἰΐξεγει, βλάγπι ἀν !ρῃ, αῇὲ τρεῖο ᾿ὐβλομν τ ἰοηίβά8 ᾿ 
᾿ 1... ὐνέι βοῖλοι ὁ ἰδιριζάτίοδε ρα πὴ φόμαιοσεν ἔλυε ἤς Ραιτὶ οδεάιεπε νέᾳμις κὴ εῆοττσῦν,πποτιπλ ἠῃηρατη, μοέὸδ εφπείον Ἠϊεροπγππιο, (εὰ ςείκην ἰά ἀγγίριο νὶ (ετ.- 6 δῆς ἀρίτων. ΝΝὰπι ἢ δία ταξιοῆς [μι άαὶ οἴεπὲ (επλεη ἰ}- 

ΕΣ... τὕὸὕὸὕὌὄὌὕῳὑϑμὲ δ τρί το μὲ υἱκ πὶ ἃ. ἠ ςγατίενπά Πἴδεγάτυς, ζοπίδηιωεαν εἰ Δοίπεπ ἤρα οπιῆε ΣΦ μμβέπι ἐναμν ἰδοὶ [ςπροπείαπι ἐκροράπι, Νες φηίπ ἦρο- . ἐμὰ Αδτάπα (σινϊεθαῖς φιυιὲπο Οέπεφε,, ἀϊοδυάνι τες, ' ᾿ς ὦ ἤξπι βγοτῆι εβεϊσηϑμὰ οἰδ, ρατ ἐπηρυτἀτίοποιυ «οὐὔη ψιῖ τὸ ποηιεπ. ; ἫΝ ᾿ 

ξ πο πορ--οὦὔᾧᾧ.. -πΠορρν...... ὦ “΄ὦἝἝἝ ὁ ὦ ΣΝ ΜΕΝ νὴ ε οιεαν νκ ὀῤῥμφ ἐπ ὍΣ Θ θεδι ἐλ Ο ΒΗπδ, δ εὐρὶ ἤψει Ἧ 
᾿ ἐς ἄξειν ἡραβλ ἐπα Ἄρτα : Ἐπ λρΣ ἢ . ᾿ ᾿ ΝΑ, τι μὲ ὁ ῬΗ κὸ ῬΕΎΣ τ. τίοτα ἀϊδειθι θη ρεογῶιν ῃς Ὁ δῷ δ εοϊε δὲ. ' ς, Ῥνοβαιίο ἴναδῶς τὰ ἐϑυη κὶ ὁ λογία τῷ Α'ὐρμαμι ψ Υνεδὰ Οεηξα Ῥεηεάέξῖο 12 4 εὶν ὥρηνίδιιζεῃ. 6 ᾿ ΔΝ δθ, δμαολ μρο ἐ δα ἃ Κπα ες Ὁλον τ ιππισρτυπι οοδιιάσυδτη μι ε ιεγοηγγυει πες τς ἢ ΟΝ Ἄῤιται χρις δ) σοῦ, ἦνα φίω ἐπαγ-Ἶ. ΑΡτφῆδτι ρεγυεηίγςε ἐπ ΟΒτ,- κηλόριπρλρίριν ἔμεν. Ὲ μὴ ἐπ ολθν ἡρῆνι σφαίααρυπεης, ἡγπηναι τὸς ᾿ ᾿" Ἢ Νεθέηναο ω 4 ; ᾿ "δ Ὁ «ἱ ΚΩ͂ [ϊτο. εἴ, νι ΩΝ "ἷ ἘΠῚ εἶν : Ὁ βοί ειια. ἼΩΝ (μῶ Ῥίαταί! πιλδτο ἀιχὶξ λυ υν ἐσαγγλίαι» ῬροδηἬ Π6- ω αυΌΣτ .«Ο νίο η! δὰ ΣΝ φἩλίὰν τῷ Πνόύματος. λα ομϑρ͵ διὰ τις ϑρίτίτυπη δος ροτοίηις ρος βάζ,}. βΑυμεῊ ϑέας ΤῊΝ κι λολ μκοιἐκομεμο, ἀατδς, ἐφ εὐρύ εν τα μον Φῶς. Ὁ ἜΣ αἱ 1] τ Ἐγακτο8," Πυπιάπο τποτςἰο- "ς[ δ ες ἥν οχ νον ἈΡΡΑΡῸΣ. δρίπάρ ἐπ΄ ΑΡ̓ΟΗ͂ΦΙ ἼσθγΟ, ἧ τεδιωνκαν ῥέον - Αἰ δελφοὶ κὶ αἴϑῆερπον λέηω, ὅμως]. 4ιο ΥΡΑ Δ οῖΣ ἥκοι μοπιὶ- Σ μοψηθ ὀνοναγηκα κξ Νμιφυάδιες ἀγοίμινα ει νά σε χὶὶ γνεκμμα γἱροαίυπΣ : 4η εγὼ, ρατίην ηΠε τἰοευαν, ἀδ4υ! αὐ ϑερῴπρυ κεκυρφοῤδμίω ὀχκϑηκίω οὐ΄-] ἰηἰς ἐς διά οἰταιῃ πος ἐγτὶ- μὰ οοβισμώνον βου, | ἀἰφόθ ὑπανεν Ἀροῆιο! πκαιῤ ραν δγρίπιι! οοπυρῖτε. “κα διης ἰοορυσνδαμοηι 

Ὑ ἰγιόνῃ ὧν διε) ἀϑυτεῖκὶ ϑηδχκτα ἀσοτ κτὸς ν [ ]ι8 [αοῖδ» διε αἰϊφηϊά εἰ (ὰρετ- ἤπδοαβας τι, ΑΨΙΗ [ϑιδόμειμο τ. ἀσυπὶ κοδιὰ ( ἧς οἴϊαπι δυῆς ἰοέυπι᾿ 0 γοτἤουϊο « ἐξίπιιηι, δι μ ; πρβεγέημ Ἀσμέ ἣὲ { δὲ δ, ἼΔΤρ, τὺ ΑΜ! ΜΝ ἱ δἠβιε'. αογάίναι. ᾿ , εἰάηῖο δι ἐαρ  Ἰοάπτ Ἀσ ἴδπο, ὐδᾷατυ ἱπ οαλ.11. γετ. ἃ νοτήουο 1τῳΠΟριςης ἢ Σύ ΤΟΥΠΊἢ 
ἐοβεῦ μ». τῴ δὲ αὶ ἐράμ ἐρμυῤνόν ορζαὶ Αδιλδμάπιο νοτὸ ἀϊᾶς ἔπηξε το ,ς Ϊ «αὐνανε φἰιάβμαί, Δ  υἱἷει νέτορλατετρτον, Εἰ ενιϊονίνο τᾶς ἐρίς γαυΐο κϑιὰς κει 
ἤρ Ν "3 γελίαι ̓  καὶ τῷ ασέρκατι ἀυτε οὐ λη2ε:, " τηἰΠίουος 8. Τεἰαϊηὶ ἐν ὋΣ 'σ ρῆφ) φβάναν τ “ασέρμκτ αὐτοῦ ποθὴ ἐπλμομα ῤμταρυ ἡ} Ἢ βρρηλύσν; τἀ Ἵ Ἢ 

ΕΟ ΆΨΕΙΟ Ὧι ἐ 5: τρ 1} ' Ἷ: ' . τ Ὁ ΡΝ ΦΗΝ, Ἰηΐδο, Γ᾿ [ισεδηΐ εἰμα, ἔτάαυς Πουδι]ο Ῥγίοσα ἰοῦ, ὁ δδε χρισις Ἀςεγο 
ΝΑ ον Ψουας Καὶ ἯΙ, ασέρ μασιν εἰ ἐς δ] πολλαῖν { [ἀϊοι Ἐξ ςπαϊπῖ θυ», νε΄ ἀε τυ} } διολα εινύμας, ἐβε γερά 5 καψοασιεοψῈ ἱηφυυαζος ἀρ ἐμο οπί γῇ οχ Οτῶθοπη ἰφιοιὶ 
τ Αναρεει ὅ ΔΆ ὡς ἐφ ἕνος, Καὶ το αὐἱρκὸν ἢ σου, γ΄ 1π|ϑοἴςά νὲ ἀς νγπο, τ (δπλ πὶ ταν ᾿ μδηναν ἀμέϊέμιὶ ΒΕ 5 πὶ νι τηβμωηρόνκτη κααὴρ ἃ αρρα ρες τ ἐδ μὰ Σ γε ἰοῖρα(᾽ δ᾽ ἡ, ζ3. Χο οὐ 17 ἴηι ΟΣ τυ... (οι τ Ρ ΜΕΝ ζηκ(μηπι ἀρρίνοτατ: ἴκὰ υῖπι : ἥ - ἰυάκος σιίατα (0. φιῦς. Ἔ . κι 4" οἰμίβν. Ι “ἐμ Ἱ ἀὲ ργοςῶὸ - 

Ϊ : ᾿ ᾿ , Μ ἀεὶ δεπκίπὶ θα ἈΡκΩΝ ΧΙ σμβοί Ρτο ἰρίοιε.. φυΐδυε. : “- ἐς ὩΣ ΝΣ ἐὸν Φορτω νὰν "ἃ  ᾧ , ἐδ (οἷἱ ὃ νοὶ ἀρρ!σάτίᾳοη αἱ : Τρτο τ ἴαετι Πἰ κοΐ Ἑθαπ ει ἢ χερείατθ, φυδτν 5ρίτὶ ᾿ὈΙΝΙ δὲ γειὸ Δροίϊοιον ἃς δὲν δε 1 ἡδεῖυν πος πόπιρη ἐμῇ οΒεῖδο νὰ (Οἱὲ δέ νοὶ ἀρρίϊκα ὦ μερερίει ἈΡοβολων,κορψίροι ἢ δε οἶῇροι ποα!δμν ἡγαΐ τι άγβν δοδῴιν ἀπεδε δυὰνν μὰς ΠΑ ΥΥΥΝΝ δοήε Α λρη μαρελωρ " " : ἣν {ε ΝΥ ΠῚ Ἰρίας Αὐγαβάπιο Ρτο ΠΥ Ἂς οὐλπεε ξέηϊοβ 
, Ψᾳβίουσι ΑΒΕ ΔΠΙΣ οὰ οὐμηΐδυερρρυδέε οοη βδειίη.. τῇ « δεφιιοηι δεζιιπηοπεῦν ρρά ξρεϊονπαν ες οεάϊηον ἄν ἀχίοπιαῖδ ρεαροιίτνπυπι, ἈΠὲ ριϑες 6 ! Ἄτᾶγα, φυπταπιὲμ πουη! Ἰὴ Ομ σινι ἡδέυς Ῥχοιηιῖ. 

τρυς “ὉΠ; ξεοενε 401 ποῦ ἀΐςας ἐς Ὀρμτο ἔοι. Αθτδῆδονο δι δπ ἰδ... 

. κοδυδηία [ητεῖ ποπιπειεε(οἰάσεο ποῦ Πςετειηδο αυϊοφυ δα) εἰ8 Δἀιέτοι δ: οἶμτως ρϑῃπι ο ϑευτῃ οὐπν Αὐτοιδύηα, νε δἰι Τοδοί ἐπι οὐκ ες. ξρρυὶα, 4 εἢ ὥεατιδυς ὅς 1. ἀαὴς ἀφαςπ ΠΡ μὴ (ογοῖϊεΑ- 
: Ττυδαὶνδς εκ Οεηιίδιμ ςοπιροῖια εἤ (ἤσουν ὁχ ρεκοεάἀςηϊίδαι ἀρρείει } ἢ νι ] : ᾿ τιοδὸ νογὸταυίθ α Ἑλμληνὶ νωε! ἀλαῖ ῳψὼ μὰ ἊΝ γα εἰμι υὐω ἀἰσεπάιακε ἤει ΩΝ μαῦετει ἀϊαεει ἰεπίήανηςαι βεριοιίεοιδηι δς (εοείπῃ 16 χοε)(ςἀ (ξ ἔδουσι ἐσ θ᾿ ϑεϑῆδπηο ὃς ἡμέ, " ΜέρΣδηγῥνσαρν : ἀλη ἃ μήμιυ ἰκηνρὶ ΠΣ μα πέὰ ὥνον δ ογημαναι ἢ ̓ ὑὸς ἈΠΡΡΗΒΟῚ 
εν ἰηὶ, φιαῦ γῃ " . : , : “. ῥέγνηδαι ΗδΕπ) ἰυξε βοιτὶ, το διὰ τυ ἰολῖγ ταν σρπεβιιξ, 49 ἰὰς ὃ Ἀείροηήεο, Ουτα ρχορείημι δος ς ἐϑείις «οἰϊο(!, 

. μάρσεε: : ΠΣ ἢ ; ες ἃς Ἢ ,Φ'Ρ Με 3 “ς αὐρ ρἀπίο,νε κυ ΠᾺ ἐἰρόυοἰἤοηὶς Ἀαρίτα τλείδής, ἰη (οἷο  {Π]᾿ἰως ςοτρουΐβ. ποπῃςη., ουδης τρρὰς δι γίτα εἰς Οκήαα,, 14 ΓΕΟΜΑΡΙΚΡΥΑ Σ ἐδνλεν δ εξ δε. νυ βαϊνεπάαπῃ τοσαίγατυτ, θὰ ἀς τς πῖοχ αξὶς νετ 17. Υυὴρο τ Οἰτό, Ρανεῖν (ἱ ἔσς προ, ομηπες ογοάσυτος γέηοάίςαῃ- τηςίηρτὰ υτὲπι ἔυπε ἢδεϊοϑ., ἔαμμλε υόμς, ρατείτι οι εν ψλ1λ,Ρ: ΕΒ ἤδη δρίνιμαμ. Ἐτγαίαγιιϑ, ΜῈ ρυδην βιοιεην τὰ, Εἰ τορβυπράβηπε, Ἐχλίτνυς, Τ᾽ ἀπνοβ ἢ ροιηβγοδαιωηι... ὃ 0" αὖν. [τάχος υος { Πλεί τι νεζί, 4. ἐοηἤβετατας ὑι ἀν. Οὐρπτίδιις ἱπ]ο φρσις ἅτ Εβρὸ  Ἰμάφερε δυερτο: ἀντι ; 
, δ΄ Ξρίεμη, Ἐρο᾽ νετὸ ρτϊπιὰπι οπιρίμπι ἀἀαδι ςοριϊαιη εχ. {Πττίιαην βαοῖα ἀἰϑενεῖ Νος οὐίηι, ἢ ἐς ἡυΣ πιὰ ραδλῶμε - ΒΝ ας Ἐχροίμίτηυε) εοῦ ἰἀπὶ ἰα γαυπὶ, ζοτριιφχἐπζείτις ο ἢ. αὐες, ργαιογαυ4π) φυδᾷ ζαῤυς νἱτάπιηις ᾿ιψἢ σαρβ τ, Ἐπ τα ττι ΔΑ διε βιοὺς δἰπιοπιδγαπι εἴς μδης ξοποϊαοηοπο,νι ’ Ἂς σοηυςητα ἰἰςος Ἐςοοάετε, ἐα ἐρίο φείδιῃ Οεπτίμτη ἰυες..,. ἰυπφοῖςν γε νηυηι τρντον δὼ ῥαϊτεῦ Αὐταμαηταῆι Βα- “ὦ ἘΠπιε Πετι ποὺ (ποπιϊπαίίες τοῦθαν τρέππι, ἐὐ ἦμαν νι Γ . “επηροτ 12 ἐσ δαηλιίό οπγηίυπι σοπιαπὶ ατιοηράλτατ. [- ἃς ἐὐμς αυϊεηιὰπι λἀάδες ἀυς δετταῆεις ἂς εἴ ργκιοσ ἐσῆκ' "Βοδε, απι 4υο δειιδάϊοάητυν γηβις δι εἰυίειη ρεοη. πηταχαξ οἷης ράτιος Ομ} 4 ἢ νετὸ Ἐροϊοἴαια ἀϊχ ες. εἴ». Ι ρον ἐλᾷς ἀϊπιρένδὲ Οεητίαπὶ δέ Ἰμἀσεογυπη της σνηΐτ, κοπίηιῖ- ἐγαβοπείαπη, ἃς ἐοζυπι ἀμ ΟτΙΙπὶ ἰηποτεια, νυ οἰμπταῖςμι γι ζ. 6. εὐ δρηὶ νίγτιις. νε δὐτεῖε δοὲ ἱτὰ βιεϊςμιάμη) εξ οἰϊεράαι, Ῥοηάήεον Ὅς δος φιίάσπη ποηγίης ζοτρυς ἵρίμπι τοτυύηι αὐβ, Ὑ ης νιγίψυς νηϊςηήϊς νἱηουϊυΐ ροηδσης, πορς [ὦ ὙΠ ΠῚ δρενηὴ, τα Κερεμε Ἰὰς (ἀρεὰ,ολρ.:.:.1. ἰ ᾿ Μἰππὴπι δὶ νιᾶτὴ ργαέπιιθ ἐς ἰού οαρίτις νεγῆουΐοβ. ἧς. σωμεἀϑηχριᾷὶ ΠΩΣ ΠΝ ψιυπνολιεμξιηι ἐὐπὶ νῖτο » ἕςείε-, " Βάς ἃ» Αὐταβιδητο Ἀρργεβεηίαιτι, δὲ ἃ γετα ρηυμριια ίο- ᾿;8Ο 16 Πα πνμίμῃ, Δὲ ποχλώμι δὲς νογοῖς ἤμης ἰοζαῃ) Τοτεη. ἴμωι φυειί φοίΐεηι Θομέοε δὰ Ῥιοια Ποῦ ςν ποῦ ροττὶ- ἤδη οὐπη ἰροηία ςοπιράγες Αροβοίυν. δείπάο ἀιμῖπιδος . Βοῖο ἰάδπι ἀρρτεμεπάεηάιπη. ΝΌτας οιηοη ΟΝ Ἰαπὺς ἰδ. Οατης ΟΡ ἐτὰϑ αὐτοην ἐπεοιῤιος μοῦ. 

ξαρέξο δί Χιάλος ἀϊίςείπιςπ , χυῤι ΜΠΠ| γς ἔχτγαποα ἐροςῆ- - Βαῦοῖ ἢν. ὅγτὺς γερὸ (Β] ας ρυσροίλν, ἰεξὶν βεπολιᾶι, νὦ 
τητος: [ ἀπς νετὸ νὰ ἀοίηεἰξί φἰς αυισα Ρτοπιζιπὶ ἔιογαυ. τρωΐονν, δὲ ὡς ἐὴ Ὧὲ νη, ΝΟα πιοήἠὸ δυϊὲπη δδίμζάωπι οἱ ρὰ 

αχ μίαν. Ῥεοπηιοηςπι διιῖοπὶ δρίτιτυς ἀρείριν ρὸ φεῖαπι δα μοηγίο ρτοχίσηυπι ἁμοάληῃοῖας Ηϊετοηγηναν. 
δρίγίτυ ργοηπο, φιοπι Ἡεθεαϊηπυ μδβρευιδυίκινν Μαῖῖ, (νῦ Ἐγαίαστειδ οθίεσυδιις ) Ραυΐνπι νἱἀς! ξεῖ μος ἀγῷυρισῆν. 
1401}, ὃς ΑΕδ, 1. 4. δι δρίσίτας ἐΣοπίίης θεποά δ ίοδοηι δὰ ἡ τ αὐυΐηπη πρυὰ «ςσαίϊος Οαἰλίαο, ηυδὰ ἔσίεςε αἰϊσαιησς 

ὶ τοϊηρὸ ἐμηβαή Υἱὸν ἐπις ΠΣ. ΝΗ δρίγτυτη ᾿ρίαπι πα- ᾿ς ας τ δῷ Ῥτυδεοητίδυς λὰξ ογμαίείς, ἀταις ΟὉ 1 ρέμον 

᾿ βῖδ - φιληθίς μος ροτυοείς δι πηοτε ἐσ Δυροτβς ἢ, 4μο. ἰοζοφγρθδης οοηΠἰειοτῖς Αροίοῖυς νεμῖχτη Ομ υπιεῖε ᾿ς ὅ[πν βοη ουην [ἀεὶ ρσοχίαε ἰβέγοΔα]ς ἀϊρυταθαι, (εή Κ΄ πιεπΐχοναι ἡπύυο φογροσὶς νιπου!αδν, αιουτὸ ΤΟ γμμμ . 
ἀἴοις ετςἀϊἀεξλητ, ἠραυο ἀιιδίτα- ἡρίλαν ποηρίηδυίξιςο ποπηίης πρη (αἰὰπὶ ςάρμτ. (ξἀ πιφῃ- 

ὕπηῦ φυϊη ΟἸηδως ἰα εἴτ ἢ αυο δεπεἀξοηςπι οίηηες δια οὐπὶ [μο ἐαρίτε ξοηϊυπέξα ἀοῆρπαπε νι ἀἰεγιὰ ἀφο 

«οηΐδαυετεῦνας :(οὰ 1, ΟΡ ἰς ἰσεόυ ουπὶ ρτατυίτο ρλξῖο, ἰά . οὶ ἕν δινίυΐ τγδξϊαείοηίς ςοποίυμοης νοτῶ 18, αυμπνίην.. ᾿εδιποιῖοπὶ οὐαὶ νἱκα οὐ πὰ ἐβείανε. υης νριὸ ἰοτείας.. ἀιιΐς, Ῥ΄ οι ἐρπα οἴμποε ὑμὴν ἐξδὴν ἐν νι βο 1είᾳ, Ἠίης ἀμ- 
εὐὐπὶ ρυρπας, οα ἸῬβνΙΔοῖν ἐςξς σή οτὶς ἐοσαλα,, Ὀἰχὶ μι ΜΠ (ουπν αν ἄντα εαπὶ ΟΝ βεσὶ, ἴὰ Οἰεὶ.. : : ἰσνα ἐν ηἰβολτί,, αμὶ ρεοπι οηοπε δε παν ἐπ κοτάϊδιιο ὀπιμΠῈ ρευάεητοῃ) ἰεέζονεπη. Εγατγος, (φουηάδιεὶ δοιλίο Ὠολήπυς, ἱπφίεὶ ὁ ἴδτε διαὶ Αὐσγαμιδιη δε ἰεηναἷς ο- δὺ οἴπ,ξ Οεϊτοριη ποδίος εβη Οἰιυμῖο οὶ, νοοάεὶ, | Ἂ εν πρίν, δεὰ ἤοϊδη τ ἀὐγνὸ ἡῤολερ μομοῦ, θυ ἐφόην᾽ ἼῸ) περι ἀϊέο. Νερας Ἑηΐπὶ νίυαλτη. ϑοπιέηὶς γοςοτη Ω] εἰμ, Οὐμαὶ ἰρίτυν ἃς Ὀκάέον κα 1Πυιάχὸς ἀδουδτίπι ἰΏ Α- ἐμδπιβολτὶ, νίαστε : Οὐκ ΟΝ εδο τηοτί, σσυοιῇκ!, (Σρε τὶ, ΝΣ βοη αυξιῖῆε ργουλδο ἤρα ἀμις πιοτὸ βτατυΐιὰ εἰξ Πρ ηῆςα- Πιεστίο (Δοτὶς ηἰῇ υμηςτο ἀπριμαυίιδοτλπισα, ἔπφυις νος ἰπεδεπῖο ρει βάεπι δου οὶ σροχῖτ, νε ντυϊάυς ἰω γπυον τείαγβοτς, δ᾽ ἅ}1ἃ πιαΐτα, νὰ ηυοά ἀἰοίτυν Ἐρδιο μια, ἀξηιν ν. ε (τ. η0ὰ τατίομ6 ορροηῖτυσ 1 Ἔα Ν πὶ ἴα ρεσπυδιοηεε, ἐεὴ τὰ ΑἸοίοϊως νεΐας ἣχ ατβοπιξη τι, 4ὰ ἀοςελῖῃτον ΜΝ ἐοεϊείξερε, πιδένμο δειαίπις ΠΟΠΙΠΕ οοἰϊεδίυο. διις ραιςλοπι Ἐυδην οἰΐυτη, γί ἤλης ςοπιατοάνε κςομδοι- φιιλέοπι ιδές, (εὴ Δἀδίτα οοηἀἰτίοπο, νεὶ ρεαίξαιηάα τοτίυς 99 τη  Πππ| δος ἐπ οἰμπι ΟἈτίζυπι ἐοιπρεῖετο, ἤες Χωΐηυι ! βοὰν τά ἐδ νὰ εδἰυλίψα!ίφνα ἤν τΆ Ο ἡ δὲ Οοἢ- (ς ροτξν, δὲ ἐρῃίογεες ργθην ΠΠοηὶς ἰη ΘΑ Ρἠο. 515 διίδῃι ἃς" ν {κρίνοι να] Ἰμονάα εὐλπίς ρεΠΠποη ε. 1ρὰαι18 βαϑύκη ρο Ποία. ΠΟ οα Ἠϊετολγηίο : ἃ χιο ἀπὲ Ἰηΐτος ἔζη αὐίωτάα ιόπιημιο εὐ δ Τυδαὶ ἑοιηλπάτιὶ ἠοτηϊὰς (Σπνηλαλη μας ραξείαρο ἃ- ξίέρίευν δι δυρ!ίζατυν Ομ ΡΗΝΙ ποιχοαν τος τι.1.. δι Βςεῖς-᾿ . οηοῆι Ροῦμ ἡ γα μρδναρ ἐἰεοϊατες τη ἵν τγαξξατίοπς, ῥεοίάηα ρνόβέϊίο! ροτυλα Νλην (νν ἕάσοαπιὶ ἀυὰαι ἱπορῆνι, ες ηβοοηταν, Νλπὶ αἰϊοχιι ΑὈταδδηΣ Βαδέτει ἰ πὰ ἔξραϊ-ὀ ὀ τ ἀϊφί εις ξύτρυα ΟΝ Ι, βὰ ςοπιρίοπιομευτα εἰας αυἱ οἵι- μὴ πα φετιι ἰηραύητις ἢ Μ]ρίδηο ,1.Ραδιιπι, Ὁ. 6 πιο ἰἀτέρργοβοευγ, ϑεεννένιν μοιαῤανην ἀνεο, ηυοά ϑιξειίδς " δλγ νει νἱἀοἰίοοῖ Τυδιεότιτι ν ἀἰκεγυίη Οοηθύν, ἰΔδῴ- ηἰδὴπ δηγηίομε δά πηρίες, ΕρΝ.1.2.αιΐδιις ταίεὶ ὀηὶϊε Βίς͵ ἀν ν ροϊ ἐοιτλοπίμυς Μιὰς Αξς ἃ. 39. τοπνἤοήοηι ἅμτοιη ἠδ τε ὀδίστοφαίε ) αὶ ππς γοταίω πο, γδὶ νορταρ Π1Ὰ δἰυλδα Ἐ Ῥιοπιο ἀὐξεὰ οὔδες πυπιετο ρἰυγὰ!, Ασίαβηιο νίς.͵. σοι τηἱτὲ ΠΠυϑἕτατον. [τάφιια ποσιο ραλοὶ πιο τιτο χυΐρ-, τερίροτς Αἀμέηισπι Ὠοπιίηϊ σεκοοάεηςε νίχας ἐπ 28." 4)" ἐπε ψεῖν δίσιε δάσο. ἕα ἢν αν μπισηεὶν μοπηπυν πὺν ͵ δεααδς αδα εἰυν,ηοη Αὐυτοπὶ ἥπφυΐλγι πυτήφτο, Α. σ᾿ αμάπι μὰς πιεὰ ἐχρ] σατίοης ἀοιταῆετα, αὐεη οἷα [ον ἀϊρωμείοπεινῥαεγαν, Ομεδυσὶ ἢἰςαέ γηίσιαν, ἐδηνεη ρεσ- δ᾽ Ῥαντείχῶι «ἰυάλεννδι σσραίτα ΗΔ Αροι οἱίοα ὁ νϑὶ Ῥευΐδο ὀπβαπιο δὲ (σπιϊηὶ οι, Ατ δῆ τι ἀΐοοι, ἢ ἐστον μη} [κε ἀμαὶ ΟΠ πίη οπιηίδυς βάε!ουε ἔχοίο. ἢ ταϊίδιαι, ὃὲ ἐδῆκε βεοπι οηίν τεπίροτς δὰ (οϊοέ ἡυάκοίς ψνκέηνι (ἢ ἐξῆτο Ῥυα(ξετίτα δὲ ζυπιεητο ὶ Ὠείπὰς φιονῖαπα “ὩΣ ΩΝ : ᾿φράαμνμ φο συ οἰποίδιι ναϊςράϊο βοπείδας ἔπι εχ- "-" " ἀλλ ν ἀρντα ἡ ἀκίύσν: κε ΒΡΥΗ ΜᾺ »υυὴι θῶ ἴδ, προς ϑνοςς Ξ οΣ τ ΔΝ ὅδ, Με «ὩΡιοροη ἃ. Ὁ ἑτυ ἀ  ίαρυοιε, . πε τ ἐν υκ5 δι! Οὐατλκ αυϊόφηι (ςτίδας  (δῴλτοτις ἰητογῖνι ἰκουσεν πω ῶα, αὐ ΟΝ ἌἜΦᾳΕ μψἕοιι ; ἢ Δ) δρεφμεν . “ ἢν, ἢ 1. Μεωμακειακοιμς φρομέκη μη ριον νων λὴν τὸ νὰ , ἈΥΡΑΡΉΝ ΣΈΝΑ Ρίευδαροίοίον σοτδὲῷ Αδδὲ ἐφίευτὰ δ0. Τοῦτο δὲ λέγω ἀχαϑνκίω πνερικυ- Ἶ λ ΠΣ πμρηβδι δυο πηῤ τα ὅν Ἴων καρ μερί ὶ “10 πὸ ἐπιρίο φυθὰ βίαι ΕΣ πιδάϊο δι ργοπιήίουο Ἀργρίδιπα να 4Ὁ δὲν, δεῖς γέ αὐ ἡ τοτιιση ἀγοδαῥγιιῶν δεαζϑαιίοηεπὶ δ παυμὸ ἐριδῥίω ὑπὸ 10 Θεῦν δὶς Χραςον, ὁ μι4- 2.0 ΡῬηυὰ ποι τῇ ᾿ΤΕ[ρι- νιν φρο φοαάμν. ψὲ ἰδ ναοῦ 

δι το ρυἄδδε σήημε ἐξίνιιεε [)οἱ αυὰμῃ Βοιπίκπῳπὶ ρα: {πϊαΐποί! δἀΐξτηπιιν, Οξγοὰ αινὴν ραξαι Ἠΐεῖ ᾿ ἕω γυνραλίς δ εἰκόντα )ε α:επεεῖι τῇ (ΟἹ εἰπυπι, [ες νὰ} Ἰκομο Φινρμεφι 39 τὰπν ἔφ. ἴε Νυ καρ ἃς Ἐγείπυς ν' ϑἐξωκέννν ππωύμνο ἀὐῤγο.. νἸΔ46 δεήνη δ νοσεθαΐιπι καὶ δαυΐο τοσάμον νὲ ἐροελε ἰ0 (οὐ πὶ ἀν, Τ το ΡΑϑΟνα ΧΡῊ ῶ “». φυδαάτίηρ εἤξήε δι τε ἰητα οἵς. 4 ἔφ, δου ἀκώνον τα ἰϑὰκου!α Ἀρπιναν. ̓  νγκεο , οἰδρύενν, ἐ τλ μι μιμο ΞῊ φαρννδυν ,βιαίμβίςαι ̓  υπαμαπηλεἶξ ον γϑε νόμος οὐ ἐμόν ον; εἰς τὸ χμταργησα!] πρὶν οχεὶ εἶς ἰεέεατν θη ἐλοίο] ἰἰβασο,ρά ἐμευν οί δικδοο Αθνελμα' τοῖς δ 25 }} χεσυ. ἐπί ι : ἀυλητο πλτὴα ἐΠΠπ|ά αμου [ ἴ Ῥδ0}]0 ργορυδευπὴ, δυὺ πίοι εθίοῦ, Ν ἀρὍοὁόἥ π᾿ ΝΙΝ γῃ ὶ τ» ᾿ ᾿ ἐφυνεοι  φίςει Ὠευλ ροδίίοινσι ἐπ γξεηίίο ἔσο τον βοι αἰιτῇ (χη θἰιμε, 41 ἀμ τη,, συ ἰη ςογίι τη αἢ π η Δαν εν τεξια νέα τι ἐπαγη λίαν. ὶ νε εὐλη  ἰδη] τεῦ δας {Π|φαῦρτο ἀτωναι ᾿ἀγβίαφο ἤμι εἰς ἢ Χι υδ πιοηὸ ἐδγίκυσι ἤεεὶ πεαυρεῖ (φοά δἰροννε ἴα, ̓ϑαϊαυιι εἰίτη 680 ἰδθστλι  Ῥαυϊμιη γε οἴη. " ἐς ἀθαρ νει φιρβτο ας ᾿ὨΪΠΙοποῖι. ᾿ νυν (Νιβυν ἧμει ἡ (οι τυδα Ἰρμρ ἡλμού λιαμεν μὲ ὯΘ “ξεν 40. “ας ρεοπι πους "|| ἀλη ἕδρα ταρφῖ,ε 1 ἐν ὀὐρλ ως μην του γοματ ψμοσ στρα σνδοναμαε η σα ΒΩΠΝ ΠυστμΙ Ὁ ΗΣ : ΤΣ ὦ ρων πα ΝΣ φγαι οι αμίφ αν δι ἰἰεεκέν αιιοά ἤεγαι ὁ εἰροιθεἰίϊο δόΐςθ- τνο βενεσιοεμῖνκ σμῆᾷ ὉΣΝΤει γῇ δ" ν᾽ Ῥοιὴ ν . φμω μυδέω. Νυΐχειε ὁπιῤι ρτα:- ἔϊχετιν τα οα Γυδωίε πὶ φΣ ρου δυν ἰ : ' Ν 'Δ ρμιεοϊηάςε ἰυδιεῖα σταλυο ὰ ΟΝ το ας ἐὰν αν ἀχεήόθε τὸ ποη ἀιδιυνὴ Εν [επί ξὰ ἐπίον. Ὁ Ὑλβ δε ἐερηοαῦδια φαιαπωμὴ Μμιν- τὶ θέμε " ἐν μαμῆν ὑπ ψοήγφ; νὰ μζῳ ἐμ σείμα {πα σα ὀρενίουν οὐ  φατεταν δή ἐἤππ ἀρρίεπερεύπι. ΝῸ γ0 μειόν, ὅτ ᾿ἰς ἰηἴισαυοι 1υάαὶ, φἰδρικριθε διυΐνηι Ηἰὔμηρε ἐᾷ ΤΟΜῊ μιοῦ πο αν, 41}. τον ἰητὰνγοι.᾽9. ΑΕ σιν ἱπεετρ τρίυην δορ αϑίστι βοἷξ δυλὴσι ἀδολς ϑριΠππνὸὲ πᾷ υἱκτοεα γτ μίυρε!! ρθ» βερνηΐν ἠσφη νοὶ δεροπεδισή ρον! ἐἰς 40} 1οὐυ πεῖ Ὄμδ ἬΜΕΗΣ δὲ ἀμέμνινν ια Οἰπίδνρν, εἰς ἐς ἰῃ ἦα μα φῇ γέ γερ᾽ν θὐμμμοι ΠΑ} πιφυπίδειίιαι Θοὴ “πη βυ ετα κασῶμ ἔφεοῖει. ποδηφηνσιια ὧο τὸ ρείκου αἰ χη ά ἐξείμοτρ ςσηθίευ!, νμῶρε ἐμεύν δς ἐπε ψ} οἰἰμρη ἐπξοῖργεν, δειϊημεγῆνκο οὐνί- ἐρβα γα ταμ οἵδ γηῦ ᾿δοα ανίκχ οἰτευπα ᾿ ἐμ. τ0 ΓΚ Ραὔϊιφανν διιδέκιι». ἐσθ. ἈνΛΩ[ῥον 9} ᾿ἰσητοαι, ἱμίρο ἰοευαι δὲ χρῇ {ΠΝ τεπὶ ἴν υἱηϊ!. ῬηϊπληΣ ᾿νυδ τὴ κἀν ταμίαι Αροϊεφίψε( φυρή το αμην τε νεοϊ μεῖς ὅδ 6αι γηβεθλητ νὰ πιὰ εἀφημο γρρεῖμυο ἀϊείρννε Μαιδ,.6.18 .. 4 διέην μα. ἱφτυνἂφε ἀἶτο, δεπιπ(} δοίη 4 οἱ οοἰϊεξλίνψαν, νὲ Ἰδπλ Δηϊθὲ ριον) ραξίμοι ἱδυὰ ομπὶ Αγάδειηό ματα Ὀβεαρρρε εἴθ ας Βενεἠϊδδίοη μὴ ἵξορο ἐφαήζηνδε, φιοπρυιερείνο, [ἃ αἷν, φυὶ ιδεὶ ἀοδι ηδυὰ οὐ βάειι ἐρ6 ζ, (ἀπιεὰ τοὶ ἐηρεάμαι ἐγβ μιν  Ομραί καρ, υδανίαη ΡΥ δ ᾿ ἢ: 3 ᾿ Η 
ΠῚ 

Ἢ 90 εὐδῇ ρα ἰαγηναν ΘΑ Ν ἐρφιθύμο υἱάθίεον. ος ἰβίτυ; ψοίνο ἐς «ους εἴα, υμριτις αν φβυρ φοναδ᾽ 
" 

ε 
᾿ Ι 4 δ 

᾿ : ᾿ 



τ ν , ϑρης 
, 

φάτο τς ΕΡΜΒΤΡΑΝΙΙ . ΠῚ 
ΠΥ ΠΥ ΉΤΤΙ ὙΠ Δδενδναν ρα θίροε, αι νας. ρυσεῖε ρει ιβείον φλϑιηνγετὸ οἰμηδιν πϑν βιεήξυι 
τἀδεψονονκ δ ήθεηδε, νὲ 68 γοϊοδέηε με δδυθζετασι δὲ ἰαας16 ἔοῤυε ἠη Ἰῤίο λῆς ξοτατ ἘΕε παρηξ: 
(νη ἐιοενπης ΛΠ ρύδοἴε δ} [,εκ Μόν (τι ἀγεγ, μᾶδὲ Ῥοηῆυε πὸ μαικοραυάψίων Ῥ:Ὸ κυροδεσνιῥιω, ἰὰ εἢ απο, 
ΟΠ νην [4᾿ ἐ εὶς γύοδας Ραδῖυν', ἀμδά ραξευσπι τ ροεὶ μὲ αὐὰπν (λπεϊεηδαπηαν ὀπίπηη δι τυ Ὁεὴε Ὁ 
[φῆς ρδοφεοπηΠοηα ροβὸηίμν, πο ροίβε διέδηι ς Ἰυά φαδε᾽ γλταπι ἔκοδεῖε ἰῇ ΟΝ μαθεῖν ἰ5 ΟΠ λυ," 

ἀεί γνλιο θά ριεθιάνρόβεήονε νθοβπιυήπνδοθ αν ἢ τα. νολτυγθοι τείμίςαγει , που νυ μεσ αῖο όμε λὐϑϊεεονι 
πν: ᾿ς εὐεύμονν ἀδμεν ἡἰλυηι ται εἰ αθο ρεμιάοιει ἢ: αὐορῆυε Ἀδγοξβατγέζοχο. ᾿ς τ τ΄ 

Τξ «ἷ ἢ Ἢ - Ἷ ΝῊ Φ Τὰ, “ " Ὕ ᾺΝ . ἢ ΠΡ ἐν 

" οἰ ΑΘ ΘΑΙΑΤΑΘ. ςῸῦὃϑΞ-. Ὁ 
μετίασι ἰα Βοὲ πεφοτίο Φειίαπι ἀθε ἡταην, (χυε τοπὶ γυἱἠοεὶ φοῆπε αὐ ἐς ορῇ αἈκρδὴς ἡρόγν «τρί ομἠ δες τον 

ἀρὰ ρεσρίις Ἰηίριείαῖ. ἀμκϑ τος ἢ το ρυθνιν ὡς δ᾽- τὰπὶ ςοηομὲ ἰοαίμτυν ἤξ Αροδοϊηε, δὲ φιοπιοάο {πὰ οἰμπὶ 
ει βρήκανε βαίβοτα ἱπαπι, νείοῖ Κεειόγεπι ἀςορρις ἃ ρεαςοάσητιρις δε ἰοφαεπεῖδια οοβατεαητ : αἰ Ἅ{ Βος δά 

π εἰμινε ἀρετίοτίδυ, οι αἱ Πγλομτας λάξοττες, Ὠαίη- οἴδη τείξειδε, νἱς ροίπδεφκρι οαγὶ, {πιὸ οείαπν αι το" 
δ αὐλός τε μἴς ΑΦΙΚΗΓ ἘΔΕΙΉρο ἀξ νορε, δὶ αυλθπὶ πο πὸς, ἄϊμπ νἱάοι Ἔτοτν 4υκ τατίοπο βᾶυ]ι9 ἀΐξοτοι ΤΠ οξοπὶ ΟΝ δὶ 
παρ ἰοίμο, (ξὰ αυλῖεην ργοπηΠοηὶ ορροιϊτλςποη οὐδ ιπίπ δενίο ἀαεάπι, πος ταπηεῶ ν  Ἰαπὶ εἰμ τεὶ ργοδαιοη ἐπὶ 
οἱ νἱυϊβαινίς ετἰδον οοοίίτ, Εἰμ ἡβηταν (τοηδα θο. ἀτίσχοτος, Ὠςπίωις, τοι βείμα ΒΗ Σογιληι ίροδξαιηιις. “πᾶ- 

παϑὐὸ ἀν αἰ πτατίοης τι, (4ιι8 ΔἸ δι ἀϊοίταν ταί δης ᾿ιβοβίοτ ἐγις αἰαθο ίνλην νε δα πβοβάτα ροήιπυ: Μοᾶ 

᾿ 

. 

ἜΡΙΣ ΤΥ ΌΝ ......,κπ''σοπΨἘᾳπι΄ πτορύ.-Ὁ--π|7ὺὔῪ7ντ’ τ-ὸοῦ ᾿ δ- 

ΠΡ ΕΝ, , ᾿ νον ἀφ δέν, εἰς δ νεἢ οὔ οι 
4 . μὴ 4 Ἵ ᾿ τ - ᾿ 

με, ΕΓ ϑιλνόμοῦ ἡ χλησφνομίᾳ, ὀνκ ὲ 
ὃ “«Οὐἱδῶ το, 1 ύς ς σε ΟΝ ΜΝ ἐδ ἜΛ 

δρῦν ἀξ ἐκορολικε: ταῦ Ἀδεράὶ , κ ᾿ ἐραν 

υ αἱ 1.οε}, πϑγϑ λας κα ῥις'αἱ δ Θιός: 

ἘΑλ μου 
ἡ δ . ἣν ἐς ταν ἈΝ" Ἡ 

᾿ 

ὃ ἐν σε ὍΝ ᾿ οἰπελιήον  Οονν καρ λον ογ. 7) (δα οτίαπι ρτίππατιιη πᾶτίο- φοιηρεῖοτς. Νὰπι ἀναττὲ ααῦγδὲ Μοίεν ἱρίμην, μὰ ροβα- 
{8}. τ. αι οχ Ιεφεοῦ διε. 8}, Δϑαην β εν ξέζεβανι. μον ,ἢΟΠ γε ας. τατῖόπε {πππππε Πεν Ἐπὴν ΕἼΗ το πρὸ με [ἀαἰς. σὸὰ Ὠεὶ νοςςαι τις πουθίγεηῖν μΠς 

ἜΨΨ0ῃ ον ΠΟΏ οο 1 Δὐραδ, ἑαπο᾿ πον φὰ ΡγΟ ΝΗΡ, " βυςιευειηννῖ ρα δὶ ρῥγο τ] ἰοιίφ νηΐοιπι οι ἀτογεην πισάν!γ ἡπτεῖ [)ελμεε ἧς Ἰρίος τητογηυρείυπη,ντ Γειςιςαρ. 6. 
ῖ Ἡμηηδ ΙΝ αν ἐν αρρυνονα βοιν: ΗΝ ὩΣ ,. Ἐ᾿ εἰδ α αρυτίιν Αροίδοίιν εκ ἠϊεπνεῖγο ρχξλι Εαριθηῖσ’ νεήϊς. ς ἃ δὶς ἐ πιοηῖς ἸΝ Βιμ δ θυμόν Πρ ταδυ] ας 

" αἴ] ΔΑὺι ει (ὴ ΡΓΟΒΩΙΣ- "γνοννήβίοιενν ἀνε: τς; Πεηίφυς  ἀς ΘΟ ἰναῖς ἀροζυρίδν αι Ἰλριίσλν ππααί δὲν ἔπι ἃ Ὥσο,, π ἤσαν ρος Αὐβε οι πὶ 

; εἰμ... ἜΣ ἢ 
ει ρυπεσ ΡΩΝ ; 

{οποιὰ ἰαγρίνυδις ει βήγε. ε αμηνς ΔΙ εξειη ρειτίπεπτ,ηυι ταπάςπὶ ταῦοῖς (ξηυ δ πηιριϊοτίθν, ἀσσερτας αὐ {{πιεἰ κάτα πὶ οὐἶτα ἀετυ ἴος, νὲ 

ἴερειπ τὰν 2 Ὁ ἢ ᾿ “ον 8} μαρρη." Ἔ !  ἸΡῚ νοὶ - τατοιποῖεο ΕΠ Θεπίαν ἰαἰνοτατα πεςοῖς εἐἢ μάρνλες τετ κς τεὴν θὰ αν νν Τρ δ γτξα ναί, 4. ἔχ δε Ἰξίτωγ ςοῦ- 

Ρισσαηἤοι δ. 02.010 νῶν ἀδλας εν τος ἧς μος 5 σον ρος ἐν φο τενωονς ΘΜ ΝΣ ς ΠΝ ᾿ς εαρ!εἀπάϊς Ρι Νηνμη φιοπιοάο καὶ νετοτε ραξξο( ον. οἸύάο ἐν χειρὶ, νά οἶδ, μεν πιϑηνπν, άσπὶ ἀεςίαγατς ταις διὰ ᾿ 
γ΄ φορίαηφίαν. Τί. ΡΝ νόμος τ. Ὁ“ οἵ! ἁσφων 9} .5}5 Ου τες μονὴ Τιφοίς 9} ἀλμίάι ἫΝ Γεκὶ Ῥγὰ. μὴ τ ἀε [,εἶ,6) Δἀ πουιυπὶτᾶπὶ (τὸ τεαηίεατ Αροίϊο. σοῦ πιφού ϑερρένφντος τυ θεν Μωσίως, 14 εἴξ, ρετ  ἀμην ἢ εἰ [- 

ες ἀπὸόνμηφιήε Α- ἣ Ν φιορίποηυτῃ ᾿Βτατια αὐϊοθα, ἘΆ}}: ῬθΓε ἀπ Κνεβιφημρρβις, με ξαιξητεαι νοτίου  ς εἰρίας ἐς οἴπείο Ομεηξι οι. νενίων Μ οβη. ληννοι θη πν ἸΌν[Ραπναἢ αὶ οἷς ἀεττ αυοά ᾿ς 

κο ἄπο ἤν] ν 4}: {μι κῦεο εαμι ποπιίπιρας τφοοπειέηάοιν εἰ ἀμος ρορμίος ροίϊοίας, ἔξαγε χέει ὠῤλθξ θη " ἰς ου ἐλϑη Ἢ 

οη ροιίΐωπι, ἀπέρμο ρον ῶλλτ ᾿δγαταγεὶς δὲ ὠγ" ̓ 

ἐλδδν ρεεσιχεηΔ) [8{8ὲ Δοπα νερίτα ἔμ. νγροχυὸ νερ δε΄ (οἰρεη Πα]. μ ἠὐβρυμς ἐροὶ 

οι ἔνόᾳ εξ ρέδήρ!{Π0ὲ "ιν Ζόχ! Ἴαὶ μνρύν καρα 
νίατραι Μοίδε Ὠευζον.τ., δὲ τι. Ῥαησιρα πὶ φρραπτοῦθυε 

Ρεῖ ««αχείοι ἴα τὴ μι 8. ἰὰ εἴ τυάσος οὐ ταπίοις : ᾿πνδιεοβυ ον Ν. ὃν "Ζυισυς πιυμγυῃν ντ τα! ϊεην δὲ ἱπτογηυμξ Υσ 

μοίρᾳ νι δ ΔῊΡ̓ ἢ μι} πὴ : , αἰ γυ σδν ΜΉ δε. ἰ εοτρις τοπυησεηήονς, ( φυοά τπλχίπιὰ τς... ." ΄ - 
«εὐἀϊιαδὴχ τς- ΑΦΥΛΝ Ἀριρὰ μεσίγου. ν ὦν 1 μμέπφηᾷπεν ἂς ἀϊηαῖδιρεῖ Απρς]οϑ»} Ὑγφναιοτιο Οἰον μα γπισι σογραΣ ΟΏΔα ΠΣ (4 ᾿ : ν᾿. 

᾿ δ μο ἀ τον, ϑν Ἀ ᾿ ὅτ τέῳ " ΥΞ ΄ 
᾿ ζ τ 

βΞ: ἐμ ἘΣ προ μλῖωθεις ἐριοος ἀρδεδησην ΤΟΥ τ1}. ὁνετν δι 50 .--....ρρὄ.ς-.-.-.- τ σα τει ὐππ τον ἡ τ ὐπὸ ὩΣ ἐσ ἐευσουνα » 

Ριφαν δος ΤῊΝ Ολσα κυ μι" Ἐπ ν κεντν  Ὡςν πϑτοτι πρήηἐβηῆθτ,͵ καἶ ᾿ 6 ἐγὸς ὀὐχ ἔςεν᾿ ὁ σὲ Θεὸ “ς[  ]ηζοῖθι 8 ῖ - οὶ ΜΗ νάίδιον ἀνίεον υϑέων ἈΟΠπ..9 
ἀοίνε ἀπ... δ τΠ Ὁ , ἐπ Ν αὶ δὲ μεσίτης, ἑνὸς ὀυχ  ςιν᾽ο δὲ Θέος, : ἣν" διιΐειη »ν φάναι 'νπὶ 

᾿ Ῥιοανηϊο ἤιε ρελιμόρδι δα άο ἀονίααηδευν δοῦν ἤδη εἶ λιάπὸ ἐμέ η ἀΐ και, Πα Δἤαϑη τα ψπξείηξει δεῖς ῥεογοο ᾿Ὶ Ορίεδίοεχ ὥρε. ΝΕ 5 ποΩ εἰϊ2.3.4 φι9 γεῖὸ »Υ- κοι «ἢ; (δεν ἀμῖενν, υ- ᾿άθηνριῦ 

4 εἰότο τοίροηιο παιφρη δὶ ἩΦΆ 51Ὁ οι 1686 ἐκ οι τακν 1 οπὶ Δ ψα τον μάτι, υοτῆναν ἐρίου ἔλϑα ἰδαιρεὶ ἀδηι Ῥιοιοϊοηο ἥδε οἡ «εχ ἀείεευ παῖς ἐς ὅδιν. ᾿ ἢ ἢ ᾿ , νῶν ἐβ, ΝΟΣ ἘρΝς 

Αἰ θδνμεδηλεν ποιήμα ἀπ ϑ διε  μάδεηΝ ΤΠ ΑΝ, τὸ ᾷ ἐφ ἐμ ἠπιρδο ϑοὼ δορὰ ἴᾳ.44.0 ἐδηάαιῃ Ρτοιηο |}14 πιπέρι ρορυίογωπι ἤπομ! (δτυϑη. δ ἃ ᾿ ᾿ ρ με αι -Ῥ Ἂ : ᾿ εχ δι δον 
οτυτὰ ππρ!οτδιυ τη ςἄμτννε ἐς [δια ἰἃοςχ ποτα κ΄ ἴτηας ἃ Πα 5. θα ς δὴ ᾿ ΓΑΔ ἐ ᾿ ε: «4 , “2 ἐπ᾿ , ! 

1} ΑΕΔ ἀϑξάρ μνν: Ἰοε ἐδ υδαπῤηη, δα ἱρὰ ἴὸ ἐπή εἴτε αὶς ταοπε ἃς ἔοτπνα ἀε(αβρί: (δε δπί πὶ εν διδροᾷ οπιηΐθυν τοιτονθπὶ ἱαευῤεηρον . Ὁ οι νὸμρς κατοὶ ἐπαγγέλιῶν 1 ἡ μη; Ἰότοῦ Ἱμεχ “ἀάια 4ἢ υἱ Σ ΠΕ᾿ ΑἸΜΕΡΑΡΝΣ εἰ πὶ νοἴδριας 

Αὐχεῖὶενδι ἰαιςτιοπ  ἐἶες ΜοΥὲ ἱπισέηυ πιιδ᾿:πιεχαύείο πὴ δ αουεῆθᾷ εἴξν οἱ, (οι ἀυοῦις πὶ ἢ, υς ἀἰδἠεπίβνν κεχ ρα Ἰαϊεύν δετηιεελδμν, Ὶ Θεοῦ ; Μὲ ἡἥψοιτο. εἰ γὃ ἐσὺ 9η νόμος ἀὐμετίως ῥιοι πόης ὨΟΡΑΡ . [»ἰα οὶ 4 ἵμι.ι ενῖαν ἸΜΙΜΙΝ δα. 

τοπιπιοπὶδ ἑαδευρέ ας Ὀεἰ,ασάνδι να ἀοδυοάο νεῖ δὶ εις σελ ἀμί τςοσπο τ 9450] ιὰ ρεοπιηοις, δὺὶ δὲ 6 κά ρει ἀμ ἢ οη ξεν αἀϊεδι ν᾿ ᾿ "} "ἷν ὃ τς (κ." πδιὴ {ἰ ἀλια ἤει! εχ αυὰ ἄἀωι4 ἐπ δια φθα ρει Νἰοὶ φαθίμνδὺς ον 

ΝΣ ἫΝ ἐπ ΣΟ ον. ἘΠῚ δ ; ἐδωνάῤδυΘ' ζωοποιῆσαι, ὄντως αὐ ἐκ}. 4 
, ; 

Ϊ Νὰ 
τἰοῖᾳ εἰἰᾶπι.. 5 

ἂν τὰ ἤν ἐδ ν ἩΝ ᾿ ' πτ ΩΝ ᾿ υἱωήβεανεν νε!ὲ κα ὕερε Ρ ᾿ 
Ξ' πων ΠῚ ΟΝ ΘΟ ΝΟ φροπὶς Ξ κα Ἄ ᾿ δ ἐείτί ἢ ἀὲο 

ἡτνν ἘΣ ΣΣ  ΡΣΑΟΝΕ ΟΣ: ᾿ Ἐν ἐθϑεΣ | "μον μὴ σδιμφιοσυυύῃ. ΠΕ μμ τῆτε γ»νοῖὸ ςχίερς ἐ{{ι| νερό ᾳ. ος, ἱηαυίε ΔΕῚ 

18. νον ἐς Βυρε εἰ ἀρ ὺμ νόμων. ἘΠῸ, Δίχε καϊ ας, μαδοποηι, ἨςΡ τι.19. Ποϊπἀοκηἑὰ αἰλπιᾶς » δ ο πτος τὗ ! δὴ ε ΕΝ . ρα ἫΝ Με : : Οὐδ. !.» ἰδ 
δι ἀκ τα δον α δεν ἵ 5 ( ν᾽ ΑΝ Ἢ πῆς ᾿ τὰν ῥῖνα ἢ" ͵ ἵ Ϊ ᾿ ᾿ ᾿ Ἶ 

, [οχηοῇ ἀδροβαιςτις ῬΡ ΠΥ ομο πὶ. Ατ ὀὐτγί δἰ} ηὁ ξόα- τὴν πἰορβτα ἢ οὐαὶ Οεητίδυς ἼδΩλΝ τ ἑησὸ ν᾿ ἑομ εξ. Αλλᾷ σιυυῖχλθοι ἢ γϑάφη τὰ ἀ δε ἰοοηεϊς 11 ὁΟΠΡτ Σὰ 41) διά «φηείψβι δετίρεηγα οὐ τϑὲ τ 

.. ἀπο ἢ ΚΕαίροπϑε Ραηὸς, πῆς ἄυο, ἠςιηρξ δοπειξηο. 19 τὰ ἴππνση ΜΠ] Ἀθγαδα,, ἀιατοηύς οφμηςς τογτᾶ Οομῖον . ΕἾ : ἮΣ νι δ ψρι 6ῇ, ἰά εἴξ 

πΈΠΥ δ Τιεσ δἐρτΟ δ. ὅς Ὀςη αὐ ίοποὴν ντατὶς ἀατατὴ, Ἰτὰ «Ομ ρ] εἔξίξυ  (οηξείβαῖς ςηῖπὶ οταιβυρίαις δεποῇοϊιςι,, δετὴ ἂς οἱ Ππηη. ὧν σομοιμδὸ Ῥεῖ ἰπισιγοραίοποηι δηυ πε δε; φϑάεπ) αυὶἄετη δίητθ ΠΠν φυα ἘΧοιο οἵξ (υρτὰ νετίιι7. (πὰ εχ 4110 κεν εις 

᾿ ς ὁ ἴπτου ς οδητγάγη γε σοηῇβευς Πιπὰ ποι ροίμητ. Νο- υὐδίῃςητα, ᾿ {[ζεχρπηηδο, ογἀῤη ρα, φικταγιῖι. φῇ, ἀειεοί παίςοησ να ποιυσι ἤς ἀεζαπιὲπευπι εἰαίπιο ἀ ,( δεῖς οἰὴ [ωῖ (ς πιρει {πνν}ν».1. 6. ἐφίευγ οι εἰ αι νε πον ἤτοή ες. θοΐδαι Αροίείθε δυῖεαν π κεχ " 

ἢρε Ἰρίτυς πατεδίατὶς Πρ αἰ πολυ τος [εόν δῖος νε Ὁ εις δἐπιρέγατα ως «ἀνέ, οιας νὰ 
ἢ «ἰαἰβολτεινηυα Δι46 ἐω!βοδι οῖ,οι Ῥεοίηβο δρο εὐ εἰ υδ  βοκείοηςπι δι Αὐταθα δὲ Γἐπινοὶ διὰς ῥτοι μια οα ἤάδς Σ πιὸ οὐεὶς ἰδ ςἰἔννι οπνηίωτῷ 

(ϑεοὺς ποίου, ἐᾷ εἷς, νὶ οχ ραδὶ προα, ζυΐϊπ' Αὔταβα- ΜΌΝΑ ΕΚΡΟΡΗ τι διοτεοήίρᾳ η] τὶ βιςγυπς ναι τ- 
ἐμὰ ρλιεϑονοοηθιξίςηιςς δὰ Ομ ξυπὺ ρει οπι αι πιρρπνησε οἱσάεπις ῥτλεὶς ἐμ ςρ ἐδέϊιβ αι Φιιυς. 

ἀξηδιαπ λ εβ Ῥτορηὰ ἣν δἰ βδτίο ἐποιγγολίαξ:, ἃῤ αιαάϊε!-": χοῦ αὐχόπι οἵΕ ςἰςπισιη οΔιμῆπη, 
αὐδυρτὰ, νογίτ 4, 8. Αγ. 349: Ατεπρ τ ἄμεοπν ρυεϊς Α- ταῦ! ἰἀοὸ πο (τηρῆτ Ρλυζμς δν 
οϊας πος ἀγρμιγη δητιίτι, ραιτίσι ψιὸή {{ιάεατ Ὀξιδλ. αἰγίλων,ρεν ἀπχοίον Νιάς Αδιγριζα 

- " Τὴ ᾶὰσορ το Ἱα,, Ῥαττὶον δά εν 4 λρτὰ ροιτγαξιλυς μὸς Δ] ΗΙ εγοπγηῖι ἐχροῖτίο, ργ δ Ώρ ΙΕ: ἐταϊςἐξίοῃς τ ρ οι, 
νϑίο ἀὐρίτρ."  ,; Ὁ ' ἐροδβὶ 
νὰ φμι διέγνω Εν τὶ ϑμῆ ὃ νὐμοδ; ΑἸΤ ομίοδιρ, δὲ Ῥγο- ἦς πατιοχ ροίϊτα οεἴξίη, πιληι ες 

: ᾿ ᾿ 

᾿ ------ τ ςἡ--ὅὔῷτὸἅὰ στο το ὅτ 

20. Τα! εγημηθὴμα ΑΝΠΕπευμὲμα πον Φῇ, ὁ δὲ μεσέτως ἐνὶ ὧι ἔξιν. ἀρρεηάνχ ἀιρ] τοῖον μοτοίξ ἀρρίιςτι, Πεπιρς νεῖ (πρετϊοτὲ ι, 
Ῥαυΐυς αὐτορτᾶ οςολῆοπε οχ ἱρίο ἐεγοηἶα Ἐορὶς τποιΐΐο, ἀγβιιηςητο, γεὶ ἔςησητὶ οδιοξειοη!. πὶ ἀίχεγας ᾿ρο- ᾽ 
(τὰ οἴσπάμ ποη πιοάὸ 'ηδη οἵδε νιηευΐυπι νὰ ποῆτα ἰζοΐις μοη ορὰς εἰϊς ἰατεγηυπτῖο ̓ς αιιτητοῖ ἰς ςοπίξῃ- 

ται εο ςοπίυη δ! η!5, [πὰ οτ πὶ «οτεΠιηνυτη οἱΐς ρα «« πητ,, ἀίλαυς [οθοαι, αι πη ΒΟΥ ἰητεγρθητιηι (εττςταῦ, 
ποβις 1 410 αἰϊσηατίοπίς. Οεάδ εηίπι, υς σαί Ἀπς ον ἰὰ  ποη ἢ Πε ςοπίςξηίας, [δά δον νᾶς {φπυιη, Ηξς νετὸ οχςὶ- 

ἀικηάλ Περς ἐς αἀ ίδητις ἱπεεγηιπτιις ὃ Οὐἱα Ῥειπηντ. ρεῖς ρότοτγδηι Π64,υη ς τρίυπν τμτοῖ βιιητίλιδη, ἀςςςρτα 
ΤΕΣ ἀν ρον ΠΉΩΝΣΣ , ; ΣΝ : τπισι ο ρτο- εἰ ἐμβϊδιίαην ας ἐοτην  αδιΐςην ᾿ερ Πατοτεῖη ἔστγέ ἤθη ροῖο- [ορειρᾶςοην ηχ ς, Ιήςοινε ἢ ἰσῃ: ὃς 4 11} ᾿ : ᾿ Ν : Ϊ ᾿ ) ι᾽:ς ὀχέερίοῃη!' οζοιτίάτοΣ, 

γε Ὁ ρα θλΝ ἫΝ δὲ ΤΡ ΤΙΘΗΡεΣ "νῖ Ἴ ἀπ ἐππῃ πϑῖααι πμυῤμ ερο Ἢ Δ ςοἰϊοραἐϊοπειη  ρο τοὶ {ἔψιοῖ, μι {πιε|. Ετρο 1νοχ ἢ 4 ποὺ εἰ το {πλεῖ λάληησιτυγ δάάϊε Αροῇσβις, Πειυχπ αι ἐξηνροῦ ἐμλΐοπι ες, Ιτλαυς,᾿ 

πάπα ἀμεϊαὐάιεῖ [εἰέ ἐδ ἐνεν Τ ΤΩ 1 ἽΝ πολι, ὑΜ᾽ - μομέθύμβειεν νὸν πξδηο ἡ κα τάν νοὶ ἰμορις ποιηξ. θεο οἀ υὸ ἀὀτογτιτυςνητετηυδείυῃ γεφιγίς. [μεχ΄, 1Π.520 αῴβπὶ εχ ραξδο ῬτγουλΠοπ!ς ν]τγο ἀςοατα ες ἰς Ποὺ δὴ εἴς 
ΝΣ ; πὸ ΠῚ ΔῈ Ὁ ἀηῖς : ᾽ ες ἐν ὦ  1ηΓΓΓΙ 1.61 [Ὡ6ΠῚ χὰ τοῖς οὔτ. ν» Σὰ ϑτῦ χα ἢ ἕο , βέέκρνα , ᾿ εἰ ᾿ 

ἐσξιεπίας παβῖς ςὀιάησότοῖ ραττιν ρογ Βάςιη : ψιαπιιποη εἰξ ἀρροηάϊχ ἤϊνας (υλυιίπιπια: νοςῖδ: 5ὺ ποις  ἰς Αγαδᾶιτι ὅς ἰσπηπις ἰράτις άαις ἰδ ρταριτιο, πη ρὸ 
τι, δι [πανί ἐς τμί,4υ ποπιο ποι Δ Πςιάτυτ. - Οὐυδηυῖς ε- τιμῆς ποιιη) ρλξλιπν τοῖγα αθο Ρμυεῖς αηυμιδτσῖας τνπὰς ᾿ 

αἰην ντάτιιγ ἴος ργοσπηο, ΑΥΌῚ ΒΔΕ ΚΕΟΟ ϑνΜ ππτίις ἠλίοιταγ οδἰσδιοίξιεητε νοπίουο ἐχρ]ιοατα,ϑιη 

ὕομιννᾳ ὑενὰ ἐννϑ, οἀτάπτοη οἰ λυίας νοοῖς πιαῖς- αὐτοπι μος ρίλοςας (ἐυςητίδυς τοηίνηροτο "ματοϊνεγε- 
ἴμς φιαπὶ ἔεγς πιογία]ις ςοηάιτίο ποη ροίπι. Ὀἱείτυι ετᾷφ. δυέε 5ι κἱὰ οἵ, Ραιήεινε τὰ ἀΐεις, ερ εὴν ἀάττα εἷς νὰ τγαπῦ ’ 
ἱποιπιπτίως ηοη οὔ γηΐως [δά πιητητίαν ἀιοτυπι ᾿, ὅς ᾿ φιοήτοπος ας ρτολῃάς 'γαπν Ὠοὶ ποδις ἀστορ ενοῖ, πο Αιι- 
φιίδειη νετὲ ἀιρτγυπι, τά β αῶ (ς ἀπ ἀεητίαπι, Νάσι τειηντ πος ὉςῸ ςοηοιαγος φρο σὰς ᾿ρήτις ἐγαῖς ἢ ἡγατιισ,υςς 
ὑπιοίιις {πριν ν Πτάτιῖπὶ οἰδνς αι ἰητοῦ ἰς απιδπτν νηυπῦ -Ὑοὶ ρλέξα ευμΐ Ῥγοανἤίοπις ρεαοςάςηφας Ὀςυρία Πεπιρος 5... 
εκ ἀϊςλητυς, δόργατετοι γείροχ!τ Ρλῆις ὕει δὲ Βοήπιηὶς δπίην: αἰϊ:φυοὰ βετὶ πδ ἘΝ ννετο ἀΐοις, Ὀ σις πθτατο ἃ. ΟΥ̓ 

(οπίυμ, Σοπειπ ἰῃ ὈΒεο, οὐἶας ροῖ βάςπι βϊπιις ράχες. αὐπριροτ ᾿ροβοαη ἐἰς πιαϊ σά ςῖς αιαθυς ρεγ Ῥγοπιοη δ ἰδὲ- 

εν  οᾶπ. 40. 7.γετισ γᾶς τ Οοτιηιλ, ἀρ.6.1γ.δι νι. Ῥετρ 30 ἠσάϊχογατ, τας ἐγβρ Ἔχογίταν αιαίίο,εἦτης [μοχ ἀδοϊεπήᾳ 

, Βόΐοι, φυνιαν [οχ βοτίας νοῖτα εἰς δοπινείρυς γοδασφυςίο᾽ τηῖις Ἰῃτογξς ΠΌτομ ςοπυοττίς, αιρᾷ βορ μεῖς ςοωυιεηὶι,. 
ἀΐς,ντ πὶ ρτοπηπαποια ταητὸ οὐρτάϊας τοί ἰαπι “εβάδινν [με πὶς ἀϊσατιγ ἱπτοιςρ οι γυ [ε ἠνκνυ πηι γεϊανίος ᾿4τ αν κνὀββώναπιταιε δ σαρρζ σιν χάριν τ Πουλπο9. ἱιοϊέης οὔτις ἰἰς ηννα’ σογαηκας; ἱμόγειὸ ας ἕο αι ας 
Ἰητο Πν ἐγοπέρτεβιξεις τγαηίξ το ἢ οηἤνας, ἰς (01 Ῥεῖ ρεα. λις Ἰητεγιςπεὺ νίις εἰ Τουνίη θενς φομ ΕΠ πὶ ἰαυπιεμο- εἰ φῃδιπιΑ λαμπάπιο ραέείξοεγαι ὃς Ρταπηίετατ, ἐόγιιατὶ γὰς ὑπ πῶς ἡεάιἠη νὲ ̓ς Τοπημεὶ εουβλίνμν ἰωροβιςῖ. - ᾿ριθίπᾶς οεἶδον π᾿ ὈΝυδυπε γείριςόγοητ, [γτεπάσυς Π5Υ.15. (ΠΠο πηλδιῆν [ἔφυν ἔνδην ἰηςοΓΡγετα ἢ α νοςλθιίο νἤι ες 
ΠΨΙΝΈ ΜΙΝ ςσητοχτιη τ 9 τί νι δὰ ὁ μι ς Μῆϊ ̓οράξεον; ὃς ἱπτογηπὶ ΤΟΣ τ Πἴλπυς, ἰδ 4 ἀυινιίη ἀς Βεητο δρίταγεφιοδ' ἐλμιγαχρὰ δ᾽ διϑε δ ἐᾶι ομιὰ ἠπίστουν εχ βϑζοίιπ) ἐροῦτα δι ίργἠὴ ποίίπι ἔης «όπιιπόδα εἰρηθεσης ἀμμη, ἢ ὃ 

κυ ϑϑθο, δι. χιξ Ὶς Ι ἷ ̓Ππίαιδι ἐΐῃ ' 
ἐὦ δῆν ν ἡρονν ᾿ ἘΣ ϑϑ ΠΟσ ν , 1.4..14 νετὸ φαζην νοῖυμῃ ες ἀρράγετ ξχ Εἰιληρ εἰνοα ἀοέξτὶ τοι που  ἰάτα, απο ταπηδη ἰλπὶ χῇτοι ἀοοιοταῖ ἤστὶ ἤθη 

ἀνὰ εν μεὶ  δεος ἡλνονονΝ «ἢ. “ γβδόρο υδονν Πμίμεδωαύίηι βρνήτελ αν ἡ ΟΡ νῦ λήπουατοπ) πᾶ Οὐ ΠῚ ἐιεραῖίοιν πμθ γλν  κάϑδίν τ μὰς Ναπιρίο εὸ ἐοπενοιῖ 17. ὰϑΣ “ς ΒΝ 
᾿ μὰ ἐμ αὐ ρραρυθ Ἡ ΜΝ. ͵ ὑπρτα εἰς, Ῥσοηςέ Ἧ τ αἰυτη ἘΠ οὐ! οὐ ουίνν ἀὐέδι 9 (ἀπε ατὲ, γι Μοίςῃ ἀυδά]ιςχ πος ρεττοττοβοίτ, δρίγίειι9 ἀστοῖς πος οἰλπιατε,. 11 Ναιν βάκια, ὅς. ὁ ἂρ ἐδέϑη. ἘἈεῖοραυει ἄροπο- Ε 

. ἀράν δὰ πὰ βολὰς πε ανΝ οι " Ἐς εὐ λαμ πὐΝ ἢ ρψΝ ἮΝ επίπι Μοίενφ βιὶν Μεάϊαιος Αδδε γβεοτ, δι τναζπα οαπν βάυεία Δὰ τἈΓοπυ πὶ πιαϊεϊεατίς. “ Ἰυς αγρυπιεηταπι ἴπ πἀμοτίλειος. Ναπι ἐἶρετ ἰιοξειη οἵοι 
ὌΝ Ἐν μη ὧν ΕΠ ὐνενηΐας ορ ᾷ τ μν πόδας Ἷ ἜΝ γΠτι5,., μα οἵδ τεςοποιδτος τηϊεν Ὀόμιάς,͵ θείρετγιιπροῖς, να ΑἸίρε ἄοςεῖ ἀς δομά ρδετίρ νοὐυπῖλις 45 ἰυπιτία, ( νε ἱρί νοϊεθλητ ) τὰσν ἀςπιαπὶ ςοπἰεαυστεῖας, 

ΝΝ ΚΥΝῚ, πὰ τὸ μόν οὐπὰ ἐρνγάδς ἘρεΙδ Α)σοπμνμξνι δι ᾿ς ν ἀὐν ! αὐ ον αις τλ υδλι ἣν θὲ εἰ δὰ ργοιηι με ΒΝ, {πουτοσ,ντίη τὰ νοτ,.λ6.18. δι ν᾽ Ἀνεηρεήηητ τεῦς, {Ππ4 [ει ἀδο το μεῖοτς ραξεο, ἀἐτατιιτι ἰὼ εἰως ἰοςαπι ἴλα- 

κ ἐν αν ως νη ψήρἐβῆπη ἀδηραμοῖε βεοει! οὐμιϊάοτατι Ῥὰ τ ν "πὴ Ε ἐαΐγαιι μὴν ἀενΝ ΠΣ ταΝ ρΑρφαμβιοι εἰ ερηξέρυοτς, ναιηη οἴ χιο βάεἶος οανηςς ἰῃ ΟἈτηϊο ςοΣἸε(οεπῖος, νε- χης. φιοά βεγ πὸπ ἐμεῦ » ηυιππ Πεὺς (δ νηὰς » ἰρτὰ 

“αὶ ᾿ ἌΣ ΟΑΣ ΔΛ ΎΝ ΟΥ̓ ΠΤ ΛΠ'Ο ΜΔ, τι πλτυτη τξοςπ οτιπῖ, Ὁ δι ; μῆς, : , δ ἢ ; ᾿ ἘΝ 
Ἶ ὼ “ΜῈ φνυδοα ΒΡ εΠ..19.δὲ1.6.,δὶ αὶ Ὀεθιαις οἰλτλη ἀχρὶϊςα. αὐ ἰρίιπ) ΟἸΦ λητν ἡβινή τείκρνε. ξοδ τὴν Ηὐ ιὰ ἐὰὶ κα πξἀιδίοπειη ἐάν στγατιίξαιη βοτοιρίαητ, Εἶρο (λέως ἔνιμ Τ᾽ νετίι σο, δὲ ὄτπιιηι παάως βταγυσειπι της οὐ π ΔΌ τᾶ ᾿ 

τ γαεὐπέτγε νθι ἀϊφάπίμε [υὐαὶ Ὠυῆἴο αυα δυκ δ ας τ ρΡόηετε αψϑθμς τατιοηιδιιν 
ἐλ καρ φρο διὰ αποεανλαη νὸπιου βήάε, ἘΠῚ ἐσ τ ΔΗ αιλ πεσε ὅ΄ ΟΝ ἴο Ἰοτοὶ ἰ8ι, {ὰ ἄς Μὴ 
ὅς. να ἡ οι δὲ  διπο(ιὰ εἰς δι  εἰςελεοίἀτιο καὶ απ ὐἐ (αβανογ μοπ,͵ γγετάτο! Εριρῆ. Μανιχαίων, δί σεηπδήλιν ἀρυᾷ ναοὶ 
. " τε λον ροιοιῖ ΟἸυεταν Π]πς οὐϊεέδιιν, ἃς Ηἰωμτν Ἐπ υλη ο ἢ απ βιιπὰνειριτας, ς γῆι] ἀν χαρί( 4 ἀϊκί- 
λιν, δ ϑριρξιφπαηιθτα, οἼΠΙΑ ἸῺ γημ πὶ ζούριν σοιμινθξα νλνῶτ, πλὴς πΟῊ ἱμηημἤδιν ἁἰιη δι 8. αὐτοιφαπερανῥν ραιϊειμιςια ἢ γε5}} ᾿ Ἴ 

και, Ὡν αεμηζάιςςς παιπρ)ληῖς ( ἈγΗΐι αἠνιορτο να μ ἀοοθατατὶ (54 ορογαῃν ροτίων ἃς πῃ ἡ οτὶ γι 
β δὐιηθενῃ ἐδπια δὲ ἐαήία ἡμέρα εἴν φηθηνΠΠδ ῆν εξ γὸ μοὶ ΡΟ δὰ ΠΗ Ὀκί πήσυ ΜΠ ἡδδξτειν Μόν ἔιεϊυτεῦ. 

ἡπιςαι τ γος ἐβόα 
ἡ) ναϊαμτων, Ἅθο ρυάοτς εἴξολιάεπι νίσμδαροίιο!! ἴ,ἐφὲπι ἐπ τϑβ νένα, δε νοι, 17. δο ςς νιυβεδιιοιὶς 

ἐ ῥστίας ἀϊς!, νι ςτίαῃ ἰηῖοῦ- 
εἰπν Ῥγοιπι Πίοας σοπιιηρϑις νι τ τιπι ΟἹ είο ίμο ἤγο το δὲ ἰυξιτας πχερνίρῖς " Ολὰ ει) μαυόγε ργὸ Ὦσο ΠΟ, δὲ 
Ἰεηῦ 4 Ῥεμε νετὺ νη ἐβιν δὲ Θεὸς ἦε δδν. ΑἸ ν Αρο-, Ὑηηβοατὶ, δείσῃ βετ Αριαδα δι τὐλιβοαῦν, πιυτιὸ (εἰς 
ἤολιν αἰ ϊιμιοτίες ςοηεϊιάϊε, εα ἐο φιδά εις νπητ κι ποθ. εοπίσαισηταγ. ἀμαπιρεογρτοζατίοποιν δον ἀεδιντ ΑΡΟ- 
ἀλητὰιπ Γυἀάξογιν γέρά αἰναγινῃ οπλτν χοητίατι νυ πάπιο- [Ἰοίυς ρεατοῦύε, : ς . 
ἴμιῃ ο[Π- βι ειη νυὰλ Πεις εξ οππανιμι Ποῖ. ἥσι μη [μετ 11. δια «ομείμβι {4 5 ενίβεντα αἰνὰ σιω έκλεισεν κα γραφῇ, 

γηΐι; ταπιὴων ἤς Οδητίε φοά ἀπδι αιμάξσιπι ασὰ. νίάοταν Η Γρρφίω νοίᾶτ Αροῇοίι μος ἐρήμη αι!οί αἰευι γγάμμο νο- 

(τίς δδο φιδήγαγο δυις ἰσοῦ, Ὑπιῖς ἡζίτις ἔοι, δὲς ολυΐε ἰᾷ εἰ μτροπι, ἀὐπιπθο φυνοτῖ ἐχρεοπηνον ἀγεῖςα: 
ἐ{{πὶὺ ἀἠεἰευς Ῥεῖ αἱ τινανλασιν. 4.) {τ (νν ἰοτροῦ π Ὸ ἰοίνῖροῖς ἄνσιτο [ει οχαι δ11}}} 1} ἀινιαῖνως ἡ} 4 τ ταυΐις : συ. 

ἐνο ἃ (ππιροῦ ἑάειτ " ἤσας ἀξ (δ τείλτυγ ἀρὰ Μαἰ δεν ἰὰς ἀρροηάια ἰνςχ ςογοπΙΟΠΑΠν ὁ Μοίς ἡυόοις ῥετίςπ- ᾿ 
ἀροινεν, δ, ἐάπτηνς ἐκρρῆτιοηεπι ρετιθληλην οἶς ἀρράγοῖ, ρτανίϊς κριτ' ἐξοχμω ἀρι {Π᾿λεἰ τας νοκαίνατυτ ἃ φυα πος ο- 
ἐχ σχνοδιςξγιοης {{|5 οὐπ ἢὰς ἀρρονά!ος Ἄκοἰνατοῖ, εγυαὴι δ το εοπίήογαῖα νῖ ἐμπσα ν δῖα πνοττα, πειὸ ἀτοτυς 
την δ πη πτππι [)ευν 1 οβεπιροποηῆο οὶ {εἰφρίο ἀΠἔσηίο.. πθη ἀπρ]ετα (τἢ ἀς] ει 4. ὁ |Π  χοςυ νὶ σροίννον οιη. 

τ φυλῃἀοημίάεηι ςοαιγη}} οἷ Ῥιο πηι Φιν". "οὐ λέ. (ρα γοτ.}7. Νιιης ἐσ) φυῖοῃ Δ Ροϊοῖας ἀφάμρι ἰρ]» 

ἡ θ νδ} ςπιρου εἰ νανα. ἔω} Εἰς 61 }Π8}4ς Βίλταε- ἐμᾷ «οὐ οι το ΤῊ Ηἰε!οόμοι μϑένη ξανθὸν 
[ 

μὰ ἡ Ὁ ᾿ ἀυ ἐπ ἰοθ' ἢ 
ὁδνε ΑθϑΠ νοεῖν  ου, Αρρέ ΗΝ ἐ) ἀκα ἡ ἰἀπξὲι Ῥαιέ σμεν’,͵. ἀληάα ἸΒ} τηλρ τς αυάλνι τοτιδεὶ βείμμινηὰ {18 δεὶ παι 

Ἀψε σιν ΒΝ ΔΗ γε ἰνΝδϑμ βεά ΟἸΠΗ »μθδνἥινε [νφρνίῃεατ, μι δι δὴ ἧς κίμαρν Πρ δέμας, 
Ἰσλ ΝὉ ἐτερυϊευ δ ΔΉ ΜῊ ίστυης, 1616 ταν ἅν. Μαρ αὐϑμη διςόὶ ἀπο ἢ μι ρα Πιπνηπὰ γίγαιι, 
Φεσηδιήυσπι νὰν ΠΉΡΛΒΙ ἐϑὲ δῆ τιν Γεὰ υμ Πη νεεἰἀϊς!π Ὁ οβε δι ην»Πάϊο ἡρῆιέ εὐἰανη 1) εἶ Δεν "ΠΗ φιοπνοῦν 
.Ὡ-» Ὁδιβετενὲ ἡ μἐγε ἀείρας Θίλεῆ διήθεν ληι: δος Ἰόσο ἴεν ἐχριήξεῖων Ἰωρεὰὶ ἡ ἐπ (ἧς παν, 

ἐδῶ τε ήγψεε, δέ ἐμ δει 1}}} ὅϑ ἢ ἀ ον! Πὰν ριο. Ὁ Μειιμισυμ νη, μεναι μη ϑιμήπ τισ βετῇ, πόα δυϊὲ πὶ 
᾿ β ᾿βώπῳς - 



τὸν 4Ψ4ΨὌοὁἍἕρν.ινσΠΕροἔὌοΠο͵Γἐ να θΣ χοθκ λν ὍΣ ὙΠ ΡΤ αν ἐκ εν υ 
ε Ἵ Ἂ Σ Ἢ : νὰ 

κο ῳ Ὁ ὡς , 

συρΠςς ;ΠΌΕΡΙΞΤ, ΡΑΥΤῚ 
(ὑπ καυσαι παρὲκ Τ δὴ αὐ Δεπτ οἴτεπα {{Ὸ πιλ!εἠ!ξθο.. ἄεπι εἷς ἰυδβίβεῦταν, 8ὶς ἐγ 1 ΟΧ ἴδε δήϊα 

ὲ Αβδῦμ ποῃ ὑῦδι ἕ δ συ ϑω ἱπ τὰ ἀείξροτοεηταν, (οἀ εοπάϊεϊοποιὴ [εχαὶὶ πάσῃ ἔερυρη Ναὶ δψελα  πμορνυνμο 

νι ἱπεο οέτο βοτίοι!ο νΑ4 ὑπίσαπν. τοις αι φτατυτα ποεπ ῬτοπΙ ΠΟ οι ἤοι ἀὐοίελς,, (οἀ Μ1| ρους δι 
ϑτοπι Ποία ἀροσΊετεπτ, Ατανδην Ἔχςηρ'Ὸ 'ᾷ μετ οἰετυίαξ, ᾿ ; ἱ 

᾿οἰηηία {μι} ρεςοδέιιπι ἡ νῖ ῥτο: ἡ || οηννία βιιαιθρυι 
τα πο “ὲχ βάς Ιείω ΟΒείδι ἀ4-} [Ὁ 9 εν βόε Πρ (λμ. 
τοῖας ογςάξητίιθυδ.. ὁ 1, ἀανιννιμάνμινδια,, 

ΟΣ ἐτρὶ δ, 

᾿ἐλϑεῖν τί πίςῖν, ἀπὸ νό-Ἶ}} «6  Α πίσαμεαι πέρι νεηἰςι “ΣῊ μι ανὰπονι. 
᾿βἀοϑρίαδ 1,ερὶς ργαἢἀΐο ἐψίτο.] οἰρὸ ἐῳ "τ μα ; 
ἀϊοεθαπτῳγ, σοποίυῇ ἡ ἴπ ἐλπὶ Π.-} [{άενν φματενιβπάφερῳ, 
ἀςὴ φιας ξαξυγασπι ογᾶς νετουο- 
ἰλγοτιτο 

Ωὔζτ ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἠδ᾽ γ- 4] Πάχις Ποχ ρωδασσσυν ποίτεν "4 {αῆνε “εκ βείοκοιν πεβθεν [νὴ ἐπ Ορτ Τρ, τὴ 

πάντα ὑπὸ ἀμρήαν ἡ ἵνα ἡ ἐπαγελία 

φκ πίτιως Ἰἰησοῦ χραςὸῦ δοθῇ τοῖς πι- 

| φεύουσι. ᾿ ᾿ 

ὩΣ Πρὸ τῷ 
46 [στὸ ταῦ [6- μον ἐφρονορύμεϑει : ᾿συγκακλεισμᾶμοι 

υτμς {ξτὰ , ͵ 5 

α ρει ηα- δὶς τίω μάλλουσεοιν πϑῃ ὑσπυκαλυφ-- 
ἰως σριίξοϊς 41. ο, δ ἜΣ 
κει ααϑνοο, νΡ' 
συν. ἰΐδλιυε 

,, ΦΕ Ειαπι ἢ πδ᾽ ἣ ὶ νον 
Ἰωίη 8. σὲ τ δὰ ραν εἷς Χριςὸν γνα ὧκ πιφεὼς οἔοχφω- 

. ἋΣ 

ἜΤ ἘΣ 29) βυΐτ τη Ορευπι τ βιοιοσαγντ εχ} εκ βάι ῥηβηβοιπνων. 

ἰομοῖ νι σου. Ἶ | 8ΒἀεἸυπιβεατεπιυτ. 

πόπιίαμη μέρος ΕΘ λϑούσῃς δὲ τῆς πότεως γ ἐκ ἔτι αὐπὸὶ αὶ Αὐ, Ροξυλπι νεπῖτ -βάο5,},}}, «γΈ! υδν νερό βέν, 
«ηἀιγεὰπι Α᾿ 0] δαυλὸν ἐσμῶμὦ 1 [896 ἀπηρίίας (δ Ρξώσοβο (υι- βηρίμ μκὴ δι 

μείδηδαὶ Ἰρίε ΔΓ 85, ἷ 
οὐζευτεί ως ΦΆ τὴν σῇ "- » ᾿ . δι: ; ' Ο νβε: φηὶ Ἷ δι 

ξειιδόα Πάντς χὰ οἱ Θεοῦ ἐφ δζᾳ τὰς πίσεως “) 37 Θιηηες ἐπίπν, Ἀ1}) [ϑ οἱ [6 προ παρε ἣν , 2 ἐΚΌΡΣΡΝ μεν β "ἢ 
ὐϑμς (εδὶν  Χρι σῳ Τησοῦ : : ἐνῶ μὰ (άοη ἰη ΟΒκηῖο 1ς-} Πτζ. ὮΝ 

9 Α ἡμμὰ ". μὰ ω ἃ ᾿ 11.. ᾿ Ὶ “, 

κτοιιετιηι . ΝῚ , : τΕΝ ἢ ν᾽ , " 28" ; ἫΝ . Ουἱϊείηωε εηΐτ ἱμ Οἰγὶ Δίισας εἶς (όχι ὃ εἰς Χρισὸν ἐξαηίθητα, Χρι-] 7 δ. Νατὶ αυΐζαυπανς ἴα ΤΙ ,γ] τ τα αμ, οπ, 
ἀλη ἔιεν σῸν εὐεσδυστϑε,, ᾿" ; Ρ 1 ΤᾺ111δ) Ἴ {{ϑεην ιπάνίβη, Αᾳ 
αυσῃ δα άοιι ({πἰς τ ἀμτὶ, ᾿ : 
0 υἱε ἰοξιτα ᾿ “ ΠῚ 3 “ ᾽ ᾿ ΣΕ 

ἐα,γινεδιεη Οὐκέμ!] ουδ αὖος » οὐρὰ Ελλίω, οὐκ'.ε] ἽΝοί εἴ Ιυἀχυόνεηας Οτα; [.8)] Νηεβ Πάαιμ θα 
ἢο:. λι μαάᾶ ν ν 2. 2] »ν4 φῳ"] ᾿ Ἢ Οτκενηηοη εῇ ΔρρμεμοΣ "νι δοῦλος, οὐδὲ ἐλόζϑερος, οὐὰ ἔνι αρ-ὐ Ἰταδεποη εἰ [Ἔγυυς πεαυς ποῦ, [ Θτκονηποη βΆ, "“" 
Ρορυ! Ὀεὶ κά : , ᾿ ν ἱ 
Ορει ἀυ εεἰρίᾳ ἀρρᾶιε ει ρεοπι ἵπ.,164 ἢ ὁδοωενδε ξυδηξοῖμιπν πιλη βεἢὲ δπίυ ἶτε οσὐπν δρίεϊυ: ες Αοί ἃ φάμεν ἀρυρν 

7] υρπίδαηι κίδὲ ἐοιἀἰοιίξει ξευστα πὶ ΠΟ ται ἀνε των σοη ἀϊιοης ςρ Πυφιοεις ρεοίμάςε ες ρυξεΐεία οξτεῖην γἰλίῃ πο η ὀρ ΕΠ φυῆο. 

ἀϊα νοὶ νχήιροζο. χ8 Ραιτίου!α νυ δ! νέες νίἀηεεητας (Ἰτ6πη τι ἀκὶ οσδβηηεὶ κοφίε νιπου!ο, ρεοημηεῖδι παρε πουπὴ εἴς οπιρίθυν εμθ., 
ἀεουδ ςοπηπυπεινιφυὸδ ἤτ ποίϊες μα Ομ τ Ὁ ΠΡ στα! υπὶς οἰδὸυέ, τιον Τυβαῖρτατα Οταίωνε νετὰ πού ἰδ άφ οπιπος ἤπιε νπὺς ἰῺ Οἰο, ἰἀ ἐᾷ 

1ειυςι Π 4 ΑΒεαμς ρεοιπμίμτη λα Υς κιςιπα παι. ἄγε πο πα  σηβαΨ ΣΕ ΕΟ . ἸπΟΥ ΚΦ πρννλνα ρος οθαν᾿ ἀρ καῖ τῆ ὌΝ " Σ ᾿ τ 

συ γίρ, Ὑιάε αὐὰνη Βιουΐτον δι ἐμ 
πιο ςἰτουηίρςξεὶ εὐ ον ρμ τ Αροίκοίις. αὶ ἐρετοδαῖτο. 

Ἰοέϊιηη ἐχρ! αλλ σι ἢ δαρείπηο ἐδττα Γοηλε αν, δι 
᾿ς φ0ρ. 4..: δ ΘΟ θνιξωην εἰς Χρισόν. 1Ἷῃ οὐΐποη Ομεητηνιο- 

ἑὰς δεηοβοίοτιπι βετοτίς ραττιοίρες. γ]ἀς Αἐξ.19..ΕταΓ!ος ᾿ 
ταϊοτοιιι ἤαν καάην εα δάυετίο τεροπάος Εξος ἴα, ας. ἠδ περ να τἄπη ἰῃ ομμηΐϊδινεῖ, ΠΟΙ Εἰς ἐο ἱημδαίπιι:. 

(ἐπυρεῦ νπὰ βητιαχα ριη τις αν ρος. 4 δέει, ὁ 2 4 

[4 ίεις. [ἡ εἰν Ενδαρ ο}}} ὃς ταϊτιτιας "ἢ Δαμμ πιάτα ςαδ- 
3. γίτιο γοῦν. οἅ ̓μέδην όμως Βἰ εφίσιν. εἰς ληΐλον ἴπα- 

ἴοιη ἀφείατατ, Εἰς δάτεπι κος ἀπ οιοιάσπι περ τὰ ἐντὶ, σοπιαπέμοη!ϊς ἀιυλῇ σους Πιυϊείας, Οροιτεῖ ἐπίμη Ἐκίο. 

δὐἰοϊαςτοῖον τταξετίρ, Ὀἰξευτὶ ςπίμι ἐγλητι ρίζαν οἰζοῖ, ἤλην Ομενἴο, ταιφιληι νοεῖς συλάλιη ορεν τ (Ὁ ὁ Δεν 
Ἐκίαιπ λτίαον ςοπεοάατιις θα πηλπάτς ἐα Τ οβο (δ οχ 30 Ππτοίσοτο, νι ἱπ οο ἰᾶ πιιπς ςεηίσατυγ ἀρ Π οὶ τηθιιπαὶ ἀπο ἢ 

νᾶτυίτα ἰπ’ ΟΝ ο ργομεηείοπσιαυσην τσ Ὠοις,υςα. ὅλ Εν δί ἱγγοργο ιςη ΠΌΝ ς ἘΡως 57. [ἄεοφις Αροίῖο. 
Ἐπ ναν πμς ὅς Ἡπαηΐειν (αὶ εἴτε ςολτιν ον, αςσηοηήαιι. [υείσήιει Αὐταῖνα νπὸ Οἰνε  ὶ ποιίης εριβολυίς, Πιρεὶν 
Ἴδην Μυίδίοαιαι σομ ττα ογίτιαιιας δὴ ΟἸγήϊαη ἀἀάασοτοῖ, νςογίασ, Ν άεταν δυτό μας ρμγαῖῖς εχ νοῖογς αιοφις δδυϊτον 
ἂς Αθιαναινηις εὐ δὰ οὐτος αν ἀἰ Εἰ οὐπηδς φοηίεν ες ἐπ αρείηο ἱποτροπβίιηοῖς ρῥτοξ ἢ, χυὶν οἱ ὅς ταπουλιῃ 

οεάιει ϑίνηνν ἢ οτὶ ςἰγοι νοι ψιιοψας βιο 00 ἐπτο νῷ ας που δ δας αἰ τὶς νογὸ πους νοι ἰηάυεδαπτυγ, αὶ γτυ! 
ΠΠλον αὐης ανοϊογ φιᾷ ἡθτηαν ροτίπμιν φαιν ἴλην οαπι, ρόῇοα ραυΐλιζαν οὸ {εἶτ τοἀλέξυς,νε οατοςαμιςπὶ σαράιάιε 
ΟἸνετο οι β πμα} Ἀσίρδιει Αγοιξοίις τοιιρογαῖ νοξιηλεις ἀρράτογσητ, νας 14 1λονο μέσα ἐα αἰδη ἀρρε αἰ 

(εἴτ ἢ σεοθοινίμι, : 1λα(εἰνατί ρεσιοηριᾶι αἰδυσα ἡΠ4 Ἰηἀυζυιη ὐἀάίτιμι δὰ τίς 
εχ 1 Ομ βων[πδειαμεἾ ής Χριεόνν, Ὑιάς (ἀρτὰ νερ- ἐπὶ τιτιδητ, 0 τη ῖοι αησάις ἑπάννητας ἰη Βαρείπιο, 
βσυϊο ιγ. ᾿ ΝΣ κοὕοα ταηυὴι ΠΩ τε ν τᾷ σαι βιροκε τονὲ, ιττ γηι 

χ6 Ονηδι θη ην. δι τ πώνφοι γὲρ δε, (ΟδΟ ἴο ἐ ἔρον ΠΟ (αοτὶς ΟἸγΙΠΙ ἐμδιῖθαι δαςσιαιποπτα,, τιαπ δαοταπιοηταῖεα τ" 
τίοτια τον μά; τιλέϊαποσις, πζο ΟἹ ἴτας ἰς οΠἘ Ἅαὶ {τ τὰς ἰηβιξυξις, ΟὐῦΝι δυῖςοη ὁνδ υεδῆθωνι δί ἐπεκ  ὐεόϑαι ταὶ 
ἄκοκ ἃς Οσμτζεν 10 Ὑ ΜΠ ΠΟΥρΡῸΝ ἐδινίη!ς Λυιαΐνα ζοπηο- κα ἀζιυαις τσὶ ρα ἤρονβερτίοης γίιγρομτυτ εραίμπυμι 

ἔλις, ττλαλς τὸ κα νλ το τ ροΠσ ΠΆΛΙ ἀνε μοι, ὅς ἀιὸ. μεστὰ ηὶ ̓- ἰοσο,τλ (οἱ. .ψίνο ποῖ ντα (εἰληυς 

πλοα ν οι! ὁ δ ϑις ἀί τ ΖΟΙΟΘΙΓΙΗῚ ἰκφς ἐοποεἰμαο νει} ποθὶς ϑύομϑεν αἀποηιτο, ᾿ 
ἰωνιαι ριοϑασάρ 0 φιοί ἀίκετας ἀεἼερε αν τοπηροτο ας τῷ ΝῸΝ αβρνε ἐνιιδις οτίλαι εξ ας (οἱοί!,. »ο 

᾿ ΔΕ 

οὐνιβμονειάνιβε, Ἔρφὸν ἐνεδ σα ῦνε, Μεταρβοτα Παπηρι, 
εἰ ἃ νεϊδυς δα Ηςδισοῦι πὶ ἀἰοἡνο,(νε ἀἰχίνπιις [μ|ς. 
44.4.9. δι 41} {{προ) (εὰ ἊΣ ιηγβσϊίυηι ποτα εὖ ΟΠ Ο 

᾿ 

᾿ ῥαπέςειλεν ὁ Θεὸς- τὸν ψὸν αὐτῷ. 24- 

,, Ολο τοδὶ υίι. 

οὐ ρκάας οϑυπιὴς νοςᾶϊ κυτοχοπὶ νς] ευτάτοτεὶ). 

Ὁ γίχις λἠμορλταπ)φιο ταῖς] {ἃ Βινοδαάτοτ, 

Ὁ ΝΣ τ 
. 

ΠῚ ΑΒ ΘΑΚΑΤΑΘ. τ᾿ τος ἅμ 
να τνρτο ἢ (πη ῥείτο δε Πϊταείοπιπνίο. δῇ φανῃ δτο ἐδτίρευαν ἰδυφαὶ να ταρπυίείριφ οὐδίοφ, ἂν ἦσιν σιν» 66. 

ἐπι 4 ἀδγοάιη ἕν ρτὸ δες: ργὸ ἐῷ νοσὸ ὐπε πθὴ ἔμ: ταευδν ἐυξθο υάπο ορροίιμιη ἐπι ς 6 4υὶ 20 συ ὦ 
κάβὸ ἌἜχορυβίι κι Οὐᾶςὶ ὙΠ (ςτρτοτιεῖδεη ἔφΓτ|9 πιοπι- (εἰ, ὃς ἐδιεμι Ἐπ  μλλοναψ Λβμμρρχόοα, ' 

νι ᾧ 
ὁ τὰν, τοὶ ὡἐτμοβ κκν με « 

ἂ' 
ἐς: 

πυσσσιπτι προ πε πησστ το --ττττοστι τ 
δε σα 

σὉ εὖδ ππιαίευλιι8 6ς ἔα!πηίηδ. 
Ἴοπιηςα ἐηἰπὶ νον ἡ νημε οἰ, ἐπ 

γηΐϊο 1εΐω. 

φοοίββενννονι (ἢ κναβιεῖνῃ 
δεῆνν βργῃ 4. οἴμ! α- 
πἰδ Υϑι, μὴν ε[μ ὧν 

{853 

τ ἢ υ ! “:ν Φ »ν Ἢ 

σήν καὶ οὔλυ. ποίντες γὸ ὑμεῖς ἧς ἐξνὼ} 

. χρς ᾿ησοῦ. “- ν᾿ 

ε “ “, ,"» Ὁ Ἶ ὴ ᾿ Σ ΡῸ ᾽ν " να} 6 ἵ -- 

Εἰ δὲ ύμεις Χραςου, ἐρᾳ τῷ ΑἸ ρμαὰμ " ἐς Ἢ ἐς τ ἘΠῚ ΤῚ Ὀρύθνμβ ον, 
ἐπ μεν ἐσ οτος λίαν κλυ--ἰ πο ρς ΑὈγΔΒ δι ἰσσιοι οἰεἶ6} ἰεηχοβονεθιφ νοίνα δίων 
σ΄ ἐπ ἘΡΎΚΗ τα ΤΡ}. ..] ἸΚΙἐφιηάιπι ργον ποησιη μα. {θεν πόνην βεοπνιβιοπενν 
οθνομ9:- Γςάις, τ τὸ . ᾿μβιοννάοην τ. .0 ὦ 

Κιφάλαιον δ᾽, ν Οα.Ρ. τι1ι᾿ ἐανοναται, " 

ὶ Γ΄ Οεαυῖοη ἀϊςο, Ομαηάτυ " Γι σον μμρέ ραν. ἡ φόιεην αἰϊα 
ἐφ ἀωρ οὶ βαι ὁ" 

ν“{π6β. ἰδὲ ἐοπ: κ ἰὰφ τ 
ἔννο, ἤνννν βὶ ἀοννίνεν ἀξ οεὐδυάφ 60 

ἰνατοβ ἰηΐδης εἴϊ, πε] ἀε- 
εστ ἀίογυο, “«φυλημ!ς (τ ἀοπνί- 

Δ Εγω δὲ ἐφ᾽ ὅσον φόνον ὄχληρονο 

ς νήπιός ὅριν,μοὲν δχᾳφέροι δού- 

“ἐς πάντων ὧν" ᾿ἈῚ 
,.» 4} ΗΝ ζοὴ ὟΝ ἐς ΟἸΏΙΆ:; . Φππίμμε: “- αδεξοβοριν 

[ Αλλ πὸ ὕλιτροποις Ὁ} ΧΩ ΟΙΚΟΓ [4] ς ἢ (μτυτοτίθυς ὅς εὐγατο- [2] 5,4 μηβαηλβεν Φ’' 4- μεν ΤΙΝ 
νόμοις ἄχρι τῆς φοερϑήσμιας τὸν ποι-} |τίθδιις ς᾽ νίαυε ἀάτονρι φιου δου, εβ υῇηνὶ «ἀγα αὶ τοικπὶ αΙατα Ἶ . βυνῆνην ἐπῆρ ἃ βάϊνε. χφχαῖοαι αο- 

’ ᾿ ᾿ ποηνίδπι)ῆήνοίε 
Π|4 (δ᾽ πὲ φρωνὲ ε[ε φως ἰπῆμδε 

τι βΑΡωμ  ν {μὐ εἰεπνεα Ἡμμρφίθνρν μὲ α 
ἐμ ΕΥΤἢ ΔΥῸ [ενῖω ἐυαὶ τἔρυε ἀδιί, 

ΕΝ : ιδοεϊ ρει αι 
δ ς ἢ, δηδιδὶ 9 ἐοαν 

41 υδϑὲ υεη! ρί επλιράο ροτατία εὐεεί 
ἩΦΙΉβΟΥ ῥα. "ἶβε [)ει Εἰ-- τα! δοῖειὶ 

ἕωνι ἔων ξαέϊμεν εχ πνὰ βειενυ, 4Φ 

Τρατεῦ ργα[πἰτυσγίτ, 
1τὰ δζ ποϑβ.» φυσπὶ ΟσΠηι510 

ἔλητος, (δ εἰεπγεπεῖς Μιυηάὶ ς- 
τἁτηὺς ἴῃ (ςγυτατεπυτο αι: 

τ. ἙΝ ᾿ ͵ ε 

Οὐἴτω καὶ ἡμές ὅτε ἷμδυ νήπιοι, ὑ- 

πὶ τὰ ςοιγεῖα τῷ κόσμου ἧρϑυ διδουλὼ ἡπβ ον ᾿ 
οἱ" 

{πε δὲ ἦλϑο τοηλύρομα τῷ χρόνου, 4 

-- 

»»ο 

1Α1 ροξαχυδιη νῥηΐς ρίςηυαι 
ΠΠυ ἀτουνρα5, ἐπ αυ Ῥοὺς ἘΠ]| 
ἰυνη πμῖῃν ἐλευ δ εχ τη ογ ο» νόμϑμ ὧκ γυναικὸς. “υομδνον ἐπὸ ν᾽ Ν ; ἡ πόδ νι ἢ- 

ΩΣ ᾿ ιλόζυμν} ἐρι (δ᾽ ευμη, ἰμτοξμξμαν [ιν δέει, τ δον ἴδε 
ΌΜΟΥ . - “Ἢ ᾿ - υἱ νιηυεξὶ εἴθ. 

τοφεϊ εἴμ ἀ κε κἰπιοπίνδίυς ΔἸρμαδειὶ ἃς τυ ἀϊπιεπιοευπι ἐν ῆδι (Ὁ Ηἴς ἄοεςι ρτα {14 τλη: 611] ἀοᾷτῖπᾶ. 4Ἢ Μυΐϊία ἤπηο! ττδάϊι, περ ίθο τεαὶς 

Ροῖε Ἀηϊκαπι ἐπ τυκείδαι,νε ἀεί νδης ουτίοί ποιπίες σα κεδις σὰγταπν ἀϊιευγηϑ δι ΕἼΠ ρα ἀαρος δ ιδι πος πο ἢ εἴΐε αδιυτα Β}λιο., 1“ εχ Δ40- 

᾿ ψιοπορίάψυς ἔπ ἢ Ὁ εἰ Εἰ ονφυὶ φάτη ἐπὶ ποίϊελαι Ἰάοϊεοο ἐπ άι οτίε,νι ἔδει ον ἱρίν ἤοι  ιχιιο. ΝΥ ᾿ 
α΄ Ἃ 

τππτυτσσπύπονον, -............ ὦ... ....... ο..Φ.-.....-.. 

4» "νι 14 εἰϊ νπίις δοπλης ᾿παῖνι ἀμπιπιρφοπία- 1: ϑὼν εἰεηιοηεὶς πγμηάι, ὑπὸ τὰ φοιχεῖα κόσμου ὰ εἴ 

διὸ ἐφοϊβεςζυγ, Ναἱρατα, Κ΄ ἡμην, χὰ οἰ ὃ, ἐοάειη αἰπάσην ὕ ἱεσεους ἔμεν πιάδιπιότογυπι Μυπά!ϊ. Ετοαΐπι Ὧο- 
(αἴ, (ξ τλιπισῆ πη ἴτ χρτς δὲ σορτίὰ οὐπητιμν πο... πηπς Μαράυπ)ίιο τειηροῖς δά ρ]σηλπὶ ςοξηἰτοη ει νος 

[τοῦιμι οοάϊειμ. τδοοτυηι βάςξιπ. ΝΑΠῚ στῆς Βοπλ-ὀ χγίϊατις νλμαπυι «ἡ μαι νοἷνις ἅς νεῖμτι εὐ διριςητι9 οΓ}5 

πεῖ, νοϊϊητ ποίνης, ίαπε νπυπι, κὶ οἱ νηὰ τεςτέρεςίς τεῆς. ἀδπς φτοπυλρτίπιὰπα (ομοΐα ἴῃ νπὸ ἀυδίαχαῖ απ πα! νε ες 

Χιποη ροΐμπε εἴϊς νπιῖς. τά οἰξ φιλί νπυπὴ Ἰπάἀϊυίάμυ!η, δηριο ἀροττά. Ηιΐς ρεττηεῖ οοἸ το {Π| ντειυίφιε ραξεὶ, 
γι ἰὰ Οπγιῖο ἰεπιεηταγ, ΠΗ ρογ εὐπὶ Ἰρί μη Οἰυίτιαι, 10 Τοτειη.11.14., δι 4υοὰ (ςειδίτα [οο]ὶς 1. «5. ὅς 19. Εχληῖ ε- 
Νεφυς τἧπιεπ πος γπ ἰοςο ἐππαρ πηαηὰ εἰκ (υδη απτίβγυθ. πλπ ργοπιηδοηεν (δ 1 εφς ρογοὐυίσιγα ϑι ςετεπιοηιάγυ τι 
κοι ππἰχτίο,, εοαβηΐϊογαυς πλμαι σα] ς στιλπὶ ΔΠαἰς σοπῖυα: νεϊλπγίης οὐάι!ξα τερ οἰνλητυγ, σπίηυς ἀηεάχαι ΠΗ τ 

.δίουις τποάὰς τ ἀ πος ἀεπιύπι ἰςιοπάνι}, πος ρὲ ἤάεπλ νεπτιγυπν Ἰηδιςαῆτος, Ὑοῖᾷ ἀξηίαυς μερ!ς οοποχλᾶ,, 
Οἰκμῖο ᾿ρη ν προ, δριγτας ϑπξει ντηοι]ο", γε δοπογιμη . νείντι τυάϊς αυκάανν ἐσᾶς ἀπ οΙρ  τηα’, τυάηιις σοημσπιςπῷ, 
{ως ἤλπτις ρδττίαρος ντοηνοες ἤδοίος μὰς γδείοης ἤσε Καὶ αυιαπιὶ ποηάμπι ρίςπο ἕοτηυ εἰδιυς εἴἴει δρίγιτις (Δηέξιις, ἣν 

σοὺς ΟἸγήξας τπγ(ίσυσ,ντ Ἰοψυίτυς οτίδηι Αροβοίιϑ,,. 0. {1 σοτρις ηρίυπι ἘςεἸοῆα "ξέϊες Ιοἀπ'7.9. (ταις ποηγοα 
ἐπῖδ 1} 11. . δα ᾿ Μυηάι ποι τοίερο αὐ ἱρίλ εἰεπιοητα, ἰεά λά ἀνοιρυϊος τνς 

19. {Ἐ|}.} ΟΕ, Χρις οὐ, Οἰδεοιῃοηζδηις ςοήοχ ᾿4- "Ἀνὰν ἀοιυς ουμημς {ἰς Μυηάμιι ἀπενς γι θυ σι 

δειβάᾳις γε οριποσ γειλιυς, οἰ δὺ ἐδ φο ὦ ΧραοψῚ νουύ, φιοά ὦ 
βνιω εἰμ" Οὔ! “ε[,ὰ εἴ νπῖομ πὶ 104 ἰσπιοη αυοὰ ἴα 

- 

ἱπππὶ ἀεάεῦτ ο ἰπγμεῖιγ Μυθάυ,,9 Ηᾶς εἰ ἀϊοὶρ! πα “- 
112 σαίυς εἰςιςητά τελεῦας [εχ :ρεγίςξαπι- αυτεηι οο- 
δαϊείοηειπ ῥγαιίοις Ομ ρήξιις τρίς φαιεαίςης δι ΑΡοΙΟΙ ὁ. 
οὐπη ἰδαιυξι. β | ἂν 

4. Ῥίεημην ἐονηρδὰ τὸ πλύρωμᾳ το χρύνιυ, ὙΌΪΡ, ὃς Ετλίπι. } 
; : τ δὴ νεδιμη, ΡΙφοίοίο εετηροτίε, ἐς ἦσο Ἡς τδιίπιο ἀϊχηπθ ᾿ 
1 [Βοκ μεν ἀϊεο λόγω δὲ, υης Ἔχ ρ  ἰοατ φυοά αττίρ ο- 2] (υρτγὰ,} 14 ρος οτίαπι ἱπτογριοῖατι, (οιπρ  εἰο ἐέηβοτ. ἸοΝ 

ΓΝ ΘΑΡ. 11{͵. 

ταῦ γοτία γ4.,.πλυτᾶτο ταπτὺπι ποις. Οὐσπι εὐ πα Πἰς νον. πσὶ δυΐειη τοπηριῖς ἀνειτασ, οαμις ἔρατια οἰσνηΐλ ροτδέξα 
ἄνατ. ττάφυς πες ἰστίνὲ πες τάτάϊως γοηΐτς ἀεῦυις (εητυφὸ 

4 ϑνδθων {πιῦνιν αἱράτα δι Ετλίπιις, ϑμνηνβι. αυοά Ροπὶ 4 ιν ι ἐδαπίς νον ποιῖρο δὰ (υὰ {Δ τα καὶ οἰοτγίδιηοα 

[οἱει αἰ πρλοφωιῖς. θεῆς νοτὸ Ἰητο Ποπάνηι εἰς ϑανπιώμντικῶςν τάηνθη ἰοςὶ τηυτατοπεγίο ςοη ἀντ! οὨἰς ρίδαν, ΡοΥ ὦν στίκο σιν. 

δαίηρς εἰς φυΐς ἀα νετὰ ἐρπάιτιοιδ ἔστι! ρυτεῖ ἰοαυΐ Αρο- 30 Οἰιυ τας ἰφίται νὰ θεὰς πο τιης οαρίϊ εχήπεςιετας οηΐπτ 
βοϑυιπ, Αἰζιὶ τη! ἐς Ἐςο]οῖϊα Πταολ είςα,, 4ιια: δὲ ηρίλ εγᾶσ. ἴδοις ἀρμά Πειιαι τη ργιπείρίο γε ἐοαπ,1.1,δί 17.0. Ν αἰβάτα, 
Ἰϊδεια δ νπὰ οἱ εὐτπ ΕςοϊοβΑ ΟἈτηξιαπα ἢ πὰς τρίιαν προ. Πβειποη λοις χριοῖέ. ἔΕ ίεμιν [ὑωμηνγτὸν εοῦ' αὐτοῦ Ελ- 
ἀδτις δι τοηάἀέτιοπέ ροηπατί(νε τὰ ἀἰςαπιλίροξ ὁπ ἴν ἀυς. Πὰς φηταγ ετᾶ ςτιδῃὶ πιὸ ρτορτιὲ, Τλεἰτάτις γάτιρης, οοπι- 
κει ααϊοια, δι οὐις [ἐδοττάτις ἐγτιιτιοποιῃ:, οτάς ἔν ᾿μοσς, “ττῷ πηρίθην δεσαςταην τηες Βόπιυ μιις αἰπιπι ἢ] νυπιλης 
κόπαμάτη ρυρηΐυς (δ τυτοτς, ἀοαες αἰόϊςσιμς, ἐ, κά ΟΝ 55 ἀνις, ἿΝ Βοπλίηις πατυσαπι δἰ μμνρῆτ. γε νους εἴδει ΕΝ β 

Ὠειι δι οπιο. 4 Εμέϊωπι εχ ηρενεια, γγνειῆνον ἐκ γνωαμός. 

Επγο νετσπι Βοπλίποιῃ ει εἰ πάτορα υλῖεηιν Βοπηο εἰξ ἔ.- 
φοῦ τατο τος ἰάοο δά άδίτυπι εἰξ αιοιναηι ἡ οἴ (αν ρος. ἔλα ποι ἐκ ραττὶς ἰσμθῃς. , ἰς4 ἐχ πιμ] οί {υὐ{ἸδηνλΑ. 
Ῥεῖιι τυκοῖα ὅς ουεαξίομσ, γιΣ ροτεῖὶ ἰδεῖ οςι(οτην ])ειη- ἐν στον ζιτασ ἡητο!!ς (εχυ τάτίους.,, πὴ γε ππςς ῷ 
ειιπὶ 1 δᾷιν τατῖοῖα ἐς τοπαιηςητατια, νοτηϊπνϊς οἢ (ἃ 40 νἱγβίη ᾿ρροπατατγ. Εἰης τπην Μάγια νιτβο ἱποογγωρία, νῖ 

βεῖι [ἡ ςυπηποάο,νε αὐ αυςατ φυοά ἐς πᾶς αςσθον ριδάιδωιη διεχαι Εία.7. 14. Ελξατῃ δυζοιῃ νοις! εποὴ 

ανὶὰ ψυειατυτ. Ῥοβεοπιὸ ἀιιπὶτυτοῦ δες ἄλιος (τ αῷ οεῖς.,͵ χιὸά ἴαπν τὰῦν οἰδεῖ βέλος Ἰνοππο 4υιαν πιεῖσιςτας, (τὰ 
τυποτειπρυννἀ οἰ ποα Ροτοί ρατειρ ἰσαίοτια πιταταφιάάο πμήζιιπ νι ἤστει κόπο (λιΐν ατη ἰσξ τι: γβωναιβνον, ντ τα 
80 ἤπίιο τετπιροτα, τὐτοσ {1}ς δ δηλ ηϊγατιοιις τειπους. «υατυδε οτιϑιι τόξοις πιδηλήζηρος ςοήοιθας ἰοβλτανς: δι, 
τὰς :ἱπμρὸ τυτεῖρ δὰ ρῆμς παγοάιεδον τιμιοητη γίδι) “ φιλί ρεῖ ἐπα Παρ τ ἢ τε πιροτῚς ἀςς ριδτιγ ρΓῸ γυννϑέντα,, 1ἢ- 
βμαὶις, ἐεεριοίλητος Νάιμν, Υτ οἰκαῖυ; οξιλπὶ ον δὺ λυξν. 

. ὴ 

2 1 ΕΣ 

᾿ ; 

1 Κηυο «ἀ τεννριν φυοά βίον ῥγαβ». ἄχρι τῆς πορνϑεσμίας, 

, 

εὐ ἃ ορίιοε 



“- Ν ὩΣ ..9 ἘΝ 
».. χ ν : ᾿ ὅτ ΝΙ τὰ . ἌΡ 

; ᾿ οἰ 5 : : . 
,. " χ ᾿ ο ς Ἂν τὰς ᾽ Ἂ Ἂ ρος κα τον 

᾿ τῷ -ῤ Ρ ὼ" - “ - , “ 

᾿ διτ ΝΣ 
ῳ ἢ 

: ᾿ Ὁ ᾿ ΝΗ ἠρν τὰν ως τὴν Ρ' ᾿ ͵ . Ἂ ἔ 

τ ᾿ Ζ Ν “-“, . ον τ οὶ ὃ ἐν δῦ : ᾿ ΓΗ ᾿ κι : τς ἐς τὰ 
᾿ » Α ἢ ᾿ : »"ς Ὡς όσον ΝΜ Ν Β ἐπι ας ΄ πον ἀν ᾿ 8 τ τ ῶρς τς ΟΝ - } ᾿ 5: 

" Σ δ ᾿ ᾿ υ ᾿ . . ες , . σιν ΠΥ . «ως - γ᾽. Ἵ . - ιν δὰ 

Ρ᾿ Ἀῇ ἅ ᾿ς ᾿ ᾿ Ν τ “Ὁ ν 

᾿ ᾿ « " τ. Δ ἡ γῪ ν . ΄ ὰ ᾿ . ἘΝ ὃ 

» . “ὦν ἢ ν «᾿ “ον : Πρ.  ᾿ 851 εὗ, φάγει, 
᾿ ψησίμει δι τέκῃ δ νοϊειεμα:δεὰ ὀγγονμοώνμἠμονίνα. σιν Κὐῥιμείνινο, ὀρπεπιαπε θοπηθνπιῆσῳωνι ἀραβοίυζ)γ:"- μὲ ἐν τ βιαίαν, ἕν ι αδοὶ πάλιν αἴω δὲν δουλόϊεὶν ϑέλενα, [[ϑαίεπεα γφυῤθυε ᾿ἀὰ ἰφροτίοτο! [4μἴϑιν ἀρννὸ [μιν 

ΕΝ ΜᾺ χμήπι μοὶ ἄτι γηρ νεροϑίαμε,͵. πἰθμνἠ θη δἐνίβυι βιέχυν οἵ, ηυδὴ δὰ φον ἀραμιμιας ἐν ἘΕΕ τ 5 ἐνὶ ψμορνρῆϊ ἰντύϊνο νυΐσα} δον ἐρῶν ψνν : ἢ Ῥτο Ἀμνόμμὴν νερες δ θα  νεἰνναῆϑι ἰιδνω» οἷν Τα άμυ. ἰγῆμ Μάη ἰμολερεεγ θὲ ον, ῸΘ δ. Ἡμίδν φΌσν᾽ ἐεάνε, Καὶ μίεῦας καὶ 15}: δῖον οἰνϊογυαξν.ν ὅς μόεηο, "Ν ἱρὰ ἰαίθμα!; Ρά ΒΗ Υ" ἃ ἃς Λιδυκοῆμς ΠΠΜ]ΗῈ οι βοδῆωνη ἱανατριφεάπταν τυ,  ῥῳ! βιδινέδεπι, μαν νέμων. Ναἶφαια βὲν εν, ἀπιρῖμθε:"  οὐρένθ νὰ ἀπο Σοωυδ δι ριαιλευνε τοπηροτα » ἄκ δης Ἐς 9 Ὁ : ἐεπὲ οι οἰξεῖο νὰ «ἔς, δι μοταΐϑ ἐλπιεῖ ὁ Τοπ ΤΠ Δίιο Μὲν - Εἰξλιεοηι πιά αἰ άίτα πλ᾽ μαι Ρερχ πὸ (φαιφηῖε, γῈ [ρ. το ον κρὶ Οὐ σατο ἫΝ ᾿ ΠΝ ΜΡ ἴσαιρο » δ. 8Π 517 ΞΕ ς 

' ἥν τὴ ἰδῶ, μνηνίς, ὑνγαμιποφιομ ΠΜυβισαίαν φυϊταῖ ἀθίεδειοηί., Ας Ομ τιῆμμν ἐρίς ἔμμι οἰξουποιβμ δι ἢ Μασ οὐ συν σι Πρ θῦννο ᾿ 
ἹΨεβ ιν ἢ δι ΝΙΝ νι ἐπ τιν φνεπὶὶ Μος ́ω μάλ μὰν: ον πμν} Ἀαϊροηάφευτ δῖε ἴ,δφιε ἴφτευίκυεὶ (δὴ ἜἜ» ἘΠ ΠῚ ϑρυ4 νοῦ ..! ἐν ἡανε αν ψμ 5}. " ρα : “φαϑέ ιδἰμν ΜΉ δα ἀν νῆς ἡνὰπι Ν σέμον, ῬεζἬονν δνιαπε ἱευπένν͵ ἔχαπη γε ἐπιρῆοπάο ποι ἂὖν δα σράἠποθγρε, δε. 36. φιαρίοτιι. “ἢ πἰακβ εὶς "Αθ 0τ.Φ φρο, ῷἤω ἐβῆρ αυα!! οροηδιη δὲ ἐβοί ᾿ἀγονε βεμρὰ οἷ φ εΤίνειλ αι ᾿ - 
ιδνόνα νὸν ξρδηρααβ,νι ς πω, ν᾽ ἐόντι νονι αλνεν ἐπὶ χα ταῖφ βίο τθγς, ΔΟΩ, Υἱ τῇ 98 πίαπατορ Αἷὰς φοὲ ἰὴ φὰ τοι]. ἡ Τίμάνε ὡς. ἐγών ὅτι καῖγν ὡς Ὑμριρ"} ᾿ νὴ αὐιδὴὶ ψους ἔτοῖσοι, ἀσργοφοε! [9 ΘΥΣΝ ἐπ Αῖδ δε, ἐλ Ὸ ; ὩΣ ΟΝ, πδωετοα, ἐὐν τὰ χαρ οἷς οπιπίς, ενοτεῖ. ᾿ τς ᾿ ἀδελφοὶ, ϑϑομαι υἱαδώ. ου δὸν ἐμ ἠδευκη!-} Ἰνς εἰ ἈΕΠΡΕῚΝ αὶ ΕΝ ἡ. με μμμίμε ἰδ ἀμ δος, ᾿ 

, ἕν ΜΝ ἘΣ ὩΣ ἡ . ἀδελφοὶ, δὰ ΚΡ ΒΥ ΕΜ ΟΝ οὐ, ἡμ112 ἐπ τὸ τὴς δῆς οι 15} {ΜΡ Μο ΚΡ ΑΡΥΒΚ ΦΊΒΝ δας ει π-.ς . ν. Ν : ἐδ ὐδος πντὶ Ω ᾿ ΠΡ ΟΝ ννσες : 11 πΠ τς Ὠνο δέ4ι9 ἃ . 

ΤῊΣ τ" ΠΤ ΣΝ ΎΤΟΣ σα." νὰ, μῷ ὁ 4} Ἡέπίμτα,ο ον εῖς δῖε τ ΟΝ ἐρρω αὐῤρ ϑμ μὲ ὁφὸ μιμινὸ δίς, “.} Ὁ τ 
᾿ ὑὸν δὼ ποι ροάτη ἵνα 5. Νιεοε αυὶ Τ. 6 ρὶ ἐγβης [υΡς-, 1] γι ον ἥν βὲό τινι, . Οἴδατε δὲ ὅτι δὲ ἀὐϑλένειων τῆς σειρκὸς 4] ΝΙΟΝ ς ἀυζὸτο ὐὸ ρον μεῆτ- Ὁ ἘΞ κραῤκοηνιιαλα Ἰφλεβοσετυ ᾿ 

ΠΝ ἜΣ ᾿ Τὺ γ᾽ ᾿ Ν ΡΣ ΣΝ ἤβεο μηον ΤΩ͂Ν ᾿ Π ἐν - ε ΒΞ Ἷ ᾧφχὴ ἡ ἮΙΣ πρὶ εν τὰν Ἰες τὸ 

πα πῚ δυμῆν.... .. 1 :ϑιΓεάιηηκεοι νε ἀοραομείι Γ Ἰαδλσον, “με ες ΕΝ. διγ»λισαμίωυδμὲν τὸ ἀνεότερον" .}" ἀρ τῆ ΠΝ ὙΟδῈ» ρελιβ 6. Ἰρεινκμμῤ νορίν ὥρνρνὶ ἀμίν ἰα ἔἶον Ὃν ' εὐ ΑΛ ον δίς ἩΟΝΝΝ ᾿δοσρβογατημ, 6} [Ὁ ; ΜΌΝ ΠΡ ΒΕΚΥΝ ἐο ὑδηροϊιχἀῆς: ΡΟΣ, νὰ - οδεπευοιεπ δ, 
δε παν ας οὐ Ἑ ν᾿ κων πῶσ: ἢ ΕΝ "ΜΙ. ἜΣ ὶ Καμτν σμῥφσμὸν μὸν τὸν ΤῊ σαρα! σα νον ᾿ κὐηνελίώνρις περξῆρξιιε- ἔα ἼΩΝ ἐοβενάν (ὗῃ δὲ ἐφδυν ,ὐξαπύςειλεν ὁ Θεὸς τὸ! δ Ἂς εβόπὺς δὐτεπὶ εἴτε 411}, 41. Ὡνοιίονν ἀὐνενο ἐπὰ ἘΡδος ἡὐτ φωρὰκ ἐρα ουσὰ ςξοῆν-}" τ᾿ ἐχρίοταίϊοηςπι ποι αμᾶ "4 μμῤλμούχμο εόβιρν Ἡὐβ ρει ἐνμόν εν δ ' 
δουϑή }56: Ω Ἂ ΠῚ ΝΗ ἊΣ "Ἢ ταὶ δας ὡς ΤΗΣ 6ι5 δρΡΙΓΠΙΗῸ ἘΠ βίψνμειβε θεα δρυγῆνυῃ κίζυ ον; τ νυ ΠΝ ὌΠ ἀρ ΤΩΣ χ βεδαγὶῃ ςατὴς ἴπδλς θῇ ρΓῸ Ω1-1' 5 (αΥη8 ΗΝΛΑ͂ τες Ιεφεδιὶςι, νῈ] - 

προ ται κε αν ἐγμρνῦ θὰ ὑοδας Ε ΛΟΥΤΡΕ [ΠἸ2 ςοτάα γείζτ νεἰανδηιςιη,1 δ [υλέπ εονάα τοβνε, ; ᾿ φαῖπ, ἀλλ᾽ ἐς ἄγγελον Θεου ἐδεξαδέ μὐ!ο Βδυ Πα, πέσας κοίρυ είδε, ἐρθνιρανοναία ἐς δῖνος δος 
ΜΕ ΝΟ, ΝΣ ΟΣ ΤᾺ 
Ημρανρδενιημὴ ἴον οὐκ ἱτὶ οἱ δδυλος ἀλλ μος" ΕΝ 7. Ἰταδ᾽ πο ἀπηρ ἴυ5 68 ἴοτυσς,} 5 αφωρύαν πον βν.. ἐς ΗΘ ᾿ἴτυσι ᾿εσην, Ἔχε βἘ5. ΟῚ ΕΝ , 
ἔαααμις δὲ ζὸς ν καὶ κλπεννόμρς Θεοῦ ἀᾳ Χει- 
θεὶς ἐϑροδι., φὉ. αϑνα ὃν ᾿ 

᾿ ᾿ ᾿ τ ον κ, ἣ : 

᾿βγρκαλαϑαριν, ̓ Αλλὰ τὰτι μὰ οὐκ εἰόστες Θεὸν, ἐρίου» 

μεμα {4 βί να - φιοά β (.΄ 
 Πλρεγδν βάνει ρὲν δέ, 

ϑεάδτους φυ άφω ΓΝ 

ΟΠ ἀ ΙΠ ϑ:ηὐδά {ι Αἰτως,οτ ἃ μα- 
τε8 1)ςεΐ ρεῖ ΟΒεἰἕυπν. ᾿ 

4 Ἰυρὸ τοῖν υΐάςπι ἰρποτδη-] ὃ 

τοὶ οψηφε" ΕΝ Ν  ΑΌ Ἐ ὠρν νῷ α »., ν4 
᾿ ΤΙς οὔ ἰω ὁ μακᾳρισμὸς υβδ ὁ δε τὸ Ομ ἐρίου ςγαῖ Βεατί τας 

: μαρτυρῶ γὸ υμιν ὅτις εἰ διωυατὸν γτοις νοίἔγα ρες ἀϊοαϊϊοντοἐπποηίαν]" 
Ἴοηπ τσϑδό νοδῖςνν ο5.), ( Βετὶ 

χ ἢ (οριξ, δα 

ΕΚ ἐεβ σρο δεινά ἔχει, 6. 
νεβεαὶ ἐεβιλνύριαο εν ᾿ς. ὙΠ 

ρετριδεο νεθδο, ια { βο 

Μή, ἐβαπέρειλενιδις ἀϊοίτυν ΤῸ ὃς ἃ Ῥαττ 
ε΄ σάτα, νηάς τογοτὰ Ατγδηὶ ᾿ἀξε μονὴ πηλόν 

φΦὲνΒ γεῖῆι 12,» 

ἀὐυιηδεαιιέίυο φυϊἀδ τἔροτέ οχβίδίτας ἤεῖς ΠῚς Ἰηαιὸ εἰς - τιδτὶς ἀἰδεί ςοιτεξειοηςιι., συρά. δά Δρη] τυ άίπειη ἀἰτὶ- 
ταῖλ αποιηλήἠηιϊοάιιτι ΑΠΐας αὖ ἐρίο φοπςερτι μάτας οἵ ἰιγο; ὃς ἢετ ἃ τυτούς (ὑπιρτδηγ, Νυης ξη1πὶ ΔΡΡΠςΔηἀ2 εἴας ἢκς. 
(δὰ ποπηνῆ ροίὲ χ α ν Δθηυιη τὸ ἱρίὰ μαγοάίταςς τωίτυγ. ᾿ἀοξετίπα ἱρες Οαἰλτίς. Ατααΐ Οαϊατας (αὖ ἔξευστυῖς Ἰοηρὲ 
Ψυϊγατα, ὑτολάζωμῆν σοπυετείς γεοίρανεινμν » αι Ἀυρα Ἐς ἀ4]ιὰ (4 εἴς (μ εἰδωλοδουλεία) νἱαεῦαῃς, φυνπ) οὸς Ὀριεὶη 
ΡΥ ὙΠ ΤᾺ ἰνδογτλξεπι αἰΐεγοίες. Ἐτας ἰρίτατ δία γάίιις ἐρίοπιαι 

6 Ωμοηίάην, ὅτι. {πιιγᾶν, ἀΐςος αι ρίαπι,χυυπὶ ἤάς, αι. ἰμιζυπιὶ φυὰπι ἐρτι πὶ 4αΐ εχ εἰτῥυποϊβοηὲ ςκράϊάεγες 
«ἢ σρυις δρίτίτας ἀλη ἐξί, ἀρργεπειάλτας ΟἸνο τὰ 1. 4ιο δό, {6| ἐπὶπι οχ τυξεῖα Θπλετὶ τοουίδθδατ : 9} γεγὸ ἃ ἀυγἢ- ς΄ 
ρει αι επὶ ἢ] εργάεαῖ δριτίτις (Δη εν] τ πὸ πεοειῖς 
ἘΠ ΕΠ ε τρίτον Ἰηῖς πε λάορτιοαι ἂρ ἄτομα ἀςἰίματος, 
τϑςόφας {Πὸ τεπιροες δρίτίτι Δὐοριίοη! ἃ 

Ὲ ΝῚ 

τηδίεπητουῖς ἀβσττι ἰῃ ΡΙσηδη ΕΠ θοτγατοῃηγ . Θοηἔγαγο οἵὴ 
ἀϊης, νοίεθαης τυτεῖα ἰυριιαι (αὐτο. ἃς Πἰ αυῖς δτοιηΐ 

εν πιο Πρ οοιηρεπήϊο ἰοἰάδαν ἀοξετίηδηι ςορίεφυι 
τῆς, ἐρηδ: οὐτὸν με δὰ ῥεῖπιᾶ οἰείαςητα τεζζυς!. δ6,- ' 

. φίσος ῬῖῸ νέφε, ἐμης, ροτίας ἰορ οη ἀμ ποτὲν ἰά εἰξ 
αἰπάγαιη ὐ ἀγα εθαπι Επι πο αὐτοῆι Ἴγας τοῖς οὲ ἐνεργατικὺ, ἦ΄ φίδι. φυυπη Ἰυδτίσυς ἐς ρίας ἀ πὶ δὰ Πτεγδιη τ, δ πιΐσ 
οη ἱρῆιιε εἰζο τιρε, αιας ιία ἐπἢηίτα οἴξιντρ Τὰ Ὠξὶ» ᾿ το πλείη σσπυςηΐας μας ἰοῶο.- ΝΟ! ταηιθῃ φιωχαδιν 
τας, ἰοσυπλ ἤθη τυταζ, πες νί4υλπὶ οἱὲ ντ τη οδ τε ν]}}-- δ πλυτατε ἰῃ τάπῖο σοάίουπε σςοηίξηί ἢ 
πε γι δας τ πη ηὖ ἀς ἀρεβα ΞΗΡῸΝ δρίγίτας ίΔη- «Ναῖννα , φύσει: τά εἴ τε ἱρία ουἱ δρροηίτον δόξα ἐᾷ εἴ 
δι Ἰὰς ἀσίο, ά, εἼΠ|ὰ 4 Ἐσοϊείΐληη, ἰά οἰ εἰςέξοτιιπι οα:- οι δε οἱν, Βα δέμας δυῖςπηι ἢπίυς γοκαδυ!ίτη» ς 
ταὶ αὶ ταηο σρτοραῖ 1112 πλυνρρφορίᾳ καὶ Ἡφηοιδησά αι τε- 30 )Ἰςξίο οὐξαττῖς ἘΡμεΐΣ,3. Ἶ ᾿ 
4τἰπιοπίαηι τεάάις δρ. ἰμπέξας δὲ τητιις. δέ [ουὶς ἐρί γί! πος 9. Οὐγινε βιεεν γνωϑυέντεον ΑΔ νειθυπι, δςίτο βαί ἡμῖν, 

βλης , ! οἂἱ τοξογαιοτί, γε φαΐ ὰ τεγζο τείρίείυπε, ΗΕ. 
ἀυμεασαι, [τὰ ετίδπι δὰ ἤιζεῖος Πσυϊον ρεγίηεγς. βοὴ ζοη ἤάογατιπτ (γάτα ρταίοετίαι (πο 8, υα ρυϊλπε, 

ἅ δεγην» δούκου, Θεγαα νο σᾶς Π0ὴ. ἀμ} 4υι ρεροᾶτο (σγ-. , ποηηίης οἰ ςγηςσρτοτιπι τπυ πα! απ βολτὶ οἰοεπιεπια φυΐδυε 
αἰαῖιπες {τ ὰ ρεσςατο Προγατιις μοῦ ἤλεπι εἰοά δυναν φι! θα διε πιυηήυς ςοἰνβαι τέριαυς ᾿ύ παπι δὲ (οι δι (γάεται ἐσ 
ἡίδεγταῖο ποιείη ἔπαταγν ἡματοπας οἱ λάδιις (αν τυτοῖς ἥιόγαπι οἀτῆι πιςεῖεὶ ἀποπίον , τοπιρότα, δ αππὸν ΟΑἰψ[Σ, 
φουπἰτατας. {11 {ογαίτυις ρτορτια εἰν ἐπ! οἰ απ: ἴτὰ νετὰ δὴ ρεϊβίσαπν ἱφο στ Δ πὶ ἐΠεπε τουτί. [ἃ νεξὸ ἀσέιτο ᾿ 
Ἐκ οἰὶὰ ΓΑΙ ἐεῖσα" ἐσαποέτ. δἰ! ὁ] αἰιπηατίο Πἶδογ. ἀδις οἴ αληὶ νὶ τὸ βιτατίοης ἰπάϊελς, { Αἰεπνεμῖαν τος 
ταῖς. 4 δ 4τεξ κληρονόμοι νὰ οὶ ἀμὸν ἣϑ Ὀσπογυτη ἃς ολῆῖα. ν]άς {ρεὰ, νετία 3. Ερεπὰ δυζοαι δὲ ἱπῆγονα μσο εἰν. 
ἐλοιταταμη ἂς φυϊάεην ταῦ, ΤΠ οργ!όξιε κα ἰείς πᾶς Το γισητε νοσλητον ἐπ (είς δε ίξοτίωπι καὶ ΟΒεΙτο σοηιδεταῖε 
Ἰοοιτη οὐ δὲ ἐδ εννληρρνέμοτ' κλνρόνο μοι ἐν Θεοῦ, συγνληρρνέμε ἀοίηϊδο αἰὐδά οἁ τλύοης Οαϊαῖς ἱρῇ (είς εβειοε οἰ ἰη ΟΝτὶ 

ἐν χριξιν 1 εἢ, Οιἱδά ἢ τς Ἰσγος : ᾿σγοϑ ψιάσιη δ, [ἰοτοαγοηξυγ' χιμιηι ἐλώπαεν" ἘΠ εἅ ἌΨΆΨΗ ιἐ- 

«οἰνάτον δυτοι (Ἀεέτψια " εὐῦλ ἔμης Αροδοὶ! ἈοιΏ. [δἰ πιβι] ΑἹ ιὰ ἧς φυὰμτ περ ἰοξείοίωπμπίε ὁρίδιε, ἐπκη!δ- 
Ν᾿ ὙΔῸΣ ἸΔΘΜᾺ Ἰυλιιτάτον (τς τὶ. : ' 
Ὶ ὅι. 

- δἰυηερἐϊπισαιοε ρίας τπιδές ἢ ατις οαὐ. 

τἰξεράίσεημς. δὶς Οἷς. Ατεῖς, ἰοτγεην λείῃδε τὸ ἰηαῖΐτ, καὶ δεῖ δ ιρία 

οἰ αὐἰεολϊς πήε,ιοά ςεττὰ ποῦ ὁδυεηίτι πὶ πὰς ἴῃ τς ποεῖ 

τοπὶ δἀδιταην ἀδοίλγει τὰ χα πιρειλοτιδινίςου]ις νρεΣ" ΝΔΠὶ δΠσθ οι: πο ἴηβευς πος Οαἰάτάγιην λιν) Ῥαυλὰς 
ὅλης, γυϊρ4ῖ2., Θέεμμο. αἴτετο πσηῖρο νεἶ πάλιν νο εἴοϑενο-. εἴτι ἐχοογατας φιὰην γ τ υπν Αδίσανυς (αἰ. ΠῸ ἐτξο: 

τιῇο, ηῖςΓΡ: ηῖ 
Ἰεγιῖε. δεὰ ης ος αϊήεηι Πρ αἰῆωις ΡοιςΙ τὸ πάκιν, Ἐγαίς 

τοῦς, Μέγμην αὐ νοέδυτσ. (οτίὰ Ἰολη...3. αἴωϑεν ὩᾺ1] 4] ειὰ ἐς ὁ 

εὐχται υιὰπὶ πάλιν τνς νἱάςτῇ ροίθι σππραίςως φαυία ἰάςιῃ 
ς ἀϊκ!. ἀν Ὧν , 

δὰ ἙἘβοῖε 4μα{! εξο γνεϑνε ὡς ἐγα δὶο ὰ [ματίπὶς ἀπγίςυς ἀν. 10. Οαἴατας ἧος τάξς 8) υδηάιη Ἰξίτυς εγδὲ ἵπ νὸς ν οἰ ε᾿ 

ἀμυγαίκοῖ ορο, γε αἴτεον ἰάοιν, Μινὰ φημι ρἈταῖ ἀροίαγαε ᾿δέλοελεῖς αι άτῖσ΄ ἠαυπὶύος ρξάῖος ἃς ξε ες ρτομτεγ δά ἡ 

ἀγοίοϊυς ΠΡΘΓΗ Οαΐατας Ὀεπευοί σπτιλπὶ Πηφυΐλγςαι:, ἀφητιπι, πιδυπγ: βχέτος ἀϊςοτοιὶς Ὁ ΝΠ μας ἰητοῖγορ ἀτίο 

υἱῇ ἀϊτεῖοτ, Εἤοῖς ἐσ ο,ημαν Δοφυίάςαι ςβο ἔσηνος, λ4- Υἠ ἢ λάθοι λάπηϊγαπάϊ, δ( τὸ μακαρίζοιν {φηιβοαι δεαζαηλ. 

ἀκα ταπιδα ραγεσα!α ὧς, πα ντί ἰοἴεισνις ντ πη ΠΠλυὰτ' ἄς 

νἴ οἴϊφη ἀξ ζάσηῖς δηττβεῆς. ἐρήνότλος ᾿ 
“δε ὥς ἮΝ ἕνα! ὑεαιεαείς αὐβες ρνκά, τἰς οὗ ἰὼ ὁ μακα- 
οἰ μὸν ὑ δι γὐὰ οἴ αἸτλάλις φαδητιις. νδιθμσ πιστοῖς ἐραὰσ βο- 
πιϊπυιη νσὲ ὕσάτος ρυσαϊςαηζίιρι ὃ νε {11 Ἰδοαῖ λα ἱρίος" ἢ 

βου οτίαπι δγες ἱπίσγργες ντάςτιν ταητὰ ῆι γάλι, ς ποῦ (409 γοξεὰ τιτοτρτξέλταφ οἢ ἀγλνλον Θεοδ Σοὶ πυητίαπι,.. 

ταάϊςλες ἃς ἐῖεπιει οΥηάς μακαρίσμὸς , 4 ἀππιηψ αἱ ἀς- 
ολοζδῖο αὐ μακαριότης ἀϊοίταγ, γε ἀηποῖλε,, 

φιλῇ! τῆς ἰτογοπε, ὅς {π)0} πγοᾶ: εὐἱραὶ (οὐίσαι αυμεῖο. {τ45'..«αἱς Εγαίαγυε,, αΐ τἀπιξη νεζυτ', Ρ΄ διε ε'κοὺφαιιμάο “45 
ξένα υἱᾷ εἴπ, φυόδαιῃ ἰσίτον ἀθϊεγιοῖ 12: νοσδϑ αυϊδως γον 
Ῥεδιος το ριααίεαθατια, φυυπι σις ήτο αἰλογιεςι ς χείρας 
τοῖο Γροσ τ σηἰήλιννδ οὐ ᾧ μακαρκαρμβδς ἐ4ι1Δ5} 15 ΒομςὯια 
ἀυσθος νεῖ, ἐσά ἀορεομποηάδίπημ, “: 4ΦΟ,μίδ: νεζέτουγιοις. 
ἐπϑαλμιοι ὑμῆδ, Ηας ἰλπᾷυαπι ρεου ρ Π} Ἀγρομᾶρὶς ἰμπιὰ 

νξίοοριπι Αροῖοἶι ποη ἁαυυπτατ᾽υ! ἐχροῦυης, Ἐ- 

ἩΡΙΑΙΔΣ Πηνίος,υοπίλπι δὲ εδο ἔμπι ν εἴξτί, νεῖ νὶ Εγαίτη. 

Ἀβδενι ἐξ [μπν,φωαηδοηυίάεην (Ο' ἐζ9 [ον υδεγὰ ολίν ῖ ἰρίς 

φρο ) Αὐμείτς (ἀρεγβίείοποπι [υ αἰ σαπνψυλήν νἱἀετίς 

τὰ βενἐρβεπλξομεπν αν, δὲ διέγνω Ὥϑίσαμως, 14 εἴϊ, " ,ιὰ εἢ, ἐπα ““τάννε αἰϊ μεν Θ᾽ αἰ ρος ἀιουης, υοά 

φλιίαν ἢ ἰοῆοο, ἽΝ τίν πσογοεθατυς Αροῖο- αἰβεδιαπὰι νεῖθο οοπιριοάὲ αὐιδὶ νιάεῖαγ εχρείπι, νς εἰ 

Ἰυς,,κήοο νι ἡἰπ! εἰοὶ ὁ αἰ δι αἴ οχιοτπᾶηη ἰρεςίεπη: Ἂς ἀριὰ ΟἸοετο πε, ἀγάρννεν τωρ έσε, σ᾽ ἐαρείενς. 
εἰχιξλήεο ἢ ποπτήίμοπι ἰρεέτενφυΐ ἐάτπις ποιηίης πιο }ν- {Νουν δενε Οὐ κριοῖς. [ἃ εῇι, ποη τοῦτο Αἰέξυ,ντ αιΐς- 

᾿ς ἀπιδηῖ ποῇ νος, ἱπιπιὸ οτίλτη νείτιο, οὐπὶ ἔσπηηρ ἀππι- 
πον ἰηὰ οχρ εις Αροοίυ ,.:. 
4 Βικεἰράδνε ποῖ, ἑκνλοῖσαι »μαξ. Ἐχουφοπάϊ νειθυττ πιὶ- 

πεδένας. Νπὶ Πὲς οὐκ πὶ γαξοὴς Ἕλζοδυς σγισς πὶ νϑίλι, ὁ τὰ τοπαεηίς πιεελρμὸτς ἃ τοϊοιγρῖς [υππριᾶτ, Ἰῃ ι12 υί- 
ἡ ἢ ὁ αἰοιως κίον ἐά εἰς Δ ἠδ Πάπε ἐχγιογατυτ, [λοι ; 

φιδμὸ οεἰλαν ρετηες φυσὰ (ὐῤριιην ἐδ... ..4.17.. Ὁ εἰαιη ζυλούον ΘΟ ἐοπυστεὶ Αἰ λητιτ οὐπὶ νεῖοῖς ἰηϊει- 

Μι ηζείων εὐνάς ἄγγλον Θιοδ. 1 Ἐκ πιο, πλπέι στα ἐ ρτοῖς: φιρτίαεῃ επὶπὶ μοζίπεφυα σμπὶ Εταίπιο, ΡΟΣ 

ΜῈ ὁξίετιν πουαί ἶσας Ἐσπεσοὶρινγη, υιαπεθηλ ἀρ ἐν ̓ ἐρΩ ὥση ἔμεν νίάδατοτ ἐχρτοίιπι. [τᾶχυς αοά αῃποτας 

μαι οοίντ ἰὴ (ρεςίοπῖ γιδέρ! βοίεναι) γνοκδτῶιη, βοιησῆ 4, ταΐμηαε (Ζ ἰδ φυίδυι ἐπι Ἐν ΝΕΒ Πς δορῶ οἰά οἱ ἰη. 
ον ῴῳν ἣν μέ ΜΕΥ πὰ ΤΉ β : , ΠῚ 

ΤΦ ᾿ Εχρενίανοινιμῆ πνοὴ, τὸν πειρρυνμόν μου ἃ εἰ, πα ρίας 
Υ 

ἀἰδυλιένο γεχατίοηεὐ αυϊνύν Το πλίπιιβ πιο οεψίοναν ὶ 

ἂν 
3 κὺ 

ἀςρι ἡπήῆγα δὲ πὐλὴυε Ἀοποίλα τοϊοιγρία. 4ινδηιοθ ει δ: " 

τὰς ω": ῳ "45. 5 ὦ ὁ 1} [ Ἔ 

πντ ξοϑη ἐρέμ οδαείν οὐ ταὶ ΤΡ ΌΘΣΙ ἡσνε «ὀρϑαλμοιᾺ ὑ μδῇβ ὀἰξορύξάντες αὐ ἐδαΐ-1 “οὐαὶ τοιβό ΡΛ τη Ἴρου έν τι, δ ν 

“εν ,βεά μοῦ . (στε τοῖς μὴ φύσϑι οσι ϑὲοῖς. ἐωλσ ΒΡ ΔΠ15 115 401 ΠᾺ 1} Ἰμμγα πορ βμμ ἀὴ βηϑ. εὐ χρτέμρ τ Ὁ ῸὈῸ Τ βϑθηπει δου ΐᾳ5 νεϊιγος οο(-} [τνιζενρνγτν ἀεὐ πιο ενὶ- 

δ νψ  κ ύρρν ς ΣΡ «ΠΑ ὉΠ ΒΟΠΤΒΒΕΘΗ, Ὁ ανεςς: ᾿ΕΝ απ ἐϑθεὲς ὑῤδδ γέλονα ἀληϑεύων ἴος ἀδτυτος τὩΠΓ ΜΠ εν τ ἡ. "Δ ᾿ 
Ν εεἠεὰ νετὰ Ῥὸ κὰκ Ι ,ἢ βῆ τὰ σὲ φ' Ατηυῶς ιᾶ ςοσποίςμϊς Ὠεῦ, ο᾽] Ννης αὐίεην φὶῆ ονρὴ᾽ τς : Ἷ ς δος ἀς οὐ μμΥἋ 1ἴληυς Ἰδμηὶ ες οὗ γοδίς [πὰ 16 Ετχο ἑομηϊεν υγδὲν [- ᾿ Ἐ οΙ . | 

εἰν μδεθι8 Νμου σὰ γγοντᾶς (θεὸν, (οι λλὸν δὲ γνῶ 11. Δ}, τ ἰς δ κ᾽ δες μεν μὲ, Τέω, ἐπνὸ ἐϑρηὶ, ες μῶν; ὁ ὮΝ ' ᾿ Ἐ αοσ Ο ὙἩ ἢ ᾿ Ἵ. [ἄμ πος ὠερην ἀδεε τον ὁ ὍΝ 
{ταΐννε ΔΙίον δὲ, (ὐς ἐς δς ἃ νος ἦν Ώ [᾿πὸ ῥριτίας φοραὶ ἤτίβὰ [)6ο, ΙΣ ἡ"η0 ἐϑρη Ι. ..τ οτος ὦ Ἴδας νοδις να ἰσαμεποὺ τ}. 1 Πρ" ὅττι τς τ κων ἡ 
μαινάδε ἐς. ῥϑεντες "ἴν,..:} Θεου, πὼς διχιςρεφέτο τῷ τ υοϊηοάο ἐδυδτιιτὶς ΦοΓ ΎΟΙΓΟΣ ἱ μὴ , Ῥεο φινφνοοάο (ο5» ν᾽ ΧΩ . δ »᾿. οὐ ζχλώς ἀλλα. ας το τς τα ᾿ Ρὴ τον ὧν δ, ποδιῖ. ᾿ ἧς ᾽ : τς οοὸ νὸ »ν ὃ 

νρῇ λιν ὅλὶ τὰ ἀϑενῆ καὶ Π!ωχαὰ ςοιχεῖα ἐ "4 ἰηῇ , ΜΝ ἀρ ύψο ουρμ φεῦ, οἰζηλουόιν μος ου Καξς ν στ ΛΘ ρ]ν "ΠΑ βοΐξαην επΐπι γορ᾽αόη Βρ- χὶ --“εηρμίάϊων τον βοὴ δεν" 
4 Αφρίνμε (- ἐὴ τῶ ΧθῚ χε οὐαί), 1{ἀτὰ δά ἱπβγπνα δὲ σροπλ᾿ 6- ἰ |βηπνα δ’ ἐχερα εἰννιρνὰ ον, ὀκκλσφοῃ ἡμῶς -ϑελουσιν γῖνα, αὐτὸ δε. πρὸ ἐχείαφετο ποργοίαιχί τ δον ἐκημδεηριφε νον 6 ν τ Νν 
φειίοι . ὩΥ παλέρςς  δλλδοιν ποτ τὸς τὸ ᾿ | ᾿ δ αόοίαν : ᾿ ἌΣ ΣΝ ἀὐμμρο νυ Ἐπῤὰε κόρος χὰ ᾽ μον Ἔσο ἐφος πο γδῖςς τον ο, οἴσο ςτὸ 

Διιπίαν ρί δειειρεου τὶ αν τερεσποηιοος Ροιςίδῆι ἐἢ πὶ Τυάκὶ Ῥγα 11}, Α'αυϑην. ἀχοσίριοπ ει ρισξίέχεες, νὰ φαΐ ἰπ 1110 ἴσζαἢ ςαΐεὰ ἔυοιαῃς -᾿ ἣ ᾧιλοῦτε. περ ὧδ αν τ χος Ἔλα { |γὲ (ε «ον. ΒΕ ἢ ᾿ ἰμπῖγνρ ἡΐον ἐλύθηῖν.ς ᾿ ἜΣ: πον 

πατὶ δειςάμσλε!: Οδίδια νειὸ φυμπὶ εχ ἑἠοϊοίδιτια δα ΟΠ ειβίλπαπι {0 Ἔτίατξπι αὐςὶ εἰ δα απινφυο ρεαιέχευ ροιςταπι δὰ 112 τι ἀϊἰτάφηία τεκιοά!ρ Ὡ Ὁ. Ὲ σον: ΡΝ ον ΒΟΥ κφϑοςς ον ᾿ ἀν ἜΦΟΝ ΤΥ τς 
. ᾿ ᾿ “"5-- Ἂν ἱπατὲς -Ξ- απ μμόνε πες δε τ᾽ τ τας ἀξευες πλεελξαεσεος εδος “ 

᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ὑπὸ ένα, «ΕΣ ν ΒΝ ποτ π τ 3 τ ς ΚΑ [νρερίονα νεεεβὲ, πόλιν αἴφϑεν; Τὸ πάληζντ ἀϊχίηγν5) πὸπ πιοδὸ πόη εἴιίς δυιςηδεί,, {4 ντ Ἀπβείσην, ἱπιπὸ γα τὰ 
ἡ Κι ιμβοριίονεπν αεοίρενεπηφ, ἵνα τίων 4"»ϑεσίάμ πολ. Ατασὶ 8 Ιππὸ ἐμ 4ηιάξην, ἐν τὸτε ἦν. Ψυΐγατλ δὶ Εα. Ν 4 τ ΠΣ ποὐηέσω ψεῖ ἐς τούμπαληι ἄνωϑεν αὐ -΄ Ὁ Τοεην ἐρίωτα οχέςρηξις, πποὶ νἱδο δες. μη ἔφις φαΐ “ ΠΈΚΕΣ 

δἠορτίο Ἐςεῖςἶ ΔΡ Αἰΐτ ἰηϊείο. Ἑλτοοτ,, [δὰ (Ὁ Τοψε νετὸ ηγις᾿, 5:4 ἕμης φηίάεην. Αὐ' ὁθ.0 ἀκιὰ ρυῖο αν πε όο Βὲς ναϊετ τάς οἷς τοὐπέσω νεἰ εἰς τούμπαλιν, ἄνωϑεν αὐ τ΄ ος 1οίμπὶ ἰρίαπι , ἐχέφρ τὶς, ποι ἰδες νη ει αὐ ὙΡῸ 

Ἢ ΠΗ͂Ψ: : ΜΝ Ἡρβϑ ; ἄϊκετο Ῥανλες [δ ἹΠοσυαν ἤπαι!ςαι εἴτε, (ς 4 ργοτίας ἀΠημ 16, ἡμὰς ασιοτ ἀδείαγάτας, πο ταηταῖπ ἰδαῦι αἰβογζαζειη ἐϊιηα-... 
Δ ΡΟ ΠΕ: βεβι ἰτμαν ρει Ἦν ἘΡΙ | ΡΤ π ἐπ ϑῆρνο ΡΝ "ΘΕΟῚ Μὰ Ῥεόβείκε λά πιςΔΠ) ἑεηδθμοηεαναναιἑονίλοις εᾷο ἰλιᾶπὶ ἈΠ φυίς ἀυδίζγατιις, ὠ{Πηίηννωω αἰλχησμίπτεις 

ΡΤ ον ἐκον ὙΥΎΔΜΟΣ ᾿ ἡ εἰέη:. Αὐρυ τ τγαξεαίῃ ἴῃ ̓ φλπ. τ ΠΡΟ νὰ Αἰ το ἱποδιδι  Ηἔφς τ ἰο νἱπὶ παύει ἰά ἡεφδη δὲ ἐς αυοὸ αυβτίτυσ πος ἢ. 'θ-Ὁ. ὁ -- ᾿ οὖ χη υἤίπι αὐ νε ἄξάπι ἴῃ ἱτυλιἀτοιι πο πδιυὶ ςο η απ, τόράτιο νἱπν πδῦοῖ 1ὰ ἡ ηαϊ ὧς αὐ ἀμ 57 7 
; τερϑ δε ἰοοἸ ν 1.48. Ατ ἠόπιης ἀατα» Αι ςτίαπι μής (ρ τίτιε 98. ον ἐμινα φοζνθηεναϑ 464 εν} ῥνάοορμέεο ΚΦ’ εἰοξϊοι ἀρῖς πὰ ΠΑ οἰπιδία ὑτ9 ἀά Λροδοινἰξοριΐη αἰεί ἐπ ρεῖ, ἡκῇ ἀρ λα μμελεῖν μανοῦ “μὰ ει ἐπτε οὶ γανεναυίλαι ετ 

Ι ῥιμδαθπταίπο ᾿ ἩΡΟΣΝ ἘΕΡΡΤΟῈΣ με ϑε φιαηδ ον τονννάὶ εοηββιβκβίονεο: [ὲ ἡ "ΝΡ. ἐϑὲ τοβο [τον [οὴρ βνον ,ρεγα!. ΠΑ Νιΐάεμνε δν ἈΦΟΥ͂ οὐδόν μὲ ἀΦικάσατθ [πιὸ γ6.1} ρα. ͵ δ Ὁ Ν ν 
“ ἐμὴ Ῥρήραρς ̓μεδβε μεμα δας ΠΝ εἰῤν ὑμεερ τ δε . ὐγαθνηα πλῷ, ἐξόν μρον Υἱάς "δ: ἀν 1ὸ φιαρότοταπι πηδίοτς ἱπίυτία Ῥαυΐαπι ἀβίςοῖς, ἥσμπιὶ- 17 τ ἐγω μν ν ζυλούσιν ὑμῶς. Υυῖρ αλλ είναι 

; ἐκῶὲ φανής ΝῚ, ἰε " πεν: Ὑδν ΘΎΤ ΟΝ ΔΑ ΜΘ ετούμπαλν., ἔμ ἀσᾶτιπδαι τορυάιατοηι, ἃς ΟΝ ΜΈ ΠῚ οὐϑας ογάτ Ππλίη - οι, ἀπηϑισυὰ,, ὃς ἰςπἴπι' ἀαδαὺς ἀερτάυαῖο. 4υὰπὶβτο ςὶ Ἂς 

Αϑλδος " «αν [14 ε}}}Ρ «μεν, Οζα ϑυλόι Ἀόιῃ, ταδς ̓ ἜΗΝ: Εταίπιος, Ἰδέηνο, Αταν Οαίατα ποη οἰ εὐνϑάσο τυγρίτεν ἀδἀδοογαγους "508 Ὧραι {ς αὐ ἐς ας... μος αἰ υάϊε Αροίξοίεις, ἤθη εις φυδπ) ἀσρειουδι ει (υο- 

Ἰν ἐπάνος με δεὶι ἔῃ ὦ, ΑὐἴανΝ τπιπιοῖο αὐ ἤρσυϊα- Ἢ ἐμ γῆ Ῥ εἰὐνοεόμο άμρος ἔλεγδης δά Ἐμμηρδ' ϑυιπτίηἰυνία,, ιίδιι ἐκ ἀπιπιὸ οπιή τα τοπάοπαδας ἢ το ἤ.γο τοιπ ροτίας γί μαλμπὶ ἤπιε σπνα!! μος ργορτετςα Ἔχε υος 

ἐν: τιδηΐε ἽΣ Θπλίίασε ἔ τὴ παν αυνέσιι εἰ [τὴ ἀνὰ λοι ἐξ κν : παῖς εὐημὰ ἀρυνὰι (ς ταρο  ρνονῆϑ Πμε 1. ασ.. ΤΙΝ αι Υἱχ ππλὶ νἱάςτας «αν ΘΗΝ νοίΐπης νι φυὶ φυοά λαιλης, δπιδαῖ ἡοη εἴυο (ςἀ {ι] ςοττ- 
) ᾿ ᾿ ; Σ δε 6 ν ᾿ ; ; τς, ἋὉ “.- 

(εἀτάτηοη πος τα Ἰόοο νπίςειτ λοι οἰπρναίη μαθοτο. μι. ιρχεείν: οὐωηνόθγέμα ἐείαρν Ὑ{ιὲ τῇ τῷ τ τς Ἦ Δ ς μὰ [Ἐράγάξαγιι, πιοάϊ ολυίλ, ἃς ρτοίηἀς (οἱ  νεϊϊης ἀπιᾶγι. Ηος κε ν. (ᾧ. 

ἀἴκας ἐηπ Βλης ἀοέλτίπλιη πο αἱ τοταηι ζοῖρας Εςοίες ἀμοά ἐβηιὰ 



, : ΠΑΡ ΠΟ τὰ ὦ 

“ ἀρηφυδαι πιϑιτίδυϑ πδίοι ΑΡτάθάπῖο ΑἸΐονΝ μαπλ ρίτυς Ππτλπὶ ἐς ἴῃ 

ἘΡ15 ΤΊ ῬΑ. β 
, εἰυδεναρνε ἠδ τορςψα νείστειντ, μα νοίοδεηι {Π| σαἰμῖδε΄. ἃ Οὐ μετ οοπαδειρυς ετοίσάειο, Αὐβῥς μείων Β, 
ἐπιρί οἱ ὙΝΔΗΙ προ γὰν πλοάο ςσηυεήϊε ἰπβιεατα γὰ» Γι πνηβοσς “πιοιορὴ ἃ της ἴῃ ἐρίοι ΠΝ ἥμμος 

οἰφετί πηδ τγαρ κτίοηὶ τ δὲς ἀμδιτο 4ι1π δοη ἰητεἰϊοδε πίπι εξ απειῆςῆν ρεηίοπλγιναι πες ἐπ ἀ ἔς εσρὶϊς Βὲῳ ὁ 
πεαπήδοο εὐ τη Ῥηεϑυετι ἤδη πιοήὸ πυυὶς οτροτί, δὰ 6... δεῖν 444 Βιετὶς δε Ριοροΐξκωπι Οαΐλιδ ἐ ( τἰδο. 
᾿εἰαπι αἴοτι Νίκοα ευΐδῆ ἰη οἰππίυς ζατίηίς φαῤίσιουε (τί. εἰμᾶσες, 4υΐη Ριογίωρ νἱοίεπτα ὡς οἰ ιραῖδ, αὐδημι δε 
ταπι ἐ ὑμά ἐγ νοὶ ὁ Ῥοίει: ταπιοη ἰσπιοπ ψτ ἰοξαμ ὁ ΟἈχιῖο αἰϊεπαδδαβι αυνπε ᾿ 

δεβειαμ. Νοαθε ᾿τηΐσι ἀπο ΠῚ κα ταὶ ρὲ τἰναίεπι ο ἐματυγ ποῦ ὀχολιάὶ ροῖς βᾶὺ 
αἰλίσα ἀϊείτιι; Ρζόοις εχοίμμήετο, αιοιιδῆσ τἶἰ Ῥαιμθ ἢυ., .. ᾿ 

4υιὴ ἐσουάοτοτιις Οη.. 

Ῥεαείαγυπι᾽ εἰξ δυτειῃ " αἰδες [9] οπιην ὁμάρνη νην. 
ϑιατὶ, ἔπ τς δῷπα [διηρεινδέηοη 
(οἸὰτα ἀμππὶ ρτάίςπς ἔμ δριὰ 
νΟ5. 
ΔΕ ΠΟΙ πνεῖ, 'φυος ἱτεγῆ ραγ- 

Καλθὲ δὲ τὸ ζηλουῶτι ὧν καλφ' παν- [1 
σοτε, κρὶ «μὴ μόνον ὧν τῷ πραρθίναί "μι 

φοούμς. Ὁ. 
τς Ταχρία μον γουΐ πώλιν ὠσίἔνω., ἄγχις Ἔ 

ΓΤ ΤΩΝ "ἢ τάξει 

μι" αῤνά νο:. ᾿ 

[ Ῥιιδοὶ, μερὶ, 4μο: ἐϊετωι 

οὗ ρρφωϑῇ Χριςὸς ὦ ὑμὴν." τυσογνίαυςημο᾽ ἐοττηςῖυν ΟΒγῚ [ [βακιννίογ ἄρδες βυνθειαρ᾽ 
: Ἂ ΧΡ ΤΣ τ Τὰ αν ἢ ἴτιις ἰη νοῦ 5. , ἐνήαι προ 8 

ὑπ ν ΑΙ) παρθιναι φοξος υκμς ἄρτι, ο] Δ εἰιην δυτῷ ἤθης δἀοῖς δριιά " ΤῊΝ - 
εις κῃ αλλ ἂμ πίω φωνίω μϑυ" ὅτι ὅπο- ̓ Ἰγοβοδζ πλυῖατο νοςςιν ΠῚ Δ]: ἐν οὐρὰν ἡνρμιλλή τ: 

᾿ 4 ἀμοοίεαι οράμαι νὰ "4. 5 1 [φιοηίδιπ μαίτο ῃ νοὐἰς. [μπάον δη υοὐν, 
Ῥίοιάρροίοί!. 
Ἐπρει δῈ ν 
᾿δεδαπειμιῇ οὐ ν ᾽ ͵ 

{δι εἰτευπεοὶὰς ΤῸ νόμον δέκ, πουφτο 

ἔξομυς,. Οπεὶ. , 
αυΐ εἰς πἰἢι} , Γέγοασηαι 

“ 

φιοξώευευπι, 
ὅς ἰπυά ἀϊῆι. ς 

« Ὀϊεῖτς τ δὶ ἢ 4 (Ὁ 1,εσς κει] 10ημε περ μέ βιὶ ἔε- 
αἰτία οὔον Περοπὶ ποῦ δα τι} [δ᾿ Κυτὶ 41, ξέχει πον 

ςογίρεμιῃ εἰ οηα Αδγαία- "ἡ "τὸ 

“θυ τῇ ἀποὺ Β]Π 105. μαρυϊς : ν- δή μνκεν ῥαημμόυρῇ 
᾿ : , πϑάπρ Αὐταίγανν ἄροςβ. 

ΠΌ ΟχΧ ΔΏΓ ἢ » δ. ΝΏΘ] Οχ Ιι- ἐἰος ἢαθωιε υηωην ἀφ 4ῃ. 
υ Ι 

“ες εοτυπὶ Τῆς ἐλόῤϑέρας. ὍΝ θετδ. ες 1 [ὁαι δ' τρμηνἀε ὑϑσα, 
ὶ εχ εἰτουπ- ΨΥ, ΟΝ , ΓΝ : : 

νυ ,ΑΧλ Ο μδρ ἐκ τῆς παι δὲ σκης, κατὰ ᾿5ε4 ̓ ς ηυἱ ἐχ ἀης}}12 παρησοθν 7: κα 4 ἀε ἀννενῖα, 
ἄστηι αάυε- σεέρήᾳ γελόηται" ἢ οἷ ὧκ τῆς ἐλοῦϑε- | ᾿Ισζαπάσπν ζαγΏο ΠῚ Ὡᾶταδ εἰϊ: εωιάμηη ξάτηεην παι! ἢ: 

ίοε «τε ἀξῃίξεν ᾿ ; ᾿ τ 

Ρἱευμσι εῖϑι οἴη ἀίου! ν Αροδο)υὺ ροΙ νδτίὰ ἀερυτη ει, φυίδυς ἠἸφεασι ξίτοιςπὶ τεξακδαϊνρτοξετι δ εβοτίδαν, ἔπ απ ἀνεὶς 5 ἑεϊκθπι ἰληϑωπν 3. 

πσιυταῖο οπνινὶ ἃ πᾶς αν" γατέοτο νεβοϊίςες, νὰ ἄυο ΕΠ οτ τῇ Κ ΠΟΙ, Αθχδμασναπι σοσηπλυη δῖπν ρίτει Παυοι ἐπ {δ ρ᾽ Απὲ ἀνεω ὀχίτυ, δ5ίευῖ 

ἐπίαν Αὐτάθδον ὸχ Αξας ποι σχιτᾶπᾷ εὐσὶε πα εἰσι νι πάτα οἱ ἀνηάτίδιΘχ 42 νετὸ ἰπβόηυά (.. Πα σασυν ΡΙοπι ποίει δέ ἐχ (01: 18" 

εἰδιφυοταιη ἐς ποπ πιο ὸ βοὴ ἔτι μπ| δὴ νο ἡ σείλπι Πσεοάςαι εῇ βειίραδυῖωι ιτὰ ἄρας εἴς γαδίοπει, ὃς νεῖυι ἀυγ! τες εα ἀυσθυς ΠΛ} ἀΑἰοιίνν 
4ι τη ὀχιτὰ τοτῖδαὶ ρτοτα ἴλαν 5 (ἐευ πάρ 4 δπν μιεΙἀρεσνρείβμει Αὐταὴς 

δ1} ἰσσυ πάλαι οἀεποπι αδαὶ νὲ ἀε]!εσιμοχ {14 ρα νοι ε(ἰ. εχ 1,οξρ)υαεοοιςε τὰ βἰείλιεῖδε ποῦ μπατοάεν, λιν ὁ τπόεπὶ ἔχ ἀρπιο εἰΐονση ἀνε 4υἱ νετοι 

Πατοάεε ρετίδαυλπιμίν ΑἸκοτγδα ναὸ ἰη (18 (αὐλυπιὶ Ἡϊοτυ (ΑἸ ἐα,Π.ς ἴῃ δοπς ὥρδας ν᾽ Δεἴϊςει Οπεἰἢὶ ὠς βεῖο) ἕδη οἰεινφασς Ἀ]ΐοε ργοπι Ηοηΐι 

Πιξιλυνιαοις αἰσγίευιυ 5ρῖηἴτὰν ἕληδεῖ ἐξεἀςφητενδς ἢ ρεογ  ίρηε ῥτατα τ ἰδίῖλε Αδιαμα δοφυϊείςεπιες, 4υΐ (011, ἐχρως {}ς (σγαΐ, ἤηι Πι οτυῶ 

ἐς» ρας μα τεάϊταιις μευτὶ ρατείεί ρει ᾿ Ε 

“-“οὐ-πΠπο-οορ ----- - εἰσι. ἀδοκνα τ 

18 Ῥγαιὶ ἀαυμην ὁ[} βμῖεην “νι Κακὸν δὲ τὸ ξυλούϑωδ!ς ἰς-, 

νος οἰξίῃ οἰπαίδιυς αιος τείρεχ! Ογαεῖς ςοάιοισιις, αἰβιτιςπῖς τὸ 

σγίο ἱπτεύρτεῖς δι ΟΝεγίόβοπιο,  ι]. δυνην ἀβέενι κπρρία- 

τρλοΐ Κακὸν σ᾽ ζηλοῦτε, υοῤ ετίαπι ἰσχυητ δι ἱπτογργοτδητοῦ 

εα  Απδτοίωυς δὲ Ηἰδτοπγηνιςν ἀἴαυς ἁὐοὸ Τιεοιίζτεζις, νῖ 

εὖ Ξιατίαὰ σοπιυιειΐας, Εσα νεῖεταιη Οταςδαὶ ἰδιοπει τευ ρειίτς, δ ζεην, τὸν νύμων. ΕἸεθτ. ΠῚ [ἐρταὐν, 4110 πο- 
Ὁ εἰηοηίαηι σδίδοιπες τοπιοτὲ Αροϊοίμπι ὦ νοτῦρ ἀξεῖυο ζω- τ ΐῃς πμῆς δ θαι φήφις Μοῆς Πδτοσιεχ χυΐθυς βεί- 

λϑόν δὰ ραΠιαλαν, ἤθη δυτοα το ϊς Πρανβοκιοηῖς νεῦᾶ α]ο οἰαϊδα εφμοη; μη} αἰλορον 2ηάβοροη ἐχρ οι. ΟΖ. 
τὰ, ζυλοδῶνῳ τυληαϊ ς,νς ἄς ἢςς αἰτί ΑστοΓ τεξελαά ἱρίος 6.-ὀ τέγὰπιζντ, κος φιραυς ἀΐσεηνι παρόργν) Αρόίοίας ἰΔΠΊ 08 

ω; ᾿ς ἧλτας ἢς δὐτῃοιίτος, ας πὶ ρίλοολης ἰδ δὸ φυδ ἃ ρίυτίριυϑ Ἀγρυϊηξηταζι, ἀπε καίω ἀγρυπιεητητη ἡ υἡ δῷ αἰ]ερ» 
“αοϊατὶ Ἰβαδῇ ἀρρέτδητυ  ΔΟ  ἀεαῖ, Ὀτκεϊαεαπιινάσπι εἰ τίὶδ (ἀναρειιπι να]άς ἐπβγπιυ τ, δι τοϊδὴ] ἀιρυτατίοπεηι ἢτς 

“ ἀρίυτίδας ἀ ΠῚ, δὲ φυϊἀαπὶ ἀγάρανος (εὰ ἀμο Ἀῖς οὐίεγιιαπ 10. 0 ΠΕΣ ἀτριιηχεπτὶς ρχοροδεῖς ἀϑίολιίς ) (ο4 οὔεηάίου!ο 
ἄλί πὶ νααηῖνε τούτο δια οἰειο ς ταπὶ αεξευς, τὰ. πιεάςταν φυσά ογᾶζ ἐπλχίαν πλοπηςητί. ΝΝος φη πὶ ἀυδέμα 

βαΐς: αἰϊοταπι νε αιπιοὶ ἐπὶ πο πείηυς ἀπ ρδατον αἰνίσατος. οἱξφυιη ἡ{π| οἰτεια ςι ἴσης ΑρΡΟΙΟΪ  ρετρειτυὸ ντρ οτος, ο- 

᾿Δὐχυλπι ρταίσηςεν. Τὴ μος δατό Μὴ ἀνῇ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν ἰι (οἵς εἶ Βοτζεῖς Οξπῖς» οἰγουηςίᾷι, νι ἐαίτοητ. ἢ νρῳ πη" (Ὀρρα 

. Ἅ1ὰ Αρο ΠΗ ρδούαταπι σαίλῖσ τς 401 (φἀαροίοῖος . ομπὶ, Ργάμαην (πσιίης, Ἐ εἰροηάρι Ραυϊας, ἥϊος ἐἰτοιηί- 

΄» Ἰανγλί χιον ἀσίσινεγδαι» πό ἀἢταια ιετμςητ ηου γϑέχο ἴῃ 1) [ὃς ποη οἷς μιγάδες, ἡσήϊιηι γε ορρείεαλς ὕητες οἰζοιηες 
' Ἰρίος ἀυόγα ἀπο ἰεὰ ἘΜ ἱπυλάνα δἀμοτίας ῬΑ, ρᾶτν ἀιαά Βδιτίοιραπάληι σαι ἩΠΠ προγεαίτατοηι: ἄς, πς κυ πον 

εἶπν σίοτια δὲ ἰδυδίν ἀπιδ οί χὐ ἐρέοε (αὐ υοσπάοε ἐπην. τ τὰ νἱάκσάτος, οξόδις μος ἰδηὶ οἰ πν δι ς ἀἀαιπιδιαῖυιῃ 
φοϊιΑϊτονσιαφυδάταῦν εἰτὸ δεταπι ᾿σαίσες πλιιατίς Δητδηρ ον, ἦκἄοηνο Αδγαΐνα, νμάα εἰϊφίταὴ αμΐ Αιΐκ ἠδτυς (εομηήμπι 
τὰς αδίςητὶς ὈδΙντὶ χιςπν ἐπί ρίο ργαίςπιειη τάμε ουριάἀδ ἢι55 ᾿ ρμαῃ δι ὥγουη Ἰΐως νὰ Πιςοςιίδε φυὶ (ξξυμάσπν ρτοπιῖς 
τϑητ αἰηρίοχί αά ἱβονεγλρήανἤοπτ,.,. “τσ... Ὁ, ι "διίωρρηι Δάτις οἱ ΑΠΐαν Αδγαδάπια, νὰ πέρλο υκίσετμς πθης 

ἴο ΒΝ οἱεννφ, ία μου Ἀϊλαάα ἀρροϊ λτίσπς πιλχοσθα πη, ἐχοίυήϊ ἔετιος ρεϊηνηβοπιζος. ἐν 

ἱ δὲ Ποποιι ΠΠΙγττὶ απιοτεπἠδιυπα δεςίλναι, ποη δῦ αἰτία. 23 ϑφεμράωνῃ ο νηεμ, κ'ὶ στάρι. ἌΡ ᾿ ΕΣ ἌΡ 

πῳτα ποῦς, δὲ πάτυτα Υἱ οτδἐπαγία. (Ν δης ας β] ο τοπιν “υὐηδκίσης, ἵει ἃ ΟἸτΗἘ (ἀπένα γοιιετεητία, δι ὁ Πηρυΐα. 
“τὶ ἰη ̓ σαϊαέαθ' αὐ ἀπίσπ ργοβϑηβοης φιομόγυην ΕΠ διιϊοπα, ᾿ρϑλρβ μὴ εχ Τυάαῖς 4} ποη ἔπε ΔΌταδαπιὶ ἢ ναἱῇ 

μας νεγίπς ἰμεϊιδοπάυαι ἀπ πὶπ διοπο,ίμτεν ὑμῴς δι εὶς, 3, (Δα ρυ ηῖς τατος : δι αὐτῆς (4 εἴ δχΐογια ἐογοιποηίφγυα 

ες ἡβοί 4} ἠσὴ δανπαἀιεττοτυπε οι Πίσιοτιπὶ λος τη ἰσκὸ {ει μεμις)ηπηῖμε : νκῥῃμς ρη ἔπει δ} μιαιοδος, ἰκάνε. 

. αὐτὰ ἀὐ θορὸν τοίη ππ ἢς ον... ξ(υου, οὗ, ̓ ος ρος ᾿ἰοχυΐ αἰνά σλπταν, πατί μά ἰςευλτμτεπη, εχ Αἰφατ ποιὰ, ἡ εἰς ὦ 

ἐοίατοῖς οαπὶ φμά οἷά οἱὲ ον οκόροπιο νατευΐο ρετίο- οχ μαδειοης }ιοβὶς ἰλτᾶς ἴῃ ϑιμᾷ ἁποῦτε γ ποι τὰ Γι. 

το βχροῦνε ἀλη Πυ4 ἐν γμλν, 4 οδδῦ ολυυίανπ αἰ διπ ρεπεοίατῖς, πβφ νἱοᾷ Αταθια, Νοιδῃ την εἰ ἐφίκος (ξειιο εἷς νοσά: 

ΓΑ μὰ ΗΒ μὰ σεῖνεὐίον ἐπίαην π ιν ελτοι θμτοπίινῶν σχκλῦ 4. τ ν μῸη ντ λητοῦν αι μέβεαν ἢαδυσγαηε μγὸ ἕμτοις νεῖ 
ἴῃ ἐο συλ μας κα «ριποϊ τὰν (φ τὸ ]αλοτο ἀο ΟΡΝΑ βδξορο, νυαν το υογ ςἤϊεοι κεν ο(ψιαίος ἰιόγυπὶ 

[2 ποη αἰ αὶ (οὰ α ἴδια, αἰπογϑιη γουουαάμ, 4 βάνω. ἰφηδιάητε ΙΗ κὐμθιναμ εὐ μα εὐ! σιοϑῇ ε στα 
νΕΠμἢ ν] 01 ἃ ὑεταξάριι 

΄ 

τὺυς τειηροτς,. Η : 

10 “Δήμιανεν νι ἕω, [ἃ οἴϊ, «Π ἰς γετρὶς ἀρυᾶ νος νι, 
41) νοι ἐν ὑμινοἰα οἴτιαυΐα νοςς, δΙΔηάα δι λίροτα αρμὴ 

νὸς πηδι {πντοεπάνπ, ἤν" 

ν᾽ 

1 τῇννώδίρω, Ἰτεύνη ηυιτος νὰ πναῖσεν ἡναβιυδολ ἰρλαὶς ἔς ον. πδε.4}} (αυτό ἐα [κεᾷς (ἢ 

πἰφποτοίη ΟΝ διαιισε ἰνίον βοοίο ότι τφνδὺ οῇ νεῖ (ο]ᾳ νςΐ οὐ Οἰτιῆο ςοπ μη δλα φεροξξαϊνδης. φιι δυίοιπι 
᾿ μηνιλλ τον δὴ τάπιθῃ ρετίοηληι ραεποιϑόνηβ., Ἐιδησμ ςς ἢ ψείε ποιλτ ἔξοι (φρυϊὶ δλατιίερι ἐοιηρατοι, ἀναρ πά ΠΠ|4 

φμσι με φωϑῇ. ΑἸΝινά τ αὐ Ἰοτηνατίολ ΟΝ ἰσεῖιι να ντοτο δ σὰς Βροεἐλὸ ἐπνισίαπι βιρ  δτίαυυι πγῳζηιν ἤν Δ ς εἰ πισ [μδ. 

δύο ῆς (οι νΉΗ ἃς ταπάσπι δ οἱ οἰστεσαι ποδι Ονζης δίν γεο ἰατα ὅς γα  Βοη χιφὰ δααπ οἰ βίοπις οδίςημι 

ἰοτο  Ὶ Να ἐδ ἐρίων ποτίτια,, δὲ αὐ ἐϊαανκοηίςαμιδκιιζν, λα βιοοϊοιἰιι ααρχίμννε, Βυὰ τ μεσ αὐἰϊδτὴρ προγτιο 

Μιμῖει λυϊτοπιξταυδάλ φρδωύον ἀΐοιτατ τοῖο γο αι; (ω- ὑυς σὐροζοι ρίαν ἡ μφχα θὰ εἴτος ἐπι! ςυίε. ᾿ 

4" 
, 

μΝΝὶ ἰη δο βιαβε, Ψ' ΐ 

11 με υμίξιο, οὐ ϑέκοντες, [ἃ εἴ, 4" χ]ττὸ δὲ εὐφίδὲ μρ: ᾿ 

[μειχοπὶ τεληῆτς ἀοςς. 

᾿ 

βὶνΑγαρ. πὸ 

4: ἀρτ Αὐναδαιηιν ΟΥ ἢ (εὐτσ εὐ 

- φλτα δυα [μι ΡῈ αἰϊιχύνιαην 

“Αἰραζια᾽ σγφυι αἴ δὲ τῇ νὼ ἕερφυτα 

ΨΥ ΡΤ ἐν σον δ, λὶ ἀν ἢ τινές, λυ μορλουξτ. νι υσρος “2 

εατοδιὶ τῆς ἐπαγγελίας, 6.0 Σ ἰλτ πααί 
εἰ Π ε] ͵ τ ἴω 

Αἰ πνά ἔφην ἀλληγρρουμῆμα . αὐτάρ ας 

γάρ εἰσιν αἱ δυο ὄζαϑηχαι' μία υδ
ρ δπὸ [ἮΝ απὶ ':-» 

δροις Σινα, εἰς δουλείαν "βυνώσα ,ἧτις)] 05: 

Τὸ γὺ Δ'γαρ, νὰ ὄρος ὄφιν ἐν τῇ τἱ 

λίω, δουλοῦ ει εἶξ μετὰ Τὴ τέκνων αὐ-᾿ 
δ ἫΝ χα." Μ 

τς. ᾿ 

» ᾿ 

.---..------ς-τ-τοε τ 

("τ βνοηνβιονξην, δνὰ αἰ εἰπαγγιλίας. [( εἰξγν ἢ ρτομμΠΠ οπιν 

4π1τὴν Δυτααπγας αὐι ἄινοισ (ὑὁ ἰεῖππι μοῦ Πάει ἀρριὸ- 

«οιφι ΝΑιὴ αἰνοχιι οεἰακαν τας ΑΙνγαΐνλοιν ἃ σάτ
ας ντ πὰ" 

οὐ νὰν δ μεν λεὺς ἰδεῖν μαροατ, δ [οἷ στασα Τα]. ἐἱἢ 

χα ἤδοτγυην Αδγαμαῶν ἰοοῖος ποι κκὶ ἔοττα, ἐπ ὁ να ]ο : 

ἰδυτον ἃ μμεσις πιαἰσδεξθοης ἃ Γἰπειῖς Ἤἰιον δίφηξητις, 
ἐπίταν χ ὙΠ ρΡΔ ΠΟ ΠῚς Ευμαροὶη ἰά εν σιατιπτας, ἃ νοι 

24 Πιγημά αἰ βφινάματ, ἃ πινὰ ὅξεν ἀγηρνγορουμα « Ν΄α]- 

ἀμνηῖητ, ἘθῸ {Ἐν Δι ρετίρικιιτγατι. Ναην τ τοξιαηοταῖ 

Ειαίμνοχ Οεγίοποιμο) ΑἸϊορ οττσιν ἐςιηο τους οἱ] πε τνα 

ας, Π ὴ νοιὸ θαι] ις φοίαιῃ ἢ ΟΛια τὴ αὐτάς Ἰ αυαε τα. 

᾿ Ῥίσυἀιροιτοϊογυιπ Ὁριίοης δὲ 

οἴκιῶ ιοί νοτὸ Ποῖῖς σβέοιτ ὅς ἤάες ἀσοιριξ ε 1 ΤΥ̓ΡῚΣ ἅν 

ταφα αἰ ἀἀπιστγαυῖς πλαδῖς τδζθη Ἤπειη}} ἐπ ΠΟ 

. Φθν να αὗται γι Ν αἶρ ΤΙ πὸ ρομε  ἘλΔΓΝ απὶ μας. Αταιν
ὶ 

αὗπῷ πη γόττηοῖ αὐ διαδηχά (07 άυιας 11ς πλατγος Τηἀτολζ, 

ψμαπι απο ίααι, Αρας νὐδο!ιοςε,ἍυιΣ Ἰέρν δα μον τεριείοη- 

ται ἵπ δια τπόαῖς όδυη πῆς σαρνθατατ ον: αἰτόταιη 

Τ1υρεναπί, ἰ εἰ ϑαγδιη θα Ἑυδηθε}} [αἱ βιῖς τοίοις Ηϊεγοίο- 

ἰγιηᾶ: (Δ οὐκι λιν οι 105 810 (πὸ τη σόθα. 4 ὅνηε, εἰσιν." 

1Δ εἶ, βσατλπι δι χἀιιηνοταπτ. Πςὺς ἀποευτ ΡΟ ΙΥΑ ἍπΗς 

Οὐτηδις 8. Ραηὶς ἀϊοίζυγ σοτριις Οἰνι «να Το πάη 

δι Δυῤυπίπις ἐχρ λητ, δεά γποσγηλοτίς ται οή ἰςέτοτ ας 

φ«τανησηταϊςη ( φιατ νοις ν αἰψηηιςατιοηςιη ἃ πγότο 
᾿ 

Ρίωα ἀππηνίετγς, Νέλαι τη ἀογαπορτίς (γηὐδοϊυ μα ΡΟΣ 

τοηι τὸς ἔπτατα νοὶ ρταϊσύτα ἀμηζάχαῖ δἀμπιδιαητι, ὅς 

φιλῇ ἴῃ ππασίης ἀσριθσιμ τα. {΄ Π)λωυ ἐϊα μαεξν γα ὄνο 

ἐιαδήχω. Μ᾽ ΛΠ ταί πὶ ἔπι ραέγυθν τοι Ἰρίαην ἃ (τορι 

φείχο», (πᾷ ξριρονῦι δ αςοποΐηϊα ταποης ἀϊιοτγία ἔις- 

Ι 1 η στη, 

οχυθθητο 5.1.7. Βαγοΐλῃ ὁ ρβγο-. 
ἐεη αὐ [οτιατατοι ' 

τἸπυά ἐπί Αραγοοῇ δ1ΠΑ ἢν 
ὑπο 8 ἐπ Αγαθίά: ᾿ραάοηι ἀμζοιη 
[τς 
᾽ ἐγ, ἕ Ἷ λει θα ππὴς οὐ, ἰογυΐταας φὰτἢι 
Ἰὰς {ι]. - ας ἢ 

ἐμ. Εναίηι, μον αἰέν ιν ἀνίας Ἑναίην, φηα ρετ αἰ ε ΤΩΝ 

2 

ΓῚ ὌΠ ΞΞ 

᾿ αὖ ΘΑΓΤΑΤΑΞΒ. 11 
νοτὸ οχ λιροταν 

τό Ρ'οννι βίφινφην, ᾿ 

ὡ"ε [μη Ρὲν αὔε,οτιᾷ 

ἀνα. Πκὲ εὐτὶ {μη ἰμο 

"ε|}ππρεπια συν μιά εην 
[4 θη δλνα, "πη {πων 6.“ 

(δὲ χερετη αμά ἐ[} 459 

κάγ. “ . 

-- 

πῆς ἀτὰ 1Π| ρα ὐτιο- 

νυ θιάεια θα ΟἘΑ ρατῚ 

ρέγ ρίο- 

Ἰεῦ ἐδῳ αἰἰθά ἤπρυγάταν, 

δι"4 εἰν γος 68 ἢ 
σήταθια ,η“ι τυ μπζξος 
“Ἐ οἰ σα ἧμῆς εἰ [φτην 
{μἰφην, (Ὁ {ἔνε ἐμ β 

ἅαπὰς 

τοίροη ἐςι οἰ ΠΙ ὀκοίο γα: 

ὅ.. 

- ΒΕ ΕΑΝ Ν, 

τλοπεὶς δίπα ἐοζίαγος αθδης,, απιιπν νὰχ ν]Πεῖς σταθι ΟΧ 

Οαἰατις νά γα ποίάτοῖ, πσπὸ κα πιάσπορεῖὸ δὰ Αγοϊὶολι 

Ἰτορη Ρεγ μα φεξρροπήςρ πὰ ἀοοζΠτπνο τπτοι ὑεῖς, 

ἴη τρίο. δυιανν δανας τα αἰνχιρ αὶ ἰατημ]ς χηγ βγη. ποτρρέ 

«υὸᾷ οἴΤετ ἐχίτα τοῦτα; Ῥγοηλη]α: ἔπος, υα ἕο] δὶ Ρ4- 

τώλα, δὴ 4518 ἢ γεῖεῖς [εἰ Πρ μα Ρμδτιοης ἀεί οι- 

τ ἀπ τάοτ, Ψψετης νη οιργοος ὀχρυπέϊο Αϑαυς ΠῸ- 

᾿ τητης, σφ τι Σιν γὸ ὄρει ὄφεν ὅέο, δυνα ΠΩ "ποτ εἰ  Ἀςς. νὰ εἰ- 

εἶτα σάπι ης Ἰοορνὴῃ Αὐρβιηθαιις ἰιῦτο ἀς ντπαῖς ετς- 

ἀδπάικαριΣ. ἃ Οὐσηὴ Ολῃτίσιν λοϊονοιν. 1 ἃ σύγ- 

“τὸ ποις ψιάοτας αοζοιίαγια τόβετιοιο, ποίεϊης βάσις, ας 

οτταπι μι ρεποτο, νον 0 ὴ ἀποαυη ες οαπὰ Το τνυτις [ΠῈ] 

ρμαέζιο φιὰ οα διπαυποηὶς γι ἰχπίοιτα ες, (οιυΐον "ἴοτος 

φισῃαι, ΝοΙ ταπιξη Γξοσριάη, Οζια ἱκέμιοη ἐλ 

τἤληνιζατε: φιρᾷ τὴ τοῦς εἀποης ἀπὶς ξιέζιαν, ντάςο 

“αν ἘΠ Δ ἢ] Ἐχ Ης 0] ἀἰοαυὶ! νέτογοη [ἀτὴ} ΠῚ 

οἀιτοηδι ᾿ρὲ Οὐα. 7 ὀοἠτοχτω δρτεροπμητ, ἀρ τ ιμ- 

ἄς, 4 Εφίοπε ἀνινηλ [εὐῖο τόροπίφε εὐ ΕΗ ἐετο(οίγ να να 

βωη [ ετἰ.} συςοιχην δὲ τα ὑερρυσαλλμν αἱσατα συςώχει ζῆ - 

τ οτΣ Ο δηϊμηξίμν “Π Ἑταίπος, ζοηβη ον. Ἰὴ υφνοιθῦ οΧ- «᾿ 

Ὁ ρη σα φἰ αππλὶῃν ναγίλητ Ἰητοόῖργετος: ΝΑΙ ΑΙ λα {- 

τὰῃ το οταπτι φυοτυιῃ. ορίπιο ἐὰ τρί ταρι! τι εγίρε- 

ἄχιους ἀρεττὲ τό τας. Αἰην τ Αἀυῃαϑ)ιο γιὲ δα τπν 

εὔλετις ςοπειπυδιιοῆςπὶ, αυδᾷ οχ ϑιπανςηέσης ΗἸογοίου, 

Ἵν πλάμη. ιατ τητογρεείλτιο θη τη διροῖ τοξιατοησ. ΑΙ) 

17 ἀεππμις τερηςιιπτ αὐ αἰϊοροτιας [ἐὰ ρας ἀπ ΟΡ 65 ΠΓ 

τι ἀίπεην τ πόσαι, ὁριῆῖο ρτοοιἠΔυσίο νον ἘΠῚ 

4045} «ται ἰσαθατας οΠ [πότον Παῖς γοτοη" ΟΥψ σοὶς 

ἐοπιϊιδηίσιιθι ἐπ οἀὐτιςάπης ἔἰοληθα α νσιλι πυλθ 10 

αα σάτιοης συφοιχν νοΥτίς τη νέαν, ἡ οἐτὸ ἢ. ΠΟ σπτΊΔη 

τὰπτν ντ ἀπ ογτὸ οὔσῃ ἀπ ΡΕ ηε ἐπεϑμθο νὰ ιὶ εἴα ἐκ 30 1ρίαη Πρυξζον, (πε ἴῃ τὰ ἀμ] ταάζπῖς χρη τα ἀὰ πο) Οἱ - 

ἱπιςῆ ταῦ, 49} (αἰατις βαγ- 

τοι τσὶ ἀεεϊδεναμεοι νοὶ Ρ᾽λανησούαμν νι 41}}} ἐβ ἐ ΡιῸ 

Οδε πο χαιρὶοδτοθδητυτιποη σῷ ἀθὸ ἀμποταχμτίοι σειν 

γτότίυς σοητια τα βιουιητινηάς ςοηο  Ποηξς Πὰς οἷ οιῖ 

πος ἠδ σηθιητ. Ναπν Εταγλιις ἢ οὐ (ιἶος ἔτι δι. 

Νῃ Ηιεχυ]οπι αυὸς 1 ντυλαις ἔχρητ ελθοιη ρχ Ρτρθν]} : 

εϑλτϊλιάι (παι) (ιγρεμεν 4}, 1)ὲ 8έοπ εαλῦν ἐκεκ ζ' τε θυη) 

Δλυκνῶνε ἐς 411 ἐδενι{αίειν. Δ ἀνδεθν δε μοι ἰοτο “Ἰρομυίμε, πε, 

οἽΜαϊος υδ' ἰογθυνητιη αὶ ,κ.2. δι, Νυΐψατα δὲ Ενβάμας, κε βηνάαι δορεπι αὐ(ηε κτάεία τονυοτὸνι ἐμγμῖνγς πιῤνέν ΟἽ βταιεριμι 

λ 

- 1ρίμπνοια, ἐς ἦα ἰπτογριοία "τα χι ρα ζτθν “ 

ΕΠ ᾿ ὅμπ ιν ἰσπε αμα }} Ζζαν μία ἀν δας ἔμεν αὐ ῤο{λ ΤῸΝ 

οὐ αδ Π ππτουτισνητ; («ἃ αν ὅτις δὐ μένε αὐςο]ανὸ 

γαυνδοτμοι αὐτοην δά Τρ ἀν μπ ἀπρλῦας Ε ὑοτίριοληον 

αινίλεν νοτὸ μίᾳ αἱ εἴ νπα, Αρλδγοίιις δὲ Αὐ θὰ ἴτιπυς το: 

εἰ (πιηι δή διαυηκώ ιοά πος ἔσσάυς γρηὶ τοβαπλόπτιτ φοι.. 

νειτυρτοι τό ρον μά: οἱ Αριαῖ, Ἰοριαῖ Οὐναῇ, εὉ Αφλτ. 

φρά δος παλιν ντάοτον υἹοϊεατι νης σππὴ το πλις οχρο- 

πεῖς εἶς, πη ργον ρανίοας [οά Ῥιὸ Πρμνηϊνατυγ, ᾿)οιηἧς 

κοιππιοίῆας ἀιςίτας Αδαν βιφ,ῖοις ἅλιος φυλιη ρίαν α- 

ἀὰς σά αἀυπισγατας ρεΓ Αγ: νὰ ἰαλλυς ρότιις [ςηνπι5 

ἡ" ἱπλεὶὶς ται οποηι μὴ πᾶς ἀπᾶραι Ππηλιβοα γ͵οά αὐ 

αἴσαθλαι ταρλοι ἀττίπες ϑυ ]Πην Ἔα ἔς ἀπε σιρῖςη, 

{εν παν Η δος Σὰ χιᾶ, “πὰ ἔχοις πις τ πο! 

φιοά κα ὁοπποοῖς ΠῚ ἈΠ ΟΙτα}) (ατανιν εἰ ψιοά ἀάαθι ὶ 

Λα ΑΔ άιάις αὐτοπν Αροϊοίας, ἔχ διθαν να Διαδιλθοι 

“φιδά Δγ εν της οἴἴοι αὐτὰ, ( ονάτ οηην βῖβ μη γ..ἢ αι 

εὐ Πτραεἰς 8 πος ἀερου θην Διυλισίδην τα ςοΐνοι 

βενάη [ρνοί νη γωνιζστε. νοι Ὁ 910 τς πα πνοαῖς 16- 

μιχοτυσπι ποις ἐν μὰ τ. παν αροι νοι κὰν. 

δὶ Εἰςυχυ σιν ιν ᾿ 

"1 4{{πωπ 4 οηπν ΚΞ’ (αν. ἐ[} πλοθε ᾿Ν εσαταίνάν τὸ γὸ Νγαρν 

Χι ὑρι ἦον ει αν Αἰ ραζία. 14 ας Αγιαιν α ἀθυλτον ἤθη τὰ 
(κίο το αἰορ, οὐὐεὰ σου φοναταιν, εἶ ὅρα, ἢ οἰ νοξιν 4} 

Ῥαΐθο ἰοραλς σα 110 Αταθναὲ, οεἴοίνεν θόιτο ἰἀησῖλν σα 

ΙΝ . 

εἰν υεγὺ πνεῖν [τε ε!. μά αἱ ἐαημες ναι μὶ εἰνατιῖαῖς 1. ἐψιν 

ἑρχία [τε Ἄρη ζπ χφι ἐδ οΥ ΟΝ οὐ εὐ μαντν ἦμ ἀηφια ἣν ἀσδμ δ δια 

"4. πρίσυιουάη ΜΖ ενυξ, γπψνν ἄθνειι ἃ [εν υἱἱν «ον ἀμ οτος ηθ 

ἀεξεπενούαηῖν απ ματι μ}. Ἄφαν θοη νὰ 'πς Εναί πο. ἢ 

ουιθυς ποτα σοσοῦ ἀσίἠοιαγο. Ἀμη Ά8δις νπαυαιν ὔχιῖ 

ἴῃ Ηιστυ ἴσην ργοπιι! σαταπν οἱς μοροιη ΜΠ αιη.ηι α' ἀατα 

εἰ τη 516} 1 κοςι5 δυτο ιν Ἑία ριοτίιν αὶ ζοηττάγι 1 [τ ἢ - 

τσηῶδαν (οτιρτις ἐἢ ἃ Ρτορίνοτα, νὰ 4] ἐς Βυληθειςα ἀσ- 

δχγπα Αἰ ειἂγ, αυας αὐ Ηνετοί ἐπὶ μὴ το] να. ἃς Ραττφὶ οὐδ 

τοτταγυπὶ ἐσᾶς ἰρατροπάα, αυοα ἐτιαπὶ Αἱ ἢ] θὲ ορίνοτα ρτα- 

ἀϊχοειαηι, Ὀοπάς ποα οἰ ριοροιταπν Αγ ολοἶο 1 οβρπὶ 

οπὴ Ομ ηἶτο σση μιηξοτο [ο σομτιὶ «στο οη μα] ἢ 0. 

ἄτηνν πῆς μᾶς ςοπιτοθοιἤλ οταῦ ὄχοιτὰ ναδι βάτην οἰΤο: 

Μοιαΐσπι νοτὸ ποι αἰ πος ἰαΙΠεαπάον ο ςονάςιηηλῃ- 

ἄος ἰαταην οἰϊσαίρτο. ἰἴληθς τὸ συσιχάν ἰνος ἴοτο τὐλιὶ 

0 αἰνὰ ἀςοίατας αυὰην οὐ οιῃ εἰἴο ονάσνες πὲ ἔσει, αιαα 

ςοἶχον νούαυῖ Οὐαοι ΟἍΠ}}υνε βίε. ἃς γγοίειν Εποι αΐα]οη,ν 

ΝΠ γε οιςοα τορι ςτνς Ομ θην αιοτοιροιο Δρο οἷ 

μας {εοὐοθαιγ ποῦ αἰ πατσπς ον νότοῖς ΚΟβοΝ Τογητας 

τς μετ ονὸ ρειίαια Ψδς υ ἀιοιτον συκοῖχ εν ἡ 8.41} δὲ 

«δια οἱἱ νοῖσεα βαξϊισηννντ ἀθᾶτοι δε Πθοαν ΠΩ ον 

"ηαῖνις τοπάιείοηςον νπάοϊ (οι {οθοητιθυς Πρ τς, Ηος 

ἈΘΤΟΠῚ αὐτες οἰχοον ζαιαφίπις αοπὰ μαζΠο δὲς ἸΟβΛΙ ἜΈΠΙοΙΩ. 

(οἱ γιπνα, νὰ οἱἙ που ρΡλέϊιοηιν Ἰήροιι ν ἅμι εἀτίος τορίς 

συτοιχοίίδν γῇ οα (ποσοῖς ἀπαρ χαήνθπλαι ο ἀρραεσε, “ 4 λεν- 

δάἀυςιο ᾿οὐροιίσης νικίοιτι υποτοίοίνηναο, δέ ἰσσος ζο μϑηνες δουκά ον φνινοὶ, ἰστθτ αὐτόθ; πος ΠΙΕΙ͂Ν ἀκ η0 

ἐν ἔσαν ἅ1αν.. δκυῖ εἰν ἀμ ϑ α 1 τπ0 ἰναθλ στὰ νος 

τὰν μαίλιο Δ ραν μοὶ ΤΈΡῸ ΤῊ αι τα θ00 ἃ 

ἐὼν φυάιῃ ἔσγίας μι ῤηπι. νὸ 1 χαρα ὁὐοα οὐὐ ταν μι 

ι. 

((ο ματα Βοην ΦΙΜ ΠῚ ορυμιὶ εοἰνατ οι! οὐσθιλ  δ' τὸν ὁ- 

{τνεξαι ναιθηπν ὀδυκάίν ὦ ὍΠΑ͂ΠῚ ταις ἄτπις α} ) ἣι- 

εὐσεαα (στ εὐ γα σαν πε οῖμι «μι ἀιχοιαι, ἤφαιοιι νις. 
22:1 

φιὶ ἀμβενν ἄ {ἰϑενά Ὁ Ρεν οεηαια 



Γ 

Ὄλρ.1111.2.5 , , ; 
Ἰίρος καὶ ϑίπα πιοπῖς οτταπι (ραξεϊοηίς [ες νἱἀεἸίοοῖ βφμιγᾶς - Γαγ ςοπ[ιτἰγίςαύξατ γεηττςπιιιις οαΠ]πτὶσ γε ας τεῦ: πος ἐπι (νι Ἰοχαμτις. τοῖπ βάτον, λἀοτίθαπι οἵὰς ἀρ ταιῃτῆλ. [ 

ςψς 
τὸν τ" Πιηςπις) πεῖς ίσταο 

» -" δὰ κα σον 
. ἌΣ 

ΕΡ 

Αὐγαδιάπηι5, ἐμ ρ] εἰς (Οδοἷ!ς ᾿ δ 
αὐτιφοίχου μάϊοῦ, Οα ἀιπαθὺς τὶ. . 

151. ΒΑΥΤῚ ᾿ς Π᾿} 
ἐΠΠΠ| ἴω 

ἐἰεπὶ αἰτις ἔχοις νχοτίθιι, ν᾿ δ 
τε ἐπ τἢ ᾿ ! 

ΤΎΡν . Σύξωχ ΟΕ ἈΙΤΛΔ5. ΤύΡνςξ, σχύςοχν. ΥΈΚΙΤΆΑς 

“Ἄρλι ΔΛ ΕἾ ]Π].,δὲ Ἐχτνα- Ὀλδιίο Ἰερςἰη δἰραιποηῖς ίλε. ΠΩ ἱπροιια,οχ βεη- Ευληξο}) ρλᾶιο. 
ηρᾶ σοπεις, Ποηβο εχ το ληέϊλ. : 
δίπὰ τλοητε Ἄγλδις. τ τὰ 
“ΜΠ μ΄. “ Μ μ , 
δὴ εἰν | δ᾽ ᾿ ἣ ἊΝ : ᾿ 

δ ΠῚ β :  .... 
᾿ ἴπηλε! (εταίις, αχ ἐπαττς Ι ΕΠ τοίου γ ἐπα τοτοἢεῖς τά 1λλς ἰπρεπυιυς δί εχ Ἡδδ τ οἰοἸγηιλ τἄϊε. ΔΠ0}}14, (δευράιϊμι ἐλχτηξ, ὦ, 
τά οἵϊ ραζυγαῖ Υἱ ογάιηα- τιδην οχ ἰςρεμἀοόῃ 
τι βδοπίτυς Δεόαις σις ΠῚ κειςς. 
ίμις ροίζετις, ντρρις [οἴ- Ἢ 
υνγθ πατγοάιταῖς ὀχςίω- δ᾽ γε 
(ι». Ὶ 

-, 

᾿ Ὰ “᾽ν 

͵ ΄ ᾿ 5 

αὐἷὶ ΠΡΟ ΕΕΠΕΡΥΝ ΤΡΕ ΝΠ ΈΡΈΤΝ ΟΣ ἘΜΊΝΗΣ ΚΟ, σαν ΡΝ ΘΝ, 

αὐτὶ --- 

΄-: 

Ἡ᾿ δὲ αἴω ἱερουσαιλὴμ.ἐ λουϑέρᾳ δα ὴν, 
» ω ͵ ᾿ ξ « ἥτις δδὴ μύτηρ πάντων  μῥ.ῦ. 

. τ ᾿ 

᾿ 

υ ᾿ 

“ΝΜ 
; ἜΣΣ 

΄ 

κ) 

᾿ 

᾿', 

“- 

᾽; 

. 
τ4γ4ι 
»“»" Οἰἰειάϊε [ἐς 
ἡ μᾶς Δ||ερο᾽" 
εἰὰ (εαφυυταπὶ 
ἙώΔμὶς μιορε- 

οὐκ ν οἰ ἰαναουὶ 
ταπυπιλες. 

ὁ οοϊεδπι ὁοπ 
4Ἰυσηάᾶπ) οχ 
ΑἸ 5 ὅτ ἢς- 
εἰ] ἰτν ἰά εἴ εχ 
4}5 40} το γὰ 

. Ἰριστυαίος 
ςμβάεςμι Ἄε- 

Αθιδπς 
ὁ Ῥοτίις 
πὸ οχ Δρᾶ- 

, τε(πευυ δα: 
εἰππιρτςϊοδην 
᾿Πμάχοτυπι ες 
το δίοηοπ, ὅς 

«ἀφ δηείυτη νος 
εἰοησπι. ᾿ 
οπιρ 

,. “ομ2λιο 

ν. 

Εἰαία τὰρ. «. νετί,:, ἃς 3. Ἠεΐγτ.11.18.δς τ, ὃς Αἰ τς ρἰατίανις. ἀϊτατίς οαροτιες. ἸΝΑπι ἴῃ εἰσ τον τὰ δογρτι 4) δῖ οἦς 
« Ἰοςίς. ίης "Πππἀ ΡΆΠΙβΡ.1. το. Νοιῖριμτι δολίτῶμα εἴ Δ. (ξιποη:οθοιτως δυο Ποῖ γε ἰσγση δάυϊκοτίημιη: Νυης ΜΕΊΗΣ ἜΝ ἀεηδυηχετβο Αροιϊοίυς ΕΠ οὶ ὀοιηβάτας ἰμτοῖ ἔς, νὰ πηλίτοῦ 

27 διανήϊε, φεῖρρι, ΑἸ υάίς δὴ {ποτ ΠἸτάτοπν δκιπν Πιηύ]- ἀπτοὰ ξοπιράγαστ. 4 γον βίομη βίην ἐπαγγελίας τέχνα ἰὰ 
. υς οἴου άϊς νετος ΑΠος. Αὐταμαιτη παῖς  ἐριτιτιιΠ οτ ρογς οὐαδίκινοι Ἰυὰ δὰ φυοά ρέττιαςς ρτομλ πο ἡ], Ετο θεω ἐφ, ἐιοπρεήμαν ἡ δας “00 τις Πἰ) (στα πε ν οάγηοΠ), “εἰδὴ (ν᾽ βιηνηδιμοημο ἀϊσεπάϊ βοηι αἰ γι δχροίιμημς ἤν, 

αἱ ποι (αητατεζενς, τὐμμευσιαινος ἀιιθίτο ημίη Δρο. ΕΠ} ποη νἱ πατιιγᾶς (δε δρινίτιις απ νίττατς (τὶ, ἐδοιηδά 
ἥπι ἐα λυὸς Ε(αε Ἰσοο τοϊάια ἰναης ΑἸ ορ οτίαιη ἐν τηὰ- ρτοιπηποηςπι [)ειτῆοις Πλρς οα πῆρερς ἤογῆι ἤλτις εἰ νὰ ἔυλτις. Φ Ρίδνει πολλοὶ μᾷλλον ΕΟ ιῥτο σλόίω σ]ρ ἃ ἘταΓ,. οχιγαοιἀἰπατία Ρτοιπίττςητὶς Ὠεί. 
ΠΩΣ ΩΣ 4))εξνιε, νι ἐρήμον ΠΟΥ ποριυί [}»Φηγ0- 'ς 19 δεζωμάμμη εανηκὴν. χ᾽ στέρκρι [ἃ οἵξ Πιυιπγαηίτις, ἤξ η2. 
"δ. } τὴ οἴ ἀοπνᾶ δ ἃ σχοηῖε, πιπήμὴ ρτορογ (4}- 7 κατα νὶ σγδηπανία,ντ ἀϊχτπηοκ {υρτὰ νετῆι ῳ. 4 σώ 

. ἀχοιάπι ναβαμοποη [οἀ ἀπαρ ον το ἰοηἤι ἀνοτυς αν ον, ἐκ βμοναεν ᾧ γθυνιϑυίς, ΨοΙά Ἂς ἀρροικὰ βετ νος οχρες {Π 
ἀνίατα χα νίγαπν οι δαθεισηυς ρεοίοιη ἐἴσοῖ ἀοίοτα, ρος ρ᾿νυαπρεῖ κυην. Ενας δηλ η [{π4ς] ΠΡΓΤΝΝ 
οὐασττας ἀιοίτας μεθα πόπιο ἤν τλῦ, ἃ παν πὸ ρεποὶρς πος τάιηοι ΩΣ ἡθδαμεντ βεππορ σίτου εις οἰνημες φιαῇ παμτο ΓΎΎΜΩΝ Ταῖς δυοῖν οτατ Ἐπλη οἴ τδι ̓́  ετιδις [μά δὶ Ἐδειεεειβυβοπίἑοεο δμηδη οὐπι νοι 
(πάτειν εορο δεῖς (ἸΠὶ αἀπσοτα πὶ, αὐτὸ ἥλιο 0 (δηνίης παν σάςε: ποάμαι γἵ Ροτίοτοιη ρλειεπι πατοβηαις 
κοιηραι σευ αν {πο ρυβο ον ἐαρίν, Εοοοιις ραΐτην ρον Αυίσταης. 5. τι το το (Π]σἰναθτον ψιδὲ μπεούαηι (ς εἰς 
οὐδε τογίανιαι οὐ σέ !ς. ΝΣ ΝΕ 1λλεὶ [ἐπγει,]ία 0} ἀπΠπιηρεςίοι σαγη αἰ οπι μτὸ ἀγμπξ 

18 ᾿χηνν, δὲ 1 οἷν οὐδ ντ οὔειλητς ογαυ σης (εἰς. Ἀο- ὰ αὐτίτιαι. - δείμνήμον ὀρένμιμιν δῇ ΤΙνούμα. [{Π6{Ὸι- ἀν ἐμ μῇ δ ψογίνηιν ᾿δτορίοι "πηι οποόιῃ γοτίτι 17. "{ δΙτας ὅς ἐριτιτι αἱ  τατίομε. : Π 
4 δ. μικάμην {{π4: δὶ ϑιάκ [10 Ωρηγ "2 {πρϑόθ ναι, }ν} εἰ ΟϑΏς ἔμ βι ἔδενε δ᾽ τοῦ ψ οι τῆ, ἐκωϑέρκε. Ἤ οεχμουμε 

: το εαςσιπρίῳ., Ψη1 ψιίνοι αὐ ἄς ἰνασιν ἀν πος σα’ οἢ ΚΝ ΠΩ υςπίς ρίουδαροποῖς χε Ἰοζειη οὐπι Ομ, ἰά 
 ἀΡυνορειμτυύ θμιι {{π|λ6} ἰχγια ἰγ μαννα Πλὰ ροιιὸ {05 οὐ ας οἴη σμμι "ίλασο νοϊεῦκαι οουίυπᾷεις, ΤΝ 

᾿ 4" : 4, ς γ᾽ 

Γέγραπίαι γὃ, Εὐφρρίνϑητ᾽ σεῖρᾳ καὶ οὐ ι; 
τίκτουσα ῥὴ δον καὶ βόησον καὶ οὐκ ὠἰοδύνου- 

β, ἣ , “,ἋΧΚ,γ,,ν ΄ 

στι, ὅτι πολλδ πὸ πέκνα τῆς ἐρήμου κἀλ- 
᾿ κονὸὸ ν ν ; 

λον τῆς ἐχούσης τὸν αὐόρα. 
" 

΄ 

γελίας τέκνα ἐσμϑμ. 

Α'λλ᾽ ὥςπερ τότε ὁ κλ σάρκα “Ἄυνη- 

ϑεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτω χαὶ 
νι. : ᾿ Ι 

αλλαπ λέγει καὶ “ραφῆ:Εχθαλε τίω 
ὃν γι ᾿ πτι δι σκίωυ κα τὸν ον αὐτῆς. οὐ γὸ μὴ] 

ΣΙ , ἀν ἷς 

κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μιετοὶ 
τῷ υἱοῦ τὰς ἐλουϑέρας. “4, - 

:6' 1ΠΠ4 υεὺ 4με [υὐζμὴνε εἴ Μεγοοἰγηνα νη δὲ α᾽ω Τ᾽ ἐρρυσοι- εἰσίπη) φυάς ἢ λή τοπιρας ΡΕΥ 
χἰων, [ἃ οἷ ἐχουρκνῖθε» ̓  οἵδξπι ἰογταγυπή ἀἰρετία ουλμς οἰ- 
ας {πγαῖς πσς γα τ ἀπιρίςχί, [ΕΠ ὴτουγ ΠῚ ὁ 

» 

εἴς τάπι αυστοητος ἈΠῸ 

τ σαὰὶχ,ἐ πα}. [18 

19 

“-πτὴν-“-- 

ἱπρεῦια πχάττς σου 
ἀσιη Ρτο! τόποι, ἰᾷ 
εἴτ ἐχ ντοῖς οὶ οχ- 
τιλοσήίηλγδ σορητιν, 
εὐ {ἰς ροίζοι !ς ἐηι- 
τίλσινοχ ἔυλη ΡΟ) ρᾶ- 

Δὶς, ἢ οἹἘ Πιάχι (ἕρυκ.᾿ 
. ἀμηνρι Ομ Ποη ει. 
ἀς ἀρρτεβειίληι δεηὶ- 
τι, δέ εΠπτιαιη φιφτέ. 

ις ἤθη ἢ 

, ἌΡργβςηίο,, ἰφςόφις - 'ὥο, μεν ἤάοιη ηι:- ἰμιςάες. 
χεαρτιῦιις. ᾿ Ξ το 

ΞΩ 
᾿ 

«΄. -ο-.ὕὔΟὔὌςςς.. τ ΦΌΝΧΟΙ, 
πο τσ ΝΠ 

δ, 1 νοτὸ υχ (υγίιτ εἰ ΗΪ.- μ6]}. 1114 αιιμεπν 46 βινίια 
τοίο! γπλα}Π δ ογὰ εἰξναυα οἰδ πα. 49 Τενωαίοπν, ἰδετα ᾧ, 
τοῦ ὀπηπίπηι ποίϊγύ. 4.46} πεδιεν πεῇγα, 

σους 4υᾷ ἤθη ρϑγῖς: τιπὴρς 
εὐ πῆρε (δ εἰἀηλά ὔ Ἰϑ τίδιθα αυὰ ἤθη ραγτυσὶ δ: ι- ἀκ 4μΐ4 ποι ἣἰ 

ηἰδιη Ο]υγοβ (ας Πθ ον" ἀοίογ.} ἀεξενεα,ννάρνι φυών εἰ 
τὰ αὰπι εἰς χια: Βα εὶ 
αμην τ ἢ 
ἸΝος ἰρίτυν,ίγαῖτοσ, Ἰσευηάῦ 

1ίλας, ᾿ρέογητοπὶς 41} ἔαπνυς, 
δορά ἡπεπιδἀμπιοάμιι τας ᾿ς 

4] ᾿Ιφουπάμιη ζαγειη ᾿ ρεηΐ- 
τις βιεγαῖ » ρογίεσυ ἐθδτονῦ ξυτη 

Ἰ4υ πᾶτα5 ογᾶν᾿ (ςοἀυπὶ ϑρίτ- 
τιπτιεῖτα ἃ ηὐης [ε. 

30 δε υ!ά ἀϊοῖς δου  ῥυιγα ἘΠῚ 
ὡς ἀΠΟ Π]αἀτὰ ὃκ αἰπΐπα εἰιι8, Ν᾿ ς 
Ζυλαυάτῃ οΠ᾽ πὶ χγες οτἶτ Πἰ ἑὰς 
ΔΆΟ Ια οὐχ Π]ϊο Πἰ θ ετα. 

νι-Ἶ [494 αϑεῖ υἱγωπι,. 

8 ΝοΣ 4ηΐεην βάση. 
εμμέην [ ̓(44οβτοπη θ᾽. 

Τρ βν (μπρρ. 
19] 84 ἀμοπιοάοιτῃς ἐν φὶ 

{ετωηάην “σάγπεπν ῤερ 
[μεγδε, ρενξεφωεδ φιυγεμη 
ημ" [ψον»ἀνηνϑρίνηιιοι» 
4 Κ᾽ μμης. 

ϑεὦ 4ηνὰ ἀεὶ δοηίγιν. 
41 Εὐ:ε ἀπέλίαηι τ ἢ- 
ἩΠῈ ΕἸ Ε65.00}} η ην Πα, 
ἡ βὲ μὴν φηολα εὠπιβ 

ἶ ἐδένα. ω 

ὄνον ΥΥΣ ΠιΦ)Ο ἴῃ ν δά 
ςΧροτ πη ηὶ, (οἀ καηάοπα εἰϊείτας. ἀηεῖς ἡριταγ οι δ 

ΓῚ 

Ϊ-τ΄ 

᾿ 

ΠΝ ς τ ἘςοοΠΑ ᾿ ἢδς (1 (γμασορίοσγυι τίς, ας Ρισίπάς ῃαις- 

Γι , 

5 ἢ Φιρα, ὴ ξ ;ρὲ . δ 
7 ΊΡ. ΠΤ Ρ' 677} 5σὐρεμην εθ εὐΐην, ἴα. «ἸΡίΠΠῚ ε(ϊ Τὴ»; ΠΠ ἴα (αγε [εν με 4"4 μη ῥεῖν: ῤ 

τος, ἴῃ Ομμο μευ μἐ - 

) 

ῳ 

- 

“φῶ Τῇ. 

διχαιοσιυυύης αὐποκσδεχομιεῖϑα." 

, } 

ΑὉ ΦΑΙΑΤΑΣς 
ΥΝ ἀδελφοὶ, οὐχ ἐσιδὺ παιδίσκης τέ-

 κι 

ναγάλλαὰ τῆς ἐλουϑέρας. . 
Ἐςυ 
Κεφάλαιον. 

Η ἐλόυϑορία οιμῦ ἡ ς ἡμᾶς, 
ἠλόυϑέρρσε,, ςἥνοε “μη παλιν 

ζυγῴ δουλθας ὁέχεϑε." 

τ σὲ, ἐγὼ Παῦλρς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐαὺ 
δϑατέμννϑϑε, Χραφὺς ὑμας οὐδὲν ὠφελή . 

σι." 

Μαρτύρομαι ἃ πάλιν παντὶ αἰϑιρώπε 
φίδετεμνοιϑρῳ, ὅτι ὀφειλέτης ὄξ᾽ν ὁλρν 

τὸν νόμρν ποιήσοι. , 

Κατηργήϑητε ὁπὸ τῷ Χοιςον, οἵ τνες 
ὧ νόμῳ διχφηουε. τῆς χώρατος ἀὀϊξεπή. 

Ἡμῶς γὺ πυοῦ κατι ον πἰςεως ἐλπίδα 

(εἴταν εὐ ΐπν εἴς ἤης φυοησοῖη βἄδιοου ἐπ οἴουη οἰ ἤσης (ροπὶ στηποπι (α πὶ 
δὸ σα τα ἐμ ρ} σιεδιποίιι αὐτο ἐς ἡ ἀλ Εἰς ἀς ἰρικιζια! συ] θη! δπίλι 

᾿ 

ν-αὦ....ὕὺύ..... 

, 

ινΝ. 

ἵν» εὐδενεαεο ρλρῆν, τῇ ἐχάιϑερία οἰ, Ομ" ὡρίτπη(άιια: 

΄ 

᾿ 
ἢ χρεδηι)εἰθοποη μα ξιτιοτιητμπαηιξῆὲ Βα Πα οἴηδει (πὶ 

δος τη ἴοςο, ψαιιπὶ σοπεαοηςιη ἃ ἔπρεῖ τοτίρας φιτοιηο- 
την δ οἱ γάτα, φὼρ ἰννονιαίς Ομργήμον ηϑ: ἐνϑεναων βοι ἐκευϑε 
οἷᾳ Χρισος νμᾷς ὄλευϑέρωρτ φήκετνιγα ἰερίτον τη Ο]ατοιποπτα- 
πὸ φοάϊος 5: ὃς αιις ἀληι 1. ἀείπα οὐ ττιοη!]» ἐχειηρίατια, ἐὅ- 
(ερτιοπτδις τε ιθες πιδηυίοχιρτις Ογάῖεις σού μας τὰ ἴμη- 
δυπιιώλα “ὐϊ ἐλευϑέραςγτῃ ἐλευϑερία τ Χριφὸς ἡμᾷς ἐλευϑέρωσι. 
φάκατε οαῦ ἃςς. {6} {6 { βίῳ ἰνϑετα τα ἰβενιμεα 4.4 πον ἰεἰνε» υὶξ 

τ γλνβο,βαιεισνεύνγϑος ΟΟΠΊΡΙατοπῆς ςἀϊτίο τὰ ἡποθοαῖ Κος 
ἄρυτινς οτδηλ Απιδτοεϊιὶ ὃς Αὐσυϊίηυς, ΟΣ 

ᾧ 0 Ραμὶμ ἐγὼ Παὐχὸς, Μιχα τὰ ἔν νοὐδὶς ΟἹῈ δοινότης 
Δφοίτοί!, (εἴς νηῦπὴ υοῃ) 4{Ππ|ταυτοόροῖς τ πιυ]αθαητο 
διηίθιις γΠἸς ρίουδαροἴδο! ς ἰατγορι ὸ ὁρροπεοτίς: δι φυας 
ποι ἐϊης (ἀτοαίηο. δύηῖ εηἰπὶ ηυς Γδ] σδτοτάθην 1{10- 
ππὴ γος οχ Δἀιοτίο τοίροπάςητια αι» ννάο! τος, ΝΗ οἷὲ 
(ὐποἀαπμπι γἶτιι Μοβ,ηοη ροῖοῇι {τα τι. ὅξιας ιν 
᾿ΦΑικτεάγοιεες, τώλιν. Ν άς ἔιρ.4.9.5 γτιις Ἀος ἠοη Ἰορίτ, 

41 εδίον ἐπεπνιμαρτύργμαι δὲ. [ἃ οε(ζ μαρτύρια, γάρ.Οἱη ἠϊ- 
πο ςηπιδιϊοίτυς ρυκος οη τὶς ἀϊξῈ] τατίο, (ςά τλμιση οχ 
᾿γροιβο φιδιη ἐχροίις αρτγὰ,3.1Ὁειπάς δι μος σοῖλη- 2 
φυπιεῖξς, οουηἀετατί οἰγου πο ἴοποπι ράττιπι οχ τειηροτῖς 
εἰτουπη(τλητια, (ἐοίϊς φῃ τη) εἴς ρ] πὶ κνδιτίς βάςι γυιηπ 
γεν Βαρεππιτη {π ἀὈ ἢ τ.) ράτειπ) οα δάἀιιοιἀτιογοῖ ορὶ: 
ηἰοπο) αιή φαιτι νοϊςσδης οὐπι ( γιῖο ςοηηεέζεςς, αυλῇ 
415 Δηυ (α]υτὶς η φα τοβίσγςς. ὁηπηξδις ας ΠΊΑΣις ΟΤΊΔΠν 21 γὲ νο] οχ μοι ἰοοῦ 

{π|ρὶ2 εἰϊ ἐστιν ΡΠ τι τὸ νοτὰ νήσηι (ξητιιπῖ αἴας τ- 
δι ρίευδαροιι 1": (οἀ ἂι ἐο πνεῖτο ἥτηὶ πτηρυϑδτιοτος αυδά 
εἰτουηςϊοηϊὰ ἰσοὺ ἤϊας τιαι τοηξς δι ἐϑελοϑρηφκοίας ῬΙο- 
βοπυπτ, δε4 ἡἰιά νυ ΐφις νΒας ἐρηϊοία ςορηἀοταηάιμη, 
νι σπλιν Ἰη Πυοτια δ γη0ά! ΗΙετοίο! γηηταπα ἢ Αὐοζια ψι 
το εοηίοτίρτα, ςε οχοττὰ βιοτας φοηι τόπου ἐς ἴδῃς 
(ετειποη  !  ἀιπεη αιδά ἤϊνας τοι πεηά αν ἀέγοιτν γάτιο 
«δε δὴ ΔΙξεγγοης ιερὶ φιοίαις πιογα}} σομππιχνιιοιν, π ἐπ 
δι: εμάτη μὲς αὐλην {ΠΠΠ ςρπαιση ςητσιι (οἷς σπαν ἐτπι 
ἁ Αἰδεσπν πα βοτέις ἢ ἐσ ΤΠ νᾺ}} τοί ὰ ρα, χά 
ἰεγιλες στίάπι ἀςειμ αἴὸ σὰ τὴς ὑνυν εὐ δι ορριι " 
ἢ αἷν Αῤοιοῖο ἰπυα ἀδμιηα τἀτιοιηδυις ἀα τοτάπν ᾿ινοιν 
Ρειπεθιδις. Φφν βαρ γτν μμ Ηρ μενα μ ἀλ ι: 
εἰνιρεάννν [πὰ οἴ υ! τυταῖ ἰς οἰ οαποδι ρίηιρηο ὑεῖς. 
Ἰησοῦ ἐπβεηεις ἐς εἰτοαομίοης νον αθ λτα ἐσ 
Νοῆμς αὶ πιαἱὰ φοπευιοη τι εἰλ  ραίπυιν (ὐταῖοις νοις ἰαρο 
"1 εὶς "δ τα φὰ ςοπἐϊηζάτιοης νέμει ρατιν ψυα' Αἱ 11εἰ βην ἷ 
τὺ προ]. Κατῆνη δυξοιη δου μα ε}} ὅς σα αὐδξνίι. 
πόπῃ βισήπα Ἰἠεόφυς Αροδοίνιπ ἐς Ῥεύνσυν ἀντ. 

ὃ ΝΝειηρς, ἔγαῖγος, ποι {ι-- [1] 
τας ἈΠ 011}: Π}1][δ 4 ΠΡ εῖα. 

Ν Προγιλῖς Ἰρίτωγ 404} 1 
ΔΑ Ομηΐεις πὸς Ποτανροῦ 

[τατον ὅζ ὃς τοβ ζητεῖ ἦα 
ΡΠ οανπτηὶ (ογυιτμτς 'ὰρ. 

4  ἀ{Ἐσοο ἐρὸ Ραυ]ες ἐΐτο ι; Ἰρέορόιυ οὐρα 
νοδιίς,ῇ εἰτοποι απ ] "ἀπμπι 65} ἐσ Μοει(ανῶν Χά, 
ἴξη. ἰδ} νόοθῖς 

ἸἹσαιπ. 

4, Τεῖογ ηΐηι γυγινη οἴηπὶ 
ΟἸδοιμίηι. υΐ σου πομφυτνοῦ 

εἰς ἀςδιτογειῃ τοῖίις Περὶ 
[ομαηάᾳ, : 

4| Ἑυδημι{Ἐἰ5 ξραγαιεὰ ΟἩτὶ 4 
ἤτο, φυϊεάφψυς ρὲτ [ερειῃ ἴπ: 
{{πβοάηληι: οὐ ὰ 
ἀϊῆις. 

 ἸΝΟῸΚ σηπ δριγίτα εχ Ππάο, 
ἔρειῃ ἰδίαι οἰ οξέαπηιις, ; πὴ 

τισὶ ππτάοον.--- ....... 

ὁφυόπία, 4 
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7Ζι44ηε {γαἰτοὶ, μοη [ωπον Ἐ Ποποίυίυ 

«ἀμεέϊα βάᾳι [4 ἰϑενα, "ρει θεῖς 4{|6- 
ξοτικ 110 

πηοόο φεςειξη 
ΠΤ. Σ ἰςἐα- 

ἰδ διυωιξ: 
ως δος 

"θη ἔπε ς 
οὐδ 

(ΑρΡ. ν. ; (αν. νι 

ρει [477 
"δ ϑεναμΐε β4ῖς, ἂν 

ηϑί εξ ἡετρθυ “90 {γμβηθη 
(οί τ). 

Δ, Ἐκειεγο Ραυΐμε ἀΐερ 
᾿ 

ηἷγ (εἰ ξε νοθη μὲρῃ Ρῖο- τ Αἰιςιδοδιεῆκ 
Ρτοΐτα. } ᾿ἄρρς, ὁ 484 ἀϊςτὲ 

ιεδλιυς ἰυῇιά 
ορετυπὶ ὃς ἰυΠὶ 

δ] χΠιίβοων αμλεην γΜΡβω τἰδτν εχ 6ε ῃδ 
στ. μοημὴηὲ φἰγεμηάξη [8 ροῇε ἄτη ἢ2- 
νου έάην ἀεβιιον 4 υνεμεν[α ἐξα παπῃ ΒΕ: 

᾿ τοοχ ᾿ερε ἰυ- 

περ μέεπάα. Ε Πιβολι. ροιείς, 
οἷ ηαὶ ρ]επὲ ἃς 

Ἐμαιμαῖὶ ἐξέ, ἃ Ορνὶτο ρει εϑὲ ]ατ΄ 
ων ἐν δινν ἐμ βοαπηηὶ τὴ Ἰλώτον Δεηρῖε 

δι Ἰζοαποί ζιφιαεχοάιδέμ. Πδάν δἰ ἐπμβιά; 

4ιοηίδιν ει είς 
τοεως ἐξιδῖν 

Σ ευΐτυς μα», δέ 
Ν,ο. εὐἷην [λιυϑμα ἐς [. Ῥεσείρυὲ νῖρε- 
[ῥεπν ἐμδξμι!ς ἐχρεξ!α' δδέυς ἡ ρίουάα- 

Μ“. 

γατα ΟΧΟΙ, τι ΣΝ 

“Ὁ}. 1 

; 
ρΡοίιοὶις. 
τ Τρ ςοπιρᾶ-’ 
τᾶς που ρορα 

Ἢ ἴστὐ ουπγύειει ς, 
ἄος οὔτοι ςοιοιπου αι ὃς δχίει» 

΄ 

" Μὴ 

πὶ λονῖια ἔωμπάας, (ς ̓ ὰ νι δοχιπῃ ἢ. 
. 

“ 

-π““ῆ“-..... ὦὄὦὖὖὸᾺὸᾺῳὌὔὄ}ὔᾺῳὔὥἅ..ὦὅἅΝ ... 
ωοο ΦΌΟΝΝ “ 

σαΑΡντ ν. τ᾿ ἦν “ φὺ 
᾽ ν 

᾿ ἐξέ να Ππιηῖ οὐοαποπίοιε, γε πα ἢ εὲ εχ πῶ4ς Ἢ 
ἰοχυν, ςά ἐς τὴν 4υι θὲ ΓΟ (ἐς αητ φανεῖ λνος (οὐδοτοῖ. 

4  υενον γεχ [ιτναηάα, ἐκον τὸν νϑίλον πρῆσαι, [ἃ οἢ ΠΟΩ Ροῖϊε νυιῆολτι ααξη υλη) εχ [ἐς ς, απ αι ρετ ἐξ το- τ.πὶ ἰσαον ἸΠΙρ οὐο τ, (1ος ἀπτομι ΗΠ οἰ βιπληπιπιμη 
ΓΙ ΠγοΠτΠ ΠῚ 410 (ΟΡ ταγιμη ἰοριηᾶς υαϊϊια, ἰϑηιηιᾶ- ὑπ μὴ Πἤζοτς αά (Αἰ υτοιν ἢ 4: ΡΙΟ “3 μερὶ οδίεψι 
τσ, δί ργορτετοα τπεγΐογια Πατισατυ ραλαυς ὑεῖς 
ςοηίςαιη μι, 

, 
ο. 4. Ἐμαρυξξμ[ μραγδυ]ὰ ( βνίδξο, κα ϑηργήϑητε δτὸ πὸ Χριφειῖ 
θὲ νοῖδὸ καὶ το ργεῖν ἀιχηηιις ἴκροις ρταίοττιαν ἈΟηι.3.31.ἃς 
6.6 ,χυοά ἤθη νηὴο το ο ἐχροίμτγπηι:», {ἰς ροίςςιτς ἡ αἰδηα 
{ππριῖαν νίι, 8. ἀπιςτα Ἰοσογι μὴ σἠμλητ. αἰς νοιὸ 
κοι τα βγεϊῶτω ΟἠγηἾη 0 ἀςείαγατ ἤςτί σα Τὰ πη ὅς ̓ηδης τὼ, 
{- ἂν Αροι οἷο εἰεσαηοῇιηιὶ {πη ςατα ἠϊοιιπὶ ἸΧᾺ υ- Ῥηλθας, 41} [οὐ λης (τίς ἤιὰΣ ναἤιτια [μοτύπιαιις της- 
ἐπ λον οἶδ λα Τγομαν ἀςοδάεις, Ομνεο ψυμίν πιά - 
ΡΙῸ ἀξεεν [ὑρρίσητεινε ἃ ποτοχιη το ρόγαιι Γαμίς, 
ἀοζοητ,οὸ τιητύϊη οχ ζορῖο φιὸς ἰοςο Μοιίδιςοιυμι(υοτὰ 
1ΑΠΊΘΠ οἰ ΠΑ ΠῚ βάΓΓΟΙΙ ΤΟΙ ΠΟΤ Πυ) Πᾶς ἐϑελοϑρασκείας [δὲς 

Ὁ πιογθης σγσὰς οχριοο (ςη ἤθη ιρίο νετδο, ἢ ἐρέϊὸ 'νιης 
Ιοσυη νεγάς Ττσα)ςΐμις ποβετ,ητογρεστάτως πο πῶ 
[ἐὐνθαι!αλμ) Χο] οὔίς, γυ!σαῖα, Ἐνασμδίμεβ ἀν μν }ο. 
᾿φιιδπη ἱμεογρτοζατοη πη αἰ Σττῷ γερτοπςηάιῖ ΗἸεσομγηιια 
νέποῆς ἡ Οτνδὲν το «αἴ ἐμ νη σἰλοιτον τὰ φανάςπη (δή πὰ 

ἀτὴς ρράγοαι ἱπιης που οἱϊς γυΐχαια ε- 
ἀϊεϊοαὶς ἱπεετριοίοι), Βταίηυξ, Οὐτ ξέν ποὺμ [πέξων ἐ} οιήο-- 
[ανκάδοην πνᾶπσητο (ςπτοητια μεν Ἀγρα αν οη ἐχρὶολιλία- 
τυτροίω! νοτὸ φατείςιβίνμι ϑέραναν ,νῖ μικροίϊιο κι πιοΐ- 
φ'" ἑσοπίήϊτιιάτιτ. : 

10 [ιν ρὲ» δυηᾳιοιῶν», [πο Πρ εηάυ τη μος εἢ τ᾽ μ,- 
μνσιν. ᾿ΝΑπντς νοι α παρ, ἰαπιβοαυαθτατ οχ (ἐᾷς, χα ρο- 
ἀνὺς ἙΝ πη δ φυ ίβοιη ὦ Ραμ] ςοηββςτατι) (δε μ»- 
πῆς αὖ 14 (ὁ τω ΠΝ ὀλεῖ !ουνααντύγινε ΡΠ ΐσιιν εἰς οὰς 
ΜΠ ΠΟ ΙΒ. Π τ τας. [81] χναία, 'νε χάριτος. (ὁ- 
ρΡυΐλιη Π|ει ότι πποτὸ τ πνθυνε ετίανν ογάτιαινο 
γ]οτινίρς τβτὴ ἀπο αι μαννα ΘΠ ο.Ἱ6 ,δι τπξιὰνι ἼὝ μη. 
4.1.δι αἰνηυοτιςς μὴ ροίςσειοις λά (τ νος ἐρηϊοία. 

Αχειάβιι, ον πέσεν. Αἰψην βτη4 σῇ εἰεφιιυι( ,οηςα- 
᾿ ἀοιτα ἀιξυπεην δ πρόδηιῃ νον δὐἀμρη φημ τοτ οἰλης 
τες χυρά εὐἴάπε ἀοριοΐνιν ἐπε ξιι., ἀν αἰνααι ρ τ 
καλὰ Δ νεγ4π| δύσι μγάίιις, ! 

ς φήειν ἐν βέε σνώμα τι ἰι πἰσόωι, 1ᾳ εἢ δρίχίςυ ιὰ δ 
δἰκονοίδει ψἣνθπἀβολῆνις ἄδτον, δίας, Ἄρτα, κὰ εἰ οα βάφ, 
ἐὺ ἀυϊς Πὶτκ ςτὸ, τ εἰμεν ΠΣ ᾿ αἶνος γβΌ ΠΩΣ "τυ 
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σα Ὁ 

{ 



Ν 

Ολρ.Υ͂.1.4 ΕΡ 
ἐς εἰξοί,νς φερεπιοηί μν φιοτγυανι πυοϊμοεὶς Ἰατέθαι ἰϑηέζον 

ταπὶ ἤάςα δίς ΟἈΙ ΜΝ ἀἠιιοπτιιη δ άὰς φημ οο ἀδίνων 
δυπίμδιν δα αὐ τὸ ριλτν μάτια σσιρησνιν βοῖ βάοιη : αιᾶν 
ὅς ηρίἃ σιλτμτὸ ΠΣ ὦ 4ὁρέεν ἐδ ένα» ἐλπαδα 

᾿ 

τα συνοσι μά οδ οὐ, 8. ΣΝ .-.»»..«...... .... 

ἘΝ δὰ ἴῃ (τ ἴο Το ἢς- 6 
αυε εἰγζυπι πο αι! ςαυᾶτη 
ναΐοῖ, 4 ποαις Ῥηχρυζ: 
ΠΣ {14ε5 ρου οἰ αὐταῖοην ο- 
Ρείδης. ᾿ 
οΟὐττοθατις δ πὸγ 5 ν οΩ 7 [μην Ουντεδ αι δεπε, φυΝ γοι 

᾿Ἰπτογγαριῖ νὰ πὸ ρατοῖοτίς 

1 »ο“ ᾶ4| Ἱ 

εἰὐνείῃ Εν γὸ χοὶς αὶ [᾿ησοῦ οὔτε φήδατομιν τι 5 
4. Καὶ , “.» ΕΝ Ι' 
«ατνιγυΐα μιν ἐφγύφιγού τὸ ἀκ οε(υςία᾽ ἀλλὰ πίςις οδὴ οἰ" 
εἰτεα προ οἱ “ἢ ᾿ ΕΝ 

ἀνοιπα, οὐεν Ἵ πῆς ἐνερηρυμόμη: 
ἔϊο ποῖνις. ἐχπὶ κα : 

δΐτιο «ὦ ρ]επᾶ ἝΨ{ῃ ΄ε-»"» , | 

(ρἰ τυ δ} ε εἶτ’ Ετρέχετ καλώς, τις υκᾷς αὐεκοψέ, 
Ν ὶ Ὁ " ὰ γ ΄ τ 

κυ ηεηΠοοίς ντ τ Γα ληϑυίᾳ μὲν πῶ συνά); 
Α ἕλοις δἰἰλπ Ε ἌΝ " ᾿ 

φιαριυελ τςῃ. γῆ οὐχ οκ τειζκαλοιυτος υ-ὶ 
εἰόπδανης {οἱ Ἢ “σι "χῷ Ὡς 
Θεπιος ἔθ οὐ (ᾷς. 
Ῥίλεεληί, να Τὰ 
ἀχὶ ἱπ εἰτου πη’ 
οἰ Ὸπ ς. 
τοι, ᾿ πτν -ἢ πὸ οἶδ ιὺς ἀν νὴ ς 

{ὐεουρϑ, 5: Ἐηωπόποιϑα εἰς υμας ὧν Κυρίῳ ὁ η}}Ὁ 
δυο! τις ΟΊ τὸ Ἢ Ι! ͵ εν Ε ε; 

τὰ }}ς ιςραὶ οὐ σὲν ἀλλο φΦοονη σΥ 180 ἡταρσφοδωνγυ-. 
Φυϊτυδν αι Π Ὁ ͵ νι “ ε ΜΕ 

εὸ ἐξίες μος (ας βαςασει τὸ κριῷ νὐσις αὖ ν. 
“ δχεγεςθί στα" "- Ι 
ἐπ ἐπε ιαιῦ, . 
ἰπάωις ΡλυΪ]ιδ. ἡ 
Ναυδ δῆτ 

μιά πν ἀς ητἃ ἅ- τ ͵ " , 
ἐἰωε, οὐοα εΓ βυσσῶ, Ἢ 6 σώκομαι 1 ἄρα Χατηργῆ-" 
“ς ροιςῆ, πιὸ  ) Ν “ ἱ 
ἀπάνος μαι. Τά τὸ σκαν σὰ λον τῷ ςαυόφυ. 
ελιὶς ἐζυΐον ἐ- ' 
ἄτι. 
6. ᾿ιετ΄ οὐΐυν- , ν ΑλῸΣ Ι ᾿ 
ξαιολιαιαν μά Οφέλρν Χ) ὁποκόνψονται οἱ αδαςα-. 1, 
«υπιδάπιϊτλείο “ «. “ ὶ 
τεὰς ὠρείο τομτες ὑμζας. . ὶ 
εἰς οεἱ ἃ εατῖις 
Ἰδλυάοιαορίυς 
νετδουπάϊα ἱρες ἱπουείας, 

νγὸ 

Μικρᾷ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοὶ 9] 

Ὠο 

Εγὼ δ, ἀδελφοὶ,Θ, «ἰϑιτομίω ἔπι κη- }" 

Ῥαῖ 

8, 1. Ηκχς ρετζ[ιαίιο ποῃ τῇς 
᾿ΡΥοβέία οχ τὸ αι νοζαῖ νο 5. 

ἘΓΡα αν ἔσγισητὶ τοταιιὴ 
ἱπα 4 Γυτιηοηταῖν 

9Ερο ςοπῇάο ἧς νυδίδ ἴημ, 

ἰς {ζ(υτοϑ: [4] ἐμγρατ νοδ; 
«αὐτοῖς οομςηγηατ ΘΟ » 
ψυμαυὶς ἔμούίτο ὰ 

αὐ ἸΟΕΡρο αὐτο ἔγδίγοϑ Π ςτ- Ἀν αιιεήβ εινει, ( ἐν 
Ὑσαβοποπον οτδιῃ ρτφάϊςο,} [ρα Ἰυυ αἄρις βναάἀ ἰδ ννέ 
αὐ α δὐπις ρει ςὐυτιοηςηι 

ἑΐυαν Εἰ οἤοηάιςυϊμτα {Ππ 3 4 
οὐ ο15- : 

ιι νυπαιῃ ἡ οτἰλπι ἃίς- 
ἀλητυτ αυἱ γο5 ἐπημὶςτδηϊ. 

“52. Αρίτοχ Αροβο!οα δαιϊοτίταιο πε ζᾶης ροίσ οχ το εἴς {Π|1π| ἀοδεείηλαν ἕως τεροφπαπίοπι, 

ἸΤΟΌΡΑΥΝΙΙ 
διχρηϑειωκι. [ἀνε τοτοπαπι ρ]οτίς ὅπις Βατεθίταις τη φικ 
Ῥες Οδεμθηνι ριατὶς ματος δὲ ςφομαιςάες ἤγίος πα. 
μετ, Λοωριτος σηίωι μος. μετανυμικώξ ρτο το ψίο φυοὰ μὲ. 

εὐααταυνε οηνγ.3.2.4. 

γν  “ππτος 5 πίσέοο ΟΝ -----.. 

Νά ἧν ρει "εν "ε- 
“με εἰὐεμββο αἰν μια ναίει, 
πεῆμα βναβιιηιητἝεί βάει να 
βετ εἰρανάξεπι ορετάζην, - 

εοδεάνδε ποτ αν κοι οὐτα!- 

τὰ τ ΄ 

Ῥεγ(μαβο᾽ πον εἰ ἐπ ερ φω 
νοίμ νο». 

οἱ Δίοάνεμην ξενπηοπιῇ ἔρμη 
ἡνα[{4πὸ τοττηπηρῖι. " 

Ἐχο ἐρηβάο μι» υοὐκ ιν [)ν. 
σϑηο, θά πε αἰνμά [ριιῖω; 
48. ἀμιεπεςθη!μτῦ 4 νοῦ ρογ. 
εαδιε ἐμά ϊολησν, φύζρνημε δ 
εἰς, 

πη πον νὸς Π1}}} αΠτυἀ εἰς 

ρεεηημεοποην ῥαε|ον} ἐτγο ι- 
, : ΣΥΝ 
ἰοτῦ πεῦιρε εὐδηίάσπι [4-| [ως 59 : 

Ψ 

“᾿ ἢ κβρκ4» “δ᾽ αὐξιικφάοιν 
4ωι “νοῦ (οπρηυ δ ηδι 

Ζ, “, 

᾿ ἤος δἀάϊενῃς ἀς τς ρϑευ! πιοπῦδηιι νἀ φιτυῦ ςοπιςηθοτοφίο!οἐἐ πον σ ἐγ ει ἀνε ἃ ἔστη οοτο τη ρίδναᾳυα Ομ ας δια Πὶ ἱρίς νίνη εἢ)ηϑ 
νε πνἰπίπιο νἱεἰο ρατίάπιυς ρυτίτδίοι Αροβο!ες ἀσξείπα ἰῇ οὶ, ἡ 
Ἰονᾳυνυς ποίίση ἀα πὶ ἑυ ἀἸοί πὶ Ὅς! ἀεμάπιιλι. 
Βοπιίθυπι οὐἱα νίκας ον ν εἷνι τ ἀλὶ συπι σι Ομ ἰλη ίατο ςοπιυθ εις, 
νἢ ἤλπιπιλεὶ, 

) 

6. ΝΈεφιο ρναρμείωην, οὐ δὲ ἀκρρζυςία {1οὸς ὁπλῆο λἠ ἐπ- 
ἄνα ξεΐτ,ης νἱάξατυσ εγίδαεςε ργαρυτῖο (μιοιΐ ονοιποιῖο. 
τι ἀστγα ποῦς. ἴλαυς ντγοίαις τουοςατ δ γ πίοι ηὶ ἀμ {Ὁ| τς 
1π|υυπγιῆητιι τ, , 

κ40ι  Φριἠεί ρον εἰ αυαῖοπνρ φέρε, πίςις δὲ ἀγάπης ἱπεργονυδιν. 
5ἷς ἀϊξιπσιθτον νὶρά δὲ νοτὰ βάος ἃ πιοττυα ὃς αἀαϊτογαα: 
ΝΟΥ διιίξηι Οβαγίταν ληρυαπι τ βατίοιις σιὼ αἴτιυν, ΕἸ- 
ἀεὶ δἀϊιησιτατιψαυπι δος τεριβηςῖ εχ ἀιλιπεῖτο (υρεεοτ!- 
ἴλαις οὐλπιθις ἀγρασιοητς. Ι(44τς Δἀμνττοπιία ποι οἷ 
5.γἊὶ Ἰητοτρτοτις νοΓο βενβεμνασαις νοῖθο ἀεργμνω»ν!ς." 
4υςείξητεητία: θάμ}: ἀφςοππιπτούατα Ψυ]Ρ, ᾧ μα ῥετ εἰναγήαεεην 
φρεναῖνη,πση τα δε ά αἰιωυ!ά εἰς νἱδοζωυτ ἀπ ρΠ ις ἐννργοῖ 

. τῳ Ἰἰά οι εἰῆοαςοηι εἰς δι Δξξιοίλτη, αὐλὰνη αἰπαιλείτει ἐμ 
ἘΔ ΓΑΡΟΝ νεῖο ἀρρε]]ατ Ῥάυΐες Οἰτουηςηλ ποπ 
εἴιϑι ΟἸτοιηςοἰἤοποηι, ΟἸγουποιίμηι εἰς 

7. πιοννηρί ναὐέκε ει 14 οἱὲ ἔδοις νι ἰη δι δῖτο τοῦτο οαεὺ, 
τοῖτο ἔξγαπηη!. Ρ]ὺς εἴτ ξιτυν, αὐόκεψε αν λτη δέ κοψο ἡ. της 

᾿ τεγροδκείε, φυδαὶς ἤς ἰῃ ποπν}}}5 σοι ζήσας ἱπιιςηῖ, αὔεκο- 
Με νυϊκατα, }ονρεάνε δέ κοψο, οὐάςπι ἰζηίονε οτίαπι ἰεσυις 
πϑη λυ} Οὐσεςὶ σοήίος, εν 

ΜΡ τ τ ἀλνϑείᾳ. Ετβο ἀοξειίηα ρίδιιαροθο!ομηι, 
ἃς αυασοιπαις 418 το  ἡἠφιονις ρεςος ΡΤᾺ γιναμδιν αἰ μάτι (νης 

- ἀπτγλάς πευτγιπιοτα (πε πο ῃάαςια, 8. ΕΓ Ἰδι οηγελὰς τε (ἴὰ- 
ε παείς ἡοη ἡπυνη"ἶς πος τποιτηεπὶ μι νοευ πε ἐοβιςίθες, 
ηυσά ετίλιπ [οτιαῖπς ἁἀιοξλιαν εἰξ οχ σαμεν Ἐχιμιταϊπζη 

᾿ αρηὰ ὀγτιηὴ ἐπτστρτγεῖςι. ᾿ 
3 Ἐμαι ροημμνον [τῇ ρνοξ, ἐ4.}} πεισμονὶ κο [Δξ ΕἸ ο. 

τουγλν αὐπιοποῖ ἢ’ πο π}Πς ςοΐξιςσιθις αἰῶ ΝΜ ερνίηὶ 
Σα ὰ τὐμοὶ τάρλση σις τη Οὐφονς ν] ΠΝ ςρςΐσυς μος 

χω ΠΡΟ ΣΠ ψαν τι Δροϊτ οἴη, φοπηποηταῦν {πε πμδηστι, 
ποηιο κβιή δγγτυσπι ἱπτοτρτςίςπι αὐτὴ ἡρῆτις ν]} 9 Οἵὐαον 
Ἔχοιηρ τί δὰ κα κα ἔπειις, δεν μι]}ις ἥυφις πηλπυεα ρει ὃν 
ἀπίσοηις (δ! σα νυ χατα ποὰ ςαιατ μά όᾳις ἀήνθ!πο Αἰ] 
τετίδυιη εἴ. Ημης λυίοην νεγ ςα ιν ἈἸΡΟΉΩΝ Ῥαμ- 
Ἰοτ μία δβείεηιε τείροπίοδοηι κά (υρ ἐστ επν τοϊςειο: 
δ π΄οηεηνάε {ἴ ἀθοαζεῖ, Ν νι οοειὰ αυνὴ ἐδ εὖ φυινοενο» 

᾿ 

9. Μιείξλι ὠγεύοιξιι ποτ σρατσι ςπι, ἡ ςείυδις ἔυ!ρᾶπι ἐρ ρίςνἠαροῇο,.. 
1οὸ [Ιυθεῖδης ςοηάσελις φιὰσν μᾶς γον τε ίωυπν οοπυπισάο πὴ ΠΟ φυπτλιγίυυπι ἐμ {τοι 

νι γ Εχεπιρίμαν νοι ρδίξοεί ΣΟΙ ζέοιυια Ὁ οἰ δς φς εἰς (αι «Πατίωις 

αῤμρλ -ππππσσσΠοΡσσσΠπΠτ ΠΠ-π' [Ὃὸᾷϑ --------,----::--..ο.....---.. 

»-Ζ 

οατρηόρς ὰ ΟἸμΗο γαῖ ίωος ἔστυος, νοϊ ἷς ρμοπ δίῃ πὶ βιοτ, 
:ς “κἀκ όρημε τοίαι νοι, ἐὰκ αὖ καλομῦντος ὑμας [ἃ οἵἕ ἃ Ὦκο 4.) 

608} ἀοίϊαις νὸς οὔιδολ ας γοζις, αι τοι ρηςοητίλπι νος 
ἰιςεῖ. 

9 Βενπιδηῖαι ζυμοῖ. δι. ἰεβαητ ΟΥΖοὶ οἵηηο" δι 500|5 Ὁ 
τίατῇ ἰπτογρὶ ἐς, ἰρίέμις λἀςὸ ΗἰεΙοαγπιυς. ΜυΪράτα ὧν» " 

τορι. ὄνος 
τὸ Εἰ; 4 {πη[ὠτον ὅτι φρφεύσντε.1 ἃ οι ἤθη αἰϊτοτ οἵ ἀς διε 

τοῦς Ἔχ ἠτιπνάτυτος ἠυὰ τι νος ἀοςόαπη, Ὑυ ζαῖα τμλίυιν 
δωριφά νοῦθο γτπςοιηπιαξές, 

"1 δέον βιφάνεο τ κηρύθω. γυΐρᾳ δι Ἐταί, σάλος ρνκάϊεο. 
'ς Με νετὸ πιπαησιη νιάετυγ Ῥλυΐὰς εἰγοιηςηϊοις πὴ ργδ 

Φἰκαίς.Αὐ οὐνίηι ἕμς Ρ αχιίσις, Ελιςογίςά γεγθιμν κυρύσεν 
4ἰ Αραϊοιςμιῃ 1ηληιι5 ΣαίριςοΙς, 

{ΟἽ ε"άνκωίνμεν τως τὸ σκόνδαλον πὸ ταυρρί, Οτυζοπι 
νρκὰϊ Εὐάης εἰνοαηι ἀοξεγίμαπη αυ ἐη ἰοἹμις ογαςιῆχι Ομ 
{τ Τα Πικίδιιν τοί ςίτ, Ἰἀσόᾳιις ἀοἸ νάπις πο δά πητιεδαταν, 

.ο ἰ πς Πα ρετίεφυυτίομ ες φφιρτίως Ῥαμλιιη οαςιταῖς φιαῇ 
μειι Ὠει οίϊοιη.. ΝΑ ἐδ αχιςεῖς ἤθη τ νοῦν ἰοῦ, 

εἶλεῖ οος φυϊβιιξσιπν ἐγᾶι ἐρῇ ας βοτιαπη ἰη νας ἐρηῖο: 
Ἰλιηξαμς «τ Ἰον πτυν αἰνὸς μα ἶς Αροιτοίο ανοϊείεον υδῃ 
᾿μάχος, δὰ ̓ υῤαίνεερτγαιαῖος. , ᾿ 

ις κι “πανὶ ὐβ νάμμμαν, ν᾿ ὠπομόψοντα, λυίφιπά! οἰ. 
οὐξ σχτογοηηδῃ ἀ Ποο; [ς ἃ γγάρτις ταιηςη ὕδυ]ες δῇ με!!! 
εἶα ἤν νῶν αἰίςες φυδη [πὶ νιζεδαηι. Χο αὐ τῆς 
εαίςἰπόν πιο γριζίάτιγ ρθο ζφἀαθσίη ἥξει, ποηρε μι ορῖει, 
τομβηιη (Οὐ πὰς ἤρφμίωε δες ΒΟΙΝ ἱπιρι ἔροιο, (εἀ 

)9 θεὰς ρεςοοι α ΟἸἘυήτς σριπλοῦηι δες πηρτοίλτο [ςἀ ἔα" 
Ἀτακξυνιεῖοι ἐχςαηρία (μρρεάμιφι [γιά ἄς ποίξεν ἰάοιη Α- 
ΠΊμΝ τ πη΄... 4.Ἐτ ρουρὴλυς οεἰδιχειθυ ἃ ἐς, ἐχεδηΐυ» 
ἐς ἀτίσης (πν}] οι ο τ πε ἢ ΟἹ ο, φαλῆιν ἔμις ἡ" Ἰηςείιον 
Ιὶ (οείπεδη),ντ νει Πες νας ας ἑακόν τνίϑοῳ ἀτὰρ ἐξαρϑίωαι ἐὰ 
ΒΟ τῆι ἐκκλησίας Ογ (2. ἘπῚ ομὰ νιήςι μοι Αγοβο» 

ΤῈ ἰἴο {τππο}ΠἸωνΗἴς ρεαοροσς αϊαείενε ον βάζδις τερά διξιν 
ἐϊφυι ὥονιιενιρ πληδαιμὲ ἐς ἰβςεἰμοίο, ας ρεφισάε ἡ{Πδινι 
ἱποιορα ποιεῖν ίημζεη φαα ἀρ ρίριυπι φπηρλαιο λοέ 

τῇ Δθὴ 

5 

ΜῈ ἢ 

" 

κείν (Δα τατίοης ηἰτιεσατ, Αρατοῦ σίπν Αροποίωμι 
εὦ πο ΠΩ͂ ἀρυα Ολ]ατα9 αιέξοτιατομηφόηως ΡΓμάρητοῦ 

ἤϊου ρει πυδιη{{Ὸ δὰ νοναπα ἀοδιτίηλιν Τονούίοπος 4 
(ον ϊαἴς ταπιεη 4ισπΊοίο ταπάειν σιπν λιν οἴει ἀρεηήᾶ, 
ἰδ τε ρηίςετοηι, ος . 

{ῳυι ἐηπηϊεαη!γοῖ «να φατοιυ τες, [4 οἰδ αἱ νὸν ΑΙ! ίς: 

Υἱμῶς γὺ ἐπ᾽ ἐλόύϑερίᾳ ἐιληϑήτεν " 

ἀδελφοί" μϑνον μὴ τίω ἔλαύϑερλαν εἰς 

ἀφορμίω τῇ σαρκὶ, ἀλλὰ ὀχ τῆς ἀγώ- 

πῆς δουλόύετε α Λλήλρις. . 

Οἱ γὺ πᾶς νόμος «ὦ ἑνὶ λόγῳ πληροῦ- 

ταιγοὺν ταῦ, Δ γουπήσεις τὸν πδιησίον δου ὡς 
ος ἑαυτόν. 
τς μ δὲ ἀλλήλρις, εδάγνετε χαὶ χατεώίε- 

Ἢ, βλέπετε μη ὐπὸ ἀλλήλών ααλω- 

ϑ'π Ὡς τἢ 
Λέγω ὃ, πνοῖ μφιτι αὐραττωτεῖτεν καὶ ἐ-Ὶ ςς 

πιϑυμίων σαρκὸς οὐ μεὴ τελέσητε, ᾿ 
- Ἡ γὸ σὰρξ ζχιθυμῶ ΚΤ' πρνόϊ ματος," 

πὸ πνόῦ μα κἢ τῆς σαιρκος. ταῦτα ἤ αὐ- 

᾿ἥκειται ἀλληλρὶς "ἵνα μὴ ἃ αἴϑελητε, 

ταῦτα. πυιῆταν 

Ν 

, Ἐΐ δὲ πναϊ κατ ̓ Η οὐκ ἐςτ κἱπὺ 
ἡ: , ι 
γῦμρν. Ῥ τ ᾿ 

Φανερᾳ δὲ ὅδ᾽ τὰ ἐργα τῆς σαριοὸς᾽ 
- νά ὄδι, κοιχεία πορνεία,  χοιϑαρσια, 

ἀσέλγεια, 

. Εἰδωλρλατρείαι, φαρμακεία, ἔχθραι» 

ἀρέσεις, ἌΝ 
Φϑύνοι, φόνοι, μου θαι, κῶμοι, καὶ τοὶ ὅ- 

(για τούτοις, ὦ χρρφλέλω ὑμὰν,κᾳϑτὺς 1] 
δρροίπον, ὅτι οἱ ταὶ τοιαῦτα φράοσοντες 
βεσιλρίαφ Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 

ΟΣ καρπὺς τῷ Ὠνόὔμρτος, ἔςιν ἀ-ἰν 

Ἀθοιδιιιιϑ 1 ρισιόχᾶι. 
----.- 

1) Μοὶ ἐδδμ δαρηδητε, [ἃ εἴ ιβ γατίς αἰ τί, δτ αἰ δὶ ΠῚ 
ἐϊσιρηυν Ηος δύυεην οὐίαναπάυπι εἰ, Αρολολυπι αὐ ο] ἃ - 
υὐμν ἀϊρυτλιίοπρ αυρ κα ἀρςπιλῖα ἐρεδχδι, δὰ ργβεσρια 
ἐείεζυδετε, ἜΝ Ὁ αΥΤΑτΑ ἐπ τ ΜΑΣ 

14 ΤΆ τωρ πῶς νέμον ΑΠΠΡὶ ὥκρε ληποιαυημεαύϑὰ ἴῃ 
ξέπεῖς τροάβμαίμην ἀιζίιυι ἱπτεγάνην τοβείοβεαηυπὶ “0 
δὲ ἰὴ ἀς 4ι1ο Αβ τιτγα ἤως ἰΙοςο [οβ!5 ποιαςι δ΄ [εοβάλαι 

,. δ ΐίαην.. Φ{[νο ἀιξίοιἐν 'νὶ κὐχν.Εἱ ἐδ γπο ὑγῶςςρίο, 
Ἠδδεσογυαι τηστο μὲ ἀοεοσι ρεκοεριλοιάοιιςο γοζδιξ 

νυ λακεῖν δος αμθημα ποιαπάπην υϊυσνὶς πιο δι 
(ει απ ουυπι υἦ» ὐρυμεῦ ἀθσαα ̓ ερει Ὠείργονμαι τς- 

ν 

“Κι ἘΕΡΌΘ ΕΝ ΑΔ υ4. αὐθάληι βρήιβοι- 

αγγϑιδινις δὰ Ἰὰ αβιαείανινη μεῖον ᾿φομίμμ ὃς ςοπηπις ται 
Λυινθτοίϊο νη τ ρα, "μετορανμ εξ ον σΠΊαι κρπερρα ὦν. 
“4. ϑριφιω «θοῦ μάφδν Μεθ φΒ! αϑεισευν τες ΡΠ ἠτπῳνοὐάς 
(γουιοῖς ρασῃμ δι αμιέηί ἃ βριγῖυ Το» νοῖμει γεσκῃ ἈΠ} 
πόαν εἰπρφέσαιο ἐσιοειυ λιν, δέ Το ν μηβοάταν. ΝΟ 
Το“. «. νθὶ ϑειαπι θα ρϑίμεπιων αυεὶ ἐϊ (ατρ, {εν τὴν 

. ἱπρρΊῃ σρηϊ κα Ἀ ὁπιαηον πα απνηνζ μη ΟΕ τη Ἰνοινν 
ἃς μοὶ! ἱππευιδῖω πη ροτ ᾧιάλΆμ} 10 οἶον πς ἀρρις- 

τ ΤΑ. ΟΘΑΤΑΊΤΑ ἙΝ 

ΒΠΉΣΕΕΝΙ ἸΒΕΝ ΒΒΟΒΕΕΝΕ ΙΕ ΝΘΥΡΕΜΕΝΕΘΕΊΕΕΝΝΝ ττ΄--- τς --.--. 

ψὸβ εὐ αὐ ᾿ἰδιτῖατ νο- 
ἐλτὶ εἰπε τατγοςτι ταταή ας ]ι 
δαγταῖς πη ὑφγμι ὁ ἐπ δἰ ἀλαμι ζατῊ] 
οςζιαἤομ δὴν οι οχ εἰναι παῖς 
(δέμττς 61} 4}π|5. 

τ ΝΑ τοῖὰ [(οκ νηοῦ ἠϊτέϊο 
ςδρίςστωτν Πἴο τ ἑάελίοοιν {1}.}"-. 
ὃε: ρτοχιμιῖ ταν νὰ τοι ρίμμν. 

τ Θυὸῇ ἰὴ [ΐος πιρτάς: { 
τ6 ὅς σχοά 5», νι ἀστο μὸ νἱ- 

Ιῷ Η ος δυϊοῖῃ εΐςο, [Πρ  εῖτο 
Δαν δι ατονβα αυ 04 ςοηῃςυρί εις 

δ (υ} ΕΝ 
᾿όβοττο τηδαϊξείϊα ἴὰτ ὁρετὰ 

19, ζΑΓΠ 5: 706 [υ1τ) δά του Πιιηι» 
[ςοτται ον νρυν ταφ]αἰσιυ!α, 

ἸΔο!οἸαττγία,ν σους βςεαπι,ἰ]- 
ἐρεις,ζηλρι,ϑυμοὶ, ολϑεῆοι, δευχοςασίαι, 10 τοί ες ᾿ ἴτοα, ̓ φπλοϊδτίοι (8) 

σχεοαληδοίςξητια, γἰχα, αἱ ΠῚ αἰΔ. 
διαγοίος, 

᾿πιυἀΐπ. ἐσ ἀσς, οὈτίσταξος,. 
ςοπλοδτίοπος 9 ἃς 5. Πημ}}187" 
αι ργαάϊςο νΟδ βοργουςρτς- 
{ἀιχ|:εοϑυδοῆεοίαι τα τα ἀρῦτρ 
τορηΐ Ὠ εἰ βοὴ ἔοις Βατοάον, 
Ἀτίταδῖυθ᾽ ὁρίτίτυροιϊ ολα!ς ἱ 

ἮΝ ιο χ τις ἈΟΠ.6.11. 

᾿ 

ὶ 

2} 

αἰΐνις νοῇ τίς ρο! ]πτιφ ποη ἐπιητῖνος ἱηΟ] γξο ἀρηυεί. 
ςογοινδορορειάτις, δὴν αιΐηϊην ρα άιολι μερέιορι ης- 

οοἰϊατιὸ ἐοη οἰξιπι ρεγρεῖθο ττορ'άατς ὃς πηοδὸ μυς πδ΄ 
ἀὸ ες τιληφίοτε,υὴ πηϊψηαρν ττῃαι!ἤμιν ροιτυπι μα ΄ 

ς πιαπςοητγὰ νοιὸ ππ σατε τα Πές βάζει Βαθείπως, ΟΠ. 
εὐ υἱροουνεννϑανε ]γαίγυν, ἐπ. μέί μι. 

ἘΣΑΤΟΣ παρὸν τεσν πο υκεον Δ τον π͵Ί- “π΄ ἀξ. Χο. ἐν ωω φρύτ πος 

Φ, οι δηνην μὴ ἰνδγεν! μην 
λεαἢ ἐξ ι [ναῖνε τ τε ὰπρ ιν Ὑειτα ρᾶτϑ 
κεἰ δεν! ἴεην νη Φο' βοηθῆ ς ᾿πυ!α ἄοςἕε 

Ι ἤεῖνν ξκάγῆη [4 μὲν ἀμνηά- νολαιν δεῖ: 
{ἐπε [ϑτεῖς ἐμ 6. “νη ᾿δει(4» 

ὲ εἰν νιν ἰὴ δῦ 
. φοπιηπιεβε,νε 

41 ΟἾιβῇ ἐπῆρ 1. εα ἰθ υπὸ ἃ ρεςοαιὶ (εξ 

ις υϑη ων β'οεπνμην ἔμμην βγΜῈ περ ἃς ρα αὐ Ράς 
τερεδη, 41}) α! ῷ ΩΣ ᾿ 

᾿ τ (δἰ νει Ιδε- 
ὠρδὰ [᾿ ̓πηίέενε πιοτάε- -αὐκπιαν,οχ ςμὰ 

ἡ τη (δ «ορεάνιμ,, υνάειε πε τάν. 

σ-. 

᾿ , ᾿ Ι αὐ , Δεαιν 
εἰ πιὰ 411} Αῦ αἰμς ςομίμμα- 1 1 κατ ορηβαπναπηβη.ις λδιι αν 19 
ΣΉΝ πων 11 1. 

ΤΥ ΚΕ. 
16)" μα αμίεην δ βέν ὅπν ἰὰς α Ἁ. 

βμίαιε, φψ' ἀνβι εν ἐἄνπς Ἀοπιϑ 4. ὁ. 
ρει. 5.πὶ 

ξᾶγο» ᾽ς ρουίαες, ΟἾΣ μὴν ὑοὶ δωυυὶ αὶ (μαπιλιθπι 

ἽΝ Δια ζαγοὸ Φοηςυρίίοῦ ας 1} σάνο θίην ἐρηεωρι  αά- ΘΚ ἈΠ ΡΟ 
᾿ ᾿ το ζῷ ὡ δ ἢ, “ “θα ται ᾿ 

[7 οτίᾳς [ριγίτυπινρίγιτυς δυτσην ἢ ΚΗ] με [Κϑγηίωπο, [ρετιίμμε αν οὐδ τῇ 4ιεπὶ 
λἀμυοτίας κατηῦς πῶς δυζοιι ἰη. [κῬ κἀμενίμ ἀτπξηνὶ μας ᾿η Ἰβίαηι ο- ἐγ ῇ β: ῃ εἰ ἣν ᾿ ε; ἐπ βὺν ἐννηύεεπε' φἀωφηίαη θη ιοποε 

ΟΓῚς ΟΡΡΟΙα ᾿ ἴ) νῖμο αὕς ἐὼν, ὑ  ϑοη 4μαομνηίην πὶ. (υδειξξεταπενεὶ 
οσὐυηῆις νοΪμογιτιο, οαση [4- [ΟΠ τρνῆα αειαιμ, ἘἈ}} ΕΝ ΙΕΒΙ 

. ὲ πυορΊ]ὸ. 

οΙλτ15 ψινν Ν ᾿: . τος 14 Ἐχμοτιλεὶο 

αὐ α ἢ (ρί γίτα ἀμ ς ἐπ ],. φυὺα [([δινήιω ἀφο πνενὴ, δὰ «Βανι ίταιῖς οὗ 
"3 ἠὲ πη εἰΐη (Ὁ ζερε. εἰδ. 40 νυ} 

- υοη δα Δ 
Μ 4. [πὶ ἀμπεω ἔτι ρείωε δίῳ 

σβεντὰ ἐάγημν φυα [μπ| ἔοτ-. Ἰϑτίιυ ἀπο αὶ 
νιγάΦ. πμημηά να, ἐμχῳ ταῦ (ς οὐς- 

μὼ ον πο μΑκποπὶξ πιὰ 
1ἀοἰσνιπ [ὑνωλρνς, ὑδηϑ- χιηινᾶ ῥίψωπι 

βώα, ἱπηομαι εοπβξεπι !ο:. [Ω] εὐ ἴλιδ, 

νει, δηνμί μσηίν, ἐπα τιϑαν 4’ ὁ δὰ Ρατια, 
ΜΠ 1πιι ἤφη ἱΣ 

εἰ νηοννεν, εὐ} 4: ἐπ, ἀλῤῥρον 

ἢ ΦΥΣ τδαίη δε δ 
Ἰηωϑάινα, μοι άδα, ἐ- ἀσπαιος εἶς 

1 ὑτμειαέν!, εονεμνπει, (Ὁ εἰ φὐϊείινυΐ 

ΕΠ βιηιίνα 4. γαάνέο νο- δὺς αὶ (ετυϊτο 

εὀν βενε ρῤκάρχι, μον ἃ ἡ Τ ει ςτι Δ ΡΤΟ, 

ς ᾿Μἰϊ ἐκ μνκην ες πηπν 1) ει πὸ ἱπὴς ἃ τιεηςνας 
; (εε: τὐτ ψαδιῷ 

. βοπ μεδέων. κὰν εἰν ἐέζυς 

Ἐτμέδιο ἀμ! 6η) 5 ὡμὁ ν η6 ἐαμὶ 
Ἷ ̓ 

πεσε υοτνν αν σον συν ὴνν ἊΣ -» -- - - - Ὸ 

----»-. 

τι " ; ᾿ ἐκὶ ι εἄδηι. ἡ 

"4 ουοάίη γορδοῖς ἀΐχοτατ, Ῥβιτίοα! εἶσι ἐχρΗ ομεγρεαεῖρυ αἰ ϊαυσί ον πὶν εἴοθε τδεσρ(ξητγδάηυς δήϊείεως ἔτω δίδουν ὁρροιγείνωνα, "ΝΕ Ὴ0 Ῥοπὴ '- 
' - 

- πα πις 

εηίο., 4 Νερενβεινε, ον μὴ σὺν έσοτε. δὲς Υ [ο- Ἢ 
Ἰεῖ οὐ μὲ ἐν ήν Πιδιπέιοιρτο ἱπήρογαπάιν πιδάο. ΝιάοΜας. ἢ 
1ν14.Ὁμ)ὰ ἤτ ἀυιειῃ ζάτηις ἐοπευρ ξεητιαηὶ ρεΓβοεγενάινς “ 

17 ΝΝανν εῆνο, καὶ γὺ σά Μ᾿ ετιτὸ 'νος λἠάιτιηυυίη η νησ' ' 
δι εοὔεπι Ἀοπηίδε τοβ επεγάτο τ ςτὸ ἂς ἤἐττες τδθας ἐςτον 
τάπιςη ςορίοὔ(Ππτνὲ ἐκρ᾽ στον Ἀονη τι (ἀπ .}}Ππο νογὸ ἠὲ- 
πιυτα ἡπηρυάςητει δυπς ἰοο ἢ ἃ. ιτηεΐθε ΔἸος ἐονε ΒΗ 
ἡμιμη ςΑτηὶξ ποιτίης σάτηαϊτα, Ια εἢ ἐον ἀμ Ἐ υπτ τὰ εἰτςῇ-, 

ϑνϑ ἢ πυυμ( οξεεο ρβαἀάεδανιην  νὲ δὲ Οἱχοὶ δεκώλο. ΙΣ οἰἤφης: {ε ἤρίγϊτυιπ νονὸ ἐριείτυλον, Ια οἢ ὁσι Ὧμ! οα ἢὰς 
(πε πὶ Ἦ ν᾽ ετεῖ. "Ἴπον δι πᾳ μὲ ΝᾺ} αἰνηιι (ον. 
ἁὐάίοηδοπιὶ εἴ κά ὀχ ] οι ἤλην ἰπητοποδηνοῖητι, 0 ἀ 6- 
8 ἀνκο ιοιεινυς τον νον ἰπιοβοονπο διηευ!ᾷ νοδί! ἴα 
ἐπσηῖορν νοποτίῖ σριιπάτις, ((ἐ ντ ἩΓΕΘΝΗ τρηπάρις. Ϊ 

τ ςὕροιτοιαυὰπὶ βἐπυρλιεὶ ἐδιννννουνε μαρντνοθε ας 10 εἰς καὶ εἀτηςλη ἢ ἤν γνιοε κατα ἡοι ἀρρεκίείκ. εἰ, 

(τού εὶς ετἰς, δος ἐετἔδιηξη ἴῃ ελυία εἰπε οὰν πορ. ροίϊηϊ ἃ. 
εἴβζογς δοιμιην απο ὀρταηΐ, νῈ ἐχγίισας ἐϑρίοιὲ Α ησἢ.ς 
μον Ὁ εὐ ἐτὰ ἔτει να ργὸ δι γβιγραῖμῃπι, ᾿ ᾿ 

ι8 4} δρίριευ ἀμείνίην καὶ δὲ Πνμροι ἀγοϑν ΟΝ δε φ. 

Ἷ τ μας τσταῖα αδυνήὰ αἰ ετυπ.. ΟῚ 
᾿ 

δτ4. δι 
τὰ οἴαμομοι, ἔκ Ν Ἰὰς τιον λον Ε ΛΤ νι. 
σὰ λδιρισιδεαι ζογιτισ. ' 

41 δίνω τὸ αν ύματον δ οὴ (προ τι αν Προ. ΠΟΣῚ ; 

᾿. 
ν 

᾿[ερποφοε ἐπιρίειων Ι)ε{ιχει «δειὶς (ετα τὰ 

πα 1 



ΕῚ ΔΑὮΌ ΑαΑΑΙ,ΑΤΑΣ - τς φᾷδιν 
πεῖς. βεἀ δὲ, Οννρ είν, ροἸπῖυν σοπιπιοάὲ ἰδτετρτο- ρτίδηιμ οἰταπέοιτι μειπς Ἰοζαπι Ἐρ δος 4, ἀρράτοι εξ 78, 

εαὶ, υλβ αις πη τη βιος(ὑο Ἰδρίω υιχατιμη δὲ ἃ ζόπιραζα σκοποιιώτες ἕχκτος ἦνα μὴ αὶ ὑμῆς παρα ϑότεγντ 401 νεγίογις, ἐς 
ἐριφοτῖο ἴζμι αδυ μι ιάς Μαῖι ᾿ δ. ᾿ ῥῆμδε ἀγυον μα φηξει νβμημ! [με η εἴταν υοῇ ϑαηϑεηνίη!: ηἰῇ 

Σ΄ φρι λνδίο ἰοηϊεαεν ἐν πνεύματι ἀρφύτετος [τὰ Ιοφιυῃ- [οτιαε πιάνει ΒΙΏΟΙ τα ἀϊπτιιςιιλαπ) ἃγυτατίοπειῦ ηἰπς- 

τ εδτοὶ ντ οσπδεβ Ύογαθ νη τυ τος Ἰπῦς ΠΠράσνας ἃ Ὠεὶ ζ τας, τι νοιυἴπηοάι τιλο ἢ ἡνηΐτα ἴα Ἡςδῖαο ρεαίςτσεσι ἰδιπιοηα 

μερτοβειίοί ἰδεσ δυπο Ηφθυδι πλιῖπ Πσοητεν γετίπυΐπναθο. οοςυγγιῆτ, νὲ πηγῆς ργορτείξα ἀεθιιςτίς Πἰςτ πιδιογοηὴ 
“ἢ ουηδενανε υπο[ανήηνε βεΠνεΠ ρ νην, σκοη ὧν σεαμτάν. ΟΥ̓ . τηδίοζοιη ἐπ Ραιυΐο (ἐγιποηις ρογιτ πη ἀεἤάοτγατς, 

ΟΡ. 1.16, ἘΡΙΦΤΟΡΑΝΙΙ 
τὶ αεδίτα] αἱ φιιαῖδην δ γι τατία Πδοτοτιισι ς ΛΗ, αυαοιια- λείη νετὸ εἀϊτίο ἀπο ςείπι τερεπίος, (Σὰ οτοιε, νὰ ορίὰ 
ἅιις Βαγαπι νίτευτιπι Πξ πδπ τὲς ἐχτίτεγιηί κυ} ΟἈ ει πὶ. ποτιθοσυπι 4μὶ ΠΌτος ἀείςτίρυης. Ῥυιτο σαίῃι ἐᾷ ἀροίἀ ' 
πδὴ εορ ποιογυηῖ, ποῦ διογιπτ νίττοεοα, (ὰ τη Δηία νιττι.. ᾳιδά ἀυρίοχ τητεγρτοτατίο Αοτίς ἡ φυϊδυίἀα νς! δά πιο. 

᾿ς τυπὶ ἤπρυΐίλογα σογᾶπὶ Ὦσυ. (Οἰνανμ με νάγέμῃ. Ἐπι- διποΙ νοΐ ἱπτοῖ ἰἰδςλε Δηποζδτδ; πεπηρο ΡΙῸ Ἰοπξληίημιᾳ. 
τασεγλῆτυτ οὶ ἰοςο πους ἀυηταχαῖ πυΐχις δριτίτις η ο- ς τοιρατἰσητίλιρτο ταδί μοτυάίης, πιο ειλιρτο οὐδίταις, ςοῃ.- 
τοηΐθιις ποῖσις οοὐ οίδεν, ὃς ὅγτα φίοαυς ἱπιογρτοτατίοης, τιησηκί. ᾿ 

ν᾿ ---«- τ-αοσοινποιστννοα. 

΄ ,.» “ δ ᾿ , ; ᾿ ᾿ . ᾿ λὲν ΜΟΝΒΟΡΘΟΟΝΝΟΟΑΝΗΝΟΟΜΒΌΥΝΝ ΒΟ ΟΟΡΑΟΟ ὙΌΝΝΝ ΉΕΡΝ Ὁ ΘΟΝΝ ὈΒΡΉΒΒΕΝΝΝΝ 

ἕω ὯΞ , βθνοο οὐσμναν ΘΕ ΝΝΝΝΝ 
5 

γάπη,χαιρρὶ οἰρίωπικακοοϑυμία, γενςὺ ἀπρα Εἰ ἐπ ΒΗ ΠΡΗΙ ΣΕ ε φφθν Ὑαρῆρῃ : Ἶ . 

᾿ ᾿φηςιἀγαϑὼ σαμη, πίςις, ὥρᾳ ὁτης, ἔγκρφ- ἢ συ: ΕΠ σαι ε2εν ΘΟΏ ΕΑΔ, Η͂Ν μϑα; δηρισμβοιθήναις ὍΝ οὗτως αὐαπλιηρώσατε τὸν νόμων τὸ Χρι-Ὶ [1ε: ὃς ἴτα ςοιηρίεῖς "Τίοροιν| [βόναιν, ἐν ς αἀγηιρίαμ,, 
Ν ἡ ἃ ͵ φϑοίεηἰταϑοςοητί εητίΔ. Ἢ ἀερρνμδ βάν μνώς. Ἶ ΟΜΡΠΉ. ἢ : δέζενν τπὶ 

᾿ ᾿ ΠῈΣ εὐγωναύκ αν 3} ι΄ Αἀμοιίας εἰυίπιο αἱ ποη] {βέο, ερκῤοδιἑᾳ καβίιαν' «ὐ. " φῦ. ον κα νι «5 Ναῖνἤσις [δὲ νίφετως α". [|| δῖ ἔφ αὐθπεβ 

" . Κατά Τὴ τοιούτων οὐκ ἐφ γ)μῶς. οὔ [.οχ. με πμοδοῤ σοὶ “π ᾿ εἰ γὺ δοκεῖ Ὡς ὅδα) τίς μηδὲν ὧν ἑαυτὸν πιὰ ἀμ α ΠΠ Ἢ] {ι μμς {μιι5} εὐφυίαν μῶν. 

19) Νορυῖε οδἱ! ΠΝ ὦ ᾿ , δ νες, Ἰκλι δὰ ἐπρο χῷ ἰεκ. . ἀπατ' ΝΝ ἶ α : ᾿ " ᾿ 

᾿ ἐδ λα στ Οἱ ἢ τῷ Χραςοῦ͵ τίω σιίρκᾳ ἐςαύρῳ- "4 ΒΕ το μετ νον ρα 144.-ΟΟνὶ ἀμῖδην [νην οἰ, δον ΕΝ πα. ΠΥ ΠΕΝ 47 Ομιῶν απῆφην [υυπεγτοδις 
᾿ βὴμ; ἣν, λ δ ͵ ᾿ '"» " 4 Ν - ἐΑΥ ΕΣ ἐτητἠβαενμηι ᾿ ᾿ , Γ Ω] Ξ ἃ ᾿ 

ὶ {Το} υ ᾿ “15 » , Ν λ . ποτα , . 

ἀέρας σαν σὰ τοῖς παιϑύιμασιησὶ τεῆς δῆηϑυ-ἢ ἰδ Σῆ, ὐρίαἰταείασ.υ 1 τάμα μα τὸλέρορν ἑαυτὸ δυκιμαξίπω ὕκατος" ἡ τεάψωι ναυϊμα!υοίκτυης ἰο “εν Φ’ κα μεῖς 
ἘΣ ὅλο, ΠῚ , " ΗΠ ξὺν ἐς ΝΕ ὡς Ἐν " ἡ χότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καυ χημο δξοι, (ςυλοτιρίο (ο]ο ρἰογατίοποπλ} [νώπ, ἘΝ νηΐ 

τ- " ᾿ ξ ᾿ . « μ 

«ιοάτεκρεῖν Εἰ δῴρϑυ πνούματι, πναῦματι κα!) “51 νἱυΐποας (ρίείειι, (ρίτϊευ δ᾽, ζη ρα Πμηλωξβοος ὁ οὐκ εἰς τὸν ἔτῃρϑν. ᾿ μαδεθιτ,δί ποῇ ἴῃ αἹΐο, ΠΡ Ἰοτει 
οἰενάι ἐς ἣν φοχὼ μδρ. [5 ΕΤῸ ε Ἔξ ΝΣ ν , Μω β ὴ ᾿ υ : ᾿ ; Ἷ ; 4 Νλη ναί ηις (υὰτῇ ς " ὝΤΗΝ “ΜΉ ων Βαιίονεος ΠῸ 

ἱξεεϑίεαι ΑΒΕ, , . ἾΧᾺΥ τι Νς ἤχηι5᾽ Ἰηδηΐς ρἱοτῖχ 6] ἢ 5 εἰ βέϊαπενν ἡπκὴν ; ὁ τὸ Ἰσὲ β δι “Ἢ ΗΝ ΉΠΑΡΗ. ᾿ς δλέῃι63. ορβοι- 
δι εὀἜὀ Μηῆγνω κενόσοξοι. ἀλὰν λοις 56] “ΠΊΩΝ θ ἣ ἔκχασος οὗ τὸ ἴσον φορτίον (ῥαςασει. οὐμ ρογιαῦίζ, 

μάνα νέ μὴ ῥα πγϑο θα ξοι, οὐρί αἰ, 41} αἰΐο5 ργοιοςδηῖες, ᾿αἰειαρειλωθιδιιο Ἰαρορῦὸ ᾿ ον δα 7 ἡἠθοχηθηιςεῖ δυσοηλ᾿ αυ] Ὁ [ "Οὐινπεμηΐοει αΝβεππν ἐν υἱὲ πτὴαν «ἔς 
, » ες ᾿ , [61]. ΟΘΝ κΩ : δηιοῖ: αὐθ- 

Κοινωνειτῶ 50. κατηχούμϑυ Θ΄ τὸν λ0--} ἱπ λιταίτωτ “ἴα ἰοττηοης, εἄ εοἱ [49 ἜΤ ΤΩΝ νεῖ εὐ ἐθεφανον γος 

γ»ν τῳ κατηχουυοτι ον πᾶσιν ἀλδαϑοῖς. 1 [401 (ς η πεἰτοῖτν ᾿οπιηῖα δόμα. [ [Ὁ [6 «αἰφίβία,αε ἣν οί ἡ γα αυϊίηυς 

ἡΦύβΏ,48, ἐν ηϑ ἐπ ῥημ δῇ 
υφάϊσηκίαπι τε «οοχολρούμδροι .ώ αλληλρίς φϑονου - 

τς. εν φπὸ 
εκ ἠῤαρρθ τ. 
πιρηει, (δ εχ 

ἼΑ]ὶ αΠ 5 Σαυϊάςσῃϊς8. 

: : Ω: "9 
᾿ . ᾿ Ῥ : Ε κι ᾿ ΠΟᾺ ἐχ σ0π!Ρ2 

ΟἸΜ ΠῚ δρϑείτα Κιφάλα)ον ς- ὉΑΡΕῚ; ΠΑΡΟῪΣ ϑανν ΩΙΑΣ “ν, 17} Φ᾿Νος {δϑυρσιτηϊί: εἰς πὸ ἐγ]. [ ἡνοίνεε σπτονε τ Τ σαν τριίοινς ευτο 
ΓΤ 2 ΐ ᾿ εἰς ιν Α ΠΡ Μη πλωαῶε Θιυος αὐ μυχτρλζε» τιάςτιγ. φυϊςυ οὨ ΠῚ ἔοιηΣ πο ἡγϑάεϊων. 4μ4. εηίην ἴέίον (ἀ εχ 

τἂν 4φιεπι ορος Σ ἑα γεὶ ληφϑῇ αἴϑ' ᾿ Εεο πτον ἷ Ε γλμέκῇ τωρ ὁ ἐς ; (αἰϊρῆωε νἱτα 

ΤῊΣ ΠΕ ΈΡῊΝ Δελφοὶ μαῇ καὶ ΘΕῸ ἡΦΥ αΖΟΟΣ ᾿ Ρᾶτυϑ Διδεγ ε΄ Βοπο ἰμ 4}.-} ΝΣ (ἴτας. ς Αφημηι εἰ πιαριῆτοιρεο ξαςω]τάτυπι ταιίοης ἃ ἀϊ(εἰρυ!ς αἱ . 6 ἘΜ ΜΙ ΒΕ ΕΝ, 
γί τοάειᾶ- ͵ .-ν, ε πῶ ὦκάς δ μο ἀεἰνζξογυν! φωὶ [δ 

ἔοιεπ,.. Ἃ “τς ἐν τινὶ οὐο πὶ ὠμφτιν ὑ μῆς οἱ]. [ηυὰ οἤξία, νοο (ρἰ τίτυαἹ ες τε- , νῦνο! ἃν ϑίαα, 
ΠζΙ , μ ἊΝ ᾿ αυὰο ΟΡ : : ες εξξ βκἰμίνοά μοξδεμίῃ 

18. λάϊϊείε ρου γα ατικοὶ καταρτίζεέτε τὸν τοιοῦτον ἐν 1 | εοπεϊηηδιε. δυο {ιποαὲ οπν}}] ἤν [Ὀ γένη ἑοβειαιν τ βάν. 
. λ[ίδιοε δχδοῖς κ(ῷ το Ρ7 ὧν : ἀρ ΜΗ ἀν ραν κοοι, ἤρολ στον ; : 

Βεϊοα εὐστοῦ! πνού ματι Ὡρᾳότητος" σποπτυν σφθαυτὸν, πὲ οὐχι ἐρἰτῖτα Ἰοπίδατίςι αςδ-} γ 4 εοβίοπνγπο τ᾽ ἐκαλεη, 

τι οςἰτὶς υἱεἰϊε μὴ "ὦ σὺ σειραϑης. { ; : πνώρυι ὉηΗΜ7 εἥγνε τειης: 

«ἴδ οὐπόχιοι, ; νίαπι,ης δίτο τοητετ5.ς 
8ο μεϊπιὴτ υὶ 
ἄσπν ἀπιδίεἶο. ὀ α᾽λλήλων τ βαῤη β ἀφύζετε : καὶ εἰ ΓΜ ἁίογαπι ΠΣ Ροὶλα.} ἌΡ ον 

Βερεῇοςπείδον πὶ δζδῆοε ςΟπιπὶ ἱπιὺ ᾿ Ὶ δπϑάδι,ρεϊπιὰπι Ὁ» 
απίαπι 6095 Οἰυιφ η4,]υος πο φυάςι Ποῦ νεὶ 1. ρεχιύχεεο ψιφπιίπι ρεοχίταοι ἰσυδηι, 4υ Δ ῇ τιδα ροήϊοι δ! δεῖς ἀν ς κι β μι σι ῥα οοῶρλ- 

μην (λεἰοηΐ ὑριειμα",αψδπν οοηίφηυυευτὰ (ς (ρἰεἰευα! ς πα οἤῆρ, νει αἰ μπὲ τα Ἰυςτοὔαε:ἀυδίᾶπι δυιδαν ρατἢππομίδπι ἑλτίοηι οὐτηδ!νπάδ ἡ μι πῆ οᾶ- 
ἀβουτι ἄς πιοχ ροτευευπι “Ἰδίως. 

} 

. ἔχειν ΟΡν Ἐν τὸν νἔμον ὦ χρισοδ, Μυτυᾷ οἰναττας τος ς. Νια νη νρυ[ἡυϊημι ἕχαςος χὶρ. (λυ! Ρτορτὶὰ ηὖ λ6- 
ες ἃ Ομτητο τα ου]ςᾶτα, ὅς αυας νη. ΟΒ τ δρίγίτιι ηος 4{ ἔπειτ ριοχίπι ἀϊᾶι, ἃ οἱϊ οἰας νεπατὶς αιλδηὴ ἐχ (ἰρήϊς 

, βειῖς Ἰμτεἰ ίτας δὲ ρταπαϊος. ρεζιμνάτιτοσ ἀιοίτωτ ΟΠ τὸ ἀρργοδάτιοις ἀϊχη ξαρταγυιῃ νημηαησίηαιις, (ςὰ στ ης- 
μεν οἰὐυσηδὲ ζαχιντίολπη..1ς, 8. 3:,Ὁδι3498{ υς. τὸν σεως ἀμειτὲ" τε α (τ οἵηπος τς ἀρ εἰρῆς ἀρριοϑαπαὶς αυλίῃ ἀς λ. 

τῶ Ὁ ΕΝ : τὰ τς : βος πιληφαταπνίααπι νοοῖ, ΤΑςίτα ἀυϊτειπ δεῖς ἀητῖτμε- ἰης ςοηςπιπδηαῖς οΠς (οἰίςιτον. 

ἦς μαἰεηοδιεοδαιίοι πὶ δῖ του άϊατάνε ὅς ̓ρ ἢ οἴεται ἐοπιοπεέίον ει δε εἰοεῖλε ποιεῖ ἤι ἐχοείε. 4’ ᾿ἰσφοπυπυῦ εἴφοτειι ἀκπιπδι φυδὸ ἔκ’ δε ἰητὸτ [μοῇεπὶ Μοῖε(ιά εἷ οχτεγηλπη Ἰλγιιάηι, να ἐἀπ1 μά 6 μὲ ιηξβιμλων ὁ κατοχουμῇνος. ΨΌ Πρ ατα ὃς Ετλίπγυς, ὥνὸ 

ἦν ατραν τεριεπβεηἤοπει 5ρ τίει ταδῃίμοεἀδινς οροτέδαι Ῥῷ ἀρρλφόννρην πῆς τ πο γον ϑέλνε γοῖ δυρθὰ ̓  ἑειὲ ἐνὶ εἰςί ἀ!Ππιὶ «επίοεει φιὶ μα ει ἀλροίτ οἱ! τάηξορεῖς νυρεῦλητ) δὲ ᾿μεβοπὶ ΟἈπῆι, ὧν φαρεεβιχαίων, δ τηοΧ, δεειδιζαε, Νὶ αγδυη κα πυχένϑτῃ ρτορεὰ 

ἰ "Ἰαβειπηπδεῖε απι ἰανπνεπιοι ἐ 3. 1. Βπδαν δυυς εἴς τορι Εποηθουαπι οἤεοάἰε νε ἔν βει ει φοἸϊδρίωπν δε βδανρε,πό δυίςπὶ ιρειθὲ ορρείπιρηηην. Διβέδεις πον Πιυάει. Εἰ Οοιπρίςποι νετῦυι ποῦ, αυϊάετῃ ἀϊοίταυγ ἀκ ΡΠ: τυ ἀιηφητίς, ντ ἀοοσυύνηγιις [μπ|6.1.4. 

νηνπιαύσηαυς ἱξίτος ὁφᾳεῖει ποῦ ὁπ αἰίογαπι τοριεπεηῆοαυ αγίδἀ εχ (υἱἱρῆυ» δρριοραιίοπε ἰδαῤδοϊ ει νίι πὶ (ςδδεὶ. 

᾿ εὐ ᾿ : ΟΝ : “ 
᾿ Ν - 

ὀρξιείβαι Βοείϑοο ρεεϑὲ ππ τε ὶρία ρτϑίϊασεῖ- ὀ[ςὰ Ἀϊς ἀσοιρίκιις πδβνωλοι ΡιῸ διδασκεῶι, Οςπρταῖὶς οηΐπὶ 

φυϊαιιοιὶ θιΑγιαί ας ορροίϊτυπι 4ιο τδίποη ἀοίηατας εῇ ἀοδτίηδ ὺς ᾿ἷς τγαδίτυτινε ἀ ἰκίρυι πναρ ξειιπι Δἰλητ: 
φιρά οἰ ρσιπηατίαπν ἰὴ [μοςς, δι εἷας (παι, πεηῖρς (Ν4- ἀιοι φαΐ θη {πείατ. τηρίυς φιο( απιηοάο τητος Ῥγοίμθος Ξ 
ΠΝ " οτίαπν Βοιηϊμε! οδίστι. Ετ οχ μος (ἰτείη Ἰοοο ςὐϊδροετς 11- 
« ΤδΦὲ υἱδοιων δοκεῖ. Τὸ δομεῖν καὶ τὸ ὃ ορροπυπτητ, νιν. τε, αι τυης ἔμετις αἰεπάογυμη ραίκογυπι γατῖο, κα ]}}ς δά- 
τά Κτπος Ν ἰάοτί δι ΕΠ, ἀρυἀ τος ἐπ νογηαου]ο (εγπιο- 29 Βια5 ρυ δ] οὲ φοη μβμτις ρα δ] ιςὶς Ἐςο λέξεις βιπάις : δὲ 
δεκυίάεον δέ εδἶτε. ψιῖς πίης {τ ογάο νὐψιας ἐς (εγυιαηάιις, ΕΝ Ο]ο ας Πα πηδιο- 

4. Ρεοδαμμην νεδά αν, δονομρζέτω Ὑουΐν, ρνοδει νοι υταῖς. τὸς αυὰπι νη αυδιπ αλῦοα ἀπρ 185 τοι αζεις, ραττα Τυρις θα 
ψεηευϊοία 1ματῖηο ρτίογείπι ἔσγπίοπς. 14 ς τ πι..8. [Ὁςὡςς ρίας οὔϊλιη αὐ μα λοις ἀνὰ τὴ εοτιῶν ογάϊθως ἀν 
ιπενρ(ο,εὲ ε ἑαυ τὸν [ἃ αἴξ ἐν ἑωυτῷ νὰ ςἢ μπυςαίεῖ ἐπῥείς γλὰ--.ὀ οἰδιμη ἡ Ἰυιη κα]οϊϊοπι πὸ τοπιητῖο ἀυνάςαι ἀιρπαπτυτ, 
ταίλιη ψ]οσίαπάϊ᾽, οθα εχ αἰίοσιισν ἱπβτιηογιηι γερτοίνεη- 4 η βννιοηογὸν λόγν. (οπῆτυξειο μας οἵ να εἰ διοαρ,ἀο- 
(οποιντάιςερας ΡὨαγιίδιια, δ ἀἰπη Ποῖ ποι οἵα ρυ δ]! άπ: φετι βτληνηματίζλην. ἡςίμις ἀιδίωι οἰξ αμὲπ δος ρεττιηεαῖ. 
ἀιΙοτίρερ είς οἰπὶ ἐλδιιάο οοπηράγαης, ἔς ρεοὸ τεόξο νεπάϊ-ὀ ὀ δὰ ῬΑΠΟΡ ΤΙΣ κρτωχονιήνος, υδαὶς αν Ρυκατίς Μ᾿ οἰοη, 
μϊ. ᾿υ δι ἰτυγὴ ἀιοεῖ δ αυνΑ ἢ οὐήρίδπι Ἰίσος ἀε (ς ξ΄. νιτγαάίς ΗΙεγοηγημῖς. ν οσαῖ ἀσοχῃ Ῥαυΐυν τὸν αὐγν ἀοξειν 
ἐρτὰ Μιρϊπιὸ νοτό. Ναὶ ςειτὲ Αροδοίυς ΠΡ] σοπίζιιις «- πάη Ευδηρ οἰ ΠοΔΠην δοτίρζιτας πλοτας χρτ ἐξοχίω νει Αξ1.16. 

τὰν ἀομογιηι φυα ἃ δοίη ἀροεροτας, νὰ αυὶ (είς ἰάπιδρ- 30 ὁ. δι αἰτοι (προιαυφημὶς (ρ᾿ Πμὰ δά δι (οἱσας Κυρίου, Δ) φοηνι πὲ 
τοδαίος, αιμεπι ἀίσετος, Ππιίάτοτοι πιεὶ εἰϊοῦς, νι δ εβο νεὶ ὦ Θεού, ὅλ... 1,ἀτεῖ δῖε ἴῃ Βος νετῦο ἀὐξιπησδηταηι, 

ἔμηιμας ἐληιϑη ἀ Ρμιφυίαϊ πο ργοου! ἀδενας, ΑἸΐυά ἐππα.͵. πεαυϊὰ ἱπίαα! ροῖεῖς νιἀεαταγυυι ρτὸ [οἰ τἰτυα!ίδιις πιο- 
εἰ αἰ πνοπῆης δὲ αἰπιδιεἰοεὸ (ε οἰξοστο,, αι ἀ νοτὲ διριὰ πεῖνι ἀεπῖι ζαγηα πὰ, οτο. Ὠὀ ἠ Φονινία ῥοινα ἐν Βοιπἰηίδυέ ρτο ἰηίψη! δϑπί τρεῖς Ποῖ οχεπιρίλτι βγο πᾶσιν ἀγαϑεῖς. 14 εἴξ, φυκυΐερτο μουϊττιπη ὅς πεςειΠιαεὶν 
φόπεῖο: ἐπ μὰ εοτάιη δοιπιπιδυ κἰ οτίατὶ δὰ ἐρμοπα δα ἃς τατίοης, Νεαυς οπίπι νυ] Ῥαυνϑ ἐἶδτι ομηὴία, (Σὰ οπτηίθμα 
απ ἰλινὰ ἐοταπι Ὀςοιυαίϊ ποι οἰπηίδ ἐΠ| ἀεδοδε ἐπ ἰοἢ-ὀ τηράϊε βατον οἷϊε διἰζίρυοε, ἘΠ᾿ διιῖςπὶ Ἠερτα ςοη τυ" 
ἄγαν, ἴτληχς εἰς Ἰοοὺς οὔτι εὐ ςοτηραταπόαε 400 [6γί- ἐλίο ουτῃ ρεαροίιιοηε [Ὁ [πρίν } αὐ ἀπολο, ες οπιπίδυν 
σι Πιρτὰ, ἡ Οοτιπῦδ.11.δὶς δυτοηι νίζλην (αδπ νην. δθοπὶν (νῆσος Νὴ νογηλςυϊο δε πιοηφ ἀἰςίπιι, 1)ε ον βεἢ 
ἐμάν τηἰπτιιεῖς τοηεῖυτντίη ἰονι ὑπι βοτίιο φυὰπιίπ ἃ- ὀιόυο ποάο ἰατετάσηι ἀςειρίτον ὅγνῖ [συ 1.8.2. Ἰελμο ων 

πλτείριοιεπε , ἴδ φατὲ ἵαπέχυπι εἴς ςοπιρτοῦες. 4ιοά ἢ. 4ιοά δἀξετι Εταίτηνς, λέν ἀςοιρι ροε ργὸ γαιίος (φιοὲ 
Ἡχβατι ἀεσιαην (οἰ άδ ἰῃ Ὀοπνπο μι] οτδτίοηΐβ τι. νεῖ Αροϊοίυς ται Ιοσ δον ἀλτι δὲ Δοσερε ςοπίταγο ὑπο ΠΩ 

δυξρῖαῃ}. που ἐχ ἰίοιυπι οοἰ λείους, (μα ρτας αἰ ὲ ἦτ ηΐῖγυηι διάιίςρυΐυνι, ξὰ κι ὰ ἀσιμιαπι εἰ φοὶ ἐγα τ μηςετὲ 

Ἰᾳυίἀγίδ εα ἴα ἐρέυε νι ἀγειρίσι Ν σὴ ἐπίμη οαζεειπο ἡ «ταἀιάιτ)ρεοτίνε εἰξ,φρνεδνόνυσον. 

“πλθν τον. ὦ ἈΕΝΕΝΝΗΝΝΝΜΝΝ ΡΑΝΕΝΝΕΒΟΝΒΗΒΟΝΚΌΝΝ 

11. «“Ἄδμενῇη εἰηβηοά!, τὸ ἿΟ τοιούτων 1ὰ εξ Δάἀυρτίις {{π8, βεϊοιιοιρτο «χρῷ κκλουυβωοιβνοῤθί πίε. πον 

“γαῖ ἀδιιοτίηο δος αὶ υϊα(πιοάϊ ορετίθυς δρίγίγος τυ ῴεητ, 16. Νεβοων μὲ γοώμιδια ναἰλιλ δι Ἐγδίπαυς,Ν  ἐἤελαν. 

Ῥοτοῖς ἐπίπαν Ογάοα νοχ νεῖ σιδίςυϊίπο, νεῖ ποαῖτο βεηεῖς τομωγ, ΑἸρυὶ πατυτα ἱΡ ταῖοε πος ξεπιιίς. 5ςἀ εἰ εχ δρίητα 

τὸ λυ διε ρων κοι ϑορρυμκαν Ὁ τόνον ουοπμσ αρεναφοοι τὐα 
ἡϊα μη φᾶς [εχ ποῦ νεῖας,, ἰοὰ ςοπῖτὰ ἐαρερίϊὲ ὑταζίρίε, ἀιλυς υς! Ευβοτίαν τὰ Αἰςετίςί εν ἀςβπις. 52. οον ιν [συ 

ποη ἃυτοῖῃ εἾ]4 τητεγάϊέλα ἐχτετηα ἃ οἰδίε δε ἀιεδύφιψις τ4- Εἰοτίᾳ ἃ (ρεξεατοτίδιις νεῖ λυ φῆδας οὐτίμοπάα ρῥτάϊαν 

παχέα {Ἐ|τάη4υλτλ [μερὶς ἜΜΗΣ αὐλδωρ θὴρ ἕρυῖ ργαεῖΐ- ἃς ον ἰη πη υμαα εἴ, αἰἰαυ!ά ἐππμαὴ δὺς ἀΐςινητ : δί ποηη!- 

αὐτὸ γεφεῆς, δείαριῖ μιὸχ ἀϊξετεῖας αάδως νἴροτς. δὲς δὶ δ ἡϊς ἀϊμβοχιηξ «οἱ οηοεαϊίοτς ποηυης αὐϑρωκέμενε 

ἡπἰοέδαι ΟἸει τι ἐΐα αια; ἱπεγδης ἰη οΒ ποθῶ μββ τρξρ "ο ἀϊσυπευς Ερβιοί 6. ε" : 

"πἰπὲο (δά οοτάϊς ἱπυρυτίεατς, ὅς αἰ δὶ Ῥαυϊυς ποι ἘΠ Ροῖ- ΙΝ οαρ τ γι. 

ἐπὶ εἰ γος αὐπιλη οἰ δι ροτυ. . ᾿ | Ἐν ἐν εν ἢ ΞΕ 
.44. (ῳ ει {μη ῷ ὶ οἱ δὲ χασιὸ αὶ Ρῖο γὲ ει ὃ “αι Ζναινη ἐδελφοῖ. Ἐμακσὶ ἰὰ πιο εὔὐπῆι γῃού ει 250. 

ΡΟ ϊκυπιείζε ἰμμεῖνε ὑρελινετῆι». Οπυίλιη ερίπιλάβοις "Ὁ πιεατάπι., ΜΙηϊπιὸ εοίπι ἄοςοι ἔπετει ἰπδυπιεήτπηθ 
«ας εἰαϊποάί πούμηος πο ἤπιε ὡδ 1,εβο, ἘΌΝ τἠοειχῇ ἰὰ τερεεδειποπίθαό, παρ πρὸαὶ ὙΥΕῈ μὴν ἀμιφὼ 

Ολεδυν,ουίον 5ρίτίξιι ας απιμποκκηθιο α ἐρ εχορ ἐἰς Ἐτος, νε αἱ ἐρεγεάγμοι τομοςςητυτ Ἴη νίλρι. 566 Ἀ[ς ευτίυε ῥέον 

φοίδἐκες μεν εἴἶαι ἈΠ τϑὶ ἡ δῇ τειῃποπόη οἰ ΜῊΝ τὐν Υὰ ξαριεν ἐσξειο, Ἰνψεμν οτίωε ἐδ 61. 

. μοφεάξοείητι, ἰξᾷ δά ΔΗ ίρηι ἐπεὶ εἰῃ ποδίε ας τεῤιηδ ὐροτίοτίε ἰεξείοαηίς νοΜόα ἡηδννδενίη. Υ)Δεῖωε) 

ἀδρλιντ ἀϊαίπηθα ἈοιηνοιΟεἰβοηει τρ, | ἐξ ῥαύμουϊόπὶ 21 τῶι νετί τ ἕο, Ἰεξι! ὠρεγοτὶν Ἰραδελιίοηὶε μιντὰ " 

οἵ, λπεδερίω Ἰειίς Ἀφνηνοἰίδι μὰ τεϑιο ΕΑΝ καϑμν Τὴ : [Ἢ ἀπ εν μιμεηοθης ἐπεσερπνυίρε γε τδρφυΐ ἐν " 

ΝΕ γονααν ρνιορκβον αὐσεσικοὶς ἀἰδν ἀδιρεν γένεα ϑετελα νι μασιν δὲ εϑεια, ων 
εἰοπες Ἂς πιοδοναηίηί χοῦαν ει ἰβκοίῃτον ἢ μὰ τος  δὐταίη ἔνλερεσν ἰβεαυευπὶ οα ἰδ ν αϑα ἐτίρυ στ 

ποτ Νά ς ραν... .... ἩΨΗ͂ΝΙ ὔ 40 “ΑΝ γον. ἤοευλαν ν κε ἔέποκ "]ο Τ τεῦ» 

ἦς. ᾿ νἰαΐηνε ἥρόρίεμι οἱ ων Πενύμαι, [ἃ εἴ, δἰ γειδ τἴδηυν, φρυπι ἀίοοτεῖ ονην βινι, ὑναιανὶ ἃ μὴ νὐρη δἰίδηαα, 

ἀσπαιὶ αι πο ζ ἰ ἢ ΥΩ γι πρταεροα «φψμο δὴ ἃς πείθειν ππϑφοι! {6 θεοί βεεῖυν, 
ἰά ας ΤᾺ 

πζα να : : , ; Ν ᾿ 
' πέδα νῆνα, ἐδ φιδυν ἐἐδυνηναίοι ὑμιδν οὐ φεευματμω, ἰὰ εἰ, νον, ἰο ἀϊε ἐς πίςίπνις δα ποίξγι οαπϑ αἱ ν ςοιμραγλτίοπε ες 6 Νεβένειοιον με πλιὰ ἢ ὁ. ῬάτΑ Πρ. 1 στ Θ ὮΜΝ 

τὰ τ Ἔν Ἀτ μβά Ἀἰςηηγονεε πρίν ας 4 ΤῸ μά ἀκορττανια πη ρενδαυ αὐανοὺ τφϑν ; ΠΥ ΣΝ νπυϊμυίαμε κα οΠερὶς. [τε τὸ δυμμοζέσω πο ἀζοὶ- “ “εἰμ μνα νἼναΐ,ε νον ἐρίε (δά είτο, ἐν πΊὰ σοπμη βάτο. Ρ 

, νί με πὰ ̓Ἀῤμαθὰ ἧς Ηὐρδύψαδα ὑδὶ οοἠ! πο. ». ἴδει οι εὐ ἐδδυῆθοι Ἀσην34. ᾿σ τὴς δνὲ πὶ φῇ ρτοὸ {πυρί ὀχρίογατίοησ. Ματογίατι ἐπὴν (π΄ ηἰς Ππρίμμεἰ. Ακίς οπιπὶ Αροδβοϊμε, ποι ταῖη ἐς ἐδ 4 (8. Ν 

τε ἱ ! ὡς αμην ἰοϊετῃεε ᾿δυΐνν. ἀκ ονηφμῶν ἀδη. ἴ ὰ οὐ ὐἰεἰανίοί εὐπὶ υῇ κ δια ψἰοτιας 05 παθωι φιίμιμν (εἰρξιπα ἐκρίοταῖν ἀπιουπειι δἰίοτυπι [αυές, «υὰπι ἀε " 4} νἷτγο ἐ4ΠΠπἰπτιῖς 
γὰν πῆ τον νὴ ἐῤῥυμοκηεῤοθρ ει δ αἱ δι, Ἰωκατυπὶ πηειηδεῦ ἴθ τονδὶ ἐδορεαράο μὸλ ρὲ εὐ αυϊίηνις {- (8 'κα βοτὶς νε ἀνοτίτο (εἷς οπνηιδῶε ἀρρτοσεῖ, αὖι (ειρίον αἰ μηι,ρεο φυο( εἰ ηςὲ ἀιοιπιυε, Ν νειν εἰ αν, 

ἰδ ϑρμενιεν ἩῊΝ πρὶ τοιμιειτς αν ΝΜ χινὴα ἐδ οραὶ ἐλπιεῖ “ἰνειώμ. ἡγψίόμαι, ᾿" {γ κπν μερὶ γνῶ τράνι πανλου: ἐγῥνῦνο, ὠμρὰ μρῤ εν ωρ φυγκε γηραι ἐμ μοὶ ἀῃν κασι ὑάλτιν ἀρ ὙΠ 
ΡΕΣΤΊ ἢ : ΔΎ Ἂ : «ας ἐν ςοάιοιίυυ αὐ ἀἐτυγιμόνοι, που εἴ ἴα Οηβεῖε (ς] οἷμε, φρι θεσαν. ᾽ πιαῖυ τ οἷἕ Αροδοῖο, Κιπερῖιν (. 

ΡΨ τ Ἔ Ἢ ἘἘΒΕ «γπιμηβδιὰ εὐβρωδικ Ῥετίϑρ ἢ ἀϊω μοά φοπίνφνιι εὐνακυνείνε: ΗΝ πες (ηὰ νἱάρειις ἕλε οσαυεπίτο. Νοίυΐ ταριφα ]υά ἐκ. ἦἢ μβαὐρξιχεκής κοὐ κβ εκ βία ἰεφυιλξιτν νὶ προ Πις (γἡ ἐξ υνὰ -- 
ΒΙΆβετε. πε τετ84) γεὶ ἀιίρεπάιιμη, ἰφυὶς ἢ. .νἷν (Ὁ]ο ἰεπμπα πικρά, 

»“ - Φ 



-ΟΔρ.Υ͂ κι ἘΡΙ5Τ. 
νεῖ. Οοτίαεῖν, ας, δι ὁ ον πἢ.9. δὲ θα ὑγαπατίο νεῖ- 
δὲ 911 [χωνωῦ, }) 0 {ἢ πὸ δὰ οπιηοι νέτα δέτίοποι τγαπείον- 
εἰγινε Ῥεσυενθνεῖ δ, δε 1 1.18. Ηἷς νοτὸ Ῥδυλας (τπῖςῸ ἐπι- 
ἀϊείο ) ἀς πηρίυθγαιπι αἰ τπεπτὶς βενξίς ἀῤσγετς : δὲ 
ἄυανη αἰ εὐήει Τοεῦπν μόη ἰγτὶοτὶ, υδά νλ]άς δῆς ἤας - 
ἤηχοηίοι! Οπιΐπεϑ υδτοπάν (ρθε ἰϑεθιας οἰἵοι!- 
ἀιϊτ ιλητῶ φιρίξος Πρέρτιν ἔσγοτο (Ιὰ οι, οσηραγδηά!ν 19 
ἁυκ αἱ ρίετάῖοπι ἃς το] οηειη ες »δοηῖς [πἰς ποη 
ῬαΓΤΕΓΕΎ ΘΠ Δη1 οαγη! ἔτους ἰά εἰϊ δυχὶς ἡδίςᾶς σπάιϊχίς δο- 

“π-πα-σόιεσεσσπεσπεν- --------- 

ται. δγδ ἑαν ἀπείρη αὐϑῤρπος, τῶτο κἽ) Ἰυοτῖϊ 
πρίσ Ὁ 
Οπὸ ἀνοίρων οἰς τίω σάρχᾳ ἑαυτῷ, ξ 

ὠλιτῆς σειρκὸς ϑεφίσει φϑοραν. ὁ ἢ ασεί- 
θφον εἰς τὸ πεοϊδιχοιγὼκ τῷ πνοῦ ματος ϑε- 

Ὡν»--α 
ν 

νοτὸ 

,Ἅ . .“- ΓῚ ν}} δ 

Νίδιη αυἱ [Ἐπιΐ παι σαγηὶ [1» 
"ΕΧ σάτης τηεῖοτ ἱπτογίταπι τι} 

ΒΑΝΕΙ. 
ἡϊδ'διουγλυΐοηάΐε αὐ ἱπιρεηᾶᾷατς. ἡπμοταπὶ ἀφῆδρν; 
ἔγισης δοπιίησε νὲ ᾿νὴο πηῃειτιὰ οπιηίαπι ἤπι Ῥαταί, μυπι 
ταρῖση Νιᾶς ΟΠΊΒ ΙΔ ροτὶὲς ὃ( ςοηἤιπι ἀροιτεᾶς, ΠΠης νρεὰ) Ρότεπηΐε νἱῖς τιείσυσυν λά ἢοεκ τοάδατ δἰαβὲν τη λίι κἴτηδην. Ρεὸ ἦϊε ἀζοίρετε 4υβε ρας ίς νἱτίοία νητ, φδνρ, ᾿ἡρπιίὴς ἢ», 
τευ Π πὴ ἑπταγίτι πὶ ἰπυσρνετατὶ ποοδτ. δὰ αἰϊεπτίοτ ἠον 
Διἤιπιο τΑνὴν εν ας βυχδην ορήπι πεἴυταπι ρυταὶ ἧος 
ποιήης {ξ ηἰβοαγὶ νεγουίς ἀτοηι δἰ ὦ ΓΤ ΠΝ 
ποίῃςπ της ίίις φοπις τ αιὰτπε Οὐντηριέον,, ᾿ ᾿ 

᾿ [{ηρῤφαιερι μύπλο, ἤας σ᾽ 
ψινεῖει. φοι 

8} (μοιδνφ φολβιολιρ ἰν ἐάγνε [ι4, ἀφεάτας ὧν μει- 
ἐεέ (οΥΓΗβ υπφμη: 4 Δὐΐρς 

Μ,μενέναι ἐὴ [βέγλην, ἀε[λἡπὶν 

Βοτηονδος ἃς πιοῖοῖ. ὦ 

[ἐγαἱπαῖ [ρἰγίτυ! εχ (ρίτὶ- 
| ἐν δε τι ῖοῖοῖ ν [ἈΠ σιογυ δίῃ, πϑεϑϑς νἱ4πὶ ἄξονα πη." 

εἰσεῖ ζωΐω τ ΕΝ « 1Ρ} σἤρονγο ἧς αἰιοά Βοηυτ εἢ  ὅ} βοννηνἀμίοπι βίη, 
1:5 ἔοι. βΝ Τα 5 καλὸν 7 οτος ΜΠ οκζόνῶς ἰλςἰςο ἔερπος τωι. Ργα-Ἶ " ᾿" βφέσκο εηροεφ: 
{πτὰ Ὀϑπόβοῖ, δι κα βᾳ γ ἰδ ᾧ ϑερΑσομδνεμὴ ὁκλυδε {{πευτο σηἰτη τῷρογς πιεζοιημδ ἈΜΗΝ ἈΜΙΝΝΝΑ. γόης 
[εὔ δὴ φειῖο 
ἀμκε Τφυδὰ ἥῃ ; 
ἱψείυς νίἀθ4- ' - Α᾽ 

εὐὐ πγεῆδε ἀκ Δ Ὁ 
οιμὖ ὡς καιοᾷν ἐχομδρνἐρραζό- νὰ 

ἢ, Ἢ πείηθς βἰαϑο τὸ αγαιϑὲν ἀνοὺς πάντας, μϑίλιςα 

ἢ ποὴ ἐγδησαυηιῦ Δηϊ ΓΟ, 
ΙΝ οπερς ἰρίτουτ ἀύπε τειηρι5 

ορρογυπιιη μα ηγιϑυ Πιμιὶς 

ἐῥεηξε!. 

10] Ξηχο μην ἵεπήνιω μας. 
ΤΌΝ» ΘβΕΓΌΜΝΗΥ ὕθπνν αἰ᾿ 

κα ϑδωτὰ δε] ἀρα  ΝλΩΝν γα ον μη ἐῤξοο. Ὀεηςῆς! οἴβὰ οἵη ς8, πηλχίτηὸ ἀρναβινβέν, 4υίκην κά 
; πε ΕΠΝΕΠΕΒ φρερτ τοις οἰκείοις τῆς πίφεως. ᾿ νεγὸ ἐγρα ἀομγοίϊ ἴσος βαεὶ, τα πορνέιυἐ στ πηλίκοις ὑμῖν γράμμασι ἐλρα- μι} φ]) ἀετὶς φυὰπη Ἰοηρὶς ΠΠπ6- ΤΊΝΟΣ φμοίθα ἰϑαὶ ᾿ : ΚΡ νοϑε ἤρνεα πηάρμ, 8 Ὀοοφπ ο! . ἡ ἐμὴ 

ἀει(ὶ, εαδε οὶ ψὰ τῇ ἐμῇ ΔΘΙΘΙ. , Ὄλρλ ως, ἐς 
᾿αἰοπίε ρεοίεί. Οὐσοι. ϑέλρυσιν ἢ φοροσουηηστ ον ΠΕ: 
ἰοηὸ ποϊγιίςά ' 
δοπ)ιπέϊ "οα ᾿ 
ποτὶ, φυϊδυί(εῦ ; μὴν δ 
υς “ἫΝ δηιε- μεόϑτοι μζονον ἵνα ἰόὼ τως αυροῖ τὸ Χει 
ετοηἀἐ τ τ4- ςου δηωκωνται ας, : 

πιέ νεΐη φυοί» ᾽ 

τὶς νυδὶς {ςγιρίς τη πγοᾶ τηὰ- 

σαρκὶ οὗτοι ὐαγκάζουσιν ὑμᾶς αἰδιτέ- “ Ομΐσυηᾳυς νο μην ἐρεείο 

ἱγου ον ἐδητὰτῃ Ὡς Ὁ 
Ἑγιοεαν ΟΠ ΓΗ ἡνοχίς φυμῖο-- 

12}: ὨἸμἰνηπῆμε 'νοίμη! ρὲ. 

β4)άηιην. 

" ἔενε ἐμ οάγῃς, δὶ ἐρξμηῖ νὴ. 
ἀρράγους ἴῃ σάΓη6 γ1} σοραπε ᾿ |εἰρενβενάν βαπρλην νέων. νοβς ΟΡ δ βευ (αι 4νμίοηον ἢ 

εἷα πιδε σαὶ. τ κυ ἂν ες ᾿Ἰηεπιρατίδητυτ, 
πὺν δεηεῆτεη Οὔ δὲ γὺ οἱ φρετεμ)όνϑμοι, αὐτοὶ νό- Ν Ρϑ ἱρῇ αὐὶ “ὦ . 
εἷδ ἡηοῆτα το. ,. . “δ᾽ ς« «.}}} ἰΝ ῃς ΤΡ 1 αυάεπ) 4υ: ΕἸΓΪ 13} Νιέφμε εὐἷρν φιί εἶτιμα. Ξ 

ἀυπάει, φυλροσουσιν ἀλλὰ ϑέλρυσιν "κι: συπ οἰ ἀῃτιγ 9 1ὰςροηὶ [ἐγυδητο] [εἰάμκενν, Σ ἐρεποεωβοάϊενι, 
ἦν μεν τορι ψεάῦσαι!, ἵνα ὦ τῇ ὑμετέρᾳ σοιρκ) [{4 νοϊμπε νὸβ εἰγουηςεί αὶ, νεϊ μά υοίνμη! τοῦ οὐτεμπεῤᾳ 
Ποϊα α ηυά τς καυχησῶντα). ' 
ἀϊι δὰ ρικοὶ- Ὁ, 4 

ΟἙροὶ ὃ μὴ ἄροιτο καυχάϑτῃ οἱ μὴ φθπ (τορυπι, 

ΞΕΤΗΣ 
Ἰξιδιροβο. ἐξ ὧν φαυρηΐ τὸ Κνρίαε νὶ δῇ ἰνσοῦ Χρι- ἢ ΟΝ 
ἱ ἷ Δ΄ 3 , Ἕ 

διμπι τῶν ᾿ ου ἐρφίχκοσμος ἐφξουρφται χῷ 
[ 

νἱεπιεϑείρι. γὼ τῷ κόσμῳ. 
Ὀεριπείς ουιὲ . 
ἡμου ίξάδρο δ Ἃς . ᾿ , Ἢ 
ἔϊο!οε Πεὶν οοἰοεῖθυ», ἐτξιςῖ ΠΠ108 ἀπι ἢ εἰπε, γε 4υἱ ποτ ορὶς φαΐ δοπι Πυάϊο ἔκοία 
ὕοπε οηδπι ει δαὶ (9 ἐφὐτ δυευξεηευν, 

Ι ὅου; 

ἐς νεῖϊγα σαγῆς δἰ ογϊευζυτ, 

ἸΘΑ πνενεγὸ θίε᾽ βου αὶ 
ηἢ τη ογηςς οι ποῆτὶ 1ε 

αὐδξὶ οταςὶ καρ οἴοδι ἐρὸ πιᾶ- 

4 ΜΙ ἀμμενο αὐβεχυ" 
τράγὲ ὐβ ἐθ ενμεᾳ Ἰομμ. 
ποδένὸ πί Οὐτῆδ: μη. 
4ν θη σοίξιι τομηνάμε ετνιβ» 
αἰρ αβ,Ψ' ἐζοτημηίο. 

᾽ 
πεηυοί δὰ εἴοπε, Γο ἡ Ἰδεῖεςο ἀυπέρχλῖνι δχ ΟαἸ κεδτυτ εἰερύηφ: 

τ: Με συετ τημηάυς 

’1ο Ὀοπηρᾶς διίοπξιῃ (υἱ ὀυπὶ {16 Δοὴ ἀπβίται ἐπίξηιε: ε (ΕΠ ἤσλῃν [ὸ χα κἀὐοείο ᾿ς πευοι} 
ἐλυδεῖοναύαν ΗΕ ΠῚ οδυΐα πη φαυ δὲ ἤτυς ἃ πυπἀο' ἀδίρίοιδίυε ἴς υἱ εἰ δέ σι συ ἀυαι ρεο διμ.10 δαδοιδιᾳιις ἤϊ νδτα νετί {{ε6}ν εἰτευῃεοίθο, 

ὃ Οδτνὶ [84 εἰς τίου) σώμι ἑαυ ΝΜ αἱχεῖλν 1 τανοϑμα, Ἑ- 
ταίῃιιδ, Ὲν ἐὐγθ θην [ϑαψὴ Ἐφ ρυτο οἷς τείροπάετς ἢ Ης- 
μεαοτυι τδειίο αἰ παρε ηεαγίεα (τοριπὶ ἐδ.ς 
οἰδγατο, νε Οαρηὶ [θ4, τὰςπι ἀεο ΒΒ τομς ᾿υΐαν νἱτα οοιπ- 10 

ε αποάϊνν Ψεΐ οΑτπὶβ σιρίαπεαείσις, φυᾶε νεΐυς ἀτιιηνι οοἱοτο 
διίστεγε ἀϊουματυτηοι ίμης ἰἰς υξγεῃάϊε ἰπτθητὶ φιες {]- 
[δι εχρίολης ἐσ ϑεὸ σρρουίεων δρίεικυο ἔβη ἐπὶ πιοῦμε, ιά 
εἴ, φιοι δράρίτυν μόδον ἰη (ἀπ ξνις εκείκαι, 

φ 8 γΐο κονεποικριλὸν δὲ ποιοῦννει. 14 ἐπ, δι᾿ μοιοῦν- ἱ 
“εἰ καὶ Δερρτοδντεν, ἸΝδῖπ ἰὰ ἀοςὶρΡ ϑηάθτι οἵα ἀς δεπεβοεη. 
εἰαγδεοίοτας ρτοκίπμι νεεύουαρ, φυδηυ τη φι υδην Ρο- 
δ ορερρυς ναΐ τας ϑρήϑιη δοθείη. νυ Κατὰ δὲ Εταίηιυο, 
βου θϑο [δεέονεει. δὲ ποὶ δεν δρννέ ἐθδηι, μὰ ἐκ ύοα 
μένηι γα} δί πο ἀὠσέφκεείσνι, χιοά ταιπεπ. ἀπιθδίσυυπι νἱ- 
ἀεὶ ροϊετας πος ἰη ἱφεοιΟτκεὶ νοτὸ οἰοθάητεν δὸς ἐχρο- 39 
ἢὐπῖ ῥματιορίο μονψκώνηι ἰά οἰδοοδιννρηέενι, γ᾽ Δε Μᾶς. 
4... 5:6 "67" ΟσΙπηΠῸ τείοἰυ ἀσῆοτ ράττὶ σι ρίυμη,, αιαιῖ 
[είρε τ (Ἐ ἰὼ μὴ ῥολνώρνϑω, νι ἰη ἐσ Ἡσιηέει γερΐευ!ο, 
ἈΠ ἀ 7 γ'σὰ μιοῖρμι υνεντι, καὶ οἱ μρίλα τς πονυμίξωι. γυῖα, 
Νον ὠβέέμιει. Βυαύπυε, Αὐον ἀεξαναη. βγυν ἐδεοῦρτεν εἱ 
δὴ γἱάσευς ἐςρίμιη «Πσαυυτιν, Δα ἴῃ Πἰρδυίοτς αυιάδων. 
παειαῦτθ. εὐ 

το δέμας διμαβεὴ, ἐργαζώμεϑω κνὶ ἀγα ϑέν. νυΐχλια ΜΈ 
στῶνο εὐ νφρξδικη, βένοννον ὀνηωνι ηἰδιιυ τ δέου. ὦ 
δρεβίοοι βέ οι νοι εὐδόοις εν αἰφεως [ὁ εξ, φοε Ν᾽ μὲν ἤ- ἢ 
δροίυμι ἰη ἀλέσαι ἐἴη.ὁ πον ἤιπη ὰ Ὠονθίη ν κλπ 6- 

εἴτα οἵδ ρρεϊείοις ὅφοπιι οηναί Βοσίφδαν ει. 
κε. ΜΠ] Ιοτμα δυζοιη εἰ οὐνεγκόδοι έν ἕάφι οὐπὶ οβαείεαιο» 

ν 

τι ἄῤιαπε ἰϑηρ πολίκοις, Αὦ νερδιΐτ),, Ομαπεν. γυΐψεω, 
Τρ αἰίδιν, ἰπ 4 ἐχρ !οληδο Γαίγου οὐχ (ς [ΑΒ ΌΡεΓΕ ἴοῖ- 
φιςξάηῖ τη ετρίςτο!: ἀπρι ἢ δὰ {δἰ δηγίτάτειι (ςητρητίν» 
τυπὴ τείκγυης, νὰ Η ἰδ υίυεα ἢ) δ 4 ἐρία ἐΐος εἰφηεη!α, 
“μια ρταηδιυίονα ἐμοείας, γε Η οΣοΉ γῶν: 
πηχάτεπι ςγλδξεγαι, 4υδῇ Ῥχοῖτμ ἐπερετίευς ἑμοτὶς ρίπ- 
Εμιν ἱππεγάγυτα νε ἐσροιίε ΤῊ ςορΑγϊδέτυν Ολιγίο. 

ππιτη (φανύξυε δ γτὰδ δυζθτη ἱπίσεργει ἤδης νοσεπὶ λυ 
ἐοα ἰεβίεγευξ πο ἐπι εἰ ]εχιςιδυδε δυξδιη (ρὲ Ἰοιξίονεε θ᾽ 
ριβοῖα Βιυεμληΐε δι (οειηιλις ἰοίοτίρεαι, (δὰ αἰίοηϑ πμδυ 
ὁκάγαια. 1112 νἱεἰ ζει «ἀ ἈοηϊδποΣ Τ ἀγὼ) σαϊυίδειη πνερα 
Ἀοπι. τό. 1. Ἐρίποϊλη νετὸ ρείογεαι δὰ (ον 5ο πεν 
ῥμβὰᾳ ἢδὶ μἠϊυπ ας, ροεγίοξεια γεσὸ, Τιαισιβεὶ ἱπαπα 
ἐτιριαπι δα ε ρτοθαθιὶς οἴ. 
“ β Με ἀββάννο, “ορσυπῆνα. τῇ ρῥνυσον, ἰὰ εἰλ ίρεν 

οἰεππι ίσα νυΐευπι, ρροπίς νεσίταιι, νὲ δ! δι ἴκρε ἀίχίσνυν. 
ἰηὴδ ἀωρουκεῖν, ρτο φιο ἀϊςίωιν! ναγηλευ]ο ἐξιπιοῆῦ 
Μανδὑούνα νέην. αἶρατα, Ρίδροτε Ἐταίμγυν, ἵνα [μοίενο βία. 
“τε. 1» (αναε δ σαμι  λτὰ νραδι οεγειηοηίδι ἐχτεγραϑι8" 
τυχῃ ἥϊοο {ΠΠ| ρίδιιἀοαροίο!, ἐσπαθαπτων αἰϊοτυί εἰλαπλ 
ογα ἰηῇτετε. (Οὐ ἐνμεδην (ἠνβεν σπυρῴ ὦ Χῳσοῦ 1 εἴ ον 
Θεὲ ἐευφῆχὶ ρεαιἠιοκείοηφηι, εἰν {Π| (εξ εἶπ κὐϊμο ξεν 
δαπενε τ ἀροταπι δσηλπὶ διδώεπι ἱβέγρηι. ᾿ 

-, Βὲε νεβιαλάνοε, ὦ ὑμιτὰμῃ σωμι!, Ἰὰ εἴν, φυδά γ0! [0 
ἀειἦτο ἐπιρβ ευ φής, δφή εὐ εἰγφυηοἰἤωπειτι δἰ Ἰυδίν : φυκβ 
δοε ἀνεετδε εχ ροβοὶ Οεἰδεαγωπι σα ευΐα οαρίεες 1» 
ἀμούυη δευιοτατ. Ν 

4. Οἰωέμι, ηρνχίϑα. Ἠρς γρῖϑναι νὰ Ῥευΐνει, 
να 

ἐὰ ἐάγης νεξἤνα χουν 

κἀ ἀεί. 

-ο. 

. «Κις. Ἐς ᾿ 

,Αμίω. ὁ ' 

ἡ αρηχόνΑ] υϊαπιρίίας 4 

᾿ ΑὉὮ ΟΑΙΑΤΑΣἕ. 
᾿λυμάς ροηίτατν πο ἤσηϊῇοαι Π]ν] αἰ τχθ! ἃ τγίρας- 

ἀνα μδεν (οἱεητ) δα ἰη ΑΗ τὲ δεηιϊπείςεις, ἠάημς πη 

ξαεληίμαὶ οχυκαεσπα, οι σχοπιρίυμιαθρπε ἔιῤροάι. 

γαῖ ποίτεῦ ἀνρᾶμεν ἈοΙΠ.8 γεγίμι δὶ ἀσιποςρε. 
Μνπήν πὲ ετδεβοιω ἐβ γέ μοὶ κἔσμοι ἐξαύμωταρ. Μιυιπάυπι 

υφοοις οαιπθαὶ μοπή παι οαροτάτήιῃηψος. τολητ ρ᾽επάδν 
τεῖῃ 40 ἡπὶρ ρίευδαροιϊοί!ν ῬΕΙΔΙΔΡΕΙΝΙ οοιήορ ντ ῬΓΩ᾿ 
{ει μαίδαπν σρπεοπίπρεθαξ,, απ Ἰρίς π}Μ] 5 σοπι- 

πιουοῖεῖας. [ται «τυ ἴχο! ΘΕ Μαπάο αι6πὶ Μυπάνις 

Ἐν χρςῷ τ μδοῦ οὔτο “διτο
μύ τι .15| 

«οι, οὔτε ἄκριθυςία, ἐλιὰ 
χρινὸ καὶ 

Καὶ ὅσοι τοῦ χἀνόνιἸούτῳ φοιχήσου- 

"σιν νεἰρίωη, ἐπ᾽ ὠστεῖ καὶ ἔλεος, καὶ Ἐπὶ 

τὸν ἰσραὴλ τῷ Θεοῦ. 

Τοῦ λοιποῦ 5 κόποις μρι μηδεὶς παρε- 

ἑτω ἐγὼ γὸ τὰ εἴγματα τῷ Κνρλὸυ ἴη-}᾿ 

οὐδον τ σωμᾳή, μόν βαςάζω. 

ἡ χάοις τὸ Κυρίον ῥλ δ! [ησοῦ Χρι- 
φοῦ Εν τὸ πε μφιπος ἐμ, ἀλλϑοὶ: ᾿ 

}7 

᾿ 

- πρὸς Ταλότες ἐχάφο τυτὸ Ν' μας» 

9 1 

ΠΝ ἰῃ Ομεηἴο [οἴὰ ΟΣ ΠΩ Ω] 
[εἰτουποίο ἢ 

᾿ἤπεᾷας ΡΓάρατίαπΠ)» [ςἀ πουα] 
«τοάϊο. , ,“ ᾿ 

11 Ετ΄ αυϊευπηϊς ἐοςυηάννι 
ἰδῆς γερο πὶ Ἰησοἀδητ, βὰχ 
εἴϊο Ππροῖ οος ἅν τη οτισογάια 
ἃ ἴυροτ {γαεΐοιη [) εἰ. 
))ε εατογο, ποις πν δι 

οἷς 5 ργαθοῖο :ορὸ οη]π: 
᾿Πιρπιατα [λοτπιηὶ [δέν τη ΤΟΙ 
ρΡοτς πἰςὸ Ρογῖος 

8} ττοταῖία [)οηλ οἱ βοβτὶ [ς- 
μα Ομει ἧς συτο ἐριεῖτο νε- 
- ἘΠ  τδιτος Αἰ δη. | 

ἍΝ} Αἢ Οαίατας αὶ δαῖς Ἀοπηα. 
Ὡ-- μροουο Ἂς  - ῦΘ-..  - -ϑτῦ τΟὕ0.00..:-.-.- ουϊολμιξοι 

,. 249 
ἀείρι τις Μιπάμε εξ ἐγμιοίβχας εἰ αὶ νἱοἰ ιπν Μυπάνιπι 
9η18}} ὥς: φιοὰ νσσηις ἔδι ταϑαῖς Αροδΐο]ις ριάθαςς 
Ὁει ἐτετυςιαυυπν ερε Μιιηάιις ηἰμι] ἧς πιίπυ5 φυάμν ἐΠι-' 
εἰῆχιις ἐἰρ φυΐταπηςη ΜΜυηάο ἤτην ἐτιςιῆχι, Ιτάιῖς να] ς 
μια !υοἴπάτας εἰς Ολ[ποΠ]0., φυυπὶ ρυτάτεῖ Ἀΐς ἀμαθιις το π 
νηλπὶ δὲ φαπάσῃι δ ηπῆςαγι. Ὑ 8 εἰς υκοπιζιιειῇ, ἐπ ἃ 
γερο, τ οἴεηάςστοι σἰτ πηυηάμιη οἀπῆοι, δέ εὐτη νὰοἢπι 
Μυπάυ, ὃς αι νίττυτε ἔετυν Μυπάμπι ρτο Ὠλλῖ]ο πάρο- 
τού Ναπι δἰνοχαὶ πεπτγισι εἸ7ετ Ἰλῃ Δα ]ς. 

1.0. Ονϊβο φοοὶρ 1 
μφῆμε εἰγέμμςιβο αἰκίᾳ 

ναίνε, πιῆνε βιάρμβληπν, 

Κά πομα ἐτεοιηνα. 
16] ᾿βΪέεφῆεμηῃμε ραηετε- 

ζνίασν {πηωμεὲ ἔμενε, 45. 
μρεν ἡϊον ( ποξενιεονάνα, 

Φ [μ"ρεν ᾿ρι«εἰ Ῥέ. 
Ὧι 

ι7} [ὁ «(ἴετο μπέπιο πρὸ 
"πρὶ ἢμν [π| τ) φηΐην βιψ- ᾿ 

ἰρναία Τϑουνημ 1 8 805 το - 

βότέ βνὲο βογίο.. 

δι ναϊοῖυ 

νεῇνσ, [ν Φινεὲς. πεν. 

ἐ Κοπιά. 

ας Νονα οὐφαβίογημηνὶ κτέσες Γ)ς 408. Πιρτὰ τ. 6) ὃς Ἡψοπη.6, χο ΠΟΙῚ χείνον αὖ λοποὺ, (ς ἃ (Σρίυς Ποη σΧΡτίιπιτατ χρόνου, νυ τη 

45εἰ ποιαπάμι Ἀἰς ἤραιῆκατὶ πούλπι ται [ἡις Πρ ομτίς, 

τὰπν νοϊοπάϊ (ιξυϊτλτὶς μά τάτοιγμγοη δι ο πὶ ποιάν Δη}- 

ἡδκίαδδαπείαπι,δος ἠομδᾷ οἰαὲ Ῥἀου]ελῖεν αὶ Ἰξέξν δὲ ἐχιτα 

Ἰράταπε φαλιτατες. (οι τ δυτεηγ' νοχί σβοπάϊῃ Ποῦ, 
αἰη ρείπα ογελτίοης (οἶος ἔατ ορίξε χ Βοπιϊηίς πιϊηἰπιὲ 

“νανγῦ (τ ἀυ! Δ Νοη ΕΠ 44 Εἰξο χἠ άιιςετςτυγ)ιὶς εζιαιη 
ἐπ ρεΐηιδ {1 Ἰηϊδυγατίοιλε αι ἐφεἰ8, Του (ΟἹ ἐπὶ ἡόη γμο-᾿ 

᾿ 

«ἀὸ δοι “οπέυετεπῖε, ἰςά ξειδὴν τορυφηαητετοιό δοήηδε, 
Ἡϊοετεβπρετς φαΐ ρτορτοτολ ἀϊσιειιτ εἰ σϑίομᾳ ἀε ν]ιοΐ, 2. 
νἱὰς «τ (στίηι..17.. ' 

διὰ πονλδδ͵ διὸ μακορδ, δι ἀμγήθιις. ΟἸατοηιθητάπις οοάεχ 
ιαδοῖ, τὸ λοιπθννημος ς [ἢ λα} ΥΠτατιιηη. 
4 τθοΝ ἐϊγμαια. [ἃ αἰϊιηινὰλο ποτας,ψαλίες ἰδυτι εν - 
υἷς (ο]ερλητ,ηάχηι αὐάς αν οὐαὶ ρίοτμι ἰμβξαραίαιν πάν ὃς 
δεῖζ πιλτιᾶς ἰδ  ζιου (μας ἀοάσεοτα δήδο ργςθοί ἃ ἤιητ 

", ξοίληι θεὸ, νὰ κά ποη ἀυδιῖες Ἀροίξοΐας οἰπηὶ ρίειίρο 
βοίοτυπι ᾳἰογὶς ορρουοσς. νόος ἰφίταγ πίχηνατα, πὸπ 11- 
Ια Ἐγαιεῖξι {ἰΠπὰς ἀιξομηο (ξὰ νετγὰ ἔφα πέμιεια νΌϊηετα 
(Μη δηΐπι Ἰητεγεῖς, φυλαὶ βέλει εἴς (Δτις «οπῇει) 

(δὰ εὰ αὐα ςομππιεπηοτάτ .. Οοναιν ἡ έταυς Κυρίου Τιισοῦ 

1ό (ἰμιονηπανρ ἔσμιϊιάεβηἶτα ξηιθοε τοῖς Οεητίαπι 19 14 εἶ οπιίαὶ Ιεἰυξᾳιοπιαπι (ντ ἴημα Ογρηδηυ)Μάπγ- 

ἀιετίπιοη,Δά φυας κος ρίας πιεπίδταπι ργορηξ ἰροξια. 
{Πμεεάεηε,ςοεχλσονόιν, Ν᾽ τὰν ὅἐ4ηνη ἔμεν, ΜῊ] νιάδ- 

«ειπατεῖν ἀρηϊβολις, ποῖ,» 

ἐλιποφάοις νὰ σοτθην ϑγάϊηδ τεπ φᾶς, δὲ αιιδῇ ̓ ᾿πεᾶπι 

το ποῦ ἔείς ράπα,ίεἀ ςαυ(ατἰπύϊφας δὰς δοῖδς ορροηὶς 
οἰγοιιη εἴσῃ! οἰελτσιοι υλῇ ἀϊεετεῖ, Ουτιουΐλην ΜΠ] ἃ (ςν- 

ἔλτα ρὑτοίοσῶτ, δ [ει Ομ τΗΙ τοιηιῆς [εἡ εἰμ ἡ πὰς ΥΠῊΣ 

ἀοάεςοτοιΑτ πὐδὶ ἴῃ ςὸ φ!οτίδτί Ποςᾶς φυὸά ἰοηρὲ 411 [- 

ὅοη τεὐπ ἢ! μοά εἰς δι εχρυϊπιοπάυπι: ρτορτεῖ δ ἀἰ- Σ. σανατα, δι Ἰοπ ρὲ 4188 οἰαῖτιςοα ροίϊωη ῥεοίξες, πᾶ ἱερὶρ 

τὰ ποσπιᾶς ἔξει γευΐα ποιηεη. ΦΕΙμρον “κεἰ θεὶς 
καὶ ὴ τὸν τσρκεν οὖ Θεοῦ. [ἃ οἷξ, (Προτ [υάδοεν φιιογιιν [τς 
τοῃ εἰ εχ ποπιίηίδις ε εχ Όοο,ντ Ἀοιπ., τϑῬταροῆηο 

. αὐτο τϑ ἤδῆς φ ττίλπι, ἀσοϊασαι οαἤίτυς {Π|200ἱ ν ὅς ἀπρίοχ 
Ἱίρβε! εἰς ςοι!εταίτυτ. ὁ 

17) ᾿εεαπνογίῇ λοιποῦ, δίιοροίβαογς ἀρι Λη ΟΡ - 

ἵδγυντυτίς ἴςά ΟἸἈεβύδης Πἰδεγίατι υσίτος, ΝΑπὶ ἡ δεπιυπλ ὦ 

1ιϑδετὶ μπτ αἱ ΟΝ τοίεγυίθης. 

ι8. [5 “-» ἡρέεν υεξήτο, ΚΦ ὦ πνεύματος ὑμχ. [4 εἰἴ,Α 

οἰπιὶς νεῖτις ᾿πδάφας, γε Ὁ οἱ ἰρίσιευ πλαρ!ο διό πιλζις ΟΠ τὸ 

βεπιοπυίηι Νιάετυς δυτέ τοτίιν ἰριτιτ ἀϊχηῖε,ντ οος ἀ (δῦ. 

εἷς ἰδ εἰ ϑαὰ Ἐυλης οἰμπὶ τουροᾶτοι. 
. 

ἣν «᾿ς 
“ἢ 

Δλλλ ]. 

» 

Ν᾽ (ναιᾳ Ὁ οπιϊπὶ ποτὶ ναοῖς σιν 
1 Οὐνη θη σον [δέν μιδιδεέυν εἰν 

ξιλιϊαπι δι "ρ᾽- 
τὰ δάυστειις 

μὰ Οεἱαιάν πα [ἡ φι οι οἴοῖο 
τυσιὶ ἔφυ ά ξεν 
τισι πα 210. 



“60 
᾿ 

Ἄς χεῆ Ἂχ ϑ- εν Ζ. «δον ἃ: , ΝΥ 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΡΙΒΤΌΟΙΚΑ ΡΑΥΕΙ 
ΠΗ ΉΗ͂ΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΑΡΟΘΤΟΙΙ Αἢ Ε΄ 

ο ὅγιςολή. τ, ροῆας.͵ 

: “ΝΟνΝᾺ ΙΝ ΤΕ ΠΡΛῬ κε Ἂ ἍΜ Εετνς, 

Κεφάλαιον Ἢ ΟΑλΡ. Ι ξ λυντ Ἢ 

εὰ ἰηιεχίριϊο δέ “ τ ; Ἐς 

ἐλμαίξε ἐς , ΠΣ Ν ΑΥ̓͂ΛΟΣ Ὑσπόςολρς ἀ ἀ- ΔΥΣΥ͂Σ ἄρο- , 
ἢοΙ! 51 εἴ ΟῚ 

ερὶοἱὲς ἀϊδύν ΑΒ (ὦ, 7 ἊΝ . ἍὯἹ ᾿ το ᾿ 

εἴ. Κλ, ἴνσου Χραφου ὅχᾳ ὅδ ᾿δῇ ( ᾿ρεσ νοϊνη- 

νυ ζοτι τς , ματος Θέσυ 3 τοὺς γε ις - ᾧ ταῖς πὶ ει ) ᾿ -Ὠεὺ οννέδωο [4ηξ!ῳ , 

τοῖς οὐσιν ὦ Ἐφέσῳ, χὰ δὶς 401} 1 βννε Ἐρβεῖῖ, ἐν βάείϊθιω 

πηςοῖς ἐν Χρις φἱ Τησοῦ} ἣ ἕυμπι Ἐρδεῖι, ἐν ΟἸγιδέο Ποβε: 

᾿ {ἃ Βαεἰδυς ἰὼ ΟΒγηΐο 1ς- 
᾿ ' Ἀν τὸ τον 

᾿ , δ ν-: ,.» ὔ ἫΝ δὰ » ᾿ ΡῈ . ἢ ἡ ᾿ ᾿ ΟΥταβά νοδο Γ “Νὰ » 

Χαρις ἐμέ καὶ οἰρίωυν δῦ Θεου πα-} 1 Ογδτιὰ βενοθίὶς ἃ Ῥαχὰ εο [120 Ραῖνε νοξήεε, δὰ Ὁ» 

τρὸς ἡμδ,κ. Κυρίου Ἰησοῦ Χοιτοῦ. : Ὡς ἘΡΝΝΝ δι Ὡοιηίηο [εἶν || ανίρό Ἱεω Ουτῖο. Ὁ 

᾿ ς γ 9. ᾿ ᾿ 

: ἀπ νἀ ᾿ υἱ Βεηεάίδιυς φο;ἤο Τευδ) 1 ᾿ δεριδίῆων εν ἐν" 
, ,Ἐϑλογητος ο Θεὸς καὶ πατὴρ τε Κυ- ,Γ δ Ῥαζες. οιίηὶ ποῖῆεὶ 16- 7 Ῥώδεν Ῥυνλαὶ μοὶ μνρ 

ἐζοα.. ἰοὺ ἡ δ Ἰησοῦ Χραςοῦ, ὁ 4) λογήσας ἐ-Ἴ ᾿ Τὰ ΟἈΓΗ α΄ 4υἱ Βεηςαίχίς [ |Οὐτεβν, φαν ϑυκιἀϊκὴι ει 
αι εἰ.1..2 “Ὁ ͵ ἜΜ αν " Ὅν ΣΦ τη οηγη δενκφ ἐξ ᾿- 

ἱ ῃοῦις  ὁσπιηὶ Ὁ ἱ ἡ δεκφιδιονε 

τιν εἰν μντακῳμανῴει ἄς 1: 5 παῇ ὦ ΤΡ ανς ἐπεαμετνα σης, μαι ἐνεάμδεια "να 
᾿ 

-. : 

σης (Δἰμεἰς τοῖς ἐπουξανίοις ον Χριςᾷ ᾿ 
: ζς. 5.1  μν.Ψ 

ποδία ἐδυίδορ 
Η 

γιοροπιοερῃης 
π 

(οευιπ ἐχεπιρίοι δι νατὶ!ς ἀχδοτιδιίοηΐθες Δ ἢ δἰ εἰενβετεγ δλείπεμοδπε μο ποιὸ ἃ φιλείδευῦι ϑίουδ ςξδιδεβιεὶε ἢτα (αι 
' ν ἶ . εἰε εἴ 

Ῥευε, ποη νηἰθειία μεῖς δὲ ςοπέωεὲ εοπεἀξεκιυ», [εά νε Ἰᾶγεῖ Τ)οπνίη! ποτὶ ᾿οία Οἰπίβι, ομαῶ ἐπαῖν μον ηιηῦ ἘΠ Α ὐνν Ἄννα Μ 
(λυ: ποβεά,ο0]]ε» σπορίρυε δά (αἰμιϑαν ποςοἰδείγαυο ἀ 

θεηςὰιδίοηιε κεπυε ε' οαἰ εἰξς ὃς εἰεδοτια ρεορείυπι. ; ὼ 

4 Μριεεία πλοίϊεα (Ἰωτὶς ΟἸνι δος : ἰω 40 νον ἐρίεἴ το 4|} ἃς (ΔΓ αὐ τὰ δεποάιβίοης ἀομάπιυτ. 

. ᾿ ΤΩ: , ἘΞ ΞΥΣΞΙΣΣΣΣ 
ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΈΕΒΙ ΙΝ ὩΥΙΒνΝΦΆΑΤΙΟ ἹΝΤΕΚΡΆῚΕ .- 

᾿ ΤΑΤΙΌΝΙ ΚΒ ΚἘΟΌΣΤτ γΆ. ἷ 

-ς 

" 

ΙΝΟΑΡΥΝΤΊΙ. 

ἰ δὲν υοἰμηίαιονο, διὰ ϑελκωρτϑ. νίλε αιαι τ. 4. 
4 5 αοἔ!ν πὶ [ϑιαμ γα γιοεὶ τοῖς οὖσιν. ΟΝ εἰ ανε τιν 40 οἰλ]5. 

ἢ πουπυλ ες ἐοἀ ἐς δυδᾳφάντυτ πᾶσιν οπνοίϑη". 
] 4 κριυεβ,ὦ Ἐφέσῳ. ἽΝΗ οὶ δάάας εἰπληοα ξιο τς 1η" 
Ἰςίρτίο, ποι ἐχρτείἴο φοτιιαι ποπηίης ψαδυς {ςειδίουτ, [- 
τις ΒΑ Ι ΔΜ ὨΥΠῸΤΓ 10. ἀἀφιστίις Ευπορηηη ἰδευηάο,, - 
ἀπ ποθὴ Ἰοβόγο ἱπιὸ οὐδ ὁζοαοπειη ἐπὶς αγείροῖς ἀο- 
«ὐὐδε πάϊς νοτὸ εἰἰς ἡ ς ὀχηΐϊεῖς, αὐοι ςοττὰ ποτὰ εἶδ δὲ 

[ὦ 

ἀςν (οτίητ τς. ἢ 
᾿ {15 «αἰδὼ τοῖς ἐπευρανίοι Ἡ εδτο ΟΥΘΊ Ἵ23 [ὑμεπεση 

νοδην) (δ. ΠῚ Ὁ [νοχοινοα,} ἰὰ εἴς Ἰοςὶς, γι ΡΝ ρρ.:. 2: 
408: ἔογπνῆλα ἵπρε οεουττῖς τη πὰς ἐρηποίλ. Ροιείξ ἀμ» 
τδη δἰ γεγίου!υς ἀυρίνοιτον ἐχρ δεῖ, ἰξητοητὶα ποινπιὰ 
κὰπι ἀϊποτα. Νάπι {1 Ὀειι δοηεάιεοητδηι (φῥείεπιυν, 
ἀἰϊείτως ποδίς δεπεάιοοτς ἴῃ φαΐ, τ φυίδυς, φυαίῖ ἰο ὰσ 

' (οἱ νο ίεἀςπς ως θεπεβοίίς πος εὐππιῖςτ: 4ι τατίοης (ΟΠ}" 
τιαμ δ ιβατία, ᾿ ᾿ τισηάδητας ἄρπα 20 εἴυς πιαίεἴξατο ἃ φυο ργοβειίυητυτ, 
. 4 κι βέείδωω νὴ πατεῖς. Ἐρεχοβ οι ποις φῆ πη αἰία ες ἰΆπαμααι νεζὰ ἀἠιμα, αἴεγη αν δι εχ ἫΝ Ὠεὶ ἔοὶιο ριοίδ- 

Γιβέξζογιῃ θηΔΡ.}5 ρτΌρΓΙΑ ἀεβπαιο, ἄὥλ. φιη διζειῃ ἰνοήννες "ρίοι ἢ εἴζοπνυς ἴα αιοὶ τὰ ες 
ς Βερεάιξινι διλιγετέε, νιον ογιμἶν.ι.2. ο΄ ῃροβείᾳ εοηξεγιπτον,, ἀινζυπεοτν ᾿ 

41|)»»μ“| Ὁ Ραιεν, ἡ Θεδὶ κρὶ κατύρ, Μ΄ ἶο α Οοτημθντο 4. ἀπ ἀσοὶρ συπλυ λπτυγια δὰ λῆς ναι ροέγαιτ: «απ. 
{(νν δεπεάεχύε ποῦν, ὁ ἃ, ογήσαι μᾶς. ΕΠοθι ὐηνιν τιν. ἀπο! ργ ΠΠ ομος ππθἶτο ρίντος διπιαρὶς ἐχρτεῆς βιςπιηῖ 

ἱπ νοῦο 2 [ϑαναεν Ἰανοι λογὴν ταῖσι φῆ ςάιοςις [4.., (00 ἱεχὶς μαδιρορία, νς ἐχρ]οατας το ἰοφὰ Ὠκνι.18: δὲ 
"αἱ σοπυοντιιαῖαιπι οὔσαιν αὶ σαῖς σορπ πέλιους. Νμς Ἀβ ας τὸ μη ἐπ κα]Ὲς, 4. π| Ιἴς ̓ ρασαρ εν ἀοπλησυς 
Μααν, 4. ᾿ τ αυκριορτία ἰυπι ςἰῤν πὶ τοξ,μἱ ζα ο λίο, δὲ κά ατοτηαι ν" 

4ύ νοι δον άνέίνονε δινθεναὶ!, ἐν τῶνν Σλογα πνάμφτακ. τη τη οεἶ ττληοπάάπι ροτιπδηῖ, ντ σοβςπηηοις Ὁ ΕΙ 
. [4 εἢς οπναὶ Βεποβοοπενε βοποιο, αὐ νειὸ κα]εῖτια οἵ ἃς τ Ομγήτο, βάςηρε, εἰνατίιαῖς, τους ἀυοις ηὐπ εα ΠΠ 

ἀϊυία. Νάπι ηεαιη στλιη (μετ νιτα ρεασίξπτις σε πες .ο ἐοητιδυς ργοπιδηβῆξ. ()υὰ τατιοῆς οτἰδιῇ ἀιϊοιπινγ ἰδ [1 

ἀνέξιοπει, [π4 ἀνα αἰ Ἐπ ρια ἡ πδν ράτττηι νιάἀειοει ἢ’ ΠΟ αι Τώμν ΠΝ δριξαρο εἰ Γης 41» Οννίδν, ἃ 
ἠλεῖη ἀνία χαῖ 4 αἀυηνδταια {πνετα τα ἅν γε, Χρωρῳϑὶς τοὸ Νοῖμε Ἰπτεῖρεον, ςοιεπειςητδυν οπιπιδαιν᾿ 

δμέϑιν οἴνάπι ΟἸ Ἰηβάοιθαις τοπισνήηος, αιαδις ταιπση, ποίίτις νετυβίς ςράιειζαν, ἃς τοις ἐχιατα (τ οὶμε, δ 57. 

'ὸ ᾽ρίογυμι νιεῖο ἥσης ςοπάειμπατίοιις αἰ πιμπίςητα λὲς το τμίείρτεῖο, [18 οτίδιη ἰεξίς Τεορ γίλᾶυε (πιῇ φυὰὰ ᾿ 
κἀς 

σης τὰ τοῖτὰ φυυπι" 

ΑὉ ΕΡΗΕΞΙΟ ὅ. δ δόι 
πο8 οηιπος Βλυτίτς φιεηυίά δοποτίπιρτςίεείσι ἐρίτίτυι- 
Ἰΐιπι μαδεπημθ.δεά δι Χορσῷ πο] πὶ ςςιροῖς τειτίο ολία ρσος 
δὰ ΟΙΗΠῚ φ]οείλαν, αυδά κὐἱδὶ νιδεάτιιγ οπιπίηο Αροίτοίις 
ςλυίλιῃ ποίττας ἔδϊυτις πλατει λ]επη(υδιη νοσδηι) νη άϊολτς. 

ἀἰ ἐννιδηεβυ, δὲ τἰογοηγηιυθορεϊπιέαυς ςοπυςῃίμητ ίος 

εατίανννὶ ἁαΠΠἀὰ τεροζιευτ ρισροῆτιο ἐν. Ἰτάηις πο δά 

τὸ Οαἰπο  οπὶς νατογρτοιάτιοης πη «ν σοηυειτῖς ὦν τοῖς 

ἐπνορνίοις Κρισφήη τεθὰς ΟἈγιίε οσείει
θας,ὐΠ) τοῖς ἐπου" 

-- 

εἰοις {ετρτιιπι {τ πευῖγο φομπεῦς, δὲ Χρις ᾧ ροιξυπιργο ς Οὐγλυῖεῦι εηδἰϊπν [πη ΟΝ εἰ φυάτ τη Ομγλξαιη ἰωτεγρτο- 

χριςιδ, αυδηυῖς ασαι φετῖμαι τ οχ Γμγιῆι απ ἀληκία 

ες εχ οὐ νοσντοθ δα 

καϑευὺς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐπῦ}" 
νοῦ κρταξολῆς κόσ μρυ ει) ὑμᾶς αἴγίοις 
«αἱ ἀμώμους Κατ ὠπιον ὠυτά, ἐν αγά- 

ἐν 

ἐμληφηρο ἄυο ἕμπι Εἰἷδπν ποιάῃ ἀλ,ποπὴρς ἤθη ροίο νίτπ (ἀπΘίτάτοην ἃ στατία οἰ οϑίομίε δρδιλεὶ : ἀεϊπἀο,υϊεφυ!ᾷ 

σ΄ ἰσυς εἰερὶς ποβ' "ἴῃ ἐρίο [4 
δητὸ ἰδόζυπο τουπα! απάλιηεη 

41 Ττυχη,γίνταν5 ίληξει δίηςου]- 
ρᾶτι "1π ςωηἰροῦδι εἰμ ἡ συ 

“πῇ. ᾿ ᾿ οἰιαγίταῖε, 

Πρρορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοϑεσίαν δχὰ ἵη- Ἶ 8. αἱ ρταάςίηδυϊς ποϑίς 

᾿οῦ Χοιςοῦ εἰς αὐτὸν, ΟἹ τίω δ δοκίαν 

ϑιλήματος αὐτὰ, 

χιοϑ᾽ φἀοριάτεῖ ἴῃ Π]ϊο5 ρος 
ἰείαιη ΟΠ τ ἴυπλ ἡ ἰὴ (εἰς Ρτο 
δεομβοιοία νοϊμηζταῖς ἔμλ. 

ταὶ ἐϊχὶ τ οσίηϊ. 1.1. 

4:14 πυμπάς «ϑηβιέμίιοηε 

ἐπ εἰ τι! 486. 

φηὶ ρια«ἀεβίραυνι πος δη
 ' 

«ἀορείοηεην βἰίογμην. βην [15
 

ἤν Ο βηβων , ἢ» ἐρίμην, 

ἰμπιαμ [μα 

βοίμπι Ὀςὶ ξιαευίεὸ πος εἰἰρεαιε. 8 Αἰΐὰ εἰὸτιπ ἀ!!υοἰβοι Ἔχ ρΠἰολιο ὁλυίς εθὶοϊ οὐ εὐΡπάιυς δἀςφὸ αιείης εἰεϑίου 8, 

Ῥευεὶπ ΟὨεΐπο εἰς ΗΠ, αιιοηίδτο νιάε!ίςει εἰ νί(υα) εἰ ἀρυὰ ἰς πρς ῃονάιπΐπατον ἀείτέμα
ι δ χοὸς ρει [σίαπν Ομ ελίτο τν δάοριδτοι ἴῃ 

Ἐἰοίιδιο δἰεδιοπὲνς αἰ ἴω ρεαταίια Ὀεὶ θοηςευοίεπι χυπξισινάλπος Βάεε ρεξυΐῶ ἢἥι ρεκάσζιί δειον ες οἂυ ( (εᾷ εἴεδαιν., 

4 Αἰεχθι, ἐξελέξατο. 14 εἴ, Εἰΐρεῖς ρτοροίωϊτ, φιόδιρ- 

εἰαπι εαρί πολ των νοσῇι ργοχίπιο “Ετεγηᾶ ςπῖτι εἰεῶϊο εἰ 

ἸΔ Ὀεὶ ρτοροῖτο, ἀς 40) Εἷς ἀφίτυτ: φιυτ ποίει
 γείρείλα 

τ αμαὶ ἀσινα ἀιζαηλυσ εξνάυυπι ες (αυπι ργοροί τα λ 

ἰπήουις ἐχεαυίτως . Ὠεϊπῆς ὅς Δα ποτληάμηι εἴδ, ἀς οἷο. 

ἄιίοης αὐ νἱτᾶπι τοτηάπη Βἷς ΑΙ, αὐ τογηο ρΡτοροίτο... 

κιύτυς, ἰδεόαυς ἄτα ας ἱπυάγαθηις τ ὁροποτ, υυδὶ 

Οεὺς επτοπειααι πο πλιτοῖ. 5. ἸΩ τοι ρους πγιπκι- 

Ῥιις αἰϊιά ςοηίσπάιιτη εἴ, φυσγυη ἔρατο εἐαρίςτο
, οὶ ηγ]- 

τσὶ οἷς τορυά ατί οὶ δὰ ἐοτέαπι τεπιρυς ἀυπῖλχαι εἰσι 

[ιετλπε νο δαυλὶ δὲ (υἀαε οητίρ τ 41» {55 αὐτῷ, 

ἐπ ἰρίο υἱδεί σοι λἀορταπάο", νὶ ροξιε εχρίιοαῖ, Νά Ομ τ:- 

(τις ρτρροπίυς ἠοῦις ντ πιοἀϊατοτ: αγζὸ σοτγαμ 0 οτήάϊηα 

οί λλθοα γταοεάλτ πεςεῖϊς εἴς τὰ Ὁεῖ Ῥτοροίξο,. ζογγὰ- 

Ξρντᾶσι Δευβτυπι αὰ ἐος ρος πιίοτιςοτάιλτι Τετυλπάος 

(μος Ἰὴ Ομ γιὸ εἰΐξετεῖ, τι Ἀὰ οος ἰυἱξὲ ρυπιεπάος 4μὶ 

ἰαϊπίφωταῖς οοῆσερτι ρετιπάπετφης, δάΐξαπι ρατοβςογεῖ, 

βοάνι μα ολιυία ἴμις ρ ταάϊρυ- ἀν ιηδυιδητυγονιηος τέ 

Ἰλδεοοίμπι σιοταζειὰς οπιητ τεπιροις ιρεθοτος : ντ το ἢ“, 3, 

οτίς τἀτίοης πος ρεῖας αυϊοαθληι ες ΡοΙ εγίας Δίςοοη 

μάν) «ἀνίατυπι ἀιπίαχαῖ ογάϊης Πηυιάςπιηεςεῖξς εἰξ 

ψἱ τοιηοἀ!) δγάϊηλτιο ς πιοτδι ςοα]ἀςγάτίοης φοδοτγιοῦ, 

Ουἱά εγροὶ ἀἰορι Δ χυΐς, ΟΝ τυμ) Δεὶς Ἰοςιπήλεῖλπι πο: 

25 ὅτις, αὐὸμ 

Ριίουςπὶ Δυτε αι κεοάτιο ἐη νυδίτια ἃ ληξλίεατε, ντιηξγα, 4... 3: 

40 1]|ςἀτν Πα υ} οτἰλπ) λαϊιείοης. ΕἸ φετεῖΩ δπεῆρ ἡξίτυς 

ιοά δὰ τρίμιη σιειπιμπ [εἰ ἀφογοζιπι ἀττιηρῖ ἀεβηιτ η- 

ἈΠ αἰνιά ς[ς φιὰπι σταῖς ἀείκίηατε λἀογείοηῇ ρεγ (Ἀτί.- 
χ.5 ἴιηπ. Αἀάϊτ ἀςίηὰς οαυΐλιῃι ἤραϊεπν, ποι {δαἰτετηλπι 

(ψυαιη νοςαπτ)ουίας δητὲ τηςπποταῖ,ἰςὰ ΥἹκίπγαπι, πςαῖρς 
ψίοτια ἡ Ὁ οι, σαλὰς (τη τυχῃ, τι ἰζεσίςο 414 ταῖσι λυδεῖε]λ 
τὴ ἀδορτιοῆς ἴὰ θτατυΐτα εἰς ες, Θεά τητες οἰςξεϊοηὶς τέ 

δι για μυξιπαξίοηις ἀςετοτ ἢ (ιδτηϊυς οπμηί ἐςγυτοπιωσ, 
(αι αἱ ὑγ εἰςάτιουις ποιηφἼλοις ρατοαῖ,)μὸς ἰητετῖ- 

εἷι ξεισϑοίφίςεις ρατειηχἱρίμαι Ὀςι ἀξετοτυπι ρες- 
(πτατοπο ρασῖπῃ ὁρροιοιίπι τερτοθγογαμη πηεπυπιπι υῦ 

ανιτυὸ ἴς τείρἰοίδῃς εἰςϑι δὲ τορτοδί: ργαΔεἰιαλῦῖο γετὸ 
τοίρέεις ρατειπηιρῆυς ρτοροῦτι ἐχεαυυτίοηςπι, ἃς ῥτοιπὰς 
τοῖιπι πηςάϊατυ πὶ οδιτιπι ρον τοί υο Ὦσιις οι 
ἀσάυοις (ντφυυτι Ἡϊς ἀϊςίπινις ργαάοίτ᾽ ΔΑτὶ δὰ αἀορτίο- 

6 ἔχρ! εκ οδ 
ἢ (πὰς ἢ οἰσηιξ, 

διε διιγμποε ἐμ φῤῥ [δες ἀνοπιοάα 
Σ ἰὼ δ τι παι 

τ μεν ο (δὲι ςι: 
τ ἐἤεηναν [ινξν ἐσ ἐς αυμ, ἸΔηυῖτρ 
πρηεμἰ δε ἐπ φοη ῥυξλη εἰ ως αὖ τη εἰς 

ἴτ πὸ ἴῃ Εἰ- 

ἰο. 
.. Ἐχρ!ΐοδι δα 
δῃ 118 ἤ δα 
εν φγοχὶνᾶν 
μὰ ἀυρλιοξ 
λοι κάδειδοα- 

[ιομβάμη ῥβγοροίεηπι νος ἰοηξ νἱήεἰϊ- 
«εἴ δέ ἐμ .4 
τοπ, ἀξ 4υλ 

᾿ μοχ ἀιξειει. 

ἢ ποδί ἘΠ ροκίαιλκ, εἰἧΐς Ὁ ε- 
υδ ος ἀϊείεας 
Ἰῖος τ νε ν ]ὰ 

τσπι. Αἰδοὶ νοτὸ δά ορεγα δοπλ, Ἰηξτλν 10. «ἰτῖ αἱ ἰεσςη-᾿ 

ἄλιν ετυςοαννς Β ΟΠ).8.1., δι λά «οβηοίςοηάληι Ὁςι νοϊά- 

τλῖοπ), Αδξ κι 4.)ραττίπι νοτὸ ἥπες αυος ἤδθι Ὅευς ἴδ εἰ!- 

ξεηάό ρτοροίαιτ,μαπιρε νιταπι ατοσηᾶτη εἰσξοτιην, νει  ς. 
132.48.Ἀσαλο 1}. δι ]οτίληι ιριϊυς Πενα ιν ἔπι» «ἢ Υἱυρους, 

Υἱ Ἰηξν.δ.δε ιΣ δνποηγιηᾶ ον ἔμ πι Ὡροορζοιν, Φερετοιρῖο 

ξεινιορρχαρίζεϑιρ. δι Πημ Δ. 1ῃ ἀπ ιδὰς οαϊπίυυς φῷ ἀςοίλταῖ 

οηβ!ὰ Ὠεὶ φιοά αυίάξ ποῦ πιο ὸ εὐσητι!9,ςἀ ἐτια! ηγα- 
ἱᾶς ολυίας ρίας εχ ὁπηη! σιοζηίταις ἀπτοφιεῤιτυτ, ςουτ]ιᾶ 

ιν ἰιδις ἐδιίλιη ἢ Ηδρε οηἰπὶ φαἸαηγη λα πιθι ςοπατί οἶ ΠαυᾶαυῸ νρίυετί ὃς ἤῃφυΐα ποι τηοάὸ μεσοορηοιιτ τὰ 

ἕπι ἀυνάλατ ἰηυγοτς. Αὐάϊαπε ψίτυτ 4α! τείροη ἀεὰπὶ ἴα 

ψιοχίτο νοτίϊοιϊο. «ν᾽ βαφ νψο δὴ ἤξῳυς αυδὰ 

μάνίληξεὶ εἰἴοπιας, ἤεαυς αυδὰ Ῥευς ταῖς: πος βιτυτος 

μιοίςοτει Οὐἱ ααίπι ταὶς εἴσπιυς α Ὧος Ὀοηηηις εἶε- 

{πε δι ρτίοσ εχ ΒΕ βο 4. εἰοξιίοηις ἀοξχειηληι ἢ
- 

ἰἀρρ ἰόδης νι ἢδρὶ φυδπυμ διοεητιάπι ἀγγόβζοης »Ῥοῖιιος 4 

παηϊεὸ εχ ἢοςοοςο ἐδηνηοι (ἰϊάϊδλιις. Νοαυς ἰἀείτεο 

᾿ ἀμηηληάα εἰξ ἢπε ἀοξξείπανι ἰηυτή!ε νεῖ εὐτιοία τά ντν- 

εἰκιαι ἃς δταιυπι ποτ (αἰυτίοηραςιε,'ς οοπίοϊτίοπις μι, 

εὐπονεεί (αι οά δἰαπιλανεηίδιυς τετπεπάλ, 

οτίδηι ὁτάιμδιής. ἀῳ μος φάοριάνοι νι βίισε ρεν ΟἸγΉ ἘΠ είν, 

εἰς ψιϑεσίαν διὰ 1 »σοδ Χεγοδ, ἘχΡΙ (Αι Αβοδοϊυς αυοιηοάο 
ἀεοϊρίςπάθχη ἤτ φιοά᾽ λητὲ ἀιχοτατ, ποὶ τη ΟἸ εἰ εἰςέϊος 

αὖ αιοεῖπο,τὰ πορς νὰ Ογήξυς Διδ σε ραταν Ὡς! ξίοερπὸ 
οοηΠνο,αυατοπυμ ρας ουηι γηιμῃ ἀροβίτοϊ τ οητηες εἰδέλος 

δ κὰ (ϑπηι πη αἀάιςεις. Νες οην ΟΝεδιμῃ δὲς ςδῆάς 

πὐάὰδ' ἰδοτῆπι ντ Ὠςοῶ Ρλττὶ ἐμιοούσνον,δέ Ρεῖ οηγηία ἀαυδ]έ, 

(4μὰ γατίοης π ἰη ἰρίογει δ ἐρίονδευι δε ἃ Ῥάῖες δία φῤι- 
τίτυ λιο εἰοξεὶ ίαπαιις, αυῦ [)οἱ ἐσία ἀινυϊάϊ πες ροῆϊε πες 

ἀεδοιοἰςὰ νι πιφάϊατογοπι νι Ὠειπὶ πιδηγεβαταπι τ τὰς 

(κεν (ἢ Φ᾽ μρμμίβαμμόγου καὶ ὠμώμοιῃ. Νεπῖρο (Ἰεο κα περ αυ0 νη ταί λἀορταῖὶ ὅς τεζοποι ΔΕ] (εγαδητιις οὐ ̓ 

Δοιτεξεπεγαῆῖο ἑ ἀιεί ομνέμιε δτίδπν ντανς ἱποίρήηνι» τλρ 

τιρεοζάτοινε Ὠεο νέυλπλυν. ΝΝΑπη μι ̓ νυῆιιε ἐυ βία εἰἴε- 

ϑιοπεανὶη δίς υμετίς φυδηάία Ἀἰς γὴιυτμταγιπι αἱ ἰλϊτοπι 
᾿ϑια ἐοηίκιοηιία τοβίπιοιῖο το ἐ δῖυτ. 

οΟυνάην δο,ερνονόβνω αὐφῷ. ἰάὰ εἰς νετὸ ας ἤπεετέ. ΝΙᾳς 
ιλεαιό, φυδομὶς ποι μοτβρέλὲ ας ρτοίπὰς ποπὶ ταρατοτὶὰ 

Ἀοπη 41εἰ πια πιμκάς ἱηραξζλιλ ἰυλίτ2 40 γπὰ τ 
01} 

ταςολατεαῖ. ς 

᾿παημίανα και φίδιράι, οφιιρίείλετας. Οὐιάδπι πιαϊυοῖ 

φορδοῦοεε μια μελμσ τι ρα ̓Αροίϊοϊυν Ῥοπὴ 

βοΥΡΟΥ 
ἧ ἰμίαι 

ἸμΗ : ν Δ} [ εἰάᾷ 

ἀν, με ολν, προ ἀυρ κι ιν α δῖ, 

{ἰὼν μιανίμαιᾳ δ “γὰπν δρ αἴππιμν εἷ 50 εὐ ποιυνίηεαιν ὁοηάεγε πιλύθπι δι. 

“κἴεεις τ λυ φεὰν φίθυαι, αιὸὰ οδαπτατίε ποπιθι "ἢ 

τῦπος ἴδιυτὶ ἀο[τπατί,ηυξ ρτοριεῦξα νοις Δυρυξείους ρὲς- 
ἀεξιἰπλιοταπι ςαρυς, οαὐὰς νεῖρα ν ὰς {ἰφὄζος Ὑ}0. ἐδ ρεφ- 

ἀεπι Δηδοτιην πιρᾶροῖ9 δὲ 1.(αρ. 14. δι τρρέϊατα ἐπ [οὔμα, 

χτὐαιηνετὸ (νε αητὰ ἀἠχίμπιιτ) ςοςτιρτὶο τεοση οι οη ταὶ 
φισοεάαι ἠςςεϊε εἴξ, δι ἰηιεξ είτα ςογγυρείοπεαν, «δου. 
τὰσῖ οἵάίπεν ἐς φὰο ἢν νι ὕδευτη πιογιτὸ ἀϊξδιπως, ἀἢξ8- 
"ἀπ δοιίαοτα ἐοράενοξ, γεϊπνὰπι ἐοιτα {Ὁ φοτίδ 

ἀπ] ἰη ἰσστυδηάϊε ρὲς πιϊ εεἰζοτάϊαπν ποραυλίίε γαιείαοο- 
τειυυπι Ρτιπιὰπι οπιηίυπ) (οἰςαπι οπιπὲν δετιβοει 48 ἤηε 
«οπξίκιετε: ἀδίηθσ νὰ νης ἤπειη ςοηίεφιιετείυν, ἀξςιε- 

ἰαιηΐηλπι, ἐπτεβτοι 

1 {{}ν 1νοι{ει εἰεδτον ρεε παιίεειφοτάιλαν [Ἔγιιατοῖ τ δ 

φῃποσδδικ ον ξᾳυςηῖς σφ πίττῃ ρυΐςβεγεμπυπι δὲ πη βοεπο πνλυτν νι δοπιρο νἱ 

αἴυγα. 
4 ὡμριδάεϊξιναμε παρα ἐωρβο υσά ἀλεμεῇν. [ελιἰ δεατίοηςπι, τεδειαρεδηεη ξτρῦε ρεὺ ἤζοπν ἐνὶ 

δείοιε γεσἤσυϊο, ο04 8 τὉ αἰοῖηο εἰοον, ἡμης ἐετυμοπευδν 1. Ομηο εγζο, νἱ ἱποάιλῖους, ἤϊνεΣ 

) 

Ἃ γ' 



ἮΝ 
φ 

Ω 

Ονφραόλς. τς ἢ ἘΡ ΠΦ Ὁ ΡΑΥμ 
πού ϊατα πη φαυάταηι οχεζμτίἀήϊο κιοτηὶ ἀς ποῦὶς (ετιδάϊς αι εἰς τείροπάοδι {τότ 1,ἀπιοςῖν, τετε  οαΐας ποῖα, ΠῚ 

ΠῚ ΔΟΥΒΡΉΕΒΙΟΙ  Θ6Λ4οα. 10:9 
υὐρ κεἰς βροεν εὐτῇ, ἰὼ δὶ δέε᾽ τογίπετίαπι νοϊοητατίο ἔς, [ειναθθηνῇ υοἰμηβαιν με ᾿ 

᾿ 

ἀεῤτευ ξιπἀφιῃςοτῇ, ντροῖς συ ἱπίοτ! οπιποι οἰσόζος οροῦ Ἠεργδος νεττίς δ δὲ ἰὰ εἰξ ἑαωτῳ. 

τολτινε ρίτις ἐπιφυτάῖα ταβιτί τα Πὰ θεάτατα ἱπμποσταιχα- , ἄΡννο δεμεηοίᾳ υοίφηεαις βρα αὶ αἰαὶ ἢ δοκίϑω τῷ ϑυλήμρτρ τ... Ε «ῇ Ὀεποία] ὁ διὸ ᾿Ἶδιτα φυοΐ μεονυάωπο ὑφηρρίαελενν 5 
ἡκνέν φερε ρτοβοβμίε ἐΒ εν, 

πον τ ο  ας  ῦσα Ἐπ τ σα 
ΓΙ ΓΆΙΙΟ.. ὃ Ἱ ᾽ . ,  ὅ 0 Ὠοιηΐηις ν 1 41 ἠρί ἰλεοῖ γ τς ΘΥΘΑ ΕΣ ΡΠ ῬΣ ἶ,ῳ,. Ν ρραροντὶῃ οἷο ἣ ἰοἱ 75 Διξεη[αείονεα ῥ επδ- ις 

ὅλο πορὶς δὲ ποῆεί5 ςοτάυυβΕυαπα εἰ γεῖθο αυςτεπήλ ἔτ. ἔζρε ἴλη ἀἰχίτηυδ. 400 τ ντ Ῥλμὶις αἴἰτοτο ὥκρς ἰνξα εν Η ̓ Εἰ ̓οἰκονομί ἡ 491Ὰ Ρ ὠκαις Δ! ᾿ χὰ ἾΝ ὙΗῚ Ἂς ΠΑΤΕΠΊΡΟΙ. ΠΝ ἐν αν} τιπρνον πιαι ἐμή ης νὴ ἕαδε 

εις δε ταπξῇ τληϊὴπὶ δθεϊὶ ντ, ἡ ἐλυΐατυπι οτάϊησμι (ρεᾶς:, τις. δε ταπιςη πος η ἰοςο ποη εἴν ἱπληὶς ἔσο τοροτίτίο καιρόν, αὐαωφαχαμω ἌΘΙ τῇς πΘΥΤΙΝ,, οἰ. δὰ ιΏ. τὰ πυτΟ ΓΙ, 1- πορέηλαι ἐν δέο νά ἐπ 40 (με ῇ ὁ« 

Ῥαῖοσ ἐπ ΟἈ τί πιξάϊλτοτε ςανίας φυαηϊοτίς οἰνζοπ! αἷδ- τὰπι ργορτος ςπιρβδιίη εχ Ἠοριδοσιπι ιἀιοτίίπιο, νες υὐπῖ ᾿ : , νεη(ατίοηε [απ πλατταν ἕςςο ] ἢ ἦ ανοΐαρ ςἸοθο κἀξ ἐγ 44 νἱ (ἐγ [μπ| πὐπιοιρυτυὰ 

ᾧιος λὰ (τοι, τ Θοπττλαυία Ὁ ευς δίιηθος ἐξεζγείιοταῖ ο-. [ὉΠ ὍΝΘΌΪ πρὶ βαηαμεν,} ἰὰ οἵξ ἀὶ Ἰυτο [τὶ ἀίζυητ, ᾿ς ΡΩ] 

" Ἰνᾷοτςε δὲ ρεΐ ην ετςοτάιαπη (ἐτυϑτς , ἰάςιςο Ομ τιτιιη - 40.3.4ιφιη ρ᾽ςοπαϊτηιπιν ἰζστυμη ληποτδιιίγηας πα « 
: ἰμιπινφματοπο Ἀοπῖο εἰξιρτίπιιπι οπιπίυπι ρει οἰ πατίτν ἴοι, δὲ 4.2}, (ἢ νογὸ πιλχιηὰ νύ ἰητο Πρ Ἄτὰς φιδτατα 

ἴα υσοφίοτοι ἰσγθλγοῖ,αυο ἃ δί σχρΠ Πολτὰγ νηὶ, ἃ ἀπϊεττὰ - Ὡς! ἀπότοπι εἰς ἐοημἀοτγατί ἃ ῬΑ] ἰη ρτίπιο δικήν ἥ 
ςχρτγηπίτις .Ρατν1ο, ΝΗΪ υὶξ τα Ἰηίλθίτ να Πεῦ ρτῖις ἐν εἴπη ἀδοτοῖο ᾿ρίο. Ναπι ρΡεϊιὰπι σπιηλμ πὶ ἐοαξεταιξ 
ἐν ἔα: ἀεςιεν ἶς φιοιποάο ςοηἢλιυνη ἔπι οχοαιοτο. δὰ 4ιος νει Βοποτὶς να βοετί : οὐἰὰς ἀςοτοτὶ ελυίλος. 

ΠΩ αυλαι ςοηἠ! υπι ν]]υπὶ ςερηΐεῖ τρηας ἐς ἐπηλυτατίοης πιπές τη ἰρίο Ὧσο εἰς ροετα, οἱ ἴτα Πἤνυῖς Δα ρ]οτίαπη ἰμληλ 
εἰσέζογμπι αυὰτῃ ἐς οπιίηἰς οτοατίοης δι Ἰαρία ἀε!θεγαίς τς τὰς ἢΠ}ς ἀροϊαταμάδην : ἀεϊπάς αυος ργαβιίτοῖι Ῥατεῖ βι.- 
(ς:ρείας ἀσπιὺς ἰἀρίωιη δίφυς λάξο ἐγοδτυπι εἴϊε μοι, τος Ἰαδεῖς,, ες ἱπ ΟΒτηῖο δὲ στάτος οἤξοςῖς, ἰὴ το τρίος 

Ψ : αἱ ἢ ᾿ 5 ω.) 2 ᾿ : ἀυδν Σ Ὑτς ι : 

ὃ πὶ χε στάζει ἐἐρρ κὰ ὐΠιρεύς ουληῖα ἢ ἰη Ομ ἴον Ὁ ρροιτυπυτπα 
' . ει Ὺ ἰὴ. τ. 8 ἢ αμα ἴῃ «αἰ 15 (μρτοτυ ᾳφιυς Ἐπας ὶ δύεν ρτουῖ 45 

Ἴἰρτοτγα: ' ᾿πιδιοῦ ὁπιπὶα 

ἔν αὐτῷ ὧν ᾧ καὶ ὁκληρώϑη μδμ τ 
«10 Πα μραῖν 400 ε- ἰοιηρυτα (ᾺΡ 2 

αὶ" ΠΝ πὶ ἐρλνς ΤΠ)" ᾿ 

Νὴ την φορά θέσιν" τὰ χάντα ἐνέρ}" 
γριόρτος Κιλιφίω βουλίω τὰ ϑυλη ματος 

κν; “ 15 ἐῦ [5,0 νο εἰὐαον ἩθῈ {πιὸ ἀιῆρο- 

εἰφαν πη ἐογίειι αα(οἰτὶ (μονιις, , πα νοίαιν μων, ρυκάε- (αἰ ΓΕ Νεμ ων 
ἶ ἄμμο οἰειπυε ρις ἀρίτίμαιὶ [ς.| |βσανβ μοῤωτιβεοροβενπιεν δὰ ας ἢ ἔ 4υὸ οπινος ἃ 

εὐράστι ρτα τυςαπν εἴθ5 αι κμε ἥν φβαι.Ινν οαρμάε ει, μνληιο ν... α- εἰμ άμιη ἐνηβίνηπν νοΐ ε4- Δ εἸφένι, μδιά 

ΠΤῸῚ ὮὨευν ἄς Βοπιίπυπι ςοπάϊείοης βυτησα ςοπτι τῇ ςοπϊ- «οητεπηρίδης, συ ἔιο τεπιροῖςῖος ἀοπδῖ. ΝΝεφυς σηίπγ- δ Μῃν οὐ. ᾿ Ε αι τος 8 θη 18 ἀριῖ οχ φομβλο γυΐιη-} Ἰμμ μι... : ιδν δὶ συ ὅς 

; ἀΐων ςο δ εξ, φυα οπππία ἥαιιπν πε ἀθδίαταιιπι, εχ οου ρυα Ῥαττοπὶ ὈΠιγητας ρα Τυτας ηνίπαν να ιμτ, φιλιη ραίπης, ἈΝ ἐ ΨΥ ΝΞ ΞΕ τατίίμα. Στ κ κρὸὶ ἐδ ταν 
ἊΝ . ἥ ΝΕ , Ὁ : ἘΣ ὩΣ ον ἢ δ ΣΑΣ ὁ ᾿ δ ὅν ᾿ ᾿ 

κα τς χαπὶτάπιοη ρἰλοιτίς ποςεῖῖς εἰξ ςοηίςιλιτυν, 4υὶ τὰ Ομ τίν, ἀμιν ἤπε ἀρᾷ ευηι οαγαϊὰ Ῥιπίεπτια Ὑοτίλις ἐπγυπὶ ᾿λὰν , τὐπε ππϑεαδι 
; ἰῆὶ- ΜΝ ἐμαει χὴν 61ς νιν Δ κιμο πὴ - ᾿ 

ὑψηλήν δέλον ἵπ «αἰεὶ ὕλετα ἐρύεἼη τεξιτᾶι νερἠἐι(φοὶ ν᾽ ἀοίτοςι π ἄς ἴῃ ουπὸ νδπευγιπὶ ἰᾶπ το} ]ς 8 ἔ φεη1) αἱ ) νειὸ {δ στ ἐοράτιν 41» 60 οοἸ οδὶ 

εν μου δή 4 νοι ϊε ςο φιπίψ} Γ’ δὺς Ὑοτκαιϊοηὶὶ δέπεβοιάδι ἔσόέίιηπ ἀρρ! σαι Ιτυἀαὶ» «εσἀσπείθυς δά Γταἰεπι ν{ἡ' ετεζοίτδητενι ἃς ρ πσηὺς 

ν δοίμιος ῥοιοτὶ (Δομίϑῳις ὙΠ ΑΜ} τρί ψυμμὺ γαῖ Ὀδι {ταις ἃς αὐῤίςε!εοτάϊα (ΑἸυιειη (υφήνας ἐσ ριαπὶ ἐοιδηία αν φαΐ νο λα, απ υὲλ βιίοτφς νοςδεί. 

ἢ 

᾿ ο πἰοάίατοις αυστυης ριροῦτι Π)εΐ ολυζν, Ὁ τοδιάάυς οἴ υιηὶ ἐοἰρία οος εἸβολοιτογ νοσᾶτος ΟἸ το μος 

{15 {οἷ (αὐτὸν. Ιὰ εἴς ἐν ἑαυτῴᾳυγς νετοῖς αχοιάις δάσηι "πίστις , ποη ῥτίας ἀσίποης φος αιιοτίἀϊς πιοϑις ἃς 

Ἁροδοίυς προ  μθ υῇ νίχυλη ἔπη ἐχτγα Ἰρίλιπι Π)συπη, νει πιδσὶς ἐπβδιγατε αιὰπινογο Ἐλο ἤιο σοηξοσινες μέζος,γς 
ἤφαίβεοι Ὠευην ἰη ἰος εἰ!ρ ἐπ άϊς 11] ποις ργαίεης ((ο- Β]ίος ἀκ βατεάες τορ τὶ στον, ορποι. Οἰατογὰπὶ τίω ἂ- 
ἰὰς φημ ει αἴογηι9) πεαὺς (υτυπμὴ ἴῃ (410 ἁὐτ 1 ἴογγᾶ, δοκίαν,π ΡΟΙΤις πὸ ἰδ οἷο αἴτεγο γοωδυΐο Δρτίοτς φυλπη ' Ϊ ͵ « ΩΝ 

τ 

(ἀ ἴςὶ δίμαὶ νησηιροξχαιϊς, ἰη 4υο νηο (ρίφητΠἸ πὶ δὲ ἰω- ἡ ΠΝΒΕΝΤΙΑΜ Ἐχρτίπιογο,, ΗΠ ρτουίις οζει οδίοίεϊυῃι. αὐ ξβείωρ, μυφηρὶφ) ΓΙ ἀξοληιση Οὐ] ἐά ἐπίοι νης, ράγίες Πητρλητοα αι άειη ἀ  ἰσέϊς,λάιιςητα νετὸ Ἀεὶ ῥεῖ 

ΠΝ ἔα οοπ ΕΠ ςαυίας Ἰημπεμετις, αι τἀτίοης πιιηἰ πιὰ ἀουραν δατεδὶ ἰειηροῦ ἤδη ἰπίς θοηυπη ὃς τελιπι, ἐπῃς ἢ ἡ Ῥόν (ονεῖ (οὐρίς ἐρρηδὲ αν δὐζοπι Ραυϊία λά΄ Εὐδρρ οὶ ιἡ ργαἀιοατιόποπι ταὶ νηυπν οογρς ἢ φοάςπι ᾿ Ν 

οχοϊυάίτων ἃ βάτγε, ἰξά εὐπὶ 10 ναῖτας Εππυ9 δὲ δρισίτας, πιὸ μι} τ νογὰ μοηυσι ηἰΠ φυσι ςτὸ ν ἡ ὑπὶ «ἢ ἀξίζει. λα ιηθοὶ οχοῦμδι ὑινρεϊανλη ἐπ ἐο φιὰἠ Οἰγδμαι. «ἀρίτς οἰῶ πιοχ ἀεείαται ἀροίοίιβ. [τᾶφὺς τὴ μος 

υύπὴ ἰί τγες ἴπε γπὺς Ὠςις. Οὐοά δι Ἰρίυιη ἐπ σοηΉ}}} 6- πεῖς ὃς ἐχοφυϊ:ταπιςπ τη Ἰὰς νοῦς ργορτὶὰ ράττίςυ]λ εὖ τοὰ 

χοσυύτιοης διτηςἀϊὶς οδιηῇς ἀΠΠρ οητοῖ οἱξ ςοπῆἠεοτγληάυπι: ἰρίοιτ ἐὺς φιοτααὶ θοπο δεάϊε φυοά σις ἀφοογηιι, 4υλιη- 

ἡξὰ ν᾿ ποαὺς ἀνΐογραπιι8 οὐσίαν, ποις ροΓ πάτα ἀνδιπ- οδτειη πηι πιοχ φρμβνόηφον δενενϑίεμϑέαην υττογρχείλτιϑ, ὃ 

᾿δ.2ς ὀρετατίδηες εοπβιπάλπιυς. Ψυΐρ ἴα, ἐρ| μεν εἰς κὐτόν. 50 μος ἰσαο ϑενομοίερ υοί νηε φέραν, ΩΠΟὨΐΔΠῚ ταῦ θελήματι ἃ ἡ: ̓ 

σά ηοη σοπυεπίς. δεά πιιϊτὸ ετίαπη δὐίιγάλις λῇς! - φίτυτ Δ] τᾶς δυτοπ, ντ αἰπχίαπι ἸΔτὰ ραῖσυτο5, ἘΧΡ]ἰολτίοη 

Πιὸ ἱητογρτειάτης οἱξ 4π ομηάθην εἰς τὸν αὐτόν. 5γτὰς ἸὨτοΙρτοΣ τος ΟΙ. ς Ὁ 

(πὸ τοιηροῖς οὐπιδιυς υπάο ἠάφμς ταις νἤζωτ ἐμαπα, γΟΙθ0 αὐακιφαλαιούϑει ἢσ ηιβεάτίοης πιοάίᾳ ἀμρὶεκ εἰ ςῖγ- 
ὄνον . “ΧΙ ᾿ ν ο Ν ἽΡ } 

ἀρεῖ Ρτοροίμεγας ἰᾷ (ας ̓ ἀειϊπάς τὴ σο φιδά αἱ ΟἸεὶ ᾿ς τποη οὐίδστηλπάυπι : χηιην ἰ]ἴοης ξιξλα δα κεφαλαὶ, Ἰά ἡ 

“τιν αι γδτῖς ετίαιῃ, Χο τος φγατὶς Ργαο τἰπανατ΄, ῥή- “εἰ Οἰνείι σαρίεἰς ἀρρ!!αϑιοησαν, υο ἰσηίι Τόγτι!.}}0.5. 

ταὰνδ ρα [δῖε ροῖεεα ἐὸ θα σἐλασιο, Οατογὰπεφιδᾷς  λάιοιία» Μαχείοποπι νοεῖς Αἰρεωρημίανιν τά οϊ σἄρυς νηΐς, 
ὑψούιις ἐπ ἐδ ὀ ῤινς δι οἸαάνφοϑυειη ματα μεμα, Θχεϊἀφεταπτ τουσοατο. - Τοἴμαπν σΠΙ ΠῚ [υηπνάπι! ΠῚ ΘΘΩΙΣ 1- 

- ἀἰξϑεῖενε 1 ἀτιἡδαττὸς εἰ υηιὶ- Υ φοεπν ἐξᾶπι ν[υγρᾳγίπῖ, μπτῖο ἃς ετίαιῳ Ροῖὶ ἰαρίαυν δὲ ληῖς ἁροίϊαιίλαν νοι Ὦ το 

ἐν 
, 4υοι ὀἰπὸλτεϊδοξίο 4 πφη δοἰπιλάυειτεπίες. πγάῖτίηνο- Ράῖγο ςοπάιπτοι δ ρογ τὸν λύγου ἢ 400 Ῥαιϊογ οἴπα σου ἀ6- 

: , τιίμη ἱπτοῖ (ἃ (ἀογαπιοήτα πυπηςτάτα ἥς 4{}4 τη ΟἈΠΠίληα 19 ταῦ ςομαγεῦαε - ΑἸτογα ἐσάμέϊο. νεῖδο ἃ κεφάλαιον, 00 

ἘΠΕ » ἢ ὲ : ' ᾿ ᾿ , ἐγ Πρ ἐμ ἤοτλιὶ ἡς νθέληταν, ναί νἀξὸ ὀγεονωη, ἀςοίαγατιγ Ὀγουῖς τι τάγυηι ρβάγοι ΠΊ ΤῺ ν Δ 4: οὐἠάλιηῃ 

εὐὐὐττε Εἰς ἔπαινον. δόξας τς χέριτος αὐτῷ, ὁ 9 Δὰ Ἰδιιάς πὶ εἱοτίοίς (υα᾽ 6 Ἰηἰαμάφην χίοτία ναι ψεδιδγηἐδερεοτάτας ἐ(ἢ [ςἀξεσξαιγαολεο νοῦς σιᾶι ἐρία ο, ταταπι «οἰ δεο: ντ ἀςοϊρίτοτ ς νοχ φαίπμν ἀριιά τα 

ΚΑ ιαιός τρχρῳ ἦ καὶ ἐχαράτωσεν ἡμᾶς ἐν τῶἙ ϑγαπη - Ἰργλτία, τὸ αι Ποδ΄ ξιλιὶς {δι πο ΡΥΡΈΜΙΝ ΕΑ ΩΝ ορρϑν υὲ ϑϑρυ τε ἔτ) ΕΙΣ δε τ βριεἸ οὐ ΠΥΓ ΤΙ; ,ζος (ζείριονος, τὰπν τη ἐμηρ] οι ψοτθο κοραλαμμιῦ νἴυχῃ, 

μεθα τὶ ἀν ϑέῳ ᾿ ἀοςερίοϑ ς πε εΊα ἩῸ αἰΐο: : αμην τὴν μοι χρντὴ ἀπρο μι δὴ δὶ τι «ἡ χεδιις ζοιπροίῖτο, «λα ργὸ δίω ροίτο ἃς οτὔιϑηη, δριιά Αροίϊοίιπα 

Ὅει Ρδεῖε, νέ , " | ἃ ᾿ Ε Διαϊδὰς ἰάϊπῖς ργόρτις τεϊδυᾶς τ ἰνὸ τλὶ ὶς Ψετοτοπι εὐ ᾿οιη.13.0. Τοττα δηλ ιῦτο ἀς οπΌβπι), πὶ αυο πιλίλιπ 

4" ποὲ ξιλείς δ τ ᾿ ο: " 7} [Ια 4ιο αδεννο, γράφῃ. Ἰπτοργεῖειῃ εξ ἴκ. ἐν ἀρ ξε δὲν αἰγωφνίϑετο, ν τὰς Ἀθ.. σλυίαπι ἀρ ἰτιβιιης Ἰοςὰπι οτος γος ΡοΣ ρῬευρ κα η, δά 

ἰττν τ Ρ. Ενῷ ὲ Ὁ τω ὅσο λυτρῳσιν δὲ 7} τ]η χῦο μαῦδους τεάςι- πίων γα μη θμῶν "45. 415 με ὼ αὐτῶν εἰ ἴῃ Ἰρίονεν αὐτῷ ννάεϊιςει Πειῖς ρᾶ- επνρόηπν γεζιρτοζάγε, | ἦν ἢ 

ἐκ ὠμὰ ρα αἵματος ἐπὶ δ'πἰω ἄφεσιν ὴ νὰ : “]ω- ΙΡυσοηςῆ,» ΡῈ (λῃρυίηξ ἱρίυ» ἐμα ΚΕΝΟι (θιοινενν ρει τῳ με ἴα ΟΒτίπονντ ᾶῦςε Οἰλτοσιοηϊδληυς οοάςχ, ΚΜ ρ4τὰ. Οἰνηΐᾳ ἐΠ4,τὰ πάντα. Ουΐοιυς νἱΔο!ςοϊ φηῖςὰ ἀιςξεο, 

, : ᾿ ᾿ ᾿ Ω 

᾿ Ἥ . ᾿ ΠᾺ . ἐπ ὰ Ἂ . , ὺ 

τοῦ; ἀδίξα: ἐμ: δε ρἠξ εχ ῇο ἣ ἡἰατῆ εμδδηνο ἃ Ξε τπηεπ ἱΠιιὰ αἰᾶῖο. νἱάρτιϊς δη τ ρτο οἰτί ἐδηϊοιπ τατ- ἴῃ γπυπι σογριυς ςΟἸ]}ρ «πᾶ ς, Ανῖτ ἃ Ῥαττς γα ς. ΕΠ ὁ- 

ΔΙ οκεϊοιάσαι εἰρίτων, Κι χὸν πλοῦτον τῆς “κίριτος ΗΝ ᾿Σ Ἐπὶ [ποπεπὶ μφηαοβεηίατ  {{πομράνπο ἀγνιηαν μιν ἐβαητο με οπααμ βίο Νπίξαε ναὶ 

ὩΡΕΡ ΑΚ. Ρ̓ ᾿ τοι ψας τί χοὶ ... πέιῃ νὶς αγεις αι  μεγυαπάμ,ντ ἔοτυδίῃς ἀἀ 1 ἀξ υλῃ Σιλτιη λα 

ΠΟΘΕΝ ΒΗ ο ἀϊάωνν «ἢ ἀπε: ἱρίϊυς δι3 118, δὰ . : : Ἰπυ. )υοούπαυς αὐτε πὶ πιοήο ἀζειρίας, Πιης ἰδ ηὰς ἀρ- "ὰ δεςοπιιησάλτιίας τ δὲ ἐερῥαι: δεν ηανοίο ηοι {4- 

ἔν ξτδῖι ν8- ης ἐδ ἀσευσεν εἰς ἡμᾶς ὼ ποίσῃ σο-- ὃ -᾿ Ουρ εκ μἰει εὶς πο δ. ΠΡ ἀριναδονδρωὶ " ρδῖςῖ, ἰῃ ἐλυίλευπι ογάϊης Οἰιγτυπ ἀιάτεηιις εξ Ἰησάτα τἰλτας, νοστοτὶς Ονρνε εἰϊωά . ΟαἰΠοὰ ἰόν, Αά Δηρ εἷος λ- 

᾿- Μεβα ἐδ νεα; ἍὌΨ ΟΝ ἢ ᾿ ΠΊΩὶ ρϊεητίὰ δε ᾿Ῥτιάεηεία 8 ἰνοδν ἐν οννηὶ (αρίεημα δ τοιμυδίτε επί. τα ἀδοκίφινπαάς Φρρορισμὸς κ ὀκλογή: Ἰρίάτῃ νες ἤρα Ἰνελτος, φυὶ πιπαυληῃ, ἐχοιάξγι ες, δι υΐδιι5 ςοηῶ΄ 

νὼ ἀμεμὰ φιᾳ Ὁ Φεονυσει ᾿ Ἐ ᾿ ᾿ γυνάεμεὶ ' τὸ δυδυκίαν ζου τ Ως ΓΙ, το ϑέσιν , νΡΙ ηφρείςε ἔς εοη Πἴερ [ιαπάϊς ποὴ οἶδ αὐήις Το ἰνις ας ρεσίπάς αλυΐτο λπις 

Με φυοσιοάο. «ταϊ. Κἢ τῇ "“ ᾿ : εὐἰως «αυίὰ πἰνπίτυτῃ ἴῃ Ἰρίλις Ὁξι αλί! {πὰ {π ρό τδι( Ὡς, τὰ Ὀϊηποπὰς {πρεγειηεητ: (σὐ ά ἘςεϊοΙΐα ςοτριὶς σμδὶ. 

᾿ἰρ Ομεΐδο Γφυρίσεις ΜΗ Τὸ μυς ριον τῷ ϑυλε-" Ῥοῖ απλι ὨΟΓΙΏ [εςῖς Ὧο-" οἱ Μὲ προϑηνν [ϑκτ οὖν υϊεῖῃ ὠρόϑεσιν τ ἧος ἀτξ υπὶςητο ἤθη βνοβοίεων (ξᾷ ργα!- ἀσπιιαὶ εχ δἰτίοης ἐοιάνιημτιη, ἘΠῚ «πῆι ράττος Ὁ 

τ ἐν ̓ο ἸνΣ τ τιν ἊΣ ΕΣ ὃ ἡίμη ἰωτογρτοίο, νἱὰς Ἄρπι.;.8. : ᾿ γεῖεις πάογε μη ἢἀς παοῖτο, φασπὶ νοπίγοες ΟΠ γτυς 1π᾿ 

᾿ Η τ ἢ ν δ᾽ Ρ ἢ - ἊΝ ᾽ ἢ νἀ 3. ᾿ , ἐδ Ν Ἢ ἐμὲ ᾿ ᾿ 

οἴλην ἐς νηῦς φίξ ςοΐτν (δε βείασν εκ Ὁςεἰ πη (δειοοτάϊα ποδίν Ἰσιρυιδίος λὰ ἢ Θεςδιοει ποβεογυπι τεπι ποποτο, ἡ Νύπο ἀεπιοσι κα οὐδ ᾿ Βοόμς με λεμσι ἀτα Υχοσϑν Κι ἀπδιαα ει ΜΠ ΔΓῈ δ κυν εν ἐρῖτ᾿ Ἃ ἐκμμ Πἢ ἐνῇ ΠΡῸΣ 
(οεπιλῖεϑα, "ἃ φἰἐνδὰ ψοςδιοηειῃρῆνε ρεπμ οδείσηοαιν Βυδηρο  ἐ)νΔεςςάτεναᾳυο Ποὺ σοηδΠ  ἰ)υἀ ἀνέζηυσι ξτδευὶια ηοἴεα ἰη (πεῖ ο 

δ0 (Ἰυεἰ: ὀχειμίευς ξυληβα! ἡ ϑαιφαι Ἰοκο ἐμδάδιιυει ε οπνμὲσι (8! ἐδείδην δι ἰηιεΠΠπεπελαινυδπιὰ ἤε εἰυε ρει δηε ἀδοίαται. ΟΜΝ 
“δου ἐϑριυτα εἰεδιο,ίοἀ ετίαπι νοςδεὶο οἢ ἃ πιριὰ ει δεὶα. 

πο ὀκεβεῖίςα ραττίοιι!α [πτ΄ς. τγοῦ αὶ μος ἵη ἴοςο ἀιεξιητυς ἴῃ ραϊίς βι} {Ὁ τλινυριν σση- 

ΥΠπιὲ Πιδαυάίυστυτ, νεῖ, νΈ 3. ΑἸνς πνπινπιογαίς ἡ (απηπηατὶ βοὴ ἐγάῆς πος βιεγνος πῇ Ομ ει οχ!θϑτοης, ἃ 

ας ἰρεὶρ. ΕΠ 4 δυῖς πὴ ἰΐάυς τ, Αρο οί μη" ἐὸ νετίλτί αλροροπάϊε ςοτιῖν ρος. ὡμπαπί σαππ ΟΝ το νςη- ἱ 

νἵεχρίιςει ιοά πγβεηι βοῦς ἤφοιβολτο νοϊιετίς, ὅς). ἕαγο νἰεὶ ὃς ροτ εὐχή ἱεγυαεί δ Ἰοςέξητας. πιῇ Ομεδπαρ ο 

τεπίρυς ἡ)υά φισεῖ ἰδίτυς εἴ Οπηίδευις τπυηάο, νοςατ σ τεπηροτς λάυςηηϊει, δί φισά )}} ετεζιάοταπι . ἃ ἰρετα- 

Ἰεῖς δίς ἰτυάμηςιῃ τοπιροτιμη ἰὰ οἴξιτσιιρυς {Δ αυοὐ το- τάπε ἱπιρ!επάιιπι, τεῖρία (μο ἐσπιρότε ἐπ ρ]ςα ἴεν Ἰτλαυς 

νοίυτίς (εςμὶὶς ταπάϊα εἰ ῥ ξξατιῖπν, τλινάεπι αἀϊιεποτις,νι ἐπὶ φιιὶ ᾽πὶ ἐπ «ἀ ς εἰδὴς αὐτὶ ἀράτω γόον 

τιροίαίπηαν Οὐϊατιοαρ. 4ινςε 4. Τἴλφυς ποπ ρφ μι εἰς ἐ- 5 Βοπῖο ἔνξεις.. πὸη ἰρίογυπι ςοἰεξείοπίν [δὰ φιῖς Ῥεῖ 

᾿πνομίαν ΔἸίτος ἀξοίλγατε ἀυὰπι ἐν οἰκονομία γε λά νεθυ ηυοά εοἰϊοῖλι ιογιας εαἰτιδιτίοπα, δὲ ἰανρίςτίοπο ἀϊευη- 

. 4 « λϊριέωα εἰολί ὃναιὶα ἤναν οἷς ἔσαρνὸν δέξιι “ἀςχάρι- Ὀενκάδει νοζαπίαν, αυδᾷ )εἰ ψγεδίδ ἀνοο ρος ἰε Υἱκπι, 

“αὐῷὼ Δὲ εἴας πε μύας ἐμ ται βους ζιμονπάπη ἰδυάεην Αὐληῖς δρϑω να ταρὸ γι ἕὰ με κας ἡβῥῤευμ ἡυά 

τερφαῖυφύλα φηίφῃ ρεμὰϊοοτωτ Ουίυε ΩΝ Αγ πε ταρῃ Οἰε  Πποοὶς, ἀ} αυρεῖ ἰα ἡΠμπὶ 

ἐβασα Ὧφι Ὀϑρίθλῦθι ρύγνΑρηρ ἡρῆθὶ Αἰξυάϊε δυτεις ο- Ῥαυὶϊὶ Ισέυπι (ἐγ εῆς,, ἀυυν εἴ ἀρειτὲ ἔστίδετο, Οδεδμι 

τοσῖθο δ Ἰούιπι ὥξωυϊ. δό ἀφ, δι ἘΓΔ.43.7. {σνϑιν μοι βδὲ οτυςηῖχαινη εἴϊε ἀυπταχαι (αρίοητὶα γυάισνοπτυπι: διαυο"ϊ- 
φρϑοβῥοὶ οἰδφοὶ ἐχρῴτοσεν ἐμαῖ. Ἐϊ εὐ. Πα Λ[ με, ῆβο εἰ- 1υά ετἰαπν (Όευν δοας;, φυὰσι ἐπιρίὲ δι φυιὰπι σοηβέοπτος 

ὅξαι γένοφ, 5 οοπμιβαιίομε Ηρ, ἔρυς οεἴδαι βηχίς δι δίΐειεγς,) 'δυΐαπι ἑῃ Γαὲε οἰπιπίδυε ἐρηπο δε πίμι] φυὰπι το» 

ΓΤ 1 ὑφριήροι Λροί ομν. . 29 ἀϊπιεπεα (τὶ ρηΠΤεὐιδυ ενετὸ οῆτυύΐοταπι φυφπάαπιίω» 
: Υ δεβεωφμευνπν υπολύπρωνινι ἰά εἴ ποῦ αυκηαίε ᾿ροτα- ἡ ́ οἰ εητίαπι, αύεπὶ (ςτίρτίε ποι γα ἀετίς, (εά (οἷοι φιοίμαίη 

ἐπ αυοὶ ἀν τὸς Βὸα τα τετιοξαμπο ἤρα οκ ἔεηξαμε εάν, τ και ΦΗΜΙ ΡῈ αοναμανδ τ 
Ἰμδκίτο. , {ἐκ ἐνωδ, ψβιν ζγ4ι}4 νδ' τὸν πλοϑον γὰ ἐχώ- ἡ Ρενέτοια, φρνέσω. ας εἴτ, ἄσοῖνν δ" δὶ σφε Αρθ» 
“τὸ φῶ Ν υἱκϑιδ, βουνόν ἐϊωμίδι κναιλα εἶμι. Ὑ ἰὰς Ἀοιῃ.  οῖμε σιωνην ἀρρεϊϊας, (πὰ ἃ συρίφ ἀρ όδαπι, νε κπποιδυΐ: 

δ΄. τ,ῸΘ οὐ νον Σ.Σ "Γ΄ πνὰν ἠζοτίπιν...». ΝΟΔΠΏΠΙ ροττὸ ἐπ ξοπποέϊιηι πὶ 
ε μαρβ ἐτ γρ εαἰπὶ ΓῚ ΑΡγΑΙ εἰἰάπὶ [ξσυπάο οι- Ν ὑεηἴε ραττὶςἰρίο γιφᾳίσιε, γεροῖ ἐμαδ᾽ρυπϑυιι (κεῖδο- 

ῴι,νι Δὰς,},,17. ω ὑρρηλι νῷ [πν.ἴ)ὲ ΤῊΝ "6, " ἄγ ἀϊίη ἸΟΩΕΩῚ [ξφύδυν Ηϊΐοτοῖβ δὲ Οἴαομε οἴη 

μὰ ἀαῖαμωα αὐ. μάσοιϊ ιν ημν, Εἢ ττϑ ΚἈείλυν ἐα. μα σρ τ κάνο ταονας ονιφοόβ οι ἡμῳμαῃ 
εἰλκυιινωιοαεξιαμι ομκρίσμη φείδτη Απβείδιμιν Ἄρτον [Ὁ ὡς ΡΓῸ δμν" ποὴ τὸ ἀρεἰρναν, νεῆερε ϑνδοιλινηναν. ὁ 

᾿ (μα, ἥυδαιωε φιρπίῖμε κοι βιῦ ἢβυϊειεια μα- ποι ἀϊ [Ὁ αὐ Ἶφε ἀφοίενσοις ΠΤ ἄγβε- 

δῶ. δὰ ἐμέια μυφαφόξᾳῳ, δὲ Αὐ ἰδὲ [ο]Ὶε ἰμτα φιῖυν σοὶ τι ἀπ Νέταςράν, οἱ μοὶ τ έν λρὰ μι θεαί ἢ 

- δ ᾿- » | "}: 

Ψ 

επς͵ ποὴ ἀὐτοπὶ δὰ νότδιιη «οὐδεν τοϊοιατυτιἀάτυαιν τας ΟἸιε ἢ ἀςπλα πύδάνοητιι «οἱ ει. 15 δυῖοπ ἀξ τος - 

ἀμίξην ἤν ἡἠοπηοη οἐκονομμαενίᾷ ἐἢ ἀΠθ5. Ἰοπενι πιο! μα- φαῖν πιπτναιη φαήσως, οὐ ἢ υἱοῖς δι λάδιις με τοζὰ ροίί-. 

πνοΟεϊίαπι ποὴ ΝΠ εν μτοῦα, ἰδ Πεὶ ρτονἀερτίαπι τὶς, ἄατυπι οἷ νι ἴυηι ρτάίξοῖσωι πυρί ςξρερεητοτ : τι 

ἔμ τοίπρογη πιοδίοιξ βυδεγπλῖς. Εταΐπας,  [ἅμε 40 φιὶ Ἐυλορ οἰν ργδαϊςατίοηι βεγ Αροι οἷος ετοἀιοτίιητ ὃς 

ἐξ ει οιίοιενν: 4 αι ἐδιεη εἰκίουει [Πεαμαρηύειης ᾿φιοιίάϊς πυοἡπετίο βθοσιιπι ραοτισι ἔνιπι νεγὰ δατυς 

αἰἤοβιετα εχροπονε κ᾿ βου" νη μ(νναυα ναδύνε θ- ὀρτροτῖς τποιηρτα, ἥτις ἐχ [υἀ δὶς τἶυε ει Οςπεθι»: αι" πὴ 

. εἰυζπι ἤυς οδείπυίς ρέπὸς [ὁ φυϊὸ τρί νἱδετιινίοἰςπιῇ. Ῥάϊεν ἡ]ς Εἰμὸ (υο εατιπὶ εχ οτηηῖδιις γορυ]ς το} - 

Νειυξιζενεῖ ἀνακοφαλαιῶσοι Ψψιυϊχαῖλ, τ φωναν αν δεηδυπιρεοπιίετς Ια! η.2.8. Ἐν Εὐνς ρειτίδεῦ ταὴν ἢ- 

Ἰοτποδο εχρτο λἸεατοπεία Αροίοι! Ν  νιβςτὶ ροήπιι ἴορ.}Γ 45. ἐπίδις Ῥτουίως Ιου Το οί. 1.10. τὺτῇ εὐΐαι ΑΓ ΟΡ. 

[τ εἰλυνώσαϑω. ἘγΑϊήγις, ΜΊ [μρνηϑάλνηρ ἰοδέφυγεν (τὰ ας ς,͵. τι. 4ὁ, δὲ τὰ πάντα ἐἰς νίυσραι Δροίϊοϊυς. Οα]ατ 4. α..- 

ψυν δ (χεὶς ἀκ ργείϊέ, Ἅδηδει ἐδίπν τῇ αὐακεραλαοίϑευ ρᾶτ- τοιὶ πάντως Ἀοπν. 1.1}. 5γ15. ἀὐίςιν πέσης νἱάστυς 

ἴος ἀηϊςλς δὲ ἀἰυυλαε ἰη νπυῖη σοτρὰς σου υβεῖς ιν. δι Ἰο Τε αὐωνοώστιιϑει νἵ οἱ νοτεῶδ, νὐ ἐν ἀκ ἐητατο 

μι ΟΠ ΡΙΜΘΝΙ ἈΠῸ ἐτλισθε δβν ὀτοτ βα ἃ ταρίν ἐμηφμήτεμῆην, ἃ Ἰυοπς (έξα κά εἀριεῖν ποηνεη. 

᾿ ἐν ὰ ὕ ἐπ γήβνν [υϑάιιαις "ἢ αἷα ἰῃ γβᾶϊη Πιπιμὰ 19 11 μιν [ἡηφνανη, ἢ ἐν αὐτῷ ΟἸλιοπιοπίαπυς ςοήςχ δα’ 

αἰοσάλι. Βις ἀΐει ἀκ ῳ Ἢ ων ἃν νην νεῖ ραπίουϊας Ππροποτι νειδευϊο ἀποέμε, τὰ νιάείιςοῖ νετς- 

, “ρο πδ δὲ ἰψυία Βάς ῳ υἾθ]Ὁ ἐδαἰοίοινι οοάφμν ἥνγ- Φἀπηήοι τοίδεινυπι ἐμ ἀπτοςοάοστει ϊεαμν οα ΕΓ ει Ὸ 

ἴυ,, νεϊυκί ναὐί δαίνηιν ἰαίξὰν, νὰ ἀμ! πομηη ἰὼ Πίονπο. “τιν ἐδιουίίηο, ρα ἴλην ἃ πόλις οδίεγιιατο ἤθοῦ ταπλὸν 

Ροίπινι νίαςεγε ἴα 4 (οἱὸ Παι ἐξ αξανιοίοις ταδεο ιίάσιπς. οῤο αἐοεμίαηι ἀνῆνειπἝλίοποιν (ςυνίιις, αν άλον Ροὶ Ἐρά πα 
φεῖδι ἐςεείμ ἰπιεγδαιϊη ἰρο ΘΝ ΕΠΕ ποιπιηὸ σεπίξατινε (ς Περίην. Ἰριογρισίατί. γι: ΠΤ ἸΔΊΟΓΡΤΟΝ Ἰσχιῖν ὧν καὶ 

Βυηθί, εὐροίαυε δα} 14. μήλην λυΐοιν σ αὐπί νμηῖς ἐπληρώϑμαψ,, ΕῚ ἡμε ρ[ο βὸν ἐβ ὑεῖενν οἄάψενν [νην 
ΑΛδλ 3 

Ν 



ΤΕΣ ΤΑΣ πὺ ἜΝ ; "- ᾿ ᾿ τὰ Ὧ ᾿ ̓ 

᾿ ὍὌρρ. 126; τ ΕΦΟΩ͂ δ,Γ: ΡακΊ γι", β . Η͂.. ἈΦ ἘΔΜΗΕΒΙΟΚ ἀρ υς με τρε άι δέ ηδιηλείφιν Ἡπτημν, παρϑε αι , ἹφρΑΝιβαντεεμετ , δΙκ ΧΙ ττΝ 
Ἰνδοαίεποπείπθ ἡὐί4 Πρ ιηἰδροι, ἀὐχῆμις τ ολνμεδιφιφῦ- ηςριρίςἀρὶ Ἄγιοη »ΠΟΒῸμι τοις ἰλρα ροι ἀς4 ἀ αβποιε- 

Ἰυπιδεῦ ἢ ἀραὶ μονα δα νυν μι μὲ αὐ αῇ ] "ΤῸ ἐὐπίπο πὲπὶ αδιιδτίηξ ᾿ οπίρθμ, μη ΐκπσ πη νἱθβτι! [λείμα παης μποτοα κεϑῦ. τρήδδη δοὴ ἐς ὑφ ΗΒ γαννηναηυοῖαι βεαίθδας οἷν -' 
Ἢ - ΗΒ σ ΟΓΡΕΩΣ ἜΜΙΣ μὉ δἰ βεὴν μ}" Ν εδθρᾷα τὐθαααμ βιὰ εὐδεμμαλαμο ι ὅζατα σοσιπὶ ςοῤτἠσαέπι' ἠςοϊαγομι ας ἦν ἰλῃς ἰδγυρτς ἀφ᾽ βυγγ τ ἐσρηίτο,, υἱήὰὺς ἄδηήυο ἐξῥειθν. .ὦ 

“ ΕΠ Δτλὸς ἀκα ΚΑΎΝΝ ἀμιπημ οκακλ, εοα ἿΝ ἔν νη δρρμφοοιίμι Ὑρ ἡπράφο ᾿ οιππιδι ςορφοίδεπά ἴλη. ᾿φΡὺν ἀρ ἰειϑεία βάν ὀ γαῖ τοιείλι ουνοιν φριγιης ξεαργάατι αι μεπημσινες Ἀβετρπάς ον, ον, 
“τ, Ἤ Ι νεὸ ἡτυᾷ ἀβιευπ ἐ σοξαίοας δὰ ΟΠ». ἡ ἣ ἀκ λα αν ὦ δ γελῃη ἐν ἡ να τνλα. ψμλπάσιρον ἐὐλμη χω ποι "ΔΕΜΜΥΜΗ ΓΩΠΑΣῚ, ἐὰ ΣΥΝ τρῆοτ8 Κάιν τινος ͵ 4.6 Πρὸ οχήποπι ἈΡ  βαΒρΣ ἰος Τρ ἰημενν χδ δ θις ἔπ ΑΙ  Πε ὦ Δὐὴ Ὁ φχηιεἰολοπν! ἡ πι 8. 

ἀϊώσΑφι αινόντνιν. "Ὀοὶπάς ἀϊοι (ςτίδίτ αι ἤυης ἰοσμαι, - ἰπτέτάιατι πὰ ἐουβινάχηειτι 'Μ ει δαίαν μον εἷλ ΓἈτ,, 
᾿βμιοίογίνος ἐσρηομΐς φινάσπν [γοιπι, 4 206, αἰρποιηἶς, 6 ἔπυιῤτοορηουηο, [δά εἴιαπὶ ἀβηοίςοπαως οεἰϊ πόλις αο- ἐλ ἹΠΕΙῈ τας πατοάϊται ἀιζάτυν,  τηρϑΝΙϊΩἰαιὰ. τι οΆ οἷξ ἦὐ 
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οὐ πιο δὲς δι νεοὶὶς δι ᾿ : ὶ : “τ ἢ ει , ΣΤΥ Κυλλ ὐῤλ ωσέρο ἐραννν δλ εἴ. εεπὶὲ αὐ τεπεηθη ρει τίπτε, αὐμον Πῖς ἀβατοτ ποπ πῆρ τοῦ τιάτς τπλρ᾽ν ἃς τάσις ήδη ἔφηνε τοβηοιησιυς ἀ0ὸ ΠῈ, Η - ΚΝ ΟΝ Νληι υἀκογυιη Ὑβ Εἰ ΠΟ ΕΟΥ ΚΟΠΙΠΙΕΠΙΘΡΙ ΒΡΜΕΡΙΙΝ 0 Βδεις ΒΜ ΒΕΣῚ ἜΣ ννριβ ᾧ Θεοδ νκ ρα εν ἀἰρβοϊ εάν τηϑὴ Νὲ δῇ ς οΥὝ ΔΙΠΟ τς ἰρὶς ΑΘΑΝΝΡΝ Ριδσοῖο ΚἾΣδαν, " 40Ὸ... ., ν΄! 
Σ πἰσον , τς: ΕΝ δὴ δ ἴον δίας 6 μολννῆει ρουλιἴε ὕκῸ μέ νετίῃ 8,ἀγχετας, φηιηςῃ ἀριρείαηῃ ςἤς καὶ ὕοιαι ΕΠ. 

ΝΣ ἈΝ  κ τ λὴς Ν᾽ ἐτῶν ΣῈ ἀδὰν οὐδ Ὁ ὟΝ 1 ἀμιϑε ον ἃς Οἰντηδι ταγιϊογιοιημηδιωτυδὲ ἀπθναα εἰδιθδι, “-. Ὁ ᾿ δ ον “ἢ ἐφυημεν μα 
εἰ ο΄ Εἰρτὸ εὖ ἡμᾶς εἰς ἔπαινον ἀπ ϑοξης μ5 τὶ Ὅν {π|γ115 ἰδ βι δ] τς 3}. Κι ὄγυμν εν πῇ ᾿ ᾿ φπησῷ ΠΝ 

π᾿ κ θῆμο ᾿ ᾿ ἣ ᾿ς δ 2, ,ΩΣ ῬΑ ΔΝ 1.1} δ Α1} ᾿ ᾿ οἱ" Ν ἢ ἢ, δνι, ἘΠῚ : ᾿ ; Ι , ΕΝ ὮΝ: " ; ᾿ : 

κονν τ ἄυταδ,τουρ ξορφηληπκογοῖς οὖν τοῦ Χριφα ρίπαδ, "αἱ ργίογοε Ν᾽ τὐνϊνϊ γε ἡ ἢ ἠηδμα ὀαφίος τοὶ τνήλλύίως, ὔ ᾿ ἮΝ νοῦ 5. ϑρίείξιμᾳ ᾿|ράρητίς ἐμ τὸν Δθ} 5, τἰ- 
Ν ᾿ ἣν ἐν ΡαΙ ὁ: ., ' ἸλΑμὴ τὴ ᾿ ἜΩ ἀπε τς ΤῊΣ Ὰ Ὁ λει ΠΕ Ἢ ΗΤ δ ομς πε οὩ4 Ὁ ΔΟΓ ἀσηϊτο- μη [οβιδη 4 ὦ τεμεία- ; 

, ' : Με το : Εν ᾧ "ὦ ὑμαῖς, ἀν ύστιντες τδῦ λόνγον Ἵ μην δ’ νον φβλνλ: γγωσφοφυτ' ᾿ ες ἡθ [0 ἱ ̓ ἔς: ἰῷ, Ρά 48' τὰ δοδὴ δ αχπίμονε δι ἢ ἜῸ 

5 ἀρ τον 7 ᾽ν . “Ἔγὕῃ; ΐ ὡὰ 4} 

1δν Ἰαρὶ ήααι ΤῸ οἰληϑίας, τὸ ὁ αγγέλιον τῆς σώτη- τα νρριοι, "ἃ Πνολ ναόν ὀεμῖοε ἐ0}- Ὁ ΣΡ ΡῊ 
ἀμ νοβερτ ιν βιατν ημα ΠΥ 

[μ|6ι ννερείονη εὐρε νι 

ἼΜ« ἀϊνινε γίογια νανρ- γος ἘΠ ΔΡῚ ἐχεεῖ! 
ἀλμεα εἰ Ὅη ἱιέζηι: ἀΡ δι μ ὸ 

δι να ὀίας ἡχδμ ἐν ᾧ καὶ πιςαὔσαντες ἐσφρα- 
ὠξιον Θαιησι) φίδϑητο τῶν Πνολάιατι. τῆς ἐπαγγελίας 

Σ Ἰμάκχίε, αυΐ ς- ᾿ ς 

εἰλαιῇ ροηὶ πο Ἱχί οἱ ΤᾺ ΠΡ ΠΥ ΝΣ 

ΜΕΝΑ τὴς Ἀωαηρείενον [αἰ νι νεβνα 

εἴκατι 5. Πρ φημ ἔα Ποῦ μ0}., ἠρημόζα σιβῥομῳ βανμε 
εἰο ἀζμιε19 νείξγικηη ἢ 0 δτ!σῆν] τη θα, δβέτηη  βυρκιίωονᾳ 

: Ἐ6 ἡ ΙΝ δα Ὁ ΔΙ Ῥοφέδοι" δ τ δον ὙΠΜΟῺ 

[Π5ν μεῖς ϑριρίταν ]μηιν ρος 

-ὐῳτῶς .:. 4 8.4... ᾿ Κ χι ᾿ ᾿ πὰ ῃ 

ι ᾿λλμένήτυνν μὴ βεηῤνοῦςς 81“ ἩΪϊαννοτῖς δου θές πυςητίς 
ᾧρδίογι εἴρ τὸ εἰσιέναι ες ὄφιν; γε(εγαταά [τἰσηάυιη αὐς ἧς ρος 

ὑπὶς Ὑἢ κλύσέως φμη χαὶ Ἧς ὁ λον.) 14 νοςοιίοηίς ἈΠΉΕΝ: νὰ ο- 
ποιεῖ Ῥὸς ρίοτγιας ἤπεγο ται 5 ἸρΠ05 1η 

δὲ 
ἣν φλήρονομίας ἀιηϑ ἐν φοῖς πος πῆρ. ϑίζης 

ὥς ὡς μα μλοι ον εἰοὺορ κε ϑυῤωο, ὑρωλρμοι φρει ο φνϑοςς, ἀρ μρο ὡς, ψόν, 

. 5 

ἐν Η το τω ἐν ἘΝ ᾿ αι ν "τ ν ͵ ( ΡΝ : [ΠΕ] εἴτάϊε Δ (εν ἀιςεἤεεύι, Ἂς. ᾿ τς . : . ΩΣ αὐ οἱς" Ἂ ἡδ ΔΈΚΑ: ᾿ Ἔν ᾿'φῃοπίδιι ἰμ Ἷ . ὲ νυ ἀὲ Β ἔς Ἵ ΕΣ] ᾿ Ὁ ͵ ε ΠΟ ς (λυ όζιτα: ᾽ ᾿ ᾿ Π Λε , ͵ ΄ δ μ " [: Ρ ει μ«Ἅ4 [{|{|ὦ ΠΥ ἐμ": ᾿ , ἀρξεμο νου Φδ ὅϑην ἀῤῥαθδῶν τῆς κληφρτομίας απ !ν Κ 0 οἴ, ἡ Στ  : [Ν}:; ϑϑιδρήρωνεημα «Κι αἱ πὸ ἀρ ζάλλον ἀείγεϑοξ ἀπε νν! ἸΡ̓ΕΙΟΝΕ αι ρέζσι πεπεὶ ἡ νι ἀπο τ τα τὸ το ττσι εἰ, ὡς (μετ ἐ]- εδΩΣ εἰς δοτολύτρῳσιν Ἴης αὐδαποιήσεως, ἐδ : δ Σ ἀὐθαντέ τὰν 4711 ἐν, ἢ 4, ἐκ τεάαψν ΜΝ ρμ.9» δυωυνίμε ἧς ἀυτῳ οἷς ἡμᾶς τοι πο όδον- ὨγδΘΉΔΌΩ ἢ οῬΟΙ δὰ τ » Ὡδι. ᾿ "1 01 γ 4» εὐ νη [ε- 1)ει νίειμν, υὰ διηεἰοχὶ, ὅς 2. γῇ , ει Φ κι} : 4} [Π|- ποίες, ᾿διοδεϊποηήμρι ζει ΤΙΝ ἱμο ΠῚ πλρν- χε" φ΄ ΔΝ.) ἀν δ το Ως ῥ, ἦν Ἶ τι 1ς αυ! οτφαγιϑἤρτο ἐβιςα- ᾿ ἀ (οἹ 1.19 εοἀεπιδρίκιυ, θὲς “γον δόξης ἀμπί. ὲ ᾽ ΠΑΣ ΠΕΡῚ ΘΜ , Ρῃ ἘΠ ἱ αὐ τῷ καρίοις τῆς ᾿ : τ πο ἢ : ἐν άωπε ορ ἐγ πθηαην ρον αὐοά ἘΣ φα : νον ἀςπηρήοῃεην δά Ἰαιή σιν ῥίοοι μὰ ἡ ψΈψε:. ΠΟ ΣΟΝ ᾿ ἊΣ ἰδ Ψ ργ6ῷ ἐν ᾿ Ὁ Ταῖς ΤΟΒΟΤΙ νΓΜΠῊ 1 ἤι5. ἐρμἰκ αἰτίη! οἰ4. ᾿ ΔΕ 1 πὲ τες 
ΝΥ δ τον , Ἡ ᾿ Ὁ ᾿ ᾿ - ᾽ ΠΝ Υ 4. ; “κῶλα δε ον με. 3}ὋἘρξΕΡρΠ Ὶ τ 2.0 ΠΣ “ιν. ἘὉ ἀυτε ϑν ἄνεσιν : ᾿ ἰὼ : 4 . εἰ ,Ἰ ᾿ ὶ ὃ 5 47 . "Πά 

Τὐβεν τὰν ὐλν τ Διὰ τῦτὸο κάγω ακούσας τίω καϑ' [" εἶα Ἰρῆαιςος ΕΙΣ ; ῥὼ 9 19 Ομοά ἐχογοῖε [πὶ ὈΒΗΪῸ τοι ὠμά ὀρεταιων ἐᾷ ἠὴ δι εἰοιύαπι "ΠΑ 
17 Ῥτορεεγφᾶ ετίαιη οβυβμ τ) 

φιτὰ «ἃ θα ἰῃ νοδὴϑ εἰδ' δμάδη νι; 
{π|οπηήσην Ἰείσαη, 8. ἘΒδμημ 

ἱρίλ «φεηδζαι ὑμᾶς πίςιν ὧ τῷ Κυρίῳ 1 σοῦ, ἠᾳ) τίω ἡ δΒαιοάϊκας, ἔν 

'ψ., Βιὲ Ἶ : , 20 “"- μμδΝ . ᾿ς ω -" : ᾿ ν 
ΡΗ νήργηδέν ὦ ἐμ χε σῷ, ἐγείρως Ἰωώξιωο οὉ Οὐ ἠγοττιι 8» δι φηῦ, [(Ρτβὸ βἤλμαηε εἴων ἃ σοι. Ἰοιιβὲ 
ΜΝ 

τὐπτουίξηαι!; ἀγα στὴν τζω οἷς πάντας του ἀγίοις, 
͵ ᾿ ῳ ἢ ᾿ Τ ΔῊ ογῖ συ ἐϑηϊέ (1 νειν ἂν 

ἣν ὠκ υρκραΐνηχοὶ ὁκάϑισεν ἐν σεξιᾳ) {ςο]]Ἱοςαυῖι αὐ ἀεχεγδια [μαηὶ᾿ ἰπ, ἤν. Οὗ ἐφρλδίμεοι 

ΝΠ] δεν τ Πα} α΄ {ἰ 

᾿Ἡβηοῤ κίρα, ἄλεκν.ς 
ΓΙ ““ "86. 
ἐὴ 150 “0 [ε{μ ἀπείως, 

; , ῃ εἰδτέ «ἃ ἀεχίταην [μόπνειαἰς “5 εὐἰξήξιοι 
ὄγοῦ οὐδε. τΤωμς 

ἀιθοιεὶ 
Ἰδὸ ἤουρῤὰ ' Τ ας, - ῥηνθις νι ἃς ἰῃ ΙΡιφ Φ. ' ἢ προ μ ανιπει [,μζ]ο: ᾿ αὐτὸ ὧν τοῖς ἐπουῤῥάνίο!ς, ᾿ εἴδει Ν ὅρο το οἱ δίας ρυιατροην τά- 

ΕΎΨΝΗ 'παῦ οἷν ὑεῖ ἐε 316 ἰὰ ουληφο [ιπέϊο, Ὁ 7.1, ὃ ἀντ γεο  νΕτ δας ΔῊᾺ ἐξουσία αὐ Ποπρὲ ἔργα οὔνης ππηρο- ἢ {  δυρνὰ ὑπνρρπν βεϑακδ. πὰς τλπιτη τα εἶδ. Θϑυ παύομο δὐγαριςαἷν ὑρ ὑμδϑ᾽ τό γος τς ΕΙΣ . ᾿Ὑἰεράνω τῷ αιαρβ χης δα ὀξουσίας τἰατι ἃς ἀπόζοϊιταϊοιι» δὲ οἰ Ραϊμιω ὧπ βοιεβαιοην τ’ πουϊορίορίες 17 βιοδΐε κά τὰς ,..., ",.,, γ,“ , ΠΥΡῚ ΝΟ ςεἴλ στατίας ἀρογς Τρ, Ιή βρης μδν ΑΡ τ 

Ρεγίο: σαὶ 811. μυριὼ ἰδ α ποιούμϑμος φορφσέυ- 
᾿, ͵ ΑἹ ᾿ λῚ ὲ ν ᾿ 

ἡ “Νὴ Ἢ ν- ᾿ ς ρον Ἵ , “' ᾽ ͵ ῃσϊὲ 

καὶ διυυάμο ὡς ΚΟΙΝ ξμδέκο Ὁ ἔρμα εὐ δες ἃς ἀραγι δι». ἃ ιηης, γί οὐδεν μὴν αίοι, δ εὐοΐε ᾿ ἄρ. οὶ Ὅς ὦ ρἔμον οὐ νΟΥ οὐ ᾿ ᾿ τη Ὁ ὩΣ ΟΠΡΕΝΟ ἐν δεναί δε ρηι, τὸς ογόμᾳτος ἀὐρβιβ ρὺ ον μῷ βού ἡυοα Ποηλγατυτ ΠΟ [πρηρβμάιμν πμορ' Ἐλιδρδς νοῦ τα ᾽ ͵ ᾿ “ ὅ: Ὁ ὍΝ λιν ᾿ : ἰὸ οὐήομεάπι το αγῶνι τούτῳ, ἀΆλα καὶ ὦν πῶ χμελ-- } [Τοϊλν τπ δὸς [εσα]ο,, νοτυσπθτὶ ἤμρε βεωίο, βιὰ «είαιν ὧν ἴων ν 
"6 ᾿ 

ἰυμδι ον ΑρΟῸ : Ϊ Ἔ ως ἐγ Ἂ . ἢ , ; ἀρινδ ἰδτ (ἢ {πτυγο, ὙΣ Δολι εἶεν σΒεὶ- λον, Π ΤῺ 10 ' μ ' ᾿ τς τιν μοι οί 
᾿0 Ἀάει οου. 

νοδίϑ; πιεπείοπέπι ναῆτά ῥα {),., ῥ᾽. αν ν ποεμιτίατν αιρνὺ 
οἸδ 5 ]ὴ ογαςουΐδυς ἡδῖδ: “ ν 

᾿ πρ ϑ ὦ Ὁ ον τι τ δ΄ν.. (νον εὐ τε κτε σ (λργλκ» 
7 18 Ψὲ έωε ον πο 7] γιὰ μον θονδοὶ τς 
1εἴα ΟὨε δ], Ῥατογά!ὶς οἰσμήδεν ΠΑτ ρΐο Ορη ΠΣ, Ῥάμν 

ευἰδιίοπ ξ, ἀπο δ 
ἤπιυ! ἐσβεῖυ» χα μφυ: ὡς « “4! βν , 4. . ἊΝ 
ἄξης οχ ρισιο,, Ϊ να; Ὁ Θεοςς- τ υρλου ὝΣΜΑΙ σοῦ, 
ἀεπιίθυς : ρΡεῖ- ΠΝ γον δοξη ὃ ἐν τῶν, 

«τπὰπη, οπηηία Χριςοῦ,0 “αρ τῆς ξὴς ̓  ἄΐη νμην 
θοπδὰ Ὡεφο ἃ τκδος ἢ ' ἷ 
κε πη ἶα ᾿ : ὑ τ ἢ Ὰ . τ ᾿ Ἐ:2 ὩΒ ΡΣ ΤΣ ΠῚ ἜΜΥ, ἧς , “Μ΄ δέρρι σμείθυσι ίη πος ριοβοίζὶ,, νὲ ἐστυπι. ποιαίπε ἀφιοδῖς Ἰδυάετυτ : (δομπ ἀσπνν ΠΠ4 οπνπΐα αι δὰ ἀθονεῖυ, ἀρ Ν Ἰθέαι, ἥδφαν νἀ εἴ! οει ἃ. 

6 ΒΗ ἐρέων. ᾿ 

“ ᾿ ᾿ : ἢ πεν ᾿ ᾿ 1.1. «ορτειπ" ῬΜΕΗΝ π᾿ ᾿ ." ᾿ ὃς πἰτυγ ἀμεφηι τὸ χαϑίζειν ἤος τα ἰοςο “μα Εἴ 15 ςοηυ Φ ατίο- ρ]. εἰν τ Πὔμπεηάεη οομίμι,, περωτιφμῆγοις τοιὶ ὀρϑαιλμοιξ, ΟἿ ὃς μτς κριϑεζι 8 Ρ]οι ε ςΒΑΓ τις πιο δὲς κελδίθυν ἐμ χλρε δυρξτ,νε ΔὉ εἰυάεαι φεαιίδ ρείδη ἀὺπν ἔτ [ποι εησπίυ αν ἃ φιο Φ( Ἰηϊείμ αν, ὅς} : Ἀὰ : τ Ν τι Ὁ ᾿ 
13 Οδυΐς ἐδ μνρι Ὅτι Ῥακὸΐ ΑΝ (το ϑριτα εἰδαεον ποίξεας ἡ] ἄϊἀπονε ΠΝ υ Ἃ Βυληρο ο ΠῚ ἬΝ ἸΏ ΘΥΒΙ το ρ᾽ εθιδηίων οἀ νἱναπιὶς Βα ηρνμναίφα οὐμίοα: ΄υ10 ἢτ Υρ οτατίο Π0 οὐματοας, πε πς Πρ νι Μαμλ:ι. 7. δ τ οπηιῇ. δ. 4. Ὑμε κοι 9..- 

φφιπᾶπι οὐτίποπάλιο, δε ἰῥῆπις ει φ!οτίκαι ρια φιολπβατα, ᾿ ᾿ ΝΥΝ ἐδ ἀχερ εὐςινη ράττιςυΐλιι; ἸΝεπιρροἤι αι σδίαν, Ηνατοπ γος, [Βεμεων, ποι (στιὰ Δοτίξ. ἐβ αιβεολιίοης τὰ ἌΝΙΝ ν διάεγε 
τ Θ᾽ ὀρτν τ ἀπο να - ᾿ ΄ ᾿ ἂν πέρ τιν γτεὶ π δου ΓΊΌΠΝ Ῥαυΐαπι να Οὐδοὶ ἰσγπλοηῖς ππρουτιπὶ πηπις- {εομν- Φ|0εαἰδ νὰ τρῖς ἐπον γμγέοις, Εἰ ον ΚΣ" (τ ὈΒΕ να». “ 

δ δνῳ ἢ ᾿ κυ » τ ν [ ἥ Ν ᾿ ὴ 
ι χρὸ ἀιζιδι, μιλο ςρρτγὰ ςοηδῖμε ΠΙΠΤῚ ὀχουίδις ΜΊΤΗ ΓῚ πιενοηνη,} νῖ τὴς: νογΊοι]ο 3. {{{).χλ Ὁ ΡῸ ["μὶ οὐνοι!}]} 

φιρυΐλμους ηά!ρ ας οομιμηρήτηας Νὰ σα ρατε ρίο ἀν. 1 εἰξ, ἰοοῖς, Ν ἱρὰ ἃς Ειαίπνα μη οεἰφλ νυ ἐν πμπίμαν ΟΡ. «τ ᾿ Ἐξ» ἐν τς ᾿ τ “ ΓΝ - ; ν᾿ ὔφψ' Ν .᾽ «41 "ρὴλ ἊΩ ὡ ) γώ Ὁ Ὡδ- αν Φαμάι φἰ ονὶς ἐρβιον εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐὖὰ (Λυάλπι κς τοῖταν ἁἀΔορτοιίς (υἱἷς Δ ἤηλι Ἰὰ ἐγ οπιυηι ΠΕ ᾿ὐρκο κα: ΠΙ ΣῸ νοΓ ας ΠΕμῦρς ΝῈ οχ διληταροάοτοιαυοά χο ίζυτέ. διβηιδολῦ δὐίοον δ εάονε ῥά ἀοχικανηὶ ᾽ αἰτη. δὼ «αἰὲν, υὴς φῶς δι ρἰαχία; ἱρῇα5, ας ἱπιεγρτεϊατίο εχ Οὐ. ὀπγίει͵ Νφαν Ιάσ πὶ ἀρίηενι μῶν Πήγγαι ἴῃ βἀὲ » 4} ἤζεην εἰ- ᾿ - ͵ ἐν Ὑ᾽ν ἢ ᾿ πὰ 3 "1 ν ; δ, Ν4ΠῈ} ιξ : " ᾿ ἰνπολγίη βόας Αὐθτοιας νοτὸ ἰοηρὸ τς. Αομίοιτοοι εἴς ἐρετι} εἴπας [μμλντσυΐας οτίλνη τοίρεξτυ, τῆ ὑπ πὶ τες ἰτυζ. ἡ πὰς ἀτωσοι Ὁ οὶ πος Ἰη Ἰοςο, ὃς φαΐ. ΕΠ υϊεπι πος Ισδα ἐγιρ!!ςάτας δτιζυλες ἀΠΠ σ οηὸν δὴ τρ ἐδόφος ἐδς τὰ ντ ζὰ σαην, νοι ὁ οἷα Ἐς οι υναις ἴατειη ἀχοιμιις οἷδε ςδἼικιποπ αιοι ες ἀξ ειν. . ΠῚ γι Ἢ ῬΙΟοο φἱοιίο διε ν ΠεὈταοχυπι πιοῖς, οὐ[ετιάηάως, αὐοιῃ ὃς Ν οιμν ταξξιρτον 8. Ετγαῇιὺς Ὡς βίς- ἐππεδν ΤΙτη ΑΗ͂ΘΝ ΜᾺ ὸ ἰπίογωιτ νονθυνν Εαδετρηαυα ρο- οεἱυίᾳ (τὰ ψιὸφ Πης ροιἤππηιια ςὐνιηςα λαιᾷ φυοά αἀ 4" κα λαίρι ς γαβ αν τα τς ἀβϑρίνιε [βεναμιθ, χδθητ. Ἢ ον Ἢ ᾿εΣ τετ α ᾿ ἽΝ ΠΣ πιο ἐφρυϊα, εα Ηοθισουμη ποτόν λοᾶ. ἐρίαχι Ηυρναιτατῷ ΟἈτηδι ἀτυνηοῖς σσττιῃγ τ ὠἢ π οσῖ ιν 

,. "αἴ δἰ τ δ ΣΝ ΔΙΑ ῊΣ ἣν Ἴ την: ΝΣ ὦ, ὃ Ν᾿: να άνυ αὐ γ ς ἱ δεν άμωον. νἱής ἀπ βΑμΑΝ 1016 δ με πποιὰ 49}. ὃ φβριυίκρεμιοονποίο, Κὶ ἀνε νος ᾿ οἸἴς,ποη τ τοτγαται μι ΑΠΙΟἥ μη αλλ β ἐν λττὰ {τ ρίμις Αἰζοι)- εἰ ἥν δὰ ; : » δι ἀρυβάιος οαρὶν Βοος οί, ν᾽ 21. δογιρτιιηι Ἔξ λυτὸην δὲ δάν ῥΡῸ ὁδῶν, ἀὐυηι ρυαοοάλι ον ᾿ , Ἰἰ νην ἡ ς αἰ ΠῚ . ἀμ ἐξ ας ρίμχισις Αἰ ᾿. [ταις λιτὸν γοῖορρς 8 πος σχρ οδηθο ἴοςο τληι ΜᾺ ἡ ε ᾿ ἘΣ δι θεν δριτήεωῃν (αρήονιμα δίς. ἐσ ἡϊνπαΐναιον φεωίο! δίς. 1 ὅλο ὃς ΠλΑβπάγιαν ζοίριις, ιμ ἧς ες ρίαγιδιις Αὐρ αὐδαιιν τὸ Πιεύωι νε! Ἰιαιτα ἰδη (ας βαταθ γγε νὐμα Θεὸς δῶν, Παίς νοτὸ, παὐγατας Οδιγίο πολιαὶ δι ΤΊιςοργία-. τη ορητο]α αἱ  αγάαπιιη.. " 
( ᾿ Φ 

ἃθοιτας ἃ (ορο. ΝΝάπν Ηἰςεοπνπαιις δὰ ργαίςισητίπι ἀὶ γι Ῥ]ιοτίο ρίαςες : γε ργορίεἴολ α ἰδἀυϊειμ: φραβὼ ἣ ΜΝ ; ἢ ; ; ΠΞΑΥΝΕΕ ΠΕΣ. ΟΣ ΚΕ πε τὺ ᾿ ὙᾺ ἍΠ| δ᾽ Υ Ι ΤΥ ἊΣ ἀμίειμ: ῥάβων. νἱ ᾿ ἐς δι (ςηίεσιως ἀιΠι- ικὶ Φουρὸ[ωρνα οηνε ᾿ρβεν νην, ἀσεβὴφ πόσος αὐχὸς π: υἱηαικῇ σείει Δ ἀμ ἃ ἼπεῸ φθεηηι ΑὉ ὥτςτπο, φιοά ἀϊ ἢ ΠΠ|0 Οφετόηίς, Γμην μον ἡμγομέδῃ Βὲ ἐν την: τ ΔῊ δε λ δὴ αἰτεῦ ΘΜ ΌΝΙΣΝ Ἰωμς. ριὰ ἔμπης ἀπ τὶ ἄν εχ Δοείονο δι μη! μς οοοφἴομειη ΤΗΣ δ μένε πὰ δ ΝΣ ἐμάν νιν Ὑὰ ὐνν Ὑ ἜΑΥ αν πυτὸι πλι θυ β μος ψβπι απ νοῖπο αμην εἰῃς ᾿ηοτ)εουὶ πο ἐν "δ γιαμὴς ᾿ ἀτγιραητ βάγγίοπήϊ “- Απϑείογιιαν. ογἀμιννειρ., ϑιπιρ! - ' Ὥς ἰσπος ὁ ΟΡ  ἄστις ργάροπεο. 34: ἡ φεανε, δ᾽ Φουα ηρη ῥηγοα δπξ οἰ ὐσέλυη : δ ὉΟΩ τί 2 ,εἰτογ επί Ἀροιοὶ ἴᾶ ΟΠ ΠΟ ΠΣ ΟΠΊΠΜΙ ΠῚ ΓΟΤΙΗΧΙ ΓΟ Δ. - μπὶ σοὴῇ σα μημρρεί χεξεης. Ληγρεοιδις μὰς γιά ρει. «ὔτοῤκνρε, ἰὰ τῆν, ἰεαβλτοίκ ας τὸς ἡτοισγανιμι, ἤπιε: Μάριον οαΐων ἀδίο] μιὰ, δούβεον ποι πιοιὸ είς τί ἀρυκὰ Ἀο οαγ πὶ Πα ἈΡΟΙ ΟΝ ΡΙα ὁπλροῦὶ ΟΡΝΡΑμΝῚ Γάτιησι σφ 
ἴο ᾿ 

ἜΡΟΝ "ας ᾿ Ἰητὶ πγηϊηττι μόλις, λυςι δυξοιη κα κο9. (οἀ εἰίαμᾳ, ἰπξοειείφρ αητος Ατεϊο πιος πυμλεγανῖ. ζἅγαηὶ ργαβάηιίαιη ΟἹ ὶ 
κῆς ἈΡΦΕΣ ἡὐωῶρ ἐβοναβημ αν νᾶβς ψυς { ἷς Δι8, [941 Ριαροίτιο, ὑπ ὸρ ἐάν ἐρήε ἉἸΠ 1} 660 νεῖ. ἐῃ. 

ἡπηνυφυάροι! τοιὶ ὀρδφομριὴ ϑεττὰ οηγηΐα μιὰπιαρεΠχηὲ ςὅ- τορος πες Εγαίμνπις ἐχρτεῖπς : νὰ λατο  Πβάπιας ΟἹ σι βιμὰ 
Ἰνδηῖν,. "Ἔ ΔΕκνλέρ τὰς διαιννίας. Ν τὰς τι τὰ λον, νΐραῖα, ἤθη {πηρ]τοτογ, (τα Ἰηδπηϊτὶς ράτε θυ οχςοί ος.. 

: τῆεῖς ἂὰ εἰη Ο(τίβυμαε νσητυγιον ἰραιατίας, ἨἸγραΐμᾳο ρίαν βιὰ Δ: ἐυδιρ ἀχοιηρία γιάς Βοςοίϑις ἢ Ν 85 ἀπῇ α Ῥτοίοξε ἰμπι ἐφ ἐδγόνυσαι : ἤλης τάπγοι ἂθ Ἐν φἰρίς Ν) ιφ9.[τεΐ ἰη 4.8. χ9.1τεπὶ ἐπὴν ρα κῇ ταίπιο ἀιἸρ οτος ἀπροιαῖαι ν υἱρ τα, μι ἀπε [βεγαρνηνε ηι- 19.δὶ οτα νυ.» Ἰρδν τα διφωη οί. Ἐταίαγιν [Δ Ῥνυπῃ οδίςιτὰ, . τοδεπηρτίοπξ δζαυίῆες ῥοίεΠΠοη ραὐδῇ νἹ ἀεἴϊςεὶ ἀπε “; τ τε ν ; ς ἢ Μ(ΠοΜνὄ ν ; Ἂ ΕἸ ονεθα ΒΟΤ ΕΝ. ἄζς. καὶ παντὸς ὀνόμμτοι, ἅγο [{{π ει ναι δ. -ἝἜ 
: ῃ, τα 4μφ κν νον νὰ ᾧ ὁμέῖς, μῆς ἐξίτυτ Οεητος [ν᾿ ὁ σε ἰρίλι Ἐςοἰοἰβλπι (Δηρ αΐης ΟΝ δ ἀρ υίητᾶ ἀσείατειμπὰ (“᾽ νὼ υτῆε κα μέίοι δά φογα(οη. ΟΝ με φόνοι πα δι τοδ ι ν σαι. ΝΗ ᾿Ἔμὰ ἈΝ αν τς ν᾿ ἜΝ ἀχὶς σχσημᾷζ,νι νχη4ιςε} δηπο ςοαϊείςοιιςς αθη]1ὰ- τοι γα ἴσοις ρεσρηπθν ρχὸ πλέον οὐ ψπν ήτο: ν Νήταιος αρη ἀνπίηβνμθιι, ἄς ν πὰ νὴ Οὐϊοίϊχ.λι ἀιηίαι , ἀξωβετὲ μὲὸ φἰοῦτεην οἴπενι ἀρυά Πεθνατος νι- βολὴ ἐς ψίο ςοὐαυοίάπτιτ, ((ἀ 4ς {00 μαείτοι σι ταιίας τῷ (ἰκοπηοιῆς ἈςοἸρίμισ αἰ αὰσά Ἰβφυΐταν Οἰαοὺν διδο- Ἢ βὰν ἐπηλη ρα λλνὸ Ν ΣΝ Ὡν ὴὶ ἀπο τὸς εὐ νῶν τὶ ςαἴεδιες ἀοιίτυς ΘΘΨῊ ψον 4ηα{οὲ "αν, ἢ νὰ ἀλληῖ. δ ϑετινοηειν ἐϊίωην ψετηάμ νν λόηρν τὴς ἀλεϑέας 1.5 ἰμαἴτου ὀ Ρἰετίχις ἴῃς ο αἠΐςπη ἰυάϊςῖο ἀπιεὰ δὲ ἠυ}} πὲ : κ'  βεγεις γμ τ να ᾿ ἐροατ νος αὐ Ομ ει. οἰὰτυῤρεροννων τ ψ 8. ΟἽΑ οἱ νΟΚΑΙΣ ὀνομμφφιᾷ ἀψ00. το ῷ ὑμαἡ{ππὸ ὰτφ εἰίςα ἀρέλείενα ἀοίςειρῳο δ (αιης οἰπινήρυ τὲς ἐεἴδλτία, γόνοπὲ, φιιληνὴν ἐρέζαι ψαυλαὶ ἀἰραηίυς "λαὸν οἷφ ππροδαν ν ἀρ τόν νος τοὶ ε ἀποὺ ἡ εοἰϊε αὐϊαύί σα, ὦ δειαμνίη ψοεθαξζοϊο νοΐ ο ἰρινοῖς Ἰοφυληηνεν πὴ ἐπ νὰν, τ νι γτείμίηις ἀκτίς! για πὲς ἰο πιλθάφηι ρίΐᾳ πηρηδοΐνον,ντ γοττοΓυ πὶ δ. δὴ ιαεὶ Ἠερυαληὶ νοῦς δὲ. ἤμμπν γδςᾶνιεν ϑΡοιγι συ Ρὸ ἂν 1: ἀἰοεε τὶ ἰὴ ἮΝ ἌΡ 4 Νϑιν [οἰ νδενν. δίς. οὐ μόνον, το. ΓΙΟς, (4 πγὸ δὰ τοῖν πὴ ᾿ 5 οαἰιιτςπν 9 4 [Ν εβρεἦ "ἐμά [4]ν εὐ ννν ἔτ ἀγαγίνναν. ΑΠΠὶ 4, ΑἸ λολνίας κ.17γ.ψϑι ΕΥδαὶ ἀν  Πν δ δυδιμε και: ΕΘΝ Ἐρδ, ΕΡΜΡΙ ΕΕΡ ΝΗῚ ὀδιηρίο χἣιη Πιροῖσεν οἰαυθοι, ν 0} ἀμεςην αἱ ρα! ες. ᾧ Ερμα; Ὑχον ἘΠ ἀπε θεν ἐν, ἐπύδειν, ΟΠ [ὴ Ἰθοροινων, 1, ὡχ ὐρὶφ Ἰυσοῦ, δὲ νεπορίυδι ἀρ ΝΣ ἐρβνεκο κδάτοις “Νείᾳιϑος ἐμ, Ὑ τας. Ρηπιηὶ ὀνομαζοιάνον. δηφηῇίι τρίμν  λυΐων Ἰνλις (δι 14 6.χ«{ὐμἷν] ρτορίφμ αι {πη} ἐρεότοιν νηὶ ἐπ πη οα [νης Ἰοουτῃ ἃ Ράγεῖ οἱ Αἰ ἐρὲρ (δου! ηἴε ἠγειηθῖο, ν 9} . ἢ [(ἀευἱτας τ: ρμυκπλιίδον ποι οἹΪς το ρόαι αὶ ἰζὰ αιύγμαην τὰ γί Ρηυπισα. ἄύυι ἃ ἴγοο μυΠοίςαιαν 4} ποθ εἴ ηφα ρο. ο 7 βαλε κἰε  υμα ἐδ κυ δα Ηςδηνὸ δες ἔνυ; ἀνιπϑὸ φομ νάςταη θάμ] οι ΛΗ όχνε ἀρ , ψη εν οα ΤΑΝ ΘΘΝ εὔναιιν ἐξονίμηι τοιριςεσάλς. ΑἸοημμν ἐο- τε. δ οὐ βχναιν [ναὶ ἐσφφα γιῶν» τις Ννὰς [0}..6,17...Ὁ πιο, αίιιᾷ τροίιζτι ἃ ἠδέ... ὃ. Ἅτοε ΠΠε ἰὸν δεαυέᾳ Ῥβτϑε ϑίἴυς [ςἰς ΑΘ. ΟΒΤΙΡ ΤΙΣ:  ρία γν ̓  Μανονα δ αοονι ροῖ ἐαΐυγιαν ἰσείμν τηξαερεαίαει Ἀδβημδη οκ- (οιιεδα 1. ΠΣ ἀπΐση (μμπριατιαρηΐαιιο ἁ ἤν, 4ιο φιὶ ᾿ ὧι εῇ Ὠδιὴϊ ἦ ἢ δῇ ἥ τίβι αἰ μεν διε ῖς ἐϊιῃι ἔμ ἐνέργονα. Υ αἴβατα, οἴσμ ΝΜ Ε}}ν ον αὕονε! ἕν ἀρε εὐλύκα γϑβΊηΝ ᾳ ἰϑην Ἰαιρε ἡκι Ἐλυναι 

ταιη ἐπιρ οἰ μενα υμισπιίςα αὖ ἰπςουτὶς ἂς ἃ ΜΙ βε νον 4. πιο μέξυν εῇ,νε οὐρά αἱ πα λεδ μαννα αὐνεῦλον βουωναΐον. ; ἐνειρε πλιά ἀρετα- ες αἷμ Ἰ εχηΐϊαι, (εἰ πε ἀυρίαεας Βαδηὰ ταιιοης, Διηκυ μην 8. ᾿ Φ δεν [δέγνεμην εἱωνν μιφη βέοννν (Ὡν Ἴωην, μΑϊγά ἰὴιλὸ ἐρίς μαθο ἘΏμυἀς 4 τὸ ἀἰχηπυὶ ῥἶν. 10.17. ἐὐδοι ΟΡῊΝ ἐκεῖψη με μύρον δι ὲ ̓ Ι Ι οὺ ὐρομα οοηθαι εἰ γιαίοιν: νε ρ᾽αηὸ ἐκ ΎΝ ' ; οὐ τοργὰ τῶι ὑός τὸ «γί, Δ οἢ, ὁριείτι ΠΟ ἡ πο. 4) αλλ μμνης ΠΡ φιὶ “λουὴ (ρίφπεῖς μεν (ρἱπί- " νὴ δῶν σα ΜΤΟΝΗ ὉΑ τρια οἰ εὐῤμνη μα ἡ αν, Ἰθειοιίς ἀιςοινάιην (υμἴφι,, οι ἐμ δμνἡμῳὰ πο- 
ἷ ᾿ " δε δι πη μαετσεοιεη ῥεάριομμηίοηςαν ζτα, 41 τὐ ἀμδμιη ρα εαροίμπηνν ΝΝ φεριαμεσοια, ΜΙ “μην. Ἰὰ Ἰνμὴ; εοὐϊεινιιν (ονέρινιη ἐπ ςινιίνας καὶ κρν- τὸ "αληάτασ δι ρα αίςινει ἔτι εἶσ, (ἢ ἀτιανῃ φμοι ποπινιναθνευι 

ἥσκεινι «ὕλην ἰεψλν Ν εἴνο ἐδίσεριςυ, ἰἤφας τοόξιμκ, Ῥο πίε, Ν  πον , 



Ολρ.11.166 

δΒυΐο ςαρμίε! ὁ 
ἰυα καὶ, φυοά 8-  Ρ - « , Α 

Ποφυΐ ἀϑίφις "- . ἡ] μασι κρῃ ταῖς ἀμαρΉδες 
τπειθεῖς πὸ - 
εἴθ ηὐ ἅ 
εἰἴτε: φυοὺ ε- ᾽ ΄΄ο [2 ᾿ δ ιος , ὐλ8 Ν ει{. 

πάθη ποίοιτὰ αψαἷνα 15 κοῦμρυ τούσου, κα τὸν φὺν ἐῤ" 
ἴδις ἤὸπ ἢι 
(υυνι ἕεςοὶε 
4 ρόζιν ν.: τ ᾿ , κναο  ΝΩΝ δεν « : 

πφιδοὶοὶβε ον δί (αἰ φηίσιατ. πδίίπι νὰ εἷυς μιρρ!επίδηῖα Ἰοδηξεεί ΔΟΥ τὲ μανο δι ὙΠ 
πὸ ἐμ δεῖ!αἢ! ΠΡ υΠδέμε ἰα ἀῦα Ἱ 

ἘΚ ο, δἰ ἰξίμνς ολαν οἀῤηξομεπι ἀείςείρειννε ἀΐοβς φημ αὐ Θμεναιενενοσιἐβαμνεμηῦ (ϑπν! τροκυφι, (οὐμίαοί;ς 
ἀλῃ ἡ, Σ᾿ Ὀλυῆλι ᾿" ἷ : ΜΗΪΟ (ρίπτι δ! ος τηοτίυοε ρεοῦριδὺ εἰϊεξεις. 

ἤπε δίας πιλειρία. { [ἄδο Ὠοπιίι δε πιδιοὶρ αὶ σαι ϑαϊδοι αυδά Ὀςο ἤἥηι ἔροηις τοδοςε. 

πἷυε Ομ εἰ νὶ 
τὰ χἷἱ 

{μη 
ε"ἠμιὲ Ἀ4εδ' 
"απ 

, ἃ 

ι 

ἢ 

[ 

δρπίκῃ ἀἰ νοι ἀϊυίηκ δι 

; [ναιίνα "Ἶντ Οςῃ 41. 43. 

Ν " 1 ὐμδν δεν ϑὲχ οϑυᾷ δῆς ὐδδ } Ε 

' Ἐν αἷς ποτὰ ἰδιεπατήσαην κατε τὸ 5] 

οἱ δε. ἀφο  δὲδι 60} πε 

τὸ ποι 

γι οπλος 

ε Ἰηδιοί δεῶρς ρέτολα, ) Ὀπῖπος; 

1. Εμόπιφμε ἐοπῇβιεμὶν, ὶ αὐτό δῳμ Ν᾿ δὲ Ἐν δὲ ἣν 
ἀεάιε.αἰνπίιιι οδίςυτὰ ΕΠ σαῖπι Ἠεδυζοῦιι πε πιόγο ἀϊέζυπι 
ἔδακε Ρτο κανέρησιν νἀριιἃ 4ιος ἢς ἀςοἰβίτυνς νογθειῖ [2 

{οιρμβκεφανω 14 οἴνε εἰἰες 
ἀαρτ,ίδις στο οἀρίτειργο 4ιοὸ Ἡςδταὶ ἀιοῦι ὌΝ ὙἽΓ[ἰ6γΉ(}] 
ἰά εἰξ, ἴῃ ἐἄγυτ, ΝΟΥ οἱὲ ἰρίτως Εςο οἵα Ομγήμμηὰ Οίςορο, 
ἀιτ ροτίιις ἐκέρᾳλος, νῖ ςὰπὶ πγοτίτὸ ἀΐχοεις ΟΥ̓ οσίος λὴ- 
τἰο τιξιηι εἰς 4 ς νηϊαογία!ςηι ἐρηζοριπι νοζάγεῖ,ορι- 
(οἱ 7γ6.78.79.8}.92.188.194. Φδωρεν ὁριρίμυ ναί ταν τα, 
ἐπ ιπιηνπ,λάςο ντ ἰδ 4} ηοη ἢ] (δι. 
. 23 Οὐροβίεπιδηφοιῃν ν πλήρωμρι. ἥυς Πιρρίοπισητισι. 1[ςε- ἴ0 ἐμ ἰςπτοηιία ἀϊςιρευς ἢ 
πἶντηι οἱ ΟἈΠΕΕΙ ἰη Ἐσεϊελην ἀπιου, νῖ ΄άτπι οπίηία οηιπίς 
διὶο ἡ ρςπύπι Ῥγαίῖες,, τάπιςη (είς νεΐυτὶ τηλη σις 
Ἰηοηγθτις πιιτίϊαπλ σάρυς σχἠξίπιςς ΠΗ Βοος παδοας 
Ἰἶδὶ τα πατκούτρουις ἐν πρύγέηνδι Ηΐης έζιπι νὰ Ὁ γήϊας 

᾿, ἡπτογάνηῃ (οἰ ἐξ ἤὰ ρτὸ τοῖα Εςεϊςεα ςαρίτὶ (δ ἀάϊαπέα καὶ 
ἐκορίβτι στα ΚΟΥ .11.11.δ( 12,8. Οἀ]4τ.}.16. Ηΐπς οτὰπι ργαροῆείοης ἐν 
: υα {πΟ πο, τοῖος γερεείτιπι ᾿χυοα ἡπιΐτο ἐχρτγείπις 
αἰ ψαμὶ ἐφαϊβοας αυὶπι Οαπὶ ΟἈε ζο, νοὶ μὲν Ομ λίην. 
Ηίης αὶ μη νὰ ἀΐξοτος Αροϊοίυς (δ ἴα με τοὶ, δε Ολεὶ- 

ἰοόδιῖς, φιᾷ τῆς ροτίδυςτίε (Λιιὰ᾽ οὐίαπὶ ρετεῖπος φυοὰ 
ἴστιρταπι ἀπ οοϊοῖ, 1.54. Ηϊῃς ἀςπίφυς ποίξεα ίρες Οπηπὶς 
δὲ ἐοπίοἰλτίο ῥγοβεοϊ(οἰτιις, ὀ δ ὡὐρὶ ἐνηρίνι τὰ πλνρρουνου. 
Οβεγίριονηιις ῥαΠπυὰ δεοίρίτ,, γε ἔτ (τηῆις, Φμγήυαι 

᾿ ἜΡΙΘΤΟΡΑΨΙΤ' 

[κη{18 δὲ ρεσραιίδε...... .. 

δ᾽ Ἰδγμοῖρμε οἰἶπι μου ρήλβιν 
ΜῊΝ ἫΝ υἱ 

Ἀτο ᾿ τ , 1ςμμόμι Ῥερι μοῦ (υὶ 

χονατὸ τὴς οἴζουσιας τὸ αεθος. τῷ πρόὺ- " ἴα εἰ 8.6 1}9,, γδιγι ἱρπυϑγαῦὲν 

Ἰὴ ; Δ: . ͵ «ἡ ! ᾿ Ἅ - : δὶ . . .)} Ἄδιωμα ἐπεὴ: σις ον Κα κέφα ὑνύπιενν ὑνὸ πε πη Ε μι οπαὶείμεῃι αν εάν νὴ ἃ παι ῶκοια 
ἀμ λμ οὶ βἰδες απ" κς ἐπὴν ἔφα με φιφλψρὶ τ]: Ἴπρετ οὐτηία ἐγ Ἐοοϊοῖα. | μαληβρσενααῃ, 
ἐξανυν δἰ ᾳυ ἡ ᾿ ἐν Ἰπκκληρίᾳ. δ ΟῚ οἴ ᾿ ΕΣ δνν . ' ᾿ ᾿ 4 ἐν  ὐν, 

ἽΝ ἑοϑων ἐοὰύμμι οἡ Πα μυδωο ξυλίνη}. τ αλ εῤκρνι ων Κ 
Ὀεοξμπσνς, τὸσ “"" ὑών ἐς ἡδεῖ ΠΩΣ Ἱμρ οε]ὴ οπιμίθυα, 0 

ἐξυκα αὐ τᾶρυς ᾿ ; μα οτος αραανς - μὲ τὸ ' ., 
. φακ. Εςεὶς εὐ 84 ἀλ γ 9... . ὌΝ οψοιψΕὁΠπσέἔἐὁοσσ λυ τ; 
ἐφίιαν φοιρυε ἦς Τὶ ΥοᾺ 

φμαπνε 

δ νίτα ταύ ἦα! (68. ἴε- 
Ροις- 

, βάμε δι διμέμι, [ὐτίμῃ 
ἐδ φὶν ἢ ΠΝ Ἐν 

γα δ}. βμρομῃῃ δῴμηῃ 
δε ὠπνυεξαω χ μὴ πς διὸ μοδην ὸμ 

υράνίς Ῥγουικοποηνο 
4 ᾿Ναηϊυειί!ς εῆξ πος ρᾶλῃπι 

ἡ πος 

᾿μωρτίως. ΜΟεεῖη (ρἰριτι αὐςον ἰηξο μέρος; νηΐς διπιρῖς ἡ, εἴλ, ἀαδηι ρείμπιλπι ἐμπθ ὡ νην εἴ (νι Ἄοπι.,.1..) δίς: ἡ 
εφιιπάα ἢυα; δὲ τοῦτ ἀἰοίτα Ρ ] ἄρ ἀϊξυητυτ πιοττυΐ μι: ουηήιις ποη ἔπη ἵεῖσει »υἱὰ ἴσως ἱπηπιοετα ταν δβγηηϑι 
τομιην ποη εἰ γίτα, (πὰ το σϑ ἡμ θέα φημι, ἤσριρα, "σΌπη ἀἴφγπο αχίτίσ ἐατας ἧς ἃ μα μὰ ΔΠϊπιὶ δι ἡιὴ 
Ῥοτίς οσοίοηέξιο, νἱτ Ρυορεϊὲ δση ἘἰϊῚ 8 ηγοὺς τὰ δι 
ΟἸΝΔΕ δριγίτα ποα ἀσηητυς, τ ἘΩ, εἰνδε Ἰόλρ.ς. 218, ρἿτν 
6.κ1τ.δὲ 13.δς 7.το ὅς τ. Τμης ὁς δι Βα τίη 5. : 
τὸ χπνϑυηδκον τὸ ἁμαρτία οῇς Ἀδογ ῥόξε αν, σὐπε δια ΤΟΙ" 

μία ἀΐου “Ἀ φδυρ βοοολταπ οἱ ἐχίης 
ξτυπὶ, Γοττὶο νἱ ἀς] ἐςοῖ ολία : εἰιτν μὰ πποττι ατίοησ Ρῖοτ- ἕμρ εοἰναγες ξωινοίδσις, ἰᾷ κοϊξ νἰδβνατίο » φια αἰϊοτὶ {Π 
'πλοττί Ὀρροηλε ιν ἀἰ ἄλριιν θη, σία... ως νὰ μας 
ἀϊζεπάν σοποτγα τὰπὶ ἀϊαοτίᾳ ἀἰείηυιςτοπηυς » ηοἰνίηνις 
τπτεγρτοίατι δέογμων βερεαμῖε , (ςὰ ΠΤ ρεξεαμε: αὐάϊτα νἱ ο! δες 

πρσίν γ4υ 5 οατας ἰὴ 5 Υγὰ τλητειρΓεϊατίοης δί εχ- 
Ρτίπιίτας Οἱ] οἵδ..5. ὃς απ. 7.3, υα ἀς τς νἱάς Αξξ ὃ.25. 
Μ άδευς τἀ πηςη ἱρίμην ἀ!ςυίπιςη πὐπγει εὶς πος πάϊοά- 

ἅι9 Ἰρίαπι νοΐυτι ἀγδόγειη ( ἰὰ εἱς ἰαῆταπι φογιμιβείολ 
11) νοζᾶτα,, οαἰα5 τυξλυ ίμηξ ὠμαρτῆω τη ἰτἰτυάίηὶς πα 

τοῖο. δυρεγεῖ νν ἀπποῖεῆμ9 ΟἸοπιςητοπι Αἰεκαηάἀτίημ 
ὼ αἰῴαιπεηϊκῷ υης ἰοσιπι οτατϑ ραι]ὸ δἰ ίεοτ. ἐς δηΐτι 
Ἰιαθοτυδωίν γέρ πον κρὴ ἡ μεῖε τέκνκ ἐρῶ, ὡς καὶ οἱ κονποβ δὲ νλεξι 

Ῥισν( ΤΊ πυρί εὐ! ἰὼ οαπηίδυς, κά οἷ ἤηχι!ος ἤάεῖος σους. σινς ὧν ὃν ἐλ όοι, δηὼ τίω πολλίωὐ ὠγίπίω αὐτοῦ μὴ ἡ γάπησεν ἐμβε δὰ 
τε δὰ ΟΒΉΗΙΝ ἐσπίρ!οπιφηζυπι:, ντὶ σοτριὶ ἰαιηῖ εχ ἤπ- 17 σας δν νεμρριὶ τοιΐ πειρμη]ύμρισιν συωοζωοοίεσε 
δθΠς πιοπηθτίν εἴ ςοπιραδαπι. Μιδι νοιὸ νἹάετιῃ" οολέτα 
ἡτα ἱπιογρτείατίο, φυὶ Ῥοτίυς ἀξευὲ πιά ἀσοὶρίο. ἸΝλπ) τὸ 
πλορρύϑιῳ τοι σληρριώ Χοπόρβοη οτίααι νίιτραυὶτ [δι.6. 
τὴν μωικών, δὲ σνμπληρρύδιϑαρ τὸ συμπληργυῦ ῬΊλῖο ἰῃ ΤΊτχο. 
(ιπμ1Π0 αὐυτοηι 'ιος ΜΠ} 
Τὴν μοῦ ἵσ ποθὴ ἱπάισούς κος (ρρίεπιςητο, νὰ φυὶ ο ἥϊειας 
ὉΠΊΩΙΑ ὑπ ̓ Θιπηίδι τὸ γογὰ: ποάιιπ νε ἰηίροαι οὐ ίρίινι 
ῃ ὑρΠΟΡοΙΝ ἀμέτιι ὕτο ἱπιπιοηίᾳ ἔμ δοόμιζαςς Ἐοεῖε - 

ϊ ἤλην ἀβη πυ 01 ζοηροτῖν ἐπίϊαγ αἀϊπηφοῖς, νυ ϊαυιτατ) βώἩ οἰεςὶς νετὸ ΊΚΌΒ5 15 
γογὸ οὐ πῦ!' 
Ἰρίᾳ Ἐριο Δ τά, 4. τὸ, ἡπυά τεΐδγεηξες αἱ ἰρίαην βυηὰ 
αἰται ὈΛΗΓΗ εἰοπείαπι, ιν τδσγγαῖη ὅς οσίαπι ϑρΊσαι νὲ 
ἐρί Ποἰτὰς [εγρξπη, 44.2.4. δαφόνατίοης ἀἐν αἱ πῆς πο τος 

τπείσης.᾿ 
᾿ς ΤῚΝ νὰ 1 
ας ΓΙ οι νηὶ υἱοιβόαν!,} κρὶ ὑμὰ ὁ. Νοῖυς ἱ γερτον 

ἔγὰ αἀάϊάιι ΣΝ εἰ ἀόπην ὑπ ΗΝ αρά 

πἰθνοη δοὴ ἀπ} ἰᾳ Οὐσείς, (τ χυίθτσ ἀξιννιπχ νοηϊ- 
εὐ] αὐ ςίταν, ΕΠ σηΐαν ργορῖοῦ πνι ἐλε ἰηΐετίαν (ετοπιίας 
ἰδηθνιὴ Βγβεγβατοσ α πἰμεΐ νοτὸ ργοίπιῦσεε οδίαι ταῖσιν 4, ϑριυΐινεν δὲ τούτον ςοηὶ 
"πὰ βιχζένε νὴ} ἐπνιτος δὰ ἀπ οἰλε (δητεητιαν [Ιηςὶς 
δὲν βοτο απ Ῥααλις νοζαυιόποιν σοητιηπι ἘΡ οί: 
δεν ΐσανε οὰ εἰγουη πα νεῖίς : Ι΄ αἘ΄, εὰ ςοἸ τίου δοιά!.. 
τἰσοΐν μι τισεειϊοπτίε νοσατσηοὴ ἢ, οἰπν δᾺ 4ι (υἰἴξηλιςα 
σ6.: [ἀγυ6 ἀμ ρ! εἰ ἀιοδὸν πεῖτρο {πη ρΠ οἰτον ρεπῳ 
ἐπὴδ ςοῤηρηπεὲ εκ Πα αστησι ἀπε ἢ οΠ. λον τα πε σαι. 
4 Θεητῖδυν ταπὸ δῆς ψοζατοη τη, ἡΠατεηῶν ἐκῖτα ριο- 
ΝΠ οποτη δὲ ̓ ν (πο ἀση Πήογαπευτ! εὐον ετίαην ρα ἢ νοσα- 
τίοπσαι ἐπ δι, δας γπίυς σοπητριπὴν σαν τίς μάτια 
ἐπ νυν υ ἐθεριη τοείμδμιπ. ὀ ἔριον ον μον. 
μμ ὧν οἴ εν βι δ᾽ μαιεαιν, ἔνηφᾳ νον φιὶ τοῦ περι όμμ κρ τῶι" 

πάες πος ἰαζο αὐιεί, ντϑι αἴ ὁχ μᾶς 3") Ῥοςςαείς ἀνη]ναΐανς,, ἀϊδιεύς ἃ 

. 40 βοίαιν, 

πλνἄδ. ᾿ἀαῆμα 41)}, δίς. νε] [οττα ἢ [ἐς ἄρον κννύμρνοι, δ ἱνοτὲ 

ν»ἰΔ οἰ, δραθη 
ΦΈΑΝΝ ΝΣ «οὐϊὲ ἰ᾽ ἐγα,υν ὦ Ψεϊ  φιν: [δά Τεμι φωὶ ἀινειεβ "εἶ: 
φιεορά ᾳἰὰα εἰγανί!α!ε ἠμ4 50} ἀδίεχιη μον βὲν ρεζι4[4 πιονι μοι υνὰ 
εὐνϊβεαν! Ὑ5] ῥὲν (ἰνίον, Ἑχμος ἀυτεπὶ στὸ ἀρραττὶ 
ΑἸϊιιοά εἰἷς ἀἰςείπιεπ ἴητον πο ἄωο, ἰκα Υἱπεἰιςοῖ γὲ γω. 

ἰς Αροϊοίωυς, νε ςίδιηιν Οἰὰ, 30 ἐξαομω ἤν ἰειηινς φυϊἀάαπη φιάπι ἀμάρηία ται ά κδιποὴ ἀΐ, 
[ε ; ᾿ ᾿ υδιὸη ποη ἰσιιροῖ ορίαγυλταν, 

2. 115 φωιδωι οἰδνε πεν (μὲ εβ ν δὲ ἧς σοτέοβελονωτέσαο, γυκ 
ζλτα δὲ Εταίπνιν κ4 Ψεύδυπη γὴν ἀνθ, αἰὐφαμνάο ὠνοδο ᾳ 

Ἵ μι ἰδ αμοῖς δειραιναοι»Ἶ 4 ἢ ἐμ " 
ἐν χα σνηι νἱΐα ὁποῦ μὲ 

τοῖο γα ργεςορε ἔδστυτ : αυαεν ἔχον διμήξιηγαιις 5ρίτίν ἘΜ. 
0 (πὶ το αἱ} Ψ|8Δ δ αὐ δοοϊοίι εν, {γε 
ἦτον ηάν μρ μεγιμεταὶ τὸν ἐὐνα δ κόσμων τούτον. Μυϊᾳάι,2.. 
ΝΣ ε τπμ μὲ ὑνέμι, Ηετ. ΟΡ 1710  υνοδογ ἢ 

ν υοά βοίπε εείαττ ἱπιευρτϑιανὶ ἐπ ἐρην Βοπηπιθία, 
ἐἰσὰς ἀρμα “ματίηοα ἀὐείρέτυ ἀτϑεὶν πϑιηθη. Ἄν» 
ἀἰνηὴ ρειδεῖρ ἐρη, δ᾿ τὸν καἰχοντα δ εἰ ἜΣ ἀεϑϊτγο ρεϊηςιρῆ, Ὁ 
ἐσ ἰηξηὶ, ἐν. { ϑρήψιν ἐββαι μοδὲ ἀξεδιο, τοῦ πνιύμρ. 
“φε μὦ ἀπ ρηριώπε,. Μυΐς. ἰορὶς τούτην: σνοδμαινε τού εῦ ἐμ. 

ὑμεῖς (γι ἀέργε ἰάφυς ρογρογαπι, νὰ 
ἡαῆς αι άστῳ ἰη ἰκατίη!ν φοιοίθοιις ἐπιρεοίπε ἴοιξιτυν, φυιμα 
βοτιαῖς (τ ρίενις δι ἰοβὁπάυπι βιετὶξ ὑμήν (δίνην, ἡιοῖ 
με Ἀῤρυθέοηέαι {τ ἱπεο! οθάυι., νι βχαιοοιυς 
1818 συλ εἶν ρυιοἤατρ, ἤμδ ἡ ημο ρεσβείίξατος δρινμφην 

τἰσϑηάυεη βυΐτ ποι ἐνμίοιν, ἤει ἐν δρ νιν! ων ορὴν αὐγήν, διε 
Αρλά Ὀτριοιηπ δι ϑιη δέ ο᾽ δἴξδπιὶ ἐκρηπητυγ ρει ῳ 
Ξορπἠτ ον ἧς ἐπαϑὲν ροείριςια, Ββονεὸ οπηπίπο ἐλ 
ἔλϊηνο ἐστ ροε Ἀροίδο! ἡ πνούμμτοι ἀμν νιωῦ φουρνωΐηι, 
υοδ'θτ ποθὴ κά ζχοννι κοίει οὐ, (δὰ ἀδίοἱυτὸ ἐπα ρα δά, 
ἐἰς φαάδειῃ δὲ φυίάειι ρίδαα ρεοτίωᾳ πιαδεμίο (ητερείμ,. 

{4 

λατὶῃ δοσιρτυτίς, δε ᾿ 

ἣς τς: ἡμρϑ Αἰ δὶ ἀϊχηπυ9 ) ὠμριρτίαν (οἷοι ἠηφυϊαεὶ Ὀυχηξιό 
βαπιῚπ είς νίμετς,  λ12ς.2.20.Ηἰη Ομ τ γοχ, 51ι- 2,0 θᾺ 

ἦς δβευιη νιτινὴν εκεί βειν., . 

- ἀκα τηῖὸ 

" ΑὮ ΕΡΗΞΕ510Ο ὅ5. 267 
κατος τῇ ναῦ ὠνρηριυῦτς ὦν τοῖς ψοῖς! [ἀᾳοῦῖς ἡ ἴῃ Βοιηίπίρυς ἐοητυ-, ΤΣ φρενάίην δη βί οι 

Ἰ τπδοίδθι5. {Ἐν ς 

τῆς ὠπειϑυίας. τς , ᾿ ᾿ ᾿ φηῖεῦ ἤυος ψΚ( 05 οπιποβ οὖ 3} 15 φμιϑνη (δ΄ ποι οπιηε 

,α1Ἐ} οἷς καὶ ἡμεῖς παγτὰς αψις οαφη] 3 μοτίατι ἤρα, οἵἴττι τη ΤρΙθῖτα. ΠῚ (58! ΘΑΚΟΊ ΠΝ. Ὁ ἘΟΥΠΕΡΕ 
ὑποτε ὦ ταὺς ὅξιϑυμίαις τῆς σαρκὸς 

πρδῇ!, ποιονῦτες τὸ ϑελήματα Ἠῖς σειρ- 
γ- ᾿ ἊΙ ᾿ ἡ δοϑν τὸν Ξ (- 

κὸς κρὶ ἢ ὀχανοίαν" κα! ναῷ 
σειὀργίῆς ὡς καὶ οἷλοιπ. 
Οἱ δὲ Θεὸς πλούσνθ' ὧν ὧν ἐλέοι, δζᾳ , 

φἰω πολλίω ἀνμιστέιυ αὐτῷ ω ἡγοίπη - 

σιν ἡμᾶς» η08, 

-- Καῤ ὄντας νμαξ νεκρϑιὴ τοῖς αἴ ΑΗ ὦ- 
, Ι 

μασι, σωνεζωοποίησε τῷ Χρὰς φ',χαάρλτι 

ἐςεσεσωσρμϑροι" 

Καὶ σωυήγειρε,καὶ σωυεκα ϑισὲν οὐ τοῖς ὁ 
ἐπουρανίοις ον Χρις αὶ Ἰησοῦ, ΤῊΣ 

ἵνα ὠσείξηται, ὧν τοῖς αἱοἷθι τοῖς ἐ- 
γδη.. 

ἀεπι ἃς ἱρῇ ουπν φο τοξηεπνος. ἔῃ τα! οϑῖ φῃτεπὶ πιο εἶς το ἀΐα μυΐυε δεηεβςι} ςλυτι φῇ οἰ νιον οΠῈ γι δευίτααν δὶ πη!’ οεϊςοτἀ ἰᾶτο ε 
ομεξιαν ἐρίων ἐπ εωπδμιμανγνβάδιη αυα δ ἐρίΑ ἔς φεατυίτιαν Ὁ εἰ ἀοηπι: Αποπλὶ ἀςξηΐψυς Ὁ ε, φ]οτίδαν. 

εἰθυβ ἐᾶγηΐβ ποίζι ) (λοϊεητες 
'αυα ξΣατηὶ ἂς ςορήταιιοηιθυ8 [1- 
Ῥοθάητ:7 ογαυη ίαις πάτα ἢ- 

110 ἔγσον τ πεϊλπιτε λαοὶ, 
ὃ “εὐ Ποῖ γ᾽ στ ι} ἀλιες {|| 4 

απ εγςοτάϊα., ργορτοῦ πγυΐταμν 
οδιαγτάτειαν ἔμδηι αυα ΔἸ] οχίς 

Ετίδιη πος συ ην [ἢ ΟἸε ἢ 9 
τοίου! οἤεπνυς, ἡ νηὰ νί  (ἃ- 
αἷς πὶ ΟΉ ΓΟ »),,ὄ ἐμέν στα 
ε[ις (ει: 

ὙΨράσας (υἰςίταυΐε, νπάηυς] ὁ 
ςοἸϊοςαιῖς ἡ ἐπ ςαἰ15 1η ΟΠ ΓΟ, 

7 νιϊβὝευδεοτειίῃ (δοιὰ ροῖ- 

γ0Ώ} τε [πειεπεις υοἰμη!4- 

βέμι φ᾽ «κιθτὶ, 

[2εμ4 ἀμῆένπε 4μὲ ἄνηφε 7 
ἐβ 5 νδ)γευιεογά αι γτοθτν 

4. ἀπ εκι! ποῖν 

Ει φωμην ἐ[ζεννννν ὑθον- 3 

ε.4 εδήν [αἰμαε; 

41 πιοννιηλθε εοὐιμπποέδεμ ἐν τοῖς οἷς τὸς πτοιϑείας. νυΐϊς ̓ 

ἡη διψεάιβιάφοινα. ἘΠιλυτεπι μος ἀϊξειπι Ἡεθγάοταπι πιο 

τειλρυὰ υος [λ{ϑεν]ν] εἰς, ΑἸδιΡ., φυ πὶ ξ οπίτηιο ἂρ οἰ τὶ. 

πότγυπιὶ ἀςοἰρίτυς ρτὸ εὐ αΠε αἰνφι τοι τς ρτοτίις δἀάιξξως, γ 

[ες ΕΠἢ «οπτιιπαοια ίςοἼλτας Βοηγηες ἐσητυπλλειας ἀπ’ 

ἄϊτος. 564 ρεαεεγοα ἀπεηριιεπάα εξ ἀπερίκιν! εἢ ἀμβάςπ- 
ἀλμῖυς ροτίας πῇ Δο τας ΕἸΑςῚ Ο 2 «ποιϑείᾳ αἰ τς: 
δε ]Ποπεπι,ῆμς ἀπειαυο νςγθο {πιβάτεητίδιι ἀσεϊαταῖ, θη 

- 
............ 

δὲ Ῥυυς ἀειπομδείλιιίς Ἀοπννς «τ. 1.8. 14. Ἰ2πὶ γ] ίςιη. 
αὰς τὰ οἴξ, ιοδερεςςατι ὑχιιο ἔπε σχεσρτοας ἱπυσῖο! 
τοτᾶιῃ δυαδηριη βοητεοη τάςεῃ τοίἸάτος Βομ 1.18. δί 15... 
δεά μαζιταηι ταμχσα ἸΉτΈΠ Πσο ϑοη 4ηδίςηις στοαί οἵ νο- 
τὴπν ιάτεπιις ρεγ ἀπαξνο! {τ ρα οἤίοπεῖη σουτυρτα οἰ ἃ (οἰ- 
ρα: ἥτις οὐτας τγδιδέξιο, νε ροτιῆς ἀιςοηάιμη τς γ- 
ἀφάτυτ, Βωβ φύσει τύκνμι ὀργῆς. πα 1 Ρ]1πὰ οἰξ πεςητία, δι οὰ 
ἀεπν ἔυπις νοεὶς τγωεέξιο οχίαι Οἱ. 4.8. εὖ 

υἱε {τὰ (ίε πιυτυὸ ςοπίςαμδητυτ. ΕἸ}} ἐπὶ πὶ ὠπερίας ἤἴας ἀς το ᾿ δ λυ ἵνα, τέκνα ὀργὸς Ἰά οἵ ίτας οἱ ἀξιοτὶ ἄτας οοποχῆ 
αν τι Μοίες Ῥου, 31.10.. ΒΗ που [ὉΝ { ρέηνηη} ἰν νογίτας 
εἰ βάος πο εἴτ ἰἢ οἵδ ἡ. ἐπ φυΐδυ ηυ}} εἰὶ βάςς.Τάεη) νς- 

τιρτπτογρτες (οἱ ᾧ Βίας ἱποτοάυλίτατις ἰωτογρτγοιάζαγν - 
ἀειηξα Ῥεῖ). Ὁ, νον 

2. 1οεεν φμοι ὦ οἷο νἀ οΠ ςοἵ τεῦς ]]ςς. Ν υἱράτα οὖν φνίδιη, 
ναϊδαιὰ δι ἀπνθιρυὸ. [πὰς λέλυπι να ποπρυ!! λὰ πνιρριηγώ- ᾽ 
μλτα οχ ῬΥΠΠΟ γε ουΐρ ρΡογροναῦι γετιεγίης, ὃ 
“4 ()μα ἐάνὴν δε τοχίαιοηοὗιν ἰνϑαδφμε, τὰ δεολήμριτα τος σαρ-. 
εἱς καὶ ἿΦ διωνοιών. Θελήμαται Ν οτιῖς ἰηἴςΓρτοβ ἡοῇ (τὶς το αν 
ψεϊὲ ἐσπυιεττῖς νοϊαβτατες, ντ ἀιχίιηιις ΓΟΔη.1.13. 

φιλί δὰ σἂν} τοιὴ ἢ ἐρία πάτιγα ον]. ἸΝσηιις εππὶ ΠΠος, 
ἐγᾶς Πὶς ἀοοὶρὶς ῥτὸ Βοπιμίθις τγατὶς, ντ ἰμροτίους. νοτῇ- 
οὐ] τος σοπτυπηφείαι ργο ςοπιυπιαοίδυϑ: [οά ραηιιὲ μο- 
πηίπον ἔγάτι εἰ τυ ἀϊςίο τεὸς στογηας τπογείριντ ἀρὰ Η Θῦγ. 
ΠΛΌΠ [δ[δεν ῥναπνηναμεὶ.} Αἰνυς ἐποιτίς ἀιοιξες 4} ἐἀρῖι1}}» 
ογπνης τοι! εἴς, δὲ αἰ14 1] Δ. πᾶς (ωρτὰ ν.ν, δ. 10Δ.: 7.1 

{Ρ' εἰλατ γεἰί μι ὡς καὶ οὗ λοιποὶ (ἀὰ εἰξντ τε χυὶ στίδαυ ΡῸ- 
α]} ργοίμηΐ απ δὸς νεγϊου]ο [υάπος, αυίδυς (δἴς ἀεὶ 
ἌΨΨΕ δὰ Ὠατυγλίη διτίη οι Οϑηείδις ἐχααιυφονερτοδοτ, 

"οὰ ἀϊίξτίπιοη εΠ1ιἰἀ αιοά ροίξει τεπηροτατίυπι ΑμΠΠ οἰξοπάει, 
ἀντειη δά διανοίας ἀτείηοςς . (δε ας φηάεπι ΡΊΔτο Π.6, ἀς ̓5 ποπ ἃ πατυγά [68 ἃ ῥ τατία ρτοβοεί, Ἰτάφυς ἐεοππάο γετιῖ- 
τρυθϑί σα δνωδοναν αγθά!Δη} ςοἰΐοςας ἐπτοῦ νόησιν ὅς πίςιν : ἅ" 

δὺς ἀειηυτα (αὐ ίυιιτ οἰκρεσίθν : ἔςυτ οὐίααι αι δ ΡΑυΐυ 
λῃἰπηπι ἃ ϑρίτεα δὲ φογρὶμ ἂὺν ντίοηὺς ἀἰεηρυίε: [ςὰ 
βοςίη ἰοςο Ῥαιυδες σένα, ἀδέμερα ξεηεταὶς δοιῃςη αι0 
Ἰοῖυν ἤοπλο οα γοβάτυ ξηι 

βεδυς Ιρίυ, νοζάης πὶν ΔΏΜΩΙ 4ι|8Π} ἔλργον βηρουρές 
το ββιοίορ εὶ, δνύοιω νετὸ τὸ λυμκὸν,, ἀὺτ ροτίωε γτείαίηις Ὁ 

οἰαιίε οὐἰξέια, Οἰιδλιπαθτοιη ετἰαπι διανοίας ἐἰχὶτ αυπλοτο 

κἄτω, τα ἰρεείςς ἀιίαφ ἀμ - 3] 
, ἀξ, εὐριῳ στώρχφι δι δγαῤοιὰν ' σώρχρ ν Θσάςι ὈοαΩς δἴαυς 

ουἷο οὐνηός (εητες, γη ἘρΗοϊοταβι βέτίοπα σοιηρε!ληι, 
αἦδιιτατήσαϊο ἱπαυΐς ὶ. αν ΩΓ} "ἴῃ πος αι νοτίἐνέρρώφηων, 
ἰλαυίεα εἰς, πιρεναει βιαμτδε αἰ  ἀδπη δάδτά ραττίςι καὶ, 
νε ἵπτε Πὰς Τυδαστ χποίιις ἰε ἐσάςιη πμήνετο σεπίοτὶς 

4. Ψὲ 4 ἀνε. [ὲ, πλόνσιος. τὰ τ, ηυ! δου ἠάδλεινι ποἢ 
τηοἠὸ ἀριά Ἡεθιδος , [ξ ἐείαπι ἰη ἀΠ ἐς Πηρυΐε ἄνυες ἴῃ 
βέπεῖς ἡ οἶτον Αι εἰυν ταὶ 'ουΐυν ἐμάς Πάν βαθεῖ οο- 
Ρίδπι. Νυης λυτεηὶ τοῦς Αρ  Ά᾽υΝ χα ἐμηεἰ εν ὀαριτὶς,, ἐὸ 
τἀπεὴπι ἐσ οεῤτὸ, αὐ δὰ μα; ἄγδίς Ποῦ Ἰὴ ἴϑσο, ιιάσος δι 

αὐτο 4 αία,νι οτίμηι ἢ δὲ δικλοψισμοιὶ, Ἀοη.1. ΣἹ, [8 4ιε 30 Οεηῖορ γπὰ «οὐδε εν τη φγάτ δεηκβεδιγ σα ἴῃς μάτι- 

εἰ] ρτοτίϊιϑ τεϊιφηνί, μιοπίαὶ Ῥαυΐυς, ᾳυοά ποη ἔς μὲτ 
γεογαῖαπι, ἤθη ἀὐορι(ομλιπιοτζαυαι, να πάσηι ϑορ ας 
ποίη δεηηρε ις ἰδαὶ, (ρα ρτορίως ἐποττυνπι, δ λά αυὰ- 

ΔΝ Ἔνωνα ἢ ῳ. μερ ρομτῖθο νο 
νεῖδο ψιι (υΐπνης. τφιιρῆοσιο, αιάπτις ἡμδηῖως εἴν, 
ῥιοβεγηυτ. Νοαυᾳ οοίνη πατυγασί ἀιοιεὶ ἃ πποῖ- 
ὑυκην ρον ρεςελτμπι, ἐἰοόᾳνο ἐπα οσμολίειηγ ἔτδηινο πιν- 
τι ̓ ἰῆς ἅπε βαϊλπα ἱπιριιεμτία ἀν αὶ υπς ἰοξυ πη ςογτυπι- 
φεῖς σοπαῦν ον : δε 4 ρηνῃ 01 ρεῖ δὺϑ ἰαμῳ «Αυνάρετ- 
᾿ξ διείωης κα ἰα ρα ρα πὰ Β6Γ ποηηυ]ος ἀἰοαυίη να΄ 
ἐεετιάϊτοε, δι φυφ Βεφοῖδ πιυίτυπι ἐςθέε, (Εἀ οι τὰ- 
πὶ ποιηιποι διφένπς. ἔτλαὰς ΕΠ ετοηγιπθερμοίήμηι Ἰη- 

ἢ ρὐσά γεῖ νάντω ἱ εἰξ οαιαϊ ὃ, φυσά τ2- 
δὴν ργοτίμῃ νἱοἰςπτιπι οἵδ ἢος τις εἴίδαι ἐχφφείβμῃ αἶα 
τραλι πηρατδιη φτίςιπαθι πο ἐρίοις. Οπεόυᾳ [ἰιοί αἴϊει 
γεγὸ ἰμτον ρει ΑτῊΓ ἐλυϑφῆς ἡδί γνυσίμρεν νετὸ α' ξ ψιαναπὴ, να 

την γε υν ἐπ Αροϊορῃετιοομμὶ δα μεπιδυίανῇ ἐδττίψιη, 
(ἡιεγίοἴην, ὐάϊες ἤντμι οὰ ἐονώνῳ δον περεὶ αμ δ ̓ βήνδνν 

ἰνπθο ἐ"4 νοὶ τηνι δι βμῆνε φιδνο βἰ( (τα. δε υονίνηι 
δι βυΐον ἐπ ἰοφο ν μὰ φρίιη δρειτίυε ἀεὶ ροταὶν 
Ὀφοὲπι νος ἤθη ἐσηἰμεϊυθίηε δειπηξαιίρας, φή ἰρία παῖιτα 79 ὁδόν. 
ϑιοόλεογει μείοὶ ἡ ψιοὰ δι Βρυϊά ἀρειτὸ οἰεαιει Ῥίδ, ,.7- 

Ν 

λ 

Ω 

τὸς νἱείο ἐχαναγαι ΠΠς νετὸ ῥμὰξ ἀκ όταῦ, δα 9 ἐοπιρεὶ - 
ἴλης ἐπ Ἐρδεοϊοτυηι ρεηοηα. Μεάυς νετὸ οἴ ἐτὰτ οὺς 
.Ηἰειοηγίπας νος! εχρυῤῥζείες ρεγε!ἐὐ]ατη δὲ, νε} ππρεη 
Οταεὶ (ἀνπποηὶς βαθ νιν ἀσαετεὶ,, ἀθαπι(νῖ τρότὲ οδίεις 

6 πάυις Εταίπηνϑ) ἡἴα ρτοχίπυις Θρροπαπτυτ τα ταπίεὴ ντοῇ- 
ἩΠοσλίπυς οχρίξατιν ἀβδδιαβοθυύθη νν 
ζῶν. ἰμ" ἸἈερειίτυν διαὶ εα μη θ ἀξ πεν 

εἰΐπιο,νε ἀἐχίηνυς (αρτὰ,1.2ου να! δ κα νί. 
{ ων "η {» 1 πηϑνϑο ἐ[{πνιρϑ νεν ργιὶ τοῖς πσομ ὁμαύν. 

Μη ἤνππις ρετὶ δε, νε νκαγέιηιν μετ κυ] ε δπδιζυίτα- 
σαν: ἔχης ἐπὶ ἄπο ριοτίων τερηξηλοτία' δ ςεηἀϊ βεηεια, 
ἩΜοιταυπ Ἐπ μεζςαῖο τε ἰδ δά, φυσᾷ σόηυεη ι (οἴῃ 
τεβεπετγαί ν,δι Μογίυυσι εξ ρὲγ μι έξατα, ΠΠῈ ἰπ ροςςάεε, 
4υλ]εν οπτηει ηαἴείπηιτ. [οι 1 χναδς ἐὼ βεναι;, 

πὶ ἐφξι συσωσιῶνει. 5εἰο [οἷοτε μεε (ἢ 10 κ᾿ ἀτδηΐῃε» 
ἴη κἃ ας ἰτὰ ἤν ἀυτὰ ἃ [πίσίεῶν νύ εἰπὶ ΕΠ} πδὴ κά- 
αὐδείαι, Οηἰδιν δι τς} Ὅ0ΠΓνβἀἤρτο {δ 1 μι: δὲ 
[πη οπὶ γε ιν εἰ ΜΉ ο ἰειιςπίεε 1ὲ, 4.5 δὲ τιϑειι τα δια. 
ἴσαῃ.}.1.. Ἵ ὮΝ 4 εἰν Πρ πὸ Δα Ἡρπόν πὸ 

ετἰκ πἰεῖε {Π8 Τἰδεοπιοπίδουν, ἐσάεν ἐχρεείνιπν Νέρει 

« Ρ ἀὐήνε ἐμκίιανήι διποαὶ τμψέγ᾽ γεν. Ομοιποάρ δος 

»»"» 

᾿ γγόχ πη, 
ἐξεχ Πεδεμἀο- 

᾿  ἰδοιῆμ. "πῆρ ἐπ εβ ἀντ. ἐαγϑῖα ἐβο τ οϑὸ 

ὶ ν ἔάτην (Ὁ’ (ρίεαμονί, Ν τις ΜΝ 
δ΄ τόπο φαμγα βίη ἐταγφλοδι, ξνιιιὰξ 

θη «δ ρεδε 
ἔς πιείεσι ον. 

ἐλπι. 

Ιοε αυἱνυς 

σΠοπιϊαίο, 
φίρπν Πποπι- 

πες παίςι θ᾿ 
ἡμηΐ απὸ εάν δίθτν [μι 4π}ἢς τπνριεἀιαὶον 

οὐ ἴ)6ι 

χίον. 

ορπο- 

ἴδπὶ (αυΐ- 
Ν ως ἃ(θκ 8)εεια 

ἐμι ρει(αιὶς, ἐομμεμ βὰς ςοἈ]αιϊοπὶν 

μὗξ πο! ΟἸτε 0 ἐμι ρα 3:4- τιοπηδγυπλ,ηῸ 
ΠΣ Θχεοεὶ- 
ἰοφείδτν ἀφεὶς 

ΕΗ νηυρὰ νὶ- 
Εἰ ερηνε [υβλιαμὲὶ αΥ ΡῈ Ἣν ομῶ- 

«ρηζιἀενε [το πε αἰεδῤ- ἃ, νιτευες ἃ- 
ὑμει» ΟΠ βο Τεβ: πῦν ἃ πιοτις 

164 Προ δεΐ, 
- . δι αιοτῦς νὶ- 

7.} ἜΡΩΝ ρα βανν ς ποίδειρ δι 
ζαϑὶ, νι τὴ - 
τδιοείατῃ γοὼ 

- 
ἧς, ὁ 

ι 



ΤΑ δι : 5 0 ᾿ στον Ὁ τε, δε Ὁ 

ν» ΝΕ 

ΔὮ ἘΡΗΕΞΦΙΟἙ5. λύρ᾽ 
μεᾷο ἡ υά γι ἀρεττίας νἴωιγρατς πιαΐα!. ϑεσγοιοιας σατις. αμιντάπτςπ οἴίατη Τ᾽ δ υίαε τ οτΟ ΠΥ πιὰ ἰητεγρτοιατί, ᾿ΝΟ- 

μα ρορυΐως (απ ὰ «πτοτίς, πο τάπτιλ ἴο τοι ρα ἤθη διτεπη τῆς ἐπαγγνλίας,, νεῖξτος ςοήϊοος [ςηυετί, οὐ " 
εἰαἷι [αὐειε᾽ (πὴ στίφη ΟΠ} τορηπῖπο, ισ ντγυπαιις ρταςοοπηδεις σον ππ χίμηθς, αο πριν} }1 σιμν) ἐλ πίδιι 
ἡδοιῦγ ἀροίοϊις ἀᾳξιηδὲ ἤριμβοαίῆς, 4 Εἰ εχίγα. ςοἥπεέτυπι, οὐδοηνταιμδη τθλῃφηῖς (σητεητ!,, 4ΙΆΙΠῚ πι- 
μιὰ ἐσάανιθδων ρνοπνννοπν γ χὶ ξένοι "ἦθ διαδηκιῶν τὸς ἐπαγγνν ς μη (ρον ἀπάνην τ ΔΗΣ υοῖ Ρτοησιηΐωπι εἰϊ,, ὃ νἱοπππ 
,ῳ γυᾶ βυς ρτοπηιο, Π γεπὶ τρία ἰρεέζες͵ ἰξά ίπριις Δα ἴα εἰ αχτνὰ (αάτις ρει οἰηη 110, 

ἀμείτ 1460 διαϑήκας (οτίρίτ αὐ]οιγαάιπις πιθοτο. Ῥο ι- 

ΟμρΙ [268 ΕΡΙ5Τ. ῬΑΥΤΙ 
ἰπτο  Πεηΐυπι ας Πιδ είτυς ἰη ῖπε νας ῆοι}! αυμπιίπαιΐς, οἰδὲ ἰάεπὶ φαΐ ἱποβολυίτι ας αὐυϊάοην ρον ἡσῆτ ἰϊ 
[ο ΕΝ Ἰείω. Νεᾳ; εαἰπι ἰὰ λάδυς ἤν Λοῦ!ς ρτοτῆις Ριᾷ. τανῖ ποὴ πιαμῖα ἔτ ἐςπα) αυοὰ ἐμῖνἢ εἰν βενις γόμι ἢ 
πἰεῦ εἴ (ο ἑῃ σαρίτς ἀνιντακατ,οιθες Θριτίτα ςαορητπιρεον αμοῖ δάδυς ἐχροδλπιι)ς, ἡ ἢ, αοή βάς λη] Ρο(Πάειηυς 
φλτο πιστοὶ νίμετς Το, ἀοηὸς ἰὰ ποῦὶς ορα ἰϑαστρετῆ- ὀ ῴφᾳ{{1ν ραἰδεγὸν τῆῖς ἐπουρμνίεις. γος πρτλι. .. . 

» ἣν 
.--- 4 

᾿ς ᾿ 

περγομῥοις τὸν ὑφρῥάλλοντα πλοῦτον] | υεπίςπειδυε,᾿ Ωροτοβλἠπεητεε: ὦ γυρενμεηίνυιίδην αὐκι- 
τῆς χώρατος αὐ τῷ, ὃν χρηούτητι ἐφ᾽ ἡμᾶς [85 ορεε [μα βϑαιία ,μήμ Π: ἀδημεὶ ἀγείηιεν χταιίε βμα, 
ὥς Χρις Ψ Ταῦ. το Ὀοπιβηίτξαις ἴῃ Ομτῖι ο᾽ πὐρπρδδι 

΄ν ͵ ΓΣ ! μὲ { 

Τῇ γὃ χάρι " σισωσμδμ οι δά τῆς 8] “Ομίᾳ εηΐται 114 εἢὶς ἔοι- [8] Ονκθα εὐὶην εἴθῳ (ιἱ- 
πίφεως "χαὶ τῶτο οὐκ δ ὠμδδ᾽ Θεοῦ τὸ Ἰμαὶ ρον βάδυν:( δὲ Βος πο φβὴ "’") εν λιν: φῦ βοεννο 

κι το. πὐρότσσνον τὸ... πιτ--ὸπ-πόσ νυν ἱὡςς κοωκαν... κοὐ ἰππουπτωστων, --’ πὭω».....-. 

παν γ.. ἊΝ Ἵ {ρτοιμηΠοη 5 αρρίπρε, ἤρου πο} ᾿ πηήθιοιννν [δεν ποῖν [α" ἧς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μη ἐχοντῆς, ΚΟ ! ᾿ ἜΠΗ 
; ἜΦΡΟΝ Ὡθεητος» ὅζ  ἀθίηις [)εο ἴω] [φημ σ᾽ βοε Ῥιο ἐν 

ἄϑιοι ἐν τοῖ κόσμῳ αλπλίο: ἀϑων 
᾿ ᾿ ὶ ρὲ ὦ ᾿ Μ κα Μ' Ι ᾿ » μ᾿ 

! δὼ οον᾿ | ᾿ νοδί οι μέ Ὠεὶ ἀοηυπὶ 46) ὃ “ νοι. [ ν εηῤην ἀρπνην Νωυ) δὲ ἐν Χρις ᾧὶ ̓ησοῦ υμῖς οι πο-- 1] Ἵ ἐδ νς 1ῃ 8 Ιοἴμννος ᾿ ΤΊ ΑΘ ΦΕΆΝΗΙ “Ρίὰ " Ὀπδω γοὶ 

. 9 Ἐκρτεῆὲ ἀξ Οὐχ ἐξ ἐργων, ἵνα μή τις καυγήσηται. 9] ΞΝοη εχ ὀροῦδθυς,γε πεαυῖς᾽,  Ο Ννοα ἐκ ορείδην, ὧι νε- πἰόντες μακρρὶν. ἐγγις ἐγπυνϑητε ἐν τοῦ ᾿ ' ̓ Ἴπ τὰ εἰ δπν ̓ : ἌΣ ; ἮΝ βῆμα οὐαὶ «ἢ ἀμάτο 

ἐκλδίς - Ἰοτὶ ᾿ ο]οὲὶ » ἣἊ “" ἶ ς Θ6ΕΓ 1 Ἰρρυβενη [πρηνὴς (ΠΡ αςυϊυα αυο᾽ 
δύ: ποδιίε 5 ὁ : διογξζυτς τυραν ματ τὸ Χραφου. ] Ἰηο ΟΒΗΠῚ . " 4.0 

ἫΝ ᾿ .» Η “ . : δι Β ᾿ Ἶ [ΠῚ : 

. ,ϑαίρεανουι Αὐτῷ ρ ἐσμδμ ποίημᾳ ,κτιῶ ἐντος 10} Ναπιὶ ἰρίτιι8 [απιυδ΄ Ορὰς ογςα [το] ἐρίθνι επὴπι [νπειν μα. ᾿ 4 “β ἔθῖπν εβ βαχ ποβγ4, ὙΠ ΕΝ 

ἤ 
ω . ὃ; ᾿ ᾿ς ον ᾿ γά, γα ῥη Οβγε ο Τε[μὶ 

ἐπείρα ας Ὁ» Χρλς ᾧ Γησοῦ ἘΠ] ἐρηρις ἀγειϑοῖς, οἷς! [τ|16 Οειο Ιεὰ δά ορετα Ρὸ φρονέων ἰγεημρθέυοια Αὐτὸς γείρ ὅδιν κὶ εἰρξμύν ἡ ΑἿΜ, ἑ ποιν- Ἴνι] 15Σ1Ρς σιΐπι εἶδ ραχ ποίετο μι] 
τό ν ὰ 

᾿ Δεῖ δοῦδρ, φγρρητοίμρρισεν ἃ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς πφ-͵ |Πῶαυρ ργαράγδυϊε ᾿ εις ΝΕ 1Π} [γάμε ἕν υὶ ἦν ἐάν τι. 
ἱ “ Ὶ ι2 ϑίουξ εςες- 

Ὶ . ἔοςιῖν δον ᾿ ΩΣ ῥεῖα νιγάημε απ ηῆν τ νὴ 

σας τὸ ἀμφότερᾳ ἐν, καὶ τὸ μιαδότοιλον ντγασυς ΓΟςτῖ ΠΊΠῈ » δέ ΠΤΏΤΟΓ 6} ν πρράϊμην δ εβειεο πα "ΔΘ ῆα δι Ίαρ 

: ᾿ ΣΟΥ ΠῚ ράΓΙ τς (ερτοιι ἐά ἐ{ ἰ- ἱκρίμεη: ἱ! ουἱτὰ ἀδεί- 
Ε : τ εἷς αιηδυϊειηιϑβι.- δμίεξηνμι, Ι 4 : δι τὴς ᾿; ᾿ 1 «ετϊα[οἰμενε: πιεδιηί 1υ- 

τοϑυρεείοιεῦ ΘΑπατήσεορμϑμ. ! ᾿ ΤΠ ἰὰς τὸ φοάγμου λυσᾶς »τίω ἔχθραν ἐν ΤῊΙ πιηλοϊτίλς ἀ ΠΟ] τ᾽ ςξάτης [ωΔ. Ἐν ἀκὶ ἃ σεπι!» 
ἀοὰιηλαι (,8 11 βοβίεν φηρὰ πιεδιονει ες σαρκὶ αἴτῷ" θὰ5. 8 πθπς 

ἮΝ ᾿ ἔξ τὴ “ [ερς- Δ ριαςοριογυπι Τνἠπηϊολείαι ἐπ ἐάτηα (ἢν αε ἀΐκυ- 
γτολῶν ἐν σὺ σι] ᾿. τος , ἘΔ κα Τὸν νόμον ΗΝ ε γκᾷ μα ἴπ τἰτί δυς ροτα ς ΜΕΝ [{μαν,0ἐρεπνπναπιὶ αἰφνωπον τὸ 110 (ερτο 

᾿ γ ἢ ἡ ε .ο ᾿ ᾿ : 
εἰυναρριεάν, Διὸ μγημρνόῦετε ὅτι ὑμεῖς ποτε τὰ κα 1 Ῥτορΐεγεα τηςπιξτοῖς, γῸ5 

᾿ ᾿ ,ἰς : πε τὴν βοιε 4υδά αἰνηραηάο τον 
οἰοπάϊε δκα ζῶ γῃ ἐγ ἐὐϑΑνε ϑ6: λερέ Νὰ ἀὐροξηειι ἐπάρας Οὐητες ἴμ ζάγης» αυἱ 4μὲαναμ9 Οεηνες ἐπ τάτην, 

-- --- 

ΠῸΡ μαηιΐαι, 
: . - ΝΗ . δὴν ΡΩΝ ͵ «Ὁ ν΄. ἢ ἌΣ ΦΞ ᾿ ὅβεῳ ἀείτιιν ἐεμ τ, ὑτάμος νους ἴῃ παν ΝΣ ὑπὸ τὸς λερομήνης αϑεσριοῆς ὦ δαὶ ἰςερδιπίηὶ Ῥγαρυτίασι ΔὉ φα} 4 ἀιεοδαπε Ῥιαριῖρνιν ταταργήσας " ἵνα τοῖς δυο κτίσῃ ἐν ἐαυ-Ἴ 1 γείζοις (ιέζα: νῦ ἐκ ἀπόδος ΠΠ|ς ἐν ραν δ δεν ἱεϊρίο δε ἴμεν Ὁ 

ἱρίοι ἰυᾷφςο:, ᾿ ͵ ας νοζλτιῦ (Οἰτγουηςῇο πιΔ-  | 4 “« 4μ4 ἀῥοίιων Οἰτένηςν τῷ εἰ νὰ γον αὐϑῤφοπον σοιοῖν εἰ-- ἈΌΕΟΘΕ πεν αν, ᾿ ον, τῶν ἐν  εὸ 

(Ἐἢ} ρεσω δε χειροποιήτου" Η εἰδυς ΗΠ ζαΓς (ᾳέϊα: βμ ἡ" «αν βεγπιήην [4Έ}4: ἢ ς ἐς χα 2 ' ς Ρ Ό νη} 9 πθμ0 ὨΟΙΏΜ) , [4ὐεη5 τογυϊδιτεχαθο 

εἰίδτη εδιιοης 1 Ψὸος ἡμφ ΗΑ ΡῈ ἘΠΙῸ ἔδιηροζο μίω, τι ᾿ που πομ οιῺ ᾽ (ας οης ραᾶ- β4.π|5.) ςοηίδσαυίιυς 

ΓΗ ὴ Ἡ ἡ: Ὶ ὗ ἐς ῥη ἱ : -Ὁ ᾿ δος 4 εετδ 
ἀλ β ὀρὸς ὑι πῆτε ἂν τῶ καιρᾳὶ ὀκθίγῳ χρὶς " Ρ Ὧι εν αἴὴς ἐπ ἐν τεπν- (ἐν 4} 

πιοηΐλς ἰ11λι 

Κ ἡ ἡποκαταλλαξη τοὐ ἀμφοτέροις ι᾿ Ἐἰ ντγοίαις νηο (ΟΥ̓ΡΟ 16} Εἰ γερο σε ἀνονοΆ ἡη ΔΉ Π1Ὲ νος 

Ν Ἢ : ΠΡ ΕΝ ΚΠ [τς τοροπο πάγος Γδο ρογ ἐτα.- ὉΜὸ ἐθρον! [)}εο βν ἐτμ- γωιι, ΟΜ ΠῚ 

» ἐν) σώματι ᾽ τω Θεᾷῖ, δχῳ ταςαυρου, Ρ ᾿εδην,, ἐπε τῇ ἐει ἐπὲποῤεῦ. θιαιίλσν ἱκο 

βι{ς, ᾿δίαυς Ομο, ᾿4Ρ1- βογε βπε Οὔ βο αἰϑεπυι 
οκξων οα Χριρου, ἀπηλλροτριωμδμοι τῆς πολι-] |Ἰσηατος ἃ οἰ}! ἰζατα Πέτας 15, } ἃ εουμοαμίοηε “βαεὶ σ’ 
«ληιεί δενε βίας τῷ 1 σραήλ,γαὶ ξένοι ἣν δχαϑηκῶν δι" Ἔχιταηςας ηυοάλά ραδζοτῇ] δ Ρικεννεξβαπννοτωπορεο- 

ω ἃ -: ς 

βεὶ! τπφιθοε : (εἶν. βούοιηρτ5 ἸΠΠΉ ΟΦ. ι εἰς. 
ξϑηϊεύψαςν, "ποκτεῖνας Ν ἐχϑϑαν ἐν αἰυτ , δεῖ ΠΕ ὰ Ρ , ἽἜ 5 {ἐπ Ὡ}00.Ψ ΣῊΝ 

Βοῃ,.9.4 Α ΣΝ .Σ ν᾽ ! ; ! ες " Ἢ : : ἊΝ ἥ ᾿ ΟΜ Ηρ ρίας 

7 ϑηρενεπνληδῖες ἐ4: ορειντὸν ὑσεμζάνλοντω πλούτονι υἷα. 7 πιίΐς ΓΔΒ ]ἰς ἐσ ἀϊτίο, τὰ οοπετὰ νὰ σεῖο ἀγρυπίσητο τοη- Καὶ ἐλθὼν δθηγελίσειτο εἰρ ἰύΐω ὑπλι» αι Ἔι νοηΐοπο ἐυληθο αν γ᾽ Ἐξ πνεννέφην φιναηιραίϊ- οζαχ δἰ νην 
κπϑυηάδηϊες ἀϊωύεεασ. Ἐταί, Εννϊρενείθην ορωϊενίαην. γἱὰς Ἀοηι. Ἀγηιοῖυτ. “Ε(ιμάδτος ςπίπι ςἰγοιποίῆο ἰνος ἰη ἰοοο 0 ὡἱΣ - --.-ὄ-..-ο-οὄὦὃὲ.- Ἐπ τυνεσις πορυοας {ἀπ επηὶπί 

9.3}. ἤοΟρεῖβο Ἰεω, ἐν χριςῷ ἕναν. Ἑχαΐ, Ρὲα Ομνιβμην ες Ροπάετγε,ὰ οἰξ,ηθάτεπιιε τεῖετα Βάςὶ βυΐτ, τοῖοι ἱπαυαπι,,. κι ερεμοὁ ᾿ : ᾿ ἘΝ ἡ τὰ κὰν ἐμῶ : γιά τ , «Ἐτχαΐ, Τλνυδλζ μὲν χροθενμόροερμόλπι Εν δ ῤ να  τοκο νη, πρὶ { δρεπν οι» γαθεηῖεν ν ὁλπῖδα μὴ ἔχοντες, δῬου τηςυτὸ οοπ- πίδῃν ἢ ἰρίο της ἠοί ἰηάμιτο οα]νθίτα έν δι με ρίοτα Δίσσειο, εαπι 

, μον Νἱάς τιζοτοι. Ὁ : ἀκὶ ἐχ ᾿ Ῥ ὑἐκοδ νος ἐμησίς ρτοιμΠποηιθος ἀςε ΟἈτῖτο. ἵν πὶ αἰίχιις μῚς ιης- αμθασιπὰς νοπτύτιιν ῃρίαμ αἀυπιναθαης, Οὐ, αιπας νοι ἡπὰν 
8 Οὐαί ἐπὲηνγτν ὸν χαρίῃ. (οΐξτοϑηῖ ετξζο τλιδ( ας τὸ 1υ “εἰς λὰξ τεδαῖ, Οοηςί.17. ἐν β μαβφολὰφ ως ἐῊ "διῖυσ αἰις. φι [βρεγάητ ποπιηξο,ἑτυεγα (ρεγδητ 4 τὐ(ημε ἀλιον 16 Τυῦζ πἀπὰς αὐτοὶ 165 νοι ἤις Νμαιειοπεηνβιποπεῖ τον ὑνο ΘῈ 
ἰ : : ὶ ΒΖ εγδη υὰ πεύεις , ΜΓ ὅτι ἘΒῸ ΠΟ ΤΌΣ δ πμ αἷς 

Ἐπ Τδη) δι μεν εἰν Ἀγ φ Νεἢ ἐς αἰνὰ ρυδαρολφ εν πῆββόγο γἰξολὶ ἀπ ῤϑς χη τὴς ἘΡΠ ἈΡἐθο ζει ἔϑινι γε], β»ε [2ε9. Ουφαιοάο γετὸ αἰδίη: Το αι τοῦ )οοὸς. ρτῸ ποιηξη ἀντί οαριοὡ τουτί επάιναν, ας π᾿ ἢἰς ἐχρυη- 

βὰν ἐγ νϑάνε β μαι τὸ αν ζέον ἀκεκεῖμι τὶ τοῆς ἀϊξπαταν τα ̓ ϑμαύμαία, ἘἾΝΝΑπι ἡεαιις τοιῃ Ἰρίλπι ἃ εοἰοδαπτ ἐ Ν πῖρς 4 πυίϊος εχ τοῦ ΚαΠἰς ἀλα οἰ νεγυς βεῦατ. 
“ ποη ΕΝ Νὰ μένα τὮ ΟἸατοιπιοῆτδηι οοά εὶς τῇ ὁρ' χώρια ἰγτηδοίο, πους ἰγπιδοῖιτ ἃ το ἐρί ἰξράγατς οροστεῖ, νὰ μὐθιν ἐν δύ νὰ ΠΝ ἀρῆπ δηοτ ον ΓᾺΣ ορὴν τὰν πο ΤΟΜΠΙΚΕ ἩΨ ΤΗΣ ΗΝ ΤΡ λμρα ΠΡΈΠΟΝ 

ἐανὶ σφισιν μιῆς γαῖα φηΐην ἐρβοε βρωδεὶ [ωπῖων. Ἐπραυϊο δ0}} (ξητοπείαηι ρετίρι οἰάπιιε:δεὶποϊτοιιηοίοτατα ποπιςη. ἘΠῚ ἈΠΙΡΝΝΝ ΜΆΓΟΣ ἣ γος ἐπι ἰΚα ε: ΤΟΝ ἐδ βρης πρμόνα αι οἰ ρέμα. πρλΐτις δὴν ἰοοῖς δηποταιπητυς. 
τμ 4 , πϑον μι. ὶ ποη πιίπὰς ςοιπρετίς ἧς Οοπείδιιν αι (γπιδοίαπι αυΐ- δοιηςη ἰςά ραπὰ ει ροταδατυγίαιια Ὠς πςλ ποίςιτ,, ΠΗΪ πταΐιπλας κυπὶ ὄγτο τρτεγριοῖο ἀζοιροῦς ἐν ρτῸ σιὼ γντ 

ἡ ὶα Χὴν ΤΡ ΠΡΈΘΗΝ ἢ ἰβμαρονη νὰ μου ϑρ! τῷ ἀφηι Ὡυάιτη ΤΑ δδ τὰ ΤΈΒΗῚ ̓ ϑκιάαις ἐν γἴκρεδοηὶ οἰΐαιν Ρατεσιη,δί Εὐνιμ οοηἤτεταγ. ἫΝ ἴυάαος πα ἀιςάτιγ ᾿νε χ τρία τίτιιῃν νὰ συ ἸρΠς τιτγης ἀδτοσατα, 
᾿ ΤῊΣ ἐπὶ ἘΠ ΣΡΕΣ ΤΣ ᾿ ᾿ς τῆς ὴ ἰχυς ἴ χκυος ἀϑνος τἰἀέαις ΤΏγοις ̓ς νιήρατα, Τείνει, ΔἸ} οὐ ουνὰ  δήσζο ντ ποη}} μὰς ᾿ ἐδ: ἢ νι ἀς τις, ΠΕταορί θεὶς, ϑγείο ὃς (οἱείως τείεγς ΕΘ. δἰηνεμις σις οῦ ' ΡΒ ΆτΑι ; ᾿ " : 

πρταοτῃς γπτηόρς ἐθιμάνχοι ἐχυρὰ πα αι λει δέν κῶν μ άμν πες ἰγπιθοΐι) Ἔτι φοπάσο μμ]τρίεΣ εἰἴο μβξογυπι βοηὺς. Ὑ παπὶ ,ἐογα,. ἰητεγρτειάτοης ἄσοερτι, ροτρονάπι Βος ςοηηιπχογιηὶ οῃ πὰ 

ἐς ἤθη ταν Ἰθην, φτακία δι Τεὶ ἀσποιποῦ βυζεήϊ εχ δο-,, ἔτ,  ἄουι ἀἰροθαπνήνὲ Ρναρμδαην, οὐ λυγιῆνοι ακρεζυρία φιΐυη!ανν ρτοτίας πιμηςη ἀβιτοίςινατ, Αἰτογαμη, σογιην, ΡΓΟΧΊΠΊΟ βτΌοριο, μάν νι ζοη Ετυιοῃ άπ οὐμν ραττιςας 
νίς,η πῆι μα Αἰκοτμαι ν ἐζλυείθμπι ὅπη το εξ αὶ ποπ ἀἴο ποπιὶδὲ ἃμιὶπὶ τιεϊεθυ πο (ιν Πγϑέ. φι θεος ρεοτίις βέθιτίος ἴοςο νοτὶ πιιπην ζοίαπι Το. Ῥίον πα Πιραυάϊεο. Ἀσέχηις Εταίπνια, 1. ἀες. εν βέαν ξοη- 
Ἰςχι Ἦν ῥὐρθ ἰκὰς ὃ εἰκιὰ ἐδ ρίο οἴω ς φίης ἰως ἤν γειὰ ἐπηρυχήεαι ςοπιπιμηὶ Δρρεϊατίοης οπιηΐ- ἀπππ ὀοχμην 40} Ὀ οι πὶ {ΠΏ} αυνάοιη γ ΟΠ] ἀφ ποίςιιητν, ὑεετ, [οἡ τλιποι τε γῸ μαιτιουΐαμι χορ οτιςαιν : ἃκ δδ)-ν 

᾿μρυεμρήβο ϑε να δάρρῖον ΘᾺ ΤᾺ δ οϑιδε νας 8ὼϑ αἰες ἔείπατα,ντῚ 52πν.οὰρ.17ιν ον «6. ὃς ἙΣεςῇ, ρ.ψ4. ἀῖποη οἰπυσιοα! εἰξ, [δι φυαῖσπι Πυπὶ εἰς Ἰυμαδινάπίμεν, ματα παι τρῖμν αυάτη ἀσογετα γοτοτρτοτατι,, ποηιες σαλ|}. 
᾿ ἡδερητιηξπναις φιὸά ΝΣ ἱηταγυβηῖῃ ἐδγιατρπὲ: ἣς 4υ. Υδτ 7. ὃς 9.Ηιῤς ορροπέτυν Οἰτουιποίῆσ: αθο ποπιῖῆς βο- νεβοάις [άα! ἃς Τυγοάψαι πος βάτιςιτ πες ΕἸζαιπν οοη- ᾿ς πη Εἰς ἀρ! ἀξ ἀοξζτηια τρία. γητο δι οαΐπι " Ἡορια; 

βάσποενς αρμαί τας ἐμ ιδοιτὶ αὐϑίτεοζας. ΒΓ αμτοπιτοίιπι {δἰ οσιηίπο δητιτῃ ες ὅς ργπροῇτίο ναῦν πση νῖ τεπὶ πὰ {πεητυτ Ἷ ἡμαίος ὁτια Αητ τ ηλταΓ) οπληςϑ, ἄς ΕἸ} Ὠειτα- ἘΘΡΠΙ ἐμὴ ίχενν Ὶ νοζμῖ, ὅς τὰ σα ρίταΣ Ἐπ ΠΟΙΟῚ 

δος τπεηιβυαν ραγεηι πο αοἰαδοηήυπι. Ὁ 25 ἐξά Γυὐσοε' εἰτοιιπείίος ἡητε Πρ δπιος,, μασὶ ποι οὨγπεΐῶι ΜΙ μΟΘΟΘΗΥ ἡβρννβὰ Οὐμιάτυγιηη νερὸ δ ἰεις αδίμπε 4} Α(ξ.16.4.}}»} ρίειτᾶ [ἀπνὰς τητοτργοῖατι, Φζοινάενει, κτὶ- 
αν ἔδὶ ἰοάϊς Οαλτ μοί ίοα Εςοἰςἤα; ποίηση νοπάϊολης, ποπγῆς 15 “νος ὀρρολιτιγ γςιθο λύδινν μι νέας σγᾶς 4ιππὶ ΔἸ ςΟΓΟΥ 

9. Ρεπεβη χἰονίφεην δια μὲ τις κρνχίσητα. νης ποάιαι (Λυσῇ λυῖεπὶ δἀάίτυ τὸν σιεριὶ χοιρρεοιέτον, ποπ ἢῃς ροττίπει 
ἤνυον ΤῸ ὁρεῖα ἤδειν νὰ φηελταητὶ ἃ- . νὰ φύρίϊςος ᾿ιἀαὶ ςοἠ(ίξαληζυν, υυῆν πος ρ]ληὲ [τ ἐστ 

φιίάκαν να σιιπὶ Τλοιι νι άτγει) ΕΠ τὰ πὶ ὅς δρίγιταπι πετᾶ, ἀςξιιέτιτα ράτιεῖον Ἰυτογσογίμα αι, ὅμις Ἰοςο ΟἈγηζας 

εἰπητνι οχ φαζαρα πλοτίκιξ ἰιαυλ εχ ράττο ἴσιο ΠΊΩΣ : ἰτο μὰ Οἰκαν ναρατί, [δὰ ςοηττὰ, ΜΠ Ὰς αδύνη Θχεογατίο οει! 
ΝΎ 

κολιήξυνν ϑεάθρωπον γτοβιοητος οἱ πλὸχ τειρία ἤαῖυςα-. (οἱριϊπὶ (υἱν(ξἰταίτ, να αἰσις ρατίςς αἰτομιπὶ ἂν αἰτοτο ἀπίαη- 
: ἈπραΙΝν ᾿ ' ες (ἀρ ἐδίατης. ΠΡΌΣ τα οὐ φαιδος ροβος, Ποῖ γοτας ΗΣ ἸΠοἴαπι,φιοά πυίηιαπι φοδάτ, τα ἐρίς νιτοίαιις ἴῃ (εἰς τὰ ἐοπλιηρας ντ τη ἰρίο ἃς 

μὴν πως τολδν τοι ἐεφίωνα, κτίσνς 4υΐν 30 Ἢ μετ δὲ δϑνθγομρτ: ἡ τον ανοκαλπι ὐϑτ δητηος εἰἴνπος ετἰῖ οἴιλπείοτιγατας : ὃς Εἰ) μυιπηδηίτας ἴῃ οὐπὶ Ἰρίο τῇ νησσι ΠΟῸΜΠῚ ον εοαϊδίςας,, ποιμαστι ᾿ 
μὰν : ἐπούβυε, νορίνμε, αἰβοιενς ἀθης τρξοπετατίο. ηἰτας ἀχρεπδίτυς. Ἰτάηυο Ἐχεεγπίαπν ἐψρίσμη ἤφηυπι ντβεὶ φεᾶτιπι εὐαροίς τὶ ᾿ ΠΕ ᾿ }0 Ἰπφιιαπι,επις] αἰρο τίς εἰσι οἰ ἢ, ΜΌΝ 

ΜΙ εξεόγητο, ἂς, ἔλεφταπα απίπὶ Ἀἰς δαὶ θη ἐς παῖυτᾷ ἌΝ οζ εδ αἰἰδά σεητοὺ ἐφ ἐαύισεια δ ςομε!υάαι εἰ ἐχα ἰοη 4 ΝΑ ἐακο κα Ἢ πμ τ Ε προ μα δ ΗΝ ξὐζυ αν λαὸν πλι ὴς ᾿ Ἂ κι δὲ 1νορις [Δςτ. 
φϑεο ̓ ἢ Ν θεῖ πτῇ,εα εὐ αυρὰ ἜΗΝΜΑΝΝ δυΐο 'ὄχραξεεε ἔμ πε, Ατοηἐπ ἐδ 0) παι Ῥειείπευλητ κα ραδύ Ῥιοιμὸ (ςφυηῖε γογίϊοι]ο δά εἰυ(άσιν Ῥγορίιοτας ἰού. ἀλγρι νη γοΓδ 1} ἂς ἐνον ο πὸ Υν ἐπὶ δ πλνο ἐρ 

Μ τοις 9 : ΑΝ τλνβμβαθνα οἰἰμάιι “νι ΜΉΝ θαι Ῥτοι πολ αψίοιηφυς οχ Τάς ἀὐδηξ οἰτουρο ιν Μία!» 19. ἸΆΣ ᾿ Γ Δυτ]άις εχ πὸπ Ῥίορης ΔΘ Γ1 ΠΗ "πηρίοτὰ : ἢ1- 

ΠΛΡΎΡΩ δε ρὲ πίῃς ανπὶ ἐπιοτ ῥμηπαερτγοηίως ἐχ- Ἡὶ ἠδ ῥτο ὀτβέάιτὲ «πὶ Ὁ δι φιατία ἤχηο αἰ ϊηζατυν 888 . ὑῶν μδὴ4 ψελμν καρ τὰς μενεῖν τὲ Ψ ει θ-ὀ ἢιπαΐτπνι ἢν υηωννέϑεμ ἱητοτριοῖάτί, Ια εἴ γι ἴῃ ν παι 

Δ ΖΡΑΙ δι με ϑαϊλα πος, ἃ ͵ ᾿ Ἄοει ἱ Ὶ τειργεῦ θεδμη Ρ πε ποὺ ἱπορτὰ οσι σταῖς δά νου 1, »ς ὁοτρις ςοα]οίζεγεητ, 4 Μινεννβελ ἑηδηνδεύη, Χτοκτνίνως 
ἐϊναυβίωτ, δάυοεμις ρει ἰδασί. ἃ οὐδ, δὐυςηίων τος Δὸς ΕΥ̓ δ ἴξομὸ Ἀρόδο!: ἀδέρηγε, γε ε] Ἰαφαογῇ αοητεηι ἐροι μεύ ἣ : ὙΦ ΤΟΥ τὰς ΗΕ 

} ἐπακυταπίνε αἰῳ ἀριὰαι ἐμ Πτοεθηὶ Βυρυπεὶ φιά. ἰπ' βεπετξιηση δ σπιίηυ]οὶ τὐάκιοσ ςουΠάετοι, ἄς ἐπι! φυκπιρτορτίδ 1ι.ατίεὐ Αυέλοτς Ἐοτονπτοτροτίπυπι νσζάηι, σἰω ἔχϑρω. ἘΠῸῚ ρίτυς βἔ τήλος πισδίατον τὰπὶ Πνάα οναπι 
: 

[14 ἀἀφίυατὶ λα Ἰως εα ας ἰσςο Δι ἰονπμε ἱρία ἐτίαπι ορ4- φεϊδαι γτξίθπο Θεητος φὺ Δ ἢν νσθην οῆγρως σοϊεύτας εἰπὶ 

φμεσπυε ἡραα νὴ 45 ἰη (οἱ διη ἀςθςτὶ ἐπος ὰ- {4 ἀημ τίνι, 41 ἐκνγι! φμε! Ν εἰ ΟΝ ἐανην Νά οἴ, 

ἰβοληδυηι ρυεροδεγοϊαμρὰ εἰίαπι αἷς Αὐριυίπ, [δ (μι. 40 Τ εἰ ξηῃ οἰίον, νὰ ἀρραγεῖ ἐκ δὸ χὰ οὐ Πιδιδαυίευτ. Οατην ἐμ φΑυτοπὸ Πὰν Ῥε(ςτιάτυηι ἴσαμ!. λλίμεὶς γε- ἃ ἰὐμῳ πε ἩΡΡ ΜΉΒΟΝΝ γείκιτυς ἐπ βεποτμ 

Ἐταάἤηις, μι ἀρβνε νι πραγνα λυ ἱπτογρτοτατί, 10 πούηιης πση δι Οειπίμαν. (δ᾽ ἀτὺς ΜΠ} σιτίρυς » ντάιχίς ροτίοῖς νο ἢ - 
Ῥυτᾳ αἸτινὴ αυϊοαιαιη Πα οάτὶ φιιλην ἰρίη “πέσ Πα πὶ εὐἷο, ταπι νει ὃ πιαχηπὰ νιγοθθναις ἃ Πει,ψιοὰ ροῇε- 
φιογὼ ἀπ ἀϊεληνληταν. [πὶ νοτὸ φραγμὸν ΠοίοιΟ ογ πᾶν. τὰκ πης Πρ πηῖοαι. ΑἸΤαμις ἀμισην δὲ ( ἤτη που σε, φ 
(κτίςπι ζομμοστοης 410 ποιϑδης ςόττ! ΔῈ αλλ} Αἰναδ .ὁ ὦν πιόηςης ἀιίζοτήδια σαυίλπν οαιν ποι (Ἔνι, ἂν νοΐπτι.. 

δὼ νὶ ᾿ ἐν: ὲ ἱ ; φιλνη ἐερυινν Πρ αἰ οανί. Τάς σόιηοι ἐχθρας ρον ἀρροῦ- τισι αῖχις. ΦΡὲγ οθπν ἐν ὀωτοῖν π]οἴτσοι ςαυγῳ, νι ΠΠιοτο- 
ᾷ ᾿ ΜῚ κύμα ἜΣ 17. Ἐτνομρ ᾿ ἡαρενεναο ἰάαννόμα Λροειδα εἴβο ϑγγαενιν δηλ α μιν ϑοτας σαν ἐπροτίοτε ονειπῦτο, ἃς τα ἢπισνιας.,. ἄγηπος αυοήμε εχ ροπιτν ἰζ 41. ἐν [επνειρίρ ἃν ἑαυτῷ, αποά ' 

ὙΤ 4 ̓  ; “ δ ὡς [δὰ παλαγϊτλες ἠὐοίη οἶα ἷν διὸ εὐόῥονο,δν τῳ κριν Δαίνῳ ρῖο χρόνῳ ουΐιεταπιεῃ ἜἰἘΠς νει ἰουθας γτ οιομάδι! 5: ἀυο ἀρροθίαι ἡπνδ ας ἱπ νϑηπη!ς ποεῖν οάτοεις γα σις σης δὶ, σοιΐςπι πιᾶ- 

ΡῈ οὔ τορι εὸ Με τς ἀρῆς ἰδιφῃιοηῖ Ἰὐααυα ταέεην Ἂς πα πηφα 8 διότι δ ΠΒΘΙπΘ ῬΝΗ Ια τα. " (τρῖσωι ον ἀρ δοῦν ἰὰ εὐ ΟἸτουο θησαν ποητς (πα τιςοῖπ στο ητο Προ, ποι αἰἤλν ἡπαςἸ ΠΆ, 

» “ριοίκονε ΐ Ὥξει ἃ οἰοορίως ἀ Ὅεο αὐΐμσενμε εο ρα, δΦιεόίηνν ορνβο χμρε χφνύ Μομεὸ ἀσ μη ο δμίρίς- τοι ἢ ττν (οἱ οὐμαΐσι οαϊταν, φιρά ρερείιην,,  (ο ( λιμῃ ρίαν (5. ἐἰὰος ρεήσηίοιιν ἧς Το] οἰατια 
4φιοδάλην τατος [πάπδος δὲ ςαῖεγας ἀῤοηνεν νοι Νὰ ιΆ εὖ- διλίαν, ᾿ 
παι φυοαας νεζει. [ἀφο ϑγτὰν ἐπτογρτον, 6 ἀυσηι!ε το. 17) Κι νονεηι, κρὶ ἐν Τὰς ςοἴνογοηι ομην τηνι γογ- 
τπλυΩς ππτα "ὩΓεΙρυήμοπα, ἔχθοαν τηεετριςίδιυν ὅπὰ-. {ις 14. Να ΠΟ ση ἢ σχρο 4 16 βοηοίς νογαποπο, ἔτ εΣ- 
φομεικεὶς, ἐδ «ιοά οιαϊ ψιαῖ ἀμέξον δία Δ Π Δ}, ἀσοῖρο,., ριζαπίυσι ἐρῆθα τα Πηιμθνονιιτην διθηγαπν ἔιθας σοηο τι 
ἡδυπι ἐρίνιπν ιπεςι ςονπαμι ραεἰςτοιπ  οκομε ἡ Αι ν δο οι, γυθίιτα ἀσείαταυον ρείπνεπι μοι φίυμι (νδιη, ἀφξιπής 
Ξειεπιρηἰαϊςιη., 4 (γι βιονὰ τῇ σαι ρει) ἀνέ. Πεηῖρο 4ι0- ὅροι ὧὐν πνηιῆτον, 

ἰκφιις 6 ἢ ἀτ. ᾿ Οὐδ ἐβδάνην, ᾿τυνκὰπόσαπι οπλ πὶ γε πη δσηντ ἐξ όγο. ᾿ 
Σ " γὰρ καιροὶ, ἀβτεῤδυαι οἵϊ ποπιεῇ δὴ.) ὰ 4. Αϑείνναῖν ἃ εἰωϊὶ βαὲν 1 βιαεἰλν, ἀστηνοαρινιάροι εδι σι 

᾿Φ γσύνον, υὐ Παοηϊβοτυς ἀϊδίπξειό ἐμτοτότυηι μο- τοίδι αὖ ἰγφιίν, ἰἀ εδ, 4 ΛΟ σιν 8. οἰυεαυίο ΓΔ αἰ ΕΝ! 
ρυἱαπιπι ἐράψε ἣν ἡ 6, οὐϊκαμτο Ππονὰ ἐσ άϊείο. γο μαϑεχεείς ἰυφαὴ κατειν εἴτε μϑβμαἰίνδς ὕευπι ργο [ἔνι 

᾿ἌΑδάϊειν εἶδεν μόνε, αὐ γε ἴδεν 6 λυσεφ ἰδ. ἀδολνι νι ραιήμαρβωον λι ὀεφοθι- 
Φ 

“9,119 



Ν. 
Ν᾿ 

Ι 
ΙΗ" 

Ο8ρ.}].270 

Α' ΄.ϑ».ν»», ᾽ ἕξ ! ; ω [9ῳ | 
(4 σοποϊαῖῆο, [ ον ΠΌΜΑ ἐςτ ἘΠ! ἸσΊ ποθ" 

υὐδε δον ται κοιγα λλὰ συμπολίται 7) αγίων, νῷ οἱ- 
οὐ (41- πὸ τ Ὦ : 

εἰς εἰς αἰοἰτας. 410! Ἐπ Θρου᾽ 
Ὠείεε θὲς Ἀιι- 
τοπὶ ἐεοϊεἴΣ 
γνισαπείλαι Τὰν ᾽ ΄ ῬΝΝ ὙΣ 
ελπὶ εὐ μα τς δ ἡποςύλων κι] ρροφηη, ον 
οἰυϊεδλίςσηι 
ἀκταὶ πὶ Ὠεί. “᾿ 
Φ 9οδείπαπ) Χρίςου ΠΥ 

(ΑἸαιἷ. ἀςρο. ᾿ 
Ροίωϊε οπιὶ 
γμυείπο ρα 
πε Γιορῖνο ! γ' οννδα ΔΝ νυ Ὁ ἔ 

ἐνδεϊμάερε- λθλρυμδμη αὐξει εἰς ναῦν ἅγιον ἐν Κυ 
ῃδ. ἀροίο- ω; 

Ισεῖ σαν ίςο- θις 

μιν ὅτηης δά. ! 

εὸ γα οεΐ πιατοεῖν ἂς Τα! δητὶα οἴ Ομ εῖῆας, παηις σὰ ἀδιγεπι Ἐσς οἤα "Π νετὰ σαι πο ςα, 

ΕἘΡΙΦςΤ. 

μἰνγτοῖς μακοῖν,καὶ τοῖς ἐγγυῤ᾽ 

{ὅπ σὲ ἀυτεῖ ἔχομᾶν τίω φ«οοοσοργω - 18 

4ἴἰωὼ οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνοαί ματι χοροὺς 
τὸν πατέρᾳ. 

Εποικοοομηθέντες ὅχὶ τῶ ϑεμε- 1" 

δίτος ἀκρογωναίου λίϑου ἀντ Κ᾽ ησοῦ 

 φ' » ἜΝ ᾿ 21 
Ἐν ᾧ ποσὰ ἡ οἰκοοδομῆ σώναρ 9 - 

Ἄταπάσαηιν ἰσιρίααι {ριείιυδ! ο τ ὡον δοιδειπι, 

Ἂς 

ι 

":" ἐαρλένων ἢ ἣν ὡς ὦ ἢ ὧν; τὐθκκολορκοῖςυ κυνὶ 

᾽ 
ἘΤηι 2] βνοβε, καὶ τοῖς; ἐγγι Νυίσαῖα,, (Ὁ ῥάσεην ἐμ 

αῤβνοβε, δἷς ἔλην Οἰαγοπιοπταπας φοίοχ ἰοὺς ἰόσις εἰς 
ρ'υίως 

τὰ εν ἰρίμην, δὲ τῴ. ΟἸνν τις οἰ πα λαν ρογτας ρετ υδληι 
ἀὐ Ρατισην τοσοποη τιν ἀςςοι ίμγις. οιπὶ Πάτα : δρίτι- 
ταῖς αὐτεπὶ ἀπέξυς ἀϊιχ ποίτοτ εἰν ρον υσιη σοηλπη ζἘὶ ὅς ΑΕ , Ἂ ἱ ΕἸ Ρ ΓΙ ΟΡ νϑὲ ρτ!. ψπἰτί τὴ ΟἈ το ντγιμῖς,, δὰ αἰτιι ροἀοιοπτηῃ ριον γε, ιπλας ρπαςίρυα ΡΆττς ροπίτατ, 14 “Ἄυταπὶ ἰτα οἰε ἐχρὶμ 
τστοάιηγοτ. 

ῖῷ Οὐμερέμος, συμπολῖται" νυ σαα τερετίς γοχυπ ΕΠβΗ, 

δι Οἰαγοηγοπίαπηιις σοάεχ, ἐσέ, (απ. 10 νοττιῦ [ρϑίονμην 9 
«ἐμέν ΡῚ οπίς ἱπορτὸ. Δ) αἰ ΠΠοιη ἰφίταγ ἀϊςοτονειιἀοτη ἂτ- 
ας (χη έ αν Οἰμτάτὶς οτος. Αἰσητ οηἤγν συμπολίπης Ποὴ εἴς 
Οἰπεὶς (οτιρτοτίθιις νεΠλτπὶ ποπΊοη, πος ίχις 1,λτὶηὰ ([ὅ- 
εἶἰιος ἐϊοὶ. στ} τα πγοι!. φιδά διξίοτς Ῥδυΐο ἤθη ἀκιν- 
ταῦίπι νίτράτο. 

10 δωρβεν βινάαπνοηίηπν ΤΡ Ποίονωπν (’ Ῥτορβὶ δ αν μη, 
ὁ») τῷ ϑεμελέφ ὅς. [4 οἴ ἰὰροτ 1ςἴιπὶ ΟΒεπαπι, 4! ΕΠΡΑΡο- 
(Ἰο] τας ἃς Ῥτορίνοτίςα [ἐγυέξυγας ἔθη δαπηοητιιπ}. δι. ἐπ πη 
Αροξοίωυς ἱρίς ορζήσιις {] ἰητόγρτος οχρ! σᾶ τι σοπητῆ 
ὑπ 8ς Εἰα. ςάρ.18. 16. Ἐτ ἧς [μεσ ε ας ΡτορΒοτεὶς νάσιη τοί τα." 
τὰν Ἀττι Ιοδῃος .19. [τἀ4υῖς Αροίοἷ! δι Ῥγορίνοτα ἔϊς. 
γῆς δυὰς τορι" κά εἰν Ἐσο οι; εἰ, (τ ὁτίαπι δοιξῖο 
{{{π|τς πε μηῖνι ) ἀγοίτοξεὶ, πο δύτοπν ᾿ἰπάαπιοητιμη ἐ- 
Ῥίμπη: ἃς ῥ᾽ ληὲ εἴ ΑἸτίοείτας αὶ {1 ττίδιῖς αιοά νη ες 
ΟἸν ΠΗ͂Ι εἴτ τὰς ῥγοίπάς πο ἤιπτ ἰαριάος τοπιρ!! Το ιν 
συηαὰς [το βιμάδηλεητο αὐτυητοῦ, οτἰδηηῇ ποιποη ΟἈ τὶ 
το οαητιχάυτη το Ἰρίληι το  Δητ. Ν ὶ δυτοπι Ροτε Ριϊ- " 

“ἀπάτας ὃ Νοιηρε να] πυίαυδην οἱ ΠΜΪ ἴῃ Απτὶο τ ίληα. 
} εεἸείία : νο! λἠαιοάσπι πορ!σοηῖογ, πιὸ ἐτίμα Βισγοτιςῦς 
νας (ττἰρίςτις βάθΐις,, 4υΐ Αροίϊοίος πυτηεες τι τιτυήι 
ηἷς πυπηοτο, δὲ {Ὶ ςτίληι π ρτοχίμιο σαρίτε,, (σητίιπη Α- 
Ροϊοίατιπι νεηάΐςοτ. Αἱ εηΐπη ἀΐςες, τς οἷ ὃ Ρεῖτ ἃς 
Ῥαμ } (υςςο οτιςητο ρτιπάτις ἱρίς αὶ Ῥοττι δι Δι} ἀξιηιυπι 
οδίειι ςαροτίς, φιμινἀοαιίάοπι ςοἹ ερπὶ μαυΐτ θοῖγας: ἃ 
00 οτίλιῃ Αιοτὶς πνοτιτὸ γορτονεπίας, ἃι σαὶ ἀε χεγὰ πὶ Ροτ- 
τοχοτῖς (σοἰξιατις. [τὰ οχ ίαο ἰρίϊιις οἵς εοπυί ἴτω ἰόγαυς 
ποαυδιῃ. (ληνττο σογαπὶ πυρὰ αὐ ἐμ ηἀαπιοητιηῃ ἰατεῖ- 
Ρτοίλητος φοη ΟΠ ὰ ἀποιπηςπίοα, πάβοίυπι νι ς! κοι ἱρέμπι 
Ριὸ βιπάμιηεησο (δέξιτις τε τποάὸ ρἜγιιαπα ἤπτ ςοη- 
εἰἶνὰ. (γυνα νεὼ ἐς ἔλείας φιιον ποι ρυάσς αὶ ολινάηλιὴ στα Πὶ 
Ἐεεϊοίϊανν (μι νϑολητ.} ργὸ ιπάλαιςιτο (  Ἰδτπογοὶ 
1τὰ πνιτιὸ (οἰς ςοἸ Πἄυπε πισηάλοα. ΦᾧΦ Αχήανεε ἐπιὸ 
“ηρμ «τὶ ἰαρίάε, ὄντος ἰκφργονιαμν, ἴχο(Ἐτ ἴῃ σοητοχιι ἠὸ- 
ΤΊ ΓΙ λίλου, ὀχ Οἰατοιιοπταπο σοάίος, ὅι Μα τὰ ματηπὰ 
"τετργοατίους, Ραγοςίριυπι ιη νος ἀϊσομεῖν σεηςτς ὅθι μη ΓοΠιριπράπιυτ, 
τῆςς ὁ 1 ἀτιθῖς ἐχρινπι. αἰ ρεγφνιανν ἈΠΓΟΙΝ ἀραὶ ςοπυοττί, ταῦ απτοςοίςης Ηςδγβομῖπν ποῦ, φιάπις ἐχργοίο το" 
διηνοπνοιαν α θα ανφαν ν ἘΥ οτὰις ᾿ρτογρίον, [4 ςοπιτὰ, ἐπνην 
αηρμίαγεην, πύψηὶς αὐπθηιίταῖς. ἰσούρτις. Εἰ ογόεας. 
Νῶν) τὸ ἄκρην (ὑὐσοις νίγυηις σχτιοσηιμῃ ἠσςἝ τάς, ἤδη} 
θο ἃ (ὐννῖαν ἀν, ΡΒῇς νοτὸ Οἰνειβυν σον. 
ἀογαταν καθάθε ἐν 40} ψβονρ τοι ον Ππηξηνοατ,, 
νταςηῖ ἀγετοίνι ὶ διπβαιποιεο ες ἃ ΟἸγἴο νηῖοο ἡἴὸ 
Βυεπιηϊονο ἰάριάς πσριας μιοοίοια ἔτιέδαγα.. δήλη να 
εἴσης (εἴας ἀνατας ἃ Τανο Δ ὉΝῚ [-οξν ρίνμαἹ",) 
γ4 εἰϊ σαρυτ ἀήρ! εν οι Ἰνασιτα “τις ππθιμ (οὐ γεν τὰ 
ΠΟ, Ὑἱ ἽΝ 1 νομεἦν 1 ἀσοίατος ἐγπ!! δμτιὸ ράτῖσιι 4 ιἘ- 

ΡΑΥΝΙΙ 
Ρεζεοιη νοῦ 55) μπὲ 6 ῥγοςυ] 
οὐατι8. τυ 40} ῬΓΟΡε δά. 

[ιαθεηνυς φάτνη Ρ γνηυμι 5ρί- 
τἰταπτ 4 Ρατγςοι. 

εἰξτὶς ρογορτίοι ὅς ἐπα] "πὶ, (ο] [{Ρμει τσ μάννα: 4 ἢ 
“ροηςίμςδ Δηέϊογιμηγας ἀοιης- 
(᾿ς Π εἰ: 
τας ΒυροηἘγιεὶ “ροῖ [μη α-ἶχος, δυρεταάιβιαι; ΓΙᾺ 

πιερτῃ ΑΡο Το οσυμν ἃς Ρσο- 
ΡΒοταγι» ΟΧ ἴδητε ἔπτὸ ἀπρι" 
ἰλεὶ οὐρα Ἰαρίἀε ᾿ρ{0. Το ΟΠγι- 

ο: 
Ι͂ῃ ΄ιο τοῖα τὶ πα! Ποίμη} ὡἱ 1 πη ημοοητηὶ! αἀ βεμιο 

᾿ ἸΓΟΠΡΤΏΘΠΓΟΥ ζοαριποητζαζιἢν. . [ὠφυξέννέβα , τοι ἰὴ μον 
[ «τοίοεἶνιπε τοι Ρ]υμ [ἀπιιπὶ 
᾿οιμτμο. 

ἀν χὰ νι θὰ ὡοι αι ο τωυς ὡμο, ως. 

39 

ει σα, ἐς! ςβ είς, εὐ σαι δια 

ῳ [6 δι πνράϊα ὃὲ, φατίσπια ἰξγλιπυν Ἰϑει ξτϑθια; [6 Οἰμ 

ΓΝ 
ἰοηρὲ βμιπμε ὦ ΠΣ ᾿ : : : ἐξ: φηὶ βυοβέ. Οποηίατῃ ντγ μι. ροτ ἐρίαμη κς ,ο, ἀμμούαην μεν ἡῥον 
ναδεημ ΑΕ {τὸ φηνὸῳ εὐ | ἠδ υπο δρίγέ «ἀΡαιγξ, 

ΤΑΝ ἐΠῚΡῈ Ἰρίτυτ ΠΟΙ ἀπΊρ] 5: 19] ΕἾκο ἑμεην μὴ ἐβινἐμο- 
εὐμο [ἀπξίονω πε ἄνημ 
βιει Θ ει: 

ΜΠ φηηθηϊμτὴ «Ἵβοϑοίε. 

την (ΟἹ Ῥγορβείατωμι, 
ἐμ|ο [μινβοηιο δηρωϊατὶ [4. 
ἰάο 1ο[ω μίξει 

Ρίωπν [4ηξϊηπε ἠν Ἰλοῃ» 
πῦ. 

μας ἃ Ρεορες εἰς δε Αροίοίς οἵ ΟΒε το ρειδενᾶν, 

-π--πσος-ἷ͵,. 

᾿φἤ γυκείριαην, δι ἡ αι ἀορειάσητ το! αι, σαι ἐοτρυς ἡ 
Ἄρτα. αἰιδιναῖς. ἀϊιςτίο ἔτι, Οάρας οπὶπι τη ἐοΙροτς 

{ἀπηπλᾶπλ Ραῖτο πὶ τόποι, ἰη αάϊειο γεγὸ νη ἀαπιοητυιη 
ἴπ πο (θηάςς : (ξ4 αάίβείο (4 ρτατῆαι χαρὰ (μι ἐσι- 

ς Ροτί, Ἰἀσόσις (ίαριι ἀϊείτιις. Ψ πάα ΠΥΌΝἽ [Πρη}} ῃς- 
ὑγαεις δέ ἕάρις Γ τ ηἰς,, ρτὸ συϊυίωϊςτ 

Οληδαπι., νοὶ] εχ (ξαιιοητὶ νει ἤςυ]ο ἰιαιιοῖ, ἴῃ 400 ἀϊιιτιτ 
τοτιπν δἀ ποίη ἀ ΟἸγο ὀχυγρετς. δςἀ δι Απρυ] ἀρ- 
ῬεΙΠατίο ράττοιτ οἀπὶ πάϊς!) ἀεεσιπαῖ οὐέν!5 νηίυς βιρηο 
ταῖς νηϊμογίσιη παιβείυ τι δι οἰτασ, εχ Ηςθ τ. ἀιοιηο : ἃ 
ἡσιθὺς οτίαιη Νςίτοο ΠΊ29. [ρίννο}}} 1 εἴ Αηριή! νοσλη- 
τον ἢ) 4υὶ Δυέτοχίταις Ῥταίλητ, δὶ Ἐ εἰρυ δ τα πτοίοιη φυλῇ 
βιϊσινητντ ιν δάμη 4.18, ἃ. ΕΔ. 19. 13. ηῃσά νοἱμ Δι ποῖᾶ- 

15 ἵππν ποαιης ἢ ὃς ἱπιαφίηοτυτ Ρ]ασίαπι ἀπρ αἰογιπὶ ἀἀιῇ- 
οἴμπτ,, ἄυς ἀςηίαας {υδτιϊες ἰη ΒΔ πη ευάϊης ΡΠ] οί. 
Ῥβοταγ,, φιθπὶ ἐπαπρυΐο ορογῖσας ἀϊος ρατίειος ξοπους- 
τοι, νιχ ΡοΙ τ Διταπὶ ὃχ ἀσοθιις ρατίοτιθιις πάιῇοπιη 
Ρειβει. ΝΣ ᾿ 

10 11. Τοιμη αἀϊβέξηπν, πᾶσα εἰκοθὸμό. ἰὰ εἴς, ὅλ». Εταΐ. 
ἤλι5. Κὐναίμη4ηε βγμέϊωνα. Ῥυζαυῖς ςὨΪΠὶ σᾶσειν ᾿νος ἴῃ Ιο᾽ 
(ὁ αἀἰίησιοις. μος αἀϊβείϑηι αἷν αἱτὶς αια Πὸς Αιπά- 
τἼζητο ηοπ᾿ πιζδιας Σ 48 τὴ τὸ ρχοζιίψάθιο (Δ Π ταν, 
Νδηὶ ἀς πιο αἰΐο αἰἀιῆςίο ἀηΐοτυῖς Ῥαμΐιις, ντ Ἰη μὰ 

:: εὶς {τ ορυς ν]1ὰ ἀμμπέιίοπε. ῬΘεϊπηάς 1ιλς τἀτίοης ποῦ 
μεν ἀιοςεηάιτν, πᾶσα καὶ οἰκοδομὴ συ αρμολοηρυυῆνε γίξά πα. 
σα εἰκοδὸο μὰ καὶ συωμαρμολοηρνυῆήν 5 νοΐ σοιτὰ ὀχρυηρειάῃν 
βεἴος ἀγτιουΐας., σαίνις γίς οἱξ αὐαφόρμκὴ ἢος ἴῃ ἰορῦ, πᾶσαν 
ἡρίταγ,ίὰ εἰ τοξιμη αἰάδιβοίιπι,, ἀἰχίς, νὰ (κίδγηιις ἤθη ρλϊ- 
τεπὶ ἀυπλχαν ἀἐΠε), ἰτὰ τοταπριξειιζηγαηι, αιδηταζιη" 
αυς εἴ, Πος νη10 ἰαρίἧς δηρυίατὶ [α] οἰνί, 

ζ Ονίείε, αὗξει. Νττον ρταίςηεί τοπίρογε ντ δή οι 
Πυνδυγαιν ποηάιπλ ἀθίοϊιταιτι., (δ 4 δυο! τοίου φάϊμις 
ἴῃ ὀρεὺς νογίαγὶ ἐμτο Πρ απγυὸ, 
{ Μὲ βὲ μεσιρίνην [αρόξμην, εἰς νειὸν ἅγιον. Β 'ς Αποιῃ ἀσοία- 

τ4ξ. ΑἸϊηᾶις αὐτόρι λᾷ τοπιρίιιπι ΗΙεγο οἱ γιπιταινιπιν 
ζοιδ "πίω. νην απο} ἐγρὰς ν ρογροτυν πῦ ρον 
ἐπὶ Οἰιγίϊυπι Παθεπεὶς, ν ἴῃ ερίποϊα δά Ηεῦνκος εα- 

ὁ ΡΠ κατα. Ὡμ4. νοτὸ τατίοας ἤηρ!! βἀο εἰ Αἰ σι ἀἰευπτος 
Τεπιρίμπ οιππί, φηὸή ἴ5οι}9 μεσ δρίγίτυπι πᾶ 
ἴη Ομ εο τρίος ληζμῆοαυς, ὅς φηδῇ ἀρυ ἀ ἐὸν {δὲ ἀσπιι- 

Ἐκεῖ ταδυΐτον ἰάςιπ 
ἈδΙηεπ, 6] ἡδοῖες Ὅπηῆος πὶ νηὰπὶ φυλῇ αάἀιίσιιπι 

4 Τοοηνηον ἂν Κυρίῳ. Ν αἱ τερετὶ- 

ἰλτνον ἀσμη Ρέας ει ογίς ἐν ᾧ, ἴθ ιν 4ἰ νος ΠΠιιοις 
του οτς ςτὶ γετῦο αὐξω :( αφυδηηυαπι ὧν ὅ ἐοτιαίϊς το" 
ἔξιον ἐχροίνς τίς ἐφ᾿ αὶ Μ ἈΝ ἢ ἐπ εῖζες ϑεμελίφ.» [νη» 

, “ανρονῖνην, ντ ροτροῖηὰ ὅς πιοιἀρίιοτϑ ) νοὶ ὦ τοίροπάς Ϊ- 
ἰορ  Πεθεκόγυιι,, αι τάστιο σαί αὐίμαρ τας ᾿ φιλὶ 
ἐπιςηρε οτατίοησεῃ μα] ἰξαιιτιρ, ΝΟη τοπιεῖς τάτηςι ἀϊ τ 
εἰ βοῆπε ετοίςς τς [η Ὠοιπίπο φἀϊβείαπν φυο! ἴῃ εὐ 
μι ςυλμιποηίατυηι “ δηρε νι ἤθη μηρία ταμεὺπι, 

Διίερια. 
δὰ .Α 

φοῖς δ αὐϑρώπων . ὡς νωῦ ἀπεχαλυ" 

, Εἶναι, τὰ ἔϑνη συγκληρονόμᾳ καὶ σύσ- 

οὗ ἐβνόμίω δζακονος κατὰ τίω δὼ - 

γα ὼς αὐξ΄. 

"Σ ῥίαη ἀϊχης ψίάεατης ἀροίζοίιν ΡΔ Πρ 5.16. ϑεὰ ἠφυτγαπι 

᾿ σμιος τῷ Χριφοῦ [ησοῦ “Ὁ υμὲ 

ἐϑυοίν" 

4 

Πρὸς ὃ διωδαᾶϑε ααγινώσκοντες γοὴ- 
ν ἢ ἢ ἀν άν οἰ 

σῇ τίω σιωύησιν μϑυ ἐν τοῦ μυφήρίῳ 
χριςου) ον 

Οὐ ἑτέρως ἥνεας οὐκ ὁ γγνωρ ΘῈ τοῖς 

ϑη τοῖς ἀὕμοις δ'ποςόλοις εὑυτό τὴ τοϑ9-- 
φήταις ὧν Πνό ματι" 

συμβία.» καὶ συμμέτοχαι τῆς ἐπανγγ0- 
λίας αὐτῷ ἐν τῷ Χρις φῖ, δῴὶ τῷ οὐ αγ- 
μλίου. 

μα τῆς χάριτος Ἐ Θεοῦ τἰω δοϑοῖ-] 
, ΠΝ ἂν ! 

σῶν μοι ΚΙ τίω" ἐνέργειαν τῆς διὰ 

Π., Εε νος υπὰ κἀϊβιαποίηὶ , καὶ ὑμαῖς σωμοικοδομεϊῶ. νίᾷάς 

μριὰ γετίω τς. {ΓΚ ἐβες ἀρινιρ μην, οἰς κριτοενάίριον. [το - 

ταπὶ εἰς Πα τὴλ ποῖατ, Δ] ᾿ «ἀιειηρ αν, υοὰ ἀϊείτις 

ἡϑνοΓ ποίαν, 78. 1 οΓ τος νδν6..,7δὲ μϑοίσναρο, Ρ τι!" 

"τη δυτεῖη δά ̓ ς Ἰοουπὶ ἀξ οιτία τ κρτοικοῖνν δὲ ἐὦ πεῖν ὁ 

σιλειν,ὰς υα ἀἰχίπτις Μαῖτ.2..3. ξΡὸν δρηνενηχὸν τινες 
μηιδιὰς (υρτὰ νοτία 18, 

ΓῚ ὶ " Ν ᾿ ς Α Ῥ, Πἰ Ϊ. 

«γυσβεύν, ἰοραιίονε βαισειῃνοὺὶ ἐφρου! ἀυίάειν ἴῃ Οἰατο- 

οπποπίδηιο φο! ςσ, δὰ διαιιὰ ἴλτίς ίσιο 4 σοκυεπίαι ργῶρο. ὃς 
μευ! ὡσὲρ ρτο ἀριιὰ, ἸΝοαθε ςημπρτο Οεαβδυι ἰΦ ἢ 
Οεατίννι ποιπίπει εβατίοης ἔμηρεδάτων, (δὰ ὑφὲρ Χριεοῦ, 
Δ. Οοπι ἢ, ς. το ἢ ὑπὲρ δορὶ ρίαηλιις ρτρ δνικφ. αυοᾷ ὅς, ἫΝ 

Ῥέαν ἀυτιυίρυαπι μισεῖς, φαίὰ ρταςεἤιν τοῦτον χμῶν. ΑΙΐ 

γειὸ [ἰραυιάίαης μιαρύχριυν αἴοναιω μπναυδὰ Πηγῖς αυΐρ 

πὲ ἰῃ ρἰετίαυς δὲ 18 αὐϊάσίη ἀπιςηάατιιπις οοὐϊοίδιις 
μαι ἀδαϑο γελδι φυϊάοι ἐφο ἱπίμ(πιοάϊ οΠ ρου 
δάϊεμπὶ ρατείμξατς ΕΠ ἀύτεπι σιρχιπιὰ νἤτατα δὲ πιιηἰπιὲ 
οιπηίθαι τοι ξα οἰ ἢ ναι! ΑἸ Λλπτίυὶ, φισά τηυϊτὸ τος 

ὅν εξ Ομ, δ πον τεδιὰ βεφεειη! ΠῸ αὐτουΐσ αυΐ κατ 
ἐβοχμὴ ροπίταν μος ἰα Ἰοοο, Μυΐεα φαὶτν ἐγ ἐβείυιο εἀροὶ- 
υὐτατὶρ ἐε ον τίεαν, αιὸὰ Ῥαυΐας ραήαν ἀἰδρετοτως ες εἴτα υὶ 
νεἴϊει Οδητος οατη Τα ἀεὶ ἐχααυαῖε, ἀυΐᾳυθ δος ἀοπιίπὲ 

αὐιδιταις, ὅτ 1ς.24. Ηος νεὸ ταρτὴσι ἰϑείξ νὲ ἐμίιοίσδυτι 
νι πνἢ ὅπεὸ οἂρτεῖ οοιππιρηἠαηάὲ ἀρυά Οέμτεβ π|1}}- 

ἢιεη υὶ ὁςοωἑοπδπι : Οαρεαυτναυτοπι (εἴ ΟἈ ΤΙΝῚ (ὃ ἀι. 

«ἰτηοη δέξιυδκήσεμι [δίμᾳ ΟἸτίϊευν οορείασαν ποπολε ι ἰεὰ 

ζυτ, δις οὐ (είς Ῥτὸ ἐν νἱμόζυιι εἰἶο ἀΐσις νὲ εοτυπὶ 
ἠνοῖτοι ἔπηι! κὐ Ομ εἰ ϊτυιπν δικοῖϊας., "4 νἱάδατυν ςδυίαιη 
ζυλπιαρες, ΝΣ ; 

δνάδα, ἐωύόωνν Ἰιογαίειν ἀφ νοολιίοπε ίυα ρφευ- 

“εοἰευταϊα, 
3 

Ἰεΐα ριοὸ νορὶς ςυτίθιμ: 

δὶ πιοάὸ "αυδίαλίε ἀϊροηία- 

Ἔχ φιο ρετοᾶτο ροτο[ε ροτ-} 6 
ρεηάεις αυὰ ἤετηδα ἰητε ]ΠΠροη-- 
τία ἰὼ τογίτογο Ομεὶ ἢ) 

Ουοά 4[}|5 ατάτίριις ρατοία- 
δᾶ ποηξῆε ᾿6Π1|5 ποπιΐπυμ νὲ 
θῃς οἷξ τευείατια ἕλη δ ἐ- 
ἰυ8 Αροίϊο!ς ὅς Ργορῃα δ᾽ ρος 

ἰγέϊπ τη: τς 
Οὐεητζτος νἱδοίϊοοι εἴα ςοματο.- ς 

ἀεςβ δ΄ ςοηςοτροτκβ, σοηἰοττέ: 
"6 ῬτοιΠπομἷβ εἰις πα Ομεὶ- 
ἡ τὰ Ἐπυδηρσοϊ απ, 

Ουΐυ9 δὺς ἴσον τοΐπ!τεῦ.) 
εχ ἄοπο ρτατίᾳ [εἰν αυοά ἀατᾷ! ᾿ 
εἰξ τὶ -ἰεουπάληι οἤοαςοπι 
1Π|.πὶ νέαν ροτεπτῖς Ἰρῇυ5. 

οἱκῥελιποίατη ἀηυ 

. . Ω 

Ἰϊατίτον σεπειϑὺν ἀἐϊίμαεα, γε ἀδ τὰ οπιπίμαι [δεπιρο σι ο 

εἰδω!. 

ἡμεϊϊίγενα 

»ι 

βοιηΐημην ν βομε ϑωπὲ τᾷ. 
μείαινη ε[} (φενζβε .Κρο. 

ϑρέπίιης , 

Ο τῆτες {6 εοανεάον, 
(Ο᾽ εομεονβον Αἰο (σ᾽ τοηκ- 
φγνηορε: ΡγονοιἝβιοπὺς {- 

ΟἼ ίως ἐν Ο νδῆσ 16 ρεῖ Ε- 
μαηψεί δι. ᾿ 

Ουΐμε [αδΐων [ϑην,οσο 
περίβον βινμἀὴιὴ ἀοηων 
"με ἴω ἄνα ἡκαια εἷἶ 
πϑθο [ερμμάνϑην ὀρ φαφείον., 
ἡ υἱτῆ 8 τς 

" 

3. Ρὲγ τενεἰ φεἰοϊεϊηχα τ᾽ ὑποστίκυψιν. ΤζπῸ]ς ς Αροϊποίυπι 
εἰἴς ἀμέσοσενοςατυτηνᾳ, ᾿ποτὶ τεΐδιτας Αι, 9.1ς, δὲ 22.1.1 
δι ραἴπαι οεἰεστατυε ίη ἰδήας ορίχοῖ!ς. Ν] Ἂς ΟΑ] κ12.. 

{Ρ “μετὸν ἐληονεἰρμὸ Αηζὰ πεῖρα μας ΓΡΙ ἐρ᾿ Ποίά, 
(υρετιουδυν ςαριοδμο Νος σπιαὶ νίδοο νπάς ςοἸ ἰρετε μοί 
ἤπνας αἰ ίαπι ἐπ ζε (ςείρεαῃῃ ἘΡΠιοίϊια. ἐρ ἢ οἷδπλ φυα: εχςί- 
ἀοιίο Ός πηγίξοτιο ἄϊχηρυι βερτά, τ.9. ᾿ " 

4. Ἐκ 4ηογορ: δι οἰιῶτος ΒοΟ ολ νεσδονοῶσαι, δὲ Δοςὶ- 
τ ἜχοΡαμῖον  [υν 7 υδηζίμρ {6 ν ἐγὼ Τίαὗκας ὁ δίσμιο9 ᾿ρίκυς αρλε να ἴα ἢ}0 Ουϊά(), Δάσνιμα (ἐπεί νοΐβο) τάπνεη μὰ 

Ναας τ ἀραὶ αὐ Βἰροιβείπ(ι οἴ λὰ [υπναροίκοίάτα αι) 10 τω νενὸα νενίρν. Ῥ ΓΟ ορλνηι, ἀτς ΠΊ «ὐαγινάσκόνηες ροηίτυν 
: ἀπι πεςοίιτὸ οχρίειέα ςἢ ςοαβγιδείο,, ἶ ἀλωι 

ΝΣ ΠῚ παμω Νὰ αν; (ῃραυδίυης.  κὐερίεκα βηνμί αεία ὀφεύαη! Οἴζεη Ἡ 6}1ςπἸ πλιτη νὲ νἰτλτδπι 
ἔπε οαἴα Οταορρυτῃ πῖοτς νὲ ἴῃ “1. Ψίτ ΘΝ) ν -- ἕ ἀνοώπι 

τοπυοιτὶ, Εν 4μο ρεηοὔλο. Ορτίμηο νοτὸ ἰατε ἐς (εβαρτα- 
ἀϊκλτε Ἀροϊοίυπι, τς ἱρίᾷ οορινοίςοι φυ συ ρεγίμαχοτίε 
φιλίη ἀ μαίκον δ ρεοτίως ἀπαμιὸ τοι μλη μ αρυπιεης 
ἄσιῃ ἃΡ 1ηϊκίο ορὶ μοία νοιγαθα.,. 

Εἰ Ῥαιεβεξένιν ξωβ, ἐγνωρίίθ ν ἴα με βοαίθνε : 90 νοῖθο 
γευνυρῶς ἱμαιγαΐρ ἐγ πῃ [μἰ ρετρεγδὴν Ἐ ταίρνι ρος 

τὲ δίφαίρας οπίπι Αροίξοϊι5 νεϊδο μα - 
υο Ὀεμανοά 12 νίαυς τοιηροτα παγτογία τι ΠΠΠυιὰ ρεηεα (ἃ 
τοτόπτυπι εξοἰαἰϊς, αὐοά ἐμὴ δι(ηβιυΐα πο ἄοςει, νὲ ἐχ- 
οἵοις ςορίο(ὲ ἰδοπν Αροδοΐυν ΛΘ. 14.1.6. ΔΝ βμοννόηνο 
ποῖς ἡοῖς ἠδ] ὐδρόπον Ὁ Ν )ΩἾ ὑδινο ἀβώὴν 9 1}. Βοπνίπί δυν, 

Ἰὰ νοιδίβηποῦ δος ῥ[᾽αν (Δηζεὶς ρρεκίθι9. ἔς ρατεία. 
᾽ ; ΜΗ Ἵυέ.. Γ ΘΒ οἰσοηἀεθνπση τα πλυ ἰονρεκίειεπὶ αιιοὰ ὦ νοςα αἰνὸν υρψ]διεής Ἐραύνηνν, Ν᾽ δετίς Θπϑηη δψο βανίωι {{υϑ7 νέα ἱαπαιία με λμοε γμεσνα [ὰ Ἡ δμπαρναίκ μὸν αι ΙΝ 

τό Ὀοἰδάο νὰ τευ οἰλιιπιίιετῖς Ῥχορμοείσ, υὐ οτίριη ἰά ο- 
τερτανἐχεγαηῖ, ταις ἀϊαοτία γαξίουα ἃς νοηΐηγα θεΐξ 

ΕΝ 

ΑὮὉ ἘΡΗΕΞΘΊ1ΟΞ, γ7ι1 
ΣΝ “ομοδε οἷς κα- 8} δὴ απο᾽ δὲ νοο νπὰ πο! βου. [24 7.4» Φ' νοι εοκέϊβι 

' Ἐνδὺ ὙῊΣ Ἡρακἡνοθικρτναι ἘΝ ἢ οἶννε (τὶ ἀοπιςἡ ίυνη Π εἰ" ρον] | 9» !ρ) ἐν δαδηδεμίνη πικτίολον τῷ του ἐν πρό ματος παν [οἰνη [ϑένκιν δαπέϊο.. 

φώλωογ. 6Λ(΄.ΙΙ ΄. Ὀαρε ταν σα». ὅν 
᾿ ᾿ νς καὶ Ἢ . «ΝΠ Ὅ 06τεῖ γραῖα  ορὸ Ῥαι-} ΡΜ νοῦ χαμα ον 

Οὐτον γαίφιν ἐγω Παυλος ὁ δὲ. ΕΗ] βηνίέθας ἡΠΠς ὉΒε Η» Ῥαμίαι υἱπέϊωε ν Αἤξηϊς Αρδ- 
ὲ [᾿οἱδει. (πὶ ἀνθ ἦν 1εῥτο νοδη Θ αὐιἑεῶν οὔξ. 

ἀϊςυΐϊααν σε" 
δὲ ταρθὴ σα ἢ}, ἀπ οἰ εχ 400 δ »ν ν ἷ ΕΝ μίαν νὴ : Ὁ" ᾿ εν Ὁ] (μείφηφην γαῖα εἰ 4μα4. ύὕδην (πη δγ- Εἴγε πκοὺ σοῦ τῇ τίω ΦΙ δον μίαν Ἡἰ ποηςπ σταῖς ὦ ἀδις ΠῚ “" Ἔ" ῥπνοῦμ. Ἐξυπιενιμπο λά »κἰριτος τὸ Θιοῦ τῆς δοϑυίσης μι φἰς), οὔρὰ νοῦ. ἂ ἡεο ορυα 

ὑμαῖ" ΝᾺ : 41 Ζενρα υἱδοϊίσεε ῬεΥ του εἶδ- 3 πλμρμ μόνμμι ἢ [ε πὸη πιράδ : ᾿ "Ὁ, Τὸ ἜΨΎΕΥΝΣ . Π νεἰ αμσηρπο φοίνην ΠΥ 
σῃ κατα δσοχάλυψιν ἐγνώρισέ μοι τες Βοῖυπι ΠῚ ἐεεϊς ΤῊΣ (μῆναν ἢ ΣΙ ΣΝ ποδ εν Σ δε ἜΗΙ φήριο, (καϑοὼς πρϑέγραψα ὦ ὁ- ἡ ΔΗ τ 88; ((εμε ἀπτοὰ ςγ τὶς, [(βρμν (υρνὰ βεὴρβίο ὑτο τὶ: Τῶν 

λίγῳ. ρηράνεῖς, μ᾿ Ρεουϊιατίιος 
Ῥύομῇ βοιο δε ἰεφεηβεε Θεπεϊδυενπάϊ 

; ρυνήεμεδην αὐληας λη ἴλο 
βμαη ἐμ βου Οἠν ἡΠΕΝ ν 

“ 2 

Οολῆ» 
ἡδεῖ, 

Ουοᾶ αἰδὲε κιπναιθηΐ- Εν Αρ θήν 
διε ἤθη (ἢ ἀρνλωην ἢ! ἢ} ἀςοτουεερι, 

υδηυΐν ἀΐα 
ἱπυ! δεῖς εἰυα 

μν 

{Ππ|Ὸ πος αὐγίετίνιπι φιια ρερον ὃς οευαν ἰπυ οἰμετίν οἰξδη- ὦ 
Ἰυύαοι τοδί ἀϊίζες οπγηίθυς ὀκοίονν νε (σείδέενν ᾿Αδξ, αν.) (μη ηασαι ΑροΙδοΙ ρεαίδητοιο οἰ αν  ιπιεπὶ Πυςοπι ἔπε ἰῃ- 

ταὐτί: φυλησὶν ἰαἰείο ἐσ νρολιίοηο, Οφηείθιν ἀυξέξατίς 6. 
τἰδία Ῥατειίτλφυς δή ἠάϊε Ῥάυ]υ5 ραττίβυΐδιτι ἀν᾽ Α ἀϊθηχίς 
αἰκοιη Αροδοϊίε Ῥεσρίνεταρ ΐοκ ἄς αοχιισα πηιρετς ἀϊ- 
ἀἰκουν ἄν δανμ α.δι μβοηϊαεν 4... δι. Νοαυς ςπὴπ ποῦ 

ραπυὲ ηυἱ ρτὸ ἰοία Οἰνε αὶ δἰζοττα α]οτία' οἀρτίπμν σφι. 41 ροτοίε δά νεζετοι ραράι ον ἐν προ πίςυ ἡ 8 
γι τεηροτε ροϊετγίογοθ, 
τίοτον ὁσιηραβεβ. ᾿ 
ἡ ὲο ἐγεβω μὰ νάιμ. Οἰαγοιβοωίάηιο ςοήσχ ἀν, 

ἀδιβανῆμον , ᾿ ! 
6 ζομωτμόνει σύναμρ. Ν ]14ς Οα]. 2.16. δὲ. δι (ρτὰ.τ.10, 

γμῖς Οὐμοννμνοία, Πγαίπι, Α υίδενν Ὅθπ|ὰ ̓  
»Ρ ] 

ς δυίιν τγίστῇ ομπίτίοις ρο- 

͵ 19. ΟΡ Π}}} Ῥᾶις- βοῖν εαι τ ῬΗ Ο θεῖν. λβλαπείαι 

“-ς 



ἈΠ ΉΥ τε ἜΗΝ 

Καὶ φὼντήσοι πείνας τίς αὶ ὀβῳήα ἢ" 
μυρηρίον Ἐ ὑσονοεκρυμμῆμου ᾿Αβθλν τῳ Λίομα ἔοι, 

αἰώνων ἐν τ Θεφί πῃ τὸὶ πεάντει κείσενν" Δ δι μι σανέπεα 
ψρᾳ ἴησου δή τον 1} [Ῥαεμεῖναν Ομείβαπα, Γ΄ 

γοονίο ας. ,1). ἡ ϑωριϑῃ νιωῦ ταῖς αὐχοὺς χαὶ το υΈηΒΕς ἑπηοεείζαι ρει Ἐς- Ὁ] Ῥενινοι αι εἴ βυίαὦ 
μον ιδορίηι, ὃς ὦ φυσίως ὦ τοῖς ῥκὼ τὐλ' τα ̓ ᾿ δι ἴῃ αὐ λέΡοις ἐκβμονα πρρτρηνό ΤΕΣ 

ἐἰρον δεῖμο, πον ληίαι ΤΧΩΣ Σ δ ν4 ἴηι πὴ (ὦμεν ἴ τυ Εἰ ἔο Πλὶ5 ΜΗ Ἡ χάρο 
Δίαν, μὲ ἴῃς ̓ ΠΡ Ἡσιαβ γἢ ἘΡΑΥΜΘΙΟΛΝΕ φφία Ὦ 1 Πα τρί ξητία γε: ὃ " ἜΝ 

4ὐὸ πιροίῆν 
“ἰαὶ Ἀεὶ ὠρίδς Καπὸ φῳούίϑεσν ὦ «κώνων, ζω ἱποΐ- 
ἀν ἱμειμθαμ. σὰν ὠχρισφὶ! ηδοῦ τῷ Κυρίῳ ΝΝ 

ΟΝ ἴλομλυ τίω ποῤῥησίαν καὶ τίων 
φρρσερω ὗε ἐν πεποιϑήσει, ὀχ τὴς πὶ: 
«Ἰὼ ξ , '- - ; ᾿ 

δεομηδῇ ρυαβηίμϑηρ 
κομίονωνο, ἄρα [πε ῳ 
Ορνῆο 1ε| Τδονοίηο νι. 

Ἅ} 10 4) Βα οπνις Ἰραιοηάϊ 1}- [τὲ 
δοτυλι δὲ δἄἀϊτυα οὐ (Δι ςία, 
Ῥεν βάδην ἐρίυ9. τ᾿ 

Ι- 4. παϑειμ: βέμ- 

ἀεί ῥα βέεινν ἐς 

ἐροοὺς Δι αὐποῦμαι "μὲ ὀκκαιοᾶν ὧν σῶς 1 5 ἊΝ ΑΡΜὶ ' 3 Ομερτγορῖεν ρεῖο ᾿ἢς ἔδρῃες » , 
ϑλίησί μου ὑρδμ, ἶῆς δὶ δόξα βαιίῖον ΝΗ δίοπει ἴἌς48. ΡΟ ΙΝ 

"" . 
νΌ 5, 4α εἰ εἰογία νεῇτα, θυ πρεΐε βυὸ πρό ει με ῇ 

" ἘΝ; , , " : ΠΣ: : ᾿ ἰσγ!4 «ἰβνα. 

Ι Ὀοιεειῖο Τούτου χάριν χαιυάϊω τοὶ ἡϑκαταὶ 1 ΡΟΝ ΟΕ 2 σηΑ 
φἐχοιιρίο,εΠὶ-. "᾿ αν " ᾿ ΕΟ ΣῈ ΤΟΙ ταῖ! ᾿ Ἶ 

ΜαδΗρᾺ ἀοδεί ον οος τὸοἁν πατέρα ὟΣ Κυρλου. [7 ὃ δείαβεδο δέπη8 14] Δνῥμ γεὶ ναι βεῖν πνεὰ αὐ Ραῖγεπι" Γοηιίῃὶ ποῆεὶ] 
Ἰοία ΟΠ, ᾿ : 

τς ἃ 6] κιλ- 
εἰαρεπάσκοιας 
Ριοϊπάς ριε- : ᾿ 

᾿ τῷ ἐϑυν πρλμνιβωμρα Ν᾿ πὰ μήγε ἐβόνφάρωι δα ράρτ οοτόγε ἡμὴ δ μὰ τὰ ίομνη ̓ νᾷ δοιὰ ΤΡΙ φιοηυς νειδιδηΐ, νι πιλρΐς, ἃς (}» 
ΠῚ 

μ ῃ ἰ ἱ ἘΠ ο οοπερίοχαν οἴδ,ξυπἀφπείυς ὡς ἐδἀϊοθεακαπι,ζαιμ τόκα ἔλιἐ Πἰδνσαίας ρϑι: ἸΑΙΑῚ με τὸ τετο νὰ ὶ μολμβθ βαρ αν περ Αἰιυνλφρ ἫΝ μρ ρα: 

Ιησοῦ Χριςοῦ, ψεηνε θη οὐ βανὲ θο" 
νηὶ ροβτὶ Π6{Ὁ Οὐνβὶ» 

Θλιεὶς οκλοίιε ἰπ νηΐσο ΒΙΠΟ ἔα ρφπῴοαι; 

8 Ι΄ δινῤωον ἐλέχγνην,. Οοπηράιάτίυμηι ὀξρροιῖλ- ἰβιοτίί 
πιο ἀοόιδευπι οὐ ἀϊοὶς κα εραμαὴ αὐηϊιῦο, Ἷ " ΠΝ τρί τον Με 
ἀἰάϊ Ρἀτεϊσαΐαῖη μοῃφέ. ᾿ ΄ παν τας Ῥε 
ἃ "δ φιϑ μΝ βυραά φατίέα!. διοτοδιὰ Ἐταῦν, ον. 

φπίηδεῖν ἀσυτι φύσίοι Ηἰο. ἀδυίαγος, Ρ]αὐὸ ἀς. τείρἰοοὴ αἷς. τ 
ἐβω νὲ ἐρονατε ψρκεῦ ἐπμρίσρα Ἡξείαςεις. πους εὐἰδτόδιὰ 

. χρτεβις ὅγχὰρ ἱπροῖρΓθθ. συ χη δί (ὐρεξεῦ εἴς ἤτυὰ κώνῳ ἰὼ ἰ ἷε ; ἱ ὶ διὸ νάση ἐοφφοκέει γπῸ ἐπ ἀβαοῖς τ ϑὸρς ἠεεῆς ΦὐντΗ, πὲ αι μετὰ φίκιη ον ψι καρ φοτα; κὲς τῷ τα δ μὰ  (οκηνινὶς, καὶ κοχοία. Ν 9} ΡΣ βφα αὸν, οὐωνομία δα τα «τίαπι τοίδιδβ. 
ϑεαν 

τὰ ᾿ν, ιν βάονν ἰρβωι, διὰ ταδὶ ἀειω ἀσϑ 1ἅ εἴ ρεῖ ὡν ΕΦΡαΤ ομ γε Ἰη είρνού δὲ Πα ηΐ γ Δ Ἐζοηι, 2. ϑὴ μϑφ νὸν δες. ὙΈΡα9 1ὴ δι ἐς Ἰκοῖν,3. 2», ἘΧ ος δυο] ὶ 

μιῤοὰ Ἰνρς πϑὰ ἰσϑθηι ἰὐδεραιιν φοάοκ,ηες Ηἰα. ᾿ δὲ πεννίδηονε ἰᾷ οεἰὲ βδυσίαην κα δι ειαύρι γε ἐἠτάνιμο Σ ἐρημεμηίηρς ἡμῶκει ἐν ϑρόνν ουμείσυς ἐσᾶς ργθίπὰρ ἃ ΠΟΠΉΜ ἰα ῥοτροταπή ρτὸ Εἰάδ δ, 

᾿ τς 1. ΝΜ ὲῇ 8 βηὶα ὁ ὁκκρκεῖν, ἐξηκ ὡ" 

κα: «μίτον δίκην καταλα τὶ δος νεῖ ἀροίμανε Πγρημῃ ἐν μα μῆς τ ὑλόων 
ἀμηθήνεσμμ ᾿ »" εἰ τὸ εἰ διληγιμεὶςι, πρὶ τὸ χρίψοιν ἰὰ οἵὲ ἀςφοάεπάο, 4υοά εἰ. 

δ ΕΣ Ῥὲν Ἀ απ δὲ τ Δλυοτπι. τα! τύ πι, 5.64 τηαἰὲ 5 γτυς Ἰητειρι 
᾿ εὐ Ν᾽ »ἢ ἣν τ ἐρίμι Ρευϊυμί ἐστυϊίει Ῥοϊσηΐεηι ἀθεο η9 ἱρίς (ξεῖν 

ὩΞῸΝΣ ΤΣ ΤΥ ΡΕΓ ΤΥ ΤΣ 
ἧμε ) ταολοΐα γε Ἰηϑὸ νἱἀοἰίςοι ὄχ απιρίο ζοη βγπιεπηίαι:ἶ φυί- 

Νδενοίιπι ἀηδία ἔν ἄστη ιατίγγίοι ἴλη φυνσο τὶβ τιν Εςοϊ δῖα, (δά π αϑίυίαιι 
εἰ εἰμν νίαν ἀρ υΐηδ 4οἱ το] ρδοξατα πηυηάϊ ἢ ἣν ν Ἧς Ν ἡ ᾿ ᾿ Ψ 

νὴβ ἄς ἐμνηνδιοι εἶ, Οὐκ ἑη τὰ ροῆτα εἴ φίοπε 
ὧν κὰ μφμέ τη εὐΐτα εἰξ τευ ἀρυὰ Πδίτκον, μεϊλτίμιιι 

ὀεϑμν κα " »Μἰδν ἀὐ τπράϊε δ δυῃς ἴο. 
ἐοπιδο με ῤβεϑρης ϑετόν Ἢ 

ΛαρεῖΝ πῆμ γυυγ ΝΣ “ν».. εἰδινὲ ἤρα Ρηΐειηι οὐ) αἴτογιιτο ριοπηίο
μὲ οα- 

Ε ἕω .. 4. ζϑεναίο! ποβεὶ Γεβν Οὔ! αὖ Κυρίου ὑμδδ' ι'νσου χριενά, - ἀρ νὰ γενύμϑηο " προ ὺα ἐπρρτηνῖ 68) εἰἴάη! Ἡδεης ράιιοπὰ πρβ ἐμεθαρρν κε ὐτυρεασερ, τρο ποϑη παπήρω μέρας ἰαψυ "απο εκνχρδόαι φλοθηρε τ πμευνημς ὑαρτὸ ἰη ΟΥνσιν ἤθη οχροῖ. ΝΟῊ ἐπί πη ἐπαιίς,[0- βογβ τιδαίφμμο μεστοὶ αγμαῖν, Ὁ ̓  φυίταν βαυΐυμ ρεορείὲ ἀε Ῥαῖγο Ποπιίηὶ πρίε Ιεἰ Οἰί- 
Ἴ ΔΙ δὲ (κ᾿ ἑ 

τῦῃι εἶἰν, ἅπαν οἶνιϑ! ϑοπιίηυν ἀὲ σιμόν ἢ. δ’ τραῦμα, κηϑὴν αν ηόνὶ γντ οὲ Παιπιρεἐτάπαειναιιοα 
ποῖι ἐἀδιοῦς, ᾿ ᾿ ᾿; ῥεδυ ἐπ οανηίδιν ψεα. μανῷ Ἡγσφθηληκα ταῦ τὲ 

: ΣΝ Ἅ- ᾿ ; νι ἰυτὶν δὲ - 

κακὰν Ῥρυνμησες ιαυμὰς φενλδα Ὑγνυκοὶ δι ἔμαε ρειείσυε αὐδιευι ἃ μὐλ! τονὲ ὀκοσς ἡνταν αῖα 

ΝαΝουνιμυκεα μένε σφ τα ἐμή μια μριοαισα ἔῃ μα οσαινιι δι έδη κυ διλα εὰ μηχα. Πάξετοιϑε προ  ημιρνίων Ἵ,, ἴξουν. 40 ἡ Ἰδιιαν Ἔκετὰ ΟΝΕΙ . 

ογῦδη, σμιὰ ἃ ἈΙΔΐαιο ἰαμορεοιεἀοαίρ]ο αϑεὶ ὦ ἀμειν, ας ἴζυπι δοηπἀογατία, φυδολίη οηὶ ῥμαν 
ἐῃυοοδιοὶ 

- Υε 

᾿΄ χρρ καὶ βάϑος χαὶ ὑψος" 

ΩΣ ΧΟ ΧΕ 

Ἴστε ἔδτις οπίϊαῖ. 1144; ΠηΓΟΥ πὸ 

., φρφάνδεμ, ἐν κριρδίως. ίοη ἀιοὶς ἰῃ Ππηζυϊενη οοῦ δα υλπλ 

ΑὉὮ ἘΡΗΕΞΙΟ ΚΞ. 273 
: δια δο δ ρου φαγοῖοναλ αὶ! Ἕ: : ἔλναλὶ ἴδ ὐἶ6| ΞἘὲ 4νν νμοκὼ ψαδενηδ. 

φρια Οδυρφνοις ] χ συ ᾿τοῖδ ἔλ:}}}}1818 ἐδ ὶ [6 4: ᾿ 

Ἐ οὐρυβ μα Ὴ ἃι ἴῃ τ ν θυ φέρ ὑρλήρα "{μ4} ἐπ «ΑἸδδν “Ὁ Ἐ0}6 ν 

.. ὅγαᾳ ϑῴῃ ὑμῖν κμτοὶ τὸν πδιοῦτον τῆς ᾿ τ. (4 Ἴμάαι νοῦνι ΝΣ 

δέξης αὐτῶ ,ϑιιυάμει κραταιωϑίωαι τ: δὸς ἜΣΤΟΣ ΠΣ ὀἰοιίκο ἰοτία βωεννίνιν- 
; Αὐ μας εὐτο δπα Ώϊη: ρεῖ Βρίτται ἔμαπι ἰῃ ἸΏ" 

ἴω ἍἉἍ ζω 4 Ας 

δτ [νοῦ ματὰς αὖ τῷ οἰς τὸν ἐσω α- 
ΔΈΝ: ᾿ Ε Ν ἄρχον 

εὐνε ἐῶ ἐπὶ ἀνίοτεν οην- 

ΒΡΆὶ ᾿ 

[ 94 εονφοβδυτανὶ βεν 5, ΠΣ: 

τογίοσς ἢν. 

Οἰνήβωιν παδένδτι ρει. 2] ᾿ΕρΠαδίτος ΟΒε λυ μοῦ β. Ἵ ; ᾿ γ Ὁ ᾿ 

οἰ ατοιῆσει τὸν Χρλτον δίᾳ τῆς πίξιως ἀσπν ἰη ςογάϊδυᾳ νςοἐττιοι 
ἀδὴψέ βάονν με εάϊδιν υἱβεων 

ὅτας καραναις υμδὲ μα] δε ἴῃ οδιατίταις " τδάΐσαι ἃ ἢ 15 αἰαῖ μήκων, Ψ, 2) ᾽ , } ᾿ . : ᾿ σ΄ ἡἰγ, νἱροβλεν Ἠδς 
ΟΕ 474} ἐὰ ζωμδῥ “ΚΗ νῷ 1 Μμηδαιὶ, ναὶ ςδτίς Δἰσαι συιη ὁ- ἡλιμανιι Ἔα μεν 
λιωυῦμοι νἥνα στ ΥΘη ἘΝ ὐταλρ εϑαι ̓. ᾿πανίρυς Δ !ς, ἢ φια [1114 14. } Ἰμοόδγφνα βι ἰδεμινάορν' 
σιυὺ πᾶσι τοῖς ἀγίοις, τὶ τὸ πλάτος χαὶ μὴ ἡ [τίτυο δὲ ἰοπρίτιιἀο, ἂς ρεοξιη. [ἐναβεκήν. σ' υϑιίομαδ 

ἀϊτᾶς δι (ἢ μνίτας: φησ: Ἢ 
“ἱ Ἐε πος “ εἰιατίταιςπὶ ΗΠ παῤ ιν 
Ομε εὐ νοὶ ποτίτία (πρεγοτιὶ 
ϑλιοεειη - νι ἐπιρ! ςαμηίηὶ “2. 
οἰηῃείη νίχυς Ρ]εηἰτυθίηςτη ἐὶ 
ἴλπι 1) εἰ, 

δεῖψῳ φιῤαην [ϑβεγεντιο 
ἡδοδαρ Κἑέκμᾳ εἰομἐς 
445 Οἰ νὴ φρ ὧν πὶ 

Ἰῤὲ ἐδ ϑννβοῆν ρίενιεν δὲν 

Γνρῖναι τὸ τί ὧρ ὀάλλουσαν τῆς γνώ- 

σιως ἀγάπίωυ τῇ Χοιςοῦ ἵνα πδοιροϑυ- 

κι οἰς πὰν τὸ πλήρορμρι τῷ Θεοῦ. 
᾿ [ , , 

ἡ Ὁ, "Ὁ. 

. ΝΣ 

ΓΝ . 

οἷς, Ἐχφιο,δξ οὗ, Εχ 4υὸ νἱἀεϊίςες Ῥάτγε ρεγ Οε τυ πι, 
γε αχωυσ το. 4 Νοιϑιβαίων, ἐνομο ζεται. [ἃ εἰἴ 2ρ- 
Εν πὶ ἘΠίοταπὶ Ὠεὶ (οστίτυς.1ς κι ν πὰς Εἰ τος Ὀςὶ 

"τ φυϊοιπ ας αὖ οτί ρίης τπυηάϊηη Ἰρίμιη ςτοἀίάσγαμε, 
19λῃ.1.1.. 4Τοια [ανολϊια ἰῃεαἰω {θ᾽ ιΝ εν α θην ΑΙΗ, 

πᾶσα πατριὰ ἐν οὐ ρμνοῖς κρὶ δϑὴ γῆς ἐνομαζοτω Ὡς Εςεἰεῆα ΟἸτ!» 
ζδηδεχ Οεηείδυς δι [υἀπεὶς εὐδν ἐπα Ῥαλαΐαηι ἀιε- 

. - ᾿ Ν 

ἀαννεηίο ἰα(ΐο. (ατειὰπι ςοἰατοητ μᾶς ἸΡΜΩΝ εὐτπ ἔς- 
αιςπῖς νετῦο ἐξικύσητ : ἐημς ρατύϊοι]λ 7. ἐαρΠζαηἀλο Ὁ 
ρον τες λιοπεοπὶ 7 485 που πγοδὸὰ 0. εἴν τηἰοΐωις, «ὦ 

«τίαπι εἰοαης βαδεῖμτγ. Οεμτὰ ἀρρᾶϊος Ῥαυΐυι οἢ ἀε)εη 

ξλτυπι ἤθη γηὸ ἰη ἴοςο σι (εὶς πνυΐτις, νει, σουπιλλφ. 

τξ»δί Δ Οοτίητ.2.4,δι Οαἰατ.2. το. γιάς Ἀ οπῖ.1).2.δ 
{με μεμα ἐαειινά6, δὲς. τί τὸ πλ ἀτος,ὅςς 1 εἴ ιιὰπη ἤτ 

ἡ{ἴς δαἰπναἀυοτίαπι ρᾶτ-. ἢοὸς οριις ποῖα ἰὼ ΟἈρηἴο ἐοῃς] ατίοπις οπνηίδιυις ἤης 

εἰουΐδιη πᾶσοι ροἤιαην ρτὸ ὅλη, νῖ ἰυρτὰ, 3.2. ποιτριαὐ ἀατοπλ. πυπηςτις δ ΡΑτυδος Διο ύτααν" Αἰϊυβς δυτεπν ἐογιαῆις 

φιᾶπι Ψετυς ἰητοτρε. “2, διετνϑεαθαν σουυστίος ΕΗ εγοπγ μας το Αροίϊοίυς λά τιτυπι οὐἸατίοηις ὙΒεγαηνα δὲ ΤἈκρηυρΒδι 

Ῥανγενείμην, Ἐταίμλ σον αι δορθην ὁ οηνηνωηὶ " δινεχίατία πα ες ἐς αυΐθις ἡπΊ,ορς ἀρίτυτ. φυάγηηι νΠΔ ἀ ἀεχιγα δά (Ἰηΐ τ. 

βιπηϊίδαν ἀδείδσαγς, ἰὰ οἷξ σεπιςπὶ ια σοπιηιποῖι νπ μὴ ἤγδην, αἰτοῦα, νετὸ ἀν ὃς ἀεοτγίι τη ϑὲά ΟἸξετεθδτυν, 

φλιτοιη ΠΗ Πᾶς μαδεας, ντ δπὲ μαῦρες Ἐςοϊοῆλ τη Ομτηϊο πὰ ΔΙεσ οτἱοὰ ραῖγος δὰ οτος ἔργηαπι τοταΐςιυης : νεὶ 

λάορταϊδιυα ετίδηι ἰἀοίγοο Τλοῆγις ει ἀιοιταν, νὰ ᾿.ΤΊην. ἰοϑδᾶρτα εἰξ ἃ (:εοπιειτιοις τιεηίισις τιαηῆδτιο : ντ πὶ Πὶ 

φιδο:ουίας οἰαεϑ νοσδυίς ἀοηηςίςος Ὠεὶ ἰὰρ.ε.19.. Ἐχτεγαὶ ὃς ἔξ νετογαπὶ ποπηυϊΐος τῶῖν ρμτοουΐ ἀΚορσαθούγαό ἀυπι 

(μετ ἰσίτυς φυίζαπαας ἠοη ἔμπης ἀε(εἰπατὶ Δἀορτίοπί ἰη Εἰ- δας ἐϊᾷιοπίοηος ἰςοτδπὶ (δτι}ν φυλάλπι τατίοης ςοπῆ- 

Ἰο, διρλίτεπι μαθεπι ἀϊαδοίιπη, νι Τολη 8.44 προῖ φαος ἄστάηι. : ᾿ 

ρδηστ τα Ὀςΐ, οΔη.3:36. γὲ ρἰληὲ πο ροπε οοτιπι ἱπίςτ- 19 Οαν ἀἰεπι ( με δῆ, ἀγάπίω τοῦ Χριφοά, 14 εἴν, υληι 

ψιέταιίο δἀμίττι 4υὶ νόσοι οχρομῦς Οπιηίς, ὨΜΠ οἀάςαι ρεῖ- οἱ δίς ποδὶς Ὁ δὺς ἴα ΟἈτγηϊο, ντ Ιολη. 5.16.δι Ἀοπὶ 7.8. 

τιυϊατίοης, Οπιηΐς ργΟΤΌτα δςοϊρίατυτιλπινετὸ φαοά λάν,., εἶ, 42 (μευς τρίς Κηΐυς Πεῖ πος φοπιρίεχιλ αἱ, γε 

ἄϊτυν 1. εαἰϑε, φυυην δὰ καυΐας πη] ια ἀἰβτιδυτίοηςην ρει. ἰΙοᾶπ....1...... 4{ Οινηὶ Ὑ ορηλνομε βεβαείογτην, ὠπερζάνλου 6. 

ἔπεα, ἀϑίϊς ἰατοι ἡγάτατ ορόσῖοῖ ιν ἰᾶτι ἰῃ σἄίος πιρτα- σαν τῆς γνώσεως. 1ὰ ς΄, αὐ: {ἀρεταῦ διυπιαηι ἰηρς}} οἃ- 

τυρὶ ἰῇ ἐρά σαι ἀταὰς πος ΕΙΠο λἀορτατί, νι νηὰ ἀρτο τὴν Ρἴαπη,νι φυίάεπη ρίεπὲ Δηΐηλο ζοηοιρὶ ροήϊε, αυυηι,ιο- 

οαειη ἐλπη διη σοηβιτυδητἴουϊ ἐχροίαίηνις ἔαρτ.1.10. 4μὶ 4υΐηυς δρίγιτυ Ὠςὶ ἔτοτας ργὸ τποάυϊο ἴμο τδηιὰϊῃ 

Νάπς Ἀῖς ιν ξ νεϊον ἀς Αήξεῖις Οιρυ Πὰς ρΒ]οἰορβαγ: Ρετείρίας υδλητίιη ἔλεε εἴ δὰ (ἰυῖξην. τνῶσιν οηΐπν νσταῖ 

φιίθυς νἱχ ἰλπὰ ρυζοῦν. φἀορτοηις δοιῃξ ςοηυςμιτεν λάςο 2. Βιουϊτάτειι Ἰρίδπν ἐπι ήσθν ν ὅση Τςορηϊτιοηὶς μαῦ}- 

σχτῖη πὰς πατροιᾷ ἤοη Ροίϊης ἰατίς ςοπηπιοάὲ ζοιηρεςιςα- τυτη, Εἰξ ἀυτομα δας ρίαηα εχροίείο, δὲ σι. υροποῦς μιο- 

ἀκκυιυς νἱπρυίυιη παιδί Βηΐο δάορτιο εχίῆαι. Ουοά ἢ ταροτα ῥγοηίις ςοηίςηείέης.,, ἀῖαυς ςυᾶτὶ φυΐῃ το υοά 

κοπίμη γεγπῃας ἐπι οὐ Ὑ ΓΌ0 ὀνομιζετωρφοηΗημν , ΠΟ ἰπτιρ ἧς ἸΡῇ γετίοιϊο οέζιμον προς ρος 8 εἶες 

ἧμπὶ οτίϊ ταρπληβίνι [τὰ ἀϊολην)ξητεητία, Τλητὰτῃ ςηΐπι Ἢ εἴϊς ΟΝτ τὶ ορας.. (οὐ ἀντειῃ ἀἰοπει λά εφηϊειέείο- 

ἀραϊβοαν ταν ἡδίω Ὁοπείαι βαπνιλία εἰς τίτατοπι,, Βυίυς 0 πεπὶ υοθὶ ἀν ζώλειν ΚΙ ΠΟΙ ογαῖ φυδά ἀς εὰ διηθίβετεῖ Ετ 

τοιηάὶ (ρατίϊς ηοη τεσ πυπαεί, (δὰ ἴῃ Ἰρῇ5 οτίαπὶ ολ]}9 οοπι- ταίπχυς, δίς ςηἰπη δρυὰ Ατὐζοιείςηι διὰ ἐπ εὐάσῃι ραρὶπα 

. πιριιοτάτίντ [κὰς.2.1.4γϑι τς. 7τάρος ρείοτεπι εχροἤιίοηξ, ᾿ἱπισμίτς ίρτο ἀς Ἀερυδ)ῖςὰ Ὁ. ιν ϑολογέπα δὰ χρὴ τοις αἢ- 

γινδοείατοιπ ἀπιρί ςἔζονΡ οἰϊτοπηὸ ὀνομάζοϑνω ἤροἰβολτ εχ γναύται τὸν Η ριδλία κρταλισεῖν δια τοιαυπΐω “ππων οὐ ἂρ ὁ ϑή- 

αἰϊκυϊυς δοχαίπε οςἰδδγασί, νοὶ ἰαπν τὰσὶ βάείες οπιρθθ καὶ λὶν αὐτὸν οἴγειν πὐμὶ αῤγιὸ μὲ τὰ φἿδ ἄνιων,ῶς ψφν μζώλλον τῷ πολὺ ΔΝ 

Οἰείδο Οἰνεπίδηὶ ἀϊοεσδατον ϑοἀ πηειπιηεγίπη τό Ἢ πλωτήρων, ἰήδην ραυΐο ρὸ δ, οὖεν ἂν γφενις ἐώσνιον αὐ τὸν τὺ 

εἴἴε εὐπὶ ποηλέπο οορυϊαπάλπι, ᾿ | ζάγλεντα πρό τᾶς δυμμεηρίας ἔχιν τὸ ζῶον. Οἱ ἰάαπι “κοῦ τα 

16 διαμνάθην ἀν μ 46 χίονμα [μκγ τὲν πλούτον τς δόξης αὐτὴτῖ. ἃ ἢιος εχρ οαπάο ΕΣ ἔτυῆεα ἔς τοτίοτυπε, νὰ ΗἰἜτοπυ ΠΉΙ, 

μιοιπα αἰτυάίης ει ςοτήια ἱρῆυν, 1ἀ οηίην εἴ ηιοά᾽ 4} πτεγρτεϊατυ ἡ ἢ χεπνρασι ἀνιεξβίονιεην νορηιοῦ, Οὐ νου- 

δου νοζαι, οὐ οἈπὶ ολυΐλπι 4υληι ςχροίο! [μρτὰ , τ.5.δὲ 6.ὃς. Ἰζωρὸ ἐξηίω δι ἐλ ὀξείοης να νἱοίεητα νῖ δάπηίττ! οετιὰ ποῦ 

το δι ορυ]οπείδην ρ] οτἰοίλπι ρος ἱπιεγρτετατὶ οδάςπ)40 ροίδι. 86 πιλᾷίς οείδιιν ἤψης ἰσοῦτα τογάμςηζ, αὐ τς 

δυῖ τρπὰ ρα πιυΐεμαι ἀϊισι ἰσητοπιία. 1» ῥηενίονν νη. γνασέως ζτεχυῃῖ ρτζο ἀκητὶ νου ου]ονονλις ςολδτυ λιοη 

ποόν,εἰς τὸν ὅσω αἴδρψπον. Εἰς Ρτὸὺ ᾧ ἀςοιρίο. Νἱάς ἈοΙπ,7.21. πΊΟΙΩΙΣ ἐτλπῃ ΓΒΟΤΙΙΣ Αριά Ασιδτγοίϊινη νετὸ ρεγιπάδ 

17 {ελινιναβιεεινκατοικβεαν ἰτεγυτη ποίαηλα οηρδαῆς᾽, ἰορίτατ ςὅτοχειε ἀοῇ (ςτίρίυπι εἴἴες νὰ γνωσιν τὸ ἀγάπης αυξ 

δειθὶ χρτοικεῖν,αυάπὶ ἐχροίθμηας Ματ. 2. μὰς ἐτιαπν. τοετὰ ρεγηγιζαῖα εοππεγα δλϊοιειυπιράι μιγρα ρει δηπο- 

υϑδαιηει φιρά ἔογίρτυνῃ οἵ [0λ:,.6.47.. δὲ 1.4.2}. 41» 1 [Δ ΙΠΔΠΒ ΓΑ ἔλδιλοΝ ἐγοτ ΟΠ 1] δωβενέννέοι ἐμ. ον βιυανόδιε ον 

τὐιδεὶν Ομνἐβνιημοανοίο σείαην ἰοβητουν ἀρινὰ Αὐβ δίῃ «ΡΠ. 

᾿τοννῖ Ἐεδίην οδίογυδυ με ΟΝ δ ωβενεννόνφηνενι [γρονινα. Εταί. 

δωρβενεαν θα μ εν (ΜΙ ἰο.Ν 8. γὔρ ἀυς ΠῈ ἸΠ ΕΓΡΙΟΣ εχρυπέλα 

ψοίο τῆς γνοσιωρίεβιῖ ὑσοεμδάλλνυσον ἀἐψανείνυ τὸ μόγιϑοι τῶι ἀ- 

γάπης, "αζρηνάην εν εμαν αμην. ἢ... 4 ονιηδηι δος. εἰς πᾶν δίς. 

Ιὰ οἰ ίκα νείπ νοθις ἀδιιπάσητϊ φικοιπαυς λὰ ποῆεδιὴ ]- 

ἴλη ἰα Ὅεο γεγεδιίουοινν σευ πη τ. ΝΝΔΠῚ οὐ ρΓῸ μέχῳ 

ἀοειρίτα ἡ ΥΥ οἷς τοσνύην ρτὸ τὸ νίαϊιο, δὲ οἱε τον μιο ἰνλέϊε - 

πῖςῃ φυσπιοίο ἔγωλ σι ετἰθναεὶ 4 Νεδιικ ψ [»ν. πλμ δι εἰ εσύσαι ἰαἰτὰ νεῖ εὐνο νοο εατληι ἀρ '||ς- 

δειν εἰ βιζωυνοι χρὴ σοϑεμελινυάνοδις νἐδξὰ γ τις ἑηιογρι οι Ἐ- γακοι ρον ὺ γον ον ["ώ| Λάδικιν δυῖοπι ϑηιςα- 

καίω τατοὺ ρεατυλι ρος τ ρλῆο,, δ κν γαδϑϑημιςν Δ ον τοί ες ἐπὶ γἱςιιζιδιποιι ἧς ᾿" ν νεπϊουΐο 
3 

Ἀρ}ε αι, νὲ πιρετὸ ἀίζας ν οὐνηυνίμο . νάνάν, ἐφ ἰοηνω- 
ΜῈ ἔων, δὲ ἴα ἀοοίαται Αροβοίυς μιᾷ ἰπεοτιοῖςα, δοηι- 
ϑέι νουλείξ, 

18 1π|εἰρανίβαια, ὃν ἀμὸν κ᾿ (ὐνατίτατοπι ητεϊ τ αὐ 41}. 
ἡμώ ἐ ὩφζοΗκο φυίπι εἰ γαῤῆχ, μος βιπἀδιποηειη οἷς: 

ἴσαις ποίττς, μά υοή νδίψας πον τουοταῖ Αροίξοίυρ νι 

υρεὰ μος, ὃς «ἰδὲ ρα Πηαν. Ἀαήνοις ἐπ πο ἃς διμάλμηερε οὐ- 

͵ 

Ἄρτα τ τ δο τος 



πο κι 
: ᾿ 

Ν 
᾿ 

ον ΑὮ ΕΡΗΕΒΙΟΚ. ες δ᾽ 
μμοία Βιεϊομ τοοπιθγα ἀν δυξαπὶ, ἐν νᾶσον ποίϊγαπι {1|1πὲ᾿ νι ρίαγίδων ἄσθορ Βα] ΐαε ἴω Ἰΐδε 110 ἀε ϑρίτίτυ αμᾶτο αὰ 
ταῖι θεστοπίαηϑεοπσαι ἰπ Ολυ ο, υας ἐγίὰ βοὴ νἱάσεις Απιρ ος ίιμη, ΡῬοβεκξμγὸ πὰς οςςαίοης ἀεἴζοπάι Αρο- 

Ο»».111174 ᾿ ἘΡΙΦῪ ΡΑΥΓΙ ᾿ 
ἀδωύὶν. ὑδο ἢν ἐϊεχμον Δοα 406 ἴοι ἰβέὲ ἀϊδεαπι δὴ Οείβασι ἰα. οαμάϊουᾳ παβτίν, καδεμα τε ὦ ἀτ σπιΣαςτιάτα οα ἜΤ 
᾿ κτνὴ ' ἰδ ἰγ μρδῶι » ΝΣ ἐρννααι ΧΡ υὐῤραρίοῖν πον ὶ χεῦχν ἰνοφό αοα ᾿ ΘΝ ἼΘΟΩΝΣ ἐσῃὶ εἰΐααίο ταϊενπατι ςοποοτγήνλαι κἱόϊας: ντ μία- οίυ9 λα μρίςπείαπι Ὀ εἰ ἰη βαίτανη τὴ ᾿ς τειρυθγταπι) τὸ - 

δοδανοέυε, Τείηλδα τυδίηεηι πε ρεείπμ Υἱείμηθ ἐϊϊο ἀΐο, ααιμ δόστε μην οἵησῖν ἰὴ ἔνε γρθθν τ στε ἱναυσεϊεὶ αὐτῇ οχ ἥτις ἢ ράτυῃι" τὸ Ἐρο είς φουρρτς, ἔτι Ὰ ΠἸηφυ λει ραιτατι ςοηςιηπᾶ " οἱ ιεείη ἐπιρυ 4“ } ; γι . 
δδωνον Ὁ βνββίοπερι ρέορλετοι φηδὲ γλθϊο αητὲ ὦ πεηΐσυ, τ οε1..18. ἘΦ ὃς τὰ ᾿ κοιυρ ἤν νοϊϊφητ τίαπι μγροίζαίενη ἰπιρατίτατειη αταστς 5 ἀροϊειοησναίς ει εινάδπι, 
ἈΠΕ ητ νδ ἃ ΝΕ " ᾽ : ᾿ Ν ῃ , ᾿ ᾿ ἀν ΠῈΣ τον ὌΝ ἢ - ᾿ -μρο..............ὄ᾽..... ..-.. ...- -.---------..-..-- .--.--....͵ς...... ο. 

αι ΣΌΝ ΩΝ : τῇ ἤλησοα ΡΟ ΕΙ ΠΡΗΡΣ ὲ ΔΝ Α μὰ ἐδύϑην γώ Ἅ7}. εϑεάνηϊςαίαψς πο(ιελιη ἀδτα. 7, Μ᾽ κἰεβίφωε ἀνίδον το 

4 οαῖεν Τῷ δὲ διιωυ φρϑῥῳίαῆὲ ποίντα ποῖδ-})9) 4Εἰ νοτὸ αυὐ ἔμπηπια συμ ἐκυ-[8ο} ΑΙ ἀμεμν ψνὶ ρομεει ᾧ Εν δέχ τὶ ὑμένα ἡϑα εν εξ ρτγατία τ τρσαίανα ἡ ἀσηι μὲ ἀεμε τῇ γα β- ὁ λάσιοπει 
δίδει δ΄ ς «Μ᾿, ᾿νὴν ᾿ : ; ΓΎΡῚ : ; ἡ μέτεον ἐδωραῖ τῷ Χριςοῦ. δγΆεὰ Ρ ἐνηθωπο πρεν[ὩγΆπ| ἰφι»4- τὰ. 6ε ἡυϊάςπι 
τ ϑμαῖ νυ κόρ αν [- 080 ὧν αἰνούμοϑο δ) ΡΟΓΒΘΟΑ Ροτεῖ οπλη!ᾶ ἤοεῖς ΠΩ, ἰλρα ορίνον τὴν ἀν τ ᾿ Ομτπ, ' εἰσ Οὐ: νην εἰΐς εος 

δλλκρ ημε γορϑμᾶν, πὶ φἰμΜ δ μμήαμιν τἑω φρονυ.] ΡΕΒ δ μα γεύίτονο,μυι «ορί-᾿ [αν μὰ ϑαρνα δ Ὸς  0γ.,, ΑἸαθοὶ οἰς ὕψος, ἠχαρ- 1) Ομαρτοριετ ἀϊεῖς » μιν 5} ζηρια ἡμε ἀμάν,σ. δ δον γος 
πλάι, ̓ ᾧ ταπιθδ, ρΡῸ ΒΊΑ ρουεπεεύβεμες εν Ἂμ ᾿ἴαὶ μ᾿ ' δ ἔδωκα 46--1 ᾿ἰτο ἀΠἴει τα (Ρ]έμλεν σαρτίυαια) {{δεπά ει ἐν αμηης Μ᾿ δυμιόνμος Δ Ὅν, οι μον δὴ ᾿ ὶ ι ΓΟ ΣΩΣ γιωνμοαλωσιαν, Κοὴ κὶ δδ- μΟΟΒΟΙΠΕΟΕΙ Δ 16.) ΔΡ' υλι ' ΤΘΙΠΙΗΠ ΒΑ ἀδάςςι ἀφπέτιϑ 
ἤει ἤμειξης. ΤΣ ἔθ. ἫΝ Ἂν ᾿ δ. Ἢ ἰδοῦν μἐ ἀρηε τ ἐν ἰόν ᾿ ειμῥῤμλν το, ἀρσθη ̓  ᾿ Πἀυκπίς ςαρτυ!εδεοιῃ γ), δ( ἡ ἀςάϊι ΤΡ ΤΡ ΡΟ ΡΝ ἐἰες ἊΝ 

᾿ ὑωὴ δα ἐνῇ ὀκκλησίᾳ ὧν Χρι" β Ἔἰ βννημανι Β΄ ΟΣ: ἱπΈςεε- " Ἂς γ᾽ ἀρ ερνχρ κω μρτ' τὴ ΚΜ ἄοηα Ποιηίπίθιι, , π309 ᾿ΠΠΠ Π ἥφρπαι (νπὰς 

ἱιουζγοίρανοσας ταὶ γαῖ τῷ αἰά- ἐφεν Οιείβεσιεἴαπι» [5.6.1 Ἰμναω τς ΝΟ 0... ,6, ἡ Ὥννεὶ μὴ χα) κα- ᾿ Οπιοτὰπι ἴῆνα Αἰξξάϊτ, ιίά ἡ Ζυῦτατα τ πολυ αν, 
Ν ΜΝ Φρῆτεδ ἸΕΟΣ ἸΘΟΠΟΥΓΩ. Ἴτυν; ἢ . Ἐ 5 ὙΠ 4] [οἱ πἰΠ φυοὰ οἴἰαπι ἀείςςμἀοταῖ το; ΑΝ δι δου 

γος δ αἰώνων ᾿ ον {|1ᾳ . ᾿ ΩΝ, ΝᾺ ᾿ Ν ' μ  ὯΠῚ ́ υοα εἴ4Π| ποιάν ρτλννῶσν ἐπ ηξιτνο «πον! 61) οὐ - 

ὧν Ἀοφάλαρον δ' ἌΘΕν ΟΑΡ ἑ ΣΕ δαν. στὰ τίδη φροΐτον εἰς το χατώτερα μϑρὴ ΤῊ Ὀγί ς΄ ἢ [0 ΒΠπι88 ρατῖςς τετγα ῥέρε ἐμά θαὶ " διὰ πϑηά σον. 
τν ἐνῷ ᾿ 4 "4 ᾿ ἘΝ, ο ᾿ ΕΣ Ρ᾿ ΣΙ ε| Ὰ ᾿ ᾿ τ Φ ὟΣ ᾿ ᾿ ᾿ . 5 ῇ ᾿ δ 411: . 

τ Αἰεεαὶ ρεῖὲ : οὐ με νὼ ς δὲ : ᾿ , : 4.45 πάρ ἃ εὐδοτ Οὐ ἀείςεπάοτγαι ,) Ἰρίς ςἢ το] ομε δ μάν ρίε εβ 4 κει δι νατιὲ δὰ 

ὁμοῖα, μια ἢ μὴ " ΥΡΟΝ ἀμρῤφον οὐδ ᾿ Ῥ ΠΡΟ ΥΟΝΟΟΥ | ἀιβρ! Ἔργα περ “Ὁ κϑταῦαὶ αὐτὸς ὅρι ΚΩΩ ὁ αὐαβας " 4υἱ ετίατη αἰκ ἐπ άϊε ἡ Ἰοηφὲ (α-} {ὦν ἀβεμάιε γράϊιωδια τ αβτ πββν 

τ σ᾽ εαζίως ξιποτ σα Ἢ] εἰμ  μανξε ον ἐξ νγείονῥν "δὲ ἀ ροὰ ορδμιοβ ἐραίω πάντων ΝΠ οὐραναῖν, ἵνα πλη- ρΓἃ οπγῆςβ8 οαΐος »᾿ νιἰπιρίεγςτ [“αἶθνν τε νηρίετει οανδμα, φᾷ ετίο ἀϊπεί -ος 
Ἧ: γ ρόβαράγει κλησιὼς ἧς ἀκμίϑητη. ΤΣ δτΩΡ 6.18 ὼς πάνω νὸς ᾿ δ θμθ 4.64. «βὰς νον ρώσῃ τὸ παντα δα α ᾿ δυΐ, ὃς ρτοίη- 

ἕὰπ ἰαὐπα Μοὶ πρὶ, Δ [π|οηλ΄ αυὰ νοοδὶ οἰτἴδι “ΩΣ ᾿ " ἠ ᾿ εν οσὴς ἴς νυ λους δέινηδονεῦ 
ΝΕ «ἢ νι “π΄: Λἰτα πάσης ἀππινοφοοσίνης ΧΟ .} ω μὰ οπνηὶ δηϊαν ον πο. ͵  ε«] Ὅννν ομονὸ δοκνίδα ΠΤ νου μπῇ ἦς δορᾶς ἢ χοιςοδ 14 οἷὰ ἀραὶ ην0.. Ομτί ἀευϊεειιατινηάξ ἰσαιηήτυς {τος αὶ φυπι μεῖο ἔχετ οτ- ἢνε:θεξ εετι 

Τρ χορὸ ρᾺ αύτητος, ῥίετοι μφικ ορϑυμίας ανεγο- ἡεδι ἰεηἶκαϊς, ουτὰ ἱγῶ οοἸ δ ὲ-͵ |9΄ που μακένοι ων Δυετοητυε, νεῖ φυοὰ Ῥάτεγ οδις τα ΟΒεὶῆο σοπτυής, 5.- ἀμποηη κοίυετοχοπαηι βυιῆς ἱρίωπη σβτίξβυν ἐτηιμηρβἄις ιν ςοπιςρῖυτ 4 
Ὅε! ᾿ ξιεια αἰ λλυ λῶν ὡ ἀγάαε" πα ται ἘΝ πεήξεὲ ἘΠ ενόν δε; γβιρρονηαμει  ρνϑ-. ; ἰᾷεας λιιτό Αροίλοϊας γηυαὶ φυίάςπ οεἰἴς σοτριιςιας ργο- μαι αἰτεγ ζαυυτοι . 4υ}πὶ οἶπη τη τος στὴ [πηρεγᾶτο- αυοά φεευνὶς, 

ἀϊξουὰ εῆ. βμ. Σπδυώκ - Ἰω “νό .} } ῬΦΙ. {ων αν εὐαηΐαιε: : " ζράς ἔππιρᾶπι ὀπγαία τη πιει γοτγιι πη ςοηίεπποιςπι οἷς τον, Οαρτία ρίζας ΠῚ Δα τεσσηρΒο ἀμ ξει ἔλετιιος δαῖλη, δά εοπιπν μέ 

: βεοουπάό- ᾿ ζοντες τηρῶν τίου ενόττα τὰ «ματι τατσιη. : τς ἢ ἀι πεπιδτοτγαοι Κιηέϊιοπος, ἀυΖ μν το Ῥοσοαταπι δὲ Μοσςντ ἀρρατγοῖ τιλπὶ οχ Οἱκα 12.1τα τ οΥῖς. θεν ΟΟΥ̓ΡΟΥ 
έ ρὲ: τε : κορ οττεῖς, οἀ ἀυφίι: οἴει 4 Ὧν ΡΙ ἐλ ΠΡΟΜ ΘΝ 

αὐτὶ πιεπίυδ- γκατος ὧν τῷ δαυδέσμῳ χὴς ο41}} γδιμάεπεςεβ οοηίεγηαγε νηντατδϊ 4} δοίλολόινινονε ομίμ- πῆμα οδατικαεῖς (μην ἀϊμσοηῖες ἐοπεϊἀοταπία,ἢς ἄυμν. «4. ΟΟ],1.τ4ιδοά ἀξ,ς εϊᾶς πμρὰς ἤπαπιυς. ἤος ἐρο νεγὸ ἐ κοος 
Ἐμβαψ κι μενῦα β ὕης ς τὰ ᾿ ΙΝ ἐδρισίευς μος ζΟΠΏΘΧΙΠΏ ρας. ἽΝ δρίνινν ἐφ υἱνομί. γοίυσχυς πηκρηβοτο τεῖο νεῖ ἀπνοιείοπε αἸίυα ξοτρὺς ὲ-. Ἰείζοτι ἐαρεπάδάμιι εϊ ηυο ἐχ συ υξαπι τητογρτοιάτιο: ' 

ΠΥ " » . ἘΝ εὐϊεικηάν ἐς Ἐν σώμψρι χαὶ ἐν φονεῦζα, καϑοὺς χαὶ 
πριάεαν ὐκλήϑητε ον μίᾳ ἐλπίδι τῆς κλήσφως! 

ἄραι. 
4 Κων οὐγβεω δ υὐϊο 

ϑρνίδα, βέν Ὁ φοιδὲ 
“ἢ ἐπα [)ε νοραι φηὰ 

᾿4ἴ Ψημπι ἐ ἐογρυϑ δὲ ᾿ νηυρ 
᾿ϑριγϊευονίους ὃς. νοςατὶ οἰ ἱμ. 
νηᾶτη ἔρθῃ νοι οηΐς νείζγα, 

τε ρίστος βυπδίοηίρ ποία! γλτίο πο Π)., ποι πιοάὸ εἰδιὶ ἀράν μαι Ῥαυΐας πίε νετθις ΑἸ υἠ4ἴ δάν ἱγρ ηὶς ντοτίι Εχτὰ 
διοβεϊαπιυςίεὐπος ἰρίο φίατίπμιτι δοζεέλπνις, ςοἰπι σους Ρύτη9.τφινδὶ 1γαυ!ᾷ ντοταπν τ 4ιο ἔμεταῖ ἴου- 

, 
8 Τἀρθενηβάϊεπε γαὶχ καλωσίον. Ιὰ εἰ ε«ἀρμιιοσιη τθἶτῖ- Ἶ τὐᾶτος τταηΠλτίὰ νφοδι ΤῊΝ γνγηη[{ερεβηοε ἀν εν. 

, τυὰΐπεηι. ΕΠ ἐπίῃ) μωταφορικος ἡ απ νιδοτὶς ἀα-. ἰά οἱξ τη ξετίογά τσττας να τὰ νἱάςάτυν [εἰσεπίυ νοχ τηοῖλ- 
ἑάαίσηξι εε- ἢ δος φαϊείενίοά ἐτιοχου , γηυΣ )ουιίηα8, γη ἤἀοῦ,ν.} [νεγα. εἰς τείαηρδα;, Ηοίες ἀυτεπιὶ {δι ἔμης, ἀιαίδοίας, πλοῖο, Ροτίςὲ αὰ νειδὶ πιζατπατίοηςπν τείεττὶ. ἰη 418 ποῦ τῃ- 

ε, ἐνιδαν δ Εἰς Κύριος ομία πίοις » ἐν βάπηισμρ.} [πυτι Βερείίτηα: ἢ 77] ίμω Ὀερέναι, καρ. ἐρεθεαυπι, υϊοψμ!ὰ ἀφαίφι ς ορρο ες διαιπνΟΠτίδο., τὰπη οοηβάεταπάα εἰ παῖυια διυπηαηα αἴδιπηρεῖο ρεηίοηα- 
εὐ Ψίαουο ἀευΐα ᾿ ἵ , ἐ ᾿δωὲ . δείνννωιν Βεριίβησι “ζρρείοίπατεπι νεγὸ ρχὸ ζλρείμὶς ἀΐχις, εχ ἰάιοτιήπιο, Ης- {5 Ἴη νῖεγο γιγζιαἱς, ἐξά ΠΑ ἴα ῥεισείς αι ἘΠ Πππλὰ οοη- , 
τ "» εἷς Θεὸς “4! πορτὴρ πάντων, ὁ δὴ} 5 Ἶ Ψηιρ ἴλει δὲ Ῥαῖεῦ ΟΠ») 6} κω θεν ᾧ Ραῳ μου τὰ [λυ ατὶ οαΐος ἐπυΐτα ρα Ἔχε πρὶλ οςεύτταηῖ, Ἐς. ἀἰτίο ἢη αυδπὶ (εἴς Ἐπνυς εἷς Ὁ εἰ δὲ τηοττς ὯΝ ΤΌΣΟΣ 

4 Λααπιοπιά ποίντων χαὶ ΓΑ καντων, καὶ ὧ πᾶσὴ ΠΝ εν αυἱ οἷ ίαρεν τ βὲ 7 δ ΡεΓ 9. [οικμέμην, θα βυβεν φῆναι πιά τὰ Βυϊυοϊοεὶ ἀϑΡ᾽ολθοποιη οἴει λάςο ριορτία τε 10 Ε: ΡΩΝ εἶν δὰ Ῥῇ " ΠΡ πεῖς Εἰ ἐπα 

προ λῇς ΗΝ τ τὸς ταηοδο δ ἴῃ ὁσημιθυς ΣΣ » Φιρδὸ- Ἐχρικατίο φυααὶ δάξειυ Ῥψίυς, να Αἰία; οπιπεςτγαπῆ- {ερυ οὶ (υδεμη Δ (υπνανι. Ν ες σηϊπιζνε ρ 

εὐδεὶ «Πδεὶτ8.- 

Αἰ βηθερ τυρὸς ἯΣ οοἰσαβεην, ηυδὰ οὦ) γπο Ὠξο δὲ Ῥδιςς δσάρω δρίτῖει [ἢ ναυτα νοϊυεῖ σοτρον 

ας πε, νεῖ ἐρῶ ίη φο οοπίσπτιεητίδυς δαιμοτίρας τὰς πηοηοῖ ΟΒεγίοι!.)επνρ  είτεν ρον ἀε(οξίαπι δι αἴοεη(α ἰητοί- 

ἐξὶς. Ννδηνα χυϊάςπι ἐεττὲ Μεαπι αἰσεπισπεπτγείευγί ᾿ ἰηρίτατ μεπέξαση, ἰοςις Ἰηϊεποτίς τὸ (πρεπονξ τελβεϊο:υατ 

δοη ροίϊς ἰίψιει εχ Ῥεχοράςαις δὲ (ξᾳιεηῖς νεγῇουϊο: {ἴληςα, Πεϊτατί μς Ἰοοο πυ]]ο «δτίπετος πεᾳ; Ηυμιδμ ταν ἰ " 

πους Αὔθὴ Ἐτγλαίίτον ςρμίεας. “Ὥειυις ν“τὸ αυὰτατίοης 3) ἰὴ τοῖς ογρατα; ςδιιςηνς Ρετ ε ροιοἤίςἀ νπιὺς οἰ έπηᾳ, 

οἱ ροτοίς ἰῃ (δ ίπις αἰσοπά ε ̓ΠΠΈΠΝΙ ἃ (ἰδ!  ἀο- ΟΡ ρετίοπα ρφηίδολτυγ ἐκκο σσι ( Νἱ αἰ: Ἰοαυΐτον Α'- 

Ἡρῇ βιδηὶ Ναπὶ αἰιδὶ αυϊάεπι θουηλ οἐἤς ἐχαϊτατιιν, ἰΔ ἢ ροξοὶυ9) δὲ ἴῃ ἰρέυς Ὗ ἐγδὶ Πρζάγπάτοης δι 1ΠπΊρίὰ δάταγς 

(μϊίμησπη, ἰσσοιτορας οτίαπι Ὀαυΐὰ αἰ!φυοτίες νι οχαἴτοτας ἀςρτοίϊποης: τῇ μυὶς ορροῦτ δι εἰιίξ νει φυλῇ ιη Εἰοτιά 

᾿ ἔμψιλ «αἷος, δ εἷξ, πα αἰβορητία (τα (]ιανταϊειη ἀσς]Δ- χεϊειτατίο, δι σάτηῖς εΜΐν9 Πρτα τρίος οτ!ᾶ Ληφεῖος εὐυοῶϊο. τ με κά νϑὶ ἀίολεαν αἰοοηάμϊε ἐπ αἰτυὴν, ρτὸ φἰοτιλιη ἔνᾶτη 39. 10 Δοηβὲ βρνα,ὑσεράνν, ΜΕ, δι Εταί. δωρφυνψ φο 0.1.1]. 

ἔριν βιλο φααῖ εὐεχηΐε (ντ Θοηπυ!! Ἰδὶς οὐ τῷ . Ὁυιοὰ ἀμτδ Ποππι]! ςυτοιῖ ποπηνηος Ἰιῖς ἀιςοριληι ἴυροὰ 

πυπθποίυσπι κόμας ἱπυςπηὶ [τ44"ς Καθδι, φυάπιπε: Ιϑτὸς τεῖαι συλ εῆς ἰοεῦ μος τοη σι ετε ἘΡ ΎΝ Ὰ 
φίη ἀσετο (ςηίι ἀὐεγτεῖ, ζἀπιέῃ νιδῖτ μας οἵδε 4 Δέμαν ϑορινείς το Ππαυαπιας ζ Ἀγ ΤΕ Τοηνυςν ἐγ μποαυηξ διε," 

τοίετεπάλιγυ ἃ τοττ ἐῃ οίιιηι πὶ ταὐϊι. 5. φιρά τη ες εἵϊε ἀοἤηΐς (ἂς ργοιπάς βηϊτῦ ροτρυε,βηϊτά απιιᾶ ἢᾺ 

Με εϊὰ εχρίϊολι, οτοδασίας Ροτίμ5 ουπὶ ῬΑυΐο Ριορτιὰ οἶδ ὡς Βκιδιίοίονας ἰη οαϊος αἰςξἀιηῖϊς, ρἸογια βατης (οςἰᾶ οςς Ἰπής 

ἐς Μείϊια ἰὰ οαῖον εράϊτι ἐχρμολπάμει. ᾧ [γιά ἀΦ  φτῖας γορτυ τῇ υὺπε μέσος νἱμοϑ δι πηρτίι9 8 ἐπὸς ἀυτο] 

' [ Ἄοοπἤλεί,νπύαν Ὠυυπιΐθυ τη νὰ 
Ρ ερδίοφερε,νηρτα εβὴ ἀέπιαυθ κἰοείᾳ πὰ ἡμλῖη νοολτὶ (απο, ἔροζοπιοε, Οὐνηίὰ ἐφίτας 18 ἀϊεοερὶι τὰν πεν ἰοι λανία ραν ᾿ 

ὶ 

26 1 βηδιὰ εμνονοάνη δ δηι Δγδαἐρ ἐκ ϑειόσοῦ, Αἃ γετδυηι, ἀίϊξεπτυν ἤἀεῖεϑ οἵϊς αυιλῇ νη ἐοτρας ὅς γυς Δ ΠῚ 
βρρδφὰι ῥεδημάαιναν Ψ Ο]ς, ϑυρεναϑιπάανιεν Εταί, ομνομῖ Ἀμὴ (ἀπηπιᾶπὶ ΒΥ Ο σον ἤμμονι ἿΝ 12. αοά ἀρ ̓  

᾿ τ ἾΝεῦτοτ ὌΝ ὑἐμ)ανίκώς, ΠΝ ΜΝ ὀρ ιὶ ἀξ ἀποίςιεία ἀΐχεγμας, (οἱ Ποῦ «οἄξηνωτς, υῦ εδίη: : ! κι ὼ (δηβνιν Πβιν, ὦ χρεῦ τυ Μαῖρ. «ἠδ οο.  εοηίυπϑεθηῖς νου πὶ δι ἰζορύπι ποῃ οοἴπηι. Οὐυοτίοι 
᾿ Ῥυΐϊδον ρὸν δὲ ὁ ἰδμίαπι οδίεωγυα ἐφ οὐτ ποι ἑη 3... 10 δὐξοπι ντλῖπὶ "πῆς ἰερίπιαο,κστίον ποόνατις ξοποϊυιῆο, φιού 

τίλοι ρα ἢ δ γετεγίθυν ςοὐϊοίδαξ ποεῖν ἰημσηΐτι. νην οἷ ἀἰίσοτρί ἤθη ροῆε: ᾿ 
ἜΑ Ν! ἡιοονδιμός ἀμ δμε τα βὺ “ἴον, εἰς πασρς ταὶ γιαὶ εὖ δι δ' (υῥεβ βιμαν ὁπνθει (τ μεν οπηναι, δὲς, ὁ νὴ πώγτωγ νδο Ετν 

τ ἩΑΩΉΔΔΒ ἀοονΟὟΡ ἀϑὸν ΔΉ" ὩΣ ἧδαι Γν δγενὶν κἰκιμῥαρμιοῤνϑια ἐν οιννέδη μεβῥ, υἷα, Σ ἜΡΜΝΝ 
! ἡϑαν Τν την ᾿ ἘΦ ΡΟΝΣ Με’ μὲν νη ἀν τη φννρίδι νοδὰ. ἘΠῚ δυςοην τοοτ)λπιδί. 

τ ΑΝ ΘΑΡΨΥ {1 Ἐ᾿ συσπυοηιις, [τά ἰη ἀυοδιι ἄτι ἰοσὶ ἱ 

μὰ τὴν τεδα Ἰγαίπιυν, πέσεν ΝΏΝΙ νοτὸ νίδετα
τ δι μπυΒοδυ, ἰφᾷ τη φυσθι ἀὔταχαξ ρεϊοσίβιν. Νά τετείμπι, 

Ὧν ἐνϑτ , οὔλπεηο πηδίσυ]ηἱ σοπειίς ο. ἸΔ θ εχ : εὐνοιει οὐδε ἔδω τὰ πϊευ δγώποιε. Ηρ τα νογῖτα9 μ4- δές δὰ εὖ ρεῖ δρι(ΔηῤεἭυπιίυδυςξζον,ν ςτὸ νη οι (0 Βετὶ, 

ἐμά μιὰ ἱμ ὙΠ πϊ.  ψ{1η Τυροίλο ἣν Κυρίφ. Ἡοῦτ. ριεδιεηάεηε ει ἀηκεγριναυδά Ἂς ἐνω ρλιοίθ, μφόνν ἡστὰ ποιρπαιος κὐρρν ἀρκών μὲὴ Ἡνοβ “οαμαμοο ὑφ αά4η.,.} νι Υἱίαπη ςιετη Ἰη 60 ρὲ; ἱπιρυξατοἠξ ιν}. κἀϊρίίεασιν ΤΣ 

δΩ “ἄρδω ἢ ἐδ εἰ Ἰδοπηϊοὶ οαυΐὰ, ἤνυε ον Ῥοπιέπΐ ο- υεγατίτ,δς τευροείοπίε παηυοείς, ἀυΐπαπὴ ἤθη αηϊπιεάμειν Νὰ οἷξμαοοορίί ἀοπὰ ῥτο ποπιμίδιδ. ἰά εἴς, αιια δατορο- ἄουΐας εὐἰᾷ ϑριίτυ, πγογτι ροζολτο, Υἱυίμιι» ἰδίοις ΕΠ ας Ε. 

ὀτέάιη. Ῥοπίδμ δ ΠῚ Δ ρτο 29 [ δαναδι ἢ τῇ εἴτ ρει» το ὐδης (6 τ δε ἀδ τερεεδειθηοιι φοοο Γαι ὸ τηφυτγεῖς, γὲ τἰοίθυν, Ατοοίπι, ἐπαυϊςερ!υσέπνι τι ἀἠβογαηι Δοςίρετς οὐδλμας ει εἰ σβεϊβίαποτά,υα Π]ετς ἠδ ροιείξι πἰείευς 
ἣν ἰπρνὲ Τεπά εὔρ δε ἰπόαρινειίϑ. “ἐμ εοαμεμῖν, ἐμοι. ιΟ “" Ὥ ὅτε ἄσο τεδὺν ετίδυδε, οβνεπιυδν αιπά φοξβινι ἠκ ᾿δάλιο, Ομϑὰ ἐρίοις Ἐ πεπῖρε (δύσι ξοριίπιιη (ρεδδυϊε ἡ οἴ βτάζαίτα Δεῖ Ρτοπιίοης, υὲ ῥυαάίραι Μειδᾷ, ΠΝ 

νυ οι κυ δ ἈΚ ΡΑἸδιγας '᾿ ἀρ ἐαιθνελτδεκλίότως. Δἀοςο πη θέ ἐγ  Ν2ηι ΘΟΠΓ Θπιηἱ Οεβεοσιμη σοί λφοίοίυε. δοηιίτυς «αἰπι ργατίατυηι ἀξλιο »δορούϊδευ' ρὶοδείτον βεν 5. (λπέξυπν βάες, οὐ πλητ ἰῃ ἠοβθίερεν εἴ- 

γοω δηφη ν]ΟΡΗ2]6 ἢδεϊιήπ πε τπδπρενε λα. οὑπὶ βάση Ηἰειοηγπιεχρυησίἐργοποεη ἐμῆνισυίυ φ ϑευο, φυὶ νἱάα κεῖ φιοιάϊε ησα οτπαΐ ἀοπίς ίυϊε. ΕζῸ ἀειη δρίπευτη ἱηδπετατα ἃ οπίπο; ιάπησητα ζατετα οὐ- 

δὶ ἔπι ἤςον δὲύε Ἰχαόϑυι εἰϊ, μὴ αὐφιὰ νόσοι της ΙΗ ΟΝ. ἀίίδευην πο} πε τοιηετο ἀκ ἥης ἔπἰπειίοεν ἐοποδήεγε η 0» ἐλ ΠΟ ΊΝᾺ [ϑαδά 45} ἀςοίρίταν ἃ ργο ἭΡΩ [ϑαίναϑην.} νοὶ τοῖς 50) ἱϑδις τε ἰπαυλίους. « ἢδ᾽' ἐρνρίειαι να πλιρώσψ. ἰ, 

οιομίως δὴ Ὧν ἐ γε μίο πε γί Τμρεβδόλονος 44 ππηθινυί δε! σαὶ εἴτα δρίττῇ (ἀπέξιιη). Νδι γοϑὲ φρίητυν νι γι Οοπεΐς ζὰρ.35.. νεα α}. (1 νἱἹάο]οεῖ γε {μϑαυιάϊατην ἀοηὶς διϑεωςβείι [ιῖς εὐπιυϊατετιδὴς ἐπ ἀςοίρίτυς νότοῦ 

μ ἣν μὰ ἀῤι δέ! βυερείυκεί ἤπτώ ἡμίσεια 46. 3, (πηξέυεἐδ εἰξοθευ δὲ νοζατυτιρονδοε φυὰπι αὶ πλευτειφυυπὶ γειθυιι ςοηίεαυςηείε ἢ οἰΠοιτίοηὶς,νε Αδ.7.9. Ψεμάϊ. “5 τω ο[νε}ιη ως ςοΠπτυδιίοης, νι Εἰ.28. ..δι Τορϑιλςνδὶ 
ξοπιπηοῆατς. Ὁ ΡΟ ὑεεὸ όιμ! δ νοοείδηίε ἴκρο ἰαπὶ δ. Ρεγ ἕμμίε ἱπεδλπρ ατὺς (πῃόξυν. φίΐα 4! οι εἴ, Ὀείηδε,. : 

ππι....4.7, Δφοὶρίβαι τοίη ἰοφύμι αἰΐμηι, βειηρό ἀοάυ- πὐ πιλ ϑοἰοὰς οοηβαι μᾶς εἰἴς τοίνναπη Πλυίάις εχ ρὶοα- ΩΣ 

δόμ: τος ̓  ἰμμε Ρἰϊοδείομο ςοηίξητίι ἐμαὶ Ραυ- ἘΔ ΩΣ ΤΗΥ φοεμαθ θαυ ἰξίως ἐΠ]υὰ Αἰςἐάϊε,δις ἀρρ ίζατυτ, 

μιαϊδαῖςα ραταρελῇε υοὰ δῇ ἀισεπά! ξοπὺν ἀτιιθει; ΟΝ δ αἰςεἠοιί μια ἸΠυδιθοάϊε ἦοπα Βοιμίη δι τείρδάει 

υληυΐς ἱπρρέν ἰξλάς Μοίς ἰηϊειρεβιοειγντιστίαιπι ἱπιρίυς δ Ὁ ΠῚ ρατυϊουΐαινε ἱπιρίεγοῖ ουνηῖαιντ Ρἰλαὲ ν)άφατις οὐἱά αἹ- 

ἔιϑέοιιοιι ἬΝ Ἰμάστς άλλου; δὰ ἰδαιςηιέ νου] υς (ΔΙ πλὶ ΝΒ  ἀιοίταε Ὀο 

4 [5 ἰηβημ ρανθειμεναὶ εἰς τὰ κα ώτερα μένη τῆς γρεὶ ἰὰ π' πὰς (μος ομοτάτς Πιοιρἤοτα ἃ [οἰξιίίνιις ι (μνρῖα, 

οἷ ἰα τοτγεα, φυᾶ ρατ εἰξ αὐπά! νηβηια, νῖ Ἰἀοπεὶ ἰμτεῖ- Ἷ: νηπείρεε μοῦ ρα νιέξοε! ἅ τοὶ μορυο ἐν εταἰ ταῖοα, 

δοῦρε αχρίιειης. Νίδιη υΐ δά Πηνθυπι ναὶ ἀά ἰνέακον ἐς. ἰ(υᾶ ἰοασαπταγμοϊδηιηθε ρεείρειμι [κοπῇ οἰΐε μιν» ἐτῆτ 

Βοίηυεηι νὶχ μαι (μοι τεξικαι!οηειίητει νοι ξιίλπν Ὁ ς, εδιμμέϊα εδυναίαινε ραίπην εχ (δος δε!  Νποτς Πεφε ἰητοῖ 

ἵξέποε ἰὰ (δλίωπι οαρυὶ ερ τοῖα Αὐ Ἀοπιάποιγι γτοῖςιη ἡκέπε Ππαφι νεδῦ ἰπιρίεγεινος ἰα ἴοςο πὸ ἀζοίρίςξυτ ρὲο 

᾿ἠνόπαι εὐϊπυΐετες ) εαρείνίπαριο ποπνίπς ἠση δάτληαμ, δετβεοετοιπηῖ εὰ εδίξιξι!, φινάξεημε ΟἸλΗΠῚ ἀοη!» ροτῆο- 

ποι δὲ Ῥεοεατιμηι, (δ 808 ἰατε θη τ νι} οὐ Ομτἢσς. πιμτ, φυὸ οἰ πα! κἢὲ τεκετυτ ῳ ρϑυἱὸ «ητὲ ἀϊχήϊ μνινε 

ἀιτεβειης 46 φαΐθυε δήλει..7.9). Ζυϊμαιιῖ ἑηττοισιᾶς. ἐπιρ!οάπηπι δή οἵημέ νεῖ Ρἰσπιτιάιηξ δι (Ὁ 1. οἢις 

ἀρέξειη εἰωιταιεαν, ἰά εἰξ Ηἰεγαίαϊενο: ψυαι νει ὸ νιέλο- 6ο ἐπ 80 «δρίεὐἰτας [0.1.4ςὐερηπι᾽ ΟἸΠ ΠΕ οχ εἰμ] π τυ ά δες δι 

δεῖ ὃς! ε ανλτι ὡς Ἰαρίκίονε [οἷν ἀεινέείε τείαπιρθιαγε οὅ. Λϑμυ μὰ Ῥεῖγο ἐπυή Ἐλρ εν λει! ΠῚ {Πορηὶ Ῥάπιρεῖ 
(μευετίῃ;, ὃς ξερώαοι μον ρια ἴῷ ἄνεοιε, φυλπι αυος ἢ" δ μάοίοςῦ φιςἢιο μου φάος μη " μ ἐανὰ Ροιὼν 

πο ΔΑῖς. ἢ, 9 ΟΝ Νξ γου , ὁ ἄξιοι φμηνίη Εαγρύῃ, νίφοϊίςες τγαποβοιοπάμιην εὃς εἰἰ2 ΠγΊΠ[Ρότμαιν} δι τ ΌΓ νη εἸ νίυγραπτυς ταπαυ (γηο- ποδὶ! μδυὰ εἴ, {ζν..».3. Ῥο[ευία εἰ γἐϊιδιαυην α΄. (φυδά τυθεὲ οἰηπίπο εχρδάϊε ἀοξεί σιν ἰητειργει)οοηθ» ἠθηνη σαι α γοι υὐαν ' 
(αι ἀητὸ ἐἀοητῖε, Ογδιζούυιη ἰάϊοιϊίιηο, τῷ ἀδταεὶ ἄφοσι αίυι ἰηςὶ εἰγευπ δηλ ΙΝ Ω εἴ δυτέ ἰηδίτυν 

λ΄: «Ἵεμρὶ [νϑηνίνομε. ποπεινυφρθιωδνι. Ἰὰς Νϑιλοιναψη τον δγπὴο ἀε Πα ναίυον!} φυδεγηδεϊοηενίδα ἀς πιυυε ἢ- 
ἄοιυνν ἐκ (δι βέϊονεν κτ' νβββῥα ΜΓ ἢ Ἐ ρα μαμ εν 4.3 ἀε [θυ] γηο Ῥαῖτο δοπ απϑείοποιηυς (απὸ ὨΙΆ] ἐδπιυσο. 

ν φε Μαρι λᾷ. Αἰηδιοίι οὐτὰ Ῥτοτυ! ἀδεγτανίς ααῦπι δεδεῖ οὐπὶ δτατίε απ πη! δμε. 40, δτίδην γατίοπε ἤπιε 
Μαψφρλι ηξάροιπι ἐοιιογζει δῖ, ἢ Ῥετεὶδ ρροίνε. φυιϑά ποηπη ΟἈεΪΝ πγεπιδηε ςδρειίς, γα 

4 ϑρένηνεγῇ Ἰνάζιμαπι. δρίχίξιιπι ἀσείρίδ ρτο ἜΝ Ρίόνίυν δηο ει Ηἰδεοηγήνον Ἀϊς (δ (ατίᾳ ει, Οὐκηυε!» 
βυς ουΐαν νἱ ρου ἶα εἰς δρίνευε (ληξαιϑ. [τὰ Ἄαιρ ἀἰδίη χουν δίκαν ρεΐοτα ἀυὁ φοηαγαῆξεν ὀδ ϑανηίδοι τεδιν ἐρεδεῖδ λῶ. 
δι εἰεῃ δὲν (ουΐον ἀν εὐ ίάετυαι ἈΠΟ ΟΡ) κς εἰρί ροίϊηωνε [ερεψ δ Αἢ.17. ε8,ἴαπηεη δά (τορυπιὶ Α- ΄ 
ἃ ζἸιηίαπα ςοβιυπἐϊίσης ἐπη ] με (δ᾽ ραιέξιεια αἤίταπι ροίο!ι μαι τεβηίηφοπάν 40 ἐε ἐπηρετίᾳ δι ῥγκίεηιε Ὠεέ 
δὲ Ριοχέπιθο) ἀγζυ πιςη ἢ, πῶ ἐοιπηλειποταῖ. δ οἰ δ, υδηυὶν ἱπεοτόϊεπ βευΐυε ἰῃ ἐο δι 
ζ Κ' βνδζ β]νρων ἣν σώμα. Μι Δ ζὸν ἵν, δυπιρηϊο νῶν τι γῇ γραι ἤϑυττο ζόποῦς, ἐδαιδὴ οί θαυ» 
Μ ον ϑγένεθων,, ἦν Τινδα σιν ηἷπ νη λεῖοι ἰρἰγίεμε 40 ἐπ΄ ἐὰν ὦ νῶν ὑμᾶὸν πε. πὸ ζεηορο, πμητὸ σνοιν δοηκην ' 

γπὰπὶ ἀοτθυι τὴν ἘΝ νι (2π| δ[ αὖν αὐτήν οὐϊο ενΠΠ- 20 {16 κερί δή τθῖ δαπάσπι κοσοι πη 418.. 

-- 

Ι , οἵ [ΤῸ 1ι}] 
ΥῈ ἰῇ εἰ, ἄψυ) δρίειταο ἰζέηι ἃς γηὺΣ πρη ροῦϊε εϑδὴ ἐρίμιη δειίμσε, 98} νεέντον ἀεβκηκε γαὐν ἸΏ τοῖαπὶ Βθν 

ἄ 

πάμφιυ δὰ ἡ ϑρίηίτυπι κοοὶρίαεηθε ρτὸ δηίπιο, φἰεῖϊαπι ἤιπιογυι ἰππρετίασι δὲ ψ χώνμ;"Ὁ 



Ἂν : Ν᾿ 

ἈΡῚδΤ, ΡΑΥ̓ΕῚ, ἘΝ “ 
πο ο[ιΑἴ αὐτφυσικεῖι { ἰἀ εἴς ἐὴν φαϊδύφ (δ) δτὶς ᾿υπιορικαὸ 
το ποςοῖϊα βιστῖς ἤθη εἴΐξ ποθις ὁμοούσιον ἃ Ἰρία πιλίρη 
κα, δι εἱς αι Πτατίρυις ας ἔχοντ γε Ἠιπγρηίϊτᾶς κ ἤν. 
πηληίτᾶς,)σηυ ΑΠΌ ΆΠῚ. ΝΑΙ δὲ ςοχρογὰ ποία ὑΒοῖῖ τοξιις 
τεξξιοπεῖι ἤός ἐρη] ςογμβοῦϊ ΟΒε ει ἰογίαίο ΕΊΥ Ἰπιρᾷ 

᾿ ςετὰ σύμμορφα. ΒΜ] 1ρ.3.1. ΦΟΙκε 6, τὸ νείντω. Ὡς Ἑοείς. 
Πα Ῥανίσην ἰσαμι ςοηίἶατ εχ ἔοῖα ἀτρινρηρατι ἰςεῖε, ὃς τοῖν. 
πνοη]) ετῖαπι Δρ ]ιζλτιοης, ἡμᾶπῃ βᾶυ]ο λητὲ οχροίηπηι 

ᾧ» .1111.76 
' Οὐυσπιδᾶα ἀδαὶςταἱν εἰππυϊος, πόρε ρογ δρὶτίτιπιίιμπι, 

νετοαίατιτ [οχ.14.16.δι τς δι 11. 6 .ἸῬΝεοτλίηδη ἐπιρτοδδη δ 
᾿ εἴ εοπὶτὰ ἱπτειργεατιο, ᾿ητοῖ ας οείλῃ οἢ Βογηλγήις. 
ἠθ βμὰ τὐρ τὰ ἀάμεητι Ποπνπὶ νογέσῃθ,»΄ ἐΑἀροιρίσνει 
Φπνν»9.. ΠΕ ΠΠρΡ. αυδά μα ΟΝ τῆο ᾿ςοπἤιπχήνλξα Ἀισγίης οι πίὰ 
τξάϊδα ρτορλςτις, ὃὲ αυαν δή (]ατειτι ποβταιι γοαιίτο- 
Εω: δεάρτοιπις τε ςςάϊ ἴτηε 1} ἡ σοηάπειν δα μος 
Ἰοζο ζοτριις δίῃ ἰαἰελγικηηον, τὰ οἷζ σοτριὶς πο οογ- 
Ρυς Οληο υτίδιιογο, ας ρα πογαι ἃ κιη λπγειεὶῖς ἐρη- {τἀῴὰς γπλιςτία!ς ρατγτίςι]α δὴ ἰᾷ ἀα αιὶσ ἀρίτυγ τοβιὰς 
Ὁ ΟΠ στο Νάπι ποπ ποιὸ πη Πιοτίτ, (ς 4 ἐτιαπὴ πὶ τ ΘΟ τὶς βεπάλ εξι,νι ἀιχίπεις (μ με, νοτία 6, φιλπι τληιοη νιάοιως 

. δις νοπις ἃ παζυγαῖς μοιμο, ΠΗ ΈΓΑ ἰροτάπιας ημοἀ ἤροχα- ἴὉ Ἀροίοίας νἤιτραῖίε ἐς ἱπφυ θεία, ποη πιοδὸ νὲ γὨμιςΩἢ 
, πλι5 : δ δρίζιτις (ληέλι γἰτζυτοιπ ἐσοτας φαΐ πος Οἤγηκὶ ἐιληϊορδνεας Ομεϊξο ἴῃς εξοορτίοης,ςἀ ςτίλτῃ νυ Τυάρο. 

κοὐ βδτὶς ῥατηεῖρος ἤοτί ποη ρο(ίς ρυταῖ πιϊνθίχας ἰαταα- τι δι Οεητίαπι ἀνίτιπιοι Γαὐίλτυμη ς ἀειει και, ταγιντ παῖωσα! ρας σοτροτὶς αι δ! τδεθες ροϊιετατ, Νά 4-ὀ τοτοα νετὸ βοτλράα οἰξ ἀμπειδυτίο κρολζην αἱ ρΓίοτα 
Το Οἰμϑ δ φάγῃ ἐπειαγγλ δ τεῦ οπιηϊδιις υφερρυσιωῖς ἰἴροο ςοπηπιειποτοῖ ιαῇ πάιβοι ἀτομιῖς »δεϊηάς λά 
εἰοπὶς ἰμρρὰ τὸς ὁπιηςς ογέατᾶς ογπαῖαπὶ εἰς ἴῃ (είς, ἀυδίΓ τς (πλπνιαι δὲ ν τουτα βαξιρίαπι ἀοοσάας, 

Ὁ πῆραν οὗν Ὧρ τοῖο ἐς κρο 
᾿ πῆς -ὋΦ--.ὄ.........-ὕ.......-ὕ.....ὦὃἌΔὃὦὁ. 

-" 

υ Ῥιίοις ἰσεο Καὶ αὐτὸς ἔθωκε,τοις μδιὺ γῦπο ςύλρις, {| σ]ς δοὶ ἀραΐτ ΑΠος χιυϊάειπ, γι ᾿ΞἘΠρΙΕ ἀράν φαίη, 
ἐφ α ὦ τοῖς δὲ προφήτας, τοιὶ ἡ »δὐαϊγελιςεὸς,] 5] ΔΡΟο ον Ὁ ΠΕ 1. 9άεπν, κροβοίον μη ᾿ Ὁ ες ᾿ ἀ4η ἀν "θην, Ῥγορῇει. : ᾿ ; ᾿ τᾶς, αἰἸοδ'αυτοι  Ἐυδηρο {τας κὐῤῥι ὐλε μρολς 
ρους Τοῖς δὲ πρενϑμας Κῶ σιδασκάλοις. ῖ ᾿ ξ ι , αἰνος νεγὺ, Εμανχείβων, 

᾿ ᾿ ᾿ Ἵ . ἠναια α δι αἰϊοβ Διῖοπὶν» ἡ ῬΑ ιοΣ ἐ5 δὲ 1)0-} [αἰέοι ἀμεεπν, ρ ἀνα, 
νι Ἀροίξοισε, .ὉςΌΟ «τους τι ἀὐῆλο σις τῳ ἔζοτοϑ. ὑῇ Ποϊοτε:. 
ἀνου νος Πρφρφ. τὸν καταρτισ μον ὯΙ ἀγὼν γ 62} 1} γ΄ Δά σοποϊπηαξίοηειη ἰδτς-᾿ ἃς «544 ἐρη[ρϑπνηναμίοπειν 

᾿ Ῥ " 

στα (δου, αὐ ΟΡ ΤΏ ]- 

[ἰοτ 4 αι βοατ πε ςοτρο- 
τ15 ΟἸΠ, . 

ν ᾿ ᾿ , ες Ὁ ΝΟ «Ν ͵ Ρϑτιΐα οεβί- ἐραον ὀχχκονίας ,εἰς οἰκουίομίω τῷ σὼω(α- 
πλτίᾶς δι ρεῖ- ξΑΗ͂ “ΟΝ ᾿ 
διυλῖνι Γὰ τος τῷ Χραςου. 
τὸς ἃς )ο- ᾿ ΨΟῚ Ρ ; , 

ἔχοτος ςοπλς μ . 
στὸ θι γις εἰ " φ της, παν ἌΠΤΟΥΤ δ μέ τ α|. 8 οπος ἀουιση ας ὨΟ5 ΟΠῚ-] Ὅρηςς ΘΟΓΗΤΥΑ͂Τ.ΩΣ: θη). 

ΔΝ Θὸν οὐρὶς τ , ἐνοτήτα τῆς σπιφέως ) ΚΟ Ἧς Ἶ Ὠ68 10 νηϊταιῶ Πάςι, ἃ Δρητο- . Πβε5.ἢ ὑπ δέξῃ βάει, ̓ 
Θιοιυαι οἢό. γψϑῶωσίως τῷ ψου τῷ Θιε, εἰς αοΐνα τά- ιν! Π15 ἘΠ} οῖ,, τη νιτῇ δάυτα μο, ἀζηλίφηι βίη 1) εὐ δὰ τι. 
ἀπε, πεῖπρς νὶ , ἌΣ ᾿ 
ποπήηιι το ηἰ οί οπιπες [πᾶ ἤς ςοα! είζαθις νενπυπν ΟῚ τορος τὴγ που πὸ ον ΠἼταλης. 
παν άο νοείλπιαε ὑ οἰ νέας διὰ ἰςιννρας {ΠΠπ|4 αιο οτος σχακ,ραπίκας ἑίσ ἐὸς οοπίεηιτισηιος, οΑΡἰ τ ἢ 
«εἰἰς ἐμ πους ΒΙΓἢ. (οὶ εοχοίεοας, ἰρίύψις φἄοο φδιι]ατπι ἐῃ ποῦς Δἀο!είςςηις, ἀρῆος γἰεὶ ρειία 
αυυπὶ ες ἐείι οπιηϊλίη οαμίθυς. : 

[(απξἠονημο ἐὴ οβίῶ φηϊηβ 
βεν "5 αἀνβερινοηξ (ο. 
“γι. Οὔ νι: " 

, 

38 Μυίυς πυγῆειὶ) νίς Ῥεεραίμιις οἱὲ ἀυπ) ἰῃ οἴἶϊεο σμτηῖο δά ατεδίπνως ος ϑυιδη Βεοιεί- 1 φυδάδινυς, φυοά ψαά σαι ἴῃ δἰτοσὸ θεῖ (σορ!ο, 
- 

ὸς 
Ὁ 

΄ » Ι ι . 

1 ωὠήροβοίοι,ἀσοσόχεις. Πῖος ἤος ποπιίηο ρτορτὶξ νο- τος» ριιτοῖ δὸς εἱΐς αυον νοςητίπς Εχονοηξας: 4ιος εβὸ ρατος ἰεσίπας ἀποάἀοςίαι μας (υΐρυς ἀσος ΠΡ ς ρα- ,Ο ρότηις τηῖοῖ ἄοπα (λη ἀτίοπιιπνχοι ἐηίξο, φιογυτη ξ πιῆ - Η Ν ζ Ἂν . τὶ . δ .- 

οὐ πα τίτες Πεπτίδυς ἀςίπατιϑ)ὰ Ομ πο ᾿ρίο, ἐς πάτος τίο τιζοχιητι; 1 ο.ΝΑΠὶ ἘΠ πδημπις εἰγπιοη ᾿ιάπςορί- ᾿ ἀμέσως «4ΙΔπηυ πη νἱάςτιγ ετιλπι ἀἰιηυάτοπας αὐίυπα ςη- . δίοηςπι το ΕΠ γε τος ἰρία οἴϊεηάιίς, Αροιίοἱ ἀπ βιος ἴοζο 

.--.-. 

ἄνις Βαγπάρας, εχ οο ΄υσή (ςτίρτυπι εἰ ἃ ἔζ. 11... Ἡοταπε. ἀπίστοις ἐς μὲ’ ἀιιπταχᾶς πιιηοσιρας αι χά ἀοῶιγίπαῃ 
αὐτοῖο οποία τι δ τ ρος νηϊυςσγία πη οτος πὶ τοτταγὴμῃ Εσ- ροιτὶ μα οὔτ ΠῚ οἰἰλτη ββετηατίοπς ἘΠΉΝΝ 
ΝῸΝ (πο φιοάαπὶ ( ντ ῦτὰ ἀϊοαην ) ταγα ςοηπτιοῖς, νῖ οα ΑὐμΑ τ μοδὴν » δὲ [ἃ ποη δά] ἃ ἴῃ ἐρ το 1112 Ῥειογο δῇ 
ΠΥ αηζατο, ὅς τοῖα σογιμπι μη ξου Δ, ἀρράγες. σοηῇί-. (Οοτίπιμίος «Οημποπιοσα Ὀοίοχὶς ἰδίτασ πάπας ἢπτ 
τατῖς ορο Ἐςο]οίς. ρα φυοηις τπμπὰς περοιαὸ ἄπς.͵ γοθυμν Ποηλίηι βάε]ιτοῖ ἐχρ! ςαῦς, ὅς να αὶ (ς πο λπὶ Ἐς [ιδίλπυμι {έαφις τγγαπηίςα μοάίς νοχ οἵδ τὰ Ἐςο]ειῖα (οἷς ᾿5 οἰο[αβίοαπι τορι οτοννε ἤποοτα ἀοξετίπα «ον, πνάτιιτὴ δι νοι ᾿Αροβοϊιπύεχ πιςςοίϊοης Ρτοῆιοτί: σαᾶπτο ἡλαρὶς ἰος Α ἰπτεγργοτάτίοηςς ιη ἘςοΙοΙϊα τοτίηοτεπτοσ, {ἴσοις ἀοςιτ Α- :ροϊοίοτυπη Ρυἰπορειηάιςετε ἘΝ Δι ςοττὰ θδυΐος αὶ ἰοχδηάγία' Ῥδηζάρηας δὲ Οὐρεποςοι ἀςίηάς 4υυπι ςοπεύ 
εἰμ ποάί εἰσματυήι νηὶ τορος, ΗΠ ΟΠ το σΑρίτ. Ἀτε- ἰωτι εἴϊες σρῃοίοπατὶ ἴῃ σατο, ποη ἀςξιομιης 
ΠῚ απηϊδουίαι! ολφίτς νπίμοτί!! ρας. ἰπῖρα ἡπταῦ ἄς τς πιαίογιπι ςοπἤιετιάίπεπι ᾿ιην οὲ ἄϊςο 

Β Αροδοίο τὰ αυἱίαα!ς ςς.1, πὶ δρί τι (ἀπέχο, ΟΝ πὶ ργὸ 30 οἄταγ ἀρυά Νίςερι. 1" .Ἐςο ἢι 
Σ Ρηὰς Ἅἰς ἰοσς οτας ἀς σας πο τα Ἀσπηδηα, νοὶ 114 αὐ 

Τὸν ρίαν ρος ἀἰογεπάϊ. φιαπαιάπη ἐατνοίίςα φαΐ εἴς ρο- 
τοῦ ιᾳ Κοϊήληλ ἀἰς εὐ υορίνεια, πρρφῆτας. ἤυης δὲ Ἐςεϊοίατη {51 σοπτηνἴλτ τηοάϊς 
ογήτποιν ςτίλτη (αργὰ Αροίτο ίςο δάιμηχίς, 7. θθχ αθο ρΡ. εχ υίδιις οτίαπη ἔτ Ρετίριοίταν μος ἃ 
ραδτ μἱΠΠς Ῥτορβοτάγαιται πηιπι νημμη ΟΧ ργαείραις, νὰ 35 οἵἵς οροιτοτς τὴ Ἐςείοια οὶ. 
᾿ Νὴ ἰπ ρτίπιῖς ΗΪ|9 ἐπ τς (λρίεητία αἰ ἰια οχίμν ρο ςγοπε, 1. “4 (οποιρημοηδὴν ἐηερναπι ωρὸς τὸν κα τάρτισ μόν Ψυ! 
ποῃ διοϊὸ ἱπ χατεγρτεϊαπάο. (ς οτίαηνίη ἀἀιηἰπταπάις 44 ἐσηξωνπναμίομεν. Εγαῦ, “ἃ ἐηβαμναείορεμη, Ἰὰς ἐρρδ' 

αι Προς ρβτᾶν- 
Ἔχε, ντ οχρὶ» ι Πιυίητὶ,ολρίτε 14. ΑΕ ΡᾺ . ΔΊ (4.}} δὲ ΕρΙίζορ! ἀϊσεδλητυν,νε ἸΡετοα, τεληγιηιις ἴσην ἃ ἴλτῆις ρατςῦας, πηι γαπεν ( ογλτίοηὶ Ἷ Ρ . ΤΡ ετθὸ δὲ ογατίοη! νδκάγτηῖ, 

ΟΠ 5 τ γδητ» 
10 Πλμ ΠΟ ΓΔ ροΓροῖΙὰ 

»" Ἐςο] οὔϊίε μᾶς ἜΡΓΩΝ ἐοπίίτιςγαπτ ργουῖς ἀϊιςρί ἑποίάο-ὀ ὀ δἔΟορονμ λέ βν, τοῦ σάματος πῇ Χριροῦ, Τὰ ἢ Ἐκεϊοῆα γε, 
᾿ θλητ περοτῖίἀ:Δάςο νὰ ἐπ δ ς ετίληι οτάπις ποπην!}!} ἄοηο Οοτοι για “1.2. ϑγγυσ( π ϊ οεγαυὶς ἀείςερτου) οπιί!ϊα Ῥια τειν! (ἰταγὰ ρο  εγεπτν ντ οχ ἴλοτα πτογι! σοῖς εον γοος ζοτροτίε, ερίτ, ἡ ἐἀβεύνην (αν . 

᾿φηποίζοο ΝΜ ᾷς Ἀοπι,12.5.δ τ Οοτι 4... Ευΐτ ριρὸ ἢος πιι- 
πὰς στίδιη το πυρογα θην, ἡληυς ποι ἐχτέπάδα τ ἰρί στα- 
ιἰὰ. {Κυφυχε αι, αγγασάς, Ἦσο ποπι πὸ ΠΤ 
ὅνηξας αιίδυν ζοπιίτδιις ντοῦαπτιν ἜΡΙῸΝ "π ἤιο ἔιπ- συοά {πἰτὰ ἐχροίι δ γτας ἱπῖσγρτον, φιλῇ (σγιρταπι { εἰεέν - Βεπάο ἡπιποετειηνδά οὐπα ἶνες πο μοἤεηι Πιβϊτοῖς πράτ 41 διὰ τῶι πίξεωι γάον ες βαρνρν ὑμσ νοι μεν βάσιν, 47 υἱνμνι ἐκεῖ. νι ρείηεερε αἰίψυῖς Αροοίογαπι ἰπ τοτείς οἱοτ, Εἰηἤποιν νην οἷς αἴδγα τέλειον. ἀνὲν δος ἐπ ΄οζο πταιό ἀοίρηλῖ τγαη1» 
εἰάπτ Ταποίβοις, Τίτιις, δ υ]υάπιῖς, Α ρο Π]οφταιος ἐτὰ (τουτὶ εἰτίδιντ ἀχιηνις τ ογα γι. Εςοϊδἤληι ἡρίευγ ςοτροτὶ (δρι. ςοηίαπχί! Ῥανΐυν, να ταθῖση τη ἱπίσγιρτοης ορ οἰαγαιη [δ χατ,οιίι ππηα ἤκ ΟἸνεμξυς. [ταις ἐϊέως ἈΟΗ ΜΑ ΔΑ νοῦ πὶ ἀΐσατ ΔΡΟΙΓΟἸ μην. ᾿ 5. δι ποπη ματι) ΤΊριοτῆςιις οδῇγηγαιίς οἱ ἘΡΤΥΜΡΣ ἴλας «ἀΐε πὶ ἐοσροτὸ ᾿ ήμπφ ἀἰοίταν ιαπρ εἰ πδα,, ΤΊπι. 4.4. Βυϊτοτρὸ [νὸς οὐδε ὑνιν- δὶς οοτρῖς ἢ νοροῖας ἄσηος δά ἐηξαπι δι τοπῆι πίοι ὅς ΟΠ ρογΑ 11. 4 Πάβονει με ἀοίίοτνν, ποιυμας κμὶ ἡ ἀιάτοην βογιουτυπι {πἰῖτὰ στα υδη τω ἰῃ ἢᾶς γίτα νοτί- 
διδασκάλοις. ΛΙϊοοτοῦ Αἰπδιοίϊο ανὴ ἰνας φισχὰς πι ποτα ΠΌΓΉρΑν οἱ ντ ἴῃ. γε {1 ἀτογπὰ ας ὑρετίεμα! εἰ οίραπημς ἀο 
Διαίαυις ΝΝΑιπιάτιο βαιην βιπια οἱ αια ΗΙεγοηγιθα. ποεῖ Ομεῆο ἀἀδοιουοείιπν, δι νἱκείηιι ΟἿδιρνε ἴη ποθι. 
8 Δὲ γνήηβὰ τποιμῖ νὰ συπἰάογοπε, ποπηρα ἥμ]ὰ το- ηισά ΄νληάο ἃ ἡιοιποάο βιτιτῇ ἤτ,ςοριοφὰ φαρ! ςλτας [. Ρ81. αἰνίμις αἰτίου! οὐ ἐπιοειοέξα Βαΐοου τάπισι Ποέϊο (ον. ἐλρ18. 1,σηιήεον ἀὐξέ Ραιίος ἀς Ποοοϊα ταρφιιδηὶ ἐς πρπῖδῃ Ἰαιὰ ραιςεςινε αν ου. 15...8. δε ἀρραγοῖ Πϊογιην) ἃ. Τ7 Ἰνομηίης {πρυΐαγί δι νηίςο : τιιπ νὲ ναίξάγοην ΠΑ ἀδλμε Παιοι μας ἀνοείμνοη, αυδά εν ἴσο ἐοπηρεπάιο νιάςατυς ταπι νι Πυρυλι πιοηνπογίης λῆς ἀοδι πᾶ {μΠΠΑείρν δείμῃ Υἱχ ἰοους εἰς (γ που γῆν, π ςοταιπσι Πθὴ ἰοάυν τργο αἱἱίο βοιτιθοτοι αν ΟἸεπιοηε ἰη Ῥεδηβοροινν ει ρεηςῶ! ηὰ- 

νι) Μαζὶ. ἠνίης Οἰνεζμαν ἐρίμμι ἐπι! ιν, γ Δα χισυτ.ι ὅ. 

15 ἴη σνηνβα!ε βαει, εἰς ἑνότητα τῆς πίφοως. ἐ Ἐχάρηνπια ἐδίμπη- 
ξτίοης οὐἱὰς νἱπϑυΐη οι δες, νὰ ι 9]: ραιτος Πίσης ν αἰ ἔκ Ἰυχάζυπι, ΠΙΆ} ἤθη ἔπο ἰοεό ἀρτὰ φοϊοκαιά ἃς ςολατέϑ, 

ἤμτν φυδή ἡασκίλοι ἰὰ φίξ (νε!ρίς ἱπιορτοια 
ν» 41 

“ι ΕΣ τ 

᾿ 

- “ππππ-.ὄὕὃὦὧ.ὔ΄ὦ]......- σὺ 

ὴ Α Ὁ ἘΡΗΕΦΞΙΟ "5. “ι 127 
λον θὲς μέτρον ἡλικίας τῷ πληρώματος "ἢ εἰ ορος ̓ ΡΙεης ἤλειτα Ἷ ἐδὼ ἸἈΟ ὡν τὰ 

φου. : , [ορνξὶ: 

᾿Ἰμαμμίη δῖ ποι ἘΝ μ 4. Ὁ ΒΕ ἐπ πτήμιν τς ΕΓ πῶ πριν ΜΝ 
ΑΞ ὐ ν ὦ τῇ, κυβείᾳ ὧδ᾽ αἰθρώ- 

μγὶ ΦΥ ΔΡΗΜΥ Ο.η! υτρἴο ἐοίνι- τὰν δάπιοάᾶ 
ΤῊΣ ΠΟ 15 γεο; ἀοζιτίηδ, "ἐπ πεημιξα λδῤ πρὶ " [πιρφρη!ύ,αυᾶ Α ᾿ δ ἐπ αἰοατοτία ᾿πϑεδςατίοῃο ἢο Ἱ . 

συν ὦν πανουργίᾳ πρὸς τίω μοεϑοσείων 
ῃ . 

κἧὴς πλανης" : 

Π , γίάς},. εἰ λά- : : αὐέμνα 4( εἰτεμπμ Ομ εν 
᾿ηυπ, ΡΣ νετοτγατογίϑιῃ δά ἢυς ρερίτι νὰ 

ἘΣ Αν τον ΦΥΙΘΙΗ; εἰ! Ὅπως) ὃς 
ἁιτιθι ἰοκς [ςἀιςοῃ ἄτῃ. ῥειβεέϊαπι πτὰ 

“ ἰξαννῳᾳ ς που 
; ως ἴῃ ἅλίξιο ἐς 

Ἡ ονήαιεην αμϑενν [εὐ ονν μα τι (κτο]ὸ 
ες ἐῃ εθανηαια, ἐγ ο[τλιπμν ομεία ζει, αἱ - 
μ» {|ο βὲν οπνμία 4μ 6! ἐα- ἐν ἢ αἰα- 

. ᾿ εἰς 8- 

τλώμω: ἀο!είονε εἰ ὃς 
βιηνων δὰ ρεε- 

Ἐκ 4μο ἐοξωπ! ἐόν «ὅ- ξεέχιοηφιι με 
βαῖνον» (δ᾽ «οπηφχμπν βὲν κείλως, 

θην εηη "εηξξηνάπ {εὑ νοιμνὶ. εὐπερεν ον 

Πνατιον δι, {ποιινάτονν ορετΑ- ποι κετασμηι, 
9026} ἐη τΦ[ὩΥ 45 νμ[. τοι νᾶιδς Π4- 

ἡ [μὲ πνεννῦνε, ἀωγπιενρ υἱου  ςι ας ἀο 
ἐμῆν ξύυβοτρ [δε τη κά β- ἀπίη ἐς ποασιὶ- 

. εν “ει; ΒΑ ψυ ΤΠ ἃ πὶ (αἱ τ 4, ἴσμενι [τἱ 5 εἰ ατλαι τ τ ομεινεοιίαν 

ΜΠ χαιδοά' Πηςοτὸ μος σοτοηῖος 
οὐ οδαγίταῖς, ᾿ργονίιβ αάυ- 
Ιοἰωδιηυ ἐπ διιπὶ 4} ο“Ὁ ςᾶριι,} 
ποῦηρο (Ὠτ ως: 

16 Ἔχ ανο τοῖυιῃ σογρὺς σοη 
σύθξητος ςολριηεηϊδτιληι, δι 

ςοιηραόζξιΠ) Ῥεῖ οἰμης5 ίωρρε 

ἀιταῖας ςοιη τ} 1{π|855 ΟΧ ΝἹ [ἢ 
τιι5 “ει: ΡΓῸ πνομίωγα νητι 
ουτϊυίχας ποιηρτί, ᾿Ἰπογδηγῶ.-. 
ταιτι οαριῖ ζοΟύρΟΓΙ ΟΟΠΙΙΟΠ: ζ 5, 

δά Ππρίπιϑ οχιηξεο ει ῬΕΙ͂ 
ς Βα ταῖς. 

Δ᾽ λυϑυύοντες ἢ ᾧ ἀγάπη, αὐξή 
ἐν εἰς αὐτὸν τὸ πάντα, ὃς ὅδιν ἡκεφα- 
λὴ, ὁ χραςύς" 

ΕΣ οὗ πᾶν τὸ σῶμα σιωυαρμολρχρύ- ᾿ 
μἶνον κ᾽ συμβιξαζόμϑυ ον δίᾳ πάσης αἷἰ- 

φῇς τῆς ὅχιχορηγίας νἕᾷτ' ὡνέργειαν ων 
μέτρῷ ἑνὸς ἐκῴφου μάβοις τίω αὐξης 
συν τὰ σώματος ποιέται, εἰς οἰκοδομίω 

ἑυσδ ἐν ἀγάπη. Ὁ 

ἰὰυς Φξιιλια ἢμ 
4 ἀυδηςδιῆανυ! ᾿ 

ριξιιονει ἰὰ 
4. , ᾿ : πον ας φτ ἀςοι ἀςσις μοῦ 

υϑοιὴ πιϊυπνλά! ἐπεοπὶ) ἰδυ δες, οἀ φιϊλιπ φυσγυπήδιη νει πατεῖς αἱ πδὴς νο]αι ἀγίςαὶ ξιοίλπι. π Δ δεκδεὶς δ σἂν αεἰτοτὶς πάλο ἐῃ με το 
αἰείο τ ηΐονἰς σαν αι νσεοι πτη δε οἤειχύπ αι νειάλιν (ρ εἶτα» ἢ τού" ςοτραν νεβέόίαητι9 ΝΕ πη βυ]ο5 ἅγκος ργὸ σού πϑοδαϊο πε τιδι, Εςς} δ - 
[ἡ τυδαν ἠϊωετις ἐπ ϑδιοπιθι» ᾳ'ιδῇ ἐς ανθ τ» οητέληιδ δι υᾶτὰ νη ουαας ρεοροείοινε ντωτῆσαι δὲ ἔοι ες, τπἀς νετὸ ςοι τα ατ ςηὺς οχτ ἃ 
ομζυιι ρους Ἰος οοτρυς νἱυστοηφαυς φυσιαυμὼν ρος ἐριεττυα!ιοε «τοίοςτς,4υ! τξίς ἃ «αι πεἰς τα ξαννεῖ» ἐοἰμπρ δε, 

----Ἠ τόὸόόόὺᾶ 

᾿ {ρίενα ξέαιατα Ορνιξξ ἡλικίας κῷ πλυρώματο τὰ Κριεού Ουὰ Ρ ετὶ (εταρετ οἰ[οιτ,ας 00 μνάτοιο ρεαάίτεια μῆς ἀϊεῖς 
βιμλσητιο αὖ μόρου ,ἰάὰ οἴ τηφηίοτας, ἑλικίαν ἤλά]} διδέργων. ἤδη ἀφοῆτ 4υν 1 ἁΠὸς ΕΠ]Πςπάος ὅς κ οὐμοτοιη μηρο! ςη- 
ἱπιεγρτεῖατί φιλτν φρένα πὶ ν οτος ἑπτοιρτοῖοινς δία. ἀδς αντὶ (μῖ ἐχογυ τατὶ, Ν υἱμαῖα, " αβωεα μὰ εἰνεβμελιοηφην 
617 δίκις,ιν.... Ηος επὶπι ΟΕ (οριποῦὴ) ηο Ηςθταὶ 6 τον. Εταβηιισ σης ἃ γος τοςοάσης, νάπος φφονμνη- 
ἩΥΡ τον») νοοδητ: ὅς ἢος ἡπιπ]εταιίοις «πςίηας ἱναμέεεων ς ἐκτυῦε μηβοηάε "οὐ Ἐσοίπι αἰ ου)ρίλημις ὃς ἀςςοπηπιοάα- 
ἱανογηδουΐυ ηοἴϊτο ἔςτιποης, ἴσαϊ ῥλικία ΔΌ ῥλίνε ἀεάαςι-. {5 πανουργίαν ζΟΠΊΙΟΓΕΙ αὐνιφοαςικώς, νοιογατογίαιη ψογίυτίᾷ, 
πιφυαηαῖς Δα ρυτίπας "δ .ἐς Οἰιήταῖς Ὀςι ττιθρααύρα, δὲ νιον δείαν πλάνης ἐρίλην ν οἴυτι πιουνούαμιν ἃς γέ τῇ ἀφ 
πρατο ίωο (σλαΐςην πα ἰυοχις ἀὐεέωεενν νοτῖοῖς, (τοι ὦ. ααττα νογιίατῖς νιΔαλ ἰσάιοςηάις. Ν νὰς ἰηξιὰ δαὶ ρῖο 400 
Ἀώυατος τὸ ρας οὗ ἱητεύργοῖοτ σχ Ποῦταογαμ ἰἀιοιπο, Αἰρυϊίπους Ὧς Οἰμίταῖς Το ἰ.. χσαρα8, νεῖτίς υκά πνα- 
Απληρωϑέντος Χρας οὔ, Εἰ μα πγραϊϊαρος αὐ ἀιχίτηιις, Εἰλμ)φενοννδην ἘΓΥΟΥ̓Η, 

{γεὰ τι δ ΑΕξις το. δροέζατιτ οπιαὶ ως τῇ ἰοζο ΟἾιγι ΘΟ. ας διηιετὲ 09 χεγεηϊεν  οἰληϑεύοντας, ν οἱ ςομἤλητοτ ροτίς- 
βισποη τὴ (εἴς, ἰᾳ φυατοπιις ἐν Ποθὶς ἁἰοίείςις, ρίο ποίϊτι . πέγαητος, ] 1 ἐτοΥργστατοηςη) (δαλυειις ς[Ἐ δ. ταῖν τητοῦν 
ἐρίου ὃς ἰρίϊας πὶ ποθι. ποι σατο, ΟἹ ΟΠ ὰρ, νοῦς, Ργος. ΝΝΔηὶ τὸ ἀληϑεύειν οἰηπῖπο γοίροηαςει Πςῦτατο νοεῖ θυ 
{. ἸΌΝ ΓΑ νὰ».} ψιο τα ΝΊρΡ] ἀσοίαγας ἤγημιὴν δὲ το 
Ι4 Πα υοηρηωνι αἰδιγὶπτν κυζεία αἰϑρύπων. [ἃ εἰ [προττῖς. ἠἰλητοιη εἰϊς. ν οἱσαταιν εὐμεοη, τε ποοθίζανό, Οοχτιαν 

ἡ οαΐθυις ψαριις τδέταητοσ ποπιπος. Οὐ οῖν ἐδιην οςτ’ ς δυτοπὶ πα ορροίτα ἢ Διά! πο τητὰ μι μὰ ἀιξλις,ν τι : 
τι οἱ κυζοίαν ἄϊοι φιληὶ [κάτι αἰσαην νοσαῃτ: αιοά 4γο- 
ἀμκη τα ἤλυειὸ ἐς φιιδυίμιν μασοιτι συφατιις τοῦς ἀνοὶ- 
ατ τ νι 9] παρα ἔμοσις ἀρροιῖξα ἠνοαγ μον [μβηϊβολη- ᾿ 
ἐς ποιηδηιιη ἀείυἱτοτῖα (νὰ τὰ ἀϊοαν ) οιμτατ, Νοαυς α- 4..Τἥάἄοί {τ ϑπνμο ἐρ ἐμπν αὐξεσι (ἦν εις αὐτὸν. Μ΄ Ἶ,ντ Ὑ οτις τῃ- χᾳῳρμμ 
υἱ} ἷς δυυτάχας νογαιν εἶ αιιοί δίς Οοηλιδις, υυτ οα-- τετρτος, (εξ ρνε ἐη εν. ΕΠΘΓΟΠγ ἤλιι5) Κὲ ἀμρεάνρφφ ἐμ Π [Ὁ υ- 
τ τοι (ξηίας: [π4 Πα Π}0ς οτίλπι νοπιο εἰζ 4} ποη ἃ ἰς ᾿Ιρίο "ρον δι νου δ} ΠῚ αὔξειν ᾿ητοτυ ἢ) ΔοείριτυΣ ἀφργητικώς, 1Π- 
5: ἰπτοθιις πιαχίπι πιοπλςι τὶ ἀης νείατ τας μᾶς ἡμο- ταγάλαιη οὐδετέρως. 56! ἢος πηοάο ἀςεοιριοηάιηι εἴε ἀρράᾶῖςῖ , 
φις τατιοὴς νἱταπὶ ΒοπιίπιἹ πγογιτὸ αἰεᾶς πααυτΝ ἢ -ἰ οχ Οο]ο δ, τα, 5γτὰς ἡητοτρτος νϑάστον ἰον ΗΠ ἵνα αὐζοϑοσιν " 
4ις πιδίσιη, Ῥγοου] οτίδηι τορος θΘιαηΠατίοης τοὶ π " ἱ-ὀὨ πὸὶ ποντὼ ὃ ἂν Ἄρατον ἐς ὄξιν κεφαλὰ, νἱ 4ωκᾳωιὰ ἐφ οϑω 

(εὰ νὴ μᾶτο ἡυοημς, ἀτηης αι ὁ τότὸ νίτας σειν ἐρεατον 
Φ Ρυον [μ᾽ τοί παν τα. ἡ ᾧ νοτῦϊηη δὲν φίπνια, [δυνά τα γ1αΝ- 

Ρο οθης τ να ον λε]ν,ν 1 γᾶς 103. 

αἰμςαἴτετα πηεταρ όσα υυπι ἠδανρ,ἀθοης πἰδ} τ πος, σἀοίεἰαε ύ» ΕΝ έν ψων 6} ρμι: 400 ηιτλίειηι οπνηίς ἴσης 
ὑὰς, ΜΔ]αίεταπιοη Ν εταν ἐπτογρτον δ εάμηι ην,Ἐγδίῃγιϑ νο- ὃ ἔας ὃς πους ἈΠήηυς λἀεὸ νεῖ ἤρυλιεαα]ις, ργοιθαπας ἰῃ (ιδ- 
τὸ τείας Κ᾽ ἐγίοιῥανν ἰμτογρτειατὶ, ργὸ εο αυοὰ νετηλζυϊθ ἰεέξα ὑρί! πεηλοτα. Αθεοίιι δὲ Ηις τοηγισις υἱὲ ἀν ζέα δ 
ἔπποις ἀϊοίηγυς ρήρανιν νὰ οτίᾷ γηις Ποχὶς ὅγεις ἱπιοῦρεςϑν. ἐρ(ο οννβ. ΠΝ ᾿ 
λυφυίίῃιι» Πξ.ἀς Οιμίτλτο εἰ 2 χιοάρ.18, "Πωβονον νετττ, τό κηνο ἐξ εὖ, ιςπἤλάινοάυπι δηϊεηιλτ σοτριις ἐπ 
Ἡδε εὐϊμι τοίην δά δίσλτοιιπη ἀἰτετίας Ἂς ἔταυάςς, 418 πηζδιι πιοη(ίτγαπι ο σισυστίς, νίτα!ηρ ἀςαἶτας σα ίωο ίθηις 
βίαν ἐν πανουργίᾳ. 5.4 ἐχειηρίθπι τοηυΐτο ἑάοπει ἀπέξο- ἢ ἴῃ Πιδιοϊος αὐτυλεείς ἰῃἰπυᾶν, δι ἐἱϊηραἹιρζνε με ντὴς οὖς 
ἐξ η 0 κυῤείᾳ αἰπιν λιν αἰσάνι ἀσοίαιςς, [ἡδεῖ τοι. αν [υδῖς ἐθη 1) Ῥτὸ ἸΡίοσιπι τάτους Ῥοχτοηξ πυτεπιςιιὶ 
᾿ς ΝῊ αἴτᾶπη ἐχροι της ἐς ψι υάιςοτ ςέϊοτ. Νά ἀπείσυςης μὰς τάτιοπα τοῖιπὶ ςογρὺς νοκείλονι ΤῸ πιο- 
φμα ἴυτα ᾶς οτατίο καὶ ξε πδυτίςα ἀοίιπιρτα οἷν, ἀρυᾷ Οἰος- ἀμίο ίωο δοετείσεπηείδες ἔπβις πεσηλθσιν, να στίμηι ςοῖ- 
τος δικοι τ π νοττοῦν ΠΡ. Οὐγυαίαιν ἀίο Ἰηπίο Ωγ: ἮΝ τάάευν τὴ πἴλην ζόγροτις Πλλυ γᾶπὶ εὐυλίαιταζληβυε, 
χἰπλα πᾶμίς οποίάτίαΣ αυλάγαια ντε! τος μουν δι γχομςε- "Γ᾽ Ἐςο οι ἀρυτπραλιν πισρῖρεις ννὰν (απ 0 Ἐ}} 1, ἃ ρει 
δια]ν φιοάαιη. ἀεὶ βέποῖς ἀϊουμτυς σαάσιν πᾶν νοὶ πμιείριζοα πναέδοσας νατιάτιιη δὲ ἀ ιςτίδι μι ΑἸηἐτίοηα, 
μὲ ομίάοιν ὅτης οΦ) :βοττ αι Ἰθθας ἰσοίιην οὐδ ἠτθιε ᾿πτῖη (ὑρροάνλης δἰθμοηῖι ἀυδοτο οβιι εἰξ τὰ πὴ δι ν. 
“λυσιτου εν! ν θπηηιαθ( αϑνι. ()μγά τλιηο ἢ πυξαιαπι αὶ «πνυίσιμηίηνις πτεινεθεῖ ν οβοιατίοπειν, ἔνι ουαπν δ φιοτῖ- 
ὕχθαας ἀοιηςση Ἰσμοσα  πφανην ποψι!ά ἤυΐα ροζοάτειη μὲς. ἀϊάπιιη ςτεπίξητυπν Εςο οἰ επνίμαμῃ ἔοιοις ποι ἀεείηνι, 
γηβπιἀςηταιπγυνφίαν ρεττῶπι ἃς γα] 9 Αια πη τῆς κυζ ας {γς πι- 40. ἀν» Ππ α}νκ  μηέκω ἡμἴάπ| ταί άπ} αἰορείς, ξουρὺῃ 
βεδεϊοποιη απρίοϑν.Ἰοππν Δ ιυρωμ ας αὐ ματεμοπονίδυ ὦ ἢ, τἀπάεπι μεγῖς αν δ λίδι. ' ἀν. 

Ἰλβπριη ἰαἰγον οπ),Γςοσε : Βριρ Ἀδηίμν τη Μαλμπιείνδοι, ν2}}15 4 "εν οπιι ὑρροάμοιω εονηο να νὰ ποὸνμι ἀφὸς νι ἐπ) 
Κ μερίαν (ἰνει ελττε νυζεν πίω πόωσκαλίαν γοραῖ, χορν ας. Κρω γοὐδῖ ἀεΐθυτη στον τητει {ε εσπτεάξινμμια 
βρὲ νεικταβρνιάνν, δὰ φρινουρηὴφ ν δίς. δι ουῖ νἱοτοίφυοδονιπ ρβάγῖς νἱφείιεοι (ΟΠ ἘΓΉΜΤΩΥ. οί ἀπζοιν τνι Κβιχορηγίας 

ῬΌΘΑΙΗΙ γηπένις, ΗΝ οἱ πον πληλιν ἰσινὸν ἂς [λεῖον κά αυνήνην ἀναπι ραἤιυὰὶ ἁιορίεπάτημ εἰἰςχ {Πεθεσοτμ οτοηςς 4- 
“μῃρίςλονδιμν, ας μυτλυἀδιν(ιλάς ἰδαῖς παλιν φυλιπ δ ἱεὶ φυλην ραἤιωο μϑετιορίο ςαρίνολι Σἀτοιμὸν Ροιςι.: 

᾿ »"» 4 

-- 

ιο ἔοεᾳηϊΐη ᾿" 

εἰὶς ὼς δ 1. ́ 



ΟΡ. 1111}8 ἘΡΙΦΤΌΡΑΨΥἊΙΙ 
ταὐπὲ δαρρεάνταϊας «ορυεντι, ΗΝ εο᾽ ιοΐ νηϊὸ ἀΐοιπι 
Ῥηδιανλσυς δ Ἰρίο (ἰοειοης δὸς νθυπι ραἤπιις νίυτρα. 
τοσιδὲ ὁ Οὐσος ἃς ἐπίμν Ὠιοάοτζηφι ἰώ δὲ σιμιέσῃν κ; τον μν καὶ 

". «πῆς ἄγριο 

τιν, ἤημ 4 αἔΐωμν. : 
{ρΡι μόν οδ ἢ ΞΒΕῪ εἴἰ ΚΡ μέηρον, 4 Με, 

μέλοι δὶς ἰςβιιπτνοῖετοε Οταςὶ (ἀπιπῃσ ςοηίεηῇι, ἄς ἰτὰ ο.- 
τίαπι (οολιδίϊος ΟΥάδουβ, ἢ ΘΡΡΕΡΘῈ οχ ἰπτοσρτετδτίοης; 
αυαπιίε ἰη οοητοχει (ςτίρταπι ἐξ μέψρις ὰ εἴς, ραττίε: φι δ 
Ἰςξπιοηό ἰξφυυτυν εἶς Βελίτηιιε, ἰοτιλ [πιο ροῖ Αὐρυϊείπυσι, ὦ 
Πιδτο δ ολρ.αἰοδὸ εἰταιίς. ᾿ ὀ Φἤρερονσιθησν ἐαρ! οὐ. 
τὸ εοπμεν φο!γαὔξκοιν ὦ σώμρτοε ποι φρἡ οἷ, ἰτὰ οταίοις γεϑον 
εἰ οοτριι ογείςςτο Νόφως εηἰπὶαθιιπάλε γεροτίτιμτι ηὐπιφ 
σωμάταξ. 

“ υρόλετὸ ῬΡῊ φᾳιέγαν συμγγοίνου δὲ με χορ πγηυῆνη, Ψυ ξαια, 
᾿ 'Ρεοἰρηρην μι δ ρα δ νην ἰναιίονν. Βταίγηαρ, Ρὲν οπνηνην 
ἦς "ἐναϑῃρηα ΜμΡϊ.ππριμυνι λἀιοάυῆην οδίεθρέ, Ἰ'Νοαις 

ὦ υραῦδας ΑὐΒδΙς Πδ ἄς Οἰυνζξ..᾽. κἀρ.15 νφιρς, Τ᾽ μένην 
. ιβηνλπ!δδεαονν. Ἄτ' ὁγγιῖς ἐπζογριςς σχριιηέξο νοῖθὸ πριεῖ- 

γῶν Αγ ς ἰρίὰ σιωαρμολοη ὑμάνον δὲ συμβιξζαζοιήνοι ργὸ νετθὶς 
ἀςοιρίτ,εα ἡ οτνίπιο Περγαογαπι, ὃ: ἀείποορε ἰορίεγκρτ᾽ ἐν 

ΥΩ, Δ ΣΉ 
εν οπνμ5 (οι πι [4 ρα {πεμάωην ᾿βρφἀδιαινιν ἐφ νὰν μὲ πηφη τα 
τπιμ[τανηϊνοινοπεδτὶ μά ηενεπνεηξηῖα. ἐρβωνοοτρονμ, ϑ(ς Αιᾶπι 
{ἐτίρειγαπι αι] 9 Οεδὶοὶ οοάϊεὶς διε οτίταις σου ἢτηπαῖαηι 

οπιηεῖ Ραττος η τοτίυς ξογροτίε ἱποτοπιςπῖυι σοηίξημῇι, 
δἠςξὸ αυἱάεπινε πιοπιργαπι. ποη οἵδις [νυὐτ|8 ηιττϊπηεῃκὶ 
ἃς ργοίῃάς ἱηῤτοπιοϑτὶ ρατείςερε εἰ, αἰ οὐπὶ τοϊίαυὶς ἐὸν. 
ματοαῖν ἀιυετίάγιπι Π άγαπὶ διπδίοπυπ) νἱαςοΐο ἃς ποχυ,. 

ὩΣ ' ἸΣ γιὲ οχ οπγηΐδυς ςοηἰαπέϊχίς τοῖυπι ἀυ ἀλη {π ςοπηραδιμη,, 
{Εα υἱίπρωι ἀρεῖς, ἐᾳ τ᾽ δέργμαν. ΜΊη ΟἸ ΓΗ σαρίτς [άεο δήἠάάίε Αροδοῖϊιις ἐν ἀγάπῃ ΡῈ Σ ταδαθέδηι, ἢξκςς:.- 

ἀητς Πρ ̓ ς ηιμναπίπια ἐπίτας, ἐπ 114 ἀνοιιργα νερ εταῦ, τἀ. μη 1 οἰξ ἀττιιιπι, 14 εἰξ ἀιϊιυφίλιμπι 
γγὸ ἰρίογιμιι πιο] ν εἶ 1τ,5 ἐερνάννον ορεναμοηεπι. Ετιαί- τη. 

΄ 

πα ΝΙΝ 

: -᾿ “-ι᾿; ͵ Α 

Κοπτεῖ1.1}» Τοῦτο οἷμὺ λε)ῶ, καὶ μαρτύρομαι ὦ 17 πΏος λας ἀϊςονδὲ ορτς- 17 , Ἧο λων ἀθονσαβὲ 
ἱ ᾿᾿ δυδο 45 ᾿ Ν "Ρ πλτς (ΦΥ ἐη ἐδονεμογυὲ ἐπ ηοΩ Ἐξέας. κυ, μεμα μὰν αὐ τατὸν δὲς δα ες Ὀραινμε νοι ας δα ταν τς ὦ ἀσδιης. (ἢ τὶ λρίπα ἐϑνη ριπατεῖ, ὧν καταιό-} {Π : ἀὐὸν Π ὙΠ [4πηδωΐ θη, ἐπ υπηί!αιε [- 

Οὐ θίαπα κυ ἴδ λῦ οὐ ύυλὰ ὥεπιες δι δυΐδης» ἴῃ νδηΐταῖς } -ἰἐῳ βο,Ὁ ᾿ ὡ- Α ΓΙ 

δυε, φεϊονὴπι 2:1} ὙΒ ΤΟΟς αὐ], 
ἀϊετιε ἀφ πιὸ ; ἮΝ 

ἱφι ὕ , “ : γ, ᾿ ταπὶ δοιδιοηδ Ἐχμοῃσμῆμοι τῇ Φιανίᾳ., ὄντες ἘΣ 

᾿ηοηκὶς {2 τι ἢ 
8) Τορμϑνὸ οὔξεμν αμην λα 

δεπεει ἐπιοιἰεξίμπι, αἰἱεαριὶ 
ἀ υϑπα δε βεν ἔξηου φπιὶα} 
44 δε ἐἰΐμ ρνορεετ αι» 

Ὕδης τις οδίυγαϊδιῃ" τη- 
ἴοι Βα οητες. δέ θα] ὐβε ἃ 
νῖτα Β οἱ ῥτορῖοσ ἱρπούδηι λα) 

ῬεἪη ᾽ν β τ" ΜῸ 
υΠπανλον ςοῖι Ἂς “ΠΑ οὗ ᾿ 

Ρδιδιίοπε ἐπ πηλλοτριωμδρ οι τῆς ζωῆς τῷ Θεοῦ δᾳ 

{ιωδς. Ποιά τάν ἄγνοιαν τίω οὖσαν θεῖ, εὐ μη χὰ ; ὧν Ὁ’ αὐτοῖς Ω Ἰφᾳμα εἰἘἴΩ 1ρ 15. ρογ  οδάσμας } [μαροῆνεονάν ἠρίοννην: 
βοα ἴυηι τέρε τί πώρφσιν τῆς χαρσίας αὐ}, εἰοιοτ) ςοταά ἰς ἐρίογΌ τη, ῖ 
Ὠξιλεῖ, Ια ἢϊς 
εηἰαι, Οηλςς 

πἐ Δαν πῆ χα ἯΣ ἀὐτλ κἀς ἰαβ ον νι: 
ῬιλιΠΊ Ως νὰ μὰ ΜΕΥ} θργ6δι τ: εἰεαὶ ἀφάνω, ϑιροίφος πτίσης ὧν πλεονεξία. 

“ " ͵ ἢ ἣ ; προς ῃ Ἢ ἀοάοὶ Οετινες ἀπηλγμπότας ἑαυτοῖς παρὲ-"}» Ου ρο ἐταμαὶ (σοι ξτι»} . Οἰνὶ ἐξβενσιμει,βνμαὶ, 
τὰ πο ἰεἰς ἀε ἀϊάσγυης ἰδ υἱα] [ρ(ρη ερράῤίήεγνννε ἡπρμάλο. 
δὰ ςεγδείιπ ρατγαηάδπι ἐπηρι-Ἴ [πα γὴν ορεταιύοηειν ἡπιεμῖ- 

κοῖν ον ἀεην ΄ς Ὑμῷς δὲ οὐκ οὕπος ἐμάϑετε πὸ ἡ κττα Θπιπιοηι θ᾽ 1 ἰἀμεννμαν ομαθέρη. ἐὐρλιν Ἐὰλ δ χρι τὰ ̓ Χ , αὶ ᾿Ξ5.)ο5 δυζοπι ποὴ 118 4} 41 ςΐ- ἰὸ]. Ῥ΄ι ἀμβεπν πον ἐτα ἀϊᾳ!. 
ἁἤεδίθυς δυτέ Ἰγπ αὐ ἜΣ εἰὰδ πολμῦ δεν ἢ ἊΣ {5 ΟΠ ε τυ): εἐἰβ.. Οἰνϊβωπν: ᾿ 
αν ϑῦλα ΕἾ» ΟΟἿΟΡ ἡ κὸὺ σοί ΚαΊ ον οὡτῳῖ ἐσ: 10} δὲ πηοδὸ Ἰρίωπι δυνά ἢ 145. “}ὀ δὲ μάν ἡἴηπν φάθι, 
ἀῖεινε ει δαχϑητε καθώς ὄὅξιν ἀ λήϑεια ὧν τοῦ ᾿η- [ὃς ἀς ἐο εἀοξιι εἰϊ!5, (σοῖς οἷς. πο ἀν μι ἐ : Ξε : : β νερά ἐμ Ἰφίε. ἐἐυμ μον σοῦ, γερίτα ἴῃ 16.) 6. 
Ῥόγοαι δά τὺ 
ῬΠληνα αυποὶς ρεαεῖρ τδε ἔδεε. ἢ δεφυΐτυν δηιξιμοῆς ποπιίδυπι νοτα ἃς νίυα ΟΒΕΙ ΟῚ ςοβηϊείοης ΠΡ ΠΙΟΡ γὴὶ κ ΑΝ "ἰ Ἰοπεὸ 4112 8. ᾿ς νέϑηι δὲ ὁπύ ἀαδι δὴ ̓ς ἴα ν[δε!ϊοετ δια δὰ που εἰϊλ,ὅς (πσητέ ρεοτίαν ϑρέτιεας νίζυϊδ πὸ σγυταταιο νης Πιμ δὶς» ἀποαυς εἰϊοέϊιις ἢ διοιπίω, νη νἱήοίςος ἐμ τα δὲ ἐσιὲ (Δηέξὰ, : : 

«πιοῦν πακο ασι σ-«---΄ 
{" 

“-κ᾿---.---........ ἝοΟὈυ(ὈἷὨεἜς..-.. 

ἡ Ἡ εἰἰηνα, τὰ κοισά, Ψυΐξ τα νος πὴ ἰορίτιυοι ται το ὑδηρο] υτη(ἰἅ εἷξ νίτασι Π]λπὶ εΐγηοη πιοάὸ ποι ἀπιρίο- 
οηνπίηο δὐάςηέυπιν άοτιγ. Νέες ςηίπι μὗπσος (σὰ εοά- φἐξαλητυτ εά στήλη (οςιτὰ ἀοτίάςαπε Βοιηίηες. 
τοτίος ἃ ραφληϊηο ἘρΠιεϊος σοιπροῆας αν, 19᾽ Ῥεβεαφιάην ἀεάοί μενρην, ἐπηλγοκότνε. Ταῦρον (ἰπφυΐτὺ 
4 λέεμμη [μαγῇ γοὺς αὐ. Η οὐ Π1υ 4 εἴξ κγομονικὸν ταητορες ἵζετο Ὑ υ(1|]...)ςΑ!]υπι φιοάάηι οδάμςίς ἀο]οτί. νέαι 

τε ςεἰεταξηπὶ ὁ ΡἈΝ οἰ ΟρΒίοι αὶ {ἰοι ος τὸ δνωνοιαν, ἐξώμν- λὰ Ψαγγοηςην οεδεπς, (οηίαπετμάο ἀϊυτογῃα, ἰωσυΐς "1. 
πὴ ἀὐδμώτον γίοκι,, Δ υὶς ῬΊ ο Ὁ πιιπάον ψυαιη οἰίλγα (0 - ς ἰδτὴ οἰ γάιιχὴς ποπιαολο πιοο, ΑΡ δὸς φα τοίη εἰΐο Ῥτοπι' ἰφπτ τὶ! Μορεειη ΒΑ πίη ῆν πογα τον νοζάγετ ἴσα. ς ῥτιη οἴ υς ἀεὶ γε ὀνπηΐς ἀοϊοσίς (επίας,ἰά εἶδ οἴηπα 
εἰπίυαΣ ἱπεεν ΟΡ (ασδίη ψάολητ) δου ατες, ἱππαρίηληο,. συῤτερῆσναι ἰυἠ οίιησι ἀκτάν, δὲ Πλδης τοάάλτος ἐδδερμοιν 
«Ὀβίτδσάο δι μόν ποἰποῃ ο ροΐεαν. Τ εἰτίο ἀσπνιὴν ἰοῦ ρ- νι Ἀσπὶ χὐ88,ϑι ποπηίηοε, νεἰυεῖ (ξὶ το ἐληογοση δἰβπεηιδ, 
ρει οηθαη ποίη πε᾽ τῆς κρρ δίας, ἰά εξ ςοτάϊς ἀδοϊλέατ. τὰ δὐτ φιδῆ ορυΐεείο. ἀῃηριτάτα οοηζείξητία, (ι. ΤΊτΩ,4.2) ἰα 
βανπε ΡἸΝ]ο ΟΡ τῖσα ἐπα η Δ ηδλίοπε ἀοςυτάτη τοῖα μο, τατρι πτηνὰ ρα δ δὲ αἰΐεπδ ργοηῶν ἃ πλυγα Βοπηπίετα. 
ππῃςηὶ οὐτεπάνε, οχῖτά ( Ἀγ τι πι ἴῃ 1ὰο ν πὸ ἱπιϊαμνατυς δ΄ τἴοπο αἸίψι ρηδᾶϊεῖ, ργείρίταν τυλας, δὲς δυζοαι γίαχρευϊς 
τὴ! πάυν ἐπ φυλὴν νοτὰ δόυηϊδέμι, πιδητοδ ουΐπν νὰ- Ὑαιδυπὰ ᾿εάΔοϊεσε υϊάίυθιρτο ὀπηηαιι ἀοϊοτὶε δηΐμπι δι 
ἡδῖῃ οἴϊε ὁ δίειεάγαι ς σου ἐτατίοποηε, ρρετίτιοπεπι οὃ- λίδξοτόμω δὲς νογοα ς ρει ἐῖε υἱπάναι, δ νοι με 
ἀυγάῖδην νηθς τασήδπι σσπίξαυδευτ αἰωρόνσία, ρολτε ες Ἀ μεωία 4μ! γηρ γἀφφοίμέηνε βιμ!. ἰντὸ «Ἰϑόδετσηνε. λερὶι 
τι ΠΟΥΝΝ σὐπηϑυγη νἱε τι ργσορίτλης. οὶ πη ἀπηληννότος νὰ δὲ Κγγι}9 ρόλδα, μθαμφρα πῶὸν 

18 Δὲ οὐδ ότι" Ἄν ἡ, δ ετρ ἐς ρέμα. γε Ὀοἱοί, }! βέλη λα! αὸυἱ ἀοίενε ἠεβενίν!.  .Ό. 
ταῦ δ υί ὍῊ, τᾶς ζοῦε ὦ Θεοῦ, ίκλαι εἰ ἀρρεῖ ας Φουνμα νην πλοονοξίᾳ. 1ή εἴς, φυεῇ ἀβεῖιν ἀξ ἰυεγο τὰ γε 
νἰεατῖν Π]ιη αίνα Το γίας ἴα (ας, (ντίαρελ,ν.1) ημάπιψις ἀδδέψε αἴννιη (ὰρέτατε ςουτεπάαξ, ΝΔΗν βλουνιξίω τορτὶὸ ἐς 
δηκείρίε ἃ ἐρρεοδαῖν Ἀα Δ τΙΝ δὲ Δι δ το ς ἀϊοίταν ΨΌΙΣ δὰ ἀμ Μείδν, ἀίογάό: Ἑ- 

{ο ἀωναμονενι Ἠιὸ τόμον, ΨΟΪ Ατλ, Ὁ δε αένιν, Ἐταίπινε, ; ταί πον, ον κυ δηβα!ειοη ἕτίε φερε, : 
Ἐχιδεασηννν: ΤῊ ραν σιϊαιηι οὐ Απιδτοίθο Ὠυμτίδιη νον 5... κο. Κοι ἁμέδιν. μον ἐδ, ὑμέῖᾳι δὲ ενχ οὔσωι. ΟΝ Η͂ 
τοΡἘ Αἰοβὸ ΠΉΓΟΥ πήρωσιν ὃς πὠγωσὶν Δ δὸ ἐσηβι δ: ὴ.κ' ΡΘΙῈ οδενς ἀϊπιηξσήφεπ κὐφείδαν ᾿. ξίε οπίπι Ηεδιαὶ 
ἀδτο Δίχιηυν Μάγοι Ποῖπς ροιεῖς δείλπι Ἀοό πε φορι- ον ΘΊ. [9 ΝΗ ΘΗΝ [Ὑϑοπτν ἐδ υθει ἐμοιοινοάίαν, ϑιο.} 4 
ἸδΈχρ σαη, [τ νἱ δε] εθε γὲ σογάΐε οὐδιικείο βεῖμαίς ἃ εἷδι νοῦ δυδαπὶἤοὴ ἰὼ. ὧδ ἤοειο βιαρθρφτῃμμνρι ἢ τ 
Ῥφυΐοταηφυαπὶ πεν ἱβογαητία οὐχ 4014 ἔλα [υλο διε υοάλαρ - τ ὐξοςν ᾿ 
ρνηορφε πε πιλειδῦν ρείβανηε [ἰἰσοηὶ Ὁ οἱ ἐν ἰρίοταη 42. 01. δ εῇ φηὶδε ἐν βου, γαϑάς δὴ ἀκέϑωα ὦ “1 νονδ, 
ἐοτάν ἸΔοιίεγαπ ὲπν, δὲ ΘᾺ ΗΝ ἃ φοππιπιιπίδει {Π}6 που της. [εἶ ηια ἀδίπατῃ νϑῖὰ οἱξ δὸ ἔγηοειν ἱβἢικυείο ἰῃ Οἢ- 
ἀεβοίυπτ, υοε Π ροίϊϑα νεῖ ἐουσζαγε: 4υὸ ἤδὶ νίδοητυ οινείννι ἑἀοΈΉ ἔιγε αι! νον κεἰαεὸ Τεἴθην Φοκποίειωε. 
(ιριφπτίοταν, εο γατεραςίυν οὐήβυηι ὙΘΝ ΔΕ. [κὰ βὲ νἙ. Βιὲ εἴλλιος πιοπιδευὶῃ ρατολ εἰ ν διε υδοηήυαι, νὰ ἐολα»- 

᾿ : ἰοὺ ΚΗ, ἢ 

. 

ΒῈ 

{14 [κἰρ[βνν εχετω δἰ γονοπν, εἷς εἰμ μιω ἑαυ τιῖτ 
Ἤχορεγιαν εἰς μόπιφῃν ἐχώφον μέλοις εἷς αὐξησιν αὐτὸ σώματος ἰὰ οἶς, 1 1 ἰςεσπηερτιαι Πηυ]οίιηι φμίάοπν εξ πιςπιδεογιπι, (δὺς 

ΠΣ ὟΣ 

΄ 

, »Ὰ 
ΑὉ ἘΡΗΈΞΙΟ 5. 

ἀκταδυηι ϑνϑέϑωι ἐὐπι νεῖθὸ ἐδιβέχϑηνν. Οομησγοάϊονῦ 
καί οἷν μοι φοιπτγιξείο ἢ}2 φαάτη ῥγοθλμις ὅγε ἰμεετο 
μιεν πίοι ΡΑττίςα!α οὐδ ἐδειδαινιἀϊτο γφεῖνο ἐμψιϑενενὰ γος. πιόζο, 

ἐποϑέϑαι ὑμβς κι τίω «ορτέραν 
εἰρρροφίμ), τὸν πωυλαμὲν αὐϑορφοτον τὸν 

ϑηιρήμδρον κ'λ ποὶφ ὅλιϑυμίας τῆς ἀ- 
Πρ ᾿ 

{..} ἵνεϑόγοσι {Ππ|πὸ ποιθ ἢ ςῃλγῳ}}}} 
᾿ἀφόμειϊτι εἰδυι5. συρί αἰτλθυς 

" . , 

"Ν ἰηξεγιεδειν τοτυ γεγΣτ, ρατςηιθεῖ ἰροϊαάλεις, Ἀ. 
Ρεχίδυηι οἵδ λυτεπὶ ποηγεη Ἰοίω τοίδειαι ἰοςο, φουξοσασι 

" 

«ἢ 'ΔΤέρε ἀεροηατς ηυού δά ρτί [13 Γ᾿ Αμβαρο καὶ ξίσέραῦ 
ἰξέπαπι τοηυσείαιοῃῦ αἰτεῖ, ἡ) βάν εοαμεϊ(οϑέοηεν, 

υϑέφνϑιη ἠοδένῃϑι μέ σαρα 
"πρίων [ιεμπάνν ἀεβάφ- 
ΤΙΝ 

πίτις ᾿ (εἰ οοττυπρίτ: ἘΣ ὦ 
Αναϊφοῦ αι ἢ το πνδῦ κρῖ τθνοας} μι] .. λοπαματι νογὸ Πρ τίτα ἐνδ- [ [Κὲν μνονμενεβνακὶ 
ΠΝ ε: ων ἢ. [}δ νεῆτα, :]. Εἰ ὑαρόνμδετηρι ῥ». ᾿ ; ε ΗΣ ΜΕ πρλΏΦ ΙΝ ἐιψμᾷ ἔδειμῃ 
Καὶ ὠσυύυσαδοι τὸν καινὸν αὐϑρῳπον, τὰ Ει ἱπάυκτε' πουμπι ΜΠ Βο- ἐτφϑῖμ! ν αἰ μβμμ ΨΨ 

᾿ ἐκ Θεὸ ἰνταν ὦν Φυγαιοσωλίῃ. Νὶ Π1Π6Γ), 701 (εευηέιπι Ὀειμα [μένε υενιίδεμ. 
πὶ Χὰ Θεὸν κά ΠΡ ΠΝ 19) ἰςοπάϊειις οἱξ “αὐ ἑυείτίαπν δι Μη] ρον ἡνοά ἐνφοιπενεε! 
ἑαδηνητῆς ἀλινϑυας. 61 65 

διὸ ὅποϑέμδνοι τὸ ψοῦσος, λαλόνά- 
᾿λήϑυιων , ἔκατος μιαταὶ τῷ πλοησῖον αὐτῇ" 

ὅδηΐ ἡ ἀλλύλων μέλη. ᾿ 

. ρμφεῶε κρὶ μι ἀμωρτάνετα "οἡ-- 

λιος μιὰ ὅχισδύετο ὅδ 'ταῖ
 παρρρϑισμφῖν 

"4 

ΗΝ τ, νιν 
εΜήπα δϑεἴοτε τόπον, ταῦ ἐαβόλῳ. ἐς ἯΙ 

" ΟΛΙΤΩων μηκέη κλη]ίτω "μοὶ, 

λον δὲ κοππάτω ν»Ἐργα ϑμϑυΘ' πὸ ἀγα. 

««( {τἀπὶ οαμϊδόπάατῃ ἄοσει,νε συάπιυσηυΐε ἔδιυ ὁπ ὐ απηθὺ ἔοτδε βου στ πυρδι,δί Π10 
πε ικπι ΜΎΤΠΝ οεὐλἤοηξηι ἐχ ΡΙΝΡ {0 σον αἱεοτς αεερίθε οι ρεηυπάει. 

4μοπίλπν υΐα (εςἰει! ἀςά ἢ ο 

νε φαΐ, Ἀπ ΤΥ 

ἥν νον, Ι 2 0: Σ 

ΝΠ Νηρ ἀερονενεοποδένδιῳ Ἐλπη τίς υὴ Ἠεδταῖς, ας 

Ἰ πε πνοιίδῃν νεγαπιν ο΄. 
ἸφΟΌ μαρτορτεῖ ἀςροῇτο πιξ 

ἀδεὶφ,, ἰδημέηνπὶ νετγίτατετα! 
1. δθπηνς Ργοχίτοο (ϑρ:μοπὶά]}: 

ἔμχοις 4114}. οὁτυηι πῆς τοῦτα. 
ὁ τ Ἰγαίςἐ πηι αἱ, ἣς ρεςςαῖο: ᾿ 
Ἴρί ης Οεείβαν, ἤιρεγ οχάςει- 

ε͵Βαλίονς νοῆεαν. 
ΟἾΝΝΕους ἀλις Ἰοσυην' ἀϊαθοῖο. 1 

᾿ ἕσΟἿν βιγαδαϊυγνηῦ ἀπ ρ] υ5] 
ξωσετυτ: [τἀ ροτίυ5 ἰαθογεῖν ο- 
Σ τΝ 

φηι ἱπορίηπι ρεσιοχει ονάοοςε ἰλρόίειμ Φριίπιμαι εἰς λέας. ἔμε ρλυ 

εἰμι (μρετίς γπάρ δι 9 ἑυυςιγψοάλμηι γε φίίςηα ςορδητοι (μετίρους, ἘΝ 
Σ 

ἰ 
5 εὐζο ἔνγενα 1 ἐὰν 

ῥοίο 
ΟἹ 

Ἢ «᾿ . 

ν11.8 
ὶ λ. ἐν ΝΣ ' 

ἐλπιῶ ὁ Σ ἀκ ανοον ἡ . 
πεηιρς ἡ βιολταην, (τὰ σοπυΐπάπι ας ἤποςταπὶ εχ ἰάοτ- 

ῥμυῖο ρεσίοτεϊπι υληθαεῖο ἃ νυ διε ἰυταρταινς αἰ δ εχρὸ σς ́ πιο Πεδγσοσιπι αὶ πτίλπη οσςονιτ Πρ. Ν᾽ 4. δ ἀεοθρττι- 
δίμιυς. φομοὶ αὐ ρνιδξνηαπι εοιπιμν ιεύννι παν ἀξέδηνει, χ᾽ τίωὶ 

ἀΠΒΡΔΨ’οΡὸὺ τ ψ(βαϊ)οοἰκμοσι οοίσυτὲ ίς: 
ἰρτοτργαβ νοιτίς μος ἰαςρνϑρεμψάνμα, Εταΐηι πιο πίον 

γιό. ἘΠῚ ταἷπι {Π| ρεσυ]ιατῖς δὲς ράτείςυ]α, φαδιη τάπης 

πολ πηοπιπὶ ἰεριοῖς 5 «ἃ Προιβοιύοως ἀριάὰ ν]]105 τ60- γ0 
μιοςδιιίγοτός. 

«Ψ' εενενο ἱῆωην δοπνηθμο τὸν παλαιὸν αἴθρίνπον, ἰᾷ εἴϊ γον ἊΝ 

ἤν ος οπίπὶ εἰλ φυοά Πρπἰβρας. Ποιηιηυς ἡμυπνίαρες 
πφ ΐφις ἀὐησροῖ (ειηρυρίυπν, Νασιιο ἐσ φυοί φή 

“εολειίηαι., αυϊεαυδιν (Δη] τεϊηηυτς μορηίαΐ Δρο- : 

᾿κίρμη (κρειδῦι οἰκεκίμεν οἱξ ἃ ἠοὐίς ν Ἰὰς βιομλιδιδα, Ἵ 

. {βεδωρεγῥύμέ ρἀμαίῳ γὴεϑιϑυμίος τῆι ἀναποΝ ας, 

με ριβάαονία ΥΎΨΝ Ἐπ πος 

" ϑρίνέμω προπίογτῇ πγόμρτι πα νονε: 4) 

φιλία ἱρίλ πῖςηῖε οἵ ἠμείηναμι :οΣ 4ὺ 

τες ουρίἀιταῖςς νοζδυϊς ςυριάϊτατος ἀςςερτιοηὶς. νυ δὲ Ε- 
ταίιηις, Ε [Ὡπέβιαιᾳ νεῖλισῖη. (γυοὰ εἶ πᾶν, ις ρἰαςείνις ἱπτοτ- 
γΡιετα [η Ἰυδίκία ὃς ϑληξξίκαις νετἰτατί βεῆος ἀςείρεῖς ηοὰ 
Ῥτὸ ἤως δυὰς τεποιιβεϊοηίς, (τά νι εἰεητία! δ Ἰωνρ ἰηΐς ᾿εὶ 
ἀςδαϊειοησιη, βηιβολθιοις ἵτὰ ογάτιιην ίπιτιο ΠΗ οὐ 
(ὩςΏΙ. δι Ροίϊοα γοπουλγὶ, νὲ ργαίτυς Αιογίς σιναὶ {ὑπ εἴα 1. 
οὐ βου) ταις ἀφ ηοίςςηἀ ΠΗ δὖ ἰημηξο, νοτιταισφυοα; 
(κρχξλ: τὰ εἢ βουίοαϊο μα νογιιηι αὶ ΔἸίο νογὲ δι ηξὶὶ ἀΐ. 
ςόσηῆσιςς, ᾿ 

36. ᾿να{ενῃΐμι δις. ὀργζε ὥνε δι. Ηος Ρ᾽ετίφυς ἀς ̓ ν2 ἰδυἀ2- 
νη}: δεοιρινιτνυδῃ νἱάς Πσσῖ ποη οχοίται πηρδῦφητία, Γεὰ 
νους φὴν τ ετίδιῃι ἐρϑὺς λόγο τη ημα ΠΠΖ ρεείριαῖ 
Αὐτ δ σατν ἐλ βογζσῖυν Ῥαυΐυς. ὐα εχρἰϊεατίο πὐδιὶ Ὠοὴ νὴ 
ἀςευς σοημεηΐ τ ροίτοὶ! ᾿π τατος οί ἢ μος ἰΐὰ εἴ. χα, νορβτῤ 

ἄζοι πυλίφη!. (πε μποηογφτβε τα ἀπιϑίο}5 οςοαία!η ἴδῃς! ἀοπιλπά4,ηνῖ 
ἀζερατιεπι Ἰιοπυίηία αμᾶπὶ πο, Ῥρτυδίςεις δδν4119 ὁογτὺ - 20 παι τα ἀμ θοαὶ 115 πιοῖαν ἔσηο ροτίὰν φυλαὶ ἐχβοεία- 

Νἰο, ἰδ ροτιΠπιπιπὶ οαιπίᾶ γαξαην νθ] οροηταίς ταμφιλίς 

ὰ ρτακίριιλπι εἶ. Ὁ ᾿ 
"4. Νονωην ἡ ωπον ᾿γοηνίνεντον καινὸν αἰϑρα πον ϑλ: ᾿ξ, 

[ίνο, οχ υϑεσεία ἀπιϊεἰιο ἀρρατεῖ, δὲ ἰσαυοητι ἀσίογιρείο- 

ἱ «6.6. ἵησι, τις ; 
αὐ Ὁ πράως Ὅεὴν εὐνάδων ἐἢ νεὐνα δ᾽ Θυὸν κπϑύγτο. ἰά 

φλιὰ Ὀεὶ ὀχεπιρίασ ϑι ἱπιαβίπεην ογοδίως. 1αοαυήτιν διτέ 
βοὴ Δεἰρῆνις λπιπῖα εἤξηθανίνς οἱἷ Μη οιρεοε πηρυσμ, 

ἤδη ΕἸεύκιυς ΠΠ|γείουα ἀφαιηι) (φ ἐς αυλ! κάτα πὶ ἰῃίξαυτα- 

ἔφαν, Ουαξίεδιον δὐτεπὶ ἐπτοῖ!! 
ὠπίξεηδα ἰμαε νὺ (γης εν τολίϊαι εὐεέξι νη Δα 

μας Σλρ τα ἡαΣ 4 ἱταπὶ ς ρυτὸ Ρρῶς 

τίοης ἰπά αφαρζείαςῃ δητεμι (ςπλρέγ [5 πόδ! Υἱξεῖε ὅρον. 
τολτὶ Αἰὶς διδεῖ Ῥάμλες ἀς τὐπιρείοεικην Υἱτοιῖς αἰΐεξει- 

ἐξά πρϑδάπλο- 
πστίντ ὅλο (τειν ἀγαίςαπνυγ, νι αν γα ἰυαίς τς, ρφ ον 

τη ΐδπιιο, ἸΝ τα αἰ οαυὶ ἰῃ ἱρίο ἐτιαιη τῶ μῃοῖα γε ἰηἰυῆο, 
γεῖ καιποίεγατο ρεζοταγι ἀϊπυρτυχ κα! δ ἢ ἐ διοῦπα! δ ο’ 
τυ ρτοηϊκίαοηε, πος πηοάο, ἐὐκί  ς μι ΙΑ εἰ Οδεϊψίτης 
νοῦν ἰγαίοίς ατ πς βαζςεις, ) ηδ βεγρ τε ἰαηρίυνρι]υοά ἀϊοῦν. 

Δρίπνα ἰθμαγςμῖρι, φιας, οὐ β ει πιλπίίδ(τὲ οοζατείς ἰάζοῦε 1,08. 14. [τλᾷιῖς Π6ὲρ- 
τς ερτ 10} οἴΐςι ᾿ΩΏ ὥταςο οοηιφκῖι, ὀρηξζι δε καὶ μὰ ὁμρ» 

πΡΊΛ ΠΥ} {προ εἰκφόηξε αίν Ὁ εἰ οἵδ ριεἰξασπιπουύηι οι !- τα νοτι ΒΑΠ]αατογ ἀμζειη αι ἑνιες Ἰοφυπί ρυϊλης ρετίτυιῃ ἐς 

ἥ πιαενδι ΟἽΝ Ὁ {εἰ εἰναάαζι»,}υοοῦ πουμίη, Βλες δι μισά 
ἴωροη οί Ἄκξοις αὐειπας ἀρὰ εὐπάσιη Ῥτορςελοιὶ ταρ. 
Ἰδγογγγηξρς ροπαυλιῃ (ογθνς ρον οὐπ1 ΒΡΊΠΤΏΩ ποι 

Ἰισιπει μὰ 
γῆν ἣος Ἰοεο βαυϊαεγειθο κτίζειν. ὃς ΚΟΥ ΓΑρ. (17. δῶ δ- 
{πιδιιχιδιίαρ.. τονμ' ψοτὸ τείρδήςε 100 ΠΥ} οδ ὁρὴ μα ἀἀ- 

Νέα, Ἰοἢν ἤλν ἰτυάνη!ε 2ς ϑοπζτυύπτιας ρατιρια, ΠΔ408 
τας δίς ποδὶς θαυϊὰν Ἰοξυρ ει σιδηὶ ἐχροἤπομξ 

εἰον ψυοή ἐςτιρενπι τῇ ἰη- Ορπαῖϊ, ἐγφαῖι πη εἰῖς πουπϑιη )ο ἀ ει ροδεείουιςνς ἢ οπυβοτὶς ἐγαίοι ςἀυσᾶπιυν μς μὴ - 

εὐ Ὅν Πινε!πειάνηειτι δὲ ππαμιηον ὀ {444 υδηίανε, ὦ 
διφροσωΐ Ν Ργο οἷν Πμνίευτινε οἰξούδιν ὅς ἤπια ΠΟΝ ἐτε δ. 
τἰοηίε ξη!βοεῖυν Ν υἱ αι ὃς Ἀταίμνυεν"η μην υγλἀπιοάϊιηι 
θμίφετ," 4 Χι [ωρέϊνοπιονο νεγάην,ῳ ὁσιότητι Ἧθι ὠληϑείας, 

Ψ 

ἐμ 6} (λυέλ δεῖς γος ὃ Ρειβοοις. γιός} 

Ρύ4..4. δεῖ νε οεοί δι) ζμμε μιὰ δι! νόπω Πτομειθία!!ς 41. 
ἐεπάϊ ἤξανα, αι Πμνίβεατυτ γον ἀίλπν ρίπιο 4ιο4, (ὅ- 
Ροτε ἐσει (ςηάλιῃ, νῈ Πειι.3.4.13. δηρὼν ἐνακενδαθίον νες 
Πταοϑϑ τῷ κωρρργεμφ ύμῆβλνα νὸΒ δηίην9 ςδιποῖον ποα ἦε - 
ρμτεβεηάαι, “δεν δ λεοιθην ἃ ΕΠ) ἰηᾶ}ι βή!ςατο φυὰηνινγα- 
ερμάίηην σαν Ψ οῖ ἐπιοτργοῖα νο] ἡμὴ ςἢ Ἐτρἤηο, που νὸ 
ἐε Οτφεᾶ νοκαδυιαι εαρεπνεπιειαυὸή πιλφἰ, ΥἱΔοδέις ἰνς 
εαυφεγδηείληῆ (φηϊβοιγε ΡΠσν ἰείτυν ξγαάνε οἰ! ἡτᾶ ποπο- 

{ῆοαι ἩΝμεω ἀξίους ορετάπηνε σι ἰῸ Ἰεέδεπι ἢοἱ Ἰω- 
ἔειληνι. 

17) 1) ἰαθοίο, τῷ δυζέλν. Πτλῆμμν, ζα!ωπνοειονί ρει 
ποειείξτειε δά Ευληνε) δἀνιονίλείσε, αυὶ εαἸιισυμνίαο δὲ 

δγῳ. 

.--᾿ 

14 Ῥεειευ!- 
κε} δἰίφυοι 

ἐπαβινριοὶ, δ’ κοί Οὐ δι βοιμνις 
ἸΡεοίτε : αἴ τοι οεενά αν [ως ταῖς ἤς !δεὶπα 
ΡΦ᾽ ᾿ἰγαβνβιάη υεβταν: «οὐδ  ἀ6ι: 89 

. φεϊπιὴμν 461. 
Νοίμιεἰοηκοίανα ἀΐα- δὲ μιμαηῆν κα 

ἀρ τω ({.Ππ δέον ῦο 
(δ. τον)οκίείε, ἀ6- 
ὠνὶ ἰβμιυναύάιαν, ἐάν μϑη) ΤπΠ δι} ὈπΝ' 

γφῶγ  ἈΩΡὴ: ἀμ ἰαὐοτει ἢ το ἐρᾷ 
ἡρεταρὴρ πραρίδνι. μὲς ἡμοῆθν ἢ 

δι 66 δι ἤπια 

εἰδηνὰ}"}} εἰϊόν 
κυ «αὐ τ: 
εἰ θυ. ᾿ 

χρίσος Δ δὸ δηιε (οπιή,Ὀκεϊπξυοιυε: πε δδεάη πνδ)ἱ Πα ς- 
ι6 Ασοτὰρ ἠφίεσῃάϊε κκβ πιδιυεδυεία ροο ἀεηγηδην: ὃς 

ραττδίδη τοπιφάΐωπι, «οἱ ἢς υςοάιολι ϑοσιίθαν, 

ν᾿ 

} 

᾿ς (Δὲ Αἶα ὑγομοὰ ἐχεηθάσιυτάτηις λἀεὸ "}} ποῦ ἱπάον. - 



Ο».Ν 280 ᾿ 
οὐελίοπεπι δὲ ἀεί πε, τὶς Ηεδυδίς ἰς ρ ΠΠπιὲ νίων- 
ρᾶτα Πησιυίαγοπι πυιηεγοπι ρτο ρίυτα!, Ἐξ ροτίως 4 δΑ- 
(πᾶ τεΐστο, ολἰαπιαίατοτιπι οπηπίϊμτι ςὰριτ; να πνιτο 

-- ον Ὄὦἃ.-- νϑὕ90 -.΄...΄-.ς..-..----- τ ρῦ-.-.--.................. 

ϑὸν ταῖς αρσὶγ»ἵνα ἔχη μεταδιδόναι ταὶ 
χερίων ἐρρυπ: 

τ") ει β,.: ᾿ - 

΄ “ιν! ΝΠ ΞΕΞ ͵ «ε }|»» 

Παρ λόγος σαπυφός ὧκ τῷ τοματος υ- 
Λ κ᾽ ῥ' Ξ, ), » Π 

ει Τολ οἷς εἰἰὰ εδδ μὲ ὑκπορδέϑω αλὰ τις αγαϑὺς 

"σού Ππξωααν «υφϑοοίκοσομίι τῆς χρείας, ἵνα δια χά- 
ιἰς ἀοεεπείξοι οὐἰκεν κᾷνς ἢ 
ἐοταηάααι ἔοι 6" Ἡῖς ἀκουουσι. 
πιορεῖνί πό ἐλ Υ ο ΜδΡ ΝΑβα κυ ἃ 

πιοφὸ που ἐς 
{τω νευς δὼ ἐϊ 

Ἢ ἂν π τ 
Καὶ μιὴ λυπεῖτο τὸ Πνεύκα τὸ ὦμον τῷ 55 

κοταα δε ων, “ιν 5 : ͵ νει, : 

ΤΕΣ κήναν ἐς Θεουνῶνῳ ,σ' φοαγόϑητε δίς ἡμέραν ὥστο- 

ἢευάπίυΐ λυε ὠστω 

Ιοδινι 4. αὶ Ρ φ, ; 

1: ΒῸ ΝῚ ᾽ ᾿ "᾿ ᾿ ν ᾿ ἱ : 

τἴθλ.}.21... ᾿ Πᾶαντι σηπρία υ δο Ι 

"ι επεεμε. ἌΝ βρια, Ὁ“ ΜΟ(γ ΡΜ ΚΟΊ ἐς 
. ἢ ε΄ ᾿ ͵ 

ριπερριίο͵ ((- χραυγῆ χἰῷ βλᾶσφημια ἀρθήτω αθ υ- 
σός ορ λει ὌΝ Νώ Ετ ᾿ 

εχυρειλβρ 3: ὙαὍι πεασὴ χακία. 
αἰἴευμανρ ηἢ . 
ἐοτυκι ἐπ ἕλοι] 
ελις,ηυδαι εὐ , "“« ᾿ 

εἰθέ!εαν νοςᾶς, ; ᾿ Ων 

νίθυ5 οοπεζα ασλαγχνοι,,φὲ ριζόμϑμ 9 ἑαυτοῖς. 
Καὶ ως : 

τιβρ, «οἰράϊο- χρῇ α Θ6)ς ἐνΧρις αἱ ἐχαρισῶτο ὑμήν. 
οἰκϑιρς ορρο- : 

εἷς. Αὐηὶγ οι : 

δυιὲν αἴλειο- ες σὺ . 
δ τ 

δμι Ἰουφὲ νς ἢ 
Ἔρῆ: 

, 

δεαιεπυδ ᾿ Κιφαλα;)ον Ε. 
ΩὰΑΡ Υ 

«ἀυξάυπι οἢς τς ς Ἢ ΝΝ . 9} " 

οἰεἰιὰ δε ΤΠ νεῶε οι ταλτῷ Θιοῦ. ὡς τέχνα ἢ Εἰ ἴοῖς. Ἰριτογ πθτατογος Ε!.} 70 ὅνας ἐπεν ἐνάσς 

ἕ ἴῃ ὅδΡ} Γ ̓ ᾿ μεμηταὴ “εουγὼς Ὀεί,νι ΠΡ ἀπ εδι: ῖ ' ΣΝ 

ραν κυεῖν κυρ υΡ ν {4}, Ἐταπιρυΐδῖς συμ ςπατίτατο,, 175 ΜΡ 

κῆοι τον ΤῊΝ ΦΈΡΑΝ "Ἢ πα τλέοος ΧΩ] 1 ἄεις δὲ Ομ τις ἀἰΠοχὶς πος, ἂν Ἐν κρορυ ταν ἘΞ ἢ ν 
ἔμεν ᾿ Ν]. 1»6, ; .- 

ἀκιειυικοῖειῦ ΧΡ ΡΟ ΙΑ ΠΉΦΗΝ ἡ μσςν ΚΘ παρέδωκεν {πτρά αϊι (ἀπιειρίαπιρτο ποἱὶς. ᾿κὴδ μοῖρ Φ' γοάλάνε (εν. 
ἐπιδροτίε, νο- 
Ιυε ἰδ εἰα δῇ 
ποδτηυς. 

{Οοιηρήχαην δομα, ὁ ργαζόυδμος τὸν ἀγέϑόν ἔς φα!!οὲ ἀτεὶ- 

παρ αμην ἥξῃρα με νἱς οἱϊ νετθὶ ἐργρεζεῶτῳνντΜ δῆ. 

14. τό ὃς [ο, . ᾿ | 

29 Ῥωιδλν,σαινρ,ς [ἃ εἰξ ςοττιρτας ὃς ἢ Πς ἤοχίυς. [τὰ ε- 
αὐμι ἐχρηςααάμαι ἐῈ [νος ερίτλοῖοπ ἀρράτοι εχ ἀηιίαῇι 
ΜΑΙΊ ἱγαϑὸν γοσς εἰπὶ οχ 400 ἔτιξτας ΔΠυ ρα ἀΐτος το 
αἶτς ρο είς Ματειολρ.7.ν εν [.7. ν, 

{..1.. «ἀβεαίονο π ἐἰηθθὸὶ εἰκοζμίω) ̓νε χρείας ν 0} ρ1- 

τ, 44 «ἀἰβειιόνναην βάε! 1,ερ ς επίπι ἐτιασι Οἰαγοιποηίάπιις 

ςοἄοχἕ πίεεωρ, βάοί, οἱτοτίο ποῆετίς οοδίουμε Ογάοὶς τορυ- 

ϑἐπαπιίδυν Ηἰεγοηγ πιιι8,. ὙΠ «ἀἠβοαιίονεπν ογῥονεμνναιμ(Ιά 

εἴξ ορροιτιιπαπηνξ Βοὺ ἀΐξιυπι ποι ἐς αμᾶυς, σὰ ἀς ργᾶ- κς 
(ππτὶ πεςείῃταιε ἰοτεϊ ηζατυν, νὰ οείλιη ἐχρίιοας Οτγοις. 

(ἰο α πος, μπορσης μδς (πητοεπιί βλρίτατς Ἀροίϊοϊυπι 
ποδίοντία βιυ ΠΑ τὶ οἱ ἰετπιοιε οπιπος ὁςολ!οπὲς ρτο- 
χίπη ργὸ το υαέὰ σἀϊβολπάϊ σαρτεπυι; Μαίυε τάρρειι Ἐ- 

ταν ἰη αρῃοζατομίδιωε ητεγρτοταγὶ , δά «ἀϊβοοείοηεν ,' 
πῦρ! μι εῇ. δοἀ ἐγ δὲ ἐμ ρὺν ἔπε είειμς εὐηϊεπι- 
ἐχίοης μαρὺε υὑκοδομἑι τῆς χορίὰς ἀἰέταπι Εἰ Πδ ρΓῸ φρλελεθαν τινε 

εὐκοδεμδιγιᾷ εἰς ἀᾷ παϊβελτιοηὶς νίαπι, ἀιια!ἱ (ςπιρτίμη ἤὺ 
«ρσημος Φρλι οὐκοδομίω, Φ’ ὙΜΙμ «“ἀ «ἀϊβικεἰονεν σας νότος, 

ἢ ᾿πςὸ ἐπ ἀιοίο,υὰπι οῤεϊπιὲ δ γτυεἡπεογργον, Ἠδίυν αὐξεπν 2 Τωνον, ΑἸ δὶ τάπιεη γε (οἱ οί, κ.8. ἐργὼ ἰυπηέτης ργο βοῦειδ 

᾿γραθ!αζον ἐχομρια ἡπαϊτὰ οσοιτγαπε ἃ βγαππιλειςὶν {1ε- 
υιδὶς ανποταία να Ἐ(λία ρτίπνο, Οὐζοφα ρτάβρε Γροηνιν μι, 

᾿ς γνο ἀοποηνν ρα οὶ [οἱγντ οχὶ ας ἰος! εἰγουἰλατία. ἸΝάπι 

τΔ αὶ φιαΐερε αὐ δον αἴτησιν; ἀοπλίπυ πὶ ἁφηοίςευλητ, {ια 

ἐδ το δέχνννον αΠηυίά Αισαρος νετγοῖο. δι αἰνοί, νὴ ατίληη ν0 
οἤεοπάϊπηυν Ομξοος ὦ Ἰ,ατίηοἉ ἰςριοτας σποὺν ἵν εἰυίς " 

τποῦ! ἈγρΡΑΙαζο βου ἀρποτγεεονε αἴθ Οὐ ὴ γεηίζοϊο, 
Ἰν ποῦά Ἧς δηϑῆνμ! περ αἴ δι ἀ τονε [νυν Οὐήρβονα. 

ᾧ Μ᾽ χ"δϑέηιν αὐξεναι, ἵνα ἐῴχάφν. Οταιίαηι ἀφρα ας αυοί 

αἱ γε ιοαπν ἐπ Ῥίοιατς δι εἰνατίταις ροτείησι, ψυΐβατα δι 
δταπνυν, ά νετθνμτι. 9 ἀεὶ χριρείαην, 

κούνννν ἰὰ οὔ, πῖι ἀν ψάπῳ νος Ἠευυδοτυτη μοι, ρατυκ το 

᾿ «ἢ 

ΕΡΙΟΤΟΡΑΜΝΓΙΙ 

(μπι», ᾿νε στατίλῃηγ “δι ἀϊτοσηρις 
δάξεγαί, 

16 Ἐπης εἰ ἀτή είτε ϑρὶ 
τἰτα πα) ΠΠπππ {πινέξυτη Ὁ εἰ, ρεῖ 
ψφιξῃ) οὐ[ρηαιὶ οἰδτὶς ̓  ἰῃ ἀΐσαι 
τοἀςσιηρτίοηί, Σ 
Ὁ ρηΐδ διπαγίτιάο, δι οχοῦ- 
(ςξητία, δὲ ἵγα ἃς οἸδλιηοῦ. ὃς 

“ΒΔ] ας εητ12 ο Π]ἀτὰν οχ γο-- 
ΝΣ Ὀἰδοσυτῃ οὐ ῃ τα] σὺ. 

Γίνεϑε ἢ εἰς ἀλλήλοις χρηςοὴ, αὔ"- 5. 596 εἴξοτο 41} ἰη αἸϊο ς΄ Βοηὶ- : σηϊνιεγίςοτάς 5, ςοράοηᾳη- 
τος γ Οὐδ 5 τουτιὸ οἰἤδηασ . τοῦ. 
ευτ δι συ 1η (δε ἴο σοπήρ 
Ὠδυΐτ νου 8. Ἕ- 

ο " ΠῚ Ἀν ᾿ 5 

19 Αἴζυπ' επιϑιῦ δἷν ἐχεπυρὶο Ομ ΠῚ (μπριυτη φυο πυ]ὰπὶ οὔτε ῬΟτΕΙ σταυ ον οιἰδανῆ πιοπιΐηΐδιυι ἐν πιο πεῖς οὐ ἀ ἀ ' 
ἱπίωτία,πεάααι ἡ ν οἱ βαδοηάα ἔς πλ σεογαοι κλύον οὶ ἀε(εευδηάὰ εξ αυοίαϊς ταοἀογλιίοπο ὃς ᾿πόγωπὶ [αδυΐταις Δῤδιατ. ὡω 

1ο δυϊειῃ ἀε ἴω: δληδο ὠϑρωνννόϑως, νὰ ἀεχι τὸ οπηηίηο 

. 31᾽. Ἀβεπί γον χρὴς οἱ, νι ής Χὺς 6... 

«ὙἹυ ννοεννεν τοῖς ἐἰ- 55 νοζλην νεἸἔ 4.τροδι Οοἷοι ἌΝ υΙ ρρδμθαι ἐμμίδειν. ἔς 

νδοιίογ εἴ ἀοξλτίηλ, 4υληπὶ ἢυ}Πμπὶ {ἴτ ταν ἱπηηίδης ἔα 
" υοᾷ ες που ο]ὲ ρεπίμαέήςφι τοπαςὶς ἱτα μοιπίῃῷ 
υ9. : 

4"οἀ δοημπ ἢ, τ βάθια 
υηάς ετίϑωα! ται ἐβ πάμ, 
β4εεμ}}. 

δινοΐν βεννο ποαίνι τὰ 
οὔα νε[Πτὸ ΝῸΝ ργοιεα!" 
βᾳνι ἐξα βρύα 

ἀνά φημδν:. : 

ἘΞ! πηοίδιε ερρινίβ αν 
ϑρηδέδηην ̓ φοξέμην μίϑῃν 

᾿ ἰῃ βιραεὲ ἐβἐε ἐμ ἀΐεμηι. 
εἰρη οι, 

Ὁ ηρὶς φηραγἠμάφ, ᾧ 
γᾶν Φ' μὲ εἰο, εἶα. 

ἃ αὐοὐῦν, ἐμὴν ΟΜΝ τα. 
ἐμεΐώ. 

Ἐξοις ανβεν» ἡπωΐζῳ 
δεπέριοι, μοι ἐγίςονάες, ἀρ. 
ΜΔΝδΕ: ΝΜ ίσενο, ἔβεμ!  ᾽ 
εης 5 ΟΝ ο ἀρμανὰ 

5. 

32 

Ἧ 

-- 

Ροΐήτα ρτο νογθα]! ποιηΐπα. . 
,ὁὺ δρισῆμην ἐΐην [ἀπ ξίμην εἰ, τὸ τιν μα τὸ ἅγιον τῇ Θεμ 

Ἰλυΐαδτιις εἴ οὶ ἀοοπάιν σοπυς Ράυ]ις δ ΕΔ. οΔρ. δ. νεῖν 
τοὶ “Ἀσρισκίο ἀυτοῖπι ἀτοὶςυ]οτιπι, ϑὲ λἀ ἀξτιιη δειαπηηο. 
τὴς [οι ποὺ (ἄγοι πηάδπλ ΘΠΊρ Δ, λήξο νῖ ἐπ ἤῃρυὶε 
νφξαδα εξ τι ἀγρυπηεηια αιιαῖῖ ἀο!έτολης μοαμίιυς 

«ἰποταις ἀοξν Πππιις ἰητογργας, φυῇ ἀΐφοτεῖ, Ὠλίς ορο- 
τασ ντ 5ρίγίευβ ϑδαηξξως ᾿πδόπτογίωτος νος ᾿αδίτεϊ, ἐμὰ» 
4 ἴω ἀοπιὶς ἢ φταῖο ἃς ἰαειμο,, πος ν]12π| τε Δείτία πι.’ 
τοῦδην ΗΠ ργάθεῖς.. 

4" ἀνενο γεάεπηρεἰομἐ εἰς ἡμάρριν γστολντρώσεω,. Υἱάς ἔς 
Ῥτὰοαραινεσίι4. ἿΝ 
τ᾿ αιαηάεβεικία,ϑυμὲς. δὶς οοπιοτιὶς Οἰδετγοιδς χυῦπὶ 

(παιάτως ἐργὴ, νἱάετυς ἤος Ιϊδϊιοδυαιλ ἀϊείμηςπ, νὲ 
ϑυμὸὲι ΕΝ {Π|2πὶδπρυΐηο οου το, ον, ἐνγὰ νογὸ ἰάπιὶ 
Δερεηίαμη ἰγαην ἀςοίλεει, Ψίἀετυς φαίην Ὁδυΐο φιοίηαθι 
ὅταάιις εἴπ ἔιγοσι ζετο, Ἰηεἰρίοης ἀ πικρίᾳ, ἰά αἴξ δηἰηνὶ 
οἤξηιίοις,υυπν ἑπτς ξαγριτιν δηίπησον πές πηοχ ἱηοίρι! 
Ρεέλιν (αἸείοκτε, ἄοπος ογαπηραι ἱγαῖνπάς ἐροάεπι οἰΔΠ|0- 
ταῦ δι εἰχᾶς, Ὥρη ἰἶΐπο ςοπυϊεοί9, γωϊχαια, 16. ταί, 

ἡιοά ροίϊεα ἀϊιάϊτυς τη ἰρεςίςε. ν 
ΤΑΝ αἰοάεενα,βλασφημιιιν υἱγη8ι, ΒΕ. (}εινίαΝ ἰὰς Μι- 

εἰναυπιν.), δες ιν, 
(Οονέοννδηιει νὰ 

πδοι ον] ον Ἰχριριζῆνοι ἑαυ τοῖν ἰὰ οἵδ, αν γγνωμονενοὶ ντ ἐς δὰ 
ἐλρ! ςλς Ογβους (ΟΠ οἰ Δἰτες. ιας νίγτυς ᾿ς έϊδει ὁρροηίτυε 
οἰεπιϊοιν ἐς ἀϊδηνεῖγο. δίς αυτέ κροἰρίτυς νεγθυῃι χμιρίζιϑῃ 
ΡΓῸ συγγνάσνοιν ΑἸ εἰίαπὶ ἰοοί,, να να, (οργειϊο.ἑαυτῖς λυῖᾷ 
Νέσιη ἀδοίσγαῖ ταυς ἀνιύλοις, φυῇ ἀς ἀμοδ αν πνμη δξ8- 
ἐγ, γε βοὴ ἐἶτ ἤπιρ!εκ τασρταξετίο, (δά ἀνλυλοναδνε ἡμεαι 

Γαίπμα: ἐανκύεηρο! νοῦν ἐδνφν, . 
4 “εν 

ΤΗΝ Ἶ 

“Ὧν εἰδὼ λολάτρης» οὐκ ἔχει κληρονο- 

"ργ ΟΣ δ 4 (Ρ ειπνία ἐφΠ δυο. 

. Κυφίφ᾽ ὡς τέκνα φωτὸς αὐδιπατεῖτε". 

ΑὮ ΕΦ 

"ευτὸν ἐαδὲν δ «΄ορσφοοῖν ὃ θυσίαν. 
τ Θιφὶ, οἷς ὁσμίω δ δίας. , 

; Πορνοία ἡ τὺ πᾶσα ἃ κρϑτιρσια ἡ πλιο- 

εὐἶία μυδὲ ὀνομοζέϑω ὦν ὑμῖν, καϑοὶς 

νφρέπει ἐγίοιη ἢ 

-Καὶ αἰγεύπις καὶ μωορλογία,κρὶ «ὃ- 
τραπελίαγτοὸ οὐκ αὐήκοντα ἀλλ μᾳλ] 
»δύχαριςία. ἡ 

4 

Τοῦτο γκίρ ἐρε γινώσκοντες, δη πὰς] κα 
πόρνος, καὶ ἀκβϑαρτος ἡ πλιεονέφτης, ὅς}. 

μίαν ὦ τὴ βασιλείᾳ τὸ Χριφοῦ χἡ Θεοῦ, 

Μησδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λό- 

»»ικ' δζᾳ ταῦτα γδ ἔρχοται ἡ ἀργὴ τῦ Θέ" 
λὶ τοι υ)οιὶ τῆς αἰπειϑτίας- 

Μὴ ομἱῦ γίνεδεσυμμότογοι αὐ ὴβ, 

τε γχκίρ ποτα σκότος νυ ἢ φαΐς ὦ] ς 

(Οὐ καρπὸς τῷ Πναύκατος ὧν πέση)» 
ἀγαϑωσιωΐῃ καὶ σδυκῳοσιων χ) ἀλη- 

ϑιίᾳ. 

γερίμάδηιος ἐς ἐς, . ἢ 

ἹΝ 

5, Ἰηϑάονειν, δι αἷς ὁ μίμ! δὶς, ΑἰἸυάϊς λά Ἰερὶς τι γπιῖα- 

πιατᾶν ψυΐίιις ΟἈΓΜΕ οὐδεάιςπτία ἀἀιιηϑεαυλῖμε, 
2 Νε ποηϑθϑίον μνάεφηννμηδὰ ὀνομαζέϑω. ΩΠ"05 ΠΟ μὲ" 

ἀεὶ Ῥαυδιπι ἐρίιπι νὰ (δυεγιοτεπι αυάιη, ρατ τς ἀρξυίαις, 
ἰφνιρτοίμηὶ ἐπὶ; ῥιοίδηπαν (ζει ἐςείρτογοηι (δά ἴλα- ς 

ἔξιπι τὰπηοα, αἰ ἐπὶ ἰρηῖβ ςοπράτεῖυς, Ποοτατθηι πα υδῆη, 

λυάιληι τα (ογιθητοαι, τὸ λθ΄ γεν ὧν δεῖ, τὸ φρρνοῖν οὖ μόγιφου ση- 

. μεῖον ποιούμεδια᾽ ἡ λόγε σἰληδῆε» γομιμοο κα δίχρηοεγψυχλε ἐγω- 

δεκ πιρῦς εἴδολόν ιν. ΑἸΠΟΠΠΣ γογὸ Ραυΐους οὔλην ΥἹοεὶ 

φοιοίκ δὰ Ἰοσιπὶ Ὀαυ!άϊ8 ρίό, 4. τς 

ς δεμτμαι, δυτρμοπλία, Ἐταίΐμνν  τϑαη ον ΠΙπηα πὶ 

ἀανρὶὰ ΕΠ ἐπί πὶ ραττίουϊα ἡροῦτα μὲς εροχερεἤηινε ὄυτρα- 

φοοιὶ εἷς νοςἀτίς Αροίξοίις φοἰὰςπι ἀταυέ μυφλόγις καὶ γι- 

λοιναιοις “πὶ Αἰ οαοΣ ἀνερασηλία ΟΥὙςοῖς γγθαηΐτας Ϊ,4- 

ὕδις πηππηὰ ἀδινποτατιουίμε εἰἰλήν Ἔχ πιρία ρίυκ πε ἰο- 

εἰς άθοπνως ἐπ (λοτίε Πδτίς, ντι. Ἀςρ, ἐαρ.18.:2..,ἈεριΡ. 

ἀνία; οὐθ.14.11.δὲ Αἰ οὶ ερεῖςυ! Ὀρροίτως ἱπιρίὰ ρὺς- 

Ἰόίμηι ΠΠ]οτῖι (τα τε 48, κερ.24 Ηυς ἀυϊεηὶ δοζοπιηῖο- 

ἐππιευά που ἱπερτὲ ροῆδε δὶς Απΐδοι σοι εχ ῬοΪ κ.Ζ'ο..7. 

δέηίωι ἐξορίζειν ἐὰ τοῦ γὰ δυχυϑέε λόγον ὁπινὼ ,Ἅ᾽ αἰ κρόνγόνοτη " 

ὐ ποιεῖν σωωμεγίιςὰ εἰξγζοες αέονειν οβόνμει ἡυὔμωνν αἰνινά μιά- 

γιανη [υρήνοῆ ἐμγρημμάνη θην ἐ εὐ νέμει φνείετε. Ν᾿ ἀπ βμεἠὲ μηρέω 
ἐνανεμάο ο[βενεων υε ἤοπῦηον θην βγονηνα [φοΙ ΑΝ]. 
ς Νιυβν ἕξι γνόσκοντες. 

ἴοοαν ἃ (γρθίάπο «Ρ ΜῈ. 41.) 166 ὲς ἴδε όμοιο μεἰϊέρεινα, υοά 
βέπυν ἰσηυοηάὲ αὐπνοάυτᾳ ἑπίοίς αν Οταὰ οἱδ ΠιςτΊς. 1118 
ἴλιῆςη ἰπίογρτοῦ ἢ οτίβηι ἴεν, Ὁ ᾿ 

4. ,Ανε ἀμανμην ϑσλεονόκεν  ΟὙρτιγ δίας βφμφαθογεῃν: δὲ 
ἀείνος νοςάδυΐο αἰ δὲ ἀἰχέπιιν, : 

"(ων δῇ ἑἀοϊοἰαιν ὃς δδιν ἰδωλολάτρν [4 οἷ ἰδοϊοτυ 

κιντίοι χά ἀδιέχιν Μαπιζνε Ἀοην.»οδὲ αἰοι ἀἠχ}8}}})8- 

ἢς οἱξ ἀνίςειπγεα ἡ ἃ ἀν να ἀκ ἰδ’ τια ἐπ νὼ δὲ νοπαυ δὶ 
Δυϊιὰ διιπυρουτὲ ρίαςεπτιΑρυά Ογρυίοςο ράυ]ο ἀπὲ ςἰϊά- 

ἴο, ἰοξιτυς 4μοιρε} ἑδοἰοίαινία (οὐ ροΓροτεΠὴ ΟρΊΠΟΥ, ΡΓῸ 

δ πολ δι χὰ οἰδιονολέσμν. (υργίτωγ ἀυτειι ᾿ιος ἦα Ἰοίο ΟἰΣ 
δυατπ ψόφοι Ν σ᾽ οἰ ατγαπι Ν καὶ  ἰνος κοίσται δὰ διατὶ δ 
Κάυπν, φυὶ θενπιρεφ τδεΐλυτο πο Ἰραῦ,δι  (υ͵ε ορίδιιν 

“ιαῇ ἃ ἰοϊο πυπηπς τοῖυν ρδάδας, τάς νάττας ἐς ἰφοεῖα- 

, 

οδιαυοηξ ἃς νἱξίπναπ), Ὁ ςο, 
ἽἼΩ οὐογοαι θοπα ἀμυμρ εἰ 
Ἰδορτεες γον 

ἱπορυξίταϑ αὐς δια τία΄ἢς πὸ- 
τπϊηδῖον ἡυϊάςηι ἱπῖοῦ γοϑ» ἢ. 
οὐ ἀσοεῖ ηίλος: 

Ἐτατῖδ οαΐτι οΟἰτλ Ἰοηδ ταν 
μῆς δυτοιχοθὲς ἴθχ ἰη Γοιαὶ- 
ποίν τ᾽ Θ]}} Ἰὰς! 5 αἰ υ]αῖο.. 
ΑΝ μι ἔπιδευς δρίτίτυς ὍΝ 

δ ἴῃ ὁγηὶ θομΐτατο ἃς ἐμ π4} 
ἃ νοτῖτζαῖο) 

Νυΐφατε (νι ετἰάπὶ οἰζάτυν Νὶς ̓ ς δα, ντ φιμῶι ς 

Ἴ0 

ἀοιοίκινα. . ΝΑΠΥ ἐδ ααδουζίαι δείδιη ἐσαιείουν Οταῖοις Ια Ε)] 
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Ἡδω 41}. ᾿ 

. Βρνοίεομὸ “ΜΒ εὴν (Ὁ οην δ ρτλ 
πὴ περ 4, 4μὲ ἀψμα- ςοἸοβ᾽ ας 
ἐμ νδς ΠΟΙ ΩΘΙΤ ἐξ ον. κ ὐνης Δ 

ὸ Ὶ Φ ] τῷὸῸ δοοία!ςξ ἡ βεμεάερει [ιρέξοι: ἼΉῈ ΑὐαναΣ Ε 

[εδυῦ (ρεςἰδ, 

διε οπίηὶο 

Ἐξ οδίκιεπέϊοον ὃς βυ εἶ]ο-[.4|...49} ἐνερίμνβο, 4 μέ ροβίατ ἴα τι- 
ἥυϊυίπι, δε [ξυτε Πτάθρασα ἡθη 
ἐδιεηϊύποίοδ ρου ρτλτία- 
[τὴ αδίῳ 

“Νὰ Βοσΐ ποίει! 5,60} (τοτ-} 1 
τατογεγη σε ἱπρυγυτη» δὰ ἃ- 
δυδτί, ᾿ηυΐ εἶς τἀ ο] ο]ατγα»ἰγ- 
θεῖς Πεγοάίτατξ ἐῃ τορποΟ τὶ 
{{᾿ δι Ὀεί. 

ἡ οηνόμν, 40. {ννυθμαι, ουϊεδις φυλαν 
4 οὐ γον πρῷ ρεγεέμεδε: οδτυ Ἰρὺς 
ὰ [ ἰο. ἈΡΡε δπιπο- τὰ κιαχὶ! ϑιαματιν αἴ ἐκ ῥα γέ φοοοα 

κὐνλῥα νι 
, ᾿ πς, εἰ 4ηἔἢἘ ε8 

ῬΠοξ εὐΐην [έφονο ῥνπεϊ ἡ-- ονιαιδαιν, δε αῖ 
Ζεθιοι, φωὺ οπορεὶ: [ρνηΐεα- ἀξρταυῇ πνὲν 
[ογ, 4μ  ηησμη νη, 401 ἀ- ρληρήν κὸν 
μάγως, ἡμὲ εἰβ ἑδοίογηην [6ν΄ ἘδΜὰρ ἐπὰν 
Ν 55, 585 μαὑε! ἰνατεάία!επε γας τ 8 
ἑπνέρηο ΟἸνὶ Φ’ 6. «τς. 

ΦῸῷὼκ [6 "4: ἰὰ πα Νοιο γος [οὐποαι .} Νονο οἱ [εἀμεαὲ ἐπα: κα ΘθΟΩΙ 

οἷν Σδημ ᾿ : : ΤΝΝὰ 1 7έδμς αενδέν, βτομίοεν ας ἡνίωι μων Ἢ 
ΠΟΙ 18, ΡΓΟΡΙΕΙ ἧἄςς 06] 1 ηίην υονὶν ἐπα Τὸ ἴο βιῖοι δ το χὰ ΡΟ 

αἰπλ ὑοηῖτ γα [61 1ἢ πατα!-} [4 βηάενιία.. λα ΠΕΙΠΙΟΕ 
Ὧδ5 (Οητ!η14ς65. , νἱε4 φυϊάοπι 

Ω πυπιδειάηί, ΟΧ 

ἢΝε ἐρίτυτ οἴτοτς ςοπίοτιςς [7 Νοίδιε ἐνχο θεὲ γανηὶ. Ἐοῦ, γε ἀπιο 
ΘΟΣΠΏ. ΕἸΡ4: ἘΟΥΗΝΜΣ, πιδεὶε (δὶ δὸ 

νι ποοσηιῖ 

Ἑταϊίς επὶμο αἰἑαναπὰν θανὶε ροβίρυε 

μηέδγς, ϑμπς ἀμέόην ἱνκ ἰη ἀρ βῷ ἃ ΜΝ 
οοννπο: οἱ βίᾳ ἱμεὺς 4πε- ἮΝ τὰ εἢ 

δμίδεε: αὐὰπι πι8]8 δ- 
(Ρννέξηε ερόην ἰωεὶς ἐβ χετιρῖα ίεαν!, 

ἑποινμε δοηδιαῖε ον ἰηβίία ἰάοϊτοοιποπας 

Θ᾽ νεμαιε) πδῃομ ς ΡΑ 
ἀυὰ τρειοΐ πδ- 

ἧπι οχιότος εἴε σεϊαεὶ ἐεἀδταε είς νοιὸ ἱπατ ας», ΠΠ|ος Ἰφίονς τὰς πιὰ φυκηυείνε ἴπ τοπς δεῖς βετὶ ἐο]ει)ραίτατο: ἱρίος νετὸ οροτίετα τὸ αγοδὸ 

ποη (φαΐ ΠΠ]οταπι εχεμρ δ ίεὰ οἰἰᾶπν 4υοἀ Ῥεορείυπι ἰυοἷς πιρπι: εἰ εογυτη τεπεριᾶν οὐδλιφασις, δέ ρεσουης Ομείο, νρρὰ {4 }υοξ, βο ἱβεεάοια 

τοτετοποσοιενανσοταποτησσοπα. παν σησσποπητνπεκοηκεκοσεοαποννεεάττας, 

σλρντν. 
τουΐδμε ἀϊοὶ ρο δα, δι ἐς ἔεγὲ οπιηίδις φυΐ «εἴτα αἰϊδυ! τοὶ Ὦ 
{ὑπὸ ρτγοτίμο δά δἰξιὶ: νύ) φυογυηι οι νερῖεῖ ον, γε Ἀο. 
τό. 8,δι ῬΙΙΠ.α9, 56 πιλζηυηι αἴ τα ἐο Νἀϊοτέπιοπ, δά 
εὐ οπληφο ἡ π| ουὴι ργα ἐο ας απ οἰ μην λἀδιξε τα- 
τοῦ ἴῃ ςο ποη ςοἰϊοοδλης ίρεηι ναι νηο δυᾶτο ἐχοσρῖο, 
αυϊήπ σία ορίδυϑ νἱζαηι ἔπλπι ροίτααι οἢς ρυῖαῖ, [12- 
" ἀροιτὰ ἀἰοίαιν Ἰἀο οἰλττι ἐροοίος ς[ζς ἀιιδιίτία, (ο- 
οἵ... : 
{δι θεἰ,κρὶθΘιού. Οοπιροιίανις ος ἠοῃ ἰςρὶ ἰη γησ 

τὸ πιδηυΐοτ, ςαάιος. αυοά τάπλοη οχτατ τὴ αἰ ἐς ομρηιδυς, δ ἃ- 
" 5.10} ἡϑοῦμε ἱπτοτρτεῖᾷ, Ες ποταπάιιηι οἱξ ποθὴ ἔστι- 
ἐκ ᾧ Θεοῦ, ἴςὰ γηΐςο ἀχιςυΐο τ [οἱ ἰοὶ αοῃηηα Χριςοῦ ὃς 

Θιϑ φυὶ ἰοοιν πιδηϊ βοτὰ ςοπιίποῖς Αττίδπος, ᾿ 
6 Ῥω ἔρχοτω. 14 εἴς, γορίγο (οἱ εῖ, γε οοημοττῖς Ἐγαί, 

« ἴμει. γιάς Μδιι.6.3,. . ᾿ 
41να 1λεἰ, καὶ ἐγγὰ ὦ Φιού. 1Ἰὰ οἰ «ααἰπιδάιεγίο δῦ ἰτᾶτο 

Ἰθεο ρτοίκθια μισανυμικύδ. 
.“ ΤᾺ ἐοναύνε! ΘΙ ΝπΝκοφι Κ᾽) τευὶ ὦ  οἱὲ τῆς ὠπειϑείας βιαροῦτιο 

νἱάετις ἱπάοατο, ταπι Ὁ οἱ υα ργζοὶρίτεπι ἡ οαῖο ἰῃ ͵ - 
ὅωι ἄν οι ἀκ ϑλομαν ὃκ τῆς σέλεως οὖ, φῷ εἰγλὸ σι δεῖ τὸν νομϑ- 0 ἄτα ορυΐ γυδιςὐυοά δυτεηι διτίμες δὐ ἱρίυπι ἀἰξοηἀὶ 

ὅεπυϑ, υἱός (ωρτὰ,.2. γυλβαῖα, Βηνοι ἀνβάννα, Ἐταίαγις, 
ἘΠ ἱποβοβιαιία. Ὁ . ᾿ 

8 Τιμδεαισκίοι, [ὰ εἰς, τη εδ τὶς! νὶ ςορίοκὰ ἀείετί- 
ῥῆϊν ὡριλ, 4.2}, δεόνδα ταριοηγΠΜ4 πιρζ δι} [μαΐροῖ Θαί-ι 

ὁ μτῸ ἰςεἰοίτο ἀϊείπλινν. [πὲ ἢ ρτο μος 
υὐίθκυαν ἰυςίδοα, νυ πὶ ἀδεγάχονίο ἀδ (εητεηπία ροπής- 
το Ταδυΐευς ἀὐεοπι ,υοἰς αοηνεα ΒΕ] δυιθετυδι 40] γετὰ 
μιος ἡϊυατδπτυσ ἰη (σἴσν τυμῇ νεγὸ φυσὰ 4Π}}9 εἰίαην ρεσῖι- 
εεδητι άεο γε (ςεἰεταῖομμμι νἱταῖη οεἰᾶπὶ οὐδε ιάθ1: 4υδΣ 
το ἀι!ςεητοι ςου ἀοτά πα εἴς μος ἰη Ἰοςο. 

{Εν ἰρεὐν ιτέωνα φωτόε. [πὶ δας [ογσλυ 4 Πδεπτον ετίλην 

τατίίη δ ογυ τ ποπιςπιρεου δε ψυλάαηι γδίοπει πεῖρα 
ο χε ἐπεο Π ζάσνις οππης πος ϑηαῇοίμην αν Αἀσρειοιίν ἔση- 

τε ρερβειίοι, φυυηι αἰ νου! ἰναῖς ἀϊςομά! ἔοτεπιη!α ἴλείας ρα- 
τε 
᾿ Ῥνωΐω ϑρ μων κμρπὸς ὦ πυδματο τις βοποτα- 

υοπίν, νοὶ δρί τίσιν (από, ουὐειϑ νιν ἕλεν ἰλδλι ἰὰχ τ5. ()ο- 

πῃ ο νυὶκ Ρννέϊω ἰψενγὲ κα ρδι τοῦ φωτο ΠΔ0} Ἰοξλίοντοινι 

ἴῃ Οἰαγοπισπίάηο δι αἰ ἀυοθις νειεγθυκ ἰδεῖς ἰηυς αὶ: 
ὅθ νε δὲ ἀρυὶ ὁπ ἐμτοιρτοῖςμι. ᾿ 



ὍαργαΣ. ΟἘΕΡΙΒΘΤ, ΡῬΑΥΙῚΙ ΑὮ ΞἜΡΗ ΕΟ 5. γῇ; --., 
τς ΘΝ πα ἀνε ἢ δὲν δὲ ἀῤετον 4,11 ."Ἐκπ ἰοταμτεν᾿ αμοά. μίαεοαι το], Ρηβωνει φεὶὲ βι λϑε βουλὴ βπλλι ἡνοἐ ἐκινοξωβεπν υναηε τ ἀβορνεμμεμοι σἱα. νὶ ἀ τε ΡῬτομ.23.89.,00 ἀἰιηἠππιὰ Ἐγροιγροῆ 

ἢ κ ὴ κήξ ἘΡΕΒΕ... τὰ τς Ἢ ἸΏ υβε ᾿ΡῈΣ ἘΝ μὰ  Ὲ ΔΑ μα ΙΝΝΝ νυ ρα τα αν ναρτονετας λ[1λ ἐσυ χα αὐ εἤτ τίς ἀεί ἔπι. ἀμ έν νὰ. 
ἐ δ’ “εἰ ὦ εἀμλλλο αν μεν : ν᾿ .ε 

--Ἄ “) ἐὴὶ συγκοινων διην Ἰρῖς ἐρορὶς τοῖο] 
᾿ς ἀἶχρίρηις σῇ σκότου, μρελλοὴ ἤὼ 4] 

λέγ, ὦ  .. 

με] Ἐ! φαΐ! ἐφιανευυόίοις 

(οδ΄ ἰνήνῥωι μβεδινβι αι 
οἸϑανηΝ, δραρὶρ εἰμεν 

"ἀμ. Ὁ ς 
ὩΛΑ εἰν ἐπ οἴουίι βμὼ 

να τν τὧλ,.------.ς- Ὡς. πώ ὼω,..........--.- ᾿ ΠΣ το 
ν᾿ 

δωλνυυζοου ὑρςωρς οςΣ ὐρύὴνς, ὧλ' ξΦοτὰ, 

Ἢ 
“ΙΔ ᾿ 

ἰὼ Χὰ ὅτις ἑιωτοῖς λμοῖϊο ὺήα μ 1 μοαιιςπεες ἰβτεῦ νὸς ῃυτυὸ 19, 7 ὁ, ενϑεε νοϑιμαηρΈ 

"ν φδιδᾷ, δ, Ὡς γάτα νοὶ Πρ[λαν5. δι πγανηὶς ἂν σαηείοπ!]  “᾿ μένον ὅτ βγσνηῖν, 
ΑΣΟΣ ας "νοῦ ματιχᾷὶ ς δὲ φὸν ταῦ χὰ ἱ ἐφἤιοι [ϑἐτιεμα! δ... ἐἀπ- 4 ΤᾺΣ τὸ τὴ ἀὐπατόμα τ γος, ὦ ἐν ἐν .7 μβω ἘῚἘ ἈδΑ με ων ἰθὺς ἐριπευαλεθυς, σαιδητεδ 2.0} ἢν : 

οτος δα βδκρυφᾷ : ἀμ σα β σόα ΒΟ ὑμλλονταρ ὦ τ καρόϑᾳ ὑοδιδ τοῦ ἐντὶ. ρ οπιον Ἰὸ ἐοιδεφεβτορο, ἀπι ρας σατο 
«οὖν κ᾿ λέϑειν.. ρῶς. “δ. ἴ1η0. ὑπ: . . ΠΝ ᾿ “- ᾿ ᾿ , : ᾿ Ὗ ' ] μ᾿ ᾿ Ν - ν - οὐχ ᾿ τς 

τι οεν. Τὰ ἢ πῶντα ἐλεγχόῤδμα ὑπὸ βφὼ!} Εὐλχαριφοιιῦτες πάντοτε ὑαδδ παάντών!, [τατος ἀρ, τὲς επηροτ ἀς],ο Ουαιῶε ἀοκιο βρῷν, 
δ Οὐ ᾿ Ν ᾿ μ᾽, ἰμπιεὼ εβ. ; “ΟΡ ἡ, κοΐ, Ἶ : ἐν} [{σρηέϑαμ, ἐπ ΘΗΝ Ἔν ο΄ : 

ψεἰοκεῆμοι Νὰ σὰς, φαφεροῦται, πᾶν γὃ τὸ φανερώμδμον! ΟΜ ΠΒΕΡΕΕῚ ἢ μοὶ ὡ  νόμρν Νυθίον ἐβδξ, Τναυῖε χρισανη).- οπημε Βυδεΐη λοπιίις Ἰ)οπηίμη)ς μα τε, ἐβημι, ΡΟ 
Ὑ; ΜΡ ἐνῇ φΦ Υς 2" : μι, ἈΠΟ ρτορίο δὸν "Ρ Ῥηρινε νοὶ ἀϊί, δ. θεῷ «ἀρ δὰ. ᾿ ἀπ΄ ὐὐΝ] ἘΝ Ἰοίὰ λει, οο δι σ᾽ Ῥαμνὴ, Ῥ Ὡς 
'π οπθθν 0. Ἢ : ’ ν. [86ε 4υὶ ἀοεα!δ, ὃς ΣΟΙΟΓΡῈ ᾿4νὶ ἀφννὴ Φ' ἐκ ) Ὶ πορρόσοι ϑροι ἁγχλλοις ὦ φόξω 113ὍΠ|. πὰ ᾿ ἐτρκνδα οὶ 

ϑαίομον ἰδεϑπ.. "Δι κύμα ἣμ ἀκαϑεύδων,ὶ ἀ- Ἴςχ τηρίξαί8, ἃς ὅΠΠΠυΐτοι αὶ Ἔα, δὲ ἐἰονιραια ἢ τ ἡμὰς ἡ. Ἵμ| δ᾽ δυθδι εϊεηῖςδ νος 411} αἰϊὴς,}1] δηβιοξί; ῥωκόεσιν, ἰο εἰς ὁ Βεβιγετέρρι 
Ῥοῖκει, ἡμμένα νάφα ὧκ δ νεκρ γ»ΚΟΊ ξγιφαυσεὶ σοὶ ὃ Ομιῆυ:. τοὶ γερόλην : Ρυοὴ τρῶς α τοῖς Ἰδύοις αὐ σράσενὑ- [Π φιμ τίπποῦς δ... ΠΕ ΗΝ τς ἀράν. ΠΡ 
ἵ ἀπβααν Χριρός, , ΩΝ ε [νῆμα ξίται αοπιοίο) ναι ἘΜΩΝ βαπὴν: ᾿ς Ἀὲ γαναμίας Τοῖς οἷς αν εἷράσινυ 1} γηγίχοτος ργορτῆϊς νὴ Ἰϑγ- "ΔΗ μίϊονον οὐτὶρ [ρα υὺ- ἷ ρέει θυ 
παρήθυοννή Βλέγεν οἰμἶ πῶς ἀκριβαῖς φδιπα" Ἶ ἑφζοπγατὸ αν] εἰς, πόα νὶ , ΠΕΡ γοτώοσ εϑε,ὡς το Κυφίφ' ἰἰξιτς νοβ» ὅν Ποπιΐπο:. ἀΐμε βινι, βοωι 1) ονείννο: δϑνα, ΑΙὴ ὰ- 

πταὐρος οὐρου τ : : , ἐηβρέοη!αι, (μά 
ἱπῇρίφητες, ἐξ νε ἔαρίφηζεϑ: μείω γῆρν “ ΤΣ 

. Ἰς Διπιεητος ορροτοιῃὶ-} το εάῤνονθοι ξονρον, 4. 
; Ἀρυι ᾿Ἰφἀξουα' αῃοηίαπι ἀἰος πιο}: (ᾶς. |»ἐκοράϊοι μραϊ ἤν. ὁ 

ἜΡΡΕΙ ΘΠ ΡΟ εἰσ 1 ἸΡτορέογελ ἧς οἴοτε ηί- 17, ῬΉμμνεα ποὶμε βεν!ιν. 
᾿- » ἕ 4 4 4 , “ " ἀν “αἰ : Ν ς 

δίας Τομτο μὴ γίνεϑϑε ἄἀφερνες, αϑλᾷᾳ ̓  Πρίερεοο, [ς 4 ἰητε Πβοητοδ 4μα} μὰ "" ἥρεὶ ἐμιεῖψεαν, 

σιυιέντες ἡ τὸ ϑεληρῳ του Κυρίον. 
δοϊμιαν 

φερϑοησια 
(οϊοί πῖπ ς ὃς ἀσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ! 
Ἀοπιιΐια Εξαλο, ζόρδροι τὸν παιοθννδη αἱ ν-: τὐδοῆα; 250} " ΦΘΙ69}) ἰκ 

᾿ οἰ υσηλατη νἱν εἰδ ξαρυῖν- 4} μονίμην υἱν εαβμ! εῇ πὴ δε πε 
δ ποτ ὩΣ ἩΡ Παζ᾿ κὶ Γ [χοσὶς., ντ ἂχ Ὁ τ ἔυ9 οἵδ ςαρον} Ὁ πα ίαγ, βέμι Οθνιβνε οα- οαήατο ἀεί ὡγνὴ ὁχρισὸς κεφαλὴ τῆς ὀκκλησιοο᾽ Δ} ἐν των ἔζαρυῖ ΡΝ φοηνατο ἀξ 

ΤῊ ς ᾿ κοΙοΠχ: “δζιο οἱ οὶ (ἰυτο] [48 "ΡῈ εί βα: 6 [αἰνατάν ςφῃᾶνι, ἄπει 
αὐτὸς ὅθι σωνρ τᾶ σώμωρος. ν ὑΠ Πδατοοτροι.. ἐδ “Ἴ [ϑον, ἡ τὰ Ια: ὡοοποην» 

ΑΔλ ὠὡςπερ ἡ οκχλησια ὑποταο σεται 14 

πῇ Χοὺς ᾧᾧ οὕτω »ἡ αἹ γώναμοες τοῖς [11 

τ Οπὸ αὐήρ δα κεφαλή τῆς γυωάγεδξ, 

' ᾿ . τὸν (ὃς Ῥδειες ος- 
εἰ πληὰς ἤσυς Ἐςεϊοῖα (οί: 5 “εάβοω Ἐεοίεβα βάμε: ἀϊος ἀϊῆεν ( οἱ; ΝᾺ ποι ν ὅϊα εβ Ομβνίβο: "κα εξ ονηἰδν δυξς, ν χοτυπῇ 

υἱ ποῖ ΓΙ1Ὸ, 1τὰ δ νχοῦος γε: τυἷῦῦ [μὲ "5 οἥρηδϑῳ:. δυο οἴδοϊἥ 

(8 νἱ τίς (ΠΕ (ἀϑηοέμντο ἴῃ οτω- ἰ5. ἐ0 ροίϊιυι ἜΘ ΩΣ Ἐπ εἶξε ἀἰοῖς, νς 

ἘΝ αν ᾿ τε; (αἱ οἰαα 
εν γ αἰ Π πὶῦς νχοόγοςνο- " ἱ 

ἵς νοἶμηταβ ᾿οιηΐηΐ. ; 
. . Φ . . . ι3 Η . ΓΝ 

πε ης ἱπεδυϊαιηίηἱ νη ον] |΄ ἘΠ ποϊδεο ἐπεὐνὶάνὶ υἱμ, 
πὶ 90 Ἴυχας εἴξ, [ε4 ἐπιρὶς ἼΔΟΝ ἰμκωτιάν βὲ ὑε- 
τοπ  δρίητυ: ΞΟ 

η 

Φἴοις αἰφῇράσιν ἐν παντί. Ἢ 
Οἱ αὔόρες ὠγευπῶτο τὰς γυυαῖκος 

ἑαυ, καϑωὺς γἡ ὁ Χριτὸς ἡγάπησε τίω α' 

᾿ "3 
ὙΗΟΙυείε ἴα - τ 
ἀβαῦ ἐν ΤΗΣ ᾿ Καὶ μὲ μεϑυ σ κράγεοἴνῳγον ᾧ ὄφιν ά- 

ἙΝ φμειδς χρηΐᾳ, αλλὰ πληροῦοϑε ἐν Πνοῦματι... 
αἰαὶ φαύκι ΟΡ, ϑῷ " 
φοπίς, ἰη φαὶν. 

; ᾿ ᾿ 

Ρετίρηδης ν΄ . : εσουί οὐ πσευσιυ σατὐταασεσ στο, αν, 

Ααν ᾿ δομνίηϊὶ ΟΝ ἢν " ἬΝ - : 
Ἰδα ἀφενῆυε «(- 11 δαί ει λόγχεπ. [ἃ εἴ ραἰλη) [λεῖτε, (Δηξζα αἰην-ὀ ἀπ ἰφίταν εἴπη ῥγοχίηγα (ξηξεηκίά φοηϊμπη συ ἱ.3}}} σαπὶ 

ΡΜ η ἀδιφίιε υκονεῖ υε ς 
“» : ἤναν, βεωεφ᾽ οἰτίβωνι 4,- (οἵοις γκ Ι , ἱκὶ τὸν παρέδωκεν τοϑὲ αὐ τάδ, {σὰς ὃς ὁμηδυς «]εχετ] Τ αν Ἑωίόβανε,κῦ [ερίμπν νας 

ὀχπλησίαν ἘΚΟΤΟΥ ΠΌΡΕ ΕςοἸ οἴη} » δ( (ςπηοτὶ ρίμπι οχ-} τ ραιάϑερτο μα: ἐρεῖν} α΄ 
Ἴζ᾽ ὶ Τροίμτ ρτὸ ας Ἐν Τα 

ΐ : ρὴ ὙΣΣῚ . Οο]..19 

ἴγα αὐτίμ᾽ ὡγμάσῃ , καϑωράσως τῷῦ]} 6. τι ντ οαπν δι βεάγοῖ, 48.) ΚΓ ἡΐατν [αν] Πεανει ῳ' ρα πνοπι ας 
, 

πηρμίαη5 ἐαην ἰφμαίυυ 445. ξατιουτῦ,ὐο 
᾿ἀϑεῆε ἤπο ρτο χῃχγῃ ΔΙΘηοίζα νά. αὐλῆφ ηἰβοατίοιυς ἀοςίρίτως εἴ πὶ ρογο. εὸ αυοά πμπε Αρουξεοιιις τοποίοτὶς ἀ ἰαος ςολτα ἦν Ερο πιὰ- ὌΝ δον " 0. ρυγιβοιῖδηη ἰαμᾶςτο 4ηυὰ ; : 
οἸροχίεκόδυ,. οἱοσαητος νοτδυπη Αὐχοης ἀρ᾿ᾳ ᾿βπονοι δεὰ δι ἀρὰ ᾿ [πὶ δὰ τρίμτη Αἰ ἀμοεδενη, Ἰνυίις ἀοξετίηα ρας φιδά λοντρ τὸ ΕΝ Ὁ ἘΡΗΟΕ ᾿ς Ὧ2 νοιθιπη. : ως ἕῳ ΜΝ 

ΤΙΝ τὰ μοεϊοῥαεί» κατ ἐροίβεαι αἴσαυοις φυὰπιςὅ- νἱάεϊίςος βάεϊες οἰναι χιϊάςην ἄιογνητ τοποῦτα, ἤμης νετὸ ΠΝ “- ᾿ : ποη ροίπηι, 
υἱποϑηάο ραϊεβοοσς. ὨὈςοίψυς ἀὐβυςπαϊ νειδυτ μος, 5 ἤπτίυχ ἰῃ Ὀοιπίπο. [τὲ ἐπ(πὶ αι ΠΟΙ) πγαϊτὸ πιεϊιὺς (ο. .ῃ . : ᾿ φαΐ Τεο ἡγῇ. 

Ριορτίὲ ἀφοίαγατῳνε ἐπ [0 Ν η 1} νέτςυ]ο, Θέζέπεει “αὐ Βιατειίε. Ἰδπι σπήλαια τεποδ τίς θα ἱποὶ οοπυδηϊς," μεῖυε δίς ϑἰοηίε βακοτί κεῖβαπι., 2. Ὀεεϊαγαιίο Πιρεείοεῖε ἀΐξῖ, Οὐ α Ὁ δὺς ἴῃ πιϑιιϊανοηίο ρεχέεςετίε νίευπι γχότι ῖουι ΟΝ τος εἢ Ἑοε]ο!ς 

ΓΟ δὐνον ἀρρμὴ, Ἐν ἐπ ἷο Ουἱάι) εἴδη τη ἰλιγάε, φὡρμα ἰδία, 4 κ πνογεμν, ἐκ νεκρῶν. δὶς δρᾷ Οἰἱσοτόησηι Πδ.1.«ἀς πηθε αν ΜΕΥ Ὑν ΔΕΡΕν κὐδεθιυ δύσι εννσηνεπϑὲ τιν τὐλδ τὰν μια το ἀρ κεῖνος ἐὐι γπρ τ ασε νι ̓ 8 ιυδιεᾶ!το: ἤσως 

ὅηχμε δεημ τα μκοη, σσχαὶεα γαξνν, ΠΝ δ μονιν ρον οτάϊογο ἰεφίπναννα πιοχῖ18 ἄϊέξη ο 4ἰϊαιιεπι οἐχοζαγο,].ο. Ἧι Ἐν ἐοτά πὶ δἤτδγανν εἰἰ ββρα νι (εἰρίαι ἀοϊςδιδισαίυν ἀιεδιοοὲε νίθυπι οεἰξ ἐχεανρίας Ομ εἰ Πὶ οϑς Εςοοϊείδτη εἰν τῖτ15. 4 Οὐυουηϊΐάπι 

νοἷν. ΛΠ) δτοήυ: νογας, Οὐῥωνηζαια ἰφυοά πιρεϊτὸ τερτεβεπ. ἽθευΓ ΘΗ ΝΣ Ῥαιΐας ἐς ἥλοῖνε Ῥερςατί.᾿ ": του εἰ ἐσ ἐπι νκογυπὶ ἑωβειιϑεέοε (μα: ἀοτὶ οἱεὶ δὲ ἱπδυσισι εἰ γίξιεχε διαυοἴηοι ςοπεἐρ]αεί Αροίο)ι»,φυδῖςπν Ἐςεϊοεἶδπν νλϑυς πε τας συυηι 

ἰκ Ἐταίπην υλπαΐ ας μος οαυς ὀοπητη ο {Πππιὲ ρος ἐς το {ΠΠμεοίρει εἰρί,, ὑθπφκύσει σι, (υἱάλαι ςχ νοτετίθυς ἃ φίο Πὶ δἀϊμμ φετεινδς ᾳυοπιοὰο οἴμοι οίιι: ἰοεάοε κά ςὸ μος ἀεαιβιταννείαα ςἰΐαπὶ ρατίελῖς οὐνπος ἐΠ]ὰς εἴαςες δου ἐς παι, ταύτηρ ες ἄμαι 4" 

«οετορείσῃς Παζογπα αν , ἁυίάσιη Ἰητεῖ αἰίος Αὐσυἤιηυς ἰοβ Θειιπιξζ οπεηρεῖε Οἴτν- ἱμα ρφιἰτυε ρυτιᾷοοι. ον : 
"2 Ν “ηρῆνα ονέρ  βωμὲ, τὰ γδ ἀρυρῦ γεουῆνα. Ηὰς ροττίν ᾿ βιὰ οἵϊ ϑθτψαύση, ποη αὐτεῦλ ἐφάψεται εντ᾽ ρυταις Εταΐ- 
πξῆς εἰεσαητὸς ἢ γοτήουδ, Νὸκ Φ' «ἄτοον Κ' μνῤηνάμε ον. τηὰς, Ἐπ.) σοηττὰ ντ Απιδγοίνις, ἐσηθοφει Ορνεδέρην, ὅθιν 

ΗΝ : μήν δαϑηε βικάεον. Π|4 ρπάονα πάρε γ᾿ διϑεν υἀδηύταηε κ αὐσυι τοῦ Χριςοῦ, γε να γεῦ οείαιη, ΟἸλγοπισπτάηυς τοίεχ 
ἡμῖφ. ον ἥτις, ᾿ ἐδν ὁ ἃς 564 ρίαπι εἰξ δι πιάχίπιὰ σοιίεηεαμοα, (ςείρτατα τοῦον 

᾿ 3 Ωμίδροιὰ φυδιὲ τοῦ ϑυδιμδν ηδ τὸ φωνῶν, μἱκίδὸν., ρια.. γυΐψανα, ἐϊνημμανη κε. ἩΪΟΓΟΩΥ πλμς, ογίσαν μὐ 
Ψυΐκατα, Οὐδ εἰν φνὰ Ἰρμαοϑλαι, ἱνρνεν εβ. ᾿ Βταίηχαι, . Ονδίμ. τ 

ἐμήν! πραο ει ίανε ει ἰνῶν μη ᾧἅϑ,, ᾿Ὠχύμαν φαγοίεί. ν. Κ᾽ δεῖφ, βλέποτε, Βφηε ἀαλε, »΄ ἰάεε ἰπχαίτ Εταίηυν, 
Ρίμαν φιννῥϑθυδοεν ἧς νοεὶν καδάϊῳ, βοέξαηθθας ἔτ αυα ἢ» φμονδάην πννδὶ ἐν ἐσνοὺν ἐν εν. ἠμοἀ τάπιςση τρίλει (υδτί- 
δοιβοιεο ἐααιοαίεες συαα ἐφίταν Ραυϊαε νι οἶος 1.1. ὁ ἰΐας νἹάστατ,, Ὁ ! 

. οὗ» ποιίϊδε πιειιρνοηδδ, πὸ ἐρρεἰΐκην τοΠίπησηὶᾳ ἀϊας - {ι. :μσἱὲ ὠκριζάς ἰὰ εἴς φυλήν ῥῬεοχὶπιὲ λά ἴεν Ὠεὶ 
ἀδιψίδυς ἡ]Ποτυῖι ἐπηρυχίτας ἀρ ἀορδατυφννιίης πςιαρθο- πιληήαϊλ, Μιὰ Μαιβ, γ᾽ 8, ψιΐκει, Οιαμιὲ, Εταῆμυς 
τὰς οὐρα δηὴ αὐξηναρα πε σοκαίϊοης ἂδ τρίο [με], ἐπ τον. Ομ ρεξᾷ, τ ὅτ ὦ ἱ ᾿ 
δι. ἴον τιχιὰὶ οουπὸ ποῦν ρατοίαοιρη αν, υπογᾷ. 16 Λιάιαοδαε: ορρονμηδβαιην, ἐδ ἐγ οκζουῆνοι τὸν χριρέν.δὶ 
Ἐκδοιὰ οτίς ἔξη επεὶρ ἢ τὸ φαννούμινον ἀοσὶρίαν διὸ Ὠυέϑν, πεῖς ὁρροτιπίξαςεπι εἶαδὶ φορὶε ὐνὰ, ἀφεηΐσ, δὲ τοίτηϊο- 
ἔλο, δε δοαιόννδι,, ἀμινμνἀ εάν πο βϑόμν ἔμεν ἱμμ εβ ἢ το ορροιτυηίταῦεαν, ςοσιτάσία ἴμας, ΝΠ] ὰ ποπιίπίς εἢ 
ά οὐ ΜΝ νι το πνὰν ᾽ διαιεβανὴ, ἰών ἢ, Μαπὶ φυδδὀ περὶ ς ἐπείς ὃς ἀϊοίοεί, ἐξυά νετὸ ἔυρ!! δὲ αρίφιίς, ποι 
δὰ ἀΐὰ δονάς Ἔ "αὐ πη] ὁν αανδὶ τὸρενεψύμο.͵,. πιοίό ποὴ ἐδυτὶ ῥοοαίόηε, (δὰ εἰἰάρι πη ἰς, νοϊυριατίνυς 
νῦν Ὀσήιιη» ἥερεο ὃ φρνπονῖ τος αἰἶτξε ἰπρὰ Ἰοαυπαῖυς τεάίμηογο. Μεταρβοτὰ ἡπίταν (ἀχιῤτὰ εἰξ ἃ πιογεαίοτιδυς, 

Οεδοί, δὲ ἰδ φὐάπι ἩεἩ ὅγε ἰρονρτοεν ϑεβο  φοε. 4ὐϊ συνίοίἃ ἀνεγοορ οοη άεταπε, ἃ ἀεἰϊοί)ς οἠναίδυς μοῖδ 

εἶ 

19 ]ομαπυοι ἡμμμὸ, ἑαυτοῖς. ἰά εξ, ὀνλήκοιρνἀς (ιρελ,4. Δ. Ψἱάεῖ (ορίπογλιος ργορτὶὲ ἄς] ἀς (εῆο, ἃ ψνο, τα ηυαιι 

« (ὐιοεὴπι ἀς ΡΠ πιο, Ἀγπιηὶς ὅς ολπτίοῖς ἀϊοοηλας Αἰανά ἃ κάριτς,ζογριις ἰρίαπι(ιὰ «δ ἘςοΪς Π4)|α]υιεὴν πᾶσητ δίς ἐ- 

ἰϑπλ, Οοἱοι, ἐἀρ.}ινετί. 16. ϊ ς. τίληι δ τα μῶν Ῥὴ τὰ ἃ πιλιϊτ ροπάετφοιμος ἰλοτς δῖ 
1» πογάα υεδέτο δε τὸ κοι δίᾳ ὑμὰ ἄυς ἐν ταῖς κρι)ὅνα)ς ἐμὰ, ον ϑουμεὴ ἀσίτως ἃς ἔδυσαν νεῖ σαίῃ εἷξ αυστεῖς αὐοῖ 

μονάδι πεδέννινς πχυϊτὶ ςοάίοος μαῦςηι, Ἰὰ εἰξ ἰότίο οοτς.,͵.͵ τηιΐ οἵ ςοπίετιοτ, ἀτάφυς ταγρίτος ἱηρτατα εἰϊ ςλῖ νχὸγ 

ἀν αεξξα, ποπ δυτειι Πήψυα ἀυπζαχκατ. νοις ςηἸπὶη ἣιε πλατίτιο δορ του σγεϊασ, Μᾶσίτας αὐξεισι ὅς ἱρίς οἰὮ εἰ) 

τοτάε ἰάοιη αἷς ἀδοΐλτατ ἀἴάας πτὺς δὲ ϑρυά (ομαθ πὶ πιδο. {μὲ νἱοἰ πῃ δάνποιοτυς, ντ τορίοἵϊας ἐχρλισας Αροίζοϊις ἃ 

εἰο πατ οἀηοηα δι ρ(ΑΠ!Πεπάϊ, πειηροίη κάτα. ν᾽ τὸ γεγίι γῇ. τὴν ἀμ Κα 

το θεοῖν Ρενὶ, εξ ννατοί. ΟἸλεοιποπιλπυε ςοίσκ, 14. 1ιαηνε ἐνιαὶ, Τὰ εἰξ, ὡς. Ν᾿ Δπὶ αὐλὸ (ἰραιης Ο Δ.) κὺ 

Ἰμθεῖ, αὶ Θιῷ παπὶ Δ’ Θεὸ άρ  ϑγτὰς Δυτἐπὶ ἀδίφυε ξορυΐα, δυμπλοκτικῦε καὶ συνιομοινς λέγνπῳ δί τ πιεπτι ἔς τον ρύοσσ 

Θιῤπατρ Ὀ το ρα. Ὁ. . τὸ π΄ ἅις οἤεμάιε χ οἵδε ἀςοιρίοινάυιη ᾿ος τη ἰοςο. αὐ ψτα, δά. 

δυδφώεν!αι υνε, ὕπο τιον δυο αἷς; δμδέςδμ,, τη Ῥαα “. ἱπυργορτιδ; φιοά ποπηυίος Κα τ να (υροτίοτις νοι ἴσι] 

ὑπ{8:: Ιούο δὲ ἀείηςερε πού ἤπιρίνοιτος ἀς ὁγάϊῃς φυοῖ ἔἤης ἐχρλιζληάο. το ; 

δϑοιαίπες ςοηξείκις, [δά ἀε 1 ἀν στε ἰςτιλπάο ἀϊε. 15. 19 δαηέβ βεανειιἀγιάσν. [4 επί αὐέλλιη ἐΠςοτεῖ, δαηδί 

τἰκίταηυς εχ Ηεδ τ άἰοιϊπο ἴξρε ὁ ποῦὶε οδίδγιιατο ὑπο δυτεπὶ ἀἠςίειις «υοά Ὠεο (εράτατυνην εἰϊ ἃς ςορίςε ταῖμηη: 

εν δέστεθιῳ ροπίτνς ράιύα τεορεοοατίοης Ἐοπἰι τ πον - ἐἄξαςς διμα» ςοπίςογαιίοπίς γπνδολιην Βαρτηπειϑ, 

Μ" ἔς Ηἰτραῖιε!. ᾿ς Ἐζων» εἴρωυτε ζεἰλν φέζῳ εὐ ἐπ εἰδολχ, πο ἴα νιπαῖς,, [Σἀ οἴμε 4 νηι9 ἐλέγιν οἵ 
μμοσω, 

ψοξὸ σὲ ρὸν ύμονιν μα υὐ λοιογριδιααι τοί (οὐΐονιυἱὐς 9 νεὶ Ἰυςο!Ππὶ αἰίφαοί ἀπτεροηυηι, οἰξοηάέεηις Ραυΐαευὰ ος δά ιάίτιποάυς ἐπί πι ἀιμεὰὶς ςοπίαη ξλιο δὲ πιτυ αΒΆΤΣ οἱνί5 βἀεἤδυς οὐπηίά. ᾿ : 
. : αυϊά αν ἋΣ τὰ ὰ Ἰϑθβίη ΜῊ εἰς ἰἀοίάιμι βοεὶς ἐδ ἴῃ τὰ ἀπ! ζέτευ ἀμ γα τοπικῆς ΠΣ ΠΟΡΡΙΣΡΗ " τὰ ργοδδξι, [ςἃ δὰ ἄξηιασι ουΐι5 εἴ υἱπουΐθηι ἐρῖς ο 4 τὴν εο ΜΡ δε ἐὰν Νέϑεοναι ἘΜΕΙΝ ̓ μροσμαμ 

ὀρειβιὰ δόπ δαϊκ δὲ αὐοὰ ἀϊσογαῖ γεία τον ἱρηι νι ἀεοες.  ὀ Φρνονιμον ἀδει μναἱν [μπὲ ὅτι εὐ καὶ μέρα πεννραὶ οἱαν Γῖον τπαῖος Ὅει πως (νε ἰερις Ν ἐτὰν ἱπιοσρεο) ΟΜ ΠΙΤῚ γοιεγοητία, Δ τοδὰ φιίάειπι οδίεγυατο τςπιροτς οἱ ᾿Δηνδιξυὲ, ρτορῖες 
᾿'γειὰ ἀκαλλαες ὀύθιότε αἰστυπι τοηεδη τοδαῦρυὶ, νοσῦης Ποδταί(νι ὥση.47.»)εδαιροτὰ ἀϊου]τατυτὶ διαί. ἐβρι" αὐ Ῥεῖ ἕως ΟἸΕΜΕΙ ρ]οείδιι ταπαυλμι [σοραι τὸς Πορυᾶ [ματέρα ἐπορίαπι, αὐ ἢ ἜΡΙΣ ἁξιιαῖς ργατειεὶ 

ιδπίετι δοὴ ἐρίαννος Δι Σ ἱκητὴπν, [οὐ ἰρίωσηες ἀινοψθς ροτίτατίε ρίεπ δ: ουἱαίπιοάί ἀμπλα ἰηςἰἀοτπς, νεἰυτὶ αυμπῖ ὑλτιιτ, - | τς τοιπροτὶε ζαγεῖ, ἰτάφυς οἀυσπάνιην, " ποαυὶν ἀϑαὺν ἱμᾶ ᾿ 

οὐ ἹΠἐην Ππσεπι (ἰεμά θὰ ἡηῖ αἰκογὰ ἴλχ ἥΠ  τοάδν "3" ἔλιπε νὲ ρδπυτα ἐπρτιενν εἴ σιπὶ ο 4} ΐο ὅς αἴξυτίς σηι» ἃ. Μὲ οιιϊμο εἷς τῷ Κυρίφ. υ 4 οὐζοὶ 4: ρᾶγ οἱϊ πιάγὶ- οχτοπα ΔὈϊατίοπὶ ἀυς ἀφυφιαυς πη δ  ἰροιϑμο ἀεπιηυς ὁ- , 
" ἄἶὰς Οἰτὶ αὐ ογιτααν Μιδίπιξιςά ςοἰναεγοιε ταληςι ΗἘΔ ς ρεγτατο(αμοά νοζαπι)εγίϑυ! 4ιοά οἵδ νητις [ει ορὰ5. ηυλη- 

ΠῚ υατοιις ἰδ ἐπ πηατγιπιοπη οοπἐλιπξσποες (ἰαγην- ᾿ οἷς πὶ αἀπηπίςυ 9 νεάτιτ δ ἰά Ειάεὶ, δὴ οατοῦηλ (επί : 

Ἐπ προ χυλπάλιη ᾿ναΐσει σιμὰ ΡΣ ἃ ἃ Εκεοθα νης, μιεϑδιὰ, τερταίσηταπάιηη υοά τρίς τη ίο ἰάυ τε τδταις εἴπειτν ; 

γὴν (νὲ Πιρετίου) ΟΕ ναοῦ (νε ἰηϊα τίου) Ἐτοοίϊας ρεησ-.,. νι γοξξὲ σπιπίπο δὶ ἔνο ἰοζο οδίξιναυις ἀοέ μη παν πιο τς 

πὲ} τείδεα ν χοι ἐξ ταν φυῖς θιλτο (υνιοιουεῦν πεβᾶτ. ργοα. 4)’ υϑεδωνοὲν βέμμτ. γεεθυηι Δρραῖϊαι ριπ᾿ ἐξοχμωὶ, 

ἡανν εἰς ἀνίατα φυνιπαθτυς ἃ Οἰιγο ἃς ρτονα. ὦ ΡΙσΠΗΠΠ ἢ ἐπὶ ται 5 'Ω σμηδο πβηποατίοηίε ἃ ἐλ δ. ἴῶς 

τὸ μοίρῃ ἤ! ἠςῆείς, αυπάμυς ριδίϊατς ἰρία σα ρο δι ἢ Διβολυοηνειδ ᾿ἰς πεν τα ρτφοίριεια ἐδιεπάα ἔθατ, ἢ ειπνλῃ 

φυὶπ ΟΝ σήζαπι αδηςίατ ) Οἰιγητο ἰρεῖ ροτίας τοῦς φιληδ ἧς νεῦδυπι Βοημπηπι ρτο νεῖθο [λοὶ (ηνβυσαπηυν αι ν οΥ 

[ηλείτοιδιρ αυσιις ἀθ (τυστγαηι οὐδοιο Ραμ αν ἐμ 6. δὸ 1λεἰ σοπίυβαιηυν ἰἀπαιιϑιη (μρρίειποη ἔπ : ἀείπάς ἧς 

ἢ 44 (ρμ μφακύετα Πξηϊβεατον νἐγὶ μεμα ἴσος α- νογσαπὶ ῥγοπυη θαυ ἀιπίακας, ἰζ εαρ ςατιὴν δὶ Βάς 

μι ἰηξγίρηυς ἀεαῦ να ὃς εἴτα δὲ ααπίοεηοτοδυν ὁαοοῖις, ρεγοδρίσον ἐητοἰ Πρ απυνεης ἡ}. ἃ ΛῺ ππιὰρ ζαιν αἰνάυλην 

{πεν εῇ,ὐὐϊ ει ἐδ απ ς «ἢ, ἸΝειπο νοτὸ ποι }) ζπι᾿ΓΙΌΠ ἘΠῚ νἐτίβιπυν. 

ψιυσηάϊαυὸ φεδται ἡ ΒΗ ὶ διμοθαη! ὀβενα νεβροδοψα. πιθυε τ ἀξοηάσιη γα! τηφγοιτατα ἀιϊθία ὃς, δη οἰριείο ἔοτ" 

ἸἈΜμΝ αδια αυοὰ νεῖ βαυΐυν ὯοΙ εἴϊε ψυφῖρμι ῬΑΠΙΡΡ. τυηα νι ἄξιαι τομὴ οἴδης πγογοατογει εἰγρ ροδιὸ ψετε ο- 

4.1 ἴδηηρος ταπιοη ἀ γετὰ 1 ὐὐνοηνή διε ἀϊβίηβ μοπάοε πιρία,ῃ αιαπλιε ορροτευπίταϊςιη [ανεητί. 1ος νετὸ ἐσέ 

Ἰολπη.9. ᾿ . τος Βίαμ ποδί ἃά ἱπιταμάθπὴ ρεοροιὶς Αροίτοῖνμν ἐπ εἰς ας 

14 μη, κέγι., Ὀϊοίς γ Δα! σαι ϑοτίρταγαιν εἶ ὕει μεν 60 δά ρίοτατεηι ἄς οἰατίταξραι ρεο χη ἐροέξαπι,Δά ρεαοιάεη- 
Ῥιοροίδιη ἰσαθεηεινεὶ φρίκη ἰυΣ ἱρῇι ρὲ διο θο μονας ἀδε σππηε! οςολίοηρε δἀϊπιετίλειϊε βυ απᾷ εἴ ᾿ 
ἤδυε δου ἡ ἡ ναρόίκλνονς ἀἰείτιις βουσίν νὲ ΠΗ» ἀμ αν Ι8 46 φωο,ὼ ᾧ. αὺλ ἰμ γειὰ οἷν, ἰη Ἰπεδγίατίοης, νΦ 

ϑω Ψιάδταν ἀὐῖϑαι μος ραίταμη ρατείπν δὲ Βί.δο. {δὶ ροήταπι ἥτ πδυῖτο σϑῆνγε, Νες οηἰηε ρίαν νίαν ἀκιη- 
ἐτκα παρχίε Ἂς εἰιίδειι Ῥρορίοταν 4.6.1». δὲ εἴ, συοά τι... ηατ Ἀροίοίμενίρά οὐδε ἐπιπιοὐϊουην δε ἰμεοπηροδιυῇ νίσπι. 

τ αὐ πυδεργεείθας ποι ΠΕ ἶῈ βαἰπιλά δῆσαι, 866 αἰτο- 4“ Φρικων μἰσωτία οὐ ρτοβιο ἐόφιε ἔμπνηνὰ ουπχτυῖρι- 

τα ἰπρειοῖ αμαπο,μονίααι μας αὐΐετας Δροϊϊοίυς. Ω)}-ὀ τιάϊηε ςοπίμαϑλα, Οἱς. ἐν. Ὡς διιίδιι Νοίνν “μὴ μὰ 
: νη πὰ 

: (ςεος ) 

Ῥ 



: ᾿ Ὁ τ 

Ουρι δ, ΦΙ  ΙΤ ΡΆΜΨΕΙ 
δα αἰὐα ζήσῃ αὐτίω ἑαυχᾳ Ἰνδοξόν,}.7) νι Πβογοισαπὶ (δὶ 9] ονίο.. 
»ἰὼω ἔθου μὴ μεδολύων Πα (τα, ἰά “ Ἑξοϊείπαιν ποῦ Ἤμωι 

δα, ἤ τι ΤΠ τοι: ὑτωνγαλλ᾽ ἡ ἢ ἀγία ὁ Ὀεπιει πηδου απ δῖ τυρσα), 

ΠΑΡ ΜΈΡΗ ΞΙρ 5. Κ (ςεαηξεοχῇ ἤαἰε Ῥαξιςιιὸ ἢ νρτὰ ἐἢ οἰαίρης Ρυτοίξιφιο ἰυτὸ ἱρ ἢ πικττϊνιοηίωμη ἐβόγαιοπτυτι αυπξ᾽ ὁ" 
ἐνακῆν “ἰφημν οἰ τξεὶ ἹπῚ εὐνὴν ι ψοοχμε) ἐδ ΑΕ ὁ ὈΕΘ ΑΠ ΒΠίοΝ (λςτπποῃ.. 
ἐδ, Ὁ Κίόμδε φαβίτίς Ἐςοϊσθ ἐς αυφιστηπησᾶ, ̓  τοιοι αἰδουνὰ φηοφεοίη ἃ πιυλτο τηλίίηι αυλπιὰ ίξος-, 
γξτὰ εἴ, πάν άπν, νοχ ἡΠας, ηυ τ ἰρΠΠ βηφυβπι, ξαρδπε ὦ ΝΣ ΧΚΩΕΣ 

4 μπὶ ἀν Πγυλν Ι8 ϑεημοξ δῶ τοτυ στιης, Ματηπιο- ΣῸ} ἃ 4{4ἐ{Ρϑοίερι ἢ ἐπι Ορε δίνη, φὐφ᾽ Χρλρόν, υὙυἹ ξατλ, 15 τ τς 
πἰμπι οἰΐε οὐραῖς ἰῆτεαι ἀεί πα τη μα μι ϊυὶ [δα ῥρίαςεις ἤν. ᾿ ᾿ : 
Δ μν' { ἘΠ ΔΜ ἘΠῚ κι γεννῶν ον “" : ᾿ Γ 

“-" 

τς 4πι,. ἀμ αἰϊφνιὰ εἰμί - 

νοοά!, βιὰ Ὁ βι [ἐπέ ῳ 

Δ ἀμφ αθδεμ τς 
πὐϑέσγ οι [ΜΝ 4} Ὁ εὐγμῷ 

ἀμομος... τ ᾿ 
ῶἘ[ὁο χὰ 

Οὐήως ὀφείλρυαιν οἱ αὔδρες ἀγωπτᾷν τὼς ὁΦριλρυᾷιν Οἱ αἴσῥες " 

ιν νὰ 

Ἰρύνμο ἀν μιν. 
ἀφ, 

. 
, 

ι4. ΑΙἰυ 4 δικὰ, : ἡῶπ ὁ 
τππεπυσ. ν- ᾿νε" 

4. 
; ἘΚ ἢ εν ΜΝ “ων υ: ἜΠΎ ... Ατολς ΑἸ Τ᾿ ὅσα ἣν τὰ 16. (ρηεϊμῆο 

πυίηυϊηυὲ κα Τὰς ΨΟΟΤΙ γύας ὡς τὸ ἑμοτή σε) ΣΕ Ἴ ᾿ ἡλίωι καὶ ὑμεῖς οἱ καϑ' ἔχις, ἔκσερε, Ἅ... Ρ ἼἽταρυα ὃς γραοσυ! μίαν }νΆ), 2: ἀτενραποοη αν νο! βηε- οἱ μἐμηὶ ν)- - 
ἀὐεα (ρόις (ε- ὶ ἰγαητὰν τίω ἑαυτᾷ γιψῶκα» ' ᾿ τ Ν ἀν ΝΠ νχρῦοαν τῷ ψη! ἰτο νι.’ χὐϊίς υνλ ἢν [με ὑκον επν εἴ τὰ νχρμᾷ, τῷ 
ἴω δίπδι: εὐ ῷ πον ὡς “ῃ ' ͵ ᾿ ἀν ἀ τι τυ σαι οἴ τἰωφὰαντῶ γιυαρᾳ οὔτως αἀραπατρως, τῷ ὙΜῚΝ ΠἸ ΡῊΣ ἐστ ἢ ὙΜΑΝ Τ᾽. )ιἔρασν βεα! [ελρβενν' ἀν δζ ες νχρτὶς ἰη ν)εῦῇ, 
εῖρο πὰ ΟΝ. δἰσανθς Ἴδιον 1... ας ὡς το ἐν τῷ τον ΣΝ Σ : ΕΕΕΝ Σ ΡΤ ΟΝ ἩΠπ ν ΧΟ ι ᾿ ὐ "ὶ εἰ : υὐ- : 

ἥλων κοας το ὠλήε σάτα ἰλύν Ὁ ἘΠῚ ̓  19) ΝΆΠι εὐἰην ψη βεανή Ὑἀανν᾽ μιυμαγ φερε γρννς ἑαγτόν, ̓  δὲ γῶν ἡ νὰ φοῦμται τὸν αΡ ΠῚ Υ ἀπησαὶ νομοῦ τῆ, πρὶ τύίνης οὐ ΟΝ 
ΡΣ ᾿ τ" ἐρωνονδι 4 ᾿ ἤν Γγδ ἰδὲ 4 11 Ὸ 49 ' γη πτλτ τ πο ρον οιν ᾿ ᾿ ἀπιόν ἍΠι αν. ΤΩΝ δὴ ΝΕ κά ἀ- πα φοτεμίονσεν, ἀλλ οὐηρίρει ἃ ϑείλσνι αὐ. αν τίρας ἐκραὶ φεαν ἤιι 4]. μα ϑέλνα ον δ πΣ)'Ο'Ο πο Δ τ ΠΝ π.- ᾿ τὸ  χθδξ ος γι γ πη δπι Ὀμ ἀξ 641), 8.0 με : ΝΣ “ἢ ; ι ' ᾿ ἘΟΥΗΟΝ ΤΣ Ὁ ἦε πον ἡρδουρη ἢ ωδωλ ν Τ ἂὰ ! "53 ΒΘ τ ἢ ἀμ ζω δην: ἢ " “ : ; δ ἐδ δαν!: δέ ΒΜ ΘΕΝΙ ρδὺ καϑϑὺς ὃ δ᾽ Κύριός ἐγόνρυεκε ει, ̓ΠΙΡοπεϊληἘςεἸςἤδηι, μὰ νου τυ ̓  Κιραλιθνν. Ἧι ἢ] δογ αυζουϊτατου ἢ Το] ἡ ὙῸ πη, ονεάνιε ραγειειδνν μϑειδαν δ εἰ, ἐὸὰ δ᾽ ᾿ δραν Φ ΜΕ} Δ αρν, : ; πο τοΣ: ππτυτν - ὼ κοὐ νι ν 4 ἸσΠῈΒΝ ' 88 ρλεξηϊεέο 

ΦΈΡΩ Ε ᾿Οὔπ λει αιὴν τὰ κέμρτηρ ἐρηος )ο ρθε ον ραρίμεν πῃ α ς Ἔταογοννν μγημὰ ᾿Α' τέχνα δὐγοὺκόνφτα τοῖς γονεῦσιν ὅτ ἢ τς ρδγευθίομε νεῆείς: Ε γρ μεὶ ὠρμομ 7 ἐπ το 
εἐχϑεὶ δε8] ον δ “" ὸ νῦ ᾿ ᾽ 1 Ἰοοίρουσις Ἰδέυ5.., ᾿οχ σαίηρ )- ἠῤλχὸ Ν (ἃ. "φιλικὸ ἢ γ , ἤν’ ΔΩ - εἴην ἐμ ἔ μη οὶ Ῥομε( ἐΠδ ἀο» εἰ δι] γῆς σαρήδε ἀυπννὸ ὐκ ΠΜςέωνἐνέκι .1 |ΘοΓροτις ΡΠ, ΕἸ. ψως εἰμε, 4 τὸ “οέκφιον." 1314 οηἶπιν οἰ τμτυης ος ; ᾿ : 
με ὴ τ ΔΝ ν Ρ ΩΣ ΤῊΝ Ἴ ἘΜᾺ Ι ) ἮΝ {ὮἘ{ Ῥίϊῃς,δι εχ οἴπρυς ἱρῖω. Ὁ" ' Ἵ ὑῶν ὐδὼ βιιθγθ γ, κὰ τ ἜΣ ᾿ ἣ τρ δαὶ οἱ μαμὰ «ἸΗοπόύα βαΐγδηι τὐμτῇ δι 

τιατγοηυ: ἐιο ἃ εἶδ ρεαοορτυαι 
ργίπιατη οὐνὴ φεόπη οι. 
τς ἸΝέδοης 01 πὰ ἢ Ιοη. 

Τομονά ΣΟ 

ὧν πιδίνευν ἐωθην (νά ἐξέ τεηῖ, 
. Ἰδιαβημεν βεύημην ἑη ργο- ΩΣ 

[5 9η6 ἐδ τ ἰο , 

“ἢ ὅτε βέρε βεδὲ ὦ δὲ ἀφο 4 ὁ Φ 

Ν ΕΥΡΗΙ εἶ 6. Αἰγηὴ τούτον 1 ταλοίνψνορ εὐ θι ἀφονίο 
εἸμα σίας. ΠΥ τ το ΘΝ πο σαν εὐ ἀέ τῆλεες τὴν δὲ ἀμ ΔΝΚα 6. τς ἀγολῇκ ἢ “ “χα! ππο ρβζ ἀξγουη) ἃς ἄρ. ᾿ ᾿ πὸ ἀμδιδ' δωτέρρανλὴν γὐρην) υτέρα μὴ ναμσκώλι" απ ἐπέννσι; ἐβδὲ Ὁ 

ὕεπαδ' Πιληνησνται συρὸς τὴν γίυυα χα, αὐ Τῇ χαὶ}". ἢ ὁγαδί, ἤδη νπα δαγο. κω! 

ἹΡχορτέγοα ἀεγς Ἰηαυθὲ ΠΟ 21} βνόμεθοδοενε! φημι: 
ἱ ᾿ἼΛπερ βαίγοπι ( διριγον (ς,ς 

4, (Ὁ φἀβανεδίε 
ἤνα: Ὁ εὐμηδ ἀμὸ ἰη ἐδ 

οῖλ9 6, τσ ἃ ἐῳῷ, δι 

οὐΤίρρεφὰν ποαιάναμ σὸν χρὴ τίω) μήτέ, 
ἡ. 

λ9... ᾿ς ᾿ ͵ ΝΣ ΨΕΣ : ἐμρ  μ εἐε ὐνὰ ἍἌω.. Ἴ Ἁ ἀστὸν δ ἥδ ως ; ΤΕ ἢ θυυϑ, Γὰ ρογ τουδειῃ, ἰοςαωμ βιφεῦ βετγάπΝ, τλδῖ,7 οἷδ. 

δτ,10.7. ἔσονται Ἵ ᾿ κρθς σερχο ΜΗ. κυν, α3}}. κα Μγϊεείναν πος τολσηση!. 1 ες οὶ Μν α{} σοὶ “βόνται » καὶ ἴσῃ μα θ9:-:., ἢ ὑπ Επ΄ σον λφίγοῖσ Ὡς ργουο-[ 4 Κενοι βαίτες, βοίδιε “ἀ 001..10 
Βεεετν Τὸ μυςηθλδν τὅτο ̓ ββηγώ ὅφγεν ἐγδἢ εἰλιβος Δυῖεπὶ ερὸ ἀϊοο γε οίξε] "1. “δα ον οιένν δὴ Μόι ἌΝ Ε τος νοίγος ἡὦ ι Νεχυϊέ ηλ- 
ἐαταϊεαι δηεὶ- 
Δὲ ἃς Βεεϊεἴκέ 

4 εοπυπαιρὴέ. 

ἡφομη νην ῥνοηφέάνε βίϊθοι εὐ κα τ " 
ιφξῖνσι, πιά ἀβωεαιε  : ἐη ΤΡ  ιοιδ ἀν: 
ἀϊοιρίννα ἵζῷ «οτγεβείοηε ρα! ϑιί, Οὐ Ά 

,.""' Μαῖς δά ἱγαὺ Εἴθοτος νείτος 
. ἜΝ ε ὴ “ἀδη. 

Ὑς(εἀ ἐπυτγίτο οοὸς ἡ ἀνε ῤ πα ἂι 
χεδνιὸς γλὶ τῆς γη... 5.0 νην “5420 ἀμίενν ἀϊα ἂν ΓΈΝΕΙ 

Καὶ οἱ πατέρες μὴ “τὰ δρργίξετε τὸ τέ" 

᾿ Ρ » ῖ : ΑΙ 

λέγω εἰς Χριφὸννα μς τὴν ΟΝΧΛΉΟΙΩΥ, ἴω (νε ξυπ; δι Οὐγὶβρ Φ’ ἡ» Ἐκοϊεβα. «εἰς, . 
ΡΝ ἃ ἐτνος “ ε ἌΝ ὑπο δ τ Ἰλβημοπιίοηξ Π)οιη! 1. ΠΣ ἰς ϑὲυν ταπεὶ Ἡντο ἀπ ϑΩΣ ' : ! κτρέφετ ἀοταὰ ἐν πα!" κί ἐπ Στ τὶ ἩΤΝ τι τππστ ες (οἰπη ει, ΑΙ ς οἴ νἱεΐ ὃς νχοτ!ενἀτολ Ὠλπι φαπὶ εἴἴο οἵ ση ἀϊ εν ίρίἰει!4 1 6 πὶ! ἃ εἸ οεῖ,δς φρὶς ἃ οοπιπιμπὶ ποραϊπυπιφαρευ Πὲ 40 ὰπι τδιοι {ΠηῖΔ: ροῴνι ἥ, δὴν Ρ "ἡ τὴ ἡ 4 7|5εἱ» δι ς ἡἱκαῖς "1:5. 41} δετμὶ ,οδοίμε ἡ άνμον ἘΣ Ἐπ 

4ς (εἰς θη οατηΐς νἱπυίοάς μοη πβευταὶ! αἰίΐαυο σοηπεχὰ οοηϊεῖ, . : . ἀϑντα ἜΦῸΣ Υβοις “ιίᾳ β νουϑυσιᾳ ἕυρ Ὁ: ᾿ τς ξίγι ἀοιδοὶ τ 8 Ὁ (ἐφὰ-Ἶ ἐἀγφαἶβδων ΤΡ Εἰήλοτο ΚΟ “θυ δρδε- 
μ δ ταν δ τ , β δον " ἴ ἀκ Ἀ ἣΝ ς ͵ “«ῸὉ.- ,ὕἷ ὃ ἡ τὰς, ᾿ ᾿ ᾿ Ἢ ὙΠ ΣΝ ᾿ ᾿ δὲ 

ἜΝ : - ᾷ Οἱ δουλροι υπακουέτε τοῖς κυρίοις χ(λ ἄπαι ςαύηοη, Πουπὶ Εϊπογό ἃς ἘΠῚ Ἐπ ετεσι ΒΔΕ ΠΡ ΙΝ 
πε ΠΝ ᾿ ᾿ ᾿ ἘΞ σείρχα μφτα φόρου ἃ τρομου,ἐν ἀπλότη ἰγοηοτογουην ΠΡ} ἐἴτᾶτς ςΟΥ ἘΠ ΡΣ ΚΑΠΠΠΠ15 ΥΑ7 ' Ἐαηνγαῤηϊύςδὶς ᾿ιαΐρεπι ΠΟΙΕῚ Οταξὶ ἐράϊςες δι 5γειις 31 Εἰ 4ἱ ἀμοζ εναη!,} ὶ οἱ δύο, Ὑὶ ἧς Ματίχο, ΣΝ ΝΣ Φ ὑκδ, ὡς ἡ Χοὶ 4' "ἢ ἀἰς νοεῖ νι Ομμο. ἢ} - τξὴ ἀ Ὠε! ςὦ! 
ετίαπι ἰητοῖρτος. Μυϊτὶ τλπιοη εχ ἢματί πεῖς ̓όραπέ οὐὐιὸς ἰρβ» "32 Μγϑβετήννι, αυςέμννὰ οἤιιατοκαυπιιχαὶς ἣς γεξρ: Ὥς κρρσιας υΜ λώσςσὰ 1} ἰοὺ ταδρερηητν πὶ ΣΑΣ ΕΕΤΝ βνωώων. Νὲ πθι ἀπιε- 

νη 4 τ δ (οτίρεατα ἰπυπὶ ετίλπι ροπάνις πάθεῖ. ὶ εὐ δῆ ἀπέξαπι ἀτοληαίμᾳ γγταξο ἴῃ ποδοὶς [σίς Ἔχοίδοιοῖη, Ἁ ΑΝ μεν νυ δηηθυβ δ᾿ ΤῈ ὑέῳ γύην τὰ ἘρμοΣ ΙΝ [ον ΜΓ: ποπηηΐϑηη ρίαξσον, φρο δαπι εἴ- 
ἐεν, ἀνε ΟΕ ΣΕ, [αείεητει ξαπιξεῦ, αυὸμ 
υοἱμιβαιεην Ὁ εἰ ἐκ απο. τυ πια δι 

Ξ Βς:ορεάιξδεί, 
4 Ῥιοδδο ρμεὶ 

- Μὲ κατ ἐφϑαλμρϑδουλείαν » ὡς αἰ- τοδρντ᾽ αι ΟΩ  θς Ρίαςοτς 

ϑιρρπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι τῷ Χοι- |Πιάεηι: (πά ντίογα! ΟἸΟΠΕ, 

φοῦ, προς τὰς τ ϑέλημα τῷ Θεοῦ ἐκ ΠΕΡΙ οχ δηΐπιο 4υα νυ] 
ἂν ει}5. 

ες ἐμοὺς, δ4{{π4|] ρὸν βάνο, πίω ἐκκλασίαν. Αἀάίτιις ἀτυίοα!ι9, Οὐ δυτοπὰ ἃ συπηπημηΐ Βοπηπ τὴ (οηΐα πηαρὶς τογποατα 
τ ἈΠΆΜΝ γ άοταν ροξυίάτγονγε ρος ὄνδυξοῦ (οτίθατιιν ἀἠείπετίο, ἐπ ὯΟ8 Πηϊΐογος {ἢ τοτγίς σερεῆτος, ἐαπ) ΟΒεηῖο Εἰ δέρρεις ἐρδηφίορίω {τ ἰητο Πρ λητιν. ΦΊΝοη ἤάδιο. Ἰλοΐ, τεγγᾶ δὲ (ΕἸ δοπίπο, ἃ ξατιάηι Ράτγίε (ζἄςηῖς, ἰῃ2 ἐεπν πραε μίαν, ὧς ἔχονατιν στόλον. Ἰ)ουατία εχ μοςίοςο (01: {ρίτίευα!! σοππυδιο γῆι βοτι, ντ 40 ςο ἱμίξικίδπη οπημοῆ: 

εἰβαθαῤ τον Μνα ν ν οὰν ευδινῤ την ποηπλίης Ἐςοἰείαπιηι ἰῃ- 
Ἰφηᾶς εἰἷς, ἃς ρει ξεδίοηεπι τυ εἰτία» νοϊεἰσαητ ἴῃ μᾶς Υἱτά 

«οηζεκίετις. ἸΝοΙετι (ορ σὲ ἱπηρυάοπείες ετίδηι Ιοψιτυτ. το ἐπ οπειι, 
πληι γι Πλλ"} οπληίαπι Εσοϊοἤδ᾽ πον θη (Ο]1ς ψηδμίάλπι 
Ῥετίοηϊς Αἰ ςητ, ὃς ἀἰϊξιίτατίθις φιιᾶς νοσληϊ: τ τὰ- 
πιεη Ῥγαορνδίη ράγτθη ηοι πιοιϊὸ ποῃ ἰεηείςητς, ἈΝ ς- 
εἰαπι ἀϊεττὰ τείγαραπτενεῖθο Ὀςοϊ αἰ μοτυπς, Πείϊηάς 
ἀμ λυλις Ἐςοϊ εἶα ἔθ ἤηφυίὰς ράττεν ἱπιρυνιππιας ἃ- 
τετί ζορδητιις, βοκτέλτίαπι τλπιϑῃ οα ἀἰαηνέττο αι! ταϊαπὶ 
νη λιογία! Ἑοοαβά να τεἰδιιαης, " 

29 δηάπε βωνοάγηον, τι ἑᾳρῷ σάρμ οἱείαατα οοτρυ, 
39. (Ἐκ κάγηφ φέμεγδις τῆς σαρκὶς αὐτῇ. ΑἸ]υ ἀΐτ λά τίη 

ὁτεοατίου πὶ αὺς νοσὲ Αἰξ ἐχ ζάτγης ὃς οἰδθυς Αἀλη)}, δὲ κατ᾿ 20 σὰπν Οἰεο ἢ 
οὐσίων, δι (εοιημάιιπν ια τά η1 ,ἑά εἰξ φυλίοηως νχοῖ δὶς 
Αἀαπιὶ. Ἐγεδηῖ δυξοπι νοΠοπιεητεῖ δί ρου ουϊοφὲ φαΐ πάλης 
ποθ εὐ ἱρίρμες Οἰιτ το ὁοηἰμηξἐϊοποιη,ἤιις Ῥβυήηει 
ΟΝ που ἀμοῖη ἱρᾶυς ἀϊπηταχας θσηοιιπι (ρ τυ] ίυτη 
κοινωνίαν δε ἐΡ{|5 ὀνσνίμκωσνν τοίσγιιης : πάπὶ μας γδιίοης ςὅ- 25 "Δ ρ]υτίπλα ρτρειογπηίτιαηι ἀδίατάϊ Πππα δι ΔΙΠΩΙ 
τι νηίζατυσ οἱηγ 4υϊϑυίμις ἰηβάεἰϊρυς φισά Αροδτοῖις (οἷ ς 
Ββάε υν δεϊρυίε, ὅς τα παρ ίο ρτορτὶὰ ἢς ραποταϊίτος ἀϊςὶ ἢ 
φοῖῆϊε Οἰνν δι ες φάτο ὁχ ὁατής ηοῖτγα, ντρρῖε χυᾶπι ἐχ 
Αἄδηιο (τρί 1εδ.2.14.4.1 ςηἰπι ἀυοά ἰἰοὐϊοίτυς δά (οἱ 
ΤΟΥ, πιοιῖθτα ροτγιίηοι. Εἰυς ἀυῖςι πἰςξαϊδγα ἤση (ΔΩλι8} 
φυρζεηυν οημηαη δή ψαδίοηιις ΟἸνε ληπᾶς ρτοίηὰς ΒΟ. 
εἰειὰ ηομ᾿ πα λεητὶ ρου ποιά πηι ρείπιαπη πιρπιίπυηι 
Εἀπίμησάσαι νὨδαιδ ἰξουμάνηι ἱρίαην ἡνυιπδηδ πατυγῶ 
υϑήδλοτιαπιροτ ἔξ (δὰ φυλτοηιδ Ἰη ἰο νε αἰδετο Αάλπιο τς 
δἰ στάτυτν πηι} οἰυδ ποι πδτίε ἡουα ἀ{1ὰ. μι] τλῖς ἰλα- 
ἰβελείςιδε ἐπι πάἀδείο, γε ὕες αου! ποηλίηςε, δπὶ ἡμης οι. ᾿ 

ἄσπι τποἰοδῖα λαίιτα5 πουίταῖς, ὀογροτίς ἀμτειη ἰθφοιτι- 
Ριϊούς τροι ει φιόαις (δαιυευγα, νς ἀοοΐβγατον Ἀοιη.. 
ἴοιδι 1. Ἠοοαιῖοπι αδαιμογυι αοὐϊτί ἰβ ςἰκ ηοἴτα; τυηι 
Δῃ 18" τυ Πλ ΓΑΓ18 οὐπὶ ἱρίο ΟἸηἑο, ἀγάλι ἤίηνα, δι «ἢ ά- 
᾿οἰἤληνα ςορυ]ατιοιις, ἰάχυα πε ἰπνὲ ν]] ἰρεΐυς σάγηὶς φυιν 60 μΏ]10 ἐιάιοῖο ργχάϊτον, 
ποίἔτα σιωαθι, ἤπια τἰἀιςυ πὶ οἰἙ σφηνποηευπι)ςἀ ηιγ- 
ἤτοα δι (μὲ είτυαῖιν ρον βάεὶ νἱπευΐαπν. να ἡος Αροϊϊοϊως εχ. 
Ῥοηίς. Ηυΐακ δυκοπι οοιπιπιηίοηε Οὔ χιναειο δα ἰγπηθοίῇ 
ἐβ (πε Ποιπ (4ιαπὶ γοκαπιυε) νὰ νοτὲ ἔπι ςᾶτο οΣ 
ΟΝ ε τ σάτασι δὲ οὐ οχ Οὔ υν εἰμ, ἢ. νπλπ ἀτεγῃαπχ νῖ 
“νειὲ νπυπι [μξιὶ ςὰπι οὐ, πυδιπον οἰαίρυ ἰρβυε ροηίε., 

ὁ ἰδεῖς δι ρογἔτίξγα ἱπιριάφηείλι Ουἱά ςρίηι Βαδθητ αυρά ρισ- 

᾿ βοβαδομῃ θεὸ τοφοποιδιαεο πείθω! μαπὶ πἰς 

ἃς ρτοίηάς νἱτᾶπι ἀτογηδοι πδυγίδηνιοὴ Μέτυπι οἰἘ ΔὨξεΙη, 
υιϊιηλταπι ἀροτες ἀἰχοτίς Ῥαυΐις ἀγοδηλπὶ εἴς ἐπλτη ςοαν 

τη ἄτι πιυΐτος σοπτοηάστζο γι ἀγοληληι ποῇ 
εἴϊε ργοδεης, Ν ϑαμις οπιπὶ νἱάθο φυϊά αἰ {Π| πχοϊίδητι; 
4011 (λογᾶς φοσπά ἰῃ[Ἐτυξίοηὶς νογδίς ττορυπὶ ποίυπε - 
διοίσεις, αυὰπι ντ τοαίςπη (υἰνξαῃεία σατπις ΟἸε ΠῚ τοιτ 
πος τγαἰςἐξοποηι ογαῖι, νὲ Ἰοαυυηξιιν, πιδη ἀιιςατίοης μὲ» τιιαπτιιγυοτίμηι ἢος ψεγὸλ πεηιρς αυὸά «ἰίοημι ἱρῆις (δῇ 
ΠῚ ἐοπιπγιηίξατίοπεπι οχοϊιϊ, Αἰἰσφα πιὰ τό ηὶ : 
ἀφηα, αἰίοαυι λέζυπι ἧς γεγδὶ Γαΐ δυδχοτίτατο ρυιληι; 
ἢες ἱλιεγίαι νἹάξῃς (α ηοἰἵτα: βάοί ξιπάδηγεμτα φορεῖ. 
ἵκες. Αἴ ἐοττὲ ρα υσν. εἰς Αἰτιἀ ςοπίιηἰοαίς οί 

ἴο ἴγλιγς ῃοίτγο, οὐξδηιίη ἰῷ, ἢθς τηυπέο, 
4υὲιη ἤάες:η αἴτετο γεγὸ (δου ]ο,ρί οὶ εοηζείιυς. Νοο γπει τλοπ [γᾶ ρίζας ὀάγπί5. ΟΠ ΣΗὮ νογίξας, σις ηο- 

τὰ ἴῃ τογγίς φγοουΐ 26 ἱρήια ἔοτροσς βογορ εἰηατίο, ἤθφις. 
ἰρισίτυ] 5 ποίξτος ουπὶ Οἢτίβο ςοπίοοἸατισῃὶς (σοριιειντ ἃς 

τι πγα,ις ἢν 
ἰλπη ται μεϑουσίαν τη δαυνυσίαν ςοηίξαμμοιατ, Ουδά ἀμ 
δ εος δικίηοι 4υ εχ μος ἴοςο Παϊίίμης τηλετίπιοη ιν εἴ δ 
(λετλαιςητυη),ἜΣ εοσυῆὶ βεῦεῖς φυα ἱρ (δρτοιὴ σοπιπις. 
πλογϑης, πη (ογαδ}] εἰς δον πη ἡξαποταδηεία, δὶ ταπηοη ἤηρυ 

ἰσγᾶρι ΕΝ ςς Ηἰ ὁγοηγιηθφπες Αἰζυϊείπυε, ηος᾽ Θοηγήμν. 
11|ς φυσῶν τοτίςε νὰ εἴγρευπι ποδὶϑ ὁρροημης, ἔς νίηυαιν 
ἀρρε δος. ος νηυπὶ μαίνφης αμοα ργξίοχδης, γ᾽ οτοιοπηίμο 
ἐὰ υὐυρὶς νοραῦς (λεταπεπιυ πη νος φείηάς πλα τ ἐσὶ 
Ροί[υὐενάταυ! ἰΔ δ ἰητςρτοῦ μυσύρμεν (λοτληγέτυπι δἰεαυττες 
οοπιιςγετ, (ρ.(λρ.}.δι ΟΟ].1.2 7,ν0ὲ ἀς Οδητίωπι νοςβτίοπο 
ἀμετίταν, δίς ογῷ οΟςπείμτη νοζατίο οἐξανῇ ἐμεγαπιρπίυπι. 
Ἑλάειη νοι δὖ εἶϊο ἐμ Ὀαη εὶς αἰ φιιοεῖδε ἱποιζατυς, δὶ ἃ- 
Νιρὶ φιοφις: φαὶε εγβο εὐζελοταπμεητογαπὶ βηιοὶ Ἀ ἰδίου» 
απ ρίτον εἴς ἐμειά. 5οἄ ρεκτογοα,υιάηι ἰη εοίς οἰειάα! 

4υοι ποη δηἰνηφδιεσεεγιηι βᾶυ- 
Ἰὰπι ἠϊίξετὲ ἁἠάοτε ἔς ποη ἐς ςοη ιᾳίο (δὲ ἀς Ἑρεϊεῖα κα 
ΟἸ εξ οὐἰυπέλίοης Ιου υὸά ἢ ςεἰᾷ {111 φοηςς ἴττο ἡ 
ὙΠ δι γχοτία ἀγδιππα ςοηϊ δ ίοηδ δἀυπητγαγὶ ΟΣ δι 
Ἐκ εἴα ςοιππιιπίοπεηηναθο ἰατε τπιρα ἐπέ οἰ εφοίης 
πνριτπηοηίμῃι οἵἵε νπυι εχ Ἐκο οίϊας ἰλετδιηοπες νη : 

ΠῚ 

αν Δεζυη ἐπι]. 

Ουπε δοηα υοἰννῖάῖε (τς Τειιαπντ- 

| μιϑηῖει, ἔσω! Ποποηο, σ᾽ ν τ τὴς 
᾿ ἸΒορολέϑη!. } 

ἡρχίς. ᾿ στ αν | Ὅμιη Βαπουοίοπεία (εγαἱςη- 17 
Μὲτ᾿ δνοίας σονλόζοντῃς, ὡς τῷ Κυ- ᾿ ροὸν ϑοπηίηο, κι ἤοη δοιηὶ- 

πιΐθυς ἤσα 
Ριαςερίυπι ἰπ 

᾿ ; ν ᾿ " τες [οαεετὰ ἔξ 

ἰ ἱ ὶ ' 'ς νιὶν 7 ἴθ λ6 ταει]δη 
ἰοεὶ δεηςἀϊαίους ἀΐξηδιας. . 6 Ῥείαπι οἤοίσον ςνπιοάοταιὲ δὲ ἡ Ὁ εἰ κ᾽ οεἶλπι ἰυτα ραττία ροῖε τι: ντ  τδτι 

ραρρην ἐθαρνλα " ἀείοεα εν επιρε τἀ τπιυταᾷ ἀσανποτααὴ δὲ ἰστυοταπι οββοία, ὁξεωοτυπι δυεῖν οΒῆοιι αὐ ἰὴ ςῸ ροίϊει. τὴ εἴἴϊε ἀοιεενι εχ δηΐπι 

ἐφαϊποείωμος ἀπιοηε ὅς τευεγεαθίυς, 1 38 Μιεζαι (ἐτοϊτατ!ς» δίῃ εεἰτδιςαν φυδά πὲ ἢ ἐ]ουνίνι οἷς πιδῆοᾶς μιιϑϑὰ ἰφιγιι4}» εδδιῖ νην ςοτροτᾶ- 

ἈΚ ἐδευϊιύϊεξαν ποη ἀθοϊδλεδάςο ἢ  ἀεὴϊ νι Οπε εὲ εἶδε ποι βοϊπης πηΐ ἀοπὶ εὶς (υὶς βάεἰνεει δι ίροηις ἰῃ(οεαϊδη ηυδίξινιν φυϊάεαι (λἰυὰ ςοπίςεην 

εεἰὰ Βεεὶ ροιφῇ. 9 Μεαυϊδυίν ρεκιδχείουν οεολθοπεπι με οϊάδι,ἄρεξιηοι, ἔπε ὈὨεὶ νοϊυπιδες ίοεμοι ηδικὶ δι βοει ας ρεοιμάς ἰη ει νο-᾿ 

Ἰνπιλιοπὶ ες ἱρῦε ἐφίρ!οἰειδυτοναυαπειτὴ σοι ἀυγα Πιὲ (δι υἰταν. : 

βἰῳρὴ οὐκ «αὐ ϑιρώποις. ἐθυ5: 
. 

-μ....--...-.-ο. ...,........»-»- --- 

Ἴμαμο πλίω κα ΨΑΪΩ «Ρ εεμηςαννεὶ ταί Οὐ αηήδην.Σξ- [ἡ αὐιπιοπίτις εχ νεῖθο Ὀει ρατίείς, ἔιις (ληξεῖς δι το ἃ0- 

λα ἀν ας κοί τοὶ ἰς ἡ]τίυα ρατείςυ ρα, ἘΒΡΟ, ἘεβτιρΠλυσία9 Δυῖςη) εβ ψιδά νουϑυσίων Ψοζως ἱηζέιρτος Τοα 

πκεΐους ἰπ διεέρ νε ἢ ΟΑΠ Π οὲ ἀΐσας, Εὶ ρρωγανε. {{Ρ νάνι9)}] υςττῖς ςοττορτιοη ἐπὶ φιοὶ δε ύρίς Εταζπις ἐπ ἀπποιατίοηί- 

«ἀἰῆρεαι να φοζι ται, ἘΠ ρῆς Ατεοὶς οτἰλπὶ βαπλ Ατδ, ἄς θὰ 1ο δας ἱπιρεοδδιυίτ, Ὑ|άς ρῶς τ τ οἷ ᾿ 

εἰδὶ ἀιχίπνας. Ὀϊοίτυς υτοῖι δος ἰη Ἰοςῖν νουρυπιφιζέϑῳ ὀς δϑειωπάνην δαγηεηῆ,κτ' σίρε, 1ὰ εἴ, ιοα τὰ ζοτριΣ 

ἀετουετοητίας ουΐτῳ, αμο ἐδ αι! μα ποσ εἷξ {ροτίοτςαι οο- τον σχίογπαβ ἈΕῚ δξ, 145 11: παθοης ἐπ Ἰωομο θαι ἐοῃ- 

{ιβκἨοϑγαουιηι τοῖον ἀρυ δ αυος ἧς νίωτρατος νεθαπν (εἰσι νηΐμν οὶ ςἢπἴτὰ ἰδίτυσ ισξάταῦ δύνει ἐρεῖ: 
ΝΠ ἰδ Ἰργαίοιτίιν φιιπὶ ἃς εὐἶτα Ὡς! ἀἡϊατίτας, [ηἰτο ἰατρδς (αἱ ετίατον Ππππηῖτεϑ τιηνν ἀοιίηἰς ᾿ὴ ἰὼ μὰ οἵ τὸ 

εὐ δυϊςιη γόγου! οα οοπυςτεὶ «λίω), νοτυήταπήςη, [οἀ (δ: « οἰ τη οδίξαιεηάο ἀεβηίνητυτ. γ εἰ (ςειιμάυπὶ Πποῖν 

ταυοά οανηίπο νἱάοιτὼς οἵϊς ἰῃ δίς νετδίς οοιοἰυδο [- ᾽ ππιπίςηάυτῃ ἐπνρ οτίμιτ (ὩοομοΥπιριιμῖ; Ὑτποηλῖ ἐγαῖ ἀρ. 

Ῥοιϊοιίς τνδέχαιοιὶς οἤϊειοευπι τυπι νἱγὶ, θη νχογίς,. πλίπος, 4υμηυῖς ςοπιηιπξηι ουπι ἀοπη ἐς μυιπιλπαπι δᾶ- 
ὴ ΙΝ ΟΑΡΥΤ ν]. ταγᾶπι πάρελητ, ἀοιηίη}} τάπης τὺτς ΕἸ ἐεπεξει ἐθαὰς δεν 

τ ἴω Ὀοννίνο ἐν Κνρίν, Εἶρο ἀάίτυιηι εἴ εκ Ἠεδιποσιπι ἧς ἄδτυςηις, ὁ μην εἰπιθεαν δίς μ᾽ φέζεν, Ἡ Ὧν οἶϊεα 

Ἡἱοιϊλο, νε ἢ ἐπβκας ἴδειμη εἰΐς ἡλίων πιδιν αι υδο-, οτεθεγέτία, Ναη ὡς (εγυλ] 6 φρλύ εν πιξειντν ΤΝ "τ ρυτας 

πιρηνοὶ γε τηοόως, αἰ φιὶς {{Ὶ| οἱἰοά ερείαε ἡαταλτυν. 4υλ ἀς.ς ἰη ΟΠ βίης πιάςιριις, Α ρηβονόι ων ε ΠπΡ.5.1. 

τε ἀϊδιιη οἱὲ {μιιοιτ 2.16... μ ὗς 6 “4 οεμέμην [ἐγωϊθημει, κατ ἐὰφ αθεννρήρε οἢ »νῖ ἫΝ 

., ἃ αὔριον βυυμερὸν ἐπιγγιλίᾳ ἡ συ Δὐϊαπδε εἰ ῥτοπνῆθο: (οἵσπτ χυὶ ριαίςπτίδυν ἐητὺπν μηλόνοῳ οὗ εἰρνδην - 

οὐ ςδάϊτίοηα τι ρεοιαϊβοπειι ἐηῖς Προ, ουνείπιοάὶ μιὰς, ἔξητς: αὔνειτηδητασ,ις δτίαη Ἰυάιϑεὶο υβθεὴϊ, «ὧν - 

Θιπηον 485 ἀ ερΙς ρει ατίρης επάεης νυ δι Εταίηι 1. - νι ρί αἰ ἐτὸ βυά ΗΝ εἰϑρωτοίρεσποι. ᾿ Δα ἥδ "“" Πδ ̓  

τ πλιρήνδνονα τὰ Ῥοίϊι εἰϊ ᾿ς ὧν ρτῸ σω Ἠ6- Πἀοφποη οαγτο (εητεπεία. ΟΝ "" εἰν ᾿ Ὡρρε] οὐρα 

Ἀρηιπὶαρτο,γς (αν ΠΠ) πιὰ ἰδπι ἀΣΩΝῈ υϑή8 ἐπ Ἄθτοη πο ἀρπηρίθα ἀκείαται ΒΑΠ] 10 ἀς ἰηειοπιδυ αν ὅντιν 

βευΐω ἄε ρεοιηϊ ζοης ρερυ μετ: οαι ἐεουρ παι ργῦ ες. μίω ἔμων ὃ, τον τον μον 

μα ἀιδει τη εεῖςοι ἡμμαρηε μμ ναὸ ΠΣ }}: ν  Ρὶι [γοπνένο δις᾽ ὧὲ τὰ Κνρίω ,δις ἱ ΠΟΙ ὙΒΙΝΠΈΆΕΝΙ τοὺς 

Αἰου δὰ χα ποτα Οζα), Ὁ τορεία ἐὄπιοτινϑε 4ια ρι 0 το, δὸπ ἀμτοσι " Τρίουιπν ἣἥ 

6 Ῥιδενεδνα εὐ γεῖθα ἴθοι ἐρίιε ρτοιη Ποηΐε, }9 (ς Ββοπιπυη 61 Δ λην. ΠΗ ἦρι ἐάσειν ἐὰ “ἐοχ τ» 

4 [Μυιραιει οἱ “τέρμ Νς Μαῖτ 16. ἘΠ Πρίνηα, τοσποης δ Αἰ )9᾽ φυδτιιον ζοὐισινυα πηδπυήςγρ ΠΗ ἊΣ : 

ὦ καϑγίᾳ. Νεὶ ἰῃ «αἴ ἰρπε, ξυΐυο ἅπις δ ἰσορυς ἰυδηει- ες φυραιὲ ϑοτογιν 1μἈἴλην, δὲ 570} ἐπτϑίργειν δυξΊουαῖς, 

ξυΐοεσφε πνϑείᾳ. “«“ἀπηρεονο ζεινννν νυνϑισὶᾳ Κυρν. 4.) ἘΠ]415. π|ς π΄ ἢινοίαᾳ δι άττ, ἐκ πόσνι πρ με ιοῖν “θεν, 



πῃ (ετὰ ΩΝ αολ νά ὰλ χ τὰν νι». Ἵ ΠΥ αὐτο ονος τρὶ αῤγᾷς, ἀσεὺς 

8 
οὐ ἴλας, 

ΣΝ γε 

Ἰδότες δ φαθ η ἐὴ μσνύποι 

Φρρ ἐἀκ 
ΤᾺ φειγπὶ αἰ τὰν τ Ἵτο ναι εἷς “41.:} 01}. . με 1 

μ 8 

4 βιὰ Α] " 
εἰν ς} {2 οτϑ κι οι μδι ὑχ σ᾽ 

εἰφόξεν ἰσρυοθ, ᾿Πμτρν Ἀ] 
ΣΌΝ εὐ ππῶψι , ΤΥ] ἱκγπ᾿ ὁ ι"". ἐ ᾿ ἐ, χν τ ΣΤ] 

ἐὐϑν ἀνα δυύλομιοδεν ἐλιέϑηξαρ... νει 0. Ἢ ας ας Πρ ἩΗΩΡ τ΄. τ γε ημμηβημβαμης, 
᾿καπιοῦ πεν , 4 ὔ ᾿ τ ΄Ζ -» ἢ 9 Ἂ Εἴ νος ἀόπηηὶ, ὀβάξτη Ὧ- " “" θοῦ Ὑδοιεϊηὶ «ἀἰις 

ὀαυρα πα ΠΥ ΝΙΝ αὐ τὰ ΠΟΙ ΦΌΘΓ Ἴ ἰς οὐρα ἢΠ1 05," τον 15 αἱ πὐϑ:]- ἴλη, επί μια, 
ἡνημνοθεὰ!ε αῷ τους, αὐ έντος τί ἀπιλίω" εἰδότες δ΄ 
ἡϊαδεῦ εἴ λέ. τ ἀβὴς δον ονιρόνανοῖς “ ἫΝ 4 

κερὰ" 35 σιν ᾿ 

Τεθξδο, γὴ περσωποληψία ύκ, ἔχιν ἀμ ὅν 6} 
πὰ ἍΓ.19.7 “κῃ 

ΤῊΝ ὦ Τοὸλριπὸ, ἀν φοί ρυ,ὠδ᾽ωναμρῦ- [1 

οὐδ ες ϑεῶν Κυρίῳ, γαὶ ὧν « χφάτει τῆς ἰφύθ' 

ΠΝ : “3. δὰ “ ᾿ Ἵ ᾿ : .} [] τατι Το, 4]. 

ἀρ... ὀἘΕναύσωδαδω πὼνοπλίω τι Θεοῦ, 
Ἐ 

πιοιςεβεὸ ᾧ μεϑοσείας σῷ ̓ " τς πες ἢ ΣΝ 

(λη Ἷ τ “ ὅη οὐὴ ἔειν ἡμῖν καὶ σώλη σρρςώ μαι: 

[εἰφηςοϑ “ υεϊζγιπι ετίατῃ ἱρίο- 
ΠῚ Ἂ 
πες ᾿ (Δεϊοὶ φοςαρτίοπαπι οἵ 

Ρἤππ." 1} 
᾿ΙηΦιΐες γημισνίσπν ΠΊδητ δε 

ταδῖιγᾶτι Γογνε ρυίμς ἔχον 
᾿ᾳἀμογίως ατὲο5 ἀΐαρο! ., ὁ ᾽ 
᾿ Ομοβίδαν ποη οἵ ἡ 900,5. Κρ ον μον εῇ ποϑίν τς, 

ἐΠ]υξ ΠΔάμεἠΐθδ ἰΔληρυ τὴ 
«ἀτη συ ἶξὰ φἀδ είιο ἑήνρ δ δὲ 

ΝΗ: [ῥεβιον μά Δ᾽ ἡ. 
ΤῊΝ εν Ὦ φιηΐμι 
ἡμέ ἐμ μθλακενφα 
ΨΗΡΙΝΝ ε ἀρι φίρλ. 

: οἰ ηὐτυ" εἴἴο ἐβ οἀἰϊε, 

γϑδθὶη ἰ ἸοηΝ 

« [Ὀεὸ, οἱ βιὴ βανε ἃ. 

{δεν ὃ κ . ἢ 

{ 6, ͵ - ; ; ἐρ ὍΝ ἡ ταὶς ἀἰδουσί γαρ οὐ κοσμοκφῴτορας Δάμδιίαδ, οἰείξατες, δάἀμπέγίως μεγίμς ἡρωπά γε! ογελ ρλὰ 

δαπιή!ρ ἐς τ ὁκότοις τῷ αἱ αδνοξ τούτου, ϑϑεὐὲ (δα' {πιεῖ γφεσιεαουή σβύεᾳᾳρτ!ν πα μαπαλεαῃ ̓  
' ἶ “ἀρ τῆο σοὐηρίας ἐν το, ἐπουν ο 5. ᾿Ὀγέηοὶ ἐπε 
ἵν οἱ, ὃς, μὲ πεν μονα πῆρ ποῤνρίας τὸν τοῖς. ἐποῦ! ἠπονὰ Οὐδ Πυ15 ῥγόπορ 4. ΓΗ ἐς νμωρεῖς ᾿ 
ἀδιαον μον ἡπὴν ἴμὰ ΡΠ ΤῸ δοὴ. ἀπε 8. [ρἰγίαϊος πιλΗσηϊτας ἤ αν 
τὰς ἡμ “' φρνίοις. τέαθ το ὦ θα ν ἐ {. σε’ φησ μεῖη {μδ᾽ πὶ. 6 ΜΡ | 
ΡΠ ΨΥ ΠΡ ΡᾺ πεν ἡ, 4. θεν ἩΑνΝ ἀΑσμμαν θεν αἱωλαξνᾳ τι πορβΆλθα  αδτορεθκα αἶιολα γαῖαν ἢ, νας «αὐ τὐδα θην το Θιοῦ, ἡναϑιωνϑῦον αἰηρίώαι ὧν τῇ δι ἡΠδπναηπιαυαμι Τρεῖ, γἱ] ἡμάϑμῃ ϑώνι 

᾿ εἰοδυ, δ ἤ ΜΌΝ της κοιὶ οοππιει Ρυξπεπε, ἀοηφεδοδέι δοηέιυν γιοβιρειευ δέρνει δυο ρεϊπμοίοςα νκατα ΠΧ εο πηρὸν ἷ 

4 δοϊδϑθεὶ διζαδιυγ ἢ γ 1 ! ἶ [ : νὴ ὧν γ ὡς βεὶ γειδο, δά μἰ θεὶς ρεξοῖ ας: δος ἃς ξετυδαικίδυς Ριο Βοιοῦα, (αἰμιαγαο ρεσί εετίεν ρχο νσεὰ Ῥίοτυπῖ. δα ξομιίυπι Ψειδὶ ταἰηϊασχυται 
«οπθληρία. Ὁ » ἡ νὰ ΠΝ 

ΠῚ ΕἸ γι" ᾿ 

ἡ Ωμοαν ά [ετενίηι δοιὶ ὃ ἐαὐ τι ποιέσῃ ἀγιδὺν. ἀς (πρτὴ, 
1 (οτγιφῖο. οὖς, ᾿ ες 

9 δεμεῖθε πιροιγωνντες τίοὶ ἀπιλίω δὶς νοῤλῖ αἰρετίτατοηι 
, ἄς ἀυιτιτίααν, φησι Εἰ Ηςδ ταὶς ἍἸδ[ρεγεοι} εαηὶ ἴοχ ρυπ- 
᾿ς δγ τὰς γεπη δον ἀεύτεις, 

᾿ ᾿ {ν΄ ἐξήνηπο ἐρίογηην, ὑμὰδ αὐδῇίἴοΨ᾿ Ὑ αἱρατα, Εεῤίοτηνν Ὁ’ υε- 

“ βετρὶ αὐ νὴ αἰ νμάδιντ ετίδην ἰορκίτυν ἴῃ Οἰατοιηοητάπο οοάϊ- 
ςς,δὲ ἀρυιὰ ΟἸεπισηῖοπι ΑἸεχλινάτιπαπχ ΑἸ μά τς ἀμίαι βαὰ 
Ἰυς δὰ νετθα Θοπηπὲ, Π,οιητο: 7.4... 4 κεἰεὶ ἀξεαβείφηοιν, 

. ὧν πὐχολν  ἰα. [ἃ εἰ ἐχέεξπα φυα!!τατίς ας ἤάτυν ρενίοπα;», 
Ρυτα Πεττατὶς δατ οὐυϊταὲ γατοηοαι πὶ ἐς ἣνν οἰτοιῃ- 

᾿ Ιϊαπιὶς ἂρίτας κου ἢ ἸΙοσου για Μᾶτι12.14. 

ἐκ 1ο. Ἐενόδονε νέων ἡρβίωμ,, καὶ ὧν τῷ κράτει τῆς ἐκ ύνραὐτοῦ. 
Πάτα, Εἰ ῥσῥεηεία υὐνηρι εἰν. Ἐτδίηνα. Ρέτηε βομηιαην 
τοῦδουν ἐδέμεΝ ἰᾷς (αρτὰ, "Ὡ 

τ Ῥ᾽μἐμενίφη ἐν ἀνηναίμνγαηνοπανοπλίν. ὙΌΪΡ τα, «“τ- 
πηβιυγ ΚΠ οἢ τοὐϊὲ οηΝ  ἀοτὰ γηϊυεγ ]!, 

4“1ἀμεγ(ωι ανϑει, τρ)ι τὼς μεδοδείας. νυΐρᾶῖα Τηβάϊαεποη 
(λείο ἐκρτιοι[δ:δὲ ἠες ἰςἔζα Ἀμμ νοοὶς ηΠσταύδης, ΥἹἱδὸ [ὰ- 
Ριλ4.14., ἀττν 

1: Νοϑη,όμένιδγτας δὲ ΝΣ ξανὰ ἢλῦςης, ὑμῖν, υοὐέε,εο- 
᾿δδπι πιληέπτς ξηΐ. 644 ωσνίων μευ ννπὰηρ ὧν βανηείν ωρλε 
μοι καὶ σίγα. 1ὰ εἴτ, Δἀιοτίιο ᾿σπιΐη οι, φυοχίιτᾳ πὰς ΠΠ 0 ἂς 
'εὐάιοα εἰς παῖυται οἱ ΑἹ ἀμημ ον γεγίυτίας ἰρ τέκῃ α!θο, 4. 
᾿φ(Ἐ ὐεθνε, (ςείεγατα; φυ!άςπν πδτυγα, (ςἀ ἰη Πηἰτία ραττίδας 
-Βοιεπείοτίρ. Νου τλπῖδα ἠοβ, ἂν Ῥλυ]υς αι ποῦνε δἀμοτ: 

. ὐξε Ποπιίπον ἀίφυς φάτο δάνογπις ποβρίον σειτληήνη ἣι, 
᾿ς δά ριυκείρυι διπαχιπὸ ἰοτφαδίϊεια ποσὶ ποῆοσι ἰη- 

ἀϊσαῖ. ἔτκηυς. υοά {πηρ] τίτοτ ἀϊέτιπι διξ,ἰατο Πἰξοπάυιη 
εἰ κί πιφιοι δι Αἰ δὲ (προ οἱσίεγιυιδυ νας, δὲς ῥά} δητὰ 
ἤθει ἐγ στ βεῖει [δειῖς ντ (δειγσατ ἡθν Ἀωπιαυαὶ ἄστυ, 
{δ ᾿πὰπηυάῖη νρεὶ Ὁςο . ἀυμηπδεταιπεη ποι ὁχολυήϊς {1π- 
Οἰϊοίτοτ εὐ φιλίσηυν ἃ 6 (πη βρινιτυν, 
ἡ «ῤχαᾷ. ΜὶΔ τνοινηα τίσις ΑἸ με Ν ἐπ- 

᾿πιδιπιρτα αὖ ἐδτιι οἰφέδνος, οχ φυίθδὺς ἰατε Ἐπξάῖυτ αιας 
ἄς ΠΠΠοταπι ν᾿ αα ροτεῖϊιον εν πιπὰ εἰ φιυάσαν φυαῇ νςἶ {τ 
ἐπβηῖτα ἐἰόγαπν ροϊοποβ ναὶ νἰ φυο μοι, ἔμάρις νἱ 
[πὰ νι οανπεπιοδδηῖ Μαηιο ει : (οὐ αιιὸ  ττὰ ἐς ἰάχοῖ 
αὔτπας Πομνμινν να ἐογαμν' αιίας ἃ 4] ἀπ ν! Πξαινάλην 

ὕλιαιη α]οτίαπι ἀπαῖυι. ἰμίφεπι γειὺ ποθὶς τη ἢος ἰρίο- 

ἐ 

20 ΡΡΙΟΒΝΝ. ΝΠ ςἐτῖ 

τὩμταις. 
40 

τοι 4 41 ἱπηρετίο νογίδη ἤοξῳ ῥγοβόπβητον πὲ Βοῆη 
γἱγοβηῆοη νξ Ἴχαπίιπιατὶ ςοάλπιμῃς, (Σά ςοηττὰ ἢς παν μην 
τατος Ορρηπλης [τΆαυς ΡΑμ]ς, ντ τατγί1]ες ποδὶς ἀἀυει" 
ἰατίος ἀρροῆμις, ττ ράιο ῥό κε ]ἧς ἀΠηῖς πος ἰηάυὶκ δυϊδυρῆ 
ἀτπιατὶ ξιοτίπιις.}}} ἢς (οι! ἀσϑίςο φυϊάςαι εἴϊο τς" ἷ 

{λνννάν βοιευίει,κασμοκρτοραι. ΤΟΙΓΟΠ λπυς Δέμιμ, 
“μεθ: Ἡ ἰΑτίις ΔΙ νοαἐροιφηξει νεττίς κοσμοκραάτορρς. Ν 

ὙΤ ἠεϑνανηνν [Σεμρ νωίω: 5 τοῦ σκότοις ποῦ νος τούτῳ, 
Μ υ δ ατα, ΕΠ ανμορνεενεδνάγωδ τοῦ σκότοις τούτου, ντ οτίαῃῃ Ἱφρί. 
τισι α ΟἸδγοιηρηῖδηο ςοάίος, δ ἀρὰ δ γτιη; 5. ἐμ, 

Ὁ δείατο το χίμφ τεῦ ἀκότοις ςοι ἐχυχοιπηις ΟἸΠΠῚ κοσμοκαγοριν 
τὲ ἱπεογρισιόπηις τοεργοίος ρξπορα5 ᾿υΐι ἔοι, [α΄ 
Οἰατοπιοητάηο ςοάϊος ἤθη ἰσσίτιν τοῦ" ὠοῖνον τούτου. ξϊ (ον 
τὸ ησπιίης τοῦ κύσμου ἔλτῖς γίάοτων ἡπι ἰπεο 

, ἀφ ρέρίαἴδν αναϊέκνέμαενε, τὰ πιαυμρτηρὶ τῆς πονηρία;, Ἰὰ 
ΤΣ εἰἘ τνρύμριτω ἀδυηρβγίς ΕἸ τατος (ρίτίτας. ψυϊξαια, ς οτἰληι εἰ- 

ταητίδυς νοις είδι, 5, ἡνϊρηαβὶ ἩΜξηΝμμα, αἀ πγοδυπ οδίουτέ. 
Αὐάϊτύηι εἢ διιωγ τὰς πόνηρλας ῥχὸ δρίτῃριο, ᾳὐό ἐπρυ 
(ρίτήτυς ὦ δοατις Πρ ἀἠοετμαπεῦϊ, θεὰ ἀυ α Πὶ δγγοῖε ἰοτῖ- 
Ρίυπι Εἰ πὶ πνουμκτχὶ μ πὸ πὐζῤμνω ; ἰὰ εἴς φρίτίτυς, ΠΠσε 

μὲν. (ἰς Ἰομ!ε δγτυς ἱπτογρτονδι βού εἢ 
Ὑβειάτυ πί, αυὰτο ΠΠ|υ 4 ρτούδις που, ΝΣ 

[ὧν 4 [λνν} ἐν» βιὐλ υνεῇ, ὃν δἀουρμνίνις, δυρρίειϊήνήε 
να: ἠσοτάπε,, νὲ πγαρὶς ροτίρίουὲ ἰσημοτοιπαν, ὈὨεϊπάεὶν 

ἐπουρανίοις ἱἦ εἴἘ ΟΥΟΥ 5 ὀαρῤνηήοιν, ]ηοη ςοηυςητ πηι; 
412 οἶτον νὰ ἀῃτολ, (εἰ «ἀ νετδυμ, ΓΙ Β] νύ: φιία πος 

ἴσιο οαἰεξίμπη Ἰοεογυιπ᾿ ποιπῖπε ΠΕ ΟΠ ἰσιτητυτ λδιεά τος 
δθλο, ἰμ φιΐδυς ςοΠ]οολυίε ἀἠμονίνιου Πρ τίτυιν εείαπι 
εἰωρτὰςλ.., Μιπἰπιὸ ἰά κληλεη νῖ εἰς ἴδοι ἢ]ς ιαή ρὲ- 
ουλίατίτος ἐξηεηάμιο ἀτιπδυλειε, (δ νὲ ἡὐιβτίν οαρίεἰρι }- 

ῖ 

(οἷον. ψοὶετὶ πε πήποιᾳ οορἠταπεδν, εὸ ἤσνηυν αἀιυιδτίαν 1116’ 
ΤαΠῚ ἐπηροτθη) ράτατίοτοι. ομοὲ επἰπὶ φυΐάαπι ρεν Ἀ}- 

, Βειθαῖοη ος τοιυϊεγαπῖ δά ἴα Προ ίονα, νὸν οὔ ιοοδὰ ἵ- 
“,Ἂς { δίςιτ Αροποίυε πόδὰ ἤδη εἰΐς ςενίδπιοη ἀραϊ- 

πὸ δι Δηρυΐπο, ἰ εἴν τευ  δυδη 9 ἃς εὐ δαςίε, [ερ ἥδ τὲ. 
δυν (ας ἤΠίθιιεν ἀεηρο ΦΙ ΕΑ έτεθΝ; ἐδ νενὲ ἀϊείταν τλπνὲπ 
τη! νἱάετμε ας νεγδίε φηδορχ ΔρΟΕΘΙ ἐοπαδήίγο. ΜῈ" 
τὰπη φιιία ἢ ψανυρμνίωι ΠΝ θλε δ ἐπε νὰ ἀ δε. 
τις (ρἰτείδυς ἡΠν ἐβ]οπιρον δὶ ἐμηδυϊτί ἐπι τοτγαρ ὦ 
ἀϊπιοβαδητυι) Νοῖυί τδηέη ἐλ ορβ ἐξξυτε ἀμίςφυοπη ἰΠὶ- 

Το; 

ἘΝ ΣΣΣΣΟΣ Ἢ 

μὐ δὲ ἑογβάναι ἀΐαναι, ἘΠ᾿ 

ἢ 

Α 

Ν 

ο 

. 

ν ν 

᾿ΑὮ ΕΡΗΕΞΙΟ,, ὁ .37. 
; ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ (ἃ ἅπαντα κατερηοιστι- ϑοίπιϊς οὐίετς ἐετοροτε λά-} ᾿ ΚβΠένε ἐν ἀΐε παῖς, δ᾽ ὁ- 

πόνο δὲ οπναηδας οαίξεεις "ὗν μη ιέμι βάτο. 

[ἴατο: ᾿ 

"ϑιφῖς ἐδ τυτυηθὶς οἴτοση 
δνοι φίωαι. ᾽ 

᾿ς Στῆτθ οιωἷ αἷϑαζωσαί υι τίω ἐσ - 
ὅν ἐν ἥν " 5 ΄ 

'φιυ ὑμδῦ ὧν ἀληϑείᾳ »νὴ ὡδυστίμϑμοι εἰμέλιςνογιτατονς ηάθτι τπο- 
πὸ ϑώρακαᾳ τῆς διχῳοσυωης" τάςς 1{{π|π1 ᾿ , 

Καὶ αὐσοδὴ σὰ μδροι τοιὶ Ϊόδας ὧν ᾧ- νη΄ Αἰ «ολτῖς Ρεἀ σε ργςραγα- ν᾿ ΕΝ «αἰκεαιὲ ρεάει ἴα ὦ 
τιμασίᾳ τῇ δ αγϑελίον τῆς εἰρίούης. Ὁ κίοης [εἰ Ἰς!5 Μ]}ὰ5 πυπτρ ρα-} ρ΄ βάτανορειν Ἐναοζεία 

141 δέάιε εἴζα [ντείηξ]. ἰμσν- 
οι υτῇγον μὲ Ὑεφμαῖεγ 
"δωῖ, ἰοννεδο ἐμαὶ ἡ 

᾽ -" » , Ἂν ν { οὶ ρα4ε,. τ ΣΝ 

Ἐπὶ πᾶσιν ααλρ(όντες τὸν ϑυρεὸν τῆς) 1415. : ᾿ ἐν' αμροίδων βμπιετειν 
«πίσεως νον ᾧ διωήσιϑε πάντα τὰ βέλη τ ϑαρτα ουγηΐα ΔΠυπυρίο [οι] 6 ρμέωεν βάφει, ἐν 4μο ροβι- 

το βἀεἴνιο ροῆππεϊ5 οὐληΐα ἰ4- [ενε οηνινὶφ μία. Ν᾽ ἐαωι βιπι 
εἤφυ]α πιαίτρος ἡΠΠ5 Ἰρηῖτα οχ-} Ἰἦζνεα εαρμζνατε 0 

,, Τ Ἰπηρμθεις. ᾿ ; 
. Καὶ πίω αἰδικεφαλαλαν τῶ σωτηρίου 1] ᾿(φαῖσανη εἰΐαπι ( υτῖ ς᾽ το οί- 
δίξαϑε, αὶ τίω μάχάιραν τῷ πνούμᾳ-} ἰΡίτεν δὲ θ᾽ δα! {ρίπτυΣ, Βος εἴ 
τς ὃ ὅδ ῥῆμα Θεοῦ: νογσδυιῃ Ὠςῖ: 

ΜΕ ος οὶ δεήσεως, [5 : Θύναὶ ογδείοης δὲ ἀερτεςα- Ἐ Νρηδσορδεμονο να 
Διὰ πασης φοθϑσϑυ χῆς καὶ Θἀησθῶζ,} ΟοῃΟ,οτλητεϑ οπηἑ τοι ροτγο] [ῃρ ραπηρότε ἐν ϑριγαμ, δτ ἢ 

«ερσαῤγόμϑμοι ὧν παντὶ κἀιρῷῷ ἐν πνα᾽ -) 1: ρος ρει, δε ΜΠ ΡΩ͂ ταὶ ἐπ. Φ αὐριίαμννι τα στον ἦς. 
ματγζῳ εἰς αὐτὸ τῆτο ἀ )ρυπνούυτες α1θ ]Δητε5 συ τῇ ΟΓΏΩΙ Ροτίους-} ᾿βαηείω, (σ' οὐξειταιίοῆε βτ 

ὦ πάσῃ «πορσκαρτερέσει χαὶ δεήσοι πες Ἰταητία,δι {υρρΠςατίοης ρτο ο-ἱ [“ηρνύκε [υνέδιν. 
εἰ παύτων τ ἁγίων, . ανοΐδυς (πέξί 5» ΐ 

Κ ᾿ὡωρὲ ὃ. “Ῥα κοι σδοϑοίη λόαος ] ἘτΡτο πιςννε οἱ] ἀετυγ᾽ [ογ 

ὦ αϑοίζεοι τῷ ςόματὸος μόφ ὧν παῤῥη- στο “Δ ἀρεγτίοπξ ογίς πιοὶ ε {{{ππῸν ἐν ἀρετέιοηε στο νεῖ, 
᾿Ν : ἐπι βἀμοίαγ ποίην ἔχεετε 

, , δή ᾽ ΤΠΠσαυεηά 1 ετταῖς, γε που 
σίφῳῳῃ γνωοίσοη τὸ μυςήριον τῷ ὁ αγγ9- 
λίῳ. Ἀ: 

ἢ : ᾿ πεν [}φτέμην Ἐμαοφείν ὦ 
βλεϊατη τηγ τ ουίατα Ευδησεῃῃ, ᾿ οὐ 

Ὑπὲρ οὗ τρισζάω ἐν ἁλύσει ,ἵνα ὦν]: 
᾿Οἰμι5 ζαυίὰ Ἰερατίοης ἔνη- ΑΥ ἔκ 4. ἐμιον: ἫΝ 

᾽ ᾽ς ͵ ει 4 πὸ τὰ ΒΓ ὃ (αῖοπαῖ}5) Υῦ) "194,2. ἦς ᾿ς δά γυ Π) 

εὗυτῷ! παῤῥησιάσωμα!» ὡς σεῖ μι λαλὴ -Ἰ. 

στῃ. 

«ἢ πονηρϑῦ τὰ πυπυροομῆμα σξίσαι. 

"7 Εἰ ζαίξαην βινείν α[9- 
πηῖε, Ὁ ᾿εἰφάνωην δρλτιδη!, 

4ηοᾷ ε[β υεγδιην 1 οἰ. 

18) Ῥ ἐν οπηλθμν οὐ θέσει Φ' 

τι ρύο πιε υἱ ἄείην μη δὶ ᾿ 

ἢ ἀμήεαπε, ῥτομξ οβογιεἴ  πιε 
69 }νοτἐ]οαιυλιγνε οροστεῦτης) [υφμ. 
Ιυῃι}, : 

φ 
ῃ 

--.-.ς-ς-.....0..0ὸόὺ.Κ.β.ὕ.......... 

1: ΖΈπηρονε δά μεν(υ τῇ ἐμὲ τῇ πονηρᾷ. Ἠεῦτ ΡΥ ΟΣ βοῖες τεποηάυιη,νυἱτ ΑΡΟΙϊο ας γε Ἐυαηρ οὶ] ρλοῖς οορηὶ- 
[ϑείοην γαβ:Ἴιᾶ (ογπλυ α Ἰοφιϊςηἀὶ ἀϊ χίλιαις δίρογα ἃ: ἀνξ- τοῖς θέρμῃ ἔν είαι ΩΡ υἱὲ λυτοπὶ ςδυσηῖ ἘρΙτῃςίοη, 
φαΐτάτυιι ρίοπάτειπροτα ἤρπιβολτι; ἀυπον νιάε!ςεῖ ρα. ἀυυην δὸς ὦ Ὀειιπν μὲν ᾿Ἰηξειηϊ τατος Ἰιοδίυαν οἰ θος 
φιαίϊ! ἀρειτιιτ Βοΐϊαηι ἱπάϊχίς δάταπ. ἡν υὐρατα δὲ Εταίπυς, ρεγροητοθ. ἰὰ γηυπὶ δά ξοττίτες ροτρ οηάνπι Βοττοτας, φυὸᾷ 
15 ἀἰε πναϊο. ἃ φιο Ηςδγδιΐπιο ποῃ ἀἢιπιιμπας ἰαρτὰς. 16, ᾿ἴωίδῦνις πος Αἀξιιπι πορὶς τη} γεςοποιματιιηι ςοπτοπάος 
«ιοκὲ (λτὶς ε{Πἰς ν]άσγετυν σοηιεδιιο, δὶς δά νργυπὶ ἀϊοἰ- “  Ηὸς εηίπι ἡ υἀ οἹἢ φιοί Ρᾳζοπι μὲς γρεῖίας. γἱάς Ε- 

(υς,  πηάμθαμ ξεΙΉβ,. ᾿ ᾿ Ρβεί τα. Ἴ : 
4Οηνονϑιω ἐεοηξεξεν;, πάντα κφιτειγασαρῆνοι. 14 οἵ, ἀοι!ἰς δὲ ἷό ΣΎ ΥΑ οπηηλα) 87} πᾶσιν. εἰ 15 ονννιδιῷ Ἐταί, δὴ εν φτον δά. 

τοπεατὶς οἰπηῖδυς {Π| ποίείδις, νει ἀριιὰ Χεπορῆρης 17 Οἰαίεαην [ἰμερ, τίων κὐεικεφαλαίαν «ὦ σωτηρίου, ἰά οἴ τῆς ἡ 
το σγεορα δα φνκριτεργάζεδευ τὸν αὐοντα ἰσας ἀσέλ!{Π|ῆλι!9 Το σωτωείας: ἃ 4 ποίτγα ας ὅς «οἰ εγιατιο ἀςρεπάετ, νε], νς 
(ληνοσάσιας Δηποίδιητ δὲ νὰ ΟΔ]]ςὰ ἀϊχοτίς, ἐεν ἀγάπην φ9. ΠΟΘΉΜΠΙ οχπιμλάητς,, δογυδτοσειῃ ἡ] πὶ (ἡ οἰξ ἰςατ}) νς 
ἐε ξαντειδοᾷ νἱάς ἠς τρείτς στιλτα ν οσδαην κατεργασάιά ον ὡς ποἠπηστυγὰ διπςοῦς Κκὰς...20. (1 εὐ ᾿Ιδοτάτίοπεπι 1]- 
ἡρίιως ἀγπηάτιγα  Ἰὐρόμων ἀτοατυτ, Πἰσυτνογτίς ὀχ γὰς ἰητοτ. [απ ρον Τοίαιρ ΟἈγ “Ἐυπλ) ἥτις ρτὸ δι1]ς4." ΑἸϊαδ τς λυ-. 
τος υε ργάραν ον ἰὴ οἱζ ροϊτηυαπι Ομ 18 ΠΟ ρα Δι ΠΕΣ δὰ τςοπὶργοσιίάυδιο δὲ Ἐώ..9.17).. ' 
νῶν οδοιπάλιῃ ρυφιμδιη πος ατια αὐα ἀτηγὰ ροίϊεα ἔ- ᾿ΦΝέσρμε, δυχεῶ ον ἴῃ σάριιτ νἰΔο]ςος, φυλῇ Ὀς! ᾿πλπὰ 
ΕἸ Πατίπι ἀείςτιρμηταγ. ΝΣ τα ρηρνιδων ρενέθ ΕΠ οιοαγ-. ςνοδις ρογγοξξαπμ. Ιἄδο 5γγὰς ἰηϊοτριος γοστς φυῇ ἔστι- 
πιιὴς οὐγηέα ορεγαι Νὴ ηὐοςὰ νετὸ ἰὴ Ρίετίίαις νετοτὶς [ατί- ρταπὶ ἔτ ϑθυνϑεῶν ἱπιροηιῖς, ΟἸτοπιοητάπις ἀυτειη ςοάςχοἢ 
ἈΖ οὐϊιίοπις ςοἠιςίδυς ἰορσίταΣ, οπνοόδι ρενξἔ!. αιαπυθ Ἂδάςιη οἰαο νεῖρο δέχεϑν, ἀιης νος! υπι τοτὰπι δὰ- 
δγτις ρτὸ ὑρρηνν μορίτῃ εή ὐβονν ἰορ - κατορ πσυθο: αι ἀ ποξδίς ρατεοῖρίο «ῥακαζόνποι. " 
αἴίδηι Πρ φιῆται Οοπείπμπατς ὅς ἄρες Οοτηροηετς, νο ἔοι 9. 18 Ρὲ ϑριγιην σνοΐματον υἱὲ Ῥλυΐυς ργάςος ἃ ὁρί τα 
Οὐ ροτέας Ἰορὶς κρτορτουῆο, ἰά εἰλ ναρεσκεναδιΐίον, ηᾶο Ριοβείίει, νι νοτὲ (λπέχα, ἔπι δι τλιᾶ, Ἀσιλ. 8. λσιᾶς 

14. διαιειφιξητ,ςῦτε οἱ, ΟἸλτοιποητάηυς οούςχ πος ποη. 17. εἶ ἐν πνύματι χπτεγρτοῖατς, εχ Ἱπτ]ηΐς ἀπε ΡΘΏσττα]ν- 
ἰοξίτπεφυς ηὰ ἰ4 πςοοίαείιαν νιάδτατ. δυς: νὶ ἐν ὰ 19, ἃς αἴριτον ἃ σῷ καρδία νμδδ, ρτο εκ εοτής 
᾿ { Οεμηνηξβε ὐφιζωσείμϑο οι. ΜΠ τὶ5 σανωπλίαν εἰεράπίει. νεβῖο. δηΠνρβ γε! ἐμέ εἰ ας! «δε τὸ αὐτὸ τϑυῦτο αγρυπνιιιῦ- 

᾿ἀείκεϊοίς Ῥλυΐας, ποπιρς ζατῆρα, 416 π| δαΐτοιπι νούδθαητ 2ὲ τ. ψεῖθο Ὠεὶ νἹάε]ίςει ἀϊςε ἃς ποξςς ἐποιπιδεηάο, γε 

᾿λιλιϊπὶ χα εἰιοτλεὶς δ, ζώματος τοι υτγαμν ἀλη γρήδαν! ῬΩΪ 1.1. ᾿ | 

ἀς υϊποτασοιη,ουίες νὰ ράτς ὦ ρείζοτς ἐϑέγα νι Π που] - ι'9 δέν, κὸγς. Τὰ εἴ ἰοηυςηάϊ ἂς Ἰὰς Ψεὶ, ν 
ἐστα ιᾶπὶ ζομι νοζαλαυτγαὶν ντηδη το δὶ ροιμα ργοῖςπίος. τ ρροσας πε ομίπυ9 ιοι Ιοαυαι. Ὑνάςς νῖ ομνη α 
θατυτιδοχιιηταν αΠογλςςιη Θογδα" μας κινμίδὰς ν οοαδάηῖ, φάτις τε υλι οτίακἢ τοπατας Αροβοίυς Ἂ 
φιίθσες στίατα ρον ἐρίς οὔτορορατας ἢ "δι οτ Αὐἀδτουγ ρᾳ. 0... ΦιμῺ ἀρεμίοηεηο ΟΡΗ πρὶ ἂν αὐείξει τοῦ σεμστόε μον, ΠεἰΓ, 
ραννιτοτυμη ζογριῖς τἀν {} οἰτοἐξιη ])οχτια αἰαπαπεῖς ον Ἰὼ [ἐρϑιβόαοῖ ῥ᾽ Ἶ ἰὰ οὔ, ἡ ἀρετίςπάιιαν, ἤμς νι. 
ποι οὐ τα ςατιηη τὰ τπηϊνιθτον πανοπλία. 4 ἐνάμιειινονα- ροιίλνη Οὗ τησυ ιν; ΑΡΟΠΙΓΟ Ἀυῖς}}} ΟΝ, ΘΟ ΙΡΙΤΗΣ ΡΓῸ ἰο. 
“4 νηδδνενα ἐνδυσάμενοι τὸν ϑ ὦ παχρὶ τῆς δυκσιοσιύνε, ΑἸΤπἡ τ ασ΄. αα, ἐχ οἱ στο Ποδεςόγιον ἰδ ΘΕ πη, ρει δρδρα!εβπ 
οὐκ ὸ Ῥλυΐυς δά ἰοσηπν Εἰ. τ7ινε αἰ ςουμαιοπτα αῖσι.,. ςαμρηεαι, ἰξηθοητι νοι ιςιο. ὃς αἰϊαάεις νκίστυς Αροδοίος.. 
Ἰλιεῖς δι ἤτοσυὶ μνδτις αὐ πνατυγλην , αὐ .α].51..7. " ΝΝ 

- δ νερ4"4δόοηςιὼ ἐτοιιασίᾳ νυ αι ρέει ἀν αι ομεην 30. (αἰφηδίμω, ἐν ἀλύσοι. Νοδ οΥΑ ΓΑΘΥ ΟΝ ἐν τὸ δεσμο- 

Ευκης εἰν μά. «. Ἐταίανυμ, Μ᾽ ι μάνα! β΄ “4 Βμαηζείεννν βάιμ. ανρὶφ θυ], (σά δὴ» πηταη «πο άνα, συνε ᾿ς εταῖ 
Νεουϊοτ(οριλα) ἰςρίππι ἐροῇοῖι εἢ αἤσηθντας. ΝῸπ ο-.. αἰοήνς, νὰ σρείνες Ἰοηβιν οι] σάτοπα ἀσατιληι Βα ο- 
αἰπὶ νας πὺν ἀροοῖς Ἰιπεαχαῖ ὁροιτοιο πον οἱΐο οαἰοσαϊος, τόν Δευμέζααν, σὐΐως αἰκοσι πὶ σατο Πἢ (ἰηἶλιας αν} 1- 
{πὰ καἰοςον ετἰαπι(υι 1 Ἰσαμαι)μοίην ὑτφθεῖς τέλη {ἴσια εἰς Πα δάιαγ, ντ Ὑπει "ηςεάει στ. γί ἀοξιίης [..- 

δυνά δας (Ιλ τς Οὐδ οἷ, ΣΝ ταὐτὰ αὐτὸς βειεθλμίμια 40 μεν οα δεισςα δὶ ἰῆςη το οὐίεπιι ἰὴ δ. Τασα νι... γμσ 

δὲ τρομμάνιπι μι αἰνην», ἄς για ἡτας οὐπέμν τς σον. Δέλιλο τὺ, εἰ 
τς κι 

ΟΣ 



, 

ορ γέρο ἘΡΙςτΤ.. 
: ΚἸ ΤῸ ἘΕΕΈΎΞΕ .δ᾽ εἰ 

᾿ς ἔδιὶ ἢ δεῖδς πρὶ ἄδητε ΧΆ ὑμεῖς τὰ ΧΩ ἐμὲ μ ἡ 
δέλτου ὰ ὡϑᾶσδσῳ, ἐιὸῤ ιφρν υϑὴν γγώξάσει Τυλκος, 

Δ εν Α] - 

τ νείλενιιο; δι αἾ ΉΤΟ. ἀδελφὸς τ Φη5Ὸς ᾧίακονος 
γηὲ οὐαὶ Ῥισ-᾿ γὺν Κυῤίφῳ' ΘΝ 

ἐτυνθ  μ ταοο ἀνυσ ἀνε ον σον τ οὐ δεν δον δ νειαρκυ  ὰ ὐ κε λ  ὐΣ Υ Σ Ν ὟΣ ᾿ 

᾿ ᾿ ᾿ .ῳ,» ᾿ 

ΦΆΝΑΙ ᾿ | Ξ 
πε αὐτέ (οἰ ατίθ δι γϑϑ γϑο μι} Ὑν ερμέννν ἐν νοῦ μιὰ, 
πιο, ὁ αυἱά ἀρᾷ, οἠηηὶα νο- 3 εεμενο [σι φως 
δίε προ βαοίες Τγοβίουμς β4-| ἤδα ϑὴΝ νος 
τυῦ τατον δι. ἤάυ5 εηἰηϊξον ἴῃ | 

. 

Α δ 'σ' βέοίδε κμηϊπρ; 1. φαιουε (οἰ δῆς . - Βοιηΐπα. ᾿ ᾿ ᾿ ; Ἢ ἐν ἀθεροθηνκει τ ἷ : πὰ ΟἸΩΝ : ποτα ἢ " ἢ , 

μος, ον ἐπερϑκικοεὺς ἶρις οἷς αὐτο ῶτο 3.1" Ομεη απ νοϑ οὗ ἐὰ,ἡν 32}. ἡϑρσουοδ αἰ πρὶν ἜΝ. μ΄, 
ἀεις, ἵνα γϑαῖτη νὰ αἵδὶ ἡαδδ, οἰ δαιρλέση! [Ρίωπι νε φοβῃοίζατίε ἐς8 ρ΄] ἰναϑι οι κι κλκνδ ς ὩΌΨΙΝ [ μ. 

τὸς καράϊψας, ἃ ς ““" ᾿ ἢ ἈΠΕ τὴ οἷεῖαν ςρ τὰ Ὑξ. Πα. ἐαος ἢ ὅ Π|0. ἠν “.) ' " , ἢ. , Ν ἔ 4 ὡδὶ δι μ ΝΜ] 1{{ῆ... ᾿ς ΟΣ: ΝΕ . ας ΟΣ Ο  οὉ ΝΣ τ ὴ : 6}. 
, ΒἸρζώη τὸς ἀσελφοῖς (Β ἀγαζῃ ματα 41 Ῥαχ ἤν ΜΝ ἀατήδες Ἀ ἢ » Ῥω βωνε ῷ φς ΡΥ ΠΝ παρε ντανι ᾿ κα κνμον πἰσνως πὰ Θιὠν πωνοὺς χ ἐνοίουγή- 1}, ἐν ἀφηνάρπρνη ἢν δὐθραιψ τς ᾿ΠΑῪ ΛΟΥ ἘΡΊΙΘΤΟΥΑ ΡΑΡΝΠῚ πἴσνως ὑπὸ, (ἑοῦ παυτοὺς χα Κνφίου ὕη-} τος οαπιδάεὰ Τοέο Ῥαττρ, ἃ - ἢ μοτ» αρέη μα ἐς ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ ἃ Α ΡΡ. ἡ Γ " Η ᾿ " . : ᾿ ς , 

τς δ σοὺ Χρλφου. ΝῊ ᾿ ἊΣ ἰδονοίηο [εἴμ ΟΒεὶο. ΝΕΙ͂Ν ᾿Ξ ΓΗ ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΑΡΟΞ ΤΟΙ ΑὉ ΡΜμΙ1ι- ' ἐ Ἡ χείρις μιντοὶ παίντων Τμ ἀγαπώντων", Οὐδὰβ ἤξουπι ουπεί δι 4... 4 ν᾿ Θέμιν ονισιυνείμδι οι “ τ ΤΑΝ : ἐπονο Ιπρέδ τος 
Ἶ "τὸν Κυρον νὴ ̓ ηστυιῦ Χρισὸν ὦ φφ-}" ᾿ἰροηεκίδυς Γδορνίηυτη πο[εῆ ἀν Ὀλνμόννν μεβρη, φΦΌλη. ἡ ἈΡρβδηιος, οἰ ϑρσέμ. Διμίω. 66. Ἷς Κ᾿ μεμα Οουπν" δά ἱποόγτυ-[ ἐραρφρμίδων αὐώνο “"" δ " Υ̓ 
πω ἢ 0 ΙΡθδιδεατειν, Αἴῆςῃς. - " ΩΣ ! | ᾿ ᾿ ΟΝΟΝΑ ἹΝΤΕΚΡΆ. Ε΄Υ 9. 

ΠΡ Ὁ σὴ ' ' ὃ ΤᾺ διψίρεα βοὴ ᾿ ει τ ᾿ ᾿ ᾿ 5" δ πϑνενωξ μινειὴν αμηῇ δνὰ Τυχρωΐ, ὡς ι δ δετίρια κις Ἀοηιλ αἱ Ἑρβρῆοι , Ξγε μα ϑνα για μῃ ὶ [᾿ » : ΠΝ ετος ρος Τγεβίςαπ. τς { Ἰώων ὦ Ὁ Κιφαλαιον α.. ΟΑν. τ: ΕΥ ἢ 4 ᾿ : ᾿ ἕ ΄ δρὰιν "- Ἂς Ν ΕΟ ΡΟΝ δ προ : ἫΝ ι ; Αγενς ἃ Τίι- ἢ ΩΝ ΘΈΑν εν 9. 2 : πον το ΦΉΣ ΦᾺ ἄδθς ΑΥ̓͂ ἜΣ νι ΤΠ 21 Εἰ ΤΟΝ ἐπαοὶΝ ἀρόαν δύργεε ετἰΑΠὴ ζορΌ 2π| δγτι9. ̓ ς 86 ΠΟΠΊΚη ἀφδωρσνας υἱυλαι(αμιοά (οἰαπυὴνχκρεειγ Ὅς. Α Υ̓ΛΔ Ὁ Σ χϑὶ Τὰμρ ; Τά τυοιίνευς (οίω] νῇ τς ἊΝ ΤΊ ριοίδενε ᾿ λητογρτοθι  δθ 0 βρέ στα ἡθο πιο ἀξ, (ἀδοῖϊ ο- φυφέκ Βο!ἰαἴξον ροτροδιοι Σπιοσομι Ἰπιο ἢ στ, νὰ ἐν ἀρδαγήρ.. ὅνος δοῦλον Τησοὺυ Χρι- “1 εα. ΟἸΤΗ. ο-1 ἰχιν τ τ ἀπ αεῖν ἐμ ταν μ σ δὲ απ ρερτφναροά!θ} μυ}μ ἔδίδαμς ἔρρτο αἀιεΗΜΟ ἐδάγται ἐρετειακαε. ούω φάβ΄, πάσι τοῖς ἀγίοις ὧν πληῖρυ5 (ἀηδὲς! ρων βηέϊνι κα οὐηο.͵. ὁ, 5; ἐπ ἐγάρν, Ροτεῖ εἰ αἰἰυηάς νἱάετὶ 1 » δι αι ! ᾿ . : ΤῊΣ ͵ ,14 αἶικοἠμιθημκ νἶῳ ἀρϑαρσύκεν εἶ, Ομ ἐνέστη τ εἰρφοήιρλίνοι ππῃ Ἐπ αι δι λαμ ΤΩΝ : ἸΧΕΙΦΦῚ ἡσοῦ, τοῖς ῬυΤ 1 ᾿ΟΒηο Ἰεῖ ἐν. ἤν! [μ"ι Ρλμμρρῶ, 
δήμαιεν νίτα νἱἀι]εεῖ ἀτόχῃα. δί ποτὰ εἶνε σιτία, ἅτ. ποῦ οζτεῖ,]ις τδῆγθη ἢ γα αγὲ γἱάστης χοδάθιϊις,  οὰ Α ἐν Φιλήσωοις., σ᾽ ὅ}1- ἕ ες 60] υης ΡΒΠΠρ- “"Ν τφήμορ!» ψ' ἀιάτο- Βάειδις Ῥικόχτυν Εἰ τρ τυ ἢν ργὸ εἰς νς] ρτο σιω οὔϊτα,νς (ρίςρτ ἤθη τληγ δά Ερ εἶ ἱρίος ργορήξ ἡιΠ2πη ερἠδο.᾿ , ἢ ἀνοις" οἷ5» νῃὰ οὕ] ορι[ςορὶς ἃς ἀϊ4-} "5 - ΑΙδὶς Ἰοεῖς ρεπὲ Ἰηβῃίεὶς Νο] δ, 7 ἐεοννμρίψιν. ταίπνιις,. ᾿ἴλαὶ, αυάτη Ἐρβοίιηι, νε δά σαροτδς Αἰλιῖςας Ἑρκιεῖα.. σκοποιῖς καὶ δέρκον φ ἐση τ: . 0 : 
Ονν» βιοενίεα!ε, ντ νετὰς ἅτηοσ Ὦ)εὶ ἀοίψ πεῖιισ, φδτιρ τὸν ΠΠυπε, τελπίπιϊττογοῖα : φιοά ἐοεταίϊς πιουΐς Πομῃμὸς γι ἢας , ΟΝ ἣ; Οὐαΐα νοδὶς ἃς ἃ Ὅς95], δικιὶδ ποδὶ δ μακ δ ας 
αλϑγω γον ἄἴος δι ποξὶος οΡΡυξηδῃς, δεά Ἰη μὰς ἐξ πιβολτίο-. ψοθλ ἐν Εὐγέσῳ το σεεπείυρε ἑα τίσ κυΐυς ἐρττοῖχ, ἢ “Χαρας ὑμῖν χρὴ εἰρίωῃ πὸ Θωου ]: ΠΡμμ ον ΜΝ ἐς ϑς τε Τσιν Ῥαινὲοῇνο ἀν 120- ἢ ᾿ . ᾿ ᾿ ᾿ κλν ὙΡΔᾺ ΜΈ Ὶ Τ σοῦ χριε-} ἶ 1 ἢ Ἴ .[πνϑῆϑ 1 εἴν ὈΡνήο. Ξ Ὸ μοίξῳ ἡμδιδ, καὶ Κυρίου Τησοῦ Χοι Ἰδμηϊζο. 11. ὠδὼ 

: ὁ ᾿ . ΔΗ Ὑλ οϑητοσν, τοῖο πὰς ᾿ Ἶ ᾿ }1 Θερηαν ὅγ)0 Τδέοτηεο -. ᾿ ᾿ ἢ , τ ᾿ ᾿Εὐλαριτῶ "Ὁ Θεφ κοῦ δὲ πάσῃ τῇ}} ! Ογαεῖας ΔρῸ εο πιοο ὐνον πλκυμφῤχοησίῥας πρρ κι ἢ τς Ὑ μηρία ΚῚ ΩΝ ᾿ ομηηΐ πιειποτία νοἴτ, ἣν Ἰὲρρδηίει πιο- 
δ, ἢ ΤΣ ΦΥΣΩΝΝΣ ἢ ἐφ, ἢν ἜΎΠΝ, ἘΞ ΡΥ ΤΠ ἐδ ὺ  -π- ᾿Ἰϊαύτοτῳ ἐν πάσῃ σενσ οι μου “ὩὩ πὼν-[ 4} ϑευιροῦ ἴῃ ὍΠῸΙ ἀερτεσοτίοῆς 4; (βειηρεν ἐπ εμηξβηεοο τονι πιοδὴ 

ἘΠΤΕ νραονλαζδ Ν {.} [π|εὰ ρύο οὐὔηπίδυς νοδὶς, οὶ γαμοηεδις πβείΠρ ΡΟ ομης ἤσῃ ἀεβείληι, 
τῶν υ εἶ, τοὶ χαρας τίω δέησιν ἼΡου ' με ἀ " ; 81.) Ὁ ὑμε υο ᾽) Δ ὉεΝ [τὰ ἐἐγοί μα, [ἘῈ βλυσίο ἀσρτεοδῃ8, ] Ὑπτιρρὶ ΐ Ὶ ΐ 

ἐὐῆι ,, ἀφνεεαφρεην ββομηὴὴ βοίλπε, ὁ 
᾿ “" Ρε πιὸ υὲ- ς ἱ - ἜΝ ᾿ ᾿ - δξδ,. δὰ ποις τὰξ ὁ ἀρ ρεαιοτὶ. 

. μίενάν νέ ὁ ρετξεπάυπι ποζεείυτ ν φυοά (ς «τίαι οπμπΐπο ἔρείδες ἀξο! εἶ ἀ4θὲ ἐκ νίασ οἰ ανίτατὶς Ἰρίστυπι τεπιοπέο,, (ε 1πἰσ.οὁ ἀγηίυ: Ὀεὶ᾿ κι Ὁ ἩΣΣ ν᾿ 8 «ἢ ες μανίαν οανη δ τοξοτι, πο νυ ' “" ἌΝ ρ π ᾽, Ἶ ) - , ------τ- ἤιε πο ια....... --- 
Εν ᾿ ῸΞ ΑΝΝΌΤΑ ΤΙΟΝΈΕΒΙ ΙΝ ΟΕ ΒΝ. ΚΑΤΙΟ ΙΝΤΕΆΚΡΆΣ. ὑπ ον τῆς | : ᾿ ὅτε ταῦ τ τανε σε κιευθντν κου 

᾿ . ; τς {4ὲ ῥ δ ρμφηξεν,αρθι Φιλιπσννσῖοις. [ ΟἸλγοπιοηϊάθοςο- ἰοίαπι δὲ νυ]έπη νήλη Πιαἰυίτιησιηρο γε χοᾶ μοῦ ἤηριι- ἀδον “ὩΠ ἊΣ : . Ψιε Ερποίλαι Οοἰοιζειξες ἤλον ογάίης ρυαοδάίς, [Ας ῥγοι ποίας (ας ὰς ςοροτεήτητ; ἐστὲμο αἰϊηυς ὁιάο ἐν ἀρ το νας ᾿ τς -. ἱ “. ρος ἥν ᾿ ; ᾿ τοτιι αὐπηημτταῃ λει πὶ Τεγ ἀγοξας Ἃ ᾿ῬΜειιαροϊιεληὶς "τ πο δ ἐς σον, ὌΝ ἷἶ. " ᾿ Ν ἢ ᾿ΠἸΝ ΟΑΡΥΤ 1... δ) αἰλτιον ἥ]οϑ ρείπιατίον νατεϊαιςμαεροὶεα νοηταπι οἰ, “ Ἔσ α- " εἴα τ ΕΝ κου θὶ ὡν οὐδ ον φρο : Ἂ τι ραν ; ΝΣ περ Ν εὰ ΟἸ η ίλβα θη αυλῖυογ νἱγοῖ ἀϊβείθυιϊα, ἐπε μεν, ἀν δὰ ἐῶν “ὡς  ᾺΣ Ὑολλν τους Ἐπ ΝΣ ἡ, τύ τ Κηὰ ἐμιορίξεορῥε, σιω ηνκόκοις. Οὐ νη νούάρυΐο ἐσπος υΐητις [ρει τὸ λοςεάοτοι Ριορτοῦ ἠουῶ πα ΠἸΛΗ ΒΜΑ Δ. ἘΠ ΔΕΙ ΤΥ ΜΝ ουορ, Ἃ ἐν ρθῖν πὰς τς τὴν λήγει εν Ἰοψάηε φὰυενσλεύνης,, το  Πτηΐ ρα εϊοττιπιαπὶ αἰ ηίτατειτι. [πἀς δεῖροῖυα; ΠΠΠὰ ἐς ἐπ ίοης οοηίεπ- ἽΝ ἘΝ δι, ἀμὸν ΤᾺ ὟΝ ' ᾿ Ἱκύεπ ραττίμπι δἰ δε μιϊείομειη αυας μὲς ἰζατυίξαγ ἃ Ῥαὰ- τίοπες,γυίδυς ἀιαίϊ πιυτις να] περίσιις ΗΠ {εἴς τα ἐρηΐδοε- ΩΣ τ Σ᾿ Ἧ ον ᾿ 30, Ῥηιοὴτα οὐπὴ ἡσιήπάξ οἴηηες (χηέξος, Ἰά ἐἢ ἐρίατῃ ταύτιντ τλη ἀειὴ ἀυοίνις ὃς Πεγίπὶ το αί, Οοηλητίηορο- Ἂ ΧἸΕὐψαο νΝς νὰ οὐδ άετν ἐ τ υὰ Ἐτονο νον ὅν. ἱ ἱ ν δος Ἑαδεῆα ορίρυν, ἰμξός ἀυδεθοίξεα Πρη ατίπι αυοίδαπι δος 7. Πίτάπο δὲ Ἀ Οππᾶπο : πυπαύδτη αὰ πίη ἀΐοαν ἀοἤηίκα οι. πο ἐλ τῦον, ω} ποῦ ἀλλλνν τ τὴ επί σον ἘΠ τ ἀὶ Πλὴν ἐέξεθαπε, 4ιιϑήη ἀπό ττουεηϊα,φαυπν πιοιϊὸ ἈἸς, πιο ἰδ ν π Θ ΟΝ ΔῊ νσ- ἘΝΩδὰ θρο κοΐ εἶτ ἀρϑν, ΠΣ αν δ, ὩΣ ςτὸ " ᾿ ἢεῖὰ τοημποὀνάς, ΠΟ ΎῤῸ (ρηόβοιας ἀϊἑόησε. ἘΡ ολτοῖ,δι μα τγτάμ!έ κα ἘΜΕΙ͂Σ εὐδιδένετα εὐείσεκ αλθετ, ᾿ ἫΣ δ᾿ Ἔν τῶν ἜΩΣ ᾿ ἔνι ας ἌΝ) ; ᾿ παλτό τοι ΝΝ ᾿ ὀρδὲ ὑκίοιν ἀπο} δἰ αιὐϑευηαιενειθο ὅς συδενται Ὁ. ηὐρίητεδη! ρῥοπεβὲς ΜΠ] ἀδηϊνηλτο ἰῃ σοηο]ο (γε αρ - ΣΤ: τόσα ᾿  Ω Ξ ὌΠ πἰρηκειδην, ρητὰ ἡ ποσίν ϑλνονϑοῖ μαίμμον ηἰεπίϊ οὐ ντῖ ῬΑΈΛΙΕ,, ἑπτοῦ 4105 οἴ] Δυξιηπηυς μὰ- : π “ΠΣ ἐ Μα,. : ἘΠ τὸ ἐν ον ἢ Ἐ ναιβεν εν ϑδοιιυυλάνεμϑ τ: ἀϊλτογες, ἰῃ 4ο- πνοτατατ. Βα τα πηςη βιΐς ἀπιδ( ιοινε δι] ννΐπον πης 4ὺ ᾿-ς ἬΝ οὰ τὰ δὰ : ᾿ θεν λοδ οστο ἢ, ἀπ ΩΣ διήηήδον δι πιοτεβ δοιητλ Π| τ οι ίν μεν, νι θ.λο. ὁ 4ις (οππαπείπορο!ταηας οπμηίυν Πρ μεῖς Κα - ἀφ ἘἸΘΙΝΝ πα ; " ὑι Ὧἢ ᾿ ΔΑ, αθον ἰητεγ μὴ! ΚΟΒΔΗ ποιη!ης ρμηξεσγίστον νοῦ, (νατῆι Ἐςε είν, ἢ πηοάὸ Εοοοίις νοσληήα Ππεριςοἰάτατ: ΧΩ ΘΕ ΕΝ δ τὸ βρύον, ὉΡΠΡΙ «. δηληαε ᾿ " ᾿ γι θνάσπινεγῆν 1), ὅδ 1 Τ πιο τ.7. ὉὈίάζοπου γόέὸ τη- ἀρημῆ ὺ τὰ ἤσῃ Βεςϊοἴϊάας πιοάὸ, [οὶ ἐδμ πὰ οὐδ Ος - ΣΝ ΠΣ ὑρτλς ἀλοΑνδι Ἔ. ι κὸν αΜ' ᾿ ἈΠ τ αγατὶ Ἐκ. Πα Πίσι ἀρεσπόιησς, δὲ νίπλταηι εἴν. εἰάειιείε ἰημαίσείε; ἡ αὐ άςαν ἐνάνςιο,, νι ν) ΠΡ ψυσίνηι “πα νυ Ν᾿ ἄν ὩΣ το εγίανπ τ ἀμυδι αἰοχυΐα μος ποπῖεη ἐπτογάμτι ἤν ναὶ". ὁρὸ τγγαπηίὸπι Ἀςεοϊϊγυμη, ἱπυιαίδιας (υἷα φυαιις [ςς- δ ρον ον ἢ : ᾿ ΣΟ Σ ΣΣ: ' γεηδίε «4{ 60 ψὲ ἰρίοε ετἰλ τη Αροίοῖοι ΟΡ δ ΜΙ κα ΡΙΠΡΑΡ ΠΝ ἘΠΟΜ ΡΝ δα 4.81 (ἰ Ἰηδιφηρι ἃ ὕι γοῦ τὺ εὐ πὰ ΩΣ ἨΝ ἜΥΟΝΕ το ; ἐὰν δ ΩΝ: Ἦν στον οἱ οὐκξ ΒρΙςΟρστιτι ἀρρεϊαείο, ἀοπες φιὶ Ὅο νε  ]λτυπινηβυεπι ἀοβοξίοτα.., 
πο ἀπ δ ἀπ ὼ, πο ᾿ ! “ἦν ὐρῆμβφονα τειν [ται εῆδυα ἐπ φαῖα ργμοραῖ, { ψυδῆν 5.4 μα εβατμρθν. μη ἐν Ἀ ἀρ Φ νμ ὑμῖν. λ4 οὐ, ιν τ ΣΝ ΠΡ Ε ᾿ ὑΩΝ ἐν τς ον ἢ ἴαβηνων πὴ φρονέω νοέλέ γρεσυήίατιίον ἀεί Βριίεῦριε διδαίδυε κηράϊν, κὲ ρεαίοτείνν αἰ ἀρ ἀριϊὰ, Ἰγδιιην γγεςὶ- ΠΝ ᾿ ἰνὰν πα Σ , “" τῇ τ ᾿ ἀγήν, Ἠίης ἐσίε ἀνα οῖσν ρηντὰ τγγαπη ιν βυπάδιιοπ. δωνεῖη πιεπιος, Ναπὶ σῳσανμεἐμίω με ΠΥ με τά ποτε ἘΝ πλωνδΝ ᾿ Ὡ» ᾿ ἰδ. ἀαἰἐξετὰ ἰὴ 1γεὶ εἰἰεθά ἡ φι ἤφοια Πεδεῆα ἀπε π πηέ « Δ.) πΙοΠΙΟδΑ οὔδίτιδι Θ᾽ ριο δα δϑίκρον [ιν»"} ε- ἀν ς π᾿ ἘΠ τῷ ἡχνἢ - ᾿ ᾿ ἄΐοπε ναὰ φυτῷ ποιπίἠδ ἐδυγδ ον ὐ μὸν ΔΌ Ἐρηξοράϊι μῆμιῤε ξρμεῇ βιν "4, νυ δι δνλίπι, ἐκ ὀνννό πρεθιϑυψώ 

, "Ὁ ΠΣ σε δον ἤζε; οὖς ίηδε πναμηϊδε λα Μειεογοϊκεηοι βἪτυκατα ἐᾷμαι υχβεν,ὰ εἢ(νι τὰ οἱ Ἡἰς 111} ψιιοιδε γς Πεί γοζηνδιρ,  φ: 
φ ὼ Ἀρειϊορ!ἴξοροε νόταμε. φῆ ΔἸ ηδειὸ ἐαπιση ἰδία! ἤργοο.͵. τεπτίαραναϊιπὲ σαρτοίζαν ΕΝ 

᾿ ᾿ ᾿ “(ἕο 4 3 



ΡΤ γι, ΡΤ ΦΤΎΎΣ, Ὑ ΝΥ ΜΕΥ ΕΥ̓ ΞΕ τ ον ας 

ὩΡρ.1290 "- ᾿ς ΒΡΙΘΤΟΡΑΥΝΙΙ ! ΑὉ ΡΗΙῚΡΡΕΝ 958. 29 
Ἐπὶ τῇ ᾳ δ εἰς τὸ 4) αγν- 15} ἰϑαροῖ νει ἴῃ Ευληρε 9} 5 - ὅωρεν οὐποννίσαιῃς " Ἰγυχὶ οιδοι χαρπῶν διπαιόστωης, [κ| ἀκερ! εὐ ἐτυδί μια τ αϑαα [ φιη βυξῖν ἐφβλία' πὶ τῇ κοινωνίᾳ ἰδ εἰς τὸ αγ- πο ἐπλϊδήεῦν Ρεήπιο ἰδ γία; εἶδα ἐπ ωλρεθδο (ἡ τηλληῤνμν "καρ τὰ! ΟΝ ἥπερει ἸΙεΐμπ Ομ ηευπι φἀρίο ] [Ρ" 1βιηέ Ορνβωην, ἐμ 

οέλιον, ὁπὸ ὡρώτης ἡμέρας ἀχκε τοῦ 

Πεποιϑυὺς αὐτὸ τῶτο, ὅτι ὁ ἐνωρξάμι-- 
, ψθ’ ἐν ὑμὰν ἔροον ἀγαϑον, δλιτελέσοι 
᾿ἄηρις ἑμέρας Τησοῦ Χριξοῦ .. 

. Καϑῶς ὅϑι δ, χαιὸν ἐμοὶ τῶτο Φι 

μμὴ ὑπὸ βγη ὑμδμ, δὶ πὸ ἰχὰν μα “ ριορεδέρα "δά αηἰπηο δδηξατ!ς) 
Τῇ χαρεῦ,ᾳ ὑμᾳᾷ, ἐν τ τοῖς δεσμοῖς μρυ ἢ 
καὶ τῇ ὅπο λργιὰ καὶ βεβαιώσει τῷ Ἅ1) αἴ 
φλίου, συγκοιψωνοις μον τῆς χούραπορ 
πάντας ὑμαξ ὄντι, 

ΝΡ ΔῈ ὑπσοῦ Χριτοῦ, οἰς δύξων καὶ ἕ- 
νονΘιοθ, ἢ Ὁ ΜΝ 

ίβφιρν δὲ ὑκᾷς βούλομωρ ἀσνλ-ἢ 
φοὶ, ὅτε τὰ κατ ἐλοὴ μάλλον ίς τρφθκο-] 

“ἰῇ ὁ αγγελίον ἐλήλυϑιν' 

ἔζραν τοι δεσιμῤυί μου φιαναφρυὶ ὧν 
χοιςῷ ἤρεϑαι ὦ ὅλῳ τῷ ρα τω εἰῳ, 
τῇ τῖρ λοιποῖς πῶσ" 6 6ς, 
Καὶ τοιὰ γνδιοίονως δ ἀδελφοῖν ὦν Κυ- 

εἰῳ, ποιϑύτας τοῖς δεσμοῖς μϑυ ν»πε-]} 

ἐἰογήτ τς πλμῷν ἀφθδιος τὸν λόχον
 

βιὰ ϑπὴπια ἐευχὰ “ἔ;, αἰονίαην (’ ἰφάνιη Πεὶ. 
λά μὸς ἐοπηριε: 

6] Ῥρυοαίμαι μερεης πος Ἔν 
ίοτενε αυἱὶο ςαρὶς ἱπνο 

8.8 ἂς ἰδιιάςηι 1) εἰ; " 
᾿Νο αν δυτοην νας {οἶτε » ἔγα- "] δέτε αμιξ νον οὶϑ βα- 
γοϑγαυα πὐὐ ὶ 4εει ἢ τηᾶ- Ηὰ ἐμ Ἵν τὐϑ " 

- , ; ᾿ ἘΡΕΞ πΐ πΑ7}} 4 ργυ{εἰ ἤν 

: 8. ἌΝ ἐεϑααν Ἐμαηρε! " ς τυφδενημὶ βοεηχείη: 

εν άρο γε νϊηουΐλ πολ “πὶ (πρὶ - αἱ Πα υε υἱπεμὶ α πνρα πα 
[ἴο ̓ σοηίρίευα ἐαέϊα {πὶ ίη τοῖο κβββεθα "(ἐνῆν 

ἢ πα ΝΣ; : ᾿ τσαμάς Μ᾽ ΦΝΗ ΡΥΑΙΟΥΙΟ, ζ0᾽ 15 ἸΡΕΡΙΡΙ ἃς τ6}14118 ΟΠΊΩΙ πἰηθα αὐόμςς , 

Εν ΓπΙης εχ δι διι9 ἴπ}ν 
Ὀουνίπο , ἔγετὶ νι η00}}8. ΠῚΕῚ8) 

οἀαργρι δὰ ιιάςα πε τη ςζυ"ϑοτ. 
Ἰαιοησαι Ἰοαι. 

ΝΑ ΘΟΕ. αυϊδομῃ ροῦ 1..- 
υἱάϊοίν δι ἐσπιεητοηειη, ποη.- 
σι νερὸ ετίδην ἰδ οηις ἀηί το 

Μέερίννει  βαιεὶνν" ἰὼ 
δον, «οηβάφη!εν ἰδ 
υἱπενὶμ πιο, αὐννάαν- 

μν9 δά δηεθε βου ἩηΝΟ7 
νφήϑμην 1)ε. ἰφηνί, 
μὰ] 4"ήφι (Θ᾽ 0. 

μεν μβϑιάτανν (Φ “θη εν. 
(ἐοηφην, 4μ)ἀ 405 αμ!ϑι» (Ὁ᾽ 
ρνοβεεφ ὑϑηδονὺ ἐμναι, 

ἀείςηίοης δι οοηβεπιίίοης Ε- 
ὑπηρο]! )ν» ἑνοα, ἐνϑνατό να} 
νηὰ πιοοιπῃ ΑΝ Πἴς ργάτια ρατεὶ-. 
εἰρε8. ᾿ 

4. εἰς εηἰπι 18] οἷ δας 
᾿αυλπτοροῖς. οχρεῖαπι νο8 Ο- 
πιῇ 08 ἢ ἴῃ νἱζογρως ἰεί ΟΕ 

Αἀάϊ { ἱ , ὩΣ ἊΣ ᾿ ᾿ ᾿ 

δον μεενον Μαῤτυ( γάρ μου δεῖν Θεὸς ὡς ὅχι- 

Ἰεηιία ἀςοϊα ιν ε: “} ὅν τὰ Ἕ 

ἐκία πε ἡ ἔ “που πιντὰς υμιᾶς ἐν ἀσλργχνοῖς Ϊη 
[.7 

ἀδσηείπι! φυὰ σου Χριςοῦ, ; ι ι 

"τὶς μδρ χρὶ ἰφϑυνον μὴ ἕειν, τ 

νὴς δὲ κρὶ ἀ δοκίακ τὸν Χριτὸν κηρυσ- 
ΠΡ ᾺΝ μι Ἂν . 

; ὡ ν᾿’ -ὉὃὉ ὃ Ομ Δυιη ρυκαΐεδης, ῥμμθα  πδοι 
τὰ ὈΡΠΠΙΣ ᾿ “ τς ἀπ ὐ 35 ΔΒ ἢι. ΠΥ ΡΕΌ ΘῈ ΕΤῚ ἬΝ . Οἱωδ ἐξ ἐρί θείας τὸν Χριφον κατα - 1 Αἰ) αμίάεηι ἐπσνάνο ΡοΓςΟη- 16 ΕΣ ̓άῤμα εἰὐάνη κεν 

ἐραεὶν πεῶρε ἮΝ Καὶ τῦτο φέύσαυ γομαι, ἵνα ἡ αν ᾿ ἢν αὔπυς βϑ ΩΒΑ τσ βοχ. Ὁ. ἔεννν “μαπιφ λλουσιν φυχ, εἰ )γνος οἰόμδμοι ϑλίψω ΓΘ ΠΕ ΟΠΈΠῚ Ομ μη} ὭΟη Ῥυῖς αμιεν τσίμη ἰη ἀιβο 
ἡμεείθῦι Δι υ δ τι ἀὰ λδοῖ τὴ μαλ λον φϑειονσῦ) πάις ἴκ ἐδευίοης μρλεΣεα Με Ἀγτ δέῃ, τῇ ἡμαφέροιν τοῖς δεσμοῖς ἐδ" κὐ Ἀρνυ ὶΝ ᾽ αυδὰ αἰ Πέιποπε ΠΡ χα [ΠῚ 

ἐϑυς γικοι. ἐν δγιγνώσνι φρλ πάψῃ αἰϑήσει. ΕὙΥ̓ΤΆΝ ὃ ἕω φηνμί ἤν: ον δον ; εἴς θ᾿ τὶ οης κι΄ δάἐϊκετς νίη ὩΣ 

Ρειεπάυπι ο: "ἡ το 
μέψονην Αγ. ἥν ἐς οἱ ου}18 πιοίϑὲ πο 

ἢεπάϊε, ρεϊαιᾶ ν᾽. Εἰς τὸ ἐδοχιρζειν ὑμᾷς τὰ ἀαφί! 
: δ . ΙΝ : ποτ ἐκ ἤν. ὅδ᾽ , Δὲ Ὸ δ ΝΣ , . 4. ΟΡ θπε ἼΣ ὌΠΠΕῚ το, Μ ρνδειιν μέρα Οἱ δὲ ᾿ξ ἀγώπης οἰ δότες ὅτι εἰς ὅστο. 17 ΑἸ νετὸ εχ οβατίταις,, υὸ 17 αυἱδὴ ἰδ εχ ληπη- 

᾿ 1 ᾿ - 
. κ τἀεἰέοςε νε ἐπ. ... ᾿ « ΒΕ “ [ΕῚ Ν) Ἢ ἂ βιὸς βιφενὴψ Ὶ λυ ἴων τὰ δ ἡίου νεἴμάι. (εἴὰηε 1 Ν᾽ ᾷ Ἢ ᾽ δ: ᾿ ἰὼ οἰνιβων σηηβη4η! 

τος Τα τρί, ὀῦτα να ἤτι εἰλικρινῶς καὶ ἐανούσεο: ν είν Βεταήο" αὰ ἀΐεπινΓ] μονα Ά ΒΔ ὙΠ Πὃ)ΟὃῸὋ})' ἃ κε, οοβιεῖοι σον. ΑΙ μΡη 
ἀἰεερεηεαν. 70! οἰ μέραν Χρίφον. φις (Βγητ,, ᾿ ᾿ ΤΙ "ἐρίῳ ΡῈ τεύπῳ,οἴτε ΦΈΡ ΠΣ ε᾿ Ομ ὰ ἐρίτυτϑοτταπίοα αυουΐεῦ, [Μὴν μορόν, ες ἐἰϑυοριοροῖ. 
Ροίπανυς ἀὶ.., ἧς 9 πο Σ φώσῳ τε ὠληϑάμνκφαφος κατα} λ- ᾿ποονἤις ἰη (ρεεϊςτηνῆιο πη: " 

χεται" χαὶ ὧ τούεῳ᾽ χαΐῥῥν ἀλλ Καὶ} ἰοετὰ,, Οπτιβοε δηπαπτείατυν : ἃ . 
᾿ ἡμρήσομ. τ ὖ  Ξ5ᾷ[ΡὈ[|μο νὰν θη" άξο,, ἄταυς οἰἴαπν! [ῆνν αυπωνι αιαήιαγίν νος ἤναι ἄς. ὦ 

“Ο͵δα δ ὅγῃ τῦτό μοι ὑσοθησεται οἷς βλιας Ὁ. «μάεο [4 ἀν χακάιεὑο. εαιπράαως νἱε 
πο, ὦ «φφρ'. κ] Νέου φαΐιπ ἔογο νεμος πη με] 19] ϑείο ομμαν φιμι βνοενομδν! εὐτε βρίείτυν 

"ἀπηρλὰν ἡχὰ ἝΝ. ὑβδ, ϑιήσεως.. καὶ ξοᾶμι ἴῃ (Ἰυτρῖι ρει νψοίτεαῃ ; ρτοιεπίι [ίνθοιν, “ Ομεῖι,ν υεπὶ 

΄“ ξιο(ςειρ)ἀείῃ ἐς ἴῃ ειατίεδιξ,εκείοφερυε,νε δὰ οχιτοθυπι νίησε δά αἰ οεΐοτν Ὀϊ ρε Τεἴμπι ΟΡεβυεηενὲτὲ Βοπὶν ορφείδιῳμε  ἀειϊηδαπιυε, 
: 4 Ονουτεῖς ςευςί  οζεπ ἀϊοαΐα, νη Ἂς Ποπυρμ δ οροαθσηφεο δορίρίροδρι ἀδμείασο ἀϊ ἐρῆωι Αροβοίδεμν., Οὐ θυ: ἐφ) οηάξε Ὀευτ βς δεπεά 

ἔνα «ἀριϊανεδεὶ, νε ἐπ ὅς ἢς εἰΐλαι δὺς βΠΠυεῖοι ,ἀϊγηίταις Ευδυξεὶ)), φαδομίν ποη Πα} Οὐίμαι ἢ ἀΐο, τα δλδη το Δ ρόι ἤπλτὴ οοςδίοηεπι οἷὰ 
δηορεῖς ἀπηρ] ἤσᾶιλ. ἢ ' ’ 3 ἡ 

τ" ΝΟ νον, ΡΟΘΒΝΝ ΘΗΗΝΟΒΝΝΝ ΟΜΒΟΟΝΝΝΝΟΝΝ 

μιά φηῤηνὶ ἄτην οπνηὶ το ἐχέριο ἀο.- 

πρρβο, θὴρ μον οεςαβοιεην ςει νότον 8 
βκερβεν αἰδγέ!δίφν ΟΠνὺ ἀΐυινν αἰἴε γο- 

᾽ 

ὦ; " ̓ Ὰ ἢ Ἢ ΠΝ ᾿  - »» εὐ τος Σ πες 
ΝΆ δος δωρεν ον Πεὶ οουνιπιιπίοηε δι ςθὴ τῇ κομωνίᾳ ἐῤδῥ,δις. 1ὰ Ἰερῆη. { τανε, πῆς χάριτος. Οτατίαπα, ἰὰ οἵδ ρεουϊεῃ τος εἢιιδά ἃς νὸς ΘΕ δτίο ματεϊείρες Ευσὴρ οἰ). 4.4. δι βτατυΐτυχι δεηςεβοίιΩι, ἀρρε!]δε)υδὰ σαρείαυ τεποὰ ͵ , “᾿᾿....5 ϑιεπείθυς [κε Φ 

υ. ο ἊΨ Φ ᾿ ᾿ , ωῤ- θ 3 ᾿ 

ΝΥ πὔραν » ὐπὸ αρώτος ἡμόμις, ΑγΠινο νἱδοίίοες ἀἰς 400 δὰ τύγρτο ΟΠ ποημης, 404 ἐπ ἐς Ξε τίήϊ οεἰδαμ Δ} (είς ἀμ: Ρ ἡμὰς τῷ πιϑμς τὸς ἴησο χω ἐς ἐοατ] ΟΠ Θ Γῇ, δῖ (πρρααϊταιίο Ἂ ἐορραθθας ἡδνα Εἰδίυ. ἫΝ 
πα φὰ ὙΛΆΠΟΝΝΠΙ ἐερεβεταθας (ὉΠ Δηθο κύει ΠῚ διῶ ταῖξο ᾿ς ῥελνο )κηαρορας. 5ὶς ψαν» οδμινἸοσμὰ, ἄαιν αὶ ᾿ δῦψγ' ΠΕ ἐντς ων χρὴ ἐλαί} Ὡς ΠΙΠΕΙ Ιεΐὰ ΟΒυΙ, μιν Ολνῖβι, ᾿ 

αι ρδπ αι δύχαρας δὲ ἀ ἀ}}5 ἀπ θ}}} ροτίυς ραζςης Ἰαυ δαιτὶ ῬΑ Ιρ. ς Οθνήβο ποι υένδιν νὲ ἐνεννν ον εἰς, (4 οιίκιρ οἱ ρὲ ηἴο , Κατα φίωυ δὶ κρομυδομίαν “ληη 6 δος ηάμστν ἱπεσηΐαμ) ἐχρε-|ἐ: ᾿ ὍΣ 
“Ἴδην 5. Ῥρῃίος ἀυιδά ργῆηο, Δλτίπι ἠϊς ἀπιρίεχὶ ἴατ Ευλης εἴασα. σὸν νοτία 19. νυ, Οἀνάῃ καὶ ᾿ [εἰ ἐπὴιῃ τὔε χώρμε ἩΡῸ δτ ΡῬξ ΊΣΟ φεριρά ἐκρεξανου ὁ Ὀει(ουδιδη- 

ἡ ,ὴ ι΄. 14 νειδ᾽ λυ Δ χες Ἰο ἀπ νεγιπὶ ἄκηες ρυῖο ποςει[ατίδαν «υοά ἰρίαιπ ποη αιαὶὲ σοαιιεηί το ρτοσοπι μων ταν δα μου, ὅτι ὧν οὐδΨενὶ αἰδων ϑυήσομιαι; ΠεΠῚ ι 
ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ , ὡς πείντοτι, ἡ0]16 ἴῃ τς ρυάοβδηνν (οἀ ουην 
πὰ χυδὰ ΑΝ ςὺς ὦ τῷ ιουνηὶ ἀϊοξάϊ ΠΠθετίδες,νε οῶροτ, 

μιμμέρὶ 26 ο γαίας. τῇ δ ϑεοις ἐξ οὖς «μοσυς παρα βολδίευ 
᾿ Ῥάμρν μον νθε ψῳ φῶ πρ θεῖ ΟΒειδυβ ἴῃ ἕοῦροῖς πιοογῆμο 

(ια!οπεηνδο ἔρειῃ τ ἐδπ}, φιιὸ δ] ἰφ βεν νοῦ, φυία ἐν τμᾶο (μα ορυν εἰ κἀ 
. Ἰωηξμνα ὸ {ἢ ἐπ ον β- οχιιευλαια νύ. 
ἀνεια {ὶ μι {ἐπῆρεν πο 4" 6, ἴυπιπα εῦ 

Ἵ ἐἀυςεὶαιγιορο- 
ΠΑΝ β εαὐίεῳν ΜΕΝ [ἰὼ Ἡρανῆν ἌΝΝ 
ἐι ἐοί γον πο βμεβαν υἱ ( ΠΕ] αἰοεία, 

ἔλα κα Εἰς Βήὴς υδίοποηι, φαμὶ ροιίυς ἐφ οἰβοος Αροϊϊοίυς ἀρτιὰβ οἰτηὶ συγκοινωνοις ςομβτυσπάμηι, : 
πα νιον δίς μοῷ 4ὺ0 ρει ἀὶς ἱρίος ϑοπιίπο Ἰυςτςοείς, πο 8. ὠπρηοβετς ἐκρειανεμς ἤσαν ϑεῖ ΟΡ ἀτὰ, ον λον ἐνρίων, 

᾿Δοιιἴς ἐς ἰρίοτιπι ρατίειςεδηεία στατίαν ἀρετς, νὰ 4 0 ΕΓΑίαΊι59,, ὧν εν ἀεξνάετανις Μιδὶ νἰἀειυτίῃ σόπεῖς γενῶ 
Ρείρείμα ἔα Γτιφίαπη ςοη ζεῖ εχ λἶις «14. πητᾷπι ἈΠ πηεηο πεπιῖπι ἰη ἢἶον ἀπιοταπι ἔμιπι Αροϊοίυς δος νεὺν 
1, γάϊα: ἃ ἱρῆυς ἔλπ]α: νἱά οίκ Πυς ἘξοΙοἴσι ρεϊηείαταιδ, δαηϊδοινε, ἐς Ηεδσγσονυπηἐἀοεπιρ,βρυιά μος ἐᾷ εὐλαὶ , : ῃ (4 {8πε βὰν πρνεδ. υε νἱυξίοπι 

Ρτοπιριτυδίεπὶ. τῶ ὺς ἡ νλΐες νου υῆι ΠΣ { εἰν ααναὴ,, 1 8: ΠΊΝΤΠ [ ἐνιναναι.} γιὲ ὑκῤοϑ ᾿ ΡΕΓΎΠΕΉΜΙΙς ῬΕΓτηοτξείηι. ἤν Πμε μοεξΕ 
, 8 δ Μ[ημε «ἡ ἀΐενην1ε[}, Οἰννὶ! , ὄχρις ἡμάγας Τ᾿ησφιῖ χρφιδ, 14 χ,ογ9.14. 41» οὐέιγίδινε [εν Ορν ἐν «ολίγχνκ ἣν ΤῊΣ 

εἰς ,Αἀ οχεγοαγααι νίψυς βποπιηοπ ἀείστος νος Ὁ εἰ δρί τί" ἃς σού χριφοί, ΑΒ λοἷςς ἀΐςονε,α ΟἸμεῇσινε δυζοοι φοῖκι 
τυθ,άομςς νεξ γα ετίᾳπι πιρτεα! ὰ σοτρότα Υἱμ βραδιὰ {Π|π. οχ αι ἔοαις ῥτοπιίκαςς αἴεέτυς ἡπσ, δι φιὸ εἔίαιη ἔδωιμς 
“ΓΟ είλῃς ἐξ φίοβραπά}. ἜΡ ΑΔΣΣ αἀάιτα τὶ νι ονίδυς ποιπςπ, πρξπυπι ροηάιις αὐάϊε (ξΠ» 
γ΄. εν διῶ νοδὼ, ὑφ ἐν νάντων ὑμὴβ, ὑσὲρ ρτο βἰεὶ ἑνε τειτίαντ ἐπείηπὰς ἀπηοσ ἢ φροτῦρῃ ϑοΐφηι ςηἰπι Ηοϑιζὶ 
ἔν θην ῳ γα Εριοίσαβ ς ἐὐβεμήμαννι εἰ φῶ. ΞΟΠ [ναι φηνίην,}} ἃ εἰξ νἠΐοεγα, σανηοῦ ἰςησγοτας νου» ' 
ν᾽ ̓ οο ἢ δ τ πον δ δη τὶ 44 ὧν ἰῇ ἃς μιςητίς ο τί ἀρητύτῳ γαῤήγς ῥάτερμε δὰ ; " ; 
δεῖν. - ΓΚ Ονὸβ φυίρνο μενεαην γ98., διὰ τὸ ὄχον μὼ ὦ τῇὀ ὀὠ Αὼδρην,ἠβοέσι, υμ τη οΑ ἠδ ἀμ ήϑε ας τ, πορ μι ήϑω ᾿ 
τ ὑμβα. νμίρμα, ὃς Ἐναΐσυμο, Ψὺ ρνὺά ἰν βαϑις ἐν νὸεά κιραβμκετ ἐιαργικγοι εὶς γὲ οἰίοῃ δἰ 
ΦΠδὲ Σδυρ μα οζεύτειν ἱπημαὶ φυδή ἡνι {ππηρ]ἰο κου ραν ὀϑατήρᾳ , Ηρδθτ. τ. τς. ἈΟΡΝΜΠΝΣ αὐκο βιαίως ρεήμιραι ͵ 
᾿υπχόξαπ ἐὰ τη ψρίθο ἤὰπ ταμμ φ0 ἀλη φμπνραγεείν, βειςρρ οῃβιρίηδς ἀς τοί ρατοοριν υἀ!αείφῃρ, πε γεμ 
οἷο ὄνήας ριὸ Τὸ ροῆτο κρα (τββοουιια σοηϊἰατυ δίῃ, γε ἰ χ ἀϊτ οριηα,πρὴ 411. κοῦ δῶν ἐ Ῥεορτὶδ (δά ἡνδην ΐ ψμείλο, 
Πα Ἠειοδοεί, ᾿φομίος {οι λαμδω μενοι μὴ Αϑύωεδοις ςερίπιμῃᾷ ουλαε ρταίςείρτι!η] μη. λοδίωμαμάς καὶ κῆναι 

γε γεν χοσφὶ ἰή ὑϊ φρέχην, Ὀφίηῤουδᾷ ἔχριν ἢ χριρδίᾳ εἷς: ᾳὺς ἤδιηηγ αι ρεόρεί δ᾽ ἐβοκπαίας ἐοηυσι 
κάβῃ Ἂν ἢ ἽΔ᾽ μα ψέβμ} ἤ ἐρμὴ υὰπι Εν χὰ διμεβιχυγείανν. τον ἰηϊεῖν 

τ Βεμξβὑυμνἐωβηνειψιμνων διχλιορυυλος 5 ατδοῦ εἶτ θ΄. τυ πιφσξετίηλ ἸΝος σηίπγ δίς οτος Πδυΐοίς οχ ἱποτυια 
᾿ ἀεοβετα νοτὸ δοπα πιξτον ατροτς, 4 σπποάο ττλάαπε (ο.. ἀυσαυς ρταάϊεατίόπο ραιαίιπι ἀρεῖς; Ἰάφυε ετίαπι δ εὐ 

ἢδ"μα εὰ συδιδιε Παίο! αγθοσεηη! ϑεὴ δι ἀπ ξυκηάᾳ εἰς Ο ΠΙαιει, υδά τω ὠκέϑωω νετήουϊο ἀξεϊϊηδοξξδυθ ποι ορ- 
ἀυδετία ἱπηρυταια; ἰῃ φιαίη ναδαη τέο πη θἐηι, ἃ πἰτ ἐπ᾿ ροηαύ τ ψαύει, εἰξ πιεηάλεῖο, (ἐἀ τῇ ππρρράσει, ἃ εξ οὖς 
ἀκιεοῖς αι εἰν ἀινηζαχας {{η08 μῆς δ να] ρίοραδο. 5. τεητυΐ Απιδτοῖθε νοτεὶς, Λῦρω βονριιοιοῦ οὐχ ἁπλῶς 
"᾿ Μαρη, μᾶννον ϑγχν ἰἀξοῦρτος ρστὸ μέλιφαίηἴο ἰοχίτν {12 .εγε δε έρειν. Νειαρε νῦ ντὰν ἱρίογιπι αἰοτία, (α- 

Ἀπ Μαχιχηὸ ἥυις Ἐχοε οήἘ Ως . ταγὰπη Βγαίτηιε τὸ ξηνφέμον τεξεὰ ου)πίηο ἐχροίυις τάάονε, 
1) ὅν Οἰνιβοιὰν Κριεᾳ". ὈΚΗΪΕΙ ποιπίης, ἥψερτο ζμη- ΝδηιΜΘΗ κος ἴῃ ἰσθο Δαἀείϑηεπι ἀεοίαται. Νυ φαια,δυβέ. 

δὰ θο πΕΗ͂Ν “4.] δειείπει οπἰπι πος δὰ πληδμεῖ ἐνενῖ Υἱάετὶ ροιῆι ἰεφιῆς ἐπυγίρει. ὠ ΦᾳΟρουβθινινην ἐς, 
λεδίρηεαι εδιάϊ διηνβατεηι, να ἀρερῦβῥονε.: β- 15 ξη κεῖμρῳ ν ἀϊυιϊαίτυς ν] ἀοἸίςες ἠεϊςέζαπε δι ἴα ἤας βατίους 

ν νρεγοήθν ποηνδη διὼμι εἰραμβωην ων. γτὸ Μαρ πὶ πολ! Ὄο!οζαζυσυνι τ τ ε {2].3.2.41| {ἴξιια δή νίηφαΐα τείσγυης, 
ὁἸθαὴ τὐυπ ἥτρεν δῇγηό Ποηϊεη ταυπὶ. 510 ΕἸ ογακίαν, . ἰη φιρι δῷ ουμ τυοη δ! ΒυδηροΠ} ται. 
πίάτίον δῇ ἄδην ἔυκάοι εν ἢ ζῶ. ὋΟοημαα.͵. 8 Οἱ ἐρβωννή γάρ; Λὰ νοτθιν, δηίηννενο ἡΝν Νος ο- 

ῥιηρώ νυ λα δὲ Ἀμλίπυν, 24 κα μ κίμν (τὶν ἐχρτο πὰ. ᾿ εἰπε ἐλυίαα) ἤρ ηἰ σαι, νυΐμαῖα δὲ Ἑγαῦηυν γι «"ὐμοῖ 
 Ρηεισριο, ἀραγτωβὶφ. [ὰ εἰ Ὁκίλεις δ γε [αἱ επίπι " ογτας δὐτε δι ἱπέδγρσεε νος ποη ἰοξ ίτδι Βυης νοις 
δ Ῥικτου! ἀρ ρο λεία, νλάς δι Μηῖοι δμρειοτίλμ!, Ν᾽ 2 ΥΥῊ πὐρρίρϑ 

ἰννήν ὈΡΙ ει ἐδ τοδμοτιέταε [0 ὀργάς, Βαβῤέει ρέο φῖο ἰητεγργθε 
Ἰπνμλθην πα ρν ἀὐθ τ εἶχ υλίν Ἰα ουϊρείμα, μος Ὁ ΠΥ αν! μένω. 

᾿ ᾿ θεῖε μηλοοτιῷ ὑπ ἐἰλο  ποη ρος, 0, 5 9., μνρίονειμφνα ἦε καὶ πὸ διερ: 
" ΕΠἘν ναί ἐμὰ μέλ, ἐρίῳ τοῖς "εἶν ν. Ψοῖα σηη 8. "Ὁ σήν, θαυ ἐπεεῖ, ἰυά!ς Ἀομέ μέ πρργναμαανεὶ 
δοίη ΘΛ ἴο ἐειτιια) ὁταὶ αὐφυμπιδατι πε, ηυδά δι αἵ» τοί Ὀρηί ἰρεςίς δοδίε ἃ νἀ νεσν ατἰαπι αυοί ὁ δομυ 
(οπτυνα νι ὙΡΝΝ Δου ᾿ποδὸ ποι ἐς δι [οι δι] οίαιη Ἅ εύρ διμπιεαϊίμδιαεε, ἵμρημς αν νίδεῖις ἰοηβὲ 
τὴν ΣΝ ἰδῆ μοβφυα, "λὲς δοι οὐ ο νβενίοτ! ἸΜΈΡΙΗΠΟ οἰς ἀρὲ ἐγών υροξ σορὸν ἡδφρν 
νὴ ξαρε δἰ Πτῆ 004 ΔῈ ἐπ εκ {μα Ρτςοεύμοτ ας (δῳυυδευεμφι πὶ (ὶ ουπὶ Ν ε ἰμέοηριςοῦ» 
λμεμεὲ ἐκιδν Ὁ ΠΡ ΕΝ ἐπα 6} ἰε[ᾳ ἴῃ δας ἀμ" ἀμίκα αρνμώμα ινε μετῆν μῆπο, Κι ἤω 

ηςἰρίς 

ἢ 

διρδὰ, 4... ὁ ἡ «ΑΓ. εἰμεν ονοθεθδν: γ κρὶ νεῖ! χοροῖς {15 [δετιενν, ορνφάσμΝ οἷ ρεῦ ορτοπειιηι, Νδαι ρεεἰοίληι 
μἶρ, ἱᾷ εἴς, ἑπτοτίο Ἐοπμὲ νεείΔητίδιιεν ἐμὸν Αἰ Δι εἰς ἀϊ- φαίάεαν υίλιι, ἰὰ οἷ ΟΝ γιυτη ἐρίμμαι, ἐπὶ ρεαιεχεδαπε 
Δίορυίι. ἘΦ τσ ὦ 10 [8 ἀηγθίτίοη! δὲ ἐπ άϊα: φυὰ ἐμίμς παἰξυαῦδηι. Ψγυΐξαια, 

τὰ ϑδεζιιδηφην ἰφα δ! τὸν λὐγεν λαλεῖν ΒΕΤΙΉΟ κριδ' ἐδοχμώνο- εν οεαβιπον Δοίαγἀέ ν δε Μαια]ν.2}.... 
ἐπυν Εὐληροςα Ὀέξιιπα δι αυνέετι ἀἠδίτο χει ο. Π «δ μεκανἐνάλνδεῳ ἡ οἴξαῖα δι Εγλήπι, βὺν νε αίεον, οὉ- 

ἀτουηοπταυο δῳέδιαλ ςοάίοα δὲ ΑἸνε ἀἀήίτον ἡ Θεεδγηπσ----ἰζατὸ τα πΈΣ ὅπηι τόζαῦα Ψὴ πηεπεδς!} ἅι νοτιτάτία ἐὐδῤν 
ι. μαίνεξε οἰπηία εὐπὶ βαυῇρ ἐφηϊεπέλα. ἘΝει ψιὰπι ΤΑ ῥρνιρναβαμιία, γ᾽άε Ἀοπι...18, ἢ Σι οι ἐμὴν ἐὸ νοιεἰς ὙΟΤΟΑ ἰαιεγρτεονί ἀίϑγγων. ΜΕΝ ΓΙῸΣ) ὀρροσὶς Ραμ] Ἰνος ἰοέο γογαιὶ οὔξείπαιη (αἱ, (εὰ 

Ἂ δε οἰπτὸ Ἰχεμο μα ἣ μεϊδιπιουημια, ἐπ 4 ἤλπηπιβ Φ: ζ4ΙΝ Οᾧ ἀορίδίμνον Μμφεαρβοτδῷ [ἀηρίαπια ἀἰβα ΤᾺ 16. κἷη φυιβεον ΜΝ] οἱιῳ. ὙΠ Λτο διτεὶ ̓ ἤποεημη ἀπίπιμὲη Πικάῖοι 4ιοιτ οὐό αὖ ΠΡ ΚΙ Α(ςιρμς 
᾿μανέ δὶς ἮΝ ἌΣ Ν ὑπ| αβεπὸ βου ρεοάί {τ} ῈῸ6ῸὋςψμη οἰαυοςρπιεηιδε: νερὰ πώνῃ με ΝΑ γίω {πε επιν δὺπ 4 σῷ {πονψηλε ρεοχ πιὸ (Ἐφυεηε, αυφιν δ΄ γι ΜΓ προ δα πὶ ἐστε εΐλες,, αὐ οἰγαι ἀνιπιῳ- 
"δα ΗΜ αὶ ϑιυβι τ τὰ ἐμ μν φεῖνν ἡμλάει! ϑμβεα. μενων δὴν, ἕων ἀβαε,δι ΕμΜΑΊ ῆνν οριμαίλάβαεν ,: εὐηλίζονοι ἀξοϊεπυυΐοχκαμη, νείνιας ἀεοί πυπιρε σι. Ἰατίοηι δαετίατι!. Ὁ 

, : Ὀϑηάλιδι ἤηὁ Ἠευγβοιυπι, φμὶ ἔδρε ἀπιφρεήσιι 49 φυοιποάο δείδαι δαεἰρίτις ἰάφρν δ ἀρργεη Αέϊ,14.166δε1. δὰ ποη ἤναθει {Πα οἱ δὲ ἐξ ἐγάπν. μὐ μνὸ ἐκ εἴα. 40 ᾿ηβεμανε ἐνβεξϊαιἰονειν ὑοχρρρ δικίάν. υἷα, δι ΕΤα. Τ 
νυνί ἀν Αἰἤ χὰ, ἠὰ νοσληῖ εἰδᾷ βεσρίος ἩΠ4 ἰη- ἐομιοαι ΜΩ͂Ν ᾿ξ δος Δὸν ΠΝ ἰὔμι ὑβοιβ. με, Μιλνὶ ἐριπινο ηανα ψἹάεῖνε κοςερια ἰοδτίο, ἐμιδπυ, Κηρεδί μοινενν.Ν ἰδὲ Ἀλοιπι αν. ἐξ υα, ταν πὸ 
Ἰοιροίϊι οἱ νι ϑἀμπιμὶ πν ἀκρὶς τ} ρα εἶ ρει ἐράπα- τρί. ξ »ἠΖ ἐδεν υκι, οι ὑνφννις του. Οἰειδσιοπίλπιιε «οὐκ ἀϊ{επιαι “ναι ἀπό ρϑε "ἐὐροὶ ιωδήσετω. εἰν. 1} [} 1 4κ!,}.4 εἢ για υἰϊιςὰ ἀπε! οτος 

Ζινίι. Νοα βίο γι ἀελ ρα ἀπίπιο, οἔίαιη] ἤϊοψαὶ ῥυτὰ οἴει ἐὃ "0 γι άἀοαθίτοι, 



(Ρ.1.292. ΡΝ ΑΙ 14.λ ΑὮ ΡΗΙΓΙΡΡΕΝΘΦΈΕ5, 291. τ᾿ 
νω Ἢ ἃ « . .ς ε Ὁ» . ᾿ ΡΟ Η Ν , ὃ Ἷ ᾿ Ἐιρ).Σ τὸ ὅν Χαισθρικκὶ τὸ ὑσοϑαλμε] ἡΜΙλυικηΐο , Ομεὶ βαν διίνβει, εδι σίη ωρῳ; ἢ Ομ, ἐν σένοντε ἐν ἐὴ ποάὔμρτι, μιᾷ] Ἰνεεϊα, νοι οἰδείνρ᾽ φετῇανο!, {ἀαριἐς αμλαμαν μνὼ 6 0. ἘΞ 

νῶν υὐρ ἐπι Ὧ αν 7 ἡνῖτα βεύπ πγρτῖε ἱβογαπι,, νος 4} φἰνηδε ὁ δὰ ἡνχῇ πωαϑλυμῦτες τῇ πίςει τῷ ὁ ἀν’ ἬΝ πρΙξε πα ὙΠΟΎΡΗΝΗ εοἰαὐογαπιοἥδμε! Εναν.. ᾿ 
᾿ Ἐχεπιρίά νο- ΣΝ ϑὴν ἀὐφαρεὶ οὴς ἐἾ 7. ΠΑπνῶγο ἡ νίθεςς ἰη ςαὐῃεἾ 1, ρέῃ ΤῊ δὰ χλ ν Ἐπ ον “1 Πςρήςοετλητος ροῖ Πάσπι ΕἸἰνὰπ- 1 κως νῆδοι " ᾿ ᾿ ΓΆΡ ΔΥΡι Εἰ ἢ τὸ ζὴν ἐν σαρκὶ, τῆτο μοὶ χαρηθς} 1. ἢ . τ ἦ δά νῆμα ορῳ “αλίον. Ἂς Ἔ 8 ' ι ᾿ ΤΕ ΡΑΓΡΕΝΡΗ ῃ ας ψος, τς γ Ὑ- ἐ ἀϑο δ : παλμὶ ἀρογρτςεῖυτι [Ρ}γ δι αυὶά βοαῖς βμεϊεμὶ βόμ γὼ . : 661. : Ἷ , ἊΣ ᾿ ι 

' ι απ ἐε!!οὶ ἐβγοῦν μι τ αἱρήσομαι οὐ γνωράζῳ. .] 1} απ ποῖο.. 6] [ἐν 4ωυμ εἰ ἀπαρτάνᾳ ᾿ "κα μεὶ ἥϊυρόμδμοι ον μηδενὶ ὑπὸ ΦᾺ}.8}, » Ν ες ν|8 ἴπ τς τοτεϊτὸς Δ 15) Εἰ ἐπ ημῖϊο μπινεαθνίρὶ ς΄ κι ρα 
᾿ ἐπὶ ἐν νο  ΘΝε ΘΟ ΝΗ 19. φιδνλλουν " “ Οοπιϊεέξυς εηΐπὶ νεΐπηας ρ᾽ βν ἀδικαρο ᾽ ΠΥΡῚ τύ α νὸν μδμ κὰν ἦγε} [{{5 φῇ [ς ορροόμθμης: “υοα }}- αὐ αἀνενίανέα μα Μὲ ψοποι αὐ πω 

ἔην γο]- Σιω λομωγδ ἐκ δσύο, ̓  ἶ ϑὺ“ ἐόδοθε μοπά ει δ ἕξη ἀορ χὰ, Ἰδενυγφείβάνν!Ν, δαθεννώκ. ' εἰπκοιμὴρ ὯΝ "ἄμ: ἘΝ τὴ οὐδ 116 φυϊάςπι εἰξ ἐχιι ἢ} ἰμα!οίμτην ᾿ ἐπ αθρο αν ἀν έμβχοοι 
᾿ μῳ ἔχον εἰς τὸ αὐαλύσειι, κφὶ συ Χοι- ἀϊνἐηφηειν, δέ νὶ εὐπι ΟἸγηλο]. Δι ἐν “ων εἸηβν δεξις απωλριας, ὑμῖν στοτῆρλας, κα) ἡ νΟδὶς. δυϊφξι (Ὠἰμτὶ8)᾽ ἰἄχψυς ἃ] ρων ᾿ ῳ ἫΝ ἜὝΠΕΕῈ 

Ὡς ᾿ » ῃ ἦ Ν : , ΚΛ δῸ, ἴδ. εχ , ; ' ὶ “ιν ; ὶ ; Ἶ εἀ εείβειε ρο 
ι | ςᾳ ἐδ πολλφὶ γὺ μλλον ἈρΦΟσΟΥ., .1} [{π|.“ ἘΠῚ οπὶπὶ ἐᾷ ναϊάς μεδο ξὐλυνκοι ἥν Θιου ΕΝ Ὅρτο: τῇ ἡ ἜΊ.ῃΨᾳ0 Ἄρες, 

Ι ἐπα ἥλνς Ὁ ἫΝ ἰω ' ΝΣ ἀπνείη ΤΣ | ον» Ἵν 40 “,,[19 τοι ργατιθ ἀδῦ ἢ ΕἸ ΝΟΌ 15 19 ᾿ ῬΦΙΗΠΣ «ἀπὸ οετίδ ὅδε 

Σ δὲ ϑλινδμεν ὁ ᾿ς ἀν ἣν τ ἡ, δσνοανε ατο ἣν ὅπ ὐμῖν ἐχαρίθϑη τὸ ὑτὴρ Χριςοῦ, οὐ ὁ} ΟΝ ΠΝ πςροτίο,ποη οἰλπ “5 Οὐκμῆο, μον βίλπν ἃ Ὅδο ἐρίο ιε- 
Τὸ δὲ ον ον τῇ σειρκι, ἄγαν 14] σὰ ρΟΥπΑποῖς 1Π (ΆΓΏΘ,,, [οδήν, πρὰ δὲ περ πόμα μν γτὲ οἰς αὐτὸν γηςεύειγ, ἀλλὰ καὶ τὸ}. -: ΠΌΡΟΣ τε ἰηαμνν δυεάμεμ, ((] υἱ δίφοπὰα (τι 

' κδγεοον: σὺ (ας. ΠῚ τῆι τοδρὶϑ ἡεςςαγιη φ ργορξεν!. φρο δ τονε κῷ ἀπὶ πάΐαϑιν' ᾿ στ 74 18 ἐιηι εἴδει, [τἀ αὐτάν ΡΟ εἰἴαην ρτρίμα Ἡμμινβηνίοί ποθι πὴ 

οὐκ ! ὐ, : 1 Ἰγοϑι, ὐνι Ἱ πρχϑ γέτενοος δὶ πω ΝΝ ᾿ εν 11 {(ο  Ῥατις τὰ ἜΝ ᾿ . ΜΝ : “ ᾿ ἜῚ αλλ" Ὁ Ἶ τῖτς ΧῈ : ": - . 4- ραν . - ἀξὰ ΠΝ ΠῚ Υ ΒΗ ἢ ο 1 ὦ βρὲ ᾿ δὲ ἧς, ὅν 

. , Καὶ τῶτο πεποιϑεὸς οἷσα, ὅτι ῥμδμαϊ κᾳ}} " Ἐϊνας φοηβίηβιαρυΐνηνο ροᾶ. ὁ ἡῤνέ οὐχὰν αὐτὸν ἀγῷνα ἔχονσες οἷον Ἰδετερου, 111 4ςπὶςοτίδιιοη (ἰπεηάο]}} ἐπννΩν ἂρ υϑηνν πα ρην 

᾿ μ ; ᾽ ᾿ ὺ ᾿ ἶ μεὔο οηηνΐδν: ," ᾿ Ὶ Ἢ . ᾿ ΚΑ Σὰ ᾿ ᾿ 6)  κυης “μά εὴ ἀε ἀϊχεῖφε ομρ 
συ Ἡρφμδνο πᾶσι ὑμῖν εἰς αἰ δ ΠΤ ΠΣ δι Ρεγπδηίυτῇ [ΤῸ ᾿ ἦδω Δ ὐρὴ ἑωὶ δ να ἀκούετε ἐνε ΐ Ἴε νι Ἐς 10 πλονᾶ πιης Δ πρὸ, ζ ἀἰεὴ ἀε ἀιχεῖαι “3 

ἊΝ ΤΙ ΝΣ Φ 7: Ὁ} Πνοθέςφαιπ  θὰβ 34 νει - ; "σὺ 6) : Ὁ ἰτῖ δ΄ ἀς τῆς. πε. «ὔς μοί ('- “Ὁ φ΄ᾳρκοσϊω κα) χοιρὰν τῆς πίσεως ἢ ΡΓΟΤῚ Ἰρυίνέϊαν πιβιηη, ρ» τὰ] μέςβυαν δὲ ραυάϊυπι Πά εἰ: 
δὰ πὶ κούμμα ὑρδ' διουσὕῃ ὦ "6. 

᾿τδὶ ριραηα, δχὰ τὴς ἐμῆς πα-[ {1 ΟΒρΙδο 1εἰω ἐς πιο, πιεὰ τατ- 
ἢ τα ἐσ πονν [1{ 8 ἀρρμάνοι γγαίςητια: 

8 1Π| ἱπῆαι ἐϑυσιας πάλιν τῷρουκᾶς. 

“Ἰρφνάον βέει.. ᾿ς Κιφάλαιον β. 
γε φχυπαάοῖ ῥ᾽ ουἰατίο νεβγη 86} μἐνανι βεὐφυξῥρμεχι". νον ᾿ Ἵ ἡ : ὀωκάτι ἦν Οὐνποιβᾳ, ΕἾ το ϊτς οὐδ φἴδάκλησις ἐν Χρις αἱ. 

Ἐωεὸ μύϑιον ἀγάπης πῦτις κοι} 

αν. ττ΄ : τῆν "αν ἱπφϊειᾷ, 
ἮΝ ἢ . να ᾳνορίδαι ρΡϑεὶ 

ΕΝ ς ἰρίτυν σοηίοϊατίο δὲ ΟΕ αἱ γιὸ ᾿ὁδεῆο 
ἴα ΟΒγηϊονυος [οἹατίυπη ΔᾺΝ ἐγζο εοη[ο! 4] ἀουῦ εἴ: Ὁε!, 
πνν ν ἢ ; 4υοῖμος, ἤουε ς " 5 Οἰνβο, βηνοῦ βία Ἀρλδοὶς εἰνατιτατί γῇ χυα Φοπη πη ΐο [ρὲ δι εἰνανξεαῖν βανα [ν- δι μιδεν ἀρ 

ἫΙ ΠΤ Ι - ξ ἢ ᾿ : . " “΄. ",ἃ ᾿ς. 3 ἐφ 6 “. ν ᾿ τ ἯΝ Γεμε. 

ριϑαονρια- Μά ἀξ! . τῷ 4 λί Ἰ ΧΙ 1, 3 Ῥεπολπ) ντζοηπεηΐς Ἐπόη- 47] τ ιμβ ἀὶ ὲ Ἀὲ ἢν γε πν ματὺς γθτγα αὐλόγχνα χαὶ τι δ. ἔφυς γἱίζοτὰ ας ἝΩΣ ΠΟ ΣΩΣ ,{4μ4 υἱ- " ἴδτὸ οἤδη- : 

᾿ Ροιϊεῖν, ἰδαν “ἢ ὍΝ ἰνῶν : αν 2: μεν οι τ 8110 Ομ  Π νος 8ετίτε; νι ἄμε ΕΝ κρεΣ ἰἤρνος υὴν οἰκτιρμοί ὁ ἊΣ ἊΠ τοηοϑ᾽ ." ΝΣ ΤΙβενα ἐς πιεναίοπεν: ἐς Ὧνο. ἐὐὴν ᾽ 
᾿ ᾿ κ} εἰ ἀφτῆκς ϑῆς ἐλ πολιταῦ ιὅ).. ἵνα ΠΤ ἐλθῳν Κρ, " μὴ ΔΙῺ ψνΟηδτοΟ γι ἄδτο νοΐ ψὲ βμε 4.» ιονενο, ᾧ:- Ἷ ΠΝ " ; τον ᾿ τ 1) " ἔχρίοις τ} 001} σαυάϊυ ἡ) γνῖ {πηρίεἰεφ σιάληπν δε, ΚΑΙ τν , ι 

οὔπηάι . -ς.νΡῃ Ἴ ͵ ποῦς ᾿ . Ἐν ᾿ Ὁ γ'ῷῳ' ᾿ ε Φι, Ἢ ἐν κύρν : : 

Αἰβρὺδ μομὸ υλΝ δὰν νμας"» πατῶν, ἀκούσω τὰ δι υ6 ἃ ὝΣΥ ἢ δυάϊδιῃ ἐᾷς τεδμς υἰδενογοιβωα ὀβνιαθν ο ἡρῳσον μθυ «ἴω χῶρῶν οϑαι Τὸ ᾿ςΟὐςιῃ Πιὶς αβοέϊυ 9 δαπέάοσιῃ δνάφην [ρόαι ἐδιμέεην πγοπιϊηςφεῖς. ν᾿ ; 

. ΒηοηδῺ νὲ οὔ " ; . ὡς ᾿ ς ᾿ ἜΝ... 
ἐ. ᾿ οὖ - σὶρ, τ υχρ τ ον τ σπτστοντο τὐπ ἡ δὲ ῳ ϑη πες τ μας Ἔ τς ἔπαοον ἀπ ΞῈΡ ἜΣΤΗ ) τὰ δπδιοεῖο νὲ ἢ δυο ίπς ααΐδις {Πὰ τις σοπίεπιίο νἱσίκει (δὲ «ἢ δ᾽ 6 ἢ. ν “πΠῸ ἐν έρα Κὐδς τσεδετ, τ τ 

Ψ - : ἢ φπίυσι ὅς ἐπ ἀοδείπα ὃς [ἡ νοϊυπερείδι νει δη͵πνε οοηέευξηι, ἀδίπάς νι οοτηγυηί δες {{Π| νἱ συλ ε οοαηϊυηϑί,ῥειβοις βά δ᾽ κοδοιο ἢ δἰ οἴνμια ἡἀδοιοαῖο νε ὑπιπία ξὰ γδρει ἅπῈ ΜΙ σίαι 9 ΠΕ ΠῚΡ ἐσ επισπεῇ δ᾽ ̓ρεῖδιιῃ ᾿παίοακΎτΠ) ῦ ἀππ 

λἀυετίλ ἴσο (μπίποτε νς δἴμε εὐκὴ φεί!φι ρεοξοίϊοιις ἱπάϊξπυτι βάἀπιϊεληε. Νἰδοράοιος, Ρ Ὁ ΠΗ 

ε 1: ΔΝ «οὐπν. βις, Εἰ μοὶ ὃρ,δέςιν υἱράτα, Δ Νὴ ἐίπν υἵνενε βετια. ἀερο(εἴοης. Βυίυις ταδειηδς!! ἀφοριδείίηης ηνμ- φΡαβανε ἡρυμο 3} ἐν ίμω ν φύκετο ὃν ἐνὶ πυδίμγή. σιληάι νεῖ-. (Δτὶς ἤγπλαπι ἢν ἀπ ογπηειν Πὰ 4υρὰ ἀἀειίτιιγ ἐντός Οτα- 
τς ἊΝ Οἰννῆβν» εβναν νηον! ἰμόγωνι, ἘἙταίηνιι , Ν τὴν πεβι γδοιοειβαε εὶς ῥοιῆς αἰάλύοιν ἐπεςΓρτκαεὶ ἐλ λιν οἱ Ἐκ οίω! ,ολάσην. λει ὴ δι !ςτίς ςοηιιοηίς στλάυπη (ἐγυαητίσιις ὁ αυιδυῷ ἐμ. στο Ὠςονος Οτοάεις ἰῃ ΠουπΝ ες ἴληγέη ἰἰς αἰϊξητίου ψυν 

ΞΕ. Εὖ ἐξ: τπονε ἱμενιην. ἴτας ἰὴ ρηίοτς αυίφοπ) πισιηθγο Οἰνε, πηλπφηιο(ρακερτία, ΤΕΡΡμΙ φημ, βαΐξην. Αἰϊγυοτίες ἤμης ΜᾺ εἰξετεδη  δτῖο,, φιάπι ρετίσαυίταν 4 ἤηςπὶ νίαβο ζἀρί-  βάσηι,4υὴ ογοάζιηις γάτα οἴϊς Ὠοὶ ργρμη Εἴ, δε σλυγοδὶς ἀρ. 
. ἄτα ῬΑΌΪας νἱτα πὶ ματι νοολτίς εἴη ροίετίοτς νετὸ πὰ} } Ἰοουπὶ οἰίαὔσ ἱπιεγργοίλτυς ἈδΝερὶ, δὲ Η]ετοηγ πιὰ; ἱπαὶς ἐμ δρίτίτας δῃτδιαν ἃ ρε!ατίοας ἰατεῖησο δρί θην λα" ρ ἰολπηις., ΠῚ πεποιϑήσει, ἰᾷ εἰΐ “δὴ ἐἀαυτι ἐοηβιηφιης, 

; εγὶς ΟἈ τὶ αγεμεο, Δ εἰ οοπίδαιςηείνλ ταῦ! Δρρ! ςαπάα ἵεγα δἀυετίως Κυδηυη ἀροίόρια νιἱτμε Ἀξαδσεὶ, μαβίτο, δυπνλιτ ςοττὰ οὐ ἃ τ πνεῖν ἀςυ πε, δὲ ἐὰ- ς φιιπι μδς οχ {ΠΠπ ηαίσατυν νἸἀς ΕΡμε 3... δ Ραι, 
; | . ο(ξ τατίο ρεοροίίοη! οαἱ δὐϊαπρίτιτ, Εἰγπια οἶς ἡρίτυς ἀο- ηἰπηέσιπι δα ίπι ἐφίρεδει, δή Πρυρῃ ἐφάθυητία ἀ αυοηλ. ὧδε Υἱ ἀυυπδτὶ, ἔοτεῖςοῦ (εγυεοι φϑυάΐαπι. ᾿ς α δηίπιο. πάχαιν [ὰ εἰξ αἀιιοτίς ἁΒΠΙσ ἐν κεὶς νοι δὲ αίο! μὲ χη ῆξα.. Ὁ 

᾿αδε πε ἰητογρτατίς (οπισητία, αυὶ αχ!δίπιδο, ἤσυτ ἐπ ρτος, ἐζεητίθυς ἀλτατ, ΕΟ  εὐαξβα χδϑ.. Μιδὶ νετὸ αἰαρὶς ρας ἐρρενφηβας , μὰ ψυχῇ σαυαθλουύψες. [ἃ οἴ, ἐμοϑυιαδδ σωωα. τίοης ἴῃ δις Πρ εὶς ντατη πὰ ,ας ρεοἰπάς τροϊόπόδ Ὁμα, 5 Ῥοιτίοης, ἢς δτιαπι ἢπ τλείοως, Οἰνεἠϊτιην εἰς. ντεϊυίαις. “ αἰπυρ!ιοίτος πάπις νετθί ποιδεὶσ᾽, ὀὐοταϑ ον ἐδ Ἰδ ἤν ἋΣ ἐζιμνοι. Ἠληο-αυτοπι ἀϊπίπδιοηοαι δἀΐξευης Οταολ ἄς ΟἸιτίῆο ἱρίο φαρίτο ,τυπὶ ἀε ἱρἤι πιεπιδείς, ἢ 
, πιειηδτὶ Πιδίεξειμτι,, ἱμοπιη νςτὸ, (Πὰς βσπεπι ΟΝ, τὸ φαΐ ουγτα νεδεὶ, αι ἢ ἱ δὰ ἰοκιμτι ἀνβίπατα πὶ ρετμοποευπι, ᾿ ; ᾿ οἱ “ὩΣ ΓΡῸΥ ᾿ μοί νὲ οὐαί πιὰ οὐπετοιοτίαην, γτ 40 αἰτουίας πο πος. ἀιοαις ΨΊγρ ἡ ας, σέγενην οὶ ἐπ [γίνε ἐνιεον {εἰν βάνω ᾿ 

Ι εὐ οἀπὶ ἰρῆυν Ἀροβὸβμ «οπιπιοάο «οηἰιπέϊαπι ) ργαάϊςα- ᾿ χατωλιὶεν ἀἰζι πε, αυοά ἐαυοτίπι Ἰοςα δς γἱποιὶὰ Οἷυειο, πίπετιητ. δὲ (λπὸ πτυϊτὸ ρ᾽ πίον δι νϑεγίον εἰ ἰππέςπο ἢ 19 Δ,Παἱΐα μαι! Ἐ Οἴξοῖο 7.1 Ν της τι ατίπηυν ὃς ΠΠερίυς. Ρ 
᾿ τυπηνῦ ἀπτς τὸ ζον δι τὸ ἡποδᾶνεῖν (υδαυάϊατιν ΚΘ οἰηριϊ πο «οὐἰνιοιιφτμης, {τὰ φυοαυς νογϑιμ ὑηυλύω αϑπυὲ ἀροί» μά φυᾳ οὐὴλ ραττοἰρίὸ ἐοπψας, ντ πος ἐοίαναδ. οστ΄. 30. ϑρβιρφίάρ, ἔχοντες. Ν αἱραϊα δι Εταίανως ἀψεισυη, 

| πιράδ αυιαᾶς τοΪ οραγὶ ρος, [ἃ ατίαπ) αυιοιίητον Αττιοίπιος ρέτυν δὸς ἱρίο (δηΐα,1,γ.λ.φὶδὲ Ῥρο Τἐνοίεμενε τε ἐδειίν. “Π βγεήρο Ρᾶυϊυς νῖ εοάξην δριεῖτι οομλ πε! δὲ Του ἢ - ΑΙ αὐθηῖει, Βυδταῖ λυτεπί οπγηιηο ἀϊξεη πὶ ἔχουσι, “ὃς ἐ" 
; πυπηοτου. ῸὃῸ τς ορορίαιη βς ἔελας,9.10.. ΕΠ οἰἠιν[ 4] ναίδε τατηκοπίτπη ἐεῖο νἱγδύε Ἰυεπταϑς φαϊάς ιν βάς ἔτος, ΙΔ ἰμΠμοάϊ ραττίςσηρία αἰ δὲ ἴδιαν αἰ ϊφινοτιὲς ἁψμοιμιίμμις τς - 

᾿ς ἂς. ὡἷῷ νενιὴ δι νυ βλτα δι Ἐταίπναε ων β. Αισυὶ ἢ πρείδρρ πον αὶ ἂρ᾽ μαῖνλον κρέσσον. ὙΌΣ ξατα, πεμίι ΣΝ ει ἐοατίπα Ἐυληρ εἰ ἴσα νοῖθο Ὠοὶ, νὰ Οα2τ. σαρ. 1, οηάςτς Ἡςοτοναη ἰηβπίτο πιοάο, Ῥιαβύο [αὐμὶγε.. 
ἐτὰ ςοπιοτιετίς, υλδίς τοτλίξπτοητία, ργορῖετ ῬΑνΠ συ πὶ οἸὨΠᾺ οαι ἢ τοηἰυηδιίοης, ι οτίαπι ἐῃ πηδὸ νεται γε), δὲ τ ρτοοτς οἀςοϊρίτυν ἀεί ποπιεη. Ν᾽ οἰ ες χυπάϊ ἐἠηάδυῶη νίατραπι. ἅ [εὐνενο ἐμοΐ ὅγγὺς δίνυΐς. 

᾿Ξ καὶ [εανεητοιπ: Ἤλης νοτὸ Οτδξριις [λο]αἴξες ΡΠ έτ, δὲ ἧπιο ςοάιςο πρη οχῖατ: φιλημίε ΓἈπὶ ἰοβει Διηδιοήυ,γο,. 7 Ἡμμηρεῖ ἢ, 4 οἢ Πάς φυα Ἐυδηρείιοιλς ῥτοίηις ἰηιδτὸ ᾿" Ἰεβογμητν οἱ αἰεὶ ἐμοῦ, γς] ροτίιις ἐδ ἡμοφ, φῇ οὐ σεμην ρα, 
Ι΄. ᾿ς φίδῷ Ἰητογρτοῖατων ὀπωδα δε᾿, ἡμονέθην νενὸ, δα Ἰνος φυσι ἐΐε οἰ Πρίὶ τεϊατίαὶ ΜὩΝ [ οβέαα) Ηεδτίεις ἔπη] τὶ Π πα δὶ « Ομ τουοτς αἰδίταν, ψυΐραῖα, ΡΨ ἡφηόηνεν οἰ αὐογαιε [πητςπτία ρου άτ: ΟΝ δ ἜΝ 

, ἰ ὶ εἰξ ποάπιῃν ποιι ἐχρςἀΐγεν (δὰ (αςαες, ΟἸοἸ]ο καπιχυσάῃς ρίεσηαίϊπυ ρατείου ἽΝ ΒΕ Ννερ4} ἀς δυο ἀϊχίπηι Μαιδ. Μὰ Εμαυγει. Ἑταίμνις., δ άϊωμαημεε ἀεοατεαηθον» βάεν ' ἜΓ ἸᾺ : ' ᾿ 
ἘΣ | τεδηἤίς, ἰςὰ αὐαῖτο ἐππρυἀοπτίας, ΑἸὴ γετθυπὶ νηυπὶ 0. αὐ 368 “αν ῷ μολ ὸ οὐοὺ κρὶ το ( ἤει δι αὐ οὐ ἰϑαιοικ . μη ναυδῇ τῇ πἰσοι τοράτυς ἀ ργαροιίοης φω, νο ΙΝ ΟΝ ὮΡΤ 11." τ ᾿ 

Δυδίιπς, ρατα 5) ονημηραι } υὐμενε "8 (ΑΥηἪ τ Ἐταίτνμς ἰη “ἢ εἰς ἀξεγὰτ ἀρρίουίε. ΕγΔίΠη,(Φ' ἐμον Οἰνβο ἐπι μομιὸ οηχῴρω ΝΝ διλδε Εὐληφο}}} δος ῥγαιάϊο πο ἶτο ἢϊτ νιιεῖχ -, ΠΟΙΆ, ; τυ ἐπ 
ἐρίο ὀρηταχει ἈΠ ἐπτορ τάπὶ (ξητεπείδηι, νὶ ἰάςιτι Εγαύϊηιι9. ρρείῤῃ αβ,ηοιυὰ ἐπίτίτωτα αὐ ἡΠΠ|ς τ όγίδιυις νει, ον εὖ ον ταν δάραν ρενλδίυεάα εξ μᾶς ἰςητέπειδ: δὲ 4οί ἀρ ν- ““΄ς.  " ἜΑΡΙ ΎΝ, ἜΑ οΣ τον ΚΡ θυ τ Ὁ) 

; ἴῃ ληποτακιοῃ θυ, οτημία ςογτὸ Ῥαγτυγδαπο, ἀεηίψυς μ ἡΠραΙοσοΙ τοϊατίωι «ἱρὴν Υἠτευιγ, σοηῖγα οριηίυπ: . εϑίρι ἌΒΡν όσυς Δαίπλο ἀνχίτ, (ατὶς Ἰηἀἰςαῖ ριαεροῦκίο.. ος, ι. 1. οεϊέφ, ὃ Ἐριο Δ εἰξ, Οὰ -ς 

αἴϊκοι Εβο νογὸ ηείγοι πεπιίαὲ ἰη πηεπιειὴ γεηί ἴο νὲ οἱ ρας ποίξτοτυτῃ ςοάίουνη Οταεοοτίμη βάδην. Πα αὶ νεῖ λά ΡΝ Ιρρεηίεϑ σοηίῃπέτου ρεττίηετς Ἐν «ἁἀ ἢ ροίιιρτοβοιίοϊ αὐὶ ἕμμς ἐν ρλείβο, ᾿ ! λῃ νεΐ νιγαπν ἐχροπεῦξὲ τ ᾳυας ραἰβοαείο ραγτίουα: οἱ ἴῃ " 15 ἐανηϑ ἐν σαρμιὶ ἹξοτιΙΠῚ σΆτο ρτο ξριροτεδί αἰρὲἦ ᾿ ϑαίναι ἱρίαπι αὶ ἡἱ ἐγδιορ υϑεννεμ τοαιηττ ἴῃ ΡΟ , ς « δίφωε υήξοετα, ἤπυρσολφγ λα οἴδν 
(υδἱςδείοης ἴτα εξ νἤξατα νε πηίγον νεῖ Εγαίπιο ἀοξεηΠίπο “΄ ρταίοπείε νίως ἥλτα ροηίευτ.Ὁ) ἡ ἐποκλὰ ρεὶ αἰ τία  ἔτα νὰ τῇ πέσει τάτίοποπι μαῖδθαῖ φυά-᾽ υκατὶς (επί, Νδη ἰνείωρφυκνὴ φί Χῖοι ἢ 

δ τὸν ἢ τς Ψίρον δέος ἰρίαπι αυατοπτί, πο σςουςτ {6 5 γι αὐϊςπν ΄Ὸ2ς ψιββι νομί, πγαοίϑις ἐζίν, Βοξὶς Ἠὶς ἰοςῃᾳ νὰ πιυὶ (ἰηβιιπιεατί, ἤσων τς δὰ οπίπιπο οδίοτιιυίε ἀοξ ΕΠ θυ,  ὐς Ἠεθιὸν ΒΘ Δ [γάξϑὶ ᾿ 
! ἱπέεερτες ἰτα πυης νευΠξ  μτ Ὀθ(ςυνὲ νοεῖς εν τ ἰπάς δα. νεῖοτες ὀχ Ππιδείης Ῥαμμιαὶ, Ἀσπηα δὐίοίυτμπη ω Αἴααι ἐρίειργαϑ.. Ἵ "ἢ ᾿ ὑονδν, τὐοὐῦτουηλαὶ | " ἕμπλ οέιοτο 0 ΠἸυπὶ οι. φέωνε ἑηυανην ζῆν ὧν στρο΄ του στει ς εἐπιὸ οἰἰάτη Ηρ αο δὰ ἀν 6: ἀυοή αἰϊοῃυί τς ΜΝ Ουϑά ὕπο Οἰχίς ὕπο ποη δῳῷ νοὶ ὅπ, φυία (ςααίτην [τ 

αἰ πίηφυς δεομδδινιν ἀγα ο πὶ νένογε, ἤως ἴῃ οὔτης ε ἶς, πιογὰ νἱδοτὶ μοϊε τδη; δἰξιισγληλοι ἐπ (τ ρ ΠΤ. ϑοῖ ες, ἐδᾷις πλαυίο «οπιρίεχυ οτάτίοῃίε τοίδεοη ο πεμεγυην.. δῷ : 
ΑὉ μᾶς [τίμα ν μεῖς οηίπὶ Ἰδουπαπὶ σάτποπι, δι [π οἀρο 10 φουρὰ πιρχίιδιϊοὐς, δι οιε. τγαάρρατος ἡ] ἡβυά φυνιϑὲς γὴ {ποία οεἶυα νἱυγρατὶ Ν]άς (υρτὰ, ΕἸΚ...3. Α δ νν Ἐδαβ ΚἘῈΝ ἃ ἈΡΥΝΣ ἣν 

- Ὧδ εἴε,ὴε ἐἰς ἀοίκαξ 4} φυμῖν ποι ἤπν δρίγέτιι ἀοπδει,(είς ζυνραίϊεήοι φιλί “πιὰ πουμίΐει ἐς ρεςυλη τοιοίλξοπον. νάνι μεν Διξιι. (ἃ εξ ἔμφασις, δροιζψιη Ξ ]αήσπι δ. δγῳ ξδιαιρτν εξ ποθ} Ἡνξασνθν σε [Ὁ βιέν ἐμὰ ἐρκν- 
εὐρὶ ἀἰταείδιι» φαζηΐε ἐπηννοηξυ αν, ντ Ἀ στη. Βι4.δι 8. γίμοτε, (μά ηυδὰ τὰπὶ ἴῃ ἐο ἤδατα ἤματα οἶδ γίάοτει,φυδηευπιις ππαροϊπην πάπνανό ἱπηροϊεπείνιο ἐντίε εἴηυν ᾿αἀυερῖιε᾽, Ρεϊαδίυαρτο δὐϊεδ οἷν ἀςείρεες, ῬΙσδ κογαην ἡτοθει 4ον Ὁ 

Ἷ ἀὐτοιτι ἐπ σάτηο γε] ἀπιρυΐαγενντα σον ηιῇν.1ο.5.ΠἸ}} αἰϊιά φάϊνιις σἰρείαυ εἰσ ἰη τη! ταν ουξεοήϊα, νι (ἃ ς ἀνίπουίῃ Ἑαϊείαπι, ἐο ΚΤ ΜΝ ρατοίαοίείς  οεγέμμι οπίτίυπι.. Ἢ ἀϊοννεξ Αροίϊοί ει», δίηυΐε οἵ αὐ πλεοου οἰομιν μι ομεν δ 
ἀορίαταῖ ἴτνν τα, ἰκας οὐδι00 ἐογροτς νίριτα ἀσροζο, τδα- ᾿Πδραηάνμη, ροίϊες' ρτοϊναδέλιτον ϑεγεγα. Πηβγχγυῃ εἴ ἐν ΠΜΟΕΙΝ ἀνίλσῃη Ποπϑίδιι ποι ἀκ ποίην ἔνα τηϊ ξτίοριν ἊΝ . εἰ φυὲρηδΠνλτι4 ἐπαγίταρς πνίμι (οἰ λείην ἀν Ὁ 
εἰΐρες ἀι ἦν οα] εΠ δὲ αἴοτια γίτα ροτιδύλῃν, γε Οὐδίατι νον ὡς ᾳἰτὺν ἡΠ ας ορίαίοηο ἐς Ῥμ ἰη Αἰαπη ἐθάϊευ βιηδαπηφηὸ δὰ βὰρτο ΤῊΝ ἐρίαμη ἀϊφπλτυ εἴς. δοι] τἀτυ πὶ εἰς Βούεσ- “ατδεν ἤφολε πιδουπὶ. εἴξ εοάσαι ἤρινα οὐὀπίμδέτον ἢ ἴὰ 6 0 - 

᾿ ἈιΡοῦμι. ΟΞ Φ ΔΕρΙ ἐρεγαρνεμιν β ἡ Ἰνμώμι ΩΝ ἤν. τι, ας Αὐτο ἵχ ἔνα ἡση ϑεαίτιε, (ξὰ ΑἹ ἰχυδιοπιείλη: ἀπρίυιπι δόψις σοζείτα: νογτατὶ γεϊιδιατιν ες Αροδυίαν, Πα υαπὶ ΥἹ]ὰ εἰ. ὑπεῖπιὰ ὁδιατίτάν ας φοπιπηίργανίο, 5 " Ν 
) γυ, Αδαδ άαι ὥνεχ Ηεδισοτιην {οτίίπιο, φημ} τὐϊῃ σχοιάίρ Αροίοϊυς, νὰ 40} ἀν πγαηίξείε Ἰρεγδει , ον Οὐδ γειὸ (πέτα ροτίοιϊεταπεία ἰη χυϊδυοίο ρχὸ Ὀλιεὶν ") ξεπαΐπα οἴ τεορρι τ ἰάφῃι ἀτθίῖγου. αυδη- 

ἸΩ γεν οΠΠε οὐζυτης, Ου δὰ ἀμτοίη, γοῖωε ἰμεαγρτρειδςἠ ρείαμε φυΐεπι ἐρίε, (δ τλπηδη φᾷ ἄυςπι ΐδοπαεο ταὶ γο- βορει δεσμά ποϑίᾳ ἑπάϊοίμψα δὲ πον εἤϊοαοὶ |ο δρίπια 1» ἤρηϊλίεον ρυθχίθε νἱασροῖας ρειχίριλα γ 5 ΜΝ .1 Ουμ, , δι Ἢ δίων ορενὴ οδίςυτὸ Τοπυοιτέπιης βτίφ οοπίς ρα, τα] {τεἰρεἰς ργαάϊοαηάἑ Ευδὴ Κεἰ νε αἰϊεινδὶ τποπιὸ εἰ οπαῖος ΜᾺ υἱοϊηαὲ οἰ εχ εἰδέϊονιμη παπιετο ἡμοΣ δ... ἜΝ : ; π 

Ἶ ΕῚ ! ᾿ ᾿ ᾿ ΝΣ τ « ἐταρτγοτίυιη ἀϊοὶ,, ποιρα τε νεῖςιη δι Εὐξρρρίξενω (θη (ρου δοη δι δ Ὁ εἰ νειθυλπι: πες τ Τνπτμηί ψεναν ἐνὸσὶ ἥω, κα αὐνὸ φρνῖτν, Ψα “ἰλ, Πῆγε χ- Ὁ 
ἁινοίαπι ἐᾷ παι ἀοηίαοίη μὰ χυϊίρμίδαι ὁρειαᾶπι ρου ἐπορδίρεμαῆε φοιηρεηατυ (δ οπγηίδιε Ἐςεϊο[(ἀς ποὴ τὰρε φπλίλλυς πινηδῦ νε ΤΆ αἰ φὸν δὲ ευτίιε ΝΕ γη.. αἴνδω, ι Μμ. 

᾿ : ἔ Έ ἰητογργα ἤνϑνιξιν πα αὶς ἐκυΐλη ρίμείν» ἔρο νεγὸ τηλῖα πιάπὲ ἰξανεητίτὴ μΐο φέρεις ἀξεῖ- Π 
ΦΙζοοιο,οὺ γεονεὶζα. Νουνὲ ρτὸ ὧν εἶδα. θιμἢ πιλη[ιγυπι, (οἃ ςείαα), ρεγπιλήϊατυῖτι ἰη τίτα : Ρίυτδ μαρβα μοῦ γλκαιε ρήσὰ ̓ ΑἸ δὴν ἀρενηάιῃιο δε ,} τη ὰ Ἐ᾽ ον κα, ἀεϊηάν ἤροείεν οὐπιπιάτηογές, Νανὴ αἰ ῥάμίη “ 
᾿, Ουνβνίξῳ επεντμνωίχεμρ Ν ΔετΩΣ Ῥαυΐιν αἰϊνάεις τοτιὰ ερ ποίαν Βοο εἰ ἠεθεηι ἜΝ ΤῊΝ δυίαμαπιῇ ἀεί τη δ ς Αἰεὶ βοαπὶ ταυία θά ἵμεη ἱπάπίᾳ Βαέκοι σία μὴ ἢΠΠ0 ὸ ὧν μερνεωδγε. ΝΊἀψ,οδην “ 

κά 1.51:1}..12.12. 4 {Ξιβέειιο ϑεμάθηι δ ϑυμί ἔχων. δὶς νρε. ταὶ ναιμδὺς πυης εείδηι γι μηίυν, 4 Κὶ ζενήϊεν β- τεβιπναίαινι ξ Ιὐφνέ, "Ν τῦν, “Μος τοί ο ἃ ἀ γιτιβ .1..1ὅ. Ψενδυπὶ δια} ον πιοφὸ "ἃ γαϊαπίλτια. "ποῦ ; 
, , ἱπτονρεεία γι γῇ Υ] ΠῚ [εημαπείς ΡΙκ οἰείοηίε τεμροτειη. ὡς ἄει, καὶ χαρὰν τς πίγοως Οἱ π ΕἸ Φοὶ ἀρρϑ!μι υοὐῇ οὰ ἤν - δε ἰγεπιθτα πὶ ΠΝ ἐν ἘΣ Πν Ὁ ἫΣ . κα ἐπε! θένυν αὐ ἰοηδενεξηευν Ὁ. Ἐφμάε ΝΣ 

Ὅιε εινήπε εἴ ἀλίπιο ἔεεὶ, δι ἐϑηζοπίεγα δὰ αἰϊαυ  οὐδ!- ὀ ἀε ργοιπατὶε εμέ ,υο ἤδεν πιηςοαράγε ξοπἢπηβδίιμι, ἐφ {ν ΟΝ νεκόῤῥ θεϑαν κων: Δὰ νετδίητν, Τὰ ἐν εμἰοπο Νω αὐφδλμγψυυ:1ὰ οἵδ, ραιτεύν, νι ποὴ Ἰποἠὸ {τ 2 
εἰ τ δ ῆνον {ἱπηρ Ποιῖς αἰ φυ α ξιροῖα..ς μιμπ νἀράνικωαν ἐδίμε φαρε δι ται ρα οείνα αι. ες φιρὰ μνὸ δῆριν Ἄγδι ἐγ» τοὐυπάλγφε ἀτείξυϊον ,ς πιϑιίε αἰ ημαμε ᾧ βὰν εἰϊοίῃ νἱοιπτυάρ, ἀνε ν πὰ ξοιηπνι- 

“ ἐϊοιβιονενν, εἱὶ τὸ ἀελόσω, ἸΝευτιο δέτε ίπανε .7) Ῥοχηνναμτᾶνδο γ υἱκ Οσουφήδαγῃί, γἱάε ἈΑ͂, “Νὰ ἀρ νλ μα τωρ τ ἐφ εβ ἐϊε μέν. αἱ πηἐπνὰ σαληεε Υἱ δά! αιε ϑυμφύλνε ἐδη  ογ 0 ἐυπι νας 
ΙΝ. ι νίάφευν ΜΠ ΠΟ ΜΝ ἐρίο Ἀροῇοΐο οἤ,7.14.ς- 4.1.δὲ[ 4.10. 4 ενδωι νεδην ΗΝ δ ἐμὰ ἐγ τὰν ἰοιδρ, Ἰλρᾷ, ἃ ΜΒΆΝΕΙ τεῖϑο ἴδε με ὁ ποδικοιιρλν γέποα. (εατελιία, ἠδ ΘΒ. ᾿ ἘΝ τ ἡρίευτ Πδεμίσην ΔὉ Βος σύέροτε τοι, δὲ ὁ Ροολ, ἂι γυΐς Ἰερ δγιιοὶ ἐδ ἐμη, ἐφ νοὺ ἐφ μειμῖν οὐθέν. ᾿ ΑΚ Τ Ν ΜΠ Ὶ ἴρὰ αὐ δ ᾿ τον ἢ : ἌΡ 

νη. 

ὲ 
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- ΘρΙΙρὰ τ ἘΡΙΒΤ ΒΑΨΕΙ ΑὉ ΡΗΓΚΙΡΡΈΝΘΒΕ.. ὁ τ “͵ 
᾿ "ἢ ἀρ ἢ ἢ γ" ὩΣ . Ἶ Ἡύωὰ:": ἱς ἱραρί αν ὁωηω αἱ Ἣ ἰολιίοης, νεῖ σεδῆμ! ταητὺ τι Αἰίαιοινοΐ εχ οοτερ ΗΟ ἔοτγῃα Ὠοὶ ἀρρελίατίο οχρυεῖα γοσγαη ἀοίτλτοπι ἐμνούστν ᾿ - αυτὸ φερνὴ τεγτζυ αὐτίω ἀγίπίω γον. ἐλ εὺ μι τῷ μαδεηεει 5 ϑπρηὶ ἀριύδηρσα δ» ΩΣ τον ρραθαι {πρὶ Αὐττϊδηί, νοὶ ἀσηίᾳιις δαιριτίοης νίιγρα- ἐλ μκδηγα εν ελψπρὰν ΤῊ νετδίς μυσυΐλτιν δαθο ΠΠς., 4υΐ λ πσύμψυηοι τὸ ἐν Φοονοιυυτες. δ. τς 8,. δί ἰρτοπε νηντι, ἼΡ ἤμφν ὕφίῳᾳ ̓" μηνὸς υὰ διοτίς ΟΠ τον ἀςευτίνατι)ς. {ππῦ αὐ μα πεβις ρετίοπλρυπι ἀπειπιιοηοηι το  )τιφυιιπι τη ραγίτατα περαίίς ν Μη δὲν τ πὰ Ἢ ἴϑηαν δ κανο δοξίαν γ᾽ ΜΙΜΕΠ {εγεπιφ Ρεῖ ςοητςηκίο-Ἶα ᾿ ΝνόΝ μιν ορινρίνρῃ .γήμην ἴῃ δᾶ τὸ βιηΐα αὐ ταγμὸν φιδάεο ραι οες, οπιηεῖν ἢ οοηηρατγατίοηςη, ἃς Ρτοιηάς ἀιυνᾶς πιη Πλμ 1) Ἰιγροιξαίοα του ον ὩΣ ΤΊΣΙ; ᾿᾿ ἠι . Πςπ 801 ῥεῖ ἰδβηθαι Εἰοτίδτη, ἡφᾶμε ρα ἐφαμῇ ρίοῃ ὡ ες ἰδ δ αρ!νοπε 8 φηίαιαι ρταοίἀίς, ΝΝὰπι ρας Ὦςο οἵδε ἤης,; τατοτυσαίες, (δ σαυτὸν σίεις. [υβυϊλτυγ λυτοη Αὐτίις χμὶ ἀπ σ Ν “, αλλα τὴ ταιπφινοφ Θοσι ἢ ἀλληλρῖς "- Γιά εἰκαί πη [ἤοῆς Αἰ} 4.1 Ν᾿ ἌΚΩΝ, ραν ἐμ αυΐυε ροίῃε ἡ φι! ἔς ἐρίς οππιηΐδιι9 μπράίθ Όςσιι. Ὀευηι ςουπάλείυ ηνίῃγαξίπάτωτ:4ι!2 ρῬᾶτ ὅοη εἷξ 41} ὁμων- , ᾿ ἐδ ΓΝ ἃν ΟΡ ὅτει ὁν»ύ ἰϑμοὶ δαδὶ χοντας ἑαυ. τα Ἐχ Δι " Ἢ πὶ ΠἼ ἤνο βδιδημίεηπει τό Ἐς ἀιουτ Οὐ πυσι ἀϊςιι πος πρη Ἰρησταῖς ὃ Ναιῖρε γε π΄. σιος ποή ςἢι μὸά ἴ αυΐς ποη σοπέςητιν πγροῇαίος ἀπείη. : : ἐν ; δες, Ιίος Πδὶ Ρίσοςιεεῖς ἘΚ ΠΠΔΗ-ἰ Ὁ ῬΑ, “εἰίφαπιας ἱπάαν ΟἈΠΠῚ (υπμπ Πίοποηι κὶ πτοτα δὲ ἰροῆτα-, χἰΠς οτίαπι εὐσναν {ἰ ρᾷγες, ἰλπὶ Ὦτο ρατοπι οἰΐδ,ποη ετις ἐπ- . ον ὡς { [νον λ Ὕ:- τ πεὰ ρίας οη ταῖς ἀμαδρς μὸ τῇ ἤτ οπιπίρυδαποά!ε ροτ- ἡ βπίταυν ὃς οπιηίροίεητεπιὶ εἰϊετήνυπναμιτεν ἰδῆ αὶ γα 

᾿ ᾿ Μὴ πὸ ἑαυ ἥδέκατυς σκοπεῖτε ἀλλρὶ 4 Νε ἤμα αυἰις ρεϑαῖο," 44] Νὸν ΜΡ κβιαπι οὐοά ἰσητία πη ΠΟ ο,οἰατιτατία ἐχειπρίλτ, τᾷ: οπιηίρβοτεπῖοϑ ηὐ]ΐο πιοάο ροιΠηθοχιῇεις. [τλᾳις αὶ ἰ. ο ναὶ αὶ ἐπέρων { ναι εν ἰαίν Ἀμα πη κε, χιὶῥ ἔσῃ ἐϑάμφε, [ἐς βανιηνἐ[[ε ἐμὴν [εν τὸ 1 πε Θε( 14 ςἴϊ ἡσούϑω, ρου ἢ ςοη μη χοτγὶς, ΡΙςπδίη ἃς ροτίςέξδιη ποῦ ὀμμομονσίου, (ςὰ 
' ᾿ ἣν» ΟΊ τὸ ἐτορῶν ἐκρεῦς, : ἸΟΜΣ 4 4 τ Ὼ]ς ΜΙ͂Ν ᾿ς οθς τ τέ !4η. ἀἰϊχῖς Ραγίανν. (υᾷ νοτὸ ἸΔπὶ ἀυδίξαιπιις αιμα ᾿ ὁμουυσήιυ ἀςίςείρτιοηςη) μαῦεδι9.. -. " Ὶ Ῥιοροηΐε. ο΄. ͵ . ὦ» ΠΝ » ὀδυλουμα : ᾿ εἰς Αλλρ ον ἢ ; ἢ ᾿ : ᾿ μὰ δ Ομ νά εϑιδιοιά Τοῦτο τ φοθνοίόϑω ἐν ὑμὰν ὃ αὶ ἐν :| τἼταφας ἰς ἤει βίη νον} Ἰαῤαηρε ἀρογένἡμῇ Ἑ Ο-.-.---- τ Ἡραρλαι - ; ᾿ τ Νἰκααναν χει μα θεοῦ ὑπάρχων, οὐ» αἰ μάν δι ἰὴ Ολείῆο Ἰεῖο; ΠΩ μετ ΚΒ ἑωυτὴν ὀκένωσε, μρρφίω δυύ-[| Ἤρκε ἀβαυ δ Υ ΩΝ ἡρίς, ( ΤῈ καρ ὐραηυ γνῆὴ ' (υδυεαιῖε δχ- ςο ἢθέου υπὰ γη ου ΩΝ ἦ ἷ Π' ΣΟΣΠΊΔ᾽ »] 6] ων ηνι ἐν ; εις ἡνς τῶν δ ᾿ . 2 4ΙΟΓΙ δοςορῖα, ᾿{|π|1}15 Πο- 1 [Π᾿μ1}» ᾿ ' ᾿μ εΡρίτοα " ἀξ μεμϑλνα ) δ “ αἱ ΠΉΟΣ υχίς ο' ταρίπϑρν, “ρῬΆγοηι νῶν, ἀαίον λιν λαβων κεν ὁμρ κατ οὐ λύων τοϊηΐρυς δας ] [ιρνμ βαμίικάπενν μο : 

Ἷ ᾿ πὸ ἰμ ω ΄ ΄ εἴε σαμι Ὁ ξο: Νὴ ἀμ 4, [0 βκημαιτ θᾳ; Μόμυθ΄. ; ' ΠΕ ᾿ ᾿ ᾿ ποίη [αζΐεμ: τς ' δὰ 
ὌΡΤ ὦ Καὶ σ. ᾿ ῶ ἢ - πὶ 4, Εἰ αδῥιω ἑηνεηΐνε υ : δὰ μηϊεϑε!. "1. δυτοπὶ φοαποίε πἰ δὲ] ἤϊ δὸ (οἱ ἐπνΐυν,, τἀ πηαπ ποῖεὶ οι δῸ νίφυς [ς ΔΌΪςοἰε, γε ἔστι ἐοεπίαανι ποίερπι νἱ ἀφ] ίοει ΟΒΓΠ ΕΠ) 0 ᾿ Κα ν (ΘΒ ἀρ ριϑεὶς : ̓  ϑὲ 8 ; Ει Ριὺ ΠΌΡΟΣ ΨΕ διο βόπιο, ΟΣ ΩΣΣ ἷ : ᾿πάιδεῖς,, ὃς υΐάς πὶ οπηδίδων ἐπ τανε εἶδ» 4 πιοτιοπι νί]αδ οτιλοία οθινοχία αι. ἢ δὲ ἥρξ. ἐταπβνωσεὴ ἑαυτὸν, ἣν υδμος υ- Ἐ"- πο ἰρίς [εἰἀππιρνἱ τοί έζυ οΌς. ρίβονν, μξξων οὐεάνονι υ- οὖ ποπεσττυσπεσοιοοοο.. ς -τ---- β πήνοος μάχοι ϑανάτου 5 ϑεινατρυι δὴ Ἶπΐεπς νίαιις αὐ πιοττεπι, πήβα., ( α,ὰ πιοονον κμηί ρος. ὁ. φθορεος Ὁ τθαι Ὑ ἊΨ : μν " Η τοι δυζοιῃ ογς 8. τ Ἰδῶνονν ἐγητη. ᾿ς {ΕἸ [ἀνπεινεν νηὶ τὸ ἐν φρονουῦ της. ΔὉ λη ἰποτιιπ(ἰἀ εἰ νος. ἀμάπι Ποπιΐπο, κά ἰσηοπεπίοΠππιατὰ γῆ 116 ἸΠοτοτη Ξ. υ.. :ος ἶ : : ἧς τπν πρώρας μόρος θϑ τιαηίτ δά ἠσόγειηα οο ἰξηΐα, διηάληι ςίς νἱττο ᾿νρραροι ώτηνῃ πῶβ Αἰθὰν θανὰ ε ἢ ΤΡ ̓ ὌΕ Ἵ..2 ϑάρτορτεῦ εἴ18Π| Ὀεὺς 1-1»} βέοβϑὲν φινοά (ν᾽ Ῥέα ἀμ παι πποτΙς ἫΣ , ἘΣ τς περί ςἢα μά οποου αν. ἔδπιοβ ποὴ ρυιάςθίε διγορ ἀἠτὶις, φιιαῆ ἔταιείρυς ποίξείε ρης γον διὸ γαὶ καὶ Θεὸς αὐτὸν «'χού (ἀπὸ ἰῃ {ππγπηᾶπι ἡ οχί τ (δ᾽ 1 [{πκαίνμωνε εἴην, φν ἄνα. δίδπννη, οχίεᾶ. τ ' 4 ΠΡ ἐπ εἰς ἈΕῚ οὴν Ἧπτι νοΐ κοὔϊαπνμιηίος οὔιπαιεπραα, οβιπηκατειαι, υσ ηξηϊο, ᾿ διὸ μὰ " Θειὸς ΠΡ ὑαϑρύψωσι, ἰπγλήτατοιη 5) ας ἰγρίτιι οἱ εἰ πὸ αἱ μορόν οι Σὰ Ῥλμον ὥμα 

ΓΠῚ : ᾿ς Αροξολιίς ἰκουδασί δι ρμομοδηνίω (ἃ λὰ ςρρλισιι ἢ εὶς βοὴ νἱἀδὲ ηὐδιη} στδιμις διῖς νοιοπγαπτίυ ἀἰςὶ ροτιί ε, τὸ αὐτῶ ὄνομα τὸ τα παᾶν]- ἘΠ ΉΒΗΝ Γ 04 Νοπιφῆ.. ἀεῆι. ͵ δ, ὥ (οἰιςϊτμάϊησαλ ψνε ρυ ἄπο αὐόῖ ἰ ρωτροάίν [ξάςατ νας. Ιταηυςίντ φαυείφαβίο!μαμην “ν νος νετίῖσα!ο Ῥαυΐν ἸἪ οἱ "ἢ ΕἸῸς δὰ Ἢ» : Ἵ 96 ΘΕ υΡΗ Ὀπίθεδο δῶ ἵε κὰ ἰοί τάμα " παίηιν ας, πες ἰη Ἰοσμη ἡ Πδύλεμπηνας, { “εἰ 4“- {{] ἀϊμιπαπὶ πατιγδι ἀοίοτίδίς, αυοὐ δείλην ἀες Αγλτην ταῖς ᾿ἼἍὅὃ8ὉὃὉὃὃ ὃ ὃἝὋἝὋ ΠΕ ΠΝ, πι π ν “πον. Τ τσ τ τοτσοτοπθοσοεηςαα αν Ἂς Ἐ18-- - ---τ- τ ᾿ : Ἧ τε τὰν τίπτη, τϑασεσπί πῇ ᾿ {ΠΡ ἸΠΤΈΓΡΤΟΙ, ἅΠ5 ἘΠῚΡῚΟ ὑριζχαν: δὲ δε ΑΠΗΪ μωρρῖν ποηηίῃο ηοη ἰρίλην Ὠεὶ;»"- Τὴ ὡ ᾿ ---- - ΠΙΑΠ,. | ταιπσα [πὰ οαιρἈαἰὶ ποπιςατοῖ ΠΝ εαμς ἐπίῃ! νας ντ πον δυς τάτοπι [5 οἴὰς ταπτυην α]οτίαπι ἀςοίάγατες, τλιηςῃ (νενεδ᾽ ᾧ ὍΝ τ᾿ ᾿ ἃ ποξειρφοηςΗβάπνις, [ὁ νὲ πα ΠΝ ὁ πσθὶς ρυτοππηις αἰὶς. 1. δὲ δὲ δηποτιδιές ἀοδιὶ Πῆπιιρ ἱπισγργος ) συυπι φ]οτα Δ). δά ἐρ{ε {ἀν᾽ ἑαυτὸν ΝΜ οταπάυπι ργομοπιση, ἑαυτὸν, «πορηίπε ἵπάῃοπη δέ ἰηγάρ πα γίλπι ΠἸπί τυ ηεπν ἤρ ηἰῆς Δ᾽ Ἀοφίθοῦ αάεπι ροιππιιις μυάςς - Βα τις τλΐρα ἐπ ἘΠῚ εἰ ποη ροῖϊπι ἥης (Δογι δα ο δ ἐρίᾳ ἀϊυμηίζαις (πραταῇ, ᾿αιο ροητδηςα ἐμ ὰ (μαι Πο ἱτέτινη ἤξπιβοχτυγ. ι{ τί, αυδῇ Ὀοπιίπιιρ ποη γογαιη σἀγῆειν, (δή οἵιῖς ἀμηταχὰξς εἴς δῳ νϑ᾽ (Ἄρη Ἰοθ) Ἐκ. ὁ... πον ΡΟΙΩΐΣ πιο ἰμι5 ἀςοῖδν τε λροϊοάν ΟἸ ΡΠ ἀεἰκλΐξῃ, . “ἄρ δννωβ δὰ ἕνωσε, [ἃ εἱς ἀείςε πάϊς λά ἀρτοζμοποπη βξξυς Ππιυϊλετιπὶ ἁ[Τμ πηρίς τς :ργατογάυδιῃ φυὸά οχ αἱΐις ἰοεὶς ᾿ ΧΡῊ 
οἷο, δ 4υδῇ εχ ο ΜΝ 1 ἰεἰρίσηι δά ΝΊΗτῖ το ορίτιρτο Δροττὸ σοηυϊηοῖτος Ἀὶς οἴγος, ἠϊςο 4ιυυτη πε ποπιίηὰ ἡ 

᾿ ' ΠΝ τ 4 ἔμαθε ἡ βὲ{ ἡ γτὸνν ὃ φρργείϑιω. Ν φαΐ, ἴοι δ). ἀμιὰπι αυιῶν ἀΐςαγες εἰμ ἣὰ ἔρσιπε Ὁ εἰ Ἀπ Πε, ἰ4 οἵδ γεν δ Ὁ 6! ἣ ᾿Ν αὐδμς νι ΑἸ δὲ. "Εἰ φμδηνεν βόδι γῖὸ ἡΠδμα, Ιευπὶ, ἀεὰ ἀΐςος, στ ἡοῃ βλυΐῳ ροῦίυο ἀροττὰ ἀἰχίς Θεὲ 
᾿ φςὀολιφ δοη ἐς. οἰδάς ηρή ἰςηρτο δι δ 9 ὅδ (ς φερνε χς ὑσύχον, Ὦρυς αυυα οἴει οίροράαο, αιοτῖῖος (4 ἐεοίοεμ 

ϑιυ άσμς [ρτηλὰ νογοὶ ἱπιροτίοηαἴο, φιυνδίϊ ἀγζλει 5 ϑήμαθων, " ἄιην ΤΙΝΕΣ, βοτίορἰά δὐΐῃ ἀρεττὸ ἀἰχς, γε Ἀσηι.9. ς : αμοπη 
᾿ ΝΑπι Ἰοὰμ Τέγϊβεπάνῃν βι ες ὁ καὶ Χιρισὺν υμνιβ, φυοά φ’ ̓ ετίδτι Ἰδοιπὶ Ἐταίπγα ργοὸ νέγίδὶ ἀξεοτας, δ, υΤίηι2.το, γθ. 
Οὐ ὯΝ γε εἰΐλαν᾽ γοτεῖς σγεὺς ἐμτετρῖςο.. Οὐ δ δά’ τ ἐμεῖς δὰ φυηάοηὶ ἰὀρρυὶνπείην ας, δὲ Αδιλοιῦ, δι(α, 

. ξητεπείαηι ταπλεὴ αἰτίηξε, ράσυπι ἱπέεγοῦ. Ὑυἱ δηληνύᾳ, - 4.9. Νηῆς νειὸ ἰάδανααοαιις ἀἸςοίς βάμ]ης. δορά υυπὶ όνμ ἡ , ΜἜποῖς βαϊμιθ να ἰητος Ὧρε εὐπὶ αἰξεξξυῃι ἰδπιεηηυν φἂσ᾽ ἡ ΠΠΑς ΟΙΜΗΈΪ παταρας οοδίν ἤθη ἡμάσε, ἴςᾳ ιλἢτατίδιις 
: ΠΝ 

υο Τοτι ΔΩ, λάἀιοτίυα Μαγοιοηςπὶ ἰἰδτις μαδεῖ ἔχμδυ- Ὁ γποηγηλα ἔπι τῇ εἰκόνι, ἢ πλιΐςπὶ οἴο φογιπι νι τ Ορροηὶς 
(λα; σητῃ} οὐ γαῖ σγφαῖα", πὸ νογὸ ἀπιιηδίις οὐμηΐυι διυζεην Α Ροδοΐυε 1. εἰκόνα σῇ σκιᾷ, νὰ οἵ “πϑαρίμαπο υποῦτα, 

ἐδγσιαὶ, δὰ ἐγεΐμο ορηβοὶς πδ᾽εἴξλτεπ) ργοροιτίο ὃ γ᾽ 4ς 29 Ηδδταο, 1. βίους ἔῆξο ποη τλητὴπι βέδα εὐπῚ νετὶς,, δὶς ἢ- 
υὐδυτόπι πὐμι Ῥδυΐυς 4] υἀετε δά νοτῦλ Ὅλη. 9. :6, ν᾽ δλ οὐχ ἤδις ν [ςἀ δλιη γογὰ ςιπὶ γοτὶς ςοπυραγδητων : Ἰτά 
δδώτυς Μείπας ἧς εχ παπιοπάλιε νῖ οἱ Δ18}} Προς , Δ ο ἀνοο ἣις Ποπιηΐδεις νου] {πη} Δ τηοιη δι «οαϊοτηϊλξίο- τῇ ἰπ πἰ βίϊαπι ἧς τεάϊξ επάυϑ, Τλοπιαυς ἀσίς Ῥαυ]υς Βὸς οπὶ Πρ αἰβοαγ ΠΗ ἢ ἰὈττὲ ρυταπιας Αἀδιπιμη νθιος βοηνίος ἱπτερρτοῖοπι ΕἴΔ..1.}3.δι ἀείῃοορε.  ὀΦβονπνιβν- ἢος ποῦ επιμίϊε, φιμπὶ ἀϊοιτυγ Ωθπ 4... Φεηυηῖς 1η1 ΟἽ ὶ διτερέμημορφίμ δούλου καξζων ἸΝΟΩ ἤϊοις ἰογπαπὶ Ὠ εἰ ΠΗ  ἸϑΌΧΟ [δ ἀηνμιθο δαιμιο. ν,}}4 οἵ κ᾿ τω ἐδῶέων αὐτὸ καὶ Κ᾽ τω 
δα τὸ ἰογπιδην δογυΐ πνυτατατῦ, δὺς Του; ἴῃ οπηίηοπι 57 εἰκόνα αὐτὸ, αὰ ἤχλ τυ δίῃ ε 2 δι λά ἱπγάσίποπι ἔμπιινι Οτγά- 
ὠπμοτίυπι,ιῖς Πουτη οι μοπιίης ξοα βη(υπτηέζαις ἰτοπὶ οἱ νοτῖυηξ : Φαμν τα ΠΊση ἐδίας ΠοΠΊΟΠ ΠΟΠΊΟ ποίοίαι ἃ ρμὲ- 

- ἤθε δά νπιπν Ομ υξμηνςοπι ἀςςε Πς αἰτεγυτη Οἰγὶ- . Ἰοίορβς δὰ «γπιας καίπιο ἀυπταταῖ εὐηςορεᾶς ἔσρςο Δς- 
διαὶ ποπιιηοππίςἀ ειπὶ ἐρίυ πα, υν λοις Ἔσας, στη δηνίοσ-ὀ ὀ φοπιπιοήατί : Μ οἷς ταπηθὴ ες {Ππς ποπιηίρας ἰδείγοο γίο 

ἐπε ργράϊεις ΟἈ τὶ τὶς, ἠογιπᾶ, οππη θη νἰγτιεμπν:,. Ἂς“ νεῖ μζας, διαίπαπν νἱ ἀοἰίςοῖ εα αν ἢ] ἀἰυϊπα 
᾿ς ρα ογεπι ἡπληἰμεζυάἀίπίς ἃς οατίτατί. οἰ) ρίατ ἀϑΓὉ]α- ᾿ Ῥτορυ ὰ Ἰοφυφπάο, ηι]14 δι ἀεί κατίο ἐρέϊιις 4ι2 1156} δυπῃα 

τἰπίπγμηι.. - ὃς τς τ ν τὴ δΔΠ νοΙὸ δία {{ΠπἸηβγανκαςς δὲ ἰπγδοοι πτάτο ἢ σμι. 6 719 νην Ὁ εἰ δι μορφῇ Θιού. Ἰὰ εἴν, ταἹς γμηνΤκυς τῇ, "φάτ ριοροηατ,υα!ίκατος ἀςπί φως ἱρίτιιχη πατυτάταπὶ ᾿ ἰάοβαῃς νογλς Ὅστις. [τλφὺς ἠοα ἐταν αιὸέ Ἑτά της { ἀἰ- τίως ὰνη (υὐιϊαπείαι οοἠἤφετος, νὲ μίας φιιάςπὶ ΟἸηΠ ᾿ φηἰπι οι τος ἐπηρεπε νοξτας περυρπαίαο με ἰνῦς “΄. ἀπιὴϊ ῥ οεία οτπατιπι ηάς νακὸ ἰῃ ἐχτρξίπηα δ, τἀπιόη ἐς ἘΝ υἱεήυπιρηη Ουἱά δυτειι Βοτηγα 56θδὴ: ἀρροϊλείοης ἰη- 30 νε μι πηπιδηι ὃὲ (μδῆλητις δὲ 4"4πτάτιπὶ υα{] σαὺ τόση τω δαΠῚ, 40 ΥἿΣ αν εἷς δὰ τοί ϊευάλο πν Τ ΚΆΠΟΑ ἃς, τεπηροζατία πιήΐερία γειίληϊοι, ρΡοϊεοιηὸ ἰη ἢ . αϑήξατογ αὐυδεῖς Ἐτγαίηγυε τ ἤφαυς δος τεΐαττὶ ρυζας 44}. ἀδῆρηκτει. Οὐυἱά νοτὸϊ φυϊητν ΟΠ τδις ἀϊείτος ὈδΙ λλθῸ Ε Ἀγ ρεγίοπδιν ματαίος ἰπυδτιος, ρτὸ νἴν}! οθίουγαγετι ροπυύπη ᾧγλδυ πὶ οαεδουμη οὐπειοπιρς πω: τποριτὸ ΓΝ ᾿Ἰβιανπατιτααι, (οι δά νἱείοίλιπι εἴωε φυα!ίτατοπι, αιᾷπι τ. ΟΟ]οΙ δ, τς αυὶς τρις ἰδῆς ἱπγαρίπεσι ΠΗ ργοτίις γῆν» Μεμὲ; ἰηανής, [βεοθαποβημε ἀμ βγνγάνι, ἘΠῸ ; (ὁ) αυοτίαοι ἢ Φνεδ ρους αγὰτη Θεὸν, δέ μορφίμ) δούλον., ὁμοίωμα δὲ χρεβε» Ὁ ᾿ διϑὲείροοςς τεπίιβ, πη δυΐειῃ τς νερὰ αἰα ὐβίοτε : νὰ αυΐ . Ῥω δ Ἰρία (οράγατις θὲς τὶ Οοτγιπιΐ 44. 4ιὺ ἣν ἀϊςίγλυς. ᾿ ν ποῖ Τοιθεν ἐπανίς ,Νὶς ἰόέρς μονδδ οἰάδεεμν υἱοί υμεννα εὐναὐ τ! λο δφώχου βοτίυν φυλην, εἴϑρωηον ἀΐσοτο νοϊιῖς. Πεπιχιο να . ΠΣ δεῖ οίπηις ροςοετί χρό πε Ἐταίπγμ, πῆρε νὰ [γι πης “ 1Ὼὴ μᾶς νὰ δε αγε ὕεγγεηὶ μοηνπίς ἐπιλϑ ἐη απ τοτι ἱρία μα ἄζες “ἡ Ομ ἢ βαἰμναηο, ιν Ραμ ἃ οἱ μἕᾳ ἤνοϊε μὐδὶε «αλεδίεαι. τες οὐπηξὰ τοῦ Οταοὶ τυην Κακίηὶ (μηϊήϊο Ρεγροτυόέο, ᾿ δε 4 εὖ δο (δ οπιηῖς [ρεςὶς 4ιναίϊ ςεἴατοιζνι ἐρίς 1 “ραϊβραει πςηῖο ηξρατίς, πΠΠ αἱ (εἸρίαμηι Ωοη πουίς. Ρο- Τα Πιπιμαναυἱά πος οἱ χποι οὶ ΕΝ εδαρα ἕοτηια 1λεί Ὠξα]} Ξὐμήξῃ[) ροῖ ἰοτηϊλτη Ὁ εἰ υοίτατεπι Εἰ ρεν πενία. - μήτοίατας οἵξ.) Εογιπδιτ ἰεγυΐ, [4 εἰὰ αυαίιξάτοπι σαγηὶς ἰὰ  Πιοιρὸ ( γε ΤὉἢ Δ ΝΠ πγσαι αἱ δυπιςξητιιηι δά ἰδγαη ) Πίς γὸσ : αἰμᾷ Προ ἢςαθις «δὴ ἐγεφισμι δὺς οἰὐϊοὰ πω ν ἀπο απ’. ψἱ ΝυπιάπΑϊω πβτυγᾶμῃ ἃ  ενδρ ΑΠυπερίαπι ἰηις Πσχεπιρρ.. ἡ ἡνϑίραι ησῇ δύτειῃ ἔβυσγὰ νἱκίαίαπι ορροηάς, 5.4 ρυδῖξξε, ᾿ οαδυ]ν οἰ πγΠἰτι ἀΐηις δὲ Ἠαδιεμρ,, ταπίθαι αἰ γοίξ γι ποτὶ 8- φαθροῖα ἰναπλᾶπο σθαπν δα  ἄϊιθ, φάοιος ζαηλδη δι μτηδΩ ρα. , ΓΝ ἀιόμεγμρέραν, οὐχ ἀρ πωγμὸν ἡγθσεὶτο. γε] (γε ἤοεμίοῦς ᾿ ἀρ υδὰ δας τατίοηε ἐπεγυιάτων Ραι}} αὐξυπγέπτυμι. ὅς [ἰφυαπὶ “τολᾳίηδγιαῆν Πρπιῆςςι Αροἤοϊως, νὲ ςοπιτὰ δά “Ἔ ἀιιμείκατίς. ἐς οῖρ ἰξαίαα ςείς, ΟΒε δαπν μἰς ἢοὺ ορη ἀοδιηπηυςπίογρτος ) θη εἰρηβαβ αην αεδινάμω, Ναῖν ἐξε εἴτα πὶ ἤμεγοῦοἷς πάν δὰ εἰυάεπάδιη Ἀυπιαπὰ ΟἈγὶ -- ἀὐοϊλιδηάλαηι ταὶ νοτίταϊοπ) δὰ ΠΟΠΉηὰ ν[γραγίς (ντραα- ατατὶ ἃ Ῥαυὶὸ φιάϊίο. ἐγλς ἀατραμλην φατῆεπὶ οἤμυνοῦοῖν ἡ, ιν ἘΆΝ, Εἰ φῆ μωκ,λ.π βμριῖρ (ξιαιῃ ἰὴ ὧμ᾽ ΜῈ ἰἰωιοίεινογἰταῖδην: φύτς {} ὀοη ἐς Ππτῖτ μορφίω ἧς τὰ ἀυη: 4οἷο δητὸ ἀς Μοίς ἀἰχίπ)υς) φυρά δά ἰρίαπι )ὰ ἤςην (ετ μου. (τὰ ἴῃ φάτας αἰππριαίη αυὰ πασθοτίς βονπμαι [εἰ 14 οἵ. πὸνε Πὲ μὰς (οπεεπυλ ΟΝτἠξυ» ἡΠ|ς σις, τογηὰ ἰοτς. μος (ρεοίς ἀϊςί φια ἰά οἵϊε νἱάφατυς αιοά τοιρί που {τ πίηίς Πιδιπδπτίαπη ὅι παζυγαπι ἀττισοὶ υδυίδμς σοτσιρτιο- ᾿ Ἰοὦ (ΜΙ 6 οὐνιει εβοοάεγίν  φυϑεϑαννον αὐ Ῥ ἀἰνειν [έπερετ νον. Ἃ Πγλιο ταῖς Ρταάϊευς ἰςίοίνας συνά οτη ἤρί ἑὰς (αι εἴδηα ΕἸ χίπὰς αυνε ἤση νιάδε, 5ογι ποπιοη νἰηδτε, ἤϊσι ζοηδΐ. ηςζάπιεη. Ὠεηΐαις Δ 5 ἐρῆς Ἔχῖογηα ἰρ ἰροεῖςς ἢ η! ἢ» εμίενὶ!, ὐϊη!ὶ βθ! ἀὐτορ τιν. Ἑίρδις Ἐταίνη! οἵδ ορμιιονφυλπειαν. ὁπ ἰια πηι φάτις ἜΡΝΟΣ νἱφὰ οὐ παρ Πςοητία Ὁδο ἣ- εβοποιυ πάβειγόδν ΠῚ δυτεπι υἱτδίλπι αἰτα ταῖς πὶ ἤφηνβολ- κατε, Πφηϊβολας νιν ἃς ἐρείβατιπν δες ἘΝ ΗΙιμη. ι}- νας ρα Ἰρήυ! νεγδίι ἀδιηολυπιροιρίς εἰ  οοἰ εκ οἷε ροταῖ, Ατ-ς οὐ οδινεγὴμ φραϊυίν ἔοίς ἀςπιίξιετς. Νεαις ςἰἘ φιδά πος οἵ. ᾿ ἸδΟρροηίτας δαίπι δεγο Βογπιά, 61: Ἑοτπια. «ἡιαπάο ἰαιη Ῥευπι ἀτογηαπν αὐ Βοπιηίδυρ τνῖ Ἰρῆς οτίαπι ἰυἀὲ- τὰν " αψὶ νε ςοηοεάληι μοροίω πος ἰοηἶμον ἐσ ηἰήοιρς φψοαεία. ἃ ἐσπάφι ἀου ἠῶ ἰηἀἰκατίυἱ ἐγόσατο, ἀυι αν Ἀυης πἰοδιμμίαν -. ιὸ δρίτίταν ἐς πἰβολτ Οοττορτίσηεπι, ποθὴ συῖη ἴεο [δά ὡς εἶδιις οσιδις φοηπιξετίς πινδετπιδτι γΠΠ2πνπολταῦι πατυ- : ᾿αἄρργ(φιδη νοοβηῦ) ξηπιαπθβπααυε με σέβδν!α ὁσατοπὶ ὶ ἑξτάιηι(οἴτας αι ϊαει οτάπι ποὴ οχρτς [ἃ ρβνείουϊα εἰ ἴων . Δι ζοίδειταῖς οοήξειτυγ. Πεπιὰς ργοίξιδευν γε] νυ τάχα ἂῦ τὸ μῆς αἰιπιριαπι, ᾿]οαη.1:. ζοπηάδεταπάήϊμη ς- : υ ὅδ! , μία ποὶ! νιάδε Ῥαδθιν' ἐμὴ γύκον τον φιοτί Οἰε ἢ νἠϊτραγοννε Ἀοπι..9.3, γυχρμέω Ρχὸ υὐχόμίω αἵ! ἃς ποσοῦ 8, ὧμ οχ οἰπηίδιυς ἰδοτὶς ἰὴ 40 ἀπ αἰ οἱ υἱὲ ἀϊοάϊξιν ἐς πΐπι εἴζαυοε αἰοαυάτυς Αροβοῦας : φος νἱάοίπξοι 41 ἐς τὸ ; ἦ: ἴδιε κπτο αὔιιπερομι τα ἔουπηεαν ἐν αστι ἤκκειαν διδήρμυ,͵. εἰ γωσνν ΡΤΟ, ἐβ ὐγκοη ον, ντ ἰάςιῃ τοξε διηὰ ἀηποιαιςὦἢ δου ροζοάτο (ετυνάτ,υςἀ ἀς ἔνι (είς ἃ ποθὶς ἀιέζυηι εἶσ, ἐρία πηιρτηνὲ ἀπθδίταδδης. ἴάαχις πος ἐηγβογιὶ ἦν (ἰς τιλέαξ πα αι δὴ (εἰ ἱπαρίοτίε αι απηρια ἐπαιηι ἴογίι βμετῖα ἰὰ ἐδ: 596 αὐβμί ταῖποι νἹάστις. ργοργία ᾿μίυα ἐςπηροχίν ἐψύϊ. : ᾿Νἰο(κὰπὶς θεὰς Ὅευς δπῖος ) Εταίνηνιηι ἀς Πἰτοτὶϑ Ὀρτὶ νι αυυτῃ δὰ Ἀγροτὶο αἰδιηπιας νοτιιπι Ια οἰ ς ἀς 410 ἀἰ εξ, ιϊσὶς ἸΝοὺ ρορμεῖξ ἰμέταν μα ἀδίς τἰρεὶο δ ἰά τεπηριιε Ῥεῖ. οατίο ἐεγιατὶ ροίε,, νε ἢος βγνϑλο Δὰ ρειιηαπιλ πη ὶ τὴς πις τυ τη, δὲ αι ἀν πγοιευιιπη, ἐχαρίκαπά! Πυδ το, (οά ὃ ξιαρίςαπν εις ἀείςτρτίοηςπι Δἀ ἔσυηι ἐςορὶνην ἀσοοπις ἰοῦ 4μα ἰδπν σατηεπ Αἤ ἠρίαται εἰἰραμία ̓μπο ἐβοδίείο ἐμπι ροτιίησαῖ, ουὐεδ ἰρίε Ποιυίηΐε ίοκην 17.:, ἤἥνψις. ΚἸ 'Ἰρτοιηκα ν γῆι δὶ ἰρίς ᾿ εἰ νετίτατοπι δἰΐεγαπι. Ροίειται- Ἰπούςο Βίας αατοπι ες (0 ἱπιαρ ἐπατία, ὅς οπηπεπι ον πη ρφηίπαγας δὲ αἰϊυτπηρηίοποπτοατηίε, ἰδ δ νέε ταιίρ. εἰδητοπεία, Εἰ πιν νἀ θμπν εΠες ἐπ ἀτοσηά {|| ἀς κίε, ἰϊῃ οπηπίηο πετείανε ἴσως Βογπια ει ἀἰςίτυν ἀυριῖα ἔτατι ἤάσην εὐατιοτίς. Ψίυδ δή πηοτίθην,, μίαν ϑωανάτνν. ἡειῃ αϑάπι ἰδηυμτιν ἤν Ομ ευι 1 ἰδιῃ εἴδι Βοηια 9 αἱότία οοηζίξακιι:, ἀοὴ ἰδιοτδαίε ἴδ ἐπ εὐτὸ(ἰἐ εἰξαιδά εἰτατίο ππαίεξαες δ οτία αις εἴς ἐρίλπιος γοίτας ἤς Νὴ ἀιχίϊ Ἀροδαϊυὼν ϑανάτῳ, ἰπ τηοιῖς, 4υοή ἐκηισῃ νγ6- ἔμιονς μὲ μας (ξητςπείά, ΝΟΙ 6 ἰυρεγσιτα, δὰ ΟΝ τἄμ .ο δκα ιαϊεοκμαήρεῖα ἈΠ Παιι ἑαἰμικίαπι οι ᾳυάην ἤιτο- ἔσισιαη ἰεταὶ ἐἀεεημεεδεα αὐ εν ἐν τέϊτι Πλὴν δι πιθοῦ τεἰππιθυιη οἷς, (εἀ ἐτὰ ἐμάνοαιης οἷν ἱρίο ἱᾳεαὐπατίοπις ππο- νηδε ρερροπίτα ᾿Φεπύῃ φυεπυΐε ἰη Π εἰ ἔοτιπα εἴας ἰᾳ ςἰς, ὀ γογίδιὶ ἴιο ἴωτο νιὶ ἐ αἰ δΝ δον μμηλεη φυλῇ μεγε ἤιο τοῖς ἰρίμμν Βοπιίοίε παιυχάπι ἂς σοπάιτιοηςην, ταπὶ τη (είς, τπςηῖο ςαρίς οδεάίεπείαπι ΟἸε τ, ουϊὰς ρς τίοάιις ταγιηΐν μαπνίε Πευς οἴει ἰὴ μοππίηῖε ἤξυζὰ ἂρ ρατςπιλερίποη πὰ. ἢν, γηἱρίς (8 νεΐμε ἰγ αἰνγλυιπ ἐοδίφ οτον ἔοτιπα (δτιίεο. ἤωιπθεὶ Ἔχ ςαϊ!σπτία σοιηράγοτιγαυπε νετὸ ργόρεογ ρος. ὅἶ πλτὰ οἵ πποεῖς σγυςίν. : ἐπμνμμ (δ! αηυα ἐξ αυσι, οἰ 1. Ὧξεον εἡ Ὁ μ[ φοϊδιίς, ΣῊΝ Ὁ. Ηἰς νετὸ αυκείς ΕιεῆηυΣ φυϑά τρραηἰ ἐγίδυας αϊυρηοά δή φὸη ἁἰϊιμηρες Ὀσπηηιις [δ ἀδοϊδιϊ, τα- 9 Ἀκινίδε, ὠπερόψῳσι, Ἐταϊεφτὶ ἀἰείεισ νοιδυπι, Ἰισιέίξηι ΚΑ ΜΈΛΕΙ  αἰμδιεῖ Και ες ὑσιη ὁ δηϊ ὁ ὑδυΐυν, ,4υ.π| Ὧ6 ᾿ οἰἵερ αλέμγα, [το]! οχίς ἰᾷ ὯΘΑ ἰπιδοο ΠτΑτο ἐσ 6 ἔδητε Ῥγοιπαπαητοιὴ, ἰρίυς,͵ ιλτεπυς δά βοτίδιι ἤιαπν, τεάίις, ἰΏ, ὀαεις Ῥ]οτἢ- . οἴαμι: πριηρο υμυπποῦ!, “ΟἸε ίτυε ἐρίο, ἠυνιπ ἴγους α΄ πρη εἶδε ταρίπαί, ἰά δὲ ἐεϊρίμὴν πουμε, Ἐρρήβμομάεο, πιήϊα ὄριο ρεζχιτο,ρίλιπαυξ αὐεὸ ραπαι ροςατοτινῃ ποιτο. ελία. ᾿ ἔξει, ες ρεοίπ ἀρ ἐπ δρ ξΙ οὔ δι πιλίοίιανο φια δο νηΐ οι " ιν  μανομομ νοι: ἐορεἰποτίγη Ἀἰε νφ δι» δι φια αἰ ων: ἔν βογηξοάάπι αιτηρῆς 1 αιοἀ δι ἐρίς Αροίονεν ροιξσα .ο δ᾿ Νονννη ὄνομα, [ἀ οἵδ Δὴρ πἰκατοτη, δὲ οοἸτ δ τάτοιν δος μεν ἤφε ἰα 80 ῥμίεροῦ (ἃ αἰϊεμυπὶ ἡμίηνψαι ἐὐα ἐμή νμα ἱ ἰοορυμι γὴὰ κἐπυὰ Ρδη πες. ἈΠ Ρε δῦ οηνμίμπι ἐς- ἀρλζαι, ιν ἐυά τυ βὰ [μέϊων ἐν ὁμοιώμρη αἰγρώναν παϊπίε, [δα ἐὐπὴ γε ἱρὰ σσηιυμπέϊαι, ΚΜ τΔς ΕΡΡ οί"... Οὐδά ; ν᾿ "δὴ γείνει ἀερὰ μὰ δες Κ]οτία, δυουίαιιε ἰς ἀδίμ ἐπι νε τὰ. ρἤϊοαν 40 τατίομα ἀϊχορς, ΟΝ ξαῖν Ἀἤτεδι9Πι ΦΑΡΩΟΠῚ διίωμεον οἱ δι Κεαῆη λά νατίραπι,ν βρη μάϊνιν βνϑνηβλια οαἰπὶ ΟΠλπήε ἢος ταίξιι δή ἰρίινπν ποννση [πἰτς φυοά ἐ᾽ ᾿ ᾿ς Με ἤοτεῖ φααῖεε ίμηι δεὶ ἴδηι, ἰὰ εἴ νι Νοιλίνοπη αἰἴωτνε δέϊηπιετες, ΑΝ {8 ἐα Ὀεὶ ἔδειπηα ψ' σρύδαρ; ἸΛΔΩΊ βι}» Μῆιν, ας ἐσηξδεμινοε. (σεταγὶ τ ἡξανὸν εὐμι πιφεσειςίς οχί- μίς εοηβιπάϊε εὐλπ ̓ ςπουὰν πιετιπι ςἢ πλμθηῖμ μοιηῖς 
ΠῚ [7] γεῖ εο[Π» τ 

»δτιληνὸ νοτὸ οίαπὶ νὰ Ῥλο ΛΟΒ ται δ .ἢ παρ, [οἀ τλῃ. τοροὲ ποὴ γε πεῦ γιοηῖω ἰν δὴ ἤναι ἐμοιώμρτοι δι χκύμανν, χὰ εἰϊ,δπμμτυ ἀιηλ δι Βυτα. πὶ ἀεϊυ ἢ]. ἣ Ὥ | πμοῖλς : }}}) } Ἄ - Ν ᾿ 
- Ν 2 : “Ὁ ἃ ᾿ 

Ἔκ εε ἢ 
᾿ 

ἥδ τς “ ᾿πς ς "ΣΝ : . 



ΝΥ ἴ » ς 

ἢ 

κί ᾿ 

Ορρ.11. 6" 5 
, Νὰ ὦ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν οόνυ.}9 
κρμψη ἐπουράνίων κρὶ δ χιγείων χρὴ κα- 
ταχϑυνίων" 

Καὶ πᾶσα γλαΐοσα ἀϊξομολυγήση- 
͵ τς ον Ν᾽ τ“ οἵ τὰν ; 

ται ὃτν Κυειος Τ᾿ ισοίῷ Χριρος γοἰς δόξαν ποΐπατη γ᾿ δά γίοσίαπι Ὀς1}Ρῳ.} ΜῈ ΟἸβιν ἐν κίονα ᾷ 
« Θεοῦ, . εἰς ὃ θεω Ῥαίγῃ: 

᾿ “ ." μ , ᾿ 2 " 

Ὶ Ωἴςτὶ, ἀγαπητοί μου, καϑοὺς πάντο- 5} 4 Ῥγοϊπάο, Ἰ ΠΑνμΝὴ ρζους ἢ Τιαήνεμίμε βαίνει 
4 δοπεϊυΐο, ἡ ἱπηκούστιτε. μὴ ὡς ὧν τῇ παρφυσίᾳ) [[ετρρατ 8 τυ τ} Ε5, ἤθη νὲ ἴῃ ἔων [εινβαν οδεάιῃῃ, μο 
Φροείογε ποι ᾽ γμ ς ὐ ερυσιᾷ : ἥ . [ν3᾽π βνα[αν 4 μα ίμῃ. 

ταπλρνηοι ὅς ορ μόνον, ἀλλρὶ γιωῶ πολλᾳ μάλλον] ΓΞ ὨΠὰ τὰ δὰ (οι »ἐεά παης} |εδην [4 περί πραξὶ αὔι 
ἀπ τα μήτρα Να ἢ { 4 [ππῦϊτο τϑρ15 ἰπ αὐἰδητία τξαν} |1 ὃν αὐ βπμΝα νρεα,είνη με. 

πον ένα  ΤΥ ΚΠΈΡΟΙΝ ΚΟΟ ὙΜΤΕ φόφου ΧΩ] 1: ξμγ τφηλοῖο ἃς τἰπιοῖς νει] ||» Φνοννονε υεβερῃ 
Ἄμυιεαιν ρι0-. Τούμρυ τῇοω ἑαυ Ὁ στυτηρίαν καταργί- 

διε}. ζιῶε. 

ἘΥΡΕ σ Θεΐς γίρ ὅξιν ἃ ὠγεργῶν ὦ ὑμῶν 

ται ας εια. χϑὶ τὸ ϑέλοιν καὶ τὸ ἐνεργεῖν, ὑαΐρ Τὴς ὦ: 
δάυετ(υν δ8ι- δοκίας ἢ 

4] ὁ 

᾿ερεαπείδτο Ἀτ. ᾿ δ ίτα. ᾿ 

τρξηιμαι,ηὶ , "Ὁ" ᾽ Ῥι ς Ομηΐα ἕοἶτε αδίηι Οὐμηὶ ; 
" ποι μαδε:- Πωτα ποιρίτε χωρὶς Δργγυσ αἷν καὶ 14 “πὸ: ΔΌΤ]ῈΡ τ ΌΓ- }}.} Ο πα ἀνίει βαρ βοι 

16 ᾿Ιδαφαθι!ς ρβοφργγνοι τουγατίοηι ρυ9. ἃς ἀϊίςεριφεῖό-} ηνγηπνηναβήοοϊθερνφι ἰν. 
οἱ ἐκ ἀορο δΑμλρηδ' μαῖν' ἧς. : 
εἰ εκιϑιυΐ το, 
δι αιἴδοαι Ὁ ἢν δι ας, “" τα ΣΕ οὐ τὸ μιῆς ᾿ : ΠΣ  ωχεὐμανα - ἴα ἄύνϑε ἀμομῆϊοι χαὶ ἀκέραιοι, } 1 Τὰ Νελεῖς ἸρσεριςςΠθ}}ε5}" 4 ἐμ μα 
εἴαπι δ δὰ γύέχψα, Θεοῦ ἀμωμητα ὧν χέσῳ οπνιας} [δ΄ (μρὶ ὶςς5,᾿ εἰ ἐπφρα (}}}} . βινίδοοεν Βμ Θὰ μας 
θέπε γοίδη- ὑπέρ μ ΤΟΣ ὧν δι ὑπ] ΜΙ ᾿ κέ 1) τερτεἰνεηβοθε ἐρ πρεῤη 
ἀμπι (μϑάυπι σκολιαξ χφὶ διερραμρῆρης ὦν οἷς. Φαινεῦδε) ᾿Ἰποῦρὰ 1165 ἴῃ Ἐπ δέῃτ5ι. | μἀρεουὶ ρεβμα ζυρεῖνα. 
δὐδεπεαβε ὦ κ΄, 6 ρίας ἃς “ δεῖυεῖ α ᾿ Ἰητὸν 4005] [{ὲ ὀριεν ωοε 

, : ὡς φωςήρς ὧν κόσμῳ τον ων ἡνδν τ 404 ἰμκεῖμ [μι 
ἀμ} βευιαν: ς φωξηρες δ ῥονιάγιφ: ᾿Πρὶοπάςεις ντ ἡ ἔλοε5 10] [{νηρήναγῥά ἐν περυήμ: 
{ἰππδε" αυὰια πάη ἀο, ἶ 
δὰ ξεδιυϊ οὶ ͵ ; ι (- 
καἰ δεϊσοτά τα . 
μᾶθεθων, 4 Μοάείίδηι ἃ οοηφεάτί!ε (ἀρφευία ἐθο  ῖν ἀοιοείοῖε, δἰ ἔδηδην εἴς ἀσοξην . ἕα ΔΌ οπιηὶ φιδ!! ὯΔ δῖ Οὐου ιᾶ ΠηλΟ ΔῈ ἴὰπὶ δὉ ἀρδιὴ 
«οπεςηιοπίθωε ὃς εκ. 7. 156 Ἰμπλα τθασίεις νἱιλαν ασαίραταπι ὅς ἰπτοβεαη,,νῖ γερο Ὁ εἰ ̓ Ππα ἤκλι! 

πστ΄ “Ὸ Φ“ΠΦΠΕοηἫΗἢ “πο ΡΝ 

το. ἅι μι βαρείῃ κρὶ κριτα χθονίων. Νοὶ πὶ φυϊάεηι 

Ἰΐσεβρο Πιδεηιίτες ροίορματί δὲ ἀξπιοπος μος ποτηὶ- 
πε αὐάνοβ δ ϑννὴς αἰϊοι ἰδεῖς δδσι9 ρείπείρεβ. δ6πηῖ 
ἀπὲ ποδίς δϑίσοηἀίτα : ψυλαυῖε αἰϊφυμά μιεας ἸΏ. γιγάη- 
ας Ραττξοι ἀϊΐστεις εχ με 4υαὶ ἐς τάγτατο, Δ γ 10, δέ το- 
πεδεὶς ςοιμπιοπιογδηϊαγ, γτ Σ βοιΣ,ς 8ι 1 4.6.Ε ΚΠ τιιτιὰ- 

τὰ αὐὐάσαι οσο Ππιρ είτε ἐλ σπιυμιοτγατίοης Ῥάὰ 
μαι νοϊυϊς ἐαρτιπιεῖς ψπέῖνην δι ἔμρε πυηάιμη 
μος δι ἰη ταυπάο, Ομ δ ἱπιρεπο Τὰ θεῆς. [τὰς ἢς- 
ἄκετο ἄσπα βίο δάογασς, ἰά εἰ Πεοοίυθηςο!, ἀιέλυιῃ ετις 

αἰϑρωπονάϑωι ἀδ ἰΐς στίδιτι αυα: τατος δὲ (εηίας, νεΐ ς- 

εἰαπι νττϊμίχις ἔμπης ὀχρεττία, ὃς αἰ] μάετς πμῖ υἱάστυν 
Ῥαυΐα φὰ Ρ(Δί μι, 97. 9. Ῥυπκάτοηυπῖ δυτο πη ἵξρεπι φιὶ 
οα μος ἴοοο οοπγυμης, γὲ 8 4! ποπιξ "τυ [εἴα εχ τοῖι- 

ἀξ Πτοτατί ίοπο πλοιίάτυς, ἢς γοβιεδιίοης φυϊάξ χηδὲρ της. 
τ «44 αἰονιαηΝ εἰς δῦξαν, Ηπτο (ληὰ νηΐ ςο ἐοχαιδηιιπε, 

αυσπὶ ἀενηο Ὠςο ἀϊςζάπτυς δὸ ΕἰΔᾳ 4.13. 41 οτὯπὶ Ἰαταῖ 

ἀρυὰ ουπάςῃι 4.8, ξὸ Τλοπηίνε ἰπχυίτ, Φ νος μοθνεν ΠΡ ΦΗΙΉ: 

ἀσμο τη ηὲ αἰτοτν ἡ96 ἀαὐ6, Ἐτρο ΟἈ τι, 41 εἰς Ποιπο α 
ὄατιδηλ [χεὶ ἰπάεηξινοτας εἢ Πους: σφας υυη ἰὸς ἀἸοῖ 

ταῖς. ἀειταϊηγας ἀς Ρατῖτι Ἰοτίαν νη ἢοῶ Ροῆϊς πη ἴῃ 

ς ες ΕΝ οι ατάτας μόρον Π τίσι Ῥοιαυυν τάπιςπ ἱπεῦρτο- 
τατὶνοὐς δόξαν, εἰφνία, ἫΝ ἅν δόξη ΟἸΠΠῚΝ διιτοΠ ΠΠΏσΙΑ ΡΓῸ 
ομνπὶ Δ οπιαῖς, ἰά οἵδ, ρτὸ φιδυὶς βοπίς ἀνδυιη οδ, Ηο- 
Ὀισοζγυιῃ ποτ. 

᾿ 

Οοιτλν.2. {οοηβομε. κριτεργίζοϑν.. δὶς 1 Ατὶηἱ ἀἰ- 
οὐπῖ αι μέσν περοιέμν. Αἵ νοτὸ πλ| ἃ ποιὶτς ορετί- 
δὰς ρεπάοι αἴας ποίεε ἡ Μίοϊπιὰ χΧ( αι άςπι εησιμγι ας .“ 

ϑευηι. Οοιβοεις ταπῖςῃ (αἰυτοπι δος 40] τη τας 
ἄλάιο ουεγίτ. (γυδης΄ ςηίπε ψτατίριη νηο Ομηδορετ ἔ- 
ἀςπιἀρρτεϊιοιίο ἰστας πλτ τάσις ρ6γ νἱᾶμὴ μι Πέτα ὦ (ὰ. 

: λϑτει ςοπτοπάσες πον Ὀρουτείσυιν ΕἸ}}} [γε οἷας δρέτιτα 

᾿ ἀνιςαιιευγ, ρει φαςαν (ας ἰα Πςαϊ, ντ ἢ βοιῖν ορουήρες 
διε ΐσιῖ, 

3 ὅθε εεν α ἐἢ, ὁ Θεὸς γάρ ὅδιν. Βοπλ ἡκίτυτ ΟΡ 
ες βοπριεδοεάνης μηεβεαπέιμ ἰδ τυ[ιβελταιη ἄω 

Ϊ τοῖο ἰυτεὶ ποῦ οἱὲ τω εἰ ἤσανιις 4υ! Οἰνεειιαι ροήιήει. 

; ᾽ ἢ Κι γίηιν Μ εἰϊα, κρὶ νὸ ϑέλοιν. Νοῦ {μήν ἡριεῦ πρίτος, 
κά ὑυεωις νυϊυιὰβ, ποι φιὸά γοϊναταῖίς ΑὐᾺΣ ὑμπθοςὺ- 

ἀρρὸνν. τοῦ πον παν υπων»νπευλοῳονως 

»" ν 

ΜΕΡΙΦΤΙΡΑΥΙ 
ψι «ἡ ποιῃθη ἰοεΐα οχαηθ[10}" ΚΓ ἐν ποπεήης Πεβνρι, 

θθῦυ ( ἤςϑας. ςα] εἰτίυιτν ἃς 
τοττείείυι ἡ ἃς (υθτοτγδηδο- 
ται: 

μα Οὐηίΐαυς ρυα ργοβεςα- ι} ἘΞ νιν ἰδ κά ουβ. 

ἄταν Ἰρίοσιυπι δ᾽ υϊοπὶ ἡ ςοηῇ- 
οἴτο.. Β Ωρ α 

ὁ Ῥειι5. οὐΐτο ἰς εἴ αὐ οδ- 
εἰτίῃ νου τὰς ἃ ἰρρα 
᾿ρίυτο ρετΡτῸ 

δι: 

, ἜΝ τ ἢ 
12 πε δίπηονα Αἱ ἐγ αΡμΘν , μετ φέζον χαὶ τρόμου, ᾽ς τ. 

“Αὐταΐναιν ιίάση ἴῃ (ς ναῦςφαι ἀς ᾿" ἰοτίοταγ ἀρυιὰ ρο Υἱ δὲ νοεϊης ἃ ἀθλπι φυᾶ Ὠεὶ (μὰ »φιάχη 

“0. ΤῊΝ ΦΝ νμήνετο. Κεἰ, νι Εταίμνι9, ΩΣ 

58 ἤδη ρρέμκοι εαἰ δ} 
( ἐρν δεῖμα Φ' μῇ. 
ΠΟΥ͂Ν, τῷ 

Ιοῦα Ομ ξυμ εἴτ Ὁ) ὁ. ἐφαῖων ἡμἷ 4 Τό οπήηις [ῳ. 

ἐμιεμα ὀβεγαπῃμι 

15, Ῥω τηὐπη νὶ ἐγ. 
. {μεν εν δὲ φιυιῆε 

αἱϊο ἃς βεγβοσνε,ντο δοηα μη. 
ἐπξδιοϊαυίιο. 49. . 

[ιαείοηϊδεν. 

πιεῖ πυΐυε (δου}! τεπεῦται (ρ εηάσδοι. 
΄ 

᾿ 

Ἰιοίτατοιι Πςας Δἀϊαμοτίτ ἴς ἃ φυὸᾷ νοϊαηταῖεηι οχ τραἰϑῇ. 
οετὶς μα νι ϑ Ῥτογίις φιλεῖ, - ᾿ 
{ διρῥνν σίχενεικαὶ τὸ μνργῖν, ΝΟ ἀϊςὶξ, ψε βου: 

τοι αυέλεῖς θεῆς νοϊςῃἀϊ δι θεῶς αὐ επάὶ ἢ ν οἰ τὶς: [4 
ἀόοπυι εθιοὰχ ὅς δὰ νοϊςηάιπι δὲ δι δροηάμηι, οο}» 
ἴα εἰς ἀνεὶς, δοκπάμπι οἱϊ ἐφίτυν οἰδελοςπν εἴο θα 
ξίλτῖαπι ἡΐδηι φυᾶδλά (αυῖςην τοαυιτίτας, 902 ἢτ πίη: 
τι ντ ἢ πιοήὸ ροίίηηαε νεἶϊς ὃὲ ἔλξογε, (δὰ οἰίαπι [0 
ἱρία ν εἰ σι δε ἔλεϊάτλυς ργῸ αὶ τατία: πχοίλι}ο, [τάς ποὴ 

τογοιεῆ ἐοπ (ζετο ἀορπιὰ {Π.4 ρτίπρσε γι τατίᾳ γηϊιοτλου: 
ἴδ» αν Γ)οπληις οπιρῖδιις ἀρεγίας οοιιος δι δέζοηυενι 
υἱάστον υχες βαδοηυςνε διάιτο ροίπηι, ἢ νεϊϊηι, ΝΆηι 
Ριστοτοὰ ἐξα Εν ξιαίϊα νὲ ροϊπης νεῖϊς : ηΠ Ἰρουαπι 
αἰἰοίτ τίσι νοἰίπνυς απ) αυϊδυίάληι ξδίποσς οηῖν ἅμης 

(ς Ῥ20Π Ἰοζαππ,, δῆς νοτὸ ρ τάτίαπη Πἴ οπιαί δυμέφοη (δ λιχρ. 
της, νι νἱάα]ιζεῖ οηληες ροίπης γε !ςνηυο τῆ πάσης 
φάτατ οἶς δι ΒΑςετο  φιμαὲ Ῥαυ ας ςοπίυπ χίτ, ν 
«λάςτη φτατί ἀΐσσης ρτοπιδηατοὶ Νδιης ἑμαυ! Ῥθιηὶ 

᾿ Ιρδηη.6.44) δ εὐ ηηε δυιάυϊς, βὲ ἀἰάϊεῖς ἃ Ραχεμεπὶ 
τοι πε. δεᾷ νπᾶς Ἀΐς οὐγοτ Νέηιβε ηυδὰ ρυκεηιψη θα" 

ἴτε ποπ Ῥοίϊς "πίτλπὶ Ὡςί : φιαῇ ναγὸ «κἰλινἢ ηῦ 
. ἀροοήεηι αἰτοτὰ τεῦς Πἰ 6, ποὶς σοηἀςτρηαηίς πδουὰ 
ουγγυρτο ἄϑὴ Πιοίδι. ἔτ ολτο δ τ προ μ 
4 Ρνὸρναιμὶ αἴ [ι4 } ὑεπενοί με αγύσὶρ τῦς ϑκίῃ, Υν" 
τᾶ, βέο δονά «υοἰνηῖαια, Ἐταίρυν,, Ῥὴθ ὄρη. «ἰδη) 

ρεβεσ. Ηος νετὸ ποηπμ]!! δά ἰρίος Ῥ ΝΠ ρῥεοίει τὲ 
τὰῖξ γἱῃ 4019 ετίδην Ἰαρίμς εἴς Ἔγγὰφ ἱπίογρτεε. .. Νὰπι 
ἐἐνεῖν ἰρὰ οἰϊεηάιε ἰὸς δὲ Ὅευπι μέξ{πεγο 
βιάτυία (μὰ θεπειοίςητία: ἰοῦ, ἐδ κ τμμοὴ ὭΣ 

Ἀμμ. 
ίξοριυν, " ὶ ΗΛΕ («αἱ 

Ν, ᾿ δ ϑΑὶ ἀν τῇ 4 ᾿ΔΑῊ 

14. δ (εεριαφοηΐδιι , δραλογσμὴ Δι ῤἠ τα ῥαβιφυομὴ, ᾿ 
ὕτὸ φιοίοϊ ει Ῥαι ιν ροτίυν διώκρανιν ἀίοοτ. - ᾿ 

τς ἱνερτώμοβϑἐϊεενἀμεμηῖοι. Ν ἰὰς 1υυς, ὁ. 6.:- «Ὁ 
δνρίεφι μέγαν. νἀς Μειιῖ. το. εΡ. Ἐλὴτουςς Πρ ἢ 
δ ὺ [ὐοᾷνα..} Ενὴ νέμγα Θοού, Μυμείο βάϊετὶν οἶα»: 

ἀϊκ φέμνω ποθὴ ροῆε εἴπη ρεωσοδευτίθυς οφιιπγυί, δΥΠΝ 
ἰοτοτγρτορα  ἀϊι ρετιϊουΐλιην ὠεναηφαθην. -ὉΟ ΟΠ: ὙΠ ν 
4 ιν, δεραμινν Ν ἰάε Μαδιε.17.7.. 6. Ὁ 

πι 
Ἷ {Εν " 

, ἱἀεἢ, Ἰπβγιηισητα χυίνις {ςεγπα: ἰριροιθ οτος 4- "Ὁ ρίαϊπις να ρὲ εὸ ηυἱ εἴτ Βυμὶς νοδιλάμηνη ει α]εῖς ρτς 

μα ἐμοὶ εἰς ἡμνέσαν Χραςοῦ, ἔτι οὐκ 

ἐν αἱ 
ω 

ΠΣ ΒΝ Ἰρρεηίες ἀἰξίς αυβεῖ ἔρον πιθπάο ργαίνοςτε, οψλ46. τ; ουἱροίυίο. να νοϑ ταηαυλπὶ μοίείλαι νίυλην Π{τατὶς : πος 

(τ πίῃ ἃ ῬΗατο ἰάηρτα τεδηηρτίο, νἱν ἀσεςξοῖς ἕαςος 

; Ἅ8, αὐκ ράτε τλητὰη εγᾶς ἰλοιίβ οἰ). Πδης σοένδεϑαῳ ργο Κα: 
᾿ς ἀμ ᾿Ἄκ μα νφυδά Ἰλὴς ᾿ ἰ 

κοὐ ν ἄἰεψε ταύ δοοὶρίατης, 

εὐ Ἄϑέαιο γἱδλέμα ποινῆς ΛΒ ΠΠΟΙΣ υίον βάεἰςε Ὡςο ἀε- 44 γι Πευϊγατυς ὁτας ιΐατί δυο ὑποίτοιη {πέτα (ἃ ΥὙἹ ΗΠ πὶ 

ΑὉ ΡΗΙΠΠΙΡΡΕΝΒΕΕΚΞ. 19 . 
, 4 Βδκαινφωρῆμε, ἰὰ οἴπιλαμηῖθρε, ἴιις φλνοὶ ὃς κνχνίαι, [0Δπ0 αἱ Ἰειδίτα, εἶτ ἑλείοης,, φιδά [τοαπεητίας ἰΩ. Βα πποάϊ 
8... ἰλπυραήίδιις ἔς Τλισοτηῖς ἀνλίηξξας, ἤσυξεαρ Ης- τεῖις δά μιδετὶ [(οἱςτ, ὃς φυινην ἰλτογηᾶς ροιςιη οἀάειτι 
διᾶος ΠΝΊΩ {παίνοά Ὁ ἃ ΠΝ ά,} ἀριὰ [ἀτιηος σάπ ς.- τηοισηγιμςὰ ἀρρεϊϊλιον ἐξοίτεο ταιχση οἰ! γ φιὸή Βὲς 

Ἔτι ἃ σςαπάεῖα Δῆειι ἥμεημς "πτογίαιη, πΐὰ ἐοπβιη- πομηπὸ ἀφάτις ἐς τεέξο,, {ε4 ροιυὰὸς ἀς ἰοπρὲ Ἰαλϊιέηια 

ἀλπτιγ, δ. (γπεοβοοϊιοὲ ἀξορίμηταν. ν]βτα, ἐ μπιῤνάνια, 4. {ρ φράξεητε ἐμλιοὶς ίροτο, Οχτονύνη ἰπ μος ἀγαπητὸ 

«φυοά ποίμοπ ποῆς πο πη πὶ ἀρὰ Ἰήοπεος ἰςγιρίοτγϑι ρος» {άωι δέποτς, ἀ σοτροτο Ἀ4 ἐρίτυαίοιτι μαςοπι ὅς 1} - 

16. Νδ ἀριᾳ Οἰςέτοποπὶ ΡΊΗ ρρι.. διμποησανιδν ρρ [εΠγλτίοηςπι, ἀπ} οητΠ πιὰὸ οδίετυληίιπι εὖ ον σαὶ 

Ζιπίνεδνε βετρογδι {τ ρίστι ριτο. ΕΠ ς ταπιξ φώς. τγιδηάτζυγ,ης ἰρίλινν μυςοπ). 4 ΟΕ νης Τεἰὰς ἕναθως, 

κἦρμων ἀρρο ἀτοης Ργορτίδ ἡσῆις [ισοσπᾶ ποις λυχνία, ΡΓΟ [μπςεῖπα αὐ οἱξ νεγθηπι ν ταῦ, τά οἱ Εὐκηρ 61} ἀςοὶ- 

θῇ ἐ]Πογυαι φοίϊατοτος ᾿πειτοηγηγιςὰ ητο Πρ ινητασ, 400 ἐ- 

εἰδαι ἔδινα. ἐριας ἰυοἰς ἀρρε!]!ατίο Αροίζοϊις αὖ ιρίο Οβιεῖ:- 
βοιτείδυιϊτιτ, Μαγιῆιςνε ἀσοίλγατιις Ἰυάη.1.8. δὲ τιοτίητἢ, 

4.7.δι 4.1. δὲν Οοτητῖς 18.δ 19. Ουοᾷ αυῖειπ φωςῆρες, 

“Δ εἴτ, ὅδηιις, ἔπι Βαςες φςειςὶ πογηίπς ἱπτεύρτοζατις, ἔετ ας 

Διροης : α]ὲς. οὔατα εἰ οροῖῖος οἴππος γετὲ ΟἸεἤια- 
πος εὐ ε΄, οἰπμες. {πος ἀιμηι ἐύζευς δε τητορτα νίαν 
ξα]ροῖς τοηςθγας πυμις ππιηφι τε δδιυςητες: αὐὸ ἔρο- 
ἔχλιιε (Δρίξητος {|π| λαμπαδοφόρν δ ατσίμος, Ματιλ.2 5. 

πο 
-----. .-Ξ »»-.»..--.-μοσ ππο 

ἐ 

’ “,»", ᾽ η ὍΣ κυ τν . ἢ 

Λόγον ζωὺς ἐπέχοντες, εἰς χαύχῃ- Ι6. ϑεγπιοηξιῃ νιϊα ργαϊοηάεη-] 16. Κὶ σδωπνυδα εοπηίπεης ἃ ας (ων λά. 

τοδ: ν δ ρ ουϊατὶ ροίππν "τη ἀΐς } ἢ " Αἰ εν π4 45) ἐπ ἃς εἰν (Ιποῖι- 
ΟΒΥΜΕ πτς ποη ἐγυΐεγα σαςατ-] 06 Ορτηβδ. 4Μι4 πὴ μη Ἰοαι, βιοροῇι 
Ἧ. απένητ ΓΝ με ίγηθῆνᾳ ἢ (υ ἃ ὁ ς Ἰρῆ: νε 
το, πες ἔγυζιγα αδογταῖϊ. πω μνὸ ἰλϑονηὶ: ἐπ" Ἁροΐνοιμα 

τ 7} (οἰϊεϊια ἀΐης : 
ςοηήοϊδης ἐς 

δὰ εἰβ ἐπνπιοῖον [υρνα εἰλτὶ ἐος, πς 
[ἀτειβενιπὶ ζσ’ οὐ[εφηδινην ταδβηϊιἀϊπ6 ὦ 
βάει, νεδῖτα, γφωάεο φ' αἰ! Θίοπυπε 

εἰς πενὸν ἔδραμον » οὐδὲ εἰς κενὸν ἐπο- 

σίαστι. Ὁ ἃ 

Αἰλλ᾽ οἰκα αἰ" δο κα 5 ὴ τὴ ὃυτίᾳ 17 

καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίφεως ὑμδῥ, χαγφο 
Ουϊποτίαιν ἫΝ Ῥἴο ̓ιθαπιεη- [17 

το οβοτας ἔρος ἰςτβοῖο δι 
᾿ " Ν τη οτῖο βάήεϊ νο γα) δι: } ᾿ Ιρῦμν. εουττὶ 

ΧᾺ σνυγχῶ!θῳ πῶσιν ὑμῖν. ἀξὸ Ὁ ᾿λρρταταϊος ϑν ον ὍΣ ὑος πο μμὐνυία ψο- ἄεπτυς νὴς ᾷ 

. : . ἰρίυπν αυϊάςαν 

ἀπταο ᾶν σας Α΄ Ὁ Ἢ , ι )»15. : ; ᾿ : ποτὶ ὁροτ-- 
Γσ σ᾽ αὐτὸ χὰ ὑμεῖς χωρέτα ΧΟ! ιδ) “Ἰἄοτ διΐοίῃ ἃς γοβ ραιάς- τι 14 ρ{{μῖτρ ἀμέονη (δ πον τελὶ ν νὰ Γμ0 

' ρον θεν ιῆν α ὦ (ἀηζυίμ δ, νϑ- 

συγχαιρετὸ μθ!. τογδζ σταῖο πλίηἱ τα], “ἢ ξύμίδε αν ἐὰν μων ἐλ πῶ 
,. Ὁ ν.» ! ᾿ ,“ , Α Ρ ΄ 

- 

, λπίζω δὰ ὧν Κυρλῳ ᾿ησου, Τιμο ϑθονὶ οὶ ὅΡοτο δυζοιῃ ἸΏ ΓΟπλ 20 16-- α 94 ὅρετο αμεφην ἐπ Π οποΐο ἡλέθχρλιτα 
, οἶδ'. 

(ς τοηῆεπιδι εἰἰάτῃ οοτυπὶ πιόπίοι, τινι του» Ἐρφρῃτοάϊιο 57 συΐυς βάδην εἰ δὸς δίς (απλπτυπι ἰὴ [εἰαυληάο {ξἰἀία πὶ οο} ἀυάδι: ὧἦν οτῖασι 

φισμτεης. ὅοις νι διευΐ Τ᾽ ποι ςυϊαν ἐχ ουΐυς ρεείξηιϊα πιλρπωπὴ ἔτυέδααι ὅπηι Ρεκοεριιεὶ , δά ςος πιϊτιδιιηις Δάςο ἔοις ρειάδε γι (νοίεηις 

Ὁεο)ίρίς εἰιὸ Δἀ ἐος νεπίδι. ὃν, ᾿ 4 
κ 

| ᾿ ἢ 

τό Ῥναιεμάφηνες, Ἐ᾿πέχοντος. Ν ἀγα υίυς νοι δὲ ἐσ η!ῇἢ- βοίογυν δὲ οὐ ατ δ τι τεαηατίτιο ποπιίης ἱδες! Πρ 6- 

κατίο ἐπείς, γε ναγιὰ ἄς μος ραττίςίριιπι ςοπιιοτίνιη, να. τονντ Ἀσιηλήϊογθι τλονοῖζα αν δὲ 1).16.ν δὲ Ἰηξτὰ, 4.18, 
εηἰπλ νατῖο μιᾶΐσεῖ εοπμησηεεν, 4υοηίαιτι νἹάφίιςος [μισεῖς ὃς τ, Ρεῖτι γεγί,2.ς. Θυσίαν ἐρίτατ ἀρρε! τ ιρίας εἰσεδῃλο- 

᾿μείαο νλίς σοητίπετως, (δὰ, γε ἐποιὸ ἀἰχὶ ρωξηρων ρροῖ. ἰγπᾶς ἃ ΡΠ ρροπῆδας τας, ὅς τρ Π.ο τη ρεμίομα ρος 

Ἰκίοπο μος ἴῃ ἰοῦο, πεαὺς [εἱιζοτπᾶς ργορτιὲνποηυς 1η-λὴ ἦρι ἐρίλιις' οὗἰάταςο λετουρμας ἀυτοη ρύατογοα ΠυςΠΊΪΗΙζ, 

δτυΐηεητα αιύδυς Ἰρίς ᾿πηροπυπτιγ, ἴςὰ Βοπιίπος ΡΠ πη. αυδιὶ λή {Π|4ς Ἀοπηαπὶ νίαιιε μετἔοτοπἀλ8 ἘραρἈγοάιεὶ παῖς “ 

ἘΠ ΚΒΡΙΗΣ νὰ αὐἰθις}}} φελητυτ, ντ ἁΠιὶς ρεσίιςςαπτ. πἰΐοτιο, αὐ τη Βίμις ἀκκεῆ οὐταιιοπς λοιτούργῳ Υἱὶ εἴς 

Ἑμίιηυς, ἀμάεμοα ναὶ ψείξας εἰς βιοειῃ φυδηὶ σεἴϊτας τς ίδξης, ς΄ φυοάήυς βἠδαι. ἃς ἐδατίζατεηι ἤυαπι εἶπ ρυ]άτεπι 

ζυζη ἀττοί Πςπτὶς, ντ ἰοπριυς τεβιροας. Ἐρο ροτιὼς ἀσοα-  ἐΡειπιὶς εἰξ ρίτις ἃς ἢ ἀέζετος, εἶσι αν} ροῖϊ πιειη - 

ἔφιεπιο ἤφπίβολτὶ ρυῖο μυίας. δ εατίοη!ς νίσπι, ἰάςό- ἀΐως δεείάείς αυὰπῃ ἢ ἰμίε ᾿πότῖς (μ4 Θουβοθην πος 

4υς ργαιεπάτη!ε! (απ ἰητογργστάγιις, 508 ἀυτεπν ἰητοτ- δ ΡΙΜΠφρεηαπι ἰἀποίζος, ἴῃ φυο {ΠΠ| ἰεἴς θο ρος άςπι -- 

γιὸς αυς ἀϊιετίλην ρτοτίως ᾿ς ξεσηεηῖ ἰφαυστας,, δὺς ἔσπ-. αμαῇ νἱξείπηλαι οἰξοτιςιητιςυίις (λοτι βοὴ ἰρίς λαιτουργε, τὰ 

ἐεντίλπν μαίας ἰοςι ἠοι Αἰοι αιτλνην εττὶςν ὐε βεν εἰν ἰοοο οὐες. αἴξ, πιηον δὲ νεϊατὶ Ἰαροτἀὸς βασγας αν πὶ τὸς δά Ὁ ο- 

Μη υἱὰ εἰχ ρτὸ νιτὰ δὲ αἰμτς. Διλπὶ ἤσυς ἀϊείτῃν ὀπόχον. πίδυμῃ, ντραῖαϑ βιταγας νἹξίπηας, ῥοῦ ἘυδηΒο Ριδά!- 

φἰτοττῖο νἱἀοἰίοςε οαία,, αυὶ οουΐος δὴ αἰϊαχι δλἀυςεῖς, ςλύφπειι δἀδαςογεῖ,νε τείατιν νοῶν 6. 16. 

ἃ υοἱ ἴῃ το δάμετία ἀεβχοετεηεῖ : τὰ 4μ| οχ λάμπ Ὁ. 4 δωρεν μοξῖνα ὙΠΡΗΣ βάφει «εἴῖνα, ϑοὴ ϑυσίᾳ κρὶ 
λειτουργία τῆς πίσεως ὑμδ.Βεας ἀἰοὶς δυρεῖ Βοἢία Νὰπὶ ργα - " 
αοίψιλτν ηυδὰ αὐοίεβαειι νἱξεήτια,, ἕλη ξυΐϊπῖς δίροτιίο 
ἀρεῖ, ἢ νἱπὶ δἀάεθαιαγ, Ρεοιηάς οεἢ ἠπτοτ ἃς ἀιδος 
τοὶ Ῥδυΐις, Εξὸ νος ῬἈΠΙρρεηίοε ἡ Ὁ υ!η ἀΔάυχί, 

2 ΠΕ τ ἃς ρταθος,, ἀἰοιτην ἐπόχοιν τὰ, αμάτιο 
ὙΥτ υκτχ τὸν μόρκὺν ἐπόχρνεν ἸάΔ εξ τηλπηῖδῃλ ρεξιση- 

ἀρς 8. οἰδυοττοῖς ραεῖο ἀϊοίθιτ.. οὐἵας Πρ μβολμοπὶς οχτς 
δ εὲ δύ πεν ρας πιὰ τφίευν νος ἰη Ἰούο Αμοίξογιν 

ἀυδίτειά ἐαὸ ἰη δὸς νεῖγο ἐρίχίτυλ!! ἰαςηῆςιο τλι- 

δλυϊ απο ἴα αἷτο ροιτμηι αὐδᾷ ρεσισπήμιε ὑπ ημεπι  μλπι δαιπιηὶς αὐ δ ταηνεητιιπὶ ἱπιογισπιτς ΘΕ Πρρεπίος 

φφρεϊίλης. ἡςπιρο, αιδά Βρηςῖβα ρξλίψις Βάσλιυῃι νἱξὴ, ΓΥ Ρει βάςπι (δηξειβοατος τεαηΠ]ἀτιτιὰ ἀρρο]]τ ϑυσίάω 

φιαῇ ἰυχ΄ αἰϊφιια ἐστοχίς Βοπιίη σις ργαίιςει;, δά Ἐ-. ἰά ἢ, γΙτίπιαπτ : ἔαμπι νοτὸ ταϊ δ ειίυιν κειτουργίαν, ἰὴ ἢ, 

ϑλπο}}) Ῥοτξιιπι :ξοε, ὑππν ΝΆ (ογηιδηςηι Υἱΐα: 40 λεττι ορόγατίομ ἘΠῚ: ποτε πη ἀοηίηυς [λπν φρο δίω ,ἰὰ 

{ἱὰ ἐϊ νἱϑϊβέηκι) ἀρρεῖϊαι Ἑυδηρόμὰπι αὖ εἰεθυ," 5.γ. «(, Πἰδαπηςηζιην. νι δες Ομείει εἰνατιτατὶς ἐπιαριποπ ἰδ. 

ἀνὰ φυΐςην ἐβεξερέσε νοττι, ψεύϑεη ἐμ ἰὸν ίμαμ, που Τλυΐο οἰυςεπεξπιξ Ηος «ἢ νετὲ Δροδοίνη “1 { ει 

Ἰμοεΐν ἰρβεξαζίαν -᾿. ὃ “41 ἡ ἄἀΐᾳ Ορμδ δ, εἰς ἡμέραν Ἀρι- κ" φ:"ἰον καὶ συγχμῖμν. [τ ἤφαίβεας αυΐας ἰά αὐἱ ἐποιηάηῇ- 

4, ὙΙΔὲ χ. στ πεμιαχυ πὶ ὡρτςνειζει τ 4ιν αὐβατα 8. Ε- πλυπὶ ἔογς ποῦ ταητὺὴπι [μὰ (τ ςτΐδιν ΜΠ ογισι καυΐϑ, 00 

Ζέῤιο ἀξεκί. Εο νοι ὸ τ 410 οἱ κα μόρμν βζῸ ἐν ἡμέρᾳ ἀεΉ πε: ὡς τὰτῃ βάοί (ληςιεπὰς λα ρινηὶς (υὶ εἰτυποπεηνίρετοι νυΐεσιςς ᾿ 

Στ έρο ἰδαηνέμιυ οἰβτατιαρῆνδιβαι. νι φαια δ: Ετδίναυς, [οια,ηυληδὸ πα Ἰδοκηο νἱΐαπι είς, ᾿ 
ζννενοίον. Οἰπτοιὴ Πν τὸ φὐένδ εν ἀὐχιιὰ νοςς {ρυϊτῇκαι λα: Ἔ Μεῤάφην ἀμιφη τὸ δ) αὐτὸ, δι λυ ἀϊξις κρὶ πὸ, ντ ἰΔο πὴ 

ἀειίατει ἀραυε ὠσαώτωι. νυ ΐῥαῖα, 7] ἤν Ειαίυς, Οὐ 

ἰοείδυ ξοίετους εἰθπηοάι ςαιςς. Μ4 ἐβίμην 4 (ανάρε, χάγοτι. Ἐταΐηας, Ο᾽ δμάειν: 

Μιοαὶς ἰαϊετυςπίτε. ἡδανς (δον ὰ ἡΐᾳυλιη ΒΟΉ Ωὶ αοέν δεθνῳ ο Πυὸὴ πιοτίκὸ εχ Πιπιαε ἀοξιππνια Ἰπτετρτον μόνωι εἰ. 

ἁλρείπυλ ἐφηϊβοιτίομς Ἰοᾷοτα. [δι τλπνθι ροςίε ἴηῖοιν. ἐς αἰποπυπι, (οσεγατιυς οὔτοι δά πε» οἱ ἰηδὰ, νεηϊεξυϊο 
ἕς εὐ ῥτὸ Πνασα ἰὰ ἐς κε. νεῖοτε ἰπερτοῖς., γδν γνῴσκετν σοη οΓς Οὐρμα- 

4ιλπι. ἰϑδιηεητυτη οἴδατε. 04 τγλοΠατίοης ἀφοοῖιν βέει ργο Οὐζηοίενε βοίλυλαι οἴη Ῥαυΐις ράγεοι συ μπϑοιὰν 

᾿ρβλαλὸ ἔμαιη ρυκάϊεϊς, βοα αυὰ ταροιϊεϊικητυς το ΡῬμὶ. ΙΗ ρρεπίδιιφ. ἐοε νεἰυεΐ ργεραταπς, τυπηλὰ ἔσο πάλιη 
Ῥρερίεο, (δὶ αν σοη βεπηεατιν νὰ Πάς, ΥἹ κατα ἐοῖπὶ εἰὉς) στυςοπι, εἰητὶ κἀ βοττίτες [τε πάλην Ηρ πνοτῖξην ᾿ ποηρα 

τρεῖ δε αυϊοαιιᾳ οἰϊ τα βάἀειυυς, νο] ἃ Πἀεδυς ρεοῇςει- 
"με, Ὅοο ξιλιυίι. δι εογιμι ἤδφεπι ἐς δύοι οραῖα ἤοη- 

βουάστσηι [φηςί ται ἐρίων ἱποτῖς ἀοέξτιπλπι φυλαὶ! Πν δη" 
μυριάγαιϊ. Ξ . 

ϑθάά ει 



ΟὉΡ.ΙΓαρθ. ΟΕΡΙΦΤ. ΡΑΥΤῚ “"π 
Αδιξα τ γρχόως "πέμψαι ὑμῖν, ἵνα καγο ἀν. {5 πνα}} Τίπιοιβιειπὴ εἰτὸ πνθ. 1 10 τε, Τ νιοιονην 

! χω γνοιυβ χιὸ αἰδιὶ ὑ ὲ ͵  ᾿συπὶ νοῦς φνῖ δί ἐξο ΒῬΟΩΟ ὕλῃ ἀραβε τὸ νον» 

; . ΝΩ ΔηΠΏΟ γ) ςοζθῖῖο ἔασι γο} ἢ ῥϑρρέτωει σούς αν 

1 ΟΟΓ10..14 

ν 

Ϊ 

Οὐδένα γὸ ἔχ ἰσύψυχον ὅςτις ονγησίως Ὁ ΝΙοι πε ἐπὶπὶ παῦθο ἡ Ρ6-͵ 10} Λρεανήμεην δηΐην ἡκὺμν 
ΡῈ τὶ απέπιο ργαάϊτιμη, ηυΐ πΠποσγὰ [[4τρ υνάνηαανν αὶ βῳ. τὰ ἴδεν : «ἦδι υ μδιῥ μεριμνήσει ἀς τεῖριι γείετὶ5. ἐμταγ ἤς (ο- Ῥδέτωὸ “ ΡΙΦ οὐδὰ 
Οἱ πείντες γὃ τὰ ἑαυ ζητῶσιν,οὐ τὰ, {ἰεἴτα». ἐδοτ τῷ Χοιςοῦ Τησοῦ. Ἷ Ναῖῃ ᾿ οπηπος ηυα (υλἱρίο. 21] Οὐθὲν εμὶνν φκνε 

τὰ} ἔμης υσγὰπς 7) ἤθη 404} [νη 4ναννηι, νῦ φηεβμι 
Ομεπι Ιοἴμ. ἀμμον ω ' Τίω δ᾽ δοκιμίωὐ ὠυτεῖ γινώσκετε, ὅτι 

ὡς πατρὶ τέκνον, σιν ἐμοὶ ἐδούλουσεν 
εἰς τὸ ὁ αγγέλιον. 

2, Ἐχρογιησητιι δυϊοῖῃ εἴας}: 
Ο[ς 5) χυδά υἱδοίίοεῖ τυ δαὶ 
εὐ ρᾶττς Πἰ βργσσαπι ἔσγωῖς- 

ρα ἐλαίζω ἡὐμΐω Ἂ γϊ ιῴ ὐὰν τ υάῶι 
ζ ΠΉῊΡ}) Πμμηε ᾿ρίτυγ ίβοτο της πα 7α-| 2}}. Εἴη ἐκίων [ αόνῃ 

Ἐκχρετβηνξηι νην ἀμ 
δὐτθ ἐθρ βο[τέϊε, φωϊάἤοῃ 
ραενὶ βίλνενηφενην [ὑεἰ- ᾿ 
μ" η Ἐωεηκ εἰαηις, 

Ἴοῦ τὸν 
» ἣ » νι» ᾿ αὐ ὠπί δὼ τὸ «ἷδὲ ἐμὲ ζϊξαυτῆς. τιιπι,᾿ ΠΝ νἱάετο τόσα γηριμρίο τς μοο να μὴν 

ἐς τ τὴς κω νι χα] {πιρᾶπιμὴ {άτιηι, ᾿ εὐ 
Πεποιθτ σὲ ὧν Κυρλῳ ὅτι χα αὖ τος νη οἰ Οοηΐο δυτοτη ἰη Ποπιΐπο, ἢ "πδξιλοι λαριία δες 

Ι ’ ͵ ὲ)ν “κι 
ταχέως ἐλσίσομαι φοὺς ὑμᾶς. τὰς μοαις οἰτὸ γεηζαγηπι 44] ἰνέαην μά υοῦ εἰρὸ. 

᾿ " νό 8. : 

, 556 ᾿“ησοεῆαγιαηι Δυχί, ΕΒ : 
ΡΒγοάιτυτη ἔγαῖγοπι ὃς δάϊυ- 
τοτεη ἃς (οτηπ} ΠτΟΏςΠὶ τη οὔ, 
νοίτγναῦ ἀυϊοιη “ Ισράτοιη , δι] 

ΜΝ ρ [τ᾿ θην αμην. 
κ᾽ βίννανν͵ Εραρβνοάίιρῃ 
βαῖνεην (Ὁ ΣΦ ΩΣ 

Ὁ «οοπιην ἰοηφην θεν, 
ψοβνηηκ μι δ: ἡὶς 

Αναγκαῖον οἱὲ ν' γηστέμζω, Ἐπαφο9- 1: 
σέοτον τὸν ἀδελφὸν χαὶ σιωνερηὸν χα) συ- 
τρατιώτζω μου, ὑμδδ “ὲ δοτόςολον, καὶ 

 »κ» .ἷ» ͵ ἢ 
λότερλον τῆς χρείας μϑυ πέμψαι ἄοο) χ]ηγἰηὐξέγιπι φοτθιἢ χυϊθυς 
υμᾷς. ; ' ἼΛΗΝ ορὰς οτᾶς » δά γὸς ἰηἷτ- 

ΝΜ : ΕΝ ᾿ » τ(Γξ 
Εσειδῃ ἄχιποϑὼν ἰω πάντας ὑκιάς᾽ ὦσις ᾿ ἜΒΗ δὐ υκρζ" 26] Οἰὐἰδηΐδαι ἐπεῖερ ιν οπνῃ ς᾽ 6 βορέαν φαἰἀεήδιανιι 

Ι 

πλ8 4) πη είεγε δά υοτι 
4 

» ὡ ἢ 2 ͵ ΠῚ » ᾿ ᾿ ᾿ το ἀεβάοταὐ ε: ὡ χῶ ἀδημονῴών » διότη ἡκουσῶτα ὅτι ἡ Ἴ νωδ: δι᾿ φιδαΠπηὶ ΔηρΈθάτατ ᾿ΠΠἔωε χὰ ἡλτνεὺὴν Με 
ἀδένησε, ξέρρηςεοι αυὸά Διά ]ετὶς ευνι} ἰ[φωάγεναρῶ δίνην ἐοβινιω. 

Ἔ τ τοτοταίξς, ΜῊΝ: Καὶ γὺ "ϑένησε ᾿ πλοϊσιόν ϑανα-",, 6.) πσινησε , Εἰ ἐεττὸ ἀρτοταυΐς ργοχί πιὸ "7 δ᾽ 4 τσ ἑηβεαναῖνι ᾿ . ! ..,; 3 Ἂν τῷ ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὖ τὸν ἡ λέησῆν' οὐχ αὐ- ἑ ΔΙΟΥτοτῊ : ἴο4 Ἰδδως πηΐδετυς ἢ! "6 44 πρρνιδι βὰ Γαι , ἐλ ας ἐ ᾿ πηΐνίης εἢ εἰ: ] τὸν σὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμὰ, ἵνα μὴ λύ- ὁ εἴθ διηες οἴι5 (ΟΠ τ, ἃ δέ ατοὶ,)] [φωρρην τη δεθομ μά πίω Κλ λίσσῃ «ῷ. ! ῃς τα τῖλου μαδοζοσι ἔαρος τε [ 6’ κνείυνεῖν βινίανοβμιν : ' ϑόνν ς ΠΝ εἴανη, τιβείδην ἤαδοτεν). " 
᾿ , ἵ [ 4 ἥ ᾿ - ᾧ 

Σπονδαιοτέρως ομυ ἔπεμψα αὐτὸν, 18 Ἐο τυ φίοῇως ἰτ44. ἱρῃα τ [28 Ἐφβίναηε με δνρο νϑῇ 

να Ξε δ νὰ ς γκεὰ δἶτυςς δὲ 

“το οποίον διλννο, δυ ψυχῶ 1ὰ εἴς η αἰδετίταις δαΐπνὶ ὁδ- 
ἤἄππεγ, Ἑταύ, ζαίο βην αοέποο πὶ παῦε θόοηο εἰ ἀπίιπὸ 
ἀϊοίουν. [φεληἶθ ρτο εὸ αυοά Οτασίο ἐπ ϑαῤῥῆν. Αἴάααν Ρ]-. Αροβοίις παθείας ζ πλπὶ14 σειτὰ Πρ τοτίςα δι } ἰς ἀδν 
τὸ κρικοψυχίαν,ἰ. ἀςρ ΞΏοτΕΠῚ ΔΗ ππ πῚ Ορροηίς τῇ ᾧ ψυχίφιδς πηι πὶίρογλιίς Αροίοϊμς ντ ἐρειασὶ ῬοΙϊιης : πος ἣτ πηδὶ 
τὸ ἄζψνχον ΟἸχεῖ νοςδης δηϊην ργίςπιιδὴι δι δ ἐπετοῆτα- ς᾽ 4υϊάεπι νεγηζιηίς Αροβοίαπιεχ δας ὀλριυϊυίταῖς Πϑει4- 
τοῦ "οχ 400 ]ίαηος ὄυψυχεῖν δι διιῤῥεῖν,, ἀπ ἈΓΜ}] ἀὰς οοιτὰ ᾿ 
0} πδ τα ἢ ἀἰ δά γτθ, -. 

---------.. .---- 
δ' 

οἴπηΐα ἤπρι]ατία, ἀς ιήδτις ποαιις νηἰιοτ σαν Ρτοηι 
δβοπέπιίη Ὀεὶ νεῖδο, ἡσάμις ραττςυ λγοηὶ τειο δτιοηξὰι 

0. ΒΡ ανὶ φρήν ρυκάίμων, ἰσύφυχον. Ἐναίπηνο,, Ῥ4᾽ ἡρδέμηνο. 
“πη νηο ρναβίλμπι, Ἐφ βοτίυς Ρυτατῖπι Δ] σα τμηὶ Τ ποιθςο ὁ“ τῷ ς Ν ερι[ ατίαν, αὐαγκρῖον. Ἑταίηγυν, Ορεναβνείνην: πῆ 
ἐοπιραιαῖ, νυΐρατα, Τ᾽ αην υϑόηθονν. δγχίις ἐμ τ τρτὸ μὲ ιο [ὃ Πλίδις εαρτοῖέ. ΝΕ Ὁ ὮΝ 
[μι υι δινλπια ἡὭθεα νὰ οἴ, αυςιι δα (σους αὐδιη πιοὶρῶν. 6 δερδένην, ὑπύρολον. γυΐρ ἐδ ϑὲ Ἐταΐππιις, ενρορίνιν, 
ἀΐβεν 4μια: ἱπτοτργοιαείο ποπ νεται ςοπιοπίτς Αρο- 4υσά ποη ἀαπιπο. Οὐ τάπιξη ἰορ τα πὶ πμα] πὶ αυὰιη Κ- 
Πα! ἰτορο.᾿ ; ! πςςςς μοεοίνπ) ἀΐξοτε, ἐᾷ οδυία οὐδ υδά ἰὰ πιος νἱάρατυτ εν 

1: Οὐημει, οἱ πάντες, Β εἰ} νἱάο! ες, Δ ΠῚ πιά πγτῖς εὐί- ᾿ἰρ ββ ενο πυηὸ νδύλι αϑετυργὸ τς χιθας μου, ἰὰ εν 
δι οὐπαίδιις ιοά ρα μη εταῖ χα] βάτο α δὲ τοδυιπίατε ας. Ἑζσπιαπι πη Πσαν γε δά ἱρίιτν Ῥαιήμην ἀείδετοι φυίϑας 
εἰςΐθηι., ΞΟ ΣΤ δ ον παν ᾿ ἐριΠ ὀρυς οσατ, σις ἐπίῃ τόν ύς Ἰητογρτοταγὶ φυὰπγην- 
. 1 Εμαηρ ϊϊο ες τὸ δὐα[γιλίον. Ἐυλη πο Πα νοῦαε ἃ (Ἀπὶ ᾿ 

ἀοδετίπα: Ευδηρ εἰ Ἰζα ρτα ζατίοι ἐπ), νὲ ΔΠ|51 προ. ἡτὰ πϑδὲ οὐ! ται ἰα μὐ ΤῊΜ του πὶ Ἐταίπηο χρέαν οηἰπὶ 
ὑαιίοπειι ἀπτςιη ρΑΠΠιὲ νοζας οὐμετπηδητότη γι δος γοέλὲ ποη ἐρίαπιπεςοήπτατειτι, (οὰ ἁυίθας ἐξ εδὰν ἐπ (ἃ πέ. 
“ιηλοιμοὶ βιειας ἀρρεγοῦτα. ᾿ πος: 6 οοη ἰτυτυς., νείγας δυτοηὶ ἐχριο! ἃ ποηνὴς 

18 δινημίφ'ημεν ἐ “τῆς (οαἰππρε ρα πες (πὶ θὰ ὧς, 9 (οτίς μπέισπίδυς ςοπιοηΐδηϊο νἀε Τὴν ἤνυϑθν ΑΔ. 
νι κυιῆοστυς ἴα δα] ῥτονίις μονα Ἱπεέγροῆτα, ἤπνλς.,͵. « δ ὅταν σαυίαπι 4ι1π|ρίαι ἔδυ ἐχροίίτιις, Ἀοπλ..19.7. 
ἀις τοδὰς ὧν ῥιοίς 1 βιξείτ, ΤΊ βιό  Βά η εἰς πηΠ- (αλοί πο φοπυςται, ῬῊ ῬΗ: Δ᾽ π»μνενὶ νην υνειν μα ΙΔ 
ταπης ψυΐρ, δι Εγλα δέος, με Ματοθ τ νὴ ἐβαστῆι ἱπτογ. ἀδίσμις Ῥλυΐο ἔμεν Ἐραργοάίτως ῬΜΝρρεηθυιπλ ροίθν 
νιυοίδλαι μη, μνννωδιος . ἰας. 1 νετὸ φιὰπι τε ὰ ἐρίς νἱάοτίε, Ὁ 0" ᾿ 

14. (ονββήρ, πίγοιϑα, ΝῊ νοτὸ νε ἠδ τὲ ρεπίτις σοτταῦ,., 16. Οὔνηε ιν σάνται ἡμαξ, ΟἸδίσπνοηΐνηαν εἡάει θὲ 
πεψυράσδν ργοκιὸ, νταρρατὲς οχ γε); Νοριδιῆση. δὲ αἰ τος πιδηυίετίρεί, αἰ αείμανες ἀυοφιυθνϑγεο ἐπιεῖς, 
τοι νοῦς [ἃ ΠΟΙ αἰ δμ αι βάλες τ ἤτοοσ ἐδία νοηνα. ῥχοιομάδινῃι ᾿δνν, υἱάορ. “0 ἜΝ, 
πήχοιδις Ἔαρτς ἴπις ἌΣ ῊΝ ββοωις φλλια, εἱάω νοΐ ἐκ- ἢ ὕπραυιβιηνᾷ Φ"ζεδόιων ἐκδωμανων: ψιμρατά, ν᾿. 

αἰζωρλιαις Δίςο ἥνιπ) ἐς ρτομ! Ιου δας Τ)οΥ ἀρ ίειτν ἐοτ-.ὀ γῶν: πο εϊε ἐχργεέ. Νάήν ἴδ Σαεξὰ ἀβποιάν ἔλα πηι, 
ἰήιοναιη ρεγυαἤουεπι δὲ ἐπὶ ιμας Δ] πη ροτοίς {- "5 ἀδμωνν ἐἢ. ΣΙ εχαπίπιλεὶ μεμε ἐὰ; Ρτα ἀοίοτο: [(- 
ξριῆοαα ῷ εα γεαίςηε! τάῖαην ἤνάτυπι πλῖυ ρθη. 4υς πο ρίς φιίάοην (τίν ἐχρτειὰ σοημοετίτ,, νρε ἀνα 
Ῥειη ἴα Πδεεαιίοο!ία ἐοπεύροτάι, 1Δείμεσ αὐεξ ὧν Κυρῳ, δἀηένει, Απμογοίμαε, ψὲ ἐπρφόνον βίέμνεσται. γ Δὲ ΜΙΝ. 

ἦν ϑονθηθν Δεῖ, ευ ἰἰς νέἀευίτις. Ευμηπιδαί ἐμ ἐπὶ 1.1). “- ᾿ ΝΕ] δ κ τς ᾿ 

48 ΚΗ 

Φ’ νοδο των μειεβισὼ τ 

τατη ΜΓ Ὰ Ππὶ τουιετο ἴς, ἀτάιις δάσο ίη Ἡ  ραηία ιοίευ. 
Ἑακληρεἰτιιη ρεδάιοαξ, γι δ νοτετῇ ποηηὰ}}! αδίαιο ἴοι 
ἄ60 τε πτόπ! αἰ γπνανίτιἀ 04 τάπιξ ἴῃ πγοάίο τοίη. Ὁ 

ηἰπιυπ φοξοίητλος μΠσα οὐχ γόζοτο Ἰπτεγργεῖς "αὐτοῦ 

)»ε ̓δόντες αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε γκαάγὼ! {{π᾿Ηλντ ἐο΄ τυτίωδ ν]Ὁ » βαυ δα, 

ψυχῇ. ἵνα αὐ απληρῶσῃ τὸ ὑχδ ὑφέρηκα 

μδιλούκ ὀκνηοὺν ὑμῶν δὲ ἀσφαλές. ᾿ 

ἘΠῸ-: “" ν « ἮΝ , 
ες Ἡμῶς γάρ ἐσμδν κὶ σἴδετομι,οἱ ποῖ - 

Πυ Χριςῷ. Τ᾽ σοῦ, καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πε-ἡ. 

᾿σαρχὶ γὼ μάλλον, 

δον ὁ κων εν ἀδδνονδε χορ ψήλου λα λιοτ Υ͂Ν 

Ω 

ΑὉ ΡΗΙΓΙΡΡΕΝΒΕ5. ᾿ χο9 
ἐἥωπν,, ὍΣ υἱο ον, ἡγυμῆν 

ἐλυπότε οὖς ὧ ἅζ ἐ8ο εο πιίμις ἀοϊεαιῃ. ξ ΠΝ Φ' χ βοειν- 
Δα αι κι ἢ ᾿ πχοίρίτα ἰρίταγ εὐ 6 ἢ ἐσις 

οὔμα) αὐτὸν οὖ κυ Ιὼω με 19 χ ἢ ἡ ἄλιιρηο ἱαημε εἰ, ην 
Πρρσ δα ΡΦΑ [ὩΓ ΠΟ οὐχ οὐ} θαυάτο:δί τὰ] ο ἴω» μέ ΦΈ ΒΟ Σ , ὲ Ἃ δ ͵ ν “ 

μοὶ πάσης χαρς᾽ ΚΡ τοῖς τοιουτοὺς “ΨΚ Ὴ] ̓ἰῃ Βοος Βαθεῖς, αγέρι (δ’ αιμβνο, ἐμ 0 
ιος ἔχετ. : αὐτο βαϑ είν, Ἶ 

: . γῳ) ΄- Ἶ » , " ᾿ μ . ΓΙ ᾿ . ἢ Ῥτοριεῦ οριις .[.0] νονμάην βχορίεν οβὴς 
01 ΧΕ Ὶ ΘΟΕ ΣΕισου μι ἐμὰ ̓ Ἔδει ἐν ὍΝ ἢ εν , Ομ Πα σε δὴ βάρει 

νάτου ἐγγσὲ ̓  (ζονλοῦσείμϑμος “Τῇ } 19» ΠΟΙ Δεξαίβι: ἐγφάφιν" αἱ να ἰνασιτα νίτα τατίοης» νε ἰυρρὶς- 
τὴν μάπρννὶ ἐπόρίενει νά κοῦ 

τς" ἀςίςέζυι νεἔγὶ ὰο εγρα Α ᾿ ᾿ “Υ οὐ, ἀείναι ινζα πιεῖ 

ἕξ πούς με λειτουργίας. ἰῃς μη δεῖ εἰξτὶς ταὶ ποτ), Ἰβφμίνεν. ῃ 

κυβέλαμονγ: ΓΑΙ ᾿ εἹ ΠΩΣ ι (ομο)υῇο (ἢ 

Οὐλοιπὸν, ἀδυλφοί μου, χάρϑῇν ὁ Ὁ ᾿((1Ν οὐ ταί αμαεεῇ, δάμασε ζ΄) ας, μέρ, σνας 
Κυρίῳ. τὰ αὐτοὶ γράφοιν ὑμῖν, ἐμοὶ} 1. ἘΕΤΙ ε δ ἀμ ετον δι το γα Ν πρίΐηο, Ἐ φάονο τοῦ δὲ βτί- κεν Ἰη Ὠοπιὶ- 

βεγα ειΐοὶ ανίβειν ποθὴ ῥῥ- πο. 
ΜΉ νοι; αμβείη βέζε(. κα Ῥιχίαιίο δὰ 

ἡδηι ! (ευςητειη δὰ 

γειε ἐἀπεε,νίάενε πὰ γὶ ἃ ρίευβα- 
[ὃς ορεγανὶος ) ἱάεις εοα- ροο. Πρ 
βορφην: ιξυϊὸ ςΔυςᾶι 

᾿ εἰεςυπεϊβοπέ 
τος τς αὐ Ομευ (- 

Νοι φηΐπν [έημι εἶνε ορετυπν ἰυπἘν 
εἰβο, φνι [δίτιει [τωιπνδε τατον οαπι ζι4- 
ὭὍεο, (σ᾽ χἰονιαηνην ἐπ Υ ΔῊΝ ἀπ οδ: 

(βυϑυ ΤΠ ζοηοη "Ὁ μΥ̓ ἰἴοης ) ἐοῃ- 

᾿Ἰάῤαν παυά ρίμες, νοδὶς δυϊομ 
“τατυηγ οἰὶσ 

Ολιυςοῖς σδησβγοᾶιοῖς πγα]ο5 ο-} 2 
Ρεγαγιοϑροαιοῖς ᾿ςοης Ποηοιη. 

Βλέπετε τουὶ χιωώας,, βλέπετν τοι 
κλκοιὶ ἐργάτας, βλέπετε φίω χᾳτατο- 
ἰω! ΝΣ 

ΞΝος επί τι απιυϑ᾽ εἰτζυηςιῆο.,] 
ἡ ἐππὼ ςοἴ 5 ἢ) οι, ἃ 
ἰθ ὑτοε ἰη ΒΗ ο Ιεἴω » ηος 
ςΟμ ὠἀ τηι5 ἴῃ ςαγῆς: ὦ 

᾿μδτι Θεῷ λατροῦ οΥ τῆς, καὶ καυχώμϑμοι 

 ρφρρδπιορίδια “ποιϑοτς 
, 

“ἱ Ομαηημαην ἐζο δαδεθηη ΔθοἸ λα ὅτο Καίπερ ἐγὼ ἔχων ποποίϑησιν, καὶ ἐν} 4]. 4 Οβαπαυλπι ἐρο ΒΆΡοο, σαι, 
ἩΠῚ π᾿ τς ν} ηἰπ ζάγης, ̓  ἐς 4 ςοπῇ αι. 5} ρρβμενπαον ἐν κάτην. 5:- " τεῖν ρἐ διατίεν 

στιρχί. εἴτις δυκαῖ ἀλλος πεποιϑέναι ἐν αιΐαυλαι 4]10.8 ν᾽ ἀστον παρ εῖς ρα ΒΕ ΑΜ Ὁ: ἃς ΠΕΒΑΙΠΑΙΕ 
ἸΏ ᾿ ᾿ Ἔχειςμὴ! 9 ἰῃ- 
ἴῃ ζάτης ἄς αιιο σοηβέαϊ» Ἐρο] γε ἐνφαγηερβο πναχίι, ξυ]οῦπίονινο. 

: " ὰς ΕΡ ᾿μγαχί πιὸ ῥμαύεο. τὸ π᾿ ρλιδυιςαὶ εος 

Περιτομὲ ὀκτοώῥῥίοος, ἐκ ἥροις ὑσ-] εἴς. Οἰτοιιπεϊίας οὗλαυο «ς᾽ οχ] 
οἀπεξεννίριος- 
ρΡβληρε )διῖ- 
ἰοτδς τ πιᾶΐος 

τατ!ουυὶ νεγδοροτ περι βετεηε δέ νετυτο δοταπι νίαπι πο ττλάστεπε, Ὁ εηίᾳυς νοςᾶς «οπριποπεπι » ηυδά εἰζοιπ εἰβοπεαὶ νεφεπιειδε τοἴς ὃς 

εἷϊος αὖ Βοος εἴ τε(οἰπάεεοδι, 1. Νέεεδαν οἰτουποιοιεῖι νέαγμαν ἀλπ) οἰ δ ἀΐε,ελπι αἰ ταί εαπι φυς βιδηὶτν νε το ςἐϊ» ρει ςπεδι νϑτυκόπι 

οὐπηϊδυερ ταῦ αβεθιδυερατίιδιε νι Ὀεο (εγυΐδαλυε, - 4 Μετιφεβε [ομ!» χεϊοιίε ποὺ ἀυδίτας (οὐ ρίυ πι οιἴστῃ (σου πὰ δυιηευ Δπιδροη ιν γε 

οτηξε οὐτείμινς ηυδά {}|8 ὁπιηία ἐχίξεηᾶ πἰ}} πιοτοευγιζεγίο δηίαν ἰυάιςὶο ᾿ιοεγειηυὸά νἱἀε]έσει οἱ ομύδαασι μβαυολιπῦ!ὺ ὡρρίςανξιο ἰη ἀϊ ρος 

ἱπὸ ποη ροῆϊι ορείυπ ποῆεοεμαι ἢ ἀμοίὰ οὐ πὶ ξτλευίτδ ρος Δάςηι ἢ ΟΒε ἕο ἰυυβοδείους ςοηαίϊεις. : 

“Οἰερπο[ω φἔ4μο ἀξε, 

τοῦ 
Ἄ Η ΕΣ Ἢ ἢ . ὙΣ αξι ναθμ 

,8 Αμνίμε, πάλιν. Ἦος πγαἱ πὶ ζοπισπβογς οὐπὴ ἐδἔντεε 21.6. βλέποτν νετὸ ἰἀ οὔ νἱάετς, ροίοϊς ρο φυλάεγνῶνε εἶδ εῖ. 

αιὰπι οὐπιὶ χαρδ πῖνε {τ δὶς ἰςπίυις, ν τ φιυ πη ρεϊηνὴπὶ εὐα" ςαμεῖς, νι ἀχηπιις Μάττ.12.38., ΤΟΝ 

τοιεγίαπι νἱἀοτ τὶς, αυεαι νὸς ἡπϊηίιάτῃ ν]ίωτοΒ ρυταϊλατίς, 3. Οὐρεμηφβο ἡ αὐδιτο μη. 1 ἃ οἴτινοτὸ ὥγομηζηῖ κοτάς γιάοῖ!- 

[κτεπγίην. ; ἐετιποη ἐξ! αὶ ἰὼ Ἔχτογηα ἐδηγ ἀρ δά εἰἕοης λάμυς 
40 Ῥεορῆν οβαι Οἰναήβ, διὰ τὸ ἔγγν ὭΡΩΝ ΟΒή. ς ᾿αγοητῖ. «(μὲ ϑρινίει [ευμίπνι, 1) Νν Ἷ 

ῃη (Δὴ 5 8 1ηἴῖς Ῥ ἃΡ6 
διριοὶ ᾿ὐϑδὰ Θεοῷ λατ

ρδίον- 

4 Νιῆ 

τἰᾶπι τοροτῖαι τη φαΐηψας πναπυίςτιςοάϊς. ἤδεὰ οἱ πινάῖ;-- 

ἐνὶ νετὸ, αἰίοψιι! ἐς δρίγίτι (λιν ἐχο ἐμυνουσίῳ πνϊηιπνὸ ἅππε- 

δἰ φεητὶ αἴξετα ἰςέτιο δι ἐχρίιοατίο βεισιαθα νἱάοτηγινες ἐ- 

λητος τητογροιδζυτ, ϑρφγποῦς ἀΠΙ.ΔΠῚ (ΠᾶΠ}... . 4 1 6- ὃς πίηι δίς ἀϊύρυκαι Ῥαυ!υα ἀξ δριγίτι φἰοταπίο . [ο4 ἐς ἱρίο 

ἕμα νεβει 4μ0 “πὰ νιν [πῇ ἐβὲὲ κοιη βνή , τὸ νμλδ νεύρνιῳι νετί Ὀεὶ (ρίττυ δ]! οὐἶτυ ἐς ὑρ, ἀηΠςτὶν ἰρίς ΟΒγ ιν οδπ, 
4.23 ν4ιοιη ορροηὶς (ἀγηλον τς ἐχτοῖηο δι Γοτοποπία]ὶ 
ἰλπὶ ἀὐτοβατο. 415 Ἄάγμε, ὃν σαρκὶ [ἃ εἰδ,λιν γείρυις ἐχτόγη 8, 

ΕΝ ΟΑ δ. 11. 
ι Ψφἄεην, τε δ τε, πα ἡ νιάεϊςοῖ ια ἴσρε οὐ σὶς ἀεμναπι ὰ επιςοπἤάεητια δι ἀμ ννθαι νι εἱλ στιλπν πθοκ 

δυάϊίεις, Τιινην ἀσφαλός. Ἐταίιας δὰ ἀΐτ ἀττιοιήμ τη, δοοὶρίοπἀ πὶ ψογλε τη, πεπὶ ϑένω, ΝΑ τ ούεια ἴῃ Ἰηὶς ποι 

μτερυξ πλητίδιις νοτοτιίνιν {ἰδ τιν. 5 γειὰ πισγρτοῦ ἀπισε Ὁ μὐϑν τὲ ναι Αροϊιοϊες,οἠ ἴὰ νπὸ (δι "ο. 4Λιακιηῖ, 

ἔμῃ ριογίων (δείρεαγατη μορ ἰοςο ἰφαμιμτον οἴξ, αυαμι οοπ- μόνον, [ἀν οἱ μψάμσαἁ ΝΆ, δι Εἰαίμν ΔΙ αι. ; 
εἴρεῖς παψιςο, 4 ΟἸνουμνὶ βρεγαλριτομή. ᾿ εἢ Φμτμϑεε. Κα νοτε σθλιη 

1 μη θεν, κα τατομίωϊ, Χαρκασμὸι Αἰ ἰἶαμο αὐ εἰζειιης. δγγιλά νεηδίηη νΕἰτου πο ον ΡΤ εἰτοῦςιίο, ἡμῶν ἤνετο. 

εἰύσηϊς οιηςα (1,46 αὐ }}} ἰογιαναπταγ, αυνι  πγπηίάπι τατὸ ἡπιεηιὰ ἢ ἀἴνψ!ο τ τν νίν ράταμη. 

Αἰϊυ ὁ φιὰιν Βεορίϊλιη ςοὐίςιράσκειι ἃς ἰασεταίφης. νεὶ ἐς 4 Αν χει. 16) με, ἐν γύεις 1 σφιν. ἰή εδίβεπεις Πταρϊέτα, 
4|υζι κά ρεορίνεηαν ἱπομίουον ῥτολείβέταν ἀνουάτ, ραν ὅς.ς.͵. πο αὐῖςιπ ρεοίείγευε, δαὶ 

Ὃ ᾿ 

αιοπἰιοβει .᾿ 

"βἀωοῤαπνἐγαρεηνενε τη χηγειπει δὲ μων παπν 

ς 

αι 



"Ἂ, (στα. 11) ΙΝ "ὁ ΡΝ Ἡεδτάμε εχ Ηςρταὶδ, ἢ ὁ τε!1-} βρμβανοίν, ΕΠ εὑναίρ 
πὸ (ρανωνρλζλνόμργῷ ἐϑδαν ᾿ εἰοης δικείίξυν. ᾿ μπὰς [υινέσολρ. 

ι “Κατὰ ζϑλον, διώκων φίω φκκλησίων" νΩμφ 84 πὰρ ρα με Νδὺ μὸν 6 ἐλ νερόν οηρτῳ 
« Ὦ διρογη Ἰλα . δυ νάνγ, «οι ΐ η8 ΡΟ τητ ποῦ ἰρενβάνῖι Βοεὶιββαον ΓΗ ἕω τίῳ ἐννόμῳ,υομᾶνος! [Φϑβογζηῦε ἷ ἡμοῦ! μεβᾷηῆι βεειιβανν Οἱ; 

ἜΣ ἐπ τω ͵ δλὰ γιὰ ἣν ̓ . Ἰαδιυ ρλπα χυὰς εἰτίη Ποροἷτ-Ἶ᾿ κων ὦ ἤμμῥϊειι (κε 
; οι « Ἴλ{τερνεβφηῇρι δ... ἧς 5. ἰκπκ γον, οὐ 

ἰὼ Ἵ " Ὲ ᾿ οι κὶ ᾿ ΓΝ Γ Ξ ἢ ΑΒΕ Ἢ ᾿ ΜΕ ᾿ ἿΝ : ἕ ἡ ΑΝ ν ᾿ ΑἸΑᾺ ἀπνα ̓ υΐμοι ἡρδηγταυ τα ᾧν-| 7" δ, αι Ὶ ἢναι τιροὸ 7 ἀνε) έβσ!. - 
ΝΙΝ “νῷ ΕΑ ΨΨΕΡΩ Ὀο δε ὦ μὰ ωΣ Ο, ΔΝ; ᾿ οὶ ΨΕ Γμαεκυδέραιμι 

ἢ οἷα ἮΧΡ "ρὸν ζη ἐστε τ: ἐλ 6 ΚΗ ΡΘΕ δη πότον ἤορμαν Ορνίξβωπο ἀμη.. 

Ὰ ̓ 

, 
ν᾿ 

; 

-“ , “,"νν 4 ᾿ , - “ὦ το »,ἔἄῴ{ε ᾿Ϊ-  ραμειῳ, Τοῦ γαῖῳ αἰνὸν τοὶ ἱιδωδεμιων λοι α εοροῖαι νον ͵δδ χίαι “κα “ἄηνωιφας ᾿Υ ΒαΙο Τωβ « ἧς αὐαςευίσεως ἀυτε, καὶ τίω κοινωνίαν τε αὐ Ο δ ίομρ δΟΟΥΛΙΔΙΝΑ͂Γ. ἐκ ουῖν ἐϊμὴ, ἐν [οίειδιμ 
κι δυρὰ αὰ ποὺ " ἐγ ὑ ᾿Ἰϑηε ρεγροιποηθ τη Εἴς, ἀπ] γαβιονν δες βρωμ- Ὁ 

δ διείησε, νεν!ε- Ὑ παθημάτων. οσυμμθρφς ἔνθ᾽ τὐππ τ μὴς Ὁ τοστὶ οἴθδε,, “Με νπονμ δίς ἑὰς εὐϊα΄ τείυετο- γγ σῷ υτε" ἘΑΒΕῪ μι - ἦ- : ΐ Ε ὗ .ν Θιοηί, ἰράυν," ΣΟ : πτ ν δ νὴ Ἐχρονίοης ἐζαυο πιοάο ἀς- ὶ ".: 

ΠΕ ΕΙΣ: Εἴπως κατοντσις ἰς τίω ὀϊξανάρο- ἀαεπίατι δά τείυτγ ἰδίου ξ ον. [ ὅ|4μο νοοάο ρει πιὰ. ᾿ , ᾿ : 
6 ἜΝΙ «δὰ α- δὲν Πρνεχρῶν. . τοῦ Ὁ ΠΊ. 

ἦν͵ ξειη τ {δ 
δ (αμίεν ον 

Π 

Πλὴν ὈΜΕΙϑοο ὁ 

ΩΝ κῆδος ἡγοῦμαι σκύξα.- 

Ὄ 7 
ὦ ᾿ πος κ" -" ᾿ 

ἮΝ ᾿ πος 

Δ τ νὰ πόνον 
᾿ ἸΝΝ “ιν 

Φ ΕΣ ᾿ 

.ο. 

Ὁ δεμϊπιρογ οομοςΗϊοποπὶ, ὅ( ἰπσγυπὶ νόςας ἰἀ ηποά Πβ λά «νον ναδεωῇ, μιὰ ἔχων. ἐχροηΐς φυῇ ἄς ἐπυοηίη ἴη (ἰπί- 

. ὀδυπῥάαιη Ἰυτεῖα ργοδοίο, αι πὶ λάϊες Ρ αγηςι οἴες, πονής πὸ ταοάὸ ἀϊπίπηιε, ἸΝΔ΄ι ροΣ ἀνὴν ἀἰαίξοίδη οἰηνί..᾿ 
᾿ορίμαδατυν, ἰά νἀο ιοες αυρά ποήϊε δειπίρείαστϑηΐ ποῖετὶ 15. πο γτεροηο πάλην ριτο, ντ μιὰ ἔχωνποιῃ βιαβΗείξον Ροπάθις 
Μεΐειπι νοοδητ, Οοηεγά νετὸ ξημέόω ἀμί Οβιπία τὸ μὰ ἐχρνν, φυῇ Ἔχ αυὶ ἰο σΗτίπο ἱπιιεπέιμμνιν, αἱ ἐα- 

κ΄ πυεβδιις ρεοηυηείατ 4 ἘΠ ἃ (6 ῥτὸ ἐοὸ δαογί φασάηοη [ικίάπι Πιλπη ἐειδῃᾳ Ἱ) ψεὐδ ποῖ ἰζεπι : πὰ ργο εαρία- 
" τιοὰὸ ηση ῥγοῖς, [δή ετίλήῃ ρἰυγπιὰπι πόςοας, ἀμοηίλτν Ἡπατίοης ἔὶ Ἴ λοσίρίαξαν. ΨΈγΡυ ΠῚ διτοπὶ δ εϑώ 

-- ᾿ 
ν θ᾿ ἈΠ 

{ἢ σὰ διδ : : ᾿ώ πον τ ἐδ “ας ᾽ν 

ΕΡΙσ τ ΡΆγ π᾿ 
« εαἰλ, φυλὺς Βινιαμὲν ; Εὐρώθ΄ ἔ-| [{ξεὐϊς ηἰγαοϊίς ἡ εεῖδυ Βεηίαιιϊὴ,} με υμς Ἰβμεί, ἐε τα 

ηυτ φ[8.᾿ Π ἢ 
ἡ ᾿Ουϊηεείκιη ςεττὸ 'ἄυςο οῖ- 
Ἰυἷα ἀαδιηπύῃι εἰϊε᾽ ρτορζες ολχὶ- 
ἠεπεαυϊ ηοΐοϊς ΟὨΥΠ ΙΕ 
ἸΡοι αὶ πιεῖ: βεόριος φιεῖρ ὁ-Ἐ ̓ 
τπηΐδι:5 χη θη τιν του!εδυ ΐνί -- 

ἜΣ Ἂ ; Ὁ Ὁ ν᾿ φῳ ὄχον δον ῇ 

Φ΄ διλλά μδυουιγε καὶ ορύμω, πάντα 
᾿ φημίαν δῇ, ὁΧᾺ καὶ ἀἀρέχον τίς γώσεως 
τ ΠῚ Χριςοῦ Ἰησοῦ τῷ Κυῤίου μρῦ! δι: ὃν τα " ἴφίμ ΟΡνὶ» Ὀρνάνὶ 

Ἶνα Χριφὸν κερδήσω" πς 

ἐλον Ὁ Καὶ ὀθριθα ἐν οἰυτφῦ, μὲ ἔχων ἐμίω δ. 
ιν: ἴω τίω φκ νόμου, ἀλλὰ τίω εὐ κ΄ Χροσιί πίε φκ γομου,αλιλᾷ τ ς 

οὐ σήςξεως Χριςοῦ,τίω ὧκ Θεξ σδικο)οσιωίω 
 χημῆ πίοι γῸ . 0 Τ᾿ 

Οὐχ δ ἠδὺ ἔλαῦον, ἡ δὰ 
[4 

{ Εἰεδναιὰ εκ Εδνα γε ζρῶος ἐξ πἰζγαων [4 εξ ἃ ρτήπα δὲ : ᾳυληὶ δηνίετίη)νυ. ; ῇ 
αὐταὶ ΠΠ πιὰ νίημις: οτίης. Νίδαι ἂς τρίς Αὐγάδαπι Ης- 6 Ὸ 9. Εἰ ςφινρενίάν ἑη εὐ, δὶ 4 ρεϑώ ν ἀνπβ Ταυςη τὶ τά Οτὶ- 
᾿ς ἀἐςίτυγΐζλχας ἢοπ ταν πλογῖ Ραυ]α. 4 Κειιχίο- " ΝΟλαοίϊλιη μαῆςῖ τοϊατιοη πη δά Π οὶ ἑυάὶςίι Ωγ. 1ς δηΐπι ἰπ 

ν πε γκρ νόμον. ΝΠ ρατα, δεευπάμην Ζεζενν. Ἐτδίπηις, δύ κες δ 6-ς Διηλπὰο νημιη ἤματι ΟἈριτυΐι σΟπεοπηρίλτυτ ἴπ 4υο δέ. φ᾿ς 
ξειν. νόμον ἀυῖοπι ,ἰά εξ ΠΎῚ {ἰοναρ γνοςὰτ ργαίστίρτιπι Ἶ αυϊείςατ. [τάσις 4ιος φοπιροτίς ἰη ΟΒνῖΠο εἰς {4 οἢ, ν΄ ἃς τεβρ]σιῖς ἰηἰεἰταταπι νι ἢ ογάϊαςπι νοΐ του ϊαπὶ Βταπ-  Ομεῖδο ρον ἢάεπὶ μνῆτοδ ) τὴ ἐΐς πυ πὶ ἱπιςηΐτ ἐοπάσημ, οὶ : μωρῃ Ῥοτείς ἐπίην ἀξέάιςί ΠἼ. {ἐρογα, 1 νε! ὁ πλησπεβν αυὴ ταξεεία αἰιαἰ ςὴν ἐρίς τραυητὶς ἀὶ πορὶς, Ἰάεῇ ἀμ εἴίοι 
ἉληΓερού, 714 οἷς οτάϊπαυίς, νε! ἃ πηι [ἐοναβ.] ἰά εἰξ ἀοουΐτ.. ας ἃς, ἐυπιυΐατα, Ἔχογῆάτο ἠὸς ἱπυθηίΐς, αἰπηίτυπι ὦ 
Ἑταταιτειι ἰή (ππππίο ρτεῖίο [σέλα Ῥβρυ οτίπι,, ντ Αϑι. δε τδειτία ρος βάσιτι' πὸ θὶς ἱτὴρύτατα, Αἱ ζοηττὰ ποιὶ 
λό.ς. Ἣν ' : ἐν θ ὁ “ Ῥοίπιπεῆοπ ςοπάοηηπατὶ αυίζαησὰς ἰῃ ΟΝ τ ὁ ἤθη ταυξν᾿ Ὁ 

6 Φ οὐ “ἡ α, εἶν» αξἰληφι, δ᾽ ἕλον Πρ, δεοιονάαίην αηνμὶα- τῶ πἰδητις, φιΐηι ποθὴ ροῆιης υὰπλ (άπ ἰδίαι ΟῚ] 
εἰονει. Ἐτλίαι. Ππκιαβυάιω δατρατὰ δὲ οὐΐουτέ. Σ ὦν ἰ Ριοἴξτγε. Ελ νογὸ αὐ} οὔ, τἰᾶρ ἀυιιξάχας λάἀυηριὰ" 
.7 μεγαγόρδη.1 ἃ ἐς, 411: : Ἰὰ Ἰπόγο μα εῦαπι. [0 υἰτᾶς τίο, νε οσπάις Αροίοίας Οαἤατιν.10.11.δὲ 1. 

ι 

ἐ ΒΝ} τα οἵῆοεις ρταμητα ἀρειποιάς ἰηοληϊξο ἰαπκία;, ἔβην |0 πιὸ 
«υλ ἀνόγαπι τηϑγίτογυιη ἤπιε ἔλα ἰρἔτι5 ἰδιεἰ δε ρίμίο. ἡ 10 ἱπιο Ἐς, . . ᾿ 

“ΠῚ 8 ΗΝ φμιμεἰἶαην ᾽ ὠὡλὰ υδνοιυγ ΝΜ υἱβάϊα, Μ᾽ μηβάημν. :.1ν}}} το ΚΡ ἡαβιννοξ θην ὑβιν ἰὼ δωδαμεν αὃε α᾽ας σεν ἀπέ. 

τοῦδέ. Γϑνμο γύμᾳ ΝΜοιαπάνην ργαίοις τεπηρυς δὲ «Ψιάς Ἀοπι. δ. 5. ν᾿ ετδύπι λιτοπὴ γνώσκειν ἔκοιρίταν μίοτς, ἡ 
επί δὲ οίςις ογατίο γνε ἔδην Ἀροδοίας,, αυοά αὐ ἰππιβοα ἢ ἡδία (ἐπείγε ἃς ἐχρεη τ: : δ ' 
τίομ ΠῚ ὅκα μι Ὅσο ἀτείμες, ὁπιηΐα ορογὰ ἐχο υνάδε, εἰν ι [κρενιεηι ] ἐεᾳνονηοδδ, οἴναι. νῳ μετα δι Ἑταίπϊιο, . 
γιαοοδοιτία,τυπι οὐἱάπι σοι Σαιομτία ἤάςπ". 4 Ο,»-᾿, 5) ημοπδάν. ΕΠ λυζεαι ρεποϊδιμη Βος ἀεὶ ψέηνρβς ἦμο 
οἰϑιν ἐβὲε τρεὶρ βοῖνν ἡνηϊ αν ὲ, τὰ σὰν τα ἐζημιαϑίω, Δ] ρ. Οννη 4 Ὁ ἀϊχίπηυ ἸκΟΠλ. 11.1.4." Ετργατοῦςα ποιδηάυπη ραν οι! πὶ .΄ 
᾿εινϊιεβξωνι [γεὶ. Ἐτλἤηιις Ὁ "νηΐα ρνὸ ἀαννημ ἀωκ ἢ εἰροιδφς οἱ δὲ Βος]οςο δι ραυο ρὸ ἐξ ποι Πρ πηολγο ἀινοιεατίοπεπι,.. 
ἀτοπὶ (ὁρίποσ ) γοιθαιη ζημιούϑεῳ νοῖσο Ἀθη ς ναί [ὰ γε ΔΕ ου]τατὸπν ας ἀφ δοτγίοπι δοιιας δὲς ἀρυὰ Ηεδ.. 

᾿ Ῥηζράχνακ Δ «{ εν βονεονίδωι, σκύζαλω δὶς νοςαληύ ας. γἤὔιγραιυν ρδειοι, ΝΥΝ [υἱαι ἱ . 

εἰ δυτίοτ Πείοοία, δὲ αια 4 οἰ ες ἐν ἐσιιητιίν. ΑἸ} σκύ- δ΄ “ἀνεβοννείοιεινν πνονέμονηην, εἰς τίν) αἱ ἀξιισιν νεμρόν. ἡἢ 
᾿ ὥαλα ἱπεσιριεῖα παι αυαν οἰ η διν λοι [Οἴσαι, ἀμμίπου 30 οἱ δὰ νίκδιη ἱπιπιοτι [οπίηύα το ιϑτςοηςπι (ἀηέξοπιμι 

ταιαϊὰ ἐὔμςειπι εὐπι οο χυοά {πρτὶ πον ἡ ὸς μίξμς ἘΠ «ουΐεημεῖμτ. Νάπι αἰϊσαν στίδην ἰηἤοίες γοιτρ ἐπ, 
1ος νϑεαγαι. Ποιίμψις νίεράιης Α Ροϊϊοίυν γοςαἰ δ, [εἰ ΔΡΕΡΕΌΙΝ Ῥασπας, θυδ ΨΟΓΑΠΙΠΓ ΠΊΟΥΣ τεσ. ὃς 
4 ἰδ ρόῦμε ςοπτοιμρίεις ἔρεΠ οανί ας οὐἰλην ἀρ κἰυς 4 Λονενοννην, γ νέρών. 5 γ.}10 δί γεευς {,6εἰηυε ΜΠ}. 
ἀυοί ποι πα ὸ ὁπιπον ἀἰρεγησηειν, [δὰ νοῖ ετί αν Ιο-ὀ [ἐβεγυης τύ ἐκ νεκρων εν πρεβεάν γε αδοῖ οτίατι ΟἸατοποπ.- 

᾿ χμεὶ ἃ ἰς τεϊςίλης, δι ἃ [γάοτς μἱπὶ νίκας Ἀροιϊοίως "πηι ςοάσοχ, . 
αὐ Ἰοέυστι Μαΐαςἶν.4... νίν νος ΨΊΝ [ρβεγο[}}} ντίτυ ριο- 1. Νὴ φυδὰ ἐδ [᾿πνδιανηἾ ἀρ ρνεἰνενεενίνο,, οὐχ ὅτι δα κρ 
ΡΝειλ θα οχοτοπισῆϊαην ἐγ," ἶρας. ᾿ τέλαζον δροοίοι οἢ ςοτγοδιίοηίε, ἐς ἰξ ίρευπι εἰἴδεν Ηος δι!- 

41 ὠεταειανν, κα δήσν". [ἃ οἱϊ, να Ποτη ἰυ ο Οδπηϊίν τοη ποη ἰάοιτοο ἀἰχί ηυδή ὀχ είπηεπι πὶς ἰκίῃ κα μγειαῆι 
παίλυς, γιὰ λπι αι γάνρετς ΟΓΟμΊ εν, κάμη νὰ φυῖςς. Ρεπιςα 6. ΜοτΑΠῚ ἀυεοην τρργειευάοίσ ( δπς εαίπὶ "ἢ 

}} Ὁ ᾿ 

πον Π 
οὐχ ΟἸοῖ αυϊάξῃηι Πηρσυα γῆι, ροιοίξ δδπὰ 

θα μπὶ ὑπὺ τῶ 
δοῦ 5. . ᾿ φὰν 

Ὄ; ἄὴο πυάίρ, Ῥοτοπάπι ἀνητάχι 
: πρίων 

Ὗ 

«- 

,» 

Ε 

ὠ 

᾿ ὑμὴν ποχαλύψά. Ἔ 

Ψ 

ὌΝΝΕ ἜΝ ᾿ ὰ . ἢ 

' ἊἋ Ὁ ΡΗΙΚΙΡΡΕΝΘΕ 5. 201 
υἱὰ (υδανάϊεπάυπν αι ὰ εἴ νετῦο λαμέείνινν εοητρατυγ) ργορίωε δὲ πιοῖδαι φοεςάϊε, ἴῃ ἰρία λάδνις ουτῆι νεηαητεπι, 
ἘΜ ἀοείαράς μος ἴῃ Ἰσόοο νίτᾶπι κου παπι ροίϊιάοτο 4ιιοη! ““ποπ νά οἴει Γεά αὐ ἀρ οπάμηι Πιρειοιῖεῖ ςοπηήειαις, 

1 

᾿ 

᾿ λοιὴπι 

᾿ οηφιπιρογιση {ει Αροί(ξοίᾳε,ος ἀν εκαγί αυἱάξ 

ἐἰρῆνν τῇ οακίυς ἐὰν ςοη(εξεοη πὶ πἰἤολτινε Ὠβεεῖ 
τακηνῇ τεζορτίο, δος! Δίοετες Αροίοίων (πίε ἀυλη 5 

αἰππυΐσ ἀϊι ἐπυ]εύιηφωυς ἰδὰκξευτεεηἀὸ ἐἰο ΠΑ ο αρο ταί- 

(αι, πιὐπιπιὰ τάττει Βα λένπατε ΕΠ], 4υλήϊ ἀςουτίο ῥςηλτας 
ἤϊρετς ς: [( (ξῬοτίας 4ιιος 

ς᾽ .. .« β 
, Αἰ δελφοὶ ,ἐγὼ μα, οὐ λογίζομαι 
κατειληφέναι, "Ὁ 
, Ἐν δὲν τὸ υϑὺ ὁφίσω δ)υλᾳνϑανορμο- 
20’, τοῖς σὲ ἐμσόρεροεν ἐπεκτεινόυδρμος, 
καὐτὴ σκοπὸν σδιω 5 ]ὶ τὸ βραξέιον τῆς 
ἀΐω κλήαρως τῷ Θεοῦ ὦ Χρις ᾳ' 1 
ον. οι: πὴ} ἢ 

1οζι. 

5 
᾿(Ὧἢ 

νοςαῖ 
ιεῆι. 

“σοι οὐ τίλδιῃ υγδῶο ιὀξονάϊιδν᾽ 
' χα οὗ τι ἑ τάρφς φρυνξῖτε, καὶ τῶτο ο Θεὸς] πιὰ, 

᾿Πλίω εἰς ὃ ἐφϑιάσαρμδρ,τχ ἀυτῷῖ σοι-Ἶ γε 

“εἷν κανόνιχτὸ αὐτὸ φρονεῖν" 
ὃ πὸ ΓΝ ΔΉ! 

μον τιᾶτν, Δἀεὸ νὰ πα βοπάσπι πιο! Πφπηνς ὃς ἀδὲς δι νοοης 
οι Ὁςο. Ὑρτείυπι, ντ ρίδυ ἀδροῇο!οϑ᾽ εχ ἐαδίθυς αἰεί πιειιταυα 

-,᾿ ᾿ Ψ" { . -. 

{ 5,» θη [ηνπναἴρεγτντολ εἰ μρι. γυϊς. "ἸΏ ἘΠΠΠΝ, Ἀται! : 
᾿γκηϊαμάμιην μεῖς ἰὰ πϑετάρμογα ἃ ςυγίοτίρης {μτιρτὰ, δε ίετ- τὸ 
υτηἀλ ραῆιιὶ νο δὶ Πσ αἰ ἤράτιονντ ἀρράτεῖ εχ ραίπιο αἶτος 
τοκατελυρϑίω, ἀροίκοΐο τὰ Πρ αἸβοληῖς ἴς ηοη ἔμ ξὰ ἠ{- 
υἱπίτιὺς τι ρροάιτάτίο νιγίδυς ξγειιμν ἴα νος σατῖι ρέτροτο. 

"ψιλοούϑεῳ νοτὸ ἀϊσυΐτιγ σάπι9}} δὰ νἰτγίςην στάτοιι νίς, 
μι ἀἠο[ευς της, νπάογίλοιοι ἀϊξγ), ιος Αροίϊοίιις τοῖς». 

ἐν φίρς ραν σρρόηλτ,ντ ἀἐχιπγυφὶ (οὐ νε,.6,δὲ τλο γι άς 
ἃὐυῖςπὶ ἴῃ ργήης ἀς μοῦ νεῦῦο [μῖς.1.3:. « Ομ γεὶ 
«αἰα,γφ' δι1 εἷϊ οὖ ἑνέκα γνε Μαιῖν...5.0.δς ἱπγλ,ς9.Ν εἴας 
ἐπί ρυοβ. ΠΣ μο. Ἐγλίπιις, (ἐν οεἐηεὸ νὰ εἴς χαϑ' ὅσον. Αὐςεγς,, 

Ῥγοξπεπ ἀογίτηγαυς ἰδιη πίη σοῦ- [ 
υμλιθατῃ : (τἀ ρευίξαιον δλ-- 
ρεδεπε δὴ ἐρίε ἀυσαρὲ ἀρρτε- 
πεπ ἀλπγν» οὐὐτ|5 στ} ΓΕῚ σΔ» 
(ι ̓ ἀρρτγεἰμεπίιϑ κι ἃ ΟΠγ το 

4] Ἐτγδιγεδιερο πγορίμμι ΠΟ γοῦν 
Ἰρηφιαθ ρρτε οπας, 

ι«ἱ Νηυι αὐϊοιῃ ἄφριοα φυ!άεπ) 
ἽἼσφια ἀ τεγροὸ μην ΘΟ] υτἴςοη 5, 

αὐ εὰ νεγὸ συ ἃ ἔγοπις ἔπηῖ 

" ἔργον γδὰ ραἰπᾶπὴ ᾿Γἀρογηα 

5} 7 Ουοίαχυος πτάαυο ἀμ [υ- 

ηψ! ἃ αἰτεῖ (ππτί τσ, ρος χυοηὺς 
νΟΌ 5 [ους τους] δι, ᾿ 

Αἰταπισῃ τ δὺ δά ηυοά νἱ- 
ἕξ ἣ- ΡοτυσΠί ΠΛ 5) σασπν ἰηος 

( 

εἰδιηι5: 

δὼ το πιδίογα πὲ αι Δ Ἰξοριιην ςοπτοηίίεις, ΝΊΔεθαι ἐπτπνὶς 
τὰ τος ἔμας τιης εἰἴΐς Β᾽δηα ἀἠροίίτας, ντ ρει ἔιαπι πρετα- 
τίοη!ς σοηοίροτοι δὲ νάρειν αἴτια οἰβηιπσηοη ραγι πὶ 
τειηροτιϑίραξιητι ἰβις ἰϑείυς ορί οἹα: (πτιρτιοησιι ἃς Ῥλι- 
1: πιοῦτεπι ἡπῖει ςς ΠῚ (ς. 1 πον ποι δαυξοπι ἐριϊ πιοιῖς ςοη. 
τγάγιο Ῥτογίις ἰσγηνοης νταμ...,Τιπι.}.7, ες ἢ 

νἰηδ. σε! ἐπι μὴ ΩΝ 
βιν ῥιην αμϑ είν, ἢ (οἰν- 

- 

ῥγεδεηξίω [μὴν ν 
, : [6{". 

᾿ [) Ῥταίνεινψθ ΠῊ ΝΟΒ ἠδ. 

δέετον ςοπρνεἠενά! {{ε. 

14} Κηωνι 4μ!εην). 4,4 42)- 
ἀφηννεβνο [μη! οὐἰέων το, 
“4 εἰ υὐνὺ 4κα [μπὲ βεῖο- 
γαρχίεμάεμ: πρειρ[μπιναὦ 

ἀεδίνηαειμον βεηίεημον κά 
βνφυνην βνρετηα υϑεαὶφ 

2. δἰ Ορνῖ!ο 1ε[ω. 

τοπάεης » ἰορυπὶ νογ[ι5 

ἰοπὶς 1961... θ. (ἰεῖο 
᾿ 4 

1] φιϊεώμαμνε εὐξο βενίε: 

ἡ Βος (οπτίφιθυϑ : αι Π{ Ἰγρν βφωνά αἰνιεν αρίνμενζσ' 
μος υδέι» ΠΣ) ομετεμείλὑη, 

16 

Ρέναεηδθνω! νυ ἑάεῆνῥι» 
ῥίφημρενδὴ ἐφάτην βεγηηα- 

5 τορυΐα, οὐ πίει (ε-Ἡ [ἢ ρεαιων; γεχωία 

ἀυδιεδηιν ἔμτδας πὸπ πίσυσαπε: δὲ δοηΐζιτθ τοϊοτδητανγ ἀαπι 
ἰπ τὲ ποη ἀυθῖταςι (εἴς Ρτο Ἔχοπιρ τὶ ργορύπειο. κα 

λοι. καὶ ἴμωμοι. ὁ. . . 
Φις υαάωϊρὲ, ΝῸΪρ τὰ δὲ Εταΐπιις, δὶ οπῖπος ἰητογρτοῖος 

[ματιν βενξξος ὑπεςτργοτδητατημο 1 ρταίιι ἀς ρεγίεξλιο- - 
ἣς ἀπραταπάί οοοαίοποιη 4 φιιπιν τιλη διὰ ᾿δο νοχ 
δδηνν Πρ ρ ον δεν Ἰιοιηΐηῖς σίδτο, ἃ ἰιᾶ ἀυ!ἀςπὶ νἱ τό- 
λεῖοι τοῖς ΤΥ πίοις ορροητηευξθνίρεὶ ἀιχίηλις τ Οοτίηι.Σ.. 
διδὲ 4.50, δὲ πεπληραυῆδοι ἰηι Πἰς δέ ἡ Οδ τες. ὃ 

{Ηρ πεΐαπνμς "ἢ τὸ φρρνοίιν ἡ ς, ἰτά ἐηγις5 αξςι, Ἰά 
εἴ, θη αμληξιυτη να ἰάηι σου φεοτιμγᾶς εἰς αιἀὰ ποῦις 
δ πιεῖλιη Πιρετγῆς ἐορ ἰΐσπιιις ν Ὡς αὐυἱά πο5 τοτῖς νίτιθις 
οὐτίσπτος γομιογοζιγ, Ετιτὰ αιάειη ιν Οτγαροῖς δὲ 1νατί αἰ 

ἀμ φιυ!άςηι ἡ μοβ ποη δυγτοϊς πη αιατέιιις πος ἀρρτα- 10 σοίισθις ἰορίταν, δε οπηπιηο δα ἤπαλο ΡῬΑυΐι ροῖυ5 
ἦς ληάνε Οείζος, νε οχεγα νἱδηΐ οὐ τγέπεος ἰη νιάπι ἀςάιιζαῖ, 

Κοίπηες δά σατχοηάιπι νίγος ρστατιμτὸ ἰαϊφίατυτ.,, ᾿ἧ 
, 4 ρρεείνευβω [μὲ χρτελύφϑίω. ἘΠορληο ς(ἢ ἰὴ ἢος νεῦῸ 
αὐχδνακλάσηςντ ἰΠ γν ὕύκειν δὲ γινώσκειϑαι τι ΟΓ.13.12. 

ἃ φυϊάεπι τεξείυς. ; 
“᾿ς, Ρημης ἀνθ ἀφο. ἦν δὲ. οἷς ντουμαηο σχρτοῆᾷα εἰ 
ππτειτίὰ ε (οἡ ἐληλοη, τὶ γα (δγπηοης ρυτο (υδαιιάίγι, 
δδηνι ρίεπα Εἴ ογαγίο. δ ἡλπὶ αὐτοῖν οἰϊη σας ἐπ νεγπαουΐο. 

{ςτρ{{{᾿π- τὸ αὐτὸ φερνώνβν,, Το [δπείδηνις, ΠΠ4 πὶ ἤπλιις ἃς 
οὐζοητις. δὲ ἀπ τς ςοηζογάσε. δὶς οηΐμηι ροίζοτς νἱής- 
τον πυμὰς ἰοὼ δητοητια ὁ δέ αἰίοαα! ποη Παίς δητίι μος 

. τρδύτόμος φρονεῖν, αυοή δὴ αΠοιοῃοπι τη ἀοξγειπα ( φῦ 
8. Νοη, οὐ ΟἸαγοπιοπτάπις οο([εχ ιάδεῖ οὔπω, νομάτην, τὲ πιο ργαοίρυὸ ἱπιρεάίτυς Ἐςοο αι απ ῃτου τε πο) ιςίς- 

τερήμπηι οἰΐς Ποῦ οχ νοῖῦο χοκμα ύψεν, πέρα :νοιτὰπ 
το νἱ ἀεἰίοος Αγοίζτοίο, ταηι μος Ιοςο την αν! ἤπρς,, Υἱ α- 
1η Δ] τρς. οτίαπιργο Ἰνηπαπὶ ἰυδιὼ} ἐπηρος ταῖς ᾿ἢ ποθὴ 
π}ΠΠιν Δ οπιίεπῖες, τοϊστιςοῖ ΟΝ γι δίαμα οἰιατιῖαῖς, τειὲνν 

πηπομπὸ ἀϊοίμηυς 71} 4πρ βοβξ!, (ςαιςπεὶα ἀυζειη ρδίτίοἱ" 40 Ρὲῖ ἄυπι ππροτίθίονκε σπιδιβητατ, 
γι ἀιπν ξημέητε νοτθῸ διόκζοη θη} οἰνΐά πηλτ ϑγτις τα- 
τεῖρτος Πἰσαυάίτς αἰλί αἷς ας οτιδτη δάϊοέξια ἴσὶς νεηρῇ 
εἶδ. βομὶ δι ροῆεὰ κρὶ κατα σκοπὸν δγώκω. { ,31.ἀ «ὦ νιτὸ 

"ἃ βόμῖε [ων τοῖς δὲ ἔμ φονῶνν. Μαῖα, “14 ἐο νενὸ φμα 
, με βνονατίτα οδίςιιτὰ ντ πσπο τς 41. ΦΟονονάεη, " 
ἐγγατνινόμανοι. ψ ἢ κατὰ δἰ νον θυ, Εχὶ μάθης περρβιον. Εἰ ἀΓς- 
ΠΝ ΤῊΝ Ῥουχῖ ἀπῖσηι ἐν τρδῃΠατίοις καὶ αἰτίουονιν 

ἣν ἔμπηροα, 4 βαυαυδο πμπνινο ἃς αι νάνη νἸεινο ἀροῖα 
ἐιδήμς εν δι ἀνα] δι βειρι εοιροῖς ἔσπιητυν δά ΐςο- 
ΤΙΝ Φ Ρένον, διώκω. υἱριαιὰ ̓  ἐπ Ὲ ΤῊ 
ἤβημον, Ἐφορυτο, αἰίοϊιτὰ ροίι θη αἰλιά ἀδέϊαταις 
φιληνονττγο. Βα κ᾽ σκεπὸν ποὴ ἴλαις (ἀὐϊπὰ Νότον ἰατοιρτον 
φοἠνιείτιο. “ἡ ἀε ζιν αἶνον Εἰ δἴμηιυ νοιὸ ᾿πη]τὸ Ρείυν, Πνπα 
ΠΥΡΕΓ Ἤμην. 
ΤΈΡΌΜ]. δδν. ἀε ἢ οὔιει οβειου ἐδεοῖς νοῦτῖς ἐνονεννόνναθονμ 45 
τ οπηνλο 1. ΕΠΠῸ νἹδολιυτοιῆς αὐνγεκέσεε,. θά! νοςοῖῃ 
εἰϊτἱ νἱχ ὁγοἀιβετίη ἐςροτιγί. 54 ΜΠ ταιοα νομιπι οι, 
ἰδ κιοέμλιῃ (οἷν εἶν ἡ νίμι (λα (νην νὰ ΟἸυο ρου 
Αὐταὶ μρριοϊιςιίο αὐόγκλνην, ἐς, γε οααταν Λροῖξ, ἄμον- 

ἐ 

Φ ζηρόνηφ υὐυζαινόηνιν τὸς αἷν"κλίσνως, 

{ Νευεἰαὐΐμν αὐψο, 1η νυ ατα οἠϊίοης ρετρετάπι 
Ἰερίταν Δ τὰ Δχνεί οὐδε, ἐγγοῖς τπυ τς ταάϊοιρηὲ 
τὐαινδιίο τα [ληναἢ ατὶ νυ ΐαυς ποπημ τς ρεαδυΐτ ἀἠρυιϊαη δὴ 
οζοαποποη ος 'Ὁςο, ( ᾿ 

16 {8ι|} "άονο [ερέαην τὸ αὐτὸ φργνοῖν: Ν εἴυς ἱπτογριοο 
(νος πιοιπιθγιιτι ρυίοτι ριαροίαίς, Εταίπινς ἰυμταὐίνταν 
εοὐςσι οτάδηο. ἰςα (Ἰραυησινα ἔνεχρι. Ὑοτεῖτ τη πν,α βηννα 
ερηκϑράει, [ νοὐὸ πη ν΄ πδοοίϊαι ταν ἤθη νιάςτιις αινντι 
1Π ΡΤΙΟΤΟ ΠΙΟΠΊΡΓΟ τοιχοῖν ΠγΑπιίοὸ ροιντογ ρτὸ φοχανδον 
ἐς ἐξ πουμπ πα ἐπποιηθγ φασι οἰἀτίοηφιοα Ηεθισο- 
τιν ἐδιοτ πιο, θέειν {πρὶ Πετιὰ Οἱ στιιδανρναςι ςορη τη 
(ὑρρίενς, χυᾶαι δαιαπι ὙΠ} ἰθτεγρ  οα ἐαριοῖ!ς. δι ον- 
ταις ᾿νε ἱρία νοτθα τὸ αὐνφρνεῖν, οἱὉ 114 ἸρΡΙᾺ τογυ]ὰ κά 
{ΠῚ εὐδ᾿ τελννὸς γι δὸς ᾿ηςοἀογ  ΛΡΟΙΈ ες: υλην (δαὶ 
τοπείδιν (ὁ (ξηυάμηνι τ, ἧς ρους ν σγεοιάοις στιν Ἰης Ἰοςα, 
ἐάενα “ἴε νμϑ ἰαστὰ 4. [6 οτν νος, ἑἀο  οἷ]ε τα 
ἐδινννν ἤτιπὰ ἀπιίοτία οἱἢς, νοδὸ τ φενίοινν τε δ ἐητς!]ε. 
ΕΗ ἥδ ρεομίνδπὶ ἰσρίοιον οαρᾷκαιι εν τ διπιζιυα 
«αρίςιυμῖν 

2.44 4 

δἰ [ωπνεσ, ρος [ἐπτιαπησεῖ ἢ ας αν Ἔχμαρ. 

Ῥ' ἐὐνηϊ φπνεῆ; μά γι. 

ρ δ νυ ΔΑ ἐπα 4ὴο (Ὁ ἑονον . 

Ν ζοπείυδο 

κδιϊου δ «τἰ- 

ὕυ5. πιδηλδεὶϑ 
ςοπίέϊλε. Υ- 
πυῃ,νεΐη ἢ 
2 ἀοξδείης 
νεχιαις ῥεῖ. 
βεπι αὐπςυα- 

ε 46 ἢ ἐξα ριο "Ὁ 
ςοφευδι : δ] - . 
ταευ πὶ. νὰ {ἃ 
4υὶ (μι δά" 
δι ἰρῇ σευ άϊαπ" 



ΟΡ.11}1101 

ἍΜ μορεε(νιροιξ 
αιοά εἰ οενεον : 
μι του )υπᾶι) πρχεν συ 

ἀνηξ μρδρτῷ “πει
νώσθως ἢ 

τέρυε Οπγη!ῦ. ἡ τ ΕΑ " Η 

αϑυπάληιες ᾿ Μμορφὸν τῷ στυκῷ τι τῆς δόξης ἀἰὐυτε, Κ᾽ 
ουτι τπὐῖξηᾶλ- Δὸν δ ἢ δὶ ἢ “ ν δ ,: ὃ 

ριιά δοιπίμες ΤῊΝ ψερ αν τὰ ὦ αὐτῷ αὐτὸν ς χχο- 

εχ πιδιϊοπο τὰ ἷ " 

γίμδηι: ηυρε “ 

9 Ἠιδορροηίι 
νετος ριοιὸς: 

κεῖηα ἰ11α σῖο 
εἰαρει Ὡεί νὶς 
τυῖδαι πάλ 

᾿ ᾿ 4 
πἱ τοί ο ς (ται ῃει (διότ ςοτ, 
οὺ Αἰ λεείις ποίσῃς. 

Η τὴν ὲ ἢ ᾿ Γ Ἀ . : “ον 

ε 

ἙΡῚΞς Τ, ΤΡΛΡΆΑΥΤΙ : ἂ 

Σύμμεμηταί μον γννδεγά δελφο)γὺ σοι 5 ᾿ Εἰζους ἤπιυ! τηεὶ ἱπιίτατο- Ὁ 

ΑΗ δθᾺ το λίταῦ μα ἐνου ρᾳνοῖς ὁ-|ιο »΄Νοῖεα νογὸ οἰυίτα ἰη σα [το]. Νοδένο ἀνίαν οινα(ῳ 
φ΄ι -" ΕΣ δον ᾿ 

᾿ , τὴ σώτηρᾳ ὦ πεκζεχρμοϑα 
119 εν νηάε εἰἰαπιδέτυατογεηι} [ὡ ἐν καἰ οἷα νος αὐ 

ποἰτειτν μα πι1}6) γε ΟΠ στη 
Ἰβαιξίις σότροτί ρἱοτίὀνο, ρἷὸ 
ΗΠ νι ςἢϊσαςς αι ροιςῇ οὐᾷ 

᾿Ἴ(δέϊςετςς ΠΟΙ οΥπηΐα, 

μ“ςν. ῖ.. } οἷς τὸ ἂν ἐϑαι αὐτὸ συ “ 
νη μαι ἡοξξνα, φηβρῳ. 
ΑΗΘ ΤοΥροΥ εἰ τί αββείωα, 

Ἡ|ρρωρμάμπι οβ στ ἀδίοιριν 
εἰαπο' βοβὲε βεδή εετε [|6- νὰ 
"νη. " 

ΓΝ γεβεοαδὴ Ἴ 

ἰξαι ἑαυτω τὸ ποντα.. 

͵ ῖ 3 ᾽ν" ὸ 

φήκδτε ἐν Κυρίῳ, ἀγὰπητοί. πο, ἀπ" εἰ, 
1 τΕυοάϊδη ρχεςοῦ ὃς δγηῖγ- εἰανήεον, 

ἥνα τρδινῆν ἰαδονα 
ἡ, Ἐναηροίο, ἐμ ΟΝ. 
2, Ψψ’ «αἰετὶ; “αἰωιονι μέ 

δογηδης » ᾿μδίνιοθ νι φῇς]. 
ἱπ Ευδηφεῖ!ο ςοη ρδέταγιιπς αἱ] 
ἰιἱννπὰ ςυπὴ ΟἸείηεηῖς ηασάμςε 

λαμβαήου ἀὐ ταῖς, αἱ τινες ἐν τῷ σαγγεὴ 
λίῳ ψιυυήϑ᾽ ληστοίν (94 μοτὰ ἀκλήνϑυ- 

Δ. φ"οίδληι εἰἰαλη πογοϊ δεῖμα ἀρρο ας, ρατεῖπ) εεἰααι αυδέ ρεουλ, εἰ ειμογιδείθης ἐρεῖ στ ραγείαι νι ἐς  υο» 
͵ νὰν ΜΕῚ 

ἕ Ἷ 
. 

17 1ι4γοῦτω. 1ὼ ΟἸατοπλοπίδπο 8. «Π1οὸ ςοάίος ἰεσίτις  ἤοιοίος 
ὑντωιμὰ οἰλ νεγᾷ δὲ Πποότό. "" ᾿ς 

18. σΠὺμὶ ΦΗΙ, εδδινατῆσε. 19 Ἰητογρτος ᾿ορὶς ἐπί ως 
πῥρατα τω τεγαἰ εν ἐμεφάμμ!. ιλπὰ Τςτρτατγαιη πιαχίσις ργοα- 
ΓΪΠ}. 4φωοι οἱξ. Ετλίπγυς, θὲ 4. δώ [ἰτο σολέϊως ς 
νοιτοΓς τοις ἐχ ϑορεὶ, Π]οἱ , Ζιμη ορτίηϊὰ ΟΠΊ οοημδ- 

᾿ Υ ὰ , Ρ 

 ὍὌΨ δι ῬοΪγθίυς, ὙἘ᾽ πολεινυ μάτων ἰῃ- 
αυΐς, τὸ ὧν ἀψιγοκρατικὸν τὸ δὲ βασιλικὸν, 4110 (ΦηΠ πη ημαἱὰ 
ετίαι ροίοήπυς ᾿ος [060 πολίτευυα «ἰῆς τοῦ ἰὨγ6 ἰπίογρτο- 
ταγνη νου θυ πάρχο (ρτο 4110 στίαιη ι κιδέμ, υλτη ε} 1" 
σατο πτλ !)ροίξυϊαγς νίφογοτυτ, νὰ μος πολέτευμα ποίη 

οΠΠΠΠ ΑὮ ΡΗΙΠΠΙΡΕΝΒΕΞ 
τγδῖοι , ἥπεπὶ Ἠοδγαὶ οὶ. ἀΐδλε ἼΡ [ἐἰναδον.] πέψις πο τγεϊνν πιατίθοινι Οὐσομν [ςἈοἰ αἴφε ποτλθίτ, χύξυων ἐν» 

---»-----ᾧ 

Ὁ δοὸ εοπιπιοάὲ ἱπτείςι ἐς υορίαπι ν οἱ Εἰιοι τα: ἡ οἱ ὁγω- 
-᾿--“-πππΠΗ ων ασμασανσσσοτασασσνσπνσο 

Χαίρετε ὦ Κυρίῳ πάντοτο' ποίλιν ἐραΐ) 4 

ϑρώποις, ὁ Κύρλος ἐγγις. 
Μηδὲν μεριμνᾶτε" ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῆ!ς 

φωσευχῇ καὶ τῇ σδνήσαι μωτεὶ φἠγαρι- 
“ας τῶ αἰτήματα χ᾽ γνωριζέϑω 

ΜΙ, καὶ τὰ νοήματα εὐ οδ ὦν Χρις ᾳ' [.-} 

ῦ τ “ 

ὅσαι σεμνὰ, ὅσοι δέχᾳμα » ὅστι α γνο, ὅσα 
“»“.ε 5) ᾽ ᾿ ᾿ 

. φρρσφιλῇ, ὅσα δ φημα ν εἴτις ἀρετή, κοὴ 

στε 7 χϑ) ὁ Θεὸς τῆς οἰρίωης ἐξ μεθ᾽ 
ὑμδώ. ᾿ “Ν 

. 

Ἐχαρίω δὲ οὖν Κυρ
ίῳ μεγάλως ὅ- Ιο 

᾿δὐ δὴ ποτε αὐεϑάλετε τὸ ὑδῷ ἐμοῦ 

| ! Ἡὔδνϑε, Φ' οβενις ἢ αι δυετε, ομειοίϊυς ἰαυς πηζτει πο] Πσ ὐπὸ υθιι. τοδὶ γε ργορίγιπη ποηηθη ἀςοιρετς, ἃ ' - μπ ᾿ ᾿ ὡμμμ) [ἢ “οἵ 4 ταγΟ , : ὙΡΤΟΡ ἴδῃ ἀζοιρεῖς, ὀἔγυ πὶ εἷδ, ργορτοπ μά 
: “εῖτε τουὶ οὗτο «αδιπατοιώτας καϑως [ΓΞ ὅχαῖτοα. δ «οἱ ςοη[ά ταῖε! ἔμ “ποδπίενμ βὺ δ  μοπημ}}} ςοἰ σις ες μος ἰοςο Ραυ απ μος τᾶ- "μξξιπι γικσίου ἐριτπςτοη, ων ἡ πύ ΠΝ Ἢ ν 

᾿ { δυϊεηῖήςσυς παδεῖ ἡ ἐμ 4, ΠΗ: γ Ρ ἱνητ 41 ας ζιῈμ 
νος ἔχοι τύπον νφκᾷς.Ὁ ' 4 ϑπς 8. τ Σ ΒΟΌΣ ΝΣ το νχούσεῃ νλδιμ ἔξ, Αἰ αὐ μος Πξε ἔοι, δισίιαιεῃ: ἢ} Οςτπιλπιὴγ γτ ρτΟρ τί ΠΟ Πησ ἢ ἸηΙσρτεια πίοι. Ἵγιω: 

᾿ ᾿ ἐαπὺς Ὁ 1 |. [ποδΡτο. διδρίατ. .77 , ἰ π ππι ΟοΥηιἢ.7.8,ἧς ψεῖς ἀνα Π δά την ατο., Αυτοπν τος : γαία!! ἶ ) 
ΠΆΗΙ δ ̓ : Πολλοὶ γδ. αἴδεπατβσιν, οιᾷ πολλάκις 18]. ΠΝ μα μς ΠΓΆΕΣ 18} Δένἰμ οηδην ον πβμοα ἀπ μάθοτοηῖ: πος ̓  τοξὸ ΚΟΥΡΝΜΟ ΩΝ , ἀὐρίκεθηης ' ἀὐγβ. ΚταῸ ̓  τε ὙΡΡΤΕΝ, κ ᾿ 

ΣΤΡ τ Σ ΣΟ 
ει μᾶς ἐχθ ρου τῷ ςπυροῦ τῇ Χριφοῦ" βεος ἀΐςο [ποτε ον οτμ οὐδ Ἰπμεν “ Ἰωα 4} ἐο [6 ΠΊΡΟΙξ ; (οκιθα θη μαπὶ [ει .πὶ1η ἐούξπν ὀρεῖς νύ ει ξινε{{Ὁ κα ν!δυματιι πὶ ςο]- 

νι ἌΨΡΥ χὺΘ ᾿ς ὧν . Ὁ ν μος ΣΟ ρρὶν τε ϊπμεοτι. σύζυγον αὐπάςσιη ἀροττὰ νίιτραι Αὐπορ!να- Ἰςζο νοις ἥτι ἃ ἰὸς ςοιππιοάὰ ροηηννια νοτμλοιίο βν λυ ναι ἐν τα ΕΠ τς ᾿ ΟΜ: ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ περ ὶῃ Ρίπτο ρτῸ πο ζολΠ]η ίοεισ ἃς Ρ στρα, ἴῃ Ἰι» ο Θ Δνοο (ογιμοης ΝΗ ογρτοίαΓις δἰ περ (οὶ χε υομι, νοὶ Δία 

κινςα ΕἶΡ τὸ τέλος ἀπολο, οἱ ἐϑοςνὴ" ἀεσαὶ ἀνθ εέ πεία σιν ἀπσο κω δος, πε πὴ ποι ἀπ κα τρ ἢ εἰ 18. ΠΥ ΠῚ} « ᾿ ΓῚ ΧΩ - " {}..} 4“Μ ὍΝ ε ψ 4 Α "4 " ᾿ [ γΎ ᾿ δω η- ᾿ 4 λα φωκπι. εἶτ. ΟἽ ἼΒΌ ᾿ 

“: ὀοιουίρυ, Μοιλία χφὶ ἡ σξα ἐν ἰὰὴ αἰοχιύῃ αὐ οὶ ̓ ἐμέν ἐμδι νὰ ἐδ αι 8' 97 νιονία εκ ὦ ἴομε μὴν νὰ ν δνέμται δίκίιυ δε δι ἀριιὰ Νοπηιπὶ ΟἈ τως (φίς νιν. βηεν ἐβαησι Ἶνῖ Ρ(Α] (9 ἂν. Πιείκα ἐπ Ἐπ᾿ ἀἈχρραωα 
ἀορίριι ὦ τὰ γλιγέα φρενοαῦτις. Αναν ᾿βηοσλη14πὶ ἸΡΙ ΟΣ» 4 ΠΕΡΤΕΡΑ [αβίμη!, “5. αὐ Ῥαττὶς σύξυγν. Ονοὐ “ἱ πιᾶξ!ς βλσυοτις ργορτα Βυις. [ἰθγαην βαθεῖς πὶ αὐο οἠκέϊοιι αἴ {που ποιπῖπα ἀείσῃ- 
Μ ηρῚ ἫΝ ἘΣ ᾿ ᾿ 4υ: τογγοξεγα [ΠΤ . γον ἠξφηιβεατοης (στυάῖα, Οορναζοην ἱπτοΓρι όταν, ροίογιῖ Ἵ Ῥίκετυνσες νήταιι ξτογνδιη ἄἀατυγυε οἴ, Ευιη νοςαξ Ἔπε-, 

ἙΒΙοΪ 1.9. δεγρχυγαπὶ ἀοιλιν ΠΑ] δ ἀτςαπυιῃ οπλμηι. ὦ 
“ων 

3 δυάετε τη Ἰδόμπηηο ἰς4| αμάμε ο΄ ζδόπηνὸ 

δι αυλνέπως Κύριον 1 ἡσουοῦ Χριςῦν ἐν μνῶν μ᾽ γβεραιῶος, τοῖν τον χαῤρέτε βοττυσίαπι ἱπφυδηηνβαυάοις. [μέ ρει τη ἄδεο, φαβτὶς Ααιϊσιεραπὶ ᾿ υδον Πω- ὐς ΡΣ με τἰ(ωτι. : ε τ, “ ω δ Ὁ ᾿ . ἩΒΞ ᾿ "- ᾿ οὠδι νι ἔχμοῖ ς. Ά ἫΝ ᾿ ἀλρφεος τος ἢ γ ἘΣΣΙ : « “ »ἰ- ᾿ ἄπ υξδΝ μον βηρένοι ΤΟΝ ΟΣ Αὐτοὶ χη μφΉσει τὸ στ μριτῆς τα. 81} ΠΟ κι τὰπεβραπδἰ κογρυ; ΠΣ. Τὸ δ ηευοὶς εἰ δ γνω ϑήτω πᾶσιν αὐ -ἰ 5] "' Αφαυΐτας νεβτα ἱπποῖε τ 1 Αρρβεβία νεβνα μοὐὰ δὲ ταυρπεν, μα: " 
φπηηνδωᾳ δυπονεια, Ζλρηνὶ. τ Ῥεῖπια εἰξ, 
πο ΜΗ Ὑκ Ν οὶ [οἰ βεὐρὶ βεδι (οᾷ ἣν πα αδ δα τὶ 
οι αν Αδιοην (Ὁ οὐ (πον άειο ρίν {δια 

«δ λζωνι ἡταϑέάγωην 4{{|6- δλιοῦςε ἴοι 
"6 βριμἰοθει ὐὐβῇτα ἑηῃο. ἀἰληι. τ 

ἕατ οἰ δι5 ᾿οπιἐηί δι 5ς 
αλιῃ8 ρτορὸ εἴ, ΜΙ 

ὃ Τ)ς 114 τὰ (015 εἴἴοτε: 
(ς΄ Οἴπηι λη τς ογβιονή 09 ὃι 
ἀςρτγέσατίοης ᾿σαπὶ σγατιἀτυτη 

ἐοτεὶ : ἘΝ . 1 ζαν. Ε111.- 4 Ὁ Ἂ , Δἕτι ΤῚ -ς" “Ῥὶ ΑἸτογα,ν ο- ᾿ ς ; ᾿ ; : : έτος ρει τίοηςς "νοῇτα [ἢ - ὶ 4 , 
εἰ ατδ πεν ἐκ εὀνίλχαρον οί. ΤΥ Τααὶς, ἔα ἘΠ ΉΟΣ (αρυδα τὶ, φφὺς τὸν Θεὸν. ἊΣ ὑρ αι ἘΦΘΒΙΛΟΝ τρθιὰ παυΐ νο ἀιοὶ ᾿ ἜΣ ασὰλ οἰ υ α “ἤτοι ὅζχι .}1 446) ι τες ΟἹ 4116 18 ϊ Τ᾽ “με, [γαϊρεΐ ονεὶ εἰ κ- τς ιω Ν ᾿ ηοτοίζδης ἀρυ4 Ὠευπ)- ᾿ πᾳ ορρίυϊοδη- 

ἔσαν 617. Ἴϑη ἀρδια ; ᾿᾿αχροι κι» βαυφίσμι δι΄ ςογρ-]. 1 λνιβεηνὶ τσ ἀεβμεναῖρι: ΟΣ Κα καὶ ὀρίιδη τὸ Θεοῦ ἡ ἐαἰρίχουσαι)] 1] Ετ' ραχ Πα Ὀ εἰ αυα εχ Τρ] η ΕἸΡαχ Ὁ εἶ φμε ἐπιβεν ει πιοἀειαιὲ πισοτ τη: ᾿πομητοιγχάραι Κα, οόφάνος μοῦ γου τῶ} ὁ Ὰ γηοᾶν ἐτὰ ρογίϊαυε ἰῃ Γλοιαὶ. [νὴ ζανάέωην φ ἐρερνα ΑΡ. κυ τον ρος «1 τᾶς ΘμηΠοτι τῃοητοιη» ρτοἤάιοῦ δ’ τρρέσι βημεν, εωβι ει ἴς ἐκίαηι ο.ο. εἰι.λ.12. ᾿ : ᾿ τ πάν" βειβαιε ἰΏ Τρονλῶ ποντὸ νουΐυ γφοουράσθε τὰς κριραίΐως υ- ᾿ ΘΝ εογάμ πυοβτα, (Ὁ ἐεοἐρδ. πυδιουφ,. 
ςυἰοάτει ᾿οοτάλ νϊττα, ὅζοο- ται νεβνα " (ρνηβο τῆι, δυευριεϊξ, 

᾿ δμοη Ὀρογβει σιταϊοηος νόβτας η ΟΠ ἴο! ΕΜ ῊΝ Η Ι . 7 , : ἡ Ἐνϑάϊδαπι τοῦ ( 5 4}"» . ᾿ς αοσρδιςριία 
ῬΑ ΕΑΝ Δα ἥναι Εὐοοδῆων φϑοοικαλαΐ κα Συωτὺ, ἰω ποι" ἘἸΕΕ ῬΙΕΙΘΟ ΝΣ [ΠῚ (επτδηι εἰνεμαϊερτεσον δεηρίνμ μα σου. ἜΝ. “"-" ἰεία.͵ , Γ Ις ῤ : ἐμρὴξ ων ἡντ 

τα ἰωῖπι τοὶ ας. οι ζα, Δ αἴ τὸ αὐτὸ ᾧ οοὐνεὴν ἐν Κυρίῳ" , 1 Δ] οιηο. ἈΝ γεὶν δοινίηο, 6 δ τρ τὶ ,. 181 γοΘυράτειαυμι εἰς, γατίεβ.». Τε ἐκαίοντο, [α!}ε5, μα- Ἄτὐτὰ Ὅευς, ὔϊ 
Ῥεέε,νδίγειαι Ἔα τὰ Τὸ τὸ ΦΘ πα ΕΝ Γιτορο τς ηαιόσυς 2 ἰοςὶε] ᾽) οὐ δὴν τορο τε, χεν- τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, ὅστι ὅξὰν ἀληθῦ.) Ἰαύχεμπ, ὴ ; ἜΤ Ἰοώπῆμε [νει ὐετα φμάεμη- Ὁουΐα. Ῥιο ΧΙ " 
βπενι εὐ ρ. Καὶ ἐρρρτεῦ χοῖσε σύζυγε γνήσιε ,(συλ-}}}. Ἐετοβο ἐς αυόσυς." οεῖς Ὁ], απ δας ὀ λοιπὸν. ἀσλλφοὶ ὅσα ὅδε ἀληλ πο αβαοιήφας ἔνωτ᾽ νατα, 4υα-} [περί φνκύλημεις. αμην νας Βυτ ποίει Α΄ 

για, φυαονηῆη [αηξῖα, 4μα- ἢς ἴγὸ ἰσανρον. 
ἐμηῆμε ἀπναὑδίνα, 4 αεμη- ἐς πιεἀςλιυτ 

᾿Ἴ4με ἰοηα βινα, [4.4 αἷτο 6 Ὑεττὶα., πὸ 

οαπαυς ᾿νοποίαπαα., μι. η- 
4ις τΠἸλιηυα συμ ας πλυη ἅ, 

᾿ 7) “ " Ὁ } {| 

δ ν ᾿ “δ δ νι : ΣΥΣΟΣ ᾿ ' εἴης ἔπαινος.ταῦτα λργμζεῶε. αὐδούυπαις ᾿διηδθη., αδ- ᾿ Ν ἢ 
Ὁ ΕΝ ποῃ;, Ὅς Ἀγ ψίυ λρέπτων σιμνερ γῶν μφυγῶν τα ον" δι τε! αυΐς φάϊυτοτίθιις πης 59} "ἢ 4" “μην ποπηήρο ΐ ἐἰ εἰ ὡ (4 ᾿ "1 [ἰομθαὰς θοηΐ ποι] » Ἢ ἐμ, βμα ἰαμε βαοτορίαιε. δὰ ἜΜΡΝΩΝ 
μεογοιίοννι τὰ γό (ρα ἐν βίθλῳ ψωῆς. . 4 Ἰφιοῦυπι πϑηνηα μη ἢ ΠΡ το} 1. τ νσ νῆα. ΝΥ ᾿ "δ νι». ] ἰνιττυσεᾶν Παρ ἴαυς οἴ μςς γς-] 1, ες αὐίδά κεῖτ οἵ 
νίδοεις νίχιις ᾿ νἱῖα. Ε Ἷ ἢ κα ἐμᾳϑετε, χω παρέλα τ.) "5 ρυταϊε τος τὸ ΒΈστα πεν 
δὐἰοριίοης, ἢ ,' φ ͵ ν ἡ, ΝΜ ΩΣ “ , τρτλδι δ το σον ςςς ὁ νονὴΝ Ζτλι12ς δ διδεν 
ἐοεείεςτνλοτοὶ τύσατα, καὶ εἰσὰτῳ ἐν ἐ μόλνταυτα πρρόα!],.}  υα δὲ ἀἰ αἰ οἰ τὶς, δι λες ερί- [᾿Ἴ, ῶ9ε Φ' ἀἰδιεβέν, Φ’ ὧς οο ρειαποω 

τορι, Ὁ’ ἂν "5, αὐἱδυίςυρ4υς 
υἱάβες η τορ, ὕκε “64 ποδίςε δ ορυν 

. σ᾽ Ἰλεωε ραεἰς εὐὴε οὐδ. ν᾽ ῬΑκϑὰ της. 
τρῆς; : ᾿ (τἰεπεία πο εἰ 

᾿ , τοῖος εχ δηὶϊ- 
Ο αμΐμε [ὑπ ἀμῖεην ἐπ τοο Γαταϊτιἃ- 

οηθμο ὙἘΠΕπΡΕΕΥ ἢμ9- πνὰς, 

πἰϑην φηάερα αἰἑημαμάο 1 (Οποϊυῇο 
να δι τ ν΄ 

ὡ {ἰσινε φιναῖν νοὶ 

δῖ. τ ΠΥ ΟΧΟΙῚ 

[Ἐϊδοδιαμ ἀ{Π15,ὅεν τἀ {Ἐς  πλ 6, 
μας ἐπσνανη,βαςίτ γᾶς Π εις ρα- 
εἰς εὐ νοβὶ συ. ; 

β(ὐλυῖπις (τ δυῖςιὰ ἴῃ Πο- 19 
απο τηάσπορεῖς αὐδὰ Ἰᾷταη] 
ἄςην ἡ τούτω! δ ἰη νείετα ρτο] 

ι 

4 εἰ νας ηοἰττὰ νιϊξηάι τατίο, ῥοτιὰὺὶς ἵη ἐσσ]υπη τοπάειο, “᾿ γε σταπε ὁἀοδιί, ν ἐπι ματι δὸ ὁτηπίς [ἀν τ πιοηὶς ἃς ἰυΠί εἰς τε κυΐχαι εχίψδηι, ἃ Οτιάπὶ (δ εἶδε τείξεταν σοτη πὶ Βοποόςπιίδαν, Δ. ὁ 
αἰδατ τ ἐὴ {αἰ ἀϊαΡ. Νες οὐδίϊας ἀγοίςιξις σις. δὰ γὶς 
εἴ ντ Πρ ηῆρες ἀροίζο!ις ἰῆος ργα οστετς οἵἵὲ ΟΠΩδι 
“βοῖῆες. δ." "ἶὰ 

ι9 δ δ τὸ τόκος ἱᾷ εξ πγοτοος σας ἀρυϊὰ {ΠπΌτσος τῶν 
{Πνοϊ εὐ γος ρίτιι τ ρτὸ πιοτοξάς αἰαὶ ορυς (Σηνήταγ,, 

ἀφ") ὐναηῖν ερρνοτες ἈΟι.14.6 δ. ηἢ ἐ.4. τὰ. 
10 δι “Νεενν νέ ( ΟΥΘῊΡ οἰ μο1 Π6 χανε ἐμ δὲ τὸ τηλί- 

σουνᾳ ἐν οὐρανοῖς ψπόρχοι. Αἰ νεγθιαν ποῆτὰ δυτοιῃ νι πάϊ 
γἅττ ἐπ οαἾ ες ς χα τ Ψ Οἶ ζΑτα Ν θα ἀρ οΗ τοπμεν εθ ἐπ γα- 
ἰμεξ. ΜιΝὶ νετὸ ἐσημετί(τίοηίς ποιπόη νἱάδδιν αἰπηίυπι 
ἀεπεοταῖς ἃ ἐμελέεν μοτίὴς ποταῖς, ἃς ρτοίπάς ποι (ἀτὶν εα- 
Ρειπισῖς ἢ Παῖς ηι αὐ οἰυ ταῖσι ἡ ἴλην σα]οίζσιν δι ρον. 
πνδυσ (ΕἸΠ 7 Οὐὐΐυς ἰθ τὰ ρτο γί ςια εἴτι ἔμπας, ὃς ἰδ ψυλ Α- 
ροίοίνε Ηεδ.τε.το ὅς χδτδὲτ τον α,δι 1.1.4. Οὐδίποδθι τη 
τίαην δή νημεβ σι ποιηςη γοριἐκυί αο Ηἰεγοπγ πλρε μς 

, : { 
Ἰοσιηπ ἱπτεγρτσοίατιε τη Νοροτίληι οραριο,, φιάηυι 
ἐπ ρηισγιδυ δδιτιοηιδιν οἷν ἐἶὸ ἠοη αἰνποιτυςτί αν πον το - 
Αἰϊλήν εἰς ἀεέταδι ἐς Οιεδιληρίνην ἀηζοίκαις να 4. ἤλης 
ζαἸσταπι μοΝ ἐτθοροε, [εἰ ῥ᾽ απὸ εἰμεν, ρροτὺὰπι ςτὸ. 
λίτουμα αὶ πολνεοίφ' ρεορτιὸ ἐς ἀπ ξοτννε οὐαιν δέξισιοε δά ἐἰ- 
υἱοηην αι ἰροέητεν, ἐδ τρῆε εἰυίτατιν ἰοσενκ.νατο τάν ην 
ψτθομ ἡἴα πτεῖ (ἃ ρεγπημιίδητιν, γε εα ρτα [ἃ τοίϊαται Αι- 

αυλιῃ ἐπ ἐαίις εχ πεῖς ἀϊςοτοῖοσ, Ολίξο ΠΟ ηουανείυς 
πλοτό γετιηςς Ἀ Πρ] ςΑιῺ ἐπτογργαταγὶ ταδίαίτ, γε δι 1- 
Ῥίθιη ἑκκλυσίας ποπιςη. Μαῖς.18.2.. ὄγγας ἀεηί ας ἰητοΓρτος 
πἰνηΐα ιν δ μογ το γογτὶς 1.}}8  ρμίεύνανα;»1 4 οἰ, ο- 

. Το β ποξέτωην, γῇ ΟΑ] Πρὸ ἀἰζας »οξένε ὑείδννφνεγαυιν, ἤρῇνε [αἱ 

ἀλη ἡ ἀν! αιμτιστο ἀιςιης,ιςπὶ Οταςὶ {πᾷ υϊατὶ ρο- 
τίνι τὐρμνὸν γοζληῖ, ' 

τι (Οἱ ἤν ποὐήτωην ὑνωνηῖίε, τὸ σάμμ τῆς ωπενώσιως ἐμ. 
ψυΐξατα δὰ νειθυμηνοοερινε υμηη δε αὐ τας ΧὨ εδιανΐοο, 
4υςαι ἔχριΠ]μνὸ ἴλιη ἀπισραυ δι, δὲς ὥρην εἰ ἀν κιὼ βμάι 
ἑοπιοετίς 44 νοὶ διηιργο Οονριν ἤέννο γ ἰϑείοξων, 

ΟΠ ΠΝ ΘΑΡΝΤ ἴπ ᾿ 
τ ἄκρενη, υπόϑητι. Ηευταὶ ὩΞΑΛ ΟΠ) [νεἱιηδἠδε} 

ΝΊη Ν ες ἀνίαν βαιον ἐκ οδηνῆμεβάνθνθενν. 
ΦΟονϑηα εἴφανος.} ἃ οἰ που ἀδειις δι διυδίτωτ αἱ,» 

τςιἢ Αἰ ιν ρου εὔτωννε ρίξη {τ φταξιο, διαῖς ἰῃ Ὀοπιίηο, 
ἱτα γῇ αἰαὶ, ᾿ 

᾿ ΤᾺ {λονοῖνο,ὶν Κυρίῳ ἢ εἷϊ ἐὰ εοη ςοτήία εὐὐπ γίρυν 
Ἰνιη (ἐτ ΜΝ νεῖ, σειρακριλα ἐν Κυφίφ, οδιδέφεριν θα 
Μϑέμνν. : 

1 δροδε χιννραηρσ ὑξυμμγνύσιο ΑἸ φιφαι ργοςυ! ἀυδίο οὅν 
Ῥε λεινφυς αι εν ἐν ἀρεν ὁ δοσηιν ςορευη ΝΠ υ!η εἴας 

᾿ ᾿ φίρεῖ. 
- 

Ἰνίυπγσνα τοτασι ἱπορίδ ἔυέται 8Ὁ εἰς ( δ] συδζοεῖτα ἰϑπλεα ογδεΐοι ἐπὶ τε ρο ἢ οντ 80 δ το (υἱρίεἰολ εἴδ ραγυιν ας, λιχὰς Δα εὸ (ς ἀπι- 
πατῃ να δίς ταπὶ (Ἔουπάαγυπι ταν οτίλεη δἀυοζίδέιπι ἐξίυπι εὐράςςπι,ίς ἀδηΐφιυς ἰπ (Ὸ νο!πνιφ δοαυϊςίςεις, ςἤσιυς, 

μρῦξνς εοοε οε πο ςος πριυδο δος αροκοιεδιρως ρος. δου σον, 

4 Οαὐυάειε ἐπ 1λονοέουνχάρετε ἐν Κυράφ. λυ ἀ}} ποπϑίης ἱπτὶ 
κι τυέχα τὸς ὕϑυμίᾳς. (πἡ λἰάνάϊε 1η Ἰλόηνηνο, ντ ὰ γι40.» 

--.--.ς.... ταν πὰ σσ σον. 

(το ]ύστι ἡ} αυὸ ποδὶς οοποτα δαϊλη αἴης ράζεηλ 
πε ἈΝ νννν ᾿ ᾿ ; ἡαλννχυα ἃ (οἷο ΟἸγητο μὲσ ἀφ τὰ τὸς ἀοιίματυτ, οχτοι- 

“ἢ ν 4 Ἢ ἰϑνιάνν ἠτ δίμν, νἱδο σοῦ αμδ) δ ϑὶ ΔὉ μὸ μλεο Ὁ ὐδιέτον ᾿ ἀιοτηῦάϊ ἀ τιπξιατυτιδοὰ νι τἰπιον ΗἸς ἃς ττοπιοσ,δι τυχ ἀμοτοιεόηας ποιλς ποι ἀαίϊηατ ρετρετυὸ πολ οργυψ,πα- 
ΤῊ] Ἢ : 4" γάλα ἰρ ἐνόδον 1ΠΑΧ ΤΙ Π| 10 Ἐπ τες ἽΣ ΑἸ ΑΝ ΝΣ μέρμε θὴ ἢν Ἑταήημς. Ἐρο παῖ ο οὐο ἹΠαροτρετυαὶ Ἀ εἰροηιϊοο, δἰ Ὀπηπίδιποη τποἀὸ γοἢ ἐχτιη χο τοι αἱριατα ὃς Εταίνηιις, Ομδοφερμδηὸ (τὶς ἐχρτοῆτ., ὅ Οὐν- 
ἀυνάα ἣν δες "ηᾶ ὑλων μὰ ΠΥΡΟΝ τδῈ ἐνάίςευς ἐ- εἰν ἸΡρίεις. 5ἱς ἐϑηδ 1Π|44.γ. Ανθρώποις πνευδ ον γδγπε δι ετἱᾶ (ουετι ραινίζαπν ἢ] ογὰ Ὠ εἰ, κτ οχ πιδυτγγῇ μι- ἀὰ νεβνα (δ΄ πνεηῖαν υεξένα, τοὺς κα ρῦνας υμδη ν, πὸ νοέμα τα ὑμ, 

᾿ (ἴον τῇ Ἢ Ῥογυπι αἰ μηνὰ ! ΟΥΝΟΥ Ἄῦβα οὐ ποπηρε ῃ ᾿ Ἢ» ἑν πῶ “ 8. «διιίδπι Ηιιὶς [Ὀταιυΐα ἀϊςεπόϊ μια- Ὁπὶς Πἰφιςτποη «ὸᾷ [πξ ἀν ῶνητοι ἰςἡ ̓ ΠΝ ἐπ Ἐχρετὶδ- ζκτυπὶ αβεξζεδας τὰπι ςρρίτατιοηι θεῖ. Ααμπαι σηλτὶ ἠταῖ- 
Ἢ “ὐοιμοίοης {τς τα ποι ἐχροί)0 οἵ ΠΟ 14 ρςτίτα. τς δ τ τἀ οτ αν: ΕΟ γαοτιπὶ 41} ΘΙ {μι ιανναῃ) μη τά ρἰρπαπι,χρειιεητία νεγὼ ἤρομι ηιι: ἈΠ εις ποι ροιε[ι : 

ἄϊε ἴα σον οἰσπτατὶς ἃς αἰοίιυν (τ ἀςι. ὅς νϑημα νὰ ρς- 
τίσγοιη ραγίσπιμ 14 τπτα]Πρ ἔπγεῖς δέ ταποσπδίναιν, 

Β Ρ' ενδ,ληϑη. Ὁ οΓ ΓΆΤΟ ΠῚ ΤΠ ΡΤ ΜΙ Ν( ἡ η ας τοι τὶς τὶ: 
ἰἠξςρ εἰτατο)οοππομίαι. 
ἀϊ ντ νὸς (λπέλα αυλάλιη αααυίιαῖς σχοξήςοῖ, Εἰος σηπ 

Ἀοιτ...4. 
ς ωδεηρίμαι, νὸ ξμρικὸς. ἐς ΑἸ τις ἐπ σου α δ πνοίςγαν ἡ 

τὺς ἃς πη πῃ εἰμίάας π} στίλαν ἑθτις σχαξξον Πἰς τάπιειν νι 

ἐειρέυς Ὠείταυτς εἶ ἀστιάδατας. δοά ὃς (ληάοτέ ρρῆϊν 
πιο ριοατι, γ ἱφ τὰ δι ταί. Μοάοβεα τωπνινοφρρσιών. Ν νὶς 
νΤιι..... ; ταῦ Αἰ ς 11.δι ἢν νι μισεμυρ σουίσιος Ῥωάιεαιἠϊτι τι λα- 
6. Οιπηὶ ἐῃ γεγὰν παντὶ Η]4ᾳ]...}0] ὑφεβοί,7άς φιολλ θὶ σρς.,. μοίζα Πρ αἰ Ποατίοης, Εια(" Πονβαιαρλά, 4 νηάα ἀγνά, 
ἀχηγις, δ γιν ἐπλοτρ ἰρρίειην 101} χοριδη οπρον ον Οἱ. 0 νοὶ μαῇ ΜΝ υἷα. δαηέ!αινι νιςασαν ΤΠ Ὁ ἄγα εοἰἰξιαις ἐεὰ 
νετὸ [ογρις ἐν πασν φφσευχὴ 11) συμ ρτσολ ποζοπετα (ας - τὰ πὖ πΐτο ἀπιοιίο (οηία. 4 “ηναννείνα προσ φιχτ ἢ ̓ ς μει- 
ζοιὰ ὁ ῇ σοζξίουυν ἢάξεπος ἔλτν ἀρροιι  ςνῖσηιια. τρσηῖ αι (ςείρια πιμε Δ 0.1.1..).δὲ 18,8. 5 γιγίυτις νς Ὁ 
απ μεμα «ἐμῶν, μ΄ χκριείσς. {Πππς ἤτ να 1γδιη (πος τῷ σχσιηρίαι πᾶῦςηγον ΟἈιἡζηαν τοῖν ρόροΐο αιναδιςιη, ὃς 
ΜΠ Νὰ ἃ οἰαπνοτσιν δι Ἰδοῦγπς οὐδεπο, τα στάτάγι. ΑροΠποίοι φύσα ΑΕ. 1.47.1 νι χε οινηνϑάα κι φεν σφνν αὐνἱἢ 
ἀδρθον Δειίπας. 5 αιαΐμηυς ἢς νοσατί,υαπ που τὸ {ἴ σχροιδι ας ἀἴφημμι 
ΟἽ Ραν ἰ) 4! ἢ εἰμθιών τῷ Οὐδ (πτηνὰ ΜΠ τταπαν τᾶν -. ἀἰσιυπτιγαίς φηδις πνοπτ την ἰλυλοίυι. ᾧ νιν υὐτίνον 

ἡ 021, Αἰαναίερ (πποιιὰς μιὰ ναι σὰν ἰῃ νηῸ ΠΝ [τ ὁπ αῥε Ναί ἀν ἢ εν νοτασ Ῥάυΐων νος ναῖθο,ντ απ 
ψιυι.Ν ιὰς ιν, Φ Ρναίουνο ὦ βοά εν φρο ρῆσε! πόρφνι αρεν ᾿μεπνδν ςυμι ἔθος δανδι δρηλεαν οὐλερα οκυ, ΑΝ φω- 
ὑὼ ὐοριιοιίε δρηπατ του Βειις νίατραυτι νοι σμμν νν καἰσ)λογφονε ἀπ ροιῖοι οὐίαμο κι με βρῦ ἐμ γυΐδ τ χε" 

«»" ἐμεναμά σεμνά ιν οεἰμίνο.-.. 

ἀζοίται αὶ σεμνόφος εἷς ἀν. ἰνἴς ἀρ τα τιϑς σας Ἐχειρ ἢ οανςς 



ἡ ᾿ 
, ῃ ͵ Ἷ 

( γον ἐς κ᾿ 
ν. 

ὡ ἙΝ 

ΟΠ... ’ 
᾿ ' "αἰϑγεῖθο πἰονίωπι ἀμί, ἡ ᾿ ἐονῆονεῖ, πνίνβενα μηδὲ ψναμερνο δὰ ατανϑβιανι ὡς. 

ῃ ) “ἢ » Κη νοῤ ἥγηπν͵ ἐξα μεϑ' ὑμγ!, Ἡ εἰσταίίηνις, ρτονν οὶ φώλιτ τ γε κΙ σοπίυρ λείοπΦ ΤΠ ΑΤαΝ τ ΘΣῚ 
π αὐ. Ὁ ἶ ; ες μονιίνε ΕἸ Κονερη υεβνώ ριον βρεμνάοι "ἀκ το φανῆὲ 

ο ἡ ἴο δδεμννη!» '"» Ὄθνα βτυ τι (αν Α, αὐ εθαΐλοτε τὸ πὶρ ἐμοῦ ὅοιν αἸτρὶ ετίδιη ἀηἰνριξυίπιμε, δὲ ἃ δοοὶρίτι πρό 

τσοστθονν πρεκο τερμμο σι παπο Ι τ Ξρορεςς τος ὡς ἀφ κου ς ρρ ΄ὦἷὮὦἝὮὃἕ 

φρονεῖν ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῶτε, ἡκαιρέιαϑε ὅνις φυγα: ᾿αυα τἰς τα τας [0}}}] Ἰνηβοννι δε βτο πὴ ἑπηνν; 
᾿ “ ον Σ : ; εἰτὶ ογατία, ἰς 4΄ ἀοἰπ τι οδαιτιήηι} [μὲ εἰ βιμίοθ αὐ φετυς,, 

κι . 1 ἰ[ορροττμμίξατς., δάσια ἘΨΗ 
Ἂς, ἐ" ἐς ρα οὶ ΤΑ ΚΊΝΙ ἽΝοή ἠδ ροηυτία ἰἀδοτξ [ἢ ὅδ ταῦ Αὐνλη 
[ή χ 0ῃ Κρν ̓ὐφέρησιν λ οἷν ) ος ἀίςο!: ῃδιστὶ εβοὸ ἀϊάϊο! » ἴῃ |4μοὺ ἐν, φμόδηρ ον, μ- 

᾿ ἔμριϑον; οὖν οἷς οὐμιγαυταρκης 41). ᾿ Ἰααΐθιυ8 [υπ|»}}5 ἱρῇϑ σοπέςητυϑ! να... 
δῆριν ὦ τὴ ΕΝ ον" ΒΙΠΣ - ἘΠΕ ΜΕ τ 
ΠΈΣ . Οἶδα ἢ ταστανοῦ ὅτι, οἱδὰ ἐ «ἕιο- 1 Νομὶ ἔπε εὐ Πα ροῖι " ΣΤΥ ἐν 

ΣΤ μι σεύριν'ον παντὶ χἡ ὧν πῶσι μαμδύημίαι .κὉ] Ἰςτίαπι ἀϑυπάαγο: νθίαις δεὶ ἐπονννέδων ἐρβμμμίμν δ, 
γρρτάζεϑαι (ἃ πειναν ὃ χέδιοσοί ειν χα. Ὁπιηΐδυ᾽ ἑπιεἰαζαβίμαι, δι αἀ ᾿δελανὴ ψ᾽ εβαίνο, φραίω. 
ὑφεῤοιάνα". Κὶς ,ς Π{ατυχίτατεπι δ, βά εἰωτ ο΄ στα, ἀανε δ᾽ ῥαημτίαηῃ μη". 

1 44} τοῦ δὰ οχυηάλητίλῃι, τῷ 

'Παΐτα ἰαύω! ὧν πᾶ ὠνδ᾽υαμρυωῦ αἱ 16 ἘΡΘυΠΙΡΙ: ἐρεῖς ψυίοχε  Οὐπρδα βίαν ἐπ οὶ δι “Π]μ] Οἰπηία ναϊόοροτ οἴ φυὶ της 3] νεών κ βίοπν ἐν τω 
(ἡ Χρις ας τ τὴ ; { οοὐτοθογαῖ, πέρην ΟἸιΓτυηι. ὑπλδω | 

- Πλίω καλῶς εποιήσωτᾷ ,συγκοινῶ-} 14]. Αἰταπηφη θοῆς ἐοολεἰ8 φυθα Κ᾽ σνπιάηθη δέν [εΠ 
΄ . Ὡς »ήἡστιντές ἂν τῇ ϑλίψο., 

τϑδλιον [ς 
Τιρετ οι 40 
ηυς οβῇοϊοτῇ 
τηδηνοζὶἃ οΟἢ 
Ἧδχυδεο, ὃς τὰς 

Οἴδατε δὲ καὶ ὑμιῶς, Φιλιπαήσιοι,ὅ- 
ρῶν αῤχῇ τῷ δ) αγγηλίου, ὅτε “ἔπ λϑον 

ἘΡΙ5Τ, Ρ 

νηὰ ράττις! ραήτ5 τηοᾶπι 461- 
ἀοη δίῃ, »' 

ΟΝ οἰ 5 δυτοιῃ ὃς νος. Ρἢ]- 
ἱρρεπίοςφυμιη ἰηϊτῖο Ευδη- 

Ν 

ΧΝ 
ἐν 
Ἂς 

ΑΥ! 

“οπηδμν άπ: εν ἐὺ μία!!ρ. 
πόρηεα. 

518 ἀμίην Φ' οι, 
ῬΡΗ ρει, φιδά ἐπ μη. 
εἰρια Ἐραηξείη, 4υῖμο ῆ. 
μῆνιν μὴν ἃ ΔΜ ακκάρηϊα, 

τολυτειςΠὰ “ ᾿ γα» 
εὐναυὸά εοεά Οὐ ΟΎι δ7 δὰ [ ὅχι- 

“ ομοιβ ἀρριο- χ δγιζητῶ ἡκνίω, λα ; 

ῶὡμ Πηϊελη) 3 ͵ γ ’ - , , 

ἱες ὁ ᾿ὠγησὲ ὴ ως λη- : τὰν ᾿ ᾿ , ἊΨ" Ι 

ΤΡΟΝ αν ΟΝ (ἡ ἡ πρ } Ὡ»" δοσιως χαὶ δὴ ᾿ μηυηϊςαπς ἴῃ τατίρης ἀατὶ ὃς ἃς, || ΚΈΓΙ δῃ γαείομε ἀαιὶ ' 

φἰφηεαι τερε]- ψεως ΚΝ ΠΕΈΘΗΣ ν { [ἐςρενῇ νοϑ (0168: ν} [κεφ εἰβ νοι βίᾳ 
μπιφυὰά ἃ οὐ] ῳ ᾿ Η 16}. ΣΝ - -φὶ 
ΝΠΊΗΝ δας ΟἹ χὰ ὧν Θεοσ αλονίκῃ καὶ ἁπαξ χα Ναπὶ, ετἰλιν ΤΒεαϊ πος 1} θυἐ4 Τ' Τιν[[αἰορίαω 
υδηὶ ἀςοερε- 
εἰ 

δες. ποῃ (ὦ ἰά 
ἴυᾳ φυλπι 110 
ευπὶ ςαυΐὰ ἴ»- 
σεγονιφυὶ πὸ 
γδπὶ ἐρῇ αυᾷαὶ 
Ὧδσδσ ἰοενοῖα 
εἰ (Δοειβοιτιπὶ 
οδιαϊοιίπιγου. 

. ὰβ ηὸΝ ἔπ Ὧο 

οϑ 

τηΐηυδ ἱρίς ἔα 
ἔατκας ἡ ν 
ΤΟ ἵν 

. ρὲ ἐν αἰῥυρτοτίας αὐ(ιταέ. ᾿ 
{, ΠΣ ρεμονία ἰαϑοτοη)» οὐχ, ἔπι καϑ' ὑςέρνονιά εἴ, 

" αιμά εἰς τὸ νεγα Δ ρατλ, Νοας φιαίβ ρνορέεν ρεσωνίαην, Τὰς. 

ο πεῖς, ἃς Ὁ 

σοὶ Μακεοονίας, οὐδὲμίαιμοι ὀκκλησία 8ε}}} ὙΠ ΤΙ Μαςοέο- 
πἰαν πα τ πλλ τ! Ἐσς] εἤᾶ σοι] νέα πὲ Εροίεβα οοηιρ." 

« [φωννρ ἐἰονα" (ει οἱ ὃς τεῦ 
φυοά πα Ορυις. ογᾶς ταΐ- 

{Π}15, πε 
το ηυδά τεαυΐγατῃ ἀο- 

ημιη: ςἀτεαυίγο ἐγυξέαπῃ 1 
᾿  φχυδογαητοια, ᾿φηὲ ἴῃ τῖίοπες Ε 

: ἐν ἀ  υλὴε ΦΕΣ : πον 
{ομα ἀετεταπνεη ἐφ᾽ ὦ χρὶ. Καὶ λεκἰρὶ ρτο τοινε ἀρᾷ πορίαπι; ἀςαίαις κοτᾶπι ᾿ιδῆς ποίαν Υἱτᾶπι μα ρετρε- 

Ἠεδεκας ροπίτιις γρτὸ ἀἀιςτίατίααι,γε ἘςοΙ οἴ, 9. 16 δι ἐφ᾽ ᾧ, 4. τὰν (λουῆς!) διτᾶς εἴϊς, νυ] ρατα δὲ Εγαί, "εξ ένδηννον βρη, ἐπα! 

θύο οὗ ἐνκω ιν αρτὰ ας υἱσαῖα, δέρμε δ’ Κλεδαιμ ἀρ] .-. δούϑιω. {ΕἸ “αὶ [φεννλϊ αἱεν κ᾽ χορ ταίζεϑει ΝΟ] Ἂτὰ ἃ Ε- ἡ 

εἱ ἐγσοις Ενδίσηιβ, ἢ φωο φ’ (ἰνείδ ἐγαεν. Ηος ἀυτεπι δὐ Δὶς ᾿ταί,λὰ νεἰδυπι, δαέηναν ΕΡο ἔμ αὶ ροτίρίςαὐτατ. 
Ῥδυίως ντ πυϊτσος σαοὰ ἀΐχογαι, ρέοσιιπι ἀυάϊατα σουίγ ας {[14 «[]Πιωρν τ ὃ πιἀρηβῥδην, ἡ αδειοσευ ιν. Ἐχρ !Πελι φι 
[ς ἢ ρείυς ργοσίαα σχαγα οι, ν ο΄ (φτηνιξατις δὲ ἑαπιὶς ηδργλπς Πφιλιβοατις Ν ςυὶς ἰριτυσίμης.. 

'4 εξ ξνινεἰ φπνρον ορβογεμηηβηθε, και ρ ὧν. ΝΌΪατλ Οὐοη- κο ἐλτατίτατεια αἰτίπιος ἐα ΠΠΠΟγαπη πιογίδιις., ἀρυά αυος ]ς. ἢ 
; ἰυηλτα ἰάςιη ᾿ἀςοίτας ταις τὰ (ἀτυγίμτι βογὶ γε δίφυο 

ΠῚ εἴαγιας, δε δ Πεθγαοαιαι τότε ἀτυσατὶ 8( ἰπεδγαη, 
ὙἱΠίιις μαρόν τατίοηδ, φια πιο ρ οτῷ Ροτίυς, ᾿ ηοη ἐφ πἰβοατ ἰηζυτρ ἰτάτι, (δὰ τλητπι ἔμπιετε φυλητιπιὰ 

᾿ τὶς ἐπ τ ευμῃ ἀΐοςς Αἰ κί γυ δε Ἰισες οἵ νἰττιις,ιοίϊς ἀθί!- 
δἰτοθπα οὐχ ϑενιαε ἑοττὲ (ςγίρτυγα ρίλπίοτ οἵξ. δισρμάπας τν δὶ ἈΝῊ ἐκφὶ δὰ »ἰοηρὲ πιαχηηληι εἰς ἔἰδης νἱτγχυῖοπι: 
αὐτοιῃ μοίϊοτ σοηἰ ρίς Βαυΐμπι ἔοσταιΠς (ς ρει {ς οὐχ ὅτι κρ- “7 ἀυυπι πναῖτο Ρίαγες ρετά άοτις ςόρία αυλιηξηορίαινε πιη- 
ϑυφεγήσα λὐγωμ οἴξ, νους ἀτοο ηνὺά νρνηὶ ἡνἠάρεαην ἀφβεότν εἰ “ἢ πιὸ πίττῃ ἤτρραυΐαπι [νᾶες γι ΒΟΒτΙδῚ νἱστιιεὶ λοσςρίὰ τος 
«μοά [νενιην βενωνλάπι βα. Ἐπ πδης ςοηίεξλισαιη δύθιιιαῖ Κις ΝΑ Ἰοηφὲ Αἰϊὰ ας ἔπης αἰνὰ πν αυμε ἀς {{τς νίτειτίον 

ἀγταν ἐρίσγρτον, ἐφερεῖν νοτὸ ἐς ἀσείρίτας τα τν ἀς ρετίρη αν" δ τγλάἰἀςηὶπε ΡἈΙ]οἰΟρΑ . ᾿ ; : 
να ]κις..93.: Ματεαρ,τονι Οὐτολιγώυμι ἐς οο 1 ἀεςῇι, τ 1ημ)ο Ἀνάης εἰη ,ὲν οαὐχῇ δυωγγνλίου.1 ΛΙτο ργα μὰ 
γΊΜατὸ τον δεά ἀςίκα ϑυοιρ ον ἔς ἀξημααεν αὐπτοπες 70 πιὸ Εὐυληο}}} ἀρυΐά νος, [ἃ ἐπῖπὶ νοφαῖ Ετιδησο μοι, γῖ 
«πάρίσην δις!!ὰ οχ ςοπίςἐξυτα ἡα μι ἤΠἰδτις αιἀοάιαν, ον. Πιργὰ,τάρ.2 νεπίυ κα. ἸΝὸπ βροτοῖς φυτοῖη αἰθρίας [δυάπιε 
ται νυ τι ἰσπτοητία πο ψἱἀδατις. ῬΑ ρρονίμπι ομαμτδεςπι, φιὰπι ηυὸά στ γ4π|ϊπάς εὖ 1» 

ι1 1λερενηλ,ταπωνοδῶτῳ Ν υἱμ λῖλ, ΕΗ ὑπο! ἐατὶ, Υτίτυτ ξε.- πίτίοτς ἱρία οἷεπαϊςατνδίτυης ἄμόφυς λά οχτιοπιπι σε. 
ποτα]! ποπγίπς αυμπνής νη στὰ ςἰς ἔσο εἰς(ἀ εξ ἀξ ἱποριλ) : υλέεης, 
ἀνΐσγας ποσηρο δμὸ ἡ κας (ςτὸ (οἰ ας οπιπια πὰ (οι τγά- {Φ [η γδείφηε. ἀκ! ὧν αρεοβεῤ, εἰς λόγον δόσεως κα αὐ ψνωι 

δστίην,, αυδὰ ᾿" ρῬλθροι εἰὰ, ἃ ρεπίηυς ος εἴ αυοή αἰυης Ἀλοδίηὶ  ΝΨΟΊ [ΠΌ [ραν να .} 
κουτοιβοίτυν,, σαδαθηπιίς οχος σπείσας Ὠςὶ ἀοηὶ5 ογη ἃ: ΑἸ υμδ ες ἀθ το ΓΝ δ] ρεςυηϊλτίας τατίση συν ἰπ αὐΐδιις δαδοίνε, 
αὐ. 4. “υνν"ἀανονθειοσονειν. Ἐταηιίν, Ε χοϊενε θα. ἀἰατί ἃς ἀςεοριι τάτιο Αἰ αὐταπι Εςςο] εἴα ται λοςερεταπε 

ταῦ ορίμη ἅ]Πσ4ι"} ποπ ςοηίτατς πτιιειϊπι σάςψεπιοδὸ ἀϊ- φιίάενηνίς οἰ] ἀφ εγαηεαυοα τη ντγάαιο δά (στε 

α!λιν ναπεινούζεῳ,, ἡυΑπις βοπεγαίοιη Πφπ βςατίοιε πη ἰνᾶ- ἡ Ἐρ Ἰο]α ρίατίθυν ροτίϑαυίοας Αγροίτοϊας, πΘῺ Υἱ μιεμιφίμνι» 

δολτταπνδη, αὐ (ἢ ἀξ 0 ἀν ίτυν ταπιιηξεη ον εἴν. Φεήδμ νὰ ος οςο]υάετεξ ρίευμαρβοιο]». 
4» ψέφων ἐν πωντὶ.Ἰ αὶ εἴϊ φησιν ἰοςο (δι τειπροτς ΝᾺ ι6 ΤΡεβαίοιίτα [4φ᾿ννι ἀ{{ν9} ὧν Θεραλονίκν,(υδαυάήίυν, 

δὐοερίω χρρίων μριἐπέμγατι. μ᾿ ϑ' δε ῆρ υήμιν γονὴ 
42. 

Ἀ “ 

᾿ δδοι πη δά φμάτο ἀαίεη 
ἣν ᾽ 17 , 

ζητῶ Ν καρπὸν τὸν πλεονάξοντα εἰ : [μὰ τεφνίνο βιμῆϊωον αὐμων. 

-ν παστστ τον πον κα πὶ Φ το’ μουπονσ πὸ το στο, οὐ. ὉπόΠρὸω............-..ΦΆ . 

ΟΠ Ρεηι Ἷ 

υἰλιὰ ραιοῖ γ22{ϑεεινοί, )διχγίμπι ἀδάλταγ ἐν πῶσε,ν οπηηιθιι, 
«Ρρταίδε νος τοΐδεγς δά ες ρίμεχ πιιτοπιπι φαίη ἰμάβεῖ 
φιαίεην νας τ νειὸ ὐδρίαε γετινι οἰγοιλητιαο, 

ἔντι, ντ οἴϊενάπ ρτοδοίηςη μοι. ϑυσαν εοὐτη ἔασι ὦ ρ(9 
εἰς νος ἰσοο πατογρεέϊανι ΝῸ ἀκα Τ μἰονέεαιν. 

4 Σειοεῖ (σ' ἰετηνν, ἅπαξ κρὶ δίς. γυϊκεαια «ἱ γεν 

{ {νἰϑάινν [ὑπο μομύνμα. ΜεΏΡἬνΟΓΑ πες εἴ τα. Ῥ δωνεί ὧσ δη, ἰὰ εἰ τον. 
διε (λευι,αμαπὶ ἐϊδεπε (ὃ τυδιι!, δὲς ἐπεπὶ ἤβηίβςας Δροίῖο 
}υν, (κε ιβοιίαῃ φής ποπιδῖι τὰπὶ δριμιδαποαχη, τὰπὶ ἰσ 

17) [φϑμι)ιν υεβνδην νδεῖνμενν [ἐνάμεαιων, ἢ εἷς όγν δ 
ον εἰδ φυρά γαγραςυ]ο ἰετθοϑε ἀϊς αιϑε, ἴσων νιν νμθα ἡ 

« ΩΣ 

ΑὮΡΗΙΠΞΚΙΡΡΕΝΞΦΕ ΚΝ 
τ ὡμ. Ῥετρίς εὐἰπι ἰη τεληἤαιίοης [Πα Ρεσμη απ τᾶ- (στ δι ὑμῖν, π νοῦν. Ἰιοςιμν αὐτοηγιῆηπὶ ἧς ρου] εἰ ἐὲ σχρση!ε 

ἐοπιϑιν ἰείμμια ὃς ἀκηιῆοαι (ς ρα μος ἰμα ΠΠ τι Αιυιζηηυς 1|ι8.1.ἐς ἰεγβολς οπλδὶ πα πομς. δέοι σνην, 

εοπηποίο φοραί σης, λιν δὲ ραν ρὸν ΠἸονὦ παπυα γος Μηημν, ἐνάνινα βοίντ δ! ἀρ βάνόνα, ἡΜαηεμπν βγο 8 ἐἤσηι ἐν ἔδφινν, 

καὶ ἀεβοὰ ὕσὸ σατο Ν υἱκ ἃ ἘταΓῚν ἐαμοηΐ νεβνανν, "" νἀ ἰϑομεν οὔϊοννφηι, ψυοὰ μον εθρην καυάνμν ἐα πρμματι- 
κἀποθαπι οδίρυτ 5 γγὺν ρου πὰς νστττ ἃς αἰ (Ἰριμη] εἰς 

. 

« ᾿ς 4 

| πε ανεν: ἀκμιδην ἰῃ ταρπαη ἡ. 
᾿ Ὑ ἢ ε᾿ν ἦγ ὶ 

, ᾿ΑςςορῚ: Δυῖς ΟΠ Δγδί 8. [.8] ΔΩ ἀδέο φνίδην οηνμΐα, 4. 

δυπάο: ἐχρίστιια (απ νη 5 4π|}} |θμπθοινέβοινι ἔων, δειε- 

Ἀςςςρεὶς Ὁ Ἐραρμκοάίιο αυα} [ρὸν οὐ ρορθινοάνιο γμα 
ἀ νοῦ! ς ρα “Νὴ ̓ ὀάοτο Ῥο μ[μν. ὁ 211) βιαμεαμ, 

“ βοβιρην ἀεεφρίανν, ρίφτεν» 
τς ἔγασταητια ποία Ὁ Ας- [΄ νην θι : 
ἐςρῖᾶ αο ρ δεςπῖς, ἫΝ 

(9. σις δυϊσι ᾿ποι8᾽ {φρο εθὶι 
τσαμ ἃ ορυς ἔαογις γι, 

λέν ὑμαῖν». Ὁ 

, εἰ πέχν-Φὲ πάντα, ἃ αἰδιοσδω"πε- ιδ 

πλύρριμαι εξ άμϑμος οὐαὶ ἐπαφερσ!- 

φυτὰ παρ᾽ υαδῇ!, ὁσ μου αὔω ΦΙας, ϑυ- [. 
σίαν δεκτίω ,δὐαβεςον ἐᾷ Θεφί, ἡ 

- 

παν τ ιο ΘΝ 

ἷν Ῥεωι ἰδ ΠΡΤΩ » 
Ρἰ 44: οἠννε ἀεβάφνιίωην νες᾿ ' : ἐ5: Θεόριμον πδοιρώσει πᾶσαν χϑεῖαν 

υ Κῦ πον ἡλοῦτον ἂρ τῶ, ὧν δοξη, ὦ 5ουηάυπὶ ἀἰυϊτίας ἴμα5, σίο- Σ μακρνεν τα 

χριςῷ Γησου. . , . [ποία, ἰη Ομ σϊο ἰε. ὑ πρ ' 

πο τῷ ) Θεᾳ' ἃ παύει ἡ δυ οόξα εἰς [.] Ὅεο αὐτοπὶ ἃι Ῥαιτὶ πο[τγοή οί. ΕΣ 

ἱ ,γοιξ αἱ γαξ ὙΠ ὦ ὠνων" ὠμίω. [ φιοτία ἴῃ (εςῳ]α (ςου]ογαιη. } [{βνὸ βίοννα., ἑωξεεωία ἤίω- 

ἣ ὃ. ' Αἰῆδη. . ἰοννπο. “ἄνθη. 

αάσοιϑε ποῖντα αὐμον ἐν Χρκξ αἷλι . ϑαϊιϊαῖς ΟἸΏ ΠΕΣ βιέδανν 41} «δ 4ἰφἔμεο ονηεην φηζλωνν 

Ηιουῦ, ἀασ ἔξονται ὑμᾶς οἱ σωὺ ἐμοὶ ὦ- 
: . ἡ: (ρνιί!ο ε(ω. 5 αἰφ!δη3 ΟΒτηΐο Ἰεζι (αἱυϊαης νὸς ἄν} 1" 

τηδοιπι [πε ἔταῖγος μον 
μ 

Χ 

δελφοί. ει ἐν , ε ἡ “1 ϑαϊιυϊδηῖνος ΟἸΌΠΟς [ἀπά ἼΠ] δαϊκνιαηευθε οηννε: [Ὡπ- 

Αασάξζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἀγ49.2} Ἰγηακί νὰ, νοτὸ, αἱ ἔπης “οχ νραχηνὲ σνέτην 4μν ἀξ 
μόλιςα ὃ οἱ ὧκτῆς Κα στερος οἰκίας. Οπίαιις ἀοπῖο. (λίνι" ἀφηνο [μηι, 

᾿Οταιλα, Ὁ οποὶοβ ποῇνὶ- 
[{ Τρνιβὲ ἐμῆν [δ ΓΙΒΝ νἐ- 

βιο. οφη. - 

Οὐὔδεια [)οιηῖηι! ἠοὔ ει  Ἰοίμ . 
ες Η χάρις τῷ Κυρίου ἡμῶν ὑησοῦ Χριε Ὁ τε βὲσαπι οπηηῖθι5. νο- 4 

Γ ’ Ι] ᾽ 

᾿φοὺ ματὼ ποντῶν ὑμῶν. ἀμίω. Ὀ15. Αμλοη. ; 
κ. Γ 

εν Ὡδὲ Φιλιρηησίοις ἐγχγάφη ἐτὸ Ῥ᾽ ὅρμοι δ᾽ Ἑ᾽ ταρ Ἐδετίρτα οἵ Ἀοπιὰ ρεγ Ἐραρῆτο ϑοτίμια ἢ “Ὁ υτδε ου 
δίτὺ, ἀϊτυηι. 5 - πιαβεν Ἐραρθνφάμενην. 

ἴῃ πης τὶς ἱπίςτίς το ηατο} Ψιάς Πιρτὰ,1.9.. Οὐ: νῳὸ ἀς 
φεηξοα νὰ ὈΔ0}} δηλιζο ἐσσι ητυν Δηὰ πὴ Πλΐιητι ἱπιριιάεηῖςος 
ἴωπι «οηβέλα 4Ρ ἰΐς αὶ οῖζὰ ἀυαιάλπι ᾿φταυτον ἀἠξτα 

19 ϑυρρίεδνι, πλυρώσῳ ΜΠ Ατλ,} πρίεαινπληρώσεε. ηοῃ ΡοΙμηι ἃ ( Ἀσηπιδηὶς ἃς νετὲ ἀϊυνηὶς ρ]ςιτῖς ἀΐςετης- 
ΤΙΝ [βιενη,χροίων ΜΙ υἱρ τι, εγρομν, πόδον. το τὸ, 44 παι τη διο εἰς τὴ ἐηδητοπῚ νεηογιης, ρηϊηίμηχ᾽ 

φΟἰονιοιὸνεν δξν. Ν᾿ αἱρᾶτὰ δὲ Ἑταίΐπγις δά νογοιμη, 9. ΡΙοἰορμσταπν ἐαρεείυ"ΠἸπηΐς:δι 4υ. ἘΡΙουτοίε(υᾶπυς ΔΌ 
ινίαδγτυς, την κίονα ΤΑΣ ᾿ με 

10. 1 {εωΐα {εεαἰονηρν, εἰς τοιὶ ἐόνας δ ἀϑεον Η ὀοταϊίπχυς 

(χρεὶ ποδὶς οχρ κάτι, ΡτῸ 1 αἰεγμῆν, ᾿ 4 5 ενρῖα ἐ[},ὐ χχάφν. ΟἸτονηοητδηις ᾿οάσχ Παθςι, ἐπληρώ 
ἐπ Ἐχ Οά[ανη ἄοιμο, ἐκ τῆς Κασειερρε οἰκίας. ΝΝετοηΐς ἄο- δὃδν,αὐν οἷωια ἐῇ,ςαυς αἰνὰ Αἀάίτ, Ἐ οεταηις ἰτα ἰς μαθεῖνε 

πιείςος ἰητοισς. Εἶδος γοτὸ υϊὰ αἰϊυ ἀ οτᾶς υὰπι Ὠειιπι 1’ οχ ἱρία ερ! το πεζοίζατὶὸ σοἸ Πδίτον. - 

τὸ υὐδορερὶ ,ὠπέχω Μυὶφ ἀταν ΚΙ ἀθεο. Εταΐπιυς, ὅδε ἡ - 
ἂς Μαι.6..  ὠφ{Οάρνεδονα [χόρνδηία ἐσμίω δρωδίας. 
Αἰϊυάϊτ λά 1,ερ τς ταγηλίαπηαταινε Αἰ 1ο.4, δι {ιρτὰ,..17. 

Ὀποχυπν Δίου ο, Δ .17.18. 

: ες 

᾿ 

“βά βηοριεν ἐοημη μη Φην ἐβάν μαι αὖ ἐν 89 ἥν ιτεϑα! τι Εν 

αἱ ἀϊιοτ  Ππ}}} ἀππιπυιογδηξοσ ἱπῖςτ οο 5.41} ῬΑ ῃγ μ΄ 

γον 

, 

Φ 



πὶ ε ν" “τ ᾿ 
: Χ ΝΝ . 

ἢ ᾿ ἘΣ αἰ ἐδ νι πο ἀρ τ ἢ ἢ ὶ ' ' Ὅτ ΕἾ συ. Τὰ τοῦδ ἔγτι Ἰού ἦ ΑὉ σΟΙΟΘΒΕΝν. τ: τα 
" ἜΝ ᾿ 3.“ γὲ ἐν Εἰ {1 ϑ8ίνω ἠἠδιηβιι οὐ 2}. ῤ καϑεὴς αν μιῴϑυνν πὸ κα καφοβ τὸ Γ | δίευν διιθιο μὸν Ἐβαρίμα 7 .ς. ὅμα, ἀάμμιι οὲ κρ ᾿ ᾿δουπητὸ σι λρυ ἡ μδῇ, ὃς ἔχν πιισὸς - δ πὸ ΠΥ πο Πν γ 4ῆι 4} βέοἰ!ε βνε τυ ΣΝ μὴμ ον πάρε ρτο νοδὶφ πιϊπεδεν ἐνὶ πρηβεν Οἰνίβν δε6ι. ν: ἀῷ ὑδ ϑάῤκονος τῶ Χεισοῦ 6. 1 Ομηπη τν ΠΤ υ 

᾿ ᾿ δ δηλώσᾷᾳς ὑμῖν τἰωὴ ὑμὴν ἐμί.}λ"} δε! δρκύοοθετενῖς ποθίν,,. Ὧν σικο αναμάσνα. τς, “ σίω ὦ πεν μριπ. , ὍΤΕ “ ΨΕΙΓΓΔΙ1 ροῦ Ριθτυ β Ξ!: 7 βρινίνωι ᾿ ΒΕΡΡΙΘ ΤΗΝ : : ᾿ Ὶ 
᾿ ἃ 4 ΜΙ εὉ εἰ ἴδ6ι:}: ; . ἘΣ Δ εο ὧν “ἌΝ ἐϊη τ ᾿ Ν᾽ 

͵ [4 5 , Ἵ ᾿ "δ, »ὦ»- δ δ ἃ ᾿ ΄ Ϊ , 
- ᾿ διὰ τῶτο κα ἡμεαῖῷ, ἀφ' ἧς ΨΩ ἢ" Ἢ Ριο ἐσΓ6ἃ δὲ ΠΟΤ 1 ᾳὶ ΠῚ ἀὶς ᾽ “πάπαν, ΜΗ γσλ διὸ. γϑν αὐ ὴ" ΓῚ . 6 πων. ΟΣ Π ̓ ι ἊΝ ' μενσαμδννον πανόμαϑει ναδδ ὑμδ προ" ᾿κ4 οὐ ἀιυύπνωε, Λοη ἐσίμαί πη [μὲν υϑὴ ων,  νθω. 'ρίον 5. δολδ ΝΑ. ΨΌΣΝ ἀν ΜΡ αι». ψυχόρδμαι καὶ αἱ τού εϑμὸν ἵνα πληρῳ.} ἰρτὸ γοδὶν σνῆγς, ἃς ρεῖαρε νη: ριθμβναικνκ ον κα ΝΣ ΝΟ μεοείνν 

ἜΜ. ' “" ι ἣΝ ϑὺν ζω ( γνῶσιν τῇ δελήμοτος αὐ - ἐηρ  σαπτῖη! ἀρηξκίοης νο] ὴ. μὰν ὑπὸ πο ' ν δἰαπι μερίαν ΠΑΥΛΌΥ ΨΟΥΑΠΟΣΤΟΛΔΟΥ. ΕΡΙΙ 5ΤΌΓΙΑ ΡΑΥΙΊ τῦ ὦ πάσῃ συφίᾳχαὶ συωέσει πνάυμα- [1815 οἷα οὐ οπηηὶ Πρ  σητί 4} [ινφμαιν φαρον ἀὐοίνοηε μον ος φ ἵμὰ εἰ Ν ὧν ἀὉ ἊΝ ᾿διἰοτοψιβοπεία [ρ εἶτα δι, [τοὺ Μὲ οιαδωίείν ἀἐῤκὲ δεν, νανεεὶη κυ ΠῚ. ' Η ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ. : ΑΙ ΟΒΤΟΙΙ αὖ (ο- “πἢ. ἐς ἀπ ον Νε δἠνθυ τί ποις Γλομλ!-} ᾿ρενφανηίᾳ Νὰ ΤΣ Ἔν ὅλιςολή. Ἰοιῇοπίο:. Πιριποιτήσοῃ ὑμς ἀξίως τὸ Κυ φίω, Γ6ν..0 φοπιιεπίτ," οὐ Ρὲγ σπηηἰὰ κἰ ξρέρεβαι ἀπτάρϑρωλν. 
᾿ το τὸς 5 ἘΥῚ ἃ . εἰς πῶσαν αῤΐσκοιαν ἐν πεῖντὶ ἔργῳ ἀγα ἰαςςατ'8, οἰῃηΐ5 οροχίβ δοη " ὁλκων 

ὌΝΟΥΔΟΊΝΤῈ ΚΡ Ν᾿ Δ ατΥ ᾿ βφ καρποφορριοῦτες ἡ αὐξ «νόμϑμοι εἰς] 1 Πιξτ᾽ ργοξεγςηιοϑ, ἃς οτος ἮΝ -" ᾿χχίογωσιν τῷ Θεοῦ. Τ. Ἰςοπεοβλη ἀραϊφης δ εἴ... Γ᾽ . - 
͵ . ᾿ : ᾿ σίω δϑηνν διωάμει ἐφύμϑροι } 4Οιηη!ὶ ροτειία ροϊςηῖςε τ] 1» οποπὸ πὐὐμυϊε ἐαβονλ ρργίκαροεαιίς το κα Κιφαλαιοῦ α- ᾿ Ἀν. 1 ΡΥ τος ἕν λέν τὰ Τὴ ιν έξο μαι [δουπάσπι φἰδείοία πα} ἢ ΙΝ ἀρρπάρο ̓ Αὐαρενρι δολύνοε ἠὰμἡοϑονν ᾿ ἡ " ΦἾ ὴ ] ΗΝ ᾿ ΗΝ - : ΠῚ ᾿ ΑΥ̓́ΛΟΣπύκολοογη- 1 Ανινς Αρο- 1 ὩΠΜΕαν (νιν; ων. κ᾽ ἐρτὶ τῆς τ ἜΠΟΣ τοῦ αγ Ἰρήτιν, 4 οπληστ τοῖς-Π νπρα αν ἱνννζαννήπναθε εμεν δ τε σἱκυιεν ᾿ 

τον 0 με “ς ᾿ ̓  ἰϊους εἴ ΓΒ τὶ ᾿ ΚΟΝΝ μειμβενη τροβϑηάν. ΘΚ Ε9 ΜΙΘΕΤΆ ἌΘΕΝ. ἐόν Ν δὲ Ρατιεπτοπη ΔΠΊΠΉΙ, ζανάο. σονηπι πίοαια. ἢ 
νὰ Χριφοὺ δζᾳ ϑελήμα. [τ ρον Ὀεῖνο- 5 ΚΑ βιρεν ναίμηια τῇ ᾿ ᾿ΕΣῚ " ἀν" ξιυάῖος | σταῖῖκε ἀρρηῖος Ρ αιτὶ ὙΕΤΙ ὩΝ ἰὼ 

᾿ ᾿ » Ν . ἴων, ἡ ὧν" ' “ἢ “ Ν ᾿ « ᾿ Ὕ ᾿ . ἣ , τἀ. : τὸς Θερυ, καὶ Τιμρϑεας ὁ ἰυηταιζ, ὃς Τί- ὐδδιρδά ἔμ Ῥεὶγφ Εὐχαιραφοιοωυτοφ γε πατρὶ τῷ ἰχανῷ 12} 4Οταιίας Δρέηξοϑ ς " ῬαῖΓ, ἐδ, οὶ ἀτρηοι κοΐ βιείε ἐη ρανηδ εστη ἢ , 
αἰσδελφὸς ΜᾺ ᾿ "΄ηοίῆοις ἔτα- ' σαντι νε(δς εἰς τίω μεριοα τῷ χωλήρφυ αυι εἰλ κα ἐὰν ̓ ο τὸ δ ᾿ ἴω «μ(ουμα ἐφ ἰμηνίπεὶ αἰ αν ἐν το μῖθ᾽ εν ὦ δε »» φΦ ' : αθένων : « ᾽ ΟΝ Ἱραησδι ἰοτίειη ἸΔζΐϊο- ᾿ : ἕ β λλφαῖς ἡ χε ίκηα , Ἵεαοί ὥς Θοιοίῃο, ἤμ. ἡ, ἐὺ φαβαίσυιμ, ἐν εὐ αβ ν ΦΕΡΙ ΤῈ ἐπ νά Ὁ Σ τ παν , γίοις χαὶ “πιςοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χρις ᾧ ἴη- ἘΝ δνὰ ἘΝ Σἀτοης . ίλη- ἥδ, ἐδεθθωι ν οι ἐῤῥνσατο πρας οκ τῆς ̓  5! "Ωμΐ» ἐπφηάπη εἴα ποθοχ " κ Ωο αἰρνὶι “οἱ ἀφ ροῖν- Ομ δίμιίον ὶ | -  φ.-«» Υ «2Σκι.΄ὖν "- ᾿- [185 86 ΕΙΌ.}5 [τα 005 10 ᾿ :Ω . ἐπ “ κν π σὰν εἰς τ' αὐϊ"- η : ᾿ ἐπ, 4ἴς ιερδνάνηην (σ᾽ ᾿ταη διευξ ηὐ ξ, ᾿ ΤΡΕ ΧΕΡῚ ΟΥΩΣ τῶ εἰρίωη ὑπὸ Θιου τ Ἰρβειῆο Ἰοία. Ογδεία βὲ νοδί δι μαίμο ἐν ϑ πειόντα ἰός γαναρό ἊΝ | Ἰροτείϊαις τοποργαγωπι, ἃς ττᾶ, βεὶδο ἐο τιᾳπώπ. Βηὴ ἀίο. τὰ ἀχεαμιοης 

τεὸς ἡμαΐν,ν) Κυρίου ἴησου Χριφου, : ρᾶχὰ Πεο Ρᾶῖγε ποίϊγο δὶ Ῥ)ο] [ἐδ δοινιβνοζείν σμτβου. ἈΡΑΒῚΝ ἡ οὐ τὴρ Αγ πὶ αὐ : Ὲ ἴῃ τόβημμι ΕΠ) ΠΠ|Π 5} Λα ουιεραοος δε πὰ 
“ν ὶ Εὐχαρι σου μδυ τῷ Θεαΐ κἡ πῶτολ τὸ πη Ιεῶὰ Ομ ῆο. : 3 ; ᾿ ᾿ τ ϑς τὰν ᾿ ΤΕ Ὁ ξπραο οὐξα ἘΠῚ Σ ἡρώοὶ ἜΕΒ αι δμκν τῆν τι απιπιεράαι Κυρχου να ᾿ησοῦ Χραςοῦ,, πώντοτα! 3] τΟταιίας ἀριτηι5, Π 6ο ὃς ὈΔ Ο ταιῖδε αξήπονι Ὁ ἐν . Ἐνῷ ἐχοιδυ τίω ὑπολύτρῳσιν δά τῇ ἡ Ἐσέεν (ησυϊηιρῇ Ἰβλνκρώ, τεπη(ἰοήφην γεος ἀὲ ἀϊβεϊθυξιωε, ν ἀοδείοδια Αι αὶ οἱ : ἰδ ; ἱ Ἰογηϊηὶ ποίετὶ "εἴ Ομ. 4", ἴον ποῦξ τεβν τῳ τε τίω ἄφεσιν Τ] ἀκαρτιών.) ἰρεοποπι ρου (πρυϊης ἐρῇι!ς,] κυ Ῥεἰπηιπν επίσι. Ἐρλρῃτα ἱρῆς «οι υἱαδ πρρρσευχόρδροι [ ΟΙΏ1Ω1 ΠΟΙΓΙῚ Ξε μ ν γ1 Ε Οὐνιδῇν [πηρετ ρτὸ σοδὰ ὁ. αμῶτος 3 φ ν ἕ “4 ε( τοι Ποῃ σαὶ Ρεςςιοτ. ἕάϊ0! ἐμ , νῶι ς Νειδῶ ἀοδιῖς: εγδάϊιά, δι ἐο- Αἰ κούσαντες τίω πίςιν ὑμδδἐνχ ςὦ [εἰ νἴεπιρεῖῦ ργοὸ νοδὶς οσδῆτες: γάηῖεῖς “᾿ ἐανεος ΣΝ ἐς ρρεος 1.5 ἐἀρεδ ρυλῆροι ΠῚ Πεὶ ἵπαὶ ι" Ομ εἰ ἦπιαξο Ὁ εἰ ρων ςαν ἴεουπ δ΄ ἐπι ΘΠ εν σοὺ ' Δ 222 ἰὼ οἱ φ “4 Αὐάϊια Πής νεῆγα ἴῃ (εὶ- [4 “νάϊειδες βάεν» νοι σὲ ὅκιν εἰκων-τῷ Θεοῦ τουαοφφτουῃ ις ὨΩΕΙ ς , ἡπλάθῸ βι ἐὰ πὶ {β νιν ῥυδνθςθαλνοε, προ: Ἔν ορε ΜῈ . 

. εὐ , : ΟΣ , ͵ Ἃ - Σ -᾿ . να »ὗτα : 
εεἰιαιοην, Ὁ ΦῸΣ Τίω ἀλαπὴν τίω οἐς παντας, [0 είν ὃ ςΠατίταις ἢ οπιῃςς! [» Οὐν δῆ εβι τ ἀιοίζ,ρ. ῳρωτότοκος ποίσης κησέως πΠ| {πῦ1}489 δῖ ΓΡΙΕΠΟΒΕΒΗΒΟ ΘΙ ΜΉΝ. δ ΤΟ Βοὸ ψετῆσα εὐ Το ἀγοίς' ᾿ 1 ηᾶοκ: : μην “2 0) μαι ἐπ [π:- ΜΝ" ' 15 ζει ογραῖαι, "- Ἰο:ά χι. ἱπᾶδ Δια τίω ἐλπίδα τίω δτυκειρδρμίω} 1] Ῥτορτοτ ἔρεπι ἐεροῇτατι νοὶ [ὅ ορρο | ᾿ ᾿ - ' νειὸ ἰπείρίς ἐξ ΡΑ Ψ". ἡ Ἢ ἱ Ιας νεῖ ἀοέξεί - ἰὶς οχῃογιδείοηί δὺς ἢ Π14π|δρριΐελτς (οϊοίεηπῆδαι νίφυς Δά ςἀρὶεἰε 2.νοῖ.6.Ας ἐδτείο ἀφιυπι Ιοοο νίφυς 24 σαρυε τειεΐσσι ςοεευρες ᾿ 

Μὰ κα ἼΔΗΙ τεΐσιδι. φ Οδαία ξΗ οίοπι ποίει (Τα. οἵ νὰ ὨεἹ Ῥαιεῖς πν Γοείςοτ ἀἰδρι αἱ πὸς αρερα δ δὰ ρᾶτειοὶραηλαν νἱτὰπι ατότηδαι ἃ τι 5 

: Ῥηρρεν βου» ἄμε γηρ0- 
"4 εἰδ υοὐμ ἠη οαἰῤεν ψμδην 
“μά δ, ἑῃ ὐενδο νεται 

ὑμὴν ἐν τοῖς οὐρριγοῖς, ἑωὶ φοορηκρύσωτε, [Ὁ] ἴῃ (4115 : ἀυλτὰ ρείιϑ ὐάϊ- 
ὧν τῶ λόγῳ τῆς ἀληϑείας τῷ σ᾽ αγ}4-] [{π|Σ ρογἐςγπιοηςιη γογιτδεὶβ, τα περεὶε ἐπ ΖΝ ἡλτὶ (απνὰς ἐπ Ἰυπδπὶ σορηίει οπὶς σ᾽ ογὶς ἘΠῚ (αὶ αὔδτιοὶ, 6 Μειεεὶιρία ποῆτς (Αἱ υεὶ ΠΡΡΤΕΙ Οκπεϊδυς, οἱ [οὶ ἀρνρῳ πω ΡΝ ΜᾺ . ἷ πηποπεῖ ουτίμαί, 7 ὈΛεβὶ ρεείσηα ριαρμίοδ ἀείςερείονεχ ηυὰ ἰητο!λξέπιις οἷ ἡ ρίσπι εἰς ἰῇ 0 νπὸ ΔΙς Ὀεὺυε οη[ρίευ ἀλίου:. δὴ 40 Ἐλληρεὶ » ᾿ Ἐραηχείη, νὴ νοντα ομ δΑλ φυλῶν ἤει οοπὀειειυτ(ιἀ εἰξ δὺ πιοτοἑπο)βεηίταε οἵξ ἀὶ Ῥαιζοιρες φυςαι ςείδαι οπιηΐά φυς [υδλλ (μος [λέϊὰ (υπιμίας ν}]ὰ ριουΐυϑ 

Ἂ ΚΝ “ν- ὰ ᾿ 
᾿ " ἐχορριίοπεν ρει υ σαι εὐΐλην ὡομ Πξμηινδί ουὐι δίοτσια ( δ(σδυίΐμης, Του παρόντος εἰς ὑμᾶς οχαϑῶς κο εν 6] ΟΑμοάρετγυοηῖς δὴ νος ἤςυτ α΄ Ὡμοά βενμεπὴ «ἀ υο; β-. οννσότοὸς ἐν . " ἘΞ : πος ὑ ᾿πανῇ τοῦ κοσμῳ' χαὶ ἔς! κρρποφοροῦμιε-) δι ἴῃ τότιιπὶ πουηάιιτη » ὃς Ἔω:- “ ὑῷ ΠΝ τ τς κ' ἔρεν δριρϊἑωον,ἐν πνϑίματι ϊὰ ἐπηρ  ΘΙ ΕΝ ὺςν ὁδὶ 6. Οἰατουποπτάπυς ϑυιίςῃν ςοάεχ ἰοεξίς, κριλέσειντι, φῦ ωρ. ᾿ »  : ὦν ) υἋὃὡϑ"οι 4. ᾿ “γί βόε, τ ἐρέξη ξεως ᾿ ἱ ; Ἵ}} τελ θυς εώμε. ; : 

Ν ι τοξοτῖ.ο ποι ἐν ὗ . το], δί ἘΚ ᾿ΠΟΊΣΩΙΣ ΔΙΖΩ: Ρεης : ᾿ 
5 »0}} (άϑως Φ ἐν» υμῖν ἀφ ἧς ϑμέρᾳς ἡ : ἐεν Εἰς Ὶ : ἐπ θὰ το [ΜΕ ΙΒ ὐοδ ε θη εὦ ἀνε φιὰ ΛΑν γηδας να, ἈὐὸΣ Ἀ ένα πε Ρ {1 νον ἐν τῇ φωτί, ἰὰ εἰξ ῃ η10 τοζπο οαλε(ει δε αἰο. ἜΝ κουσάατᾷ 1.) ἐπ γνῳἘ τίω χάριν ἢ Θεου αι Ω ἘΚ ΡΙΝΑ εἴς ἃ με «μάν Ο᾽ «ογμομηβ! ζγ4- Εἰμη, ἀμνοὶ νἀ οἰ ϊοοῖναα νος διοχεγοπιο. Νληινογί,. τἰοίο, ἀιοά {μιχ ἐϊοὶ (οἶδε νὴ (οτος ᾿ίτοσίε : ἄςις ςσηιτὰ τε ληδεῖν {15 δί τορηοιμεἰς Ὠ οὶ θ14- [τὐρρ Ὁ δἰ ἡ ὑδτίμαιε. Η α. 

4 
" 

εἶ 
- --.-.ς... 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΡ, ΙΝ 
᾿ ΤΛΤΙΟΝῚ 

οα΄ Ῥὲν νοἱμομαίενν 
ταΠταῖς, να ἴδρς ἰδιη ἐχροίυίηιυϑ. 

ν ἴω μι {μη! Οοἰοίβη, τοῖς ἐν Κυλοκσῶς, ΟἹ (τα μην ας ς ΡΠ τγἰδιποινδτοουϊ Ηἰετᾶρο]! ὃς 1, σα! ςἘ Δ, νὰ ρᾶτες ἱπὶ- ἀθαηςτ 1ο γειά; ἃς Ῥλτηβ]νγ] ας, Κα ΕΚ] ες αὐτοῖο ᾿ς ἰόξιις 
τι οὐτυ!4πὶ Πγού Γοεηΐ δι αἰιοσι ΠῚ ὉΡΊΠΙΟΠΟΠῚ 

τὶ ἀνῆι εἴης (οἱοιτηίςς, 
Ἰησοῦ Χρφοῦινο!, Ρὲ Τλοννηὶ Πὲ| ΠΡΗΣ,. ΦΟπῆλι δυτει 
ὙΠοορλγ λέ νεῖ ςολ. Οἰσοος ἤδης ἀρρεπάιεςπι ἰνος [ο- 

᾿ζο βοὴ διριμς, 
ιν. δώ Πδν τῷ Θεϑκ σατρι, 

για), 
4 ἴα ΟΡ ΠΟ, ἐν Χριςῶ, Βειις ΟΝ ΠΠο 

γδιὰ Φελήματος, [ἃ οἴ σγαταΐτα Πο Πθς- 

«4 Βλης ς- 
ἀμὴν ἈΜοάΙσΚ (ςείρταπι ρυτδητιυδί ἃ Οὐἱοίϊο ΠΟ «εἶο- 

{ει ἴλοννένο, δίς Καὶ Κυρίου 

νἱάς Ουρι Β. 15.1.4. 
. Νοιμις νειὸ αἰτεῖν ἃ ποις σοι φοτγλτὶ Ροις(ἰ [)ειῖς τη (ἃ. δ τὴ ἰυζονν, πΗΪ φιλίομιις οἱ βαιὸν Ομ λα 480 ἔτι 440- 

4 , : Ναπιοχί ἴὕ δι Εταίὰ (δηυμι ρθη εἢ Βήες, (δώ ρηγὸς, φυρι αὐ ἰλἰυεςτλ 4υι46 

τ[4Π|: 

Ων ΚΑΤΙΟ ἹΝΤΕΆΡΆΕ. 
ΒΒ ἈκῦΡρχτ γα. 

ΙΝ ᾿ΘᾺΡ. 1. 

Αἰτίποῖ. 70 οπημθ, τίω εἰς πτάγτας. ψυ. φμάνν ραν οἰδε ἐρ ον. 
νοὐγδί Οἰλτοιποηζάπιις ςοήεχ ἰω ἔχετε οἷς πάνσαρ, - 

5 ενηγτίω ἐλπίδα ἰᾳ οἴ (ῥετλῖαπι ἴοι ἴλη}, μοτωνυμωκίς, ΟΕ Ἐρβεί 8, ᾿ς ΦΡὲεν [ννιϑηοη» νετίεαιν, 
ς {4} Ευπηξείη νὰ κόγῳ τῆς ἀληϑείας τ διαγγολίον Ἑταίπιυς, εν 
,ιτηνοιεμν υεράεεην Εμαθ, εἰη. ἘΦ, Ο πλα]ο ὦ ὃν Ὑλίου ΡεΓερο- ἀςξ οἤϊη ἱπτεγρεοῖαί Νν τάς ΕρΉ οί ..3.Μοειτὸ δυτοῖπ ἔμδῖος 
ας Εἰβεὶ νεγθυηι, δι φιάςτα Ευληβείισυπι, γε ἡϊ ίςίδανις εχ “ ἀϊις]} ποη ροίϊς, 

οὐ 5 δημξξων βερξνι, κα ἰει κριρποφοξρύμμον. γα στα ἁἀδιεὶ 
αὐξανευῶι ον Ψ’ ἐγε[εϊι, κυ οὐ εὐὐᾶπιὶ ἰπιυιδηίπες ἰῃ ᾿αηρίυτεη- 
ἢ ςἀδιτίοης, ὅς Οἰαγοιποηΐδηο, δὲ αἰτὶς ἀμοθυς αἰρὸν τ «οἀ. 
ϑγγὺς φιος 
απτὸ και μποφορρυιήμεν ἄχις ἐς ἐλευ. 4 ἐτὲ ἂν ἀληϑοία. ΠΌΝΩ {Ρεερο νι ΡΝ ρρ.4.αρ,ὼν δοξη,ον ἐαε Ἰὰς Ἰουϊοίλ. νυ ν. 

4 νοι θμπιν τη δήμων αυςια Ηςθταιϊηαηι η Οαἱ 
ζὉ ἐἴιΆΣ) ἑἀϊριπλῖς νἱυεράπιυ». 

ζγχ- 

ΓΕ χ7) 

Ἰὰς ἰητετρτ  Π]υΔ οχ ρειπνίτ,ἰξᾷ ρειοσς ἰοσο, οἱ, ἢ 

ἐδι διαυαὶ σας ἱπτογιεδι. Βε ἐμρεἠρενεδα σμωύσε" [ἀ εἰ ς 
γάσει γε τη ἴγλνΆ ιάς τ(οτοῖς γαίας, Εἰ ὑπμάοριῥαιν Ἰὰσ 
Ἐρδείκ8, ΟΝ 

ἴο Με νδηϊοεόι πϑουπαρησα "ὰ εἰ ὄφο, Ομ ραν ον ρὶ4- 
“ς φαμίς πασυμμαῤίψελαν. Αὰ γειδασπη, Οαπὶ σπιπὶ ςοιπρίλοτα 

Τεμεδτάσαίη ρροϊϊατίοης Βοιτεπάμαι "}ιπ οχίοιην ".τς}" 
ἴτυν. ἰ ᾿ Τὰ ἘΜῸ (οὶ ἀϊιιξη,τἢ ἡ αὐ τῆς ἀγέπης ἀὐπῦ, Ἠεδτινε ρίμιαι. 
ἼΨΊΡ Ἴη2 [ὑεεθαν ἸΚ οἀξείρεεί, 4,1.» »οοῖμε (πηδήσει ἐμογλὰ, εἰ 
τῦοηϊς (ληΐζο το, ει το ΠΥ 

ψίον υἷσ ραν σηρηνα ρίδέφιε!. ΑἸ Ο μη αῤέσκειαν Ατ τος δος κ.. «14. βὰν (μηξιιναπν ἐρβιων, διὰ τοῦ. ματος ἀυν , Ηος ποη ἴε- “α ἀδοκῖΊα νἱτίο ρόπι το ἀϊοπτατοτὶλ φυυλάλπι αἰξεθι τατον 
ὅγτὰς ἱπῖοτρτεν ἱπρὶς αὶ ἰνᾶσαν αρέδιειω Κυρίου δερ!ὐεατίς 
Ὀοππῖηο ἐπ φπιτ δι. 4 οἔδνινι βνοεβενομδαι κα ρποφορριώτες. 
(οηϊιηρεηόθης οτος ραγεορίαιη συ πληρωϑηννῖ δί 
«αὐ υρισηδύπιυ. Ὁ ὃ ἢ 
Η δεινν μὴ ἰοτιοίβεω γοῦν φβοι,δ' φὸ κοιτοῦ ἡ γῆνι “»" 

ἈΝ αἱρ, δεοινάωνν ρορεη απ εἰ ῬΑ" αίμ. ἈταΓμκεα ρφμεη δ 
ζιϑην εἰς ἘΆΝ ρον μές πο ς)ροϊςπιν γον 
Τα ρτο ρρτοπια χίοτυα.. ΦΟνεν καινά ίο. μτ' χώρας νυ 
παϊπηπιὸ σχιογαυεατογ ἀδ ἰμαΐσιν αὐτα Φ ρία πςςοίίταις (οὰ 

'τ ὅγγὰς ἰητετρτγοβ που Ἃς γυΐφ. δὲ οιηρετίιπας ἀςεῖς ἴπ᾿ 
νΟἰἸατοιηοητδηο δι (δχ ἀΠπς νοι δ 15 Ἰεὰτὶ δἰ Ἑοτδ πε 
ἰτεϑρῆς ες Ἐρ]ιεί. 1.7. Πρῦν υϑς κἰ αιιμήπαιῃ, ροτεῖὶ [τος 
ἀξητίυς ἱερεῖ! αυλτῃ ρᾶΐ ὅς. ἐς 
: Ἵ Ἔρος ἡ νεγὰ ποῦὶς είς εοηίρί- 
εἰδηάσαι ρεαει Ὁ συ, Εν σαὶπὶ Ὀ οι ἢ ζατας Οδηϊι οοπ 
(ρίουμς ἔλέτυς,νς α.Ὑ πι.}.16. 44ις αιιᾳ οοδηοτα ον ἑὰς ς 
«Βεπεία! τοῦ ἰπ οὸ ἰλαίτας Ὀειτλ δ  εἴστγες (αδτις μος τὸ - 
Κυυπε δὰ πιυζυληι Ράτγς. ἃς ἘΠῚ γεϊατίοποιτ : ποιγᾶπε 
εοττὸ (πη ἴδιο πιαὶς ρεγοςρτιδί!οπι αι ὰπι εἰὶ τρία νεειις. 

ἧ 

͵ τ εας : τὰ ΠΗ͂Σ ἴυά τείος 
ἱεπσάι οἱ γμϑιίεητία αιάιη ΙΏ ψογπαοι} ὦ ῃϑίϊτο (τιοης 20 4ς γΩΙΓΑ οἰἴοητια. [248 Διὶ Δ ΓΟ ΓΙΟἢ 6 ΠῚ Π 

Διο ανάρςἀην ν δοῦν) [δ ἡλς ἀοἰδηπίπιο ἑπστο διαἰδοεί 
ἡμιϑὰ νρρὶ ἸΝοσπν Ν τἀπιση [νκτίη! ἐοή νος ἀάνιιραπι 
ἐφυσπι δ." αμμῖ νὴ πιο μρκαϑυ μίαν. Μ τὰς (γ4}.4.21. ὦ 

-᾿ Ρῥαμὶ τῷ πατρὶ, Νοηηι}}} ται ἐσῴοες παθεης τῷ 
θιῷ καὶ νατρὶ, θ.ο (ἡ Ιαιη:διπ αἰ ετίδιῃ Ἰεβιτῦν πὰ πδιν}}}1ς ἐ- ἃς 
χειρρίατιδι Ψ α ζεῖ εὐϊειοηΐσ. ! 

{Ι|ὠόηεοι ρέει ψνοευυι βοςιντ τ γ) ἐχρρήτωσιν, 

ἤδιυνη εῇ ὁ. βάν! φυλῇ ἰουπιὰ τοπυζίθσηις ΗφμΝ- 

{πιρανῖς ἀὐε8 ἀποὺ. οἰππιδο Μιφιεξο νι είιοες ὅκα ζοτ., 

τα θ εν ἥυλιτὶ ἱρία (τιν ΕἸ] νη νη τας Ρατίουαιν [}} 
(ξτρὰ νρες ἀνζεταιτ ἃ βατείς ρεγίοηα, φηα βι {14 ἡΐτνιν 
ἰρεουΐιπη δὲ φάσιν ἐπταρένιακτον 4ιι4 ἀς τς νἱής Εἰςρι,, 
1.3. ΝΣ : 

“Ρεηοζομόνα ονον ὦ τεὶ εγδαὶ ας ἀρὼτότονος σόσῃι κπσνως νὺ] 
βλτα ἃς Ἐγαίσιν ἐμ ηῤηνοκαηιῖν ὀνοηο τΥΡΑΒΝΓΑ: κὰ τἰζ Δητο τοι 
γ| [2 «ἥράῤι 6 φεπίτυν δὲς ςηἰπὶ ἀτίλιιεοΥ ἐαρ]ςαπαῇ δηιπς 
ἔα ρμμ διης ρεοαιηνὲ (ςαυςπεία: Τογιυ λοι μὸ- 
αυς δυξλοιίωις ἔκεῖυν φως ἧσο νοτθὰ Ἦν ἰὼ λυυτο ἠδ᾽ 

ἃ ᾿ χες ) 



φ 

. -ὦρ Ἐ43 8... 

ραμο ποτα στα Βαγοι 

Βειίοης ἴωρτα 
τὴ ἀϊξηϊιλιον 
Εἰυε τλσηυ δὲ ὁ 
«ἰρίοτιννς 4υἱ ρείππυε ᾿ 

ὅνν φυκαξυηγαὶς επιλεηις ροιεἰαιῷ ἃ Ποὺ ἀσσερετητ,α 
ἕξεις οροσῖςας. Ὀς ἡδεῖς δυτοπι ἐρίτέιετις ἀχκπυν Ἀπ 88. Ἂς διγροῖαεϊοα νοΐοης ἐσηίυηξξαν τααγδη Ὠϑ ΠΩ ( ρεν δελάυν 

- ἀϊς ὁπιαίδιτα ουρίλ ογφᾶῖα Ὁ {Πι,ηυκ ἘΜυτιρῆυς οἴνας 
. ἀϊ εἰτυτ τὰ φάπὶ »ϑίριεια παισί ἱπηρογίυπν ἀεοορίς ταπόξεηι 

Ν 

ΝΣ 

! ἢ μὔλῥομ παῖ ἀρκι ἰδδιμοὶ 

[6 πα μὰ πιο πίε πὶ δ σγρυοδεον Π0 

Ν. υάδεραοια 
μι ' ΓΡΗΒ 

ἐφόδια, νὰ ΟΠ} 
γα γρεμθνενδλήμαγῳ: 

οἴβοε ἡβοϊων νά 8. Ν 

ν ᾿ » 19 

στρ ὠντῳ ἀὐδόκησε πῶν τὸ πλη--. 

16 Ρὲν ενηνὲν ἀπ ΟἸΨ [5 ἡ ῥγαθιίς ἤγερτίςπ Ὡς πἰτῦ εχ πουτείς, Μαϊπιτάπιεη ἐρὸ (δ αινάϊγε σορυϊληιίη 
οἴη οὐ πῃ βόγγο τητεγρτεῖε γε} οὐ τη] τανε φιδά - ἂϊ οεολσπδ ἐς αὶ ἀς Ἰἀεἰς ἱπτὸ τοις πλυΐτα 'π πυπς 

Ἰσοιὴι ἔμης ςοπηπλςηϊτ. Δι ερνοηὸ οἶτον δρύνοι δυ δα πάις 

ἐπυ μι φλια: αι ετίδπι ἐχοτηᾶς ἧς ηοιπἰπίδυς φαίσυς απι- 

: 46 ἑητος δοηγίηος {πη οαήτυτ! πομιιηϊὲ [4 αὐ Δ 

γε ΠΡ οηγ Ω) ΜΠ θα υιοῖς) ἀς τοδυς αυλϑηςς πομΐπνυθ, πφ6 ἀμ 
ἰτα αχροάἰε,ουτοβὲ ψαὐτιληουο,[οἀ νὰ αχ ἰριτιτυῦ ἡἸδϑων: 

εἰπιοῖυπι «οἰ ατίοης της Πρ λπιωα ἀυὰπν ἰηβπίτα δ 

ΟΝ Εἰ ρταπαπτίδ ἐῃ φιο ἴοίο ποϑιρτατοεοε ει! Α οϑαῖίο, 

6 κιωενε[βεξίχοὶε αὐτόν. ζαγίΐξω δία ἰθ ἐΝ ἰη 400 Ῥάτοῖ 

Δεφηοίοϊτ [τάηυς οὐπηϊα ἐρνίαυς Δάεῦ Ἡλτἠεανότανο 

ἘΠΙ αἸοτία,νς Ἡδθτο δ 5.8.4} ἐκρ  οδπενλε αὐτὸν ἱ νὺ ἤ- 

ευΐρεὶ μδης ἔμαπι ςουοητίαἰοτι δαρίεπτίαπὶ Ραῖογ ὁοβ δ, 

νὶς ΒΙΝὰν ἃ Ρετεσιφυλῖσηις ποπῖο εἰξ,ιο δά ἀεχίγδηι Ῥὰ- 
ετἰφοσηί δι δοκη.4.17.δι Μδΐκι.αϑ.1:Οοἱοίϊ..1ο. 

18 ΟΡ ἐονρονὴν Βεεἰε,ρνέφαλν τ συματου τῆς δωνλυνίος. 

Ν ήε τοῖν δὲ λγιδι ἘΡΙν1.ν λν δ 4ιἰς δ κυ ης λον. ΜΈΒΌΡΌΟΒΕ σπιπογοταπδη ἀδο γηϊο ἐη Βοοιεί4 τεβησ 
45 ἀροῖο τοάϊε Βλυΐι δὰ ρεσαάτϑίη ΟΝ τΗΝΙ εἰνρ, αἰταταπηιφυα νἱάε]!- 

κε ἐαρῃης εἰ ΕσςΙ απ Ν απι 4 ἀϊχὶε λέ τος οἵηπει σοπάϊ- 
τὰς τεδευπευτηῖπα ν Πα ρτοτίνια ἐποσρείσης: τὰ νετὸ αὐ 

ἀϊδευτι εἰ ίοίος οἰκέτου οὖ) ἰοξξυπτυτνίη φυίσυν (οὐ α γϑτὲὶ 
'δηῆηει Ὦει δοηότας δὲ νστοπὶ Ομ τ ἐόβηυπι.  Ρνιωο; 

ῥίνην, αὐχβῷ ναὶ ρτίαυϊτιας, ὠταρχὰς ντ {{Ὸ αἰ ιἶο δά ρει βυίτφα 70 φυο ἀϊεαι σα τερληδονὶ 

ἀμαγατη σδίατίο ἐστατη πιαίαπι Ππνδιβεαίδοτινε τ τοῖς. 

«οΝεσιπηδὲ αὐτοῖπι ἀςςἰρίαϑ με πο!Ρ}} ποπνεη, εχρ εαέως 

εὸ ηυσί Δαΐίη (Ἰ ἰ εἰταταυα ἐς ΟΝ ίο,νε Ἐοοϊοιϊαεαρὶ 

τοί! ὁ δὲ Βοπινπελερ τυ άθο φιμάέ ντ αοπαυ!! σοι ὦ - 
ἔπη ἰοξονίηΐ αὐχὴ πρῶ τόνονοι ἐκ νενλωνν με αςἐρὶῦ Ρέϊαοι 6- κε ἡυμίολεωι. ἈΠῸ Ψειὸ δὰ ϑεαιθαι μος τοίειιαε: ([ἐ 

τ 

; Ἑ Ῥ ττ΄ 

μονα βέμη 

αἰθδ)ις ἰόνμα, γανὰ ἐμ ἔπει! τοβοισθαπε ς 

᾿ 

"ομπηΐϑ ροπίτυσο, ἴῃ. εο ἰὴ- 

δ ᾿ ! ΨῈ ᾿ , 
ἐ ἐΐσαν ἀε(οεἰδίεπείωρε νι ἤι ἰρῇ Β-εἰ εἴς ηυοά «ἀρεῖ εἴν οοτροείοἑ ἃ εἰς ρεϊβεόρε εἴυε: δὲ κυδδιπδιουἐρίάπημο ἀεὸ νετὲ νέες ρείπ, 

Ν εἰιεφεπε να σιοτηα ἤτ δυϑογννε ἱπτες ὁσλιδὸ σπϑίη ςβεγὶπ 400 Ὑπὸ πἰ ϑηίτυτη ρ οἶα ἐμὴ 
τὶ αὺπ ὶη Βοο] φἤφον ὀχυπέει : ἐπῦλῶ, 

)ὸ πιὸ, ημδά τοίυτεεχίς νε πος ὅδαι ςηυείπιμιτ. {]μεον ον. 

Ἐπ “Ὃ ᾿ " 
χ } ἕ ! 

Βλνιω.- 
ἐφπήορας Ἀρηιρδ ἀμ ΠΈΣ θδυ» τα οὐδε ἘΠΠΙΝμ Ὀμ 
ἀϊοίἰἠεάηο φήφεδιμη ΜΙ μπὶ οἵδε παβάμεόι μἠοὰ ἤς 

εξ ΔΝ μα οίονμδ ἸΝεφβοννν ΜβΑβ μελν ρ νη ̓  
Ἠιηδι ἐπυαθαῖς ἘΡαμ δε! τημιμῃ 

ὀκδαι θήρην, ἰδ οἱἘ αρϑτῳ. 
ΘΡ ΠΡ Π 4) Π6ἢ πποἠὸ οειν- 

φΝ διυπίνησι ἣὶ 
᾿ι ἰρομμεδα ἘΝῚ αθφηῆν δἠδυσ ποπ βϑπμογαι βδιεν, πμᾶν 

1 

ἐφῳβηνηιν Ηρ ναόν μα νὐδν8 ππαενθ 70 ̓έεπα ἰοὐηοηοῖνδα ἐθηιφθυνι, ρυν ἢ Ἰεβδίηυν ψοπῆῃ "ὦ 
ΤΡ Δ ΤΥΜΗ δι πρὸμν Ἀῃροίδιιο ὥσθειν δ δξοσδει 5 δυλμνπὶ ἐμοί ον, νι δ Οδήδιῃ 

«μοὶ φρὸδο ἰδεῖν βετόπρῃην, Ὀυϊηηππιὰ νὰ ρτήδνιην οαποὶξ ψιούηἠζε,βεν εν ὁο ΘΗ» ον οππδίε κα 
ὶ , Ἄιδηνα δονμί οὐνμις ἐΠόήθευν Ῥα ιηΐδεφν Πρ ορηπ}η 
τι μι. δ 6 ρει 47, φιὸ ἢ γαριβη28 βενροιπυν οἰ ηδίνη 

1 με τας δοάίσιπι ἃς Ἰαεϑρρέϑθιμι ἐδίδηΠι9, πολι δείαπι ᾿ς ἰηιον,.. 
͵ 4υν λα ο ἰναὶ ; δρλριῥω ἀϊίονίπιψα ἱππεῖ Οἠζπατα δι ΟΘηι δγεμερ ςπιοιίῃ 

υδὸν ᾿οφίονν εὐσμονεπι Ολεβιπ ος ἀτξυπιόθίο ἐϑειπαπάνϊην, [τως δῆς ςοπιοξει τα 
ταν ΜοιΝ ἦε6 δετοῃς ΦΡαῚΝ ΠΝ ἃ νὰ υἱοάὸ ημ! ιν ποὴ σράνοίν ἀφαυς ἰη ρεορία ἤο Αππι. 

᾿ς φυῇ ἀίφιξων σμούνοκοι ππδη [οἰ ἀ}] δι υίφοιν ἀμέχρειταῖς ςοηῇγπηλταιῃ ἔφ δειδηὶ νι ργομίμη 
. αἴξ εὐ οο ημοί οἷξ οοηὐιεῶνν! τοῦδε οἷ! ΛΑΠῚ δι οἰιιάσπο μιῖς Ἰοθοιοχοοξιταῖ ΔηνΡ τΟΡΙμΣ γριά! 

ες ποις Απιργοία Ὀ οί πα ἢ ροτ Νοῦς εἰμι «Ππῶγιῖσ φιάλην βάεϊ ιν βάτον ρυδρηὺ ἀϊεῖν 
ἴλδυπι εἴ, τ[ολη.1.3, 4 οπππι περί πρὸ τιδροπίν. Ὠεωθιη ἔβενος Πΐζοτις ἡ φις ρος ἀορείφηδ ῃ γῃο ὉΠπῆα, 
ἔγεπι; Ροβεξπιὸ 40} ποι οἱἕ πηγαὶ Ἢ ἔυϊι ρτοίμφ βάτο αἰΐαμιφ πατογα!! ἢϊ ὁρότισι ΝΖ αἰϑοημὶ 
αὐνάνενεπς εν φο σιν οἱϊ 8ει} ἢ ποις φιοηυς (νι (οτὲ Ἰοαυϊκυν Αὐπαπαήως ὁτλήοι ες αδυτεγίι8 Αττίληοι 
Ἰοσιν φἀμστίνο 'ππρεῦπὶ ἥυιη δεγαςτισιυ! ΟΝ τδυι ὦ Ισφιιπάαγρβα αὐοριφ φμα βίη ἐξ εἰοονν {ἴν νεῖρ ῥ ὐοεξδεανειων, 

ΠΝ ΗΝ ΟὟ ὦ ὠτῷ ἐκηθη τα πάντα τὸ ὧ[|6. ἸΜαπεῖ ρον εὐτὴ σοηάϊτα ίσητ, ἰό ἘΞ ΠῚ] δι ομδω 
: ἀν ἢ ἊἊ ν τι δ -Ν ι, διπηΐδ οἰ Τὶ. ; υπίμον ἢ ἐπ «αἰ ᾧ 

πεῖς οὐρανοῖς καὶ πὶ 6θ τῆς γὔιτὰ ὅσας Αδαια ΠΑ ἢ νδηδαιμίνμμκ, τα υρριαφ' ἐᾷν 
“πὸ καὶ τὰ ἀόοατα, οἶτι ϑοϑνοι, εἴτε κυ] |᾿ ἰὀήξ. ; 5] Ἰμω, βκνεθδονονὶ, βμε ἀονωηβ: 

ομὕτητες,, εἶτο αῤχαὶ, οἶτε ὡϊξουσίαι, τα "ὃς τἈεοτί, ὃς ἀουγίπατιιδ δέ [ μιοωφ, βων μγυκήραιαι, ῥῳις.. 
ΟΡ ΉΒΕν ΕΝ ΑΡΧ ΑΙ ΕΣΤΕΡ του σαι, ἱμπιρεγίβ, δι ροτείπατςβνοπιηία}} ἰρονοβαίοις σφνρία γον ἥν 

: πᾶντοι οἱ ἐυτε χαὶ θις αὐ ἨΡ ΕΚ Ής α[. ἐπ2Ν 45: Ῥεῖ εὐ δὲ 6118 τεῖ- δ᾽ νη» (6484 [μὴδ, « 

᾿ πο κοι ' ἊΝ ρεϑιι ςοη ἀϊτα θπτὸ ᾿, ὁ Τ ΜΕ 
Τὰ ἀρὴ ,,"» ᾿ , ᾿ ᾿ “ ὩΣ δ ὶ ι , 

Ν Καὶ αὐτός ὅδηφεὺ πάντων τὰ παῖν- 5] Ἐἰξαμε. ἰρίς δῖε οπιπΐα, δι “ ἈΔῸ διτὰ το 
ὠμὰ νη νέρκοβο οΝ ΕΣ Ὲ ΠΥ νυ δ να θυ νυ ϑυν Κις Ἀπ,  ωδνως μ ὸ », .5 « -» ." 

Α ζ 

; ᾿ κεζῶλη τῷ στ ἘΣ ΣΙΚΟ ὌΓΡΟΙΒ 46. Φ|6] 1 Εεείεβε, φωὶεβ βεἠκείρινο 
ἐροαμευυς Καὶ αὐτὸς ὐβηνοιϑῇ ̓ δῇ ἜΠΗ Ἐεεΐοῆς, ἐξα. οεαε᾽ ρείηςἰρ ἃ |- ἰργεννορρνίνν εἰρφλνα 
ρας ΟΡ ΘΆΚΛΗΡΙΕΕ,; ς ὁφν ἀρχὴ» ὙΓρφτοτὸν) [1 3.ργὶπηοροηίτις οχ πιοτζυΐδ5,} |{ ἦρ οπναίδηρ ἐρβ βυνημαν 

"ἡ ὐν ΒΕ κος ον δ νεκροῖν, ἵνα ἕἥνηται ὧν πασινὶ γε" τῆτες ὅηο5 ρμἐπαδῖεηθας, ἡ ᾿ Κρν: Υ ΓῚ 

ἐπυζεὶ "αὐτὸς ὡρωτεύων. ᾿ ποηίλιη Ἰδυῖς Ραιγὲ νὶ 89] “9)6 ἐᾷ νρ οοννγί καὶ 
ἥ εἰδκις ἐξέ, Ρ Θὰ ᾿ Φ ΠΣ ΕῊν αἰθμκα ἐπ. 

»" 

ερεσεῦ 
, ΡΟ ΙΓ αὐἰχὴ 18 οὐρηιδυς οσάϊςιθι9 λάιῥατυν ἀἠειηέιο. 

4 τοσνο ΦΡΗΙΝΣ οἰ γον" γαροτότοκος δα γικραν. [ἡ οἵϊ ,9 φιὶ 
Ῥείπλως ἃ πιοτταὶς αὐ νἱτᾷ αιογηα ροή εἰ οηςπι τοίαγγοχιο, 
φιοᾷεῖξ ποι ἐξουλ, πα χιο ΕΠ} Ὁ οἱ βύνιιος τραἰ είνε νυῖρο 
νὰν τα) μείυπι, πὶ απ δέιηθη) Οἶδε ει ολγοζεινι: 
ὙΠ 
τις Πεὺς δ  Ἤοπιο ἐδ ρ]εηὲ εἰς ρ]ονβολτα,υμπι δηῖοα εἰ 
τὰς ΕἰΠ) φυδηυΐο Π| ςἀτηὶ ἂϑ ρίο πιϑηιοδιο ἑοποέρείοηι: 

δῇ ἀϊρδίαπάλπι ποίνδαι αἴοζεπι, ν ἐμ τη ἐἰϊοχιιά οὐ εγοτεῖ, 
Τιοίτυν εὐφο ρείπλοβελίτως οα πιονευὶς, τἀπὶ οί ρτίπιαε' 
(ντὶ γα εἰρτγαπίονε πυπαυδπι ππουνυκυνείπάο φιὸ 
νογὰ ἤτ Εὐίυενμον ἀὐέσπι ρον ἀδορτίοηοπι ἔγαττες : ροίϊτο: 

“6: ,ὧν πᾶσν, νἱἀεἰ ζεῖ ἔγατγου,νῖ Καὶ οηἰ.8.1». ΝΝαπν ροτοίῃ ηνὶν 
᾿ ἄρην δ6έ ἀεςίρί πόυῖτο βοηοτενάυυσιῃ ρεοχίμιο νεγίοι- 
Ν (οηδαδ νὰ νῶν τα (δὰ υποπιποτίηνον φυδημὶν νεγὰ οτίαπι 
μιός ἤδνηϊυοιί! ο δητοηὰ, ΟΕ διε οτος οπιπία ἐΐαε νἷ- 

παβαδις οὶ νογραίρί νεὶ ἰεμΠϊπγὰ ςοη φογατίτιας ΒΊΟΝ" 
ἀς νηϊιὰ εἴα"! ρατείοι!α σοη αἰϊωμὲ ςοιιργοπεπάϊ αιλιη ὁπι- 
δὲν οπιηίθην τοιπρομιηι δά εἶδε, ἐᾳ ναυπε ᾷνερυε μὴ Ομ: 
ἢ «ἀρίτο ρατείπι ἀρ ρ τορι ϑηραγιίαη εἰἰατῃ δὰ ΥἹε ΠΗ Υ 

απ! οωρὶε αν κου νεγῆςιο ἀν ετεις: ιοὰ ἿΣ 

᾿9 νον ι ρίενμνάα, σόν τὸ πλήγωμα. ος ποπῆης ποῦν 
πα} Εςεἰολπν ἐρῶν ἱπιοΠίᾳ σης, ψυώ ἢ νοζατος ἔρβιο- 
ἤοτυμη κι 4Ά,δι φιοδερλιπούο ἱπμαίοίξας ἐπ ΟΜ ει, γε δ 
Οἰμηθαε ἰη ἐὰν ρτορεοῦ (υπυπναιη ςαρίιίε δί σρεροτία δ0Π0 

44} 

᾿Βνα δ φη γενμιη οῇ, ἡ 

ι οὐγΐυσι Ὀοηοτυτη οδμηήξῃ 
. 

ἵ κΑὶ ̓π τρίιτιοχ Το ιζειὶς αμτοίιτιοχς.. 

Ἀ 
Ἀ 

ἣν 

: μέίοι Θαμαπὶ μαϑινμαί ἐῆν, 

᾿ κἐ τα σώματι τῆς στιρκὸς 

, ἀεϊιμεορειεδοιεπιραα! τϑοοποί!4:.οι.5 'ς δυξεπὶ δειειϊοίευξ ἃν Αροίοῖο ἱωπιβολιίο,νη εήφυο ρει ῬΑ βοηεβε με μαι 
οἱ (λοϑιβοδειονηυυτα ποε ν  ἀεἰ ςοτ φυὶ ᾿λευπι ρςειπίως οἀδσελολὅς τσιὶ ν 

δο ίμο δῤϊείει πος ρακί βοςιγᾶς ΠμΠὶι ἐπ οομίςετει, 

ε (1 εἶτε τῶ δις, ΕΟ νοῦ 

 ἕἋοΠ ἊΑΡ ΠΟΡΌΞΒἙΒΕΝ. 
ἰαἰὰ νηθίιυν τφγᾷ ὁ φυν .8} ΥΣ οπημ ἘΠ οτίφ 

ΜΗ μὲ ἀμδαμρ" εἰλ 6 Φὰν ἀκ ῥα μὰ φίιϑην τη ἰα 

φηὐπιψι φιαν αἢ Σμμὴν ταϑεαμι ἐς β ολὰ Βορίηαι. 
ΜΙ ψατὰ ἰόβὲ {{π| φημι ἂς ἀρραβει “πη νιάσιαν φῇς 

ἀεροιίειον αμὶ θη ἰοώνην φρρογΔη: ΟΡΡΝ ἰρληη, αὶ 
ΒΡ ἃ γ0 Ὅὲ ψἰφαϊειἀῆηε, ποιπιδα {πη βαρ 4ιι». 
πιβίδιπε φιπηϊ μι ἀμ ραν αὶ τῦτιπε ἐορὶὰν ἡνάπι [οἶνο͵ ΄ 

ὲ ἤμβ γηίοή!ε ἀν ἰπέτλιη, 
ρροίθερι» δὲ νὰ μὲ Οἰννίβο, μδηνοπιίποι!βηο ἔοπιο, 
φημι ξεϑεία ἴθ βόε ρτο σμυΐθιο, πισηθτὶ ἐποφυ!ο ἠατί- το ρώματοε πσπ ἤν ηὶ 

φ: 

ἀθατιν ἴα νος κα μαβίμίν ν Πιρρα τὶ, ράτείπι ποαμ!  ἱππομα- 
τοι ἢ ἰη τ18} Ὑαι]ν ἰσπιαπειίε ἐπεμρρίστμιη, μάγομι φυδά 
οὐ δεϊοπίειι οπιοπ ἔπ ἀπ δι φαιμη νυ δε δμίοιη (δα! 
Μη Ἴοαριῃ ἐοηιύτείξ, ἡμδην ὑπ ννν μεν (ἢ Μαινὶ ον 
δὴν γα νπημαἤμννν ἤαξίμανε, μεθ ἀ{Ὲ ἀμ Πγρλιτμι. 
Ὠμρεῖη φηίπι ϑς Ὦφὶ ἐπ ναί κατ]! φιιφηῆι τι τροπί ἕο ν- 
πμφγἤιαείε γστυπι! ΝΑῚ τας ἰψία ὑκὰνι Αραϊοίιι τη ἐσ 
(οἷα Βουίοῦα͵ Μἰςαβαροινε σπιοη τ, Ορτίπεμ,..18, Βρβοί. 
1.10, 8ι4,6.ϑι δι γέμον νυ φρ Σαν γσρωμο Ποιτῃο ( πλι» 

σαν πηΐ λὐ ἥίιο ἀθ] σι ποιηίποιος 4 
μεητμε, πιλημε αὐμδίευε «ἢ αἰ ουίθενε ἧς ὀστὰ αυλάδν ἰὰ ροπε μμεο τ !, Οοπὰ εἷς αμήήάκην ΑγτίμηῈ εἰς ταί, 
Ἰεη εὐβίπο ἀβὶ ἐπιθ! ας απννα, μῷ ΗΓ ΩΥ ἀμ. δα σἀρίτα 

1 6Θ ΡΝ. ἀνξιιηάέμιν, Ῥίοπίτι γι διρειν ἠΐξοςς πα  “ 

φιλπι ρατίεξμοηστη,γμβπυίε ἰη ἢὰς μονβεατίοπε ποι νι- 

πς τὸ ζει οφῦ αὐτῶ δὲ αὖ τῶγοῦτο τὰ δ] 

ῆς γὴς οἴτο τὰ. ὦν τοῖς οὐρᾷνηϊς.. 

ι [Ἢ ᾿ 

τῷιϑανάτου' ἴοι τῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
» ͵ ᾿ ᾿ ἘΠ ͵ 

ἀμώμρις καὶ αὐ εγκλητοῖς Και νώπιον 
τοὺ Ἐν ' ἰιι0. 

1ο Αἰιετυαι ορυς θ6ἱ [α πορὶς ρεῖ (κε τυ 

'ὰ νοπδαν Ῥαιτὶς ξταιίασι εεἰίκυίοντ ἤανω! (ἃ 

30 Μιφαίε βαξβα οἰρυωυποινσεις, ναὶ α ἰπγ05 

ῥιωοδοιεζντελα εἰπὲ Ἰητετργείδοτον ὕάοπς τε, δοδίιπσμηῖ 

ἔπ πιά τυδηϑυὲ ροίίτιιπι ΡτῸ 

ἡμωοόσας αὐ αι [ερ’!, δλοργοίπής οἱτὸ ςρηῆευχι οὐπὶ 

γερο ἔσοχα πλλάξαι « πιυτάῖ ςοἰοολτίοης νεχδοα, ντ 

ςοοἰϊίᾳτςε " οπιαία ᾿ Πδ᾽,᾽ ρεγ 
οἰ μπφν νη), ταῖν αὐ ἰῃ τεῖ- 
Ἰγανῖαπι φυς ἰῃ 05}15, 

21) ἴο ϑῆηὺς νοὸ8 “υυπὶ οὐ 4115} 

οτριωμ! » [η ϑοπάδηι Δρα!ο παι}, ἃς ἰτο-- 

ἐμϑηπίαφι ἡυῆς 

| Ἰιδιῖι: 

ὡτὸ δα 3) Δ ζογροσο 0 οἀγηὶ5 ἴωα, 1: 
ρεγ τηοσίσιῃ: ντ ἤἶτᾶς νος 
(ληξος ἀκίαου ! ρα }ς 5 δὲ ἑττς: 
ρτομ πίθος. ἔῃ φοπίροέϊω 

ἂς Εγαίπνως, οἱ-΄ τς Ἠϊοτοηγηναϑ ἀυταηὶ ἰῃ ερίτοα 

ταῖδ φιάήαπν εἰοτι ρος. Μαπιοίνδοὴν ἐμπριμε δοτμσῖιῃ 
8. οί θε λιν, ἀφ Βεὶ (δα δῆτ ῥογ οπγηία ἀ διμουα γίοπι- 
ΠΙΆΓΙΠ, ἢ ΝΝ 

, 
το πα τσ τσ ὕὦ--- - Ξ 

“-“.ο-ος 

- μνμρ᾽ ατοικῆσαι' βαδίιαγει; ᾿ δ μστυῖ 
ν᾽ ἐπ σονατα τὰ παν ͵)ν}. "Γι ντ ραεε ροῦ (προυὲπεπι 20] ΑΨ ῥὲν ἐνπε γερμεἐίθασα ὦ 

τ ὐπραρρρ εν δι ἐγμοίε οἰμα βαϑιαν ρογ δυνατῷ. ] [“ρΡϑουν 0, μαεβοαπε μα 
πὰ θ|ς αὐ ἐνγνηθΊΡωΝΝ 

εαἰδε [μηϊ. 

Εἰ νοι φμμην {{ππὲε οἱ 

τδηῖς ἜΡΓ 8115 Ἷ ᾿ ΕΓ ΧΣ ΠΠΤΠᾺ 

λῆς Γρςζοῦς(:- ' ᾿ 

ὑγεἰγεμ[ιὑϊιε: ἐοναιν ἐρβι 

« εἾ 

αὐ ̓ οληποῆι Ἐρἡορθπν 
Ηϊἰετκοίοί γπυϊξαηαπι, Ὲ ἐπ ῥονῥεὶ [ἐπίβω εἰν ον ξτυητ σὨΐαι τῷ 
διανοίᾳ ἀυνί,ν τ ἰτὶρίαπι τορετὶ ἠῃ ( ἰλτοιηθητᾶπο ςοᾶϊος: δὲ 
Τοττα ἰαπιις ἀνίς τὲ Ἔχργιπεῖς ποπιξῃ τοῦ Κυρίου μῆς Ἰοζυῖν 

᾿βαπι ἱπτεγρτείλης ἰπ ̓ το ἀς τείυτγεΐηιους φἄγηῖδ, Αἰρεν 

γεηριουτατὶ {πιάοτοια,ντ υὰπὶ τα πείντα ἀϊκοιιὲ Αροίζοϊ ιν, χο νδϑον, ΚΦ’ ῥοέπϑδτοι βηβϑνο Τορηνίονδ ἤρνηο ἐρ ὀρενιδ μα ββρην «χε- 

ει μαης δἀάλτ ας ναϊαοτητατις ἀπ τε γυυοης, ἱπ. ἐὰ αθ8: 

ΩΣ 

(νπττη οαἰ8,δς ἐά φυᾷ: (ας ἴῃ τεὐτις, {ρον (ἀηρννεπ. 

τ οὐμθ θα τῷ ἥωρτος ὃ ταυρρὁ ἀπά, [1η ΟἰλγοιπομίΆῃ δὲ 

εἰἰοπιαπυΐσυρτο, οοάϊος Ἰερτατ ὃ σιαυρρε ἀν, Ῥὲτ Ἴτιςςαι 

αἰυς. 
ἢλιπνηυδι ὃς αἰ οὶ Μιυιπάύμῃ ἐἰαμ}} ἀϊςςηά! ξέπεις ἀρρεὶ- 

μετντ ον τριῸς ἢὰς επίην ἀξίτυτ)νε δίχιμυς Ερὶν 110. 

{5ηδὶ,εἰς αὐτὸν λνναυτῷ, νι: Οοτγ 9. Ἀοίροη ἠςῖ οηἰπὶ βτῶ- 

Ῥοβείο εἰς μτετας Ηρδτζοτιπι ννῖε αἰϊφυοιῖςβ ἴλη ἀπηοῖας 

υἰτηυϑιν οὐβ Δ ρνλάψμο βετροτγαῖιιο. υϑανρισος [οτῖς δ΄ 90 τίοης οἴληγᾶι, 

ἀν θαι οὗ δε ἰα οἰπῃίδυς ἐπε! ἀλεὶς, Πἰδ τὶς νοτεγίδυς (οὶ: 

ρειπι εἶς εἰραῤιονι ταί. πρὸ βιτοδιὲ αυϊήεη (ξὰ ἰαυϊκατὲ. 
ὑβὲν ομνοιἐνᾷν4ι:0} δὲ ἀυπί. ἕλος Ἔχ] οο μος ἐραηλϊορίϊην 

φιοὰ εἰϊοαίν,αἷὰ σχρυηρεπάυπι, θύῃ ρτςίσετίπι μι ας 

τὐτιταεῶ φηθηι οἱ ο εἰρίωυπόμσαις ςοηβοέζχυηξ οἷι νοῖ- 

ἀτυϊοι, δὲ Μὲ αὐτοῦ ἰοσυύης ρτο. δ᾽ ἑαυτοῦ Ῥογίε. {1 
4 τοενεαιεἶτι τὸ δὴὴ τὸς γὴν Νὰ Εφίνοί.1 40... 

31. Πιρανενημ ἡκαρρτο ομἶ νεῖ ὄφουνις αἰ ἤπρε ἀπῆραν 

υἰπιιν, ες Ἠευγσουυπεϊιοτποινυας οὐψαι Ραυΐας ἃ τὰς 

ἢ ιἀπϑροιμείη ἀείοσιάίτα απραδέρτη ἀοόξ πληρῶ, 

Δἰατίνει ςρροὰς Ὡοί αἰ ϊσηρυν, αοτανλ ἱπτρηπι Ῥοτηνίς, 

δυλε τῷ μεμηηέδι αἱ διξζοτίτων. ἀφέϊμα (υα: εοι.-. 

εἰμαδίδαν , δ.“ ἀιδίγειδιν ἀπηλθτρινμϑΐοι νέᾳ ξρίιοί λα ᾿ 

ἔειπε αρευνμὶ "αἰῶ [ὑο!δηιὰ.} τὺιδιωνοίᾳ, ἃ σοῖς ἔργες τὶς 
᾿ 

πὐρρν, ἑΐδας τὐ τὸ αἰἷε (σατο δι Ἰλψίαφ ἰοοὶ Ρ
βῖο, ῥῃς 3" 

Βιοίδαν κυίριαι Ἰιὲ ἡνδά στο οἰΐσοϊ Ἔχοιμῖυς ἀδιὶ- 

υδ, δά όιειοά δίνην, διωνοιὸν ἱκίςυς νοοῖ γις λαμ, 

τισι αηϊ μὲ ἃ σαϊξαὶ σα, ολανν οἰ τρου ον ΠΟΙ ΓΆπλμΣ ἄ χα. 
ἀὐοείπαπεύμδι δὶ ν εἴωτι βναηὰ βμμίᾳ ἀσςει μρημηι ἰη πηῖοῖτι 

"κίασυιη ἀγεείον ναάο ροίδεα αἰηνν φοη τ ἔς ο}0 
τόδε κεδεμαν αἰνείενε αἰἰαν ἐμ νοιηνης φφἠνθαι Διο ίο αν, 
δυοίϊιν δε ἀξϊεσπον πηι δναύοινα δ], Ῥημαλα βου νὴ ομνα 
χειείς Αχὸ Βροδῶινν, δὲ ἐφήνοίομ ἐρηψηἠῥογέμον εὗρ ἐπ θενίϑων πίῃ 

ας 
’ 

δαπμν. Αἰϊατιατετρσετατίοηςι ργοροηίς Ἐταίπιας 1η δ - 
ποτατίομ δὰ 9,ποιηροψτ, τῇ δνανϑίᾳ ΟΠ ςττανηας ΓΟ ΓΟ (8- 

(,Μεπι ἤοο πιο ο ἐφίπηϊοι ἰεῇ οὐὐέποηρε Μεπτεὶ. Ετς- 
αἷμ αυὶ ςαγΒ  (ετυντ ερυθηαῖ τατιοη], 

ντϑυαταιδίατιμς ἐπὶπι πισητογη ἔνε τατίοηοπι ςάγα ἱ τοβῇς- 
το κτίαπι ἰῃ ἠση τερεπετατὶς ἴσας ΡΝ οἱορ νι ἰα Ετἰεὶς ἀΐν 
{ρυκδητ εὐρὲ τοῦ τς φυχῇς λεμκοῦ καὶ τοῦ ἀλόγνο Αι οηττά Ῥδα 
Ἰυειιοιέαις 2Δεὸ δετίρτυγανὶχ φυϊςαιάπι πιαίους Γζοητεῆ». 

υὰπιΐη ἑατίοης Ἰρία σοτγυρείοπειξι ἡ ]ληι 
πατίυαπι ροτί ιυνὰπι γος πάγους οτίαπι ργορίειεα ζἌγηϊα, 
Δρροϊασίοιις π᾿ Ῥιατ5 ΕὨΠΠΡ ἐκ ΕΒΟΙΗΙ τ ὀχροίμί πῃ} 9 
Ἀομι.6.1... δὲ ἀρετιὲ ἀἰοίτυτ Ἀπ. ὃ.) Ἐρς[.4.17. δίιϑι δὲ 

ἐπ μ18.Ἐρμείι 5.8ς ἀΠΠς μϑυηγγαρη δας Ἰοοΐ8, Ομοά 

. χοπιοηιάηο σράίο εὔο ἷμς. ἀσοίνι ρετμεῖυείβ ποι ἰορβ- ἧς εηἱπὶ Μεῆς ἤωυς δρίστας Ὁςὸ ἰδγυῖς δι στα τοϊαδχατατ, 

᾿ἄσπυηι εξ Οτατία ἰη (Οβάνπν,ποπ βατυγα, ΒΡ ς τα αι 4. 

,31Δολπη.1.10. [ταφὺς διὰ ἐπεετρτοιλτοηςπι ἀρμοϊεὲ νς 

. ΑἸϊλπν τοραδίοι Ν υἱρ τὰ, ΠΝ ηνοὸ [δον μα ὀβενίδιν πιαἰν Βταί. 

ἀβνβ, δ ρονοὺ με εμη ορανδμ πνάΐη. Ἐφ νεγὸ ἀυόμ! ροηρί- 

οἱ τυϊκατὶ, Ν Δ ετυν ταηνεη Τοτοητία ἰνος τρίυτα ἀιοου αὶ βοηωΣ 

νίατραί [ο,υθηι ἀρυὰ αὐτὰ ἀΐσεγοι (σγινυ]ας ν Ταρννάμάαν (( 

δηένρϑη ἕῳ βαμινν.δοά δι {ἰ γεντι ἰσςαν "ες ροτεῖ που πτῦ- 

τὸ γλδινάν ἰνοβοι πνδηιο,βεν ορέρα πα ἀγηίαιῃ [ςηἰζτίαπι ἔζαινι- 

τὴς οἵϊ σγτὰ ἡπτστρτεν. 
᾿ ΦΙΝενε [μπὲ νυ ὅὲνρτο βὴ, νι ἴερο ἀραιὰ ΡΙατοποπι. 110. 

“υΐη πατοῦὶι (οπεδτία, ΠΗ] πγαϊιπιος πἀρέκκοιν για εἰς τὸ ρία- 

εἰὐὺς ον Βυιάπιυϑ η (ομιπιευῖ. Ἷ ἐϊφεονοιί αν, 

ϑπεκοιτήννιξεν.1)ς Ῥάϊτορι ἰὰς Ἰοφινυτας, ας ἐς Εἰ ο]χι}- 

τμχινς ἀρράτφι οχ ἐὸ ψὰσί ἀς ζοέροτε ὁὲ πιρτῖς ( υνίσιτι ες 

Ἱρερίεντ (οἱ αὐτοῦ τι. ἐοάίοιθι» εὐπειδῆλείς. 

εἰ}... Ὁ. τᾶ, ἴῃ ἀφροῦ εἶθ ἐατρθ νὰ τῇ σώμμτ τῆς σειρκρι αὐ νοῦ [ἃ ςἰὶ, 
͵ οἀτποο ἡ ἀάνεμε αὐῦεμν ΠφΥΡΟΓ ςρ᾿εἰνοτου, θθη αυὸ Τ αἰνυάᾷ 

αἰαυρά ςοτρισοίμν ἀάρυρτς ἰνεῖυε, δὺς ἤν ης Ἰναεας, 

(εἶ γεδος ςοτραε ἰςίδιαυε μνπιπιὰ 40} (ας δυι εἴϊε ἐπγῳ. 
; πε κὶ ἘΕῸς ἃ 

ᾷ , 

ας ἰἰς ἴσοι 

. 4ο) πιηϑαντὰ πάντα, [1ὰ εἰν αἰμεγίαπι Ἐφεῖρ’ ᾽ς Αροίτοῖι ποητηοάὸ ποηρχριεῖϊα, [δὰ βείαπι, ργογίαυ ἀξ - 

γοῳ 

᾿ 

[φηρ οἷπεπν ἜΡΝΟΜ Ἔρραγ βὼ6 φ ἴαπν ἀοοφες, 
4 ἔπ τε ἔνε ἀμεὴρ φυοπιοὰο ἧς ᾿-. 

(μεδυν 9 
τοιθες ἔμ! ὰ 
ῥατε ἱσυροίτο 
ἀεξηθαν, σῶς 

ἐπα δἰιαη 41. (δ᾽ ἐπῆε τοι ον οἷς νἱ- 

δη[ ἐμ ϑρονδνεααίμ, μὰς ἀεὶ ϊοε τ (ὁ εξ “΄ 
εὐ νη τά} 
δίοης Ὠε οὖν 

᾿ ἰωρϑᾶ δ...) Οχ 1- 
οὶ , φῆυς ἄξειςιο 

Τὴ) ἐονρονϑ (ΑΡΗἦς εἶκε εν ταρὶξε, γε πος 

πρτ!θη: γχθίδενε υοἍ [45-- Τιςι ἢ οὶρ Ὅτι 
᾿ οι. δ ταῦ 4 ἱ ἢ Ὁ ον σὴν τερον  αἴϑε, Ὁ ἡγε Τα Ὁπβὰ 

ετεάδη:ς εἰδτπ 
(ων νδο ἔρε ἰῃ 
οπὶὶε ὅγᾶϊ (01. 
Ἰεδὶ ὦ ηυ} τα 

᾿ αὐ οχβυἱι 

ἱετὸ ἰῃ νἱεῖα ἐεεεθδινις ἶσ 



Φ 

ΟεΡ.1.10. 

4 

μιβδουπάδ δυ- 
ερίβοὶα, 

εἰοϑδιίο, 
ἰυ 

“φχροτίευν (Ὁ 4. “ Π ᾿ φ' ! 
ἐοηεκίνιν, Ὑπὸ τῆς ἐλπίδος τῷ δ αγφλίον ἃ ἠκου 
Ἦδο ἀοξείηὰ 
Δ0}}5 πὐοάο 
9 ἀϊπιουειὶ γ ἢ ἡ 
Ραείδησηι, ὅς. " 
οἰδίβης π0}}Ἃ 
αἰϊυἀίνίψυβαν". 
εἴς νετὰπὶ ἢ- 

ὑταπι ἀρρεοῦα- δ ογομαψ τῷ Θεοῦ, τίω δοϑεϊσοίνι μοι 
εἰοιδιτιοχ ἰυ]:. 

«Πιδίοηῖδαι εἰς ὑμᾶς πδιηρείσοι τὸν λόγον τῷ Θεοῦ" 
ὉΆΠ, υ8ε ͵ φ. ϊ ὃ9ΦῬῸΝ3ῸἊ5ἋὨὰἋ(4“.υ ι 

γῖο ομειῆὶ μο τὸ μυφηθλον τὸ δσοκεχρυμμδυ ον ὅσο 
. ᾿ λὰ» "ν᾽ Δ), 

ὐαυμι ἐν δα ὙΟΥ καὶ ὁπὸ ζῶ εοἦν, νυυυὶ ᾿ 4. 
ἄκε ἱπ|ς ηυο4. φανμρωϑὴ τοῖς αἩοις Α 
Ραιϊδηικί οχέ 
ΒΠς ογμάΐαι. 

ιν: Αἰΐδηι Διὶ 

Ν 

}»ὴ δοφξιῆοιο, δι 

αϑτΐιίαι, ἵρὰ νοτὸ ἱεουηαπθπη, δι πϑδιέθηνρι δου ϑηα πῃ, 
ρα αλναν ΤΟΣ Ὁμοῦ, απ ἐμπίποι 
αὐ αΥΥ ΜῊ ον , δι έρια πφοίβοιης τὸν εἰμνέ ᾿ 

ἐ σδην φρηοείί. 96:» 
ἐκεί Πφορεοίο ἰβῆιν ταϊοττοδίοην ἤνν 
ἐπινδμΝὰ ΕΗ ΠΠνίω δοινέ οι ΠΠυνίοππαν 

ἡμφϑίρηϑ δαίδιυ, γι ϑορίονὲ ϑερό-. 

"ὔνν. Μοιῖ πιονέηιν αὐϑ' οἱ 

ἔλιμδῥετ τῇ πίςει τεϑεμολιω }" 
μδῥοι πὸ ῥοραῆοι, ἡ μιὴ μετακινούμϑροι 

σατῳ, τῇ καιρυχϑύντος ὦ πάσῃ τῇ κτίσει 
ὐπὸ τὸν οὐοκνον, οὗ ἐγβυόμίω ἐγὼ υὶ 

Παῦλος δχάκανος" - 

.. ᾿ ἘΡΙΒΈΌΌΡΑΥΙΣΙ ΄ 

τι δἰφυϊάοιν Ρετπιαποιὶς ἰπ 
βάς (υπάκιὶ ἃ 0119, πὲς 
ἀϊυπουξπιηὶ ἃ ἔρος Ἐσδηρςο!): 

. ᾿Ἰφυοὰ δι άϊιὶς, ἘκΜηπροίς ὑφ 
ρηκάϊοατ ἰοτῖ εἴφᾶῖο τἤθησο 

ὅυε (ὑπὸ ἐρο Ρδυ]υ8 αὐ αἰδτεῖ: 
1 Ομ πϑῆς ραμάςο ἐς ιἰ 

᾿αἀ ἐπηρὶςπάμπ Ὁ οἱ [εγιποηῦ: 
1] ὙἌζρορα, ταγίτενίαπι {104 
᾿ἰαυοά αδίςοπάϊτιη) ἐυΐτ ὰ (ς- 

οὐ}18 δὲ ατατίθι5ν πθῃς διιτε τι 
᾿βλϑυιὸ εἰς ςοηἰρ  υμηι λη- 

νγ. 18] οἴ} 8) . Σ 

, ᾿Αροϊεοίδευς ἀρριοδατίοηςια ρεοίεει, πεπιρς υδὲ Ὠδι ἤάραλς οἷα λυξοτεῦι ἃ 
ϑο(οίμε γε ποσπιοάο ρῥςεἰρίατπι ἐπυρί οὔτις φυοὰ Ριορπεία ἀς Οοιπίυπι γνοσδείοης Ργκαιχειᾶλι. 

9 

Ν 

ΦῸΙ ἐμδαὴ κουίνέδερμη ποίοίε δα νίνεις κγάταιεᾳ ἰαιρα; 
ι πα δι ἜΝ . ἔ γέ τὰς ᾿ 

ες ἄγ 68 ει νοι, πυρί εἴρη ὑμῆι, Ἡἰς Βαδοπιθεν 
τυδία 8 ἤυς ΑΜΑΝ, ἀεί ταν τας μαι ἐππρυι Αὐωὰ 

{ ποὴ πιοὲὸ αἰϑίοἰὐπιὰν, (δὴ ετίτην ἐν κάσρε! νίτς δίετης, 
ἐμ ἐγίο ουπο δι ουίεπνατ, διίυο τόρουν αι ἰοτιβοιθίπιον οί, 
ἴϑπνιν τλθη ὅθε δὲ ἐδείνθει οιπ εείδηι}} ποθίε δρηδιίβοι 
τἰοβαα τεδεστα. δοὴ οοἰδὶ τίου ἡ ἐκροιίϊείο προ ίε χε. 
πθμβ ΑἸ οασίη ὑμοων τ να ϑκὡν αι ευμθεμν ποίτκην ἰα . 

δι κδαϊολιηα ἀπδίπξ μετα, 

5} 1402 βϑρν μοι βάρ 
Ἰμμάδην φ' βαϑιίει, ᾧ ι. 
“οὐπει ἀξνε Ευδρεἰὴ φωέ 
«νἀϊβινν, 4νρά ρτδάνεαινη 
4 "η νηὐμδν[α ογφαέννα ἦυς 
[μὺ εαἰφοβ, εκόμι [εέϊμεβωα 

(υ «αἷο εἰξ» τ. ουίυς ἔα: [419 Ῥαυἱμε μείανε; « “ 

Ουἱ πορς ζαυάον ἐμά. 
ἤοιυιδμε βτο νοὐϊε, (ν᾽ α(. 

υδηεουπι. ος νῳῦ χαὶ φἐν φοῖς ποῦν μασὶ μὸν υα Ῥϑτῖου ΡΟ ν οδιῖν ἃζ “γς- ἡπηρίρ 4 με ἀφνπραβιο. 

Ἀοπιιέας οὐχῆᾷ υ Αὐδ᾽, τὶ ἀἐπωπμλυνα τὰ ὅςερι- ιαυϊὰς Δ ιοποιη ΟΕΓΜ ἢ κω ον ν οατθε γν, 
ἜΡΓ» ς αρρ ἀρ ύωβὶ νι ΟΠ νοχρίθο η φάγης αγεὰ,} ᾿Ρῆ9. οτβθεε εἰμεν ωρά (᾿ 
διαί τὸ μοιτὰ ἢ 9 λέψεων τὸ Χριςου ἐν τῇ στρ : ΧρΙΡΟ τρὶς Εὐβα: ὁ. 
ἔξει. 1: ΤΥ ΑΔΑΡ ἀν τ , ζῶν αἰ διὸ οοτροες ἰρπυβωηυοὰ εἰὶ μ 

τ λυ μι τ κυ ὑαΐ ἘΠ ΗΒΕΕΙ "Ὁ ἸΕςεἰοῇα: ιν Ὡδεν τὲ : 
μυῖα ἀοθείπα οκχλησὶ . τ παυυς τῆς [λξχως μαι [..] Ομ [αξν! βπνηρον. 
εὐποΐ! δε οἱ ᾿ δ τὰ ΓΙ χει τ "βεν [ϑομη  ὠνι ἀν ῥεηβμμ- ων ν ᾿ Ἢ τὐὐΡΗ ἢ ςτ οχ ἀν ρξίατίοης [) οἱ, |»}86 {ἐεμνα η[α, 

ἐπ ῤόνεναψα ὁμίω ἐγὼ δζᾳκόγος κ(λ τίω [1 ἀλτα εἰξ πημὶ ἐγρᾷ νος, [555 θεὶ 4Μα ἀμιά ἢ νὴ 
ἐπ δι, οἱ ἐδερίεαπν υενύν 
ει: : 

Δηγβενίμην ἃυοά αὐ [τκ- 
ἄϊιμην [ων ἃ [τον ἰς ζω. 
ται ῤοηνϑνϑὶ ανης ἀυδεθ πλ4 
οξεβνην εἰ (ἀπ εἰς, 

᾿ 

΄ - 
. 

5" 

42. ΤΟΙ ἐγφάῖο πὐμμάο;δν πάσῃ τῇ κτίσει. [ἀ εἰξινηἰυοτῆς 
εἰ Βοήπηΐδυς ἤυς ἰη τοτὸ ον πες ξκο ράτες, γα Μαγιῖθ. 
145 ιπρ ]οτδτ ἄυτειι Αροίοίας ἰὰς 
υληνοΐυπι δθη τετηρίηατὶ γαϊο Τυάπαληςυ δ βασι 
τἰφἰηἰκατ,αῖν Οτίεηϊς δά Οὐνίἀξηιςηι, ἀςηιαυς ρεγ τοτιιηι, 
οτϑᾶ ἰπτες φιαίιὶς Θεῆζον πιοανθ. Α Σἰς ἐπίπι ἐς Οεητίμηι 
γοκατίοης, οὐ φιρίς [δ τίς αὐτί ἤσιιηι (ἰόδάλιη ρτθραεε, νοξοπιρεοου]άυθίο βεοδὲ τοτίημετας Αροὸ 
τὶς ογδαπυπνίτασιις ἰηςριΐ ἔααι πὶ ρετοοητᾶτιι δου! οΟ 10 5.44.4 ἀείωη! “βινξβιοπανν σον δε, 
τείηρότὲ ὦ ἀπείροάας ἀἰῖς πουσαι οἵδε ροτυέηί ες Αρὸ 
Ποϊογυπυρβάϊοαιῖο.. Ῥτοςα ᾿ξεἰτὰ ἔδτα βεγισπογᾶ οὐου. 
ξυιλησε, ὄμιπη πιά ΡΑυΐις ἐχ νἱηοΠἐς ἰοεϊγετοι: (δ λά 
ἴὰς ἀυγὰν ἀΐορ {Π|ε ράϊοτηις ἀς 40 ἰοφυίταν δα ΡᾺ]. 

ϑυῦς 
τηάοηι εἴν, νι ἀιχίπιι9 Α δ, 4.11..(ς ἃ ουἱι ἀγα χίπηλ {τ ἐδ. 

δἰιεην δίανίοηι ἔογανϑαηι ἰοφυςηάϊρυά ἩΌμιογΝε ἡν 
αραίδς, φίθτι ἐμαί; ᾿ς | : " 

ΔΊ δ ἀσυθολὶφ καὶ οὐ ον ἀφεε ΦΝ 
ΝΗ τώομον πόδας ἔβθηχντ 9) αἰ δρῳ πεν γδιδ, 

πν ' Ὠδ νὐμεγανέεογῆ νἱδ χιόρω. δίς τείπίτιο Ναης σοι τα 
ἐπ ΟἸφοπισητδῦο οοὐϊος ὃς Ν εϊετα [ιἀτίῃο ἐπτερρτεῖσ, 6 
εἰὰς Πρ δέλε,ϑι δηϊπναάιεγτὶ ῬαΑΌ ΙΝ τυ ἰπ πὰς ορήξοϊα, 
τυτῦ ἰπ' δὰ αύδηι (οεϊρῆϊ δὰ Ερ ιοίθα,, ρέγρεῖθε αὐφήλη!ο» 
ττίοῃὸ Ῥατιοήοετητού ἔς οοηηεδίάγοιαυκιη τατος 6..." 
ταξχεγει ΟΥ̓Χ οὶ οΠωπκὸν γούδηζ, βυν υοὐν, ἡ ὑρδῆδ 
14 εἰινοῖτο εοπιπιοάο ἃς τυ ξῃ!, Ῥοτείτ δυτοπὶ ἢ ᾿ 

«ομά[εϑ εκίοεβ τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν Ἀϊσοπαίπις, 

, "6. διρέξην ε} εοπίθιεπιον, ἐφιννγώδη, δὲ πδηὲ 

βελυϊειεά ντ νἱττυτγορι ἔσδιη ἱπηθοτί ἀΐαπα (πουιπη ἱπῆγπινο 
ταις οχετατ:εηίαις ρχο τοῖιμς σοτροτεὶς ςοη(οἰλείοης ἐς 2. 

ταχι] ἔρηίβαις Ε-΄ ἃς Ἰαζοινε πποχ διςεπινς. ΣΊος οἵδ Ἰρίτιις φυρ ἃ τοιίος αἷς Αρο- 
(τοις: πο9. ντάς ςεῖ Ομγηῖο συμγάσ ιν, Ἰὰ ςἴχγσυτη αϑεῖς 
φγυητηλτιανι μοἤεαγμην οἰ ᾶς ργοῖπάα νἱηάϊοοπι.1Δοο 
οτίδηι οἰαπγαῦαι ἃ (πο, 5 φεΐε 5 φοἰε,φυνά ποι ρῃ φμενμὶ Οὐ 

ἀδημψιίρει, 
«(ωφά ἀεεναὶ 4} ἐπρυΐ 

ΟἸΝΝ Βας νετὸ Ἰπτοτρέοτατίοπος ἰάείγου τοίοςὶ φαόάος 
πε νίΔολίῃ δ᾽] Δίρ βσπιος σποηηυΐου οδοροπεπι αγγιρυ ο, 

᾿ἰληδοτυπι(φια νοολητ)αἸευτδιταἷιίο δάδο ηὐίετας οτίλια 
4υλς ἀρρε!!άπτ (τις θίοῶες οἰπὶ ἰδ ραΐπο ΟἈγ ΙΝ οδίνα 

. Φιεη αι) μια δά ΟἈ τ τ (μεἰςξαξεἰοη απ. αἰἰαι Δ ρεαίογοι ἐς 
ποῖτο τεααίγατυτ, {,βὲνεοῆρον ἐρβιῳ ἀν ἐρ Ὁ εὐματὸς ἀυνὶ 
(» πιοέο μος ἐς δροὶρίδάιδη ἰγλάϊτυς σορίοεὲ νιΟοτ.1.... 
δι 6. ἔτεπη 4.6.δὲ τς Οὐδ {ἢ ἐπηρυιεὶ {1} ςλπουγημὶ Ομτίβο 2» 

ὙΠ Μος ἀίυπρυπι ορΠ ΕΑ, ἐρῆ Ῥλυΐο ορείηνο ἱπείρβων ἑητοισος 
ὁ Ῥτῶι σοι ἐγεάιηυ,ογοίδης (αἰτοπὶ σοί ρρίπιο,φυππιίρῶ 

ἑπῖοῦ Ῥαρὰς ἔπος ἡμἠλεξτλοτιι ἔιοῥόνε, νανμτιίνβν νοι ἀε 
ψὰμ! ἔνθ 44: 4’ δε δμνάένε βά εἰλοσο ἠδ βυρεεμεαμ ρας 
ῥα, πο ἀομα ωβθ. Ὁ 4’ εἰς ἐς ἤμτ 

“4: ωδάδιεριενάμνν βυνοόηενν, πλερύνω τὸν κὐηγη δος, δατπ!9 
πεη Ὁ δ, νοξδὲ ργοημοποε»ροτιίαν ἐς ΟΝ ειο ἐπα βόπετο, 
ρατιίπλάς νοολιοης Οδηείιπη, 2 ἐᾷ στ ϑουιίαμν ρτρΝὶ» 
εἰν αμ ἢ Οεητες ροίτοίο, υϊο δε εμίη εἰς ρανδἰλοοζόϊᾳ 

ἱμηρινν - 
ἡἐπηρὶ νο! ατπ γνοῖθο Ἄν" Ἄρὴν γὴ δΌΠΠ αϑήμρσι͵ αυᾶν ἀυδηγεν ογίε ἀηἀοο τὴ σηῇ, ρεεηθδ ας. ἢ ρτὸ μανκοιμνμμμεν 
4 (τίρτυσι τ νοῆι ὑσὲν ὑρβδδ 1π φιαύα Τπτξιείδιν ροϊτίαε ἰβ-.͵ (ξείρτυην βιοτίν ὃ ὑροκέκρνινταμ!ασυσ πμαδιπιοχ (ἰλγομιθη" 
ἀμον τες ὙΠ ηὐα: ἴσο εατύθσιο νεηΐσυϊο (ἰδ ον 40 ἑληο ςοάίος "ες εὐ φωνερινϑέν, διαμέδ οἰνεγεοῖν ἀγοι ἀν 
τονε Τἢεοάοτίτυς περὶ φρο ΠΠδ 10. ]ορίς ὑνὺὴν χϑνβ, ἐἰχυος ρί ἐμ Οείδῳ οοιίϑἐνλπάος ἤσὶ (είορις. Μγίζοτίυπιι 
ριν Ὀρνίβο. τ Δι ήδέα ΠΝ δηθην ΟΡΥ τὼ ὑφερόμιο!,. ἐάν μϑυμρκὰν νεὐϑιπριιὀηίν ποξγα, δὶς Αὐἰςσαδίτα 
τὸ Ὁ ϑλιφενν ἢ χριρυύ, “14 ΤιΝ μον (πρότεῖ αἰ  ἰοήλην 
ΟληΠι Ολεῖο ἐπί ἴοπλοὶ ραίϊο ἐπ [αἴ (εὐ τον {ΠῚ 
τοίπα κε! (μπιυ)ίυρετοίε᾽νε (ἡ [}ὲ8 ἐτίασι πιειπθτὶν «Η 
τον: πο νε ποάμν τειηνήε ἐσ κῆν ἄπρβρο ἴωο ἰμιη ἢ 

Δεῖ γρὰ οδίμείους ἰῃ Ἀογηιμα (μξεί- 

᾿ψα- “1 ἀιάδετυηε μοι βνλθλιη; νεί,: 

βεζ ἀ (εουΐε, νεῖ αταείδυν, ἐ,ἰδνπρείάσπι δι αὖ σαν! βυθ, 
ΡΑμεὶν εἠϊποάυπι δροθρεὶν, , αυὶ δι μή -εχενεκουάμειι ἰοῖ 

(πορϑνεοα οὐπβλεπι ἰσουΐου 
τὐὶῃ διειρνπι ἰσμλιπήσυν, γε ἰοει ἐσπετυν ἐρυά ξεδτεος 
νειθιμη ἽΠ22[νὐο νου ηά.] 

12 Μιὰ 

νι σε ροιίοϑνι "ν ζφογαπι βηδο (ἤναι 
᾿ὐρψγ" ρθε [ΠῚ ἀαρνα λον ας 

Ω Ν ἠ. 

4υσ᾽ οείαπι ρδομ! δ είτος ἤε ἀφῇ κπαιας ἀδπιίαπι Α. ἢ 

ΓῚ 

“- 

ζ ᾳ. 

- 

. 

δ᾽ 

ΑὉ ΘΟΟΙ ΟΚ5ῈΕ Ν, 
ὅ 17 Οὐήδιι» ̓νοὰμὶν Ὁ ου8 που. 

ἔλοοτεί αυς ἢ ἘΡ ἀϊωϊεὶς κἴο᾽ 
τοῦ ἵμτυ αγἢ! 6Γ1} ἱπες Οςη[ ̓ 

ἮΝ Δα ἘΠ πω ἔμεοτ νο 5» ἱ , 

᾿ οὗ ἡδέλησιν ὁ Θεὸς γνϑρῖθαι ἧς 

λοῦτος τῆς δόξης τῶ μυςηφίου τούτου 

ὁ τῖς ἔϑτεσιν, ἕς ὅδι Χριςὸς ὦ ὑμῖν, ἡ 

ἐλπὶς τῆς δόξης ο]} 
Ο ἡμεῖς καταγγέλλοιδμ,νουϑυτοιω- 

τς πάντα αἰϑρωπον,ὸ διδάσκοντος πτὶν 
«ααϊθρωπον ὧν ποίσῃ σοφίᾳ κα δ σ- 

γίσωμδμ πάντοι αὐδυρωπον τάλφιον ἐν 

χρισᾷ [ησοῦ" ; 

Εἰς διὸ κοπιαΐ, εἰ γωνιζόμδυος Κλ τὴν 

ἐνέργειαν ἰνπῖ «ίω ἐνερορυμδρίω ἐν ν- 

εν ἐνδιω μέν. 

᾿ Κιφάλαμον β. " 

Θέ ὑμᾶς οἱδένα ἡλίκον ὠγαῖνα 

ἔχω αἰ δδκ. ΠΥ ἐν Λαοσεκαίᾳ, 

ὁ ὅροι σύχ ἑωροίκασι τὸ «ρρέσωπόν μρυ, 

ἐγσαρκί" ᾿ 

65, 

ῇ βες 

,9 

ΟΝ 

Ἰγα φἰδαχληϑ οἷσιν αἢ. καροῖ αἱ αὐ 

συμβιξαϑέντων ἐν ἀγάπη, εἰς παγτα 

πλοῦτον τῆς πληφοφοθλας τῆς συνέσεως 

εἰς ἔλίγνωσιν τῷ μυςηρίον τῇ Θεον χα] 

πατρὸς τὸ Χῥαςοῦ. 

᾿Εν ᾧ εἰσὶ πάντες οἱ ϑησαυρῃᾳὶ τῆς σον 

φίας κὶ τὴς »γώσεως δατόκρυφοι. 

Τοῦτο" λέγω;ἵνα μή τις ὑμᾶς αἴδᾳ: 

λργίζηται ἐν πιϑενολργιᾳ. 

δλιὶ. 

υἱς 

φυϊείκαητιδηι ρει ἄσπι ἐο οἱεπὰ Ρειξηιδηευτ, "3 Τιωπἤεῖο δὰ 

τφΟὐςπὶ πος ἀπηυπεὶδη,ι8, 
κἀπιοπεπάο αυοί!»», δὲ αυοί-. 
υ͵β ἀοοςσηάο εὐ οἰληὶ 

Αὐ αυιοάετίαπι ἰαδότο, ἀς- 
εετταπε (ες ἀυιῃ νἱπλ 111 οἴς- 

Βεαςειη ἱρίμυς ἀθεηῖςὴι λῃ πε 
'Ροτϊςητοῦ. 

ΠΙσοδιῃ ρτο νος δὲ 5. 40] 
πὲ" 
ηρη νἱ ἀογῦς ἴδοι εἴη πησαπ 1 
(της: ὍΝ 
γι ςοη(οϊατίοπειη ἀςοιρίᾶι 

Ἴξοτμπν ςογάα, ἱρῇς ςἢατγίτατε 
ςστηραξξίςς ἃς οὐγιῖ Ορυ!επτία 
ῬΙςηὲ ςογίίοναις ᾿πτο} Πρ Θεὶςν) Ἰκρνείοινεπν πιγβξονη 1)ε) ἐν 
λ4 ἀρηίτοποιῃ τγ 66) οἱ 

[ας Ρατεὶβγᾶ ΟΠ γ : ᾿ 
1η 400 (ἡ οἰηποβ τ εἴλατὶ 

Τ᾽ Ὡρίοπεία ἃς ποτίτα δοίςοη- 

ΙΗ οξ ἀνίει ἑάεὺ ἀϊτο νὲ ἢς 

{4110 Ἰεγπιοηῖς ργο δ ἰτατοὶ 

27] 
[βιωανε ἀϊωίινια ρίφνία [πεγα- 
"ρεθε μοί 9 Ομ δόμ,. 
4μοή εβ Οθνίβνα με ον 
ἰδει χίογία, 

[6 εἰοίία, βυκὴ 

εὐγηβρέεηε9 οὔημεπν ᾿φην αν 
Φ' ἀδιενῖει ὐοον ὑορ μὲ 
ἐη οννῃ! [Ὡρίδιμβάμ, "Ὁ εκ ηἰ- 

βρη ἐν Οδνιβο1 εὑ. 
[" 1» ἀν ἰαὐοτο,αγδνο 

Κειίωνν οβ εν αβέσνμοην εἰδμι 
19 

ἐν. , Ὡ υ 
Λ 

Οαρ. 11, 
(ἘΠῚ σπίπθ νὸς {εἶζε 
αὐδηζαπι ορττάπιση ἰω- 

ΓΘ Αρ. 11. 
Οἷο επόην υος [γε 4η41 

᾿ Νιω- ββιβεῤεμ βίον ᾿ν.-- ἢ 
εἰδεαηνρτο υϑϑϑ. Φ’ ῥίο ἰὼ 

Πμλοάίοςα, δὲ μοταυοῖ! Ἰιμᾷμε ποῇ υϑάενωι βαείειι 
πϑεάπ ἰῃ σὐτηεῖ [ 

 εοη(οἰ εμθων οὐτάα ἐ- 
ρβυμην, η βνωξ δέω εθανμα- . 

2 
ῳ 

. [μνάίημ ἐπε εξξιν νη α- 

βᾳιγμζο ΟΡνβ 1 ςε(υ: [ 

. 15. 40 [μη ονῖπει ρο[4 
5. ερίενεα φ’ βἰενιίκαυ[. 
ΟΣ 

νος ἀεείριαε ἐν (νϑίμμν αι νος ἔἐαϊςὸ ταϊ οο! ἤδη ἠο 
νπιοηννν. 

(ἐφυδήϊετα ελᾶλαιυπι δάυετίας Οὗτὶ ἰδηΐ αν! οφτευριεο 3. 
.} ------- ον 

. ἣν ὃν - ͵ - "ἢ 

17. Ψ οἰνιι  ϑέκησεν [τὰ ἰηϊνοῖς Ῥάαλος ἔγαπυπι οὐτιοῦταςς,. μφΡίενὲ ςετείοναια ἐῆκεὶϊες ἐριία, τῆς πλυρρφρρίας τῆς σοιυυίδηον(ν 

μοπιίμιπι, φα ἴῃ Ὁ οἱ δα περίαοῖίτο ποι ἀριμἠείοςπτος ᾿ςῸ 

τεροηίλης. 4ῴμε βιι ἀνωμιαγες ὁ πλούτοι νας {τ δια β] ἴτας 

ἀο εχ ἰἀϊοτήίπιο ΗἩεὐτάτοτυπν. Ετ εἷς τυτῆιπι πησογ 41 οί- 

ἄλλον οι ἰαδτίολὶς οέζαιηι αἰ τφιοα (Δοταιηεηταιν, πὶ 

(ετλτηςατὶ νοῦς ντάτυτ ᾿ος οτιδηι ἰούο ΝΈτΟΙ ἰυτορσεσινζ 

Ἐρϑιις 32. ροιοξ ἀτεπὶ ἐτιᾶπι τῆς δυξοο ρτοχίπιὲ ἀπ} οἱ 

Ἄλούπο, δος ᾿ποίοραμα μένε φίονεθία εἴα ἀνία βμέηᾳ πηγβ!ε : 

4ρυἱ ἐβ οἰνείβιω ἐδξεν νον, ὃς ὅξι Χ, σὸς ἐν ὑμῖν. ϑ ]ς ὠμυά ε 

᾿ Οὐδέ ἐν ποῦν. ορὶς εηίηι ὃ ὅδε, φυοά νιβε ζεῖ) πετᾶ 

εκ ογδας, νροῖς Ευδηφο ςα ἀοέϊν πα (υὐιςξτυπι, ντ Ιη 

(νοις Ἰοψιυπίωτ, Δἀςυλταην, ταί “μὲ εβ Ορ ξένο ἐν νϑΡη; 

αι ἐν ἔϑνεσι ςοπυοτίοτις ᾿νοῦ Οφπδεο δὲ Βεπεταϊεπὶ ἀοξιτι- 

δλπὶ ἀςοοιηπιοίςς Ρά]υς (οἱοῆεηευς, ἰἀςόφις ὦ ὕμιν 

Δα] ρτοτίας τατῖθης {τ ἐαρ  τςαπἀιη, Τλχίηνις δυο πὶ ἧς 

Ἰας τον τι δίοιμα τοϊ δεῖ! ἘΡ εί3.1:. Δ πηοτατ τα υοί! 

εὐ ἰνλθετε εἰς ὑμαῖει φρνά φον,ντ ἰορ τ οὐ ἃ 5 γτὺς ἸηΓΕΓΡ ΓΕΒ. 

“8. Ωϑο[ων, πάντα «"ϑρυπον ΝΟ η τεπιοτὸ εἢ ψιοά ῥαυ]υς 

τοῦ ιος ἱπρ,επηπατ)νε ὁπλῆς ϑοητια Δηίογαςη (μἰάταπι 

οἴεηάλι. ΦΟ νηὶ ων παάσηϊ το γὰ 
τὰιη δι ἀίοϊυτα εἶτ τη (δίς, δι (πον ξατογός ταιιάστι Ρετῇ- 

οἰδῖ ἴῃ αἰτοῦ Οὐ αἄποπτι., : - 
19 Ροιεημετ ἐν δωυ μοι νεγυαλ, Οὐδρ βο νη 4,6χ Εἰο- 

διποτιηι μἀοι πῖο ΝΣ, ν» ὐνενιν Εγαί, Ρὲν λένε, 

, ΙΝ ((ΑΡνΜν.Τιιϊ. . 

1 φμδηϊήάνν ξοφέώνε βιβιυμεανηνήλίναν ἀγοῖνα ἔχω Ν υ] δὲ Ε΄ 

τα ἀγεῖνα νοττῶι [υἐδούεμἀῥννφην, βοὴ (τὶς εχρτγοίο. Υϑνω ' 

Το ας Νείας δαίπι ἀυϑοιῦ οἱλ αν ϑάταῃ ρίᾷ» Πλαν - 
ρον σορατιοιςβ τοτιν ττθις ἀῃρεάιοτ:αυάπνοίσγειι 

ὁΠΔ]η ἃ τὸ ΠΝΠ τάγε Γἀνπρτὰ οἱ τιλιίλιιο. δασάμεεα ὦ 

. λαοδυκεία. Μυΐτας (ποτ ος ποπϑης ὁπμτατορθῖς νοτὸ ρυτο, 
(ἀπ {πη ἤςατι 4018 Η οι ΡΟΝὶ δι (οἰοις μετ νἱεϊηα νὰ υγ 

(Ὁ ἤιει! ππρο τ ΝΑ ἐᾶι νον οῖμ το «οἀλάλπυιη 

αἱ κα ΜΝ ὡξ ἐραπόλειιδί κοῦ 48 ἢ Τὰ] 1Π|εταβοῖι, “Καὶ 

ΜΗΡΣ μὲν ΑΤΗ͂ς, νὲ πρὸ σω πὸν μὸν ἐν σαρκί μς τουροῖς ρταίςηι 
4. Κρῖν αὐἶῦ Ἑστιμη νγάσιφοι ον πη νίἀοναῖνας ἐς 

πδις ρερ υἱς εὐνῇ ἰενοτγαυαι: νιον μῳ εὐδοῖ στην ἡ" 
ὁ γιάίσαιυς ὑμδννε 

τα 1 Ἰουταιῖς οι (πὶ ἄμα ἐφ πυθίαθοιος με ουατ. 
" Οοἰοιοιίοενντ ροτίων ἀισοπάσηῃ ίωη 

ὃ 

᾿ 8 

"25. εἰαπν Υ άς Πιρεὶ,1.9. 

εἰὰς ἰητο Πρ τητίας υα: ἃ Βριτίτυδαπέϊο ρτοίς ξ:ὰ,  οπι.8. δ᾽ 

δεῖ «Ρἴεπαιν ὁς σεται ρετίμαἴοηςιν ἰὴ ἡ οἴϊεΊς Δ Πγὶς 6}. 

δι Ορροπίς εηἰ πὶ τόν πληροφορίαν; 1 Ρ]επαπι(ντιτα ἀϊςάιη) 

οὐτποτάτιοποιη φφιοτὶς οὐπηΐνυς μοι πη τυ ἀπο 5,αυὶ ἔα- 

ποηῖδυς μα πΊΑη}Ν οἀοίδὶ, πος νεῖ Πυἀ ἐς Ὁς! πάταταν νῸ" 

Ἰυηταᾶῖς δ συΐτα ταητὰϊη ορίηδητις. Πεϊπάς αἰα: τ 114 ἐπ- 

το] Πρ οπτία ΩΝ εἰπνίτιθπ ον) ποτὶ) Εὐαφ εΠ οὶ ςορη]- 

τον 400 ἢο ἰς Ὦςως γιὰ Ῥαϊοτη (Βτηῖο τοδηοίοομοις 

Ὁ ῥχοροηίτυτιδοὰ ἀς ποπηΐης πληρφυρίας ΡΊ ατὰ αἰ χἰπιὺς [εἱς 

νυν, ΡΙευάέημ πμεἰεξί μα, φιλῇ σλήρωμρι δι πληροφορίᾳ ΠΏ, 

ἵγποην πηι. Ἐγαί, εν ρεν[μαβοπίε νοιεἰϊἐρερεῤα: οὐϊσαπαιὲ. 

Εἰϊδυζοηι πα ἰεῖς νεηοὶς Ηξ γάτα Ηγράλαξο, ῥτο τὸν συυὲς- 

σεως πληρθορηϑείσης,ἀς 4 ΥἹάς Εγβεί,ιις δι Αξλ.5.20. 

{ρεὶσ Ῥαἰτώ Ομν β,, πὰ Θεοί αὶ πατρὸς κα Χρλτοὐ. 516 ἷο- 

ὅυηι ποίϊκί Οτοὶ ςοάιοςς. Οὐάαπι πιλίμετυπι ἰρβοῖς Θιῦ 

. πατρὴς 2" Ραμ, ἰοτταῖ  νοτιτὶ ἧς ἀυας ρυτίοπα: ἀετάμιιι 

Πραϊβολιίηῖ καὶὄ ἰπτεγροπογετατβηηξτα ἰὰ αυἱάςηι, να οἴζέης 

ἀπ ἀττισυΐα5 τυ Απιρτοῦιμις αυταπὶ Ἰορὶς τὸ Θεοῦ ἀνχριρῷ γε 

δι αἰίοἰιιζλ,ηυα αἰπιὶ 20 ἡ, Ορρβολ Ὁ 
ἡ ϑη4μ᾽νπιδα σ' εὐχηἰ εδονηηγτῦς συφίας αὶ τῆς γνώσεως. Αττί 0} 

αὐάίτυς ρυσίξλητίαπι Πξ ηἰ ἤζαητ ες εἰἠυίάδπι (ἀριξεὶᾳ ἃς - 

εορκηἰτἰοηὶς δίς ἐγβὸ ἐς δάινοστῆις οὐληος σΑυΜΠ]άῖοτος ἢτ- 

“Πππιὰ τατίο χα Οεἰπαμι οαΠ ἴδηι εἰς νογᾶπι “αρίοπ- 

Ἂς , 

4. δεγηοπη ρτο αὐ εαῖο, γηϑωνολογία. ἱ ΟἹ ατίοπς Αἰ ρον{ια 

«ἀση δῇ ςοπηραταταιαυὸ εἰ Ῥγορπὰὲ ἰρεξϊαι νοτδῆ παρρλοὺ- 

ζιϑ Οἷον, Αολά ς ετιὲ "ἢ ποία βοὴ εοἰϊε ΠῈ να πον [Πενξβ 

μηοϑαθήμαια αναρνα μὴ! νιάινοι ἐμ νοβ ἢ! ἡϑὴ {πε βοῇ. ΤΑΙ. Ὁ 

0 1 ἐ Δα ἸΙοριες δὲ τἰνετοτίος κολακφυτινὴν αὐ φυνζυὶς ρεΓ» 

(υἀοῶ ςὄρατγαια, οὐ] οἦ! (τρϑουτι διτίβοεσς θοηᾶς ἀ«ὲ 

(οὐρίμναβ οὐ ον ογι!ρΕι αὐτιδι εεἰρι ρει ἀιθογιητ νὴ - 

Ἰοχιν νὸς τη ΠΗ] ογδοος {11} Ἀλιοιοιίεςς τοδιῇ γί! «ον 

Αἰ ρογυςε (Πἴπιὶ ἐπροΠουνομδ απ ΠᾺ ὁξθνπ ἰμτόν- 

᾿ς τουΐις Πὰν ρὲ αἰ βλητη ιν ἀμειριπα" νίαν ἰθ τοδιιν ἀί τ 

αἰαὶς ποι οἱ οὖν αὖ αονηυδην ἡ ΑΡοΠοΪο,ρείαππα, 

{πὸ ποῦν πσᾶις ΤοΓΟΓς πιεῖ ποο εὐρὺς (Πποτθις 

αὐϊννιιις διφιμησητίς, σαυς ἀϊι μείους δεν αν οἰἴσιι 

εἴλαν ἀοζδιέμαιαι αὐ σιυάον Ιᾶς [ας τ.11. , 
Ἐξ. , 

Ὄνβων νοϊείε Ζλεμ ροῖδε.. 

481 Ὀνερ πρὶ “ηπηίάνιμ,14. Τοίξλεατ (Ἔ : 
: βάοιδε 

Δροξοϊἑοο 
πῆξις ραΐ. 
ἂμν ἀξεέξμπν, 

βεαπεμ ὑπηνὲη} δρυνὶμξ ρεγ- γι 40} 86 νηΐ 
Ομευπι δο- 
αὐἷἱπες δάδι- 
«δὲ, Ποπιίηο 

: ᾿ ἰρῆωυν Ἰαλδοεὶρ.. 
4μ 4 ρβΥΑΒΗΡ ἐπ ΝΕ ἐμ 9 ςορἹοΠ (ἢ πὲ 

ΙυΠτ πίθος νηοα 
Ἵ ᾿ 55 1οάῤίοεπίει 

. Ἰ4ιμ ἔπι υαοάνῥεεα,, (δ᾽ 4μἰ- Ἰπαϊ(σεῖτι, ποπ. " 
ἐιδᾶ 

κτδΔητὸ πν.κίτάς 
᾿ς ἡΠΠν ΟΠ ἸΟ] οὗ 

τὰ πι, 

με ζῦ᾽ ἐπ οτος ἐνεμέα ρίο- ἀνε Γχατηλααι 
(υροιϊοτίε ἀο5 
δεϊπςνὐδά νὲ 
ἀε!ῖοες εδεες; 

φοϊιοηὶ, Ὁ 6ὶ 
»- Υαὶ τεςου εἰ 
ΠΣ (υπιηνᾷ 
οὐηὶς ἄντ ἰπ 
νῆὸ Οβμεῆο, 

νς ες μία τ νος 

Σος ἀμτεῆν ἠδοο υἱ πεπιο (αν φιὸὰ λά 
4 ποι ος διεὶς 

υ δ νι ογυτυᾷ 

ομλείιδῖς ἕο 
ει φλϑὶ ἔπ τη εἰ 

ροηὶ οσοξηπέεο 
ες ἔα!ϊῖςο» οὖν 

ἐπεοάϊςεξηιϊο, 

ΦὉεουραιίο, ἡ 
υὸά πες ζο- 

Δ ηξ- 
μροπεία, δε {ε 

Ἐτουΐ ὀοηςῆς 

ρισπτία δί το 

΄-». 



| : Ἂ ᾽ ᾿ : ᾿ ,᾿ τι ᾿ μι ᾿ 

ΟΔρ.11.1 | 

ἐξοςΥ. . Ἐ 3 τῇ σαρκὶ ἄπειμι. ἀλλὰ ΐ 

᾿ ᾿ δ τ δ πε μριτι σιωὶ ὑμὴν εἰμι, χαίρων ναὶ Θλέ 

νὸς ηνφ δ τίω τξντὶ φεβέωμᾳ τῇ β 

οἰς Χοιφὸν φίςεως ὑρδ. . 

οὖς Ωρ παρεδλάθετο τὸν Χοισὸν ΤῊ- 
'σοιυῦ τὸν ΚΚύρλον, ἐν πῃ φβθιπατεῖτε, 

«ὺς ΠΥ, ιν ᾿ 

ΚΖ Ἐῤῥιζωμδῥοι νὰ ὑποικοδομρύμδμοι 7 
. λ΄ ὐλήμ, ἐ βιξαιωμῆμοι ὦ τῇ πίστει, καϑυὺς 

Ε ὡροῦ 
ἀχαρρία. «τ 

Βλέπε μη τιφυμας ἐξα, ὁσυλαγω " 

᾿ϑανηαν τον ὧν δὶ τὴς φιλρσοφίας ὃ κενῆς ἀποί- 
. ηὐκεχ.ίβεεου- 

Ἰλιοτδυε ου. 17) ςοἰγεῖω 18 κόρῃ υ οὐ ΟΔ Χρι- 
εἰοῖϊ, δζιλπηεα ν ὰ : ὑθ ᾿ Ὅλ Ψ 

᾿ ἀοθε εἰ του. 5}. - ἘΣ “ : 
ὃ μϑῷ ῬΡΙΡΡΕΝ ἌΝ τὸς Σοΐω, 

ἀρεοῖξαι τες. ςς ἐν ὠτ τὰς σε τς 5τ| 
τεσ μυάπεζοι! Οπ ω εἰυτε Κοριτοιζαι τῶν 10 πλυρωκᾳ 9. 
υζε ν» ͵ μ 

« δεουπάχιφυς ΤῊ ς ὅν το συ, Ἡχνο - 
οἵ πιαπιεὸ “ὶ . 
Ὡνρειηίόι, ὅς ὁ ᾿ ΣΝ 
ἱπδηὶς, ὃς (614 νυ ; ᾿ ᾿ 
ςοπίυειυάϊης παίίημπε ἐπεμυδίμν!ε δἰτίας, 6 Τειιϑρειιες, ἐοτυχι ἐγ 4υ] 

ε δευπι. 7 ᾿ ν 

. , δάϊίείε. 
ῇ τοσυίεςιδ, Ε ᾿ Β 

ζ Οὐνβούε, σαρκί Δ υἱφ, δι ταί ὑμνμε ιοή νιάογιγ οδίςα 

τας ποείη ἴοοο. φόνάννεην, τώξιν [πτοῖΠσς ἀπο ρη πλπν 

: ᾿ ες Ἐρο οι σαπι,ἤουῖ χεδιν νοοῖ ἀοδιτιπδῃ τρίτη εχ αι. 

νεϊυτὶ ρεηοτγαιθυς ράτείδυς οσὴ [αι Εςεϊεῆα, (ς τὰ νὲ ἀο- 

ΓΝ ϑξγσιῃα δ τοτίυς αΔιῆς!) φορέωμο νἱά σα βυ]ειαγεητυτα.. 

ὁ δικμε ὡς ΝΟ εἰξηίτας ἤπε ἀπτιηδιίοης πληάιιπὶ 115 
Σ ἃ πιαϊοτίρυς Δοςεριπιι5ιοἀ ἰη οο ΟΠ γηϊο 4υεπι Δρο- 

᾿ἐδρδοὶχ ϑήτῃ, ὥξδλοσ ἀὐδντες ἐν αὐτῇ ὧ] ἸΔοάιὶ εἰὶς,ἐχυπάδητεϑ οα οὐπὶ 
ὙΕΡΘΙ δ, ΒΙΣΗ τ λ ἢ Πρικείαγυργδόιομα. 

8} εΝίάοις πεηυὶδ ὑε' ηυἱ νο5 
ἀσρτφάσευς Ῥεγρ ]οίορ λοι 
ὃς ἱπαηςαι Γπἀιέεϊοπ ει κ (ε- 

Ἰουπάδαν τεδά!τιοηςεπι ουτμὶ- 
86» 6 ἐπε ἀὴτν ἐπάϊηεηῖα 
υπάϊ, 7. δ. πο Ἰτομηάὴπὶ 
Ομυϊβιπι. 

ἘΝ ἰη οοὸ ἱπἰιαδίτας ᾿οιη- ἢ 
εἷς ῥΙεηἰτιάο Ὠ οἰ ταῖς ςογρο- ἢ ῥριννωρίμηδεν Ὁ δ μἰαίμαιῳ 
ΤΑ] ἰτοῦ, ᾿ τ ((θ΄ βοναίμεεν. 

τ 

» 

οἰέτυιη ργςἀϊςαγάς νοςς ταπα [εἰς (ςτιρεῖς ἀεριπχεγυητινε 
ΝΣ ᾿ ἴο]ο γνοσίψη οδίς ρετβαπάϊπι. Ὠεῖπάς ποη᾿ αἰϊτες εἰς ἢ ς 

ὲ ἱπ Ἐςοἰείῖα ἀππυπτίαπάδυς αυὰπι τὰ ξαυϊς ρεῦ Αγοῖο 

« φεπάϊ αιαρίς ἔοτπια ρετονάα. ᾿ 
γ΄ Ἀράϊεαι ἐῤῥιζωυμοι. Ἐταίήγειεν δὲς! γαάϊεε! ᾿,αθεαῖμ ῥη 

οἵ Μῇο ἤκανταητυς ἰδπιδ 1 νοῖθο Ἰάοπεὶ δυξξοτος, Ρ]Ιπιις 

. δι (οἴνπιηις}]. Ὁ δηρενβνο δ ἐ πουιοδομμο ὐνῶρ κι. Τ᾿ ΑτΠΟΙΡ μι πὴ 

ΟἸαεοίμπ ργαίςηεῖς οἰϊ ταπιροτίς, νὲ Πριμβοοταπμδῆς Βο- 
. αὐπαπι εχ πειδεοηςηι Πιοοείδιις βογίιοα αἰϊπαῖ, Ὡς ἰνος 

ἘΡΙΦΥΌΡΑΝΕΙΙ - ᾿ 

, Εεὶ επίπι᾿ ςοιροῖς δὐίωμι;]. 
(ριγῖτα τάπιοη (απ ν ΟΝ (τυ πλ, 
φυκίοῃ5 δι νἱἀεης νει" οτί [. 
ἰησαιγδι  ἀἰταῖοτην εἰξές ἴῃ 

Να"π β ὥνγους αὖ ἴ 
"5, βά [διέδιν νοεϑξωῃ 

μων, βαφάφη!, ὦ υἰάοᾳ 
οτάθηνεπι υεβτμη ( βιννα. 
πρεδέμπι εἶμὲ 4 "κ ΟἸπ ἢν 

Οἰνηδυπι δάεί. : ὡς ᾿βμώνιβνν ἡ: 

. ᾿ϑίσυς ἰσίτμν δος ρ 18 ΟΠ} 4}, 5.:Μ Ἐτῷρ φεερ βι» 16. 

ἤἄσμι 1οίμι Ἰοπιλημπη ἴῃ νι ὌΡΟΣΩΝ 

εο ιιθυΐαις. ἘΠ ἀμ ν 
᾿Βαδιρατίδ, ὡρετγι δε! ἐπ} 1 αὶ αν ῥμιεὰβ. 

εὐ, ἃς ςφηβτγαιαῖ διἀς»ἤςυς ο- 17 7κανν Ἡ ργ0, Οὐ εουβνημα 
βάο βιμμ (Ὁ ἀνήϊειβιν, οὐᾷ. 
ἀπηῖδα "». (4 ἢ ψυήμαγνιν 
ωδι,νμε," 
ἐνυάνεε πεηοὺς τοι ἀετί, 

ΠΣ) με Ηδρ(ορ Ο μ.- 
ΤΣ μι ̓Δεὐάην (τενηἀ ἢ 14. 
ἰΔιξρηεην ϑοιημμη, {μῃ- 
Δνδπν εἰαιγϑεη!α πνρηάίν ( 
"Ὁ" εμέ ον ΟἸγωμι. 

᾿ 

Ουὶά ἐπ ἡ 0 ἐπναδίμε, 

ϑηἀί τυάἠ πνφήτα (1 οἷξ 1ι6ραἴσαν ουταπιγοὰπν Ἐυδης οἰ οςοπίυη. ἡ 
Ναἰδει Αι! οι ξιταείο οαιπίυπι σοττυριοίλευσν ας ἢ υὸ ἀβΣὶ (Δπὶ τἐΠ βιθη τ Ἢ τι πενοιατνὸ ὁροείοδε υα Οβεη  ο φυϊςηυϑαι 

ἃ Και! φυία νπας σμτίδος Πεὺε δὲ δόπιο ρος. ἔξ ει εἢιδῶιῥτᾶ σαναΐα δος! ξεν πλες,νε αὶ Π|]} τ πὶ μαῦςυ πε δ απ ὰς Ρρῇ 

ῥαυΐ ναι θη ἰατις αττευιϊὲὸ οοπιιάεγαιειθσυ, 
᾿ {δεζονά δὴν υράνιδεηῖς νη ἀν, Χἶ᾽ τὸ ςοιχεῖα ὦ κόσμου. 
Ῥαυΐυς ταςιαρθογα, τὐπὶ ἃ Οταιυππιατιοῖς, ταπι ἃ Ρ]}γ- 
τἴοις (τρια, ἐξοιχοῖα νοςᾶς σαἸτυ δὶ ΗΝ "π΄ Οηγπεπι οχ- 
τογηι πὶ ἧς ςοτεπιοπια ον Ρ6Ρ αὐδιὴ [γέυς ροίϊ Ἰιοηι!- 
τες ἰλρ (πὶ ἂσ ποίςι ἃ( οοἷ!, ψυδ καὶ τιιὰϊ αυλάαπι ἱποϊιοᾶν - 
τος ἐχοιίΐις νους, ἀτυηξεις οτἰλπλροίξοα 1 εραϊις Μο- 
(λιοι ουἷτας νπυρες,ἄοηρο ά τἰεαυοδαηρεπενς μεῖς 
φοτεπινσς οχίθιος τειρίλ,υ ἄς ρον ντηθγᾶ5 {85 Πσηἰ βιολιὰ 

19 Ῥτοιπιτέδυδπευν, φίοφις εχῖοτηα εὐδηείζογοητ. [περτὲ 

[ος ρτοπα φάτις, αυΐδιις,δὲ τρ[2: τοβ ἦι ἀοοςητιτ,ᾶς 40. 

" 

ἦς φρο βο νἱάςε Ἐρ τοί... ᾿ 

ἃς 8 ᾧμι ἀενικάενηιν,ὁ φυλαγογών. οτυπὶ πη] ταγε:οά 
εὐ τς δέρηι ἄλαι Ὁ λλέρν πρινέσε βνε οὐ οχριείϊα, ο 

(ευται δῃυΐὺ ἴτὰ τὴν πϑης σου αἰᾳυοτίες Αὐφυβεὶ 
ἢ Ὡιριδς γε Βεκίεειες. ντάτυς νεῖθο ὠγοωπωδηνεηάν, 
. Νι4οιύγ λυξΐεῦι πὶ 

ἀρίτασ ἃ που πΉ}Π|} ἀς φιάτιοῦ ΜΠ} πηυηἀὶ οἰσητεητίς πος 
ἰοςο ἀμ ἔρτιτυτ:διργορζοτολ φοιχεῖα κηλίτ!, Πἰ μάῥπνεπια,αυλῃ 
Αἰεεηα ἱητοτρυξτατ!. 5 ᾿ ν ᾿ 

9 Ο»"»πηρίενωάο Ὁ εἰβα!δι, πᾶν τὸ πλέρωμμ τῆς ϑεύτωτος, ᾿- 
ροδοίιυς αὉ ̓ Ἡματην δὰ (ἰςπ αιςτ: οὐσπι τευοολτι υΐ 
[]ίος ἀἰτόταηχ ευἱευς αυδαης Ἰ ὰ τεν αν σμηβυα" 
νημηι (υῆοοτς πό διρίτγοπτον, ορροπεπάιι οἱ {ΠἸς Ομη τς 
Ἰξω8 φιια !ν ες τεὶρία,, πειῃρα τὰ θεγις όοπιὸ νὰ {τ ν απ ᾿ 
Ὠευς,δς ἐτα ἐπι δτις πατυτὶς ντ νηὺς {τ Οἰιεηζιις, ἐπ 40 γπ0 
Ρεγβοπλι}} υἱετὶα οἷς ἐζήτα δὶς Ιοούς ἢ {Πη Αἰτυϑιὸζ 
ῬΗΘΈΝ νοτῦιε ςοιηρεἔζοη5, φυϊζαυ!ά ἀς (Ἀπ ι μῦν 
9ηλ ποῦς πείεπάυπι εἰϊ. ἀυμπι ςΠ ΠῚ οἱ μέῃ ἀυτ 

ἱΑροίιοίας αἰϊυάετς δά ρίειιδαροποίο φοιππλημείὲ τη νηΐοα μγροίχαίι ἐμὰς πατιίτας Ατυίς δὲ φῦ» 
τισὶ ἤαιάος, ΦΡενρβιϊο[ορίνναπν, δειὰ τῆς φιλοσερίας. Ουοᾷ ἀςπὶ ἀἰπἰηξεα5: δὲ φυυ πὶ Αἰτ κριτοικεῖ, νη ἰϑίομι ἀάμαλα 

᾿ ἀυπὶ εἢ ἰἀἰρίατι οὔ 4ἐ Ρ]]οίορία ἐχητίπιαπήπιη ἸΝεάας 
κεηἰπιδιπιρ οίτες ἀαπίπατυν Δ ἀροίοῖο (41 ῥτίης ΡΣ οὔ 

᾿ ἮΝ γοτ ρἰιηοίορίρα ςοπηπιαπίδυς τβε ντιτυες δ ποι οάυηηνε, ποι 41 ἠὲ πίω ϑενόρη να Ιὰ ε 
Η͂ Ω “- μὲπΊ ἀοοι τ ΗΠ πιὸ οἰσΐς τυαι, γἴσάκιι πὸ τννιχυάτοηινις αἰπυτῦ 

ἣ [εἴς ἰουδὰ ἔπει μος πη σοστίπεῖϊ, ηες δὰ ρ] ογίαπὶ Ὀεὶ 

Α ἀοῖκρς ἤκρε ἴλην ἀἰχίπνο, ὃς Ἰτφτιρι μος ἰη ἰοζο οδίδηιαη,, πἰγιξότηρυγατίδηη, πὰ ρεγρεζυλπι, ντ ἀϊχίπιις Μαῖῖῖ.:., 

τι Ουλπίοῦτοπι οτίλην ποη ἰσγιρεϊς κρύτῴκησιν, ἐπ ναβιταυϊτς 
(ςἀ κατοικεῖ μαδίταν, ειηροτς νἹ ἀεἰ σεν ργαίςπτι Ριζίοτο 

ἐπ οίαιναικαε νά «ἰωὶ ϑεντντα 
εἰ, εἰκατουνε παρε οτίαι ἐχρτοῖἐ Ισημάτυγ. Ουδημί 
σηΐΠ τὸ θεῖον δέ ὁ Θὲδε ἔξρα ΤΆΘΉΤΝ ἄπνς, ὅς, Ὀἰν ταις 

{κιτος, (ἰαδῥχπίαὰς νεῖο θ εἰ τερὶ ποθὴ ἄπιξ, “ἘΠ δύο" ποπίης οοηΐασυοτίς πατυτῆς ἱρὴ ἀνυδῶα ἐφ ο πολ άα ὦ- 

ὺ ᾽ ἀρ δῷ οἱ ψἰοηεἰ πιὰ Αἰ να δα ἰᾷ αυοὸ Οππ μι ἢ|- Ἰθοτ, πιο πουοτυτ ΒυςΥΟΒΙ2ΠΟΤΙΠῚ βγαυται μμξ πος 

- [λγυὴν γε πρ σπιιηὶ βοτιπᾶ δ ἴτοι (ρέεί!εϑ τευοοληειγ, Ρτί- “ἀὐρίονι ἣςς ἄυο ἀνοογηληνιν αυδὰ ὺ ϑενότη εἰ εἰοά!αίαι- 
᾿ηὰ εἴχιαις εχ (φεοα!τιοη!θὺς εὐγιοῦσ,διιάπτοι τοορη τ. τὰς δτγίθυταν δ ψι!άςπι 1 ἡ φαυ! ργόρτεγεα ἀΐπίμι! νοῦλτα 

Ἵν τ ᾿ δια δν ἐδῶ [μοςίςπι ᾿ιαἰεηςιδιργοτίτι"οὐἰαποθί. ἐτεδιᾳ ροιϊὰς ψιλπη ἀἰαΐ δ πατοταπι οὐ ἡ εἰαἰίκει ἀοοίατεῖ: 

ἿΝ . ᾿ . κῇ ἀγγλολατρία δὰ Τυίσπιερι ΡΊΔτου ῬῬΙοτίπὶ ΡοτΡ᾿γ- ΐ υλπ)οὔΓοΠι οὐἰδαννίαγρατς αγλίυ ραηιπι αἰοαυ  μαθπαυπὶ 

' ; εἰ απ λςὶ ὅς πη νυμα ςοπηπιοπτίο: δὰ νοι οὐίαην κοήμε!. ποιπαι Ποίτατι ἃ υὴαν ἑ [ξτεητία Αροίτοῖ! φιοηναπι 
ἢ ᾿τείετσηα δἰκ μμαχιπι 5 Ομ] Δ τιοας ἡἸδι πο ον 14: ρατς, αυα ἀειτλετς δε 4 δὶ απαηι )ει ποη ροῆϊι αἰίξει φιάνη π- 

" ᾿ Ευληρεϊ πῇ οὐμ Ρίυγίινε ΑἸποι οἰις δὲ Αὐιστγοιὶ, δι ἴπλῖ- τερεγδς ἰὴ [ξίς ρει εέχας ςοποἰρὶ, ταις Ρτγοίρί οί οη! Ῥαάϊιε . 

ἴαμα ρί οί εις ρογανίοσε, Αἰεογαμι νος ροδλο τ γλάϊτίος Αὐμμοτῦ δια] ον μι τείοα 4} [σε ἀαγιμν εἰ! ἐγαπῖ λἢ 

ΓΝ Ἰπαθ ον τοτδοῦ Ἀπιδμᾶὲ πος 40 πῃἰείατατι δ ἐςτιρεῖς {παρ  ςτεοι τυ ϑυότητει [ςἀ τῶν τὸ πλανᾷ 

ὃ ' ᾿ κανιάεἰϊεος ἑαλεὶς ος ἡ δηιεἰϊὰ (υρέγδιείοία, τα ἐπ τοϑυῴ “τς ϑιίτη (4 οἰ νοτληεῖτι μστυ δίηοιν Ποιτατιν)γίη ΟΠ. 

«καιργοὶν, δὲ ρίσταπαυς εὐικαναρογεὰ (ἔυ τὶν δι ἱπὲρείν, (ΟἿ 
ηὐτά ςοὐἐμοτιέτης δι έχει δε δι ἴν 9 ἀςοσίδηις ροίῖσα 
ἀαιποιθν σβῆφαοι : εὐ ᾿ ςβνει ὁ τοτιις βαριβίοιιν 

αὐτιὰ ἴνοσιος πἰπὶ ἐγάς ἠϊουπν 4 Δι αι ηὴ (αυξ νο- 

ται α δὲι εἰς πεῖ χη ρει μη ει ,Μοίδιεος ετυβ)οῖ 
ΟἸνεμυτνο ρετηνηςς τι ψιήνερ οι αν οὐτα οἰἢ παρα 

(το δια] »ἔτάτε ξ γε ἑδπ ηιήΐα ἐς οαυί4 ουΣ Πἶνιν Ῥάῖτς πηίποῖ 

ςεἰίσαζυτνο! πγροιαίει οὐπὶ οὐσίᾳ ςου βιπάκητατ. Ροίμε- - 
τπὸ ρ[επὰ ἐαρῆτας ἐπι. Ἡαϊτατίοπν πλγβογιαπι, αὐ όσα 

κυϊτιν,ῖς ργαίοιτιη Μομλίιςα ΠΝ νει ο,ήμαπε νοεῖς, 45. κἀυςι ἢ σωμρηκών ογρογαλτστινε {ηιβοστιπου ἐα Υἱ;- 
ταῦτ πὰ ςοιπηλθυηηςατα, δἰ ςαοιταῖε, {{ἴτυῖ ἐν. ΡεσρΒδ᾽ 
τὶς ἃς (ἀτνέτίν οππηῖν ἀνοίτον ἴγοιν μαιταγο)πες [ἀτγΑ Π, ΕΠ 
Ἰν δ χονννν ἐοπἰθπϑιίοις (114 γατίσπς ροῖτα ἀποκυτ ἈΝ 

γαρηίρδυνηι οογειιριίάταπ ράκα, γοϊοι δι Εριζορι πα. ΟἸε μισὰ ἔφαν ἰὰ ἐδ ρ]ο δὲ μι πιούίο ΡΟρυ ἔν τ γε 

-- 

Α 18) ς ΟΙ. ὦ 6 ἀ 

(ιἰδβαπτίοε ασάρ(ιτιπι ἡλεατ τίη ᾿γροίατίοβ νηίοὴσ ἐφ εἰξ γι τ΄ 4ην Πσῃφζαπι δ15} ΠΡ αἷς σοηζοετὶ, νι ἴφοχ᾽ 
(φιαπι γοῤμπι)ί(οίτιη εἰς ἱμαὲ ςοὐϊυμέξίοινενι, γε μία" Ὑογΐν 17. ἀωμ τῆλ ἀρίδα σινη, ἐκηίε γεῖειις Πχ Ἰστήν, 

γριίοι ρερίομα δὲ Εἰμηνοίιτας ἰῃ Π14 (εἰ ξςης, ναϊσι αι πη. ΝΟ οί ασων οἱ ϑβεγίσπονηο, 4 ἰ Βόπμία ἠς ςρί- 
ἐριεάνήνοι γῇσος ΒΘ Π1ο αχ Δ ἰπιλ ὃς ότροτο ξοπίζας ἤγρο- τσίτι (ππέϊο, ἡἐμ4 πον ᾧ ἐρίαγυῃν ΑΓΑΓ ΆΠΙΠῈ τα γηϊο- 

ν δαιϊοὼ σοη!υ πέδον φῃδιλαῖς μοῦ οαγηΐα δ τεροπάελτιτλῃ- Ὁ ἢς, (πὰ ἀς ἠοηις δὲ οἠξεζιν δρίγηι9᾽ ἔνει πος 

τονε! οι πτι άο, [τφὰρ Λοπήλεις οὔ ααρτοία. Μαίυΐ λιτεπὶ ἐρσ αὐ νοι διμα ἀφ ψοιτο: τότυτη ἤηης ἰο- 
δΟΓΙΗῚ ἐξαιςπείδιν Ὧὰ δάμς! δίι πη σωμρτκῶφ ΟρρΦηθηΣ μπι, Ζυλη) ρα ᾿ζμη85 νοςος οὐμίε αι φ, μλῃ ομιηΐᾷ 

ἀμμκῶκαρ τεγεπραϑίαγιμν ντηργῖς τ πὶ αὶ ἀϊζαιηυ οοΓριε,, Ἴχρείπγοχα." ἜΜ τ ᾿ 
᾿ “απ λέ γα πα- τ. .-.. “-πτττοτ πας- τιν τ τῷ τήμηηΣ ᾿ 

Καί ἐςε ᾧ ἀισαῖ πολ ἡρόνρϑῃ ̓ οἱ ὅς ὅδ} 1οι΄ Ετ οἰ] ἰη ἐο ᾿ ςριπρ]ςτὶ αμὶψι 
ὑπεραλὲ ποίδῆς αὐγῆς καὶ ϑίξουσίας' ̓  ἦς φἰἐυα ομληΐς μῃρετι) ἃς 

Ἐν ᾧ καὶ ὐδιοτμήϑητε αἷξιτομῇ ἐχοι- ἢ ἢ 4υο οεϊαπὴ οἰτοιης ] ο- ἢ 1 
οὐποιίτῳ, ὧν τῇ ἀπεκδύσϑι τῷ στόματος ΤΠ οἰτουποῇοησ 404 ἢ ἤπε 

7} νϑ ' ’ ( 
« κω τ ν΄ τοὶ “ 

ἡ αμαρτοῖν τῆς σαρκόξ ον τῇ «ἷδρτομὴ 

Εὶ εἴμ ἐὰ ἡο τερίαιὶ . 
4" {Παρ κε οπὔη βείῃ- 
ὠβαῖμε ζ' ρον βαερὶ 

1» 4 (Ὁ" εἰγεμμοβ - 
Ἐν ἀγξημοιβοίδ σοηηνα- ἢ και ΑΝ τα δ 
πὦ βιέξα,, ἐπ ἐαροί δα! οηε κοι εἰλτ (ρεοἰξ 

ε {ἀσΥβοτμ ἐανθ εἷς οὐγομτι. αὐτὶ, ὰιοῖο. 
βονε ΟΡ: ᾿ με εο8 4υι [ 

ον ἀαὶϊπνῦτ νέα 

Ονηξερίνε εἰ οι Βαρεὶ- ἄεναν τα τε 
β» »}} 420 ζὉ νε[μννεσο- Οἰκοιινοίποης 
βμ" μεν βάδην ορεναεομὲρ οδιπις πορὶ5 Ὁ 
0, “μὲ βι[ αωδε ἐρμιὰ Ρὰ εἴς περλτ, 
ππΟΥΙΜΙ ἣν Δυίφυς δ, 

ΒΕ της ΟΠ ἢὶ 

9 ἴᾶτῃ μου] 4 

τΏΔ 0} 187 Ἐχυςηο συτρυς ρος- 
᾿ " (ἀτογιπὶ Πα Γη155 ΡΟ ΟἸτζυ ΠΟ Π0 

πε Χραφου" : ηςπὴ ΟΠΓΙ ΠῚ: 

Σιωταφίντες ἀυτῷῇ ἐν τῷ βαπηίσμα-, 5] 19} ΠῚ «σπίερα ῥοῦ ΒαριΓ 
ἢ , ᾿ -Ψ΄΄- . ν Η ν 

πη ᾧ καὶ σιωυνλέρϑητε ὀδζρὶ τῆς πίφφως! [τορταο Ἐὰ δ ορ πυ στη καλαὶ οὐτη ΠΣ βρη μας χὸ Θεοῦ τὴ ονϑίραγγοξαν «1 οἰτατί [ς΄ Ρο ἢάεπὶ ςΗῇ- 
το ρρ Ἧς "δὼ ἑὰν «ἂς 5 {ΠΠ|π|8 νίγτυτί5 Ὀς!», αὶ οχ- 
τὸν ἐκ Δ νεχρῶν; Ὁ αἰζδιιῖς δα οχ πιο στιλ8. 

ε« » Δ ἢ 3 Ὁ , ἘΣ δ . ᾿ 
Καὶ υμαὶ γέ ΘΟ ϑί. οὗταςξ Ον' τοῖς τὐσφ- 3] 5. ΙΝ ὀίψις ᾿πιοζίθος ἰῃ οΒορ. 

“Ἂ' , “Ὁ ᾿ Ἶ δι ΗΝ ὅ " 
πίώμκασι καὶ τῇ κορθυςίᾳ τῆς σὰρκος. [{{ 1) ἃς ργαιρυτίο σατηῖ5. νὲ- 
ἐδ, σιωυεζωοποίησε σιωὶ ἀντῳ χαρισοί-Ϊ ἰτα » ἐὐτὰ ἐὸν] υἱβεαυΐε,, νος 

1: 

να πίω 

ἜΙ τοι ων» που τοὶ ὉΡΡΆΒΕΙΝ: 
ἐ{Πὐε η ἀφί ξ|} (Ὁ ρτα. οὐββι δὺς 

ἪἼΠΡ ΜΗ κατ ηἶΣ ὑεβτα, ἐϑηῖμὲ, δρ μοί. τῷ 
μϑβεδοδε εν ἐο,, ἀοηάης Ἐγποί.2.1 

.ν 

ΟΝ ἢ ' Ι δὶς εοπάοηαιί5 οτηπίδυς “ οἵ- δῥεφηνηδα ἀειξῖα.. ἘΒΡΒΕΙ ΔΙ ἐὅρες νυμιν πᾶντα τοὶ οὐδαηπώματα Πηῆς: .{[ΡΟΡΗΉΜΗΜΑ ΔεπΈΕ αν, ΣΦ κι ηγνείδι 
᾿ Ν᾿ ! ν᾽ " : Ν . ΠΡ Νεῆ « Ἐξαλείψας τὸ Κα ἡμδι! χρρολρα- τα τ .4ς ἀοἸοῖο αιιοὰ ἀἀμογίμην 144 Ῥείεπε φιρὰ ̓ μἀδετβμα ἃ κιη εχιεῖπο 

Ἶ : ΠῚ ποδὶς ΟρῊ δ οἴ 
{ε να Ῥαιεδυδάνα τ ἰδπὶ Βαρεϊ πνυπι παδεαπιυς ἱπεθτὶ οϑὶς {ΠΠΠ 02 τ πουλεϊοηΐς (εἴϊετα πὶ ἃς Πρ! ΠΠυσν ὁ ολς Ππιυπι αν. Εἰηΐς Βτριυϊ πη! νης εποις 
ὃς ἱερυίοιτα νοιοτίς πΠοπιὶῃεἀαφυοσιδχ ροιοηκϊία νηΐυς εἰ συΐυς ν᾿ττατξαν ἴῃ ΘΠ το πιοέτηο ἄς Δι εἴταιο Ρεε βάεῃχ δρριδπεινάϊπιυς τς Αἰιοι ἢ- 
5. βαριά εἴ νε φαΐ ἢ ροςοατ 8 οτάπης πνογευΐἰῶ “τ ο ργο ποιὲς τοσειο,, ὅς ἢ ἀς Δρριδηδηίο νεοπυβθῆρισαι ΡδοκΑΙΟ Ιλ π δτβιι τᾶπι δὲ νἱελτν 

ζίσχηλπι κάιριίςαπνας . .: Νουυσι εξ πησπιυηι εἰν σαὶ μιεηὶ "ἃ, ἷς ραυςὶς νετθίς, Νοη ἱπιρεάϊἑε ρεπερηιίατη αυοπνίαιις ἐν με ο ἰμβοδιὶ 
ψίταπι οοπ (παιότοιηἐ πὶ, οαζῸ οἰτςαποίἤοης Ῥισρυι) ποη εἰ νοθὶς ορυε δά (δἰ υιϊςπ., 14 Οξηξεαϊ ὰς ἌΡΑ δ ΚανΝ δἀυδείις τοτυπν ἔτ ν αἴςσαι ου]ευαι, 
φιδπι αρο!τὰ εἴε ἄοεει ἀμ] οὶ ται σης: ρτἰ πὶ ηυ υὶ ἐπ ΟΒεϊο τον ποπ οαππίυτπι ρεςοαίοτῆ εἰ δἀερευευοτίσαι Πα τΓορφὶς λάπιϊΐουα τὸ- 
ἐκωρῳ εὐδόνω ἀραυς Ὑμὴν ἤαυΐε [1108 τίειε ρεορίυρ ςοηἤή τος, ςοσυρετίει τοι ἀξαν ἔα ηοῆχὶ τεαιὺε «οἰ πιοηΐδν ηυΐδυν νε]ὑτὶ «δἰεορτίαρηίε πος 
“πιηδιιοηέπι πνεςοεὶ ρϊ λαι ιοἰξαβάπνυτ Τ44ις (με δι δάυεπει (αο σπϊτοκταρίνοπι "1" 4’ ἀο! ςυΐε, ἐδηὺς στυοὶ αἰ χο,ἀς οπνηϊδιὶε ποῆεῖς Βοπίθιεν 

:φαϑοζυσλυοι ροιοπε θυ» ετίασιρπαμίε, Ουρείν αν ἐβίκαε {Π|06 εἴτις αὐπο νιωεράκεπιυς, ὐδί δόμως ρεοοφιοτυτι οἰ, δε Βοίξίαπι εγγαππὶ ἀὲ οσηοχί]} 

ἴὸ (ὐοννρί δεν, ηυπληρμωυῆροι. Αἀάκσηάιπι ἔοΐς τυ ά, γε ποὰ Ομνὶ βὶ ἐν τὸῬ αἰδετομῦ τὸ Ἀριςοῦ Ἰὰ οὔ; 401 Ομ τας ἱρίς ΠῚ 
τιρτὰπι (ὶ δὲ ὑπ (εἴς (εἀ ἐπ ποβταπι οτιαπὶ νίνπι Π τυᾶτατ τὸ ἰητὰς ἤγο ἐρί τίτυκίγου ποιάττι Οὐ ἀ ἐρῖτυσ ἢ α!εολη ἰηλη 5 
Ομυνας οἵε τα]!9 ἂν τάτος,ντ ἡὐμ] ἰη ἱρίο ἀοβφοτδιυτ, δε π΄ 5 Αἰὐς ἰὰ βατγίθυν ὀχονηα ςἰρρ ΟΠ Ἰον πγιηϊπιὰ ὑγοκϑὸ, ἴα 
εὐΥπὸ οηληᾶ οἰ (ςάηγυς δὴ νούᾶ διίαἰυῇςἢ Ὀξί ποτίτίαην ἀσηὶ θα ἰῃ ἐγοήεητθυς ΠΕ Πα οχ Βάς, Ἀ οπ.4. 
ἀνθ κα μυνῤῥ θα ἰξίεαγ ἱηΟΒ ΓΟ δήθρείς, αυοτοῦ τινὰς ρεοιπάς δἀξειβολίοηι φυοφ μα ἐπι Πορτοτυπι οι - 
γε πυπηδηᾶ ΠΡ ΚΌΘΝΤΕΙ νληΐβ ποπιηιην ςφοπηπιοπεῖο, νυ ἀϊθίις 5εὰ ἧς οἰτοϊοιἤοης φχιοίϊοις νὰ τλπὶ αἰγγοξζαϊα ἰοφιυιΐ 
τειοπιοητίς, ν 10 ἀςηίαια ἐχτᾷ Ομ γλιπη δάΐοιτο ἢτ Οριιοὶ ῚΣ τὰν Ῥαυ]υσιποπΊεη ταπιξ ἰρίη (ἰγουποηϊοηΐς τετιηςης, Ια - ᾿ 

Ἢ ἀπ άμοιδν ᾧ ΕτΑΓΡ ἐν μεν» ΜΛ νοτὸ νοις {1.4 9. τογίουὶ ἰϑοηοῆςίο ρρΠσατιιπγρας Π ἀΐσοτοῖ πος ἰδπὶ ἑπτους ἐπ 
πιδιπὸ τοι πο Δμ1Π1, ἐχ 480 της Ἰὰς ἰλτς ΠΠ ράτατ νἱπσυίυαν ΟἈγΙο οοπίςαμί . ρον Βαρτίπηὶ Ἰατοτιςπτύπν, 4υοἀ οἸέηι 
ποι δτοτυτη ὃς σαριτίς. Ηας αὐταπὶ ρεττβηοιι λὰ οοιβιτ-ὀ βητ ρεῖ Οἰτοβοίοηερι Ἔχτογπαην ἐν Πιβοάταπε,νῖ Ἔχίει πο 
υοπειητοττία ἰρεςιοὶ δ]: γα] ρἰοπὶς, (ἄς 4.4 ραυ]ὸ δητὲὰ Οἰἰγουηςοιῇοηὶς ἔφη υὐἱἰπτὰ πάρ ξαιηυδ:ηιο τάπηοη Ῥὰ- 
ἐϊε)νίαιιε δά νετ18 ἃ 4ιιο ἀσπιοιη ἡ ροίοϊυς δἀμετίαϑ ρεὶ, οἴτες ἐχ Γὲι οτάἀιηδτιοης νηἀρυσγιας ἀηῖς αἰτέτηις ἢ ηἱ» 
τϑ4Πὶ (ραοιοπΊ τη οὐρις ἀδεῖς. Φ Ξἰκωενάο εογβοὼ βεζιθέονν ποιηρὲ ΒΑρΕ ταὶ ἰη τυ οηεην. .- 
(ανηϑς, ἐν οἰσειδ ύσει πὰ σώμριτος “ἿΨ᾽ ἀμωρτιών τῆς σαρκός 5γγ05 ἰη- ιν» Ρὼ Βαψιϊβημνον ἃ τῷ "αὐτῇ σματι, ἱ, δνὰ τῷ βατδίσματοονε 
κίργος ἐχρυέχα νοῦς πὦ σώματφε,ν εἰτίς βὲν οὐνρο ριον ρειτάα: ἰοαυίταυς ἈοπΊ.δ' 4. δτίατη τοῖν μος ἀνχινπίεητα ρἰληὰ 

. ψίμην ἐάν αὐ (ςγρτυτα ρίληα οἵξ (δὰ πυ Πὰς. Οταοὶ οο- ἐγδέγατυν. δε ἑή ρτίτηἰς οδίοειαπάϊηι εἶ ἰὸς πο ταῖρι 
ἐοιε αὐμέξοτίταις ςὄβεπιατυτιδι ἰάεο νἱδεῖος ἔαδεὰ φογροτίς, ἐν ορογάτο, 40 νοζδητινογὰπι ἰδτορ ταπι αἐξοηςπι( 4 
πἰξεϊρ,ηιιὸ  ἴπ ἐ0 ἤστοῦ Ἔὐοτπα οἰτοιποίῇο, νΌΙς, οοπιτὰ, Ἶ εἰξ τεὴν ἐρίαπι ρίαν ἢβη0)) εαινίλα ἀεπέψις οπιπει δὰ δαρτί- 
ποη ἰεγῖς Ν᾽ ἐμαντιών δὲ ἰητοΓργότατυ,ν ἐχροϊαείονο ἔδηρονέε Πηρεβούξιηι γα τας συη Ἔχτειοτς αθ]υτίοης ἐδιιηκί, 
ἐααΐν. χλτη ἰεέτίοηεπ) ποῦ Ῥγοῦο, Ταδηιε ἰη γπο νεῖετε [ἀεὸ ἀἰίοιτὲ Αὐάπε Ἀροίξοϊυς ἀντῳ, ΟΝ  ξιηνὶ ἀεἤφπαης, δε 

᾿ τοὐϊοο πυςητάτν ταί, δὴ νῆν ἐννι βϑν ἐογρων ρδεοαισνωην ἐηγηΐ: 4 άοπὶ αἱ Γε(ιγγεχογις, ἐχργς το στιαπὶ βάει ποηγιις,, ὃς ἜΝ . 
ψιοέ ἐς ἐητειργοτάταρ, νι Οοτροτί ἡέλεῖ ὑπὰ Πρηϊβοεῖυτ οὔδεολοίκτατίς ᾿εί,ειυς δες αἰπηγῖπι σι τρίπν τότυηι 
νεϊυτί πια Τα ὅς ςοπῥ ἐτίες ρεςοατονιην υΐδυττοῦ οἴτοιπι ἦ9 ἠξηίφιυς Βαρτιπηὶ ἔτι 
υϑίυΐσιιε δο πλθ} αυΐάοι Π0η ἀτείάοε πο ςυτροτίϑ πος. ἔεττγς, 4 "εν βέειν δις..) ὁ τῆς πίσεοι, ἄς [ἃ Ἐπ - 
ἀρ νοτιςα ἐχρ] ζατίο (τ δντοι ἀἀἐιεσίοτυς Οατηίς πουηοὶ Πάς ἃ νοίνἱβ ἀρρτοδουίαιτι νίττυτεσι οὶ, οΠεἰσατοην νς ἫΝ 
(Ομεκυποηϊοηοιὴ ἐπί ςοτά ϑ,ὰς λῆς ἀρ ίτινγ ςοιταπιεῖ Οἰιγλο πιούῖυο,, ἀξ ἃ πιοιτοῖς Ἔσο ο, ἤεὶς σοπέθγαιοι, 
δὴ ̓δυπέ βολείοη την ροτίυα χυὰνη αὐ Ῥοζολιοτιην τοπΓ,͵. ψυς ὅς Εταί δὲν βάενν ορεναμνοηνε Ἰλολοὶᾷ εἴχ,ν τ ποι πΉ}}} ἰπ- 
ἰοπεῆὶ ρετείηδγς. Οὐληηο ἐκίτυν [νἷ8 γετθίη ἀςείατατητ "5 τεγργοταπίατ, βάς αἰπρίοχὶ αἰτία ορυς γιοῦ οἤξσοι Πγευν ἸΏ 

! αἰϊεγυ ΟΝ Διὶ Ὀεπεβείυηγνηεηιρε ἡριἶτα ἀπέλιβεατιοιδς ΟΝ πο, ἐἢ νη οχείταης ἃ ἡνοττιϑιηθαη στῇ οαδοίοχαιη 
ποπηπε ςορροτιε Ροουλτομι πὴ κατα ἤρ ὐβοατον νότον νος ἐχροπηοηφπι,άπιοη πη πίπὰ ἀρίᾶπι εἰς ἀνοίτγον. 
πιο φισνίμεητο ἀοπνπ αι 1ΠΠ4 αάτίυα οοταιριο, σείάτο- 4 Λέήονινον, ὃς κοι, δίς τὲς Λῇ Β.24.8ς ἔγννκα, 
τδη ὀανήνη οἵ ηφοι δ ἀϊτο (αγη σρανεῖο, γε ποῖςτυτο- ὀ ΦΚ{Εὲ ΕἼΜΟΝ Ἐέυ οι [4 ἐπι της, ηἶὐα ἐἢ Ριαρυ 
ἴδ οὐζυο σχ σΑΤινα ἐειέτατίοις Γολη.4.. 4. Ἐχρτίπνευν δὰ 40 τνη δος εἰς κεν ἀδοπιίπαπάα ἀρηα (λοιπν, (Ἄγη ι} οπ δ. 
1δπὶ ζονβοιν ποθ ΘΗ, δὲ τ οχρο τοῦτα σνεητίο, ντ ἤει - γνοσαῖ πατυτσ ΠΟ μ τότ νἱεἰοἤτητοπι, ν Νἰς ἘΡΒ ἀντι, 
λεῖον ἔνιαι Τα ΕἸ υΑτίουίᾳ ποταιπσητηῖη ἀσπιρο άρεν Οἤνηβε, τὸ καρανδόμα τα. ΟἸλεοθιοπιαπυμονίοχ αὐ ις 
ἡ, ἈΟΙΗ δ, 6, αἰ υΐδοιις ἔλΕτλ δὰ Βορτηιπὶ αἠ πηι  πελτο. ὀμδδ, υεβεναρείνε, ορίποτιηνὰτη ὅγεθλκμν ἰον ἰς ἐμὴν, νοδλε, 
πν εἴτιαν ἐν ν οτϑγεινν (μῸ ξοτρογά Β00 εἰὐπρίνείτον ἃ- Ρείοτε ἰοσσ, δι ἀδίθςςρε κοδλί μοβενην, ΑἸ νά ἀύαν θα μα 
4Α εἰρουρ εἰναπτινν ἰδ ἴῃ καυάιη τρηνοιρεναπτν,, ἰάσ ἐς δῇ Ισουπὶ ΡΪ τοὶ 3. 
μονοξίμιν εκ ρο το τοι νεφναταν, μεσ νάχα Πα’ ρβνλ- ι4. {4 δείε)ν, ἐβαλί ας. Οπιρίπο Πιραι ποι οἢ εο- 
[πε μμυήϑια ἀΐεισιν Ν διοισην πομγίηοῖν σχυογον δὲ πουσαν φυ ανγθαι ἠπο ράτεείρνα χαρεσείμδινε δέ ἐζαληψας απ γοῖρο 
Μιδυενδ)άς ἀυΐδων υἱός ΟΑ1.4.1)»., 4᾽α εἰκινείβοθενν δυμεζωοποίησν εἐὐπποίϊας, - 

Ἂς 

ἘΠεῚῸ 4 ᾿ 

ἀπὶ. ἴῃ (οἰ ἄνα! οροττεῖ λοςερτυηι ν ί 



ΟΡΊΓΡΙ ἘΡΙ5Τ' ΡΑΨΡΕῚ 
φον τοῖς σ0γ μϑισιν, ὃ ἰω ὑπεναγηῖον ἡμῖν, [πῸ5 ἐγάς ᾿ τίτανσι ἡ τ Ριο! {πον 4448. ἰδ τορνόμω 

καὶ αὐτὸ ἤρμον ὧι γῇ μέσου, «ρφϑσηλώ-) 4906, ἐπφηάμ» ἐτας ποδί (0- ἐοενει! , φμοεῖ ἐΡκὶ ἐρ- 
ἘΣ τὸ ἢ ΠΑΡΗ͂Ν οὐδὲ, ὧν ἡξων 

᾿ κ ἙΟὨςΓαΥ π᾿ ἐρ(α νοτὸ ας! αἐ- ἐνέμεἀε προ 
σαῖς αὐτὸ τρ  ςαυρᾷΐ.. βχυπιίμυϊὶε  αγειίο. νὰ ὩΎΡΡΡ 

Απφεοδυσείμδμος τὸς ἀῤηοὺς καὶ τας] Ὁ Εὶ εχρο στα ἡπιρειΐδας ρο- 

ὁὀδξουσιωρἐδ' σὰν ὧν παῤῥησίᾳ, ᾿τεδιατέϑ ἰρλάυχῖν ᾿ραϊληι, γίαπι- 1 1“ »Ρ σ΄ ῥοβεοινκέμχῃ 

9 ̓ μνρλ θρμοάι ὧν ἐἰυτῷ. ὦ ἐν ῬΒδιῖϑ {Π|οἾ ροτ ἐς ἀν ὅ πρλυκη ας τσι μρμν 
ἴ ι6)] καὶ ἸΝεαιὴϑ ἱρίτωτ νοῦ ἐδγρπες ἐμρδς ὑβ. 

Μὴ ουιἦ ἧς ὑμᾶς κρινέτω ὧν βρώσοι, β ΓΝ 6." Νδρο ἐἸξουν ἱμέϊεε! 

“ΧΟ τ οοδειαῆο, κα ὧν χόσ ὶ ὦ μιόροι ἑορτῆς ἱνουμανίας, 

Ι 
᾿! 

ἐν εἰἰθνάν: ἐπ βοῖη, ον ἐν 
ρατῖ ἀιεΐ, χω πεοπνκηίΐα, 
«ωἱ δα θαίονωπι: 

17 μα [μπὲ υνεῦτα ἔων 

ΟΡ εἰδυπι νεῖ ροραπι, δὰ ξτοῖ- 
ρΡεΐδυ (ο[τὶ » ἀν Που ]η1}.» αὐ 
ΘΟ ατογιπλ:, : 

17). Ομα΄ (μην νι γα γογπ) βιτιι- 
τατυτη ἂς ζοΥρ5) φ ΟὨ ΠῚ, 

ἃ ποασιΐηλιὶ ἔ- ἢ ἢ ἢ 

᾿ εἶδπι οεει ἢ σωθδδάτων 
φ ᾿ : ᾿ ᾿ Σ ἣ ΠΝ 

ἀρ; Α 69 σκιά το μαλλάντων γ τὸ δὲ ώ- 
ὃς ἀϊείια ἀϊί μανγτῶ Χριςοῦ. . 

ετἰζλϊης, 4υΐ- 
Τρεβὸ. 

υυεποεπόλά , 
Δείπεὶ πουῦ ἀγξυπλεπίο ριοδαςῖ, φαοηίδιι νἱ εἰ ςει τον ΠΠκ Ομ εἰ πὶ νδρίαηι δι δάιπιδτδθδη εν πος νετὸ ἰαππ δυσὶ ἱρίυπι μοδὶς ἐχ δι ρίκαπι,ροίῇ.. 

Ὡς. .,,.,,ν...... ......»:... .-..-.--ς-ν---ς---.-ςςς-ς-ς.ς..-- ----.α--- «ἄδολον, 

4 Πἰρμμην εἰνένοσταβθο, τὸ χοιρῥγαφον τοῖς δόχμεονν Τὰ ἽπΑΡο- αὐὐεςίς, ΠΗ σάτποση μβιο μυΐμε ολάιιςας γίτα ἰμῇ γπλίταῖς ἃς. 

τὶς εἰτδαβ, αίθιις, τη χυλῖη αἰίαυο ἀρ λ Ἢ ἐμν ἐν λο- εἰμὰν ν 40 ξπία ἀνχίε Αροδο]υ ἔς ἀπιρ] ὰς ἤθη πους 
᾿ ἢ πιλῖὰ τοστυπι οοἰἴταπι ἀἀποτίαιπ πος οὐλπρη αδάπγυ5.. Ὁ γε ξιιπι ἰδουπάαπι ολγπειη,. Οογέηνι ς.16.δς ἀἰοὐ ολτης 

“ Ἀττυν σηἰπὶ ςςτοηγοπίαϊες,, αυάτοιις οτάπτ ρθη Ευδήφεῖ) Ομῆι ΘρΡροπιητον σΈοτηᾶ; Ἰρίωυς ροϊ ΑἰζςπἸϊοηςπ) ἰρ- 

ς “πε (ποτεύτροτο οχλίδεηάὶ (λογαπισητα, (τἀ 1,619 πος ἀγραξος τίδι Βεῦτ, ς. 7. Ευοηε αὐτοιη ττάηῆατιο ἃ Ἰυξελτοτίθυς ἤυε 
τὶς ἀρροη ἀϊοες,, αμἰά αἰϊαὰ εἴλαῖ αυλην πϑίογα: πσημιμπὶ ευγίοτίθυς {μιηρτὰ., ἥν φοττατατί νεσθ ἀσροπεῖε ςοπῇιε.- 

' «δάιτοιίς ριιδίίςα ρτοίεί ποῦ ΝᾺπ) Οἰγοιαοἠῖο ἴτὰ νίατραια, υομητδοᾷ ρτς τας πιςταρ ιογάιη ἃ ὈςΠἸαγοτίδιις νἱδθορδες 
παλμαΐπ ρο! υτίομοηι Αδἰατίοηες, ροούατότιην (οτάες:  - ἀείυπηρταην ἀΐζοῦς, 4υΐ ποίβίθηι ἐρ ΟΠ δτογυ πὶ ἀτπηὶς ριο 
ἐξείη ἀςπίαυς ολρἐταῖςλ γοαέσπι ως τοβαθαητιγμὸ ττορβεο βζϊο » οάρτιιοϑ (οἷπης ἠᾷ ίς ἰυηέζοϑ τγδάνςρτς, 

,. (ρεῖζαι (εἰτυπι μὰ Αὐρυλίαὶ ἀξία, τα ἔσαν εἰϊῥε οι ε το οαὐας πιοτὶς της ηλιηὶς ςεἴδιη ποίϊες Αροῆοίαις Ερβείς 8 κ 
᾿νογ Ῥοέννε ἀφἰνξϊον εοηβεβίοιειν φωλην ἐχρνίβονααν. ΟἸλτίίτας ἐρ τσ φυτυπὶ εξ ὠπεκδυσάώνος ραΠηυὰ ἰητοτργοιατί, φυλιπὶ ροτίης 

΄ ἀπυπι πο Ὁ ἰ5 οηλαίνες ἰλησαίης ίμο τερυτγρ τίς, ἀἰοίτατ ἀρράγςάτ,α οὶ ΠΙστατί) Ἰὰρίνι,ν οἴοτος {Πος ργῸ πῶς αῤχαὶ, [ο- 

ἰ ᾿ εὐλπι οπἰτόρρίαπι ἀεί μην ζυς εηιπῃρετίοὶϊιτο δά ν]- ,δἰς τος σείγκάς, 412 νος ὲ Οὐαοἱ ἱπτοτρτεῖος [0 ἔλοτις {ἰδτὶς 

εἰηπῖπι νίψιμο ψιλάγαπτεπι ας ποίετο ἰίοθο, πιδηφὰς οαΐ- ᾿Ρτὸ πίω σείρκρε [πρυπηνὰ ςὄτγα Ηεδγδοσιπι ᾿πογό νιμητυι,, 
χορτιλρμυπύδυς πιαπεητςε πτερτο οκἰγορταρίνο δρυά θοῆς τς Οατετὰπι ἀΡΡβο ]ατίοης πηροτγιογαπὶ δὲ Ροτείζατυτη ἢἤρηί- 
πὶ οτεἀίτοτοπη,, 404} }ς Τοὺς οἵ, ἰάηὰς οχ ἀοδιίοτιν ὁση- βοατὶ δλια πάγη ΟΠ Δη᾽ε} 1: (ες τος ἐρία οἰϊεπἐτιψυα ἦς τὸ 

. ἔξηία ἑανόνετὸ ἱρίο ἀεθίτοτς ἵτὰ ροίπυ τε ηυἱς ρετίοίαταπι ἀϊχίπνις Ἐρβεῖς τ, φγγαάμκηι, ἐδειγμάτιρεν. [ἃ εἴν, 
- ες φᾳ αἰίφησηι ἀἰχοεῖτ ὃ Ιτλαὺς ωδαυάίομἀα οἷ ργξροῦζίο ὦ, Τιραμαῦι νἱέϊοτ φἀρτίτιος ἐς ποπιίπίφς ολυίὰ τγδα[ιοχίς, νι 

ἮἣΝἮΝ αια δἀίοτιθίτιιν ἘΡ᾿Ν.2.15.δὲ τοῖς δόγμασιν σοηπεξϊεπάσπιείς ὀχροίυιπυς Ῥ᾽ατίθδιις αι, 1.19 γα βονεαμὴ, Αἰ Ὑμο- 
: ἄυπὶ οὐ χε φϑγαφονζ νι Πρ πἰβοετος οἰίγορ τάρινυπι "ἢ ἐρεῖν ο τηλς, Τυδάναι, η αὐ, (ανἔοε ἐν οαἴμην. ἀνε ἐτφδωκίρ,βθοαβ εν. 

᾿ τἰδας ἤτυην ΑΗΠΈ)ηοὴ διιςαι οἰ ὅ ἰωῦ ὑανοναντίον, γροτ γα. ρη δ ἀάπιθηα9 αὉ θοπημε. Ὑλητὶ οἱἢ πλοιῃεπτὶ οχ ἱρῆς [οηϊὶ- 
"ἧς ἰοποπι σοηυεττίς Βεαί, υςπὶ ἰρ ἔο πιοτὸ τερτεϊνοπάϊς δυο μαιτίτο. ὀΦ« Ραἰάπν,ὺν παῤῥησίᾳ. ΝΒ οἱξ ἡριτυις οτυοί 
ἀοδιέποι ἰηϊογρτον. Τὰ δόγματα νοτὸ ςὰ ἀσπιᾶ νόοαι ας ἱφαοιη πίη Νλπὶ (δὲ ρα ἀιλδοίυς στυςςαι αίς, δ εὐ πὴ ἀε. 
Ἡερταὶ πῬΊΠΙ οἰπεὶ μη) αρρε λας, δ τίμῳ πναΐιη αυὰλην ἀφο. τηιμὰ ρίξη νἱδϊοεία ροτίτιο εἴς ΟἸετι6, ἤμος ρἱλοὲ νἱ- 
«γε ἰατοτρτοζαρίνοῦ οἂς ςαυίας 4υλε ἐχβοΠιϊπιθς ἘΡΒ.2.... ἄδιις νἱδογετατ, ΜΝ αἱραταγοηβ σαμεν ραἰἀπν,αἴτετο ργοςιυάι. 
Τιλφας Οἱςεὶ ἱπιετρτοτορ(υδηιμς δ γχιι ἄρσην (δπτιατλιηα-. “Ὁ θἷο δάίζαιρτο εχ πιεῖ ίης, Ααιδτούμιν, "6 αμέϊονίμαιε, δὶς 40. 

τ φαορρτςε α ίζορο αδετταγυπτ,ημαι οι γορταρῆι ποιῃξ γε} οἰρίταγ παῤῥεσίᾳ [Οληιςρ.7.γοτί,} δὲ 16, 4 ον εανν, ἃ. 
, : . δὰ {{τλο]τάτιπι σετθὰ τοίδεμην, αυδ σειρυλ ίυης Εχοά9. ἀπῳ Υ ΕΓ [ἢ τὰν νἱβείνοςε ογιος, φυφς Αἰὶς ἰηϊζας ττιυπιρὴλ- 

8. γεἰ λά τιητογάιέχαιν ἐΠυὰὼ Αὐδπιο ρκα(οτρτυπι Οεπ. κ.7. Ιἰς ουττις, αὺς οἰτοψμασξι γορ δὶ, δίς πρίν δὲ ἰτογρτεῖαν | 
ϑόγμανα νοτὸ ἱπὺς Πρ αι νεῖ βάςπιίη ΟΝ Ἠ Ἐιιπ,, νο] ρίοτλτ. τῶν Οτξοὺς (ΟΠ ο] Δ 66. 8ὲς οτίαπὶ Οτξοηος ἰπ Ἑκοάιηι, 

! εἰς γνφούρτα " φιλη ἀΐζάτας Ομ οἰδςοσ γαρίνῃ, φυοΐ ἦ9 μοπιῖϊ 4.4 τατηεη γλάειυς ἰςρ {6 ἐν ξυλφηπ ἰΐγ ηο νφυδὲ ' 
ςοηΐτα ον (φείρτατ οτας ἀοίςυς τοῖς δόγμασιν, ἰ4 οἷ ἴμἶ. δἂπὶ ἰοξξιοποιη ληποταῖ ΠΟπΊ. φ. [ὴ Γοἰυιη Νάυς, γὲ Β. 
ἀεοτοτίεν αὐ ἐχροῆιϊο καἸδὶ φυΐάεπι νἱάστας τοῖάπι Αρο. ταίπνως οὐίετυδυϊς ΡΙ ετίψυς Οτάοι ςοάίοε Ἰοριης ἂι μὰν, : 

' ΠΟΙ  (σητεμείαπ ἀορταιάτο ν οἱ, δὰ νουριηι, ἐείδος 4φἀ ἰά εἴν, ἐν {φπρειρίυεντ νοι ν στὰς ἸΩτότρτος δὲ Εταίμυς το 
ἱ «ἀμεν[με ηο: ἀγα εἰ ορομημήσεγειμννφά 4748 ἐμέναν νι πθ-. . ἢ Ἡοοτοτίποδαιαδ, πιά] ἰατοτργοτατι, θεῖς (αίο, ἰά οἴ ἔα 
} τς ῥιπξταίπι, θείμρ αψοᾷ κἄμενβω μοὶ σαὶ εἰρτοχναρθν, ναί ποὐδε 5) γηΐυε νἱ, ὔ 
Ἰ. ἢ φομνάνί νὴ ΦΡΑ ῥὲν ἀδογεά,  δνὀιοιωνανίμην, ὑπεναντίον. 5 6 16 Οὗ εἰϑηνν, ἂν βρώσι. Ἠε τ Γροῖϊο ΡΓῸ Ῥεοβιεν. 

Νοπῖρε φυοηΐδαι ἃ δοητεατίο ἰη ἔρεςίςηι γἱφεάτυσ Ἰρέϊυ 4.010. τε[μεξξω ἀεὶ [ε[!ῤ, αὶ ὦν μὲν ἔορτην, Εἰν μέρει ἀιχίς μιο 
αυοά οί! αλϑλης Γαἰτορ ταρ]ιὶ ἀείειίοι στιν ρχουηίττοις. ΒΕ. 6ο ἀυοίὰ Βλυρίηὶ ἀϊσα ηι ἽΚ [ πιρβ(μά, 1 νὰ {ϊ ἀἰςδε ἰα νοι» 
ἴω ἰοξβεδάραηι Ργοίειο φυλίοηι φυϊά δ, ἐτίλην Ἔτωῖς Ευλ-. πουΐο ἰογπηοπονθείφ βαηιδω, Αἴ εἴς ἐν ἀ νος Νβε "νι εὐμαι 

πρειοί ααάοεῖς ίὰο μεπηροῖς ὀχ ραηάϊ (αογαήνεητα, νείη ερ. 40 ἀρορίτμς τιβοῦεν ἡνδ 4.16. δγτιν ταιησῃ ποη ἱπεριὰ νεπτς 
δἀΗεὑιοορίοιὰ ἀφοίεγατοτιϑεά Ἰιος Ιοφοντ ίθρο Ῥτορμοῖςν γα [ϑερυσναίοε)λα ἀεί ἰοηίθυν, γε μέρε τάεαὶ Ὁ 
Ῥαυΐας μκς ἔφέψμοι δἀιετίυς ἐοο ἀοιηυπτ αι Βυδηροιίο φᾶτἀξημς μεριερθς. Β΄ ϑρτίν) διιῖοτ νόυαῖ (οἰσηηον ἐΠΐου ἀΐεε 
Μοίδα πὴὐμιρκοραηιᾳ οἰ, ετειηοπίδε,ιοη νὰ Ευάρ οἶος - ἰξίδουιαυος Ηφυ ταὶ ἘΣΟνἽ) ΝΟ πολ αἀιων)ρρείληι: ἀἰβίη» 
μαίας δὐϊιυὶ ἐχ θδάς ἡπνϑῥενῇ μὴ κείδπι τείροεξειι τας, βυΐεαις ἃ ἸΝεοπιοηίίο δι δα δίνατίρ, Ψω φἀταὰ ὅς Εναίπι οἷν 
ηἰε ΠΝ ἱπιροβευε ρει (εἰν  α οἷλ νεεἰτατὶν αυᾶ αὐτοᾶ 4: ρανεφιηυοά Ολεγίοίοιλυς ρετίπάς ἀςοιρίτιας ( ἰαιη Αἰ 4)- 

αὐυσιδεάγλης, ἐσ ἈἰθΙςοπο)εά νε [μος αἰ ἐμ {πτὶδ ράτταπη. τοις (μι ΄λτα οἰἴοι εἰλονμτ ἀϊογιιαν οδίδτματιο, φιοί πα 
, Ψυ κς ἐρνρναείνν, νεδοοερίτ αυοαυς ὅγε ἑπίοτρτου , αι. γετεϊ πιο αυϊάσαι πη ιΜίἀετυτ.. ς 
του άδητε ρεροίκίοης ὑπὺ, νἱ ἴπρε ἀρὰ ἰδοησος εἰν. 17 ϑν  Μ τας τοηροτο ργρίρητί, γὲ ἄς δἰιδθον δρίν 

( (οἰϊρίοτοε ἰπ ἤος νοσλδυΐὸ αν} ]λπὶ νὴαι παραὶ, ΜΙ τζθ ἤοία δὰ ΗοΡ.1.1. φιοπίαιῃ δήδυς ἤαβας ἐειηρίνοι Ηΐδιο- 
Ἰιος ἰοεο νἱάξεις ιπϊπίανὲ οεἱοά, Φ{ρ(] νενὺ, χρὶ αὐτθ. 40 (οἱ γπλΐε,, δὲ αἰίφυοι αἀἶμις Τυθκοῦ πηρτα ἐξποτγϑητία, βοὴ 

( ᾿ νυ. αὶ νιν. Βτα κε ἰωέ Ἐπο πυάομάν πη ρυταν ροτίρ!- ἀὐῖςον ροττίηαοί ὀρπτυπιδοία ροζοδηται, ἰδοπηανε τοί ογα. 
ευἰτατίνας ρεσίμάο τεϊεεϊ θην ϑεμίοκν ἐς θΑτ Ν δην αἰίοψα! (ρερη ες Ῥαι ας ἐὔνεναι, 4 ιηϑι, 
ὦ Βεενροίίαδα ἐκοβενέα, ἐπωι υονάνδννι ταὶ αὐχρξν ᾿τοτμθν σκι, Ν αὐγὰς ἰη το Πα ἀΐοὶ 1νορ οἶδ ρογεπιοιίαι,, δόηινς 
υρρίπάε εἰξ ςορυϊενηνα ςοπηρόϊαι ἀμ νοία ἦρεν δι ἐ-'. τοῦ νάπας δι πάπαν, αιαὶ φἐξ ἐογτροταπη γιηδεα ( εἰᾶπῖ ἐς 
δυγμώασν ἡ εἴς, (υδνΠτδι ἐγαδυχίμ. Οᾳϑπγὺπὶ αἰντος ᾿σόρυπι 0 οΐην νεγα δὲ ρτο γαίας ἃς πιοάρ ἰοταπηδατοόπηη οΠὮε,» 

᾿ ἰαίη οἰἐπῃ [ {{π πιμης Ιοουπὶ ἀρραγον χὰ νφτειίθως ἸΝαπὶ ἅς, εἰὰ δημεΐα, ας οὐἰΑπὶ σοφν δον είη τεδλο ἱρίοτυπεν( (ρίεἶτιιν 
ΒΥΓΙΝ ἐπίογργεν γοτεὶς (Θ΄ δὲν δ βοί αξϑομονο δον ον δι ΓΤ αΪ. Ιἰρεῖ ἤδεηι ιν ΦΙν δι ι ἀμ ΔῊ ΜΈΣ δ᾽ οὐπι βίο Ομεβο 
ἐς Τγίηϊε ΛΔυβυξίηως ἐς πες Ἰοόψ πὶ οἰζαπὶ, ἄμμο β΄ ἰαιῃ εαἰλειδίιο οοπιραέδιαι, φαΐ φἰςίτυρ, θατυπὶ γὙπυθιδπιαι 

ἐααεφτίπεψανι Ὁ ροεῆαμι εμϑρίπυ!. ΕΔ ο τίν νετὸ , καρο.͵. οοτρυν, ιοιίά θαι, γνεῖμε νμῖδσα σογριν ἃ 400 φἴογιονν 
ἢ εγν Ὁ; “ἜἋ Ἄοβανμ [εεῖ, Ἡας οἰνίσριαῦιε Βὶταίπηι. (ο τυτ είς ταινιουταλίτο αὐιιπϑταίθανς, ϑεῖθς δυϊακη τοῖα Υἱὲ αν 
ἃ να εοΥἾος ε ἐπμιδυνοξμννι θυ ρεον μη) (ος οχ- ἜΗΝ ἐπ ἐἶφ νακαδρυο ΦΆΝ μελλόντων φιϑῇ ἀΐξετοι ἄρυ“ 
ῬοΝ  (ἴεῖ,δαγπα ἡμηίγυην Ατααὶ Οὐ υ Οαθνό δυράυλι ἢοϊυνφμυμι εἶν είευν ἐηβίκαεὶ μεκίμηνε Γμηβῶ πς 

Ι 

Π ᾿εκβοί αν ῥηνίρα. 

ῬΩΤΟΥΗΠΙ γ (ΟΥ̓ΡῸ ἀμίφῃῃ,ὦ 

ϑ , 

᾿ ᾿αυφαδά 45] δυϊσίσοάϊ εὐϊευίπ ἰδυεναης, δὶ εὐρυσηί φορὰ νηΐον Ἀεὶ ει, πξανρε ἰω: οση(οἰδηκίδευπι τε! φίοπε ΟΝ] Εϑηάδειη, 

ἊΝ ᾿ 4 

ΔΌ ΠΟΙ ΟΘ5ΕΝ. ; 
΄ σα {! ᾽ ἢ " 31) ς 

«ἢ πόπάπρτ εχ ἰδίτιπη ἀάιμπογλρεις,"Πος πυης οδίξτε - αμοΐη ερίδοϊα «ὦ ΡΠ ππηγὲ Κχαίπηγον ασαοϊαιρτ αι ᾿ 
δὲ οἰφυϊά αἰϊυνὰ Αιοτίι νὰτι τα βοἰατί Ομ τι δαὶ αἀυιοαἑξε, ἣν ἤν ταν, . Ῥυέὲ ῳ μὰ ΜΝ ἕε ᾿ Ν 
πον 40: ποινάσπε ἐπ ζατης πὶ νοπ ἔτ΄, ἀἀυπιδγαδαπιδ ἀκ (σημύπεις, πὸσ πιοῖο., Ορερὺν ΟΠ, ἰά ἘΠ νος “ 

Νοα ροτοῖξ ἀμᾶρπι ἱμας ἐση εἰ πο ναλετε Ἀδυονίις ἘςοΙ ας 40! ἰδῳ πε ΟἸμΠΠῚ ἐρητεῖτε ῬΆοεϊο ρίαςέι, ) ει φοῖρυ ᾿ 
οδήδίιαπα οτβπιοητα, μα δὲ ρᾷ ἀεὶ ροίϊιην φυναλδὲ ΐ ΟἰμΕῚ δοεερί εἰς, πόπιο, τλιιάον 0 ριᾷ ἀρὰν ὦ “νι ον ᾿ ε ν Ἵ ἐν 

γαγδτᾶ νἀέ ποι γε ποπάϊθπι, (δὰ νι ἐκ μίδιτὶ Οκυ πὶ, φῦσαν οαρήδίς οτοίεηάο 1π ΠΠυπὶ,͵ ὅ44 ἐδιδι αὐ ον ἐς 

τμπυαπι ρεχδητοπί πλοητὶ δὲ βήἠκί,οχ βόλι Το αἴξ τας. νἱάδτασ τὰπι νἱοἰσητιπη, νὲ πΉ 12 κατίοης ἀἀηηετὶ φοῖπι 
τῇϑδη πὲς ΠῚ ΠΧ] ἐο] δκίο γρφ!} ὅς ποϑογη δι δλζίλ- τορυξηπλῦῖς φιρχις ΟΠ ΠΩ] Φυκοολι σοήϊΤσυμῃ βάς: 

πιοητοταίαι, [σά νατείωπι νπργάριπι γοδιβ Ηϊτανς Πρίδτο.. φιιαπιηο σςδξίας πμἈὶ νἱάδάτατ οὐειο οὐ 5γ10 ἰηζοῦγτε: 
εἰεητυπη οι ἱρης τεϑυς εχ κἰδιείο ἃς ρτ είς, τ Ὁ νἱ τὸ τς ὁ Χρισόζ,σανι9 ζΌΓΡαΣ, ἰᾷ εἴς νερμτας εἢ ΟΝηϊαρ αυληι 
ἀείίοος δὲ οἰια δεποῆρι9, Οτδοᾷ (ποῖα διΑυρυβίπις ψ80.. «ὦ χριριδ, ! ΠΕ ΘΝ ςς 

: ΠΥ ΓΩ τεσπαπσατσσσσοςςοςςοςςς.-ςς:---ς Μηδοὶς ὑμᾶς καταδρᾳξοῦ ἕτω ο4- "3 1ὖ Νεῆια δᾷἀμοτίαπι νος τολο 8} Ννοννοι {εάμοαι δ’ ὃς ἐρῶ Ὁ : 
λῶν ὦ τωπωινοφοϑσιωύη καὶ ϑρησκοίᾳ κ΄ τ Ραῖτες (δὶ νἱτγὸ ἔμτιαι, ἢ ἰῃ ἬΝ ρνυωαπαν τά- ρεϊπιλΐα (ρε- ἢ} 

ἡ πέλων ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμζως (δι ἐς οης ἀηἰμοὶ δ. τε! ρίοίο) |ὅθονε δηζείατνην, 4μα οἰκο οῖτυριε, 6, ἢ 
ἡ) ἀγγέλων, μη εωρρακῆν 6 τόν, τ Ὁ τ πϑη υἱέϊε “ηϑωΐση:, , [κα διφουίδιεα 
στὸν ᾿ ὐπὸ τῷ γόω Ἵ οὐἰτ ΔΑ Πρ οβογυτη: ᾿ργδάμη) ἰῃ βιὰ Ἰοβαινε βοῶ τοὶ, Ὁ ἘΣ πιρίυπι 
ως φυσιούμδμος πῦ Τογαῦς Τῆς στιβ}- Ἰβεγεπείῃ δὰ ητα; πο νι ἰς, 18 ὁ] [μ᾿ ἀρρνραε α 
χοὸς αὖ τῇ" ' τὰ “τοιπογὰ ἐτυῦροης ὀαγη δ ἔμα ἰῃ- ο΄ μμαμαυοᾷ (]- 

᾿ ᾿ : το ροητία: ' Ἶ . {π τεἸ!ροιὶα 
τ ὃ ἢ . ; ἀκλομα υρονκτο Ἶ 

ἃς εδιϊσῃεια 
ηὐυδηευηυ! θα 

υἱάελπιυς πο ῆδε δὲ μυπι τε ἀς {ε (ςπεϊοη θαι δάάιοειε. 17 δεευηἀδὸ,ηυὸδά πες ν᾽ (ἃ ποα αι άϊει, (Εἀ ἃ (ας Ἔχοοβἰϊδία ἐῬια ογδςειμνε ἐαιιξτὰ οθω 
κὐάληι, 18 Τοι δι αδά ἤδη θη ΑἸ 0 ἔυηϑασιόπίο φυλτ σρὶ νης πουιπυτ δὶ ἐπιπηοάὲςὲ ἰα (μἷ8 οοπιπιδηεὶς ρἰδοοπιίαπ, οὐτλπας, 

5 
πα πιρνυιανιτυτσσσιουσσουκένον δ οὐτανκνσοαν....-.--ἘὉὉο΄΄Ψ΄ ὁ ὁὐάΥαππ-“πφ“ π-----ΠῊππῇπππὌρΠᾶΔᾷβΕΦ

ρΦΠΦἘρΦΨΔΨΦρρπρροοο “παττοονο,,ν - το σον ποτονννστιί ον. 

τς [ τ τς : ' ΄ 
ιὸ ϑεπιθ δἀπεν[ωρα νυ νεζθονὶε μάγεε: βϑὲ υἱενὸ βνηναε, μὰ, φετζοῖξ νι αἰϊοτισι ἰητοτργεϊάτιοηςς Ρετοιγγάπιις Μι]ραῖα, ! 

ἸῸΝ - Ξ Β ᾿ 5 Ι 
δὲς ὑμᾷειριταομ δα ἑτω ϑέλων.114π| 1 εἰρὶς δάμετίις ρπλαλ. ΔΈπνο τοι (εἀνεαε. Ἐταίπγαν, Ν᾿ ἐμὶν ποῦνε ραἰπνάην ἐηιετνεσμαθ 

ἡυάὰ ΕἸτο το! σίοαις σους ἀξετειφαοά ἀϊχήπνις ἐχ νΔπς Ἡἰετοπυτήϊις δὰ ΑἹρ αὔϊλην φικῇίοης ἀεοίηλα, Ν᾽ ὁηνο κάφενς 

φεουϊλιοηίδυς οτιγί,, ουλες οτῖλτι ν Πᾶπὶ (ρεείξι » ΠοΙΠρΕ ᾿ς [ὦμῆνυος δτανένπε δεειμέαε Ῥατας εἰ πὶ κατα ρος φεϑνῳ, ἀϊςί εἴ 

ξεϊοειιαν οὐ}. Ν. 

ριοίληδο νίας ἔμαν ἰα ἀϊςῖο πλεο. Νάμι τὸ βραζα εἰν αιοά τὰ 

πὶ αιτίπεῖγηοα ἰςερὶ πἰῆ ρτο τρξεῖς 1ς βισάεγατί ται ήτο 

ῬΓα,διακρίνδν, ά ςἴζ,ι5 ἀΐςετο,δς ἕο, ποίοσοτςο: αι ἤρηϊῆςα- 

τους ἀρυιὰ Ρ]υτατοβιιηι δοςἰρίτατ, ἐΐσας ἀρυὰ Ασμτουο σα 

᾿ Ααφείοτινπ συΐταπι δάξετι. Οατεγὰνη 10 ποοίοςοιητεῖ. « ἱπϊφυίτατς ἀφοηοιδοτα ργαιυλίῃηι ἀαμτίας,, δὶ Οὐαοα 
οἰνο} Δ σοχῇ ςτίλοι (ςπτεπείᾷ ἀἀέσγιπε 4] καπιδεκ δ ϑιαι 
ταῖρι ὙΠιτρατί ἀΐσυητ φαιπὴ ρεηες δἰίατ οἱξ υἱξεοτία,ρεπορ 
αἴτιπι νετὸ ρυπήμην, 5. ας ἢ αἰ βοατίοποίνε δητὲ ἀϊχὶ) 
ηοὴ πιρηκίηι μος γεγο μιν μΑ͂ ἰοζ,ατο: αυδηι ταρηξη ἄτη. 

ἰλωνοίδο ίεά φτδυίοτο, νανράτο δ αίῆςαηε. Ναὶ οἰποΐ- ϑέλων δουρί το χη ηροβὴν  ἰἀ εὰ 

[0 ετουίςφῃ ενὰ Εὐηέην οἰτᾶτ, ὁ δικκφῆς νὰ οἰ ιυἀς Σ, Δ᾽.“ γ]οόζοτων οὶ νοϊετ, ΑἸΔμΒ ρίλεσι ποη δὰ ἱρίος ἀσ οποιθοῖαα, 

εἴταν ἐ τὸ Ἀκαίου ββαφάυτῤε ἰὰ οἷ υτὶς ατοάστατον νῖ νλἀο!-ὀ ἰςὰ λά ἀπταφοηίδας ἱπυΐ τείσττε,νες ἀρυιὰ νη τυσι ΝΙΐα. 

«ἴἴπτοι Πάφαοτος ἀεζογπαῖ : τταηατίοης ταηιεῃ Ἡμ μα ἴῃ Ππλάϊο ουτεςην 5410 ρυαιημπι Ἰπτογοιρίτ,4υσ Ειιτίδἰυν .ς  Φ} 

40 ἐν ψὰὶ σοτταπιηίδυε ρτάρεγδης, φιιον Οὐαοὶ Αξοηοιῃς οδτίηεας : αμο πιοάο ἀιειητυς ἡπὴν δ πεςίῃ εαίυτι ἰη- ᾿. 

τὰς δι΄ χα μοτϊιεῖας, Βιαδέυτας ἀδπίιο νοολη, παρα τω δ. στοά πος αἰΐου ἱπρτοάι ἄπειο Αἀξε τῇ εὐἴλπι δἰίληι ἀεοίαγα- 
ὑμέδον νει Ῥυζδης φυδαιπιατίοί, ΥἸτζ δην ςαἰπι (οἰίτοι δι ς΄ τισαςαι γαἶϊα, πσπιρο, καταξοκζόίειν τινα ἤξ αἰβοος αἰϊαυε 
είματς αγπιηαῆαγεῖνας νὰ δὲ ἰυάίοος 4 τε ζςε ςοερτίαπι, νοὶ. Ρτοροίϊο ρεκιπίο δὰ ξεττάῦιεη σαρεᾶις: ομΐως ςείδμι ΟΝ 
οα ες Ρ]υτακο νι! πη Απτοηΐο νοεῖς ἐμλι, ὙλβευμϑνδοΝ δὲ οχοπὶρὶιπιτοφιίτο. 5ςἀ πιρηίυτι ἰρσταίϊε ςὐβάςημστ (στ. ὁ 
“διωωμψ»οἱ τὰ τῆς ἐἀγμμϑιίας σαρῤδομρι κρταλια ον οι, ΠΝ γᾶ; ἐὰν Αἰτ θρον εἰνος νοίδυμι ας Οὐ ς δας ψφουήαε, -: 

ἡνμεαισιᾳρχιμεν ῥιιζ νη ἂρ ἐῤφιτίῳ κρὶ φαρερφίως οὐδε. ἱπυςηίξας 6400 διὰ δοισαίμεηο, ἰροτάτο. Ατἰβοιεὶς, Ῥιακάτοδο γα 

τπιςπ ἀριᾷ Ὠεπιο ἢ, Κῷ Μεδέρου κα πεζρκβόνειν εἰίφτη ἀ6.8. 70 ἀρριταπγυοὐἀ αὐ εοιο ἀξτίρει δᾷ τὐβ πα χε φμναθ έκλης . 5 : ᾿ 

ϑοῖς ἀνῆμηι ιν τουτὶ ρογαρατβά οἰ ιςαπἀσσιηδηΐμαι ὰ ἱπιόγρτοε σοημετεῖς γνημίδαοις [πρεςπυϊδιμί  ρερ Πἰρξεο ᾿ , 

τοιβουῖ τὸ δεκωφνιϑω καὶ τὸ κιφίνεον ἀτηυς δᾷφο ἐρίμαι ἰγώμε 10 νοϊψηςατίο δοφίρέβε, γε πος ἔσρίσνις ἐγ εἰ »το ἐμζατάων, ᾿ : 

Δουιει δὴ ἱμίοα {ἰπίσδοκες ἐγλπείκετυς. Ζτλλε μενον ἰεξ8ε ἐμζωτάεν,οδττα ονλήον εν οοἄίζαπι βοῇ, Ἐτλί, Ὁ εἐδεὶ 

᾿ρφηοη γοϊ μπναἰίκαῦ δοςίροτο ἡ ΠιρτΟ κα ππκρίνην, σά γε ὑφοβεναιταςὰ γοιὸ (ρμο  ᾷ ἔ 

υὐδαυαπηκὴρ ἡμάϊοε ἀιοατωσ ἡἴοις οὔμῶι τὸ κρίνειν, αν νι }Γ π8 [ππεεητίαν οἰορο ἰδέ ἔανεν ἱ νεῖν , 

εἰαρειίρες γερβεουϊονεδιόεην Νὲς ἰδηνεπείαπι δἴτετο τἀ. δάπμετςτο, αἰ θῶ ρτοεμιείμηρ ὀεχυῤάνρθμόνναι ἡνὰ . ἶ 
νν 1. ἐἶννντ ηιφθηθες..,. ᾿ ὰ 

οὐ νἱάετιν ἐπιρεοίαπι ηὐδηῤάμη ροταβάτοσι ροϊοίαε᾽ ταιίτγδα μιρόοδδία ἐν ἀπξείονωπο οἱ βὼι ρίανυν. ἡ {ξινίν. “ ᾿ Ἵ 

Ἰοόνοολομϊο ἐπ μων ἐν ἱβίε μὐ μομοδεῖω πο αἰϊεες ταϊη μὲ ςἢ ἰρερταν δοὰ Βηροραιμξη(νε λον μα βιὰ εκ. 

νπγραῖαπι Ιλ εν μὴν ὅλο δος ἰἰου μίας, εοπϑυδηι βόοηο- 20 καιιβεκβά νυ, ςομίπζυότα,.. {ἐν αμόνο ωδιε ἠοιο δ νάπνει. 

ἐμειίεας γείιι οδεταπηίδία αοάεεβερε δμννονβοκθιίε γε τὶ... νοφμσιμύγιλά οἱξ ργατοκει βυακαὶ ἠσωαν διρανεΔοῤραίλομμμα . 
διεῖε γεὶ οτίρετβ. ΕχοπΊΡΙ εβυνίρ (γα  ὑεβφα οήερε νούϊα., αἰίορνὶ ἰοῖες ἔμησιο εερα, γέκωχει πυρμοχβααζαναννο τς τ ἃ 

«οηίξίεπτίιε βεαείοείδιοτε., ὅς πηοάυη, οἰίαι,οὐηρείενιᾳ., φσιμία Νφαὺς φέρ (δι ἡ φαίνοιτο αὐνυῤ δηλ ἐδ 
τευερωρρζ μερί λοφυλημοτ)ημδιήβραι,υόπης Με πη εηρηξναυὰα οἰοώμηι εἰνα με βλπτων ἀμ ἀμήῳρϑι ὰ 
τβοποιπεταύψαν δὲ βοιζάνν οὐβοίυιη νλομθηι αμαᾷ ρὶ6. ἡς Ὀετυι ἐαιήμι ροτεασυβ οιφι ρεοίο δε δολτοχυαι ( τίϊμνσ, 
Ἐς ΚΣ Νὰ, τ ικοκε ρὐλθνετιρνομμα ἐδηῖφἰὐδυιεώοου»" ̓  ἐπὰν ἰαιρρ ναόν μνμαιιεῆνοιοι »4μ0ἀ ἱρᾶ φυραυά ᾿ 
ματεῖψυαπι τα τισὴ ναϊοιμῺ Βεδθοῦλνι βριθφαδ ας ἰμέῤοφαι - Ρἰμίς δἰμιρυμίοιτίηι το δι. Ὠερίφυε δὶ 

Ἰοίμαι ΟΝεΗΕ ουϑ Ῥανὸν οδιπεαν ἰῃ δαὶ δὲ τοττν ροϊοίκϑ.. ἀοκεραιν αμφὰ μοάϊε Ἡρμὶ ΗΣΡΑρ αγοὰς Φραῦ ἐκῤψμαμει. ; 
{πὴ εὐρμίςι διε οεἰού ποίων μανράμέλκ ας οἴπδειο- ἣν ἐβῳ ὁ ΔΛηΣ ΠΥ ἶ πϑονύρα. 

πιὰ ἢάσ κογμας ϑροιφεί:μο! ἱατος ἑανηόο δειηιίᾳ μω,, ἀεβιηξεονυιη ἡψοτμπ οἰδξβεμ αὐφηηδει(ρεοβη οἴῃ αι “ -΄ Νν.“... 
πιὸ νοτο δὲ κε ἐρμῶνωε ποτ οαρνηΝοτί.; ΟΝ ἀαρίδελμαμη ἰδνοιδαβεφπαμα τηρζος, Ὧ ει τας αμημμα: ᾿ ΠῚ 

ἴμεῆυς Ῥέυδιν οὐδιάίς ϑέλων, φυοὺ ἐδιανργοῖον. ἐδιλονεὶν καὶ εἰμαρεμονυπιουράϊφοιμ ἐμομρ οήκοιυια,, ἢ δε}. Ι 

αὐπονύγγιν τον, ἰὰ δἰ νοἰμητοτίαε, δὲ ἰοάσιραμε [δὲ ἃ αὐ]Φ. χθοφυίεμ,δρκενίῳ, Ηδο ομοαψειβομλερ βηδαν κὸν εχ ἊΣ ἯΙ " 
αὐἴδυῦμαι φρφρφδηρ δηλ, (ἑοάνις ἰάοην Ῥουΐοι ἀς μρε ρία,, ἐμ νμβακεημακεθϑϑ᾿ ο αρσραῦ αδα κἰοὶ γα! δι) ζϑνφη. ἘΠ 
το δἰ Πομοιν μὴ οἰγὴο ἐθηοὶ ἐοπίοισημίοον οἰδθαηι (ἐφ ὅΓΑ., Οἱ 4ρι βφοίμρς ἐρθῆ ίνανα, ; 
ἀἰεισηϊδυφαιφῆμρατο Βοῦρα Γιὰ υὶν ε 4μι δ ἱΐεπα Γ᾽ ροίδι Υἢ ἕμηι Θδφρηῷ δῆ». δ,4φρίρα Ν δῆ αη νοι ᾿ 
ἱπποιυδημ ρονηνίο ἀακμαφαν μη δυίδα αυνοτα ήμι πιρμϑ νη φρμεὸ ἐ ' ἀαλον ρυμόνὶ Μν" 
ἰο ποτε παῖ μά αιμανανίυλαμεῃ φοροῦν ἐπθηιούσυν νει, Δάγαριο ταϑὸ τρρ δἰ ΟΒΠν 480 ἐπεφίρι, ᾿ 
ἰἀρέτε,νο ρα πὶ βηιοναυίπιαα, Μφρῖν ἰδεεερτοταιίφη δι, 10.»δὲ Αβιδαν δὴ δυραββηοει, 

Ῥίδθει ἄγγὰς ἰαθενρτψα, 40} νι οἰξοπάένοι ραττιοιψίυπι ἢ. «ἀνμίσυν, .,. 4 ΝΣ Ἰπῤδρηρέα ἐόν κρα  ῤ διφ μιὰ! 
μιν οοπΠτησράνπι σμπὶ γϑρθ να πἰὐησύμέκο γυοτεὶς μ88} ὅ0 ἐῤφινν. ἐμζανάων. Δυψιάθμα ον ον νἰηαιρηνιμήν, 
ΠΟΛ ΊΔΔΘΥ [νβϑο μενον λοδωμει} ιὰ αβγωλἐ φῶ ἐκεε βάθος: ὡ ΗΝ μεν." ἀνά μφιϑ λεῖα, 
ἔνφνο ϑιηρλνό ΒΆ σευ αι ων τιδαι ον, Κωμὶ ὥνθημ᾽ αρήν ᾿ με νι οἶς νὴ ἐμομάγνάμϑρϑ ὠσὶ ἃ μῷ 

τω νὰ Αωθϑ νον, δδονικεον ἀπ υ πιπ με ναννεαὶ ἐάφγψι (ϑὦ αὐπὶ τῷ δευνηάνη., βοιμεαί, ᾿ 
ἀρ ααιοα ΝΜ άενεῶν μὲ αϑνονασε τεμβυ μή εμμισά γι ᾿ημθρρησμιρ]ιε φαμΠηβ8 ἤμλιμν 1οαὶ [ξπις "νον  οσίση 
ληϊὲ ἀεὶ γπεδουμη ἀς ἰυἱάϊου 46 πιοάειαῖούο βοτι ι ἀϊ, δ᾽ ἐμδωτάνν, [ατὰ κα γμΗ μα νμημαϑηνρη υρορίμοίφευαι ο  »: 

νι λορορακίνη, ἘΠῚ δατοτη νία ρεεροίτιοπιε ΝΥ μμηγε ἀνά μείς ςοπἰυη με ἱμέευκ αονμαβοίιες ρἰιταθὰταβι 9. ῸΠ᾽" : 

φιοά αι ρεοτιῦυ ςἀείοιιδεν ποι ἔλοις αριείϊοιάιν., 5.5. φοτίνην ἦν ἀσίαιν μια , ἐμ γτορίοιοα ἐμζάδιε ἃ Οταῶις ἀν. ] ᾿ 

5 ἢ δυη τ. 
.-- 

κῃ πηθτμφι ἡνενς ἔτ ρίς- ᾿ ο μῇ] 
1.48 ες] ρίος ποίην κεἰκαν" πος. ᾿ ἱ 



. δ ῖθαι "ΠΩΣ ουϊεαπι ρροίηϊναυο πο πυ τατον 

“ ἊΣ τ Στ αν ΡΤ ΤΣ Ἢ ἀτὸ ας. κω ἀσ  ονονς 

ΤΟ Ρ11216  ΟἘΡΊΙΘΤΟΡΑΝΙΙ ὃ .- 
ρα βαῖνε εἴδο νεροῦ ψὴρνοηγιναν μβο. ὍΤὰνενὰ, οἰκῇ, 14 οἱ ἰἶπε γλι! οησηθα ξαΐαι καρ 
ἐπ Το πον Ἢ μετάγειν γὼ ἌΣ ὑτ μτἋ Ι Ε τ Ῥ αἰτατὶς γατίο οολίλατο Ροῖς ἢ ὃ ρε εἰπάς πἰπηίγμην ἃς συμ 

δἰδίτεος αῃσά κτία!ε ς δ σϑνοέιμο εἰἰανὺ ἱάίσει. ΝΜ Δ: τατίοπς γοἰΐϑ ἰηίαηίες. Νμΐ βοτὰ δὲ Εταίπου, δενδέγα, ἰά οἢ 
«(αἰ ἈΠΟ Π ηϊα κα ἐμή δχὲπιρίαδι ἥπρυΐαυς «ἢ οαἱ ἴῃς υξξυ,ρτο αὐ Οτϑοὲ ροτίυς ἀϊϊύτ μοήτίω. 
Ῥερισίε ας Πουμδίξυδοδίοην ἥν ἡ πα οΑηξς οὔτις Ἢ με. φὐσννύμμοι, [πλήϊς εἴβο βΑρῶν εἰ φυίκαυᾳ 

διδάϊουώνο! οὐδ ηίδμο ἀἠ {ξτεπτοιμῇ τάπθντι εἰὲ ΠΗ͂ ρῃΐν ἢ. αὖ μηξεοιθω, ῥγοβεί(οίτας. Ἠὸς εηίπι εἰ ιιοά δει. 

Ῥεηορ ἐξ γῆς ψατγιμῆοο το παρ μευ πη δὲ ογοπιίξλτιμη γίτε, ζωμι ΠΝ οηῖαπι ολγηίεγρζας, πεῦρο ῬΓΆΟΙλτυπι Π]0 4 
νας γουσπὲβηίριοοίο ἀξ η δι, Ἰρδἐκοίοφοτιηι ὑμεῖς ! ἀπμραρφνα τειςίρεαι,ν εἰ ροτίλε ἰῃ ποῖτις Ω]υτί, ἤυς ὰ 
βηιπυβαδτη ἀμηιηολι βιῷ ρδίςδει, αυΐδι Ῥυ ζά- τἰεὶ πογδοτίο οκοίταις πη, πὶ δρίπτυὶ (Δπέϊο (Δηθί είῃ 
τοεῖ, (εἰπδὶ ἐρίοτμπι ἀοπίηις ἱπίξιογμηι φοπεϊςπαιίοιοθ,ἨἩ ἱρπόσδρεει ΡΜ οίορ Αἰ, ἀθ μι ἡΠι 4 νπὰπὶ ἰδφμυπιυτν πο 

πο πιϑάὸ Πὐὴν ἀριὰ ἢ ῥαμαοατὶ, [οά είαπι ἴα οἰλαττῖς 10 πηιγυμν ἃ Ἰοος {{Ππιὸ ἃ ἴζορο δἰλειταγιιαῖ , ἴμιἠνηιμηι μο. 
ἀερίηχειυπέ γάταιο αὐσὸ ἡρδε τοῦ ταϊίογοιυπι ποπίμμιη, πυπὶ ἰα ἀδείοης {πάγιϊηι νἱετατοσι, δυο Ὶρ 8 Υἰγτυτεας ςοἹ. 

δηϊπι ἰη(ου!ρίδτυήε. ταν Ἰσοληῖοε. ; 
“ ᾿ νὼ 

Ἢ 

- δυθως καϊοῦ χ; Ἷ λίω οὗ τ ΔΦ Νεαιο σεξποηβ ςᾶρυϊ, ᾿ΟΧ 19. ΕῪ Νοι ἐνερ ἐάραι (α “ 
μὴ ἀεγεα λας “αὶ ἐκ 6 τίω ῥέφη ἴϑν; ἀξ ἕ ΜΝ ἐλιὰ ἐὴν Ἀεὺ 1{.| [490 Ἔοῦννν φοῦρμε " 
τηβχὶ πὶ ταῦ. ἼΟΥ Τὸ σύδι((ι δὰ δὼ ἁφαΐν ΧΩ σίλυ δὲ -«- μο τού ζΟΙΡυ8 ρὲ ΓζΓΟΠΊη11- ἈΠῈ Φ᾽ εονείμηξλέονεν [}- 
πιοηεὶ,φῳθηὶᾷ ; ἢ ν»; υὰνφ δὲ ξομποχυδ ἡ Τρρεάιῖα.] [νι ροιίῆγαι αΐν,. - Οἰνεδαπι το σμέῶν ὅ)τχορηηγούμλρον,χαὶ συμθιξαζό- δα " ΚΟ θη) ρηϑρήβεαννπν (Ὁ’ οοηξέιι. 

ἀμραρ μὰν εν ν εϑινὸν αὖξ τὰν αὐξησιν. του. ᾿δυφαιεηῖο, ὕ τ. 1)εἰ. 
οἾυς τοῦ ἕστο : 
Ἄσοεφοιὶ, τυαὺ δεδες τρις εὐ ττος ὁ Δ 
ἔουεπάο,εατα, Εἰ διε ϑανον σιὼ ἰ Χριςφὶ ὑπὸ Ἷ 
κὐτ δἰ ι φούγριων τῷ κόσμον γ Ἢ ὡς ζαῖντες Ψ 

1οἴδεη νἰτηνο κόσμῳ δογμαηζιε, ΜΗ ΑΨΗ, 

1ο᾽ “ταὺς ἢ τοῦτο! συμ ΟΠ γί.1120. δὲ πο πιοημὶ εἶ 
[ϊζο , ἐἐδενὶ οἴξί5 ἂὖὸὟ εἰοιῃςητίβὶ: ΣΝ ἐλφηνας νον ΕΝ . "ππηράὲ, “ἀπε 648. ταὰη αἱ ̓  αυἱὰ νε΄" νἱμορτέβ πὶ μον ὐνμέριει ἐα μενον. 
πη ἀο, ρίαςιεῖς δα τ! ησίηιηΐ, Ρυξπαι δάμεν ὴ ᾿ ὦ ᾿ : ἀεξενμῥἐς Ν ὁ τερρενη ὺο 

ποινάς ΜΗΔΕ ΓΕΥΣΗ͂, ΜΗΔΕ ΘΙ΄ί- [εἰ ΝῈ ΕΒΙΤΑΚΙΒΌΎΝΒΟΝ] ἰ{μεμμβανοτίε βεφην ρα. 
πεξἀηφιε ὶ 

Ῥιεϊλεφυα νὶ- 

᾿ 

ἐρεοιεἰ φορεῖ ΓῊΣ - | ΟΥ̓ΦΤΑΚΙΣ ) ΝΈΘΟΥΒ Ὑ8ΤΙ- 

4εἸ ἴοι πιοτὸ ᾿ ᾿ ΟΡΆΙΣ ὺ ; 

ἴωπε (ιροε : 
εἰοιένδε αὖ ποι  σἴδυ» ροήζῃ νη δ να Παρ  οἰταιει φυογυη ἄπο ἐλ} σπεἰραβερατείηι δείδπν ῥ᾽ δηὲ εἰ ἀϊου! !8,οχοοκίλιαινε]οτί ἐδν ἴα ςεπο οἶδο 
εὐὴν βομεῖο,δὲ «στον ὅρη Πσυς ἐσίιδ, Ρ ες2 4,1 αν (Πρ ρεοοαίδευπν, νὶ9 ἀσηί φυδ αἰΐφυα ςοἸ] οοδιυτ, αυᾶπὶ ης ἱρῆ φυ!άσαν εἰυίπιοὰ! εἰτυυπι δυιμοίει 
πιο! ρυπνφυυσε οὐ ναι, ντίϊοτ αυιοπν λεξυιπεύτο ἃ σοπυρατλιὶ ει πνρίο, δὶ τποτῖς Ομ εἶ Πὶ πουσπι ἔα ίυε ἴυο (ληφυίπς (Δ οἰ ἐπεῖν,δὉ ς εἰίνιε 
ἐχιεέγηῖε εἰξίε Ὁ ἐεαὶ μα υἶδαι να ἔσεαι ζϑοπιπο ἀτυπάπαν,νδι τὶ εὐὐλίπιδηιὶς φυϊδαίάλην αὰ ῥ᾽ εἴνδια ἡ}! λπὶ νος εεἰ αἰ οηίε οοκεἑεοη οὶ ρυσρειι» 
ἴεν υδιηάςη) τϑιισης ποίοίο φυΐθυς ἀφονειὶε ἡ δελεοτοὶπὶ φυλῇ 6εὶ» δυΐας αγμὴ ἀὲ οἷμφενἱά ςξ αὐλί δῷ ἢ δο νίτὰ ὃς τεῦυΐ (οἰκο ηΐ 9 ρον άξαι !ε) (λυῇὰ 
νεκὸ μ20 Ε{Ἐ οὐ πῃ νοεῖ, 8. ἱΐμαι οτάϊηδαι (φαμεν ἔς χα λα ἰα τοξικλιίοης ,φυδά ἔῆἧς οἴεηἀδί ηαΐθυε ῥιδάϊθιν ἔ2ὦ ΕΠ Ε δεΓο υπόδει ἧπα 
υκίστί πε ηδείο ν᾿ ἀς [οεἰ 80 ἃ ουείοῦφ ἀρίδηευ ι ὑροουϊ εἰοηϊρυνηυδεταιάεαν σεὰη 1} αἰωρετῆίεἷο (ευυι ςἤ μι βῆυε πν4}}» ἀξίπ ἀς Το πιπυ [:ς 

ἐρυήη ἀπιΐῃ τοδιιζιίοης νοτὸ ἱποόρὶι ἀ [ἐς 6 ἰς ευϊιυὶ δυο! ἐεΐοσε)νε ἃ «οπηράχαεις ἀοκοίξι πιυ!ιο 
ταλᾷὶε 1|10ε ἔΆΠΟς ουΐειν εἰ ἐΟΠΠσπΔ0 9. «ε ΜΙαγεῖϊν,η μεείσπὰ ἱοειπι (ρος Πἰιοίοεσσι,.ς : ἐν ΟΣ ; 

Ἔν . ἜΣ ; ἢ εὐ ᾿ 

θθάδων ὥϑυῤηεας ἐναλίω φυδω, 61 
Ἐς ὁδοὶ ἀγα ρἰεσαίε, αὐαυίε Ὁ 
ἜΝ ψκοοράκαν, εὐναὶ ρων 'θι 

μάθοι οδονδι ΤΊΝΙ γον, ἀπὰς τα στάσι! σε εἰζειηυσύ "ει αὐδεδεπε, ἐς ᾳα στο ἰϊυ πιο» 
ἱ μι} ἌΔ ΩΣ 

ΘΝ “οὐ Ω) ἡμὴ χοῦδὲ δὰ, ἐπφόμεντκὼ νὰν ἐν ΤΠ ὡς πω ἰνακῶ ψη6ι» 
πολ Ἰρϑυ Ὁ μα ἀδήσννηθα ταν ἢ που ποσατι Διοίαμιγῆμ τ.- 

᾿βαμδ, ὅσσ νὰπογαίσιίλ [δ4͵ ἀδεπ ἘΝ θὰ οἴλΐοοι τέρα αετέβεν  ἐρίας Ὀεΐ 
ἀμ αϑίρι ϑψ! “Δὲ ΚΗ ὙΩΔΘΟ ΜΗ γε οὐ αύόνο πἰὲ νι δεσπητιν ν ἄγον κε ἀδὸ δὴ 4ἈΡ}}}. 

». {μὲνη ἐβινὑ αν οΜ Ἰδιαπιὰλσι γΑμιν Ἰθοῖν αίπ: ἀρονοὰ ΑΗ τὸ 
ΜΝ φυήν ΟΝ χδν"". «ὔἰάαι ἃ ἢ Ἀγυθοίίαι ϑγποίο ἀαπίπατίϊην, Αὐδινμοδι 

νϑμιτυν κὰ ἰερ αἸσοη ἀφ .9 Φιεδ 4 ἐκέτμηὶ τῇ κῤλοίι μέρισθλ ρα μρ ριπτ ἡ π 
δα κα Πα σπεβεηδ" ἐμυκ λει Ὀκηιδα μμαγανηρον πὰ ̓διοσιεπίο" 

ΤΙ Τα τε ἀθκπινέθένε δα 
' Φπνὴ Ψ 
δανηδοὴ ᾧφοδιὴν 

ῖ ῥοο νυ τὐηνδ  .ς ͵ 

ἢ ἴο!ε νυδηε τῆς. πϑϊη εδεουὶ,, δὲ εἰμ οδα ρυδ] εἰν ψεφεὶ 

᾿ ΜΙΝ ἩΦῚΆ τ ΝΜ Μὲ αἰ ΨΗ Ψεΐ  νονι γσω, 
ψὴ ἀχυς τὴ ϑαβῥαῖ .ο πδὶὰ, Ουονιπ οπ πη ἡδοι ἃ δέοι νοῦν, δέγι! φορεϊειειυαξ 

οισημα δ ηθα ἡ Ἄνῆεϑα ἰκίυς ἡ χυσά Ρρορεὸ ἀφιπιαδιν ρένδοηίοηε ἐν 
ἐρεανμμὶ τὴ τἀλλνρρι Ιὴ δ οσδηϑων, ᾿ οἰτον , δά ἰρίμιῃ οἰδὶ τὴν Ρυεβειῆ ΨΚ δ ΈΡα πὶ 

ΜΝ πυβυρωτε. εοἴσιιυν δὸς ἰφέο, ποταιίδηθ μυίυε νφεξλὲ Οεδιον ἐδ 
ἀν δὲ ᾿ ᾿ . 4} ἐπ ἢ 

ΝΗΝΜεΗν δι ἀϊυίηίειν ρεν Μοῖε πη δ δου αν ρσαίουρτ εἰδυν 
τὰν φονδάυσα. ἡμιέγθηνο δὲ ποο ἰδ ῥάνεν " ἀμ  ριναπιιήπῆθο Εἰς δαξοπλ οπτυπὶ αὐϑίτνε Ῥαυϊυε! ἃ- 
μὸυ κολλφερῃ ῥαὐντὀφώ Ὀμδδρε δούειίθεπε: πυϑκ δα 9 σοὶ ὅς ὃχ᾿ Πορυπη μεν ἐχβι δίνην ΟΝ λον ̓ἐδοινθίοπσ 

με σοῆιπὶ ̓ [4 

Ἄσπι 14.17) δε τ Οοτίητ Πη 6.12. ὃς 84. (8 εἰξ ἐπἰπὶ ἰΔίληία 
.ἰ ἀρδαρσίαν ἤἥυς ἀιτεξεὲ ας ἰσάιγεξιὸ εχ ἰΐς ν]ο πιοάο ἔρετᾶ- 

ΑὮ ΟΟ].Ὁ 55ἘΝ. 
ἡυε ὀείαπι τοὶ Π πιο, υδτεῖα,, ἤσμε ἀο ξεν ηεσμιν ἰητοῖ- 
ἡπρι ΚῈ οδρίετιδυε, Ῥτοίκες διτοπὶ ἴμην ἰρᾳ Ρηληίαι- 

τοπμη ἡ ογητν ρἰΑοίτοταπι ριείςγιρεα νογῦλ, ηια ῥτο- 

τοῖφα πιδί οι Πἰὸ Πξοτὶς (γίδὶ ἀεεης ἃς φῃίδυς αταρϊςὰ 

γψιοτίαε (υρεπμοίοτυπι ΠΠθυαδι ἐν ) ἐς 

ἰμας δι αἰήφευπι σοηίοἰςπείας (μἱς {1:5 ἐΐτο τά ξεῖϑ προ! ἃς 
πορὶς αὐδεηπ κι ητίυ δὴ. δὲς ἐξίμτ Μάρρεϊσιλιη αιμϑοπη τὴ 

ἀπρλθνοδερ νοιτίὰς ἀεί πιπι ΗΠ ἀ (Ὁ κε ρ ἐς ραρ βομ αν 

ἀετηκοτάνδο εἰθογαπν ποπηυ]ίοτωπι δΐι πιδη ἀλέμπὶ τ(- 

γίιοη πιοήῤ θη ριυεατί, (δ ας ἰσμι Πιιηὰ αι ἄταν ἀτείη- 

Α΄ δι πάντα εἰς φϑυβαὴ τῇ ὅπο χοή-' 5 δὲ" 

σοὶ τὰ ἐντώλιμιτοι καὶ διδασκαλίας 
. αὐ ϑρώχουν. 

ἐϑυλρϑρισκοίᾳ καὶ ταιπφινοφοφσιῃ χαὶ 
ἀφειδίᾳ σώματος, ἐκ ὧν τιμῇ τιν, προς 

ηλησμρνίο τῆς στιρκὸς. ᾿ ; “] Ἰςδης 

ῷ 2 

᾿ ᾿ ᾿ 

52, (οὐ κὰ οσὐτηὶς 4 πνδπεὰπ,. 

γίφια ἐκ ρυχςορι δε ἀοέτειηἰ 8} ᾿ 
δΒοχηξημπη, ; 

4 Ὡς, αἱ ν . 3} 14 ΓῊΣ ΠΡΉΠ τι υϊάειη [ι4- 2} (ἕνα [νηὶ ναιύονενν φαὶ "ἐξρυπὶ Ὁεὶ 
Αἰ τινά ὅὲν λόγον μδὺ ἔγοντω συφίας ἐν δεητ ἐλρίεπιια ἴα οαΐτα νοΪμη- } . Ἰάενν ἰναύερμνα βιρίενεια 

ἐν [υρενβειέοπε ᾧ’ Βωνν"" κδκηΐε,, δι 4υα 
ἰδα,ο, (' ἤθη «ἀ βάνεει- νίυ ςο(υτοᾶ- 
ἐν τογρογὶ, ΘΗ... ἤοηφ- 'αΣ. Ἵ 

ἡ οειῖυπι δου 
ξυπιεδίυαι, 

, Ὅεξυιν δ 
ἡδιυπίὶ 

τατίο, " ἃς (δι οης δηἰπν!» 
"δίῃ ςο αυὸά ςογροτὰ πο ραγ-ὶ 

εἰ}, “φημη χὰ οα (γεξξοπε αα!θυς 
ξατοίταγ ςτὸ. 

τίοποεν ταῦ Δαξ ἀτὸ ΟὈίστιατα:, ὅς ἱπηιπισεαθιῖοι 1164 
ΤΗλιηνυνά τα, 4045 νοσδηῖ, δουτνρώσννε, ςοιπλοΐαιῖς, τἴλπὶ 

ἴδιη ἀείειδιτατ, ς Πυϊτας ὃς εἰάίουΐας, νι ἀ Ῥλυΐο ἄπε πνογιτὸ γροόσεις μῦϑοι, 
ἰὰ εθιαηΐ!ος διδυΐα, ἀρροϊ!εῖα τ ΤΊ πίοι Βασι δι ᾿υἀχὶς ίρε- 
εἰτίπι Τίς, τ νατενίουτας, νεέροῖς φυᾶδεξείαπνσυτη ἤοάε 
δι φυίάεην (υδηη ἀξ δυΐξζαε, ἀδιποωτατα βεηε ἢ} χιιὰπη ας - 
εατλτἐΠΠπνὰ οἰδοάϊαι, 566 αυφτίτα ἧς μιάεστιηιίπο- 

εἠοφες ριστεῖθα αι ἀλη Δυή, εὸ νίψιμο ἤιογααι τρφτείι, [0 ρειδο αιμαυδην αξοιδε,, ημὶ ἐπι προραθῦδεν {115 πποπὰ- 
«δοτιιο το υὲδε πὶ "ΠΠς Πνάλίοισ οοπτι θεῖε ̓ 

--“αἀὦῷ 

Ους οπιπία ἴσης ἐὔράνα!ο ἰρίο!Σ, (μα βένὲ οἰανβα ἐπ ἐπ - 
“νία " αὐ ςοτγιρείοπει 2} ᾿ργά- πνέϊασι ῥ αἴ, βεωνν 

ἀμνν ρνάτερβι φ’ ἐἰοζν)- 
ἵνα ᾿οηνλήηνν. 

4 

Ὡς [4202 [ΠῚ ίυηε Ρτε-] 76 αἰϊ μο, «4 [ϑονδαίεην 

ΠΩΣ 

- 
" 

.“᾿ 

-----.-.. .ὕ.....ὕ..0........----- 

241. υαοηνδα [νη οι ναι 414 ἀ ἐνρβετίενην ἐρ 0 ἡ Α΄ δι 
πάντα εἰς φϑυρην, τῇ ζυταχοήσνι. Ψ τὰ. (δυκ [ϑηὲ οπνηδα ἐπ ἐπια- 

. αρμρίη ρ [5 υ[ν. Ἐταίμχις νετὸ,, Τὰ ὑποχρῆσνι εοπυογίς τὸν» 

τεξχὰ φιΐάοπι, δὰ ἐχ (υτσρηίαϊιοτυπι ἀπξιπξείοηςε, ἣν ΑΥκ 

τος μνυΐ ρτορτίὰ ἴῃ ες ςοπἐπτυυπτιαμογιηλ νἔτις 1 τρί (οι 

“ ιπυρυοηε ροῖτις εἴς, Ἡ' [νην τἀπλεα ἀϊςοτε πιάΐα:, να Οαλ- 

παι ἐμριζελίάν νἱατειη. Οὐ οι (μοἱ πιςπτσῃείη μὲς β.- 

"ἕπηις τύαρεδρώνοονν  (Οἴτα!ς ἰερσ σγητ τῇ ὕτοχενσει, Μτίτυς 
δυΐοηὶ πιαπὶ ἔετὸ Ῥδοΐυς ἀυοδυς ἱετείγαμ ἰθὺς ἀτρυ- 

φιξατις : υοταπ) ρσίὰς οεἰμαρτυμι οχ τρία τόγαπι ἰΠάγυηι 29 Ἐγληοιίίζαπν [εἴαντ 

«λλτυτὰ αι ὃς Οἰλυ τας ρίξε νοείτω Ματειςοι7,8ς ΠΟ 6.63, 
ἀξία ἰρῖις φάτης οἵα πιαπάυοατα ἰσαυςηϑ: κί Αροθοίις 

δον ἃ ςαῖο ροτίιϑ Αἰ]λῖα αιὰπι σοη Πα Βυπίάπο εκ- 
«ορίταῖα. δὶς σπἰπιίοϊος ὰ ἐύρῳ τόπο Ὀλυ]ὰς νίμτ- 
ρᾶγο : δὲ φυὰπι ἴρο νέγυπι {τ χιοὰ Πἷς ἀϊξιξυγ., διοχ ἂὉ 
Αροΐίεο!! οδίει τες ἱρία οϊεπάϊε » πιαπάο ἰηττα αἰΐαιοι ἀη- 
ποτα ἤρατίυπι, ἐτά πιοηαίζαγιπι ( ἰὰ οὶ ἀἰαθοἰ Ποᾶξι!5}) 
αυλγυμάλην ρεαίςεριίοπυπι ρει ιίς ἰςίπαιο ὑνῖ γη» 
ετοάι λα ν ἀετὶ ροίϊης 4ια ἀς ἡπὶς αμρὶν. ἔπε ρταίοί- 
ρῖὰ,, πιῇ (πεοδάσης Βτυ ποίους δὲ Πουρίπίςαδ , ὃς ἢυρεῖ ο- 
τιληῖ [εἰίτας 111 οπλη!ᾶ ςοηβτηινλίϊεηι , Δἤεο αυϊάειη νέ 

οϑῆρα (ρτολ Ἰλίαηδηι δ] αίροπι14Π:} 
οταπιη σι πούς ἐνὶ τὲ ἀξκαπιοηϊ." ἀἴκας 

. {1 δὼ τυοίνη!αείο, ἐν ὁ ϑελοδρυσμείῳ ΟἾΔΑ.» ψρενδ 

Ὁ Εταίηνας , βὲν υρενδϑαίονοη. ἃς νετατι υ!άς ἢ] εξ πἰ- 
ΜΙ] δά μας Πμῆς αυὰλη) ἰράπεηι" ἀῖχυς αἰὐςὸ ἱωμηρίλπι 

τοιφυογιηιὶ νέας, ὃς ἤδης νἱξασὶ τοῖυς τοίρι εἰς, δὲ ἰη ἰρία εο- 33 (πρεΠιτίοποπι" : ἰοἀ τάπης πο ἀοίογιδις δὶς νετδὶς Ῥᾶισ 
πιηιφουρά οΐτις εἰ. ΦΕερναζενήρεα "μὴ εἰ ργαταρηινδίῦ, 

Κεῖώ ρθε, ἠνήννε υΐϊαῖα, δ αῦν μρβθῃιᾳ ᾿ με τ υΐν 

'ἀεια, (σὰ ρετίρίςυὐτατις ολυία (ἀρρἤςυ!, υας ργοτίις (ςη.- 

«εητία ἱρῷ τεάμτῖτ, ΕἸ ἀὐτεπὶ αἰτοπμῃ πος τὸ αθνν 
τὰπν ρετίτυπι,, δέ εχ Ὠςὶ νοτθῸ εχρτοίο Εἰλ..1» : 
Χεχὶρίο ςοπιπιαπ εηίυ. ΡΊΕΡΟΣ επἰπι ΟὈεάϊεη- 
ἐὰῬιοορτονη, ὅς ἰοϊυς Ὅειι οἵ ἐοη[εἰφατίατιπι ες τίς 
Ἰκῖοι 1Δς. 4.12. ἐχρτει ΠΠπιὰὸ ργοἰνδεης φυίάημαπι ἴοείρεα. 

᾿βαᾳ [οβὲ λάϊίζοτε λας ἀετγάβοῖς, Ῥημξτ ἰφίτυτ ποῖτος- 

1υς φιλία μας τς νεγὰ βισγίως : (ξά αιιαίία εἰϊς νι ἔπι, 
δί τος ρίετατίς οοΐοτος μβαδυςτίηι: οὔρῳ ἱπῆρηὶς φαΐδιρι 
ἴασπιν (ππιην Π!οοἱς, ἀςηίαυ περ]ςΐξις ἐοτροτίϑ, [τὰ- 
4υς Δίς ρείγπις οἷς ἐοἷοσ ἰνυπλαπας {(πρ εεπἰοπίς,, αυλ 

19.13.30 Βοιηίηος νἶττο δείλην ρον ργίϊεης ἀὐὰπὶ τοηοδητυτ,, δὲ 
ρεγςϑιίοσγεσι φυδηάλιῃ νίλπ) ἡηΠ{ἔσητ,, πσῃ ςοητεπτὶ 1,ς- 

, τιοη δ, ὅς τεΔειηρῖα φυϊδυίαὶς οριδυό ἰπἰςείςα πιοπαεῆο- 
τὰυπι. ΑἸ Δἶς δὐτεπὶ Ῥαυΐιν ἀά νοϊυηταῦῖας ὁδίατίοπος, 

δεῖ Ὠεὶ ἱπιρίευμς, Ἡΐης ἠδτα ίμης ι δυρετείορβα- . 

πῃ ἐειάρογαπι ῬΒληίΝ νειεείδυις φείδην ἐ,βηίτιϑ ο1ο- ἡ φυδὸ Ἡερταὶ τ) { οδέοδοιν } ἀρρεί!επὲ :ηυγυηι τὰ- 

 ἀεϊαραιφοπτίοτοϑ νυν ρείυθ᾽ ΜΠ 4 ἀὐφυπνεπτὰπι εἰυάλπε, 
εχείρίινης, (ς ἰα. ρἐϊοίιεπΊ εἴ ὃς ἐκτενὶς εἰυίηοάϊ ἰῃ Βα είς 
πὴρι» (αἰυιστη ποῦ ρόποτεν [δά ἰῃ οὐεάίεπεία 4: ροίϊ- 
ταῦ αν Βςεϊεἰΐα ἐλ αρ νούλη1) [μο65 οὐέεταεῖ : ΔΗ͂ γέ 

᾿ ἈοἸοιγοὺ πο Ῥεῖσιν ΑδΒ ΜΝ. μσν τϑίπεεην ἃ ἰὼ 
ἰριδι αμής μη ποπηπατίπν [υἀαίοσευτη εἰταμπλ Πδαγαῖοι, 

'“εϊκτόηη ΗΠ ἀ φιθυν τας Ιοαδη. 16. 1.[δ(ς ρίυΐ- 
υϑτη δαϊκαίσα ἱταρυδδεία ἰαδεαπέδε Βοιτὶ δι Ῥαυΐ! ἰὴ ἐο εἰς 
φησ ΠιςτεὈτειηυσά ἡ} τὰ ἐχριο [ἢ γεευσγιπέ, Ῥεῖ (1.1. 
Οοηπε τ τ αίβς Οαἷ.ι. 8. νβιτραῖ ὕες βατοτίς {Π|π|5 γα εὶς 
δυδεουίτατε, νετουιπι( 404 νΟδΆ}}) ἐγδῥαφον δ ϊττίο ἴθ ἀϊν 
δππε, ἃ βιεραπι ἀτοίπαγμνν δάθοπει ΟΝ εἰ πὶ ὐτόβάγω. 
παν τος (ρδεμτίς {ΠΠ| ἱπηυ διοερδί δυς, ραν πυεριε,, 
“ρῦατα (νη τί ἀιςυ]ς ὅς ᾿περτβ 4 ηθὴ Ῥαυ οἷν δείδ᾽ Ρὲν 
[ε παρέα βανίην πος ἢ ἀροτεΠπναπὶ ΡεΥ σή σα, οἵ- 

τὸν! Ἰση σὰ ΑἸΐα γατὶο βιτ, φιθην πες ἐπ᾿ ἀοδιηπδὰ ἠδέ τα 
τἰεἴνυν πσαμεπῃ νεῖ πνοτάῦς., νεῖ λόδεγε, νεὶ ἀδέγαπετα. 
Τοιδτίειδίχυε νειδ! Ὁ! νἱοἰλείοπ δ: 4ιοι Ρνἤρί, Οδεν 
πυεεχρτοθιταιε {Εἰ [εἰρη βίοηου) τοῦ ανοψ σις, 

ἡἸο μο- ,ὁ Λίτεν σοίος, φυδῆ δι νἱάδλητυς Βοπημεν δά πειεδϊθὲ- 
Ἰεπὶ φυληάαιη ἀκίεξείοπεπν ὃὲ ἡπηνηΠση ἐπὶ αἥ εἴς. 
το: 4θ πὴ συ αν ἰμυεηίτὶ ροῆϊε ποιηεή 40 ἐάπὶ Πιὰ 
ρεῖδα πὰ ϑυμάγειου ατὶθ. γεὶ μων διλτροβαητία ρος 
ἤξ ακρί ποτὶ, γυΐκτα, δὲ νυνίμεν, τὶ πιμν, ΝΥ ῤμονίεαιαπε 
. ἢ Κιυὶμ ὃ "ΝῊ βενεδδ εκ ἀῤιωδίᾳ κε - 
ἀκτος. 5ὲς ἡφσεδεα ὑδηνεπὶ, νὰ ΡαυΝ (εὐ είαπι ρ΄ δηίυα 
Ἐτρεπεγο γυἱβετε, δι ον “Εἰ ραν ών τονε βον ΠΩ 
“ἀ νον βαρονμένιν ἐνγρονὶ, ΒΜ Ρυν, ΑἹ ἰγβνηενν εαγνεῖ, (γαὶο 
φοτθο τσ οἱὲ πεῦϑε νὰ πὰ Υἱάσδε μοε ἰὴ ἰδεο τῆσπά- 
ἐἰθπιδν γε ἢ. δι ΡΔΙ ΡΟ ΙΝ δας τγλήϊτοἠεέ βελρῆ- 

ἡμελβοὺ ἱἀοϊοἰατείααι ριοϊριῖ, πηίσταε ςοη(οἰεπείαν ὅ- ρὲ Δ Αροδοΐο υἱοί ν᾽ Ὁ 
'πομΓθηῖ, ! ! 

“ Μυρννηνη, ον [ὁ οἱὲ, νΊἀοποιν ηὐὐήεπι (ΑΙ Πὴ 
χυξάληι τοὺ εἰἶε ἐφὶ νιν ἀϊείτιιν αἰίανε οἵα ρμεοίανα 

ἐπ δινδοῦιε, ναὶ φοητεὶ λυ παπιοτὸ εβ. λον ΠῈΝ 
ϑἰπηία εείατν ἐφ διῆοας κόρῳ Ειδίηυε,» οἶδὸιονον βεοίενν 
᾿ἐδιέερεοίκεντι γριὰ Ἐηλπὴ λέγν ποῦ ούο ἔσπετε ἔδεπιο. 
ΜΟῚ αὐ νεῖδα,, νἴ ΘΡΡΌΠΑΝΙΣ γον. ' : 
4 δ εβιοείαν συφίαρ, 14 οἵ οχοο! οπείν θυ υΐδααν δ σένα 

Νεε[μϑ ἤδη ἢ νϑέοὶ ρνοή οὐα ὼ τιμῇ τὴν. Ν ἤιατυῆι 
ἐπ ὯΝ γγωμε οὶ μήν! θα μή οἰ ϊαη, νὰ ῬΙ Π). 
φΦιγεγ τ ἶδὲ 4 γι ϑὲ ἴσαΠ.9, 40. νεῖ αυτείη εα ὈνΑ- 
ςεδεητα δ, ὀηῖπιπο {θεν ἀἰδηαπὶ εἰἴο ἐδιενίαευμπὶ 
τὴ σέ φιὐδφηὶ διοοπὰϊ βέπενε, νδὶ ἐοπίιλη ἐσιηραταῃ» 
τὰς. Ουυνειεία δυο νοζὸ οὐὰ ἐν οι μῇ ἦν; ἤν: τιμῆς 0 δὲ. 
μλω Ὸ,, ἰά αἷξ πυϊθαὲ ρεοῖ} πες ἀἐροίτατὶε οἨδς, δὲ κόψε 
ἔχρη ὀνρίας, ᾿δῇ, γνὸ (ἀρίοπτὶα αἰ ΔΙ πλεεὶ, ἤμᾳ {αρίφπειν 

ν᾿ 

317 
εἰ ν]]οπποάο ροίε ἰοϑαεαι, φαϊα ἱπιπη!πἀἰείάε ἐὉ ἱπιρτΐὰ 
σπύδϑον σἱίαπι ἐσηττγαξόζοταν, πώς Ῥβιλι αν σας {15 αο]ι- 

εεδάϊειϊοηυπὶ 
᾿ . ᾿ δυϑοτιδορτο- 

ἱνᾶς εοπ(οἰεοτίας ποπ Πἰφῖπε, "24 Ονεαρλισ, ρεεῖοί οἱ ἀεπὶ μας εἤεγηυὸ ἃ [τὰ ν᾽ ἀεληεας ποπιίηοε ορεΐπιο απίπνο ὕοπηι οοεῖς, (ες ὡπνμεἰ ει, 
δὶ εοιφᾶεν οὐἱ ἑωτάν 0 ἐδαν αλλει ἰμομανυητν περ ξεις : (οἀ ἠἰ!]οταΐ πυς το εὔο πὰ} ἀϊξ 

- 

12 ΑἸ1 ἃ διξὰς 
τ θεν ,) ΠΟῺ 
οἵδε (ρἰτίταϑῳ 
αδι ἰηι ξιπλ 

οοηβᾷεις ἐπ 
τεῦς ἰδ]: ἐχ- 

πἰται!ς, πε πη πιπιὲ (ρςἄεηι αἀ, ἐρἰ εἰτωα}}4 δι κιοί- 

ῳ Ἂν 

᾿ τα 



δι ᾿ΟρΡ.1Π1|.218 ΕΡΙΘΤ ΡΑΥΕῚ νι τῳ ἡ ΑὮῇ ΟΟΤΙΟΞΘΕΝ. 819. 
Τὸ : ᾿ ᾿ ἢ : : ἘΠῚ τῇ ᾿πρδλ άην., ἐἐδ ῥά ίοφην Γ 

υπηοτο δὲ ἰοοὸ ̓ ιαθοη. Απίδα ἰφίτυτ ἀϊκίς βαυΐος 4υ] Δ βολείοπε ἰἀἠρίιπι 400 ἐκεο την νεητεῖ, οηίφας ἴῃ προὺ΄, γλιϑυμίαν κακίω, καὶ τίω πλεονεῖξ αν) παβε ἐρὰ ἀεύραν εν πἰς ἩΠΕΙῚ . [πρυρηβεημάην πναίαπν, ᾿ 
ἰμᾶϊςες αὐὐπάυς ὲ πὶ Πποάί ετθῤλδαρὴς Βοπιίπαπι, πίπις Ολγηὶς βλοίτα οὶ δητίτ μος δριγίτις, δὶ ρυσιϊλημομε ὦ ᾿- δεὶν εἰδῳ λολιτροία. ΓΡῚ ἘΠΕΕΕῚ δέ: πὐὴλν Ἐν ΤἼ|. {1 φῳφειίανη, 4μ4 0 Ἀ. 
Ρεοροίταννηδ ἔροσίο, αοπιρς οἰδονοπι ἐσ φέδι : πὰπο νος ΜΠ πε(πεπιρο (ΡΒ Δ] θ)νιεας, ]υαπιὶ 1}: ἰλξγαθαμς Ἰζοο πη ἡ7|0 : ἔ τιδιη,αυα εἰ ἰ4ο] οἰαιγία. πρὶ φεγού μην [ἐγεέεωε, 

ΠῚ τὸ σιοά ἤς τούδυπὶ ἐς ἐΐε μι ἀιςίαπι οἴνση δι , πεῆιρε π''͵.͵. Ἰυ εηρνεονι λπὶ ἐονβηώ ἠαζευργετατί, Ηας ἰφίτυνεῇ ΠΝ ὑῶν ὦ Θεοῦ ξ)ὲ τοιὶ 6 ΟΡ ᾳυκ᾽ γευῖι τ [οἵ (υρεῖ 6] έοριιν 4μα Ὑξηε,τά 
αὐ λιίις σε ρεοστί, φιοίσθη τασιὲο (ρ  οινίου τηάχηπυς οἷο { διρροῖτα ὀπρ σεῖο Βεὴνθ ἴσο], Δ]! Ομ η, Ρετοθίουτι, ςἰς Δια ἔρχεται μ ργὴ ὙΒΎΡΕΟΥ δες Βοιαΐηες ςοητυπΊδοῦδ, Ὁ εἰ [υμον βίνος ἡπονεάω- 
(ς γίάςδτιν. δείο ἂ πιση ας ἰοσα τα αἰϊτεν ἰο]εῖς ἐαρ]!- ΠΟ διτεῖη ἰπτεγρτοτδυα οἷὰλ ἤρεῖυς ἰητοίρτος,, Ἀ7ο ἐπ ἤσηογε 4. Η υἢ τῆς ἀπειϑείας. Ἔ , μιαιμ. 
οδ : (ἐ4 Δπα. (σητοπεϊδη αὐΐνὶ νἱάοτον ραϊευϊατς ἴυπ τς. ἰἰφηο «ἡ (ἀξινέδαιειν σαφὴβ. ταίρι νονὸ,, Δὸν ρὲν βομουενη 4. ; ἡοῦ ᾿ οἷ Ἔ» «δι δ τήσατὲ ποτε, 7 ΟΩι ἴθι τη νμμς ὃζ νοϑ ἃτη-} 77", 1η 4μιδιοι (Ὁ υϑε ἀπ 
ξιυιπιοητί (οϑισα ἡτῳιη ἱρὰ οοη ππείαηις γατίο, δ γερο. ἐφιονὸ “ἡ ἐκρί εἰοηειον εανοῦν. ΟΑῇις ΠΟ ἀςπίηινιο, ἱπιπηράϊςα ἢ ἕν οἷς ΚΗ τὰ δὰ μ Ἰ θυ αίεις ἀμοη ἀιηη» 4υυο ἑῃ 115 ὑμίαξβν αἰνηραπάφ, μων τοι αιααισ φυοψείουλο : υὐημημ ποπιηὶ ρεαίυἀἰσίαπι [πὰ Πἰσεπεῖα ν (ιν, πα ἰηίατοὶς πρετίοτ! νου ἢ ου]ο, αὶ ἔςιι ; ἐπ ἐζητ ὧν αὖ τοῖς. , . ᾿ αἰδιενει ς ἣν εἰ. 
δάξοτο. ᾿ι νη Ἰ “ὦ 4 {{ρεδίεμα. φωιδια βανεῤεων εα. ρτὺ τὴ ἦτ ὁ ὅδ! σάντα οἷς εϑυρωὺ α΄ υποχρίσοι ὡς ἐν τιμὴ πνὶ ΧΌΝ ο ΜΕ 618. 
79, δρὴε πλὴν μωνίδ! τὴς σειρκόςε' Τὰ οἵξ , απυιπτ ἠΐῃ οἷο δὲ ρόαι ᾿ πλησμονίω τῆς σαρκῤευἱὰ εἴδιντ ρία ἱπιςτριστοτατιτ, μόνην ο. ἜΝ ἐν η Αὐ πυῆς ἀρσροηίτε στην νὸ5 ἐσθ μὸ : ὡς ; ὁ ποϑερδε ὑμέεις τὰ πώντοι ατὰ ἤπτ, ἰπ φυΐδυς ποπ εξ ροβτυαην τορηππι Ὀεὶ (δά ἴῃ Ῥω; δ. ΟΣ : 

᾿ΝωΝυ ἀνίπην ἀεβοημᾳ 

ψ" το φριϑηῤομνάη ηδὲ- 

ἤδη ΩΝ (9 ὑ{μν 6{} Ὁ: Ὁ [Ὁ γεγεβηε, Ο’ 4ἡ εονρονὲς εχρίεἰθησηι ρῃγ- ἣ ᾿ “ ; , ΗΝ μας οὐηΐα,, ᾿γδπν ἢ σχοδηᾶς[.} παοηειὴ, πραϊπἶαην δία 
ἡΠΠῈς μι 48: δὰ δρίτίτιις Αἰ ἐπίσπει!πλ ἄς ὦ νἱτπ κῖογ-. εἰπεώπε, βου Ὅξ ἐη αἰΐφωο ἐπ ἈΠ  ῥΑ τς βιὰ μγρείνιοι, ὀργίωῤ,ϑυμθν,κρκίαν βλασ Φη ἢ δ ςοητίατη, πια! τίδιη» πλα! οἀίεοη- ἢ λιν ρον [ἀπηνϑ. 

᾿ ΒΔ τοκμιρτιμ’, Κοαι, χ4. 17. δί τ. Οογίητβ, 6, 13. ὃς 8.8... δα φιρά π.}}}} ηἰ{Π ρεγυ εχ πιπὶ ἰυάνο!) ομλίηι νφῆιζε ἰη . , σολομῶν ὧκ τῷ φόμᾳτος υμῦΐ. ᾿ “ων . : Ἴ πφνν ἀέφϑενεβτος 
᾿ δε Ἰείδι τς Ρϑέίυς ἐιπίραηες ἰορες., ποὴ δυῖϊοπὶ πιεηϊοηΐ ροξιίτ, ὁ μόπιόδο γετὺ ςοματοῦυπτ δαυςζην, . χΘλο νῶ ᾿ ποϑὸ ἐνατ αν ὰ οδίςκηίταιςιη ον ἘΞ ἸΣ εριεζαῖς ἃς γε σίους, τ ΤΊ πιουῦὶ..4.7. ὃς ἃ, Ετρσί νύ δὰ 15. ορεϊμιὸ ἰητυργῆ (υρρίευουιςαθίάιι!ς χα δεθίετο.] ᾿ ᾿ ᾿ 8 οι ἜΠΟΣ χει ᾿ Νοῖμιε πηρηεἶνὶ ἱρηΐν : νετθὰ ἐρῆαν ροιίξατιν νεηΐδαν.) φυυη δος (υδιἰοίαειις “- λινλυευν Ρίδείτα ἰυμε(νθὶ νετὸ πη ατάρο ζοπῖς τ} Μὴ ψόδιϑε εἰς ἀλλήλρυς, ἀπαηκσου- οἱ. Νέες πε 101 αἰτιις δάπογίως Ἔυε ΜΔῈ υυϑέυεῖε- σὈεξαϊίο τα. τσ, Ῥίὸ τατιοπὲ ουτ ἰἶδὰ πυ Πὰς πὶ ΘΕΊΗΜΕΝ ρΙεπριῆι οΣ δοπημιτη ργξούρτις ἄτας ἀοδετίηἰς, φίλ μίάοην ἔιης ,- τὸ χῶλὶ δὴ αὐϑρῳπον συυὶ ταῖς Α]ἰυτα » 7" ΠῚ ὁχυτὶ ἤτ|5 111οὸ πρήν. ον μηθη τα αἴ: ἰῤαοῤομιν ΒΗ ᾿ Χο Δ φῇ αβρῖμνῳ ὄντα ὙὉ] συ τ εένον τι αιγᾷς ΟΠ Πρῆς ἤρη 14 --ν εἰμίηράϊ νε τἀτίοηςπν μαυσαπτ (ρίφητις ΟΝ το οὐ ς ἔρος σα μᾶμοι ἔ κι Θ ᾿ νοῖοις δοιαίης εὐαϊν ἔλϑιὶς εἰ. δε βεὴη: Ῥλιείδυς (ωπι- : Εἰς εἴ Υἱσίεπτα υλαι εἰ Ἱ.ατίπὰ ἄϊκας, ΝΙΪΝΪ αἀ τοπι,αρ, οἱειῃ, (ἐδελρϑρασκί )μίφις πιοἠοίμιαπι, δὲ ἐοτροιίβ νεχλ- - ράξεσιν . ἔπε: ἜΣ ; ἰ οι φῶ φυάίαδε--. : ᾿ . Ῥοτείποῖ, ΑΡρρό]ϑτίοπο ἀμεσπτε σλησμονῖς ἡοη ἰητ6}}}. το εἰόποιη (δυςτδηΐ, Ηος γοιὸ γιγθπι οἴ οχ ΟΥ̓Δ το ζοηύξιιο. ΙΝ - Ρησθ Ὁ τ΄ ἘΠ ΨΡ νεῖ ει Βοπαΐ- ἶ ᾿ ; Ε ; κό : ἐπ Ν : ι Πεὶ Ἐς ἱηάηνεες βοηΝΝ» 1. βτδυΐ» Ἂ ὅν. ὅπ δίτος ἀδιίο, Ἰᾶ εἰς ἐχρίστίο ἔς ξιγειγαν (ςἃ ραιπια πρηὶ- σογλὴ ρογαοττοιοὶ ' Καὶ ὠσυσοίωϑμοι τὸν φέονγτον αὐ αχα-}} Ἐτ ̓ πάυτὶ {τὶς πουο 1110, “" πυλῶν νηῶν ΠΣ εἰεὶ ἐν ἰη- ᾿ υ “-ι δῷ ᾿ ᾿ - φ ᾿ ΗΜ , ἢ . Η ᾿. ἈΠ ΠΠΠος Ἀ χον ἊΣ 

- ᾿ τ ! ) , Γοηου ΙΓ 8 ἢ ΔΘΏΙΙΟΏΕΙΩ (ςο , δη πα) ἀεροῖ ᾽ τάς ορθαει τον ἄξεις, Οὺϊ!ν 4 εἰκόνα τῷ ᾿ ΡῸ ΡΥ το. ἐπνν αδ ἡρενις πβίοηεην {ἐτωνμινο ὑηνα, Ὁ . . Ξ ς Τοὐνϑμον ες ὅιγν κῷ : ζ “κ᾿ δ πουὶ ἢῸ 
᾿ν ἍΝ, ' ὩΝΝ ᾿ , ν ΟΠ ἔταςπεοπὶ ἐπιαρίηί εἷας 4.1 ἐπ} ρα εν μι ἐτεανϑε Ὅν. δι ποαὶ ΝῸ 
"Ὁ Κιφάλαγον γί | ἼΟΑΡ. 111. ΕΑ ᾿ ς οἰ ; 11. ἐς κτισώντος αὐτὸν. Ρίυπι ςοηά!ϊάϊε. ἔμ, πος ομμξνμϑδεν με ᾿ ΐ - Ε τὴς ᾿ “δην [8 ἐοη [φγτεχ ἢ ,. " τ ᾽ . ἐν ."Σ ᾿ γνϑὶ ΡΥ ΗΙ «ὦ 0118- ι Αἰιοι ριτ, Ἴ 1 ο(εὐ σιωωηγέρϑντε τῷ Χοις οἷ, ταὶ 1 Ὑ (Τασυς : ἤ΄ τοίυτγοχ 18 συπλ βίων Οὐνὶπο, φμαβν. Οἴπου οὐχ ἐνι ἑχλίω δὶ ουδ'αιος, αἷδι- ε" 9 ἐμρο Πρ ἣξ ὑτπῶῶ Η ̓ δι κε τ ἢ εἰὐλεα τοῖς. 

ἱ εἰ Ρ -“ ᾿ ᾽ ἘΝ ἪἫνγΙ ΠΗ ᾿ ἱ ᾿ τὸν Ἂν , ͵ ᾿ ; ι ΤῸΝ ὶ ΤΩΣ “ἃ τρβοια ΜῊ ζοιτοῖτε,ο Σ ἐ χρατός ὅδηε Θέθν; Ομγιῖο,; (υροῖμα 4υᾶτίτε,, |{μπὶ (νπί φυατὴ 1 ων τομὲὴ καὶ ἀκρφξυςί α,βαῤίαρος καὶ Σκύ- αιϑ5 Οἰγοῦς!!ο ἀρ ἡ ΤΡ τα ϑεθπι νέ εἴθε νειϑῃια . ἌΡ ΝΟ ΟΣ ΩΣ νδὶ Ομευς οὗ τἀ ἀεχεοζαπν οήϊιν εἰ ἐεχιτα θὰ πλος Τ᾿ ἐλά! ἐπ τς μδλ ΕΑ δαγθατις ἃ δογῖμα,, [ογιυ8. ἃς τιν αι μη ἐν θ, ἐὐ πε πιὸ α Πϑε ες 
| νϑηὶς ΠΠ|9 ὁχ. ξιᾳ τῷ Θεοῦ καϑηρδμὸς " ὍὯώ ἰοάδοης: βάε". ᾿ ᾿ ; ϑηργδοῦλος κ᾽ " ϑιξος ἡ ΜΡ μεθ ετ: [εὰ οὐηηἱᾶ δὲ ἴῃ οπϑηῖθυς [Κάμφπην"α ζδ' ΠῚ ΝΗ μέββ γῆν ' ἀχεεςί τον ίωῸ ( - ; : ᾿ ταί! ὧν πῶσι Χριςος. ε Ομείζας. ζδβω:. δὈΓοἰυίτως, ἐϊ- ' τιοῖς ρο( ἀ6- τὰ αἴω γνριτῇ αὶ τὰ 5) ἫΙ δι “3 ΦΌΡΟΓΠΔ ἴλτδ τ) ΠΟ. ἴεῖγο- Ωμ« [ὠνίων [νηὶ [! ὲ : » » τὸ ἀν ον : 1. [5 κῶῳ,; : ᾿ἰὸ φυιόειη (ἐπ αἰ τὴν ἱρίλαι ω Φοονριτγμ ς »"- ΠΡ δ ἐῶν 4μκ ὝΤΝ ω ες Ἐγδυσοθεου, ὡς ὠκλεντοὶ τῷ Θόου:» ΠΡ εὐ τεν ̓  απ: ἶ δωοα γαρηνο λν εἰν πιοχίεπε 
Ι χρη οδίδιτις ᾿ , ϑ .» ᾿ , ἢ Π ει,ἰχηέζι δι δ. }}1, νςογΌι5 ὙΠ ΝΡ ΤῸ, τδν ἰἢο νειὸ ᾿ ἀ “λει Εἰ ἃ τ λξ ΔῊΝ »,“ - . ρ“ . ΠΩΣ, πχὸ νὰ ᾿ οἱ, "γ»να οἰΚτιρ- εκ μ, ᾿ : γἰερχβία , 

ὑπν δεν η δ Αἰ πεϑείνετε γδικαὶ ἡ ζωὴ υμὺὴ κάκρυ- 4 ΝΝαπγ΄ πιοσίυ! οἶδ, 5 ἃ νἱὶτὰ ΔῊΝ “ΡΝ ̓  δ αἼΟΙ ΚΘ ἠγαπηρδῤ μι κὐ τόν ΝΣ Τλ γα οηυμν, δε θη τατον, 4- ἐρ ξανὰ Κ λνθα ἐἰρ ρεθαδι ὁ} 5 . . ὐμδυεβνα ἐβ6 ἀρλην τῇ . Δ . . ᾿ έ : πράτ εἴ ἥ7αι συὼ τῷ Χρις αὶ οὐ τῷ Θεῷ. νε[ἰγὰ δ(ςοπάϊτᾳ οἱ συπηΟμτὶ-Ἰ Ια οἰνείβο 5 ΤῸΝ ὧ εἷ . υνλβοδηα ΡῊ ἼΩΝ φερσμυμο", ηἰτα {τ ΠἸΟἢ ον» πὐδηία στ ἀϊ--] 1 οπν, ηνοάοξἤναννν ν βιύοη: ἐσεῖοε νῆες γα 
Ἑρδεί, - " ᾿ . ε΄ «ἃς {ἴο ΄η 1) 60. ε φρραᾳοτητογμοκορῦυ μα ὨΘΣΆΠΙΓΟ Ῥατίςῃτο. ΝΥ ἐν ἀφ ν ΠΘΡΡΤΣ ᾿ 
4 Ἀκδυουδιίο. ᾿ , πον ὑππρον, : Ἴς . Ἂ μη Ορηὶδ ᾿ ἃ ᾿ Ν ͵ τοι ἐφεῦζον. “ον τὐδελῥη 

; σε τεξεπετα. στα δὲ ὁ Χριξος φανεργαγῃ," ζωὴ πες Ομαηέο νεγὲ (τίς νἱ τὶ α ᾿ωχρμρν ἡ υθτ μα Ανεχόνϑμοι ἀλλνλών, καὶ χαιρλζομο-Ἶ  ϑυβογεητος 411) αἰ] 5,8 (οπάρ᾽ κυ οὐ κιμσονο μανρῖε 1Α. Μραλιίοδε, 
: εἰο εχ Ραιϊει. αὐ, τό χα χρι ὑμέας συμ) αὐτοῦ φανερφοϑη- 5 τὰ ἐϊα ποίῖτο,." σοπίρι εἰστατν τῆς, ὑζρννν  ια νεδτανὰ "αὐτοῖς, ἑαΐ τς «ὐϑός τινὰ, ἔχη μομ-Ὶ [πϑητοε᾽  νοδὶς πιυτυὸν Παυΐ5 ἀ-} Φ, ἀφνάημε ὙΡΑΡΡΟΣ αὶ «δάϊιοία ᾿ Ῥαιίοης είς: »" .. ᾿ Β τον ας ξουϑ Ρ ἊΝ γο! δαυτοις , ἐᾶν τς ΦΘθς χὴ μρμ" . - φβι γβᾳμὴα αἀμετίνν ' ᾿ μεβίοηῖν ομεὶ σε ὦν δόξῃ, τ Πν ᾿δῷνοβ οὐπὶ ὁ0. ἢ ςοηήρίς επν,-) [λυ χίναια, υετζως αἰ αυςπν μαραοτῖς αυεζο- ἀγαμ 

ἷν ἔομι εἴ ο- ᾿ ; ᾿ 

ς ἘΣ Πῶς ἐπ ἐπι ΔΕ ΙΔΕΝῚ {γος ; 
ηἱ ἴῃ φίοτία, φίων"" καϑεὸς καὶ ὁ Χοιφὺς ἐχαρίσατο υ- μὰ τίσι με: Ἃ. 

ταπὶς (ἀλη !- 
᾿ ἷ “ ἠαδει 4ωενεί 45: 

ἴα: ἤςυς δὲ Ομ τζυς ςοηδοηλ- ,: Ἵ δ» Ἔν δὶ 3 

τοοπία, νηάδ Νιχῤῥώστοιτο ουμΐἷ χὸὶ μέλη ἐμὴ ταί- 4 Ἶ ἴβεατε Τρὶ μι ἶ 24σηβεαε χρῆσι μὲν οὐτὼ καὶ ὑμεῖς. υἱτ νοῦ δ εἶτα ἃς νος : ϑῈ. βόδι ἐκύχάρ ΕΣ κε ρς , 
᾿ ἀεινε ἐν πἰτῆς ἐς ,πορνοίαν ἀκῤϑα Ἰαν,πῶϑὺ ν᾽ ὩΣ ἐπε δνσθὶ " μα θϑηΐ μα ΜΝ ,.ν “ον ἢ, νν “ “ ᾿ δῦρεῦ μᾶς αὐτοιῆ ΟΥΏΩ 18 ἐπ-- 14 εὐρεθκῤνῷ ἀμιξακς ΝΣ ἐρε ἢ . ΐ ἘΠΕ ΩΝ ἍΜ0) Ρ ΤῸ γύνῆς βσὶ γ Πα ΜΌ() ε δ ἐς [1852}} (ΟΣ ΌΠΟ ΠΏ) ΒΕΥΡΑΜλν [υγη σα θη Π ε πὶ ποσὶ δὲ τούτοις «ἴω ἀγαπίω,ἡτις 14 ΤΉεο δε «Βανίτἀτε,ημα ΜῈ ἐδβει 

Ῥὺε οπιαίυπι ΠΗ εἰ Πίλης νἱτς 
εἰγανέβανενν,ημοά ε[} Οὐπν οἸιοτυαν ἱπουΐ 

ε εἰ ͵ οὶ συύώδεσμος τῆς τελειότητος 
ἦν; οβλοίοταπι εὔδ «αίογιπι μυδν ἢπξεοά δ. ἐε φὰς ποι θὰ ἀεάυσυηι ἰηευπιρες, Ἰ 4 εἴ (οἰ άκ ρὶ εἴδεϊ, που δυῖεαν ἐχιοτηΐε ; συ μος τῆς τς. 
ΔΠΠε ὅς ςοτροιαῖσυε, 4 ἼΕ ν Πεχις ρεγξειοηΐδ. ᾿ | ̓Ἰοωΐμη βενβξϊδοην, “δὴ ἘΟΡΉΈΕΙΟ 

᾿ υὑπϑεηϊυσι ἃ ςοηηοχ πη ύϊαυ ε καὶ ςλυϊε ἐπ εἰδηείδυς, ποτὶ οἢιν,4υδὰ δά ἐδεινεπι δει! εξ γί ἃ οἴ) 4 νοιδέεπ παιυτδαι ᾿ πος ᾿ Ε ; «λἄσα οπιπὶὰ φυκτοη τοῖο, δῖ ἃ οσηι  ατίο,εαρί ἢὶε ρει νἱμογεισερο Πρ τίει! ὃς «αἰ εἰ βγποπ αὐτοπι σπεπ αἰ ἰα δὲ ἰὄτεεπ ουταῖς. ἢ - ' ποη ἐρεᾶδιε, 
ΞΟΣ ᾿ (εἀ νεῖ 3 ἰυ «᾿ { Οεουρδεῖο, ΓΝοι. δήπιως αοϊάεπι ἐπ οα αἰυρὸο νι (δεί ο]υει σι Βυΐες νέαι λυ πιπίς, σθποκχίουν δόφὸ νι υοἠεπιπιοέο ἰαἰδδι νη ουα , ᾿ κα. ; ᾿ Υ " πιπιεῆο Εἰβοσιοηςτν 

᾿ εν, ἐππορίρείε: (φβ, πιϊμέοαναιε νίκα ὃς ἰοτίας. ἐδ ἰα μον δαβειδ κουΐων πυηο Φεπφι ΟΠεϊίεάπν ἱράίηυς ραὶ πιρινετῃ ἀεροῖις μερθρνμελμθες μα Ὁ 4 Δ οἰ λον, πάρι. 5: νοζαῖ τηοτας ος φυίδιις ἀσοτη- εἰοῦα νετεῖς οδίσγιλτυπι,, ἤοη Αἰρετβοηὶε (κά! ᾿ 
οφεεὸ ρειοῆσι ἐπ, εἰοεἰοίη. "0 Βοιίαι μαι, 6 Μοκιυδδιμτα ος ἢξ πυρὶ ἴῃ νοῦ» εἰῆοαχ., Νὴ 

νου τὶ ἣ ; ἰάὶ ι δ νδιδολιο 
ἱ ; ΠΝ δάκῖν . ; ἡβοῖ διυβοπὶ πδευτα: ἐχ τηστθυ! ἰηις]. ᾿ εὐ ἄταν δι ἔσιετυγ ᾿ἰδἰάο,φυοϑβ ροεῖς Απιοτίς ποηδας {}π|. εἰς πυάοτιιπι ζοτρογαπι, αι ἐρδε ϑῳ μα δ γον ἢ πδῖν ἰῶ ὑπὸ αν νμαμλν πβος ἐπ νοθίε ἐξξο ςἄτη!ε αβϑέλυενδε γίμλης (ρἰεἰεμα! φ5 πιοτυε }}} 9 οοηετατ!), Ἀθοφη οι δυεθαν Ἰοπβαπι νἰτἰοταπι ἃς οοπιτατίαγαπι γίτο ες ἤρληξ, δι τυτρίδυς ἀγορῆς δι Ουρι άϊαις βαϊτῖς ἧς δὺς ατος ἔτ ορεῦτγς. πᾶς "Πυἀ εἰίάξαι Αραΐβοῖ Οδἰλῖ. 

κατ Δι οζι : ᾿ . ᾿ 
γ 5 

ςπηδοιαυῦ 

᾿ τὸ 4 ξιυδιυε ανο εἰ - 

τλτῖ, αν ρατπίοὶ ἀϊδὲ σης, νὰ Ἔχρίιοας οτίαπι σγγὰ ἱπῖοτ- Σ »᾽ εἰύρεα ἡΐωπν θρονόσενν » δίς, τὸν παλαιὸν αὐϑίμνπον, Ὑ 146. μι δὶ οσεπίας 
᾽ 

» Κι 
] 

- «----οὐὐὐ-ςπῶάσοος... 
“ Ν 

τοίηῖους ἀείηδητ, Α1} (ρεοίλτῖπι ἢς νοΐμης ογηδεάος Πο- 3.27 .Δυοίάωσε δαρμἝαεὶ εὗξμ, Οἰνόξίωνν ἐπάν, 

ἜΠΗ ) 
ΙΝ ο Ἃ ΡνΤ τἴι.- : ; " Ρῖες. Ἡογαῖ, μην ζροζεθηνῥ ἐμὴν οτϑο υἱνονμν, Οὐἱςπλΐο- Ἀπ, 6.6. : Ὦνο νετὸ εὖὅ- ; 

Ε ͵ ἀ τής ἱ αἰξηάαι ἰὴ ρεὶ π᾿ Ἢ αὐτὶ “π : ᾿ Ἔ ᾿ εὐπι ρεταρῥοπεὲ οἰταιιῖς Ἐταίημ5. Ν]ς τά, Οδίάνοεπν ὙΡ. τὸ; ὧν ὀρεδηνινι ᾿ς γαραθα β Ρος αἱ γλὰ τὴ: " τοί» ἀοϑᾶ νὶ- ϊ 
οἴ, Ἀφωγφμί ρον Οἰρνβο, συωηγ φυτῷ χῳοΐ, Ὡς πο- {Πὰν νῆα; ατοτηῖιαιλ ἤρη ταπιὺὶπι ἢηίτους ἐἀγηὶς δι (ρίη- ερὶ δ... οἴη βυης Ἰοουΐι, ἰδῆς νοῦςπὶ ρεαιεγπγίττις, ὅς πλδτοσιὰ ρέων δὲ το νου γοαν' ῬῊΝ ἕ Ἰολῃ : μι ἀεἸίςει ζοποῦ ᾿' δοιφράεγο δὲ βουνὰ γἱτὰ ἰφηιμεμε,,, αυδᾷ δρίείτυ» Ολε δ φμε Ἰυδια, (δ 4 φειαπν ἀπέπλα!ὲ νἶτα, δὲ φυ!σαο ἃ ΜΠ} (εἰδίοχα!ς χλοονξίὰν νοτες Ονρέῤηαίουν [τε ὶ ρτὸ ὅτις σῶν μα εῇ "ἰο6Ὶ αἶγα ἀς ἀξοἰτίοης εἰπολο,νει ς ΠΡΝΡ ΜΝ ̓  Ἰε “ τῇ ἀϊατλ,δς Ἴρις ον 
Ῥαττοίῃο»ἡμαῇ, τιλια δὼ ται ὥπαι ἰὴ. αἰτεγρον Π]Δαὶ νν- ἰῃ ἰδῆ) βγοσίω ἀνιίηατη ςοπιαιυζάτωτ δε φυΐμν ρίηνν εἰ ἀἴῆι, 4μα βμν!. Οπτοτὰπι ρα ομοτεῖπιὰ πλειμοίο Αροίβοϊας τὸ Φ Οοπξτμεηέειν να ἰδ., κατ ἐμαρρα: τὼ β ΕΣ : ΜΆ ον μὐημβὼ ἡελΝς ἜΑΝΌΝΝ αἰρο ποεροῦι ἐβοὐἰαννι, ἰρη ἡμέας ογισιαι Ἂς ϑρίταμε δαπέξιυ (τίσ τ ἴω πᾶς οτίααν νἱτὰ ἠοε κἰὐιλσιμ,δέ- δὖ ἰΐς αι δρρετίίηυς ἱποιρίςης, ροίζελ νετί.8. δὰ ἐλ ρτοργο- δυτε)ίαδλυἀίεπάυς λαλξυλμ»ιγτ Πιὶ Ν μά σα οἰ χορ μων ᾿ 

. ᾿ λημίφοη [»κλοχαπάνμη ἐβίμιν νι φιλὶ ἵπα τὴν ὁ ἄιμ να ἰη τείρυν {ΜΠ τᾶτη νδηιϑ (ΑἸἰυτεη) φυάγληγυν. ἀπὰς γα; ἀιιετίαεί οροττεῖ. ΕΓ ἀοίοί ιτία, εἰ ὠλολατροία. Μιὰς, φαυίληι ἧς πα] ἰης ΣῊ ἘΟΊΩΝ εοὐϊουπι αἰὰ Ἀρρομδι ἐφλίρμ ον δρ τίσι ρεοβίφβοιην αυδηλποπιὶ “3. ΔΜουινὶ ἐδξμι,ἀποϑείνετε. Ἀεροῖς μον Ομηβο ναὶ ἠδ Ἐρδεῖ νι. ἷ Ἰπναξίπενι. Ἐταίσιω ἐἠρϑν ἀμ" ἐήρξονν φηάνάμ, Ἔ λὐθνε ἰκρ ἰεὲ βαη ροιοῖ εἴρε ναὶ ροιμφιβοῦ δυϊοίῃ αυκι- 7 κωνοᾷ τ ᾳ Φ Μ᾽ ολ ζρρτα, ἃ εἴν, νεπίτε (οίοτ. νΔς Ἐριεί 5.6. ὀ  βάςπι ερίε καὶ εἰκόνα,’ ρθε. τῶν εν Νας ϑρυΝὸ ὃς ; κρηδα ἠὰ ΝῊΡ εαιθεϑια τασυϑ Ρἰεῖδν. Οοἴατοαι γεγὸ ἰητοῖ 4 ἐδ  ζωϑ, Αταμὶ τι οτ,4. ρ. ἀϊοὶς ΠΠ|τν ράτεβες! δνρεν δονοίπαν οοηθώπναεαι δὴ τοὶ οι τῆς ἀπειθείας, ΨῸΪΡ, ,,. εὖ κτίσαντος. ἸΝεπιρε ἐεσυιπουπη 4 αλξαῖςς, πέδαις, ἰόπὶς ᾿ } (ΩΝ ΤῊ ς ἥδετε ουαν ΟἸ τἰίϊο, ἰά εἴν, (μτῖίει τποττώ φιοτίάϊε ἰη ποῦίς: φιδῆφῆως νἱἀοϊίορε μαδεπνων εἰων ρείαι!- δέον ῥίον ἑηονενἰ αι Ν Ἰὰς Ἐρίι.2.:. 4... ἰρίληι γαῖ δηίμης νεῖ ζογροτῖρ οὐσίαν, Υτ ἢ 
Ι ραγιοιραἰοι,οτηο τι βοοεί ροςοδιο,Ππ)ιηῴο, Γιαρα ἀεηίημς "0 εἰὰρ. Οοπιρίοεὰ επἰαγ {114 ἐμ νἱείαιυπη ἀίοπι ἀἰβέαττυτ,δεῖάπ-  υίδινε ἐη ἱρὸν, )ὼ οἵ, Οὐ τ ἀπγϑυϊατείου ν δ γι, πίλης. ᾿ τὰς ΟαἸαῖ κ18» ᾿ Ϊ ᾿ οἰξιγρηρίννασαμα εἦδο του (μμᾳ] ν δι τοί ἐρξίοπίε Οἰε τυπὴ αἰνο! νε πυης ἀρραγεάς ξάτηῖς σου, νε οὐμιτὰ οἰδε! ἰδ δες χορ λννο Ἐρδ.5... Ὀϊδίηξυνηζας αυτε πὶ ποειπ - Νοιεβὰα ἐνυΝ ἰὰς ες ΠΕ ΠΕ ΕΥ ΤΙΝ ΤΣ ᾿ 

Μειυρίρῥίοδε γιμιβεκ ζοσ κε φαροήμμαι εἰς μἰυτίρις, δι Οὐυβιαηὰ νυσηώρυς οαἰδιπτοῦιιν. φουνίενε- Ἰοζο Ααϊϑυΐαγο δι ν υεῖς,, ἰτὰ νὰ πσοροξεειυν ἰηδΐτοῖ πᾶ: 1. Τπδιιποὶνν ἐνδ ὑσαῶμ. 1 5 Ἧ ἀφε δὰ Ἐπ ἐρμεα -- 
αἱ νἀ ρ δ μά Ἀοπι. 4ϑυρειμ σὲ φπκαθαιρο οἱ αν "Μη αϑῇ, Πςπιρς ἀἰτετο ἐἰ1ο ᾳἰ ογίο(πρμνο ἀἀμεητι,ουπί ἔὐτᾳ Ναδίται, “Πά νοτὰ ἐνεργοίων ἰρίλαι.Ν ὰς λα δ. Εταί. .0 94ηὶ εχυρίεν δε ΚΌΠΙἜ)ΠΑὙᾺ μι ἤει ν τονε 14 : πιρλϊείδοι ὃς ἔσυϊπιφροῖη νὀσαιαμὴ, νᾶ δὰ αυὲς ρεγμοιίτος κὐΐυς ἰη {1 Ευδηβ εἰϊοας ρερρςατίοη!ο ἐξοιμμάμτη. ὧτ’ πῖὺς νοτὸ πιδη εἰ ξὲ ἀερταυαιε ξητεπείδιν φυυπὶ ὧν εἷς ἢ “41. «Κ᾽, ἀεΜιάς χυζοτπῖ..17. Ν᾽ γε Υ μ ἡ πὰ ; : ὁ οὐὔευ, ἃς εμιατιαςαέμ ρερφόσνπις. ΟΝ δῖη αἰ ἰοφιῳ 3] πιμῳ ἰπβγηντδιο εἰ ποίςφην. 4 Οἱονίοβιὰν Φξγινυΐς ἃ ες Βοπῆδεε γαξεγγες. γοιεῖς οπίγ ἰϑραγ νοι, ἡυνὴ ξηϊοθτλ εἰ τοποτγ πη ἡ ΔΕ ΕΓ ΝΙΝ ΥἹΩῈ μεν ̓ γιός τε δὲ ͵ | διυίοιδειυς ἡ Μεϊεῖαιε, αὶ ἐκ πρία ἡρῃ ΡᾺξ Ἀταίζμ,μν χύμγϑκιοἰίευκὰ, ΒΕ ἀὐτεπι Ἡεδεαίίπνιε, ἡμοανεα- Τρ πιο πιὲ ἤι οπιοίκυλ. ᾿ νην οἰ κτιρμῦ. [ἃ εξ ἰλπιπῖα ποϊϊεγιςοτάμε, δὶς 2 ζΟΓΊΣ γ γῇ πο τω ; ᾿ Ρ᾽ ἐν νειινὸ ἑαυτοῖς. ΥἹὰς Ἐρἰνεί..3.., δὶς εὔϊλην τα οεδεδιγιδς 0 ρθγςα οορ πἰεϊοηρ Μιρφεϊοεμπεκεχααι θῦ ροίμιυε τε οτιις.48. ᾿ ἃ Δί με ονννία, τὸ δὰντω. Αττίουϊυ νἱπὶ ἰνλδοῖ αὐωφορικίω, ᾿ ἡ ν ῇ ᾿ , "φῇ μι (Ἰυν,αμεηυίε ππαὶ υρῆϊ ἀμ ἱπο νίαν. . ΜονΗβεαιο, νεκρώσετο, ἃ οἵδ οπιπεπι νίπι Ἂς νἱβοῖοαὶ ἰλεόφυς ποη δηξ ρειστοετηκιοπάυε. εἰ ςἢὲ ἀςείριυν ἰαπὰνετίι 16. ὙΠΟ Τ᾿ 

4 αζενιλεν τ νι οἰ φύςνς δοῦν μπὶβεορείὰ ἢξ “ ᾳξτίρβυενε αδτυς ἡ" ως ἐς τδυδία,αυα νος ἀαοιίυπιτα- «Δ κεονάοζτοηιννν ὃν μιὰν. νυΐρεια δι Ἐταίπινε, " πδρν.- δ 14. Οὐμνφαν ν “τῇ ΡΜ ΉΥΜΕΣΙ ΤΩΝ γζο ΩΝ . ἈΝ  δοσμία περοίϊλεία 4 Ἀκηρ Ἡκμη δὶ ρρίσιμς ἃ 4ο με, δέ ρίλσον ἐοκ ᾿Ὡοίυς Ρίγίευ! ἐερυξινληῖοι τη γοῦ! εἰουμιν. Ουσηποάν γἀδὸ ἀν λίηξυιδητις ὀργὴ δι ϑυμιὸς ἀϊχσε νὶἱαευΐυπι ὅπ ΟΠΊΠ!: ΠΡΟΣ ἜΝ τ ΕΑ ΤΟ ΝΑ ̓ “" βοκἣρ μομᾳίξι αὐτίϊυς αιισείμλμε..,. ον ᾧατ, σε δυϊθιλ υνοτῶς δί ςυρίἀίξαξεν. εἰειξαπίοτ νοζαῖ Ἐρδιεῖ ἢ, τὰς ἃς ςολατεῖε. Ἐπβο, ἰραυῖ σρ Δαν, λαπέρις ΝΑ ϑρξ οι 
4 Ταχεβνάφυ μὲ μὰ τὸς ἂν δος νφόϑε, ορίηον, ἐχίειμα Δ πγειηδι νημήομε νϑέυν Βοπιο ( 5 εἵὲ τετίο ες νοίυσται δο- 9 ὠμυην ἐνμωμ βεὲν ἀπῳνδ σάνάνοι ΝΙ ατα, Εαροίίαπρον,ἀὰ- ἀπ. δεὰ 48 (λα! εογεδεὶ εἰς ἔνε εὐπὶ φιν ἧς ΜΕΝ: 

δῳμυ {μηρπιεπι ρἐετα είν ροπείδαπες φαυαὶ εα ροτίυα. ἐπίμιν ἀσργαιμια) φεῤίπδε νθξως ἃς φοῦρωϑ πιεπιδείε: ν- εἰσὶ ἐγγοτὸ. Βιῆδε σηθη ετυληὶν ρεκτοπε τειπροτίε ἔξ αἰ τηεητοταγ } Οἰεγοπιοπελπυς ἐμοὶ ἘΝ υὐθαρὰρ θεῖ ασς τ ᾿ ΠΤ τ ρεακί ΕΑ] ἱπαοετρ ἐῃ ΠῚ ΔΡΗΓ τς πε: Οἵα αυα ἱρ : μψὼ ςοἰγοι μγειοθτα (ευπι ταρίδοῖ. δατο ἐ δι ροπυητυν μεε βαρ ορία αἰτπιελογριώς. 11} κυτοήι 30 ηυοά πυΐχαδιι ἰδὲ αυεηὶ, οὐ ἢ Ι Διεοιπ πο άδ. Π} 

ἀϊιοιομοιανδπάίω θεὲς νὐμνιτμιιε, διὸ ἑἀορείου εἰρίεἰξι 4! ν ςς ζω ΟἿ), 4.1. ͵ ΡῸΣ ΝΣ ἐδ δες Ιοφυφαϑὶ ἰϑταιυΐα εἰ μ41ο χὰ ὈαριίΠηὶ τιηι ἰὰ Ἐς- νἱάσει. ἘΤΕΕ ; ες κ{ 
«δνίμε ᾿ : 



ΟΔΡ11ΠΠ0᾽ ΕΡΙ5Τ. ΡΑΥ͂ΓῚ ΑὉ ἜΘΗ ἰδ; τα νὰ 
᾿ Φ 3 ἢ δᾷ ω Ν ἘΠῚ 

᾿ Ἀπ 

; Καὶ ε φἰρίωη τῷ Θεοῦ βρᾳθοθέγω ὧν 5, Ἐτραχ οἱ ἔι ρυθερηλεγὶχ ἰ 9. Σιρακ ΟὐημβρεαηὉὦ “τῳ .. 

ἐὸν καβᾷαις ἐγυίμεν: καὶ ὀκλήϑητ! [(ογάϊθιυ νοδεγί5)8 4 χυληι οτίαπ [Ὁ ἐφνάνδνε υεβε ἐν υα᾿ δ ἥα μη ἀϑυμώσιν. νεΐξτοβ : ἣὸ κοῃοϊάλης δηὶ- ᾿ϑεμρρτῶ οἐμφίμα ᾿ Ἵ 

ὦν ἐνὶ σὼ κρτν καὶ δ χώριςοι γίνεδθε. γοςατὶ ς[ζτἰς΄ ἸΏ ναὶ σοΥΡα8: ὃς ἀρ ΝΣ ὰ πρπ κ , 180. ᾿ τσε νεῇτοι; υξηοη ρυβίϊο 

ι ᾿ ᾿ ἱ ; ᾿ βονειψ' γα σις, ., Οἱ δοῦλοι, υπαπουεῖτ ἵγτα 113 ἱ 6.1}. [“μνοβανε. Ἑρβοί, δ. 

4 ἣ ε “ , ΐΪ, 6 ΒΈΠΕΒΕΙ ὅἴτοιε, Ἢ : Ἢ ᾿ , ᾿ τοὶ ( ᾿ ἵ Ὁ τ 5. τών παθαρϑν ἀφ : ᾽ ΤῊΝ ἀπαρερε θέφριαῦ ὑμανν 

σ »ἶνρε τ χροῦ θοκεήκι ὠς ἢ τϑεπο ἰμΙἈ:Δολαρίνα το ἡ ωὐατονμ᾽ μι ἢ ταλολίος, ἐς ὐϑ ον τάσιν φ)λὴ ἤιε, δῇ ὀμιξφμἶα ε σον: [πε ταν ακας ἐν ααρας 
ἣν ! ἜΝ) : εὐ τον γοδὶς: ςορἰοϑὲ ΕΗ 5 ποὺ αδωνα υλεάαὶς » ὡς ποῶρέσμοι. αλλ 7 Ὡς 1156 δά “1 Ἰδον δὲ φεωίμαι [βτυΐεθε μὰν 

Μν πλιουσίως ἐν πάσῃ συφίᾳ᾽ διδάσκον ᾿ςορίοϑὲ υπὶ ὁπιηὶ (αρὶξ μινάάημεν ἰρ αὐ Εὐαῖον, ἐρπαρεσκοι, ῇλ. 1}. 0. οχμἠοίεο, νε 4υὶ Βοτηΐηΐο! 4Μηβ Νοπήκιδαι ρίκοσμ᾽ δημα  δα 
δειξδά ἐν βπιρι οίμα!ε δου ἐτατα εἰς φοιὰ 
ἀε ῖει θα. ὀ ὀοδφάίομπείανις 

υϑεόπιετ,ἤθεν 
(. εοεγδίεχ δυΐρ 

ἴο ἀοπιίηὶς 

: ναὶ “κω. ἃ ἫΝ μὲ τα, ἀοςσοηέο ὃ ς ἱ οἥρωὶ [ἀρ επελα  ἀὐξεῃ! "» ἀπλότητι δίας, φοβού ὴ 

ΤΑΝ τοθ ΜΈ Ερτε ΒΑΡ γαλμοῖς, ἀο᾽ γο8 πὸ ν ' Ὑ φλϑ θΐτοὶ ἩΦαμανμαλ!: ον κτλ νὼ μὰ 

Χ υμγὸι! φδῶ “σνοῦ ᾿ δ ᾽ “Ἵ- ος μ“, οὐ θλ ος 1 

ς 3) ς σπυόυ κα τΗζς ν 4}] Ἰνηηὶς αἰ ξηδείομιθνς {ρ ἰγίσυα!- μέρη πὸ σ ͵ Μ ν.ὍὉ ͵ ε ὼ ῤ 
ι 

γίρ ως ἄδοντες " Τὴ κρρσὶᾳ δ τῷ ᾿ Ὀμ5» 1} Εταγἃ οοποηάο. "1 " 44. οὐπηῆἶεει ἐῃ ςργάὶ. ᾿ Μ᾿ ν. “,͵᾿ᾶὅ Ὡς Ζὰ 

Καὶ πεῖν διε ἐαὺ ποιητεγὲκ ψυχῆς ἐρ- 

Ὁυ5 ρίαςεγς ιιάεητ ν [οἀ οὐ τὴ 
Πιπρ είταις ςογάϊς » τἰπεηϊεϑ 
ΒΕΤΤΠΙΝ 

Κυρίῳ, ῃ ΜΠ ν γεῖτο φτάε Ποτηίπο. “.“ψβεὴ ει. Ἵ ᾿ ' Ἴ δ θη Ω ιν ἐδου τῆς δηὶ-- ἔιυποραι αὐλῖ νοὶ οδιςπιροίςηῖ, 

το τὸ γι Καὶ πανὸ, 1 αὐ ποιῆτε ἐν λόγῳ, κα ἐν 12 [{π αυϊοηυϊά ἐορογίεὶς. [ες- 17] ΘΟ φμοάουνηνε με. “αζιϑεν ὡς τῷ Κνρίῳ καὶ ἐκ αἰϑρῳ: Ἂς βπει ὰ ̓ Ἐν Οπλΐηο [ ἰτρρμμρο ζϑ' μου μοθιί- : 

ὑγῷ, πάντα ἐκ ὀνόμρυτι Κυρίου Ἰησοῦ [᾿λοπθ. ἃυῖ ἔλέϊο, " ἴῃ: πόπιης μήν σέο υλδ μὰ δ 5 δ δε ϑα ᾿ἤκ ϑείεηζες σεν ΤΕ τε Ἶ “: νά ᾿ 

Χριφοῦ αὐ ὺ ν ν] ᾿Βοπεαὶ [εἴα Ομ ἐξα αρί.1 [᾿πΡθο ποπεῶνε Τόν “4π. ὅτι ὑσὸ ίου ὑπολή ἢ ὙΡΣ ΜΕ, : ἜἼ ἢ] δούενιαι μδά  Ῥον- 

σϑυ δὐ χαριςοιμῦτες τθιρ πατρὶ δ᾽ ἘΝ πῆ, Ομεπὶ πτυὰ ἀθι- Π1ρβηδ νι βγταιίαν ΩΝ, εῸ Εἰδοτες ὅτι πὸ κυρίου πολήψεϑι σρρζαγος ἡ ταεγοςάςηι 1 ]1πὶ ῃπ- [κοι ἀροιρέμηνε τειν μείο- ω 

ἀντί. τς Ἢ δ᾽ Ἕ ὑδῃ ἀρεῃϊςδ ἤεο ἃ ῬΑ 2 εο Φ' Μαιννὲβεν ἣ ιν" ' Ὁ αἰταιπόσδοσιν τῆς κληρονομίας τύ γὺ τῷ τς: Ππάτπ οηιίηο ΟὨγϊο βρη μκτεὰ 4:..: Πονηπο 

᾿ Αἱ γιωώκες αἀσύυτάοσεϑε τοῖς ἰδὲ ἮΝ ἐν [νχοτες (υδεεἶτε νὸ Μαμϊμνεηβ μι ἐϑὴ χρῷ δωλώπι. ἘΜΜῚΕ “ομμίνίη , Ρ ' 
"41 ᾿ 4 : ᾽ν. οἱς ὃν δι 9 : εν 5 ῦΓΟ-]} 158] “4μἰμψεη[υ μα εβοι ; ἢ “" ω ᾽ν “ τις" . “9 ὁ ϑ μη. ἡ ἐπλην ἐπἠηνί θη [4.ὺ Α Ὅοτηίαϊι 

ἘΠῊΝ ἩΤΗ ᾿- διοίσιν ὡς αὐταὶ ̓  Κρ ΡΝ ; ρυ 8 νἔτίνι οοηυςηΐτ᾽ ἰῃ Ὦο- ὐὐκῥηβουε σβονμ ἴα Ὅν. ᾿Ξ δ δὶ αὐδικῶν κομαθέται ὃ ἡσδοεκησε ἀφ} ᾿ [ετὶν Ἶ Δ νετὸ 1η1Γ18 ᾿πτὰ οὐδ τεείρίει ῥά φωοὰ ἐπὲ- εἰ δἰ διοίειῖν 

πιῖοα. ει. ΡΣ τς κᾺς ως, τηΐηο. ει 1 πίη, "ἃ ἐκές φορσωποληγία. : στη εν ΓΕΡοΡΟῦ τ ἸΠΙΌΓΙΔΕΣ αὐ 1Π11" Πονε Κη{55 δ ϑδειβ ρον ἀμοευο. πεῖς 

Ῥία αὖ φιδιοε Οἱ αὐ δ ᾿ς ἰὸν" ν᾿» ᾿ κὸν ἀπε τὴ ᾿ - ᾿ Ἔ ἰητυ]είτ: πες οἶς ἔλςϊεὶ ἀςςς- σπάχμην ἀΓΈρη0. ὁ ἐεμτουλ βη0: | 

ἴῃ ρὐδκ ςει . ἐ ΠΟΤΕ τας γιυαικας μὴ Ιν ΥΜΗΡΙΗΕ το νχούφβ», ὅζηςξ 19 ΚΥἁ ἐνὶ ἀν ᾳίκε ὑκονεῖ Φ' Ἷ . ΕΝ : Κιφάλαμον οἢ. Ρτίο. ᾿ ᾿ ᾿ ΤΟΝ πο ΠΠῸ 

εαἰειν ἔιδ πικραινεῦδερὺς ὠυτάς. ο, 1 {6ἰξοτς δαμογίως τὰς ἀπηάγα]εη- ποίνρε ἀννανὶ ἐπε κα ἐὲμ. ᾿ ΟλΡε 1111. μα ἢ ται ̓  
᾿ ᾿ ϊ 

, 
᾿ Ν . “ ΟῚ . ἢ ὡ υ - 

εὐῤαι μρνναν Τὰτέ «. ͵ πῶς - δ ᾿ ; ἵχύρκοιντὸ σδικα ον Φ τἰω ἰσύτητα ἢ Οἰπληὶ ΣΠῊΣ δὲ δαυθῃν μι} νηΐ, 4μνά ἐμ! Ι΄ο βαδίνο τις 

«ει. ᾿ α τέχνα ) ὑποκουετ Τοῖς ορνεῦσι κι Σηὴς δ ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ, ἢν! , νης, τ [ἐγα5 Ἔχ ίδετειντ ι [ἐδ εἰ Δ’ «ηωμπν [(υ- ὑοῖυον ὃς ἀο-. 

Ἐριείδε παντα" τῶτο γρίρ ὅϑιν δαρίσον τῷῇ Κυ- ἰ“ Ἐὰν ̓ ὐὴ μεθα υα εὴς ραγοηεῖδυ 5}, ΕΠη με τα κοὐ ἠδε ις παρέα δ᾽ οἰδότες ὅτι, ἸἾς γος υοηὰς μάροῖς ἰδοπι} 5} ῥγεβανηίβειοι μμϑά τ ρον ας : 

ἴτ Α νἰταν νε΄. ᾿ ' τ ᾿ΐπ οανηίθδι5: μος ἐπίῃ ρίδοςς, [“ῊῸ β6ῦ οποία: δος επίνι. " δὴ χρ)υμεῖς ἐκτπ κύρκον ὧν οὐρανοῖς. ϊ ἱ Φ’ τον Γλοποήμιψην μαθές ταρπμοδον ; ᾿ 

μον ἢ ἬΜΗΝ ῳ. Ἡ πετὶς ς ῬῃΙ “ , ΓὨοιρϊῆο. Ῥ Ῥίφοίνην οὶ Ὠ ονηονηο. ΜΙ», Υ Ξ ᾿ ἀν ἀπ μετα ἰδ ΄ εἰε τη αἷο Ὁ ἢ δ ΚΠ ει ᾿ 

εἰτωυ θρ θὰ Οὐ πωτρες » ἐρεϑίζετε τὰ τέκνα υ-- Ἶιι 13 Ῥατιοοως πχεταῖς ἫΝ Ἷ ᾿ τι, Τῃ φοοσθυχὴ ρφσκαρ προ, 420η- ἐπεὶ πον 18 10] τρεφέαγατς, 2} Ογαεἰεμὶ ἑηβαιεγυϊεὶ υἱς (υἷε για. 

εἴοδιι Ρ ν Ϊ 
ΠΕνΝον ᾿ ' : 4{{ε|| ποίΐδς «α ἐπά)-. φρρρμῶτες εἶν τῆν δγαοι ζίᾳ. [ὩΜ1ΕῚ δΔῃτε5 115. ΟΠ σ ΔΙ ΑΓ] ἰάηῖει ἐῃ εἀγ) ζυδάνηην θδδηὶ, ᾿ ᾿ 

12 Α Ιἰδεείονν τ πὶ οχ Ὀεὶ πιλη ἀδίο ραυβηιίδυς οδίεφιςπιςς., Α θαιεῖθυωνε δεαϊζηὶ ἕο ρ Πδέτοι ᾿ : Ὑ τῆς: : 1 τες Πα Ἵ οὐ Γ ἐφ ἸΣΣ ᾿ ͵ 

᾿ ᾿ , εἰ να ορί 4} Οτδηῖος ἤιει εἰἰ γαμ εν βπνωὶ ζθ΄ βγὸ (ἴσης; δάνιεοὶ ᾿ 

ἃ ; ᾿ ! ον Προσαΐ χόνϑρμοι ἄμα καὶ «ἦρι ἡμδϑ, ᾿ Ν ὃ ἘΘΡ ΠΟ ΒΓΟ ποδίενοϑ ἴϑεμε ἀρεννα! πὸ πραγ γἱ ΠΕ 

5.ε χμδενιναιτὶ , ᾿ ; δια δ Θεος ατοίξη κἡὶ μῖν ϑύραν τῷ λόγου, ΠῚ ἢ νὲ [5οι5 ἀρογίας ποβί5| [ν οὔδίμην [βεννιοοίς κά ἀϊοι ἐερηὶ κεῖ 

Γω ἀὲ γϑυῤρνθην ἡτυζμή ας εἰ οπιηΐὰ τορᾶῖ λὲ πο- ᾿τίδηιν τὰ ἤρη βοατί, 4 Ὠοκεηάο . διδώσκοντες. ὙυἴσλιΣ. . “ λαλῇ ἘΡΒᾺ ἢ οὐ τ αὶ μέτον δ “ ν οἰξίαπι [εγπιοῃΐ δ, νὶ ἸοσυδίηυΣ ἰοημεπάμιδ τογδβενίμην ὈὰΝ πιυϊτε [α- 

ῥῆμα ὐῤδργργἰευνοὰ ἐνιο με οῤκενπαρα ραξθι: ὈΡυν Ἐμίοι Δημὶ με. Ῥοτεϊα διξεη τρυκ λέει τὰ ̓  τ φνδὲ ΤΕΥ ΜΕΡΙ͂Ν ᾿ ριρου, δ) ὁ ΧΑ]. πηγ οτίῦ Ὁ Τ ΠΕ βεῦθαν ἀυοί! " ὗν 4:3 βΥΌΡΗν ἡμυᾷ 6- εν βἀρὰ Ωρ 

᾿ βειω » μανὰ ρβαζμμι φοονδὲε : δά βηθην ἐπορο- σέ οι ἐν πείσῃ σοφίᾳ, (ἄηι ἸΩΟῚ ᾿ εν θη σεμαι. οτιαιῃ ίατα ν᾿ δῖυ5, εἰδηλ υὐηξῆνα βίη: 560Ο). ἀλιοπίθδυ», ἐν. 

ἤερωχνα ζιςεας ἐπὴν ᾿ς μσὶ ει φα οὐπιὶ ρτοίδηϊς οοι!- ἱπάς νι ὙἹΡΌ ἐπα υνῆ Η͂ τ: αν τρὶς σαν ΡύθεΡεν Ἐπ ε ; ,.1}} ἱ 8 Ῥὲ πρδνιξβεδέδην ἐπμά δἰδοίαῖο εἰμλς 

Αβε βαρ μίγμα λὲν , : , μδζυν} ἀρυιὰ Ηςθταοσ, ὅς ἀρυὰ [ατίπος σο. . Υ̓ , “1 ᾧ 41 νι ἑηφιαη αι ἀ τηληϊξείτιωλ} Ὁ], | μ 

«αυληἀορυϊάεπι Ῥλι ὑπἹ ὨθΩ Ρρυάων δῦ ̓ ἰς γεδυςς ται πὰ! πιοάμς : ἰΔόχας ἡ} οἵα διλδίτα ςδίῃς ταεὶ ξ γὰ φαμιρωσὼ στὸ ὡς δεὶ Μμ λα- ἘΡΑ͂Ν ἐξ4 ὙΣ Οβον ἢ διε ΩΝ, ἀιϊε. 

ω ἡπάτι ποι ἐν μαι ἘοΣμς ἰφξιεὺσ ῃ ἀντ χα αυοάαπι ΟΟΠη.».11. 813. Μάτέ.15.4ο: δι Δ[δὲ, νδὶ ἀκ με ϑλανΝ: "λήσει. ἀτομίοι Πευεόρο εν πὶβ 46:15... ᾿ Ὑπ Ν 

! τ νοΐ ἰπ ἀπιπηῖς ποίξείς ἰεἀοπῖςπιρα-ὀ ἀϊχίηγις, ἀρυ ἃ Ηοπις ἱ αν ἐβιῤεδεντς β -΄ ἐς 48}. ε πο ει, τοί 7 

ἐπ Ἀφ μελὰ ἁσοποῖδειεπ ἣν Ὀγαευτεπιοπισςος ΔΕ. ρτοτγεοντ πηραι Ἐυξαιδίων ἡΐρτο ΤῸΝ ον ἴς ἴ Ὁ ΡΒΥ σοφίᾳ αὐδεπατεῖτε φεὺς ποιῇ ἰξω, 1 41" ϑαρίξητες διδυΐλτα εἴβὰ ὶ ὩΣ μοι ΠῚ 

ΤᾺ] ἡδεῖ ἃ αὐ τῶ δα πο τ ἘΡΟΡΕῚ ἡ ξοη- ὈΡΡΑ ϑΝὴ δάι, νερ ἄνους ὀξὺ: Ἐρβοῖ4.... δος δι χα!οὺν ὁϊξαηορᾳζόρμϑμοι. Ὶ ᾿Ἰεκεέγαποο5, ορροσγτιῃἰταῖςαι τἃ- |ρμ: τοάϊεὐεϑετ. ὦ: ἄρμρί σαι ὲ ᾿ 

4 Οἰλίλυς ἐν τ, γγηθὴ!, δ μὲ. “, δὶ ἫΝ - : ΄ Ὁ ΤΗΣ ᾿ ἘΕΟΡΒΕΙΣ 

τλαρλν ταηάς! εα ἔυρετατὰ φἅτης ράΠηδπι γοΐεγαπιις 19 ἐν οι π μῃγμὸ εἰ κσρρρμεα, ἐξ δα, ὑνελψιεαθ τὶ ἀέως ; ὁχ ὗ εδ ἘΑΘῈ δὲ Ὁ "ἢ ἌΒΕΡ ἀϊπιεητε8, : τς, [0} κα ἐβ ἄμμι δεατάους : 

᾿ Μτι τ τφόμινς αἰνὸς ἀρυλονν Ἔχ ενπιαιϊς τὸ βακζόδειν τὰ πιογὸη, ἢ δι ̓γταπος,υος ακονυ δῆ {τ ἐνγρτάλι μφ ̓ : ᾿ “ἢ »᾽ 1 [ Ν ω ριτὶ αλρὶ 5 8ογπιο νοΐζοι (προ " τὸ . ἐξῶμῳ ὙΠ ΓΩΣ τὸν ε ἃ ὁροῖ- 

«ὁ νοεῖ ὑτάνεν Ἐπ ἥ Ὃ τὸ ἔσγπιοης ἀϊςσιηιις νοῖραπι 408 ὈΞΩΛῚΨ { βείννιν.] Ρίαϊπιος ἐξίτυν νοσὰς αυαίξυηφι : τον τυσμὴῳ Θ΄, εἰδέναι πῶς δεῖ υμκάς) ᾿βτϑιία βὲ ἔς ςοπάϊευ,νε [οἰαείο νι [ζίανεν ωφηιοᾷοι ον. 5. Ῥιφοίδων δον. 

Ε ον ργὰ γεν 3) κι : ἊΝ ἡ αν μέρεθει ὦ νετὸζνι ἀιχὶ Ὄλητίοημες νατὶῖς ἀγρυπηεητίς (εὐἰρῖλε. ΝΝΑτα δι ηὐειεῖι δὲ ̓ ᾿ ἐνὶ ἑκάς ῳ ὑποκρίνεϑαι. ᾿ υοπιοάο οροτῖεδλῖ νο δ νηὶς «1 [μεδε θοὸς τες Ν οἱεἤετιτι με. 

Ε ; εὐ ἀφοποιβοεὶς Δδτυπη; 4 ἐν καβύρετει ἐς ΠΉΝΟΝ τς “ΡΝ μα ουβ Υτης υὴνὰρτοϊμαι ἴῃ Ῥἰπεὶς τςίξγαπταν ; 4ις τε[ροηάετς, Ἰ Ἰνονάν. ὉΠ ᾿ ΣΤῊ γε 

ς “Ω ὙΡΗΝΝ Ν “Ἱ ΠΟ ν ἱ ὲ : ᾿ ᾿ "Δ , ’ :.» ᾿ «« ᾿ ᾿ ᾿ ἘΣ ἐτεδνν 

Κρὰ ἀρξεάκιο νι ἤφιον ναὸ ψοιπι ἰα βδβιι Ὁ τὐλιιτε ψμκάμει δε παρα απιϊκειοίς ξαμείσητε με 6Ὁἢ} Τὰ κατ᾽ ἐμιὰ παύτρι γνωρίσει ὑμῖν} γ] Κοε τοιοῦ οἴδπεὸ νοῖμισ ποῖα 7} ἀμ μκειν βνενος ὕδατα 

ἰδυκοσηταποἰαίδεα ων μκω ἀνεορ. 6  ἰρίαμινἀοιοοπιριθεδάηειι, οὐ υραβίονε φμαάμπείο, τς, Ὑνῃμὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδηλφοὸς, καὶ ποτὸς [βεῖοι Τγφβείτως, ἀἰϊεξυ ἔτακοη!. τέ ὅν  ΚΑΥΜΩΥ ὁυμκεὼ κα 
νὰ : ὑεήεβείο οι ὁγρμεγᾶν ἐγὶ σἂβ εἰδείη γηυτη ὀογβὰ9 εὶ γ4 φιὰπι ρίδίιπι δὺς Ἀγηιαὶ, να Πἰοεῖ ἐς οχορὶὶ ἔ ὀχακονὸ σιισδουλχθ' ὦ Κυρίῳ" Ἀκ Βάιι5 πλϊπ τοῦ, ας ςοηίογιυ8 Τ᾽ γείνίοω ἐξ ανηβίμνε 4. χηοξθα,. εὐϊεν 

ἥ ᾿ ὐρας σερπιρε νε αἱ} "" τιοπιυγοσαπὶ πα ἄς. ςοτο Φύικηνζγαια ΑΘ Ψυὶς 1 φναιία Ἢ ἢν φ ΧΟΙ Α νυ ὧν Νυρίῳ ἡ" Ῥϑοιείδυ: ᾿ "ἐν 4; Μᾳ νη πολ αήβατνδν ξχιειποίυαι 6Ὶς 

« - " ᾿ ΓΑ 1} 1.12. 1. 4 βινεβεὶ ἐΠοις ἃ “ἰ- γι ς δ ᾿ » ᾿ Γ Ε ι) γ ε . 4 Ἑ ᾿ « ἂν , 3. δὼ μέ ᾿ ᾿ Ξ ἔσ ΕΥ̓͂ΝΝ ἢ, α Χθοηίηο, εαιίο ίη τοῖν ΩΣ 

ἐαρλμᾶς ἀἀεῖ τι φαράμνεινο ἦν. δὴ ὅκως ἥδε ο ά αεμας κφλ αι ιν αἱ υὲ μαδλαυαι αἱ, δευυη:ὴὉ δνύπεμνψα στεὶς ὑμῶς ἐς αὐρὸ τῶτεἰ Ομσαι πιῇ κά νοι ὧν Βοῦ!ε [  ὥμων ᾷ αἱ ναικὰ ὑπ τοῦυς 
σητιὰ, α( θεῖσα ἰληέϊο εἰπιδηλτ, ἂὺ σὰ ἀμζεῖ-ὀ ἱπηὰς ποςτείξετο., ΚΜ ΌΜΟΕΠΙ ἘΠ4: : “---ὦ................---’ ; ΣΌΒΟ : : : 5 ν 

ἜΡΕΜΩΙΣ ᾿ πιδιὲ πυπίλπο γον ρτοβεϊίοίτων, ἰάεοψωυς Ἐρβεί..19. ἐδὼ διυυνωνμα χο: Ἰκἡὐ νέος : Ὁ. δερμήδωρὸ οαϑατη, κι τὼ σάρκα. Ἠς ὀχροίαίπιυς Ἐ- ἀρυὰ Γουαι ν᾽ ἀο]ϊςεῖ υοά [δ] ἐχρεέπλίτως Ππικο δὰ τό δύσι 

ἔρεξα Νὰ ἌΡΑ: τιν νιοὶ αἰ ἃ ΓΙΕΠΗΒΕ ΕΘΝ ἼΤ᾽ 1 νοπεόνμν ὧν ὀνίμφν. [ὰ «ἢ αυσοιῖο ΟΝ Ι ποπν- ἐδείι6.7.δι 6. “- τ ᾿ ἃ ᾿ ΠΣ ἀαονν ΡΝ Ἂν 

νο τοκιοο ἀρ ἐκκοπῆς τ γάμῤῆτη υὐρτην θα. Ηβλιῳ;κὰ Οἰιε ΠΕ Ἰδυάξπι ἂς αἰτίη: «γυσιᾷ αὔξει δϑάίς. ,, ἴ4φ Δ εεῤῥιε, δὶς, ἰωὺ αὐτωπόδεσνς. ἀ εἰς Ριο εοηυδά ὁ ΙΝ ΟΑΡ. 1111. Ὁ δε οροιιει, Ν 

' δἰ δὰ ἀρ επάλ Ὀδο φτατία τείεγιιπι. " πάει ἐδυπε ΤΕ δ Ἧμι ἐξεγεῖ ποιάπάϊιηι εἴ, νι (ζίαπιις Πουιη ἡ ἀρηχίηϊς γεξεὰ ματα εγίείς, Γεπιριι5 ογίς 0 νοῦ ἐχίσταις ἢ - ε ᾿ 

ἰω: εὐ ἀξ δ ὐυα νὰ εΕἰυποϊα ταν ἂς εἸσαείίαι ἐδίνα ἥν» ἡη ΟΠ λιν Μοάίδεου ἱπιεσγυφηίαλι. Ἰίσε εἰδε κρλρ δικά ὑνην νὸν δ μὸΣ νἱάείίοαι ςαἰοίθ ς Ἃ Τοννίηί,οἱ κ ὐρμοιΒαὶς Ηἰς νογίων (αροτϊοτί δἀυηθ ἢ- 

ΠΡΈΡΕΘΗΣ θδΣ Ἡνβουχοὸν ΛΘῚ μτανα γηθϑα "β ΦῸ- Μονε! γι ἦχοι Ν αἶβλϊα, ΔΙ μἴμνει, φιλί δ ἰεχυπι , ἄδθωι ιφιράϊτατν ἐπῖτὰ γάνεϊοιῥον ουυςη δαέειι τδρκανρ- ᾿ δὺς, Οὐ πιος δαυπτίεαμαπειι, δὰ τοῖα Ἐςο]οἴαπι ἴρδ.. 6. 

ἊᾺ ΤῊ ΑΚ ΕΝ ἐμημεῤταρῤῥθκαι ἀμαπεὴ δ Ρ͵ΘΡ οπείαςζοτς: δος τοϊσγάζα, ἔσυζ στι2Πὶ ΠΙΟΣ ρεγρεγαπὶ οπιϊ γοςεπη Ὧ 5 οἴπηέαι το ἐἀει πόσιν τος, {πιπὶ οσ βυάτυίξα. ἔγεμε: γἵ δὶ (ρεείότα ἃ ρείηιο δυίας οαρ τὶς νεγί. νίαια 

ριεῖαΣ (υϊων θαι, ἀιπκεδέρεο " ἐτῶν εἴ ΤῊΝ τ "ο δέοι, ἰή εἰ, ρτορτίία, δάδεητὲ φυόφιο Οἰατοτηοηΐαπο ἐο- ὁρέίοπε ρεπάσαι: ἀςρ ἅ16 ἐμνὲδ ἀυαταῖυν ἰνατοῦιταθ, (ὁ αἀ 18. ᾿ 

ἀμὸν ἐΟυείὸ ἀν, ἀμ μἐγὲ “δι ἕ πλὴν υς ὌΝ ες ἡ“ ἀϊςε ἡλένι ἵν, να οἀ ὅγτὰν φιιοσως ἰρξετργες ἤθη πορ]ς. ᾿δὰ ὁυοιῇ καλοί, δ ετατ ἰνος ἦα ἰσοο Αγοίτοίυτ: δι αυοί δ : Οβένον βυνηη νὼ ϑνενιν ἢ κόγυ,1ἃ εἴτις ἀρεῖτυπὶ ὃς ; 

χά Δ τι βεηςβεὶα Ν εἰ ρν ἰζο μι διὰ Ὑ ἣν αἰ, 4 υδ γε τ! σε τίοννῶν ν᾽ ἰάς Ἐρβεῖ,ς.2ι. εὐοεαδυδυεῆ δε βτιδι απο δειηίροϊαρ ἀμ) νεῖ! ρ6. 10 ᾿ἰδοσιαν κ ρταδιοαπάνην Εὐληξευπενε ἘΡᾺ δἸιν, ᾿ 

περί οπεῆειο διάξω ἡμβει: ἀὴῈ ῥερύκεν, πρὸ ἐξ " ᾿ 41» ονοίνο δὲ Κυρίῳ. [4 ςἴ, ρατίδάφιν εἰ φικτεπυι ἰδεῖ ἄἰμε, Ξε ρος κά ἰοῆτι τλῆ ἐπίρυάσαῖον ἀδυτυητιτ.  ὀ ἠ ᾳφἀ δον οβονω ὡς δῦ υΣ ὄτνιν σε ίη ἴοτα νὉ] Ορος 

ἰκεἐθεπεῖδιν 8. δαίνι, ἰνα δα ἐν φομώνεε , ἰορεαις ἡ Αὶ ἤδης ἀναξίων δι ὁδινεμίὴν ἀϊείδυϊς. [ὺς γι4ε Ἄοπλη 44. ΄ ἢ κοι οεράϊε ἰρίς Αροίοίιν τόσ δ, 0 Ὁ 

γαῖ ξίοιε, ῥά εἰν επ ἢ] δοςερο πιεπιοτοε, ον ΠΝ ἐμ Ομείβος πηατΊεί δὲν κοτε ἃ ίζορο, φιίοῆφις Ὠευπι τ: φγϑινεὺ διε ἐνί.ϑις. Ηος οβο ἀκείρί, δυπὶ ἀρξιεῖι-  φφ δαριεπιεν ὦ σνμε !ά εἴ, ζοπηἀεγαιὲ ας εἰτουπίρεξιό. 

ἈΝΥΔΙΙ γε κ ΗΝ να ἀκ ἐμ μναέ, ΚΣ πτὺς ποι τη ΟΒεο ποῦ Ῥγοροιυηῖ ἴῃ ἁπιδηάο : φυοὰ ποῆ ἃ- τηοτπϊεζρίενεινε ἰὴ ἀοηνίφοειμᾷνον διέταταφιοτιπι ίη-. Μαυΐτὰ φοίαι ευδα [υηῖ οὐν οατα {{π|| ροτήπενυπὶ ργμάεη- 

Αὐ θὴς ἣν Ἂι Ε ἐἌοΙ τὰν ῥάλλῤρὰνι οὐρα Ω αὐγ ον ΤρῈ βου ρ ιοίορβια. ᾿ : ἀπε ἐἰσϑπείις θεο  ἱατε!οκοτίος (ς Ποιπίπνην αὶ τεῖ δὲ (ἀρίεπτον ἀξεῖο οροτῖθβι ἀμ! ορπάμιαι Ἐυληξεῖιο Η- 

ἜκΑΡΙΣ κα βεδκορδ λησν ἐγμλξνθν Σ ςς 19. Ρ ἀόνει τὰς γννάμμις. 5γ105 ἱπῖεγρτοε κηρί Εἰς ̓ ξ βάδεγε ἰηυτίδευπι μοι υἱπάιοαπι, πσπ σπέρμ φαὰπι ἀξπι μαδυεγαπε. ἷ Ἰηβενν το ἐρνϑνη οι τὸν πριν “ 

πε, Ρ σαυερίιθι, ἐδάο πὶ ἰσηῖδητια τόγαιι ἐενῥαοισ πεν, : μὰ γε ἱπιρειιο σμο ἐλ πὶ εἰε ἡ ὈΝμ. ἀοααυ9 ἐξωγφιζέμβοι. ἰδ εβρίτενος {Πουϊαοτιεἰεπάϊ, Ἔετιάπι οιμη 

κ δυν οἰνιβὶ ἐκέγεῶ χφειδια εἶ, Ευκηφ εἰν ἀοδι. “ἦν ᾿ ΤΡΡΑΡῈ “ὖντα Ἀεροῖς χαὶ αὖ κεινουῖ, [ν Ζθοννόδο, ᾿ [ἀρυρειφυσα μιν. με το ΠῚ τ τ αϑῷ γναΐ ες γείζετα δα τοῖων υχααυκίξητεν 19 ΒΡΉ.416. ο 

πὶ γρδραρ έν άϑι νῆμα ΦΒ εἰὐμαίο δ ΤΥ λεί.6.1, φιοὐ εἰἴαπὶ Πατιερήυπι οἵ ἰᾳ ρτγοχίπιο γε: - γαϊμηόνι εὶ γὰϑον ΜΕΝ τοῖοι ἴον Δπαθαριδιε)ο 6 (ὟΝ " Μάφνν. ἀν Ω εοιηπιοάνιι ργοχοὶ 

ὩμήνΩΣ ΑΝ καὶ τε τὶ ; , ᾿ δ ἡ ρεϑιτδα δενοτων ἰρξοτρ,οἀρ᾿ ων ην. εοιπραγατῦίενε ἀϊλίπιιε υρΓγὰ,}.1 4 84ἰε εουί μοι, ὅκατι 

, " ταὶ εὐ δὼ εὐρίδεη δι με. Ὧι. ἔναιεν ἐροδέζετν [ἃ οἷ παφγζονν: ἘΡΕ. 6.4. . ; τ πὸ τρέμον ἜΣ δἰ ΝΑ ΒΕΡΙ (να πλεῖ. Ἴδε Ἐκ ΤΟΝ ἸΣΘΟ ΝΚΗΝ ΕΒ ΊΌΝΕΝΑ 

41 δέείν ΔΒ, “ “πρη9, Φῴσω λυψίθ, |6Π11Π1}0}}} υρΓ ΡΏ,4.3. ' 

Ἧ ΠΣ ΒΡΙ͂. 
ἮΝ 



ΗΝ] ἦ 

τ Υ ῃ τ εν ὐδὸ ἢ ὐτὼ μὰ πὶ Δ Ὡ ΤΡ ΡΥ ΠΟ 
ἣν ᾿ Ἔριν ΚΦ ΝΑ ᾿ ᾧ . ᾿ ἄν ἘΚΕ Ὲ Ἧι ἐμ 

ταβν., " τ ἀρ ον" ἐραρβ ρον ὦ τὐὲ ΩΝ . 
». ἢ 

Ἂ ἤ 

͵ 

ΡΑΥ͂ΝΙ τας ς ἢ Ἧ 
βρίμπι να ςορποίρας τε νο: 
Ἰν38) δς οοσήδ νοίϊτα Ὁ} {μα εἰρεα οι βιμ 
᾿νὐὰ γἥ νοῖῖτα οοηίοὶς- πο μουν τς ω 

Οὐΐαι Οποῆπιο 4 δὲ ἅς. ἡ, ᾽ν" μεν ἀεί, 
ἔγαιγονχυΐ εἴ εχ νοδί5, Ὁ πιηΐὰ 

ΘΡΙΠΠΙμΕ ἢ τ ΕΡΙΞΤ. 
᾿ πῦνα μιᾷ εὲ δαὶ ὑμαῦ καὶ ἀἜμκκλέ, 

σηταϊ καρδίας ὑμῶν, . “- 
Σιωῦ Ονησίι ῳ τοῦ πις ᾧ καὶ ἀγαιπητῳ} 

κλοΝ ᾿ ἐσελφᾳῖ δὲ ἕξιν ἐξ ὑμοῖν,, πάντα, ὑμιν 
ἡγωφιοῦσι τοὶ ὦδε. ἐξέμν. νος ηοτα ξαςίοτ ας μῆς ἀγα, ποιὸ βιίομ ἀν 

' ἀρ ον ΒΕΤΤΙΣ ἘΝ χὰ : 
' Ἢ , ἈΨ᾽ασάζυται ὑκὰς Δ'οίστιρχος ὃ σιω-- [96] ϑαίυτδι γοϑ Ατὶ το νυ τπεὺς ἘΝ ; αὐμορρρην υτήβει. 

᾿ : . “,ῸΦ ᾿ Ν' με 

᾿ ἰη οαρεϊυΐϊτδις (ροὐι5.» ὅς Ματοι᾽ ἐρυβαημαν: τυσ 
εοηοῦτίηι Βαγπδῦς» ἀς 4υο 
ἃςςςρΙΠ δ ριάξοριᾶ. 5. νεποτῖς 
Δ4 νο8, Θχοῖριτο δι}. 

βαδα,, ἠε Ινὸ δικορ ]ι 
"᾿ϑηδαϊα. [ Ἀμῖλα “ 

ΠΤ ῸἘαχιιάλωπε μου πρὶ Μαῤκος ὁ αὐεψεὸς 

τϑ: εἰς ίρὴε ἠΐρη, 

᾿ 
| 

᾿ ᾿ΚαΡ ησοι ὃ λιρόμδυῷ" Τ᾿ οὐσος οἱ ὁν-᾿ Ἐς Ιοίῃ» φυΐ νοςατυν Τυΐιιι: " ᾿ "τὸ ἔνε φιὶ ἐϊοβων 
τς ὧκ αἰδιτομᾶς " οὗτοι μόνδι σωνερ)ρὴ) [αυὶ ἔνητ εχ οἰτοιηοίίοηε : "Αἱ ΟΣ 

οἱ: (μπὲ τα ἱ δάϊυζογες χα! ἰη 
ϑησείν ̓ ί παρὴ ρία. ΝΕ Γέβῃο Ὠ εἰ [υέτς ἀν τυ βαυς ᾿ 45, πεῖδ βεναρε βίαι. 

τ ρ " Φκδο ν ερ « [12 δαϊυταῖ νος Ἐραρἢ γα, ηυ οΧ “ἐμέ υοι Ἐρηρήνα. 3 ᾿ς Αἰ ασάξιται ὑμαξ ἐπαφοᾶς ὁ Φ ὑ- , ΡΊΡΌΓΕΙΩ 4νὴ εὰ υνδὴ ἢ δ | μδν ϑν Χο Χριροῦ ᾿ὐκάντοτε ὀσαιγιφθον, νος εἰξείεγυις ΟΠ νεροῦ ζ νην ἱῇι γΆΉΣῃ ἣν 
᾿ςεγῖᾶπϑ ογατοηΐδυς ργονοῦ 8, 
νι Ποτὶς ρον: δὲ ἡ ςοπηρ οὶ 
ἰῃ ΟΠ νοϊυπτῖάϊς Ὠεὶ, 

μδυθ’ τα ὑμῶν ὧν ταὶς «οοσουχοῖς- 
'γα φῆτο τέλοίοι χὺ πεηδιηροφρμᾶμοι ἐν παν-ἶ. 

εν αἰϑελήμαπ τῷ Θεοῦ. να 
, . τρὼ 13 ὁ ΘΩ . Ζεβ παϑηΐμη εαὶ Μαρτυρῶ υτῶ ὅτι ἔν ει ζὴ λον πὸ- ος 6η1Π| αἐ 6ε0 το οὐ, ετ ἰδὲ 

ἐδ βόμα οὃ τϑρρ, Δ ξ τθἶτο ν εἶττὶ Πυάίο 2γάοτς δ] [ἢ οἶδα, μου μάσμη 
ὃ λιυχῶρ ὑμδδιχοὶ Ὁ ΟΩ͂ Λαοσικοιῳ καὶ . Ὧν 5 , ἐμ ἰαδ ον εν ργουοδμ ἅν Ε (γ» Χ0ὴ τῇ εοτῃ αὶ ἔθη " 1λοάϊςεᾷ » δ ῥγο ἐδ φυιλβυν Ζιρέμεα 

τ θαπολβι. ε Ὁ [οότρπι οὶ ΗΙεγάροί!. 1 [«φων δέίναροι,. 
: ὀπήν τα Σ δ ασρὸς ὁ ἀ-]1} ϑαίυτας νος ἐλισαβ τηεάϊους] 4 δαίμέσευοι χε ππεὶ. 

᾿Αασαξίται ὑμᾶς Λουκαὶ δἱατεὺς ΗΠ ἀἰ!οίευσγδε Τοτη, ἀξυν εἰνατὶβιπνλεφν ρε. 
} ᾿,2απητος χα] δας. ; νοδε. 

' ,Τίαν μαι Αασά ϑε τοὶ ὧν Λαϑόδκεᾳ, ἀσελ. 5 Ι ϑαϊυταῖε ἔταῖγος χυΐ ἔμηι " Τρ παν δρρα τος 
Φοῖξυκαὶ Νυμφαῦ, καὶ τίω αν οἶκον αὐ [λοαίςες , ἃ Νγπὴρ Ἅτῃ γ δί ῥρίνασι, ἐν ἄνα ἐν ἐμὴ τ 
12 ὀκκλησίων. ἂν δ νμ ΓΕΡοΙο δηλ χα ἰθ ἀπο ἐἰμ5] [νην ο Ξοίεβοα, 6. 

᾿  φ ἢ ΩΣ εν ἐς οἵϊ. 
᾿ τ ὃ ν α.᾿ |ς 

Καὶ το αϑα νον ποῤυμὶ Ἢ ὅλ: 16] Ἐπ υυτῃ ρει εξζα ἐμετῖς ἀρυά ἢ Ἐλῆνον ἨΤῈ ΓΗ͂Ν φϑλὴ" ποίπομνν ἥκα «αὶ ὦ τῇ Λαροϊηζέων νος ερίϊεοϊα,, βαοῖτο νὲ δείδῃν ἰη καλήν ὑἰβων ἐρωι 
ες ᾧΦ ᾿ ᾿ς “- Λ λ΄ »ν. ἱ υ 4 

οκκλ ἌΟΑ «γα)νωδῃ κῷ τίω ὀκλαο- ΠΙμοάιςσηξυτι ἘςοΙοα τοςῖτε- δευξν ἐκ, βάρει 
Φικοιος ἵνα καὶ ὑμεῖς αὐαγνῶτε, (ἄν: δι [οτίρεδηι" 1,2οάίοοα,νος, [4545 «ράνεηβωνν εῇ νοι 
έτος γι Ἴ {4ποχυο!εβαεῖς, ἰμένν ον 

- Καὶ οἴποτο Αρώπαῳ, Βλέπε τίω δζᾳ- γι] Επ ἀϊείες ΑἰΒΙρ ΕΟ ΥΙΜΕ ψιλὸν ὑένεην, 
. ἀονίαν ἰωῶ παρέλᾳδες ὦ Κυρίῳ ἵνα αὐ-} [πιϊη! ἢ ετίμπι φαοά τεςερ δὶ ἴῃ ε 5 πον βεγέμην φυοά 

Ὁοιυπονφπηρίεῖ. ΟῸΘ " 
ϑαϊυτατιον πγεὰ τδηι Ῥαυϊί. [18 

Μείρογες. εἰϊοτε. νἱπουϊοτασι ἢ νεών με ας 
τηοογα,. Οτατία βὲ γ Ρ (συ, ΠΟ ο Ὁ οποίη! ποίη: νοῦ. 
Απεή. : ἐνιο. ἐηΜν. 

 ϑογίρια εἷς δά (οϊοίϊεηίεν Ἀσπλλ 193) ϑονίρεα αὐ υτϑε Κοια, 

δι Ἰδοῦ. 6 Ὁ 

τς  ἀφπασμὺς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλρυ, κ᾿ 

"" Μρημόνάἑ εν μρυ Δ δεσ μἣ. ἡ, “ἰοις 

β πον δε ῳ μοεϑ' ὑμδρ,ἀμίω, 
πρὶ Κύλων, ὑχύρνδο Ρ᾿ ώφος διὰ Τυχικεῦ καὶ {τ 

δ νβαδο ΠΑ ἸΝΔνΝ 

Ῥεουϊ. άετηννοι σα 

οἱ Ἀσανι ταπὶ ποῖ δρς γα 
ι 

ἡ 4Ἴνόνχον [εἰ δἷν πίω βωσνλοο (ἢ Θιο, {δ ςριίδοίκα, αν} δά [ιεομἰσεηίοε (ετίρειιϑι φυΐὰ οἰανίταυν 

Οὐησίμοὺ.. Ρεγ Τγοδίςξυπι δι Οηδῆπηαπι. Ἶ μῳ Τγεδιεβφονβνῦ. 

᾿ ὁ τος Ῥεφυκοὶ «δια ελίκοι εποίρίεπάο: Αανδίξαυπι οἴ, 1 Ζαρα, δ Δωνϑνιία. ἀξ μρτὰ τι, 
δυξοοι δά Βαιμεῖνια (ἢ δὰ ΜΑγουει μος ογδτίο τοίκγαζατ: τ ὅτ . Βιαί, Οονσνοβενονεν. γ)ὰς Ἀοπι... Ἰωά δελδλνοο με τουιδη με, « εἰπε εν ἀράημῳ 16..δ τ (οΥοΣό.19. ᾿ : 
Ψψεὶ ξοϑῳ, ΝἹ ἐχοὺρίδηε, ἢ ἐοπιτηρδεε σαπὶ ἐλ άζννν, ντ ἢ2- 1ό διαοάϊεοω «ὦ Λαιδιννίο;, Οὐυἱρυίκης Πα πίοι ορί- 

ες δφρβγειμ ἐπεσρραν, νος ἐκρτίπιλνας αυοά Ἀ!ετίς ΠΠ4 αδα-, δοίαπι δὰ Τιπιοιπουΐα μρρπρόκοβ ὐξυρεὸν, ἀν τ μα. 
ἄρμνμῃ, “0 παν τι Ὁ ἡ : τὰς φυδὰ τίς ἀρράγοδι οχ ἠδ φυα (ζείρει ἄτης ἰυρτὰ οαρίνο 

᾿ Ἕ ἀειβυρδει με. (τὲ νεῖ τλρηὰ ἢἰς Αι Ῥεῖτο ἰαΣ δινο δυΐτη δεης 1 ἐοὐϊτεῖνι 06 που ϊ δ 5. ἡ, ὸ 
ῤ το Πἢ χὰ νηοί ψι- ξάϊωε εἴτεσιης φαΐ εχ πος ἰοοοὐρ ρατὶ ἔσπι φυδηάι Ἀν 

16 εδμηβδυκοῤοίνοινι ον δ εὐ ΜΠ ρλυεΥ ἐγὲ οπίπι ον φεῦ ἐποσιξοον σοδυοιτίε εἰμὸ ἐὰ Λωνδιανίαν,, ἕδαι ια «ἢ 
"Ὃν ὅδε θυι Κυληρ εἰὐμπι."Ὁ ὁ . " εἰ ἦι πέρην: φυυπὶ ροτίυν ἤξα θος Ῥευΐυι ἐρί ΠοἸι 6- 

᾿ Φυδοο ἀλδν μα ἠξοϊβοιοῦτ τταπδαυκὶα νοῖε ἰίφμεπι δὰ [ε παρ ἴὰ ) 1κοφέορα, εὑς ροτίυε αυὰ τείροιίιε 
ἀμμαμν Εἰωτικοὶν δι ῥγφοιιδι γυΐ  νδνεύμα ποσὰ ἕε'͵. εἰἴφας 1,λοάίςεπίϑε (οἱ οίϊειῆδωε, Υ εταξειανοη εἰξ δίς εν- 

ΝΗ {ονιρίοέιο ἰνιθόθ οίγαγαλι. . τῶτ δι ερητοία ἴ6 κά 1, κοάϊςευίο ἐδογριγδοπι Ανὶς εὐγέιτε, 
διλύμκνι ᾧ Θυύ, Ἰά οἱξ, ἐπϊεευδει ρίδο ονὸ 1: γεροτα ἀνδον δἰκες δὐηεκίι Μεγοίοοίταν, . 

πον ϑαφοίφην φϑἰποτοιέν εί, ναὶ {ν ἠσηὶς 865 τεσ 18 ἰχάφιι. ὙπθΝ ἐδῆορεοι φὐδϊξ, ϑεμο ἶβνὶ, 

δον οτοτεῖς παλμὸς γηα νὰ αίοίοιν “ΠῚ λπψαιγῃ ἐγρέειο Οὐσναποοδαβὸ ούϊον ἔα δίρᾳ : 4 ἀυοδύυπι αμίάσηι ἐὰ Δ. Υἱῖθ πὴ. , ! μὸ ( 
ἀμευῤὴ αἰ μάνα ασυ εν. μπεϊδρδοτὰ εὐ ἀτεῖυπι ἄθιπρ  οἰνει ἡαρλι ΓΝ ᾧ μοί οἱ 

: {{0ω δίνω Δεν τα, αἰ μάν, ΡΝ ρα, ἘΝ τ τος ηρῖι μὲ θεν ῳωνδι ᾧᾳν ἀρίβοίο δὲ 
᾿ μον γμδε ὁ ΟδτιΔ.δι ἰ4.19..᾿ ᾿ 11|ὲ φαἰον δι ἑα οο ϑοῖλφε δηδεβοπίτο,. 6. 

' . εὐ " ες κκ, ΠΑΥ- 

Τ ; ᾿ .ὐ τῷ 

[2 

ἨΛΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΌΛΟΥ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΝΙΚΕΙ͂Σ 

ὡς Π μ9 λ 

ΕἘΡΙΘΤΟΙΑ ΡΑΡΠΙ 
ἈΡοβϑτοιῖ αῷὸό ΤΗἘ5- 

δ χιςυλὴ Ὡρώτη. (λϊοηϊςςπίςς ῥτίοτ. 

Ν Νονγὰ ΙΝΎΕΚΡΆΑ. γετν 5. 

Κιφάλαμρόν᾽ α. (καρ. Ὃ. ΓΟΛΡΥΤ 1 

; ν Αναν ἂς 5ι}- ι ἥγινς »" ̓  
Σιλεα -ἴ Η ΑΥ̓Λ ΟΣ χὰ “| πῶ" τθΏ85 δι Τιμο- διίμαηε (σ' 

γθς᾽ καὶ Τιμόθεος, τὴ 
ὠκκλησίᾳ Θεοσαλονι-ὶ «Ἱ 
κέων, ἐν Θιῳ πατρὶ καὶ ἢ 

ἂ κ᾿ Κυρίῳ Τ᾿ ησοῦ. Χριςφα. 

χίοις ὑμὴν (δ- οἰρίωῃ δστὲ Θεοῦ πατρϑε]͵ 
ἡμδῥικαὶ Κυρίου Γησοῦ Χριςου. 

εὐγαραφοῦ μϑυ τῷ Θεῷ πάντοτε «δο 

᾿ 

ι, 

δ))} ἢ) πορσευχῶν ἡμῶν" 

Α᾽ σδιαλείηως μνημονόῦοντες ὑμαῖν 

Γιεποί εν, 

᾿Εκ οβα 1 "66 

[αἰοπμἔβπν, 1 εο Ρα- 
ἐγεσ' Ῥθοπιμο {4}. ( νὴ ᾿ 
βο. ὥταμα νοδεζσ βάν ἢ 

ἀπους, Εςε είς 
᾿ὙΒεΠαϊοηϊςεη- 
Πιὴ., 404 εξ ἴῃ 
Ὦσςο βᾶῖγε. ἃ 

οι ησ (το. Οτγασια με ᾿]λϑεο » αἰὔε βου !Φ, Ὁ’ 

Ἵνοῦ!ς ἃ ραχ᾽ ἃ εοὸ Ρβαῖῖς πο- 

ἤγονϑο οπιηο [οἰ ΟΒτηϊο. 

͵ ς ͵ : , ι Οτατίας ἀσίπηι5 Ὁ οο (ρ Ροτ]} 

ΠΕΠ ν ὑμοῖν , μνοίαν υὑἱμαΐν ποιούμϑροι ἀς οαγηῖδας νοῦ!» τ ςπ ΟποιΩ 

Ἱ Ῥοννῖνο 1: ΟΡγή!ο. 
: τΟιδιυ] τἰοπί9 

, : 

(γναιῖας αρύπνμα Τλεο τς εχυύιν ρὶυτο: 
Κορεν ρνο οπιηϑδεμυόδν, νος σιϊλμι Αἱ 

' . “,,. (σιγῆς ἀυρΠ οἰ 
οὐάπ Ὑεν» [μειείει. 

{ΡΕΠΡΟΙΑ ΠΡ β ἰεᾶο ἔϊχ ηο 
νε τι ἐλοϊεητοβ [ἢ Ογδ!οη θι5} [1 ογαμοννδι βοβεω:. ομιθεεὶ, ααὶ 
ποίει: | 

1 Ἰηδεξπηεητοῦ ᾿ςοπμπηςτοο-} 
᾿ τὴ δι λι ἢ νιζ 

δὲπε ἐηργηηβιθης πνε- ἰυιύ ΠΡῚ ἑμπε 

προγες ορενμ ἢ ἀεἰ νεβνα, ςοηίοι) ν πὲρς δι ΜΝ Ὁ ΄ ᾿ μ Ἀν 3 -: » - 
Ἴρου τῆς πίςεως, καὶ Ἔ κόπου τῆς ἀ-] δἼναυτος " οβςαςεπι νοϊεατα ἢ- ἐν ἰαϑονὶς δ’ εἰνανέεαειν ἃ «οξιίξης [α 

“κἔπης , χαὶ τῆς ἀσομονῆς τῆς «( λπισὸςΪ |ἀςσιηνδκ Ἰαρ οὐἹοίδαι ςμιλγιζάτειῃ, 
ἐδ ϑδ τμα .) ἃ Ὧεο οπιηὶᾶ 

Τ᾿ [μβιπερεα [ρεὐ ΤΡ οννν- Δὸς δρις, δι ἃὉ 

“ἢ Κυρίου ἡμαῖν Τησοῦ Χριςοῦ ἔμεοορ-Ἶ δ. ῬΑτίεπτεπι {Π|4π| ἐχρεύζατίου ἡ 7 νοβένν "60 ( βνηβέναπίε ἐο βειεν δαὶ 
ξ μὴ Π..»Τ {ἶγο φεμηνσ Ρριτξ ποβτνην. ρετίϑυςταπιὶ, 
Θεοῦ ψόϊ ΡΕΡΕΝ ηὖ (ρα ἡδίνα τ] οπμηο ποϊῖγο] δά φήντηι εἰἰά 

ὅν τὸ ΠΡ ΉΒΊΕΤΕῚΡ Ιεΐ ΟἈε το φογάτι Πεο ὃς Ρὰ- «οὐδϑ ερ{πἰο]α 
ΡΥ ᾿ ΝΕ ἜΣ τίς ποίτο. ΝὉ 

Εἰδότες., ἀσελφοὶ νγαπημδμοι «σὴς "φοϊςητοξίγαιγες ἃ Ὠοο ἀ1]|ε-}Ὲ 
Θεοῦ, τί ὠκλογίω ὑμαῖν. 

ΛΝΝΟΤΑΤΙΟΝΈ,ΙΙΝ ΟΝ ΒΥ ΆΛΤΙΟ ἹΝΤΕΆΡΚΈΕ- 
τατι ον τ ῖβ ΚΕ Ό ΡΤ Υ  Ά: 

5 ΙΝ ςαρ. 1. 
ἴ4 Ὅὼο Ραίνι,δις ἐπὶ Θεοῦ πρτρὸς δι ΔὙ οτλπὶ ος τπςη,. 
δειχη ἀςεϊ ἀρυά 5γτιιαν ἰητεγρτοίοιη. ἰτιδέηναιις Αἰδτοί, 
δι (δεγίοποπιυιπ.[ςυἱςυϊυιη εἰξ δυτειῃ αυοά Ηἰετοι."Ρ. 
δάμειίας "εἴα, τποη νυὶς ἰςρ! 5.1 υληυς, ς 5112ς, 
Ὁ Ζηδε[ηεθεεν πνενθοννα γεροέφηῖε:, αἰ δεαλ οἰ πῆς μνημονόνοντος. 

ΝΝοπηι}}! ςοπίπησιας ἢ] π δἀμεγδίυσαι οὐχ ργαοςάεπιι.- 
δυνίςἀ οοπῖτγα νεϊςτμηι εοάισυμι βάςιη. δ (ονοπνεινοναη.- 
Ἕδι μυνμεονδζοντος. ΝῸΠ πιοπιοσος ηἰπνς ἀηρυ τὰ Πρ ἰβελτίο- 
ἘΟΡΙὰς επί τὰ εἰϊ μννμονά εὶν συιπ ἥπάγίο οαΐι γε ἔλι εμνίαν 
Μψεδϑα νι εἷς (ογιδιτυτίδι ΕρΡΆς 1.16. εἰ ἀρυά Α[ίος οτν- 

ἀιινεἰειίοπειι νεϊγαμι, 

Τιηεαιϑηίςδ- 

δείονες, βάις ἀϊ αὶ (ἐ» Βοιίδίας.. 
Υ 1Ὰ τείδυε ρεὰε- 

εἰρο» ἀοηὶς 
Ν ἐὺ; του - 

ιάλι, Βάς εἶς 4 
᾿εδιαζδαιαις ἴα 

ττὸ ἀεξαείφξαδειν 
δι (ρε ράϊτίεπ΄' 
εὐπιμδτηδπιρο 

νύ ςος ρα δλιν 
: Ε : ᾿ πος κρῖ ἐχυς!  δμεὶ- 

τὰ εχρςϑιλιίοηειι, ορροίιπι 4 "ΠΕ ἀσπεία;, δὲ ἱπηρατιςητίατ, ὁ ο, ἀοηὶς οὐ- 

Ψυ ρ Αια (υβλνονεια [}υι. Ἐταίπιως Ραιυϊὸ Ἰσηριὺς ἃ νοΥ]σιθ 6: ηλιος πδ ρει (δ 

ςοὐσης, ὠνσὰ ρεγηραΈ “ἢ [δ. 4 ρ'δ"5" ἐδυπέηο πυβῇνο υέεοτε ἴῃ ἰδ εἰ 

1» ΟΝ , πῶς ἐχπίδος τοῦ Κυρίου ἐμδῦ Τ᾽ εσυ Ἀριτού. ϑρεπὶ εἰεδίοης, 

ΟλΗΩΙ ραῆηυὰ Ηἰς λεείριτυτ' Ἡευτάοτιπὶ πλοῦς, νὰ Πάρος 
Ὀείρρτο ἅ4ε αυς Ὦτο διαίδετιν Μαγ, 11.22.,.ημς ῬΑ ταῖς πὰ- δε 

ΙΝ νἹΑ εἰξ ραυϊὸ οδίοςυτίοτ δι ΤΦ(δι το πηυταπῆλ. . 4 οφναην 
1λεοιμωρρϑνεν τοῦ Θεοῦ Ηος ςοπηεέϊο εὐπὶ ρα ΕἸΡΓῸ μὲν» ᾿ 

μονάνοντνς, νι {ἰτ (ς πὰ δυνις ἰοςι, Ὁυοτιος κά Ἰϑευτη πιςα- 
᾿τοιη ἀτιοἢ Πἰπνας ὃς φυλιϊ 1 εἰνς ςοπίροελι γοτίαπρν, ιά οὔ, 

ἠὰ ΤεογοίεξἸ λοι  ν [εππο. 

ἀπεπιογᾶσς 0} την μεμνβόϑαρ δὲ μνείαν ἔχειν α.Τ ΠΥ 1.δύ 4.40- 10 φυοτίον ργσοάπμι. { ργοσάθναγ ἀυτοηὶ (της ἱπεουιπηἤοης) 
αἱεβας ἰητοῖ ἐξ κομχτοληῖ. Ὑ ΑἸ γι αιδρ υεβτδην βάτον ὑμαΐ 
κα ἐγγυ τῆς νέφου!. Ε΄} )»υ νόζαῖ τίω ἐνἐργιυνόῳ, δι ἔργου τῆς πίξεοως 
Ριο ύς φοογνυῖνης πίς οἱ ἀϊχ τς Ἠεδγάτο γύμεν ἐπρτὸ , [Οὐ δὲ 
“ἢ που τὸς ἀγάδης Ρ6Ὸ τὸς κοπτύόσης ἀγίπης. Ν᾽ ρατα, Δί ἐόντες 
φβσὺὼ βάεν ννβνα Ν Ασα γοξλὰ (μεο αιμείςτ ἐμ διςο)αμαιαά κς 
νεκίς ἢ γεοπαμπηας ὑμλϑδ ἀση οάἀὸ ποι ἀνγάπν ἃς ἰθὉ- 
[πηϊοτι [τ δείλην εἰεβαπεσπι εἰειταιείξιοποιν Μαίμι τ. 
ἄγεη Βελίγις ὑμὴδ ςοποίξοτ εἰ!πὶ μνυμόνδϑονενς δι ({π0- 
ἄντε ῦεεκα, Ν εὐτὶς επίπὶ ΛΔ «ἰηονε. νοὶ βνορίαν ορμὶ βά εὐ: 
ἀυοὰ τ δὶ νἱάσευν σιυϊο ἀυτίιν φιλιη ες Π1{ τγαϊσένιο. " 

Ῥιμίειμενν "δὴν ἐκρεῖ ϊαεθήον Τῆς ὑσνμογος τῶι ἐκπῇ ἴδε. ὴ 

ὃῃ ἔτυλια πομνπλιος οἵδ διτίουϊης. Ὑπομονὴ γοιὸ ἐς αὐ 
Υρρε ἀϊκίπνωε ἴος. 8, (τος ἰοεο ποι Πρ ςλι {περ ονῖοτ 
Ξοίογεημειῃ, (εἰ φυυά {Δι σομίεφιμειι, πεπιρς εὔϑίρεο τα. 

τοιίον ποδὶς ἴα πιφῖοπι νεῖ νοδγὰ βίος, σπκτεγάηις ίλα- 
χα νίττικος. Ροήέηγις ταιποη οτιλιη ςοπηςέϊοτς οἰ ρτο- 
χἰπνὶς, νι Πὰς νἱγῖατεν σε φυοαις ἂιχιμπσηῖο νοτὰς ἂς 
νίμας Αε ἴπ τἠςανῆςειυτ, Ηδε σπμη οἱ πυΐις ἰοημνυτίϑηις 
νἱς ἀρυὰ Ηοθεποννε φιοί {ποογὲ ἃς οἰοβαητοῖ τ, ἀϊζάτυς 
ἐουαῖι ρηνηο ἤει 1ὰς ἱνυς.2.6. δὲ κυπς ς πίστιν Δ} ]ς- 
χυς ἘΠ δγγὰν μερίαν. 

4. δώφηῖει, εἰδότι. Μίτρε φινὰ ἐπ πισῖςην νόθοι 

Ἑταιο, γα τα βάτοι βίο οὐ δότνε ρυζάγος ποι ες ἐσγιιαιλιηι 

ταῦ ποίη βεασιπάίξ» 00 (ς«ΟΠΓΓΑ͂ οὐαί τσέχὲ τυ]ιπ- 

Ἰδλρτ., πεῖηρε οὐπὶ [προτίοτιίιις μαυξιοι μην προ ύμῆν», Δί 
μννμόνόδοντοι νι Οὐ! Ἀεὶ δ χαΐνς εδώ, τοκιαητας, δες 

φανίλιι ἀεείατας στιν τα γι Δ0 1461} αἰπγις ΤῸ} Ρετ. 

μειμα ἡίουαην τεοονιδατίοιις: 4018 νμἠς τι τηδιμήοίϊα ν- 
ΒΕ ἡ 

νει ὁ Οδεἔνω- - 

4 



ξρραμα ΠῚ Ν ΕΡῚΙ ἐν ΡΑΥ͂ΝΙ ,,. “ 

- 
- ΓῪ ᾿ ο ἸΑὉΌ ΤΉΕΒΒΑΙ, ἃ ΒΕ ἀελης εἰσξεϊοιὶς. ἰρίοτιῇ ἐριἰπιρηί μα, , ἀμοά τεὴν υδιοιῖν νου ροίη σε γετὸ εὐρμας αὐ νοἰυϊ ει Αροϊοίια εἰλὶ τοσῖρος ργκίσως δι ΐαν ραττί Πρ}. 1. κα μία [εῦν νἱπάϊςατίοης υὰ Τοιπίηιις, τευ Β1 τοῦ ἰγαῖας, ηση- Ν᾿ ᾽μὲ ἀρυά εὐς Ευληξεῖῇ ἘΣ ιωεφ, ΧΑ ΙΝ ἡμίν, ̓ ϑδράείστι νερὰ ἀμοαλις δφίζῃ, ν τμη (ληὲ (τὶ ρ ἴοι τὰ Ὁ πρεβέυγα , ὑπὸ τὸς ὀργῖε τὸς ἐρχαίνηι. ἽΝ Ηἴσ φυνάςην ταῦτα, ἤμπι ται άἀσίπ Υἱοιΐζεταγ, Βιείλην, γοπιηο, ἴσσυά ἤος ἂρ : πο ΤΠ, ψεΑ βίου ΠΠ ββομς, μιοὐ ποη φορίμεοα μές σρ!λοῖαπι ἀπὸ νοὶ γοῦιιρ πο ϑωδ μού δα Τιδ. οὖσαν. ἘΠ ἀυτοηι τερετύς εξ ἀττίςι]ας. ὑγᾶπὶ ἀσζετη ἀςοορὶξ ρτρ ν]είοπς. ἐιας τα... ᾿ ; ἱ ποη γηϊὰ9 ῬΑΜΗ (ἐᾷ ξοίαπι 5γ]ἀτν ὅὲ Τιποιβὶ ηορηίπο. ἰηδραὶν πἰς χῶν δὰ Ἰητς  βεηδυ δὴ γπεὶς μετοη θα ὅι εἰς.. : ὌΖΟΝ - δὐξυϊε λα το τσ οι ες ἢ ἀοηβεακ ραζεςίμίυμε δὰ ἰρίοι ΤῊ οἰα! οηἰςοπίος ρους. ᾿ς δε ρηΐε ατοζήῳ αὐαοτίων ροτίζα ΟΕ ΠΠπιαπι τεπιλιίοπεπι ᾿ ν ΕΣ ὁ 2 ὺ; ἣν 

. ες δ ς Τἴδημν ἐγατλμμοι ὑπὸ Θοιΐ, δήρ τεξιὰ Ὑυΐρ. αἴεπ. φαγεϊογΔΠοιαςπὶρς σα Ὁ φιϑέπο εἰ σου ΠΟ μεν ἴς,υο.. Κιφάλαιον β.. ΑΙΡΙ 11: τ Ὴς ες Υ εἰοητεφυοαας ὅγτὸ ἑδεοεγρτοῖς, ἰρίόαιις. δὐςὸ Ἀροίτοίο 5." αις δ ἰπβηίτα νοςαυίοης Ἐχξογρα ςἰἐδείς ὃς ταρτοθίς ζόης ᾿ να αν εθεν Ῥὼ εἰεἴξίανιεπν υεβναυν, ἡν41} νἱάο ες τηυπὶ (δά! ἃ ἔργεῖτιι Ἀἀορτίοηδε (λέ εἰοξείε ἰη Βοδις,ἤάεγι- 
υὑπὺ Θυυζ ςοἰαγολι ΠΟῊ οἰ!ΠῚ ἐγαπηυΐζοι, ἐς ουπὶ τῶν ληλογίω, ἀε]ἠσοῖνδι (λπξχϊβολτιοης ἰη ἐοθιεἰηςσαία, αν ἀοπα ἤιης αιἧς ΜΙ ἱπτοτρυπέξίο, φιυαῖίν τα Οταεςονςοάίοος ἐτγορῆτ, γο ἀμεταμόλντὼ : αυὸ ἐρείξας {πὰ 4ιο ἀ (ογίδπτας χιζογ 3 ς 

Ἷ ἐν τὶ μοσας ἐπ Ρηρτίρυς ππελγαπὶδῃποιλτίὈΠιυπὶ εὐἀϊτίρν τδξτα,τοιῖς 11940 λ.3. ᾿ : : 

τιλδ τς ἈΣοΣ ι ἘΞ ἊΣ ᾿ ᾽ ’ ἐπ ΠΡ, ᾿ οτος φαβαιείοας [ἢ τὸ δὐαγγέλιον ἡ μδ οὐκ ῥηβυήϑη Ἶ ̓ ὡς χρα τὴν πανὶ ἀκ ύνο πο- 
᾿ » οι ἤτ εἰς ς ὦ » ἃ ω. ! . ν᾽ τα ̓  ςοηΐϊις ἀρ ν᾿ Ποἢ 

Ῥειί(ειετδη ἀ, εἰς υμᾶς ΟΥ θγῳ μόνον γαλλᾳ κα : - ν φυσείεαν ἀυδὲ βι υα μι χαὶ τἦ Πά'; μάτι ἀγίῳ, καὶ ἐν (εγτηοης (οἰ π) . ἔφ! εὐδιῃ ρο- 

᾿ 

, 5. ᾽ : Ἂν» ι ἱ ͵ ιη.}! “4 ἐν} [᾿ϑε, β4. ᾿ ι ωυ Ὑ τὸ γὲ οἴδατε, ἀδελφοὶ), τίωὶ εἴ- ἽΝ ΣΝ ἰρί μοξεἰεν δέτε, Ι Ἢ ἰδ δὲ "αμρᾷ “ὦ 

σοσδὸν ἡ μδ δ τίω “ροῆς ὑμᾷς ὅτι οὐ | Βτουι, ποίἴγατὰ αἰ χρς εν ὧυ "Φηθη (- βάθος διιξ65 

ΜΕ ἥξρνῳ λείας , ᾿ ποἢ [μη{- ναῶν μαμη, μὰ ΤΣ 

- Αἰ λλοὶ καὶ Φορπαϑύντες χαὶ ὑδρι-} ἡ χ« {|πίπρο πτίαπι " πρμήρα ρτί με ἡ]. 5,4 ανεὸ ραβέ φν ἐν. ἄτι ἀἰαὶ ἂν 
καϑοὺς οἵ, ᾿ κν » [ [ΡΑΠΠ δὲ ςοηπτιιπιο! ἰφαθοίει ΡΗὶ-͵ [{Π»νεἰϑν αβεῖν, βέμα βὲ δος, αν, 

δόντες, ζ οἴδατε 2Ὁ Φιλίπασοις γῆ ἘΣ τ ἐφ ᾿ ᾿ ἐξ, ἡ Ῥριμρρυ ἡβδωοσίμην Ὁ Ννεῖι Ῥᾳίϊο- ᾿ς ἐμόϑα ἐν ταῦ Θιᾷ ἐνδλα ᾿ἰρρίβνπους ποίη 5 ΠΡ οτταῖς [6-|- 
παῤῥησιαάσοι (4 «Ὸ, ἐν Τῷ ᾿ μαθοονίδημν νὴ Τλεο ὠφβτο τι» νἱτιυςεο η- 

λῆσαι πρὸς ὑμας τὸ 60 αγγέλιον τῷ Θεξ 
ν Ὁ ἥ ϑ 

4]. ᾿νἱᾷ Ἐπαηρεί μηχα. ὦ 
βηννο βοὴ [μὶρ ἀπο 

“{{ῆπιφηφ άμδνδην [μα ἐν υδηάὶ νίι ἐμππῖς ἰη Ὦςοπο- βεπιὲ ὃς ἐμτς ὴ .}Πονι 44 υϑρΕωδηζεἰενην ΑΝ ΝΥ  [ ϑιροροκν ἐν σήν [4 70, αὐ πὐβ ρα ονως ἀριυδ νος] [106 ἐα πολίνα [ιϊρονμνάι- βξζι ἐπ Εὐκα (ἱς ΠΘῊ οί. ππμορυο, μὐνεονοδινϑν 5 τοηυϑῳοδς δρίτιτι πο ἡ δι Ιε- ᾿μηριαὺβαὐδοριοεν ἐν πολλᾳὶ ἀλώνι. Ευδηρε ἴασαι ᾿εὶ οὐπὶ πιυΐτο] 7": ξε!ἰλατᾷ, ἴῃς ρμυ. πληρφφορλῶ πολλῃ" κοαίτος οἰσδάτε. οἷοι ἢκᾳ εοεὶ ἴφπς τὐὰΐὰ - ἧς! [μα [εμέ βμὼ Ι . ἊΝ : “ξεοτδηγης. ᾿ ᾿ " ἀρλκί, ιν ἐγγνη ϑημδωἐν ὑμῖν δ᾽ ὑμαῖ. 6 | ποίει, Ὁ ἫΝ ξιογίπιις 1 μύρα ένα ἐίμις ΚΙ “ΔΙ κ ὧκ σϑιά Ὁ Εχμοστατίο εηΐτι ποτα οη ἢ, ἘΚ ογ δεο ομῖνν ποβτα ) νυᾶο ἀο. 
: εἰϑοάιε τ ρέμα Μμαᾶϑ. ὨΟ1Ε18 Ἀἢ 9. Συσγμηι!}β Ιη1ΕΓ ῥπρίαγς, ΓΝ δ: ωἰϑδόκλησις ν δ ἐκ ὧι πλάνης, } ἫΝ ῃ ἘΠ Ὸ 05 ηὖ ἀφ αγγονύγπεαμα ἀε ἐπρ Θείμαν. μυῖο 

σοπιρεουαι , ᾿: ἐπὶ , ᾿ -- “ὡς ᾿ ᾿᾽ ᾿ Ἷ πο ' . ; ἱ ἂ 
βὰς ΡΝ ἜΝ σὺ τος νοἶἴε! ζαυΐα. ,᾿" " Δ 56 ας ϑαρδίαν ἐδτι ἐροῦλῳ, αἱ τ΄ οχ ππροίυταπεη ο΄ ἘΧ πη φιμρηναμμάμρυμ ἀοῖν. καμα αι, πρὸ ποῖδηι. Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡἡϑ ἐγβυλϑητ, 6] 4Επ νοϑ»ἰιηίτάτατος5 ποῦτί [1- Πρηνῳ ΗΝ : γβά αν δ᾽ οὲ μὰ πϑι ἵε δε βεμὲ ρνοῦ κει [μπνμν οεις, 

ἜΝ, 4. Αἰΐὰ το, ὑπ ἡ ᾿ .- ΔΦ] 8] τυ ταὸ “ {μέ φβῃ, ΘΠ Ρ β" εν. : ᾿ . 44|. : υἵ ἃ Ὁδδιὶ (μ.-} 4]. Αἰ᾿ ἣν “υθηίαπι 2 Καὶ τ Κυρίου »δεβα νοι τὸν λθλον ἐν δι μεῖς δι Ἰδοπνηΐ » ἐχςορτο ἢ [ὠβόφεεν ὠδδμην ἐμ μ- Α'λλὰ κρϑυὸς σδεδοχικασμίαϑα απὸ Ἴ δὸς " ΡΟΝ ἐν “Ὁ ὙἹ «τεάεγειην ποῦν αξάανεε τὰ ρΠ'...ὕ.0ὺ Ὰ ΒΜ λλῇ; ᾿ χαρῶ Πνοῦμρατς ἰγποης ουπν ΔΒ}! είοπε τὶ.- ὑνιαἴόρηε ηρηἱ! δνεηην ζὰν Θεοῦ πιςευϑίωαι τὸ δ αγγέλιον, οὔ- πλι}5 ἃ 960 αυοτὺπι ΠΑΡῚ ςΟἿΠ-! 1 Εωᾶρ οἰμνον, ἐμά ἰοφωνηνων πσας δὶ δυβεὶ ἀπ ααα το Ύ τ 4. μμῦτο ρα νδυ φορὰς τςμμῃ ραυδίο Θρίττας ἔδη-[ς αι  ϑμμ μεμα, Ἐξ θν ταθθυμ να ἰῷ ὁ. 2 ΦΛΙΟν; ΟΝ πβζτογοῦαγ' Ἑυλπροίυνη, ἴτὰ Ἰο- ηϑη 4μαβ νοιολπιδιμε ρίας. ενὰϑ Ὅεο ἔυδαι υιάρε!οτη αι. 200 ᾿ εὐ ΠΝ [δὶς ἀπ}. } : τῷ λαλοῦ μὸν ΤΟΣ παῤ θυκιμάζεοη Ζυΐϊαναγρῆοη νὶ ποιμίηἴδις ρὶ4- πε ΠΕΡ αν μοί ἀπδο δ τοὺ Ρἰ οχὶν αἀςὸ νε ᾿ δι Ἵ ε Ἵ ᾿παοτ ας τῷ ἐοῦσι Πανι εξ θιὶ σκοντῆς κα λλα τῷ Θεὼ το δοκιμκαζονη! Ἰςφητος, [οά 1)60 Ἔχρίογαμητὶ τοὺ εὐδίας : ἐἐ πη ΤΣ . ἧςτο “νέϑτι υμαξ τύποις πᾶσι 7 Λάεο Ὑ᾽ ΒΈΠΡΣῚ εὐξεπιρίκης ͵ οπληῤῥ με ΕΝ ταὶ κὐρυγᾶς ἡμ Ἵ ᾿ ἀα ποίἴτα ᾿ 
πὶς, οσπι χτ τὸς 4 ε μα . -» ἰο.- ἐπρυχοτ ιν κός ἶ . : ᾿ . . 
ἐπι ανοια τοῖς πιςούουσιν ν᾿ τῇ Μαιοβδονίᾳ χαὶ τῇ͵ -1ο"ιπίά ἐγοάεπήβας ἴῃ Μαςοίο-]} | λραροάονία τ᾽), ΤΣ , .| Μεφηε οπίπν αἰΐφν Ῥίυς {ΠΠ}|ς ἔυ6- Ἐτ ἘὉ ᾿ ᾿ "κι ἡἷδ ἂχ ἰ Α ςἰταΐα. εἶν ἴπ πιήρ Αλαΐᾳ. ὁ εν ἘΝΤΟΛῊ, ; 

ὩΣ ΜΝ»: ὑκδδ γὺ ὀξύ ηται ὃ λόλος τὰ Κυ- 8] ΑΔ νοῦς επίπι ποη {οϊὰτω 
ἘΣ: ἰᾳ να κ-᾿ [Ροτοηυίς ἔδεπιο ᾿γοιμἑηΐ ἴῃ, 

Ελλν οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ κα, [Μαρεάοηία δὶ Αςμαίλ, γεγύῃις- 

ἐτρς, “ ». ον," ,...1 4] Νες δηΐϊῃ νη] δ [η [ετιηοης ἜΞΩ ἷ υ τὶ ἐν ῳ κολαϊάι "" πὐρτ : ἐο ον Φ το σαβοῆν ἮΝ Δ) ἜΘΛΡΥΝΙδΕ Δ(Πς πιάτοτῖο νι πιυς,ἤςως πο. Ἔΐαν π βονονν ἐγ υβοημῶν νκαϑῶὼς οἰδατε,οὐτε ἐν ἔυρ9- ἡημος βεα ύενα, πεῆμε ) ᾿ ἡμθθό [τι5.» ἡ πος ἀὐατίτια ςάυία αιΐ ον} [ἡνρ ὀεέάβορε ματίμα 
φασει πλιεονεξίαφ Θεὸς μάρτυς. χυύδπι ριαῖοχυίηλι δ; 1) ει5 το 5} [ει με. 

εἰαία,, 

8} «1 "οδὲς τι ἀϊξωα 
ἐμέ εἰβ βνηῖο 1δοημιί πον 

᾿ Τβίνην ἐπ Μ διεάομίααν» . Οὐχ λρλυκλὸ ᾿ ; ;: . πα εβαϑάναα κ᾿ ἐν οννοὶ : . ἐς εἴ. ΤῈ [ ἱ "ἢ χαϊᾳ,ἀλλιὶ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πὲςις ὑ- τίη Ἴπ οὐηηεπι ἴσοι ἤάεενε. 7 πέρτρζαΝ ἀῴρεερ:: Οὐτο ζητοιῦνες οἷ αἰϑρώπων ὁ. 4] «Μοσυε εχ Ινοπιϊπίδιυις αυχτξ-} 61. εν μ Ἴμέγενιει αὐ δ 4 Οπιδὶ υἱαα : . Ὁ δ αὶ ποὺς τὸς Θεὸν ὠξελήλυϑεν, οἴςτε ΠΡΟ ὙΠ οὐ αι ἍΜ προσ, πρ ν Οδὲ ὲ ΤΟΝ ἡ [{πηληρνδεμ χίονλδνον θϑᾷμε ὁ εἰδιίοηε,, (εἰ- εν ΕΣ δὲν ἔγαχυα εἰξ τη Τευπιν ἀϊπναῃα- [᾿ 14 1λεμιιρνοβεδεβοια ᾽ οὔτε ὦ αἷν, οὐ λων") 165 9] οὐδπὶ»πες ἃ νοῦ!15, ἢες αἢ ᾿ ᾿ΑοΝ 9 ἴα: Ἰδεμείε 
' ᾿ς τς ιν ὌΝ : ἘΝ δὰ ὦ ᾧν γοῦτ αῷ υμῶν , οὔτε απτ ἀλλὼν νοῤῥεγμνέήμο αὐ αἰδε, φωΐ Ῥ δ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν π᾿ υαἱτὸνὲ πεςεῖϊς ποη. Ββαρδεδιθαςὶ [Ὁ βοὴ βὲ πδϑὶς τρεες 

4υϊςαυδιο Ιοφυί μονεχννι ᾿ δυυάμδμοι ἐν βαῤεὶ τῷ) ὡς Χριτοῦ δἐπό.1 515,4 ϑυτο ροίζεπνας φοδώ οης!ς δοήρτενν το ιν σπετὶ σήν, μοϊδυιοῖι, τοι τ ας ᾿ ΔΙ φβευναν ἀὲ νοδί ἀ Ὡλὴ τὶ εἴϊδοννε ΑρΡοΠο ΟΝ ει, [πὼ οὐμηβ αροβοῖ, ὀὀταφηίαο!εράι " ὃ ε Ψ ῬΑ Ἁ » ΠΝ ᾿ δ᾿ Ἂ" . . ͵ Ω ες . Ε 

Αὐτοὶ ὃ “ἰδὶ ὑμδ ὠπαγ γύλλουσι᾽ 9 δι ἀυ] ἄςτι ἱρά ἄο πος τε- ΓΟ Ρ 4νοίει» ἐμῆγοὐ» ᾿ Αλλ᾽ ἐγὼ ἰϑημᾶν ᾿" ͵ " ᾿ 'σω τὰ ᾿ ᾿ " ; κεις. Τῇ ὁποίων εἴσοσον ἕ δ τοὺς ὑμάς χα)" αυρείδης 4υλίεῃη ἰῃρτοίυ τη δι4-᾿. [έρην βαδφετεπει αὐ υο!, υη ἡ7|0} ἐν μέσᾷ 4] δεᾷ (πγυς “τηδ ας τὶ ἱητον } 7 546 μιξξι [υπριον ἰεπεὶ ἐὴ “. " 2 ἘΝ Ὑπρ ἢ δυοείπηυδ δὰ νο85, δ ς αποτποάο Φ᾽ ἠνοηγοάο φονναῇῇ! εἤ.. ὃ ᾿ ; νοξ. . πίεά!ο υοβτπ, ἊΣ τς ἡπεσρέψωτε. Ὅεθς ον Θεὸν Σαθ ᾿ξοπμετγτεγίτίς νος δά (συ ὙΦ {μά Τοιην ἃ βηνοϊαενιῇν ᾿ -ὉὉὉὅ͵ὃὋὌὌὌὌὌὀςο-.Ἶ 
ἀνᾷρ ταις οἰὐώλων, δουλόύοιν Θεφΐ ξεῖνε αὶ αν) ἐπα ἰδο!ς, νι ἑεγυϊετίς Το. “Ῥαφίαν φσ νει, ΙΝ ΘΑΡΡΤ ἢ ᾿Αἰφυὲ ἀαπάιιπι αἰ φμία ἕωίτ [ατίης πἰηοτυά 

Ὑ ΗΘ ΘΈΟΙΘΟΣ ᾿ Ἷ ΠΗ ὁπὸ ᾿ : ἘΞ δίς Ἢ σὰν ἔύσα ς τ δὰ "πᾶ ππιρᾶ ζοη[Ὡοτυιηὶ, 
9 ἀοίδεοις; ληϑιναί. δε νκα : ΜᾺ 0 δίνετο: ἜΜ - Εὶ οχρεέξατε ΕΗ μοὶ. ν [Μηϊεα]ρνννοα ὦ χάμμυμ δις ἴῃ δίς ἰδεῖς ἀσοῖρι ἡ ἰῃ ἀιοςηάι ἔογπγια τῆλ ἫΝ τρκρραν ἐν ρῦδις ἀὐυτεην ρε- ἀρν λυ ἀργὴ Και ᾿αὐαρόμειν τὸν {ὃν ὡημ' ΟΝ. . 10, ΕἪ ἐχροέϊατειὶς, ἘΠ ατι οἷα [10 ἐμ ἀξ εαἰϊε ἥυενο [υ{εἰμα- (οἷοι αίοἰμτὸ νεγθυηὴ Ἰστία ειν, φιοά οθίουτηις κοτε χος σα ιατοια νίσην, οάπηῃως ἀἐμςγίιον, νουδὶ οἰγνεῶεῃ ἰῃ ᾿ς ο- έβ οδιδυκα οὐρανδν' ν δ γειρὶν ὧκ γεχρῶν, ἵπσαμο]. 1Ὲ καἰ ἰδεαυςαι [ἰςίταιήτ εχ ΚὯοΓ-] ὑμμ "πλθανα {εξδιννφυὶ ἡδίοοο . ὅ ἐν» (λεθ, ἑγτῳ Θιῴ. εἰϊ, Πεὶ ορε ας ῥτὰ Ρἠ ποία, ν εἰωρεὰ.ι.7.δι σφ δι πὶ νοι γ.8.δειο. Τ νει «- ἘΝΕΙ͂δο νη Το Ἔλτ νοι δ α ς ΦῚ ΑΜ ὦ : ταΐδ» ποῆορδ Τοίατα ὁβοβ ογαδης- [ἢ εὐήρωδε πος αὐ ἡπῷ πυεμῶμ- εἰς ἔετί, 4 Ορνεαπιδβογγώνς  αἰβιατα [υἰἱμεβωάιπε. γἱὰς ματίά ἐάμ4 φιβτηϑἀἠν βυ αι εδεινπο οὗ το ἐν πωφάσυ! πλοογεξίας, . πεδεπιριοιέ Τ0 φυσμϑμὸν ἡμρῖς στὸ τῆς ὀργῆς Τῆς ἐρ - ἐὐΐα ΔΒ ἐγὰ ἡ νοηέμτ,, ὁ ΐ ᾿ (οίοιϊ.: ἡ. ες Μυΐίρατα ὃκ Εταίμηυδ Αἰ μεδομα γ ΝΝεῦ ῥἐῶ ὀκεαβοιεην ἀματηϊα, ᾿ ᾿ οοἴαι. χριδμης. ι “π ' Σ ᾿ ς Πα πιροβυτα ὰα σλίνος Νυὶβατα, 1). ονογε, (οᾷ Ρεῖρο- τοῖτα οσίξατὲ νὰ νὶχ ἰηῖο ΩΝ ᾿ : - Ὅν ες τατος δῦ ᾿ ' Ξ ; ΩΝ ᾿ τῖη. Ὡς (ς εππὶ ἰρψυψητυς,, ποι εἰς ΤΙ ο]φηϊοςιηΐοας, 6. { οδι"] ομενι εἴα, ὃν βαῤοι ἴδ Ἰὰ εἴς, ἴῃ : ᾿ ἘΠ ΣΡΑΊΠΠΝΣ Ἐπ υἷς Ἐνδηὶα, ἴω. ηἰῇ εα ανυτμα γεϊαειοης.. Νερβδης ἐπίηι ἰς βυνῆς ἐμιροίῖο-ὀ ἀἰχμίεμιε εβᾷ, βωε φγαινιιαίεην αἰ φνώνν. κά ροδίοίνκια ρν4Π δοιὰ 

τερδυς Πος ἀσοσρτοθ. 4 Εα μηρωνξιαιεννξ ἐκᾳδορσίας ἃ βγμάνε,υενιννης ξαείμνε φων δος οὐμανιῳ γῇ» ἐ βείδω! τ’ τε ἴδιμο εἴ ν}1ο ἰζεί οτος διίς μα] εβοιου οι ἀρυά [μαπος Τγρυτες, ἐπφρεναπῖνι οτίδῃ) ἰητο Ποχὶς ϑγτμ ἰπζογργεν, ψιοὰ Οἱ ἸΝφὰ "Ὴ 
ἀρυ4 Οτοος μιαρρε Δοσιρίτυ ργο, ἰςοἸστατο. ΑἸϊουία ὡς ; ἀϊχορῖρ , ἐεμιν νρδέρα φγαμιιξ, δὴ (ποτε Θυοτὶ ΡΟ  νἱἀοιὺς ἡ ἀρδαρσίῳ αἀ ᾿σἠάμναιν ἰρυτςιτίςη) (οἷςι ἀροίξοίια δοζομιν. Δῃ Ροῆιε μας ἱηεεγρεδιαάτιο δάμη, Ἰλην ἢ ἐς ιηοήξταιά ηοίαις... . ἵνος δε ᾿ δυίτατα δορίρίλδ., ποη εἰς νοηἤμν!ς ἡπτίρηςς ἤΐος Αρο- ἀι.ϑέκμμ βιοϑαμὶ βιίνμῳ Τρεογψιϑ οι δοδροκιμρίεμεϑοι Θεού.. . ἰϊοίος νπάπαπι βηΠἶε ἐμ! μηυηετίς οὔϊππος. φυδω ἢ ἀἰίψυάῃ. Ουοόίη εἰἠξ πάτο ῥἰαςιίςν ᾿ας ἀϊοίταν καὶ πριϑία ρῥεῦθατ:; ἀ (είς δά ἰηβηπα ὑπ αὰο ρηϊαν ΟΝ ἐχεηνρίο, ἢ ἼΩΝ: ἀϊδηιις δογιμμὶ ζεόϑαγ υὐ]02] ΑΙ! τα ἀροίατας ἤος ἴῃ ἴσςο φιάσα, ἰξζυπε, αἴντον (πὰ ἔαςετεὶρ ἥν ἤοη ἰΐσυ!ε ρίο του ετὶς (μὲ , ῬΕϊδοπουι δέ ἀρζιμ αἰδιειηΐ, 594 ἡ το οι δι νοι πμ ἦν τάτιοηο, 4α Ροϊτυ δας νε ουπέξα 44] αιφιβεαείοηςτν ΒΟ. ἰυάιοία νος ἱπεοτείε, ηυὸφ Ἀοηείπεε τὰ εἰιζοηάο ἰροώδης εἰεία τοϊεεγρητιδίη νετὸ ἀς ἱπιπιοίεγατα Φταοίτεις (τὰ οἷ τὰ τογυ ΩΣ ἀθλΎ με Υ ΜΕ ἐτρρυμοπτύς ἐξ γαὸ ν᾽ ἀττοβα -. Ἰλϊορα)ασςίρίαο, ἀδύϊ νὰ ἡ τ Ἔχ ἐξπιοηνοφ εἰρίο γηιεσιΐ ςοινιι!) ἤν νλιψοαοιπὶν πὰς ἣϊ γε φυυαν ραά Αροβοίίᾳ ΟἸρίδι νίμγρετε νῃαυάηη Πἰςυ Π. Ολυ νοτὰ τος ιληάα φιλέειν ηυςα 1γα ἰνῶν ἸΔοπεῇ ἤπνων, φυονρίς αι δά ξατειειςον ὦν βυῴοι {πππϑαξιιγ ργὸ ϑτδυίτατο δὲ λυέτο. 
Ῥηιουπὶ δή ἰλινέλδε αἴας νσαλειϑηος οἰ στ, οος ἠο ἢ ἴπμθ. 2) υἰξατο,ηθῃ ἴα Πα πὶ εἰ ̓ ηοπηξητι αι νί ολιςοῖ ἴῃ {ρου 
Ὠἰλιγ ἐμὰ βαςίας Ἰὐοηοον. [τάμὶς ως Ἀρρτρρατιοιριονίυς ἃ πίοις νεεευΐο ἀϊκόταει (ς ἤση δανδιο ες ποπιίηυπι ρὶο- Ἰρο  αμίφησυγάϊα μειήος ἤσις μία Αροιξι οαρήιοας α (ονγ.7. πίαιηδι ἰϑφυίτιις, Σ᾽ μένων νη ίοννν ΝΑ ΠῚ Ρησεν Ἰόςο ππιοῆ. δ[:8ι δοκιμᾳζμϑτο ον τὺ Θιού 181} Αἰ νά ἰροίδραι φυὰνη 60. τιοιο πὶ ἐξοδριῃς ἤθη ταρτὴ!η ἀπλξίείοισς ἰξ οτίλην αὐατί. 

ς (υοηίδην, ἔπι." “ιν ἰνην18 ἀγραπιοητίὶ ἐς Πηζατυτ, τίσυπι Ῥίδροῦ νος γίγχιτὶς δι Δρίςητία ΦαςπΊρίαν, δ ὑκν- 
ἐσηίοε φιοά (οτἰρειμη οἷξ ΑΘν. 3.48. 5πη]]ς οἷ ἀγζυ πιο. στυπάσεως ποπηῆς νττυν Δροίοίυς τ. ἘΊΠΛΟΣ χυῖς. γιίτυτ αἱ!» 

. τιπι τ᾿. ότι δ. ΟΕ διμαὴφαἰννδν, δυαγγιλιονὰ εἴτιρτα- [δπὶ ῬΙαγΑΠ συπῖοτο ἰὈτταίπε, νὰ ἢ αἰῆςετ τοῦ ΑἸ νει 
σ. : ἀκπδκίο Ειιαηφ εἶτ νε ὕερς ἰαγλπποιαυμηυ. Ὃ Ορην- τς (οηΠλητία τγρος ἀυοῖ εἴαης ΤΠΕΙΔΙοηἰοθη ἤιιπὶ καρ μα. ἱ εξ αρνά τοί, ἐλυύδα ἐὰ ἐμᾶτυ ΝΠ τὰ, Ευὰ «4 γϑ,. Ἐταίπηις νυ ραια ἴάπλςῃ (ντ 5 γγ018 οἴίαπι ἰδτοτρτος, δ ςοάοχ Οἰαθ. - 

τὶ Φυίε χω, Μείηηυείνε πιδι νιφοτας γα ημιπῃ οδίου- . πιοητληι) ἰερίετ Ὅν.) ΠΙΠΏΟΤΟ {ϊπφ υὐΑγὶ δι νηραιν ἱπᾷδι "Ὁ: 
; τὰ Ατρυππέδιαιης δυτοιη Ῥαυΐυς ἃ σους ἡπῶς ΕΠεΡ- ρτιεῖαῖατ. ὁ ᾿ " 

αἰαν ἰῃ [ΟἹ ς οἰσόλὶ ἔρθη εἴ πιπι ςβῆοαχ “ἡ αἰυϊοιη ας 8. Νφη δίθαν, οὐ μόνον  Τ αἰσδιϊοηΐε Ἡξεδεχα μοσφυραις ἣ τος Ρηπιδπιοπιπιαπι ἀίςις ποι βημ{ζς πυιάαπι δα ἱπᾶμειη ρταῖ- :ο {τ ἐχαπιρίω πι, συϊειτηοά! αΠα πνυ εὰ οδίδευδυίηπις, Νὰ 
εἰἰοατίσποσν Βυδηρο ἡ ἀρυὰ ΤἈο λ]οπιςεαίεε, πος ίμάπια αἰ ϊοψυΐῃ Ογαοία πος ἔς ςοΠοέαξως γὲ ΡΤΟΠΣ αἰλκόλφυϑιν Ὁ δυηταάχας ἐν τϑαιν : ζ (τυξευχῃ ἐπαχίπηυτι εἰς ςοῦίς: εἰΐς νίἀδαύις, ιοὰ ταπιθὴ πιυάπι εἰ. Φ Γμ ὀπνην 
αυυείμπενττιῦος.,. 26. Ηοοάμξοηι ἀσαδας τοδυς ἀεβηἶς,Ἠ ἰφόωνννγὖν κωιντὶ τόσῳ. ἂν ρτὸ οὐ  οὲς [ος δινθίαμε, ετἰλῃ 

ἱ 

- 

, ᾿ 
Ἔ ἀρηίε ἡ} δράμιεαν (δηξείν, δα ροῖζα ρετίυδήοπς απ τρυϊεὸ Ἰοαρίψρ ᾿γρειθοῖε ἃ πιῤάτο ῥειίτα, Νδψες πιίπιμ ΠΤ ω Ὁ δι ἷ Ναί ἀμὰπη ἡἼιις ἐς Ἀσααπε ἢ ὀχφηΐ Φ, ἰδ ηΐοτημη δαίπηιε εη(οάϊ!}ς κονία οἴ οη ἀν, ιν αἰδςτίε, ἐξ ροπάδε ως 

“τος Βιὲμ Απἰπνδ ογυςονι Ὀοροίαί ρετεμ οτηῖ, ὀ ἔ Τωκνέν μίε- “΄ κέσμῳ, ττν τι κὐτὶ 
9.4 «οὐϑίονρέῤνε, δίς. ναὶ ὃν πλνρηφορᾳᾷ πνλλϑ. γυΐχαιι, ει με - 9 Πβμπὶ, 14 οὔ, ἀπληον ἐγδιδηϊει, εχ Ὑςγῇι γε] ῃ 

ος πϑΜμάνης φενὶ 4., τούς ἱπσρεὲν ρα τφγλοιν Αφιμῃαῖεῃ. (- σιπ41ε ν[ 4ιδηη (πε. Ἀςεϊρίυμέμ; φἢίπι τποτοι γπίς κ6- 
; Μ κ ἰ ἱρ(ρ τὶ ἱ εἰ φουνῇ- Βίδςετα, ἰδάῤιμις βιτδεια οἰεμι, φυδὰ νε πιαίνει ἐπεα μρογε- τίη δυτέπη υδὲ ἰδ υὐευγ, δὰ γε ἤιε γείδετί ς . Σ διε οὐ πίτρ α Ἴιης πὲ ἐρπρηηνν πχθην Ἢ πέμμς Αἱ 10 ἐρρνωβτι ΡΥ, : Αγ μὴν ἊΣ βθ πῇ , ἀβονεν Ἡδιγβ ϑιβ δι Τὴ μΒΟ Νὴ (τὶ ρίοείς δι ήωω: 10 ἀὰ ἔσεθι πῶ νν να δὲς τεκτο ἐπὴν ἐθοι να ; 

δε ' “48 ἧς εῇ : ΘΗΝ ᾿ ἸΑΤῸΝ ἀρϑιῳ ἐ νον σερόυδὴν νμῶν τὸ μα γγίλίον ᾿νε Β ὁἡ»ἴ. οτα ἴδηι (θουι ἐη ἐρίοϊα νύγληιε οὐ (οτίμεδιος υἱ 
ὶ οι, λυι. δὰ δ( ιῃ εο μ᾽ νὰ ἀπ! εητίο ἀ ρίεηίημς φυδά νλν- ΤΟ ΙΔεΟ ρει ἀν ̓ ἐξ ιαμπι μα οοηνακῳι μρσὰν ὁ ἔϑιο, τῇ μ ὙΡΜι ν Ρ ( ν᾿ ΩΣ οτίπεδιος βαυΐυν ᾿ ΑΙ ἐκ μεροῖ οἱ μα λη ἢ οὐ πἶγὰ ἈΖΩῊ αχθμαραιννᾷ γ φεαιμη. 8. ἃς ΚΡ είν μος ἢ χει ἡε νὴ ἄνομα 37. 21} τὸ δυκιμιίξεδῳ τοίροινήσι δὸς τῇ Ἰάρονοσθο Βέὲς. τε πατιτ) ρα είϊεγυιτι (ἀπερτὰ ννεγς, ἐν πιο ἔς πιαῃ γα τ ναι φεῖτα λεϊνδυετις ἀγβαπιρητα. ΝΝαπιὶ ἂν πλερφερέσει ἀϊ- χω, Ψ υἱδαῖὰ δι ἘτάΠηθϑ, μἈ δυμίαύννι. Ἐφο ἤμήμι! ἐδιρ 
 ξοβάϊμ ἐμἴει. : 

ΠῚ Πη[ιμε “γα Δα ἩΠη[ἡψ γα αν 1. '{ὠκιμρψεθ νἱέχυιη αυινἤΠυνΐδωι, τρρη δ οίμπὸκδεξιδιοηῖο (ε αἷν ο-. , : ι οἷμνι μαπτυσηοὶε ἐδ Νὰ νἱλαγο δειτῃ δυτομὶ "ἂμ ) . ὁ ἔων κανάϊο, δ᾿ μδ' χεοβ δες αὶ εἰξνομο χαμάϊο φῃοά Ἡ ἑῤοἱϊο πγοττυὶν, ὃ νρεμῃ μά0}}5 αὐ ΔΙ δαρι οἰή ρήμη " 

" ἕ“-᾿". ἐδαιμάξονεν. [ἢ οἱ αἱ μι για Ἰνλξντα δ ἐς ϑορτὰν νοὶ, 4") πιρὶ τα δυιγ εἰ τυπη δι δ ζίοπρ τπαλ ἐσὰ εῆΐς Π οηος. (ἃ. “ΗΜ ἰὰ εἰ θεῖαι νὰ ἀρίαν τραὶ (τγυταταιθοι πο ἐδ ίτο 'ς ἡυς Ἰπαβὲν ΘΕ 2Π} [40 εἴ εα ξο ὐυδι! ρεοχίηιο γε Ηϊχμ]ο γ- 
αν κν . 

" 
ἜΝΙ . ἵεδειη ἃς ἐμ οσην ἀρ ρα! δίς. δι ἶκᾶς ἐβυσν  γϑσλιίφμ ἃ ἴτυν ναιῦο Κυβεφύσαι. ᾿ς 

ἃ δρίτίευ ἰλιδτο ργοιπαῖαι. ΄ Θ᾿ πιλτδ ἰθ6Π} Ονρηρίδ, “. τε ῬΡ ΠΣ Οσλιθυλ [μὲ βεγῖσοι 
; Ἵ βοθΝ δὲ μασι 4 εἰ, νι ἰα γετηδςἤ]ο ἰξεπηοπο 10 Δνον εν α ρον λυύυλγὴν δἰ Ρ ἐπι ττιη Κη γάϑμ κειδξειψων εις ΜΕΝ ἐπ ὧν τ ὦ 7 Δέρίο ἔπῳ, Δ υβγπιἐπιὰ μημφέμιφμι δὲ ἡπιρεν]!, . 1 ἀἰο( πίνε ραίτο αι ἔξ ἀἸχίς Σ]οταῦμε γὶ γίϊεπι Ἡοιπθ ροβέμη εἰ : ιϊδὰ δηποτὰτὲ νὸ ἣ 4 εὐ ΠΕ ΡΟΝ {ΝΠ ἐν [ὶ βυναινν ὁ γγυέϑημῆνιν υἱα, δι διαί δή υςύ θυ μόν. αιαίῳ (οἱεαι εἰς Αἰηιοίτιοιὶ δὲ ἀυαε! Ὁ βιοΐδε,, ἤως, γε ἐν “σον δι ' ΒΕΓ Ω 



ἕξι ον Θ’ ἕξ ἰε Φ" ἕξη ΤΟ του δας, 

τς θὰ αὶ 
. ἣν 

Ζ μι 

ΠΟΡΜμΘ. ΕΡ15Τ. ΡΑΥ ΠῚ πο το πὴ ΚΒ πη βεδλν πὸ ῦϑΘ6Ὠἃ(ἅ. ὅτου τς 
λλθεῖ Νυϊχατὰ, δ σα. μὰ Ψιτυτο πΙΪΜ},πλαν ς οἱ τερυρηΐν εχ νστοτ θυ εσιην ραττα}}, ων ύπιοι, ἰαὈτίοο Πδτλτίοσῇ Ἰερίι, ᾿ ΙΣ ΓΙ ΡΝ ἀνῆοδδ δι βΝιοη ξαδιαίθρίιο᾽ ἐτῶν ̓  ἔψε!: ταδὲξ ἐπιρ]οϑριαν (μοὶ ἑηίἤω. ἣν : 
τὶ 2ιΑ τί: τωπὶ δηνοί β! οίδε ἀττ. ζκλητια. . 564 δὲ ορτιπιὰ δυιῖ ροτίυβ Αἰιου ένα δερυτίδ,ηυΐα πυττ εἰν δι ἢ δεγογῇ ἔς πηξ. πααε τας δ να αυδιεσαγῆαο μιροπέ διμ  ιρόνου» ᾿. γνϑουννῦ Τρ παιοτ ν νήμμν, [ἢ ἀφηὶᾳ πο. " 
υδόται {πη  Ππτμ ἀρ Ν δαὶ ἤεφας τατῃ Υῖσ σαῖς κλπ) ἰοσά-ὁ τἰοιἐπετοτῇ νἹ 4οἸ σοῦ μος 112 ἐσιιοατ. δά φιημίς ας ες τ ἀρ ρτοὶπά ἀθαιϊο διοοι εν τοδαινμεέπαι βίος : ; δεδυδαΐ ρφεέιη δὴν οδίκρεην ἡφόϊρουσιῥε δκαὶ ᾿ 
ἽΝ φυίξαυδηι εἴς φιοά πιιτγχ αηάτοτ, ἐπ ἔλητία οδιία, ποθ. αὶ πος ξοπιπηςητιϑ οἱξ ρείμηυε, ςοηβάεγατα ἀεθυις Ραμ ᾿ ΤΥ Ν μενα ύλμας αμψσα, σὲ Ν᾿ ἀυναϑμανωι ὉΠ ἐκοοῤίαμι ετοιύ δ, Ῥο χολα μυηρυνων Δ. δ ̓ν ὰ ῃθ. ᾿ (ιϊνολί: αφαιις δ ἐλ ἀξυοτγάπαας πιο εἴξας ἃς ἰστάςε ν| [4 ς σιπὶ (υἱν ποι ἰμβιητίνπι αἰηδυς ςοπηράγδητος ΤΠοΙΤαίοη,. τεηνπάσαμπι ἀἰΐξέπηϑῃ ἴητοῦ σηδμλωμζεφι δι δέχρῦν, γροθηδέϊοτο γοἸ ΚΠ. ράτεοὶρίο, μαρρλαζέντν;, νοὶ οἵ Ὁ 
ίρς Ἰυοτὶ εἵσά πιάῖοτμα τΔητι τὶ ας ει ἀμπςίτατ. Οὐμάλιη. ςἐίος, (δ πυττίοὶς ρετίοπαπι ἴπ μας Πιιἠ τυ άίης (ίης ο. ᾿ π εἰίπρ, ἰεφμεατίονιε (δη 8 (α δος ρίσοτὶς ιῖς ὀχεογηΐν .διωδεγνς ἠονςοἰπια,βλάοηὶ Ῥιρτϊα δηοπφηῖς ἰδρεοῃεί, ᾿ 

----.Θ:οΘ0Θ.Ὀ0Ὀὃὄὃὄ. »Ἡ»- ὁ -Ἑ  :π,. (ολίου οδιϊοίαπευτ, δια ἰιφίο ορφαἰτοποπιετεπεβεεῦ» ΄ ων τ ὁ ἀδν βκησις τ " Ὄνν 

Φ ακο Ως αὐ τροφὸς ϑείλπη τὰ ἑαυτῆς τό- 7] "ΓΦ Εν ἢ πυτγίκ ἔουιεα Πότ στ ἔάγαν ἐγετίνμο, πε συν ΡῈ Ὡ ν ταο  ὐν ρει ἀρ βτῶιι ἀποιύαος ἘΡ 
Ῥεία νἱεῤομαι χγα' οὕτως. ἱμφιῤόμᾶμοι ὑμῶν, δ Φοκοῦ--ἰ [[ἀο80[τὰ πόδ ουρί 8 νςίετ 11- Ὁ ΚΝ 4 ἀεξβεγεναν ᾿ἈΖ, ᾿ ἐδ! τὸ Θεοῦ ἐσδέξαν.. [πιοποαν ας πὶ δυο π|8 ὁκ οδ- 1 ̓ γρ 7"ν ἃ ποῦ ενιοῖύναν αῳ- 
οἵφαι μβύφες, ᾿ μιαιῥϑμδμ ΠΡ Πα » θεθας ἱπυραττιτἰνοίδηδίο] τ ρὸν νοίνδεπυν να- δόλνν ἐκοὴς πορ ἐμὴ Ἰχλὰ ξ δὲδ, ἐχοςρενίτ βοὴ νείςγαιο [4 724], αὐ ερ βὰν τϑὸ τῷ. ἷ Αὐξλδη4 μετασδομα ὑμῖν οὐ μόνον τὸ ὁ αγ- ΤΗΣ Τ)εῖν γρὰ ξεὶ εν νονεμμθν βίδπο Εν ᾿ϑεοὺχ ὡς λόχον αὐθρώπων, ἀλλα [χρο} πρωὶ Ἰωδίἤκαςι υϑῦν!ν ἐρύκει, [νά τς ᾿ 
χιμο ς 2ΗΛλΙΟΥῚ : ἐου α ας " ͵ ᾿ ᾿ροζεγας ἱρίοτῷ Δη1Π)45 ιδή ναι ψμονέδν εἰ αν ἠΆν τ ϑυὺς ῃ ἀληδως ως ῳϑ ἐλα! νετὲ) νι εἰ [ατιποῃο πὴ» υἱ Ἀηγιδεμανναμρ νὴ μὰ 

ες εοὺςγοϑότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν γ4 νη. οἰματὶ ποδὶς εἴειίδ. ες μι 4{π|ιἄῤεμω, ὠφ»ῖται ον υμὶν τοϊρστιςεύουσιν, , Ἰεείαπι αρίς ἰη νον ἱϑ οὶ οἴ εαἰ- ἰν, 69}Ζαο 
; Μνημονάετο “ὃ, ἀδελφοὶ, τὸν κόνον ἢ γΜειη Ἐς ςηἱπιν ἔγαττοϑ, 8 μή φϑλδροῦ, Σ ΠΝ ὌΝ ͵ μὲ, 5. --: ἍΠ ΩΣ τος ᾽ς τ ἐς 

τ 8500 βοιίυε 6{|}}. ἢ 4: ΠΕΣ δ, ἘΦ, ᾿ . ΒΗ 4.» ᾿ - β 4 τῷ, 4 Κφεε ! ᾿ Εν 

Ἴωνα οδίειες, γἱ μαΐν (κα τὸ μό ὧν νξῶς Ε Ἔ {αδοτίς δοιττὶ ἃς ἀτυιηπαιπο εἰουίνήγαξΐᾳ ἐν ἀνε οβε δ Υ μεῖς δὲ κυιμηταὶ ἐγυέϑητ οσδεὰλ πῃ ἩΛΘΥΕΡ τι ΠΥΠεΝ Ἰδπ ατὸ ΚΝ ἘΝ ΓΝ τ ΩΝ 
4υλὴν οὕξε ἢ, » Ὧι μχνῦ εὐμὰ νρας ᾶς ἐπίαι ἃς αἷς ορεγαπάο, ποι κφωμῆ νυδηνώνν ἀνάνων, ὴ Ὁ ἀικκλησχαῖν τῷ Θεοῦ Ἰούσοῖν ὦ} {{ϑ. δὶ ἐπί» ες - ἸΔτι ΠΏ) εἰ τῶν ζει ἡνὰ βιβς ἐᾳ ἔκόλα, Φοε Ἰη ἀοιμ- ἄτουλις. ἐργαζομϑμοι, ορος τὸ μὴ δπηπδαρῆ σαί τι-͵ ταὶ οηετὶ εἰουγηιι8.) ργχάϊςδ- ἰηνάν ρηδϑιορμένιν ἐμ νὸν Τὸ υδαίᾳ, ὃν Χρας Ἰησοῦ, δηταυτὰ! 1498 [υηεἰ α΄ Ἰυίάκα, “0 ΟΒτ-[ - ιν οὐνεβόλη τῆ δῆ, μρέμω βιοὶν ει ΘΟ. 

᾿ γα ὑμαΐν, ὠκηρύξαδ εἰς ὑμᾶς τὸ ὁ αγ- υἱ πηι} ἁρμά νὸς Ἐυδηρο! πη | Εναηξείθων Ῥω, 6." Σὲ τ ἡ αᾷ γον. δ ᾽": οἸβο ουασΐρρς αυυιῃ οδάεηι μη εδε Φ' ὧν δέν. ἰδῶ ἡνϑνὶδ ες 
φϑλιὴν τῷ Θεοῦ. ᾿ δε. ᾿ ΠΡ. ἣν ἐπαϑυτεκ υριεῖς απὸ Ν Ἰδίων συμ “Ἰ  Ιρα(ῇ {εἰξ δε νοβ΄ ἃ ργορτί!ε τεῖ- προγέπωνη, βιωδν ἡβοε  ηροὰ ἀϊ- ρῶς μι τυρες κ Θςς σίως κ}" 8 Νὸὺ9 τεῖϊες φὐξώς ὃ Ὅσοις »}9 Ἂ: ΑΜ» ἰδ αν ἀψοῖ ᾿ λῆ καϑοὺς Ὁ αὐτοὶ ὑπὸ Δ ἡουδαίων' ὑΠΠ υδνῇ ους δὲ ἐΠῚ  Ἰυάαίο: 1 [Χο ἐμμαοροόϊε ἐἴ τὰ ᾿ ἢ : ν Ἵ ᾿ ἐπ οράτι Ἔδ0 ᾿ 

Ἐ λας δι ἐπ - " νον ἢ :» “Ὁ ͵ αυοπιοίο (λη ξϊὰ δειυἢιὲὸ δὰ 1 , 4, δὲ ἐ ὲ : ᾿ ᾿ 1 Π ϑ δῖ Ὠστηϊηῦ ΝᾺ [Ὡ Ἡ ὠνὴν Ῥοιηδημῳ δε: ἦν φοιῦ Ὧι, 

Οπωϊραβε νἱιε σ) χα ως κ) ἀμέμήηϊως ὑμῖν τοῖς πιξούου- ευἱ]ραϊὰ' ἐγρὰ νος αιιὶ ςτοάιτῖ5.) ἀβρβμωων ὰ ὧν ' Τῶν χαὶ τὸν Κύριον δὁποκτειναύτων ᾽ ΡΒ ΕΒ πρυϊεν: μη εἰ [|4υένπε εάν, ἐρ᾿Ῥιημμ. 56 μιοϊπάφ!ος 
τρια, οἷν ἐμυή θη. πος βεἤϊεγίπνι5. -“,. [πο] φέρε (δὶ ᾿ ν ᾿Τησοιωῦ καὶ τοι ἰδ᾽οιρ"«ορρφήτας καὶ ὑμᾶς πολι δέ ῆο ἐκ Ἰδύδη νὐδεΝ : ΦΝΡῈ ἐν εἶν ὅεν 

᾿ ἀὐλι αν ΝΕ Καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἐ' - , “Ἴ . "5ϊεις ποβια “φυοπιοίο ἽΣ Ἐθοδωα ̓ρασίαε «ὁιδιωξ αἰτων" κα Θεῷ μὲ ἀῤεσκόγτων, κὶ ΟΡ φο ρίδοεπε, δι᾿ ὁπγηὶδ.οπη ἀρὰ ὑονυμέμι τένων δ᾽ δνριπηιιοδ 
ἐς φρο ι ιο πω δὰ 2 ΎΤΡΣΕ (ροῦν υ μῶν, ημιηαιεπηαιεν οἰγῦπι τη χυᾷ βάεεν βί ον βιοι)δερνειαηια πάσιν αὐδιρώποις ὦ αντϊν' Ἴ [πῖθδυ5 δἀιιείδητας, 9. [ρει ΟΠ ἰάϊουϊοιαυδά ; ᾽ Ῥμειηὺ ες ὡς πατὴρ τέχναι αὐτῷ, φὐδαχαλριοᾷτες ρᾶϊτεγ ΠΠθετος ἔιος5, πογιδδασ! | νος Φ' «οπξίδηιοι, κωλυῶρρννὶ ἀμζασοὶς ἔδυνοὶ χαλξ- ΕἸ το ρημαψον νά Ὲ Ε ΦΡΑΡΤΣ ΕΝ σὰ δεῖνι κ- ᾿ 

ἰα Ήθϑ. δια. ὑκάς ἃ ῳἰῷοφμυϑούμϑροι, Τ ] Ων δέ ςοσίοἸαθατηυτ. ᾿ τ Σ ι ᾿ ΑΝ, εἱκὴν αἀὐαλδνη ὥσει αὶ ἰουὶ νείεγυσήτον, νε ἰδτιρογὶ δ μ» ἰσφωί, υἱ [αἰμα βάν, γνχον γετίδηυϑ 
᾿ ὁδ6ι 86. ἝΝ Αἰ ἸΟΠἘἘλπ οδτοίξααπιιγ νὰ ἀπι- ᾿ ἰρλκν κὰ μόρῳ ΠῚ σινα σωϑῷ σιν, ΙΖ ἘΦΡΟΦΕΤ ΕΣ «οἰαρὶ ἐκεῖ Ροέσατα μα, ὁςου.]- μι ἐρηρίερην βαυταῖα ἢ τὸ ταν ὰ γε: Ε 

- ᾿ μ δον ιν : ᾿ μἰανεῖ ἐ υϑ. κόννν ἑωλοωμὰ ἀπύρκ τὸ ἕ ἧν ἐφα εἰ ν 805 " ἴ6 οοπει εὐ Καὶ μαρτὺ ορύμδροι, εἰς τὸ φ'ἴρεπατήσει ἰΒυΐαητος ἤςας ςοπυςηὶς Ὀςοὶ [“Ν ἀμεμα ἐγβαρενα ἡἰπὶς ἁμαρηας πάντοτε, ἐφ οῖσὰ ὅ 1π δλυὶε ἐηΐτα κοντὰ δα ἐνεε- ΝΥΝ ἐπι υθαν Πρ. ἘΠ, 
ἀμύνειν ὑμᾶς ἀξίως τῷ Θε τῷ καλοιῦτος ὑμᾶς, [νοταπιὶ νος «' [απ γεβηαπι, ἢ φν κιαΐονν αὐτου κὶ ὀργὴ εἰς τέλος... ΠΤ Ἰκουμι νέας. “τυ ἔἰείδων δ ΠῸ πὸ ΚΞ ᾿ ἘΣ . : ἿΜ : ᾿ ἷ γος : 
Πἰτυεράδ [ς εἰς τίω ἑαυτῷ βασιλείαν (ἢ δόξων. ἃς βἰοτίαπι. φξ. ιὴς ! ' ὌΝ ᾷ, : ἴωον ῬΕΟΡΒΟ" 

᾿ ἀαϊὸ Δὸς ο,άξα : : ῳ 1 1 ἜΝ ἘΣ ΠΝ (αἱ οουϊἀειϊπυγιέχθο δῷεὸ ἐχρυϊετίηε, 'ς Ἐχιτέρτυπι εχὶεἰαπι Ἰυ Δα ὁτασι ῥιαπμπείαι, πε αυΐν δοκεῖν ἐδ ΕΠ] σα πιουθάιως, τεγνίζεῖο ΤΌ Αλον τ δον, ἐπὶ 4 τ αν τὰς δ 12 Ρτορῖεγρα δτιᾶ πος διδ 45 [1 1Δε0 ΜΦ| Κι Δ. | : ᾿ πο ' ᾿ ᾿ ᾿ ' δ 
μι ἀρροίμο Διὰ τοῦτο καὶ νιμίδίς. γριθιφοὺ μμ τῷ ἀρίπνιϑ (γεο ἤης ἰητεγηι ο- ἕν [εν βίμε ῥπιενπη. ἢ ----Φ..-- -------. οὐρα κάρεεεν 

Ἔα αἿν Θιῳ αἀὐδιμλείηως, ὁπ φὐδαλαθόντες ἴῃς αυδά δοςεριᾶ ἀς Πεοίοι- ΕΝ νος ΦΝρη ζεννινμδον νοποίανην, δις.οὐ χύγον εἰϑρωῤπών,Βες. θοη {Ἐλεϊπν δὰ ἐταπ) ρτοτιιπηρίε, [δὰ ἐχρῖετα ἀοπιιαι ἰαίαμίο. 
ὍΡΟΝ Τποί. ΝΕ ἮΝ [Δ εἴδιούχ᾽ ὡς κόγν αὐδγώπων,ἰνν᾿ ὡς λὐηρνΘειῦ, γι ϑγγὺ δὶ Υβὲε Ἰοτᾶτίς εἰπηυΐο,γε προ ίυο ἱρίοτυτι ἱπάιςίο αὐ ΠΠ ἐς ἐση-΄ 
(ΑἸοιςςηπυ πὶ Αἰ δςεϊατοπι (απ ἱα ἀοςεπάο ἀΠ Θπιία τςίροη ἀφηιοια δέ δοσυη ἄφαι ἰη εδέλδπι ραεῖοη εἰαπι σοαισιοπάδε, ξῖλας Οἰπεὶ (μο!αδα]εξιοι. δδαας νοτὸ «λυ ἐτας υἱξεὶ τοηεάπτοτ, ο Ῥαχτιςεα νετὸ παστε ρξερεζανπ ὑἰυηλ. ἐν οφν 

--- -τσσππ-- τ Βιδίηνως εαηη Ἰεξείοπεηι ἑἀείτοο τοί ίςεγεῖν φυὸδά ραττὶ- ἰη(ςεἰοτίουν ῥτορ ται!) ἀςοίαται. ἐν ἄρ, τος ὅλοι 
τς φῃΐχώς ἀς ἐς δισαζυσγαυσε γον τ: ηγὸ Ῥοτίθε νο] οὐ ται ᾿ οεινβήμε μέν, ἔφϑαιον μος ρες Ἐταίτηιι:,εγυεν -- 

8 ἸΕι7νεβ ποεῖν, ὡς α ροφύς, ρλπίοι]α οὕτως (εατεηο τίσιν νςι τς συγ ἱωτοτργες, 4 τοταπι πῆς Ἰοςμτὴ ἤφ τον φρῃΐλαιν ἀοδυςτας ἐλ Π) δανρίεξη. αυληηυᾶπι μυς υίάδεῃι ὅδ οὶ ΟΜΝ νςό γί ἀοτυς τὸ φϑένον [υδίτυῶν αἰϊαυϊὰ δι ἰω» ας 
οἰπηίηο οἰξεπάϊε δος ππεπιδευπι οὐπὶ (πᾳφυςηκρυ5 ςομα:» Ἰεξιε,ύς ὁσιὰς κα δυῴήως ἱκηρύξαυδν υμὴν τὸ κὖ Θεοῦ διαγγίλεον͵ κρὶ ἀάτεηι βοὴ Ῥειτίπες : μάπὶ ὡς ΠΟῃ ΡΓῸ ἰὰ οὐδιοίοῖ ουσὴ τ: ἐχρεξιαϊαηι ἀξοίαεατε, “Ῥεϊπάς δὲ ὑτο γῇ Ῥοβιμπι Ρυῖο.. 
τετεν ὅς ἀςες ἐὐβυϊααι, ὉΔ 11 οτίαιη 5 Γ0}8 ἰητέσριεβ ἐχυ., ἄμιμπτοι πᾶσι τοῖς πις᾿ἄλεσι ἐγν ϑουβν, ἰὰ εἰξ, φυρπεοάο (ον ὲ '’ λέν, [εὰ στὴ ἐδέξαϑιειντ ὅν οἰποστυῦ Τ' οΠα]οπιοοοίς. Α- αυλπι φρλ ἴα σ 6η ἤξρε τᾶπὶ Δηποξαυΐπηι. τὰ τα ἢ 

͵ ες“ γτοξιῃ δὺ ευΐυς εἰ ρῆῃ πεδταϊςατῃ ἴῃ οἰ ποιηδκὶ οὐλιίοης, το ηδὙὲ ρυκάνοαμιπμν υϑϑὲς Εμαηρεὶιαιν Ὁ εἰνεν' ἐπονίραιν ἀρμά νηη- ΡΟ ΟΙ σᾶπι ἀο δετίπδηι ἱτὰ Ἐχοορηΐε. νὶ ρῶν διαὶ εχείρεσε 41 56,4 ὁγγόνῖτα νἱάεῖιξεε Ῥεϊκνε εβίκυν εὐρσείοιη ἰα ᾿ δ 

ἢ ἰχρηπαιὸἸατι ἀπποταυδίγυν. .. ' ΕΣ πδν ἐγβάέη!εε βιένννι.. ἢ Νοε χείζηνόνννε ὁ γυῤοηιῶν.Νιὰς (υρτὶ, ὡπι ἀοέϊηηατη αυάπὶ [δὲ ρευῃαΠἴςπε ἤθη εἴϊς ποθι. Οἰαγοσιοητάπο ςοάϊοε δι ἢ ρ τ} οἵδξ ται Πυϑιμυφιςίυχη. 
Νοῦν. ἑωρνάδ υεξθοὶ ἐμοιείμνοι ν᾽ μδινιἀεἰίςοι νόθα Οἰτ- γνετῖς. υ ᾿ πυπι, (ἃ εἰ «Ὁ Βοπιπίδυς 4αῇ αὐξξοτίδιις δ πεῖ οὶ "᾿δὐποτίοαι ἰΠουσι Ἀ οπι, 4.25... 5 ΕΣ 

. ἤυπιιταηαυδιῃ (ροηίδπι δὰ ὑροηΐμην δάφιοεμά! ἐηυὃ ρος 1΄ Οἰοηνοάο, δίς, ὡς ὅγα ἔκωσὸον ὑμδ, Ἑταΐτηις, Ῥεῖνζαν- (ἰἀ δεὶ ἐρέω, αὶ ρῶν Αροϊοϊοτυπι ἰοαυέτετυ νι πὲ, .  ωξέεχνενιμην υῇνε οἷς τέλει, ψυϊφοι δι ξιαΐηυε, ὯΣ 
ἕϊδοι ρμιγαίδε "18 ἀρυὴ “Ῥαιδιπι οὐεῦτα, νοὶ ἀε απέδο 0  τνηνᾷνοιᾷνο νεξἝνωνο [νερόν αἴνε..) υο επΐτη δὶς διπη οἵ- δὶ ἐλ τνοὰ τοορία οπεπάϊε, Υ οτὺτι ἘΠ Δ ΠΙΠ ὡς ποηαὰ- ΣΝ βπόνι, αἰτηίυτῃ οδίξατέ. ει λχ Δ γ{ἰφρει Β} 4 εβ μα" 
ΟἸΜ Ν δὲ ΕσοΙείϊας. ςοηΐυρ ἰο ἀαίτυτ, ουἰυς ἔαπι 4υδιὶ οη-. ξοάογιπειρεπιὰπι τερετίτα Ῥάττιςυ]α ὡς: ἀοίηάς φυδά φυῇ ἐδ, ἰτὰ οτίς ἐχρηκαηάδα μας ἰροοίσε ἀρροϊτίομ!β, ἐδ ἦμὰ μεϊρεῖυμηι. Νεχυε ἀπε Μιὰ ρυμήληξ τὰ να ἡ 
οἰ ΐδτοτος δὲ ῥτοπυ δὲ νοοὶ Ραϊζούοενε .. Οοηπιλαι,.. δι ρεκοοίςείε ἕνα ἔκαεον, ροίξελ Πιθίιοίας Ῥιοπομῆξῃ ὑμαῖ. ἀϊχίηνις ἴλις 41... ἡ ᾿ Ῥιάϊχεεαπς Ῥιορδεῖα ἀδ {εεεὶίε. ἰσπεμεροηθν ὅειαυαε. .. 
ὍΔ]. 417. Ναιυ τῇ φυοαυονεσθυπη ἐμεέρεδυῳ ἐρωτικὸν δὲ γαγτ  φιδ δ τε πὶ ρυζλυῖς ἱπηρογβοόξατη εἰΐς ατατίοηεπι, ΜΙ ΝΗ ἘΟΜΜΝΙ ᾿ ἐν χριφῦ Τυσοῦ, ἀ ἐἢ ΟΝ ΗΝ [εἴ ηο" ἡμέ τὴν γα Ἀθυρο κα υνεθηςν ἀϊη Πημε πὰ ριος ἁἰιοφυΐί νεγρα πὶ ἀρυ ἀ Οτάοος,νῖ ἀπποῖδιϊς 4υοχὰς Νηῖς. γνεγὸ ηἷν]]ὰ Εἰς ἀρράτγος ᾿ς" ρα αἰ νεῖθι (μδβδηταὶ, νε απο ἐοἰεέδτα;, νεΐωρτάν τ... νδὶ (δαυάίτας ρανεςὶρίμαν ρίυε εοηίΔετοὶ, αἰςουρὶ ( νερεϊὸ βατεδίκιν Ἀροῖῦο [ΠῚ 

᾿ ΗΝ ΘΕΘ ΗΝ δ 'Ὅμνεοσο ρτίιπο, Αὐφιβο ἐμ μι ἤαμε.,. ἸΔΟΧ ἐμόλόνου ͵ ᾿ ᾿ ἀ γειδί φιθβλη ταὶ δου η Ἰοςο ἐχρτεί[ιπὶ Δηέριὲ ἐδίτυς ( 8» Ὁ πο ἴσορ ἐδ οειτὶ εἰ δι βαν ον μὰ μὲς δ] πι}- 
τωι, 4 4 » ' ὙΓῸΣῚ , 412, Ὠεβνειλμ.. - ΠΝ ἌΨΨ.Ν ἰ ὙΥ . ῥχαίςειμῃ. Ηἱ ' δ φρῶθιν. - 

᾿ (τὶς οχρτς ἴα ἀσξατίομε νεγδὶ ἀδικεῖν," 6.4 . 39 6 πο αισά σοη ςοηυεηὶς Εἰ λυτοηη ροίξ ρατιϊορ πὶ νῷ. ἃς Ὀἤείϑει ἐρίυπι 60 ἐορτεδεὶ ἑηεοιβεοί ἴς, (νὸν ὀεμω. Ν ξένοι ἐβίονναν ἀπίθεφα, τὰς ἑαυ Δ) ψνχρὲ, ἰά εἰ πο. φακριλοιμτες (ἰδαιἀξηδυπι (δ δηϊλιιιηι νογϑυιῃ εχ ΗΘ Ι ΤΙΟΡπεῖδ δι τνδίβσο Ν εἰθί με μαείιοῦ ἐρίῳ ἀεβίραιον, . 
ὡὩ" {ἴτασι ἰρίφεμην νίταπὶ, ἐς οαίπι Πεοναὶ »' ἐον πυπηςῖο ς- διδοζωπιπιοῦς ὅ1Ὸ εἰτουπίσείβεις (οἷεπς ρεατονίευτη ἱπι- ἐἱε ρα ψυϊδυίουμι φοητεπὶ ἃς οἰ κατε ξοπηπυπεηι Δ. ἘΝ δὐεο Ῥαυϊυδνοτυάε! πιὸ εθαηευ 

τίαπι ῬΙυταθ οοαοε, ἹΜιρὸ δυτοπι ᾿οο αἴοηιε '᾿σσηισπις ᾿ ῥοείσθλιπι νοὶ ρεαίξπε,νε βρὲ ἰΔΠῚ ἢ δοτδινπηας, γε ζιΟοῖ. Λιει τ] πιο! σὲ δυτειι ἑυτὴ Ἰῃ ἀδόῥ εὐτη αἰίοι οἰσον ὙΜεΙ4 30 ἰμπτ΄ οἰαιίκυπγ γα Υἱεγο εἰειόηαε πε ΠΡ ἀνατῶῖν ηᾶθ8. 
πιττίςὶ πιαςεί,ντροια αι νο ἱρίδιν ἕλη αὐπο ἐθοτος ἕο. {0 διδὲ 12. [δι 7 φιδε τις δι ρεοποπέση ὑμαῦ τοἀυρήοτ εχ Ἰοηίοςηίει ἱ κι ταλ σιεαι [εἀϊεοηοίη δα εἰτέρερι κάπει- ἀρυθοὶ οὐενον πϑοιμενσοο ἀηευειδι ἀμ ΠΗ ταδίψϑα, 
αἰας, ϑεὰ ορίεειαη ἀν εἰὲ μας πιρρετίνοίαν αἰίοο! νἱτίοί "5 Ηουτϑσήμη ἰἀιουπποι αὶ, ἠιδηνν Ἔαριοίίο δηϊεοεάσπιε, ὧδ Ἐεεϊεπαια νιχ πὰ πα οεμτεηνε κεετοῦ ΑὉ17.. Ῥα ῤρίε, Τμοίεθηίαν, Βειξίοιαι, μουῖο οπτὸ δαρετυδφν, ᾿ς ἐμαμη μα θιυεὺν οὐ δηραι ἔπη νοεῖν; πἡΐ κὰ Γγεύδι ἐρῆιπιτε ἰοἰεητ ταπιοα ΠΣ χὰ φυὺς νοσδης, γοτδίς ας ποπιηίδυς δος ΠΗ, κὐνὶ. τᾷ εἰς ηβυδεὶ νἱΔοιούς οἰκο μα ἐ τυάαὶν αἱ ἱμνς (εὐΐρενει. Μεεὶιὸ ἐφίει εἰν φὐνμ Ὠοἰ δ΄ ᾿ 

τλῆτος ᾿ρδο ομλπί αγσαὶ (Οἱ! ρεορεὲ ἀπίπὶ δε ἤπιε σοπίξεταη!" ἰΐκεροινε οδίδρυιαυ πηυς πριϊτίς ἰαπὶ Ἰο οἰ, κφ νεῖ Ἀοπη.16.7, «ουτυπιδοίροο δὲ ὑπέτοιν! ὲ ἐ ρτκοσΠπ)ς διιθεῖη δενλννία, δι ἰμαρποτωνηίνκίείιν ἐπορυίωδτᾳ ἀὐδὲρι ἰόφυφ. ἀς, φυυπὶΙρήϊυν οσαίυφ νἱπουΐα ἤλής φιίαπι ὁσπίοξο. δὲ χιΟοι.4. 4»,δι Ἐρβεί(2,νι. φυοά ἢοι δηἰπιἀυοίφην Κε- Ὑ᾽ ποπίϑῇ ςοἸ! ξε αι τἢ, ἀρ αν νοΣ ᾿ τ φιλπρν εὴ)ὲ (ςηρίεείε, θη ἐμὰ ηνυϊο γὸᾷ διφὰ, 
νη ζΑΓΟνΑς ΠΟΩ ΨΩΙΚΑ μ ΠΊΑΣ ἰη ἔριείτιαἶ! νετὸ σοβην δῖον τῶν ἰάταγργει σορυϊαπὶ ἀπες μρρτυρρύνάνον Πηξυ  δοηίτ Ὑ ϑυήμελοι, φίοι.} 4 εἰ εἰ οἐ ἀοξειπιεοιιδοά ἱπιεγηερίοηεαι ἀε)ετίε, δ [8 αυϊ την ; 
ἢεῖ κε οϊα,ταπε το εκ οαγνει ΠΣ δ δὲ οχ οἰδρυε εἰμν 10 Οὐδούμτι οοάίοιαι ἤεπι, ςοάξευϑ ταπταη ΠΠ]υά ἀοσίρεια : εἸεαὶ τη: 
Φριν τοταοννουν απ ἐρίο δριγίταν,.! Οοει Φ.17,"άτεηθε᾽ με ἐμαρρυφύμεδα, : ᾿ 

᾿ ἀαπίδῃ ἤδης φοξοίη ὩΟᾺ ἰερῖς γῆς δι Τετή ἢ. βάσει. 
ς ἴω Ματοίρη πη, μὰ β 

υιέσιη ρει δι ἀὐ (ρηγἐεμαἴοαι νἱοκη οι πδιυτ Βοπ).8.». 1} φνλά ἀρεερμενν. δίς. ὅπ ψιρκλαξένοοι, δίς, νυἱκοῖαι μον ἰδ ἀτορη πη, κότα πὶ 
Φ 1 Ῥ Ρ ἢ» φ ι 9 «διαιυημα, ᾧ τὸν Μέχϑνε! αἱ ὦ ατἰάπα ελιίυε δερερή εν ἃ γῥωιο “μάμεν ἴδω ,τεερ ἕν διεικα οδίςυ-᾿ 

ἐρηιῆοαι αμὲπὶ ποῦνε, δο Ποιὸ νεγπαουΐο 'πνοβεο ἴεγθιοπα τὲ νῖ Υἱκ φιηΐμαδη ροίι ροτ ἄρεσε, [τλ4ιε Εταίηυμ 61. ᾿" 
υαιστεια, ζαὐσνν, δεένα, Γρδυμή, ιλάυν αμοἰήἠδηι. ἰαγοννε ἢ... ΡΠ ας μος αιοάο, ἦμοώ φννμην αεε ῥογϑοὰν βηΡΘΑ ΘΗ ἃ νοϑδὺ φὺν τὴ πα πηδο ἐεπέτη ΒοΙδίρ χυλίη 40] διε οῖ τα πόγαηξ, νῈΥ βδμα 
ἡιβοιηι ἧς δι ρυιὰ Ορβεον,αενενώνοι μχῆνοι μέσο νειυν 7} Ὀ αν ἐϊβεδαιμ, κεορνἥτμ, διό, ὁ, ἱπαυίε ἀντ πηρρβάϊ εἰ Ω αγηυοὰ πὸ ἢυὰ ἰοδεβοϊιὸ δα ἐδια [μά 
ἔμεν βμιβμιοαιαν εοιυκαὶς τ ἜΣ ᾿ ἡμυνὰν ὥκρω τς ̓  Ἀἀνβεββαθὴ ΓΝ μῦμὲν ἐδιν διε» Πηδθρ με μα τὰ τσ δ Μ08 ὅθι ἐὐν . αὐταὶ πινηδετφοθε λα 

6. Κ ἀμρμίμεν, Βεείτηθεν οὐνβωνη, ϑοιείε εἰἰααν δος [8- φερινὰνι! ϑεἰηφ νῆσυι αιάίτυς Ὁ οἱ ἡ πουΐε, ρυναυ!! ἤο᾽ 
(τὴ δὰ ἑμέμαηως, γε ὲ [ξηΐων, ψιοπιοήφίΔηέϊοι ἂ ἰυῆοι," φαϊβοινε ῚΝ ἐγδύνην φυσι νοδίν [λεὺς ρεεἠοε ἰοηυθδαῖινν 

᾿ ἐὐδὲς πμπϑοι νπὴ ἀσύιν μεν κί υἷε δὲ ἡμέ γε] γεῖϑυπι ρος φυοὰ ἴϑευιῃ ἐς ἠρθὶς ὀἰίοοθ αι. Λε 
" ΩΣ. Ἀν νυ δρμτ εις : ᾿ Ὦ 

ΝΩ 
6 Μ᾽ βαρ διοιεἰς τὴδις. ΒΝ ποε τητυὴν σά εδν. ρεμαδιοῶνθι 

βααιιβαμα τοσ μεν ἰη ρον μι διρεῆνα βιον ἢ 
ἀτ8Π} ἰπηρίοτεινε Οϑμαί,.1) ἀό,δὲ ΜΠ . ει) 38 Ὁ α00 ϑ ' 
ἔσαν ΚΟΑΝ ἐπιρεάθήιαι, φμίε οἰοϊτῦπι ϑοπίμνω ἢ κίυροτ αοωδὶ ρει δίιοι μαῦτόι. ἘΠ ἃ εἶτ Ἶ } 

,ο 
ι 



ὠοὺς ὑμᾶς " 
ον δ 

᾿λοὶ λϑημδμἐχαὶς, χαρὰ, καὶ τέφανος] 
Δ᾽ καυχήσεως ’ ἢ ἐχὶ καὶ ἡριεῖς ἐμφρροφῶϑεν 

ἡ πῷ Κυρίου μδῥ Τησοῦ Χριςοῦ,, ὧν τῇ 
ἐντὶ παρρυσίᾳ: Ἵ μεῖς γάρ ἐσε καὶ δόξα ἐμδῇδ καὶ ἐς β αἐρρξν τ' δ Ὁ νι τς 1 |ἴταᾷ ραυάδι, 

. Αδαξιι, ὦ 

τ ᾿᾽ δὰ ἐδ. ΠΩΣ ΝΣ 

Ἢ τῷ μησένα σαὶ "τι ω᾿ ταὶς ϑλίηε - 

Π΄ γγοϊαϑεμνδεῖ, ᾿ 
“4 δκο θὰ Διο, 

ἀν 
ἐν Ν 

" ον Πν Ὑ), ΟΥὐϑαμ αἰοδὼ λγηρφανιδέννος ἐν ὑμδ Πχμἤοπξα ἃ νοθίο, 
᾿ Ὁ βρραιοι Μαρελε ψέλονα Μίρν οὨἐη} οἵ νούλθι!!ο 4πῸ το-- 

γατὸ 
δρηροτίβ ταδπιςηξῇ, 

δὼ “ἰοηίρεδυχποη Δηΐπιο, ε0 ἀπ}. 
1 Πρ|ὰ9 Θυάυΐπγυδ ἰδές (51 
᾿ ται χόδεραι, φυτὰ μηλΐτο 455} Ὁ 
(δοὶ ΤΣ ᾿ 

νοϑ( ἐρὸ αυϊφέ Ῥαυΐμ9) [ππτεῖ. 
ἄρας ἐξοζαπ," (4 ἐπιρεάίαῖε] 
πος δαίδηαρς, πε το 

ΝΝὰπι χις οἵξ ποίξρα ἔρεδγαυι 
φϑυάϊα,αυς ςοτοῃὰ ἀε 40 91ο-- 
τιετάηηοη δένοσίη ςδίρεδυ 
Ῥοιηίη! ηοἴϊεί Ιοία ΟΠ ἰη| 
οἷυβ αὐιιοητυὺ 
οὗ ο8 οηΐτ εἰξὶς πιοιΐα ῃ0- 

ἌἾ 

Ολν. 11 

ψαλμοῦ αυῦ μος ποῦ 
ΔΙΏΡ]Π 5 ΟΠ τ ΠΟΥ Ώ,}8, 

Ππδιής ποδὶς Αἰβεηὶς ἀετοϊ 
υὶ (οἷοκ, ! 

ΠΜ|Ππγύαις ΤΙ πγοιειιην 
ἔτατέοιη ἠοτυτι, ἃς πιληἠγῦ 
Ῥεῖ ἀκάδιυζοτοπι ποἢγυτῃ Ἴἢ 
Ἑυδηροῖίο ΟΝ γε ΠῚ, 44 γοο ἴϊ-- 
ΗΠ ΟΠ άος διεχβοτίδάος ἔρος 
ἢάς νεῖετα: ᾿ : 
᾿ς Νεηδπλο σοτηπηιουοαῖων δ. 
Πιδίολίδ. {{π|5.1 106 οηΐπι ηο- 

. Π φ΄ λά ἰά πο5 εἵΐε ςοηεξίτυτοϑ, 
Ἐτοηϊτὴ φυυπὶ ἀρυά νος εἴϊε.- 

Ἀ ἘΡΡ τευ εὐ ει νοδίεἴοτε 
νς δῇ]! ρογοανγ: ἤους ὃς ΔΘ 
εἴ Ἀ. ποῆϊ!ς. 

Ομδηλοῦτεπι ὅζερο ηδ ἀπ)- 
ρἰἰυς “»"6 ςοητίπεηδ » τι] φωρο]" 
νῖ ςορποίςοτοηι μές νοἤεᾶ: 
“φεγίει: Ἀξαῦο πιούο τεηταίϊοι 
ψοϑβ τοηζαζοΥ ἡΠ1ο)δν ᾿ηδηὶς το 
ἀϊευς οἰἴςε Ἰαρον ποίϊτον. 

ἄκονον τὸ Θφου εν; τοι δέν [)εἰ. 
εὐ φυὐδαμρίώνυς ἐὸν το ἐυ ου, νὰν, ἐλ εφοἰ δε νοῦ, 

Μὴν νεῖ, κἀ νροηνλβενην 

δ, ταιγει; ᾿οὐδατὶ 67 Νρδβων, δ ηινει, 
βίωι ἃ νοῦδα κἰ ἐενηρμι ΜΕ 
γι. 

εις ον τ ς  ς- ΕΝ εἰ Ἰάςο ψοϊυίτουα νεηίτε αα “ἢ νοίδην ποίμνην χες πἴγα αὐ νοι ἐζο φυίάεη, 

ως Μὰ ἐπρεάῥωίεηρ: 5. 

ον εαἰνο αἰϊερίονία κα. 
4, Θ᾽ χενάϊ ζω 

ΟΑΡ. 111, 
Ῥδρων 4 μι} 

πβεηδξ, πρὶ ἐμ: γ ρίε- 
ἐμ μδὗϊ τεθνήμετς αἱῆε. 
οἷς βίμ. . 

Ξε ποΐβηνωι Τ ἡ ποΐνεμα 
ΠΣ ΩΣ 
ἤτον θεὰ Ἐπκκηζείιᾳ 
Ορηβι, “4 εονβυηνάμάνε,. 

ΡῈ τρνο ΠΡ ΙΗ ἰὰ 
δ {μνὐϑιμαμῥηΐδων “βμ" ἐρβτρ 

κὲηὸ {1 φοδά ὑὰ ἠοο ροδὸ 
“ιν. 

᾿Ν ν ψΨ' ἤδη ἐβμὰ νε 
“ἴεννε, ριααϊοεδαπιμε ον» 
ὑδεβαῇνοι αϑὲ ἐνιδμίαμο. 
γ451 βιμὶ ἐν [οξμν εἴ, Φ 
Σ ᾿ 

Ῥιριενέα ὧν εἴο “"- 
μι βοὴ [ιδδληοητ,, βηῈ «ἡ 
«ρπο[ενάαην βάςπν νε- 
βιδθο, μὲ ἔονεὰ δὐμβαμτὴ 
"νος (4 ΩΝ) ἐεπῆδε, (’ ἐπδδὲι 
4εἰαδον ποῖΐεν. ἡ 

Ψετυε ἱπιεγρτεθ. ΟἸάσοπιοηϊαηις ςοάοχ γογὸ ἤθη μαδεί 

Ὡς τῇ πέφω ἸὨἰ ΠΕ] ποη ὨοΙὲ ρος 
8:1: 

ἐπα 
ων Τωμθόον 

ἣ 
, 

ἀθαπι ὙΠΡῚ ᾿ ὑνθὰ Νεῖν ἠ. 

ΠΤ ὺ μον 
ΓΕ; 

ΡΝ δα οβίε ἀλννραμς Ἀν ζο 

Ἰρενὴψ βπιεὶ δ ὡς. ἢ 

ποι ΑΌ ΥΒΕΞΒΑΙ. Δ΄ 
τὰ (οπ  ατιοηὶς Ἠεδι. Ηἰεραῖοὶ ὅδε ΝΙΡ᾿ΑΙ σεείριος. 
γιάς 1. (ὕογ.11.7. 

{{» ενἰενεἼμε ἦν πιο, μὲ ἡτούς. Εἰ ἰρτίξυ ἀϊεςηά 
ἐπας, γῈ στι4ΠῚ ἀητὸ φὗγως, ἈοπιζΆΡ. 11.1.4. δὲ 2. δς ῬΗΡρΡ.. πὸ νἱεραηϊ. 

ει ἀλλο ὀ δομα γος, ὑ- 4 
μαὶ ἀφ᾽ υοδῇῥ, ἡ δ αγρελισαρδ ονη μὴν 
"ω σίςιν χαὶ τίωὐ ἀγαπίω ὑμῶν, καὶ ὅτι 
ἔτ μμείαν ἡρδῇ ἀγαϑίω, πάντοτε ζὴν 
ποϑοιώτες ἡμαξ Ἰσεῖν, κοι ϑοίπερ χἡ ἡμεῖς} 
ὑμαῖ' 

διὰ τῆτο παρεκλήϑηρδυ,ἀσελφοὶ, ἐφ᾽ 17 
εἡμῦρ δ) πάσῃ τῇ ϑλίη, οι γὴ ἀὐάγαῃ ἡ- 
μον, δὰ τῆς ὑμῶν πίςεως" 

ὅπ νιω ζεῖμϑρ, ἑαὶ ὑμεῖς ςήκητε ὦν] ὃ 
Κυρίῳ. 

Τίναγὸ δ χαριςίαν διωάμεϑε τῷ} 
Θιμί ὐταποδοιδαμαῖδι ὑμοίν, δὶ πάση 

πγκιρᾷ χαίρρρμϑῳ σ᾽ ὑμαξ ἔμιανφρθεν 
τῇ Θεού ἡμῶν... 
Νυκτὸς καὶ ἡμόρρις “αἷρ ὠκαδεοσοῦ, ο 
ἀιόμδμοι εἰς τὸ ἰσ!εῖν ὑμαῖν τὸ φυούσωπον, 
ὁ καταρίσοι τὼ ὑςερύμριτοι τῆς πίςεως 
ὑμών; 

᾿ "" 

Αὐτὸς ὃ ὁ Θεὸς »ἡ πατὴρ ἐμῶν, καὶ ἐ 
ύριος ἡμῶν ᾽ σοι Χριςὸς χαταύθευδαι 
δι ὁδὸν ἡμῶν πρρὸς ὑμαΐ. 

Υἱμαξ σὲ οἱ Κύριος πλεονάστω κἡ π6- Ὁ 
μυσό σαι τῇ ἀγείπτη εἰς ἀλλήλρις καὶ 
ἐς παντὰς, καϑεέπερ ὦ καὶ μεῖς οἰς ὑμαζ' 

} 

Κεφάλαιον οἢ.. 

Τ᾿ λριπὸν οὐδ, ἀδελφοὶ, ἐροντῶ μὴ : 

ἱρεφ βιφὺς Ὡς γχότγυπι πησ 

Ομ 5, ςτὩ Δ τηο ἄτι} ἄζ πος ἢ 

με εἰδιρῆς 

(εἰ ΤΙ πιοτίνευς δά ηος ἃ νοβίο, 
δι ἰχτιιτν πυιπείυτα ηοΐνις ἀτι- 
Πππι ἀς ἢ ἀς δὲ «ἰατίταιε γο- 

{Ππἶγδ,δ. φιὸφ δοπαπι ποῆεὶ τὶς 
τῃογίαπι γετ ηοατί »ἴςιηρεῖ οχ- 
Ῥεϊδηζϊεβ Π05 νἱάεις, ἤςυϊ πος 
θυοαις γοἍ5 δαροεήρη. 
Ρτορτέγοι ςοηίοϊατιοηᾷ λς- 

ςερίπιαϑν ἔγδεγες, εχ νοθὶβ, ἰὼ 
οτπηί δβη! ίοης δὲ πεςεῆπιδις 
ποξτα,ρες νείζγδπι ἢ άδωυ: 

ἽΝ υης δηΐτῃ νἱυϊπλυς» ἢ νὸς 
“Ρερβατὶς πῃ οπίηο. 5. 
Οὐ δεηΐτη ργατίαγυπι δέτίο. 

ηξ ροίπιγις [60 " γειγιδυοῖς 
ἀς νοδίς, ἴθρογ οἰπηΐ ραιυάϊο 
4ο φαυάεπιις ρτορῖος γος 
ἑογαιῃ Ὦςο ποίξτο. ' 
᾿Νοέξεες ἀϊς πγαρὶς 4ς τηὰ 

Εἰ Τορϑηῖΐος νὶ ν᾽ ἀσδιηι νο-- 
γάτη ἔλοϊ ετλ,δὶ αια ἀςίυητ ἢ 

ἀεὶ νεξτα ἰλγοϊδιιιεὺ 

ἰρίς νεεὸ [λοις ὃὲ Ῥαΐοῦ πὸ μι 
ἤει, δι Ποπιίηις ηοἴξεν Ἰςἤις 
Ομγήζυο ἀϊγίρας νίατη ποίεγαπι 
δὰ νος. 

όσα, τὸ . ΙΣ 
3. Ἑλχις αὐΐοτῃ οιϊαίηυς νῖ 

διιέϊίοτος ἔτίσϑς ἐχυηάοτὶς τηι.- 
ἴυα τηῖςῦ νος βαγίταῖο, ὃ ἴῃ 

ἔηνο 
Νε οογάδ νοῆιτα ἱπου!ραῖα 

{0.1 ας | 1 Ἰἀποϊπιοηΐα εο-- 
τὰ Πτο δὲ Ῥαῖίς ποίξτο, ἰῃ χά. 
᾿δητυιη [οιπίηϊ ποίει. Το 
ΟΣ συτὰ οὐιηΐδιι δμῶιις 
Ἐμὶς. 

(καρ. {{|1. 
)οἀ γεϊ!φυυνὴ εἰξ ἐρίτυτ, 
ἔταῖσος 9 τοβᾶπηι νοβ ἃ ὑμαξ κα ο΄ οαλκαλρύμϑυ ὦ Κυρίῳ ΡΓεζΑτα ρεῖ Ὠοιμίηῦ [οἴη Τισοῦ, καϑοὸς παρελάθετε παρ κα 

. ὁ ζοφιίνην ομνλ ποθν ἀμεω  {{π|ὺ δυαγγολισαυδν ἐμᾶν, ςὶς ἰα 
τς Διζρίςπάἀῦ πος νειδυπε τοιριὰ οὔδεπάϊτΝος επί ς ἐεγαυλπι αυὸ ιιοτίάϊς ποδις ἴοαμιη νετθιιπι Ευλπε οἰ λπάι αἰοίϊέ νὲ τοριιάίοπνις. 
ὃ Νιηςεθμο υἱνηην, ἔν νιῦ ζαδι « ΝΔπι ἤμπ6 ἤθη αἷ- 

1 ποθὶς ἱφςιπυτ α]ο ὃς ἰπςοϊυπεν, πο αἰϊτοτπαυλιη, 
νἱυκτο πὶ δεγρίτια τη βὰς. Ῥατεῖςι]α ἀντ ετο ἐαὸ ποη εἰ,͵. ἔπ ςἤΐλιη ὅς ΤΙ 
ἀυθίκαμεις, (ο( ἐπἤω Ῥοπεητίς ςοπάϊτιοπείτνι δὉ δο. 00 ΘΔρ.17.νετζτ4,8 ἠαυπὶ Τπποιβϑας ὃ Μαςοάρηια ἡ ρέῃ τὰ ςουβφητίδ τινπ ρερεπάηϊς νἱίτα ἴμᾳ ἱροοία πικάτοιι ἢ 

ἰω. Ῥ' τίτο 
1 ομνιο, ἐρπἰῆοαι ία Πὰς Ρετγίουοτατοψια ἤάες ἰδεῖς 

[φηίβοςωι. ΦΡεβώεμ εν [λοιύφιο. φήκοτε ὦ 

πον )ου νη. 
ἢ ἡιμδιμονεγω ωποδειύῳ Ν Ἰὰς Ἀ ΟΥ̓. 11... ον σην 1260 

ϑβνο ἵμωρνῶννν ἧς Θενδεμδβδιίγυσε θὲ νιν ἐπέων Ισημοτίοηίε ἀὶ "’ 
Ἄμηπς ἴ,ὰς 1.6 βοτείξ ἀμεοηὶ γςοΐ εἰ ρεσοοάδεϊνιε ψε οἴ 
Κκαυςπξ δι; οοπῇγωϊ, νὲ δρυὰ ϑγεῖιπὶ ἱπιεγρεοῖθπὶ Ἰορτυτ: 
ἃ τοροιίτιηι εἴς πε εάοπε ρτὸ τοϊδείιο, ἂχ Ηεδυόγιιπι 
στό, 

ἀκωίμι, Βιαίτνυς, δυρνε ̓ ϑάων.Ν ἰὰς Ἀρίνοίι Ὀ 
4 βἐπίδμηνι! χα τοι τίσαι ἰὰ εἴἴ,νε σπιδι 

᾿ ἤμο. Ἢ Ἠ}Ὶ γε (ρυξ δοςοριεῖδ κα ποδὶς υο- 

τῇδ δὶ πόα νιάοτι 

γὶχ ἱποπιοδῦι ΠῚ ας 

Ατδεηὰς νοηϊει, 

4116. Ἄσοπι.ο.1ε,δὲ τζοτ.ττο. 

1 Νυροτῦ δυτεπὶ υμπὶ νοη Π 6 

10 

ἢ 

129 
ἘΑΡ νοτί. 1. δε πο (ξιηροτ εαίοπι νοῖδο Πρρίεινάα οἱ 

Ν Τ᾿ ἐπιαῖον εἶεν αὶ ται ζων: νἱ οἵ, ο “θρμ- 
τς, 4} ρᾶτειςἰρίυ αὶ γιὸ νεγθαὶι ἡοιαὶ - 

-----.. 

5 ν Ἀυίεοχ ἕ9 
ν""ς «νιετρ σεμιοθίε φυό . ξειὶ 

ΓΤ πηθθνΦ δ π6) ἃ υοῦμ, εἰιοτ χη ῆυα 
δ᾽ “"διοϑνδηῖε οὐδ βάενν Ῥετιςχοεὶμεν 
Φ᾽ «βανμαΐϑην υεβναον, τὸ τε φυυαι : ᾿ (εἰ ρει δείξη 7.14. πρενν τι 4» πρβνὶ μ4- ἀν τ δος μοτ- 
δει(ε δοκῶν» [ἕνηρεν, ἀἐεβάφ- ιατρειω οὸς. 
γαῖ μος άστε, βιμε πος ὕλαν 0 

4 ὙΠ 10} Φο" 4μοῆμξ υο:: ΠῚ ἀβοῦο. 

Τηίεο ορηξδίαιν [ὠπομι, [τε 4- Ἰὸ δέρας 
γε 5, δ ὍΟδ3, 1 οπνῆν πα- 
ἐβίεαιε ς᾽ εγθνίδεοθε η9» 
βια μεν βάεπν νεβεκηις 

()υοήλάην ἡμνε υὐμίηνωμς, “. 
β'νοι βαι"ς ἐη Ἰφηοηο. 

ὠμάην φρϑηλ χυϑι αν ΝΝν 

«ἰοηεν βοζωννν" Ὁ ὁ τα- 
ἐνὀωμένε Ῥῦο νοι", ἐπ ονετὺ 
ζαμάνο ἡμο ζαμάεννω: ῥτο- 
ρίαν οι ἀμ4 19 9μπὶ η0- 

ΓΝ 

Νοΐϊε ας ἀνε αὐνηάση- νυδὰν ἰδ 
ΕΜ4 ΟΥ̓ΩΗ16Ὶ υἱ υἱδεαηήγες ΄ 
μεδεηο υεῇναην,) (ν᾽ τοπ- 
Ρἰεανρη: εῷ μα ἀείμη! β εὐ 
υὐἱβυκὶ 

Τρ αμδεθν Το: Ὁ 
ΙΗ Ράμεν ποβεν, (Ὁ Τλονφϑίννωξ 
ποβεν 1ε{ω. Ονέβων ἀινίψαι 
νη κη μοῇν αν οὐ νος. 

Κο: αμϑνρ Ἰονόνος τ 
πνοἰμρίμες, Φ’ «ψωπάανε ,«Οοτ δ πὰ 

[μεῤαι εἰνατέ!α, ἕ ἰη ἐμιάσαμν, ἡ ΑἸιδτα ρᾶι3 
δ’ ".»» φηγηες., 4μεπιλάννο. ερίἢο!Σ,, ἰὰ 
ἄἀωπ (Ὁ πο: πὶ υοϑ ε: υ8 ἀξς ΟΒεὶ- 

“14 «οηβερνανάα τονὰά μια ἜΣ 
νοβναβηα φωετεῖα ἐν [4»- Ῥοίκὶ ΠΡΟΣ 
ἐμιδεα, οπῖε Ὁ εμεν αν Ρά ἀυδθυε ἰπτο- 
'νερν ποβγηην, ἐπ δἀὐμομέω Ὀυε ροίιδαι 
(ον ποβνὶ "ε[ω Ορνιβὲ «εἴς Ομ - 
εμπν οπμόδως (πές εἰς. ἐπ τομαὶ 

δπνον, ἰμ οδδείεδιδ 
φιξι οπιῃ ει, ὃς 
Ἰπεφείοις εο.. 

ἀΐὲ ρυειϑις, 
ΟΑΡ. 111. 

Τα σε αχρβανε, δονντ τὴ 
"χαμ υϑέ(σ οὐ- κη αἰιειῦ δά. 

1" νάσγμς ιν Ἰονοίηο ἱεξω, αξηιυσι ΟΒεΙ. 
νι 4νεναδνκοάωνο. αἰεερὶ- αὶ ἀϊδελιαι,, 
[μὲ ἃ ποὐε ἡμφνηοο ρον. ἴὰης ἀεπουτὰ 

8 ξιδει δου 
Ορυε  πορδὶς 
φάρις, ελόεηι 

ἀεί νεῆταιι λέξις ἱπιρεγξάλαιη ἀδίρ]ιαπνις ἡ ΝΆΠῚ Ρι βάρη Ῥειές. 
Ῥετβείεπδιμη οἷ (χυοι τὰ- ιν κεία ἐκβος 

τορτίκ δά μυίας Ἰοσινπι ραγιῃςΓ6} τειοιέε, 4υ8.. 
ἐολέλυς βιοτας Αροίζοίιις λάἀιογείογινα ἱπιροττιηίτατς τὰπν ἔν πἀδινδ 

ἐβείμας το! παιοῖς. 412 Π| διλαι οὗ (υ- εὐ εἤν,νι τ: 

πιοῖβοιι π΄ Μδοοάοηια τοι ιφιοιαιν Αἷ. ἡ 405 ἐὰ 
Αροῆοϊο δβω- 
φῥετυηι ἤπιε 

ἍΓΙΩ ΟΠ τοι τ, Ἵ τπἴθεῃ Ρο[ολεῦ! ανεπιϑιει. 
δι γοόιοι, ρίητ ᾿πυςηΐς (ογιμεῖ Α 
ἴλψις ἢν οσίάειη δὲ εοσητῖον νἀςίγσο δά 
Τα}. νοι (ἃ το νὰ πδὶ φινάεπι Οἴποιπο νἰάφατων δὲς ξήμα. 
πὺῖς ἐς εἰς ἡμειη 1μεῖοᾶς δίϊλιι νοσαι, ρεζροτμιι μα δι Ρέτς- 
δτιηατίοης οοἰ ει Ὀδιν τὰαν Τιρνοτδοο. 
δἰειηςταά νουθυτ κριτορπζον ἀἰχίπην εἰς δὺ Ρἴυγιθις Μδι 

ἐλρ ννεῖπι ς. 1- 

ΕΟ οὔπι, 

(γιιοά αὐτοπὶ 

ιῖ; Ῥόκι υὶ αρζδονοι βιμ, νὰ οονώσω. Ψοιθα Πῶς Ριορεὰ 
πευτ ἤυηι ἐγάπῆείαλ, ἔστι ςοπιῃρ ἀτιοαις Πεθικα Η:. ἴ0. ᾧυδην υείνφηνεη! [πΠννὲ δε ρ ἑα «βρεοσ αἱ νυΐϊοια,αϑωνν 10 μμ] 

1 βωμ, αὐτῷ. ΜΟΙ οἶα. Μ γάτα λα Διμίωὶ ιφεο,νί 
νημμπειβ-ὀ [ἱτιρίευν εείδιη ἴῃ Οἰαιοιπομλπ σ ςσιλες 



Ελρ.111.12"0 ἘΡΊΞΤΟΡΑΥΙΙ.. ᾿ τς πῶς δεῖἑμαϊ αὐξμεπατεῖν κᾧἡ αῤέσμοιν αὐ αν Ἰὰ όρλιὴς τε ϑντύ 
4 ' Σ δι ρίαζοτο 60, τη 815 ςχ(οὶ- Θεφὶ ἵνα ὡδιοσόθητε καλλον. ; τὴν , Ἢ 

Οἴδατε χὰ τίνας γηλίας ἐδώ- Ἦ Νοῖῇίς εηῖα αυα πιδῃ δαῖτα Ὁ 

χαρμϑμ ὑμὶν φχὰ τῇ Κυρίου Ἰησοῦ. 

"μα τιδὲ ἀρεδιυΐ δε Φ’ ἔα, 
«{γε 160, βεμε Φ’ φιϑμί4. 
1) νἹ Αὐνηίε}:} πηι. 

᾿ ϑεἰεδε φηίῃν 4Μ4 ῥτέτερ! 
ἀεάενέηνμι νοῦ!» Ἀ μα 
πρὶ ἱείων. 
3314“- εἰ «οἷον “υοΐηραι 

ἀεάρείνις νο δὶς ρεῖ οιπίηὔ, 
Ιςίυμλ. .- 
ἸΝδ Ὠας εἰξ γοϊιητ48 Ὦ οἱ; ὡς ,.» ῳ. » » ες 19εἰ, [“ηἴιβεαιίο 

δὸς Τοπηαήεη ὑμημα τὸς Θὴν ̓  ΤᾺ ; μορᾳ (λαξιϊτηοηϊαν εἰ ϊ ἐά “ ἐγειρίονα ἐραθὶ 
ἐΟΡῊ ρα) ἄσ θς ὑμδ, ὠπέχεϑαι ὑμας διὸ τῆς νεδθΕἰηεατίὰ (τοτιατίοπει ἡ. γμοιθησο: 

ἍΝ τταδὶ πορνειαρ' ᾿ " : ᾿ γι (εἰδι γεϊειπι νηοί. 4 δα μβμῆρι 

ἀείαο μας τὰν ε  δγαι ὅχαςον ὑμανν τὸ ἑαυτῇ σκεῦ Θ΄ ψις" ἔάμπι νὰ ροιιάους κτλ, μα αι να δῆβμαν 

σομίοοίεπι. χὰ ὅτι! ὧν αμασιμᾳΐ χαὶ τιμῇ ᾽ ᾿ [κπδἰποηΐα δι βοβεῖιεῖει Ξ᾿: ὰμνέννο 

ἀϊίσιιὲ οπιπ Μὴ οὐ πάϑει ὅχιϑυμίας, χαϑτέπερ κ᾿] 4 Νοι πθουθο ουριάιταιί 8, Νοι ἑηραίβιομα ἀϊάσῳ, 
Ἰυἱάϊποίληι ᾿ ΥΥ ᾿ ͵ 
ξαδιδιφαννε τοὶ ἔϑγη τῶ μὴ οἰσδότοω τὸν Θεὸν. 
φοιὸ συα Ὠεὶ ὁ υἷος 

βεμι ψ' είς μα ΓΝ {ἰους ςοτοϑ 4ια ποη πουεγᾶς 
τἀπὶ Ν᾿. 1)ευϊη. 

᾿ . ἜρΑΣ ΤΣῸ» δ δι μος ἘΝ τ ΟΝ Ἐπ νει [μρενρνεέϊειων 
γοϊυπιδεὶ ρίοῖ γον δ ΟΡ λς “161 ἠ Ἔξντης φμῖς ορρτίπηαῖ, δὲ ΣΝ ΩΝ: ' 

᾿ εὐ ὐὐλουγὰ ΞΝ Η͂, δια μού ΡΟΝ" ἣν φυςτοΐ ἐμημμοῦῦ ἔτα ἰκοβμανωμανν φατῷ 
υδὰ οοῖρυι, τῷ ΦΡΕΘΙγ ({98 1) τον ἀφ ΛΟΥ ἀο τΕ ̓ σ 07] τρρ ἤδμιπι, πᾶ νίη εχ οεἵξ [φτί Ἰ υἱνάον οβ Τροινέπ ἀν ἐμ 
απ δ ἐχσυκος ο Κύριος αἷδι πάντων τοῦ τῶν 7) Ἰνηίηυβ οἰηηίππι τοταπιν» σας ϑεῥῳ; μεμε ̓  πβίρῳ 

Βοιεῖλαις ὃς καϑτὺς ὁ φορείπαυδμ υὑμαν,» σγέμορτυ- ἃς δητοᾷ ἀιχίτηι9 νοῦ 89δς δἵϊο- »" : 
. 

ρυχίλις ἀϊίςος,. Ἁ Εὐππεῖς αἶέεει ἀδγᾶηῖον το[ατὶ (Ἰνυ5.. 
τ 

7. ΠΝΟΩ δαλαν νοσδις Ποςει8 μία. | 5 4 ᾿ ΓῚ Ὶ ; Ε] 

"Οὐγὰ ὁκάλεσεν ἡμας ὁ Θεὸς δὶ α- 
Ἐ ΑΩΕ  ὴΣ Νο εὐὐτρ υϑοβηΐμ νος, 

δὺ ἰΐε αυὶ , ᾿ : Ῥεμ» ἐπ ἐποπηνπάῥεῖ αι, ἢ ὰ ΛΟΡ Δότε, ἐς δὰ ᾿πρυτγτατοτη οά «ἘΠ Ὶ; βκαιὶ ὶ ἐροι δ΄ καϑιιρσία ἀλλ᾽ ὧν ἀγμασμᾷ,. ἀφτὰν τα οεἀ λα Δηδί- [ενξηβεαείονεη. 
ζκισοια κα τος ἴνφ, οφ᾽, , , πο α ΜΕν ᾿ : : ' : παβὸ να ̓ Τοιγαρξϑαν μ εἰϑενδ, οὺΣ αὐϑ Θτον ΟῚ Ρτοϊπάς χα ρας ἀεάϊ σπατατ ἡ ὃ. λέαάννε φιὶ [ϑεγηΐε, τιν. Ἰοΐοη ἢ », ; ἱ ᾿ ἢ ἐὰν ορρτεπίο ἀϑυτοῖ ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν χρη σόντα τὸ βοπηΐηεπν ῥετηῦε, [ε ῦ, ηοῇ ἀςαίρμηατυν Βοιηξηςτη,[οά 

Ῥουϊῃγ 40ἱ εἰᾶπη ἀοράϊε' πόξης 
δρίγίταια ἰσππἢ (Δη ιιηλ. 

9, εἠ χεεγὰσ ἀς ἔγατογηο ἀπιο.]. 
ΤΟ ὨΟῚ Ποςοῖϊς ᾿"Βαθοιηι [ςτὶ- 
θεῖα νοῦ δ: ἰρῇ πᾶᾳ; ἀἰυϊηίει] ἀρ εν ΡΥ ΠΝ ὦ 
δοδὲὶ οξίε νὲ Πρ ατίσα!!) αἰϊοα] 1 μα μνείαν τ 

- Νὰ δὲ ἔαεἰεἰς μος ετρα ζυη- [19 (Ἐτορίην ἡϊωά βαοιιίε ἐὲ 
ὅιο5 ἔγατγοβ χυΐ ἔχης ἴῃ τοῖα Μ4] “ΡῈ [άνερ ἐφ᾿ πόμα 
ςεὐοηΐαᾳ. Ἡοτταίλιν δυς νοϑβ. δ δοεῆομθδ, γηξίμανι ον " ᾿ : δεν ον, βγεῖ, “νὶ αὐμὴ, 

ΕἸ βἴγδ5, νὶ τη σ!5 ἐχςο 1415: ἀεὶ: πραζίε:. εν οῳ 

᾿ » δὰ ἢ ᾿ς τ ΠΝ μὲ «;)4η» ἀεάμε δρίίμια ὅκα δι ααο Πνεῦμα ἀὐτῇ τὸ ἅγιον εἰς ἡμαξ. 60 Ἡρνω μου μονάς 
ἐιοῖη τεριοβδ [Περὶ ὁ τῆς φιλαλόελφίας οὐ χροίαν 

μὰν γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ γὸ ὑμεῖς ϑιο ἀϊπτ' : ἀὐσευῃ ν) 3. εἰνανίεα!α φηδ [. 

διὲσδακτοί ἐςε οἰς τὸ ἀγοπαᾶν ἀλλήλοις. 
ἐενηὐεαεδε θη περ ὑαὺς 
τω: [ὑγίϑετε “οὐδ ἡβο 

{τοἰδίαπν νὶπ ἔ 
ἀϊοειθ ὥωτς 
Ὁ δυσὶ (συςε 
Π ἡςαιοη- , 

τος ὑπο καὶ γὺ ποιῶτε αὐ τὸ εἰς πίίντας τοι ἀ-ἾἼ το 
" 4). 24, δέ τς δελφοιὶ τοῖς ὦν ὅλῃ τῇ Μακεσνίᾳ.πα-- 

«ἰοῖν., ὅς 4. φαχᾳλρῦμϑυ ὃ ὑμαῖ, ἀδελφοὶ, ὡδισ-- 
κι. , 
ὁ Τειεϊδ᾽ αη!. σϑύειν μᾶλλον. 
πιυπιλὰ οὐ 6 . 
δεηςβεςζηκίς βρπμορεοπιρεμπι κου τί: π 402 οτίαπὶ γ᾿ ταις ποτίλίυς γα πιδρὶς ἃς πιδρὺς ρκοβεοίδης, 

[Ἢ ;) -τὐνον»ν-ντ 

ΙΝ ΟΑΡ̓ΥΤ ΠΠΙ. 

κα οι Θιῴ ψυΐρ (νι δὲ Απιδτο ας) ἰς ριχτεῖοα καθ, οὐπὶ σία Ρεγίοης αιιαϊ οὔ οουΐθς τορ 
ϑιὸς καὶ αδελτατεῖτι, [με δειφην ἀνϑη! αι αὐ δὰ ἐτίάςτη ἐπ Οἷλτο- ορρτοῖυπι νότῳ μερὰν φοποιίζαης, αυυπὶ ρορείὰ Πρηίῇ. 

τὐκίξμτατ εος φυίνὶ 

τιοηἴδηο δι 4Π1ο ππληνίςςοάϊος ᾿ερ εις. (γιοὐἱ δατειη χὰ - 
ἀΐ οχ δοἰνο ἢ εὶς σραης, ἢς ὃς ἀπιυ]οτίς, υὕφω καὶ αβειπατεῖν, 
Ἄςοηίεγιόδιαι οὐ νοῖθο ἐρῳτωμῇν,πι!} 1: ς Οταςὶ ςοά!ςίς 4- 
ἔἄζοτιτατε οοπ βγπιαζθαι ἱπιιςπὶ. Φ,Μάρη ἐχιεἰίαενγεισ. 
σεύνιν μάλλον [ἃ οἰ τ τ οοπ πη ἱ αλαγσὶς ἃς τηλιὶς χορ στὸ, 
ἃς νοῇρίος φιοτίαίς ἔυραγάτο ΝΠ) τὸ σμκσσάοιν ος ἰη ἰοοο 
ἡ ἐπ αἰῆςας ἀδυηήαίς ἰς4 ὑπ ερζάνλειν,» ὑπερέχειν νι} δίς 

(ηλισν ὁ αὐινάονν πνάρὼν 
. ΜΜενάαα, παιραγγνλίας Τὸ παρκηγύλοιν ἰπτογάιτη 4 ἀδ᾽ 

. (λιοοῦ φοπεγα τεῦ ἃςοῖρί ρίὸ οάϊςοῖς ὅς ἰητοτάϊςο τοις, νι 
κῳ οἰξεπάιερί νειδί ποτατίο, ργορειὰ ἐς το πιδηἀατογιίη μῈ 

ΕΣ πσῖς ἀϊείτυς συοά ρὲς πηάπις τγλάϊτυς ὃς δοςίρίταγ, να 4ὺ- 
τος αι άσηιν τρίς πιαπἀλεὶ ἀϊσατιις διαγγίνλοιν, ἰνξρον αι 
ἡμαίβειτο ἐφ νερὸ ποηνίπο αἰτογίι αἰϊαιἀ ἀεημητίαι 

τὰ μά {ἰ ρετ πιάπυτη Ἀςοξρταπ), παραγ γώλων, αίαη) ἐφ πῆ ςα- 
. ἀνα δὰ ἐπ Ἰυςο Ρυται ἰη ρτίηιν οὐίδγιιαπάλιμ, υυπὶ 

ἘΠ ἰτὰ νἱάσατι! Αροιδίως ἱρίε ἐα ρ! φατε α, ζόογιτι.. 3. δοιὰ δι 
αίις βιοτίης πὰ πιληάάτα, ᾿ηφα ἰζὰ σχρ! οατ νι ἴῃς ἔιπηπιᾶ 
ἱριρυάεητία ἤσῃ ροίπης Ἐες εἱς ργαίσηοε Πος τοῆὶ- 20 
πιδοίο δά ΠΑ" ἰςάλπὶ ἤϊαπ) τγγαη πιάση ἀδιεὶ, 

3. 84ηξβεκιίο ὁ ἐμασμός Ν Ἰὰς ἸοΔη 17.17. 
4. ϑ8ώμνο ναι τὸ ἰαυεὺ “αὐ ες. [ἃ εἶ ίασ!π ςοιρυφνε ἀρρα- 

ἐ τοῦ δα ἡ φυα (ςεἐριαίμπτ ζοτ,σα8.. 
{ [κπηονδο ἐνβίάμανν, ἐν πόϑει ὥνϑυμίαι. Τι ἐδνς ςοηυετιί- 

πιὰ οιογῦυσπη ΟἸςετοηεῖη (ἐυντ, (τὰ οήπσι ργορηὰ δεςὶ- 
οίτιν ἰὸς π Ἰσοοι αὶ Ὅν ραβιοιρα ἀεβάστη Ἐταίμναν, (νην 
Αἰ ιδε τοπευριξζεηια. ᾿ 

6 -[Εῆνι νι φυμγορρνέννει, Τὸ μὰ ὑσερόήνοιν Η ας ἰηβοίτα 
ἐπίχρϑνι εἰ δίνω ὐν ἐμζώνοιν δι πλόονον πεῖν ρει δῖ ἃ δύλημρι 
γεγ δίμπι ἀείοείρείο ποιϊτα (Δη ἸβςΑιποηίς, [460 δι 
4ἔι ςορυΐειῃ τὴ ἔφο τεττία πιειηθτο. Οψεενὶιη τὸ σε ραψνειν . μ). 

«οὐ ϑωβενφεεάί;ο γετθο νῇμς εἰ νςεὺυς ἰητοτρτοριας δμρεν 
[αμάενε,νε (ἀροτδὶ δι ἀπιθ τ] οἵ σοηῇιςιι δτυητ, φυδηυΐ Π0- 
πῖηυϑ {ς ἀπόαις ἱπεογάσϊη ᾿ιοίξες [γος νῃηἀἰςατίς, νι [04, 

“10.124. Ηϊης 11} οοπχπππλτίο Ὀοἰηίης ἔδευς 18.432. }εηπεβνι. 
ἡμω Αἱϊ ὈὨςι5, 4 νὐ ἐΡ αρμὰ εἶα τραρα ὥρεν τε; αιθας γοιδία ἐ- 
ἀχυιά ὑαερζώνειν ῥωμμὼν ἀείςηθίτυτ)νι ΡΙ66. γδὶ βοπιίοι: 
ἤπιος ἰη Ἰ)οπλπὶ {ἴπυιπη ἀξβεπἀςπϑ Ἐς 2, οεφωίεαγε, γα, 

τοί ΣΉ βοηείηεε ἐαρῆ ϑῇβξοιηποί Οταοὶ εἰεραητοῦ νοτιςπιηὶ 
νοτθο ἐπιβιζάσας, ΝΡ ἔμ ἀυτεπι ὀρρτίαιεηἀὶ γειδο, ο΄ 
ηἴδιτι ἢος ἐρίμπ ἃ ςοπίςυεητι ἤραϊβολτιν νοῖδο ὑσυἴϑν 
γεν (υ]ὰς τπιοιΑρογὰ ἀυτγίοτν οἶος ἴῃ 1, ἀτίηο ἰδ ειηοης. 

᾿ ΦΙΙ αὐεαι 4μεξ μὲ πλοονεκενῖν, δίςις {ΠΠι4 Δ νίχῃ τηληΐ- 
(κλια, τὰ ἰλυὰ δῷ ἔγαμάσι γείξετυγι 146 αι Οοχίμεν.ν, το 

ΤΦ δι 1.7. 
8 φμι[βαε]Δεφίσηναενν, ὁ ἐϑεῦδ ἢ ἐρεῖα τις ναρκγγνλίας, Χο 

14 οἵ ΗΠ} πιαπατα αια ἀςά νοὶ» ἐς γοτί, Οἰχίπηιν δυτέ. 
ἀς νεῖθο ἀϑεννῦνΜατς 6.16. ΜΝοϑὰ εἰ εἡ μαΐ γιὰ εἰξ ἡμῖν. 
Κείροιδει επίαν ρεπροῆτίο εἰς ἰΐτοτας ἡ, ιν τογείο και 
Ῥταροητυγ αριμ Ἡεδτάος. Ὡυδηαυδηη δείαπν ἤαες ἰοηυα- 
τίο ποπ φάγοι (μα ἐηραί, νέ ξρίειτον (από Πρ αἰβζοῖυι 
ἰα (απξείο φιλῇ γάίςεα ας ονα, ὃς ἰη ἰηείπιάπι νας πιξτεπι 
Ρεπεῖτατγε. (κιογὰπι φῳ ἄνα οοπιιηξιο καὶ ἰπείε γς ἰόβειειπ 
εἱς νμόεγιοδν ροιίυς 4ΠΔὴν εἰν ἐμαὶ εγνοδὼ αυοηίδηι ἰκὰ Υἱάθ- 

5 ταῦ Ραυΐμε ἑοπῆριπαγα αυοὰ ἀίχογαν, ἀυπὶ δἴἤεσίς ἰς φισχις 
εα ϑριπῖυ [οἱ Ιου. 

9. “αϑεννω ἐχομῆν. δὶς τεδείὴ,ος ἐς νυ]. φυ πὶ ἔχιν 
Τ ἡδεένννι μαδεηι ρίδγίαμε ςοφίςεν, Αἀδοπάυπι μεν, ΜΝ 
(ει ἐμὲ ροῦν γάροινγ νφ] εἷς φιοιας (τί δεηάντι γρίρεβε,νῖ 

40 ΠΊΟΧ (ὰρ τ 1. : 
᾿0 Κερμξζὼ ἐκρεϊα!μναλμενόνειν μάνλον ΟΝ ἀο ἰπρτλγεῖν 

"1 ἃ 

σι ταὶ ἴδια, χἡ ἐργίζεϑαι ταῖς ἰδδ ὡς 
“αρσὶν ὑμδδ, καϑοὺς ὑμῖν παρηγγείλα-: 

- ᾿ ᾿ . Α Γ εἱ 

ἥα αἴδιπατῆτε ἀ χημόνως φτρϑῆς τοῖς : 

ἱξω, ὃ μηδινος χρείαν ἔχητε. γι. 
[18, 

τοὶ ΝΜ κεκοιμηρϑμων, ἵνα μὴ λυπϑϑε, 
καϑως χαὶ οἱ λριποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐληή: 
δα. ' 

Εἰ χὺ πιςεύομϑν ὅτι Τησοιξ ἀπέϑανε 
καὶ αὐέφνν οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοιὶ κοιμηϑέν- 
τας δκ τὸ Γησοῦ ἀξ οι σιιὺ αὐτῷ. 

"Τοῦτο γὸ ὑμῖν »»Ψ» ὦ λόγῳ Κυ.. 
ἷ βίουνὅτι ἡμεῖς οἱ Φαΐντες ἱ αἰδιλειπόμω- 

γο! οίς τίω παρουσίαν τῷ Κυρίου, οὐ μὴ 
τς φϑαστρμδ" του κοιμῃϑέντας. 

Θ΄ 

ζο. 

ὦ φωνῇ αῤχαγγέλου, (ἃ ἐν σείλπιγ}) 16 

Θρῦ, καταδήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ" καὶ οἱ 
μικροὶ ἐν Χρις αἰ, αἰαςήσονται ὡρώτυν. 

ἂ 
“να 

Ἐχειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ φἰραλοι}" 
πόνϑμοι, μα στ αὐ᾽ τοῖς αρῤπαγησύμεϑα 
ἐν μεφίλαςς οἰς ἀπαντησιν τῇ Κύρου εἰς 
ἀέρᾳ " καὶ οὕτω πάντοτὴ συωὴ Κυρίῳ ἐσύ--! 

τος 

«0 
δ 

ἱπιρτορεῖνὲ ἀκ φιΐ καηο νὶυ ἀς 
δυπὶ 60 ἐτιιεπτα» 

τι. Εἰ ορημη δ αἰδενλσὶ φιλοημέϑαι. δα! νἱ Δοῖίορς φασὶ 
νι δι σηγυϊατίοης ιληι ὠχιϑίω ἔριδα νος αἵ εἰκόνας Ης- 

ἠοίυς. νίαγρανας ΦΠΙΔῚ φιλοτιμία δὲ ἴῃ ἰλυάς,Ἔς ἰῃ νἱεἰθ. 
{κὰν υεδένασ ἀφρενεγαράσσριν τὰ ἴδιᾳ, Οὐ μας Πὰν (σεῖρια ῥὶς: 
ηἰυς ἐχρ σατο Σ Ὑ ς Γ.3.1:. 

 ἀιδίτατ αὐ, ἤξυς ρίλζες ἀοδε  πλο Οαπιεταγίοιενε γὸ9 
ἤδη ἐκ ορὺς δά ἡΠογαδι αυεμαυάτι τεδιρεγο, τὐἰπἰπγὲ ἰά͵ 
φάει υδῇ ἧς ροηι εἰΐς τὸς ςαἰυίαιιαῃι οοπιράταϊανε 
δα] ας ορς νηχυδπὶ ἱπάιρεας : (δ πὸ τδητὰ ἤς ἀρβῦνμι 
ες Ὡς ρΠ  ἐπτίαπι ἱπορίδ, γι αὖ δἰ ἰςηΐς αὐ Ἐςοἰς 14 οον ἀτιις 
ὑδηαίιιπ) ρεύετε, ; 
1. 10 ἠξοογαιθὶα ποανὶ ἀγνοῶν Ν δὲ Ἐταί ΠρπονανεΝ]- 

Βα οδιο, αιιαῇ ἰπ Ἰδοιεχ ψιο ταπάσπι ἐχρεγς ἰίσεηιει (ο: 
ἀκεηγα Οὐρὶ ἀἰχέταπε, Ησϑεξογυπι πιογονδρυὰ αυοε [ϊς 
ἀρίρίτυς νοτδαπι 2 κεὐαὐ!] (δά ἔετο οὐαν δάπιηξδα αἱὶ- 
4ιὰ δρρεπάϊξε,νεἰυτι μην ραττίδυν ἔι15: ἰπτετάυπι τἀπηο 

᾿ποττυΐς νϑολπς ΩΨ {υν»!».} νι Ὅλη. ξ8ρ.1:1. νογία α. 
δεά ἴῃ ρείπχίο οδίεγσυσμἀυπι εξ Αροϊοίιιη,δοη ἐη βοπεῖς 
ἐε πιοιτυσπιηιν δά ἠδ (τηδονιαι ἀμυταχας, ἰᾷ εἰ ἐοζαπὶ 
ι ρετίξιιετοητοῦξη άε τηοιταὶ Αιεγυης γείυνγοξείοηρ ἃ- 
βεθιφυοεντῃ αἱ! 
τλϊοτίπιν Αἰ} ἰῃ {ΠΟ ἐρίο δάυξητα νιν ἀορτῇ (ιἰνεὸ δά 
ἐλτννι ἐπηπιοστά έτάτεσε τγαπἤθυηι ! 
τ, ἐν Γεβο, διὰ ὦ υκενδ τὰ εἴς αὐτῷ. 5'ς τισοτοῖς αδιδὲ ἰηξ, 

νεΓ 16 γὲ δυιὰ ργὸ ὦ βοπαῖυτ, ἤσυε ἀἰχίπιυε Ἀοπι,41:,δὰ ν 
νετείτ μη ἰδοῦ σγΎγὺν ἰδτοτρεα ϑ οιιητιν δυτοηι ἰῃ Ἰγοιηὶ- 
δ πιοτί ἡ δ4 δατγοπνη νἱλι6 ρεγίδυξτγδης ἡπ βάς 41 
ἴμεν Οδεο ἰοίεί, Ετγξυπιρηατως βάυΐυε εχ ἀυρίτοι ἢγ- 
Ῥοιυοβινλα ηυδἀ μείίδυν τοϊυερεχφείτ εἴτοσο φυοῦ ΔΟἈεί- 

᾿ ͵ 

᾿ 

ΑΓ ΤΉΗΕΦΘΑΙ 1 ν 
Καϊ φιλοτιμόιδι ἡσυγαίζζοιν, ἡ ποώσ- ") ΤΕ οοητοηάαεὶο φιυὶςτὶ οἶον 

διΐτες νείιγαβ ργίυαταϑ αροῦε,8 
ἃς Ορεγλγί ργορτί δ πλαιῖθυ 
νοε{γίς, ἤςὰς γωδὶς πιαπά4-]. 

᾿ 

1... , Ξ τὴς τῇ 

, Νεδηίδυ] τίς ἀοοσητοτ ἐγρα 
εχῖζαηςος, δ. ΔΌΠΠὰΣ Ἰπάϊρςλ., 

Οὐ ϑέλω ἃ ὑμᾶς ἀγνοῶν ναἀδελφοὶ), ῥδὶ ᾽.9ΦἸΝΟΪ η Δυῖϑῶν ψο 8 ἴΏ 'ρηο 
ι μητα γεγίαγί, ἔγαιςς 8,10 ημοά 
γι 6585 διτίηετι αι} ον ἀοτηιε 
: Ἰεάῃ, γυης τὴ πεῖ. ἀβΠ οἰαπιιη],]. 

{ἰςμς ἄς οατοτὶ αι] ἰρξήοη ι4- 
δεθῳ.. , 

11 ἀφ: δ ἢ ογσάιηι Ἰοίωη 
τὐογίσυαι εἴς ἃς γεγο Χο, 
ἀτα οτίδην Ὁ εἰι5 οος 41 οράοτ- 

εἰ αὶςητ η 1οΠι»Δἀάαςες ς}ΠΊ 

“ “5. Ητρς εηἴην νοῦ 5 ἀἰ οί τι 

| οοΣ 481 οὐἀογηλογιιτ: 
ΟἸΝ αι ρίς ϑοπιΐηυε' ουπὶ 
᾿ιοσιδιϊοη δ οἰδιγοτς,μ οβ ουλη]᾿ 
νοῦς Ασοβῃδημεῖ! γᾷ ουπι οὶ 

Ἴτυθα, ἀείςςπάοι ἐ ςα]ο : δὲ 40] 
“}" πόσο μογητ τα ΟΒεοντε- [ἢ 

Ηύγροπε ρτιπιΐτη.. 
᾿Ι)δεϊδάε πος νίυ, αὶ το] αι} } "2 

.]7 οὐἴηιϑ, ᾿σαρίεηλαν ἤτοι] ουτν 
εοὲρ ἴῃ ἡυθοϑ,η οςουγίυτ Ὠο- 

. πη πὲ 1 ἀογαι δόλτα ἰδορει {1} 
[ϑαπιίηο ετγίπλμ8,. ᾿ 

εἷι ἔυτυτα Ηἰο εἰἰειοσάμι, Μοποσγασν εοτροτα νόυε ἐ (σπλπ0 ἐχρειξεῆεπε 4 Ὁ εἰ τυῦς ςἰληιφοτοπι, δ εἴςεη ἐς ἐρίο Οἠτὶ ἤω ὲ 

1: ειεηβεν, δυχυμόνως.Μιάς ἈΓΟΙν.12.132,.δι τ Οτ.14.40. ; 
ἐὐΝ εἰινειίωδενδε Ν εἴ ηουτγο, νὰ πγδίου πο σεπετενείῶδ-. 

1 5 

""δονδω! υεβνια, βιωῖ γγα- 
«Φρέπμρ Ὑοϑη ᾿ 

᾿ς ζενὲ μοικβὲ “τοϑιΐοι ἐ 
“1.4 (05 Φ νι βοτὴ [πε πρί- 

ἰνης αἰναμὶά ἀε[!ἀενει»»... 

ὦ Διπίνηο φωϊοην υοῖ ῥ- 
ζ"νάγυ δ μαν,ἀσ ἀογηνίεῃ- 
ΠΣ ΩΝ 
βίωι ξσ' ἐαρανι 4ηὲ [δοην ηθη 
μαδεμᾷ. “Ὁ 

14 δὲ φαΐην ἐρεάέρεμε αηδὰ 
είν! πον 8 φρ᾽ τείων- 
τοκὶ : [4 Φ’ Τεμε εν: 4.» 
ἀονηνίξυνπε δὲν 1εἴωπν, “4-- 
ἀμεξβουμα ἐν. ᾿ 

1] Ηος εὐένη υοὗ ἐς ἀϊείπνως 

“ΝοΙθι9 οπιδἔούονε ποονιὶ [7 "5580 θόνεί, 4νὶὰ ποῦ 
ἀλλο βττ π τν, ἀπ ΡΩΝ ᾿ 4νὶ ουἱμέπρε», μὲ τεβάων (»- 

"401 γε] ’αυ] ἐγιυδ Ίη ἄυεη την: ἐῃ ἀἀφρηθοην Ζλοην πὶ, 
τα ) πη!» πο ρει φῃϊάτηυ 5) προ ρεμεμιξιομ ἐογηρ! ἀον 

τγωλὲ. 

ἾΝ Θμονίφην ἐγίε Τροηνέμω: 
“ἢ ἐν εὐ ἦν νδοε «ἀνέράη- 

ἐφ ἐπτρῤα ειάρβεη- 

βηνβο ΓΟΆΧΟΣΩΩΣ ῥτὶ- 

ἣν. τὴν ἬΝ 

1] φηλτείνπβυνρων., βπιμί να- 
γεήνων ἐμὴν ἐϊια ἐῃ πὴ δίδως 
οὐμέφη Τλουνδπο ἐπ δεν : 0’ 
[εἰ νοβϑον ἐνῆν 1) φινίνο εὐ - 

ὠυον νὴ 

ιν ᾿ . τοὶ Ἦ 
“4 

ἡκένε ' Ξ ον ἃ ᾿ "-- ᾿ ἢ 

-1το τληηυδηι ςαρίτε μας οπτηῖς νέττις ἡη {ἰ οξζα 'ποχῦξα 
ἀετίιετυς. - Εἰδοίες. ςαίπ ΑΠ σαιιτατιντ ἀπι ἀς ἡπὶς ρποὶ- 
Ρἱϊς πιηἰηγὰ ἀυθδίταγφην. Μ ὃς Εταῦ Ρ ἐν “ιν ἴσας σία τι 
νεγος Τ οεῖτ} ἐπά γτὰ νοὸς ςοπη ξέζαϊ εὐ νεγθὸ ἀξα,Δ- 

. ἀυςεῖ ρετϊε. {ἀάμεεε, ἀξεινἀάυςεῖ ἠμπλίτιιηι ἃ (2 - 

ζορις «Αρραγίτυσαπι δυΐδιη οαλέπυηι ἐπ ἰιάρίο τυ ἃ 
πεῖς (σις ἀΐχοτας αὐνλπι ρτὰ 9... 5. χὰ 
9 ἢ" οὐδὲν Γουνηὶ, ἐν λύγῳ Κυρίου, ἱ Τυορλ πὶ ηοηπλῃς, δὲ αυΔ-᾿ 

Ο ἢ ερ ἰρίο Ιϑαυξηῖς : αι ἔσειπι] Τ,ρατίηις φηοφις εἰδ 
ἤκταταιν εἰτὺς δυτοπὶ Δ ῥταιτοηοναυδά ἀτεληῇ δυϊδήναι 
{ὰ ἀϊέξαπις, γε μα ἀοδξείης δινδοιϊάτοπι ςοποιϊίςς : ἤσως 
ἀρυὰ Ρτορβεῖας νδίαυς "1 ἱπροηυπατυτΉ ΔῈ οὶ ὈΛΟῚΥ 

ἀειοτιῷ.. Φρυοί δ εο! αΠἰηεὶ 4μὲ οὐ ἀονννίεγωμι, «δεὶ ΜΘ ὈδμΝΥΒ. ΕΛγο: υἱμὶ ἐμεῖς οἱ ξωντει δὲς ἀυσαισ ΓΆΨ]ως, Σ. 
“Μμιμευήδαν. Τὸ οιμιβθις ἰ ΟὈἀΔοτηϊΐςοτειρτο τεροηὶ ἰῃ (δ. 15 Οογ 6.5 ν ὃς 11.,ἀς δε τοθυς Ἰοφυϊτυν φυαί γὴυς ὧι ἔιτυζυς 

εχ ξογυπι πυπῖετο (08. Τλοπηηυς διξυςαίςην ες νἱτο9 ἀ6-᾿ 
Ρτεβειίοτισιχαία πἰαιίγαηι ἱποεττοαι οἰ {πὰ τεπηρυςἤπ- 
υἱον αιεοπι ποίιείπι ρεσίηάε ζοπηράγατος οἤϊε οροιτεῖ δος 

{ ἤησυλὶς τηουνεπεῖς οπηπυν νεηΐυρις οἴει τδηυς ρῖοτ- 

ΔΩ υθιμϑι μὴ ϑέντας ςοτροτίθιυς ἀοςοΠηπηοάδι, 
16 Οἰμην ἰνον! φειρνμῖρ εἰ ατνογενὰν μολσματι, ΜΌΝ, Τη ἐμζωνντ 

εἰταῖύν εἰίδηι αὶ Τογιυ ἐς το[ιτεελίοης ςατηίς,  οἀ Οταςὶν 

ἀε: ἀε ««ἰοιζρ' πιονεμὶ μι 

Ρυμέβτῖς εἰιοζαου. αυοά διτίηςῖ λά ἐομροτλιαίμδιις ἀηΐιπα. 
τυτίας στη αἀϊυπέξ,οἰς ἐφϑείρστεν νὰ ςορίρεὲ ἀἰέξιην δ τ... 

331 
"| ἈΞ οβέναια ἀε41} υἹ φηΐρ- 

εἰ βιῤε, Φ' νἹ νεβενννπεζο Ἰηξεηὶο ἐπ’ 
εν 4 401,’ ορενρονον, υιθία, ὃς τετά 

δά τΞς ΔΙΠ ρςες 
εἰπεπείυπι ςὰ- 
κἰοίᾶ ἀλιηηδι. 
δ Οείυπι ἃς (- 
πϑιειὰ διξυΐες 
480 νἱεἰο 4φυὶ 
Ιλυότδηι βά 
τρί ιαὐφδηνι 
ὁσροευτμὴ» 
πο εἴ Βοος. 
“ οἴδεηαίου « 

[ὃ Ὁ 
φ Τειεῖς ρᾶτε 
ερὶΠ0}5. ἰυρςε 
τίοειν. σὄχῆοεν- 
τλιοηΐθυε δά 
4082 δεἰλπὶ φῸ 
"ἰςὰ τεαοεῖὺ- 
τυ πίε α, ἰἢ 
υὰ ἀς ἰυϑα 
τιοτευόευπν ἄς 
πισάο τε στε 
δίοηις, δὶ ἔυ- 
τυεο 9 ρει 

“ο ἀἰφ ἀϊΠᾷα- 
“«ἰν ᾿ 
τὸ Ὀδυεηάσσι 
δε πιογαιοι νὶ 
ττὰ τοσάῦ, }υ- 
ξεδπνως, ἰὰ ἢ 
νι (οἴδηι 4} 
ὃος δεθιιτἄτωξ 

Ῥαιὶ{6, 
ν᾿ ὐοε δε 
τ ζδαναιδείο: 
αυΐὰ Μοις εἰξ 
(δοιὰ ογρῸ 
τς Ιοπυθυφ(ἀς 
δι δι. δηῖ πὶ 
δδιι)εληε ρος 
ἀυπτγαάυσῃ δι ἦς Ὁείῃάε πον ἡ νὲ υἱεϊπιώδ, 1γο σαί πιθε. 
1 Ἀλιο ςοἢ- 
δεαναιὶοηΐς,, 
4018 4υυϊη γ0» 
ἐυεὶ ἐχοτὶς τῶ. 
ρυῦ, τοι οὺς 
δχοισιιρεα, "ὁ 
'υς ἐλ ἀξ Ὅοἱ 
νίχταιςς, 
ἡ είν οδίο" 

᾿ «ον 8. ϑαηδί(θε δὲν 
Ρις μενα ςπευτινηὰ οὐπὶ πιοζείε αὶ τειατεςχοτίρε ταρίεπευς ἰὼ πυδὲς ἴῃ φοουείμήν Ὠοπνη! ἐρεερειυδαὺς ρἰοτίΑ 

δἰίληι ἀδίο!υιὸ, γε Βία.14.8,δι18. θογπιίεητοο ἀυϊΐςπι ρτῸ 29 ἤν ἀετογῆς πυης ἰοοιαν Μειξβοάϊεις φυΐ ρατεϊοίριυπι ζωνννςς 

κέλευσμα ἰποττδιηδη ἀρροί δος αὐοά ργαςίρυὸ αρυᾷ παμξαρ ". 
δητὲ ἀΐτογυπι ΟἸνε δἀνιςητυμι οράοι- 25 οἱξ φιαῇ (οἱεπηφνενηο νει) ςορέξητα τειποῦ δἀάυσαηξ. 

Αροίξοίυν Εκβο τας πο εητίδηι δι (ο] ἐρτιταῖοπι ἀδοιπίπὶ 
τερτωίξητας, ἐμέλα ςοἰειυνματίε, νος Ατείνδηρ ΟΠ! δι ταθαε 
πλοητίσπα,νε πον εμὶ εἰδὴ μή ἀυεητις Πεὶ ἰσμἰζαι δ. 
ἀίδητ,νε Μ41.}.4.}} δὲ τ ὁ νϑς Ιοαπ, 1.8. 5 0 ς δυῖςη ἄς. 
μέ γαδυν πολέπη φυϊάσιη οι ΡΝ] οἰορ απ ψ» Οὐνκιδίο δ 

10 χρεψίν άς Πιρτὰ, νεται «2 υἱρ τὰ φνν νη Ορν ἢ βόμνι 6- 
εἴδη νἱδοξυν ἰαιας ἰὼ χρᾷ [44 το ξειὺε (οεἰρ ΠΠοε, ὡν 
ων δεργιμ ἐν θνο, ᾿ 

, 

Οορρ } 



ΡΥ. ΕΡΊ5΄, ῬΑΥαΙ 
«Ὁ μκρλῶτο ἀλλήλους ἐν τοῖς 3] Ιέαυς ἐοηήοί κποίαὶ αἰ 7 κ-Ί! ἤν εονβἰφονίνὶ κω, 

Τμν τὸς ᾿ Τα» τὶ ετπισηΐδυν, ΧΟ ΝΣ 

Γ ἐπ ᾿ πέραβο τὴ ᾿ ᾿ Ξ εὐ ν. " Ολ». γ, ᾿ 

αἰ ΌϊΦι 40 , } ἩΞΙ Ὸ (6 τειηροῦθι5 δὲ ' 
ἰμάϊειο Ὀφυε Πεοὶδ Ὁ Χο ἢ κριθῶν) ἀπ δὶ "δ ρυυοτεάη κε πο Μο; Ἐ' μενμορένιω ἐμ 

ἐν γιπηιταιδ. ἔταιγοα," . ; 
ϑεολικαας Ἀξωνο ὑ χρρίαν ἔχοτε ὑμῶν γρήφε- ΠῚ Κι ῶμ γὲ νοδίς ἐστὶν ἈΞ ὑβηίανν 
ἐλ φμυῤξι νου έρυςς : ' «ε4[Ὁ8λ.:. ἰμάν ἩΜῈ 
Δα δυν οί. Αὐτοὶ γὺ οἰκολδαῖς οἵδω τε δ καὶ ἡμοέ-- ὙΠ ρῇ σηΐπν ῥομίουο (ει δ, ΗΜ αἰ λίρα Ἷ 

ἀϊερν. ἡ ἴμαν Γλοπι αὶ, ᾿νε δὶς 
εἰηοξεσ φενίξὗτα γεητυζυιι οὔ, 

Οὐ ἐπίιπ᾽ ἀϊσεηϊ, Ρᾶχ δί 
[εοὐντταϑτυῆς τεροποπυπι εἰ8 
ἱπυιδίηξε εχιξίυ αν, ἤςυτὶ ἀοίοε] 
Ρδίτι18 αι] στ ρταυϊάσειδι Ὧο- 
δυδαυδαὶ οἰ ριοηι, 

μοθομλώ ναί οβ νρφίου ὡς κλύδης ὦν νυκτὶ, οὕτως 
εἐὐυευΐ» 

δ ὁ ; 

Ἀεὰ βϑτα,. " 
Ηἰαμι μη θθου Οὕτων γὺ λέγωσιν, Εἰρδωύη καὶ ἀσφέ- 
προϑι ποβεδ Ἃς" πότ αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσαται ὅ- 

ἀοροημοῖας, λαϑίερο, εντηρ ἡ ἀδὲν τῇ ἐν γανρ) ἐγού-- 
λαμ ει οὐ μὴ θκρύγωσιν, 66. 
κἄχνε νοϊυριδ’ : Ἂ ᾿ τ ᾿ : 

ἀραζτα; Ὑμμέῖεα ἀφλφοὶ, εἰεἐὲ ὧν σεότει, 
ἂα ἐπίγέουμοι Ἵνα ἡ ἡμέρᾳ ὑμᾶς ὡς χλέηηης καταλρι:})] Ἰαυαιῃ ἐπ ἀαρτγεξδεηάδε. 
(ξὰ ἃ εδιτκεϊὸ (γν ᾿ 1.-᾿Οὐρηεβ νος ΕΠἢ) Ἰαςίς εἴ 9, 
εὔξ Ια γοναὶ» τ΄ Π..0Ὁ ἐπε ιν . 4 “4. 2). Η 

πααρδιὶ νε δὺ ς 
“υοε απ ἀὲ "μέρας" οὐκ, ἐσμδμ νυκτὸς, οὐσὲ σμότϑις. 
συτὶς ἀεβίκυς Αἴδᾳ οἷα μὴ χαϑυύσδωνϑμ ὡς χαὶ οἱ ᾽ 

Δι ἰδεσξαυς τες γάγυη. 
"Νσωρς ἱρίτυς ηε ἀογηγία- 

φϑῦν, 114 ὁ.. 
Ἀιπλεθανενι λριπυὶ ἀλλὰ γρηγρροδιᾶμ ̓  νγφώμδμ.. 
᾿ϑημν θυ νον. Οἱ ἃ χαϑεύδοντες, νυχτὸς «αϑευσου"- 7 
κο λδε κυσος σε" χαὶ οἱ μἴϑυσκδ ρϑμοι, νυκτὸς μεϑύου- 

ΠΤ Ξ τς ὐμν ἡ, Ὁ 
Η μεῖς ὁ ἡμέρας ὄντες »"φορδμ,ὠσυ- 5 

{8ι[οὔ τι) ἰπνυς. 
Ναπ4υ! ὀογιΐυης » ἠοϑυ 

ἀοτιίυηξς: δὲ αυὶ ἱπεθ τί δητιχ, 
ηοῦδι [αι «δι . 

2Λιῆο5 ὃ ἰυπιυς ἀἰεἰ» (ο 
Ἐκ. . 9.7 υεἱ) (ἰτὰ5. ἢ Ἰηδυτὶ τποταςς ἢ- 7). φείμϑμοι ϑυραιχῳ πίφεως χα] ἀγάπης χαὶ ᾿ ἀρ οὐν οὐ ὐροβ ἀοἱ ὃὲ αι ξδοὶς.: ἃς ρχὸ ραϊεᾶ 

φῆ, πούυπι νο. τὸ ᾿ς δᾺ : εκ τς εὐ 9 Ν ΒΑ ΑΥΗΝ, ΠῚ Ὸ 
“εορεὸ ἢε ἐἰεςς ; Ξ 10 4ἷΝ δ. ἩΟΩ (ΟΠΙΠΓΟΙΣ ὯΟΣ ᾿ 

κτεράυμι. Ὁ οὐκ, ἔϑετο ἡμᾶς ἃ Θιόδροὶς ὀργίω | [θεὰ8 δὰ ἰγάμ)» [εὰ αὐ (ΔἸατοια 

ἀιβοιοιοκνια ἀλλ οἷς αὐδεποίησιν σωτηρίας ὁζὰ τὸ Κυ-] οδείπσπάαπι ρεῦ ΕΙΠΕ ΝΣ 
υἱδοιίς βάν. , « ἔτυμι Ιεἴυπι ΟΠ γ τυμι: 
«ἱεριοροῖϊε, Θἰδυ καὶ μδ Ἰησοῦ Χιριφοῦ" 10, σου πποττυυϑ οἵδ ργὸ ποδί: ρῶς ΤΟΔῚ ὸς : ᾿ παν ὩΣ 

φοδινί ΔΨ 26) ᾿ ,., 4 ; ᾿ς 

ποθεν Ρὲ το οὗ ἀποθανόντος πῆρ ἡ αὔθ᾽ ἵνα οἶτε 
Φ: . Ἷ , ἢ {ιημ] σα πὶ οὸ νυ δἤγιιδ. 

δ ὠριυυν- αἰεδυνεϊτεκαϑεύδωμδμ, ἐκ σι ἡὐθλακων : τς 

Ῥρδυ σαν ἀμ ζήρωμμευσυΚυΠ. Αἱ ψῶμρρεορτεγ «ὐμοτιείηΐαηί 
ἐππῤμνι διὸ αῇνακολθθενἀγλδρρει αὶ ἰκο-] “ἰῇ αἶον. δὲ άβεις δδρωι 

γο "ὰ ,, ' τ 
ἀϊυ δο Υἱο!  δο ροαῖτα εἰς τὸν ὅναγχαϑωώρ ζαὶ μάτι, ᾿ 

ἐπ ἥ : ΑΝ Να ευτ. 

δ᾽ Νοιυτληιῦπι, ἀκ λῆς ᾿ ὌΝ Ἐοσαίυς δυϊοπη νοΣ, ἴτα- νἱξ]πδά πο. Ἐρωτγῶ δὲ ὦ αὐ ἂσὰλ, )»σ) φσδέν : 7 ΟΡ ΜΗ 2 " 

: δὴν εἴπ, ἰά δι!ῆ 5 (. τὸ δρ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ, οἱ "Ἢ Ἴκνες, " νὶ δρροίςαιίς εο9 φυὶ 
ἢ οἷον τε. προβ κοηραΐντους τν ὑμὴν, χαὶ φοορϊφοιβοι - 

ὃ 4. Ψ . υ ᾿ ᾿ Ὁ ε Ω . 4 ρανας ἐκΡες γρες ἰδ ὧν Κυρίῳ, κϑλνθυϑυτοιυτας υ-} ἰγο 8 "ἢ Γοτοΐῃο, δὲ δάτ 
τα, κβς᾽ ἜΝ ᾿ : ᾿ Ὡσηςνοῦ, Δ ' 

7 Ἠερέήα ν᾽. 

Αννα ἴἶαϊτεςρηοι ο[ 15 1η4 
τοηςδεῖο, νὲ ἀἰς5 11}}ς νοϑ, τ8η-] 

σα νε τε οὶ » [ςἀ νὴ ρ Πσται5 ὁ 

νε ἤπερ! ]οπτας, ἤὔις ἀοτπνα- ]. 

ἰαδούδης ἰπτοῦ νοϑ»᾿ δέ ργωίαπιὶ 

νεΐ βοὔξο δια νον, 9 
φεῦ “μὲν ἐΐ ““ 

Τ᾽ [βεννέμμὶ ἐμνς ἐεῚ 
9, [βενμεπέει ἠμεγίρνι, β. 
οἱ ἀοίορ μνν νεετο δαὐτηῃ, 
δ' "»πεἶνείεν, 

ῬΓο! δυβενν “μεν πος 
δ ἐπ ἱπνεῦτ, υΣ νοι ἀϊα 

πάρω, ὑδιιυως 
48. πλὴν ; 

Οπημ φηΐνη νοὶ, βς ἰν., 
ἐμ οβάι, φ’ βιὴ ἀϊεώρβι. 
᾿ς ποξξμ μεν τενεὐτῃ: 
Τω 

γὶ νὴ εἰμν ἀονηνλννο, οοἴί 

ὐπὸ Ἰοτίν ΩΣ Ε} ῥνο 'ϑν 
δμ: τ βμε υἱχίίεννον βα 
ἀονμνόηνωε, (ξνὶ ΠῈΣ 
νὐμάδηνος 

Ῥεορίαν φηδὰ ορηβίεν 
πὲἑημίος πε «ἀΐβοαιε ἡ. 
την ξθομ! ΤΡ’ ξεῖν, 

ξυκ ελιίο σε φεινοτδὶ αὐ ποτίο ἕο Βοοίοα ευθοτηει οἰ ρικεϑι ἕμει ἃ Ὠδ5,8ι οβῥοῖίο ίνφ ἔυπρομιυε. Ὁ ἐπ 

προ πο μόμιδα, Ἡ,οροπτὲ νἱΔοἰίοσε δὲ σοι 
τοοϊπὲπι δι γηνοιαία ὑσεροτιπι δοπγούνη ἡ ψωσοῖ (ἀῃ: 
εἰήιο ἡνοϊτὸ ύλυε ἐπ Ἰσσασι Πα ἐπηπιυτατίο [ποοσάσοινς 6 “ἢ 

. ζοπδιύφις ι δὲς 5. ὁ ᾿ ᾿ : 
Πὰν ὙΝΘΑΡΝΤ ν, 
Ί ϑμονιιμένθα. ἐΝ υνῖν, Ψυλτατε,  νπεμὰ Βεαῖ, 

Ἡη εἰμ οίιγυϑυνὲ δὲ δγγὰς ἰπτεγρυ Υ 1δε ΑδΣ 1.2. ΜΙκΐ οἱξ 

8 ᾿νάιη ρδυνείμηον! Ἰὰθ 

Ομηο ἱρίο ργουθκιαϊα, γορετῖοι ἔδπιροι αἰίᾳυοι (Ὁ ΓΝ κλεῖ ψὰ Τντρνας, ναι 
ες ἰη οέϊπανίτεπάσ ἀτέδπο [είς δὲ Ἰίον βαρ ἀγεπε. δι φυϊὰδ .ο πδι θη ἐφ πιεπεῖο, 

Ῥγοϊδῖο ηείοίο εαην Ἀευδίαι (οαληίο σά τηγοῦ ποῖ ρυ- Ἀρβδεοῖ εχ μβοσίοεο 
ἄετε αιοί!ά Ἀἢα ρτοβίεῖα τειδυάτοιλραζο νοινὸ ἰβλιη ηδ 
εἰάϊουλο, [δὰ οοίατι ἐπρίαιῃ ἃς ρροίπηδιη δυνοὔκαξειι, 

Π Φηᾷ μεν οὶ φωτί (Ἰὰο Βρδεῖις.6. 

Αἱ κυ δετπάταπὶ Βοος  εἤαιπνησπάταν ἘρίΐτοΡ 
(υρονίοτειη κιλάιιπι οοπιπιμταςο. Ἰέατη ἱξίευν καϊει τὸ οσί- 

πεῖσ. 14. ; 
1. ΜΙ ἀκνοβαι, ἐδίνω, Ἰᾶ εἶχ, ἐχηοίσατίς ἐαῖον εἴϊεέ 40μ 

ς [κε ἐμ ἀετοὶ γί εἰίοες αιοε ίη ἐαρῆσα Ρτειίο ΑΝ 
[τὰ οπἰπὰ «αποίοαηάϊ νοελδυΐαμ αἰ νοὶ οείαπι νίμγραινν, γῇ 
ΜΜδῖι.7.εἢ δι τον. 9.15. Ψετὴηι 
βαρ τανορευε εἰτουπίρἰσἰαην Δ 

δυτοπ αυυ πὶ ἔλην ἐσ ριεὲ ἤναι ἰογίρτα ἤπειδε ἀπεὸ φείαιην ἡ ὅν (δ εὶς Αροίκο ιν Νϑαυο επίπι 

υἱ δπας ποηόγοιη ἀ [9 
ἱ ἀφαυφηίκοι 8 ἡ 

γα δυ μεναι,» 

ἀεοίαυε Ῥοηεβεία πυ» 

δ τ σχσεμῆμ ὡνμ" φενίφαμῆδοι ὑμῇ, 
ἦρται Ὀγεευίο ΝΠ ἰη σοιπίη 

δι ογάΐπο 

8 Ψιξανεὐδεῖ ν»»"]ὼν κλένανε ἐν νὸν, δὲς φφροηθτα ΡΔ-ὀ φαῦνῳ αι γιῖϑαυ, ιδά ηἰπιίγαπι ραογοι βτορὶ ρυσαί, 
εὐἰπ Ναπ Ἰσῦιττι ρεορίον Πρ 40] ὦ νυκὴ ΠΟῊ, ΕΗ μὴ ἐπσνε, ἡ 5718 δυτεην ἑητεγρτεε ἀσπιροἤτίοησ Ἀψίυε να] ἀηοίνι:. 
[ἡ οὐ ἥχρπηξοπίουην} Πίος 6 νειν, ρονβίμοία, δι 
ἡ 0116 ἐεείοπε πιέθην ὑριηῖον Οτξιεν ποόδϑ γαπτύγυηι: 
φυυπιηνε οἱ ἀφοίεγειαν υδιη ἐς ἱπιργοιμίο ἀάβιει. 
τοίη, ἤυν ητεράδι ἤιι:6 ποίει. : ' 
ΣΝ ἰπλέγωφιν, νεῖ ἱπηροηορ αἰ κεν, ἀέεναν ν] Δα] ἰοϑι ἃ τὸ 

Ῥτορ δηὶε δι μχηρίϊς, ΑἸμε μμίμε ἰφαυλ αι! φάος ψίφείαυα, ᾿θ ουΐουδς αἱ οροτδῖη ὡδύδης, (ρὲ 

'φυκῇ (οτίρτιητῆς ἐραιένι ὡρὶ ἐρδδλἐπεο νοὸς Δαλτεινῆος ἴϑ 
τυῖϊε «4 πιπίβονασι πιοτειη,ι δάϊδδην ἀοπιίηιν, ἐυζοσι 
ἔστι ΠἹ ἐχρεδξαπίφεν 408 ρἠ γεἴε ἐμ αυίδειη οοουντίε ἰα 
(κετίε πέστε δά ᾿υΐς ἰοτο ποῃ ὁ 
δεδῖ σπἐιημετεοινῆά! ραίξονοι ξινξεαι (υυνα αἴ ἀψὰ ον ο- 

δοουιηπιθατα. ΗΠ, 

Γ οη Ἐ γι ες καὶ ρεποίω νι βοι 

οὖ, ὙὸΠναάδᾳ μὴ σθίννυτε ὦ 

ἀᾳιεδεροηδειῖ. . 41. Ὁ οἷν δ Κυρῳ. 1ὰ 

ἐν ἐπ ελβν ουΐτυπι Ὀςὶ ἰροέξαπε, δι. Ἐςοϊςβα[ιίουπι 

Καὶ “γε ϑτω αὐ τουὶ ὑφ ὁκωφιρσοῦ Ὁ! 

᾿ἐνάγίπη, διὰ τὸ ἔρονν αὐ. εἰρίευσζε- 
νππὲν ἑαυτοῖς. 

Παρακαλούμϑῳ δὲ ὑμῶς»ἀοίνλφοὶ,γω-Ἴα 

᾿ὐτῖτε τοις ἀτάκτοις, τυρομυϑεῖϑε τοιὶ ' 

᾿ὀλιρρψύχοις αὐτέχεθϑε δὴ ἀϑναν, δὲ" 
χορϑυριεῖτα φοθς πείντας. Ἴ 

13 
ττεϑ 
[κϑὴ 

τ (ρβᾶν μὲ τις κακὸν αὐτὶ κακοῦ τινὶ ̓  
ἡποδ ᾳ, ἀλλὰ παντοῖφ τὸ ἀγαϑὸν σγώ- 

ΑὮ ΤΗΉΕΟΘΦΑΙ, 1. 

“Ἰηΐπιο ἔμπης : (υδ᾽ευδῖς ἰηῆτ.-. 
᾿ποϑρατίεητο Ἀπίμ)0 ςἴζοτε ςτ. 
ῦ8 ΟΙΏΏ65. . ' 

το άεῖς πέσυϊκ᾽ ἡ] ρτο 
τη4]0 συ! ρίαν γεάάα: ΝΕ ΝΝ 

᾿σαθηυν καὶ εἰαΐῃι λά πη βιλτίοης, ὅς νετος ραίξοτας ἃ πριν 
ἀιπίηροι, ' : 

Σ 

Ρεεςδίῶνγ αὐῖοαὶ νος», τ- 3 
2. τηρηςῖς Ἰπογζάϊμαῖοξ, 
[Ὁ] πη! ςος αυΐ ΡιΜΠ110 ἃ- 

ἐμοιν φᾷ ϑρναθ., 

αἰ. γίάσφ ἥν φιὼ φαίμον 

"} 

ἈΕῚ ΄ 

Ἑτςοβίαρτγα τϑοϑδῇ ςθάγος [96 Κ΄ βαϑεαιν: ἐδοε αὐνης 
᾿ [ἀυςατῖβ,, ργορῖες ορις τρίο- κά ἩΜΗΡΟΝ κα 

᾿: ἼῸ. ἘΓ υβρ εἴθ ΜΙΗ βάι ἢ ἢ ἃ 
παι, βρᾶς(π) φοἸιῖς ἸΩΓΟΓ ΝΟΣ ἢ ἔν ει, ομρ ἐμ. 
τήρῖμο. ᾿ ' 8. Μυῖι εθ8- 

ον φηνμε “"ἴν οἱ, οοτόίδ τπ ρε!" 

μβδεθμν ἐδινιβίψε ἐνῆν εἴο!, τοῦθ δοϊόπάα. 

.Ἱ ἰατρίαὶ ραβαπιτνν ον Ἰιουιαισας 
ἊΨ [βλετηβέσνοι, ῥδτιειῖεν γαιίο,νι ἔφουει 

ἀΐ τροιοὶ (ρε 
εἰετπ με σνδάνῃ 
ΣΎ ΤΣ 

μία παὶο αἰϊεωὲ τεάάαι; μά Ῥιουᾶ Ρ.17.0. Ὁ ὃ 
- ᾿ 20.1.10 

᾽ν ᾿ : ΤΡ. Ἰ{ἐπῆρεὲν 4 νἀ δομωηι [Ὁ] ς 
κατε εἰς ἀλλήλοις Ε εἰς παντας. πεβεςηείδη) [ςπηρετγἐςέϊαπιη!, ἀρὴν ῤ νη δι» οἐ θ ἀμ οω 

ὙΦ ΌΝΣ Ὡ- τοι ητεῦ ΝΟ 5 τηυτι»ἴαπη οΓρα προ 9 0. 
; ΟΙΏΠ68, ΠΗ ' 

ἈΞ Παΐτοτε χαίρετ᾽ ᾿ 6] πϑΟΠΡεΓ᾽ δδμάςιο: ι6] ὅενηρεῖ γφωεῖο. 6 ὉΒδεΙεβ 
᾿ ων .,] [ξίη ἱπτογ πο ῃ ΟΥ̓ 4} ϑέπε ἐριεγη βεοης ογαῖα. πα ἢ ἐπί υἔΠε Αἰδίαλοηπως φροσευχεῶε. 11 ΕἸΠΕ ΓΠπε 10 6 Οὐ ζ6, λ᾽ νἱπεὶ ἀδσθει. 

᾿ Ἐν παν δ χαριςεῖτο᾽ τῶτο γὸ ϑόλημί(ᾳ ΠΣ 
ϑιοῦ ἐν Χρις 41 ησοῦυ εἰς ὑμαξ. 

1ὴ οὐπηῖθος 185 ἀρίτο : 
οηἶπ εἢ ᾿νξᾳ: Ῥω ροῖ 

[ΟΣ ΠΣ [ΠῚ ἐγβά νοϑ. 

1] 1 ονομπίβως φγαῖῖαι “ε:-" 

ἢ. ζ ει ἐξ βενη οπενὺ ον 
οὔῦμ. ,  ϑρίγίτα πὶ ης οχτπρυΐεο: 

ἐ Αηπαυε (δ- 
᾿ ᾿ἄαιυς δὸ τη -. 

ται ὁ φηῖτν υοἰ πία6 1λεὲ φυμιν , δῇ 
υἱς ριέο δυ9 

ἔομθειτν ὁ ἐπ 
᾿ ἫΝ πος “ ᾿ ἀθύνοῖ νὰν ναὶ ᾿ ᾿ς νοϊυπιάῖκξ )εὶ 
Πφφητοι ὀἰξεϑενοιτε :0] Ρτγορβοῖίας ἡ ἣς ῥγὸ πιμ [ἢ δι ρμηκὸ φής ἜΔῈΠ πείριοίπουν. 

, “" : ᾿ ΛΔ Λα τὸς ηνχϑριείτυν δὶ 
ἢ ἘΠΜΕῚ δ , ἰναθεῖς: . 10 Ῥτορίνει 45 αυΐιν [λέγης (ς πο} απ 

Πωγτᾷ δοχκιμαζε ἄρ καλον χατοσ 1] Ογηϊλ Ἑςχρ]ογοτε: σιιο δο- ἢ το. πὰ υδ': ἃεςξία, 
ἤτω τΊ]ηδαι ἤπογις γετίποιο, ἪΝ ἐὐπμνη πες ἐν τ Ο ῊΝ Ἔνι, - ΔΝ “ ἘΚ .ᾳῃ..: φεοί ὃσηνεν ε[Ἐ ἐονεῖο,, ἰ καὶ Ξ ᾿ ϑχίς ὡς ᾿ [ ᾿ Ἕ εἰ “Ἀπὸ πῶγτος εἰσους πούῆρου ἀπχε- τι Ὁ. Δ οὐληὶ ἰρευίο πΔ]} 4}ν- ἴνε  ἐνεδ, σανὶυ ἔγοοιε ἡναία ἐουεηεν νιεδ. 
ὅς : : "Πίηρῖς, ; ἀ ἔλ!ἃ δι ουτᾶ ἌΠΜΗΝ μὰ ἦ 

ες Οεπδιαῖίν ὁσποίαίσινε ἐπ Ομ ΕΠ] δάσεητασι ἰη' ἐπεὶ, ὃς θεὶ δρὶγίτυ ἔτει, πδιτο, ὃς νο χίλι δ, ὃς εριβοιξ ρον μι βυδολπιον, 

κϑ Ἐ᾿ 

12 Ἐξ έοι [Ὡργά τηοάμην εράνος μι Δεἰε ὶ ἐγοϊόϑτω νὐτοις ὑπὲρ 
τὸς ἀριονοῦ ὃν ἀγάπῃ ΝῸΪΦ ατα, εθαὐεαεἰς ἐιρεαννηπά αν ἐρ ἐῆα 
ἡφίίαιος αοο πηρᾶο ἀνοιηνος ἐπ νεγαδουΐο ἰεγπηοης, «ΓΤ μοὺν εν 

᾿ φῆθον Αἴ ο50 πθη τηθπη ηὶ ἰτρετς ἡηεϊῶεω {{Π20Ππίτοῦ ροιεῖι 
᾿γο ἰπ ρτσζιο μαδοτο: ἑάαυς ροτίις ογοδιδοτὶπι ἀρ ἡ οἴζο πα 
τνῦτθο ἐβ αἰ Ποαταην ἰῃ (προγίοτε νου ςυ]ο. ΦΡυορίεν 
ῬΡΙ ἐβον μην, δοιὶ τὸ ἔργον αὐτῇ. ΝὉΪ ετρο «εἶτ ἰναῖς οδυία δίς. 
πξιετίλιη ποποτ,δϑέ ἐαρο!λπτυτ ΠΡ αἱ οὐ], 
ποὺς ΦΡ κιπεεϑίηε ἐπα γ ὑοε πημρὸ εἰ ρίκυδίετε ἐν ἑαυτοῖς .Ν ετας 
ἰαῖεγργος δι᾽ Ενδίπιυς ἰεξυης ὦ αὐτοῖς νην εἰς, (ς4 οπνηυς 
ἐποβείς νετογίδυς Πδτίς, ἃς Οὐταδοῖς αιοαις (ΟΠ ΟἿ ἐς ΤΟΡα - 
: βοεμείαν. ΜΙ’ νογὸ ργορτογεα πηλϑ!5 ρίαςες ἴσροτε ὧν 
παυπὶς αυλαὶ ἴτὰ ετίαπὶ σοι ργεβ ἐπάλητοσ ἱρῇ ρδίζοι 9, 1- 
Ἰϑυίουπὶ ρτωοϊρυὰ ἀοίνες ἄτεξὶ ςοπυξηίτς. ει ἀδ ἀϊέφπάῇ 
᾿Ῥοῦυς ἴδε οἰρίωδύειν γν, ντ οππηΐα ςοϊαίεγοπε: ἢςα; άςς 
Δπηξῶλο ργοχὶπιὲ ρταος ἀφιείς, (σά ρυτο ρθοθρευπὶ εἴς 
ἡξοηΐηιν ϑι ἀϊπι πὲ ροϊκαη!. Νες ἐπίπν ἀυητάχατ ρλθοιῃ 
φοίετο στοβοπι ὁροτῖες. οὐ {υἷος ἢ Ἰς ραποηδαν, [εἀ ΠΠος ᾿ 
οὔλπι νὰ ει ἰοβᾶτος δι ἀΐτο δι Γουετετί, .- 

14. ΔΙονειενηὀνάίναξοι, γουϑεχεῖτε τοι ἃ πίκτοι, [τὰ (οἷός 
Τμαΐας πος ποίηση νίατρατο ἀς τη Ππίσυῖς 4υἱ Ππατίοηςαι 
τὰ (τευαπτ. εἰσραητοῦ δυτεπι αἱ τὐληίζυλς Ῥαιΐας ἀ4 δὸς 
πδὴ ἀν! της ἰπτγαι θη !ες, ντρυταιίι Εταί να ἴδ! αυὶ τας 

4 

16 (γανάείοε χαίρετε (ΑΝ ἀντι νοζατ δ πιοτς τη α!] 
Πἰτάτοπν 114 Πν Δα πη ἰῃμ Ἀτηξο τὐησίῥίςο πος ἂς τδι δῆς 

ς ζοηίςἸ] (μα; βιςῖς να η την εὶς οι ἠο ουσῃς οχιήτοιηας, 
σοι ς,3,δι Οογιάιο, 0 τ᾿ 

18. δ΄ οἰμη! κα, ϑίλημᾳ,ἱ4 οτος γχὸ Ἀορία ἃ 40 Τὴ Ρτὶ 

τὰ εἴ ὀιπίπ. 

δυσπάλ. 

τηὶς ἀεϊοξζατιν.ν ο Ἡπρ ο ρου μουθιῳ ΛιητΡο- . 
τογαϊ ςη πῇ Ἐχοιρί, Οἱ ἥξη ρότοϊ  υτ πα 9} δἀυάταππιν, 

τὸ ἵσπηρετ σγατίαβ ἀρ ἅπεις,, ἤθμ πη βογρότὴ αἱ ἨῸ5 τέρηβε ας 
᾿Ῥτοπιλητὶ {π|ὸ παῖς Αροίζο]υς, ἢ ο Ἰρυὴ οἶδ ἀὐο οραν- 
τὰ (οἱιοἰτατὶ δὰ διττίλγιιπν αὐξίουύμ {πε δι πὶ ἴδοις (δ τ 
ἴῃ νὸς ὑφηοιο]οπτίλτῃ τοππτοτ, δηλ: 9.ΝῚ ἀττ,γυτινδα 2. 
ῬοΙυιτλις δυτοῦν ἐν πωντὶ να] λα τὸς Ἰρίας, νῦ] λά' αὐ ίμ!ν εἶτα 
ρυη(αητίας τοίεγγε. πὴ Σ 

ες αὖ δρήπενην, ἰδ Πυύυο. 14 οἴξ, Ὁ δ᾽ ἀβηατα πη, ἃς Ἰμπλοη 
ἴῃ πηεητῖρυς ποῆετις γε βοῆς, ̓  Αὐξη τη ζἀςεῖ ΔἸ ἰ 15} 
Ἔα εἰοξδς παπάυδαν ἐχεή φυῦτας, Δοδγαλός ρταζιρίταν, 
Ἡος νεγὸ ρξύπερο. ᾿Ἱπιὸ νειὸ ϑὲρ ἡϑή ἘχτΠρΌ τα ἴῃ 
εἰεξεῖθ, φυοπῆκιη οὐ πὶ ἔσεητ να λὐϊοη ἑουσδηι, ἐπὶς οχ- 

10 μονλατίσπιρυς λὐάιουαία, ἈΝ Αι 4 ςοηπξύϊε δριγίζιιτη 
ἰπ εἰεξεὶς (αἷς αι ανλτο βέοτῆις ἐχτηρσυξις, Πσηυ! μαῖοῖςς 
εἰς φυΐδυς τατιοηῖσις ἀἰ Πα ν οἶς ἔοιιογο,, πιο νἀ οἱϊοςτ ἴῃ 
Ρηεῖαῖς ρτορτείδι, . 

10. Ρβνορθνειναα ὠόρᾳηπεας, [ἃ ἢ, νο]}) ΓοῚ ἐἶς Ἑυληβο- 

Ι 

τηδῃ αἰπτοτ φυὰαι ροῖ ἢ τσηιζάτειη ρεζολης Νοιδνουϑεα ὧν 15 Πζα ἀο εἴπας Ἰατοιρι οἴατοποννοι οὐνηαθνιςαρ τα ινοιία, 
ο ἡἰηνῆςας ξοτείρεγοντ Οὐσοας στα (ΟΠ οἱ μίτος τοτὲ πτο- 

πεῖ: (ἡ οῇ ἡ «ἀπιοπετς δέ φιλῇ διηε[λπ| πλοπτοπὶ τορος 
πεῖς νε ἐρία νοὶ ποτατίο ἀςοίατάτ,! ηδοιηίτίς 4}14 παῖς α4- 
ἰνἰνοινία (δσιογα τοιιςια, ἧς «πθυς ποῦ ἱπίξτυνς ἄφετε 
Ἀροϊβρίυνῖιος ἴῃ ἰσοο; (εἰ ἐς εν ἀιητάχαι οἰδοις χυαε ρνὶ- 
ἴΔ ἀιίδοιη (τατιλι αοίαις τσὴ ἤάείος ἰροέϊδυϊ, 1114. 
ψυτικ τατοῦρτος ποη τοξὲ ςομυ σταῖς, οὐγτιρησ μφωέφίϑε : δὲ 
πμῖ]ιο ἐταην τπνοις ἀρρο τὸ (Α ο ΠΝ ἐπτογργοίατας ον 
(αι, αενηςοηβοβιον. . 4 νεῥίσυμε, αὐ ὐχεῶν. ΑἸ οι] νἱάς- 
[κοι ἐπι ῦδν ὀμῤλννη φαρφίτοια ματτς πάη τοιηςῖς, Ἀ οτος 

ἱ Ρονείος οηίια ἰνος νοτίνιν ἢ τῷ αὐ νιλαμζαννκῳ, , εἰς ψῦυ ἀτχί: 
μιν πο 4. (ἃς Αξιζο, Το Δἶστὸ ἐς Ευραγνεῖεῖ δὲς 
ΠῚ Δινθγο διε βενὴν ϑρεμί ἀννιννι. 

᾿ς. δεπεβιφηιάν, δ ἀγα νέν. Ν αἱψαια ἃ Γταῳνοά ὑοννην 
“βιανιηίμην ἰλγρὸ νι ἀρράτας ἐκ ὀρρυιίτο αὐςπῖθι οἰ Δηλνῖς 
λας ἡἠμοφιε (φντσητιὰ νοτΆ ἀν 

υὸά Πἰ οτος 6 γκοττὸ ςτίαν (οτ ρας ἐπι οιρτ σία! 
νειδυπὶι Ποιπηὶ ἤρη πιοφὸ [Πἰςοτ νει σάν νος ἃς 
ποςοἤαγμιν εἴ. ὁ Ἂ 

4 Ν ερνο πνϑίο βαὺ τοῖον μὴ ἐξουϑενεῖτεν 14 οἴ, 'π {πητπτο 
Ἰο ργοτίο βάδεῖς. ΕΠ οὐίμν μοιώσνς,ἠμοιίις σὸς μὰ μυθ]ιοος 

ταστὺς Εςεἰεἴα ποι αι οψυςηταμα ηλ Ἀτναιι ἰἀρία οι, ἐς 
ψυθυς Ιεθ τους. . 

Ὑν φκῖν οννηὶ {λεία νναί εν ὑστὸ πτίντος ἴδοις ποιπρρῦ γι) 10 

ἡληᾷ νςἷ ν]Ἕλιν πα]! ροείς παν ρτα (ς ἔνι» αν τὸ αὐίιτης- 

γμτον,, ΕΙάΔοίον ἀὐτοαν αἰ οαταν νὰ χὰ}. σοττάμν ἡ] το- 
αὐ τουξαυτ ἐπιηρυςι οη ἡ μαἰις Ἐλτπαμα Ρίοι- 

ἐἰνραθξοωαος ἀιμάνης ππτΟΥ αἰϑνάφορα πἰππσίσητ, ΡΟ {5 
μιν ἀὐτο ιν ΠΑ π τ1 ἐΓρι σἴατι, κύον {»οε εν αἰα. Ἰάψις 
νΠατι ΝΑ π οί νάσια ἰςδειίαμν πιηϊς πὰ πογλρν, 

40 λϑιιέζο ἁεει]ο. : 
Οὐ ᾿ς 

τον οἱ Ὁ ΟΠ βόποις Π}Ά}}, ντ ἰδτ ἢ ]σχις Ἔγχαν τθτετο, 



ΟΦ ΎΝΝ ἘΡΙΞΤΟΡΑΨΙΙ , 
Αὐτὸς ἃ αὶ Θιὸς τὸς σίρδίης ἐγιάσοι ψ Ξ ἴε δυτοτι Ὠευς ρας η-}5} ᾿ἢ πμω ὕνω μώ 

ὑκᾶς ὁλρτελῶς" χαὶ ἐλόκληρον ὑμδδ τὸ Οίποος τοῖς τοῖος : δί ἰπιεβεῖ “ΨΩ μέρ ὁαμᾳ εὐα 

τάκαιὶ τ ἈΝ τας βύευλει νείῖοΣ ἀπά λρεν ἀπιπλᾶ δ]. Ἀρυτοο μοιροῤθαρ, μ ὡνἑ πενρρυσίᾳ Τῷ Κυρίου ἐ μἶϑ ἕησοῦ χοινοῦ βογρυς ἱβου!ραιὲ ἰη δἀμιοητυι) μα 
“δία, αὐ 

Ῥδοπιηΐ ποίξεὶ ἸεΟἈΥ ἔν μμτυγγιν χὰ 
᾿ τηρηϑυίν. ̓  ἜΝ ΟΝ ᾿ ὑΡυ: 
 ωω, Πιρδρῦ καλεὶν ὑμᾶς, ὅς Ὄιησα. ΜΚ] τς [’ Εἰ ἀεἰΐς φ 4ωΐ νοςαυϊτκε δι αὶ ’μω 
ΣΝ 4 Ὁο δι΄ αυἱ οτίδιη κ ςποίοι. νοι δ ἰέαιν ἔδεε, 
βομδελισιφοη- ᾿ - ἢ να οθρ ' : τ "ἊΝ Ἂς ᾿ ᾿ [ Δ βμειοθ, ΛΑ διλφοὴ), Φωσεύχεϑε φον δ ᾿|,Δλδο 55 Ἐταιτειροζαῖε ργο ποδία, {..} γρινω δοῖεν μι: ἐν... 4 ἐὺ Ν χὰ: αὐ ; 

ὑλιρὴ : οἴςμίο ἰΔηόδὶο. ἐν ὁ τωϊο [ἀν εϊο. ἘΠ τὸ ΟΝ ᾿ : φοιοπείαγοο. Φιλύ ριὉ) ἱ ὐδννν: - ὩΣ Ρδ τος ζ πον ἮΝ ᾿ 

το τα ἩλφάζΝ τὸν Κύριον, αὐαγνωιϑὺ “, Δάϊωμο ΤΡ Ρεῖ τ ῥα νάνι .] ὐϑάϊωνο νοι γεν Ὅρω. ΟΒΠΑΥΛΔΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ ΕἘΡΙΘΤΟΙΙΑ ΡΑΨΥΡΝ.ῚΙῚ 
δ ποεῖ νι ᾿- ἣν, : ἽἼ [νετοςζιεῖυν ας ρὶ δΟΙΏΔ} ᾿ιδνδε, νἹ ἰοφαίων οἰ οὶ; ᾿ ᾿ ᾿ : : ; : 
ΤΥδΑ ὡς, ὕαῃ φίωυ δηνφολίω πᾶσι τοῖς ἀγιοῖς ἀσελ-] [ρυς ληδίς πιεῖν. ΟῚ φᾷ παρὰ ρθη Η ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΕ ΓΣ ΑΡΟΒΘΤΟΙ ΑρΡ ΤΗΕ στ 

πΝλς φοῖς. κ΄ ὁ αν, ἐλτεετες ἐο τς ἡ ιςολὴ δευτέρᾳ. δ΄ , (λ]οπἰςεπίςς ροίζετίοτ. 
(εἴς δι ὍΝ Ἡ χάρις τῷ Κυρίου κἡὶ "ναοῦ Χοι- 43 δῖ ΟΥ̓ΏΙΩΙ ποξβεῖ οί α.: Οεριὶα ᾿ονιϊηὶ ᾿ : ; ᾿ ἜΝ 
νυ βωρὶ ΩΣ το ὑμαν,. ἘΠ Ομ βενοθιίςιυπι. ΑἸςη, "β ομνβινομβμα ἃ, ἀν ονΝὰ ἵΝΤΕΈΕΚΡΑ. γετυϑ5. 
ἐρδδρριος ᾿ ἮΝ τ ; . . ον 
ἡμεςφῴφφη- ᾿ ΠΟ ΝῊ ἀ Τρε[[οἰοηὶ "ν᾿ ᾿ : ͵ 
“κι. ᾿ς Τρλε ἰών νοὶ ἀρώτη ἐγοίθν ὑπὸ Αὰἀ Ἐπεδηδοιεεηία Ρτίπια, (σίρε ἐπ τὰ ὩῸΝ " ς Κι ϑωώ - δ ὦ Οαρ. τ. σΑΡν τ ἃ, ; 

᾿ λϑίωώ. Ὁ αἰ ΑἸΒοαις. εὐφνὺ. τ ον τἂν ἢε ' Ι. ᾿ . “ν Ξ : ς ι]-: Ανυγ9  Φ΄'ὃἃ.. δ. ΠΟ ΝΟ ΛΕΘΟΤΗΝ ἃς, ΝῊ, ὍΟῊΝ. ᾿ ΑἿΣΛΟΣ χλπιλουα. 1 ἘΣΩΧΕΖΣ ΔΥτνς διϑῖν. ἡππθσθν Δ: 11» δ 
1) δανξήβεοι, ἐγέσαι1ὰ εἴξ,ὰ πυλοάοίεραγλιον; ἠδ᾽ ἐοῦ- ΠΠωπ) Ρικιει ες Αροῆους. Πείηάο ἢς Ἰίᾳμει ποη ρεπί- νος Ὁ, Τίοῦνος τῇ ἘΣ : τπει5 ἘςοἸςίιι ᾿Η μὲν τ "5 [ςοτοῖ ο ἰρίείτα,α ΟΠ το, ἐπ ιιονποὸ νετδὴν ἡΠ1λπ| ρας πεῖς δὰ ἰῤίωπι Εςεϊς ας ςοτρις 4υϊοαιιὰ ἐπ Φρητοίνς Αρο». κλησίᾳ Θεοσαλονιίβὼν ὙΒεῆαϊοηιςῦ- ηϑεεηζιμην ἐν 1) Ἐ αἴγο ἡ ἊΝ 

βυο, (σ΄ Ἰθοηνέπο {ει ΟΡ τὶ- 

ο: ᾿ ᾿ ΠΥ ΤΕ ΕῚ 
τ γιήνα ράτς δ΄ 

, ἐς . μι οἷα φίδια" Οταμαυοῦν ον ῥ4κ4 ἄραι τ ιρὰ 
Ἴρεο Ῥάῖνε βοξίτο, (σ' 12ο- Ὁεὶ φιατία ξιδ 
ποΐπο 1 ἐ(ὦ λτο. εἰνξοτήιδι οαὶ- 

πες μοξιίωπι" 

«οκίςαυϊιμιηἰ ΔΓ ἰάε Ἀ οῃι.5..,Οὐοά ἀυῖςπὶ (οφυιτυτ τα οας δοίίςιε (τί δίτυτ, ηιοά φοῦ δηϊηγδδυοτίμηι να τίς ἘΒΙδια. 
Οἱ ἰοσ οὐαὶ ἀοξεππιο ἰητοτρτεῖς. ντ αν ο᾽ τη φόπεῖς ἀδ- τεγρτεϊατίοπιδιι οςςλομεπι Ῥγάθιις, Ταὶς οἶδ σογὺ τη ον 
ἜΝ ἘΕΝῚ τῖες τἈῈ ἐκρεῖ ἵΜαιιαι ἐξίτυτ Ῥαυΐαε,, τοῦ ρεσιοι!οῦις χα! ἀδυτοηϊος νη ἄς αἴτοτο Ῥλμὶὶ ἰρεσεχ 
ϑρίγίτυς ἀρρεἰϊϊατίοης ἡρηϊῆολῖ, ΠΠυἀ ΠΕΡ ν᾽ γυμοονικὸν, ἢ  ῥχίοις δά Οοτιπιοτὰ ἀοιιοογαῖὶ ἰ . 

00. ηάτία ῥγαοίβυα ἰαΐρες ἱπείς : δηίπηλῃ) νετὸ, τε. ἀῶ ἀϊίοϊρίνηαπη. ἜΣ Ὁ ες γοἴοτ Εροείαβῃ, 
(ἰγονἃς οιιίηο εἴ ΟΒτϊο: 

ΕἾ . ω . Ων , 

Ἰιφυᾶς ἐπίδείους μοιήταῖος : ποη αιδῇ ἄχιας πε δηίπιὸ, 19 υὐπηθρην νηὶ Αϑϑωδ, Νεφμευρυ ΓΕ ΥΒΗΝΗΝ 1] τ τατία βενοὶβ δὲ ρὰχ ἀΐεο 

ἢ 

νῷ ὧ Θιῷ πατρὶ ἡ μἦμ,, κα Πυπν ὁ φηα ἐ ἰὴ 
“ ΚυρΑῷ Ἰησοῦ Χρὶς φ'. ὮὨδο Ῥδίσεηο- 

[2 
᾿ , .Φ κ“ »ν “ 2. ὃ : εν 

Χάρις ὑμῖν χὰ εἰρίωη ὅπὸ Θέου πα-͵}} : ἢ 
(οὰ ᾳιδά ἤπο πιοτο Ῥαυΐις (ιπλιοηρε γαϊὺς εἰυίάφηι-ὀ τοπγπεαισ ἰη Ο ἀτοπιδης ᾿ Δ ορρν ἀν δ τς βαιγοοίϊγο, ἃ ον ηο [οἢι 
4υε δηΐπι ἀιβείδυατ : οὐΐως εἰἰληι ΑΠ σι δὶ ττος ἐλοι ταῖς τεἰρινεΐ αἰτοσιις Ἰώ, αν υνα παρ᾿ ὲ ἐὐραρόφρυ χρόνο. τεὺς δῇ Ὁ Κνέλου! "5 Ὲ Χφιφου. Ομεο. 

ΜΝ Σ ΟΣ ἐμλυγεὶ : Ἷ , ; ὃ 
ἐπμνηβ μϑαμ ον "ων ἜΡΟΝ ἀρ ἀστὴν ἡ τ ὐθημς 10 Θρεαλονρεῖι αρώτυ. ΗΖο Δυτο πὶ οἰμμέϊνι ρα ἜΣ . ς , Ξ πο {|| εἰοναῖίαβ ἀροτς ἀεβεῦλις}, ΟὟ 41)45 ἀργετε ἀεδεηνα ἰαῥοίει ΠῚ 
εηίφις ποπηίης (τί φοηἤας ἀπίτηας ἀπηλιο αι ἐξ αι, εχ Οταοοσίιαν αφυογυην ἱπιεγργείυαι ἰδριηζίδι ν Εὐ ν φὰ τὠθεαὶ πώντο 1 Ὠρο ἔσπιρες ἀς νοδὶς,ἔταιτος; [ {|{{ρρεγ το ῥτο νοῦν [Γ΄ 0. ρχαιξιοα 

«ἀτί Γαπι ἀεανι ἰξίταγ Βοπῖο ἱητοβ ον ἀπ ξξιβελευς Ἀιοτς ἐς δῦ νρίζ Ῥαυΐο, νεῖ εχ το τ μὰ μβίρδε τρμα τρῇ θ νΡ λοι ᾿ ᾷ ἘΠ ΕΝΕ ᾿ ἢ [Πμνένέᾳ οι ἀνρηνπι θημο. ᾿ὶ ἢ δα: 
ηἰάπε [ὩΡενογ (δ βάες αε- ἄτπιλι οὔεη. ἿᾺ ἐς αἰδι! οορίταδιε (ρ τίκτε, αἰ ΜΠ ἀρρεῖος δαίηπανα! 6: τίς ἀνυοτῆτας,νε ἀδ ἡδεὶς νας πᾶϊὰν Ἡρ μων, αὐτὴ τν περὶ ὑμδι, ασελφοὶ, χα ϑως ἀξιόν ὄφιν, Ο]νῖραῦ εἰϊ,χυὸ ἀνε ιεπγξτοτ ἀὰ- 

χεδυξτον οογρὰε ἀὐϊοά οὐπὶ Ὠ εἰ νοϊυπξατο ποὴ ςοπίςητίας. ἐρίτυς Ἔρηξοίλαι εἰῖς Οοείπεδο, δοη αὐξ “δῆ ᾿αξραυξαῦοι ἡ πίςις ὁ μαΐνοκὶ σλεονά- βεΐελε μάος νεῖττα, ὃ. αδυπάςι γ [ργα,εσ αδμνάμι εὑρανέεμε υ- ἀσπε. ἀυίθυς 
᾿ ἐᾷ νξτῷ φυλῆάο ρἰεαὲ δεῖ ἴῃ δάυξατα Ποπαίπὶ ποίει, νεῖ; ςἰῆς ρυιοπι, μος πελοθα ρα ταν ον πον τοι σώστατοι ἀαψ ξ νὐε τῶ Φ οὐίῥὴν «,) [υθυτυα " νηϊυϊουϊαίαας οχημ!ῦ ς [μευ{εμινῆκα, οπνηναπν ὡς ΩΝ 

(υδιϊοῖς Ραυϊην, δὲ οειααι βξ αἰβολυΐς Ἀοπι.7.1γιδιν νὸς ῬΆΪ-ςς ρίες πιοπιίηοηι Ὑ ποις, 00 (υβίωηυετίς ἑοίων τεϊίηρμί Δ.) 267) Εγος ἀχαφου παντῶν ὑμάν". "νοξγᾷπι σματίτα: βυδιν "Ὁ γομέτειη: ἄυπιν ἢδε νἱ: 
ὕρρ.}. 1,.δὲ ἴφοςςς ᾿ ς Διβεπιοφυυπὶ οὐῶι δὰ ΤβοιΑ]οηιϊοεηίξ ηγτξετοι. ἴσιε. ες αλληλρίς᾽ . : ᾿ Δάεο νι πος ἰρή ἀδ γοΐδίς ] .] μια ζ' μορβ ἰη υοδὲε ἀεῖ!ςξι δος. 

ΟῚ Ἀψ4 Ἑμείω, τατς. Ἠεδτ.]Ὸ ΚΝ) ζννενιαν.) ἃ «ἢ σαι .}- δι|λ6 τι που τοάιοσας δὰ Ῥλυΐμην. δυδεϊοὶς ἀφίηο Τίηιο. Ὡΐςε ἡμᾶς αὐτοιὶ ὦ ὑμὴν καν " ϑγῶ 4 ἰδεϊδιν ΕΝ χίονιεήνων ἐπα Ειείοβα Ὁ εἰ, τὐτλιςαυοεί 46 
ι΄ ἄσαν διῖϑί οουαηρᾳυίαυς νετὲ ργκίςι φυοά ρτοπιίς. ΕΠ τβευιι δά [δ ἐτογιηγι τάδ {ςενςχ αυο ἑητε εχ ει 4υα ΤΙΝ πα τν ᾿ Ἀὐ οβ νος ἐδ νχῦ δἰοτίοπιαγ ρα ἃ Ε οοἸο μας λει; ᾿ς 1 μείονα νεβεα τσ βάε "οἐϑίοξαρα, 

δυζοπὶ νοολῦο, οὔίζαχ, πἰδὶ] δἱϊυά αυλίη «εετα νο[υπτλτις 29 ΔΙοηίοεηἤιπι οἴει ςοτξδητία. Δοαυεξ αυτεπὶ εα Αξπς Α. τας ὁκκλήσιαις τὰ Θεΐ ὑῶν τῆς ἶσο-} [..ἀς το ογαπιία νεἴἶγα δ Βάς ΠΥ Σ 

μὐτ νρ πογοηριην πιὸ εἰξ οἰοέξογιπι (Αι... ΡοΠοϊοτυπι, μην Ραυΐμς ἀἰσ τοίϊων Αἰδφηὶς, νδ] (μδβἶι, μυνὴς ὑμών (ἃ πίςεως ἐν πᾶσι τοῖς δγω-} [1π οππίδι5 ροτίςυυεϊοηίδυς [ {πιβνὴς ἐλ ἐννϑρἰοιίοπννμ 
ἀρ τὰς - ῥατβαδηβι ἼἸρβἊίει, δε αὶ πονίσειλὰ εἴ, οἱ τοῖοι ρατ- ταὶ δί!δπη δὲ Τί πιοτιιοῦ οχρεύξαηε, Οστίηιπυπη νεοϊήζει, ἃ κι ὑμῖν. ἃ τῶς 5 (ψεσιν οἷς αὐί- νόϊετίς ὃς αΠ  ΘΙοπίρυς. αυας} [4κΜΧρ βοδθροενς ; βείος ρμμερος ςοἱπι δος στ (υροτίοις ἰδη:εητία. ζοπν- αἰϊᾳυδπάϊι ν]ἰς οἴου νετίλιυα, τυ ἀοπγανν {Π10υ δά εἰὰ γμοῖς υμῶν γίξ ταῖς ΧΙ σιν ὧς αϑὲ [υβονεῖσ: ᾿ 

ἰχα μι οἢ φἀϊεὶο ἰεξίς , δὲ καὶ πείσει τἰμὶ ἐλπέδα ὑμβ βιν τοὰμετηυοτυπι οτίληι δάυεηεξυ ἔς πορεῖα ζοηῆπην- χιῶτ' : , ᾿ ΡΥ ἢ Εἠ ΝἾ τς , ας ν 
ἑωνἱὰ εἴτι οτήεοι ἤγαιῃ γοϊϊειπι ἤγπμπι εἰδείοι. 15 τυ ,λέξιγεῖ 4 δι τδιίξααυς διἰυδηι ἡιεῖρς αν φυερι Ἰακῳ᾿ ἔγδει πες αι ονωφ ΠΥ ΞΚΡΗΣ ἰπάείυπι οἰ Ἰυ|}}} - ἐπώμϑμς οὗ ἐνάϊε λας 
416. Ομν οἰνίο (ενέϊο, ἐν μιλήμμο ὠλφ. Νίὰς Ἀσηλολρ:ς. δίϊδοι τς επρὰς τ ΜΠ) Οοείητβυπι νεηἠζξης, ὃ Τῆπον. εἰ έν γι ς σζαιας Κρισθῶς “8 Ἰμιυάϊςη Ὀς,, νι ἀϊρηὶ Βαροα- [41 Τ᾽ ερυν ἀρ δαὺδαπνην προ: ιιδ᾽ 

νοτία 1, ΡΝ ! ᾿ τῆευς Ῥαυΐο υο Ακδοιίε τυσΐωσηί μοά Τλιος Ρέκτοημ) Θωύυ, εἰς τὸ καταδιωθίωαι υμᾷς πῆς ΛΠ] Γερηο δε, ΡΓῸ αυὸ οἴ γᾷ". (ϑεῖ,βνο 4η ἀν ρα! 2 Ῥονιειν Οην- 
47 Μο δ ΗΟ ἀρρᾶτοι μι (οἰϊκες δῇς Δροξοϊίο Τβοιζλοηίςλῃ) ΓΙ ἴδοται Ἑεεὶ ὙλεΙ͂ΔΙ ᾿ ξύσιανου ὌΠ] φῶ. 4 ᾿ ἧ- “ΠΝ ͵ Ἀ π΄ ᾿ιρῦῖ ἘΝ, ΤΟΝ ΣῈ ᾿ οἷς γος ζΟμ 0 

οἃς ερέϊδολε δτουδγτείο. δά φυοά μας δὐϊατατίο δι ρτάῖοο- ὕδετυτη τοαυημαίζοι, δας ορίεοία κά “οι μικβλἑντας βασιλείας τῇ Θεοῦ, ὑΡ ὃς οὶ ποι χῖτε ; {4 ΡΑΠΠΉΠΙΣ: ἕω ΝΞ ΌΩΝ 
ι ἀμαθοι ἄυο ὑμήσει ΜΌΡΙΣ μεπείμονις υορίλη) δἰιρα μὲς ἡ είμην δοπιίης Οοτίρεπο Ὠλ {Ὰ ας, ἰλπ τἰλψόμαιρος ψὐρὶς ; ΝΒ Σ τς τοτας τ , ἦδὲ ᾳινάσαν τΐτααι εἴξ ἀρυά}ς} 55: ἐαπινη ἐηβνηνεβ ἀρμὰ πδινο φυδὰ 

αἰδίυγάα εἴδει δας ρουπτίο, ἢ δά τοιυπι Ἐςεϊςίϊα: ὁσταπι τα. Γ΄ υδημεερβάτοῖ ἐσ Αροϊοίοταπι Αἰλίε Βετηναα εἰ δια . Εἰπῳρ δίχφιον Θεφ, αὐταποοοῦ- ἸΓγομμη ον οὐ ΠΠ τ τοάάοτς ἐϊς αὶ], [Πεϑνν γεγιθόετε μεῤμι δειὸ τὰ ας γτομιει, 

ἔκετεμιγ. Νδηυς γετὸ ὑμᾶς οδίδυδτίο ραγυὶ εἰξ πιοιμςατί. φμμη Ὑπμοιῆρο, ταπείήρον {1|ς τηποΐεξς ἀὰ Τιπιοιμευε λού.. τα! τοῖς ϑλίξουσιν μας ϑλίψιν"- ᾿ Ἰαβηρουης νος δ οηςαι; "νη 1έτψο ψτἰδηΐαπις, γι μπὰς ποῦν 
ΝΝες εηἰπν  ἐυπο βμίἴες Ἐρίίςορα! εἰς βταάυς ἰὴ Βερῖ4- εδιθηδρ,δὲ τυτίρε Λεδιεπίῖν, ΤΆΣ ΓΙ οὨίςατη τοστείζια ἑρίμα, ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ πιβσ ᾿ ἘΡΤΔΡΗ ΕΝ ὕληι ἱπμοθυε, αἱ ἔαρτὰ ρτούβγεςτοσιπιοτηδὴ φηγηςγαῖ, τρηάρηι ἰα τράϊτιι δίμπηοτοι, τς γωὶ Οὐκίοινιαι ἀπρὶ δὴ ᾿ τ τς ΠΑ. Ρ 

: Ὶ ᾿κοα ; ᾿ γ ΚΑΤ ιΟ ἹἹΝΤΕΚΡΑῈ πα θοσ ὶ ; : “ ΑΝΝΟ ΤΑ ΤΙΟΝΕ5ΙΙΝ νι Β ὶ ἐϑει ἡ μ}: 

᾿ οὐ ' , , Ν 19 Ὀ : οδαι ἰα({1 911] 

ἢ, ΠΑΥΛΟΤ ᾿ Β. ᾿ δ; τΑτα 9. 5 -Ἀθερ ον Υ. τὰ οὗ ἔμευτὶ ενἀἰο 

᾿ ' ΡΥ ΙΝ ΘΑΡ, 1. ἘΠ ρρενς 
Ἶ υ ἷ “ : ἊΣ ᾿ Ἢ Ν . ᾿ τ ᾿ τ ιν ἰνδῆλη 

", [ῶμ4 ἐ{]}» 1 εο ὦν Θιῷ δυξαιφίζῃν ατείουϊας ἡ ὨβΔί- υοττὶ ἐμά είφην,ντ ηοιπηὶς ἰρήως ναι ἐαρ]εάτοπι. ΕἰῈ φαΐ αι (νον, νο ἢ!" 
᾿ οἷυις λυῖεπν δι εὐ 

ἀκ λυτοιῃ φια νἱς {τ ἰναΐας ὀρείας τ᾿ ΩΝ λας 14. ιδειννύεν φιαῇ ἀἰβίτο ἱπεϊοᾶτο. ΑΡροτις αὐτοιη Αφοί 

2. Μ᾽εἰμηνεινεον φηρεται, ψαυγαυξαλει, [4 εἰξ. ιν φυσι οπηπίς πο τας ςυπίοἰατίοηὶν ον 

. Δαῖοὰ ὀχοτουοε τ υοτίἀἠς οτίαδι δή Πα ἱμ οτος πτυ  ἃ- πος [Π Πα στ Π πὶ 4088 ΡΓΟ ΟἈβγηῖο ραειπίυτν υὐδεν θεν ὑεονβεῖο; 

εἰ πὸ ἀςροάλτι να ΕΣ ΩΣ ἐμ, Φ κιηξεμινί με ρννομῃνςς θάμ τὰ οἶλτο αἰΐχυο ἔρεςυ]ο, βυτυτί ! να ἐμ Ὲ} νάϊοι) Ἔχ - Ἰγευν ἰϑίον 

᾿ πρἐτβην, ἐνὰς ἐκρίςον πάντων ὑμδ οἱ ἀπητάχας ἀκ ἴοης Ομ εὐπὶ σοητειπ ρίλγι, 410 ποῦς ηιιάςπι τοίη πὶ οι δι εθνβικο ἐμῖι- 

ψεβρηνιγνάοει δος ροίσιας δή Ἐκ είλι ἴῃ ϑενςοῖς ἀιατά-. ατοτηλιης τἀνυδίςα πον ἩΠῚΡη νοτὸ τεῆεαν (τοβετιιαι τα " ἀνὰ Ἵ υΝ 

χαῖ ραγίησις: ἠυης γεχὸ αιαμη ἰνος δάψιος, Πρ ]λτιι εἰ παν ἰθοας, ΑΠοαυΐη 4υοιηοίο ὕειν ςἤξι ἰυδης Ἰθάοχ!. . ΔΝ ἘΣ  πμῖε: 

ι' νηυπταιςίπφυς ΤΠ Αραἰοςὐδη Ρυἱολιοιτίηιο ὔμο- 6 4|π| ἀιζηῤ βαὐνφαηην, οἷς τὸ κρι ταξιν ίωναι. Εις Ῥειθπας ἰῶν ἀδο!εθη, 

ηἰορχορηδηῖ. ᾿ δ ᾿ ηυοά (ςεἰρειπι οα Μαῖῖ, ἊΣ δι 1». ννἰς οὐδιῃ 4ιος (ςεῖς- 

1 [ὠμά νει 4 ἐνάίοιωνς, πνδεγμα. δυθαυδίο ἼΩΝ [4{. 5 ρήμνης θΆΠΙρ.1.18, Ννος τη ἡΐδς ἰα δυντογ ἀπεριο αὶ οχ 

' . “"»..] συῶν νερὸ “υβυμαρ. πλῃ) αἰοήθνν νον ὀποι ζρηβπΙΟ, εχ ἀϊξιυίτατο Ρατίσιεις πο Πἴγσε: (.4 ἐἰς Θομηγοπ. 

ρροίειο, φυιμη Ρικέεψι νμονγῖε δι πίφεφι ἰσουηήο ταῦ. ἀλευτ εἰ ἐπ ργαδαπάϊς φυα ποθ ρτομνβῖι βναίυιια θο- 

"κα ΝῺ ἐνδωγμαί 0, γμ Β' “νὔρίννν ἰατογργοξατυγ) ἐσ. Πᾶν, ΒΕ ἡ ΐ 

εἹ ᾿ ᾿ 

ΠῚ ἀπιυπιδιυς δ’ 



λίρα ν 

 ὌΔΙ"ς 5ὉῸὃῸὃΘς "ὃ εὐ 

᾿ “ Καῤύμῖν τοῖς Θλιδομᾶμοις αὔεσιν μοῖν [7 οδίενεγὸ φυὶ αἩ αἰτίη; } 7. 

: ἡ δ, ἐν τῇ ὑποκαλύψοι τῇ Κυῤίου 1.-) |τοἰακαιίοποι ποδί [ζυμη,ίεις 
ἐπὶ οὐ φανοῦ Ὁ ἐκ οχων δια, {|δοοςοιπίπὶ Ιοῇι ἀς ςῳΐο 

᾿ ᾿ ἢ » ͵ ἃ. 

ες Ο ῆΙ ἀφίκεί- γον, ὀσπὶ φορρστόπου τῷ υρμλου, χα ὁστ 

ἜΣ 

ΕΙΡΦΤ. ΡΑ 

αὐρροῇ 4ιδ᾽ ἀσῊι 
4 νιιδε ἐο.. ΄᾿ ῳ 

. δοπἤεπιδι,ἤδο ᾿ ᾿ “ΜὌΥ δὴ ω μιεὼς αὐ - β Ὅυ 
Ι ε: ᾿ ᾿ ἐλλλλδο, ας, οὐκ δος 
ΠΩΣ . 'Ἔγσυφϑὰ φλρηθξ, σδιοόγτος. ὁκοδιησιν 
ταυπῖ ουπὶ “Ὁ Ν ν Α ᾿ ᾿ ν 4 ͵ ᾿ 
εἰ ἐδά!εϊουδ' ΤΟΙς μή θϑοδὸ σι Θεὸν, χρῇ τοῖς μη υὑπακοῦ-} .Ἰ γοίοἰμηοδδαυς δὐδουϊταης Ε- 
ὃς ρηκίφιιι. ὃς ουργ γεβα χγγελίῳ τῷ Κυρίδυ ἡ λἤθ 1 κ- ΦῊΝ Ἰοπηὶ ποῖετὶ ᾿ε 

ἊΝ ὃ " ΠΣ ΝΣ. 
᾽ ! »» “7ωώ.12} «Ουἱραηαιῃ ρεηάξης ἀίεγηὶ {{ῆπια ἔξουη. . ΟἿ Ὡρές εἷκην τίσουσιν, ὁ λέ οὸν α͵ώ. διωὶ ΓΝ ̓ Ι ποι Ὁοα οὶ 

“δι ἃ θοτία τοδοτγὶβ ἰρῇϑ, [10]. ὥμμηὴ νοιϑὴ ον βοανὶ 
το} 4. Ουυπνεηετῖε νι φἰοτίβες- 

ἐμευτὶ ἄδειι 
εδθελι, σου Ν 
4 Μαξοϊβεοεη. Χριφου 

᾿ ἊΣ 

ἀἱδάνεηευν 

γΡίο, οπιηίδυς τῆς ὀδξης Ἰῆς ἰονος ἀντ" 
δι ρἰοτα πὴ πο ς "ΔΖ .ν 
{εεῖϊε δὲ ἐσιρίο - Οἵαν ἔλϑη ὠσδοξαιδίω αι ἐν τοῖς ἀ-᾿, [τὰν ἴῃ 
εὐτὰ ἱειῦρῆι: , ε 
ὁρρουσπά. 2,49ις αὐτῇ, κα ϑαυμοιϑίῶα ὦ πᾶσι τοῖς ] . [ἀυ5 ἔκατ ἰη. εγεδεητίδυς οηγηϊ- 
6 Νυ! δ δὲ (Αἴ. 
υἱῆολ Ὀςὶ ηο: 

σις ἀουσιν, (ὅτι ζχιςεύϑη τὸ μοαιρτύφλον] ᾿ 05,7 
φΦ ι} Νι» νε Ϊ 

εἰεῖα ἐχιε  μεὶ ἡμῶν Φ ὑμὰξ) Τῇ ἡμέρᾳ ὠκρίγῃ. 
τἷς τς 

᾿Θυπ᾿Απροῖς ἔμ!8 ροϊοπείϊνο!, 

ΥΠΙ 

πὴ. φεῤμέεην ποδ νι ἰϑ γα, 
φοΐ σηομα Πονεΐη πρ κ 

" 

Γ εἰν; “Ὡ-- 

αἰ ἴρης βαπνύλεητε ἑηδὶ» }"} ζν βησνννο ἐχοίν, ἀφο. 
ΓΝ ἰδ τέο ὶϊ5 6 φυὶ σαπι]}᾿ υἱμήῃὴᾳ Δοφε! ποῦ οι 

"έν! Ἔν, ἣν αυἱ 
οϑοάίμνε ἄπκηνε ἀραῖος 

πὶ ποβνέ αν Οἰγείβ; ἢ 

φγέγαιπαι ἐηδιαι ἰη ἐν. 
ἐετὴν ἀεγθ! ἃ [είε θεν 
“ὐ Φ' ἃ χίον! 4 υὐλνηὶς εἰμ; 

ἐῃ [ἀνέ βιίν, Φ' «ἀρεῤῃᾳ. 
δεΐδε βετν ἐμ οπνίδμι 4 

[λινξὶρ (ας, δι λάσιέγαπ- "᾿ς κνάνάεννηι, (αν δεν 

([«υδά βάε5 Παδίετα ἔυς- Πρετ πο!λὲν ἀλε Πο. 

{τἰπιοηΐο ποῆτο “δρυὰ 
ΑΙ Ἐμερεηι ες. νοϑ)ίη ἀἰς {Π]ὸ. ἵν μὸ οἰὐδῆν θεάηηω [υῃ ΑΥΉΜΩΝ τ ᾿ . ἜΞΌΝ 11 8΄ Ουλι5. εἰίλτη τοὶ ρτατία πεν μυ φρξὴ τὴν ὑπερ 

Δροδοϊ εξ.  ὠῴΦδἰς Οχαὶ “υρρσέυ χο μίϑστι ππρ ογάπιυϑ [ἐρεῖ ργὸ νο 5» νῖ νον. οξαδίοηα (μη Ῥμω ; τῷ 4 φ « ο ᾿ ͵ - ) ; ἀΗΝ ᾿ ἢ ξαα φορίο τ ίρὰ ὑρδμ ,Ἶνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλη-] γος ἀϊρηρτυῦ" ἶΔ. νοςατίοπε! [οἶδεν Φ᾽ ῥηρίδαι ονπον 
ὃ τ δες σιως ὃ Θεὸς "δ ̓  ἃ πὰ ηρώσῃ πᾶσαν Ὅευς ποίϊετ,δςοπιρί ςατ' τοτῦ γαρρη γνῷ ευοιφριρὺς 

ὉΙΦΗ ἰμρ διε αὐδοκίαν αηαϑωσιώσης γγ»ἡ ρον πιςέως βᾳ δοηϊτατίς Πδίτιιπι ὃς ΟΡ ἡ ἐν υἱέ 
᾽. 5. ᾿ 

᾿ς ᾿ 

ἜΑ ΝΟ Βδίος, ὁ διωωώμωι. εἰ ροϊοηζοῦ, 

ἴτας ᾿ ἐν τ σἢ ηδὲ ὑοΐ τλαν ριεα . (ἧπως ογδοξαϑη τὸ ὅοκ(ο; τῇ Κυρίου 
ξιλάϊους, Ῥε- ἡμδ Τησοὺῦ Χριξοῦ ἐν μεν ὁ ὑμεῖς εν 

γι υ]οτβεετὰγ πος 0] 
ἰηΐ δ ! Το τΗ ΕΣ ἴα νο- 8] ΡῈ εἰανβ : 

1015) δὲ νος ἰὴ δονεχ ργατί Ὠεὶ. Φοουνπὸ νοβηὶ [εν ΟἸΝ 
γὴ εἰανήβεειων ΝῊ 

τοῦ πιὶ ᾿ » ΛῚ "ἢ "» ςε ᾿ ΝΡ : ΝῊ 

εἰ νεπόιοῖε οὐτοδ,λ αἰμὶ γβέρίω τῷ Θεοῦ Ἀρδῇ, καὶ] (ηγοῇετ, δι Ὁ οιαίηΐ Ιοία ΟἈεὶ-{ {{Ὁ τού ϑηδν᾽ νοι  οβα,. 

᾿ἈΞνοδιιφι εἰδείομο. 

. ᾿ἰπὸ' τῷ νοὸς γ μήτο ϑ'ρρθιῶτι ν μήτῳ δζὰ 

ὁ ιεβ ννοέθην Ποβγμηι με, 

. ἄλως 
Θεὸν κασίσοι, ὁποοεικνυτα ἑαυτὸν ὅτι 
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᾿Θοσεϊοί αἀυεῆσιιη Ἐπ ρεαροίείο ὑσὲρτοίροπήοι Ἠεδταα οἷμπὶ ἱρίο" ΟΒετο ρατείοίρες σγίηυς ἰη αἰτεῖο ἴ]ο Ἰρῆυν 
πίει! Ὑρ[ραρτο 295. Βαιναν ων, }ὰ οἵ ργορῖςετ. Δάιςητι!: πεῆϊρς ἧς νεῖ ΒιΠπις πχιηβι ἡ] ον άφτ πο 4ΠΠςἰδτ, 
᾿ { Ακενερανήοιεπο βανσιιναγογάς Ν ΟἹ ζατα, Ορη φνεφαιίοννλ-. νοὶ ὁγυςία ποισίάες ἱρςέδις του οατ, ΝΟ Ἰοίμηταν διτςπὶ 

ἑὰς ακρρα ΩΠ ᾿ Ὶ δ μαρὲρ ΓΟ" Αῃο ο]5 46 1} Ργὴ ΠΏ πὶ (Πγῆο ἰρυ ἡ ῃ 

Ρεῖς ἀαῆς Υσὸ κενοῦ, ΝΟΠ ΡοτΌΙς αἰιζοπὶ σοστίις λἀιιετίας ς ΦτοΡ, διίους μεν βάνην, ἰςᾷ Ἂς ςοπιυπέμιοῖς εἷὰ θα: αἶτο- 
ὁιπηεπ ἀἐ ΠἸ βοητίδπα δὲ ᾿δυίτατοπι σοπιοάϊιμνν ποῦς οἴση- τυπὶ ἐρεΐω 5 ἀἀἰπσπίαπ [σαυκιαγ,, ἐς μα οὐ άπ ριΐοις ερὶ- 

ἄεις ημὲτη οοὐ ἰτατίοποπι ἐμηπιςηίας ἡΠΠΠη5. ρ οτιας, συὰς ἢοία, 4.17). ὰν 
.».».....--ο7 Ψν}ἍοὃὉ»ὕὐτὄ ἧ τ 

- 

υἩὶς τὸ μὴ ταχέως σαλόϑίώωα ὕμαξ [8] 1Ὁ5Νε εἰτὸ “ἃ πιεηῖς ἀμηοιςα- 1 Κ ἐβοὴ οὐιὸ πιωφανοϊηΐ αὶ σι δπάητὴ 
πϑὶρίγποαυς τεστοαπνηἰ, πους ἢ νεβτοβεη!α, ἠεάμετιν ἡ, δ δυάρρίο, 

“ον - ᾿. Π} 

ΡοΥ ἰρίτίτυμ» ἤσαυς ρεγίογμιο- [| "ραπΗῖπι, πκῆνε βὰν ΚΡ ΑΙ κα τὴτη αια (δε ἢ 815 Ἶ ς γἰβημ,βεῆμε βὲν [ἐγπιοπξ, ἘΠΕ 
σαι ῃοαις ΡεΥ ΟΡ οἰ 2πνταη-- Ἰ |ω φμε μεν ἐρηποί ἀπο αν. Εὐεητο: ἣν 

᾿ ’ 

“νό ματος μήτῳ δὰ λόγου »μῆτ ὰ 
“ ε Ἵ : ῇ ἣ 

ὅγηφολης, ὡς δὲ ἡμδμ » Ὡς ΟἩ ΟΡΕΦΗΟΗΝ ΜΝ) Ἰᾳυδῃλρεῖ Π05 {γερΓΑπι γ᾿ Χυδίμ [|φμάνν βὲν μον, 4μαβίνῇει ἐρεὲ οἱ ἀοίων, 
ἡμέρα τὸ Χολφου. ἰμῆει 4165 Πς ΟὨ ΠΕ. ἄμε: Τ οποληϊ. Αὐε ςπίπν ἢ- 

͵ ς »" , Π ἄν . 

τ Μητις υμᾷς ὁϊξαποατήσῃ κατοὶ  μη-}3 Νεαιιΐβ νος (εἄμςαῖ ν]]ο ἡλο- : Βςεἰ- 
͵ 5 ς ἐπι: : - 13] Νεενευον βάεα! υἱ- Ἀ26 ῬίΟρ 

δίνα τρόπον ὅτι ἑαὴ μὴ ἔλθη κ Ἅπο- ἀο.3 Ν,Ν, ἐπίῃ φάμοπιο! ἀϊοι ίο πνι ἀν: υοηδαπε αἰβνε. (ας φυλίἀαπι 

ασία κρραῖτον 5 Χο εοκαλυφϑῆ δ). (νη αὐὐα νεπογῖς ἀςεξεξξίο  | μενὴ ἀν ξοβο ρνῤενιδην. ἄν «οιοθυιαν ὃς 

Ῥϑρρπος τῆς ὠμαρτίας » ὁ τος τῆς ἀπω- 
Ῥτίυς, δι γευοί ατυς ἔαοτῖς Ποπγο [  νεμείμινν βνενῖε ἔρονθϑ ρας τλτίοπσε δἐβε- 

Ἔν . εαιὶ πὶ Ἡοηὶ τυῆῖ: ἃυι τ Ρ- ηἰς δ, (811, ΠἰΝιδ γέμα φΉΑ»2..}1 εἰ .1.αὐ ἢ ἡ, βενά εἰρη ρο[ιϊείίς (ςεῖ- 
ρθοταΙΠΟΉ15,) Ρυϑ νευπίυΐ. 

"δεῖς ὄδρροπεῆς {Πς δέ οβε- [4{ ὧν αἀρεηζιμι ἐς 1 μὲς δάυεη, 
"68. {πρτὰ αυϊςαυϊά ἀϊοίτυτ αὔπνν μα ϑνδε λον, κι οιι κρο: Ἔν 1 μων [) εἰν αμῇ μοά ςο. 
εις, ᾿4ὐτ ἀυηξη : 2, Δήσο νῖ 

λεία, ἘΠ α 

ο Οὗ αδτικείμϑυ Θ΄ καὶ «αραοόρϑυθ’. 
ἕηὶ πᾶν τὸ λιοσρᾶμον Θεὸν ἡ σίδασμᾳ, 

2 Α͂ . ᾿ ἂν “-ς [ο]υς εεἰκεη- 

ζτε αὐτὸν εἰς τὸν ναῦν τᾷ Θεου ἡ ὑπ τ ἐνεηγ ἵξ4 ὧ ἐπ τεπο βίο) εἰ ἄσπι ἐμεοπυπι 
ἰῃ τοιρο ἢ οἱ ταη αι [λοι] 1: μάεαι, οβενάεος [εανν. δἸίηυοαν εἷο- 
(δάδας, “ργα ἴς ἔεγεπα ἔς. οι 1 |4Κμανβε θουςςςς, πκ ΟμεΑὶ οὰ 

᾿ 9 ΄ ΠῚ ; . ἀϊαδιπειιο ορ- 
δι Θεύς. Εἰ]. ροδιᾶ »ἰῃ 40 

ι ρετάϊευς {|| Ὸ 
(εδεπεοπνηΐὰ αὺς Ὁ ἔσμι δά (ς τταπεέςτι, [ἐγ  (αυς ἃ [60 δά ἐρίαπι ἀεβ εἰδπεὶ Ὀυς. 4, Απιολεϊ πὶ οὔ (αυΐᾳ αἷς Γοάδαν ΠΠατὰ Αροϊλεΐςαπι ὁπ: 

ει, φυρλδί)ρεπάϊοίε ἡοἢ τοβπατατυπ) ὁλει Εοι]οβ λα ἴς ἀ ἴῃ ἐρέϊιε Ἐςο] εκ πω, 

ΓΈΞΘΡΗ͂ΣΕ, ΠἸΨΆΣΙΕΆΒΒΕΟΣΙ ------. 

. «1{π"»πππηε|0)ὑπὸ αὖ νοὺς, Μεπτὶς ποιῆση {{πρΠΠοἶτοῦ ἀος- 7.δί εχ τοὶ σισπτα. [τάς τηλητεὰς ἕμοτ ΒΑ]]υεἰπατί φυΐ- 
ες πιδῖο Ἔα μὴ (ςηζθμτια τοτςτρτοῖαγ!. [τὰ σπῖμη ἢ αἷς. φυπαις ἧς νπὸ αυορίαπ οπηης ρυΐάγιητ μος ἡπιοῖΠβ : 
πε Αροϊϊοϊυς ποινιίπες ΠΠξοτιπὶ μπροίκοτ ΠῚ [τλυάτου τὸ ηἢ ἄςης τα! φυεπιρίδιη 4υἱ ἃ θαυ} (δου ο δά ἀιεπι νίψῃς 

διε τευ εἰλιὶο-. 

68 ἰαθλπιδοι, 

᾿Ἀἴϊο εἰοείβςμ.. ἐπ 
40. " 

Ϊ ἯΤΙΣ δὴν ἊΝ : ἀμνν γνααιν [εἰ Νοδπ τὶ, 
ας αὐ ς, Κυριοῦ ἴησοῦ Χριφου. 1... Φ' Πνίμβ Οὐνδῆ 
ἔειϊοτοι δξῦι, ἐν" ΤῊΝ 

: 

μου σης ΗΝ Κιφάλαιον β. ΟΡ. τ, ΟΑ:.. 1, 

ὑέας αρνε νῷ ᾿ Ρωτῶμδμ δὲ ὑμκάς . ἐσὲ λφοὶ, “αὶ ιΠ Ορδαηλις δυΐξηι νο5γῖτα- [3] ΤῊ Ογδινω “μεν ἕω; 
τς ἤάεεγαυλπι Ε » ͵ ὴπ Ἧς εὐ ἀἶ " “|| τος βεν δἀυδηϊυτα 20- ΔΕΡΕ:, μὲν δἀμεμίην 

εὔεπι αοηε, -ξ--9 τῆς ποιρφυσιῶς τα Κὑρίου ἡμῶν ἴησου πἰηὶ ποίει εἴ ΟΝ τ ἀπὸ. [ον ποβη ει Οπδ,,. ἰευς ὃς ΟΝ τί "- ε “,ΙΣ,» Δα εουίν, ἐς ΧΘιφοῦ, χοὶ ἡμοὖν ὅγεσιωαγωγῖς ἐπ’ αὐ {ἔτ δά Ἑυαὶ ᾿ἀσριεσαϊῃςηι 
το τὰ σι Πμεὶ 58 δ 3 

(Φ’ πεβνα εὐηρτεζαθνλ 
εἰφβα, 

τ δεσιηθ ρλγ, Φρί ἴοἱα ἐχοο] ςπεδ Ριορβοιίλαη «οπιίπεης βαευιῖ Ἐροϊοῆα βαιυε)δὉ ἱρι Αροίοι! ἐξιπροτῖδυς δὰ υἱείπιπαν ἀΐοπὶ ἔαά!ε }. 

δὰ φιτοιςίῃ ἀκ ἰηΑπίατη σαρὶ, Νεαιις νετὸνντ ος ςορτο. 
δετυτγιποςεῖϊε εἰϊ νι ΟΞΓροςτγατίδηογιμη, Ν Αἰ σητιἰΑποσιλ, 

᾿ Μαδηίομαουιω, Οἰγουηςς ΠπΠοηυπὶ ἐπ ογο 11 ροηὰ ἤγοη- 

ἐυάνοι) Πιρετίτος τπαποις Νεηιὶς γεγὸ δἤτον [γληϊεῖ (αι ςῦ 
ειος ἴῃ ἴοςο πιϊγὰ ςουίςπτίς ῬΑ1}] 9) Ππρυ]ατίδιις ντῖ, 1,εο- 
εἱς ΡΑγή: ποιηηιίνις, πνυἶτος τε σὸς γτΉ Πρ τ ἴῃ νη πὶ πιο - 

͵ 

ες χε ἰνμ [εν ψοινεπινδεν, ἀγγένων διω ἁμιαί εὐῷδις ὨΛΟΧ, 

« ᾿ 

Δροξοῖαε ἰη ργαάϊςαπάα Ὠεὶ βοδίταξ 
᾿ γᾺτὸ τῆς δυζος. τῆς ἴχνος ὐῷ ἄφραυο Βεσταϊίπιο νἱὰς (οὐνν.). ὠγαϑασίωνς, Πηρυϊλιίς δ ο 5. ΠΌΙΊΟΓΙ ἁδίοϊυκῳ 

8 Οἰκούχνε βαονηνοηϊοῖα πυρὶ φλογός Ν Ἰὰς Αξϊ.7.30. Ῥειθοα εοἰγεζοτ, 9 ἡδίτυν πυροῦ Αροίιοὶ! 
ον Ὁ Φρονοδνὶ Νὰ Κυρίον. Ἀερετιτο Ηερταῖςα δηϊεσοάςητίς ρο {εητεηείδπι πιδηϊξείεὰ ἀερεδυδυΐε, ἄυυπὶ μυῆς Ἰοξπ ἰ2 

τοϊδιίυο. ὶ .« εἷς Οσημοντεγεῖ, Ρ φβοδεήωι υἱ δοηλεριεὴν ἐε βάελ ορως ν νδιβι 
4. Ἐχρωϊβ [δε Ῥονοδηὶ ὐπὸ σρεΐσπον ιξυρίονὨςηρο΄. τοὶ ( βνεμν ρεν φυανειπὸ εὐβίμαι)»: τιληῆαῖο δά τς 

[κδς ἰρίϊαε τοτ ει δη}:1 νοος, δέν καὶ πρὲ κοοτανάϊ ἐν ρηοπι κεν. Ἰοηϊοοηίςς αυοά δὴ Ὠειϊπὶ ροτίι9 τοΐξιτυσ, ἰη 4μεηι εἰίλαι 
μαμαν, «ἸἾΝες οπΐηι (ορτυπι οἵδ ὑὸς ὑπὸ ἀς 49 Ἔτγγοῦαὶ ἰαρίυε οἵ δγεῦνς ἱπτοι τοι Ροιίπάς ἴμας νετιοῦν 0. 

ἐ (ιενϊεὶς Βυδηρ εἰ ιῖπι νοϑρίς ἃ πιε ργκάϊοδειπι ἀπιψίοχί, δάειπος (λείε ςοπυοιίδητο Νιὶς (ξητεητὶα ποηιίης τ δἢ» 
Ὡς Δυτς Π] ἡει τε ἰοες ἐς νἰδοτυς τι πισῶϑήσεται, φνί4 κέαρ αἰ βατλ,Ονενονν υοίωμνδίφιν δρἑεαθὶ Ἐ τοίην νι ἐν. 

βάει οὐϊηϑεδμάνι ἣν ἀϊε 6. ηδαν πσς μιν ῥνομοβεηνε υοἱμνεσθν. φΘρεν βέεϊχίργν πίριω;. Ἐἢ 
ἰητος (ς ςοππεέείε, φιαῇ Ῥλύ!ο ἰὰ Π]ὸ ἀϊΐς ἰάοπεο ιευτο εὖἶδίυτ ὀμμηΐξης Ὠεὶ ορυε ἰῃ ποδί, ηεαυς δὲς υίκαυαπι 
τεῆς ΤβοιΑ]οαεςηῦαπι βάς!. 5. αὐτὰς οοά εὶς αὐ δοτὶ- - Αροϊόϊυν ὁοπευετοι τ Πδοτο αιδίτεῖο τοϊπαυϊεγημαο φιὶν 
ταῖς αἰτίτυν μας (Ὡτἰριυγῦ φι έρν υδὲι ἐφ᾽ ὑμᾶκ.1ὰ οἱ μές ἀοπκιπγλκίηλητας (ορδιῆα. ὦ 
ὑμαῖ νι Ἰοφιίτην οτίδηι οπιοί Ἐπ πςς, ΟἸφαῖα, δωῥανυο!, Ἐ- ΦΡοιεκίεν ὃν διωόμει. Ν 1 Δς Οὐ].1.1.. γυ κατὰ δὶ Ἐταίπιν, 
ναίπιυς, ἄνζο υνον ᾿ ῖ ΝΕ Ομην βοιφηθα, Ὁ , 5 

τι - “Οἷον μείμην ναὶ ἐδν [εὶς ὃ μ᾽. ΝΟΣ αἴ, ΤῊ 49. Ἐταΐμν. 10. τι ΡΜ ̓ γξηβηραι νος δι δῥοδῇ. Εν ὑμῶν πιαίαἱ ἰητοῤνν» 

νεφηνδέ, , {|| νοταιἰονεγτῆς καύσεως Α Γείζυϊας νἱην Βαδες ταῦ ἵν υνϑέν δι ὦ αὐτώ; ἐογηυὰ πὶ Ῥον νι δὲ ΡῈ ἐἥηνο, ουάῃ. 

αἰαφερμίω . Κ οολτίοηεηι ἀμτοπὶ ἀρρο αι που ἱρίλην ν οὐδηί Ἑηῤηονεῇ ὑπιπι 114 ἐοηίυη δ ίο δὲ ρετεὶεἰρετίο σλρί τ δι 
Ε πὐξοισπ), (ἰαπὶ φηίπ Ὁ σίηιις ἐπ είοἰουίοι πίει, ἐς φυϊάδ. πφέθιογυπι ὀχρτοίθι ἀδοίλιξεμτ. Ῥι πὰ νερὸ ἐχρτγίπος 

᾿ εἰπολείίογιν Θοιγαι) [οἀ ΠΠ|υἀ ἰρίωπι κὰ φιιοά ν οὐατί ἐγαπτ, δὲς σου οἤληςε ἤϊοκΙυτίς εἰεδογθαι διαάυν 4υὶ οοπιπιε 
πεπιρε οἷς Πἰν ἢ μιν ρα αὐ ᾧ]οτίαπι. δ ν}}{5 εἴξ πγετοηγπιὶς 1: [ΠΟΓΑΠΓΩΙ Ἀο.8..0. ἾΝ4πὶ ἃ δεκίε ἀγαϑωσιωΐε, ργοροίταπι, 

’΄ 

ποι Ἂ Φρεοίδεναυιπι ἀϊυεροὐ νίτα [απ ξξίοπεν νορλϊοπ μην πορι. ρικιεξίηρείοποπι, γοελείοποπι ἀεπίδι ε ςοιηρ  εὐείἑιτ: 05 
πε τ ἀμμνμμμεντ ψι28 Ὠοριηυε πον νοτατίξ, δ Ονων ρὺὲ βάεὶ ἰυἰοδτοη επνιφιεσν ἀείγμπι ἕδαυίτυν 5ί ονίῆοι- 
{βναἸθοννεδεόε γραιφήμνν δενενοί εν" ον τῶσων ἢ δυκίων ἐγαϑωον- πίο, εέφυε αἰπηΐδ., ΔΘ ραγεὶπ οχ δ τδα, Ραμα δα "θεῖο 
«εὐὰ οἵδ αιοί ἰκτη οἱνηι ἐρίδ ἐκ {ζγατιεα δονα νοῦ ργορει. διθιϊγίο δι ἰηδιαεοπεα ἰδία, (οἢ ος πιϑσρ Ὧ εἰ φταῖὶα ἰὼ 
( Ὀφηίκειφ πεαις πεν! (χὰ ἀμίφια ἰϊυ μος αγατν Μ δι. ὈΝηδο, ἰὴ (φΠ άνιπ. ἀν ἱ 

τ ς.32.δι {8 οἰοῖναι αἰὐήσιη νη !ςι! ἐνϑϑκίας ποιοί ἀς 40 }0 : ΙΝ ΟΛΡΥΥ 1. 
ἔκρε ἰλὴν πναΐτὰ ἀϊχίιπυε)νε οπιπία ἰη (ΟΠ Δ ἃ φτατίαριο: 19 Ῥενγαδηφηβωον ϑαρὲρ οὔ αρνήαρ, θρφαῖο αυνάεπι ἢ 
βοιξὶ ἰαιφδφεεφιτννι μ 4 αυυι δὲ πυηφυάαι [δείδίαςίαι ἰυτίιραπά!, κα ἢ ἀΐοας Δροδοίν, Ὀμὲπι γετὲ ̓ ε τκτα 

Διλ,νοῖοτυηι ἀεπία! Ἔχ οπηρίοτιπι πἰςιβοῦγίλῃι γοροτάπηυς. παι ἰδ σοτρις ἰυμέϊος. 4 Ειἰδνο[ὑοφω απ} ες ρενάμειο-, : 
Οτίεις στα Πιπν5 ἽΜαἤυ πιετὶς ἱπηροίξιγὶς ἀςοςρτις,αῖτο. τς Μὴν 4 ε τῆς ἀπωλείας τα Ἐπ ρενάνεσ. Ἰὰς Ἰολη. ΠΆΡ.17. 
{ετία ἀῬοηπιβος ἱπΟςοἰάεητεηι ἱπιιοέζδ᾽ Α παδαρεζατυ π, νοῦν ιν ΒΑ Π] Ἰνουα] ἰή, ΡίαΙ πλυπι, ἰνος ροτροτᾶ τείετι δά ἀϊ. ἡ 
[πεττίπογυπι,, Ὀαυϊάἠδτατιπι ιγίας ἤιει Γἀρέγαυς οἴεη. δοίην ἡρίμην,δε ργον ὔϑρωποι Ἰεσὶτ ὁ «ὐομος:4υο4 πτοχ αὶ 
ἀυητ,οπιπιηὶ ετἰδηη ἐσπία ρτγίυδτος εἶς, 0: ἀ νοτὸ Ομ τ. ἀσαὶ (ςφυΐίταν, τἀ ἱτά γε ἀξ Δ πε τνν Νὰ ἀϊοατυτ.. 
Διληϊπο ἀεβοίιης. Φ ΛΙεάμε ρον ϑρίγνδνη μὲτε δαὶ πενδῦ. 4 δε ορροπενεγ ὁ αὐτικοίμῆνος. Ψυ]ρᾶτα , ᾿νὶ φἀμετίάθην. 

εο μαπε. 14 εξ. ρογ(Οπιπία δὲ ὀοπιηλεξῆτα φαϊσυς ργατεχίσιις Ἐτλίπηας, Ων" ε! «ἀωεήβινῥωνοοάςαι φυϊάειυ (εηΐ, ἴδ ραιο 
δρίτιδί!ς 9 ΠΣ 10) ἡοίλεμ, «Νεήφε μεν ην ον, 20 4υτίμ5, δὲ (ετυλπ 4 δὲς οἵ νὶς ςοημπιϑάτίοηις ΝΙρ αὶ τοῦ" 
μὲν διὰ κόγυ.[ἃ εἰξιγεἱ νιιὰ νούε,νε] ςοη(οτίρεις Πρ τίϑ. ]- ρτοοκιάς ἂν ἀϊχίηνυς ἘΡΗ.ς δι ΔΠδι1αρο. ΑἸ υάις λιτοπι 
οἰξυτ ςπίπι οτίδι ἰοα1 αυ (οτίρις. 4 ῥὲνεριβοίφη», δὲ δὴ δᾶτὰ ητξ ποπιςη,νῖ ραῖγειη ἐςίεγας ἤ τις. 4 “ἀμενίμρ 
γασολῖο 1 οἰ ςρτίς γαῖ ςπλοεητιτιδονςοΐ (αἰ (ὦ ἐχρο ἰτίϑ: ἴσας φιίοανδα ἀβενην Ὁ μεν Ὧδε πᾶν τὸ κεγιυᾶνον Θὲ ἐν. ταί, ““ἐμεηωε 
γευπνὶς εἴς ἐῖος εἰ ἰμρετίοτςο ἐρητοία νον ἐς ἀἰϊς Ποπλὶπὶ οπνρεην 4ων ἀιεθεμν [εν Το ρ ἰτ ἐπ λτὴ "8 σάνταιντ βάθοῖς οτἰᾶπὶ 
ἀἀετίκιις, οσραιοποιη Αἰ αυᾷιη οοηβτπιδὴ ἀἱ ἡξείυς εττοιῖς ᾽᾽ βῖσου Οταῖα εχς διρίατία : (οᾷ εν ταηλςπ νίροσνις νιίστιν 
{ιηιρες. Οαστοτὰ πὶ Πρ οτὶς ποὺ εἤπιπυς Εἰς Ἰοςας ἰαθα- αυρά (ξαιυτὰς εἰξ Ν τος νητογρτος, δι Ἡἰσγοηγππις φθσαις 
ἸεμειΠππνααὶ αἸεῖοάιπι τγάδδδη δὶ ἐς ̓ δογοτιοίθ ν 4υογυ αν ἰῃ φυσι οηίδυς:υλβαίς (ςπτοητία ἰρίᾳ ἐδάσηι τςοίάδι, ν- 
Μἰποτίααι φυ μια πομίτιίατεδίτας ἧς γσρίας ἢςς Ὀτουΐας ττουῖς πηοίο ἰερ,ς, Ὀϊοὶς ςηίϊῃ ὙΠ ΝΩ 44 (ς τγδηῇλ- ' 
περί δηίυϑ αυϊοφυαπγάς ἐΐρ ἀϊςὶ ροτυ ει φαυσι ἡμ οὰ τοαλ-ὀ τυγιιπὶ που ποπηίηνην ᾿ποδὸ ποῃοσοβ οπμηερ, ἰς ἃ οτίαπτι [ Ἵ 
γοτα ἱποίἀοτιηυε φυΐδις δοα ἰΑπιῖϊτ ἀϊυϊπαπάαπι ἰη 4ιιεπὶ 39 φυϊοαυιά φἰονία ουΐσυπανς πιηγίαἱ νίγυδηη βλὶε οχ μἰδίτ, 

. φουιἢϊπιὰπ δα οοπιρεζληκ (δὰ ἀρεγιεράἑ ἀμπταχαὶ οουΐ, 
γι αυα διτατα με χές Αβοίιοΐυς, ρταίςπεὶα ξετμαιημε, 
φρο ἑηβον, δὲ ὅτι αὐρομα, Αἴαμ) ἀἰίτις ἀϊεΒ ᾿οπιί αὶ, ἐγ. 
χιόνα ἰας.{.8 8. τ Ῥεῖ, η.7.ΕἘ χε τ εά αἱ ἀϊοίς ἰητατς πιυὶ- 

Ἑσσυῖς επιπ νοφυᾶ ριςτεν ππονηυπηγίεία ἸΗ ίυο αγϑϊτηῖο 
οαἰῇ τοίδςγατο νοὶ ἀρογιγοιαυλάις ἤβετοιν οἷ τοῆφοτα ἀςπίᾳ; 
(νει ρίς᾽ δἰϊτμας (δὶ ῬαραὈ λίμ.41)ρίςμο ἰυτς φυσπις ἂν 
πἰτλάγαπι ρίεμος ἔσουπι Δ ταγτάγα ἠςέγιἀοτο, τοβἢὰ δι πὶ» 

τὸ ἐοιτίι δ φυδὰ ἀοβηϊτ, δου δῇ τοπηρις ρεσῆ τ. Ὀείπάς ἢ ροτία τταηρίδττο ΡΟ πες εἰὐάυλῃ ἕας εἰΐς {Πγ ἄιςετς, Οὺς 
φιοσιοάο νοῦ ἔξ δςορίεπάνιηι ἀοζοῖιγι. Ῥα;.3.8.δε 9. Ετ- 
τοῦ δυΐεω ἡτουῖ ἡμογ μὮ τεπάοθ αὶ πσπῖρο νὲ φυυπὶ ἢ- 
ἀείες νἱάειεης ἀΐσπν οπήηὶ νἱτγα ρεαίοτίρεικῃ τείηρας ἀξ 
τὶ, νάϊ ἐδηραιϊεηεία ἤεβοογοης, νεὶ ονπία ἀθσεξεῆῖ ρΙῸ 

βιρυμκ πτοειηιν ογὸ βιδ εἰὸ ἡδιν τθυοἰατιοπίδυς πιίγυαι αἱ 60 ἤμ τη εἴς, πεανρε τειτείγοαι 
Ρίευμορτορίλετα ἐγ πραι ἤδὲ ςοπηράνάγαης (ρ᾿ςπτὶς Ὀρί- 
δου ο!ἢ οἰ αἰΐος μαι οπάοε οἴτοιςε. 

[λον] «πῆ: φἀμεηέεν ἀνε (ἢν τι. 111 (πρρίεη δὰ 
εἰἴς οἰϊειαίς ἐρία δον βτιξξιοηὶς ἢ αι ΔΜ οινοιε ρε.- 
ἐπι ὁ εἴδρωνος 1δὲ ἰμηρτίας, [4 σ΄, λοιπὸ ἡΠ π ἡπογυπι (ςοἶωε. 
Ἠκεοιμιη εἰ νἱε δνυίων Δ οι ΕἸ εδταὶς!, Τετι ἢ Δῆμο 
Ἠοπηίησπι εἰοἰπῳυειτίά; Ἰητεγρτετατι., Ποαυΐτυς διτοπὶ 
Ῥευΐων ἐδ Απεεδτηλυναπαμάπι ἐς νη ΑἸ ορίαηι ποηλπε, 

τὴ ταπΊ οι τουιμῃ Ἐρείοἰϊαίλιοα: τγγανη ἑάὶα ςοῦριν ἰμτεῖ- 
μι : ηυάπι αὐ ρινε οοξαραι, ιν εἰϊ εἷς (σεϊοτδτυν ἐς 4ιο 

ςαξἰευπίεα ἑκα ταπιθη γε ραουδάτειν δαυλὶ γγπηιάδ 
ἀξείατει, οαἱ ραυ]ατίηγ (δίστιογυηι μετ τις: ἀταπο ετίαπι 
Ρε ἐπιρτιάσοην δα; πο δ. Π! οα ἐβηέιιε ἐρίδ δι οὐ οάοχίν 
Ἰαιηδιεινς αὐπσ τε ἐρία ραϊείο εἰς. Νεῖλην αυτοηὴ εἴα πάπς 
ἐμθεερνοϊδτοπει μονίριευ ἢ εἰὶ ἐς ἐἰρ φυ (οτίδιμτωε νοτί, 

᾿ 

ἰς (λον δ “μινηννὲν κὶ σίζασμμ. Ν υἷχ. «σέωι φμοά οὐἰδβην, 
Ηἰετουγ γε, νοἰἐγίοΝ 1ε Ἰσέζον,νογαπι ἠξίις ργορλιςτία πὰ 
ἰαοΐ ςοβθειηρίατηίηςς τἰῃὶ φυοά ἡοη ἴτὰ ρηάεπνδηησ 

εἶἴο τυ} ςἰ, φιεαννοσλης, εὐθρ οπηηίστι ἐσποιείι ας- 
οἰμπ(αιειη νοσδητ)ς γα 

εὐηδλητθαδ ἔμἰν οτολτιγίν, ρεάευηῖς ἰὰο 0 Αἰ ἤιγλοοο 
πυναἰηδφογιοίδας ἃς το 48. φυλῇ ἐὺ Ἧ" (υῦ λὲς ἔπιυα 
ἰλοτία ετλυσιρδητεηι, δυξυὯο {12 ἴωο. ματι δι τηρ! οὶ 
κἰαγα ἐπ φυγεὰ (δ 11 (Ιδ] πεῖ ἐτδηίις ἠδ: ἰδ δι τοο πηγαὶ 
ἰεὸ Ῥαγα ἐ ναἰιιδε(ς εὐΐαι Ἰσαμνιευγ)η Πθηο ἀραν!ξ- 
τοῦν, ὅς πος ροτεη ΠΠηρτΙ πβϑιι δορεϊπείρατη [ει - 
τον ψιοίΐδειι ετίλιη ρηίσηρου Πιδί μηειη Μ]Π]Πυαὴ τα ἱρία να 
αἰτοτυπι οιιπὶ δἰ ογαπιεθ οἰερμαητοιν τα τύδιν δὉ εο νυ. 
τδῖν δ ΕΓΔ} ἀχρεΐλητειη ἃς ρεϊειίσηι, ΠΠ]Πιπη δὰ ροάυπι 

οοτῇ οἰξυ απ φυίθιις ἐρίλιῃ οτίαπν ςτιςειη δειςτίς, αιατα 
ὕπνυίας ἔς ἰπ τάπιο ρεοῖο Βα δοετελιηνίςγοι δι κατοῦ ποιπὶ- 
πεν νὲκ δὐπηίττειίοιν Ο ςα]υΐπ,ποη (υάδε ασυαι ας εἰν ί.- 
εἰθδ τογραηοι είς (εἰ ἢὸς ΟμοΓ Δ ἢ οπυπειρρά- ᾿ 
τον ταῦ ἀεπη τα «δὲ ἤσε ργοπνθδει, μπᾶ στ ἀπι δρ  είτυ οτίν 

41τπ ἐμορυτιπν ἐξυνν «οινῇος,, νὰ αἶνι νηΐ οπιηίε δα εήφαοῦ, 
οΟὐῥ 4 



Ο1ρ.11.:.8 ΠἘΕΡΙ5Τ, ΡΑΥΤΙ ΑὉ ΤΗΕΡΕΑΙ. ἡ 
, Δ ρίοηα τη ιατι. 4 1μφεπηρὶρ [εἰγοἰς “ἂν ναῦν πὸ Θεοῦ. γἷο εἶσ σεῖο ΦΤ ἰφυάην Ὀορμ ὸς Θεόν. ΗΟ ετίλαη ἰγα, ἱ ἐυδηληάί. φΛΙεν εἶδ," Αἰδοις. [ἃ ον, ραττίπν Α!- 

οἰστοίὰ νυΐρατα ἀμιΠὶ δὸς τὸ ἐν ρα {πὸ τπ [εὶς (στίρτις νο. εἰ ἰπ Οταεὶς, οχοσρτο (ἰλγοπιοπῖδηο σοάϊος αιςπηλάῃιο. ᾿ ρυνυίπιον! [Κιτὰ ἔιης οπιηίὰ, νι τος Ἰρίᾳ μοάις ἱρῆφ οἰῶ 
ἐττν ᾿ : : : : : ; ἱεα ἀοςἰ2γατὶ ρατεῖπι νοτὸ πῃηοηήλοι {δ ]]Πςπάϊ ςαι ἐ- ἐφοαν ἀφεεβμοη ἐν ; 

ἀϊίενε Δητίο μυ{Ὁ] τγτάπηιβ αχ ὀρροίτο σοπιράγοῖαν οὐην ἀπ 119 ἀοςϊρίοπάϊς οβς ας Ππιλιη, Μ λιν. 14.1.4. ἔληι πυῆς 
Οἰεητί βπο., ς (ον νι. δι ἐςἐἰς: ἔλα ρταοτὶ ρτιοη πὶ Ποθις οὐπλην 

"Ἴνα κριϑιὸσι πτόντες οἱ μὴ πιςεύσοιν- 5} δι ἀλιημςητωγ οἰδῶι 4.1 πόα μαι 
πἰ τῇ ἀληϑοίᾳ, ἀλλ᾽ δὐδυκήσαντες ἐν ετεάίἀοτίηϊ ΠΕΡ ΕῚ 1 μἷὰ 
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Αὐφαι. 1ηγ.Δς Οὐμίτ οι πο οὰρ.ι9.ροεῖς ἰορίρυτας ἰη τοις. ροπιητιμιοά οτίαπιν Δοτὶ ροτοῖξ Πὐροτιιααπξιπ, ΠΗ αυοὰ 
βἰμι Τ)εῖ τ εἴτ, ταηηθλιπ τρίς {ἰπτ τορι Πεὶ, φυοά {τ ἐών Δοοριάιηι ρίὸ ἱΐξεις ἀϊέχι Ἰητοτρτοϊδιίοης, 
Ἀλοο εἴα, σοντὸ αὐ τς εἰς ποιοῖ, Ν᾿ γα τάπιεη ἀρρε}]4- {φΡυα [ [ενειυ δστοδυικνιω το, ἩσΡτΟ ΝΎ {πιονε}} τά ἢ ἢ 

τίνα το ΡΠ Ὀοἱ πρῆσαι τρία Ὀςὶ ἘσοΪολην . ἐπ 41 νοτθιπὶν Β ἀείεης [6 ἀρβάνανε. Ψυἱσ. Οἰβεπάεμ ἢ ῥαηηνοπο ἤι ᾿ 
Ἰοσῖο εἶς ρογάπτας οτίλιηπαοι ἰσάςτ πηρογηπη δι νίαγ. Πομνηιοά Οτςεὶς ποη τοίροπάει ἰ γεγθα ἱρίᾳ ἰπεέϊες τας 

Μὲ ἐνανεοη μν οὐ ἢ 
"1 4μ| ἠοιν «τεάνάεγνμ!α ανό. 

᾿ ᾿ ἰ ἐπε τ ἢ ναὶ : ἐκ μά "πὲ 
Ραμν, (οι πὶ οπῖπι Ῥλι]ις ἐς ιετοίοἹ γπιίζαπο τον. Οἰβεπεδι μ]ρίμην ἐ{{ε Γλενην. Ϊ τῇ ἀὐορκία. ἡπυξὴς ιῃ δ ἐν, | " Πρ λα ΟΝ: ᾿ 

-τ τοι γπόηγσιττ ς τοττπασσσστττσ;-σε ζ:-τπσστσεοεςςς---------- τς ΛΔ ἌΧ, ᾿ “ φΓ μ. δ δυῖοο ἀεδοταυϑ ργατία8). 1 ΠΟ δ τὸ ΕἸ ἃ τὰ 
Οὐ μιψημονοίετε ὅτι ἔτη ὧν «ορός ὑμαξ,}) 1] «τΑΏΒΟΩ πποιῃημἘ|8 ῬεηθυΝ ΤΊ, Αμαν ταενεαῆὶ φων με ὀφείλουδ δ χαριςεῖν το Θεῷ ἱ ἀρογδ 60 ἐπῆρα ἐβ τὴν Ἐς Ξ ̓ βα τραρ ὑφουμρι με. οπιαῖς 
“ ᾿ ᾿ ς» , ὅ - ΄ ν τὰ πτν ἔνθα; » ΤΩΝ ἡ Ἶ υϑ ει, 

ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν: "ἀκ εΝεν δριί γοξ» ἰιος ἐϊ ΤΠΠ ἀμ ον Ἰροὲ γόντουν αἷδὶ ὑμοῖν,αδὲλφοὶ ἠγωπηιδμοι ἐφε ἀπο ἃ γοπηπο,χιδά εἰς] [ρνν οὐ βαμαι μκμ μαῖὰ 'πιϑιο 

τὰ ΜΑ σέ τὴς πο  γμί δΥ Οὗ ἰς τὸ ἃ τ κῶς τὸ ἰ4 δηρη τοιίποαι δ᾽ Ξε μιν φυίά ἀμιρίς ἀπ Κυρ ον» ὅῃι οἴλετο νἰμαῖ ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ᾿βετῖε νοῦ [ εὐιε᾽ δ ἐπίτίο αὐ ἢι- "ἢ μϑμβηι αγὴ ἀπ ϑνα 
11 δι ὁ {ἰ ΜΝ ᾿ ι : , ᾿ Ω ,» « τ "Ὁ Β .ἴ. .. ΜΉΝ 

ἘΣ ἐνυίοις ὅνον Κα νων Τὸ ΧΟΤΕΛΟΥ οἰοδατο, ΕἸ τὸ α-} ὁ "πῶ μεν εἰς ποῖ ἀπ μα το. Μιωεν πε ρρηροι χε οἷ ρίαν ἐν ἀγμασμᾳ Πνδῦ--Ἰ [ἰυτξ᾽ ῥεῖ (λη ἰ βοδείομεπια ἐπὶ: κο μιρέμβεμιιν ἐμ, παρα «εἰ! φίεαε ἐ οα 

πυ γηρμίςια, ποκα λυφϑηήωυαι αὐτὸν ἐν πιῦ ἑαυτῷ χα!- Ἰπα  Αύν ὅκα ἵ πρθβυρε: ματος, καὶ πἰ τε ρληϑείας: τὰς, ́  δὲ βάςπι μΔθίτατι νς γιτατίτί Ὁ ων κν βέε νενίναιω, αν ἘἈ Πρ μΗΣ 
; ἃ γὸ ᾿ . οτ ῷ ᾿ , . . ς ΝᾺ ᾿ 

"μον ρῳ. τς ΠΣ μά φηίν ἀριεπο θυ ἢν ΡΤ αι Εἰς δέκάλεσιν ἐᾷς δὴ τὸ 4: αγγε- “ἢ, ,Οϑδγοοαυϊενοερογ Ἐυδη-}.,)] «(4 φιοὰ φ' και ἄλει, δῶν ες 
δος, ᾿ Τὸ γδ μυςήριον ἡδὴ ἐνεργεῖται τῆς 5 Ἴ1ῃ; ἀἰηῷ, ΠΗ ᾿ ἀρ ῚΣ ΠΑ ΟΓΙΘΠῚ. φρεγαεων νη ααδεῃεμν εάν. τ “τὸ ἐβχρύνις εἰΐυτη ροἴξευπι, δά Δεηυΐγεη- [νι ρεγ Ἐναηξείνωπν νο- οφ φυδὰ εἴεη- 

Σ μα μῶν, 70 βύφηριον Μο}} ΦΡΈβ ΤΑΙ ἩΜ6 . Ἰβ ας Ἰορὶα «ΑΒ ΟΠ Ποηΐε:7 τἄτλμι] μμῖν τε αν ἐδπδενωπομν ὁ λίου ἡμιδΐν , εἰς αἷδαποίησιν δόξης τῷ Κυ᾿} πη) σίοτίαπι οχιίηὶ ποίξα [ς΄ ἤηνννν ἐν φοαβηβιοπεην αἰσνυεν σεται; 
Λροῖθι! τι. ἀϑόμίαζ᾽ ῥϑνον ὁ κατέχων ἀῤῆι, ἕως ὀκ| Τηαἱ αὐῆο τοι ςεγεηρηεδιεγίυς. Ἵ ταφμέσπε ἰεττείη ρας. μου μα» Τσοὺ Χρισοῦ. ὦ Ομ. ὃς ΟἽ κε ΠΥΣΩΣῚ ΒΩ 
Ῥοτίβως ρείπια ορῥρτυ οἤϑη Ται. ἰασγ ὸ της άϊο το] ἤλτεῖν, ΙΤ. " .» , οἱ , ' ἫΝ ΘΡΒΕ ὕάρΈ 61} ρισάϊ 

ὶ ἜΝ ΠῚ ) νὼ γφϑὴ Σ αἷ 18 Ἢ ᾿ Ἐν ταῆς τουοϊαίτων ΟΧΪοχ 8) Ετιμηε νεμεἰ αὐ νων ϊε ὁ. Αρᾳᾷ ουμ αὶ δελφοὶ φηκά τα Καὶ κερτεῖ αΝέρε ἰρίευν,γατγοθρεγίξαις, τ 1 Πιρφεε, [αἰνεν, βαιε,ϑ' οαεοπδανν- 

δ τς τὴ τον ) Κα ΤΡ Τε μὲ 6 ἀοϑον μάλα ἼἽπις ᾧ0Π| Ῥρουοίπυςἢ Τα θίωπιοῖ [ἡ φωμε, φμθην [λοημπα 6 π τὰς, δσοις, αἰ ἰδιδαῖχθ ἮΝ ΘΗΝ [Ὁ] Ὁ το ιηετε Ὑτὰς πίθῦει Βυδιη}. Ἰττε ἐν λαμ ὑειᾳ «μας ἰρεοῖς εἴα τα νι ον 6 κύριος αϑαλώσμι «τε πῖν πὸ}. ἼΜΕΝ ΣΤ ΤΣ ΗΣΕΝῚ : Τέως δοενβείει δρ νίναο. ἢ νὰ κυ ΣΝ ἢ εἀοᾶι εἴλτ!ς.,, τῇ ροῖ (δγιῆοη ἀἀν 48.» {με ριν βννιο. α ᾿ 
Ἡ κεν ἦι Ἐς ᾿ πη Γτ: ᾿δρίτιτι ΟΥἹΒ [ι], ἃς ςὐδηςίζοῦς μόρα ὠλιήψες δ λύλρυ,θτα δι ὅψηφολῆς ἡ μον. Ὲ } αΘΒΕΠΙΣ εἰβ οι οδς αἴ μα {μα βὰν εβιβοίαην μο ςφῃάίτυς, 

παν, 1 (οπεϊυῆο, 
ρα ἀμέειν Τὸ οπνέην ἴαρει αἴξ ἐξίκος 

ποθεν “ες Ορνίβων ν γ1}α ἐοδείπη, 

Ἶ ὡς ᾿ ͵ -: 

Ιετοπι.. σύλίφατος, αὐτῷ γ 
χρὴ κατοιργυ σὸὶ

 τῇ δχ1- 

“ Κοιηδλιο ἴω α ΄- 5: τ 

Ρετίο ὡθίλιο ΦΑΡΕΙΟ τῆς πα ϑοφυσίιας ἀν τα 

ΑροΟ λει σα. 

τῇ βοὴ Ὁ ἐεβννει ἐἤωβεᾳ- Ἡκῖαι αβηρία ἐνεὶ ταπὶ Ρ6Γ ἐρξοίλαι πο ἔγαπι. 
1ρίς νοτὸ Ἰγοιηίπυς ποίει 

Ἰεΐως Ομ, ὃς δες ἃς Ῥάτοῦ 

ἔλεε  ἼΠῸ (μο ΜΠ τὶ δάσσητα, 
τὴν ἢ ᾿ παν ΟἾ9] 9 },μρηγἱνιφανιςαὶυϑ ἀπε ητις 

Οὐδρῥιν ἡ παιρϑύσια κατ ὡνερ)αιαν τῇ [Ιςβὶ εχ «οΠ]οαςία δατληα » “ συη) 

Αὐτὸς ἡ ὃ Κύριος ἡμαῖν Τ᾽ σοῖς Χριςὸς, ςς 
καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμοῖν ὁ ἀγαπήσας 9} Ὀρίεςεβ «ἀφοηῖω [,.. ̓ 
ς » ᾿ Ὶ , Ὁ) ν ἀρ Σέ τιόυδ ᾿ ᾿ 

{εἀςιῃ μεος(- - » ͵ δ } ἣ ΄ι Ι " ᾿ ῃ Ξ ᾧ ᾿ «πε μηνοβ εν αξιοπενι ϑ.. γμαᾷᾳ. κῷ ὅοις ἈΛΗΦΊ ἡ ὠνιαν Χρὴ ηοίξοι ᾿ αυ! ἀϊ!εχιῖ ΠΟ ϑ,δὲ ἀοάιτι ἴ)εωε: ΤσΡ.ιεν ΓΤ 4] μη μ φ χροὶ 

ἕυτασι ρει. στ ἃ οὐ πῶση ὁ υυυαμοιγκοὴ ση Ε. 3... ΙΟΝΏΠΙ ροτεητιλ,(ι Ι60.15) 0 ΡΓο-} [μήπές, 1} Π1}}9 αἰτία σ ἀλαίδα αἱ οωὼ ἂν ͵ “ἢ ἐοηίοϊατιοηειὴ Φιογηδη) ἃς ἰρ ὃ Δηεκίε πος, Φ’ ἀφήνι ἐοη- ταν ιελδΐτα 
εἶτ, ἡ Ππις νὶς ὍΝ, ͵ ᾿ Πυ ς᾽ ἀαςῖθυ5: βεμὲς., Ὅν ρτοάίριγε πνεη-. : ψω ΡΙΉ, : : : Ρ ᾿ νἄ : ᾿ 

τ, τέρῳσι δύσις (10.115 Ὡοη)αδοῦ 5; ᾿ " : δ} ἢ ε ἢ 1 18 : ἰαβίοιρειν σἐεν ψ [τῶν ξιδιυῖα Ὡεὶ 
Ἰιςδε ἀτςσπὶος “πο ξκ ᾿ ἡ κέο τὰ ᾿ ᾿ .΄ο Ἐτςὰπ οὐαί {.ἀμᾶίοῃς ἐπ]: αεἰδϑρε: . Παρᾳκαλέσαι ὑμαῖν ταὶ Καρσεας, φὶ ΘΠΔΙῺ ΡΟ ΘΓΔ118Π)» ϑομαον ἐη γδεῖαν δεμπευοϊεηιὶα 

ἡμέ κερὶ νι Και ωῳ ππισὴη ἀπο τῇ πῆς σδκιως .Ψ ν᾿ τος ρὸν ὑεῖς . “- ιο κΚιείη οπεηὶ (ξἀηξἤίοηε ᾿ ΐξ ε αἕ Ω "λό - Υ ἢ . [ΡΤ οἵἴσχυς νοξγα εοτα . δι11- Ἐπ ογίιην ἐϑνάφυς 06. 06. (ρδπι. 

ἰρίι νοιειοο ὼς, αν ΕΝ ,ν (ἰτία ἴα ἐς χὰ ρογοῦτ: ργορτέγα) Ἢ νι σωμαρκς " “φηρίξα υ μᾶς ἐν πονῇ ΔΎΩ Χ ἐργῷ ὦ ΠΆδΠῚ Ν Σ ᾿Ἰἰουιάδεν ἔοδα 
᾿Ταττυ  Ππωςν ΤΌΙς αολλυμᾶροις ωϑ9- ων τίω αγα- 4 ΕΒΗΒΙΩΝ οὐξ τελεῖ. ΟΝ τὰ ἐφέπρυνν 44. 4μι βενεῖθ!: "αϑ' . θῖν ὸς 1η ΟΠ1 (εττηοης : “Ὁ εονβ νοεῖ νη ον ὴὶ (οἰδηιδϑί νίτα 

Τλεγ(οδοσιὰς 6 οἱ Ϊ ἢν, δοἷν 'ς τὸ ἥ : ἐὸ ἡμὑά εἰνανδ!αἰεπνσυενὶ- ὴ ᾿ ὅτ οροῖς Ρομο. 6:8 {Ὁ [ἄγηνονε ὕοηο. ποίξιὰ οπνηὶ 
Ὡ ἩἨϊειοιγ ίω τῆς ἀληϑείας οὐκ ἐοἰδζαντο εἰς το}. ζοροτπησνς Ὡ]οὶ βεγοπτοῦς, εν Ρ ᾿ οΡ 

(48,4. ηΦ5 γεοεββίμμε υἱ 

ποῖα οπηηὶ 

τ Ρειίδυδιδηνις 

Ξ «δἰονο, βιαῖνεν,ο- Ἐρμε. 4.19 

ταῖς βνὸ μοὺμ, ὐἱ «ΟἹοΗ͂. 4.) 

σΑΡ κι}. 
βοὴ βάνει. : Φαλαιον Ὑ Οκν. ττι. 

ἐληκε. ᾿ "κι κκν} ᾿ Τάσο ἰσίταν υὐτῖος οἷς σους Κ᾿ : ᾿ δ ολ,πὴ ! ᾿ ΣΕ ἱΝού τοϊισυυν εἰϊνογαῖς Ἰ 
Ἑίλνι 4, Καὶ φχὰ τῶτο. πέμψει αὖ τοῖς ὁ Θεος 1 Ιάεο 15 ἐξ γε ἢ τές ἢν 1 λ, ὙΩ ͵ ; Ὁ λρπον πρσευχεῶε, εἰδελφοι; Ἡβήδοδα 4 ᾿ ᾿ ᾿ 1 
8 νεῖῦο ἢο- Ὁ ᾿ οβιςας! δι ΟΥΓσΓΙδ χνῖ Ι ικγο- ΟΦ ΑἰλψΙΦΗ} ΦΥΤΟΥ͂, υἱ «δὶ ἡμόν : ἵνα ὃ λθηος ᾿τῷ Κυρίου ΤΟδΡΥΟ ΠΟΌΙΒ, ντΊΟ 

Τῆι15 ἱπίοῖρεα στυϑήναι αὐτοιί. 

ἢ , ,».. “ ᾿ . πο Ἶ 1 ἴδ ριὸ ἔυσ 

ταϊπὶ ταπάεπι  ερ,θων πλώϑης γ εἰς τὸ πη σε υσοη αὐΤοί6 } 1 Ἰλης ισηάατίο: σεάαηρηνεηάαοο; ν ΄ ἢ ͵ ιν ς ἣ τὴο Ὠοπληὶ ςυγγαῖγϑι δἰοτιίοες. [ανπνο Ζδει ομρνα, οἶα, ποία δῖε 
14 ἱπιρίειδε νι ΤΠ ΜΠ ΝΡ ν-: : ἀΗΙ τ ' τρεχῇῆ, «ἐξα ζητα, χαϑῶς χα φῳθος. : τβίδιων, βίωι Θ᾽ ἀρμά οΔανοπιιίοηει 
ἀπιερεβ δια; χρ ψόξ ει 'χ" Ὁ ξάζηται ΧΩ τοῦ ἤουϊ δύ ἀρυά νοῦ: δὰ χ ΔΗ τὰ αειτ Ηρα: 
δάνουτα Ομ υ ἰὼ 

1 {Π||1- 
ἊΝ 1} Ἐινιογρίδηγυν ἡ ἃ φτοϊογυΐς ; » 

ν Φ ᾿ " ᾿ ἶ ἈΜος 2 Εἰ τυ βανοινην 4 Ὁ ἱν. φείπια εἰξ., γὲ 
Καὶ ἡνὰ ῥυὼῶ αἶμδυ ὑπὸ ἢ) ἀτόπων κἡ ἰὰς [ςεἴετατις Βοπιϊηΐθιις. πον νδν νὰ Κρ μἰν, Βοννὶ. δε ἘυδοξΕ 

ἐπ τον ͵ ᾿ Ξ 5 . . : οράκλιίούο,. 

πονηραΐν αὐ ρώπον. " )ὺ “ταΐτων αὶ πίεις. Θη1 ΟὙΏ Τ1Ὼ εἢ βΒα-ς8. . Τ βμενῆοῃ “ΜΝ Π[ἔμ ομϑηῖνηι [ἢ ̓ς ΠῚ ὯΝ Ἂ 

1 - τάσις, πΞ ΕΝ 

Πἰ γερμευκαδοϊεδίως, 9. Ριχάϊεῖς φαιδιαῦν οιρπος μᾶς νἱιοιβεδαι ἀἀάἶι0 οτμηὶ ξα! ρτυι πιεαςυ]οιτη ρέπεῖς, ἸῺ ἱΠα ςἀς λυ! ἢ ἀλλ, οχρὶ!" 

Ἐξυευπηίνοσεν τον οὰαν ἕως: υνἶο τηδιθοτοισνανά! ροιβαϊδνίια (ἀπῖςη ΝΕ (0}} ἰθογε δι} νε Πτυν αυάς ρειίευεὶς ὲ 

᾿ " ᾿ 6 φωια[ μι] εειποαι, τὸ κατέ χον. ἐᾷ εἰξ πὶ πόχὼπ χονν φάτο Πηέφρως ἠΐενλοη (τίς οἐχρτοέ, ἀςὸ μυΐο ἁηΐτς αὐομέων, νοττ 

τὸ, πη ἀϊεοηάαιῃ μι [δὲ ἐἡ τὸ ὑτοταλυφϑίώ,, ντράτοαϊ, 
(τᾷ μὴ οὐχὶ ὑποιαλυρϑίώω 4 εἰξ,ηυ οαλίηιις ραῖοβαι, δ. δί τὸ 15 
κατέ χόν ςοιπποἀὰ Ἔχροίι ον. τὰ κοριτοι 14 εἷς ηυοὰ τογα τι 
Ροτίτα δ Πα κεν ῥά ϊο μὸϊξ ὁ κατέχων, δεά νττοιὶς ποάο 
τητογργοτογίς, ΠΗ δὲ ρίάσοος ΟἸτγίοἴζοιηί (ξητοπτία, φυὶ δά 
Ἀδαΐάπιαη ἱπηρούίμπι μος τοίεττ,, πο ἤλητς, υοπιοάρ 

γιάς Μαγοις.8. 4. 4ὑ{μηνει,αναλώσνι. (πεῖ ἤις Αὐ 
αἰ ανη τοάδιρου η!οά Ἡςθταὶ Πρηνβολπτνεῦθο Π {Ρα- 
ἰδέ ΌΓ(αρα ἽΝ Ν ῥηιρενβώθιν φυοά τείροη ἀςῖ τῇ εν: 
χοῖν. φδρένίβω ΟΥ̓ [μ|τῷ ανν ϑύμριτι τῇ σόμριτος αὐτῷ νά οἴ, νεῖ- 
Ρο (πο. ἘΠῚ διιτοπὶ μῆνις ροτρ γας πάρη ροηήμς, ιο 
Προίβοατες νεῖοὸς Ἐςοἰφέϊα; πνη τος οἶς ἰμξατ οτίς ρὲ 

β . ἑ . Η 

θομεοχ Κοημηιις δὸ ἀσιυοη οι νὲ Αοιπὰ ἀοηλίας ἢς- ,χο 406 οἶος Πουλίην5 ροῦοης {ΠΠἀ δ ἀτογηθ ον ἐγθίι, φιου 
γε Να]ις οηἱπι Ἀοπαπᾶς μπρογάτος πιοτὸ ἀἰςί βοτοῖξ 
χοΐ Ἀσπιάην ἰρίαπι πρστ] ἀφο αλα μὰ ἀοη οὗτίηςῖ  Ετ 
ἰδ ἐη νοδνὰ ἰᾷ ἐείπετίης ΤΌ Πλαυς ἐς τοίτγι γα ς ΟἸντγ - 

(οἴδοήτις, δὲ ροίξ εὐὐν εείαπι ἨΪει ΟΠ πλὶις ἢ Οογοτίαπι, 

δὲ τὰ ΑἸγψαιλπι ΤῊΣ κι μονα οἴπεπήϊτ, νὲ Βος υίάοιι" 

ταηαυάπὶ ἔξγγεα δὶ (οἰ ἀ ΗΠ πγὰ νἱγρ ,οπχηςς Δάυς τίτίος πὸ 
{ὸν ἐφητότοι, ἀχυὲ Είχι 4.μὸς "Π Μεγθυι τ, Ὁ Ὅν 
ὈΛοὺ ΠΊΕ [ὐνενει ρεὶν υενμαου ρλ αι αὐ ὰ εἰκ (ζορίτυια 
ατἰκ δε βεγίτμ Δ ἰοταπι, γοολουτ. Φ 1 ο βιυ ἐἰϊωβεὶ Δἀ κει, 
«ἡ δηφόνεία τῆς παρρυσίαᾳ ἀσπα νυ δι Ἐγαξωβράμοπνρ!ξ- 

᾿ ψη ἈοπιλποΡοητῇς ὁδαυολείς ἰερτοπι ἡ} Ἰποπεσὰο ἰη- "᾽ ἄοτε κἀυξπτυ αὶ ῬοίεευίουἊ θυ Π ἐπ ΠΑΡΑ Η 5 Η ἰυείως 

ἰἀεητὶ, αποτυπι δὲ πο Ἄρος, 17, φνῆς ἱρίο δε γοῦ. 

(Ὁ ηΠῚ ἱπηριί ς πε Ππι δ πβοιατί. ν. 

7 οέχι, νεγγῆτω, 11πὶ απ ἐγάητ πλμϊτὶ Αὐτίς ΠΝ 
αί,νττ, Τολπ δι  } Ορενοδμΐ, 
πμλις ὐομίαξ, μι τϊηδηιία θνῖν νὴϑ ἀγε δ} ἰη ἀρ ηεὶν δι] “εἰ 
ἡὸπ τάμα ἀπ βαρ! οὐ φααρίαπι τγαπί ες Πιοιε {. ἐρῚ, νε (6- 
Ἰεὐ νσξεηὶ πα ἰθτόγργεύαγι, [εὰ ἀς Τρία ανΔῇ τοτίιδ εὐ τις 

1)οὲ ἁ δο σης υα ΠΙοραΠταῖειῃ ἀϊςαν. ἜΦΥ Ρμδὴν 
τρνμιφ γε μα! δας, μόνον ὁ ἡριτέχ ον ὐβτε,δων ἐν μέφευ γόνα ν εἰ αν- ας 
εἰὰην μι πινινι οἰνδφφι( 4 ΕἸΣ γορθτι ροτήτυ τ) [οὐεμεδη} υἱνδ 
εηδήνο Ἰοϊαἰμεῖῆμο ἀφννμον βυθίἀἔο τοῖο οΙΗν με ἐν ΕΠ} δὶς. [τὰ 

ποα πιρήὸ ρίλθα ἃ «οἹνοτοιν τις ἰσπεςητία, ἰδῇ} δείαπι ομπὶ 

ἰῤίο μετ οανξε ριοηίωα οδίεπειδειποαι ν}}ὰ νῈΝ ν οὐδ ράξκτς 

Βίοτία ῥα π' λἀπεπίειι! ἐ οὔτρλτιο (δίς ναίεις εχ ἰηλπίετας 
[ογαν [ἐτμ! αἤυπση ἴα 1110 ρτίστο Ὁ ἀἀυδει, Ηίης ἤτνς 
νἱχ ὅδιφανοέας νοχ ἐδ ῥτίοτο δι δτυ ἰπ δὶς πθτίς ἀἰσάτυγας π᾿ 

4116 ἐερὸ αὐοἰ εο 80 φὐνερασνανη υἱάς με {1 αὐ ἀατι ἐν στερμὸ η σάτηοινε τ. Τίπι.3.16. 
"9 ΕΠ ρν ηηκν)ενίως αβμοημμ δ αὶ σαρνοῖα, Ἀκοἰατίηυπι,.. 
Ἠδσεθηξοθηπιτιοτοπου δα ρτοχηυη, (δ4.λ4 {Ὀρότιιν γὸ- 
[τα τη ποηπι (μρρ οιπηρνιρε τη δι κάτις σαι, 
{μι θην ρο!6ΗΕ 4. ἐν πάσει δι ἀ μιν Διυύαραν ὃ τι οἱ ονοοὰῖ 
μοϊο νον εἰς ηἠϊ τος ῥτοδινοίλοι φυἀπὶ δὲ ἰρίαπι ἰθεηῖ 
ἱπτογάίηη ἰἠην} ὦ Ἰγοο ίξ ἃ ράτοπι αἰ] ο, Ας ρεοάιψιοίαπι, 
ραυτι δείλην ἡμα δδιτητυν κά ἢ] ζει {ται εν άπι 
ἀοέξτίπαη, τα μο[ειι δηες πριμ ὦ! ρετβ ἀϊ γ νὰ πο χ "ηάιελῖ 
Δροιτοίυς, δε φαοτίιη παῖς οἰπημαἰηλὶ πιὰ σοετὲ σκουγτίς 

{π΄ Νὰ οἰαπηοί! ἢ Πρης τόρ οὐδ ἐπδυ θη πὲ ὁζσ,0 Αροίζοϊας (δ φυσι ρίσυν αροίτοῖι ἢσὸ ψιαηάαείο Ποτέ 

οὐντᾶτ,νε χισονανονδι τιτο δέ αν ΝΠ Υ ἀρμὸν,0ὲ ἤυ ένα 

πρϑν ενδαι ἀνηὰς ἐδ νι ο βα ας ἡατεγρν δ δ πιοιξὸ ςἰἢ αἰνίις,, γα οιπριϊοποπὶ 

ἀκ, {δἰ ΟΥα εἰς οὐ αμ!]ο τποιο γοίρδή οι ΒΓ Χαμ φοὶ 
ἱπηεϑ η ρα νη ανἐθηεα! νυἰοοδὲ ἐ προ ἐοαεμνὶ ΔΝ τλθΐτο ἔε],ν 
ξἣις σχργοῖ ΔΡΟΙΟΪ [ππτόητίδ. 

8. Κ,χίον εἶν, καὶ εἰνῥοε Αἰ νεγδιην, κίεν 4 ον 40) 1,6’ 

γιεαι ) εἰ ριον δὲ σὰ γιὸ οο ἐολοι ςαδίε Ν ΟἹ ὅς Ἐταὶ, 

4 

ὙΠιεΑἰση ςοι Ν κἰέδατε ἀπεπιηλοιπιηὶ ,κὐ ριοίπάο Βες[οεφ 
ρει των οδιτὰ ἱποποῖ,οχ ϑρίηξι Ὁ εἰ εἥϊειυ, 

Ἰοπζὰ κιδιήοτα δχροξδαπἀδιηυοί πος ἐμφιίς, ἸΝαγοηο δο 
πϑ 1 δι ΠΠνπαπε ροτίδοιτομάιη ὀχ οτίο εαςηιρο νὰ {}} 
εἰς ροῖίυν δή ραείδητίαπε ἀμ τη δά αυισταπι βατάτεηι Επὰ 
(ἰ ἰϑιτα ἡ πποηδαςίο ἤει Ἰαυιἤδαε, πσα γοθυπάεπιθ 
Ἔχϊε,οσζαοηφα ἰης δετίρετεβε ἀξ (ΘᾺ αἀωμον: ἀα. 

{{Π}} 

Ι : , ᾿ Ὡρὴν ᾿ ᾿ ν, Ν «ει ἐν οοῖν . «3 εἠ ἢ : : ἀφ: οὐμἰβεοτῦ ἢ.“ 
οἰμλ ταπιογοίαν ἃς γοτίπσαῖν ντ (τὸ ἰσιηιῇ τοπτροτο ραζο- Ἰεσ!ς φρο τἰίοῆοπ.. Αφίτυν ςηὶπι 1 ς ΡΟΝ ἃς ρτίοις Πιρὸς δὲ ιὴ ὁ Κύριος, ὅς φηρίξοι υκᾶς ῃ ε ββ θεῖν οὔ δοιοίαυς, Ἢ ̓ Ἐ Δεἰδ «μιῦ Ὀονείνως ἴα, βεξοξα 

Σ ἤατ Ναιῃ τὸ χατέχοιν οζίδαι αὐτὸ τῇ κωλνίειν καὶ ἐμεποόιζειν ἀξοὶρίς,. ἰσϑις ἀϊαίααλ ταδυ]α, ἰά εἰδ. νεῖὸ νεγί Ὠ οἱ ουἶτα ἀθτοράτο, Ὁ φυλαξει ὃπρ τῷ πονηροῦ. δομιείνος ἃ οσἠοσίεῖ 50 110 “β.4ωἱ εονβενοαϑλενοῦφ' 35 Βεεϊεδὶε ἐδ 

ται ἃς αἰ τάνμευσι βιυνζος ὧν τῷ ἕω τῷ καιρῷ ἰά ον ιο τοιρο- Ἐχαιηρίι πη τεαυίεϊοὶ ΜΗ ρΑρηί οι βδέλυγμα ςοπίϊἠοταῖο, (δ᾽  σηο.ς εἰρίδηευε, 
μὸν ᾿ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμόις». 4 “υβυάιεεὰ πραίο. . Μίευιη ποὴ 

᾿ (οηῇ ἀΐπιις λον ἰη Πο-} 4} ζοηβάνπννα ἐμιξ ἀφο. δα ταπμιπυεία 
τὸ 1ραπνβεμιην κρίμα, 1 οἴλ, τα τακριϑώσι, ντ αἰ δι ἱξρς. 5 τίπὶ ξοάιοες,, ὅ μὲ Ευαν,φείνωην, δγὰ τὸ δναηίελίου. τιρταεδίςα- Ἔχοίαπ εἰς 

{5,δε ρίενονίηε μὲ ἰδ οβἤ να, δυϑοκό σαντες ἃ τὸ ἀδικίᾳ, ϑεητέτ τίοπς Εὐδηρεὶη δὲ πη ζετο ποίϊτο. Ηαθεπῖυς αὐτῷ δὸς ευόφε!α, μι 

εἰ ίτα ἀρρτοδάγιηι [ηλυεἰτιαηὴ, ᾳ εἰς Μεπάαοϊυ, αἰίλπι νι. ἰηοςο νιγάπαιια νοσατιοηίς ράτῖοην ἀϊεττὸ ςχρτα ἴδηι, δι Αάε: δὲ εἌγιπι 
. . ἠκ ᾿ : ᾿ ἢ οὶ ἄοπυτ; 

ἐεϊϊςοιἀοξεπηλπιμ νι ΠΝ [μεν γρτο Ν Ὁ, βανεἼαςοἰρίατ)γνε αιμάςπι ξοπίυπέξεπν, ἤεπιρε νοςάητοπι Ποπιπῦ, δι πηιπί- Βρο εἶα, ἐφπθά 
εἰτοῖο ᾿εδοητι δαίπιο τηδυ ίογίης, αυὶ (ἀπηπιις εἴ νείληῖα {ἔτιπι, νοσδητίς Γοπιίηὶ οτβλποη. 4 “4 αιφμηενάεην του]εἰενάϊπε 
ζίλυςντ πο πδἱὶὰὲ ἀλλ υδανο Ἰαοιιπι γοσγιοτῖ ερ [τς 4.51δὶ τὸ φίοτεανη δὲς «ῥοιποῖνσιν δόξκε 5 γτὺς ἸΏ ΓΟΙΡΓσς ἱκυά ἤθη δὰ βάο- πιδίοτυδι υα 

γμεςας ἰη ἱπιμ(εἰτίας αιΐδυσ Ὀρροπυπτος φαΐ ἐχ ἰηβγπμκα. ες 4 αἀ ἱρῆιπι ΟΝηϊεὺπι τοιξειψε υὶ νττοτίι ἐπίοτρτεῖς πῃ ρεΠὰη." 

Ἱεροςοᾶτ,δι φυλῇ οοΐδτος Ωγ} αιιοά νοϊᾶι. ΡΟΝ - Ὑτερλο  Πον βεοι ρίονία Γλοννόηο ἱε[ν Οὐνιο. απύνα ΩΣ 

γε μια μμαμν, Ἐ ται. ἀρ ρτοῦανμη πὴ βμἰαννγηδ (τίς χργεῖϊό..  Ις Δοιίνοια τ αΤΝ ἰσὲῦ ηἰπηίτιηι νἱτἰ δίς. Ηφς τη πῇ οἵδ δεῖ Πάείμδιε. 
τ ὈΝε δ ἃ ἔλοιηίνο, ὑγιπηιδδοι ὑπὸ Κυρίν. Νοη τοπιοτὲ μοῦ ρΓορτία ἀξοϊαγδεῖο “ὦ κοριτεῖναυοαὰ οτιἀϊτὰ οδίςευδυϊι δ γεὺς , δεουη δ κά» 

εὐάϊς Ῥαυλυειδιροτιῖ ςηΐηι εἰςέλοηΐς ἰοπίςηι, νὲ Ῥεμϊ.7.8. κς ἡμιβύρτες. 4 Τιδἀνείοη αι παρρύδυνες Ἰὰ εἰ, ταρκηγολίας, τοοη!ηο χε Α- 

Ἰιάψις ϑαηδιβορίο διβίάες ποπίπηι οαυΐς (εὰ τεἰείπιοηία “, ἀϊειτὲ οοπιτπεπηογαυίε ἰη ἀρειοτε ορίἢ.δαρο γε, ΡῬοΠο οἴη ἀο 

εἰεδειοηὶς ἀτερπαιαυυτᾳ ἂν ἔπε γαάμε ρογ χῦος Ὠοπηαιε «08 δυοδτὸπα ετίαιν δἀ ἡ! ἀἰι δὲ Ξνφολζερεν εριβοίδην. Ἰταηὺς ἘΠΟΑΠΙ ΕΟ ΔΕ 
εἰδέζον (νος δά δἰοτίαπι ιεγηῖ εὐςελίς,νεθιοιτ. 8.30. 4“ ΜΠπνπτῖν νἀ φαβριτῳ Ῥυϊαηῖ νοολ" ἀυηϊάταῦ Ἔχῖεγηος ΡΝ λατρηβ 
ΧΩ εὐ ϑ πμηνὸ ἰλδα ἐπυηάϊ Αιηἀλπιθηιδ Ἐρ᾿ν.1...)ὼ τίτυ δά ροβτίαπι Εεοϊο λίοαπι ρειτοφπτοι νυν εἷς ἃ- ταν 
τον ἰητοτρ]ο ἐς ὠναρ χρυ βἠνονίεδ ἰ. νὰ ρΥἐπηϊτία οἤϊεείς, (0. ο βόταν ἀε τρία ἀοδιτίηλ ἰπ 408 ἔλγο οβοττεαῖ αυίουπαυς ἕ- 
φεποῖς ἀϊοεηάϊ ντίξιτ οείαπι Α ροίξ. Ἀοπν.ῖό.9, Ηἰας οτίαη ΠΟ ἰυϊαηι οχρεδϊδης ἃ Ποπηποι 4ηοπιοάο οτίδπι ἰάετι ποιηδ' 
νίωε οδιίηυίε νι ΠἸοτῇ ἐοιηρογυσι Εςοἰοἴδαι ἀρρεϊ!ειηε ἤπρυϊατὶ πυίπεγο δεοίριτυτ πέτα αρ 3.6 νδὲ τυτίως ασηξ 
γε τίυαπι. 4 Ρὲν [ων] εβε βέονφνο δρενεν! ὧν ὠγασμπνδ-ὀ [ιοτίπι πος πιαπ αι, ρίςαι, 5.4 οπιπίυπν Ποπλίπυ πὶ 11- 
ματι" εἴ νον ἃ πιαπάο ἐσβτοβξαοίίδι ςοηίξεταηάο,νι (4 ρυήσδητίΠιπι ίωης 4υΐὶ μυης Ἰοσυην εἰζαητ νὰ Ππάγαπν' ρεγ- 
ἤρῃ πουπάυι (αγηδιη (δ (δου άμτη δρίτίξυι ἰη οὐ λτιγ....« ἰςίοπυπι ἐοἸ]υυΐεπὶ ἱπηροτίεἰς οι πιδυννεηάιτοηι ΝἊπὶ 
Ἀοπι 8.1 ΕΠ διτοπι πες (ἀπέλιβολιίο, ποι ον εἰοέλιοηίε, Ὁ (νι τάρελπὶ ηοά πιοδὸ ἀϊχι)ςτίαπνῇ νεγυτῃ εἴϊει ηυοά ριο 
[οὐ εἰξεξεῇ δριτίτιις Ὁ αἱ, δι ἩἩ ιν τοκ μάριυν. ΝΊἀς ὑΡορδ γεγο αἰυπινος, ουἱ ται όπν ῥεγίμαίεγί πε εὐυΐνε Ποὺ {ἃ 
Ἀριπϑιό, ἔ αἱ βάνιν βαθύν μην. τ δέν κα εἰς { ἀν θῆαι (ἃ αὐυοά Ῥλη]ο Ἰἰσα ε λους ἐς Καιίάλε Πιρετιιίον εν δῷ ἐο (ρ)- 
εἰ με φια Ωδ πιεπάβοίυτη (τὰ νετιταιᾷ Ὀει(.(Ἐσαις 68) πτὰ ργοίξέζαν, 7} ἐσητγαγία ργογίι ἰατι οὐ 11..},δι. 7. 
Δι ςξζατιν, [τ4ὺς 4υὶ νεταιη ἤάειν ςοπυοτιογίτιηδ εχ ῳ,,(0].1.6 16ιδὲ 1.ΤΊΠπ,.4.7. 
Ῥιετῖτ ῬΔυ}1 (ςπιςηκίδια, νυ ἃ Εταζδάνογισι, Ριάφ 10 ΙΝ ΟΑΡ. {||. 
περί ψιοά πηὶ νἡΐιμι οἷ ὀὐήατίυν Εἢ δυξαῖ Βίάει δ « “ νηντγων λὺν “ἍΓ ἀ τόσων 4υΐ [ι] ΟΥ̓ ΟἹ) αὐ]! ατη ουταπι 
ἐρίατριῶ οἰβείοπν δοιδι βοκειοιίε, ἴοι! ἱπβπνπιδίυι ΟἈ-ὀ μαδεπενεῖ ἡ οἰ δείδινε, δὲ αι! (Ἀςὰ [νοῦ σάλι. γᾶς ΔΕ! 
ν) Ἀρργεδεμήεης ουίων (ρίγίτυ (με τ ἤτανε. 18.6. ταί, ,4Ὁ αὐβνέι ὑνοὴ τί ψυίἀξ ἀδίυτάμεη νἱἀκιυτ. 
λ4 ὡνε εἰ δ. δὶς Πεχὶς οτίαπν νυ}, ΗῸς ἐπι γείατει άδ'. 4. “1 ἡ ραἰἐζο ὐντὸ τοῦ ποννν.1 οἱϊ.} ϑαταπαν ἐπΠάιεινε 

ἴοῖμαι [προείοςςιη (επτοητὶί. ΝΜ υϊτὶ ταπισα οοδέοαρ μαῦςαε}" τείροιάοαι Πιρτὰ νοτῆς. φιαπήμασι δείανν πρυετο ξθηθτε 
Φι νδιλὰ χὰ δυν,νιϑεΐιοοι νοιϊεαῖδονε " γοα ράμεὶ (.4- δεοςιρί ροϊςῆιρτο οπιπί εῸ ἐμοὶ ἐρἰνττ εἴ, 



ὅοε υϊάςαι, 

4 Τειῖῖο Ἰοίο Ο᾽ δὲ Κύριος κατόυϑιωαι ῥεδ ταὶ 3 
ἀυὼ ἰπουϊοδῖν 

Ὡς εὐ ἰοῖὸ χα βόδια εἰς τἰωῦ ἀγοϊστίω τῷ Θεοῦ", καὶ 

Ὀυμῖο ἴοξο, ςοῦ, φξέλλεϑαι ὑμαΐ Στὸ παντὸς ἀδελ- , 

ϑὐοίφι δ ιξεὶ φοῦ ̓  ἜΣ ΘΕΕΡ ς ἀΐδιπατο αὐτος καὶ ἀν χὰ 

πιὸ ἐς ξειςι ἢ . 

ουαι οἱεαξειε 
νιάὰσατυς, (ξὶ Ὁ πο τ σοῖς ἢ ᾿ 

Ρἴωπη φιὸ ἐχ- 0" ἀλλ᾽ ὧν κόπῳ καὶ μόχθῳ, νύκτα 

Ἵ 9 ἡ Ι ͵ ͵ ᾿ 

ἢ αὐδιίαπι “ἢ Ὁ ΜΥ͂ χκτως » μηδὲν ἐργαζομϑροις, 

ἐς νἱἰείανι οὐἢ αλλῷ 
ἀεοίλται ἐκ εὐ 

[2 

Αὐτοὶ χὰ οἵψατο πῶς δεῖ μι κμεἶϑαι ἡ- ᾿ 

ΝΣ το ἐδ ἢ , ἢ ἐν "8 Οὐδὲ δωρεαὶ αὐτον ἐφάγομϑρ Ὡϑα, 

Αἰκούομϑῳ γάρ τινας σ'ριπατουῶ τὰς τὶ 

ρδαζομδμοις. - 

ΓΕΡΙΘΥ ΡΑΥΤ. Ὁ". 
᾽ φ᾽ -Ὁ΄ . κα “ ; ᾿ ν χδος " ΞΈΝΕ 

ννήλλομδυ ὑμὰν ποιξτε Ιτυΐηο ἀξ νοδ δένοθ ες ἀφη1}1. 725 μδρ ὑμῖν νοὶ 1 παιπμένοδ τρανὰ ς ἔλα 

ἴο8 εἴς. ΠΣ ϑδ τ οὶ 
4 Ῥοπνίπις νετὸ ἀπ ραῖγο- 

γα ςοτάα αἀ Ὡς! εἰνδ ταῖς» 

νοβαῦ ομληὶ ἔγϑῖγ 40} ρων τὶ 
διὸ Ήρυ ἷῖ » ἃς πο ᾿οκ ἐγΆμ!-, 

υ15. " 

6 ΝΝαϊῃ ἸΡΗ [οἰ δ! αυο 

ΝεΖιὸ βπ; ραποῦν αἰ ὐϑν᾽ ὃ 
ἐῶ 

᾿Αυβίπιυβ οαΐπι φαοίἋαη 4} 
δυ]αῖς ἰητοῦ νο5 7 ἱπογᾷίηαις» 
{1} Δρεπιςβ,ίςἀ Ἰηδηΐτεῦ (λιν 

Ν 
[7 ἐμ Βονεἱηδ' Ἀ ἤνδη 

0} 14{|4 βεαουβέπερε, (να 
ΗΝ Ἢ τ [ἀτιαῖμΣ , 

᾿Τρυπνΐηι αἰέν ἀϊγῇ. 
ζαϑεογά υεβρλ ἐμ ανὶ 

. ειἌἦ΄ ν “ 
βαι6' [Δλεὶ [ὦ 48 Ἢ 

ὅδε μλια δο᾽ οἷς αἡομρνίυ τῶ κι δισοῦ Ἰκ Ομημι" ραίομτοπι εχρϑέζας ὄλβια 
υἱε ἀσραιια,, δ’ ἈαδΌ ΜΟΥ ὐὰ Χριςου. Ἰποήεζα: ' 

«μΑξώιςνι νὴ ᾿ γ δι. : Ῥεηυπείπλυ5 δυζει νὸ 189 Τεημημ  ἀδιμς [5 ἀεικεμέεαη!ς ᾿Παραγϑέλλομβν δὲ ὑμῖν. ἀδελφοὶ, . 1 εατος (ρ ποιοίδε Ποπιίπί ποτ] ὑοβμ, βάνει μϑκνοίήμ, 
ἀέρα αν ἐν ὀνόματι τῷ Κυρίου ἡ μδ' Τησοῦ Χρ,-} 0 χοίυ. πηι, νερανομες ἤν πεβελ το βίμς 

᾿νιῤηιῦπι. ἐγυε (ὠδεναίμιν Ὧϑι. ὃ 
ὉΠ θέ δνθ᾽ ἀνόδηϊδδις ἀ . ΕΝ κ 

ἐπφψδι ἴῃ σε, , μὸν δ νᾺ γϑεφμηκεὶ Φὶ οὔ βεριηὶᾷ 

ὝΥΝ εἴς χὰ τίω φὐοάθορσιν ἰωὶ παρέ λαῦε “αῤ) [1 ἀοέξτηιπα αυληι δοσοριτ ἃ Ὠο- ἐγράλιίοηοιη φηαῖη ἐξηνς 
τλει οὐ δεν ἰ" ε ; - ' ἐὰν ε] 

ἐξ. 
ΟΡΝΑ ἐμη! ἃ ηοῦμ.. 

υνὴρὺ.  μβαικῤννες 
τὔρφγαιι ατελρξιξεο τους ἢ ᾿ 

: . νον τὸν : ὁγξσαξ 05 ΠΠΉΓΟΤῚ τἢ Πἀσῇ : Ἰοκάνέμοι 
ἐπε. 4 ἐφ ὅπ οὐκ ἡτακ Ἰστεμδρ ον υμην" Ῥ ττντὺς τῇ μοί, φηρφιᾷ πφηγηημῖς- Αθιλο..4 ( Ἢ μι ἤοη ἱπογάϊπαιὸ ηο5 ροίπηλας 1" ἡγδειιδβμμ, 
ττρς{{2.9 , . ΝΣ Ὡὰς ἡ κοῖς : : ἐξ οὐρα ἘΡΕΙ ΕΣ τς ΙηἴΕῸΥ νοϑ: 

τ ξνημε σταλ να 
ιοημᾶμῃ : (δά ςιλῃῃ, Ὁ μι μρ" το τ γνὰ 

εἴθριο ερρ πονεον οὲ Κρ νά τ}) ΠΙαθους δ κγίπμι ποίῆς ἀἰέαυρ ἢ {εἰρηφοιοξίρ τγἀἰοόρεγαι. 
εἷς ἐμ] ΤΙΣΙ Χρὴ ἈΜΦΡΑΝ ἐργαζόμδμοιναοὺς το μὺ δὴ Ἰσρεῃιοβ)ηθ οὐ νοίτιιη] οηε-  Ο[ιεραθῆμεπη προς 

͵ Πα μεν δαρῆσαι ΉΡα μὴν. ἢ τ αν, ἂν Ὁ’ : τὶ ΟἸ οι 5. λιν . γα Ει " ΜΆνεπνωει : ' ἢ ἡ 

ΒΜ ΕΝ "οι α΄ νον »5] Νόη αυὸέ δὸς ἴπ5 ἤθη Παδοαν} ἡν νρο φμαῇ κου μάδὶ : ἰὼ ,. « » ν ΤῸΝ ΐ ' φρο βοὴ ἤαδης. 
ἀπ πε ὰ μοὶ : Οὐχ μὴν ἔχοιδρ ὀϊξουσίαν »αλλ᾽ Ἰῃπγυεείδανι ποίτποτίρίος ρυφ ΔεῚ  ἡδέννν ρυειβάνενν, βάτῳ 
ἐριὸ μθινδεί ἰς ἵνα ἑαυτοιὶ τύπον δὼ υδρ υμιν εἰς τὸ μι- 1. χορ Ἔχ οοίδυδ νοὶ αὰ , μρηῇρίοι βτνιαιο φάτ 

Ὺ “ ες» ΒΡ ὙΠ᾿ ηἱ 

ἀειδνα ἐψ, μοεῖόναι ἡμᾶς. μ 
{ς μεξζϑι, ἀν ; ΩΝ ν ᾿ , 

Καὶ γὸ ὁτε ἥυδυ ποὺς ὑμὰς,τῶτο πα- 79 ον ΠΡ τί εν ὯΝ (ἡ ΜΝ ανο Φ᾽ υνην εἰεννί 
͵ ἌΡ. ΤΟ νοῦθος Δεπιητῖαῦδμλ5 νοΐσις: 1 17 ἀρνά αονιθφε ἀτηνηείαὐα 

ρηγγϑλλομᾶρ ὑμενι0Ὲ} Θτις ου ϑϑλοι ἐρ- νὴ ῃ δα τΝΣ Π Στὰ Αΐε δα 4νομίάπι βημἢ Ἷ δὲ διέ ᾳυὸ 16,15 0 1 ΟΡΕΓΑΓΙ) ἔκ]. Ἐν ἀμ ὡς 
γαζεάνα!, μὴ ἐσσι δτοῶ. εἰδὶπ δε εὐϊίο; ᾿ ἡ ὴ ΗΕ βεγατὶ, περ μν 

ἀνα οἵο. 
ΣΙ Α: μἠμάδυϊ εν ερὴν ἐσ! 

τοῦ φωυξίαη» ἀπηδᾳίουμι 
ἐπ μον, πρι ορέγαηε, Ὁ 

᾿᾿͵.ν.ν.ν.-.-““ἣ.- - -- 

εϑνοιντὸν ἕαυ ΜΠ αῤτον ἐϑίωσιν. 

νξ 

Ἀοτιδιίοπαπι ἤ41}18, 16 ϑυδίεηρῆς (αἷν κεεῖς τλῆ Αροδοῖυς πε ΠΣ ρεο νϑεῖε ρροπειδπθυ.. πον 

ΑὉ ΤΗΕΞΘΑΙ,. 1.ὕ 
ΔΉ ΖΟΣ ἰλῖστν πᾶς αλιύμν μάταμοεν., ἄτοπον πολυφοθ)μόνειν 

Ἰ6ῇ ὑτογες 

γαῖαν [ἐἀ ἐὐτέονὲ ἀξεη!α, Ἐταΐϊηυε, αἰ ν] ονενν ἀφύη [εἀ εωνὶο. 
ταὶ ὥδρο σοπίθησιητ εἰ κατα οηίοβε.͵. τὲ ὙΓαΝΙ4:, 

τυ, 

Ὑμεῖ δὲ, ἀδελφοὶ, μη ὠκκμκυίσητε " 

λρποιγιυτς. 

“" δὲ τις οὐχ ὑπακούοι τα λόγῳ ἡ- “ 

εδὶ δὲ τῆς ὅχιφολῆς,, οὥμ σημαιού-- 

ϑε καὶ μὲ σωναναμίγνυ εὐὔυτρ γα ὧν 

φραπῇν. 

Καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν "γε Η ἀλλὰ γουσλ 

ϑυπῖτο ὥς ἀσελφόν" 1 
τ δα στὰ κύριδ» ἀρεϊρς δῶ ὅς είς 

ἡμῖν τίω εἰρίωίω ὁχὰ παντὸς ἐν παντὶ 

τρόπῳ. ὁ Κύριος μωτοὶ πέίντων ὑμῴν. 

Οἱ ἀασασμὸς τῇ ἐμῇ χοιρὶ Παύλου 
ὁ ὅδι σημεῖον ἐὐ πείσῃ δ)ιςθλῃ " οὐτω) 

γεήφω, β 
Ἡ κίοις Ὁ Κυρίου ἡμοῖν Ἰησοῦ χριξοῦ, 15 Οὐδτία Ποπηηὶ ποίετὶ Ἴοἤι 18] “ται 

μετ πάντων ὑμοῖν' ἀμίω. 

Πεδε Θενσαλονικεῖς δευτέρᾳ ἐγορρν ὑπὸ 
Αϑιωώε. 

τς ορεγδητς8.» ἴυο ρβηεν εἰζδη- 

ἸΟ  ο« δυϊεπ)»ἔγδιγοβνῆς [ἙρῊ ἐς 
{1|8 ἰη δεπείᾳςε! ςπάο. 

τ Ουδά ἤαυΐε ποπ δυίςι και ΄ 
ποῖϊγο ῥεῖ οριο πὶ ςτπηοηὶ, 
δυηξ᾿ ἠοιδῖς: ὃς 15 ηο σοτηπιεῖ- 

ὁ ςἴυαν Βαδεῖς ςιπὶ οο 19 ντ οτυ- 
Ὀοίςαις, . δ λυ 
Νεχυς νι ἰηἰπρϊςυτὰ ἀἰεἶτο, 

[«ἀ Δάἀπιοηεῖς νι ἔγλῖγει, 
δυζοτι Γλοπλίηυ5 ρᾶς 5] 10 ἀρβαμιξθοννιερα: πο πρῶ, 

εἷς ἄφε νοϑὲν βάεειν [επν. “3 ΤΠΒΙ5 ἔχοοπι 
: το ποδιίοπ}9 

τὐϑάο. Γλοτοΐμος βε σαπι οπχηὶ 1 [ σραπν γη οηνϑ ἔοιο. εῇς, ποῃ ἐχί: 
δυς νοῦδὶξ. 

17) τό θα]υταῖίοο της τι 40}: 

Αἀ Το οηϊεεηίος. ἰςουηάα 

, Ἰρερήηβεν γ νη ρβάμεῆι 
Πναβάηίδρι, 

μ᾽ ὁὲ φεῖδι ᾽ αἴτει θρὰ 
ἰμα ἀεβέεγα δενείαείφ»» 

νδά βηοἷ: “οπονεάλ " 

εὐηξάρενν, 

βαίνεην. 

ἀεὶ νόδις γᾶς απ) ̓ ΟΏΊΩΙ 

ταν ες Ατῆςηίδ. 

͵ν 

14 Ῥὸν εριβοίαην, διὰ τὸ εθασολῦς. Ηος φυίάαπι φοππια 
υπῖ οὐαὶ γειῦσ σημειούϑ»ο, δί ς ἀξίη φυαμηι νεζετοθ (ο- 
ἰοος: φιος τάπιση Ἠᾶς ἰη τε πόη ἰξυοτιίοἀ ΟΥἄεις ἱπτοῖ- α 

ριξῦδις δἰεπτίος φυὶ ἰσπιης οἵη λόγῳ γΥῇ τ (ξητεπεὶα, 

ιαιίε ἐγπιοηί ποίἔγο Ρὲῖ ἐρηϊοϊδι ( ἰά εἴ ,ποίιτα ορίο- 
Ἰχ) ποι Αὐΐζαϊτες, εὐπὶ ποταῖο. νοΐ (ἢ ὑμν ἰρσληγας οὐτι 

16 Οπιδνποίο, ἃ πανὴ πόπῳ. γυΐς. 15 ονοὶ ἰοεο,ὲν παγτὴ ὺ 
πέπῳ,αϊοὰ οοτίὰ τηοπὴης ςοηυςηίτο ρυτο, δὲ ἰτὰ ἰερ ἐς ΒΥ“ 
(οἴζοπι ἰητεῦρτοθ.. 
17 (μιά εβ βρηνιο, δις. ὃ ὅδε σομᾶνν, διο. σος ἤρπο νυῖς 
{πρρο[εϊείας ερηϊτοίας ἃ νετίς ἐν εὐἰρῶς νἱάς ν.Τιπιοῖῖν4, 
γογ, 22. Φρα [νιϑογοῦτο γάφο. 

"4. 

υατὸϑ ποβνο μεν ἐριβοίξ, ιεἀᾷοι νὰ γα: 
θμμθ πϑίημφ: (δ᾽ νε τοῦ». ἢ οἤς δηκίπαι 
εὐδὶ ἐαημμὲ τη ἢ, οἱ {τἰριάνοτ δε. 

τι ἔχοριηηι.» 

αἰθδιίο ρει! 

Εενμαἰ μὴν, αϊηνεῦ τα Ρατῶα. ἐκ 
εκιβυηαν εγξοά δοντίριεονι συῶν δχεοη)- 

πυυμίεαιΐς γὶ» 

4. .: λὼ Οφυσπδυπε 
« αυοεύ ἀδιμ 
ἀϊχηνκαε ποὺ 

[οηνημε ὲ «ανϑοπεν θη! εἰσι ξἀ (λας 
νοδὲ:. Ρεςολεοεῖε, νέ 

ἶ Ῥυάοιό (ε]- 
τε νἱ με τεῆ 

: τ ἄρραΝ δαἰμαεο » μθέα γνήθῃ τ Μ ὦ ἯΝ 4ιοἐ εἰ ἤβπυπὸ ἰπ οπηηὶ ερὶ Ραυἱ!ᾳγοᾳ τῇ βγπμκνὶν γε γμκιδα 
οϊα: τα ει ο» φημί εΡ δ ἀμ μνῦδον, ἰβελάμμα., ἐπ 

ἀν ἃ . δ Ἰξοπιηῃϊοδ.. 
ἑπὶ φῆ» (θεώη ἔλπλ}}}8 

ΩΝ 5, ἦᾳ;, “Ἶ τϑε,., νὰ. 60... 

ΟΡ ΟΝ δι, βεσαπ οἰβηίδυς νοῦ .ς.] 1:1» ΟΆ ΚΙ ὀμηρονανι δια κὰν Ως γιρτα 
Αὐδοῖ. -π ὑν ᾿ υοὐ ει Αίμον; ες Ἀφυρεδρθοι 

ὶ Σ ομοαβομέε ο. 

ΜΙ βὴ ἐα κδερε. τορι [εἄαϊο 
ὮΝ αυκελητυε. 

! ᾿ 1: Ῥιβούε ἢϊηΐ 
οπιρὶ τῷ | ἐχ 

ἐπιρε νεῖ (δαυήτιις. 112 6- 

: ςηϊα8. Ἅ [04 ομνϊοιὸ ἀρενίει. Ολιγίοϊοπιο) 5ἰ4υὶς ἰξεπιοαὶ νοίξτο ρεγ ςρηϊοίλπι, ἰά εἴ, ηίπι (οἱεθας (ωδίςτίθοτς [τοτὶς (υὶς ἐὐξὺ ὸ 1 Τιπιοῖδ. ᾿ 

τ ἀλλὰ Ἔν 12 115 δῖοι συ ηὐ Ππἰυΐηο.} ἔΠ ᾿β ει ἤει εχ ποίεγα ὀρ τοί ἱρῆ ρτοροιετιβιῆοι ράτιστίς. ἢ 22. αἰτογίιϑ ἱπτόγάδιμνι πλληυ γίυ: ἰπ Ἰοπίοτίδυς ἰςείδει - “ 

τίδι, Πύβιὰ Τοῖς δὲ τοιούτοις φὐοαγγέλλομϑυ καὶ ἀὶ μ ἀ τ ἃς ποτα Ὁ] 1" 49μεπν μὶ φῥηβρηέ! φΙΝοιαιε,σημοιοδῶμ. Ὡς ἐχοοπηηιυπἰςατοηὶς Ποῖὰ Ββοςὰθ: ἀϊς Ἀοῃλ.16..1. . δ κπηρεηννἐπὸ Α' ϑίωμν {πιὸ ἰμες 400“ 
«-- ἐρθα με νο αἰἴδακα λοῦμϑρ δὶ τῷ Κυρίου ̓  [η- Ἀτι ἐλ όμ, απλ τον μὲ μαμὰ μπὲ ἀεηιμηΐψαηγε (σ᾽ ὁ. εἰρίο Νοσας σαί ἀϊεῖν σημύνατε δι ζὰν {Π| 08 ΗΠ ἰάτ δὸ- "νὴ ερί οἷα. νὰ [ϑρετίον Ουσίηιδιί ἐσειρτα δεν θὲ Ῥαυΐις 

υε δέξο ᾿- ᾿ ἀπτὸς με δί ὴ ἀν ΟΝ βιναηνίῶ ἐπ Τλυπρν Πἔὼ 

φικα ἰδ εεηι σοῦ χρισοῦ,, ἵνα μετα ἐσυχίας ἐρραζό- Οἰομονιεμηιβίανι,. 
πὸ δοη 0019’ ; ; β | . Ι 

ατὶι:εχ αυο οοπίεαυξιυν δ θέ οἱὲς ροτια αὶ οτάΐποπι ἡ Ὁ εο ροῆτυπι, απο φοϊά τι εἴ πιλχίσιυ αι ἡςεῖυ:, 8 Ταχᾶι νἰ εἶσαι οὐπὶ (μρεείοις 
σοηἰυπέξαπηγνη ἀς ἔῃ ἤπια πναῖᾶ εου!δαυυπευι: περ αυοά π0}}} οὐειοῦα πυεπίχαης 4[}6Π4 αὐ ὰην 4υΐ (σἃ Η}}Κ94 ουταπι, 

9. δεκείρὶι δοιηἰπαεν ὃς ρεσοληῖῃς ΔΡΟΓΟΗ ρας Ομ ἀοιασα, ρεϊανάσι, νὰ ἡξαιο ἢϊ οὐοίμι οἰκία νὲ φυϊίην ἐβηυ Πὲ οὐτοιπλυηις [δ]! 
ἃ Ῥομνίμο ἱπιροἤιμπι. , . 

ἸΙοίμαν Ομ ζυυν», νὲ οὐτ αυΐς-᾿ 

Ἢ" 

4 εριπείάηνμε,, παριγγκλουν, ἰὰ ΟἿ Ἐ λ ΠὨοπιίπο ἀοος - 
μιὰ σα! οαπλις, Νιὰς τ Το [2]... ν] ρα δὲ Ἐταίπναις 
βικαριθθηι.ὁοέΨοιΨοΨἝἔἕὁὦὦἅ“«ἘὁὃΔῤέΔᾷἔΕΟ ς΄ πῇ | 

ς, Ρ διε! ΝΡ εἴ Δἰὐοπεπν,ἐσομονίω Μ αἱν τα, Ρἀείομίαον. 
ψιάς θς 8... 
᾿ς ᾿Ιονάδινμικ ἱ τώκτως, δὶς τεδείας νοά!ς ἰορ τας ἢ γεῖο. 

τὸ φαοαὰς Τιαλίπα νεγῆοπο ναι ἰηηυήειὲ, νς οἴξάτος [εὶς 
Ἰοουν αὖ Αὐσυδίποι ἐς ορετε Μοηφοδογυηι τῇ 2. νοὶ 
το τΟΥΝΝΝ . ἤοπ (πηὲ γε. αυΐετίς Ἰιοςε, (οἷ 

Ἵμα ημδ! «ἀ τὲ ἀἰδηεηε ὃ 541 ργαίϊας νςτοτειη Ἰοξείοησαν 
Οταβοδηι (γι αγονΡΓΟ 48 γοτογο πὶ ἱπεσγργεῖοπι ἀρρᾷοῖ [ο- 
φῖς ἐσυχάσαμῃ. ᾿ ᾿ ᾿ 

8 Ἕαιπνο ατσεβιηπε} ὁ φμοφθαην, ἐφἀγοιᾶν παρρὶ ἀνε !- 
. ἄδην οβιηῖ, ἐλάζξεμῆν σειρά νος, δε ζαβίηνηι ἃ ἡμοφηδηνγἰηιςς 
ἔοιταίις χοΐλενι, ἢ ᾿ ᾿ 

1Ιὸ. ΝοΙδ φβεναν νου ϑέλη ἐμγί ξεϑευ ΜΝ Ααἱὲ ἐφίτυν δας Πα] 
(ξατοῦεῖα εἰτα τί [οἷςς, μἰς νετϑίς., (νὴ θον ἰαϑοναι, μοι πάη» 
ἀμεει, ἡάτιπι πν}}1} ἥπε ἀρ αἰοτςς 4υ δδιι9 Αἰΐαπάς Πισυσηία- 

«οηττὰ μος Ἰοςὸ ἰδ ταπχ,νε αἷς ἰρίς,πϑὴ (οἰ ἐι νἱφεϊοθαπι, το τυσνμάπι φαΐ ορογατὶ ἰἶἴο δι ηοςςΠΠλτὶὸ ἱπημεά ποπιὸ ηο- 
(οὐ οὐίαπι αιτοσαιτίαπι (μΔπιίουςητει ἠξοίλιηλι, χια νὶ- 
ἀεϊϊοςε Δροϊοῖυς ἐς ορεγίδυ9 πιάπιιτι ἢν ἃ ποη ἰητε! - 
[εχοτίτ. «Κκαιναάμα ἀοξ ἐννα,, τῦν ποράσϑυονν. Ν Ἰὰς {ι-- 
γεν 1. ς. Βοιζαμηαν ὐξοην ἐν ὀνηίμιτι ἘΉμμεαΙ ΝΣ 
ποιηση σιν Ειαίιοινι {τ ἀτανΠΠ στὰ οὐχείζατιο τνε - 
Ρ ἰοικον, Νομείης ντοάἀιπάληις ἀρ οἱ“ 2 ἢΠοὐγαόγυηιεντ 
{πονξσος Ῥδυλος (δ πο ντ αὐτοκαβτοορι, [{ε ντ (110 Ἰορι 
αὐππν ἰτλάστς ἰτὰς παρα δόσις. Κουϊουΐηπὶ οἢ αὐτο ψιοά 
Μοιν ἰθτσγρι δε ρτὺ παρέλαζεν, ἀεεορηῖ, ἰεριῖ παρίλακζον » 4:- 

ΙΣ [16 

«ἰειτ,ου Δ πηΐ πναχἰμηὰὸ γε! ίης,.. ἔχειφην πο εἀϊισ, μεδὲ 
νϑνίτω, ΨΌΙΪ ἐκίτας ᾿ποηπδοβοτιπι δὲ (δου βείονμηι οτἱοῖ, 
νερτιο  Μοπαεβω(ἰηησἱε δούγατον Τ ἐραγετα ἢν ποις Πὺ, 
ΕῚ ἫΝ" ποϑηΐδμε πον ἰαύοται, [νὰ 4} μδη ἰος αιιέαι οἵδε 

μάντι ργουςγυίυμι οὐίςταδμ!ε ᾿νουνο ἀφ οι Πέτρας 
1 τα ίμι:. " 

τ οοάϊημιε ενίπν., ἐκούνιαν ἀρ΄, Ἐπεἴοτταν ἱπυ ποι 
Ριοχίηνὰ ργσιοοδοητὶς [τή δά {Π4πῸ ἀδημητίρείοηςπι ἰάαμιο 
Ῥεῖ οὐεωράτίομς ιν οἱ ἀΐοοιςι Αροίποῦιν, Ν ὐπγις ἡ ἀο- 

ἐϑβονωηε, του δ πες τίθιις ἐτίαιη ΟἹαῖςῖς ςοάίςιδιν αδπ- 10 πιιπείλιιοια ἀρινὰ νον, ποπ τοιποὸ δὰ 4ιοπίαιη διυήϊιπυν 
ΠῚ ΠΣ , 

7 Ννον ἐμογάιηαι δ ἡϑι εὔμνι ὁ ἀκ αὶ πεν τόσα. Ψ Ϊ  θο 
παι οτι [υήνας,, φυῇ νι! κεῖ {πυεὶ γε ξγλτινν δ φὐριιργοήν 
δα χυο νερὸ ντίτιν πῆσὰ νοείαι. (οι ας ενμη υ 110 

δι εχ ᾿ οὐϊαι ἐπις ἢ τυ ]υοά ἐπ ρεῖοῖς ορίοία (δεῖ 
ὕυὐτατ αι, ΤΊ Ὰ],4..1.. 
4 ἐραθμον [μηγενει κλμεργεζοιάνεμ δεὰ τη 1] νίφεναν [ΕἸ εὶ- 

τὸγ΄ ἃ οὐ ἀὰ [1ςπηίουν ϑτορηδηυυ ἤδης γόΓΟΙῊ ἰσγυλα ἢ 
εἰἴὰ μιαρὸν ἐς αἰἐεηίε τεδακ Ἰηψνγοη δῆς ἃς ἀγρυςηψ ιν 0}}}- ᾿ς “πΠοιμις ραταποιηαίϊα σαριο Ππ|πὶ Αἀάνάϊ γεγὸ δἀνδήσίυοι 
οἰϊουνημὰνη αὶ (ΟἹ  οτιο ἰδ ταν, νης Ἰς ἀρυά (οιηὶ- 
ὐπι. Τδηννο η αὖ γῈ μ4 οἱα εὐ κίνημα νὴ ται, ἐή4μα 

ἰβᾶνιτοῦ :φυοη αι δάταν ἐγ α ἀρῶι 1 »Ἀτίηος πο η [ὈπΊρ ον ἐν 
υἱτίο ρυπίτυς φμερέζιϑω, νετὸ δρυὰ ΟΥποε φυηηη 

δὼ ᾿ ΠΡΟ) 
Ι 

εἰοἢαείςο ἰυάιςϊο ποτδῖος μιρετεῖ φαιοτί Ετδλίπιις δυΐσην 
γειρετδπι (δπὲ ςοπυογιῖς, “ράνεσια, : 

πακ νὰ οἴδινε ρυδοτονί(διις, οβοέδας ἃ πγαῖο. Μ͵άς Μλιε, 
μ47.}Π᾿- εηἰπι ο σχοοιηπιυηίοατίοηἰς ἰζορυφ1ἀς χοι, 
Μηδ τ (οΣ .2,,.7. ᾿ υ 

{ΨΚ ἐνηϑείεαι, ἵνα ἐν», 
εἰφυιδηπυπὶ ἡσου τ ,Αξξ τ8.τ ΜΝ] άς τ. Ὁ οἴξ τ .ΑΣ υὑπἅ- 
ται Ογαοὶς οχοπηρ αγίδας ρεπῆχυῃι ἀοοεί ἈοηΐΣ [ςτιρτᾶ 
εἰειηιοά εείλπι εἰς πτυΐτο δοίιγάίας. ΟἸδτοπιοηταπεις Δ: 
τειν (οάεν μαδοῖ, φρὴς Θεναλομκοῖς δυεντέρρι ἐπλορμώϑε, 7) πος, 
4υἱσᾳυλαι Προς. 



Ψ ᾿ κει ͵ ; 
ΓΙ : ν Ἢ 

τα1,.34} ΟΠ ΑὮὮ ΤΙΜΟΤΗ. Ἱ. 2.3. ἑα 

᾿ " ᾽ βγἱσ πορόυ δ ὃ Θ’ εἰς Μακροῖο-- ῬεΥπιαποι ἘρΒοί," ἀ1 ΡΓΟσ.͵. {ΉΆΜΈΡῈ: ΕΡβ, ταϑαὶ: 
ΨΨ ᾿ ΠΕ] π ΠΟ σίξν ἴῃ Μᾶς μὴν γ᾽) τε ἑη Δ αἰϑάἀοηδαιν, τ 

γίων, «'δαγλίλης ἩΙΟῚ μὴ ἐτερρο) δα ἀπ ρλ δὲ τὰ αυϊδυϊαν ἢ τας ἀσπιναναγεν 4υίδω 4 πὲ 

σκαλεήν" ᾿ , υοτίληι ἀογίπφηι ἀοςοληῖ: ἡδερηίεν "β ἽΠΘΗ; δὰ 
. Κ ων ὑρὸ . 4426 ἐπέζη οφέόηϊ [4- 

μηδὲ φοουσῶγαιν μυϑοις ΧΩ “νια- Ἵ , Νες δατοηάλητ ἢ θυ !!ς ῥωϊὰ ἐν ξεπααίονιν ἡμιον ΟΦ, ΠΕ ΤΗΝ 
λρῦμαις ὠπεραΐτοις αἵτινες ζητήσεις πα- βεηρςα ορὶ ἕμ υρϑὰ Πηΐϊοη 45» πη, ἅμ« ναδξίονα: ἀοέζιΐηδ ΒΙΗΝ 

ν 4υα ροτιι5 συ οηεβ ργαθεπε! ἰρναβαπιπεαζέι φράνη κά. ̓ϑδιταπὶ ἔλμς 
ε τὴ χε νος ἀορηνδιθ:» 

(εἀ εὐἰαπι ἰη85 
Η Ὀἰὺ. ὅς εὐεἰο 

ιν φέρον βυκοεριδ, ἢς (ρεςυ!δτο- 
«" εἰανίιαν ἱέ ιοτάε ρμτο, αἰθυε υδτυσλ 
(σ΄ ὐο[εέεπεᾳ ὅοπα ὃ νἰἀείοοι ἐχ- 

τὲ ω ΣΗ͂ 

ἐν ἀν πο 
ΚΎΟΝΝ 
ἰμ} Ὑ 

. ἀϑιονδιΝ 11" Πὰν 

αν ΠΑΥΛΘΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥ ΕΡΙ ΒΤ ΟΤ ΑΙ ΡΑΥΑΙ 

μέλουσι μᾶλλον νὴ οἰκοοομιαν Θεοῦ τίω 
ὁ ηΐςει. ᾿ 

Τὸ δὲ τέλος τῆς αἰ δργφελίας, δρὴν)" 
ἀγάπη ὧι καϑαρᾷς καρσίας, καὶ συωφε- 

υλιγ" “αἱ βεατίομεπι 1)εἰ ἡ αυς 
εἴν ρέγ βάειῃ. ἐς 

4 Ῥοττο ᾿ βηΐς τηδῃ ἀδτὶ, οἷ 
᾿ςβαγίξβα ἐχ ρυτο ςοτάε,δεςοη- 

: : ἀπ ν δον τὴν τῆς Ἰιφειίο βάςπι αν, , , 1 Ἰ(οἰεητία, δόμα ἀς τοϊηϊηνὰ} ἰβάξηον βέβα. Ῥ Ἢ 
; "Ἢ δύσεως αἀηαϑης 4} πίξεως αὐυποκράν- ἘΌΚΈΝ γὰ 8 β Ρ ποία μη ΝΠ 

ατηγχὶ ας ε ᾿ , ΟΞ τ ᾿ ως, ᾿ ᾿ - 
δε καρ ἢ ΠΡΟΣ ΤΊΜΟΘΕΟΝ͵ ΑΡΟΒΤΟΕΡΙ ΑΡ' τὶ τύ. Ἐπ. τ τὴ ΕΝ τῷ φυΐδυς βοπημ}} νεὰ [το-] 6] «4 φυίϑνν φμίἀεπε αῥεν- κὰν ἐν ωρ πᾶ , 
τλερμαν ΩΝ δ)ιςολὴ φρῶώτη. τς δου ῥόλος ᾿ ποτ ἢ ΠΥ ρεΐοσ, εἶν τνες ἀσογῃ στιν τῇς ὁξέβάπησαν ρο Δἰδογγαηῖος »ν ἐϊυστγίογιης δά ὀρηνι ἐρμρϑον σοι, ΝΑ ἱρί(ὰ ἘΟΘΠ ΕΝ 

ὡς Ἀι Ὁ ἘΠῚ ΔΕ αετεεττδ τετκρεκοςευξεξο νον νρς ρδοοσθν βου ον νβιρρν ν κόρ ονο θα ον τον ἐκ ίξεοον ἐἰυριερεξριροφορε ες κπτπαπεσστσστοσιντλνηστοτσνηννυνυρατονότεννσπεκετεκεβηεενσσε, πκνυενσσο πυττσττονσουτο βῆ. «λους εσυνυκυυννυννου  συυνουυσυ μεγμέκεμεεννυ ΒΟ... -----------.--------- οἀ« τοουνονουνσστενη 7 ἢ . ΜΙ . ΓΙ" : « ἱ βου πρὸ : Ἢ Ἐπ ΡΣ Ὄνος ὑπ ν " εἰς ματαιο λογίων" γελ τοι πρ ῦ ΑΝ Νὰ 4μὴνπν εἰς ἀμ α 
ΧΎ ΘΔ δ ἘΠ .Ν ᾽να δεν Ὁ ΕΣ: εὐ ἋἜ ό 1 - μοὶ (υη)- εἰπῶ κοίαὶ ἂν τ ἐν ΣΤ] Ν ον Δ ᾿ ἐΝΤῈ κ Ετ Ν Ψετν9 Ν Θέλοντες [ νομρο) δάσκαλοι , μὲ 7 ͵ οἷἶφηῖος οὔϊο ἐξ δι ΠῚ ο Μοίεινει εἴ Γι ορὶν ἀν ἱρ ἴων νίοῃς 

κἰαγ πα δ Π πτΠ  δ ἐν εἶν ΜΠ λυ ω “ Φφ᾿ , ν“ [ς8,, απ ΔΑ,Η6 ὩΟΏ ἴητς}}}1-} |ἤσγεν, πὸ οὐρὸ τ μὰ ἰθ Ομδείιδις Φ δ1|91 Ν5} σλλλ αν ΠΠ εἼρα Δὲ λοι ᾿ : ΤΙΝ Εν ΕΝ γοοιι τὰς μήτε ὦ λα χρυσινμ τε αἷδὶ νων σης 4υα Ἰοφυυητως » Πδς κά ἐς πεῆμε 4μα ἰυφωνητων, ἴα Ρυζὰ ἄς ςοὴ- 
᾿ 2.5" » ’ “ Ὥ ᾿ Ν Ἷ ᾿Ξ ᾿ ἑηῖ - ἐμ ἀρ ἢ ἦν Κεφάλαιον α. νι ΟΡ. α: ΘΟΆΑΡΥΤ 1. δ(αθιξαμοιώται. . 1 φυίδυς αἴοευεταης. θη υδδυ πέννα, Δαν μην ϑιν ανοὶ τ δον υὐν λ τα ἃ τ τλδεῆς ἐπ τιν οὐτς αἱ ΕΝ " ν δ᾽ ο ἀγόμος. ἐω περὶ 8] γϑακαις δυτειη θοηφπ) εἴϊο] 8.1 δεύπνωρ ἀρεην φωΐᾳ δο- ἃς ροπευέ: 1 Ια ὶρ ἐδ ΑΥ̓ΛῸΣ λθηι ἢ ΝΌΤΟΥ 9 Αρο- πρὶ Αναν: Οἰδαμδν 4) ὅτι καλρς ογομ(ρφγέων τις ἀδαροί ᾽ ἐστ ἃ η4εἘ Γεκ, ἀραὶ - ἐϑα νὰ {- “ἰρ ΡΆΑΓΛΔΟΣ φΌλΘκ ῬῊν ΦΎΖ, το. .- ΜΜΨ0ἘΕΝ ΠΝ " “᾿» : Τιερειαν ἢ αυἱς ο4 Ἰερίτρὲ ν- ἃ 4 «ιν. Ὡυοά τῇ Σέ μα ΛΟ ἢ δῆσδοῦ Χραςοῦ κατ᾽ Κῶ 1, ὯΝ ΙΝ ἢοίϊυς 1είῃ Οἢνγἑ.} ᾿ ἐμ μὴκῇ ὠντῷ νομικβς χθνται. ἴα μῆς υἱαίην, ι ὑπ ὀξυλοι 
͵ . ; - τῷ ᾿ ᾽ Π1)} ᾿ ι' - εἰοῖις ιατὰ ὙΟΡΑΝ} “1 ὶ “ .  ε 5 ᾿ πὶ ΕχΧ τηληάλῖο ΜΝ ΠΟΝΝ : ΝᾺ Ἷ ΠΣ αερρυριῆϊε ἀΐ- πξηοἶτῷ ΤῊ : ἔων»: μα γίω Θέου, σριτήεηςηλ}’ ἢ 1. ᾿ ᾿ν Τ)ςὶ ἰρτιαϊοτὴο ᾿δδῶ "ἢ Ἂ ΗΝ ΕἸδῶς τῶτο ὅτι δεκφίῳ νόμος οὐ κεῖ. “ἷ τὐλὰ ἢ δ ἐὐτα οϑὰ ἐ β ϑϑὰ Ἵ Ἧρίον μοι ηυΐᾳ ΠΡ ἘΠΆΘΑΡΕΙΚΥ ς ΠΥ κι 1 1Ὰ ' : ἤρα αἰδαισὼ Η ΝΞ ἢ ᾽ ιθἴϊο ρος ῳ ἰ αυὶ Ιοεείς «δῇ  ῥνοθόιαιν ᾿γδ 19] Κυρίου, ἰασου {Ὁ δὶ ῃοίἰγὶ δι Ὠ οαν!-} [ροβεὶ, δ’ οληβεμ, , φαὴ ν αϑόμοις σὲ κρ! αϑυποσάκτοις ,ασα-}. ἰοαὶρ ἀμμνια ἐνὶ ἫΣ ̓ τ ἐχ » ῥῷ ἢ δ δε ατὶ εἶμεν δέδιο. 

ἢ} 9 χὰ θ᾽ ἐλσπσὸς ἡ-- ΜΡ πὶ [ο ΟΠ ΠῚ [Ῥοίμοβτα, { γ΄ Ἢ 7. τ, βιθ5, ὅς 11 ς 411 ΠΙΌΤΙΟΙ ΠΟΙ, "7 590 }7υ0δι ΕΗ ΠΡ φηιδε 'θ εχ. 
ἀεῆμἀλρθιθθ». βριοοῦ ; τῆς | ρα βοῇ ; . ᾽ ἐστ χα! ἁμαρτωλοῖς, αϑϑοσιοις καὶ βιξη-- ἐρρὶϊς δι᾿ ῥἐςοαιο θυ πο Ηΐο ,Φν' ῥεεεατονίθιν  εἶενοιν, ἐδεδιε ϑηῶς “ Σπ , ΠΝ π ὅν ὦ ᾧ ἤν τος : ἜΝ ΨῈ οἱ; : ἢ τι ἢ ᾿ ῃ ! . "ἢ Ἔ Ψ Ἶ Ι. "ὦ ἀπ τρος ᾿ταΥδΥν στο πες ἊΣ ἢ ῬΕῚ δοῖίγα, . λοιςγπατραλῴαις χϑὶ μητραλῴαις, αὖ-- εἰδό ργοΔη 8) ραντ οἰ ἀἰς ὃς δήαττὶ- οὐ ερμιυρμαλυεν Τεμθ ἢ ἐπορ ατὴ ᾿ ι ᾿ . τὰ Φ - Ε ᾿ 4 “ροή΄-. 9 ᾿ ἡ ͵ " “ ἣ 

ΕἾΝ ᾿ ἘΚΒΗΝ ες Τιμρϑδῳ )γϑησίῳ τέκν ον πιφδ 8] Τἰπιοτίιξο σεγπιδηο ἈΠΟ “ ἴπ 2. ἼΣ ἀδεξίο βίο ροφόνοις, ἐν το δἰ αήτοι {ε΄ Ο εἰούήοω ᾿ μν πρκοΩΝ -ἰυτάνα βόπει ᾿ 
3 Πρ ΜΨΗ 3 Ἰοίωύη ὕπο. ᾿ 26. -ῃἀ6.:; χαϊι ἰδὲ. “ταϊεεὶ.} . [ν βάφ: Οὐαιδα μοἰζετίκον. ; ᾿ φζαπδενάϊ . : θκς κ»ἔλεος ) εἰρίϑη ὅσο Θεουπατρος} -Πάς. : Ογανα Δὲ εἶδὲ 5» “ ται οί} 1» ν᾽ ' 

δ ΠΩΣ ̓ ς καὶ ρηξοῦ ἡ κϑοῦ ἊΝ Κυρίου " εοτάϊ » δὲ ΡΩΧ Ὀροο Ῥαῖσο ῃο- ΕΘΝ μα σοβς ζ ΝΟ Η πἀοδϑίοτοι ὃς ἰπρυδοπείοτοι ἱπ (λπϑιιδεῖς Πσυανΐτς ντρπ ἀο ηυληὶ Γορ Ἐς Μαικοϊοί.. 57) ὈΟνεευρδεΐο, (6 χ Στὸν δα λυ δῷ ἕ : μινεπέο, οὰ , ; "5 ἸρΟ ὧν προ ἀκ Ἅ. [ἢ Ἃ δὲ ΟμγΗο Ιείῳ Τλοτηίθο τὴ Ὁ 1ε[ὦ ἜΠΝΕΝ [εἀ Ἰερἰεἰππωπὶ εἷυς νίμπι τεσυΐτ δες. 8 1» ἀσανι πὶ εξ εὶι ἰορὶς πα! εἀιιοινοπ),ᾶς Ῥιοίπάς ἰ]]πὶ μοῃ μιότι οι, 40: ξυ ρει; (ΟΣ ΤῈΣ ἀλποιοι, εἴως ὀΡίκυλ- 
- ρας 1 ὦ π : ἌΣ ΑΝ Ὁ ον οἰοπὶ ἐχ δηΐσιο ἢυἀσδίτηθα δυίξ αι 4υι ἀς οχιοτη!» δς ουτίοβε φυϊρυι (ἀλη φδεείς. 
μωσρειδιυτ. ᾿ νἀ ἀν 
: Τοιὰ ἔξο ᾿ 
᾿φρί πο! η δά. 
τηοπί τ οἶδυς 

εδῇῇίε,, υϊδυϑ οπηπα κι δὲ ραξοτινοποῖΑ διαρ οὶ ρεογῖῃ Δίου θυπτας,Ρε πιὰ ὐτεπι δἀϊποιίείο εἰξιλοψαί ἀ νὰ 5 Αροδο]ίσα ἱρία ἀοδείη:, νεὶ ἰπ εἰις ἀοσεπα! τρρφρφιβουέμυε.. 0. ἰόϑη τ ἄχο ᾿ ΠῚ Ν δ 
. αὐ χω Ν ᾿ 5 Η ᾿ 

ι Ὧι. : 5 ἢ ΣΝ Ἂν “ ἀλλ χγξώ ἀκ ν ἀγρενα δὰ 5 . . ᾿ Ἶ ᾿ 

.“" ἀοῆτο. 
εν ͵ ἈΝ 

4Γ «ὐ 5ίκυττς ἡ ἔμ ργοζαῖοδ γε 4} δέομι το αὶ ἐν πρτι 40. ρτοβοί[εενεν ἐν Μ «ἰρἀφηί την, πορϑδυουόνος εἰς Μακοδονάν. ὃς. Νοτιπι εἶξ ἐπίην ῥγοιιογ δέ πι ἐφέσια χέμευιτα, δὲ 
« ΤΕτ οπιηίμο νἱάϊς Μαςοβοπίδην Ῥαυΐας, νὰ εχ ᾿ΠἘοιία ἢ- μος ποπημ!! ἐχρ ἠληάυν ρυϊάηῖς νἀθν 18, ντῆος 

ἰο ἀρράτι τ. (γυναδυὶς ςηΐϊῃ που οηνηία ροτίςτιρίςτίς [μκςας, ποπηίης ΜΓ μναλογών ἱπις Πρ αθτος Οςποι ἈΠ δοοῦι πὶ δὲ 
ἐκ τάπιση σοητοχίαιῃ Εἠτοτίλι εἰς ἀρράτγεῖ ντ γοη ρῖι. ἃ]ίογιην εἰυίτιοα! Μαφοσυπὶ ροτίυς αυὰπν Αἰϊτοίοσοιυπι 
τε ργοξξξξίοπος ἰη Μαςολοπίλην ρος σον είειιν. Ῥείπιαπι,, πιογιτὸ ἀαπιπατα ἀς τὰ. δεὰ δα ἱξαυςητιδι9 ΨΤάστΙΣ 
ἐβίτιιγ ργοίκέχιοηςηι εἰς σοηίξας σα! ἀᾶ: γεέειτος Αἕῖ. ΠΟ μος γοίίις ἀεεἰρίςπφυπι ἀπ ἑπυτι!ήνυς φυσι Ἰοηίδυς χοῖς- ᾿ 

᾿Καϑαὶρ, πριβεκάλεσοί σφ, φρρρσ μεῖναν. 
ἐὐ τὲ τες Ἀγ ξ ἢ ΣῊ ὧν πον Ὁ Ὑρϑὼ πε 

. 

ἐ 1 

Ν αὐιβύ ΚΆΤΙ ᾿ΠΑΝΝΌΤΑΤΙΟΝ Β5, " 
: "“": Ττατ 

αν ἥῳ ἐδ ᾿ 

᾿ ᾿Πηκα μν νὸς Ὁ ον ἀδεῶς ὁ 

τι 2υὶ Ὡυπαιοεὶεποβνὶ, Θιοδ σωτῆφρε ἐμ Πὰ Ὅσαι 
εἀϊείοης Ἰοξιτας Θεούτασρ)ε, κρὶ σωτῆρρε ἡμὴ 1 σοῦ Χραιφού, 
Ὅ ει Ραιίς, φ’ [εειμεϑνιε μοβν Πε{ω ΟἸεἡ δ. Ἡχατίως ἰῃ φιράαπι 
"1 οοάίες Ἰοερίτυτρ πατρλε νμδὰδ Θεοῦ, κὶ τ σου χραςοδ, Ρ ἀετὸς 

ΓΟ ΝῸῚ 5 ἈΚΟΟΤΥ νᾺ. 

. 1Μυ Ὃ ΑΡ αν ΟΣ ον" 

ἀτεηξζ᾽ 

ΓΝΙΤΈΚΡΆῈΕ- 
τ 

. |" ϑἱ ᾿ Ν ᾿ 

{οεϊθίς Αροίτοίας Ἀοπὶα. 4.8 8ι, «5Ὶ Οὐνέβο Τε[ Ὀοπλος. 
ποβιο,ὶ Χριφοῦ ι᾽υσε τοῦ Κυρίου ἐμ Ετδίηι. ἰερίς, καὶ Κυρών 
Χριροῦ Τ᾿ σον τοῦ Κυρίου ἡμδα, (ϑ’ Γλοπνίδο Ομτέβο 1ε|μ {λοννμθ 
μοβνοια ξητίξητς η4υΐς, ΤἈΕΟρ γ]λέζο.Νος ἰη γοτυδες πὸ 

το[ενν [2 6ὲ,) (Φ’ ἀλοπμηὶ Π{. Οτῖὰ οἱ ἀαϊοην ργοςμ!ἀυθίο νὰ. αὶ [πτῖς Π τὶς πόπ ἰμυπίηιις Κυρίου τορετίτυη, 
τίστας ΜΔ 40 ἐὶς ἀτή ϑογιδτοτίς ποιπέ ρυτάτιπς νπίας Οἢ τ - 
(ἰ ρεγίδηχ ττδυιςπάσπι : ἀϑ τά Ἰά φυϊάςπι,φιμιπ Ῥατοῦ 
{δι ηοὲ ἐμ ΕΠ ο, δι ΕΠ 8 πος Ῥαιτὶ γοσοποίπατος ἰῃ οάγπς 
(8, (ἐτυδείτ, γἱάς ὙΊκ.1.5. 

1 1ηβάε, ἐν πίε. Ἡΐοετας ςμαγλέζοτ οχ απ ΒΑμ]; 19 
αι ράτος Πἰΐος ἰορ ἰεΐπλοϑ ἀ ἤρυιτηῖς ἀἰςοτηοῦατ, (Ὗ οἱ ΗΠ ἰο 

“Ρεῦ Βάςπι ,ἱᾷ οἴξ αυεπι Ποηηγίηο κα ἐπυὶ ρει Εὐδηβοϊ!ολπι 
οὔξεϊηαπι,νε τ οΥ.4.14.δὲ 11, Οκτόρα πιο σο] τίρμο μὰς 

ἴων ἐρ!ποία; οοπιρεγίπτυ τίοῦ νετυ τοϑ ςοάφίορα ΤΑΣ ῳ 
ἀϊΠεϑείτε, ἰω ἐο αυὺά ροϊεογίοιι λά Το ]οἠϊςολίδὲ 
ἐοίπμης ερ οί 4 Πεῦτσος. Νοαυς νοτὸ ἀιδῖτο φυΐη΄ 
ἰᾳ δῇ ἐἰς ἔλξευιη ἤτ, φαΐ αυατέν οὐ} απιθίφοτοην δὴ ορὶο- 
Ἰα {|ὰ ὰ Ἠσδτκον ἐἶἰτ ἃ θάυ]ο (ετίρτα, ρυττιίης ἐπ ςοα- 
πιοάίως ταἰ Ἰαις ερ οἰὲφ φοΔτιη νι ας ἙφοΙ οὔ ε νηοῦ, 
ταῖν: αι ΓΗΝΝΝ [υδ Ἰοἰαπτιν φυα δά {πη ρ  ]Άτος ποπιΐ- ς 
αςς ρότίδείρται ἕμητ. (54 το 4 χειρί. ἀπ ξατίμντ, 
δι εχ 60 εἴίδιη ἀὐβιπηδητο ἢν τηβὲ γεγιης, νοτονςε μεὶ- 
“ὅος 4υὶ ερίἐεο᾽49 θυ} νὰ ὁγάίηοιη ἀϊοι]ἐπιηι,ςρηϊοίλιῃ 
λὰ Ἠδοιαϑέ Ῥλιΐο πὖ εεἰδιμε, ἦ Με αβοίιον να ἔλνος. Εἶσς 
πη ἴο ες Ῥαυλίν κἀϊιη εἰς πὰ 

3 δέω κρϑός δγτγαπη Ἰητεγρτοῖσιν πγίγου πδης ραπίου! 
ἤθη οχρις Πς, μῖ ες ργοτίας οδιίξγυξεῖο πἰΩ δάϊιοίατυτ, 
45ιμὴ ρτεάίμε παρε κρκεσες νεῖ οττάτυς. ΒΙληΔο νοςαδυΐο γ5 
εἰτωγμίηρ νἴατε πο οίξίαΣ ἐχέρίυχη γεϊιπαισης φυϊθυίιιεία ᾿ 
ταῦχίομ οἰίλτη δυϊξιοτίτατε σοηζείζυεί». [λα γότὸ ἤζχυο 
τρίησπ ΑἰΠΙΠΠπυπι εἰἴα ρυτο ) Τίπιοῖβους ΕρΆςΩ͂ ταἱξ ερίςῦ 
ριον χυαῖεο ροίτεα ΕςεΙ εἴ λιν ἑπυσίετιιητιοάπξ μος 
δτὰι ΓᾺΔ} ρτἰι!εφίυσι, ἘρΙΓΠοριτι ἤρθη ςοπίρϊτο ἀοηηίπο 

Ραρὰ ςοπ(ειτιογοῦν οὐ ̓ς ὑμὴν ἰδτ τάδε δείλην ρυετί ,δά ὦ 
δ- χα τοἰοτδηὲ  αυΐδυ8 ὁροττυίτ ἃ ἰιᾶς ἰλϑε Εςο εἴας γεριγαατί, 

{μεριννάμενε, οσμἤναιΑηῖο ἱρ οι Τιπιοῖδοις ο ὕδυ- 
1ο Εσρίεῖνδι μετα τἀδατιτιης τὰ ἔεγδηςε πεςοίπιαις, νοἱυϊξ 
δ)πὶθααΐις Ερ οὶ (ἰδ ποις, ,πδ γι {}}} Εςο! οἵα, ταπαυάπι 
Ἐρίίςορυ»,ἀδιέτος εἴδει (δ νὰ ΒοοΙςα σοπίτι ρίευ 2- 

ὃ ρο ἀμ έϊοτηταῖς ἐβρθεῖοα σεευστειφονηήε οεἰά ρο.᾿ 
δὰ τοιοσάζις οἰξ Ἀοιηζ αὖ ἱρίο Αροῇοίο, ΝΦΕρἈοΙΪ 4ιο» 

ες μεῖ δίεπηίναι ἀσοιεγας Αροίοίυς, φαΐ ταπνει Ἐρ ει, 
ηιι8 Ερ ςοριις ρεορίοτθα ποη ἀϊοιευσιηςῃῦύς ςοπῆι ΔηΤί» 
τπηοῖίνουν μοϊῖσα ἧς Ἐρμείμτι Βιοπιὰ τουδείων, γε 4ιν ες 

Τιπιοτβταπι δὲ Τίσι Ευαπρ οἰ να, ἀς (10 πιυπεῖε ἀΠ δί ἀνχίιπυν ας 6ι.4π| ἀ Ε- 
(πες η. Μιΐετιοοεάμά αὐτοπι ἃ φτατιὰ ἀἠείπαιο νι οἰξοξτὰ 2, ῥμί ορίν, πἰνηϊτῆ ορηδοῖ δὴ ΡΜ ἡ νυ δι Εναῦ Κ νε- 
ὶ ὁλυία, Ονπεία φηΐπι Θοπηης ἐη τς Πρ ζτατιηταηι ἢ] ΠῚ δὲ 
“ἰοιιαῖη 1) ὑεηςυοίεπτίδαι, 4ιὶ πον ἰὼ Οἰεἔ τοξοποὶ 

. δδηῤον οἰεκίς ἘἈεὴὶ ἰξίτυς ΜΙΓοεσογά!α, 4 οὔκ τάτμίτα ἐμι- 
{{πεαείο, ὁονίεαμίτιν ὁ δι 'νδης γυγίιπν ράχ {Π|4 [ςΠ Πρ πεν 
«ἀπ2πλ τπυπάνε ἀδες οι ροκείεινι ρα ςμτὲ κοι ζταύων ἀς- 

(ὃ 

τημηφν ] οι] ηοὴ ἡδραμτυτα ἰεφατυν πο λγοπιδίδὴο 
οὔτε βμμέναυξ (ςτίρευτ ἢ ἐστίποιο ν ἢ πησεννεγ ει πὶ 
Ροτίις πκρείεβάς νςθο Ν την Ἀ οἰπαίσεα ἀἐείτων φαΐ, 
ἀπςοίεπις, τοῖεο πᾶποῦ, Λε ποιοῦ ἘΡΜεί φραῖ φιυπὶ 
(λος ρειετεῖ Ραμΐμ ἃ Τημοιῆςονε ἤἥρθσι ἀἰοφηνων. 

ρων» 

ἢ. ὀφιληιοίγεσπι οτίαιῃ εἰιι8 ἸλνΝῳ τοργίετος Μιϊετυπι 

16. ουτας οοιηςς Αμτ ΤΙπιοτῆςυς,, ἀυσηι ἴν(ἔγας τὰπι ρει. - δὺ5 Πι64: ρταίοτεί πη, με ρ ςδῖο νοι Ποσις ἢυἀϊο,ἰδηντυην 
πλὰπι φορτία ΔΠ{Ὁ πυρῆς. ΑἸτετὰ ςοπιηπειηρτάτας Αὐξ, ἱησατηθδεῦδῃτ: ὃὲ αυάῖος οχ οἰμπίπηι οσυτοία ἐΔοιγυ πὶ ξ-:- 
19. δείῃ. ορίοα 4 (Οὐουϊπτλιος ροίϊεγιοις : σὰς ργοίο- πραϊορίατυηι ρετίςγυτατίοης ετἰαπνηιητι μοί ς ογιιπτυτ. 
Διοιὶς εείαιηι σοπιίτῷ ΕΠ Τ ηοτιουιπ οηατ εχ Α ἐξ, 90 4 υ7εαιβεαιοηεην Ὁ εἰς, εἰκοδυμίαν Θενω. «ιν ηἰπυέτυη ἰῃ 
19.2.2.) δί βοΐζει τοτὶς δ Οοτι με λῖος ερ το] τα στ ρτίοιον 
φιάηι τη Μαςοισηία (ςτίρται μῆς ΠΙ4υεῖ οχ οαρίίς ν΄, 
δ 7.5. Τοιεία νετὸ ἀςπνλη δἷν οο (υΐζερτὰ εἴ ἤθη οχ Αἴ, 
(τἀ εὐ γαρα, να ηάϊας μιἀαοτγθιη νέϊάτοτ. ΤΌτη νεγὸ δ 
ἐο ρίετοίψυς οχ ςοιηϊεῖθις ἔα {{ὸ ἰὴ Αἰΐδια ἀπλιος, ἃς ἠο- 
πλάτη φυάς πὶ Τιπιοι ει, ττὰ τοίεποιν αὖ κὸ. 4, 
ἴψις Δροίοίας οἰπὶ ἃ ίς ἃς ρἰετοίαιις αἰΐοβ ἀϊπιίτζεσης, 
Ῥτοου!άυδίο οὐπι οἷς οἵ ἐς Τίς ςΟἸ]οαυυτυς ας δὰ Εσς]ε- 
Πάγυι}} ΑἸϊατίοατιπι ργδίςητειν ηἠςοςίΠτάτεηὶ ἐρείζαθλητ, 
μδτ}8 05 Ἰέέγι! πὶ Τ ολάς νἱάσγις, Οὐ δὐίοπι ἧς ΒΡ εἴς 10 
δὰ ἘξοΪ εἴα ροτεππνὰ τ Ἰλδοταγος ἐάιπηις ἰάείτοο πο αν}- 
πιλτίπι οἸναΓΠΠηλο ἔιο Τί πηουλιςο ςοπιπιοπάάγόξ, πνι]τᾶς 
οαμίας [ναοί ας ΝΑ δι 11 Ρτίηνς ἀϊβ αἰταῖὶς ετᾶς, νὰ δΔὺ εἰλι; 
τι σου τυτίοιὰ (Αἴτ8 πνη]τοτγυιῃ ρεηάετος,, δι ἰη τοῦς 

ὑυϊφητπιηο ἤλτὰ ςαχέλυς ἔυοτας στάνη νεϊατὶ ἀείοτοτα: 

Χανομίαν, νὰ ὅς ἐπ ((Βο ἧς Οὐάτοῖςς, φιοὰ εἰ} ο[ δεονεην τη! τ 
υὰπι ἀηῥε»αιίονεην Ἰυτεγρτεῖατί,, [δά τοςορτάιν Ἰεξεϊοηεπα 
ΠηΑρς ργοθο, τυπη 5γ1], τὰπι νοτοΓὶς ἱπιογριοςὶς ζεῖ Ωἱ δμ- 

τις δχοτίτατο ςοηεπιαζαηι. { οκειϊέρε βάινν. τω ἣν 
πςῷ. [ἀ εἰς, (οἰ ἀάπὶ ἃς βειιθάδοεχ πιρό ζει ποῦ 
Οἰιγίο (Α]υτίς ὃς τεύιαν δὰ φλπν ροττίπσητιδη ςορ, ηἰτίο- 
ποίη ἃς σληρρερίαν, 4ι4πὶ ἰηάπιθ 5 1ΠΠ|ς ςοτηπηεπτις οΡ- 
ΣῊ} ' : 

4. ΕἸηβ νιαηά αὶ, τὸ τίλος τῦς παρρηγλίας, 1ὰ εἰξ, 1ιορς 
ὍΝ ΩΝ » δ συΐυ9 ἐαὐα 1 ςὰ ἄατα εἰϊ ρης, δε αυογίμμη πο 
νος αἰπνγιπι Ραυ]υς ποηγίπος ΔὉ ἡΠ|ς ναθ ΗΠ ηγὶς Πδες 
αράυξλος δὰ νογυιη ριειατῖς τυ πιτευοεᾶτς. ἡ 
4 (δαίμων εἰγόνν οἴ ες ἐξίτυτ ὀχττα ςοηίςἰςητίλην Βοηαπι 

᾿ς Ἰνανίταβ, πος εατῖὰ Πάοιν ςουίσίεπτια ὕσηλ, πες βίας οχτγὰ 
εἰ γείσυην, Ηᾶς 4" αἰ τ ὰ ἰσορὸ αεγι δὶ δὲ ῥτὸ υς- 

ἰεςφιδοςομζιῖς νὰ ςορίορὰ τείει- αἰϊαῖς νληϊατοαὶ δαιρ ἐδέτιν. Ετ ποϊιαηάιιπν εἴ νϑεθι πὰ 
{»"ι4ε νι ἀεηυηινὲν Ἶνα παραγγείλει Ὡς 6. ἀφοχεῖν πναΐτο σι τδυΐυρ αι πὶ ἀμαρ τούνοιν ἐς αι ἀϊσσηνυς ἢ - 

Εἰ ρα Αὐτὶςὶς ἴσαις ϑινηηἰατὶ, αἰ ϊαμοτίςς ἰλιπα δητϑὰ ἀϊχ- [ι.2.ΤΊπν,λ. 
δλιν ἃς ρταίετειπι Ερί νος ῷ.. ΦΝῈ φινρηαιν» ἀνξίτινεην 0. 7 τ Νῆγναϊονειβκιμ νοι τος ὈΟΠΠΉΤΗ ἰδ 
ἐοτεδηι ὅς μὲ ὁ τιρδιδωσχακεῖν, Ψυΐφατα, εἶνε αἰνοεν ἀοεενενε, αἱ πολομκῶς,, αὐδά (υτη ςοπαῖια οχρτίπποτς, ( ατοιὶπὶ τὸ 
Ἐξο πιλίτηι ἱρῶμι ἀοδνμα Πισπαπείδηι Πβ ὐβοατί, Εταί- νοεῖν τοξξὰ ἀςςερίε ψυϊατα ρὲὸ σιω ένα. ἵν ες δηΐπὶ ἡδεις οὔ- 
᾿Ὧμ5, ΝῈ ἀἰυντβμν βφμαριλν ἀν ἐξτιπωιν, Ἰὴή νετὸ ροτίδε ἀν ποτον ἀυπτάχας ἱπιρευάςητια ς ἢ ψιον ἀε τεθυς ΠΠυ͵ ῥγοτς 
ἰξὲριμ! ον φυιαάγας 4υιὰπι οξεοτήίνινς. Εἰ λυζοιν νἤιατοιπ,͵,͵. (ως ἱπεοπηροιτίε, 4")ογιπι τάπιεη ρετίςδζαπι σοβπιιίο- 
ἐπθε ρὲ ἀϊασεῖο ἃς μοιοβ τιπο ἀςείροτον νὰ Αξλκιᾳιν δέ ανς, ποην ἰλέξαδλης, τάη} τεηχογὰ ἐν} δὲ [μροτο ποιὰ ἢ- 
ζοπηίμ, 1, 1. σὰ πος ποϊαπόνιῃ ἘΠ ἀνιοετίληι ἀοδεί. ἢ) τιοτοης. 
ἢΔ1} ἀεὶ, οη. ξβτὴ ππράὼ αυα ρεπτὸς 4Π{ὰ οὐδ, (εὐ ἐτίδιη 9 δεχοιν ἐν γῇ ἔτ διαρίο νύμως.14 οἵδ, [νορ ἐπὶ ταπὶ ποι 
δ Ὑδγαιι ἀδέϊείμαιη δή υἴτογαι, νά εἴτιομιη νοιῦο Ὠεῖ γε εἰς αὐδυεγῆις δυσὶ 4υἱ Δ ἐρίνιι. ποτήναην ποτὰ ἔοι ἔρθη - 
τἀπὶ πυιπιλολεινήν ἐρεςιαυοπυον δὐπιίοςτ: άτονῖς͵. τε ςοπροηατῖ ηυαῖςε (πε 1} (0}} φυσι οιηίηυε νετὰ ἠο- 
ἰρίαῃη ὑσηὰξ ἠσςοπάϊ ἔγινα ἐσιηρξάξλεις πος Ῥαυΐ ἄξείπα δὶ δρίγίτυ ἔαινἔϊο ἡπνϑιητ ρα Ηἢν πνοὴ" πιὰ οὔνηιν τλ 
ἱπιατάϊδιυ τ, ἮΝ 49 εὐ ϑτυΝν τεῦ 1μεψεςν ἀοέϊοτος νι οτὶ νοΐυμι. ἘΠ ἐρμη 

4 Βεείη, μύϑοιι. [ἡ εἴ, ουτίοὔε ας νληὶς (ρεου!ατίοπί. φοποια! ες φυίάςται ἰνᾶς ἰξατορτία, (οᾷ εἰδιῆς 4υΐρυς 4. 
“ὌΝ : ΗΝ» 

, δὲ (εἰ τοτὶ τλπ Α ἢ: ναὶς 
ΓΑ. το, 

Ὦξεο ετείςίπλυς. [ἢ πνυτὶς σοά!οίιι9 γετιεὶς Ἰεσ τυτ οὐ- 
-ἰς 



"ΟδΡ.1.344. ΕΡΙΦΤῪΤ ΡΔΝνΙΙ. 
οι ἀφο διοάλη 4. Ναπὶ αἰϊοαι τος ροῆτα εἴας Νεενίγιεαυλησε νοτὰ εἢ Ῥίαϊοη Πα (ερτοπεία ̓ πδιπνλιση, 

Α Ε κοῖς ἀρδοιίη υἰκαν πιὸ ἰη ἰἰς (Οἱ! οἷ πες »ἡθοιῖα.. ὧν ἄβιον εἰδράσι ἀρεῖς ἡ ἀγωδεῖς ϑϑητέηῆειν. τὶ πολλαὶ γδ οὐδῷ 

ταοη ἰρίᾳ πο ἰυπιβ σας πος (λἠδιίξοις, (δὰ ἰυβίβοῖτος ἰᾳ- ὀἠδὅσιι δεῖ νομοϑυτόσοιῶν μιδίως που δρίσκουσι. ΄. ΄ Ἐχίείδες, 

ἡ μραίτήη αυϊδυεἑμάϊςίμτι ρτοππητίατο πσὴ ροτεῖξ ἐτἰἀέπι- αἰόμωις [ἃ εἰξ ἐπίερόδιν. ΝΣ δι Ἐγαίη. ἐπίνβέεοη (τὶς οχ. 

αυς ἰληξιίβελῖοε ΟΜ ϑρί τίτιι τορετῖος ποὴ τλᾶλτ νὲ ὕ ργεῖϊέ, Ρειιαιονίδιν. ἁμαρτωλεῖν. [ἃ οἴξ, νεἴυτί Δ] ιιλπὶ 

μοῖεε,[εὰ νὲ [δὲ αἰεητίεητεν ἀσςεῖ Ἂς ἀεἰςἔζας. ΕΠ βίους δοοληὶ ἀετοὶ ἐχογοςῃείρυς, φιος Ἠοϊοάδις γοῦλι κρκῳν 

ἀληαπάα Απεϊποπιοτῦ δι [ἐδέτποτῇ ἀοιςδηἀὰ Βατεῆς, ῶκ: ον άς Μαγοαγελξ. 

ΔΌ ΤΙΜΟΤΗ. Ἱ. 24." 

ἀξιθ’. σι Χ οιςὸς ησοῦ ἦλϑεν οἷς τὸν ἐξξεριμεομε ἀΐρηις μἱ ἡγραι τον ΤΣ 9 
οὐ ἢ λ δον ͵ οἴἠηίθι γος ρίδευν: ΟΠ τὶ υνήβι 142 πεν θα Μλιι9.} 

κόσμον ἡ ἀνά μὰ «ράϊτός [οἱ μβηη ἢ ̓" ὁ αὐ μὰ τοβάωννο ρεεέφίοτει βαίνος πολι. 17, 

9875. Ἢ } Ρεφοατοξεδ δγαατοι,ἤμοτιαι ρ Γν κα 4 ΤΜν βημνμὲ ἐν 
Ὡπ ἢ Ρ΄ ζο[μν»". 

πλι5 ἔμ ςθ0. “ον 

Αλλα φζ τῶτο " λεήϑίω ,ἵνα ὦ ἐ-Ἰ} Ἵ “π Ρτγορίεγοδ ανήογί οτ- " ἐθεύκι ἀρ μύμα 
, . αἱ "Ὁ ὦ ν 1 [|ἀ«ϊ Ω ἐς το ἐσμ[δ τμι [ἐπὸυἱ 2 πλᾷ 

μοὶ πρώτῳ ὠνδείξηται ὕησοῦξ Χριοῦς ᾿ περι κ ἀρβηνὴ ἜΗΝ ἀνίας ἤξὰ οἢ πέννει Οὐδέν 
τίω πάσαν μακροθυμίαν, φθὸς πτ - 1ε[“: ονϑνεμι β αἰῥεη ᾽πὶ 

͵ ͵ ἢ ᾽ ᾿ 

φυπῶωσὶν “Ω μδλλοντῶν πιφέυειν ἐἢ αὐ - 

ρου μαλδαλκμνμκυνσνμσννν οὐ σο΄-ᾳ----ὩἘο τ -ὍὦὦὋἘιυ τ --τ τ ττ τ τ τ τ ἑἐ πππππππ 

σοῦ : ρός ας, δϑνόκοις, καὶ το 5] οοπουδίτουϊδιι, ρίαρίαϊεπιξν, ἐα αι βμκ μι αεισῆν πνοτοη νι αΐεν ὀχόμπηρίας ογοάΐ.ἢ:ς 4ὦ ατάμμη μαι μένης 
οὖν τ ᾿ : ᾿ ᾽ ἢ . ᾷ Φ 4 ὅ ν! ἀκ νὴ ᾿ 

ϑ ρον τῇ ὑγανούσῃ οδασκαλίᾳ αὐτί Ἰρϑάπαν ραν ὑ  ἘΡαν αρνο [ηνμ ΝΣ [βακ ἀνῆῃ. τα οἰς ζωίῳ αώνιϑῃ. τινα Δ διαὶ Δ4 νἱτλπ) αἴοῖ- ᾿ υἱθαην ἴον απθ, 

' πῇ τΊ. [4 φἠφμενί4!ητ. ᾿ : δῆ. ; ᾿ 

ΚΟΤδΙ ΚΟ νος ͵ Ῥοδτυπι.. ὁ, τῷ δὲ βασιλξ ΝΜ) αἰώνων ἀφϑείρτῳ,}}} τ:Ἐ ερὶ δυϊσπι τἐς!οταπι,)η- 17 Κεαὶ “μίενν [ϑρεΐονωπι κά Ἐιωπιρίε ἰδ 60. 

Κατὰ τὸ ἀ' αγοίλιον τῆς δόξης τῷ κα- ͵. » μα οβ' ἰξουπάοτο φίοτϊο- [1] φμμεββανδων κω. ἀφ δι βασιλδιη αν ἐφ αρτῷν δ παρε ο ἐν ππιπο τα ἱμαμί,, βασι μαβμαη μα τιμμα ααε Ὁ 
ὁ μας καρίον διοῦ, δ γγιςεύϑίω ἐγώ ἕμπι Ἐπυαπροϊίιπι θολει Π οἷ, ) [εὐμαν ξιονδε ἐοαι Ὁ, αὐέετ νῷ ΟΣ ΤΑΣ ΠΕΣ ΔΉ ΠΟΙ αρίκη  Τοο μὲ Το βοπον σχίοτίαἐπ β ἀοιειφυοὰ πὸ 

ΒΡ ΘΕ ἐπ δῖον. πον ΡΝ Σ ΕτΩν 1ο ΜΝ σ βε ϑμ Ἡθαστ πὐπὶ. 1 {μνοἐ ἐγεήμεμαν ἐβιίνι. εἰς τουὶ αἰ ἶνας ττῦ αἰώνων. ἀμίω. μιν ο 1" ὰρίοπεί Γῦοο βοπον βε] Ἰρωιὰ βεμένηνην. ανκσαὶ βοιῆι Ὧν μαι: 
δ. φίογία ἰὴ (ἐου]4 (ἐοι] γα τι. Ρἢποαη ἀὰ Ὀεὶ 
Ἀπρθῃ,. διαια Πριρα, 

΄ ιν] Ηος βνδζερίημν ἕονη- [ϑεϊνέλεοις, 
ΦΠος τηδηάδτυηι ἐοτητηςη 40 |ππηδο ἐν ΟΝ 'ς (οπεϊυῆο 

) ; ᾿διωαμώσων- πὶ Οτδείδπν᾽ ἱρίτιν 11} μαθεο Οεαηω αἴ εἰσι 
βὰν Ἐψαπε- Καὶ χοἕριν ἐχω τῶ ἐδιωυαμωσαν-} Με} [- 1 πὰ ᾿Σ γα αν Αγ εἰ φιὶ νη 

᾿ ᾿ ΟΝ ὕ -» ε Ἂ 60} τοῦυῖ ζ ο Υ͂) εοηξονεσωΐ, ΟΡ βῆο! 

ἡνοὰ αἰθοις τί μα, Χοις φ' Γησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμδώ τὴς απ εἰξερ λυ, να 4] |“οπῇ “Άι ' εἰεοὶι β᾿ [μην ὦ Ταυτίω τίω οἰδοαᾳγγελίαν δα, "8 

Ομο Ιεΐὰ Τοπιίηο ἡοΣΟ; πο ΒΟΉ 0: μία τίϑεμαί σοι, τέκνον Τιμόϑιε, κατὰ τὰς 
ἂ ὲ : : 

ΜΝ οὐ τίου -: " τῆς ἰυίαις Ρᾶ- ΣθΡη εἱ : ΝΑ ϑέμδιο εἰς δζα- ι ἀξιραέοι ἀλέα ᾿ εἰδὶ, 611 Τ πηοι εα, "ΕΏΡ6 ντ! ἱ(ρρμάνηι ρκεεἀρηρβοέ ἱμ σάν βοῇ 

Ἰαιὰ δια ἃ ἀρνὶ ὡς εὐ μὗρος εἰς δία πυδά τις βάνπι ἀυχοτίε» νεροῖεὶ νιν ϑηβιτένι ἐν φοραηρύσας ὅισε προφητείας, ἵνα! [{εουπάυπι ρεχρτοῖαϑβ ἀετε ργο ᾿ [ε αἰ μώμι ἐγοσφωμι τ κέ ης 
ἐπάδείκηφον κονίαν 4υξ πῃ ποϊηϊτετίο ςοηἰετιοτῖῖ: ' 

«φρὴν Ὅε! ὁ. Του φῳρότθρον ὄντα βλάσφημον καὶ 
Φ 

φ 
" 

τοίδάς αἰο σδηώκετίω; καὶ ὑξρις ἰώ" ἀλλ᾽ ἠλεύϑίω, 
δ 3 ΣΧ ν᾽ Σ ͵ ᾿ 

εἋ Ὁ41Ὲ ον ὅτι ὠγνοών ἐποίησα ον ἀφ. 

ξρομταύῃ ὦ αὐταςς τίω καλίω ςοαᾳ- 

“ἰών, κε 
: χων πίςιν καὶ ἀγωϑίω σωωρίδησιν" 

Ρ ετίδς, Πρ Πτοϑ ροῦ οα5 Ροηᾶτ “ΠΡ ϑοναπν πολιιβαπν, πίε γυσώρενε 
Π Γ ἔοιειος δάυες 
1. 141. ; 4 (υε οπηηἷὰ ἱπλ:’ 

Βοιίποης βάδην ὃ Βοπαιη οῦ- 9. ἔἤαθενν βάειν φ’ ἐο- γφὰντοςηια ἀξ 
[οἰξεϊατοττόαια σχρυ Δ. πηι] - 

, ΘΝ ρηερ ἐγαπι Ὁ] ρ Ποταυ}5}}}} Οέ βνήνων δἰ αἰβίνεννιω 
δὲ ρεγίξαυνυτο δέ ̓Ἰπίυ 118 Δ]10ε], [ιὶ Φ' μεηζεφυνιον( οα 
αἰ οἰεηοίοἀ ποτὶ ςὀτάϊα θα] [{πνεἰδοβ: [εἀ πο ίανων. 

εἰοίωπι ὅς Σ ἢ ἘΝ ἀϊαην δ εὶ 
ἀοηλῖυβ. Ναί ᾿ρηογδηϑ ἐή ξαεὶς ' ἡ οηβῆνεν 

πδην τ Φηζιίεπάηι: 4Φμ6πν ςςτίλις Τισιο- 
ημνάαεν γεβεἴϊεμεεν οιτεα υἰνευσριδεὺπ- " ᾽ ΓΩ, οὐ πη Δ ονίο, ὁ ς ΟΧΡῚ ! 

Τα δεκὰς : τι. ῃι νοι ηνϑα ἰχηονφν οϊο᾽ ; δώπινες ἀπωστίμϑρμοι. «δὶ τίω πίων ἐπ ἸΠ ἡδυξταρίαην Πάςὶ ἐεςοίμης. βάοπν παηξβαφαμενμης, ἀἰδαν πνηιος 

ουὐἰσεν!εευξεηι ε . “ἙΝ ΣΝ μοηβέ Πάει! ἐχρέῖδ.. ἐπογρά οἰηαῖε. πυσΎ ΟΝ. ᾿ ΐ 10 . ΠἸ ξκηώβρεβ Η ἣν Ἔα ῥηι 

ἰΔΙ ΜΕΗΕ "ΠῚ Ὑπερεηλεόνασε δὲ δὲ " χῶξις τὸ κυ ΠΡ" ᾿ ΒΌρογάδιη ἀδμΐε -δυτεπι' 6 τὰ Ὁ ϑυρενανηνάαοὶε σαν Ων ὄξιν τιν ἄος κϑὶ Αλ ἰξ ανδνρος, ᾿ ἥμιθυ! «ΠΗ γαιεηδις δι δὲΞ ἔθ η4μ9 μι ρἰ πε ήρρμ σύμ αν νος. 

πο κμῖο ὧν ὀίου ἡ δ μοταὶ πίςεως ἡ ἀγάπης τς ] Ἴτιὰ 1118 Εὐδ πίη ποίει “εζυπὶ Ε-} ἰρταινα ΤΠ οπονην ποίει οιὲ παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδεὺ- ἰεχαηάοτε 17}" φυοϑ τγαά! ἀἰ δατα- 1 νἀ, είαπαγυι ἀν! ἄν ἰμεπιὶ αεεεριατν 

περ πετ ποτ ἢ ῦ ὃ. 7 ἀς δι ἀϊοδίοης φιὰ φβ τὰ ΟἸγὶ 1 1 46 Φ' ἀϊοξβέονε με ἐδ πὰ ΡΟΝ ; πα, ἢ νὲ φαἰϊηραι ἀϊΐςαπε ποη} [ηρ δίαίβῥειναγε. ὀ ἠδὲ δοπλπι θη Ϊ 

μιμὰ ἀρεει. Χαςφίησ. ῸὋςς τ} ἰῃο]εῇμ. Τνν ομηβοιεβι, ἄνα ἐν βλμσ φημ. Ε]α ρθμεπηατο, ἐκιεηεῖδανευον 
ΟΣ ν . ε,} . ἡ 3 ἌΝ : : ὑ ᾿ "" 

διιῖ. 

ἀπβηρῖτεναι Ὠ,ςὺς 0 λθϑος 7 ΧΩ εὑ νάμ ὁποδοχης ι (εει: 4  ἱο εγταογδζ οτἤηι}ς.. ΕἸ ἀεί μ άγηιο γθ' «πιοὶ τὰ Κιφάλαιον β. ς Μ ΡῬ. 1}. ᾿ Οαν. σι. Ἰόκεᾶαπι οοη 

᾿Ανοηύλιι πα]. ὁ 

(εἰερεἰδην, φυὶ 

υἱ : 
ἴναι ἤὲ ΑΙ᾽υὐ Βυαηρουπι φυὰσ φυοὰ Ὀουε ἱρὴ «οὐ ε, τι Αἰΐετυίς πεςοίεἰὸ ἕθυπι Αροθο]δίυπι δἀυειίος φυοίδδαι Γρεσίοτεπο ἱρῆων νίταπι “ 

εὐἰαπλεἰδοκειεἰρίαπν δά ἱπέετος νίφυς ἀοϊϊοίδης, να ΟἈ ΠῚ πα οεϊ οοτἀίατη διιο αι, 4υᾶ οανηΐα 1} μρετίοςα οὐ τε. 1, Ἦλδης πμιϊδιὶοο 

πθην ρίοδαι ὺ ΘΠ δἰ αυὸά 4] ρεορμαπας εταιλᾶυς ἤἰ β οἰ! ,φυΐ Ομεἰξιπι ξατ οἴ πιὸ ρετίδαυεδατ ἰδηι ἐρῆμε ἀπιοῖο δτάετει. ᾿ π- 

ἢ} Ἀειοιφιει οἀἰαυγαίδτα δἀυσκίδείοταμι ἰη ἰρίοτυ τ εἀρμειάσοςῃδ ποῦ ἤηξιυίαις δόπὶταείς Ἀεὶ ἐχερ!υ ον γος άςες τοιίος Ἐος] εἴ ςοπιπιοὰο." 

᾿ “. ΠΝ ἢ δ πὰ , 00. {εευδης ." 

Ω τ Βοττογίρίτον ρυτανὰπλ] 1 Οὐ ἡίνν μα Ῥοααεῖπι καήε 
ὃ " ἢ “ 2 " τὴ. ΦΙΝ ΠΕΡ» υμι Εει8ην ἢ“ 

- ΠΈΣ Υν . κὺὶ ὡῇ ἐν χὴ οὐ δεσαιίονες » ὁγαβέονευ. εἰ ηες 40 
ΠΟΠΕδΟΥΔΕΘΏ  5 ΟΡ Ὲ δἴ1ο- γεβμι αηονεν ἡ ζύβμ αν πυσπτηυρά ἄω 

τες σγαιίαγυ δ! ὁπ ες ρτο αυ]-. 

Π᾿ ̓᾿σολ οὐ φῳρώτον παντωνλ! 
ποιῶι δύσεις", φροσϑυχὰὶς, ἐν ἢ 

τοὐξοις, αὐ χαιριοίας ὑπ᾽ πάντων αὐ-- 
ϑρωπῶν" 

- Ρἢ οὶ εδαὺυς 
ἴ [ οἴνοιο ρτο οπνη δ ΡΠσε Ὁ Ἰδηδιυέ ἐκ. 

διιυ 5 Βοπητη δι: ἱνοδ εὐνρῖο ριοῦλε, 
' , : ,, ᾿ 17 Νοῦ ἔειεη- 

«ἂὶ Ἀροίλια ἰῃ Βοςῖεῇα : ἱπιο δεδ) ἐκ οπγηνη ἰολη δ, 1 Ψρὶ αἰνίοίυἱι ηηα δὰ ἀοδιίΐπασι ρεδιαποὶδαν (εεατν ἀο ἴοςο ἀδ δἰιεγα ταῖη θη νει 

Ῥεῖ (τὰ οἱ ἀδ ρυ δι οὶς ρεφόϊδυ») ἀϊζεειι, Ας ρείπ'ὃ 4υΐθοπὶ φααῇίοποπ) ἐχριίοδπε ρίο φυΐδυς ρεξοληάαπὶ ἤτγάοςει ρεο αμϊρυ(αὶς ρεδολη ἀυπι ἃΦ 
τα(οἰτὐπὶ ρτο αὐ ἐδυίω!ς πιδρ γαῖ νι, αυοά Δ οαυὶ Ἔχ τοπιεουςχίαπι ΠῸΝ εἰδι, φυυπι τεξος νυ πιὸ οὐδ» εοἱείηυς πιλρηϊεδιυς “ὁ τεπιροῖς 

- δεῤμνάννν Ζιονοίην Ἐναηζείδωπε χδ τὸ διαγγήλιον ἧς δδ- «ἄἀερίης ἤμην. ἸΝΝουῖγα ἱπτογργοϊατίο παῖ αι [τὶς ρἱλουίο, ᾿- 
εξνε 4 ἐα σας τὐδάϊειις τα φ]ουοίο Ἑυδηρ οἰποιαμοὰ ορρο- [Ὀιοίιπυτ ςη πη οἃ ςορίς αν δὲ δάϊριίζι φυλὰς οαρίλημις, Δὲ 
αἰτίῃληίδις αὐτί, Εγρο (υρρίςξεν ἀττιοῦϊας τῇ, γτ δερς “ὃ Ραμΐυ5 Ομηαπη ποπ πιοάὸ ποη υδγεῦατ , (εἠ εἰδῃι 

δηποιδαιπιι, Οπιηίπο εἰς πος ἐχρ σά, φυλπὶίλμαπι οτυἀεἰ ΠΠππὰ ρετίοψιείνατα τ. ᾿ 

ἀοξιτίμαπι νοζᾶγίτ.. δ ᾿ ᾿ 4 Νειηρε] βάφ! ἐκρενες ὃν ἀπὶςιᾳ Τὰ ο( ἄπισος ὅν. 400. 
αν ἰχακσψ. ιΔ οἷ ὄττε,ντ αἰ δ᾽ ἀπηοταμίπιος αἰίαιου,. ὐδῃ, ΟΒ τί απὶ ἱφαοτγδθδημ.. Ἐγρο γάϊςος δἰ ἐαιὶς ἱρπο- 

εἰςο. Μου τοιογε ἀστεπὶ Αροίποϊας δὴ λῆς πάγγας οσην γλῃ τὶ ἐλ ἐχουίαι ρεζσλητειῦ. [ἃ νετὸ {{{τὰ εἰϊος, 4υθοτος 
ἀείςειιάίε, Ουμπν επναὶ ΕἸπιοτ βουὴ δάμοττατας εἴθε νεῖ- ἐς ἢ, η γούατοτ (δίς Ῥασίας ροσοαϊοτειη, δεγη(εγιςοτάίαπι θεὶ 

ρικάϊςαγες ὃ ἐδοστδηιςη νεηιπὶ εἴτ, πλίηυς σι γδιιίτοῦ βεῦ- τὶ δὰ φακροιομ τα!ι οπιαίθις μοιηίπιθις (υἰτιρίεπυπι, 

ἐάτς φυὶ ΟΠ τ λιν ἐξ πογδητες οβεπάσηις, δεὰ Βοκαιο5 
4ις, πἰῇ Ὀσυφ ἤρα Ατὶ βτλια ἐος βάρ ἀἰσηοτυς, ἀλπι- 

. αἀξερσαΐμαν δυὶς αἰαυοά ἱπῆφης ἐχοιηρίνι,οχ αὐ ἰητεὶ- 

ἐὐφοτος φια ἤκ νἰς δρί τυ Ὠεῖ ἴῃ ἐϊδ φυοϑ δὰ ρετέεγοηἀὲ 

Ἐνδηξο ταυπιὶς ἀεϊςείι, φυδηταπημίς ΑΙοηυὶ ἘΈ ΕΝ πδηάοε εἴϊε Ἰίαυεῖ εχ ΤΑ οΙδα!.1.8. ὙῸ]ρ᾽ Αἕλ,"ο ἐρογεάμϊηι 4. Ὁ 

με αἰϊεηΐθ, ἸΝ ΟΩ Ροτογάῖ ἀμτεπΊ πΠΊΑ, Μὲ τἰνῖϑο το Εγαίυς, Ρὲν ἐμενφ  ἰάξε  ἡδυτίυπι [εὶς τοί, γ᾽ 46. 
πλοῖβοο βελβίν ποῖυπι ἐχοτρ δ] " Ι τ. ἥδ ρυδιπε κε ερηΐπι ναοαίται βάεΐ ( νε ἐτὰ ἰοφιαγ) ἀϊιονίυπο αυϊδάλπι 
τουυδένοι } “μον υαραεξ ἐγ ἀλη πη ΠΝ αβικμῷ εἰς αἰο ἱποταήυ!ίτατα. Ραυ]ὰς αυτοπν μῆς Ἰοφαίευτ ἐς Ρβιατί, 
Ἅ4ωι, θαι ατό, Βιδίιηνδ ν ΟΝέηνα , τἰ(αἰΐπιο ἔνος ἔνια ἐς δὺο τεπιροτο 400 αοη ρογυϊολεία 

λει υδορ εἰοἱ τανε), φυοῦ Βίάς πὶ ἀρρο]]άτ, ἱξποτα- 
τίοπε .Ῥεοσαβρατ, φυδηιοῦτεπὶ οείαπι τείκατιν (είς ϑοπα, ἰά 

Ἰὰ εχργείϊα (εηϊξμιία, ΝΝΑτι αυΐὰ πος η ἴαθο ἀϊεηίτατ ἐς 

Ῥείανα {Π2 νοφαείσας, ἤσις ἀρράτοῦ εχ ρτοχίπο νευου!ό, 

πὸὐνδιωωμφωῖ ποῦ ἤξηίβςαι ἱπηρσοιϊϊαν γίρος ἀρεῖς το ἢ 5 ἢ ρον πποτδαι ἐζποτατίοα σε ρεοοδηῖς ςοηίἰοπείποείς 
αιιλῦ οοἰαρίαν ἰυίπενο, (δὰ νίτεο οἱ ἱαάφῦς οὐ νοΐυη- καὶ Αὐδϑιλ 3. τας αὐτοπι ἰητοῦργος ἢος τοπποΐζεπε ἐπὶ 
τὰν αὐἰάδπὶ ἱπεγάς, πιὸ νετὸ υἱ ἰη ἐσμεγανίλπὶ Ράττόπν τος γριθο ἐπνινοτίμϑω, νοεῖς, ΤΟΙ͂Ο ΠΟ ἐπτογρτοιὸ, Ξε ἀνοά ἐπα! 

τιν ἐξτάτας τ αἰ πιαϊ ἐπλας τ᾿ μη βον Ἶ ἐὴν μαι ροιάξῆαιε ἐνβάεϊηναιδε. 

“τ ἤπιδ., ὠἰνόβφυς αὐ ξουδμαμοεί πε ἐνίδωΐες ἠσπηρενο ' ἡ Αι λας 

ἐἰοιοῖ Ι ἘπμεΝ ΓΝ ὐληλει; ψιο εἰδι} μημρὴ ας 9. .4 ἰθύν ΠΑΗΝ Ὑππην ΠΥ ἀττίοα!ες δος ἫΝ 

ἀροίδαγήμαπι ουἰαυαπι ροιοίξ οπτίαρεις. {{{4|48} ἐβκυνη ἐϑμε "Σ ' βάν ̓ εὐ φϑυα ὑπ 5 γγὸ προ ν᾽ 

Ἢ πος φρμνῆο, χῳεᾷ. βχροπις ργοουάυδίο αὶ ς ἤτ οὐ βιὰ ὙΠ ἊΝ 40} ἐπ τοὶ ὴν 4 ἐϊνδο. πινπω ε γα 

᾿εἰαν αρίς, δὲ ὁ 400 δῆς βαουίτατεπι ἀοσςροτίς, ψιοί ὃς ρ ἀρ “δετὰ ἐμῇ τι ἡφημαα να ς εὐ γεεὶ εἶα 

νοςαιϊοπία Ραμ}! ΜΗ ξοτία σνδη ο!ξὸ γιοθαιοίταψωυς ταδυπ- ΤῊΝ ΩΝ 
ἰ ὀπῖκε: ἐεγὰ τ κι 

ἄαι ρατείσυϊα [ὼς φιαπι ταιποα ἰῃ Οἰεγοιποητάπο οοάϊςε κς νυν οἷς ἥν εχ βτατία ἐπ ΟΚΓΙΟ [εἴα Πτάσας ἌΡ 

δι αἰϊίε αιὐθυίάδπι πεηί. ϊ " ̓ ς ἐρ ἰδτογο ρύτο ὀριηράγατοσθιι ἐπεγοῦι 

1). φυῤῥνῆνο ἐγηαϑητὸν φοτορμν ὅν πι. Εἰοκαιτίων ἀϊςίτας ρθε δι βτακία Ἀεὶ. | ' 

δὲν ορῤτεων γὲ (τί οίτον τα ΟἸαγοπιοηταπο δι αἰτο ρταεῖοι- 1. Οὐτίνε νπσόο. 1ἃ εἴς, ἀΐξηυε εὐἱ βάς9 μα φατατ, (ν 

δὰ πιλουΐοτίρτο ἐοάϊες. ὠΙνεωνηὸ αἶνοι “ἤπείενννύζαις., πιὸς Ἔχρ! ςαῖ)νι αἱ (αἴ ετς ποὴ ροῆης. γιοί ἀὐεεανδὐσιε 

Ἐπ ιποτίξα ρεμρατατιοηίο απ ρεοβεηι Αροδοίεν Νυ Κατα, ο ἀἠκηδ ἦν οἶα νυης (εγπιοηεπὶ ααδηη οΠγηει ἀμάντυπι τοί 

Οὐνεμινεἰίο ιν Ἀταίμνυν, ορμ,, ΦἜ{Ληβενονάμ [ων ἀφ. ᾿πρῆ γρεὸς οἿ τὴ αν δὰ εἴγιπου Ηοὐγαα νοοίε ΠΡῚ 

δία ἐκέδίΗος ἠοη νἱάεὸ 4 ροίπε [αὐ νίετυλτο στ- ἱε᾿«"7ὰ νετθο Ἀρ" φιοά Αὐείρετο ἠφοϊαγαῖ, δὶ (εἰπιοηοῖα 

ΤΡ φΕ αν, γϑῖθο δαρ σατο μλπὶ πη γαῖις ποπηῇ Δα. ποὴ ἀ ξῖμιν μα (εἰσξξυιν δι οχἰπίνιπη ἀεεϊαταιιὰ {ιν γὸ» 

εὲ ἀϊρυει νυΐκχαια, ΜΓ ἐο"άλαην ἰ} 6. (φηεάννιυ μην νι ες ΟΥΟΙΣ αἴγων δι γε (}}} Ριουῶε ποϊαιίοπο ἀούι!. 

γίδεδτυς οἴίακι ἰος ἰ{ε ὑπὸ τύ οὐεῦ, Βαῖτιν, Δ4ηενορνβίααν ,ς. οὐ ατατ, 
εὐ κί 

οἵϊος εἰἴςης Βοος! εξ. 
--πο... - 

ι6ό Ῥηίπιο, αρώτῳ,[ εξ οα ρεαοίραίς ρεςοατοτίδυς, ]ὐοἀ - ρεγείεβδητοτ (γίριϊς ἀοξε πὰς ητεγρτο5) νὰ ἰὴ Ροτίθην 
ἐρίο οἱ ςηἰὰς ἀοοίαγας 1. Ταη.}.11. δα δι νάσπι (ἔε ἰςὲς ἰϑπν ρεγαςσηιδηνις, εζοπάυς οἰ θοπὰ οοηίςιοητία πᾶν ατΊοΠιΒ 
εοπυςτίαπι δὲ Αροίποίυπι ἀοἐἴ πάτιιηι ονηδογαης, αι. ποῖετα ουτίμςν Νάς ἰητὰ,4.1. Ν 
διυπὶ Αροοϊοξυμπι ρρεῖ ας, Ηἴῆς ἀποληγυς 408 {τ νετὰ 19 Κεμηῤβε,έχμν.} κατέχων] ας. 8 τς. δι Ηεὗ 1το.2}.νεἶ 
παπονοφρρσυμη, ὃ Δηϊο ») δί βφίϊ ἀζοεριυπι ρτατιᾶς Ὠ οὶ ἀφ: ς αὐτεχοιῆνος, ΤΊΣ 1.9.0} αὐεπτθο ἴλτ᾽ ς εχρτο [λ(επτέτία. 

Ἀ.ΠΊ. : Ἷ 20. ὡμρειναάμἐ 5 ἀἴιεηα οἱξ πειρέδωκα τῷ Σατανᾷ Δ οἴ ολ Ες 

17 ᾿1ϑεοτνιρε ἐδ, ἀφϑώώρτῳ. ΟἹ σάτα, Τρμονι αἰ, Νὶάς εἰεία τὰν τὐμῃ ΘΡΗ͂ΝΟΝ τηδηείραυ Μ|ἀς τοῦς, (- {Ψιεα- 

Ἀρπν..13. νΑ δαριεηι, οφῴ, ΗΟ πο ἰεριὶς 5 γυ5.ποὰ βιχαι ἀἰβιονεμε,, ἐγαδνυϑωίον, δες. 14 ςἔτ,ης ἐπηρυῃὲ ξεγᾶπι [πᾶς 
γεῖυς ἑπτείρτος, δὲ 4} ν οἴογος Γιατί, Ἀορεγι ταπιοῇ ἰπὶ δἰρῇ Ἰιεπιίας: ἤνις, ντίο ἠγα]ο ἀ Ιτάπι 4 ἤϊ δἰαίρειηα- 

οἰπηϊδυς νοτυξες [15 ) δὲ Οτατοὶς (ὉΠ ς Ἰτέτησυς ἀρια] ο ἴδ - Νδην τ ετἱᾷ ἰη γοῖπάουϊο ποῆτο [ςτηρης ἀϊεοτοπιῆς, 

Ναλίλητεηαπι «δὶ εἰν, κόγῳ 8 Αἰ που να νετὸδ᾽ ἤτ τε. ἢ κβ» φν'ννν ἀβῥρνάρηδι ὃ ἱεντεβείρενν ἃ ἐς δἰ βίνεπνεν βίωι, Ἀοβο- 
Ῥοπάςπάμιπι Ατιίαπὶς μος τ΄ Πἰπποιΐο αὐδιτεπείδιις, ρα]. ἡ χὶς φαίπι ἀά ἐχςοπιπιινηϊςδτιοηὶς ἤποπν ἡἸΐαπν οὔ ες πηέτιο 
εἰιτὰ ἀοζοῖ ΒΑΠΊ νι ἐρηξ τότ δὲ ἀϊκίσιυ οἰίλτ Ιοδπ 174. Ὶ λείοις. δι Φ ὙΜΕΙ͂Σ. ιἰποσῖρς ντρυάοες ἃς τεῖβί- 

18 [{Μεριρε7 νε δ. χϑ' ταῖν φρραγρύσας ὅζο. ΑΡρατεῖ εχ μὰ τευοοξίις ἰπ νἱᾶπὶ 41 ἀροτταγατιϑυὸ ρεττίπεῖ νετυϊυ πα 

δ 
οοἴοου νοσαξίοηςαν Τ᾽ πηοτίει ππιϊτίς τη τσ ρτον,, ᾿ΠΠἀ Οτοογαι ργουογοίνπι, ἐὼ ἔαϑες, ἔμρ δε, 

Ῥϑεταγιιη οτάουϊι Πξ ςοιηρτοράταπιιφαν ιἀμγτα Ἐσοῖοκ Ὁ - ΙΝ ΟΑΡ. 11. 
ππθσθενε ἱππιῆτ οτίδηι (,οας Αὐλ.16.2.Π οὐ Ῥω ἃς εχ εν άϊιονιον παρακαλών οἱζ, Οὐ[εγο αοἠ πο νἱάεταΣ 
Βατηδραςμυθοπῖς ρτο ργορνειλεϑριτίτυ (Δ έτονίαπι ργοίςς [πεί9 οοπυεπίτς ΟἸάγοπιοητάπιις αὐτο Ὁ νήοχ Βαροῖ παρμ- 
δ᾽ )ά Οεητερ,Α ἐξ 13 ». δὲ Ργορβσζλτγιπη τοι πβοατιοηθε οὅ- ψλκουμονέανε νΥῖ δί Απιδτγοίϊις, φιοῦ εἰ (ευδίιυτγιειε "λυ 

τασηιοτᾶς βάν ις Αἰλ.10.13. ΦΜ εϑιος ϑοηάον ἐΐανε μΗ ν᾿ ο 4ἀ ρτθάτοτιπι ργέςοι τεκτεηάυπι ὦ φιὰς ὁροτίςαι μεθ 

3έαιν φρατεύν πίων κριλίω ζρα παίων 14 ες μἸγεπυὲ τε βιοτὰν ἐη 11 ἃ ραποείδυς νΥρ εΓὶ. 4 Περνειαιιοη. δὲ νσεις.( ἰὁπιοῤὲ τἀῆε 

ἈΠ εἰΔ., κά φααι ομοττεῖ εἱς ςοιηράτατον φιησαπαις ᾿ς Αροϊεοϊυϑ κα γε δἀπιιπηϊελτιίοης λά (οξηες ρεσοος αἰϊοτά 
θεϊἴαην λἀανι ξγαης 1)εἰ ξδηταγ δυοῖν ΗἩεδιβεὶ αίηυε ἐ-. (αετὶ πὐ ΗΠ ει) ράγίεν, τεβίδυς Αροίζοϊις Αἕξ.6.4. σης 
τιάπη Αἰτίοι τὰ πῇ ϊο ξεηετς ςοιτΠι Σοηδῖηες ργα- δυτϊό πιογόιη ς Δ (υηε τᾶ οἰϊπν τὸ τοπυρίο ἀν ητεῖ οὗ - 
τετηντιοσνάις ἔς ἀτεισυΐος. οἷς Διῖοη Μοίοε δἰνχιιοῖεβ (δγυαία σοπῇαι,ς οτἀπληῖς ἀΑ μὰν τὐλῃν, ἦν υϑίνος 
Νυινν ραιοπε ἧς 1 ειπτῖς, τι Πᾶς Πατίοπες ἰπ ταν εκετοί- 5) ἱρβετερίθυς Ρεγίαγυν Ροἰτυ]αητήιν Ετι2.7.2 ᾽ς αὐ ηο- 

"νι, ἀνξηδυτείϑ,ντίτας Δοηνῖηε ῬΏΜ[Π594..} ΦΜὲν ἐἷν ν΄ γι Υἱοϊατίο πιάχιπηπι ΕἸ ετοί ἐγ ποία τιμμυ]ευληάι οςξᾶ. 
αὐτως 14 εἰξ, εις τοῖο 1 ,1πς οὐτδ1 ἀρρῆγοῖ 4υοειη ἢ}! δοησην ρεαρυϊε ἡ νΓπλτγαῖ εορίονὲ [οἰερδιις ἀς Ρ4}10 1υα. 
(νυ οχσηρί εν ρεὸροίοαςτι. λιδ.νιοαρ. ν7. 5005 ἀὐτσαπ ἱπέει ρτον φιο εὶς ἀπσυ 

ιν Εἰάεην, πὶ φιν [ὰ οἱκ ἰλη δὴ ἀσξιτιηλη, μετονυμικώες νῖ 10 Ρυθ) οί ργεοίριιν Ἐκο οἰ οί, ᾿ς ρεγρείαιπ αἡ ρηνεδῇ 
ἰηξιλ,,Α.Ἃ 4“ σας ἀνονατας πδιβιάρυτηνίδςοις φυΐδι Ρῆυν Τίμπποιβεὶ νιήστι ροιεῇ τοι μ!α Νου τομπστὰ νετὶ 
σγρυῖιγ ἐξ [λει πα ἀιοτοι αμην αν θοηα ςοπίςἰςηεία νἱάοτυν Ῥαυΐϊα Π ὉοημοΠ|ἴπ. λφυς πτλν πον ἀρ] οι 
αϊρητα!}} δυςερτιι ΠΟ. λϑπιμιϊεάυμς. ΝΝασιίνε γετὰ δ, ἑμτοῖ ἰδ νοςες Δ ιπέλιο,, φύλου! ΝΣ οὐίεειαιλ, 

ΐ ΗΠ. 



ΩΝ 
ΓΤ 

ὃν ν 

: ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. .7 
τ νεβισσισάοτε;πες νε βιό φεθλεϑοβει ἱ εἰϊφερίθας, -ἘΔΗ Πα -οπιπος ἀξ νοςεῖ. δε (αΐμος βοετὶ νοἰττ: φυΐηληι εἰ ἡ εηάο- 

ατντεινηαις. Ησο φηίην στοάς 4] ἐπηρο Πρ ττᾶ8 πδτῖι ἊΝ ται ἀςσογεζαπι, ἰπ (λοείς "τς γία τοτίςς τοροείτησαι, οηι {14 

μοι ὰὶ Ἐεεθ οι τεῦς (ἃ ὃ οτίη αἱ! νἱτῖο ΤΠ ους αὐτοῖν οι ροίἴτα γηϊμοτία!ἐτᾶτς ἥλτς ροηπι; δὲ ἐσπιτα,ηυ! ᾳδηὶ ροῆτο 
ταπάσπι ἀεδίτον οἱ 

(Ἀρ.11.346 ΤΠ ΕΙΡΘΤΟ ΡᾺΥΙ 
δεύσις οτᾷο, ποιηίης ἀ δέρᾳίοά ἐἴοιί τόν ἀοδυδτο,(ρ}}12 σλῖο δά πίοτῖοπι, ρτὸ ηυο οις ποη εκ ἐπτορο Ἰληίυς, 
φοδτίο εξ, μα ρεῖιτας ἰρογατιο δὸ δδμοτῆε : φοσινχὰ νγεγὺ ἀδεὸ πυπαυάπι ζοηῆατς ροίΐετ , ςιπαε οτίαπη, εχ μιρίυμι., 

ὶ ογάτιο οἰ αιὰ ρετέπγυθ, οὐ ποθὲε ορυε οἵϊς οκ ει πηαπιας: {πυεγς μαίδαεπνιο ἰη {Π|0 Τυ]ΐαπο Αροίκατα, αὐδιδτίως ψγεμη 
ἵνεευδις νοτὸ ἀἰςίτυς ἱπεετρε Ἰτίο ῥσα δἰϊο : υχαοιεέα ἀεὶ. πιληί[οἰϊὰ ἰαγατυπι ἱρῆις ΟΝ γι οοηξτα ἔπδην ςοικίεη. 
ες εἴ φτατίατιητι ρτὸ ἀςςερτίν δεποβοίίο λέξη. ἀξ Αἰι- ς τίλν ἰνοίτοπι ΕςοἸοἔϊα εχ ρτοῖϊε Αἰὶς ρτσοῦτα, ἰρῆας νἱ μοι ςος 
Εμδ δαὶ Ερίῆ..9. ΦζΡιοφνιδυβείι ροροίιιδιμν αν σῶν. ΑΡΟΙΤΟΪ Ἔχοπιρίυπι ἰςαιυξα Οαἶλε. 4.11. δι, ΤᾺ Δ]...ς, 
τῶν ἀρώπων Ψυὶς το οιβέδιω ἐρημίδων, Ἐπ ιοηάυπὶ εἴ. ἀκ Ὑ πιοῖλ. 4.14. ἀροβοίαμι νογὸ [νος ἰοοο ἀς {Ἰὐρυ]ιν 
ἀξ πεππίης εἴϊς ἀείροταπάννπι ἰῇ ἢ χιςαν Ὀειυο ἢ ἡΠἸατίπν Βιὰμνίηίδυε ποη ἁἴξετε γἰςἡ ἀϊίοείπλοη ἰπτογ ρυύσατος δὲ ἰῃ 
ἀτοίεςοτίς οἴει εχεγα νοπία ἰρέπν,, αμςππδάἀπηοάιπη νοταίς αἰίᾳια ἀϊφηίταῖς Ῥοιἴτος,, ἰτοπὶ ἴητεν βάε!, φοπλεβίοος 
δε ϑδηνις!!, πο ρτὸ δϑιὶς ρετσοῖςι ἰρίαιη ἀερτοςατί. 1, 1,3. ζατεγοῦ,, πηλη οι ὰ οχ ἰἰ αυσὲ πιοχ ἰδασθητης γᾶρ- 
δ51Ππ|.16 χ.δὲ γαπυ πη οἴος φαοί (ςεϊίτὶις τ] οΆΠ..16.ἀς ρεο- ΠΑ͂Ν 
“σοι πεν -ὦἜἝ..ς μον μϑυκον ὐόμο 

τος ἀυετίιν ίασαι ἐεὐίτοτειπ, φιὸά ἰς ως πάτο, ἕως ἢ- ἢ 
δος ἄν ποι (οἰπςή ον ἃς ποη ροτιὼὺς τς ροιτ!αὐίς, ντ 

υοὐ ποπ μάθοι ἔῃ δέτε ες ἰΩ ςογροτο ἘΝ λιζεηι ςοττὰ 

υοηφιᾶπι ἱμ4{ῆ ᾽πλτυς Ὀαιις ως εγρήσητος ἄϊως ἱποιοάιίος 
χείριοἰάπηις. {Π|Ὸς φλῖαι νὰ Ἔἐχτοιις, ΠΟ στάνη τατις νοὐλτ: 

ὁ Ἑταμηι ργορίστοῦ τπίι τὸ ἀρεῖ οτο- οἰ οπάοτυτη δι ἰςειαπάοτιηι ἠξογεῖο, ορροίϊωπτ 11}: γος 
τουσαπάοτιιπι δὲ ἀδληιπλπάοτγυμι ἀςετοτιπὶ ἡεοε λει οὖ» 
Φαυυτίοηα ἢ ροηλζις ὃ 5.6 ἢ ργο οο αιοὰ (ὃ νηϊμεε- 
(αἰις νας νοςλτίο ἀρραϊ τις, 1 οδηνυπὲ ἀρρε!]λγοηῖ, νη 
«εττὰ ἀϊοοτεῖας φυρά πιαχιμπὰ δὲ γαπὶ ἤςοχοῖ. [ἢ οχτοτηλ 
φηἰπλ 1112 νορατίοης Επάρ εἰ σα(αυαε ἑεττὸ ἤθη πηασίν οἵ ν- 

ἱποϑ δυύδίη εἰ ἱπτιβ πη νοςαῖ,ηἷϊνοά δὲ ἐγοἀδ4ι ρτατίληι, τὸ πἰμετίδ! ἐν δή (Αἰυζεπὶ ἀϊοςη 4, νὰ πε ἵοορ ἐς ρεχάιϊολτιο νηὶ- 
τριοη οὁ νίμυς ἔπῖγὰ {105 ἀρὶς νελτατ ποΐιητρνε ἀεοεάσηις 

χἡ ΠΠΠυια τὸ γνωσ ὃν τὸ Θεοῦ, αἰἸαιια ἔμ: νοτίτατίς ἑηττα Ἰρίοτιπι 
ἱπτο ςέξαπι δὲ ἐοπίοἰεὐτίλιη ςοαγσυτι οι λβι5 ἃς παρῇς 

τογίλ ες ἀϊςὶ ροτοίξ δά εχίτίιπι : (εὰ αὐα τὰπη εἰςέχίς, τὰπὶ 
τερχοῦνις πιυ εὶς ςοπιπιιπὶς ςΠ) ποη Ἰσαυς ἡ} δὺς οὐ!- 
4υδηι (ροοϊαἰἑτοτ, δ Ἰηἀεβι τὸ ἀοέξεγμηλ (δ]υτὶς αὐ άιδτίδιφ 

σ΄. 

αἰαπολόήντον αν, Εἰἰ εὐρο (ἐπιρεῖ δι νοτὸ ππίςείοοιϑ αυϊδιιίις ργαάισάταν, Ἀκεδὰ ὑρίτας πιοηςηὶ ίμπε ἤηφυ] 
εις, ἄντ ἰίδας ἐμάς χ, π}}0 ρτογίις ρογ ΠΠΠπτῃ Δά ρβοσοδλη- ἃς ΥΓ (ετῖο τεἰρηίςοπτία (ςηία ταξῖὶ, {δι ἀιάςαπε,, ργορτιὰ ὅς 
ἀμπὶ ρτορτὶὲ να! ἱπάιτο, νεῖ λάλέἕτο. Εἰ ταπτιπιαραῖ γε ἀςβη τὸ ἀρρἤίςατε, φιοά αὐίρις ἱρίογοπι ἱπἀς βηἰτὲ ἐχτο- 
ἕις τ αιξτεγεν ναὶ φυετὶ ον Ποὺς ΠοΙΠΙΗος ςοπάϊτυτιν τιὺς ἱπίοπες, γι εηΐπι ρᾷζαζα {τ ςοηἰοἰςητία, βάες ρετίς, 
ποῦ οπιπος ὅ( Πηφυΐος (αἰυτὶς ρογ πιίοτιςογάϊλαν αἀϊρίίςξ- δι φμα!ὶς ἐπ᾿ οὐδ ἷΒ εν ποθ οατα ἀιητάχατ, δι (υδϊηάς νας !}- 

ἀπ «λυία, («ἡ ςτιαπι αἰΐφιος δά πήξει οαϊτίι αν δἀάαςεις ἰλῃςηρλςοιῃ 11λτν ἐοττα πῇ 4υλίῃ πο ἀλε πιιηάιις, εείδυετς. 
εὐ Ἰρίοίμιοι ἀσογουςτίτ, ντ ας να φιμὰξ 14 το (ει. πιςητίδιιΒ. ογοἀεπτίυμη πεαιμτ, 41 Α[ἴο ρεηίτας ἐπηπποῖα 

ἴμτο οαϊτίο ἀοιηατα,πιάποδος ἱρῆτις δοποοςητία ἔμπα οα- ἘΩ͂ βιπἀλπηςητο πιτάτυτ, ἀμεταμωλήτου νὐάε] ςςῖ εἰεξλιοηὶς πλη- ᾿ 

Ἰεβιι:δεἀ ἐοηττα 4υῖς τλητλπῃ εἰς Ὠ εἰ φίλων ϑρωπίδῳ (τὶς νη- ρφοφήᾳ. Ἡλης δὐυτεπη πους 1 4112 ςοιμπιποητίτια νηἰμποχία ! ἐ- 
φιδιῃ γαϊγαδίταγ, νὰ ναὶ νημπὶ παίςὶ ἀσοτευςοτγίς., ρτὸ τας πεῖε 1 ἌΓΟΆΠΟ 0’ [εἴ νεῖθο φικγοπάλπι ἀοδῖν εἴ. 

4.0 Αἰϊωπν ἤπια τη νηίςιν πητίςγεῖ τη τοιμάϊατρες. ἴε ἁθποΐζο, ςἀ οχϑριτταίλη ἐδ εἰξς ἐτὶς ρετοπάατη οἵἵε δὲς 
4ιεπιίοτυάτγοῖυτ ὃ Ὀ σηπίαις, φυοά πάσα} δὰ ἀρϑλις ἤηιϑ,χτα ΠΠυ 4, Εαρίοναιε πηι ἐς βάε βεὴς, χιΟοτίητι.13.7 
οοπίοιςατίλην ιπην φυϊίρίαιν ἐς (α] εἰεξξιοις ἀυνοίτατ το- 25. δέ ΗΠ 4 Ἀοπι. 8.14. Τμοιᾷωοι δρίνϊεη, Ὁ εἰ αγηπῖωνγ ὦ [ωηι βἰ 
φηεάϊιαι (σσόγιητ, συμήποή! ταπάςιν εἰ ὃ Ταδοπι εηἰπὶ 429 ἰδὲ 1.104η.2.3.} εν μος {τἴγνε αμδά ἐρ ἔενν ποιίηνων, β ργκεες 
γενηνίψυηαως (δίς ἐπ 14 νηἰιςτία!  ρτοπιΠοης ἱπουάατ, ρεαύρβιν [τινάν δι 5.1.4. ὈῈν ἰγος πομέπνα ων ἰναδῥρανε ἴω νο- 
Αἰαμὶ μῖευτι πιοφὸ ἀϊχί, ὃς τοὶ ἰρία οἰπη οἴτ,ης Ἔχτοῖηα ψι- ᾿ς δένμεπηρε οἰ δρέγηεηι 4ηεπν ποῦμε ἀφάίε, τιὸς ργατογεα τὰπὶ (εὐ 
ἀοηκάλτι ροῖς!α ἡτα ν αἰ μετα !ς ἔς ργοπμἶῆηο,, ἡ νος δάπηοπεῃτς Ροῖγο 1.Ροῖ. Τρ. Ὑεράς ἀοπννην ταέοπε ὑοοαῖνΦ-- 
τἰο,ἴιις ρταάιςατίο. Ετποη νἱάςο αιάςπι ἐσ ο, σι Εἰΐ. 30 μέν χϑ εἰεξ ΐοηοην ποξίτατν βτππαπν ( ΥἹάς Ἰοςτ ἴα ποις) ἐσ ' 

8εῖς φισπηὰς ἀἸοὶ ποα Ροῆπι, φιίσιυπαις νπιιεγα! τοῦ, εἰπε." ᾿ 

ι ; Ἐν Ατς ΟΡ σαν 4.} [4υέέη {νὐἐῥανέβ,ξε (νοι: υἱ 
᾿αροχῇ ὄντων' ἵνα ἤρεμον καὶ ἐσύχον! “τοϊμεπεία Ἑοοηζείτιε! 5: νι τᾶ ἱρὸν : ἀπετς τος 147) (δ’ ἐγ ἀπημῆὶ, 

͵ ᾽ ᾿ Ἰΐατν ἃς χυϊεταιπὶ ν ται ἀς-} [15 ΔΝ αν 
τ. Αγρυπλεη- (, ͵ ..  " 6 Τὰ Υσε- αυ! 4 τλη ᾿ μρημαβονάτην κὐρρρι 

ἘΔ ἼΒΡΕ ΤΡ β ̓  φίνγωρδρ οὗ πάσῃ δσεξει ὉἹ δτηιδ συν ΟΠληὶ ρ  εἰαῦς δ γο- δέεμειν Ὁ ταβήαις Το 

ἐπι ΡΝ πογϑτοῦς. . ' 
[ΠῚ “ δ εἾ λν ἡ : - ͵ ν 

ΠΡ ΝΣ Τουτὸ γὸ καλὸν χαὶ ϑπύσεχτον ογώπιον!..) 3 διὰ ἰος Βοπιηι οἴξ ὃ ἂς- 
νιδί ἰοια: δί χῷ σῷ ἡ [ῷὥρου 

ΘΗΣΕΙ͂ ὃ εὐπι τηξος εδώ ᾿ 
ἃςς ἰπιες πσῳ ἢ ͵ : 
δημοι νἱ ΞΕ σε πώνταῦ αὐϑορώπο τς Θέλει σὼ- 

δορεοίηάς ι]. Ὁ Ἂν ͵ τα δ ᾽ 

ἴον ἴπ' ρεῖαιη “) ἰεῦα!,, χαὶ εἰς δχίγνωσιν ἐληϑείας ἐλ- 
οροτεοῖι Ὅεο 38}, ᾿ 
ἐραση παῖε 
νεροίης τ. ; } 

πεοελεῖο πνυπεσο βάοἸ ἴον ἀσβιπαί, 2. ΑἸΐαἀ ἀερυπισοίαπν, συγ ρεο ηυϊθω ζυΐτδίδιο καθ πίον ἔχις, αιδεῖς, οτάϊηίε ἀϊ ρεϊπηίπς, 
Ριεοδηάδυπηρυοοίδηι νἀ εἰίς ες Ποπνίπως το ιἰ5, ἐπεοε ἀμπὶ σιΐατν δ ἘσΔηΚΟΠΟ Δ] ςπὶίηνος νοσληάο, ἢς ΒςοΙοἢ 
Ῥίσοςε ριο φυϊθι(υἱς Βαδετὶ. δα ἣ ; ᾿ 

ΗΟ εμΐη ὑοημη ΠΣ 
Δο,ΕρέννΝ ΟΥ̓ 40 [ηἰμαῖο. ςερίιπν οογάπι [ογααῖους ποίπγο 1 ν εμρῇτο Ῥιο, 

Ὠδο, 

4 Ὅν φυοίμϊς ποιιίηες νυ ]ῖ 
(ςγιάκι » ὃς δά Δρι!τιοης νοτί- 
ταῖ15 νΘηΓς, 

Ομ ἱ φηνμε: βορνΐης υμὶς 
βαϊωου βάν, (' «ἀ πρρμιην. 
με} νεγ 41} Ὄφημς. ᾿ 

Ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων Τὴ ὦ 1} ΠΥΡγο γορίθρυς ὅς φυϊουοῖκ ἴηι 1 Ἐν γεγίϑηνν φ οπιρίδω 

' 

4 

θείῃ. Ἐεοιεία 
ἀπὶ (υ δύῃ ν οἰ ὉΠ βὶ » ἃς ριοίηάε 

θὰ 

᾿ Ριοὸ Νερίϑιν Ο φωϊδιυξοῖι, δις. ἕο ὲρ βαισνλέων κρ) πάντων. δ]Ατὶ οἤληςς χρκως ἔχοντες εἰ φυσαυὶς πηοιδὶ ἕεηεις δ : Οὐοι εηἰπὶ ογληῖ ἐο τεπτροτο Μλρ ἰ{Ἐγάτας, τὸς ἀγα πῖ Εο- 
εἰεία: ᾿οος, δι ρεπες Ἀωπιλησς ἰΔοίοἰδιγας εγᾶξ τότ τὶ 

νἰὐχείμανντ δηηισετο ΘΝ} ροι[της, ητπὶ ροτὴλς δάμετ- 
᾿ἴὰς ΠΠ] 06,4 ὰπ) ρτὸ ᾿ς σοι ορι ρτοοςς ὄροττοῖοῖ, Ἐπςρση- 
ἀεῖ ριτυς Ραυϊες ἱπάεβπιτὸ ρτο Πἰς φυοᾳιις,δι αυλάσην (δ 
τἰὸ ρτοσλπάυπι, φἀ δος Ἰάσπι ατρυϊαοητυπι, 4ιὸ ἈΟΠα, 
13.2. νῇις οἵδ, να ἀοσότος Μαριβεαξιθι οἵϊς οδιετηροιδή- 
ἄἀυπι,χιὸά νἱ ἀεἰϊεςς τος δ ευς ςοη[τιοτίτ,ντ οεἴεης ρυθ]1- 
οἵ ἴυηι ἐπ νοτο [οἱ οὐἶτιι οἵοις οἵς 4Ὁ |Π|ο νηΐζο 1,ερία- 
ἴοτα ροίτυς,τινηγ ἴῃ ̓ νάς οἰ0}}}} νὴτα χα ίοιίς ας τελη 41} Ππτα τί 
νἱπάϊος9 δά τυταηάος θόπος, δέ πιοτιεῖς ροξηὶς ρα απ ά 09 
Αἰτογαςίν8 ἩΠΠ|π5 ρεγτυτδάτοτος : φιο  πλῦπας αυτα ἔνε 
πιλχίῃν πιοιιση ἶτα στ Ἰηἤηττις ἀπ οι τατίθυς, αἰ οτὶ- 
δυς ἃς ρουίου δὲς οοπἰυηξευπη,ν ἐχ ρσὸ ν]]Πς ροτιὺς αὐνὰπι ρτο 
411ις ποςοῆλεϊας εἴς ργοςος, δάφὸ αὐἱάξ, ντ Ἰρίᾳ φῃ οαμέ τγ- 
τδηηὶς {τ τοὶ οτὰῦ Πἰς μτα’ ἀμάγοίλ. Επ ςἢ (ἀπὰ δὶς Ιοοιι ἰη- 
ἤρου, θη πιο ὸ φἠμοτίις Α παραρεϊπαγθη) δι οἱαπυ οὐδὲ 
πιοιἔγογιτ ἔστοτος, (εὰ ἀάιοτῆις τος ἐτίαπι, φυὶ ἑῃ νατί 
"φαΐτας Τλεί 8. βυθοῦ ἴῃ. Ἐςο οἱ (χη: τίη Πτατῖς» 
δἀυειίως δατοιίςου δὲ αἰϊοϑ ἀυίκτοις, ἀφ ειϊοης, πΉ 1ς ΟἸινὶ 
{εμπὶ Μαρ εδῖυς ράτῖος εἰΐς σοπτοπάυης, φυος ἐρίς φιιο- 
ηὺς ἀϊϊπά: 1εσ ες ποι Ἅ{14 φοτοπγοιΐαίος , ἰο ρεγρετια:, εὐδὰῳ εχτε, αὶ 

᾿ "ηΐοτ, Δη ἩΠῚ οἴππος οὖ ἐγοάδητος ροτυςτίηι χυίάσιν του. 
4 διε }ο-3} ἀεῖς οτὶ ποϊιετίητ δι μος ςςηίας ᾿ 

δι ριον ἃς (ληξτοτιπηι ἔσριπι ὅς {πηρογάτοτυπὶ οἰ έϊαγίλη.- 
ΔΙΠΙπιὶς Ἐχοπιρ] ς ἰληοίτα δι πάὰ κοί] υης. 
νε[βαιε καὶ σεμνόνντι. (οἠρΊοίλιτας ἢςο Ἠομοίϊαϑ οπλης οΠΓ- 
εἶ] βεπυν, ᾿φαοὐ νἱρογαβ πιυτυα Ἰνοπιιπυμιοοη στιά - 
π ἀεθοςρτο ίδεην φιίάαυδπι τυγριτοῦ Νν ἰηἀδοςητοτ, ἃς 
του ϊτὸ πιαϑὶν Παρ τοτὲ ἥσει; ἘΝ (ϑεξλαι {4 οἰ ἑφῃ Α 

᾿ ΡΟΒΟΙὶ ἰδ εηεὶα οππηίδιις τοδὶ αιος ἐρεῖς ἀεδοτοτ δι νε 
Αἰ!) αἰίος ἰνοποτς ργδυοπίδηγας, Ἀ οπ.15.1 «δ. ) 8, Ωυδὰ ὦ 
ἤρσις δυσέζοιω δὰ ἰρῆυο Ὠ οἰ ουϊτιιη τοίξτειιν τα ρίλοφαῖ σομ- 
γότητω δὰ Ἀρρονδι Ρεποίρος γοίπείμρ δτοιτιπι Πςεἰοίς νεηε. 
ψανοένν ἰπτεγργοια τί, μι ἀπείη ριεῖυν ἂρ 0 σον απ ηἱ 

τλητς5,8ς ἈΌμη.1.16. 14 νοι ἐὐφάδρεν χιιληυΐὲ νηἰμονί!ν- 
. τοῦ 4υοηιις γογύπι {τ,τάπιεη ἰηάςἤη ἰτὲ ρτὸ (ιδί το Ἰυάὰςο- 

ις ἴ3π| δὲ Οεμεῖμιη αἰίογιργίης ΔΡοίζοϊυς ἐχρις [ἃ ἀσοίαται, 
(υδίλνηφ οὩς Τ᾽ ουδαΐψ τὸ αρώην χαὶ π΄ λίωΐ, Ουὸά Δυτοπὶ ηοη- 
μὰ} 4υ ἤθη ἀθηΐζο δἴογηο Σ ἃς ολυΐὰς ΟΠΙΠςς Οχδο 
᾿Ἡπυτοιίᾶς δητεβτοάιςητο Π εἰ ἀσςγοῖο ἀς ςογτὶο Πουϊλά - 

. ἡ τεκηδπ) νπξᾶπι ρου τα οτςογα ἰ οἰ ἐν ση ας, ς οτίλτη δὰ χει 
δι βγοτζοιη πο ἰμά!ςίο τοργοθδη ἀἰν, εχ πος [οτο ςοη. 

10 οἰμάνιης νηἰπολ! τεῦ το ρίάσεγο,ντ ὁπηηςς ὅς ΠΕ ΟΝ 
ἀξητυτ, δὲ οςζαοπειη ἰνΐης ἀγγιριμπτ ιν Π]Δη 41 ν εις δι Δ 
Ραςδη απ ηοἴγλι ςοπίςἰοβείλιη ποῖ πρςοίατία δι το 
τίνειθο Ὠεί σοηέξητλπει ἀοξξειηδε : φαΐς πο ποίτοιυτ 
ἴος ποη δηϊπιδάμειτεςς ἰῃ φιιληι ρυτίδο δἴτογς νθγίοητυτ 

Ὁ Ὡς ὡς ἰΙοαυὸσ πιά π)ς ἁἰίοαιιὶ υἱτίς, (ςἀ μῆς ρίλπ ὰ, φιμμν 4. 
ζετο θοπᾺ οὐ ἰρίογαπι νεηΐα,οατσατίοπτιθυς, (Α {τος οηίηι 
11ος ρίαπὲ ξιτεητος, δὶ ποπ ἴῃ ἢλο τς νπὰ εἰςγοιω αἴλιγρν τ1- 
ἀϊτος πίΐ}}} πηοῖοῦ ἈΘη).1.18. )Ετοη ἐπί ντ ςάτοια ςοιοΠιημ 
Ῥυδιςτπλίτταισι, 4υΐδυ5 τέ ξε]αητινγ, φυνίπλιῃ πλαἀ τοι ον. 

30 Φεγιὸ 595 οημβένη α[β βάε ν ἰπψυὶς Αροίϊοϊις, Εχρο ες. 
ΤΑΠ Ια πὶ (λϊας, Βαϊεηιαν, ἱπηυμιης (δ τρίοτιην νπτίο,νι φιί 
ποἰϊης σγοάετο, ΔΑ ον μὲς ροάςπιν βράπγις Οὐυδλιο 

ι(δ είς ες {ΠΠΠς ΔΠΜΠ πιὰ; νην γαμεῖς ἀον 

᾿ ὃς, Ποττὸ πα οσἀςηἠὶ βοῖουν 
Ιἴας, αὐ καὶ πλτυτὰ οἴ λυτ ἃ Πιοτὰ ΕΠΕΣ δὶ ἃ πάτιιγα ποὺ τ- 
φεπογαῖα εἵῆε νέν»ΐα τοτιἢ) ἀρεστὰ Ρεϊαρ δηύς σπ:ἤπ οσ μᾶς. 

, τὸ τλβτίι, γά ἢ ἂρ οἀτ1π| Ἰη Ραρἠατιι πὶ ἔδτηὶ Ῥεϊαφιδποηιηι 
οαἴτγα. Ἐφο ςοπτιὰὶ ἀρ ποίορ ουπὶ Αροβοῖο βάοπι εἰΐς Πεοί 

40 ἀοηυπὶ ποτὰ ἃς ῥγοσίας ξιαλιεμπι δι εἰοξεῖς ῥτορημηι 
ΡΜ ρρ.ι.29.Ερ]ν.28ΉΝοὴ ἄλτος ἰσίτυν ὃς οὐδεὶς ἔμ 4ι}- 
δυςριαάϊρατογ Ευληροἴμιπι, νε ἔρος ἀυτο5 δά αὐάϊεη- 
ἀππνποαμας ἐδ ταν ντ ροί πε ἐγοάστς,, ἰπγηιὸ πο ἰἧς φινλοπ) 
οπμμδυ5, φυ θυ Διιτος ἀλητογ δα ἀρ άοηἀιηχ,ἀατοτ οιϊαλια 

Ὁ ὶ φν ΝΣ. 4 Ἵ ᾿ . Εἷς γὺ Θεὸς, εἷς χαὶ μεσίτης Θεοῦ] 5 “Δ πὺς οηἰπὶ οΓ [λευς,γηυ5 6- (5 Κ΄ ενίην Τεινυπηϑ 

᾿ χαὶ αὐϑρώπων ,ἰδἥοπος Χριςὸς ἴη- 
σοι" " ἢ 

Οἱ δουὶ ἑαυτὸν αὐτήλυτρον (Ρ παν- 
πον,»τὸ μαρτύρλον χα οϑῖς ἰοοις. ἢ 

Εἰς ὃ σι ἐγὼ κύρυξ καὶ ὄστοςο-- 
λθ΄, (ὠλήϑειων λέγω ἐν Χρις φ',ὶ ψού- Ἷ 

μοπιϊοέδυς οὐπναγι πὶ παίυτᾶ αὐΐεπιρια, πῇ ρτοὸ φυϊδυ (εις (εἰρίςο ει ὃς ριουϊθυίε ἐπιογοοάογοε, φ᾽ (ουῇεπιδιῖο. Οἱ 
δυο ραιφξιθιπι οἰ (Α!υεἰ5 δες υπιρίρίο Αροίϊοο Δ4 ος ππιμειυ ριορείὰ ἀεῆξηδιοιηνο αυἱάςαν βάε!τεῖ δ ἡ ποσὰ με 

«ψινεάῥαίον Ὦ εἰ (σ' βοηνὶ τἰάτὰ ησάιλτος Ποῖ ὃς Πομληῦν 
τ [νην βοη Οβ γῆν: “εβω: βώπιο ΟΝ ζας ἰςίας: 

ε΄ Οἱ (εἴς τρίς ἀεάϊε ςοπυε-] 5] (.} ἀε4 ἐτεάεπηρεδονονο 
Ὠ1ΘῺ5 ΠΡ ΟΣ ατίι 15 Ργουϊῃ ρτο] [ινιαιήρβνπν ρτ οπνηϑδεησ, 
4υΣθυαῖ5: τ Ορνηέηε ῥιφηάπιγτς-} μμμ κ ἐργιθονιθεν Ἵ. 
Μαμμοπίιην {Ππώ {ως τοπηροτί- ὍΝ εσυοὰ 
διις ἀεββίνιαεπηι. ὲ 

[ Οὐἱ ᾿ζοηἤεϊταειις [υπὶ ἐδὸ γὶ Ιπφμοροβιω! βιπνεχο 
Ρταςο ἃς Αροίζο 5, (νετίταῖ πὶ ἊΝ φταάίεαιον ὅσ ροβοίνοα 

ἀπριτοτ. 
, 

ς ΔΙεΐαιον, μεσίπος. ἈὈΠτ ντ ᾿ος πόποι τη ρτεςϊοίαπι, ἰἀςὸ ἀσπηὰπι ἀαπιηατὶ αυΐ ἀάπιηάτις » ψυδά ἐπ ἱρίο “μα 
Καμιοί α,λέξαπτιις τρίς βουπάμπιηας ΤἸνοοίοφψιις νίμτρα 
τειοη ἀμί νταιμς, δὲ ππυμηο ζουςἠϊιι Ῥάττος οπηης8 1λτἰ- ροίϊειιη αν ἐρημές χεαιυτίου ς(ἰὰ εἰς, Ὀδιηπατιοπε)άιηρ ὁ- 
πντ ΟἸν πὸ ρτορτιαπὶ γοτπυσγαμεαυ ιν ἱηβουάγο φιοὰ,, τοῦ ἀἰπιηρ υςαἠαηιαυαπι ρτο ὁσσυεα, δα τληγοη τυ ἤδὰ εἰν 
πο δοψυςίζιις μου Ομ οἰ Πάτοτὶς,ποισ 1πτευςο οὐ, πο 5) νοϊιταῖς θεὰς τερτοθάγιτ,ια οἴ, ἀλιηηλιοηΐαῦρ ἀογηο ἀς- 
ἥἸητογιϊς τοῦς, ἢ} 1 ἀσυίαις 4[1ὸ ποηλίης 1άτιπο., φυρὰ [ματίς 4! τἀπιοη ἀδιηπατίοηί ἀξιοῖος μρηπἰϊ ρτοριςς 
(τἀπὶ, ροτοίς ἐοηαςπίορητες ἀοοἰαγαγί. Ὠιοίταγ επίπηνηυς ςαιᾷς ἰῃ ᾿ρῆς πατοητος (μ0 τοπιροσο ἀάπιπάῖ, 
Οἰνηίζως μάσετηον ρος Π ατί, ὅς ἸριΪ νηὶ ονλνῳ τατίοης γεὰτη 6. ῳμέ[εία ρ[ε ἀεά με, αὶ δοιὶ ἐκ τόνοΝ οἹ ετίλτῃ, Ωμὰ (ὲ ὑρμην,ν οἱ 
φιοί τά τρίλητεῖσιξτ, τιπ ψιοά δ ποιἔτί ρεγ τρία εὖ Πγεο., . ἡμέ {8|ρ 8 ἀτάμ, ἸΝ απ ἰμῖον παῖς ἀϊςεπά! βοποτα πομπιμιῖ 
τοζοηο πο σπὶ αἴτιπςτ. Εἰ ςηὐιν }ς νῆας τον ράττοι. ἰητογοίξ, Ὅσαι δαίπι ἀϊοι πὰς, πο ΟἸ τι ἀφάοτίς (ς- 
ἄπος μόσος, ντροῖς ϑεείδρωπος οἰἀέόαις νττίηις Ἔχῖτεμο, ρίυπι, ἱπες τρί ανις ΟἈγΗ τα τη πὸπ αἰίδια νιδίπιαπι αυάντι 
Ῥατγὶ νίἀοἤςος Πεῖταῖς, ηοϑὶς νοτὸ πυτηληίταῖς, ἐμοουσίως 
ἀάϊνατοης, δὲ ἵτὰ πος {δὲ ρον βάςπιεςυ πάλη ηλτογαπι 1} 

(εἴς οὔτυ ες: Ἂς φυμηι ἀϊείηνας φυοά ΟἈτιΐτως τρίς (εἰς ἀς- 
ἀοτῖο, π  πἰἤσλπιις ποη πιοάὸ ηυ}]Δηνά]πἀπὶ οὈ αταπα νἱ ἐπι 

ἰξ ποθίς σοπιπνιης ἔρισίτυα!ίεον νπίτος δὰ Ὀοῦ νίμας θδυς πηιᾶπι, (δά ετίλην ἃ πι}}0 4110 φιὰμῃ αὐ ἱρίο μῆς οὐίαιααν, 
Ἰλεης Πγσιηάς ἴῃ πΟΙἘΗ τοοσπο Πτιοης τ ἱρηυςΗυπιαπίτας 45 γε Ἰάςηι ας τίς ροητίχ, αν ὅς Υἱξλίπια  ταηυς ἀμ! ενίας τὶ 

δι φυνθιυιίιες ἀεδίιο αἰίσιμις οὐίςτυληιία τοίπηποιιίον Ἰνο- 45 ςοῦ δὴ ςτοάοπάὶ ρο δ ταεθιν., νε δὰ ηἰπηδηη πλιπς 
ρτν ἔρεοίεο νοὶ] ροιιὴν γουοτσητία Μαριξρατίδυν ἀφιίταα, οηναπι (ξουΐρτιμη Ἐχο ΡΠ ς ἀρραγος, ἐη ἠς ν]ἀς ἢ ζεῖ 4 
Ομανιτατὶς επίπι ἡοηιέι σπιλίρο οι εἰ ἵπες ἰΘςο τις. νοτίτατί, αυάπειπημς γοῶὲ ςοξηῆα δι Ἰητεϊος φλοιοῦ 

τρῶν φραλ τὰ Ἂς ἀκονον ατό δι τσ ἐπηρεοδίταις τορινβηδης. Οἱ 4 ἈΠΥρ νιν δ ας ρεσάνωτιο 4. 4Δεὐ φιοίθμ δοηιίηδι,, δίς. δὲ ποὸντας αὐϑρώτεις. ΜΟΪ, φιῤ αὐ την Ἔχῖογος εὶς ἀοϑτίης ἡυάπη πες ζλιό,ηδς ἰληζυὶς 
οἴηνει ᾿νονοίμϑ!., ΠΟῊ πιαϊὰ, ἢ ππο ὸ σηνοδι Ῥγό φνοίμω μὰ ς(ξ, 10 ριτοοίς, εἰς λὰς Αι νΆφιλαν ἐπ ρ.}}}8 ποηπιηίδυις ἐοιη!Ὡι- 
ποι νηἰιοτία! τον (πὰ το ςἐλιινὲ δὲ ἐἰάοβηνιὰ δος ριλιηυσ, μιν, ἐπι πιο ἐἤῃη ἰραν τε ΒΟΝ ΛΜΝ απ το στα εἴα 

αυοιἱ οἰπηϊπὸ βιοεπήμηη εἰς πιεῖ, νὰ γατίο ει το το. δἷὰς ἀοξξτίεα᾽, μι νπὰ εἰξ Ομ ιαιας "Ν οὐϊςέλυιν πε 
μιατφαῖ οι! Ρτοραπο αὐἰδιδειμτινι Ραυϊὸ Διο οἰξαμάΐ,, ὃς αὐ φιογίειη νίηυς Ρεμίτως ἔχρετς, δίρετ ίς, 4 εἰ αὐΐχις 
ἰνδης ραγείυ]διη τὰ που πιηὺν ἢ ςαυεηεφε ἱπζοιτμηιη ττβεποτγάτίουῖς σάτα, Ως ἐορίιατε ᾿ἰζαύκ εν Ροιεξ ψια 
ἰο ἸΙοφυςηάϊ νῆι ας εἴιαπὶ ἐπ ἴμεν [ἰδ τὶς νίυτραῦ ἰοἴστς ψιλὰ, (Ὧι ἰαπε,ἰ εἰς, ΟΝ ει Πὶ ἤπια Εἰ καλεῖ, ἐπῶν 4. 4υΐπΆπι, 
νηϊυσείαζιξον,, ποῖλο αἰ ρει ΟΠ πὸ ςοηιειτιοίι; ιἢ- νἱοίηαινν,, ἀκ ἀυδπδην ποίο Πδιηςταν ἐδ [οὶ ἀδ (δηιαπύ 

«ἰατὶ ροτοίξ, Λϑοι οπνδνν [δ (Ν᾽ πϑήνε Φδρδρρο ατύοτενν ἐν Φηνοβ ΟἸΏΠΊδιι5 δι Ππς αἱ» νοἰιητᾶς γα μιθεία]ιν ἕιβ ο,ἐδαυίαιι 
“χη τερόνῖνι βοβμ παν Οἴζογο, δι ν μαίμιε. Νοα ον [ει {ΠΠπΏίλουν ἀντ 1 ἀβοοτοτ ἤνοεις, οἰξοιθπε δχιοιίαν (αἰατειπ, 
φιπαία μεϊἰῳ δὶς Μαῖε. 4.2}. ἔοικεν (ΑΒ οννιμενοισνουύ μιν ἀἠ αἰοίίμιε μα υιΠἰτακίν κἀ ἡἰατν αἀρείς οπάδιμ φτατία: αὐς Τηΐυ- 
οὐνιφυοάυα πποτδὲ ξεπιιν, ἀκ ἰδίάαην, δϊομπιυ ΟἈΠ ἢ ο- δο (ἕω, νε φυὶ βάψαι οὐ ἐΐφ ὁχηξ αι) φαίδιια ποι; ἀδιωωαιὸν εἰ 

γα] 

τῇ ἡρίϊις Πγοίτας ἀπέϊὰ ἤτας αυδα; ραττος ὁδί: 12 φι!- - Ἰερσίο τοήδητας 4. νοὶ αἰτα νἱέξλιανα Ὀευπιρίλολτι,νε Ὁ ἃ- 
ἐκ μαπαν οὐμπος ποὐὶς ἀςδίτλε ἰσης, δι απ ἰείαπι οἴηπέ ργο 
ποῦτς ππρίενις, {πὰ νογὸ ἰηΠπίταπι, ὅς νετγὸ (αΠβοατη νγ- 
τυΐοῖν ρογροΠοπιρεῖς Ἰρήϊας ἐπ πνιδης,, ντ {τ ἠοδὶς νειὰ ὅς 
ἰη ἀμ δι (οἷυς ποτοῦ, βέζας ποῦὶς ἃ Πτο ρΡάτις 54- 
ΡΙσΝτίΆ, ΠΗ Ἐπτ|ὰ δαπ ἐλ βίατίο, δε Ἀ οἀσιρίιο,οα! Ἰλυ δὲ ν10- 
τι Δἶτ τν τόση. ὀφὍ{λήοννν αἰϑρωποςὰ εἴ, ἐς ̓όπιο 4] 
υούσαν Οἷα λας [ος να οἱ νἀ ο!;οςς αι Διο, 
ἔς Ποιπο μέσην. Νάπε αἰ οχυμν μ0 16 δά Πλδυντ δὐΐτνς 

τ δος βάζογοῖ. ΑἸΓα μὴ ρἢς ἄγοι θατύταπι τοτί Πνομείθανεν 
βενοι τς τιν [υἀάθιρ τῇ Οὐάῖοις ον. ΝΠ Διὴ οι - 
δ βοπτσαν ἀσθοινις ὁ Πγϊο αἰ σδάπν ρυῖλες. Μινμνὰ 
ἴλης ροτοῖι ἐς (πρρλῖν» ποιπίπέθια νος ἀἰςί: ΟΠ ἔο ἀνίοτι ὁ 
τεϊαθτς ς σθαι τογάγο τὸ Μιμνίοι οἴ ρτο ἐν αθθε ) οι: 
τρις ποι ἐς ιν, ἃς Ῥτοί πές ὁ ἢ έρηῦ 
. οΑἰσαημν, νὰ ἰΑςεγφοιίς οἵδ οίο εἰνὲ βυιηξοῖςτας, ρτὸ 
ἐϊυξυλιν ογασι. Ηος ἐκπθα ἐμισηπι ἐοπομέμιι εἴ, 

“οηἱο οἴ σις ποθὴ 

“Γ᾽ αιια; ἰὸν φ ρθ μος 

4 ΠΟ νέ - ὁοᾷ 

1|ὸ (ἀεογάοτε υλην δῦ εο οἰξογγί εαπε ρου ρυϊτᾶηι, ἢς- 
ἀπ νι ἰνοάίς ρος. Αἰμης ἕυαπι οδίατίοηςπιε οἷς αὐῴμα- 
ων. Εξο. Εἰρὸ εχρίατοιία πο οἴ 4ιυ κω ασδίχυς (Δηρω - 

δι το Π0.Ε1ςὐ.9.. 2, 4 [νην 
ἐφ ν 40. ννοπόμνν εἰν [ὡμ ἐεηβότενων [ἀςβἰοαένον,} τὸ μας 
τύρμον κρηρρῖς ἐδίοις, Υ (στὰ, Οωὐμ ἐοβιηνοηίηην [.. τεηβονεδνε 

4 Νοῦ νἱάεεξο 
ιυς νπῦ 4υ0- 
τυΐυΐς Βοπιὶ“ 
πυτὴ Ὠευελνῃϊ» 
ἢ ἷἰν αυΐϊδυΐς 
αἷε (δευληάΐ 
δοαίεαιδ (δσι 
οὔππάεξτεει : 
ἤξο νηυς νἱς 
ἀδεειυ ει δ' 
αυοτυπνυὶς ΠΟ. 
τοῖα τπε- 

ἀΐδιος (δεΐ- 
ἔων, διπιαηᾶ 
ουπιαυΐδυζιΐ 

ϑοηΐδηι ἱρῇς εἰἰᾶπὶ ξεπείδυν 

ἀλινπατίοιιῖς ΠΡ ΕΣ ἀϑν τὰ σαμ ἘΚ ἐρτοδατιοπὶς ριο" ἢ 

ἐομ βτνιδίμηναῇ. δα ἐπμ]τὶ νσίοτος σοδιοονς ποῦ αδέτ, βίων ἡ 
ἐοηβνην δεῖνι 4}. Ἐταίῃγος, »΄ ὁ 672} ἐἀ)νννοοεψην [δι τενοβονίδων. 

τἰς τεύροπάεντ, ἢςς ςοηις 
τποὐλην ιαῦοηι ἐχρ ἢ ςατοιλο πε" δ δε αναρν ἐτδαν ίνιης 1᾿- 
ααπὶ ἀοτοιηι (ἢ ς]]Π πο, ψαν ἤνος σοηένα χίς απ ςηυςητί- 
ἴυν ἐῃ ἰναις πιοάνη, νον ἡ νϑὴν [ϑω τορνροτόνωι ν᾽ βῆ δα 
“ζ9 ΜᾺ β“"“’ “ “ε ἐμέν. [ηἰἷς ροῖτο ἡ οἢ 

ΜΠ|ο ταν μὸ Αἰ), να τὰ τοπηςξοισομε ονν μιροεςη- 
εἴθιις, (ἠναυδίςπάμιν ρυιατ απ ρτοιοζαηΐαιη οὗ, δὶ μια. 
τοιςενςιίυιν ἐζιζα ἐϑη νος] ἀπεδυίχϑ». ἡυοιηοέο γςεὶ τι Υ 4- 

ἨΠΙΝ κα 



»ᾧ Ὅς ρατίοηϊς 
αἰϊξεγυίε, ρχὸ 

νι αυΐίδυς ςοπεί: 
Ριοιάακ ἤμι 
Ῥεῦις8 : ἤΠς 

«ἀ οὐὸ εἰλαν}0ς 
τς ροῦν ἀϊοεὶ 

τσ [Ὁ Ὀ]λτι πὶ 
ἄοςει, ΟΙΤαὶ 
Εηΐπην πες 
ΜΠ Ἂδοιύπι 

ρυδίίσυπι ου]» 
τυ ςοημόπὶε 
Ραι: πο νοτὸ 
νοϊμιδ(είις τᾶ. 
δ οη ὅς οἱαἰ- 
πε)ξοοϊοῆα το 
αυπίυς , δ λά 
Τθουαι ριδ] ςὰ 
αοσιδημίιθιι 
Ῥεεεοίδεε ςο] δ - 
4υαλ οομιις 
διίτυτ. Πποσ ὁς 
“επιονδυς οοτν 
Ῥοτίς ᾿ ρυτίῇ. 

- δἀϊίο δ, [ὁ 
60, τἀ ἀξ ἃ 
χὐἰτηο ἢ ΟΠ] 

ΟὉρ.11.48, 
᾿ Σ΄ ἀμο ἱπῖοτρτοθ 4πῸ οὔἴληι Γε ΠὮΣ ἄς (αρρίουίς Ενεν. ΑἸ} ἢζυπν. νι ἃ Οοπἤι!σς οχετεπιο πος Δηπὸ πιαρ ἢΠπτάτητη ἰηὶ 

. φοποίλιητοῦπ νεῖδο ς 

εὐ ΘΒ ας (σἷο ρτο φυοπιπταὶς πομεπμπὶ τοἀοπιρείοης οὔ- 

δι οἷα ἀοίπατιπ). Εῤὲ ἀυτοπι καιροῖς ἰδίοις τοῦτίο ᾿αία ΡΟ - ἃς σαὶ ίμμς Ρτορ]νοῖα:, ἸοδεΣ ' μὰ ὶ : 

δόμα! ) διδοίσκαλος ἐϑναῖν ἐν πίςει χα) 
ἀληϑείᾳ.᾿ τ: 

τ σοησ' Ἰοσο δά ᾿ 

οθεπίουςραίο, δε οδνί4 ἢ ἀαξία ΡΙοηο Ἰδθοτδηδυαι ε, τ «Τοτεο ΄οσο ᾿ς ἢ νι πνοϊίδος ποιοῖτο ἃς 4,» ουθηὶ [υχις Δ! ὁπὸ δαδίετα, οοὐδδι αι, 
᾿ ΔΙ δηεῖο ἰῃ ρυδ ἐς ἐατδυς ἀϊέοα πε, 8 Ρείπνυπι διφυσπιοπεύπι, οὰτ λΠἸρει δ 5 ἐπ ἘσεΙβα 
Ἰοολιξπευτγαιογααι ν  ἀεἸ ςει οἸἥξηι αν ἐξεανυοά τορυ παι Ὀ οὶ οὐ ρον ̓ ἥ, 

φίος δίῃ τριὰς νετυϊειὶ ΠΌτι5 ΟΥαοὶς ἀδςῖ[ε οοιηρετίηνὰς, κ΄ ππους Βοη 

Ι Μαϊδοίνίαννν ἀρ δι. {τάχ ς ἀμ] νἱδατὼν Ραυλας (οι α- 

᾿αὰ9, Μάϊο τἀπιση ὁσίοις Αἰτίςἐ Καπῆίποο βεινς ἀςςιμι ρτο 

ΤΙΟΜΕΙΗ ροίυνο ρτὸ ἱπυσοαιοηον (ᾧ εἴτ, πη ρτὸ τοιρία: 41 νῦν ἰἄξην ἀϊ4ι κυριδ᾽ ον. ̓ΟΠ1.7.2. 4ιιο δἰ εὐϊβιθτυν, ἄμμι 
ὩΣ ἴουπυνία ἔψρε σὐσαγης τὰ Ῥτορ νειν γε ἩζΔ 1.1τ. 

Ὶ 

ΠἸΕΡΙΦΎ ΡΑν). 

(υδαυάϊεπάαπι ρυϊάγυης ργορ ΒΒίοποπι εἰροντ νετίς Ἐταί, εὐητος ἐςαμοητί ληπο  ἐέτος ἀιχοτια, ΠΠπ4 ἡξιον Ηοθιαὶ 

αὶ ταῖτιοα ἴῃ Δη ποιατοπιθύιεν τ ἀρροπείσηεπι οἵς (δά Ἴχρηιπετσης δἀάιτῳ ἢν ὃς Ὧ05 νογηλου 6 (ἘγΙποης ἀΐςειον 
ιαπι ποι [Δεῖς ἀρτὰ δρρἰἰφυῖς, ΑΙ) ἀδξηίαυς ἐδήοις κριῖε πιιι5 βοιῦ [4 βίον, ΧΩ εηρη.ηὐυσά νὰ ρίδημι εἴ. 

ππτρμποΏρς ἐτέϑίου, μὰς οπληοθ ς (οτ, Δἀ Δ άϊ ραττίοἰρίιηι, ΜΙΆΪ τἀπιφη ( γε ἀνόληι φιοά [ει - 

ἰοτογρτειατίοπας πιβγμηάςαι ποη ργοραπίιγ. Εἰ δυτοπλ τἰο)πλλρ Ῥίλοετοι ἰοροίο τὸ μυρήρων, 1 οἵδ, πιγογιιπι ἢ]. 
Ἰδυλ οοπξεγιξεϊοιβάςο νι ας οἰ Πρ ηυίάοπι πνάηξοας. (ο- - [μά ἴωε ἀτοάπατη; αιαπείε ἃ ἐπ νπὸ ταπτὴπι νεῖοῦς (οἰ. 
ἰστοῖ δρίπι τὸ μαρσύρμον νοὶ οὐ πὶ χρίσὸς Τ σοι (ᾳαοά ντρΐλ οἰς ἀερτεϊνεπάςτίπι, Υ άδο ςπὶπι ογεστὸ ἰνλης ἐξητοῃείδηη 
ΓΤ) ἀολιφραιραι ΟἈΣΝΕ ποπιςη ρογ ἐραῦὶ ορηπ) νο] οἰαὶ τοτιάειῃ Ῥεπὲ νοιδίς ἐςρατὶ, νὰ Κοπν. τό.Ὡς ἘΡ οί. 3... (υ.- 

φγοχίπι ἰςπιεητίανε νογίᾶς, [ὠνοά 4|}} μεβιιυδιην νδωά [να 10 Ἰοῖϊ.ι..6.Ὁς 1.2. δι 2. τοῖα το. νϑὶ νοὶ παν λοτἢ᾽, νοὶ τοὶ 

Ἡοποβονίδινε  ἀεδέήππιηην. ἸΝάτα ἃς ΟΒεἰίτας ἀϊςίτιτ μαρτύριον, υεϊατοηίε,νεΐ ντευίαμς Αὐβοπτιο, 5. δὲ Ἰηξτὰ,3.16 μος 

ἐς 410 νἱἀεϊίςες τοβάτί ἔπι ὁπῖηςβ Ρτορβιοῖα : δὲ ψιοά, ἢρίμηιν ἀἰοίτινν μυρήρεον. Πεπίφας ἰνός ἰρίαιπι μυφήριον ἀϊςΐ 
οἷοι μαρτύρχον «τα! 4ιαῖοπιν Ῥσηάτῃ ἀλυίης ἘοᾺ ποὸς 
Ἐποιοἰςπτίας βάσιη ἔχοις, τυῦν οὔατα υλίοπιϑ ἰά τοἢιῇ. τα]οτίς, {Π4 τρίμδι εξ τοίτίπιοἠΐμπι ἀιοά (αἱ5 τεπηροτί- 

᾿ 
.-.-.1..-.....-ο....-- 

: ( πεν !αϑϑην ἀἶτο, ἢ πη νὰ 
εἐφτ)δοξξυῦ Οἔξίμην ἐῃ βι 
Ἰ4ε Φ' υενεδίε. ᾿ 

ἀϊςονἦρογ Ομ ιν, "ἤο πιςη-} 
τον) ἀοέϊον ἐπιφάναι Οὐπείαι 
ἕεασι Ππάε ἀσνοίταῖς.. 

6 ψοΐο Ἰρίτυν νίγος ρύφολτὶ ἴῃ 
χιουΐς ἰοςο, ᾿ρυτα5 πλάπας α.]}᾿ 
το ]εητες ἡ ἀρίᾳυς ἱτα ὅὲ. ἀΠςς. 
Ριφιίοηςο.. ΨΕ . 

- 7 1|άοι ἃς πλυ εσοβ ἀπ! ι 
“ποπεῖϊο., συ νογοσυη δία ἡ ἃ 
"πούξγατίοῃς οὔῆλις {ες » πη 

οἰηοπηϊδυνοῖ δυγον νεῖ πα σα-} 
.Ἰπῖδην οἱ ρτςείοῦο νοξείτα: 

Μ᾽οἰο ἐνρο υἱτοι μάν - 
ὑπ οπμη ἰοζο, δ μαπέξιψῳ, 

{γ45 πιάπωρβηε γα Ὁ ἀϊ- 
[ξεριαμέοης. τ 

- Βούλρμω ον προσεύχεϑαι τοιὶ 
αὐ δρὰς ὧν πντὶ τόστῳ ,ἐποῤροντας ὀὁσίτες 

χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ δίαλογισιῥῦ. 
«,ὐσαύτως καὶ τας γιωύαιχας ὧν κα- 

ταφολῇ καδ μίῳ,μυοτοὶ αἰδοῦς κα! σρδϑρρ- 
σιμίης κοσμεῖν ἑαυταλ, μιὲ ὧν ἠδ 

σιν» ἢ χρυσφῖ, ἡ φαργαιρίτας, καὶ 

ιν 

9] σ.ηρλδδιφν (φ' πε δενει ἐς 
ραϑιια ονημῖθ, ἐμην ὑεῖι- 
εὐπάλᾳ τ" [υῥνμεῖδιε ογ.. 
πηϊὲε [δ νη0}}μῈ ξοΤ μεζο. 
πλένμι, ΔΜ ΔΜΤΟ, ΔΩ Ἰγη1. Ὁ 
ἰζανημγυεὶ ὐεβε βτεμοας 

σμᾳῳ πολὺ τελεῖ" 
Αἰλλ᾽ (ὃ ὡρέποι γωναιξὶν ἐπαγγελ- ,.δεα (" φιοά ἄξεοος τη] ἴοτε5 [10 υαομιηέηας, ἰση 

λομόμαις ϑεοσέβριαν ) σΓ ἔργων ἀρα- Ἰρίσιατεαι ἰῃ Τῆςμην ροηάρφητς5)  ΙΡΓορμεξνε ρίαν) μι 
φρογθι5 θοΠ 18, ἐρσά δον. 

ΚΝ - ; ιή ΣΙ ἝΝ ΚΝ : , 7. . Μιυβεοε εἰμ ΣΙ Δυίνεν η βἰενεῖο ἐπα 
ιν .9. ε ͵ , Ὁ ᾿ ποῦ (1 [λόηζιο αἰἰςῖο ) 

. σὺ μαγνϑανέτω οὐ πάσῃ] 1) ἢ - ς «μΠΊ, ς 
. ἔων ὧν ἡσυχίᾳ ἡ ΠΡ ΠΟΟΝ Ἰρδῃ οἴηηὶ (μαι ΠΠοηο. ἐϑϑατὶ μου υλνν 
ὑποταγῇ Ὁ ' 

Γμυαικὶ δὲ οιδάσκειν οὐκ δ ιτρέ- 1: 
πῶ , δύ δὲ αὐϑεντεῖν ανδ' οὸς ἀλλ᾽ τῷ ὦ 

. ΠΤ Μιμιοτῖ νεγὸ ἀοςεῖο' ποη 1: 
ρεγηλττο δ᾽ ἠεαυςῳι δον τἀτείη 
νίυγραγε ἰη νίπιπι, Το νὰ ἢτ τη 
Π|ςητίο, 

Τοεενο φωἰοην την  εγὶ 
0} βεγ πη ον πεῆμε ἀοηηῥ- 
Αγ}. ὐτηη). [τἀ ἐ{ {18 

ε βιεριῆο. ᾽; ἡσυχίᾳ. 

ἤθη’ Ἰΐοθας ἀοοοτοιφιοηίδηι πο Ὸ πιρᾷο ἐμρτὰ νέτοε (01. 

) Ῥενορτίβων,, ἡ χρισῷ, Ψεῖυς ἰπτοτρτος πος ἡση ἷς-. τείετο δά δἴγηες οἴἶεηήοπες ΔΠΜῊΪ 4ια" ργο  θοάης 
( πίοἰδητία ροήπηιυς Πουπ ἐπιοσαύθ, Υὲ 

Ὑ άετυν δύτεην ἀδίτυπι εχ Ἀσπλῷ. αὐ ΟῚ οἱίδην ἤδπς ἔοτ- ᾿.. Μαῖῖ. ς. 13. ἮὮΡ υα ἔρεοὶς ετίππι ςορρι  οηἶο το] λας πλυ αΠΊ σχροίμή πιο. { Νοριηβηδον, οὐ ψαίδομοαι. Ε16- 20 ἱπίμτιας αιῖσα ἣᾺ Ροτοίῖ ρεοχίπιις, ἐς φιιθυς Εἴ 
ὑταίους ρεοηδίϊιυς, ἀο φυσ ἀιχίνηι5 04η.1..0. Μάψηά, " 14.8ς 16.Διαλογισμᾷι υτοπὶ ριτο ἀσοίαταςς τίω φηκοέρισιν, 
ταπνέῃ εἰξ εἰὰὺς απηρ ιαϊε,, γε τυην εχ πος ἰσζο,, τὰπ ἐκ αἰϊϊς ἐιιδίτατίοηεπι {480 αιια; Πἰἀοἱ τορυγηαι οχ ἀϊλιηειτο: 
τααἷτὶς οπιηΐπο ἀρράτοας ἰδῆς σρἠϊοίαπι ,αυάηλις ΤΟ ἀἐετς 1ᾶς. 1.6, 1ξρητηι ὕιίς οαματθας αὐ πιοιὶς ςοπίαθίς 
τἰιεο ἤει ηἰξερτα, τἀπιοη ἘρΡΒΟΠΙ;, ἀγαθε Δάτο Αἰϊατιεὶς ὁ- ξὰ ρυτίτας δο (λυ(εβοηδ ημΐς δὰ χἰτὰ ριςωδηάινιτοηνς ἡ" 
ἐπηίδιυ Ἐςοε ριον: Ὰ πὴ ἰριΐ Τιπιοῖίιεο ἰογιρίδην: ἐπι, τίτατο ὦ ᾿ : γ᾽ 
υδηἰ πηι ται αὐ ἴγί οὔνποε » τὰπὶ νεγὸ σίορει ρα 9 Ηομεβο κοσμιᾷ. ΒΆς(ἰ ἰσότητος δο οημοηίοιτο Νδ- 
μά Ἰμρέϊεος οἴδοίονιπι (ἀογυπιῖ ἀε(οεβίοπειι. 560 ῃὺς οπίπι [ογάίλατας οεἰδὰ γυΐτ, ἤοηυς τητῆιο πιετειτίειο 
4 ὄυρίμι δ᾽ νυν α!γὰ οἱςί αὶ ἀλυϑυίφ. [ἃ ε ἐπειν ἀπο. «ὠἰτή : (ς4 ἐο Βαβδίτιι φυι ἀδάπιω ορτιηιὰ ςοπιροήτυπι το- 
ἐς. ΒΙδεαν ἀπεεπὶ αὰ [ληφηὶ εὔϊηφις ρετίμαίληι ἀο-  ἰἴοτυγιΗας ρετείας αν}: Αδαρ ληὶς νοηΐοιη!, Μὲ ὄμμασιν 

Ἰᾶτι τείεγος νεγίεαζοπι αὐ ἐρήυε Πποοτάπι πες τάν.» ᾿τὸ σώμρι λαμαρυμειν ϑέλνν ΕἸ »Νὴ καϑεερρῖς καὶ πρύποις τί χμμ» 
ἤιε Πιπξλίουόια. νῸ]ζαῖα, 1 ῥθεφ᾽ νενιβαιε, ιοα δτιάτι }9 δίων, Π 4 Ειιροά εὐ 4,καὶ σωφιιωΐρ, Ὑαὶς, δοὐτνεραιε Εταί, 

4ΠῸ Ν. δου ἀϊίρ!ϊοοτ ε νε Πρ πἰΠοοτυς (δου τηϊπηαγὶ) (απιπιὰ ὅς “οαβ εὐτταπι απ ίεῖς ρχοου: ρυτὸ δηίμι Ἀΐς ζοη- 
ἔπορυν.. 5 : ον τησηίάτι ἘΡαα ΤΥ ἐκίνρηι την βτάιις Πη, πιο ογᾶν 

8' [5 ον ἴοίο ἃ ναντὶ τόπῳ. ἮΝ νοτθὶς το Πὰν 11|6- τλιπ πιλιτοι δας ἀσορας. : 
τοίαἰγηηίτδηί τειπρ!! εἰγοα λιεία ἰορ αἱ ς, ἃς πὰ τορ δάςης τῷ. ὠοά ἄνεοι, ὃ αρέπει. Είος οἰἠδίηρ (νς αἰ] νί Δοιυ) 
γαιθὶς Μαϊλοῖν.α τι, δι [οαπ.4..21. Ομμϊεηῆ ταπγοη ἰσοιιι 57 ράγοπιιο! ἰμε!υἀεπάϊιει εἰ, νὰ δὲ ἔρον ἀγαϑών οοἰνατεαῖ 
ἐπε Πρ 6 (Ἀσὶς σατίριινν ἀεί ματιιπλ, ΑΙ σινίπα βΑιίιν ἀς.,͵ οὐτη μεσμῆν. ᾿Ὅρρομιῖ θα θοηοσι ἢ ὁρατην ογηαῖηπὶ 
Ρυδίιοις ρτοσιδι ἰῃ σοπηπηνοι φοητδηξι,, ντ ἢ τοῖο Ὀγῦ 6. αἰντὸ δὲ πηι Αεἰς. Ὠ ςείπι Δαϊςη ἀὲ νςτίνὮ ἐῤπιγγλλεθεῳ τετγαάγι πὶ ρυτα μα λοι βεία Ὠςο οἤδειαπτυτ, ἐς φαίθυς 4-. ἰηβηλιόνδιναιοι νοο ϑρονά φημι ας, Ρρόφνκίεν!ες. ΕτΑίμηιν᾽ 

Ῥενυβιερμει. ΞΝ ᾿ ᾿ 
1. Νέῃνε ανξονμαίενν υἱμνρἀνενᾶςς. οὐδὲ αὐϑεγενῖν,δις Ηυ 6 

Ρογιίποητ εἰςίζαητον ι) ΡΠ ] αγποπιν νεγου!, 
Αἰ γιδῆς γιυαμμάς δβ! ὦ Μεναρρόύνη, 
μὲ κμοφεν ἐν ταῖν ὐγδε αλλ, μα ήκϑον. . 
Τωω καὶ δὲ νικώσ' οὐδ" δδδν κμικὸν μέχε. ἘΠῸ ἀυτειι τὸ αὖϑεν. 

ἰδιις στ Ώ 9 νδγάη μυγιβοδιόηοιη ὀρρόποτῖε, 40 
4 Ρηνμὶ ἐσίοις.Ν οἰ («νέξαμ, ἃ γϑυσιμνρυγον δετ]δτοε πιὰ 

ἐσίκε, νῖ νετίι ᾿μοσμίφ ΡΓῸ νόσμίᾳ: [εἰ οὐσίη ταιπει μπάη δε 
[ξιτρατίαννττονιε ἠιοίο ἴεν αν. Οπιετὴμν πνβναμεν (δ]4- 

ἷ Χε ταμιι δὲ νοι πάτο ταίιηι εἰΐ αοι ἐοπίυς ; 4υοι Πευταὶς 
αὐῃινεῖη ὅν εμμμονο χρρὶς ἐργδε Μ] διαλῆγ μεδ ταν ἀξοίαγταν γοῖθο ὙΨΩΓ[λ49{{|. ᾿ 

' ἐδ, Η Νω 
, ᾿ 

» 

Σ 

Εὐα, τὸ τασας “ἢ Διο εὐ 
καὶ Αδαμ οὐκ ἡπατήϑη "ἡ ὃ γιωὴ ἀ- 

᾿πατιϑεῖσοιγον οὐοφιθάσει γόγονε, 

Σωϑυσετῶν οἷν δέ τῆς τεκνογρονίας, 
» ὅ ν, ἐς 

ῥαὶ μείνωσιν ἐν πὶς οι καὶ ἀγάπῃ καγα- 

᾿ ΑὉὐ ΤΙΜΟ ΤΉ. 
τι ἐἾδὰμ γὃ “ρδης ἐρλᾷδη . τα »Ὰ ἀλπιι}8 ἘΠῚ ΠΊ ργΙοΥ [ΟΓΠΊΔ [1} 

[18 ἐπι ἀςίηας Ἐυύ8. 
ΙΕ Δάληγῃς ποι [εἷς [εἄι-. 
διυιοή ἐς πϑυ]ου οι, σλὰ- 
(ἃ τγαπίρτο Ποηὶς αι. 

, ϑογυδοίτυὺ τάς ΠΡ. [1 
τος βίρηδάονῇ ᾿ηδηίετίηι ἐρα 
ἰῃ Πὲς ἃς οδαγίιαῖε, δί ἔχῃ ἐἰ:- 

349 
“1ἠκπν εοὶτο βνένηημ ἔν. 

πρίν εβ ἀεί άς μα. Οοπι Χ7 
᾿ Οἰπ..ς 

14 Εεν“ ἀπε ηο. ἐβ [ράῳ 9 υὰιος Ὀεῖ οε 
ἐκ" πη τεν ἀμέσν βάμξ, ἀλπαι ἡρν 
ἣ ῬῬΨΨΆΨΚΩ 4. νἱιο (ωὉ». ἐη ῥνεμαν αμην ΙαἊ ἐῇ ποο]ϊειν ρεῖ 

δαἰμαδῥινν ἀφένην μον β- μονας Ἄν 
ἐνονην ζεμον δι θη δην [ῃ ρε:- Ὅ ει πιο! οτᾷ 
πηβη[εγη! ἐπ βάε (σ' {ι Ροἤετίοτοο! 

ὲ . . ἔοι, ᾽ [εηξηβιαιίοπε ἢ “πεδυὶς νι 
᾿ , ηοΠηίᾶ ςαπὶ πιοεγαιίδης. κδὶ ἴοπας αὶ μετὰ σωφοφσυνης. σι ἷ ἑεὐῶ. 

μασμᾷ φ ς δνην : ΓΙ τα ΕΝ 

. . “ .  ροέξ ρεφολίυα 
Κιφάλαολγ. ς ̓ Ξ Ρ ἶ ᾿ ἷ ζΑ". 1 [; Ραμα!» 

[ςῦς ὁ λόλος, Εἴηις δ ισκοπὴς ὀρίγες 
Ὁ γ) ᾿ Ἷ ὮΝ “΄ ταρκαλρυ ἐρηου ὄζεϑυμοι. 

Δῶ οιωδ τὸν δ ίσκοπον αὐεπίληηον 
“ ! ῃ Ι- 

ἐδιμιαξ γιωαικὸς αὐόρα,νηφάώλαιον, σνρ-- 
͵ ς 

φροναγκύσμιογγφιλόξινον, ᾧιδακτκὸν 

᾿Ἴφοται, ρτας 
κίογαῖ, . 

ἐγτοργο δ ΒΊ]ειὰ οεἵΐον " γηλις 
Ἴνχογιβ βνίγυϊη ν ν᾽ Δηις δ, 

τε βεγαητοΙ » ΠΟΙ ΡΟΙτΩΠῚ, 
ποίριτα! ἐπι», ἡ ἀρῖωπὶ δά ἀο- 

δὰ ἤἰδλ εἴ τπα- 
1ἀεἰδε βνενο, δὲ φηὶ ες. Πνετὶ,ρεῖ αυᾶπὶ 
ρΠοραινην ᾿ἀεβάενοι, ἐς “περι 

ϑυημῆν 00 ἀεβάενηι. Τίμι δ ᾿ 

τ Οριτεῖ [π[6- 
ΟιὉ ὌΝ εἷς «οιοϊδεῖο» ᾿ γον ΤῈ ἐκ Πρ τᾷ, ποῃ ἰπιρε- 77. ἐη! “ξ γε, ὙὯΡ ἄιις υποίπῦ- 

μϑυχοῦ νὐγμηὶ, [υδεΐμην, ἰςδχιοη δ, ἀμο- 

ργμάεπίαην, ογηθένην, μο- ται ον ὃς τρῶς 
, ΠΡναίεπι, ἀοδίονεηη: το] στὲς Ρςε- 

ἜἜγτιιϑ δ μὲο εξ πο, τδὶ.- 
ἀνωρν ἐβυρήν Τ Πυῖς ἐριεορ τη πεῖς 

ἀγα Ὄρυ8 ἀείι- 

οτος ἰσίταυγ ἐρ!ςορᾶ] 

ἱμάς νι νἱεὶ 
ΩΝ . 4διυξίυε ἢ (δ 

ζςζῃ 1} Π}: [ες ἰῃ οοῃ υξᾶ- 
᾽ Πρυς ΠΠἶἰς οὐ 6- 

Ἀ οἰλιίαις (Δηδλς ἃς πιοφοίξας ρεαδυσεῖης. ' Δδίοϊ ψιὰ ταϑλιου δ ταπι ἀς ἀοδείνϑ "δ ἀοςεπάὶ τϑιϊοποιῖυσπι ἀερυθ)ἑςίε ρ 
εἰθις ουτῃ Π ἀς 
τεςοϊθυ8ι τετεὶο 

“πυθο]οςο 4] ρεηοοᾶς ἐρίλ5 ασοοαϊηγάβεπε ρεϊανύμν ὡς ρ4 ποτὶ ρ αρνἀοίηεἰς ἀς Ὠὐϑεοηϊς ἐνεἰύτηυς ρια ἔλείοηο,νε ςετίος εἴς μος σληοηᾷε μοιίι Εςεῖε. 
ἢ {αν κο Ἐρησορακιπ,ἤιις πὶ ἡ οελιν πὶ νετοϊνῃο εἰ οἱ ἐοὺι ἀρ ηἰτᾶς,(ς 1 ορὰε, δι αυϊάσεν ρεσο! ται, ἃς ρεοί δ υνυϊεὶς νἱειμτίθυς ὅς ἀοηνὶ ὃς ἔρκὶο 

Ἐρήσοροηι ογῃάίθμν εἴἵε οροτίοι [τἀ4ις δί ἀοδιείπα δὲ ξαουϊτάταπι ας ἀσποειη δέ νἱτα ἐχαπ)ςη,ρι πελ ἔμτυα εἰςᾶϊοι! παςεῖϊο εἴ, ᾿ 

Ἢ Νὴ [μἷὶ [εὰ μξενεγῶς ἐσατύϑη. 56άιι ἔχις ἐοττὰ ἔτ 4 

ἰρίις πγυϊίοτῖς ρει, αυβὲ μιάσ ἴῃ ράττς ἔπι ϑάτλιγας ογρ ἃ- 

βοὴ γἰἀεόαιε χηετίτὸ ἢλς φηοαυε τατίοης νη ἀδθεῖ εἰἴς 

. φθποχίδιψια ρατηα ἴδοις εἴταν τρίς Ν]]40} πγυϊτάνετ, 
᾿ζοληζαιγανρνείβίοννν νειν ποιραζάσνι γίγνε. ΝΌΠΡ αι, Πη 

Ρ'αυανξεαιίθης ΝΣ ρδίουτέ Ἐτγαίημιις, Ορνα μέ. 

4} ἐναν[γνεβιφηὶ: Ὁ ΟΝ οχρτοῖα Ῥαι! (τητοητία, «τα πῆ ὄχρο- 

ἡλενι νυϊὸ (οἰεηῖ, Εὐυληι ν!ο τςεῖ βέξλιη εἰς τταηίστεί. 

βοαῖς τοαϊπνΑται μᾶς σχροίίτο πλΐνι ν άετοτ ποτ ο ὃς ω- 

ἰάλ. ΜΜαΐνι τριτιις ἐν παρρῦασνε ἀςΟΙβΈ ΓΕ ῬΓῸ εἰς σαρᾳζασινιγε 

ἔα ικάυδα Εμϊε ἀϊξατας νε Λάμπιο εἴτι ρεοςαῃ αἰ ολυίλ, 

Ἰτάεπηπ νδοτγιοῦ οἱ (δηγοητίδ. δ πιο τας ςοϊμαύξης, 
ΠῚ διϑετος σιψηεν ον δε “ἦς τυκνογνίας. Ιά εὔὦ τῷ τικνοηρ- 

νῶν. Νάπι διὰ ηθη αἰπ|ὰ ἀςείάγας μος τη ἰσζο αυὰ τὴ ὡμα- 

ταπιν  ἀο]ίςςς τρίπι τα αι {τ πγυϊίετε ντ δ’ ἀκρρζυ σίας ΡτῸ 

ὦ ἀκρρζυςίσ, Ἀοηγ...11. Νεαὺς φηοαυαηι οἰ "πᾶξες νιτὰ- 

ταηιλνας Πρ αἰβοατίοης ν δ᾽ ἡμέρᾳς ῃτογάϊι δὰ βέου δ᾽ αὐώς- 

ϑοΡεΣ τοῖλῃ) νιῖΔη}. ἃ ρονπολιίους Ἠοπιοπις εἴ φυατ- 

το αἷνι ἀιχις. Αἰμορροίνω δὼ ευκτει. Ηος ςοττὰ ταΐγοῦ Ρἱεγοία, 

γείοτος θη φοιμ]ἀογαῖ!ϊς: 4υ! ηιπὶ ἐχητίσνατοητ δας Ρο- 

. 

Ὀείηάε φυῖς εις ςυφάπι ἡοη ροτίις χἠ τοὶ πη Αχί πηᾶ εχ 
Ρᾶττς δἰ ράῖτος ρογθ ΠΟΓ ΡΟ γοιὸ ΠΟΏν ΘΠ σι φρρσιυΐως, ὃς 
ςοπίοϊατιο τί πιάτγιθυ» ργορηὰ ἐοσίτηατα,ίατις οἰξοπ σης 
δος εἷς ροῖίις ἐς ἱρῆϊς νχοτίδιις ἀςςιριεπάμ αν Οὐτ δυτοπὶ 
δά ρίυγαϊοιη πυππογήμι γοροητὸ τεαπῆνος Αροίτοϊις μα 
ολιιία ας, αι ἴῃ ζοποῖς ἀϊςγας ὡς οπνμμμῇ νχορυπι 
ΟΒεμχιδηατιπι οἥοια, «οἰ εξτιυὰ ροιῖτο γωράμιὸς πομλη 6, 
Ρτορτςτοα τοἰδτιαιμη {Πα ]ρεϊριξιμταιῖς σαι οχρεϊπχοη-. 
ἄιιπὴ βυζὶ, : 

ΟΥΠΤἾΝ ΘΑΡΥΤ 111. " 

1 Οομγαςός, Ἠδς ριαβτίοης (οἷοι αἰἸαυιοτίςς ἴῃ δ ὲ5 ᾿ 
ἀνάδυς ἐρίοις ΔΜ] (οι ἀυάςπτίλην ἤοςτε. (οηιτὰ νο- 
ἐὸ σομίες ΟΒεγίοίζοιηυς ᾿νι5 γουὶς εἰλυά! (ρογίογοπι ἔσο. - 
ἴχοηδπὶ φυράποη ρχορο, ιιυ() Αἰ ιιοτίος Ραυλιις ἔς τη ]- 
ἴος ἰοσος Ἰηεδοςῖ. 4 Ἐριᾳτυραιμην τῆς ὕλισκοπῆς. 56 
νοῦάζ τσὴ ἀοςεῃάϊ αὐταὶ συθδεγηληήι παι ἴῃ Ἐςο]οῖα, ν᾿ 
ἀϊχήμες Ρ[λρρ.ι... 4, κρρεῦν, ἐρέγντει, [)ς δηϊοίτα 
ποη Ἰοχιΐτυτ, αὐ νἱχ 4 Πςαιλπ) πηαν 5 Βοτγεηάιιη εἴδη 

διἀπεκηαύεφιαῇ εαἰπιίγι ολυ ἃ ἀροτίτετασ μοῦ ἡυλιη εν 89 Ἑ οἰ ς ἐλ εἰ ἴῃ ρ ἐποις ἐς ἀπηπὸ δὲ Πιάίρ δή Ὁ εἰ Ἑςεἰςἐϊαπι Ξ 

ὑπ μοί τυ ιοτγπνγυπι αυὰπη Ἀϊς ἔς τοτίοτιαι : 4υιη1 ι]- 
Τ|ιςροῖιις ςχρ οαπἀαβηςτιῖ «ἀαίλ ουν ρου Ππιμ, ροίϊο- 

ἑἰς ἰἐσετίς ̓ νατὰς ςοηηιτίοηἰς ΠἸσητΙΟΠΕΙ ἢ Π0ὴ ΡῈ Γ ψιλίη, 
(τἀ ἴα υαδτυκτί ροίπε χυυ!ετ, λυ νοτὸ πιϑη με οὔ, 
γιτεδὰ δηποῖαιὶς ἀοξε  Πππχιῖς ἱπτεγρτος, Ἐσόςτατ ἐμὴ 6- 11 

ἰθερασηᾶ ππςπτίοποπι φυδτη τὰ εἰ Ἀ] ον ργόρίε ἀς- 

ἐερίππι Βοιπίποπι ἴληὶ νειὸ ἡς ΩΣ μγδοἰρυὰ Πλαιτπὴο 
᾿ηἠτοηίπηοηςπι,ς ργαίοττί πὶ τεπᾶν σφ πεηβὶ οἠιιςᾶ- 

ἀϊίαζυς πιο!οείαν ςοπείηει, ἐξίνε αν απ πυπον εἰΐος 11] 
ραια ςοηίοἰατίοηοτη Ἀ]4υΔηλ ( 
πιοίε(τιίς (οἴλπι ραπαπι ςοητεπηρίερτις πμ]Πογεβοποη βο- 
ταὶς αἰ ιπάς φαλιπ εχ ἐα τρία ροσηὰ ςοριπποάιας ςοηίοίλτιο. 

. ἰδ ἀτραπισητα!ν) ἔαπιςκφ. φυ 441] ἀϊςατ,ηίτι ρος ταϊοηςπὶ 
φιδχημ]οῦ ἰπ οο ἱρίο ομετεπ οἱ ροςοατὶ ραρὰ εἰ τ Πμνοΐ 

ἰαυαη ἀλη σομ)ράγατο, Ζυλπὴο ἃς νυϊειηφις Ποηγίπο νἱ- 
(μη Αιοτίς λας ᾿ς] κος γηυπὴ Ἰη ἠΐςατ, αι ἀπ Αροίολιςα 
τ ἐ4 Ἐςεϊςία, μὰ υά ποα 4Πτον ἰσοας ἔνα Ρεγ ἀπιθίτυπλ 
δι ̓αδηεἰζαιη ποι ἀϊςο μοῦ ϑάδη τά εἰρτίοηοπι, 518. 
ἄυτα ν] πὶ δάιριίς δάσο «μάσπι ντ ἢ ἢ] τ ποάίς (υςτο 
ἤὼς ἐοεςηυπι ςοητοητίοηιν σοϑυς,ἀιπὶ τὸς ρεπὸ γηθηι 
1 Εν ὯΝ εἄογος ἀπτοιοτίοτις, Ἐπ τος, αιαίο, δ μὰ» 
εὐ, ἘσοΙεία: ποις ΠΟ] νἱπάιοζατς ὃ. (Ρικεϊ χων κι" 
κοθ 14 εἰ, ρτϑοϊάτιτη, ἃς Ρτοίμάς ἁτάυυ, ἤιοά Ψ γῷ 

ἰασγομις ἰη πατηιποπιῇ ,ο 4θᾶμη εἴ. ἸΝΔμ ἰνῖς ναῖσι ἴῃ ρυίπιῖς Οτχεοτιμη {ΠΠ4 ρτο- 
ἀοιδέυνι δύσκολα τὰ χαλεί: γὲ ρεγαρροι[τὸ ληποιδυΐς ἀρ δλις 
ἔϊπνις ἰηῖσιρτος, γυἶβατα, βοιμην, Εγδίνυ9, ΗΥ οαοβονλοη 
ςαρτοῖα Ραν (ςπτοπῖια ἐπσαυς σπἰπὶ φοπυοπίγος (σα δὴ 8 
{ΠΔτο. Οὐλττο γιἀουΐαιν ρεοξα όταν οπιίπαιη ἀπίῃς 

πρὶ τοιποάϊομι ταιςπιατρυια {{ πιο ςἴλιας {{|45 νὰ Πηλιπυς, οἰ ἰοποην,]ι πὖ ὥγαος ΠΠπριϊ8: αν ον οὐπηίς ὃς πο οἴ 
τίς νε δος οἰνατιταεηέξημοπιλι μοί οί ἀσηίχυς οὐπας 
ἦι ἰρίᾳ εἰναι. μὴν δὲ Εται ἐν δῆρονωπν σφμεναίμομεω, «“ἰ. 
γμὺ ἀὐῖσην πηαηνβοτὸ «ογυοίοοτς νου οτίςν 40 (ριπῶι ἃ- 
Ὑὰν βιοτῖς Φ βοηςν ομιαι αι: ἰὰ αῃς Ἰοςίμ (τα ἡριϊ ττα- 

ἔλκι τ᾿. Μαῖτρ. 44“ κηξννεἾρ μα Καὶ μενα σιν, γυϊ- 

ὁ ψιλὰ δὲ ελίηυς, δένπδηξνιη!. ἸΝ ΔΩ σοιτὸ γεΥθηΠ} ἀυμῖ στο 
᾿ααϊειευάηνις ροϊτιμη, οἰϊείμεννηιο οοάνένμν οὐνη γι τοἢ 
(ονΐα. (γεπην ἀμτςιὴ αἷς οράμις ἐς γπάτειι ὁ ἤϊοιο μεν 
(τποὴ δυῖοιῃ ἐς εὐ πςατίοης ἩΘΉΡΕΜῚ «δυο οὕ. Δ} τέκνων 
θρρῖοη μι σοπιπιο δὰ γοροτι ὑπο (ὦ κοινούνρυιο σὸς Ἰα] ε- 
επατον αι πος τείσινης ὴ 
ταἰοιὰν νἱετυιο,Ν 4. Ὁν}4 Πἰ ποι ανάπίον διγ 1} τ [μιν νἐγ- 
ἀυύθσυν, φιαπιὶς ἰςἀυὸ ςἀμσατί, ἀμ ἐᾷ παι αι οοιενί ἢ 

τι8 δὲ οἰ ηςτοιΙς οτος, πιο γα ἐξαίαις ροτίιθ αυλμι Βο- 
ταῖποβ. δ πο ]σοίηπ ἰὴ (ς ΠΠ|5 πρυγὶν ςοιπροτατοηιδυθ,, 
σαν Π]Π απτατιφυα (ετιρίογις Δροδο νῶν σρηςοραῖθην ἀθς 
(άσναῦ, σου ρος ἀοιϊἀςιατ τὰ (το σου ποηηθ Πε υμ 
εἴξας ἰοέιη Πδι μπᾶνωι νοτζα η} [λοιἶμι μι οὔμνατο. 
τόρ ἴργν. (υο ρυάσις ἱφιτυτ ρ ζορότηπ ποιποῇ γα 

[υτρατίπε οὐοιὶ νεπτγοὶ Μαμ Πὲ νοτὸ (ῇο] ΠΟ Φοιταρίς 
λυυπς ἰοςυιι, ων ςουνοτεῖς καλοῦ ἔργοννγενν ὑορρναννν δι δεῖ οἷ, 
ἀεὐεὶ “μενοι . 

ᾧ Οροήε ἐχίννν, δα οὗ, Ωγ βυστῖ! δα μι εςς τος φι 
τιυςτονυιη ΠΝ {Δ ειη ὅς 19 αὐ] αὐ οὐτας αυδιν νος Ορονιευ ριίξιαητοι δα Ποῦ 

εχειπρίαν νοτίου. ἢ ὁπιανοιυ νὰ, πᾶ ντ αὐ ρΠ - 
χπεῖ ρεζειριας ἤπνι, ὃς ςοιροεισε ψαῖς ἐοκ ἴῃ ΠἸἢ ΑΡ9- ς 

μ᾿, 4 
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(τοί ἐδ Γοὐόηλ ἱπηοχοτις, Φρ κἾ τε ὑχονῖ αὐνανι μια 
γραὸς αἴδρα. Ἐτκο 4αϊ ςοιίυρ τοι οχοβυιάϊε αἷν ερίίζορδξι,, 
υἱὰ ςοπίυατὶ ἕπτ Αατίο ΓΗ (δ ργοάϊς, Νοηνιέ ἀϊοίς Αρο 
Οἱδις, )ν  ἤμονιε, ἰςὰ (νυν [ε: ἥυαπε νεγθυσι 5) τορεϊεη τι 

{τ τὸ ὦ κοινοῦ, δε τὰ ἀιίοιτὰ Ἰοφυάτν Τίτιτ.6. Πτλ4ις σας 
τἰΔὶςα! μος 4 ἀς νάα Εος]οία πος ἀἰξειμη δοςίρθνητ, τὰ 
«τἴαπῃ ποη βιεγαπε ἔλτίβ ἀετεπτὶ 41 εχ πος ἰοοο ράταπιης 
οχουάϊ αν ἐρίίςορατυ ἐο5 χιί (δοπάδην υχοόγοπὶ ροίϊ αἴτε- 
τᾶτη ταοιταδτη ἀπχιἴξητινς ἰατογίπι ταςςδηὶ ἀς ἰρι15 ορί το. 
Ῥογιαι γχουῖνει9 ροίτοι τά ργαοερια, ἸΝοα ἐχοϊυδιιπτον 

ΕΡΙ5Τ. ΡΑΥ͂ΠΙ 
Ρονπίυϑ ἀιιατάχας νχοτίς νίτιἤαασῃι Αἰ Ιο 1) ΡΣ  πγΐ {Π|ς ἰα]. 
τἰῖς ἤθη οἰ ὰ Ππλεῖηι ἐπα Πςοητία φο ίρετί ροτδοτίς, ηες ἃ... 
τίς οτέδπι ςοπιπιοιζὰ αν ΐτα ἰαηὶ ἰηἶτά οοηυἶυι ἀϊτίμγι, 

᾿ Εἰ απ εην,νεφάλεον. δὶς πηαΐο τ κπὶ δοδυῤνην ἰδτοῖρτο- 
ταῦ Οὐοπΐεπη σηπι σηοχ ἱποιίοατοῖ ΔΡΟΙδοἰνι5ν μὰ πάρρινον, 
ἡ υἱηο ἀεἀ δι κε {Γερρεν  ηδενν, σαὐφρνα. 1ὰ ἐπ Πιῖς 
ἁῇεξδιίδυς πιοάσγητεηι, ΑἸ), λας πισητὶς ἹπΓογΡγοιϊδητιῖ 
ουἱ ορροπίτας ὁ μφὴν ἐμᾶνορν γε ἀίχισλι» ΜΑΓΙΣ 15. δοή μος 
ποη νἹάστυγ σοηυςηῖγς, φυιπὶ (Δτίς μοῦ (ἃ ἱπεε Π ράτι βι- 
τἰοίος λά οδειιπάϊιπι ααυοά πεῖ, πε άπ} (Δ ογυπιὶ ἃς τη 

εἴβθο 4 ρορτίποητια ἀοηστη μαθεητίς ἀ φῃδὰ τατὶ οἰΐςητ. 19 εἰ πιοπιεπεί,ποη εἴς ἀεἰ ξεπάος. ΑΙ) Ῥνωάενέεπε νοιταηι, 
ἐν τρυε πόπι ἀυπταχαῖ ἢτ πγεητιο, δὲ φυ!άςπι ἀλπιηά- 
[Δ σχρτὸ ἀμ ἡυ μὰ τοξιὲ Βέιο ἰοοιπι ἐχροίιίς Ομτγ- 
1οἴκ. Ἐς οητηη εἴα (ππιρεῖ ἰη Οείςηις τοτάφις Οταοία ἃ- 

“ ἄςο νἤτακα, νι δτίαηι αἰϊαιδηἀό Ατἰἰποπὶς πειτα ἤτινττςίσες 

“ 

δυρίδ,ε 19 
2 Ὀίδοοηοι 
ἄνους ρεῖυε 
φιονδεὶ οροι' 
κοι, γι ἀφ δοτῇ 
ποπεῖμειε, νε- 
εἰιλιε, (οὐτιέια 
δὲ, δηΐπιο δὺ 
οπὶηί δυδεϊ εἰ 
δ'ἰθηο, εἐτυάί» 
εἰσπδ πα βάοὶ 
ἀοδιείΐηδιθοηα 

ν» Ὁ οοῆ- 
οἰδιεἰα δ ἰη - 

κεφειϊιλι (0 η" 
ἤϊε. 

ος Τοῦ ἰδέου οἴκῳ καλαῖς «ὐορϊςαμ4-ἢ, 
Ἴ ’ 

᾿ σὴς σεμιψότητοξ᾽ 

«ςεηίομπάϊ (ὰπι ποη τποάὸ ηὐὶ ρίυξει νχογορ πίη] παδοτέε, 
γεγυηεείαπι ησἱ τορυάίατα τοπιεγὰ νχοτς αἰΐδεῃ ἀυςςραπι: 
Ἔζηυς ἤπητ ΒΗ; Π112: δητ χα ς κα πομ δι [συϊετὰ ἰη Αἰ δέτας, 
δάσο νεῖ εἰεγίεἰς νεὶ ἐβξιυπηνοάί σοπυΐυ ἐς ἰητοῖοῖς πο Πἰσ- 

(ἃ οἵδ φοῤνιμον»δι οεττὰ ται εϊε ποη ροτείε,ι ποη ἢϊ τειη- 
Ρεγδηθ! Ψ ἱρὰ νογὸ οἀϊτίοης ἀιρίεχ νηίΐυς νοοἰς ἑητοῖ- 
᾿Ῥτοιατίο ἰὰ σοιτοχτι ἰςρ τον ἤσηλρς δοδῥῥμνν δὲ ρνάνεωην͵ 
αυρὰ ρμοϊτοτίις πιλχίπγὰ ργοθατ ΕΠ σγοηγ της ἴῃ ἐρ ποἰληλ᾿ 

᾿Μαεγείυο ἰῃ ϑοογαῖς, θὰ ἱπῖος δίξαπιος δὲ ροίγραιπος Τα ὦ Τίταπι Εσὸ πουζγι ρτοθο. { Ἄρένιν «ἀ ἀοεςεράνην, 
᾿ φιϑακηκόν ν ὑἱις. Τοέδονενν, διδώσχρλον. δεὰ τηυἶτὶ ἔμπης ἀοᾶτος͵ 

τὸβ αυἱ ἀρτίογὸς φίϊηι ὦ Πίμᾶ. ἠεχυς ος ἀσοίαται ΟἸαολ 
νοχ:(τὶς ςηΐπι ρει ίς ἐητο Προθάτας ἐριζορυπι νος 
ἀοοεπάυπι. Αἰποῖας Ηἰστοηγιπιις δάυςτίως ΒοἰΑρ Δ ΟΝ. 

«ετοῖ, ἡιια ἀς τε ἰῃ κὰ ἀἰοσιπιο,ταρα φ. Μειιτὸ ἐφίτις το- 30 δγὸ νον εὐϊτίοπέσι τῶι μαδιμῇς, λ)οινξρτο 
Ἱ) υἱεῖς Αροδοΐαϑ νῖ ψυαυ!ς δά βιπόλξίοπεπι αης Εςςοΐο- 

{ίοαπι 4εἰ  ειιγ,αῦ ἡτις οπια δας πιλου]ς {τ ρυτι!ς,πεπὶ 
ἅν [μϑ{πἰεις, (δ ἀοεστεροβενς Εταίτηι5 οδίεγυαυίε, 

᾿ Μὴ περφινον,υιὴ πδιύκτίω, μιὰ α]9.69-} 
καρδῇ " ἀλλ᾽ δγιρυοῆ, ἀμφνον, ἀφιλῴρ- 

γυφρν' 

ον, τέχνα ἔχοντα ον ἱποταγὴ μιατοὶ ποὸ-- 

(Εἰ δε τις τὸ ἰδ οἴκου τορος ἰώῶαι οὐχ] ἡ 
οἷσιν, πῶς ὀκκλησίας Θεοῦ δλιμελήσε- 

“1 ἢ ον, [ Νοή πουϊθυσι, πε πβδτυ 6} Νοπν ἐπ ἐδ ο 
Μή νεόφυτον να μὴ τυφωϑεὶς οἰς κοῖ-] [11 ρτἰπηπατιοηξ ἑηοίάαι ἀΐα- [ῥέεν εἰσμεὶα ἑμέθεϊ- 

᾽ ᾿ 6 , κι β : Ὁ ΚΟΥ , “ἐπί αι ἰὐαδοί). 
(ὦ ἐμπέσῃ γᾷ φζαθειλρυ. θοΪ᾿. ι 1, ἀν 

Δϑίὰ αξ᾽ τὸν κὶ ἥαρτυρίαν καλίω ἐ-}29}] Οδροτῖεῖ ἀιτεπὶ ουπὶ εἴπ Ορονμὶ αμῆννη ἐϊίμην ὦ 

δεν ὄστο Ὁ ἐξωϑυν" ἵνα μι οἷς ὀνοισδισ - 

μὸν ἐμπέσῃ κὴ παγίδει τὰ ὀχαξόλρυ. 

Διακόνοις ὡσούτως σομινοιὰ, μη σδελό-} 8} 
ορίς, μι οἴνῳ πολλῳὶ συρρσέχοντας ,μὴ αἹ- 
χερκερδῶς ὁ ᾿ 

Εἴχοντας τὸ μυφήριον τῆς σπήςεως ὧν κα- 
ϑειρᾷ συνειδήσει" 

. . , 

Νοα  νἱποίμμηνῃου ροτου. } 
[ογετ}, πο τ Γροῖῃ φυαίζιπι 
(Δεϊεητοπνοἀ ἃ υνπη α]! πῇ 
ἃ ρυρηίδ, αἰίσπυπι ἃ ρεςιπία 
ΔίΏΟΓο. " 
Ομ ίυα ἀουλι θεῆς ρία- 

{ις, αι! θεῖος πάρ εας (δ ἀ|-] 
τοϑ,ρου τ οἵη ᾿μοηοῆτε: 
(Νδπι Πᾳυὶς ρερρτία ἀοηνιὶ 

᾿ριδεῆς πείεἰς, αυοπιοάο Ες- 
οἸεἴπαπι Ὦ εἰ ουταδ εῦ) 

δοηυσι δαδεῖε τε πγο πιῇ 4. 
ΘΧΙΓΔΠΟῖ5: η6 ἰη ργΘΌτγυ τ ἰηςὶ 
ἀᾳι δὲ ἰλαιειπι ἀϊαροἹ!. 

4. Ὁίδοοποῦ τ επὶ νεηεγα- [8 
Ὀ ες ηοη ὈΠίηρσιςδοπῦ τουΐτο 
νίηο δάἀἰέζοςφῃοη τυζρέ φὺς- 
ἤυαι [αςἱ᾿ηϊε8: 
Ὑεηρηῖεε ᾿πυγίξοτίωτι βΔΟῚ [9] εν ϑρμιεν νηγβείωιν . 

9.1 ρυγὰ ςοηίοὶ τα, 

Νοι υἱμποίεη!νην, ἤθῃ 
ἘΝ Ὀγεην., [τἀ προάεβνιν: 

π0η ἰμήφιοίητν, θομ εμρι- 
ἀπ: 

διά ββρα ἀοπννὶ ὅδε ρι6. 
Ῥόξινν, βίο. Παύεηιε 
[οϑάϊιος εννα οπιρὶ ταβήαιε, 

(ϑφοδν φθδὴν ἀονε 
[μαρταείίε πείοα , φαοιποίο 
Ἐιίέβα Ὁ εν. ἀϊιχεμίηι 
ρμαϑενῥε) 

ι Γιωῶκας οἰστιύτως σεμναὶ, μυὶ δῴχ: 

᾿ ῥαυτοῖς καλὸν σἱρεποίοιω ται ἡ πολλίω, 

7 μεβιννοιέμην βάϑετε δόμων 
«ὐ 3 “οἱ βγη βιηδει νὲ πο 
ῥη ἐβρτοῦτιμην ἑμενέαι ᾧ᾿ 
ἐφφιεμηη ἀϊαδοί!.. 

ΠΡ δεοηοι [ιν μεν ρει : 
κοέ, ΒΟ} ἐδίῥηιφινες, πνοὴ τδαὶ: 
το αἱοο ἀεάνβοι, πφη {μτρα 
ἰμννεν {εξ άηει: 

. εἰ ἱ οομ[τὐφημθα ρμτά. - 

3. Μὴ οίωνο, νάρρινον. Ἰὰ εἰ νίηο φυλῇ αἴἀεητοπι,υοινῖ 
εχρ! ἰοῦ 5 γγὰν ἱπταγριεθ,» ἐν [εέβαιονενν. ΨΟΪφατα δι Εταί' 
τοῦρ, Κι ναϊεπε!ο τις τεξχέ, (ατονὴπι ΟΒεγ Οἰϊοπηι, 
δμιοο νοολδυΐο μιδμῖ Ἰμ (μα βεατι ἔκγοοις ἂς τοπιυ!επτὶ 
ἰαρ οι Ιουιίη δ αυιάτη αὶ της ορτίοἴϊ:ςα! ποα Δἰϊεπείο τ: 
᾿χυῖα πιο ᾿ροίοίμε ἐρίς νετί.8, Ἰρτεγρτοῖαταν τὸν οὔνῳ πολλῷ 
“οσέχρνταρην  ίο υἱνο ἀεάμεμη» δ.ὰ Πυἀ αυΐάςιν νἱτίαπα ὃς 4- 
δα πλθῖτα στ οχ τεπιμςητία ἔλοὲ ἐοποδάο. 

Ρενυίζονειν, κλήνπίω Ηος αιοαις ΟΒεγίοίτοιπυε ἰμ ἰατο 

᾿ ἱὰ ΡΟ Πέπινιν.Ν αἰ ἀτα,ννοφεβινην ἀπιρτορτίδ. 
4 Βιεπερβναβι,καλός ὠφρὶςάυβι ον. Ν υἱρ᾽ Αἴα δι ῥναβοβίννι 

ἱηερτέ, 8εἀ χυ!ὰ Ρίομἀαιηρτοῦο ἐπυρα ιὶ ΤΩΝ βωο 
,. Οοῖριν ἱπεςγρεσιατυτ, δὲ ΗοΓΟΉΥ πιο 401 ρεγ ΑΠον λνμνοῦ: 
: μοι, ρον Πᾶς, ταὶς ἀράξεις, ἰηςο ἐς, να πς δά ἰμυπι ἐΠπιπὶ 
οπἰ ἰϑάτιπι ἀδτογαιςαηι ΗΠ οποδαιν, σεμνέτριν νυ λα 
Ομ Ἐταίνηις Νοινενεα. Ν]ᾶς {υρτὰ,:.. 

᾿ 6. Νεν ων, νεόφυτον. Ἀ εἐξὲ ποῖα ΓΒ τυ, Αροβοίνι 
μη ἀἐΣ {{{Ὲ νέον, ἐνηθηεην, [δὶ νεέφυ τν, ἰᾷ οἷ τεύςπ Εοεϊεἴϊα: 

δἴοτοι δὲ ἐεοῦ 4υ] ̓ ΐηψυ1 Κευϊυηε, ἀέχυηι εἰς νης. Ἐσο,, δπϊτι Ἐπ οὐίγυδη δίῃ οἷς Βα πιά ΤΊ πτοτβείιπι (οτῖ- 

πιαιρίϊοίτες ανδα ἱμειτργαϊατί. 
[μεῤδημενενὶκ ἐκ σομῆ. Ηΐετου δὰ ΤὙϊεϊοίοειι τι (λεῖς ΠΕ! - 
εἶκες Τ᾽ ωγρόνεν ων νότες, Ν εἰ, ἡ ταγριῖον θοτὶ οὐρίἀιμηη, 
4μυοὰ [κεἴυν ετίδλην ραίεῖ, Ν τοιιααλις ἀὐτεπι Ἀζορίας, πὸ ϑᾳ δὴν 
ἂι τὸ βαίκυσον Ῥ᾽είτημπι ἀναγμης ΠΠ4 σπίτι οα υιη σι 
Πίαμυπι ἀεοεζνησάνγε [πὶ ραίτοτς {{π τοϊεγαδιῖς: τι νς ΚΝ «αἰϑηεηι τὸ ἀπὸ θροηνία, φως ἐν 
“τὸ ποι ἀεάϊᾳ παῖυ οἰ εἴίαπι ἐρίς (γί τιις Δα τεηιριν, Ματγ. 
4.3. ποαὺς ποῖει Αροίδολιις σμίμνονοιόενλ ξε 182}, ἰάςιη ρεπὲ 
401 βυρσοδέψνεγίϊ ί 

μος ἠεανδ᾽ ρ μὰ 5 γπιπὶ ἱπτοῖρτγεῖεηι, πεαις ἰῃ Νἰ αἴα ο 

Ἠιεεον αὐ Οὐεδημιη ὀρ το] ἐεβ αν ἃι νἱ σίας οοιπρέδ- 

ΙΝ οκἐμέρεπο ἡνάδέμην ἢ 

υἱδδ τεπτονία ἐα ρα! νι: ἐδίυςδᾶτιν δεᾷ, 

Ορεῖς ἰη Αἴ νεσίληξεπὶ, νυὶ ἐχ (ἀεητίδιις πεςςί[ς βι ρίο- 
τοί ἣν ἘςοΙεδιν ρεσβιτυτος ἀςςοσίαγε. ἸΝῈς ταπιοι μιορῖςο 
τοι ιαϑεράα ετίβιη ποπ εἰς αἰαείο τατον 61» ἐνιρνν αι ἰθηενὲ 
ἀϊαδοὶν, οἰς κέδμω «ὦ δικζόλου, Υ ΕἾ, 1» εὐ φαηδεδοποιν ἐναὐ»- 
ΙΝ. ἰὰ εἴξ, πς ἐχ ἐὸ ἰρίο ᾳκόφίη οἢ ἔπει ευεῶϊ εἴ ος- 

ἀπ συςετάταίαμς [8 ἰὴ 
εἀπέοπι ςοηεἰοιππατιοηςηι τιας ἀτμο ἱρίς ἀϊαίλοίι, νεὶ, 
πεν ςοπ βἀοιητίωΒ. αρδῖ, νη δα ἐρίϊυς οείπη ναι οκοαο 
δλίληα ρισθεαϊυς, Εὶπαί "4 εαἰιππηίαϊογεν πιά ἐςίκιτο, 
[οὐ " ν ἡπτεγργοιδείοπο,νε ἀπ οἰδυέπιν σειληι ΕΡΒΟ. 4, 

υαἱδετήδη Δὲ ἑμγα δος ρίευς, νι ρο πε εεία τι ἀρ οατ, [πιὰ- 
ἀϊείομο ἰ,λτη 4,δὲ φυΐπηυς “πδιυίς οοήϊειθυν ΟΥΒΟΙΕ, ὃς τη 40 }) ΟΙΝ ἀϊεὐοἰ!. τυ ἐοίν πὶ ἀινέοηι ἔμρε ρτὸ ἱρίο 

Ἰμοηά! ἐπ ἀμκύγνων. {ινδοηνων δόνοκα "ἃ εἰλ σνγίνωμονικὸν, 
ἐμ! ορροπίευν ἐκφιδιφίζμοεν ἠυ] ἰας ἔνθα ροτείπαοίζογ τως- 
κυπζαϊαίνοάί ποπὶϊδεν εἴς ςοπεεπιίοίδι ρερθετα ςοηίμς- 
μοτῦδι. θα δυταπι ἐζεῖρα ἀξ εὐ ἰμεο ἀο 40) τοιπίειθες αἹ!- 

ἰεϊμη, δὲ εἰν ἴα ἰυυ δώ ροξα( τοι. 
8 ζ),κ ἐρύμειαι ἔυμι ᾳυὶὲ ἐπα μὰν γπνεσομοι 

ἐς υΐβιἀἠχίνμνις ΡΜ 1. δι αἸδὲ ἤπρε, Φ φηεναὐ ει,» 
“1.βημθ μο πεμηϑρὶ ἀϊφηϊτειό ςοηομίφης γἹΔΕΡ Πρ, 4.8. 

9 ΜὉ 

ὀσεδρίως μυφήδιον" Θεύς ἐφανερώθη ἐν 

αν Βίας, 

φ Δέγβενίνεν βάρ μυφέρον πίσιο, Ἰὰ οἰξ,Βυιδα οἰ ΐδαγη 
ἀοδείπεῦι, αυσ γετὲ (αριὸ ἀϊοίταν μυρέριον αιοά σᾶτο δι ίλη 
δ ΠΟᾺ τυ οἴει δἰβοοπογυσι σηλἢ σγαοῖ ποηηυ]ς ὀεἰὰ πὶ 

ἀοοῦπάο ρᾶιτοῦ, πο χυίάςηι ἰη Ἐςζοϊο κα: ςαστὰ ἰοἤ ρεὶ- 
λείπει, αμην ογατ Πρ οαπὶ ραιροτίδυν νετίδμμη. Ὀείπήεις 
φιτι]θέζοταδι οὐϊλπι ἴῃ (οτὶς οατίδις πιιποῖς βιπρετοη. 

Κα οὗτοι δὲ δυχιμαζέδωσειν φραΐτον, ' ; 

τω διακονδίτωσαιν αὐέγκλητοι ὄντες. ΡΓΙμ8 
ΟΠμ οὶ 

Ω ,...). : 
(ὐλριργηφαλαίοις,πιφτς ἐν πᾶσι. ΠΑέκ 

Διάκονοι ἔς ωσαιν μιαξ γιωαμκὸς αὔοὶ [πἰρυ: 
ὅρες; τέχνων χα λαοῖς φοροϊςάιδμοι ὦ 
ἰδίων οἴκων. ; 
᾿Οἱ ἡ καλαῖς ὀπεκάνήσαντες, βαϑιον ᾿' 

4 κὸν “ 

ἔιρῖ,᾿ 
,ν2εὖϑΘὃ}᾽ ᾿ ͵ “Ἂν ᾽ ΄- ποῤῥησίαν ον πῆφει τῇ ὧν Χ φισῷ ἑησοῦ." 

Τωϊ τά σοι "ράφω, ἐλπίζων ἐλϑεῖν 
φοθς συ τάσμον" ων ς 

2}. , “4 ᾧ ἋἌΑκ᾿ 

“ω ὴ βφαδιωωΐνα ἰδὲς πῶς ὁδοῖο 
τονε 

οἴκαι Θεὸν αὐὰ ἐφεῶτ. ἥτις δξὶν ὁκ- δ ζμοπι 
χλησία Θεοῦ ζαντος, ύλρς καὶ ἑβραϊω κα] [οἱ ν 
τις ἀληϑείας. είν 

44! ᾿ ’ ᾿ 4. γ κ" 

δ, : “Ὡ 
δεῖ νἱμἹ νοείβεΐν πα φιὰ οοίδειδιυς νετίεδεὶε τποίλαξυε. ᾿ ὲ ἨΔΒ νφεξιθ 
Βιοριοπηὶ ἰδὲ σοι τατο, ἢ] δυφυδὶ 

ΠΛ Α ΤΙΜΟΤΗ, 1 

4. Νχογεῖ ἰτὶ ἀοιτν φόγηνη ρον "1 
"98 4 νεπετα 1|ω5, ηδ σα] υμη- 

φΟὮΌϊδεοηὶ ἤπιε νηΐυδ νχοεὶς 
τηαχίτί» αυἱ ΠΠ οτί5 τε διὰ ργα. ἢ 
ἢπενδι ῥγορτιῖς ἀοτηίθι, 

᾿ Ναριιημί Βερε πη ξγαυς 

φηήγωῆῖν δι΄ λυ ταν οαυςηάὶ 
; ! ᾿ἰδεττάϊειπ Ῥεῖ βάεπὶ αια ο 

δίῃ διτεπιτατἀδυογο,νι ποεΐβ᾽ 

1πποηραπὶ νοτὶ λιὶξ, 

4 

μὴρα τυγος ἀπ ΠΠ0ο] ΣΙ δος κυτιϑρληα τυγρο ΠΗΠςς {ΠΠ0ς ἰσροῖς 4υκ οη ἰπτο Πρ γοηῖ 
Ουὸά ἐὰ ἘΝ δηἰιὲ ἀοουίῆς "ρχ αἰεϊτὰτ ἰη ἐτῆῤέθις 
Εἶν, Πἰ 1] δά μιῆς ἀϊλοοπάτιπι ρειτίηος : Ρμηΐρρυς δὐτεπη 
Ῥοῖ φρεγήοάοιη Ηἰεγοίοί γιηι ἀἠζεάσης βιῶτυν εἢ Εὐλῆ- 
᾿ἄάψηι ἘΙἀΔιοιήστι [1 ὐτοιῃ 4υοΐ δάέσιυγ ἃ οοηλμλις, 
οοροίϊς δά ταοίευτηϊταῖςηι ποίσετε... 

[ρνϑνβδην, ὧν βε πον, ἀοἰμάς καἰλιγὄς, ἢ ἔπι 
; 58 ω. ὅρον μαϑεπιεῖ, Ρατὶ, 

(41,5 ἀεταἠεημαι 

ἷ ᾿ ἀείει ἐν οπωνὗνε. 
ςεδρίοδτῖ 48, Αἀλ5Ἴη οἴη - 

βάειει ἐν ομοοδμε 

ρ'άβοι [μὲν ἀοηνέδιμ, 

(μῥ δίῃ δεν 
βηϑάιπι (δὲ Βοηινη δς- 

᾿4ἐἠΝίτα, Φ' νυΐδφνν βέω» 

οὐοῖμα δα ἔθ νσηιατη: | πὴ «ἡ "4 νεμίνε οἰιό, ἢ 

οὐο οροτιοᾶς ἰῃ ἀοῃιο" 
οτίατι, αυα εἰ Ἐεοίφία, 
Ἰυΐ» ᾿ςοϊωμνη δ. 14 0}}}- 4 Κοίεβε Θε υἱμὶ, εἰ. 

"4 Ὁ ἤνινόνονιῦ ὐατξαμ, 

ἄοηνο, [εὐ εοραγ [αν ν φπα 

. ΡΙ ᾿ 

τι ΡΥ κονειγγιωάγρις. ὕἴχοτες νυἱδεϊίςος ἐρςορούιος δι ὁ 
ἀϊμοοηοτιπη. (υστίωμα σηπή ὙΠΑΝ Ναὸν Αἰ νὲς γεροῖοροι! λὸ 
Ὅε νιάνηϑ δατοπὶ ράυ]ο ρὸ ὲ ἀφοῖ ίιο ἴσο. Νοη γεβὲ ἐφὶ. ὁ" 
τς Ν οτυς ἱπῖέγρτον σοηυοττις ΜΠ ων: δι ηὐἱἀὸ Ὠίης 410. ιγτατὶς ἰητοῖ δοηπνίηεθιν 

“ἂν 

"ῈῚ Ῥάγοτ, ἀς ορηίορὶε ἀις ἀίάςοηις 4υἱ νχοῦες μαῦξτα. 
εἰσι, ἀοοἰρίςπάος πόη εἴα νογίουϊος 2 ὃς τ." ων 
1) ταάμν βαϑμό. ἃ οἴκ,ίξουν ἃς ἀνσινταῖειη,νε ἀςεὶ.-. αὶ 

θυ ποηιση ΠΟ [τ7ρωὐ (60 Δὸ ΒΙοδγδοέξιν οἱ ἰκὰ σαἰβοδι 
ἀροίτοϊιις ἐπ πίπονίδις Βοος δι διοσιδυς ἢάεϊτεν 

. 

« ψειΐτοι δὰ πηλίοτος ρο(ξοα πηονίτὸ νούαγ, νὲ Δητίυ Πηλ8Ὁὦ 
᾿ (ροσίδυν ἐλυδτυτγαιιδη) ον θην" ΝΑ Δηξδηιι εἶσσδπο ὦ 
«ορΟγτίοης ἐδ ράτις ἔπ, νόμον ἀκολουϑέας πνινμμτκδι ρ- δ 

“4 Ἢ κἰβαν ἰεδονιφ!απν, πϑιλίων να ῤῥενίω ἢ οὐτὲ οη΄ 
ηἰπο βἀιιοίατη ἰατγορίά δαὶ οὐπὶ δοηᾷ. ἐοηίξἰςητία σοηϊιμ,- 
ΕΣ νετὸ Τοῃίςἰ πιο βάσει α Ομ ο (ωδῇοτοὶξ. 

“Θά εηλη γοίουπιάςς ᾿οῦιο οἰυϊπιοάϊ ὃ Ορροπυητοτ λυ» 
το {4 19 αὐ ἀΐχοτας ἀς οτἰπιίπαιίοης, Ῥτοῦνο δι ἰλι60 

εἰν ἀθο τφυδά ἡτὰ φύσῳ ἀϊαοοηὶς ροτίράς ἃς οριςορί! ἐα- ε 
υεπάα ἢπί, ἢ ἀτΥ 5 Ἃ 

14. Οἰμίνε, τείχμον, Οοὐἰπράγάτι τὴ ἐδίο! υτεί οτϑ οι, ἡΠε ἀαονοτίνπαπι Βοοίε δ τὰ ςοιπίτιίε. Ὀχίη 
ὁσίως τἀπηδη ὁ Δ! ]ἀρσες δας νὶν οἷ γε ἡομο με ] δἀέίοοτο νὲσ 
ἀδλταν Πππρ] οὶ ἡμιῆ με Πξυϊβοιιίοι!, Ννὶάς ̓ ολῃ.11.ν7. δὲ 
Λα ἰο ὅς «Τ πη, ιγ. δ 8. ἐμ: 

τς Οοίνηνα (Ὁ [}έ έπεεπεων φύλος αὶ ἐδλΐωμᾳ. πο ἰητεῖ» 

ἰρίπι νος Δεπἰαιησπίμαι ἴλρὶάς ἢ]ο ἀπιςυϊατὶ πιτίκυεινε ἀΐς 
ὁ εἰ Ἐρν εἰλοιΟυε ς τοι φίςοείηος ερίεδιδεα ἐγίδυίς Ες. 

εἰεβαὶ χυῦα ν ῶμ ἐἰ η0 Αἴτ01 μαθίίατ Ὦ ει νετίτας ἰῃ πνῇ.. κς 
ἀρ ΒεκΙοἹλ εὐ εἶδ φὰς ἈΠ ίοι [)οἱ φἰφηίς δι σἀνιοας ροτ νεῖ 
δι Ῥεϊρηαιμοι ϑμειηνὰ νεγὲ ὑροθογ μην Οβόγιμν δχοιρ ΙΑ. 
Αἰ οί τειείσταν πιδἀκοίδιείτοτε, ἱηροῖυτα, Ὀρεντίοπεν, 
ναλὰ ἡγε ἃ Ἰπροῦῖο ἐρί τίνα, οπηοο ἀεαίαυς σογπιρίοῖα 
ὁπλαὶ Ἰλγὰ βο Πιάσιε: δὰ φαοτιιη το ϊδτιοπε ἐπε! ες ἐδ. 
τλλην βοζοίς ἡμννα νοτικατίο ποηνίης {ἰς αἰβοετι, δυιηξ και 40 
του ην πο άΐε ἐΝαρτι δὲ ἐπηρίνάξηξον φιὶ δα ἰὸς ἰός ἐτὰ δι 
δὐίοωις κος!αὔαι κυθ φργριεία “οὶ νεται  ἐρία κίμηαι, 

τ ἰᾳίξατ ρείιῃῤ Αἰπάαπιευτὶ Πιξίηεας ἐπμμιη, γε δη τὸ ἀΐχὶ, 
ζο 

Ρέσοτελιγιχ (εὴ το ήδῆϊ ἀϊηιάχας ἀλεγὶχ δι οδίενηαισίς νε- 
τιρία ἃ νεῖθο, ποῦ οοπτιὰ νεγθιπὶ 

"ἢ ἐρία ρεπφοαι Ὠοίηάο φυνη δὲ νοτίτδιςπι  νειῦο Ὀεὶ 
ράτοητ,υΐε ΠΟΙ νἱάεῖ οοε 4υδῆ ἰῃ δεῖς αάἀβελτε, δὶ νετί- 
τἀτὶβ πουνοη νληίτατὶ ἃς ἱηοηἄαςιο πηροπεῖςὶ Ρεατοτσα 
4υλιν ἀδίαγάιυιι Π]υἀ εἰξ, Εκοϊοἴϊαιη Ὀεὶ ςεττο ἴσο επί. 
ζοίραὶς τοῖν [υἀᾳουιπ), θὲ βετοὶ συ φἵ (οὐ δες σαρτίμμΓη 
βμος (ληξευπ τεηϑδηξγῆς ἡθη ἀἰξειιδοιπίηυν νρίσῃς 

πὶ ἐσξεγοιοι δ ξηδόνεσι ἱμάϊς ξιε Βοεἰέῆα δ οὰ ἐν 

,Αἴφυς 1 ἐτήδαν οχρίογέτακ το. Ἐν ἐὲ αἰώρπν βνοξεμθων 

“Ἡνίδενει βου μον μνά!ν 4 ἰληυϊεξάυπι 
γὐαι, δἰϊ6πὶ ἱπ Ρβῆο 

ξυπὶ δέ ίδοο- 
ποτλυπηνχοίξε. 

ι1 ίαεονὶ βμ νηδη! ον. ςῬοϊγεαυ (Ἰὰ 
τὴν υἱοὶ, ἡν ΣΙ δν βία δεθε εἰὶ, ρἴυτε. ὧν 

ε 8} νχοῦοι ΒΔ 
μεηιοε)ῆευι δά 
Φρί(ςΡδεύ, ἰ(8 
με δὴ ἀϊδεοουίά 

εἰανα ἐῃ ἤἀφ 4.4 ε[} ἐμ Οἠγὶ 

“ἢ Ομ τὼ. ΜΗΒῈ 
4 «Ηας ερί (τεῦ ογνροταπε ἔο 14) Αἴδεεδὶ βριδο, ἤϑετδν ᾿ 

μερεπᾷ ζγαώμφη ὅρων δὲ ἐΝΩΝΩΝ να: 

Ῥεου! 18 
τῶ] (υδὲ6- 
νεῶν δά ᾳυο"» 

᾿ ῥϑαμε βανφαμετο, νὰ αἀϊεου 
βίωι ἡμοννράρ οβονα4}} μα (οι! Ἀὶ 

Ῥε- 
υρμ 

ἐρεδβμεδι ; 
ὅτι 66 μιᾷ 
δυπὶ δΔάεηει 
νὰ 60 τοορίε (ο 

θδιρί αἴο βιήδαπηεῆτο, ἰᾷ ες, ΟΝεἡτο αἰξατυγ: πῶ. 

πλοῖο τορυξηδις ΝΗ ῥοττὲ νοΐθητ νοὶ ἐπ ηρμέ ὐαενὲ ἰῷ 
οὐυηθεῖε Ἐ τεταμε ἐουοίϊίιιη ἐμὰ Ηἰς 
παπὶ ἰῃ ἀν ἀτρηάτωι εἰ Οἰ ΝἘ, οοἰ τιπατη Αγ νετί- 
τατίμιαυο ἀδπίᾳυε Ῥαυΐιν "ρίο ψαυΐο ἀπτὲ ποιμέδ κεετν, 

ἴααι Πα πὸ ἴῃ ρφγαἰτίρηε τη πιεάϊο ἰρίῳ δοί τοπιρίο 
τιπη, ἴῃ ἐο νφρὸ (εἴα αυὐδυίαίε ἀεείδεηοε ἀξωαεὶ ἐδ ρὲ. 
ἤχ Ριορίαμας, φυῤ(λη δἰζετεηάὶρ (με πιοπ αδίϊο τὸ αφινέ- 

ον δυτη ἀπο τὸ ςοηξεο. δάτοπάυμῃ εἰ ἰπαμίμηι,Νίε ὃς 
Ν Βεοοϊολια 

θοη νετς τη (δά οὐἱᾷ ἐπιεπείτι εἰτα!!ε ἀχογαδης, δοιὰ 
Ρτοίδγμης ἰυ ἴμυμπι ἐηοηίουπιν ἐφ ο ΠἸΑΒυΐα, φοπίιοτμ αι. 

"0 ῃριῃ Ποπίαιο δομὰ εἰἰα(ημοά αἰμητ)ιτομδίοης αυϊθυία 
φισηι Πδυΐς οοτηηιϊαἰΐουπειγινι οἶλον 2 ἐσπε ίο Οατιλα. 

ξε πολ ημη)γείρῥξξυ οδ ἀυςςπὶ ἠϊηρ! είτον. ἡ αἰἰοηνίη οἰ πίοπ ἈιΦαναπὺς Ροαειίεα ἰξείς 12 (δὲ δομεὲ νἱάεη 
᾿ τως πη ἐᾷ ςοπς ς. Δἰααὶ, δοπὶ Ῥάξρον, ρας ἰδθογερα 
νου οείξινκοιε Ἰοις, πους δηΐπν Κοοίαεὐα! [εἰ δὐξξοτίτες 
ἀεεταϊιπιθεμα μὰ σὰ τεβπατο Ὁει νερίμαδερῃ ἀϊοὶ ππυοίεὰ 
μος φυρείτυσπ ἄμ ΥΟὉ 5 ἰἀδοϊληάυπι θιυϑαρβδέιδο ΕφοΙ 8. 
ὅλ ᾳια νποςαβίτα ποι φ( φόδιϑηνα ἐσ ποι νεῖ Γεί, 
(γα τεκ εἰοιίνε ἰλομνίπμμα ἄς οδίυου Θἀγυδυε, ἴμρε εἰίεπι 
δ Πρ αἰημενι φιμς νοτδὶ 4 ]ς οι μπκο ἰηΐοι..- 
ὙΠΡῸΝ ἰπαυδίοφιη, μη Γεον ἢν εεἰδιαιννοὶ ἐξα 
οἰνελεὶν αι οπατῷ ἐβέδιἠιῃᾳια Βορίφκ βέοα αὐλοια σιύποεο 

Ριυθι οὲ φιηθιίνια ἐπερτσείδιις ργαϊετυίειφις ΟΝεῆβο αἰίος ’ 
φιούϊάτο ον [δοτάίιαι: φικ ΘΒ σοῖρυκ ἐπι δυο ἀ 

“ἴξιν ἤιε αιο 

4Ετνε ἰὴ ςοαίεῆο εἰὶ, πια- 4] ΖῚ ΩΝ ΤΣ 
Ῥἰετατίε τιγβοηαπη ΡΤ ἐσαῖ 

Ἰϑεὺς ςοηίρίοθδας ξμόξυ οἱξ ἰηὶ ὯΝ θῶ . δ ρβλοα κα. 
. ' ἀυὸ οοξίεδη δᾶ 

(εἴθ ἐοο 
μλεσυώμντοχν  εβ αρεῤέριρα " ΕΠ τδν [ ἐρεύνρἐὐνρουιτ { διε πιοπηίμδι κουεδε οἰκίαι ἰο νετρὶ 

νὴ : πἰυ τι πο ϑκίητοειϑννα ς , Ἂ 
δἔυπὶ εἰ: ν ἘΠ 1 Πεασνοι ε ἐρπιδῃ ἴῃ ταρτὰ ἰπβτσνιέδες ἐπαὐ οί! δὺ ἐη ἤπερ πιο ά!ν δἰακίιγυἐδὸ νι τὰ ἢ ΟΠΜΩΙ βϑείομα, αἴωηιριὰ παοξει 8 θεν, 

{ν] ᾿ ᾿ . 

με Θεπειδυε ριἀϊοαίων, δ εἰν ἐδοσρευν δ δε πυπο (ατίαπι [ἢ (υσηάνωτ δοείαε ξυβάμτη δυο δ Δηζείου ξεὶ δια ὁοηίρεϑυν ρϑεςι ει 48] ἀεηὶ 



τα ὙΠΕ Ἢ δς 
" ᾿ ὶ 

ΟΡ. ἹΠΠ2.ν Ε ΟΕΡΙ ΠῚ ΡΑΥ͂ΙΙ νὰ 

ἡ: 5.2 

"ἡ αρταν βοτοῖν ἀΠ] μετονυμικώς Μγ ον!) παμιίης τ ἤρα “ΠΟ (ἰῃγοπίυην οὐδ» οἵδ χετίποράσπι Ὀίςίκιν ἀρ ο Τδουνε,ν δος 
᾿ς φΑδϑν ΑΥΤΟΝ 
} εἰ ἐοάϊεοε δε (ντ ποχ ἀἰσο πηι ο τον ἰρία ροξιαι νι ἐπε ̓ ἥχξχυς εἱὲ αἰρε μη ς ἀΠ περτὰ σαγπονἰὰ εἴς Βοπηλίηὶς νει 

«Ὁ κὸν 
:- 

οι αν ἐδ Ευαπρείη ρυκάἀϊςαξϊοηςπι λεςοηνμοάατα. ΑἸ.“ Πιηρλιπξυτν νηϊυητας πάτιγρο, ἑητεῦ 429 τδαγεη φυδητύ ἤϊ 
τ τε ἰάτηνε. πὶ ν ε ἀδ να δα δα, οὐρὰν ἡ ανδυ ἐοφῖδαἢ εἶτα, μυμουῤληγγδοβσῷ ΡοΙδπε ςοπιρτςπεηάρεειρεκίς πίη ἢ 

᾿ς βα αξῥαηθω παννεέοοι ὐλενίαηοι, Ατ ΛΝ Βοχα πο ἀυδίώ - Οἰνεῖ υπιδηίτας ἃ. ςοααϊτίοηο Ἰῃβχαντατια οδήδετοτυτ. 
εξ , [εἰ ποπιοη (υδίατῃπι “Αι ἴῷ Δ ἐφ ιμνοῖ Ὀείτητεαι δίας νετὸ πιγίπεγιῇ αἰτίτιιδίηοπι αυὶς τιηἀ οι Ῥευε  - ̓ 

ες ΟΠ, ναὶ νεγιυίις πατιίτα νπίοη ϑηΐ [Δην Δ ἀξ ρος ἴς ἴα νυ οε σαμηρτεβε 6} δυρετεῖξ νὰ ἀπιόηραπι, ἔυης 
. Ἰφοη δρτίονία πιοπεητο ἢ ξαθδητιαυαὶ τάπιοη ἱρίοτυἴη πὶ [ς ἔα ξ σείαπι πυρεῖα (δε! ίοης εἴα ἀσρταιιατι αὶ. 

γα ταν χὐρῆρε ςοαηξυϊ ροτοῖν ας ἀϊς ψις ἰςαιμι τυ, ρτὸ ἐφανερώδν., ἰά οἵδ ζοηίρίσυυς δὲ δίροξιαθίμς (λυ εἢ 
ΜΝ ἴμε πλι8, 4! φἀμανίμ. ἐμ κοιγφηὶ βοχιφα ΟΡ βε.θ.. ςοηλι τίς, δ εν Φα  ΕΠ ἐπ οατηε. 

β ΓΟ ρα), ἐδγνώϑη ἢ πνάίματι, ὄφϑη! οατῃε Ἰαβίβεαιυν ἢ ἴη ϑρίεῖ-] {μισονννβίβωμον,.β μιν , Ἴχρ Ἧς στῆς 10{ΠΠΠ|άτ18 οἰτ ἰη δρίτι- ͵ [μνϑε βιάβηνν ἐββ ἰδ). 
Δη ἐν εὐῤκαμη, ν ᾿ ἐδ μβθ: ἜΝ τον ᾿ςοηίρεέδυς οἴ κῃ "εἰρη τη, ἀββανμὶ πη είν τὰ 

ἜΝ" Ἀδιᾷν ὀκυρύχϑη ἐν ἴϑνισινμδῆγονύ- δεμϊελήα τ  εσηδανβάοο, ριον βδϑ κιιρμυ,ονίς" : “ΠῚ ν ἊΣ Ἷ ἘΠ] Ἴ γάθιρῃ δι 3: νη 4( ὦ ἄο, 

Προ ᾿ϑη ἐνκάσμφ,αἰελήφϑη ὦν δύξῃ,. κιὸς Ὁ ΜΠ δία ρ ἴῃ τη ἀο, ἴωτ- χαθῶ ως Ἵ-" 
᾿ ὍΣ τς 500 σον -- ἘΤΡΝΩΝ πο εἴς ἰῃ φ!οτίδ,. 

εν τ ὰκο ,, ,ἱ" νι ὉΠ ΔΕ ΑΡο 1111. ΨΝ, ἰὰ 
Ὧδ᾽ Ν | ΠῚ “ Κιφάλαιον δ᾽. ἤ ττὰ πο τς : ΟΡ, χ1{1:, 
᾿ ἢ ἱ , Ρ ᾿ ΓΝ ᾿ " “. 4’ “».ῳ 1 

«- ᾿ ΣΝ »- ὌΝ, Ῥίγίτυϑ δυτῷ᾽ ἀϊεγιὲ ἀἰ εἰς Ῥ είτε αμβεν μη ῇὲ 
. Τ' Ὁ ποῦμῳι. ῥητῶς λέγει δι ἐν ὑ- Ὁ ρες ν᾽ ρο[ξουϊοεί ιργςμ}, Ομ 4μὶα ἐν πρρίᾳ 

τορροιίενεῖς ἐμόν τινὲς τς] Ἰτυτῖς τειηροτίθυς" ἀς[ςζαμι! 1 “προηνημ ἀνιεάοι γι» 
ες ΠΝ ἀολήίδα Ὁ ς΄ .Ν ᾿ ε : : 

͵ ᾿ ᾧϊω ἀοκνκίαν ἐΡτα ἐν σης, κε άσδ τὰ ὶ οι 

. μα) ᾿ομοίδο ἔμέοσοῦ 

οὐ ἡρμμη ἀπο ά (ἰσταπισῆταπι ποη ἤάτινεγς, (ἴσος ἔσοοτυηε 1; ζᾳ4 Μοίεια. Ὁ 
. Δ0 τα τντποῃίο, 

ἰαιπιοεπίμαι αἰξης τ: αὐτῶ ΟἈΝ δ οἰϊλιίαπεπι ναίςιην ἃ δε ναϑάηδων ζόχεν ὀῥιννάστε Ν πὰς γοιὸ ἱπυὰ σα ἐξἰτυὸ Νά 

τειπδηι ἰξετσημφ ΠΠθοτιπὶ φερἠ ἐτίμα Κι γατίνς λήϊα ἰτίηος φοιτὸ οἰαμδπη πος οχρυϊαιίτυτ, αἰ φινὸβ νη βοπετο πρην 
γεῖετ 6 ολποηαενοτοτα σοπ οἰ Πα βΆττος 08 [δ νοπογαν [- τὶς ἔλθ ΑτΩ ΠῚ δὸ ξεπελίοφίατυηι, Δ γξ νέην, ἰηαμνε, νοιωι 

: πῆρ οὴ ἐρῶν τοῦτο, ἱπιροτίείε ΠΠνάξηρ, σοπου!ολτιαυῶ δρι-ὀ ριφάμοαηνηεν Εμαηψαίπ ρέμμα ορε νέμειν (σ' ἐξιιοιάνν εμικάο νης 
εἴκατι ἰληξυηη Ῥῳ δ  οῖς οπιαίηπι σοπίεἤδοης εἰπκάϊε βῆ ,(“νετὸ πρραβ δβμέανν ἐμ υηίκονββ ἐνημάφ, Ατάμι ποη ἀἰοἰτΡαυίυς, 
φἰτας ἀυατίπνιν θοηΐ Ῥατυςθμη ἢν Ἐοεϊς ΑΚ λιπιιοτρε μυφέφινν ἰδ νοὶ ἐγμεπιῃ οἱὲ ΝηγΠἘδτίαπη ογάτ, γε] ἔα ἴξά μν. 
ποηάμπι ἀτειπαίπιιο. Ηαο δε ΑἸ} εἰμι σι ἐπ οτὶς ἰπβπίτα ρτὶ- ριον ὅδι,ιγίκετίυπι οἰξ, Ποἰπὰς ιά ἱνος τεὶ Εἴ, 1 καιης, 
πιὰπὶ οχροάϊεε: ἀσίι4ο τεπιρυε Ἡιετίε ἐς ἘρεὶεἰἸα οί Δ... οὐ οἵξ ἰη νπίισείο πγαπάοῦ ἀμ δᾶης ἰπταγρεοτατίοηπειη ἴο. 
«διονίτατία τοχαπάϊο Πιΐδυο (14 οἷς ἀς ᾿ὲ 48: Α1 νος αἰ} τὰῖ ὃ [τάηυς πιοχ δὰ ἴ γάϊς, δι 1 οάτιρε ἱπτεγρτειλιιν μὲν 
᾿ηλ λῤϑο τὸ ἱποηυ) ἀἰίρυτατα, (υληφυφηνίντ ορίποι) ηἶδὴ} “ανηαπ ἰᾳ οἴ ρον Οὐ 8} πων μβίβαεενν. Διαυὶ βυΐηυληι λάδι: 
οὐὼ τὰν Ουἱε ἐημῖ τς τοτείςοπη ογφά ἀεί ἐς ρυά!οίτια Ἰ6 τυΐ Ομ ποπήεη., Εἰξὸο Αἰπνπις Ἰοσιια αἰ ας, γατίο ἀσηι... 

Ἵ [ετἰὸ ἀἰϊῥετενε Γ᾿ αυς αἰίᾳιια κυΐις ἀΐεςη (ούτρυία; ργοίδγατιιγ, ϑοά τάϊηοη 
ι6. ΔΜ μην μυφήριον. [ἃ οἵδ ἀτοάπαπν,πεπιρς ἴα (είς, δὶς ροζ[ετίοτ εττοῦ πλθΐτο οἱκ τοἰς γα] ον (ὑρετίοτς, δι. 

(δὰ ἀϊυϊηΐτυν Ἐςφεῆαι, αμαῖοπιις ἀχροίς, ρατοβμξυπι. εἰς ἀείηᾷς᾿,ννυενήνα ἔα ἐβιβοαίνην ἑὴν ϑρότμ, ἰὰ οἴξ ὕγᾳης 
Ψυ χει,  διταπνδήνην, ΗἸς ἐσιτας μϑίγαιη εἷξ Ἀ οπιδποπίςε. με ψμσμηνες. ἢ υἱην ἑωβιβεαπά! ἐν Οἰτίβοιρεν βάειν, [γε 

ἐλμόμι μος οι, αἰ οάτηηι 4 ἀϊΐςο. 
υὰπι μλουίτὸ γειὸ διζδηὶ ποπηόη τ ἃ. ἐξ αὐοάγοετίληι ἰη Οὐ 

Ῥλυϊο γμχρμτιη δαί ἀρρεγοῖ αὐ: (υδησιιητας, ἢΔ4Π] σὰ “μὲ 

᾿ φρετὰ ῃρη δοπιϊφιμιιποάὸ (τἀ οτίαηι Απροίογατν σάρτυδν " , δ βοδτίοπε χουν, Αἰΐδηὺς (ὐϊείς αμμττο: ἔμηι ςπίῃὶ 
ἐηβηϊκὰ (ἀρογαηΐ. 4 εμρ εουξρίενεν [εἶθ εβ ὑνιφάζρῳ,, ῥςογ (ξ τοἸ γλ" Π4, πἰ  ἐὰ οδίζλτεπι ἀς ἡαΐδυε ἴλπι ἀἰχίηγμς, 
“Θεῤὲ ἐφόνερύδν ὦ γεεριί. ΝῚχ αἰδθἴοτιῃς ςἔς μι ᾧνὺ οπιηΐᾷ γρς ΚΟΥ σᾳίο δά οειγεπιιε. Ομφά, ἴῃ αι, ρο νεξαννοξνονειν τέ, 
δεπιρυοιηιε ποίενα πιγ ποία νεῖ να αἰ βοὔξιις νο] γοδος ἌΚΟΝ εαἰηρηνυνάς βμνφ ρυοβέθῳν. Εἰς νοτὸ ἦτα τοηεήϊς 

ἐϊδεμευη αν ὁ ἠγίταρι Πείορὲ ἔδνς ἀ Ὀίαδοο ἀέρτα' “νι εἰαδί ποι ροίῆε, ἰάεόως δοιὰ ιος ργατοτίς, πι}}}} ιά. 

ἡ εὐμπὶ δορμ 8 Ῥακας 1κοςις ἀπηταχλι ςοτοπηοηΐδ ἃ μι 

ὮΝ εὐ βηδε λιν ῳύα ρϑεῖς (ἀνόατο οαὐημ δοτὰιφιοά εὐ ξιξὰ δ τηβρβε μα (υπὰ τούς αὐΐεινς Ροίει Ὁ Μγπεείάπι 
εβγίωλιν ομεγαπὶ ἱπιργινάεη 9 φυάσιη( ς αὐΐῃι αὐϑιττο φὰς 1 ηἰςὶ νοΐυΐε Ἑμδηρ 61) ρειαα δου ξ. Οεάο νονὸ διιοηιοάο 
(μασι όρενδαν ταίπεπ Βταίμηυς ςοιπηοιἀυίν: ἱκὰ νἀ ο) (ες 25 ἡη,ςαἴοπι Ευδηρ οι τεσοριαηι οξ ὃ ἸΝΔΠΙΗ ΡΓῸ αὐνλέρϑη 

Ριοβτοης ΟἸμνηδὶ ἀϊυϊπίτατοριννε ταπιση ρτὸ νίγιρυς "δι . βίχηῖον ὐὐζ,ακφοά ιν ποπηρε ραταταπι γαῖ κἂν] υπι ἀϊκὶ 

ξοη θεν Ἰυ τις πτὶ πα δι φατε Ππιπιὰ ιιάιαιιε δῆς τε ξίπιος αἰζεηἀμῖς ἠῃ οαίυαι ρεσπειϑί}}! ἀἰςαηάὶ βφηετο, φιοὰ νε!. 
ἡἰὰ ἀουίε ἀχϑογαπερϑ λα ρ]9 ἤς Νὶς Ἰόσυα. νεται ἰητοτο. 'άς ἰουϊοίυπι ἤϊ το δάϊτυ αν, Οσπτίρυς ντάς οος μι Δ. 

τον ριο Θεε  εδπ δινε φαΐ ςοηπεττοτς ἐλνοῴ ἡραηηβδέννεβ φ]οκίς. Οἱ εὐξοὶ πεπηρς πιδηιξς πιὰ ἴθι μας ὦ- 
᾿Ηϑεληῤμας δὲ Ἰρίμπι ταιηςη δά ΟἸιτδιιην ςοαπηο ηιπνὰ ἡ, ον ἡ] δε νετιίϑας ππάπιρυς Ργειοίαπι Βοοποῖνγρε (λλυτίε τον 

ὕφηδημ, ρειρετίο ἐοηΐξηῇι οτηπες να. [δεῖ ἘΠιύξίμος ἐρίἣν ργὸ «οι ΕΕΤὉ αἰιηηγέτυ τ) οα ἱπυ!ῇρι! 

ΘΗ Ι ρετίσηα πος ΤᾺ ἐνριβέηνμς τΑτπθη ΠΊΔ ΚΦ ἐς δὲ. ἀάψις οπτηι βγη ἐτατι(ίο!ο ἐχοορτο ρεοςτο)οδμοχίᾳ ἢ» 
δεῖ νοϊοείδ πτερτετὶς ἰς 

μρὶ ψειβάϊοίε νὶ ἃ 4 Ἰδυ ιαυν ἐρόβεκὶε διε ἐοἤίοηε ἀϊδθ 0] Ἰπεύσδυεαιιον, δίτα υϊάδαν νι πη πὲ ἀεῆτι χὰ! {Π|6 δ πιίαθίμν, 

υἱ μι ει πὸ με πυΐμβ σοί ἐχρ! απ σηοἿ [δὰ ἐς Ηεδγσοτὰ. [ἃ εἰ μηβη δεν μαϑωίεποη μνιθηο "ηονε γε ἀν" πα ρηγαίε, 
ΑΉΝ ον διλαίδοιι ἀεθίτα ἰυ(εἰτία Ἰανάε ΔΒ ὁ’, ἡυυπη ἰῃ- ουη γεξίνε εβ οὐ τορειδ ὥγϑη ἀγγίλοις ἸΝ ΟῚ Ροταΐι πι2- 
ἴυε οὐδὲαρναδσατιν βιεγίς, (νο Ἰνιῖς, 7.29. ἀϊευπίοτ βιυ !ςδηΐ ηἰβεςητίις ρερά!ςατὶ αὐσυΐεα Ἰυΐας τηγίποτ!) Μλίεἴλας, οὗ 

8 0 ἰβοα δ) ἀτᾶσνε δἄεο ἐξα, [ά ΟΣ ρετέτιιη, δὲ » Ῥτοου!ἠυδίο ἐπ ἐρίθαι ΟΝ Πυ ηγ([ἃ οἢ νἱ δ δια Ὠουπι)ίη- 
ὁ ταὐπετὶν «σἰοἰυευιη ἀδοίλτατὶ δὲ σῷ ποίαν ἤλὸ .ο τὐ τὶ, ιὲπὶ ἱπογεδιθιίεαι νοἱαρτάτόπι Ἀτγυ]εἠτΑηρ οἰ ει 

εἀθιάιςαβιυν πσοΐπια, Ὀ δἰ τυ Πἰβολες ΡΙΆΙ πριν. 10,4 εἴ 4. μοι δῆτε ἀςοἰγατιης ΠΟ ποθή  φαπεῖςο ἀυσά τοοίτατυς 
μῶν τἶϑι ὁκαυ πιὸ ρετίαέλα ἀἀδ0 ἀθ!άδιη νι ραἰἐηι τὰ ες ἴμιος, χινι 4, Ὀεΐηής νορατῖο ὁδοί, ὃς αμίάεπι «πα, 
ἴᾳ δρραιζει δίς ϑΩ].γ1.6., ἀἰείευν έν 0 οατὶ ἰη τλο- ηδάηξ οριι Αἰ ἰρία αἰυῃ αι ογεατίοης πιλίι ὉοίἘγςπιὸ νἱ. 
αἰρυν (4 εξ γηλωνρνη ἐρῦμε ἐσαίριςία τε! Ἐὶ ΜΜ4τ. (ΠΝ ΕΠ} δίσο πο ἴω οαίωμι ξατηὶς ἠοξτα οὐ Πεοίυυῇά- 

δος 

ἰὰ Τϑαἰμδείν, ἔαία ἐῃ ἢ}. ἥπεσίυ πο δεῆξωνε νδενβέον ἐβ ἰελύρῶν Ν μα. νἀ Πιρνῇ 

τἰδυπι φυζυίε ποπηηεπι Ἧ "1 ἐβιαὐεκύφον νυ ᾳ. πβενβνν ἐπ ἔντρ σλγδο ἐπ Ἔχότεπον! τον 
Ἰηδπηυν ὑπ α τῷ εἰἰδῃ ἔὰ ἄε νϑηῃ εἰο Ὠδῶι ’ : ἿΝ  ΟΛΡΝΤ 111}. 
φυοδ ες ναϊυϑεία δ ϑεια Ἐυλης ΕΝ (ατίο ἢναινετ. δρίγτιιτη ο(  ἤδβίνημ, καὶ φνύμαι έπιρε ϑληδευν πιὰ βοε οκ εοπαι 
γε νόφεϊι αὐϊοηυία ἰη ΟΠ εδο ΗΠ σε δὲ (υργα σαρηεαν “Ο Ἰοαυφην,υ! ῬΙΟΡΝ ἠ0 τιηις ἀυοάυε η ΕςοΙοἴδε ει 

ἰὲ (ὐρεο μυλοίραπι ) βνε, γε ἀἠκίνδυν Ἀ σπι,1.3.Δου Πὰς. ᾿ργράιτί. Φ}Ροβεννονἐ διε, φέρε |,{δαυυτὰ τέο, ὙΌΣ νονηβιον 
δα Ῥιονῆν εριὸ δι αἰ διὸ Φϑίανώλυις ἀρ βεΠππηυν Δ. ἐνέκατν. ᾿ ἀρ μθκμι ὁ βέεμδχνελονννα τῆν πἐφονε ἀνε 

τἀ δ, Ξντ ᾿ Ε Ὀεὶ 

τ μηειι 

Ὁ Ῥγοροηλτὶ άπ ἤθη αἰτίηρο 

ἴο νδζ φινάξηι ηὖ αὐ ηρίμ ς τοι τυταίτος νογθυπὶ ἔλέξιπι εἴϊε σᾶγο. 112 ἀυας ρομυπτυν, ἀΐ.-. 

- " ᾿ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ 1. - 
θεῖ ἀοδιτίπαινε ρρᾶτεῖ εχ Δητίς οἴ, 410 πιοάο οζίαπι αὐ». 
εἰρὶ ΒιΔεὶ ποπιςπμτα το ἔφαν ἰοα)δ Ἀπηοταιιιτς, νς Ολίλι. 
«πῃ ϑίαρτλ δε τ. δι δὲ αἰϊοὶ προ. Τρλμε ποη οἵ αυοὰ 

αἰιος στο ποππι! | οΠσπτῸΓ Βάε οἰςέξοτυτη ἰά εἴς νοεῖς 

μοι ἤεπιζαειη οι οιεετς. ἃς Ῥτοίη ἐς πο[ἴγλην «οπίοϊατιος αὶ 

μη ἐ βιπάαπεςητίς σοιι]οτς. ΝΝΆμι εἰ ριοροίτυπι οἷο- 
δἰοπίεἰποσταπι εἴς, ἀὰς Π ἃ ποδὶβ ρεπάες, μα’ τὰπ ἠςπὶ 
(ιητ Ὠεί ὁσηοί!α,, Δὰν ν] ρε5 11 ποδτὰ εἰ} νθὶ ἀφηίαι!6.". 
βάν, ιιπὶ δα ΜΠ ἁΠυἀ ἔς φυλιῃ ἤγπι ποτε ἴῃ ΟΜ ήτο ᾿ 

ἡ τς το ᾿ 
Εν ᾿ 

τίεβ Ἰϑουπευττοτίον, ίμο ἐἐπιρθίο εἰ Πειη, δριευνὶ αὶ, 
τείυτιριιπτιηδγας [ρ εἰ αν ρους ΓΔ τ αιυμνμτιν δ ρεοςαπάῶ, 
(δὴ χὰ τε ρ οαη ήδη γα ξἰ ἂς πιλρὶς ἱῥιῆς οτιλπιν ρασοατίν 
ἐγιἀϊυηξιτ, Αἴ 4 σάδην εχ ἀεφ τοπιροτάτί4 ςοπληϊα - 
ταύταν, Ἑλιδον (84 αὐα Ἰυηρ αἰτεῖ ἥν ἀοπηδηάᾳ, ΑἸμά 
δρίμη ςἴξισιοᾷετς νογῖη εἰϊς ΟἸνει τ γεν πι, Πι νοτὸ 

, Ῥεῖ ϑρί ἰζιπι Ὡς! ρεκ[ιαίιπι εἴτε [ἃ λι] ἐὸ ροττίπεγο, αἰυΔ 
εἰἴ τοροστίὴο Ἴο ποῖ Εαπηρ οἰ ίςαπι ἐοξξτμνδιτν ποι 
υδητὰπι Υογδιῃ οἰ οτεάοτο, (δά οτίλιη αἰίαιιο πὐϑάο ἔμδιν- 

αἰεβισηία ρεγ[ιλίϊο ὃ δίη διτοῖτι σογτα οἱ εἰοέξιο, ἤει ξ-. (ρ Κάτειη οἷτϑ φυνζατε,ντ τ οἰδίι ΑἸίαυςηι ἰθδυσπι πο κλητὴ! 

ταπι βετίδιιοεταπτίας ἀοπυτι (ςτρες σοππίτότυτ ποςοίϊς εἰ, 

μαπὶ εἰςέτος ἐεῖτὰ ἔα υ5 πιληοαξ : ἐχτέα' ΟΒ τ τυπὶ δυΐζοην 

β46 4 γιοδιοηίαπι ἠοη ἢ (Α[εις. φεὰ δοιγσπά! θηῖ μεῖς 

ἀνπὶ ἱμὰς εἰίδαν εστιην 4 ἐτοάιάσταης, Ἑαῖςοτ. {εὐ 5 

(ηὶ μιάϊοϊ κοιπο ἀϊκοτίςν νεἰ νηΐ ἐ εἰ ἰηαητῷ ἀπιιπᾶ τᾶ- 

ἐοηὶς ραττίςιρα σάγοΓε, αιδὲ ελ βου ΐτατος ἤιας πῸΠ ςχογλὶ 

αὐτί ἐστι! πὶ νοὶ] ξυτιοίιπη βοπιίηοπι ἰάεϊτοο γδειοης δίς 

ἱπτο Πρ εατία ρυυατίτιιδά }}1ς βασυ!τατίδιυις δά τεῖηρυ5 πη 
γιατυῦοεά μᾶς ἀοέξτίηλ ἀρῆψηι π1) Βοηπιίπος δὰ [ΙςεητἰλΠὶ 

εχάοιῖς. [πάης νοτόὶ ἱπνὸ αἰἶν! σαυὰ πον νοΐ Γετίὸ ἀσσεῖς, 
ἀ(κοϊουίουίς,ν εἰ ἰῃ τοπτφείοηιθις δή ἰηυοςατίοποπι οχοῖτα- 

“ἀεροιο Εἰς εηἰμα ἀ ϑρ τη Οποξι οἰ ρθι Οιὰ πιοςβοα 
οἰοπο ροςο λει, δί νὐι βολιίοης ἐλ υ τὴν ἀϊιιε τῷ σουρίο 

τοβατιτ ς Ἰαβάείεπν εἴς, [ταις μας ἀοέξτίπα ἡϊ}} ροτιίσ. 
πεῖ δή εος αυἱ ΔΙῸ Εάεἱ Πιπυΐλοτο (εἰρίος ἀδαάιϊης, ζοη 
τι γετὸ υι 1} Ὀ οἱ ἔαπτ, δρίτίτα Ὡς! αἰξυπτις: ἰάςό4.αυο- 

Φοητοπιρίετις αἰοηα πιςης ἱπεροιίτα, ἴςά οείδην ρτείνοη 
"ἂλο δὲ πιαπάας,πος της ἀρ [υτίας ἀν ΠῚ ἀς ζΠεἰτίυςτίς, ἡ 
ςοποραιάφαι ά νοτὸνν ἀσξορτεοηάογειπιαηάετο, ἀορὶι- 
τίτσ ὑσοπςοβυότς : 4ιοά ροίετοιπιιτη ἐπ ἡΐς (Ο] ̓ς ἀςοίἠϊτ ἴα 

ἷς ηυΐδαν φαΐον {Πὰν τα! ἐς δριγίτι Ποῖ νος, ΑἸ εἰς ἀτηΐ- 
ας τεῦς Ομ υπι διρ οι, ὅς [δὲ Ἀρρ]κατς,(οά φυίδ 
οἱἱ 411} εἰ αείαης , αοτὶ πυιαπε ροίμητ ) Αἰ νετὸ, 
Οδευπι οἵς τοπιις σι] δίποης Μάρσο,ουπ πμάΔ,ουπὶο- 
αληΐθυς (Δ! ἢς ἐγλυγίδιις ργοῖτοτι Επϊ ταπιοη ἀἰσυητυτ εἰ 
ὁτοάοτς, ἡ πητυπι οχ σοτππηιηι ἰδηιεηάί νι φιὸά ογεάοτς 
νἱάσαητιτ. "5'ς ςηἱπὶ ἀϊξεττὲ οχρ]ισάτυν ἃ [το ἤπλ]1ις 195 
υεπάϊ ἑογηιυϊα ταρ.8.18. ἰτάηπς οτίαπη βάοὶ ποπ)ςη μἷς 
Ποῖ ἘΠῊΝ μετωνυμικώῶς, ΠΟ τάξη οἰξ αυὸ εχ μος ἰοζο.. 
δὺς πη! θυς Αἰ} ΠΠΠ ἃ νατπὶ σοηεητιν χυϊάαπι ποθὶβ οχ- 
τοίαιοις, 400 {υδίατον βιπάϊτιις στίδιη, τοῦ αὶ ΟΒυϊ πἰαπατι 
σε! σίοηςεπὶ οροττολξ. 

πίςιως,αρϑσύλοντες στενό μφισι πλιαύοις,] 1ᾳμϊάδμι ἃ Πάς» αττεπεὶ ἐρίττῖ-- {μεν άρυνεν [Ρὲνἐεῦδν ἐττονῖν, 

ᾧ διδασκαλίας δ᾽αι μονίωνν 

[ ὑποχοίσειψοθεολῥγων , κεκαυτ- 1} χ{Ῥεγ πγροςηπη" ΑΙ ΠΙος [2] 1’ Δοροοτβ ἰοημενιίωην 

. ριασμδμων ἴω Ἰσύαν συωἰβρσιν, 

ϑρ νδειδων ἀεεσρθονίϑην, πνδίμισι πλαίοις. ϑεδαξξοτος πιδν 
τιτὸ οτίλην ρος ἀλοςτς, νς νὶς Οταοὶ νοσάι}ὶ ρτογίας εχ. 
φηπιατιγφαό νἀ ο,ιοεῖ ἰδία ἀεσοερείοηίε τατίο Πρυιβολίατ. 

Ἰφασευιὴ» Ἴ σα ςοπίςίξιιἃ 
οσαπτοτίο τείςξξα εἴ, ᾿ εἰάνο, 

Ῥυς ἀεςεριοτίδυς ας ἀοξι!-Ἴ [9 κοέδνμνν ἀαπροηῤοννιν, 
ηἷς΄ ἀκαιοηϊοτιη. ᾿ 

προνά αεύμην, (Ο᾽ ἐαμιενὶμ! Δ 

ἰν 4 

ἰεταιὶς «Οἰ]οφαγε: αι ταπιοη ἁἀυ!τετία, ρετίυγία, ΡΟ Β]ίοληι 
λοτοῖσ πυπαίηατίοπεσι, ῃ]λίρ) ςπλῖλ5, ἰυράη Δτῖά, οπγης 
[τυάυτν σσίυς θη πγοάὸ τάςεητες ἰρςέξεηι, (εἀ οίδη) 

4ιιὰ π πίττῃ Ἔχτια νοτῦαιι Ὀς! (αιοά νηυτη Γςέδι πη ἴος γι, ο ρεσροπε} φιθανῖπι ἔλεοτς, αι ΔΠ 4 οἴ αυὰμτε μος ἵν 
εἰ γιοπιίηςς ἀδάυοιης. δρίγίεσσαν δυτοαιὶ Ποπιίος νεῖ ἀδ᾽ ᾿ς 
πισηίὰ ἱρίᾳ, ναὶ ρίευά. Ῥτορβεῖαθ, φαΐ {Ποτυπὶ αἴθατυ ἰΐεν Ὁ 
ῬεΪθπτυγάυς τρίά ἀσπιαις Ἰογαπι ἀοξβεϊηδιη, ἀσοίρεςς 
“Ῥοίζπημιιο: νὲ γυοά (δίήοιτον {τ ἡτιας ἀϊξεὶ ςχροήτίοιεζ,; 

εττου Πυς οἴ 8] ἀςξρίτισ, φαυπι μὲς ἀράτυτ ἀς ἰρίομιν 
ἡπφοοτιιη ἐαυά ἴδει» Βρίρβδλίις ἀυὴς Ἰοοιμη οίταης,αἶν-.. 
φιοηος ἰορ ε μύθοις αὐμίμ., τς, ἀπο “" 

{ γπονδν, ὡρλσέχονῖνς . Νοη πχοβὸ ἱξίταν Ἰηξιγξεης 
Νευδορτορίετα [54 ες ἐτίαπι ἀλθίτυς ἔπι πγὰ ετίοτίς οἔ- 

ρίυπι βιοοτό φυρᾷ δὶς ἀρετγιὰ ργαάνοῖν Ὠ εἰ δρίτἰτυοὲ δε 4, ν- 
παπὶ Ποῦ νι ἀρ! ζεῖ λθ φοτιῖν ἱπυριἀεπτίαπττε παμιπιείας, Ὁ 
-νεΐη ἰδηβείϊο (ορετς τ μρλυδιν τἅγωςη ςοη ἰλητ πὰ 

: ἐ -Ἰὴ ποράτεης ηὐρᾷ ἱρῆς σουλις ἐςταήτα!," - 2 δνιονίέονωνη, 
πιο γος ἰο πλωνε, Ἰά εἰς, φυυρεμιοοάξιη (εαῇι ΗΠ] αιδά, ἣν ( 

ἰητοβεχετίητ; ἰαςτὶ γοτὸ (ορίρίοτες ἡοχί ὁ}. ]]}0 5. δι ἐπηριιτοι 
οὔριστις τς νούδητ. ᾿ 

δ αιμοανΝοτα οἰξ αὐ πος ἀσηγίης, Ρ] τδη φὶ ἀπαρμοὶ 

:Φ εν βγροένιξο δ δνκρίσνε, εἰ, εἰμι θγραετὶ 
Ρεινεϊαμοηε. Ἐρο Οταειη νοςανυδιπι ρφτίυς ἠδτίηεςς 

. γοῖαὶ (αὐ ηἰπηίταπι Πρηϊβολταν, πλὴν γτιε ̓δεϊρηϊςαηι 
ἤει αυγά ἀϊίεττὰ ποϊλαάαι εἰξ Ηἷς νετὸ ἡλιμὶ σσοιτγτ 40 φυληάδανῃ τίσιν ἔλξειτατυτος: ποαυὶς οχπίπιοῖ ἔοις ντ [ἢ ἃ- αυοά ἀἱ ͵ 4 ᾿ τ Π(4 ,ὰ 
φιοί ἀριιά ἰάσπευΐη (ἐτίρτοτειη. Ἰά οἰξ αρυά Ἐρίρμαπίυπι 
ἰγηκη! ἶσος οσγγί πιὰ ̓ππο πο τοπή,οι φἣ! Ματὶς τειηρὰ 
(οπϊεεταδάης, πόη 4 τος ἰμαπὶ ο66}} δ τ εγιςόγά δε ρ, ᾿ 
νἰϊαιη, ἀυοςαταιτι, ρου ἐληγ ραγΑ , δάοταπιος ἰπμοζάγοητ: ᾿ 

Ἰιχυδιν εἴθε δηφυΐίο ἀοἰπτείξαηταις ρυάοτὶς ἰρεοίοαι αἰϊφυά 
τετίμεδης Ηος γεγὸ δ δά νηριξαι μοἴτία ξεσηροιίις ςὃ- 
“ἀδηϊατνηξίαο πιαρις ροίθε Δι βίταγο μιβια ἀφ (ο]ςν ἀη λο- 
τἰάἰς Ἰμσελε: ἤφιμς και ΡΠ σοι ΠΠ]}45|δὲ πιοάϊα αυϊὰς ην πος. 

βοη αι ρεῖεγεης αὐ ραντ ἰρῆ πᾶῖο ἱπιροτάγος (αυαιῃ δἰ αΓ- 4ς ρογιοϊίταπτοι ΜΟπαςΒοτὶ ἰαγυάς,Π τεπιῃίοτῇ δίας βοοτ 
ἩΦΉΩΝ ὑδωναν ἩΑΡΜΔΥ ΝΣ οἾηοη 4υὶ ϑρῶδῳ 11. : γετήοοίονεν Π οὐ διαπἀτορν οἷς ργοτίες ξδυςηπίξεος Βᾷθίτιι, ᾿ 
ὑ οὐἰτιμη πγρογάυ]α ηοιἶηἐ ΟΝ Εἰτυςτοητ: ἰςἀ 4) ἰτυΐτα. 
δι «ταία φιλάδπὶ (υρεγξεἰτίοης ῬΙὐδς ζὴν {ΠΠμιαηόαηι 
(υἱεπιν ροιηρα σοπίεκγάγοπι, [ε ἐμ ἰζιΣ Ἰαπι τηνι ῥγοίρί-. ᾿ 
εἰόῃν ἰδ ααι {4 πίονος οπιίηςβ ἀθήάνοεγόης, υης ἰ: 
απ τα οἰτας ντ μας οτίλαν ἀἀάας, ἔφοντω γδ νεκροῖς λατρᾶον- 
ποδὶ ἃ τῷ Τσρριλλ ἐσθ᾽ σαν. 1 οἵ, οὐῆνον φηὲηη οοἰφηὶ, τῇ 

εἰν βδεἰε ὐἰ βιε αὐ νειὰ τορομο ΡΟ(Γ ὑτοον ενώ τινὸς 
ἐδ πίφεωιμεβιζονε φυϊάαην ἃ βάε γντ ἐπΠπν ἱπιςγροῇεία ροίξεα᾿ 

ΠΡΠΠῚ (ἐᾳυαῖιν ἰνφφσέχοντιξ τυεύμασι ἀϊμυηάκηεει [τ ἶϑων, 

ἢ ρετίοιλεἑδοϊοκα 1 ἀρηίφις τοτάπι ἡ] τισι εἰφατςαμη 
(αἰκαιίοη ἐμ ουπὶ νετογύηλ. αΠ ΠγΘὨιμῺ τἰτίος σοπηραζοῖ. 
αυοά ἀγξυτρδπενηι ΠΗ Ρεῦ ποῖ, πλίηαις ετυἀἰτὰ 4 ὰπὶ οο- 

. ορίονὰ Ἂς Ἰυσυϊςητοτ ἐγδέξαν!τ νἱτ Ραᾷτα πιέηϊογία ἢ. ἢ}}]ς να. 
τοτυν φυσι ποθ Ὀτία κα οήνηο. {Εωἰβίφήνογνν, [εν 
δολέγων. Υἱάστατ ροτίαρ ἀἰσοηάνην αἰ {{π᾿ ψευδοκόγις, να οο- 
μια τολὲ Οὐπὶ αν ύμριον, δὲ ρᾷυ]ο Ρὸ Γ᾿ οταπι κεκσευσηρια σι μές 
(4 πιῶρι εἴς μαύι (δητεηιὶς φυὰλιη σου ει ξξϊοηίε γατίο, 
γι »Νς- ον δι Αἰ δὲ αἰϊαμοιίος ἀθηοταιπις. ΝΗ τη α]νς 

διὸ ῥοπάς τυΐτος ἡΠίας ςχειηρία ρεσξιταυα η {τλοϊε μά ὅδ πσε δαιβόνμι εἰηρθαἴδωο οι ἀἰοὶ Βονίπεν ἱρίοὐ  ἀἰάδοῖο 
ΕΠΔη) πιθπιοτᾶ σχτάγοητ! ἀταῖο δά [ἃ 46 φυσ εὐλε ἱπ[ίζιτα 
φιαβίοιδης ΡαιΠ ρει ορ νοτίαν ἀςςοηνσδατπφαις ἰάτο-, 
τηειὸιγι τοὶ ςαίζυ οἰϊσηάιτ.. Οροτραῖς οι τ ἐπ ρ  ετὶ ἡμὰς 

ΠΩΣ Ῥοῦγι ἀἰοίκιν ϑαῤαρας δεῖ δ... δι [μάν ἀΐα 
Ἰνοΐεις νούλτις [ο4.6.7γΧ0. δ (δυγνην νη βιυμία εανγνίο ἐ[ε{4 

» 

εβμκικριμονϑιασμῆνων τω ἰδίαν σὰν δησιν. Ν' κἱ, αμ} (υ ἐρίρσιισι 
Ἰδαίων ριαάίχετας Εχροπάς ἐδ ίτοτ δὲ τοηἢἀοτα( ςχονυΓ ςοπίσίεπεία ἔὐητ οαυτατίο ἀπιριᾷατ!. , βοά ἡἸΐατα ἱπεοτρτα- 
με εβ)λιάτη ρ᾽ απὸ δὲ ἀροττὲ “τα σσμμοπίαπε. φυὴν ἐς ἥτας Ὁ τατίοπουν ργείετο, εἰξ εἰσι μὲς ἑουϊεγιξείο ἴτὰ Οταίις ν- 
οὐμ  ’ παβεία ςοτηἰτπυρν νὰ ἰδιπ ἐς αχίγοην τειηρογίδυ ὃς 
τευέϊαιο Δητίονεο ἀρ ίτατο ποὺ ρο ν, Νηπ (αμ θαυ 
βατίδου {ΠΠ πε πιεγεειοία ργοβείν]Α. δι μι] ϑοῦ- 
ἴξιτα ρείιπια φυνάανη βατογμίτας ἀἐκαίν ργου {Πΐ, ἀριιά 
Ἐρίρ δίνην ὃὲ ΤΊ ογοζυμη) αι οἱ πιοττυσνοοΐθτα, ἐς 
μαρμεις πυρτίλ ἐπτεγἀίςοῤε ςεγεογυαν οδοπιη θη, δὲ 
ἀρ δὲ φυϊάειη γεϑις (λει θείου δ ρτὸ ῥεζοατίε, ἐμβμηπιδια 

ἤϊταναντ ΠΟ ΩΝ Ἰοφι! (οἰεαης : νεϊμτὶ τὰ δοιπόῆῆες 
ΠΕΗ͂Ι, ὁ χκτναγῶς τἰμὶ μλ εἶν, ουΐ εἰλιιξα ἐμ. }} ἔνα σου βιλέξα:: 
ἀριιδ Χεπορδοηίσι, ὁ ανημηδεὴλν πὐνὐ ἡφανέμὲ, σὰν κάρα 
εἶς ἀπηρυϊαῖιπιν δ οΙΠοὰς αὐτοῖν τὸ κνυτνφρείζην ὁδυτο- 
τἰο ράστεηι αἰίφυδια (ρυτγειη ν Ν[-Π σοεγαιηρθξατε. 408 
μι (δὐτεπέία εὖ εἰμπποῦ , Πλοτιιαὶ ςοπίειοηείῃπι ἰξε ὁδ- 
ἀντι Ἔενς ἐλ! υι ονάιικετιε, εἶπάς οληζριπε ἰδίην ἣκο» 

ΕΣ 
ῃ ἦν 

{ . ΝΕ 
. ων. 

᾽ν» ἢ 

"3: 

ᾧ Ἡιειί εἰ 48 
᾿ ᾿ τυαπςυρῆνς ὁ 

᾿φὑεηλέμην. βέαην ἐοηβίενν- ἀναϊαμι ἰαῖνϑιν 
Ἡ τοοηἰδάν,πᾺ}8΄ 

εοπίεϊεηι ἃ 
ρμιπάϊε! ὅπ 

2 



᾿ ΟΡ. ΠῚ 4 

τὴν ἄοίμο βόποια ϑοίς παρα τῷ" γυμναζεὴ σφαμτὸν πρθς 

τ Τει ὃ φυδά 

4 

᾿ δε, ρο[γομιὸ ἴΔπι οἴ ολαθετίο απυρυτάταπι ἴσιε ἀϊχέμνις 
εν ᾿ - ᾿ ᾿ ᾿ ἢ Ἐρνφιφιν ς Οαμιδείαεδην αὐεημίμην [μκπε ἐοηξοιξραη! Ἐτκί; 

Οἰδημετίο ποεμίάην ὑαυφημηηε οοα[τὑοπηίανν " αμᾶς ἱπτοτρτούλεϊο- 

Κωλυάνγων γαμθὶν, ἀπελαῦτη βεφ- Ἰώ 
μότων ἃ ὁ Θεὺς ἔκτισεν οἷς μιετοίληνιν 

ν " " Ὁ “ΙΝ 

, Ὁυαν ΟΙηεῚ. μρϑτοὶ οὐ χαιριςίας τοῖς πὶ φοῖς ἡ ἐπεγνω- 
Αίω: ἀυξείπα κοσὶ «ἰὼ ἀλήϑοιαν. 
ἐροείος ἐχρεὶ 
τοΐϊρπδαιρε (ὦ 

ρλιυι ἰερέδ ΟἿ πᾶν κήσμαι Θεοῦ, καλὸν, καὶ οὶ 
ἀεϊεαῦ εἰθο: ἢ Ν Η ᾽ ͵ Η 

τὰπι, εν ὑὁ“πόδλητον, μοατοὶ δ χαφαςίας λαμ-Ἴ}": 
4 Βιωίποάι ἀρ ' 7 
χεῖλι πόμα Θαψόμϑμον. 
[εἰποτονοσαί 
ἐοἰςπιοιηϊδοδε: 
Ῥεϊπιὰπν 4ιδὰ Α'γάζεται γὸ δα λόλον Θεοῦ καὶ ὧς 
ξαίθτ ἀοέϊο χᾷρ, " 
ει ἀς τορι ἃ μὲ ξίως 
1εαίεἀςοςιπάι αὐτὰ αἰπου δέ ά 
δὴ δπίην ἱρή οἱ εν; αν 
Βοεςιουηι ἤκλος ἐδ ὄχακο 
{ 5εοὔ ἀὺ, εὐᾷ ἢ ν 

Πηξ ΑΗ ὴ τριφόμδμος τοῖς | ἢ 

[4 εἰδαιΐ ἔμ ͵ : τς ΧΑ Ἶ 

κ δικὰς ίσοι πῆς χαλὴς διδασκαλίας, ἡ παρηκολρυ 
εἰν, περο νι ϑηκας. 

τὶς ἐταογοπνωῦν 
[υῖ. γίβοιεἶς ἐς ; 
υειιᾷπι, 

(5. 

Τρειπι πος σ᾽0 
Τοιῤ ὃ βεβξήλρις καὶ γοαώδεις μύ. : 

οἰϊδηιψυΐ ἴῃ ᾽ 

ἰφιυσνν να συσέξριων. 
ἘΞ σϑ  ερειτὶ, ᾿ 
ταμΓϑυϊτόπι ἀς- ἫΝ ᾿ ͵ ,. Ὁ 

τ οαιδὲ Δροίο- Η γὺ σωκατικὴ γυμνασία φϑῦς 0.].. τά Ρᾶ 

1. (ον τί ὃς οὖ . ὃς 

Ῥοπα σθπίοίεη 
εἶα νεοπάυηιν ἐἰἶ6 τ) εἰ ΠδφτδΠιαις, 

ΕΤῚ 

3. {{πιδεηελμνν} δ ἔδινονο, ἐπόχεδεῃ. [π Οταςο᾽ ἰστθοης 
φειπδῃι οπιη ἑν ρρο αι, εἴτ σορυ α΄ ἐπ θιπιςηνθτὶ οτὰ- ᾿ς 
τἰσηειντ δηηοταιήπλι8 φαιη 1σ.16,8ς ἰδὲ ίδρς : ἀεῖπάς 
ἐομπάτα {πη η]ολδίσυἱβ ψεησαπν δ εϊς ιι οἵδ, 4υοή ε- 
τὰν ὀχριο πε Ἐρὶριναπιᾷς, Ἀυμης, Ἰοτυπι εἰταύς δά οτίιϑ 
(λιαρ ργρ 5, Ἰοπηρε κολζυίντων. 
οἶνον ἔδοντα!. {πϑι )η ὁ θεν, 
σένρι Ἰφείκειν. δ  Π] ἢ ΟἸΠἐρι “πη οταιι πλιὸ τ Οοτίητ 4.14. 
δείμριιν βοᾷ, δὲ αἰτοῦ ἐχομίατ! ροτοῖν ἰας οἰ Προ ΗΘ- 
θυβοπιπι (ἀοτιῆηο, ἀρυὴ αὔο5 νογθιν ΠΝ τιβμαιο]φιοά 
Ριορηὲ Πα ηνῆςας ργείροίς ηυ!ά ἤτ βιοιοπάνιῃ,, Πρ ηνῆοας 

᾿ ΘΟΙΑΠΊ νοταγε 406 ἢ ἀὐδίηςπήυαν,ντ ἀξυῤένομι Ι 
τι! δυτεηι ἰμτξύργας νι άςεις [ες ΠΠς ἐπνχουήνων, ἔάαιις νὅ- 
ἴα τα ἰινϑι θῤσὶ ΗΨΙΗ, φυῇ ἀἰας, βεϊοιειοι ΑὈΪΕ: 

, ποῖο. κν  ν 
ἐ ϑεηξεβ'αϊων, ἀγιάξετω, [ἃ οἵξι ρύτυμη ὅς (ἀπέγαπι ἔτι. 

ηοξεὶ νἱἀοί τες ἽΠΠ τ ΠΟ ντὶ ροίζιπιαν Ὠοπὰ ςοη- 7, ο ποῖατ, πῸς ἢ 
[οἰδιεία τη υδαι ἀς ἡπδῶ Ὀοιηίπί Ὀ εἰ ποῆτι τιτὰ αὔςο. 
το Νδμη το 4}} νου ηοοηρη τοῦ φυλιη νὰ ἔτος δε οὶ 
ἐπ! δοπίε νϑοτρατὶε ἔγυιμητιτ, 65. φυίάφην ἢς νοἱςπεορῖσα 
ἐρῆν τἀπποηθαιτίαι ποὴ τἰτὰ (δ ρὲτ ἡγαΐ Ἂς ἀττος ἰὰ νἤιτροησς 
τιδυφ ραττίπι νοτὸ δοτιιπὶ δινδοῦοπι οὶ λα ἡ μεπτη τς, 
νεὶ δείαπι ἰαἰδέξαπείθυν,ςυΐι δε πε οδητίπι ἐπ ἢ ρετηΐ. ἢ 
εἰεαὶ ςοπυοττηη. δδηδειβορτὶ ἐβίτυν οἰδί ἡ δεν ἀυῆν. 
Ιοριεϊπὲ δὲ εἴπ θοπα δὶ δτατιὰ νείπηιν, [ταις ληξλὰ ο- 
εἴδη ἤτας ἢ ο! υνὴ οοπιυΐα, δὲ αιοτῖεθ αἱ σαρίσινάσην τ- 
δυπὶ πον Ἀςοίι ίιλια, τοτίοϑ δά νίμ τη δεποἤεσητια Πεὶ πο 
δεῖ ςοποίοησηι ἀφοξάνπιιϑ ἐν ἡ 6 πυυΐτο οτίδιπ πνέπος 39 ἤν εϊευαῖς πὶ ου ταπι,, διε ἡμῸ ςοιηραγας ζυυβου!ς ἐΠ4(6- 
νλιῃ αἰ δὶ Πόρας πιο οίεία ἤποε τγάη Προ. ΑἸ ἀΐς ἀν. 
τοῖη δή Ἰαψαῖον ρυντι ἤοαιίοθοι, δι ἀ ζεῖ πιθλ οὐδὲ ππνυμάὶ ὃς" 
ἐπ Δ. - ! 

{Ρι, νεῖϑονς Ποὶ, διὰ κόγν Θιδ, Ἰὲχ νεῖδο Πεὶ 6 
ἀρρτεθϑηίο ἄτι ἐς ΠΠς ἔπη, ας στιασν ἐνεάςγο ηον ρεσῆλ " 
τοπιι: Νημπι, Ἐγεαῖα οἱἷς οὐνμηΐά μοηνμι μη οἀυία καὶ 0. 
ΒΑΪΠῸ,, ΡτῸ ἐπι βοπία ὅς ἰῇ πίτε Πα (ἀριόηεια : Αἰτεγιηνν 
μοι οΣ ΘορῺΠι οἵδε ἠυπιετο ψιιὶ ἑὰς ἐἰΠὰ Ἰαπα ἰῃ τοῷνα 

ΕἸΡΘΤΟΡΑΥΤΙ . 

3 ΡΥ δ  θερείαπη ζοηπεγαμο- 
τα, τηδερὶ πγοπίθπ, ἡ ἐμδεηπηη- 
[ιδδίηενε ἃ Οἰδὶβ 4 4009 (δ ευξ 
Ἰοοῃάϊάϊε ς. 34 βαττιςραηδυτ, 
φυτα σερτίατυσν αὐίοης Πάς- 
ἴθ 5, δ ἐϊ8 χαΐ ποιμηῖ νοτί- 
ταςη, ᾿ πα 
Νὰ. αυϊοαυΐά σοι ἀπ ἀϊι 

Ὅςας», δοπυαι ὁ}: ἠςς αυΐς- 
4υδι το οἰδπάμιη 47, ἢ οὐ τη 
θτγδιαγυη δίζξίοπς [μπγᾶζιιτ, 

1 8: 85ηέτιβοατυν οηΐπὶ ἡ ΡοΓ 
νοΓΒιιηι Γλεὶ, δέ ρτεςος, 

9 Ηος 41 [μδἱεςοτὶς. ἔγαισὶ- 
δ, δοπὺς ογῖ5 το ἴον Πε[ὰ 
ΟἈΎ  Ν, Ἰπυτείταβ 1 (ογτλο- 
ἰδυς΄ Πάειγᾶς πγαοίαγα {115 

ἸΔοξεηἠά,, ᾿χυαην αἰϊεῤίδιυς 

τοῖς φίογ πὶ Ῥτο  μη85 δζ Δηΐ- 
βαδυ]αϑἀου τα: εξ 4 ἐχογος 

7 Ολπυοιοηι Αροϊοϊἑουην ἂς το] εηάο οἴδοτυπι ἀοϊεᾶυ Θ!(κ ΠῈ ἀοθεὶπα Ὀρρσηΐε: 
᾿Ιφείεἰτοὶ νείτατια οι ΠΠἸστια ερικογθιη δα ἐρῆυε νοῖθο ἀῷποίεοίς δὲ ἑθούϑι, 
"δῷ Αροίϊοίο ρεπὸ ου πὶ Δξϊς ἢ αι (81, ΕσοΙ εἴ ̓ν ρεοροιδι, 

9 
πουσι ἔριδι ἀοδλεΐολν ορμου εν πο σιοὐδὸ ἔΑ] 1: "}}} δι ἀρο!ἱφείοα ἀσέϊηπα, -᾿ 

᾿εὰ ςείεπι νδηῖν οπιηΐδυν δί οὐτίοία δυεῖν, ἶ τ Νόοη τϑηιὰπι πα ἀοδετέπα, Γςιὶ δελαπι Ρἐ8 ὃς τε οἵα νίτι πε πέ(το νει ορυν οἴ. 
-. Ρίδεδε ἰο ἔριητ2}} συ! ροίϊτ οἴ,ηοι ἐπ ἐχίδεεησ νέες δυβενμλῖο, ηὐα ετῇ τε δὲ ν (ττρλτὰ ΑΙ φαδπὶ νέωπι μᾶθει, 

τὸ εἰξ οοηξοτεηἀαιρτο ο Ἔπίαν {1 ρει δεοίἀσην ἐλν ετὸ ρεο πολ φιη πδῦει ρεαίδη ἐν δέ ἕμευεα νέα, ᾿ 
) ΩΝ ὦ 

ται 0 γον σῦτον κα, τἰπλοῖς ἃς τειετοητία ἔγω!, Ροϊξεςιπὸνι ἀτιάτυ πὶ δἄϊτιοις 
ὅλοι μκολέχζοει ἄλλοι φερθοῖς ὁ- 1ὸ δέ γεροτίτις εἰϊδιῃ ργεοιθὺς οοπυίαά ἡ οἵα οἰδινάίηγανι τ 

ἠοδὶς ηδιβερηξων εἰδὶ. . 
᾿ {ει ἈΝ κα ἀν αὐύξιως. [ἃ οἴ ἀρνσευχῇῆς. να] οἴη " 

ς ΟΑριζ.1. 

φαοχ {ΠΠ ΠΡΡομΙταΣ αἰὖϑὲ παάπι, αὐ οὐηία [ὰ νὰ δ λίγον νὶ- 

ἡρέπου πηΐηινν δι τήας ἰυάΐοο, Δ πὴ σιν ἀϊολς εὖ εὔρυϊ "μάθευς οἱ φρο ἦτ οηΠδ ἀπηρυτατῇ, Ετ νἹάσταν Ν᾽ )ή ζίε " ουαοποί οι ςογάίς ΔητΠεἹ φυδάλπι Αἰ υάδις ἀμοβοίιν 

3 ΤῬηνοβιβεμείμηι πρδεγς 
αὐβῆμενεὰ εἰδὴ 4νον-ἔϑευ! ρον οὰ βατιδιραμάνιην 
“ΜΗ ΦΥΧΒΑΥΝΩΝ αἔξιοῃε !- 
ἀεἰεδμε, ἂμ: 4" εορηομε- 
γμη3} ὍΣ ν 

4 ὠνίᾳ φνοϑές τγράμεγ ᾿ ̓ 
Ὁ εἰ δομα «8, τὰ πιδνν γε». 
“δηάμην ἠμοά ἔπη; μῶς 

τωι Αἰ ίοην βεγερ νων. ᾿ 

«} δαηζηβεδιων ἀῶ με 
ὐεϑϑην [εἰ ζυ ὀγιμίοημι, ὦ 

Ἢ“: ῥνοβοιᾳ Καιοὶ- 
ὑμε, δομμ! “Αγην Ι 
Ορειβὲ 1 εἴων ἐπμιτιδς υμν- 
δὲς βάεν σῷ ὑφηα ἀοζγίῃᾳ, 
4η4η| ΑἸ ήνμιωε οἱ, 

᾿ Ἱπεῤ!4: 4ωἴεην (δ᾽ ἀπ, 
[αϑωίαι ἀεμᾳ: ἐΧαἔαμ.ὦ 
δὴν ἐε ρ [5 αὐ βικίάιμην, 

Ν “ἕν ζουβογδίν: ἐπ εγιὶ- 
4480 φἀ νηοά ενον ἰψμεἰμι 4: 
Ῥμ δι ἀνίφην, “ὦ οηημὰ 

ΣᾺ ρ᾽ οτατξ μἦ, 
“ρεβούαι ἐς ἐχοτςἑταιῖο ἢ 
τἀ ντ} 15 οπταυριοτας κά 

᾿ 8 1 ἀδησαι δοηΐ; 
(οι εἴυδο οὐ ἐχμοτιδείοπὸν νε ΤΊ ποι ραεὶ 4. (ξάυ]ὸ, νεῖυι 

τΔπιο ἢμ1}0 πιο οὐ βι ρίει: 

Ὁ. ὃ 

τσ ο οὕ... 

Δι πγλπτία ἀοπλἰπατιοπὶς ἐπ Αάδιτιο ἐδρογάίτανη, ρογ β0,- 
ἔνα Π εἰ μὰ Ογηἴο γοοορευίπλις ᾿ ντ μάης νἱτάπι τις μεν 
ἀυληι ἼΡΡΩΣ δ ΡΠΠοδληάα Θίογίας ἱπιρεηάάπιις. Ηλης 
Ριοίο Πιοηεπιίραιμιηταγ ργεοοςντ μοῦις ἀςτ οπππις μο- 
η οοηίοιςητίᾳ ἐάριρυς ἠ ἐρεΐιις πίη δοςορτις σιν οἰπηὶ 

ἄχμρατίας. Ἶαηι ἴῃ φεηετς Ἴνἷς ρου ίτιγ ποπιρη ἐμπύ- 
ἔνν., φυρά ἰϊοαιέ γοπ ται ἰφτὰ ρου, γε ἀἰχίηις Πιρηὶ, 

6. 1ηπμβηϊρηατρεφόιβν οι. Ῥιχροίϊείο ἐν δ᾽ ροπάε. 
τίς αὐάϊε μυΐς ραιτίοιρίο, ἐἄμη ἄιοας ἰη ἤπω ρίεῖδτις οὐμ- 
φάταπι, υΐραῖα δὲ Ἐγαίπνις, Ζ μιν έν, ἤθη εχ ῥἢϊχλτὰ 
ας Ἐπιριαῖ, υγιη οἵδ Αυτοπν κοί ἰάφιη Εγαίπηις 

Αγτὶοἰρίμτι φἕτί δὲ ψισάυς φομις τοι ροίΐς, Ε- 
πρίτφη} 1109. ' 

4 δ ἀεὶ; τῆς πίσεως. Ιτογτν Εἰάος ρτο ἕλη ἀοδε- 
πᾶ, ντ (υρτὰ ,νενία 1, σους χρίσας ατίαπι (φάμοπϑ ορο- 
χοῦ εἰἶε, 

4φ μα» α{{ἰξίδιων ον, καὶ παρνκολούδηκμ:. 1Ιἀ εἴ, ὶ οὐΐιν 
ἤκογς χιαίὶ πἰπήμαι «{{οοἸΠ πὶ, ΑἸΙοψιίπ ἰατογάμπι 
Αἰ ῃ νἀ ᾿απηρίμιις ἀφεοίαταν, γε ἀϊχίπγαν Ταςταρ.!. γε η}. 
Ὠειποπῆσηςοθ, δὶ σεφ. Εἰκοῖνος ὁ καιρὴε καὶ ἡὶ ἡμέρᾳ ἐκείν εν 
μῖνον εὔνουω καὶ πλουΐσιον αὐδρα ἐμοίλον, ἀνὰ πωρυκολουϑυκό πα τς 
πράγμααιν ἐξ αὐχλι. ῬΙοταῖοπὶ νοτὸ νοσᾶῖ Ἰοφίτίπνμην δὲ 

ΓΑτΙ ποι Ν 

8 μἹάρενεα νην εβν φοὺς ὀλίγον ζρὴν ὠφίλιμοι. Νάλο. 

ἀσάτυν ργὸ λα ροΐρηπι. ὅγε ας ἑτοίριςρ δά ἰσιπροτν 
[γατίνιιη τείδτε » δι ἰΠ ὙΠῸ ἀϊεεηάὶ βοδεῖς (τοὺς (θάιά!- 
εἶ [οἷετε χρόνον νε ἴδουῦ.4.12.. ψε νεῖτι οείαιν ροίπεν 
νὰ νκιχζωμην τρῖρνε ΜῈ αἴξ (τα ἐα λάυονίο τείροηάοιε 
νέας φισάυο ἔυταγα ριυιῃμο. (ογρογαίεπι αὐτοιι ᾿: 

χοροί. 

παήβὴν σωτὴρ πάνγων αὐ ϑρώπων , μάλιξει 

᾿ Παράγϑελλε ταῦτα κὶ δίδασο, 

ἀλλα τύπος γίνον δι πις αἷν ἐν λόγῳ, ἐν 

τῇ ῳἰδακλήσει,τῇ διδασκαλίᾳ. 

τ φῦ καὶ «ορκόπη φανεραὶ ἡ ἐν πᾶ σιν». 

᾿μϑμεαυτοῖς. τῶτογὸ ποιοΐν χαὶ σναυτὸν 

γνώσεις χρὴ τουὶ ἀκούοντας σου... 

ΠΑΡ ΈΤΙ 
εοϊτατίοποοι γον ποῦ ἢ πὸ Ἰταδιοάίοληι ἃς ἀνυΐτο ε- 
ὑααι μοίημε {Πλπὶ 

ΜΌΟΤΗ 1’ ᾿ : 

Ὁ 

ἂς 
Εἰδηππι ταπισα, ὃς ἀργραηὰκ ἑλτηΐ γεβοπι υἱδξι! Ῥλτίο-. 

ρειειεϊοίαπιν οἱ ροτίως ππρίαπι, ει τὸ πεπι. 

ὀἰρυθβυβκω, ἐρονννηνενααμραρσον τ τρσπωμάνννσαν 'π Ἂν Ἣν Η 
΄ 

λίηον ὅδ᾽ ὠφέλιμος κὶ ὃ οὐ σέξεια τῳρὸς 

πῦντα ὠφέλιμός ὄξιν, ἐπαγγελίας ἔχου. 

σα ζωνς τῆς νμὸ καὶ τῆς μελλούσης. 1» 

Πιρὸς ὁ λβηρς χορ) πάσης ὅτ δοχὴς 
ἐξιος. Ὁ ᾿ 

ΐ Ι 

εἰς τῶτο χὸ κἡ κοπιαΐμϑυ χαὶ ὁ νοιδεοζό- 

μαϑυγότι ἐλπίκαμϑυ δαὶ Θεφῖ ζώνην, ὁς}. 

ο 

πιστῶν. 

578 

; ος δι μι 12] 

᾿Μυδείς σου μῆς νεότητος κατα φιρρνούγω;, 

αἰας οοφῇ, ἐν ἀγάπῃ νγ ἐν πνομρατι , ἐν 

αἰςει,ὶν ἀγνοίᾳ. 

ἴδ) ἐὺ , “νι, [5 
Ἑως ἔρχομαι φουσῆλε τῇ αἱ αγνώσει, 

᾿ , ν ι 

Μὲ ἀμύόλοι τῷ ἐν σοὶ χαρίσματος δ 

σεως ι΄ χειρῶν τὸ φρισθυτερίου. 

Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴϑι " ἵνα)" 

τ , Μν 2 , 16 

Ἐσχοχε σεαυταῖ, χαὶ τῇ διδασκαλίᾳ" 

[ςητί5 ἃς (μευ. 

φοογῖς φ Εἰς [γον νᾶζο- ἢ 
τη δμ5 ἴηοἀ!» ἀϊσηι αυὶ το- 
εἰρίδεωτ. 

. Νδηνίάςεττο οτἴδην ἔα ρ- 
τυτγ ἃς «οηυΐοῦ! 5 αἰ εϊτλυτ ) 
χυδά ἔρεζεπιις ἰη Βεο νίιιο» 

ςοηϊειηηίτο, [τἀ εἰϊο- ἐχειη-: 
οἷαι βἀδεϊααι ἐπ ετποη ον ἰη 
ςοπυετίατίους , ἔῃ εἰιλλυϊταῖο» 

Τ 1 ἰρίτίτα » ἴῃ Β46. ἱη ρυγίτα- 
τε. 

5. Ἰοϊογῖτι ἀύτῃ νοηο, ἴῃ - 
τοηῖωβ οἰἴο Ιεθ! οἡἱ» ἐχβοττα-} 
τἰοη,νἀοδείης. : 

Νε περ! ρίτο ἀοαυηὶ αυοά τ΄ 
ἰη τς εἴϊ, αὐοά ἀάτιπ εἰς τἰδὶ 
ἼΡεΥ ρτορ μι εταιῃνουπι ρο- 
Ἰτίοης πδησυτῃ “στάϊη!ς 5ς- 

πἰοσγυπι, . 
Ηκςςειρεάϊταγου [ἢ ἢ15 εἴϊτο: 

νεται ῥτγοίςόξι8 πιδηϊοἤτυ5}}" 
αὐ Ἰητεῖ οὔλπες: 

᾿Ιατοηῖως εἶτο τί ρΩ͂ δι ἀο 
Δτίηα: δ Ρεγπίδης ἰὴ ἐς, ἰά. 
δα ἢ ἔδοεγις 7 δ τοϊρίμαν ᾿ 

1 Ἰεγυαθὶς δέ οος 4αϊ Ὁρ διά ϊς" 
“. τη. ὁ 

, 
οιηηΐα νι|18 εἰς, νὲ φυξ΄ρτο- "αὐ ὉμΙμ αν βεοονήβέονεην 
ἰπιο δε θαι ὑπ ριῶ- ῥμαϑεηε δία 4μα ἤνμς ἐ[ Δ’ 

[μμηνα, 

ΕἸ Δεὶμ βνιθο, ' ὁπ 
4ερεβηοης ΩΣ 

τὶ ὨΪμεΙο ἴῃ 
40. οἴἶεφηῤὲς 

Το μοε ἐπήην ἰαῤονανομι ἀοδὲν ἐντα 
δ᾽ ""αἰεὐ είπνεν φυλὲ [γεν αὶ πτυπνηὶς ὃς 
μἶτημς ἡ [ἐπι υἱμμεν, μὲ Ῥι ΟΜ Θ γεχφῃ 

. λε, δαί φαιον, ὀδύνη γονιὸ. τε άξίεςο 18» 

ο 

"αυὶ ς ςοηζετιδῖοτ οἵρηΐυ} ἰτνννρν ρον ὸ βάείλμπο. μι ποὺ εἴς 
. . Ἵ ᾿ ἴ[Ὁεἐ γει- 

δοιοΐαυτη, πιαχὶ πιὸ νογὸ μ46- ἐεηοι μοπήδην, 

᾿ἰυ. αἰ Ὁ , ͵ υὐπὶ Ὁ ΙΒ: 
᾿ ἷ γαεὶρε ἤΑ. , πὶ οδυίπηι Βίας ἀεπυπιία δι ἀοςς. μων 

ἜΝ ξληευι ριοριεα 
4 ῖο τυλπὶ ἰυσεπιθτοι ΡῸΡ 

Νονο «ἀοϊε[ςενβίανν Ἐς Ξϑτν 

ἐμ νὴ (ὁπ! 641, [τἀ ἐρεεπϑ- ρᾷται ρίοτυτα 
Ρίνην εβο βαεἰλωηνν» νετὸν, Φκίτυν! ᾳθοπιο 
"5 ἐοημεγ(αἰἰονεγὸν εἰγαγί! 4. “9 επὶπι ίυοϑ 
ἐεγὴν βάενν» μ᾽ πὐρώμωρΝ ἐπ 

ὺ ἴυοε εεἰδηι Ο. 
ἔε μα υφηκὰ 

13] 1λυνν"υεπὶφ, απ ἰε- «ἐπι ἀΐξηλ. 
δον, ἐκθοτεαι οὶ, ἀοξτι. ἴδ1} αὐλοὶ 
ΒΗ ἀοϑεΐπϑηη πιο 
“ς ηξι Γἀυϊὸ εἴ 

, πππ Πεϊβειοδη- 
᾿ “Νοῖῥ περί ψενε φναξὶ,ην ἀλπι, 
[" ἐπῆε ἐβ4μα ἀωϊα εῇ 1). 
"βεν Ῥιορμχθερενρα ἐϑν- τώ, Ἰλὴν δὰ ἐκ" 

Ἀξ αὶ νπηβηνεηι γγεδγιε δοτιλιίοπεῖπι 
ΤᾺ ἐΠ|2πὶ το άϊε, ὁ» 

τὰ Περύειε. 4υα 

Η “εὐοεάίμανε, ἰὼ ςβοι Ἧν γα ημομ 
αἱ ριοβἔβων εν αν εβμο θμε δεϊκπνῆ ἀ 6. 
βεονεϑε. ἂς διμι, τῶ6. 

εὐνμης δοὶ Η 

δηννβεειδὲφ᾽ ἀοί!εί. ΞΟ πο ει, ποπι 
π4 1 ἰηβὰ ὑα ἡ κ᾿ μος «οὐτν Ῥεξοεδιον ἐς 
[μείενε , ( είρίνην (ἴωηην τε! γβάεἰ ὃς " 
εἶα: Φ' ἐ0: 4Νἱ [9 αν άωηῖν. εἰεατια ἐφ[ϊ68:}}- 

τοι νοι, ἰηξιυ. 
Ἰοτυτν δηπυν 
}}}}ν δὲ ρυξεῖ» 
ἵνα πυϊυΐπιο» 

ἐϊ ἱποριίστυαι πο! νίφυδιη τπκοιΐο., τς ραϊοτίε ρεϊδτα Ἔχεσοίείυοι οἤ μι ἀμ δοείρευτα ᾿εδίο εχ η΄. μιδῃκίας εχβοιιδιίοηϊε ὃς ἀοθείηκ πιϑι8΄ 

εἰλαιγδς Ποὶ δι 41}}6 (ΔΙοἴβ οι, 

᾿ φΡεοηνϊβίονεαν. σαν κίων. Ἔτγαίπιιν ἰεςὶς ἠυηοτο 

-ἰ γα! ἐσα  ϑλίαε, ῥτοιλιοηδε γε ροῦσα βεῆυε ἴα ἀυὰε 

Ῥεοίςε ἀντι δυσευτὶ 
ι6. μι εβεουξνωίον, δεῦὰ βρέ ἀὐμρνα 4} (εἰναιον, : 

Ἑιαπηυε, ον εἰ βνωαν ΤΩΝ ἀοπηῦϊίον τοσἤενργορτοτοα 

νοὶ ἰστυδιοτίν θοπῖςι ἐετὸ τοίρί οἷς νἱταπὶ φτεγηᾶμι ἴῃ 

Ἀυίο ραττλτ. ἔτάφυς ντ ἈοπΊΘΩγ Πλ πὶ νίτάτοιτ » πραἰ οὶ 

τοζενναἰδνεην ἀΐσετο. ΑἸΪυάετς δυτοαὶ νἱάστυς δ Ῥίαην, 
γειί 36.6. ὁ 

τὸ 1ν ϑρένίεων, ὃν Πνάματι. ϑρίτίτυπινοοῖῖ ιυπι ρίοια-" 

ἄενλυι ςοττὰ εχλανία 18 ϑρίτγίτυς ἀοῃᾶ, αιυήδιιο ἐς τὶ γυὶς 

τιωοιδοιπν νῖ οπτηίδυς ἔν οχοπηρὶο, υοά τὸ ἰε υίαις 

τὸ ἀοηι [εἰ τατίομδ τηνέτετυτ. δοῖ μος τααλεῃ ἤεάυδ ἀρυὰ 

πδμα ἰητετριειφριθοαις ἰη 1 τὰ νεἤίοης, πε :ς ἀρυά 

ψειοτεν ρἰεγοίαυς ραῖγερ Βυης ἸΟοι" ΠῚ οἰϊαπῖει, Ἰεφίτυν, Ει 

“κεττὸ κοπεταδίςεῖ οπΊην 2 ςοιηρίεὐλιίτι. 
1; Ἰαἴενών ἀμνο υν!ϑιδωι ἔχϑρια Ἐτδίπνις ( νεδωνευε- 

νεῆο ἔνε ἔγχομυν. Ἀρράγοϊ αὐτοῖι οὐ πὶ εχ Βσς νοτίου! ταπι 

---. 

ΓΠὙ Ἂς 

14 Ρὲν ἀμαρφηθη ἀν Τα Ιά οἰ ἐξ ἰυδεητεροτ. 
σε Ῥτορ ιεϊάτυπι δρίητυ ἀπέχον νε ἤιρτὰν 1.18» δι ἃ, ΤΊπΙ ὅ, 
4ι8 τἁτίοης πους ἀἰπΗΠ ίμπς Ῥαυΐιο δι Βατηδδαι Δη- 
εἰσοίαἰαπι. Αὐδ.}. «ϑφυὸ εἰΐδιι γοίδτειγ αυοῇ (ζείρευην εἷὰ 
Αἕξ16... φιδά ἐἰίοετέ νίδετυῦ μὲς ςοιηπιοπιούατε Δροῆο- 
Ἰυδνῆς τεηνετὲ ἰθυςην Δ Βυληρ εἰ τα πιυηυς δίςίτυς νἱᾷο. 
τεῖυ τι οιοίξ της ἢος οἰίδηὶ ἐς δοοὶρὴ, νε ἰάοπι ναΐξαϊ οἷς 
οὐφοτίω γ 14 εἢ,, λὰ Ῥτορβοϊλη Διτηι: νε] ἐν ὠρνφυτούφιίτα Υς 

10 αῃοά ἤτ μος ἀοπυιὴ ἐχρείπια Αροϊοΐυς Ῥτορβεῖδνιπῃ 
᾿Αυτέπι, φιοά εοτῖπι βιετίς πθηυς, ἤσρο 2) ἀϊέϊυπι οΝ ἃ 
ποῦ. δΟνάνημ δενίογμην, Ν αἷς ρνεδκμνἠγετυλτο Οτπ. 

(ὁ ποπίμενεἦ αμεσζυτόρον. [ἃ οἱ ιοτά 9 ρυςεεργτεγονιπι, 
υο εατυς οπιηὶς ἐ᾿ϊε θχ αἰβολτους αυλ ἐπ νεγδοὸ Ἰλδογάθδος 

1: ἴῃ εὰ εὐοἰεῆα νοΐ μος εἷς ταν, οεὐΐμς ἡοηνεῦ ΐς ἤρὴ ἐο 
ἀϊτυτ ίς  1ιγπτίς αἰοίτα ιν ΔΗ. του και εχ Αἷδ.16.2. δυηῖ δα 
οἰπι ἱπιετάυτη Κ ἐπεγα α ας Ποηνπα,ερζοροτῇ, ργειθγ- 
τετσταην, δῖαυξ δάεο εἰίαπι Δίδοοποταπι υἱὰς ἀπε νομῇ | 
ε ΠΟ ἐοηυςετῦς δοπάῖυην, μα δυάαοία ριὸ Ἐςσεϊοϊα τεπ. 

εχ ἐο φυοά ἀιχς Πιρτὰ 3.14. Αρολοίυπιφυνῆν μας ἔστιδε- 10 ρυ δ] οαπη ἀἰχί αν Ματι.18.17. ἢ Ἄμίεηι ἡ Πυ4 οδίετυηάυπι, 

τεῦ ἃ Μαςείοιια δοπβίται {πε ΠΑτίπν τγαήίροτο "(δ ρεκτοῖ 
ἤειη, ντ αἷτας ἴκρεν τσ ἥνοφὺς Εις ἀιυτίωε 4ΠΠ᾿ς τοεῖεα- 

τὐπιμάσὸ νς ποηηϊδέροίι Παίο]να (οἰ εις ΝΙΝ 1ε: 4ιδῆν 
εἰἰαηὶ οὗ ολυΐαπλ ἥυ ΟἹ ΠΙΠῸ «οπἤοες δὐ Ῥεπιοίο- 

ἔεη Ηἰετοίοϊγιμὶς εἰἴοιρεσιος εαρεξιατίοηφην ἐοαέξι εξ, 
παιταίο ἐοινὶ 

Δύδιη νίμτων. 
: ; 

ἰσ Ερθιφίθι γεστογινολει ουΐυε ταπιεα πιΐπί. 

ἄτονας ῥγοιμάε Τἰιποιΐοιπι ἐκ ρείπιες Μηΐεταπι σοί! το 

υἱτιπειηρονοί ἰδαίτοο νι διἰεήϊν ἄϊδα {ἰλετατεῖ γοίεεπνιαι 

Αροίιοῖου ἀς πη τοτίο Ἐςοἰεἰϊαίξιςο (ςτίδεπεεν, 40 {ΠΠ]0 6. 
νη νοοδυν αὐιίπυηἴρνημος νας ες} ροτοατίδυς ει,» 
δυτπῖυγος ἰλόγα ΟΠ ἐδ ιορίμηίι τοὐεετεπι: πεδνπινε Α- 
μοίφῖν ντσυπίφυς ἰλάϊυπι ἀγεὶρασηης. ἀκ τ 

ὙΠ ΥΣΟ ἴμεν ουνηθε ὧν πάδιν. ΝΠ αἴὰ δι Ἐταίττιιιο, 1» οννπίϑων, 
αυσὰ ετίαπν ρο Γαπεῖνα ἀοείρες πειῖτο βέπογοιρτο Οπληΐ- 

θυ ἐη του βινοῖ σηνοίος πιοάίς, 
ὁ «πενάο ἔπεχ». 1 εἰς αρόσοχοινι οτίάτπ ἀρυ  ἰ,δεϊοον 

Ἰρτοπόεις δι Λιϊεπάετε ρομπιρίλητυι. ἫΣ "" 14.}. δὲ 
ἵ ὶ 1 

" 
ἢ 

Ν 
Χ 

νίτο επδε δι». 



ἘΣ ἃ “ ἊΣ ᾿ ἀπ ΚΑΣὶ 

͵ Ζ-, ᾽ν . 

ΔΤ ΕΡΙΒΦΒΑΝΕΙ 
Λα». "- “να θυ Τυϊχατα, ηδεα:καρεσβεηΐδ. τοσοποι λείοηίε ἰστεμβοηςπι, φισὴν ν᾿ δολίδος Ψῃὶ οὐπη {Π|ν 

᾿φϑεγμεδ, “όσοι. Ἐ άςΣι οἱϊ οχ διιάϊτυναυδίςιν νετὰ σσηίαἠ Ἰτιῖ ἐξ 4.1 ρεγ οος ἀφ τ. Αἰ σσηιτα φὐοξίιπηϊημτηὶ 
ΓἹ εἰ φυκάϊςατίοπο. Ηλδτεπυς ἰρίτιτ δ (εξ ὅς 4[ὴο5 (πτο, φυπι ζλοπιίηο ἑοῃίεπιητυς, ναΐει ἐΠυὰ Λάμ, Ομ ρί.- 

τᾶτο ἀίζαπφις πγαἰ τὶ οὶ οἰα φυθις Ἰδουιίημν ρος ἐμὲ’ 4ιντῖζαν, εἰδεΐ  λάςπι Ἰοσυκίο οοοαγτίς Βοπλιοια, 

το, τῆ 

Ολν νυν ὁ Κιφάλαιον ... ΟΑρ.ν, 

Ν ΤΠ ισδυτέρῳ μι δπιηδάήξης, ἀλλά 
« Ὅε πιοἀϊοευ οἰδακάλοι ὡς ποτέρᾳ "γεωτέρους, 

ὡς ἀδελφοι. ; 
᾿Πρεσδυτέρᾳς, ἐς μητέρας" νεωτέρας, 

χυϊξιδάυς ὁ » νι Ὰ ’ ε !͵ ᾿ 

(ὐμιλάα, ὡς ἀδελφᾳ νον πᾶσῃ ἀγγρθία, . 
. ᾿ ' ὠ" 

᾿ς Ἑηίοτοπι πε ἱπόγεραῖο, εἰ φαμμνν με ἐμενεβάμενῃ, 
[εἀ Ὠοτῖατς νὰ ρᾶῖγοπι:} ΙΝ 

Ἰαηΐογοθυντ ἔγαῖγοσ:,. εἴς |η δα μειγο5, β΄ φιτγεῖ: 

εἶν τἐριοπεβο 
εαἰδον (δσθι- 
ψ ἀτει. ὃς 

γῇ πλλῖγςδι ἰθηίοτς8, ντ ΤΟγο5] εμίασ, δ (ὄνοτγει, ἰὴ οπηρὶ τας- 
Μυϊίεγες πᾶῖυ ρτᾶῃ ἀΐοτο5,}, 1. "ἦ, ΠΥ ΕΝ 

τοϑφοθμ οὐημί σα[ίταῖς, ᾿ Πήαίε 
4 ᾿ : ' ΝΡ ᾿ 11} Με ιάν κε θόμοῦα μα νεγὰ 

; Χήφας τίμα τὰς ὄντως ήϑας. ὉΠ. «Ἰ γίάμας “βοποτα αυς ν6-}}}άμα μι. 
ὩΣ ΣΑΑΝ ἐδοο ᾿ὐ τα τὲ νίφυς ἤιπι, ἡ οὐὰ 

ἑω ας ΕἸ ΦΥ͂ Ἴς τἰεα τέκνα καὶ ἔκηρνα ἔγει, 4] 3. Ὅυδα ἔφυς νίάυα ΠΡ ο- δ,4μ4 φμμεην υἱάμα βίϊοι 
ς Ὧς νϊἰ Δυδιῦ ἰδὲ τς Ιεθ τὸχ ἣ 2Ρ ὰ τῸς τιοι Οἵος βαθοι αοᾶι . ἀν περοῖε! ἔαϑε!,, ἀϊξῳ 

δήιευνε κέρινϑτιν αὗτον “τὸν Ἰσὶον οἷκον). [5.31 ὨῈῥὈ ᾽ ! πρίς δὰ ὐμῷ (ίριν “Ὁ ἐτὸ τὰν Φβῶτον “ΤΟΎ ἴα 4 ἐδ τοργίδηι ἀοιουα μη πνὸπν ἀοηλην [μάποτεζε. 

᾿Αφοβοῖων, δὔσεδοιν ἢ καὶ ἀμοιθαὰ ποσεοδόνα) τοῖς} ᾿ ἃ οὐαὶ ἐπὶ ἐἢ τῇ εἴς; ἃς «νἱοιη τα αθα νει πες 

ον! δ᾽ Ὁ Γοὴ τδϑσας ἘΠ {8 Ὅτ μ τε ρΑνεδείδωφ. [οι εηΐην ἀῷ 

4 1εἰθεγ! δὲ πεν ΡΈϑΡνοΙς ἘΠῚ )6β ὅφι καλὸν Ὁ Ἰὼ Τερεπάετς͵ Ρᾶγεηι δι}8, δος «ῥίνην ἢ! οογάπι Ῥ ευ. ᾿ 
ϑῬοιοι νἱ ἀυοτὰ συχτον ὧγώσπον τῇ Θέρυ. {ΠΗ} εἰ Βοηοίξυπιδε δοςερτίι ὡς 

ἀμηθιν δνλώ ΓΕ ,, ᾿ : ἰῃ ςοηίρεξϊυ Ὠ εἰ. ᾿ ἜΝ Ἢ 

ἐηνοους ΟΥ̓ δὲ ὅπως γρβόν. καὶ μεμονωμδνα } εἰ γ᾽ Ῥοττὸ φᾷ νεὲ νυ εἣ ἦῳ αἰ τ αη τωρ, 
ἡ σμοαν Ἐσὶ τὸν Θεὸν γ) ΧΟ «φορορσυϑροι) [΄ἃς (οἷα, τε ἰδα ρετη Ροίαίε Δ ἰοβαι ΩΝ 

ταὺς δυήσεσι χα ταῖς ττοοσευχώς γυ-Ἶ [ἴῃ Ὁ «ον, διρογπιαηοῖ τὴ ἀερτο- ; 
οατί ου! Βυπδι ογατοη!δυ5 ηο0- 
δὶς ἃς αἱς. ὔ 

τ 

8 ἀξ υα Ἰαίζεαϊτ, φα ἡ νίυ δος 

"ἃ τῆωι ταιΐο, κτὸς καὶ ἡμιάρᾳς. Ε 
οηἱ ἢ δὶ ᾿ ν᾽ ͵ 

Ἦ ὕβηπι “ἕ Η δὲ ασαταλάδσα, ζαῖσα τεϑνηκ. 
Ἰανρεπάμοι. ἽΝ τι 4 μ4 ἑη ἀεἰ εν εῇ υ- 
4 Αἰιδια Ο 9- τ ΜΝ ν ἢ ἔ ᾿ γ.,, Ρ τοτζῦυλ οὔ: ; Μ4}5 ΜΝ 4 4. 

Ἡρρενν Ἢ ρρύῳ γρελλε να ΒΉΤΙΝΝ σ' Ηχε Ἰσίτυῦ ἀεουητίδτο» γι 7 ἜἸβοε βναεῆβε,ν ἐνγερῦῃ 

βδορλε ολδν γΠο! ὦσιν. ἘΣ ἤηε ἱγγεργε βοῇ }ς 8. βεοβϑήίει τι. 

ἀμ, Εἰ δὲ τὶς ΝῊ ἰδγων καὶ μάλιςα δ᾽ εἴ Ουδά Παιὶς (οἷς δε τηαχί πιὰ 4 δἰ φεῖν “μεν [υντμν φ' 
κυ «ἃ μοῦ ι ; ὑορο ᾿ , 
ομοῖυπι. ᾿ 

7) βοευηάνε ΟΔηομονοιὲ ν᾿ ἀνάτω πι( 4 εἰξ 4υΝ Ἱπόρεε ὃς ἑόταπι ρικἤάϊο ἀε( νι (μπεδε ρἰὲ ἃς το! ἐφίοΥΣ ν᾽αυῆι, )συταῖιι Βος] οὔα (μ(ς!ρίτο. 
8. Τειίυν οΔηοη, νάμα Ἰη ἀυχικάςξοηιδε,δεὲ 04 Ἐδιριμα: ουτάπι πο ρΠ φςηιοείηκετ βο δειδς ὅς ἐρῦς ἰη βμε! θυ: ἀςιοιίοτε» ςςοίδηιοτ, 

--------“---ἀπ-ππ- τ --τ-ο π-- -ποὸ-- --ς--οππ σὲ σ- τ πτσσ-σ-ππτ 

: ἰ ΙΝ ΦΑΡνΤ ν. 

3. ᾿Κιάωδε ϑοποναιχῃ οκς τίωα. [ἡ εἶς. ΝΊἀυδυιηι οατηι μ4- ς ἰη (αο5.[ἀ ςἀϊπιροῖοι ἀίςετυτ.. : 
να. Μιδοπιυν οὐὶπὶ 26 ποπιίπδιαι ἃ Ὀοπιηο ὁόπιαιεῆ. φΡυν γορώτον. ΔΑ περ ν᾽ ἀεἰίςος Ἐσεϊοῆα αἰοη ἀν 
ἀδεί υδά νατὴνα ἰα τ δίος οδποχίς Νἀσόμιιε πιδίοτς νὰ τα πὶ εχ εἰςεπιοίγ ηἰς {πἰυΐη δά! νἱδυλταπι οπὰς ἱπιροηλ» 
(ἰάιο εβεληις, δὲς δυῖςπη δος ριταν Ἡοποταπάι νεεθυι πος τὰς, Νοῳυς Πουυτη οἷς αγρώτον ἤς νίωγρατὶ νι ΜΑΡοιΝ, 
ἰι Ἰοτο, νι ἀρυὰ Ησθγᾶου 122 ἐραῤμά, Νεφυς πος ἐδοὸ ἀξ 1.6. ; 
ἐς νἱδαίς δοςίρίο, αυαταπν πα λεγο ντεδάτυς Ἐςο Δ. το οδκονᾳ θιζιῦν, δυδναιπὴ Τὶ ν οἱ εἰςνορροπ᾽τύτφως Ἰὰς ἀοϑείπα 
Ναιὴ 4 Π|}9 ἀρίς ροίξελ ΠΡ ΠΩτἰήι, φυληὶς αἰϊτος (σητίας αὶ Μμοείίαἰοίς τελάϊεϊοπίδι!ρ, ἀς φυΐδυ8 Μάτεαις 

“ἩΔ]ετοηγ τὰς ᾿ ὀτοπιΐϑιῃ. Ζοοηην [Ὡ 40} γέρενε 5, τὸν ἴδενν οἶκον διϑιίμίειν. 
ᾧμά υὐὲ υἱάμα [Ὀγγτὰς ὄντως χίρκο Οὐπηεσι ἢ Πς ἤης φοητυδδίοης δεργοπι πυίυααι ἰςρί. 

ἀςῆπίει νεηῖι σ Ἰλαις ποη {πυρί  οίξεν ἐαρίοο;, Οὐδ ἤπὶ φ. Μουννὸ να νον  κὶ δὲ ὄντως. Ἐὰς νάπας Ποποτιαηδδε(ὰ 

ΝΑΠι πὶ ϑσιζαν 

ὀτβα δεν ζαυά ροτία νἐάδητιν ϑιαιϊἀϊο ἰλάνρετς αι ν; εἴς, ραβονιμῃ ρβεου δὶ ἐξυάϊο ἀξ παρ)εῖϊς ἀϊκειλι,φια νειὰ. 
ΠΡ Έτουμ τη αὐ ἐειευδίοσ σγαυδητυε) [ξά αυα νεῖὰ ἰπητρις: οἰΐδεως νἱάυα : ἀυὴς αυπηλαὶ {1 ἢπε Ἐαρ ας, ποπιρ9 
ἡ ἰσ πυπσιο ἀεξίτυται, ὃν ΔἸ πε ἐκίασι ἔς ρεςῦςηι Ἐσοδ. αυὰν {πητ οειπι ρει δίο ἀοἰξίτυϊας;, δι ἃς βάςίος ἃς ΠῚ] 
Πἰλιτοι εἰ ἀΐης. ΑἸσαμὶ εὐ πδη εἴξ σαν Ἐςοϊειϊα νεῖ 5 ρταίξδιτ, ᾿ : 
ἑαυττυτήἷίδυε Αἰ υη ἀσ () ὈΠΠἀ ιπὴ ἤοη ἀφοιὶ, νοὶ ἡϊλε τη { 1ὲ βία νεῖ, ξα κρὴ μὲ ονωμῆ» Τογϑοτίυς, δὶ αἰνην,}6» 

ἐπιυρτοδίτατεπι ἔδυκα. ὶ 2οϑεο ἠῥῥπρπεῤμαμῃ βεῆνε ἀπηεμηι μεν ςοζηδέμνν, δὶς Ὠλυὶά (είς 
4. υμὺα [4να,εἰ δὲ τι,» Ἀλλείοπξοι ὀρτίπιλιη δάξοτι ΒΔ. το υτῖ ἤυς γπίουτη γόος Ῥίαοῖς. 8. χ1.8.1.. Ψυ ρα δὶ δ. 

1αε αν γίλοιν (ἰδυδηϊεὶ ροΐδε ἤδ8 θταῦ! Ἐοοεῆα ἀήρεη- ταίπνι, σε 4. ςυς ΑἸχυοιίοϑ ἀρυ ά Τλείταηι [πι|4 ἀοον 
ἀϊό τοσαῆρε᾽ νὰ ἢ Πθεγοι δὲ περοῖδε, ξιληϑίοτεν νἱἀε σας ρίτισ. ἰ 
Ἠαβυοζιας, ἢ δάἀπηοποάπευε ὑε, ἢ ρί υπς ἃ Ὀεὶ εἰανοήφεσ, ᾿ " {βρὲ μοβδε ἤλπσιμν ἃ εξ οἰεηάις [δ εἴ ἐς πυσιοο 
οδὴ ρίσιαιειη ἰη πος πῆ ἐπ Ρείηνὶς ἐχούζελης. οι ας ΟἽ πὶ αυ85 νΕΓ1Π} δί νην Ὠδιηη (υητιπηρίοχα. Αἰίτυς 
πὶ ἐηἰ!π ἰρίοε ἀδυηάὲ Βάθεγε ἰῃ ν ς ρίος εἰς οἴση. οπίπι ἐξ ἀς " ἐν μαυίτα φυὶ ςκ οἰ δεξδις ολιςος, δι [μα 

: β ᾿: ἅητ, Τϑείπήδ {Ππ: ριόροπαταν πένης αὐ ἐρἤν ρει! ἠασά ρτέγεα νῆιν εἰ βδύϊυς ρτφιστίτο υεπήροτε ὅλμον, νῖ δι 
ἀτυγ Ἰυΐς πο ἀρθεάης, αὐυπ ἤπὸ (Ὁ πιο (σεῖοτο ἤθη ται υ ξλῖα, ὅρεν αι, ἐλσίξεηοη (με σχρτοα, 

Ῥοι πε Πείθει εὐ τννλαννέας ρυιστενπηκεὶ Ροβταπιὸ ἀοςεδη.- 6 (4 ἰἀ[τἰωε,κὶ στα ταλώσα ἤσ, ἐν ἰμρεν νέμ!!, [υχυπὶ δ. 
{ φιὰμι ξγαῖὰ δὲ ἀροῦρτα ἤε Το ἐἰτ ἰΠἰδεγότγιπι ασ πε. αἰτα πιάδεη φυὰιτ ἀπ] εἰαν ἀΐςοῖς. 

τι ρίειι: οἥδϊειοῶ. ξελ αι δ (υδιϊάιε με νίάυα ἐ»- 59 
μετ Ὡς με νειὸ ροίιοὶ Δ γος, [τὰ ἐφίει ορτιπηὰ 
Θημεη ες απ εδυκιο,πες 4υς 408) ἀδτοιτυῖν δρραγεῦϊε. 

δά (2 μανϑανιτωσαν, ἰά ς[ἢν εὐ δε, ὰ ἐρίωαν υἱάμαν γείεγαε, 
πὲ ςολδυ εεἰς φυοά ἀσ γίες ρεγδηείθυν τορεπιοπα 
ἡ  ϑιγιογδτογ: νὰ ἐπτορίν ἔδοσαιη Ηἴς κί 46 (υδήάί! " ἀυασύπι αφιηρηε 

ιν ἐν λων ἐεθυδαι, Δοο υΐεπι ἐΦ Πδεῶπι οβοίο τηφηέφωι, 

{γι κοι ζώσα. Ψίυφηρ ν τάπ, παλυ δ! δΠ), πιοιτια οἱ 
γἱτ Πρ γτιαί!, 

8 

5 ὁε οἱδοι), νι εἶμ οὐ δος εκ ρα ας 

Π ἀἶκ 

"εἀ οὐ[εενά νι ραινξς ἰὼ, 

(δ οναιοηῖϑια ἡνξς (Ὁ ἐϊν. ς΄ 

4] ρτοβνέανν ἀοποωπν ρἐ εξ ΩΝ υὐϑετίετε, τὸν ἔδιιν “ἢ 

Ο] γυϊζ, ᾿ 

ΩΣ, 

8 δια ἥτις. ναὶ δίσμα, φο ἡΠυά ππεῖο, ψαι ἐμΐηλ. “΄ 
ΑἸἸεςὶ νἱάμϑ ἂν Ἐσεϊ αἶα αἰεηάδε, φυα (πογαάπι φοξααἴοο 
ται ριωῇάϊο κεν μὐρὰς ἀο(τἰεοιαε: δε 4δο «οβύεῖοι υἱ5 ΄- 

᾿ 

οἰναίων οὗ φυφῤνοῦϊ τἰαὶ πἰριν ἤρνηται, ον
 

ἀἰρικαεανδὲ ὀξαρίίοιο γαίας νχρην ἐγλείςο ἀϊξιυνᾷν. 

᾿ ΠΑΡ ΥἹΜΌΤΗΙ 
ὀοπιείε ἰδ θη ρζουΐάει, -- 

 4επνὸ ἀρησρδυὶς, δὲ εἰξ ἰπθἀεῖ! 
» ἀειετο,., 

3.7 
ἡ. μον ὦ- 

ιν νος ἤθει, δεν μεν δ. 
"νη σ' «β ἐνβέεν ἀειινιοῖ. ἕτν ἀπίφου χμίρρν, ᾿ , 

χήρῳ κυταλιγόϑω μὴ ἴλαττον ὦ 

ἑξήκοντα )γελονῆ α ἐνος αὐ δοὺς γαυν. 
ΦΝ άυα “ΔΙ Πορότυῦ ὨΟἢ τιΐ- 

ΩΓ’ Δηηίς [εχηρίητα, 'αὺς ἔιε- 
εἰς ναίεις νἱ τ νχοῦ: 
Ἴη ὀγεγίθυς δοηΐδ θόηο τὸ 10 
ἰπγοηΐο ογηδῖα: ἢ Πθόγοϑο.- 

᾿ἀυοαυΐε ἐ ἔυιε ποίρίτα]!ς., 
[που ροάε8 Ἰαυΐἱ ἢ 48}}:- 
15 δύση, ἢ οανης Βοηιτη 
“" οἱξ αἰ ἀνὸ [ςξϊατα.. 

9 Μ ιάμα εἰς ίνν πὸν ποϊδίῳ 
ἐκαζιυδα ΦΠΜΟΥΝῊ ν ἅν 4 
ἔμενε υπέμε οἷν ὑπο: .9 ᾿ 

ἔπ ρρενιδωι ϑον πβπ 60 μὴ βὰ φρο γωῖ 
"ἐμη γαδει, β βί τοι εὐποα πινοιῆιδιίυμα 
"ἡ, β θοξδιῤοτεεερέι, β βφη. δἰ θαπι θα} 

. [φονωνο βοάει ἰφκίῃ, β ἐτέθ.. [ΞχλΕῖδια 80. ᾿! ἰδ πίθος δ" ἰαμνοιφινὴ ῥ οἰἐεπείδιεε βέϑηνν. βρμμ μου ο- 
πἰβναμόε, β οτνηα ον: δοηβ χη] [πιρυά!εἰ-ὦ 
Ἵ ε, εἶς ρόδο ἡπὶ 

ι 

τὺ (8. 

᾿Εν ἔρονις καλοῖς μαρτυ φονμδμη" 
ἐτεχνοτρόφησεν, οὐ; ἐϊινοσό ΧΗσῊν, " - 

γίων πόδας ἐνμψεν, οἱ ϑλιβομϑυοις ἐπνρ- 

κεσεν,οἱ παγὴ ἔργῳ ἀγαιϑᾷ ἐπηκολού- 
ϑησ. . 

ν 

την, 66 δι» 
. ν ἴψι ἀΠΠφερεία, 

“ἀοϊε[εξιλονε! ̓ πρίεν υἱ: ξΒλείιδεο δὲ ἰῃ 
δμαι ἀεω 4, 4ΜΝΝΦ εὐύτη ἰμ. εις ἰδ: 
χηρίας [μενίη! ἐν Οἰεῖβο ἀρ τλα 

πμδετε υοϊμπέι τὸ Ἀλιο ῥεῖ» 
τῇ τοῦ οἰ υηΐο- 

᾿ κε νίάυς δὰ 
Η 4δφηιει ἀἐδηνηφιίοηδνν, τα εἰ Ποτίο σὴ 

4μἷ4 μτέπιαην βάεην ἐγγήθην πον ἀὐπιίείδη 
[ιργρηξως ἐυτν Ουοηίδπι 

νἰάε)ίςει ρεο- 

; 
Ἶ Ριει αίδις ἰε- 

οἰτδιδιυ,Θχου Ὁ τλπἀοπὶ οαοῖς ἤδὶ ἃ ΘΗ το “πηροἤτο ἄς τερειδηο Ρρεΐης πιλιτίπιοπίο ςορἰδατίαυο δι νι εἰπε τὶ ἀςίεγαυε οὐἱ (ς ΟὈΠπείη χοΓΆδις 
-.--....ὃὕὈ0θ0ο..-......΄ ..........--.-.-...-... 

... Ν 

Νεωτέρας δὲ χήρας παρατβ" ὅταν 
γὺ καταςρίωιάσωτι τὸ Χριςοῦ., γωμοῖν 

ϑέλρυσιν᾽ 

κι ἸΟΡΟΥΪῸ ἱπηΐοτοϑ νι ἀυας τς-}} 
ου[α: ᾿ροαυαίη εηΐπι ἰδίςίυ!ς 
τυπς ἀιοτίας (μγταπι ποὺς 

. τε νοϊυης; 
διὰ ΡΟΝ , ; ἔχουστι κρῖμα, τι «ἰω πρώτίω πί- αἱ θεππιπιπάκ, 4 υὸά ρτἰ πηδπὶ 
ον ὑϑότησαν. ἐΠἸαττὶ Πάἀδαλ ἰσγγίτασαι [οςοτίῃιϊ. 

μέχρα νυ καὶ τέοσαιϑᾳ ς χρὴ πόντο ἔχειν γιω ὥκρις ἵχρςοι συγχωρ σιν." 

δι ΑΡοϊοξεϊίςο ροϊοτίοις, ἐχρίιοδηνς ἡ]ιι4 ἀιξευπι Ὠοπι- 
μι, μἐγερνά!αεαην ἀωοκνη, πναεοαίην, ἴος ςτίάπι λἀ ἀἰξν ὦν ορ οἱ 
νέμω αὐϑρωπίνω δογα μίας χουύυδιοι ἀμάρνωλοι πωρρὶ Ῥῇ ἡμετέρῳ δὲ- 

ς δασκριλίῳ εἰσί, : ᾿ ὶ 

ἴο δὲ [αὐδίονητν ρεάφι ἰαμὴ, οὲ ἰγων πόσας ἔνελεν. Ηλονπα "ὦ 
(ρεεῖς οἱἢ εἰ)νημοά τυ ἴῃ ἡ} 5 κυφιοηίδεις νΠιγραῦ (οἰεδας, 
ἀυ πὶ ρετορτὰ λυ επίεητον γἱδίοτες ο χΟρογοητιιγ, γε η σὰ 
ετίλπὶ οδίξαιία Πρ πηῆολιιῖς αροποίιθξηος τοπισγὰ οτίδιῃ 

το βοστάπαυδηι νἡ ἤν πιμπι οδίςαυ ἡ φεπυς ἀε! εν ς. 
1 -Ζεωυζα,ναμα τ, 1 οἴλγης ἰὴ «οἰ οριυτὰ νιφυᾷτυπι λά- 

πρίττς σ υἱζατα, ϑενέεα Ἐτγαίῃπηι9, δ εῆε. " 
Ῥοβᾳμανεηὶνο ἰαξῥωϊεννὴι αἀνεημ: (ἢν δέωνν, ὅταν γὸ καὶ 

πιςρίωιάσωσν τῷ Χρις οὐ, Ἀ εἰ οἰ θα τἩἡαῖἷς ἐμηίοτεβ χἱάυας Ὁ 
ἘεεΙοῆλ τά κά παπιευμι ἀϊλοοηϊάγυτ ποθὴ δέτε! αν. 
ἴλπα δἀξετι, αυὸδά δά μος πἴπηιις ἑαορτῶς ἐἴης αι πιρτηθηο - ᾿ 
ηἤ νἱπουΐο ίυης οδιπειδια:ἰυηίοτος δυτοῖη ἀδξακίκρε δὰ Π1Δ 
τειπιοηιπαι (ΟΠ οίταγος. 1ηἀ6 ἀυρίεχ Τξαιςδάτυν ἰηςοῖλ". - 
ἀρετὰς ετίαπ ΠΕ ἀρ χρμεν ἐλ "δῇ Ἐρ Ἀ]1- . 

: ; υὰ ἰοιμκατὶς δὲ Ἰη ἔχις οτὰ βοραῖ; ἀςίηάς αυδά ος (88 
ἰξουπιττάμδης. [ανὸ νετὸ υὰπι πιαϊτα ποξετεὶ ἐρεεῖοε το αἰ ἠειίωαν, οὐἱ (εἴς αἰἀίχοτληι, ἃς "ἡ θαι εν δὰ πααειτὶ 

ἀοπηιηιγᾶς τοῖῃ τ] άγοτη οὐγλπήδληι γδηίςυπεοετοιτία πὶ 
γεγὸ Ἰοηφὲ γεαυ Ππνυτι πος οτλι αιδά ποημυλία, φυυῶι 
ποθὴ πητηε ΠΡΟΜ ἰδεῖν Ἦν τοῦτὶ ἀντ τ "ρίο δὰ 

Ἧι; : ᾿Διληϊθηο δας οζζλήοης ἀεβοίεθαητ. Οὐ οι διε πος ἀιῶπι ἀδνεινπάς ροίτει οὐηίξαυδεις νι 24 Ἐςοο ΠΑ εἸοιΆ, 5 Δ ταοπιαἀπέγοτο Τῶν ΝΣ ἡπωῤδε τ πὸ νείμας 

υατας φησ 4 ἴῃ νἱάμις ὈΠγηΐπο ργορτες ἡ: ζοΠτί πον ρετό- 
ουἱυσι γεψυϊγίς Αροιιοίυς (στέγῃ φυὸά νοεως στοτρῖος 
ἐοητς τος, ννην ἐλέη ἰνκωνίαις [μενωνενΟὐν βογπνθενε υρίν».: 
Ρεἰπλὰτ ἰὴ το τερτομοπάί ἀβότοειν αἰρδι τ χφινιδ, ἰά οἵδ, 

30 “ἀνενίμε Ομνδθω » ποὺ τοξεὲ σοημοιτοῦὶς 7 δεν: ἀεἰηὰς 
ποπηυ ες ογγογέι. οδίες τ, φυΐ ν  νιδῆν ξοηϊυραετυης 
οὐαὶ νετθὸ Νυθεῖς (πητεητία ρει ἀερεδυδυοηιο. 
ἀο ξηίπλ δα Ἰαἰείαιίεπτες δὲ ρυτηαπὶ ὅς ν 6 δηζον, ρου - 
(της ἴῃ Οἰνεα πυδειοΐΝαη νετὸ ἰὴ πος το ϊερ ὁ ἀτοσᾳ 

3: πιιΐτυην εἰ ἰαθοτδδό μην, αυνκι  ροίζοϊυς πὸοη (ογίρίετίς κὸ 
ἢ Χειφυδ, (ρὰ κρτωρνίνμένωσν ὦ Ἀφψφεύ,νι ὦ Χριρο ὁ γιδοδ» 
ἀξιῖε νατδο ἀἰυ ες} ἀμ} τἀτίσις ροΐδε, νὰ ετἰὰ τοϑεὰ ἐχρδὲ 
«αι αὐλήν κα ἀρ ψ πτρμιν νκρμμόμεῦ μὰ ἀνμηρόρ τοὺ 

ἜΒΗ, νοὶ πος ΠΙΑτίη γιά νον ἀο δ φιαν, δι Ογρτια Ομη πυπι, ἰδ οἰ ἐς. 
3 ͵ Ἁ: ὑῶν δ ἢ Δ ω 

ἔνε αιν ὑπαδ μα μβι ας ΠΡ δ ἀν τα αι ἦν. γοτμεμαν δὲς αἰ αοὐρίευς κειδὺπη σἰαιάζον. Αρδε, Μιᾶς, πον κρε  Νἢ ' ΠΝοαταῆση πος γοτρο εχ ίμο ἰζοτταείοης κοὶρίᾳ βοτὰ 

9. υὐὴοχαιαννιαταλεγιῶ ὦνΝ ΟἹ τα, Εἰν ἀιην: σε τείας 
Ἐταίηνις. ΑΨΙς εὐίπι μος ἴῃ Ιοςο Αροϊϊοΐιις ἀς τὶς ντάυϊς 
φιάτιπι οροια δὰ ραυρογιπη, ργαίσττιπι ερ γοτογυ!}, νέγᾶηλ, " 
γιεθδητοτ, υς ἴῃ ἘςοΙο δῆτα πηζοτΑ Ὀιαοοηνα νοσαῖῖ- 
τατιντ Ἰζοηχ 6.1. [ταηὰς καταλέγιδις ἤρ πιῆοας ἰη ΑἸδυιπη ὃς 
οὐπηοΓα ΠῚ γο τ ττ. 

᾿ 4( 

δι νυδα οὐδ ΩΝ ον ἀν ρ Κα ἸΔοΟΙΑΙσηίδη) ἢ ιτ εἴες οηφὲ δοετθ δε εἴΐξε Δροίοίϊις 
νοῦ ἐεαυϑἰεαιίϑαι δἰδλν ϑτεβὶ ᾿ηβα γαφ τς ". ἤ πε ἠλυοάξαν δά ἐαπιίη μζει γεὶ φεῆυ ΕΝ εὑι- ὦ 
οἷν ἀπ ΥΛΝΝ με μὰ ἰὰ, πη εὐπίειν 41 ἴον ἡξοἰβοατί,,υα οἶδοὶ (υἱ διιοά εἴς (λη δι οδ] ις ἡῖῳ 
μαήπμν ἐ νΑ ἀνα ΨΉ ἀ δι αοὶ ἐμρίψεη ἀν θυνίαν. ἀΔιφτυγίεητον ἘΕςοΙ αδὲ διίθυωι ἰυἀ ἰλογαπν αλυδιν ἀράεοο- 

ἡ ᾷαᾳ νὰ ΤΟΝ ̓ἀμκεόνι Ὁ, πὴ αὐ ἤθε γἰ ο ρροβιο νἱ-- ῥγερυῆουι ἀρυᾷ Ηεῦτον νεεδυσι Π21{χκν δ ]τγαπ εἰς ὰ 
τὶ πεήηε γᾷ Υ βὐηδὴρ ξαπιεοια, ἀ ΡΙῈΕ βγμανοι ̓ἀγδείτιετῃ 4 πὲ κε αηκυ ἀὐπηρ δ. ἃ ὙΑν οαπρίοχον (ἱδ Ὀἰλη  μ δὲ 

ἘΠ ΟΥ εη τὺ ἤπρεν)ϊο ρεοῦτο νἱχ! Πενθέα ἡ φυὺς - ὑπ 10 επροϊπίο πρετι αἰ ἰείαπε, - 
ΡΣ ἡδηὰ γγῳ  πῖν οἱ ριμλιεὰ δι οα(ι εχ ὑρίειτυν παί πᾶ 0 “ν Νδίημηνάα νἐχνδα νρῆμᾳ. Ψψυϊξεῖα δι Βταίηι οά 

νι ΤΣ βέτῃ ἘΠ Ὧ νέξϑυσι ἈΓαδφνδνν ἀαινννδεϑηανν. . ἐνος νιχοτίε. Ὠμὸά ἤαυνι Ῥάμι 
ἵ Ἄἴειὴ αμδιὶ ορροΐυειις, Δ νεγθιηη ΟΣ 1 {βνθναν ἐάν βὲ πο εἰν! ὠτίων πίςιν, 1ὰ οἱξ γμιουί 

1 ἐροεϊατοι τατίοηεν αὐας ΑἸ ἀιιχὶ, ἐς ἢ} ροπα- ἤσπεια ἤΠηπι Ἐςοϊοία δατλαν, ἀς κἀπηηητγθάα ρευρε- 
οισεῃὶ ἢ νΝ τίς ΤῊ ἤνονὲ αξ5η:, μ γϑαιπὶ ται κἰξτοιλητυπι οὐ. υα νὶχ δί δ6 νἱχ φιάοῖι γκαρί» 
μρδ μίθος ΚΝ ραν ϑδυρηίυε τϑδρεοτυαι πιρίβτοι, οἷ ' 

᾿ 
νος δὰ ἐοπμεπίοραε, ἢ ἔμ εὐταιθ πα οὐσύροβει᾿ 

ὼ ᾿ ἽΝ 



Ὁ ΠΆΔΙΟΣ 

Ἀν πὸ μὴ 
, 

Ἰσιοφυὰ 
ΤῊΝ ι.} 
εἰοί, δι παῖς χνοηρνδιν ,οἱκοδεασοτεῖν., μησομίαν ἰε}" 
φαῖν ἀμνιια φορμζω) διδόναι τῷ αὐ τικεινόψῳ λ9..}. 

; κ᾿ ἘΡἵΠΤ ς Ὑ, , 

ἈΝ ΜΒΝ γαὶ μμνϑένουοι οἴ.) 
τρχῥεῦμω πὰς οἰκίας " σὺ μύγονὴ αὐγαὶ, 
ἀγλὰκρ γλίλον κρὶ φἰδλερηοι,λαλρῦ. 

“νὰ 
πὸς ω 

[ᾳ 
ΡΥ εἰοίς᾽ αατεϊςηϊός αὐϑ πΠοη Ὸ- 

βπε Βρούλρμαι ουιἷ νεωτέρρς γαεμρνχτι- τοι τς ΡΣ 
7 ἸΩΝ οἰ πὶ ἰείτως ἰυπίοτοι πὰ 

δογε, ἰἰδοτοιρίθηενς, ἀομῇ 

ΡΑΥΤῚ 
παιδί πη] δυϊοπι εὐἰαπιῥρεδο.} ἡ ; διε! δοὸν . 

ἴω 97. ἀϊΐζυπι εἰεουπηευητοι ον οΜΈμοῖ8 ἄοιακου; πρὴ 
ἡ ἀρφπιοδιϊπνὸ ηοη ἰοἰὰπι οκίο-- νον φιβαίΣ, 7 δ’ πετθεβς 

4" «κένίε, ἐοαηοηίει 4με 
»[οἀ οτἴαπι πο βάςο8., δί ου-Ἶ [το ορονῖα, 

Μοϊο εἴζο ὑνηΐοτει μαϑᾳ. 
γνῷ, βίψοι ρτούγεαντ, θρόνῳ 

β πα μά! «, ϑυϊϊ αι θε4- 

εἴοι,  φρίας γάριν. Τωῤανναἠεγαις » Δι αν οςςα-} Ἡἱένων όδῆν φἠναγίατιν κα. 
δε ωςις βίας χέει ' "..} Ἰὔφμεπι δ Ἰρβμετίατία κα] [δι χτνί.. Σ 
δ ᾿ ! 3 [ , . ΠῚ , ' κ᾿ : ᾿ 

αἰριοιδανναν Αμὰ λέρ ρόω ἀξετεάπησαν ἐπῖον ν ΠΝ δ νη ῆβης ἀοῆς. [5| 14. ον φιράανν (εν. 

με τρβ γύρου μίτον μία ἮΝ: χοτυπινίεσυιιας τε οί “βρανινμβϑαε, 

ἔσο, : ν, “4, οάδα, 1] ψΟμὸά ἤφυίε βάεἰξε δας [6] διχοὼ βέοι ναὶεινὶ. 
' εἴτι πιρὸς ὁ πιρὴ ̓  ὝΥΡ ἐν : ι βἀεἰ ἐς μεθες ἡ νἱδμδ8, εἰδ ἀφεὶ κἰδίϑνεενν ψ' 

ἘΜΈ ΣΕ ΈΠΡῚ ΜΕΤΕΙΕ ΨΟΩΙ ΗΚ αρειδὼ ν ρρούνκειο φιδητυπι (αι οἶτ, [Κ δ᾽ διθων εἰ βαγμιὼ, 
Ῥεϊαρείην αυδη ὀικλησία, ἵνα τῶς ὄγτως χήραις ἐπαρ-]. , 

μων ἩΡΡ ᾿ 18 
᾿ϑδυυυδαιριπδεβ ᾿ ΡῈ ᾿ με 

πὴ δακῖνν ᾿ς Οἱ καλαῖς πορειης αρισξύτρνη "Ἱ 
κ ἘΡῸΝ δφεουλῆς τιμῆς ἀξιούϑωσαν " μάλιφα 
Βεεος, - κοπιαΐντες ὧν λόγῳ καὶ δἔιδασκα- 
νοι 9.9. λία: 

ΤΡ ὦ -" . 
Ν Λέγει γὸ ν. λραφὴν Βοιωῦ ἀλραΐντα οὐ τ; 

Ὀγεφεὶε οὶ 
Ρειϊοεῖθυε, 46: 
πίᾳυο ἀν(οἱρ!- 
ὃᾳκ Γτεοϊεῦς. 
ρικίεδι (ς 

Ι . ͵ : 4 ὧν Ἀ «» ͵ “- υ 
.14. ἴκπι φαοσιο φιμὥσεις κα! νΑξίος ὁ ἐργοιτης τῷ μιῶο 

[1] αὐτῷ. ἃ ΒΡ 

ἄφτεῖς ἄορ. : 
40ὶ σοτθιη οἰ ςαἰο ρεχεῖΝίε ρίαιοεἰρεῖς σαποη!ρ Αἰ Πειίε, ᾿ρσάποι: ἀδιρεδι 
Ὅευν ἐρίς ρεπκοδρίενν ρείανν ἰδδοεᾶῖο, 

ἫΝ 

. ΦΟΙΒΩ͂Σ 

Ἱ 

᾽ 

δι ποῦ οπειαῖοῦ Ἐοςο]είϊα ἐνὶ 

Ὀγεςεί, ἀρ οὶ οποῖς αἴ ρηὶ 
μαθεητοτ: πιλχὶ αγὲ φυΐ 4005}. 
τδηττη ἰεγοοης δί ἀοξεγίηα. 1 

υἱ ετἰτυγᾶτὶ ᾿ςαρ πτυπιὶ που τη 

τηςτοεάς υΔ. 

ᾳυα νετὲ νἱάιια πε ν- 
πίαϊ, νη] ̓Ωρἱϑενε Μ᾿ ἴω ργειδγ- 

φΟυΐ Ῥεηεργχίμης ρτεί. βράβον ῥτειὶη 
ἔεγν ἀωρί μοὶ θονοτε ἀγὼ 
βαδεριμν: περριρηὲ αμὶ 
ἰδϑονανε ἐρ ὐεγϑο Φ' ἐ- 
ἐπεῖνα. 

Π ΤΟ ε φρύω ϑοίνα, 

Νον ἐηξγεηβαδι» ον δυμὶ τμ 
ἔνγώμε, (’ ἀϊγηως ἐ[ ογε- 
ταγῖμ πεεάε [μ6. ᾿ 

Τδ εἰς οηἰτ ϑετίριυτα !Βο- 

ἠεϑ: ἢ ἀἰσηυδεῖϊ ορεγαγιυ 

Κατοὶ πρισζυτέοου κατιλρολαῦ μὴ 9. π΄ Αἀσοιίιερτεονγεογαπι α-ἰ τρ ἡ τβόμεηβεν ῥνειδγιανει 

τοις οβέίοιοο νεης ξυριβοηείδυν Βαποβὲ αεπειῃ ἀμεηβοοϊοβε,δευι 

Ν 

ἀντ 82. ϑιμνὶ ϑωδοην, ὥμρι δὲ. ἝΩ μος αἰτεγιπὶ φοηι5 68- 
ταῦτ 'αυας εὐίπις φυνάστα ρεζολης νη.) ἀφοττὲ ἠοη ἀ6- 
τῇείλης νρὰ ταηφα νάτις οἰδολάιοι 5. πλλτεγιαπι ρσαε- 
Ὀοπτ. ἢ 3 : 

᾿ς Φομο[ {{|8 νι, ἀγὼ νανδώννυσιν. δαρρίευϊτ νεϑυπν 
ΠΗ δ κρημμάνονταζερο ὅσα! αἰδκορχόμδμει ἃς- 
εἰρίοπϑρέο οὐμέρχοῶνν, γοττις οἰ ἀνένηὲ ὠσοωῖνε ἄφνθοι ας 
"φραϊίαρο δυτίοι εδ (ἀρετίονε εἰ ρή, - ἷ 
ΕΝ 4 ομήνεν(λείο, τῷ αὐτικιώνφ. Αἀάϊτιις διίοιἑς,, ὃς 
αυοὰ (μδὐνοίτνς, ἔλφιηῖ υς τὸν αὐτεκενῆνον ἀϊξξαια ρύκοιη ἱ- 

τῷ δατλπδληι, Ἡεθταίοα νοῦς ϑλϊλπος ἐχρίιοαια ἰἜ ὁ6- 
δαι ας αὶ ᾿Ἰαφιναν κουσναυτι. δόμις δὰ ἀειταπεπάσῃν 
Ἐκεϊσίϊα : δὲ Πιρνὰ - αἰχυφείεν τορετίεα οἰλ πο ἰςπῖξα- 
κὰν νϑὶ εχρεοῖ[ἃ ἀομνίηαξυτ, ἀϊδίοις, ντ ὧὩρ ἐἀρ.3.6.8ι7. 

« ας δίρβεγόχο, ὨειαραΊη ίυα βιηλὰ νε] οοξηατιοῃς. 
ΕΝ {φριυδυσὲ ς, γε λννὴ ὄντ; χρρανι 14 εἱϊ 4ια γετὸ 
ψίδυα ἔβε καπιλαο ρεαίιο, ἃς (οἷσιντ ἐχροίαιπιις (ἃ- 
'ττὰ νοα. ΄ ἬΝ ᾿ 
ες Φβαδιαι, ἐγαμίέκη. Υ οἱ, (ἀεὶ [1 εἴ π 1} ἀοῆν τος 

 ρἱαπὲ πεςείϊαει ἐῃ Ἐς ΑΒ τ βίαπα ἀμαἱέ διὰ Ομ το Ῥεῖ 
᾿Αροδοῖος ἱπειτυτι: δε απ Απθο ΜΔ η Ἐςοϊοἢλ ΟΝ. 
πυσι υσε γοσδοῖ Οιγιληὶ ρεφίαημπηνᾶηι τταηἤπυτατὶ μ0- 
ἔτο ἀσιίφυς τειπροιῖς ἰεἰίοιεῖ τη λυγαϊὶ ςοτιηι Γοηβο» 

ς τ) πουλίης πος οἵὲ ἀρρεῖϊαες." 
Ὀνρ δε γοιονε, δυπλίς τιμὰς 1ἃ οδξ ὡς αἰιίδυς πτιρίρε. 

τίαπι ἐροείαἰίς οἰιτὰ (αἴςίριαταν, Π]οποτία ςπίπι ἀρρες  τιους 
ἰδίῃ ἀϊχὶ ρίυῶν ὀπτῆς οἴδοιυσι, αο (δε ἀἰθ!τν Ηςδισοταηι 
ταοτε ρηιβολε δι δυηλοταν ἐερν ἱποεῖῖο ροββτυς εἴ, 

το τ ππηὐπιὸ ορας τ αυἱοαυληι Ηἧς (θεέ εις ἰπαυΐτετε. 
4 Μεπιπὲρμιβλνα 1 υρῆιοος ἐφ τὰν ργεςσγτεγὶ βιοτιπί, 

φυῦπὶ νηΐ γδολγεὴϊ Κυδεγπατίοηι, Αἰτονὶ ἐεγπιοηὶ δχοιδίο- 
πὶ [γοέδοτες νἱὰεῖ ἐεῖ ἃ Ῥαϊξοτίδυς ἀἠπίηδι, ἀς φυίδυ γὲ- 
ἃς Ἀοιπ.12.7 δι 8.δὲ Ἐρμοί, 4. ἀὐΝῸξ ἀπευς ἐγ ονϑιν ντ αἰ 

'ις τι ἡἩΠ|ἀ ρεοεγιογαι, φιοὰ Οοπηδβοτίαπι νοςαρὶ ἠεὶ- 
ταὰρ,ἐχρυηβαπτινοίυπι ποῦ ποτατὶ ἀνίοείπιση ἑῃτεγ Ργοδῦ 
τοῖος οδάςπι ἀοοοηάϊ πσδους βιηζοηξοι, συογαπι γηὶ ἤας 
χαλύς φρριγύτει, ἰά εἰὰ τοξεὲ δειπουϊρατὲ (ὃ ξοτγάπε,1} γοιὸ 
ἀϊολπτυνς πάνω ἰὰ εἰς πεοπυὲ δὲ ἔοχείτοῦ (οί μεσ οξιειὶς 

τυῖν ἀδεεϊν ἀνάπι, Ῥοτεῖξ «πίων οὕδοι ἐσορκῶν Πἰς ἐχροηί, . Βόγεγα. Ῥτπγαπε ἐπ πὶ, κρλώς φρϊραίωρ οσπιρ! ςἔλίτυς φηὶο- 
ἀδίοϊυιν ΜΝ ΐβαί4, δωβιοαι, Ετϑίδυυν, δωρῥείαι. 
ν αλ. υβεεμδγμν αριδούφρω, ἔος οοπύπειημοά 4] οηυὶ νί- 

4 γυμόμενν ἀμανίψμεὺ ἀο πνλβειϊιι οπηπίθϑ Ἐς οἱ εΠα[εὶς ιν, 
αἰα φυέχανίελτε σομιιπέδ θ ἀποίξυτ, νὲ ἰατογάθν Α- 

Ῥαίνρίοι οεἰαμν ρίοε «οπιρυεβοπάαι τεῦ. ι, μός Ἰηαθαπι 

υϊὰ δὲ τοϑιλπὶ δς πετδια τροεὶ εἰυς βενι ροτεῖδν μυμιὼ 
ἐπφρφασίις [χη δείσποηη του ίτιτις δὐδὸ γε κς ἀμομης ξμ8. Ὁ 
ἀυ φιδεηναίίηνο ἀἰ Πρ οιεία; ὅς ἰαδοτίς ἀϊβεεδης, Ὀείράε 
υοζίωιη «ἀάίευμι εἰἴος,ὼν ἡ λόγῳ ἱπ ροβεείοκο δυιέυε ν ἐπ» 
εὐ} ϑεπιδρομΐ ἣος δὰ ρτίοτες δτίδι ρεττίασίε, γίις εἴταυ» 

ποιαιησοὔονάίε Ἀμίος οὐ θὲ ἀμ θεν Ἰητ4 Πρ ἢς ρεορείὰ 7 ἔςπν νὲρθο κοπιῶντες Αροδοίην ἀς αἴτογα ρεθιβγέειο πιπὶ 
᾿φρραϊίκνου αἱ Βρι(ἐορὶν 4 εἷς ροοιίσυε δι ἃ Ὀἰακοπὶν ἀΐν 
ἁηδα δι ὠρνφύτων σοπηήπο, ἰμεοίατί αἰ ἀιέτοι, φιδὰ οἰἴοης 
Ῥεϊδιίψιν ονδϊηανίς αἰϊεοτες ἰὰ Ἐςοϊαιϊλευπι βυθοτπα" 
εἰϑιοιαιιοὶὶ δείδπη δα δἰ ἐν ἔσειε ἰωμοῖνε Αϑξιμν 6.1, δ 12. 

ἀοσεπάϊ πεῖς διηβοητι [ψεοὶς,, ἤθη σοηίεπευ δος 
" Δουὶιεντίυς ργοευγιοτίς ὀσηυεπίςπεογοόνεεύνι, Ὁ 
Ἰαγεναοπίαπι λα ἀσοοπάί βιπέξίο Ἰοπφὰ αἰυιη Ἰαοτεῖῃ 

. τεαυΐτίε φυὰπι πιοτυαι ςεπἤιτα, γε {|| ἐπερεὸ δίς αι ἤπς 
Μὰ γι ἷβο οεαν δυτοῖν ἄμο δι μοπογδινηιπν νἰἀοϊεοε 30 αμοτιμη ρὲ δὲ ἰϊς γατίο ἰη Ἐςεὶς δ μαδδεατις. 

αι ἰα' ἀοέξζειηα, φυσήυσ Ἰαδότααης, ἀσξξοτεερτο- 
εἰρέμν (ῥιοςίαἰ τον ΝΑ βεῤὴ ποθῤ τ γμρδη μον μοὶ πθ δδηῖ 
ἰυϑ!εϑο ἐαίγπαμοβιενν νομικὴ βυσ εὐμούνέεκμλιι. Αἶκο" 
ααιπ σοτιπὶ 4 Βοος αἰξιοδαι υτηξξίσησιπ νηὰ εὐπν ρα 
Ἀφείδυι ἐκετοονμοι, τον Αροίοίμε τ Οομπτῆ,ι υβικυβι-} 

νόσωι ἀρραῖ!εῖ, Ηίης ςατως ἐς Ῥεονθγεέστιυπι ἀϊδιυ, Ε΄ ΤΊ. 
«νοι. 14. ὅς δὸ Ηεδταΐν ἤκτιν ρα, δι ΟἸποὺ Νῆακαν. 18. 
ΝᾺ Ἀδπθα, αυφά τοῖος εὐἱυίημο ἠοηυης ἄς δυιξιουτα- 
τῷ ρυνηΐσμε ξοηθιτας πκοτορτοῦ, 4ιάγη οχοπιρίυαι ᾿ᾶ- 
βειπιθ, θδρηὶνρι κι. δὲ 6. 1. εἰυς οννηίς ρα οΒαρεναὶ δι 

᾽ ." 

11 Οερίδένωνν πον ἑημομε,ὐ μιμόσμι, γυἱς Νον ἐβον- 
δὲ οἱ»πιίουν ργορειδ. δ δι ἐϊζοιω ἐβ νυ ἀδιΐς ἢν. Ήοα ἀϊοῖς 
Ῥαυΐις εχ δαβεῦοι αι δα λυΐεπι γε ἰοουηι δἰ μεμο 507ἹΟ 
Ρζυτς οἰίαπε σις ρΙετίαυρ ρυζάγυηι, ὁ ἀοΔι δέτθο ἰπέρερΓθ 

Γ ἴε πιοτίτὸ τερεοδο πῆ, Βοὶς υτειπ ἰὸς Δέτυϊη ργουειθίαε, 
ἃ Οἴνείβο εεἰδιη γίμεραταπι, Νὰ ἀπ νΣ 
αἀϑ μῆένμνβη μεεδϑνρνην. δ᾽ ὡρεσζυτίων. Ηος τοΐομιην 
Οἰκεὶ δἡ ργουοίίοτης βτατις πουνίποε ἐφιο μι δὲ ρεταθο 
(υγάυμν νἱάεευγ, ἘΜ σμιπὶ Αἰ αυ  ετσυεηπηι οἵδ οη- .5΄. 
με κάπιοη ολυΐπι βου νἱάεο οὺς δὰ ἐπ τ μ0ὰ ἡὐδλνν ᾿ 

ἀμδιμ 
Ν Θοτον ἔφυ αιηιοἰείαι οαυΐᾳ ἀσρεεολίαγαν Αὐπ δίτοι νοδσαηδ ἃ (ἴα νος γειποάϊο ἱπάνψετα. ἈΝ] Ἐπ πιδύνι εἀ 

᾿ 1} 4 

β 

ΑὮ ΤΙΜΟΤΗ, Ι. ᾿φ9 
υἱὶς οἵϊε οπυπίατο ἐοηάίτίο. δεά ἕη Ῥτειῦγτατο ἰοηφὲ «- αυΐε,νι αἰοάὸ ἀἰχ! ἡ ΠῚ μην ς4ιὰ οπιρίουν σα] πιηΐϊε οδ- 

᾿ἰὰ γατῖο οἷ φυΐα διυῖς᾿ δοπήπισι δ πετί ἑετταπὶ εἴ ϑαῖα- ποχίϊ δῖαως ρὶ] ἀοξξογοριάείιιάς φυία Ω μεσ υτογυπι ἤοα 
πᾶπι ροτ πιο πο αἰαῖ, ἑἀςόαιις Πα]]ος χαιιὲ οπιαΐδυν ροτείξ ρειυιδειηη αμοάαπιπιοάο ἰμ ςίνειν «ςουξίτα, φυλπε 
εὐἰοιήηιο δε οὐτγοξξέτοηίδιι οἷς οδποχιος. ΕΠ σιν αι ποη ΡοΠτ ποη εἰς οὐῆτι ρυ ]ςο τοτίης ΒΟ εἰ ἀπ ποι: 
πυγαπι δος τοηῖθιε φινάϊεπά!ε ἰου σὰ πιαχίπα οδυτίο. ς “ουΐο σοηίυηδειπι:άσῳ σι ςτ Δ πΗΐ αδ(ο  εἰλτιγιιάπιεη αἰ φυα 
φεοριιςλτ φυχηλην 1 εβὶ φίςες, Ης νετὸ πηι νἱήεη- ἰηάς ἰη αυηία ἱπ τοιληΊ Ἐςεειἴ4}) γε ιινάοι ταις θα πιο 
τος ΠΟΏη}}}} ἱπιρορ ἐς, ἄππι ρυτᾶπς αἰ} [εὶς ρυαίςεί δέ ἃ ἀὸ "ἢ ἰυάίοληόο, (δά ἐτίδηι 'π λάτηϊετεηίυ ἀσοιλτοτο, πιὰ 
Ῥαυΐο φιοά ἦπι οὐἰσηίδυε ἐπάνου διλου τ οδίεγιλπήυσπι, [- πΝ ολυτίοης ορυ9. Ῥγατογοα ἡοιαηγήιμπ οἱ οχ ἤος ἰοέον 
ἐλᾷς ἴῃ 'ος ποάο σχρ!ςπ4ο (μάδης υϊεὶ, δὲ πιαηιβοὲ Τιπιοτῆ συ ἰη ε ει γιεευγεσεῖο τοι βι ΗΠ πόρε σῖτα 
παμε ες μλν ον γε : δάσο 4υϊάςπὶ ντ πουη! {ἢ (φὐ οἀ οὐ οἰ ἀοτηιξειν) νε νος [ὦ Πίην15, Ποὴ αν ρτὸ ἀγθίτείο 
τοίεις Ἐναίαλυϑ ἐς φυλάληι ΕΠ οτο ΠΥ τὴ δά Μαιοο ΔΠ Ἐ-  οπληΐα ἤιοοτεῖ, (ςά φυΐ ργοίμα ρίετατι Ἂς ῥε άξπεία οἰηπία 
Εἰ οἰ )τοτινι ξαμεης ταστηῦτοπι ἐχρυηχεγιητιἠεἰηίς δὰ. πιοάετατέζαγ, ντίη σσστα οἴη 1 γι τὰ ἂς ογάίης ἤστοης. Ὡς- 
αἰμετίητ, Νο τος ρίαεἰά εἵξ ἧς (ιοΙ]ὰ ἀμες Αἴσιν πα]- ἰηῆε σου Πἀείαπάα ἤτητ ἃ τοπρογιηι δὲ ζαμίξειπι εἰγοιπα- 
μὰ μὲς ορίποτυδείϊε ἀν Πβ ουΐεατεπν. ΑἸ 4 σητη οἷ δά. βαρείας, ἠςαυίς νοὶ Ἐςς]εἰϊαίείσαπὶ ἀρ] ἰπλπιΠΠΠἰς ἁΒο τας, 
πϑτίοτε δεουατίοη σαν, αἰἰυἠ νετὸ δεουΐατιπη δρίολιςις κεἰ . νοι ΟΒγη δου πιαρ ἐπιατωϑίοσυὐ οἰης οτῖοτ εἴγου πιυ]- 
ἀλαιηατο. ΕἾῈ λυτοην μος νυ ἀϊεὶς οἷ είμαι γιὲ αιοίυία Δεςιι- ᾿ τὰς ρειη λας ἘςοΪ εἴας, δι δισειθι δῦ ταηάςη) ευεττοῦ)νεὶ 
τε νοϊσητος αὐ ἀΐατ, ΠΗ ροηίτας ἰηΐαπιοι ἤπτροτγίοπα: 46. εγγάπίσαπι {]]λπὶ οεγίςοσιπι ἐχεπιριίοηςπι ἱπυς ατ:4υυπι,. 
ἱπάς φυσάάιιην νἱάςδιτυτ ἀς τερυάίδηδε νεῖ δἠϊηίτιε- ες λὰ ΠΩ Ρειίπεης, οπιπεηι Δηϊηβδπι πηλφὶ- 
ἀκ ἀεουίτίοι!ς ςοππξίτυας, 564 Ἰληλεη ἡἰβμ μ Ρτοτῦγιος ἀ0- Βιεέϊαηι εἴϊς οροιῖεάτ. Οοιτααι οἶ αυϊεηὶ ἰηἴο- 
οὐξτυῦ, βεου ας αυδάληι νυΐτ Αροδοίυς οδίςγυλγί,ιπειη- ἰἸς τ ἈΠ διηδίειοίος Ἐρίίςοροε΄, φι. ἡπιυϊηνοάϊ ο- 
εὐτηθ Δ ἀοοιίχπάυπι φυίάεπι δά πηίττατυς αι αυαπ), πὶ. Ὁ χειπδῳληει τος δὺς ρειίεγθης, στίλην Πυ ἤπιος εσος 
ΕΝ ἀυοῦας λὰς ττίδυα τοβίθυς. ἔξοσγίς βιτυγ δοουία- ᾿ 4] ποη ἀς ἤϊο ἐξά ἀς τιτς Ὀς! βισκυαν {τὶς ἱμρὶε ΠΡ ογαῖςς, 
εἰοηὶς ἤάοπι τ γε ποι ἔατί πὶ ἀαπιησῖυν ργοβογτοτ, ας ΔΌ. Νέες οηίπι Ἀοπιίπος [δὰ εὶς ἱρίε πες νεγίυΐαυς ἰυγί(αι 
ἔξηις εἴ ἀς «αι οορ ποίςατυγ {εά νι ροαυλπι ἐοηεῖτς- ὅϊοηὶς ροίυϊτ. 4 414 ξ΄ξ οριις οἵ φιοτίωμι ςηίη ΕΘ Ὶ 
τς ποη ἴοτς ἔπι 11πὶ Δοςυ τί οηςη. τὰ πὶ ἀδπημη νοσσῖυτ εἰς ϊαἰεὶςῖς αἰ νοΐλης. ῥηῃ! οι δαλεει («οαιπ ἢ ὥς 

ἐακυς, ἃ ον ἰτἰπὰ ἀὲ τς τοτὰ ἀδοογηδτυς.. (λυΐαπι νοτὸ [- 55. ἈΠΕ Πα νοὶ ρείοτς νς] οοπςς ἐγ 4) αι} Ποα ἔρμη ραίζοτο5, 
ἢϊυς «οπἰμτυτίοηῖς Αροίποιος ἀμρ!εςιι ἰβυςηίο, πέπηρα. (οὐ πρὶ} : 

εουΐατϊοπειῃ ἧς τοςίρίτο γ πιῇ 
(δ ἀυοῦυς ἀὐς εεῖδυς τοῖε-- 

οἰδαδέχου, ὀκτὸς οἱ μὴ δὶ δυο καὶ τῳμον Δειν[χέοπεπι κοί νεείρε ῬΕ, 'ς δεοῦάυε (25 ὡ 

»ὴ [Ὁ ἀποίμε χων ττινω: οδ. Αοουλεο εἰ 

᾿ ἐφρτυρον. 
ἐεπνε:. δἀμοτίυς μι εἰ- 

ν " Βυς, . Ἄν. ὑγιειυ, οἰ 

Ἂς [ {.0 ᾿ ἱ ἱ ΒΗ ἰὼ8. ἡ ἀεὶ. 
Τοῖς ἀμαρτάνοντας Εν ώπιον στα -"ἢ 16 Ἐος 401 ρΡεςζδηζ! Π ζΟἢ-- ᾿ν.0 ᾿ Ρειρηαι, ξοΥ4ηῈ σης τ Τυ, δἷι εἰ. 

[ρεύζυ οπιηίμν ἄγρας ) Νὰ δέ δὼν ατρνο, Ὁ Κρ (αιεγι 4: συρι δι θυ 

τεἰ 40} ἀχοτυδητ, σοτφη} ἤαϑέαηι, δήπιδμίιοε. τῶν ἔλεγχε ; ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόξον ἕ- 
χόσι. ΠΕ 
᾿Διαμᾳρτύρομαι ὡ ὠπιον τῷ Θεοῦ, ἃ 

Κυρίῳ Τησοῦ Χραςοῦ, καὶ ἦν ὀκλεχ 
ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χορὶς. , 
«ορκρίμκατος γ μηδὲν ποιαῖν Κλ πτρῦ- 

᾿ σπλισιν. : . 

ὲ Ὄδος ΠΟΠΟΡΙΓΘΌΥ 
τ Οδιοίζοτ εἰἰᾶπν τα. οτἰ δι βὶ 

ἴῃ ςοπίρεόξι Ὠεῖν δὲ [) ομπίηΐ 
Ιε(ΟΙρι {Ἐν ᾶς εἰεέξογυτῃ Δη-- 
Βεϊοτυιν, νε ἤφς οδίεσγω ς5,,- 
ἧς Ριαίμά!οίο η18}} ας ςΠ8» 
ΔΙ ἐεγᾶιη ρᾶγεοπῃ ἰηο πᾶ6ο. ἫΝ 

18᾿ Μάπυς ςτὸ περυΐ προ 82} Δέαπμν οἰὸ πεννϊοὶ νος 
τη πογποαυς͵ οδηιυηίοζατο ρές- 

(ατί5 αἰ οη 8.) τεπ)εΠρίωτο ρυ- 
γαῦλ σοη! τ, ς΄. .“ 
τ ΝΟ ἀρ] 8. εἶτ δδῇς--":: 

τοὶ δίς νίηο ρδιςυΐο στεγος 
᾿ριοριῖες σπιαζῆυιη τυμηὴ, δι 

: οτοδταν τὐϑβ ᾿π βγιη ταῖε9 

Ρ΄εἰωάῥοια, οὐν! [αεΐεμ» 5 ἱϑβιὰνό κα 

Χῶρᾳς ταλόως μηδενὶ δ χιτίϑοι!, μη- 
δὲ κοινώνοι ἀμαρῆαις ἀνλοτρίαις. σεαυ- 

᾿ φὸν ἀγνὸν τή. ς΄ 
Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ 

“καὶ 91 τὸν τό μαιλχόν σον, τὸ τος πυκναξ 
συαϑιείας. ὃ 

ἔπ εαβμν τηβοά!,, ἡγίε 

Μοὶ! «ἄβως «ημήην δὲ 
διε [4 πνοββὲσ υἹαὶ να ἢ ρδεαν δι 

ἘΡ γόρὉ βοπναελνμην ΒΗΝ ΠΡ. ε(ἰ (νην, 
Ὁ [β΄ εφνενι: ὼ4: ἐρβγηθδ- ας ν}ο ρια 
346. 

Τάεβον οὔναην ἴδεο (Θ᾽ ιἱ ἢς «οηνιᾶὶ, 
ΟἸηβυ 1ε(ω, Φ’ οἰεῦμε..:- Ῥεϊὰαν οολτ- 

᾿ ξυῦϊοι, νι ἤπς χε, ὐεθαο τὐβοά τα! βης Αἱ ἐχοπηρίο, 

πε 

΄ 

ιό Ταιϊείυε (Ὁ - 
16- 

αἰμεγαηνρ νίαν ἀεοί πη ο. χγ Οὐυλείαε (ἃ 
πῤπ,ἴη ΒοεἾ6- 
δρικἰε(ρεείες 
εἶπι δλάυδείωα 

Ρομενι, νεῆνε (οΠη μη έεκ4- Ἐρδο 

ὠφνὶ βεύγαεε! αἰιδηΐνειρ'. Ὀυεναθιξυς 
ΝᾺ Ὠοιμϊ- 

ἐαυστεί (Βκῖ" 
υς Αμπροϊοι 
τομ!εἰϊυάίης 

ἕ- 
ΤῸ 

ἀϊςοῖο δί ρει- 
,. Ὠδεῦ ιεἴριβυν 
᾿ ἤρεφιία οΡ- 

[ειυδίος. ιὮ Ομίπευνλυση, Νορήπδ εοεἰἴεε ᾿δυΐτες πο τὰ μδοὶη 14 Πυ εἶα αυς απ τοθο εἴϑένυ! ἀυδῖ», δι ςηλ παν ςμ]}" 
Ῥέα (ς ἀδείιδιοτἤαυνά ὦ «ΟἹ εὐ ρειραγᾷο Αι, ἕωαπι σοπίοισπειδν ρυᾶη ἰειυδιο, .19 δέχειι ζδρουιΡιΦρὈγιθηὶ ἰρ νυἱϑψε ται οη ξγίνα να. 
τοάϊεὶς πιο ἀσταίδια τδιϊοη πὶ ἤδυςδηιο, 

10 δοὶ ἀμὶ βειεαη γι ἀμαρτώνοντας ἀλημε δ ν ψήτνς Οὐμοία ναρκπλ τοι δὲ γώ ἰρίδΠι ππερίκλησιν ροιίις (νοι μὰ ς- 
κεῖνο πος ςοαγοαῖ εὐπὶ ργατοάεπις νεπϊουΐϊο, Ουδά! πίοι Οταοις ἀφηνῳ [Ο]νο] ἰλἴξες νιάςτυν Ἰες ἴε φρνλυνη αυφ 
Ῥιεθγτετος ἰρίον,αὐᾶπτο γὰρ ΑἸίος αιοίϊηιε! δεὰ ρεζςδη- 20 ποηγης ἐητε  } ρις ΑΙ φυοπι δηϊπλί ποῖυ πὶ 4} ἰυάϊοφπι δὰ 
τος ἰμεα Πα οινπ ρ θ᾽ ἰοο οβεηάίςυϊο, νὲ αἰίὰ ἱπαυηϊειοής τοκιογε ἔδέοπάσηη (τητοητίεαι ργοιοῦςς Εν α{ ἑμκια βιοῥϑηβθο, Ν 
56η τ ορὰϑ νεΐ ροτίυς ἰατεί!νος ἰάοποίς τοίξίθυν ἰα ἰδεῖ νεπρ ἀμήν ΟἸειηςπε δὐτεῖῃ ἐ μοῦωι ἰο (ΙΒ ἐφ οκλιιοὴν πῖον Ὁ 
«οίοι σσπυϊέξονιας ρτοίπάς ρα ἀπι ἀξ υξηάον. ἐν ρχοίάταγ. Νες ΦὈΠιγἀ πὶ μυοεῖς Ηεῇσάϊ νοείιις ἀξία ἡ ὁ" 

{δι ρταωιδιείο, χαρὶς οφνρίμκτς, δὲ τοξιὸ πῖεο ἰᾳ. ἕργις ἢς νες πος νετσο αρρομλίνενη εἱ Ἀν νονθντερ Κρ ἀπρ- 
ἄεῖο γεῖαα ἰητετργον: φυυμνν Δε  ςος σἀυίλγαπι ςορ Αἰκίσ. Ο κλίνουν ὄῦκριε.͵ ον, : 
αἰ ργδυητ ἰμάϊςἰ ἃ ἰοιιο Α[].τὰ. Βγαίγεις, δῆς ρταςίριξατίο- ε Ἴδην εἰϊδ,διο χῆρμε ταχωρδις ἰἶΝ6ε τεππεγὲ αυοῦς 
τε ἰμιή!ς ἰά οἵδ εανλ ποιν ρεϊὰς αςουτατὲ ρεγίμεξιαιηυλῆο υἱϑ «ἀ Βςεἰοι[αΠείζατι Υἱϊετι Αἰη δείοη ἐπι δάνετες, ἢυάτυτι 
ἰκίοης ποι τηδιπιίι Ϊ᾿ ζεῖς τὸ Αἰδην οὐκ. ΤΠ ιὸ ταί φεἰονν ῥῆς “ΝΑΙ ςοε πα τὸ ΠΝ οῴθε ἢ μὴ ρέποε νηυμ Τἠ ποθεῖ ΓΦ. 
νησηῃ αἰτεσὶ πς βεββεγδο: φιλὶ ἐπεςιρτοτατίρηδῴποα π΄, ἩΝΕήρατ οἠτπία αυξεο ταν, (ει ἐκ Ἐςοϊ ἰϊα κοτίων ἐξοπίεπα 
ϑιπρίεευν, αὐη 6 τορρισΐο φιοηίλη ἰδέ μι πλοῦ δαύδω ΠΝ ἰδ πϊοδιίοπεκυπι ἀειηυτη ὁ φάνιεῶι ποπηδε ρηοιδγτεσὶ! 
κατεῖ. δἰς Ψεῖ, Νεϊδγρίον γοχδ εὰ Ρο ϊνεαρυλτα πιοιαρ ον. 40 Ῥυδηδαηυυπι πηροείοηειτι ἐδ  δετοῖνας εἰδέξυην Πορηίῃο, 
ΤΆΩΝ ἡ Πρεροπἠήου ἴϑσιρτὰ οὐ δ βειίμη ἐνάος αὐμῦν ον τὰν. ὰ.. Ὧο πιλουμῶν δι έειι ἐπιροίειοηςε αἰἰδὶ ἀ{- 
ἐπ ίλπεε αὶ {εἰ επείπαι ἐρρεηάψν ταν ἀν Ἀν, νὰ ἵπη οἱϊ ἃ ποθ. , δΡιενινὸ, ἐγν ον Ὁ ἀἰ᾽οιξα Υἱδοἰθσο; 
ἐεῖῃ ριοροπάεαϊ να πσαυΐα κηϊοῖς τῴ διε μῆς Αἰ. ἀΣ φεοσατίε, . ] 
ἀνξοιηπίπιο Ραυΐνιν ΑΙ ΡΜΕᾺ Ὠυ) 55 ἡυεὼ 44. Νὰ «ινφίίωι ἐβο εὐ βοννένμ. μον ὑδυπέτι. ΛΒ ίποηῖ ἡ 
οἴδιυν ἰσχίεν οιψνκλνον,ξά ρεγρέγειη. Ἀ ες ὉΠ ὠνδαμλεῖν 41 τίηδ φυΐδαπὶ πατυγανε ηοτθο, φυίδαηι νοἰυπρδῖρι δα 4}. 

Δαν ἀπε ρέσυσόλτε Πρ ηνδέατ,ν εἰ Αἀαιδελτει τχ4 Πξοδς,. δον νπὺν εγαῖ Ῥιπλοῖουν. να αἰπιὰ ἰά 4ιη ἀφ 6α νοῖο, 
Ῥεῖ δυσφερτίοηδίη ἱπεογρυδεαη, μα ννάσα μἀιοολτὶ ρακί, αὐ ἐγα α {Π|8 πνοτιεὶ νεῖ Δ ηροίιςα ρογξξείο ( σρίπίφπε: 

) θὲ μπξδευτ,Βεά ἰπ νας ἐς αἰ βεφείοη ογιον 1 ἀτίη! Αάνο-ὀ (κά νε οατποίη δὰς γάῦοπε ἀσηναγει δι ηἰπνς μπὶ ςοαίξίυα 

᾿ 
! ἥ 

: 
ι 

ΤΆΣ, 



ὑπ ς 4 ἮΝ Ὡς ἢ πν 

: ς ἋΡ ΤΙΜΟΤΉΗ.
!", ᾿ ᾿ς Ὡ"" 

: 

ἀρῶ ἄν αὶ ῊΝ 
φ.᾿ 

δος ἢ Σ :
 ̓  ̓  ει : ̓  ΝΣ Ν. 

ΣΡ ΕΥ͂Σ ΚΡ ι51τὸ᾽ ῬΆΨΝ
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ΟΥ̓ ..-.-.-- Ν τα ῤῥμερὴ 

ς τς φ. 

ι ἊΝ ὑ ὑπ: εἰλκθραιος 
ες ἀπιητιν 

ἕο βιν Ἡροῆεκ β
ιάξορσιια.. 

δ τ 

νι ΝΝ ΣΕ ον 
ἀλίμει φυϊεαῖο, ὥμι ον αι 

ηῷ, ἔν» γροζτρινιηι εἰ
 τῇ Ὁ ἔγης ἐπορόδαφνα ᾿ς: 

ὶ , 
: τὰς δον μννὴς ὑ

π Οὐδ δι τί! 

ἐὑἐορῤμεθ ΜΠΠπ
| {ο τ 

᾿ τ τ ἊΝ ,»" ̓ ὡ σμαλοι, καὶ
 μν “οοοσ.3}}"

 φϑίφαϊε" ἀΐυει Ω᾽ 

ν- ἃ Ϊ τον Τ᾿ ἀθρββοιαπις 

ἀν. ὑπάργηρὰ δον Οἷον ρδται ὑλαουοι λόρρις
 τοῖς τῦ Κυ-" δον 88 πἴρτα ἐσζοῖ ἀο- 4|

 διφνὺ «βδιεάνι, Φ’ 

ἮΝ τι ον 
ΚΕᾺ 

ΟἸσολπη Ὡρηηὶ- 
εἷου ἐδ Τη

σου Χραφοῦ, 
καὶ τῆ ψζθὶ τ ο

)- (ερηϑοηΐδιιϑ 
ἸΜΑ Ῥρβέν,

 (ηἱε » Με
 {μνβηιβονα β

ταν ιλὼ αυὶ 
ἴῃ 

4 Ὥᾳ. 
μι 

Ἵ ρλδααλίᾳ, ΠΠ΄ὺς Βᾳ μέσα ,βλοπιϊοὶ κρήσὶ 1φΟ] ἅμα σ᾽ ωο
ιλμ εἶα ὍΝ 

Ἣν 

μὰ 
αν 

ον δι {ἰθκαῖοπν εἰ ὀοϑείπ
α, πάμπη Ἰμρανα ἢ ΔΜ τ μια) ποῦ ες 

, 
' 

, 

Ῥοίενε 

᾿ Ττεφοτ εἰ δὲ 
, Ὥ. Ἐπ 

πα, 
; “ἐἰτίια, μι) ποῦ ε- 
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Ἡρηάμει ἢ τήμῳν μὴ 

8 Ν 
: οἶα ϑμβοῦς Μὰ ο 

μουν ἢ μα πρὶ ἘΠ Ε
Ετε ἴηι ἡνραὶ κγαρας σ

τόμ γϑανης δεν γνοία
ς ἈρΗΝὲ 

Λ256 ἔπος τίχοίᾳ 
ἀϊίρυϊολιίοπες 

υτγαυὰπὶ ἐρέειν στ
 τς νὴ ἐν οἱρατα ὰ νότονπι,ονν 

[ποίημα ἐπ τπμιη
 

: 
ΝΜ 

ἜΣ τε πιλαυὸι Διδξ. ὶ χξ διοη (υπὲ μηρο- : τρυέζατι 
ειδς [ταηυς Ποὺ 

: Ρενιεία μβεγεηανν 
ΡΝ 

τ 4. ποδὲε (τέε οΥ ι “ 

μον 
Ν᾿" 

λῶν ἃ εὐθρύια τάν ἐμ
ρην {με ριφίτε μὲ δ

ὲ δι μὴν μεηναν Σ
ἢ κος ἡἰπα α γα μὶ

 ἡ (ἐγισπιπη μ᾽ 
᾿Ασ ζημαῖ, πα

ν πωιν ατμβ ὑῤυαν
 βοῆὴ Εν νετὸ ᾿α. πρόνααναι

 μα λας θρικον ἌΧ
 

ΝΣ 
᾿ ΤΊ 

ἐπανὉ ἐλΆρν οἱ ἀνῆ
μι ἱ ξεκοιειφινί

 αηϑαί ̓ Ὰ κατα Ν
 ἀομὰ οι Ἰνο

τὶρ ἀϊς λείαν, ἐς 
ἴῃ πὐμράννς 

: ΝΙΝ ετἰαπνῶγτας
 Ἰπτοῦ ται Ἰλυιυὸ

 ἐνῃ ἐν ταβραρέσα
ι ροῇϊε βακύτυηι αι ἰςετία ρτο, ἐπ Πληρ πέ

λοι μροὲ ὧν 
᾿ 

! 
8μ, ΠΗ ἀφ χυ ἸῸΝ 

πιοπίταιῆι Βοῖο
ι ἡ - εἰοηδεὶ 

ὃ Ν ως Φοπυεπίιηι 
Αἰ ἐπε ἰειηι οὐ δι λ ͵  πἰραιδε [ια 

[ξαδίε Α}} Ἰον ἡ σίθπτν ν οἷκ ἀτιεγυηῖ 
εὐἰτι οἰεπάϊς 

Ρλυΐυν δα Ὠδη 
ι πηοάο ἀρεῖ, 5ἰ6 

ν 

Ι 
ἢ πτύσην μοι 

οί ἸΝ να
ὶ ἐγβηρλμι νι Κο- ον ἀρεκ ρν εφὴν ἡ Ἅ

ἰμῖαιβρατοι μ
έ αΡν τον 

γον τι ὁ
 (18) βομυὲ ἐιὀβάϊηι 

ΡΝ 
Ὑμηοῖμοο δε ἰρήωε οἶς, 

εἴροτοι κασι ἀείε, τὺπι δα
 

᾿ 
“δῖ νόει, φιὸ ἐ

π ἡπτὸ ἀϊοιητυν εδώ. 
δὲ ἐ βαρ γορατί, υάπη οοηί

θουμε μψωὶ χῴ “} , πὸ διατριβαὶ, νούδης 
ἀπὲ αὐαν Οὐ τεφέρῖα Ιὲ Ἰο. Φ (νὲ νοῦ ν δ(. νυὶ

ς πῶ " 

᾿ 
δοὲ νμγδυ δὴν δὰ φηλυσι ἐρράτοάηι

 αυυπιρο- πρβξεπείδαι ᾿εἰ 
οἰμλίγύιη ἴῃ. ΟἹ μεν. ἶ κδρηρ. 

τιῖπὶ χοτοϊετίομει 
ἀρ οἷαι ἥν " Ουϊατιθαμι ((βοῖε

- Ρ οἰκιν,ἱ βονλύμηνννἰὰ οἵ; οὐ γδιφιοά ᾳίξ ἐχρ
τεῆτυε, 

| 
" τοὶ μδαήδλα φὺν ἰδίαι δετυρεν φ

υρὶὶ ἃ ταβὸ κἸπὰ φιδιη νι ἔστι! ἴς α
ἰίαπι ἈΪ Οἰμγο, ἀρρὶν οὐϊαίαιῦ 

ἡ ηλπίδυν αυπῆί ε πάις ἔφ αἰβοὰ Ῥα
ιΐμς. ΜΠΙπὸ ἀϊιο  ΣΜὲμ οἵε; Ὅμἱ μος πλνηὲ γ

ε απ 

Ι. ἈΝ αδων ἀνλομμαν ἀρ λτ
έσπος τ να γϑηρκῆνα τ

αι οί! ἀπαιρείμ μιν 
ἱπρυλειίε Δ μα ἐυϑης γοτάνε

ρλσ ἐν δον ρσοὰ ,. τὼ υτλροογενκοψθ χἰϑιν
 ἐλαχνσατοβας 

ἘΞ ΞΞ δίεαι ὃς μυϊεβ εἶταν τη ἢ 
"ἢ δοημ υολιῆι ρτο- ἢ οἰδαςφηρή, δίυ! ἠρηπίπς ἬΝ 

ἐς καρ, νε ΠΆϊ δε ρτουίνε ἐβαγυρι ἂν τιμᾷ ὐψὰ . δυΐᾳ δεβόνια κεμϊιείααια ' τ υίκῳ αὐδήν. 

- 
| Α 

οἰ ἔραν δίιυη, νεὶ οἰίρηι ὁ
 (δα ἰϑτανὰ εἴ ίη αἰ ἐν ἰη ὈΝηδο ἤπὲ 

ἀοιρὶ ᾿, ἐδημὶ οἰϊέϊοίι δά 
υἰμιν κοητγμνδηὶ οἷσι νοτῶ φάτ “μἃ κευδίάυπι 

αὶ -: ἴ0 ᾿Μράϊ
α δες ζαδις, Ησς 

ρεπὶ 

ἣν ιἢ «Ὁ 
με δηΐαν (με δὲ δία 

δε {ἘΠ} τ4. ἣν Νὰ τ. δι 
ἐστιν υστιμ 

ἷ 
ποπῆταγαηψ ον ἐμά είν, ν' φείγατία φς αλίσκο- τερθὶϑε, γπ8 ΒΙσηΝ ἐς 

᾿ρειτίραπε ἀυα ἠο λει ἴξα" 

' 

-. : 
ἌΣΑΡΙ Αχίε 

ΒΒ Ράγεβης αι Ν 
διγεριὸ ρο ἰἰδθιν 

φιίοπεη; δδηρ 
ἡ» Ψ είγατία φεηίαυο ἰη

υθ μ ω οἷν ῥαμί ῳκρργνοί
ανγἰ ᾿ ) 

-ὶ 
Ἡννθτε εξ ῤωκία

 δι πιρὶα οὐ εἴα ἐατθ! Ἀ δ ο δι μϑρ τι ἐλ 
θδν ΠΣ ἐς ὀρυνμεβδείρω: 

- Ῥερις πίτυς δέδαμα,
 ἰεῖνι "ε Ρεμράϊτην ἐλ λααι, 

ἀν νοοίρς αία
 αν μα α Ὑαὴ μεθ λμυκεία 

Ἡνϑ 

πὰ  Ἀρα  Ν οάρντ νι, ΠῚ τὴν  εἰκίδμιν πσαηρ μιμαα
 εν ᾿μεμξυν τῆρμιὰ φὐαμ μ

 δαι νῷ ἣν ἐμο. 
ἐϊων νηὶ μλολϑμϑς ἜΜΜΑῪΝ ρδ

, δραημα όσια 

ον ὠμμννη δεν, Ἀεβὲ. 
Ῥεϊαῖλοι ὁ “1, κψ τεφυϊτρὰ ὑκ δείλπι ἀοηηιη!ν ρΑεφηά

μιη,᾿μὰ ἣ πρηνεῖς μέη, μενο
ι ΝΑ 

ΨΥ οδιοία ἀρταϑὶ θὰ χλρρν εἶεν οριπηβυνδίτανεαν ὃς 

] ον (6 β.. Ρειαϊὰπι οοἰπγαβίι ἀν 
(ῶγ- εἰς ἃ πορίε ἴδεμο ἱβαπὶ 

(ων! μα υδα, 
ὃ ν ἐξεγηρί τί ςοπτειηῤίαρς τ" ΗἸΝ ἸμδΝ Πινιὲ νῳ- ἢ ιήραι ων γοεδυὶο 4 “ννερειν 

ἐπι 
γος ἀπε με (δναυ. 

αόνδρμκαι» ἡνυπι ἠθ
ν Ε ορε ρα ἡ βαβῳ ἀλίαι ἐν

 νμήρ παρ ναὶ 
ϑ "ἤναι Αὐηγον 

αμη ντὲ ζεηὲῦ "Ὄ
 "Ψ" 

4: 
πὴ 

: 
ὮΝ ὡ ΩΝ ἀϊχ 0" 

τ αὐ ῥιϊηίρυν ὈᾺ τό
ν ποβιούνοζαῃ ἰαόιά

ρενε τοι 
τάρογε πὶ ΠΗ νοέβα!ε εἰμὶ , 

: 

πν 
4 ῬΙΝῚ 

δ αιαμνλο κα
 μαῖα ̓ υαθὰ ΡΝ 

[ ἀσδδ ὅδ “η
βὶ ὀμυδ ηὐλδιιλαδα

θηδανῃ ἢ μὰν ὙΑῊ ὡ "- 

; 
᾿ 

Ὑ 
: ᾿ οὔθρας, ἐραἴξανεδηβεναρένοα 

Δεαιυγ λαϊπιιηι 4 »Νἰ,ἀμέπωνμν ϑοῖος δὲ ὅτ νἱά 

. 
ΜΝ 

τλαϊπνλῆν 48 οὐαπιληοίο γεηοῆ εὐ εϑρε  λέραρα 

ποτ ρ ἢ 
βεηοήεια νΑὐλρίρα 

μἰεπί" 

' 
“ῬΆῚ 4 

ΣῊ 

᾿ 
᾿ Ψ. Ἵ 

ἸΡΕῚ : 
ΝΣ 

᾿ 
. 

τω 
ε ΝΙΝ 

᾿ δὰ εν 



᾽ 

" ἣν ᾿ ᾿ 

. ΟΡ 6. ον ἘΡΙϑτ φάνπκι, ππῊΝΝ “ν ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ͂ 1 998 
᾿ ᾿ τ νι ποριμξεγνε Ἰφαοίτυν ξιιρ. Βἰδαδεντο ϑλμοημάν εἰρσαπα. τνννηδιξοῖ (Ατφλρτείέ, ΝΟ. ἐφγείοδουλο ποίετοίατη;:" ᾿ς ἀνομπταῖ ἐαῤδιννν βοοαὐϑάλνεμμεὶφν μονας αι εξ ἐάτί ρον εὐλὸν. ΝΟ κιομοὸν ἐὰ γείδυμι ρδϊ θην μι νοευ. 

᾿ : ν.. .. σραμ ᾿σἰποαϊαθβδναϑι βετίογαγο. γυ Ἰηβημίνι!. Βιλίοβηρίμερε. ης ἀϊοοτεπηβενήίν ἢ βιμ φοβειτέι ἀετονῖδι βγη, ὲ ᾿ χεο πίτυν κοινωνκοι τα [τισι ἡοὴ (τὶς ἐχρτε ς ἰπἴεεργε-. μανι οπφλιῦ γπιοπα ἐπιευρεοιατὶ φανρηνοδοαι 6 

« ᾿ Ρ Ἰλια ἜΣ οὐ ως τονε Ἢ  ρροθ., δ ' αὐ - : Ξ: -..........ὄὄ.ὄ-ὕ...ὄ.------.-  - --- 
2 4 

μὸν ὐ καἢ 

ἐπ το νον φεῖβ σῇσιν ὁδευίαις πολλιαῆρι" 
5 Ἡδοαϊϊκεῖν.᾿. χὺ δὲ δ ἀὔϑροπὲ τὸ Θεοῦ, ταῦτα]. 

ΓΝ στ τοῦ, 9 ον ταν ζο ἀἴεητεν [δὶ ΜἜῃᾳΩΗΝ Ῥρῤινίκανεβε ,ἰ Οὐ ποϑησαυρ  ζοντας (αὐ τοῖς ϑυμέλιον ὶ ης 11 μ ἡβη ἐπρκανέμὰ αἰ) μϑοεῆς Ε ἀίφαδημε Ἰγαηββχογαης ἀοϊοτί- 
θμς αῃμ!εἰα, 

γμΡΜΙΗ [8 ἐοἰοτίδι; δὼ: 
"“: Φ ᾿ Ἶ : ; εἰεϑάκοι «επιὶκ Ὁ εἴ. 

ι “χυϑτῶ, " τὸθι ΠΕ ΒΕ ΤῊ ἀνήθνν, ὁ ἥρρο Ὁ ᾿ οἴξονυσιννε δρριεμεπάεην" « ]’ με ΦΡ ἱ 
φερραμιΦ α΄ Δ κε ννον ἦε γι ΜΛ οὐγυἦ μι. 1{πὺὐ Τὰ νερὰ ὃ Βοπὶο θεὲ, {8 "᾿ ΘΟ Ῥ ΥΕΡργεη ; νϑρφην υἱάϊν. διὰ ν αυλὰ δὲ 

! ᾿ ς “Δ; Δ} 1.8 ᾿ " μας βιχο: ἍΝ γίον ζωνξ. ᾿ : : 

 - ἄδειο νις παρ πήσιν ἀγέτω πσομρεΐαὶ ρας} ἢ ρ᾽ρραιοτο,βἀςιτο, οἰ ατίτατοπντο. ἰνδννααῦσην, ραμια πΑλοϑὰ πὐῤ ἸΝ 1 ΠΡΟ, ξΟΣ ὈΕΡΟΙΝΩΜΙ 11:- δὲ ΟὝΨΩΡΗΝ ΕΗΜΜΟ ον μεν θιδυνν, που σῇ ὙΕῚ μαιαμίαν, εὄρθ’ ταὶ βιβέλοι] ἢ ἴ ΜνβοΩι δοιύιερεριΐανων ᾿ : ταν ριπλιοιοί ἐφ τι, το ! ἰαπ Πεηὶ ἢ πο (ιοἰνήϊμαν, Ὁ “- φύλαξον ΟΠ ῬΡΕΤΟ ταν ΤῸΝ μὲ ςυἱξεοάϊ., ἐὰ αυοῦ ΓΙ ργοί- Ἡβοώ, μω ας ριοἰπάφ (Δ" 

; (8 Φρθιίοδιι ) ὼ; Κῶ ᾿ ἀνε 4}. 0 τ ἢ , 1 ΘΕΘΉΠΔΠΝ οπιτβῖοΠ1, ᾿ ξ " ὃ “" - ) ἡ Ἄ ͵ “ Η Ἵ κ᾿ ἢ νῦν Μὲ μομ! 46, Θ᾽ 0- ᾿νεὶν ϑϑ ἀὁ 

Χ γμιδφ ῥόρτιλ δι ὍΝ Αγ Νὴ πὴ χανε ἀγαἴζε τῆς πί [5 δ οροετα ρΡαΌ τοπν {αὐ ἐς} 5] Οὐνμα δονμηνναιᾳ «ἐνοφων! αὐ κ ΚΘ αὐ τιϑέσοις τῆς ἡ δω -) ὑπὸς "Π]οὰ ετους ἰηδηϊθυο εἰὰ μοβωομων ἐν} ΚΡ, καῖδα δὰις 

: τ οτον ΤῊ ταῦ ρὸν π' ᾿ ἐῤῥαν το θι πνος ὑπ ον ΠΩ ἠβάοῥ! ἀρβνεηάο μα, ἢ , ᾿ ἝΝ ᾿ ανοτξρδορροβιίοηε8 α]δὸ πῸ ἤπια τθη θαι. 
“ως ΝΗ λαξοῦ τῆς ὠήου ζωῆς εἰς α]τϑπλοῃ ἔ{4ξ1: ἀρρεοιοηάς νἱτὰ γύμον γν ὥσεϊος ΝΣ : ᾿ : πος {|ρϑὰ: ες Μαιβεμδς 

᾿ ᾿ τορος ον Ἂ ̓ “ἢ ἰὼ Ἢ ἐμβνβῶ ᾿ τι Ἰλϑι μα δι αἴξ 1) ΓΙ αυδιῃ, δι ἐλμῆρ : ΣΟ ἣν ἡνῖς ἐπαγγελλόμϑροι 7 τίω ἡ Πλῖ κι. . 4: φόναιν φέρη 4.7 ὦ . 

““Ἅἅ» φὶ Φ Ἴ τ μϑ Ν : 685 δι ρτηξείϊις ρύαο γα. ΠΠὰ} ||{ββέρννοννν ἐονανν πονίρεις ἐπ’ φῖν. ἐσύγησιψ. χώρις μετὰ σοῦ. “] μη ποήπυ ὕγα [ε ἔκγεη-" ἠιθίν, ὠναβ νἠμρ κά δα ατυῤθόνᾳ 
ὁ .:᾿ Ὁ. χαλίω ὀμρλογίδε οὐ ὠπίον πολλὰδν μαρ- ᾿ -ς (ρέϑα ταῦ} «[{Πἰόρεν ὁ" πίφιν" Ἀο0 χη σΌΝ Μ τος οἶτοα βάςῃν ἀβοετγαγῆι καὶ ίτο [ [ἀϑμμι. Ομμμβαβαεμιν. ΟΝ ΤΩΣ δα 

ΚΕΝ ᾿ς χύρλα, πον νὰ ἐπέοδοι εἷὰν πε ἘΠ ΕΘΒΙΡΈΡΤΩ δίς: “ τ Αἰμύν. Τ᾽ Προ. ται (τ τεουπν, ΑἸηδη “ἴν"-: διλονων τὰ: 
ΩΣ ἡμδς ΣΝ ᾿ 3 . ψ. δλρδὶ Ἦ : Α Ε Ἔσο. ᾿ ΔῪΡ" ἕηῖϊε 100}. ᾿ν ᾿ . Ω ᾿φ ᾿ 4. χφὰλ Ν Σ δ ον " Η ε Ν ; εἰἰεδο οὐ 0. 

Ὁ ἼΗΙ μάλ (ἢ τ ἐς ἘΣ δ Σ τϑὴς Τημόϑεον αρώτν ἐγξάθη γδὸ Λαοδικείας ; ἅπε. 112 Ἀ4Ἴ σι βευπὶ ρεϊπιδ πη {2 Αἰὴτ΄ 1.80 125 δετίρια [μὲ φα δαρβίοιαν ὃ 
“ ς : ΚΗ ἢ . ἡΠαρροϑάλλω ἘΕΟΘΕΘΊΝΟΥ Τὰ Θέωυ ἐς το βδοηυπείο εἰδὶ οογὰμ 0 ερ ᾿ ὑξρρμὴν πρναιε μνῆμ Ε ἰὴ Ὧι μοπούποκες Φρυγίας τῆς ᾿ .Ἅ1. ΕΠ ἀιόςα,αι εἰξ πιοϊτοροϊιν ΡΠ - μὰψ συ ὐαροιρόρα, καὶ ΒΟΙΝΝ πιο: 

ΠΝ Ἔνμ  ἐρβν εφωδ. κοὶ Χριφου ς μὲ εμμ ἐμῇ ῇ, ἸΡΜΗ δι {είν οἰ ν μηρῷ Ἱπακρτιανῖς, ΠΟ Ὁ - ες δα Ραζατίαη αι. ς 14 Βαώμθοβα αἰέν Ἰπβε8- 
᾿ τὸ πρλ Μιδῳ, χλδ δι ᾿«οαὐλυριλῳμψτοὶ Ἐχὶ Ὠοντὶ " ἐπιείξαιδιι οε΄ το- μιῇ 55 : ἄμε, πειρᾷ. 

: ἑκῳ αι τημὶ Βα Ρ̓ῬΡΙ γε, λρη ἀὐνόυμ δαμὲ βου μα ρομ Ὑχο λγδτη μη ̓  κρὲ τρϑητς : , δ, " ἿΝ ἘΌΝ πω νοΐνερειι ίθο 
Ν ᾿ὐϑυβν «ἰρλρίτου τἰκὸ κα λίω ὁμρλοηαν" “" ΨΩ ριίξοιαγαῦ Ῥομη) ἑομ  [ο- ον» ιυάδηνεηεννν δοπμπν, ϑεμέλμον κακόν. Ποξορρουι ορῆ ρεῆηο ἰδείοπεπὶ ρυοϊάς ςοηβάερτίλπι,ρτο ἘςεἸο γοπι- Ρ᾿ δίοε. 88ε- 

ἸΠἸαπὶ ρερξοΠπόηείη: “," ΜΕΜΉ 

ι4| ΝῈε [τιοὐ Βαης ργαοεριὶ ὙἱΠ  ποίτεις σρέτήσις ίρςε δοιξτα ηἰτίαιτ ἢ Μιυιϊηιὲ γεσὸ, ες Κὰ ἰά βέπις ριυηὰ δι ἰΠς τατου νι εἰϑιυη βποδ -.. ὈΏΘΓΩ Μ᾽ εννὸν πρανάιβἠνε 5 ες ἑπμούαιφιὰς αὐΐδιις 5 ἀοδϑείοις 
14 

μυαηάτυ ἱποξεῖα ἃς ἤσιχα πατιγαοδειί(άνοςτ Αἰ τα μἰο)λαις ΟΥΤΩΣ εἰμτάτοπηνρτο Ργοθγεετίο ἵξηδιιπι ὃς οάτε- [9 ανξαι ἔας 

ὉΔῚ δάνερ ἀδνωητλ ΝΣ , οἱ Πιηςοηϊαμι ηδιῦϑ, ἃς ἱεγερεοίίε"} " [περεωΐα, ἡγέρτεμε κόμάτυτ Ἀροίξοξις αὶ όπι.ο1ρ.3.2.7.,.δύ 4.1 φι Πηξυήίε ρεαὲ  μοάὶς δ᾽ αὐτιὰ ρίδοςης ποπηυ}!, 4} ληνξὰ ντίπαπη Περι είεδιε τ 

“ Ἔν {ΠῚ ἀνεπίληῇ! ὀλυβέδχξ! τς ζὰ {π τ᾿ ἰὸν : ἤμήϊε νῇ δα ΒΝ ἐτηβ λρ Ῥυβὺς ἐν μϑ λένομι, τ ἐλ ας Ν ΡΝ τάπυξη φιλίφπας ίαπι ησίετς ἤαεἰ ἐαπίηπιοπὶλ, μετά νεῖ ρεζέάτοπι. δἰκοταπι αἰδοπμήας Ἰεβειοηςπι βοκιορηξμιξε: ᾿ 

ἴω κἰοξιό γὲν Κυρίον δῇ! [ησοὺυ Χριφου" τ Η βαρ ούευνς ΤΩΣ ᾿ ἠοβεὶ πῇ τάς ποῦες 1π ΟἈ το τοςσηρ  ΠπΑτιοηϊεμοιητας νσν υὺς ἀπιεροπο. δα ἢ ' 

ῃο Βυΐὺν αὐ." ΕἾ ἢ -Ἰαδμοῆτυπί Τοπηιΐαὶ ποτὶ τρί] 1 ρθη Πεῤν οβα 60. μὲ ῥτοϊδὰς ποϑδες 'πῖοι ἼΕΣ ΑΠΟΤΝΝΝ ἐπῶν αρνν ' - , 
. ἄν ΠΑ οτος ἘΣ ἢν δ: " . ΕΗ ΄ «τίοηεαν δὲ εἰφξειοηςπι ἤγπιδηι, βοϑξτι νἱἀοἰ σε τοίρ ξένας,» ". ἐὲ ΡηαἼι βτένιοι ἐπαγγροέιδνουν αἱ Ῥνορφνιιει. Ἐτχῆτι, 

- οιφι... Οὗ χοιροῖς ἐσίοις δείξοιο, κακάρίθ’ ΞΕ ἱ εἰβοοῖο, Ῥεῖ βαρα,» ο. 4 ,πείδεναην βόε, πᾷς ὐονϊια,  τυβμημεῖ: ἘῸ ν ςτὸ Ρυζο τὸ ἐνωγγύνεῶι μος ἰδο βοπΐαπς. 
Ν " ΕΠ ν αὐνδο νά βασιλάῦ ἰπ] ὥριο Ρια[εεθι 8 τεϊροηδιυς ῳς ζώρνυϊσιν ἔραν υἱαπ ἠὰ ςἔευτῆν ὄντος ζμδονε Ναδοε ΓΔ. εὐπη τς υἢ χἠ γτοίοίποπξ φυᾶ νεεῦο ἤλι, ἔους (οἷςηι πι- , 

ον εἴρξαιῃ, ἐςεες Κῇ ὐν2 ΠΨΚΌΘΙΣ ᾽ ϑ ᾶ νρ ἢ [εἰς οἴξεηξει δ] εδοδτυς αἱ}. τοπιοιτάπυϑ οήοα δέ 5 γ1|8 Ἰἀτεῦργας.ς ΕΣ ἰοῦ Ποιπίπος αἰοτιοτὲ νίσιμτος ἤιας Ἰλέξατς (τ δῇ τοῖλαι ᾿ 

ἱ ᾿ς οὐϊκεήουείε ἤι βασιλόῦθόντων.. Κῇ Κύμίος Ὁ κυρίδύον- τρυίροοῃ 4, οχ ἐἶΐει τ, ἃ 19 ἰλεροίβενινν εἱωά ἐν ββοάι τἰυὶ παρα κα ταϑήκίω φύλαξιν. ε δίκας σείτας, γττᾶ! ἀσῆιωυς γαξοηοιη, χη ΗΠ} τὰ οὄρα- 

᾿ Ν. ᾿ ἀρ μεν ἀρ ὰ σον πο ΝΣ, δ "δε μῷ ἼσΝ,, ΜΕ οὔτμηι ρτσουϊ δυο νούλι (ἀπάπι Β'ιᾶρ εἸ ἡ ἀοιλείπαπι, δι τὰπε νι οζίάηι τδοότος, ἐπηροτιεὶς φιἊό ποηλίπίσυς, αἰ Μὲ] οἱ 

τ 0 τ Ύ. ἷ : ἔς γοθγμια ΟΠ ΠΟΓ ΠΩ: . .. ἡαββελαμαε τὴ Βοεϊοῖα “ἀιβοδαοιςιη, νεϊυτί ἄἀορος «νθ!πις δὲ ἀτάσα εν ὡς ίς ργοπητεάε. δυρτὰς.1ο οὐδέ φιυὰξ 
Ν ἬΝ ΤΩΣ Ο εὐνὸς ἔχων αἰϑανασιαῦ.. φαῖς οἰκῶν δ [ο!μϑ οὐ ἡνμυνρυρεῖ ΕΟΜ ρκυο το δίνετε τωνιῖροι παρ σιῶν μβλρὶ ἢ ΑΤῊΝ ΤῸΣ " ἀκηφαινς β, Ἰοώμεν περ γεθυπ, . .. δ᾿ 

| οἰνδ ς͵, ἀἐχοροόσιον.. ; 1} Τισαχμος πὶ Βαθδἐἐτᾶϑ ἱπαςςοιατη,], ἔϊαπι φυὶ ἐϊ2 ἐς φορῖ γε οδυίλιη ποθὴ ̓ ναρολῖ ἀςροιλεί!9 γι ἐυδοῖ Ῥάυϊι5 ΟΝ Ἰιδπς πιυϊίοτεβ ποα εἰδοἰπηΐδ, πο Ν 

| Μέρα ΥΝΝ ̓  ὃ ΠΩ οὐφιὴς αὐϑ' ρβώπων, Ἡδδα ἀπ πεῖπὸ ἡο ποιό, ΡΟ" γπόκθνς Βὴ νετὸ ἀϊιρεῦτεν ποιληάλ μας ἔσο δυγο,ηοπ τηληρατίεὶς, (δὰ ποπεῖτο ἰγαδίτυ δ, νομὶς ρεαεῖ- 1 
ΤᾺ ͵ νας ᾿ οὐ ! ὰ ἢ ὐαται ψ μὴ χα κράτος). ᾿ ἰὴ ΡΝ οοὶς ταὶ Βομο Ἂ, τουϊαφηυδαύὶς ποτ οημηΐὰ τείρσηεαπι ες τοξυ]ις 4υλι ἀσ'. ρυὲ ο μέρεος ἡσὺς ἄροϑι ἱπφυίεμίεςες ες πτυϊίοτοι 482’... «. 

ᾧ ς Ν ̓ς ἃ κὐὐλδναν ἀὐώνον ἀμί. Ὅν ἀνά δου τς τ τς ρει Σὴς τὐδδάς ΠΉΘΣΣ δεροίτο τλάσας [υτηζοηί(οτ.. Οὐυδην ἐπιρυάεπέετ ἀστέ, . Ρίεζαῖς αν ἐρὸ ἄςδηι, ἰὰ εἢ φυὰ ρἰετάτοια δι (ληξξιποηίλτη 
Ἴπι ΗΙ ἱριδιήράπα. ΤΟ τ θυ ἠδ ὃ ταὶ ν αὐα,ι, πᾶ ὅδ τορυξατεγπμη). ΑἸ Ώ. , τμϑν ΟΡ’ ἱπηρενίωην βινρὶ- δος ἴοοο ἀδιιῇ πε ποπηυ δι, φιαῇ τοςοπάϊτλ φυχάαπι ἀσ’ ἂε ἔα ρεουειταπε οπγαΐδυς ἃ φαίδυς ςοηίριψαζοτ., Ὁ 

" ᾿ εἰϑοῆφῃ, αἱ τὰ ἦν ́ μὴ δι, μὲ ν γαῦ αἡ ἀν θα «{ 115 αοἱ ίυης ἢ ἢ δός (σομῖο] || ρέννωνν. νον. Ὁ ὑπορμοτίαῖ ἔροιο Βοθπυποι ̓ ἰσληῳ ον παρ 4 πέλαα Εἰ α μᾶς, τη δ αῃ περ τὴν αι βιαννὰ 

ΙΣ ὃ ρόπ.. φριγϑλλωμη ὑψηλοῷϑονθιν ,) μηδὲ Ἡλι) Ἰἀϊυϊτςς γ ἀεπυπτῖα ἧς οἤογλη! Ῥδϑεδιρ δυΐμ [οὶ ᾿ αι δένοῦς δὲ (ογίρος ργρά!ἄόγυπς, ὃς φυοοϊςαυμπτατ ΒΟ. 15. δαφάκοο,ία λαρδικείκς Ῥότίαι δες ερίδοἷὰ οὗ» «ε ἐλιὰ 
ἀδπρν " ν μἐῇ νά) γλὶ πχούτου καὶ ἐόνθ θαι ἀλλ᾽ ὦ Ἀηρτὴν πε ΠΥ «δ οπενείη ᾿Πρνδείμε νον γα ὍΝ ἀϊς φιὶ νετθυτι ἀμέμα ἀλλαροι ἔς (ιρενεείοπίδυς ἄς 4υδε χροίιι (ἀργὰ, 5, δι 4ᾳ.13., νεὶ ΡΒ  ρρὲν, γεὶ εχ αἰϊὰ 

»" ἡ πολ ιϑων, δθὶ Ως Κ᾿ τ Ρ. Ἔστι: ἢ Ὁ Ν ἜΡ .᾿ ἣ . ἔ Εἰρᾷ : τερνεῆμέ [᾿6γάτε ἕω ὑκτεῖς ἐπιρίετατὶ οὐτσηδυήτ,ἄσοες «βγορις ὅς εκ ρεοίοίο Ὑειτυ, Μαρεάοηίς νετῖνε ἰεγίρελ εἰξμἀεὶρυΐληιο εἰἴλει ποῦθε νη 

πεν σον τευξαπεΐαρεε ΤῊΝ Θιφί χα ζοντι ̓ ἡν παρέ χοντι ἡμῖν) [4 υἱῆτδ τη ἀξ, [ςἀ 1η 1110 Ὁ το το ἀνε ι ανώῃν, γι ἐκ θὼ ἐδ τὰς διλίεηιρυἠισπίδι. 40 ε τεϑιω ἐπανίϑιν ἐξ απνοται, 1 πιρηυίοτ. «οάϊος, ἰῃ 4πὸ Τεηίρευπι οἱ ἰκέρενὶμρλμλοίμη 
 . δος δα. πἰιευμι πλουσίως παντοι οἰς ὑπόλαυσιν" : ὑκόρ ον τὸ ριίχθοι 0}. ὉΠΊΩ14) {υἱμο( φωναί αι νιοδὰι ὃ- «ανρωνίας. Ηος τἰτυΐσ Ἔχοτηαῖ Ῥλυΐιδ πηῃ, ἰπυς ρἰποίαε ϑισίριε εὶ ὁ Μιδεεάον! υοὐ οείατῃ ἰῤηρταιε Ἑτοδεοίυε ἰα 

δὲ ἤρα ΑΠ]αο], ὁ ἐελοον πον αν πδέν οἰ, ᾿ΟΡΊΟ5 τυσηάυη,. νηΐ αδωνδὲ «ἐ ἔμεν» ᾿ς φιὲπι δε εἰδηιοίαϑ δι ἱπαπερ, αἴας αἄςο ργοίδηδι τὰπὶ Ριό δέμεῦ εἰκαπ αι αι μαὶς ερίδοια γεσῖβι (οἱετι υοά 

Αβτυμε ἐξ Δ᾽ “βγεῖν πδιουτεῖν ἐν ὃ ρηνίςα- ἢ “γε “Ἔ ρα νόας ΑΒΗΣ ἡ " Ἰοίρρμαϊξγοτυ πη, τυ δρ πάτυπι ἐοποογιλιίοποι, αυλπι-᾿ δυῖεῖῃ δά Δεγβίδαι δαςδείληδπι αιτίπεὲ,, ἐὺ υαί δος ἐ- ὁ 
᾿ Ἐλλουβνα μλμγὰ " 7. , " ἽΠΕΡ . ΠῚ Ἵ Λείιηι ἐηο! εἰνντ ἀϊυῖτοα παν 18 δεν ἀζενενδδαδιειβι- ' οὗτοι οὐϊαπὶ Ῥοίδελ πιςτηπίε εὐνιϑέσνων ἰὰ εῇ ορροϊεϊοπά, γο φῬμέϊοα ἀβι ἡδυς αἰαεὶο (ξεὶρίοτεε σα ίτατ σὰ ἀρυά τα- 

γμδαν πθευτα λ ςγμυναδύτου ἢ ,κοινωνη σοί ' ορεηρυ8 Ὀοηὶς, ἔλέϊ]ε8 δά ἐπι-} τὸ ἐν δονὶς ἀρενίδν {εὐ υὰπὶ ρετροτυὸ αυαίοπος οα φιαἤείοηίδυν ἀροὰ ηἴος η4- , τεμιτίοτος Πος αὐ ἔζουιὰ ετῇ ἰαπῇ ἱμεϊπαπείε ρσο-- 

“ 1Ππ να, ὁ μὴν ὩΣ ΕΝ ᾿  εηάμγη,ς ἔαλο 5 ςοηυΐέζι5: ᾿ ον ΤΣ δ πίυσ υἱ. Κ΄ φενιν μου α!αι ἰὰ εἰν κρνεέφονίκεινι (ΚΒ 6- ευἰποίλε δείεεὶρίοτηδι, ἤοο ὭἬσε εὔλιῃ ἰοίο ἐοπίξατο . 
᾿ , ᾿ 9 ἜΠ Ὀ ΟΝ 5) Ἰεγόδινενφ ον ΝΗ η κατε: ; ᾷ ἐ ᾿ ὴ : , ν δερτς 

ΡΝ Ὡνῶ ἀμ ελσαιρεν. Αὐφυδίαο αιθανν ελοιῃ, σά. ἁ αι ά τοῖα πρβο Βα δας πήραν ενίλομαι παρὰ μίδος ἶ τ ρποχίπιαπ), ὃς ποτά διεπι. ὦ : Απιδγοῆμωι δὲ Βα! φυσὰ δὲ ἰρίμπι πο ᾿ δε ρέίοπου αδάίρα ἐμ ΠΠς αὐ αΠ αυΐρυν ρίεγυραμς 

-- ἘΠ ΣΝ ; [4 οἤξιάϊευϊο,ει τλρπη ἀρήνμᾳ τ ἐβωρ τῇ οἱξ τιαβπὸ Μἱοδι ἰμόρίνρῳ μι γα γυνὴ ἐπαρέο ᾿ρομεναν 
| νιν ει ᾿ ΟΝ ΕΣ εὐα (οἱ ά ας ἀοέξείπω ἀειτηςηῖσ, δὲ πιασοδαν ες εαῥ νὰ.  οσέοχ παδὲτ μὰ Ἡλμξδμν σρεῦο ἐπληρδδοιοοφας Ἰοοὶ μεσ; 
| τς. Ὁ μδηνη δε, δ υἴορνον νἢ Θιεύ. Μεὺ. ἘΞ ΠΣ Μη Ὁ). νηίςαπι ἐπ π) θ εἰ βοιοπείδπν δειζίλσαγς. ψὲ χυὶ ἄοη πρὸ αἰιλίεῖη δεζα ον αἰυνὶ ὦ γτο ΑΠςο} ἐμπι ἀφύμο αι ὰᾷ αἷν ἡπάς σήν ᾿ " ᾿ Τὰ πον 
' {τι με οίηίνν.] ἰάφίδ,, ἀσεαν δρίητμ Ὠεὶ τεβίτιντ ργορῆς- τε αὶς φιιδυίηίε ἤς ἐπ βπἰεῖδ πος ρστεπέιον νίεά οἰαπι ἀν ἣ 'ς 
' ΠΝ ς δαὶ τ λτεμεανε τιν μὲς ΚΤ 17. τος ἰἥοε δοίρίεπο ἰυε (υδίοθεοε αθεδὲ ἠετήαιις ἀ (εἰρίο (ο- ' 
| ν᾿, 1. 1)κἀνανάγωνξεν» απὸ (προ δ ησαι μμν Ἡ οδταον δὲ γμρα βοῶν: δἰυίεϊασιοη πιά ες ἀἠξειηςυοις μἀνοῖπι ἃ ᾿ ὶ 

Ὰ | ες Ἀτοῖςρε ρρίδηλ ζοεήρτοτοι ἡ Φοο(ἐτωδείρας ἠεἰςξξαιί.  ( εὐτίε ατλύίριμ αὐ (ἐπιπια ρεήξετε Αροίξοίϊυπι. Ν4πὶ Ὁ. "" 
: 13 ων ψεβια, ὦ δουνοειώῶ νον. [ἢ αν! ἀδι νίταπι ὁ... ἀἰαβά εἰξ τεξίρυν ἰαίατίοι ἀϊῥαιεατο, το νοτὸ δοπιίπον, 

Η τπηνδι ἂς ὁμοία εηπίεγυες, Ἠεπρηθζνεθαν 1 ᾿ς . ᾳμυοά λά (μδιεέξου ἠυΐάεπν (ον αἴειπςι, 4 εκ δδνεων, ᾿ αἴΣε 
, : Ορνα οι ΒΗ, Μᾶὶ τι ονήνν χμκώπυ Ν οἱ δὲ Ἐταΐ, δω 0 ὁ βασιλεκὶ ΦἈ ὀκφιλδνένδων, Πςδγ Ὁ)2 5, ἽΝ) [ ρνείεες σιεία- τι 5.0} , ι: 

' 3 Ῥοωο Ῥιΐαιο. ἰὰ εἴς, Ῥοητίο Ρίίεδο φταιϊήα, [πςίἀἰξφηίαη οὐμη, για εἴ, ἰ(μρληλυν ὃς ροτο πε δπιμο Ἀ ΘῈ. βαννλώντεν νο- ᾿ 
ΟΝ, Κα ὅλον ἰη γᾷ ξεσῖρυε ηὰρ Ῥιΐλμιε [ι- δ ἅχι. ΗἨόδϑηδότάῃη ΓΝ ψιο βασγλέων,δι κυριδιέν των ρμτό 

| Ὁ δξαῃ ᾿ Ῥφά θὲ ̓υνΐο Μηβοηρργεῖατι ὐτϑν νοὶ ᾿ κυρῤονγνέ ααἱδισι δὲς αιμερεράμαι ἤς σιρβεείνπν,ϑει] φιοι- 
| ΟΥ̓ ἐ δος κερῦρμον {ἘΠ φυφάυραυΐϊο κα} 6 ἔμ ᾷο Αροδοϊυμ πέτηρε γὲ οπτλίμ πὴ ρεϊηκ ρυνῃ πὶαΐν .! 

ἤτι Τ αἱ ροιδηεία, ἰὴ ποῆτα αλίοπα ἤἰρδιογ ροτπια- τ ᾿ 
Ι εἰϊατη [τὰ τς ἌΝ" | ᾿ 
᾿ γ- ἀείεγίγειν ἔδαπ. ἐν νην δυο ιεωίὸ, δν τῷ τω ὠμδνι τά δἶχ τοτα ον ὰ μμης νἱτδιι - 
Ι: εἴα ΟΡ β μμὼ Πἰαοπείμ αν μἠδμίσμον κοίἠῥατδατων αὰΐ ἤιαι δομποτυπὶ 

᾿ Ι' ͵ Ἧι ᾿ μ᾿ : γ᾽ 4“ ἐν, ἀρ μΝ ΜΝ ἀρ εῆ 
ὶ ἐπέ ᾿ ἐἑοορροηὶς ἐμάνδαπι ὁριπι : 
Ἢ ἰλοῦιιν ἐναπῖ : ᾿ Ἵ: ΜΙ μων. δὼ ; 

Ἕ ᾿ - εἰ ἢ 

ἐ 
᾿ . { βηδμμψφιωάρι νεῖ ἀγλαβαρ,νὲ ἀ[ κἴπγια ἴμας, τ, Ἰὴ δύ νίγιμε φὸν αιαοὲ ἐθημει ἀἴ4υδ 

" ἢ νοΐ ἐὐδθνὰ ὅχο ̓πθέϊοήί [ἴα διά ἜΟΤΩΝ ὧὰ εν μασμαη ἐυδμιιη ἔμετο 
᾿ πας ἀπ επὶ γοϑογπιοναα ἐπ ν ε Ὑ ἸΟῪ ἤηπισιδτ δίῤ ἰπρετάῖοτε Οἱς δῦ κεν ΚΠ Μέόε ΥΝΙ ἐς φυ] τὶ 

᾿ "» ἐυῃ- 

ς ᾿ 



ΤᾺ ̓ ἀμ μϑνω με δ. μι τ ἐν Ἡα  Φ ασον ΟἹ ν { Ἐ κὴ ἘΠ ΥΤ ἀΤΉΝΝ [ Ι εὐ ὴς Ϊ ας, ἦν «Ἀὶ 

. , 4 " , ̓ ἢ : ; ' ΤΣ ᾿ . : : ἮΝ Ξ ΟΝ 

} “ , : ΝΝ ΝΣ - 

Ν ΕΝ δ. ᾿ - ἨἩΥΘΟΥΟΤΤ, κι 9 τ δ᾽ ΔῸ ΤΥΜῸ ΜΉ, Ὑπὶ τ λ θμδςςς ΡΕῚ 

ἢ πὰ ἢ . ΥῪ ΒΞ εεὐοῦ 28 ἴδοκαν μὰν ἃ Θιυὸς πνεῦμα 7: Νοᾶ επἰηὶ ἀψαάϊε δοῦ]. Ὁ φυύ.») ΑΘ οὐ σὺ 

ἌΝ Ἶ᾿ ; ἃ ; ΡΟ ἘΜ : "Ὑὴ 5ο.] Ἰθεὼν γβνεηνν ΜΝ τ ᾿ 

πὶ ν " ν᾿ δΔιλίαρ» ἰλλι διυυάρεως καὶ. ἀγάπης} (ρ εκ Το μα  δληῖφ, [εὰ ρος Ἰω φιν δι: ᾿ πὴ 
 ᾺΝ , ὶ ΡΥ τ τς Πδο ἢ ἠιροεῖαν δ᾽ εἐπακϊιακῖν, δι ἀπίνα 1 μα βύνννιαινν οο - "ν 

Ν, ὴ ; Ε΄ ἿἜ 
τἱὶ σωφουνδιῳ ᾿ ᾿ { ΔΆ. ας ἢ} ἡ ᾿ Πα 

"Ἢ" ἐ α 
“ νἀ ἷ ἐμ“, ἐν .}}}! "8 

, ᾿ μὲλοωΐ ἐπωχυυϑῆς τὸ μαρτύρμαν ἼΝ "4 τε μάραῖ ἰοἰπίπνο ἐγρυθνειρέφαούον ΕΝ ΥΥ 

; ΄ Α --τΦ ᾿ Ἐ χων ΤΑ: τω ων ὐσώων ἽΝ ιν ἡσπυϊγπεαυεῖς ρῦ- Γ ΙΝ γρύπα ον μχΆ αι ὁ οὐ ἐρων λεῖμε 

πο κ ἼΘΙ ᾿ τὸ Κυρίου Ἀν ΕΠ “ Ἴ ἀκαῖ πλεί ἡ] ἔμπι νἱηέξυ᾿ ἰ- ρα Ἀ μραρόμοιον ππρἀὸ ρηοῦεο- 

ΝΟ ΝΣ , ;, Ὁ ἐνώ, ἐλλρ συγκοποπ (ϑησον τοῦ αγ5} Ἰρῇμοι[εἀ εἶἴϊο πιεσύϊη ρυὐτιςρε} πομαν ΚΑ ΜΑ θ ὑοῦ μάβα 

; ΐ ὶ ᾿ ᾿λ. ΠπΠ : »"λίῳ κ᾽ διώαμιεν Θεου" ἈΒΠΠΘίοπασι βυφηρει)" ἐχρυ- 1. τ ι βοπριιβεηει 

" Δ ΝΝ ; : 1.1) 6}: ς ; πᾶπη - φΙΦ 

" Ἵ Ν .Ὁ.}) ττος Νὴ 4 : Ἄ : ὡς ὌΝ δ" ἔς Τ᾿. ἘΠΕ ΕΣ ἱ : (νὲ κοι {ἰναιὶ ψ' ριοδαε ι . 

᾿᾿ Ι ) ἀν ἱ τ Δ ἐν Ν ̓Σ Σ στο τον " 
Τοῦ σώόσαντος "μαάςικ κοαλεσοῖίντος «ΑἈΚδΔδ.ιι ΚΗν τς Ώ09, δι νρίδυι ἰρηυκψοαμε ἐφλλο πιὸ οϑὸ Ε- 

τς ᾿ Τπλὺ Ἀν “Υυ Ἃτά Ὑ ΑὙ ᾿ς Ε ΙΓ Ἵ Ὁ ὑμον  ς νον ἡ [πἸνοκαελίϑης ἰόν ἐἬοη οχ σρε {’ἤμοι βϑωνάννρ ἐρενδῖνο- μδηφοιίνουσω 

| ὍΝ ες ΠΑΥἁ ΟΥ̓ ΤΟΥ ΠΟΣΤΟΛ ΟΥ - ΕΡΙ5Τ ο ΓΑ ΡΆΜΝΕΙ χλύσει ἀγίᾳ᾽ οὐ οὐταῖρ γα ἠεδῥ,ἀλ ἥμ θεν ΙΝ ΡΉ ῆ; εχ [ιο Ῥεξίι. ἀπ μα βιντάν μ δλινσαν, ἄν 

᾿ τ ΔΗ͂ ΠΡῸΣ ΤΙ ΜΟΘΕΟΝ τς 79 ΑΡΟΒΙΌΝΜΙ ΑΡ τι τ κατ ἰδέαν φοϑϑεσιν κα χέων «ἰω σὺ- τυτογδὲ ρτατίαναύαε᾽ ἀδτὰ Φυϊάςῃν ΔΑ ΝΩΝ Ομ δρ βολιθαι 

. γτ ; ἐς τὰς ΟΣ ᾿ : "δ. ε ᾽ ἡ ο . Ἢ ᾿ ᾿ - 

] ἦς ; “νς "2.9 -Ἐχιςολὴ δεύτερα. ΠΝ Ν ηοῦ δι Πλ ροίϊετίοτ. σαν μὴν ιν χωςφι ΜῈν ζ΄.) χοὺ εἰ ποι -«Ὦ ς τηϊο ἰς ] δηῖς : βο [|} 4η3ε ΠΉ ΉΓ 8 ΓΕ ἀδιηυδά ἰη ἰ].- 

Α 4 - ὌΠ ᾿ ἤτον τ ρρυοος ὅς ἜΣ ς γων αἰωνίων" ᾿ : τεπηρογα ἐξου]οὙ Ὁ ΓῚ: «υἱοί: ιν ἀγροῖς 

οι ΗΕ Ρὃ τ Ὡ εἰ ΝΌνΑ. ἹΝΤΕῈ ΚΡ Ά. Ψψετν". νΦανεῤῳϑεῖσων δὲ νιῦ δχᾳ πῆς ὅξιφα. 9} δεά (μέτα πυης εἴξ οοπίρίευϑ [ἢ ἀρ κω όνεμεῖς “μα Ἐν ιανονν, 

. . ; ὔ ὃ δν τρῖ. ΦῸΣ ἀν ή : . ἐπνο τ τὸςὦ γ᾿ κἼ [ῥεῖ σοηῤρίξυλα ἀρρατἀοηοπι) [δὐϑὲ ρητὐδωπνίπ Αιθαν σοι κι 

: ᾿ ἡ ἔσει : ΄ εἷας τῇ σωτηθος ἡβδ ἴησου Χραφου, ' : ἱ . 1 {μἡναιονὴ ποβτὶ [ε{ω Οὐτὶ ἃ οι λφας 

. Ἵ. ᾿ ᾿: : διὸνν τ σός: .- νας τὸς Φ Ἢ μογυσιοτὶς. ποεῖ ἰεᾳ Ομη- ν 4! ἀρβτμκινημίφεην ΦρἈδΓ1 ἃ 

͵. ἮΝ " ἼΣ: Ὑγράλαρο «. . ν ΟἌΡ. Χ., ΦΑΡΥ͂ΤΙ. καταργῆσαντος μδρ τον ϑανατον ὑθ» ΟΠ, φαὶ ταῖῃ τοογίοιη [εςἰτ ουλ-} ἍΝ εἰν, πϑνιίνδωὶρ 4μ. φοἹοδιιι6. 

Ι. ἐδ ἐρύφε οι ΒΟ κε τὰ, δ αὐτο τ τι τὴ , γηθασ ΑΥῸν σαντος δὲ ζι ἰωὴ καὶ ἀφθαρσίαν δήᾳ τῷ) Ἰποίςοτς, τυτ νίτατη δὲ ἱπζοττο- τε υὐεανν (Φ' ἐπροτνμβθο νας ἡ 

ὡ ες ΠΧ Δ Υ͂ΛΟΣ δυύφολθ, ἫΝ ὩΣ Ὡς " κῇ δ 1|...)2 ΜΝ δαγγελίον ε ἢ Πρεϊδε καζοιη, δὲ ν ται Ἴπ )υςςιη]}, ζὰ) μὰ 4. Οἰϊαπάϊε ἡ 

᾿ ἱ ΦΩΔ ἀν τ Ἢ »Ἔν ὋὋὃΘ5Ξπ ον . , "] ΘΝ ρος . Ὁ4};:--46 " ἜΝ ᾿ ᾿ ᾿: Ν δον ᾿ 4. 

ἣ λα ΔΓ Ἰησοῦ Χριφοῦ δα ϑελν.} 0,48 τ ρεὶ νοϊυητα- ΣΟ κρρ οὐνήηὶ ΟΝ » ἢ Ἰ Ἰργοάυχίεροῦ Ἑυαπρε! ἰυη, ΩΝ δ θέων ἔοι. Ὁ 

πῇ ἌΥῳ τ Ἰος Θεοῦ κασλέπα } Ἴ658 χὰ ῃῸ αν ΡΕ ων ταν, “: ἀν βέετ νοϊων!.» ἀν} Νὴ ,,κν ἢ υξ κ “βπύςολος Ι 5 ἸΟυΐυ5 «ἀνία ςροίξτυτῃβ [μπῦ Ἴ μῆς ὧν ἔπι εἶιοῖ αἰειερο 

] 13 { κρτος Θιοῦ κατ᾽ ἐπωγ- “Ὁ Ὁ ΑΕ Ν᾽ ραν Λαμίευν., μερος μωμενν εἰρ τίψίω ἐγὼ κέρυξ ᾿ πέφελορ, Ἀν ξο ρτασο ἃ. Αροβξοίμε ἀάο ) {γμμ εθεμνν" παῃυφας 
. ; ᾿" ἽΣ ζωης Ἦν Χρι ᾿ , Ἰὼ "“ ὧδ ῬΓΟΙΌΙ Ἢ κε ἀραμόωι φειβιν χα) διδασκ, λος᾿ ἐῶν "- Ἴᾷᾶον “πεητιιῃ). την, ὦ αν ὺ ξ Ἂἷ 'ι «οὐ πϑς 

΄ . ὍΣ Ἰἡσόυ, ὁ. με Ἶ πΈΘ ᾳυςς ᾿ Εν ἐπ πα σἰοωδ αλλ 6 Οάπι οὐ σα λπι 8. μας} ΟΝ ἠωμην εανίαπι εἰ πη ΕἾΝ τὰν δύθθμ 

. ΗΠ κυ. ᾿ ππ, ἿΩ ὈΒη ο]είυ» 4 Τινριίνοο εἰνανἰβιψοῇ. ΄ Δὲ Ἡ κ᾽ ΧΟ] ταῦτα πὸ χῷ Δλνν ] Ἰρᾳτίου : 7 (πά ποη ρυάςβο, ηο- μέρ βαίίεν βάνου νων ες Βὺν ἴδον 

: Τιιρϑέφ ἀγωπητωΐτκνῳ, χίρις, ἐ- (Ἀ ΜῚ ἱπιοτίνοο ἀπεέϊο ΗΠ|οβὲ ἣν ἐἰο, ΤΑΝ 4, νοι ονίοναϊα, οὐχ ἐπωμομομα). οἶδα γὺ ῳ πεπιςέυ-} [υ] οῃΐπι ουἱ «τε ἀἰ δοτίαι, 8. πὶ μὲ" ὁ] ον. β ενϊπν εν ἐτεάι αν, τοίξεα ἐλ δ 

: λεος,οἰρίωη »πὸὶ Θιοῦ πωτοὺς, ΟΧοιςου,) 1[|8ν ταϊήςεἰςογάϊα,ραχ ἃ [)εο Ρὰ.} ἰρωα ἃ Ὅεν εν φ'" κα πεισμαι ὅτι διωνατός ὅδι τίω ΕΘΝ εἴς ἐυπι ροίῖς " ἀες ἰ Φτεπμ (ον φοαβοιονε ΤΉ] δι κιεῖς 

᾿ ησοῦ τῇ Κυρίου ἡ. τ΄. ἐσεὶν δ. Ομ ττο λοι Ποσλπο} βούνήβο εξ Τονήνονι.. ' ᾿ τ παν τ ἱ ΩΣ ΟΝ τὸ δε ρεπῆϊι.. 

᾿ ΑΔ... " ἘΠ᾽ ᾿ ἶ ὲ ᾿ ᾿ να 10 ἢ το, ἡ ἡδὺ ᾿ ΠΡ ΕΝ ΥΝ εὐκὰ ἀς που ϊεῖη Ομ νεδεῦτο αεωοιάε,ν δά ἔιθεναι ἶενεὶ Θέο ἐμὰ ἐαύτι ΤυΆΉΕῚ ΠΕ κ Πα σπετι τὰ Ὁ λθα μονα νυ ἀπο το 

"Ὁ ὦ Η εἰ φῶς ΩΝ Ἃ [Ὁ ; ΓᾺΙ, ; ταὶ . υᾶηφεοιίαπι υοά φρικάϊεδυϊς οἷυε. Ρ δι μι 

ρα κα Σδοῦ ἔχω τῷ Θιφῖ τῳ λαῖῤ ὄψῳ ὅὁπο ̓  ̓ ᾿ὔταζίαπι Βαρεο Ῥεοηημεπι εἸβννίοὰ ἐπ νωπν Ἡδν νης μαῖα ΟΣ ουκύον νὰ ξειε ποη ροίΐει, Ἂς οέοϊαδν ἐρίνει εἰυς πρτύπεῖς ετἰεηυειεῖυ. 7 νεοροῖιο ἴμο ἐχεαφριᾳοίτειίε. 

᾿ρυὺε ἐἢ, Τπιο «ορχόνων τ καϑαρᾷ σιν θιδη σοι» 
ὡς ἐ. τ ςοἷο ὰ τηδίοτρι8 ὄυτ ρυΓὰ ςὃ- τς κυοιηοίο ἔμευτυπν ἧκε ἠδε εἕας ΟΠ εἰ ποὰ τὰ 

πιο νείοια. ὁχίλοιῆίιον ἔχον τί, θὰ σοῦ μνοίαν ν] 
. τε λὰ οχιγα- ὑρ 14 ἐᾷ || τῷ ὧν τὲ ΐ 

κε δαμεένο. ταῖς δσεσί μον νυχτὸς, χρὶ ἥμφας. .} 
ἔδεται μοῦ Ἐπ ποθεν ὅν ἰδεῖν» βοιυμενημδμεος σοῦ Ἶδ]΄ 

«οη[ειξνα, ρμνα φυϑάβι ὦ 
ἀμηνιβησες ἰ μεν 
ΠΗ ΜΙΟΤΡ ΑΗ, ἐπ γα ον μ, 
πὸμ εὐ δε αο ἀϊε: 
Τοεβάενῆε τε υἱδενενος 

Μοϊεηκία ν᾿ Ῥύους σοπιίηυδηλ τοι 
Ἰανεπιογίδαι τεπεο ἴῃ ἀερεόςα- 
τιοη θα εἰς ηρέϊε ἃς ἀϊς:, 

Ἐχρεῖείς τε νἱ εἴ» ΤΏΕΠΊΟΓ 

ἀελιρισπιρο ἢ ἐεττὶ ἤπων Ῥομηι ὃς ΤΗΣ ὃς γε} (δυιφαι,, φαλαι νεϊνὶ ροθει ἔς ἀεροδιδαι 8 

ΡῬεμδοδίε ἰη ἡ ϊατῃ ἀΐξας ἰεγθδτς, οὖ ὙΝΝ ΩΣ ἐτεξες ἢ μον τ τᾷ 

᾿ ω 
4 ᾿ ὙΦΔῚ ᾿ ΤΙ: Ν 

ε΄ .» 

. νων «σύν (. δ 

τοδοϊπίινιτοα, 
ἡ ϑρὶ ἐπρηρ εἰνρ  ἀὐεαιο,περύμῳ δμλίας τὰ εξ, ΑΒ αθιπὶ ἅσο σίηρως ἀϊτέ ἃ ροϊκετίοτς «οἰ ρεῖς δος νὰν Ρ 

ἢο τεία, [τὰ οἤεπάϊε πουυπι ποι οἵα Βυκηξειαηι, Δ οτέυν, δὲ υαῇ ρὲγ πηλπυε νεταπὶ γεϊᾳ οηςπι᾿ ἀςςορὶ ν νὲ 

ἐΠαἀ ἐρίωπι φυοά ρεοπιῆς Ὅ φως ρες Γιορβεῖαν τ ἀείάς Αδξ14.1..Νεαυς επίπὶ ἀς ῬΗαείίαίκηο, Ιεὰ ἐς (Ἀπἰείαπίε 

Ριδἰϊαπείαπν μου ὑλαπατγίς Αρο οὶ οὶ ἀφοίαγας, 400 Ὁ πιοίο ἀϊεηιι. ́)ς Ρτονι εὐνμέμναν , ὡς ἀδεδλοῆονν δίς. 

ποδίε ἀοπάῖυτ ἰά 4υοά ἴεὐε ἀπιὲ ρτοποίίειαι. Ῥοξιεπὶὸ νυΐᾳ, Ομδὰ [πε νη ἀννείβιοπο τὰ νἀ ο] ες νὰ δὲ δοορίαϊυς 

ἰα φο δας οπιπίδ γείθαης, δὶ φυὸ βεληῖυν, οἤενάνς, Ρῖὸ ἐπ 

᾿ 4 ἃ ἢ . 

νας ρτο ἱρέας ἀπ ϑυητατίοης ἐαππ 4υα ἢξ τὰς κουϊπέδα, αἰπιβιδαπιείς ντ η 1112 ταῖὶ αὐ εξ {πειὶ [ογπιλιν ετὲ τὰν 

γὰς Οὐϊμίννα Βυαηγεο. 4Εκ ομραία αΣ ωδαμιν ἰὰ οἵ νι πῖει ἀιιϊαλαὶ Μαἰείξατεπ) Ἰριϊστιαμι ϑξοιοπε! βοᾷ! βηι 

οἴ ροτεητία Ὠδὶινοὶ Βαιλη οἰτο ημοά οἐἢ (εζαμάνιμ ρο- διίοιαγο. ᾿ 

᾿ πεδία Ὧε!.1, ἰπ φυὸ ΝΕ ἐσεῖς 6] Γ νυ 0 1. Μομί “μὴν ἐνὶ ἐτοὐ ἀ νέον δὲς. υ7λα ἣρ ὶ πιπίςενχα, δὶς, 

»«υοὰ ἀυτίυν εἶν, δι αεπτίοτ ἀοδει πο (επιεγαὶ ΕΠ ρΠᾺ (ρ΄ Βτρῆπαο, Ννωὶ φμῖνν νιῤβᾷνε νην ΜΝ εὐπΊθμΝεις δι6 ὟΣ 

' 
᾽ ᾿.λαπιύίπυς υἀσόφις ἠοξεείμαιι ἐς ργσυι Βάε νε ορετίθιις τορυξμᾶθ 

ὃ 5 Ι ἘΠ ΜΝ ΥΦΤ Μθὶ 4. ει ΩΝ ῬεΙΟοΠΠλπΊυν δὲ ρεττοττεβάπιας ντ 1) θοὸς νυἱε λοσθαυε εάρο 4 ς ΟΣ ΠΠΑΔ ἐς ῬΈΤΟΕΑ Ὁ ιν ων 

: δὰ Ν (μα ἐν εὐ δὲ οἱ Ὺ 59, 1} ευατυαι Ἰαοτγπιάταην νὲ Ῥαυἀΐο : ἀμων ροιάοῖς. Νᾶπὶ ἰῃ μας οτιυλ Ἰοαιςηάὶ ἠἰοίςος 5ρηγίευς.. τς Ὡς! φύαχτιϑ ὸχ ἀϊλίνεῖτο. ὦ {1 ΟΡνο “βνὺ Κοσᾷ. .. 

ἢ . μὰ ποτὰ ἐβῆνς ἐἀρύων "νὰ χαρές πληροῦν ᾿ Ἡναρίεα; ΟἿ ΜηῚ. ἐΒ᾿ : τι γανήϊο ἡσβίναν: ΤΡΡΩΙ ἰοὰ οχ ΗςὈταοτῇ εὐ ύμι μέλανα Δηϊηνὶῃ ννρς ὁ ρη δήλϑδνο τὐ ἠτρεῤδέῃ θδίηω κὸν ΤῊΝ ̓  μην δα ι ; 

ἢ ᾿ πάς «ςουηε- ὅν’ ᾿ ̓  Ἢ . " . -. : τὰ 4 ΜΝ “ἘΠ ; Ι . που χη Σ ψὶ ᾳαυλήα “σχιτηίες ἃ ἱπὶρς Ἰςοῖς ἐχοίτατιϑ , πετηρε γ ὰ 4 ϑτάτια δι κ᾿ [1 ψυτι πὶ εἰ [ΟΠ ΠΤ}: ᾶς 5 ΟΣ. 1,4. 0 ἀλδ ν ᾿ νος 

᾿ πο ὰΝ “ Ὑπορνὴ ΟΝ λαμ θαίων πῆς ὦ σοὶ α- 
4 Μειηρεΐα τερέζξηϑ ε πὶ ϑε 5 Ἐν μι μι ν᾽ ἐρίηνυ (πόλον σϑηιτὰὶ ταπὶ ὦ 5' ἐτίτυ υϑδϊό, τσ ἃ ἀνμία.. ΚῚ ΒΝ Οὐὴ πνεμμονων, τοὶ χων ὐωνίων. ἢ Ἰπαίητ Εταί. 15 

᾿ φμα νεῖυι "μὰ νυποκρίτθυ αἰςεως.ν ἕης ὠνῳκηάε 6’- ; ἴῃς εἶδ ποῦ. [αν άτατλ Βάς } | μας (ἃ τ (δ᾽ ναϑίμανὰ ποίϊγα ναυπιλύοιρτο νλγίᾶ γηοτυς φιλβταις, νυ ϑρίτίοὺς ἢ- ἐξ επιῥυγά αμγηά,  ετὰπι αι ροἤθς ἐλ νη τρρλ λὰξ υσρνν μα 

κεἀϊέλεία ἐχτᾶ. ἀμ ὧι τ ρνέλνομι νωΐδι,; , "ἡ : αμῷ Βαθίκαυίε ρει ἰη δυϊδτυά! ρηπνμη ἐν ἀνά ἐμ [εὲ ἀεὶ ρίοεία, ςοπμαηρια » δ βιη!ςδ : ψιδὰς ορροπιητον. ἀτή ας γοοατί ρυΐο τεπηροῦ [δρυϊογατα πὐταπῃ,. 

κε νοϊοτάιο Δ; ἢ σου, ΛΚ νχαὶ τῆμῆπ οἱ ἀονϑὃς πιαῖῦς τὰα Ευπέζαιθεν- ᾿ ἘΝ ΘΗΤΑΊΝ ΚΙ: πΝεϊτας γατει ἰαἰο, ἀὐατισίαὶ, δ οτῖς , αγηνιάιπὶς ,βι δαά! ᾿κωςπι αὶ ἃ ἐεευϊογοηι ρυποριι,βυχεγίης, νῸ ἰάσπνυγοτα 

πιοαν ἰῃ ΤΙ. φρῖ σου Βδυδκη" πότοις μα δὲ ἔοι καὶ! ᾿ωαῇ ᾿»" ' Ἢ αἰδὴ ἼΡτν ΕΠΡΡ ΜΜΕῚ ΘΕ ΈΒΕΝ, ἔ μαΐμ αν Α΄ φοθανιαιν τ’ [μαἰτωεήμανννννονν ὠγόονε φὴ τοίαν βῷ πιβοαῖ ηιε ἐειαρονα αευἰδγωηνλίαις υἱαεἰδλέξφιουπο Ὁ 

᾿ ἀαηο τε ἢ ΘΙ ΠΣ Πρ ΡΣ ΝΟΥΣ Ἂ ᾿ῤέδανδε 1 ἢ Ἴιι8 Ἴωπὶ 8056 ἅι . ΟΣ δ] ἡδὸς ϑυκα, τὲ . ί φορφαΐς. Πῶς εἰξεδιαιτας τὰ ὀρροηίτ τοι ἀρτὴ Ῥτοσίας ἀὶ βυμακνεμια:βαηίάςπὶ τε ἀξ ουπιηιμᾷοα φαρίϊ διε υ-, τ 

᾿ δυν,ηαα φυϊὰδ  ϑυΣ Ὁ τς ΠΤ μον μα οι γαοαιε," . Ὑσιλυσ κοηττάτς (ρἰτί τίσις. πα μον  ψλνον ἐν γῆση τοπὶ οπιπίηο Υτίτως Ῥάυϊὰς ἰλοίοτηιυϊα ὑέρεμος ἴσοο, ἃς ... 

. ! ᾿ “ρα ἐπι ἐλ ἐς μ." ἐπ λ μιν ἢ γ. οὗ εὰ ΡΥ ΑἸ ᾿ Ῥρερεν ἀμίαι ην ολγοειάϊ πε αυοαλίαυεαἰίοι οἰεηῤάτ, νι οὶ ἰδίαμίλης, κ ΤΊΡ.1.:. ἌΝ ᾿ ΠΝ κο ΜΈῸ 

' ᾿. πριν Όεο ον “ΔΙ δα αὔταῦ αἱ αἰδιμινήσκω δὴ ἀϑαζω:- ὁ ρὸν ὴς ἀὐδὰ ΤΥ μΝ τα έν Ὶ προς, ονησα (οπιεὶ φρίείκαν, Ὠεὶ ληίπιος εἰν μ ΝΑ ΝΣ ΑΝ. ντοπνπὶ το ᾿ς Ια» μιν νοάναλιμράνορνι. Ια ἡφβαλνν ἐΝεκείσ, ὍΣ 

ἷ πρόμον πυῤὼν τὸ 5 ἐρασ μὰ τῷ Θεοῦ, δ ὅλων ὡλισοὶ! ἀγροὶ αὐοά δὶ ϑεε ἀπνενι Ἰγιφυφινλδοξ με εν Βυς ρτοάειίς (τυάσαπιυς, δὲ νετὲ {πηι πιοδεῖο ςοιηροῖς: 1} γᾶς νιΆ Υαὐἱξἰπεριὲν Πρ ἡφω! υἱθάην. Ἱκείροπάρτ ἐπίτὰ τὸς " 

ἢ 1 ὈΠΠ οὐ εϑε- Ρ λή χἕξ : , ΠΟΣῚ αὐος εἴχίη τε ΡὲΓ ἱροῦ, ; ; πν νι σηαπὶ πτοτὶ πιοτιαῖες νοὶ ἀοπρίὰπτ, ὑς ἴλης. ἸτΆαισ᾿ φνήίζογιμος τη Ἰοζοννέιρο Ἠεϑιο ὉΝΠΕμδῤν] ον 

Βυκ ἰηφευφηι- α τὰ βεν ἐμηβοβι ον δι ΜΝ ἢ. .Α.. 4 Ὁ 4 ; ΑΩΔ ἥῃ π 

δον βὰ ἀπ ἴη- ὅχᾳ τῆς ὅχιϑέσεως ἥδχοιρ "Ὃς 8Ἤ 1 ποπε τηδηθυτῃ ΓΑξΆΓΟ 1. ἸΝΕΑΥΝ,. ᾿ δωφρρνισμὸν ῃΠοπ ἑοπυειτὶ δοῤηείαίεπιν (φυοφαννοίξιυα τίοης μϑφ!οι, Νδίη ἐς γι 12 ἱπηιθ ετα!! βοΓΠι ἐνς ἐςκᾳη.. 

αἰδιὰ βριεἴτυε ἢ Ν Σ ᾿ ᾿ εἰιιςοίλτις [ἀτίηιιαι) (τὰ κη νοὶ [σαί τεὴν 1 41 ἐρίανειθὶ τυίτο ἰυνηίης Ἰοφοίτιις, ἐσ βογριαγαβ ἄιοῖς, Ομυιημυ. 

᾿ τον οὐνἰπυιεαν ορ. “ΠΤ 
“ δοιδτίο ἀεείαςας. Ρίατο "δι ἀς Ἀεριὶ σωφρονῶν ὑαντίον 4 τῷ τοπι Ῥαυ]υς (οἰεας ποίηξπ τὸς Χχονξων δίας τεδυοῖς αἰτοτί 

ἀν μου Νὰ ν ἈΑἈΜΝΟΤΥΤΑΤΙΟΝΈΜΙ ΙΝ ΩΥΙΒΝΒΆΛΤΙΟ ΓἹΝΤΕΚΡΆΕ- μαεϑῳ. ΑΝ ΕΠ ο Βεμζαιιεαίον σοηυοτος αὐπιοάυπι πς το ΟἈε εἰ αἀμεητυί, νὲ ἐρί 0} ὁ. «δι 3. ΤΠ Προ μ 7.1.8. 

| ἐν ἐδ ΑἸ Θ ΕΟ ῊΡΙος τατιον τ κερυῖτν κ' τ Ν διὰ, νἱάς ματι 1ζ. ᾿ π᾿: ἰοβεὰ μα. τιδε αι Τα Δ (αμαπιοβεηνρείοπὶ ἐρσίωεμ! δας ̓ 

. ἀομαιὶ, : ὁ ἐρμιά. Ἰρύων Ορνα ἘΡΒ.. το νοτας αβιδιοιιεε, ἤτοπι ἀμ φπεαμαηεοτρεειατ)ῖς μπιῖρ ἀφ ρει δ}ο ἀύα, ὁὉ 

᾿ : ιΝ ΟΡ. 1. Ἐυδηξ οἰ ἁ υα ρτο Ἐυληῤεῖϊο Ῥεγκτγυητον. 4 ΕΠ ηνευία. (ετεῦϑνη00 αὐδϊ, ἐακγὰ Ἰρεοηίολ πὶ ἰρβις ἀρ ρίψμι: 

᾿ ν ᾿ . ' ᾿ Ἂ . ᾿ βαηΐορε γ ἐἤ σνμην κβαζεΙ δ “γι πεδνσον τῷ διαγγλίᾳ. “ἔχιυς ΠῚ ὑβότειι ἀοδαὶ πρηλοα ἀπ ̓  ἐἰεθηνειδν 

- ᾿ δδιμμάμαν ρτοπν βίον τη, δι κα τ᾽ ἐπαγγιλίαν δις. 1 } [4 εἰξ πιαίογθ αι Ἰηοοτὰπὶ νερὰ (ξαυυτις, ἢεπὶ ε Αι" Ἐὐλπφοίϊπν ἀϊςίτυν φιοδέπηπιοίο βῆ ρὶ ἴῃ ἐδ ἃ φαῖνυρ ἐς πιο; ποῖον, ᾿ἐσατοπιρί λείους δοῖμηλ, ΦΧΈΡΓΟ ἀτυπα ἐν δον 

Ὁοο]εαῖυς νῖ ἀππυηε!επι νίτϑῖα αυδιι ργοπι ἤει (τί. μαπιὶν Πλςΐ, ΙΔοοῦὶ,, δι ΕἸΣ ἐκαμὰ αινδυκέν ηἰπύν αν ἀν πα Παρ! εἰυν εἴ) Ἐύάρ εἰϊαιπν ας ο1}}8' βελειλαν ϑϑνωσπάδδηρυε ςοητειρίἀπάληι, ὑρυκλίς. ἁτᾶ ςης 

Ἶ 
| 

' 
| 

(ηέρευ πὶ ἔτ, τῷ κ᾽ δύων. ϑις μι ἀττίοα 
; ᾿ τ ᾿ ὶ πόπυισφῃ ὅπ ᾧ σιπέσενκρν. ὅς 

Ν αεῆφενι ἰα Ομ ο (δγαδοίας Ἀογαήεθε." ᾿τλαις εο- Σιουΐ ἐὲ ἔχν ηἰ δι} αἱ αἀ ρυτας ἀφοίεταςς αμὰκη ἔχνν, εἢ Δηιδέλαν οὐίεγυδυίπιυν 5οὰ μος εἰ ἠπιαυίοι!μιπὶ δι ες ςοηβευδεο οἶδα ἂρ καὶ πόπεσεισα ὁ 5 φ σιπέξενκα. ΚΟ, 

ταπη πόνο αἰίδιη ἄταν οείαπι πα δρίποίϊαγιστι Ῥαυὶ γ.. ἐν μρπφνρὶ ἡιῶς ἡ Το κο τ " βεάβιινιο Δ᾽ ζηο αι, αρόϑεσιν Υ̓ χάφν. " εἰὶ πίοι; δοὰ ἡ ὴν μα θὰ "ρὰ νμυμέδα " δι Αρῆν " Ἂ ΝᾺ 

χ , , νι ᾿ .- ᾿ Ἴ 5 σ, Πι.δ. 418. ΠῚ ΠῚ Ὁ ͵ ! ᾿ 

; ὃν γμαφαὶ ἰουϊοατ ΡΗΒίογθας, νὲ χυΝ (οἰειης ἐδηπηικαν}! μα. 1 6 ΜῚ ἐνίνξιαι, «ἰαζωνυνδι. ΒΝ διε ὙΡ διρίσϑά δος : τι ἣν τῶ δύκονα ἀριδοῖᾳ εὐ Ἐρινεῆον. : ξ Ῥαια, νεἰρη ἃ Ὀδζυη νἤτατα αν) ἀντ ἢ) ᾧωι ἤρὶ ποῖυπὶ 

. ἀέπι Ὀτευίταῖα τοι Βυκηβ εἰ εἰ ταγῆετὶ} ΑΝ ΕΙ ἐδῶ αυρήλπι βάπιηη ἰη οογά δι! οοίετι! δοσαηία, 4θδιν πἰθῆν 

; . εἰεέν!, νὰ ναὶ (μας 1} αϑελε Βοο  οἱΐὰ φιοῦ οπιηίδῦν πα- τῶ ζατὸ δὲ ϑείδη (ἶοοετειποι ἐοηιτὰ πμαρὶν ας ανεᾷη ἴν’ 

' ; καῖε μι σμ μεν ἃς (ορίεδηι ἤυχίτατο οροῖῖει. . {μὲν ἐμβάθμιθμ 

" Δι ονἐβενἴκιο Ἱάς (ἀρετίονίε ερίβοῖ 5 σαρ.1. 2, ϑήνεμνν θαυ μΝο γδιὰὶ τὸς θη ϑίσνοι ΥΝ χομὴν μον. Υ οι τιον. 

, «Αποίοδιο δὶ φφγιν.. Ἠοῦτ. ΠΊΩΝΟ [πραϑον. } 1. 4.1ῳϑι 7.24. ΗΕ 

, 7. "6 

 δοϑεΐεων. Ὀαῖδηι εἴς ἀΐομ ποδίε φιατίαπι δὸ πίοετπο, εἰς ἐυσι εὐἱὶ οἰ νάϊε » ὉΠ, ΠΙΆ θος φύι ζοἠβειθφ! βο-" 

ΜἸπι ρὲ εἰ λελιεοέ δῦ χιοῖηο ἡδιὸνν φυκἀεβιραί. «υητο- τοῖς Βιάδι ἱπιδεοι τὰν. 4 [γεβοίεμην πιραδης πἀρμϑὴ 

Αἰτη ϑιγοι 0 ριαίδητία νἴξά ἢιο τοιηροτο Ἰνευδίε νεὶ ρα. αἱ μεν. Μυῖυα εἴξ τρίτον ἀεροίον οὐἸέβαιίο κακὸν Τλεὺ πὴ δὲ 

εαἰψνεῖυν φυοά δ» σίετιο ἀδ μφ δίλευε βαιαὶς Μεοίδα- ἰδοῦον ἐρῆμε: αναιαυλίηι φυρὶ δὰ εΠ᾿Ππ 0 4 ἀϊμηος ̓  γτορῖι 

Σ 



πῆς 
- 

᾿ 

εὐἴο φυοάδιεργκίδη τυὐ φύ νιν βάε ον τερον ρτο σμμὶ, βέκαφα. Ν Δ 1. ΤΙπν. 1 ΙΝ Σ οταῖ ρίζας οἰλαΐις ἰῃ ολτοθν 
«ἀφίει, ρἢμε εϑοτανὲν Ἀκίσιευν «δἰηνδἀνενοίαπι αρύίαν ἡ ἵστη. ͵ ; Ἰβραιὶ 
μόνα μαὰνι ᾿ καῦτα ἐπὶ εἰδιΑνλθθ δεβο τῇ ἐγ ὑρίαι!φαρερίϊωαι, νεγίμο να θὰ ἐροϊβοιμοηειδε

 ἀυὰ 

νθυδηυὶε 5700 ἱπεεῖγεοεδι ΟΜδόιμ ((δο.. τι Ομ [60] ποοτενὶ βινην σιωναπιδεγιμν. [ἃ υς 

μρήφε πισεν πὰ διοοεινῇ ψαητμϑιμβθβιῆς αἦπιο 1, πὰ ομπι ομεβο ἃ ἜΣΤΙ ταν τς 

ἡδοιη οὐίθιμ ἐμρενπνιι ἐρίς υδειιαν βουείρια Βυλη- ταρίίοαρ Αψῃβρίνν ἐρίο Ἀρρρᾷν 15. ἴτοπὶ ἃ, ζοείπμι, αθᾳ 

Ι 

ἘΣ φείρρε Κ οὐίεεσδιήπνυν Ψψυὶγιῖν βάλε δ᾽ εἰνανεαιειντ ἰΠ06}}. Α Εἰϊκαεὶ ὶ ἱ 

. ᾿δεἴδηκαὶ ΠἸαπ ἐν δείραπι ἴα ἀϊιοῦυς ἐν ἀ
ρίοδι οἵϊ- Ὑπραύπθωι διρ πελίααηὶ ουδεοδϊα ὀμεπαι

μι, ΥἹδ 

Τῶν ̓ῤῥῳ θὰ πο ηβον βιργα αὐα τυτίυϑ ίη
 ναὸ ΟἸδε : ΙΝ ςαρ 1 

; ᾿ ο ἤϊα ἰνηξιασα τατιὸπα ἰσετα ν ποη ἱπεριὲ ἐοπυετιοτίε, .9. ; ζνιριαν ει οβει, διὰ ρνόνω " 

Ὡε "ξ ἀμ (οἷει ἱπτατάυπι αρυδ Βεῦτμοε ας ἕω πρυἱεὶε,φυὶ γῆ ο τ νραν γι ἐρϑν
, δὲ ἐμρρμ 

εν; ΟΡ να μνάλα ΦΡΙΡΤΟΡΑΝΗΙ 
καὶ " ἜΤ, πε 

Ἔσι 
τ εὐερεῥλνρα ἡ νόδιν τίαν. δοίβείυπι βεείεμιοη ἰάφο απιρη οἱ ἐδώ 

τον τὸ ' ΜΌΟΌΤΗ ἹΙ ον
 ᾿᾿ 

᾿ ' : . ' ἢ ΓῊ ᾿ 
ἐπ εῦ 

ΟΡΣῚ 
. εὐ ον. ; ἐν τ Ὁ 

ι ἘΝ ὡ ἘΣΣΙ ΟΣΥΣΦΤΕΙΣ " ἡμρβα
ὶ δα αμοι εἰν είδιοδαμει ἄς ̓ς τῶν 

- φῆ τῦ βίον φοργματοίαις
 εἶναι τα ρα} [᾿ Βυίυς νἱῖα περότίϊε ν νε αἰ} μα! μεβεμὰν ὠμὸν 

ἱ δ πνανμ Τα. αϑιδεῚρ,Οοϑοπε ἀοηίαπε ποδέα ερυδ εἶναι δὰ ἐὐγαρ νομήν γϑε εὸμα φνόναμαυνκ: ἀλμὸς ᾿ς πιλργέσειντι αῤέσ τν ΠΟ {{ποεϑε ἃ 4μο ἀεοδεων ες πιὶ- 1 [ εἰ ρίαν μ ἐν γα 

᾿Ξ 
πνϑὰ οὔκ εἰπξελ,Β. δὰ πιεπιήπφ

ηίπιωι μένη ΩΣ ροϊεηεία εἰ ἔσπευσε Ὁ Μυΐτα οηἰπι ροτεῖς εὐρδιυρὶς 2 ἡ δὲκαὶ ᾿ . [1 . ᾿ ἐς ΨΩ 

- Ρ ἱ τακμιν ᾿ Β ἧς ἀρῤοψορηηκ ΓΟ ΨΡΕ εν 
ΕΝ κὸν ΔΕ ' 1 ς εἴ 

᾿ἘΜΩΧ αν με δας ΟΣ ποτ παν ΤΣ ΠΟΤ ψ νθλῆτς νοὐ σνρινοῦπαῃ ἡ αδδν α κα αι ρει ἐδ η Ἴπη τη σπανε 

. 
. 

ἢι αι δον αἰαὶ πρ ΘΊ. Ν δον σους Α᾿ 
ἡμω ἩσῊ. 

; ργορδῖυῦ ἱ ᾧ “ον 9... ΝῸ5 «νον οδι! 

η τὸς 4 τ υνι οϑε κί ἀράς Ὁ ἀν μρῆμε ἀκ δείξω ἀὐυπι ἀιοαγεῖ ἔς ἔοιεᾳ ῥλ ογεάϊ ἀετίς., 
᾿ οβοίωι, ᾿ μὰ ἐλχν ν, 00] Ἰιτομφεὶξ. " ΓΕ «εἰείαι τ ᾿ Ἢ ρλυνι φημι ἢ Τοτᾶν ἀὐμὰ Ὁ 

Ὅν, πόσοι Ὑευευπ δ Ὁ Τὸν κοπιοίντοι ἬΜΡΌΡΝ “Δ ἀρόϊο
ν] 4 «λρηίκοϊεπι οροτεετ, ρηο αῇς εαλονανὰοεν χείλξοκο εἰναι εἴῖα αν. 

: 

| 
μὴ Θὐημα μοὶ φυλβξωι οἰς ὀκοίνίω) " Ἀρα ὸ {πὰ προυπὶ ἐπ ἐΠυτὴ | Φ ἀφρόβένιν ππονον ἢν ὙΠ καρπῶν μετοαλαμϑανοιν. -. ογαιτο ξρυιάμε Ρετοίρςτε. εφϑειένενθῃ μαρ με ἄγοι 6 ᾿ 

τιδήμίενν. ὦ "ς ὈΜΑΥῚ ιάρα οεθοτε, ῸῸΟ|, “αλιυμάνμοος Νάν ἀ λέγω" διῴν᾽άρ σω ὁ Κύ ἀρ πον ὑπ πε σς { ἤαμμι πλπον ας ΘῈΣ 

ἊἝ : ΝΠ ν νΣ Ι τα μόν λέγω " δῴη γάρ σοι ὁ Κύριθ΄}}), γ'Ῥετρεηάϑ ὺκ ἀΐςο, "ει - ἐννεθιχν να ἀδοο: ἀνα δα ἀαηνοαος 

οἰ νῶν" ὐποτύπωφι ἴχα ὑγιαινόντων λόγων
, " 4. Ἐχργοιϊλῃι ἐογίσατ ἴοηςῖο 3} βαρ νοδο [εν σύλεσιν ἐν πῶσι. Ὁ: ᾿ πέρα τι νπῖς ΡΝΝ ἐπῤδν ἶπο εδδὲ᾽ ὕλονεπιμε θη ρ- μωροί, ΤἸων 

. ὁ ΕΝ ὧν παῤ ἐμοῦ ἑἥκουσὰς ὧν πίφει καὶ ἀχί- 
ἀπο ηι πὶ πο δνηΣ αν ϑεὶ δ μρηθψ τὴ φημ μη δον 1 Τμπνῖο ξεν, ἱπιε!ρεο.! παβννἠμωδεαῆμρ.Ὠ μόνη ἀμ ἢ χ΄ 

ἐφ ὌΝ ΠΣ 
ἐν βέε Δ’ μὲ ἐϊεῆι 

᾿ κὰν δα ἬΝ 
; " υϑε!ν γ 4θλπ:" " 

δίυπι «8 ὙΤῃ τίω ὦ χριςᾷ ἴησου.
 ' πο Βάς ων νος "“'» Ονηβο τ, ὡν 

αΜνημόνδίη 1 ησοὰῦ Χριςὸν ἐγηγερ- 1 ὁ Μετηςηῖο ᾿ςίωτα Ομτϊυπν) ὃ Δέεννον ε[ῆο 1εξναν ΟἸνὸ ἀμαυΐ, μ
ῶν 

' 

ΣΝ 
, φυα “βὲν Οἰεο Ιε. 

"ον ἐκ νεκραῖν, ἐκ ασέ ἐδ αδὲ [{υ(οἰτατιμ ὙΠΠΣΓΟ] ἢ νον γεβαννοκιΐε ἃ νον ἐμ Α ΜΝ Ἐς 

: Β, , ἀιαλτουμινοναν Τιω καλίω) αἴθφκρτωϑηκίω φύλᾳ- .] φΡυφᾳβαταπΊΠΠυὰ ἀεροίιαι! Βουνήν ἀτροβινπνο Ἔριν μοδὴ ασέρματος Δαδ)δι,) [{ἰκἰτοτι δα ὅς ἐκ πιογενίἊ, [7" μὴ, ἐκ βριυνο εκ ς ἐμρι ΠΝ 

᾿. φοκιϊοι,αίοι ον δῇ πνέΐ
μαπς ἁ ἣν Ὁ ἀωβαρα

ς ἡκῦαν θεῖ δρίγίταπι ηᾶυσι 
,“ρ" ϑρηνένην ἢ, 

Κλ το ὦ ἂν λιὸν μον" ττὰ ἢ ρον Εὐδη ΠΡΈΡΗΜΗ, {εευη-. μον» Κναιζινά πιδ: Κοπις τ 

κι. δ υυψαν (νηὶ ἡμῖν. ἙΝ αι! ίη Δοϊταῖίη πα. ἘΣ 
Εν ᾧ κακοποιϑῶ μέχρι! δὺσ δ ἢ ὡ

ς 9 γ 1 δ ο ἀϑενΐὰ ἈΡΡΕΝ 9 1. 4νθ 4} Ἂ μὸν ΝΜ» 

Ἷ ; 
ει Νὰο ἡ 

- ὃ 
Ἢ : 

᾿ ᾿ ὃ τὸ Ἴέτω᾽ ᾿ “4. } ᾿" 
᾿ δ ἔνι ἡ 4νΦΙ 4ΡΘ1Ὸ με οἷ ἈΠ , 

ἢ ἊΝ ' εὐ "" ΟἾδας οὔτο ̓  ὅτι ἀπες εὐφι
σεν μὰ . ᾿ Νοῇδὶ μος, φιδά ΠΝ αὐοτῖο- 

᾿" δεν λοο, φυδὰ ἀναβί
νω «ακοῦρορς ᾿ὠλλ

᾽ ἀλθηος τῷ Θεο
ῦ οὐ {.-- : πούςθδν ᾳυς οὐ νἱπουϊαι

ίςά (ἐϊ λ ψιπιμιᾷ ἘΠ
 4. ΔΙ ΕΝ 

δονδα τοῖο πείντες οἱ ὧν τῇ Ασίᾳν ὧ
ν ὅδ Φύγελλθ’ δὰ λπις οπῖηος αυΐ (ππείη Α- [ἢ ἢκε ον: ἀμ τ «4 δέεται. ) ᾿ ιηο εἰ ποη εἰϊ νη δι», ' ΠΝ Ῥεέπεν Ὰ ὡρομ χε 

; 
ἀχρεείϊμαη α΄. χρὴ ΕἸ Ιηζ- Ἤν 12 τοχ αυΐθυ8 εἰς ΡΒΥ εἾ105 ἃ ἵμη!: εἰ 4νίϑμ ἐβ ̓ Ρὶ,» ΠΝ ον, ᾽ ΕΗ ά } Ἂ ΡΕΝ ως δ. “ καϑὐκῃρὶ 

τ 
χαρο να "Ἴ: ̓ Κύριος τῶ Ονησιφὸ Ηἐταορεπες. Βε ττὴ δἰ σΗμέχας μὴ, ἐὰν τὰ μἰνίς

 πὰ Ἰάεο ὀπγπΐα το! ἐγο ργορίεν ς. Ἰ“ [4εο φηνοία [υβέννδο ρτο μικυινο μιν 

μουν Φοβπο. ,, δῴη ΔΘ ὈΡΕΜΕ ΝΟ: νησιφύξφυ κ᾿ Ῥταϊίοι τοϊ ευϊοατάϊατν Πο-} “Ἶ Ὁ“ ννβεηϊοονάϊενν Ὁ. ἀντ τα ΧΟ ΑὐΎο} ὈΟΤΛΘΙ ΩΣ ἫΣ Ἰοέζος «νι δε ἱρῇ []υτοῦὴ ςοπίς- δὲν εἰζθρην! ΟΥ ΨΑ ΒΕ ΠΡ πον 

΄ 
ἩΥ̓ΤΡΝ Ὁ ΚΦ ὁ τ πολλρίκ

ις μευῤἐψυξβδχρὶ τί] ὑιηίδυ5 Οὐεῆρδοτὶ απ}!
 α: 410 ἡμνινν Ομ ρίγονν ἀφμευ: σι τὴς ΟΥ χει ῷ ἰησοῦ » ῥαατὼ δοξ

ης υαηζυτ ἀὺς εἶ ἴῃ (δ ἱδο χ
οίν,}. ῬΥΡΑΙ τῶι ψφήνν. θα Οπομα {π΄ 

Η ἔμοινμο ἀλυσι μον αἦκ ἐπνογυυ
ϑη. ηἰδια ἔξρε τὰς τεζγεαυίτοδε ἡ ο4- }" ἵμωνα δύ δολομσῆς ' αἰωνίου. οὗ ἌΝ ᾿ ἐατα Β[οτία τεῦ. ἡ ] [κίονα ΜΡ δε ρος 

: 

: »αὼ ὁ Ι «; “ ἢ : : “ΞΕ ΏΕΩΝ᾽ 
δ ᾿ 

: ; Ἢ ΤῈ Αρ το 
᾿ 

β μίξας, Αἰὐλὰ Ῥμόμδρος το κα μη ανουδαμτ! ἰδ, τὸ αμυτη εῆει ἤτΝ μ τ ἢ αὐ ραρ μεν ΓΝ ἔλέρος δ᾽ σωλαποδαίομδῳ, αἱ, δ τευ βιείειτηο μάν {1 ἔν ἔτ τή ΣΤ 

ἰ ἀεροῖια. ΤΏ φήτησέ μιὰ, κφὶ δ ρε. 
: .} [πὶ αυυπὶ οἴει Ἀοπιαν ἴυ-} 5] 54 4ὐνην ἤονερονι. - Χρ συζεσοιδμ" " ᾿ . οὔτι φὸ ταοτταὶ [Ὡ πγὰ5 . (ΠῚ δ εϑνδυνονεὶ [φήνη (Ὁ ἐοη- ρδιτ8 δὲ ἀλιὰ 

Ἢ ' ν οὐ ταν ΜΡ ἢ δῴη ἀυτῳῇ ὃ Κύοιος αὐρῶν ἔλεος Ξδ
ι ἡ ἀϊο[ἰπιὲ αυαίαϊε πις » δ ἰη-} [""7οίνοιε αν φμξα, . ον δας τ ν 9 ετἰάπι δ] 6πηῈ5: : Ἴ ὁ ὁ ΠΡΟ ΈΜΘΟΗΝΝ: 

' ΤᾺ εἴἴϊε ριαῆι. δὲ ἡ αι δ ες δύο ἡ ὁ Π υεπῖῖ, τς ΘΜ, 
Ἣν Η Ἶ Ν ᾿ Πέεῖς ΠΕ ᾿ ὃ : 

Ἐν μὰ Ἕ 

ἐπε ἔοι ΟΡ Άυεὶ ΘΈΓΟΝ
ΗΡΕΤΕ ναιθρᾷ. ΧΩ ὅσαι] Ὦ ει εἶ Ὠοιπίημ γε ἰαυεηϊαὶ Ιι8) γα ἐπὶ Πονπηβων έν 

Εἰ ὑπομλῥομϑρ καὶ συμβ
ασιλώ σοτ [υἱ, “ 51 ογμσενη το ετᾶπνὰδ»

 απ δὲ [υβϑιοεἰνἐήνρε (Τ᾽ ΩΝ φὐδην ποι ΄ 

ὑπ ν οἰ ἐν ἘΘΙΤΟ νκόνησδε, βέλτιον σι γνώ- ἡπνοτί ερτάϊατν ἀρὰ ἱλοποιδαπι νἰνειοῤβν! ντάναννὰ Ὁ. ᾿αδρ' εἰ αὐνούμέθει;, κι κεἶν Θ΄ ἀρρησαται φοητορραδἰ νας ἢ αηοραιηι.) [μαιαθννμεβυφαν Ὁ ἀρτ τὴμ ὧν 

ς 
ἐμ λλπιονι σκθιζ.. 

: ἴῃ “ἰς δΠ1ος αυλαι τθἾτὰ εὐἴδτ) μη τέρεν ἀγα 
μας. ε ᾧ 

ἊΝ Χ ΠὉ ΔὈπεραῦιι Ὧρϑ
: τημὉ .( ἡϊε πεγάθιι πο". ΜΝ Ἡ ΒΝ ἡ αὐ "" 

ον - ἑβί 
Ερβοῖ Πιδιαιἰ γασι : 4 Ε ἰδέ, ο ᾿ Εἰ ἀπὶῖςοῦ ἡ. χῶν ! .ν . ἑὰς ᾿ 

ες ςδβτιρβιιυφ; Ὁ 

ννββμα ἡραοε ἭΝ φβοι αδυλίηἠἸγατίς » τὸ ορτι- ι , ,ὐκένος πιςὸς μᾶμθενγ}5) 51 ᾿πβάϊ [μπὶ ; ἐν οκὶ ΐ ᾿ 

᾿ 
κισειπινος ᾿ ᾿ Κεφάλαιον ἐ : 

: μὰ "οὔ, 
: ῬὈ πρείθνν μοῇ, 

. ε ᾿ : μὲν ̓ ' 
ι.8 ἡ "}ς 14.362 1

 δὲποι ἐγφά νομε ῆε β.- Ἐς 
ἐμν 

.. 

εηάϊουϊο μιο Ὃς Ὑ οὐ ΤΉ ΧΟ ᾿ Ν ΝΥ ! 
| ἐατὰ ΠΠυπὶ Μειαπι, πουνίηεαι ἐχ

 Ὁ Ἰάϊο πῖνε Ὡ δὲ ἱ 
᾿ βμπι εἶ ᾿ 

᾿ ᾿ ᾿ἀὐἠξεμῳγων ΣΙ ᾿ ᾿ ̓ οὐ γὐθν σπρροθι
θοι ν!Ι ς Αἰ ΕΣ ον ΠΝ 

{᾿ ΟΑΡ. 1. ᾽,.4. εσυρδιέοβε αυΐδεαι ἰδίας Δα
ν αι σεμ οὐ των τησή είὰ

 ταίαια πα ες, ὋΡ ἐρράψϑαν
 Μὲ φίδια ἩΥΡῚ εὐ τε τεαιῖς εχ φοεεινο: 

. 

να - 
αυοίάδλαι ἐχ- χὰ τῇ ὦ ρας ψ ιησοῦ 

ῖ 7: ιδιοιτς ἐτἱ, οοΥτορο- ϊ Μ᾽ σζο βι νδιονᾷ ᾿ τλοβανηανας ἀμιδισιια αὐ αἰ το μεοάκειε ἴα νύ Νεῖν αρενίμαν δε ηξαία ᾧ 
ΑΝ ἡμῶν ἱ ἰνϑὰ ἀξιαβεί

θοι εἰὰ: Ευῇ ἰὸν 

Ν 
βανη Ὁ ναοὶ ΔΙ 

᾿ ταῖοῦ ρεγ ριδίδηι ᾶαυς εἰ 
[δνδνε ἐμ γε" τετίλνιια πιο οι; ἐχροδοθο

υα. ὃ αυλτι Δἀανοιἰίο, Νοη ἀξ νοεθὶς
 ὃς αυς πίοπιθυ μῸπ τ ἀδ ἡ με βίβοεῆ ἐὐϊεθεθιαθυ 

μα πιο ΔΕ ΓΠΙδ δὶ 

; 
εἰδι που 'Κ ὁ ἡ κ᾿» ΝᾺ, ἊΝ Ὰ ΥῊ :: 

᾿ 4" ἀεςειταινάμαι, (εὐ ἀο ἐο ροι
ὶμϑ νι πος δὰ ὍμνΩς ρδιϊερεὶς ρεπυςδιαυς αὐκὸ ἀά, τὐἰρεϊδαν Ἰρῇ ἱηα( δυςς ἃ φεγᾶ πὶ ρἰοτυπαυς ἀδονπο

ῦ», εἴ 
: . 

εχρεϊαιεμὰο ἡ Ἂν κουσας παῤ ἐμου δὰ πολ
λοῖη : "ἢ τῆτο εἴν: 

44 1» Οἰντὶβν Ιφὶ «ὐπιρατετους:αὐρφηί δὴν ὕϊ ἐξευ λὰ νίελαν, δς ἐἀπὶ 4} ἐπὶ εἰοιοὔιπηδαν, δάϊεας : Εἰ ὸ ἕδμι ἐὐπν Θπη οι ὁ «ἴρτο Ομ ἢ! ποπιίης (υρευφ ἄκη), 
᾿ 

ΣΝ όναν φρρτύρων ταῦτα αἴρά
ϑυ υ πιςοῖς ὦ-} ἢ Ἑιᾳυς δυάί ἃ πο  τπῖεῦ πτὰΐ μ εὐ παίσας ὐφ με ᾿φεγεσαὶ δθκοῦι δα! ίααι [δὲ ἀοεαείσης ποίησ. 

6 ς ᾿ ΦΈΘΕΤΩΣ μοιΐηυπη ρει ΒΑ͂ΝΝ ΠΙΆ] ἀς νοτίοις εἰ ἀσοςἀϊεν 
ΕΥ̓ 

- ᾿ τερτυς, ϑεὰ ἐπ 30 ᾿ “9 οἵηνες ἱκανο
ὶ ἔσονται κα ἐϊέ

- τον Ἰοίτος 3 ἘΣ 
ςοιῃτἶτις Βάϊς 

ὩΜ μῇει " ἄρνα 
ἣν 

ὄ 
Ρ᾽ 

᾿ ͵... : [τ τὴ Ἢ ϑρις δεδείζεαι. ΝΣ ᾿ ΡΒ σία ῆνι ἔπι ἰάοπεὶ δα με θηρόμαπν 4. “μένα υἱνα τὴ βίον ὅπρς ἴῃ ἰιῖς δτὶς ἀττίσυνΠ νἱπα Βᾶ- υἰπίπιλ αυά οἰὸς νἰεὶ | 

. ᾿ ' ἰ πα σειν “δ ουυ κακὸ παΐϑησον ὡς καλὸὲς 
Ἶ ᾶ ἸΟΞΉΒΘΟῚΣ ἀοςοηἀο 6." 

᾿Ἴάρωνει, ἵν : νέης ρισποχηίηίε. λζεῖνεις δὐτεπ
ι περοτία δὰ τεηὶ ἔδλαν . τὐφϑθν τ μὴ ἐν ον ΤΥ ὑβρι

ι δ καὶ β '5 νἱεδυς ρο - 

: Τρνηφ κύμα ὦ τ τ ᾿ ὁ ι ΤῊΣ φορ-).} 2 Τα ἰρίτιτ᾽ αἴος δάαειῖα νι ", καβοροβουξδονν αἰ: ἰιάγεπι δις οοουρατίονοϑ εἴας οὐηζαοῖαι ρφιτιἰσητία,
 γε ἢ αὰ πιλβὶς «οπβτανετατ, (ἀβεῖίῷ Ἐὐδ τ

 ρα ΣΦΕΑ ΡῊ τα 

, 
ἘΝΜΘΕΙΣ δ: ἢ ΤΥΑΡΕ χρήδη τ { 7 [Ιδοουβέωτες [εἴν ΟΠ, μον. ᾿ς ΡΝ ΠΡ ἐμαννα με ἀ ἀλλ

 τρὰ τῖσαι ρίῖο ὑεῖ. ὀφιηείίειιντ, δύ γάρ. τὐρμϑαμ ναὶ ται. 

τηηίθυ. ΡΓΞ. ἃ ἨἩ! 
5 “Ὁ 4» . 

ν 44τ168 
; 41 ὶ ων ἢ 

ἀπ δ τι 

᾿ , βοπάοιινς ᾿ ΘΟ δε φολτν δ Θ’ ἐμπλέδεται 5,. Νεπῖο (αἱ Οὐ τας ἐνῃρ  ἐσαῖατ] Αἱ Ν πιο νοι αν μι ἡβμπρα ζαίμαρρο νὰ ναϊειαν σους μια, (υίάδεη ἐυρολα σον Ραττισυΐαπὶ νίιηρατί; νυ φάτα δι Εταίπλυς, 

Ν ᾿ : 1 Οομοϊωο ν ᾽ν 
᾿ τ 

(ητι Δύσι σοι εκη: Ὠεονέηη ἰῤεσεβονε εἰμ βεω αν ᾿ δι . ἈΝ ᾿ 

: ; ἀροείοι! εὐποεαμοπδ,
 δ δΐνε γβαλθη ἀδε] εἰ Νεεραιὶ ἀοροῆ ᾿ , : ὡς βέξῳ Ῥιομηβ ἰοὺ βου ΑΥ̓ΌΝ. δι... 8 {[Ἐ «ἔϊμην)εα [Ὡηνύνς Ὁ “«υἱὰ δὰ αοἷ ἐμ. ὡ 

" ' ΠΠ ΣΎ ΧΙ "ν ἐά μἰκρευτλαημ αν μὸσ ἀὄρνι φα ρινμιαή
 ἔδηι πε μὴν Ἵν Τ πὶ Ἰρφ την θηκ

ὴν μνσοῖερς μὰ ἐρΈτΩν ΤΩ
Ν βονῳ ἜΠΗ αἰ διιταράλν  ἐμδνβ δῶ (οἀϊ

ονπι βάς, Α ΡΆ΄ υἱ αυοά ἀτεταῖ, μας ἀρχῆς Τὴν 
τ πεν εσμίρ έν ΜΕ ΠΝ

 

εἴων νειοὶ ε ἐ(ρἰεϊοιαϊφ ἀμίαι οκ ΒΟΝΟ ἢς διηὶ ροῆϊε νι πορετδιοι μΟ γν]δεφδιγηΐ θα! αν δυσοθρρθηεἶν (Θπρεὶ γα δαι ὑῶο
 ΘΠ ΝΝ » ἀρνία γγὰν ἐνεημμογονι θη σείειν ΠΟΡΗ͂Σ ὁ ρδοὐμοι ὀμονὑφα ῥμό ἢ βοηίρυπι ἈμΠο, δα νογθιαι ἡμι

π 
᾿ 

ΝΕ τοιεὰ ἐἀδιδδΊυο Αἰ ΔΙ δε ἅηι τῆ ἱπίῖϊαι φγπιριοἱ ςοχεδινἐεὶπ ημ0 πέπο ὀρτοπαίος εἰ δα φεσίοείρειε Πεφἰθιῖν οοείαι «}ι, “» ἴο, υδὰ ρεε τὲ (αὶῤ ἴοι ρίλαα. Οὐοὰ
 γειδ Ἡϊέτο το Μοιΐαπι Ὀλυνάϊ ρεοπηιΐη ἤραιβοιλ ΠῚ 

" γε δι ἀϊίοι!ει Ἀεπείι.᾿ ἌΝ ἤπονι: ΤΣ ἘΡΗ ΒΎΛΗ: τεραδγὶς, φαδηαπηνε ἀμ ροςς. υεἰϊευὰ αυοαιῖς κὰ οἰ ἴσαι απὶ τρίς ἴθ δη
δν μεῖς Ὸ 9' αηποὰν διὰ ΠΑ ταν ἰγόνε ἀεδιῆν 

' Ι᾿ απ πρὶ : λδρε ᾿ »ήι ἐδ υὰ ἄνοια Δὲ αι τ πεβιμαπι ἄνοετε αὐ ηήναν ἵγην, νίψαι ταυία ἰῇ ἀξ Φ τηροηδδ δαὶ 

ὌΝ πὰ, Ἐὰμ μηϊ εδπεῖο. ὑνυνύνωντι ἔχρ δυρτὰ 1. Τ
Ίπι. : ἀᾳφίβρατε νους νἱάσαταν Αροβοίαε, ᾿4Βεσεαν εἰ τα πϑ »ἰαναγὸ περηνὐϊθυς 4υϊδεπιρτου ποαευπι: τυϑι ας, διαδοτὸ κοπιϑ ἢ (τίν εχρτε

ῖϊὲ, ἀὐ οι ΠΣ ͵ 

᾿ | τ μιν Κμοέῥιδ Ῥυῖδ τὸ Στῆς μίαν τα μην ἐν
 το ψυξνν οἷς Α γῆν ἀψν γ ΒΝ τμμηνσαῖ 'ἄὲ νυκονέδι ἃύοι με: τεσδαίοαε Ομτιϊευς ἰαῖος ἃ ας ὡἱ 16 Οιπίανοιείο, πάντα ψωνιν,14 εἰς οεηαὶ χοήεῖς πίω ' 

Ἔ ᾿ Ἐρηἀρελδ βοτάμα
νῃ δι αυιοπεπν απ ρποῖς δὴ Οο- ψύχου νι ΑἸ πὲ ἀΐοας Αι β' ἕδη γειὸ πγλί πὶ ἃ ψυχό μοῦ να ΣΡ τ (ριῤδιοία αοί ροβροπόσία, Μώιβνορ

ρ, 15 {δείαζυοῦ μίραιοτιύυς,νι τοοα ἰραμξ
ίον κρκυσαϑ νυ " 

, 

ἔ ; ; ἐπ θμαν ταπτορεῖς τοπαμεγιοις Ραυϊοε βις ρο- ἴοοο ἀοάιιοοτό, γε ἰάστι τ δίας απίηρααι ἰρίδην αι οὐληῖ" ΩΡ . 19. ἘΓταηεη εἰτοιβάμιςετς υοᾷδς νκονοῦ πο. ϑαβννερ, δῃνοήξυὰ. ΝΝδς «και Εἰς
 πο αν ἐοἸεξαηείονη δ» 

ΠΣ 

᾿ Ἠαηὶὰ εἰοηίις ἐδικσ ἀεξομημβεῖ, νας ραθ}8 αἰϊεεν μος πιϑάο ευἱρίαπι είιτιετς, φυρά τεοτελη δὶ γεῖθο ᾿ἀγηο
δν α ἀηηρ ιοίτοτ,νς Αροβοϊιν φυίδειν, πτοτάϊδεμαι, τ. (ο: 

ταμνηὰς ϑνεμωνὴ ρτο ρλτἰςητς εχρεξιατίοας [Ὁ ΓΝ - 
: ἱ 

' ἕν Παῖν χυκῦ δεβελψοποίυντ᾽ πποιμοῦ κὰ (εἴς ἐσοζεε ἀεῖ. ᾿4ρενπανιάλυαν Υ  ὰς Ἐρβ.δυλο δι Αδοϑν10. 
ῥέε γε! Οκιεγαπινεραίεει αμβη

ναρετεα αἴ σννς. ἀ Ργφρεον ἀἰεξβοι, διὰ τοιὴ ἑωγριτοιβ. νἀ έ Οαἷ τιι4.δι ̓  δὲ : , 

ἝΝ τα Ρίνεμοῖν αν ἡ}, ἀδοορεαννε τα η ρίο εἰφυείρο- 5 178. διέβη, ανρλωΐνν. δὶς βαυϊο ρὸν βέλπονριο Δὲ Αννα υδ κυ ἐξνίναι!α προ 
μὲ ἀἀάεερι. Ὁ: ὁ ΒΡ  μμαο γωισαοι

ν ἐνριλα, 

᾿ 

: Ἰηϑιάς φρειο Μφυμεἶν. αγυδιό. τον β Ἰημ λι εις δ ρξμν νερά, οὐ, δι ρ
υτανις ἢ : 

“4. Ῥῆμμ, ἀριδρονή. πατα ς εἰς οραϊοοίαιρινι ἔγι
ξουν μεν." ἁφὶ ΡΝ ααναία ταθ ῖρκο, ἀρήμο γκῖς ἐμ τς ἀτὴ

ρῃ 

Ι 

Ι 
᾿ " δου 23}, Ὁ9[»4} ; 806 διὰ ΠΟΛΊΤΟΥ 

, 

Π. , Ὅεροι : μἱ Ρτὸ μεν ταρυὴ Ηεδικος αυτοιὶ ἡμ
|Ρα|} "δὰ ων ξεν ε εμέ, ὅδοι 

,.. ψωμὸν Ὁ τμὴν ἜΤ ΤΡΡΝ, ἐνυπεροιναιδπας τα 
ξιοον[μκδιοάς ἃ λέ γουϑε μι σα α, (οτίπιδὰ πΑμὴ γόν ὑρκισφυγκαγοικονο Ἢ τὴ ἧπῳ

 ἄρδω ἜΝ εἰν μμκνοο] βάν νναναν γε σιοὶὶ ἐἦζε. Ὁ ες ᾿ 

Ϊ ᾿ 
Νιόοι. μι δὶς δ ἀρὰ Οἰοεγοπεαὶ ἀϊείτες Ομ πα ἱπιεῖ «παΐνς. Δὲ ες αὐοοδητολυ ρώσνον τ ἘΝ και Αὐήθι ἡ μοῖρ ΡΉΣΣ ὉΝῊς ἐν τ "ἢ ἐὶ 

ὶ ἊΝ » φδα ΘΟ ΔΝ ΘΠ. ΠΣ τ υϑιἐε οὐλα8 ΘΠ ΡΠ ΚΙΟΌΤΕ ταὶ 

ΦΙΜΉδΉΝΙ ὦ πος, ἔτι ἐστ 
“ον. ψυΐχαιδ, μαϑεναβεγρεγαπν 

Ὡ Ἰνμαμιυσμψαὶ ἘΝ ἐπκ μ
η γηπέρὶ νον τμαηνὸν 10 

ἀμκέμνιρς ἡλιαία διηφαν ἣν ἐγ βΟΩΝ ΕΓ φΓα ΠΥ 40. 

Τίσιν δ. (ὑρτὰ νατῆι 1. 
. 

τὠὐανμιπ 
ι 

αὐὰ 
ἐφυσείν μι. Ἄκδτα οἵϊ 

μα ͵ Ῥαῆν Αὐρρόναν
 ἀοιγιπη ὶ ἰοἰκανε 

οἰγφυπίεριν» 

; μι 
᾿. ᾿ ονυΐον ᾿ ἡπκοίβολῖο δίυλ δι μεταζωπιρὺ ηὐάπιοα ἐ- Ηἶς ἱ ἰδ 

μῤρη ἀὐνϑ ς, ἀν νηὸ δὐΐεαι ραν ας μό- δὐιοιια μέμον Ἀττι δου γόλ κε. εἰν 

᾿πένοδαρνειοτὰ 5... δὲ ὀυτίαν αὶ καὶ ἀφεῖται φυὲπι ες γνείαἰτλ,4.} 0. ΤΣ 

καρ» ἢ Εἰ θον νὴ ΑΓΕ πππ κοι 
ὙΠ ΝΣ ληικί " ἀμί ν ίπ

ιανοθ 4 

Φ΄ Ουυβέε να ἤτα τ ττοὰ . 
ΘὉΙ υ ἱ ; 

ῃ ἰβὴν ; »ἐεἰὰ αδι νεὐδὰ ἐν αἰ ριοδιακμεηάα, Ἀ4ι Ὁ ἴβμ ὄψα μέ τυ ΘΝ ἐλᾷ αθον μκαινίν
δα ἐμὸς 

ΓΝ ἀρίπι Ηεδυαο ναί ϑηβμμμμνιᾷ μὰ ἡνία 98 μηδὲ Ἀρηνμφεος)͵Ο σ νοῦ, τῶν χΚΧᾺ. 9 "διάν 

. 

χω 

Ἂ - » - ᾿ Ἰ ΠΡΗ͂Ν τὰ 

ΓῊ Νἥ τς, 
Ἀ 



ἊΝ : : ᾿ ἰδ." ΣΝ ἐϑὰ ἢ μαῤδες Ἴ ἐς τ ἐμ μὴ Ὦ “ἀἷ ΡΝ τ ὍΛΗ ΠΥ Ψ' ρὴ Ὁ τ Ρ΄, ἐκν ΤΌ Δ συ 

' : ἢ ἀρ τῳ τ: Ψ Ν ῳ ἢ Ἷ ἿΝ Νὴ ᾿ ἱ δεν ὰ 

Ξ ν» , 
51 “ἰ ς ᾿ 

ὅ ι ν ᾿ νν, ; Ε " Γ ἡ 

ὶ μ Ν ᾿ νυ 

το ΦΡΙΜΘ οςς ΒΡ 16 τ ῬΑΥΤΊ π. 
΄ : ως Ἐν ΤᾺΝ ττ τϑ ᾿ τάλας αν οι τ δίηβινι πὰ δή ᾿Ὲ δον 

" φνίσιδι ἑαυτὴν οὐ διώδαται, (ῥδμοπιμμνιίεμενα γίνε νὲ Πού μονας μμαρ. 
ἜππΠΦᾳ2ιἕΨΕιζρΠππ[ιο:)ο ι τ αὐ τιμοῖμ ᾿. νῷ 

Ἐ .- ΠΕ , εν 4 ς γ' : ̓ἥχβας ιν. δι εἶπ ς ζάσν “ἃ ἀο.] [ἐπι φυϊέενν ἐα ἤννονννν, 

Ἐ λιν ἐρὶ ἐεοίονα οἱ ὦ μὸν εἰς πμίωὶ τλραθν ἐν ̓ Τὴ υμᾷ μρβθὰ ἀμΗδην ἐφ φρηθν-" Ἀθπι 9.5: 

ν' δ οδξος . οὐ Δ 1} 
,'ὰ δὲ ἐς ἐπρίω: τς τὸ τ} τωρ Δ: δε: πένθ. : 

' ως ἀρ δα οἰαομ μι ; πον ν᾽ τ ᾿ παῤεναῖ τις ὅμ ϑυίρη ἑμοτοὸν ὁπὸ τοῦ}: δίφιηι ἡίτον (οἴ δὴ ἐδ ἐχν μη) δφεὼ οζοανννέφων- 

͵ ΠΩΣ ἐς ρει ἘΠΗῚ ἀλος οὔῶτα ἀσυμίμνεσνε, ἀνμννν εἰ ἀκ τη ΜΗ ᾿ ἢ ἘΠ υἱ ΜᾺ ἐοιασαὐμον, Ῥὰ" δεινοῦ} νὰν δ ἀόουν, (δη-[ [ἢ αὐ ἐβευνάνν ἐπρι φ 

᾿ ὟΝ. ΤΥ σοι μῶμον ὀνώπιον τῶ. Χνείου μὴ Ψιηραθ) ἢ Ν λα “" ̓ " 1 πον ἿΞ Ἀιφμμαια. ἁ ἀδεουποάσα γ-] "νοι μανδιβεαίωνν 6 6Ὸ6ἢ 

. οΠ τι βῆ δῃ αὐ ϑὲν ρέφιμν, ΝῊ κρταξ εν φῦ}. ᾿ οὐ ῶ ἡφον τη σ᾽ ἀγό τη, οἷς πταϑ ἐβ29.). ἤδμᾳ Ῥοτα τί, δ’ δὰ οπιηθ ὌΡιν ᾿ ἐὐκωθα μελρθ δι, 

ἀϊωνόντων. ; Ἐπ δος πὸ ἢ | 
: δ᾽ ννἐτιμρσμῆμον. ᾿ ἮΝ Ἷ ὯΝ δβομντι ἐοαπραγδίμτηι. ; ΜΝ} . Ξ 

ο. ᾿ ' ᾿ ΠΥ ΚΟκ ἣν , Ἔ ΚΜ ΕΨ ΦΕἹ ᾿ : δὼ : Εν ὍΕῚ : ἢ ᾿ , ͵' ὙΠ ΨΊΗ : ἘΞ ᾿ πεόδέινῃ- ᾿ 

: ᾿ ἣν ὁ ἢ ᾿ τ Ζι αὶ ἔλεϑυ μίας φεῦ εν] π]απεπὶ!οεδυτοπὶ ου ἰάΐεαξον, 58] ᾿μωμη  ά ἀμέονν ἐεβέε- 

ον χηνύδωοσον σαυτὴν δέμιων αἴδρ'}Μ. ϑηϊηνὲ ἐνμα μὲν ίων τα δὲ νρπξικαὶ ϑλνϑν μίας φεν᾽α ἐπ τ᾿ “«μιρηρ ἐϊάε. ἀφ ἰωϑιν ἃ. 

ἢ πῃ νὰ : ( ᾿ ον ΝΠ ͵ μω,, ρῶς Ἰδ Ὁ ἱ "4 δν" νφινβ ἀνειο, 

Ε : ' ο ῆσῃ τῷ Θῴῷᾷν, ἐρμίτίω αἰνπαῤκιιυ" μδωμσαῤφανν ἔπος νη δὲ λυ γοτεεῳ πριν, ἰγα πίων ἔεε σον τορϑδεῃ ̓βιαὴ ΤΣ Σ, ὧν παρε νὰ 

᾿ ᾿ πα  Ν ᾿ -" : ἀμβῇ “ἰόν ἐὰ : νιδὼ ᾽ δῷ ; ἡ δῶν ιν. ἡνφθον [ΘΝ 8. 

: ᾿ » ἀμνάδα, μα πο ει λδο»ν τῆς ἀλη. νδιινεδορηννιήν. Ε΄ τρί πόθι μὲ ἐρβὰ (μὴ Τὴ} ΠΝ ἀδοθονες ᾿αγήθψοίβνς αὶ ων οί να ἐιδράνας 

.} ων ἤ,.. ͵ . ΄ : 
ΙΝ γ ΟΝ. ς. ; : ' ᾿ 

λυ τῷ θη αῇ. ἫΝ 4{( 1}  ἀΘΦΙΘΌΡΙ ᾿ ὐΣ, τὸ σοιάα. νι} [Φερῶν εἴδει ϑέε ακρὲ 

ἍΝ φροιθια ποα, πνν "7 Ρβηΐδηη φήνη δ᾽ ἐκμρ τὐ βῆ : ἴὰ Ν ς . 6δαὶ, : 

᾿ΕΝ ; ᾿ φιἰοίοπν ἀνῇ Τοὶ δ βιδήλοις κενοφωνίας αϑείτῃ ποι δὐΐοπι ἰἰ]ον τῇ Ὁ νἰϊουλα ἀὐνὶ ᾿Ταὶ δὲ μωφρὶς καὶ ὠπω δεύτοις ζη- ως ᾿Ιϑυίτα υαπ κ᾿ ἱαέτυάίεαι 7 κρίνω ἀσιαν Φ' βου κθοταα ας 

Ὺ ᾿ ἔδοονα νοι ΠΕ "5.1 ΜΆΘΙΟΥ ὃ φορκδηουσιν ες ΜΈ Βιρίθυι οἰοπιοτει το ἴδει. πίσοις παραινῶ,» οἰδοὶς ὅτι υνοῖσι κάτ] {29 αυαιτίοηςε " ἀευϊεῶν (οἰεηε 33] εἰωρίλοα φικῖβηοκον ἀε- δ σΤν 

Δ ᾿  ΎΝ Ο αι. ἣν ᾿ ἀτν Ἀγεπὶ ἐθ πὶ πὐ ων ἂν χαῖ᾿ ᾿ αυὸ ἃ ψιφηδηῖ ρυβημε, κα κυ Ν" 

ἐγ δὲδι Ὁ " ; “Δ νιάθτοι!. ᾿ς ιν ᾿. ! . οπιϊαὶ {μιφ!. : τ43εζι»εὐτο 

᾿ ψιφθάο ἀϊί τὰ ὦ τ δ᾽ πν ἂς ττας δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μι δοπμιπιαυῖϊοιῃ ἀλοπηηὶ ΟῊ εἰ. διιο λό 

ΟΝ Καὶ ὁ λόηρς αὐ ὡς γίγγραινα δε δ. Ἐτίδιτοο δοταπὶ ὀσραίςεινι 1,ΦΙ μερκηρο τὸν ΠΝ ἥν τὰ "Ν ποθ δ ΚΡΆΓῚΙ ϑροῖῖοι ρυβπατεν [σὰ πιαπῇνος- ἢ ΟΣ ἐγ ἰεφήμιν ον 

ψ( Μιαὴν Αἰ θ μἰω ἵξον δι τ νδραηος καὶ Φι ἘΣ δ [ ὸ αυΐρι εἴϊ Ἦγπιε δἰ γεν Ψ ΡΙΝ μϑὶ ᾿ : ᾿ . ΠΣ φὉ ἱ τ ᾿ ται εἷς εθρᾶ οἰτη63» ΒΓ.) ἰοεἴρισενν» ἐν 4 ἐμοπει, κίονα 

φοησῆμιδαν, τὴν 
πδὺ δί ΒΕ Ιετμεε,. ᾿ ᾿" κονγανεξ σον". .Ἴ ||,ὰ ἀοςεηἀᾶ, τοϊετᾶτεην τααϑοβε] [ἀοιδηεπνραιίνηνανι, ἐδ ἀοοεπάϊνο. 

ἘΠῚ γέμων ἜΝ - ὙΠ ΕΥΡ κάνω, ; Ὁμὶ ἃ νενόδιε φμμίἐς. ΨΥ “ ἢ Οὐαὶ Ἰοηίταϊς ογυάξεςπν εος : αι βθι ὑδῇ 

κοι ν} ᾿ πιδ ς Οἴπνες αὐοὶ φἰω ἀλήϑοιαν ἠφόχῃσιε, οἱ ΣΝ γῈΓ ἰπαύεπι "ΡῈ μὸ Ῥαντανα μ ἕν πρᾳότητι Αὐδωρον μὲ απ ι] "αὶ ςσηττατο δληίωο ίυης αβο- Ἰςς αν πποδε[ἑα «οννβὶ ἀοαϊναμι εν; 

ες “Ὁ δεθπε ρει. 4. ἀξρὸι Ὁ ΡΤ ΤΡ Ὁ] Ἰραῃῆξ ὰ ἴζορο 9 ἀφϊςεηεοβ τὸς} [565 η9 ἐον{[κἔξαννν Ὁ, . αὐτοῖς ὁ ΝΣ ἰ ἡ νοπν ον φιρνεβδέμνν τ νὸ τὰ νίϑαι θεῖο ἕ 

ὃ δα φο ἀν δ, λέοντες τίω «δ ἀρτισὶν ἦδο γ4χρνέναι δίζορο » Ν αιδιίδαις πω: ὀῥατιϑυμδμοις μν ποτὶ ἐς Ἶς 61 Ἰ8γ: ᾿ἐχρογεμνμρνθτη δἰ αμδυάι ἀρ οῤ εν ϑῳ ΕΣ 

: 1} ἔχοι. αὶ αὐ ω [υτγαιοησαν ἰαπν εἰϊς ξαξεαπι: , πὰς υϑίχο ες Θεὸς μφταδοιαν εἰς δ ιγνωσιν ἀλη-}) Ἰάλτυτυς-ἤι εἰς Δεῖ τεϊριίςοη Ἵ 

' διμίθηβαι πον ΚΡ] αϑατρόπουσι τυ ἩΜΩ͂Ν ἹΠΩ}.. δι ᾿(ιδυεγῖοπς αυοτμηάδπι - "ΙΝ τὰ ἐκ ἀαπί" δὰ ἀρηϊτίοποτο νεττατῖο ἡβκμμ 4ὲ ἐαηκον 

' εὐἰτϑ ε ΣΦ ἀ ᾿ : 
δι ᾿ "; 45) τ τς 

] πηρίϑιϑιεπι, ᾿ : ἜΝ 14 ἢ.΄΄ῬῬ ἐς" δε4 βεννββυνδανμεὶ ; δ τ ξε “ΚΣ δὲ Επ᾿ (λιταῖς πλοητ!8. ἐφσερτς 

ΝΞ ΓΝ σ μᾷῳ τοι ςερεὸς ϑιμέλιος τῷ Θεοῦ! 1 ϑο ἢ ά γλβ κυ λα ΜοΣ “ςς 
Καὶ αὐανη ωσιν ὧκ τῆς τῷ δίαδόλου 16} οΧ ἀμΡο}! 

Ἰδηυοον!Ρ 60 φἀρυ δ}. 6. χενιβρηξκοι ἃ ἀὐαδοὶ 

| δε πιρῖοι ὶ καν ᾿ "ἰὼ σ δα ταὐύτίω τυῦ Ὀεὶ Ν ὁ βοΒεης ιοι Ἰυπὶ 
ποαγδος ὁ ἐδωγρηυδμοι υ ὠυτί, εις Τὸ {έι!, (ΓΟἸΗΟΥΤΑΜΙΝΥ ᾿ αὐ 4Π1105 νο- ᾿ἰαημεῖε, ἃ 4νν ξ0β1) ΒπῈῈ 

; ἐμραα νότον ̓  κύ τ ὄ ΤΕ. "δ Α᾽ Ἰ πος Νοιὶ Ὁ γαρα θοὰς Φ08. 58}. 
ὀκοίνδυ ϑέλημια Ἰυπτάϊεσῃ. " ᾿μν Αἀΐρβην νοϊήηναιονρ. 

: ' ἜΣ : ο ἔγνω Κύριος τοι ὄντας αὖ τῶ' κῶν» πο" ἢ [ἀπὸ ἴαϊ: δ, Αδίςοάαι ἂὃ ἰπιυ»} ἐμαὶ ᾿ ἐπ" ' Ἔρος ἢ 

; Ι τς ψήῃόδαι φαΐτες 4 ΞῸ ἀν 1 ΣᾺ, ἢ. ωε 1 κα ἐῤ ἘΣ ΤΣ τοὶ ἘΣ τ : 

ΠΣ, ᾿ς πο ιονσεν φήτῳ πὸ αἰσ)χίας σπταὶ ὁ ὀνομάζων τὸ] [{πἰπία' αυϊίαιΐ5 ποπιίηδς ποπηοῃ, 
με ; 

᾿ς ι , εν ἔνθαιι ἀο Ῥ ᾿ ᾿ Ομεε.. ᾿ ἘΝ ἣν Ἵ τιν ἕαῦ πὴ (αὶ ᾿ς ποτὶ ἀυδιταητίς, δε 4 δι 5γπι5. Ἰτεγρτος γἱάειῖβρε ᾿ς εἶ ' ν 

᾿ “- ᾿ , μρῇ ῬΙκιοίῖο, ἴκᾳ ὙΕΡῸ 
ζ τ Οχιεγὴ τ [ἢ τη 6η8 ἀοηο 320] 1». τροζνδδνῖεν ἐμ : τ ρας ρας Μὰ ΠΤ ἈῊ θυ τ ποτε, 5. ωο πο. Ἐχ μὸς ἀμῖο! Ἰοζὸ ηοϊαηάι 

εἢ μεῇρί- οι τ 

υροβεαάϊου - Ἐν μεγοίλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ 'ς μόνον } 
πον ππεγεν δὐν δε ἃς "οι [ἰδηρ (νη ἐπ." ᾿ρί εἰνρίπνατ ἄυς Ὁ αίειπο ἀείειηατὶ εἰς ειοαὶ ΑΗ ναὺ- [οςητίάτι εἴϊε Ὁει βραϑῖο ρθε οΣ νὰ οἴει ὌΝ ἐνεὰν

 

δ ϑίοιπαι “κα τ γα ἐρνυρᾷ, ἀγλιὰ χχὶ ξύ: ποη τδηϊπι 100) Υδὶὰ ᾿ς [πως Φ᾽ φιχενμεα μὲ οἷν Ῥί ἀεοίάταιπιν., 4ιμπι αὐ ἐδια ποτίυα εοιτυρτίοης ρεῖ ϑρὰ- ἢπρριϊςςπὶ ἀοίοτει ἄνς ζὐμ᾿ ΟοΝτΙΣ τρσ ἐδ τα εὶς 

τ κμὰρανς ΜΆ ΑΡΆ πιλρυσο χρὴ ὄργυεξλ» το ξυ" ἀιροηϊοᾶ, [ςἀ ςεἴλαι ἰρηςα ἃὉ ὕμα ᾧ ἈΠμιοῖ δ, 44 τυπι Ὠοὶ τερυγϑιης ἰη 4μλι πηᾶ8}5 ἃς τπᾶβι ἡ) ἀεπηεῖ-, ἐνὸν γΡεςολτὶ ΨΡ νρ ΔΡΡΟΝΝ κὸν ΚΡ ΑΥΤΑ
 ΛΑ : ᾿ 

᾿' ἱ δος ἊΣ : : κῃ " ἐπ ὙΡΑΣῚ ᾿ ᾿ ᾿φυηῖοτ χα ίαμης ἰυσ ςχλτῖο ἠεξιπαιί. [4εὸ αὐάτῬαα: ἀεῖπ. ἐπρηελνδὴν ν ματι. ὑΟ 

ὅκα δαρε εἰοῦνοι εἴϊδε ἐπίτὰ δυΐυ οοάὶ ἀείε δίοπίε ρετίςοαπι. ᾿ (δευπάὰο, Ὀεο ποῖος 1110, εἴἴεγποι ποδὶϑ ε ἃς ρτοί δά κοΐ αν ποθὴ εἴϊε ἢ 
Περεξηγροὶ , ᾿ Ἡρβὲν ἐοθπὸ αὐ ρν: αυἱὰ (ληξδειβοιῖο ἀιο' ὁοπρςδιτωεν πλι 2ἡ νοιδυπι;  αμη φνϑνάην. ὐροὴν μὴν ἡ φὐρϑθτι ΤΉΝ ων . 

εἴϊδε ρεὸ νετὶν ἔγδετίδιν με δάπιυε: πθοὶα διίςηὶ ἀδηάδπὶ εἶδ ορετείη ἠε ΠΠοτααν ἤαδ[εε ἤπιε, (εή νι ροείυε εεἰρία ὕψψε 
φυοὰ ἀϊείπιυν. πεπήρὲ Γερατατίόπεπι, ἃ τορτοθὶς ( φυιϑυίουιη νηὰ ἰηο]- Ραηϊϊεητιὰς οιηξη ΠΟ εχρτίπηετς αὐτάς χη Ὑ ΘΑ ΠΣ 

ἍἋ ΟΕ φρο θε ε ρηθε λιν θαα ον ΜΙΝ ἀέάεοιν φυδὰ ἔῃ πιϑξπα ἀοπ
ιο θα Ἰαρὰν οἰπαὶα εἰυζἀεαι δετιρεῖι ὃς γίν

ε γαία, (εἀ οὐεκη άσαι πο. πυητυ ερὶςξα νἄοπες 1ἴος Ὅεις εἐὐπολοι νοσλύοης ἀνίεται. “μοπανίας. ἀειτοο ἰοἷεο Αιβρυ!.«πμαην τηῖ
ςΡιΕτΆΓ. 

ἡἀδυἐμμι γϑω ἜΞΡῚ: ἘΡΟΈΚΗΝ 
κλ δ τδρυγς τοποηὶ ἃ πδτυγαὶν ἰα;ς. δε ἡρῶνε Ρεΐα- τὸ Ἴδας ἐππςος με ΝΒΑΙΜ ν εἰς Χδν ἰκχιϑείας, - ετίτα- 

θίληυς αι ρι4π1) ἰυδοῖ ντ γεραι ἐπι ποϊρίος. Εὐχζό «1}-᾿ “44 χη οἰονένν υσρίθαμϑ » οἰς ὕλνγνϑι ἈλΑδ Αι 

| 
) - τ τῆαν ληυ "δῇ ὶ Μη γοτῃ ἰρεεία τες ἀρραϊίας ν ἐταπὶ γεσι Ὦςει ἐπ Ἐυληβεῖιο 

εὺ ᾿ 14. Οὐμδέαν, διαμσρτυρίυρος οἷ, Ὀοπιπο οἰίανη τχτεῖθ. ϑιείρας Ἔα ἰπληΐδυς ἀπιδίεἰοίοτιπη Ἀοπιΐπυπιὶ ἃ εἴν, 4ιιά ἴῃ τ χὰ αὐρα τὴν ὑρατα θὰ δή ὴ ΤῊΡ ΣΝ , φορῃιεοπεια 94 ΜᾺ πδτυζα ἀϊβιηίᾶλον,, 408 τητὰπι 

ΠΟ ΓΟ ΣΟ ν,,,ΟΟ.,. φαθραμινάκε μια ας ἴα ἔασον Με δας, ἀράς ανμικαμεμεμ αι ταιπεὐ ταν αἰπιμηιμεῖν δα βασι ιὸ μααπινον αλλά ει ἐν δϑαν, ἀἀσῇ νι ταεανᾳ αν κονες και ϑανς τὰς ταῖν α τας 
᾿ ᾿ ἐν χὰ ᾿ Ἷ , ὴ ὄν το. Ν ᾿ ᾿ “" ἡ Ἷ Ἷ , . ᾿ 

᾿ : τὐγδν ΘΝ ἕν: ᾿ ν 20. αὐτοί ἂι ἢΟ Υ νι ο Ὁἱς ῃ 

φημὶ, ἰνῆς ἀεπίαας Ῥαλϊάε Αδειτο. ΝΝες «ἢἱ (εν εῖ," νἱοντὸ τοπίσγεως ἐογροτὶ, οὐἦυε 8 ράτξοῖ αἰίᾳιαβ ἱπυλίῳ ἄτα [δ ποῦ ιδή 1} Αἄλαν, ἰεᾷ αὐδὰ Ε}}} 1ε! ἥπλιϑνις ἀτημον ῥα ἀε νἀ αὶ μ  ἀσηλλ σοὶ ΟΝ 

αυᾷ ἤτ νοϊυπτα Ὀουλης ἀροεῖς, [εὦ τοῖο ἐἩΒΗΗ ὁρὺν εἴ, τίς ζδη τπεηλιο  οἰννν εἰς ραϊξοτίογτδηυδπῃ ρετίτὶ εἶτ 

ἐόσυς δἰαπιηοάϊ νε το πνοηὶιν νειθὶ Ὀςΐ οοτηρτοδεῖυτ᾽ ες ΨΚ, ὀοῖ 

(ο« πὰ 68} ὃ ᾷ ἴ 

ἀυάὰς τα νἱάς ἱηξκὰ Τί τ δι ρεξιςτςα Ἀερρμρερε
ο βυᾶν 

ρΡυά ἰρίος ΝᾺ ἔλεε δὲ τοπιεπιρῖοτει. ὁ ὡμοά ταριοπὶ ίθοὲ 
εἰἴς Ῥεϊυπδγίαν ἤμις ἰητεργαῖες ρᾶιῖςβ Ὁ φιβχιηὶ νπανημα 

τ Βιο νοολτατ αὐάνιψμεγαμιαιι αν ἀράατι ΜᾷΉΠΙΣ εἀἰδοην
ὶ ἴρλο. 

ταϊίαπα. Ὑοειτατίε ἑηομεϑαία:, δά (διοεκεβίο) τοιοζδτιο, μὰ 

ταῖς οἰδδει, νουατὶ, μξιβολτί ἃς τληήοιη σ]ότβαπά!ς ΝῸ- 

ἔπι ἄσπιαμς δι εἰ οίμνις, (οἀ ρεῖ εὐῶν ἀυΐ τ 45 δὲ γα ὃ 

τ φιδαπι οἰβοίς ἴῃ ποῦς δορμδιῃ. δὲ εἰδοζοσι νοίυηξα- 
ΠΓἀρπλνταπὶ φυδή δὰ ποτα δυηι αὐρὰ δρῳ δεῖ: ἁτείηςι., 

; ᾿ ενημθοά, Ἷ ὃ θηχρλενιάνων, ἱ δι. ΠΟΥ 2. “80 πρρ κί ὃς Πν ἰεισπεια οὶ 

- κῃ ἰκμεαμωκ αϑαις τεδιέοσεαι νοξαῖ φ
ια Π0 1 ἘΝ Ὁ ΡΈΤΟΝ τ. αμᾶν ὀκαβεόεμαηιρ ἀλλ ρα

 νι 

Ὁ ἀκ υγαἀιβοαιίο. ἡ υἱρύῖης ἀξιψῦμα. . 4 [ρέμμα πα" ; ᾿ Ὦρα ΔῊΝ ἐἰερῖ ἃ 

τὸ 5: σ Ηἰς κηὶ πϑίμ 4... δι τί ο. Ὁ 56 ΤΩΣ μι Ἴωνι. 

ἵὰ δι τες ΟΕ Ἢ εὐνῃνεϊντιροῦν μη δι τίνϑ ο τἷο εἴ ἃ ἐογροτίβ [ἐπ λὰ ἀπίῃ εχ
 αἰσαιορτὶ 

« : . ννἱϊεπὸ ν᾿ Αὐδέν. ϑυδκυδίτων ραττιορίυσν ὃν, ἀδίονπὰ ἱπυδέαλῖ, τὰ πα ΡΣ : 

᾿ Ψοβευην, πη τηῦτε, ἐπαυο ἐτυ ποϊυδεηάιη ρα" 18 ἀνμπὶ ἃ ΡΝ Τὸν οἵπαίηο νἱ με 

Ι ᾿ τεηιμςίομε ποῦς, γὰρ υγέβοοῳ ἐπῆρα, Ὑμ 8 δ! , γεοπ. Βαμΐαειος νἄγδο ἰη δὶ 

" ες ηἰδο γι δεδέαν ἀδίψοὶ α' Ῥειησυΐαιη ἂγ' ὅς δὼ (πδαυάίλτυτ. [0 Βυδηβεϊηῖα Ἵ 

ΒΑ τ ἐνδεο υνιϑείον πΟᾺ απὶπιλλπετίο ποϊεπίηπο, δίοηε ὑφηὐβελτῦτι 

] "Μ [8ι νοδἢ} δε  ἐμϑτομοιώνα.} δ οἷ, 0 Σ αἰξπὴπι ο-ὀ ποπγειπεδίυν τ αμι5 ἀὀδτηδίο σαμηδνε Ριωίεπίηι γεῖοὲ 

Ι ἐἰϊύγη, ἀπδὰ κἥ οϑειμαθίμθαι, δἰτίπει, ἩΝΜ ρυάμοτπής. πείηὐϊετμ εἰξ πεσο[ϊατία. .᾿ ὀ «4 δυδιιενινν, δις, αἰωνρέποναν, 

ΤῊ ἐπε αἱῇ 

Ϊ 

Ϊ ] 

| 

Ϊ 
Ι 

Ι 

κα 

οηρὲ οαρεείπι 4. παμ]ὰ ἀεείαται αλπι Τιμλ...1}... 
υφυδά 

π ΠΣ ὀφ ὠβῥὸ : ͵ ; : ι Τ᾽ οινάνιῖοο νναϊοιναλεξίμυμν. Εἰ (αἱ ἡπα]α ἤπέ ἁμῇ - ̓  (δ τ) ὃς τόπιρέδτεὶ ἀπτνῦ φισαυα γαλξδοῖ γ ΘΟημὰ τ 

.Ν γὰ ὀρόνλ μὰ ἀμὴν τῆν ἀαρλνν ἐπηί βίαν: ριον ρβρᾳ τορίρφυἀα ανορἀϊέχακι, ἐχροίμμουν ᾿ ἔνι Σ πάρι Ἶκον ἣν σραοοα ἐμ δὲ φιοὰ ἀε το. ερην πεάυα πὴ εἰν τ μϑ νὴ πᾷ Ἡδόχν ἐῇ 

δ πᾷὰρην δα μεθα αι ἀν οἱ ΠΝ ἡ μεν υδυάτα 4" Ρ ἀν ΤΑΣ ΝΑῚ Ν Ν αὐδὰν ᾿ριαβεῖα τεδεὲ φοἰηραξάια μμεῖνβς, ΕΠ κίμσ αὐξέηι τὐτητιιν ΘΠ... ἰπνκδόρνν “ΤΑ Ρ ̓ ΡΟΝ μην λον ὸ. 

ἀἠν τη Ἐδναναῖ ἐἰραϑεαῖαια «Ὁ ἦε γιέϊι- μὲ τᾶς ὑδομὰ αν δις.. τδεῖς, ΗΠ ΞΕ ΒΕ τὰ τ τομαὶ " φι καὶ πνοὰς ἱμαίσαι δὲ τεξταη πηι εἰ ἔξπν:. γὐμθνθι ΙΝ ἡὐκορβυότατ ἔα ἕυηι ρεερισυξτααι ἐμ. ει ᾿ 

ἐνῆν ἡεδίοπὲ οὐδε υΐομε. Ὑυὶς. πιδηδιδεοε διοΐεο (ε(6' Φίεεϊδίαπυπιρροἰϊαί, “απ ἤσυι τ μού κα 
: Ε ' ἠδ ΡἈΟΒΕΤΒΕΈΕ ῥ εἴν διὰ ὐκδιμηϑείοις ΙΝ 0, εἰπόν Ν εὐριιμι ΔῈ δι με

 μρεμμίβῃ δον γν πῆ αγαὶ (ο- ς 

σα ει τ «απ τ τ 
᾿ πε Ρνβαμη μην δὶ πο ΩΝ ἣ ᾿ αβφιο ῶν ρει} μεεϑρίοίεαπι «οἷ γελκέ! [ων θφίμι μόνω μονα: “ἄμ ροιίρρι ἢ νοχίταῦ, Οἠδιοξυςπάϊ Τύητ ἰδίου ἱθι40 “δὰ ἐσθ πη ᾿ ῬΑ. "5 

' ἢ ' ἘΆΝ ὶ 
ἀ πον πορῖρς (ἀρ... ΥΟΘΑ͂Σ αἰϑεηκόταε , δι τ οἰρὶς δι ἀϊσαμι Βεῦτ. 4. 7. 5715 ἀυΐοτῃ ητοΓρΓον τὸ αἰ όφοι δρὴ 

ΠΙΤῊΝ ὡς ἀειεῆαη, οι ἐ
μυΐμι ἐμ μεν ἀὐώμνγς κρ ν δι ρταν Ἡρὰ κέν

 ατββα ᾿ τ ὰ 

“ρμιφἐἠ βνημνμαῇ ἰοτίρτυπι Πε αὐδεριφῖταν ἄυοα πνοῖκοα τ’ 7 εἴ, δἀ τε γαάίγοῚ 'ς Ῥίειώς, ην νειν, 

᾿ ὨτοΏοῖρβι ἰχρϑεῖνν ἢ 1 μὴν ἄς ϑιεία Ὑνεπμεῖμο ποῦτο υταήργεῖα, ὁ πνεθονυν νι βονΌΟ με ιρύανν- 

ἀβάιμαημαν ἰὰεως Ηρα ν
α μηνοάυ δος ἐμεὸμ [ι δ αφωὶ 4 οΝ εἰμ τνφἐ νιν τρίς δ δα ἐἶνεν 

ΕῊνΝ , 14, γυΐ ἀταβλε 4ννάν ἀμ (60 το τιῸ δὶ ἐμε. Ῥλήμφυ να ἡἰων ποίην Ἱνεὶδ, νοϊωνιιον 
νψιφαϊ κε ρηε- 

δος ἩΥμρνα ἐπλιαγοιν Ὑ
Π φρἢ ςόη- βεράκαν τα γε ὑνόένον ἀὰ ὑαππιότίιι: ἐς ρεκαβάερεε γα

ῖ, 18. 

Ἵ 

᾿ ;Ἵ Ξ -- «. Ἔ ΕῚ - “« ΒΞ, Ὧ5 Ἑξ ὟῬ ΜΡῚ ἕιν4 ἀμένην ὃν μὐμανϊοᾳν!ω.  νηᾶξ Αϊ σιΐαπε νι εὐ εὐ οοβησπιαπῖν πὴ μευ φαυ δι 

αἴτηνν ΡϑΑί αν νοθ 9 ἱπδλἢ ΙΔ τ λιφυσ. .) ὀὠπϑεἐ! ἀἠίθονας ἀδυοῦρι εἰδε είζαπιις, Ὠἰείξατβο ετὰ 

᾿Α Οὐδίδό, αδλεανν Κὰ ὀνραῤ αΥφακαβοθεε ἢ. δυΐμνις δεῖν αὐ ταπελαι ποπιϊ σοίδα τὸ αὐσώυν αἵἵε ΟΝ  ὐκηὸν. 

ε εν δὶ γεν ὁδιθάς, περῖρε δ ἰὴ Ἐόὸ ᾿ πιερέδ νυήραια» αμδὰ ἢ ποιαν!! αἰϊεος ἐβοκρεριοια α ἐ]ονυμέσιν 

᾿ νὴ τ βαθνκα (εἱἷν εχρεεῖἐ, Εταίανυ», ἐὐαθ τον εν ὑδᾷ 241 ϑιοδίεαια ρυπυτϑστηυν γευ ἐάν. ἀμπυν ΝΣ 

' μὰμιο ἰδαίω γεγο πὶ Πταὰ 1ικτίηυτη Ὁ ΔΡο  πρῆτεπι τη Αἰ δήνεδιο απ εἰκί Μυσασεσν Φη 1} 

ἐξ μαρημοήςν τ κυρ βὲ : μν νφοογια ἯῬμνΜ, μετυ αυσά «δ ἀΐορυκπει Ν  ἀδῖυτ ἂῦ πὐλη εἰϑόθν 

εὐολισι , αυδοιμοὴ Οτῤεαν γοτεδόλιοι πὰ ΓΕ ἐδ ρηβείδυππε θέν, δαϑμίλμον ἐμμιαινῆν ὕμον 

ὑδήίμιν, ἀιδά ἩΠΝΊ1,ἀβλο Δ0 8} ἐοήυεν. γί, ποϊν, ον βοή! ιροδπηθι ἐ γοδ ρα σϑα ἍΤ ἢ 

ἰὔδηγτει Ἰυὰ ἴδηγίω μαδϑὲ, μοί αὐδα! δι᾽ 20. 20 15 πάγη ἄοπνθ, ὃν μεγάλῃ οἰκίᾳ, Οὐξορηϊ οδιοεξι σηί; 
νιν , 

᾿ ᾿ ἔδτυς, δὲ λά νεγθυ πὶ αὐανήξωνιν τ Δεν βενε ων κά 

ἀμθντ ρον εν τὸν ἅ|Ὲ ν ιραδνῶν. παρε Νὴ Οὐ αδαϊεαν Ηνπο φρίον Ἰοοιμὺ τς 

Φ ( εἰ ε το ΝΜ μὰν Αἰδηνρινήλ ἵ ἱ
 ἀ τἀ δ φαί, [Φ ἢ ΕΥ̓ ᾿ηδύνὺ ἢ ἊΨ " 40 , Ἢ 

: ᾿ τς δι μὲ ποη μα ν ἐὐυδιιοθδχῃ τα Δ{{Ὁ κὐεἰρίεμευιπ μη πη]. νἱάκτυγ ἰβαιᾷν ἀνα ἴῃ 

[ Ά,. ὟΝ 

ΕΥ̓ κα το ἑέῖθα ἴδον ἐΒεοὶεῆα Βευναλίδήνως βευλι γε εἰ: περι ίρά οίαρο ἰρῃος ΘΠ ΔΌἘΣ, δ ἐγορίοῖ πο ἀμήν ὡν οὐμμωσ ν ἀνε 
αν ν» ει 

Ϊ - να θμηφαρφρμήγροραιΟλοξιαηα δουπρενε! Αἰΐω ὑσὶ «ετῶ ἤτω φεί μι βού Ὀρααίαιν 0... μπο᾿ γ 5: ' 

" ᾿ , τ ἬἝΝὟἧ ξ ᾿ ᾿ ᾿ . Ἢ εἴ ζιν». 

Α 



ὙΦ. ΠΝ Ὁ τ ἦι φοὺς ΝΠ αο 

: ἧς | »" ὶ ΕᾺ ΗΝ πὸ ἜΠΗ ΠΣ ᾿ υλο ' "Ἢ ᾿ ῥᾷ 

ς ΟΡΠ79 το ΤΑΒΡΑ͂ΒΥ, ΒΑΆΥΕΙ. ποῦ, Ὁ νν ᾿ἢ ΟΠ ΑΡ, ΤΕΜΌΤΗ. ἢ - “τ Ὸν. 

Ὁ τς ἢ μιρήλην, 1}. Ολν τῷ τς. Ὁ ΟΝ ὕκῖελος ἴφια ον οδε! παπν ἀποεθεία ἠδοεαπο φυἰάφαν! 1 ἀβρδαμῖς νείννανξ νος, Γ΄ 

πος ΒΣΡ γοῦν δίβααι, δὼ ἐγίνη Τεια απ αὐολττ ταν ΡΝ ΣΝ 
Το νὰ. Ἀ, ,, ἐγρίσονς 4 818 τι δ αν Δ, . ἢ . ἍΠῸῸ δύ εν εἰϑθιάι ᾿ ἢ υοπιΐπαν "ἢ 

νκωνα ν ΕΝ γῆν ΝΥ ΧΑλΥῚ Ὁ νώχιοίεβε, ᾿ Σὺ δὲ παρηκολούθηϊχίς μον τῇ δ. 1 ας Το γριδ' οὔϊενυκων οε ἀο- δ] Το ἀμασαβακ ν δν οὸζιρὰ 
Ν "Ἄς “πόβην ἀσξὶτίνναην, ἰ εω» ηγροέτίε)ε 48. 

ἄατίματα της)» ΥἹ πα ΓΆ : ἩΦΗΓΉΝΗ τοροβενην, βάτον δ βαλε ἤε 

ποηρίη» ριοροίκυ νἤψεπὶ »] Τιοηζά ᾿αἢαἰτην ἐδ ἔ}ο. Ρου εἶα ἕως 

ἔτι) {{ραμκᾷρα ἐἰευμαυεδλοεε. Ἴνπιασαα, Δ ΤΡ μρϑσια ες 
Τοῖς διωγ μοἷς » τοῖς παϑημασνιοῖα τειηφἐο]εεαητίαι, Ὁ 7.1. “».- νἱ εἴυϊδϑν πός 

᾿ νὰ ΚΟ τῇ ἰοΐ ᾿ 1 Ρ Νἰοήψε ρα διφίδά4 -ςευλ, 

μι ἐγήῥετο ἐν Αντιοχαίᾳ ον ἑκονίῳ,,ἐν λῳ] Ρετίςηνυθοβςενρἐτρείίοηοε ἢ} μα ΣΝ φψατη ΠΠν τὸ 
τ Δ το ν᾿ {0 |αυκ ταδὶ δοοίἀοτῦν Απτίοςβίρ 1 ᾿ ἐξα (ΜῈ ἐχθισιίοι κὶ δὲ 

σορις οἵους διωγ μοὺς ὑπήνεγ κα᾿ Καὶ Ὁ»). Ἰςομἢ,, 1 δτὶ8 ᾽ [ἡ Αναδεία, ἐκδῇ,.1,3- «(ἐα. γει ρεῖη 

ΝΣ 2 γ)4. ἐκύ 1 [1ς“ο0η}}» υχίῦτιβ : αυδ8 βογξαυμ- } 1 νι αμαίεε ραν, εἰξ νεῖα γίεια- 

πάντων μι 4 ῥῥύσατο ὁ νώμος, ν}. 1οηοο ἰϑυο τίμα τ [οὰ οχ οπι-]} .} κει υὐθιοηίν δ᾽ τα οπνὴβ εἰὰ τοσνει, Ἃ, 

Καὶ παντες 5 οἱ ϑελοντῆς δ) σεξαΐς ζὴν «]αἴδυϑ εὐρυῖε πὶς Γλοι
ῃίηυ:. Ὁ : 

δασκαλίᾳ τῇ οἰγωγιν τῇ «ορϑύσ οἱ τῇ 
οἰφίφει, τῇ κρικοοϑυμιᾷ, τῇ ἀγάπῃ » τῇ 
ΟΥΤΩΣ 

. [πὸ ὙΧΗ͂Ν ἔθογτῳ 
᾿ ΓΙ ΝΡ : 

ἐμα ον φιλαβ εν 
ψρύνι 

πρηΐ, Ἥ Ἢ “ 

9} 1 "Οὐ ενερείε ἐκροτρρεν ἰπρίε- 
εν χαμὰ νύ λοίμα : μα 
ϑεγδῦϊοι  πιπίεβνε αἰ πνὲ 8- 

ὑνὸ ἐρίρ αὐ τνο ὕδονοίνι. Ρδ(ο! δα νοὸ Ἧν 

' ! νυ γρικρν ᾿ κὐρυ δε ΝΙΝ Ἐὸοῖν ἀοδείημ ἰπ ρεί 

τἰμρῤαρα μμ πο Δ τ ἐν χτωΣ πρδητᾶρ δοπούωπι, : ὦν Χραφῷ ἴησου, σιὼ ἦσονται. “ὶ βεά δι οπηηςϑ 401 νοΐυης ρὲ}: πως ρα ΤΕ 

φΌμι φίαβπο Πριμέσαι, φερτνεῖς., τι 9,4 Ῥεοάϊεοτεερρεαεὶρίτςε Ἰηβοεὶ,) 4} δενέδονα ῥγασωρ ὦ δ τὰκ 4.8 ὀκύοεμόν. ᾺΕ «ο9-} ἰνίθευς ἴα ΟΒεΝτ ἐεία., Ρειῖς-} ἘΣ Ν μβφα ὠνοινείοσς 

ἐγ γηρργιφέψας φιλήδονοι ἄλλον καὶ φιλόθεοι" ἣν Ὁ Ἰνολυριατί δἴηδητες ροτίας ηὐλην "οϑδλ, νοίογιδιον ἀπραι.. .} δὴ τὸ χεῖρον παν Ν! Ἰφυμείρηοτν ρατί εητοτ. ἀνα ; ὴ ἢ ἧς μὰ (Ἰκιβᾷ 

πα όμε., 0 . ἢ, [μπεπίοι θεῖ: τοαζη ον Ῥει Ὑ ρου Υ ἘΠῚ τὸ ΔΌΕΘ ΤῊ ΚΑῚ] ΜΠ ἤοιοπι ποπαίπος δὲ ἱπιρο.} } λίαὶὶ μιμνν ψωνίνον ἐαίααυ κα τάες 
: Ἂ ᾿ , , κι : ᾿ ὗ : "κ᾿ τ: νὰ ποιὰ . “Π ᾿ 3 

δ οδήμν ὌΝ ἕντο μόρφωσιν δὐσεξοίας, τεἰωὶ δὲ} }. ΗἩεδεπιοο" ἰηξογπιδείοηςηι ἡ, δ᾽ δδονιεν οιίενν ῳ. σλανῶιθμο.. ὉΠ ο παν Ἁ{ΈΕῈ φέρεειεοι 10. Ῥουδτο ΓΟ τσ βάυδονει ρνοβερεὼν Ὧ ο Βρὲ ρει. 

᾿φρει φυσὰ δ , αὐτῆς. ἠρνηρῥοι. καὶ τύ ρ᾽Θελὶς : [οὰ “ γί οἷυα δῦ- δ ῥέε δες, ὑημεῃ ἐν Σὺ σὲ μὴ .ῳ οἷς ἐμκαϑες καὶ δδιςῶ" ν ςἀμοςηξοθοῖθτν [εὐμέϊ!, ᾿ Ῥεδμα. ον βηίφιγ θ᾽ Μδν εἰσ {{Π᾿.ἃ Ρ).. 

δ ἥμας γοντρύνου ᾿ Ἡρόϑοι άξα ᾿Ἀλρμωμδ : ἴος ἰρίτυς δυεῖ- "5 εν. αὐνεζκον. ο΄ θη ριοδοὺξ ωὐοὰὶ τίνος ἔμκαϑες. ἽΜΠ.- Αὐτὰ πιαπεῖο ἸῺ 115 φια ἀϊ- “ΠΣ πων τ αν ἘΝ 

πον πετῶ ς τι. .[μτρ ; ΟΝ “ ἐν νο, 1 7ἀἰδὶ δὲ φα δἰδὶ οοποιο ᾷίτῃ οβετῳ εράθα γερο ἔρος 

Ἀν τα βψββμῳ Ἐκ τούτων γαίρ οἰσιν οἱ ὦ δ ὐϑοντες οἰ 4] ᾿Ἐχβίε επἰπν μην πὶ οἱ ἐγ- [ς] Ἐκ ἐν ονόνη ἔνηι Καὶ δη ὁπ βρέφους τα. ἱερᾷ γρᾶμ-) |(μηιρἴτίορϑ ἃ. 00 αἱ ἀϊ οτί5: ἡ ἵπι γὴ θδὰ ΜᾺ ὅνὸ ψειίδὲ 
. , ὶ ἐξ 3. » , : Μ" : ᾿ ͵ . " ἐὰν δὰ . 4. ᾿ 

- φβᾳυδὰ ἰμάε Τὶ αὐ οἰκίας 3 κϑὶ αχμαλωτεύογτις ταὶ Ἰτερυηνίο ἔλυν ἢ49., ὃς ξΤΑΡτιι}25 ματα οἶδας, τὸ δ υϑάμϑνά σὴ σοφίστι Τέαυς λ΄ Ῥμετο ἔλετας [ἰτοτα8}  ἀἰκονμ: ἀτλήναιυτ θα, 

τ ἀρεια ηυῦ αὙγρρφ ψ».' ᾿ ἐιοδο ον ᾿ ᾿ ᾿ "ν48 ἐμεῆε νυ, ὭΣ ͵ -ῦ ΡΟ ᾿ νος ᾿ς ανΐα αὖ ἱπξυι [4- οὕχυς τὰν δὰ 

δε αρεταν υ γὺ αικφίρια σεσωρόυμδῥα ὡμαριίαρς,α-} ἄσευοε τη  ογου δα, οι πγυάτας ΣΤΉΣΩ ἡμαμπνβθνν εἰς σωτήρλαν δίᾳ πίςεως τῆς ὦ Χρις α πουπϊςε, αυσῖτε οὔυπι ἰλρίεη- ]ς ὙΠ "ἢ ἐπέ ἐν πὲ εϑὴς Ἰρεντε ΄ 

α μϑείναι. οὔυϑυα δ χιϑυμίαις ποικίλως" ᾽ Ρεςςατίς, , δϑϊᾶς ςιρί ἀἸτατῖθιι5} [μων ναγῆν ἀεβ γῆι; ἐγσοῦ ᾿ 1 Ττοιητοάάετς δα ἰαἴαιξ ρεγΠάξιη πεν μὲ ΒΡ ἐ κοῤθοῦ ἐδαῖδὲ 

ἀ.7..: ' ; γΑΓΊ15: 1. Ν ᾿ ΘᾺ ν» υὦ ε τα ὉΒτηϊο εἴμ." πλς ἐ ρον νος 
᾿ οἱ ἣ ἢ , ! ᾿ ν ἡπνόῖ ὠφέ-" «1108 Οἱ ΠΕΡ ἐδ ε νος (εἰν μὲν βίενε ἣμα ἐξ ἡ (λ νειὸ τεξεϊ- 

Ἂ ῃ ΓΝ μων αϑοντὰ͵ » ΧΩ ἱγρὶ 7] δειῖρον ἀϊίοξτε:, («ἡ αὐα μῃ 7} φοσρεν ἀγθονμεν, φο- Πασα γ)ράΦ"» ἐνῆν, ΠΤ Ν «α} Τοῖ δα ρίξα ἀἰυϊηἶτις ΒΗ {{ι. Ἰσπόδιεινπι δά 

᾿ φίς δηγηγνωώσιν ἀληϑυίας ἐλθεῖν δτωνα-  αυδίη δὰ ςορηϊείοηετι νοις} |κμνφμανν κά Μιοιᾶν ὦ ληος τφὸς δ, δασκα "αὐ, ὩΕ9Ο ΛΕ Ἰρβτη[ρίτατα," δὲ νε}}}5 αὐ φοδτί- 16} Οημ δενϊριωτα ἀϊωὶ- ποὸ τῇ 

ἘπΣ ΝΣ εὐ ἰνεπϊτε ροίδπηι, γἰιρεἰα βετμφημενξε, : γ0νγ Ὡος ἐπανόρθ σιν) θ9ῖ παιδείαν Ὠαπιά διιεδαγσυδοηοπιη οοτ- τ ἐβίναια ἡμ πο ἀμαντις 

., Ἷ [] » ᾽ “ ε τ Ν 
ᾧ ᾿ ; . . "Ὁ .: “δ ον 4. ἤν, ΑΦΓΘΏΦΘΗ- τη (ἢ τι 

ζ.} τρόπου δὲ Τ᾿ αγνὴς καὶ Τ᾿ αμῦρυς 8} ΠΟ Οϑεπιαἀπιοάιϊιην αὐτο πι" 12η- [ἃ ὡς με βὰς “ἰω ὦ δικᾳ!οσιω ̓  " τοδιίοηςη 7) αἱ ἀρ] ΏΔηι αυα τ βημιΣ Δ0Ὲ τὐτρῖ ΝΣ Προ ΝᾺ, 

αὐτόέςησαν Μμωυ Σ οὕτως καὶ ο τοὶ αἵ- 68 διἸαπιτος ΟΡ [τιτεγυης Μὸ ἘΠ Πδῆηοε (ν᾽ Ἡ φοϑῖε! γε. εἰ ψ ἢ ὁ “ Θ νΝ αὖϑ. Ἢ : εἰ [ἢ τυ δεῖα: ᾿ ᾿ ΜΝ εὐμἀἰονάμπν νη ἐμ δια" α Ῥείλλο 

ϑίξανται τῇ ἀληϑυίᾳ αὔϑρονποι χα- β ῖτα ὃς ἐνὶ οδίπζυπε νογίτατί: πο 1 |βμένμινε δοχβ,ι 
φ β | ἵνα αρτος "Ὁ ἰὸς ' τῶν ̓ οὐ τοῦ, 175. ΟΝ ε ῥοτίςδιι ᾳΥ̓Ἄόπιο Τλοῖ,}17 γιρὴμδιω [ε ἘΕΡΕΣ 

ἣ φϑαρμῆμοι τὸν πο ὐρωμω δὶ ἰὼ τοῖποε τῃξες ορεγιρτί, ἡ τεϊςϊ- νειν υἐν μαι θυνόνεεους ἰᾳπρὸς παν ἔρον ἀγαϑον ὀζαρτισμ-] αὐ οιοπς ορυβ θοηυτῃ ρος ἐϊἐ] . 1 εἰ, κα οποπεομαδοπμπα, 

Ἰοοηίοδεϊοπέ πής!ν ᾿ Μα ἘΡΡ ῃεὶ εἰτοα βάςῃι. ΤΕ : ἐγ, : τὰ ΤῸ ἰπβυυᾶς. : " "βυνΐ. 6! ᾿ 

δὐάϊι, Ὀοπιᾶ 1. κων ὦ ΠΝ -- ᾿ : ' ᾿ . εἰ τὰ τῇ ὯΝ “ ΠΤ --. 

κτἄάδεν ιἢϊς. ὁ... Αἰλλ' οὗ ιρρκό οὐυσίν ϑηΝαδον ᾿ ςοὐ ἢ τος ἀ ἢ Δ Ω ; ᾿ 5 τι τ ῦς " 4} πὶ χα Ἂν ἥτις δεν ᾿ .γ.ν 

πρθλμίρια ᾿ Ζ ὐ νον τὰ δὼ ὰ Ρ εδεθε' Πρ 09]. ἽΝ να το Πεαμιμεν εινπογνκολούξηκαις. Ἐταίπνυς , “6 εἔβ αι “Δινληχίυαιι ἱπρίευςτιης. 0 ; ' 

ειόϑυταπι, --...Ὁ ------ 
. αἰ ταν μς Ἰοοὺς αὐλαιξε πὸ ἐρηῖτγὰ Εγαϊηυπι, 41 16 Τοια διτιβιωνά, πᾶσει γοριρό. Μυΐρατα ἃ Ἑταΐπιυς, 

ἢν τ γος ΛΠ ΥΤΝ ΘΟ ΑΡ. 11 Νς αὐ παρκκολονϑεῖν ἡ δ} αἰναά, ρυτδαῖς ἤρηίβοατςε ηυὰπη 4{8- ἐῤκρ ορ ΜΛ Ἀν Οὐ ἴος εὐνὰ πον Ἡ τονε 

" ᾿" " . ἢ . “δὶ; ντι [οἷος φαΐ ἐπάιαιάιαν εἰ οοιης5. Ουδτιε ἐδ ίτατ αἴ σηΐτῃ ἀξ (οττίθ. ὑβελῶῳ ἀξεῖε ΑΡΟΙ(ΟΝ ΩΣ» πειρς ἐς 

τ΄ ᾿χινεινὸ Μέδων, ἐκ ἀτηε ὑμίμη.. Οὐοτίαπι Βοονειὸ νει (εἴς ἱπισπεισυης Μυΐσαι ᾿ ἬΝ υἱά ἤτ φἴεαυ!, ἰά εξ. λάϊρίςἱ αἰτοτῖι5 ρεπεφυικίοπες δὲς ςῸ φιςι Οληοηςπὶ Ἡςφργάτοτι νος ΔΔι5. Οχτετὰπιὶ 57-- . 

ΕΛ. πον κον γρόσια οί χὰ πο ναληοι ἡ εολλδιῷ, δι μη ρισμς ρυμαὶ δὰ ἀρ ΟΝ ΑΝΘΚΕΒΙΆΝΩΟΝ ἀιδίοδες ἰὰν ἐρο φιαιὸ φυιὰ ἧς αἰεέλατιις ἰὴς ἄτι τὰς ἐδεεήρτος [Αι κρμτυκα ἐπ μβρ τε τρόμο υδ Ὁ 

δε ϊο ἄϊε νε ΠῚ ἐποστῖο ἢς Ιου οἱσηὶ πἰδαιβρδ  μαρη εἾτν ᾿δηηδὲ δ᾽ Πάηῦνεν, αἰ αννῆς αρὸ τ ἀμῦρδε οτος ἰπίοτρτο Δείπαπη ὃς νἱτῶ τατίοηςιη ἰςπάς φιοπιοάο ἀϊοῖ βο ἴε Τίς ἀοιὲ, ἔζγιρτο Ῥ ῬιΟΙ2 νι τοξὶ ἌΡΣΗΝ ἘοΠΕΓ Ὶ πῆτὰ ὲ 

Ὅι ϑερ, Αρμβδι νὰ κί ἢδὶ ᾿σειρίοτεπε ἀἰατίοπεπι ρρο-ὀ ὀἸερὶς Μή αοϑνεε ντ εἰς δ αἵϊις δηποτάτυπι εν! ἀρυὰ Ὑμ]- ποῖος αἰἴοθτλπις ρετίεφυυτιοηες 1115 4ιιᾶς Ραυΐας Δῃ- αν, 4 Εἰ υενμ κρὶ σφέλιμος. ἢ εἰἶτηὸ ἐπε ν πλήτοαι “ 

τὐϊτεαὐ οθδοπναϊεειεν. ἠεαμο ῬΙπιουδιοί ᾿ἀυπταχ τ ναὶ δ]- 4 πιυάϊπαε, ἤυς εχ ἐαεζοιοηδυμαν εἰς Τυάλίοις, ἤιϊο ες τος ία ᾿οοἠ ἢ, ΕγΜετίϑ Πηξιπυίε: χυμοὶ εο τοηροῖς ΤΊλοτ ΡάΓλῖα Νος εμμπὶ ἜΡΟΝ Ῥοηῖς πος ΡΟ ὴ ἘΝ ες 

᾿ Ἰΐωε τεπιμοτί (τοί δηδηι δαίρυϊε Βαύίαν τ δι ἀπ α πα μν τεαάίοσπε ὠμόρφῳ Αροίοίυς ἡτυά παδιιστίι, Νδΐη ἀδρε- τἰιςιις δάμυς ἡρποτιις οἴει Ῥααΐο, δεῖη Μαζοβοηίὰ ἀςρο- το οεἴϊλτιο : (ςἀ ἄιο ἀιπίπδ ες ἈΝ ων τ  φ πὰ ρεοάντα ΤΗΣ 

᾿ τὴλΐεὶς ἐρΗ ἘΠ: ἰογίδεθ. ὀ ὠ Ἔφἔἔ Αὐοίηβεων χριλοποὶ. ἰΦο εἰήιατὶ αἴἰηυά τεμοϊδιίδης δρίτίτιις φυϊά διτίποι ἱπτς τᾶν ῦ τοι Νοφυς Ἐη)ηϊ ἀυδίτο ηαίπ Ραϊϊυς ἐς ἐϊν ἀρὰς αὐ φόμην μας (ςτί ρτλ ῃςίηρε ἃ δριττα (λιξχο:αἰτεγιηι 1π 4ιοιὴ νέαι 

ἀἰο!Π δὲ ἐχ ψυίδια που εἴα ἕε!]ὲ οχρεάϊτα ροῇϊε. -. υἰΠΠὲ πποπισητὶ ἀἰίρινεαγο ἢ (εἰδδγοιυ αυζεην ἢυῆς Δππεῖι «ππειποταητας ΑΘ. ϑετφ Οὐδ φρο «οητιῆ οδαίει ναῖε, ἀεῦλιι. Ὁ ᾿ . αἴας 44] 

οἰ 4. Οἱωνοβ , ἐκαζύνεε. Νυϊφατα, Εἰ αι Ἐταΐππυε, Βαβαβ... μι τ ΡΙίπίυς ἰρίς, ( Μοίξη φιοᾳί!ε,εχ νετοηίδυς πἰπητιπι 0. «εἰτὰ ΔΜ] ργαίον νδηλϑ δὲ ἸΠΔΠΟΣ τοηἰεέξυτγας δάξεγεῖ. [5 17 δ εηβεῶ, «ἔπος ἰὰ οι οπιηΐδιις πος: Π4Π|5 6 δος 

ἐηευδος (ἰδ ἐδι. Ψ]Δς Ἀοἶη. τοιρι δ᾽, υυκιπα βρη το εὐἰδηναίε μαυΐζο εγγοσς ἴδιος πᾶζος γεοσηίεπ ) δε γαῖ. ; τάσιις παρκαφλουϑεῖν ριτορηὲὰ υίάςπι ἔτεος ἐς αὔείδαῖοῖς τυπὺς ΡΑγτιδυβ ΠΝ Ἰτιέξιις, νιὸς ΜΕΥ ΤΕ ; 

μοι, ἈΠῸῚ ἐεπυ ο]αίρμεπεικ νοτετή (δὰ αυυπο ρίας δι τοίξαευτ [10.30. (ἀρ. 1. ΣΙ Φ' αἰνὰ βααχίοδγοδμοὰ ΜΙ ἀϊει, (νείαρτλ, 4.6) τελη ἢ ατίτα ταπηςῃ στίλτι ἀελπίπιὶ ἕῃν ς Φ Αἰ όπνο 124). ὁποῦ Θεμὶ αἰϑοτῦς: Ηεῦν- τ ἢ ὉΝ 

. ἀε σοπυύτιο αυο Π δι ἰρίς ρειίτο, { Ῥεορβια! αὐδσνω 1ἃ (δ Ἰφηνε (δ᾽ Ἰοῖαβε ἴω κὰν γενάφη!." Ἐκ ΤᾺ ἐχ σπηεχρίαιίε, . τε Ππραπτία ,ντ φεγογηάϊτὰ οδίετυδιίς Βιάκις νηός δυσνα-  [{{{ μαφἰομίην,  Ἠοιπσει . ργορΙς ἃς ῬΟΘν ΓΙῸΣ ἀε- ΄ ; 

φυωλούϑη τα νοσαπτατγισας ποι βλοιὲ 4υ ήρίαμη ἰπιο ἶῤεπ- τοῦ Ρεορβεῖα δὲ νοϊιπεατὶς Ὠς᾿ πατογρεοβ. 400 ΠΟΙΠΝΩς 66. 

. τα ροπε αἰςχυί. 4» κε πρεά γαιίϑη βογτῇ ἀγνγϑ ῖος εἴ ἡ τἰαπι Τιπιούνουιη νι νη ἠἴγυπὶ ςοπιρολίαυϊτν υΤιλοῦ. 

οἰ οαναίο 4ισά ἐπ γεγηλσιίο ὀγπιοποάοιηιϑ να ἐϑπάωλιε, 
6.11. ιῃλ4υς μας (χετᾶτυμιι Ἰτεγάτοσν ἀἠξιθτατὶς ἀςεϊλιατίο 

ΠΤ γε νὰ πραηόενε ἀε πων Ν δαἶ]ο πιοάο αἰερτίοσ Ν' εἴα, 0 αὐ λ δὰ πιϊπηξγος ροττίπατ, μος τοξατωτ ἰσαπι τὰ ἢ - 

ἱπτετρτγοτί, πες Ἐγαΐπι 4 ἡβηνεἰφητα ἩΛτΟΥρΡΓ ΙΔ ΠΓΟΓ. ὶ (ἀρ επτιδπὶ ἱηυεηταγοῦ ἐφυοί ἃς ΔΟΠΉΠΔῚ Ιλ ον δ " , 

ΦΡιοροβεμινν τ «ὦ σε τὰ εξ τὰ εναρόσοις ἀϊοαι. ΤῸ, Ἀοδαγχυτίοηίβ, Οοττς Θἔοιλε, δι} α(εϊευκίοπίς, πλάι 
"ὲ ἀς. κᾧ 

ἴηδη Πιοἀὸ υά ἀοεαςνιπ ιν ε εξ εἰϊπι ἴδ οὐίαιη ας πιςὰ εἰαγαητ: ἀυοτγιμὴ ἄυο ρειοτὰ δὲ ἀοχιπαῖα, ἀνο μοϊπετιοτᾶ αν 

φἰιαύϊδυν ἀμ ιιήνέανο πο ἔοι. Βυδώ ἐκιβᾷ, ἰσερ εν υἱᾷ. φοὐϊεΐδυε ἰεϑόπάωε εἴς ἰδ ΡΙ εν Ἰοόυ». ΑΥ' ἀίμοιυπι ἔμπι 
ΤῊΝ ον» κπολφ μ᾽ Ἡμοὴν εἰρ τὶ δίης ἀὐπρίαηι γε δοδίς ρᾶττίπι τς 
ἦν 4 ξυδνβδΐμθνμεηει ἄτῳ ἥ. γῳΐξονα, δίνε ἡβνέοηςιςς οἶδας νι πα τιλδἰεἰοηεε ἅμα: δάτπιπα νοσδης, ραττίπι 

; εὔμοεγθανμμιαἤμεῖν. Ψιάο Ἀοινιδαβοινοτί μος Αρνὰ ᾿φγειερτυαι 4δῃὲ ἑηδοδτοταπι 4υοπιηάλιῃ Βομλίηυιη 
᾿δγεοπνάθτρανατοιρτατεπη ἐς Ππυ φριίξ, ὃς φμοί ρτρχιπιὸ 8. τιρήἠὸ ἱπορειΠΠπηὰν, (εὰ στίαηι ρἰ2πὲ ἐπηρίαβ πυχαι Βο» 
φοίμεγοιν" τορος ἀρ Ως Ὰ ΑἼον τ τὰν οἰεβι εἰ οδτεἀλής, ναλυεὶ Τ᾽ εδΑπιοπεὺπι χ 1. βαῖπεῖο 
ἘΠ βαρ φοιῆνοι, Ἧεὶ, νὰ ϑυλη ἀιφινίδη νι αὐγὴν φβαειτν, Ῥγοίοιιληρ, εἴα πι", ( φυλῇ νἱἀσ]ίοες Ἐυληζεϊία 

ιν Βες εἰΐλαν τοτναδαμπς, τον Αἰ πνειὰπν ἔναπι ρογ6. Οἰπδιξ πιοῖο δχριςοτυγ, (τἀ αηνρίοι πὶ ἀΠφηλν τθ-ι. 

"Εἰ Πε υρὶὰ γοτίι να ὑχίευτ σοπ ρυξηλοῖ Ὡς ἐςγαιρ ΕΝ ΜῈ υεϊλαπεηνοχρεξιλη δὴν. Ὀ κύνες νοαὸ αδοὶ τοῦ φὐήεν 

δλοπιμίδυν {Π| βίο, ἧς νοτὸ [ἡ βέθοις 4ε οζιθυς τς. Μακῖῖν.ει, τόν φυξαι ἰάσιν ἐς ΠΟΙ ΟΠΕΝΙΝ ἀπε βῆ, 

«εἰεῆ εὐ καἶη λἀπεηοτίς νοΐ τοὐςανρείσμνίαμαην μοττίς, ά αἴϊν, αἰπηίτιι αὐ ρμειτλλην ΠΠηΐ [ἀρίσπθαπιφ 

ἰ ῥεοθμας, ἧς φυοιίἰξ συλάέπε (εἰριἰν ἀετογοτοε όοπου Βῆςη: κι επάδι κεἀρηιποάδίυυν» ἔκ δὴ οἰευνέηῖα 

ι “Φ 

τ λ 

ἊΝ «ἰεηρδμενοηνογρνεν, ΜΑΙ ἢ ταν τ μος. φαϊειοηίε [κε !- χο Μαγαὶ ὠκόρωκον μιαϑεάηιις ) Ευιδηροἰνι ἢν - ἴδῃς ἃς νο[πητᾶς βιςτίς ριοτίων ποῆὶ, δ Ραμεηδέη Νσ δῇ πιογεε ρεόζαηι, ντ ρςπαρει [πξλάψιιε {τϊα ἀείςτιγτίο, 6 κι 

᾿ Ἃ αν ἀοὐυιο Ηἰς Ἰόυδύμεν θαπερς ἰὴ φιφι ἐφον Αὐυφυβίαυδ δήμηι Ραβιοιίο, Αδάϊα ἃ ὑα Ἀγαόρὴν ἐμαμον ἼΝ πα αλωϑυμίω, Ὑιἀς Ἄν ον... τ τ) Ομη απ πὶ ἴπ ψεῖθο (οριριο ὥρε ὈΤΩΡΑΒΝΡΙ τὰς 

᾿ ᾿ ᾿ “φεἠὲ δὲ' οἱ κοσυποιοοθυ Ἑμοῦκαε ἱφᾷοῦιοι τιενδλῳγδίρεν 
ἐχφεταπάυπι, δεπίαννε ἐπορεϊδαρπὶ δι δια βοπηίαιη ρἷ:υ» 1 «Ἱπροείνιανὸν Αἰ νποχοίᾳ. ΑΠτιοο δὴ Ῥ Πα α ἱπες ἰδ 2] ἘΓΓΟΤΘΠΊ ἱπτο κα δ᾽] επτν τὸ Πῦ Ρίςι Ἰοραιο ιςοιαπι,, ησηα 

ΩΪ ΕΌΝΝ "μι Νλ 4 προς κὰν ὦν Ὁ. 0 : ἀὐον υβ απ φοι8 ἰδ οἰἑὴγ δξίκιαι,νι ἴα (Οἱ ς δε λη ΐε Ἰοδπίο δὲ ̓γίετίς νἱοίπαπι, ντ Δρράγεϊ ἐχ' ἈξῈ 13,81 14: νδὶ ἡ]Πυὰ ἄγραφον νειδυπὶ Ὁεὶ (οη᾿ τιιεῖς ποθὴ ταπτὰπὶ αὐϊια- 

ἐπβυννβῆννονα, μόρφωσιν 5ὶ νος φοῦοτος αἱ ζεα ἐς ἢ ἴμδε ἐοραῤῥήνας, ὐὐτρ ἀερληκια. ἢ Οὐβίνεννκι "αὐτί. λῆα μηϊογία εοιππιεπιοτλητιτ. . Ν βεπεϊυτη «(δὰ ετίδιτι, 4 ΟΓΙ ΙΝ Ἰύριμς, ἀπτορομοητ ΠῈ 

ἤυηψην, μέρα: ἀκοϊαταδία γϑρμὰ τρίφαν ἔογπίαι δι εἰἢ- φινυὶ διὰ Δεβιιγαη Νὰ Αἴλ.12.8. 4 δειεῖβεν, ι Ρτοειάεμ!, φφνῤῥννσιν:ν υὴφ, ὃ: Ἐγαΐπι, Ριοβήοη! Ἀτηδὶ τυπὶ ΑἸΜ ιονπι ἐφ 4 ἀοψινα χυοτιπάδιν γοζοίμηι καὶ 58έ - 

ἐν διανδεισμίουτόο ἰνκαβε ρεορροίνις οδιρίωπι οουϊῳ ἐρ δι δῳμωι ἰὰ εἴς, ΘΠ Πα ὃς ἀδυϊ
εφτίηα ἀοθινηα ἀοόλότει, πο. μοι εἴς πος ὑτορτίὰ ῥιμῆσειε, πες ρεορταδι, οὐ πνλρι!κ Ἂς υλβίλπο Οαπείϊιους,, ποία μισπῆοῦμ, ᾿ἘΕπρύθν 

δεδε πυοηίιπι ἰϑίο, ΠΠ χἰῳ οἰμϑ οορ ἰῇ οιδεν ὀήξεφῖ ΔὉ οπιηί δὰ γοἰϊςὶ δίρυς τοὶ ξυΐον οὐδε με ἢῖ τρλξὶςτοξτοάί, φἸαρ  ἰοίτεν ἐξ ίτυτ μος αοεἰρίξινάννν εἴν, 40 φιεῖα [(εὐίδετα ποη ρυδυῖς, Ρλυΐν ει τεςου ἀϊτιοτοιῃ ᾿ ἰ- 

' ᾿ ϑίρ μηδ γοίρι οἷαι ἱπουμαιπγροοοῦῃ νΑξοϊβορδὶκ μόρ- ταξείς (οεριοτδε, ρυοβίον πιούδιι νεῖ αἰ πα νἰτίμπι 400 Πφηϊβοκτιν ἔοτε ντ ἡΠοτάίαν πργουνεας ἡθέως μ φιαην ἀοδενίπαιη ᾿ιαθις αυᾶπι. πθη Ππμσῖνι διίο- 

᾿ “οὐ πδηνρϑ δεν (ατυλονιπυϊήβο ΨΟΒΗ ἐπι θηρηθεθῥε- ἑδἑεπάα. γυ »υ κ᾿): ἡ, χι τος ἀρυὰ Τβεοίοξου ει οἰτατάιηδη νὲ ςοττὶ ἐπ 1 Πππντος ςοπ ἰτατι,. μοῦ Ἰοι φυοίδαιη ρεγξόλου ἀπουςτίς : δι ὑθῈ ἘβρθιΝ 

εἶδν Δἴ “ εΙ : ᾿ ἰᾶται οἰεδὶκ ὄρ Υνα νας ῥτοίηδε συστιήσ εἢ ριοι- δου ροίπης ργβτοτίι οι νε ρικάϊχι ἀε ρ(ειοαροίποί!ο 4. ἀεοιάςπάν τοῖν ἰους σοπίτονς 8 πθη (Πεδτα, {9- 

ΤΉ 30 
ὁ ἀφ δ νέκον. μι Αναν ̓ Γ ΓΝ γα [αἴνει τ νἱφεῖιν ρα ὸ ἀδϑειυο,αθεμ» 

ταις ἐμοημμμ πιοθένι ἀορίανοι « ηυὲ ἴε ᾿ “. ἡ τνε [ ὁ (δεἰενειί ΨΙ τ μα ΔαΝ 
οἠδά ἔλρυξην Ὑ υγτόνπ 0} ἄδημοα Τίμα, ᾿ ὑπ 

εἶμι φεσνεγκοΐ" Ὁ ἕν ἐπφον  βώοπι, [ἃ ἢ 4υὶ ἂ “ἰδ νὴ καὶ μῆεν. γιὰ ἱπδὲ γεδυ ̓ . 
10 “4 

᾿ ) έ “᾽ 



» 
- “Ὁ 

ἵἢ΄ Ἀἢ ΗΝ ΣΎ ᾿ 

᾿ νον ΩΝ 
Ὡς. 

[ 

δον ται β δε δ᾽. ΓΝ 

ον τ ς -ΒιρθΡαν μι πὸ» 
Φ᾽ " ἐλ ἀλλων ΜΝ Ἰρίο αἰἰαπ) Ῥαυῖο εν τος εὔἶεαι ἱπ ΟἸνμαμυιοοῖ εἀϊτῆοηει δεμήον δυῖρεη [τὸ 

᾿ααπλυρειῦ ὃς Ῥτὸ φυνπλαῖε Ασοἰρίζις οεἰφαν ΑΙ, καρ. αι, 
Ἰάέτας κυζεσι ψοιὺα ἐπεσερτοι υδτίου [ες ἐΠε ἐβερ- 

τμΝ αἰ ἡμμτία, αμοὰ εἰ Ζεδένμενς δ'
 σέρρονασεννῖ Ἰεχρ νετίι γ: 

. 

΄ει 

ὺ 

- 

" 

ἣ- κιφιίλαϊον ΓΙ Ἢ οὰ ̓ ρυσει εὐβαιφ}ν ἐπ Ἔ ταῖς 

τ νον ᾿ ᾽᾿ Ιη4 τείτον κεἰ φίταν 1 ἡωον οὐρανοῦ, 

"ναρρϑε Δ΄,“ μορτίφομοι οὐ δῇ ἀρρκες Οἱ 
το ὴ ταλὴ εϑυ Ὠεὶ ᾿ Φ' ἰεμοτβν, “ἢ 

ἜΝ ΠΟΤΣ ϑιου, χρὶ τὸ Κυρίου ἑησου Χραφου δι Ἰϑοτηίηὶ “ὦ ΟΕ, αυὶ ἰυ- ἐπρρὶ ερείν "β υἱμοῖῳ 

᾿αἰμοομσοι τ σῷ μόλλοντος κρίνοι. ζόετας γὴ
. Μτ Ἰάϊειτυτυϑ εἴτ᾽ νίπιον δέ πιοτῖμο 9 ΤΡ τς Ἡῤδαιῳ 

δῆτα ἃ αλε κεριὰ κ᾽ τίω ξλιφαδῥνων αὐτῷ καὶ τίω ἐπ {Πυ!ετὶ ΜΠοἵαο αὐμεηιυ δίτα- ἽΝ 

αἰοας νι βθασιλόϊαν αὐτῶ" Ἔν ποῖωο: 

᾿ αἰαὶ εἰς ἥ Κήρυξον τὸν λόλρν. δδέφ
οιϑι 4 κὐ ἰ- 

ἰδροκηκίμ, φαργάκαίεις ὕλη ξονηϑθρηήμπσιν, παν}. 
δἰ νειίρὰπιν ορικρ λεσον εν πᾶσ εἰακοοϑυμίᾷ κα

ὶ 

ερνὶ ἔνε: Φ) δειχῇ. ᾿ς δι δ 

τὴ σις “αι γὃ καροὺς ἣν τῆς ὑμωνούσης 

ἔνηδεπιόκυαι ἡ ᾳῳᾳσκαλίας οὐκ αϑέξονται" ἀλλφὲ κἈ } 

τος ἃς δοιίαιϑηΐα σαὶ ἕλιϑυμίας ταὶ ἰδ
ίας: ἑαυτοῖς δλι- 

ἀπηηὶ δηΐτηὶ αἰ διὶὰ 

(υβεεηδλίωε. 

᾿σδοΐ ἕπδὰ. ͵ ͵ ἰ 

ἀραὶ ποίει. σωρό σουσι οιαασκώλρις » κνηϑύρϑμοι 
δζυΐ. ͵ ᾿Σ ." 

᾿ς Ροεαρωρὰκ Τί ἀκοίω 
[δαὶ οἰμπὶ υς. Καὶ δαὺ ),δὺ “ἧς δι χηϑείας τω ἀκοϊω 
111} 12 8 ἢ ν᾿ 

Ποειοὺκ οἷο Ὑσοορένουσιν, δΠὶ δὲ του μύϑοις ὀκτοα- 
Ὧξς σοςϑδῆθ , . ἶ ᾽ 

ες δὰ πασαίη!. Ζη ΟΌΥΤ ΑΙ. 
νυν 'θοχ δὰ «  (ὴ νῆφε ὦ πῶσιςκα κοπὰ ϑησον,ἕρ- 

ευρίἀϊτα 

ὁϊοτοδ: 

ιοῖοηῖ. ΄᾿. ᾿’ 

ΝιαὲΠδυιεετὶ Α Ἰ. Ἰυδηροί πα, ὐἰημετι) τυ μ]ς- 

εν βορή μέν ἐχσον ααγγέλιςοῦ ,τίω δῥωκονίαν) 1 δε ἥκειν διαϊ
τοι. Υ̓ 

ἐι5 ἀφθοι Ε σοὺ πληροφόρησον, ἃ, 
ὧν υἱοί βεοι Ἅτι τα « »" 

οὐ τπαρκίο!!" Ἐδὼ γὸ ἐδ ασένδομαρ,καὶ ὃ καοὸς τὴς ὁ Ἰδεῆηνε 
ὶ φ. φ , - 4 

Ν Ν 

τ ϑεκάϊειο, ἐμᾶς αὐρλύσεως ἐφέρηκεν ᾿ 
κίαυ ὥ ἡ , 

Ῥυχάϊοα ἰδ ο ΩΣ ἱππυνούίη- 

(λα τεπυρείεἰυὲ, " Ἰητοπιρε[ἰυὲ: 
τρμεροδίσγρας ἐχογίαγς ουτη 

: Νιδιὴ Ἄςνῖε τουρυδ αυμηὶ ἰα- 
πδηὶ ἀοϑνἑθδιῃ ἡοη τοϊεγαδᾶι: 

( ἃ αυτῖδιι ρευγίςητεῦν ἰρή ΠΟὶ 
(εευπάυην" ἴμλ5 1165 Ῥεου γε 5 

Ἰ; ςσαςεγυάθυης 6ο- 

ο Ἐκ ἃ νεγίτατε υΐδεηι ἀυτρβ 
δυδιϊόηι» δά ἔδθυϊας νετὸ ἀϊ-- 

ψ 
ἃ . “Ψ , 

γΑττυ νἱρ 85 εἴἴϊο ἴῃ ουνηΐδιι8, 

ΜΗ ἡρριηομεο ρῬέγθο Ε- 

ἝΝ δηνερὸ ἰδτ Ἰἰθον, δι ργα-Ἶ 

(ἰευτυτι τοιῦρυ πγεᾶς ἀϊηγλί πο - 

Οετίδτοεη {πα ργαοίδγαι ἂἃς- 

Ῥιρκάίεα αὐτδινο ὶ ᾿ 

δι ἀοέιτιηᾶ 

Μία οονν τε Ἂν 
[πνάην ΛΩΝ μον 

ἀετνα ἐραεετμαὗμηι [ ὶ 

Κι ὁ νεήϊα!ε 4είένην 
“νἀ «μενμεη! γα βιϑω- 
ἰᾳε ἀμϑεην (πῃ ναν! την, ᾿. 

Ἐρο ενΐτν ὑφ εἰ δον; 
Φ’ εζωνο νείοἐνιλοιιν πιὰ 

Οηβα8. 
͵ 

! : Ι ΠΣ βυηυνο “(ΤΕ Δημ ἢ. εἰν 

Ἔωνμ »". Τὸν ἀγάνα τὸν καλὸν κ)ώνισικαι, τὸν 7 «οὐταιί»ογίυτὴ 46 βηςπι ρετ
όμ. ἢ μαι μη μεν ανϑε, 

. δα «οδῆηιίς δ οὐ μὸν τέ λεκαντίς “πίςιν τετήρηχα. ε χίγβάειι [ξγυσυ, ἀενν ιτμαν. 

πϑλαον ὡὰ ππνᾷ " ποτ : τῆ δὲ Ουοά τε! φῦ εἰξογοροίια εἰ} 1 ΄, 

ἊΝ Αουσον “Φτ μι ὁ τῆς δ ΧΩΙΟ  ς Πμι μυἱείτία ςοτοηδιηυδην γε 18} Τηναὶίῆοο τεριβιαεῆ 

σιυύης τ ᾿ δὲ ὑπο δώσει μϑιο Κυ- ἀδει ὐῖλιὶ Ὠοιλίηυς ἴῃ 1110 ἀ1ς} Ἦν ονοπα ηδία, 

“μιὸς ἐγνύκρ δὴ ἡ Ἡμέρᾷ, ὃ δ χχος κρι-1 Ἰ}υΐτυς ἰυάεχ : ποη {οϊλπν δυζθαι ["εΔά4ει μοὶ Τὸ οποιημ ἰὸ 

τὴς οὐ μόνον δὲ ἐμ), ὠλλυὶ καὶ πασί τοῖς 

. ἐγωπηκόσι ζω ϑχιφαύοιαν ἐπέ, 
4 . 

τἰυεγίης ἰμπυρην ὦ 
δὐνεπίυπι. “-" 

. απ φίηηος. Μαπὶ αἰ οαυὶ τεφυίτιτυ ἀηξες ῥγιυδεητίς το ΔΗ} ἀιληράχαν, ὰ 

αὐδίίεά δι οὐσοἰδυβ᾽ αυἱ ἐχρο- 
ΕἸυαι ἱρᾶυ» 

ΦΙΝ2 ες. 

᾿ εἰαἤοπει δὰ πα εκτιίοποηι οργοίταπλι. δοὺ δχβτρ Ἀροϊιοὶ! (ππιεπεία, Ἑτδί, ὀδάννα ἴηι αἰπινδθιονὶ- 
ἐφ ρεμῃ θα γούοπι ροιῃρετίπνι ἰῃ νὩο βιαπυίο. δηλ διὰ, Φ424)μήβενῃ εμὶ βέδιη βεοίιο, τοὺ διωμννν “ 

δος φράϊεα φιληῦ πιλοσιίηυν τοτίπεπάδήν δε δἰ Γ » ἀυυη μερεψὴ πρὸ (ἃ «ἢ, νοεῖν ληβυδιοητία οοπιργοῦδατς ξεγιλη, 

"" Ῥεαίειείαη ἐλ γγααισαιεῚ Ὠτεγρτοιαεισης ἐχτατ νοὶ οὐδ πυπὴς ε 1 αἱ πιοί τυ. ΥἹάς (υς, τ! Ψυα. ΜΙ οσνεν 

γεθνιον έγηδι οροπιδ δαρρηητυτ δρυάτα επρε8}}). "Ὁ ἐνὶ ἠχησταυίς εηἰπὶ φυὶὰ ἤτ κλοφρορία. Εταί, ΜΙ αν 

«λων ὑαεμαρενβνα ] Φ’ [4 τα ἀδναπιθπι ΙΝΝΝ ΝΜ ὦ μίενωνα ῥνούαιννν νά δίενιον ἰηεριὰ, Νεαιις ὃ- 

Ὡ Ἀφ ιαγαινηῖο, Ὀὐίῖτοδτ! ἰεαιηολμεα δα Οἰε
γία. ἠἰπι εἰς δρίτος ἀενλερννφίᾳ ΠΠ1 4πα; ρτορεῖα οἵξ ΠἸίοτίην 

. ἡ Δὐπωρείσιτέ ἰῃ ἰςφ κίσιδ οδιυηβάτισας οὐ τμμλη ες οὐ Ῥεὶς; φυυαν τηνεὶ οὐἶδηι τεργοὺὶ ̓ρελῤλμοι πλιρρμῖδι Τ
Ις 

᾿ς ᾿δατ σροηῖεῖς «ἰνίον παρμβκεσνν. ἩΟῦ ΠΟΠ. ααίς πιοιδεὺπὶ αὔε νετπι Ὠεἰ πη  ἔγυρη. 6. 

΄ ὅγταβ ρίεηντεα. .. ἢ αν Ἐπ τὲ : 6. ζὐνουκαίνδομαι. 1ὰ ἐδ ρτο ΠΠραπιοπῖσ οἤξετοτ.
. γυΐ- 

ἷ ἐᾷ “νβ Ἡδιμαυ ψυϊχ δι Εγαί διόνΑς εβο δπρθον εἰ: 20 416, ϑεἰὐδφν, Ἀτ
αίπνυε, Πνννροίοτον ἰὼ ῬῚΝΠρρ,1.27. γετυς 

: υἷι οι βοαεὶ οοπίεο, οι γμεϊίοεῖ (ίεῃμεν ἀερτύάδινιεξ δυΐζεῖῃ νοῦδο αφόνδλμψῃ ροτίτν αυὰπι σφάζει ν ἐἶ ϑύεμαι ΝΕ 

ὧι τοὐοείονο ἔμ γεγο ολεί ἰαπγυπισ
ηῖλις 4 δωκε ἡΐμε βε- Ἰυάοι μὦ ἕλπᾷ υἱπίᾳ αὐ οἰἰδηνν πὶ εἴ «Πΐρηοην μα ἰα ἴω 

τὐϊαννφαριδι αι νχτας δδῃϑυμώας ταῖς ἐδέαι ΟἸἰατοιποπεδαυεεο. 
εεἰβείν νίυγράδαῖ. « ϑὴβιβηνὼ, αἰφλύσεν γε τείο- 

τος ἀεχ( υοῤίεσυτιν ετίαηι οί ὅγε δι σέτων μαίδιε ἰδές. ἰνείονιι. δε ΡΠ ρρ.ι.23. δι 1.4, δεὰ ΠΠ]υὰ ρεατυ!!, υία 

παῖς ᾿ δὴ 4 ελϑε Ἰϑοϑυμίαι [ϑινάνν [να εὐρϑἀμεοεἰὰ
 εἴ, 245. ουιπιοῦᾳ ΑἸ Πἴο, νἀ οἡ ροτεῖν ὰ ςἰλἀίδτοτιε) φε

τπιεα 

Ἐς ἀρ ὑὶ μβοθνεῖ ἡ]υὰ ἐρῆι ἀεείεεις, Ορροιίτυτ οηἰπὸ τὸ ἴδον, φιὴ νἱδοτία ἀεπιῇ ροτίεὶ, ἰα ἐῤία ἐχ ξετιαπιίηε ἀϊπν
οδα 

ἃ εἴ ρεσυλαγᾳ, εἰ οθκίπα απ "" 

τς Ἐροεϊεα ἐπι ον, φυυπῃ να γι ἴουν αἴ ἐτα ὅι νεῖν ἤά6ε. : 

δε βεϑυμ ὑλμμεν, φιοά ἐυίφιε Πιλήεγῥνυν δηϊπυν δὲ 

4.16 γαῖδοι οδητεπδηδία ᾿4ρμερνονα φοτηίανιν ΟἸ ΓΝ οἰ ρα - 

. 
᾿ Ἰ 

, “ , 
" 

᾽ ἐς 
» ἢ 
ᾧ ᾿ 

᾿ 

᾿»ὐ εἰἰφονν ΕΒ λονενε. 

ἄϊιο ἐδηεη ρ᾽εγυπῆνα δτίξω! 

. προδίυ ἀφο εεαεὶ δΌΝ Ρολυρι ̓νε ἱπηιιποια οί ον ἐπ γα- 30 δατὲ δι οδίζιτὰ, μα αν αι 

ἰρῆε Οερεὶν [λα αεὶ δὴ 
υἱψὰα ἐπ το νον λα 
4,1 μεβενεν. 

' πων τὰν ὦ πὸ μεν “ΠῚ 

φ ὴ 

νοι οἵ, ἰά εἴξτιιοιί “ ἐστοιάδάθευς, Ογρα τ ̓εχ τ ἐσ πα πος, 

Γι : 

ἐπε νπε[α οἀ ΓΝ ἐξ. . 

ΩΣ 

ι. 

ΟΥΉΡ ἱπίυπαν ρετίκεγγο Υ οἱ. αϑονα,. 

τξινοι, Μυυνἐδοικι αδὴ ᾽ 

ἐπ τὰ σα : ολντ αἰνὸς ἡἕάτοαι φυδυε σι φυϊοαν! ἃ ἀγῆς, του] ποδὶς ἱπ Ὀοΐ ἱ ͵ 

᾿ τ Μ μοι ,ζϑε τὰν ἐᾷ «(τ αθὸν ταης νῖυος ἀερτομοπάσε, δ κα γερο Ρυρίςείρτας 
Δ οίςαῖς. ἜΝ ἮΝ 

: ἦν ἐπὴν ροϊτοίυς εΟΤΊ να Γ μσ δε 17. διε δαίαι ἡ, 4 «“ἀ μδμία αρὶι μύϑνις 1 οδ, ΑΔ ἃς ἰηπκίϊος ἀοξι μα, 

" Ὀὐοθη τ ὰ ας ἴτας ἀϊια νυ με ἰοςί ἑητογρρετλξίοηοε ἂν ἵ- 4υἱδυ Ἀ(οίπλινς τη άνε, ν σγίζατῖς ἰἸα ει πιλυ ας πιοά ε΄ 

ΝΗ οἴϊδονο Βεϊυϊϊοτα ἰπ πο Ἰοουπὶ αἴμια ἢ ̓ ερηξαερ λιν οπιπΐδυε οχτίπέδαιη,φυὰπ) ἃ τεπεθείς ξτποιβοτο. Ὁ 

ἣ νι τὸ ᾽ Πομαρεβῥνὰ ν ἀκρὶ εἰ πεπὴρς ιιοά δὰ οαταὶς ρευάςη- .4 Ρενξεε ἐπ ων κρκοπάδησυν ΗΟ κκκονοϑεῖν ποη Πφείῆως 

» 

Φ 

8. δοῖ ἰη]οδὸ, τοροπάδε γοῖθο Ἠδδτσο β ΠΓεἰναξινα Ἴχυοά Ψυΐμάτα δὲ ταί», ων ἀήήγωπε, ΨΊἀοιαγ ἀμζόιη αἰϊυάετς 

ἢ ἄρτο ἀείδοταις ἀςορτας νΓ Ἀ οβ.9.19.νε! ΤΟ [ἐὑαριοι..} δά ἰοῦμπ ΕΓ οιο, δι 62,11. 
ΠῚ ᾿ ς ῆ : 

Ιδιδιΐ δοίῃ- 

ἌΝ πιὸ ἢ ἀπ οὐ γ λυ Τίτυδ ἰη λα ϊπατίατη. . 9 εἰξάϊ «αἰαι! 

κι΄ -ουχᾷς ὅδε μόνος ματὶ ἐμρϑι Μαῤκον 1 τ υκαν τισκ εν Ἰοῖον. Μαν "μα κι . ταξαν βίκι, ἀμεαϑῖα μια 
ἐς, αὐαν (ων ἄγε μετὰ σέαυτῇ. ἔςι γάρ μοι] ἰουπὶ αὔπιιπιρτυιη δάάυς τες: [ςερωνη: αἰβ μέσ πρὶ μι ΟΡἸ ΟΠ.» 

δίγρμους οἰς ὀχᾳκονίαν. εἴξ φηἰπνιθμὶ ρογυτὶ!5 αά τ.}} 0» πννανβενίμο. , 
᾿ " " εαἰξεετγίμαι. ᾿ »εὰ 

Τυρκὸν ἃ ἀσήφειλᾳ ἐἰς Ἔφεσον. “1 ΡῬοσῖο Ὑγοϊμειπι πῇ Ε-} [ Τρονίομην φρδεην ποὶβ ΕῚ 

ὶ : φἴδ Ὁ αὐπῳ,ἐρχόρδμος φέρε "ἡ “πὸ βι- 

, κατέλιπον μὴ ᾳὐτοῖς λογμϑοίη. 

: : 3 , ' οὐ , : αἀβίειε, (' οοπξονίανδε τοῦ 
.᾽ γάμωσέ ΜΆ. ὅνα σ᾽ ἐμοῦ τὸ κύρυγμα ὲ ΠΡ ΤΗΣ πιδὶ ὙΓ ΡῈ τος νερεν κε βγααϊεαείο ἵηρίοι 

᾿ πληροφορηδγῇ, χαὶ ἀκούσῃ πταύτα τῶ ἡ ἢ ταν ΠΕΓΕΙΟΓΆΓΟΙΨΓ ῬΓΣΟΟτ άΐμν, φ’΄ «ιάϊαπε οπμιοα ' 
ΠΕΡ ΡΠ ἢ ἀρεθι , ηἰυπι" 4υοά διιάϊγοης οπιπεδ) -ἰσώμει: τ’ ἐδεναῖη» βμπὲ ὲ 
Ἴδε κῃ ἐῤῥυθίω οὶ φυμίριτος λι49᾽-} «Οεπτζεὶ : δέ ἐγορτυς δι οχ οὐ] [ἀεογείενημ. 

Ἐπ φολόνίω ἰῃ αἰνὲβ οτίαπι φελώνιω. δοά ὃς αι !ὰ ἢς φελένν να ὲ τὰ (νι Δὲ Θγγυβ  ητεῖρτει, δὲ Αὐρν ίηυς δάποτίυν Βαυΐυτη ἢ, 

" "αν αἰνοὶ,[ εἰκη μεμα ρενμίαν ει. 4υίδινε οὐ Εν ΕΠ, δ 

παν τ ὰν Ἄν πο εν 

ΑὉ ΤΙΜΟΤΗ. Π ᾿ 

τ ΝῚ “Ἕ 

πρνυννσπσσοσσ σε“ ----ὐπονιοοἔοἔοσσ“Ἕ
ὍὁὋὮὭοῃοσπει.». ο΄“ “πᾳΔ«ΨὍὌπροπΦἔΠρΒΕὮἝἊὋ τ ρροεα 

“ 
Ὁ» 

᾿ Ερμα δά νοῆε τενίνε οἷν. 
᾿ . ψν])εὶ 

10} 1ϑενναε επί πα εἰ φη !. : γπγοεν 
ἀπέτεινε μπὲ Πευ ας ἈΠ» 4- ΠΝ δάυςι- 
ὀδέμ ΤΙνεβαϊονήεανν: σνεέβεηε [08 ἀιοίδαπι, 

ἑω ἢ ,. 4 ϑεείδειδι ΠῚ 

ρϑκόμησων Τλεὲν [αἱ δυϊεεῖα νυίφυς 
ΠἼ44Π8. ᾿ 

᾿ ππούσασον ἐ λϑεῖν τοῦς μὴ ταλχέως.]9} δος πιοχ αὐ πιε γΘηΐΓο. 
Ἂν, ῃ 3 3 ’ 

δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἰγαπή-Ἰ ἜΝ 
ὑάὸτν γιοῦ αὐαῖνα καὶ ἐποραίΐϑη οἱς Θεό - [19 ε θοιηαϑ πιο ἀείεγυϊε, 

κίων, Κρήσνης εἰς Γαλωτίαν Τίτος δίῃηούς ἰηδυξζας ρταίϊοητίε [ς- 
να Ων Ρ" ὍὋ "1 ἀλρηιαν, Ὁ ἸΤος} Ἰρμ]:,ὃς ρτοίοϑυς εἰ ΤΗδία- 
εἰς Δαλματίαν. ᾿ ἰοηϊςαι: ΟΥείς πβ΄ ἸΠΟα]αιλᾶ, 

' ΡΒείμαι. Τρθείωνν. 6. 
1 ἸΡΦΠυΪ ΔΩ 4ασπὶ το! 4υὶ ᾿ Ῥεημίαην ἡμαν γε δδ . 

Τιόδάς ἀριιὰ (λγρυπην δάξον ἐλοηφ ρει ὀμωο ΝΟ 
ἐνῶ μδτιβς δι ἰγοδοίμαχί-: κονν πὐρεραὸ μμενηῖ μιξε: Ἢ 
ι ὁ ΘΙ ΌΣη 25, γ4η4:.. αν ἢ 

1 ΑἸεκαπάες ἔλθες ατγατῖις} 13, «“ΦἸεκαμάεν ἀνανλοινμ- 
᾿τλυΐεά τγαΐα τι ὀχ  δυΐτ: “Η ἐρθν ὁβοπάη; ΜΆ : 
τεάάαι εἰ οιατηιις (δου δι} βεορρλόῤροι ΠΜΡΝ 
ἔλδεα ἰρίι8. ΝΣ 
᾿ Ὁ μειῇ δὲ ἔνι ἐλ ν ΘΠ ἡ Ὡμεν» ὅν ἣν ἀδιϑθα τ αὶ ὦ 
κοῦ ἐπίτν οὐὐειτῖς [δειαοηίθυθ 46 φεπὸ γοβέμε υενδε μος 
ποίει. 

Ἰηὴ ρυῖπια τηδα (οξεηῇοηεὶ 1ό 
περῖο οὐἷμι δόξαι, ἔς Οπηῆ ας 
τὴς ἀείεγυετγιηι νά πᾷ πο σοῦ 
1116 ἐπιρυτετανῦ, Ξ 

φεὰ Τοπιίηι!8 τὶ αὐξυϊι, δι 

πχὸν φελθνΐω ὄν ἀπέλιπον ἐν Τροράσι 

δλια,μάλιςοι τὸς μιεμβραίας. 
, 

Αἰλέξανόρος ὁ γαληειῇ ἡτολλ ἃ μοὶ ᾿ 

κακᾳ ἐνεδεϊξ ατο ὅποδ' ὧῃ ἀυτοῦ ἐκιόφιο 

πὶ γιὰ ἔργοι ὠυτεὶ τὸ. ἣ 

Οὗ καὶ σὰ φυλρίοσου "λίαν γὸ αὐϑέφη -- 
κὶ Ἰοῖς ἡμιετόροις λῥγρις. ᾿ 

"᾿ 

᾿ 
1ηρτίνοα πρεὰ εξ βοην 

φβεέηνο ηηθὶ αὐβολς, {π4 σ5»-: 
Ἰμοε νην ἀενείιημενημ!: πὴ 
ΝΠ ἐμορνδειων: 

Ἐν τῇ τρώτῃ μὸν ὕπο λργίᾳ οὐδείς 
μοισυμηαρνηβοννο, ἐρϑχὰ πάντος μὴ ἔγ"]}. 

ἮΣ Οἱ δὲ Κύραύς ισὲ παρέξη ̓  καὶ ὠνιδυ-Ἶ" 1), Σονοέκν! ασίριν τα οϑ 

τος. “ςοη! 8. 

1 εν δυμαῖ, ΜΝ άετυς Ἰ]ς ροίετοα τοῆριίςεης αὦ ῬΡαυ- τίαπι,υΐους ν Αταξιιηὶ εἴς. σαπν ἰαχὶς ναἰπείθιις Ἂς ρίαπὲ το» 
ΤἸυιη σους δναυαι ἔα οθὰς πσητιο ἴῃ Ἐρητοῖα λὰ ΡΆΠς- ᾶϊον Αρρίϊοϊος ἱπεροΠπιὲ ρίμρϑούς : πος ἀιβιιπὶ ποὴ 

πιπεπν,υδιῃ Ῥτοθαί»"ς εἴ ροῖι μδῆς [ττιγτᾶπι δυο,υᾶ εξ νεῖ ρεπιίλτος ροτιὰς, ν οἴ φὺν θης νετογαπι ΟΠ τη οὐ 
ἐπ βατίπεητιο Τιπιοιμςεὶ ἐρέιις ἰῃ Ἰη(ετρείσης, ἴφια ς:  ἰιαϊίτας, ρΑ ἢ Πἰατος, τις [υἀσογαγα πος Ἰοη ριον, ςἀ (να 

τίλην Μαγοῖ, υαίϊ τΔπὶ οαηὶ Ῥάι]ο γετίαητίο." οἰπέιων ἢ ιδους ονοτταῖϊς. ; 

᾿ς 4 Δπνονε μὶ μέλε ρναίενιῳ [μενὺ, ἐγενῆσας πὲν, δις 1 εἴς, 14. ΛΗμίνα ναί α εαβεδωνε, πολ μοι κρικὰ ἐνεδείξατο. ΗΟ. 

διψιεἴτεης 'π μος ίἐου οι υἱμαῖλ, εἰμεν, ἿΝ πῶ ἼΟΝ γ ΝΠ [πἰνμθ δ απνπναοα ἀ [αἰ εῇ, Οζεη- 

ἢ ἔ η (Οὐ αἰδιίανν, εἰς Ταλατίαν. ΒΡΙρμαμΐμε δ᾽ ΦᾺ αὐούτων ἰοξὶς χο ἀπ ρορ]ο ἕο ἀυγα, Ῥία! 60... ργὸ Ἐεοϊπί νὲ νίδεγει δς 

εἰ Τωνλίων 1» ΟἹ αἰίνάνρ: δὲ 'λδης οτίαι ἰοδίσποπὶ τεργενοπ. ἐχρετίγεῖυς ἀυτᾶ, δι Ῥῴἱ.4. δον οἰϊξεπάει ποδὶς ϑοπυπηι 

ἀκ. » ΗΣ Νὴ ἀ 1 1}1} ζοηοτε Ἰοφιιοη δὶ ρυτο 1μἀτίηοι ντὶ υμπὶ ἀϊ- 

1 δοἰμε μόνοεγσπιρε εα ἰρηφ Ρ40}} εον σι. δὐπτιυτηπλ πιο εἰ τία πη, οἷοσοηι αἱ ςυὶ ἐχπιρέγει ΝΟ σα- 

4 Μενωΐάν, φολόνίως [πος νοςἄμμΐο (οτ δεπάσ οη΄ ὰ, δήῥῥμ κοϑῖ παίδον οβεναίψε, Ἐταίπινιε, Δ υἱμὼ πιοίην πη αὔἤεει!, 

κονυςηίε ᾿δτατην. παπιπ ποππυ ἶίς οοἀνθδυνεξιηνυε ας; Ὁμοῦ δὐπεῇη δτεινοῖ δὰ νεθιι πὶ Ἀνοδῴν, ψισά ἡσηηθ}}} 

ἀυηκ νοίνπτ ςαίπι υϊΔαιὴ εἰΐς ποη Ῥεπυ λιν ες ὰ δου ο- Ἁ Πιάαρ. 1 κϑὲ Ὀς (ξηοπα Ὡοιηηὶ ἐπ πιοηῖς, ἰδ. 1ζαΡ. 

Ἰυΐη- 1 φιᾶπι ἐχριοειοπεπὶ (εαιιτας εξ δυγ5 ἰπιςτρρεθοί Π) Ρδῖ ξιτύσαπι ἐχροίυεγιης, πε ἔς ἰπιρτεκδείο : ἰά γον 
ἀιίλιπ νετὸ νοϊιπιδη. Εβο ποη πισάὸ εχϊηπο ρεπυΐπι ἔτυϊτὰ. ποππά]]ος τογῖε, νὰ ἢ δὶ ἀϊχίπιιξ: φαυπὶ ἡ ἐς 4ιο 
εἰς φυια τος βασιεπται ϑι Ρνιμας τειηροτς νιςδαμῖμτ νεῖο- αἷς αρίτυν πιαηί (δα (υπρπερτοθατίοηίε ἤβπα «ἀἰάνες. 
τοῦ, (ς οείανη φολενῶ Ἀσηΐαπυπι οὐδ νοόδδυϊυπν,πιεῖα-ὀ αυκηαηληι ἰπιϊαπάυπι ποη ἔξ ἧιος Ἔχειηρίυιη αδίηις πη45 
ἀπο πποτάταπν ξοιτυρτυπην δάδο υϊάεῆ νι ετίδην φαρόλ!:.͵. θπὰ ςοπήδετατίοη6. δρεξξαπάιϊπι οηίπι ολ ἔξιηρετ 4υΐ8 

δι ψιάειπ τεέχι [οείθατιγ; φυοά τρπιοη νρελδυΐυπι αε- ἀαυϊά νάϊ. . 4 

αἰ Ἀσιιλημπη εἰ τίνας ΠΠμ. (γι 4 ἤς ἀυτεῖν φανύλε.͵. 16. Ογπνϑι, πώντοι, ὙΠ εὐπὶ Ῥεῖγυε, ΠῚ Ἄοπμε ἐτᾶῖ ἢ 

Ἰκεῖ δτίαπι εὰ Ἀὲν Ἀττοπιιάοτί νοιθι8 ΘοπΉςοτδ, ἰθτο ἐντφ-,. Νυχπ δπίπι φιμείο ἰλδογαπτειη βαυ]απι ἀοίεγυ ποι ἐϑρά 

κρτικών 5. (0.3 νΆλαμς δὲ ἐμ ἔννω μὴ τυϊω (πὲ γΟΟΔΠΊΙΝ νη4 αμοὰ ἰπ βεποτο ἀϊοίευν, εἰῇ ποπ τεπιειὰ ἤς ἰσφυΐιις Ραυ- 

γμαη!δ ον ὑη πρανιδαω))οὶ δὲ ἐφογρίναι, οἱ δὲ βέριον καιλούονς ϑιέψιν ἰυε τα ταῦροι ἀςοιρίεπάμπι οἴ, νὰ αἰταυὶ ἐχορὶ ροτυετίης, 

αὶ εενεχαράνν κ᾽ τοῖς δεν ζουδόοιε κριτα δύέκίων μρινπδὶ στ, διὰ τὸ ἐμ- (εἶ ρὲ δυςὶ. Ξ 

ὠμέχον τὸ ύμαοτὸ δὲ αὐτὸ καὶ καὶ λογόμμοε φηρόλιαμαπὶ νε ἢ ν ἴοσ ςΟ 17 ἰενὲ εὐ! φηάνε!ον βεδνονἰμπν, τὸ κάρν μι, πλαρονϑη δε 

παῖ μὲ αιοηις νοι δίς ἀοίςειδις «υότον ἀαἴορ! ΤΆεισ νεῖῦο πλυῤφορῆν ἀϊκίπνον ἀρτὰ, νετις. τὸ κήρυγμρνίὰ εἶ νώ- 

αὐἰϊετίρι! ἀο ἐκοπε οτιρις εἰοψυεμο ἀνάνρμ ἐνημιμαν 30 θμδ ρου ἡϑεχμ νου Ευδηβ οἱ} ρεκα!τίοπεπι, νυ. 
Ῥεφάϊεμινν ἐπιφίετειμτιποη ἐχρτείϊα Αροίθο ! (δητεπτία Εγαῖ. 
πῆῦν βονοδέμν ἐνϑίκνενων. αἰἤνεο φἐγεὶ ΔΙ ΕΣ, ἡυοά ἐλπιοὰ Ὁ 
ἐπ ἐπποιαείοηίσας ἐδξέλιιν ἐχρ οὶ. το 

ὡμὸϑὲ νά νον, κρὶ ἀκεύτγ, Δά νειν, ΚἹ μόνε, 

: ΚΚΙΚ 4, 

ἶμι ἰπι οι ων ἐμή εῖδιν [δίων ἃ ἾΝδτι τυ Ογάῖοσοϑ 

νσηὰς τέκον οδιίλε αφεῦληι Ησος αυτοπι ρίάσωϊε νεῖ οὉ 
δαη (αυΐληι οδίρειατς νι ρνδλοέατι ἐοθλη μόρα ἰαίςίς 



Ο1Ρ.1Π.74 

. φοῤεὸμ. " Ν 

αὐ πνα ςοπίδγυαδις ἡφαυά φάναι Αροβοῖο πάη, {ὠρεγίυς πιεπίστυσι. 5εἀ ἴῃ ΟἸλγοιηοηΐδηο ςοάϊος 

᾿λοίαν αὐτῷ τίωὐ ἐπουφβίνιον ᾧ ναὶ ὁὕξα 

Δῖνος, καὶ Κ(λαυδία,καὶ οἱ ἀδελφοὶ παῖ. οὕλη 69, 

ἘΡΙΘΤ. ΡΆΤΥΙΙ 
(υδαυάΐτυς {1 ἀ μοί ἀϊοεπάϊ ξεπυε αἰ δ! ἐκροίυίπιμε. ἀὶ πιυϊκὶε ἰοεὶς ἀρυᾷ Ὀαιϊάσπι ρυαίοιτίο Ἡδτάτα, 

4 δεοην, λέοντι. δἷὶς ΝΝεγοηςπη γοαῖ, [οτηιθ!ὰ Διερα- 
.-............ τ τν,Ἅ,τἨῴἘἯἈπἧ-....... 0 τοὁ!ΕέᾳξοὋοᾳππτπτοο

.. 

ι3 

! 

18, Δέῤμταδιε αν» "3 [}0. 
ἡπίνμε οὃ ὁηιηὶ οῥάνε γπαῖο: 
Φ' [μίωνην εἰ! ἐη ζνωην 

βἔμμιν εαἰδξίφι ταῦ χἰούμα τ 
7 μβενία [πεμίονμην ζω. 

Ἐε ετἰρίοε πε λουαί πυϑ᾿ Ὁ 
οπιηί ορεῖς πλϑῖο, [ἐγιδδίτῃ; 
τερο ἴωο οἰ εἰτὶ: ευἱ ρ] οΥ μῇ 
(εςυἱὰ (εςυΐοται. Λπιεή. 

Καὶ ῥύσεταί με ὃ Κύριος ὑπὸ παντὸς 
Ἃ “» ἣν το ᾿ ἰω βασι- 

ἔρλον πονηροῦ, καὶ σοῤφει οἷς τ 

ἢ Ἔ Υ ᾿οἴναὰ , "ώγων. Αἰμίω. ᾿ 

μ ἐμ βμαξῳ: ἀνία κρὶ Αἰκύλαν καὶ το]. δίαιτα ΡεϊςαπΆδ Α αυί απ, 
πὸν Ονησιφόφου οἶκον. Ἰδέ! Ο βοῇ ριιοτὶ βαπι αι, 

Εἰρίδος ἡ ἡ Κορίνθῳ. Τούφι"ν Ἐταίτυς τδπῆς Οουίπεδί. 
ΕΥΜΗΤΕΟ ἐΕΡΗΣ ΦῸ Ὁ ΘΝ’ Ὑτορμίπιυπι δυΐοπι ἡ τε χι! 

μον ἀπέλιπον ἐγ. Μηλήτῳ αὐϑενοιυῦ.Ἴ ᾿ 1 τὶ φρτοταητειη.. 

τα. : δχυἰς νφηΐγς δηῖς ἢ πλετη. ἢ ς 
Σπούσδασον “οὐ χοιμᾶνος ἐλϑεῖν.Α..] ἰδαίιαι τε Ετδυϊας δὲ Ρυάςηϑ) -᾿ 

ἀσπάζεται σε Εὔδουλος. καὶ Πούδωης, κῳ] δὲ Εἴδυϑ δι ΟἸδυ ἀΐανδι ἔγαῖγεβ 

5εἰκι4 Ῥεεαην ᾧ’ . 4. 

4μήειν, Ο’ Οηεβρίγοιν ἀο. 
ΩΣ ᾿ 

10, ιαβιι θεν η[" Οὐτϊηι μι. 
Τυοβδυηδν ἀηθενν νεἰϊᾳοὲ 
ἑηβνινηνν Δά εἰφεὶ. 
᾿ Ῥεβίηα ὁ ὙΡΑΣ 
αὖρα, δόίκια ι. Κυδνίωι δ 
Ῥμάειι (’ ἰημε (Ὁ Οἰαμ. 

Τἀλα,Φ' αινες νη. 
)" ΗΣ 

. 1δοινοίπων Τχ(ωε Οἰηῃν 
ἐν [δ Ἰεἰν ἕμο. μην ν᾿- 

; ὀίξονμαν ““νμ". “-ν 
ἴων ᾿ [ϑοποίπυς Τοῖμις Ομεϊυϑ βὲ 

εὐπὶ (ρ τίτυ τα, Ὅταξια β νο 
διίζυπι. Αἴὰςη. 

ἈΠῸ ππω.Ολ΄. ᾿' ΝῊ ΜΠ 
Οὗ Κύριος Τήησοις Χρμξὺς μιτεὶ τῷ 

συ) ματός σου. καὶ χίρις μηὉ ὑμῷ..4- 

Ὁ . ᾿νν εὐ 138} φοτίρια εἰ Ἄοπια ἰξοσηάα ὦ Τὶ 
Ἰιρὴς Τιμόϑεον δευτόρμ ὅδε Ἐ᾽ρισίων ὀκκλυσίας πῃ ὗν. ᾿χηοτδιουτῆ, 4υἱ ρεήπιις ΕΡΒΕΙ͂ οτάϊ- 

Ἰβέειωπον χειρρτονϑέντα, ἐγάρη Κἐπὸ Ῥ᾿ἀμκι εν ἐκ δευτο ἰῃτυς βης Ἐριίοορυν ; αυμηι θύει Ῥφωϊνε ιν ἢ βέγεῖνν (Α. 
ὧν σαρέφι τιαῦλος τῦΆ Κασνιοι Ἠέργονι. ἑτογυπι ἀπεγεῖυν (κίαγι Νοτοῦὶ. "αν ΝΝ εροπᾷ, 

---.-...---- --τΞπΞ- - πῆ -π.-πἘ-.- 

18 «“Ὁ οπενὴ ὀρετῳ πναίυ, ἐπὶ παντὸς ἔργγν πον 41 εἄζρα- βοη τέρετίτο. Ολε ποπηποῖυϊ δἰἰὰς εοπίυειης γα 
γφίτυ, 

ἱε το βκολόίαν αὐτῷ} οἵτινες γος πίω ραττίςὶ- 
τὰ ραν ' τ: κὲ ; Ῥ᾽ αἰεἴν ρβα.ι, δαϊϊτυπι αὐτοὶ βα{Ὸ Ῥλιήυπὶ ΠΠ0 πλοάο ἔμ: 
80 «Ποϊϊηωὶ, ἐπόλεπαν. Ἰεπιρε ἐπ ΠΠ τάς Δ λυ ατίοης κα ὀρηπο!λε οἰλυφετὲ ἱρίειηςἐ τεβάτυς ωρτὰ, Ψ Το... 18. 

ἀυνπὶ ρεαιοτιοδογοζας Ἰττας Α ἴδε δουτὶ πάγγάτυς Αξι.1). .23. φυλβνικινε, δις, σρδτον δίς Ηος πηεγμδτυπι) ποη Ἔχῶϊ 

γι υδησυλπι ροτίαρ ςοη!ίοίο ἰεξοπάππι ὦ Μοελίνη ον ΛΑ». ἴῃ ηα ͵ 

"“)4ιοἀ νοζαρυΐυπι οὶς Ατίπ Μιλέτῳ ἀσρτγάυλτε. Ὁ δἱυπὶ πο οἰξνημΐ Ἐρ σορυπι ρτὸ πὴ Ἡθνα Δεείριας. 5" 
1: Ζίαιμ, Δἰνοε Μιὰς Οἰκπιοας. "0. ΑροδοΠ σαπιπλ ὅπ. σὰν οεττὰ ἰπίεγρτος Ιεζὶξ πλεῤῥύται ὁνωρὴρ Τεμόδιον δευτέρᾳ καὶ ἐν 

Ἀἰευτοπυπι 7γ04Ρ.46. ; ᾿ ." γκῖφν γνη Ρ΄ μας, Εἰεΐξνν ΜΕΝ “ἃ Τίκερθγεννν [εουπέα 44 
ὃ: ΟἸαμα χάρι. 5ἰς ςτίλτη οἰαιάϊτης ορ  οἰλίοαιςας 19 {ετήρ βίε ἔοηνα. "ἢ 

ΕΣ Πα ν΄ ΠΑΊΛΔΟΥ 

ἀν" 

δερίρι ὁ ον «ἡ Τ)... 
νροίρενπ {εμνάα, ἥκων. 

ἡὐοά ἰῃ ηυ]]:5.41}}9 Ἐρ τ ποἷις ᾿ορ ταΣ, με ΠΉρα ἔῤῥοσω ὧν εὐρίωδ, ᾿ 

ἴῃ υϊδυίὀλήν νοτυῆις. ςοάίοιδυς, δε ἀρροϊεϊτίαπι οἷϊς ἀμ 

"μίλατο ὁ ὠψόῦδεος Θεὸς, «»οϑ γξόνων ἱγδίςουϊογαπι, ταδηἰ οἴϊατη 8. 

, (με ἴο ἐχθἰιδον, πο χηδπιυε, 

Πα βωνμ δόλος ὦ «ἢ, πιο εετ, μα νατίόπε κἰΐληη Ομ. ροίοίνε τ Οοτίη τΆ, ἴογε νῖ μορλεεῖε ἐκ ηππιϑιίο «ὐοΐεν. : 
Ῥεῖ ἰσέϊν ετίς, βοῦν τοδί Ὁ 

« ἀρυςίδγυυς ἀϊοίεις Βίδης 45. το; δὲ αἰ δὶ 

᾿ ἥν Ἦσο ἀδμγίστοη, δοὴ ἐἶὶ 

αὐ θα ἶν, Ἢ κι Ὁ Ὁ 
ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΡΑΥ͂ΕῚ 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ᾿ΑΡΟϑτοιῖ αὐ. 
 ιςολή. ᾿ἡς ΤΙ. 

Νονλ χἧτε ΚΡ. νετνϑβ. Ν᾿ 

Κιφάλαμον α. ὍκΑρι., ΣΑΡΨΥΤΙ. 

5 Ἔ δ Αν ιν ς« (τ ΠΥ Ὲ νιν: βνκιαγ Αβοεῖ μυπιὺ Ν ΑΥ̓Λ Ο Σ δουλρς Θεοῦ, ὶ Ι ἡ ΠῚ ΤῊΝ " . .} δ)} ῃ.., “Ἱροβοίμε Δραβοϊδιυπι 

ἘΡΉΜΗΝ [ ὑσύςολος σὲ ̓ησοῦ Χρι- ; τι ΠΑΝ ΕΣ 11 Ομνὸ. πολ ΤΙ, ὦ 
ΠΡ αν, ἢ ἤοίας δὐτεπ) ΚΕΙΝΟνΝ ὁ, ρμάν,» ῥ. Οἰεισοῖδ ὁ: 

ῳ 1} Ὁ Ὗ πον ὠκόηῳ Ιεῖ. Ομ]. εν» εἰκίΐοννιν ἔδει,’ “». τονὲ ἐξά 
Θιου καὶ δ'λίγνωσιν ἐ- πρρπ αι ἢ. Ὁ Με... ἣΝ ἐου καὶ ϑηγν : ξουηάππι [.{ ᾿Ἰρμονενο νεριέρεμ ἦνα [εη8- ἧς (εδιποηΐο, 

ἐ ληϑείας τῆς καὶ᾽ ἂὺ σέ- ; ᾿ ἀξ εἰοεύϊοτῆ] [ἀμην ρνί βίον ἐβ:  ουρανεῦ οι οθῃ 

δοω,. χοὸς 1 10 εἴν δι ἀρηϊποηςοπι"νοτίτα- . εἰεὶφ πνομάϊ 8- 
͵ ; 15 αυᾷ εἴς [εουηάυτη Ρἰετα-] ΄ τ Ιεδιν οὐίεπι, 

τεῦ]: 

Ἰ» 
. 

ν᾽ ἐλπίσι ζωῆς αωνίον, ἰαὶ ἐπηγ-ῖ. 
"4θαπὶ ργοηλίίργας Ὠευς ᾿|6] ᾿4κ 
το εηκῖγι ἢ εἰοίυ5.[απεε τειηρο-  δηγ θεν, 4π|8 ἐδοβογ 8 

αἰωνίων, φατέ φῳσῃ σὲ χρῃοοῖς ἰοοες" 
, δεπὸ ως μιὶ᾿: 

τεῖρ ἔεςὶτ ργα εἰτυκὶα τειρο- 
Ἰσίθυϑ {υὲ5: 

Ἃ » ᾿ - ᾿ φ 

μας ρεϑεηε, νι Ὅδαπι τἰ τὲ οοἸ κει, νἱτατι φιθγπαπὶ ἀπά δ (ξθα ἢ 
«. 

᾿ῳαερειράνδιεφαοὴ 

ἈΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒΙΗΙΝ ΟΥΙΒΝΒΆΑΤΙΟ ΙΝΤΕΆΡΆῈΕ- 
ν ΤΑΤΙΟΝΙΕ ἈΚΞΟΌΣΙΤΥ κ. ᾿ " 

ΙΝ σα Γ. 1. 
«ὐ 

βιε ρίας, φυβίεηυε Αἰ ον ηΗδεγ, δὲ φιϑάεπλ Ῥτορδείατηπι τὸν φυῦηι αὐ] ἑλῶν ἀεὶ αυῖ 
' ίπρεὶ νι Ομεγίο δυδηιίδυν Ὀεὶ εοπίρεξευ Εναἤπεν, ἔν βε  Οαἤ 9 ἤϊο Θω» [δεν 

ἤοιηυς δας ἀρρεϊαείοης ΟΝ ἥδ αἰτήδυϊα. πηἰπιὰ ἄθ- αυρά αὐπὲ θη ρίδζει. ᾿ ! Ἧς 
δυετίι οἴδεηάὶ, ἊΝ 6ῸῸς {ρνενρνιωβνι δὴ ἐπογροίλαιν. Τὴ εῇ, ̓ υδηὶ γἱ εἰ. 

{5εμμένιν βάενν δ᾽ πἰφν. Ν εἰ λά ἤδεπι εἰδέζογατη εξ νεηθτοηι ντο δὶ βιμτοία Πἰδεγάίνδῖε ρεονηδε: Ηκό 
Ὁεί, νιδεϊϊοοε ληποπείκράδηι, νὰ κτ' ργο οι ροπβέυν. Ππιὰ επιπὶ νὴ ΟΗ͂ νΦΗ͂Ν ἐφνογγύνλεθι νε ΑΗ ἀἰκ πο πψαν ἡ ̓τς- 
ππιεη νς δηνρ εἰσι ρεσίετο, φιδά νμἠελιῦγ Ραυΐ ἰθδο υμδτη βάσμριεεϊ ἡνειίἐα ἡὐσίας ργοπηἢϊοπιν εὐνίδοη 
νεῆατί νὲ σἴοηθαι ἐροποίδτυν ΩΝ ςοηίεηηπι σιπὶ Ῥθ- ἰαβἰεηὶν αἱε εἰ ἰορΐ Θ΄ ὃ 
βεῖαταμι δὲ τ φιιοσγιμι ἀροϊοίοιιμι ἐσξενίπα ἀκ ἡΠυ τ ὴ Φδν πεβονα [πενίονηπε, αὶ χρόνον δυνίων. Ἐτε ἤυθε; δεν 
ἰκετος εὐπι ἤ4ς οἰεξίοσυπι ἐοηίξητὴγε ιν Διογῆς ἃ αιθο. το μαρόνα δανρεια ἐπι Ἰπεφρρτοϊατιοηϑην εἰν ἐδ ἐδίδτη ἀἐπία 

ἀϊ οτἰαίηε.  Ε αϊεξδονννν Γεὶ ἀρλονὴδ ὦ Θιιύ, 1ὰ σ᾽, πὴ 1.7 πὶ. 1.4. Οὐηηίδο εὐίτη τοδέδυμρὶ ὀΐδ' Αἴτον» 4, ἰῃ- 
φοπιη αυον ἴϑουν ἀἰερῖ φυλῇ οἰεΔἰξιοεάϊεαι. Νὴ Ἡῤ χάρμης χυὰν ἰδπἰθθο 5 δεν ΟΠ) ἐξά ἐπτε αὐ 
{τα δκ. ἀκυδείαε Ἐχρολε αοἱή οι νηοατίς, ἡἰς φ]}ὰ βιοτίοϊ. [είπάε βοη ἀϊείς Αρϑ πο! ὐἱ ὐΓιον ονδω 

,σατη ἐκ πἰεἰοηθαὴ ψικα εἰμ ἰδαὶν ἀμα μαήίην (οἷει ἐλύ- "δέει Πσεὰν Δτεργέιαν "ἴεν κε κόνολα εἰονηι, γὲ 
δὲν νοὶετὶ κατ᾽ ἐξυχῥω γε [οἀπ΄. γι) Δ! 4.1 Οοί.1.γ.δὲ ΑΗ δὲ τς πε φιάεπιν νἱἀϑαῖυς γεβοετί ποὴ ΡοΙε νογδιιπυν γωώγγέννν»᾽ 
ἐμρειδεῆς τάδε ὴ ἀαριίοιτυτ νε 46 4.8 γεγταῖε ἐβεῖυς ἀπι- δὰ πο δὰ ρα ΠΑ φυ άοπη ΗΠ τι ϑὲ κατ ΠῚ Δ πὶ ρερπνς 

᾿ βοη ροῆϊε, θ 4 ριβ μαι ἠμόγη Ριδιδιεπι ὃ μυχοῦ ἤοποπηθα Αἄεσιο δε εδ᾽, Οεὐ εἴ ἡ ν, ἢ Δά ρτο. 
Ὄδι τυδη ἀρεειη ἀείδει ῥτορειὰ ἤρα βϑκῖῖο «δι ὑβυγνόενοι, πΠποηεῆι ἐὐη ἀν ΑΌΝΜέσιό νοπουεηεπι, ᾿ς οΝ πυτΝ 
εἰ εἴ, ρει, ἸΝεφὺς εὐἰπι οοξηϊτίοης ἀμηϑοχας, (δά 6' παπίρε Ἀπεν ἐπὶ Ἱπευϊουυδη , ἰἀΦ ὁ ἯΙ 
ἅμδν ἀβηιείσηε ναντηεν εοηῇαῖ εἰεθίθιδδ βδδ: φυάη- ὁ πίε ὁπιήξηι βμοΒ]ΟΡΟ ΠΕ (ἘΠ ΠῚ μεθ εξ τὴ υόνμον - 

μῳφιφρεῖυυπι, αυοὰ ἱπτοιιην ὅν εἴἶεεφε [οὐλπη.17.4 .18 φῇ, ἐν σιέσθοι Νδιη φλὰ Ὅτο 
πηγνλα, Αὐείρίε0.} εὐτὶ ὦ Μογνδέινε ΤΟΔΠπ. 8 .δὲ 4.δὲ Αἱ δας οπιηίά ἐπίενδε δι δὰ θιληΐηῦ ἤεϑλνη Μῇ 
εἰδυσείν. . " .- “" ςς Ἰχρῶε βιευγυῆ ἀφορφυει ἤἤεῦ ἐμρινο μινδνύς εψεν εὖ 
"4, ᾿μϑ οο ό ῥλσί δ, Ἰὰ φίς, εεἐλαίδα νε πὸ ἐπι ἰευσὰ ὧσ ἐπ! η Υ̓ οὐδ ΠδθΙν Ῥενεθε, ΗΝ ΠΟ τὰς 

᾿νϑἰεἰφηοδᾷ νυσυσεῖε οιον τητέρρεον, ἘΠ ηὶν δηίπν δίο'͵ Ὅν δὲ εἶα πὰ ἐΐ “πῆι διηδεηθδε (ἈρδεΓ1, 
«ἢ Λροβοθκιανυδοτιν, υἱρνν ἀοτύανο βάεὶ, πον άδιοσες "3.2.6 μῇ; εἰ! ΕΘΝ διούονεν δ 6 
γῆ Φοερη ΦιυΙῊ εἰ. “ἅι Ῥογε (ϑδυΐστασν νίοπι στεγπαην ἀοάιε ἐν! ΦΙΝΜδοΙ ἰά ἐἢ 
μεῖς ῥτσ Ποῦ Ὠεὶ 4υι δῇ ἰγία νετίκολ᾽ 1όεο ΜΠ Δ-ὀ ὀ ἀεΣορνορμοίεηϊ,,, Τήν τῳ. “Ήσο ἸΚΜσ ΝΜ Νε. 

| ᾿ ͵ 

σφ 

ἀπμῖρεν,ς 

ΣΑὰ ἔροην νίτα ατοτηα] ε] 1 δον υὐμε αεταια, Ἀδαν δα, 
Ἶ ὺ .Ὧρ ΕἼ. φπαὴν Ρ'φνῖβι μι πθη μι ϑη- μὐὴΝὴν 

ς ᾿ αἰ... 
βεωίανια, να βηνὶ ΓΤ ἵν ον 

᾿ς χ Βιάδειη 408 
πος, ἐϊεδὶ 
οοπίερείῦι, 
νεῖλ ὃς ἀρ οϑὺς 

: ἔ Ῥεῖ εοροίἰον 

βαπιὶ νδταοῖε Ὁ δ᾽ ργὸ αὐΠπομ απ, εχ πῖοτπο Ἰρῆυε ρεοροῆιο ίω μα μού θη δῆ Ι 



-ς 
“- 

ςς 
ἃ (ἹΠν ἀμιίω- 

ἥ ̓βϑανηβὰ δὰ- 

- ν ἵ Ι » ᾿ “ Ι] 

ὙΜΉΝ τῆναση ὡς Θεὺυ οἴ κονό μρν»μιὴ αυϑὰ δυο 
μὴ δ ΡῪ ΐ- 

Ν 

"Φ 

ἐπα ΠΞΠΟ τε ΤΥ, βαφὴν Ρ τας, ΚΟ ΠΣ ΦΟΥΤῊΝ ΤΡΌΝ, 

φ 

ἣ - 
ν ἕ ε 

ἢ 

οἰ ΄ὦὃὃὃ ἜΡΙΘΤΟΡΑΥ.,..,. ᾿ 
᾿ς Ἰρ!οοσερυμεαν εβῤκεάον Λυρυδιὲς Οἰωμ"θιλριορ. -«αιεῖκουε Ὑἰπευιαι Περ ζδενίσήϊηε, δι ἐδίαμο ταΠΥΡοῖνι, 

16. αἷμα νεττὶς ἀρεῖ μαι. ἱτογπΊ. ἢ. ὀρήαττν ἰ δυβ [05 - ψιοίδυο ΡΒ  ὐπρυίοτι ἀπες αι «υϊαΠη ατετπίταισην ΠΡ, 

εὐπη. Υυἷι ατειαὐταῖς αι παϑομεν μευ ϊοηνμν ἀκτιθία μια. τοῦ 
γειθοι ἤλπι μιοπιίοηξ 5εὰ δας βαυ[αίυει κα Οὐ. 

Βυύμε πιυπὰϊ ςτοιτίοηεηι, αα δαεγβγθοὶ νὐοπηπλείρμον, 8.0, ἀξ ῖϊ. ὡ που, 
} 

“Ψ ἐδείϊφος (εἰπλομεπὶ ΠἸυ} Εν γ πϑνωπν ἔνμπν ἐν ᾿ 
ψ δε νοϑεἶτεν 

»! Ι 

(ϑυπν ρει Ρυδςοηίαμο ἢ φμοῦ κδομίομα φνρινοάις (η. 
δῖα μεν οὐϑθίω ἐγὼ κμτ' γῆντωγίω τεῦ σωτῆεος 

οὰ ριπάϊεα ε ΜΝ ,  ἀςοηςγοφίτασι, εξ τοδὶ οΝ ἐπν.}. ἐὸν βεημέμην ρτκείριωῃ μι, 

ἀδαο φυκιδάι, υἡβιμϑὶ Τησῳ γὺ ῳ τέκνῳ ΚΟΡΠῚς Ῥεήο' ἑεπνιοεῖν ποδε Ὁ οἷι ΨῊ μευῤοῖς " ἀΐε. 

δὐμείν. «τ ἕῳ ηναιν.. ἴος ἐῶμεν ν᾽} ἼφἸἴκο φονθδηο δ ο΄ α ἐοα ἱνονβόων,.ς ως 

4 Τιεὶ ἐοπταια" : ' γυηὶ πᾶς ᾿ 
μεαι (εουπὶ οᾧ ᾽ , ᾿ ᾿ ἐρδοις ὑεῖς 41 δίαι ὯΝ 

{επίϊοπεηι ἴα 4 ἐτνατία βεεδέ, πι ετῖοος “4 δ’ βαχὰ Ὦμ ἘΣ ΤΑ ᾿ : ᾿ ἘΦ Ἢ . ΐ 

δὰς μιαύκροι ᾿ Χάρις, ἐλ ἐος γοὶρίων ὅσο Θεέου 
,χῶ- 

Α οἰυν (τέ ; ͵ ) ".“ῳ, ὟΣ 

ΎΜι νὰ ἡϊμαι Τϑος κο) Κυφιου Ιησου 
Χραςου τῷ σωτη 

δυάιοιν δ οκεὶ ᾿ ᾿ 

ΠῚ δε ἄιηυε ὅ“ ̓ 
πιοπεριάυάροι, 

εἰ αῖυπι ἐχ τα 
4. οεαηἰτοι 

οἼΡ 4,» 3 [4 ΠῸ ἐε 

ἥὥ 
ῥέέφα 

μι. 
᾿ 

ἀϊανδι ρχ ἃ 1)60 βδῖγε,δί ))ο 

τοῖο Ἰοίυ ΟὨγῖο ἐςτυλῖογς 
ποίϊτο. ἱ 
υΐυς τοὶ φτατία ἡ ἀετο]!- 
αἰ τε ἰη Οτελυνι αυδ ἀοίμοι 

“φοιτήροενδς ςοη ττοαβ ὈρΡῚ- 
ἀατίτη ργεβογτοτοβ, ἤςος ἐθῸ 
εἰρὶ οτάϊηδιμ. ᾿ 

[δἰ υίς εἷς ἱπει! ρα δι 118 ̓ν 6 
εἷυρ νχοτὶβ νἱυμθεγοβ ΠΡ ὅθ 

ΤΠ Δ ε]ε5» φι που ἤπε ορηοχὶ) 
εαἰνοΐτὶ υχυργδυς ΡΊο  πς- 
(ςἢ.. - ᾿ 

7 Οροιῖτες επΐσι ερί ἴσος 
φυσι. ἐπου!ραθηειι εἴς» τΔη- 
4υᾶπι Ὁ εἰ" ἀϊ(ρονίατοτεπὶ, 
ἠοῷ ἢδὶ ῥειτιπαςίτες ρἰα- 

φξιοτη » ποῦ ἱταζυηάυ τη» Οη 

ΝΥ 
; 

ΤΙ νἱμε γοὶ ξνυαεδα γεϊϊσμῃ 
Οὐεδ νι ἐ6 ημα ΥΒΆ ἀμ 
τὴ 44) (δ΄ Ἔφη Πρ ραν ῥεν εἰμι. 
δία Ῥγογιενον, βέμε Φ ̓  
'χ0 ἀιψοίων ἰδ Ὁ 

'"ΤούπυΝὝ, ριν κατόλιπὸν σὲ ὦ Κρήτῃ 
εἰ ἣ ἔξ ͵ Ἵ ᾿ 

ξυειεόροεις, ἵνα τὰ λείποντα φῤῥῥιαμὰ καὶ κατα 

σοανποηίες σ ν ὼ σὉ 
ἐξομαννοεῦ φησὶν Κλ “πόλιν ῳρεσύυτόρϑες ως εγὼ σοι 

εἶν ταῖῖο γαίο ὁ τνξάμέν" ᾿ 

ἡραὸ ΣΡ ΡΘΕ, ' 
εἷπια δάσιο : ! Ξ 

πἰείοννε ρεεεῦν Εἴης ὄφιν ΠῚ ἐγκλητος,μιας γανωκὸς 

ἐσεὶ ορριηάειϊτ αὶ τῶν ἢ ἣν ἰὼ το ἡ νατὴ ἢ 

«οπῇιυδηευς, β᾽ ΤΣ μ "Χν φὸῷὰ γ Μη ΟΥ ΚΑΤΗΔΡΘΑ 

αἰτία). ασωτίως, ἢ αὐυπότακτα. 

δ, 4ηδε᾽ βνα ὐπὸ ἢ 
νηὐνα ἡκονὶς υἷν, βδιιν. 

φοννε ἰμϑηγμά, ΑΝ ἤθη βμ. 
] “0: .. ᾿ 

Ορονῖε! την ερ [οϑεα 
[με ἐγύρφρνα ΤῸ 
αἰ βοι[δεονεμι, πο [μι 

ϑωην, πο τῇ φεμηάμνν, οϑ 
«ἱμοίφηρβηην, βοὴ βεγευ θεν 

δὲ γὺ τὸν ϑλίσκοπον αὐέγκλητον δ, τορι εἰονὰ α΄ 

δας ΝΣ λρν με ποίοφινον,μιὴ πδούκτίω μὴ αἰλο9-- 
οεπαιὸΣ 6{{Ὲ 0. καρϑϑ. 

"λρόφθ δορὶ : ὶ νἱησίαπι » πο Ρετειμἴονεπι») 

Ῥεθιδγιθίοι νὸ ἐν πόἢ τυγροῖυ αυσίζαῃι βλοίςη- 

ἐλα “Ἢ πὴ: ᾿ δεά ὑοδάκιεν, 4:0 πὴ πα» ἢ ὁ ἧς ' ᾿ Ξ . ΠΝ εὖ ᾿φ[δη4, "ἣν 

Αλλα φίλρξενον, φιρίγουϑον,στυφἐρ " δε ὰ βοίρίτα! ει, δοποιυτι, Ἰρομωρ ΠΝ ἐν 

γα,δὲζαιον ὅσιον, ε γκρατη" διρδητετ» τοι ογληῖο πὶ 1.01 Ἴξέμνν, φοβνθεμη μη: 

ΝΜ ᾿ Ψ (ἸυπιορυπηνςοποοὨ ζει: | ᾿ 

᾿ τρτστποο. Ὁ  ᾳφιινόή᾿....-.-.--’-Ρ---ΞΟὠΟή ῆς-----ς-- --ςχ --ς.ςςς 

ες Τα {4 οιθον] βνπποπενν ἐν βεμηην, τὸν κόγον αὐηῇ. ΙΔεῆ, ὅἃς.9. ὠἈἜφπνδῥβεὶ πε, αἰυπότακπι, οἱ ργορτίς ἀϊουπ' 

τ αἱ ὑτῶριδδοιεαι Πλὴν βιαπι,δίλπι ἀσεϊευλες νιν μα θΕῈ αὐμφυ. 5. τὰσ ςηυὶ γεῖ θοιιος πε ϑξς (υδίτε ποἰθηι. Ψυ λα. Νὼ 

φικίω, δειλόγος ἰάιρίνπι ἀςοίατος αιοά λεὺς Ἰοφυυτας στῶν, [υἀάϊεν που ἐχρτέ! ψί Ογαοα νος 8. Ἑτδίπιυς, Πηναξϊ- 

ἰᾷ ο ηὐοά ργοσιίεται ντ ἐχρ κάτου εὐ ζᾶ ενοσίι «γος... δήϊον 5 γπὶς ἐπίογρτεε [τρίς ριξίετεα ὑπνπρωσελ κε βτα ἐγαριία. 

᾽ν ἠΐπι δοείρίταν ἀρυὰ Ἡεῦτεος οπιεη ΠΊΩΝ ΡΓῸ Τφοπῆομε:. 17... Ῥηξεηβιοταπν ἴεν. Θεοῦ οἰκονόμον, ἴά εἴκ, φυςπι Ὀορν- 

Ιβ ἃ: δας εἰίατη ταϊίοπο νἱάετί ρος ρτοραδιῖε, Βηλθην οἱ ὁ πὺς ἀσποτιτι Πιογαπι ἀϊφεπίρξοτεπι ςοηζίτυϊε. 

ὦ δῆ. τὸν γόψὴν νφολτὶ μεφωνυμικαῖε νὰ ὀιχίηγυ ]οληπι.1. 10. 0 4, οΩ [δι μενεῖν αείνεν ρίατεηδενν, μὰ αὐϑάδν. Ὗ εἰ βοῇ αἴ- 

Ωμού κυτοηγ γζας ἐφιοτροτ ίε ᾿μες εοιπςϑες οὑτ γέν- " πιοτίδυν, δὲ ἀνις}}} αὐδάν ἠατυγαι νας βιΐς κεῖ" 

ὅο ἐρμνέμέκυν,, ἘΣ φείαην ρερόπαῦ κριρρῖν ἐδέοις,, ΟΠΊηὶΠῸ ε΄. ἧμις ἡἰς Ῥοιηροη! Ατεϊοὶ αυυποιυς. Οπτας δυῖοπὶ ᾿φὸ 

ἢ νἱοϊσυ. ὁ ὁὃοθδδι ἅν ΝῊ οὐ ἩΠαδλῈΣ ἐῸ αυδά ἀίθμαι ἐκιοεὶ ρῖς (εἰρίο ἀἰρ!ϊοοιηθνς 

αν Ἀϑαοιρμρνῆ, οι πῆρε. 1ἃ εἴν 40] σοθίς γἱαπι ἀδάϊτ, δος νίτίυτη πιετίτὸ ἤτ ἃ Ουσοῖν αὐθείδεια νοςατυμη νά πιε- 

ΤΠ Ἄὐκοἢ ἐπ πληχ αν ςοηίεγυδυΐς, ἂυῖ ρΡεγεϊταῦτρι ᾿ϑεἰα. 14. εἰεὸ ἀιχίΡΊατο τς ἐρημίας Βιώμκονγνε απ ποῖλυάξ ἡ ἔππνι: 

υἱδιαιϑαΐδῃ ἀγαδνο ἰῃ τηοιδθν. Βενοκαθυϊψαν φυτῆφι ἐς. ἱπτεγρτεα, Αὖ ἐο αυῖοαι Υἰτίο αἰϊεηϊποιοι «ἤα οροπεῖ 

εη οχφοίυ Οἱφόφα ̓ ἰ ὁ. ῃ ̓ ρ νιρὰ (διε ἰταπιαξηυαι ες ,.ΟὨ τ ΣΙ πημ τος, φυΐδιιε οοηττὰ ἈΠῈ] οἵδε Φεθεῖννινονκίῃς 

Ἰσοποόπιεα ψῈ ζεεἶπο γηο γεσυσιοχραίολ ΠΟῸ νοΐ, Υἱάς φυνυϊφαιο δ οὖν. διοιοξγεεῖιρ ἐκολοέμαμαν ἐπίσμι, ' 

“ΤΉ ΦΙΝ φρλλνιν ἐνὶ υονα μνο τω πάρ ωμ δ ον τ Ῥω βαξίμνν Οα τὲ ροῖϊο νούατς. Οὐνμνε ἐς βίοι. 
᾿κιῇ δ ηουρεηγενὰ ἀκα Ὁ ηλᾷ εἰ μοὶ τερεῶυ. ,ο. ῬΛηεν νὐμοίονν μὲν ΜΌΜΛΥΜΘΗ, Ἰκοίεμιων αμού αἰο- 

“ξαυϊδεηγδι Ῥινΐο ρει δι᾿ Τίνα Αἰνο ςουιτυυτὰ ἐταξ, γῇ αὐτὸ πιυτανς Βελῆηις γιός εὐ π94.. ΄ ο΄ 

ΤΑ σοι ἄμα ἐμετανδενινανοήναν ονίβεϑμμ,ἸΠιὲ δεν ὃ ββομονηην διφαββϑν ψόγον, ᾿ς αἴα δον μα}, 

εἷϑρ οηίνι φῇ πβόφ. κ δ κι μεδ ε αα οι ψφηξδερηνιβομανμνν αὐα μὴν ταρῦνλ μὸν ομὲ ρει 

2: Θιαι βι}}}} χέψι» Ολεϊβε φοοκτίην, εαροίν! (βομε φυὰπι κά τον ταίοιτοι Ὠἰχηῖες οπέηι ροτίνα μλθιναινὶ 

ΝΜ μον ἐρα {ΠἸυ εχ πος εομίξαυίταν, . 

ες λα ραράϊφρίλονε. Ἰῤε 1 Τίσιν ἐνοείξοησεδος ὌΝ ἀἠλᾳ υμαμόαν φαρνυκλϑῳ εἰτουιηίροδιυαι δι (πὶ ἰυδ 

)5 ἤα!διμαιε δγτν ἰδιθβρηθθ. Ὁ... .ἐςς ΟΠ... οαἰὐδιηρυίϊμεε πιοᾳτεμίοπίᾳ ἐχοπιρῖδτ. 14 επίπι ἤροί" 

αἱ δ ἥ ἙΝ ΕΠΎΡᾺ ἐμ ἰμε που [πος βολη δοπλίης σεφραψώνι [δρε ἰδιτ ἀϊ χί τηνε να π0}" 108 

το οὐρεῖν, πρβι κε ΤΑΡΙΒΒ, οἰἰφίι, Λέϊ,22.7. «ἀπ ποΐημν. Ἰατὸ βατεαῖ, γα βοτὰ δὲ Ἐτεΐσνιν βυδνίνον 

ἐμ} τἰρατίοπ. κείνην πιαδ να σεποίς ἀῤῖ. «μρθἰυὶ,μεείατιν Ἐαρεοίὰ νος ἰῃ ἰΙοοο Ἠϊενοπγαινεῦα- 

φφῷμν... ἰ δέενμ αι βοφυβθογ.. ἰὴς αὐμγεῇ γα τῷ ἐδ βηιν, νεὶ βκάνενιν ᾿ ΦΟ ΠΟΌΛΩΒ δείδτη ΝΦΝΤΕΙΣ ἐπίσνριότοιι 

φραν ει 88. ἤν, Ἀἠμεμμα, γ ρὲ Αὐδππξ ριῳ- ἐλεμβῥορινμνε αὐ δά ρεὺ ῥβάϊεν βενέενιαιν Ὑ ΘΟ ΠΒΒΟΔ 10. 

οι ϑηΜῈ ΜΩι. ἢν ἰρόιρῳ, Κι μϑὲ ἰδ. “9 ορδᾷ φηβ' δὲ δηποιδνι Βεείτηυε, Ν᾽. (ἐπ φυὶϊ Ἐεεϊηυθ)ινονία νἀχί. 

Ων τ ηνδΡ ᾿ ΦΥῊΝ ἐδωβι ρ νεῷ 454. 1686 ϑβαιῳ βίο φμ φοὰ οεῇ «ἡ βίαι βοννρ
ρῃ γεν. Οὐυοῇ νετὸὴ 

δι Ὁ ἐμολ ΜῈ9 δἰερ; ̓ ρρα δε Μη ται κϑὀμέμιι ως , ψυνφῳου ιν “Ὁ γκοιθυ ποη γαρυ δεν ἀφοδοῖον.,. ΤΊΔΙ, 

ἐγώ σον ἡνειαβέρά»,νι ἐδϑ εἷδι δγάϊηλι!. Μά εἰ Η’ "Ν { ῥα μα ατνροἡχφήνεύρᾳ ΠΗ ἀραβρβνφῃ 
δ το ι ' φάτο ἡ ΘΒ δεν νος νοιδ 

ΡΟ ΊΩΣ ἡἀμδγάς μαιούνμι, μἰνπεο φεξιοι, “ἀν αι Ὶ 

᾿ . ι ᾽ ᾿" 

᾿ . 

δεν βάνέεν, μοι ἰρκνβο., 

πθη ἐμερὲε ἰμετι Ηριάμης ὁ. 

οι ἡφγρν νὰ διωατὸς ἢ κρὶ
 αἴδακο- 

,. φυμῆς. : 

'χροθυΐο εχ ἀἀιετίο χείροπάει, 

ον ΔΉ ΓΑΞΙΟΟΙΠΔ 

«ἂν ἧι διδοχῆς τ τῆς σίϑεωι κόγιω δοέεινα βενσιϑην βάδνΝ υ]- 2.0 νετίοιϑοηο ετίδηι Αἰὐρίἀὸ ἰπτεγρτοταυ γι ετίοηε ἃ πηοα 

Α Ὀ τιν Μ.’. ΠΥ Ἶ 

. Αἀνπλόμδμον “ἢ,  τίω διδαχέι πι- Ὰ ἐΤοπαῦέ τ βϑὰ ἐ με οομα- 
ἄυπι ἀοθευέπαπρ ἰοτπιοη δ, ̓  ΣΡ ΕΥ ΤᾺ ὃ Τειιῖε ἐὐϊτῃ 

ἕω, [ἄφγβοβειν, υ ῥβιεμι δἰυσ,, Ραβοτῇ 
, ῳ κε . ᾽Ψ ᾿ ἰδὲ : ὦ ΡΉΝΝ τὸ ἐδ 

λον ὦ τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγαινουσιλν» τ ροίε 'δὲ “ἀν δλέογες φχιῆ" Ἰξ, τ υμμτιατὶ ἐᾳ ἐοξίτίνα, ας αΡ τ 
Ἵ ἤθε ἦ Ββοτγιαγὶ ἀοδηΐηι Πα ἴληα » δι [ανὰ, ἐσ οι ἡνὶ τοϑεραάν. εἴϊε ὁροιειδ 

"οὐ αἰπιλέλρνταις ἐλέγαν. ςοπιταάϊοςπεοδ οπμίμοεγα, [ [ νμὰ ἀήξϑενε, ᾿ς μᾷυα 85 Λροῖο 
᾿ ν 4 Ῥο 

Εἰσὶ γὃ πολλοὶ αὐυπότακτοι, 
(φίταιο- 

“ῥηϑικὶ φριναποίται, μάλιφοι οἱ κι
 σίδι- 

Πἰε ἐγδάϊια ν δά 

μδιναυν ααῖο Φ ομμα δια, 
βιάμξίοται ,ηναμενιὰ 4οἱ ἀὲ μα Νεϑρ εν ὑμὰ 
Οἰνεννείβοηε [νη]. τοῖιδ.,. 9 
ἮΝ ἐ’υκεϑῦπιο 

ηξιο,να. αὶ ὁ0- 

“4 φροενϑάα ἐ ἀείπα (οἰοπε 
δ με ἀκα ββαη, κὰ γίπν. εᾶα 
ἄδεεηθαι ἄμα ἩΦ1) ΦρΟΥΜΕ ΝΡ ἀρρ [65 οὐκ, 40] 

10} ᾿τοδιηῖ οἶα γουϊεί (δ ἐς! 
ηδίς δέ γα Π]οαι ὅς πμεπτία 
νὰ μϑῆρα ταακέτηὲ 4υἱ (μη 

Τ΄ εκ ΟἸἰγέυποϊποηεὶ 

- 
Ουΐδθυ- οροιτεῖ᾿ ο8 οὔὈτυ- 

τἅτο 41: τοῖᾶς ἀοιΏ 08 (υδυςι- οιὲ δεῖ ἐπιςομίζοιν οἵ ἡΝες ὅλοις οἵ- 

κοῖς αἰατρέπονσι, δεδείσκοντες οἱ μὴ δεῖ : ; Ἰάεπι ἀυᾶ 

ἘΣ ΘΙ ' ταητν ἀοσοητος αι ΠΟ Ορο] ἠρε ἐμεν ζγαία. 6. ΕΝ τοῖς 

αἰκοου κάροδους χώραν. τετ,ταῤρὶδ Ἰυοτὶ σταιία. : Ππινμλαπηρε α 
. . ᾿ . ᾿ . 4; ε 

Εἶπέ τις ἐξ αὐΠδῦδοος αὐ !}δὲ᾽ ποοφὴ αἱ ΘΟ χις υϊάαπι᾿ εκ ἰρῇερτο.͵ "Ἴ ναι εκ ὐν ἀκ μι ρείθει, 
γνορυΐων ἐρβνωνν βυρίνοια, δ, ιἐξρεδνιῃ 
ἀραὶ βενβεν νιεη δεεθ) τςξαιλαάϊε. 
πναὶα δεῖξε νεηῖνοι ρὲ ζν!. 2. Τα 4 

᾿ " ᾿ς ΒοΙλ.14.19 
οὐ 45. Αρρῆοραο 

ΤΙ μονήν με ΔΥΝΗ ιπεήε δά Ἦγρο 

: ἐξῆπ,ὀεξειξίει 
ε.Ἵναν οὐ «ἀη(αν ἐπετεβὰ ᾿ῃιος ςαίεῖοῦ 
ἐο5 ἀμτὲγυε [ἀπ {5} ἐν βάε. ἀοιΐδυν τερτς- 

ϑγίυφ ἐρίοτα ριορβεῖα, Οτο- 
το [6 ἰεπιρεγ πλοπήας 655»). πρίρῆτες ἀεὶ ψαῖς αγικοὶ ϑηρία,)α 

ΩΣ Ἰᾳ ξεγαννεητγοι Ρ᾽ρτὶ. τρις αβγαι. 

Η καῤβτυρία αὗτῃ ἴρὴν ἀληϑές σε ω ̓ 

εἐπίαν ἔλεγχε αὐ τοι Σποτόμως εἵνὰ ὑ- 

ν᾿ 

Τε[ιπιοηίαπι μος εἰξ νο- 
ται. 40 80) οὗ τδυΐίδπι οὐς γα 
ἀιγρυϊ οὐ ργχεἰβὲ ἶνες (Δῃὶ ἤηι 

} 

-} » ΩΝ ωεῖ ᾿ 
: ἡὐῇ 

ΑΡΩΟΙ ψΨ Τῇ ΠΙΟΎΙ. ““ἤ ; ἰῃ ἢΠ4δ: ἘΠ ΑΙ ἐρῶ ἀβα ταν αρένη 

Μιὶ φῳροσέγχοντες ἰουσδαϊκοῖς μύϑοις 1.1 ΓΝ οΩ ιεοπιὶ Ιυἀαϊεῖα (-] “» Ἰμιεμάτμιει ᾿νάαί- ρει τύποι οο 
[7 βιϑιίμ, σ "παμά κεν ο τῷπι δά τοξυ δῷ 

ἑημνὴ με (πηειημ β νου εἷα δὲ με είλαι 

“δῖε. ᾿ δδῖ}} 4005 

Ονηνηΐᾳ τρρ ΔῈ πννηάθῃν θκπὶ ἡπρεῖα ἦ ὑόμμόρῃ ριογθηίοντυπι 
οοὐμαμέη Δὸν ἀμέεηρ (σ᾽ ἐηβ- ϑιορτες αυϑεοϑ 
ἐεἰὐδα αἰδὲὶ 48 πιοηδήν, αχοιάλαν [ἴυ- 
[4 ΠΣ [μι φοΥ μην ἀσονι φοὶ ρὶειτ8 

ἢ επὐα. εἰς ριφιίχυρλε “ 

9 Ὲ6᾽ μῶνω εἶπαι τιγδά εἰοηδν 
“ φυκίλᾶ ᾿πδῆφιν 

Ρατιίπι νει ετο 

" τῶ Ὡς 
εἰ ἴδε εἢ 

Ἐαληβε!ϊο εοηΐαηρεθάπι. τ Ῥευςῖε οἴέπἀϊερυτίεδτεπι δοπ ἴῃ 1 ΕΑ}: ὃς ἐχίετδο εὐΐτυ (νελ πε ἀεΐοδα οεἰδοτυσι, ὃς δϑϊυεοαΐδοιν " τὴν αὐ 

ταοὰϊ (ἃ ΔθοἹ εἰ5)δἀ ἔπ πιϑῆτε ὃς ςοπίοίερεία ροίιλαι εἴὔδεδς φυὶ ἕδος ἀοοξαπι,υς ἤὲ τεϊρέαν οι τε ξίο Ῥεοτῆας πε(οϊτοιδίφας δἀεὸ οἰμὲ ϊυς εξ 

αυδη φιοὴ νἱἀδεὶ νοϊαηι. : ᾿ 

ὁ ὀπτλᾶςς αὐϑρώπων ποφρεφομϑμων) [δυο δι γγαςορεὸ δοιπίηυηι " 
ἰ ϑλύϑωώ; ἈΡΝῚ γλὴ ὑβίδενι 

᾿ ᾿ ΞΕ 8ο7.., ἢ Ὁ ᾿πηΐ4 συϊφομε τυ η ας 
ὑπὸ μὸν ἘΥλϑ τ οτος 0 Πα δ: ποΙνεῖς διτοὶ ὃ 1η- 

πῖς δὲ μαμιασῳ ς Κθὴ ἄπιφοις οὐϑνν) Ἰςροἀμ]ῖς ΠῚ] ἜοἰἘ πηθηάυμι» 
καϑαρον ̓ ἀλλα μεμίανται αὐτὴ αὶ δ] [(ὰ ρΡοΪ τα εξ ἐοταπι “ὃς αγᾶς 
γοιὶ καὶ ἡ συν εἰ δησιςι δι ςοηζτἰεοητία. 

Ὁ 

Ἂ, : ΗΝ Ξ: ᾿ ῃ 

ς Ὑερδοενννεὐ τεχῤνδρονιντ ἩορΑξί5 ΤΣ πάσεηι βωμβη υἱ. [ιλπάα ντδίς ολυία: γπάς ργοφίογυητ τὰ ἡ ας Ὠσί ἐξ ποιὶ 

ἡμπνοσα νεῖ Ἀδνίνενίθην, γε Οἴςεγο ποπήίηοπι ἰλυδατίας αράγαμη νπία3 τ πισητίο Αἴλ..7γ..3. Εἰιςετο φύσαυς }- 

ἀἰραϊτατῖς τετίποητοπιΠΠ ΠΛΔ ΠῚ 5 μήμρ φ  ἐὐμν Ὁτο ἀς Ὀϊαϊηατιοπῖ ρείσιο Οτετοπίοπι ἘρΡ᾿πιεπιάςπι πὰ- 

ἐν Μαιί. δα υἱς διηρίεἰλεηΐοπι φιοὰ ἰρίμηι δυὶς ταοτᾶς ἰητεῖ σος φυΐ ῥεῖ τόνοι) ἴμης νδΠοϊ τ δ Αρυϊοῖις ᾿ς 

δ... βοτίἀ ἐπι ἐοβ ποπιῖπαι βατίάνοιπι, ΑἸποαυΐη οτίαπι 
ξοπηπλ! ποιιίης πστυΐ εἰς ροεῖας ἐἰοἰ νᾶτοε. 

4οηιενίε, δίς κ μβενειδις. ρος ροῖίυε δὰ Ἐρίσιςιίάετα {ΕΠ4Ὶ εὔον [τουνάνην ἀοξξνννάνη [ινηνωνὼν τὦ κ «ἰοὺ ὄιϑω- 

χἱὸ πισοῦ ἐγ άπ Ψυΐρατα δι Ἐνδίαγις, ατεϊςυαπι σποίίεγμηξ, 

φιϊτάπιεῃ βαϊς τειπϑάϊις,δς ζῶ ποπιίοδ πεφοδιντ εχ ἰρθυς ΟἸτοτοβίεπι υλιη δά (Αἰ ποίην εἰς τεξεόπάν αι ἀρΡ- 

ταηϊροβείοης ἀρρατεῖ οοηβτιοπάμε: βάυπι ἱνιης (εῖπο- τετὲχ ἔς υξὲ ἀϊχίπνις Νου ἀν πιίϊς ργογίας νου Ἰο- " 

πεπι,ἰὰ εἵξ αι ἀπόστα δὲ νοὶ! ττφεπάα ἀοξετίπα οοηυδ- τό φίτυτ ἀρυὰ ΗεΠοάιπι ἰῃ Τιςαξ οηία γδιδαιρνὰ ραιοτεβ ἷ 

δμιιἀΐξογαις ἃ πιλταοίο ρα δι ἡμιαπψανηικῷ λόγῳ» φια {Π|Ὸ (ποτοπεῖα, 4υὶ ἔπι ρείάειη δὲ ἱρά φγσριες οτιαπλυμμαϊὲ διι- τῳ 

φοχ ορροηῦπτον, . , ἀἰυητ, ποινήνος ἀγζαωλοι,κόκ᾽ ἐλέγχεα γεφέρος εἷον ντ' ροϊθστία 

εἰμκαυίων ἀοδείκανν κατ τὰν διδαχίω: ἰὰ οἷς αυὶ νετὰ - ΟαἰΠἰπιλοδαο ἀμόοήνο δά νεγβουϊυπ) Βρὶπιεπιὶρ αἰ μάοτα 

δικεςοπιπιοδατιο οἱ εν ἀϊοπάος ἶυς (αι οι (οἷοι Ῥαι- ἰα ἤπιε ἀξυιθεπιο. Π ἃ δυτοπὶ κρηρ δυρία οπιρίπο ἰητετη 

ἰοὴφἀϊβολμάοε φυφίτογοντααπι ἰὰ ἀεπτυπι πιοτεῖις ἀοδτί- 15 ργετατί Ἰεοε ία γεγηλουΐο πσίττο ἰσρῆοῆς δά νοιθυμημηδη» 

δι ΟΝ νεἰ ηυἱ τ ϊῃ ας φὐοῦτυε εε οολίαπτδησι ποῦ ναί δεῆει. ᾿ | . 

εαἰδυς Ῥοϊίτιε δος εἰοαμοητί νὰ- 13 ᾿Βυκεὶγϑοεοτόμωι ὰ οἵδ, εχρτεῖδ ἃς ἴτε ΥἹ 8 απιραξ- 

δεδιαῖαενς οὐπουε (ςρ! δος ἰατογρτεῖαζυς : ὅγπι5 40- ἮΝ ἴταυς υ ατα,ζοουεπίς, Ὠοιέ, Ἐταίπιιν, βομνίβεν,. 

ἀπ ἰοτεῖρτει ροείπάς βυηο Ἰοσυπι νοττήυ, δοῦ (κείρτναν εἰς, Νευϊεῖ υπαϊὲ, (εὰ “,ατίηυπι ΠΠὦ Ογαοο τείροηάον οκ δά- 

τ δὲ Βταίμμυν, (ἐμ! βεριμένιὸ ἀοξείναηι εἰ, εἀκιοάντη οθ" τίδυν ρικζυριίε (μανρτλιγοὶ πουλὶ ραζελης μὰ οἴδια εάν 

Ονεέ, ΠΝ ν΄ ἀϊησιίευ λιν άς Ἀσπ.11.2}. : 

ιο Ἀκ εἰνειμεἰβοωειλα «ἴωτιμλι. ᾿ά εἶ εκ Τυφαενμεμν 4Μι[μ βν".3νε ὑγὰ “πιύμὲ  ὰ οἷ βίρννν, ΟΥὐπιοἰε ἀἰεὶ- 

ἡμέ. φυληηυδία ποα Ππιρ! οἰτετ ρυτο Πάδον δῦ Βυαπ- τῶν φυϊοᾳυ ὰ πιετίκὸ ρτοδδηάυαι εἰ, δὲ φυαὶς εἴζε ὀευειἐ ὦ 

βεοργοτίυς αὐδποτγεϑῖφε πος ΠΟυλΙη6 Πφοϊβοατὶ [οὰ οοε 5. εἰ ῥηζοδτὺπι δὲ ὅμε ντο. , - 

ἐπόρίς ΟἈείο ἰμεζαι ἐοαϊεπβοδης, ναῖε ἰαπι απ κα Μενκδάνοιδαρ Μυπάξ νοοῦε Λροίο]υν αυΐδιε νεῖ 

οὐης Ἠεδιοηίτ ἃς Οετιοι δῆ. Ῥοηᾶ ςοαίείεητὶα Πἰσετοῦφυξοι δυτεσὶθος αυΐδυν που) Ὁ, 

Πα Οεοϑινρανοβθηφομζοιν. δὶς τεδιὸ Ἐτοΐπυε, το 4ισ ταὶ ἐνοκψίαρεεζ μίλια τῷ δεβεβοιυπιίυθίδεμηι νἱ- 

γυΐκαιαιν εὐ εζον ὀκόγκαδοι. : ἀεϊίοει αἰδοίτνα ἀϊοτίπνεη ἰψμιο; ἀὐμη ἡγοσών ἀολερ 

ι΄ Ἐκ βιν εὐὴἥαιβα ἐρήεὐ παυίς, Ομτονεηίει ἰἰοαιοηθ ΡΣ οπνεσία ᾿Δροίσίυς αμϑό ἰὴ αἱ ἡ ᾿ εετϑγηΐῃ 

ἰμάπογυτι ρἐλείειε δὰ άιξεοι. Π  ν ἢ μιοιίαα τέ σιαζαυν δὲ φείδνε οὗτοι εἰἶες δύσιν 

᾿ἰάν ΜᾺ ἐαφψφῖννε. Ουτ Ἐρίαγρηίάωτ γούοέ ποῦ τεπὶ οὗ πἰς πϑα ἐὸν ἐν ἰυφε ΠΗ πη βπιίαπηῆνμ» 

δὰ ὀρ (ξὰ ρεοριοίδοι Οεοκεαίνισι, αμερ ροιοῖ πεβεὶ Ἰννϊὶ,νεἱ ἰηδειεφιφι,λήγιις ἢ ψμΐϊαο 

εχ ἰὼ ϑεδα ἀε ξὸ (πδς [εΔεττίαν, κύει δὲ τνϑὲ ἥν μειε δοδιες ἐκοαιρὶο ἴνο νθϑηνο σλοπρὲ νὲ ψμ Δ[ΠῚΙ ἔμ [Π2- 

- ὡφ ἄψοναι ὧς ἄυμβ ραὺν γὲ αὶ γιωσγμιώτοτον γηβείνα, δόρμ. ΧΙΠΛΑΔΣ ἰαθεαιοταπι μθειπὲ τίου ίη: ΜΠ ἧχρο-. . 
το δ 

ΝΟΥΟ ἴδεο [μινίβεανε, ᾧ ἐν ἢ οεἰοι δι αοδι εἰονὸ δου ει λον ἰραίρρυ δ. - 

μεν αῶμμαη ἡ λβ κι ραγ κί πίραὶ πκα κῇ, πδ
ιδα μη ἡ ραρήν ἐδάφρ μιἢ Μὴ ἴοτείκας οδῥλεο. 

βυθοῖς ἀἰδὰο εἰίφιος ἰϑῇυν οταου Ἰάδη Δαμίμει δι φμπνκε ἐρίο ἀροίοὶο ἀἰάίοπει ἜἸ εν Οἱ... ̓. Ἦν 

φηϊοαῦιοιμ «εἰδπιιβαι οϑοείδοὲ φοδετίκαμη ἰδία, ἰω- {Εἰ πιρὼ ᾧ’ οὐηβηιαμο γοὶ ἡ μὴ Ψὶ αψηδννη. Μερλὶε οΦ- 



“ 

Ἀ 

ΑὉ ΤΑΤΥνμΜ. Οερ γα τω ΕΠΡΡῪ, ΒΙΑΙΨΙΠΙ 
αὐ δεξηκ, εἰών Φμγοηλῶν Νὴ αὐ ςο"} 085. Ἔ εν εὐ Ὄπ: ΠΕ ἜΣ "ἡ 379. 

ΝΣ πἰβ δα οὐ " Ὑ οἰ δδα. ἀερίκδαια,, υα; τεηδεοὴι ονἶθ" ἐσ ΟΠ 70 ἢ κρήνρίνν ν 1. ς; ᾿ φῇ δνοίπος, ΓΡῚ βαή εὐ] οἰοεβε δι αρέσοις Ἰδινε α σοιδε ἱπάισλυίτ Απηδτοῖυε Ἰεβ ἰεαὐβσνις ἐρηκοοε, ὕοὰ φοτιηριέ δα» 

δ ονῆς, τὐν ΑΝ δὶ ἰσησε. τα υρ μή ορρμοι νο- ἀσίτυγ ἀυξοπι ἀδ πιεηῖς δί ςρηίείοπέίᾳ, φυδτοηὶις Ὡ μὰ κε νλοθοι μἸλε μέ ἱΠογοπι ο ευἰα Ψυΐς. Ρ  δυπθοι: Ω μσέξδυτεσι θη θη ραἤιυὲ μῤμεμα βῦσαν Ἡβρόνι τὐίτος 

δ. ἐρῃ εἰβρμρᾷ υϑακὰν ἣ Ν᾽ ἢῖς ΝῊ Χραμλῤαν φοιτυῖς ἰαξς οἱ ΠΠυΠτατὶ᾿ σά τεξιὰ ἐς τεδι8 ἀίυηίς εἶ Ρ μμρερπϑ επεοηεία τεὲ ἐχρταί[λ. Ἡἰςτο Ύ ΠΊΩΝ δυξο πὶ τὰν ἀίογι!ε εἷς ἐοαα εν ποη γε {υἷε ἀοηνίηΐϑ ἐη τῷ ἀμαϊηε 

τυ ς. ῥείση ν γάῤτνοο ὧν δ πηρλημα, οι ϑεΝ ολπάυτῃ, Ὑ τ ταν νι ἱπεοτρτοέατατ ἐος αι ἐδ ποι τ ηάρρον γβέξηθ Ἰδοοῖς Ἀιιάξλης, ἰσή γε τὰ ἰς αεσγάπεινι ἴῃ νηδιοίο τοί πὶ- 

ὑϑος ᾿ : ᾿ ᾿ Ι ᾿ -" (ὐἰυηδλην φυλ!ουπᾷις εἴτ οδοηί οοπίιίμης, υλπὶ ἰη- ς οτἱο αο Ἑτατί, ἤπε σρείπιο μιτε δοςεριι Ὠοεὶς Πιΐ, ἰαϊεῖ 

ΣῊΝ Σουρ ̓ ὑῶι πρ 5 ν ᾿ “ ᾿ τειρτειλίοποπι Ἑταίπιι9 πιοεϊτὼ ζολίζαπι ἃς γιοϊξητδαι ηυῖ ἀνο οηρὶπι δὲ ἰλτοπι οἱξ ἀϊίσείπιεη, 

ἐγ δον ΦΡΙς αῤνουῦτα,, βϑδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀ-} Ἰβ Δδιν πορδης, υυτὰ ἤηξ αν μμορμήζαα, ει Ἢ γα λιῶ δας Δ" “ἢ “ εἶν» . ᾿ , 

6π΄ τόνον ἐδρϑῃῖς, ν χαὶ σοὺς πῷν ἔραρν ἀγαϑὸν ὠ- Δδοπνηηάΐ, δ. ηοη οδεἀϊξ-}᾿ κῆμρμο τ Φ σθΌδο, Λόγον ὑγνγαχρταγνΘΘον' ἵνα ὁ ἐξ ἐ- [5] ϑφγπλοποπι ἔδαιιπι, φαΐ ἀα 18 Ξ νιηρρ ἀμάβιψα νὰ 

Ἔ..ΨὌΡῚ ΤΟ ΠΤ ΤΠ 168 βυπιονὶ δὲ δὰ οπλης ορμδὶ ἔριον ἐκ ΜΝΝν ας ἐγτραπν μηδὲν ἔχων «ἰδὲ ν πιπατὶ οη ροίτ: ντ αν] [' εχ κ ὐροόῥαθοι, τ θὲ φρήτο ᾿ 

" 1...» υοδχρο. .. ἀρρηλλα : ῦ . ΜᾺ . ἀπο Ὀ 0 εβ νενεάίων, ποι βαύεης 

δὰ ἬΝ ΠΝ Ε εν δορυμι τεϊοὐταπεὶ. λέγειν φαδλρθν. ΔΘυ ΕΓ 10 φββουεῖν οΓὺ ὉΕἸζΔΙ,ὮΣ 5} Ὁ να μην ἀήροτε ἀφ νοῦν. : 

ὙΠ νὴ ; ὅπ β : Ἐὰν δἹ , μὰ δ] Βεθεης αυοά ἀς νοὶ αἱ- Ἣ Ἐρβοῖ (ἢ ᾿ 

ημ ἀξηιο, Ἂ ἐπ αΡτ τητος ἶἰ τὲς τρον ΟΡ, τι. τα. ᾿ς τῆς «ἂς πιὰ], 11 ΠΟΥ 

σοὶ αὐ; Στ λάλψι ὦ τρέπει τῇ ὑὐγαμνούσῃ 71 Λ Το ἰοχυεῦς αυκ ἀς- ΤΟΤΡΝΣ “ῶὩ ἢ Δδούλρις ἡ δίοις διασόταις ὑποτάοσε- οἱ 4ἴϑετυος ῥογπν νι [υ͵6 ἀο- ᾿ αὶ μηρπρισμ βεθρηρ εὐ φῶ ἐῈ : 

δωρ ἐδεῖο “’ σδασκαλίς. 6 66ῸὋ 1. ἐοηε ἔδπαπι, ὡοϑη!-} 5 ἍΝ ᾿δαι»ὦ πᾶσιν δἰ αρέςοις εὐ) μὲ αὐτολέ.} [͵πηήπὶς (εἴς Ἰωδιείδης, νε' ἴω] [0 ΜΠροται οι ΡΡαΝαεεῖν  οαϊ μονὰο ἕες 

μὴ ΗΝ Πρισξύτας νηφαλίοις ἘΠ); σεμψοιὶ, σώ- τ υυν ΡΝ ΡΝ, ᾿ τ γταζ᾽ οὐηηί θυ οὴ ρἰλοςαπύποη τς ὦ . ποτα ΠΑ 

᾿ ἤηφο!!, “οἱ. Φφθνας, ὑμωνοντας 4ἢ πίςφει. Τὴ ἀγὼ πη ες (φης 8 [ΟΡ τὶ) ἤηι, γε 611} ϑεμε: ΩΣ ὦ ' Ἵ [ροπίατοτεϑ: ἀνὰ νι Νϑ 

᾿ νος νον οι νων" ἰ Ἴξιν {επε ἐπ διεη 60} ΠΡ Τὸ κι 8 ᾿ μὴνοσφιζομλῥοκ ἀλλὰ πίον πᾶσαν“ ΝΒ ἰδεογμοτεεητοι, [64], ἢ Νου Παμέωπμει, [αἰ 
᾿ δ ," ͵ διοσμϑυἐταιε,τοϊογαητία, Ἐπ Ἡ πε, βή εν! 4. ες ͵ ᾿ “Ὁ ν᾿ οἴηῆεω δοηάπι πάειῃ οἤοη- οὐνωίδω: ἤδδενι δοηαι φἜεν 

πλφον ρισξύποαις ὡσειύτως ἐν καταςή-} }} Αι ἰθάςσπν Ὁ νι με μαδίτυ . ὠδεικνυμλῥοις ἀγαϑέωύ ἵνα τίω δεδαι- ἀεηϊοὶ ἀν αὐτο ϑερῥαν »Ὴνθα  λφδ τπσαι Ἂ 

ἮΝ ἘΣ τ. 5 προς δι γβ , ἐ 8}: νι δ οὐ ον ἐῃ ἢ. δ 5 ε ν ᾿ λς γνῖ ἀοςϊη8} δέγύδῖο " ᾿ “ς: 

ΤΩΣ κιρς ΚΤ “ερωρεπεῖς, μὴ φάκδέλους, μὴ οἴνῳ] .[4υ1 Πληϑιἰπιοι ΐαπι ἀεςεαῖ, δ ιν ΠΕΣ σκαλίαν τῶ σωτῆρος ἠδ Θεοῦ κοσμαῖ} ᾿ εἰς ποξεί Ὠεἰ οτπφηείη ο- αυμη περ ϑο κυ οι ἐρ ὡ 

᾿εἰρυὺ (επλπὶ πολλαί δεσουλωμῆμας, καλροιοασκοί- «ἀ᾽αυναίαιτίςς 5, δομνίηο πη} } [μον ἐμαί υἱνο βννίαμι, ἢ σιν οὐ πα σιν. αἰδὺϑ. ἐϑμοἹ ᾿χσϑειι 

Ἡ ὀφρρύων μὲ δρο : 1] [το της ραῖζ, Ποῃ εἰζατίς πηλ- ἐμμε ἐὀεενβει: ππφαδο δὲ , !ἋἋΩρ κε εἶμ π{{ΠΠυχὶε εηἶτα φτατὶδ 1114} ἃ ΠΝ ἐμέ ἀγάς τὸ δ πρὸ 

τυ τυ αν νἷς ἵνα σωφρφρνίξωσι τὸς νέας φιλαύδροις 5 δ τα: ; : ᾿ Ἐπεφώνη γὸν χρίξις τῷ Θεοῦ ν σώτη-) 1 γγεὶ (αἰυάβοτα φιϊ δυο μο-} [εἰ εἰναιονμ οἰνηρῦνεβο- ηἰεϊογαὰ οαν- 

ἀμέτε ύγτῃ ἡ), φιλο βύΙΒ, ᾿ 3 ᾿ Ἷ: ἀὶς ἀοσελης δἀο]εῇ 4 ΨέῚ ῥνιβοννί δ ἀροιρω θιὸς πὸ σιν ανδρώηοις. 1: »ϊπίθυο, ΄ ᾿ ριδ. - ἐρὶ το τα 

Ἰδόϊεϑε! φρος- Γ΄ θύρ, ᾿ «ζει ΐα5, νὰ της πλλυϊτογμηι ἃς “ἠοίο[εονινὶ κα, υ! υιτοιίως τς Ἐν 4“ , : : Ὅεων 24. Βυᾶ- 

ΞὩόσ“  τ "δ εγογυτα ἀπηδηῖςϑ, ἀκιμ βιμηίκον ήριν! τ Παδεηύουσει ἡμᾶς ἵνα αβνησείμδμοι ἢ Ἐτυάϊεπε ποὲνε ἀδποβαῖα, Π] Ενμάζον μοὶ ἀδηορᾶ- ὯΝ ὙΡᾺ 

Πςφῳὺς Ξωρέρναρ, αγναί, οἶκου 9ες, α΄γοαϑτις,} 5)  Τοτηροταπες., 'ςαβια, '4ο-} ,[ Ῥηνάεαιοι, αβω, ὦ εἰαὐ ἀσέδοιαν ἃ τὰς κοσμικαὶ ὕλιϑιυ.} πιρίςταῖς ὃ πουπἀαινϑ ουρὶ- ἢ με πρίειαιεπ, Φ’ βεκίανία τὰς τα ποι μὰ: 

ἑ υὑσοταοσομδρας τοῖς ἰογοις αὐ δρώσιν ἵνα! [τοὶ πγαῃέτϊος, “Βοησιαυα [εἰς } [ὀρνανν μοδημεν, δρ ἡρίκη ας. σωφρόνως κὺ δικέΐως κὶ δ᾽ σεξαῖς ἀϊταιῖθιι8ν τεπιρογαητοτ ἃς τὰ- ἐπάν ΕΝ σ ""ε δ΄ φἰβιοεν νι ἐ- 

Ὑ μὴ ὁ λόγος τὸ Θιοῦ βλᾳσφημῆται. διρίηε τὶς νἱτςιηε στο  ψμδάδαν οὐνὰ ων κὴ ΡῈ) 9 τῷ εἴα χϑὸ οὐ ᾿ Ἰῃὲ δι ρἰὰ νἱυδιηι ἰὴ ργαίξαι} ἢ ΡΙὲ ἱκανὴ τη ὑφ [εονίο: ἐπημεάν μα: ὅτν 

"ΝΣ Ὁ Ὁ εἰ δ᾽αίρεπιεῖυν. διαίβιρεινοῖην ενδμεν Ὁ, ζισωννδν ον ; λμοι τἰωὸ Ὡς ἶλ (εου]ο: ᾿ ρἰδεϑε ὃς [υΠὶ- 

ὲ ἣ " ἝΝ : ΗΝ Πρᾳσσιχοιῦμοι τ μαιάθλαν ελ- ἢ Ἐχροΐδιδηιϊὸς Ὀοαδΐδῃ 1] Δ) χρείίανμει δορὰ ὦ ᾿μςς ἰπουτηθα-, 

Ἐρδεῖ,:} Τοιὲ νεωτέροις ὡσαύτω αἷδὰ "χορ 4] Αἀοϊείςοητοϊος ἐτίἀου ά. [4] “μνε ; ᾿ ΜΙ ' χρεΐδταητες Ὀεδίτα 1Π4τ} 3] βχβεύδαν δὲ [δε ροθυε, ἐοιτα ίρα 

στρ ορῥῶν" - ες οϑακαλοι ποχίλγε νι ἤης πποάοτγατί: Ὃν τ Κα ΓΕ ἰν . αἰδα, καὶ ὅλιφαίοιαν τὰς δύξης τῷ μιεγα. [ρει δὲ ΠΠυῇτοῦλ {Πυπὶ )ά τ, εἰσί γαγήαι ἰωρεενς αν 

ὙΩ ; ἊΝ ᾿ ὑὸν τὸς ἐ : δου ΔΩ σοι " Σ ε Ὑ ΠΕ Ν 4- κἰοτία ρεορο 

Πρλ μον νὰ δϑαυθὲν κολελ δμῷ» δ): Ρον ουηπί τεϊρίωτα ρια- " λον Θιου χαὶ σωτῆρος ἡμδ ἴησου Χρι-] [ποητυπὶ Εἰοτία πιδραὶ {Π]ΠἸυς νοίνιβι. “" φοὰ το 

: Ὁ) πΟΡ Τ [βοῆς ἐκειωρίας θοπογυπὶο- ᾿ Τα ονολ δια. εἰρβων μο. φῦ Ὀεἰ ἃς δετυδίοτια ΛΟΙ ΕΓ πόρε ἄδαι ἐκ ἄϊ ἐπ- 

ΜΝ ὅτον καλαΐν ἐργων, ον τῇ συδασκαλίᾳ ἀ- ᾿ς ᾿ΟΥἹ  Ἰϑοεαενθρίνην ὄραθηνην φμ. ἰεία συ ι. Ν οὐἱολπάυπο γε ς 

ϑοχιὰ κὰ : ᾳ Ροτυγη νη ἀοδεγίηα ἱ ᾿ ᾿ ᾿ : ἱ 

; ἐν μσοὶ ὀχμφϑορίαν,σφμινόπηται δ ΠΝ ΒεΗβι ΕΠ 1} πὰς μειμ ποι Ὲ β  ,ν 
, : ᾿᾽ τα τα Π) " ἐκ : ν 

οἴς οροτίεις ᾿ Σ} . Ὁ μ ᾿ Ω δος: ΓσίΩ, 
βατημί Ὠεὶ δ.» 

Ῥείϊοιΐε τ νί. ͵ ΓΝ " ; : . ᾿ ὄνος τὶν : : ἐποιίδες ἤμε 

ἡλπὶ θαι, ἀρ. ----.--..---.----....-----ππτ-ττττσστοσσσσστςς - --πητ- - 
πεππιιὋἔοιἝΕςΨο.-ὋςςὌοςς ,Π1ο Νιβὶ ἐν!ογμενέριθεοι, Μὴ νεσφιζοιάῥοις. Ψωΐζατα, Νονς φοηθετεγο ΠΟπΊση γϑεφανοίαρ, ιοὰ νίυεραιε Ῥαυΐυς ἀς ἰπ- φοϑεβυθηήϊ, 

Ἀρβεευ Ἢ Ἀμεδϑαναὶ, ἐδίαιρον ΜΝ άς τι οτίπε 9.17. δι 1.Τ αν.8.3. { Οὐ" ιόγιμὶ Εὐρο ἀὐῦε νὲ ἐπηρυ ἢ πιό ῥα ἕω «μέ κοι. Ἐταίππυθν Ν᾽ 9η [μ[[ϑγάριε, Ν ὰς Αδξ ..2. . ἀυδτίαννι εἰυς ροξεγίογί! βεητν τυραν εἰυἀ πιαχιπὲ ,.- τς 

“Α ν ἩΝοεΝ ἀπο πλνδε! νϑοαγ! βδλλυκιοὶ πς νη θεσλητΣ ὀτεάληγις, ἄς αἰτίς ἱπηπιοάϊεις γιτισιηἰτατὶε ἀρ ἀρ μδφρι . -(Ρ άονν πίφιν Εἰάος ἢος ἴπ εἰ Μὰ βάείϊἑιατε ρορίτυτ.ἴ- [ἰυξτειτεπιροτί οοπιιογλε οι ἱπῆπππης ἰη. ζάγμε ορ. 

᾿ὁπνηίαηη απ δε αν. αννϑεῖς ἄμ (ἃ ἱκέταδεητ ὥρτα ἰνέοπι. γοεὶ οἰδάεηε, ἐά εἰξ τασίυς πιῇ ῥνθμέῖῃ μἰράδμα μοπΐᾳ δας Εἰ άπ οπηπεπι οἴφηάετγε, ἐξ αἰβοας βάοϊτος δι εἰσ. το Ροβτιπιιοςυδδ ἠοεγιο τερταίεηξατες, συ τι ΘΠΊΒι ὅθη- 

Ῥ Φοπίρυν» φαίνει αὐ γερεητὸ ςουΐρεδμα φουΐος οπιαί ἴῃ ἰδ ςολυεγ 
ετίαιτι αἰἰαυ!ά βεονειἀδνρον 4υἱ αθθπι νἱδεγί γο επεῖοης», Ῥατιθηνε σιἐπογίδιν σεράκαγιε, 'φιε Υ]1 [τδιιάς τοι ἄο πιϊηὶ (υἱ τγαξζατο. 

Ν Ὁ τε δ ες ταξυθηαι, οπιπιυυι τΑρ ἢ πγϊαἰ πὲ πορλης αυδδ ς νου 1ὰ εἰ αια πυοδζί γ δ δδοπιπενιι ἰν6. τ Πἥρκε, ἐπιφαίν ΟΝ ἀρβανηη ἀπ υὰ " αἰπύαπὶ τυητ,ιὸμ εππὶ ]επήοις υοάλαι εαγςές, νῖ ἐχρίίςαι οἰ 

γονῆς λῆρον ὉΝ ἢ μιφηδίε Ὁ ΤΙΣ μτὴ, τ τρποβὰ εροόνοι υσὰ τορ. ἀϊυιὸ, Ο ῬΟΔέταν ἐν πῳ  ὰ τί σωτιθῇς ὈΜεγΓ η ΣΙΝ μοιβήμ ῥ: εἴὰς ἐφίτης νει νενινος Ὡθα 

ΜΝ ΟΛΡΨΤΊΊΙΙ: ᾿, Εεα βάν Ὑεαξτοπι βκῖΤε ῃααὶ τείείου τἰαμη βεάίμιν ἰὰ εἴς πιο άϊ τεπεδτὶς ἀπὶς Ἐυδηρ οἶνος Ἰυιςὶς οτζυαν, ὅς ρίο Ἔχρτοπίι 4υυαι ράΠίΩν ςοπυστίετεῖ ἐνδάνεδινην,) ππιρρυσίαν, 

1 ϑοῤνύμιφόμν. ΑΠΒῚ νὴ δηταπι ππαῖον ἰπτεκργεϊτατί"'͵Ο. σαίςεεοι: (γυηδοΐυπι οὐκενρίαρ δὲ δἰοπεὶ Νουα τεδὲ ἰ
ξὲδ ὦ Ὑμῖι φυσαὺς τυάαοτυμι (αν νειοτὶς [αὐ εεῖα γιθτὶς. "“ Ὅτ 4υιιπὴ αἱ ες αἰίαιοι Ἰοςὶς (σαυυτιις Δι Εταίς ιγαγὶ ροί- 

,., Βείηρει;ν ΤῊΠ1.}.., νδι ἐφ ,σεο ἀοςεπαι ἡ δετίο αρίκυς. ςοπυεεος Με ῖν ἑπἴογρτει, δλθνοιω ἐντάην μαδεπθθι, οὐληυὰ 4 ϑεἰνεβιναγνυτόφωι. [4 οἷλ, σοφνρίας φρύβενος. Ατεςὰ, ταυιρία ους πος τα ἴοςο πιλίμεις ἱπιοτρεείαεθυβνο μα, 

᾿ 
, 

Ἡΐς διε ἃ (εηΠδυϑακρεεῖα γεφυίτίευς δοδτίεϊαν ἰδ γότα τὸ πὸς εχ Π6 τοη 4 : πὶ φοδοιίν οηλἤλχεη αὐ ποα τηἰηλάυετίετυης τλϊὸ αυμα) ρεβίογεη αυς ἢϊ νὶρ τῆς ξβιφωνεέας ορεἰπιὲ ἰη ἰο!ς λη- 

ταἰἐπεκηνρμ δά (ρεῦδυν ρίορεετ Δί ἀϊξλοιη μρ νἱπὶ εἰ ληρ ν᾿ φβονα βὺ ΝΡ ΤΑ ηνκκομ βέγση ἐπρέῤμυμ ᾿ ἤοῖς μι θήν ται. κτὴς αιιαπαίν τα Ἰοαυαταν ροος Α- ἐν, στὸ ἀκρείάεει: θεὰ δος αἰλά τει ὕει διος ἀΐξαηι, “Ὁ 

νἰνηίημει ὅσο γἱεο σπι πη 1} (σηφόνυοι5 φημνέτνν κου. φοηειν. διορίσαι ποθεν ναί ιν γα ἰδεῖ πογοίμορ - γοδοῖυε ἰαξτὰ,3.4. ᾿ : ᾿ 4Οἰενια πνακν εἰμωι, ὕν ἃς 86. δις," μεγάλον Θεοῦ κῷ σωτ δις, ; 

ὅτων ᾿ ᾿ υυΐς εσμίσϑμία [εξ!,ἰωνφα ἐμιδὼ τ ἐαφ μμρλ μὰς ᾿ ἐρμνϑυίων, νῶσιν. Ψυ ρλτα δι Ἐταίανυν,ονπνίδων δε ὰ μας, ΟΝ οδίε αυίάεπι πὸ ἀείμπι ρίατίπια ἀρε το Παιάαυο Ὠ εἰτατῖ8 

ν . Μυρνδι ον, σεμνὶ. Αἰϊόαν οἰ πιίγιιην ἰπποϑήτοαι ᾿ μων βδι φήδείίςθι ἐς ἀπίφξοπεει Ἰδτῶ βπνπαν ἀόνμῇ παϊρυΐα μος ἴσο δι αἰίίε ρὶ ετίίαμς που οἵ νηϊιοτία (ἐΔ ΟἈΗΙ ταπίηλοπία, αὶ δἰ νοτυς «ἧς ἡειςοττὲ ποθίς ἃ- 

Ἶ ρίπι Νὐρηούνεδρον τὺ ἡ δὲ νευδλε, δὲ ἱψίο παδιε φκαυὶ «γι βιιθοἀδνα φωνῶν, Ὧγε ἴδον εἶα ̓ Γϑω υὰ ἀετς ἀἰϊχίπγιε ᾿ ΤΊ σιοιμ.2. ετυίας ἀςίπη!- ἀοιαπόψ ποη εἴςςει. Ουε ἢ ευρθυς, ἰε ἠοδίς οὔε- 

τε δὶ Πλήῃ οἷο ἴγπηι. νυ φαῖλιιος ποὴ ἰεξς. Νιη δεικεῖν ΦΑ οπππἰδαερεπὲ ψιριατίδο ὡ ἘΡΩΙ νέα ; μεμα. Ἀπδα δρίσιτυν ἐγγοτίε πιαχίιηας δι ρου] οΠϊ- τυμ: εἰμίπιοάι νι ἔπε πιΔη: ἸΔΠ1 ηδη ροίδηι «ἰὼ 

ἀν (Ἐ9: δ Ἰερσεῖυε, ΒοΙΉΡΕ ῥκάδεν, δευνενέμ, οὶ οἶδ ἀχηπαν. Ἠΐ νειὸ τον ἢ αἰ βοιυάί πσιον ; ἢ μριταείοκοιία Ἐκεϊειλπι ἱπυοχίε, ποίττο (οουΐο τος τογημετ, ψιγίίαυς πιληΐδυ, ἰμων ἐς ρεάίρυε, πιὸ 

γγεγραβαμον: ᾿ ψυϊδροδδεδι, εἴνετε ϑδυδάδανα, γε ται δ Ἐξε δυν,ϑειετη Αἰνθαυρι με ῤνδη βοληγβμὶ γον ᾿ 4:8}. ᾿ δ γἱυί ἃς πγοτταὶ τοιίς νἰτίριιε δοη ροι βδοεκιηελπιις, αυ 

ἘΝ κτλφλσιε τὰ Τθ ιν... ἜΠΟΣ ᾿ προχὶν εἰ ργαίεττίπι ἰασξήξων. [τὰ γε οὐ εῖοι μὴ ὕλας ἀνε. - Δένινἐανδοι ἰδμμανέδιμε, τὰν μον μικβε θηϑυμίας. Ἰά εἴ, γα τε ια ] Βιατετίοις οοποἠαπιθοίτλαυς Ἐιλίαιῦ (ἀπὲ πο- 

μάρκᾳ ῥδαγονμα πὰ 4 ἤν ἱϑηὲ τὴολίυν “ὁ να ἴμεν ἢος ἰοθο ἐπτογρεθεδτον ᾿ ᾿ Οὐρίἀϊτατίδυο εὐγαΐεινε αἱ θὲ Ἰοφυίτιν αυμαυε τἀ ριακίςη- Ὡ-" τὰ εο ἰπιύτατὶ αὐδὰ σοδ  Π ποι φυαίαίε Ιαθοε δὰ οἀπὶ 

“ἷΝ “εξ τμ δὲιψθον Δὲ γορίϑυ!. ᾿ Θ΄. ὅδ, ᾿ὥρροὀμινο σεμιέντα, πόμς βῆφαι ἩΗΡ τίν νἱεας ἃς πχυιπάϊ γατίοηδε γεβδεθητατιξε νυἱάδους αλλ βάν ρειείπεηξεβ, πὴ πιοδδ φοδὶο (είεμε ἃς ρευάεην μά ἃ 

"ἡ “ υὐδαμισαβθαγηρε ἐδενν, ὦ ἣρ τανόμρνν πιβερενεῖ.. Βοτλίπεν ἄνθεάς καὶ πιο ετὶ δάίει,, (μὰ ΙΝ ἀράν ἴω δὸς ἴούο νε ἈσπΊ.148, ΘγΏηι ἐπ φυΐδυν αν μοπιϊπέραΣ πιαπῖδι εἰδδί (δὰ φίδι τοῖν υἹείθων ἀχεόγημεες οοπεῖυε, 

᾿" β' ὀατυία δὲ σαρεἠκεναῖτι μὴ ΛΡΘΆΟΝ ἰεηκκοτὶ φεϑείδτν ἈσΔεΙ κε πὶ ξοπηροηαῖ "Κ, τὰς ΣΦΙΝ 5: ἐχῖτε τος επετατιοηε δτατίασι ρεζκαίωτ, δὲ ἀνιο φαρίτα το- Νέεφυο νετὸ τείοεπνιφο βεαυΐε ϑύμιε ἰάεχ ν]]υσι ᾿ς ἴα 

ιω βασι Ἶ ὄν Ὁ ὃ" .. ψοτεΓδυν αἰ ψυίθουν Οτσοιν οοάϊσιδμι ΩΣ πρθήψαχ νοκλις, ΠΟΠΊΡα ἐσέξονω ἐῃ ὈοπΙ, δὲ ἀδικίαν ἰὴ ῬτΟΧΜΆΜ μη. 30 πης αηδοτϑηι πεαθίναν, φιαῇ εὐπὶ τποττιίε γε ται Ἰυδλλν}. 

; Ἂ' ἡνοδεσηβλει, ὝνΙβλεν, βόνο Ν᾿ ὙΝντὸς τϑδυη ἰδὲ, δι οἐ( πιετσεηο ἐρτο γ υβον ᾿: Ὑίδοτον ἀυτέιω Αροβοίεν Αἰϊμάετο μὰ δερείία οατεεῖμι- ιοο ιοὰ τοι εἴ, πος ἀΐ πεουϊετί ἀεῦσι ἰῃ φιοφιαῖη φιοὰ 

διαιθαυνενάοις ᾿ μορίαν ἐνιεν μίινομοαξξο ν! οἴει ἐπηθεδιυηι ριὸ ὦ δναρϑνρὶ μὰν: Ἰὸ δὺ Ἰ ̓ “ ΝΗ πβαογατη νετεγεπη βονπιιϊλπιφυφ ετίαπι ζοηβεπιαῖιτ νὸ τς ἰρίιπι ας ἔτα τοὶ οηίο ἐραι μεῖς υγε αὐκει Δ ἰηιυτία 

δειλ4Μ4, δ ὑμο «αἴοα Βὲν ἀν ὀστανἤηει ἀξ ρίπε νου ἰνφέδεν δ ᾿νν φιρν ἀήρ πες ἢ ἠπθβθα , οδυιο ἐσεμνηόμμηνε, δεῖ Σιν ἐδὲ ρίεπίυε εχροποπν. ὀ δος ἄϊκαπι, ἰμάϊςεαι αι δα Ἰεβ ἐτίοι φια ἰΩ (ἀυρεεϊοτίδυε ὁ- 

, ἐνὰψ εις τἀμαροβαογοὀκομ τοῖν τα το ἢ οἰϑείυ! ὦ. ἄετοιυπν Ἀυης ἰροιιαῃ νίάσιυς ΜΗΜΝ,ἐνς δὰ ἐᾷ δυο {Γυκρεράνιεν, σνφρύνωι. (ιρέτατιε νιδο]ίςες σνυπάαπ. ρίβοὶμ ραν ία μοε ἃ υἱπεδιο ἴωπι ἃ αἧς ἀδυογίωε ἐΠ]νὰ 

, ΜῊ μῸ Ἵ πη ΔΉ γίΟ ὁ:. ἤἔνω δε χὐρὺ ϑῥὲϊγενμνὲ ἀρέῤνυψι, ἦπ να ἡ ΠΑΝ Ἂ διϊεοὐρί ἀϊκανίνυον εἰ Δεγα ὼς ἀςεορῖο ἰὸς δάυετδιο 54. ὶ ειγοϊε!οηδ εχρί οατα, {0 ψεγὸ δας φείαυ) δίνεις ἰΐςᾳ- 

ἐν οὰ ἜΜΜΕΝ  Ἑᾳῃῇ {σεν ᾿Φ' ἀρκορενφημ. Ν μὴ ἣμο εἧκ ἐϑεὰὶ κέ γλᾷ δίεμιεν ἰά εἰς ἔτα νι νενὲ εχ εἰ 5ριητα Γρισητεπι δὲ ργυάεθ. δίς Νοη δἀξετο εοτιπὶ ἰπεετῆρρτυπι δι Οἰαζογμαι δι [μδεὺ- 

ὡΣ ἤλαρῳ εἰνκηρνῃ "ϑ "ἣν "ον μο πρικις ΣΝ ἮΝ ' Ηρ υπόασε τε ' γμοιαβασ αὶ ἐτ τ ΝΜ εἰν οὐνοετρίοινς ΛΩΝ υᾺ βρσα δυξερτικαταμπλ,υὶ ἐϑοχηνη εοηίεηίω ἰμιης ἰοςῇ " 

᾿ : εΦ Ἰηαινδρε, ὦ δον ᾿ ἼΒΝΝ γ ααΐφηι οἵα ἀσοεαι ΟΒεπίδουπλ ΔΙ 6 ἢ νοτίωε Ατείδηρε τδηχυδηι ἀρεγς Πιπιιτὶ οἰτδευ πεν (αμυ, 

ἀλρινήρε νϑὲννι σϑίοφε. ὃε ΜῈ ἀσψνινὴ νἐθμ ΜΟᾺ ᾿ αὐωηεοπεὶδ ἐστοὶ ἤ μα ΠΡ ΗΝ μρχάτώρῃῃ ΩΝ ἀοηβήει εμαι νἥσοηι ῥεἰπὰε ὁροτῖεαι δα εἴἴε κοἰειη ναὶ τρία γπιθιΩ, λαϑτοίισι ορραηίς, ουίυ τε ἐρ ΜΠ Ὲ- 

ῬΝΝΗ ἡ φιοδρ εῤντυρυναον νον φγρϑάνε οπε- “δον Ῥίον πιεῖο, δεξιγετουν πισήο φύγεν νυ ῥομκωὶ νὰ τ θυ τε δυρίδε. ἐτξα Ὀευϊῃ ἄννζέξε ἴε ξερδει νυ ξ, ,ο τατιὶε σνυῖτα ραἤτιαν κἀυϊεστίηα δι δαεδατα ἰηΐαεια εἰε᾽' νυ αν 

βμυγϑτν- ἰεδηοῖν, ἄς ὍΠν δίων πνενὴν δὸ ἴοψυ ὙδΝ με, εἰξυϊεια ναιοθνῆμασν ἐμὰ δῸὺδ ογοτφεῖ οἰφυοίαν νν αὐ (οδείειαξειη τεκτιθ Ὁ αἰιδὶ οσηψισγατόν, πἰς [μπὲ ανληίξεβὸ ἐς ἤηϊο ἱρίο νὰ εἰἴε 

, ἜΝ {δ γοβυνυοδοίνο. τ δ ϑηψοικοίμίλαδα; ὅροι αὐλαῆρο μεβενι ὁ ὧν 9 Διμώννεν ἴνω δὐονμνην, σἰβλνροίσιων. 51 δίκα ἐξ 48ι νὼ ἀρρατευ οὐ νεγίταίουν ἐρίαιο εἰ βτο ΤΠ ΑνμνΩΕ: 



᾿ 

᾿ ᾿ ς ᾿ ᾿ 

ὲ ᾿ 
“΄ 

ι 

ΠΘρΙμβο. τ ΠΠΕΡΊΒΤΟῬΆΥΝΕΙ " 
ϑι ΑὉ ΤΙΤΥΜ. ἜΣ : ᾿ 381 

οἰ Οὐκ φξ ἔργων δ ἐν διχαιοσουῃ ὧν ἐ] ἢ ΝΟΙ" εν οροτίδυς ἰωδία [Σ, ΝΝον ἐκ υρετίδινν ἐμβειία 
πλοῇ δδιρανείνι οὐϊειεὐϊ εὐ υὶ ἰὰ ποιὰν υδδαήιεπισιἠ Ἐὲν. δὴ νἱάσι γβηρενναρ Πρ εἰ βοδείοη ΠῚ οὰ ΑἸ ἰὴ ἰσείε δοτίάςρε" 

᾿ Το, ἰπιὰ το ̓σηρύσίας αυϊάσπη; ᾿Ἰδαϊῃβοιροίμίετο Τείκοῖ. τρράλπι! 4υΐς [18 μὴ ἐπε ο!!ΠΠσὶς σολικταζοιδὲ ἐπὶ με κὰ " “ ρ. ἀγλαὰ ΚΙ τὸν αὐ τῇ ἔ-ἰ [405 ἔεοδοτίπνυϑ Ποβρίεά εχ ἴμ8 7 1" [εείνενι ποις [μὲ {εοων» α Τλαι, 5. 

᾿ (ἀτπιοαίε- «αἰθίτυδείδιιθηι γε δὰ νπαπλ᾿ ἰἀόηλαμιε.} δ᾽ πσπτων οὶ πιρεἴτατεπι αἰτίῃ}. ἀδείαιβῇ,ημ ἠδ τὰ ᾿ ᾿ποιήσαμδν ΩΝ ἢ εὐς τοἰετὶςοΓ ἀἰαίςτιαυὶς πο β΄ ΡοΓ πρὶ μρρν τὸ ἀῤμκῤροροι 
ων ἰςόγυπη ἰὰ οἵ, ὙΠΡΠῚ Τείασι Οἰπτἐ ει) τοβοταξαῦ γυπ. (δά κά Ὀεψπν ἐρίωτη τείδτδητυγὶ ὃς παοη ὑδεῶν ὩΝ " λῶν ἰσωσεν καὶ μᾶς ΠΟ λουτροῦ πῶλιγ- ΜΡΜΟΝ πείδηὶ τ μον “": βώερεν ἰδμάτμν 

4υς ρερἀἰολτυῃ. Ουοά ἱφίευς αὐ Ῥυιε αἰτιρεῖ, υὐάφαπὶυδ ς. οὖν ϑβηφανείαν ἰος σὐδ ςοηυοιτοτίς ἡ] διται ποιῆι Α δῇς Ἢ εσίας καὶ αἱ αχαμνώσεως σνοῦμῳτος ΠῚ ΤΕΡΈΠΕΙ ΤΙΟΉ 18, 68 1 νεζοηέν απ οηλη ΤΡ τεβον 4Ε105 

4μοιποάο Βγαίτνι μοϊροπήσαε «ΙΝ ο᾽ μὲτ, ἐπιαυῖ ψβηνρένοιερ (δητεπτία πιϊηἰπιὰ ἐοττὲ ἐκρυτμίιΟυ ὀδαυνετι ἡ αἰτειμηευ Ἥ» ψ τεηουλεϊοηίς᾽ ϑρίτίτις (απ δεῖ: μὲρ ὀρίνλιωι βεκέβι; 

, τῇ ᾿ὨΦΠΗΗΔΙΝΥ 4 ἡνπῆ. Ρ φέτιν, [4 κἀμίδιμι κἰοτία, μη ἡμέ θείην ενο-. ἈπτΙ οἴ, ΠῚ {εεἰρτυτῃ ἔξ ζβηραύφιαν τῷ μεχέκου Θεοῦ καὶ σωτὶ οι βγϑυ. ᾿ , 11 : ,, 1Φ ᾿ : 

βοξίλνΒΝΡ ΩΝ ὈΜΉΜΝΔΙ ἐΝΤΉΜΠΣΤ πῆ Δ  ΔΨΕΙΝ μιά.) πυβιὰ οἱ ἐμδιδ "σοῦ Χρις οὗ, ποπ'᾽ λαϊειη εἢ μελάλου Θεο κα) πων. ; οἷ ὠξέχων ἐφ᾽ ἡμᾶς “πλουσίως ,δμὶ εἰ. ἡ ἐθυάιείιροεν ποόοο [|- θϑεν εἰνάϊε ἱπν κοεΐ Ὁ 

ἡννην ἀἰσαον αἰσία παν εἰ μαιτινζν,. [τισιοτὸ νοβεὶ ἐεβν. ὅ, ἀϊςο ἤρα πιαρ, ἰδ ργοδαδ τον ἐξ ρος δὰ ψιυιᾶς ἀμῃν,. “, » ἡ τὸ σωτῆοος ἐμδηδοην Ὑ- 1 Ιρίοξε ρο; τεΐμπα Οἰτητα (εγ- [ [βνμέερεν μην Οὐείβηνο 

Οὐφίο νεϊὸ, ἰεξξοτ, ἘΠΠΓΙΙ πο Ὁ Ββης τάμοοπι ξα΄ ᾿ φιλερειίοη αν ἐείδγ εἰ ηυὰπη ἡαπὶ Ἰοφαθ εἰ ΘΗ, δ διό κα ἐς Ἴ σου Χριφου στη 96} ᾿ : υδίοτοιῃ ποϊειτ:. [οἰναίονονν βοβγηνει ἢ ᾿ 

Ῥεπῆς. Ὡμονίδι ἀὐβιυπξ τά κπσοιοη ΟἸδτίαν, ἰἀοἰσοῦ ἔθη. 10 φὸρἹ σού Χριού, ἸΝφηι 4 φονεὲ ροίπυ!ανογσοὶ ἰσγῃιοηὶ ᾿ ᾿ς ἵνα χορ ϑέντες τῇ κοινὴν χαθλὮ “Μοωοίβολ 1Π| ᾿ 72] “ : 

φαδειὰ ἡρὴ ἠἡἰβολοίς αυοά ἑεηυίε οτηηΐδυς ἰοεὶς 46, [ἀπρμνυσι νηις ταπτὴπι Πξ αὐτίου]ας , ἀυοθδυϑ ῊΝ ἮΝ νΝ έ "μεϑα Σ Ἀπί ζω» 7 ΠΟΣΕΌΠΟΔΕΙ 1108 σγατι8» 1. ΨΊῚ ἐνβήβεαι χναθα ρβ- ᾿ 

κοςςΟνΟ,Ο ΠΟΟυς, οἡρβοπβεβεφε ΠΙδῆι δὲ συ ἡμίοαπ γον βρρατοιοιιοπινίεὰ “ ιν καὶ συτῖφι Κα Θεὲι αὶ πατὴ εοπἰπνυη ἑαυ ιμὴ μια επης ἀλπεηθ μιν") δ μα σα ΧΡΕ ἘΛΤΗΦᾺ ΘΟΤΕ. Πξύξαο, εἰβιεγεπλαν ἐξόναε 1 Ὑδιλετοιι μον βίοας 
Ν, φωτισμόν 14 οἷς ΠΠυβτατιοηειπίἠαις πση Βεὶ ἘΝ τείρβο- (ντλητὲ ἀἰχηπυπηίιδηι ὅδηραύνια ΠΗ νηὶ ΕἸ ΠΟ τε δυρτια. Ὁ αἰωνίου. ἀμ τ ρει νίτα φἴογηξ. ᾿δεαν ὑλια αἰενηῆία. 

δι καἰμρβίρηθ α (ςἴς πίβη! ἀετγαθιὶ πος δοςζοάστς ρριε, ἦτε «δε!υδο,ΟἸνείδιμπι [ςίυπι Βῆς ἀροττὲ γαςηγμὶ Πεῇ Πιςὸς ὁ λόγος, καὶ «δὶ τούτων βού-}8}. ΞΟογτυς ἀβ Εἰς ἐδτανο,δζδςς [ἢ ΕἸδεἰθε [νπιο “, δ’ ἀὸ 

ἀρ ἀεᾷ ρα τῇ παῤίτὰ τάτοης ηυὐ εὐητ Π]υ τὰ Βίπνοῦ φυτπι οίσ τς ἀεί, 4. ὃς θεάτα 1114 ρὲς φοίτα πἠετοπγιλ δὲ γοέλιιν. ΠῚ Ὁ ᾿ "ποὺς 490) ω ᾿ ἣν Ϊγοῖο ἐς" αἴϊειιετατε,νε αυΐ εἴς ἰρδε νοίο τα εοβτπίατε, Ὁ 

δορὶ ἢ Ἢ εἰ ἐὐ τ μτῊΣ τ βες φλνμήρν οτίλπι τυπὶ ἰη πόρις ὁ ἐρμειῖν, ντ ν τὲ πᾶσπο δὲ πίορηο Ὦθο, ιῆμη τωμιῆς “Λρμαὶ σε ὀζᾳβεξαιοῦϑα ἵνα φευντίζωσι Ἵἤδὶ ψὲς Ὦεο, ἢ ΤΥ τς υνμ ανοθ εϑοιλ μαῖα 

Ὧν ᾿ Ὦ εἰ φἱοτία ἹΠιη γετυγ μηὸ νφγὸ ηυίς ταπὶ εἰϊ σαροις δι Ὸς.͵ τὸ γἱοτία ὃς ἰλις διπηηὶς , Ε Ἂν ΨΥ : «. ᾽ ; 4} (εὐ νη} 1219: ϊ 

“ἄτο «τὸς δοςγι δὰ πρη νιάσαῖ τηφηιξοἢιὶ ες ἀςκεοττα αιιρνπαυλπ, Ὁ ᾿ « προς εἰ ἀμ ἃ; ᾿ ᾿ ᾿ καλρὶν τ" φεύραϑαι οἰ ἡ" ἀρεπάο ρ[δοςάςετο. ; ." Τεδτυτι 400“ 

' , | ᾿ τας τῷ Θιφ : ι " “ ελρεβια θεν Δ᾽ δα 456 πιρξηᾶ ε 

. “ἢ τὐδης αι ἡ ἘΣ αν ; : 4" Ἂ ΞΈΨΨΉΗ, 9 ἭΣς "12 ες Ὀοηλ,βζ δο- 9 τὴ 4 αὔευφελιίοπε 

ΕΣ Ψ“ ᾿ τρις ἀνα δρ ενος ΩΣ ΝΕ Ε τ σπππρΠοέΕοῆσέσπέπ Η͂ Ταυτὰ Κῶ ἮΣ ναὶ ὠφέλιμοι ἤπιτον ψτ112: Ἡυταα υτειν Γ᾿ Ῥενρλθει ῥῶ γαθίαι ἱπεαίςαι οἷς τ ἢ 

2. ἔδωπεν ἑαυτὸν ἐδ ̓  εδ ἵνα ἀρ Ομὶ ἀεάϊι [εἰποτ ρίμτο ΡΓΟ 4 μιν δ βυν μαδεν τοῖς ὐϑὸρώτοις. μωρρς ζητήσεις» οὶ , : 4 ν 6 ρενοαίορίας ἀκ ρἰειιὶ εἴα - 

, τρώσηται ἡμᾶς δ ποίσης αὐοριίας, χαὶ [πο ΐδνντ τοἀἐπίογοι πος Ὁ οςὡἰ [οὐ μοῦ νφεγεάϊηνανεν αὐ ο- 

᾿ καϑαρίσῃ ἑαυτιν λαὺν ̓ φρεούσιον,ζηλω- 

ἔ ν ῃ., υφίείοηςος δ, σεηεξαϊοσίάς 8ε]Ὶ [Θ᾽ εονεορθῥοι». Φ᾽βμξναε Ἰποὺ πυδεπάῦ, 

τιρἰαωίεαιὶ ἣ ᾿ ἡυιαλργὰς ΧΟ ἔροις »χῷ μα χοὶς Ψομ , ἐπριβα βούλοιο . υ ἸΣ ἰεζὶ ἀεωίεα: [νη μβ λέ ναι ΤΉΒΡΟΙΝΝ ν- Ἢ 

, . πὶ ιηἰανίβαιε, ᾿ - ᾿ “ ἐφ πὰ μ᾿ - ἐπ ἢ ΝΟΣ τὉ . Ὁ ᾿ ᾽ 

πο ον ος ἀρ δέ] Ἴμι ΠΗ γορνῖνει ἀιρμϑῖς : κἰς οἰδείςαιδο᾽ εἰσὶ γὺ αωφελεῖς κὶ μο Ὶ [εκ τομίδο: [δὲ ἐπίπι ἱποη.} [ἢἼὉ θ᾽ τανοςς [ρὲ δχοιιληθαν 

ν ορυ 1} 1} 
᾿ ᾿ η 

-- 

τ 

ἣ ; κα. δ «ἰρὸ καλῶν , {{ φβοτενν δομονμην ματι 1α)ο,.᾽ 1165 δι : ὙΣΈΧΕΣ ἘΠΙῸΝ 
᾿ ' κέ γ δ ς ΤΗΝ. [] 65 νληδ. " . ᾿ ἢ Ὁ. 

4 Ἴ ᾿ ἡ ϑνυοα ΕΟ ἌΣ δοςςηίαπι ἔξιι- αἱρετικὸν αἴϑϑρωπον ματοὶ μίαν καὶ )νο ἢ, Ἠατειίσυτο Βοιυϊηξροβ  1ο Τρῤναρα  βοπίνενο μι τὶ. τιδα. 

μλ ὦ ἬΝ Ὁ Ἴὰ : ; ἰο θοροτγυπι ΟρογαΠΊ. | “ , ͵ ἜΝ : αἴ δάϊηοηίτο- ἡκο θ δ 4. 

᾿ τκὺς Ταυτα λέλοι, χοὶ Ὡὡδακάλει, καὶ ἔ- [ Ηδς Π εμευεὲ οχβιοτῖατο, κ] 5746 ἰνάνετε (τ εαἰρννςς ϑῖπρ εὐ με ϊωὰ ὑλεὸ απλ ἐδ ΥΩ γγ5. νὴ ἰὰ 

ε ἢ ων τος λέγη ματα παφης δλιταγῆς. μηδεὶς σου] 8. ἄτθὰς ουϊῃ Οπιηΐ ἐπιρετίο, {276 δαηζμε ρον ἦν. 8 : ΤῸ αν δὰ Τὰ Ἔἰάες 
, οἰδίς δὸν ἐῶ ᾿ , , ἤσαν ἐδ᾽ ἐς (ρἐείαν. ῥετίοιπεινο 6 ΟΦ ΕΠΙΝ ΑΙ οὐδεὶς «ἀπιοοϊοηίδυϑί παι δ  ρταξιλβὲ δι ἔλδϊοιὲ ρετια εὕδηι Βοος] εἴς μνῶν, ὠρρο μον ᾿ . 

' : εὐποος ΟἌριῃς, 111. ΟΑΡ. 1111. “ἝὍἝὍΠοΕοὃοὃἂὃἂὃἂὃὉ.Ὁ.ὉὉὃὉὃὦὃΦΦΦΛΔἀΔὕῴψ.. .ὕ..  ὦὕ--.-.--.-- 

, ἜΡΟΝ ο΄ Κεφάλαιον γ. - ἐς ψεθεις ὅβῶ: ντίεἰε!8- ἢ ' ᾿ " ̓  Β᾿ καθ. 18 εἴ, πᾶ Ν᾿ τ ᾿ ὍΝ τ 

Ἴδα, Φις τος δον " τὰ Ὑ 1 ἱ Ἢ » Τοηνονε ἰϊΐρε μνὶηιὶ ᾿ ἰὑν ἐμξί ἰδὲ κ᾽ δικαιασιωΐν Αἀ νειδυῶν, καλών ἤγγων Φρίσαϑαι. 1ὁ εἴς, ἰλπέϊα δὲ τεζτα ΥἹα; ἀπ" 

β μπϑνςς Ὑ πυμωνκιλόκε ψχῆνε 46 μἶδηῆ ας ρῶν ας, γος ΕΑ ὀπφμαρος ἘῸΠΟ κα οῖσταν ες τ δοντο ιν τος ξιξοττκί τς ξύλο ενει 
ποέξ ᾿ξ γειϑιν ουσί, Ἐ ὐϑθπα ἃ Η τ ἢ θα δε λὰ οἴηπς ὁρι9 Βαρὰ Ρ ἤης ᾿ [οὐ ἀίδιος εἴα, ἐξ οὐτέδε, ἐπϊοτιίπιονιειη (χρἡΠανὲ ἰλπι δηποταυίπνις, υδά δυῖοῦν ηίυπὶ πο (ρίεητία λητ δος ΝΕ, δι ἘΠΙΤ ΤΕ φρετόδον 

β στ Ρ γνετυτηας ΒΝ ΡᾺ [μετ θίνμῳ μαι ΕΠ ποαμϊμὶς ομεῖλωϊείθελιαῶμ μὰ αα σου Σάδεμα Εδνα το νετα λ με ει το ο γευο γμῖααε 
Ἴ Ἀρβίοκεν ριοὶ ἄγρος πῶν ἐρηον ἀγα» ει τοί μρϑ 60): ᾿ . δ αν ΚΞ. τς ας κοοὶρίθητικορίοεα σοζυτλλπημὲ ΠΟ γ20 ὑθξ εν Ποὴὶ Ἷ πον αποὰ ἀιοίεως αδοι ἰά ᾿ μὰν χρρδη 

μἀϑε ἔς με ἀπιὸν ΟΝ ᾿ Νε αυσία πη εὐ δη5 ἴῃ Σ΄ 1 Νονέβειν δἰ ββενρνα, τὰ ποη ψαΐογες ἀατμμισῆς ποϊίερίορτά!ς,ὨΗΪ οπιαίδορετα ἴς- ε μ δἷςερ πε νε Δ, ατίη ἘΠῚ ΑἸϊᾺ ΑΙ φρβεὺ ι 

Ἰϑιοίνεν Ποη Μηδ "βᾺ ὡς δας ἐς πῶς [" ςεἤαητνι ἔην ἀρυφοίς αἰ ἐςηὶ,! η9η ἐπι φίοίοτ [τ ν εἀ ποάς. . ποεῖ ἐχεῖυ δτεητανντὶ βεσρίτα μίξαμίς ποῦ οὶ δίπμτα ἰυὰ ς ἰιπᾶνος ποῦ Ῥιτο δτσει (υς τοῦ οὐϊῶ. 

ἱ. . Ῥίδυεν δορί. Ὁ ΡΟ ἄσφημειν, ἀμάχοις ει)» φαιήγοιηπειη οχδιοηῖο [6- βο!, οἰδηθὴν οβεπάεημα ᾿ «κοπτεη μά 5ε4 πος ἱητεὶ βἠτυτ» ἰραιιυηῖ, ἀς ορέουν φΦ Ἡκεἰδα[μυϊ δοηανταὺτώ δῷ τὸ χκλά δεκυληάα Αἰ Υἱς 

- τεῖπν ᾿ὥλίε- Κη ρικ ὡς πᾶ στιν ονδοιχνυμᾷμοις α 4} ΤἋηὶ : ἢ τ} γηοηωσενάνπενν “4 ομηΜῈ Αδεμκ ρικοςδεπτίρυς, ΕγρῸ ρτπλμπι ΟΠΊὨ εχουάλοτας δγρρα!  νυϊφαῖα δι Εναίμιο ας ΕἸςξϊ4.. ἐξ ὧν 

4 αἱ ὯΝ: τορι, εὐωὰν ἀμεβῥν Ὡγ ἰτάτοπηὶ εἴρα αυοίμ18 βοηλὶ-} ἰπροινινει. : ἐσρετα ρεκραταιοτία δείηάς Ὄοχρίϊεοχυνς φυϊά ἧς δεγυάτε, ἀ.,..ὺ  φΟερεαἰοειαυγγνεαλογας. Νιὰς ΤΊπι1.4. , ἘΣεζα- 

᾿ Δταιδαν, ἀα. φῆτον φρεὺς πάντας αὐθεράποις. ᾿Εν ΗΝ Η τω. Η λα οκολληίω ας φῖσι με βοιίακεαι εὶς ᾿ς αμεμμκ ἀὰ αι ΓεξΙκἱδιετρεσεϊδιρ Ια δγμαξα δὲ τα εδν, 
᾿ οι αι πῶ τ τΝ ἄν ᾿ΦἸΝΔΙΏ ΘΔ }8 Πα ἢ ἀδι 8. ἡ Ἐναῆνμε απλην αἰϊφικμάο Βυοίοδος νετὸ 4υἱ ἀϊοίς,ποηης ἀροτῖὰ νέγθυπι Ὀεὶ ἄσζος γλρὶ ςοηίιεται, 4υΐδις ἀἰίψυος δητὰ ἰδευ]ς᾽ ϑεοίαξιζα 

ἃ ἀμιρπη γον ος Ἡἶ μὸν γεέρ ποτε χρὶ νμεῖς ωὐόητοι, αἰ- πος ΣΈ νεν πος οδεάίξιει ἢ βαξορρίι, εἰῤλρῤῳ, φορῶν εἰς φιει! Ταπιἐφίτυτ οροτῖι (αδίδιμιςηειῇ αυὰπι ρταςεδέτίάν ΤΙ ροϊοφίᾳ (ας φείδις, 4 νι ιἰδεναδοιίκασο, γυ!ς. Τεκίια Ἐ ταί. 

Ὶ Ροῦιο ποίεα οΥῖς, λα ᾿ ΕΣ ἘΝ ᾿ τὴ Γεἀηδεῖ ἰρτοῖ ενγφηῖϑι, ραἱϑμε6: ἀεβή εν!!! ἰμηίωμ ἀευξαπίτυν (αἰ υτι8 αοἴχας Ὀεαςποίά : ᾳυοά ἀρρατός ογρμεν άς οι ΖΙΠλ.λ.16. ᾿ ; , 

Ἑ τερεπει ύοοὶ πη! "(, πλωνωιϑροι αὐουλαθοντὶς ὅγι- ᾿νήδηνη ΚΟΏΓΕΙ Ἰεγ ΤΟ ΠΙΕβ (1. } ἰὰν υοίωριαρνμε σα, ν΄. ΝΣ ἃς δαικμο ὀρόγυιῃ δι ψτατία;, τ Δέπιαυς ποία τοροδ. ὁ πϑβὺ ̓  νντκίν.Ὑἰάς λᾷ ΠΡΡΝΝ {Εἰ αἰνενκην ἘΠ ὰν 

᾿ Ἐπ ν ϑυμέίας καὶ ἔσδογαὶς “ποικίλως ΝΟ κακίᾳ ριο ἱτατί δας ἃς νοἰαρταῖ δ. να- ἰννρίμιᾳ Φ' ἑρκιίάδαᾳ ἀζενει, εν μιίοηις ὃς ποτα ρογ ψ τατ]λπὶ ἰδ  βεατοηίς νεηἀυοδεεῖ : ΩΣ ἀδηληάρτα πρὸ ετρρλ ὀρ λιν ̓  Ἔο φόγοραν ἷ 

“Π βρανοίξ ρι} ἡ φϑόνῳ δ οντες, φὺ ἈΚ ΥΡΘΝΜ ΟΝ, εἰς ἐπ σλα τὴς ἃς ἐμυἑἀἷα 46-} δε ἠοεγοά επί πα...  ἠριοχιηνὲ (φημοητίθυε. φΡενίαυα την, διαὶ λουτρά. κιρβρβριι πἰρείς ἀοιδεοῖο ἰαίςει ταηυδά τλτῖοὴ οί τδγευς 

: ᾿ τα ν)υρετίοι Ἢ ἣὲ ληκο ἈΠ ΠΥ ΠΎΘΩΝ ὩΣ βουῖςε, Οὐϊοῇ, 4}}} αἰΐος οὐϊΐο Ν ει οπιεπέαινε ἐΒαρεπη! δοταμιεπιοίίους εὐ ϑϑνὰι ἰμῖοι πὸ ἐς ομνηὶΠ ὃ ῥηκθηνεβ υὴ Ἴς ᾿ 

ἱ Ϊ ᾿ κὐφαρ εδι δι : λρι' 45: ες - ΝΣ [ρτο (εχαομέθο τὶ ἂινι ἐχροίυϊηλιε ααϊεῖ 2.17. ἃ Οοἷ.1.1..τς νιἀε οες οὐαὶ ΤΡ ἿΝ ναι βαμενα ρενϑιαίοι Ὡς είν ατο,νεὶ ἰπ ρτειῦγιδ- 

Ι ᾿ς). δῆ ΔΙ πρυσότις αὶ ἡ οιλανϑερ- “ ϑεὰ ροίϊημαπι νεηίφηΐειν ἃ “5 ἀαμ ρττα ῇ ωμἔδειμο φυύμιεἐκεει βαμάεμκαιο. οουυ ας μαίμεαι Φταῖα. ναι δίουμμσε μήρεοιβουμε τς 
“π|ῷ ἐπεφφίη τὶ στ τῷ ἡκδ Θιεσῦ, «ἐν [ἐγβὲ πουοὶπος διμοσστοη(ρί- οτὴε ΓΝ . τ τὸ ϑρινίεν [εξ ανόμρνοι δον. κὶ εἰ αυληιρεκῆλι δὲ »εγίοηλτη γῤλμρι Ν λοι εχ ΕΩ ῬΟΙΙΝ , ηὐα 

Ν ἘΠ ΡΩ ἀφ, ον ᾿ς τὰς εἴτ [βευδτοιὶς ἡοὔεὶ Ὠεὶ, ᾿ ᾿ ἣ ΠΠ εδεὶτ νις δριττὸς ἔδπολὶ. νὸ κύριον τ εΔυπι 1 ἀρ κϑ οὐ δῶν εἰ ας ααμ ΒΕ δ ρικίνεο με ἐδιβνρος 

Γ ι ΟΝ τ οὗ γείδι ρεα!ςατίοης τ(οτ.3.7 τυ] ἴῃ δδουτηςη του ΠΊ νει δὲ ΤΘΗν προ. ὃς ᾿φδογαηεία πιετὰ ποη ρεοοὼς Βο- 

[ ὭΣ ες: σοτοσ ϑοταπς δι οναπον ππιρδυααι ' ᾿ ἰυπο Α.3.ςἁ Αια δὰ ἐρί δλζγαπησηία τὰ δὶ δηξ κοτγέ- δέῦις ὧ , ἢ τυ αυδῇ 

τ δ βεξίσυνν νὼ , ἐν ΜΗ να τ δ ρα, ὑῆκνέζη ἐκ φυιὴπη μλνύχον ὑθίιμε τηρΐάο Οἴςουε ζβοἱ δῆτει πϑὲ κοντα πεήθβο ων βεαυῖοηι τεηαίοὶ διτεβορεγατί, "᾽ ΕΟ ΣΤ ΝΣ ΧΟ ΣΕδὰ 

, θῇ ᾿ ; ἡἰἰτὰν δὲ ντὲ γ4« οχυδί ἩΩΣ τα ΡῬβιέξυπι εἰ. ; ΒΝ απο ὡς ἀραμδνῆ ἢ ἰ 

ΕΟ τσ στ τ τ ς τ τ π ττ τ ΠΠ 
ἡμδολ ἀθυών ΑΚ ΔΆ, Ν᾽ Γ᾿ μ μάυνῳ δ τος, πτερά ’ εἰρίομελ νε οοὐηρίς Α δῇ Β06 δεὶ Η 

ΤΟ μΑν ρεός ΤΡ ΟΡΟΙΣ, ντοκϑεὴν νι Οὐδ 8 ταύτῃ τὸ διρσνεῖν ἤξαιβεει οἰτουπίρίςεε,δε τα αἰίαιιο οδ- ἀνα αν ανῃ ἕν ες ἐπη ἀιμε σπεπή εὐνι Ῥεῖ 5ρί τον ἐμμυρνειρίκα εἰρέψισαιεχ υΐδων δείαπι γοποΝ ἀρῥοιει γιὰ 
Ῥλρρρλύαστν δεν ὑεῖ ἀυδύν, ηυδή νηείετιι νὶὰ δὰ “ εοιπρίεπάο οσφιράτιπι οἰἴϊς:νι ἰὼ ἢΠ0 Ατὴΐ φοραί, ἰῃ ἘΝ ἀνα ταν μα αι να πγὺν αδειουϊά αἰξ ̓ς. , δ λτωδοα (είν ρεορτίὸ νουϑυσίαν οπυεττ ἴα ἐοργορίνοπειν. 

Νὰ, ἐξ ἀρυλοι ΎΧΎΡΝ : , ἥ ᾿ ᾿ 1 ! ᾿ δι ᾿ ᾿ ἢ ῃ 

ἀἰαπποά νοὴν γαδᾷ μρρῤορπίρμι ἀμμεηποις ἃ βυμβα Ἀ τβλῤρονε, καῇ Πανν ᾧ αὐμρεμνο τὸν ὅλενν, ἰὰ ἰδ, ρεν δέτε [πᾶ δὲ ἰατε τί ἐπ εοἰδὶς σης ἀσοιρίταΥ ιψμϑιβοεσάνπαι-. ᾿ Φρεμμαμιῶ. ἘἾζ0 εχ βγεξν» πυμιεῖο κἀ τεδν- ᾿ 

: λυἱε ρυφλπτα δὶ ἐπα ΗΠ πρ:δάεο νι νὶχ ἀμμμὶ ἀρ φορεῖ μά, ᾿ εἰβυμῷ προς γα -" ως ἐὰ εριεννρίαπάν βὲν “ ον δυπὶ Ἀσην.8.19. “ἢ πο ἰὰ εἴν, ἤοηες τεβριίοις πριν των Τὰ πρλμη :ν 

ον ΧΡ ΝΟΣ τ λτυτ με ας τῆν μνουίναι ποαηαῖν: μιῇ νετὸ Με γεας 
κκν. ΤῸ εὐτόιη γοοαθυϊυπὶ δηχόνιηι Οὐαςὶ ητετ-ὀ ἐε 4υὰν [ίεν. Ατ δὰ ςοιτὸ Ηὶ ᾿ {Δ ΠΌΒΊΕΙΕΤΗΙΣ ἃ ἐ πορῶ εἰαν Διβείυν διδεῖ. Νοῖυίε ἀϊινάδτς Ομ 

᾿ ὑγέ τε ἡμν ᾿ “" . : Πεγοηγπι ποα Ως ηλπὶ ἰῇ Οιάτοι δϑείμα κυίυε νειδ! ἤφἰβεδειο, δι ἤσδτίαπι ἀμ 6} βήδιυν ῥἤϊειμα τα φ Γβίαι. ΝΌΣΜΙ τ 

θόρε Ἢ γώκαι ἈΆΡΑΡΗΝ ἡμῷ ἘΝ ερωνἢ ἡρρλ νΑνἢ νος Ἰν "ο με ο χὰ ἈζΟριὰ τὸ φἈμθρρνοῖν, τἀ πγαπ Τ)οἴρίοεῖδ. πεν δίονε Οἴεεῖο ἐς Οἰδην Ὀταιοηδυνδθμιεβ πῆι πτεάϊταβωμὴ : ΔἸ]. ΠῚ ΠΡ τον αι τὲ δετεςυηά ἰὼ» 

χύνει ΟἸμγζοδοαιυο δι Ναπείαβεθην. 30 ἢ Ὁ Ἂς ἀγαρὶς φυὰῃιεα [ἀροτίοσς ἰοσο Δίριοετε. υἱδινε φυονν οἀνεοάμην «ἀμενζινίωι ἀφ ἡνκήκονε “ἤπωινμ, ἀεχΝοη κοηάοιμηπαυΐς αὐ τεγαπινετ ουϊὶὰ ἀε αἀυϊτοτί 

δ μον νΝ, μεηῤ κί σῇ Οὐμτν ϑνὀνηαίς ἀπηθηα ἡ φυληφιασι δας “με ΤῊΝ γα] ής εἰξ υἱοΐθηϊε. . ἰονωκορηνγῳ ιν οἱ πυπιε εν αότο τῳ Θεῷ, Ἀπτα Νά ηυαῆιο αΐνειτυς. ΤΡΑΝῸΣ ΠΣ : ΝΕ Τὐλώλδη υραῖ 

βαιν᾿ οΐθδε πνοπεηάϊ, ν εἰ εἰ δούδεδηδὶ, ν εἰ ικήδημ (ὁ ρεᾳ- Ὶ Τρβεναύνι Δ ΜΔεῖαρε τοι Α ᾿ ΓῚῚ. ἐν γοτὲ ἤοε ΒΟΠᾺ ορετα πογυηζ, ὃς γετὲ δεβεαξει.- ηρϑ(ιρρίίοο οἰρρλνῚ τη οπιεί νὴν γπβουώραμας ιἑαἰ 

Ι : εἰριδηάϊ τεπαυεπη [ ἱ Ἰεβδευενηέαυς ἤνο, (εἀ ἡ ιν ποπ - Ὸ κ΄ ΝΡ φμεϑὶ ἀανην α μϑεηνμρο νι γυΐχαῖα ΒΙε(. ἸΜΘΗΜΙΣ μλμδημν βεεηρ πε τς ἀρ ῷ δεν ἀπῆν ἰυϑέεἰο ωτὰ πϑε υδῃὶ Δὴ ε|}" Ἰοῆς 

᾿ ᾿ ἘΣ ΑΙ; , , ᾿ ὶ - Ν ἱ φρῖι. ᾿ ω τς 

ἘΣ ΡΟ ΣΝ ἀβῖο ἐ μΡοΡΝ οἰ ΝΜ υεΑμίρΥ ̓  ΗΝ Ἢ ἘΝ 
Ν᾿ ἴευπ) ἐομῖ; τευ, Ὶ ἡγλαν Υ δῇ ἔμππττο βυτο εὐἰϊληευ ες. ἱηρυπὸ εἰδηνενν Μπ ῸῈ 8 ε ἀρὴν τ ἡἰταβδο μὴν εὐ τ 

ἩΝ Ὦ . ; " “ πῶ ΠάεΟ νη βαθυΐα ριδοέμιε ἰφημος ᾿ὠϊὰ ἂἱ “εἰ νογαία δι ην ργοκέπιι πὶ εαιίταδι παξῦ κάϊεεγειδυ τῇ σρίπηίμειη υξυηι 1} οπὶ νἱνῖ, Αἰζεῖμο, 

ττ Π Ὁπτὸὺ σο τυτουσν 
4 Πηγεδι ϑωυρωνήνο Ηος Ογουίῃ γεγο 1. ετίηὸ τῆν ἠρεον ουθμ: , ᾿ς δειμῷ ἀροδοίο ΚΑ ΤῈ τὴν τῶ ραν ἐμ ων μι: 

Νοη οδεὰ ᾿ ' 

Ῥτοιίωι ταΐραπφοι ἐνεαων κὐ απμρῳνεῖν αἰ] αἰἰυά μὲ όοοϊ ας ὡ ἀμερεῖ ἼΗΝ {πινε!) ἐνειϑηῖ;. με ωνα εἴ 

! ᾿ ; Ἂ : ͵ ] ᾿" 



᾿ ᾿ 

] ἱ | 
| 
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ὭΣ ᾿Εἰλϑρδη ὀξί ρα α) ὃ τοιοῦτος. καὶ ] νὲ 4υἱ ποτῖε σθετίυτη εἴς! 5! δέν με βέκεβι 

τος καν ἀδον, ἢ 1) «Ομυπι πιϊΐετο Αὐτεπιδῃ δὰ 
«ΝΊήαιο Ἰοο0 σπιν πέμψω ἄρτεμαν Φρὺς σε, ἡ τοραυςΤ ες ἑἰυάς νεπίτε 
«αυαάκπι ἀδ γή , 

ἀανυνμίομεν Τυμικὸν, ἀπούδεῖσον λϑεῖν αὐϑθς μὰ ΦΙ() μὰ της Νίεορο πη: ἠδ ]ς ἀς- 
παν λθορ γι κόπόλιν ᾿ ὁκῆ )δ κέκρικα αὐδαχαν-} Ἰογου Βγοπιάες., αἰ εἰἰ4 

: : ΒΒ, ἮΝ σαι. Ἂν Ἶμ} ἄΖεηδβαι Ἴςρ᾽εἰητεγρέεῖοπι 
ἃ Ζίιυαῇ τ'"νομικὸν χαὶ Αἰ πολλιὼ ασουε] δε ΔροΙ ο΄ ἂν ἀϊοϑὺ ἀξάμεςη- 

ἐπ δαίως πὐδόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς μὰ οὐγαῖο γ»πεαυ!ἀ 1}}}5 ἀε- 
ὼς νὰ 1, 

ἐμεδι ΜΕ ; ΠΡΡΡΕΙ Ν γὰ οἱ ἐμέ 14] Ῥὴίοδης δυῖεῦν ετἰαπι οὔτ 
Σ.: ἤρα ψέτωσεοιγ σὲ χρ) οἱ μά τῷ 69) Ἰήρξῃς ἀρεπάο ργαιεάετε δὰ 
“ χαλοῖν ἔρρων φρρίςοιῦϑαι οἰς τοῖς αγαι.γ}0.} ἰπεροῆαι!οα νίυδ» γε ἤθη ἤης 

, πον χαίας χροίας, να μὴ ὦσιν ἄκαρποι. βηιθ8 Ἔχροτῖς5, ᾿ 
ἐπξι Ἀασάζονταί δῇ οἱ μετ᾽ ἐμρὺ φάντες. 4| δαϊυτδὴττε 401 τηεουπὴ ἔπητ 

ΕΣ ᾿ ἄσσασοι τοιὶ φιλριῶτας κῶς οὐ πίςοι., ᾿Ἰοπὴης5. δαίυτα εο5 αυ] ἀἰ ρῶς 
.; ς ἌΜΕ οος ἰπ 6 ε. Οὐαι 7) δὲ [ἐε οὐ 
᾿ “εὶς μετὰ παίντων δ. ἐμ ἰω. οτοηίθυς νοδίς,. Α τ 
πρὶ Τῖτον “Ξ: Κι ἑκιλνσίας φρθοανωλο χον- | λὰ Διτυη,, φυϊρτίηνις (τεϊεηπῇ 

δινννϑέντωι, ἐγροίφν ἕπ Ν πόλεως τὸς Μακεδονίας. μεαθωφέγο τὸ εὐ ἠρολλαρονος 

ἢ» οἱ. ὧν αὐτὸ -». ' εὐ αυὶ ἔτ εἰυίτηο ἀΐ δι ρεῖςα ν μιά! εξ, δ’ ἐεὴη. 

ἀμαρπίν ᾿ ΡΗΕ τ μνς ἃ Ἶχεν νὲ φυὶ" ἴμορες ἰμάϊοὶο ἤν “μὴ, ἄμην[ὰ μννμιοιμάν 

: ςοηδειηδατυ.. δ ἜΝ 

1. (μην οηΐζετο σὐ τε 4. 
{φιραη θμὶ Τ ενίουν, πβὴγᾳ 
«ἠ για νεἰενᾳ Νιωὠροϊ ἰὴ ς 
“δὲ «αἰην βαιων ὑγειβάγε. 

5] δεν ἐεξιξγενίινην 
«“ἥ φἰ ὁ ῥιδεμς ΦΉΜΗΙ 

ἰδ εἶ ἀβο, ὡὴ 
ἐ 

111 έβαηθ ἀνίαν (Ὁ μοβεὶ 
; δος οβενίδεε ργά{{ε «ἀλ 
Ἰνΐμε κει [ἀτίοι, να πον βηι 
ἐνβινξίμοί, 

ι; ϑεἰμμδηε [6 4 πο 
ἴΡο οὗννεν. δ αἰμά δρὲ φιὶ 
50: Δ94η} ἐπ βάε. Οταίφὺ 
εἰ ἐνῆν ορηόθως νοῦ μ,, 
«“Ν|6η" : 

᾿ ϑδιεθίριεεα Νὶ 
ἀμ Σ. Ἢ 

ΡΟΝΕΝΟΟΒΟΝΟΝΡΝΒΟΟΡΟΡ ΘΝΝΕΒΝΡΕΕΝΕΝΝΜΗΝΝΝΝΕΝΕΝ ΟΝ τ οο  ςῷ0(΄(Θ0ΚαΕἼὕν“΄ὶςαὐνανι. ΄«ππὐνπϊπαν““πΦπΠπΠυυυσσσ“ὐ
συσαποσοΣ 

": . Ξωογια ἐμάνεὐο ἢ! εοννβεῆοινδένρη αὐ γον τώκρατος. Ῥοῖδ ᾿(εἴς ἰπιπιυπεεοςηίςητοδῦ εἰςεπιοίγπαγιη ςοἢ Δτίοης: (ἡ 

εοπυίδελτη πἰπιίγαπι ςφοηίοἰεπτίαπι ἐπ ρεττί πλοία ρετίθ:ὀ μοτίυς ἐσεοτις ᾽ὰ Πὰς ετίλπι (Δπξγα νἱτᾶ ράτῖς εχςηηρῖο ἤιο 

- 

ς τι ΙΝ ελανὶ, παραχομρίσω, Βτζὸ ποη τυης ρηπιὺπιὶ ἴῃ 

ἀογϑης. Τοιτι ίλπυς ἀοργαίοτίρτιἰατετρτοῖάτατ, [δὲ ἀκὴν. ργκεᾷας. 8ι:ς επίπν δυης ἰσσυπι τις] β επάυπὶ οἰϊοπάϊι 
Ῥ ᾿ : ᾿ πόθο καί: δι αι οά 'η ργβςεάεητο γοτίϊειι]ο ἀϊχίς Ἀροῖο ᾿ 

ὦ ἐς, ΖεηΔ δι ΑΡΟΪΙΟ ποη ἐἴπς Υἱδτιςο ἀϊηχίτις πάϊς ησαιθὉὦ 

 (Ογοῦδηι νφηἰς Αροίξοίιις, φαμὶ ἀρτίυνς οὸ ἀρρεϊεγεῖ, γε Ῥαυΐυς ἀ Τίτο δι Δἰεῖς εἰυς (οἰ εξ !ς Αἰ ιιά Ἀον Μὰ αιοᾷ, 

πλετατ  αολς, Α . ς.σιπυίχυλαι ταπιςῇ αἰτδὶ ἴῃ ἢ1 Εἰ ποτίδ. ἱρίισι σετε ρτὸ νἱγιδιις εομυευς τοίλτις α 120 34. 

φιοριίοβομι (γεῖῶ Βείςης ΝΥες οπίτῃ ἤπ}2 οοιηπλεηο- . 4 βειν αζεμέο ρταίτε, κριλων δργων φρρίταϑεῳ Μ ὰς αρρὲ, 

τκευίς αδε φείζιε βαυΐωε,νε οχ πγοΐτις ορποίλγυιη ἱγῆμε ἴο- - νεγῆι 8. 4 νδμε ἐχραντεν ἄκαγυνε (ταξχυϊῃ Νρ ν 

οἰεαρράγος. ΟΝ ἄστυ δυτοαν οπιηίπο ςοπετοπάυπι τυ! πιετοςάςοι εἰυίαιοάὶ ἰῃ ἤαττες οἸαγίςατὶ ἀϊυΐαίτυς ργοαν 

φύπη 4]1ἰς ποη ρλυςίς Δ ροίτοί! ρςἔτίς ἰα εΠυὰ τεϊπιεῖτεε φυὸ ἔσπετε 2.(ογ 9.6. 

Ῥαυΐυε ἀϊείταν ᾿ὰ Ογάςιὰ νοτίας, ποις φιά ἰδὲ ποῦ γο  ὄζρνέρβτισνν αρώτν. ος αρρὶ ἀυρροβείειυπι, Ωες 5 γπι: 
ερέγιητ. ριοουβαδίο Ιάοο οἴ ετιτ,οοπμπιοπιοεδίυν Δέϊ.λ0.2. «1ὸ μεοῖιατίπυε νεῖυς ἰηΐετρτες ες Θαἰπηευποίηνν, 

3. ζαζὰ μημἰ μια, ωρομιν 1 εξ Ἰυάευπνδυας β Πς πιεῖ Ἐοεϊεῆδιι ΗΔ ἐρηοοράῖ:5 βεράιις τγνληη!ονῆος ἐρι0. 
Ρ᾽δοριναιιπὴ ες ΗΠἰτιἀς φαίδιε ἀϊχίηυς Μαῖτις {γε 10» ῥύε Δηρυῖα ἀφηϊβελτιοης, οὰ γριὰ τὰ (υἱν Τίτυ:. ὦ 

τιοπίυϊτυην ἢ δὲ Βοζοκηοίύαν ἰογαοὶ ἐπα τεξεγασιυε, Ἐκ Νι"οβοὶν δκὶ Νυωπόλεως. εἶδος φιίάσπι γετθκι. 
4 ϑενά ονὰ ἀφέμκυννέμαν ἐωταῖν στον ος ὠρῤσφψινῖά ἢ, εἴς. Νέες ἐπὶ ἀϊχίε Δροῖοῖυε ὃ ταῦϑει πωυρμχρμροιμριψδε 

ἀἠ(οοάοατεπι ἰυσα σαι πιλίξηὰ ευγλι υἱξεῖα, βένοιιὸ ρεανοὶ» Τ1 ἰνγενναὐν [εὴ ἱκεῖ ες. τὶ οπιπὶπο ΝίςοροΙ! αὐβιοτίς αυμαι 

εκαν φυς ἢ αἰδολτο νετοὶ ἀρρνέμνεν, ποη υἱάετος Βυΐς οθ΄ διδης ερ οίλαι ὑρτίδετες. Ῥαυΐιηι δυῖοπι ἰδὲ ἀγεππαῖε Ἱμ 

ἐοπιιθηίζε. . ' ἡμεῖ εχ υίυς ἰοεὶ οοἸ!ετίοηε οὔ Αξξ.1ο,6.ΨΌ! (ςτίδίτυς ΡΒ 
᾿ ὁ εφν μεβηὶ καὶ οἱ ἐμάτερμ, ἰᾷ εἴν, ποτὶ εείατο οτήάϊαίε Ῥρη ποηπὶῇ ροῦ Ραίειις ἀϊς! (οἹυ ς. Ἀ εδνὲ ἐρίτυτ ([.- 

Βοπιίηεν, πιηἰδοτίο νἱάδεϊίοει ἔσηξοητον χαυηνόρυς ετέ, τοιποηΐλπυϑ οάεα ποι αἰϊαὰ μλδεῖ φυτὰ “οι Ἰὐηνύλλιν 

ω ἔαπιρταν τοτοπι φοείϊατίκτῇ Ἰεβᾳ ὁρῶ ἐροίεπάοι,ηο το μίδιγἰὰ οἵδ, ΒηνΙ6 εβ εγνβυῖα “ὁ Τίνι, Ξ ᾿ 
, ᾳ 

Ἂ", 

ὦ παύλοτ. 

38: 

ων Ἐπ 

Μα, ’ ᾿ 3 
ἃ 4’ Δὰν ᾿ 4 

“ : 
ἴμεν νὰ ἀ 

νῆς ᾽ ἤρ ἡ ΜΝ 
δ. " “«» ᾿ς ,4) 

δ 3 ἊΝ 

ν ; ) "να," Ὁ ϑ γι 

ΠΑΥΔΛΟΥΤΟΥΆΑΠΟΣΤΟ- ἘΡΊΒΤΟΓΑ ΡΑΥΓΙ 

ΛΟΥ Ἡ ΠΡῸΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. . ΔΔΡΌΒΤΟΙΙ δὴ ΡΗΙ- 

ὅχιςυλή. ες τ ]ΕΠΊΟΏ ΘΙ. ΝΙΝ 

᾿ Νονα ἵν τεκρπ. γετυϑ., ἯΣ 

Υ̓͂ ξῶν ἐς ἀνβονΣ ; Ἵ ΒΝ] Πρ ΑΥΤῪ 5 Νὶη1 ΩΦ Δν τ Υ 965. 1 (ΠεΠίλης 

β Αὔ οξ, οὐ ταῤριτὶ ἢ ΕΗΖ ἂν τηῶ ἤξΝΝ ἀν τυρῆς τρρτ: 
᾿ [9 ΤΩ͂Ν εἰ, δι Γι ο- “ ρέγ μι, Θ Τ' τηεπάλεϊοπ 

δ ἤει “βηπεν , οχεινρίαα η 
τδευς ἐταῖεῖ, Ρμιϊειποιὶ ἀνιξῖο το’ “ἀϊμ- ραϊαις. 

ΡΒΠε οὶ ἀΝ| [τογί οὐδέν, 
Ἰοῶῶο δ αάλι- 

τοτγὶ ποίϊγο. ᾿ ἣν ΕΤ ἘΥ 

Εἰ Αρρίιϊα ἀϊοῶας δι Ατ-} ἢ Ἐξ ρρίε βνονὶ εὐνατῖξ 
οσδίρρο ἐδιπεΠπτοηὶ ποίῖγον δὲ μον δα βνροῃ 

“ .- ΄ὩὉ ΕῚ ἱ 8 

᾿ Καὶ Αἰπφίᾳ τῇ αἰγαπητὴ, καὶ Αρχπ- 

᾿ τ Ξ ἢ ἰμον ᾿ ὙΠ 
τῷ τῷ συφρατιώτῃ ἡ δ καὶ ἩΚΧΑΤΟ Ἐκ οί μὰ ἀοταὶ τὰ ει: ἀρ 6. Ἐς ἐβα 4μ4 

͵ Γ Ι ᾿ ῥ 

κὸν σου οκκλησια' ; Ογαῖία [εν δὶς δίρᾶχ ἃ Ὅςο, 3] Οναα νοῦς ὦ ρακὰ 

ὁ ἀδελφὸς. Φιλήμονι τῶ 

ἀγαπητῷ καὶ συωεργᾷ ἡ- 

νυν. “ « Ρ . Ὁ Ῥαιτε ποθ, Ὁ Ῥ ον 

Χαρις ὑμὰνχαὶ εἰρίων Σσὸ Θεου πα-- ἜΠΡΡΟ ΘΗΝ Ποιπιβο Ιοἢ "ο Τεω ΠῚ : ὸ , 

γ. « ᾿ ͵ 3 " “" ιν . ΤῊΝ ' 

Ἴησου Χραςου" 
τέος ἐμδδ καὶ Κυρμου ὙΧειθου ᾿ιμεαϑ “Ὧ9 θεο ἤμο, ἐὐδουυ ης 

Εὐχαραφι τῷ Θεφΐ εἰ μῤμβλαι υ Ἐν εωὰν ἐδν ὨέδΊμεοι " ἔι
ρρεν ποι προνίαην εω [εις Ἐρμει ιθις 

| ἢ " ῬΕΓ τ) ΠΙΟΠὮ ἴα} ΓΙ Σ, [νη ογαιίορίϑν: πρεὶ Ἰοῇ!ι. 
σὸν ποίου ο δι] φῳυροσιυ ς ΣΤΟΝ ᾿ " οΥἀτἰου ΌΝ: ΤΡ 6:1. (οϊοῦ ι.4 

ὃ ῥκών μου ᾿ δ : : ἰπ οὐατομ θυ 1015) υ φ «Ἱμάϊξη: εἰναν άϑειον ἐη στο 

ιοῦ, ὰ νον, ψε| Οἰιδά αὐδίαπν ταααὶ ἐμοτὶ-Ἴ |Φ' βέλη ἡναν ῥαδει 

Ακάξων σου τίαι ἀγαπίω ΧΩ τίωω ̓ Ἰεάτου, ἃς βάειῃ φυδιη ὨΔΌ 65, ἌΝ 1εἴ δ’ ἐν ὀπιπεε 

πὶς ἴω ἰὼ ἔχεις φοθς τὸν Κυρμλον σουυῦ εὐρὰ οπηηιη Ἰείμτι διοτρα μ Ἢ 

καὶ οἰς παντας του αγιοις" «,οπληςδ (λῃέϊος: ; : 

᾿ : γε εουυηϊςζαῖο ᾳάεὶ [1 Μεωοπνηνηίςαείο βάελέκα 

ὅπως κ κοινωνία τῆς πἰςεώς σου ὧερ-ὶ [τυ ᾿ εἰῆοεχ ἤλι. “ἀρηϊείοης δ ήτο βαε 19 ΔΙΘΜΗΡΕ ἐπὶ: 
ἡκὴρ , , ρος ἬΝ : . αἰεϑοηπὶ ἐμ νοϑὲς ἐν ΟΡτῆβα 

γὴς ϑἄηται ὦ δλιηνώσει παντὸς ἀγα-Ἰ ουγηΐδ οἴυβ Βοηὶ υοά οεἰξ ἴπ Π δον 

ϑοὺ τῇ ἐν ὑμὶν οἰς Χοισὸν Τ᾿ ησοιωῦ. νοδὶς ρος Ομ νη Ιείμπι. 

᾿ ΠΥ ,. 17} Οὐυάίοπι φηΐπη παδεσνος σανάὶ τε . 
; ἢ ,νΝ ν ͵ ι , 7 ἀνά ίναν ειὶνν τράζηωην 

: Χάριν γὺ ἑλοιδμ πολλίω τ᾽ τῷ τουΐϊτυσν., ὃ ἐοηίοϊατίοη ει) |Ράϑεῤ 45’ οοποίαείδηεπν ἱβ΄ " 

χλησιν ὅλι τῇ ἀγαπτῃ σουγοτι τὰ ασλάγ" (μροῦ ςΒιαγίταῖς τυ» ὩΣ νἱ ῥα 'μκ ἀηο ἘΠ 

, χνα Ἢ ἁγίων αὐαπόπουται διὰ σου αἰ Ἰεοτα {Διϑιοτυτδ ὁ τς οἰ Πἀτ4] ἰκραμιοο, ἜΘ ΕῚ 
᾿ς δηλφέ. ἤητ Ραγ τορίγατεν, 

ἮΝ 4} ᾿Ομερτοριον υσπυΐ» αταϊ- εἰ. Τορδν φιρά να τς 

διὸ πολλίω ὦ Χρις ᾧ παῤῥησίαν ἔτί ᾿μτα ἴα ΟΒ ει οἸΡετύατξ Βα"
 μων χ τ δὲ 

2 

4 

ΛΥΗΝΟΥΤΑΤΙΌΝΕΣΙΙΝ ΟΥΙΒΥΒ ΒΑΤΙΟ ΓΝΤΈΒΡΆΕ- 
ΝΣ τατίοντε ἈΔΡΡΙΤΥΆ. 

4. Κι Τγ ἀπξνα Λσοῖφ. ἴλης ΔΗ ἱρῆυς ῬΜΠεπιοηίε εἴδιελεί. - {4 Ββθεαν, ἐνενγός. δὶς ἰερίπιις ἰη ποίετια 

γυχοτεη, αἰετίῖς Ὑβεοάοτοτυς Πδ.ἀϊυποῦῃ ἀεοιεῖοῖθι φημι Ογῶείες ἰςϊδυε : δι τα φύοᾳυς νοεῖς 5 γγυ 1ἢ- 

φιπῖο, ορις πιτείπιοηίο : φυοά τηιδι ἱπεακ πὲ νίἄεειις, ᾿ ταν τὸς, γεῖυε τη θη ἰητεγργον ᾿κβ}ς ἐναργῤ ει ἀδηκνϑς ἔοῖ- ἢ 

τοὈλθίϊεινετοίκαιν οτίαπι φασι ᾿ς εριδοὶς (ιδίετιδίτας ταῦε τοδίυ {ωρνιρνοην, δίς ὺν ζβνγνώσοι, Βεπίμε οἷ γε Ν 

ἢ τϑληιίοείρείε οοή!ς. νοι ἤναι ἐπὶ.» ΑἸίοψυν ἀς νος μ6-ς Βὰς τατῖρας οπιὴεβ Δα ποίοδην δὲ ἐχρογιλητιν 4υὰπι ἀϊυίτεν 

ξοτίο υοὰ νηνολπι Ῥ ΐσιποηι: ξλινηναπιδιειηφεδατ, μαὶς Πείεῖα Ομ πο πεπὲρς βἀενεϊνατίτατε,δι οανη! δαηοβοιίηια, 

ἄυοφιςε καπιήηα δας ερηϊοῖ  βιπι ίἀτίε ἀνκῖσγειιι Νάην νιτῖοε δρίπτας μιαδίταπτς ἐμ δος ᾿ς τάτιοὺς (. 

“νει ρβοντῷᾷ Αγχί τῳ» Βυης Ἰρίιπη αἰὔντον οϊε Ριούν. ᾿ ᾿ 

(οϊοίϊεράυ αν ρείβογευ, ς ἔστι αῇε Βυιδα εἰ δι. (υἱοῦ, 7) (Οὐδιδιωνε,χφιν. 1 οἵδ, χαραὶ αυο προ ἐτιλπὶ δὲ 5)- ; 

(Ὡπίυιη 4. 17.ἐαὶ ἐυατα, βοείας ορήδιοία νηἴσειβεα, νι Ὁ 70 τῦιε δε Οεμεὶ (πβοϊναίται ἐαρὶϊςαπτ ποη τἀπεὰνν Βος τα 16. 

λείην ςοπισιοοἠδιίοπειη ἀΔρυὰ Ρἰ ἱξωσαεν ρισίειτα δ. κο εὰ ετίαπι 3 Οοείητβ τ... 4 δὲ νά ενι [4ης7ον 

ἀνέλοείκαιε ἢιὰ ἀδιυυατεῖ. γωην δ τ τὰ σον χ᾽ ΑΝ ἀγων. Ιὰ εἴ, φιοι! τὰ οἰειοεὸ δὲ 

δι Τιροιδοὶ ποπίας, ταβαυδῃ (ΟἿ τ,’ τοῦδ ἰνὰς ἐρὶ- μελῖο ἔπε ίπτυ ρει ἈΝ. δὴν νἡζαγαιν ποιθις. ἤν} δὲ 

βοῖς αὐπιαν αδεοηπιλτει ὃ ἐοπίοἰατιοινειν δά ἱρία νίηνις δοιαὶ 

Ὃ Μ εονποπνυιαέο ,ἄις. ἔσως καὶ κοινωνίᾳ. Ἦος οοἰιαίεῖ 1Φ φρηδεγαῖνα ἀείξεπάεητειι ἀδεϊαγαι, φυῇ ορι ἐρίων ἔϊ εςξε- 

φυτὰ νεγουΐϊο 4αιωτο. (οπμηνηἰεδείσποπὶ δυίσον Π4οἰ ἔπι τς τοιγενιαπ, {λαξϑοίαιο μιν, ἰδ ταντα γ υἰφμ, 

γοξεῖ οἰδοία δοοίζοκλιν ἰο πόνοι, ῥγοσιλσαπιίε οα βάς διεφωνεμεννν περι ὲ. : 

ὅ 

4 Ονειία “κε, Αἰ χαφιτῷ. τὰ μὸν Δροίοϊιιν ἔυο [ωεῖν τεϊοοήιατις ἀπνου, ντίμςιε ιν αν δήλη νοία- 

Ὁ 

.Ἅ}}} 5 



Ψ τ : Ξ : οἰῶς “. . " ]Ἴς ; 

Ομρ.1.84 ἮΝ ἘΡΙΦΤ, ΡῬΑΡΥΝΤΙ Ἵ «' ᾿ 
᾿ ὁ Σ ᾿ δ ᾿ Ρ Υ̓ , .«- . , Ἶ ἐνφενηνδὲ ε) ᾿ ᾿ πὸ κίδ πον ἐρεατι πιαράληἀί τρί "μοί. {0 ἐνῥενανδὲ ἰδὲ ἡνρὰ κα τ Ν  οα 

' Διὰ αἰωὶ ἐν γίπίιυ μάλλον οὶ )}}. Τ᾽ νει ρτορτεν οἰατϊταζοηλ} ἢ] βηορεν ἐναὴμιδνμὼ 

Ὧν ῦ: ὃς [Ἰαῦλος τρεσξύ Ῥοείυν Ῥρεφεοιναυῦ «19 6:πι,} [“διβιρνγμῇ βὲ μαίωγυι βὰῳ , ὰς λα τοιοῦτος ὧν ὧν Παῦλος Ὡρεσούτης, ααιβεβαηϊον ἰξρεκ; ποηδ δὰ ἐμ βφια πυμε ωΐ ψ' γὴν, ἽΡᾺ ᾿, οὦ, Βεῆβε : βυα “1 ΟΡ βι: 
᾿ κου δὴ σδὲσ μιὸς ἴησαν ἄριφον ἐσ εἰ νίμϑυε εἴ Ομε ΙΔ. ΟΝ 

᾿- ; τ τὺ ρτ δὲς ᾿ ἩΡεέειος διϊέ το ἤ]ϊο προ, ο] ρυίνοιο με Ρ᾽Ὸ πηῦ β ο 
᾿ τὰ . Παρακαλαΐ σι αὖδι τὸ ἐμφυ τέκνον, ἐν ΜῈ Πὶ ξεμοὶ ἴῃ νἱποι ιν πε! μεν ζεπηὶ ἐν ΓΝ 

β δύνα ὧν τοῖς δεσμοῖς μφυνονέσιμρν"  ᾧ φερδουσσλόττΠΠ μα, τη πον 
- ΞΠ υ ν, Ν ᾿Π[μ] ᾿Ὁμοηάαιη ἐδ. Δ] ενς [1  » Ἀεόπικανν ἰπρῆραι 

᾿ ιφο1...., ἡ, ἴον πον σον ἀλρη ον, γυμ κῷ σο! ΧΟΡ Ἰγογὸ τιδὶ δε πιίδι ρογατ!.. [ [δ νεών θην 
ἐμοὶ αἰϊχρηεῦν. Ἐν τ ον ἡ Α: ᾿ ᾿ ; {1:1} τοῦ 1: τῦὸἪ διιζε τ]: ουδεεηηβιιω 4μεη» ἐπ, 

, ες ΟἿ αὐέπεμα σὺ δὲ αὖ τὸν, τουτέφ! τοι] Ἰουτην, 14 εἶπ νἱίςετα πιεᾶ 46-} ["4 4! ννεα νέα β(ορε, 

᾿ " [ (οὺ" ΜΝ ἢ Ἔχοὶρο. - ᾿ ἱ ᾿ “μα ασλᾷ χνα Ὡρφῦ λᾳ ὁ ΝΜ ᾿ Ε (μέ εγο υοἱμενάην τητοβ 

Ὁ) " ι ᾿ ον ἐγὼ ἐδουλόμίω᾽ ζυοός ἐμαυτὸν Ουεαι ςβο ευρί εθκπὶ ἅρυ } ΚΡ ωρ ΤΕ μρ Ηἰδ Ναυη 

ὸ ΐ ο Τοι ΣῈ δὲν ἦ ὶ ἢ Μ4ῃ- 
; κατέχοι, Ἵνα ὐαἷβ σοῦ ὅίακονῃ Νὰ "ὸ “(] Τῆγαγοι πὶ ἐαὐνίηςς Ευαῃ  ᾿Πςείν. ᾿ 
δεσμοῖς τανε " λιου Ἅ θεῖ} ν “ ᾿ 

“ον Ν δὶ πἀρενώμη οὐδὸν ϑέ δεἀ οίαυς τυὰ ἴξηξςπετία 14] ὅν ορηβέί ἀνοῦ ἐκο εἰς... 
Χώρἰξ δὲ πες δῆς γνῶμης οὐ σὐν ΟΝ ἼΦ160] γοῖυὶ ἤβοοτο νι ἤδη γε ἀπυμὸρ ἀθεβὴς πρατωι 

᾿ λησεε ποιῆσαι, ἵνα μὴ ως κ) αἰαγκίω Τ] Π|μεοχ πες εἴπταις πτ Βεηςβοιὰ} ᾿ς πα πα νρένιννοο 
τ Ψ ἀγαθόν σου ἡ;αλλαὰ κι ἑκούσιον. μος τυυπ,» ἰξά ροητϊς ὁ Ἰ]ατ. ἀμ ομ Ὁ 
᾿ς ᾿ ἐῆδι ὑε " -᾿ "Ντίχις ερίπι ργοριδιςά εἶ κα Γ «Βοβέαη δοΐνο ἰάεο ἀνε 

Ὄἕ ᾿ Τάχα »ὺ δ τῶτο ἐχοθλϑη τὐρ9ς ὧΠ] ἰρατγᾶτυς (τ ὅν τὸν δα τοηγρί!ς ἥν 4 βουνά 4 δεν ας δἰ 

ἱ ο φαν να αἱ ὠγιον αὐτὸν ἀπέχῃς" σῇ εὐ δ ησ ρεγρεϊθῃ γε ῤ!-} [ΚΡ ΛΡυΤΩΣ 
᾿ ὦ ἜΣ ΡίΑ5 ἐλ τος μ]ι6 

Ούὐκέῃ ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ἑαΡ σδἝούλον, ἔων ἐρθθ νὰ ἠδ ϑὸ ὅοὰ ΓᾺ αεὶ τ ἀρρτῖ ̓ 

, ἢ απ ἡ μοὶ. πό δΙ᾽υς φύλιη [ογυυπι, ἔγατγ δ ψέπ] 105 16τηο ἐθανήβθιπρ βαμξ, " 
ἢ [ ποσῷ ν . . ν ὸ ἀδελφὸν ΔΊ ΠΝ, ΕΟ: δμὴη μ᾽ ὧ Κυ- ἀοίβοοι ἀν! ςξλυιϊανιημαχί πγὲ αγεῆι ΒΡ θυ εν αὐ αραι ύρενα 

᾿ς σι ἐφίλλον σοὶ χρῇ Οὐ ἀπιρχ ΚΘ) Ἰφυδητο δυιτοπὶ πϑαρὶδτίδὶ δια] | Τρ εν δν το δω 

ἍΝ ξιῳ3. ἸΣ τδν κἄτῃς δί ἰπ Ὠουνηοὺ : . 
' εἰ τιν Ἵ: ΓΌΥ ᾿ ; : Ιταηυς ἢ τη6 οεἰᾶ παθ65.,.7) δ) ἐνχο ρναδε! κὸ (εἰνην Ἅ Ὁ ἡγψωνον σλρ, στ ι Ξ : ἀἰδνίνια; 

᾿ Ν Ἴπ τῈ Εἰ μὐβδ λοι ἔχεις κοιω ον ΘΘσ λα Ἰοεκεῖρς αἀδαϊήπι εὐπὶ ἡ ταη-} {Κῦρε εἰμι βομεποο, 
οὖ ΩΝ . -"»" βοῦ᾽ αὐτὸν ὡς ἐμ. ποι . Ἰᾳύναῖι πιο, π᾿ 

τ ι ὌΝ ] ἷ Εἰ εἰ Ἢ ἡσικησά σὰγὴἡ ὀφείλοι, τὔτο ἐ- υδά ἤᾳυλ τε “η10018 αβξ- 18} φ᾿ φωβρην αἰϊηνὶὰ πον 
ΩΝ ' ὌΝ | πρὶ ἿΝ αὐθυῖ ἊΝ ; ,ν 1 οἰεναυκαιςδίτον οἰξ , μος ἡλι 81] ἰοιδι με άεδερ, δος τη λίην: 

ον τὰν ΙΒ. ππῸ ͵ γος β . ον ς πηρυϊᾶτο. ΩΣ .“Ν 
τῷ ' ᾿ . γώ Παυλος ἔγραψα τὴ ἐ ι μι χωρ), ΟἜΈρο Ῥδυΐις [ςτὶρῇ πῆφὰ πνᾶ- τ Γ Ρᾳηῖμι [ττἱρβ πὰ 
ν᾽ . κι ἐγὼ ὑποτίσω ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι χρὴ σθ"] [ηυ, εβο ἀερεπάδηνντης ἀἰςἃ 1" Χ πεἀάζευε ποη ἀν- 

" ..., Δ᾽ τοραδινδὶ -. Ἢ Πμδὲ αμδὰ τέϊρίαπι οιατα αΐ μι} 44» Ηϑὶ δά Φ' μοἰρίνα ᾿  ΄ ὦ ταὐτὸν μ0Ι φοοφσοφρρλθίς." τοι (ὦ. ἽΡ 1 πη ἀεϑε.. 
ες ΙΝ ᾿ τς ὙΦ νον ὧπ ἰηίωρει ἀεθελ5,. ΜῈ 
ΔοΣ Ι , . Ναϊ, ἀδελφέ ἐγώ ὀταϊμίω ὧν ἕν-- το “Εκίαιη, ἔγατούνθηπο ἐρὸ ἔγα- [τοἱἠἨ 1μ6,[εδοτ, ἐζοιεβμαν 

Ῥ [ | Ι φῳ ᾿ : νὰ " -" ᾿ ὰ ᾿ Σπδς ν᾿ : ᾿ 

᾿ . : ΄ ι υὐ ἰὰ εαναμοάτε νὲ φάυαι κο- γε γεδυπι 4Ππ 4 ἰυάατς, γε] ρξηίτις ἐχόμνίατς [ἃ Ἰεπίτο 
ες ; ᾿ Ἐπ ῦθ ον βιηρ ἠειτεῖ δὲ ῥμνοιο ἴτε τεμεῦα- . τἀπηςη,», ΟΟ ΒΒ ἐΠιογδῃ ἀϊιίηα Ρεουιάοητίω ἢς οηπηίὰ ες 

τ ΡΗήοΐσοη ἐδςοάετς 4ιιοά αὐ ἰρίο Ρδυΐυρ Οποίμνι σαιι- ξυβοτρατα, ντηοη [υς πη αυά τεάίτοτιβ Οπμείανε..- 

Ὲ ' Ἀψεῖεθατ. τλθς ἰεινις αμἀἀΑπ) εἴξ τὸ «ὐϑαμν» 4 πὶ τὸ κρι- νἱ δοτί ροίζοι,αινὰπι Δα τέρυ (δος ΠῚ ε,νὰ εὐ πὸ ἰἅ πομ είς ρας 
; ᾿ Α ϑῆνον ψυϊαταλδνο “ἀγενν ρενεἰνοιγαο(υ τά, 5 γτὰς ἱπέεγρφε- ετἴδυε ρερεϊοίογοιι ἀξξυπι. δὲ ρεγρειιὸ ἀ{ά!ξεῶΡ μι: το 
Ἕ Ἄτυν τά δικαια (ἐν »μξξα (νπε. ν΄ ; : Ἱίσωεῖος ΡΆΠεπλοηὶ, ἸΝοτδη ἀλη δηΐτη ράσο νὴ γ Π ργῶ- 

Σ. “ μοὶ η; ἀρνν κμλων Ορροπίτυν ἀγάπε τῇ παῤῥησίεὐἰά εῆ, ροιείοπίε ἀπὸ ἰῃ ἐπίχνογντ Ῥάυλις δυρίτίαῦ ἰςτανιη πη (οι 

ἢ υἱαπάπρα νήραπν βριθι δίοδιαι ἀπιέϊοτιτατί διτὶ σαρμκρλῶν τῷ πεπέδις [οὶ τοπίτυοτς. ἀοηγηο ζμο νἱἀφατυς. δίς ετίδπι 8- 
' Ῥατώπτνιν νὰ οἵδ, αρέτατι τ Ρεει αν, " εἰς Ἰοίερξυϑ οὐμην ται τίδυς ἴιΐς ὅ ἐηας 7, ΤΡ νη εινθδ ἰό- 

ε Ἢ Φημιθν. ἄλφντι ΧΑ υάϊυ ρεφουϊδυρίο ἡ ποπιοα πες ιὸ μρν Ποῦ ΘΟ ἢ ἡ ρ νοί εν, Ἰδια μμι δἰς λά οα. αυς ἀς ρεῦρευ 
᾿ Ὑ (πὶ. φιειῃ ἜΣ ἐευλοῖιαι βου ταίρονάίς ποπληί ἤιο, τὰ τοῖα πιάποριε ἴημεξε (ἸαδΠύτα τ, Ἐχοά..ι,6.δι Ῥειιτη 4.17. 

τς μμης βἰληὰ ταἴςην εϊς μα! κε γος Ὁ ὁ στο 16 ᾿«4ρ Ἴνων φνὰπν (γα ὑσὶ δούλον.Ν ςἰ [υρτὰ μὰν εν, 
εὐ: νὰ ἢ νίβοτω νεοαγτουτίθε τὸ ἐμὰ «πλάγχγαι. Ιά εἢννε 8- γτε]ηφυΐμι Οἰοότο ἰᾳ Τ᾽ ορίοιο..ς οπάιείοης δεβαϊυ ροιίοτέ 

ἃ Κυπὶ πίϑτι φυεπνοβο μευ; γε ἀπδτιὲ νεῖτίς δγευβίητοις "ἰδήσις ταλπ σθιοτεδινμδια (ἐγμῇ: ψυλπίο πίβηγινν γπᾶ - 
ὃ ἢ ἐξ. δόητυν ἐπῖῃ }}} μοάδσιπποβο βάγι 6 νἱίςο!Σ ἰυς εἰ Καϊτέ Ἄθοῖς αινὰπι (ετυ, Θεὰ δὲ μνάς ειμιίτυν φιοά 

: “τ ἸΝΆπὶ φἈ σπλώγχνων Ἀρρα!]λείο (08: ΕἸ ΟΣ ται βασι ἡ, δα ρετρετυίταιε ἀΐχογας, Ναφι ππλ ηυ πη Πίος βοίτις [ογυΐς 
. ᾿ ἐβαννμα Ἰνοο τ) ργορτιὲ πᾶτε «ομυειιτίᾳυο ἐπ ἰς ἐι48. ᾿ἰδοικοβακείο νοτγὸ (014 τηοτῖς Πρ ΕΠΑυοὺ ΠῚ (υἰθευα! μ 

Ὁ ς ἈΝ Ῥρηῖηον. εδηο δι ϑαε σεθεϊε σ!Ὲ αὐτὶ σοῤαμῳ, Ἰοφο, φιοά ἡΜεπίηι διακοτηϊιαῖς ναἴστιαθνηη ἀσιυδε! αι (λορίίυς 4ιιὴέ 

᾿ ᾿ «ἀἰεοη δ αοῦυν τορι οἴ... φ{Κιμενὶ βυκηξ εἰὴ μαι Φυγμοῖς τΑΚΓΟΙ ἈΠ Ωγ} ψετὸ ποὺ ἐϊέ, νυς Ρ» {πῶ ὑσ 8Ὸ 

ες διαληγνλίον Οδειδιηι ἀνεςηά! ζολυν δὰ κἀριμταῖα ἰα 4 ἠπ ΡῸ τα γμία ο ιποήο, χρτείζα ἡγὸ οἱἱ [ππϊενεία. τ᾿ 

δ ῬοΝ Εὐαπφοῖ ἑαυ, 5 τ νον τὸ Εἰοεἀγνε μὶ ὺ ψωμὶ. δ’ φιυναιόιὺς πυνηλῃ0 τπογς {{" 

: αι Μ εον υνίνι διο να μὸ ἐεν ἐν να Π05 «δαξειμ, (γι ν8 ΒΗ πρῖρον 4 τ ΠΡΟ Πι ἀὐλοῦν δι ἘΜλΝΟ πιλφί να υοπίλῃι 
! : ἡ ἢ ᾿ δ» τουμποάα 4βεμριβω τι συης ἴΓΆτΕΥ εἰς το Ἰδοηνίπο κακίαι, μπαῖν μδα ρα σα να ἐν υ ης. τ μι ουλωμοιβοιακ α ἐὰ τμεμονι ἰδιπευαι, 

ἷ ᾿ “πὰ Ἐγαίπυε αὐ νοιθιυηη 8. βηνν ων ον, ὕρες ἽΝ ἐθδθιαι δοηαιντ νιον (υεἸσν εδε [οἷδητ. 
«᾽ τ κα μμφρε τώχα, δις ἀζοριο ΒῈς ραγείρυίφην γε πόα τ ᾿ 

εἰεφιριποίο γε ἀριιά Διηϊσιο να α ὅς ἢ ἐδοςθιυρνν 8260. Ἐμανν, ἔφα {}νωηε} ἐζο Νυῦων 401 16 εὐμίφῆμαν, νὴ 

Ἰππίαν δὲ  ηηνο νίγραῖωτ ἀρυν μαιποιὶ δεμάες ἀξίας Κ᾽ ἀδολφὶ, ἐγώ ἐμ ἐν 

Ῥαμϊμὲ δαρθ φυκάλῃι τατιοπο ἐὐῷϑαι Οηαίμο αορ ἀμίΦ4 ἴυπι: ἰἀθοίςρβῳ εἶ 

: 
Ἀ 

Ὶ Ἴ} 

δι [εἶτα εἰὰ βοιτον δοϊ σα ἡνρὶ ξοπὶεέτυτα, οτί ί». 
ἐκφκογαι διο νοοὶ ἈΠιάενε αὦ ἐρίυπι Οπεῆιπ! ἀο- 
τοη Δ. Μαιίν.}..4.7 ἐς ρλττισυΐα Ν αν. ν᾽ ἢ ἀϊοργεε θαι. ἰςσνοσι βρέ λείσηο 

(με, [1 (δ πεν μὰ ἂς το Οπείπιο. Βλτεον ΠΠππὶθοὰ 6 {15 Φθουμδέμε, δ Κυρίῳ, [τὰ ὕᾳπί 
{πε εἰδί συψί ἔδσπιμην, (ςά δος πιδὶ οοηεοᾶο, Ν αὐ βαμα, , Δὸ ἃς ἰάδαηι Ῥεῖογς [δὰ υοΐ ατιρηι ἱρΗ͂ Ὠεὸ ῥ γάτιπὶ ἐξ 
14 βαμῦμνν "8 βμην. Ειαίυς, Απέαην, β' ἀετνογο ἃ βυαν 1Δἦ- 

Κυρίῳ. 
το Ἠμποιϑοὺς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψα σοι, ᾿ 5τίρη εἰδί, ςοπβίωε ἔογε νι 

᾿ τοπιτοριάϊδαί.. 

ΐ 4ϑῇ 415 πρεγδᾳ ὁ μέ, δ γι} ἰπτοιρίἐ! Ἰομίς ὀἐξέμδννε " 

Ῥιορεὰ ἀν ἐπδήυς, (ο4 αἰβειηδτιοηδιη ἀϊπάκαι ςυΠΠς.- ἐδ θονην ἄχυεινι ορίποτ, γοξείι, ἱ 

ἢ "ἢ ἐν εἴη, οἰδηάϊ τποίρ ροβ», 
ὅκα με 4 Ὁ ἡμω μι δ ἕν , ἰμδ 

, 

ως ΠΑ ΡΜΙΝΈΕΜΟΝ. 4 μὰς 
- ετίηφο εἰς φοδιδϊοστοι, Ἀπήών ἤγο ἐς Σεδιςλλιοοδδυ ἢ. 

᾿ϑλρε τὴ ἐπε χκαῖρι ἀβρυϊβυν ἐπήδεδμμμάνε δ τὰ 
Ἡδείοης Ὁποδηγιον ἐρίυπὶ ἰηϊς Πρ. ς 

"θῇ (ε ποη καυυπιὶ πιὸ- 

ἔυτυγαπι, μέ ηετίαπε πος νἱδοτος αἰἑαμάπι Βαθὲτο ουτοῖξαν 
πιοάιμπ (εὐτὰ, 4 Μίεκυιξβετα, ταὶ αὐλάγχμε μον οὶ τίοπί εἰρεοίεξη, 

ἰῳ' αὐά 1 λρίγγνα ὦ} ϑιυήν δῇβ τε σοπίεαιαγ ἴῃ ο-Ἶ {|-ν Ῥοηνίποινεβιε υίξξετα . αὐάπταυσον μον τὰ ασλριγχναον) (ἴὰ πίεσαι )ο Ων 
οἰ αὐποετοίος 12 το νἱςογα ἰη} [5 59’» 1ορούη. 

- 

ϑουηίηο. 41 ὕουβάεν: ἐπ οδεά(εμιὶα 
“μα [τερβιδέχξίεν: 4μο- 
παν ( [μρεν ἰά 4ννἡ 
ἀιεο είες. 

ἥλς ὡς νύ των 7 .4 δυζουΐτος,νε 4υὶ ποτί πὸ τε δτιπη 
οἰδως ὅν καὶ ὑδρ ὁ λέγω ἜΚΡΡΝ Δ Ρ 5 αυὰπι ἀἰςο ἐλέϊμτιδ 

εἴτε. ' 
“μᾳ δὲ καὶ ἑτοιμαζί μοι νίαν" ἐλ- 11 ΥΉΤΉ διιϊζοῖῃι ἘΙΣΕΤΙΝ τΡτα 2. δὲηεμὶ “μίειο γάνα 

"πίζω 5ὃ δτι δα 7] τπορσεύχ ον ὑμδ]) ᾿τϊμὶ ουρίτίοπν - ἤρετο ςπίμν!. μή αν ναὶ δὴ 
χιριϑϑήσομιαι ὑμῖν. πις ρει ρίοςοβ νεἰϊγαβ ἀοπδτυΐ [μι πρευοδῥι ' 

. Π νοθ δ. 
ἀατάζονταί σε, ἐπαφοθς»(ὁ σιυαρ- .. ϑαϊυταπε τς, Ἐραρ γᾶς, (πλευ5] 9] δαίνιανεεα Εραρίνταν γϑηληον : ἘΤΡτς μ . ὐ κω ἢ : εὔιαριϑωμε εις ἐρ Ορτὶ- λαὸς μου ὦ Χρις Φ Ἰησοῖ) ἴῃ ζαρτίυϊτε ᾿ρτορκεῦ Ομ γ “Ἐυπ) 

χμαλάζος μ᾽ Τ : Ἰεῆιπι [φρο ) “ | “14 ᾿ 

᾿Μαῤκος, ΑΙ ρἰςαρχος,Δημᾶς,λουκᾷς» 3 Μάγους, ΑΥεαγομ:  Θπλλ8. ἢ Ἐ μΑφιόνε ἠνομόνρηα 
οἱ σιωεραρί μου. ιυςλς,Αἀἰυτοτεδ της. ἐπε ἡδεῖ ᾿ 

, Ἂ; , ε - 13} Οὐδιὰ Πουνίοἱ ἠοἶεὶ ]οἴυ]ς εμΘ ναι Τλοηνηὶ ποβνῇ 

"Εἰ χίοις τὸ Κυρίου ἡμδξ ὕχισοῦ Χοα- 1 Ἰομτβι βε" οὐπὶ {ρ σῖτα νοίιγο. [40 ΟρΗβὲ ἐμὴν [βϑτίνο 
ευὐ μετὰ τῷ τινα ματος ὑρδμ, ἀμίω. Ἀπιδη, σεβιο. ΔΉ Μη. 

Πρθε διλύμονα ἐγράφη ὑτὸ Ῥω μας διὰ Οὐησιμν [65 “ Α4 Ῥεππο ἐπὶ ΠΕ Κις ἈσπλΔ 
εἰκότου. ΊΘῈ: ᾿ ᾿ ρες Οἠσάμνιαι ἰςγυυπιν.. 

᾿ Ἔ ᾿ ’ ᾿ Ξ : 
21 Βόνε υἱεῖ ἡ }αμάϊαε τῇ ὑδακον, σου Μυὶς λὰ νοτθαπι ρυπθαπ ιΐ ποη τοηδάοσταταης ναὶ ΒΡ μιἰςπηοηὶ ἰπίοτί: 

οδούικητιὰ τυλιφυβιι νοῦσοι ντ αἰπνπλΐτος φυ!άς τ ἴθ ςο ἐν ἤλδης εριο]ᾶ ὅορῃ οἱΐς; φιιηιὶς εἰτα!υς νος τοηζτίεϊ. ἱπιβετιοίλπι., πος τε ίφιμς ερ δοῖα ςΒλτλξϊςη ςοπιιςιηίςη- 10 ἃ 44 Ρ νον, πεν: Φιλήμωνα. [π γοτατο πηάπυίςίρτο οοάϊ- 
» οα ἰνο τορεγπιας ἔστιρια ποοίοοο Παύλου ἡπνεύλου ξηρὸς 

1} Ριοριν ΟἸτίβιον ξέρη, ἃ ἀρις φ οἰ ἡσοῦ, δὶς δςοίρίτας λιὲ πε Φιλύήμενα καὶ Α᾽ πρίϑυ διασέτας τ Οὐ νησίμου ν καὶ ρὲ Δἴρ- 
| Ἀϑψυὲ Ἡκθταος ἰατεγάϊην, γε 4δὲ πρε λημρταυιηναθ, χρσον τὸν δεαίκονον πὼς ὧν Κολοοσάςς ἐκκλησίας, ἐγρώρη δὐτὸ Ῥ᾽ ὥμις δ 
ου ταὶ δ Εγαίηνις,1» ΟΦ. Ὁ. ' ο Ορημνοἰκάτε, ᾳ οἴς,Ραοἱ» Αβοβοὶῥ ἐρίβοία «ἀ Ρ οὑϊεινονει 

2, Ομπι δρινεν ὐεβτθ, ψ' εὖ πιάματοι ὑμδῃ, ϑγτιῖς ἱπεεῦ- 19. αρβίιαπι Οὐμίιην ἀοινίος. , φ' «σπείρων Οοἰοῇευβε Εἰείεβα 
“Ῥιορφἠ δῆς αἰ διλφού μον, [Α11ερ περὶ φυδά ἐοτιλιϊις αὖ ἰἰς οχ- νὐν νον τήια 4 ἄρνα γὼ Ονοβηνοιο [ἔγώνν. 

᾿ μ|2 

κου  μτπετττοπυκέέπμκοννν ἢ 



Ἐπὼ τ προ ϑρυς. ἐαλρνο φου ' ες ἢ ΑὉ ΗΕΒΆ 05, ον ΜῈ 00 ! πω ΨΙ "Ξ᾿ ἘΥΗμτνην ἡὰ ᾿ ΠΟ ᾿ τὴ τὶ στρ  ἰοατας βυβετ:, ΡῚ δ ἐχ των Ὸ {15 ῬΗΙο, ἐ ψῳ. Τοτηην ΟἸ εἰδειιπι πιο Προ, 0] δι τὰν 
ΠΣ" ͵ ; : : ᾿ ἤιει ρτορβιφείοι ἀρέινίηα (υδῆεατοι ἐτοι οηείριο.- ὦ ἀδστ. δι οποινηις οἷ Εἰλι9. ὐχήπνυν δυιτοιῃ ἼΣ 1 νἱϑ ρτϑρ» 

μαπὶ ὁδαιποπάδαι ( Ππ6ΠῚ. [Απιοο δὴ ρον ξεϊυν ἜΨΗ ᾿Ῥοβιῤφηΐδ ἐν ἴῃ πᾶς Ισαυεπάϊ ἰσγππιΐ4. 5εἀ {ΠΠἀ αὐηείοι 

ἐαρεξιάπάιαν ρϑῖτεν ταπιϊετείδατ., νε Ἰοαιύταν Ῥεῖγα,. Ῥθ. ἄυχὶ οἵξ, αἸΐτον Ἰοχινιθιπν βις Ὀρυπι ἰῃ Εἰ] ο ιιὰπὰ ἰὴ 
ἐν. τον, Βμδηροίίςα; γοιὸ ργφἀϊσλτίοη!, ςυΐμα πνίπτῆος 9 Ῥιοροτίσ Βυὶς φηΐττι ΒΙΠυε δι οἰς νοτὰ δὲ συ μκτικώς ἤως οὐν 

ἐν αν" Ἂς νΝ, ΤΡ τς ΗΜ.}} ὄν ΣΝ τ ρίας Βιϊίυν ν ΔΆΝ} ργοτίωο κάϊιςίςπάαπηννεο ΑἸ 4 τθυοῖα. σιωδῶν ευν: τορβετᾶς γογὸ ἀϊιηταχας ἀἰμίπο ὑρίτίτα ἀεί, 

, ] πὶ, Ν ῬΑ ἢ ΠΝ τ. ᾿ ιο ἀοθενίηα εχροδαπάλιαμυπι μας Πε να, ΓΟΑΓ 7. ὠλνε([ορήδιταν ιΡς 1.21, 

" Ὁ ἀν ΡΝ “π᾿ Οὐ ἔϑηκε κληρονόμον πάντων , δ] οὔ. 5 Ομεπν' ἐοηβεευΐε' Βατεάσην, 5 εἶ ωνβεηνίᾳ ἔνε (οἱο τα 

ΙΗ ΠΑΥΛῸΥ ΤΟΥΛΠΟΣΤΟΛΟΥ ἜΡΙΒΤΟΙΠΑ ΡΑΥ͂ΓΙ σὴ τοι αἰαίνας ἐποίησεν. ᾿αδιαϊαπορεγ με εἰϊ' μγομ-} [ποι τι κ ον τανύσας. 
Ϊ τ κ » Ὶ . ᾿ : πῇ (Οἠ ΟΙΟΙ. ἶ ᾿ ᾿ εἰυίάει ρίο- 

: Η ΠΡ ΟΣ Ἑ ΒΡ ΑἹ ΟΥΣ ᾿ ; ἈΣΟΘΤΟΤΙ τὰ νὰ Ἐπ οι ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης, καὶ “οι. } Ι ουΐ ἢ αυυτῇ ἤει εἤυ!ρεητία 31 Οἱ φινιν [ὲ ΠΝ μον μνῶν 

! ; δ χιτολη. Ὀτχοϑ. ΣΝ κϑαπο σεν ΘΣΩΤ αἱ ἰοτϊα, " δὲ ςαταόξοτ᾽ ρογοηα] [εμνῖς τ᾽ ἤαόνο [ὠβα». εἰς ποίρωτα 
ἢ ραπτηρ Ὡς κασυφτισεὼς φΦέροΥ τὰ ΠΠμς, ΔΝ ὍὋ 49 Ὁ ΤᾺ Ἀοδεῦγδς Ὅο- ] | ." ' ΡΟΝ ᾿ρδαναμάως αὐ 15) Τϊησάῖαυς Οὐηη!ἃ νεγ- εἰ εὐπσιξενι πγέϑασηῃ μὴ, ἡμὶν νοι 

Ν ΟΥνΑ 1ΝΊΤ ἘΕΡΙ.- ΨΜετνς: τὰ ποντὰ ΝΜ εἰ ᾿ ὕο {0 (υο᾽ Ροϊεηῖς ΙΣ) Ρυγίβο- νενῤουῤεμέι [Νὰ “{ΠΠ ἀεδεηειί, 

, τ χβ δὲ ταυτῷ καϑαρασ, μον ποιησαμδν Θ’ τίοης ρεσζατοσυπι ποίϊγοταπ) Ταρρρρ ἡρίρενεέῥῳ αοὐονε, ρει ροῦν 6- 

ΕΣ ᾿ὟὮ ἁμαρτιαῖν ἡμδ, ὀκάϑισον ἐν δεξιᾳ, Ἰρετ(εἰρίαιν ἔα," «οπίεάίε 4} ς Τρθλη ὲ μύΝ θυ ἐπϑννα αν 
ἰ Κιφάλαγον α. ες ΟΑρΡ. 1, ᾿ς ΦΑΡΎΥΤΙ, ῃ λωσιωώης ὧν ὑψηλοῖς" ἀεχεγατη πηαὶ οἰϊαιί {1115 ὁ 1 ἰν.- υχονοός ὁ. βίοιια 

᾿᾿ ' : ἘΊΛΕΙ ἧς μεγοιλωσιης ὧν ὑψηλοῖς ( ἰοξιατίς {ΠΠτὰς ΕΜ ν | γ8ο. Μιοιίαπ 60 
᾿ ; τὸ ας αν ς τον ἢ Ἰρώ ἐκςεἰΠΠΠπιῖδ, 0. ἫΣ δι μν 

τοοποταίερίο ἢ ΟΔΛΥΜΈΕΈΡΩΣ χαὶ  .....: ΑἿΣ Νιτ ΕΛΔΆΙΒ τ) γιτίρλο , ᾿. ἀτ ἐς “' “» τῆν 

᾿ οἰείσπίε ἢα- ἢ ΚψᾺ ; ͵ 4 ἵἾ ἃν τη ΡΠ ςἸογ ΔΈΩ δ ΚΊᾺΝ νε ἀιπὶ ρτοροπαιαυίας οπιηΐδ ίαο πυῖὺ (υΠίηελι, 1. Τετεὶϑ ρδει οἰυΐδεπι ρεοροἤιϊοηί», Βυπάεπι ΕΠ! υτῇ (ἀοφγάοιϊε ρατείδι (εἰρίο οδίδιο ἀοξα8: ' 

: ; ὃν ερίθοις ἢ ἐν “πολυτρόπως πῶλα ὁ τὸ [λεὺς ΛΜ] δῆνε ποάὰ δύσι, εἶς νῃϊςατη δὲ ροιοπο ἤπιαν ἠοίτυπι ἐπ Κα ἐε τηςἀϊίόγεπι. : 
ὅτε ρει οἴπι εις. 10- ἡ ϑογν 0 οἱ» θιω , : : ᾿ ͵ ᾿. ..ὄ.. δ Θεὸς λαλήσας τοῖς πα- 

ΔΝ ἢ τρᾷσιν ὧν τοῖς Φοὐφύ- 
ἰμ Θευει μ ηυυτὺ8 Ῥαῖγυ: ἰοῆμεν» Ῥαινίδινω ἐπ Ρυρ 

. ες εδἔεκιι Ὁ ΒΝ ΜΒ Ἴη ὈΓΟΡ ΘεἾ8». Ὑ1 [ρίνελϑε, νοὐνήβιανὲ ἀνεύω 
| ᾿ οϑοιεῖν, 

᾿ , ἰφιοάῦευε 
ΠῚ ἱ : 

» 5} ἢ . Νὰ 1 ἴῃ ἣν ἐπεταΐίς μυΐυς ἐρηῖοὶς, ΗΠ ἀειηριη εἰμ οἵα Ρτο- 1 ἀο ροῖπις δί φυλί! ἀυροίςεηἀο Δάοταιςε. 4Σ: βανα- 
Ἴ Ἄν ον τὰς 7 Ὁ χάτων τὮ; ἢ" τ΄ ὙΠΏΙ5 ἀϊεδυς ̓ - ᾿ 4 μονὴν μοιαπι ἤυς ἡσάννει 40! 4υσά Τγους ρεν Ῥτορθιςξμε 411" δε καὶ ἠρρῦτα γος γητεῖρτοϑ ργὸ ομαγαΐζοῖς Εἰ ζυΓΔ ΠΣ 

γεῖ διορβέιαν. μεροῖν τούτων ἐλαλησὲν ἡ μὴν οὗ ἐφ, ίςς Ιοφυύταϑ εἰϊ ποῦς [ἢ ΕἸ]1ο, φιλῖσηι» δὲ ΡῬεοροδεῖς νηλ δ τὶ ἢ πνβεαγαζ, τὸ Ἰρία ρει, ποη ΒΕΡΘΑΡΕΗΣ εοημδετίτ αὐλπιούγτεπι ετίδην Αὐχυ πίη. 
! Ἔ πυρά φρόνει : , ᾿ ἃ νοϊυηταῖεμι δα οφνῳἐρο εἷς πμιπάο.ΑὉ εὶς δυτοπν δάάϊτο ἐρὶξ τος Εκμνεῆαν κα γῆν ἄϊοςτα πλλ ες ἕν. Ὀς ὯΣ 

Μμοροήεν νιν “απ ΝΝ - γειοὶς νίψις αἀ ἀΐηῃη ᾿μῈ γογῆζυ τοττι ἀφοϊατατυν αἰτοτα [ηςάτηλῖ. Ν οδὶ, οὔρ. 12. Ἐγδίπηυς, ξαρεοίθαιν ἐπιαφίνεπε ἰπ.- 

ΠΣ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΞΙΝ ηνιβν  ΛΤΙΟ ΓΝΤΕΚΡΚΆΕ ν᾽ γαπιβεποταῖίς Ῥεοροιεοπίς, Εἰβαπι νιδεϊίδες ἡΠαπν δ(α "5 τετρτεαευγ, Εθο Τηἰσυΐφεαηι ἔο τρήμί πεπρεν πὶ ποΐτυπὶ Ἀερ δι λς Ὠοιηπιυπη, οι ας ἱπΊρο ΠῸ (υϑήης οα- πὴ Οταςαπὶ νοσάδυΐυπι πλῖδε νυ 

ΤΑΤΙΟΝΊΙΣΞ ΚΎΡΡΑ ΤΟΥ. . πίλ. [ατελϊην 6 δυκεπὶ, τοῖν πὶ Οδείδυπι, Ὅδυην νἱάς!οςς δίς 
τρί ςηλες δίς ᾳὲ-- 

τς νοζαῖ τηζυϊρτάπι ἰΟτΠΝΔηῚ, ταρνὶ τὸ χριορίόσον,νε δὸ οπηΐ ᾿ (ἰείε, ὃς βαιεὶς 
' νοϊυπιλίεαι 

: τὴν ρἰϑυὲ 4 Βρί οί Ῥαεἱδ, ϑηςολὴ Παύνον. [τ (ςτῖρταπι ἰθυεπίηυς, «τοτίάσῃν ρεῆς γειθὶς (οείδί, αἴίσυοι Ἰοοῖς ποϊδυίπγυν. ϑοὰ 
ἘΘΕΥΒΕΒΤΕΤΟΙΟΥ ΨΜΜ ΜΛΣ. Δ ΡΕ ΣΡ Ἧἧ Η.- ΝΗ͂ΕΣ γεΐ "ηδηὶ ΐρ ἐὰμ ἀϊεηχυλε. Βλη νογὸ ἤθη 

οἰςείς, ; ἢ δον τον, ι ᾿ : : ; βε ᾿ ἀεην,κληρννόμον 14 εἴτ ροΠ εἰΓογέμη, δ οχ 40 φοηΐοιϊεαι ἰῃ ἘΠῚ ἀϊιπηιῖ , ἰχὶ  γὲ ᾿ : τ 

βακις τους ἀπρίας ποῖτς αὐβιοι σευ σαν μιὰ ατερεο ανας ὁ ἀξ τα ἐμ ἧι λορίσμα μηςα, καρ ίδερ ΄ὡὲς, Ε΄) παρα θαα ραν μασιν. δπαίυ στ οααμιεΣ κι μία ἡ δῦ τον α απὸ ἀᾷ τουαντο Ὁ). 
ἀμηταχαι (τείρταπε δας σφ ΕἾ ζράοιρ,ἀά ΒΓ νοι, Εἴος ααϊ. ἰςπτίατηυξοῆιηςς,, γετὲ ἀἰξαγαπι μιῆς «ρ βοίέαι ιήο .. Ἰφίτυτ ἰη δο νπὸ φυατεηάα (ωπὲ, δὲ οηϊηΐᾳ Π| (δ οί ἀμηήμαξει νἐοηδάετο. Νην ἢπιυϊδιαως ἃ Νοεῦο φιοά 

; ἄσπι ςουδατ,πυπαυαπὶ (ΔΕ ἵπτες σηγπδν ἐοηυς δ ἔρ ἃ 40 ϑρίτίξα ϑληδῖο, δίνε Ιου ξὸ Ρτοιο  ΠἸπιμην τἈοίδυτυπιίο πὸ : ον 
ταν πειείς εἴπ, πλῖλι πάντων ἀςςἰρίεηάυπὶ οἴ πεῦττο ξοπο- ὕατο Ἀδιυνὴ εἰ, ἐορίκατίοηεην ἀδόυξο, νἑάσο φιιάεηι το- ἑ 
το. Μοίδη δυτεπλια ἰρίο δι τὶ πιμηιείο πό]υΐς ἰμτεπιρείυἑ μος αἰϊανιας Ὠεὶ (οἰητιῆας ἰη Παρ ὶς τεδυρ οἴξατίε ομνὶ- ΣΝ 
ποπηΐπᾶτξ. 4 Δ μονα), τοιὶ ἐρύνας ΝΌΪ δι Ἐταί, 5 ενία.1 ὅς. ἑδητον [ςἀ Ἰη φυΐδυς “λείαν ουδῃείζδην, δὲ φιατυπι εείαπὶ ὴ 
ἑυηφιὲ γίφυλπι νη θαπα οχτίτετρητ, ἐσταρτ,δυς ἐχταδιηῖ,:ς Ι βόγεπι που ροίϊαι (αΠίπετε:αι ῃ Ομ τὶ, Πἐο οοπίρ!- 

(τρια ἢ μά ἐρ τοῖα ἑφυλατν Ογσοι ξετιλεϊπν βλυΐο νἕ- 9 Ἐςοϊεῖα εοπίοτυατδη), 44 φοττὸ πα} ἀϊυϊηίις ἄς αὐτὶ βοίο. 
ἀϊσοπεν ἃ φυο [ογίρτα συ θεπὶ μερὶς, ἐξά Ηέθταϊοὰ, 4 «α, ἄυς οἰξεπάϊε νεῖογιπι τἰταμηι σι τυ ἰρὴγίτι 41! νοτίταῖς ληλ- 
Ἰαισυα ταῖν ἰη [υἀ42 ἐαΠΉ} Δεῖ - 4υ4πὶ ἀόϊηὰς Ἰρυοὶς γεὶ ἰἸορίατπητηςς ἀροττίυς, να] ςορίοὔιι» ἀείς τὶς Μοάίατοιις ἢ. 
Οἰσπιεης αυϊά και 'π Οταουιη (σγπιοηςπε ζρηυειτεν Ηςς 105 ησῇεῖοἴῆςίυπη: (ΠῚ ἐχςεἰελτς ἀξηίᾳυς δί τλῆ] οχδδὰ 

΄ 

; . 4 ὐὐονὴ ᾿ ᾿ : : ᾿ ς : ἐξ, δὲβεῖ Ἐηλ! βου πυπχοτί,, ἤσως Ἰη ἔν εἴ. γιὲ εὐοννίαυτα, ἐχρες υμ, ΤΠ ου ἤρευτι τοὶ ΠΠας Ορι, Μαχί- 
. . ες ἀὐτει δἰβοτσὶ (ἰοἱσηταῦ ἠδ αὐ Ῥαιῆι οἶς ποχαῆν. Ρημαὰπι. πιοιϊιοάο ἐοείρταπι,νε( αἱ ἢ ἔοστα Πξ ΑροΪ]ος 1]]4πὶ (τρις πρῤτήϊϑεν ᾿ ἀϑηος ἘΕΡΗΝ ὙρυλΑῚ βοὴ "Ὁ ρὶ 

ἬΝ “΄ φιοά βευΐψε ποηπεη ἔπε ργαίς θέτο εὐ λοις {υἷα ο. το ἐαἠπίπιλεὶ ροίῆε, ἐαΐας ὅς ἐγυίτίο δι εἰσφυδητία εὐ νὰ: τουϊνεει πατρκάν: πὐμα κλ μορο τ γν Ἐ πε εσγονμβι ἘᾺ ΡΝ θερμῷ ΜΗ 
ἰ : ᾿ πιηίδυς οπίμειε Ὠείηἀς χυῤὰ δα θοῦ ἰήι ερ! ποῖα πὰρ. χίπιᾶ ρίεϊατο σοπίιηξξα τάπτορετς ςοπιπιεηάδητιις (8,8. 

"».ἢ υς Αηφείογιτν ἤάοπὶ οὐ τβξέ πη ἃς ὈςποῇβςςοηεΠην 

Δ... [εἰς ταάϊτονίους ΑΡοΙοἰοτίμῃ ἀπηυτίοτος. Τ ττὸ 460. 1... ὅς 18. δὲ φαΐ (ρεοὐδτίπι [άπεος ἀἰοίτως σοατᾳ μῆς) νἱκ 
3. (Ἄμμιν [ι εἴβεζενελα μη ὧν ἀησύγασιᾳ τῆς δέξει. 14 Ῥατείε νυϊτυπι σουτοιηρίον, φεοίςιοτ, πιρῤἰεξτοῖ. ΥἹάε- 

ΗΕ ξεττυῦ ἀγζυπισητυπι (υπηρτυπὶ ἃ ποπλὲπε διαϑύκνε ν4υοὰ δἰίας φυλαὶ Ῥάυλες πυΐυς «βΊοίας (ςγίρτον εἰἴς ροτυεηῖ, 
«ἢις ἴῃ 4ιο γείρ! πάει φίογία ἤἴὰ ἃς πιαϊείμας Ῥαιτίς Δ Π]δ ᾿ς. τῦτ ἀυτοπν πὶ Αβοβοίυε ἰλὲμ αυης Αἰϊυάσες ὐ Ατοάπι Ἱ 

, ΔῸΣ ἘΡΉΤΟΙ αὐ τὴ ἄντ δὲ τητοηίρίοιἡ ἄυο ς ἐπ αυὸ νηο ρεπάστεπι " κράετίς, δὲ αϊα μερίδα εἶα Τ)ο! Ὑγἠϊδοῖαὶ ις ροῖοα οὐ 
11ορτσυμι ποῦ εἰξ. 9.16. Οματτὸ φυοά τα ἀρρεηάϊες 51, {Τὰ Η΄ εὐναοιγορὺς Ἐ᾿βμάοις, [ἃ εξ δὰ Ἐς! Εἴς [υὐκαμς. ὕυπι ἐοῆῇ εἰ ἀνιαι ρίάϑοες βάῖοῦ, « μἐβο ᾳ Οοἱοῦ! ὈΝυΝο ἐο κὐρύμΝ οἴέῃάιι δηρού κι ἱ ἰριετ ἢ ι- 
νἱάφατιν ΓΟ ΠῚ ρας β θρόμων αὐεϑ ςρίτοῖς ποη ἔα! Ὦεις Ρταίεττίπ αὐ Ηἰενοίο  γπηταπλην Ν δ ἔμ ἀἀκοτιιν Ὠοπηεῃ {ας ἀἰείτυς ἱπιαρο Ὅει ἱπεοηίρίουὶ δι! (τ πα... φἡ4φυς τλϑ δὲ ἐεταὶρίατῃ ἀἰ(ἐτίπιεη, ΄ 4 βοιβνα ἐμ, ᾿ ΑΕ χοὶ 

᾿ ελρεϊυυπη ἀυυπὶ εἰ ἴΆπι (ετίθετει. Ορροηυπτυς δυτοπὶ ᾿ς Οπληας εἰμ ξοητίς Βοπηπεν ἰῃ ξοπεῖς ταῦ ἀεῆρηλθαι, [- ἰὰ Ἑυπήσεϊίο. Νες ἐημι Ῥαῖγεπι σΠῇ Ἰπ ΕΠ ροήπυς τάσεως ἀνν. {ΠΠπ||2 νἱ ἀο!!ςες Τ εἰ Ῥαιτὶς, πεηυΐδ ροτίμάο ὦ 

οπιπιδεν ἄνα (ςγιδιητις .. Ῥοιτ! 3..1ς αυα ςοττὲ νἱἀεπτὰς τάφις (ρεοία!! ἀρρεϊϊατίοπςε ρτοννϊαςια!ςς, ἰά εἴξαμί ρεγοι- γειὰ ςοιτεπηρ τί, ἘΠΙο. Ἰπαυφαὶ ἕτης ἱπάστο, ἤυς ρεῤ, [μᾶς ἀςεἰρίαι ἃς μεοίνκε [τίρευτη εἰἴος, ψυΐφατα διΕτείθυν ἡ 
᾿ ᾿ς δη6δ ερ ποΐδαι ν εἷος ἱπιεπῖο ἀφίτο πιοηβρατοἀ ΠΠΠλ γος Ὀεπι τξτγάγαπη, ἃς τὐείεττί πὶ ἰη Οεοἰάςήτξε δὲ Αἰΐα πλίποτ ἀιοπὶ ᾿δααυδυν ἀἤεῬακοε. ἱ ὉΝΝ αἸϊδαυιη Ἰίςεε να μα ἐν ἢ δηδβάνιια ἐπ... Ας ἤκῖεοι φυἰάτην (διε πῶ βοίηρῃ ἤὲ ᾿ 

»: το Ὁ χὸ οδϊεξλα Πρ ΗΠ ατίαι ἢς τοίροπάςο, 8. Ῥαν}ὶ ποη εἰοίεχι-ὀ ταφίοπίδιι ετάηι ρου, δὸ ἐς ἀϊπιηρωεθαητυν ιν λμεί- παροϊ δι ΝΙδεβαμι ἢν Ἰεουμάυηι σιούηλην 1]12π| ζεπς: ἄν γα Αἢ) Η λτο υἱυυβαγί, ρῖο. οο φιδέ }μδτιηὶ ρεοράηι ' 
᾿ « ἀμηδηάα οἰξ αυοηίαπι Ῥά40}} ποπιό ποη ρταῆειτ, Βγξου]- χο 4088 (εάξε οϑείπεδαης. ΠΠι, δ᾽ υω σὰ εὶ, Δπτίψυα ϑ6ηΠόροι μϊοησπι, ἴατηςῃ ἧς ΠΝ δι Ὅτι 4ἀε Ὅεο : ταππεη γε ροβὲδί ἀυυπὶἀπξεᾶ ψανξήσνοι πόπηης εἴα εὐδυαμί Ὁ ὰ 

᾿ . ; " τ ἢ οἵξο, φυυπι αὐ {π|9 ποηιςη ἩΡΕΜΟ δ γοϊὸ οοητιὰ ροϊλείοης, Ηςεδταὶ ἀιςεδαπζον, νὰ ἀρράτες ἐα ΑΕ 6.1, εχ Ῥαιτοηι γε] ΕΠ πτίη ἀιοϊηίκαείν ὈΥΠῸ Ῥεηιτὰν ξοπίεηι- οὐ φίᾳ ἼΌΧ ΤΠ εἰἰοᾷ αυοπήίημε δυϊῖφα.. ὦ ; 

Ἢ ὲ ' ἫΝ ἐπ ἊΝ ἱρ μέρα αιοίβιω Ῥρὰ Ἀδὰ Ἀν ς αυὰπι αἰτετίυ: νὰ να ἰού [ας μι ᾿οβϑὸνς τοἰείενοχ ἀυνοδυὲ εἰατί, ρετιουΐοίιπι ἰαδίο: ἐλ}. βοῃ ἀνυϊτοτιπὶ τποδδς:͵. εἰδηὶ ἐρέειθγειάτει ἐσ ων πήδυξευν κατε ἐπιῥίο-. 
. εὐἰίυψν. Οὐ εαίπι αι ρ απ ἰίυς ἥμιηὰ φοηγοη ὁπ. ἐδεὶ9 Ιυὐσότγιηιν κερουδυν ἔς ςολέξλν, ἤσαυς ταπηεη πιΐ- ΧΕ τ αῃδραηάλτ κδὶ ἰπ- 40 ἰρόφασι ἢ φῦ ριδ οὐσίᾳ ςἴε ἰ 

, ͵ ΠΝ Αἤθαυϊο ἰυῆα ἐὺ ἢ ταν οἰώνυ με ΑΝ Ηΐον". τι εἰ τυπιὰ ᾧ 
ἡηϊοιορίνοτιιαι, Γεὰ δτίαῃν ψιδέαηάλαὶ ἐαξοΙορονιαι ἰη- 40 ἐὐίαυε ὑνύτασιν νος ἰσφῦ ριὸ οὐσίᾳ οἵϊε ἰΩ 

Ὁ ν τ π| ἃ πιδίοτε πνυϊὐτυάίϊης, νιτοίε 
τοίοἵγπιδηη πιίεοτες τποη {11 ςοιτὰ, ορίηφδι ααόά δα. Φραυονηΐ Ἡςθγαοπιπὶ βοπιίηα ἤᾳη! βοατί, Βυδιπιὰ ἀυϊεῖα 
εἰν εἴοες ρεουλίατίε Αρολοῖυε, γε Ῥόξυν, οἰγεμηοἰ ῆο- Ἐπ με ερί ποία δας οὔ ΟΒείυπι εἴς νογιπὶ ἥϊυην κιεγού 

Ν οαἰοιίοὰ φυὸό [ιπηπιὲ ἐχοίμιι (οἶτει εἴτε νην ἰᾳ. , δι νηίουηι Ργορβεῖπι, Ἀσβείη ας Ροητίβοςηι, ἰη 4ιεπὶο- 
το(οἰγιηικαείε, ΟΝ ἰδηΐ ποπιηίε ποίου {- ἵππον Ῥαῖγεν ρὲν ἤδη] γοίρεχεγυης, ἃ ἃ 4υο ἀσοοτὶ μοὶ 
Ἰοκιιη: ταέφοι ἰαπὶ φταίϊδητεπι ὃς οὐραίϊοης φαϑεῖ δοίαπιβοιει τοιάδ Ἐςεϊεἴϊαπι οροττες. 

ἥ κρ. Ὁ ὦ «ΙΝ ΟΑΡΥΤΙ. 

, δα 8. Η ᾿ Ἵ ᾿ - Αἱ δ, 6 ͵ εἴ ξΐαῖοι, ΟΝ 

εΐ ἀνά δείά ἀξιεγείκυς, αιοα ἢσς ἐρητοἠ!ῥιατίο ἐδίοιρ: ἰμᾷ8 ἀκ ἰηξεν «ἰδηλ δ ( ἤσ ξηίπὶ αν τ νὰ 

φιληυίς μιαγειίοοτυιη ἱπιριοτάτν μά φῶς φίοα βάτος φυ δι πδίυτάτὴ } δ δ ξαμ ἴα π αἰ} ἰητειείϊαι, ἘΝ 
ξοεβετίε νας ἰΐο ἀρ πτυδιαίδυε ἡἱυὰ ατετής ζεπεγαιοαι! τοδιὰ οἰβήϊῃο υδίευιευϊε {ο δξ {Π αίωε ἱπεετρεει ) εἰμ ἀὰ 
πο πτίυην ντοιπηυε κἀιίαιδγατε. Ῥγοροαὶ νετὸ πος ἴοοο ἀϊέθεστυν εἰϊοηεμειη Ῥχκείε ἐπιρις λα οἵ ἰα. το : 

οὐδὶο ΠΠυπτΤαρρ, ποη. ἰα ἕμᾳ Ὠείτεις οοείζεπτί ΑἹ! ουδὲ ,ς αυυτι ϑαφεεὴ δὲ δι᾿ ινϊδαιὴ ὁ ἢ ᾿ τὰ γα, 
ί (οι ἃ ἀϊΠ6.- γοιὸ ἐρτένψε ἀϊεὶ ἱ ἀῆτκαι μεολενα νῆα ̓ ἐ ; τίς, ὅὰς Ἔχττα ἱαοατηδτίσηεηι, ἤοιὲ ἀα λόγῳ ἀ{Π{6- γνοιὰ ἀριέδρ ἀϊσίευν, φυ ἐψυνά Ῥαταρ βεόρείο Ἀῤδοὶ ,'α 

" υἰταῖίε ρῆωε δ φιρΑΑ  ὐρϑα τὸ ἐοπίϊς δ ὐπβα ὑγαρὴῃ φονυῖο, ἐοηίατς, φιδά, η0}} πηξηιίοπε ἀληῆο ὃ ς ἀαρεεδμδι, νέ δαὶ μηδαμῇ, γ᾽ ἀφ ὃ 
' το δι 34:01 1ετ ἐρροῦτο μο ποηνηα δὐμεῆδιι ξοφσδεν "᾿ς. 1 νιν με!ὲ δ’ νονὶεἰρί είμαν οἰένο., πνλνμιρεῖε κρὶ τι" -ἰηοιτηκτίοηνα δὰ ἰμδιοίοε φια πόη αὐ ἰασάτπλῖο οο- ῬφΕΓΟΠῚ (οΔ8.14. ρ. ε ἢης ἐείδιη οσιοίάοὐὶ δαθεὶ ἠξ 
᾿Ἰηβαδνπναγοι δε δός εείαπι οδυῶιπι οἵδε ἀτοιεγϑν εὐν οἷν. κ᾽. - λυήθσοι πάλην εἰ, Μυϊειρδ οἶτον φυδάαπι ἃς ἀϊυετίέ, ϑεκ- ἀεηίμης. δ πρα αγΐπυ ἀουτὸ δυλιυ τεδϑὲ Τορεμἰδαυε ἀά- ἰἱβκορρυαϊαμο, φυδὰ γϑοβείξε δὐυενΐῳ παδψ νυ ᾳ ρον 

᾿ ηυαί (ωἱ Λροβοίαιμε ἰηυ ήίαπι φυίταπε, [εῇ πΐρας ἑοὶ ἴα εἰ Εὐήνέπν ἰειηρον θειιηι ας ἐδ οσπξαπιοιη Αἰ, δι μειίαε Ῥταχϑατι ἐξειά πιγίδενίά αν δἰ) γεεθίε επρίίςας, ΥἹ ᾿ ἐμέ δὲ κα ἐμονόδον κοηβεπηγκι κἀν ἡΠιὸ 9. 

᾿ ταρὴ δυάίεονθυν αι Ομπυια βρη Ἰοαυεπεοιῃ δυϑίε δ οἄήεηι (ειμοὶ ἀοξε πη ατατοίτα ἰη ΜοΠΠ2 γοοοη αἰ ατίο φαήυαι ἴΣ δαιν Ομτδυν οἰδηάίε,, ρεῖ αὐδπὶ ῥαιοῦ δι ἦν : Ἰφυ9 ϑέγοννν, Ἠοδι. Ὁσι ὙΟ[Νυνοἰελε νοὰ 
τλῃξιθὰ ἔμπα αυδπι Οταϊογεθ αὐακρίνασιν δρρέ! δας τ οὐνι 3} πὲ Ὠειηη νεγὸ ηοι (δαὶ οἱ πλ οπιηία, (δά ρατεϊου τίη, 

., μία ἀυσίουε Θχοπιρί σαν βαρεαν 1. θοτ.... Οὐοά δτο. τἰείπὴφ δε ἀἰιεγῆε πιο ε {}| πὶ (οἱ ποτίείαπι ἐς οὐτῦ ἀε. 
πεῖ Δ νοθαπι δια ϑήκνε θνε 1} απ ρηάςον ΟἸμ  ἀαε δὲ ΝᾺ εἰεγαίϊε μεν Ῥγορβεῖαρ, 4υὸ ργορίις ἀίδο ππηνίμοῦαι, εὸ 

φίδεγετας ἰῃ ΠΝ δυάίεευν Ἰ νά γοίεγ ὅς οοξποίοεγθ. δῆ αγγησν μκηνὰ Μὰ δὐέι (ὐδητοτοἐυδεὶ αἴεγα: 

τίε νῆμαια ̓  κε δοῖυυν Ἡεδιαίν Ογδιπιδη εἰε ἰατὶ οἰμῃ Ὼ εἰατίογοην ἰυοεπὶ οὐξηςοθ: ἡθης νεγὸ ἀδηλυπὶ ρεῖ ἱρήια 

τὴν [π᾿ ἈΠῸ ὦ νεῖθα Ῥοῖεῖα ἃ αἰϊονάτδαιο. ἘΠΕ αἰΠ παφίν ψρμμρῦ τ χα: Μουεπὰϊ νφοον,γ νεῖ 
τὰν ἰἀείεσιιόμιο βέλυς, πὲ οὐδέ εἰ Πνεδυϊαείοης ἐν. Ἐτδίσγμ!, νὲ ἢ ἰ ἐ 

Ῥατδρ γβῖ Ηἰορθίο!γ ππίτδηα δητίαν πιὰ νίνεραιί ἐπ, ΒιΠίαπι ποίνέν οπηποπὶ νετιτάταιη ῥὶς Πππιὲ ραιοβήε. ὦν " δ ν τ υανών μύρα γι δου εν ηνα " φιαῇ μεινῳ τιν μὰ πα παφλεον ἢ πεν θα τς 

8.4.10. Νδιη ερυὰ Ὀκηίεϊοπη ἐρίηπι ρίυνεβ φυράυε νοσεν,ο “δ ηυη εἰς ἰφίθιν νὲ πνίηι τὶ Τδοπιίῃ θυ ΡΓῸρ εἰ ΕΠἰο, αὐτο [ἢ οὗν, μὰν ὃς Πιδὶ! ΜᾺ ψιμάοτα ναι νἀφων Δεηι ΑμΩ γγϑθα ΜΠ δι γετὸ γρμρι ΜΝ ἰᾳ 
᾿ς δ σΌπΡοΝ ἤδ ληθεχα τερεηυπίυν, ὁ Οὐρὶ! ΤΙοη σιν ππυῆοε (αυεῖπ νουμὴ δι ἱρῇ τοίρᾳχεηπτ) νηϊῆταν ἐἰριιάο ν ν θίνά σι εἰ ἱοῆμα ὁ ἀιποη! 1[α ξὰτπε θὲ εἰρίπιων ἧδ ν ὟΝ ἀἰημάειε ς πμμτεμ ἥῳ Ὧεὶ. γν [8 ἡ 
Ἢ ἰοῦε ρχοςυϊἀυϑίο ἀείιπηρικιίους ἰὴ Βίε (οείρεε ρίωτί. τὶ ἐσάλης. νυ βοτὰ δὲ βταίπι8.. ΓΤ οἰειβαναινιννϊμνενοςς με ᾿ ον ΝΙ ἀὐηκ, δι ὀμπδιροίαπέον Ὧ4 ιάμε ἢος τείροπάει εἰπε τ μὐφ βάινὲ δμοά 

᾿ “Ὁ μι νοῦ ἃ ζδείρι. ἀείοιπρειν τοφεεηίμϊπνν Μαηἢ....95. ἀἐὼ-ὀ ὀΦἔ ζεῤννῖνν, λαλέσαωι. γέον οἰἰς ἐπαραμα ἄργαια». αὐεέμν δ ιϑ δηΐοιο {Π60 ἀὶ ΜΈΡΗ κὴ ΜΝ Ῥιομοδοαι Ψ Ἰππηοβρϑιεἶδο ῥοϊφηιὶα ἀϊεειαι. Ἰά 

: Μενοι δ, δια. Τίπιοι,4. κα ϑι ες Ἠεδισοχυοῆυε βοιπεῦ ἴά Αροίο]! (δηῖοπεία. { )» βηρρινεμε ὦ φοωφέτας. ἃ αλγιαν δ ἀν ἂ ἐμέμη ἀλιη. ἄϊανε ἀφο γαῖ. ὅ9 ἃ ἦμδιο ἤιε, δυπς 4ιϑ4ι6 φοήειτι ψατ 

δνλὰς ββειῶ ἰνυίηβαι γα Εἰ ἀνέβη οὑμὸς γφὶ 4 εὐ ας ἐκάραν δὰ ΕΛ τ γβιος κι ἢ ι Ἢ ἘΠ ΑΓ ΑυρδΙς αὐμξιμάι ἔγίυην ροτ- ὕω {μφιομᾶ ε ἤμω 800 δυιφη ἐόν! 
᾿ Ἱ ὃ Ω ἱ "" : ΐ Ι ᾿ ᾿ ἫΝ ῬΥ : ὦ 

τὸ δϑὺ ῥέων ἔμ! ἱα με μηὶ 4.6. αἰνδί ἐρολ Ῥενίνιι δι ἐμ ξκειν δϑιμῶ αβδειυ “μον γϑευϊιαγί βι τε πποάθν δαβημῃ ἐμἰλτίοι ει ἤαιυε δι ἐ) ἰφία ἀ{ μὲ φυὰσι τερμζυμη αγυβιοκιβοιι,νοε ρ Ἰροο διναν γοϊϑηΐ ρει δι Φεᾷίαν, 
τη, ὁ - 

᾽ 



ΎΡῚ Ν ΒΡ ΜΠ ἘΠῚ ΡΠ’ ΠΥ, 6 νη ΓΤ τ μὰ ἘΣΤῚ, ΞὙΠΤΑ ΤΤΩ ἀνπμδλ δῶν μετ ἢ ᾿ 

ὠὡἐμ ΣΣ τἀ Ως ἢ ΩΣ ΜΟΙ πος ΤΝ ΤΓΎΉΡΟ ΝΣ ΠΠῊ 

ν 

μεὰβοὴ δἰ ον κσσς τὸ ον Ὁ ὦ πος ΤΡ ἀν ΘΟ ἐκοΤονσς κι ττς Ἐῶ νὴ ὲ ν Ὑῳ 
« : τ δὲ 

τῳ 

ΑἿΡ ἨΞῈ ΒᾺ 4|6 5. πν 011... ἘΡΙΦΎΡΑΥΙΙ Ξ “-- 
“Ὁ κὰν Φὸ ῥλὺ τοὺ ἀγννλθ λέχει ΕΟ ΙΝ. Ἀρᾷ “ Γεὲιοὴ πχεῖοι γοδέτῳ " 8εχ ειξυδιεη 

ἐν κῶς ᾿ : 

Οίμν ἀὸ Ὁ 4 σοὐμ γἱκώδοννν, ϑεδαπι ὃς ἐἈτοή Ὡς ' πδείοποην ὑφενα!, ᾿οφιήτις φηϊπὶ δουίρευτο ἀὰ ὥκονς δοὲμ γἐκώνεννν. θεδοπι δι ΒΤΟΠΙηῚ ἴοσίμ μδορτοι οἴ, 

τ α ΣΕ ΕΞ ΕΣ ἔ γλϑ ἀνέρι μϑκ βρέ νει. ΓΥΤΣΙΝ 
οὐ νοὶ ἐΠυἀ ἢες.,νς ὁ) ἅ. ἱπιηότυπι ὐϊσπὶ πο: φ ῃι ν186: ἘΏΠΘΓΝ οἵα ΝΠ» ἔς. 4828.» ὃς: ἀφιϊπμῖτος ὥρα ἴφοίε, ῥοι γένίινο, ΔΘ ΙΒ γί οὐριοοι νΌ 7 νὰ 

πιρήδμνάμιν.., Ἠοδιοπιπι ἡνονα Βεο ἐρίενοτο ροηίπιν, οάοτοπι 1 ὃς ἀθληξο τρίτοι ιογηιν ἡδο Ῥοπεὶζς ΜΈ οἱ αὐτῷ μοι ἢ οι άνε ἐζμάν ὦ.) βεπιδιυι νθ 

Ἐταίπιω, “άξαιαν, ποάνειψήμει δ ρον μότὰ ΠλΛασμηὴς ἐπκιοτὶα φαΐ ρεροατοτῦμη ἀφ μαμο ποὴ ναϊπυδἰηδιφείναοι ε ,6, ἰὴ Ἀρπουῤηρῷ τῇ εν ἀβφιηημδιῶ. τος  ’ μοβεν ἀμμν ον τλλνι 

ἐἢϑ ἀμ ἀοπν δἰ οἷ", 7 Δαν ὩμΜδΝ μένα, Ὁν τριξᾶῖι ἃ 

; 

(δὶ παημαπ ἐπ᾿ ἀμποισιίοποια ὅδε εοπιηοάδ᾽ ἐῖρο- ᾿ φιὰπ) ΑἸ], οτάπιαμο δὲ ταοττϑ]εε , πούάυπι νὲ ἃ τροσις : γγρϑ δὶ ἡϊπι πρτλοττ τ ἈΠ π τλ νε Ἢ Πρ] δι κι τ μην, Ὁ. ΠΗ, ἐμῶν: ἢ » Νννρα πρμῆ. ῬΆ 046 

αἷς. βιπχαίίονε νκρδιεριφμίν. Νίαρςε ἐῤιτίααν βατέξπν 10 ἰἰδοτοπεν. - Φ «44 ἐεκιτανν ὦν Δξιᾷ. Ῥλυ]οῖιηι δ ΑΙ ς δὲ" ἰὸν . Οἱ 9 ορίσνυ ,δ}η Ἔ ΑΦ Ἐπιυιῃ προ τὴν ΤΗΣ 8 Ἐωαμο μὲ δμ βμ Ῥιὰ].457 

νοἰυοξ( 9 ρεοροεϊοηίε αα φγοάϊευν , Οἰνεήδαιι γιδοίςος ραβαηείαπι ρείοης ΟΒΗ δ εχρ ἰφαπάκπη ἀςοςάϊε, Ὠιχὶς ] Ὁ ΠΩΣ μὰν χλ δ ΟΥ̓ ἡ αἶνός "ῥαδϑὰς ΕΥΜΕΣΎΉΠΕΥ, ἰθρια ν᾽ ἰρίερυ ὉΠΆ} Τρ ύνζη κηνήναιμνανς;ς ᾿ ὲ 

αιοϊήμιη {Πάπὰ δὲ νηοί εΠΠἘ βοποίςεπι, Ῥὰ δυῖΐοπι τὸ ὸκ διεξιών, Ηοο, 7 ἐδοϑδ.} 4 Πρ[ἰοοὶ ; 9, πλβέθινο τῷ αἰ νος βάθΡΉΡῚ οἡΐος μ}}: " γίγβα τειανγίγρα τοκηὶ  . [νὸ γεγοι ἐμ, ἤὰ ἰσινᾶι 6 ῥοηεὶ 4» ἃν δαξιᾷ ρτο ὁκ δεξιῶν, Ἠφδ, "8. ὙΓενϑμ.} [ρον] ΘΙ ξφΙρ αν υβόβημρι, τὰν αἱ βάθΦΆρ) οἡΐσεμ! 88 τοθιανΥῖγ ρα το βηἰ . ἰὸν, ᾿ 

βήμμιοε, 4 ἑωυτοῦ; Ὡμάπτο ἐξίεψε δὶς ροπείξεχ ρεαιίξαπιίϑν,  ἐκορβιβινννὺν νἀ ίφινιμ!ἀ οἴδηίαργα οαιποεομί ον βοιεἴροξΔ 6. ᾿εὐϑυνηταριν ψοῥόβόδος "πῇς βασιλοιαρ) τ, ς0Ὸ 0960 2 δι 
ΕΝ δαί ήνοιεῖος φιλαιἢ φιὶ (ἰρίρε ροα οἰβετυπεῖφμαῃ ὑ]ες ἘρΙ..4.10. ΕΓ οαἰπὶ ὦν ὑ ψίεοις ροβάμπν ργο “πέσουν οἰ, ᾿ ες π δηη ρας 19} ΠΜΧΙΠῚ ἰυἰεἴχαν," δὲ σα ἢ 91 Διδεκιβιἑωβέαιν ν 9- 

τὸ ρεφίξφοτίον δας Υἱ δε πα ᾿φιλπι ῥο  ανιᾶς οπλποα» 4υυην βημεν Ἡεθεζοπιπι πιογα ν 4υςπὶ εχροίυίπιυς Ἐρβιοί... 60 συ. ἘΡΈΕΝ ΠΡ ΡΕ ΠΓΉΝΙ κ᾿ ΓΕ επιράνιν ὑὐργθαν ; μ μεῤδοησαν εν τἢ- 

ἐε ἰρίς ἢκ «αὶ δε τότες ούφᾶτος ἃς ςοπίετυατοιι τ δίιο. ὑ -τράπησας διχαούταυ ὦ , γῇ μιση-} 1. 615 τηδηι βγη δὲ βέθρυγφὰ; [γέτανκη λέμε, Ῥω 
; : εἶ Ἂσ ὑπο Σ --.ὕ.ὔ΄ὖὔὌ-----.----  -΄-------- ἰοροίν δγα οὗτο ἑηγχισέσα ἀθρς ί [νυκιῖτε δε ἰδευδτυυς οἷο τ ἐμιμ οἷφο ει! φεἴοημβια, 

ἜΑ ρ τοσούτῳ κροίττων βρόμϑρος δ ἀγ-- Ἢ 4Τάπτο ἘΠΠΠΡΗΚ [δυο 4 ἐδ Ἡλσε ττόςς ὶ ὀφῇς δὲ ἥχάϊον ἀγαλλιάσεως αἴοῷ νχυἸτατίρπὶβ. » ]εγα " ζοηΐοττες, ῥανδεήρίθων κὲλ... 

ὯμὯη).Δ οὔ» Ἅ ΑΝ γ.. ": » ᾿ ΐ εἰ νην αηῖο ἀϊξρεη.. ; ὠβσάὰ ΜΔ χα. τσ ν τι τιο9.. ᾿ ἀν ι ΡΨ ἀπο 4. ΒΩ] ολ. 

Αμυάρ νοιονμι Ξέλῶν, ὅσῳ φφορώτεφον παῤ αὐτοῖς ἐὰν ἘΡΑΟΝ κασι γα θη με ποινερ με, “Νἰδ μεπίλρεο δον, ἀν ὙΡΝΝ ιο ἘΠῚ: Τα ἰπ ἱπίτιο οπηέπο ας πε δεῖ λυ ὯΣ ἜΡΟΝ 
μαι βοεδάδι, ͵ ͵ ἍΥ 2: - Ἃ ἢ ν πος ἃ ᾿ ἶφι ἡ Ὁ ! “5 3}; εχ χὸ ὅς ᾿ ΠΜΉ 40}. ΓΙῸ ΣΝ 

ρειίοπα ἀὐξη! κεκληρονόμηκεν ὄγομμρι. τι τος σαν αβή ΟΝ Καὶ »Βὺ-χατ᾽ ἐῤχαὺς Κύριε, ἢ γίω  ["χρτγααὶ πα Δ|Ἐ|, δὲ ἀροία πγᾶ-} Ἰ ρενα πραπμἤμμήγναι βυν! 

ἋΣ ἀμδα τέλος. ΤΙΝ πί ποτὰ Ἢ ἀγγέλων, Υἱός} "] Νδαι οι ἀϊχίς νηυλπὶ Αα- Ἀαρλρυηξνημν αίρος : ἐϑι λίῳφας,νὶ ἔργα χϑιραν σου" οἰ] ηυθπν ταάτυτῃ ἴμης αι: καἰ ' 
48 Ρεϊσιῇ 4υὶ- Ὑ σὺ. ἐπὼ σή “γηνα σε: Καὶ ᾿δεἰογυπν," ἘΠΙμβτηςυδ ἐδ τὸ, ΄6- ΦροΥΡ, ἘΉΙ ΗΝ Ν μδη δ ἐπ δα τ ἡ} Τρ ρεγῖδ ῖ Ἴ α| τρβ ρενιδωπε, μη ἀμίοε 
ἀκα, ὁ ποπιί- εὐρὺ οἱ σὺ, 4“γω σῊ μιϑϑον ϑβύνηχα ΡΝ; ΩΤ} " : ΤΟΥΣ σφοιουρανοι 1... ΡΠ ρεγιθυηῦντα ΔυῖΕΠ) ροΓ Πγὰ ; 

ϑιδαὴ οἶδα ἀο. Αγ, Β ῳὶ ὄσομαι αὐτοῦ οἱ , 1} [φο ιοάϊε ρεηυΐ τε ἢ Ἂς τυγίμπλ,} κε γρνίμην, Ερο νος πρδνν ἕν ποτὰ α τ μτμ σις οἣ: ἱπεὶ πἀξοτδηρε γε νεβίηνεητομ! [Ὁ Απεδν δ᾽ ορρει τ 

Δι. νι ἔπι πηι λιν, Ἐιω ὄσομμαι ΚΟΥ ες ποτ λοι ἡ Ἔξο ετὸ εἰ ραῖογ, δι ἰρίς ετὶϊ ἐμήν, ὁ ἢ τως “Αὐτὸ δ λρυῦ ταὶ σὺ δὲ σα μδμοις" ψἀκεταξεξης Ἵ .υυβιανεηξοιν τελενρξιάνιο. "0. 0 δ 
εὐ θυε, ΙΝ Μ ᾿ εὖ ᾿ Ν : ᾿ ε Ὁ ΩΝ Ἃ . . τὰν -" “ἀν “ὌΝ 

βία. αὐτὸς ἐς εὐ ον ἡ πη ΘΠ τυ δὺ τ5 βδενπῇ ὁ χίντες ὡς ἱμάτιον ποιλαιωϑσο!!) ΠΩ} ἃ νουξαπηϑαίν" εἰγουηο αἱ βέπανι ἜΣ ΒΕΡΜΕΣ Ἐρν  Μν 
᾿ ΗΝ δ" Σ ᾿ . “Ψ κε « ᾽ λ ᾿ ἢ ᾿ " ᾿ παν: 

᾿ τϑμαν)ιᾷο ὅταν δὲ πάλιν οἰ σοι μίγη τὸν “ρὼ 6 Ἀυτίαπι δυτοτη ἀασπν πάν οἴει} 6 1 Σὶ φυμνν μεννην ίημε. Καὶ ὡσεὶ «ἰξιδόλαμον ἐλίξ εις αὐ τοῖρ,) Ἰμοίιφϑιξος 5 δί πιυταδιητυγ: τὰ μρμεν ἀρρ βορην  ῃμθ τ - μονα 

»ελελλιθς ύγοχον δὲς τίν οἰκουμδρίω, λέγοιεν Καὶ) [᾿Ρυϊπιοροηίεναι ἴῃ οὐδειη τεῦ. [Δωρ βνῤνοφεπημη ἐμ (] ἀλλαγησονται συ δὲ ο αὐτὸς οἷ, καὶ]. ἀρτεάν ἰάξη οβ.» δὲ ΔΒ ΖΗ ὨΦΠ}, ᾿ς μοὶ κω νὸν δεβοώμε,, ἦν πο Ὁ 

ἢ ΝΝ ᾿ εἰυτο πάντες ταταπλνά! εἰς, ἢ Ἐτ΄ δάογεης συμ} [δεν ἐρντα δἰ, δια, πὰ ἔτη σου οὐχ ὀμκλοίψουσι. ἀεβείόης, πΗ πες Ἔν 

τ΄ Μιγη φεγσχιμυησείτωσαν αὐτῷ πτντας ΟΎ 26 ΛΟ ηες ΠΡΟ Ὁ ῖ. ἀρτερὶ δμροονηναι αι “ποὺς τνα δν ΝΡ ἀν ίλων ὀϊρωνί πο- [519 ἀ φιοπναυτεπι Απβείοτιπν 5] μσάφμνυ ἐμεᾷ “δ μὰ 
λωιθιυ. ὔ : ΤῈ: . ἥφὺς Ἡνοῖσν : ἄγ ΛῸΥ ΟΡΝΑ ΠΟ 1. ἐχύς νλθυδηο, ἢ "δ ὁἀὲ «ὦ ἀεχιτᾶ] ἐϊοννδῃ δένει λθδινοδν, ἐροξ μοῦ 

: : , --Σ ἢ τῆν πρηήοστος ερνς . τ, Κάϑοῦ ἐμ δεξιαΐν μοῦ ἕως αἱ ὅτ}: γηφάπνν υ εάν ᾿ροίμετο ἴηι- ὙΜΔΤΟΝΕΥΝ Ἄβνν ΑΡΕ 
᾿ 4 δαδμε Ἄνίωρος ϑυμησί αμδ 5 τεῦ ρᾶῖτοι ἀϊετί- ἘἸΜΠο [ςἀ ἐς ΕΠ] ἡρε ροξλπάνω εις ἴῃ ζάτης ςοηί" “οι ἰχθοοι σου κασυπορῖνον ἣ ποφῶν]. ἱπμέςος τις (καθ  ἴαπι. ρεϑύνη]: »ἐὐ ἰορῳμ τιμνα ΜΝ Ν ὦ - 

δυΐπτυςμά οὔδξείιπι Ομ εν, οητρε δά Ρτορβετίουπι, 6. ερο βέϊο νετ]ολη.1... 4 Εζο ενο, δις. ἐγκὶ ἔσυμρι, ἃς, ΟΝ ον ΠΕ ΨΕΝΜΟΝ Ὁ ὠθεῖ: "π ᾿ ἐδ τοι 

ὙΡΑ ἐὐ μετ οημονθι αἰ φόμε δῶ; (φεέϊλης, φυα δΠ| 56: δ ἴπτν ἐπε εὐ υελ Ἐν. ἀσιοπισσεῖθ δ ως ἐρήρψς σὺ} "μι! ' ν ν πΡΡδτΔ ως ν ἵν γτ πεπεμμν. ᾿ 

{πεὶρ; γοδελ εχριιςαδαπτάιν, ὁεἀ δητεβιαιῃ δὰ οἱ οἰ} ςς Ῥεσριὲ πο ρειτίηςδητ δ άς φια ἰξαμυητος ἐς τοῖίυς α΄. : ται νον τ, κυ ἵτον τ ᾿ ; τ᾿ πος τς ἡιεὶς οδᾷ» 

Ὁ Ηληίδπεαι ἫΣ ἀδι Αροϊεοίος, ρεηϊουρήριίυε ἰρηίμνι “ Ἢ ἱπερετίογϑε ἐπιρετῇ ἐατρετιλαιεΝμομας ἰόν. Δμη φιένϑεαι Μοίεοε ον σαι μας ανΐρον Πἰφυφι ἡδὰ ὑϑυνέ θα Λπηξεῖο: πο βενες δότω δὶ δεῆν νε ΠΠονδ Ὀσυδοῤ ίειυρ, ἀπαν ΤΣ 

Ἅ ποδὶ ἐχροηίς, ἃς ρεϊπηὰπι ψυιάσε ἐς δοπιῖει ψαν ᾿ εὐθιρστμμεϑμὶ ἐν καὶ πόσο νι νοσὰς Ὥρας ὅκ κερί ἀοο]2 Ἐπ τυ : μὶ ΒΡ ἩΒΕΒΕΒῸ ΠΕΣ ΠΝ 

᾿ ἢ γε ἤπηϑὶ δι οεΐαπι Ὅευε; πεπιρα αν μος νοτήουο νέας ἐᾷ γαζυν, Μ Αι Δϑοιδηῖευς. 3: δι 53. ἌΝ όσα μοι ΘΗΝ ΨΟΝ Ν ἸἌρτο Ὁ μα! 7 “το! μα ἰ δηΐ οἰ ἢ ἀἀ έσαι. “2 4 
ἢ ; φαράεαιεητ γοιζιο., φινάυξείι ὀγγύκαν, Ἐτρο σπιαίδυ! Ὁ “ ἡνέμεη, συχέν. Ῥτίπιλπν ποῖδηᾷ εἰς ἐταϊςϑίο ρα. 6 δι εὐ αιποθ γίρόνε αν με ὰ δ αὐ μευ τρις [ μ  ἘΡΗΝ: ἐτε γπ  θθη τθλν δ δμΆ ρα ΜΕΤ᾽ δὶ 

αν ἐγ Ουοπιοίο εὐΐαι ηδ αχε μδετες βοηνίδοι 401. 0 ΠόΟΙΣ σαλρν τς αὶ φυοιυς ἃ δῶμ ΕΝ τοῖς ΟΡ ίεηιμαῖ2. ἈΝ γρίζζι δὲ Τορμρυβ λη υ10 ῬΙπῖο, δὲ ἀροβοῖ! μ «απιπιιιηῖς μαὶ εἰξ ορνπῖο ) ηϑη βαοὲ ὁοηοοε ἢ "Νς ὁ 

τηυΐτο ἔπι ἮΝ, ἀρρρ υἠήνν»Ὑ ϑϑίρμος τρλὰ ΤΑ Τα λονὸν ἌΡΗ φῶ μόν, μα ἀμῤνφη οὐ δα ἀδυ8 ΠᾺΡ [ἸῺ ταυπήμηι, ᾿ ᾿ ᾿Ἃ μὰ ωψλῴιοσμ Ξ: οὔγίης ψεημος ἀλ ἰἠριατῇ. (ἴμηο ἐϑρτίμάι ορποϊ νέοι δυρηδτ ον) 5ϑἰοιθοηίν δ... ᾿ 

φεην αἰηδὶ ςυὲ ΚΌΡΟΝ: : 4 Νο Ὑ γσ, ὁ εξ ἀϊξηίκτᾳ τ διὰς γὰρ γὴν φόβο ΧΙ ̓φθῥνς ΚΟ ΡΣ ΕΣ ΜΕ και ἀδοῆς͵ εαὐφυιχα ἐητοῖ!! κΑΠΊΩΡ, 4υϊδουν ἀϊκοτυν υἱ-. ἢν Ῥηλιδοῃίν.. ρῃοήο εηΐη), δρί είεις (ληεις {Π εὐ οι 

ἐ πνν νης μῳην ἀρ. ἡ μἴὸ ΠΡΟΣ ὙΠ πὐβμβθς μα παι τὶ ἐιορενανι μον τις ἢς ἜΡΙΣ ἀπ βαρ αὶ ΤΡ ἐν λαι ΑΝ [Ἡ  Απρ δι, Ἰὰ εἴν, Ελ Πἠ ὁ ́ ἐμ κι ϑιναγενωρ δ. λας ΤΥ ἈΠ ΚΝ κρεἰπ ον, ς ἱπϊοιτ ὡς, [ 
ἑεπάϊταν (ὺς Πίρεα ἐρ ἀπγὰν ἀὺς οἀκηίε ῥὲ τ παρὰ ἮΝ ̓  ἀρήνηνα τὰ ̓Ὲ δὰ ἜΣ με τ νὐρηα ἐφ ρ παπτὶὶς δ νως εοηίςσηυδτιτ ΄υοί εἴθεςνε εἶθ." ἀνξιτιισοά βιτζάν μος ρεουϊατς ὅπ πὶεχ Ὁ αὶ τυ - ὃ 

εἐὐίθεῖ: Ἧς δηίαν, γε ρτας ιῷ ΗΝ Ἰοεὲ ἰῃ ΕΑΝ μϑόροος ἊΣ ρχαῖ εὐρέα ἢ ἰῇ ἣν ᾿ ὀρ ἢ ἜΝ : Δϑοίποιιις., ἢςπρε Αηφείας πο εἴς {}᾿| οπιίηο ἃς Δ] Ο ᾿ττίοης. μηὸ ἀϊοτιὰ πος ἱμίω πη πιατηπισηἑεπν οὐ ἈΠ Ρἢ4 ο: ν 

(ἐεἰοίὲ λυδλιαί, οτεμίοῆς δάμοτίις ΛΕΜΩΟΝ ἐν ΒΊΜΡΙΕ: ᾿βηπομων ΩΝ ̓ ρβολε ̓  τηγίξετίμπι εχρῆῖος. ἡδῳ μὰ ἐ δὲ οαυϑγοῦ λόφος Ἰὰς διανθενλίξίμης Ναρᾶ., τροπίο τερτεκοινάίεον αντβ ται: δὲ α Ἂς ρερήνά οῖὰς 6. 

: δελα δορῖρα ΒΉΒΙΓ ΘΡΕΙΣΔ ΑΌΡῈ Δ|κᾺ δὲ δρευτα λῤῥίμις ῥλλδ τς Ἵ ἀπιὸν μ᾿ ΠΝ " ἐπθρλταῦν ρὰμρ, νἈων υαπῖπὶ ἐπυητίατίουσπῃ (δ εζξα, αυΐδὰς ποπιίηᾶ 4Ἀ ἀγ- τὸ Ρῴϊπιιϑ πιετὰ αἰϊερ ουίους ςς ταδὶ φυτάςηι ν᾽ ἀσῖογ,, δὲ ᾿ 

πη  φτϑε Ἄριμπισ ἢ εἰφιναι γοαυρ τοι παρτνι εἴς ἊΣ ἀνα ναι ἐδ λνωγλαίνα ἑροὸν ἸΔΈΡεΙρΕΣ μ ἐν δι δ χωουγγν αττυϊδυιήτατι, ποῦ τϑηγεγο αὐάϊτὶς αὐ. Οὐπεὶςὶ Οδητίοονυπι ἐρ! οήϊε. “ἢ ΝΣ 

ἀὐν λυ τε ε Ὅν "μὰ ἐπὰν αμην καῖε Ἡϑτῶω ορκενείοῶν μοδία αίἠκεί λῶς νεῖ βαιὸν. ἴον ιομαερ ῃ σρέφιαὶη Ἐεότεμθα μιβερτιενβετίρνὀ ἠ Φ. Ἀἰμοάίβι,ρὶ ὑμίανκκι. Βιεροτίείο ἘΡΑΜΙΡΕΜΕΘΡΕΣ 
ΤΣ ἿΣ ἢ ἀρ δ ΕΣ ΩΝ Ὧν Ψῃ "ἢ, γῇ : : αὐτῆ οφαίν νὰ οἷ εντριο! φαῖυ οι δι Μέηΐ, ἤαιρεῖς πιαχίπιυπι ἐπ, μροπάυν: Νἱάς Ἰϑδη. 1.10... 

ΝΎΣΤΣΤ ἈΝ ΟΠ ΤΣ τ᾿ Ῥιμείάθομαις Θμάϊωπι πὐκει!ατομαι οιδίνισαμκαι ΕΥἾἠ δὸς το α δου καὶ Νέκἐμεια μά μιορειὰ ἐσήων, οχανήψον. ἑοῆς τλνηδων ἀᾶυκαῇ, ἤρα αὐίναν ἐς. 
έν εὐ ξνόνδι πὐΝβμςΗννῤίμον γυλάμ εν Ἂ δῶ ἐΣΙΙδῚ δὴ έφ πιὰ γνο εἰ Αὐσοῖ! [εἰ ἐρεεία! τἀείοης, ἀϊσυήτυτ, Ν4πι αἰοηνέ ἐς τεῖος άῖδηι» νογθυπι οᾶτο ἔλέλυαι εἴτ, τ ]0 )η εὐπὶ 

Ριίοτῖ ; ᾿ πὰ ἀραιλῃῖο ἐδὴὶ Δῃ «ἰι : δδίδυιη τατῇ ἐμιε !ρο ΡΝ ἤπιρ!ίκον φιαῖεηων ὅσω τ ἰ δι ΕΠ ἰοὺ] ψρίεᾷβις ἤθη ἁτετδυτὶς ἈΝ τιοοίωτα . 10 λ1. 3. 34. ἴσαι νάξην οπιηὶς ἐπ οὖ 

μη γιδεν οι, ἥψε μιν ἢὶ σύ. ἘΠῚ} Ὧδε εἰξαϊετηυε, ῥαμλτοπυς ἰητον ἔαῦρέε, βοα, τορῃὲ (ὁ ΡΑΦΜΟ ΝΑ ΤΡ ΝΗΣ πα; τὐμιγαρμε ΦΨΙΝ ἀδᾷ θείξδε οι ογάπτοῖ Ποὶ βοπνιιη βχῖς, Οοἱοίϊο, ας. Ὁ 

νοι Αι (οι δι Κμεήσθρεῦ, τε δ δὰ,,, ΤῈ ἀδοριϊοπέο; Ἐθοίον, σευ  . οὐν ἰόμξκα κεῖνα ζω τ ὭΣ ἀμιμάμηνμα δἰ ησοαν ρα τα πίονος ὁ ὁ ἐανβμειεὰ μιήχμεβιρδιὲ μος ρόγνε διοῤήρι Ἐ 
ἢ εἶ φεαὶ πρρ μόν, ας ραν ἡρεὲ αἰεῖεσν ἐμϑιὶ ,ὲ ὑπὸ ππρλαβ, ν , ἰ ΕἸ ΥΥν, μὲ ἀγα αν. τ) ΠΗνλΑρς ᾿Λυμεῖος Ἡλι μὲ Ἐὰ κρῃματύβαμι: Νίμημίου βιοᾳ ὁ δὲ, κηίην ἡ] Ῥείηνοφεαίτυν μπῖοτ ἥδεται,  Ν ἐδ μος 

μὴ μρα φίλαι ΝΡ ἐμέοθ᾽ Αἶταε τεύνι ἢ “αι ἐλρμτίν ἐὑγπαερυριτὸ ἐπι λεθομεο μοὶ ἊΝ εὐ λοννειτα Ῥεῖ αἰδ5 δ αφυνε ὅτηυς Ομεγυθ νι ῬΩΔΪΙΏγ.18. 1Σ. ὅς δεῖ χο φηῖηες δοςζερίηιῃς δενερ ὃς παῖμτα! ν ἢεσξιη οι νοῦ ἂς νῷ 

᾿ ὑωγδνιμο να μ λα ναμομσμσὶ νχυθστ ἀν ψύκην πρύχνν “ ψηγαθαψο ἐν ρίζης ταπιλῃιφηὶς δεταρίν, νι Εία.σ.1... Γ φυίάσιη δι «ολαγοάφε, [δ  Δἀορτίοης Ἰῃ Π]ὸ Ἀδὰ Θεία 

αν μδη ξῖῳ βεαν ἀνα μεν ΡΝ εὐμν φΑρεναν τὰν ̓ τὴ νηραμ ὐδρ ψαρρίην αν κενῇ τήνε ἐν, ἐϑαήρν ον Νδ αΐα εὖμεηῖς ΤἈγοπυρ οςς Ὀληζαῶι κϑβ ἐπΠαιπνδεομιπορ ἱπιοτοδ ν ἀυλήτυια ἱμιξε ἃ - 
Ν ἢ ΗΝ ἽΝ ΠΡ ΠΡ ΚΝ εὐ Κα δὴ οὐ Νε ἽΝ; πρναμα ὐα να ρι γε μὲν Ἐπ δῇ .. ἔξορτγμη ἤγγο (δά ἱρὴ ρεἰαοἰρί. ει νὐἡ Θρύ. ρὲ δὲ Ἀ. ε τ τῦσ, γρῃ: ὧν 

ἔλιαι καλὸν ΜΑΙ πε νὰ ἣν ΔΑ μη ἐἨς ΤᾺΝ εἴ ἈΝ ταὶ “Ὧ. ἀροῦφε ἐντὶ ἐρημίαι ενῇ Ν πλυνδομ ον τ ἀῆραν ἘΝ δαμνουφ: " ιο᾽ γλναγα Σ, ΜΕΤ αἰ Ἡςὃτ Ὀνδν Πνϑνα ἠβ 

ἔπεσ ΕΝ ἣν κυ ΣῊΝ ταν ίϑης. υκῤμνβ δε ροι κῚ ἸΝ δἰ Οὶ ἰὴ ἀφο ϑιαι. Αἰαμί μφη μοίυυι ἐω πεν: τόμ ἀνρν χη 25 ἰλπερτίἀστρμ. Ἡυης δτεα) Ῥίπνια ἡγαη  ε ϊὲ φὰ ὈΠΗΝ 

6] ΣῊΝ: δῇ ἐγεδιρῖ ΤᾺ ΔΝ ἹῈΣ ἐπ βεδυ,κε με τ ας ἩθῆμΩ ̓  Σ γιῤόμημσται ᾿βοβῖεῃ Εἰοϊ μην ἠμαριβείτεε ἀἸδμι ομῖ ἀε τα ΡΕδΝε υς τὲ ὙΠ ΒΕ ἀηϑ ἘΠῊΝ δα δε φιοαε 
ὡν υλἐλ ψὰν ὡν χὐνδονν δ ηϑ ΝΣ ἸᾺΣΙΣΧ ΔΑ ΤΔΟΣ ; Ν ὶ ν δ, ὅς. 7. {πηρὶιςίτου ἀϊοίτυν έν οδῇῆοία δὰ ευπιτείετεράα ἔπι 401 τ τοχ ἘΓΟ ΙΕ [πὰ ἰεπὴ- 

“π ἐδημῃήσ ἐϑ ΔΝ Αβαυεὶ ἔτθνε " κὼ ὑῤόμόνα! ὧν ἴω ψγ πὰ, πννομοδι τρλαρτ τὰ ἀεοίαγατυς ταύ δια ̓ ἰὭ ἴμ ̓  ἘΝ ἠδὲ αὔδα ἀε Βυΐυρ ρίτεγαυε αἰ ρίδοςαι ῬαἸπιυπὶ ἀϊΐσεγρεις. ὀ ὀ {ὙΤΈναὴ 

δη τ ΡΟΝ ΤΕΝ ᾿ αὐτῷ εὐ οὐ νῶμα γ᾿ ἢ νης ἘΝ ἐουλ πόμα: ἊΝ τὐφα( αἰετδίταις (οὐ ἠδίτυτ. ἀυφημοβοφοϊοπιοιί οδυιοηί αν ἔοι κὶω ων ἐϑημελίοναι 1ἃ εἰδιτεῖταπν ἤνἠλὰπὶ ἃς {δ} 
ΡΝ λὴ Ὁ ̓  μβόρ ἐδυϊβαη!. εἰ χήν δὶ ΠΟῈ ΠΟΙ͂ΜΟ ΕΠ Μ΄ 1 βενϊααν βιεμὶν, ἐς τὸν ἀνᾳ ὦ ἡθνος Ἠεθτ. 18} ἘΣΟῪ τὸ ἐτεαξί. Εταίπλμα,, Τοῦτα [ννάενμονια ἰεννξν ὁ πἰῤηίαοι ἀἠμυνὰ ᾿ 

τῷ πιρβεηίε αιξάραι δὸ ἔφιλα φαρυς ἀέοϊανέϊ,. 6. 
᾿ ἥδκωι ἢ εἰ! 19 εὲ, πόντος ἄγγλοι Θυνδ Ηεδτ. ΟΝ 2 

ἐροροὴς : 
δείδην ναβεὰ.1 [5] βεμίνι Φ' ἤενιυμά ἀῃκιγαινο. Ηἰς ἱπτογρεειτίοῃε. 

δε ἥμορην τ ἰεἰνδ νι ἢ «ἢ. Δημε!. βεὰ ἘΪοΙ γοσδηθι αἰἰαπὶ Ἰ 

Ῥεϊαρόγέ γεῃ δ ,ο 

ἰδ  ἰητεχά 4. Οὐγεμηωοίμϑιν, ΡΣ Νς ὙμἘΝ δυτῆιν κα μρναἰληίυτ [ἀπ| ποπηῃς 
: ΝΣ 

ΗΑ νἱδελτυς Ἰόφεπῶθν ἐπε ὠλέ- ἔνι ἘΣΡΙ φείρει, βιιδδὶ (μή νει ΑΒΕ ἐκ γοσιμ- δοη ἤπηϊβεατί ρετρεζυνατοην ᾿πᾷ ἀιμεπασαν ἀνπίόχαε εἰιπιυταδίενι πὶ 

ἀρ νιν ΠΡ Ν ἔφάυπι, Ατάιϊῃ γεοίτες ἀνξδαιη ἢ Θὰ» {»ἴω5..} ἐνιμίςυς Εταῆποτεξεὰ ςομίεείς, Νὴ γ} εἴ ἀπ [οφτυῦ ἴα 
ἢ παονήν ἈΕῚ Κπμμ σα μα γοίκω νρρεῤδν δὴ ἴκ εἰ(- τ Π Ἀραν μρτι ΤΙΝ θβαννεν "ἢ π ν 'ς εἴ νυϊφαῖα Ῥία!πνοτυῦι εὐϊείοης δι [ἢ φόρα,  ννειεήν 

ΠΠΘΠ ΠῚ πρκομε ἘΠ. ὦ μας ΠΑΝ γυΝ 4ῸΝ ἣν ὁἢ μοί ΜῊ ̓ 0 ΜΝ βου 5. δίεο αι άριη νι {ὲ αγφεισπιὲ γαλμος εελν, ὐαύδγ ἐχοπηρ]ατίθιι πος ἐπ ἰοεό, ΟΙμβοιπὶ 

ἐγ ὰ μίδραμ τα βςγῷμ ἸΐΝ δι ἣν ΠῚ Ποὴ, ἐν δύ ἐρόνα Ὧ ὁφη τά ᾿Ῥοίοπιοηι τοϑυν ποῦ ροίπμς,, ψι αν. τάπιο ἰητεγρτεῖοιῃ, ἀρῥατεῖ Ἐγη Ἰρύμῃ, ἸπυῸ! ἰῆε 
ὉΠ ΆΔΡΕΑ Ῥ 8} ΔΕ ΜΝ κι ἀσίδε μα δ ἐδγγν ἡπεέστε μὲ 16 εἰ εἰρῇ ἡμιάχαῦ φρφοε τεβθ ει". υῤά μοπειοι τρῆμα νεὶίε γοϊυϊ{ε ἐχρτιπιογεν ηἰπηίτι το ημρὴ ἀπ ΕἸὰ, 4. γι 

ὁ εϑοθον Ρδ8 ἡ υ» ̓ πῥα ἢ ἦψα ν "ἢ γῆν νάβα ἀν ζάν ἂμ ος βριριφαρῃι κορυξφααθίς φυρὰ (ξαμικυτνάμυσι δοίοπγο- ςοπιρ ΐςοπταν εἶν ταπήησϑαι δος ἀἰϊαυν, (ὁ ἐἰημιν Ἶ 

; ἀλλναν Ν ἘΝ ἡμδμα, δὴν Ὕ ἴω νὰν ' μη " νος ες ῆρῃ ᾿εεραροαίς ἰᾳνήπιη 0] τε λιμν,» ες ῃἠιο οι, οκϑ Δ τεπτο 0 ν αυοάηοῦνει ἈΝ αν ΤΠ ΠΥ τ ἢ» 

ἡ ηνΝϑὴρ ἐνὶ αἰδωί, ἰεμεέν δά ἀλσρ: δἐϊη βξγμαϑ Μἃ Νικαίας ἠερορφε ρϑνοον αιοί εἰ γίφν. εὐναμε φυίὰ ἢ ἐδτυιτ ὑρκὸ ᾿ ἘΠ ς 

ἰλναν ΣΝ γε ἀν ταδί ὐμὴ μι ὍΝ ἌΡΙΝ δ μα ἴωὶ ΠΝ ἀν ΜΡ εϑτις ἡ Ρπατεν χήρη πιὸ ΠῚ δ Ἐφ β αμην τα " 
ἀρ ιν ίο ἐ οὲ Πίρέν οἰπηον ἀφοι αὐ ]υ α ἀνθικθοπί ὁ μένη ΔΑ δυδα, ἀρ, δι ἌΔυιπ]κεῖο {μφιφογυκῦμμιάμηδείὶς ἀρράγοθιε, ΦτΚΑΙΑ ΟΡ τὰ ΘΕΜΕῚ δὰ οὔϑη μη ας 

Ναας μαναὰ τς σοῦ ἰδ εαερενμεμο θαι ταιϊοίομι. τον μα ΚΡ ΜΝ λαδεδ οι ινᾳ Ἡϑαμινμοιβελ αι ρὲ;  4μὲα φαμιάαυ δοσιαοίηρεωις εὐνῆς προ μιν. 
φ ἀ «Ἐς 2 

Ι 
ὰ 



τ δρατ, ΦΑΥΙ͂ΪΙ 
ὅμαι εἰωνὶ ὅτῳ Ἰιποι βοοναιίηλια᾿ δολαξοῖμ εὐϊξαιίπεη, ὀρίκδε φυδά ήμ;) 

γνναῦκωο ἸΠΛΌΙΣ πλοαμμ αν ς ΓΤΤΡ Ν Κ μὰν γυμάμμν νὰ γκρὴ τ φοδιηδιὸ φυδά ἰδίαις 
πρώτα ποραμονδν τὰ ἡβελιστυτ μά ΠΣΑΣΤΙ να ημ να αν φρρῖν τιλφιωρκνεκ ον αἰσκοῆκῳ ἀϊοίχυν, 

ὠμιμδυδι διε οπειι γνδὶ ἐψερῇ ψειὸ ρεστίω! μοῦ γαρθμωιαγνας ϑοϊειεθνιοι ἐοἰϊοκξειηι 

αι ψμαερο μλακρε) ἃ μν γε οἱ ς ὁρεϊσδενος αὐἱ νοὶ ἤει ἢ] 

ἘΞΞΞΞΞΙΞΞΞ παπαμεα! μ᾽ μὰ ϑηρανα Οδπηὶ πα κ᾽ εἶν παρε βασαι αἰαῖ εἰ ΓΝ κεν γῆμαι μή 
ἠὰ αἰϑεὶκ ἐοοοιτίυι. Νά τρδ, 

Ἶ πραγ ττ ἀκ ύνας γτεὰ Ἀφὸ ΔΗ υὐϊολιοείγαί {Δ αἱ ψγόρΝ ΥΣΌΙΝ οἴϊε φαὶ μερόρα βει αμκάᾳς Ἀρείας 

δι ( μα Ην ΠῚ » ματι δὲ, γιὰ (υδεϑο [ιν οίεπάϊ, Ῥοδιεπιὰ ΤῊΣ 
: οὰ 

Μεπῖν. χε. .2.. Ἀεάτη ψειὸ πιιδὲ εἰὰ ποι“ ἡΠ4 ἔφι «ἡ, ἰά αἱ νίφυράσαι, υυνηλαῖ, πο: 
εὐ δεοίδεαι δ δοίβααιαβραεσιακ θαι ἰμθλϊπνίκειε ̓  δ γα, 8ς ἀοίποεβε. 

ἩΜΝόηης οἴηεδ ΕΝ 4:5» Μειδωνηίνω 
Βα σού δωίροίψ νΉμΜἢ ἡ μηϑίοπεηι οὔφυπϑοθ. ἔρί τάτιε, ᾿νηδηραῦ βάνῳ 

τοιὶ μέλλοντας πληεννομεεῖν ΓΝ 
4υἱ αἰδοῖ), «ἀυΐα 

ετϊτιυῃ- πρϑβεηίοο οὴῇ μη 

Εἰωνι τυτοεὶ 
Ολρ τι. 
ὅποι οροικῖαξηος "60 

Ρ, ϑιηρ! ἰὸς αἰτεπάετε ἴεδαυα 
δυἀἰπέπιι!:ν εαυδηάο ρετβυι- 
ἴημ8... 

Κιφάλαιονβ. 

« ἵἴπο νοΐαιΐ Δ ἰὴ τῶν δεῖ αἰδιοσοτέρφος ἑμᾶς 

“μαννα ρα ρθ  νβ ἀκουϑιῶσι, μή 
ποι 

ὄμε μοι. φῆγοῤῥ 

δὲ νἱδεϊίσει, ἡ : Ἑτρηΐπι β΄ ρὲγ Λυβεῖο:. ἀϊ- 

᾿ἴοαν ̓ Ομτιδ ἰδὲ “ ἀγγέλων γληρὰς ̓Α ̓Ἰϑυείεπηο, Αιΐτ ἔσαν» οἰηπί- 
διαυι μα μας 

4 ἐδ)! Ῥω δῆλα β βίξαμος, καὶ πᾶσαι δα “7 ᾿ γέλασ 
τἰρένι τ ΤῊΝ ὴ ἐ ὅ ὕ ἣν " ϑα ̓ εἢ ηικ, αεδοίρτοίο δι ἰηοθοάίεοη 

ε βννηννν, Ψ᾽ ὁἰμὴν μ᾽» 
αὐδεαδο Ὁ ’ 

ἴα ἰωίδων ανοετοςά ἐδ γειτ διεο. 1" κηλδείο ᾧ' ῥμμβεὀμομᾳ 

μὴν 
ἰ 

ὡς ων αν ἐμ , ,Ἴποὲ ὀὐβου Ἂ Π πεπάραῃ ἰωύω 

“. ὅοδε 

. ρὀμοδάξ κα ἀν - Π μεῖς ἀφάξόμοθα τηληραι- 4] Ὁμροιμθοο δοδὲ Εἰ ενο Ἰωϊ νὴ 

᾿βεδιφοιδιμ. ῆς. ἀμοελύέσαντες σωτηρίας - ἥτις αῤ- ἡδιδον βερίεχοτίπνυς ἰλ]ατειηὶ ΩΣ εἴνμ. 

᾿ μα τοὶ χίῳ λαιίζοῦσο λρλεῖ δι ο
χλ πῶ Κυρίου, Ἰανὶ 

διφαι,. ὀαἠὴ δ} ἀκουσείντων εἰς ἑμᾶς, ̓ ἔα ᾽ 
ΨὌῃἝ 

ἶ ὥϑη" 
τὖ 

«4ἰ δὶ Απξεῖο- 
᾿ ἤδισνο- 

δα πο "» ᾿αμυνμηκηρινενάδεὶς ϑ ϑινῦο σην 

᾿ποθόλι 

τὴν 

'Ὅεο δι᾿ Πρη8 δι πλπα βέῥηρ ΜῊΝ 
τ αυῤ νἱτευτίθυς, δί ϑρί τίς 
βρδὶ ΔΗ δυκίοηϊδισγρεο ἔμ} ἢ 
Ὑρίαηῖλις, 

δαῖε ἱπιρυηὸ 
. φφηήμοδὶν μεΐοις 48 κρὶρέρμαι, καὶ 

αὡς δυ-} 

τιοιιο πίδοι ψάμᾳσι,χαὶ πναϊί ματος ἀἰγίου μιρισ μρῖς] 
δεϊίνα ὁ δον ο. ΧΟ ἕω αὐτῷ ϑέλησιν. 

᾿ 

μὰ ᾿ !᾿ ᾿ 

δλιλβίνμον τσιε «ϑυβεαμεθανόυμο ἀὐνεδνοι γιοάνμιν! Ι5 νεῖσίνα ϑυίεπ (δία (ρᾶὶ φρήν «ὔίομομ οοταρεοδεενπηῤμεμίφονε,ςῦ : 

“ : ΩΣ ἐχ! Βιρίσνοϑι πο πτὶ Μὲ ἰῷ δηξαίμα ἀϊαβδοπείενν γι ῬῶΩϊ. π... φορίεοδο ἀμ τιν 
πιηἐμεταῖο δ γε Ἰητενρτοι. [δά αἰτεῖ ἱβεδερτοίετίο πα ἰενδεντ. 

βοὴν γοσατογρείαδρα ἐἰμοολνήμτὐα λων τρανὰ σεσὰν δι απ ασὴ τοὶ! ΩΣ Ν, , 

ἊΝ ξάφόιν δ παρ τὰν» νιν προ. ἀῆα " 
πρδτέγϑι. ΜΡΟΑ φωλωθο. «Ἐξ τιδηῆχν ἡρύσῦ μοδὲ ; δῆς ποδὶ γι αὶ ἐμάς ΓΝ 

; νλμ τντης «υμργνε πιεῖ. μὲν ἐππαιβαήίανη Δὰ , οἢγ; δὲ ΜΟΙ ἰπ ἠήδούε 

ἔλα δ ἀβοπέμσαν, δῖ πιοδὰ τείϑίγανς ψυσλαυαπιοίό χοτρκάϊκααν ἀϊοὶε ἀἰίο ἔαδῖα ΤῊΣ κα ̓ ι, δι διερμκῶυε 

' Ἄγε πο λουϊοια νεϊθς οοτυϊο Α487.}}. 

ἀδ μΔὰ υσέειῃ ἃ ψηποητα εία δοοίπ αν 1. Τ᾽ νθδιν, τὰ ῥ. Νίπητασι ηοα οχ Ἀγ} ον» 

ἀξ ἠθηεί δες ἰδ 'φυὶὰ ἀΐ. δοιαὶ δυτάρε,Ροὐέδιο, δὲ ΜΌττο διοιηε ἢ ρογτἰθβοην 

μεὐρυύτοϊ ξικε ῷ τῶν Ἰδὶ ςς ΔειΒευῖο ἐξιτυνμησυίοε αἰ συὶν δα ὅσα ὀσπαυθηλιοι 
: γπ )ὅ τὶ διὸ Μὸο-. ἢ βνειὸ δε αν ἐρᾷν βά αἱ μβενονδὰ ]ε »Ἀυτεγπεύτος 

ἢ κλανἢ ἰπαλόμααν Ὧδε δείδια ποὴ βευδα ὃς γενέ η ἐπι 6 εὐμαηδεὐ π!. 
" Ἔοὶ πκηυαὶρίο Δ. ϑδοὲ αιλδοεξ εξ ἐμᾶε γε δεδοῦς οἴηποι συβεί ἐοὐΐοον 400) 

γρπαιυ ᾽ πα πν κήνα κα νοτίρϊα ψε δὲ 1, λεϊηὶ ἐν κοι, βοιὰδ με δος (06)» 
Ὁ ἤδὴ ψηγν νιϑδμιὴ διδέυετη, Πμῖ γε φα σσαλ ὁ σιοδὲ Ρὲῦ μη μερορβ αὐἰοι διρῖμα νειν! ἀιὶ 

ἡ Σνννύηιε αὐ ἢ ἐηξαὲ ἐδ μῆγοαι. Α΄ Ρυμιὸ αωγὸ υἷε ἀρΉ οἷν Ῥείσηεπι δα ποιβεϊοηοίδϑι σαν 

φοϊάου ἐμὰ μιδήμοβεηι ἤϊφαι πιν πεν Ῥιοββευρο, [εἰνοπιρεῖι οκσίτρ!ε ρείπι σεευετοηῖνι τ (οτο,διδίρνδὶ 
τορος ῬΠῺΝ εἴπήε ΤῊΣ γεῖθ νοηΐ ἘΚ Αἰρτῶ γετίοηληι Ῥυγαϊοαι ρυπο (ϑευπάε ἰατεγπιϊίοει ̓ - 

Ἰυπι πθπι: εἰμ πήσθιη 
᾿ γχθι,βεουν σὴ ἀὴχ ἰταίψιι ἀδολετει, μείων. Μιταθυϊοτυπι γεγο πιο οἠερ δεν, 

᾿ 4 ΡΣ ἢος δεδομο δμαων ᾿ ΚΕ ΤΣ προς ' πῖουνε [5 0 δ 
Νὰ πάλε ζδοι δοπῖια: ψ « ἀυν ἥηϊ νὰτ ἀσετοΝ 

ΤΑῚ βαυίψν ἐατον μ Ριοή ει νεῖὸ φυδά ποιύπι ἂι ἰΠιότιοι εἰἰαυ!ά 

Ῥ Ῥειδυθια ἀϊοιτυν 4ὰ! κιπρβενο ὙΡΤΝ δεπίήν τὸν χει !εθν δ. ΠΠν ἀν ηΝ 
ἡπε! νὰ Τεταπ ει ἴε Ῥεῖτηθοο ἔα ἐπα δεϊτεονδϊαδείυι) ἀενενεδὲ ἐπ80. 
διὸ “δα κεῖαι μέσνίμεο αθμυνε ἐοδεβίμηιε. ἰλαηα ἜΣΕΙ: 

υϑ Φηίαι διξεπήσγε ρα υμμν μὐνρὰν ρῆλῆρα, 
τὶ ποῦίᾳ ἐβθυετα, ΠΝ εν, πινλβρθρο υρόί σατο δι Ῥ ἼΣΗ 

πὶ ΐργε. Ὁλιγίοοσιθε ἰαβαίεά ρει ἤιοῦααι πίη ἀὐπενᾳς γαγαῦμοι 
τὲ ἰδ οὰ ΤΟΝ τι ὰθ τοϑδὸ προ ϑάς ἃ ξζοιαοι 

τὐτερίορίες ματεάςες (αἰαὶ β.- “" 4 δϑωνένηνα αν 

᾿ ᾿ραῖατ’ ἦῃ δου 

ἔδινα μαῖαι αῖι ἰναῖγελε,, δ τλρτο βοῆοις δοιαὶ Ἔχοο ἐμάς Υἱάςετ, 

ψ Πἐ 

ἰϑατῆπαυ Ὧν Βοηίκατίε ἀο 

“ρορυπν Αροῖο 
᾿ηϑδὶς ΠΝ κπηἰπιβρίκὰ Ομοοιρτοῖςδης ἀϊχοιατ, Ἷ ὝἸΤΣ 
,τοῃ Βο βαιβί σῶμα πὶ νἤρΑΠὸνεοιαῃι ἐφίριοίςθαης, ᾿μηίγυῃ αἃ, δηὶ εἰμεν φμαίρε ἢἢ ΓΖ Ὁ ΔΠῚ Το ἐᾷ νὰ μες 

ἀρ τας ἩΝον ἐμῖον ἂς μοι δινάτάκασία διατί ιδν ασα οσασσαμα ΟθᾺ ἊΝ 

ἸΣ Ἡραιο ἐκοἰοείτιοαρ νρόφομροε νὴ, 
᾿ ραν τι ἐτὰιψτβόμροοδθ υοποιηοάξ γτνγλ πρντη νη Ἰδεῦ νι 

Ἶ ἴσης ἰὰ δήὐρείκμεἰ σαί ΓΑ υἱ εἰ δονη ϊ αἰζυοι 

᾿ μεεῷ ᾿ ΕΝ ἣνὸ 

ὑνανμγ νήμμν όρη Βουγίανν ὀρηὶ ΞῸΞ δτυξαιί, πατι- δ ἐδεοεργειαιναύδηυ ΡΣ ἢ εδπενηάόηι ἐς δε 
μὰ 

᾿Αὔ ἘΈΒΚ Ο.. . Ἅ, Μὴ 5 
ΤΡ ΘΡΙΚΝ ΙΒ δὲ γον σ΄ ὑνπος ψηνῖ, δε ιζοηίηι, 

πὰ. 
π ΤΤΥΞΌΡ ΤΣ : ᾿ξρώως ἡγε ιυμα "ὐνδόνν π᾿ 

"οὐ ΚΥ οδέννις ὑπέπιβε τὸ {1.9 ἽΝοβ ερία Ἀρρεῖίε θείς
 1 Ὁ| πριαὶν πκὴν. γῇ ' 

Ἄνω; Ϊ ἡποΐ αὐὐδω ἢ ῦ "Δὲ 11] 

κι μὰ) ὁ μέλλουσαν, ἀεὶ ἧς Ἀ]. ἀσῖνὴ τ Δζαγάπυδὲ αυο] ὅν νεαρὰ μὰ μεραιτος 

Ἷ Πρ ων ἀν ἐεναὶ ΚΙ τὸ 

Ἶ τ δέ που ἡ», λέρων, τί ᾿ἠλξᾶδς φιίαπι αν ερθιν ὐμρῆς Ἀρβρα αηβοιυδ ἴῃ 
Ἐν ρα ορεμθμαθεὐνα ἑὰ 4ς μὰν ἐμὴ δοδόννε σιοπιου] ὦ πΠΣΣ διὰ τἰμα ̓  ἐμαὶ : 
εἰδρώπου μη δθησα ῃ ἀὐτόν ν᾽ Ι || ΤΥΕΡΗΝ Αἰλμε βοπηέπόενγε 48] [κηνηνανριδαιιρινβι ΕΛ " 

εὐ Ὑοίρεἰμδ ὅς : ἰεξία ἀϊρπίία. 
υ «4 ΡΕΟδὲ ρααι ραγυπρος ἰηΐε.- ἱνηῤβ ὁ εἰν ἀδεὶ 

᾿ λάστωνας αὐτὸν βεηχ τ πε ὁ κα του ΑὮ αἰὲν ἰοιί, δι ο. 7 ἀρ οΜαινι ΤΡ} ΤΙΝῚ ε αὐ 8611 Β 
γίλρι: δόξῃ κρὴ ἰῤψς ΤΗΨ ὡσοῖς ΙΝ ἕνα πρὶ ει 

Ἶ αἰὐτὸν χϑὶ τὸ ἵ ποτα ζογοηδίτὶ εὐτη) δ οορἢ! - ϑαβή: ΦὐΡΟΜΗβὶ ταν, Θ' ποη ἐσ ὅδ᾽ ᾿- 
περι νὰ ἀμνοὶ τὸν εὐρὰ τοὐπὶ εατῃ Προς ορεῖὰ πιϑηΐιι τὴ ̓ ς να ηρανωναν ἐμάνη, ᾿ ἸΣ 
ἊΨ γσουν»"  . ἔπαγιΠὶ. ' τ δῶν  Νο οἰρίοδεϊοομεὶ 

; Ἴὰ ἃ κου κι γὴν ταῦ ἢ ΒῸ, [ε φείδια 
ἰα 60 ὕνρεβ ο- 

ἡ τοῦΐα οὐ ἤδη. 

Νέρῶν γίμικοδεὲ κἀἀδίε Αφοδοἷυε ἐρυϊοπ ᾿ εἰ ἰαιεϊαοπάϊε; χοὲς τλυίτάτεην ἡΠαῖη ἀρ χυϊ Ἰς τνῖι 406. δο. 

δος ΗΡΗ τὰ εδϊείόβιοιη ςαυίασν αἰτεηάςης των βεοίταην; Ἴ [αουπάλιῃι ἵλια ποτ αὴ ἰβα, αὐΐδυσν ρυαῦά 

ὐὐ μας ἀομο αγβίκαν, ἀαποῖ εἴ ἱτωγὲ ἤπγ}} ἀυκοῖν 5 οἰγουπίξείπιι 3, Οὐ γε η ἢ ἡφυ]ὶε, πο ἃ το μον " ἐμ
ᾷ δερὴὰ τὰ 

δ (ιανεπε ἀξ πνεπυυτη ἐτϑο, Μυπάμνν ἡϊνθν [νι- εὐδριμειυίνῖοί ἡρδ εἰμ καξίθυμ, ΣΝ ἀριϑϊνυν γν “ἀείκιίοικ., 

: πογμηη εἰν οἱ νηννδρίμι «ἰοὺ μώνλουσιιν. νυ ᾿ὰὶ Ειαίτη, Οὐδειν βεν- ᾿ἤπφυ ὁ ποηιίπίδυ9 ᾳυάμῖδ τετμ μι οπιρήυτι ρέει ῦ ρν᾿ 

ΤἸυά (δουϊαπν φυοά δμτατυσι ρεκάίχεταις Ργορβετα, ργίοτε δπίηναίυπι οἴῳ, {εἀ τὰ ἀφανι,, ἢ 4112 εἰξυιαινογίονιμ, 

Ομεϊβί κάμεπτα ἑησισακιιπ,ουίυς (0 Ἡωφῳνοῳ δάμῳς 19 β,αιάς ΠΠ]εχοτίπιυν ΝΔΠ) αυπ ίροηις ἐς (μδιϊςίκητ νεὶ 
χροδεαπμιειςυίον ράτος εἷς ΟἈεἠϊεως Β(λιξαριθινοτιδ,καρῃς ἰὰ νεῖ ἐεβθρονρας ἴμηι. {πιὸ ( (ροξϊεοίυς ἜΡΙΝ τποτᾷς, 

ὑλέκα πιοηισεοημη αὐας ἰη (πίη ἡ ίυς μας ἀΐξηικα. «τι άεϊμξηιμπι φυρπβηπὶ ἐγχέπαιμ ἀο ἜΧΩ ἀμρι 

αἰμραττοηι ἃς Τοπίοιίυπι ἀἠπχίττος εἤσυς Βος ἐχρ! φῦμα... εἰβραυςτν δηῤπιβητια τοι αν ὰ ἡλετυδητ οὐ Ἀδν πον 

᾿ροταφο Δ οτος δυζοαι αἰ άοες δα Ρί, το κεῖϑεδὲ ἀροιρίιν.. ἀξίους [2 (Δδἰἑανμδε 02. ἀἰείξυν δυ, Ὁπήπί πλέα 
ετίαμι δά ΒΙ. 6; “νααγννὶ ας τιοῃῖο, πδιοτιη ἐκ!ατῃ. δ ̓ ἔσσλι ἰρήμει] Ἰκεϊϊααΐτυς εἰξονκά τειτίατι Αἰᾳυδην ςοῦ- 

τοιτδ οὐδ), τπιοηςηι Ἀοιγέπαπν, Πεπιρς ξογιπη 4υ! ἰη Ομγ το (ἰδ 
,ς Τιϊηβεσμαν “Ἔ δυδενν εἰδή ἀλονυνν ἀν πνονν ΚΥΝῚ Οβηξο ταπάειι ἰὴ Αιεμτο Πρ τφρρηο, γὸηβειοὴν , 

Ἰλεδιηρα ἀπ είκος, ηος ραυοίφιρά αχ ρει Πππγὸ. φαι Ἢ ἃ δϑδεφοίομα πο πὶ ρεττίησες, 1τάηυς Πρη ἐδοιεημι Ἀ: 
ἐν» ἐν ἀρένευρυῤμανῳ, βος τοῖθο, Οπιοτὰπι τοτὶ- οἰμπι ἐξα (οἱ Ϊ «βείβο τίραετς, δὰ ςείαῃι, θην] οϑμη 

μον ἐμ πεῖς. ΑἸ γμιλκίο υἱάείίοες (ωρε- 30 ἐπορηπείῃς οπιηίΐδυς ἔωευεὶ περ πὰϊ οἰαϊβας ἃ Ἰιφατς δ. 

τἰουλπερτίοηί ορροίτα, ὅς ουΐωρ (μνὶ ςίεατ ργοδατίο, κε ᾿᾿ἀεπιρτοτίωε Γεηςςρτί αι μας οἱίαι ἃ Ὀαύβθᾳ ἰδεῖ ῥπιδνάει 
ἔπίραμι. οἴει, Νοη δαί Αη οί ο ει! Οἰιεί(λο δι εἰυς πιξ- ᾿βεά πος αυϊάεπὶ γεγατ, εἰ ἤοῥεῖς, Αγοίξοϊμαι" 

δυο βίους ἐρίαριιν. ρα υὐήααι, ὅτο. δζκι αὐτο ἐπτοῦρεος  ές Νϑο ἰροδηῇ Ὁ ἰαα ὴ δἰι 4: φβεένείῃ: ἠολμβ δὰ : 

διμιθ ἠρτμγαῦῦ. ἔφαν οἵδ, φυρ νἱδοίιςος Ἰοζ ος;. φέιε ίμο τεπῆροτε βετβοίᾳεινγ: ἐς τλήςπ ἸΏ βοὸς Ἰθαῃ ἐξ 

δι δομ γρεβ ὁ μιν λίγυσι ῥοαμείαι ἐν [ι τὴμηνανάἑοο. 14 δνιηιςοτῆπι δὰ ἰρίυαι ληυμα ἜΜ ῥ]ςς ἀεπνπι ἃ 9. “ἦς 

{ων ΗΝ ἡμηθὶ Ἢ ὅδ. ἴδρις ξα εἰς, ὐἰ Δ τληφοιι οἷν  πμδί αμίβειι νἱάκζυτ [τὰ σας οἰςτῖθο, ποανι πρμὰ 
τά νὲ (γηνθοίδιι ἀ ἐρίς «απ: στὰ 

αὐτὴ ψὶ δξμ4 Λε ἀϊοας, οἶδ: Ὁπιηΐα ἐπίπλ πα δάφθί διαὶ ΠῚ Σ ἼΩ: ἀααρδαλρατον ᾿ 4 Δι βίο 

τἐξιννωποδἰεμτὰ. Μοπήμπι ἐπίπαν ἔυτυγαπ νοοῖ [εἰ χ ἡ. ᾳικς δ πμ Ἢ ἱπφοηξελῃτίς ἃ γδπίτας } Βεμίηγον αιήάξ ᾧ 

ἢι»»Ἕ 

δυτειῇ τοὶ αιορίμπθ σκίαῆῳ γε νι οἐκῳβι, {.οαμήτιις "Ὁ ΠΝ 

θα ΠΟ, οαμᾳ τάμοι ἤτ,ηὅ δέοι ἃ βιομίς ἐητο Π ρτο »αἡῇ 5. ἐξ 60 αἰϑρωτο ἥἄκας " οἰ φἰδγος. ἤση μὲ Τὸ 
ἰδιαδεϊππιὰ οο ἢ 4οιφαιμφι να αἰίδιείες Ἰεπιὰν οα ἰοηξα πιϑον ἐδ Ὡ δῷ.  αποιηηεη, νερῃ ὃς 

Ἰηρλιίον, ̓  Αἰΐμπι βοπηίηί βρεῖς ὁπληες «αἰ εἴτι ἢ 9 κο- 

ἐμων' διξυτί οἶμον ἀδριεβαπίοι, ἴτληνς πυροίθ 0 ὐὐταεῖς «αἰ εἰ ς ἀουεὶ ἰῷ 

ἀρείτυςγε σἰνεο. ἰδαὶ οὶ εν διπηία φηῖθτα δὐϊδιχὰς ἡ, 7 Πεοὶβι ἐών; μωνᾷσ ὌΝ ΤῊΣ εὐνδμι Ἢ 

ἢ ᾿γγρῤναώνὶ μρήμεν υξξυοία τερααρεῖς ΟΕ οὅ- αὐνβωιχϑ ναὶ ἐγρλοιο, Ηκορτίπια «ἢ δΙβμλεὶ 
βέειαιίο κὶ μπξαεεοὶ [μας ἰρμν ρει ζορείδπι ςῤ- ἀἰραϊταν χὰ ξιδι μὰ δὲ Ἀὴ Εἰοϑ ἀοβδι ἢ 

“ψιουοηήεηυν Αὐ ποα υέδιη μόρα και πυμάσῳ τῇ... καρ κί το, φισὰ ὥρη ἐ Δί δἰ}; 

οηΐυπιεχ ῬΑ Γ8. νϑὶ ἀρχοῦ [ἰδοεἰα αὐ Περίε ως ἢ πὴ 

“Φιορβοῖα, δας σπίτι πϑοδίϊο οἱὲ γε ναὶ {Π ἐοη 20 αν, ΝΙδὸ δηΐων. μιρόνατει 

δ ἀν λρλόθοα " 

ΠῚ ΑΣΑ, τὸ ἘπΩ εἶν ἢ ΓῊ 
τάείουε Ησιρἰοίεληιο ἱρίσιη, ν ἢ ὦ ΠΑΡ κρ κηξε ας 6: εἰς ἡ δτοΐαπῃ ἀξ πίεοι ὅμ ἀξ τς ρυ υδτὲ ςδιρεινοίδη τὐμὸ 

ἄνμου δοπηῆον ακίτὰ Οἰμϊευμι οοπί δεραηὶ, νεὶ ἀεαίψμει ἐκ ἀιυΐ ἰηβὲὴ ἐαρ. δ ἰαθρρν κε φαήδιη ἢ εν ϑηην ϑότίεα 
'ϑὶ εἰίφυι ἰα Ομ βάσρεα νεΐ οὐΐρὶ ρἰΐξεράε ςοπἤδει- ἀεί ὃς ἑπυοοδείοηίενι Ἐ κεν Ὀκτοεν Ὧι ῥρίχύ ἢ, εὐ 

μείπι Δὲ ρση υἱάδτυν αροτε ἐκαεδερίκως οἵε 4,4 40 ἀλγαέψαφην δτοι ἀγανὴν Ὁ [πρρῤ αἱ] ροιζυπιιι δ δι 
Ὁ βρορίεια οὑπὶ, ς δ6 τεπὶ ἰρίβη τε ΒΗ αἰβοεῖ, δ φηανιλίηνν: φυσζῆὺ. 

γε δι! ἐπι ἢ ξου- ἡ ἀονίάεο ρἱεγοίῃυα ἐφίει Πλευΐδιν ςδιεκξυη ἀρ ζάτθιημα᾿ 

ἐμετο Ῥνυϊά ναΐς τ ἃ ἷ ἡ φασημαρμέυνο ἀμι: ἐμένα οἵείξ λα πὲς δι δελευν Νιλετυν ελιαι δυϊά νηΐ ἀξ τεπιροῖε αἰξγρτοῖ οὐ 

τλμες του ἠδειατο ποιμίηθν φυάῖδε νέ ἡμης δάϊις ἔυπε,ὦ ΣΎ ΩΝ ΠΥ ΠΑ ὐπελμαπα εεἴὰμι βερμέε 
μνδᾳ ἰοίφαία αυπάλαι δοπίοι τι ἀϊυίοα ἰρεουδ, ἀυυπὶ οἶαβυα νῷ ονίατρετυς νῖ Κη 7.3.1 ΒίλΙοΔς Ἐπιδ. 10... 
"Υ Δυδο ἀισημε οἰεπέκι εἰοηηήθεπι οκιεείε κηϊμιᾶ- " 19. ἡ λεταμηλξβα. “17 νὰ δὲ βελχύ τρλές (. μ" ηες νἱ» 

ϑιείλτο δε ἰα πιυπάφ ἠρπεϊπίυπι οἰπίαειο [πιτιονδς. ἄδο ἀμ! τερακπει δυο ἰαμερρτεϊδειοηὶ παν Ῥιορβεῖδδι, 
πε δ βῤεο μὲ γίμε φίδο ριορεθιοι Ἠομιήσπι συ. ὅδε γαῖδο ἐλαϊοωδ ρα ἀΐξεπιαε γετ.9: Ὑμῖν. 
τυ βαραερόν᾽ς ΨΦῃ τ μιήβῥου ὴ οἴσρἧον ρεουοίετί, τὸ Ποβ γοίἴμαι ἀυϊήϊατε φυΐη τέδὲ ἐμοαρενές ἀὐῖν 

ἢ " ἡσάο ηρυεξελπι οἵα βιχεγαης δι αριὶ “ἢ 0! ἰχιν δε ἀ Τηρλκιμίοηί! δε ὶ οιγβειίι νὰ το’ 
ἡλμήν χοὶ τφὶ βοῃ παίοι, γεἰ ἐξείη σιοκὶς ἰηγρι ἘΠῚ πο 8. Ὲ σι δ, δᾷν. ὯΝ πὰς 

ρα νὴ ἐς εἰμήποάὶ ἡρίοτυιῃ ἠϊ διε ΠΝ ρι- Ἀγηθθας ἀϊ τα αὐλῆς ρἐΈγΈ ἢ ἐχ- 

τϑλία μνδονοὰ γ ΤΠ α κεηῖν ὁρηάϊβίσα ἱ ὐἱπ ων : εἴα νἱ ἀφ σεῖ ἢ (ἕπῖπο φιούμυ τὰ ΤΉΝ : 

δρτες αι ϑαυϊα (α ΠΝ ἡλττας, ᾿ἶδαι Οὐ, ὰφθι! εἰν αἰπηίγναι ἰρβυν ἐξκηὶ ΟδήΔΙ αἰ βμιν , 
Μαίκυνα νοοῖ δ τα μαιπακνῖ ἤνυε ὀστρυι ἔρ ζελειον τοῆμα πανον εα Ὠλέμε. ἡροαμ κν 
ὑαμο αμἰάφαναἶξ ἰα εἰ οπτίδίοα ἀυὰαι οἱ δου ἀρ, ΠΣ ἀρ ι σιόγϑ νϑνν Δὲ ἔοι 
ὐκανὰ ἰᾳ ἰὼ ᾳιᾳ γηβείρια ἴδοι, πιρίοι: ΠΡΗΘΝ : 

ΠῚ 

ι ᾿ 



Στ ΡΠ Ρ ρμησε, ἀν 

ΠΑΡ ΗΕΒΚΆΑΟΞϑ ΠΉ ἢ ΓΕΥῚ ΟΠ} 
"ο΄. Πωόφα. ΜΡ ᾿νωμ. τοξίμαο ταπυσὰ εὖ ἈΝ Πεξειᾶυ βειετῖς, φυΐείάοπι εἶς πεν ἠδ ἤαιρἤείεον αυκῦσηυν πλΈΉ ΓΝ ΒΟῊΝ βαιτίοερ! εἶν, “ 

ΔΝ Τὰ » χψρβαιηβθ ον ἕαοία ἰπτοἴς διε: ἀνέδην ξειπδη εἰἴες οι τ πατυτα ἃ νογὰπη βυμημένᾳ ῥῤῥιιμε ποῆτα νἱεϊοίξεαλιειι ὑμρὰ εἶνε [- 

ὝΣΤΕ μα βίῳ, με «ἴυσιρῖυν ει φιοά ἰη ἰρίο φιοαυς (ερυΐέμεο, ἀπισπα᾿ δείδυν ρετ ἐπιφυεκτισηοπινογὰ ξίβενκι ἑόφυς κὐ τταρυι 

“ ΚΕΥ ἰώ ἐν δ αίκεαε σδοπάϊνειφουπι ἐπι οοξγυρτίο ἡετίαβ το ποπ λα. νι ψι κυησιοαταε ιρια σέηεε οκΐος εὐφέξιε ἤινε αἰνανδη 

ΣΝ ΜᾺ δοράυτο ἱ ἀκτρμλε ᾿- ἀρὴν τ εἰζαλιρῆμε νί πιοΣ τείυττείλυτυπι, Ὀΐςαπ διηρ με, τὶ ἀο ἔαμιε οἰυΐδουι φίοτιας τοτὶ φισαις ραττιείρεε. ΦΡ»- 

᾿μμεδὰν οαο η τεετὶς δος, ργοσιπισι ΑΘ ΟΝΣ Διο, ἢ ρε ρονρν ἡερύνχα γῶν μα ὡδανέην ἱνεηοτ! ροῖ. 

ἀαλαἰσμαίρννννι ἔιφεῖς δέ δὼ ἔμεν δὲ ἐνεργείᾳ. ἃς ἰρίο εὔιαπι 'ὥος, πε διὸ ζαινίπ; ἤπαϊοπι δὶς "ἄσεῖίηγες, Αἰϊοανὶ ἡ μος 

ἁλπιο ἰηβηίτιε ραετίσυν ρειέξέξιοτ. νὰ τ ριοκίπιὸ εοπ-ὀ ἰρίαπη πιοείοιῃ ἀϊσαιεῖως οαρίεε φιοάδηλοάὸ ἀϊναυτις ή 

μεθ δι νοἰτή ἀρίνδείε ἡ «νοὶ ριϑῆάίο δ πογοιυ μετα. εἰτή μαο ἀϊπιιθτιοίη ποτε οοπἤἀεγανοτος ἃς πδροιάν 
ἤφαιπίε εἤε ὡδίεϑε, ἐν 

Τ᾽ τε τείμιο ἴμμαι νὐδιιοοὶ ἡ. ἄναανεν 
"ἐν : πειναυοῖ δὰ ρετρείποπεπὶ δὲ πιοφεᾷ αἰτιπετίπβτίον 

Μι-,, ἐπ πατυτας Βυπιδηα αἴιιαιρειοης,ἤους ΡΒ] ρ.. ν ἀϊςδάυπι 

ἶ 
͵ μη μὴ ᾿στπνιε λοι ας οανηΐωπι δοπιπυι, ἔμτοοτ, σά 4 τά Ἐεγαϊ, διὰ ὦ παδήμρνος ἢ διανώτεν. ὙΝΝ 

᾿ ' ᾿ ' 

φηϑηρη, ἢ πτοπησε πὸ πε αὐπακ πα σ.ῳ πο ασασικ τα σποπ σσυσ ρδυ να Η 

9 .ε8᾽ .- Θὰ ΡΝ τ ταν δον να τ; ᾿ νιν ᾿ τς δ ἢ ͵ ' ᾿ : Δ. ᾿ ! .Φ ς ᾿ : ᾿ “ ἢ . ἢ ἢ 

νἱ »διλήψῳ δὰ οὐδ αν ἴκῆι Απφέϊον ϑμ δ άπ, πόπιο ἔνδυν επυβο ουιφαν ἐμ ἐαιβῆμρι έθηϊμιι οἤ δυοδν». 4 θαι ἐμίαν ιν. “ω δον ὅπως γαολτ Θιου ὑδὴρ τὰν" Ῥετρείηιοηει)ενι Βεηεθοίο 61 |νε ζηαηία [0 ῥνο ονιηῤ- 

ἂς ἜΝ ἊΣ ΣΝ ρεοιηὰς ουρ προς Γ9Π.6Ὰ Οδίεδ) νηϑῆεε Δ0Ὰ «ρει ῬιορΒοια ἄς ̓ρρ
μσ νυ γανόατὰ ἢ τγβϑὶ Αι τ ζῃρ ὙΡΓῸ οὐρηῖδυ ποτέ δυῆ ἀτεῖ. δωι ζσο νωνιεν, «ἢ “"" τοῦμ 

᾿ ἀν ΜΝ τ 5} ᾿ ; ΝΣ Ὄπ πὰδ. γῆ, ὑπ ἐκ τϑι .“"; . ν» ν᾽ ν ΤῸ Ὁ. . ᾿ΝΝ ᾿ Δ ειεδαι τοὶ ». δῆ, Νεηυ 

ποῖα , ε Εἰ 4. Ὠσοοῦθαι δηἰπλιο νεὶρής ρῥτὸ [10] ἐφϑαιενθ ἐμνι δι, ΝεήυΦ 

ἐδοεοιδα μα ς π ΣΟ ΚΣ ΕΣ: ἡ ον ἘΟΎΝΨΗΝ, δ. σα διὰ ἐαρετν)Ὁ στρ σ᾽ “ἶ ῥέθτϑο Ὶ Ρῖοσ Ζυςπὴ ἔθη ἢχς ἐνὶ ἐρβ θὰ ϑίεν 4υενν ὀΝμέα Φ’ρν δια Ἰνῆα 

ἃ Οοοϊαικόνα Μιδειον υἱὰ αὐβοττι Ὁ δυϊάϊε νου θίΝ απ αἰαϊεπιαοι,, δὲ πγαξὶβ οτίλπὶ οὐπν ΑβοΙΟΝ: ἔοορο ςοὐ; , οὗ τὰ πάντα, πολλοῖς νοις εἰς αν δι Ῥδγ σεν ἴμπε ἰνας σιιηία,που- ΗΑ  ἀρημο  μῃ πννἰ θὲ ΕἸοτιβειίε. 

ει δ κι τὰς (δ φίξυς, φῦφε δὲ θόνεν, δις, ὺῖ νοῦϑα νἹάεπευγ πα ν- ἔἄπειο. : : ἡγα τὸν ἀρ η29}ν τῆς σττηρίας αὐ᾿ τσθέην. ΓΟΘΊΤΙΣ, ἐἰδεὶῳ εἰπέ δυκεν ὥνεν ΚΠ ἡ 

Ἂ-" ϑεβέξι π ἀεὶ υίάοανὀ φ ὅν βιι ίωνο φίἀροιαις σὲ αἱ Χμνω βιέηνιῆ, διςιΝε. [Ὰ ὙΠΎΤΤΟ “ὦ ἴοϑ Α] 108 ἐπ φί οτίαπν" δἀάιιςεη..] ἤναι, οὐδῆονοην αίνηιε οι ϑοδὶν (δὲ φω!. “. 

Ἢ τ ροίάο πὰς ἰρορίοδι ἐτὰ σιήη πη ἐἠή ταιηεη γε ία ΠΠΠ εοα- φυῖς πιίγετιγ πιμταίλαι οἵδε ἀ τὴς γαγθόγωηι ςο]]οκατίο- δα ποϑημοτων ΛΟ στ. ἀο» 11" ρτίπείρειι ἐδ! υἱὶε ἐρίοτα  [γμανν μεγβαββννοι δον ἀδαὶ ὁπηὶ- 

ἀλεν αἰ εμεὲ βου ἐπείεατεπι τὰ νον. “5 βοῶν, κημνδριρδνι με μοωλαι γε τῳ ἐγ  ηὐκρμον (ἄ.
 ' "ε: ρεγρεγροῆποποε, ςοπήσσιπηαγοι. Πὴ πα Γ΄ Βαε(εχίπεοὶν 

ἀν “ες ἄςφίςδ συλ ν ἐῤμίξη τγρυδι αἰαυεα, ἴξκτυ φυν τὰ βεοηβκμσπόαν, τ. ἦν Δδε κρὶ ομὶ ἐτι. εν “ ἐν Πα δ τῷ ἡόμοι : νν κεν κεν τω γωῦ 

ΣΝ ἐὰν Βηλοιάϊα. δαὶ δὐνδ᾿ Δ δίπιυκῖη ὑμῃ ( νἱξὰ ἰη.. ̓ φυνυνοῦ δ βοχόν νοβέγροναι μεύηεθνα μεν ϑθαάνϑῦ σ, τα ἢ ἀγιάζων, χα οἱ ἀγιαξέμδεοι, ᾿ " Νδην δὲ ιν (δα ϑε: βοιτοδίαμὶ " ααγρινυγίβιδί  πρρὶβ ψεῖμε ὐμρα 

᾿ εν ΟΝ μὦρ᾽ ἑάρέιοε κἰεμι ἢ ἰριαάδε - ϑανέην ὕνως χροΐο Θιειῦῖ. ΚΕ. ἀιοὰ ερἝλδυμη εἴπερ ρυιι. ͵ δξ ἐνὸς πωντῆς. σι ἰώ παν ουχ ἐπα - εὐβλν νούας τ γηὴ ίυηι ο- ΤῸ "" ΤΟΣ πρΡὲ πα ῥεύσμι 

ἡλεναεῖ ψιὸ οὐκ δὲ τείῤοίειι Ετοίοϊλ μΑ τη) ἀφ νε ρεουατιοῦν δοη ἱπάϊῥξολῖ. ΟΑΙΘΘ Ιαπι εἰίλιη ῥο. ᾿ , τὸ αὐτου γὰ Παγηδ5. οὐδ οὗ εὐὐυΐλαν, οῃ ο- δε βνοβϑεν 4μ αν (ΑΝ νοτααι 

;  ωβυχη τος προ τηονενε νυ [0 κυ ἘεΤπ γιὰ τὸ νῦν δίς δομον τυσνν φάγον ἐπευ Χὰ χὰ ἐγαι ἀδελφοῦ αὐτοὺς καλειν, . ἀρ νν τι δος νοςᾶσςε ἥψ:. ' ἱπῷ μρρλμειμετναν ἐρ ἘΜΊΜΕ ἘΡΗ 

ἐμὰ φυσιμαδαί γία απ ταν κυϑὴνς υῦ ὁ Ὁ ΒΙΕΙΙΣ ΩΝ νἀβδν κυ νον ἱξα ἐπιγοίγο ἰη φὶο- 
: : ᾽ μα μρλα τῶρε 

ἡ: ἘΔ εμίμν δϑς δείλην δι όξοτῇ, υδι τς. - χίλι, ϑϑάη1' ΟΠ δολειδ ς δαντοοιάιξ, ἃς πηιΐνο μἰδηίοι ] ἔ γεννι ἤι οεἴαπν πουρα, οὐς ΤΠ ῃ ι ᾿ οράϊε, ἰδ 08 

υ δ, ἰδ ἐναμϑφν ϑιὴ διε μειδιᾷ ἥρῤοίρῃ οἰνιάίμδθνῳ γε μόρι δ βνς πνλμῳ ̓  ἢ γλανι ἐόν νὴ δμέεαμμίς ει ἐριο Ῥατνιο οιἑΝοκίον δ ήν διαιειεα ειρασιτηα μῦν. το Ἡεατὰνν δμω τμέεν μευ, αἰοτμν ας πόδια ΤΩ μὴ 

ΠΩΣ. ἡδέος ἀξίμα᾽, γὸ οἰππιλ, ἥν ἐὰ βκέφια, ᾿ Οοροηϊην αἰητυσν εχ ᾿ϑέυε νῆτικε ! ; "ανυϊιοιῷμος ἀεοτευίς δὰ φἰοτίδαν λάάυςει 6 Ω. οαιο Ὁ δυίεπι ποιιίηοι μδθότγει διΠοφαὶῇ νοΐϑυν εἰ ὑρμβιδὰν οὐ 

μὲς εἰ ριακοδι α ν τω ΠΠε βοτὰ νων ΓὙ ΜΑὶ ἀρῥαγεήτοιν ἀὐχις ἐμαὶ μὰ εχ οἰ ἀράν ε κα δε ἰδ μαιεε τὸς Ν μὰ μ πλβτον δοῖεν τἀ ας οι δα αι Ις ρα δ ἐλαελτας
. Κη μραμεο Δ μφιβ νι εἰς οὐ 

ἰἠΐο, ἡ ἃ ὦ Ὑς αὐόαιις: ἡ οἷν ἢ , ΓΕ : ᾿ἢ αἰὴς ἀΘΉ!ε εἴτι ὥυν, ν ρ ἡρίο ἐθμοτε ροευεπίτει δὴ φἰοτίδτο 4υ0 40 Ἰανδ} ἱησὶ ὴ ἐμόδνηι . 

᾿, πὸ ὑπὸ στα ἰπδναδννς γ γᾷ ὶ τὶ "" ἜΟΟΝ
 χορμθς ὅρη ἐἀβολμομο ἔπη, “Θεὶηάς .-"-" ΑΝ ΠΝ ε(Διδιοηίδαι ςοη(ενι δε Ῥιορῃειβαι ,Ἀοῤθηι,ς ἐδ, Ἀρράρραν ογ ονβθρα διμίαι ἥμιν ἐὰν ἴπω ὡβπρυ λα ἐρο τδα 

κι εἢ ᾿ ὑε. 1 ΤΟΥ βεγπεβο, ΝΝΑΠῚ ἀΠ αι Ἁ- ἂν. 0815 Ππδι ΤῊ μή δ ἘΠῚς τὴν εὐ Μὴ ἐρεμβνε τ. Ἐϊαιααῖθηυπε νειίαυ ς ἴα εἴοτιν ἀεφοπιονεῖ Νέφυς φαίην Φΐξανυι Ε}}} ἐπ ἐο, νδηυὸ αβιθιοηίδυε ἐοπίεοιτί ροιὺ ες πιῇ κοῖτο ποδὶ ᾷ- 

ἢ εἰ Βοηϊεαιφλὰ μας ὙΥΥΡΑΡ ρων εν ἀνθὸ καρήμρηγηβοα βῳ ἴροο ἢ ὑιοδὸ παν μἑανίη ἀείδ! 5. ενιῖν αι ει δφά αυφοίαπ δας, μεὶρ ὁ τοῖς παιντὰ ποῦ ῥαηάφιφο!ε μοα «δηίεευν 6] δέτε δἰ 48! ρεκιειφυθο ἃυδώ ΝΌΣΙΟ οἰν, εὐὐδαν ἐζαῖεε 

Ν 
Ὅλ Κρ τς ἐκ Ἶ ν γι. Ε ΠΡΌΝεςς, ες τ ἥμμ ( ΓΞ ' ΠῚ, ἰο ἑ, ἰδ ς “Ὁ ι δρεί ΓῪ ζῃ ᾿ ἤ Αι ὶ ὴ ". 

ΚΦ ΤΙ ς ; Βὴ πύμὴ , ερα ἠῤείοι τ μὲ “με Τ᾿ εδῷ ἤ ας ρηῇνο»ο ἊΝ μά Αἰηήν: Μ " " ῥυρυ ον λα τεμαιαρανμφαρμ.. ἴω πὶ Εἰ  λημοαυ δισριεῖδα Οπεδω ἀ ὙΑ ΒΡ ΜΕΠεν ΒΗΣ ΤΡ
ΟΒΟ ΨΘΕΒΕΘΡΙΝ ἀρ ἰδοκριίείμοπι. 

᾿ ᾧ ὧν; ὁΐν ἃ πιαίαὶ Δ εἰ γῸ πα ρα ας Ἔα τ ΠΤ ἢ αὐάνηνν ἐρεοῦν πιβιιαν μι ᾿ με πειηδειοϑ Ν Ἂ) Ἢ, 

“δες ἢ" Ῥεπίος, ονταρίδαϊη δε Δοπ! χήν ΥὙΝτακῖε Ὀρίπίοπεπι μογολεϑὲ (πη ἀεήδ νονεαίς ἰπιὸ οείαπι 6. “ς΄ -.ε-----.--ος-ς-ςςςς--ς-ςςςςς
ς-ςςς ᾿ 

ΜΝ ον; ᾿ “ἢ πϊυργαυσγεινμν νῖ ῥγμαιαοίμνν γοπογλιαι δὶ οταρετιο θη: ἐἰοτιη ἐχϑεϊεη- : ἀφ Ρ ϑενεβείο, ὅπως χρριη. Ἐεδὲ μος «ἀάϊάϊτ,ποῦτί ν. Ατίδῆοϑ το βε τς, φυΐ ἐα ρυάροπυίοας διὰ «Οὔ φεδηπι Εἰ- 

Ν᾽ ᾿ ρὲ αριδδιοπίείροεὶς ἘΠδυΐόν ἡ πισθ, ( πααὶ ἀπ ἐὰ ἤδη ἰοδυογάυόε γεὶ δάν]ατίο, γὲ ἀεϊικοι ἐείρεξει, νος Ας ἀπιδυὶς νι Εἰϊπιηι ἴαυπι με ποδίς ἰΐυαι εἴϊς Ραῖτς ἀεῤὴν ἐν πρϑμιμν  ὑβῚ με ἰρῇ Ῥαειτί. 

: ἐν Νὰ ΙΝ με δ μα ἄς μὸ αἰαίδυς θ- ἥεμς, νεῖ πἰετον ἀνία ἀὐϊπηχὶ
ς ) Ἰδηξθηι Δ ΑΗ δ ἰηβηί ἀκάοτίς, [σα ϑν δε ϑέδπι ἴα οο νοτίαν γε ἀροεᾶς πορτυν Φ Ὑἀδιωκενάα, ἐγαγντα ὰ εἶξ,γντο ν ἰΔ εἰς οἾΡογ Ομ υση 

ΐ Αἰ δὴ ἰῦ μᾶς ἡνὰρὴ «τοὶ ὈΠηΐ2 εἰ τυϊυύιμ (π’τιργτωδβαπιὰ . φυδητυδν δεῖ οἰ ὰηι  τεῖτιν ᾿ς ἀαίρα ΟΝ τὶ πιότις ἤυς (Αοτβοίο ρτϑ ξαπείαμη ἱρῆυς οὅ- ἱρῆαις (τσὶ πιο ρε ας ρει, ἢ ψυο κει οπιαει εἰερὶς 

εἴ ταδὶ Ἠλιδον τ(ἠάυίε ἀγοποϊυε ΓΒκ διδεῖζο ξεγηανον, εὐ Οἰμδο σλρίεϑ ποίξνὸ ἰδαὶ ἱπο. ᾿ς ἄῥόγατο ἐταιῖ οἰαρ ρεσίλπτια ςοημἠοτατίοηςπι δὰ νίαπΣ, νορλπάονιυδιβοδηθος δὶ αἰ οπβοαηἀ68, νι ταμάφην ἔς ἴῃ 

ἀμ δ, ἰμα μβάην ἐδνηϊπῖυν, ἀὴ ἀμήμεϊι τ υληνα ςεπο ρηβποῖο δ ᾿ δάδυς οσρεδεηιν.. Πς ῃρῇτυωῃ ἀςοοπιῃοήατς Ευπι ςἢ πὶ φιεὶς δά ηος ἀείοξάϊᾷς ἹΠς οι αἴδιυι οπνοίδ, ΝΪΨ, 4». «ἀἀναεναὶ ἰςτυᾶτα δοτίὶ {ϊ- 

᾿ ἜΜ τὸξαὶ ἐὰν Ἰξ ρυνόνον ἀκέϊον υντηοε ἐρίον νοεὶ- ἢ δῶν ρενωηρεν βιὰ ἑηβόνιον σπου Με δβυὰν ἢ: Πς γεποείξουπιουοδετεῖ, ΝΑΙ) ὧν ἐρ ποτὲ ριὃ ἁνεν πώτων δηϊβοιτιρης: δεά τρία (ςπεςωτία οποηόνε ἥρ ὐ βοαε δέξιυιπι 

δὲ ΠΡ ΑΨΩΝ αἰαρλαρ ἀεθαἐπιζάϊοενλαὲ Τβη- ᾿ἐγηίλοις δκαεϊνυβν. 1 εἰξ . 4 δὰ τριηρι  ξ ὀπὶ μὰ ΕἾ κί νθὶ ευείυς δηῃοτδιάμτ ραττου δι νηἰϊμετίλ συ δ᾽ Υἱξοπτςπι, ποῦ ργαιετίτυ»., φΡείμείμο,ινν Τὰ οἷ, 

«Ἦν ανίλειι εἰηὶα (ἰσίς4, μηδ νετδ πε ᾿Οὕστηια [γι ἀξέϑρεδ, δἰ πητυνα Μμεὸ ἡσίξηκ ὀλνης δὲ πιο. τοπιρίοϑε! ἤηρυϊος μομπίπερ εἴς οπιπία ΟΜ πιξηνρτα, ἡ Ἀθτοββοδαυ δι, ἄς φυὶ ἄφντ ρείηνυε οἰ ἀϊβπίκατέ, μὰ οἰὲ ρεῖ- 

οἄ ἰρίξ ρκοπυιπείδινς 1. Πρατέι νι Ἰολδῖε: ᾿Οσιεμλαν ἥϑαυὶς αἡτετῦε. ἰλνηυαι φοτρι8 σοηίμῃ δος. Αὐηοηεῖ Οἰαςμϑ ομο] λ. τηοφεηίτος ἐα ηϑιτυΐ ἰηταν ἢ ἰτο.υ διε. 4 (ρπ- 

Α πὲ ΚΟ ορποαί ' τντυς πρὶ ἀρῖ Ἰό εἰπὲ μη απάῃ μὰ αἰ ἥες, Νεβοτγίαπος. οἰἶϊπι απο Ιοςααι αυΐος τε ἀορταυα- ᾿{ιπννβαναὶ, τελοιίφα, ἰὰ οἵ ἀά παμηόνίε ἔν ςοπηρ! ἐπιεπτυ πὶ δ᾽ 

᾿ Νὴρ ἀστὲ ἀϊκὶς Αμοῇ ὀΐω, νοῦδιο πνδἰιχενίαν ἀοίονίοί, μιῇ δορί χώρει Θεὺύ (στίρετε χυεὶς Θεοῦ αδίημε 1εο γπεπρε Ρίδηυπι εἰξεξτυτι δἀἀισετοῖ μοῦ Ὀγιοθαν Ν ες ςηἰ μη αἰτεῖ 

ἡ οὐδ βναθὴ Ἡνυθάεην,. ἐδαηρίως τιἰρὸν ἡραλρηῤνμά εἐρίτε ἕο - γιὰ ρατίεηις ποινίας Ποῦ ἰςραταιοπί. Ἐν, ταηιοη βάης αμὰπι εἰυτίΔῃρυϊπεροτιετυης ρδοζατα 05 ἀυιζε ἴξαυσι" 

Νὰ , λβευς, κὸὐ ἡϑα ἐμν ἐᾶνὲ ηὐΐη 31 ὅδ ποτά ἀϊυίπα ΠΝ . ΒΕ. (ἰρτυτ (δαυυῶ (οἷς Δειρτοί. Ὁς βὲὲ δὰ Οἵαῖ, 5,21. ζἀρ.. τῆνηι ςαρίλγὶ, ἠος βης ας σχριατίοης {1 ἐπ ]οτίδπι εἴα τὰ 

᾿ δῆς, αὐΐαἀπυς ἀοβιίδονη ᾽ν. Ἡβιηνηδαρ μεῖς γευδίνα ΜΌΠΗ νει δ φισὰ ΓΤ ' ,.,δὲ νι ίυ: 1. εοηῖτᾶ ΕΥγΈπεΝ ΔΝ εὐηυίξιραβθο βέ|ε 15 Ἰαττοάας πες 1}} ἀξοχεητας αὉ δος ἄνες ἡἴΠως ἑμτεοάινιοι δὲ 

αὐδὰ 4ἑοτί ὀδὰξ βλερνυ νέαι δρίεπν ίδορε δὲ οὐ ἐπιηνν οΟΠΙρετίατυ, 80. ἡλείεαιὴν ρνψίαν. [αυτά γεζὸ ἰοτεεραοτατίσης ἀϊιρίεχ εἴε αἰίαπν αυὸπι ΠΠ]ς νἱό ἴῃ τεδατεηΐυτ. Οἰιὸ ἱροέξαι Π]υ 4 ξυς. 

ἘΝ ΟΒΗΝΟ ὐδῆιθι, 466 ῥυϑρεὲ ἀς ἐὸ ἀϊείεας φυὲ εὐδιε ἐδ ἐδίεισ διιουϊεν [εὐ μαῖο ΝμηῚᾳ αμίνυϊέμπι εοάϊε ουεαρίτυς τοῖς Ἡτοπεῖ. 44:46. Οροιτυίς (μη ξῦ αὶ δι κα ἰοίτοις ἐδ ρίοηλίμᾷ ς 
᾿δούδυυευ! εχ ἀἰτίοτε βυκάυ ΐπ ἐπεί πὶ τεοϊ ον ἢ Ἰο ΝπὴνΝ ᾷ , οἱ ἰὼν “ εἰε" ἢ ἰ, φερε ἴλεο ̓ ἰῃ εχουῆς ]υά τοτίςε ὰ σληῆσ ἱποι!οαϊῆ μι αὐδίθι τβρο [μὰ ἀιμήροίν, 

ὑδαυίδεδία Βὰς τλειοηο πιάνο ὕποδο Οὐαζὲ δὴ ἀϊξετυν ἐλωδιύθω: ὅν αν μάν, ᾿ς αἰνο(γδίταν Νλινὸδ [δεϊμίνῤαιδα} ἀ αἴκιρύοριεν ὀοκεβεεα. μοῖιαι τνε βναην ἀν [νεῖν γώ μὴν ηδ(ἐμιεῖ γέρους Αρρν᾽ 

' τέρεοδὶ αι σἰψεάον μλιη ἰπν. φξηυί ἀοτοιίόνα ἄς ἔλϑτυν οοπάϊνείοῃε ἀλη ἐπέ λαε, 6Ὁ ἰνδην εἰωρ, νοὶ [μά - ψιατὴ ντταηυα Ἰργίρτοταμιι πηα]ὲ ταὶ 30 βοῖυν, οροίτεῖς βο Ολ εἶθ μεῖς ἐπ τηοίίοιας ἀδιηξερε ἴῃ 

ς 95 ; ἀκ ἐπάιεεία νειθιτη ἀπνά νίρτραιηι πο ἀξεϊαὶ νἱάετυς ἑάδον Τγαπιει!αε οοητοχριη ἰηίςτι ς, {ήφν- ᾿Υἦκά ορο ογπηδνῖ, 68 ἑὸν {Π|λ8 ρειρείποηοε ΟΔρΙΙ δι πο- 

γτ δαιδνιεὴ πα δυϊάδην ἰδ [δ Ἰαπ ζηβότι, γυύσητεη ϑαινάτευ, ἢ ΠΛΟΓΓ ΠῚ (δητίγοῦ, τρόταρμοθ ἥτε δος ρεφοίρυὲ προτοῦ αὐυδὰ γε αἷς ρτςολατὲ Αυρ.}0.1 

Ν : τὐρεϊδηιϑεδὴ ἢκηίβειν- ο ἔμαρια ἃ ριορίπαιο οἰ, ἐχ δοτίρτυτ χηοτε γα Βοδίβᾳ. ἰςαςίο!α Ὠςὶ Βμίις (ἔτι εἰ αἶπος ποιηίηυ γε 

αἰτία ρει ρδάετει εἴίπι (δειαυΐς ΟἈ τή τι ίω τὐρ! οὶ 1 ἤιὰ φιλίοης, ἀυύπα,, ποι βμεετεῖ εἰ ΕἸ ΟΣ» ἐϊὰ ςτὐᾷ ρεο πορὶς ἰοἷυς (ἠζορις φε 

Μυσῦ δι ρευῆδ μδῇ Ἑκρολθε Ἀρολβοῦιε Ἰτεα δὲ ἐπίτδν γῆν ἐλ δά πιοτίοίη ργορογαγοῖ. Ὑ]άς [ολη. ὃ 41. ὠυυ αι ευἱρεριοᾶ,νε ρεε ἐρίων θϊις ἐπορίείς ἱμὰς οἰτᾶ Οτατιᾷ ξοῖ- 

εἄιοπεπι ποὴ ἅν ἐδέήδηαιια νόνοηῖν σιοιηδτίεν αἰϊέοῦ ξερίεὶ τη δυντὺν τ φύυμι : αἰαπνρίασο πιά ὸ ξείξγνειψιιδὰ νοτὸ υἰάραν. πιοῦίιυε ἰπαμαπουν Οπιετὰπὶ αἰ ἦν παρα δίερο ζνηβέταμά, νεῖδιιαι, 

ἢ Ἢ “μπιθη τοῦ δὰ Πὲ ἐαδὸ ἤν, πορ6 ργόχίπισ Ὁ Αἡ ἐοδεἸοοο 6 ᾽ δι, δὰ ταπιδα πιοσῖξιη αυαῇ ἀαψυ τὶς ἀυπταχας, ΤΗΝ ̓ φύσείη αἸϊὶς οἀϊτουίδαν ἔμεν ἰεφαυευεφαοά ΘΗΝ πῦηφῷ 

αὐ μεης - οἴει φυσά ποάυο {{}| πε ἐπηανπιτίοαθνυαϊεαὴ ἀἰϊχὶ; περὰς πιοχ τείαττεχοτίττ μα γάτίοῃς ἀἰοιϊητυτ οείαπι ποραυ]} δῸ ψιαί τοείἀξ ἰλετὰ βοείας ἡμύς ἰηἰτἰδγέκατιδί Ἔα γῶτ 

Ἰυάεχ φα ποδία ἴδε φιέχπε ἀξ αἰτεῖ! κεσεδίοπεῦσπι οκίεὐρά νην τη Ὀεὶ ἀσπιην δυίατο νϑυοὰ πῆρα ϑιραπάη, ηίεδνδ, 4, φϑτυὶ ορμίδετατεῦυ {116 πο ῆτς ὕλλνεμα ἀυχμπμαρ ψειὸ τοδὶ 

ὅββηεπ Ὠμῆ [πηιρυῖυε, ψυθπι Βερίμνιν πἰουες, ΟὐΌ» - ϑοά δος δοὴ ρίαςες. ΡΟ ΕΟ Δοργορίαε ας ζοπθάει μπτὴ δες Ἰπεογρρεικεῖὸ η ρίαξοι. Νεα 

πᾶ διαν (ἈΠΟ ἴθ. προΐο ἀδέακαι ἀικετῦν Ληφείε ἰοίεείῃς ἀθνεαυπποι.- ΕΝ ὀ ̓ 9. Τρεθεὶ εμ, ἐορισεγάρ Ῥτοβατας ὃς ἐρρποίροπγεὐἵδ ἠ εηίμ μὴ ι αἱ!ια ΠΝ»υε δυίων ορ οί ἰοκν, ὡς δυΐω 

ἀνη που γοίστο δὰ ον, τοϊ ηδα δοηηίπειη (τε νετηιεπι αυσδεμι! οὐ ἔπε ἀϊ Οἰεδυρινε ἤν εις: φυλὴ ἠΐρ αἰῶτοσι ἐφ είτε ἐρρ!οα- ᾿ Ῥδιυβολευε ρτερείαμφβε ἃς ἰηἰείο, ἰφὰ ἀὰ ἱγῆυς ἐχεουτίοην 

ι μόχττινήραν ονημέραν φῤψνμῃ ΟΣΝΝΝΝ οὐμδ τιν ᾿ὠετεϊρίει εἰυίάεπν ΕΑ πε οιάμηα οὔανεῖᾷ ἀΐεις - ἂς ξοαιρεπίξητο ααίταν, ὃς ἡ] ἰηἰκίατῖο μοτίμε δὰ Οἰλελδη 

ι αὐ νὲ φυπι εν ἴδ, ( μέδξεπυν επίην ηἰδι} ἀξ ε ροι οροιτιηϊο ἧς δυπι οἱἵε νὲ ἥεγας κοιμπο : ανοᾷ χυτίυα Δρ- δεσεηφισιρεῖ αϑ κι εἴ ἔγδλυε σαϑητὸν Δόξ, χδιδι. εςβεγεοὴβ 

ΝΝαν ἠδίοιοι Καὶ ἐπηανίπυ! ) ἀοάμε νε βόπηηοπι μὲν ες βεδξεπυν σα ιὴ ἔνίς ΑΝ με ιείν Ἐν λία, Δα μίεφι Πίδον «ἀἀμεεηβοιθιοβπο νεγθ 4] εἶδ: ψίοιμα ν ΠεπΊρε με ἢ! ναϑημυίτων » βοὴ αὐϊέμι δὰ 
ΔΓΜ βὲ τεπηρὺν ποῇ πιοάδ ἐηΐεα ἈηφοὶφέῚ [νά ἰοβα εδ!εδι- ᾿ς ἰαϊρρενορεηαινηνιδι ϑαςεγάἀοτίο ἴῃ Μὐοι» νά ἀεύμ,δις. τελκὰ μτείτεατ φυοὴ πποχ ἔδαινας ἐς δἀῃξειβολξίρῃο 

πο δὲ «ἰοὺ εἰίδην Ἀοπηπει ποῖη! ὁδαΐα ἀφενυίθι γ,Νὰ γε ϑευαι :ς. ΤΡ μὴβμολαν ζνυν νον αι ἰδὲ μδ ον ἀ νερὰ εἃ ΟἸμηΐδο πρθίίζιιαι ερτοσιθο., Ὁ ΘῈῸςῸς ΘΝ νι 

κα ᾿ἐβοηβορὲ αἠραιφειλεάύε ἐπίην διέρη.. δι μοπηΐγεη ςοπίηπίδίπι ργόρθη!. ΦΝ ιν ηἰπιίοιισι ἐπ δ36- Φυϑἀ δίρ Πιροίοείο ναι. δι επίπι μας Ὀοὶ διιτϊολείτεριίοὨ, π΄ Να Οἱ φεὶ [μένει ἔνα μῶν «γαϑον ομαιεα Ρ 

᾿ {Πα νὸν δὲ νυ με νιν φεΐννν, ἵνα αὐτὸν δί, (ὰ ἐδιείνά Εἰδην ἐγ ηβεπητενς νυΐς Δροδποίυιν γε ληῆι «διο. τὰ νὰ ἀδᾷνο δὴ ἠσυτ βρεδιληιοάαια; Οἰιγηῖο νἰἀείιοοι, Ἧς τἰρυΐδ «αν! εὐπὶ ρατεὶςιρίο ἀγα ένται Ρὶ ε αἰδκιετει τ ετη 

νον φέρη μος ΟΠ Παρεσοτυαι δου ἥμο δὸ ἘΝ ΡΟ αἰεὶ ἀνθ Ιβη μῆλα ορο ονοκάνε, ἀὐθοε, βιπο- ἐερψεαηδάϊεμαηίε οἰ Μαρίεν μεϊμε αἰεὶ βριερι ιδ- 0 δυυυθεέεηιο νειβουϊο ν. ΟΝ επίπι νείει ρμίξηνυτιρ 

᾿ ν ' ἀϑμὶ ἀβιυρόμηθον α Δε ἴδιο οἰ λεία. μι “πε Πυι ρεαεηε πον ἔμτιται ἰὰ ἰνεῤοάνοιν ἐδῃ" ἤδοπεε. Οδάινε εαὶπι δος αγολπιπι βατεὶν φ]οτῖβι, ῬΟΡΡοΣ λιξον Οἰνηδυν εοτοπάευν εῇ ρίοεία, δις, 89 δι ηὐδ εκ 

αἰὐδολινες γναδι τε τὸν δὰ ἡκατίε. δι τόϊἐπὶ Ἰθπόδα, κο ἰα εὐν μεεοην τηετιεὸ ἤϊδτυν ἐπ᾿ βγη πη" φμειι ἱνες οανόίᾳ ὥιθεα (νη ψινιπνεϑ ἀὐδιοτα βέω ἔπε εαῤίαιυη ΟΝ δοῖωνι οἢ ΜΘΆΝΒΕΕΙΔ᾽ δι πῖον 

τ] ὑνο ϑεϑα ἡοκεηε ἀυδεὴν ἐράϊδιπιν, ηβα ΠΉΔΙΕΙ φἰδανε ἰδέπη!!ε αυ! νην βοδῖιὺ αἴξ παῖυ!, . γηρέψῳε νἰγασον ἰλὺν δυίυιε (δὶ δά οὐσιγεάίς)νε τπδοὸ . ροηΐξαεοικαίς δυν βάται, νὰ ραΥ δ [5 Πιιτοε βίιοε ἀᾶμςε- 

- βϑίπῆν γμοίνμω δεβοδμοποια πινίτο Ἰοίδυν «ἴφ ἐτυείδεώε πϑτυαι δὲ δρυϊτων ἠδ ἐδρμιλπηίδυτυε νεία ἀϊριι ροβοῖων ὃς βοεὶ ἀρυιῦζρ. δὰ δι εκ ιοα ορα βρέβγε δειὴη ψιραίαι, δεῤ φυ βρη! βου ροιανασσυῃς φὴὰ νθῖ 
ἢ ᾿ Ῥτοκχίοιο Ἢ ; : 

ς 
χρῷ 



ἀν μ θσος, αι ἱ ὉΠ ερς Ὑῆι: 
εἶδος 

ΑΝΕΣΡΌΥΝ φι διφυίαι. ἅδε ἀείοῦ μοίῆν οὐδεν φαίη εηίονα ἀεί Ι ΑΒ ΉΕΒΕΙΟΣ. Ἀ4ΦἘΠ ΡΟ. 
", ἀαῶ ὑτ τ πυοομμιροίεσωμαη σὲ ὐΐμη. ᾿ ῳ ε ἐξά, Σ΄ ἃ ᾿ανεβιδιδαρὶ δἴο (ἐπίαςτι ἀἰχίανις τ Θοπίηι, οῆφ ουἰαϊιηό βακρίην πιατίσιν δὲ σοπεν. ει δκϑιννυΐ ᾿ 

Ἂ σἢ | κε ὐρορλκομνη με μεμα ἰδολίφος κτλας μρῤἐτρρὰ μύρου γπονλειρς ναὸν: .4. {γαρβ. οἰωνοί φῃ" τἰς τεεκῦς ὙΜῳ φἀνονότέ ᾽ν πειρλανμβοτητὐσώρ᾽ μ ἀὐψει μρε δ οῇ 

, φποαι ὀνοίηυν τὰ μαρτϑὶ " Ἢ γε νοιδιηθυπι φύοιη {2 τυ πιλῆλ ΒδῖατΑ, Ψα συμ, ρες  χρβμμόκιι ἀἰ κί Ρ99 μουνυμὲ ἱκᾶ ας «ομττὶ ρεβίρηεί κεῖ... εἰσέξουσπα οτὰπι 4υΐ βοιϊοῦΖ, δοπλίης οοηίοπτμτ θς0 9- 

ἘΣ ΣΤ ΤΣ τος ας τ τες τα ἕο" δ τμὰ ἜΝ το εὐξ ἐνόν. Ἢ , φῆ ἴῃ ἐαῖ Πεδηκοι φφοιεγυας. νυ, ἀρρυενεκάν, ασα πιαὶξ (δὰ Ὁ τῶμε αὐ ἘΠῚ ΜυκοΪ ΥΟΠῈ ἃ!» 8 δριμύ 

ἘΝ νι ω ἃ ἀρὰν φογμωηι πυλῃτορὴ ἰαγασῃς τόρειν Βηὴ εἰαίάτην Ῥδῖσιε φημὶ ΠΩ ρετὶ ἐατρῆς ΒΆμοιΝ ἐν ἀστλμπθ μὐλῥθῶ ἰη αἰεὶ ῳ Αααν μὰ : 
: , ΕΝ ὁ πιίπυε α πγροβαίιοα ἀλη πᾶ. Οὐυτας ἈδπηΔῃ Δ᾽. δάιυϊῃ ' κὰ νμιπι 

Ὧν» ἡνανῳ πὐμρικομεν μὴ μωρν ἡροθα καρ δεβυίρυν, μα ἐμεν φα μρόρόκμοι "τρί δή βωμει. μρῤμα ως εἰλα ἀλ. 4 μιδαὶ.ϑρνφριρη βὺ μὐψαυμτΝ μνὰ γαμύῶς πε. τὰν μῶν ἷ ἀρὰ ἀρ ῖν οι ίαι αὶ ερεμ 

εἰαμόνε ἰμμοϊε τ ς οἱ ἀβυστα πρη . ππὐῤκυύγύν ἢ ἴππν ἀφείεεαι δὲ ἰπουΐελὶ Ραιήυ, φριέμιλ 8 οτογάτῃ ποπηπίς πλευγαπι, δὲ αυϊάςπι οχ ΑΌΣΆ. Τρ το λα ἢ ἀπηοῖλειτ. Οὐ πιαϑίρ εἰς εχ εοταδ δ 

, ὩΣ ι8 ἩῸεσρύεγεα πσανο εἰΐδιηνεουΐν βοὴ ἰσευπάυπι Νονδε θη ἐφαηιωίενας ἈοθλιΒατα ἀμ ΔΆθυμὴ εἰ; “ἰ ἤμηὴ διῃή!δ, φυσά ατίαπι ἔς ἱμτο ἰβεπάντς εβνδοι ἐμὰ ῳ ἈΠΕ  Ποπὶρ λυ αςὶρ 4}! βνλαμζαλοίη ςοηυςμεὶς Ὁ ἡεωίδίων» 

᾿ μαμὰ γαριήτον (Ἔοην ραν φηεπὶ ΦΌΝΟΝ εἰς φυΐπ ἱβιοτ οἱ δι ψίωα ἱπεαρεθθ. ἐν στρ αἱ ΕἾ ων νον ϑώνμν ὑρηρίε ἔλπνροτ (ες ἦι}- Τῷ πο ῃοάὸ ἐδ δὰ μομ ἐὰ ἰηθενθικίαὶ οὐδὲ, αυυτα 

βοππο ,» ὅτ νοὸς “6 Ὠεἰ Ῥανδίεὶ υΝ »φυυηνίη (σίε ποιηο ; ' ἀετοὶ ὙΠυμιρίςτειίεά αυῤηίεην ἡϊαίη αἰδληνιοπάο (0). ̓ς Ἰϑηλαμζω ιν ἡδῃ νἠφεία Υ Ἰρτας "δεά 

. ; εδ αραλνὶς 1 ἰο ἴμ ρετίοπα ἀεάϊδεντῳκοίηδε δὶς ̓ οπιο. ᾿“ἐμὴι πήπνίγυπι ἰά ὀἴεηάι αυδά ἐπιλάδετο πΠοη εείρίσης Δ. 

ὙΠ ε ᾿ ἘΠῚ “ ἢ ρος οσρ. Ηδο διιῖοπη ἡ λτιιγας πο[Γ Πτοῖυς. Οὐ ἱ ἱοηὶδ ' 

δῆλα Λέγων ̓ Αηα)λαὶ τὸ ὀνομο' σου τοῖς 5] " Ὀϊςοηε, Αδαυητίαθο Ὧ0-.1} Φίνν", Νιωνκδνν. παρε ΠΗ Εα ριμμεέτονεε: τμομιεὸν Ἀρνὰτ οι ει ξξανεπείσινὰ μη λύει λν ὑμὴν: τό 

Ῥω ἢ ᾿ διλφοῖς ΡΟ, μέσῳ ἐκκλησίας ὑ-} Ἰύθοη τυῦσι διυίδυς (γε ὶδ» ἰη ἐμ ο, Ν ᾿ ὑρτρεο αν εἴξεθυπι ἡ (οἷδαὶ Αργαβδαν (οδοίσαν “ 4 εείδηὶ νοηυδοῖς «Υἱ τε πη Δξ μοι δι. εἀρήδυα. ἜΣ 

μεηρο ΤῸ ἀρήννιῦν ων ὶ ππράϊο Ἐςεϊεῆς εἰδὶ Ἀγπιδυπι ᾿μρηρβ ωϑμς ἐν μι. (ρεθετανο ποπιίης τἀπάσχη φηληοῦ ,σοδέτον ἰητοἰ ρὶ φο-, - βετί νἱάσατυγ. Ὠεπίηὲ ἰα ἰατελεῖ μα Ἡμλἀδὴμ απαά- Ἔν 

φοιμδίοηφ τ ιν ςδῃδιη. Ν' "ὃ; δγιηῖ "Οεητίδυς ἰπ Τυάποτυπι πε υστιιαι ἰοοιηνι ἀ-ἕ͵.͵ ὡς πιοπηεητὶ πος ςτᾶῖ γι ποιδηη δὲ ἐπαυδίξοχη ὃς αὐ τόρυσι 
"κα 

ἐκοδιβοοιοιίε Καὶ πΏλι, Ἐλῳ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ “ΕΞ ῃ Ἔρο ἔν , πὸ ἐΠούέ ἥς ἱβέςτ οπίηες νίεοι δι Κρανὶ πὰς ψηϊιοτία τοι ΑΡροίτοί! πἰἈ} ρετεἰπεριεῖη γεηοὶ φυλαμξκίοδαι ἤραιβοι- ’ 

ἀφοαν ονὶ μἔυτῳ! Καὶ πεῖλιν Δ δου ἐγ χρὶ τὰ παι δαΓ 'ρ δι ἐγαείμμ ̓  δ κε νὰ " ἐἰπρλωνμ ν ὐγίς  ἐοπυπυρῖς εἶδ' μρίοαπὰ παταῤλ χε πση τε τανε φιδίδεε . τίοπεπι εοαιἐἰασ!ὉὉὁὉὁὉὁὉὁὁρν  Ὸὃῦὅ ΓΣἦΣῆ0]΄Γμά. 

: εἰν τ ΤΡ | Σ » ; ] εν. ἢ πατῇ Κα. ἐόν, το νύξ, οτος ἐλ . ἘΠῸ τα 

“Ὁ 'πϑροϑ, αἷ μρ δωκεν ὁ Θεός. ᾿ «εὐ ᾧ" βυανὶ ἘΠΕ Σπησ μεσ σα πρφτή ες σον ὝΠΟ 

δ πο μ᾽ θυ... “ν Ρυοεὶ φυοε πιβὶ ἀςών Πόσαι. 1 ἐν ρω, ΤῸ ᾿ ὅϑεν ἀφοιλε 18) πάντ τοῖς ἀδελφοῖς 1 εν ηβε ἀείουϊ ε΄ ρει οπαπία μα- [1] Κ μὲν ἀν μείονα. ς 6 ς ΟΣ 

δὲ δέν Ἐπεὶ οι τὸ παιδία ΚΕΝΟΙΨΑΨΗΝΟΕ (14. Ομιοι νᾶ τιτυῦ ΕΣ ῬΑΓΓΙΟ ἢ ὦ (μι εῆφα γνονὶ τ γα ἢ Ὺ ον ἢ ἤεοίδυς ἡπη! 5 Βετὶ, νοὶ ιλίοι!- [ῥαενδεν βμρνῤ αὐ, νε νον τε δε φιλα 

δαιαίδδας ραρκὸς πρραὔκμοτος καὶ αὐτὸς αἴδατπλο-, [Ρεε μοι ζαγοῖς δι ἰνρυϊηϊενἠρίδ! Ἴπωίμανκα τα, δινιωϑίδε ἦνα ἐλεήμων “βόνται καὶ ἡ ὐβγμα δ, βάν ρονεβεχίο, δὴ ἐννο δ μάν ἀξιεαν τὸ 
μὸν πρβμ δ ον πὲ ᾿ ᾿ ' ᾿ ἡνευδ ι Τοενην,νῖτα γον ΜΉΝ ἢ- 

ΔΟΑΊΣΙΣ ἀνε μυη κυ ἘΜ γρτν θανά-) Ἱμφῆμε, τοαϊονίι εκιορη {ααν ὕω, ἢ ὀπας ΑΜ τ ταὶ τς μο, ΓΟ Πρ αας ΡΝ δ ροειμεετοράς. ἀν Γτο να οσυ 
᾿ 4 - ᾿ Π : ε ᾿ . ἃ α΄ἷἷ: “Δ ως μὴ ᾿ «' ᾿ ἔπ 

ἘΝ γφοῆθαὶ ὃ “ὖν κρναργυση τὸν τὸ κράτος ἔχοντα ΤῊ ἰτριῃ εὐδηδίσοτς ἔλζοτεῖ ουπὶ ΡεΪ πὴ ἐεδίννενει μα ΖΝ Ὺ ,., φ'ὰ Ὁ λῦος τ ν 1. γεη!, αὐ εκρίβαΠ ρεζοιία ΡΟρυ!, 718} 1 οο ῥίον ἐπ φῶ γαβίω δοτιο᾿ ΩΣ 

ἸτοΝ ἐκρμὸν ΤΕΣ ϑηνάτουμουτέςι τὸν δμδολυν" ἸΝ σηκῖα κα γα ει θυ νῆσος φιν δαδεῦ δ! προτιη ἐφὴφι. οὐ δὲν ᾧ γὸ πέπονθ αὐξὸς “ερφόϑοις.} ἢ Β.Γ ἐκ εο αιοΐ ρετρείϊυ8 με εἢ ἐρίε Φ' ἐρηιαινηφοίειν πὸ δὸς 

Καὶ ἀπαλλάξῃ τοὐτις ἀλη φόδω [εἢ΄ ἀιεδαιυτηι ΥΝ τιμην ὲ εἰ ἀναδοίνην: Ἶ δια" τοῖς ἀήιοαζόμδροις βουϑῆσωῳ. 7 1 4ὐυυι ἐέβ ἈΠΙΡ ΕΠ ΡΘΕΕΕ 5ΠΙῇ ἐηβηννεκα ΠΡ λαοδοΝ 

᾿ ἘΝ : ὁ ᾿ 
ἂν , οἷ ἢ ᾿ Η τ ἢ . . ἊΝ κεἰ αὶ, υ 10 ἰᾶ ἐπ 8 

ϑανάτου δα παντὸς τῷ ζῆν ἵνουρ ἦσαν] Ἐτ ρετγοϑ τεάάετει γιοταυοι }} Σριδενανει νι φώῃ: δ τον 4 τεητλήτογ [υσουττοες, ' τος ξμοβιρηήῃ ᾽ 

᾿Π σουλφίας.. Ας τῃδῖι τΏΟΥτ15 ρΕΓΟ ΛΠ ςΠῚ ΥἰτδΠ) πρνε τμϑν τ ραν ἐοϊαπενΐ. ' Κιραάλαιον γ. , : ,(ΟὍΑ»ν. 11 τΑὐρααῖν ἜΣ 

᾿Οὐλῥ δύπου ἀγγέλων ζλιλαμέαίε- ἀαπνποῖος Ἔγδπὶ {εγυπττ. μ4η5. οὕπιονα ρα! βν,." “Θεν ) ἀσελφοὶ ὧγο!., πλησίως 4--} ι νι: ἔταῖγεϑ (δ ϊ,νοςᾶ-} 1 Αὐῥίω βαινε! μεῖν, ππρῖς Ἰὰς 

ἀφ Ἐχφ σαι νο» 16] γΣΙΝυπ οὐἰην νεΐαυς Απρεῖοο} {κ᾿ πονόᾳνίε μότοχοι,καταυνοήσει τε τὸν τἰοηἰς «αἰ εἰξὶς σοπίοτιεϑ, οϑεαθίδον Ὁ αἰεδός Εἰ τι ἀασνοι, 

16) Δα ίγεασνν οἷον ἀν: ἢ φ , κυ. [ " 

τῶν ἀλλὰ αδέρμρτος Αραμ ϑλιλαμ-} [“ὁη σα 
᾿ δι ᾿ Ιὰ εἴ Ἔχρίϊοα. 

Φνυα 1}: ᾿ς ᾿ δ πιρῆι, [εὐ [επηφη ΑΡταΒα- “ΤΣ δον αἴ 0 πα πτ 1 ε« ςοηἤάοτγαις  Γιεράταπι δι Ῥοη-} [ 4" εῥεινοονβάεναιε 41 ᾿ 

φεϑ ὅς (ἢ ιῥαῤεται ἮΝ ᾿πρἤθῆ : “Ἴ ᾿Πμοὲ Ἄἀρρνείνεινά θά “ πέζολρν Ὁ αρχερία τῆς ομφλορέας "δ Τα τ ῖ-, δλῖυῦ : οβαίυνο. ᾧ΄, Ρουβην δι γιουδιᾶ 

υἱπὲν «νειὰ ᾿ ὅν ὅς ἃ 0} τς «“ὐταια μιϑαρι ῥα πρῃ ἥ Ὁ ϑ ἐξος : ριοίε ποι! 5 ρμοἴἶϊτα Ομεὶ , ΔΩ δι] ᾿γψιάσις νμΐυς ᾿ς 

Ἰμβέηι οἱδε ; , ᾿ : ΟΧριρὸν ἴση. ἼΩΝ υ Ἰε: “1 γμενηξηβέραια ναβρα ἰρῇμπης. εἰ υἰδέπιηε 

ι ὃ ἱ ᾿ ς ΡΣ αρδέ δ πγὴ, 9. ἐψχ' Φ ἃ , πο κυ κως , τ ᾿ ν τς Ομεδι πδιὺ- 

Τἰχηῆωιι οβεπάσενίέφαε πα ἀλοίκα μια: πλίυτα οοπιειοηφεεά πυπιαππαἰασιφείοῃο, Νοπιΐπαι βοῖθπι ΑΝεβμδπισνο, τείρ εἶεν ἀἀριοοίδος ὦ ἡ ὅντα τοῦ τ “ἠδ ὅτι αὐτὸν, ὡς κα} Ἷ υἢ Βιάμο εἰ αυΐ ἰρίωιι «δᾷί-} Ἶ. Ὡυὶ βέεϊαι ἐβ εἰ ανὸ [δε τὰ “ αἰρίος εἰ 

ἌΝ ᾿ Ὑ- σας ᾿ ἘΞ . ΕΚ] ἤτοι ὀοιῦο ἐρῇμυϑ, Ἂν ΤΑΝ ΤΠ πος, ῥβειφωπι,Ά 

12 “νηί ἐπαγρλώ σας Ῥ(ϊπιυων τεδὲὶ (πεῆο δι ςξλάιιςὰ παῖυτὰ Νῶς νενὴ αυορά ἃ δπ ἀἰτδὶ Ὁ ΠΣ δὲ δα : : ᾿ ἘΩ͂ . ᾿ ἤ  Ν νὰ μ 

εὐἰθιῇ ἀρρατεῖ εκ το ηιὸὰ δὰ τιυυσι τοῖαπι ραἤποπίς “ΠυΣς τοβμυην ἐπεγὰ πνιηιις ἐμήν ῥποθέ ἜΣ ἘΣ ̓ ᾿ Πλοίονος ὰ ΝΟΜῊΝ ΜωῚ Τ 4 άπ πᾶαμς ἀπιρ]ίοτε ρ[0] 9 ψήνεριθτθε οί χίσηϊα ἐαα γμαις 

Ἰενείαπι ἀφο μος. γρμὰρς ἡλαλονήφεν διινϑιμιηυβ Τῇ χογδδοῦνης 8 ος ἐα σηοι ΜῸΪ ( οννννοβδεθωονινει : ΡΞ ΜΞ τὰν τον ἧς ἢ “ναι εἶα; οοἱ- 

, Δεδοιδιτυν, ἘΠ᾿ τα ΟἸεητα: υδη δε ποη ταδτὺμη Δ. ψν νὴ οὐίευχὰ νεῖ οὐ εδήν ςαυΐλη) ἀιιδε (ὁγααενς 415 μα ᾿ς οὐ Μοῖς δὲ τοίμενφυρὰ λὰ οϑοεὶν δε τοϑατεὶν πορηυ δειίη θεν νί, 16 24 
οαρί εἴς ργοχί πη! νοτῆςυ] λ4 ουτὴ Αλγοπὲ γετο 1π ϑοπεϊβοδιυ. Ῥτοσ 

«χουν [ ὠννδὲ ταρίδή [ΓΤ] ριϑορ!δι Υἱς Διξυηγέρτι 1 60 τε ρΡι γαίων" ᾿ϑινηνεβιιμίω δά δὴ! ἔωρο « νην [2 ἢ ἀἰρθδίρῳ μάμρμ, καμνς ἫΝ νὴ δἰ δαεδ ΕΑ δας δένει πελδιαμτο " γσιλι ταν θι μα τοασομαι αν με ἀῶ τὰ μμπι Ποδοιεαι Ἀεθοττα ̓
ς ἀλνῊ Εὐῤῃν 

ἤτω ἐξ 4υδὲ ἀϊείυυν δὲ! Πολνθὴ ΑΒΏΙ ΜΠ ΑΓΕ. δὲ πάθην εμἴδητο τίη οὈίουεὶι. θονβανν μην αν ας μλννιν, ἴη βοὸς, τ, ἐταῦψηνμν σα ΓΝ ὲ μετὰ μὲρίαι στα, βοπίευν ς ἀεέιπϑυν. με βμψβιψαῦνῃ Μδῥδιτμδ πρὸς ΡΣ δόμα θανμν ρμς «υὐὰ τἰβεημε, 

Ὡπλοτιι νην} ᾿ [ατῆθ᾽ 196 [μὲν φιοή ΒΟ φιυ!άςπι (εἀ ἰπ δάιιετθίο τητεγάντι νορὴ Δειγαῆις ἀδ Πξηϊβελειοης γι συΐ φιαίϑοι ἐμειῖς Φοσιμὶ Ὁ εἰ δι β λ4[Ἰνσς ορυν (αυπι ρεςεξεείε, {πὰ αἰοχ ἰα 111} σοι ιμάδπα ηοκίπιδῃ; εὔϊς ἱπιροείεριν οὐ ιάϊε, : 

᾿ ἔεται [οτιὴὰ ἐρηεηϊοῆςιις ϑεαναγιίαηα {}}" ἀιχὶς Νὸς αἀο: 20 ἐφηιβοις ριορεπιοάυ πῆς γειὸ ςοἠὐκιὰ τοχίπνε ἃ ν ΒΕ ΑΕ ςοἰ αεῖο, Ἀτομεδῖῖμε ρει ϊεπεῖοι οἱὲ ἀομιο ἐβέλνεεξρ ὃς ΟΝείδυς Μοίς Βλιιο οοη(εξαμυείουὶε εἰιηοῖ πρὶν ἐφυνυν δοπίιεᾶυε ἄξυε εἰ, 

εἰς φαημιλαιοὰ (οἱ υνυν κίε ἔσθον ὁδογαυόγει ϑυπιοτᾶνϑὲ ἔγπ. [ις τείροπἀφητοπι τοι ἑπιοηέ ἀρεϊαελε ὁ ελὴδέ τῶι, τῆν ὦ οὐ Μοῖ αἰδοῖ πόα ροιοῆιας φίοιπὰὲ Μοίει ἀδῃ ρεορεἰὲ ἔυϊι δεομίιοϑνὶ (οὰ Ἰρῆυι ἀοαιρερδε, (είν νϑρὸ νὶ ϑοπιῖηνε ἃς Ὅειεν ιοιᾶπι μδος 

βυπι οσειπῖς δυηλὶ ἀἠοίρυ!!ς ἐεὰ ἔπ αττίδι» [ι]5, ἡ πὶ δά (ροδίοπι τρίδιῃ ἀειίηςς, ποπρε νς ας] εξ ἔπι “" ο΄ ἄσπιναν οἰξατοβεδοευκ ἢ ᾿ ; 

᾿ σ- ἯΙ ΗΜ ἐρο ψβιὐγὰ ἔδομρη ὀενοιδὸς ἐπ᾿ ὧτῷ δἰ ζηἰᾷ- ἀϊότυν. ἘΠ δυβεπν αι ξιδιόξοσι ἐ ςοἰπηνιηΐ πδευ ΕΝ ον Ὁ: ΚΝ. ᾿ 

᾿ εἰ ἢ μα παδς ᾿ ἡσνεγθο ψείτατ Ῥγσρβεῖα ΡΩΪ. ξιεηρειμαν γε Ἡραπολνραννα Ἀριαμμμρ  εἀργὐραλαγεῳ ΟΕἾ ,» Ραρφνοΐεκ πὼτε Ῥεῖ σπιρξαιβ εἶδ πὸ (οἷὐμν αυδὰ 10 1.8. Οδΐτες κυνό, νοὶ ἱρίωπι οἴεπάϊε οππηὶ ροτεῖατς εἴηΐ- 

φν {ι μένε εἸδοιὴ Δελγο [ε "ν βιδ 'α “ἐβια κς Ἰπ᾿πεδὴ δε σροπνηῖα ΕΠ ιύπι ἡ] δὴ ἠὰ υο φακτοτί ἤσγεης ἀἰ παυύταμη, ἡ οείδηι φιδὰ σἂ οπγπει αθαίταῖεε διτίηος δεπιογοπι, πῶς ἀξίη ις Ῥιορἢςτίουμι πθπηυς,ηὐά ζατίφῃς 

παρέ γὐμβε εὐ ϑνυρυ νδξυπι γερὴ ἥδυεῖλοι ἐταποιξιτεῦιτ ἅν’. ΒΗ), ἔς {ιν ἀδῦὶ νείη ἐρίο ργο ἔπι οσπίξεαγυν. “ψιμε μὰ ἃ φεκολὶο μαίϑεω ἐπηπμλρον... ᾿ΦΛ  βετίοονε » ἐλούμων. κυπιΜοίς εοηξεετυτμϊςυτίλοςνάοιι, τείραξει φινσι Αάερηφι 

τηνὲ οὐ ρίαην οδ' χυσά [ματιηὲ! ἀἰέιδιν βεένην { οἱ πονίρην ἵνα δι ἢ δοιέπαιν Μηΐῇῆος δή άϊειτη εἰζει ψἰδεη ρο. 44 οἵδ, φυὶ ποίξελτνηι ρυπλδαγθιν γεῖο (ϑηίυ τδηρετεῖυγ, ριαίετεα ε!ά ἀς Ἰοίως [αὐ ὰ ριορτὲν τεφυνηνοιίοφξεινς ᾿ 

μκῖλονρι ππιοαφ Γοπήμαιον ἐν απῴμαπν ράνεν ὅσ βινάαιν τεγαῖ ἐροβοίμε ἐὐίαεάππνὲ ἴσην! ΜῸ φηίαν Τγεῦ οροτουϊς ψοϊρυς αι, νι υίαπι ρὲ ρειεύτι μειγπμαειτζαπναις. οπηπίδυο ανοάις ἐς ηοριο Ομ είειι βιδειερισπία, Π οευτι 

᾿ σαπὶνν ματος τὰ εδέ ορόδλενε!. δὲς δυτειῃ ἰη Ὁ Βοιηίαό βεεί νι ὈίαδοἹ ἃ ἀεδ εἶ ενοι ἘΝ ἐπὶ φεειὰ Ῥοιίατο- περὶ κά Ολεὰ δεσατδοτυμι πλέον ὀφοέταιε οροετυ ἃ 1λρἴειῃ ἀπηηίη) ωμἐκιπξπεα μἰνδυλυ ε, ὀνρ σα νριφῆϊνο 

Ῥὰ Ἦρα ἰδεταὶ (οφιΐέ, γε ἀνλιὰ Οληῆο τῇ πὴβρ 20 ὕοτε υὰπι ἐπβγανίεδιο νἱδοτυν ορνν δΐς (εἰΠπ, Πεέετες διομηήμφηλ βογὶ γιὲ ρορείβεχ εεἰφὶτ αἴαείθοπειν. ἀπΠιμϊν, ᾿ΟΗ ὲ ρατμκα εοοἰυηόξίπι : ὅθ δο Αἴμεκααι ἀϊξβοθυβοηδ 

, ψδρηὲ οὐπυξαίδηὶ ἐμ ϑυνομα ἐπῆν 448, 41. δε αὑτῇ ας δίς ἀροίοίνηνε με νίϑοσιε οἴει φιάῃν αἱ οτίο φείν. [ἡ οἱ Πα φογὲ ὅς ἰδιοβτὸ υἱππιι ἱμυπνοδίεμι, γε] φοϑίε γυὶς σαίμη ἀ ποθὶρ τὴν ποθ ἀφο νθν δα ᾷ 

νεπεπελέυς Ἀροδο " Γ᾿ βιοβαμάειη ἘΠ Ὁ! ἀιαγίου. ἐἠιλκίηνὲ διηϊε οδυοαίοην νὸ Βοηνῃ ἡ γίΘον ϑλικο ο. οὐἱ εητὸ βάρεοπνυν.., 05 2 αὐτο μ πόνος ἡ Ἀρμγε ΓΟ ἰνέται (να διιδιοείταις ἀορεπείρι νε 4υἱ ἢ 9- 

το Ἔα ἐυλονόν Ὁ πὐβίόνόπε, δε οὐδλξηῖς αὐ νοὶ. πλίθθηι Πογμδίστοῦ, ἀαυα δάεο μεν ρίαπι ποηνπίν πῖον ΤΠ 18 φυμοθεμαεωιεβνπμοκ δεῖς. μὲ οθγημαν ἐχρίογαγε, λοχαίηυ πατῇ νι οητἰβοὶρολχίαν! δι νοίρί, ϑνανὴη ἐφίρυς 

τοιαῖῖ γὰ ̓ ̓ Ὑν " ἰγϑνα λυβασνν ἐγν διε’ Μακε οΣΝ ἐετα νεῖυτί (οἱ ἐμήν νεϊ πότον νἱἀείϊρει, ̓οηβοοτοινν,. τυΣ,γεὶ δ φμυπιτορτερξρι . δὰ σπαϊυϊῃ (οἰϊείκατονιτ ἃ 66 ἀροξοίατα ἀΐςεξ νίημε εἰ οορίτἷε ας νετίι οἰπὰς εἰ ὕοῃρ 

απτυΐ 8 ἐν δὲν ἡ τὰ μ ἐμ Ρ, ἴει! οαννοε ἐδ ια" Φβενον ἡμενο φβ βωπεὰν γοδην τὸν τὸκῳίτνεύχιντε οὗ δανώτο, ΜΟΙ ἀμροῖο, δι φιηαίδυν ἰρᾶνε μαβευπιειην φοίδυς ἔλῆνεα Πβεάτυιη ἐγαπίθοίς,. Φρη ββιονίνντῖς ἐμόγοεμνε,1ἡ οἴ μι 

ἴποὶ “ἣν ΨΕ ΠΙυέ 4 ΡΟΣ ΝΙο πεν Ἐςε ἤδη το " ἐμρρ ἐν ᾿ἡφυιμένγαι Ἰωδεῖς ἀἰοίευν ἀιαδοίων, ἀ χυο ἐχοηῦ εἰ οι αιὸ οὐἰασνενοι Ἰαιὸ. (δὰ ηοη ἔπε δοοι πιὰ ἐς ἀοδη αμδιὴ ριοβιθολυγβυλοφολίοα αἰσύχυηπι. . 

ὑὶ ἵψοιητι Οναπὶ ἰφιιι Ῥεορμοίμ ΔΙῚ δειηίηϊ δέοι ροοοιτῦ,ηυσά διοτεείξ ἐοηίεφυυταιαυήοις Ωοὲ υφμάϊε δά Ἰρεχρ οι νυ ὀοίοτίσι,καἰδιίτναδι φιὸά δά ιπεμί. κ΄ ΚΥΦΗ βία εευβηνίε, τῇ τονσωνῷ αὐτήν. δ]ς αροϊρίδαΣ 

πρὶ ᾿ πε ὑρῤθι πίηρε μφο ἡ τρίδυσῆ. ψοσκη τῇ (οἰ είτατινι ἰη ατορὴα τηουἰζοσίεαπι ηου τά δα τοηιαοιόοος δερληεῖ ὶ φλτηΐθ γί οὔραιφ σχογίεπιρεϑυλὶς ᾿ νοίδύπι ΠῸΝ [4[ω} ἀς Μοία δὲ Αδροπε, τϑαῃι. 1}. 6. τ 

ἐγ ν πὶ ΝΑ , δ Ἀβὴ ο ψησία. Βεδν ὈνΤνΝΝ ᾿εβξύνμξρμ ἴτυν πιοντίε αὐ πη ΗΟ βθηεε εὐπὶ ει ἴα φο εἴς ρρευείυμι φμὶ εχ δρί μι ἰδμδτο οὐ οθρεμν φίο, κραφ ἀνε ἶνο ἀμεριι τορεῖὶ δείδηι ροϊοι τ κμμοβηοπιεα 

ἵν ἫΝ δε τέκνα ροῖίην αὺ πλμηρμίῳ 4ινά ἐϑν εὐ Ἢ ρα ήνορον ἀϊείδιις ἐχτίϑδταε δ φηγηει ἐρήυν Θὐη,Π8 Οὐδ  ἰο ἐδϊμμοιοίε Ρ νι απβαν ἀιλοι εοξδεὰ ἐρίδ Υἱἀετίξ, Αροδοὶ! δι Ῥοητίβειε, γε Μευζενῶνς εν Μεῖι. Ν)» 

ἐδ ἐπ νῤε μαν δ Ὸ: “8:5 ἐπί πὶ Πρηνβεοιεὶι; ἤν ὁ δὰ εἰς σλτῳ οὐ Δεῖ ελήέπι ἰπάπν Ν πκΙ μα ἀνομία Ἑιληυν, ἄν δφε ἡυδέ ρβ ἐνμιςἐταιεη, Θετῃ οοπίιηρίε ας ἕδνς ὀχάαμεῦ ρθε ἄρνα οηξὸ ἐπιρεῖςε οἶς οἰσπάμς, 

, ῥᾳ εἰν θύμον κε ἢ υἱά εις εἴ ἱπεοττήρτιδιἢ [επίηό,. Ἦοσπιίο υδίμϑάο ἐεάλης. Εκ ποιληάυπι οἰἰειη αυδή πές [ο. ᾿ς ἧποσεμν δειψιϑοὶε, τὲ ρα βρίθει ρούτυιη μὲ ἰοοσ Ομίμμα επί ράγεί Πιετίωι ἔευμι δὲ ἘΠ δι φῆς και 

γε πηδυν! Ῥεῖ. φυν!, νων οι εΥρηωϊνν ταιτεϊὸ πη δες ροῖ ηγοπεπι ἐσ σ έμην, πο ἰυἱν ἐρήι τ. ἰλδηίην,, φεᾷ 409 (1 ἰοφυύταν, ὥσιϑεν σῳφεθενδα), ναΐ πιΞ ἰδ ντεῖαμο, δὶς ἐφίτι  ροϊ Ἀεθετωῦ Μοίω Οἰμεέο νὲ ἢ ᾿ 

Ἰομμένην ϑ τε δν 1)" "ἀ οιαχὶ Ννὰ νἀ δτυ οδίνειδήνιη,  αὐΐα εοπβδυπι, ΦΟ αὐ ρίαννγτὴν δεώδολον δὰ γηο ἰδάνίευς ᾿ ΣΥΣΎΧΩΣ ἀνᾷ πωυιϑδη. ἘΡεμβ,ωκταιν ὴς 40) εἰδτγαίλάξα γι οἹδΙ ἡει ρεστο τρδιάτυπν ἀμ οίατιν νείηῦς 

Βυήϊυκίη ὑνεὶ ὀκῖοι ρισρδεῖν ἐνδιρυϊον ( ἥς ἀἰήλης ἂν, [απαπδῃι οπιηίυπὶ ρεἰδείρενε δ ἐμρε ΒΘΡ ΘΑ ἐμ! τὰ» ἐπξλ μον. νιν ρος Τρ δια δἰ Πς φμδαν ίμυν ἐοηίετυετι» Οἰθηο επίπι αμηγυράαπι πάρ 

ἀρ τὴ βαρ Αναν αὶ νερὸν δηκέου Ἡρρεῖιει ΒΏι ὑλϑ ᾿ Εἰδὲ κἀϊυπξυηειν σοὶ ἰρῆυι Ληϑείι, νὲ Μαΐξ. 7.41. ᾿ Ὡ ΠῚ ΙΝ ΟΑΡΥ͂ΤΊΙΙ,, ἡ οδἰδεδατυναμδά νευπῆινο μασεράε ρτο [ριφῶμ κὺρτέ 

πρῦ: ἡἰποι αμθία ῬοταΙ ἃ βισρμει!9 ἡ !σιητυ θεο "ἢ ΔΗ  ϑανώην. ἴον ἐδ οὔ τα Θεῖ ἐσηίυηδέ, ι Μιῤι δι Ομάνες αἰ δείοηφπι ρρορευσί τουηοτα, δοπίξίευτα ἰαπι Θεοὶ δὲ Βοπιοἷ ρεβλομ οιτορί ἀν 

- : Αὐρδος ἰοφυίτυν ἐφ (ογιητβην Δροίο ὑενδέδἠδηρὶ υἈ θὰ ηεοοίϊα εἴ ἐχνε ΟΠ γἰδυτα εἰν. οἰ πιοῖυν αὺς . ἂς Αροβοίδευν Οἰεδι ουπν ΜοΙϊ τπννΝ «τίονεά οὐίυα- ἰἸοηιίεμε Αροιξοίυν, ΟΝ 

Ε΄, πἰριιῖ , πππο.δα ἅμ6Π] φτίδι ΠΟΛ ΠΠ49 [ιν ἐϊ{ ι; εἰ. ̓ Πογλτις ρόῦιυν ραρφιε ἕτιήευνε ἡἸΝ|] δη ΚΙ ροτεῖ πὶ. ϑμιὴ ἔὰ ταβηο. (πεῃ δι Μοίοι δι [οι ἐἰς διοευπεφτοι 41, ἢ. [Τ᾿ δι )ονήνν ονδίμσε, μέν Ἀφ δ διαίται νος 

ἔχις . [τὸ ΡΒ ΤΣ ἙΩΔεΙἢ ἐὸ ἰστο ΠΟΙ ΔΙΉ Ἰἢ ρεῖν (ΣΉΜ.  Σ ΗΝ φϑιμα νει Ἀδρ δά ροιοίϊατε ἐπε βιιδειλαράτιὰ ἑκα Βᾶς.. ἜΑ τεξιὰ κἀφίαϊε, νε προ ρίε ρεηρίςυμε αἤξι ἱμ6 

ν ἵν ἀιὲην Οἴνηδι Ἰοφυυτνηι. ΑἹ " ἢ δαζεὶνν ἀγγίκου, ἰὰ εἴλ, κἢ Ἰδαιη ϑειύγα, δὶ ΠΥ ζοῦπυμο πεν Ῥεδηξαστέ ἰυοι ἐπε πιὰ. τῷ, ἰϑουθιΟλυίε!ε δυβεπι ρφοιίουϊδ ηϑὴ ἐρυῤθιὰ δρᾷ 

ἱ, 

εὐ κ΄ πεν 
ῊΝΣ πεν ᾿Σ ᾿ Ἀϑπλη 

Ἐπιτιβαι μοὶ εὐδὸν βορὰ νκανην ὀνιημὰ σῶν κὐὐ ΠΩΣ πὶ 4 ἘΠ εἰν, Αησείον ψεὶ σε εἴ (ὔ» δε, 
ῬΎΡΕΥ , 

᾿ὐναέφοκονν ν. Ἰοζάτυιπ ὃς πϑπείαπι ίσυς ην, (πή οὐδ ρηξαρυο τοτίυν ρΡεϊαοδίν 

δὐ Νὰ ἤβυιπο δεν υἀμίοέν ᾿βκὴ Βεπῷ εὐίϑαυης φιίηνναο φιίδειι να οκὲ, ἀμιιμημα εῇ μηιαμλρκ ειρθοι οί βιοαν ἐϑηβάρνοιε: δεῖ ἀρνὶ Δγοθοῖυν, ΔΙ σηλανανν βμῖιν ψέοω 

᾿ . . 
! 

. ᾿ ἐ } εἀϑαθεοί δῖε ἢ ) ἐοέφυε 



ἈΦ ὑϑεὴς ΩΝ Τὺ τῶν συ ἐν ΣΟΥ ΟΝ 
΄ ᾿ , ἈΝᾺ Γ δὲν . ᾿ ἐπ ἱ 

᾿ . ν τς ἀμ ὸ 

-Ἰ σον ᾿ ὶ 
ἣς 

ρας ν΄. ΔΡΙΞΈΘΡΑΥΜΙ χι 
Ἰ οὐλαν βοὴν ἐδ ἐομ Ὅοθαὶ διεπεία ἄς υἱοηβὲ οὐἴλπη ἡ 

ἢ μι βα ἐς λαδες τὲ γροτ ενοίσνα τυπν Ἰδέκωικο ΜΏΡΙ 
οι δἰουίανκο 

- 

4 

ΠΣ ΕΞ ΕΝ Ι γελερτα Μοῖς δὲς ἀΐριυε εἴν Βα- ᾿ιρὰ Μιηβάχῳᾳ 
σίμ ἠξίωτωι νι ϑ᾽ ὅσοι ἡλοίονα πριϑὸ βθᾳ μάπίο τρρίογοι μροι} [Πάϑωνι, φιδμὴν δηρῇιο. 

ον ἔγχει τῇ οἴου ὀκρτασκαῦ σαι αὐτόν, ᾿ τισι ἰδα ἱε φιὶ οοπβνμικὶς ἀ0-} ὁ ῥα πορϑανρορύμτα 
“Ἰαια υλπν ἀοπιας ἐρίδ, 
᾿Ομρηὶς ερἰηι ἀοσιυν ρρᾶγν» 
τὰν ἃ φυορίμιοιοὶ γετὸ φοηδτυ 

Ἰχίε ας οπιπί δ, ΠΏ εὐ. 

«᾿ΒΕΜοίΐεε αὐἱάοαν δ ένα ζθὲε 
ἱητοιδλάομιο ρήϊι8᾽ νε ἔδπνυὶῃ, 
δὰ τοπιβέδληδα αὐ ῥοίν εγης 
τ ΕΎΕ» 

τΑτΟ δίς νὰ δἰίυς ἀοιι} ὁ] (᾿ ὁμάνειν 

ἕως ρτρεῖδο ςυΐοϑ᾽ ἀογημε ἰατοιε}. βίωι ὰόμαν βορὰ. 

αϑ ἯΙ ροῦν βάιοιδαι δί ἤρέην κ'ν! βασα μον ββένειΐ 
ΜΠ|6πὶ ἀς ἀια φίοτίδιρυν, οὐ Δηξ 

. ἡνίᾳυο βερηδαν γοτίυοτίηληδ. 

 Οἰμάρτορτίοῦ ἤζως ἀϊοὶς δρὶ 7 
να; ΙΗ οάϊε ἢ νὸςξδὶ) - 

εἰυς αὶ εν τἰ8» 

οὖς Ὠαὶ γὃ οἰὸς κατα σα άζεται 

Φησὶ παάντρ κυταισκαῤάσεις, 
᾿Θη ἌἜὌᾳΝ " ὲ ΠΝ ἐν νν, νος ᾿ς ᾿ 

΄ ᾿ Ἅ Ἰμασῆφ υδιὺ σισὸς 
ὀνδλφ᾿ οἵκ 4 

ἐλλιαι σοῖν, δῆ ἰὴ ϑνριὐποιν,εἰς καρηύφιον δ λα] 

᾿ Οὐμὰ πλήν ἐς 
4 ιδείεανν οὐ ἀίγμον “ὦ 

ἜΣ νι ἜΕΊΌΝ ΤᾺ 
ΝΠ ἷνς δ τὸ Χριςὸς δὲ ὡς ἰὸς δὶ τὸν οἶμον α τὰ 

ἘΣ διε νειν ο οἶκος ἐσυϑρμ Ἢ μθφγδαῤπερ τίν παῤῥη-}- 

“-. κακιατρ το. ὅέαν᾽ “καὶ τὸ! καύχαις “ἧς ἐλασίδος μόχε 

τἀ β ΕρΑ τίρα βόψω οείχωμν. 0 Ὁ 
ἔοι δε " Διὸ 'χαδοὶς "λόγω Ὄ Πιύμα τὸ ἀσ 

μα. εϑυυΣἤμυοοὺ ἐἰὉ τῇξ φωνῆς ὠντέ ἀκού- 
Η ῖ ὡο | ͵ 

βκεμο βενο ιονείνεανμα, 

ἀφναβνοβιον βένὶ ἀϊεὶν 

 νοιεννφίωι ἀνά ϊφηξῃω, 

8, Νυοϊδιο δάκρανε τά 
Νεοδάωτγαις εογάα νοξεγανί- νεβνα,βεωϊ ἐν ἐααεαδα. 

Ἰφυν ἴῃ δκαςειθαιίοπο,ἐη ἀϊειξ- Ἰ Τώοπε "ἐδ 
τακοηΐα 1ΠΠ|᾿|5 ἸῺ ἀείετιοι ΟΣ ΧΡΩΣ 

: ᾿ : ὶ ᾿- 

ἐμ δαυλὸν ὡς ον τῷ αἰδαπικρασμοῖ, Κ τίω ἡμό- 
Ὧδε, νὲ ΣΙ οᾷν τῇ πιρασμοῦ ὧν τῇ ἐρήμῳ" 

,ΓΟ),.͵ αὐμιπεδτο Νὰ ἄνιιο τμααι σι κε κεδίενο εϑειφ᾽ μν, Ἐπίααν. αἱ υ» ἢν, οἤνααβικα ἀμ τη αναδρας- 
ἉΨῪ ἰϊλι Μοῖϊ,ντ οτιλπν οχριολι ἀροτιὲν 5 γγι8 ἰπ- , ! ΤΙ ὦ νοις -ε να νειὰ ἈΓΥΨΑΤΗ ἀΑΥμευάον ποίηρε ἰατογὸν δι 9 δος τη Ἰδοσ Ὠ οίτιιγ φηίην Αι Πς Μ οί; βάεϊίς 

φὰ Μ ὩΣ ἴγῥερατς οἵ ἄοπνις δολείο ἐχετυδεα πεάυηι 4 ἐπ ἄοπιο -ΟΒεῖξυς νερὰ ἔρια ἀοημιην, νὰ ἐς νιβε!ιςεῖ αὐἱ 
Ὑι ΠΠλ πὴ ἥν πνοίτυς. νἤτατυηι εηίπι εἰς Εςοἰοῆδον ἀοπιυὶ ἀοανυ ργαιςιϊ τἀπαυλην ἀοηνηυς, Εταίηγυς γετὸ (ουιὺν 
ἐομηρᾶτῃτε νου νἱμὶ [ωρίᾷεν δι ναί ἀϊσυοτυξταηι ραῖο- νεβιξια (αἰις!!φίξῳιυξωε εἰξ, (δά εττογέ ἀυρίνκαιο) ρια- 
υπερταίη ἀταίςες, νὰ τ. Τημοῖα τὴς, διε. Τίπιοιμ, λιτοιδι 1. ογθα Ια οῸ αὐεγγδςῦ ΑΡοίτοΙι (οοραν, φὺδιὰ νοττὶς νὼν, 

ἘΠ Ῥείγιει ς. Ηαςσπυτ ρερς ογὲς Ὀοἰϊλτίο ΟΒ ει ἐστι Μοίς. ἦρβνεν φυυπηξιεηἀατὶ εοάϊρος ἰοράῃι αὐτῷ, ὃς φιοπιοίφ- 

᾿ Ψεῖως ἠητοτρτει ςοπ' τῆς Αἴ σνονενν ἄοηνέν, ἰᾷ εἴς, αυὶ εχ το Τιπαυς ἰεξας, ΤΟΙ ὅτι : ᾿ 
ἀοιιοτοάιε δὲ δες ἰκοίλυπι πιυῖτο ἀιιρίίοῦ 1" δὰ Ἰρῆυε ἀοσνιν ἤνας ἤθη ΠῚ ῥγαάινηἴς, εἰἰληνῇ Ῥετίοηληι ἈΠ} νὲ 

᾿ ποΐξειοβ, 4 ρεγίς ηἰδιὶ ργσίείεογυητ, (εὰ διφυπε ἀυπ τηκάϊλιοτῇ ἃ ῬεηοηλῬΑτγις ἀϊβίηρυλο. όινινι ὀρηναι, 
τᾶχας ἀτε είτε ἢ οηξδῃα, ἀτή ΟΠ ἄϊελε » ' κνεληὶ νεῖ ἐ οὃ οἵω (υΐυε νἹ δε! ίσει Οδεπὶὶ ἀοιηες πος (θπλμς, δε το. 
δἶνε χναν, βοβϑενν ἀφ ἰὰ ὑναιβιν γενεὰ εεἰνῆ 4μὲ [ὁ ξανέϊε. Θίυς ἰογπαῖε Ἰὲμ ονίϑ' δε υζιωι ἐσιὶ ἐμιῶε"ανκ ἐοανωε πρν.αυο 

Ἴ ες ρα Ἱεπέςξηϊτία (ατία ἀρτὰ εἰς, ἡ Οτκεοὶς ποα τίς τρίς τς ἰῃ νπο δα νοτυζεις εοάϊοθας ἐν ρα Ἰηυομὶ, δείεσυυτυς 
᾿ ᾿ . ἐὸν οἱὲ ὑπουσνεα ἐ Νν ᾿ " ΠῚ 

“Εἶδε ὡπρία, πὰ σώντα Μοῦ οτᾶϊ οπιϊττεηάυς ἀττϊςυΐμδε ποῤῥνσόν. ΕἰΔυςίλη) νοραῖ βδεὶ οἰβοξζωπι ἡ]υα ργαίπαημίί: 
ΙΝ ΝΑ ψεκεπῖω ΜΠ οαοἱ ἐομεςπνία, ἀοοσππρούδηα εξ αὖ; ἤαπιαναιο δϊνι τὴ φε μηρθῤαγθηεναρ δα Βειεγιοιίυν» 

ΓῊ “ἀϊβοίατη ἀς ιο αἰξίτατ, Αβῥᾶτος ὐτεῖν οὔηπιποιοα 08. ἐνηδίτυν ἔρο9 118 ἀθ αιμ φἰονίαηνιν, φυΐα ἠοπάυπι ἀρρ8... 
ἶ ποφης ΟΡ υρν θεῖ ποπῆπε ἢσηὐβολεί. ΒΝ τὸ τυϊτιυσά ἔασοθε, δετδηνεη ἔρος 1} ἔλ]]ούς δὸς ποη ροιείξ, 

ἈΝ ΟΉΔ ΩΝ Θέ δἰτημορείο αὐ ἰιηνεητὶ γδῤδτα ρυσοιίῆτ ἀς ῥτοίηάε νῖ ἀε τὸ ρεκίεηε φἰονίδιπες η δοίην; γἵ 

τοροϊείο,, ὃς΄ διυίθν αἰ πιρτίοηίε ἃς οἰἰλυν οοποῖ. ἤσπε Βοαι. δὲ 8.26. δι ἰα δὲ ,.16.Ψ ᾿ς ΦΡννθαν . βιβάον 8[Ὲ 

Ὀδενδιν δῇ ἰμδιεξειώ).. τὰ φαίπι οεπυίυε Βοο εἴα πόα. νϑίαιε ἰοβέηνυν ἀυυσὶ ἐδῆνεη βεόήον ςηϊφεδάυηι ἔιειίονς 

τηδηϊατῃ νὰ βπιοὶ ρΗΣβάεαι ο ἐξα τατον, νὲ ἔς Θοπιίπι: «ὑπαὶ [μρ λπείυο ροίδειοτφ βοιηρε κμύχαμα ὁοαίγυστων 

τὰ οήηάευν. ὃ Ῥοιπὶηο νὰ ἤε Ὁ ει ριορτία νίευες σι- (ξε φυδ ῷᾷ βαρ ροειὰξ (οείρεμαν διΐεινε κὐ γεγδίπαυς ἐμαὶ 

ε: δεῖ ἄμε ογδίίδ, οοπ νὰ ἀἰέαῖας εἰδῶν 6Χ ΨΟΓ τ ἐγ δὰ 

ἀὐνῤβεὲ ονάρεας κοηδιάπῆα, δά ἱεοἐ σις φουὶ πες ὁπ... ᾿ ἦ δι ομάδενμὴν ΡΘΕ ΜῈ ΜαᾺ 
εἶα, Ν τοϊατι πάπο ἀοπιρηι, ἀπὲ ἀτοϊνεδιατιηυληθ. ἐρ ἈΈΔΕΝΟ ῬαύδΝ, Μίδυς θηυννεῦν, 

ἐϊυά εχ ἔϊδο ἐοηίναθεῖυν, ροὰ ἢ εἰ ιτεέδυν πσηνὸ "0΄ δ΄ ἦν ἐμοενδπῆσι ὦν τῇ σερκριιψιεμᾷ, Ἠεῦτ, ΠΕΥΊΟ 

γεέδίσδν οἰ ιἄσηισ ρεαίξατο φυΐυσ' [υλε ἁνοδιτξέξιν ν 4υλη- ὑμήν} ἀ οἱ [ἡ ἀφ οὐοίεπτί 

οἷα οϊεϊςπεπῆγοι να τοχίὸ (δτιρίν ἀοβο πανυε ἰατεγρύσειας Ἀ᾽ τοίςγτυτ ἘΝ φαυο ὅγεια ἐπι ὰ δὶς Βαϊδετ,γμοί ἐοιπαίπε 66... 
ἀὐπβείεῃ . ' 

εἰπεῖν Βάδινιιν δίων αὐὐοροπι οχσεϊοπείός εἶεν. ρίνοιδ ὦ Ἷ 

ἐδ τς ἀΦδι τὰ . ἐν Ἄγιὴὰ φυε φιίαπι ἰσουε γνῶ, ἰ αυο ἢπ δε ἕμει, ἀν 
! Κα μα μιυσβε. Αἰκοτα δο ατιούη ἐοηά τε ἀοπναν 31 ὅταν οἱ Μαί}ὰ εδιτεπεκτίο, δι Μειδαν, ἰά ̓ολπάρα 

ἰδ ἴνλυῖο αε. ἵδη δίσαυσαιε γεείυιοε Βι ιν νεῦο. ἰδιἐσηϊῶπεῖο,, φιιὸὰ {6 ἐϑΐεν ΠΠ ς, ἐπ Μ οί ἰαγφ ῥά, 
; "ἥλοῖδενι αἰηιβειβι υν εὐβο τὰ ρτορεῖυπι πεσφι, Θενίη δὰ ἰγανὶ ργοιοσεείπε, ΟἸμονίυπί δὼ διοίη Αρο- 
. ᾿ δὴ (ΔῊΝ γτορειὲ ἤρημθυΣ δε ἑεδωι εὐδιερείαραρὴν Δοίνηνι ἐπὰν αὐδιστίεαῖεῖη ἀφῆηαηι οδιεβάειν, Ὠείπ- 

ον ἡ δα! ομενῆ εἴβέσετις. νύν εῇ χυζϑιη λά τεπηρον Νίοὔι ραν. ἀενῖ, Π ἐπιρυπὲ ςοητεηϊηὶ ποη ρμοιιίς ἕιημυν Μοίει, 
δ μυῖα εουδιν φεδεπιιιοκαπιῆσννι ἑγιο φυὶ ἡμηΐ.,ο ὁοηἤάεγεης ππὶϊσ τπδίονοὸ ρϑίηδν ἀατύγοει ουΐ Εἰ υια 

τ δι ᾿μεδέδαι τα πιραάδει, δὲ )οηηο Ἰοφυυο ἐοδιοπιρίαν πε δὲ 4 να τη ἐγίε οὐκὶ, “Ῥοβιοιπὸ 
4 Μ᾽ [ινον νινῶν ϑεμίνον. ἶο. ἐηρυΐονι φυούλιν δυς ροευε ἀϊυίηο ρεονίυ ἐδ είο ΝΠη8 

, να ϑορδνίμιι εἰ νϑίδον ἰ γρα δον ενὶ δρρετοὶ ἐνέδει ἀδινδίι Ἀροδύμω. Βρδγίοας ηΝ ἰδ. Βιπὰ 
. γνεμγο. νμοὰ ἀδ Ἰπβεπυίε διανυγ,, βεϑιδρία οπέϊη ἀχεδγηυν φυὸ ρσρυΐυπι ἀπδυοοδαι Μοίει, δὲ ἰδῖτο. 

ταῖς μεσ πρνραὶ γαμεῖν (δι ουρίδην. Δ ς τινα} Τοῦτα, ἴω!ε πεν ἵῷ Οδεπαῖπι ἤν 40 πσ9 ἀδ- 

ἢ ομρα μαι αφεὴ αν νφἷν. ππύββακμα αι μονα μιν τέ ναθνμανα ἐνο γολώ 
ἐπ Ν᾽ εἰ Φ ΤΡ ΒΕΒΣ ΤῊΣ ὴ μερίζειν 

ἀροίσι εδηιλρα οοαβδενσίω αῇ αι, Ἵ 

ΣΝ 

, οὐκ ἔγνωσαν τὸς ὁδοίῥ μον. 

᾿ὰ καρδία πονηραὶ ἀπιφίας γὼ το ὅπο--Ἶ 

᾿Φ' χίοτὶαιν [γεὶ ὑβνε μὰς 

ϑρίη (ἀπξξενν ΗΙεἐὦ 

εἰοηεφειοάνο ἐϊεν "ν 

᾿ “ον . γ : , 

4 ὁ κὰν» ἐνυνμι ἡ (6. “ἢ οἶκον. ἐᾷ εἰ (Ωυλητο ργεϊδητίον ρὲ τὸν οἵων ἀναῖ. Νυϊξ αἴα, Οὐνιβένε υενὸ ἐρνῆνονν βίωι δνάνκθο. πε ᾿ Ἢ 

ε οἰληΐηο γς ἀΐοσλίυς Εἰ. 

“οόο βέαειδη, ἑψαρ ἠμὲν 

δἰη(ηΐν : 

οἸνεαμο. ἢ δ ιΠἸανὲ αὐτεπι ἢἣος ἡ εἶταν 4 

ΟΣ τλα ἤδ νον ΕἸδς ᾿ Ὄ ᾿ πῤραρ  νννείι οι . . δ Ῥαυν τοῖν δας ἐυπιο ἃς οἴηῇ εἴν ρον [9 19} σκ [δα διε ΠΝ ΠΡΓΟν ΔἸ ΚΙ ἀλτεπι ῬΓο - ΒΝ τομαβ ιν μιδμσέτιι Ὁ δὼ Ἢ ἂν : ἀλλ  μίποναι αὺν γρεηει εξ τσ." 
: δρῃ 

. ᾿ .Φ 
πὸ " . " 

} . 

“Δ τς μος τ ΑΡ Ἡδδκχδξ, “ 
«πρίσιν Ῥυλοιτὲ εὔζο ξονιδνξης δον ψακαόνε ΨᾺν τοποὶρεν ἐν ὕγαϑμάις Πα ῥ᾽ γε! γοτίυς ΒΡ ΙΝ ΔΘ ΡῊΙ [ἐ; 

εἶ Αροποίυμι ἤηβυϊλτὶ «τι βοίο ἐχδοάατοπείη ἢ ὅθ... δ7᾽ ἀθηλοῖς, ὩΣ ἢ Ὑ πλν ὰ 
Ἢ Ἐς: 

Μϑϊοδάνβφη τὸν μ4. 
οὗ ἐπείραστίν μ οἱ πατέρες ὃ δ, ἐ-191 ΝΌΪ τορταυοταπε ἄνς δε δδιΡ τ βχ μεν οωε εἰμ 

Φκίμασάν με, κοὶ εἶδον τὰ ἔργα μὸν τιό- ᾿Ἰ'ψειεν!, ἐχρίογφιεγιης τῆς » δι᾽. 
᾿ ὐ ᾿ ΤΟΣ 

(κοντα ἔτη. | υἱἀενυπὲ οροτὰ πῆς ρεῖ 8πΠ} " νέβ μϑ εἰμ μύστον,. νόμῳ 
σαρρκοντῶ ΕἾ - ΚΆΡΗ ὯΝ συλάγορίητλ. 10] Ῥιοριεν φνοά ἰαβοοβω βω 

Δι φορφσώχϑισ τῇ ψϑνιᾷ ὠκοίνν;, καὶ οἱ, Οράρτορτεν ἱπέεαίαε᾽ Δὲ χνμειαιιροί ἦμεν Φ᾽ αἰαὶ, 

πον, δ᾽ εἱ πλιαϑαῖνται τῇ χαρσέᾳ" αὐτοὶ ἃ} {ΠῚ} εὖ δι! ϑεπι ρον" ἐπεᾶν 
ΡΣ οογάς, ἤεάας τορῃπομεγυπι. 

Ως ὦμοσα ὦν τῇ ὀργῇ ενυ.. Εἰ φίσα-- αὶ ὙῈ πλέᾶ8.. τῆπιδι τὰν ν Τν πὸ 
λάσονται εἰς τίω καταπαυσιν μου, : ἰταηθῖς Ἰυγαυῦ! 1 1τὰ ΠΟ Ἄγ 
"Βλέπετε, ἀδελφοὶ, μύ ποτε ᾧς αἱ ἐν νι βού ΠΡ ΕΡΘΙΩΙ ἴῃ τευ σαν 

ἡ ἰάςις,ἔγαιγεβνποαυληάο 
{ἢ ΝΠ0 νοτίαν οοτ πναἱ!- 
ἀθπὶ Ἰηοτοἀυ ιπ)» ἀοἰοἰ [ςἔ. 
οὰ το νίυο: Σ 
δε οχποτιδηνηἱ 41} 1108] υ! 

φἰνέδων ἑμνανἑ ἐν ἦν α πεα, ᾿ 
δ ἐμγοξνν. ἐρ. γϑφοΐενη 

γεν. ' 

Σ] Μέδειε βαιεῖμν πὰ 

εἰϑαι ϑοτὸ Θεοῦ ξαῖντο᾽ Ὁ 
᾿ δ᾽ λλὰ οἴδακαλιᾶτε ἑαυτουὺ καϑ ἐ- 

«λςίω ἡμέραν, ἄχρις οὐ τὸ σήμερον κα- 
λῶται" ἵνα με σκληραυϑῇ τς ἐξ ὑμδ] 

ἐπενφάμἰ αίμ, ἀψιεδεμήο ἃ 
θοαμο: ἜΣ 

τηνι τηράὸ ργηοὶρίῶ 
114 φυο (ηϊξταπνυν. ἤγηγωπι 
τετπυεγίυϑ 4. ἤποιη νη» 

“ἡπεενένι ἄυτα ἀϊοϊμτ, Ηο- 
ἂϊς ἢ᾿ νόςειιν εἶυιΒ. δυφίετιε 5: 

γε γε βεδηνη, 

Εν τῴ λέγεϑωι , Σήμερον ἐαὶ τῆς φω- 

νούεην οἦμῳ αμάἰϑε ἐμ οἰ μὲς 

Ν 
ἀϊετιείε γοσδαΣ, δίς, Θχρ! ΐοληε {πὰ ἄς δυάίτυ βἀεὶ ἀϊοΐ,» ουἱ σρροπίεας οὐδυτμίο, νεῖ ἐποτεάα ατειῖ, 

-«--. ον 

94. Οπαίναρία!α. δαηὶ, τουσοιρκντα ἔτη, Οὐυἱά ἰδααίτις ἰτὰ γε γεγαπηὰς Φροτῖδδξ ςοπίεπεϊγε : ὅς ἑτὰ εἴδη] ΕΣ 
ραττίςυ 4 διὸ, Οταξοῖ σοάίο δι 5. ταῖς σε] Ἰητοτρῦςς {πὰ δάδνθη-, . ΠΟΠΊςΠ τῆι νος σονς αἰ ΧΙΠΥΝ; 2. (ογ.9..4.8ι11.17.}2 φυϊουΐ 
χεταητ ργαοοἀςητίδυς, 4υμηὶ τλιπὸπ ἰη ἐοθγαεις ἐξ ςοπ- 5 ἀβπὶ δυτεπὶ οοάήιξίθι [οβ ἐπιι9 τίω ἐπαρχίω, ὰ εἴ ρνίηοέμεασο 
κεξιλητύς [ἀπ υιςητίδυς, πες ν]14 σαι! ς ραττιουϊλτητεῦ. ΨΠΣ δαρίννο βιδβδηια ορο (ὰ οἵδ, αὐτὸ ἱρῆϊις νι ἀεΠ σοι Ομ πὶ: 
εἰλτιη δὰ δὲ νπατ) ἐσάϊοοπι γετ πες οὐ Ηεδτειςα γθς αυοά ρχοποπῆση ἰ Πα Οταοο. ζοάϊος τεροπ. διυίίεος 
τἶταῖς ρτότις ὁοοίξητιςητοιη : φμοπηοίο ετίαπη ἰερίκυς Β΄ δυτεπὶ οχ δ γγο τηζεγρτγεις (τίρτοπ) ἔαΠῈ ποη αὐτῷ μνν (εὰ 
τεσερτα Ὀγαοὶ ρα! οα!) εἀιτίοης, Ὀείηάς ἰάιρίαπι τὰ τορδ᾽ σαύτνογννίν!. δὶς ςηίπ μθης ἸΟΟΙΩῚ ἰπτοτρτοῖάτην, ἀςῇ ἔστι- 

ος ἀξυγίἰτὰ, νετα 17. Νοίυί ταΐηςο αυΐϊοαυδαι πιαταγς ἴθ το ρίοτίς Αροίοίι,ἀ ρτίπείρίο ἡ ἤπεπι ν αυς ςδϊαηιον εἴα 
τς τλη{1}}} πιοπηεητί,υυ οὶ ολάσπι τηδηςαϊ (ςἠτοητίαννο- ἡυὰ αυὁ Ειϊοίαλις τειτίηςη ιν, νὰ εξ ἑὰὶ ὠν᾽ ἐχδε τἰωὶ 
υἱς πἰοήο!εμα. Ὁ Ὁ  ῸῸ ς ὑαύοισιν ταῦ τω! βε(νδυ χα πμκωιδνιδοά ἰοτταίε τεότενν γίω εὐ“ 
ῖο Ενναμ οογδαγνλανώνδῳ πῇ χαρδᾳ,λὰ εἰυνςοοτάες απς χίω δοςερογίπιυς ρεροο χυοὰ ρτειημτίυιῃ εἴξ, δι αὶ φυο ἨΜ᾿ 

: ες τ ςἈρετῖς πυδῖγὰ φιβρίλῃι ἀρ ξτδάιαχίς, αυσὰ ἐδ Ἡεδυκίς 
- παφμγῶς δὰ εἰν ότι ἘΠεΓ ΘΜ Γα[ δεν} ὰ οὐδὲ, οδι φαδν τς τ ΟΝ Ί εβ μι] Η) ον ϊενυτεῖι ἀνὰ ἀταὺ ξη εἰ ξτυιη ἡ 

ἕμιν νὰ διϊαπι  εἰχῖς δὲ ἐπτειρτοτατι ἐξ οτος ἱπιογρτον. Ἐς. ἰά οἵξ,, νἱηὶ ἃς νίμπχ ἦι Ῥείηςβὶ) φυοά Βεδεαέ νσέλης 
πίονι, δέοι, δα, Δτὶν κεξτὰ, 16δπὶ ἀυξοτῃ βαοίαταξ )η γώ {ὩΨ0 [ Δημερείνον 1 5γεις δυξσην νοεῖς λυ ὃ [εὺ 
"τεριλτηυς Πέανε εἰν. 45) ἐπιγοϊδινη!, ὶ εἰσελιφύσοντῳ, Μ|ὰς τβομμα] θαυ ΐε τῦς αἰχαι νοςρι αἰΐτον ἀσζσρενῖς ἔλθ 
Μᾶγβι. Ὁ ΕΣ ἘΔ ΜῊ {ἐραγαεῖς. ἤΐδης ἀὐτοηι ἔφης ἢ ἰξφιάηνυν ν χν ἧς 
2, Ἰπινρἑυϊμην, ἐπιείας Ψυ] ἘΔΙΉΤΝ ΒΝ ΠΕ ΚΘΗΣ: κου ἔσω: δος Αγαδὶς Ἰὰ αυοά ΗΝ Ἀιΐςτο, ἐετα (απ ἥεηις 

[ , ὁροιὲήμιηι. ατυίτατ, ππειάρβοτα δἷν φἀΐπειις (ΐ 
ἀτγεο Ἀδα ἐπα ύπυγγῆουν καὶ ςοπιγασίο ρὲν Βιάςαι {Π λήϊα. πηι ἐπ ἐρίοις αὐχαὶ βώνοϑιν ἐξαμῖαι εὐ ἡδεοιγεὶ 
ξίπιιν. ον μιν ως κο τΠπν φιοάβοείορο ρυ]ελιτὰ ἀεοίαται Ο γγίοι "8εὁ ηυοί- 
35. αῥοκὰ ἀν μεδάιων ἀΐφι δοάἑενηννες ὅλαις αἵ τὸ εἰμερνὶφιο. ἠὰπὶ εἰς ἡΠἃ ξ]σἐππςητιιπν} ἸΝερὲ (η41} ἀοδέέπα ἐπ 

λώπῳ, [ἃ εἴιυαπάϊε ἀνθει ἀρελοηιεῦαν Ὧοῦεῖ απίπι, Οἰεἰξο, εἔφις ἢ δ ἀρρτοιεηίι., βιὰ ΒΙ ον ἐρῶ, γε ἐσροηὶς 
Δροϊοίιε ὐυοτυναι Ηράις πρη ἀεδονο δ [)2. ἰοὶν 

εις ξοηνρ ας, νε τεβὲ ἴςγιδιε ἀσέεη πον ἱπείρσει, με θα ἰη ρΙεηΐσυσ 4Π1, τόξισι. δυὰς Ιοταπν ἰτὰ ἐοηυοῦς 
Νὲς επἰνη ἁἰξητίον Βγαῖπο ψυὶ τοῦγι νι τοιηρας ρυτας, τίς, Ειοναν Οὐνηβε οαίόηοι [εξῇ βννομ, Π᾽ Ἰορήν βρε' Ν 
μοξῃσπηῆης ἀοἤβπατί Ναπί πλαϊροι βάλες νἱαδπτοι ησκ εὐην αὖ ἐνίνο ὦ βαενν νην βονθν ΜΗΦΝΒΙ να 4 ἀγενν, 
ορρείπηίς, φαὶ ἐτυῦτα Ὅουπι τοαυίτιιης, αμία ἤπς δές ςἰ4- 39 ἀς. Ἡσοεξίπο γεοτὸ εἰς ἤάσιπι δοπιεχτιν Τλεδηβ τ ] ἃ- 
ηληϊ, αι πρη εἰξ οἰπηίυην : δὰ Ὧ6 Ὑφαμιτογὸ φυίάεῃ! φοτεὶ ἡ ] ᾿ 
(υδίπεηι, γε εἰιαὴ ἀαει ἔμπας δίρετηαεὶ, Ἐγβο χυδπάϊι ᾿ς [Ππηννὴνε) ἐνην ἐδείμων, ὧν εῳκέγιϑιῳ, 14 ΟἿ᾽ υαηάνι 
ποι ὕδυς νοῦλτ,ταπήϊυ ἀυιγαι ἀνςε ἐΠ]ς οὶ δἰ πρ αν: ααα. πως νὸς ρειίοηδι, Ὧας εηίπ ἘΠ (ον 05) Κι Ἀ πὰ δὲ 
πῸλ Πὲ νοϊδηείν, πος εὐτεεπεία, (οἀ πλδγοπα ὕει. δεατίπι, ται πιὰ ἀδτογια Ἰνήμα ἰορὶ ἀχρὶ Ἰςαϊιονη "41Ὁ ἐπ δ η] Ἀπ Ρ 6- 
εἴβὸ ραγοασιυε Ουδε ουίπι πουΐι φιιαμάυ ἀφῆτυτω ὅς ὍΘ 55. χὰ Ν ὁτὰν ἐΠδεγργαι οομιιοττῖε, ἔλινν ἀ είν. ΕΟ νοτὸ δὰ» 
τὐΐηι ἡσδίε Ἰσμν ΕΝ ἀϊά! δάπει ἐπι ̓  πηρέαν, νι ΤΠ ο 0 Ἔχ ρει ποτε ἢ Ρυκβόήτιο- 

14. Ῥυμηκίρίων "νὰ γμο βιβψμάπονν, τίω αὐχίυὶ τς ονεά. πϑὴν νυ» ΡΓῸ ἔνθ διε ρίτυγ ἤος ἰῃ ἴοδὸ , ἐν γθύνμ ἂν δ᾽) ἐν 
φο ΜΕ] ρεἰηςἰρίυι ΠΠἀ ἀάωςία ἔμις ἰοοοδῖνηιν θοῦ ὐ μεσαξν δὲ πε Π δ ν 6. ΒΕ, ὅν μος φωον ἐνοϊθεὶ αὐὴν {ν7. 
Πνά φυο βιϊοίσνιν. Ορρονήρυν ομπη Ραμ ρίνμι αἱ (δὰ ὁ τουρι φίλο βο. ρστεῖς νοὶ υ]]ο πνϑάσ ἐοξοππη οὐκὶ. 

ΜΜιπ 4 

κ 

" ΗΝ σνεβνννι ον οναἰδο 

ΡίΔ: ἤουϊ ἀρυάΡίου. 

εὐ Πευ δε αου- ᾿ὅ Οἰιγίοἴδοπμι, 1υ. γατὰ ἀἰείπιιε αυιδοηνβιαναν. ἈΡΡΑΜΕΝΝ 
Ἰυὰ το είπαί. (κά ἴοι λυ Ἐεπηρυς οοηρ! ὁδὶ φῦ ἠοὲ οὐβλῆο αὐοὰ ἱρίο ὈΒείδο αἰείτύν. ζαίε ΠΟ σὰ ᾿νϑενδιε τ 

ϑεά «δου! αηνϊοὶ ὐοῇηε!. 7 ἴλπιὶ ἀτρεβν 

ΗΘΟΝΥ υοτίδΐς, ᾿υοδὰ ἀρρε!ατυνὴ βΡβερεν βηκνίον ἀΐαε, ἀοννοε ἀφο νειϑα ὍΔ. 
ἀπάτῃ τῆς αμαρτιας. ΕΡ᾿ ἸΡΟΥ ΕΚ μιν εὐ εχ νὸ ἐὐμαειερπηριεμα: ̓  ̓ ΥΥ̓ΆΔΗ ἐρεε 

; δ δου γοιτι “5... Πἱρίπέάπγειυν (ἐδυείοπερες ἱαναρεωμουυ ΤΡ μου Ἀἀφοδῖν. 
. Μίπηγρι δ γερόναιδυ τὸ Χρισοῦ 4! ας δὴν ΠΠῈΘΠΘΠΛῚ ΡΟ. μρϑ τοι, 
περ τίω αρ᾿χίω τηὸ υϑοσασεως μα Ὁ} 14} ΦΟΙΓΗῊ οπὲπι ςτονίουτος ἔς 14], τείνει δον Οὐκ; τ ον ἰοῦ φᾷ 
πίλοῖς βιξαίαν κα ; ᾧ μᾶν" ΕΊΣ ΡΟ ἰίνηι ἡ βώπρω [ ἐηφ νον ᾿ , ἱξει.. Νεᾷμᾷ 

νδ  ἐνεῖα ἐμὸς ὐἰνα οἱ βυξ ἐπα δὰ ἰκν ̓ 
5. τΑρεὶ 
κεἰ ξφο γὴ 

Ῥ να ἀἰόιμν, ΕἸ ὐϊε α τ πολ οι αι 
; 

ἰυἀ τειηρὰς 
ὲ ͵ [ «ε ᾽ ἊΝ ὑ ἐνὶ δδν ἐὺς ἀγσρίνι 

ἀᾳρφίας ὑμδδ, ὡς ὦ τῷ φϑδαπικεα" “6 οδάμγαις οοτάα νεξιγαν νῖ] Ἀραὐτμδαρεο γορβύο Ἀφαλιρϑ μα λθὸ 
σμᾷ. ΄ ἴῃ Ἔχαςειθατίοης. τὰ το εἶμεε, 

» μ ΘΝ: : δίμηι Ῥοπάεχαι 
᾿ ᾿ ὃ νεῖθλ "}ΠΠλγδὶ ἢ 

-- 



09... ἀὐς δν Ἷ 

ΑὉ ΗΈΒΆΞΟΞ ΜᾺ 
ο΄ αἸφρο εἰς «ἰαὐ κατείπαν.}}} εἱπτεοίπιοε, οπίαι [Δ χϑαυΐξ.}[ ᾿παροέλιννν ἐμὴν ἰδ ε- 

δ ἐριῤογαὶ καϑεὺς ἔρυκε ᾿ [ποναὺϊ ἜΣ. αἰ-} |4»,επν αν! εϑεάιάμον., φιῆ- ΐ ᾿ ς αἡ- ΡΘῊΝ “ἀηνοίμην ᾿ἀϊκίε,, 8έε Ἂν 
ἀνα ἢ ἐν ΠῚ μον, οἰσελά! συντάι πιο! Ἂεδαυς ἰμγουὶ ἴη ἐπὸ πλερν} ἢ νανε ἐπ έτα πρᾶν β νην ῬΟΙ ϑθαος 

: 
ΦΆΝΑΙ 

Ὁ 

; δῇ μας δοιςηχίανοκ 404 ἐπιοῖς ἰσμθ δυο γίει ουπη αἰεπιημπὶ ποάϊο 

ἐὰν ρει ανμάνς νὴ ΤΩΣ ἐἰολαν, ὐκεσε ξηριὰ Βιοροῦτιε ἰπυίτεια. Ὁ πῶ 
ρα ΠΙρμ9 ΠΥ χ 

ΟΝαπι αυϊάαπι αυππὶ δυά 9, Οἰνέα ονὶν ἐμάμαιεν, "τινὲς δ ἀχύσωντες αν 1 ἐς τίω κατοίπανοίη, μον" καίτοι ΝΜ ἦρ ἢ] ῃ εὐ αμει ἐἀοΝΝ ΕἾ ἪΠν ΑΕ κβιυδιιν.ς ᾿ 
ἈΝ - τὴ ᾿ , ΜΖ. ΝΠ , ἐχαςοιβαγαης οι, -- ΩΝ δέν, υροβμ ὑπὸ παδολῇ Ἂν Σ ἐν εἰ: ἢ τε γε , ἡκίάενν φβνι νῇ νηβι» ς, ριὰ,}.17 

Μασ ὀξελϑόνιες ἐξ ΔΙγνήϊον μι. Ὁ ῦ οὐ ὁτῆπεε εἰπλεῃ ἢ οὶ ΡΛ ΔΆ, φ ρηβῶξ βιν γον ὑπὸ καταβολῆς κόσμρυ τἡνηδϑνο) Ἰπιοπάϊ βυιμάαπιοπιο ἐπῆν, [|Ιμιϑνε μα Γῆν'0 ὁ δεν ἰς 
, ὼ ὶ νᾳ. Ὑ4ετ γε ἢ ᾿ ἃ δ) δὰ ΚΡ Ὰ Γ το χ “Ε ΤΥ Ε ΚἌχσρι μεν δέύβη. : 109}. ὩΣ τ ᾿ Ἅ Π 4 ᾿ ς -“" ἐς ΠΝ ἢ Ὅι “ 58: Ἰὼ Ἱ ἐγ ἐμεῖν 

᾿ τ κεν τ ᾿ρίσερεον ἀξγρίορεεμου. ΓΦΡ Εἴρηνα ηκέρ που αἰδὶ τῆς ὑφδόμος οὔ- Ἐαγλο νον ἀρ μια ΔΙΑ Ὰν, κε τοι ξδμρμϑο, θιλμαφ 

“ΝΣ ᾿οὶ Ι : ἱπλν ἐδοῖνοῦ Ἐπ δα ἢ. ; ., 117 ἘΠ ; Ὶ δ ὧν τῇ ἡκμέ- ᾿ ὅ : π- " “ΝΑ 

ἂν - πῆρ δὲ ρνυύχθιδν τι ἀρήκενταὶ ἡ ἦ' ορρμν εὐ ἰαξεηῶων βεκὶ Ἴ δημεμαιομῇνβεα ἢ τ Καὶ ἐρέτας Θεὰ ὦ εὖ ἐμί. } ἰφνήκυϊα Πέεῶε ἀἰεϊεριίϊαϊδ δ ζπανμιρσώμ μεν μιν ανν 
ὑπ, πῆς ἀμφρείουᾳμ δ πὰ κόλο!, αμελφιβοιανερϊθοδοκεῖμς ἀχάχος παν ἢς ΜΝ τ πΛ ΛΟ ΡῸς ἀμ οΓΙ οὶ ἰατοίνεη ἡ: κηκϑοτσβοι δεῖς σα αελας 
πισὲν ἐν τῇ ἐμῷ! Ἐ 8 0Ἀ 9 εΓΑΠΌ ΘΜ ΟΤΗ ΣΙ ΘΓν ἐὐθα ρΝε αὐτῷ. : 4 Βεδῖο τυγίμαι, δὶ ἐπιτοί αι! (] Βεὶν γδο τανβενν, 3ὲ ἣν. ἐπ αραμι Δρῶ. 

ἘΣ τ τ ν ἐν τς δι ἧς, ὧὰ ἐοπεϊἀετυπεη ἀείεπιοῦ ᾿ τραμαίς ἀμμόμμα ἐχο α Καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, δὶ εἰσφλαὔσον-} ἸΊη τεαυΐοπι πιδαπι ὁ. “ νιβερειν νιον Νοοάνν. ἀοῖννς ἀυνιεὲ 

᾿αίσι δδνὕμωσε μιὰ ἀσελαζσεϑαι Ἐς Ουῖθυς δυΐεπὶ ἰυγϑοΐξ ΠΟ} Ως ριον ἀνήρ ἐννεὶ ηΐ τα εἰς τίι χᾳτάπανσίν μον. εἰ Ὠυμεἰρίτων το μι εἶ] ὅ Ὠνον αν ενζο [οψονεβ τεηυίφπν Ἰι δεεῖ 

ἡρτοίίατον ἰη τεχυΐςηι δτη», νήνοίνε ἐρ νεήνίοπο ἐρίων, εὐ» τ ἐσηοω Υπολοίποτα τιναὶ οἰσελϑεῖν ψε Δ] αυἱ ἐμιγοςαηε ἐπ εὖ, δι ἢ "τοῖν ἡμοβέαιν ἐπ ἡϊΐααν, Ῥιυτὶε Φριτηϑη 

φίω κατάπαυσιν ἀὐτῷ, οἱ μὴ τοῖς ἀπει- 
Φ’ ἡνιῶν! ρνιοτδαν αν» πιθεϑεῖ, νη 

Ὑ Ἐν τ" γον ὙΎΤΑΣ ΟἿΜ, {115 φυὶ ἤοη. οὐδεάἑεγαηι [1 ἡ ἀμ ἐκετρμἰὶ βνετνηιὶ Ἴπο  τ ἀς ε., νὴ ᾿ υἱδιϑ ρείυε εὐδηρ εἰ χατυπλ) Ἰπωρένδιννν ει νοα ἐνέγοιφ' ἀεὶ ἐξριϊπη, " 

ΠΝ ἐπ : : ὴ 
᾽ ἘΞ ν Ἶ πᾶι Ὥδυν ἀϊοὶσ 

ο΄ ϑήσαδεν ΜΝ Ἵ Ἰἰεεμιφαὶν ἜΜ ἐς οὐὐααε «επί 9 }}8. ἀντ, θορδο τ. ἀ εν ῷ δὶ μιο αναὶν ϊ τολαί τὸν μιν 

᾿ ΠΡ ΠΣ ." ᾿ ᾿αῖς σον ὧν ἨΟΟΝ ἘΟΠΛΥΟΕΙ ΒΟῊΝ ΠΣ ̓ ἐρπευπηεςίαπι. π Ν᾿ 

Ὡς Καὶ βλέπορϑρ ὅτι οὐκ δ ῥιωήϑησειν) "ὴ Ἕς ν᾽ ἀσπιυϑ ΠΟὴ δοτυῖτε 19Ὶ Ξε υἱάονοαι ἥμδα φϑηβῳ- Πάλιν ὠνεὶ ὁφίξοι ἡμέραν, σήμερον} ᾿Ἀυτίοτν αυδξάλτη ρταβηΐτ 1. 1ιενὼνν δαγηνΐηα! ΓΕ να ηρυυρεον 

εὔἰσελϑεῖν φΥ᾽ ἀπιφίω, . Ν ἰηριοά ργορτοῦ ἱμετεάδολιτα.} [ϑνένηνε ῥπινοῖτα βϑριεν ἑη- ἡμεπάαμν, δ] οὐΐο, ἰα Ὁ 4- τἀοιδειίη ἀὐδαι 

"ἰά ἀμεμάο με ταηίνη ἰοι φορυϊυι ὁ δαύιδ' λέγων μιντοὶ τοσοῦ τὸν χρόνον, ἰ ᾿ ἸΆμαΙ . Πεφε νι μαρεην... : ᾿ κ᾽ 
δι , ᾿ (κᾳϑοὺς ἔρηται!) Σνμεφθον ἑαὴ τῆς φωνης 

π ΟὐΑΡο 1111} , 4 . 

ΠΟ δ ΚΑ Κιφάλαμον δ, 0 
᾿ , 

ἐπερονὴν ἀϊέϊνιν ᾿ϑιιοάυχίε (τὰ 

Ε Ολν, 1α11, ἐπὶ ἀκούσητε, μὲ σκληριΐητε τοῖς χαρ᾿} (βθυνοιειυζ τῇ ̓} Πουιε α] ἐμὴν ΜΝ κρ μαραν, δ᾽π αμίεν οὗ 

δ: γένθ!ενν τ 53 Ὁ Δ Εν ; Η ἐφ : οἱ ; ᾿ ε ᾿ νοοοῃ εἷως ἂὺ ἰεγι τονε οὔ- ᾿  ἀνοννίε, μοἷδμε φϑέμννο οῦο 

Ἶ ἐπα δι λει Οδηϑωδν οιυῦ μή ποτε καταλριπο. ἢ ὁ, ; ἘΜ ΕΝ δῇ ᾿ ἢ παι ρον βὶ σίαι ν εδ ᾿ς ᾿ πῶ γαπέ νἰ Ἰάιναῖε οοι ἀα ψο[ἴτὰ, ἀκα νεβνα. καρθημερνφρηῇ 

οἰδεοῖνα Αμαν ἐτον γευλίαι ἰσελϑεῖν ἰς τίωὶ {ηγαν αμμηδο ἐρεε δα Ε βίωι, ἢ ΕΑ αὐπιὺ ὑπο κρτέπαυσιν οὐμ ν ἜΥΕΣ 
ΤΣ ἢ ἀν δδὴ "ΜΕ ἢ 1εἴυβ εοα [ἢ γοαυ!ο 

ἀλλης ἔλαλοι μάτὰ τάυτα η-} | ςοἰϊοςαῇςειρηεηινααυὰ (ες 410 αἱ εἰδὴ ἄλλης ἑλρλ Ἰοςαὔεινπεφυααυᾷ ἐς 4" 

μέρᾳς.. τς ἢ " γροϊεδας βίο Ἰοφαυτας βυ ῆςε, 
τα ἥποης ᾿ἰηϊτοευηάί ἰῃ. τος} |Ἰροοωνάβ ἐδ τεφιοίενν εἰν, 

ὃ φυίειη εἰμς»" νἱἀςαῖυτ Αἰ 4υΐδι ᾿ ἜΡΘΝΝλοΝΝ ὰν 
εκ νοδὶϑ 111 ἐ"ἴς ρεγτατα - Ἰ. ᾿ ᾿ 

ὑέῃν β εὐε 1 υτνεηνίενν Βυκ᾿ Ὁυῇ ξηἰπι 

οαεἰίοησπι ΟΝ] ! πε δυχὴ ας ὧΐ ὑεκδ ὑςε- ΠΡ ΜΝ ΜΝ ΜΡΗ ᾿ 

ΚΝ φοὺ κατοπαυσιν ἀυτεῖ γ δοκῇ τις ὁξ αδύςν 
ἰρᾳροτεῖν δοβ ῥα {ϊε.. φοτὸ θευϊὰ ρο. 

406 ἡηπαἠεὶὰ ρηκέγαι,. ᾿ κανόκρίαν: 

νηρβ καρ ως 

ΠΑ Μο. ον 

ἐδ ἐδεῖϑ 8. 

Δα δὲ ΘΙ νδοι “1 τατον ἐχοϊυίαδ.. . ΄“---Ψ : 
πράζα το ο διὰ 

νιτυτδἀαειδίο Ηρά!ε, διανπειυς ποι ἱπενφίζωισε ἰν τεηνῖειι Ὠεἰ,86] νοεεπὶ εἰ τὰθο (οπαηιέ τερυἀὶδεϊαεφεεῖς ο“Ὁ ἀϊελπιοιΠυὰ τεπεροι αυὰπι 

ἰταρυς Μσῆε, δέ αἱἵ4Ὸ τεαυΐειη φυὶαν κεῖται Οπδηβαη,λν ἐῸ ἤφανβολιν. Βα νετὸ εἰξ πιειηλ 111 πα 408 εοἴἴχπεα υν νὲτα ουτίυ νἱπεὶρίπνυ 60 ν΄ 

ἀαὐφτοηίοαι Ὁ ον ἀϊς ιαρείπιο δ {{Π|}ωἱε οροειδυε,,4 εἴ 20 ας εοπάεπάο πιαπάο ὀείείειι δἰ ξηίβολι δυῖςαι ἤσαν] Δροίοίυεν ἰπ νὴ ἀϑιυσι Βυβηξε͵. ΄ 

Το τροι εἰ Βυΐεν ἐαφυΐεεῖς ἐτοτνῇυαπι Μοίδϑ, δε (θιτὰ Οοπδόη δὲ τοῖα ἡ} 1ρο ρα
]: ἀςοποην δἀυσιυνεδαὶε, τ ὦ 

ἘΠ ΝΣ ὑοιε τὰ ἘεττΝ ̓  Αἰμίαω σ᾽ μον᾽ικαιὶς 

“΄ Ἐκ να ΤΑΣ τΥν τὸ Ἰοὼϑν δ ΠΠ|διατ πο ρεδέυ!!] [ἐμ εβ, φνενοἀηνοήωνν 4» 

ϑύπερ κα κεῖνοι αλλ οὐχ Φφῥλυσεν ὁ ' ἡ ἐκ ἀυδίτυι (πτλο νυνὶ γὼ “οι διά μού μην Πρ βν. 

' ελέλος ἩΡΌΝΟΝς κρίνοις, μὴ συγκαχφᾳ..}- ᾿ὰσ ςοῃξειηρογαμιβ ηο}ν βιοτίς τέ κα τ ἐδαόνφτρι οὐ - 

"Φ μδρος Τῇ πίφει τοῖς ἀκούσωσιν. Ὁ ορυὰ εος. 40] δυθ! ΓΑ πῖ, ΑΙ 7 ων 

᾿ ἀμ] ' εὐ τς, ᾿ 

μας Καὶ γίρ ἐσμὴν οηγγλισιδροι κα. 
Ὁ  ΕΌΤΕΙΣ. ὈΒΕΉΣΟΌΙΝ , 

. ν᾿ 

Σ᾽ 2 Ταινοίηνε, εἰσογχόμεδια.. ΜΙ ΔτΆ, [πρνοάδεννμν ποῦ ΡΕΓ φοαννΐενῖ ἤϊ (δηξιν,ΩΒΑΒοΐς τεαυΐειῖς Ὠεἰ πορηπε 

εχριοία Αροίτο!! (πητοητία, νὰ φυΐ ἀβηίβοος πος ἰδπεηύπς,, αἰϊου οὶ ἤφινίβεοτον ςοἰϊατίο ἃ ςοπάςπάο πνυηάο, Ὀέυηι 

Ρεῖ Βάςπι ἰηρτεάι ἰη {ΠΠλπΔ τεφμιςιπ, γτὸ ἀρράγες ἐχ - ἰάπιξῃ ἂε τεῖτὰ Ονάμαδη Ἰοαυξητςην; τοαυίξτὶς πσαγοη 111} 

νεῖ το. ε τιδυῖε ἴῃ 11ὁ ἕωο τυγειιγαμάο Νὴ ἀγρυπιξηίατυς δυτᾷ 

{δῖα δεο ηβῇμδόο Λονετὸ εχ ποςτοδίπιοαίο οἴ. , Δροίοίυε, (εὰ ρεοροηί: ἀς 4ι ἀ ἔιντιιο οἴδ, φυοὰ δι πιοκ - ᾿ς 17. Άνενονταὶ κύχα δὶς τεῖδι» Ἰοείν ςοπποιῖοταηῖ Οταςὶ τηοη οοπάϊτίο πλυϊτὸ ἔς ροτίοτ,γε (οτιδίτας ἰαΐτὰ 8.6. 112- 

Ἰηξεῖρίοεφε Σἰςδτεϊσ γοσλδιπά τα ΠΈΒΥΊΣΟ τὰ εἴτ, εαδάνεν ἀιε ΒΊ 8 ἀΠπ0 ἡκ πΙἤτατιτ κίε νεγδίς ΡῚ ἐήεπὶ Ευλπ- 

, ταν φινοῖδ:ρ βι δι 3,ι,ϑγεέας }πταγρεειαταγιΟὐδοα , ξεἰ σαι ποδίς ἀππυητίατιτη [(υηΐε ἀταιις {Π{{4 οἱ τ νυάε ον εἰϊυτηον ρεῖ εἰ ΒΠ  τεάὶ ἐπα Ὁ αὶ τοαιιίςπιὲ Μίηπιὶ ἰὰ Ἔχρίιοαι, ἀθοςπε ἀνάγηδλ. ἐσαιήοζμην. κι τπεπιίομςπη ννς 

νοχ Δδδοιῦνα ἴας «σένενν ἀστίατας, εὐ φιθαν ἰρίαν σοερὺ συδῖων ἴστο υς οδπάσμι ραπαπὶ (υδεληι, ἐχεϊυϊφπειῃ γ]- υἱάσι ρετίς : (οἀ τὰ εἴδη οπιηια ςοηηρέδαν ταν ργᾶςο: ροΐοα Ρί]ην) φουτσχίι δά ντδηαυς ἀὐοοιηπιοάςες, 1116 

αχιπιδευ[ὰ οἵεινε μος νοςαυύϊο αὶ στα ΠΠ τη ἴλπὶ ζειίεει ἀ Ὁεὶ τοαῃὶς, εἰ Δεῖ γοεὶς οοπιεπηρίοτας. Οὐυρᾷ επτία ταν (εαυςητία. ΝΠ ἰηβάςμιτας ἀγζοῖ δ δάϊτι, νἱΔο!ςοῖ νετα, 5, ἰμενίνη ἔπι ἴῃ τοαυίδηι ππδδηι,, δᾶ 

{ἰς ἔξεοηϊς ἐπογολίίταςο, ν6] φυσαὶν πἰοτθο «(8 τἀδείδεπτί- δάεομιεγυξεοὐ πὶ ἁὐτδιι δυΐι9 νογθί δττιῆος,, ἢς ἀΐομη- Ἀὰες οοττὶ ἱηττοάυςίς. τις Ἐπί ἡ τούταηπι Ομδηλδῃ «δἀϊιοτεατίρηςι δυτεοὶ τοϊαπὶν δάἀρείο-. 

δι: (ρμαια ζοιροτίθις ἴῃ ἀοίοσοὺ γοϊαμ ῥοηςοὶ ἀξ. τὰς ραιυὰ αἰϊχυ! Ενιαη εἰ σατὶ  ἤςας αϑδιυὰ, ἀϊσυοτας Δ. {φεμερκαίφι. ψυΐβλτα, Ξε φυίάενν, χαλπι γετβοηδαι τὸ τον εἰἸλαν δι νογδι Ὦ εἰ 4υἱςτοη), Β104 ΜΠ τγρυς εγαῖ, δεὰ 

: δ κυ άσας ἀπὲ οὐ τον ες ἐδ ῬΟΙ ΚΟ  διωγγιλίσιθεῳ τὸς κώμκε Ἦ σαμρρειύδ, Αἰἴδλοιϑ,:}. τατὶ φιίάδπι ροίϊς ἰλιςοτ, ἔε τάπιεη πόα ἀπιρίςέτος.. αὐ] δὲς ἢϊ (ἀιεοτεττα ΟΒδθδδὴ πὔσῆτο, Ἀείρ'πάςο, 

ΟΠ ΠΕΝ ΘΑ ΒΨΎ ΤΠ, ες ἀιδδυΐε αἰίοασ! γἤεατίσα ὁπὶ τοττίο οαία ροτίρησ ἰος νεῖο ἘΠῚ ὐῖοιη ἴοουε ἰνὶς ρετοθίσυγυε, αυςαι οβο ἤς ἐαροήςτα- πη πειοίϊε δι Δος ἐχρτίπι, φιιοὰ τιληιεβὲ ἰαυεῖ οα 

᾿ " ΗΝ ; ΘΟ ρα, Ἔ ἮΝ θυπὶ ΕΥ̓ ΡΜ βυιοασσοοι ἤν πος 

αὶ ἱαινοεμυδά, ἰσελ δέν. δύ θαιν νετ Ἰσαλι: ὦ, νὲ [η1}- . Με αν βόε ζομεεηνβεγαῖε θη βοοτὶε ἀρνά "οι φυΐ δ .6 Ὁ 

ες Τρ ΑἸ Μο φ!αοὸ εὐ κησιΜὲκύψνι γυΐϑιι Στρνήνκλία τὸν ἐς, ἀϊέραη! μὴ σνγίεκρκράνοι καῇ “ὅτει τοῖς εἰὐρμβα αἰ ρβοα με 

μίφον ἢ βευλάὔσνιϑεῳ Θεὶ ηῦ ΗΝ γρατιω δὴ σωτεϑίκι. Ευδηξεἰοαπι ουπι νη, ἐοχηράτας, φιοὰ νι Ἰιαυνιν (ἰὰ 
πν ἐμαδα ιν δα ἢ ρον μανάμανεποφαεία δ᾽ «δ» αυδίτυσι δὲ Ῥατοῦρυυπι )ηοδ! ῥγοπὲ, ὀρόσιοιι δε 
βωιᾶνν τε ἐδ ἐμ υσεμκίνοι δὰ αἴξ τα Δπάὸ ἐχοίυζιο, Ν|άς φυλῇ! τειηρογατί, γε ἐτίάπι ἱπιεϊ πὲς Ἀμπὲ Ἰοζυ Ων ϑγτὼ 

Βοσιᾧ,»..ΨἈεἰρίοίε δανοιη εοτσηὶ ᾿ πουϊδῖν. παπν) ἱπέδγργεν. Ἀἰξ ἐφίτυν εἰς δηε τεληΠάτκίο, μὲ Πφηϊβοιυς 

φαδθρηόγυηι ναίει [δ διε κ᾿ απιίησ ἀεία ονφασμι ο΄ Ἡεσέαίε πεσε δὲ οὐδ αἱ ἀοη. ἀΠ κυ αὶ δεϊφητιμς, αμὸά 

ἀμὸν οηβενπρΠοας. οὐϊαυατ Ῥαίείποησπι τοῦτα ρεευατίτες σον τής μἰοαμυτυν δυκήνοῖ Ρεῖ Ῥροίδειω 

ν" διφίοίος οί μυφη ἰρλρτοδίτεο, φυυπὶ ἔς 10,3» ῥεῖ Βῆνη ἐναιρἷἢ ̓εἰἰκαι δυάιοτίας Μοίοη ἰη 46. 

ἀφ μῶπει, να μϑς θῊ προὺν τεζεύειβ. ΟΥοά φάρα μι ἰδιηοὰ πησάδ ἀδη ργοβιῖε, (ξὰ εμιδαν ηιοτὶ» 
ἱπνα ἴα φεπίπηι αν Ἀροίτοῖο νοδυο δικῖ, ἰὰ Αἰπε ροτίδπὶ ΙΗ παν Δ ε, ἐρίδταπι αυϊάετο νίείο 4υ! ρεορί- 

γυκτ αἰφατίον ἀἰδειιαι Ἰεπίγος, ΟἹ τα γδε γειά ὑνὼ μένων τερηρεγάγυῃς ἤἀς. αὐαι τρὰυίγίτας γε μος ρο5 
.ρϑηέμ  μλιι ᾿ ἢ δοδίε ἔς (Ἰαίαεῖε, ὙΠ ΑτΑ, ον “ἀνιβέημ Βάεὶ ἐκ γῃ 

4. ἐνεηρείνχριωνν εἰ η ἐσμὰς δαγγκινιάψω. Ψυΐς -. 55 φιία αμκέθεριει. Ῥυΐαυὶς δα! πὶ το ἐπέοΓρεε τε ὠμύσιην 
εκ ΠῚ ἰ. Ν βλνὀνκφινί αν εΠ. " Αταιΐ ποὴ ἀδ οπιὴ! δυια-. οἤτυι γι ἶ  ὠωύϑιο. οΟὐῇε ὁ νοὸ σλυἱέο εἰἰλαὶ 
εἰλείρης ἀἰδίδυει νὴ διαγρλιζεῦν, Πιηυὸ Προλέε Ἀκευεεν ως. το θ γΕἶδ᾽ τῇ πέρι τνῦν φιωούσνιοινν το τῇ "μίτη Ν᾽ ἐ- 
ἰελράϊ νειδυπι τετίηαὐ, νε [οἰκπγωὶ ἸαΙπίηνι τῇ Ἰ.ο νεννείννμν ) ΟΝ ἐόν ΒΔ 4 ανέϊενοιι. Ἑταίιηυε, Ὡρϑὰ 

ΟνΘοεΠΥ[8Ππὶὰ ΑΝ μη Βυκηξέ-. κὸν εν ἐμιο βάν εοπίυμ πὸ {1 4νὶ, ὁπάδετον! αὶ τ ἰἰς 4» 

Ἰμαι ἀρ ροῦνα ιοθίν ΜΡ ὀχλίριηε ἰη ΒΠΠ 6. ΟἸηἶυπ οὐεηα ἐκρτεῖα Δροδοῖ! (ἐπι εηεία νς Ἰμ1Ν] νἱάστυ, ΟΥα." 
σῊΝ τὴ δι οάϊο, αεξ αἰ ἰι ναάύλπι )ο ἐᾺΡ ἷ Νὰ αὐἶνε τπὐδ! νἱάστι. ΟἿ 

τὶ 

Ἰοά ἰηφιςάετοίιυς, Αὦ μας νατὸ ροτοτληῖ Ἠεδγοτθμν.,ς Ρ οατὶ νοΐ. 
: 

Ἰἰαυΐ οὐίίεςτε ,ἰτα εἰμι δά τεβοῦπὶ εαἰεῖτε μειείπετον Ὁ ὠνμ ἐχίινν, ἐπεὶ μὦ, Μαης Μίλπι Ὠεὶ κἀϊνοττατίου 

φιναὴ {115 Ἀσ “μον: Ἀν θήσῃ ἑαρεα ΟἸφραδῃ ἱπιείδι-, ἡμασην ἀρρίτοδῖ δὰ ρείογανν τοάιήειη. Ιἐληυς οἱ πο ἀας}2- ΄ 

βρτυχν ἴα φυα εἰἴοπε ἰρι{ τ ἃς ρτοίπάς {61} εχ πο ζλείοδα ἀκ μμοσο ας πϑυδυν πδίσεπεοιη, [εὰ ἐπα τοί πὶ 

τοϊεἰπτὰ ἰηάήχοτο, νι ηυΐ Ὠδὶ τοφιίξαι ἐλαπν ἰηβάεἰϑυς, “τᾷ πιειιδείοπίοη Ταια ΠΤ εἰιπὶ ἃ ἐοπο]υῆυη6 οχοτάϊ- 
ΨΗΝ ῃο ἀρὰν Οροπυΐε ἰβίτι; μα εὖ νὰ προ τὶν υδηη ροίξοι οοηβεπιεῖ, 

τοιηρ ἀτίοπα τοῖτῶς ΟΠδηδλη διοοαῖοε, δ δἰτουίυε γι δτ! , ὙψΕν. : 

τορὴ μίορεπι ἐταάισοτα, αν νἱἀείεος ουΐων ΠΥ͂Ν, υεξ» ΡΟ Γομείτ ἐνροΑι ̓  ἐμ πλ μου δὴν μϑ δ ημρονι 

με Εν αΥΝ ἐδεμει παδε ἐδ κετ ἀνέ τ 15. τε. Ἡνφεα δ ὑπ ὸ Ἰν δι λϑαινμῇ 1» υάε  ἰᾷ εἶν, “ρνὰ πον 
ἐπὶ Ὠεὶ ἰητεάὶ : ἃς Ὡ! ἐπροπετϑανίβηδ-. οὐ τ κ 

εἰ Ὡταιετα ὶ ἰη δαήμμην γά κἰάπαμῃ δυϊμεῆ. ἐδ 

ἀπὶ ἂν πιερτίο οί ἐοηάϊευμν ἀνυηάννογ αἰτεγοηι αν ἰΩ "" ΜΕΤ ᾿ 

δος αυϊάϊε Ἰδὲ τοίδυλτυτ ἴεῦτα Ομαδειυιίδά καὶ ομε 8 γα {4{ι,ε γὸ ὑνφοῶ. Ἰοίιε ἰητο ας φυὶ ΠΕΣ 

(ἐχεπιρίοσοταπι ρτοροίιο ρυἱ αὖ αἴτετα ἰδ τγρίοα ἤμα; εἰν ἀΐδξιν εἰς [εἴων. νι νἰδηὲ ἔπι τἰδἰσυ! φαΐ [δ ποπιεαν 

κείν ρον α βόε νταιειτ ) που δὰ ρτίοξεαν δίῃ δὲ ψυπ) Οδηο τείδυίταν, νομης δὰ ποῦγαα ἰεδουδ ἀα. 

(ιμπῖνοιει. Οὐυοί ἐτὰ εἴα ρροῦας Αροϊοίυι ἀδδθιμ ἐγ. τΟΓαΜΕΙ͂Σ. Ομν φηΐπν βο νἱήσε, ἤσυτ τθργὰ Οἰναίδαη γ8. 

φιπιεητίε νμοι υδέ ὕειν αὐήας κἀμαγδίμηι Ἰοάϊα, υοὰ τα ἡ οεία ξοϊς ἔγριν, ἰτὰ ςείατη Ἰσίως (ιὺ φφάεπι φοσιία 

ὅοη ξοπμρη ς γοὶ ἰδιπρτίδειη ργαίει δι αἰεαγον ιιδὰ ἐσα͵ δισροηὶ το γε ἠοπεὶ ραάπϑο, 17} 54 δηε νἱ» 

ἴδτο νἱἀοῆοοι λυ έϊίο, νεῖ ρεν Π) εάν )νι Ἀοτή,. 

φ,". ἐν ᾿ ἰ 

} δες μέσος. 84 οὐἐ ἡ οἰ αες Ἰεμίς σνγκρμυδϑοις,, οἰϊεπείσρια ῬΒ0» εἰἰουματυν ἀνέ }η. τοῖτάπι Ομαπάδη ἐβπιρχίααπὶ Ἔγλης α- ΘΕΟΣ οἰ αι ἃ οἠϊυρφεράνιη, νε οἵἴεξ ἡφος [με εουοἷα» 

᾿ εγἀἰοὺν, (εεϊσεπίυσι πε {1:0 γε ἐοδίν εὐλοβ οἰ ξεθυαν τἰο δὶ ΜοΡ γ εΐιο ἐρύκα αρὰ ἐπιρίμνεδὶ εὐϊεὶσ Ἢ Νὰ ἥν: ααἰυοῶι» περαίζατιὸ εἰοίτις φλοί προ βο. Ομά επίπι) δῆποη Ῥοιειξ ποᾷ θεὰ δοάία κὰ ἐλη ΄ 

ἡ, ΝωᾺ ἀε ΠΠ|πἀφιτκιπι δοπιιου δ ετοουενι ρστειαι, Ἐ ναμίτυν, δὲ φιππημθ ες γάτα ες ποιέτη οοἀἰξίρυ,, ΒΙ - ἀἰλὶ Νρηδὸ δὴ αἰατι τεαυίειη ρτοροῖίισ ἐ]ο δεεηψίο ἰπ- ἡκῳ φυΐετεπα ἐπι τα γ8 ᾿ Ρὴ 4ἰ}} ταῦ εἰν μεὲ εἰΐν 8 

ἰῃηρηάψα ποὴ φοπιραα ἐσεν Βυδηφεϊ πδιίουει, ἐε δὐτεηι ὅδ (εἐπεεήτια ̓  Αὐδϊτυπι ἰξηπσπηῃ οὐδ ἐἸ]ος ἴξενί, διὰ φυαφεπι δμεβὶ ποηρο φυνπὶ ἀνα ταπιΐπ,ςς εγρϑι}} δεπὲ ἰὰ εἴ. (εὰ ἄνυπι 1) ποὴ ἧς, ἡψίδμν “ογη 

Μ τηυΐϊτο που οοπίανη ἄμ υδιηξεἶνα (ουΐμ ναίδυσι [Ὁ Κὶ ἸυυΠὲ φυὶ (εἴ 'ἤση εοἠίμηχεμιης ρὲγ ἤδεμη ἐδ αι 40» εὐπιπρηϊαρρῆδυς ὅς ἀα μοβετίοτε πόη 4} ἀϊλορίηνι,ηἶο, φιετίμις, (Φ φ ρει [ε ἰδῳῖται )φονίηυν ἀρὰ υἱάφμης 

δόμον δυσρο ἀιϊρεπίατιοπεν ἰϑουνάσπι ρίυν δὲ .ἀϊδρκης, [Δ οἶδ , Ἰοΐυα ὅς Ὁκΐεν ἐἀε!ίθυν, 40! οο οὐ» [αρδιεπμὰ {{Ππὴ} ἀνέντιο αἰϊνοττατίοΝ ἑἐδυΐλ ἰμάμοίταγ, κδὺ «ιὐεξροι Ἰραηρηιὰοπὶ αήφριι ἀγμω δ σερίεχο- 

ἘΜΠῺ ὁ Ὧ68.4.2 ΓΔΗθ68 ἀυο τοεπιεπιδιοοηϊξιιυυη ευϊατυπε, βεά ἢ δοὺ ὑρήβνει οοἰδι οἴκους, ναὶ οὐ φεπι τα ηχυίας, ἩαΜ ἑεμν ἀα μειο θα δα βιοεεενημωπδήπιο. Τοῦ, ΒΙΏρ6 το ᾿θάθδῃ ροϊαιοεηι. τε ησυίτηξ 

ἐν. Νερο δ ἕο οἰγεε)νίδετετον ποῖγααν ὁοπάἀϊείουσπι Α- φαυίας, φιδὰ πιροϊαβὲ ἀϊδίορυαι νι δἰωύνων αι δι πὰ ἀθιη Αροίερίμε ρτοροηΐς να αν δι ετρίνοε γα μῖερ δι΄ Αἰϊεπὶ οἰο μηρεγαϊλιη φυϊεῖςπι μα ΕΝ Βιοροίιο δ» 

γνδοῖμε ἔδοτε ἐδτετίοτειι, συ ϊφδεῖο εἴα οοὺν γὲ 43 φηφούσνν πο, [6 φΠΈ, δὴν ψιν ἐσημὰν Θοδ ΠΜ] αὐ ᾧ! 4.) ονέὴν 1ο, Ὀείπάς ςοπουδοπειη. ἡεέμε, ἔπ ΟΝ μβ, φσπίεκ - Ἰίσειιαν εχφπιρὶο (αυϊτϑπῖι (μι, ὁαρδίνο Ἀν ἄδιευν γα. 

πγμτίαίε, δυδοβο ζετυπυσιυπι ΠΝ ΠΡ τ.’ 2.0 ΠΡ εδμὴν ἀοδδοι ὲ ἱ οι 419 ἡ ἘΝΜΡΟ “ἌΧἌΨ.ΝΞΙΣ" 
ἀὐϑῆιδι αὐδι ἡράθαμν ) ἐοιμυπόλιο μένη οἰγαίμο φοηυμειφηήλι οβ οὐἱο». 

Ψ 1Ὁ ΕΝ ; ; 

ἡ 
ἿΣ 



ἐδεν δε σα οτος υεανι σῦν 
ΟΝ 4} ΠΣ 

: πος Ρ τ χρ ἐὸν 

ΚΑ νἱ  Ἔ «ν Ὡς ΠΙΝ ΔΝ πες Ὁ οι ᾿ ᾿ ᾿ ἐνῷ τε 
ΟΝ. τον ων ἘΠ τερον οὶ ἐλ γο ἴον 

- ἐξ ὙΠῈΡ 

οι ΒΡ ἴφτο ΡΝ “τ Ξ' ΩΝ ΤᾺΣ τιν αν ἘΣ πῆς οὐ ἧς β " αἴκας υμμή, νι φΠης ; 

τ Λα ἐ χυπλήνννη, σιζατεσμῶς ον εἸ ἄμφια τοϊοναν αἱ ίια!ε ( ( ἀμαμωινξιυ αι. [ 13 φαγήίλθοι δ τόνοι σϑ δ Ἰνοίν δοβταίνω αὐ μα ισβαόνα σας ς 
ΧΑ δῶ, ΛΠ ποτ δε πο νπο ται πῆπο τος ᾿μοιδῃιπαφιξὶς ἀμρρθαν, ἢ ΙΝ εαιμεδὸν αὐ ίψας μεηριὴ {{βμΠδκεμμμθβμμ 

ἐν Οδ  ἰσιλϑοὶν οἰρ τί!) ἀρ δλιυδιν κάραν εἷαν ταί! δε 1. ὁ μαέυμ ΠΤ ἐμ δε γρϑα οὐ μεν πο ῤναίο Ὁ Ασα αν τρῶν ἀμ} 1ς ἀίμκο πρρένεβιν. .΄. Β΄. πι: ἐς Νπδν πῖδο ᾿ ΤΑ ἧ : μὰ, 2: , Ι ΓΦ ΕΜΕΙ͂Ν εἰ Ν. Γ Ἔ ᾿ τ ῇ : " ᾿ ἀἢ τ  Ν : ὍΝ ᾿ ΒΒ ἡ : 

αἷς ὀρ μδ ἈΜῸ ἐρτύπαυση πὸ δέ ρον... τς ορατίρν ἡνη ἀρῶ.) μρο νεῖν μι βνἢ "περ ριϑριδας ὑαλϑενμᾶν ἐδ μὲς κἀν δ ρέμα, γ τα ἀπεκδ σαν ΠΝ" ΤΟ Χ ) Ἰδίῶν αῷως.. 7. εὐτνωσάνεῃ  [υἱς ἔδψέ9. ΤΥ Α Ὁ βϑδεμι ἄς οἰ ϑεύναπμρχβδιτος, ἮΝ ψ “ἢ. ἈΜΡΣᾺ εὐ μαῤδενεον ὐημαηη Ἰσιβυκώφανι αηεάναινονεν 
κμμν Ὁ Σπυ δα μδν ουυῇ οἰφελϑυῖν οἷς ὁκοϊ-ἡ ἢ ἰδ ἀσαπγυν ἐρίτον ἰηρτδ- α] κι βιμενων ἐρρῶται λων} κρὶ ἡρέοιν ων χα! ΘΝ] Ἰ᾿Σ ᾿ ὴ ἪΝ δ θεν τ τρρ, 9' ξαλδὰ, ἱκμιίαιννε ἰν ΄ 
εἰ ἐρὰεσ- ΔΩΝ δῖον «υφὴν γα δὴν αὖ. Ἔ ἀνα Ἠϊατὰ τδαυίεα» ἠέθυίν ἐΠαρνοτεημίενο: ἩΚΩΝ βοήϑιιαν. τὸ ͵ , ἱ ̓ 117] Ἔτι τ ἐμὴ : Ρ μή. Φ "- 

πος τ Το εὐ αν, ἢ γί δει ἰηςἰήλι ςοηταχηαοία) [βίον ἥν ὑκέπε ἠμνιάμι;. ΟΝ ἐροπυδααι Δυχίμημτα,,, Ἕ ΝΡ ᾿Ὶ 
"ον Τῆς υὑποδήγρρτι ρείδἡ Νὴ ἄπει- ΩΣ “"ὖ ἐπεί. εὐτο αὐ ἥγρὅλαρον, ἧς: δ πα ΟΛΡΟ γ. Ὅν, ν, “ 

᾿" ᾿ ᾿ϑυίαξ. "Ἔν , δον ἜΑΡΟΣ αν ΤΣ ΜΝ ἐς ᾿ ΘΉΒΗΝ ἥξειν ἰὼ ἽΝ τς ὅτε ; ἄν τες - : ῥῆς αὶ: Τα 
ἐν ἢ ὙΑῸρ» Φι. σαν Ἵμ| χΨΉΝι6 εηΐπὶ Φἔ δ ἔογπιο ιὶ " "δε ἜΝ [{ὼ ρθε ζι πἰε Ῥοπεχὶ «] ων Ῥμῆ: ἐν 

ἐν τα Ἐν 26 ἃ ὁ λόγος τῷ Φισῦ,, κρὴ πρπ} [εἰ δὲ εβίςαχ, ἀ ρεηετγάτίον Φ' εν. δ᾽ μιοοιμδηνσ ὶ παν ἐξ αὐθραύχων χὰμ"}" ἈΠ ΤΣ ᾿ , μαι ΑΨΑ εον Ἧ 
ἃ.. Δωρ δον, γὴς, χα) τομάτερος ψαξ πάστιγ μρίχα!")] Ἰημφυὶς (ϑάϊο βορέην διρὲν κἈ ἡπρέῃ Ἀγλκλδα Δ Ξξωδιδαθ', δῷ φϑ νχρϑί- τ ρἴο βοπηηίθυε εοηδετυΐοΣ) [|ρνρέννιριν δοννῥιδωι 9. 60 “Π 
«νφρ Ὀαὶ φαῖνε, μῦν  φομὸν ̓ καἱ ηϊκνούμδρυοῦ υἴηρν μ4-] Ἰειορίε νίυς δὰ ἀϊποηοῖι 8-ὶ |4σπνανα Ἂς [ϑίνίενν νὐὐπρηγῇ φοιδαι πὸ φυρὴς τὴν Θιδν,, γὰ «ο96-} ἴῃ ρ αμα ορὺ ἃ ει “ φη.} ἡΜμινμενν ἐπ ἦν φιᾶ βινε αἱ ἀρ γος ορ 

ταλθαις τὶν φασι ψνχῆς τὸ χαὶ σνδίατος, αῤ-] ἰπἰηία {ππι] ἃς [ρτἰτυδεροιτ- [ |φμοῶμε δ πρεἀμίμοτενη, τσ ΡΘΕ ΕΙΣ ἘΑΙΡ ὩΣ νων: {μπεῦτ υἤενοι οκαῷ [4 τἰουίε. Ονεὶ 
τηΐονα γυορεκίαιμ.  Ῥοριβομυν 

ὑπ᾿. ᾿ς ἈΔΙΟΘΙ90 ΡΆΝΝ 
)᾿ ᾿ ὶ 

ΩΝ ἦν δ τὸς ὦ Ἰχο τὸν ἃ - Ψ δ ἐλᾺ}}}}} εὖ 

μακ τα Αἤ τὸ μὐνλζ΄, οὶ κειτιακὸς ὠνϑυμέ. παν μαι ονεν ύ δα 
ν 

ἀαρριηνη με; σϑων καὶ νοιοῖν᾽ καρϑέαξ. ἢ δ ΝΕ Ὀ ΘΙ ΒΠΊΟΒΕΑΝ ςοη 

ἡνεῖον τορι αίοπνην, ὧν 
ἐδιϑη ίοννιο ςογἀηὶ 

φέρῃ δρᾷ τὰ καὶ θυσίας ὑφὴν ἀμαρ]. [ἀκ ίζμεινι οὔΐεγαν᾽ ἄοπα δινὶ- 
πον. ὐρΠΠπ“ὌΠ8|Πῇ τω 4.7. βαμαδριο ρεςζαῖδ,. 

; ἢ ; . . ᾿ Ρ' γϑὶ  ῬΟΙΣ: 
το ἐορά | ; τ [χ} τι ΠΟ ρὲ αυδηῖυι (ατῖ5. εἢ , Ομ οωάοίννε μοί 4ει α  ΤΉΝΕΙ 

ΝΥ Μροιπαϑδεῖ, διιοάμδνΘ' αὖ; ἐς) Ἰροῖπε πὐήαῖ! ταῖσται εν. τὶ ταν πείσων μιὰς προς ᾿ ἐν δὸς : ᾿ Ἑτ πη ε ἣ » ᾿ ΠΡΟ ΟΒ, . .Ν ι . Δ96(ε εἰνεν 

μνδ νομὰς ὉΠ οΚαὶ σύχ ἧς! κῆσις ἀφανὲς ἐνώπε ν᾽] Ἰτηληϊβοαίη ἐὐπίροοιυ Ἰρῆυν ἐνυιβθημειν ὀρ ύδιονον γηόου σι ΧΕΡῚ, πλανωμδώοιξ ὑπ χα αὐτὸς πη τ ΚΡ ΠΕΕ Ἴ9 6]: βυποήιαιε. . ῥἠρμαρανόουον 
" ἐυτῴ' πάντα ὃ γυμνὰ καὶ τετραχαλισμέ-] “Πηπνὸ σανπία ὥπεπαία 8 Ἰπεὶς} νηὶ αμιενπωία φάρα. «δύμιται αδϑένοιων" ταν , ᾿ ,ἀἐ πιξαῖδ: εἰ . 

ἐς ψα τοῖς ὀφθοιλιοῖς ἀντ πρὸς ὃν ἐμὰν ὁ] πὲ: ᾿βατόητα οςυ] ἰδ οἰ ωρ' αὐ" αἰ πρνθα τἰμν 6 ἀρετη 
Χϑδρξ. τ ατ Ττε, ἀὐξουσοτι ἢ Ἐπὴ τοδῖ, εἰ ποβοτία τὴ, 

ὅροι Ψ ᾽ ᾿ 34 ἂχ: σηϊος] τοῦ Ροηια- 14] ἴαδιηῖο ἐτζο Ῥονμβεῖ 

δυν πε κω 6. ΦΥΡ: ἩΠΗΠ διελη- εἰἰγαωρηῦιαν τταηθυἵο σα. [σρόρνμην φωὶ ΤῊΣ 
Ὁ άρρΝ 'ποίξ οὐ ῥα νοι, ἰησουυῦ ΤῸ μὸν τὸ Ἐὶ ; 

ἰδ δον ὁ ὧῷ Αἰνεία σοῖς ᾿ 
ΣΙ ῥνοῤίανα ἀεβε),άμενν- ἰδ οῆ!ε ρῶν 

᾿ ἡοῦ : (ἢ) νέ 

κικομα ρομμνα ὡς κα Κεβνοὶ εσαᾶὶς 
᾿ ἌΣ ἐτονλ κα ἡ Ἵ Βε' Ῥιορεον δῆς δέδειτ,) 
᾿ Καὶ δἰ ταύτίω ὀφείλοι͵ καϑοὺς «δεὶ] 3 ΓΟΡΙ Ι, 

ρει ι νὰν Α] "} Πὺν Ρίο ρόρυ]ο, ἱτα δ΄ Ῥγο 

τῷ λροῦ", οὕτω οὶ αἰδὶ ἑαυτῇ φροσφὲ 1.) [εἰρίο οἔοετς υἱδένναπι ρτὸ ΠΡΟΣ μι βπμη πρ" εὐδίας Ῥονεὶ. 

; ᾿ ͵ ἢ ὦ ὦ Ἢ ΔΙ ; ΤᾺ ; φο,:Ν. βίοι. νὰ ἐῶ. 

τυεΡοηυδιτον Νι ἊΨ .ὦὋ ς ᾿ ΠΠοϑυΤεἴσαι ἘΠ θαι Ὁ οἷν ̓ γϑεῖ-] [{ρολεν να Εἰ δωην [εἰ μεπεὸ ᾿ οἷν ὑεῖ ἀμιαρήιαίν. ᾿ ΣΙ τὸ ἘΠΡΡΤΗΣ  ς ᾽ πρὶ (εμίν 
Οἰμιπὶ οοα Θεοὺ κρμτῶ δ τῆς ὁμολρηαῦ. Ὁ ᾿Παφδαπγάς ἤδης ργοβεηπονειη. πων ερη βίοπίειν. ᾿ 
εἰφηῆδαι εὐπὶ ἢ : Σ 

: ἃ ἮΝ, ο φῇξδι φυοὰ εἴ 

᾿ ὃ χερί Ι : ἱ ᾿ [ Ῥυΐο σοὶ Ἰοπὰ δι νἱ δίποδι ας ὕπε φοπιριθηῖν δε δοτεπρί(οεπεὶκ τοβοιγίυο ἀα ρορῳ! ποπιΐπε οἴδεισηι, Ὁ ! 
φιοηι, ρον Ου οὃ ἴχομδν αρχερέα μῇ διωυα- ᾿ εἽΝοῖ ξηΐ μὰ Ὁ ἐπ Βοῦ ἜΈΕΕ ΞΕΕΝ 11} ἘΡδΤΟΝ ΒὉ ΡΟΣ ὉΘΘΟΜΙΒΕΛΑΘΙΙ δΟῪ ἱπιδεφυς ὕης Ὀπνημ ἢ: οτεἤρίίσεη ᾿Ά' ᾿ ΡῸΡ ' ὃ 

ἰο,δείη ἱρί ᾧ μΑ Ὁ ᾿ Η ᾿ Ἔ ΔΩΣ δὴ - 4 Ἵ ᾿ 

᾿ἄλμίπι ἰκλιο ὁ μον συμπαϑήστῃ τὰς ἀάδενφιῳς ἡ.1 εἰβοοιη αὶ ποι! ΡοΙϊε "Δεῖ ς εἰβοιν πὶ ποις ρυβι νον. 
ϑιπιάδαι ἢμ΄. : 

ὡ 
Υ 

7 

᾿ ἈΝ ων, πε ς ὁἔχ νεῖετὲ το άϊος Δίας βοία νοσῶν, απ  πνα! μητ ν  ἀεἰ δες θα ἡυσυϊαθαη- 

ΤΣ τιπη γε αρν νυρε ρ ράρ φϑύμι αἰλίονξ Ἵ Εἰ Βίης πιαη ἐς ΗΠηιὸ ὑπο Πσίταν ἀυὰπι δοίυτὰὲ δὲ 

δε πανείαοι αἰιτορς, ἴδὰ οἰππίθις ποδεὶθ στηπιηΐβ, οἵπν ἱπέρτὰ αδιυιενίατί ἠδ δά ἔσμαν Δοεγἀοτίατη ρσοδάπάνηι 

πἰδυν ἀδπίαις ̓ φρρεῤαὴς τῷ ποβτοῦμηι ρος οοποχίαπι: δ Ἰοοο ἀδυταπεινναλεπι (αἰτοηι {}}} ἰυο Ὁ ουπποιίοο (δ, 

Δ οῦνς . υ ρν τ εἶς ἰῷ 4 

ἰυςοριίῆείε ἐχοο!  δπείδη ἀφο! “ θυπι νοολας Εἰδίαπι Ὁ εἔ,δὲ ἰπ ἐρῆι αἰ] δὰ εἰδυηα] [λοὶ οοΠ]οοδηε,ηθη οδῇ, 
εἴδυν δοιἀὐσεπδουο ὁδἀυκοιηια «Οπηραγϑείοηδι νοῆει ἰἸαομϊςητος ἀεοῖδεαι. " Νε νἱάδτδιος πρα ργοι το ΝΕ ΣΤ Ἐρότραν Ἀβρήψα 
ἢπε δάϊιυ» ρεομίδιοιο, τυδίμμα σαν εἰ οιμέσυε νοτὰ ποίξεμπι ἔτδιεδπι οἰ. ηυοά ξείδι; ἀπιδαὰ ρεοθδοὶ : δεῖ 
πεςρί ἀὲ πος ἀαίε νότοι, ") ΠΡῸΣ ἀμουνων ρον Δ βοῦεσε οπιρεν ρυἠτετίαν ἕμκε ἀυοδιε,ν, 

᾿ δε ητερτα ίη οο διετίης οὐηπίλμηες νὴ» ς Πἰςεὶ ραρᾶ ρεςιη!αγερνίςευτε ἱρίος ἀφοιής Ουΐε φηἰπ ποῖ ᾿ ᾿ 

τ, ὩΣ ἐλδν κου ν ᾿ ἩΣΣΣΣ ΘΩΝΕΝΝΧΝΝΝΣ δοο κε ἘΡΩΜΕΟῚ ἥν, ἰὰ οἵὲ νι βεοοτητο ξιεεῖς αὐα 9, ἐρίραί το γἱἠδλί Ἰροβοϊαπι πῦη ἄδηουο φιορίαπι ἴδ ἐς ηἴο νοῖετο ": 

9 ωὠἥιηαον Πϑδανβννα αβον ἐδμόκΥ εἴτουν Ἐδεῦσο νο-᾿ το Ἰἐρίς καὶ ἐφίων, Φ᾽ σβινων., δ τι. “4 νέην »κριϑ᾽ ὁμοιόεντα Ηεδτεῖς ἸΛΊΟἽ9 λλίου ἐν Θθεγέρειο " ̓ἰραύμηροὰ ἐπηε ἐν δθορνα ὙΣ 

σαθυΐο φυμπὶάπεδα ἀϊχ  {δτ κρτό ναυσὸν , ἐσ ἀέτη (ξηίυ, ἀπ 4- , 4 Εἰ ἀγμάλεαι, οὶ κριτενός, Οὐ άληῃ σοηιιοετίς Ουαβθνεαν ᾿ ἐμάν εεην} τού μοίως, ἤυς νὲ ἢτὲ ἀὐχίτ τῳ μα ον Νὰ εὐλῆσ Ἢ εἰ τῶ : ὴ τρς Ξ ΣΝ » Τρτεία Ἂν αι 

δι» ἐξ ἐδιιβερεϊπιὴσι γε ἀϊίηφυλείρα Ποσυήαπαπι ῬΩ], ηση ἑπεριὲ ἐοτταίϊο, ἢ τδαὶ ἡβίαπι ρει». πὰ πλὰ φρρίᾷ εβινγι Ναῆννε ρΙεπ  Ππηαπν ἤπιε πίει Δοῖο Ρ̓ ἰθεῦάς, 

Ῥ4 υόάμ εν. νοολ ΤΙ ΓΔ [τπρρμεθμε!ν,} νῦϊ ἀαύεπ) ἀφίτωτ Ὁ. ὁ}, ὑρβμνναύῃ, [ρῆμο νίἀεϊίςοι Γγεί, ἄρ ουΐμς γοῖθο ἀϊ- 
ἀξ ἀΐα Ἱερτίπιο  ἠΐθτυς ὕσὴον [{Πνϑύαη6] ἀ' νεῖθο Πσθ΄, (εὶς, ϑυπς δυτοπὶ  εεμαΝ Βγρορίζαι ἀϊθια, ἃς φυίς- 
{{|νοὐ αν ἢ ντίη ἡρίο δτΐαπι βοπιπε, ἀ ίογί πη ἀπποτοτιγ,ι.. αμἱα βάεί ησπιΐης νεπίοείηνυς, ρυςςηνύν ἀΌ ο τοςίρί ρτο ἢ. 
ἀοίηθε νι: εοηοϊυ δαί ἐο}]λτσηξηι τγριέα ἀαϊετῖν τεγγα (]Δὰ΄ ἥ 4 Ππεἰπιὲ βαιἰφαε α τετραχγλισιόμα, ΝΟΣ ΑτΑ,.ν ἐπι. Ἐταί. 
τἴλλπιουπ νετὰ 4114 δὲ κεετηδ,λά αἰδδὰ Πός Ὀφύσβεν νετυ τὴ 

ἰ ἱ, Ῥατουΐαο εἰιίάεαι ἢν πἰ Βοατίο-. .0 ΛΑτοπ οὶ εεὐδοιί ᾿ηἰἰκυτοποιῃ εὔλη δι αυὸδὲ Δηῖα 

μι ύβε Ασα ἔμετος ἐν μον δια μβῊς δῖ ; ΓΉΝΝ δάϊθιις τοπιρ]ο ἤδείρεα διδεῖ μιρὸς ορὶ οἰ ἔξοχ λυίμ: εἰδπ 

διαιλ εἴς νυἱρλῖὰ, Ρυὸ βου μνάδο. Ἐτάίηχας, ΠΝ ἐΦ βιπ νά ἰοηύντυς ἐἰοι 1918. ὑδις το Ε ᾿ 

μεν, πε Ἰητοτργότατίο ἤθη τηρϑὸ εξ ἀπιδήξυα, (δὲ οίαπι ἃ ΟΝ φησιν μιὰ εβ γάκην ἐν “μιτριοπαδῆνϑιωά. 
τ τρνὰ ᾿ : | μος νε. δανἐνδνος Π ηΙβολτ τὸν ἑκωινὸν, 16 ἐν ἐπι αὐ ἄρτι ἂϊ 

λ΄ Πῆγε, οἰ ῥίνα! 4 ΝΟ αἴ ἔ Γ ἰευ!οία, Ε ᾿ ᾿ πὴ μλαι ῃ 
δας ἘΣ ΕΙΣ δάσο ἰη ΝᾺ Ῥούςι; ἢ» πον Ἀκμμα βῃ ραν ἊΝ τ δἰ βρνίας, αλοημνν τὸ | ἴῃ Ἐ ναμερρ: ταφανο λτὴ ἰερίς Ῥτατετεὰ κα ὃ ΝΜ. ις Ξ' ᾿λὐδ Ὁ ὦ σρέανααμη μὲ Ἀπρύδν ψεον Ὁ ̓" 

πιπε . 6ὃῸ ' ΝΡ .  ὨἽ᾿  ἀνρί,ημαι ΟΠ (ἰρευία φχοοτί Ἁ πα ΠΝ ἘΌΝ ἱὲχ βάς' δε ἑηεί } 52ἀ- ᾿ το Νιαηρανρία μείων εῇ, ὁ γ8 σελ θ᾽ φιοα ἢ τοι ἀϊηετα Ὁ ΤῊΝ ἐπ ορήνουν Δναμ νς δὰ ΣΝ γοῤηλενσο, νυν : νος γφῷσα ποπηϊβὲκ βάς δὲ ἐπείπιο οοτὸς ῥτοίεδιαϑ Ὠειὰ 

᾿δερίατας θοπαι ϑέδτιβ. Πἰυ9 φαιοτίε τε ὃς ἀοιε σε χίμααι “έξαπι. ᾿ -Φονἑονεν ποϑὴ ἱ ἐν ὃν ὑμῖν ὁ λό 
ἱροβοδυσζιας 40} [το νοςδητὶ τοροπἀετυὴ “ὁ Ὡϑοῆνα ω βὰς Μεὶ, ἀς Ἐκ μ γλθωάῃ μασεῖ, οδαῖυ ρίο. 
πιοάυπι επίμη Ὠσυρ ρετίξεϊο πιιὴάο [εΐε ναίει! οςερίε ία νὴ 

ε 

ς νὰ Πιρυλ,1.γ.5 4 11 ἐχρίἰςαεῖο ἡ ἴ οἴαταβηι Ππατίυκηι ὑπὸ; οὐ ρλ τον ϑρήπι ξεἰἴλης, (ωδοιοινανε Δοδειβεαμαι ἐπτόριν γα] ΩΣ 

ΙΝ ΌΑ Ρ ὙΤ γ. ἐκ ες αἥετατ: αιοπίοάο ἄρτος διετίς δά. ἐσίηπιυ ες ρΓῸ ναϊυοτίο 

.- Δ σροτίδιυινεαμ ἐθεν ἑη στα δὰ ἐυ ας θοδυίΠονυπν δτίυαν, } ΔΘ, ὙΤῊ σμὸν νοδὴ 45 Φ ὩΣ 

Πα ἐδ εἰναι αὶ άνανοιη Μίδα ἔφην ίμειπδακα 
ψιϑροίετοι πμ- ἐς ἤμην οὐδὰ ἐβῇναν, . ϑγτυν φυῖσπὶ ἰητοῖρτοι 

, - ὀρύϊο ρκοζεν (σἠζιρίεπάαε αὐ άτίοβλρζετ αἴ10Ὁ ἀοίρί οίατ, 

Ἀ τινί διε, πᾶς γάρ, διε; Ηἰηο φυοήυό ἀῤρᾷτες ΑἸΝΑΔΗ ἴδνα διίλιῃ ἐς (ἰυτε ἴυὰ γ91 ἐοξἠαμεία πη ρετί- 

ΝΑ ἀοίμας ερίβοίμαν Ἰδαηὶς “ἀν τοαιρίο, ὅς Υἱ Ὁ δμΠ0 φαδοῖμαν με εἥείλευτ! αρ να κνεμμηνη ἀεὶ 

Ἐπεί μαι ται αἰνή δορί ας ἐν ατια αα, τρῆμα εν ΠΣ ΑΙ Οὰ τσ ίν τὶ διο͵ μέσα. ἡπ οή ἄνουν πὸι δυο αἱ ροποιβοσῃῃ Ἀοιπμ». πείξεια σοι ἰδ Β Υς ΡᾺΓ ἘΠ τρη ιτ0 » “ξὰ ῥτὸ ᾿ρίογὰ δι 
ταν βεμξϊεοι ἀδεϊβεσι τ ἀμοννῶνς ἃ ἶ ἊΣ ̓ δικήν καξοιααι, εμαῖε ὅδε ἐρμρ ΝΑῚ Ἧ 

ὶ "ἢ ἢ Ἱνερυκξαητίοντα οἰπηία ίη δῆ ὑλῶν, ἢ ἐδ. ἐχοείνε, 5. 410 τα ΙΒ Ὲ ρε δλξαΣς [6 ΜΘ θλν 

Ῥαλεβεοι Σ ρα α μεναρα τεϊίθμὶν σπναίδυν γε Ἅστρηίῃ "᾽ κεὐπον ά εἴ ἀοξεδαιῃ Ἀδδεὲ πίτυς δὲ ρενςημἀϊεὲ οημηίδο 

ἐμειάσείναν ἰδ ἐϑάδες, τα εὔι ἀδυλιφο {πὶ Ἰηιε Π 8 ᾿ ρὸν τὶν ρανάρμτϑῇ νίυε πυδὲ ἰοξιίην [ϊὲ ἐοῃμοιδε, 

ὅν δὐεῖρίς αὐ ὧν υϑιν ναὶ δὲ τ 
. ἀε ψέταὶ δέειμηαδε ςοΠ Θοιδυπίυτε «. “. -. : ἐκέκρμ ἡ ποιελο ἢ μκυλ δειρα ἣν οὐῆνης ̓  τὰ 
ἈΝ ᾿βιμμημν τονμένααι-οονκιῆρ μρουϊρείνεμάϊαν ἐδὼ τὸτίοηεήι" Δ: ᾿ς 

Θἰοαια ΒΟΓΑΝ ἐξ οὔτε ΟΛΟΙΗΣ Ὑγ νὰ Ῥίορίετιςο.. πω ι εὐεδῤεινδιῦ, ἔχον, δὲς Νυὴς αὐ τεάίρυν ςοπῖρα- 
ΦΝ νὰ παν ποι  οἱξ, πεν ει βιῴ!α ἐχεισψίυπι οἢ- "ἡ τεεοηείὴ ροπείβεψευν ΟΚΗΔΙ 
ἀμά ἩΝΝ (ἃ Μεραπίτυς γ ὅς ὭΑν Ἐρ πορβόνο Ῥολυδονυν βυιείεν. ΤΙΣΙ, υ Αἀγοῆς δὲ ΟὐἸηιῦυ 

: ᾿ : ᾿ “[Ἑ αἰ εδοχεν δ ἰήφανα βιβ νον ἦν ἐφιοροῖν, ἘΥομπ Π ἰητενργοῖα. 
ι,. Ὥμαυδγδϑδη κλιο εἰξ σα ἢ αυληνδονολείσεινς μοβιι ἀερνήνενα βιβ μν ὁ δια ὑμ᾿ ἐδοήνοισε μὰ 

πο ον που ἢ ππτν ΞΑ  ΑΟΥ ΝΣ 
ἐξ “πρίο, ὡ ᾿ ᾿ ᾿ , δ ρ “ ᾿ : ἢ ΑἹ εοαυΐίο ὩΣ ἢ ' ᾿ , ἰβάρν, 0.55, ὩΒΌΤΟ ᾿ 

Μ᾽ ἴῃ αν ε", γζυν γάρ. ὙΠαυστι νϑοδὲ ἀὸ δἰυς οἰβεδεί; ἡ μην μμήβ αρ εραα τὴ ἡ ρα (ἴδαπλαο ποῦ νὰ πηα- εΗἢ τ αῤβῥενὸ ΝΠ] οινοίς! [γε νηὶ φἰκη νει ΕΓ 40 τοὶ ἠσπιυη μπᾶ μτεοιννίας ἡ μο δ οο! οὐ ἤρηἰδοὶ 

ἐδ ἀνθ με ἐπηὐυνίφεθηγδι εἰ διε εὰ ΒΓ 49, 1 ἐς ῬΆΙΩ, α75. ον, δέροιονὴμ,οὐ' γάρ, γήοι γε δὰ ἕοα ᾿ 
εἴ. ᾿σολῆτει κεν εευβδϊι ϑΝΙοι δα ἐαρι {υροηίόεα, ὧὰ ἥῃα γεήσείριη, δειηρο Ἀιιβδττ ὕδεηαν θραηορ, μας. 
Ξοἠθυηδήξ, τ λῶρυ φοπίοίδυθ, δι ὁοπτυιηὰζον 6- ΜΉΝ γετὸ Ῥευπι μοπιίεπη, ἃς φυϊάερὶ (ξιηρες 

πέντ μα ἀράς ν Αἴ, ΡΝ ᾿ τ νυν νὰ σὴν ΟΝ δι ΠΝ ὦ [βο[ σνμι ἯΙ ι ἢ 

“ν ε βοηδ ῥκδνν δ Φειδ} εἴ ἀοϑδη δε αι ἀπάνη- μὰ ᾿ ἌὐΔΙΝ ἰῃ ἈΈΓωα ̓ ΝᾺν ἌΜΜΙΝ ΩΣ 
εν : Εγμ πα Βυμὴη εἰ ἮΝ πον φονιὐ 9ήσηφε ἠδλ ἐκάμψηι : φισή ἐομοέάο. ϑεά Ἠδὲ δυίδειη 

᾿ πε ΡΝ δῖοι ἐλ ίος τοξάδυίο διπίθουπι μὴν, ἡ πὶ πἰὰτν 
νυ ον ἐνίψυφ ὈΡΘΡιτὰ δα ὀὰριείν (Ἰὰ δν, Βειίῃ ΠΕΡῚ ἣν 

ψανν δά φιννάπίει Ρειήυε ἀ{Πεῆν; Ὀυάϑονι θυ ἦς ζο ἰοηιήρυν, 
νοι ουφεϊεδῆοε Αυϊεον ἐ ΠΗ, νέλε ιν μότ! Πὰν ἀὲ ΟΝῆσ Β]ονίοῖο αἱ Π δον δοῤρευγε, δὲ δοιὰ γανατνέν τ ἀπῖαι κα ϊδαῖς ἡ δρατὲ κ ας σιν τ ται αἰαθ οὶ δέν, : ἢ ἱ δδὲα οὐ γι} υὐὶ δ ἠδίτον οὐίεεέ πὶ ὶ 

' βφμοεία προ ἀπ ησεαν πων, ἐς ἤ " ἘΠ ΎΘΙ ἀνέίτον δοτε ΠΏ} αἰεὶ, 

νον πον δ ἐρτὸ ἴξ ὅς ρτο αἱπν. ὁδεῖταο ταίηυννίδνν ρίεαϑδὸ ἐπ ρηβιιννηίμδι δα συ, ( 
τ Ἀβνα Α ̓ρὐο μτμα ΑΝ δι πα ἡπὲρ. πίηι ΜΉΝ οἴδεηάοτει! Ὀείπάς 8 ἀπ) οἰ μέὰπάμε ε 

αὐίειίςοιν, πόα οὐτυλς στὸ ἴδε ἀχωιβν τὰ τὴ. ὍΝ ἱ ΕΑΑΜΜΌΙΚΟΓ ΔΙ δὰ ρἰὐβηβυΐ ευῶι 605." 

Ι ἡἰτν δὲ εοηίδερατι, Ὡὁ Θυ ἀξ τί, ΠΙΡΟΩΝ, ἜἘ  ΉῊΉῊΗΝ 

ἀομισαι οὶ αι τας μή νον Ἀννδα ἀν με ἕιοοείς ἢ ΦΜΊοινο ἐρνννανμίαν μα μερλλρηνθα, μῶν ΝΣ τ 

(ιεμιε ρεεβεῖνυν εἰξ ἀεοίατατυν βορεήξικαμεαι εὐπὶ πνλανηέδμ.. [ἀ εἴτ, δύῃ αἱ ἢν Π τὸ οπβίενεί. 

ἰοτοίαγαπάοιπεαυε γὲ ΠιςςεὍ ΛΗΟΠΗ το γε τοῖν ὑνσλνῆς Το γα, ἡνηθνν, Πκκρφομα ̓ ̓  ἐμὴν 

μοι σεὶ δοδιίοκ, δεπῖρε (ἐσυπάναι ογἡίποπὶ Μεἰεδι (6. [{πύχοίφιν,}. ἢ ᾿ τδνρι 

τεῖῃ. ἀνπε οααπν Ἐο ἰδείονίν,, . οὐ τον, 4 Οἰνινπδνων ἢ!, ϑμμινα. χα] εἶν, αἱ 

κρίνα ἐντήμφοηλβ Ἰς τοροβιίοηὶ τούροπέι “΄ ἐγία πατυγάπι ἐδεπι ἐοοπιπιοάϊε ἃς ΥΕΗΝ ομηοχίβην εἰ. 

Ν (πα κυ! α κοεοπνπιοάατιο, ἰεἰέμόυπι εἰξ νε ἴοι} αμλτ- ων ΤΡ ΘΝ ΗΣ 

το ϑίροπϑερε ναγίϊευΐον 4 δι σινεηῆαν!ο οι πάο διτεμσ, 56 ἡ ΚΝ νωνγῶ " υἱξιβνν "Ν 

ἦν ἀγηγμην Ῥέισιο, γερῇδυΐσ φι(ς ᾿ ἢὲ φισαμα βιίνὸν ἐς ἐρεβοτυιι ἐδ ούππιο Πἰνὰ ν 

νενοιἬου 7.  ἐνειῆκαιο ἀσινααι σαασρι αλλ τι ὁ ΦΥΤΩ͂Ν Πα, ρναλιεημεμνε ναὐαμηνιν ρε]α τι 
μοϊανίολορ τιμαὶ ψίμις, δαροτείμιῃ 1 ϑυνίαρ αὐοφεν γαὶϑ- 4ἢ συ ρεοαίπιὲ ργαομάεαιε ξοβατεαῖ, 

Ἰοεγία Ρεκή νοῦς εἴς Ῥόπεί κιζοθνήτι ̓ ὑνν τὰν ἘΕΎΣ ΤῊΣ, ; γδα ὑρυησαςρμ νυ 

ἀθυὲ ὅππ| ὀλρδα. ἀδῊ δ᾽ ΛΔῺ ἀμοῖε αθιοϑυ!ὰ αοδίε ἥϊτδιμνία, φεὰ ἐμ ὌΝ εὐἰδάκη δετε άρῆ!εν “εν ἥν αὐεϊρίδ ρδ. γα} ἐα!α Βευΐ 90} δὲν ρει Ἰνοκυΐμειο, βρύλμτσιν νὰ ψατόν γεν. ὅγευε ἰἀτερεεν δεθφι' δΥ πσυσ δον ον στα ἡθδν 
[τω 

ΟῚ 



δαί ὐΝ ᾿ ἘΠ Ἧι δι τ 
ΠΡ ΣΡ Ὺ Ἢ Ν τ ἰῷ ΕΥ̓ Ἀχ κα " 

ἐξ Τδε ἀπ τ, ἀκόνεννσος μά, ΠΑΡΟΘΩΜΎ ει πτν ἀδυδω, τῷ Το Εν : τοι λλὴ ΕΝ  πΡλ ὙΠ πες Ξ τς ἐ“-- 

πνρ Ὑμὴν ΤΡ ΎΤΥ ΝΕ ΤΠ ΎΝ ΤΑ τὴ δῦ. ΡΩΝ εν ον ρον δῖ ΥΛΈΡΟΥΟΙ μΡΠΝΝ ὮΝ ὩΚΕΥ ον ἕ εν Ἐν 

; Σ ἃς ᾿ ἷ " ἐν ; ! κ᾿ 

ἊΡ ΒΕΒΑΆΟϑ, ᾿ κ᾿" ὧν 
. δον Νίεςοχποίδευς; 5ἰ γοτρα ρεᾶες, μοα γετὶτ ἐδβεπιαιίαηοία 

μιυνφυδ δια δείηλ νεηβοής νοῦ βι πιμα νηαϊυζευϊις ἢ- μη Ἄν, κ᾽ Πρ νειίοποσι ἃ ἐαηιουΐο, ΡαΜΝἠδαμεα βημα ιν ““ ἃ 

- 
ες ἧφ μὐτδωμ φρίαε τὰ 

ἵ : 

ν᾿ ᾿ 

κεεία {τ ρῖδγ Οἰαυοπιοηῖδηί ἔδρα ἀ δης οἰτατὶ νεποταπδ᾽ δα ἠονά. βαμνβ βεάαι, ἃ πε αἰ μη ἰρο "οἰ ! ρναϑέμιε μι. Ὁ 

γιεπὰ φαμιηταεὶς οοά εἰν, (εἰ γίτυτ. Εμεπομά ει αὶ πρέξως ΟΦ ξετοηάεηλνηφη ἀϊοῖς, Με, πὲ διν ἐνεϊιφμα ζοροτιςδαῖ 

ἈπΡ } 9} 87} ἱπεσγρτόι ἀφοττὲ ἔς, ΤΊοΠΙς ΠΟ ἐπεοτρεντα, ο δηὶπι δά ταπιρυ ἀμαημάτοηιις ἀετο φαΐ, νῖ πος τεοὶρέγο- 

γεῖεὶς, ἑα οοταῦραπι αὶ Οὐποίν παβεὶς ἀϊάεπθ, 4υὸφ ἀϊ’ πρργ)ζρἀ ἴδεν, Τ εμμι σιον γεν μι ὃ Αρθοι 5112 

αἰδθοας ρος εἰσοέκονϑνενς λάίοτίρτα, ἐξιμῇ γδὺ διλαζείαιοοῦ αιἰάοπὶ νοῖρα ἴμης ἰνοπιίη!ς ςοἶἸταπ τίς ἀξ (α ἀξευ πὴ εἰς, πὲ 

. φρικίεσυ γεῖθο ἐμαϑεννίξανιεηῖς γε ἷο, ἠάιτα ἐσρα- οχ Ριπείςπε! ροτγίοϊο οτίρίατοτ {πὰ γετὸ βοπιαῖε ἰη ἰρίο 

κ᾿ διϊα ἀν᾽ ἦν ἐπαϑεν, οτυπὶ τὴ Ανὴ ΠῚ Ἰοουιπὶ {ἰς σὐπε ἰ2πὶ ξυγρίες (είς οελ ς νροιεγλητίεὶ (οττὰ πος ἡοη ροΐ- 

ἀὐίτιτ : 5. ει αμάϊεων εν’ 4ναπηὰν ΕΠ ΝΕ εἴτι ἐϑν ὑόν δ». ὁ ἤπνυο πιετίτὸ ἐπβοίατί μίῃ τοε ἰρία τοανβυακι Οιμα ἡξιτυι 

ρηβονιόνεφια [δεν ἀάνοιε οδεῤίειιίαιη, φοάεπι ππδύσῃτε δὰ ἀείροηάίε ἀηἰπιῦ, ἢ ἀείρεγαυις ἔρεὶ ἑοβτα δυξχοτὶ Αδ- 

πιπίι.απλ᾽ Ἰητοκρεςτατ πο πλὶ αὐπϊηγὸ φύοαυσ ὑμῆρτοῦφ. τι δὰ ̓εὶς αἰπύγυι παδειηυ ρεηξἐμδηπλιη ποίτης οοπ- 

Ἡπι. ἥνυπς οά ον γεηίαπιυϑ ανίμυρ μος Ποη ρίτοσε Ῥε- ἰοἰατίοη!ε ἀείςεἰρείοτιςπι. ΝΜ) υὸ ᾿μ δι] οτὲπὶ δι Σ: 

Νυϑερηνδεν γιρζώ ΚΣ κείν μῆνις ὧν 
κὸν " ̓ ἰλὶ Ἂχ 

᾿ ἢ Τὴ ἊΝ ΜΕΝ 

Ῥω ᾧἃ 

δἰ ἀρμαα
 ἡ, 

ρα ὑπ 

δὺς 18 ἐς Δ χω ᾿ μᾷ Ι 

᾿ Π] .,. ΡΝ ΠΝ 

γᾶι 

μια τὰ δος ϑιὼς νέον ἑτέρῳ λέήι, δὺ κω 7: δῆίοον τἰλα ρα ὀγομαν οἷά. 
Φηΐπ) ΟΒείϊίιυ», εἰς" 

᾿ “ἐξ ἢ) [Τὰ τϑαζεὐδόι ἔμεν , ᾿ 

ἡ 

βεει, ἡ ἴξώ ἡμὴ ἀϊποτεὶ! - μι 
βομφη σωρς νὐμοι λον " 

ὠνννιδένονήνῳ Φ ἰν δ. 
" ψῳ ν ειδαιαηινὸν 
τὰν [εν . ΕΙἰυε, εχ ὍΦο 

δεηίκην, δι 588. ᾿ ᾿ 

ἐφαακ υμαρρίες δέ 15" 
ἐυμπαυ οἵ. δ᾽ Γι κ Ν᾿ 

Διο Μοοδ, ὉΝῪΣ ἰὼ 
Σ φοὺρ σϑδιαυά 

ἔνάτο ον γοῤξὰν αὐτὸν ὁ Ἰ 1 
μι ̓  ἃ ἐράννὠνηίννί .}.}} 

δον χας,Θ εἰναπουθεὺς ὑπὸ ἧξ ἀβμῷ ΩΝ 

πιὰπν, ἐπηυήῃς, ποη δἀθίτυν Ῥιρππηοη δ .ο. Αἰαιί τις Δίοι τὶ ςογηΐηγι ον οαυΐα βέζιπι στοζοιπ Ὀεἰ Ρι  (, 

διίαπιἑακόγρτος ςοπυεττίξ, το ἐσμορημα [ια,διναμ βρείρτο. “(ἐχςέρτο ταις βέςζολι )ε0 πλιηὴ05 νε Δ εἴατγ δου ςυοϊε- 

εὐπὶ αὐδιλοτί,περοίαπὰ τάγαθη οτίς (ῥ᾽ επθιτηί αι ά ο- ἴδ᾽ τίαγνεϊ ἀς ποῆτα γεν ΕἸ πῃ, εαρίδτίοης ἔλδχα ἀυξαίταις ρο 

εἰλπι εχ οὅπιη! σαν θη ἱνία [ετὰ ργατογπιίιὶ (οἷος, Οἰὰ (μπϑλ2.1:2 νετὸ [ε τοβ Ββαῦες. [ἢ οἰπηὶ γεμβοιηςπῖ σξοσπηο- 

νετὸ οὐδ πδ πιῤ(ὸ τεοίρτοολ ίδά ςτιά(θοά τπυϊτὸ ἀμίαι. τἰρηε(ουϊαίπιοάϊ πες Δηὲ βιτ,Π ν]]λ νπημᾶπι ἰπ 4 οημᾶπι : , 

[πὶ !: εἰ} οἷά ἐπτοτάηπν τοἰατινια ργαιςγπντυηίυτ νε π΄. δοπηίης 4|14) ἐτᾶ τοις οοουράτυν λίπους ντ νεῖον 8. 

μας ἐλάτην φῥ.,,.δὲ 4.16. 5εἀ δι ποὺ ἀςβιηι 4υὶ εἰλανέεης ουϊτάταπη δηϊηιὶ ντοίηϊο πιδίτυπι ἱπιρεάίατυταυδὰ ἄπέα 

ἀδυπὶ εἴν ἐὈΒΩΠΙ ἀϊυϊαίτατεῖ πίε ἰσεατγρεςίατίο κάμνς 10 Ἰς ββουΐτατος ἀἰυζίυς τοῖῃ τοῖδηὶ βιροηάλης ΕχειΏΒ}} οι, ἷ 

«κυν, πὶ ς ὈΒ εὖ πο πηλ  ἰοδηδγαμιο υςουπιδετοῖ, γεῖ, ἢ] δετὶς δηἰηνβ Ρ Οπηηὶ 418 εορ κατίοης φυ!άρίλπιὶ φυοὰ ᾿ 
Φ 

ἀο 
Ν τμοῚ τι Τθνιαὐ δἰ". 

“Ῥμνονζεν ᾿᾿ὁκουαϊείς Ρτοςίρυς 

φΦ κάμε να. . , : ᾿ προ ἡβδέγδενε 4 γλεῖι, ἊΝ: , ἢ Οπιη] ]14. 

δον, θο... τ .--- Ὁ ἀρ αο ρτ νον πῆΡῚ ΒΥ μβοιὲ δίοιδεγέτυν, Ατοξο φικίο, δάποη Ομηπυς οη. πιοάοτγαῖὲ πος δ οίας τοι ἐγ πηηϑ, νΠῸ το ΠΊρΟΓΙΒ πιο Ώ - 

ΠΝ ἘΡΑΜΕΣ; . Η ἐὼν ! τποάὸ πατυγαλη [δὰ οτϊλτὴ οπηποὶ φυλητυιη ρος δι ςέξας δι τὸ Ἔχτόγηιις (ξηξις αἴδείλυν,λά ςοιππιυηοηι (επίμιαι, δης ; 

ΠΕΣ ϑενν ᾿ ηβτπιαβ μοπαϊηίε αἰδεξείοηοθνπο ἀυρίαχας ροζοᾶτο ἐχζο- νειὸ δά ἰυάϊςίαπι γε τοῖαπὶ ἀετυϊοτίς : Ἰυ ἀεί, ἀεξπίδυς 

τριϑαουρῆϊο ἐ Οοπτὸ 4 μος ἠορατ, ΟἈτιπιάηυς Ποη εἴξ. 25 Πατίπι Πατυ ετίς Ἰος γεὶ ἡΠΠιἀὰ εἴς φυοά τετιβ ετιαγυ, ποαις 

“μα νετὸ ἰΐὰ εδιαυατὸ ἡμοπιοήο ΟΡ τις ἃ πγδτυ,ράυοις, ὙΠ ες ἐεϊοτίοτ πποτὰς ἃ ποδὶς απίπιο ςομιρτεδεηάί ροτεῖς. 

ἀταυεαὐέὸ Ρεγουϊήοης αἰΐεηυς Ἀις τίς, 40] {Ὀ ρνετ ἃ αυὰ 5 π νετὸ νεπιομήσητοτ οὐ] ἀαπὶ δῖ ἔμ ἄμηι αἰϊφυϊά ἀτοίξο- 

ἐδσπυς Ἡσίηο οδ, Ἰθποτλτίοη ἐηλ ἀτοάποχίι Π εἰ οι δ] οτυπι τίπιιϑ. ἰτὰ ἴπ ἀοίοτς τοῖις ἀπίιιυς οςουράτωγ,νε νοὶ ἰητογ 

χἀϊοτιδοτε πὴ νετοτυτὶ Μάγος}. 3}. Ετ νετὸ ΠΗ πος οτίλπε φιά ΠΠυ 4 ἢτ πο Γαηυίγάπνιϑ, νεὶ δφφάπιυν εχ αἰτὶς (οἰΐεὶ- 

φοάο ττεπίλτος εἰτιοχόςρτο ροζζλῖο, Ῥοητίξεχ ποζεν,ηυο- 50 τλτί,βιῖς [πος ετίαπι (εὐἰὶι5 σοηΠιετςΦήνς
 που πιοδὸ ἱπ|-. 

πιοάσ πον Ὁ δὸς πιαϊο,φιιοά νπὰπι ἐδ εχ ρταοίρυ ς! ἃ ρο-- ρατατίς, (τὰ οτίατι ὑφῆς ἃς ἀετοῖς πιςαϊτατὶς δοογήϊττυηι 

ἀἰιππισ ἡ ἐγ Ὠ ει ἰεπία,ν ἀ ράιιοτς δι ροτου!ίοης ἀπιπιὶ Ρτγορῖοῦ πάδια ἀοίεες ἐπηδεζι} ταῖοπλ,τιπὶ βγορτον ἕευ)- 

'ἂε Ἰοάϊςῖο 10 ἐγ Ὠεὶ ἔσυιστι (ππιὸ τΕ ΠΡ  π ἐπς τάτυτι οὐπαίυπι (α πΒλη1 ἰηῖετ ἴς συμπώϑιμιν “ἢ: 4661 

ἀιιλ,ὨΠ εχ εὐ φιὸὰΔ εἰς νείἱ ργορπ) πιυὲκὶ5 οὐ τα, τοροητὰ αἰ Ορετι ἱπτος 

4. 

ἐαεββαόψρο ὩὈἰθρυιταν ᾽Υ Ἂ ἴα ΡιουΟπδ᾽ 4. ϑυν λαμφεὶει ἱΐριτας ποη φυλῖες θη Ῥοηεί βοσι(εῦ τἀείσηςην ἐρηβηπιαδο, ἀοίηάε ἱ ΤΡΕΒΝ 
καλίγ αμανν να. “Βίαι ἐαγτυπὶ οἱξ ΑἰΠΐς ναξηδφίη Ῥοπεϊβέατυμι, αν " ν ἄεῶο ᾳυοά αὐ τοῖυηι ὙαΥταω γενηγενκη τι 

αἰενᾶς ἀμήν βυίυν εταξ υυπὴ ρες ΟἈείβυπι οὔδς βαφλίριν) (δά δι ἐς «ἡμωενμμία. γε νεῖζεγε ςοπἤιευστληῖ, νὰ βαρ ρλῳ ἰδς ἀμ φίο φηνηίριμ ϑαγη οδίςίο, πτορίαὶ πατασηήυπι οβ, ἤντας ΑἸ ΠΠς ἂς αῖξο... ταΐστυε δηποταυε) ἰησεγργετοτία, ποη ΔΗ ἀς ας τη Ε- 

«ἔμ οδτυ!ε, γεῦφε γὐρμμαν ρεγιος οὔϊιπι ἐδα ἠρ εἀεθδοοιι, Ὁςῖς, Ἢ ἤνεριεν γαῖ δεςιωμίμνι, νοὶ αἰϊσυΐῃ ἀδαὶ υϑ δὰ ὐρ 
" ἐαΐεῖς ἀυϊεχὰ οσιεδείσι!, ψμδ νίζεγει ἐσμείδυν ηοη εῆε-" ᾽ν ἤξρηϊῆτοι ηυο τοίροεδυ ἢς Αραβα μϑμη .Ν 

' ᾿ϑιἀπτερηάις γερσιει νι ὅυ! πό οἰζες εχ τηδυ 1,ου Οαἱ::. (ποβ!ὲ ανλι ρογιαίδείπι ρεοίοτε ρος εἰμεν ἐτες ̓ πο 

τος οδςδειοηὶ τοϊροπάες Αροϊζοίυν ργοΐδτο το πἰπιοηίο [λα ἀιο ὑπὸ τὰ νίιγρετυ τ. Ἦΐς εἰπε ροκίυν ἰοσιυς " ΠῚ 

ἀϊειίη ει ἀδοΐαται Γροπιίηιις αἰ τι οτίαια. οτάϊποπιίλςετ- {πϊοηΐ δι σαι φυᾶττο οδίμ,νοἶ χδὶνς] οείμι, ἀν  ΝΕΡΝ ̓  
2 

κ΄ ἀορ ἀξ στὰ λει οἵ, πείηρε οὐδ! δεη  ΜοἰοδΣάες, 4 1.13.0 εἰπάς απο δὰ νοζάδυ! Ἀξοθνς: προ ,Βγ6 ΝΣ 

: δῷ ἘΣ ΕΣ ᾿ : ὍΣΣ 01} ὦ Ψηάς οὐππ ἡ Ἰηυἱδεα Μαγιγγῦ ἐοη 

ν᾿ δ μουμεῖςο πιοάϊε οπιηίδυς ρεαἰδηείοι, ᾿ Ν τἰδογλοοίρὶ ΒΡᾺ τευςτεπερ οἱ με μηνν εθλῥοὶ των αὐ τὲ Οδηϊίαςν αυΐ πος τοτγοτοο “τῆν, δα Ππς Ἔχδυδίτυς Ἴος νί-,, (δ σγοηάλπι οςιγγάῆς. Ηίης 12 1η (δ τ|5 πποτῖδυς Ἔτας 

ἄλίηι εἰ πείσγατυν [4 ἐπὶ ἀϊίοττὲ ἴῃ Ἰὰς «δάέ ερ το α πον]: “ἢ ῬΑτίοπος, ιναγιμη ἱτὰ ροῦξα ηοΡ ραπίτος, ααυπι («ἄλῖο ἅ- 
ς “Νοὴβδὲ πανοχίογλανν ἐτεδιὶι ἐκ ἐδόξασην ἑαυτόν. δἰεος χ5.28 ,δ Ρτὸ ρίοταῖε, γπὰς ὥλαῦδς, ρίας τεἰὴ κα ἰοίον, (υς.Σ 

“ὦ 

ἜχρΠἰοοηάυμα νοεῦνπι διξάζον, ἀρράρει εχ ρταςοὐφηρὴ γον ῷ Ψ .Α δ "εν. δὲ 8.8. δῇ 4τία μο δοποῖς ζαιιεἰομδ,υαπὶ ᾿ ' 
ἐεϊοείς ἑκφυϊοκτωτ. 5ρὰ ἢϊς πλυΐτ νιάεπτως φυοίάδοι ἔεξε! - “πίπιο ἤπρυ ας αουΐταῖςς οἠπείυαι ἰοίυητ, γε πο5 ἱρίοψ 15. 

- παν εναῦυ ναι ο  ταμαμειαι, “ιν! φῥς διρμεθωὶ ἔχπανοιν κὸ βλοίφῆοντοι ἐς δαμπς ΒΑ οί, πα αν ϑεὰ ἢ 
4{{. Ῥτιονλογ, φυδά ποη ἀϊξίηκογιης αυἱά τοτὶ Ομεμτα,,. ᾿ τοιηυτ οὐ ἀσυεηΐτς ροτυς, σας γοιὸ πατυταϊοιη ῥγο- : 

(ξευμάσαι νεγλῆφιυς πατυγασι ςορ υπᾷχιτη, ἔμς φυλτερὰς ψτοίιτ πεςεῖϊς εἴξ νι Ἰη με ΐο το ἀδεςπνυς, ἢ φυσάς ἢ 

ἘΕΌεας δε νοιπὸ τὰ ἡπὰ ρετίοπα. ἃς εἰίλπι 4υ!ὰ οἰάςηγἼπ,, ο Ἰρία πὶ γετιιπὶ Βοιοίηεην μη Πῆς βτετὶ νοΐαπηνε κοη 4μα]ς, 

ἐδημιδεὶς (δουπάμπν ᾿λης νεῖ ἡ]λην αἰτοταπι πατυταῖη ἀϊ- παης εἢι(φιοὰ δά κατοὶς ἰηβτανίτατςς αττίηοι, ἡμᾶς ηυης ο- 

πδὰ. Πειτιδυεηάνπι, Ὠεϊπάς, φυδὰ ησα ςοηβάἀοτάτυητ. πιηςς ἀεροίυίτ) (πὰ υαίές τυτὰ ετατ ριδὲϊριιὲ αμυηι δά οχ- 

Ρεουϊίαγοτη δασοπάαπι εἰἴς ἡ ταν μεχηροτίε τβτίοποπν, 4ο  τγςπγάτα {Π]πὶίαςτῆς) υπϑιοηεῖα γεητυηι εἰ. Ταπεΐη.. 

Ῥἰαπὲ οροτταίς ἰνοπηίηςηι νεἰμεϊ ἃ Πεο δείοτί ; ντ Ἰρίδ βὰς δος Ἰἠτογετίς φυδά οπληςς Ἰρίις αβεξείοηςς οαληΐ Υἱτῖο 

οἴχος εχοίδηγαι : πιηϊπιὲ ἰὰ ᾳυἰάεηι υαῇ ΓΤΩΝ Διεγῖὶς νδοάγυπτ, μι πὶ πὶ ποιεῖς αἱ οα" ἀ ἐεπηροῦ πῆς ν τ Οὐυπὴ 

εις Δ ποτα πδι(ηο]ας οἠίην, ἢ τὐα Ἰὰ εἰἴοι, δγιατον οἰἶες 4“ Ἱξιτυτ ααιΐτ: Ραιον μά ἀϊεαη» ὃ ζοξσπλι ἀπ ΠΊυΠᾺ ἰὴ} 

ἦα πιοττο) σά ηιιο ἀϊϑείται Υἱπὶ 1 δ η ἐς αὐάρτα πύθθμα [ἀπὶἱτᾶ ἰη ἤπια (υδίποπάς ςοφιταίιομοπι ἰτὰ ἰςβχυσι, ντ 

δέκατο δά τοιηρὺς ποι  ἐχεγοοτςτρίεηλ Αἰ ίοανι (τειϑίοης. ὕοφυϊα Θουΐταῖςε ρεγίς Ὠἰδ1] ἀδεεγωετεησ, ἴεὰ τοῖο ἰητοῖ- 

Ὁ ποὴ διτιτα. ἰῇ μας Ἡυπιδηίτας ἴῃ (οἷς ΕΠΕΓΟΊΜΡΩΣ δο8 τυρῖο ρτορτοίυ βυξευάτςης. είπάς φιιυμῃ ρδτίς ἰνδετᾶτὰ 

τ χοζοηο ίατυτα, εἰταϊοπὶ τς νετὰ ἴῃ πἰΠππλῖπὶ, ἤο εχ βάς δοϊδιηυυτι τοβᾶϊ νῖ ἀϊίκοάαι αἱ χ τᾶς οϊδιηυς ληΐ- 

νῇ ντορεϊὲ ἰςὰ ποεὶς ρεροατὶθ ἰςηΠ Πος.Ῥοιτγοπιὸ ἸΠ1ος [5- 5 πγυὰ Ἰοαυ ἢ 1118 «δόξῃ ς
ορτἀτίοης [τὰ οςουραῖμῃλνς ' 

Εἰ Π φαὸἀ ραυοτίς ὅς "ϊίας ςοπίτετπδιίομῆε δβοίλιιπι, σὰ, τῃδῶν βάτον τοῖα γογβοῃδ, ρεηὲ Πδὲ ρετ(υλάςας ἀς ίς ἃ: 

χηοιαε με ππδφοῦτυτος (μου πηδατετνςὶ πιοτῖς ἀδίοτθο: ἄὄζυπιὶ εἴς πες βετὶ ρος γε ταιειμη ροπάυ» (υβιιςαῖ, Ρὸ- 

τετυτιρυϊάγαης θα αἰϊμηάα μοίϊο φυὰπι ἃ ἀμ ἀςητία σχο- ἢτοπιὸ ψυυπν δαὶ ἴς ἀετεϊξτυπὶ νοοιξεγατυσ, ζοψίκεηνι τῇ 
ἱπιρεηεὐςητὶς ἐπἷὲ 

μενα! εἰγὸ λαλέσεῃ αὐΌ Ὁ οἱ γη) ἰοφνοῖν" εβ4,ἴ ἼΟΝ [ἰνηβ.) Ὁτό, πλεῖ ν(γρλη ἔαρι ὲ μετίς οο 
ἐϊοιινάο οἰ ρῆ Ἠοῦς μι πν Πρ: βεὐεφηνε μίορο ἔς (αιεφα 1 φχ Π]1ο ὈΙΡΑΔΙ γεήϊρυΐο ΠΩΣ πμὲς λαήτλδη ναιρέρ 

. αὐἰφρτορετοηξιτο αὐτὸν ἐδόξασεν βίμινε κἰν φραπίδιμενποπιρς. ἀβομὴ ζλαζιᾧ τυϑικκένα. -Νιδο υἱάδασιυν “ἰῇ Π μΥνα ̓ 
Οἰμνηϊο ΕΠ ο ἢ] μονα μὴ δἰφαυ ν ἀρε μοί ποῦ Ειμαε, πο πιρξίε σοηφτας,. [0 ζαατίοη φυίβεῃε δοη Η (ο ᾿ 
(εὰ Ῥακογθλας ἀρ οἰκατερυμξεδιεῇς, δϑιύννμέρμ,, ποι) οὐχ ἀἰϊίζεριοπιυε, ἄπ γοτὸ Ἐκ ευεγοπτίδμη ἰην ὯΝ 

4, Ὡυοείμηι δας δῷ ἐοεγάοειν ἐπι ἀϊοορ} Ἀφίρφράφοιῃ αἴτει πλυσ, ἐὰ ὑτοίξὸ νοΐ Βακεί νοὶ Βι]ο τεϊδυικυυν,. αι : 
 αἰίάεαν νφιῖου! βαειὰ ἤςω ϑαοφεβοτῆ βαοπθοηςιη, φαμ πῇ 10 με ΟΒεγίοποονυνηυδ ΟὨεΙὶ φὶᾳ πἰεκεφαν φιοίαιη ες 

ἀϊοεῖς (ὁ ἀπρυπβείαξυγμηὶ ἱυᾷ Ῥακοϊοιἀςοτορυχῃ ἰδείηἀειοινηι ἀο τούοείτις ἰμοείς Ῥάτετ. δεά Ῥγργλμη ἀὐπολ ηα Ὁ" 

μος ἐεξείβιοι ο ὀρῃαοέϊεοίμδι φ[1 ἡ ἀ φυφὰ (ρἱϊρίξιιτνγ θη νἱάοαξ ηἰπιίιαν ἀιτὲ ἃς ρυζτον φοήγιεν Ἀν ἐ ὶ 
158 δὰ ελπφέ ρετίοηλις ντγυπαυς γαίοεατουγδι ἡΠ 4 μι: Ὁεϊπὰς υΐο ἐλπάςῃῃ ἢρς ἀξίαν Ροϊδε ἐς Ραξις ἀϊοὶς κά 
ἐπὶ ἐς Ἀρβποιβοο ἀο θαςογάοείο κείξετυγ νι ρίδῃὸ τοίρου,, δάβεζιν ρεοηόηιοα αὐ] δὶ ξετεὰ γοη ἐπνηδτίτὸ ξεῖν 

ἀκᾶι νερίτις ἄρυνα ἰᾷ εἰ ΟἸτλίμις Μεἰεἰνδήσοο. Ὁ... ᾿, 34 πῖυν ΠΠ|σς ςοπιιπεπτασίος ( γίοποπιηοη εἰζς, ἰςή μερί 
4 δεκωκέ να ονάϊηοην, ζ' τοὺ πίξ,» ΕΟ, ΛΊΣηΣ “ἀιδηαι}».) ἄἀίδιη ροτίωμ αὖ αἰίαμο φοἰ εξζα, Ἰληι δὲ αἰδυΐμε ἡ ᾿ 

ἰᾷ οἵδ᾽, δὰ ἰαβεεἤμϑ ἐφευδάυαι' ἀτιφηκπι Ας βαη μιν. ἄδατυτ βυε Ομεγίοποίηϊ ποπήης ροῖξ ἐρῆνε μηρθιλώγα 
ποι, Υἱ: εὐρ δανε; ἐη ηλ, 7... ἀρθδῷ φαγίιζας ὁγενείω» ἀίτον Ἀ εἰξας οεζο νὰ ἐς ΕἸ} που δέοητία ἐμεο ἰῷ ἀπγυ;, “ι 

αυΐ 

-. 

τὰ ξιεεΐε Ῥαϊη ισυπάα ὙῈΡτορίεγϑα ἱρίυς ργεςρι ε τοῦρΙοι. . ξι αὐ ΡΝ ΕΚ τ. παρ ξος προς ἔθος ψν Ἰελῇ 
᾿ ᾿ 

7 φήϊενννοαννδβνα, ὦ πῶς ἐμίμαε “ἧι σαρμὰὸς αὐᾷ,1ὰ εἰδ, ὁ εἰξ. δο [4 φυίάφιι εἰς {μπς ἴδΩ ; τ: εἰ, ἃς ργρέηάς ἰη Οἰνεϊυπλροηδάςτς. Αἴ οζοοχ ἡ πῆρ. ἡρηῆυσι ποῦ άπ ᾿πιοοφίτάτίοης δὲ ποτὰ 1 

4υμπὶ αἐϊμραρθαυμι Ἰαβτᾶνα ἃς ἰαγθεοί μοῖρα ἀριυτά ἢ ΓΤ ἀἰκι) τὲ υχπει δ ἰονβθήφρν νυ" πεόμην " “ν ἀὴρ τὸ "Ἢ τ μα ροΐεαν σμηθυπι πγϊἀαεἰ ΝυΩι ςοΥ αὶ εἰ ώ τς οςεμραάτιν Γ᾿ ἴῃ νιρίιπάο ἰμπηβια οαἸληχίτατία . 

μεπάϊοικύερεῦ ᾿. ΝΑπΣ ἰτὰ αἱξ εοοίρίεπάμαι νοσεδυΐαηι . εἰφηάμηι. Ἢ ἱηηΐξινΡ ὈΥΕΡΙ ΜΔΕΩ ἀεείρμα 48. Ῥοτὶα ογμρί ψμὴοιὰ μος εἰναμὶᾷ ἃ ΕΝ μι ποηνο ςιβοιδὲ ἃ ρινρίας (: νυν ἀμ κά εανεθνιάνει ϑΑμΙηνὰ ξυαὶ ἀϊξξ- 

μη νά μΝ γον αὐδάν πη ἃ ΟὐΓΩ ΠῚ ποίξγαπι, 6 , 34ΠῚ ἰζὰ δος φυοαια ἐξα ἤετο τίν ἀιλώῤοιμν ἀπρομεὶ φοϊοτία ἔδοίι πάτυτα δβοτγεης, ἀρὰ ρυ ἤετοι πὸν (ορίποι) ὀυΐίφῖς Ἰυβλετυν, “οΓΩΙ ἰη δε οαιπίούν. ἥέ διὸ τος 

᾿ φυβο.. ΞΟ ΔΙ βλμς ὧν ἐπ αὐγίν.. 1 εἰγοχίπιειο πράϊορτεν ἰη ἰεοτίς (ἀμρείε γφιτο ἀρ ίι " δὴ ξαϊῃ οουδπαητίλην η Ομ ἶο εἴα αυῖς ἰὴ ταὶ μηυ τίει αημ ἠδεα νἰΔα!ίοες ῃθη ἃ ἀιδιάεπεία ν Παγίξ  ἀοϊοιίε νεῖνα- 

͵ παρ, Οἰπηδίς ευτϑτι ἥσις οἰτοιμο [ποίαν δὺς φαὶ ἀε τὶ; .ο αἰὲν πφυὶς ῬΙυαΣ και ἐν νον ἀμ  Τς, Μακγεμοι μι ἶδυε εὔίαεαι Μήρι ̓οανήυσι ρτοβπογιπι, πιορείδιτο (ξηία ρτοδοιίοί: ἀειηὰς Πἰς «οηϊάσγου δε οἵδε... 

γιὰ το μα: μῆνα ἀορτςεδιί ΤΥ ΚγΜμαν εἴ ἰα εν μώ δεν ηυοὐ, μι [ἢ φύσης Οἴοεξο τεῖε ΠΥΡᾺ ἀἱωιϑιησίαν νεὶ πγροσυἤα,ν εἶ ἰαϊδηϊααν θη οοπυςπιοτο. οο ἤηρυ!] οἷν ἀξειομὶε ράττδεν νῇ εχ βης ἐς το τοῖὰ [ἰλτυλ- 

 ἤοπο Θοπήημι, εἀξεγοῦ Ἐμρη φείδια οὐ βεηΐε οὅ- δεύων μενεῖν, ἰηαμίς {Π0 ϑορβοείοι, εἰ υἰρόλν Αἰιηυϊᾷ οὐχο αἰυα διε οροτῖςι αυοὰ Οδτίπμοι ἤρη ἀϊ. πιμελψοαπε εηΐπη ἐῃ 1}1 ςος ἰτατοπείαυδε (ἈΠηεῺ δι ἰρίανε 

᾿ορρτλης κάψῃ ἐμά δαλὶμ!, [αυείμε φρίοτς γε δρᾷ βὲ Δηϊδοιε ἐπα μυμοὴ τειὶ δυκνὶαὶ, Ἢ ρο ἘΣ Η εἰδά ρεϊοιοητνι αὐϊίυμι νίαυατῃ νπ]μά ἀϊχὶ, ξυϊϊ οπιοίε ρερθατὶ δὲ ΥἹΕ!) ἐχρ ει) [τὰ μσἤϊ φυΐο οχ, 

ΜΝ ὶ ἐηξιυ μι ἠιάανεῖ. [Δϑν ἰὐτίριοῦ ᾿ς σίες λαδνεροηίυμειε, Εἰ υξατοῖιν ῃ ζαΐδες πιμῶν οὗν . ροχεζετίς καλὲ ἐαριρηρειοηίε εχςηϊρίμο, ᾿εαυς εἰπὶ ἄμ η- ἰπυϊξεα ρει ἡΐυτι τί ροτεῖ. Ἰάςπι ςῖπὶ 40 βροτοὶ! ὕεια Ὁ δ 

ΤΟΙΣ: πυρρατῦ, δὲ βηβίστῳ δά πηχὶς ἐκρνρὴ ον ἡἶφο πὐὸς ὃν ἰχν ἔμῳ με μίλῳ εὖκοι δὲ ἐπίδωων. ““ πε κε ἀἰοίςῃτ ῳδαμόμκου ἀταυς ἐδυμενῖνα (υοὴ ἤφη!ῆσαι ἀϊεαοὴ ἰηαυίτ, Οιδάνα τοὰ ἐν μάν νονα: δοάδῃ! δρόγ ΠΗ . 

ΓΙΣΟΣ ὑκων᾿ μλφρην μεμα βυμηραν δεῖς εἰδιπον δι -ϑὶς δοςίθίτας Αδεληο νλαδιϑυι ρεο οὐδηδείν Δι ὦ ὍΣ ὁ ἀγρίαν ΩΡ 'ποβενη φπβῃ ματεν δλε.1442)εἀ εἰἰᾶ Ν κεν, δεά ῥνοβιειφα νεηὸ ἑιβοναα πάη Οὐ [εν Ῥατίν, Ρ ἐεννααν. 

παζιμτ σαροτο ΠΠτηὰ ἐἱ [Ὧν βοίδεη! μοπείβοίε γε». Αϑβρ ϑϑρυ ἀϊ φυία δυῆς Ἰοφυῃι ἱτὰ ΡΩΝ Α ὑπό , «ηαυίς, ανέννα πΝ44 ἐγ α,6 4 δι, 4ονἀ ἀεὶ βαιεν [νμαῖο να ἢ ἃ πιὸ μβνηεςαἰ ον: άϊε, δα! φωσά ἔμ νμ. Ὀμὶ νοξϊεκὺς ἴα Ὁ 

εἰ ἰὰ φο ββοδδυ ψυι ἐγἰηἰ πὰ δηγαίυπ είτε ςὅ. ἢ ἐψιρῶνν νρῖδίφο, Ν πδίδησεηυε εν φοπεῖι Ν ἐμ ὅς μενα. Ουἱὰ αυτοηὶ ἡ, Η τορετίευΐπι, Ῥάδεν, ἀἠεεάαε ἀεγεϊΠειτ ἰάσνεα Ὀει ει ἴαυτι ἐοπιρεϊίδι; Ουρι» 

Ἐμίφ (εουήάα, ἰατες ΟΝ εἰ ἢοπιίηία ἐπηδδακίμηνατει αὶ Ζ.» Ὅαν ἀυτοαν Ἀκοαυΐὰ αι νοτίας τὰ ἐο ΠΟ Οἰπνμν, ο0 οεξα 4 
σοὶ δρυ ἐιπηλυμα οἠεμαρε ποι ρος 4ια εν ἵ 
μὰ εὐ μεἰϑυ! (οἷοι θυυπι Ασα μλ οἰφαηρ μιυιηδηὶ αὐ ὀἰξ ηυσιαται. Ῥοϊεγα πιὸ πος κεἰ μη {. 

ὃ ὭΣ πυμε τῷ πτοΝ “ ΒΡῈ ΜΗν ὑων πριν Τἢ οοἶνε σι δ ᾿Ν φμμάμεηι ἱ : Ἀν ) Σ ἢ ἹΠῸῺ [0.88 ρὲ Ἵ ἡ οὐἱ Ὰ 

“δ, ἀλαξήο. Δά γοδυρηιμηονάννε εκ πα γῆναπι οὐἰειδείο. κά ζνὲ εχ ἐρ ΝΜΟΤΕῚ ἀροίαναρα τναζαιὴν ̓ἰρολβάν μά 
δρῶν φιμο ἐκ ἕμδ) ἐραθλυν, ὁ ἀνα ϑοτμοΙρία ἤηφ ἐορυϊε φείϊειλιο Πδνατα ροτεναι ἢ ἐπ] είτον ἡ τ υσκνᾳ 

Ὦ 
ἰὴ 

διμεεαια πα Ουϊὰ φυδά ξτυηιον (δηρυ ηὶν δά ἐεττααν ν[. 
μοίςιῃ 

κπιέτραιμι ὟΝ ̓  ΙΝ ηιὸά ία ἘΞΑ ΗΙ πιο οἰαπιοῖς τίοτεε ἠδ οβι ίμρνυς Οὐδ ά ἢ ὅμιε δες ουθοίι οἵα 

ἀειεϊδευαι γοοίεελτυγ ἢ Οὐοά τὰπάειπι Πενς ςοηοταα. ἀἰςας, ΒυᾺ ἀςουίει 4. τῇ ςορίονὲ "ἢ ἀείςερίε τῆς, 

τοπη Ἔκεπιρίατο τορφίειηις ὃ Ἐγβο αἰϊυ εἰς αυσὰ {ΠΠυμιι 79 βης φιήουν δὲτὶ ποι Ῥοῦείε νὲ νεῖ ρεςςαἴθηιαι μοι τόζυπὶ 

Π χες τληιορετε. φὴγρε βοτγϑυάν πὴ ἡ} δὲ ρἰυίαυαπι πιλφηίτιάίῃεπι, νεὶ ράιει πᾶπι 1 εἰ ἠοδεὶ δομφιοἰεπείάπι 

ἐππηΐτι πηοάνε τοτηβουον τταῦν βαϊεὶς ἰυάιζίνμηι τητυσῖαχ. οἰπῖς Ἰέξαππυν δεὰ ἀε δε ἰναδλεπιν: ἤ νος Ναυη ἀἀἀιδετίν 

Ῥειοαῖ ποῦ γοΐψε πομιίαία αἰϊψυρ ἴξὰ οὐπη ἢ αἰεέζοταπι Οηηπι φιίπὶ οπιπειν ἤὲ δὰ τοτυδ ει ΠΌΑ ἐγλε θὰ» 
οοποιμνοδαι. Ὀβεηάϊε φηίαν γυαροῦείο μτὺ ρὲ ἐν α]15. ἀϊευτη ρόγδδε ετδὶ ςαμεημία 
ΔΩ ρα  ὠϑαυιη ῥα Πνδταομι ρας, 4- “ ομα μη δμινοια δυεῖν μὰ ἀλαμανὰᾷ 

μαγὶ οαιμ ἤοῶια νυῆνϑ ἱρίς ξαρῖνς, ἐαδυσυν ἐπισεο (δι. τιὶς νυΐταπι ἐςραυῆς, ᾧ ταπιοη βοὶ πα! πν]! ἐδοίείο 

ϑαλνοι τοῤοδεπὶφ οοιπρεφορἀϊεμ! ἐσαίεαμἔι, ἢ ἰλὰ ὃχ σειν θ {8 φὸ τπμι γε ὁπηηϑ ν : δεῖ. Ἐὲ πηγαζαν δἰισα εαραιςίςετο, ΞΟΠ ξεγπαεὶ .τυγθαεὶ, 75 (εἰεῖ πδ εἰἴο ἰγατυσι, δέ λὲ τατιοης (εἰρίυτα ἐὐ ρα ξ΄ φυν 

τε αθοὶ δ ευδιίπιυε ας ριμίατυν ΜακΝ ην3. δ 2 ἀπροίυοείε, φυκπιοθεᾷ δείε Δηκα ιι {{}| ἡμὶν τὰν  Ἰμειγηναεὶ, ἐἰεπιαβγερι αλπτία φυοάαπηποίο ρειειε μη... δὐτοπὶ οοπἤβεγαγεῖ φυογὰμη ρεςοιτοῦι δι νἱξδλ εἴει (δ - 

Ἰαν 5.1 6. λυ σεαυ θην ἰοεὶ νερεηί κε ςφαυίηόαι βαρ  εα- {πε ςσιηπηοπιογείων, 4} ἤμπι οο ζοῦσε “Ι μέηρψῷ ἍΝ ᾿ ιυϊπευνίἀετεγίε φετεὶ! ὧπὶ νοοιξγάγι} δε τὐνηση ονμι- πιγυϑυάιοὶ) Ὁ εἰ μέτοτε ἠέ ΑΠῆς ρεγουμιαι ( ας πε υτὸ 

, ΝΟ νεγεροβρρίω τη ἰας ἤκυτὰ Φ,ἾΝΦαυς κδίπεη ἀϊςὶ βροτοῖς Βιίίυν ὁ Ῥέετο αὐ νηαρθια ἄμλιη ἀἰβἰ ἀϊε. φαπόν οὐ! οπίπι πος ἀμοίυπν εἰ ε τᾷ,» αὐέφαι) γε 0 ἢ δν ἀχίει, νεῖ νααμαπ θαμὰ ρον, ἔνα! 

Νῤοιηϊεῖα οἰηαινιν ἿΝ ἐγ μ᾽ στὴν κε ννὶ μορρίμο ορνι ἐν 40} Πα γβείθλθιτι ὁ πιοιτα δοπδὶ νϑδρΨηθαρα 4οίει, ἠδ. γατίτην οἵξ ος υςουπιδαγα δι αὐ ογ ΘΓ εν ὦ ὑπο ξχεπιρίμαν, αυσπίραι τς γερα (μἷ: ματα οπιηιδυ ἡ 

ΠΣ" ειοβν ξιαμ δέκ ἰδηαν. ἀἰθίορο μιμιιμῳ νεδέφε οἱ δίων ἐ οι νεῖὸ ρμμέξου ἰμιᾳ (ά ἔλείαηι, βιοί!α βιεεῖι ἐχ ἑορδτομί ἀερμν.. ὃς κὸν 

᾿ ᾿ ' ! πῇ ἱ Ὄ ν ὴ) ἮΝ ΒΩ Ὶ 

( 



ἘΡΑΞ, 

τιν : ν᾿ δν Φ ᾿ »" : . φΡεῖας δος, συν ευτῃ! πᾶσιν αἴ τ0’ σωτηρίας αἷω- εἰϑηίε ρει 

τ , Πρροιηρρϑεςς ὐπὸ τὰ Θεοῦ αὐνχι- 
δα εν ιρίις ἐκό χ  ἰα ΤίξνεΜ, " 
εἴασε ΗΝ ΤΣ. 
δι φιδεῆυε 

Ἀ 

ε" ἷμ δε: γι 
ΠῚ ς δ. δ ΩΝ 

ραν μοι. Ταῖς οἰφθαῖς. 
πε. 
φΟιειοῆϊο 
ΠῚ ἐνναλθν Καλγὃ ὀφώόλογτες τ δηδοίσκαλρι δὲ [2 : Ν Ὃ " 
μὲ ψριλυρή μα ΤῸΡ λρόνσν, πάλιν “ρίαν ἔχοτο τὸ διδα--] ἴρτοὸ τειηροχί δ τδείρης ἀοο- [τωηΐννν ΤΣ ἱ ἐράκίης 
τειϊδοι Αροῦου ΘΆΦΡ ὑμαῖῦ γα τὰ φϑΑ]α Ὡς δρ' ἧς τος εἴἴο,ς γί ηἪ ςεἴϊε ἱμιὴς ἰδωμν 4 δὰ φἰδιοια ᾿ 

λυε ἰε ἀιιπα ., π ιν, ἣ 

δοτμτῶ ἡ» ἀΐ- τὰς γα ) ι 
κπειδιρεε ον δά 
6 ἐπι! κόη . 
Ῥεῶρϑίαὶ 9 

φιίθυν ἀϊδυϊι ᾽ Πας ΚῚ ὃ μοτέλων “κίλακτος, ἄπειρος 3 

“ἢ έλου δεηριοσυωδης (νήπιος γάρ ὅθι.) » ἀρ αρΙὰ Δ. γον σἰπροσυρης φυπιος γὰρ δέ. 
ΡΟ ὧν ἰς σους ὁ 
εαἰοπὶν. 

ἌΨΕΝ ἢ 9] 
μιοτανοίας ἀπὸ νεχροΐν ἔργων » αὶ πίσεως ᾿Π μι ἐυπάδιηεηῖμθην τοῆρηςξ ὍΝ 'φογίαν, τ᾿’ βέε! «ὦ. ἐξορίας «ε- ὅδ Θεὸν, , εὖς ἢ ες} {85 Ὧὸ ορέτγιδυ5 πγοτιι!ϑ γ δι νων ᾿ {2 - ἝΝ : 

εἰαε Βυλιεσᾳ : δος : , 2] Βαρειΐ ἀοδεῖ ε ᾿ Βλωΐ)σιδ δ Ἀρι  πιᾶτυπὶ ἡδρᾶς 
ἀλη ὐϑμα λυῖδισ μὰ, διδαρᾷς, δλνϑεσεος τι αὐδουα ἱμωροπηοηϊε»διτείων- - , , Φφ. 

εἰν δε ίμπιραιὸ “ϑιραϊνγαλαφείσεος τε νεκρφίνγχαὶ κοίμι. 
{(νε Ἰοφυυπευ) Ι ᾿ πος, ἢ 

τυδίδυν κδὰς τὸς αγωνίου, 
ες βαπευῃ ριο ὁ. . 

᾿βοιζι ιν δὲ δδοι τι Ὀασπντρφίων δοᾶ αὐηαων ἡδὺ ἰϑεπνε τῇ ἰ(ςφοεῖα εἰ ἰα δευπταυΐυν δοϑεῖμα δειϊου! (χυσε μόοαπ) ΔΌ δχιτθαοίγαυ δεπι εκἰ κεῦθεπεος {λε» Βαριΐαν! ἀΐδνυν ᾿ ἃ βἀε! Ξ 
αἰδἰη ἰοξληκία ὈΔρεΠ δε νγσθιςι οἷν ἰαρροπευκπευε ριαπος λπῆει 905 ἀαι πὶ δεεςυΐοι, ἀϊίοειὲ ἀϑαιότλαίας φοοιπέορε ὡαϑῖν οίατενδιτας ἐμάιίμανας 
ἐείμμ, 

ΝΠ 

ΑΝ ἈΡΨΕΙΥΣ ἐπυνωϑεοὶ γολόνατ!ς ἰε 

Καὶ πελωωϑυὶς ἐγηίετο τοῖς ὑποικού: 
4.0» 

δι Μιλ σεόέκ. Ν 
Ῥὸα Πιρρὶ οὔ ηϑλιὶ ἐμὴν ὁ λόλος ᾷ δυσερ- 

διμ. ἦ 

γ)ο5 επὶαι φυος οροστοὴῖ 
4 

««ορήῃ βνονμν Ὠκ; 
4{}} ἐδὼ) φνόδι ἰαζς ορως. 

᾿ μ ὅκῃ ' ΜΝ ἡ ἕω 

Ἴτυν ἀστοεῖ φὺς δὴν τυὰίνηξ.}. 
τᾶ δι εἰοαυϊοτᾶ Ὠεϊϊα δή 
ηυς οἰειο ᾿) ΡΠ Ὲ ἤτο- 
δι 5. δέ ποΐ (οἷτ4ο εἰθο, 

᾿ Βοϊπῖμδγο οὐ" ςἃ Ἰλέςς τες 
, [εἴ ς᾽ τυάὶς ε[ Ἰετυποηὶς ἰὰ- 

κτος καὶ οὐ σεριαξ τιοφῆς. 
ἐᾷ 
: νι], θικκὶν εένη φιὶ ἰεῖῃι ἡ 

᾿ βόνμονβιν φαρον ἢ σπνμο 

{εἰεϊα:(ἰπβλη5 δπίπὶ οὔ) δὴ ἐαβέμα; (ψαναμίωι νίαν 
Τελοίων δ ὅδιν κὶ ςε Ν ἃ τρυφὴ δ δὲ ζ᾿ ἔπη ̓δάυϊεὸ " τι (οἱ! άμις ςἰἷ- ἶ “βθονοον αμιον β ρ 
ἡ ἐφ γα ὁ , ᾿ ι.5. φοτῇ τιράφίοθε αἱ ρτο- {πάν εἰδνι, ὀρῦμνο μὴ ρα 

εἰ ἕξιν τὼ αι ϑητῆρια φγυμν ασμδμα Ἠράμ θα γα υν Ν. βαῦςης, [μεινάνως ἐκαιμαμον μα η. 3ϑ ἡ", » ’ Ι Ἄς ὀἌδττνν πθῖς ὄξακρισιν καλου τοχχασ} ἐν ερτίτατὸς δα ἀϊίςτοιίοηςπι 
Νοῦυ, "ὰ ν ἱ ᾿ 

βαβνε “ὦ ἀἰβεειέονεν δομὸ. 

οπὶ ἀς-ὅ4}:: " 
4ενπηαἰ). 

᾿" 
μὰς. 3 ᾿ ὍΝ ΟλΡρ. υἷι. 

 Κιφαλαρονφ, τνν ἢ ΟΑΡ." ΝΥ, ΔΝ 
Δ΄" ἀφέντες τὸν τῆς ἀῤηῃς τῷ Χριςοῦ Ψαρτιοριίεν οἰ ο  αυΐ] ς νι " “μέ αργρταν 

ἴῃ Ομ πο τυάος ἰη. 
Ἄοἤιοαῦς ἰσγηιοης, δά ̓ ρεηΐςϑιο 
ἡξἐεεδηγοτετηοι ἰδοίξτοϑ ΤῸ 

λόλρν, ὅχὶ τί τελοιότητα φερώμε.] 
ϑα μιὰ πόλιν ϑεμέλιον χαταδαλλόμϑμοι 

ὰν βινρονειο, μὴ μεν εξ 
ξινοπρητῖηϑι ταζονν ἐδείονδει 

Ἰβννήαινονοιν γααηίμενι αὖ 

τούτίοηί 5 τπογμιοσιη » ὅς ἰυ..}: 
ἀϊς!} δῖ, Ὁ ΄ - «ἢ 

. ἃ ᾿ρβν νλν,. ψυΐχατα, ἱπεριὲ [βιοτίας, δέφι 2. ὐὐάμιονων, κονίαν, 
φιαηόρ νει. Πρείοις μήδε παν ζοιδαν. τὐβε γι4ς ποορίια ἐδαον" υἰραζα δι Ἑταίπιοι, Βαβᾶν- 
οἱξ νοι οι ἐν ύκουνῳ, ἐκώμάεν «ἢ. Φ Οιδ εν μαϑν, ΠΤ Ρηβεν δαδίμηφι διὰ ἐὼ ὅξιν. ; 
ΝᾺ ὍΣ Ἐχροιτ οἵδ αυ αὶ ΠΡ άιν  ἸΔδι ὧἱ ἀιξάμηι {τ᾿ δε λανλνο νυ ὑδνδμθα ον γον Ἀτρα Ἐχ ̓ ϑδῃ εἰξ ἀυτοπν ποῦ ἱπύνευν, δά είννεα [εἴα ἴῃ αὐ, Παδίσινο ὁδραγάτως αἰδαθρυδίηο, ἃ ὑὲ δτοίμἠα ἀϊείοκυί ἕ. 
ἰὸν , τηρίνα ρα αραυ εν τὴ αἰίσημι ἘΠ ως δἰΐδς Ῥατγὶ ᾿ δε Ν ατυηι οἵδ δύο δαϑέσνοι ὃς ἔδως ἀἰίερίχησει ἴα ἱπβοῖια 
με δ μ 6.0 ΓΕ ὶ ΗΝ . ἢ ᾿ ΓΝ τ ας : ἐς τ 

ἰὴ βεπιοαβηιυτυιμωϑεὶς. ΨυΪς Οομβιινναι Ἐταβη, ὠ᾿Ὑ2εηι, νὼ ὠξδιυνέρια, δ᾽ οἵδ, ὁ ϑιῶνις, δὲ σαϊἀφήν : 
ΒΜ ΡΝ ΟΥ̓Νᾶς ριὰ δῦ " ' ἢ γε οινή αι γε μνάμϑυ μα μετ υὴ ̓ ἰηῖε βωχη 
“16. δρΝΝΑΝ ονάίνοιν δ' τέξιν Ν Δα Πιρεὰ,ν εν. ἃς ἰμάϊςαπά) διςσυ είξοι ξοτηρταϊιεπἀδηειίς, ΔῊ 
οὶ ῬΗ τ ἰε να ας. ; δι ἀδχῃ γίους το ηθα Ὁ ϑιηρει μπιβυ τις γι σόν ἡμεβευδιαεις, ἀὔοψα αι 
ΟΝ κόλεῇ δὺ ἐο 66. ἅ1ὺ0ὺ δ ΠΣ 4116. , Γ᾿ 

δὲ τϑὰ ἀν ΗΝ ϑταρον τρίτη ταπν  ἀπιεθωα τὸ ΡΔτεπίιυπι οὔξαθα, γε δυγοι,οζι ον Νπιυαπι,δὲ 4 εἰ, 
4 

τ δ ἀμ μΉΣω "9 τυ Πν}}} ἀιτϑητα τογσπι θα σποῆϊ, δὲς ἰδδύσεως ἀσπηςῃ κοοἰρίτις ΡῊ ῬΡ.1.9,),δὲ διανοίαι, 
ἃς οσαδεραιίοποιδητεγυδπι νἰτοχΐμε ρεοχτγοάϊατυτ κύησιν χ]1ϑη 1.20... ὃ : : 

«ὁ ἀν τρια μὰς ἀγήσεν ἐν ον ἀϊηειὴ πε 6 Θὃ, ἘΠ, , 
ἀφαυϊοαν ἀϊξξ υγὰν εἰδ,εοεμηὶ ἐδ, φέ Ῥάτλην. ΕΞ ΙΝ ΟΑΡ, Υἱ. 
᾿ ᾿ μα ἐπ, εὐνφι τὸ ἿΣ μι Πκἰισημεειαιὰν. ι . Τα 

δῃὶ ἀυοὐ ἐμ φυἰδυίάεπι οοὐϊίθυ Ἰοζίτυ ἐριονροοιαϑή ὦ, 1: Οὐ» ΟΡηβοννήει ἠνείνναν βγοδων, δὲν τῆ, αὐνῦς ὦ Χω- 
δεινή) ὁἱὲ Πηργαγίοειιη οὐρα. , φβϑιξιφηνοϑο! ἴἶσε τογάΐ, φυδαύμὺ, ἰά εἴξ,ρείπηϊε Ομ μή μοι μα ὰρ  γῤοδχῥησδ 
ὑπ ἐορεὶδ δ ασε Πα ἀϊςὶ γοΐυης ᾧταπιπηαιίοί. ψυΐσοτα, «διππμπι νοζμηε. Ψυϊγιὐ νοεθιαι, ΣᾺ 

ἼΝ " 

ίλοιοι σοβ ποίξυιμέ ἐκ ρατίον!, (ο.Ὁἢ 
' 

ἐθ αὖ, διοιμυτω δα ἀνὶ δίς. ΄ Οὐη- ἢ, Ἀνάν ἰτὰ ζαςες ΠΙᾺ ΐ πὐυμηετδε, πεῖπρε πεεθοκαν { κι φλρενν ν ἀἰχις,, {: ᾿ ππκηδατίοηίε νἰ τα ἀεί (μϊπει δὲ Πεον ἀσθείπα ἐὰρ!!- 
οηΐέ φιο ἀοϑεῖυ μ]εἰδ, ἀειορέβυλοξ ει) γε Ἀ0. ΄ οεπομοπη ἑοιπρφηάπανίετὴ, φινα ἴα δαρει σιν δὲ ἱπὶροῆτιο- ἐνκαι,,.) δὲ πιληυνιὴ ἐγράΐ τι διδὺὴν Ἀνήτιρ ἰδεῖ κρσα 
ΓΙ 

δ 

ΔΙ .-Ἐὁ ’ 

᾿ χις ἐρχόρϑυον ὑετὸν, καὶ τίκτουσα βοτὰ} 

. ψαρβεταλᾳμθαύοι δλογίας δπὸ τῇ Θε5᾽} 

μὰ ΟΝ ἥν ΒῚ Ξ ἣν Ὧ ΟΝ Ὁ , ᾿᾿ : ΞῪ ἘΣ μον 

που “ Ω 

Ν ΠΑΙ͂Ν Η ἘΒᾺ Δ|0|5. 49; 
'ἀοε ηβατεί γεδαδπῖιοι, ἴτοπν φέρυν αὐΐαιρα. ϊάοταδε ἔατίρρίε ἔαιοι. Τηδαίμηϊας φηζο (86 ζαια- ἢ 

ἣν ἐμὲ ἐνρορϑταμεϊλν αρϑεμε, τρμαι ν. τ  ππετυδεῖ εἰμὶ ἑαἰκία ωδτον ἂς Ῥεμεία, ταν Ζυδιὰ ρυκοίρυλ πρὸ 

«ἰοσιοταπννδε βπυϊ!αάϊοι Βαροίδιεταια Αὐτοραι σιϑαχσίε ἰἰρίοπὶε ποτα σαρίκα, νε ἀπὸ ἔρδε: (ἃ οροοάεμε ρρ- 
εἰν ουαϑεῖο πο ᾳυὸᾳ ἰκετεμις νπριιε ὧκ ἄρ. [84 δοείρευτειμην ἱμαυϊορτὰ ἐτρϑαιίο οὐπὶ φηοτίφίλρ ἰς 

᾿οἶητεὶ ἱοατξοἰμιπνεαί ἰοἰερουεκῦ Βαριηυσι., αἰβοετατιοηίδυ ς ἀξαίχισ, οἰέοαν φιμέσπι ἐἰϊΑ, (δὰ πιμ!}- 
πολιν δὲν μὲ εἈρενιογιγαρει δι τϑαρημας αν ΜΝ ᾿ἀζολοίε οορίφευε οκρὶϊοιτα τελθγαητις. ἰἀσόαυς 1- 

χρρῦα εατειοίεεϑ, ΄υὶ ργορίετολ ἀΐεν δαρε μιι φάε {16 Ἀοα. ἀπιριοίκον ἰιὶς φοπιριεπιουδότας,, [οὰ ἱδποτμπὶ 
ἀδλδθτα δι΄ Οταοογμηι δι (Δ. ρείαςίρίλ, ᾿ 

(μαι, Υἴ οχ νοῖσπιηλ ἢ 
ΝΕ» Ὲ“ἶὦΨ΄ὶ͵, ““ἕ“Ἷ οόπαν τασάρορ ἄρον δος τ ττλκτ τ σον "πο τσ σρπή. - 

, ΨΥ ας ἰ4 βαζίοπνι5, ἢ φυΐ- .} Ἐπ βοὸ [διθίενινε, β 4)» 
᾿Ἰἀεπν ῥεγαή ες Πριιϑ. ἀεινρισννψεν θέε. ΟῚ ᾿ 
ἈΠ Νδιὰ θεοὶ ποῦ ρβοιεῖξ να] 1 ἀρροβέδιϊε ἐρίνο (ἢ ἐον Μέδταν. 4. 

οᾳ [υ Αν ξιεείηεὐ Πυτοϊπαι, Τ' μ᾿, ἐιιεῖ πρὶ υρτθυρα μαδάμοιασις 
οἰρυβαυφπιαὰς ἀολίπι ]υ 4] Ἰξυβαμετωνε ἐμαρ ἀνε Ὀυδυέϑανὰ 
“Ἰφᾳϊείξενδε ραττείρε ϑϑι βὰς] [6 εἰβ. Φ' γι ϑης δοο ηἰς λυ δτοα 

ἴηι δρί το μηδ, .}.0 ως ν ὐυυδ α “"); «ςδηνϊηδεὶο οες 

 ᾿Ουαμοτίηταις, θοηυπι 
Ὁ εἰ νεγθι(ι γΑς Υἱγῖιτος ἢι- 

{πὰ (ςους. ᾿ 
81 ργοίαδαητυν, ἀοηυὸ τε- } 6 

πουεηζυν δἀ τεΠρςενη» νι 

ἄγον, : 
ἣ μ “ ..«᾿ 

“, 

Καὶ καλὸν “εὐσαιμᾶρους 
Θεοὺ ῥήμιριν 9. 

δυνάμρις τὸ μόλλοντος αἰανος" 

ἢ Ν ἢ ἈΚ ΆΣΥ ἢ 
Ουβανενημ κἰβἐοηόνν. εχϊτῃ, τιν 

δοημ εἰ υενϑννν, υὐηενν""- 
᾿μᾷανε [ετωϊὲ πυεμμρὲν- ὺς, ἡ 

Ξε ρυοίρβ [ννιγμηβν να 
πουρῦὶ «(ἰ ρῥριι ξενίαν 

Δ 

Καὶ οὐ δᾳπέσοντας, πάλιν αακαιν 

αν ὡς μιετώριανγαβαφευφραῦται "αὐ τ] Ἰααὶ τυτίυτη; δ᾽ ἘΠέυτι Ὁ εἰ, Ἀδ γα ηβῳ ἡμεῤρωθι Ἶ 
᾿ηοῖς τὸν υεξὸν τῷ Θεοῦ χαὴ οὐος γμφε"} Ἰετυοίβραπτ, δι δὰ ̓ ρηοπηη!ᾶ) Ὁ φη ϑτῃ ὍΔ 

ΜῊΝ τὖἷ ΠΟ 

Τ τ ἐπλν [ερε ὑεηίεηενν " Ἐχότθλι ρα 
βρεε [α διϑένς ἐσιδνρν, (τ τἰατα ἀοπιπὴς 
ζεΉΕΡΑΜ, δεν δαην οῤῥοτίω» νοῦ ἴ ἀαῆν 
ἵν ἡ ε΄ ἃ φιόδινε εοἴδδων, κα ἀϊηο. 
Δεεἰρὲε δεμεαἰ ον καὶ Ὅ αὶ 

ἥζοντας : : ᾿ ἐχροηδηῖ. 
᾿ ΙΣ : “" 

Γῆ γὸ ν᾽ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὖ τῆς πολλά- ἘΝ πὶ τοῖγὰ αυᾶ πη τς} 7 
ἸΓχρίυς ἰη ἴς νεηἰφητείη ςοπι- 

.[διδετίεν δὲ ργοφοηψετῖς ΠεΥ- 
ὑδαςοοιηπιοάᾶ 5 Ρεγ αυος 
οχοο τον, ραγτεῖςερ5 ἢς ὕφηε- 

γἰω ἐδ ϑοτον κρίνοις δν᾿ οι καὶ γεωργεῖν 

ἢ Ν .,, , ,.} 8 ἀἰβίοηϊελ θεο; | Ῥεοξενεην “μδεη» [και » Ξ ᾽ἅ δ Ὁ ἱ 
Ἐκφέρουσει φὲ εἰκανϑας καὶ τριδά- Αἵ ας ρτοίετε ἔρίπαβ δι} Δ, ΠΡ Δ ηας. ἢ 

λοις, ἀσόκιρ᾽ς καὶ κατάρας ἐγζυὶ ἣς τ) [τ υ]οδ, τος δαπεᾶ οὐθ,δε τη4} ἔν ἀμῆ, ργοκίνια, ἐδίνεεοι- Γ 
Π βνηφαθφ ἐν ἐοιοδεβιοεθ, 6. τίλὴς εἰς κρῦσιν. ἰςάδδιοηὶ ΘΗ ΒΕ ΘΝ εσὶ 

.“. Ἰὰς τομάέρ δὰ εχ οης. 
, «ΡΡ », «πητοὶ 1) 456 ποδίἐ ροιίμαἤπνυς ἀε}» 
Ποτείσμοϑε ὃ «δεὶ εἶ, Ἢ πητοὶ, γοδὶβ, ἀ] ον» αυα πνεϊτοτα 

σαχρτνα Κ. ἐχόρδμα σωτηξλαζγθ ΧΘ}} (ίμῃς δὲ (αἸυτί αὐδιατοητία, ε-[΄. 
οὗτω λρλοῦμδμ. τἰαπηῖ ἴτὰ Ἰοχυδπῖμγ.. 

μι ὐΦ οἰς 5᾽ὴ 
᾿ Ορηβάνηνε αὐξέην ἀετὸν Ἴφαῖε οπιο 
δὶς, ἀμ οξλβιην, τερείδονα φν ἰἰἴατη ἀδεηα 
υὐοῤηΐονα [4ἰμεν, ἐαπιῆ! μ ΡΝ πον 
ΩΣ ᾿ Ἡρλλτος υΐδυε ΠΡ 

' ες τ ἐς εἰδίε, 
τὰν ἢ το 

ὶὸ Δοη οἷν ἐνηβαι. Ὅεωι, {1υάαι δὸς ἃ ΖΝΝΟΩ εὐἰτα ἰδίυἶτυς ΔΙ εὐ» τὸ 
ντ ΟὈ]Π υἱ Πςατιγ ορετὶβ νο[τί] [κ᾿ ᾿βγμὲ ἃ 

ἘΣ  Ζ ᾿ ἀμεξίονε ην45» ἃ Ῥοτί(ευ 8 
πδαροτγὶοίς εἰαιλτατὶς΄ αυᾶ ο- Μ᾿; ᾿ ΜῈ ΑΜΑΝ ἐλατν δοτείίω, 

Οὐ δὲ ἄδικος ὃ Θεὺς »δδιλαϑέδθτο 
τὸ ἔρχρυ ὑμδδ, κρὶ τῷ κόπου τὴς ἀγά- 
πῆς ὃς ὠεδείξαϑε οἰς τὸ ὄνομρι αὐτῷ, 

᾿4. Νιαηβοὶ νον βοναῇ, δδιώκτο γίρ. Ὄς ἀροϊϊαῆα νηΐ-ὀ εἰταυυπὶ Ὁ ἐο ἀεββδίοπειι αἰτρτά ἰὴ ἰητερτῃπι τοβίτυτίο, ᾿ 

Δ] Ποφυϊτυγμιοι διτεπὶ ἐς ροοολτῖς υπιᾶπᾶ ἰηβυιπίτα- τὸ ποη Ῥος ἐφηίει μι φυὶλ δὶς ορονίςεος (ητυπὴ ἐπις !ἢ- 

το ἀπιστέωε ρεἐπιατη νεῖ ξουϊπάδην τἀ υλπι δά ηνις, 11- αἱ, ουΐις νπῆις ἰλδηριυίης ροϊδης ε]ΐ μεζοῖα. ΓΚουι- 

ᾳις ολυΐαποῃ ὁτᾶς ον νοῖοτοε, [κατίῃ ργαίςετίμι, μδῆςοσ. τὰς φαίην ὡς ἀροίϊναίϊὰ νη ποία!" ὧδ ἙυληβοΠο [ρξαο. 1- 

μιδοίιχλ ταπηυλαι ριο Νουδρίαπι» ἤρκοίκο τερυάίαγδϊ, ταλιὶς ηυ}] ΘῈ ἰὴ Μὲς ρεοπαίζηε γε ποπην πὶ μυτάγυης 

Ὁ γερίαχίρυς οἰξεηάιε ἀο ἐπ λπμι ἰρίετρτεν. ᾿βαπὶ φυὰ λὰ-. ᾿ργόρτοῦ τεροείξας ραρτὶςι Δ σλιν δὲ ά, ῸὃῸὉῸὉ 

καὶ Ἑγαΐῃυς ρἰλπὲ ἀρτοια με. Ν Δὲ 11 λ ἢ .5 1όννθι τον Ἂς με ημέννηβιν ἐν εὐβι ταῦ τον πέρ τ φαῆμα ἑαυτοῖς. 1ά. 

τὰ δος αηξυπηοπτυ ἔδυ! ρλη δ πιὰ ἐχρΠραιο, 6 ὶ ᾿ς, γε φοὶ Ομγιπη, φυλῇ τιγίας ςτυςἰἄχυπι, οπναίυτο ἶν». 

(με [ει ξνενίν ἡϊιονναὶ τοι ἀπε φορμθ ἐνπαρ, ϑγτὺς Ἤΐ ἀϊδτίο εχρδηδητ, ἰάαιυ ὥο ἰρίσευπι εχίεῖο, ἸΝοιδηάυπι 
ἔφυν τδμιεὶ δάρεϊίαεὶ ξυρείητ, ποπιρε αι! ρφίξ ζαςοεμεῆη) εἰ Δυτεην ρατεἰσυΐαπι )φημομγοη εἰϊς ἐοπιιοπάάπὶ ξὐπλο 

(μη(ίφαϊΐπιμι το βιεγίηι, ὃ Βαρι πὸ ᾿Αἰοδεὶ Ἐδ- ἡ ἑωτιυφῆ ἱπὶς Δητεα διοτὶς ἐγυςἔχυν (ξὰ δὰ γςτϑυρὴ οὐάν 

ὑοῆα,ποπιποριὰ ἱπυὰ ἀϊοφηάὶ αι οῆυς ἱπεςερ τοίου ΙΝ δὴν ἀρ σαν ρῥυύννε νη 400 ἰηεἰυάίεις : πεουΐο εὐπι ποηρυ "ε (οα- 

εὐ εβείευ νερείπί, ἀυϊογυμι οὐτερλινπιεδ τι φοτίζοιν ἡ αἰεῖ ἀϊεί Οἰτ ξυπι ἀπῖοα ρεὸ ν Οπιοιᾷχυπι, ΑἰΝ ἰπιῖεν- 

ψιο δαψειχένε. ὅς φόπεμριδερεήίῃνε, δι ὑἈρεἰταινάΐε ζατεοδι». ς Ρεφξαπευε. ἑαυτοῖς, ζλμανεμνν ἐν [ε[. Ἡυΐμε [ζεϊ τίν᾽ εχ ἐπὶ» 

τηρῶν ἔκατί ἀΐοε ἣν ἰἀπβαραν Οταίοοι νοϊιμεέοιορ τμοοφ. οἱαπὰ ἰπβρης ἤπιε Ἰαθίδηυν ἀροίετατα : φυεῖν ρίετίψυς, 
0: δροὶρίτατ. ᾿ ᾿ ἡβοδία Ἐρίζυτει ἀτεηυὲ πηξαητυς, Ὀίχισνι δυεῖν ἀε 
ς (δωϊιειμεείήε, γιυσειάξνυ, ΝιΔο τ. Τ πιοιμ. 4. 1.Εἢ δυτεηι Ν' γεΐδὰ πιφαδωγμρηζοιν ΜΆΚ0.1ω 9 5 γγιε ἰπτοῦργοβ ΠῸπ μαϑεῖ 

ἰη ρεϊπνὶς οοταρ δα ἐπιρβαῆφ μυΐυ γειδί. ἸΝΑπι αἰ νά ἀπε“ ἑαυτοῖς Βὲ ἰνίω βεροκείε ἴα (εητέπεία ἐχρ! οαεὶ ας Η ἀ65 
γετὲ Ἔγϑάεγα, νεὶ 1.γά!4 εἴα οὐΐαν οογ ἀροτις Ἰδωμηίρυο, οἰατείυν ἴοι πη ροίῖε τυτίυτηι τεπουδεὶ, φιοιίαιη τυτῖας 

Λξιοτσ.14.ΑἸϊυά νειὸ φυίιιαὶ αἰΐαυδην δασεῖς; αναρυιίς πε οροτιοιε ει λυπὶ εὐιοϊβ ὶ δὲ {Π|ς Ἰυάίδει ἐκφοηὶ αυδδ 

δος φυϊάειῃ πἰῆ ες ϑρίπει ἰλπξει ζτατία ἐοεί ξοίδι τν8 Βετί ἀν ἀοηροις(ε, ΠΟ ἴςαιεῖ ργο ἡποιτυϑ ἐἰοἀϊευ τί 

τὴπν φυμε συξτυ ἀφ Και φυδά ολμ τέρτό] (λείπι ἐ- οτιεχδ πες τατίαπὶ ἱπογωτη ἀροϊπαταιυηί ΠΤ ἐὰ 

υοιηβαῖ. ᾿ πν  πβήπια ἐπτερείαπι ἢ διπρὶεέταιαυί νεὶ ἀπὲ ρτος ᾿ 

ἐ Τιιαφεννυδιν, σύλιν αἰαινρίζην, Υοχ τοιδιιιίοπίε θέρη ἃς σουνπιοάα πεβὴ νἰἀατοτιτυιτ ρτο, νην γαίων ενω- 

λὰ εὐτν (έτοπι τα δτευείη αυςαν φυυπῖ ρος οι ψίοία ρέοα-ὀ οβξαιν ἀξτιδαῃάμιον οτίτηνμηβνν ἐγμεηβ ςομμίνφ' κα ἐξ ονννοόνιανη 

τυπηηοἰἀοιίανιε ἑπἀ4 ταγίιπι ρει δρέσίτιαν (ἀηξεύ θ.ς ὧν 
Οληο ρας ἤδειη πὶ ἡμανεΝ τ ἰατοβτυπὶ θην μμοΝ τινα 
υὐ χελείδα τὺς Βερείί (λοτάισοῖο, θαυ} να. δι. ; ᾿ 

᾿ ἐμάν, αἰτεταβα λδηλο οοψαίεο ρεφί κρίμα ἡγ. 30 Ξι αϑοῖ!ν 8 εὐονδοὴς, αὶ ὦ τὸ ἰπὶ ἐγέανι. ἅγιε 

᾿ ᾿ δ 8 

ε 

ΤΙΣ 
δ᾽ Μείεδθε, ἐφνωμι δεῖ ζοῦιης, ἀρινυνοτία 

ν 

ἊἹ οὐϊῥωξίαδνν ρα! ον “πατεῖς , νος Ὁ 



ΟΒρι  υυ βῬΆν ει 
ἡερο)αμὲνη ἔτατεσον ἐρ αοαγϑες ΦλτὶΔι ἰοπανίασοι "Ὲ 
ἡγτας ἀπόξυν δῶμεν δς κέν, βαανα μαδετεημιν ( 

ὧι ελοέ 
ρει δι δειοπισα Ἢ ᾿ιϑοκι  ιθμηνθ' ΠἼ 

. ηβεμμηποσφιακος δ γ γεν! παν ἔκανα ὧν. τ 
ἀμ Πεδεμνῦ ιρὶ γοναγενδιβθοόρφῳ ἀνύτηι οαἰἰλαε!ῆς ψισίθτυπν. 8εὰ δι μμδο!συίμη αἶπον ἀϊδλίπεϊαηι ἧς ουβ, 

εἀδάμβε ξοδιπιοῦα φυῖε! νρνλρυεδέν! δ κϑονωμ ὀρεινὰ. Ὧν πὴ Μμεοιιπιοάὲ ἰστατρτοξαεὶ μον πον ἐμ. ὰ 

6 Ὁ φεβν ΙΝ εδύναιν οὶ ἐν : ψμεϑο τβια ἰονοίνειν νυ σανέη ἢ Φ'Νμεἰγειὼ, ΜΝαι 

νά ἠββνν πόνρεν ἦν ἀνδφβαδι ει δόνμα πἰρρὶ ἀϑοιυϑαοι (θα. ἀππυθθαίτηαν ἐμ Ν δνμν βοδιμη 
" Ὁ ὃ0.ὅ 9. μν, 

Α προ τθην ηπούσιτι φογδ,σαλίεοιτο εἰ! υδτθῷ μὐ τ δ Ἔν ΒΉΩΟ 
ἣ ΟΝ ΟΣ 

νος μκκν νϑμήρανμδν ὦν ἀν ἐμηνααν ττὶν τπετσκώονον Ὄπ. οὐ υσ 

} 

ἸΣΩ «λοις γαὶ ΤΑῚ τ βραφδιῥεγσαίρῆυς ποιεῃν {6βεράνιν ἐμ πρίν ὁ ᾿ 
ΝΟΌΝ' κόγοῦ , ον. ἐρβὼν, 

͵ φάκανννμησυρηῖς ἀμοιε κῃ ὅδ ᾧ δ "ἡ πλ σοσα δια} 140 ναβνῇ ἐν» μλψο 
- ᾿ Ρ ΠῚ ᾿ Ὁ ἄν ψυ ἕι δ " ;Σ Πν ἐφ. ΜΝ ὩΣ ον ᾿ 

δ ἐπιϑυμαῦγδᾳ δὲ ξατον ἐδ! οἴω Ἴ . Τυρίαι 5 μῦν σον απῆς ᾿ φυκόιῃ γὲ νηυσί. 

αὐχίω ον δείκνυάναι απουδίω αιοὸς τίω]. ἀαι' μὰ Αὐειι νίχυς οἴεη-[. ᾿ ἘΡΑΝΙ, ΝΥ ἐκρ  εἰλόνενο [εἰ υβωε ἰοβ. 

᾿ ηδηξηφοριαν ἘΐΡΝ λοι τολρυρ' 1. φὰς, "αὐ διφηατὰ ἔρεὶ εεττίο.} Ὁ ὁ 

ἘΠΈΒΗ ἵνα μὴ "ωϑ'ϑρὶ γμηϑθομιμηται “δὲ 179]. Ἰναξιοσείνε ᾿ ἘΠ 
απάϊε ὦ Ν Α" ον το ἢ Ατὰ ἷ ΡΠ 

ἐν μῦν δηϊαίθινς Νῃ Ἡριαρϑυμίας κληφῦνδ- 1} γε {πο (σειν ἐδά ἐμβολὰς τατον 
μἰρφ φρήν δὰ μρυατυντ ἐπαγφηλίας. τὐϑατο :8 ἐογυι 41 ρεῦ “Ἱ βόε ψ γαιομίᾳ παγεῤ!α. 
45Ὲ ΠΆΡΕ δ στον μὰν ἄτη Ἢ ῥαιίεητιοπι αηἰαλαπη»} Ἴϑινν ρτοηνι{ζιφρεν. 

κυ κὐεὸ κὰ ' Ἰηατεῤίεαγίο ἴωτο ἡ οΡείηςπε}᾿ 
ἀμ ΗΝ ἊΣ τ δὲ δεσσὴν 
: ἀρ ομμίωις}"} δ Αὐραὺὶμ ἐπάγγνλάμϑρός ̓  ἡϑναδα νδθμάνε βτοννξε 

αἰαίαπι ὃς με φηῤῥς. ἐγεὶ ἡ τ᾽ οὐδενὸς ξἴχᾳ͵ μείζονος ὁ. μη8 ἴδεν, 4μοιέδῆρ ἡμὰς 
: . ἈΠ Ἂς Ὁ παρὸ αϑωνε γεν 4 Μ4π| ἐμ. εἰφηιὶα : δὲ πο ᾿ δι ᾿Α 

4πἷν ἰῶκ δι στ γώμοσε καῖ ἐαι 18, 
παροδίθι ο΄“ μοη 4 4π| τηλιοίξῃ τυγάγο»᾽ [Γὲ πρρίρνεηθ , ἑητάμὶε ρα (ς. 

λον τ, ΞΕ ρέτεἰρίμπ), πρβθ, Ο- 

μήθ μρΝημν λέγων, μίω φλογῶν δ᾽ λογήσω σι,  Ὀιοεη6,} (ετιὲ Βεηφάϊ- 1.4 Ῥιρεηι, Ν ιὶ δενεάϊοιιν δεκάδα ιν Θ' μιοϊήμ). 
Ῥεοϑοαϑας ἦν ἡ πληϑυύων πδοιϑυυ οὶ σε. 
ΓΤ 

ἐπε: ΠΣ «αν. ποθ ρ ὐοαδο ἐε. 

δόλια Καὶ οὕτω μολφοϑυμήσὰας ἐσίτυλε ᾿ ἐρ ἰςάπϑ πο ]εὶρ!ςαθο τον, [} Δὲ βε ονξαννιννθιεν κηρὶ, 

7 Δίιυν πίοι» 
᾿ 

ἰμωκοὸ Ἡμωῦ αὶ "ἧς ἐπαγγελί ας. Δῖαιε ἰτὰ ρατίςητε ΔΠη1Π10]: Ἄ“ἄεβιμ ᾿ταρτονεϊξξιοοιν, 

ι νον ἢ ΠΝ κ: : νίως αάερτιο εἰξ ργοι μαι. ᾿ 

«εἰς ἢ Δά ὀχς, " ΤΡ. ᾿ 1.6] Νδαν Βοιῤίπος φυϊεπὴ " ἈΠ ουνἠπεὶ μόνη βεν πναἱρ 

πΡΝ ἐονον ἢ [ϑιρρρποίὶ μὴ γδ 0 τῷ μείζονος 0} [γμεὺ εὐτῖν Ἰατᾶπτ» φιιὶ τ τοι. [τὸ ἐν ἐμπᾶμην ὧν σνεὶς 
φομβ ΟΦ α φογμ βηΐ,, «ὦ 
«οηβυνραδίοδεηθ, εἰδ ἧμηλο 
ΜΘ ΗΝ: 

ἐσαλθε: ἀμοαί δ γί υσρχαὶ πάσης ὐ τοῖς αὐ τιλργίας “πέ- 

ἔδει ναα ρας εἰς βιδαίωσιν ὁ ὅρκος. 
ἰητεἰατληάο΄. ᾿ Ν 

ἘΠΡ ον νῷ αἰδλοσότερον βουλόμϑρος ὁ Θεὸς 

ν δ χιδεῖξαι τοῖς κληρφνόμϑις τῆς ἐπαγγ4- 

᾿Π φελίως τὸ ἀμφτάϑετον τῆς βουλὲς αὐτῷ, 

10 ῥμησήτευσεν ὅρκῳ" 

ἰοτιᾶταις ἡ ἀξ οαγιῖ5 ςοπῖΓΟ 
υϑηα ἤηι:.9 εἰξ ἸυΠυγλη Δ υπὶ 

δὰ οδηβειηπατίοηξ «αἰ έϑίρωι",) 
Αυὐίη τε Πευς νοἰ η΄ οχ 

αδυπάδητι Ββατεάίδυϑ ργουαὶ 
βοηΐς οἴξεπάετς ἱποπιυταἐ]ὶ 

τάτεῖα ςοη(}}} (αἱ, ̓ δάςὶιι 
ἰυτοϊτδηάο. ὅ 

γε ρει ἀυαε το ἐγοπιαταθὶ 
εϑηἰη φυΐδ. τὶ ποηροιοῆνι 
ταθρτίτας ἔς Ὠου5, να! ἰΔᾶ οοη 

Ἰοϊ αὐἱοηοπι μα ολιυϑηοευΐ 

17) ἰραν Τϑεμς ὁβονάενε βοϊὶ. 
εαϑονηὶς ἠεγεάίδωε ἐννοοδἷ. 

[εὶε ἑμβηνανάένην: 

ῬΓΈραΙ ἀνα! ναὶ ἱηπηοδο 
ἰφεν φυίδην ἐπροβιδίϊε ιβ 
αμην Ῥθέμν : βη- 
κι ΠΩΣ 

Ά . ᾿ 
͵ Ν Ἀ ΑΝΑΝ ΝΥΝ 

τ 

ΜΕ τα 

πιο νὴ βύεην υἱηνενάχο τόλοι εἷς εἴἴϊε ςοηπτυςηάλ μας εαἰϊε ἀξεῖε δος ἰοίο Αροϊοίιπι ἡϑη ἀυδῆτο. 

νεῖ ἤοῖῦρε οὐτὰ γεῖρο ὀνδείκνυῶνι. οἴ εηάνε ἱρία νυ 14 "Θεὸ ἢ μίω Ηεδ τ ΔΉ [0.1 οἰγκατα δὲ Βεαίοις Ἰερῦς 

ἀοολ(ἀπεροτίαιηυοά νε ρίλπίι» ἀρρατογοῖ, τϊοδείολρηι αὺς τὸ κ μὲν ίζινε ὔι ἀροϊοροῆνυυηνταπίοα ὉΜ412.[6Ρ ἐν] ποι 
ἴξη Ἠεδεδο ὀοπίεχίυ Οἐπεί ς.1). ᾿ 

ὶ τυ}. ᾿ : 
" 

αἰ ἰα Οιαοο οοπτάχου πμταυ! ἐ ρεμεϊεεκι δέμαμίμαυ, ἈλΜΑν ἀλυγίσυ. 18 οἰθικυιν- 

ε΄ 4 τάρίοηα [γεἰ μα ϑνοταιίρηρεην γ αὶ τἰῶ πλυρφυρίων 

πιονᾶς {εἴ τίμα, Πρὸ ἴα δηϊπ
νενεδείε ἤρον ἑοην ; 

ἄγωνίυς. Βιι εοὶπν οδνατίταν [οἷα θοπίς ορδτίρυς ἀρπιοπτ, ἷ 

βρδμροσεῖναι οἱοϑιοηὶς, ἃς ῥιφίμὰς ἔρεὶ «ἐττα εὐἴψιπο-,  ἐδροῦευτ, 

αἷμαν, Ἀοπν.δ. 1.4. δι ΦΡοῦντιο. Οατοτλον ραν] φείπι αὐ. 17 Ἐκ ἐϑηνδιοάϊ, “δμνέτερν, ἰά εἴδ, δι! ας ετία τα ̓ 

τς δά εχριϊτατίομεπν οὐαὶ Μεϊεδιίςάες!, ΓΟ οὔνμα φυλαὶ ηξρείία εἰἴες,, η! μος βαρίμιτει Ἀοπιίουπι ἱπι- 

«ἐς δὰ ααρίκειι ρεἰπιδαι, νὰ οἶμμ «αέηφιο ἀρ
ιεἸκίοι Ῥτοθίεαι , 40} δὲ ἰατᾶῖο φυίδεη! ὕεο ἐτοάυηι. Ηκο 

δριίβνοτατοι ἀεϊπάε νι ρόδα αυαὐη το ροίπης [ξίς
 φέσπικ. εὐϊΐπι νἱρ εἷξ ὦ “σοῦ ἢος ἐπ ἰοδο, γς ἰάσηι ἀείίαγεῖ 

σι Αὐταβια β]ιοι ἀφοίατατς, τοί ριδρυβείυαι Ν 441 σλμνόαῶν Αἴ4μ6 ἐκ αβειευσίαν. , ὙΟΪφαῖΑ., εθκηόαηιν, 

ἐρίστυαι ιμάϊειμτα τὸ τεπεηάδην: ργσίογοα ἴδ πιο] Ἰόγεπι 90 Ἰὸταίπλίν, Αἰ μίννέ.
 οὐδ 

ΣΝ ἱκοτίδπι, ἴλ 4.4 Μεὶϊ- : ΓΤ ἑωταϊωναη ἐφ Ν ἐμενδευνιν ὄμιψ. φἰς ρυῖο 

«λιμἀφόμην Αδταίνε οὐξετιτ δοτεροιετθι. 6.00..." 'δυης ἰσευτη ἐχρὶςδιόαπι γε ργόρίιε ἃ Οταοὶς ἀδήπν : 

ΓΜ, ἰρροον αν αν πο μρναϑνμὲνν Ὀγορτὶὲ ὃ εὐ ἤοο. «Ἱοηί ἀἰοεπάιιπι εγᾶς, ᾿ννγωνηὴ βαρ ἐμβαταάμην, ὕτο δινγ- 

ὦ Ν ἱ ΣΝ ρουι ἴσυξ ΝἹ τ κι ομγὰμέρνοναν ἡ δε ε
ὐπῃ 

μριῴϑυμοι ἀἰείτυτ ἰὰ φ΄λ,βφκή εἰ οἷν ὀργίν Ἰὰς τ Ὁ ΗΠς ἈΝ᾽ ἀν! πζδῖν εἰ. Οὐευν ἱζοί οἶδεν ρυκας γεηθο μοεστοννν 

σεδὴ «ουΐδαμεηιε οὐ πὶ ταλενα, φὴ Ποῦ ἐει ᾿θ
οὐδ, ἀείᾳ παι! γιοπη!ποηέ ἢ ΐλνη αι ᾿Ὰ ἱβεογυεητοῖε Ομ τς 

δά οἰἰμοι το  αιιοι ἀἰβοίζυε βουΐι σοπηρείοειᾳ δαρ αίεγθιαι [το οοπεερίιη. αυοά (Δηὲ νοτῦτι εἴ. ἤδης ἰφίτυγ ετρο» 

ἐδἀδηειυιπ,νε ἱποὶ ἀδ Αὐταμαπηο ἀ ειζυγι ν σΓῖ. 1}, Πδοπεαι ἢ δὐπλϊττ μι, ἘΔΌΘΙΗΜΙ ἐμεσννά, σὰν ἔμιψν 

ΝΜ λεοάδμοῷ ἐανϑοὐμναρυσφινμδι 
ον υὐφλῖα δὲ Βερῆηυε, ἐμτρε- 

πιικπορετα οδίετυκληθα, ψίἀς Μαῖῆν. 1.1. νυϊδα Ν Ν Ἰ0 ΓΝ ἰωβννκμέωνο, 

᾿ϑλυφνομωμωίπιν,ο ενρή ῥανν. Βεο ἐε βαιίψμν Ἰαίη 1 δά ήερ νειρδιὰ δύν ΟΝ Νειρενιοιθοποηι 

᾿ 
Ψ 

᾿ ἴη νο αδηνδανδμενο. ᾿ 

ἰαιενο το ἢ [ωἢ, ἐρμεῖργοτ 

εἰ Πἰπλὲ τς δεπεβεῖε εὐπιήλθὸ. Ηδς επίπι οἱ ἐπιρθιϑο᾿ 
3 ἱδίμε ιρτὰ ἃ πόδὲξ πασᾶ Ηερ τα ηΐ, 4 πιοχ οτίαῆι. 

᾿ ψιωαντήσας ΑἸ ρᾳὰμ ὑπορρέφοντι ἀ- 

ἧμε ἀξίνας Ἐπονετὸ ρυτὸ φίγιν Αἰείρὶ ρτῸ σιὼ νέαν 

ἢ 
 Ἱ 

Ωπῆρι εἰξ φυδά εὸ ςειτίι 

.- ἀρ ἐμ πο σι σιδο 

Η « ἧτς δ Ὁ 

ΠᾺΡ ΒΕΒΆΔΟ Ὁ 
ἃ οἱ εὐϊυσδιδπὶ Ἰαταπάη. τὨνίνβιν[ εὐ]εννίν ἀμὸ ἰρφίεεης εἰἷλῃι ἐὰν κομτῦσῃ, ἡ τ νονέσμωνς δὶ 

μμὴννννν εὐ πφυηόσανεςν ΟΙΒΑ τα, Ων ἐοηξερινς Ἐτα οὐ δέμεν ἠυδίη ἐπειαρνοαπι βοτιλο πόη ἰμτο !ἠξοπερο- 

τίυς φυὰμι ἀϊακηδηι ἐοείριυταπι εηιιτας 5γτ8 ἸΠΓΈΓΡΙΩΡ, 

«ρχην να οτίλη ἰάφην μος γείδυπὶ ἀϊχίεπις οαροπεηάνη ἰπϑειροίω!ε φρὶ αὐτὸν, στρ! ἸΩτογρτοῖοταῖ »4ν} οὐν[υζεο 

τολπῆ 0.2}; δε ἰατηρταπὶ τυληΠατίοποπι  ζγαιε εἰν υάϊα. 4 «ἡ νιν, , ᾿ ν᾿ 

! 

-“τἷὖῦὖῦὅ πἠο:υ....-...ο... τ πτπτπ|ὺρΡὔ τΤτΠττΠτσπππφἕΠοττ-τ“ῆΠΠῆ
ΠΦρρροοὸ 

, Ἢ Ἢ )λ- ἴυτι εὺ ἰρυὶ (ρᾷ! [φνέ οουβ ἵν οὐ μενξήαιν 
γτὸος κρατηήστα τῆς ΘΟοΚδ μὲς 4λ εὐτίυπι εὐ ςογγρυίπλυα γῇρ κε 

υϑ 4 ᾿ δ ̓ Ρτοροὔεοαι τε εδίηιϑι ῥ'νρήῥιαιν [ρενοὶ 8 ξρθτα βοοβα 
19] γεν» βιμι «πκἰμνᾶ δ: ται κοοδοιαι 

᾿ἤ ϑεπιω αβέννα ἔμβανο κα βν- ἡυοδίδαν σαι 

προ», (" ἐχισάεηιεην [4.9 δηοβοσα ίῃ γε 
. . ξνοδαπι ,οδεὶρ 

«ἐ ἐκιετέφτ 4 νεἰ ΑΝ ΜΝ. ἐφεϑαὶ θεν 

πδυΐῦ βεσιδὲ, 

ἐδ: ἐμ ἬΝ 

1ο ΓΈ ρνείωνβν ῥνο μοὶ (α!οιυώ σά γος 
ἐν γῆι ἢ εἴν [πεινάμιν ογάν. « γειειιξε ΜΕ 
ἥβην ΔΜ εἰερπάεε, βοημζεκ οιεπι λυιεα 

ἜΩΣΩΝΗ Ὁ 
Βειεπδευΐυτ γᾷ 
εὐε δι πὲς γδιο 
ὯΦ τεἐριεβίεωε 

' Η 1ς εαἰηο Λέεἰ
οδίββει, δά ἰ}}δὲ τη}

 }δεἰθ 

δὸς. ᾿ ἰὸν 
ἐν ᾿ - Ίω ΒΏρρπι νεῖίιις δηϊπηγα. δη- 

ἾΝ εὖ ΠΟΘ. ἘΣ ων ἕν μὸν ΤῊ ψυχῆς ἡ ςβογαπι βαεπνις τυτᾶπι ἃς 

ἐσφαλῇ τε χαὶ βέθαιαν γ Κα οσερχομι8“} ἰβείμδπι» ᾿ δὲ ἱπργεάίςπτοηι 

γίων ἑίς τὸ ἐσώτερον τὸ κατοαπετασριρ-) Ἰνίαυς ἰῃ εἃ αὺς ἴλης ἰπεζὰ νος, 
τοῦ. ὶ ᾿ ᾿ : ᾿ - 1]. ὶ ἢ 

πὸ «ὐοϑ ορομος ἐδ κα ἀσῆλϑεν 36. νη ϑὸ ῬΠκο ΠΟΥ τὸ ποδίς 

να ΜΆ αἰ τάξιν Μελωσεσὲκ αρχε.] Ὀθῖς 8 εἷϊ ]οίυ9» ἰαδτυς (ε- 

ἀμ αΣ ἐρονοδι, μκ ΦΧ. εὐηάυπν ογάξηςαι Μεϊοἰίε- 

με δμὸ ἘΝ ἀεςὶ Ῥοηπείξεχ ἴῃ τογπιηι. 

Κεφάλαιον ζ. 

Οἵ "ὃ ἡ Μιλχισεδὲκ, βασιλειὰ : ἍΤΩΣ μι Με τ άς- 

25. 9 ΜΑΧΟΣ ΟΝ τ, ἡ] 1 ΔῪ εὐετοχ ογαὶ βα]ςτι, 58- 
Σαλὴμ» ἱερευὶ τῷ Θύου ὑψίςου,ὁ9 Ἰςςτάος εἰ αἰε πηι, φυὶ ος.} 

εὐτεῖς ΑὈταδλτηο τευςτεοηϊὶ 

ἃ «πὰς τευ» ΄ δί Ὀεηςά)- 

χὶϊ εἰ: 

(καρ. νιῖι. Ολν. Υ1. 

πες ροηιίβοι- 
τεκ ϑαἰει, δακεγάον ες ὈΒΕΙΙ εὰπὶ 

ζιεὲ μον φυῤοθδωϊαμῆ!. 4 ἰφυίεςο, 
ὀναβα γεχτιο ἃ ἐκάετες νην, Οεῦ..4.18 ; 

, ἢ Ἀοσρεες Ό δ! 
΄ ΠΑΡ ΘΟ ΡῊ ἿᾺ ἡ λῤδύμοῤν 

οἴῃ ἢ} οοἱ 
Ἰλύιομες νῶν 
δηιξὰ ςοεηπι-. 

Ἢ . Ω ᾿ ᾿ ε πιοεΐο ε νἤξηΐ» 

βελπίυτ: Πουςίοίο (τηαδιεὶ σαρίτε ἀεδεϊλεδί, Π Ἐπρί εαπε νείῦα 1||λ,5 ες τάυπι οτἀποα 16} οἰ ἐ ἴδον 4νὐδι5 εοἰκίτυν 1112 εοπιρϑελιο ομεϊδὶ 

Ῥοπιβεδτιεουιπ (εα σονρενπιὶπι τοπῇ Ἰφίιτας ἱρίς Με πίε ες νε ΟΝ ἰγρατεοἰυε ἐσανρατδιοηὶς παο μας οὐριοα ΜεΙοδίίςάες ἔμ τεχ δεία ἐε- 

ἀοε: (αἰ ταυει εἰ φαειίξυς νη. Βυιϊίτοι ρλοις λ6 ἰωξπὶαιαὶϊε εἷς Ομεϊίξως νυν τουοτᾶ. 
“ 

πὸ τὴς κοπῆς Δ} βασιλέων καὶ 6) λργή" 
σας αὐτόν" 

19 Εἰ ἱπρνεάϊεπέφην., αὶ εἰσερχοιψίω. τληΠατίο Ὁ ἀαπιεα ἱπηρίοτας 11 ροῖῖτελ Ἔχοορίτατα ἡυπαυλπι ἐπ πισητό 

ἃς βτχπίις δηςῆοῖς ρεςἀῦ, νεπίτ Γεττὲ (μπιπιὲ της ργζίγδει, υὶ, 4 νηίοδηι ἴλη ἃς 

αυὸ αἰτίυς ἢχᾶ φεροττλιιὶ Ῥείηάο δὰ τίταην Ροητιῆοααι τοροῦταην ΟΠ οὐϊατίοηεπὶ βΑθἰ ἰολπν, ἀἰρίιηι νίυτ- 

ἰϊαι, χιή ἐπ ςλῃϑλίληδοτιπη ἰςπιεὶ φιοτδηπίς ἰοφτοάιδ. Ῥδηῖ φιοὰ ϑρίτίτυς (λπᾶιυς ἰος ἴῃ ἰοςσ ἰάείτορ εἰταιίξ,νῖ 

δαπτυτ αι ἀε τς οἴτὰ 9 3.7.8( πᾶς οσολήοης δὲ ιητογην. 19 γηλιίεμοἹ (μέλαν δὲ πυπαυλι Ὑ}10 πιοάο ἰϊεταηάλ, ατοσγηΐ 

. ΘΡοηπβείς ΟΕ οαπὶ μουϊείοὶς Ῥομεϊβοιυς ςοηιρᾶ-. δι νἱατητίς Ῥοπτίβεὶς νηῖοὶ οὐ]δυοπενοιηςς εἰςέξος ἴῃ 8.» 

.- 

τετηιπ ρετεχὲ (λπξχίβελῖος ἀούρτεῖ. Αὐδξχο δι 1]υἀ 

«Ἴοράϊε, δά ποι δι ΜεΙομιεἀεςυ πη δά ραπςην ὃ νἱπῇ 

γψοϊυμτ ΟἈ τ ἤφυγᾶτι ἐπε" Ἰρῇ τυτιπν ραττὶ τοιρία ’ 

οὔετδητ: ποηρε ντ ἰδ Μοϊοἰηεάςοιις πο ΟΒεητυσυ, [τὰ ' 

ἱρίος (λεείβοος τερταίεπτει, Οὐ ἀπηρὶ υεβγυΐς μ]ὸς πόα 

λαϊριίςεπάϊ παν ἠτυιάϊης φιαῖές φιίάεπι Ἰρίς ποῦ ἃ Μὸ» πνίγοτυς ὡς ρᾶῆς δὲ νέπο ἰνος ἰῃ ἰσζο χίχαγι,αρυἀ 4ιος τὰ- 

ἧς ἀείουϊδίτας Πᾶ4ὰς τώξις Βος Ἰοοο πο αὐυλπιρίαπη, πῆξῃ (πιπηλ᾽ τ ἰαγρίοτας ἐπξείενειθειι δι νιηνδι ἂὺ τρέξε 

οἵάϊη!ς ὅς ρετίοπαγνη (ιερεποηςιη, αυλίῖς ἰη Αἀτοηίεὸ Ὦτο οἴδεγεὶ ἸΟβίετιιαπάμηι εἰϊ αὐϊξὰν οχ οοίοοο μιλιὰ 

(ιεστάοτίο, δύ υαίεπι ἰη Ἀοπιδηλ (εὰε (ουππίδης ρίευδοζδν, ὁ τοὶ κίοεὰ τ ποδὶς τταξιαπάυηι Ὠεὶ νετθυπι, Ουοὰ ςαἰπ ον 

«ἰιοϊ τοί τά αιναϊος  χηὶ τγρὶ δινςεἰτατί» ποτλιρίαείδυς πὸ
χ αυήρίαηι ἴη Μοίς τερτεϊεπάςτει νπξηρς αυδὰ ἐς τὰῆ- 

εαρ ἰολτάπι. ἢ ον | ἴο νίτο τῶπῃ ραινοῖθ '᾿αρετίς . δί, ΠΣ αὐυϊάξηι Ργτοι πῆι. 

ΙΝ ΟΑΡ νΙ!Ι 4ιχ Ῥεαοίρυὲ νἱἀεαπιυτ εηϊοτία ἰερες τεφυίγοτο Ἔςζδ 

. . νὴ ; ἀδηζίιον πιν Ποτίψαι λύυπιθταῖ, Ιτάαυο ἃ δρίτίτις λῶϊ. - 

τ Ναν δ ἰο Μεθ βιάεειω 3Ψὰ γδ ὁ Μελχισυδίι. ἘΧ ετἰδιοοῖ- ἰἕορο ἐδεταηνο εὐτίοϑὰ ἰηυίτυης Μ εἰ οἰ εάεο βεηυε, 

μιείοηίς ορίτἰδυς ἀυα; ἐχροίιίμουν ἰυρεὰν τ, τετείυπι ἴι- 1’ ἃς πιαψίε ετίαῦ 1
} 4ι}} ρετίπάε ἃς τεπ) φειταπι δι αρης {Π0 

Ῥετεγαῖ 4100 Ἀν δὸς μὴν μηδυπι εὐ π ρεϊηνβ ἐχοείϊετα Πα ρείπιιπι εὰ ΒΙεἰε ΙΝ οαῖ, ἀυὶ δι ὅεηι ἀϊέξυς βιοηῖς, 8εὰ 

αυδὰ Ροητίξεχ ἤπιυὶ δι Ἀεχ δι αἰοτηυογεαάε εὐίληι οὐ δτδρῖ ἀρεττὸ βιηλείοί, ὅς τοταπὶ Παποτγαξιατίοηςπι ἱπιρὶὲ ἐ- 

μαι ροτετις Ρομεῆς ες ποη ροῖϊε ὺί ἐκ βαυνείεο βοπε- σείτευδοι Μεϊεβιοἀεεἰδηὶ, φῇ πυης βηΠς ἘΠίυτα Ἰρίμπι ἢ 

τεηοη εἴδει, ἸΝυης ἰσίτυν ἀς πος ντγοαὰς ἡετίειεαρί εἷς Ὁεῖ τελάευπης, οὶ ΑὈταβατοο ἘἐΠἠκαμηΣ ασῥτοίπάς ρτο 

«εἱς ἔς οὐάο ἢ Με οἰ ἀὀτὶ, πεπιρε ίεγηυν δε [αυϑεῖςο γὸ Ἰοτία ποῦὶε πιας αάτίοπι αυοήάδπι νἱΐυ πὶ βἰβι τα δὴν 

ἰπἰπεηείότ,δε ἢ κέοταο τοξπο οπιπδευειδοά ες ἤηψυ-. Βογθπι γετὸ ρογίθητα δἰχὶς εἰίαπὶ ἱπτρυζα τὶ ἡ]. δ γετὲ 

γλ δ πουία Μ εἰς εεὶ εἰγουπβάπε!» ρυσδλιἔγρυηι εἰ οχπαΐδιρ πιοάϊε ἐχεοιλπάσηι σάρυξ » οὐδ υΠ}., ἰραυϑζης 

ἡδααι πὶ ΑΗ Τε ἀοπιοηβταπ ΒΕ αὐτέμη τγρὶ δὲ νεγίταυ αμκηταπηϊίθει ἐδίιγάατυπι Ἰμτείενη ςοπίαεςίπαϊον Ῥοίνὶ 

τὰ δπο οοἴϊδείο, Ηΐε, ἄις τὸς δι δδοεγάοε τὰ οἰΐαιῃ. Οἰν- ϑενησφεχ Π2 Απτιϊείαίτατινιι (οεἰετατο,, ἀυς ςοη(ρίτατὶο 

Δυι. {πε ΐεκ Αι μιδίτμα δὲ ψαοία γοοαταν, ναὸ τα]!9 οἵϊ (πὸ ρει ναυα ἃ ραυ είς ἀπε εχ ἀΟγΓΠ ρυτεο ετυρίτ, 
Ν 

οἰνάπυν, δ, Πς Ῥτοροηιθις υμί δὲ ρεἰπείρίο ζαγεπϑ δὲ  κιδενοάϊωνε,καὶ διλύγνσιν. Νειηρείο!εηπὶ ας δάροτ: 

βηε πίνε πες ράτοτπες πάτογρηξς πηδίοταν, Πὲς ΠΊΟΓΕ ἔχ. ἀοιαῖ! δεπεἀϊίοης, Εἰδπς εὐιπὶ δαοστήοιει ἤςμς δὰ (Δοτὶ- 

γἰιεατ ατ τα Ια τὸ νοτὰ οἱ Ομτιν. Τα Ἀΐς οἀρίεἴδια Ρο.- βεκπάνπν, ἰτὰ ετίατν δὴ σεπεάιςοπάμη, ὁ Ὠεο ςοηβίευτί, 

μι δῇ εδ!κείο, ψυα δὰ ἀνο τειν ροί μι πἰπνίτιθι κὰ Νυπιδ.16. Ὀεπίαυς δὲποάίδλίο ἐφ πἰαςδειν ποῖ ρεϊυδίδ 

δυρίοχ οἰδείνην, δι ατογηίτλΣ (γεδίειπν οὐήνε νοτία: ΙΔ Υ- Ὸ (εὰ (οἰοιναίε δι αὐ ἐὸ ῥγοίβελα ρεῖ φυεπὶ Ὀοπήπυ δεμον 

Δὸ ΟΝ ἴο ιν, Ὅε δοϊδείοης πε] ὰ οοτιὲ πιβοτίο, παι ἡ) ἀϊςατεῖνε ρρλτοῖ ἘΣ νεγβουϊο ἰερτιπιο. Δ ήποτιις δυβοπὶ 

πε ος ηυἱἀεημεννο ροῖ [ Δλοταα οοπίοχιυν ψατας 6. ἧδα ἰα Οἰδτοπποηταηο ἐοἀεο,εαριόϊο βγσρίοτοα πσπηπα 

εἰπι Μοῦ ν νοίνο μικΊη["6} 1 υοά ὀίηπεν δολιης Δὸπ Αὐσεδῆαν ἰῃ ρεοχί πιὰ ἰξαισπιεν εἰ ἰουϊουῦ λῦφμαμ διλιγεδεὶν 

οἱδα αἰνιά εἰ σεϊείατὸ ἄσλιπ ἔλεετε ονοάν ( εἰξιἀερτοπιετα ὑμ' οὐδ’ δύναθναπον [με ὑονφάνέξνω αὐ ὁ Νδον ντυραις. 

υ ριοίκετο, Ὅοινάε ἐν ἑληά ν μρεὸ ῥγοΐδτα ΔιριἘΡΗ ἐεῦ- ραττίεί ρίαν σιυὰν τόσαι δὲ ϑλαγεδει εἴ Ηεϑεκογιπιβοιια- 

τὸ Αδταδαιη οἷ φῇ οπεηάνι ἢ Ποιὶν ἐοηεεχενεδι ἐο 47 καὐνίιθ γοῖῦο ἔμιρτο σωίω διδιλνγίον. Νομ6 νέγὸ δὼς 

(ἰογδῖο ναῖψε τεενθτα ε Αδγάδάπνος ἔυπν ἔα, ἀοβε!!. κἀϊεϑίο,ηυδηιε πυΐαυκῃν αἶἶδι  πνε τεροτταμμν! δι ἐπῆρτο- 

ἐπάιενε ὁ ἐυβι 5 ΈΓΑν τᾶς ἡτισοῦν φιοὰ οὐ οδίλιίοηδ δεῖηγ: υυπὶ μαπὸ φείλήν φοἰ δε!οιία γαττϑιι ἀνξετὸ ροῆο 

φιτἰαεῦ νη δὰ ἐς ἢ υας λῖτον ρει ἰς εἰεοχίιάλινς φυίθυε ἐχρίϊοεν Αροίοίυν. ; ἯΙ ᾿ 

᾿ ᾳ 

ταιίοη αι τεάιτ. . ; 

“ο δείνπάανν ἐν δδμενεδ' τώξιν. 14 εἰτνκαϑ' ὁμοιψιντωνῖ ἦν 

Ῥίε Δροίοίες Ἰοηυΐτωγ η τὰ 7.15) δὲ Ἔχρίνοαι ἰϑιφεηήννεη, 

φιντ ΠουοΓΙ ΠΏ Ποή Οἰνείτυν Μεἰεμ εθοοὶ, ἐοὰ Μεϊομιίς- 

ἄκευπν ΟτΗεὶ ΔΤ τγρυνπῖνταπε το (αἴ ταῖπὶ ἴῃ ϑδοενάοτίῇ 

- 

ΠΣ 

Α 



“-" “τ ἈΒΥΒΈΒΆΔΟ5.. 409... Ὁ 
ὐοφωπαι δαιῥαΐουσιν ὁκῶ δὲ καρτύ- [40] πιοτίυπειν, » Φαοίπγαν δος} οφύουϊει ἡρμοήνον ἀτρὺν. 
ΝΥ ΚΎΧ εἰν ἈΠΠΗΣΕ Ρίυπει ]Π|ς δὐΐοῖη ἦν ἐς φιοτα- βανευθνλθπιογαιβν 
φν Ἡ, Ποπ ἀὺ ἀν ἰξατμαὶ εἴτ ηυδά νἧμας, ΠΡΒΕ ΜΝ τΣ 

ΕΞ ΕΗ : 5 ΟΡ ΚΕ, 
! Ἶ πο τὰ ΕΥ̓χοὶ δεχρί οἴω ϑπὸ φάνηῶν δυῤρισά 5} οὶ δὲ ἀοοίαναϑ ἐς ὀτληὶθ. ἴπι- 1 5. Οὐ Φιλιώνα πρὶ 

ν χέψαι ἐλαῦντα Κλ νὰ “ἽμϊθωνεπΑδεμδιφ ρημοὰπι μμμα ναναίμφηδι. Πρ ρος βου Ὗ ἴηι ὶ εἰ. 4“ ήσαν φυ ἐκερηραιῃ. 
βασικειὰ δυχριοαίιδης, ὕπειταὶ κὴ βασι. 4} ἀν κ ἰηξογρτοερίίοπε, ἀἰεῖ.] και βινς μα μῶν 

" λαὶ Σάλὲμ, δ γῶν βασιλειὶ ἐἰρίωϊη: 6) ταν μὰ ἀυβηεῖα, ἀοϊπάο ναὸ ὁ.) ἡφτα δάμη μαμα ὁὉἢ} καὶ ὡς ἔπος οἰπεῖν Π ὁ4 Αἰδοκὰμ 1. δε (γε [ι Ἰοημδ) Ἵπ ΑΡγρῦν 1 ει κω ὴ, Δάμοβη. Νυπαδαι ΔΥῸ Το μέ. Ὁ μδο ΘΘΦΟΗ͂Σ Ὲ εἰᾷ Ἀεχ 561ξ, φυιοὰ εἰξ τοκ ραοίο: ] [ραεῖν ιΑἀὶ ὁ Φικὰ μον διακά- ἰβδηδο ἀφοἰπηρῖιιδ αἴξ εἰΐδηι ἱρίς “ Ἶμεγ, εὐγαί δον δ “εν; 

πλιά, ἡ Αἰ ποίτωρ , ἀμήτωρ χὠ βυταλόδηϊος,} 1] “π“Ξίῃε ραῖτε, ἴα ε πναῖγον Ππξ 37 ϑινεραινι, βνεηίμη,, αὶ Μῦΐ ὁ «κάτας λρμϑαίων σθευχατ. ΤῊ κυὶ, φυὶ ἀσοίπιαρ (ο]ες ἀξοῖ. [4 νειν αεεήριε, ἀεί: 
. φιοροηίιαρίρα μι τῷ ἀρινίιν ἡμ αἷν, ἑἕτε ζωῆς τέλος] ἰγεπογα: δες ἰηἰτίι τι “ἀἰογιηι, ἡ. {54 2 ρφαίορία, περμε “ῷτα!. . Ἷ εν ἘΠ|ρΡόοῖξε, . ἐς πρεῇ. , 

ἀλόνε, νι ΤΣ "ν ξ, " ΒΕΜΕΙΘ ἐν ͵ ἡμιϑά τη, ἠεῆνε ἤρα ᾿ . : . Ρ ' 

εἰρίο ὅι. ἐλο ἔχων ̓ άφωμριω μος 25 πρρυὲ γέτς ἤπεηι μαίεπε: [ςἀ Ἰνιμείναδενε, ἀβηναμν Ὁ ᾿ς Ὁ Βῃ χὺ ὧν τῇ ὀσφύϊ τῷ πατρὸς ἰδ) Ναιὴ ἐ5 δὐθυς "Ἰη Ἰυπιδὶϑ ρα-]10} υκάθωε εν πνὶπ μηδ, 
μάίαι ωδι λοι ἱερουῤ ο'ς ἢ Πμεκᾷς ἁῇβηημίάτυς ΕἸ ο εἰ, : ΔΠ6Ο}) ᾿ανβενι Φε Τϑ οὶ, πραηεὶ ΩΣ ᾿ ΘᾺ σῶν αἰ ὁ Μεληισὰ δὲ ι ἦς {{{18 ΟΣ αϑυπι οςομγγεῦεῖ Α- β41τ ἐναἰ 4ναμάο οὔμί4- 

., Ἀαξηπόριοα ᾿ ' δώ Ῥεῤρξίυυτη. ἡ. «7 δι αμεηδον ἐρ εμέ. ΒΝ ἀσοαμίς, λθσ Ἵ ᾿θέαμαπιο Μεϊοδί(δεειο. .)"2 Δεἰονμάρε.. 
: ἽΣ Τὰ ΓΞ ᾿ μ᾿ μη ᾿ς ἔτι ᾿ . ἀφιμενοίηἡ Ἃ ᾿ ᾿ς ν δον -Ὁ ᾿ ἜΡΡΕΙ, πο ᾿ 

ἘΝ ΑΝ Θιωρῶϊτι ὃ πολίνος δὲ Σμαναας ἀασας δῆς. μβ  αισλδὼ, ἧς) ὀἠ Ἐμδὺ οδτελέωδις χὰ ες Λαύχε .] τέΡοῖτο δτοπίαπιπιαιίο ῥα μ]: σγναν δε γυνωωμν 
. 3 ᾽ ωρ ς ᾿ ᾿ “ - -..ε ; ᾿ἐ δτκ νιν γι» ἑν ἦ ε » . 

ΝΥΝ ΕἾΝ κατίω Αὔρααμ ἔδωκεν ὁκὺ Ἰς Ῥαιυϊαδέσςμᾳ ἀοάςτίε! ἀοςίπιας ἀοάιεἀερηκίμην, ὐνα- “φὴς ἱεροσιωΐης ἕω,( ὁ λᾳὸς γὺ ἐπ᾿ ἀύ- Τορα τ ζατα δδρογάοτία ΓΑ», ᾿σαρεγάοινημ Σαωβείεωπν οἰβίλ ας ανὰ 
ἍΝ Κ τ δὲ μέρ ΟΟἸΠΙΔΣ) Ἰραμνραατεῆα. " , “ΟΣ , 1 (παν ἕδ μος (ηείϊα [εχ «Π}] “ [ναι ( βοραίνω εἰν μιν ἐ- : 

Ῥεῖ, οσιὰος γον Ὁ ποι, ς. [ρΡοἹϊοσα τηνι τὴν φῇ νενϑμρϑύτητο ) τς ἧτι χροία » : γαῖ ας βόβμνμε ἐπμη [νῦν ερίβοις , ἴὰ 
ἡηιίτααν ἄκος ἴῃ οαρ ἐρο  ἐγχ ς ᾿ρνρολ τ τ λν δ τον Ῥ ᾿ ᾿ ᾿ ΜΝ “" ι ϑ ν Ρορυΐο) ιυΐά διηρίίυς εγαῖ ο-Ἶ [Ὁ δέβενν φερερὶ! ) 4μίἀ αυο φοίιυααι 
δαντῆακεεπ,, [Καὶ οἱ μδὸ ὀχ δὴν αν Λοὐὶ, »" Ἐύὴ ἡυίάεηι ̓ αυἱ ἕϑσι οχ π-  {ἰ νίδεον ἀεβιῇι τε. τἰω πίξιν Μελκισεάδεκ. ἱτρόον ανίςα-} Ῥὺς ΔΙΐππὶ Ἔχογίγὶ δαςοτάοτοπ {4 ϑ κε περοῤζατίνην ἔμ (ὲ ἐἰφάκρο δεν ' 

' πεβιού μος Γ πίων λαμθώδοντες ὠντολίαλᾷ γοὰ δὴ 5 1,εὺ} δὰςεγάφει αι ςαρεῆςη. [κ“} δαρετάοιεμαν αξειριοι.. ᾿ϑαι ιρέα, καὶ οὐ Ἂ αἰω τάξιν βαρὼν (δου ΡΝ τ..] γεμπάωπν ονάϊηξ Μείείοι: ἐς Ῥοπιιβοε : ποὺ ! ' ν᾿ : ρ πάιϊιπλ οτάϊπεπι Μεὶςμς ον ἐσοίμαν φρεε ἢ τὰ τα τ τπεὶ ρος ἐἼοβ ρειςςρτύπι παθοὴῆς ἀοολγ4- [παν Αἰ π Ἰγαὐ ιν ἠὲ ἐπ τὰ ἀφο: : ἐ ἕβει αἰἴωην βένρενε ὅ.40εν ες ςοταριο. 

πφεβοπνο, ἐπεί “ΤΡ, ἐν μμ 5] Κ᾽ τὸ Τοῦ » τιν ἀοςἰρίςηδατιπν ἃ ρορυΐο ἡ “προ βνρανε ἀρορωο[ε. Ι ἈΜΕος ' | ἀεεὶ »᾽ πες [ςοιμῴμπι ογάπεπι; ἰομονἂν [πεαπάνῃνογάνν δανηνειπυ πο ἂς 
. ΗΘ Η- τοῖὰ αἀσὐκλφοκὸ αὐ! νον χε “ιὴ ΝΝΝ 

τι το πεδοιῦε, ιῤ φοῖς αὐ, Κῷσερς 
{ “ὦ » ͵ ᾽ , 

ες Αἰϑε ιγρυ., οτας ὧκ τῆς οσφύος ΑἸ ρᾳαμλι. 
ΜΘ ΙΗ ἴοο ᾷ ἈΡΥ τ 
ἐκήοπε οδέ- ᾿ ᾿ 

ΜῈ ἢ 4 ἮΝ ἢ ᾿ : Ααῖς υ θ᾿ Α μὲ Ἡμαρορούμριι ὅξό 
ῥενί νιφοις, δον χρίτζθτοα Τὸν Δραίμι, καὶ τὸν ἐγὸ 

φωιμίηηο Ζεχζον ἰά εῇ, : Δλίοηϊο ἐϊςι οι ἐγ ν, ΡΝ ἱ ἀΥΦΗ ἀπε ὶ οα:αἰψι 1» 

᾿Ἰ[δςυηάἀϑπὶ  ερδῃ πος οἱϊ ἃ [- | βαὶ ; ᾿ . ἘΞ ΕΣ "" 
ΔΚ ΒΟΝ : τ αἰγί με [1 μάνα δήθ. Ὡς ͵ ἀμ - ἱ ͵ ᾿ Σ ; ες τπν τυν πεύ 

τὶ δυς (1ςΠ ξε΄ ςρτείῃς ἐχ]α-} γα υσωσσι ΜἭ': Μετατιϑυμᾶύης γὺ τῆς ἑερῳσώνης γ} ὁ Μυταῖο ἘΠ 0 ἐιος δϑςογάο- 1: ΤΊφηβαῖο ἐπέη δάίε- ΠΑΝ Ἢ 
δ 5 ΑΔ αἰ, Ὁ πε {| Ἄνας. 0. ᾿ξ αὐάγκης καὶ, νόμον μετάϑυσις γι-ἰ [[10» ποςοίαγὶὸ πόας ἡΓερίΣ} Ἴμοννο,νόοςς εἰ νι τε. δὰ ἀίοτίε ᾿ 
ἐμ νοτὸ Σιΐυς σεῆσς αἰ {Π᾿ 5] ᾿ : ᾿ αλλιξατίο δι. τη ἐγρηβατῖο βαι. ἀπβ μεν πίνῃ 

ἰ ᾿ Ονὴωξ «"ἱ -γιπὰ 4[1ΠΠε' νδεκε- ' αἰ πεν ἢ . νας ἀρῆς τ ἢ ἐ ἐν 
1. 19}.} τείδετια, ἀσσιτηδυὶξ ΔΡιυλ μὴ ἀπμΗπΡ ΡΑΪΜΣ ἐν οἶς, Ἐφ᾽ ὼ ῳ λᾷ ΕΝ ,φυλῖς , ᾿ ΝΑ ἡ ἥδ χιοξιας ἀϊευη- ἱ 12 Εις οἴη 

ῥεῖα πὶ (γηθοῖα εἰυρῆιρ- δῆτ αιληδης, ἀὐυδηυ!ο ἃ τείϑυ ἴνουιὶ δά ετί δι {υδ 8 
ἈΝ ῖ : : ἱμάς οστὶν εερυδυρ . (ἐὰ δεϊινάν 'ὁα πος πυηΐετό αα μη 30 

᾿ μρ εθγμαμαμοθις μον τς Βλυίδιε γεηλίε, 01 Π]Πυπιαοίξαναῦ ΕμΠῈ ποπ ἐπ Αὐγαϊνδιηὶ 

πιοξαυξυία πον ἃς Αἰτίαπος ἡσταηι οἵ ΕΠ) Ὠείτάτοιι, τι. φ ἀδοίδοι ᾿ ΜΝ ἐβέρι δα μι, : ἢ -ἀξοίηναεί, (δὰ τη ΜΜεϊολι δάσο ἀφοίη!δηκίο ρετίοπα τερτῶ- 

αν ῥεῖα. ΄-ς ᾿ κ σας : Η 15. 4ωο εηἷην μάς ἀϊεμη. ἀεῃα, ἴῃ Γῆ. 
πα σοὶ ἣ ὰ ζᾳς ἐπαγγελίας δ λόγηκε. ᾿ ᾿ιδιηυα) 4 ἃ μαθεπιὶ Ργομπμπο- ἀεείπναα βνῃ ἂν “1. ; ἰῶρ τὰν ν ὦ "δὶ σέ Δίου ΕῚ αἀ 4118} τὶ δυτ Ρει- ΙΗ ἧ «ἰἰά ἐγϑω εῇ, ἀξ ἤο δὐίξαι- ὑε- ͵ 

εϑέάσε δεηςαὶ ( ηες δεπεάϊχίτ,, “ ὀναίναπν, Φ' θημιις φυΐ μα" εἰς μετὰ χηκόν,αφ ἡ ς ουσν!ς ΕΟ ΧΗ Ἰῃςι, ἀδ φιὰ Π]]ὰς " ατιοηαΐτ α1- ἰγμα μινίννω αἰιλυὶο ργαβο 1 ὃς Ῥειΐεδα, 
μυνς . ἼΡοεγο ἤης ν]1 εοηϊτουοί- δεδαὶ τερτοιν βίοι. -ὀ ΤΙ. χᾷ τιῦ ϑυσιαφηρίῳ. : ἘΠ 668 ΠΝ ΠΡ ᾿ροἰρὶε δυῖοπὶ 
Ὥ δ 916 με Χωῤὰς ἂ “πα σῃς αὖτιλο (ας ὸ ἔλατ 7 Σ ᾿ά μη μεάϊκη. Φ Ϊ ὡτερ ᾿ ἴδῃ! αύνς : . ΩΣ ὰ (εοτάοιΐο, 

ἀἶν ἑοο ἈΝ «.« κα ᾿ " 4 μὲ ὡ ἌΝ 15 5} 4υοά τηῖπις εἴξ, Ὁ (ο νυ δίμαυϊ4 «ἰεην εἴ 4. ᾿ ᾿ νο, Ξ Ν Ὶ " φ.0 Ντ 

δεν ρῆὰ εὐνῇ ΓΆΣΕΥ ἩΣῚΡ ΦΤτοος λρ)ιται. ; δοά τηδίυ5 εἴ δεπεάἠείρωτ. ἀ δι οναγαμοιὶ ποίπμε “ὃ “" αἷο ἀοβγαιγνντ ἧς οὐαναΐ ἃ πιδαλθτα ἀϊῥυταιίοη]ε πιο] υς οολμεε Ἔἄι:ϑς βεϊπνὸ ἰανρει ἔδυ πι Οὐἤερεοδαι τιουϊείευ (Δεοτἀοείυπι, ἐκ ε0 παδὴ ἈΠ αν ἐβέσις 

χλμτν τόν: Ἂω δὴ δὲ ΚΦ ἘΠ ᾿ὐὐορίννων ἀρ Σ δὰ μὰψ ναὶ δὴν ϑρῳ γί υμουτων ὧν ωῇ σλα ΤΑΣ Ἢ κὐ θρά Ἀνὰ! ἡβα αι νυν τν, ἧς ΤΩ δλρ ο ὑνὼ υλ δα δὰ ο νὴ καθ νλβ ΠΛ δ -- πὶ (ΔηδιΗ " ᾿ῴσδε᾽ δενατα συϑυνῆσκον τι Ἐ.- “Διαύεῆις αυτ ἄςπὶ Οἤχίῃο ΠΩ ᾿ ; εἰδτὰς τεξι οἱεπαάϊς, [ςὰ͵ εἰτἰς «ἐγ ἀοιίυτ οὐ δου ςοπηηυδτὶ : φυσηίδηι ΒΡ ς ἀυθ ᾿ 
εἰϊίο, δισυξα- ἰκ] κατας ς 8 8 πε δ ἀπ άει ἐκείπιαα , ἔπι! οοίατε ποὺ ροδίηχ, φυθηι ρείοε {14 1,σαἱεἰοὰ ὁτάϊμδεῖο κεἰδυπὶ 4 Θχζυάξιει» ἀταυε χἀοὺὸ ἱρᾶ 1ι(ουἱ ἐμ  ςότγεις; ροβφείοι δαϊέμν [ἢ ἑλεεῖο Υ' 

᾿Δεὸ ἐπ νιδιυγπίσπι τα πιτουπι οοίετα δο νδηοτϑιὶ οσηη ον ἄσευοης,. 4 Δι ρ! βοδιίο ἀυρίοχενηο, Μ εἰς εάος ἀδείταδε πον γε ἱπγηϊοτία!! ,, ἀρύκαι μὴ ἐεἴνα ἴυδα δολίοοςα,, . ; γν ᾿ Ὁ πὲ ᾿ δι 
ζαϑαιέπιν νἀ οἸ τος γροε ρα, ΟΠ δ᾽ κγαμην πυίφυδην οοιππνεπιοίστος πιο γ ἱρήϊος, δ δυ ἃ φυαν ρεοροηᾶι νεβθογάοιεπι κιφεποτι) Δι δυϊείοὶ εἰὸ ἢ. ἶ : ᾿ -" ' ξ ᾿ πω Ν , : ᾿ ' ἵ 
φεγάοισεννε πιοτιαίςεναυυ ᾳ 411} ὁ 1 ἀἑας ἀδιιδεοτο,ευὶ ἰρίς ἔυϊε ἀφοίπιδέμε ἐπ ΑδΥ πδίηο ἃ Με μι ἑἰξάδδο,Ειζο Μεϊςμ  (ςἀςοί (λοογάοιὶ (ἰἀ ᾷ ““- μὲ ϑςξρεωεοσετονεῦιον θνοσατημεορείιεοτετε τα ορτεηδεετεξοιτατ νξουονιτόευτολτλν ον οσαττθαο ϑπτι ἀνυναυσοοτυνο σαννκῶν σλνοσεναμςονοιδενιφεοο ανηιςξνμασοας 
ΟἸΠὶ φαΐ (ουπάμηι ὁγάϊη εἠΐ {ΠΠ|ὴὺς ρεοή υπείαταν (Δ. ἐτάσε α΄ ἐπ) ρέα ΒΒ ες ἐἢ 1, ϑμ]εἰςο. . ᾿ Ἐπ ΤΣ ον τις το δα . . ᾿ ὉΡῸν ' ΣΝ ἘΜ ἐς ἠΐ {ΠῚ υρρεηθίκόδδυρε κηιδλσναι σον ἂρ--- τες Κ᾿ ἣ 8 οκιφμε δε φωλάεην, αὶ δι δ. ΑἸτοτυπε ἀτρυπιοπταπι ἀϊαονίσηνε δέ ἱπιρεγίςξευπι, δι Ποη (Ὡρρίοηάιαι, (ς ὁ αἱ- 

3. ϑέρὲ βαιτε,ἐπώτωμ Ἐταίπνυϑ, ἱΚ που ῥ φιν δὲ πἰοχ ἀμϑιήρ, ". ρας τοπιρογχατία οτάἀϊηαίίοης μαδεῆς, νε ΑἌγοη, δι οἷα - υαϊλητίς αρτὰ 1 ευΐτὰς, φυδά αἱ ἔμητ πποτταῖες, Μ οἷς μ: ἴδγο οὀπιπναταπάσηι δε Άτοτι ἑοράπτυτ. -Ὃ 
ἄζηοια πεαϊσίε δς ἀγγυεκλόγηνοενἠσονοε φεπενηνηοη τοΒὸ ποη ἐχ- [ἀοςοίογες.. 4 {πο αι, ἐρωμοιωιάρος δὶς ηιηντῇ ἃ Μοῖς ἔς γτ σίογηις ῥγοροηξετ, ᾿ 4 φηδά υἱιαιν τι ζῃ. 4 Ν ει [βεωπάνην ονάδίηεην . ἀτοηε, καὶ ον χα τὰ τάξιν Αἰ κρών. 
Ῥις (εἀ ςείλιη ἐγπαμλ οι σαν ΞΕθόι ἃς αιιθιρυϊτιύς τΔ- ἀείογίρδμ!, Αο πςαις Βοπιο πιοιταὶὲς εἰἴει,οςυς εχ τοῖ- διϊοπτίαπι ἀς πιοιτς ἀςο Ρ Ρτο νίτῶ τοἸπιοηίο. Κοφι- Βεης δος «ἀάίάϊτ, ηδπὶ αἱ οαυΐ ηοἡ γαΐογες ἐοηίξαθπο, τ 
ζρλη). ἸΝΑδι στ ΠΟ εἰς πάτυφ ΜΝ οἰ ἰίξάεο Πηὸ ρατγολῦς (Αἱ πιλι ξῃλτυϑ, χυοά φυθμη πα} Ῥοίι ςὄρέτετο 4 ς εἷς εηἰπνζ νῖ αητὰ ἀἰχί) που ἰρίαπν Μεϊοδ (δὲ ςἱ ρετίοηαπι Ὁ ́ ἢ ουμε ταητὰπι εἰςε Ῥοητίίοχ , ἤθη δυΐειὶ ποῖα ϑάζεῖ- : τ 
τᾶῖτο, δὲ Ρεσου]ἀιθίο δτίλεη οἷν τποττυὰς, τλαιση 4044 Πᾶ- ας τλητὴπι μόν οοχ δβοπηίηϊδ(ηλπη ἁἰίοχυΐ Αὐδημις Ἀις ἀτά- Ἴη (εἰς, (ξά φιλ!ς Ῥιο οαίτυς ἃ Μοῖς ἰὼ Πὰς εἰ ποντίας 46. ἀε) τατίο. ὭΣ ΜΝ ἧς 

Μ11 Ἰοαμόας ἐς ἰρηΐος πίξοι αὐ] ἐμια εσπάειάς ἀυλπ τῶν δὲ ἐμήν, ντροῦῖε ἤσῃ ἤλτις [τά ἔλξιυ:) ἰἀεϊτοὸ πιοτὸ (πἰρείοιο οεάο 1}. Μεϊολιίςἀςοί, ουίυς ἢ ἀρυά Ὀαλινάσοι αν ΜμΙΟ εὐῖον ϑαεενάοιίο., μετατϑερῆον γον τὸς ἐι- " 
ἑῃ (οἷς αἰ εν Ομηΐει ςενἠδοϊσ πίερηι τγραπι, ἰἀςίτςο ἀίχίεαροῆο ἍΠ ἢ βυῆς ρεου ατίτον ἡΠΠἸὰς ΕΠ εἰ, Ὠᾷ δι- ᾿πιδητίο. τι. ἀετὸν κα Μη, Ἰνσιυΐης. Ψυϊβαῖα δὲ Εεδῆηις , Τυδοβμιο ἐπέων δἀιφνάρ-. - ᾿ 
ἀϊείτατ αν Αρροΐξοϊο ἐἰ πώτων δι ἐμάνωρ, δαῖτα τατίαης ἀοίοτί τ6 Α ογυη βαρ υγαπὶ ἱπἀοβηϊτὰ,  ἀε ἤιριςιξο. ε 9 ἴα Αὐταἰγαηνο, διὰ κΟρκάμ. ἨΪὲ μιδη! δ ροηίζας φᾷ, 0. ΑΡΡᾶτοε, μενατιϑεμζύας ἤρὲ ἰῃ Ἰοζο “ἐσδϑίας ὁσηυπτε ἣ 
Ριίοπὶς Μοίις,ιεΐ ρετπάς πο Β σα πιργοροηις δοίϊ τςροη- ἰὰ εἶν; Ὀτταις ἡσαὰς (υοςο Ποὐο 88... ἰοὺ ἥξεις χαν οὐἱαηϊπιὰξ ἔρμα ἐπ δα μὰν δε ἔξ ΑΝ 10. μεμεαίο φιιὰτι ΤΥ [Δ!ο δὲ μετάϑεσιν γοξειαν Δάνιατομεπῖ 
τὲ ἐ τα] ἰς ἀεϊαρίυ 5 οἰἴοτ, δι ποι εὸ ἔς τ ἐσερ ες, αὐ] ὐρίϊαϑ (οϑυλ τ, Οἰτηεὶ νετὸ φαςοτάοιϊᾷ ταὶς μιυ Ῥ ἀὐδῆζααι ἐδ  χεϊοπὶς Μ ᾿ς ὶ τ δις πατῆ. Ὥςν! αιὰη) Τ δ Π δείοπεον : ἤςας ετίλπ) (ἰρειὰ,, δ. 17. δὲ τἢ,, ἀμ- 

« ἀπαίρταπλ ες πηρετίς πιςητίοης ἐπάξα τα δηὶπι οροττμιε 1κ. ὯΦ1:ς πορὶς ὁ Μοίὸ ἀείοτίδίτην Μείεβι.. “ἃ ῶς ἢ ΜΗ να, ἐν ὃ ἫΝ ῥλεθτον ̓  δ ΩΝ τϑετον ἀἰέιτυν ᾳυοά ἠ0}}} πιυτατιοηὶ οὐποχίιπν οϊ: ι 
Ἰυιπιορνοὶς ἀρίεελῥὶ, νε στογηὶ Ῥοπείβεὶσ μοίετί τγρη αἰἶει: ἰχήσου Οὐδ τ βἴκει ξρίτβεῖο. Ὁ δι με τ β ὰργημά ἍΠΡ ἡ κάθα τ Γι, νεδῦαπι ἰητο!οχίς δγτὺ ἰτοτργοῖ γοσα ΝΕΎΠΥΟ ᾧ ββω. 

Πέυοι(ἰτὰ δἀηίσάνμαν παης Ἰοουπὶ δὲν νενθὶν πχρεοίπυδγ- ' ΜΕΝ. χξεϊϊεπτίου ἔαϊς Μοϊομ ες Αδτα «γι τὰ μα ΤῊ ᾿ὐεῖνα τὴ βρυδὴ ῃμάπιὶ ἜΠΞΕ Μεὶ ἐβαίαρβα 1 μᾶς πηυτατιοηςιῃ, νε] οὐδ Δδγορλτίοπςηι 
τις ἱητκγρτςι, Ομένε πὲς ρα Νὲς 'ναῖεν ἔνι βμηε μωρφοφεαίος. λαγο, φυλῆτο Ρτα αποτ {119 Ομ τυ, ἐνίους ἐρίς Μείεμμ ᾿ ἌΣ ΠΕΣ, Ρ ἘΣ “Ἐ οἰροιτ σις, δα τὴν ον Ὁ βότίις ᾿ἀοοίλτας φιὰπι τγαηΠαδοηςαι, πΗἶ τα! ῶνισ ἡ υἷι 

᾿ , κα ίθσις ἢ Πκ ποτὶ ρατγίν ρεφ δπε ρεῖγς, δὲ ἐμεύταριἠρνρ! τ ἀἶε τευ πιεητίς ας ρεκῆάτια Μεὶ ἡ . τὰ ΖΑ ἰαηαδ Ραιγ ὁγα.ὰν πῇ ὀσφύν παρε ἧ. ἔτρο 4. [κει ἀϑεγηνήίης δι ἀϑέτησις, αιιοή ελφειι ἡ] 4 νοὸς ἰα. ὄόταδε 
πρϑδιμὦ Κ0 ΟΝ Εἰει στό, νίαοε Διτογαἰταείϑ γριιηιο  άςει οἵδ Ἀριαμαπι σοιίο!Ποηςε:ηέρο 4υία χοτὶς αἰ ϊφυίε, εσδκ ουοὰο ἀρ ρεοίηθο ἱρίε Ομείξυς ελάεὴι τοιργοζάτυς ἰηέρὰ, νοπ 18. δαὶ ἢ, Τρ ἤαιο νοττας, γν- | 

Αἰ ἰς (σαεηείδιν ἀρίεἰλεειν ράιοίσις Εχ θω ἀ'ονθην παρ : 4 ν Πρεὶ Αἰτιἥ αιὶ φαδογάοιί: δι δεπο- τλξίοης ἀἰζειυγ ἃ. ΜεμὶΜί ασονοείππλευε.: ἐν τρραι ᾿ἀεεὶ ροῆε νηυηὶ ἰδέπηφυς ", ποῖηρε 1, συ ίεισυπι ἰἀοετάο- εΡὴ αὶ 
ἃ ρεϊπιλαν 0} φίτυς αἰιισέίωο ἸΝΝαδοτίληοφ,ΟἈγιβυπι ἀϊςὶ φυραι ντ καὶ ἷ ὶ χοτυπὶ μος οὐἰα! ἘΠῸ ἐς Ἰυἀὰ αὐέοεῤίανιο Αδχαῖνο δ {5}. δὲ , : 

τοαηατυιην 866 αὐυμαν ἀϊςίτυς φιαϊζλτίηι αἰ, 
Ῥερε ορηίδανέσις ἀπ ταταπι [εξ ςὁπι, αὐ αν μείιὰ δασετγάο. 
εἰμαν εἰεχόξας , ὅς μεπετίϑεϑω ῥτὸ Ἀξιισομιφδὸ δέυξαια, 

αι φυδὰν [ὺ ραιυὶ ὑροουτνι χυκουΐο καὶ ρατεῖν ροτίοπα αἰ  , φ’θο φυιο πιρρς ἠϊοίρῳς να (ϑδιατυσῃνῈ ατευπαπ σου μιρεεην ἡ βῸη ἀςοίπνας ἄληῖςαι, ᾿φαυοπείυϑ οτίαπι δι εἰοιλητίαν αιὰπν ργο ΤὙαη ξετα δος Γ᾿ 
- δυτινεηνϑοσψυιι δ) οἰξεῖαπι., πεὰ πιλύγεηῦ μάθει, ηοα (εα κορὶρίοητομ, ΔΕΥΚΥ! ΠΣ τ᾿  εἰρίξας, ΕΟ αεορὰπι ἀύο ῥὑτοβοίιίς Δροίξοϊιν νότίι τε, Ν.. ᾿ 

κοροτὶν ἐπηξίιι, δυὶ ἤπαην, ἰδάνη οὐ απ Ροὴν ἢ οπβιπήμαο εἰ ἡββοεἷ γικείοον, Τὰ εἴν, 51 γοδἀδ- ᾿ἡνην, ἱμευϊείουαι (ἀςεγάοείοαννν ΑἸΗΠδ μμενοόλιαιν, φυράο. Ν 
τἀ ποῆ οι μἰίανο ρετηνίαηιπενίοβ εἰ δρ᾽τταυ ἤναι ξῖο βιφδς-, ᾿έφιεπαι μετ μὴ] ἀν δΑ ψέρβ, μην εβν ρθη υηλεὸ Ῥιδθαις αἰτενίυν (λοογάοτ ἱπεγοάινιϑῳ ἀἀίσδειοις: ἽΝες ᾿ 
οερτιι δο πἰεία αλαυίδειτι νἱεὸ ἂα ἄμεπι Βεδυστίε (δή λει Θιοηεθ ΑὉ Ἔχειηρίο 1,διη ται ὴν 4 αὶ ατρην ε-.Ὁς ἢ ἩνΝνωδοροκιέέαι ἽΝ: [ϑδεισαίε ἐπίείυτη ἔαοοίάν ἸΝ δῆς "καἰπὶ 'ρενβεδδο ἡνϊοαυαπι ἔνογαε ἀδησίδηάιπι. ΑἸιδ- ᾿ 
Ῥειίομαν εεΐπϑη, στοτηὶ ἘΪ}} δ ἰρίο,ορποαρείοπιν ἀαδιρα-, , ϑυδμε ἧιος κἰνεπηδμαιλ εκ εμπάμευ με αι ομοὶ ὄυης νη, τυβησ δ οθοναν τς δἦ' Ἐχριδεμαΐυν γαδι, ταίεπι δῆς ἢι Π ἰηττοδυξείοσεαν ροβειοεῖς (4. « 

᾿ ,, το( δι σευ ϑηίαμε ἐστι δμςβείδυ ον τοδιὸ ἀν ὴΝ νἱεῖο Αἰγεῖ Ν εἰ οἰμίοάεςο οδειοτίε, ὃ 6 5 δεενά πίων» , εοηκ ΗΝ ἈΕΥΝ ἱδεβουϊίβείς ρει βαείαπι ἢ φεράστι!, νε ποι ὥς ρτί οείο δος ΔΙδρ επιέπευπι, (ρά ἐν» " 
᾿ αχβουέγρο, δεσθήϊοιθαι,ες ρεοϊπᾳ Μοὐίέϊονακί ε εἰε- φρο ινρειν τί δεμμίῳ λαμϑαίοντε ἡ (ἀςονἀοταὶ! οσεθάω π΄. εὐ βεπίηεοδεμηίρις ἀξ] Π ΒΡ ΟἿΠ ταξίοιε Δ ΠΤ εγέγειν ἐὸ- - Ἰυά ροῦθε ἀδτοκος, ἡμοπίαπι ἤθη ταητὴαν ὧς αἰτετυπι,. 
᾿ς φυμδυμπυαπιαπημφηλίραπι οδη υπ μι, ,υδηνὶ ἐῃ ἐρῶ δα Πεεὶ φοπί οιφι, ν Αγ δι πημίοιὸ γάπιν ο᾽υτέμαν εἰτίδυν πῖλος ψόῖευ ὑβά δεῖς δ .ἐΝ δ δθελε φοῖ! οξίετο οροττοτθ, "(ἡ οἰἰδην αἰνατίυε ἀϊμειείφυε ρτοτῆιε ὁγάμαίο, Ὡυοά επίαι 

κεν οι μηδείοχιε ἀϊπίδρυκηνον μὲ ἠδέυμα Ὡς φείατν εἀγῦ 39 ἀϊυ πἰεμοάη νατειῖς ἰουτίδτο Ρειία εἰ ρεὶε, αι φυΐρι (δίημῃ ἐπι» τὴ αὐτά ϑοἰετοεέοφελίο μόοναιὶ ἀν διϊνε) αἰ πειγά πε ται. εἴπει! ρεβείεπο αἀδιδεῖυτ, τ οἵ οοπίδαταπευπι οροτ- 
᾿μλελετύερὰ ̓ ζῃ, (οηδν])εἰ- ροίείφοαπι κ᾽ απυιῃι ἰπυφη α οὐϊογιαεῖ,ος τατηθα ρεβεὶ Εἰο ἀς ϑαέξίδοτίο αὐτυϊὴραύθ αὐ εν ἐτρτὶ ἡπῶ τες. Αἱ ἡπυ 4 ροϊβεείυν, , τοίϊε [δι άς, δήξ δἰεογίυν τώξων, 
ταν νέο σέξ ᾧ λόγν ἐζεπιδίαυσ συν ἀϊμίνα Ηινηλη ταν, [ἃ ομυ]α δάκιατο η ΟἨ εἰ ἰδ οὲν Βιος]οίζί, "φρήν ' εἰποῦν τ  ἐ νη μια {Π|9 δον δότίομ ἢ {{π νοτὸ ρὸ 5 πότῆρε {υας πσδὶν ἁ Ὠλυΐάο ἰη Μεϊεἰεδηοεὶ ᾿εὐφοῦ φὲ- 
ΗΝ ἰη ποτε τοἀδριοήσινῃ νεγὰ Φι (νὰ 6 ἰψνεόμ, ἐβνλνλο ϑύπις δὰ τρύαφύν,," 1ὴ «ἢ εοκεηϊνοοα Ηρ. ᾿ δοϊίοτα δαρμ Δἰθοζογδοῦι αμιεῖν ἈΝραυ Ἂς ἀο ας. ᾿ βαλάνη μεοροϊιίενν, ηὐοᾷ ραίει ἐχρίνειτυν, 

ἀπε νεΐη ὁρίἢ. δὐ ΒΙουϊδουσι ευσεὶπὶ μου μ α κα μγβογμη) ἰἀοτιηο,, πῆς κἰσὺ τεἴδητίο α!όκιπ νη ἀυο ἐσι γυμ δ νρηδοξων ἐλεοιισνμ, ΦΔοκν νόμον, 1ἡ αἰὲ νώξεως, ἴα φτἀϊινείοηίε {μδυείςα ὅς 
ἡ! χοπυμενεάτγεχιει τμώμθ αν γα πὸπϑ δια ἐρυ4} 4. 4 νεν ὁ ΦΆΛ φΟπηρ ταί, ουΐτῳ τιοεὺπι ἃ βαιτῆμν . Αἰ ϑείε 5 Νο Ίϑοονν!} ἀΠἈΡΆΨΥΝΝ ἰβ. θὲ θιϑρμοιία Ααγοηΐοα, ; 
Φεησέλπραροιορν οἱ εἰς ἀμϑε οἱἷς Ἀοπιβηοι Ὁ οἴρου, ἡυοτ ὦ πλανι μβταθδὴ τὰ α ἰβίο Αδερίμανο ρλεσίασοδα, φαΐ» ἀμξιεὲ αὶ ἐκριιν γε ἣν Κ᾽ Τὰ ἡγήνηνς ἐφ. 12. ΜΝανν ἡ ἀὲ 4μο, ἐφ᾽ ὃν γάρ. Ῥεοῦατίο ρείοεί ρατεὶφ υςκί. 
δἰδν μαιῖποι δαϑοινεῖοεν ταλιτά ἸΝΑμη δἰ 46 δείιω} Δ». ὁ Φἢ Ὁ δι ἰκπεθειι Χ: ἐρ(ν 1μδυίείοο ϑεεοίάο. Ὀνκοχηδνυς ἐνῶ Ὑ Ὰ Ἀν (ἰεϊυ λει μνάψ ἀξεράπν 2 τινπεπτρο {ςευϊεῖοο δαγεγάοτίο, πουθεη Αἴτονθων εν ΔΠ9 τοῖς 
ἐσ φατε τ γμώτιλνρίεας πράμε Ἵν εξ τ τάρας τρῤήνε τρὶς ἐοὶ πτρώγεπονα ΝΕ ΤΡΩΝ ̓ τὶ τρης ἿΝ 1 δὸμρλρρριῦ Νυ (υρεείπἀνδευνην ἤν (λεοτήσιιυπι. - 4 νσηεέη αἱ. 

Ἡεδιδι οὐ ὈΥΘΥ ϑμόν)ρυο λέ μκο μεσ θη 0 5. Ῥοποιδοαιχμρὶε δὶ, διειϑε ρυϑμρὰ εἴονῳ (Δοοιἀοτα! ὶ 61} δα ι Αἱ πῆγὲ ΠῚ εἰμ ἐρεννωρρσίᾳ νὰ τῷ ὃνσιαρηφίψ 1 οἵδ, ἰος ἴσης ἡ υ δὴ οἰ τυαι οα 
οὖς, Φεβλροτάον δος ρεϊποίρι ἃ η6ο βηθμι οἷν αἴφυδ ἐιπγοιϑῖ ἰγεμοδιθθοσφ λοφυύμμ, δ Ὧ Ἅ Ὡς ΝΝ Μδυχι ὅλος δΠΗ αν Ἰ (ιβναεοημνδλΝής “μεβε ἀὐτηϊυἰβτομι, ᾿ , 

: ν, ΓΝ : ὃ “ΜῊ ἐπ πλμθὲ ἐνοκο ΒᾺ ΚΡ μαφηρσο δ ἰδ τυ Ν Ὁ ΝΝα9 4. 

᾿ ᾿, ὃ ᾿ φ' , ᾿ ' 



ΙΪ - Ορνπμιο 

ΣτοΣ απ νϊηρυ κτινθνρνάναῖμη 
᾿ ὑιᾶ, μεν, ται ἑερφυῤ ἔχορρς, 

«ἰαὶ ἰναρσυυΐες Μωσῆς ἐλοίλησε. 

.-- 

ἘΡΙΦΥ ΤΆΥΟΙ τες 
᾿ τὰ ΠΝ οἱ; . 4 6] ἢ επἰτα "ὁ ἰυάε)4| Μά βδδόη κα τὰ 
πρῳ λδὅηι δξ Τούδα αὐανέταλ ἘἜ χώνμανι ιν δε, πο. [499 

ἄγαα ἐ ἢ φυΐ τεϊδυὲ πἰδὶ} ἀς 
φαςενάοεϊο ᾿ Ιοφυυτι εἰ Μο’ 
ε.-. 1} 

τ" Ἰάφωρ εὸ' οἴἶατο ἀιΏ 1.5} 
οἴδνηπὶ αὶ φιὸά᾽ αὐ (τπν}}- 
τυδίπεπι Μεϊεδοάεςὶ ἐχίωτ-. 

κιν ὁ Κύριος ἐρδδ᾽ οἰς ἰω φυλίω οὐδὲν 

Καὶ αἰδιοσότερον ἴῃ κατάδολόν ὄδιν, υ 

υπιὰ ; πον τ ς πιὰ εἰν δρεογάοε᾽ αἰϊυς, τῶν πααδἢ 
᾿ Ὁ Ψ Η ἘΝ ω 

πλρηι δ οὐ σὰ μον ὀτλῖς ταν κῖη Κα κα αι τῷ ἀπεαιῖτν βδο ἤνυον 
᾿ μϑαμν (ζωὴ - : : "β : 

ἀπρμμαιν α; βλμ ἢ ἊΝ ὼΐ εἰὶ δαξενάοι, [τἀ εχ γί ἰηά ᾿ ο]ι. τι μια νὴ ἢ 

ὃ ἈΝ ΕΝ ὯΝ : 115 νΐτα:. .Ν ἷ 
4Μ1}}Δ 1)λι- ; κοὐ ϑα  ἐδὲ ξ εύτεας τς ὦ ᾿ [12] Ομ βδιον πὶ 

ἀλρπδλμ μαρανρόι δ, η σὺ ιριὴ εἰς τὸν αὐ ί- 5) έυβεοιν τὸ δὰ μὸςς Ἴ μι ἐλαίας. 
ΤᾺ “μδον, γα ψὶ τἰοὐ τάξιν ΜΊΆΧΟΝ "ὰ 'πη αν εουπαᾶ οτάϊηεπι Μοΐ- γοιβσῳ ὑμένι 

ΝΟΘΕΔΟδ, ὡς ον π' κα «δ ξἀεςὶ. , 
Ὁ αἰ: Α ϑέπησις εδὺ ̓  γένεται «εραγρύ- -]. 9ἘΕὶξ εὐαι ἐγγίων ργαοςάςης " Ἐκ ων μριρμία 

κῆρα ΒΟΜΟ: σης ὠτλῖῦς, διὰ τὸ αὐτὴς ἀϑενὲς χα] [ρτφοςρταπιρτοριεῦ ἐρθυδίηβε- Ηβεμραθέμ ὑογα 
βρέ αἰωφελίς. " πὐἰτάτοιι δι ἰδ εςηι, ἐμή δῖον. ἃ 

δυο ἠμιθαν Με 
πρίδαι Φεά! αδείου Μεῖο ἰοὈᾶῖ, 

φειὸ πϑιλ σαι (μσειβεοὐυ πὶ ὃς αι εἰς Τρ εἰευ 1 ο ἀε(οεἰοίτας. 2 
δεεὶ φεοῦδι,οχ εο αυδὰ τοχοΐε Γκοετἀοείανα εχτεῖπα δί ςοτροτ.}} τοϑίοπε δὲ εἴϊυ οοηῆαῦδε ι Μμεϊεἡμίοάεει 

Νοσαὶς οὐδ οδὐέσιδε δἀιεθευαν ἔυ{{- (δι ἀγάοινυπι ροβειίυν, γε ἤτπιυ! οου υπᾶῃ 

γοιξεδυω φυίδδεαι οσβ(ϊιυειςηη, ρίονϑι ροίοείοις δυτοζδειτ ἔμ ἴε ῥεῖα νὲ ἱπωεῖ!, οα ἱρι φοίμαι πᾶιμκα, Οὐοπιοάο ΘΑ αι ὑ}}8 ςΟεμοιλίι ὃς 
᾿ ᾿ Ρ “, ᾿ » 

. φρίϑην εἰς ἰδὐοσυεί Ομ εἰ τγρὰς ) ἰεὰ Δαίοιδίτας ίδοοτ- “6 

ες ρρρμχρϑὸν διδναβίμι ἰδ ἄλγος οἰπαία δέσϑεηα ἄς ολφινοα: 

ὁλάνοι βοείβ Δίάκετξοι ναὶ (οἱ νοὶ τουτὶ 4110} " 

- Βατίοπει,αυδά νἱδεΐιεεῖ ἡοη χιοάὸ (λοογάἀοείυῆ δἰρεγιηι 

᾿ 

1οὐά. ἐξ τ ύδν Ἐσὶτ ετχο Μλτ αυοηὺς εχ ἅπιϊ-ὀ ετίδηι ἰη Ῥαυ]}} ἐρ οἱ Ατ εαἰηχ δίοςς αἰϊααίε,ηδηηείρήν: 

πέλαα Ευδῃ ἐδ ὅεηυν ἐληδι δἡ ἰοίερῃ!ᾷ ει πιδήάλτο ςοπίεογλτιυς οἴ Αάτοη ὃ Βλῖοοσ : ἰςἀ ἽΝ ἰῃ 

ἀδέμολος Νες οηΐπι Αροίϊοϊυς εχ νυΐξὶ ἐτγογα μα (ςερι, ςοπίςογατιοῆς Δάμιδίτί οἰϊεπάνιητ ποι Αἰ ς ἡ]]υἡ δάςει.᾽ 

εχίισικοτίς Ομηϊεπι εχ Ιοίξρῃο πάτα, 6 μνενιδωὶ, ἄοτιωπι καὶ ζεο ἐπιτυτιιη νι στεγηυηη εἴἴες. (σαοττὰ νριὸ 

εἷε δ φυλίω Νοὶ,Δὰ ψυλαν τείδυι πη Ν ζ 1. 4ν6 ἔνεδν, Ειλίαλ. ς ἰῃ {Μεἰεβηίάεςοί, 00 εο ΟμηαΙ Ὅευς 1} εἰυίηιοάί 

Ἰοιίυε γΟτγαοίε τορεάοης, ὠν ἃ ἀὴ θα": ἐνίϑανο ρετρῖνι “1.8. δἀξίθει (δά νίυα ἀιεγηιτάτιε ἰωλκο εἴυςοι, ΝΝΟΙ εἰξ οᾷο 

ΓΙ “δὰ φ τοίροπδδτς Ποῖα ἡ) Ηςδτίονπ), 4 ηνεννεν 

ὅον ἡποιιπιλυᾶον, Μοιςειδητὰπιιητεγργο. Οοητίπεῖ, 

Δυϊοιη δὲς νετβευας ροίξετιοτιθ ράντις εἱς μόβε βιαῶ ΠΩΣ 

νόλνσιν, 1ἀ εἰϊ, ρείοτιρῆς εχ ει αμμηάατο. Βαὶς οὐδ ἀυΐτις, 44) τε ραγίὰ ίμπι αἰ Ἰφυδῖοηυε ἀἰϊο 1112 ξαςογῴο-΄ 
τἰδγίοά σα ἐς αι ἰφαυίευν, αἰεί πηδη νην αυΑ]οπὶ νυηυΐαυς 
ϑλοξιλοτή παιυτδοϊΏειε εἰΐς νοϊιοεῖς . 

17 ᾿ραιφινμδν, εἰς τὸνώνδια. Ηἰς νἱς εἷξ ατρυπχόηκί γε 
ελτηλῖι πιδηάδἴο Υἱν διαγοίταξίς ορροηάτυν. δεὰ ἄυο ὁρ. 
Ροπόν [άπυς ἐναυην, Ὁ Ῥὰ{{εἰγοίανν.} ποα (επιρεῖ ἀες]2» 

Ἰδτς τειηριε αιογουρλΑἰτοταπι, οδοάφηι ἔσει δην Λατο- 

βιεὶκ ρείουι ἰπρεπάυδευπι (δά ετιαπὶ ηυδά φοίεειυς {τ ὰ 
εἰοες ρχογίωι ἀνιογίιπε, ἱτᾶ νε ἱρίυτῃ δνολεάτ: ποαυΐε γιάς. 

εξ ίδανε πὸ Φυο (ἀςοετάστια ἥπιυ! ροιῖε εχηπιπιλεςο γε ἢ 
᾿ἀϊκοδαηταν Μοίεα οἰ ΟΝ ο οορυϊαθαης, Εἰς ἰρίτως αἱ δλοοιάοτίο ρίυνην οςίεἐεἰδοΐ. Ἐδο νει γίοη οὗ» 

καὶ ἐΐο, ριονίως ἀϊαενΐιπι ἐσ δὸ ρερθας ἀροιϊοίυξ, ἰφξξίοαί σρροπο αίμ ὡς ΟΝ τί εἰ ατοταο τοξπο ίυει ἰηϊησ᾽ 

πανῃ δὰ μ ἵα» ἔληδιοπα ἜΝ ἐτιν ἐς τὰ (οιἢ- διὰ τοῖν ἀνπιξ  Πιὲ ἐἠπιρτγὐν δ οπιῃίδυεΐ» 

ταεπιοκεζ 15], ομεεὐςο (ιςετΔοτίο βιεῖδας ρληάαζα: ἤους ᾿Δίεακκυπιορεὶν 112 υϑἶετδιπογαετεῖος. Ῥοτεγίοτὶ ἀυτεπι 
ὀρβοπό ἰιρεηοτά δοίεηυσητίε δυβυσισητα, εχ ἡμάψα ΗΝ 

ἀονιν δ Ὥδαις αἰτατὶε ρος νἱθοιπιδγαπι βαυχηεαειο η 5 [ἃ ἀτει ὉΡῸ { ἰϑνϑΐαιν 1 ἴω δαζογθοιίο 1ισυΐεῖςρ ΑἸ τοῦ 
ἐρεὰν ἤμωμεμεμ ταί εβημε οἰπηΐα ρτοροηματυτι βὲ ἅμις δοσίριξηάναι φυὰτι μι ἐβὸ Μ εὐεςὶ, ῥοῦς αυΐδειη δὲ 

διίαπιρδινε ἀὐλον ἤας ἐοαετα πιραίοιη Λροῦο!ὶ μαϊϊαοὺν ὦ ὑδν γαῖ δὶ δυφδούνια ἃ Μοίδ ἀοίξ θέτω, φιὸ 

᾿ ΓΕ ΜΗ οαϑεὶς υέραποπν δὶ νὐραπι,ϑταίναπιο δὲ φιὰν οορί ει δοιὰ, νε αρτὰ διεὶς ὀχρίϊοετυπι, Ναπὶ αἰϊοχιί 
γνρῤναρν ΐολθδης ἐπ οὐἰδείοηεαν μὐυ φλχοβανοβ  χἹ ἐς ἀυδίωοι το εῆ᾽ Μαομίρἀικά ὉΠ το [εν βεἰα ες. 

ἔτις Ὠε ΒΒ(ιονοεις, πες τυυς ἴτοιπ Αδτγαίνδανο ὀφευετάι ἀδιηλ Ἐὲ “μιν ἱξἰη ἀο δὴ ἰηείο ηγδὰϊ ἐδίμειιειδι 

ΝΑ ἌΡΗΝ Μεϊεϊνίδά οι τγρυς ἢμονίαυς ριοῖα. ς 18. βιφιδδιηὴ δον ἦσνι λῆς ἰὰ εἴκ, νου εί- 

ποδάωε εἰ, ἐϊεοτίπα ἰαπὸ ἰα ἐο γοϊροβάονε Βυποτγρυπι νον εἰ ϑεροράοι ἤυε ψετοείεραδεί, 6 ο ἃ ποιὸ πηλῷ ερτορηὲ 

αἰκακὶ,ηυδό γε ΜοΙοἰν ράοουν Αδναθαπιο ῬβΌΒ ΠῚ ὅς νίδυηι ἀἰβιηφοίταν ἐρναδε φινὰπν. διαδέκει ἐρροϊλείοπε. Εἰξ επίαι 

ἱ [τὴ τῶ νοβια 440 ρεαθυΐς ἱκα Πα ριίευς δὴ φτόγροπι γο διαδένν δ αἰβοκτίο Δαν φινεύ ψερρις μι εὐσι αεπετείίιες 
παροότη μαίας διαὶ μεαῖι δε υῖν (μοτατοδηυὼ δά δ- ̓ ὰ᾿αρασθν. χτσκος ᾿ δεριο Τοίειπέςο 

ἑξ; αἴοίληχυϊηέαυο μο ἠδὲ ραΐξα.. .΄ . δφυϑυπολέθίρί μαι ΝΘ ῬΘΌΜΕ ἐμεοδὲ νετϑεὶ δὰ ϑόκε ποπιδο.. 

κῇν ΜΝ} ὁ ὁ δ αὰ, αὐ σμ δον ῥα, 'λῆ . Διεθυ ἢ ἱρόν μτυγυμας το ρεεῖφδτυν, ἴσους 
εὐϑειαη αυὐφιι σου ἑαυυτίοπίε. Α πποάσ οο αἴ8-͵ Ρἱυσίδιν ἀχροίιἑπνυν ΝΙδιδ.16.18. Νάτο ἀμο ἡυμδιο 

ἃ μεἱρίᾳ ἀΐσην Ἐράμει χαροπαιϊεροηίν, ἤεταΐ ροίδιει, 

εὐ γφιταρύο,αυράνμ ΠΟ δυ !υτν οἱ ἰη ἐθο εῤθίδοιυτ 6» 
αι δὶ 

ων 

| , δὰ ἰὰ (ρἰεϊευαἹ τα, δὲ Νίατηα. Αἰμ- "' υίη τουίδειη ὦ ορυμβίτυκῃτας δὲ ἀυοιεβμησπιν, ἐῃ ὁτάίρς. Μείοδιίδδεο οὐνηὶὰ [ρίσίσυ ἡ : ἡ κυδα μιοημαιάιμη ἅμα. ψειμῃῆνε τάτυδι 
ὁ δοιαϊλαιίε αἤσινα ρεείοηα ΟΝ νην ϑπνπεποῦ “ΘἤδημεΣ ἀραβο ἃ 

ἈΠ ἀκώνκης τ βαύ λας Ρτο Αδέρϑὶρ λἠταϊηἰουΐο, τ ΦΠρηΝη) Ἰλιά οὐκ 

Ψεδυτεῖη ἐπ΄ δἰ ργοθαείοιιδυν αιαάδην (πε ἄταν 18 ὁ 
λλῥουραίνμλὸᾳ ἼκΗ ἐν παν ἀεπιοηεαϊίυ οι ξρείων πε. ̓ἰῤμθη ρνσρε όναι χάσῃ ἀρὰ ΕἯΡΘΙΘ αυσά δ οθαν ἰρίο ἀ- 

οι δένειη εἰδοίυηι. Εἴ δκ εοἹ νἀ. Νυΐα δῖα, δέν)... ἀλμο ἰς ἰβίταμ Οφη.},Μ ι δι βμῃ} ἃ δῆδιλο Ὁ επ.17.7. 

τὐδιονοἰνδυτένβοοιτυτ ἀὐείη εἰ ρτο ἔῃ νὰ ἀρὰ ΔΗ οΝίπό, δ(ίε αρεὲ 1ιδυ είουκι ββθιμαι, δι... Ὀεπίᾳυε πο» 

Ἡφρημδνα μὴ εἱ ΗΝ ἐμὰ ἈΝ βΑ: βϑηδῳ ἔμ ἀῴ- 4 δι ὀνπλῦς οι ὰρ φμὲπη ᾿ρϑόνωι, πδτεηνεῖα νίωυι εἴα. 
Ροδρϊυν, ρυϊεννεὸ εκ ρείοϑε ἰῃ, 00 ροῦιᾳ ἔς ἰδτεῖ κι ἄυο 
πίϑμειληεετεῖ ἃ, ἐδύμει πο νι εἰϊοεῖ 

ἥ 

υπιεηϊῷ Ης ἐλ ΚΟΝ ἀδίυ;» 
ι 

τῷ ἴω μό νι εἰίδαν μη τΕ Ἔχις 5}: ἴεγρτγει. ἔρχομ. Ηἰς ὀφείλεται χα ἢ: Ἴ 4. “μὲ βιοιϊινένηννα οϑ' ὑμωοιύτω το. 

᾿ 

εαἰἤξσανουν ἡπίε βογπιυθς ΚΡ τύξιν δὲ Κλ ιόμων. δ εἰννεγέν- φιὸᾷ ΓΝ ροδα ἐμμείδιυ ὃς οδίϑειατέοηιθι: 41. 

ἰδ Ἰάφίίοθα ποῦ πυϊπεῖο. μαι γλίνφομη Κα δὐμῇ ἥκόνν ἐπ λνε θι μοί ̓ ψε Ομ 
ες 4 ΟΣ τα δνχο ἐδρ νποβάαι ων ἤ τανν αἰ. καὶ ΚΤ νόλων 5. τῷ μονα ρη ζει γρρ δι χφίφᾳ ἤν αὐ ποίαμα 

φλῖι σαμινδε ἡ εἰϊνηοι οα οὐ σδιίοπο νι ἡ τηπα δί σᾺ.ἢ, βμω, ρηλεπἀαπόα ἀμμίμοιαιμι ἢ ἀμ μΝ. ἢ δἰνίνα ατίαπὶ 

υὅιοκιοπιδίδ μεθείριαι, ὕείνε ἐν Δδέριι σοηίοοιδιίοας τ0- τοι βήσην ἐρῆνε που δ! [θφὰ γλείοησ, ἐστι ῬΡεινὲ ἐρη ον 

τόψος ἡἥπιυε ρηκίοτίριο ππιπεγο ἰβδυμῃ εἰς Δος δημῃ ίψο {δ ος διὰ Ἷ ὥφεαν αι μἐνειβειίο 

πλοίο οὐἰγηλίονϑοιι νηνο εὐ λφιοπ ρει (ἐπα θ. 9.86 14. ἐ “{ε. Νοβάυμ δἴο η ρι- 

ἐπιρίνοιτες ἰροδεληάις Ὅευς Ἰοαύεαν ὑληρὲ φῷ ΘΠ 05 οὖ 

υθζϑέι, θορε ἄυς Τεῖϊ» 
φνφμαι "μά αυοή σῶν, μαβκμαμαρηασμ Ροτίνι εἴα - 

ρει εἰς τόκα αίνα κὶ τίω τάξιν Μιλ- 

τοίείϊος δίτοτον ποίξον, (εἰ ἀδυοτίιθ δος ἀἠρυρῃςς 4μὶ 
᾿ ἰείδυτο εὐἰτυι διε δάϊυη σι νοἱςλης, νὲ ἡἱ ἀοοο- 

τεης Ομ εἠτασι αδίμις εἰγοὔς!οης πἰμ ῥτοάεϊε λίλαγα, 
«δῇ νἱδεἰίοατ ΘΡΡ ι (ἀςοτάοτῇ νἱο νε ἰη (εξ ἡτιμαγίξέια ἃ 

ζιευἰτίορ ουἶτῃ ροπάστδτι (οηττα νοτὸ ἀοοοῖ Αροίρίυς 1.6- 
εἰτίευτι (σαγἀοτίαπι ἤηΠ{ε ἰη στο νοτο,ἰά οἶδ, ἰαοταπισηταῖ. 

ο(β νίι,ρτοτίας ἰαβνπιιρα,ἶις ἱρίον (αφογἀουο;, ἤθεα ηὐα-. 
ταϊπαθδητυτ ρεδτοπιυς, 4 οὐ μοι Ρἰυτίπην φεξαπιςη. 
ἢ εικοϑαῖ. Ὀοίπόο Ἰοηφίυν. ἐόν ἀρέημιναὴ. 
᾿γροιδείη υΐ ἰη ἡρῖῖφ ἰμευνεἰοίε (ἀοτ Ποία οχρίατιφπεπι 
κρλοεμεμ εχ ομβοία, γε ἰπ ΒΟ Ο : ἀήμοή ν ὀρεγεῖο 

τοηξετυςϑαητίίος ετνοτε πη πε ἰαπὶ οἰ Ἰπὶ ἃ δεοροειε 8. 
ριεμοηίον τοίξατυτ [ιοὐπτίζυπι {ΠΠπι4 (ἀοςνήφείμτν, πο μοι 
γε ἰπβτπνιπι ἐεὰ γε ργοτίις ἐπιτ!ς δὲ Οτηῖο τοριηζηλην 

τοίε υπτυῦ τυπὶ 4 δλογαπιφηιὶς ἔυς νεϊεείθι ἤμο ἀσυΐε 
πλΐμις τήδυυης αι πιραγ ἤτ φυλῇ ἰυάίοεσι φυκάλην ςογο- - 

-τοπσέἔἘΕρἐτ“οπτΠἘΠπππρ πο 

οὐδὲν γὺ ἐτελείωσεν ὃ νόμθ», ἐπῳι- γι. ΝΙΒ οηἰπι " ποάνᾶϊίι εἰ 

σαι ιγὴ δὲ κρούνηρνος ἐλπίσος δὲ ἧς ἐγ}. 
ἡῤῥμώθιβ Ὁ 

Καὶ χαϑ' ὅτων οὐ χροὶς ὁρμωμρ:]. 

σίας. 

ἴὯ8 

. Οἱ μδιρ γδν χνοὶς ὁρκωμυσίας εἰσὶν 
ἱερὸς γογρονότες" ὁ ἢ. μετοὶ ὅρκω μρσίας, 
διὰ τῷ λέρρντος. πρὸς αὐτὸν, Ὠμοσι). 
Κύριος, καὶ οὐ μοταμελυϑύφται, Σὺ 

σεδες, 

Π 19. Οοηβιπνπναμίι, ἐτολ ἰοσεν, ἈεΘέ Οὐ ηδιη εηίπι μακ οχ- 
τὴ} Ομ οοη δοτάςα, αι φάη ργο ποῦ ίε ἡ. ρἰ ει τ, 4 ε ἢ», 

ΠΙΑὮ ἨΕΒΚΑ͂Ος.. - ᾿ 
αὖ ἀγοβονηι λοὲ Ἰοῦῦ πϑῃ δἀϊιογίμε ΟΜ ἔποονάου!. πιοηίαι ἤιφηης γε} δα σπιεηλην, ἸΑΒΗΗῺ ἀπ αοία 

οθουρει 4ιυάπὶ ἀρργορίηα.- 
ἐο, τον 

ε 19 Εεἰδπνυδῖεηια πῇ οδί. 
αὺς ἰυγείυγεπάογωρονέμενοάμδλο, 
ἢ, Ἢ 

ΤΝοίῦ {Π| φυϊἀειηγαρίηυς ἱν.- 
τεϊιγαπάο ϑδςογάοτος ἔλζει ίμηι: 
εἱς νεγὸ νοι ἰωτείυγαηάο, μοῦ 
εἰ αὶ ἀἰχίξ εἱ, ἢ τυγδυΐς  0- 
τηΐῆυ δὲ ἢ. 
Του δαςογάοδ ἰὴ αἴογημηιίς. [ς 

"ν ζηβοίῃ οτάϊηφηι Με (οὐδ [} 

ΕΣ 
ἢ νι: ΤᾺ ΚΕ) [5 

Δα 
κγοἀεπεία πε (οοἰετλτοπη σοιηράγδτας, τὰῖτ 40] (Δ ογίν ἢ ῇ- 
αἱ Αἰίβην ν]]1δα] νπη 4ιὰ πὶ ἡ ιἰηΐτιιε δε κα ἴδονιπὶ δὲ (α]Φ.. 
ςην νῇ; ςοπξίξιεα ἤηἰ βοδιίοην το νυνας,ἐΟ 

τεὶ ἐφ πίβοαναε ρεορτίνην δ ἤξπς πόη τδότυπὶ Πυϊτὸ, (σὰ 
εἰίληι πυρί δ, δὲ πιλις ΠΕ Πα οι αὶ Δο]οἰδιτία, ἴγδη ἤδτο, 
δὲ. νοῦ 
ἃς Ὀπηηίυπι εἰυν ςορὶςίμην ΠΠογυπλ θεπεβοίοτυηι πορνωνίαε 
ράσο ας ϑρίτιτα (Δηξοιουὶεδ νηἴμν νέττυῖςς ἰᾷ η ποδὶκ 

ἡϊοτυτη; 9 εδῆοιτιν, Ιά ἰρίμην αὐοά γοςϑης ορὰρ ορεγατυαι, δὲ αὐμ ἃ 
εἱάυ ε ἀςουπιπιοάάτο. δεὲ δι αἰτἴον δι Ππηρ]είις ἃ ποα» 

411 

οὐ οἰ 

ταςρι! 5 οἵυε εἰεθιόξῃι υοά οξ ἱρήιιφ ΟἰεἣΨ. 

ΟΣ] ε είς ἰΙοσυε σχρ] σάτων, μα νἀ οἸίοοι γε ἱμενίηο αςςζς ὁ 
ἀστὶ) τὸ ἀϑννὲ,, φιρ νπῖῦτα Πα ἀπτὸ ἰρῆνε ΟΚΗΔῚ νἱάῸ}}- 
ἐοὲ δἀνεητυπλ γηιεηιοτ ἰη τοᾶο {Πρυπὶ νίαι τὸ αἰνρελὲξ 
γεγὸ δή εχ μιδίτὶ ΟἈ τ τ τοπιρυς τοίξγδει, Οἰμεαυ εατὰ Ὁ 

μαβεηάμπι. [ρον οἢ ςοπτεὰ Νίς Ἰοοις νυύο προ εὲ 11 18| φρετίτοης αυϊδαφοτἀοείαιη 1,ουήτίευ πὶ ἐμῶν ΟΝ εδο οὦ- 
Ἰϑπβεῦδηὶ ἐν μηνεώνέ ροϊὰ Ομ ξτυπι Ἔχ θίευπι γί 
εἴϊε ροῖιμι οή οὐπὶ ηυἱ ἰαπιδάνεπεταῖ Πᾳ πίβοιπάμπι! 

ὩΡΗΡ οῖν ΡΥΥΝΜΗΘΙΉΝΜ 

«αἰ ἴδεν. 

ἐπινδίννανέθι 

ἈΠ υνανάο 5 φεγέοιεν 

ρααίεεθίε εὐπὴ}} 

Φ 

εὐς, φυοά 4ύιη ἐπὰν ατνίαηὲ ἤθη νίδεο υΐ ροίπε ἐνωνεγο. 
εξ γν ἐδ ΡΥ νρον ἐμὰ γαωθ το ἐήρυι, Ορείπὰ 

4ιιλπ) λὰ οοπιρ επγοπτιπν, ἰὰ εξ λά νίτδιν ἀτογνάπι ἀἠάιι- λο γετὸ Ολρῖδί (ἀςογάοτίο φοπιεηίς, ψυοά νἱ ἀα]ϊοδὲ δὴ ἤϊ 
ἐοτευαυρε( αὐ Μοκαίοτα [ες  Ἀΐς ἰητε ἘΠ πεν) που! χά 
ἐυάίοιδάτἤη νετὸ ἐς, Οοτοιποη!]. ἱεῆς ἡ Ἰητε ἐφ λπῖμ 
(φυφ οπιηΐπο μι εαάσηι ε{Ὁ) πση ἐς παΐμ δυγοκαιίοης, 
Ριορτιὲ Πὶς ἀξοῖὰν, φύση φἄτονα ἐπ εὐἶτὰ ςαγπα!! δὲ ἐχο 

ἀὐληὶ αὐ άν χει οὐ υΐπα εἰ ἡβίτιις λϑς πμίμε νερδὲ ἡνὴον 
Ῥκοιατίο, ποι ἐΠΠ6 αυδην θρεὰ τεβιεδι . 15. Γι βμο 
ρενἠμνοάηξία ἐμωβ κημαὶ δὲκρεέφιύνοι ἐκπέδο, ΨῸ} [ν» 
πράνξξιο νενὺ ορείλονι {γεν υ ρ οὶ ἜττογθΝ ἅ ρατεϊοι δὲ πος 
ἰη ἴοτο ρίληὸ ἑἀςηὐ ἀδοίλγλι ἀταν ἐνιώννε φιού δ! ἀάιην- ὰ 

ες κατ εἰ οτἱ ἔρει αἰοίτας ἐγ δυάξιτ ἤει πο ἀΐσειπι. [)οἰη» 
. ἐς ἰγοδυξεὶο ἀοη ἀδοίάται ἐνμσι ἌΓ εἰσαιγν γι! ενῖ 

Ημρλῤλου θὰ ἐν ἀχύτιι εἰ αθοϊεπήν Πραυαν, 
τίς. υΐδ' ἢ νετὸ [ιεζ6π) ἀϊεληιιε ἐπεισινγωγίνὺ νοοδιᾷ 40 
Δα ἤξυτεια ΥΉΤῊΝ ἀδίνπξεαι ἔς εὶς ἤρηπαια τρῆβη 

εἰδξίοη!ε τατίο : ἀφίπάς τε ἱρί εἰληλας, (η| 
(ον 
με ἀεοὶ δε 1,μεςἰε ἔφυγες γε! ἰητεν (σ νοὶ σοπίυη ἐλ π ουρὶ 
ΟΝ νουίταῖα ἐοηρατδε,ἀ ἡδεο Δοξαίε αὐ ᾷ [τρεμλ. 
θη οἵδ ορὸν ἐλπίδα κροίοἼω,, “ἀ [δ ιν ποοἐἰόνύην; ἴεᾷ ἐπφιομκγωγὺ 
κρεἰπ νει κλπ, “44ἰμηδ}ιο [Ρεἰ οἰ ἐόν μλοημο οἱ αἰδηΐ δῷ 
ΕΠεδικοιθπι ἐφ είίονοιδιν ἐπμσωμάσανμν : 

οἵ εἴδει ουδεῖω Νήςαιις εἰίδην αἰἴτοῦ Οὐξων (ςδο! δἰτεν 

ΝψΗ «οἶον δά ΣΣ ᾿ 

[μεχ,᾿ [πὰ (υρεγί πιο υϑιαρο 8}, Ἡορρσετρ ἐνέηραι 

ιθ᾽ ΑἸ!νά εν 
ξυπιθπευῖι 

ἡ ΑἹὴ 4υἱάτ βνε ῆνε- Ἰυά ὦ 

᾿Βι γιανῆννν εἢ που βυε ϑιαβανς 3: 
ἵ ; ΔΙ 

εἰ) (δε. 
“σιν 

δι τακτίοηο ἐμ τ ἐπεὰν Ἰοοο ἐχροίι πειηρο (εγίοβ απσα 
ἕειήο εἴες ροήτα, ἃς οαἰοίξεπν δὲ ϑριγτια θην ν ὑξαπε,, , ἀπεπτί, δί ςοηἰτριόξί ν᾽ 
ας οἢ ὅρει ὃ Εἰδοὶ ΟἰνεηλίαηΣ ζοοινηαιδείρ » 4068. ὲ ρεγοτία δὴ Ομ τὶ οἱπὶ1,συίτιςο τό δυτεπ Με. 

ἡδυγῥλοι μὰ εἰ, 1 
᾿η ββαρανήρθλας μὲ πρείϊον ἡ νι δῇ. οτίλον οοῃμετιὶ , ἀν ρα, 
ἢ 

πιοχ οτίλαι ἀδεϊετείμηιε ταί.» πλμρνένεμ ἃ ἱπιεγριίδευς νε 4υὶ αμρη κἢὲ μος τείας δὰ ροδεεαν 
ἴδειη βοιίοναηα. βατίηδὲ ἀἴαια ἢ νιν ἰνὲς (υἱ{ 1, ἐν ἀρεῖ. ̓ τσ ΔΠΠΣ αῦσ ρηῖ ἀδγοξεῖαγ αὐδρυε ᾿νὲ ὦ κανυδποη᾿ 
φετυγηοῦ νὰ ρετἢσογεε,ίεά ἐκεῖ ΑἸ υοά αὐ (πνηη οδδη 
ἀετοί, υὰ ἐδ τς ρ[γίδυν ἀπ τίει» Θαἱ μι. Ἐφὸ νοτὸ (πὶ 
“διηρίεχυν φοτυι (ἐπεδητίδηι αυΐίνς αὐίτιο 7 τεδεῖι γῆς 
Ἰοσιπι ἐαροπυηεείπιλια εηἰπν ἐσπιθη 111 οὖ φοδάτοι 

τερεῖαὶ ἐηνίών, ἀν ναι σὴ Ρἱαπὲ εὐΓἠετόττυ πὶ, φυΐ- 
αἱβ ἢς οὐ σης Ἰορυπι οοηυείῖσεις ὅγεῦν Ἰπτετρεεονι Οὐρὶ 
Πα τορ εὲ δὰ ὕμεὶ ἡργῖίσε ἤτ νῆς Αροίκοϊυν ἀὲ ΠτΙ ὶ 
ϑαδομοιό Το χἠ πεήτε ἀἰΠδροπε, 

εὐηλ ἍΝ ρεβοεδυπε δι παπαητον, Αϑῆυς εβπὶ ἰη δο., ο δ ἐρίο βενὶ ΡΑΓΩὶ ψενδ εχ ρἢοληίε,ρτο ταπηροτάε τατίομα 
νατίλτιγ ἀιέξον πυίις ἐρήξοία νὰ ἀσσδας [μοι εἰσι ἦν 5Δ.ογ. ᾿ 
ἀοιίυπι γοἰτετίοτε ἀϑτορατυπηπασυέ ἧς ριον ὙΠ γε νἱ- 
μη δάΐμο νευρυηῖ ἤξοιον εἰ εὐἰααι έλυγιε οεἷξ ἀπὸ σαυξ- 
εἰς ἐἀαρίτίο νογ οι μη ἀυλτ ΟΕ Ιμεὸ βοίοἰε ὁπιαίπο τατίο 
Ἐτἀνηπιαιίοεϑνντ δὲ αςοἰρίαταν ργ0 ἀνά δὲ νογυὴι ἐτηλείωσιν 
τερεϊδιυσ αν τ λοινοῦδ Ὠοη δυτοπὶ νὲ νενδῦ αἰ δὴ φχσίης Ἡ’ ἰρῆυν ριαὐλείοπε σεν ΠΠ πὲ 
κουν αἰυπιλειηίάαιις ἰτὰ εἴζειποη πιοάδ ρεγίρίουυπι [κεἰς 
ταξίο ορηἰπειδίοηιο, (ἐᾷ ετίλ μεν νῷ ἐκ ἢδς μ ερίοἱα 
Ῥεϊκίε ὑνηϊε Ἰὰ ργοβατωτ, δὶς εθήϊη ργουγίιρ ἰνος εὐάεῃι 
ΦΆΡν ΕΓ ΣΒ νυ κα ϑέφοσιννδι ἐπ δὰ οἠβιυισννν, νετ ῇ γνο- 
λοίπετη γορεῖσπαῶ οἵνινθι οτίαπι πα  ργοτί τατίοις 
τουΐα νὰ ν(ατρατυςΡεκίοιο ἠοη Πηεςαυί ἰοείρτῦ εἢ ἐπεν 
συ γωγὰ ροτίμε Ἥι. 1 οἰσωγωγὴ ἐποίσειν ον δηἰαν γνοίης ΟΥμοὶ 
νοὶ εἰνηδε εἰ ἰωρεὰ ἀοιποβίελ ἐπιφέξισν, νυ μιπ ἀ - 
ἄνοτυς Αἰδεηιειίε καὶ [γεπνοπίνεης ντὶ ἐνεισείκ τῳ σίτῳ ὰ οἵ, 
πνιπερτὸ δ ἈΠ πὲ ἰοηνθυν ἐσιροτίατο, Βὲ ΡΙνταΥςῆν ἰα 
ἀὐεἰ πότερον «Ὁ ἔόων, διὺιτὸ ὀνείσωβ τον Ορρόηίξ τῇ οι δδυῆνφ. 
δίςρυἐ νεῖςγει ἐνωσύεν ἀιξόβατυν εατείηίεοι αυιρεῖ 
δειολήνανε Ἀνλίθτας (ποῦδποι οἱήον πη ἐςλάφινα (ἀὐυδϑιηπέῇ 
το ες.) οδίδυνδις ρου δεῖς ϑτίδιπιοι Ἠετθοβεπε δι Ρ]6- 
1088 ἀλομρ μι, ἠέθυν ἐδίων νοφεδι δ ἀοείεγαεὶο Ὀσηβιηια- 

0 εἰ ἀ αυίδε [πτίρτυὶ, Ἢ ᾿ 
: ἐνημὶ χμϑ' ἔσνν, ΜΑΙ ατα, ἈῸ φοόνιμο “6. δ ΜΜΗΝΩ 

οἀβι θεοηδιε μοἰμελέ, Εναῆπῆν οὐδεν δοῖ, γον, εὐλξδδ, 
Ψ εἴ ἀυεοίη εξίβηη ὥρτὰ προ δηχαπιδητο, ἐξά αἰ ον θη, 
δείηρε νὲοχ χἀ εἶξο Ῥεση δα ἐν (οὐ ππηήοτδίλγος ἐς 

ΠΡΌ, ΡΗς νεῖ ργοίδειυν 
ἴδοπν αὐ υπιςηεύ ἠη νὲ δὲ ἄς μυίιε (ἀσεράου ατειπίτατον 
διρτίοτ!α ἀύρ ἀτίοης πε] πιοίο πιδὴμ δέμε, Εδυρ4-. 
τεῖὶ ἀμ η6:} 1. ἡρ πιο 0 ἢην εἰκὸς ἤϊε εἰ αὐὸά ἴδεν 
ἰανατῖς εὐ ἰαγληε εηἰὴν ει» ἐσ πη εἰν δε αΠὶ ΠΡΒ ρεῖθρα 

Ἅγ- «ὁ τιιῖ βιειν } (εά ἐτὰ γε ἠεδιμενμαι 4 κὐϊενετις ἰπγ- 
ἰπναυδοντῦην αυϊὰ κου Ἀϊνοίταπάο ἐοηβὲπιαῖς βυζιεή!. 

Ῥοπάέηδιμη εἴ ἰὰ 

Αἰιφείν δυνεπὶ ἴμες νη, ΑΔ. νὸν ῥΦνμεδιε εν, 4 θυ  1ῈῸῸ. 
εὐμεύμμι εἰσ τοὶ ἐπηηνιτα Πταν. 'αυὸ κοίρίοἰςα Ῥαυΐμν 
εἰεξιίόηςεπι διάσῃ φυίδιυι ῥβναρυρκώ ψν μὸν »α ἤπεμι 
ἀεβί παι ρεγάυοἰεινοοαῖ ἐμεναβμίλνια. Ἀοῆῖμο, ἐρ. Ἰυτὰς 
λυτεπὶ τοιδίταξεπι κυίιϑ ἀςενί σε! ἐπα εἰν νον  ε, δι 4.) 
ἄοπι ποὴ [σειράν {ΠῚ [νοι τ οἱ ἐό μην, (πά ἔδοινν δι δν. 

ΜΝ ρα μάν; ανρ μέρ. ἀυξονδα οῇ ὀδυρίυον ρον ΡΝ ». Ἰυφξεηὰλ εἰ ὀδημίπο 41. 

εἰουΐα αν ἀ ἐπέ ἰηκθερτεια οἰπί [8 ΠΗ 



Ἰὰς ὑ ΜΝ  Νλνύχην. Ἰηώδνο ἡ. ἀπ ὼς, ἐμ μμωνοθμ νν μνεδω μὰ ΤΠ μον τὸ συν ᾳ“᾿ ἜΣ κω ῥῳ ὡμΔϑμμμωΝ εὐ, ᾿ τ ἀμ ἌΣ ΣΕ ἃ 

ΒΟ σῳνμ. μι ἘΦΙΒΈΘΡΑΥΨΙ Ἶ. Ἔξ ἀξ ΨΥ ΈΜΙ, ἐ" ἐἍ {" ἐν κϑ δὰ τ πτὰς ὐνδς τὰ ᾿ς Δ Δ ἴΐὰ ΜᾺ τϑ πο οὐἑε, ΑΖΗ ἤωρο, ἡκ2} “ ἣΝ ᾿ ΝΑ εἰἰσηδ] {ωοχ 458}. ροὶὶ ϑξιαπι Αδγαβυηιο. ̓, ἄσοτι λαΐμς φίλ. 3.1). . δροναγιναι αὐ, ' 
τω ἢ ΝΣ “ἱ μόρῳ τάκ, τρόμο, ὠρίκοὸ ̓  δι ἐς ήλὶ τολδ ἐδ τα ̓ βιύογαη σιῶν: ἴω Ναρ ομὶ ὑκήηπροπεία [θὰ ἥγην ποι ἀδτοββιήηγε. Νὰ ὥρμα 6 Ὸ6ῸὋῸὋῸὃ0ῸῸῸ 0 Ὁ“,.«ὐ, 6 Ὁ 

πὸ πῶς ΒΒ... Ὅϑην ϑγγυρε Ἀφ. ς΄ 0ς9Ὸ ρος Δα ΕΙΠΕ μίδειη, δι θεν αὶ [ΠΡ φ0. ἊΝ ᾿........ὕ. τατο Ὥστε" πο Σ -π:- Ἐπ ττπετ ᾿ ᾿ ᾿ εἰ, ο᾽ύτεν δὶ} ἐϊξ φηάνω. προαθιρ  νρλνεδυνα; πλεῖν: ἊΝ ΘΒ ἣ ον, ἘΈ. . αὶ οἱ μᾶν᾽γ πδιονες εἱσὶ γεηρνότες 5] ας τ ἢ δὰ τπονεριοῦ 1,,2.41} φμένν, γῆι Κιράλι ΕΝ 1 - λΛλΡὈ). νεῖ. 1 7 ἰξαν ὙΥατμ.. ᾿ “ᾳ- 
δ... φυσενιαπι. ἡ “ Γ᾽ δὰ ἄδοι : μόδα ἡ’: ὑ Ἰμπε ἐοργδοεον,μδ πιουε φρο. κῆνμω ἐασς γημ ἘΝ ῊΝ τὶς ον ᾿ προ εὐτανι αὐ ἀἰεία τὶ τὰ ἀνίνι ἀρὰν δ᾽ ὁ. “. 

δι, ἘΝ ὧδ δοτα ταν Ἢ δ χυμοὶ ψυυνανυος νεῖ". ᾿βεγά μώψονθη! ϑημωυνν Εφαλαμοὺ εδὲ δ γὶ τοῖς λελομῆδωοις»] 1 παρ δ ῥδε ἰυιοίῃα οἷν, Τ αἴ δαν μῳ μα ΝΣ παν. ! ᾿ ἤν ὅτ Ὁ δ.6η9, κυ είς ᾿ κοὐ ἝΝ αὐ λαιν ἢ ἃ [772 “πε. ἥ πο Ὸτ|ν ν΄ κ«ὐ εὐ νόνν 1.06, ΣΝ Τ [κνκτάϊορ οέεννο Ρ5.: Ἰυά: ἘΝῚ 

-- Ε΄. κ« ""πρηνν Οὐδέ νδμῆμον αὐτὸν εἰς τό ραν, “],͵ ἄ! ῬιΡο φμὸ ἀπ κ' μὲ. Ατιρλμι, ὦ φὴὰ ε΄» ἐλριδν ἀρχιερέα, ὡς ὠκά-] 1,  μιοοτεΡοπτίβοεπιναυΐ οοη-Ἴ [μβίνν ,ημ ον μὴν ν ἢ, ἀφαιδιιμοςἷς 
͵ ἐπ τα ἐν εα., μον ΟΡ Οὐ τὸν φἐς γον ὦ ἀγα, ἨαδΕὶ 40. 7;βάνμ ἐν δῆτκωιν, ἤν. 7 σεν ὦν δεξιᾷ "τῷ ϑ'οθναυτῆς μραλω-)}. [(ἀϊε 4. ἀδκέγααι τἈροηΐ πιαῖφ. [ [ἀομιορο μάν μοηζνλιναν. μον παπηήρ ὦ ἔνάνὸ Ε -. ΜΝ ἀυποέξαι γἤχο ἐρροσι τς" δέμηπημ ἠδ διάτω. Ὁ πιΐες ὧν τοῖς οὐομιοῖ, ξεεὶς δὲς 15 σεπ ε ἀφ ρον "ρίντῶξ ὭΡῸΡ ὩΣ ' 

γι Ε ψε φθτῆω δ, : τμ Ἀ  9 τον" 3} πὰρ φ ιἰκανεῦν γεν... ᾿ οιτουρλθς; καὶ τῆς σκηνῆς [ἢ ἢν, ϑαηειυδει) τοϊο[πετν} ας Νοτί, Ὑ οὐενιμκοϊνυεηροά ῥ' δὲ. εἰ μὰα. ὌΠ. τὰ μὴ μα κε οὐ ῦϑεν ΦΩΝ ΘΙ τὸ πονϑβλες ἐν ἡ να ῥ μι β αιαιφίμες δι ηρζψαζοι κά ῥηλΟϑα κα ἡΜΠπϑε τοδεγηας οὶ ἀυοάῆχίε 0 ἡἐμοομπιποημνὴ σον αα ἔμτρ ἢ ΠΣ 
᾿διῤβίων, ριο ἔΡαΙ τοι ΠΟΘ ΘΡΟῚ μᾶμοις. ν οἵδε βϑνειίρβον, αὐ ρς͵ ...-. Ἠς ἀΛΗΜΗΗ ν ἐα τ ολερ, Θ) Ταχίπιιδ» δὲ ποη Ποπλο. ΕΠ [ρ΄ ἐς ἦριομᾷ ἀφχρη 
πα ἐς δὸ ὧν Πρ π.͵. ΕΟ οὐκείϑεμπος, τ, Πρ ρέσοι ηποροσηρς καρ Ἴ ΕΠ δαριμνν ρνεῆνα, αρϑμεη μα, Ὁ: ΔΑΝ Τὰ , πων ΟΝ Παξ "ὃ αῤχερει εἰς τὸ «φγοοσφέροιν ") δ᾽ Ομνηὶς ςπἰπῇ Ροπεξεχ φάος , ; εἶ φῶ. ᾿ς ΑΝ ΒΕΙΝυα ΛΑ Ὑ αἴνι οὐδοῦ ἀριεῦαι 

ἵν 

Ἵ ΓΑ͂Ν ΦΝΙΝΝ ᾿" “ἢ “ΠΝ τ ἢ : [εεεη α΄ ἀοπὰ δι νἱίηναθ ΠΟ. ἢ [ ροβίω εὐηβμνδιν, υὐάε δον. 
σὺ ην Ὑ Ὲ ἀῤχερεβ,), Ὶ δα Ρυμίβαίςς . Ἐς δοτν τορδθν δε ἀκ το κ (ἰκαϊευτινηάς πες εἴς ἑἑτ σης ἢ μονα β δ δον οῦνε ΣΙ ανιμει ἔμεν 

“Ἢ πιεδιθηνν [ν᾽ ὅσης) οὖρος] ᾿ ἥρρίνρανιὰ Ἀατήναιν, ἢ - ναγχϑλον ἐλαὶν τὶ χρῇ τῶτον ὁ ἀφε96ν.} ὦ ηοαως μεθ ετε φυοάοβοιτει. [{ “ἰβῳμά ψινά οὔῆεανν ταῖς ἐοαδξς. 
᾿ πηοφεπείη. δι κρ. ΠΙΨΙΝΨΙ Π βνβι νὴ ἀρ ιρόήοίο, τς (γ᾽ Ἵ : ᾿ πο μόδιον τος τὴ ρος 400. ἃ Ϊ εν ρφανίφ,Οπεν ; ἡμμῷ ΕἸ εἰ ἢ δ΄ ἐπριβθαῃ καἰὰ βέδινν:; ͵, γῆν. "Δ᾽ 46} : ; ΤῊΝ νὰ ὦ σὲ χῆσο ἷ τ μΟΣ | πα ὶα ῥοαὶ ῃ Ἐν ΑΠΡΠο τ νι ος Ἔοει οἱ μδρ γ) ὦ δὴ γῦς κοὐ; αἱ ἰωὦἶ ̓.-1 [1 τ δον Π εἴδει ἴα ἐρεγενθα δ.:}4} δια ΜΑΣ εαλοιι, ἩΩΩΝ. 

(Ε΄" οἃ ὑθὴ ἀδτὴ Ἶ ἱ ᾿ ΔΩ μ δδ)» ΣΝ τον γΑ Μ᾽. γ ὅθε ἴδ! πὼς μσυϊίο! ἴῃ 
ΩῈ 

ὶ ΕΠ], αυεανμάπνοάηπι ΠΠ}ς Ρομεῖ- ὑἼμανενν φνοιίδιε, μεν. 6. ΝΣ μμξ τω "ἢ αὐσφιεόντων τος ἔμαθα εβιὸ ἀήρ οἱ αβ ειρῥις, φανῆ ᾿Ἰβωδιυμρεϊαερτο ρεςςοιίε ρου] ποίαν ἵμαδμὴ μία, ν Ὁ ἘΠ΄ ἌΡ ῊΝ νόμον τοί δὼ ξα, 
πο ῳρη λίθον α[|ηῖϊε γἱαίρνμα οβεγγα, ἀειμάφ! μα μὴ μανῶν μκα ἀφαιβο, Δι. Φδὼν α ὙΝ ΑἸργο ρφοδαρὼ Ῥορυ, ᾿ Ηος εαϊη [ρὲ ὟΝ υιῤδιῷ τα ἥτε ᾿ἰκε τ ἰκιροίαμαια [ξακεήρίνεη . Κα ν 

νη ε[ϊν! 4.) “βδνον Δδειηβουΐο, 
εὐναῖς, εχερεννονε: ἐράυςο ἰλοὰε.. 

: νι ] ΞΟ ὑπ ἀομίια) ἕαμτι,".ς 

γε 4ιὲ ςχρίπρίατίδ δεν πιϑέα ΤΠ θαι ἐκενρίαηε Φ' αν δ ηβνν ἡπιθν 
! “: “ ᾿ 4 “'ν , 

οὔδοήνε, ἀδδοάερνο βολνς . ν αὐτὸς "Οἴτης ὑποδοίγ κατ ΚΊ σμιᾳ λατ ρ ἐν Ομ θυ δ. 
, πὰ ι ᾿ τ ιάδοεβϑουυαι 

. ᾿ (διό ἃ ΡΜ ΠῚ [ Ἰρηφὲ ἃ"! Πἀ;πεπιροίααει τορι, φυοὰ [γδαε ἰρίξ πιφέθυπι δι καγμηι φοιηροβ νον" αδίταν ἱπξνὰ 9... ἃ; Ἀλρπφη ὁἀξοε οὖς εὐ 
Ἐπ εν ον ἥδ Ὥρ8, Ὁ ἑωνῇ ; δὲ ὙΤ ΤΑ . " ἱ , ΒΗΊΕΙ μὴ (Ἐπικιϊρίοεν : ἥνε "ῇ τ μαμραθν τα οὐπβμις εμρν μου θη δριδροι χίδρα μαπδϑοβοειναμερεκάο α ΕΣ Εἰ βαμιμαεαρενι μβαιεζμοάο ὀγέξι: !Π940) ἐπὶπις ἦν} οἰβαμηῆνη ἮΝ, ὦ ο 6 Ἰφ. 5 πὸ 1} 0. ιν τευ βοὺ οὔδει, τἰῥιδ χοίοπι οοερωε, εἰξ δὲ ἐδδεχβασυ!μαν ἃς νδίηα,; ς Ἀλείσηδιν ἀάξεεξ οὐ ἀἰχεηι οι βοθα, ποξεινῳ ναι (με! εὐ ΛΟ ΠΟ Τὴ μι θίο ἐρίφν νι νος ἴω ςτὸ Το Χμ οαίρν βοπήποε ορηῇς ψαιθκαηοιϑσα ἐύιοα ἰὰ υτίσποσαθα κα ἀμημιε θέ αὶ δόμου να «δὲ ἰατέπίε, γον τ μα φέμηνννόρον ιν ἡ πεὶη κοῦ ψϑοοφαῤαηανῃ Ν ἐ". τὰν δ Ἢ ἰὴ. ΕΣ ἐλον ον ἡ. ῃ 4 ΠΥ ΡΡῚ Η " δος τ  ἀ, ς' ΠΟ κὰκ " ἀὼ θμ6. ωυσν μἷ ἡ ι ἣν ο9 τοι 6 νι! {1} Ὁ ῥόεξα εὐϑμρὶα ἱ δὺι χέλδν ι μθλϑυιδηικ υ ΡΡΗ πϊρ ἐρίονειὸ ας ᾿νὰ ; 

ι ᾿ μίκα! Ἢ ΝΣ να ἡ αὐϑρ αὐποῖς χα ϑίφη σην ἀῤῥ- . Ἰωϊς Ροπιῆςες ἱηβτημνὰῦς λ.- βρνα( ονμα βήμο ν᾽ ἰε νάπη ΚΡ θὰ ῃ ακἱν ἐρλμῆνο ᾿ ; ἐλώννιν, Ἣν αν ἄν πνϑϑὲι Πὴς ὶ δ υΡ ἰν ἰὼ ᾿ 
ΤΕ ἘΝ τ φά νη Ἵν. ἰδῶ  , δ ιν} τ Δ .-- Ἢ ᾽ ὡξανοι δ Ῥὲ ὦ " ἷ Η ἩΚΉΝΣ τὰ τ πσαατεα σατὴ ᾿ ΄ ἡ ; ᾿ Ἷ ᾿ ποῦ δαῖδο, “μι δ εἶδον το ἀὐϑένοναι 9 λρορῃ δὲ ὼ κα 3 Ῥοβ  ερεπι τονούροὲν ΕΠΙΟπὶ ΜΕ τ “αν ΤΠ Ὲ Ὁ ππηρπμρηταπησσε σε κὰν Μὴ ἢ. ἐς με κορβίφσιας τῆς μιοτὸ τὸν νόμων, ἐν φΙς πὸν φρηϊβενκι ἴῃ ῥρμθοίμε ΠΡ ΘΠΙΝ: τ ὑ νλοηϑς ον ΓΠ ᾿μείη οἵδε ζοιτααι ἔεῖ ψειῆζη ἄς γι βενομι αδείοπε ες Ἡρὴ φε ύροιν ἰὼ τοτλοιωρῦμον, δτρο τδον δ ἰαιπ" Ὲ πτὸ πὐεπὸ δ7. Σ πο ϑςπεῖς αβίτιν. ἄμ Βγειατίεὶ κεπήρονίενοεθυπὶ (υρρθαηἄμον ΣΝ ᾿ β ᾿ σός τ ον. ἀρλοκο τ ο ὼ ἃ, ἰ: ΠΝ βν δὴοα. ἀεύμαι ἕσιση αὶ μα Ὶ ΡΥ ΧᾺ Ἂ : ἐς πρεπειαν, (ασά ἰΑπθὴ ἐρίῖθα ρἀρεθδδαδὶς,ἰδυίεἰοὶ ν δι αναν τορ φεϊείο υἱο!θάν ρεϊα το ρὲ (οὶ δεϊπάε; δ᾽ οδοτεθδοι, ΟΝρ ων ἀαιορι το ὦ υϑτι ; οφμοὰ διοαμμο νιν Μὴ ἐμιρίαιριποι ἐαρὰ (εἰ ἐαρα α μα ήταν πἰδπαηευμνμδαν!ς νιον ἐμέν ὸ οθδμενδοι Ἀμμ ἀαιοαι τυ ' υεἰδιυγίευ τι πανὶ) νίάεει ἀφοϑὲ ἯΙ ὅμως δὲ ' ΩΝ ῥυιοίατληδο ΒΟΒΜβεχ δίοιηαν σρηίεοζαῖοι,Ἠ 14 ΑΠυὰ ἀιξυτιερευμα ἡ ἐπι ότε οφηϊρείρυν το ἀκ μαν α ." κά εδε πειὸ ἔς οὐα στον 

, .᾿ 

ἰὰ 

ἐν»: αυδδο, τόγγοηις ἅϊ δὲ Βοη τ οχ Αἴαυ! υ Πατὶ μάθει οἰ δά! ἢ. ' 
ἌΣ ΝΣ ΟΝ εν ποχυ υῳκουοκσι ἊΝ τ νἱ πιεῖ. Νιγουΐε αὐτεπι πιρᾶο δςοἰρίαηνας; [0 ποτ ἘΓκΡ ἐεπεη εν θη τὰ ἐς εεῖσεν ἩΡΟΕὶς γὸ δώ, 

ἐελλα τατλα με τασδ᾿ μαι ας τα ἥκηι. ὦ τ᾿ δα ἀξ Νεαρὰ μοὶ υὐαμε δῳρείμοι ας... ἘΠ΄ μένα χα ψασαι, ἐμὸιαιμα σθαι δαὶ μὲ οί αἱρέια μεταίνναοι ἀδλενι αι δια λ ἀκάς, : 
Κ΄)͵'͵ΎΌῖ͵ τι ἀπεποι Ζαβα ὁαμίάρατν, δὴ ΑΜ ααϊιὐ τῆ! μοὶ ἀπατερυ ι α τη μα τῶ μΗτ μι ῆς με το αι μας “κοι δὰ μοταλιάνα εν ηδοτοελιλε πίον βκεῖει, ἐφὰ΄}ὁ6 6 6ύ6ὺᾧ "ἢ ΠΟΥ τ πλἰιοπυμι ἀρρεπάϊαι } (λπείτα ν αὖ οἰυίάσινι ἐφαὶ! Ἔα δέ. ἃ αἰαὶ συο (ξηνοὶ διδευχη οἱὲ ἀπ αδίοίες ὙΥ χαμν να .Ἔ. ΑΝ ἐχον. Ὑοίρλ ΚΝ ἀπμξῆνε ἐνασσα τίμα Ομευς ηφς ροιμοείςι, ἣρς Δεδμ σεις οχίην! ἐ οὐΐαιιε. - 

'π. Ε . διόπον αι τείροέξι ἀϊοιπευς γχρτα ὉΠ {6 ἀϑοτυηνσογα. τς ἠμδοιαιοδὸ ἤὲ ἡ ροῖζο ἐμ) νειὸ ἤν ἡξῶὶ Νορξένη νος ΝΣ , Οὐρόδα γοχ ἀαρηθίξυα ει ’δο ὃχ ππν΄ ᾿δάδο ἐπ (με ίς δεῖς νυν ῥξ]οηὲ ρραϊααυσγοιη Υ δ πιληὶ 
ΠΡ εταξ Οἰμη ει Οοἱοίζ,.17.τὐπν Πναίδιτα ραϊεξαξειρηίετα. βανὶ ροηηε: ἴο-: ! ( μἱη αὐού ἰφμγοἶ Κρεμ δὴ οἷν, ἐκ ἐρῆς 

ΝΙΝ ραν ἀφ τ ὑξαρζν κθλην ΕΣ. ἐγηγησίοιες δ ἰμδῖνον δὲ ΠΝ ΣΥΝ ̓ϑνὰ ον 
“ οἷν. Αροί σον γημηδο αρβιαίαν:. ιβνεινδνα δῆς, τ. ζατα Δόϊξηλαν αμίξαια δ Θδἠλείοιχς ἑαοεηθοτὰ πάνδε σ΄. 

, τ Μὰ ἐδ ἐμετ νμμρ! ( ἡνο ἀ Π9 ξοπυεηΐς Βυϊο οσο κα ς ἀνόιης «ρας ΣμέλμοΝ ἀμ τιρα ναι Ἐμένα 

ἢ 
ἰχίτας . οὐνῇ ἀεῆι 

ὍΜΕΝ δ ' Ῥαττὶ οί ἰη Δερείητα οἵ. ΝΝαῦμο αἰαὶ α τοί αϊπευτίε δἀμίδειν Πάςἰμίζον. Ἰλείο δά ϑτγοιρτο νἱυοῦαπι κιρόπύδο δὰ χὴν δ ἀεηζβείναι 9. ἶ {0 
«εἰλουῇ ἀμί δεγθία;, αυοηνοὰο ἰάομη εἴϊες ἰοίελδον δὲ βάθό. ᾿ 18 δωεενὶε, νόμος γάνδοβ ιν ποιηξη )ά ἰὰ ἀο αιο αν. ἢ ὑπ ς ἐαῆο Ἰηδὰ νετὸ, νοΐ ῥὰ τοβλρηςητὶ ἀρ βοκείἠπειι αἰϊν. :, δα ἀςραιηποαη λυ ὴ φῇ, Ἰϊασμαίη ΡΥ ἀμ υδ 1 ᾿ ὕ ον 
ἀϊτυτ, ἡιεϊτωρ πιο ε[κὲ υιταοὲ τοξμαιοτίε ρετίορϑμν γἹ- ζετοιηϑη αἰεηὶ [ες οπι ἴδ Σ, οὐ κίομ πὶ ἴλοξηοξίμαι τεῦς. Ν᾿ κΥ ἊΝ Α Ἐς ; Ὁ : ᾿δφ Μετιιλοιῦ, ἀμ ἐμ  γτὰ ΡΝ τοῦς ἅς βἰπυυξυοά ΑΒ ρο ἀτμηὶ εἴδο ἰροούδυρροάϊραε τητοείπι ας. Ὁ. Σ: δα 
59. δσον μερημλ να καρέζατν, ἢ αδναμὸ εὐρεῖαν οὗδηίαα γηιλη ἐορβδίοα ἀρδενηα τὸ ἰαείοήσπι. ηὐὰ δ᾽ , 

ραν γεημαας ἄταν μεεεάρι! ἐξκεὰ ζδίδεριο Τραν:ος ἡλϑοῖίκα; Πιεναγβεα αίμν Πένε ἐρί ἐπ Βοιίεῆα τχων, ἢ. : " ᾿ς Κρεά!, Ῥοτροταιπι ἀὐ θη (δον ἐρυυ εἐἰοιειιο ἰἀοογάοἱίν οιασταξ νανο ἦθγα ἱξὶ πρη φαίης γαιδγὰν νιηθεὶς ἐσ», ὁ ἷ᾽ . 
τ νι ἢ ΕΚ παν τ  μδνοι φρ μηδ ωβανα γ᾽ ἡδυφθμδιλθο αυ]ε τεπρθτα ἐέιμιε αὐ ἀὐήδης. Ἰλρίράο αὶ ἐμῃν. . ὃ, 
, οὐ ΟΊ νἱ ἀφ η φυράρμριοδο ροϊωὶ Ὁ βετροτυιμη ἱ 20 ἤςαμάϊν πὐΐτυι ἠδετο πίτυς ἰὴ εν εἰσὶ σουιηση ῥῶ ὦ) υὸ ΑἸΠ) εἰϊὲρἐα, Δερροίο ῥοίπενία (ιοςε( δηξ, Βὲταν. τὐὰπὶ ταπι Θυνμμ ἢ Βσε]οία, ἐχ ἱρῆυς Πεὶ τηαπάκτο γίξολ νος : βλει ἴος ἐμφϑο. ν ν τ ν διαὶ ὑπὸ ν πὴ ἱ ομτείου!! ὅτ᾽ βαδε, αμο ἴωσο ἐρῇ ἰὴ ἤν ἐδυλῤδγηρκώαῃ Πγπμπλι δία ἃ ᾿ 

πουλτυῖς αὐ ἰἶο ἴντο,, Βορβο[αθειοο δ ηἰιο δϑ! οσαϑῳπεν ἀν πὸ η βκατίομῖς ̓ φυϊάαχη νη) βαίσδης,. 
πιιπάλαο κε ῥτοιπάεἰρᾶυν Οδεὶ ἱ φυιδείαίαϊλα 11 Νι δία. “ φιυπὶ ζης δρηγηυηνςοπιλμδη ραν Ὁ ὴ ἡδι: ᾿ϑιφενοιναμιὶ: ἐπι 
τἰοδεμι οταμλ δε ιδ,Ὁςς ς Ὸ ΠΠΠΠ ὁ κε μην κόρ νὸν ἐμιωμοσίαι, ἀν μοὴνμ ἀν μηπο ὦ αἴ Ρομβ, δυΐετῳ, 14 εἴ, ίάοπσων εἴ νἹάο ὠρεδ ει . ᾿ΓΔδε οὐ αὐδίευπν εἢ Πιμϊχαιάυπιν του. {Ριἢ ἕὰ δ θη» , 
4.3. δῇκα διρθηι εἰξ Υὴ κευπισηι ἰῃ εἷς τὐπων λές. ἰή εἰδγ οὐ ΠῚ μεν νέμων, νὰ ἡ δα " χπηνχβνῖ γάλος ᾿ 
εὐβινβιμὲς ὃς πα νοι} δά ἢ (λων ροήδε κὐγρη ιν [6 {Πξ μεν ῤμρν, νὲ «αἸΠὲ φυϑαὴε Δρραγεὶ ΗΝ ὙΡΝ ω 
ἀειἀετατὶ, ἴταημς νοὶ ες ε δίδυοά Κηφ ρον « τερριβεφῖι, ῥδάθπι μηληφητε (ἀπεφηΐία Ο θεὰ φυὸμ μος ἥμονο ΡΩΝ ροϊεοίη απ φυϊρεανὶ υἱρ. Ἰορερειμινε. ἡοϊμϑιραπάνει αἰοίτυν {ιφβοπὶ (ξησυτυτη, νεὶ τείριεἰς ἐάπιν" : ἐμήν δις, ἐν δὰ, ὺ ἤν ἀεί νυν ον , φΡ ων τρείον, εἰ τὸ ἀσνγχαα,, ρὰΝ ΗΠ υ ὁ φιο διά ἡ] Ρερίςειρες ! ᾿ουκοὰι ἀὐα ρα αὐδεν ἔχενιδις ος ἐἰςὶ ἐς Οδι πονρυ ρρ ΣΝ ᾿ἠεβαίθο, οἰαται νἱξεγδιδι αὐ ἔμεν) (νι ἰιὰ ἀπςαΠ}} {{ξ ἐσηίξριαις, "Ὁ 
Νοῖ ἀἰωι, ὙΝ νὰ ἐξ ηιω αιμοιωμικὶ (οβ μροαν τας ἀδ αιόγοο,νις, ἄικαμε δον Ῥοπείβοίε ἃ ἔσο ἤιπρμα [ἰαος τα εἰ ᾿ ἀπο. φ Μμὶ Οἵπννι. Ὁ ειρατίσ «ἢ ἰη δν νενθίϑ; Ομ! φ ΄ 
δλιοῖι (σαγήστι! μαγε, δοίην ἰἀἘΒτραἸ]δεογ 0 ρατείμ ν6.  φκρίϊοατυ:}) νεί ἐρ ἐσ πτδρηὶ ἀπνα μαμὴν απάὶ τὰς ΚΑ τὰπὶ εχ το αν δε ΠΟὴ τοινύίτον [ςγίρτιαι φίβ, (οὐ νῶτων, δε8 5υἷμι οίκαϊ ὐνμ  χ ιίς αυϊρ δηγμμιοπιίπυν Ομγδυν ΠΕΡ. ᾿ 

, ταπρὶ (Δοειβσι! ἔυ! ν ξοτα ἡοδίε ρϑαοδηὶ οδκίηοι,ραιτίη πος μ ἐπ ΙΘΏ ΘΙ 4ι1Α τϑείθῃφ ἀἰαητημε φείατῃ ἐπεα  ΠΠπεηάυπ εὖ. ἰη ρρίοηέα νοῦθὴ βοίξ αὐωχωῖον ποα σσημφηείητεν οἵἢς,.͵. εἰβοα ἰὼ εαἰε, τγίδυς δυτοπη],ον  ἰη ττηε! Βιαίροηδει Δα. 
πουμί ἢ ἰὰ νασ' ἰρίο ρίφοδγρυε ἐς εκαυφίπνιν ἃ βδαῖγς, [Δη- γε ὦ ἀμέμα Μινη, ἄρον να ᾿πεειίπὶ ἡϑιηϑυηι αἱ ὶ "Κα Ἰηϊερργοῖει Νλιη Μετ ἱπεογρι δε δὲ ΒΓΑ, (αρρίεαι, ροϊρίυε νἱξυ ς ἐμ ταγγὶ ἱιευϊείςυπι Δοονἠδείοίν ἡοηνξ 
εἰἰρενάμπι ϑέιω δὲ οπιδία ἐπ οπιπίδυν, , Ορείηιν, ας, κ4. Αροίδοϊιμη ἐξείυν ἀεοίαν μοηίν τείρφέϊυ ὰ τεπηροτίν οἷς ὺ ταΐερτὶ ἐϑηγροιοινεττιης εἰναι. Δι᾿ [ε8, εα μὰ αἰδνο ἀνοδειγριηὶ εὐ εβενίςά νὲ ραν αϑν χε Ν ἡ ὰ ἘΓΉΑΙΩ᾿ , ἂς 1. : ᾿ ἀίηα ἀπξυιηρηναγί, δίφυϊέφην Ροιϊεγίοιο ρεθο πάυυιη εἰς μόϑφαι αἰὶ »ἱ φμεμ ἥ ἔλιη νετὸ ἐρεϑγρεσιεοηαιη 44" Μοΐί ἰπ πὶ Ἀνεζ φι οαἴονυνι τγρὺν ἐλ ἰεὴν ΤΠ ΤΠ 

»» 86 «ΑἹ οιπαλ ινοὶο, ἄϊφινοι. Υυϊβειοινωθοιν, Νφα (λὼς “ γε βείυν αὐτοξεῖυς ,ἡ ιοδὸ ἣν ἔμης εἰν οάϊ γε ἐπι ὁ εἴνοο γερδιἀϊδυὶ αὐδά (ιείδι ἰλπη μεταέβειη οἵα οὐίλέίο» τδμείῇ ἀμῃ τρίτα! γείτ ἐρία ομ εἶδα τεεφίνεφ "γ-. 
ιν μἱ ᾿ ! ; ἘΜῸΝ 88, ΒΘ ησόϊ δφν οἵη δὐροα ἀοιηθο» . ΜΙ ἀἰκοείε ρτὰ,7. «8. φιλο αἰμμ οἴδολοιεάϊο τ βάγοθν μον αδερβάγριε" 

ἤκμς κρ} 



τ ἰὰ κι ΤΣ δ ον. ΣΟ δ νου ες πόνον αν κ σον ὩΣ ἢ ἀν σὰς τ 

, Ἄναι ΠΥ. "ὐν τ ΑΝ Ἐν οἷς ΝΟ ΟΝ “ μῶν : 

οι, ὁ. 2ΕΡΊ 57. ΦΙΑΥΙῚ Ε τ : πὸ εἱ 
Ὃν ολννν ἘΠ ὉΣ ΞΘ, κά αὶ τρελλθυ ΕΝ ον ΠΑΡ ΒΕΒΆΑ͂Ο.. ᾿ ΑἹ 

δ τος αμην Μωσῆς, μέλλων ἔβητελῶν πίω! μοβ πον, , πιφῴλαιον 9... ΟΑρ, ἀκοῦς ΗΝ 
τ 6: ΙΝ ΡΠ τ ἤχμδὲ ιυ πρὶ ἡὶ αρότῃ δυχιώ- {{{Π| Αδυϊεϊ σίμις ἡ ρείυϑ ρω.} ᾿ἠξιτά ραν Εχοὰ, κ6.(. δ 

 « ἤ “αγυψα" 58}. Ἄς. ΦηρΙ ΠΟΙ σὴς παΐπει ἢ ) μι κ ἣν ͵ δἰ ᾿ ἼΣ ἂν “Ἔ πων" εἴ δἴῃ Ὑ αἶτας τμ ᾿ απρὴΝ " ἡ μας ΒΊΩΝ 

ΝἢΝ ἢ" ἘΣ τολπύ ποτα »νιλθέντῳ σοι ὧν ποῖ ὀρθι.. ποδία λρτρθιας, 70) τὰ ἀμὸν ΚΟ ΑΓ) πὰς ἢ ἃς (ηυιαρίαπι πινηάα- ἡ ἔμαγτοὺ , τ Ν ας 

“δὲ αν ἃ ρὲ Σφην λιν δον τς κο ἢ Ωι1Π. . παρυλ 4υρὰ 

πὴ Ν ν δτῶν Ὡ 
4} χαβενηδονίμην επίην τοῦ ἀϑηυπ (14 

κί δ χατεσκά ἀϑε κα Ὡρώτῃ ὦ ἢ ̓ ᾿ Τάβφγπαουϊαπι ςηἶπὶ ἀρρα- 
εῇ οαάυςἥ) δὲ 

(ἔων «δξ, μυένινον, ἐπ 
Ννμμο ἀνίνην πρὶ ΞΕ ΘΕ νε΄ μα. {{ἀτυη μῆτι ργίιϑ φβίάοη ἴῃ 4μο ᾿ τοιτοπυπηναν 

ὑγγίας; ζῶ δγαβη-ἰ τα τὸ ᾳᾷ "νι πιτέρν, ἐανλς τη" τροζο κα το ὃν στα ταηαεἰαβευπιῖ ἃ. τοθηΐλ., δι μεβυίῃρ κου νὰ φᾷ βαρ, μεαξ 

δὴν τι ἫΝ μΗ Νν δ᾽ νεἰδονν Τ βα. σι ἦν αὐτωνλ τις λα γαται γα. Ργὸροίεί ραπε8, ἡ αυοά 52ης14} [ μρργφμα ἀίονων ϑαμέ!α. ν᾽ ϑιπῶα, 

ΠΟ Δ ΝΡ δος, Αίρε τοι ΟΞ ἀνε δ ΝΝΝ σον 
. -"" Δ ἴοψευῃ ἡ βννίδαν), ανρδης ἐμω ἡ Μευπὸ δὲ τὸ δ ὕτερον χαταπεέτασμᾳ,"}] Ῥοίε [ἐσυῃάυπι υτοπὶ νοἷμ την» Ἐ] ροβ νεἰαννξιηην ἀνε ΘῸ6ῸὮς 

υὐὲρὶ ρολι ἰδ , β, γ᾿. ε, ΤᾺΡ βεμάφηνμαϑενηκεμίωπν ΔΑΝ "τς σείων ἐλοην υϑέν ἅγια ἀγίωγ" εγαι Γαδεγηδουίϊυπὶ χυοά γοςᾷι μὰ ἐαρυρνν ὡΨ' 
φαμβέϊά (Δπέϊογυηι: 

Δυγειπὶ δας" τε δ ατὴ» 
ὃς Ατοδην ρατὶ νη ἴαχε ςἰγουη- 
τεάδιῃ ἀυτο : ἰη. 408) ὅν! γγηᾶ 
Δυτεὰ μα οη9 πιδηηᾶ, | δί νγρα 

τονλιὸ ἢ ῥτίυ ἐΜ ιν ταῖς μι - 
. Ἠορνε!μ ἰὰ φο. ροῖϊει γοαυΐ- 

1. 1ην Βευθαψαῤυφο Δ Πετ!ςομη.- 
1 «Ἱ]Ἱάομαίμμε Ἰοςυ. ἡ ᾿ 
8] Νά μβοωίλης εος 

7) 
δβοέμιο 

““«νεμὴν δαθεν ᾿νε 
Ἰϑνίμηνγψι «τον Κ εβ4- 
περ οἰνεμπ εἴ δην οΝ ὁ... 

Πρό βάν αμτονὶν 494. ὉΤ 
πὦ ΔΗΡΕΩ ἔναδ τη! ΒΦ ν 

ομῤνμαιαμῈ ἐδ 
ἢ ΝΣ “ 

ἐμ να οὗ Ἔ Εὐγὸν 
«ράφῃ, 

ταρφβιϑμμ εἰ οὐκ αὐ δῦ ρας ὁ 
ΠΡ ΤΣ Ἵ ᾿ τι ῦϑς 

Φ - ᾿Χρυσουῶ ἔχουσα ϑυμιατήρμον, χαὶ ἢ 4 

«κιξωτὸν τῆς δζχϑνκης φδικεκαλυρμίῥα- 

νυ παντέϑεν ἀφυσίφ' ὦ ἡ φοίμινος χρυσῆ 
υἱῖ, Μ᾽ νηβεγδης εμῖνν ἐον ἥν δ ' ᾿ 1 ῥάθοος Δ᾽'αρὼν] 1 ᾿ 

᾿ ΠΕεδςθίε9 νεπἠεηνάβεϊε σοι ᾿Ὑψμέωράμι νενῦμδ, ΡΙ  ἩΜΤΙΣ καὶ ̓ ῥά ἐν ἀρῶν ΤΠ} Αατοηἰϑ 4υς ρεζηλἐπαυιτ δ.) [δ  υἱηζα «“άτοι αν βῦ- παν 

ι , πυθραυθϊα ρεγάροῃ συμιϑίοτοο μαμὰ δὴν ἐμᾷ αὶ βλαφήσασοι , πρὶ αἱ πλάκας τῆς ὄζᾳ-) ἰὙΤαρυα Πα Ραδι!. ᾿ ἀνεναὶ, Φ’ Ταὐμία Τες δ πλδν δὰ 

Ἰενλμειν. οἶκον ᾿᾿ οὐδω δάμϑυκίω κρινίω.. "ἴτες δι τὰ ἡ πον ρϑδυνα). δ΄ ἀμ ῥοιαρὴ ϑήνης. ; [᾿αννδι!. δ ποτὰ 

 ΟΚαΜΤΣ, ὐδογνδδν ρμεῖν ποδῶν, ον... [μὰ δ ρου ναῦθϑννι, ΣΑΙ ΣΈ δὰ Ἴσνομω δὲ αὐτῆοχιονῶμ ἀὔξες, αὐ. Ἡδυρεε μὴ μυῖσῃι σωμεω- “]ω δα οι οτ ττ 
ἰέκιονς. Οὐ χατὰ ἢ ὀἠχϑυκίω ἔμ. ἐποίησα τοῖς “ἢ δ μὰς τρστω τραν υνος Ἐν κγοαμοβης κατασκιίζοντοι τὰ ἱλαφήφηθλον" οἷοι ὧν) ᾿Ἰγαπε Οδογυ ἑῷ ρ᾽οτοῇ,οὐωτη-. ὙΎΜΟΥ ὙΜΟΘᾺ 

᾿.. ΔῈ Ω ν᾿. ! ὃ , "ϑ4 [ες μιν ἂν “με! ἢ Σ κα λινλ ΤΠ: ᾿ 

ΤΩ Τα ΠΣ ΤΣ ΣΙ ΣΝ ΣΝ, τ τὰ 
᾿ . ἀφιμενε “μὰ μον δε χειρὶ αὐ ᾿ ς ΡΙ Ρ ἀδ᾿ποάνηρα ἄθτμθο γῇ ξέῃ. : ἐπα μπ| μεν βαβοία: 

πω νε γάποςγοπι ἐος εχ φγρῖοι {πφυ!ατίη,, 

Ἰῆληκ ἐδ οι βρείετεγυης ἰῃ 41. 
«Ρφ ἐΐοι ἐς μτνα Δ 97. ; " » ἡ . ΑΝ 

μια μοηλανρ γᾷ νον ΜᾺ Τούτων δ οὕτω κατεσκόυασμδμων, 41 2Ή;ς νοτὸ ἢς ςοη[ιγι 18» ἰη 16 
ἔνδυπ μόδα ὀύγας Αἰγύήιου" ὅτι αὐτοὶ οὐκ ονέμοινρὰ 

, ἣ ὁ 

πρδβόνηνι ἐπ Τιβάπιον 
. δὶς μδμ τίω πῳρωτίω σπίωΐω 

ὀχαπαντὸς, 
᾿δυεὺ ἡ ροβιὰ ἰη ν' Τυπν δεςε- 

ν , “Ὁ ͵ ,ιΥὐ 3 ΡΥ ὟΝ. Σ ἘΣ ᾿ ᾿ ἘΝ [ἢ - 

π ΚΝ Οὗ Τῇ φζαϑήκη μου »κα γον μέλησα ἀὐ-) Ἰς ἰδ μὸζτο: δὲ ἐθο ἀςίροχι Ὁ ; ος, ἰρεΐας αυϊάςίῃ ΑΒ εγηΔο μιν Ἀέρρὰ ἩΜΟΝ ἩΔΉΡΗ ΡΥ χα ΜΡ ΡῈ 

"λέγνι Κύριος. ντὐν τὰ δε, ἀπ Τ)ουιίηυ., 7»».9 Φ' 49 νεχίεκὶ οἱ, ο΄ εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς ταὶ λατροίας ὅγιτελοῦν. ἰαυουΐς ἐοριρόνφ ἰηρτοάυπευγ} ς ἔπιεν ἐπιγοίβαηι [4. ἀν 5. ἡ 
: ἀν " οὖ ἐϊοίε Τοινέπιε. : ' ᾿ . ; , : κεγάοεες [ερβοίονωην οἵ. ἡαυοιλάνε παν ὅς 

τ ΟἿ, μ ἡ ἴω διαθήσομαι το] ἡ φνίοινε ( ΤΊβιπον πις. πκόνυ; δαςεγάοιεϑ αυἱ ςαΐτις ορομηῖ: ἢ ΓΑ δηβΗβείπι: δινὰ ἀκηνυα 

᾿ ἐ ἐϊ : . ἃς (οἸεηε, ἢ 

» ἘΣ ἐὲ, Ὰ 
γνανν παρόν ὑπρΝ ες φμοίο! Ῥοπενἕαχ ἴα ἐλιᾶα ἐληδοτυαι, ἴδιο ταπεὴπι φυοιλπηΐη, ρεποίγλης ἐαπὶ ἀλη ξυΐπεν ρίο (5 δὲ Ρορυ]ὸ κοὔδξειεθαι, : τ δια 

γ64) 
᾿ : ἘΣ πος τὴ ες τὴ : 

ζ 
ΙΝ ΘΟΑΡΝΤ ΙΧ. : [λείας πιεπιίοπεπηαὺς ἀείςτίδιπτις Εχο ἃ 6.33.δι 39, 4υμ πὶ , 

. ἔ ΡηωΓραξῃῇ,7ὰ ἀρώτη. Βταί, Ρυύων ιαδενηκονίνην, ἡ αρότν. ἴῃ ἰεπρῖο νηίευπὶ ταπιὰνα εἰΐες δυίυς ς᾽ «τίαπι ἀρυᾳ Β- 

φαϊωϑ, δι ἄτοον ρίείαφις ΟΥαῖοα ἐχεπιρίαγὶ ἰαπιρτίάοπι τὰ υδηρ εἰ εἴχδε πιεηιίο, [τ6πὶ γηίυε ταπεὶπι πιοηία , ἡσυπὶ ἀα- 

Θεμη Φ ἢ β ΠΝ μδειοιίά ἀρράγος εχ ῬΒοτίο (οπιπίιπι Οταζολιπι στοῦ. ζοπΊη τειηρ]ο εἴξας ροῆτα:. Εχ 4ιο ἡ]ιιὰ αυοσαμς πιεῖ. 

οἰ Κ Ἰδη μορνίωτη. ᾿πρλρββθνῖε ἕο υἱάσι νἱἀετίιτι,Δους ΗΠ πιοιςαίυς νοῖρὰ ας ξίτω ἡ Ποηλης τῆς λυχνίας γηΐςυπι ἀνδιαχαῖ εΠΠ ραπάοἰα» 

ἝΝ δὲ. νὴ ἀἰδιοδίε νεν. πΟταοὶς (Βο  ρρίτδητυν) ἐτιςρΠΠς Ταδεγπδου ποιθθ. ᾿δτιπι βρηϊβοανὶ αὐοὰ πηα ιλ9 Βαρείναῖ Ἰυσξεηᾶε :4υυπὴ 49 

᾿ σόν 4υὐζνε βνολείννμν ἤναι, ἡάφιιο ροτρεγδηὶ : αι εχ Υ υπιϑητί δεῖς, δὲ νυ] πιο ἃ. [ΠπΙΟΠΝΝ ἰὰ τειηρίο ἀδοθηι ςαηἀς]αῦτα εἰΐεοι εοἰσέλια Ναῖη 

λέγων; ΕΒ ἐἰ- δ’ νκμυ[ἡνξηνε [αἴνει Ἡς ῬεΠο τὶς ἐἀρίεἰς νοῦ Ἰουΐο, ἔλοἰὲ ἀρράγεας (υδανάϊεπάυπι αυδά ἐαρ Ηὐρὶ Ἀδὰ νἱγζδαι ΑἌτοὴ Υυἱάστυς το ἱηεϊυάοις 

δὴ γυσί ἐ Φαδ βιωχν, ἀιεξι Οὐζοοίτε Ὧο- δ οἰ διαϑήκας ἡρατοη (τσ ποη ἀπδίταυ μας σκίων ςΣρ. οὐπη ταδυ ε]ρίἀεἰσ,οοπνπιοάὲ ἱπιετρτοταπάνιπι ἐπ Νεσις 

᾿ σου, Ὁ (ΗΝ ΠΟ ΜΝΝΡ ὶ ΦΗΦΙΉΔΝΝ Φ’η Με: εεἰο,Οἰατοπιδιδηΐ σά. 5γτὶ πτεύρτγετίς διϊνατίηα τεσοριδ το ἘΠΐπΔ πᾶ Βηὰ δι Υἱ  α ἸΏτΊά Αραδ ἰρίαχη οτᾶτ, (δ ρεοχίιὰ 

αϊεϊοπίς δὐιδεοτίτατοπι ( δι νογίξατεηι ροτίυς ἰρίαπν) δ. Ατολδὶ, ἱρείαιις αἀοὸ ἐριννηοᾶα Δἢ υϑ, τατίοπο δάγυπέϊαν᾽ 
ἔρμη σι "" ͵ 
᾿ υὐφωῥης ν αι. Ειαην. Ηαἰς ραγιίοι ρέφυς ἰη ὅγτο ἴη- φυυη Ὅσα ἰἐφάτας ἰοπιῖπαν ἐν ΠΠΠ} ντ π Ατοὰ ἱπόυάε-. 
“καὶ ΠΑ ΥΨΝ ΦΟΥωΝ. 

ἐπε ρο πο αν ..} ἀρ χῶπ ἀοῖρτ, ἰοσίτας, ἤϑαὺδ ἰη νετιηδημΐοτ ἐοά το : δὲ οατὰ ταπταε σά νι ἐογδμ ἴς ἰὰ ἢ αρμά Ατολπὶ Κα ἀοτὶς , ἐοἾ 10 - 

αἱ ἀμφ, Ὁ}: πμ πὸ ἃ. ΠΣ ΟΣ τον ἀνε εἰς, αἰ πη οὐ] καὶ αρώτν [οἱ ουπη κί ν εὐμθι οὶ βυνηλαεηκτς φόρον οὐ ΑΓ 9 .6 Ριορυβιῤ 

προς ΜΔ) αἰομιρῖν τοῦ ἱρίο-. ἢ οὐες βαίνῃ τω ἀκα: καιόμφτα οοηίεσιαν, νηὸν ἔσζίπνας, ντ ἰηῖς Πρ αιπιθ, νετυδς ῥαμεηνὶ αρνωοι; ν αἶνον. ΝΝαιαπάα Βγράϊ!αρις ΡτῸ οἱ Ἤτοι τῆς 

ᾧ Υ̓ΘΎΡ ἘΝ δη: υγαἰρίοσυπι ἜῊΝ νὰ ἐϑανευὰ ἡϊυὰ ραξχυη ποι ἈμΠῆς πνετὲ (ρίγίτυαῖς, [δὰ ργαῖογεα τοι ὁ αρρϑίσω, Φ4ριδ [ενέ!α νοιανὶ ἢ πε ύγιται ἅμα Ρτόμο- ν. “ἢ 

᾿- ΜΙΝ ππ ἡ ν {ὦ ἮΝ ᾿ς ἡΠαπεδαῖφγαθαι φυαΐταπι, δὲ εἰαφ ἰππτιιαισητα οοτπιρεί δι ἑα φαδυϊυπι ἕτις δά σαύωϊω ρατείπες, ποη ἀὐτοτη δὰ ργοχί πιὰ 

πὸ ον ἈΝ λοι Ἐπ] γεν ΡΠ σον μαθυϊε, δ Δδνε εἰμ διχμιύμανα λατρεία εἶ εἰσ. ργαςεάδιϊα δι γα (οτίδεηδυηι εἰξ αυιπεῖο ΡΙυγαίι, δι ρθα» 

᾿ Ϊ Ἃ σσοείυπο εὐ ἐν ἣν λ 
98. ̓  ! Δλινεμδο διυβενν διῶ, ἤειπ οὐἴτυπι. πδαὶ οοσίηδείιη παὲς ἰερ οπάλ ἴσην, οχ ἤν: ἰδὼν τυ, εχ Ἠοῦτ. πιότοιπσα μές] ἐγκντ αι ἀλη το, 

. | βεβο ραϊεεῖδ᾽ ἐξ ΠΝ τ ΓΝ] ἀν όμνμοος. αἷμαν γοζογααι ᾿ἰδεογυοι βὰς, Ομ δυταηι δον μηνμιότων ρ΄, ομάδεης ἀεργαυοτὰ, [τὰς ΠΦα τεδεὲ Ψοτουρ ἰπτέτρτος φοῃ» ᾿ 

: Ι ᾿ οἷ ἐξ υσυε ιν σον ᾿ ἵῳ ἀμ 
ἩΔΕΝ (Ὶ πἰ». ρεϊϊατίοας (οἶτας ἐρεε αι χίπιαε ἵμυς δι υῖφ, Πωβύβεαν 5 ποτε να ἀϊελνιν ϑαπδία, .Ὑς τὴδ τὰ 

' πνεθιαδαν σχον,Ν" γρί 
ἀξω πῶ ἢ. μοροεομἰυναϊαυο( ἡ οιὴο μῖτς Ἰγκας. Ἐταπηυμποι πιηυς οὔ- 3 ϑαπέϊ ϑαζλοτνπι, ἔμα ἐγαν ὭΘἬΡΠ Ὁ Ὁ [Κοδεβἢ᾽ 

| “ποιανπουῦ ἀἑ- 5 1 7 ὙΥ ΕἸΡᾺΣ. τῷ . [οατὰ, ᾿νΠΙβεφφηεε οι, ὙὉ{ΕΙ[βηξμδηιωπε νιμπάαθνην, μον [έν ρτὸ (ἀογαγίο (Ἀοτατπίπονι ἔγνίεσα μὲς ἰδία 

δειείας φυοΐ καὶ ψειδίδση Αἰ Πδούαὶ 
Τα σι ᾿ς ἰκ γιον “αμενόν. Ἠεδταϊεὰ ΨΊΡΌ [πὐκθΆ:.} ηυρά μομ. τογθης Αυρὶ ΠΠΉΤΕ δείξη ἀνεη ε ταπήδῃ ἱη πὰ ποη οδίετ- 

: πὰ ΘΝ ΈΡΉΒΉΟΝΩΝΝ ΠΝ ΠΟ κὐν ἰά είς, πιθπάαηυπι, νοσαξ εἴογγεπυπὶ Υἱάς ρος δὲ ολάν!» υλτὶ δὸς ἀϊϊξείπιεη εά βαρ! οὶ ἀρρε!ατίοης (Ἂ᾽ ἀϑον εἶς 

ἊΝ ΣΑΣ τ ΝΣ τὴ τὐοῚ απ νς οαἸ ἔξ! δὲ αιξεποορροηας. Ομίδαπι ἀε διτίο ρο- δαμέξοννην ἢ βηἰβοατί τος δἀγειηγὶ ρείυ8 ἀατεαι βεπογα ᾿ 

' υν. Δζὰὲ ἀυτεπὶ ἀρπιᾶν ὦ ῬΩΝ ἀροίρίυπε  υοταιι δρίπιοπειη Ἀιδὰς οαυο ποη Δαν. πρηιίης Ταρεγπαζυΐυηι ἀἰοὶ, να Ψ ΕΓ 1. 12.21.2.4.2γ.. 

Ἐτὰτ γφιὸ τῇ (νὲ ὀπημεν Ρἰεόζοι. Ῥεϊαμμ ιν αυίὰ μὴ ὑβιηῶι ἢς νοςάτητιδς οεττὸ σμ: 4 Τρωρίδηϊμην, ϑυμιάτόφινν. Ομ Δ ἀπ οπυετυῆς ΑὙΔΠῚ 

' Η ΩΝ πὐη το το αἰ ὰ ρορυῖο ραζεαι,«οδξλὰ εὐρίϊελτυγ, Πεἰπάς, (υβέευν, Αἰαιὶ ἤ!δπι οοαίδας βυηῖε ἴα δετὴρ (τεξάοιυπι, 

; ΄ τορίδηξιι συ τις σοαίυι “ ἔκφιες ΝΑΡΝ ἃ «αὐ! οἰεπά!ε ἀϊεγιδι τοτιητι αι 4. γοφτοχιπνὰ νεΐιπι, αἰ :σαμΐῃ ἡ. οΠπο 0 αὐοϊςυεηι ἡπρυὶίε ᾿ 

͵ 
ἵν τὰ ἄλπν ἐπ Ταας ραττεν, Ῥοίξτοεπιὸ νπυΐμιαπι ἤϊ πιρητίο ας. ἀϊεῦδι ἢ δεια, ἢ ἰσιη οἱ ἀπηκαχαῖ ἀπμι [ας εἴς ἰῇ , 

ὶ : ἢ Ἂν "4 εἷς Ν᾿ μά 2) . το! ατίοηϑ᾽ ΗΜ ἀυατιμῆν ρατειπΝ Ὑ᾽ Αθεγινβοιλποπηρε ρεο- - (ἀπξεα ἀοξξονυπὶ ἰηβτει ἰἄδαας (ΟΝ! Ῥοπεὶ εἰ πιαχὶμιοῖβε,. 

ψ ᾿φοφυμ περ ΠΠ|ς οἴριη Μὰ. εἶν ἃς ρο[ποτίοτίφ : ἡδιιπν τάπποπ εα {ΠΑ ἐν δυτίοπε τος (πὲ αυ]!α εἴ Βυΐυν ἐμ τ Ιδυ ρυιὰ Μοίξη τηοητίο, ἰεὰ ἐς 

ἢ; Ἀνὰ ν Ἴσον Ἄγῖςς μυπηιοτατὶ οβροιτύεης. ἸΝεαυς φηΐπὶ οὐ ΑὐλνΝ Ιοίεν! ΜΉΝ αἰμμίνν γ τΑΟ ΠΡ αι Αἰτατ! ἐη 

Ι ΓΚ ΡΗΤἢ ᾿ φρὶῦ ΜΝ ἰδὲ Ἷὴ ἐξ Νὰ μιδὶ ἀηβο πα ᾿ ἈΝ εἰρίοη ριοροήευπι εἰ ἰπιοχτασι Ταδεγηαζι! ἀείξεί- ταῦ. {406 (πρεξτυν εἷς πνίδεὶ ἰοζυε ο, ἧς τάπιςη ἜΧρΙΣ 

ἸΝ ποσιϊαδερό ε ἡ αὐ κηαάθτινν πρυδὸς " Ἢ πιλαλάμα ἐερβητε νηί τινι τ ι δόσαν Νες ξοίαν, ίοηκπιμει σαι! «ἴου ΠΝ καὶ αυα; τὰ δαςετάστα! ἐπι 5 ραπάνα.ν αυύπὶ οαῖποε ὁσάϊοεν Ογαοί δ ϑγυε ἱπιοΓΡΓΟ 

πίτυς! οὐ μπναῖο οϑάϑεῃν δπμημεν δοῦὸ ἰμιεὺ γέδιο, εἰροηκιοηίε ϑελην ΠῚ ων Κινδ μὐ να εἰν ἐπις ̓ ΤἰΑλνρν οὲ ρογξίπεῦαης (44: υάίορμον (δ τηζυς ρα εάαι πὲ ἐηρευ μια τοδεηῖ, ν ἊΝ δ δἰοκε  θερεὶε 

͵ "Ῥκνδην ϑϑρνὰ Φυΐεὶνι ΜΉ ΘΝ ἑν ἢ ; ΡΤ ἄντα, ,. ἁ. τη η- τδυμηρτγλῦδιιν Ψ υἱκς. δ νζδν με υἱάτο, ᾿ ληδοτυηι ἰοστεάϊεηθ, βγόργπ ἢ λῦν δ ἀυγΟΙ ἢ ΠΉΙΓΙ- 

᾿ αν  μναβ υάκιαηᾷ ἐν θηγαρμονα ἊΝ ἤν : Ἄν ΟΝ Ξ αὐὔουπίου) ἀΐξηων Ψ ἀ : σειν τεριεδαα» ᾿ ἰεένφρϑι δόσις δε ερηλλθη. ΝΗ νην σείων ἂρ κφιτοσκῶά. δ υπὶ νϑιαῖδια ἁάγιο αὐ πυῃς γί ρεουλαγεπν (δ ἐδ 

Πς βέμ δῆριοι ᾿, Ε ᾿ ἜΠ Π ΟΝ Ἐλρο Ν ᾿ 15. Αἱ ἐναηϊ τυββινοννν ἐν "ἢ ἦΝ δι. Ἀεδαά ὃ, Οὐυΐδευκηάυπι οἱὲ ἰη ρτίιπίκιναις ἀε ΓΙ βίο Ποπὶ ΠῸΠ τοῖα, ! ᾿ 

5 : ΣΝ ογνφνην χβμλμ᾽, ἡ νων ΤΑ ΗΟ ΝΎ ΟΝ Ν ΔΝ δὲ πάεπηδυιέν ΤῈ ἊΣ αἰ καθαρ " «ἰορμιδὐνΝ. Ἀεἀσάμὲ δά τονηρίσι δ δά ταϊροτπαςυίτ ἀςεοανποθατὶ " υΐὰ ηἱ- 40, εν ρἐμ αιοηίωνν.πκαήριον, Π]εὔτι ΛΊΥΘΣΓ! “μρκάι 

᾿ Ἑα τυ] ἰὰ «ἢν ἃ ὯΝ “.(« ὩΨ ΠΥ ΚΤ ἰα ἶ ἐδῖῳ, δί τρῖ ὅ)ῖο τμαὶ ήδη ηοἴξει [εἰς (ογίρτος ἐὰ ργομτιὸ αὐ Μοίεν (ξεὔδιιπι δἱἰς εὐἰπι γοκδήϊ Ἠεδισὶ Αὐτοῦ [οδ οτίε ορδεοι νην, 4} 

ἀν τος [ δ δῶ : ἡμν, ἊΣ: ὼ ᾿ ἐΣΜΝρρεῖον Εν Ἐχϑιηρίαι ἐρά ἰὰ πιοητε ργοροίτιντι βιϊνγίοαμίε, απ τοσν Οὐαει δεϑίτα τατος νοτδί Ἴ59 [{τωρᾳν.7 ἃ 4ιο ἀεάυςιτωε 

Ἐ ὶ τος Ἢ ἐδ τς ᾿ ἜΝ :᾿Ν ἐρῶν αἰείίβυς ἐοαιραναι, Ηΐης ἤε γε ἀυσγυῖι νείοτυι. ἡναφήρμεν ςομυεπεγαηι, 
Οοοου ) 



πῃ. 
Ν ᾿ 

ΕΌῚΣΤ. ΝΥ, . ὥρι Χ.,16 
ΑΔ ἨΕΒᾺ Α͂ Ο 5. πα 0 
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3. 
: ΜΝ 

. 

Εἰς δὲ ἰθὺ δευτέραν ἐπαξ τὸ ὀ αυ- 7. ἴα ἐρολετὰ ἀὐυϊεῖα νυ (σηιε}} 7} ᾿σβοωνάο μεν ἐὲ : ι 

τῷ μόνος ὃ κΡ ες οὐ " αοταηηΐς (οἿυ8 Ῥομσχ κεἰ ἐπ βρη βίωι Ρυνῇ. ᾿ πβεκίφαίαι εῖαν ἰπέοτρτο βνμειδι ἷ ; ; 

[6 θκς αἱμκατὸξ, " χρῆν ΠΟΉ : "᾽ς Ῥον. ᾿ ᾿" τ νεεὐ οἰ αηροιείρ,ντ ςφῖ ς᾽. μρισν (τη ἱ ἡριόμα 

᾿ 
ὃ αεὐσφέ Τα τς τὸ τὶ ὑβ

ῖτὸ Αὐο δίημε Ἄληρυίης αθεπὶ οἴξετι βαινη νὴ [ερχνίκε μι καλτφυ ΠῚ ὀκρηύμνν. Ηδθεπτ ταιτίςπ ἐοάϊ
ςες ποίτεί οπιαοα ἐᾷ κρὶ ὧν Ἀρο με μπαηραίανρν πῃ 

εὐγρικουνοἰῳ ει 

: ἢ Ν υτῷ χα] ᾿ ΟἸεριο κερί δὲ γγοβο Ἔκ, ὁἤξοτε ρτο [μ4 Φ' γῷμι Ἡνείμνα απο ά τεπιει ράτυπὶ νἰἀςάτυς οϊ εις. Ρεπάσητ μῆνα ὅκο,ΕρῸ πιαὶίπιὐα μὴ δε εἶμέναν, δις καὶ διηριόμα τα θοκε. 

ὸ 
βἰγνουμρίτων" 

ἣῳ ; ῬΟΡ : ἐφηυζαηὶαὶ ὶ «ηἰπιδας ἃ ρεποσάςητι νετἤσυϊο, γϑὲ δωίαυβα ἰςείρτυια,  ἰη ἰλοθν λα δεὰ ἢ "βυεὺρ νοηϊουϊοίςρογοιδω ἀ
να ναὶ ; ι 

δι δὲ 
Ξ ΩΝ ὔ ᾿ «(,αδὴ διυήμα. Ἰτόυς ἴδ γη0 γετυξο ςοάϊος ρεῸ θικμμόν. παίει μος μαόαβεν ἀν ἀν κἀζεπιςηείαπι ἐρίαπι ἀτείπεῖ, 

' 

᾿ γα ἮΝ Τοῦτα δ λοιῦτος τὸ πνό! μὗ
τος τὸ 3 Δ. ΘΕ ΕΝ Ρ

ΡΙΣΗ λη.] 8 ΕΣ | : 
᾿Αὐκῆνι ! π  ν 

Ν᾿ ἀρνίπιοά! ,“κη») μεϑσγ ΠΑ Ἢ Θρ 9 ο»ποηάοιῃ αιδαι μἱΐς πα. - [ῳ θγπο πώ μην βγοβα- δὲ α'ἴδοο δυόμϑυ ὁ ράς 1} δ᾽ : ὌΣΙΩΙ λα τι 

ΓΝ το ἀλδῦ ν μιν πῶ πεφανεροῖϑαι
 «ἰὼ Μ᾽ ὡ-Ὶ ἐριξίχαια δὰ ϑαστατίατν Υἱδπὶ ἰάϑάπν εἴ! [φνξονωννυ, χειρὸς ' ϑυόμϑυθ' αῤχιρέὺς Ξ ό Ἐμαλνηθι δυῖοῦι Ομυϊϊως τι}, Ορνήβνν ἀνε «θ᾽ βεδε τισυϊιφ,14, 

ΔΙ ρειτέρ γίων ὑὸν γὲ τὶ τῆς πρώτης σαϊωῆς 
ἐχού-- ἰοῖς Τ' γ7 [δἄδως βνίοτε αϑετηαενο δ μελλόντων ἀγαθῶν, ἔζο τὴς μιθιῷ

ρνος  οπείξεχ [υταγόγαπι ῬοΏοταΠ,, Ρονμία βοιμνγογώνν ὑο τιῦτη, 9. 4 

λα νίεπι ἐπ ἢ 
ῥοῦς Δρογηλουΐο λάδιυς ςοῦ] [βαύεηι βαῖνε. 

τολ ͵ ἰωΐ ᾿ ηἹ 7 ῬεΓ πηδίυ ΓΝ ροτῖς ἀνε 
ταν δονμῆνν βεῖ δαρ ἐν 4 ἴδπι ξβι4. 

, φρἰυπι, υοὰ σης φὰ σιν" 
| ᾿ {εηῖς. ᾿ 

᾿ 1} ἩΛΗΘΤΙΡΟΟΥΝ πρϑυ χροποιη 
ΙΪ Ἐθτὶ ρεβδίων, Υ αδινηαεμῇ ἀλευε ἤρυεαᾷ 

βεδκκθμῶα,. ΡΣ 
ἐν πντόςιν,οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, ἡ βυβαύον ἐπὰς ἌροῸΙΣ: ἘΠΕῚ Ἢ ῥυμοῦ πρμρην μουν ιμως 

οτμ λάυπι- ὦ 
᾿ ; 5 ἐλϑε ας 

᾿ εἰξαοη ᾿ι.5 γα ρζοτα Ψ “᾿ ῬΠ πιὸ φὰς 

δειδαίυς, Οὺς : τ Δ δ αὶ ννν [9 4 Ουσάοναι σχοπρίαγ᾽ γγ0}]4| (9. : ΜῊΝ ᾿ : ΣΝ τῶ φη βννΐων ἐγραμίοημ, ἄεπι ταυιεϊεᾶ 

μα αγλοὴ τ τα τις αἰδαθολὴ εἰς τὸν χα! οϑν τὸν ὧνε' Ἄνες Ἴτιιὲ Ῥ εὐ νὰ πα ἐπρυμανεμεραῆ ᾿ς Οὐδὲ δὲ αἵματί’ τρρίγων καὶ μόχων, 
ὁ Νεηυς" ρογίαἠφυϊπειι᾿ Βὲγ- ἢ Νέήμε εν [πηχνέπεην, Ῥορείβοραι οὅ 

δἰσηξ ννξις φηκόγβ, καθ ἐν δῶρ τ λυ ϑυσίαι σρο9σ-} [΄γο ἀοη Πρ βοίααν τὸ οβο [4 6’ ἐρβικοιῖ.ς τς δὰ δὲ τῷ ἰδίου αἵματος, εἰσήλϑεν ἐφά-- τοιαπν δὲ νἰταϊοται, ἴδὰ ρεγὺς τ ραρνογήννν μνχαν τλπίῆο (ἰά εἴν 

: το. Ὁ 
Ἢ γῆ. ΤῸ πος ΡΣ ἀρ ό . : πὰ μεν ργσρτὶ Ἢ 

, Ἐἰαῷ ακάα, φίφονταρμμὴ διωυείμδναι κῇ σαρείδοσινὐ ἀτὐπενρανφ ὅοῖ Ῥοσνδι ἐς τς ὑμμαμβοιμω ἢ. παξ ἐς τὰ ἐγααμωήεν λύτεναι ἐφ, ρτορεήμαι βηρυΐπεην, ἐπξτείς,. {τὴ εἰμ αμῶι μα εα τά αι αἰνῶς 

ἴδι ϑπι ρίο τελοιαΐσοι τὸν λατρόθδοντα,
 Ὁ (οἰοπεία ᾿ σοηίαπλματα ουἶτο- Ἰβέώνε ΤΉΝ Ἵ: Ν Θ΄. 

ἐὐρααν νει ἢ 58 ΟΓΑΓΙΌ ΤΩ» ὅ- 1 5 απδωνρίεννα τεάεπηρη! ξαϊυιοίυπι δο 

(εἰεεὰαι ρῖο , Ἵ 
' Ῥ 

Ἅ)6Π}} Εἰγὸ ΞΉΣ ἐδ κο γοὶ
 ἐ Σ ἥ ογήδηη ΓΕ Πρ ΟΏς δάςσρτυ. . ΤΠ μὲ με. ΓΕ ἀϑητῃ Δἀηιὶ- 

411}. οβδειτι, . Ἵ , ΠΩΣ ΣΣ ἣ κυ ᾿ 

τρφγῶν ΚΩ ΄ ᾿ : 
ΣΝ ἡ εδιίση ἐπι: 

, ἄς ροίδφα εὐ: Μόνον ὅδὴ βρώμασι ; χῇ πομρσι χρὴ το] 1. [ οἰδὶς ἀυηταχας δέ ροτίο- οὐ 5οἐαννννφάο ἰη εἰδὴ φ» ασοσὸς δαμαλεως ῥεντίζουσα τουὶ κα- 5) ο] Νίαι ἢ ἰδηρυΐ5 ται γογμτῃ δὲ επίην [ἀρ νὸν ἐὐτεον {58 φιδπο. 

ὧμ βκηδιλ (Δἢ- διαφόρϑις βαηηισμοῖς . καὶ 6) (οὐώμρισι Τηιθυ», ἃς ἀἰυετ5. Δ] υτιοπίθιι ἐπ ροείδιμ͵ ( νανιμδα. 
ΣΝ ἢ Δαν 8. γςοσιην» ἡ δ( οη15 θυ ςας ΦΘ' ἐδιτόγμν (Θ᾽ εἰμῥε υὐο ἢ} ἐν 

δοιαὶ ὁοο- ςς.,..Δ. - ! ΜΕ δος ΗΝ : Ἴ Πρεπναίϑινν μπῆυ; ΐ κονωρμϑμους ,ὠἀγιᾶζέοι ἤὥθος 
τίω τῆς σαρ-- 

ἠει ἐδῆνος ΓΑ] [μμ4 «[δενίν:, ἐβηνὴ 11 ολεπα!α 

᾿ ἀουατν ΘΟῊΝ χερὸς 5 μέλοι χαιοοῦ σδιόρϑούσεως ὅ7.- 
ἃς αἰτίου σατη! θυ » νίηι!ς Δ} φαγί, ν Ἀν αξκανες ; πε όϑα Ἡρθὰ Ὰ αἰρειροηϑ ἰη! αυΐτατος (δὴ: ἢ- ΜΙ βέθνσ! ἐδανμτέα; ἀντ ὐμενν 

Ν᾿ ; 
ΤῊ ἱ δὶ ᾽ ἊΠ ΝΣ τον ν᾿ ἩΝ Στ α ᾿ . » Ἶ . ΤΣ ΠῚ [ 

᾿ . 
“ Ν Ν ὶ : "ὉΠ εἰρη 4419. 4 (ὦ ὰ 

᾿ - τ πἰαδ ον δὶ κα μῆνα 
Ρ' ἜΝ ΕΡΒΗ ̓ ἀἰγεξιιος }Ἡ [ωὐτεξιοης ἐρροβμιαν 

τυθ 9 | ᾿ βοαι᾿ ὰ ςατηΐδ ρυτγίτατοσλ: βεπν ΓΑΙ Με ἡ. ἀϑοιπῖει 

τος ἰιοεῖα ἐς ; ' τᾶς ἼΠι 
περ κῆρας ἜΣ τ Σ 

τ : ᾿ Ῥηοτίς ςοῖ- 

-- 1μ ἢ δεε  βοιμ(|ἀ οἵ ἢ ουϊοτοε ρὲ 1 ι ᾿ ᾿ 
ἜΥΩΡᾺ 

ΝΣ εεἰοτς(ἰὰ οἵ ουτπο δυτοαπὰ ΟἈτΙ  πατα8)4ις ο νείπι Ὠοὶ τεπηρίυπι ἱηςοτε ρ Ὁ} 6. ἐπ
 φυσᾷ Εἰ ἱ : ͵ ταρεΐθη ουπι 

ΝΡ σε δε σξείερεῖε! μέ νμδε Ἐν ΚΙ ΘΤΘΑΙΝ ΤΠΠΜΡΆΝΘΕ ὙΕΤῸΣ νι ποπίπει Δ4 “]υἀ ἐχείνρας (πδυϊιιοιε, 
ἡ, απ οέυα ας κα πτιν ὃ ΑἸ ὰ οοἸ]λεῖο (ϑηβυ 15 νἰ αἰ πλλτυπὶ ουπὶ Ομ το  ευϊεν ἐϑ τ ατα " ΠΕΕΒΕ

 ΠΜΕΠΕ πὶ Γεὐν] ρουιῆςδε 

αἰοηϊδιο γί ἀεἰϊοοι ἐχίδτα εἴδηι δὲ εδιπλι αι πας οοερο: δ. { ἰὰ ταιϊονΟυς [14 ποη ροευςεμνι ουἱεοτίε ςοπίοὶςη εἶδα τ πάλις “Ἑ ἐπ ̓ πβυ μέρα οὐδ δήμενν μ᾿ ἩΡῊΝ ψημθ
 Ἀν με ραν Τὐα θα ϑέρν ἀθθῆγαν ψηδη μην ἐμεῆω οὐδεν αν ιν δα ἴμινας τα απ ἐς ΠΣ 

ἐόν λαλλνδις ἀδρβουβσδραυσνα Ἐπ κίρ τον, ὧν ε 
᾿ 

᾿ ν ι ' ἀρ ψι εὐ πνααι ἰ κίοτῃ ἱ 
μῶν 2 ς ΟΣ! πν . 

"δὶ 1 Ῥηγηβἔ νὐσὺρ ἑαυτὸ 100 ἀὐπαηπ
ι δε οίεπας ἱλότι- υοῖτλς, η 4μυ 7 αὐιτηκαφμίο,ν εἰ δεεμπάηνι μά τος νἱ διονὶεἐρ ςοιεείροπάςενι ββ εν νεείταενε Ἰάςπι διὰ Ὕδαν ὁ μῆλα ναβνων πον ἐ

λ γΕι ἄν, δὲ βοηεβεῖ, δε αρείπρουϊο, διίλον, βεῖϊι,ᾶς 

ΩΣ ο αἰαανκασν βίο αἱ καπν ρτὸ ρορυ! τοςοης πατίοησιοδίθας κε αἰτεταπι ςχ Ἠίς ἄναρης ἴμξς ᾿ ἕ 4μ( ἐκεπρίαν υρὰ προ ας ὃς οἰκεῖς τηἐιπλλίμαι αήρειβο νετυ τὴ ὃς «βῆ σαχ ἐδ Ρυιξλ ον ἔγπιδοίω, δ: ἱρῷ πριν Μη ψα εν ΜΡ ΒΙΕΩΘ ΚΙ  ΠΣΙ ἘΚΙΕΙΡΑ 

Ῥοηεΐεα ταχίτγαν ἀἰο ἀεί πιὰ ΑΝ τΑοας λῆς νειεείδιτις. ταὶ πποε δίς ξοπινένξετα, τ δὐ ἜΠΘΟΙΘΗΕ πηπ μι νὴ μεὀνη αι να ΜΒ ΝΝ ον ἱρίωπι ρεπ
βαθί ει « (ληβαΐης εἰν υὶ ἂς «ἢ (απρυΐε ποποϊηΐενε ὅς ει ΕἸ}}} Ὁ εἰ ἀκροί λάδι προ τε  

Ε ἠδ δά. 

εορίοὐὰ 1,6υἱκ. 1ὅ., Νοταπά πὴ οἱ δαῖοηὶ ἀπξσοητοῦ φιοάς , υἱήων ξεπιβνα, 4 ΜΠ Ν τῶ τα, δά Πιλΐδῃι 
᾿ 

' ᾿ Ὁ τρῶν ον ὡὐϑυδυα 

. 
ἦς ἘΠΕ : 

᾿ 
Ἢ . --.--- ΒΡ Ἐν ν ν 

Ν ΘΒΟ, 

δρρε ἀϊοίδαν ΒΌΠΠΕ ῬιῸ τ τις ᾿ 4 δπταιὴν " ἡ ὐμμελᾳ αι ον τὰ αὐ βρνὰ ΠΣ γῆμαι, “ἀμειὶ δε, παρο γῆν Ηιᾶ Ἰε 

[ ἀγνουμάταν, Ε] εἰν ΔΊΝΝλ Ὁ {{π|: ἰοϑὶγ Ἴ4υο νοοαδυῖο ο- φέρνται. Υἱά ὐθὰρ ὀναξῚ ΓΜΗΜΗΥ, ὥρρφο ει χα «ἀμειίεην ἀμιεην, ἀκ παρ ὄυψος δὲ. λους ἐς ἔτα- γίμιπι ἡΠυά Ταὶ ἜΤ ΡΗ ἐν τος 

ὅλης ἄταν βεδοατι ἤξη! ἐγβθον εἰ ὐμὸι ἐλυμδι τευ ἀν
 ρμα ἢν: ὑάδορ ̓ " : εἰ οια ̓ΚΡΑ μρ ρα τς ̓ἀ

όμεν ο, δυτα Ταδείηαςυ!, οαπὶ δτει ρεαραγατίοπε: πὰπς (Ο}12- γΑνήν αι βὰν ρΉτ ΘΕῈ ΕΝ ἽΠΠΟΝ ̓ ἐ
ὐθα μδὸ γεὶ 

᾿ τατὶὰ ροςςοῖ, ἰπ εξ ταπῖςη ΑἸ φυὶδ οττοῦ φοπίςἰςπιίας 4υιλπὶ οἶδά ἀρράτοῖ Αρολοίαηι νιἰτρα τεύ ἸΑῖτο8 τητεγργοῖατυσ: ἢ τἰοποην ἀρ στοάϊευς ΟἈ ΓΙ οὐ!πὶ [μου τῖοο Ῥοητίῆςς,, οὐπὶ νεῖὲ φιηάςηι δυπηδηνπὶ ον υς αἰϊυτη ἩΑΡΟΜΙ δ ὅΠ|ὶ 

ὩΣ ϑδτάπιν ζαζοἰηδοὶς Υ ι .ὃι Ετα ἰζμ
οτανῆε, οδίουτὲ ἄς ηἰ- ιο κω δἰ ἐδ ιιρί ἰϑανεῖῆν, μα ᾿ πόλιος ἀρθρ » ἔυς “2 μα ΡῈ 9 ῬΟΡΠΊ ΕΝ ἱρῆς ἐξα της (χε

τἰβεὶὴς ας νἱ8 1. Βίμις, (εά νἱ νηλυς δριγίτως ἴοδι 
ΣΡ τας δ τ Ῥεί 

] πιὶυαι οεἰἰΑἰη δηλ ϊς, 
δῊε ἑλιιοδο: : ΠΣ ἴοη-. Ταὶς; μας εηίηι οὐἸὨ]} 1 ναι Υπαπι

 αφυπηθταταητ ) δι ϑαη- τὸ 4υίφειη νεγλπὶ (εἀάδὶ , : δοεδοον ρος 

' 8. Ηἶοι ἀπίαναπιεγβν φηκοι αν Βεηο 
οοἰ δ ῖτ. πληι Π [αν ᾿ὸ ἀπο δῷ μα ρα νᾶ φλιὰς

 ἡγεὶ φὐδυοῖοπ». ᾧ ξιυλεὶ) ἱ. ροϊξετίοτίς Ὑλθετπδου],υπι 
ςα]ονη αι ποίϊετ τ δειμα Οεαὶ ἐ πδας δενα δθηθαιι δ

ι τον 

, δηβεῖα αυὰ ἰῃ Ταδεταλουίο (λοερά
οτιπι αυοιιάιο βεύλητ,  ΟοιμἝνπνννάτε, τοι ἀν " δ Σ 

υριὰς 1. | Ἰ πιῶς εἴν Ροπτίβξοχ σιογπὺρ, “ΠΟ φβετ πναΐερο, διὰ τὴς μείζονος. ἐφίτωγ τηϊτιπὶ δὶς Ἐπ Νὰ μιαδειμιςὺ ες. Απη 

αβυϊίτεηι νἱπὰ τ ροροὐ μη, αἴοτ Ταα σροιταϊῆει κιποῖ τς ρτοδο, Ἐιὴ επῖπι ἑάδτῃ οὴ ΑΝ ᾿ ἾΝ φγεγεὶ αὐ οὐ η0Π 14 εἰν ῬΡιχίβλητίυς δι φχςοϊ οπτίιιϑ. αιοά 8ὲ {λτίπι οχρ σας, τ᾿ Ριν[μηρμίκεπν, δὲ ἤματος Ν υης ζοιράναίας Οἰνίδυς 

ΚΠ ΠΝ ΠΆΓΗ ἀμοις πὰτὰ ἡδημο κοι πραῳ ἈΝΕ ἴηι
 τοῖο νι ιιοτίτὸ τολοινύν ῆς τον ἐρβοιρις ΙΝ ὑρμ

ῳ ἘΜ ΤῊ ἂ ̓ἠμρμλ ον πρὶν ὑπερ υμοοίγα εἰπυλφεβε ὑδὰ ϑειν θτίνο 9 Η}} βγ0Ὶ ὅκα ἊΣ "δι 

Ῥορυΐο, τα λα ϑτυπιΔοέζοτυμι ἰηφες αὶ, δι (ο εὐηἰ λα χμί. ππῖς [υιοιφεβάπιςη ἤς νἱὰ ᾿- ῖ τε ἀϊχιο Ω] ππίπρυαι Ταὐοτηδουᾶ ἀςτγατίο, νῖ ηυὶ ἀίοαϊ ης τορτοίεπτατυς,αυ! ες Ταθογπαδυίυτῃ ἃ Ροητῆος 

πίε αἰρετἤσης (είς ἃς τοτυ πρὸ ἃ ἡδῶι ἐχρίατε ὃ οἷς Ἰστέυς Πητιᾷς ἀϑεκαπίςη ἤς νἱ ἀετοτι Ἰη δος ἀγσυπιέτο, μερὶ 
ΟΠ ρεῖ Ταδετηδουϊαπὶ ἰηρτείιπι εἴ

ς ἴῃ Φαογλγιυπη: Πετίξεν δυτξαν οὐλυσυ!οὶ Ἀιμρέθη ϑτρα ᾿οητβοι ΠῚ, Ῥερις 

δὐυπιοταθαι ὙΡΗΩΣ (ιπένμν, ἀ
ρ ιβυπι ΚΥΡΣ εἴς Οὐθὰ . ΝΣ πο ἠδ " ̓βωμτῦ ΤΟΙΘ

ΕΟῚΕ ἰαϊατὶς νιττιις ἀσιτᾶν 
φλειλτίαπι δυΐςηι αιληϊ εἰπὲ ἱπτοιργετοτοτ «αἰυτ 

τὰν. τύτντ φιο, νεί ἢ πρὶ αὐ ἡ ρ η ψτΥν νὴ 
ἐιΒπεβας 

Ε τὰ φαζτΑ σία ἐϊδητο ρείοις Τἀδογάοιῖο, ἐπ υο δεπῆς α των ρεκθατε θεααίτδι, εξ ον Αἰ αααῖοηιις οὐἰτοιίδυν ᾿ λφπδ οτος αυδάτατς εοτῦ ἱπτοτργέϊατίο ηὐί Ταδεγηλου]ὶ (λειίβοιο ρεοιυλιαεῖν σεᾶς γῆι: γὲ ἵοχ Ἐρλιολτυς ῳ Η Η ἐπ
ι 

ρειαρεθαημιν, ἐή εἰξ ρτίοτιν Τθογηλοι (οτιβειίς ἤοη- «δὲ ρετῆςοτς ποὴ ροῆτει ̓ ἠὲ ἱ αν ταὶ ἡΠ|απὶ σονηρίετο Ρετςδιοεὶς δὲ ποη πυλαυβιδεί ποπηης «αΐος Ἰπεο! ξυητ: “φογρηι (Ὁ νημἰοννν ἠνγνβργον ὁ ἀανιεδὲ 
Θαμ ποῖα ἰδδε. 

αι φατεβιδτατη δ ἴτε εἰίαπι, 4μιοά ρεγίβετατίυπι Ὁ Εμήπυαν Ἐε 4 ̓ ταῖίοπο (ςα πότου Ἐμδηβο- Αὐἱὰ Ῥετδίωτάὰ ἀϊοετεῖυτ μετ «αἰωπνἰηφ τοις εἰἴε ἰη οὅ. 20 Βαῖυς εὐἰπὶ τὴ μός ἔεοοις ἢ ἰλτί τίς τ ἡ οἷος Ά δ ᾿ 

Ἰρεϊπισην. τερτκίεπιλδατυς. ΝΝαπι δι έξὰ ἀιείε χα ραυΐο ἰὠρετυιεηίζε, νι 1} βαν ἜΠΟΣ εἷυς Πιρρίςπιεητυῃ . ἡ φιοὰ δι ἰρίαπι (υρτὰ δηποται πος δ.1. τληυςρεοτῆν ἀυρίεχ νι δἰπιαιιέποιυς
 δί διτουφῖνε κου το.ς αν ἜΧΡΝ 

τεὴν μοίδνς ἀρασειει μΑνγαδεν τοὰν
 υὑλοάο ετἰλτι Μοίεν τορίηοἰτουπ οἰίον,δς Ἰεφαῖες ἀμεὲ Ὑ κα

ρ ὐϑεν οἰμι εἰν ον μήιμα ἀλλο νὰ τὶ Τ
ῊΝ Βρσυρρεῖϊά. κατυπαια ενρι ξεν δ εξ ρεο γορυΐο β

εηβεδαι Ῥοβοίει 

ὁ Ιοφυϊευνμου Ἐω6.8, δε ἔοιτα !ε αὐ δπυὶν [ετίρτυ πὶ εἴϊες ῬΑῚ ἰ "Ἐξ , γεγ τὶ οροῦ " ἐφὶς Βυπιδηλιη ΟΠ ἱστοσηὶ δεὶ πατυνᾶ : ελάδ εϊτάτα ρίωται! ἤυσα ἰὰ ; δεῖὸ : 

“ἢ ἐὐων ΤΨΜ ἀϑῶν γαἴτατα πὶ Ρυτάτι μὴν ἀ Ἐπ τα ἐμήρατίεὶ ἢ εὐξυρροπαμαδε ἰὴ ἀπ ΡΝ (εἴς ορ! οπδης Αροϊϊο- μλμῖρι τδτιοπε 4112 ζαπιρατᾶταγ ετίδτη νεῖο, ἰοτλν τσ. 106. δ0ηῖ “τὰ ας λα βόε δ όμηθι δα τοἱὰ
 ΝΥ κἀν ὸ 

τοδυπάατει Μ αἰὲ ἰφίτυς αδην}}} Ν᾽ ἐήων,αιοὰ νεπῖς ν υἷρ. «τ.» Οὐ] ἰβίτυτ ἤς ἔκεανι ὐρεβα νι δἰ ρνοάε!, Οἱ. ἰοὺς εαἰπι οροστυίς Ῥοπτίβοςπν [ουείςινπι ἱπρ το ϊ ἐπ Τὰν, αὐπιεάτπηαυς βεουλινῇ ἰληφυίηςα) οἰβετόθατ: Οἰμεβυενς ᾿ 

ϑηοἶονννν εἡ ἴληϑοι ἰρίος τετυϊογυ
ποφυ! βισγυηῖ ἃ οἱ] εἴτι Φηιοπίαν! ἐγγοίεαι ἰς ἢ ΜῊΝ Ως ἴς ἡ ογιην ἰη μερὶς Οεῖο; 

Βογηδου μι ργίαθ., δι δ 1 αἰτατὶ δοϊοςαυδὶ, οἀρί αι οηΐἘ δ χορ δὲ ἀτοτηυᾳ Ροητίος ἕαυαι ληξ Ὁ ΠΠπίι δι Ῥὰ ἡμῆπνα ̓ 

τος δοπῆίς ποκα, ἐπί ΟΒΗΝΙ ἐρνι ἐη οεαϊον πες τὐοβδόνε
της ἐμ αϑοκὰ τ , ) τὴ δι ΟΠ πιοτίτις ἀίυη- Ὁ (λοι βςῖο (οἱεπαὶ υοτδπηΐβ Ῥειδέϊο ἀὶς Τορυίπιὶ πιεηῆς ἀς- οδιυθε. Πἰς φυδιδηπηίς οἤξετεῦατ ἃς τοίλο ἐν ΤᾺ 

Ηίης ἤἥπμε Λδταβαπι ἀκι καϊου οϊίσεαιμα, φιετοτάδεπν 2 θοσαπν πιοτίει [οβὰ Ἡθῆη ἰε, πὸ οτίδπι τεφάιτίοηυπι ἀῶ γ δι οτατίαπι νἱαυενθὶ ετάτ ἱρῆις τραϊείϊαιιε οὐδατ,(οἀ νετά τι τόροις ριαῇβὰ  Δἰβελείοιᾶ ἀδτοχ τ 

ϑεβοίαίειοὶ ιεὐαιθυπι νοζλίιπι, ἅμ ἀοτ
ογαυςητος ΟΝ τῶπι Ῥεπίη δεῖς ῥβ Ἀϑὰ Ὁ μ᾿ Ἴ ἱτϊοδὰ, [5 οτίδιη ἰεφὶδς - εἰ (Υπηροίυπι, ἰητεοιτοῖτα Βηυπὶ ἸΠΩν Ὠεί ἀεοηαπιου τεριαίςηταδας ᾿ΟΒεηδε γοιὸ (σπιςὶ νη δίδήρας Ἡριῆα 

δὰ ἰηβδτοι ἀείοεπίυπι , ἃς ρτοριοῖοᾶ [μίηρυι ἢατισηῖει τὸ ἤηδωι οῤλφεβμὸρὴ ἰάς Ὀρτὰ γ.1}, ΗΝ Ῥοττυίτνε νοτὶ Ῥοπεὶβείε ρατεῖθυε διηξοτ
ειαγλίη ποπαθά ἐτοάςηϊαι. ἰηπιεσηῦ οοπίδοιανής, δείπιο

ρε ἀντ (ΟΣ ἰοῆμε ̓ 

[ηξετηὶ φοπεὶᾳ πατίομοτι (ιρετϊονεπηφυυαι ἐϑιποη ἰὐτῆιπι νοι Βταίτῃ, ΣαΠιβεαιϑοιὸ ̓  ἡριαμμοὶ σαρκό
ς ΝΟ Πωβλλ {4}. δα Πυη404ΠῈ ἀιπιϊκιςμαπὶ επί ἴῃ 4 πο νὰ 99 οπιηλβ Ὑ ῬΑγΙοε ἘΧρ] ολτ.. 4 “ἀερίη ἀἰεὐμῆροι ΩΣ

 ηἰ 115 

εοίϊοσοτψι ἤπιι ἰαμαηΝ τἀ νοα ἀνα μοκά δι οὐάειη λυάα- Οαῇβε ΠΟ φοπυοιτίς Η ἐορβρβρᾷ Μιεύφις ἠ!ηνς οὐίειτέν οἵροι ξὰ νι οἰιία, πὲς νίττυῖς (οἰανίξ 4 ξοτροταλτοε μα. τῇ υἴηαδι οῃ δ) (μι ἡρυς νὰ τεάδριίοιις ἰδάϊ εἴεῖ 401 

κἀς ἴνὸ ἀπηδο ἱπεδερτοτδητως σατοογεμη ἃς αμο
 Ἰοαμ- ἀφωύχ ὀκηθνὴς ̓ ᾿ εἰ γα μηνδηΐβ 5 πο τηοὸ βιαδ " κέηφ οί υλπὶ {εἰρίωπη φυδιβολῆει (λοτϊβείμν ΠΠυὰ ρεν Ροκοιτῇ ὕοη μια ϊνείρατ, ἰεὰ οπιηξ γα μαρηνένν " Νὴ (ε 

τὰν Ῥεῖταν 1. Ῥεῖ ϑι}9. Οἱ ἔαπιςα ἀς (οἹ]!» ρτί δεῖν πιοττυ ἢ Αἰναμοτίει Ἅμ! ἈΝ ΚῊ Αἰητεγργειατίοῆς Πίχίπιι ατξ. . Η - φὔρτει, δὶ ὁσίου ταπάςπι ποδὶς ρεχίεηλ ἱ
πργεάογετυτ. “τα; ὦ ρέο ποδίε (εὐἰρίζι οὐτυ λιν γοχ ἀφεϊαγατυτ,νο Με ; 

Ἰρ ον ε!ευτιανίρμν ἜΝΔΟΝ πὸ οι ε ἰς ΟΡ ε4ς ΠΕ νει ο ἐνῃ ἐορνι ἰοὶ φυα ἃ Γατίηἰε εἰιας ( εχιοῖηᾶ ὅν Ἐδὺ τἀγρυείάυπι Ολεϊβυρ ἡ δε βολτιη δὲ ρα δι, ἐπ οαἴηπὶςς ἅν ᾿“Ἐταΐερενεα ἸΝουτεῖ αὐ δὶ ρίδουι: ἜΨ" δ ; 

ἰῃ ϑρίείσυ ρὸν Νολοβυπι διδη ἀπώμιυτι ἂ αἴνν μοεβεσν  ἐρίιλειδ δειμθδε τὰ ἐπλεαὶν ἐμά ρα ᾿Αὐδίτον Οὐγηΐϑ ' τιὐ βοθίεῖθε είς δὲ ραν ΠΠμ ἐρίαπι πυῆς ἴῃ ςα] ὁ ῥγὰ δοϑίε ϑισρείε ἔραὶ ἀμάοον μῆς ἀεεϊρὶ ἧς φμβ ἀἰαίανη
 Ἀισει 4.1 

βοῖαυ, ξἴοντοια, Αῖαυΐ ποη ἀεὶρῆε Ῥατείθυε δὲς αὶ Α- [οἰεπάυπι «ἢ η εὐλιβανν ἐβρρτο μα νι ητε ΠΠραῖυτ, -- ἀπιδύεεά!ε Ν νὰς οτϊααὶ ρίς [εξ τελτρίν (8 γόδρε ἴσα. δι ᾿Σ α’ Ξεοιδη ἑηνυρεα,ν καοδὸς ἀκόνν, Ὀεῖᾳπαι αἰνετά σοτς. 

οίριον ἀοε πη εἷὲ ἀυθίυπι ἰη εαὐάδ [εἰ εἰταῖοπι π-. πἴδα, ἰρὰ ἃ Ῥσιπιὶς Εἷς ποη δὶ ἀα Βοπιίηυπι ἐγλαϊεῖο. ᾿αἰλρ αἰ υἱἀείίσεῖ τοῖα ἀϊυ]η καὶ ρἰεμ)ευάο ἐοιροία
νις «ποηίβίσυς δι ἰρία ῥϑδν ἰκε κεῖ δἀυμιδγαθαι ἀτεἢ Ονηδὶ 

Ῥο ; εἰρὰ 46 οεγοπιοηίίς ἃ Γδο ἐοηπεἰτατίο,ντ τεγαπι  ρί 
ὑρίμνς αἰδι! δὲς μαραι Νεβοηνιε αἰνὰ δδ- βομβεῇ νἄεαυα υἱὰς Νυφι(οηετ οἱἱβ Ἰςδῖοτ δ δυετίς, τῇ 

ἈΝ ἰδοτὰν αυτεπιἑατεγρτ, ρέτοίς 8 (ΕἸ ΗΠ αϊαυδ 9 μοιτεπι εὐτη μεν ἱπὶτῳ οἰδίτας δάυα δΠππῳ Ἰυβταῖιο ΝΥΝ 

ιν οι ὀριοϑ ται ἐραγευσοι Ἀιμίς νεςερίοι : (δά νεεις Ρα- 40 ΠΤ τείϊετα οἴτηι ἃς ἰγηγθοία,ηυᾶς ξοηογα!! γοζαυυΐο 

' 00. : : ἰδχαίμιε ἃ Κάτι» ΤἈεοΐορ δ 5. Ἰὰ αιὰ " 
ΓΑΙ ἐμοιορίαν, ἔτι σαρμόολί. Ὑυ Ἶ ᾿ ὁ [μὲ εοἰορ α ϑαὀγατασητα αι: οτος. , 

ὡν Ἵ ἵ ἔπε σαμκνλύ. νυ “ἢ ῥήν ἅϊυ. σλτηλ! τὰ Ἰμα νμες ἡ ἐπ τα τοίδυις οὐδ ο τς : οοὺς ἴα} ἀρρμετη άρὰς μὐν ποδῶν μὴ ἣν (εἰφίααν σθευ στιειδέ, Ὀδοου 
πἰοηϊα ἀρυάᾷ ἠΐον γίατραιας 4υ! (οἷν νοϊίς ΟΝεἠἰλι  νί ἀετί, 

ΠΑΧΎΌΥΝ κοἰαυλιϑς ὐρηϊεκὲ ζεγηοι “μὰ τὰ: 

Φ. 
δε εβ ἰαμοὰ ἀσαιο με ὰ ἐητε Αι. Βιαίπι, να ἐγαὶ μη ἢ ἱ 
με β μοῖ αονο βεδίναι αἴπι ἕμα - ροίἝεα, φισέηις δηίπιαηι νίχις ποπ ρεπίηραηι, ἀἰχίπνις Γνετηχοι διρεῖ ἐν ἀκες ἰρετίξ κά κεβεία; δε ἃ (Δοτι βαὶο ' γμ" 

δὰ νκίωνὺ ἰὴ «ἐμὲ ὝΩΣἊΝ κδεηδο ̓ βνν νιν 4 δ τ ἰφρεΐπιο νετία ἀεοίπιο ὀέναν ον ᾿ ᾿" τ ἀν κυ ον πἰήμοπς ἴ τὸ ἘΣΤΙ ΗΣΕΙΣ ΤΞΕΞΞΞ μρνὶ μι εὐ αὶ Τιδεναιειῖμα, ρας τησώας μος ιν ξἤομιν, δεορϑάσιως. ΝΡ, εοντεξξιου οὶ αμιλιπι νοῦς, Ἶ μα δια σαν Νὰ μοῦ Μαα τιὰρτἀνεκ ἰοαλαὶ λετήςιδς ἱ τὰ ἰτα ἀυαυγηδελδαι παν Νὐν ἜΠ μα πὲ 

ρο [ αβ"αἰ 4 βη 'νβηβυν μα ΜᾺ εἰς τὸν «νιεὶν νὼ ὅο ῥυθμὸν ἀκα ὁ τεβμης ντόιϊηφυς ὀχειατὶ Ροίδι, πῦν εἸηβὴ αν Ἢ Νυμαβοροιευϊτιῦν Τουξτηαςαϊο Πο δύλαδη πῦνὰ ἐμ ἡ μά σα ΝΜ, 
μπὲ Ἔἶπα κι τς τεῦ γος κρμινς, ξβωνσνν μαι τὸ κορτν ᾽ δ νετὸ χιοτίτὸ ἀἰουπιις 418: τοδεὰ 4 Πημαΐοος.. ΕΟ ἕδὸ ψ ἐν πα Ἰαφανθιμ ορροηΐ, τ ρα! οἰχῇ νετίν. αἰρφυίοε ν δύσιν ἔστιν ςεπίογεῖων κα ίμοῖν δα ἀτοετεῖαν 

ἀποιτίμαν δἰ πα ταν κ Γρ ᾿ μν" κἀμανεμμαις Πηνρύδυβαβν μὴν ὙΝΗΝ Ὁ ᾿ δα δα ἐχεαιβίαγίρυε ρὸτ οἤνηα τείροι εῖςε, ναρλπι(4ι-. αυδιε ἑονων απο ρυγια ποα εἴδεῦ. δ αὶ υγαιν διά! Αγ 

πᾶς τοὰκαιῇς ἐεξιναι νοῦ αν με, ρίαν τας ἦν ἡυοδιϊη, ἐπὶ ἑπτὰ τονάοτοης! Ποιτὶ ἀἰαεη φαίφειν οἴοϑ. Ἅ.-: θεν Δ χύνει ἀδυτοάο ἀἰοίειις Ομ! σύγβεις πδοϊδαπιβ., . Ἄγαρίδης οεερυγίταξεηι πο εἰσι ΝΝ εν αίρεπὺ  Ἂ ΜᾺ 

δλῖ {ΠΠνπ| οκφαιρίαν, να δῖα, Τ᾽ προννν νοἤέαμιη, ὃ ὯΝ ἄδοι ΙΝ: (1 πηειαρ βοτὰ, ἀΐοίς Ῥαμΐυμ,νον τοιοξξα δία. Ε΄ ̓ . “ δυιεοῦν ὑν δε υμθΝ οιηρενε ὁρροπαταν ἤγυόδιπο: οδίοηνιαευειγμᾶτο ἀναξ ὦ ἐἸ]ίυε ἐριλι λπριν " Πἰο εραὶ 
μα μὰς κπιρίες, ναὶ πρπϑη κίας ΤΥ ΒῊΣ ΒΡῈ Ι ΟἸτίδο ἐοπτειπρ τί, φιοί δον Μοίς νρίαο ᾿ς δ᾽ τὸ Ἰλελαφεν! υδὰ δε τεῦτε τπουτθ ρα τα δι γ ΓΟ ἀγᾷέπ. 40 δι ἐχιοεί θην (ει βεἰο δεέματνν ΨΑΚ ἃ πῶ εὦ αἵ! Ἐι ̓ 

, δι νειὰ οεαπι [εἰνοίνιν ἰορίτυς, κρϑ' μῶν ἐκ νι Πιρρίεε 6} υ. ἢ βοη βοϊεζδης. 41] ροβεα., ϑδιμοἰνδια. Κεᾶδδ, Ὧ "Ὡ ΓΑΩΝ Δ υϑ,δς εβειετὶς ἰά αοιισιποι ἔξ είοα ἠδεστα ! (ἀπέξ. ἤφαῦτ} φαΐ ἢ τοὶ (ἰδιη ρεείίι εἰ εἰὺς λυ ἊΝ ἱ 

κα ιχῶι αἰ φίμ μιν «δῖ ὭΣ ων ν᾿ ἰε υδγιηι ΘΏΉΙΩΥ ΟΠ οτίν εν! 4μο τον, ἀἴημις οχο- ἤν: τ δῳοί ἄγυδδιαι ετάς. εἰς ( νερτὰ ἀϊκβε, δεν, αἰρετῆο, μμΑΝ να ηὐῆς ἢ ἐᾷ ῦ,υοί τεὶ βυτιια κα : 

: ᾿ ᾿ .« αν νι ἀςείαγας Ῥςῖτιν ΑἕῈ, α7.10. 554 μἰς ναιίαι (ζπρτι- ᾿ τ γὺΝ μα (μμἐπίρεργαὴ ψυίε πόα ὕσίπο ψηίχαλιῃ ἡ θοὸν. οἰσυοιη ταηοίροι (ἰδιρεθνες, ἀυι ἡ] ρταίςις αν τα ̓ 

“ τὸ ΩΝ ᾿ ν ᾿" - 

ᾧ 

Ν Σ 

" 
14 “ : ἘΠῪ ἐξ . δ ΓΥΝ " 

τ σ 

πιρσονμμΣ ᾿ 

Αὐκῷ δὶ ; ἐδῶ στ τὰ 
τ ὃ ᾿ 



σέναν. αὐτιτι πα «- ὡὠπ --ο τς 

ΟΡ ΙΧ δ ιν Ρ ΑΝ : 
εὐΐο χολρὶς 1 ἰδηνυΐο .μ] μην τκὴ ἢ ἌΝ γονῇ δηξυ δ... “ὦ 

πόσῳ. νὰ : εἶταν, φοῖμ ταν 
πϑανν τα δ} υἱ ἡ γε δρ᾿Ίγἰτυτι 4. "νηβ, φαῖεν δρίνϊιμας 

εἰφι..2 δ) πὶ ἜΤΡΑΤΝ ν ᾿ταγηθ ερ οδιαϊίς ἰηου!.} ρων βπιπίβω ἐμ 
ΝΕ ἐπινὰ Ψ" ; : : μοἰἐ 

"ὡς ὙΠ Ν ἄμωμον τρθι, ετσα τίω δὐϊοαι Ὁ εονῇ επιυπάλθοὶι ςοη μαϑϑαρ βαρ μαγ τρῖν 

ΤΎΝ συωυοίδασι υ, Ἅσο γέχρ ἡ ἔργων δἰς πὰ ἢ πφεύίμαι νοείζεειι " ὁ τοογίυΐοί ἰνοβναπν οὐ ἐρετιδων νον: 

τὰ ΌΥΝ ϑατρόίοιν Θὲ ζώνη; τ . ]ορερυν "5 εοἰεηάυτι Ὠεμιη} [Ἡπὰ, δὲ Ῥεν 

ρει μὶ π ᾿ " γυμνὸ ᾿ ᾿ ; Ἡμνρνν 

δμίαιμιν ἴο Καὶ διὰ τῶν δέχϑήκωης κρινῆς μιασί-"] τὰ Ἵμεαθέ οὐ ἰὰ πουΐ Ῥα.-. ὴ ΤΣ 

Ἰρθεϊοεῖν δε. ς ζοὴν, ὅπως ϑανάτω οἥνομϑμῥου ἐς] 18ι πιςάϊατον εἰξ,ἢ νὰ τλοττε 84) ἰμεγονάοννμο ἐντνάσεριννδ 
ευτνὰι! ἐπ. ὙΠῸ ΘΟΥ» 6 ΟΝ ΔΝ) δ τεἀετηριίοπεηι ἐξα. ἢ τρληΐ. Ϊ Ἰοατνον ρηανατίολννιναν 

ἀπ ύοπ ρὲ ἦσε λύτρρσιν Ὁ ϑλτῇ πρὰτῃ ἔζχϑη") ᾿ πτεηοπυπι ἱπιεγοιάεηις αὐ ἡρύβκμς με δυνΤο- 
τομ ἀχρίνεει Χῇ ὀάστων . τίω ἐπαγγελίαν λῴ] Ἰμιογδῆς (Ὁ ῥείογς ραον "4υ] Αὐνιθρρρ μα λφ, δον; 

λα μημοο ων ῥωσιν οἱ κεκλημϑβοι τῆς αἰωνίου κληρρ-ὴ Ἰνοςδιὶ εἕαηῖ ἡ Ῥτοπα Πἴλτα. 8: Ἰκιώμα ἰμίεήμέει. 

ΡεοΩἸυπι, ἰα νομίας τογῆδπὶ μιατοἀϊταῖεηι Δ0Ορα- 
4υοὰ {1}6 εχ-᾿ μιᾶς. : - ᾿ 

ἐσεϑπ ἐαίρίςἰα » τὶ “ ἸΓ68 16 Μὲ εμίπα μεβανοινίην 

μδπῷ ρυῆς εἴ ' Τὰ τι ΝΔηὶ νὈ τεϊελιηεητυτη εἴξ ᾿πμον ἀντδε τῆι 
κερὰ τκά Οἴπου ἡδ ὀζμϑύκη ν ϑείνατον αὐάγκη "“ Νδαι 2} [8 γπορε μόρυβε ἐβύκεν- 

ὁπιοδε ρίσυ 
μιϑεσαιισηθε 
ἐφ δοιϊυς, δὲ 

οαΐυ γα φέρειδαι τῷ δχχϑυιῦμον. 

νος Διαϑήκη γὸ 5) νιχρρῖς βεθκία" ἐχεὶ 
νοτὰὲ δρειίἃ 
κ(ωτ, Βΐωο δ» 
τειν (εαφυΐευτ, 
πε απι ς- 
εἰόπὶ ρεοΡεειῖ- 

αἰοτε ἰητοτοςάαι ποςείϊς οἱ τον] [κεάαι εβμοτὴ. 
[ατουῖδ. ᾿ 

1η ᾿ Τείβαπηεητυπι ςπτν ἴῃ τθοτ-}17 ΟΣ αν ἐσ 
τυῖς τατύπι εἴς : αυληἀοαυϊάειπ] ἰμμφωμο βελόγροα ἊΣ 
ποπάμτῃ ναϊες αυυπὶ Υυἱυῖς τος 
ἴζλτοτ. 

οἵποτο Ἰορύοι, ὅτα ζῇ ὁ δγᾳϑέμδμοζ. 

πε δα φϑε νοιδίος ΠΠοϑ.εἶτμε ἔμειὶ «ἀασιδεδιυε:Π οαυίπ οἸΠ 1) τεριαδαίλπἀο (ταί αἰ δας ν Ῥεοείυε ἱπυι!]ον, Ιυ4ὰς 

ΤΡΝ ΝΣ ὑρὰ ἀνεα λυ εὐυμς ῥὲν χα ολ κί εἰλολοίασν, ἰἀ οἵ την πίοννεπι ρεςξαιοταπι μεϊποε,ίεὰ εἰυμεεπιροτίν πεῖν εἶν συ τες ἐρὲε ρειεβεβ. ὰ 
εἰξ φυο (μείευς τιφαφτδιουη ο δχβιυθίτωε » οθη]ὰ [πὶ Ἰεμὲι δὰ (αἱυϊτεῖα ποῆεαπι πεςείδεϊθ. ΄τ Ἀδιΐο ουτ ἐροπίοτείε πιοεῖς οροτιυετίε μος ἔς... ν' 

ἄσε ἴλη οἰεὶν αψοπίδι πλῦϑι ποο ἔσάυι τδείοπεπι ὙΤοεϊϊαιιςεητὶ ἴδ ἀοπαιίοη!ε αιοτιῖς οδυίε ἡ ἀεδηυε νι εἰείυαι (οειίσετυς, οροτιαίι τοϊδιοιὶς πλοτο 

ἐξπὶ ἰητοιμξηἶτε.. ΝΝ ! Ν 

᾿ μασι νυκνστίο---»πτ----..--π- --.-----000 π΄ 

᾿ηἷς ρεοαδιπὰ (απ υϊηὶ ἴλης, ἱποπι. εἴων αυἱ ποπ δόποὸ [γρεζζαῖα (τὰ ρεζοατοις:. 
14. Ρὲ ϑρ εδιωαν ΚΗΤθηΝ ν διὰ πινάματε αἰωνίον. Ορρο- τοηγηνία ρΙῸ τεδλαξτείοειδυς ἱρῆς Νρέ οἰπὶ τοάϊπηα 

ῤ 

, φ ΟΝ νοζα «αηὶ
 ἢ "ἱ μ4- 

ἀσηταχαῖ, φιαῖε: ἔκτουὶ δὰ Ὅσους οτίδπι βιοτίς. ἸΝΑπὶ δρὶ- κλναΐροι, ἘΠσΔοῖῖοῖ νἹά οἰ !ςοῖ, ἸΝΆΠῚ οπίοτις πΒΉ] το ρος 

. αἰτας ῖοται ἀρρο!λείοης Ὁ εἰτατίε ἰη μυπιαπίταις αἵμαι- δεητυτ {ἴξηλ: ἤθη Ὀεὶ [ςά ἱπάϊφηὲ οοεάς πες οὐρά. 

ρὲὰ εἰ οίελίεηι Ἰαβαίταον ἰηῖς σον φῖσ τού πος -ς κΚ(Ὧ Ῥνονο{ζ νο δανοάί κίον, τίν ἐπενγγιλίλμ τῆς κληργνεμίαρ, 

δαβείμαι ςοπίεοιλυΐξννς ΑΥΝΜΗ ΤῊΝ νυ ίληφυίς Ψυΐφατα, Ρτοποβιννειν Πατεάιιαιμ ΟὈ Τα ὐὰ ργορῖεῖ Ηε- 

εἴας ποπιϊπὶρ φυὶ οτίάπι εις αέᾶς, Υἱμίῇοα οἰαπὰ ἴα υἱγ- ὅται τανε ἐφυυπὶ ρέοαιρπίς ποπιίης τος ἱρία ργοι εἴ, 

τυῖο Ῥεμάϊειπι οἴϊε ἀρογῖθᾶς, αυδένεπος οοηάϊάιε ἃς. πο βάυΓ. | μο 

ἡξραεαι ροῆιι Ἰεδαιμῖιει ἰτως τείρεχίε Ποπίηυς [ο.πΠ. 16. Ναν οὐ τε ξαποεηῖνην ἐξῇ, ἕπου δρ᾽ διαδήκα, Ὡς δι΄ 

.6.63. χασαι ἀΐςξετες φάγποπι ἔμλπὶ αἰ Ῥτοδείίς, 5ρίὶτἰ- ἴὸ γοςς διαϑήκο (οὶ ρἰυγίθυς Μλῆ 26. 12. δα. δὴ εχ 11} 

τυπὶ εἴη οἵα αιί νἱαϊῆοει, Ετθαυΐαρ, θεὸν 18. 4υὰαν «ΟἸ 6! Ροϊπι αυοὰ ἀΐυ οτοῤιάϊ, βαης νἱάο] τοὶ Ἐρηϊοίδηι 

Ὅευμη ἀεὶ ἢ61 ἀρᾳιη  ς ἘσοΙεἴλι (τα υίης ἴμο. δοη Αιΐε νεγιδουΐα πηβρυλ Ἠετδα [ςείριαπι,, ἐχροίυΐ 

4 Εινωινίαυν, κοιδιιμεῖ. [6 ποηπυ Πς [λτίηϊο «οάίοίδας πιεᾶπὶ (ςπεμτιδην ἐπ σὰ δά πυίας Ἐρὶ Ποία ἰηἰζηρεῖο- 

Ἰορίτως βηνωνάσαι, δεὰ γδίαμις Οἰποὲ Ἰεξίτις ἔυτυίυπι παπὶ οδίογικτίοης. Ουκτίεις δυτοπι αμυπὶ νου Ης. 

τοπτρι:: ὃς φυϊάεπι τεξτὰ. Νλῶ) ρειαδυπι ηἷϊνάοπι εἰς (τὶ δεδὰ ΒεπιΝ οὐδ ἀεςίλτο 7 εἰζασγεητυπι, (ἡ ῬΑδίοποπι 

ετἰβοῖμπι ἐχρίαείοηι: , (δὰ νἱξεῖ δάδιυς δε νιν εθὶς δὰ ν]εὶ- ΥΨἱυεητΌΠΙ, τοῖς αυοαυς Ηἰετοηγαλο, ἰὰ εἴξ, σιωυθκίω,, δὲ 

πνιηι νίψας ἀΐοηη οἷμ εἰβεόζιαι ἐπ οὐξἀςξητίδυφ ρεουῖ ἃ Ὁ ῥλδαι ἰη δος ἀπρυριοπτο ἀρυά Μοίεη ὃς Ῥγορβεῖας Ηιῖ 

1) αἰ ἀοοεάσης, Ἔ ,Υ ἰνοηιμὴ ορενέθνε . ὑπὸ νικράν ' ΠΟΏ͵ ταίπλιλοη τὰ Ρλδὶ αἰεητο, φιΐὰ [εἶς δ] νεῖϊς Α- 

ἔμων. [ἃ εἰξ,  ρέςοιτίε αυα οἰδιὶ αἰξυιὰ αὐδην πλοτίεαι ροδοίιέ, Ἀείροπάθο, πουυπὶ ᾳυαητιηι εἰς ληξιπιςπ- 

φεποιληζ. . 5εἀ ἐπ ρείανίο οδίετυληάνιτ εξ ψιά τ καδω- 20 τὺπι ἀτιίαν ἀ ῥδξτὶ Ἰνυΐι8 ἤάτιγα,, φιοά σοπηπγυης αυ!4- 

Ἶ ΠΕ ἰητο ἡφατοτ νῖρ ἀγξαπλεπεὶ φιοὰ εχρίνοατιν ἰπ-, ἀπ μάδοῖ οὐπι τοϊϊασιεητο,, δι ἃ ταις ραξζοτυμ ἔρε: 

λασο φυδὰ,͵ 

ν ΟΡ 10. 1. δέ 1. Του ίαπτ φῃίμ ρυν βοιτοηίᾳ ρατῖεεν φἰεδυς Αἰϊσαιπν: ραττίηι ἃ ΥΩ ἢφηϊβεοατίοις τῆς δια- ὦ 
᾿ 

εααας ἀϊηξεὸ ἐσοδειαπάα;. ΝῊ 40 ἀουϊσηταν άπ. ϑέκνε, 4ιὰ υίάσσι ἀυρ! οἱ {|| ραδεὶ χείρεέξυὶ ορεσιὸ 

(α Ῥεοολα τ Αἰτο τα , 408 ταάίχ τρία Ῥοζζατὶ ἀπερακάτυτ, ᾿- μαάγας. Νδη ἐπ ςατοτίς ρδθιϑ πἰἈΠ] ἡνέμυ: τοαυΐ- 
᾿ αὐϑρτίστοιν δετίδος, ρυίσναιη αίάει {12ι 25 τῖζαῦ αυὰὲπὶ ποῦς Ἔοηῖπι 4υΐ ραξξυηι ἰρουητ ὶ Εἷς (οπ- 

Αϑοβοῖων νἱηάϊοκαίς ΟΝειδο,, κοίτα ἐρῆις Ὡπφυίαίν «τὰ, Ρειοϊσεπάα βμς ρώπα, αὐα θη αἱΐα τίθης 

αἰτάτα φυπὶ ἐδυγούυαι δὲ νἱευϊσταηι ἐμ Ἡμῳ , 4υὶ φυδπι αἰοῖῖς ἰυἱ ροῖοῖαῖ. Εχ δὶ5 δυΐεπι ἀς αυίδυε τὸ 

νίάυς «ὦ δηἰαιαίπ ῥεηεδιίαγο ὨΘὴ Ῥοτυονίε, " ( Ι : ἐὰν (ά ε 

ἐᾷ οἰ  ἰα ργοκένπο. τενῆουϊο δὲ ἀδίποορι, Βεφιῖς ἐχοίρεγεῖ, . {16 ροσμηιὶ τλειίτὸ τεαυήγοαι., αἰϊοχαί πυηαιαι τος 

ἀμιν υἱμὸ νυ εεβαιμιεβ.. 

ας νετὸ, Ἴοποίφηάϊε ἀξεδδῖυς, γπῦν ἀυϊάαηι(ἰἀ εἰς Ποὺ} ποῖος 

᾿αὐἱὰ ἐφίτυτ. ἤτ {Ππὸ ἤλϑυαι υὶ πιὺ ὕπο βάστα νίκος 30 σϑη οἰ δηάθε : οἶτον γοτὸ ( [ά εξ βοπιο) ραπαπι ελπὶ ἡ 

τυὰτ. οκεπάίε ΟΝτ απ ετίαηι ρτὸ ΠπΠ (μπηυΐποπὶ βιαϊ. ἵμεῖς βοὴ ροίετας υΐη ἃ ρασια ἡρία πιδηεγες δϑίογρτιν 

ννεφυΐ ρὸν νότοτοῦ γίευς βιςείς εἰβολοιεῥἠυπιδγάτωει 1 γε λιν ἢ αἰ ρίρι 4υϊάεπι αυΐουτη σις ραοίίτεν 

ἰδ ηιίη. ἡ Π «ὦ {ΠΠππ8 Δπτυτὰπὴ αν επτιπι τα ταίεπλη- τεῖυτ. [τληυς Βα: Ὀεὶ (δίς ἱπεοτροίαϊε, υΐ νοτις μος 

ἀυνα ριοην ἐπάξιΐε, Ὡς αἰτατα νογὸ ρᾳττο ἀϊπετίς ργοχί- ̓  δ1ο (λξχυν, ραπα ἐπ δίς τοςοριλ, Βοπιίπες ᾿αιτγὶ τεςφπ- 

τῦο οαρίκα. " νιν 1 εἰδατεῖ, Ηδδει εὐᾷο ἰη ὑλαηυ ΟΠ ες ἰά ἀς φυο ραυα 

1 πιώφνε οὖ δὲ ὅτε. νὴ διὰ ἄπ δῦ. οἷο ἰοφιίτιγ Ῥ.. εἴ ἐὰπὶ ποπίηίθυς εῦν , δίεγηδηι ηἰηηγιηη πδγεά 

ἴων Ἄριῃ. σαρίτς γενῆι. 41. Ἀσξδτὸ νετὸ τΟἸ ἐς εχ ριοθ. ταῦεπ. ΟΠ ρηίάηι Δμίειη ᾿ς ΠΟΠΗΠ πιοτίοπάο σοῦ; 

ἀεήτδιι δὰ αυὰ σχρίδηκίθειν εἴν, ἵΝατη (ἰ ροειπυς - ἰμε ἡΠυἀ δεψυίτις, ἸΔοίτοο χαρά αὐ ΟἸιγτυπι ἐρίυπν δἵι- 

υἷε ἰα νεῖεγε δαδϊτο , θ0ὴ εαρίαθαε: νεῖ πουυπὶ βαδῖπι πεῖ, ρΡεδυαν ἡτυά ἱπῖες Ὀδιπὶ δὲ ποπγῖπες ἱπιτυπι, ἔρε- 

ποῦυν ἔληριίε τεαιηγεῦδευγ σιν ΨΊ5: "ἡ ἰῆοε νίαυιις ,ο οἰεαι 4υλη λπι κεἰ απηοητι τεξεε,, αι ἱρίς πιογάεηι, 

ρετείηψεταῖι νεὶ (πρετείξ νι ΝΠ (ετιδε!. ποι: ἔιοσιης. Ἐπ αἰετηὶ τερ εἰ πος ἐξοεγις Ἀαγράε, Αριὲ ἰβίευν οοπυο- 

Ρδττεηι ροιποτίογοτη, νὰ πίε ἀδίαγάαπι. ρηξιερίς. Ηΐπς οἰκ νας ἤπιε τνάο. 564 φινουίι {114 φιιαείτα ἜΝ οπῖρε 

φοπίξινευτ νπυτι Ραδινηη {εὐρὲς ἴσης ημοὐ αὐ τοῖν ἐ- νῖ μος δηξυπιεπευαν ποξίεγοῖις, Τεβαιηοπιὰ ποπηνῖ 

ψίλπι, ἰὰ αἴξ, φυοὰ ἡ οχρίαείοπει ἀττιη εξ, φησ ίωο ἀ6- σποτῖς τολαιοιίε (ἀποίυπίυς, τεβατοὶ εἰξ ΟΝ τι: [τααυϑ 

πιῆ ταπτροτα ἤνοτίς ρεγλόδα τ (οἡ ἐψρῆον νεπῖνει νιθγαηι μη πόα ᾿ γοοτυπὶ αὐς νἰτυ!οτὸπι ἑληβυὶπε (Δ ποῖ 

αἸἰϊαύδην κα τοηρυε ἐχείεε, ΜΝ οτυα ἡσιταιν Ραδκιίην ρίς. “ἢ τὰπι οἱὴ τεἰϊαπιεητιπι. Ετεα αυϊάοην «αὐ εἰδ στ ἰη γον 

αυπὶ πο ἔνε (δ ρεαπατίοπεπι ΑἸευ τ τεἀειηρείοηίε κεῖ: ἐστε Καδετξ οἰβοια, Ρυπβοιι στον (ἀπά αΐπε, βεπιρε νεῇ- ΄ς 

οἰ εἰναι, Ρὲν αυδην Βαγεάίταα ατφέπα (πὶ μϑτδια ψηϊβεάιοητως ΦηλΒΙΔ τείβαζοχε ἐμ αιοτῖεπι ταὶ 

δονὶε ουυφηλε. 4τιανίχηβιονην , παριζασίω. ΜΦ. καίρίςετα, ' 

. Ὡ 

ψ δφῆνι: ΝῊ 
ἫΝ 

᾽ ΠΕ] ᾿ ᾽ ᾿ "»Ν) δὴ 

ς Θ( αὐτὸν Τὸν ουρᾳνον 2 γμυ εμφανμοηγαι 

ὅϑιν οὐσ]᾽ ὡρώτη χωρὶς αἵματος 18 πὐνηάεης ρείυϑ ηυάεπι {Π|Πυἀ 18 
ι ὙΜΗ ; Ἂ τ) ἐρίμυς (Δηρσυίης ἀοάϊςατιπ) 
7 ίυϊ. 

«αν περ. . 

λαληϑοίσης γὰ πάσης ὦτολὴς 

γέμον ὑπὸ Νω ὑσέως παντὶ τῷ λας, λα- : 

ἐὼν τὸ αἵκᾳ τῷ μόχων καὶ τράγων μετὰ 

ἔδατος κρὶ ἐοίου κοκκίνου κρῃ ἰοσώπου, 

ριαςαρτα ἰεςυηἀὰ πὶ Γι οροπὶτε- 
οἰταήϊες τοτὶ ροριυΐο 9 ἰμπιρῖοὸ 
(λησυΐίας νἱταΐοτυπι 8. Βίγοο- 
ΓᾺΠῚ » οαπὶ 4404. ἃς απ οοςοὶ- 

αὐτό τα τὸ. βιθλίον χφὶ πάντα τὸν λαὸν) [0 δι ᾿ιγῆορο ν Ππμυ] ὃ ἰρίυτα! [ὑίννν 4φοε ἰίδνωιν τ 
ἐῤῥαύτισε, | ᾿ ᾿θγυτι ὃς τοταῦν ρορυΐυπα ἡ αἵ- ὁπημεν βορηΐωην «ἰδεῖ, 

πον ρεγῆτ» ὶ . 

λέγων, Τοῦτο τὸ αἵ κα τῆς ὀχαϑύκης ᾿οἱ ΠὈιοεης, ΤΗΙς οὶ ἰλορυὶς 11- 19 παῖ ῥά βάρεη ΤΕ 
᾿ , 4 “φ,ε Ὗ , . Ἃ μ ΕΙΣ ΣΝ ( ἐ 

ἧς ὀςπίλατο ποῦς ὑἱμαξ ὁ Θεός. Ἰ|ς ἥλες ραδεὶ, φιοά' πιαπάλιε 1 Δ το, ΠΝ 
νονὶς εις. ; 

Καὶ τίωΣ σκίωυίω δὲ καὶ πάντα τὰ 

σκαῃ τῆς λεοιτουργίας,τῳ αἵματι ὁ μρίως 

ἐῤῥαύτισε, 

ξι! αι ταλδϊων, 
Φ' οηνηΐα υδ{4 τοϊηῖ[!ε- 

"ἢ νἰπηγεΐπε βινλϊμεν 4- 
{|ρ. 

Ε! οπνηΐα βεηὲ ἴη [4»ν. 
φιΐπε {ἐτηνάὴπρ Πἐζονν 
πνωράαιίων : (σ᾽ βις [4η- 
φυίην [ζυβοιε ἔμ γε: 
πν[βὲρ. 

Ν ρε εξ ἐγφοεχοην. 
ρ ἀντία φιϊάεην οαἰεβῥήν 
μὲ πιμηβ αγὶ, ἐν (4 δοῖεν 
εαἰε[β κα. πιεὶϊοτεῦ τε μοβεμ 

Ιηἴπροτυτεῖι δὲ Ταδούηᾶςη- 
δἃχ οτιηΐα ναία ἔλεγα 1ΠΠ|ὰς 

ἴληρυίης {10 ὕ}}}}-- 
Ἵ ᾿ 

ω Εἰοδῆηια ἐετὰ (ςςυπ ὴπὶ 1.6- 
δεῖ (αηρυΐης ρυγβελητυτ : ἃ 
δρίηυς (πηρυΐπις ευποπς ποθὴ 
βι γεπη το. Ἐν τ 

1 
1 

ῇ 
τεῦ 

[2 κως 

Καὶ χεσὸν ὧν αἴκκατι παῦτα καϑαρί- 
ζεται κἊ τὸν νόμον »καὶ χωρὶς αἱματεκ- 
χυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 

-" 1: 

Αἰνάγννη οἷ τὸ μδρ ὑποδείγματα 
Ὗν ὦ τοῖς οὐρανοῖς τούτοις χᾳ ϑαρίξεῶζ᾽ 
αὐτὸ δὲ τὰ ἐπουράνια κροίτοσι μα 

1} Ἰκαυς" ποςοῖςο μὲς οχετηρία-],, 
γἰα φυϊάειη σογαῃν αυα μη ἰη 
οαἰιςν πος γους ρυγβςατίν “ἢ - 
βία γνεγὸ «ἱςο(τα ἡ ροιίογίθυς 

οἸφυὰαν Βα ἤν ν᾽ τ}. 

141 17 Νόοὴ δπϊιη ἴῃ τὐσηυλέζαιλἼ η 
(Δετατίαπι Ἱηρτοίας εἰς Οἰτί- 
{τυϑοαυοά ἢτ χορ υῦ νογο {(4- 
εγατίο το[ροπάςης: [τἀ ἴα ἐρία πη]: 

Ἰεαίυτι, νὲ ςοιηρατελῖ πᾶς ἀρυ 

ΨῊΝ ᾿ ΡΟ (λείπ Ὠεὶ ρτὸ ποῦ ἰδ, 
ΟὐοἹ᾽ ἵνα πολλάκις φοορσφέρῃ ἑαυ- χαἱ τς ἽΝεχας νείχρε οβόοταῖ [ς- οὶ 

Ὶ “" 
ἰδάταῦτας. 

με 3 ΙῚ ψ "᾿"- 

Οὐ γὸ εἰς χοιροποίιτα για εἰσῆλθεν 
ὁχριςὸς, αὐτίτυπα δ ἃ λυϑιναῖν, ἀλλ᾽ 

ΝΗ εηΐηὶ ἱτ αβηρ[α- 
“34 [μπξία, Ἰεζθνα ἑπιτοὶ 
ΤΩΣ 
[δά ἐα ἐρ[μην εαἴωπιυξ 4 

ΒΡ " -᾿ “ρϑε βάνει! ἡνῆς νἱμὶ Ὁ εἰ 

Ὑῷ Φρρσώστῳ τ Θεου τῶ ἐμ. "Ϊρνο πανὶ, 

᾿Νεάμενι ερεοίζεναι 

. 
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19 Ι Ομμαὶ δηΐτα Μοίος οὔληΐᾶ ,Ψ Δ εἴϊο οοἱην ον 'θ 4η- 

ἄαιο ζεξ ἃ Λῆ6γ[ υπὶ- τάβη ΚΕ ΙΝ ΔΡΗ͂Ρ ' 
᾿ τεηἴ ειδηῖ, ΤΆ 

Μεγ ρορηᾷνν “εείβιαιν, μέγηβέωίυτη, “ὦ 
βηιζηναεν υἱηίογωνε (Ὁ "ἰρεε,ναία, νἱ- 

βίγεοωνε, ἐὑην “7.4 Ψ’ Θίιυα» ηυδῆ- 

ἰδια «φεείπες (0 Ἀ. 00, 

Ῥ'᾽ κἀε με βτΐ πηι φωὶ.- 1 ΑπΆ]ο 6} εἴ 
ἀεην ἤος (μορνίρε ἀεά (ε οροτῖδε ἐπ. 

ιοζ εἃ χυς ρυ- 
τεἰῆσϑηι ὃς 4υς 
Ρυειβολμτας. 
500 1εὶς γρὶ 

οἱ εθευ το». 
ἰοβίυπι ἰγρὶ, 
Ορσοευΐς ἐν 
τὰς 4114 οὐνη 
Ἰυδελε εἰυἀ 
πδιιιες πηδίξ. 

εἶα ἃς εἴτουν ἢ ἐ- 
Ρ6 ᾿ρεοιάυπι 
(λβξιϊο, 8" 
4υλ,]λὴλν Ἡγ[- 
(ὁφοϑυῦ ΟΠ εὶ 
ἤο νειδεπ δ 
[ἰϊα υδι οὐ». 
ηἰλιοαἸεῖς κ6- 
ει ηδουΐυ τον, 
ἐδ!εῆις: ν᾽], ᾿ 
πιᾶ, «ςκἰεειίν 
φορυϊυροσῖς» 
εἰς. ἀοδτιην 
εαίυαι. ἀα- 
οἶος ρα 
Ρἴο ζίειῃὰ (δ 5 
ἄς ρωροηΐ: 
τυτ, τς 4ὺς Π 46 
οονηΐα ἢπ 
τἀτι οι δ(π! ανὶ- 

ταν νϑυϊᾷ εἰ ἢ 
4. (λπλ ἐῚ5 
Ομ! κι διηᾶ 
ορ θυ 4 
ἃ δελπαις, ἢ 
ἔχον4 ὃ 

χο.1.4 8 
1 ἈΠ 4 (0118. 
(0 ἀυρίεχ» 
Ροπεοχ [εὐ 
εἰοι ἰὴ 54 ςτᾶ- 
εἰν ἢ] ἐπ. 
κιεἀϊευάτυτν 
Ὁεὶ ᾳαυϊάξεαι 
ἰα{{γίεἀ εἀπνᾶ 
ποπιυπι π|ᾶ 

, πὰ διεδὴν 

«ι οἴει αἰιοτίυς ἐχεο! !οπεϊοτῖς νροπὴρς ςα] ἤϊε τοί  ςχεπιρίαν. μος νὲιὸ 1η «αἰὸς νίηυς ἱρίον γϑηδείδυίς, [ἰδππ ἢΠ]ς οοταῖι ἀγοϑ, (Ἀπ Πἶυς ςοταπι 

Ὅτο τγρίο Ρδιτε ςοπιρδι εἴ, τ4 ΑἸἰΐ8 «οἰ λεῖο ἀυρ ]οχ, δα ουν Ῥοητίξοχ 4 'φαυπι, Ομυυ Διμπν ἰΔηρυΐηέπι οἴνου 1{:}}}ς φυοιληηίβισρειεβαι Οὐ 3. 

εἰοποαι,Οἰεἰτυε (ηνεὶ ιἀπιὰτη (είς ΟἸδετειςγρσοοδευον ἴῃ φεηεις ἀροϊ φυγαί ρεσιεεοραπηίυπι νξινεοτοῖυ αι {ου]οευπ). 

19. δεινηβδην σέζοηρτ νόμον [ἃ ει ἴσυς Ὠοιπίηιιε ργδ- ἀα!} ρερ  Σἰε, δὲ η Οταοὶς, διέϑετο, δεἀ λἠ ἀΐτυν [μρὲν θηνηὺ 

“ρρεγλῦῦ Ἀ εἰεττυς ςαἰπὶ μος δὲ ράτοίοιρλιπι λαληϑείσης. ὃ δμε μὲς αεὐδὲ ει εἷς, δ ἀἴτὰ ςοπάιτιοης ἱβοληὴ ΟΥΛΠ 

τσ αἰβοατις Μοίεαι ποι τεπιοτὰ (πὰ Πεο ἐκ ἰαυεηῖς (εᾳ 6 ρτςζερτογυίη τάσις Ὑρῖθο ὑτένλεϑαι φοπιργεμοπυπτιτ δὲ 

τοῖδῃη ρορυΐο τεοίταίϊς. κ᾽ ντολίυ! συΐπγ νοσὰς Ἰρίλιτι δεζε νη: ραθυμπι ὃί εἴὰς ςοηάϊεϊο. { οὐτενοῦλι ὑμᾷηςσιηρο ροῖ 

πςαις ἀἰχις κ᾿ τὸν νό μον,ντ πλοχ γἀτίι 51.[ς χτ' νόμον ὰ οἴ, ος Μοῖῆς νοῦ ὶς Πρ ηἱ βοιδάυην Ηοῦ. ΣΞΟΣΌΨ [ῥιπρηνει εν») 

β4ν ονάφηπανεε.  αἱξαῖλ, Οπρηΐ πραθάδιο ζρᾳ ιν πάσης ἤτολῆς 7 γοδιίςυπι., ἐδάςφηι (ςηίι. Εο ὁοη[χιξξίοηειπ. Θιλζαιη 

Ἄ“ὐ νόμον. φ αὐετβε, ἐἠῥαίτισν. Πὰς τοίρς εἶς Ροῖπις ἐΡοτα. δυδυὶ ἑμηο  ἶτο. . 

1. Οὐυράλιυςοπι δἰ άὶς ἀς δίρετίο ἔργο, πἰφέιπάις Ἰιγῆορο 1. ΔΝΈ [μι] αἰάγκν.ν υἱφατα, Νε[ιι Π] Ἐρο! ἰυά 

δε ἰλπα ἑοοςο τἰπϑιδ, οὐ ρα Μοίδπι δ ἴροο πο ἰορ τσ, πιο. αυδηιμς, ντ ἀπῖςα οδίσγυλα! Ἰογίρτα {τ|ἴλς ἐγ! οἷα 

τλιηοι πιουτὸ (ΟΠ Πἰρίτυν, Ετὰς ςαὶπι ρχοςυϊάιθίο θεν Ἰο- ὐλοβανι τοπιρ ον, 4 Τρία νενὺ εαἰεδ μα΄, ὦ τὰ δὲ τὰ 

δὶς αἰτατὶ φυοὰ αἰρεγῆς ἐπιροίϊτι!., δὲ δὰ ίρεγΠοιςὴλ μι. 10 ὑπονρίνια. Δπαϊοριαπι παι! εἴς ὁρογῖος γητοῖ τὰ μα ρὰ- 

εἰξηάάπι (απ! «αἰ τπαηίρυς δὲ η (ληφυίπειη ἱπιπιεηςὶ ἐἰβολπε δὲ αν, Ρυτίβεληταγ, 5}} Μοίξ τυρὶ] οἰπιήεν τοτ- 

οροττιίς. ΑἸδὶ νετὸ ἡΠ| δὰ αὐρεςοοὶς νέαι δά ςηταγινε τοηὶ βιογιιητὶ, ρυτὰ ο Ταδείπδουϊαην, 1] γε γιγαίαιΝ Ἰξετπιαι, 

Διου 1.4.4] αυοείες τορετίτυς. ᾿ τς φρᾳπετάφας οἰπηί αι! τάπποῃ τεγιπι «αἰο(ίμπι τρί Οροτ- 

10 κΪ 441 [ἀπρνη εἰϊα κῶτο ὸ ὧμα 5ὶς Οτποί ρτο ἈΠ τοῖς ᾿φ τυγτγρίςα ιν εἰυΐάειη πάξηγῶ πθατοτῖα Ἂς τιτα, Ποπι- 

απ) ες νεττοταῃῖ το. Π᾿γτίσυς αὐτείη {ΠΠς φορῥ ἰπ- Ρερέξιδιηι ἀπρυΐης νῆμα, ΙΝ. Ἀγ Πορο Ἰυδεγατ. “υ5 

Ἰἰοὶφ πισιηοτία, ποῦ τηϊὴμ αὐ διὰ αὐλιθ ἐνηρα- (μο νειὸ ς εἴτα οπρμια ΝΗ ἀαθοι βασι] ν (]ς- 

ἐσηῖες βλης καυπε τορι, ᾷμ, ᾧ ὈΔΩΝῚ σαύσδν δὲς ν᾽ δίμια, (ΑἸ Εἰ δὶς ρορυ]ας ἷς ἦτις ἀοξετίπα,, επείιη ἀσ. 

ἰαΠίτυςητίς Ηος εἶ λαυῖν πιροϑ ὅν. γν βάτος σοιπρατάτὶ πΐσις Ἰρίαπι ρεσιπαρῆοης ρτοροπίτιτ (τις νν»ας οἰππία 

ο Ψο μΐο, ψυλῇ δι δεῖς δὲ ἡἰπς ἄπςυῖς ἐς ἱρίᾳ εἰϊειυιάηις [θα τὸ ἤπην ταύίσης, α
ἰππμῃ νι Β ο Πὰς [ληφυϊηῖς ΟΡυ σας 

Ριαίξας, δὲ ἡἸς φυϑάειη Μοίΐο, Μἴς νοτὸ Ομνὶ πιληίσυς, τότηὰ οδἰαείοης, (ἀηξε βςατί οροιτυῖς, Ὀικαπταν αυτειῇ 

ξοπιργοϊιδαίης ἀειποπίτετυς. ΝΝάπι ςουτγα ςοῖταιν ες. (πε αὶ νατίο τείρεέχα, Ῥιαηνὰπι οπππν (εἰ ρίυπι πο- 

Μαΐσιν φιίάοπι ἔλινζυνης νιζξηπηα οα μείαι ἀείιμιριο ρο- δὶς ἴυο ἔλυφωιος ἰχληξειβραινς Ομγήξας : ἀδινάς δέ ἰρίωπη 

Ρυΐππι Χαμ ργογπάς κἰ σητίσατιν οἰϊς ΠΠΔ}} ολιυλ’ μος, ἐπίσι 4ια ἁππηοο (λενξει βοαῖς πο ὲρ, υνπι ΜΠ ιν ἥνι- 

χατοηειν : ΟΝυξιπ νογὸ νιιιη ρφεαΐο σορτοπι αν δ ῳν ζῖυς ἱρίς ἱπργοάεγεῖαγνντ π τὸ Αἰ φυιαπάο οτίψνν ΩΣ 

(οἰρυ ες (ς Ρτοριναίίς. [της αρρυϊαρυΐ Μοίξη ἡὐν ἜΗΝ ἴϑεο 1 ἀισγην} (οὐ ὙΠ Πλ1}8, Ροιογίβνα εἰν 

δὴν [υἱς δου (λοταπιειταῖςι, ἐῃ. γὼ ιν ΔυτσΩΝ Οη δ᾽ Ἀὐδέηηοον δυσίας Οὐοτῖιην μος πον νη {τ νπίυς ν δέπας 

ἰτ τον ἄξιο νἱμὶ (λοταιης ταϊ τον ᾧ,Πσαία, Αἰνϑ (Ὁ. ὁ δατῖο ὃ ποιηρο αι νΔσα ν οτὰ δι ατογπὰ οὐμμε τγριοίς 

εἰ τὸ νι θεπιρο υἱθμπὶ οί ρφοὶ αμροδεμθνφεμεν ὦ δ" ρρροιίτυν ἰδοὺ γυναίσιν πυιπέτῃ 
νἤιηνίτ, ηυδίί νηὰ 

4ιξ ὅρια, ἀρινπα Πρ ηνβολλαν ἀμ ἰλαρινν ονῶν οἰμμιη ἤς ἰμ ταν τ μὰ ν θὰ τυ νότος ΠΠοτΌσν νοι ρο- 

ἱ τοϊεπισητί, τά οὔ, τοι τρί ἐὰν δρμὼν, ΚΑΔΝ ἯΠ!͵).:. μυϊα Πιοεϊεἀπδιβέατα, 66 

τὰν δἷς (ἀν ἰηταγρεςίδεις, ΤΥ μὲ ΕΣ ἰεδιπυλίοις 14. Νὸὴ επϑνὴ οὐ μῖρ. δις. ΛΊΙν το ἀπο πον, Ροητιοι 1.6 

γεὸ ὥχπαι, δή οι ἢ [ϑπζον, ἜΣΤΙ αὐτοις ἐὰ εγηῃ {Π 4 πνανεάδιεαιαν, [γεν αὐ! ον τᾶ - 

4 Μενέονη, μετίλαιο. Βαοδο να ἰοκίαγ, τ [κα Καὶ νον (τ τλαῖςὴ δοιμίῃ μιλπὰ ἘΡΕΙ͂Ν ὍμὉ ἘΠΡΗΣ 

Φ 



Ἐς δ “ Ἢ δὴ Ἰ εἰ Ξ ΣΝ ε ᾿ δ᾽ ἣν ἿΞ ᾿ Ν Ἷ ἜΗΝ :: ᾿ 

νπ Δ Α͂ρος μ 8. ἐν : ᾿ ᾿ ᾿ 

ΓΡ εἰ ΠΝ ͵ : ᾿ “ν ὌΠ ΕΝ Κα α Φ τ ὃ , ἐν ἐδ ςς Εν " ἂν μετ ὌΝ ΕΝ Ἄδι δ ἷ Ἣ . κι τς ἘΝ : ᾿ πρλοι “ν , ἥ ᾿ 

ον ς᾽. ομίχ». ἣν ἘΝ ΠΟ ΕΥΤΕΤ ἘΣ ΥΠῚ ΞΕ ἘΝ ὡς πως Ἔσο τῸῦ -Ὸῦν ΑΔ ΠΈΒΑΟΚΞ. , ἸῸΝ ΑΔ ον] 
᾿- 1 γε οὔο εἰκεδηε ὑχοο εαιϊουν ζηᾶϑο δρίοίἐντελίκ) ὅπη. " ἡβμν, ὁ ἢ αὐέσ ταν, ΩΣ ΔΙΝ δος ἢ κρδάχαμον ἐς. .««- "8 σὰν ὰὼΠὁὃὌνυνῖι οἱ δι, 

: τος ει ρον πθοον αἰ μπὰς ' Ἰρίοε οἰάεῖ νης - ὦ οὐδ ζοτκο Ὠ το ρίο ςοπίβατεῖ, Ὁ, ᾿ σι ΚΝ ἐδυνυν υ ας ἸπεΣ δε : ὦ Ἀττι, μκθριωνομοιουμοημα αὔλρνας ἀμ θδδις ταν ΔΝ π᾿ ΕΣ 111 πἰδύοθπο οὐ γγανς πα άφες ον ας .«ὉἡἹἩὄΝ Ω Ὅν ψεαν το ς : -- : ᾿ : : - - , ᾿ ῃ με : ῃ ] ; "Α ΗΣ ῥρκϑῷν, οὐκ αὐπίω). ἷᾶ γα ᾽ : ΏὭςξΩΣ ᾿Ῥμτυγομιτ Ρρηο Ε ῥμν ἐμρρθλίωρι ὑομφρῇ, τὰς ΠΝ 
᾿ Αι ΝᾺ : | τῷ . .. 3 ς Ἂν ΔΙ ἠ πῶς ς ι 5 εἰ Χ ΄η" πὶ φιιροὴ ων ἊΣ ᾿ . ἐ κῶν, τ ον ἡ μὲν ᾿ τι ᾿ ἼΡΙ 1᾿}᾿} [αν μ ΜΝ τή, ᾿ , 

Μ" ο ὦ: ..- " ἸΥΕΝ ὡςτῃρ ὁ αὐ χερός τς ἃ μεβῃ πίω ἐεῖδα αὐθτρ: Ἰὼ» ἀμὴν ἰκμαι ἰφ ᾿« μἰρίγων νκατ ἐνδιυ τον Ταῖς αὐταῖς! ἐπα μάν ἀνεὶς ἡο! ἀπαὶῃ ̓» Πχμανμνα “ῖς τολιδαιαυα 
ΠΑ ΕΟ,  ἀὀ »Ιβριαισεθμαυηὴ ὦ ἴα ἀλλο τοιΦ τ ζ οιπὶ δηροϊε αἰίεηος ".", [-. ἐπαμβαιμίνμων. ν «Ἐς 9 θδης αἱ σθσφίευυσῳρτς. τὸ μων». Λξι, "Πηραῆε ποῖα αὐίοννι, ἐνλναᾶνα δσαμνάρ ἀρυλανς: "Ν “ΚἊΝ Ἀπ καίρεν. ΚΝ ἢ ἴδοι αὐτὸν πολλάκις παθόν] ὦ δαμί πὸ οτρι εξ οὑπὶ » ἀυαιηὶν νι ἃ. κἐς οὐδέηρτε δαναται δξς, φρούσερχρ- Τορτίῃρῃξεῖ οἤξετυπξ, πυησ] [ἀεπμερεβιϊοι βακενὲ,.. βου ἀρ οα 
ἧς “4 δ΄'ἅ : ἤω πρὸ εν. ΠῚ ξ ΧΣ ἷσ υ)νωῦ δὲ ἥπαξ εἰ ρααμι οἱ εὰ ἰαᾶο μ-} "ἢ ξωη βέηνέ ἐέβαι οὐ ὁ. ᾿ ἡδϑοις τελοιαΐσαρ" .. ᾿ ὑβηι ροτεῖς δοςοφεηϊοεςοη!. ᾿ ρος Ξικν υφό με 

», 2. ; τας δ περὰ ὑμὴν κρτὰ υ πΤΎ ΔΎ ΡΥ ΚΟΥ αὶ ἐμ ἀαπιεπτο) ᾷ ηὐῆς Γἐπν }} ΡΣ δα ὰ) πβονμ Ὁ ᾿ μεα τ ν πΠΠ ἀγα, ἌΝ 1: ἀτεν εν ὅδε, ὀπιπίηπι  ..  ἐμιεύσε εὐ ἢ ριουγνλοίᾳ" δ αἱ νων, εἰς ἀϑύτισιν] 1" ἐπα τοῖος [νεῖ η ἰψηκφεδμὴμονι.ς, ὯΝ - ηβ πιὰ (οθ ὦ 
δὲν Ἶη φυο(ίῃ- 

ἩΦΕΔΙΔΡΕΘΑΊοῦς [ἐπρο αὶ το, πος δ" 
Ἡρλνη αἰαιει νι, φυϊεβεθαι 4ᾳιο. 

“δὰ σαν ΠΛ ΤΡ ΡΥ ΠΟ ὙΤΗΡ ὡ ΔΙισαὰϊΐ ᾿δοπη της οὔδονε, ἢ 
μηάο ἔμ, ἁμαρτας δχὰ τῆς ϑυσιας αὖ τῇ πεφωνε--} τὰ βαροοςαταπι δέν ἰηπιοίαιιο. [. 

τι εν χὰ οι ,ὅ., ᾧ ἐταὸ πὸος δ ων Ὁ} 
ὼ ἫΣ [μεωίοτωπν λὰ ἀιβινέῃε. ὁ ο᾿ Ἐπν αὐ ἐπωύσαντο φορρόφερόρμϑμαι» 
Ἷὦ»ὦ κῇ εὐ ἧπε ξχρίαη δα, τι ἩΡΆ ἔχ ; μὰν : εὐβ κων “μ[πρην βεεοαεὶ μεν ρα ,ν͵ Ὁ ΟΜΨΣρω Υ ἊΝ “ἰ Ἁ εὐ π φιὸά (Δεγὶ βοᾶις5, ΡΥ ἐρέΐς,, ΠΩ δ ΔΝ ρατῶ ὁ οΠὸὺν νι πὲς πορ βἐρῖιις. ὁ της άλο ἐρ!ςη- Γ΄ περϑμεη Ῥ ᾿ ὃ τὸ μηδὲ , Η σιυμυδί δοσὶν αἰ- ̓Ππε] ρυγραιφηυογυπι ρες- κδη 6. σῖεν ΜυΠῈΝ ΒΛΟΜ. ϑἈ}. ΡΝ νον] {Δαν ιβιε εἰ εοη ξῥοιϊθ, ὶ πῶν τοιᾷ λρτρόοντας, εἴπαξ κεχα-} τατον Ἰιῶν ἐπόπε ΠΡ ΥΩ ΜΈΝ τας πεν" ἔπος τῳ τι ἷ ᾿ ἂν Ἰα πρὰυ ἐχοΑς ὑπί ; ΠΕΣ 3). ,᾿ ἢ (γι ε (ςοητρζι 5, Ο ως κ μορ ; 2 ζΔἴ0 1 ΔΩΊθ1115 ἐς ηῖϊ ΙΡὶ εΜέτογες [τρ αὶ πνρηά . νης υν να Ἵ 

αϑτὶς ας ΠΤ ν᾿ ἀφραράα οί, ΚΑ) ΚΝ) ΌΥῸΡ ὀῦτο χεται τοῖς ἀνα ρῶ-. 117} ᾿ἔβε" (φως {Π|υἀ 4ἰλευταπι οἰ. Κι ἡμεπιαβονοάννν ἢα. ϑαρμόμοις. ἘΠ και .Ἰ {«οπίς!). ε- ᾿ ὑπο ἀπδ μρβιης το ἢ ΓΝ ΩΝ ὑηέξρε ἩΜΙ τι ποις ὡποξ Σποθανεῖν,μοετο δὲ τῶδοκοί- ποτηϊηΐρυ5 “ νὰ ἰδιης] πιουϊδη-] « [ενῆωιν εἰ ὀδῃμνδνν μ᾽ ' ΕἸ μὴν δον ,» ς Κ᾽ ἜΝ ᾿ νίτη ηθηῆςᾶ» πόδι, εὐο τς αἰφουάνα διδο σις. «ιν  ΞΠτιν ιν 5 | Ἰμωροβοκαατὸ ἐμά! ςλαπιν πρεί πἰονί, ροβ οεανιυ, ἢ Ὁ ΔΑλ ὧ' αὐτῆξυψαμνησις καρτῶν, .} Ας γη ἐπ|ο,βεγερουίτα σιεη], [ΠΟ 5εὲ ἐν ἐρββε ἐονηπνεπωνα" ἐκ πτα εν: Πα ΒΒ ᾿΄. νυ ίερο εἰοι- Οὐκ να ν, κὴρ ἀταξ ποροσενε-- “8 {ΠτῸ δὲ ΟΠη δες ἔσπιοὶ οὐ λ- [ᾧ ῥνάνοίωπνν, ν᾿ Ἔ.. ᾿χρτίαυτον. ὦ ' το ροςςατοτυπν υοταπηί5. "ο μεγεαιονωην βάν βηφνίον (πΊατι εχρία- " ᾽]) , ἐφ εΠδ Αἰ. Ονὴώ κὰ! 0 Χριςὸς ὁπαξ πυρο γ ᾿ : ΡΞ ῃ Φ Ι 18} δίε(Ψ οείβαι βιμεὶ ; ᾿ Ἄν ,. Φ΄. ! ΞΕ : ΠΝ, Τὸ “ημον [ε, ιἃ ῥεοοδιδ, δὲ ᾿ . κονο τ ἥδ μράιδ᾽ ἦς, δὶς οἷα τὸ πυλλυγοαν ἣν ἑμαρ- {τὴ νι ἐη [ὐργ᾽ .ατιοΙετεῖ πνο]- 1. 8 5 Ἢ Ἃ. Α'δ᾽υδατον γὸ αἰμᾷ ταύρφν χαὶ τεῷ. ΝΟ σηπῃ ροτεῖξ (ἀπριυ]9 ΩΝ ἮΝ ΑΠτΗΝν δ ᾿ Ὁ Τ᾿ δα δνατς θοὶς «ἧς τὸ πολλον" αὐεεγκῶν ἁμαρ-, κδν ς ἐπεαπάο αὐ γθἰΔὴν ἐβά πίει ἢ Ωᾶὲἠϑ υθατον)ῦαίμφι ταύφων χρὶ τᾷ τὲ τς ἀσβοβηνίο εἰ εῷ μα ὑπδε παν ν : ὩΣ ἃ : ποῦ γοιεῦ ΄ ΓΥΧΨΆΝ ἣν Υ "αἱ Ἴς Ἔ τούυ ρεςς4τ)} ἐζυπαο αἵ [. ἐπίναμνῤεϑέα μεραιαν β- : , γων ἀφαρθιν ἀμαρπας. ταυγο ται δ Βιγοογυ, ΔΌΪΟΣ Ζυῤηε θη ΤΟΥ μην Θ΄ ηηνϑρίω Θ1Ὰ Ριοάϊεεπε 
ον, ΕΠ... ᾿πρδ οι Ῥας γῸΝ Ἧ ἐῤο πβα νι ΜαΡ' . 1 4υς ῥςοίατό ςογὴ οὔατ 115 4 1.} [ μοάο βίκο εἰζαίο αρβα. ΕΟ Ψᾳᾳ.0ᾳ.Ε ἘΠ τὸ Ρεςζζατα. ὙΠ [4 βειεαια,, ἡ 5} Ὁ ἀρριας ΙΝ 

ΓΝ: Ἕ.. ί ᾿γαρψμαϑμμᾳ φϑησέσαι τοῖς αὐτὸν ἀπεχόὶ χο μημόις ος «ρα ἐχρεόϊσι, αὐ" [Α]υζοπις ἡηδρι απ λδιμ [0 ἰὴ Διὸ οἰσερχουδυ Θ΄ εἰς τὸν κόσμον, Χέ" [τ 1 ΔΟσαργορτον Ἰηρτοάίδε πᾶν, Ιδεα ῥηρνείει τομὴ Ἐξίβοἰα ρερτῶς 
»' τ ᾿ ᾿ς Η Ρ ὃ “ ᾿ ΟΣ - μι κΩ - Η ᾿ “ ᾿ » , ΟΡ» ΤΙ δ εὐ γερὰ σοτηδίᾳν.,. τ. δι ἡῃι ὉΠ 12. Θυσίαν καὶ ἀνῳσφορφὺ οὐκ ἠϑέλι.[" [ϑῦ, δἰ δαετίβοιοτο "δε δ. ἐπ ἀὲ, δεῆδωνν Φ’ ας διδας κτοα ἐν: : ' {ἃ φαὐειπος Ἀν αὐοᾶ ἡμυπι ἐἱεδ ἐμεςθειὲ νὶ. ἔδεζυν ὃς δὰ ργαεειίια ὃς δή οοηξεφᾳτημία ἱρῆα ᾿δήἠπεπευτ ρδοςδία νοι είνατ, τι Οὔιεις φιοροῖδ ᾿ ᾿ ἰατίοτιέ ΠΟΙα [π],ἧ σον Ρ5 4..- Ἵ ὌΡΗ βου ἘΣ μεϊδοπι ἰμἀἰοςαν ρατείαι δὰ ςοικεττευάδεν ἡ μἱ ἰρ ρ" Οδειὶ οὐ! λοισπα (ειτὶ ἐὶ ὰ δ ΠΟΥ δοχυϊείειν ει, ρατείαι νἱ ἢ ἀεἸες ἔῃ ὁ οἷο. ον Ν ᾿ τε; ͵ ν . δι τ Ἰαυὰ δἰβᾶν: ζῶο ὁ ᾿.. . πραί,λε τοίπμπι. ες ὙΦ ΕΚ 40 , ῥ ᾿ ἢ ἐνὸς ἐν τλδοις τ ΤΑ ᾿ τ ἡ ετἰβοῖδ οοτορτεινοπ ἀέπε: ΟἿ μον 1ιεψα]ϊὰ (Δοτίβεία πος ποθὴ Ροίδηι Ἐς Λίςεις, ἰάεο ΟΠ τ ας ἀς (ο' Ἰοφυδηι νι ἀξείλεαιο ἰη ἀεαβιδαιοβοθύκιε ἄϊπεν . Ὁ : πόσα . ἘΣ Ἷ τ. τς τς 'τπ ν " " ΣΝ Ἶ τὸ ιρίϊδτως εὐαὶ ποη λοηδιοίςεις ἴῃ (λοτιβοιις (πὰ ΕΝ Γροῆτεί νἱἀε)ίςοι Ροπεϊβοῖς οδοάιεπείᾳ ψυλ (οἰρίωπ ῬΡαεεῆριο ΔΘΡν (ἐπεὶ οὐκί, ἡ 
Ἶ ἊἊ» ΠῚ μον , Ψ΄ΠΠῦὈ τὸς Νώμενι ἢ εἰδο, οὐδι[νᾳ ψαλλάκις, δίς, ΑΠᾷς ἀυα οτάϊπαγίαπι βαξ, τ Ἰς νοτὸ υ] τορϑητὲ ἱπηπιθταρυπτατ; - ι - : ! ἐσπες ι Ὁ τον : . Ξ . πο! λτίοηςες. Ῥρηινα αἰτοηιπι, ΟἈ χιϑέσυμι ὰπραΐηςαν, - ἰπιπιιεατίο 12 (ρὲςίες νη οτρις ογίτ, τιον στην ἡ ; ΡΣ ν᾿ Δ τ : : ᾿ - Ῥάΐ: ὁ - Κα . οδτυξίς, Π|ς φυστάη αἱ γορορβοῦάι οἰ)λειοπςιη ΟΠ γε ἴδ᾽ 5 8, «Αδιοίϊε σε, οἰς τὸ ὐσῳγκῖν, Ηοδτ. ταν πν { ἰεόα- προ στνκ Υ ΙΝ ΦΑΡΥΤ Χ ᾿ ΝΣ ᾿ 1: | . ι «ποῖ ταπτῆ τ (εἴῳ οἴδενοης ροςολτοπι ἑη σομεῖς ἀδοίουϊς ῥαἰφίᾳ, λὰ αἴςοπάετο' [αςιοηδαην. ΕΠ ἐπιὴ πιδηνίοία δὲ ὡς Το εἶεν ΠΣ ἤει ς ον αν εἰν οὐ τος ον μότος ; " ' “ταδὶ βεωτευούυη μαι νςὐτατοτυτη ἰξουίογα. . εγείος, λῆς ραταποσπλῆα ἰητξτ φρνσφέροιν δὲ αὐἰαρέρειν Βος ἴῃ ᾿ . ϊ Σὰ εηἰην ὑτοδνάνν, δες. ὁκιαὶ γδ, δίς. Τὴ ἀπηϊπςγίατο [- φαπιὲ ἈΘΟΙΡΙΔΠΉ5 εἰκόνα 2Ψ πραγριώτων ργὸ τοῦς ἱρῆς ὃ ον Η. ἘΝ Ἂς δος φο γἡι 4ύνο ῥαὶεὶ. Αὐρμδνοαταινι ηδῃ τορφιοη θα Οεῖ,. . ἴοςο, ξκ μεν ἢ ῇσηξηι λή Βοίϊοοδιίξει εἰταπι ἀϊείταν ΟΝ. “ ο (οτϊβοῖο »ἡπρά, ρερι παῖζε πὲς (ρεδλτυΐ Ῥυ ]οα δ ἽΠΠδαν οςτοπιοη δ! ς ἰορὶς νΠΊθΓὰΠΗ δι ἱπγᾶς ποδὶ καθ Ξ 

| ἦς, Βὲ ομἰατιοη με 4υῖα φιιαν, ἃ ἑοπάιτο ῃμηβο βιοτίης οχο αὶ Πυοίοίξ αὐταῖς, δὲ ρεσατα δι ἐπιροτα ἐπι ἐγιεἰς αἴτατε ᾿ἴοειπν ρεςολϊοσαπι {είς ποι φοίδιαι τάτὰιη αυα! ἀππος.  ἀρτῖο. Ψ ΗΒ δ Ἑταίη με, πες νεῖν, πιστ τίς Ἐχριεῖπεν ἊΝ Ξ Ἢ εὐ τοὶ φίαπᾷ παούδία Α μεϊλαδικλας οἰ, τὶ ἰδηφιίας ἐχν, ἰυπυίηῖς "(ἃ ντάεϊιςεῖ οὐϊατίοης Ἔχριληάα,, γε (οτίδὶς οο- 4 ΤοΡΩΣ ργαςοάςηες ςοιηπηα οἰζοηε, (οἀ οπιηίυπι είαπι ᾿ς 41 μοββην, ἢ αὐξῶς θυσίαι. 5ι ὄξξμις νοττίς Ἐταίδηυε υὰπι ΄ ἊΝ ! τ Ὁ ρίίαεϊ, ὀροττοτοῖ ρὲ ἰαπὶ ἱράδι ἡηρτέυμι εἴϊς ἃ οοπάϊ- ἀπ οτίαπι γεγίϑὸ νίυς Ῥσῖτιις τ. Βοῖ..5.4.. λα διίατη τατίο . ᾿Απρατίατυην ξοη βαο βοίραῦ τ οι. αυαἶσαι ἱπυεχίε ροῖοα ὁ δίαιτα, βίον τὰ ἠοβιμ., ες ςπίπι Βο(ίφτυπι ἀμοτία ᾿ Ὑ " . | ᾿ ξοπιιηάο. Αταὶ δοιποίεπιεί ταπτὶϊᾳ πΐοτί μουεια Εἰβον. ἠδ βίοις βλυϊας Οοἱοιῖ: 14. ΟἈεϊπυπι δι χεῖῖς οταςὶ «ἢ οὉὦἢ δᾶτδη ἴῃ Ἐροεἰοἰλπηγζοιΐ αι οπτηες δὲ {Ὡ 0} ταηφιιλτη τοος (ρεεῖες Ἰυῖς Ἰητετ ἰδ ςοηστυηισίδά ςοἰ Πρ ςΑῤοίοϊις ἤοα ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ΠΣ τν τοῦς Ὀβηβεοδίδειο πϑαμηνίε κοπιροτίννη ροραξξα κορμεῖν ἡρλς τῸ ταρ πυρὶ πορίν πιμουκό ιν τα ριϑιάς ΚΜ κα μον 4Μ{( 4ε(ε εοτᾶ Πεὸ ἡβεῦδηι,,ευτ δι ης (οἰ Πρ τΑροίϊοις Ρογυις πιις δοῆιης Ἐχρίδτὶ ρεσοδεα δα: κα Δοίν ([ρξείς νἱ- Ὲ ες Με’ Ἔπῶς μοῦ ᾿ς ροτυίτ Γἢες ροτοίει- (γυρά ἢ ἰτὰ οἱα.» ποτε νἱε ρ {ἢ δά πουῖο ἐπ ζιηο ουυςίῆχιϊς ἠἰείμρς, ἸΝος αἰ τα τλϊίοης γοῖς᾿ εοηζίαγε ἁἠπίυςτίλ τί ε|Α (λετβεία ποι βαδυηῖε νιηι Ρυγ!- ἀοοετ πο ΠΌΠΊΟΓΟ) 4ιοταπηῖς ηλέξαθδῃτυγ. άψις τὸ Ρ ΜΝ ΝΕῸΣ ο΄ μυαέτογίεα ὃς δὰ σοηίξαμμθα οητηία ῥῬξοοΑ ρα ριριβίτα  διίωι, Ὀνηι «ῥαιφίγεὶν ἴῃ Νδςς "ϊοία δ τ 2.5. ἀοοίρίτατ ρίοοβ Ν Ἀολυάί, Ουν δηΐ 7 τεροτεγοητυτὴν αἶρε οοπίςξαυυτίο, πὸ πιο’ Ἰο διννακόςν μος Ιοεο ἤρῃ ἀςείαται ἀυταιίοηςπι ἴῃ οηλης τε πι- ἘῸΝ ᾿ τ εὐγος  σἷ ὃ οϑο πα ςοπποχα ληρυϊηῆι βιῆο,ἐχρίατὶο μπτὸ οἰδεῖ". βενὴε ααλιη αἰ]υϊίοηε δὲ (φουβολη αἱ τίτινην, υο νἱζχυπὶ ἴα “ἀὸ φιῖα (δπτεὶ ἀδο τὰ ΠΡΕΝ αὐτὰ οοἠππηςἤιογλγφητυτ, [Ὁ ρυς,νῖ πτοὶ γογδ.12.δὲ 14. ἃς Πιργὰ 7.3. [πὰ ἡλίιις δαουιβε - 4} ' τ δενδοιὶ; Οὐυδπιρθτοιὴ ιππηιίτος Αἰνεϊοϊ εἰξίληον εἴθ ἄγάπι ἀγτο!!οδᾶξοι, Ηΐπος ϑζυηι νι βγγαν ἰρῖδγρτος μοῦ "ς δ ἄέρτο (δπλς] ἐχρίατὶς ἔυΠγὰ τορετεςρυτ οχρίβτίο: (τᾷ αυΐα. τορυττεηζεπε φομεπυδιιοίσηι ἀἰοτίπι ἤθη δηπιιδηι. ἤν Ἷ .ἢ το ρροηάε ὅν τὶ, οἰμῖμι ἃ ἀφμιησην [ναι ᾷ Ἧ διῇ οἀτιοπος νη υπινοιῖοιτ ΠΟ Ἵ[ἀσωδε]υοά εἰξ τὸ ϑύειν, εἴς, μος νι ἤτ Ῥενέεδια Ρυνίβολείο, ηςφοο[ϊς εἰ ιρπμῃ Ρεζοαταπι [- 4 Ονηξωπεννάγε, τελειώσω Υ ο(υρτὰ κ.χριδί 9.9. : δ τς , ἮΝ ᾿ ᾿Αχ μδν ας  ΉΙ (ἀρίως ἡ!άπι οβειτί, γεΉ νε φυιάατα 30 βεανν, αὶ ἐση!θημεπεὶ οἴδά αὐά!ι ἐν ἐφυτενν 7 ίπ 410 [τὸ π)εὶ οχτίτρατί, φιὸὴ ΑἸ ίοαμ Ῥυτα ἠσ νοι ἀεὶ εοηίςίςη- ͵.ψῳ θ 4; τῆι α Ἰφαὐύσαντο, δὶς ̓ ερς οπρ]υΐεηῖς Ὁ, 6Ὸ «Ὁ 

οι Ϊ ΄. , ον, ημρδείδριατγυμτ) Δρυᾶ οἰ βυδῃς ἀρῥιήραπι ρδ, Ὀτεηάδιύης; - {Π ς ἀυνέχογίτατσην ἰεαιηξυς, φυοά τη αυ!]ς Οταςίε οολ!- ες  εὐνεδχροίιἠπιας (υρτὰιϑ 14. φιςιπαήηιοάμα πρηγο (τί, ἰεἰἀέπιαιις 5γΝΝῖ5 ἑητογργοῖγϑε 1, φτιπις νοτὺς Ἰητδτρσθε: μος ςς Ὶ . , ει ἢ π π ΝΣ ιηξλία, ἀδιάυφαν, ΜΠ φιδι ἀλη α γε σα γί δὸ πνοιταῖς εἴδυς βούεηι νενυηίδας Τ ἰΐενε ρτο ἀυξετις γΐυις ἀἰείτυς Ῥτούτνν πγοἀ!σαπηςηταπι εἰς ἀιχετῖς αυσά ἡηοτθος τἄτ!η τῷ οὐρηΐηο ΡΟ υίΐλοτς ἰρία Ἀυΐις ἰοοἱ Ἰεπιςητία δίαυίς ταπλοι : ἀ δος τ τς μἐοὺς ἀχρβεορὶδ νδον ἀδητᾷ δαί γιχοινα ὁξ. λογ χα δὸς ἐπιρία. “ ὀ 46ηύε αὐβαλε ἰὰ ἰδυ τς πιυπάϊ ρεξζατα, Ράγαπου πες Αὐ πιοπιεητυπὶ ργυ] ες ἐπ τιοῆτος ἑαυτό 0]. ππαδε ἰερ ετο νὰ ἴῃ τε ιψυὶς ςοὐϊοίδιις κει δ ρεέναίσαν . 
τ δω . Κ΄ .", Ἰραἤων, ἢ, παϑὲν. "δ᾽ «ἀρ τίν βοκήα ἀπε μιη μι βλίαμε"κπν δλεςόυ ποι. (τίς οχρτίπεϊτ,ίιαπι εξο ΤΡ οὶ α, ᾿ἦρ χποάο ροίῆι ἱπιρφάιτε, Οὐ υλὸρι πουτγυπὶ ργαοιΣ τον οίτοπης Ομ πὶ τὴν δὰ αρυαι ἡ ἐμ  ρ Η  ὴ Τοῦ Δυίο- " . ἘΠ δ. τ, Ἐπτυς, ξ, Ἷ τ ἐ Ἐυληρο ϊςα: δι αὶ ον ἃ Χο, ὅ- 45. ἃν νίάδον αἱ ἤθη ἱποουηποδὲ ςχρτο πη { ργορτον αἀάϊ- ᾿ «ἢ δος βυτοῖα νεγιπάμς ν αἰ Ολ ΓΜ ἀρξιηὶ τἠδυίτατιαιο πὶρ ποῖᾶ, ντ πιοποῖ Οὐσας οἰ ἰδ : Αἰϊοᾳυλη αὐίυγάλ., ὦ πε τ «καρ γιὰς ἱαρεὰ ἰσαριν γεν87. ὠξ Πριδηβηνιμβηφνα (ἐς . ὑμπν ΌᾺ) ἔν, ὥρα ἰἰραῶνν Ἀἷς νετὸ {πΠπ’υΐ θη ροτι . φυιἝηυίς εἴτ ἐτεϊβατης, δε  ρτατοτιτίς δὲ ὦ Κιγυτίᾳ ρεςσοατίς ᾿ς. πναΐτ ( μης Ἰοκιίπι ἐουϑεῖςης. ΑΛΙμἰϊογμηρ., μοηδεμίθυ, ᾿ ΗΠ. Ν "- ερίονννῖ θὰ σωω ῃρίᾳ “ὮΙ οἰάνων ἃ ἐπ ἀεὶ που ϊιπὶς Νες. Ὑμίρατα, «4 εοδηηνίῳνία. χηοηίαπι νἱ ἠδ! φαι Πδυτίτὶ ἀν. .- Ὀετγάξυς εἰξ ἴῃ ατεγηυΐηάταμς λήςο (λη δε βοατυς,ντ Ρεςολῖο , ὁ νυ ρατα λἠπιοάσπι ὀδίςυτὰ, Νναην βαδάνεηὶ υἱνὰ του ἑδνος . εἰαίαν Αἣλ νπαι δεῖ οδίατίο εαρεδιλ μὰ μοἀ ἡμά είπῳι νῆμον « ἔσταν αυκ ἐχ ἰπὶο (γα πη Δττο Παηταν : δὲ νεταπι 4 πηοτταις, νλυατ δ {ειείαε. [ἀςο ηςς ρΙ υείθι5 Βὲρ νἱδείιλίς, πος εἰ την βαιεαίφνμην. ται βμμλλ10 Πλο ας, ΔΙ οὐλὴν ἐμὴν δηϑωΐο 
τ. ἜΩΠ τ ὠρετεῖξ, βαμῆμα αἰ! δινη μΙοαίμιδίμαπε, νε ΟεἸδε αρ.μενεηί, ἀεῇ εἴἘ ειεηήϊπιπανν εἴτε ΟἸνε δ ρῖο ποδίς σκυιβαῖφης νην Υἰδείσια πορεία οδἰατσο ὀρ εἰ, ἕηβο φυοάνο. ιν μη μνείαδοβοιειβδένῃι, 6. 6 ὃ. “. ᾿ Ἶ ᾿ ᾿φα θὶ, ἤηερ, (δου]οτιὴν νοϑε, τἰΟοτισαῤ δι νό νι, 6}. 36 ἡςπι σα δυίς ἢςπἰδειυίοπί πυῆυς Νὶς εἰ Ἰσοὺν.. 4Μεϊ- τατα Π1 (Δοτίβεία αἀἰεττὲ ἀἰειήευν, βορυΐυπὶ εαρίαρο,ιειής, ᾿ς. 52. Ἀπρεβίιαπρεμε!,αλἀβινντιι.δὶς ςοπυοτὶ ἩΡΥ ἡ (αὐ ' 4 “ἀβειεαδιμδα μεν ἐπνπνοὶ φΐοι εν, εἰς αὶ ϑὲ τη σήν α μαρτίας. Βεη! ὁ οήμην,πονλών, [ἃ εἶς, πο μα, υ πα] 14 βιοτυγον, (σά θην. . Η. 160 ,ποιχα ἰρί (γυπθοίανίεἀ δὰ ἐυτυτλπι ἡ] ΟγιβίουὉς ΒΕ Έπώδαι 4υία ρυδῆςὰ στα δὰ ἀπαϊετίτβς ρροίείῆιο: ἀε- ἦ΄΄ς, ; π΄ ΤΣ τ΄ ἀὐοίρ βροροναπιτατααι ἱρίλμι νεϊυ ἤροξίειο, ἃς γα ἀῃττη", 4υος ἱρὴ ἀεάϊς ρατετιἔτυλπάοι, ρηδεσείιο τωσηάο ρίο φιο " ο, Βἰδείοπεπι ν Αἰ ςλήν ροτείποι ψυα; ρον {2 ἀπομαπηΝν ἀἴσιος ἰηάο: μα Σαμαιας Απτίαυα δι νετια ρεζρλτα τερεῖς- Υἢ δ " , “' ἱζέας, νε ἐχβοίιίπιμε 6. Ἀρπι. 7. 56ἀ ὅς 4Π16ὲ ἀϊ Δ ινιυεν᾽ ττίαίη Ποὴ εἰξ ρεξόανιν, [ϑαΐ,. 179. 4 υτοάμε ρει, ἡ Ἀάεο Ππρυ]ἀϊεδυς ρογ οπιηες οσγοπηοηιαβ Δβθταίραταγ. “΄ Ῥαπταγ,ἰά εἰξιγου πὶ (ος λα ππαίοτοι μος οὔσης ροριὶ 8 ἅ- ; ἐνῆδω ἀεὶ ἰξβεσ χυναν αἰντοξάιρς τσ Παύτηγ, φισά μυϊς,ς γδοὶ δμαρίας. 14 ο[Ἐ (ἔρης] αϑάϊεο (όγυτῃ ρερόντο,νε φαί ἐκ. .. 5. δ Ἔνηννονωπι δοπονμῆν, δα μυδιέντον ἀγα δεῖν [ εῇ, αιοτπόγπι, .. φιοίορδαι, δὲ τα φὐήδοπι, γι γι ὁδίατίσινεια τυης ργαίξαιδ Ι Ἰοὺ τ ἐϑαυδηίονε μορ εἴη ἰρίαιην βεοδαηά!, ρον δε τς επιοὶ ἔϑδμ [δ] οἰοϊατίοπε γδατυπὶ ἀδοιειιενίς, ροοῦλτα εχ, υ δια Ρατῆδυϑ ρτοιμὰ ἤπυτ ἴα Οἰτεῖο, ἔμο ταπηροτα εχλι: ἐἰρ κεῖ 1112 «οπιπλοπιοταέϊο,ν πὰς εἰς ἰεδάτων ςοπίοπιο ν : ᾿ “ ; ἥυμι (οἰαππλι ἀρτοψϑτλσνηυα ἴα Αἤλπιο τὰ ἔσται Ν, ἣν Ρεοζαῖο ροζαπές ἐχρίατίς, δὲοχ Ἰιὰς ψίτα [γον ἐμοσὰπε ἢν δ κα ίοὰ ἴτὰ τἀπίξη γε αἱ δὲ πος τπαπεῦηῖ. 6 ᾿ υοήρεκιοηίια ςοπιπιαπιοταιίοπςν ἤθη (οι βέςατευς, απ. Ὁ ἢ ᾿ κ΄ δι τυδευρρτατοτίκύρας βιευτὶ τομττύητας Δπφαίης δὲ ΠΙ ἀεὶ ἰυιέϊα σαγηίο,δι Πρ εἰευ ἀἰτίπιαῖννε ἰῃ ἰρίο φιιοηις {Π0΄ ΤΠ {μην ἐαρη ζανο βταναπι αὐ τίμὶ τἰωὶ οἰκόναι. Εὐώνα νοφδ Αἰϊοηνίη σε φυόφυς (εἰ βία! ρεςεαῆι φυθαμς μπειεείέα ; ' ᾿ς πκρίατει ϑὸτοτ ἰρίαηι νεοάςπν, Δηρυίηε εἰβάταπι, ρεσῥδέο ᾿Δὶπὶ ἑοτροῖς ν]τίπιο {ΠΠ} ἀσπταπι ἀὶς ρίδη ΓᾺΣ Ραϊείιςο. Οτῶο! ἠδ φυαηυῖς ριξξυταπι νεῖ (ζυ!ρέμταπν, [εὰ φυας ἐΐν!. 5 ζογαπὶ δα αυοτίάϊς «οπνηνο νογαμοίις, (πᾷ γπαιῃ ἰΐλτη δ- ᾿ , φροευτνε ξμιέξας εὐαῦ ἰωξίείω, ΟςἸ ερὰ πὶ βεγρεγλαν ἰβτε. τος Ορροπίτων οτβο ρείϑη αἀυδατοὶ » 40 ἀΔιεπίε (εἰς, δ’ ᾿ς δι μλονηςς ἰσσμιοὶ γιδοτγόν, οι νυϊβὸ νοσδιηυς φυίβώ πηε] ββξξαπη οὐἰατίοποιη γοριοίςαϊος, οΝ, φαὸή ςαπη δις οὗ Ἡ ε΄ ψαηρφοα(αεμίς δὲς ἴοζυς, φυλῇ νἱ 4] σοι φυιοά (ἰν ξίευτ, ,ο ἸΝξύ τι δγοπιη ἐπβ γε αξίν ( σα ςορεά ρφοκανὶ ᾿χϑξ)οπεῖθμε- ἄνενε αν κίστην οἴκων. Οἵοιργο ΟαΠ!ο, βεννμίια πα αῆνα- ἔσγβηνυείδυς ἔρεςίς νηΔΠι,Πιηηοιο λυ τι! ςοίημ 4. Ηας ἐ- 

' . Ὡσίηρε δὼ γῆς ἐ αν! αὐτῷ νβενεπῆνο  μβἰϑποη [οἱ ἐρβν᾽ ὰπλ ρτεῖην, Ἐπ αυὸ Αἀπεμίει αἱοεϊ ΟΠ  ανὰ τεἰυπιρίλπεν τινι πὸ ἐκρνεἴϊα [μὰ φἀωνιὺταὶα ΓΝ υνμμεηι δες δι εἰκὼν Δζ6 6. ΩΝ τοαιβοιηταν Δ ςοις αι μοη ἐπὶ ΑΓ υπισπεὶν δὲ ἤὺ:, 
Ι γΘΙ00 πηϑνέροπῳ (οηίεγιατας ᾿φυυπι ΠΑ α τὰ οοΐικεοας πᾶ νι [δίε μογαπι οἴνεναν, πε νἱία ἐπ γηγίτατο εἰεευπόατυν, ᾿ ἀπ ΡῸ ἐρίᾳ οἰϊοπι αὶ (νὲ μέ Ἰαφυαε ) {ἰπε!τυάίης κνε ἰροέχας φυαπι ρεροίϊείο αὐ Ν δπν αἰνοιμινη Ῥοτυνει ομί!- ; , , Φνηὴ οὐκ ἀϑέτωνιν: οιτο νοσυηι ογῤίησιη πιικαυὶ ἐπ κτπα (δ ρίδιυ αι] οεία δὲ (εἰπε! αἰνίοδεο ἢΠΠ0 ρεςοαθοίιπι πο" α Ῥ μρ.:,7ιδι ὠρτὰ, τλιίταος 4] νος ποιμιας ἱπτοΠΠ ρῶς 5 ὃ εἰ άξο ΑΗ τερουτυμν Νος ςηβείιμη ἤθη αὐδὰ ρεςραῖα ᾿ ἮΝ ἰηεογρτειαείοῃε., Ραιεβμόμν εβ, ἔδιιο ἐρηίβίεννω βαέ!ων “β, ν΄. βεότοπι δι ἐπηροίκογαπν οπξτο, άπ ἰοηιί, ἡυιοι! μά ἡ Ἐιμβεῖνμπι ἴα αιὸ ποθι Ἐαρτοι[ὲ ἐπα σα (νην ΜΠ ως δος. ἤθη τοϊϊετοξ υἱεά ψῃὸς (προτίοείε τϑινεὴμαιν ἄρα! ρϑροαιν ὁ: φμτς νιάοίςες,νεἸση ταν Ραυΐνε,. Τίππου, μι 5. δὲ τὸ εἰία, 4: ἠρίίται διείηοι δτίπ ἰη ἐρίὰ στο μέ ὅπδ ρβεραῖο, ἈμΈΠ.- ἡπτῶ εαἰπδεῖυι (ευλειν ἀμηταλαι σκιῤγραδία δι τυ ἡμκ ἱμογοῖ. ΠΆΘΗ ς ὐαίμννοιν ϑοτι}» ἐπι ρ τον ἀῆμῆνι πρη (αι 

“} -- “ὐνετι Δοιρα ἰη ει α  888ε ἐεγοπισηί!α νους νιυλίλγὰ ἀυκάδαν ἰμύε πιοῦίεπε ργο ποθεν ρεξςαπείθι, . ς, ὅμ40ὴ ἀξ! ηοατίο ἔνεείς ἰὴ 1.οβ ον Μ οί, ἰὴ δγομηοιίγαίη 1. αχρεο!Τὲ ςοπυορτιιη Οὐπεσνεννηκιμνενν, 
δὶ δ υράλιι [αἱ 6γαῖ. ὅγτιῖν τητογρ οι βονοσς ἐσρυπε ἔχων ες Φ...Χ.,Δἁ [αἰωνενν, ες σοπνρίω. Ῥοκείξ 'νος οοπί τὶ συμ) Ῥύωινν ΟἹ Πυΐννενι γε]ῇ ἱγίαμν δι (οἰνάυιη φοτρυς γοΐμε εἴ 4 Ἰηρξνεάϊνεην ποονεί εν οὶ σερχϑνῆνος εἰρ τὸν κόσμον, ΝΟΌΘΙΙ 

᾿ Πεος μφφραώννγαν. ἑαυτὸννϑϑενίν 4. “" “ΠΤ ρνρχίπιο ρατι οἰρίο, νὰ {τ ρετίρτ δ ἐγοφεκείι, ψί τιηδηίεμᾷ εἴλιβ τα [ὰρν, ροιιίετεν' νι οὐμόιοε νοῦ τὲ ἐρία,, ὁ φεβυτηαπευπ κ τεξιπιοαία Ὠαιμνῆν, φιιὸ ἀιξοὰ ἤμηιθεα:  Α. ἐς (ψ7,.ν δ νέμει ὅσον, λα νὴο τοὐϊες είν χαϑ' ὃ, διτε ἰδ εχρεΐχαπι. ινίβιι Δα, (ἰατεα., νεῖ ρα γεῖθο ἤξινιίοκτυν αὐ ννιιιη τυψεισίδηταῖα τὰ δια βεὶη νετίρα, ς΄). τὴν, δοιαὶ Διδίειο γείογα., βοιαείον γοπὶ, Οαπεηδιυ ἰῃν Ε , ΩΣ ἴχονε ορίσογ, φυιαπυῦαν ίκρε ἐορβρο τῆιο διίςα- α Οὐπίριεἰειῦτ , φιία (οἷν {}}}9 οὐ (ἱαίειη ἐόηίρ᾽ ξύν χαὶ «αν ἰυἐοἸϊεχίε ψυσαμα ϑγτια ἐρκοίργαν, δ ἐφοίτα νηάσιιιν τ εἰζα πιαπιυυλ ύμοιευτ, ΕἰΝ μιν λει! φαμδν, βόιιρ Ἂ ᾿ “ ὺ: τομῇ ρδναιυτ. Αἰϊοαμίη μουν πίοιπίηὶ ἐμϑ' ἔσνν ἴεβοτε μὴ δας ἰρίμαϊ. ἐχρεδεαπι, ΝΑΠ) δὰ ἐπιρῆϊν ἍἩ} τἰδοπε στεμο- Οοἱοδ,κ. γ,ηυα ςαροιἰεο ἐνῆνν ἀυν  ννάστυν ανοίνεις μα: εν φῖεινς ἀοίασημ {Πα ἐ ἐαΐο, οὐ Δπ, 6. φνδαςυ ται ἀυκεπε } : ᾿ἠρηνβοκεέοηςε, 4 Μ᾽ βέεὶ νεηνίνίην ἃ συ ὑποδανεῖν. ἦι Αἀιιςπτιήν, ηυΐδυε ΟΠ ταν οἶδ ρεο (θυ αἰ αἱ ν᾽ ργσρὲ ἄτατς Δροιὶο)! ἀτβνινιδητο, ἡαδινιις εἴπῃ θα τερυνέϊοιη, διέ νογθὶν ἀροξο αι ΟΝγ ἤμην ἀρυά ἡ δαί οι φὸ ἰστο ἐπὶ 
: οὅθο 8.8 δι παζιτάί ἰιοπιίμιπν ςοη εονα ἰσαιίξατ, ποι ἀἰομητως ἐαρεΐδαγο, αἱ ορίάγεας Ὑρ δύ πήσαηι γ- 8 βοπερδτάπτωτ νεῖσια (ἀπ αηνοινα οἰνν ποίξη, νὰ ρραίν 44. ἀνεὶ φιαῇ εοῦδμ Ποηλέπβηι βιάνμπὰ μδ ἅμ πηι ετα θέ{Π6- 

᾿ : : Νά φυὰά μάζα δὲ 4}}} αἰναυοι μὲε τποπιν ἴμηι, ἐχέζαν αἰτοῃ 5 δἰ των, ἘΦ ἤονὰ οὐΐη (ἰωνρ οάοε ἐγυν δε ἐξ αμιορηθιοτιθιις. δεφ φᾷ ᾧ. τεμτεν Εεαίμινων ιρλῖψι, Ὑαείεα δ ΠΤ Ἢ ΓΝ 
: ᾿ εἴμ ᾿ ἘΝ ΕΝ : ᾿ Ὧι .᾿ Ν Ὥϑοο 4 



᾿' 

᾿ [ΟΝ δ ΨΥ 
δ , ᾿ Ἶ 

“ ὶ 

ὦ Ἐ᾿ “" " εν  πεπνάοον ἡνία εἰυ ᾿ ἘΡΊ15Τι 
ῬΡᾺΨΝ 1 πν ᾿ - : τους ς 

: ; 

ἽΝ ᾿ ὼ Ῥήε θαυ! να Μέωι Δ δ, παίσας φὰς μεείοη 
ἔπ τπον οπναίαπι ἰπἰ φαίξατον ροι ΦἸἸῊΝ 

ἥν : : γγ ἃ Ν ο ἃ ὃ ; 

ΕΠ . εἰοθ4 αν ἰοῤαρεισέ. δδηνεῦτ
ια! Δ ναὶ ἐἀσῖϑαν ΝΣ Ὑὐ ΑΝ μον ἀπευ νος ; ; ΑὉ ΒΕΒΆ “43,0 κα 

: 
τ}. μὐκβλδρκην ἀκυνε ςαπιεη

ΐγα.. τὰ ε γἀρλρτλυρε Σ ἡ ὠκε Αγαῦτει εοταδί
 πηρὶ Νὴ δὰ ΠΙχάυτ 

ΜΝ " ο) ἐνὶ μαθηδάμν 
Ὅ "ον ἸΘεμι, ἀο : δι 

᾿ ΥΥ 

ὃς νη: 
εν νὐηνοῖε. Ττοφυην ἀἰυ άίευι (αρεβιμάϊ ἀμοήφνη"" -ἀδη αὐ δυάιοπέυν

η τπὸ τοάαὶ 4 οἴ, ἀοοιΐίοπι δί οὐίεαις,΄ , ἢ 
ΠΥ ΤΙ γ΄ ἄρηφεα οἷὐε ἰπὶ ὦ - ᾿ 

, " | ὃν αι Ὀροῆηπιν κῆρι
 ᾿ῷ κα ἀμέρ εν ἀμῃ

 υϑὸ «ἐπιαφίεὶν ποιτεί ρεηίοηα ταν [τῷ επὲπ) ἀείον!δίτων 
. : | [ροβὰ ἤμερτο ἐφ 

ραν ἔδοιν ῥνήδοὶον λα νὼ ' 

: - τὴς ΣΥΝΕ «Ἄταδε πἰδη ἀυπεῦχαι 
ταπαυ μρ" φρατρδόρα

 ἐρζαιεν, ἠδ ερείβερο ᾿γϑλαυ
γομ  εινα τῆρα ταῖἱο, πεπιρ

ῷ ΕΞ 9 ᾿ 
{ Ἰδρῆυ. Ὁ 

ο ροδ βαλιδωνν βιφμνε εἰν. 

νὰ ποι ΤΡ Ἀπ πο αν ΑΠΌ
 δ ἰρρνμνέρινν τὰν ἀρ "με γόνοι αν ἐρ ναῖν μαδιαι ̓ ς μιᾷ ΤΣ αφρσφορᾷ τε τελοίωιοιν οἰ ἦν, Ὑ Ὥς. 

τ αἰνῇ ἐὰν τὐμοδ ὑμοὺ μα Σιν ας
 ἀφμκιμεόιν, Ν' ᾿ς ἀδοπίηεε ςχεὶ ἤπια. 

Βτζο φυοά ἀῶ “16 14.υἷν πδ΄ 
πλάνου , , Ἦ ΦΙΩΨ θις ἡ, ηἷοα ξηΐπὶ ὁδ᾽δείοης 1 ᾿ 

το κῦς 

: 
“ ἘΠ ΔΠΗΣῚ τι ἃ ὑμο

ύη : ἀοα ινεϊμααιε
ει ϑιας υώρν φὰς ἀ

τόμων, γατίαι μμέκη
την μμλνπεγμύξερλα 

᾿ οτοι ἀγμαζομῆρμοις.
Ι “οηϊαπγπιαύϊε ἰη ρετρατυᾶ δα δρλρι οδμδλονο Ν

Ν ἢ 

ΝΣ 
ι ,Ο Ν Ι 16 «ἄτερ οι βοληάὶ πιληάατυ πὶ το δῦ ὑπί (ἰδῆἤίτυτο. ΝΑηι φυδὰ 4 ΤΟ 

᾿ ᾿ 
[692 αυὶ πᾶ! 

ἜΝΙ. (πμ ἐν ᾿ 

: 

ΚΥΣ τοτίτς αἰοὰ Π
Ρ τηκῶ ἀνα 

τυ πλγααις 14.’ μιναιδηὶ αἴωπηρ
έοης ἢ 

αυ αἰἰήδδηι ἀε (οΙ
ροτ ᾿ Μ αρτυ ἰὴ δ εν ,.γ ἊΣ 

᾿ η 1Π0ΔηΓυΥ. 
ὅλ ίεαιοι. 

β» 

ἐρλαδο το ἐφίτυτ ἐπρίπέδοτη διὰ πο βίαι. Ῥτορείᾳ μνᾶς. . γουπαναπὶ 
; ος εαρ!ϊςᾶηῖ,, αἰ} οἱΕ Ὁ

 4υ ἰδ Ἄ νι βο δὺ Ἡμῖν κῃ τὸ Πηυκιὰ 10
} 4 ᾿εθίβετυγ διϊεῖ ὦ Ομμεβ, . 

, ἊΣ κι βίοι αρας ας
 να αης αν σὰς τα μὴ κί

ας Ἐεοεα(ἰᾷ ΑἹ πον Ἐκ Ἰδ
εήρται ἐμῇ ἠαλθὶν ΠΑΊ

ΔΩΝ γον: ματα γὸ τὸ πορα
ριρηκέναι, 

55 ΤΡΙΠΠΗ εἰἰδη ἡ υδο
ι ̓ βρνηιν ἐριδρᾳρμόπαί ρα ̓ 

πο  σνοδ ᾿ ἱ 
᾿ ὲ ᾿, 

ἱ . 
ἄρα, 

» 
᾿ 

ῃ τ 
“8 

ὴ 

ὌΝ ΟΝ αὐὐρυ λῶν αυὰπι ἐς Παιϑάς
 ἀἰοινεημάκη: ὐϑΗ ΣῊ

 δι ἴοι ῥγαις ταν Ἰη βρη χ ζρα μὲ γῴρηρῷ 
Αὐηι ἡ δχχϑύκη δ) 

μϑήσ ᾿ἰσκὰ μὰ ρΡοϊιεελᾳύκη
ι ρεΐυ8 ΠΝ 

μαεβόρρύ τα τῷ 

5 

᾿ 
: ! Ν δ τς δον, ; ; : “Ὁ, ΗΕ -’ 

μ σῦμαι φοὴὲ 
; Ἵἢ ᾿ ᾿ διρεὰ ἢ 8 

ἐ ᾿ κὸν Ἶ 
πε αν τ  Φ ὌΠ ον αὐτο μετὰ τὸς ὑμόρως ὀκοίν {π| [Πῆος ἡ] οἱ ρεϑά υοά « {ιϑμμραιν «ἀ- 

᾿ , 

[Ὶ τόν 

τ: ῇ . 

Κ ͵ σδεδὸ 
ρι ᾿ ᾶ(, λέει 

ΓΙ ἘΠῚ 
Ό 400 

τὔε ΡῈ μβδιπεπέω» μ ι4 (υρϑεῆοε 

᾿ “] σαρχστθμζρι ἢ κριτηρ σου
 ᾿ . ᾿ αν 

Ἰαϑδυ ο Κύριος, διδουὶ νόμρις μον δ) 
κα [ δζὰπι οὐ οἷς ρος ἀ!εε 1] 4.94 εβεδον “«« [ἢ ῥεοοβεέχαηφαις 

ΕΝ ων δ: μρι.. ἴξμι ἁὐδορταίεί πὐϊ πὶ, 
ἡ ἠδνδοδι ᾿ αὐ" καὶ δδὶ δ δγανοια

ῖ, αὐ δὴ! κϑ ι ἐν ἰςὶς οτηυε » Ἰηάδνη Ἰἰδμι εἰρν ἀδον θονείνων " ἰδ βοϑ
ίν οὐ 80. 

, - πο ρεο ΓΕ ἤπρῖς ὼ δὲ
λ ἁμαρτίαι Ρ

Σ μοΐεᾷ ἌΠΕΝ μ᾽ ἐκ 
ψω αὐτο, 

“,α]. κα δε σοτα το ν
ήμ ΌΣΟΙ. νεδρ: ρα! Ἐὲ νάϊ

, Ἵν: ̓ ποβ 

᾿ δ αἱ ὁ νι λὴ 
"ὧν 

φζζᾷῖο ἢ 
ΜῊ “; ᾿ : ποτὶ 

᾿ 
υς 100 ᾿ . Ἱ Ἡβενίνσι 4: εν .««Τν 

ΝΟΥ .....00.0Ὁ γηίαι ἢ [18 Ῥεθθτο ποη ἐρρίορην ὐμμ ἐτῶν 
ΣΝ Ρίοτυπι ἐπίξτϊ- [ΠῚ Ἀκαὶ Δδα 

τα ᾿ 
, δ ἢ οτ ΠΟΥ δου "κωί ᾿ , 

Τυ ἀὶ Ν 
τεῷ υς ἀν μ Ε 

" 
. 5 

υῃς ἀϊςεὶ 
Η͂ Ὁ, 

2 ῇς ΔΩ τὰς 

: ἢ 
ὧν κεφαλίφι βι 

υης ΟἹΧ Ἐςςξ αὐίωμ( ἴη
 ἸΣ ἊΣ Τότε εἴρηκ ρει 

ἰξ ρεςςαίογυτῃ ἰ.]}} 
Δι ἰοη!  ὌρυΝ, . 

᾽ 
᾿ 

. 

ἦ᾽ - 
ΑΝ 

᾿ . ᾿ ν᾿ 

᾿ , 
.- 5 ων 

1] 

᾽ ἤ 

᾿ 
Κι 

ΠῚ 
ΡΞ 

ον ΝΟ λΛΟΑ Πεὶ πα τς οι ΘΟ ΕΗ ΠΡ Ε ΤΣ ον εἶα ἀεὶ κὸν ΒΕ." οἱ ἥ!]εὴ μα καὶ πα μρρ
τῶν αὐ ἀράμμν ὃς τερρίμτοήποποιο, μέν θνίσεμαν δα ἐὐφαι. βόα, τοι 

Ὗ 
: ὥς Θεὸς, τὸ ϑύλῃμα ἐ

ὰν μὐν εὐ ὰ (ιείατα, τ,
 νοϊυηῖα ἡ ῳ ῥ ει ενδι, ἀκ’ 

᾿ Ὁ ομῶν αὐ} οὐ μὴ
 μηδ οἷ ἔῃ. ' ἐπρελ ᾿τοςο

γάλδοΥ 2π|-: αὐον οινρίἐμε. " ἡ δὰ ρου βίο ον 

-- 
᾿ , 

δἢ 
ἐν κ, Ἁ ᾿ ΟἿ τυ. 

᾿ ΝΝ ᾿ Ἰ)πεδεενδεώε
μι. ,) νὸ» 

- 
Ἢ ἜΝ " , . ᾿ 

.᾿ 
.ο.. 

᾿ ᾿ 
τοδηΐ κι - 

".... " ες Αἰνώτερον λέγων, Οὗ ἜΝ Ουδίυρετίι ἀἰ ΧΗ 
: φρρεῖίοι ἀΐπεαν. Οὧω ὅτπον δὲ ἄφεσις τούτω

ν,οὐκ εν {88} Ῥοτῖο νδὶ οὶ ποτ θην οὖν : ἔαδέιο (ναι 

ΞΞ---: ἀφ
ᾳ 2 βεγεγρνθι “τ ΣΝ ΚΩ͂

 ΟΝΕ οὐεῖῃ φρο ἡ ατο νι κα μοάγταίς, αὶ κα φαν το ατὰς ἰττικας 

, ι . ει ἢ , ΠΝ χὰ, ΧΩ] ὅ-Ἰ͵Ἰ [ςζαυςσαιαῖα ὃς ῥοΉ Ἴ. {Π9ραμεονισία, λτο 
ἜΝ 

δγορεςζαϊο, " 
φύἴαμ0 19 βεζ" (0 λον 

μωρτι 
ΠΥ ΙΟ ὶ οἤίαηνβεο ρες ᾿ς 4,6, {' ῥτο βεχὰς 

᾿ 
Ἷ " . ἐα|0. 

ες νι Ἔχ εἶμ 

5 
ἮΝ τνα ας οὐκ ἐϑέληστις, οὐ

δὲ ἀἰ δόκησοις" Ϊ ςλϊο πο
ι λί πέαυ τ ΠΣ ΤΆΣΙΝ ἔχοντος οιμὖ, ἀδελφοὶ, πεοιῤῥησίαλ οὶ 9} «ὄὐιρν ἐρφίτυτρίγατεςς, μα-] 55 βοτποὶν μέρας 

(αὐ Ἤνες κί τοννοίον ἢ δυϊπ (αυαὶ υρίβδεαια μα) ["ὑν(. μα εκπάναν χεζῆν. ες ἰὼ ὦ αὐδὰλφοὶ, ποιῤῥησίαλοῖς] δ εαπιι: “Ἴ1, πεσε βὰς! 1} κμρμὸ ἀρ μεν νὰ ἀρτῖδεν 

! ; 
ον 0 μον πο φέρονται) ᾿ 1 (φυα ἐξοιηδαϊη [ς

 σξ “ἤννπερν) ἣν νόμοι ἐἰσοοίον “Δ ἀγέων ἐν τῷ αἴκατ
 ἴη- ψαὺ ἐἰς ἸΙδετίδεεπν ἱπρτς- τὐώβαραμ ρα ἐν το} ΑΔΙΡΗ νος 

- ῦἍ ᾿ ο΄ Τότε οἰ “Δ. Β ὴ δνρσ : Τῆνε ἀϊκὶ 
ὑόν 

Ἢ ν γϑηϑϑ μὰ Ρεγδηρυ!} }» Ψρμθρ νυ Ἴη5: ποτ ον αὐτὰ 

Ν᾿ 
Θειὸς εἴρενκαν, 1 δουὺ ἤκω τῷ πιάσε

ι, δ ἐρεξεῖος ἀϊχίι, Εςος αἠίαπὶ, 
Ἐν. ὑτοὸς “ον, ΗΕ - πΗνό εκαίνισιν ἡμῖν ὁδὸν σ

ού οἱ Βανίας 
Ὁ Α  ήρηρολ 

Στ Ω Γ᾿ 
ἫΝ ξητὸ ϑέλημα σ

ου. Αἰγαιρθ τὸ τωραΐ
τον τ ἃςἸαπι» ἴθ εὐ8, νοἰμπ

τατςπὶ "ειο ὑπερ ἐγάνεῥ γμαμ
θ αὶ ζῶσαν δὶ τὸ 

, ἘΥΓΉΝ, δὶς" "9 ΠΡΔΠῚ ἀςάϊοδυίς πο Ἴλο] ρει; ἐμοί αυν; ΚΝ: ' 

" ᾿ ὅγὰ τὸ δευτεῤον τσ.
 1 οἱ [τυαπιιΑυβοιο ρείαρνε ροίτο-]. γ,44κε», ἤμηναι ΠΕΕΝ 

Ἐς τος κχρτοήτα
σ (ρα τος τοῦ-} 1: ἰδ “τοςεηῖς τ᾽ δ νἱυᾶττι, μοῦ φυὴν ἐπέ ιν διμξ νοδὴς υἱδ ̓ιω: ηυοὰ ΙΆ εἴξ 

᾿ 
Ἐν καὶ ϑελὴ ΡΥ 

τ αξαξ, τ΄ ἘΝ τ Ὁ ο ͵ρς σαρκὸς αὐτῷ" 
ὐ 23 νεϊμπὶ» δος εἰξ ρον μέβκα μθυρις δῇ υὐκοπίμπη ἐν 

ριδίαέυπι, (τά 

ἀν "" 
νοῦς Ἐνῷ ϑυλήματι ἐγασμδμοι ἐσμδ

ι δ. 5), μα νοϊταϊς ἀηδίβςαιὶ ΘΘΕΝ
, - δ΄ καὶ ἑερέα μέγαν 

Κὴϊ τὸν οἶκε {Πα 
πὰ Ὁ ρα μων 

"πθλ θὲ ΘΝ 

: Ι΄. 
ἐὰ - ̓ρηρῳς τὸ σώμα

τος τῶ ΄ Ἰησοῦ (υτπυς, ρετ ΟΒἰλείοποπ) οοτ-. ηῤ ἐ μαίδηγοι, ράμα 
ΕΗ οι ᾿ ἐτος ἔν" αὐφαρω ϑαςοῖ αἱ ΡΝ ΤΡ 

Ὁ πο νἱ : 4853: ποξ. ε
ἰ ἐὸν, Ρογί5]ς Ὁ Ὠν (πο βιδα, “ρον εἰν Οἰηβε νει, ; 

' 
ἩΘΩΣ ΠΑΡ ΤΙΝῚ, 

Ῥιαξς ἄνα "ἊΣ ΕΘ ΒΕ ἐμὰ ΕΝ 

| δον λ αἱ πὰς μὰν ἘΡΕΡΥΡΙΤΣΕ κα
ϑ' ἡμόραν ΠΝ ΔΠ15 ἴξι τ ϑδοςγάος ΓΨ οπνοὺ φυίάεινν βεκετὰ - ὐνωβἀνονες ; 

ὅν. 
""" ἢ τα

 

᾿ , ΩΝ. ἘΡΌΡυ » Χῷ) τὰς αὐτεὶς πολλάκις) ἸΔὶ ᾧ ἐγβοντανν [λογ
απὴ ίυη- μπαβο β φρονλάϊε ποῤοἵγανη, 

: ἀρβοπείξεκείεα ἐμ μαα μων 
ὙΌΥΡΝ εαΐοπον ραῖει ποδίε δἀδευν,α Ψ ΤΡ Ὸ ᾿ ἐς ἈλΥπυλν ἈοΝ 

Ἡ ἀΕριΠο αν ευνοι «ρρσφέᾳρϑου ϑυσί
αρ,αΐτινες οὐδέποτε οἷ} 11 πὶ οδίεπϑ ἡ ̓εαίδοπι! Ὁ «κα βέρε οβκσενν 

οδεϊρικροίωωμ. ἐδεξοίρεκ Θέσμα ἐθῖνι πκ νεέρϑζι ἐφ ρας μη θεν νην παν δα οϑθι τού θὰ Νρδυε νεοϊνω διοεμείο σε μὰ: 

ῬΡῈ 
Ι σππο δἰκεια γαντὼ αὖθι δ αἱ ι 

ω οὔεζεης ιὐΠίας βιφε, 4μα Ὥνπῆμᾷ 
. 

δ 16 βεαίεσενποε ἰπίεοάυχίε, ν '“Νεαυε νεο] π)ιορροῆιο νεὶ π 

᾿ ἐγ ρει το τὼ λιν α καρ ἀκ 
- ἢ ὑπ 5 404} [δ 4η4π2, ρ{{μη} 

: 
μι Ἢ ἐν » Ὑἱνοιὲ ἴδτρ δασφαπιι

ς πιάβῃ ὁ πῶ Εχοῖμ" ̓  

'. ἀφ μ μεμα τ΄ Αὐτύφωδὲ μίων «αὶ ἀμορπο 
αὔφμοοι ρο ηιξ ἀοΐεετο ροι- 

[ΠΡ 
᾿ 

ξθυπο βκετάσοιραι ἀραιυ! 

] ; εἰδιὲ οῊ: τὰ τν “ αἀμφρφιρτῶν ποθ ϑσϑ" ολια: 

, 14. Ὀρηβωπρρδιεντοτεκε
ίαιαν. γ]ἀς (υρ τὰ 

Ι 
υνε ἢ νγκάς Θυσία

ν εἰ τὸ Γῆ ἐφος ἥμα: Ἢ Ηἰς γετὸ 
. ; | 

ὶς δρένημω οἰὐάην, κσὶ δ αν ΡΥ 2:10 .δζ 7:19. 
ἠᾶ Γλρτϊπὶ ᾿ 

: 

' ᾿ ἀμααᾷ ἱβεῦρεν ὧν δ
υξιᾷ πρπόνι 

σιυνκὶς ὁκάϑισε
ν οδίαια τη απο κα ἀϑο

ια αἢ μὐροβέκανΝ ΠΑΡ
 βΥΦ ῥὲ4. ΠΣ μων 

αἰξίν υἰεγννδφι
σαν Ἰβεπξεῖ ἀῶ ἐ

πρν ὐλ βα ἀρ ηη ἘΕ
Ρ ΡΝ ΠΕΡῊῚ εσ φιῦ

φιε ηΦ- 

εἰιἘχ φυο ςοπ- 
Ηρ : ὅν εν Ἂ ψῃ {0} μοξανενε μφβ), ἰω βινρι- 

λ.} ῬΑ τ ράττεϑ ἀνα ἰ πιςπεμῃι αυδ ἢ ἐτείρί «ἘΠ ΟῈΠῚ ΕΕ 

Ι΄. κκημαναδαις Τὸ λριπὸκ ὠσεηέμϑμος ἕως τεϑεῶσινυ Ῥτοηίοάϊε δὰ ἀοκίταην Τγεὶ:. ἐράμο ἐν τρραυντω ᾿ς πιβτει μέ μα οὐ ϊοινα ναι ιξακει φμα ὅμη- 
ἐν ἐγ ὐνθμὴν ταν ἐν ὐπδεπικηιοῆς ερτείενος 

Ἶ 
«τὶ 

; : 
ἱ 

- ὃ 
᾿ 

τε ᾿ ᾿ . 
᾿ 

ν'ἢ ἰσυς. ὶ - ᾿ 

ὶ ᾿ τ΄ μάθε ΠΩ͂Σ 
ἕν , ΤΟ υοά τε φυμπὶ οἷ

 ἐχρο- 9] 9ὲ ὧι 
ὃ Ῥ ὴ μοϑοβη ἐπὴν τλυτιι

αι αἰσβιΐτ γὲ (μοχ ἤὰς ἐϑαῤ
αῤνεηγρῃ: ΝΣ πος νίαμ

ε μὐῤ ον ΒΥ ΣῊ; ϑερὰ δ 
ποίετίβ συ πάπτ, κά β- 

᾿ Αἰωψιπου ἐμ ψναμ ο
μο Βα } τὴν “οι ᾧ - : δ “9 οκρεξίονι νοὶ πρνοψααρ οξίοῖυτονς ὁ οοητγατίο

 1114 ψυίὰο γ ὁ Αεωνήαθον ανοβὶ μι, οὐ Ἶ 

Ν κι δαδι ἠπηδιβορεῖ (δάει δὲ ἀξχιε
ιδιην ρα ἀφαφολλῦψο ἀρμόνας 

υἱδῖπι ((εἰ ; ἘΝ : : ἕξ δὰ γἱξειπνα ὶ τ ποῦλπαν Ρεγ 10 υἰαϊ!οησι ἡ, 8ι 
ἢ 46, ουἱρὰ ἃς Ῥαηᾳς (ἰδία Υ μὲ μνεῶν ἔπ. γδὲ ἐρίου ΠΗ 

᾿ οὐποχίοι ρροκαιοῦς ποι Δ ουθάι διε ορπεπὶ ροιεϊκεσοὶεξνιμ
ι εἰρίο ν] ἀ ΕἸ} οὐ ρεὸ ρεοομείε 

σπληὶ -,Ὸ Φ ἰξείπια ἱρης ἡΠ|4ἷν οἰεγεηείδιν οὐ οἱ “(δι ετεπιλιίοπειθ. ἱξηίεὶ Ν᾽ ὶ ἐδτιαὶ δίδιχοτίας ἀἠειπξιίοὐ ΥΡΪ ρυ ἱ 

, ᾿ δι ἴδαιοὶ μοι υσενηο 
τὐό ες μβϑ τμὸ ἐγόῳ 

τ ἀρῶν με τα υλολοίει τὶ 4 Οευτείε ἐκεῖνα οϑ εϑίο Νον οὰεϑ ἐς ἡκβεϑηνοοαρτ κό
βουν [ηαίεῖ" 

᾿φήβίς χριρύγαφον 
Οοΐ Π ὁ οὕ οὐυΐον ροηεδα

ῖ:δι ρισ ᾿ ᾿ ΠῚ δὶς ἃς τξα]ις τοτίς
ς Ἂς ταν ἰϑε Ρυγῥαίογιν 

ΕΣ ἘΣ Σ ΣΙΣΣΣΣε ΣΡ δι. ὐυοθθιδιθουθθξοτθοοῖοε
ν ΣΎ ΙΣΤ ὡα ΟΣ τ: ΤΣ προ σσηα ΘΑΊΣΟΣΣῚ 

δ ' 

᾿ ΐ 
ἔτὶ 

κῇ τἰευτᾶ φαύυῖι σι" 
ἀάεδαῖ »ι(οΥ Ψ

 χῖτά εἰ οηλίηες ος" ταν Οὐ αϑὲφ μη βεμέα!ο, ξεν 
ἀρελφθν ᾿ μ11|0Σ 

6 Ξὶ δοβίαιο δ" μερί, 
μὴ ὠῳ 

τες: ὃς Ὡς 
: ΕΝ 2: 

εν οὐ" “" ἀἰάικ, Ροὃ ῥμεεὰ!ν. ἢ ι τσ ΟΝ έβα: Ἀεδὲ 

᾿ ας, Ἠδῦταί 
τι - : 

1 δ΄ Πλνείε᾽ Τλοηνίηι, Αέγο ὃν 
ἀεὶ ἐγ (ἀρετεῖϊ αἰίὰ οδίδτιο,θε

ι ς ὦ 

{ 
πη ὑδέρε 48} }ὰ ; ν» ἐμαρηϑς εὐταίοΣ 1, ὁξαῖ εγ Ὠετὶ 

ὙΞΈΣΩΣ 
: "λέγε δ κύριος. Μεῖῦ ; ταῖν ἀξ δηΐ,. δι ΐ 

, Ἰ0,ΠΕΠΊρΡε 5 ταῖλαο 

ΡΥ τσ ες ΤΩΝ 
Σ ΣΥΜΒΨΌΜΗΝ πὸ ΠΝ ΣΡ μυΣα ἘΞΞΗΣ 

ΣΙ ΙΣ ΟΣ ἽΝ 

᾿ . 
 Ἰνεβε δεν, ὦ αφαμῶ βιδ! ; : το Ῥὲ οδ!αμδηεν, διὰ τῆς φιρεφομαῖ ᾿ ᾿ 

(6... ᾿ Ὰ δ0}ο νουλτὶ οδἰετίο 
: τα [ιλτ τἰὲ (οἷςπὲ 

Ι ἐμρίμμμαν αυἢ ἐν πμπιμ δε, δοφιδημέε μεν, φιεαεοα ἀὐφρηνν αν φικα ἰταθοναιν ἢ ἐμαῖς ἘΣ Ωρ μο Σ ΔΣ Δ Ωρ ἐπὸ Ω
Σ 

| 
ἢ ὙΠ πάντ! πνοΐειπινε πυη

ς : νὑτορετεηάμμη τὶς ὑγιήσμμϑι ΟἹ} ἢ {θιυνεητί- ἄδην βιῖε δίς (οὶ φοάίες πιληνςείρτο. Ει εοιτὲ οὖ 
(πόλι ρχοβοίίοί ροιπο 

ἐπὶ ὼ 

Ν 
ἴιεξοπι δαδεηι ἀοίετίρταπι ἱπ ΩΝ [ 

4ηοαις Πα, ἡ τς [εἰ Ομ δὲ (εἰῆε! (εν ἐν Ὡ ρες ΟὈ] κτίσις πὶ ὁ 
ἢ τ δίς (οἸδεπάνπι, φυάτ ἐμρτανεγῆσιι 

19 Ζιϊδενέδιενν ἐν “οἱ ροίπης, ᾿ 

᾿ 
ἱ ; 

γηάφονίν. 5ε4 ᾿γος ἀϊ- ΟἰμβῚ (εηῆεἰ (επέβηβεαιν [υνων. 
οἱρὸ ἀπῖντ ἐς αἰοά τὲ . ριανετήςυϊο ποηο, Υἱ οι παῤῥυσίανν ἀίταρτο ν  Δεί ςε

ε ἃ 

ο 
ε 

ταν εὐ μν μι μὐὰ εἰεπτξιία. ἀμωξοεν κε λλνεὰς τί ὠὐδῆν, ἔγνω. συν Πϑισπ υρ[δα 
δἀννηοὶ 

"ππ ψαι ην ΑΝ νον ἷ ν5 ἠσφψημε
ία γεγήου!α δέμᾳ ἐν γϑὰ ἐρὰ ὑγεύμὰ

 πεῖν ΤἈΜΑ μην: ν
 τὴ ὴ ταὶ 

Ϊ .- Ζροίει ἐρϑμνορα οὐαμσὰ 
μὰ βφοιβοιτίουο τ ὨΓχραὶ. υὐννν νὴ ὠφῶνῆτις [βαηνα

ά,} κἀξαγα ΠΣ 
. ἄεπνμει οαΐαν ἰἰσαξίευτ ΒῊΕ ΜΕ ἘΚ

ΠΙΣΝ Κὰρ Εἰ σρρεόσες εἰῤὲν ηξτωι 
παμίμαίο ες αἴϊου ϑμέτομον 

ἀν ας 
: τά 4 οἱ 

ΡΥ 
ν ἀροίρίτον ρΓῸ λοι- 

δε; ἱ υ ἱ ρα 
υ 

ἫΝ 

ον} 
μα] ἐδ αν αεμερν ἀντί οφυνημμα δὲ δολία δ αν οβοήλν μα α εἰ δὴ. νύν αϑὰυτ ΜΝ

 ΣΝ πε ἰαρυκμμπιςνε «τοροϊεῇ οἰκι
βογειναπο υοτη εεσμμαεα τὴν, (

ἰφιπ νὰο.. 

Ι΄ ΝΝ ΟΝ τον το Ὁ 
ὁ. ἴδηι Δ ΟΗ͂ΙΟ ἰδιη ἱγεὰ! ἐν ἀἰσιιητ. Οὐ λι- εἰ ᾿Αξλιοπαιπ, δι δα σοὶ 10 Διαμεναρ 

ΈΡΝ 

᾿ 
41.4. εὐἰτίςο [πεετὰ 

Ἔ: 
λιν, δι ρτα το ἣν! ὶ ηὐγη ξδυΐὰ το  ἰτὰ : οϑγφεννν. ἄπ ἰ , 

ἰ νον υψοι γοι τὐ
ροναόρκι δημλμαχ ουΐρα ὌΝ ΗΘ

 πμενιϊαίηισοισίμα ἀπιῖα ἀιμμμεη 
ΚΡ δ ἀν οι οὐτὰ ἐὰν ἽΘΕ αι τετ

εναν Νὸι αἰ: πὸ πππιείμιυ κϑομασάνίλεινε ἐμ 

: 
᾿ 

: φρειε νϑαοῇ 
: 

: 
᾿ ΩΣ υσηΐνϑ: αὐὸά Ϊ 

: . 

ἐρία ῬΩΪΜτΙ δοπέαιτα ἰυ
ξ τι παι τροεὶ ρρφθυ

ΐ φυοά α΄ Ναπι το χει μον εϑρέοίε νι ἀα]ΐςοι ὃς (Ὀττηὰ (μεηβ
εῆ, Ι ̓  κυτις αὐ ης {πη οὐ] ορι εἴ. ΚΟΥ δυτγαῦαιυγ, ΟΕ ποογέονο ἐμή δά ἧιας νἱὰ τ ποδία ἀρετία 

ἢ. 
“τδα θην ἀροῦθα

 "δ τῆν ὅτε Τνν ἐμῳ. δη Δ θὺ σεάατεη το ἑωάεινι ἡοη οταης 4ικ ἍΠ|α Αἰ τ (ἰ ᾿ 4.4} αὐΠ]άνες πμης ἐ
μ ηζοιηι : : ἐμιευτ(άιςει Δ’ να αμα ὁ Ῥίο ροτίυν Ομείδυε μ

ϑείονς ἥν δε ἐμ 

Ἶ 
οἸοίυπν Ὀδιά!ε 

᾿͵, {πεν 
κα Αἰ ο α ἤν ίμο - ἔγγην . ἰδ βοιιι 9 μαζζάτοζυπι Γὲ : ἦη οσαίιαι Ἰητεοάεϊοίι

νν. 
"14 

βαυνό απὸ ἡ δ 
εὐνατεαι εν ἰο ομ

ιναν θην ἃ τ τρ
ανό ως κε

, ΗΝ εἰνφπιλοτννρ γον υἱῷ.
 ἤν Ἀν οην ΘΑ κὐ 

λα "" αὐηνε λα ἀλ
αμυαιτεμεμ τὐβοῦμην ΠΡΟ ᾿ ἘΦΙΚ ἀνε 

[0 μάλ ήνα, Ν 

εν τ βηννε τὸ ἀρ ἰὰ "εἰ ον οὶ 
᾿ ν΄ [κ ῥμονβοίωνην, οἷς πὸ δηίω 

ἃ ριεκἢὶ 
4 οὔϊατιοπο ἐδείδηα, ( πάπα ἜχτογηΔῊ δειίηει ἢ Νεῖς ἰ ἐκοδοο Ὁ μ 

| 
͵ 

αἰνε 
ἐ- 

᾿ . νικῇϊίια εἱὲ 
4, (εἰ ἐκ 

ς (οὐ 

β ἐκοακαα δκπισ τη δεν ον  αλ ν ἀὐνμαδ αμσνσν πάνε αι ρον Πνιαναο με δὰ μαανλμιαμκο μήέηιμας μου τομαῖς ἧς τα ηκανια αν ας ναμ.υεμιυι͵ωῖμα 

τοίπ ἀφ εἴην! αμὰ τι ἰὴ ἔδουιῆεὶ ; εεἰρίκειε ποχ νη. 
ἂν εὔρινε, αιῦ οὗν εἴς ορυείγηιρο!! 

αὐ ζάσαιν.}γοη τοίροη δαὶ 
Ι 

θοη ΜῈΝ. ῬΟΊΕνο ὁπνίν ονήεἰ δ οἰ ΜΠ 9 ̓ πιεῖ φιίάοπν ἕω! 
οχ νοι. Φωληίάη δι ώϑιννν. 5 

ν4υθυε ριον ἐᾳ δι ρεγέξα 
᾿ ἰε ᾽οσνεταρ Βοτα (εά τα ᾿ υἰάει ἐρίιδειδ 

ΜΗ 
τλνυμ μἔὲ, , ,58- ὙΠ 

δ ἃ Π|6 οὐἰδεὶο ; ) τἀ ταὶ ἰρῆ. ΝΜ ΝΟ ΝΥ ; 

ὑο μα μου δὰ αμεϊ ραν μύας σβραν τὰ τόμου αῦρς μὲ ΤΣ ΔΟΣΣΤΣΕΕ ΩΣ ΣΙΝ παι τπλ τε, 

δ ἃ 
"8 ἢ, 

8 Ὁ τι ἄυρ ἡ ες . 
ν ΔΉ ἰὴ ἡμῶοΣ ; 5 

τς ἐπι ὐκαρῦν ἐήλναὲ γε βονν της μνραψύῆριν τοῦ
 ι Τα λτεραα διὰ μονα

 μοι ἐαβιφάίεθόιιτ, 4υΝ 

ὶ 
.« ΜΙ δίων ψισὰ σρετίεθει ἴδοτατίν 

αν ἐδ 5ΠῈ ἘΒΕΝΤΝ ΤΗΣ 

Ι 
ἢ 

Αὐδληλ, μα. φιοέξει
ννει 6. 

Φ 

, » 



ΤΊ ὙΠ ΠΛ, δα βου γῳ 
Ν Ἔν" εἰν δὴ " Ἢ ἰῷ ᾿ τον 

ν ΜΗ ἰδρν ΠΩΣ ἊΣ 
- 

ΟΡΙ Χια, ἘΡΙΒ ΒΆΤΟΥ 

Ἰπξ δεῖ," εἰροτβοηερυγρδεϊ δ]. ἀδιηον! ἢ ) ΔΨ, »") 1 ἡμς ᾿ 
ἀήβυμ διυ μδνοι τας κρρδίας ὑπὸ σινοιδύσεως π 5} Ἰρογάϊβθιν καὶ ςοηίεἰ οπεία αναῖα: 
με ἀγρίϊ.ς γηρᾷ β᾽. εὐειρί σήν ἢ. ἜΑ τ τι ὦ τη, Βεροίντο οογροτε" δυο ἢ; Κι ἀδἐμὶ οὐκὶ φημ τᾷ. 
4 »,ὐπρφηρονν ᾿Καὶ λυλρυμδμοὶ τὸ σῶμ ὑδαιη κα" ᾿ ρυταν τξοϊπεδύρι Ριοίε 10- ΠΣ ἸΡεὶ νοβνα ἐρν.. 

᾿ ἀφϑαριίνυν νηὶ βφνΚα τύχω μὴν πίω ὁμρλολίαν ἨῚΛΊΙ Ἰησιῃ [ρεὶ. ποη γαοι ΠΠδηῖς πὶ, ὼς ἀμαμοημεοδά αν 

᾿ΦΙς ὀρ, δας ἀκλινῇ γ(πυφὸς γὺ ὁ ἐπαιγγειλόμαι (βἀεῖϊε οοῖπι ο αὶ ριοαι' ἄθις 
τοναυα ἔλοὶι νι 9) τὴβ, ὁ «᾿ ᾿ τ τ ' Ὑ ΕΣ 55 ΟΣ ἊΝ 

ἴᾳ ὅϑυ . , ἢ “ 7 ᾽ : Ἕει" " ἂἱϊ ν ἢ 

αἰκὸ τὰ θαιπὶ ̓ Καὶ κατανοθίυϑν ἀλλήλους οἰς πωϑο- 1 ἹἙεοδίεγιειηιϑ 4] αἰΐοϑ, .4| Ἐ!ορηβάενονοεν ἰκνίμεην ἐν 
νι ηοΚ ἀόψαιηι5 δα οἢατίτατε) 
δι θοῆὰ ορεῖὰ: ς᾽. τα βριμι ξυσ εν ἐγάδᾳς κἡ καλαδν ἔργων 

ῥνονοα δον εν εὐ ατμαῖ, ᾧ 
ΔΩ ; 

[ΠῚ διλιε : “Δ ἁ | 
᾿ , π΄ ὁ ἀείοτςητοϑ ᾿ἀρρίορα- ᾿Σς]. ἀ ηξ 

οαϑίδα Ῥίος ΟΜ ἐν χαταλοίποντις πίω ὅλχισιωα-} Ὁ Ν 8. ἀββγςβῶ- Ὡς}. Δῖον ἀιβτωνοι οί 
τίοποίῃ τοϊγι αυταδιηποιεὶ 

᾿γωγίευ ἑαυ), καϑεὶς ἴϑος τισὶν, ἀλλὰ 
, 

οὐδακαλριῶτες “ὁ τοσούτῳ μᾶλλον 
δ. 

σῳ βλίποτε ἐγγίξουσαν τίω) ἡμόραν. ἡ 

: Ο]οϑ κα} ἐμρ ϑμον Τεάλάμος- 
ταηῖςϑ αἰ αἰϊρεῖ8 ἰάαμς 0 πηᾶ 
εἰς αυὸδά νἱάςτίς ΠΠυπὶ ἀἰς πὶ 
ἬΡΉΜΙΣ } 
Νὴ ἢ, νἰττο ροςςαιετὶ- 

ΑΝΝΑ 4ΝΑ52ο “ἰέφή 

ἀῤῥνορόρην Δοίεη ἄρον, 

Ῥ᾽ οἱων!ανὶὰ «ηἰηνρειοαν- 
.  Ἐἐκουσίως γὸ μαρτανόντων "δ ΠῚ Σ ΜῈ ΣΙ ΣΦ Σ) β ἡῤθς πγὰς ροίξ ἀόςεριᾶτι ςορπίο] [ΜΡ οΝ Ρ0} αεγέβίαν ποι 

“το τὸ λαδῶν «ἰὼ δ! ὙΨΩΟῚΨ πῆς ἀληπ μλμα ἀδεν μϑεβ ν δ. ἀμνὸς ΡΟ ἰϑηβαεμύση ἐταήμνω 

, το βίας, οὐκ ἔπι φ'δὴ ἁμαρτιοῖν ὃπο λοίπε-}" φοκοεὶς τοϊίαυκ εξ βοδίςο ἘΣ 
ϑυριὰ, ἃ. δος ᾿ ᾿ ᾿ ι ᾿ ᾿ 
Ῥευταγζῶλ όύραν ἐν ἐς ᾳ ᾿ς ΙΝ ἜΣ ἫΣ ἘΠΕ ΠΈΣ 

τορι δι6,. 55. ᾧρύεὸ ᾽ (θὲ 27] δε ποτεςηάα αιράζηι εχ- 59 Τενόδη πμδοονἡναίδην ἰολ δεν Φοθερρὶ σὲ τις ὀκδυγὰ κοίϑεως, χα! αὺς ἡ Ἔα μενα τριρόραρνψε Ὁ ΟΣ ΟΥ τν ΝΟ, Κα Ηρ όπου εν Ἡ ὐαε οι 

ἔ ξεϑα νι Ὁ ζελρς, ἐδ ρεὴ μόλλοντος τοῖς υ- τοῖς Ἰμιά! (1) »δὲ πρηίο θεν ὕοὰμὲ ἀευφγαζαγις εἰ κά- 
τομὶ εἰν, φλα ἐὐαμνῥινι “ἢ 

Ὧἱ αἰξκιοῆε, ἢ, ᾿ Π: . 

φρμϑός ἐδυΐε᾿ . [ ᾿ ᾿ ᾿ 
δὰ ἀρᾶς γε Αἰ ϑεηίσος τὶς νόμον Μωσέως, χώφις 8 »[ Οἱ αἰρεγπατυς ἔψεγΜο] αἰ τννήναηνφυ ιοοῖ ἔχον 
μρνν Ὑμυμο οἰκτιρ δ 5] δυσὶν ἡ τρισὶ μάρτυσιν «--ἰ [{{5 1ωμεροτυναδίαυς πϑίογιςοτλ Δέον, βπε υα νοϊβκαιίονε, 

᾿ Αμαν μὰ ποῖρξη οϑ νὴ σχθν ἌΝ Σὰν ! ἰὰ εχ] ἀμογυπὶ ἀυξ ἀϊυτη τς. [4μούκε νεῖ εεὐδινε μίδινι πιο" 
ἀυτὴ ἰδ (ὴ Ξ « {πποηΐο λογία - ἢ ΤΜΝΥ͂. 
δυηδλὶ εἰ ΛΗ... ὶ δι δὰ . ΄ 
αυόά δα ἴῃ 
400 (Ὁ]0 ροῦερ εἴ ΟἸωΡδι βἀ!ονὰ τείϊεςεεπε.. φ ϑηραρίκαῖς ξαΐε τεξὸπὶ Μοῆς νἱοίαεο,,αλπῖο πιλφὶα ἐπί εἰο μοὶ εἴ ἀ ΟΒεῖο ἀεῆςςε, ε; 

Ι . -. 

11. Μ᾽ αοδέννδνι ἢ ἰηἰηϊπὰ (ρράοῖο γεὶ μςατοίίεὐ εὶς ἀϊἰαφαεγξι μας [δὶ ρρτίως Πιεφιςητάδαης,η φιος ἢςς 
«ὐοὰ ςομίληϊεν ὅτ᾽ ἀΔιξζυι Τεο. ΠΕῦτ. [ὈΝ2]ρενναν.] τερτεςη!ο ἀἰγὶ ρίτας ; δι αἀάϊάϊι Ρισροηείοηςηιν ὅλ), ἀςῇ- 

᾿ς Φρειβἰεμηνα εν φραμνονην βά εἰ, ἣν πλμρογρνοίᾳ πιφίνο ἰὰ 
εἰχτιοη βϑείεέαπι, ποοϊπιαφὶπατίαο βεηπκύσπειη, [δ μι 
νοῖῦο οἱ ψόγο ἱπηίταῖυς, ἘΠῚ δικεῖα ΒΥ ρα (6 Ἠοθτκα 
μιῸ ἘΣ ΤΥΨΗΙ Μίρον ἧς 40 ἀϊοεηάϊ ῥεπέϊς Ὑ{88 Λέξ.:. 

θα χυσαι ἐχργεῖ[ὰ ἠοπήπας βαυ ιν Σ, ΤῊς [2 1 αι [ρος 
ξιδηὶ οτίλαι ΟΠ εἰ τὶ νειθἃ ΙοΔη. 17.1:. 

36. Μ ἰινο,ὐκουσίως. Η΄ςδτ, Β)Π|εἰγίνηδην]χυοὰ ἐς ἰἰς ἀϊςί» 
΄ς 40ιδζ νδ4 τς ᾿4ηροβονὶ αι μηῤιμρονὶ ἐδ: τῶι φυΐ ἤης ν]]ὰ ολ τη ἀιὶς ετίλη) οαυῆς [ρεεὶς ἉΠ αι ἐαοίθει͵ ᾿μαονδονι πὴς κρμδύας, Ἀΐου σῇ αὐσάῤῥαυϊε Ὠῥιπίπυς, ϑλη- [τ86.᾿ῤς σοπασηίς ποη φυὶ (πηρ Πςίτεν ἔσίςηῖον ρεςοάποία!ϊο 

Αλὶ οδοιόν υδη ουάδηι δι ἐρο ἀμ τε πηι. "Νάα ἐοτὸ αυίη δέλαπ ΑΝ οι ἐς Ὀδιάς δι Ῥειγδ, Εμαμίε τα ἀέ οἔτιοι ". 
τοολ δι ἐδ ἀνὶ βάνι ἑκα ὅδὸ οἷος διϑέτος οὐ οἷ πᾶϑιί- 19 μα ]Πἶοὲ ἡόη εἰἶοε δὰς τατίοησ ἀιότηςΣ βλοτεὶ πιοηςίρατυε) 
βκατίοπεπ δοίταί μου ϑδβοτιε) ριοδεὶε ροιαε, ΕἸ Οσείητ {εὰ "ἰρ ἀδῆνμν φυὶ εχ ργοίειῖο σε εητεε ἴω ἡρ μενα ' 
γι. “Ψυϊχει δ Εναἤδυν, ΠΗ οὐνέμ ν οἱ τον, τοῶὰ ΟΒεο Δεϊεαπευν μὰ γηημιὸν θα !Πυτη ἰράίφιην ρετίρο. 

. φυάφδ, εἶς φαί πηι δ αἰρερϊοποι ἐΠἸλϑληυϊπν πιλη εῇβ ἐὲς τενίτατὶ ν τὶ ἔθεε δα μ} Ἐυ} απ Αβοίδατα, Αεἰαν δια! αι 
Αἰϊυἤου δα ἀε μεν ἘΙΟ Πγὴ ἘΣ ἃ [επτὸ (ΟΠ ἰ οοη- τῷ ἐχεογαπάλ οἵϊ πιοιηοτία δὶς εἰ ἰὰρὲ ἀικίμυν ὠμαρτωλειὶ 
(ξαυσῃοι οἷξ ες δἰρεγίθης ̓ μκιαμ καθαρ οὶ πΡοταλ νι ας ἀΔιοίηος Ἠεθταὶ ὨΝΝΌΠΙ εὐ αιαἰν]νορδητ,υὶ γοϊυεὶ ροςςί- 
ἀς Μαῖιν4ι8,δι εὐ ζ πον σιδο δΠδγ..).. Ὁ ἀ φιφιήλτα ἀττὸπι ἔμξιἐτΔη ἤθη δυΐδιν ἐος 4υἱ φυληυΐεοα 

4) οὐναράνα, δέον ἐμϑάμ, 1 ἀἰγδρίετον ἀπ δε κι δοπίεηο, ΑπΊδΩ ἐσ ἐρ βγπηίτατς διρατειου τί ἀρία γειζεηῖι 
εἰειψυς εὐ ἐβδδιυ νε] δὰ ἐπα πε χιογπαευτη ρυνὶβεκτίο- 

"ὐϑατα μας} δοιηραγάιυγ υάιηθν ΥῸΧ εὐξοαι ἐρμολοίαι ἀοσες μιλεαποσὰπι μαγοῖα ᾿ης Ἰοξυε Ν Δ ς Ἰοβα.,.16,ν δὶ οἰεα. 
᾿ βαρ πυην, 4υὲ Οετδεδυπιοηίν, ποη ηΠ ΟἈτίπυην φρειτὲ, ὁ Πιὲ ἀρίτυν ἀα ρεζζαῖο ἰη δρί εἴτι) (Δπέξαιη. 
! ἐορείδυε ρερερατιε ορροπὶ ἐνξιηθιν ρυηβελτίοη" 17 γδιρὰ ρει κα γύρο δ φὶ μκ᾽ ἡ ψοὺ αὐ } Ν ἀ46- 

υϑ δῖνος ἰδίαι οἱξ φιιοί ἀϊοίευρ ἐνεγώννμᾳ 1.61.5... τελῖῖε ἀφ ἤχ αἸΠςατίοης. ΑἸ υἀ οἵδ ξοττὰ πυμαοηίίμε ρεσσατα 
, δ. Οὐγνενεηναν εκ ταννδδ [ἃ εἴς. ΑἸ} ΜΠ οτπὶ εὐταπὶ (ἐς φυὲπι εο δεθωμιἑηάίςοτο, δι φυ θη ρίφεδεὶν Ὠἰω ρεα- 
γαπην ὙΌΣ Ονηθβάενειον!, δοὴ Ετὶε ἐχργοὲ, λθς φυϊήεπι ἐαχευνε ρίεγιθαυε βετί (οἰδξιαυο ἀ οτιαίδιε ἰαηυίταν ταν. 
Ἰοτο, 5 Αὐδι ᾿ ἀτὺ ἩρνΝΝ μου πρννετομει Κολοια, Ἁ 

4, υδφηρίονινν πρδέρμθαθι ἱ δέν ορὶ- δ΄ ὡριε υν ἀδυνόσωειν εἰ, γε νυ] Ομ  ἐνὼ 
ΩΝ ψουτπὴ μερίαν γϑοίρεθουπι βέθη ΙΝ βὲκείην ρεε-ὀ νὴ Βγαίμν μὲ ἐιβαιμαμμὰ ἔεν 
ριουϊεδεὶ ἐμάπην. Νες εοἰπὶ ἀυϑιίαι εἰς αυΐη ὧν οζατί- 
δύ: κοοοπεβίοι ἐβυὰ νώρα, μέφῇ αυον (υδτετβικίεδεπε 
πουι μη! ρεθριές ἀϊοευπι ᾿υδσονμπι πιστυ νου αἰἰημά- 

᾿ ἀἰυϑηάγοδε Νμϑάνπν ϑι Ιοίερευν Λεϊσιαιπα ἐπῆε, νὶ 
ἔπι δὴ ἀϊοσταν ὀρόεείιν νὰν 4. δὲ Ψ. Νοίυνε δυτεπὶ νεῖ νοῦν 
φνσαγεγὴ νὰ Οὐ ιρποιυμν Βοοϊεβδιη  [νἀκίοι γμαξο- 

ἐν" ἔνενιι, ὅγγυϑ ἰητοτρῖον, ρ΄ αἰν4- 
δον μι ἐγαηξζτε [μι βηνιν ἸΝδιιῖς τ ρτὸ δδ πῶ Νεὸ 
φαίη) Ηἢς εξ τον ἀφ αἰϊσα να πναπυίατί τρληϊ τοίους, ἤυο 
Ρεδδεῖο ἐδυξείηε νη αἰ ἰφιοά νηδηῤείυηι δά πιο, (ὰ 
ἀδ ἐροϊαίε, διε δ Ἀνηραραν τ μὴ τοι ξίουα, αυὰ 
ἀεύε αξίτις ἐαρεε ὕφος. 17... Οἱ κίπινε δυϊοῖη ἀς γείδο 
ὀνδϑυνον «δι. τ 

4 Ῥιε 

ληφ νἀ] ζεῖ ταρυς μαίυε ἀφ τος ατίὶ στὰς, ποηῖρς Ομ ἢ 

ΤΥ ἐν δἰ οἰπανῖε, Οἰκεῖδνε ὀάτῳ 4 υἱ- ᾿ς 5 κ υαὶϑ ΔΙ ἴθε (Ολείλο νεύχης φερίαια. φιοιο: 
μραρίαίμα μλδι τίς Γ' τοὶ Ἂ παρ εἰσηι Υησο- ι ἤν ἐξ υἀ γοῖι ΒΙδο πιοιευῦ ἃ ἱ ΠΩΣ 

ΝΕ ΎΌΥ τλανν υδίηεις, Ῥὲν Βαῆς {ΠΕ} ὁ Πεἅ πνυδροπίς ὁ ἰδοογαῖηπι, | 
. δορράκημμ, 56 ὅς ΝεἸο νἱάσητως ἠξηβορτὶ ρφοολέρ αὐ. 0... κος 

. - "Ω ᾿ τ , «- εὐ ἈΚ Ὰκ Ν ᾿ - ᾿ : Ἂ ᾿ Ἢ 

: ΠΣ ΝΣ ἜΘ ΘΙ ΤΡΕΙ͂Σ ; ἄ 'νε Ξ » ΗΝ" γθαθοιμι Πφρσηργώμμφϑη μωτὼ ἀληϑηῆς χαρ-}" γλροςάμπημ οὔ νετο οογ-Ἴ0}} ΠΟ ηῤερνοραν κου ως 

᾿βααῆρον, μιν δγαφ ὧν πϑιηφφφορίᾳ πίξδως,, ἐῤῥαγτισ-] ἀφ, δο΄ ρει υἱεπᾶ ςοπιιογετίο- ἐβαρϑαιρφο φρυῤαρῆνι 

ποβυαπν βοω! οοη[ιεηνάϊη, εἢ 
4υὐδι δα εά τουβίοι αν» 

ὡ; ἮὉ 

εν 

ἐ 
Ἰάαιιε ἑτὰ εἴϊε Ἰαυεῖ ἐκ γδριλρινὶ ΔἸ ΔΙ ργογίων δάϊυμεινΝ ο. ἢ ἢ 

᾿ Καὶ πώλιν.» Κύριος κρινε τὸν λαὸν 

ἢ σκοντς ἔχε!ν ἐν ἑαυτοῖς χροίττονα ὕπαρ- 

- Η ενθυυζλνῖρκὶ μέῥονσαν. 6 
, ᾿ ν᾽ ὅδ 86 τὰ ᾿ ᾿ 

τὸ Θιοῦ κατα πατή- 
σαςνὰ τὸ ὄύμϑυκης κοινὸν ἡγε- 
σάμϑμος ῳ ΤΟΙΣ Δ τὸ «νοῦ μα τῆς 

χάριτος ὠυδρίσας! Ἢ 

οἵδαυδυ γὺ τὸν εἰπόντα, Ἐμρὴ ὠσὶ - 39 
κησιρν ἐγ αὐ ταποδώσων λέγει Κύρμος. 

αὐτῷ. , ᾿ 

, Φυβιρὸν τὸ ἐμπεσεῖν φἧς χεῖρας Θεοῦβ' 
ζῶντος. ἫΝ εν 

᾿Αναμιμψνήσκεαε ἢ τὸς γε προρήμᾳ- 
ρας» αἷς φωτιιϑέν τες, πο) ἰαὶ ἀϑιλησιν 

ὑπομείνατε παϑημρτων. , 

"Τοῦτο μϑβ', ὀνοιόισ μοῖς τέ ἡ ϑ᾿λίψεσιβ, 
ϑεατριζόμϑροι, τοῦτο ὃ, κοινωνοὶ δὴ οὐ- 

γ ἡ ἡ , 

τὼς ὐαφρεφομδρμὼν ἡπυηϑῦψτες. 
ΠΩ ΡΝ ᾿ 

Ν 

΄' υζ, 

Καὶ γὃ τοῖς δεσμοῖς μου συωσπαϑή- 
σττε, Κα τίω αρπαγίω ὑπαρχόντων 

ὑμδι' μετὰ χαρᾶς «νορσεσδέξαϑε. γνώ- 

“. 

Ι 

19 Ρτορἀπωπε κοινὸν. νἤιῖς ρτὸ τς σοπηιθαη) ὃς νυ Πσατὶ, 
γετοίχὸ οχρ] σας ΚγΎΓις τητοῖργος. Μυΐράτα,, Ῥυϊϊοίωνι τῃᾶ- 

"1ώ.. Νος φηΐαι ρο ]] την σεηίεταν ΕΝ αἱά ςοπηλυδιυςς 
1 γΙαἱ ἀρ] οχτυ ἰτδιγις" τὸ κοινὸν ἡγῖϑεῳ τάσηι ἢἷς γα]ςτ ταις 

τὸ μὴ δγακράνοιν 1.ζ 01.11.29. νθ] ἐς (λογαΠΊςτοτι τὴ δὲ τεσ μι ς 
ἐουπ πη πίη πν ἐπεγίπηιηο οδίςγιδῃο ἀρ ταῖν, Αςοιρίτιν τᾶ- 
ὨΊΟΩ τὸ κοινὸν ἑητογά νι} ρτο ὑπρηνον ντ Μααν 7.28 Αδ- 14. 

{ϑρνηνην {Πα τὸ “ιεύμῳα τῆι χάρα τος Ἰά εἰ δρίτίτα ἢν 

{Π ππὶὸ δαμέτυπὶ οὶ φιοάαπιπτοάο Ὠςεὶ ρ Γατιαιη(ὰ εἶ ἴπη- 

δυταιῃ δι ἰοσιις ἐς αι ρεζζαῖ βεηετς πᾷς ἀρ ΐατ. 
5. ΜΈμη υἱοὶ, μοὶ ἐκδίκησις, Βεπ ΚΟ Πἰσὶς. άπ ἢ 

Ὠκας ρορυΐαηι υπι το εοπίοίλοιγ φυὸδαςοίάτος ἰς ηϑὴ 
ρΑ([ὠτιίπτονὶ ἐπρυ πὲ Ἰκάατοτν ςοηίοαιήτυτ, Ὁοπ εἰ αμαῇ 
ΡΓοργιυηι οἵα πλίυς ροσπᾶβ ἐς ἐπ ρὶις Πηπιέγα. 

4 [λοηνέηνε ἐως ἀντοῖ, Κύρκοι κρινεῖ, 14 εἴϊ φυθέτααδις Ἐ 

δι βοατίοηἰβ ορυςαςίριςῦατ ᾽η ἱρες ὙΜ: Οἰεηάις 1014 Ἤν πρεθα ἘΠη τὸ! οὐίςιιτέ, " . 

᾿ γε ἔπρε ἰλῃν δυποτδυϊπνις ροήτυτν ἰπάϊοαπάι νετθαπη, εχ 
Ἠεδηαόγιπ ἰάουϊ πο. ἰδίῃ δ ἤθευς ρεαςῖι Ἐσεϊ εἰς 
Δικ ρτοου!άιιθίο (δυστὸ ρυηίοι δὲ γροοτίτας δὲ ἀραλάϊᾶς. 
ἘΠ οὐηι οἵ είν ᾿ος ἐμά οί, δοηος ἀεί πάοτς ἃς ἔν δ]ς- 
υλῦς,πλλῖος ἐυ τὶς (ρρΠ οἰ ἰε αἤ οι 6 Αρτὸ ἐφίτυν οἰτατυφ εξ, 
ατιδηι ἰιίς ἰδ ϊς, γε ἀρέίπον ἡτοτη τὶ 40 ἀροἤαία ἀεῖσεν 

ν (δῖ. ᾿ . ) Ἢ 
1. Δρηογαια,, αἰαμέμυϑσκε ὧν, ἐν δον εοπίο ατίο- 

πεῖ ἴῃ ἀδυεγῆβ μας υΠἰτία οαυα ἐπ ἤ ριιητον, 
{Ροβηκαν» "Πυβν εἰ ἢ μον ἀνέντας, 1 εἴν ἐπ “δταπι 1) 

᾿ Ἐροοία ρεν ϑαρτϊπιηνι ἀσστοδαῖι, ΕἸ ος σρίαι ἐπ νοῖεῖς 
Ἐςο οί ἀεοϊαταδας, γογδινῃ ϑοτίζοιϑεῳ ἰΠ μὴ ἀϊσοδαητας 
φωτϑνέντος ΠῸΠ {ΠΡ εἴτι ἐχτιά ποι: ΔΗ οφροῆεϊ, 
[τὰ ἃ κατε Βυηιεηὶς ἀνξιπέει, ηυότιπν γι Ἐἢ πποπεῖσ ία- 
Ριὰ 4.1. νὰ Αρράγφας ἤδης ἐρητοίδιν ἰςτίρταιη Αὐ{{8 «οη ἢ - 30 ἐδοποιν  ςαυυται εἶδ Ν στὰς Γνἀτίνυις ἱπιογρέσθῖδες ςβὸ ἐπι» 
τπτὶς ἰΔπὶ ροῦ Αροίποῦυε πιιΐτις. ΕςοΙς Πρ, ἤθα. λύτο ρῦε 
ἐς τ Νῇ ργαάίεατισηις ποτα, φυκηοίς ἴλης ἀάδυς τδὴν 
Ρίο δι 1 ευϊτιοῦ ἀσογάοτίο πφηάιπι τοιρία δι] τ πχῖγο- 
τις νἱάο! ες Νάγουις ἐς ρόσθιις, 

"2 ϑρεῤβφεμίμον μι Ε|} ἐβ, ϑεκα ρεζοιδμοι ἢ εἴν ϑέατρῃν ἐγῆυάο Π 
δ νι Ἰοφαίτυς Αυ]» α Οοτίηι ιν» ὅς φιοά γοῖῦο γαρμ- 

.- 

. 

, δνοηιο(ρυταεί )οςεγοίο- εἶν 
τοῦ αυ! ΕἸ απ οἱ ςοπευ}- 
σατὶς , δ(᾽ (ἀπρυΐποπι ρα 
Ραγ αυεπὶ βιογας ἰἀπιῆςα- 
δι ργοβάπιπὶ ἀμ χογίτν ἂς δρὶ 
ΕΙΐωα) αταῖίᾳ σοπίυαλε  δἵ- 
ἔεςετ : 
1ΟΝου πηι! 5. ΘΠ ἶ πὸ δὰ πὶ αυὶ 

ἀἰϊχίε Μιψην εἰὲ ν] οἰ (οἱ, ἐρὸ 
᾿γορεπηάαιη, ἀϊοῖς Τ)οσλίηι!», 

Εττυγία αν Π) ον πιις ἴθ αἱ. 
ἐςοὐροριιίο ἤιο. 

Ηοεγεηάμπι οἰλ ἱηςρὶάοτι [5] 
ἰπ πηαπ8 [) εἰ νἱα]ν 

εὐ Βομοίδις νογὸ ἱπ τὰ 
πτοία ἰυρειίοτος ἀἰς 5, αὶ 
5 Ῥοίξυιμι ἐΠυἔγατὶ (ν- 

ΠΕ 8. Ἰηροης ςογιάπιςη Δ6Π]|- 
ὀξιοπυ το σγαις, 

Ῥαττίαι αὐλάεπι ἀυπν δι}; 
ει ΡΓΟ τ 5 δέ συ ἀβΠ] δ ο΄. 
ἰδυ8 ΠῬεδαου! ἔλθ εις: 

Ῥατγεί πὶ νοτὸ ἀμην [ος) ἐλέϊι 
εἰτὶ5 “ εογιπὶ χυὶ ἔς ἀρίται- 

Ναὶ δι νηοῦ {}5 τοεῖβ ης- Ὁ Δαν ' υἱηξίω εφνραβὶ 
ΠΤ παι βυπἰς, διά ϊγορτῖο 
πξζιὰ οούιηι 4: νοδ 5 υρρς 
τεδαηε τατλ ραιάϊο οχςος 
{{π|5.. ντ 401 (οἰτετὶς νος ἢ - εὐπὶ ᾿ 

[Ἰαπεϊαιη ἴπ ς4}15 ἃς ρεγπια- 
᾿ οἰ πδητοαν. ἡ ν ἝΝ 

Μη δοδάλητε οιαἶ τίω παῤῥησίαν" ὋΝε ἰρίταν ΔΒ οἴτο ΠΡ ειᾶ, ος, Νοῖνε πάῆμε δπήμε ς 

1 

ΝΞΟ τὩὥὗ} 
᾿ρ (μεν μη ἡ ω ΜῈ ἐο. 
μίαν 4 ἡγε βιρῥ  εία 4 
δήεμην Ὁ εἰ εσπεμί προτὶ, ὦ» 
[φπξωίηνν Τίιϊοοει: βοῆο. 
'μη ἀνα εὶ! γἐν 4ο9 [“π6}β- 
“49. “ἢ, δ’ ϑρινίημ γγαδ. 
ἐοπβνημίιαιν [ἐοραΜὶ 

.- 

10} 8 πεν! επέμ δι ἀκμὴ, 41. Ὀνυι με" 
μ, νἱνάϊξ!., Φ’ γι νι δώανι. ΨΚ ὑρονυῖς Ὁ 

εν "μδνεαδη. Γφηήηνι γι» 9 Ἀλιο οπιη!β 
ἰοεῦ φὴ ἰ 

 υίμπν [λΗ18, Όευν εἰν τὸ ᾿ 
. κειηρισεέμην νῆ- 

' τσι! δ ο4υ! Ἐ6- 

ΗΠ ουϑενάμην εἢ ἐκοίάενε ἐα Ἰϑὔατν Γιὰ εἰιὰ 
πο δυλοεῃδ" 

πάις ἴ) ει νην 8}, ει χδι, ΜΔ οἴ δα 
᾿ ει ττὰ Ὠεὶ νἱ- 

. Κεψεινον αὐνὴνῤ ἀμέεμν γνὶ αἱ μουε δον 
μος ἀμέμμῃ φνέθνν ἐἰιοῖηα τι δίσυε ὁροί!αο 
ἔν ᾿μΐ. δε. ραγιειευίο- 

ἐὐ μου να εἶτ,  οσπῆεη» 
«εἰ ὅς ἤτανο; 
ἤυῆς οοπίοϊ ἃ" 

“ "- ευλρεοροήιϊο 
"ὦ ᾿ τρείοευπι ἐδ 

Εἰ ἄδενο φμὶ ἀενννορῥτο πϑίποπν Ἰωοοφίς 
ὑνήε τ’ ψιυμί αεἰοηιδων [λὲς ἴν.. 54 «εἰ ιᾶ 4 
ἐξακωί μην [ιν Ῥέη αἰξενὸ αι" γἰεηα δὲ αὐ αν ᾿ τοχίωνς νὶδο- 
ἐεπ [οτῇ ἐφίει ἐν [ἀν Ί μην ες Ἰρίος Πἰπια- 

ἱ 4, εἤ 6}, ἼΔΠε, 

Ἰήοὶο ἐὐζηυϑ σε ρος ]- 

ἐπ ζσταρί ἀπε δοησνμνθυα- ᾿ 
᾿νονωην ἐμπὶν ψαυάο βι[ερᾷ 
βιε, ἐορποξοημος δι αὐ ται 
πιεί ῥονενν (δ᾽ πναθείξην [ωϑ.΄ 
βαρραπν ' 

δεεγματίζηθνι ἀφε!αταταγ. Ὀ είταν ἐπίπὶ μος ἀξ ἐὶς ηυὶ ἐ- 
Φυοίνπίος σΔυί ἀβτὸν ἱπ ρεπυτῃ εἰσατταπι ργοάδυςευαη- 
το τ. Ἐταίπηις, ϑρεξξφενίο ψ; οπρη δον [τὰ ἀοςὶρίτιιγ ἀρυά 
“δαἰ τί Οβόηενι ἐπ δι ἀρι Ταςίτμ Οἰβέπεμν τίμιον. 

45 ρεὴ [με ἘΠ} κοινωνοὶ γῆν ϑέντοτ 14 οἴ Εοτυην αττπι- 
ηᾶς νοδιίζμμη σοιῃητιπεδ εἰς ἀιχηξὶς, αὐοά ἀς ἘΠ ρροη» 
{ἰὐύς ὅς Ὑ πο] οπΙοει θυ ργαίςτεῖπι τεπατυν Ρδμλς. 
; Φ Κυοτηην ηνὶ βομρίεαηιην, Εἦδ οὕπως αἰαςρεφουβμον εΥτ αἰας 
τρί φιῶτῳ ἀςοὶρίδτυτ ρτῸ [ἀν ίμην δὲ ῥφφν(μπι νοχτὶ Ψυ]ρ, δὲ Ἐταί: 

ἶ-: δε υὐμεν ἡ πνεὴγ τοῖς δεσμοΐριμον. ΟΑἸυἱ εχ Βοοίοςο.. 
οοἰϊίσαης μάσὲ ερ᾿Πδίαιη Ῥάυ]ο εγίρυςπάληι οΠολαϊτυητιγ. 
αἰϑυπηέπτο ἀδηνοάυπι ἱπῆινηοδεἀ αιοί [δ εἶς, οπιηίησ 
τείδοιάδε ἐδ αἰα (ετίθις Ῥαυ]ας ἀς ἰνς ρῆς ᾿υϑαἰς... Τμεῖ, 
1.14.566 δ δ γι ἱπιέγρι 8 ΑἸ ἰτεῦ [ερ τ, ἡσπηρς τοῦ; δέσμίοις,, 
αὐπέϊῳ. νὰ ετίάπι (Οτίρτιιανἐπυςπίσανε τὴ Δυοθὰ πγαπιίοτ, 
χορ ατίδυ5, “ 

{Οὡνν χἀμάϊν, μ᾽ χαρᾶς 14 ςνποη πιο ὸ δαυΐν δα ηἰεεὰ 
ετίαιη Ἰκτΐδ,νε ΠΕ] ας, 4 δν βαμείάν, ὅσαρξιν ἰθοπα δά 
βου ΝΣ γ(ατραιήτ πος νοςαδυ] Ομὶπειληις, Οἰνεῖ - 
τι: τπείατιπ νοσαὶ Μαὲ τῷ..1. {15 εαὶνν ἂν εὐρανοῖ, δὶς 
Ποιυέηυβ Μᾶϊ..12. Ἰεφυς τευηάαϊ ὃν ἐμυὶνῖ,, 1 αἱ ἮΝ ᾿ 
νοι δὲ ηυαῖ ἐντὶ νοι αυυπὶ ἤής ἃς ἔρε ἴατα πθης ρο Πάδα- ὁ 
τῆυς φιοά ἴῃ ἑαἸὶς εἰς πορίς γοροιτυ 1.1 {πὰ τάπηε πςῆν8 
ἴῃ Οἰάτοπιοπίαηο κού ες δι αἰ ἀνοῦυε, ἤει ἦι 1ι τά 
νυ αν ἰητογργοτάτίοης ἰορ τυ δε ἃ ἰῃ ποππυ Ἐν σοι εἰ- 
δὺς Ἰεφίταν ἐμνηνοίᾷ εἴτ, νοδιβρβοννε ὅτ ἀκτίουε ςοπιπιιηίν, 
4ιεπς νοσάπε γα πηπιατίεὶ, αυοά ἀπιρίεκυς οἵ ὅγγὺς ἰητοῖ- 
Ῥιε ίη Αἰ το ν γὸ εἰκίτον ἑαυνοιὶ ντ ἡτὰ ςσηυοτιλνννώσμντος 
ἔχνν ἑαντοιξ, νυ ιν [δ αεἰμ νον ναϑενα : ἀμήν ροϊεοιίογεπν ἴφο 

ρίοῦο. υλπυία ἀπουηπταπτὰμλ ςοάπςυμ ἀὐέλοτίταϊε ηἹ» 
ταί, «“ 

ἢ, Ννε αὐϑείια, μὴ υὑποζάκντε, δίυς μὲ ἰαξῆπεδαν ἔιοίτε, 
τεὶ νἀ! εξ τὰτι ρτετί οί. (λ ϑένανν ἡἰανη το βε - 
βονφρ,, πἰυὶ σα νοΐ. δ ἢ βαταιοϑηβδενιίάνο υεναὴν. Βταί. ᾿ 
τυ, βάνοίαν νεβνηνν Νευτεῖ (τίς εχ γτοφ, ΠΝ ες οὔυπ 



τς ΦΡΧΙΔΟ 
αὸ νοίὲ ἤφηϊβεέλιις βλυεία νεὶ οοιβάφηεία ἐπ καΐπιο 

ν ἀνηταχᾶν ςοποούτα γἰφὰ Πδετα δὲ ἰηροηυα ρτοίείοπε το. 
τ βρταφιαπι ωροιίογα νοι (υ νοσλιΐς. ἐμοὶ ορίαν ἐκμν, δὲ 5)- 

ἜΡΙΒΤΟΡΑΛΙΙ 

᾿ς ἢ τὸ » ᾿ δὴ, ΒΝ 

΄ τ αὶ 

τοσι σχροηεῖφ 4υἱ ἱλξεορι δὲ δι τροτῖὲ ᾿ἰφηυυστας, Ἠμωΐς 
«φΦαῖοια ορροηίτυτ ποχ να 9 ϑανενλὴ υα φπίβοείυς (Ρ. 
ἀιδείο,φιιοά εἷς, ςΟὐττΒλπὶ ἀμ μδὰν γὼ (εἰς ὡ". 

τὰν ορτί πιὰ νοεῖς 2Ἐ εὐεδδηοπειν [αρέεννπε , ιδὰ [οἱεάητ ἰοπ'. ἀιϊιουπε, Ὑ ΤΣΝ 

“ " ἐπι ἤγ4ι μιϑαπρδοσίαν 1 {ποτα ρτο ἐοΠποηςπὶν εἴτι διη», 774 ἐρηβάφπμίαπο υεβνανν, ἡ4 

ἐρῷ ἙΝ ἣ- δι ΠΣ αυα πιαζηθπι μάθοι ραν) ΚΕΝ βαδερ γεπιμπεγαιί.. 

Πὰς Ἢ ὑῶν τοισὶ δυτίοησγη. ἡ. Ν . 

! Ὑἱπομυνῆς γὃ ἔχετε χροίων. ἵνα τὸ ϑέ- 56] Ναπν' ρατίςηις δηίπιο νο- δΓ΄΄ Ῥαιβορι!α φοῖπε οὶ με να - 

λημα τῷ Θιοῦ ποιήσαντες, κομίσηδηε τὴν [058 εἴς Ὄριν,, γε νοϊαητδι,. αι "Κ᾿ ϑ Ὁ θὴ 
ἐπαγγελίαν ᾿ , Ὀε ΝΡ ΟΓςαυυεὶ “ τεροτιοτίς ἴῃ 4 βΟΥΙΕΗ βτονν βίο. 

ΧΕ ΤΟΙ ριστημ! ποης αι ἐΠΠ4π|, 

᾿ εὐ δυσί ἐο τρνς τφαοοῦ 3) "Αἄδπυς οἠἰπι ρυ Πα τὰ} [ «μάλομὲ δοῖνο μιοιδϊομην α. 
5 ἕν ἣ ΜΙΧΕΥ ἑλών ὅσον γα Τρ μὸν δ φυδητυιουπαμενδί 41: γεοη- ,|ῥ4ναμεν  ώηναμε, αν! νεπερτνι 

ἡβοι καὶ ου ΧΘΟΡΙΘΙ. 
τὐτι5 οἵϊ, νεοηϊοῖ Ν Ὥεαυς ἴΔ[“σ 4 νεδ! ᾽ θη ματιά αὗμ. ν 

ι - πν ᾿ἀλδ ῖ. Ξ ὩΣ ἜΑ. 

ἐν , δ υτλς πλοὶ ἢ Ιαΐτα5. αὐῖεπὶ εχ βάς 48} [μὐῆνν ἀμιεπνπεμε εα βάν 

Ἀεὶ Ο 5 δίκαιος ὧκ πίσεῶς ἘΠ ἐ ΚΔ} Ἰνϊαςοτν " αἵ ἢ φη [ς [υδ άυχε- δϑρε ἼΡΕΡΘΩΝ 

ΟΠ αἀοςείληφαιγούκχ οὐ θοιαῖ Ν ψνχὴ μὸν Ο»}. τὴς, ἡ ποη εἰς στγάταπι δηίπιο, |. ! εὰ 
- φείδι μι ᾿ . ᾿ 1} κἶδο. ᾿ 

τέ δια ἀεὶ ὗν Ἐπ Ξε το νι 

Ῥιφβαπείαπ αν Ἡμεῖς ὃ οὐκ ἐσμδρ ἀποςολὺς εἰς ἀ- 
εἰοόῖῃ οοπιῃ ᾽ν ᾿ ͵ ᾿ 

(ως φυοά νεῖ πτύλοιαῦ ) ἀλλὰ πίςεως εἰς αἰραποίησίν 
ν 

οὐαὶ ἔτ δά νὶτᾷ - (εὰ 
ἱιτετῃυλαι (ἐπ ψυχῆς. 9 
τοηιὶά ἐΠυἷἶεαι 
ορροίτο ςοη- 
ετλεὶο. 

1 Ἐχοο!]επε ἘΪ 
ἀςὶ ἀείοκρεὶο 

“ 

Κιφάλαιον Ια, 

ἰείαίριιο Στ δὲ πίεις ἐλπιξωμδῥων ὑσύςα-7" 
δυεβεδιενυδὰ Ε΄ , γἹ ᾽ 

τεμιάνιυο α (ρε σις ραν Τῶν ἐλεγλχος ου βλε- 
Οὔκδς ταρεᾶο “γῸ ),.} 

" ρεημενς δ ίηυ! πομδῥων. 
᾿ς {01Π4 νου ὃ 

φρ!ς (ρί οἶλο 

ΓΕΞΕΥΝ ἘΕΡΕΜΕΥΝΕ το ΡΤ ἘΝ ΝΡ ΤΡ -η,“πηνσπππ-...ς.... 

44 Τοοϊεναμῥα,ὑσομονῆς.Ὺ Ἰὰς [Δἰς.8.16. 
βονίφῖν ρνοιν βίοινεμν ἐϊΠλιην,11α κομίσοδνε πίω) ἐπαγγιλίαν. Νοη 

Ν" , ἔαὶς ρεατετανττσηάα νὶς ἀετῖο}!, Ν ἐϊτυγ αυτοπι Ρδιυΐες εἃ- 

ἀεί ρτογίϊις τηςτοηγιπανα[λϊ.3.}λ: Ὁ . 

272 «άλωε επίην μυβιίνπν 4φμαη!μπμηῆημε ν ἔτι γὺ μικβ)ν 

« ἦσον ὅσον. ῬΊτηα Ἰοαυυτῖο οἵδ, ῬΡαυ!υλαπι δάἀηνοάιαν τεπηροτῖς 

δάϊιις ροτοξνάιηι νςπίαῖ, δίς, δὶς Εᾷιιοι: “0 ἼὙ}1Ὲ ὉΡ)Ό "».» 

μαὲ πη χηαε οηίτοτ, ὃς αἰ ἱ (αρε. ΝΣ τ : 

“ν΄ 48. ἀνδένεχμμ, δίς. ὁ δὲ δίηριος δες, ΨὶΑρ Ἀνοπι, (1ρ.1.17. 

εὐ 4 ΑἸιφνελρ υδάωκενιεο ἐαὶ ὑσνφιείκατα. Ψα βΆτα, 

ἜΝ ΝΣ φεοά τ ( βεδινφίκενίε. Ἐταίπνυς, ΕῈ β {ε{μϑἀωκετα ἘΡῚῸ ἤθη ἄιι- 

Ὁο χιΐῃ καὶ γθπαῖυῦ ῥτὸ ὠὰ, νείαρε ἰαπὶ Δηποτδιυίιη : 

 4υοὲ οχ Ρεορβεῖα ἀρρλτεῦ, ρυὰ «μεν Βάεἰὶς Ὁρροηίευν 

ἢ τμὸδα δά τεπὶ διτοπεὶρίαπι δἴτινοτ τα οἰταυις διης 

τς ζοριηῖ Αροϊοίαε, νι πιεπηδτγογιιι ςοἸ ατοπεπιξγυλια τὰ- 

. ἴρε ελάοιη (οπτεηιία ἐπυείβετίς, Πεῖιάς νπυπὶ Ἠευταιοῦ 

γειδιυαι ΠΩ ΒΊΡΓΡυρρεία.] Οὐαοὶ οοπυδετογυης ἐὺ αν! οἰληδ 
ται μιξαϊβέατίοης νἱά οἰΐοες τοσίρτοςα Ηρα: ἐράνκοιν, 

τὶς Ἧ ἰιαϊ νοὶ ΗΠ ραλεὶ, σὰ γατίοης ηἰπιγμιη φυὸ 

Ἡὰ ἤροίβεει 

αυϊοιἀείετιο Ἰγεο,αοί (δ τυτίογειη ἔοτς ἐχ ξίπιλτ. Ἰταχυς 
αιδᾷ δὲ (πτοπείαμῆ ἄστιπει αἰ ΑΙ] μὲς οἵδ νατίατιιπι. 

τ ΕΝ ρΡΙΝΡΑΙ ἐμῖρ δνΐνομν πρνεη ὑκ ἂρ δοκεῖ κα ψνχν ῥον [ 

αὐτῴ δεῦτε ἄλυθϑ) Ὁ" νἰγ{|ο (δον παρηίρο ὑο,  4υῖ 

ψοῖθα ἰτὰ οαβίιδαγιαε νε ρου κι δὰ Ὀφυ) γοτα]εγιης, 
ροίεενίιε νόγὸ δὰ ἱπυρίαπιϑε φυία Ὠοιιπὶαρυεηῖοαν ἱπάα- 
ἐυηττεττίδιι ρφείοπριη ἴα ρυίπιλπι πιυταγίπτιη πλα  πτυ8 

ἐο: ὐνφ μα γέ γσα ὙΏΒλ[Ρὰρ [0] ἰερ ἴς, φυλῇ οά νετ- 

δια ὁσηυεῖιαα, ΝΟ οεἰς ἐεέξα ΔΠΙΠΊΑ Πγοά εΥΒᾺ οὐ. Ιά 

τ | οἴνου ἐοημεαίξε ππίνμας πος οὐπὶ ἐου οι" οἱ της ἰπυογ- 

᾿ (ρα νυϊὰ ὁ ἀΐοετς Ἠεδται, Ν οι εἰξ τοέχυπν ἰὴ σου]ς 
ππείπιργονλο οἷς πη δ βτατυπι, Ιτληις ης ἐμᾶς αι άετη ν δ. 
τἰεῖας ἰα (επτοητία φιοηυαπι ναγίας. Ν ΠῚ ἢ καἰπιὰ τπ- 
Ρὶ ἰα ΝᾺ τεϑαὰ ὅρη ἢν, οδίραμίειν ἡ] Διη 1260 τηνι ἰιπὸ δ τὰ 
ΤΑῚ αἴ1ε- : ᾿ : ; 

ἢρ Νὴ ᾧ ἤνινι φοῤ νοι βυϑάνολανωι βοι ἐσιῖν ὑποφικίι  υἱ 
δεῖ κὰ νοτδυπλ, Ν ον βοννμ βεϑιναξβνονόν, Πιρωυάίεπάνηη ἂυ- 
ἐοπῚ υἱάσευτ τέκνα βίν.νι τ ἰκίοβεν Ἡουταϊίηυς ἐ αυςαν ἢς 
φκρὶϊοαι Δ νἐαυνεία {παιβοστυῖ υιίρίασι αυί τπίτίο τω- 

βάεπε ροβει ροτιουΐο τεττίιον ρϑάειη κοίειετὶ νηής ταῃ- 

ἀφηὶ ἐε δόλιο ἐφῃμεξιει φυὶ ὁρροπίτων ἡυἱ βάφ (ἴα δι μετ- 

Ἐ᾿ δυτοηγπάςβ, ΠΠΠἃ χαο ι 

δᾳυς ἀεπιοηίιτας 'χυα ποη 

τεῦ. ὖῸϑΘϑΘ 

{ΡΜ νεῖ ς εἰς ἰπιγορίάυς,, 

ΠΥ 
εἴε ἐπ ἀγοσπὴ δἰϊανδιη αυδί τυτούεαι. 

σοι τοοιρεζεγδυς ἐμ δα ἔς τυοτί,γιο νίάοτῳς ἔλζετς ας 

Αι ποβ΄που ἢ ἔππνυϑ αυ1}39} Δῦοε ἀμεπ νον ἤμην [υ}- 

ηο8 Τυράμποδηιις αὐ εχί ὦ» ἐν αἰ ίουὲε ἐπ ρέγἀειοδεη, [ιά 
υὶ ΚῊΝ ἀλππις Ἐλα απ ΝΣ βάον ἴεν δεηνιμίομεμι. 

(Αἰιιεςη. 

ΟΑΡ. ᾿χι.- ΘΙ ΧΕ 

δὲ ἀνϊεν [ἀε  )εναηδα 
των [δ β 4.14. τετῦ 4γ. 

ὌΠ ΗΒ ΗΝ ΜΘ Αρ βγη μη, 
(υδ(ϊᾶς αυα ἐρεγαηταν ἢ 

4.4 «οἰενα [αἰωξου, εἰς αὐξεποίοσιν ψυ- 
χερυΐσ. δὲ Εγαί. 1. ἀεαν ἡ βεῤομενν ἀπννκ:αυοά Γ1Ἀ] ὙΠ πὴ οἱ 
οδίουτιας,αοαυὶ ρίας οἰ Ἰσητςητία εχ δατίεςιϊ. 

ΙΪΝ ΟΑΡ. Χι: 
1: Πἰνὰ 4μο [ωὐξδῥννι, δίς ὑποσασει, δες η ἰμιης Ἰοοῦ αι! . 

το τὲ γατία (οτίρίδτιιη,φυοταπι ΔἽ δ] β] σος (δπτοητίας γοΐετις 
που ρίασες, Ὑδλητὴπὶ ἀΐζαηι, Ογζοιπι (Βο)Ιδίτεπ ποι, 
ραυςεὶς νἱῴεν γεῖι οσιηςπι ἔς ΗΠ πνὲ Ἐχροί"Πς. δαηῖ λυ- ᾿ 
τοπὶ μας ἰρῆϊιις νεγδα, Δοιπὸν ἐκφραίξει τί δὼ πέφις γ καὶ φησι, ΠΙ- 
τις δὲν αὐτὴ ν ὑπύς κοὺς καὶ οὐσία “70 ἐλπιζουῦνον ἀγιώγμώτων: ἐπεδὰ 
5 πὸ ἐλπίσιν αἰυπός ατὰ ὄθιν δε τέως μὴ να ρν τα ,ὐ πίςφις οὐσία τὶς 
εὐ Ὁ} κρὶ ἀσύσασις γναται, ὃ αὐτὰ καὶ ποῖρ εἶναι “οὐ πον τινο παρμ- 

“ 

σκεϑάζουσω διὰ «ὦ σιφόϑειν ἶφι δὲ καὶ πίτες ἔλεγχοι κα δόδειξις δὺ 
ον βλεπουήψων δον δείκνυσι δὲ ὁρατὰ τοὶ ἀόρι τα καὶ πίς ες σύρτιν καὶ 

ν, παῖς ἐλπίσιν ἐρώσα τὸ μιὴ φαρμόμήνκ. [ἃ εἰς, Ὁ ἀράε,εχρίν αι ει 
βάειγαὐιημενΡ άει ἐβ ἐρ(ε[νὐβαπεα τ᾿ [ἐπεί τένρνν ἡνα [με α.» 

Ξ0 ων. Ἰϑοηίδην ἐπ πο ἡμ4 [02] ἐην Φαρ εὐϊα!ίϑης βοβια πέρ [ 
. ἐρᾶνεία, υἱβοῖς ἄν ποπάηπε ἐχίεης βάει ( φυ κά απε ἐρβτωμι [ι- 

βωνιίᾳ τ ειομαηνδα ηναἀδηρεθει εβλείἀενε ἐχιφοε,φῖαμε τὸ 
Ὁ βμε ῥνα[οηά » εὐ ηνοὰ 4 6|78 ἐνεάα!. ἘΒ' εεἰανη βάεν ἀγζιν»» 
γαφηδωνη {0' ἐφΙΠΟῊ ΠΡ ΔΕ ΘΜΦΝΙΝ αν ΝοΝ Τα μμίων, 
᾿ἐπαγεδίαδηα [μοὲ,οα τὰ αἰέν δα ἀσενοηβναι βάε:. Ων. 

λς πιηΐο ὃ νιθηῖα "ἰάοίἑοοι Φ' [γε Ἄστηεηρ ἄνα υἱάστὶ πον ρο[- 
βίας {Ἰειςυὶ 1: ΡΓοτίαο Δοπτίαννπιαῖα! ροτίριγαῖπ 
ἀηκγετε φυὰπι ἰδ πειῃ μιῆς ἰοοιπι ἀἰπνέαιη οδίουτὰ ιη-, 

. τοιριετα. Ν εις δα νη ΗΠ ατιςίςςίς δυδιίχλητία δέ Ασα» 
πλεητί ἢ οπιδηνίως Οοημ! δ ἰουέδιφυο νείταν Αὐβ ἡμης 

“Δ σπμ οἰκδης γάξζατυ ἰῃ Ἰοδηνς ᾿πιὸ ης Ἐφ] εἰπηειτ! φυσι 
αὐὺς υδἷε Αι ππατοτία:. (εἴς Π]Π ο δυθίς δείον δ ἐπεεγρτοίατις 
οὔ ναμλιη τεξεὰ ρῖς νἱΔετίτιςαττὰ πἰπνίυνη δηνοίνειό, Οαιο- 
τὰπι ἰπ δο ἤθῆς νεγίτυς Αροβοίυν ρογίοτεπι αὐ ιοττατίο 
βειη ςοπεϊιμίεην ντ αιοά αὐ ἔσκεςτίν, (αἹμτίο, δα Πἀοὶ οὐο- 
ἐζυνη διείπετινηἰέιπη ραν (ἐιηροῖ ΑπΠππὴἀσίολς Πςεῖς 

{πὲ ἔπ! οἰοἀοπείαπι (ἐτιαϊοτό, Ἰ41 Ἰηάς ὶ πιαμά! ρείπιοτ- 
ἀϊϊωρτοίαιϊε νεῖεγα τι Βάτων ἐχειηρ ειαυς ροβοτονμηυ!- 
το ἰᾶπι ροιίοτε ςοπάϊείθης ροιί τος ρυάεας ἄρη ἰμνίτατι. ΕΠ 

᾿ ἰβίμενν εα (δ εξξις οχεπιρ! ἐν Ἰπιεῇ ἐπ τιγίίνας Πα αἱ» εἴς 
τὸ (ἐς Δ ξ βεαείρυίε (ατρεα δείςειρτίο με νετεγαι Πἴος δοοῦπιο 

ἀλιαιᾶς ρτοίηάς ἰπτεῖ δὰ φιὰ ἢ ἴς ἀϊσυιπτις ἐλπεζουῆνα Ωὐ πι8 
τδπάα (τοτ ρ! ατίαπα ψυς ράῖτον φυ!άξ (ρεεάγυηι [ιπιιξά,εο- 
δι ἰδιῃ ρογέϊα ογεάνπννϑὲ ΠΩΤΕΥ τοὶ μιὰ ὠλοπόιήνα πὖ μᾶι 
οὔνυα ςουίρεξε ἰά ἄνφτληι φυῦ μὰς (ετιδεγει Ἀρθθο υε, 

᾿ ' τος 

ο  γΑιίδπε. 

ὙΠ ψατον" καὶ οὐχ δ᾽ φίσκετο, διότι μιοτέ ϑη- 

Νηρ η8., 

«- 

άτόρον, 4ιια ηδ πιλαῖν ἅ Πιτιιγαςογηἑ οὐ} 9 ρῸ 
κ ν Ύ ΧΗ ἐν ᾿ ΤΟΝ Γ ὁ (δ οτοδίηνιν, θοὐ τα πιο ἰσπτρον ΠΘΓῇ δι 
ἠοε δι ἔρει εδεὴν δίσυς ποίετα οἶς ςοπιρετίτμν, ἀιάποε δὶ νφπτωσί: (πὸ 4μὲ 

οὐίοξξα αυκάληιν ἐπ ἐρίὰ τοπιροραπι ἀἰιιοτ, οἰγοπη απτίλο ; 
ἀνοδνρωι ΗΠ ποι ᾽πε οο}}5 ηὐὰ πὶ Πάαί νι 46. 

τύ νγεροις Ἡρρε τοιρίὰ οκίλπε, βοὸς απ ἰλΠ}) Ἔχ  ρίτιη, 
[δ ποθ πηλξὶο ὁ ποδὶβ αιιάμπγαῦ ἡ ςοη- 

. (ρεδυπιελάστι Πὰς χιπρ εξξιτνιτγιδί κατὰ πὶ γογυιἢ θα ων 
" Ῥείπτ, νι δέ ἐἄγιπη (να: ἸΔη1 ποῦ! ρεοίξιτα ἔμπης ρίοπιμῃ 

. ταπης οὐομδις ΠΟ, 

Εν ταύτῃ γὸ ἐμαρτυρήϑησοιν οἱ τρε-}ν} 
σθύτερθι. ΐ τω 

. Πίςει νοοῦ μϑυ κατηρη δα! τους αἱ] αἷ-] 3 
γας ῥήμᾳτι Θιού;, οἰς τὸ μὴ ὠκφαινοκυά-" 
γων τοὺ βλεπόμϑμα γεγονέναι. 

Πίςει πλοίονα ϑυσίαν Αἴδελ "4 

᾿καὶν προφσήνεγκα τῷ Θε4," σὺ ἧς ἐμαρ-} 
τυρήϑη 40) δέχφιος , μαρτυ οριεῦτες δὶ 
τοῖς σώροις ὠυτεῖ τῷ Θεοῦ" καὶ σὲ αὐ τῆς 

ὑποϑανὼν τι λαλώται. 
χὰ " ᾿ 3 ᾿ ΓΝ 

ΝΝ ΄ ; 
Πίςει Ενὼχ μυετοτάϑη τὰ μὴ ἰοἷγῖν ϑτί-}" 

κεν αὐτὸν ἐ Θεός. ὐρϑ γὸ τὴς μετα ϑύσεως 

ἀντ μεμαρτύρηται ὀἰβηρεφηνοέγαν τῳ 
Θιψ. ὦ 

- Χωρὶς ἢ πίςεως ἀδύνατον αἰ) αρεςῆ σα) "} ς 
πιςεῦσαι γὸ δεῖ τὸν πφορσερχόυϑμον τῷ! 
Θιφ, ὁτιδεῖ, καὶ τοῖς ὀμζητουσιν αὐτὸν μι- 
ϑιαποσότης γένεται. “ἢ ΕΣ 

τῷ τ 

ον ΑὮ ΗΕΒΝΆΌ 8, 
γι ει ε ἴοι στ σύΐοπξ βοίζιηι ετἰα ἤς μαῆηξιρν 

"ΌΣΝ δἅιῃ συλ το ηοηὶο 
ἔθεγιης ογηδιὶ πηαίοσεν. 

εο 
νερὸ Ὠεὶ, νι φυα νἹάσιις ἢ. 
ἡοῃ {πὴ εχ ἀρρατοητίρυα ἔ4- [1 
ἔϊα. δὰ 

Ἰγΐφ ργεῖ) (ἀςτ! βειυπ οδτολε 
ι)εο αυλι Ολίηεροῦ υαπὶ το 
“ξποηίιπι οὈτίπυϊς, φυδά 
εἴτε τυ ς»τεἰπποαίυπι ρος 
μἰδοηῖς Ι)εο ἃς ἀοηίς εἴμ5: 

Ἰοιγυίτυτ, 
, θοὸς βάση ΕηοςἈ ἔτ τᾶς 
(ατι.5»,.ὄ ης ϑίἀσγοι ταοεῖοπν 
πες ΚΠ Ὲ ἰπυσηταδν ργορίογεᾶ 
αυδά τταηήτυΐετας Φυμν]0 εἰ. 
ρτυχυᾶπι ἐητπὶ τγαηβέογτε- 
ταῦ, το ἰπγοηϊᾶ, οδτίημοτας 
αιὸδά ρσγατις αεγίς Π 60. 

Αδίαυς ἢάε αυϊαυδή Ὦφο Πε 
ἀνοίας ὑμὴν 4} δεςεάϊς δά ἐφ}, Φ' ἱναμπεηενε [ὲ 
εὐτηνυπς οἴσάεγο οροτῖς ἤγταν β. 

ς 

Ψ 

- 

ὟΝ 
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 δυδιῇ ἤπιον ἐαρεδικπιυν. ΠΠυά σίαπι ἀεπίαϑνε ὀδίε." "δ ς 

οδιεέτα ποὴ βεπεὴον μου 
ἱεά υδηῤιπὶ εξ. ἐπ βδι πη ρας Ρτοροηί ργὸ εοειπι βάοὶ, 

εἃ ἀεροηάεηξοι ριο πη οηον, αιιλὲ ματα {Π}| ελάοιι ἢ 

τυπε. ᾧλυα πϑη ΠΡΗΝΗΙΉΤ ον βκεαυμψων γ υἹς, 
γεηλόμην, Δὲ φῶν ειδΐων, Απιδίξυό. 

᾿ 16 δα" «νὴ πβιβοονίην 
“οη ημν . [, δ! με. 

' γα ἐρὸς χρυ ίρ σόν 
4{ἀ|ρεωί4 φνενῦο ἴοι, υἱ ἐκ 
ἐπ θἠνδν. τὐβϑηϊα βένεηι. 

-ν )Ρὲν βάσιν ἱπις ! ρέμιδ 
δέϊυϊῃ τε νηάμηι 

ῬΊἐε,ρί κνίνανν δοβίδνο 
4 αϑεὶ 4υδηΟ 4)η οὀεωϊ 9 ο, 

ϑεν υφον ἐεππιοηίωτν (οη [8 
᾿φημέμε ε ἐ{}ε ἑεβέων, ἐβινο. 
Ξ ρενβίϑενις πυμηετίδων 

4. 

4|{468ε] ρεγ βέάοπι, ἢ πιδίο- 

ἔϊνι φιΐγης ἰοήνλινν, 

τποσυμ5 ἀάπος ᾿ροῖ ἐπὶ 
΄ , ; 
Εἰάε ἩΙεμοι ἰταηβαμῶς 

οβννενυλάετεῖ μρϑντ4ηγ: (δ΄ πο5 
"μεμα ΔῊΝ, 4Μ14 ΠΣ ΝΠ 

εἴη» Π᾽' εως.4ηῖε πῆ [Π αἱἴοπ εν 

ΠΣ ε}ἐπεοιίμπι ραδυϊρία- 
εὐ ἰν. : 

͵ . ΟΝ 4 

. ϑυνεβάε μεν δηρο[βθ)δὲ- 
ἰεεῇ Πβα Ἔα ΤΑ ΠΩ 
ὀρονίδ! ἀετεδεηίῥὴν κα εν, 

Αἴαῦ πογὶ ἤθη ροιεϊε νε] ς 

εἴς Πενρν δὲ ρίαν γει- 
δυοῖς 15 40} ρεῦ τοηυΐφηητ, 

. εΦ 

" Μ  ίοτε!, ΠΕΡ ἜΤΡῚ Ηεδι. 9: δι ἽρπΓρακ αά- 10 ἢ δενέονεην βοβιῆ. 'ΓΟχιετὴπὶ ΔΝ  νἱἀδέυ" Αμοφίας φυυαν, 

γηοηΐπν, Ἰητοςοοτες ἰή οἴς, ν ἐῖοτος 1Π| ράῖτος ἃ φιιδᾳς οττὶ 

᾿μιηφο,δὲ φυοτῖπι δυξτογίταϊς ἃς ἐχεπηρίο πος Ρ τ πιυἢ᾿ 

εοιηβιουςτὶ ρα εἴς. νυΐφατα, δ ἐπεὶ: τ ἦι ἀυτέ, Εγλῆπ. 

τες, αιοά ποιῖςιὶ σους 118. αἰϊαιϊξ αἰβοατίοης ἴῃ 

ἰς Π εὶς νωτράτς, 

Ἑταίανιςϑεενίδιεσο ϑεουύϊαπι ἄνοετε πγαϊ υἱςαι. 

ἐεράπευλῃ πὶ ἐλότϑμδυα γνγνέναι. [ἃ εἴς, πα νε πιυπάυο ἐο 

υοπὶ (ὦ 
ατὸ χηδιογία, (οά οχ αὐϊιΐο ὁοηάΐτμ8 οοπῖτα δ ηοθορμος 

χῦπὶ οὐπηίμιη ἀκ ὁ πιὰ, Εν οὐδϑίο ηἰρ, Ἡοῖς γερὸ αιοά 

πα Πἰς ψαφυάαι Ρδ ν᾿ ρ]ιῖ5 ἡϑμιτς ροτυῖς ἰῃ αιεητειη, 6 
ἐς φυϊάοπι αὐ πνυμάἀυπὲ ἃ Ῥεο ςοπάϊτυπι (οτὶρίοτα πε. [τ- 
ιετοτιπι πος βάεὶ εἰταυυπι αἰ οαυΐα ἡ λτιιτα ἐρῆσε τρ[- ἢ 
τιοηΐο ἰΐσοᾶς οοπάϊειμη οἵα πιιπάσπι σορποίδετε : ἱπιὸ 
νοτὸ αὶ πος ποι ογοάίτ, να ἀΐρπιὶ ἧς φυὶ ποπιο ἀρρεϊ εν 
ἴυγ, Ψυϊραῖλ, εν ἡ βρθν βέφηξ ὐβθλϊδα : ροΓρέγοτη, 
ἃς ξι]δὸ σειαπι, ἢ αι ἐν οοιπιηοάα ἱπτοἐρτοναϑίοπε 16- 
υἷλς. Ἰάδο πιαίυὐς Ἐνδίου ἰπεεγρεθτατὶν ΜῈ ἐν ὅ ἢ 9.4 μὸν 
ἀῤῥανεδ αη!, ὅ4 4μα νἱάενεμθμν βόνμῈ Ὁ ἴῃ το ςετιὰ ρεεζαπε 3 
οὐ ὝΕετεῖς ἰηϊοεῖρτεῖα, αυσά ρεείπάα σσηνοτείε ας  (δί- 
Ραπὴ οἴει ἶφο ἐκ μὰ φαρνυδίων. χυσὰ πιυϊευιη ἐειγαίς ἀδ 
Ἱξητεπτία ροηάετς, ΤὨοδειπτπυῖς ἱβτογρτον αἰ τὸ γείδτε, τῇ 
{ετιρτῦ οἰΐεε; οὐὲ τὸ μὲ ἐκρινοιΐμων τὰ βιφηνιῦνα (1 κῤτοττρλ)γ»- 
“να ἰἸά οξ,νεβεγεν! γόνοι νων ϑ νην [ὑδιωΐα, ΜΙΝὶ νἹάςτιτ 
τηῦΐτο πολ ας ςοπυεηΐσο αοά ἔππν (σα τι 9., τοῖς κοιδν 

ἐοάίείσαν ςοη(εητίοπείδυε. (οττὸ ναἰἀῈ ἀυγίηπε εἰὲ τὸ βλοαύ- 
μα ἰδ οτρεοτατὶ κρέννιτρμ. ἡδάιο ἐς σαι ἤπΆ ἢ δ ἀς ̓ πὰ- 
ἀστεία! ! ἀρ τυτιαυα πεβατιις ΑἸ ίανα Αια. φιιοὰ ἀυΐα παῖυγα 
Ῥγοτίον τερινχ ας. πιο τὼ ναὶ πάει τε υίταν, [τλητ6 οἷς Φ 
ἡὐδι μος ΐσοο ἀδοίαγαν αἴαιις ὅσον νῖ στ νοτίς 5. γι μα. 
ὑμῶν ᾿ 

3.“ ῥυε πλόον ψυϊχαια, "ἐνείη δην μαρία. Εταΐ, 

᾿ 

3. ΔΙμηνῆην, αὐ ώναι: ψιθε τὰ κἂρ. τον οτῖι Φ Ὸ] ζαῖὰ δι “τον. 

ΦΡ εἠνὰ τεΐβύονο ἤδη βὴς ἐν ἀρρανεηεΐδην [ἔβαν τὲς, φὰ μιὰ 

ντ ἰηξτάταις δὲ ἀϊ πάσης, ἀϊηταχας, απ ρρίδπι εχ ἔτιιριοὺς, 
Αδεὶ νεγὸ οχτογηὶς οζίλπὶ οὐ]δτομιῦυς δηϊπίθηη ἐϑιην τες 
ἢατας, ρειπιίτίαϑ οὐἱαπι,δς αι ίάσπι ρα ρα ππλγυπηοῦτα- 

τα Ἰοεἰταιταφυς σλόίονα ΠοῺ ἰητογρτοῖου ψγαείϑγεπι (4 ῥνεμο[ῖο.- 
ες {Ρεν φὰπι, δὲ αὐτῆς» υἱάς ἡοοῖ βάοπῃ, ἰῃ [ςείρτισα 

, ἴλετα τοαιδρηγοοπ 10, ΣΡ με ΎΣ 
{ Δία υνάεζει πιρνενην μιὰ ἰδεῖν ϑώνκων, 14 εἶ μίς Προτοτον 

τυσιυς σηἰτῇ ἢὶς ταρτυθ,εχεγαοίἀἰηάτῷ υϊχ ἀλη ας τορϑη- 
ἴπῖμ8, 0 ἢ ἤξ ἐα ΔΠἸ 40 ἀρράτειτε ἀο ἰάτη εχί χΣ οκίη ἱπηνπυτατίο ἰη ἕποῦθο δὲ ΕἸ αγοιήιπγοα! ηἰποίγυπε ετῖς. 

{1 φυΐς οοπιπιοποσίατυς τ Οὐν.1.41.δὲ εὐ 4βν4. ας αὔς οε. 
εἰδπι αἰτογίως σι οήςτις, Εἰ επίηι τεπιοτο τυ ἀς εὶς Πλάτιιοα. 
τειδὲ ουτιοίμπι ἱπμοδιρσάατςν ἰάς [οΔη.8.61. δ. 

6 ἘΠ ενην, γὅτι δὰ. ἸἈλεροῖο Ὁ οἱιποπιέῃ ὑπὸ αὸ κοινοῦ, 
Οτεάεγε σπίτι εμπι ες ευπι, ἰά ς[ξ, οπιηίβοις ποῖα δὲ 
γογᾶσεῃη, εἴ ἰρίμ9 βάεὶ δας τ Π αγοἀδ ὦ νοϊυπτφῖςαι ἐσ 
Ρῆυ» ργοπνιιοηίθυν τείπαταπι, ἢσῃ αὐτεπν διὰ νάηᾶς ἰητᾶν 
αἰπατίοηεν, μδο οἷας ροτείξας δι ἰανηυς δ γάρ γκγαζυτο, 
αυαπιοῦτεπι εἰἰδωρ ὐἰςίτμν ροίιεα αἰφἠειράμε εἰδὴ αἴΐ᾿ 
φιὸεὶ ἤξ μιϑϑυαποῦτῳης. ὅγτυε δι τσαὶ αὐ π  ρρὶ ρμοικέξξ 
νίταπηνς γεγθιιηνποίαρς Χὲ δὲ ἕνοτνι, δὰ ΗΠ}. μεέϑνα ποδύσηε 
τετυ ἶς, νὰ αι Ἰνιῆς Ἰοοιπι νοτιοὐῖς, ὄνον το δν' ἐόν 4 αν4 5 
γων! [α βμννι βενονθεν ιν. Ὁ ᾧΡιφηλα Ἰ γγνὶ ομιῶνα. 
'πχοϑδτος γητ. Μαυκυδην το  ἀτίοποτα Ἰητοὶ αὐϑον δὲ ἐντη γι- 

λέων ἰά εἢ ρεατίιη ἩΝοὐβ αν φισιν ΠΠ δῆ ποῦ 40- 
35 τοῖν ἰῆτοῖ πιετοςθρπὶ ἧς ἠνετίτα, ἐρ οἰ βολ ἢ ἢσς σϑιηίηε, ἃ- 

ρειτυς ἀοσφ Δ ροϊοἷυς. Ἀδην.4..4.δι. ὑιβ μάν ἐψήο εἴς 
ἀσητίιιαν ράτίς ) αυάπι νὰ πιεπτδ΄ ἀμίαι ᾿βοῆῆε ἐσ ἐο 
ἀπιθίτατε. 16εο μια! ρίαν ἰφερϑεεην ΠΛ γόνννοέναι. 
τὴν» ἀἰςοῖο τ φιδηηυάπι ἰος αυοήυς ναςλδι ἢν πίον τί 

λο τορυζπαάτΝ εις ἐπίτν τυ τις ἀν [ον ἀυΠ Δ δι} ηο. 
πιίης ρεγίαγιύευς, {εὰ 4υο ψτατύ τὸ θόπαῖανλ 50 4 Ιν 
4} "βίον τφαμίτνοι τοῖς « ξκνβσιν αὐτόν, νὲ ΕΠ εγὲ ἀιΗΒγ6. 
το ἀΐσαηναν, ᾿μσς τεφυΐγαμτιν ἐψιϊπνῦν, γε μα ἐμὰ ὥς Αι» 

ῬΡΡΡ.)], 

εποηοτη δαὶ (αἰυιβοαιι Ομ. 
σε ἡ 12 Ἐςςἰς ἴδῃ νεγδιη νοίμει ἐπὶ" 

ἔσει οκί ετε μὰν ν  μῳ οτίδι ἢ ραγτιου κῖθε αἰνωι4ε. 40 

ἀπιρ]οχὶ, ΜΠ γα ποδίν δυήιν ἢ ἀεὶ Ἔχ επηρήνιπ “δὲ εοτμόπι 
. ἀιμήπατιπ) ρέ οπ ἤοπιπι βιπηίτατίν τε πηοπιιτι τομίμιε- 

ω 4ρρ4" 

3 Ὥσεφι Ῥλι6 9 
ἐκ ποιάειπυπι 

. ψάτίθ εἴα. 
(ἐπιαπάον. 
Οεπ...: ᾿ 
Ι08Δ)...1.Ὸ 

" Ῥεόρείυαι ἢ 
ὀεὶ οὔφηῤίιε, 
γιογοῆιϊφ (εἰΦ “ὑ 
ἐλ πη ἐνε 
δ δοευον αυὶ 
ἐοηάϊιο πῦ- 

ὅο ἰῃ Βεοοϊεῇ ἃ 
ἐχτε!)υειθηι. 
4Αμρεϊ. 
ὥεπη.4.4 
τ21.1}.} 

εἰρ 1) 40: (Ὁ ρεν ἐάν ἀξία" Ὁ 

{Ἐποιῇ, 
Οεδ.1.λ4 
δὺς} 44 17. δί 
49 16. 

πος ἀἰοϊειργοίξετς τεκμέφιον βιο! ΑΙος ἡ ενμοηηρέ φῃδά Οα 



“σ΄. 

᾿ ἀβεοκρτεί 

ἡμἐὐμμυ Νυναω. ϑὰνο με μιν μετ κίοο ΡΝ Ψμ 
Ἦν, αὶ ἀμ σδμμ ῶ ἢ ᾿ δ ΘΜ έν ἐμ. βΑκ δρυὸς 

᾿ ᾿ 4 ὅο ᾿ ᾿ ᾿ εὐ ΠἘπ| ὴ ἐς 

͵ 

Ψᾳ0.Ε 

τ σα ἜΕΥΣ πολ εἴθε 
τὸν, ρρραρβημγίρ τὲ Ὁ εἰ ἐπονν ἰοὺ ἰαβαπηπμι ον... 

εἶ ᾿ αιἰρρμμενκαϑμοραθι ΝΩΣ Ὁμηδο, μεδυν ἐμα. 
φοη ἰη νοιθοιβυδινπνὸ νὰ βάθη δἠϊημνιμη ' ΠΗ, 

4ιοκή οἰτὰ λοτὶ γοιοη τον! ἤθηφηι ἐν ρα ἰράνεεν 
δ ποι ἵρανη τπεο πο Πἰδηϑηο. ΠΥ δ0 γϑνὸ ἤϑπο μη νἱν 

ἘΡΙΡΤΙ ῬΆΥΤΙ 

ἀχι δα 

φήμν Θρόνο πο ἐσ ἤρθη αυὸην ἐρίιδῃ αἱ 
τ πάν, ἡΠΠΠν φιφε ἐνίοτ ρῇ κάνδυν μνήμαις λίγ γον 

αν ὅοθοθέ ομηι νἱόφαμυν φυείε ἢ ἢ πβηπο ΓΝ 
44 δι ΠῈ τθτν ἐδαιν πὴ νοὐὲ ἰπυ φηθεδηηι μαι 49. ὁ τηεδίρ 

ἴε Ὠρὶ φνρε ἤονιν εὐ ϊδιοιιφηἰ πη ἀφοῦ ος πο οί! 60’ δὲ πηι ἰπιιεδίβεπι!. 6)... 

ἐγὴ δ, ΜΝ μη- 7] «ἶρει βἀφην' ἀἰμἐ πίτυν αἀ-} γ͵.. ΚΕΝ νρβνηθοιενμν 
ἀπὴνο δι υων ἀσοδνι } " “ν Ἔμ Ἰηοηίσο! Νοοβδε ἐδ αὐδπδ-) (9 ΜΙ ἅνε δἄδεν πο υἱέν. 
φοο!ϑι,,4..7. ΚὙ5Ὁ εὐ Ἀπ μέξ, οῆρν το νἱ ἀοδ δητυγιν ογίτοϑ θη ἡμαμλλγονασδ -- 4ν- 

, ν σαν κι "δὶς σϑπιείων λευκίεατοδαι δὰ (δγυδράρτη [ρὸν νῶν ἀκννκανὴ, μετὰ 
αυτῦ '᾿δὃ "6 κρτένφιν τὸν κόσμῳ ᾿δδεινυπι [μοιπιρον αυδιὴ ἀνε! [φ’ ηβέμα, 4μα δον βένον (ἢ 
«Ὁ πίφιν διρμάσωνης ἐηῆθεν κ ἐοπηδαυὶς πυιρθυπινδι ε-Ἶ [βάνει οβ ἐνβλεμίνι, 
“ὋὍΦὉ. - , 4υκ εχ Ε6έ εἱὲ ἰομεἰτὶς [.- ς 

ζλναμα κι Πίφει κρλούμϑμος Αἰἴφοιὰμ ῥῃδῳ 
φ., σὴν ἰολϑεῖν οἷς τὸν τόπον ὄν ἔμελλε λαμ) 

.“..᾿νΝ ΠΝ εἰς κληφρνομίαν, Φ ὀξῦλϑι, μὴ 

ἐν ΤΣ δοδοος ἢιροέρδμος πον ἔργᾳται. 

. Πίςει παρῴκησεν εἰς τίω γἱῶ τῆς ἐ- 

πογγϑλίας ὡς ἀλλωτρίαν, ὦ σκίωας 
κατουυήσας μοταὶ ᾿σαὰκ καὶ Ἰακὼβ 
δ )συγκληρονύμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς 

ος, αϑῆῆς. ᾿ 

ομ ἢ 

᾽͵ 7 Σ εἰ ξεν σὺ τίω τοις ϑεμελίοις ἐ- 

ΝΕ λρυσαν “ὀλινλὴς τοχνίτης καὶ δομιουργθς 
ἱ : : ͵ [] Θεός. ᾿ 

διὸ χαὶ ἐφ᾽ ἑνὸς ἐἠθυνέϑησαων ὃ ταῦ- 
λ ΜΕ ΟῚ ᾿ 

ἌΣ τανοεκρῳμρδβου,χαϑῶὼς ψοὶ ἄφρα τὸ οὐ- 
ἜΣ «φρνοῦ πῃ πδηύϑει. » καὶ ὡσεὶ ἐ μος ἡ 
Θ᾿ . ἀπο ἡ γοῖλος τῆς, ϑαλίοσης ἡ ἀϑαρι- 

ὍΣΣ Σ 

τὐλε' . ἐὐαλῳ . } 

τς πα Μαῖε.ιἱ κυ διίκυς.2..6.δι Αἴτιον 15. 

] “8 Ων Μὰ νεΝιηγιν τὸ ἐγχεάτῳ, θυ] οἱ διμὸ ἐγεί, ΝΑ 

' ες ἐῆχαίνα εὔίφπερτο ἐέναι ἀοοίρίταννε ἀΠ 18) ἀιχίπήαι, 

9 νων δῖη ἐβ νὰ ϑννσνὴ. Ἐταίτιιι, Οὐπρῆν τ φαἰη 

'. ᾿ ᾿οβιμυεφανξν ἡ ὰς Μαῖε. 1.2}. -ο. ..-.... 

1ὸ Οὐνίιαὶ ιβειν δκδεπεοιν [οάληνενι τίυδηοις ϑεμιλίοις 

ἔχρυταν πέλ. 14 εἴδι βοσιαπι ας ἜΝ μῇ τὰ ταυσά ἐς πὐ}12 
«πρὸ Βυ πιάσαι ἔυῦτον ἰθιὸ πε οὶ 

ἐδι. ν ἀεὶ ΜΠ ὁ δ τὶ ει υ} γε (κἰδηνις ἀα ςεττα οἰυἱταῖα, 

εὐτηίσορ Ἀιηδεηιξητὴ αἰί. Ὀξίηδε εοπιραάτωτ Βας τατίθ.- 
κα ριοίραεταῦι ἀδεβηιλα!εεν ἀδάμας αὐ]]ς βιηἀαιηςσοτίς 

' ᾿ αἰεδητας, Τιῤῆνϑ νεὺς σκθωαὐ ν΄ στιν ἰρέογρτον βοττα {πὲ ποὴ 
' Νὰ δΝ ἰατογργεεατας. : 

" 

,κ ᾿“Ακτὰ ἤ, “Νεῖμν ἑπιενῦτον δή άιε δ᾽ ενῤειδε Ἰη (ἴ1- 

᾿πουιοπίαπο φϑΐρδ,. δε Οοτ κοι εἀϊτίοης Ἂς αἰ οαυο.. 

πο ἀκ φλειαβἬ 41), αὐ δἰξιτν ἰπμσπίθνμϑ τον οα ἦναι βενηίδν φαμεν 

αι. βλάεδι ὐτεῆι βίῳ ςοηπηνἰθυενετδις εἰαυάφιυτ Ω 

᾿Αθωδιαῆο 5 πλειὸ Ἀ η1γ.,..8. 19.20.21. : 
"ΧΑ, οι μεν [πηνη [ἐροεἰρῥεπάμπο, 7 εἶς κᾳ τοζοκίω. 

αὐμννί, ἡ αἰ κνα εὐὐιονάκης, Νι δι 5 γἊθε ἰρτεγρτεν δ ς- 

" ΓΟ Δὐν ἐϑερ ες οὐἰαπι ἰκοπιίπατη επήϊτεγς, φυδην 

: (νεφίεείανα νοϊνηξ πιρῤίο!) ποι Ῥομι ὅτο! "ςιμη. 5.6, 

τοῦῦ ἐνάϊοιο, ρυβῆδε αχ φοϊοζεάσητα τη ΕΠ ετα ἐοπίο- 
φιφην ειεὶ (οἶδας εἰ εἰὐτιεύνι κριταζοκὶ λὰ ἴσαν τε δγατυτ, 
δοίην φἰδουδεο οοποἱρίεπἀϊ (ΕΜ πί ἱπηρᾶτ στα ξάγο,παζιγά 

δεηῖιε, Βικδανν, μὴ ον εἐγίωινάναν οὐ μμ νιμίμ βιθνν υ]- 

᾿ 

ὅν οἴ στον. 
γ!Ρεγ βάσιη νοζδῖυβ ΑΡτα] 

μαϑυς δυο τδυίς 7)... αὉ- 

ρυγυς εγαῖ ἰα πχΥς αὐταῖς): 
δι Ἔχίυΐτ » ἡςἰοίοης  υὸ εἴἶει 
νεηῖυτ,. ᾿ ᾿ 

ΠὃὈεν βάςαι " ςοτβιπογᾶτυς 
εἴξ ἰη τοῖτὰ ργϑαν νι αἰὶς 
ἠδ: οοππιοτζαιυῤ ἴῃ ταετὴᾳ-- 
οὐ] ὶς οὔ 1[λᾶ.ο δ] ςοῦο ορ- 
μαγεάίδυφ εἰυζάει ρεου- [" 
{οηΐ8. ὁ . 

Ἐχροδαῦθαι Ἄηίπι ᾿εἰυϊτατέ 
ἐλ θέτο ἔπη ἀδιηφηζα, 
ουἱυ5 ἀττι δα δι ςοηάϊτος εἰς 
Ώ ει. Ἐν: 

χογίο οὐπὶ 4] ργουηογας. 

4 Οὐαρτορῖοῦ δ εχ νπονεό- 
ας ἰδην ἐπλοσῖυο, παι ίμηι 
Ροβονινηυᾶτα εἰϊξ αἰϊγοτυτη ςα- 
{τι του] τυ ἀφηδεαυαί ἀτοη8 1]- 

[14 πριν τ Ὁ Πἰς αὐ εἴϊ ἃ 
᾿οὐδιὴ εὶς. 

ογ΄ Θ νυν βολονενν γέρμα ες, “Νυϊφατα σεν φῶ 

φυΐάειηι τοῦρὰ ἀεὶ ῥΟΜ 

. Φ Με, φιὶ πνϑεαίν ἀδέρφι 
βώπο φὐεἄνν! ἐν ἰφρνῆν ἐκ τ 
᾿-  ΧΊΝΝ 
ϑάβεδν, (Φ' 4ΧΙ}, πεξτη 

ἡμὸ τ... ον 
ἀο ἰπ ἰοςιμη αυεὶπ ἃςςς- 

ἘΠ4ε ἀεινοναῖν εῇ ἐν μητα 
γερο [λον Ἰ4π4 μην ἰη 4- 
ἐδεπιοὴ ἐν εαἰωΐεν ἠαδἑεφηάο ε 
{μας (ν᾽ “Δεοὺ οοἰρανεάνθως 
Τερτθηνβιομὶς εἰωβίεηι. 

10] χαρεαναε οοἷνν [υνά4: 
ΠΏ 4. ὑαθεπίεην εἰμ οθεην, 
«νὲμς ἀγρξεος (Ὁ «οηάλῥον 
Ὥφω.. ᾿ 

ΙΣ Ῥηρίεν 4νοἡ ὦ εὐνην 
ογδὲ [νη!, Φ’ βόε επιονινο, "4 

ἡβεν (σ᾽ βεμῖ ἄτερ ἦμα εῇ «ἀ 
ΟΥ̓͂Ν ἩΝΑ,3,πημ θεν ϑη}:. 

ΜΥ͂Σ ἐ 

. δυιι ἔκαιε, δά ας εἰς τὸαυχνώσα αά βυοίοιν ν φηενίαν, 4 “ε 
'4τεν ἐσθρμν αν αλν, κρὸ παρμ κριθὴν ἡλικίας, 5: το] ]ὰς νέςθυπὶ ἐπ 

ιο Μη Ρεβεν,ηυσὰ ἤεφας ΟἸὨτοιποπέληῃς ςοάοχ μλθοῖ, ηεὲ 
Μιαιτίμα Ψοευς ἱπτεγρτοτατίο,νεττοη ἀσηι ςἰξ φεήκον βθξκεν εν. 
ρυ! φίδι, Τειηρυς αυτοηὶ διατὶς νοοᾶῦ οχδίλυμι Υἱτς ίρα- 
τίμπν, νε ἰοἠοέξυτείη γοςας Οἴοοσὸ Ἔχιγοπιυην ατατίο ἐς!" 

Ἅφυ.. 4 ἐωκενὶε, ἐγένου Αὐαὶ νετίναμι ΕΠῚς, νι ἀπδὶ» 
διατὶ γε υδεῖο ἢ ηἰβοιτίοηεηγνίταγοπη ἢ ἀτάμτνν 
ἀπ τεδιὰ ῥχρὶ ςλτα (ειτοπτία, ἸΝΔπ) αἰ οι φὸ ἡγνκδο μηΐ- 

πὰς δεμρὰ εἴν ηυαί τησόζειγνίςἀ ᾿ς ἤᾳ ΠἸΠπολτ ςενιὸ ἐγεάετεν 
νὲ τοδεὲ ἐχρ! καῖ ὅγτο ἰατεύρεξν. ἐπε αὶ 

Ἐροημοχανεκμονάν ες, ἘτΑΠηΠ 8, “πε ε[ϊσιο: τοξιὰ φυϊάειη, 
᾿{ἤπση [δτυδὲα Οταοὶ νοσαθι}} εὐπρ αίϊ, 400 ποι τοηγδῖ 

320 γ[ις εἰξ Ἀροίζολυν,νε ετἰαπὶ Ραυΐι8 Ἀομ.4.19. ἰζ2 σοί ἔς 
ξονῆολτυτ ποη Πμηρ] οἰτοτ οἴβοειυιη ἔα ΠΠς ςοτρι5, (οὐ πόα 
πιλαίε δά φεπεγαηάνιν 4 θ 18 φυὰπν {ἰ ρεοσίως πποπυυπι 

΄ βἠβειΑἰαυὶ ροίνει εἰ αἰία νχογε Ασγαδ ρίυτίπιοι ἈΠ οο 
(υδυμτ, ἢας ἐρίτυν ολυί εἶ σὰν Ποηπυ}}} νεϊίης Δυταδαν 

ᾧς πιαπινχοτίε οί μεξευ εἴξαατιτη ἀϊοὶ : φιοῖ ἐηἰ δὲ ρδηὲ (ολ- 
ἔϊυση οἵδο νἱάετιιγ,δὲ ΑρΡΟΙΟΙι (δητομιίαπι ἐπειλες, ΜαΪο 
ἐφίεον εχίβίπιατο, νἱ Ῥτοην ΠποΩἱ 9 ἀρρτε]νειίε ἰτα ΑΙ 
εοπδημαῖλην ΑΒγαβαπι [οηςέξυξοηι γ γε 54 εἰἰλι:} ποῦς 
ταιποη πιοάὸ ντευπαις ΒΑΡ αὐ φςυογδηἀιιπι δ εἴἸλπ| 

2οὐ 46 ασύδυε βιοεῖς Ν᾽ ΡῈ υμμνανα 
ἔἰτυν γεῖθαῖς γοῦρο ἐρίο ἱπεϊυίυκ οχ Ἠοδεαοτνη ἰἀίοί» 
Ἰλονίδά δἰίσυχίοτο, ἱκᾷηυς Βταίηις τοδὲ (ρρίοινι φυρᾶ 

᾿ ἀεαεαῖ, Υἱ ἀρ 1 Οοτίαι δ. Ἰς..». ὃς Οαἰλι,4.1.4. ἡ 
᾿ 4 ὅφμη; 

ι᾿ 

οαὐηἕ[ο μὶ ΦΙΜΗΙΝΗ ἩΝ ψιὶ μα μυφαυπέν. δεν οιώνο, 

ἡἰ δὶο βετί. 

ἊΣ 

ὙΜΈΝΙ ΩΝ 

4. 

"Ὁ [δονϊηδε. ΟἸΑτοηχοπίδηυς ςοήεχ ροΙ γε Ὁ 

Π 
. ᾿ : ὺ [᾿ 

Πίφει χαὶ αὐτὶ Σάῤῥα διωΐαμιν εἰς] 1 Ῥες Πἀδυο δι ρία' ϑατα νίπν Ἔ χρὸ δ’ δ δανη βίη 
᾿ βαρ 7.19. δὲ χαγαθολίω αὐέρματος ἔλαθε, καὶ εὐἶο6.} 34 οἰαου!ατυπι ἴεπιεη οοπεί: ἐραιοβ ων, ἐβατηῤπεὶς 5 : " ὧν ἥν αὶ ΡΩΝ ἡ, ἐπε) πιςὸν ἡγέήσα- ἡμέ πος εὐῤθς » ἃς ργαζει " μμ ὩΣ φμοηΐανν βόειον, 

᾿ ᾿ “ὁ δον: ὁ ρύαίθτυ τοιηρι5 ἀταξα Ρ6-} [ἐγεάῥδε 8 ἐνην φιωτεργοπις 
ἰωρυ ἐπεδνγειλιάμδμον «ἰρι τίν φυδά βάο!επν ες ἀα- {{{π2|. 

. ΑΡ ΗΓΕΒ Ἀ 05. ᾿ 
οἰ κι πέψιν ἀνέϑανον οὗτοι πταΐτες, " ΠΑ αρη ἐνόσῳ μομμε μρμρν μα ἦνι μια ἐν 

ἐν μεὸ “τ 3 Ι 4 ἢ Ἔ {πε οἴῆςε ΘΠ ἃ εἰ οὐ {βὲ, ἮΦΗ ἀν 

" πα βρήιαι γρύοί αν, καὶ ἀὸᾳ ας ς τοηζα,[ἀ εποίπυι δέξο ΩΣ εὐε 
ὙΠ διῶ ΑΓ Ψ ξι ἡ δ καὶ ἡ ροϊειδαι ἐἔμβε βηΓ-} μεν νἀ ἐμωναν κα 

" ἀανασομ ϑὲς Ὁ δὲ αὐτὰς 51 ζ4.1 (σης τράμοις ἐγ δι) Ρίο-ἰ ἰδίην ἤν βφονμσταους 
νοὶ υὶ πϑριμη δὰ μοί εἰσιν δ) τῆς γῆς. Ἰκ θυ δεηε,, ας ̓  [εἰς ρτο θϊ δ. 

Ρ τα ττν 9] οίέξεον δεδάμςηεδ᾽ εἰΐς ἰ} 1 
Ἐν σαν, Ὁ ἡ: ' ὙΠ ΎΠα[ {ερράν ᾿ . 

᾿ οἷϑ ραν τὸ! λέονντος, ἐμφανί σιν ΜΝ υὶ μαι ἀϊςυης, ρᾳ- [μ|͵ ΩΝ ἐλ ἱραιάΐοαιν, ἤραίου 

{ῃ πατρίδα δγιζητῶσι. 

Καὶ οἱ μϑιὲ ὀνορίνης ἐμνημόνουον ἐφ᾽ ἧς 

ἐξῆλθον, οἶον αὐ χρφὸν αἰακαιψαι.. 

{μι 

Νωυ) Ἀκροίττονθ᾽ ὀρέηρνται,τουτέσιν 16} 
᾿ 

ἐπουρανίου, διὸ ἐκ ἐπαμγιαύεται αὐτοιὶ ὁ 
Θως,Θεὸς ϑλικαλοιῶαι αὐ δ, ἡτοίκα- 
σε γὸ αὐ τοῖς πόλιν. 

᾿ Πίςῃι πορϑσενΐιύοχαν Αἰ ρααὰμ τὸν ἷ- 

« σας φοωφαζόμδνθ᾽ »καὶ τὸν μρνοῦῆνη 

Γ΄ φρρσέφερεν ὁ τοὺς ἐπαγγλίας αναδε- 
ξαμδμος ̓  

ν 14. ϑεονμάηπν βηπονν δὶ πίςιν. 1ὰ εἶς, βάς φίλαι Υἱαΐ μα- 

διυιοτᾶηδ, ςος δ ἰσρυεδτυμαι νίψις ἐρηλίτδηις. 
{{{}ὲ οτενει οὗ τι πῴντε Οὐπυςηἰς υϊάξην μος οἰππὶ- 

Ἢ Βυϑαος ηοταϊπλείτι οοπιιςιηογάμίς, αυδὰ βάος ἐοτιπι 
δὰ εχινεπιιῖι ρογάἀυγατίτιίς ταπιςη ἐς Αὐγαμαπιο,μλοο ς 
δίλοοδο ρταρτιὸ ἰὸς εἴϊε ἰπτς}}  οπάυπι ἀρράτεῖ εχ γετί. 

ἰδὲ 16 ς " ἣν ἘΝ" “ἐς " βγη μὰ λαζον τες τοὺς ἢ πάγγνὉ 

λίας, δὶς ΕΡΕ  υ»ϑρίχλι τεπη Ἰτρίαπι ῥτοιμηἴληι; 144ὺς 
φημ Πτυάίηῖς πυπιοτοιργορῖες οὐρ τὸ τορετίταπι ροἰ ειτα-. 
τίοπειῃ, φοἀ φυοάηαπι ΠΠΠυὰ ρτοπι σι Αἰ δὲ ἀς ΟΒτί- τὸ 
δ αὐείρίας, φυοῖπ οοττυχῃ οἱξ εἷος ταμαθάηι ἰζορυπι [δὲ 
Ῥιοραίινϊε ἀιςε πάν οτίς εος πορ ἐς ΟἸνε  ξμιη ἀἀδρίοςν, 
φῃάϊεπις νἱάείίοςς ἀιίλτως εἰξ ἰῃ ἠοἴξτα τοιήροτα ἱρίϊυς Δά- 
υδητις απαπυίς οχ βάεὶ ἀοίςἰρτίοης, ύια τγαάϊίτὰ ς ἢ (ρτὰ, 

Ὡ-- 

εἰμ ἠοη Αἰϊτοῦ ἐχ μᾶς νάτὰ ἐπ τῆτες πε δάἀερτὶ μηπίος-, Ῥοῖς δ πουοοταπι ἄϊοτε. 

ταίοαι Βωγεάίταξοηγ, ψυλιπ ἢος. 4} ἐρίϊι δάυςχαηι (α- 
πὰς ςοηίἐαυυτί:ντ πηυεὶς ἴλιη ἰοςὶς εἴς ἐχρ!ζάταπι. ΝΑηΣ 
Ἰπηδογιῖν, αυος γοςλαξ, (οπτηίυτα ἐἰς τς πα Ὸ 40} ρα 

“ο ψοδιυμπὶ Τὶ ἀρεῖς νοΐαηξς. ψιοά ζφιῃεη, Εἷς αιλητ πὲ τς- τὸ 
ΚΙ τις βοπνίης Οἰοϊτατίς σα! εἴξίς, ἦθο οοττυπη οὐ δέλτας - 
ἡ11ἃς ἔσάος ἱπιςΠφὶ, φυᾶς ἐχ μᾶς νιἴὰ πγίξταπιςςβᾶτεςς πως 

δάερεί. Ροίϊασπας ταπισηζ(νς απ ΐν: νἱἀςτιμγίηίο 5 εολέχὰ 

κοῦ Βοοτοίετες δὐ τοῦς Οἰἰληλδῃ ρτο  οῃοες, θα αὐηαυλτα 

. ἡ ρου μητ, Ἐτᾳτδιτοηὴ ἡΠΠ|5 ας γοξ ὁ, ραϊογπα Ὡςὶ 

ὑερειοϊεμεία, εαἱοίδίαυς. μιατοάίταξίο, παίοίτυτα: ἀτηίαιις 27 
εα ἱριἰς οοϊοἰϊα γρυΣ Ἂς βξυγα, νε ἰπυϊξγλην σοτιπὶ βάειη 

εἴϊε οροττυςτίε, 4ὰν ἀς τεδυς ἐρηϊς ποη ἀυδιτατίπι, ἥμαῖναι 
τα ρσοπηία ρισοογα ουπῃφυδηὶ πὶ ἀάσρι!, (4 )- 
δίς ἡδτν ἤσι φυϊ,ρεβφιίλια Ὀεὺς οἠνήΐα 1 «πα Αὐτλβιὰ- 
το ρχοιηίίοτα, ἑπιὰ ἱπ ἢ αἰξῖς ραττίδυφ᾽ ρΙαγαν γἘύπαιὲ 10 
δὐοο ἡφίωαι εὐ δοϊοκδίηδη νοΐ ςεεδοῦς τασυΐλητ,ν οἱ τη ἢ- 

ἂς ποι ρετίςιεταιεὶ͵ ὙΪφαϊα, Λύονν αὐσεβηὸ τοβνοπ βιοηνδης, 

Ἐταίηιις, ὠ)μωσνννον αζφβίλεν! ῥνοίθἠβιοπεε, νἴογαυς πίπνίυ πη ἢ 
ἀοδίφιέ; ΝΑπα ἢ ργοσμϊοπε! ἤθη ἀζεερείαης, ἀΐζος 
οι αἰϊαυίς, μφιιοάρ οὐρά ϊἀεγαπε! , ν᾿ Ὁ ᾿ 

Ν ἐγσνὸν ον μεν ρει [ναβι περϑϑυόντος. Ἐτος λ1- 
δίτι γειροτυι μι νἔις πες τὸ, φιιαπυῖς ἰιλ που οος πὰ 
ἰὰ ἡ]. Οταοίο ἀπλπυΐογπυςποτίαι,, πους ἐμ ΟΡ. - 
τοπίϊ πος να Ψ άτα [ματίηα οἀϊείοης, φια λιηεὴ πὐη!πνὲ 
υἱδοΐαν (αρεριαφαηολιδγτις ἀαΐοιη ἐμτεγργαν,Ἰο τς αὶ ἐνόν το 
40. ΕἸ γαι [μη!. “Σ᾿ τὰ ἀνιίεκὶ {5 αὶ ἐσὲ ασάνῶ οἱ. 

γυϊᾳ 5 εἰμιδηεμ Ἐρρϑίηνυς δαἰμιαονε. δε ἐξ ὸ πα νῳ 
γοπῦο νεῖ πὐαίυ! ἂς 40 ἀϊχίπιι, Μάτεῖν.:..4.7.. ΝΑ πος 

γαζαθυίο ἀο ἠατὶ ρυτο ιιοά ρἱανμῖο Ἰοοίο ςοιμηνοιλο. 
τατυν ἀραᾷ Μοίδι,, βαϊγίδγεϊια νἹἀΔοΠ έος ἀςςορείς ἀ Ποιν - 
πὸ ρτοιηί Ποαίδιις πιοχ αδογαίἴοι δέᾶγας εὐ! ἴσρς ολεγι αι 4 
εγψαιδιν αἰπιίγαιαν ἐρ αὐς νίωδην ἤπιαν ἤφαπν το οτιαιπ 
ζναι τεξεαεί: δὲ ΟΠ γΙπαπινφυδιη οἥναις ἤἀα ςοτας τ νομτα 
μια, φυαῇ ἴλαι ργακίσπιφη Πιὴς ςοιηρίεχ!, ὦ 

ἴδαν οἰεπάιης ἴδ ραιίδαι [2 νίαν φώνει. 
ΤᾺ ἜΝ, δ}: Ἂ: 

“ Ουὸά ἢ’ ὑϊίωε τρεπιοτοθ 

βαγδιεγαῖ ςπΊπι οἷς ντῦςπι. 
τι ᾿ΔΌγαμαπιις αυῇ τοηξατε. Ϊ ,7 

τα οδ τους λοιπαὶ ες Πάξ: 
νη σοη τυ » ἸΏ ΖυΔΠῚ » ΠΠυτὰ 
οὗτος 15 υὶ ργουλποη ες | 

, ]Ἰεχοθρογαῖ, ᾿ 

. εἰς ὅκ νἱὰ φυτὰ νπὰ δὰ {Π|Πππ|βεγοοι ἴεν 

ἢ : ΜΝ Ξι [ὶ φυίξονν ἐγβιωι ννεπε 
(υὐῆςητς εχ 4ιλ Ἔχίεγδηῦ; Βα- πώλῳ αὐ απο γαρμ 
δεῖς ροϊεγαης ταιηριι8 8 το- ᾿ ἰδάνε νέφνολονφην νεωοτίοης 
ποτεςηόμπι: ΝΕ ΟἿ ἍἹ 

᾿Αταυὶ Ροιίοτοιη Ἔχρετῦι, 16} Ν ΚνΦ φμίετν ποεϊῤοτενι αβ.-.. 
βοὲ οἱξ οεἰοἴποπγναυαρτοριογ [βέμε, ἐβ αἰ βονμάμο μοα 
ῃ ὶ δ τουξμάδιων ἰδεως νοζον 

Ἰ ϑεῦ ρη ρυάες εοτῦ, "κά οβ»} [ρει εὐτννν μαι οννμούπι 
(ορμουληαγι 1)εὺ5 εοτιῃ. ᾿ ΠΤ ΣΤ 

ΣΙ δε οδινΐε ς,ἄὐεαίαη 
{{πἀἰ φωονιεεπ! τιν, (Ὁ υ- 
σον φίξνεθι4!,, ἐν 4. 
βιβιερεναπὲ γεβυνηλβιομαι. 

«ἘΠ |ρέικι, δύνει. δὶς Αγ βρ ἰῴλαβις, Οοη.28.4. ὃς 
Ιδοοδυ:,  ςεἢ.4).» ἃ Ὠαυά Ρ(Ϊ.19.11.. δὲ ἴοδυς πιυϊτίς ἰο- 
εἰς πὸ δι ̓ρη ργορθαπὶ, ἰοςς δι νειὰ ἐρηιὶδ ἡπεπηοετα! εν 

ἡ ὶς οὐ ΟἹ 
ςεῖο ἀείεηςξξυτε, Εκ μά. μα ἐμ ἀ  εάο μαμαν δε τοὶ ο(βιείο, 
πϑη [βηφνάη εχ ἄοημο, (ΟΠΗΝΟΥ Δη δ! Ἔν πλ ἀῤνετίοτί μην αιντα πο 
δῥηδη βανμαηάϊ ἀεάίε,. ᾿ ΓΞ τ δον δος 

1: Ηηϑετε βοίεναη!, ὄχον αἴ. εἶ ῥοῖίυε ἰσζς, ἔχον, ναδε 
δαμξ, νι(ἐγι δίτας ἰῃ Οἰλτοιπομίάπο ἐοάἰέσ Πεὺς δὲ ὅγτιι δς 
ψεῖυς ἰιλτιαυς ἰατοτρτεῖεβ ἰοφείοπτ.. Ὁ 

ιό΄ «μνπεηωὶ,νυωὶ δέοΝ εἰ λὰ νουσιντη, Δύμης «μέεην. ἘΠῚ λα 
τοι Δύνης, Πὸς ἴῃ Ἰόζο ρο τεπιροεὶς δἀμετθίμην, [Σὰ οοη- 
ἀπηξξῖο σιμαιπηκῆ, 4112 ἴῃ :Πυπιμιδοδυναε Ὀπηςπιογαση,ἢ 
νῃπιαγτοίροπάεης ΟΑἢ]Πἰεας ρατοουϊον Ἐς ἰοηιοης ἀς τς. 

οὖν, ψοαν διο τίς {Πἰν ρον βάοὶ αἰρρέξυπι νΠδη ς:ᾶς ργοίἠάς ρεῦ ξς τοῦ λῃῖς (ς οὐ]. ρεώτοιτα, κα ΠΝ γὙθζς ριδίςπτὶ τοὴι- 
Ῥεμηνῆορ ν Νά οι δθννην, ἕι ἐπα)» 

ἀκύλ τοῦ αὐτοῖς ἰ4 οἰἴ ὧι ἐπαξιοῖνρτο ἰξιο μή γησενγμῆςυς μώσῳ 
Ηεὐτά Νοὴ βέρατς ἀεοίρίταν ργο Ῥγοβτειὶ, Οὐυμὴ εηϊσα 
ΔΙοχαὶ ον, Ποπμηῖθυς Πρπεξεητὺν μοπιίαοε ευ ἐοπετς 
{εἰς καίχυμι ἢ πγοάυτη πιηνπλλῇε ντ (δα ᾿ ϊλις 

3 Αθυδλἤλην, Δ2- ςορηοπιοητυπὶ ΔὉ ἐὺς ἔνπιςηβ, ντησν 
εἰ, δὲ ἸΑςοδί οὐ) οπιίηατί νοϊνετις. Ες ο᾽υγπην πὶ μὸς βιείς 
δὲ Αροίοί! (τορι νην υὰπι ἰτὰ ργοδοιμῦνϑι Δηϊπηοτθην ογαν 
ἀσατίυπι δοαία ἡπληιοτταί τας, δὲ ςοτρογυπηψφείυτεεδιίο, νς 
Ομ ες ἱρίς πκυσιεηταρα [ς.τ1038. 4{}4 εἰ} εοφονηνό» 
πανὶ ὄλικριλ δος Ν υἱραταςυοεατί,οπ ἐχρίο ΑΡοδοΪ! ἴδῃ - 
κεητία, οὐἱσέ γῖς ροῆτα εἰξ πη ργορτίδ' ηοτατίοης τῆς ϑβικλής 

υς. γοσλδιι πὶ ἐὐχνοηνεη ἀσοίλγατ. ΄. 
17 ᾧμωνν ἱέμλανεῖμν πειρρ ζόιδνος, Ἰὰ οἴτιασυυτη οχρίογδεσξ 

εὐπν Ὁοιηΐηυς: ἐνηἰητὲ ἀν οπ αυλῇ ἀδιγπεύξανσσι 
(ά νι νἱτι 8 εἰγάμνοπι ΗΠ ς θές ἀρρτελεπάςέατ, οὐ η}}}} 
ταιι νεπτασὶς ἐταπὶ (δ οι} 8 πιο] 05. εἴοι ξεξεθα, γοιᾷο- 
πἴτυς αυτᾶ ἀϊοίτος Δαξ᾿, αυὸὰ {πηΔεἰ πο σεηίεγειυτ η [8. 
πῊ] Δ. . 4 1: 4») βγοηη[θίοπει εὐ οβεγ κε γ ὁ τὸς ἐπαγγνλίας ααδὰν 
ξώφοι Οὐ λίπα αι ἀἰςίς νπο γεγο δι τ βίται ράῖετ, 
οὔτ τε γα σειίτῇ Δι, φιο δι {6 γἱἀεθατιν σπγηις ἔρος 
νον Ποσαἦἶν ἀπε. Οεν Εἰ ἡ [5 ἀν" ες αἰονῦ ἰςγπιοηϑ, 
δή «εἱ [ϊ5 ἀυτι με ρυσπύττς τό Ποπιίπυῳ ουὰπῆειτοντυ» 
ι ἐν ἰρίς δά μιέ πλάνον πὴ μά ες ρίας αν ποη πο 
ἀὸ αὐφίετατ, τὰ ετίαπν δυάίξα ρὸν Πξ εαςορεγατ, Αὐάιορας 
εχ ἐράέ οὐς ἰητογβείεπάι τηδιν  αείινοχ αὐο ρας δά! ρτοπηξς- 
Ποήδσων δεςορεγάτ. [π ἔροπι τρίτον ξουτία ἔρᾷ οτο!Ηἴξ ὁ- 
οτέντΐ τεο ἐπθτιὸ (δίς (ἢ άδητοα, νὰ εἴς νιεαι εἰυ(ἀΔᾷ 
νηΐ: ἀσιποσῖοιη ποι ὁομ ει αὶ ρα ποη ἀυδιϊάτ : 
Ἔδει εἰ 4} Ιου εθάτυψ Ν οὐ άτα,"ν φιιὶ ἀβμέῃ γνϑ- 

σις αυὰ εἰς Σ᾽) τῇ σρώτν καύσει τῶν τὸν 1μαίβυπι 0. 

ὁπ ερυσηληῖς Οπεςοπιπι σοἠίοιαι διε ] άςτουν αα.- 
δὴν εξ {6 ἐφ᾽ ᾧ εἰεδύβατο δι 5.γι8 ἐπτετρτες, ὃν δ᾽ ἐσαγγιλίας 

ἕδη το  " 
Ἐοοϊεί.44.ς 

ΕἸ 

αοδέξενινι ἣν γεοτς Τ σις" δ ἐρεοιρτόϊσγθδνενν “εαβ- 
"4! ΡῈ γιονοὶ 

ἼΡΡρρὰ 



ΝΣ λων λοϑδα δ᾽ 
ἡ ἐγὸ γδ 

᾿ οὐρα ᾿ 
ἢ ᾿ ἡ" ᾿ : ὰ 

Ν 
ἯΝ 
ΟΡ ΧΙ μα π ΒΦ ΤΟ ραν τ. 

ἀρ πο με ἐς οὐ κὰν ΕΝ τ νυ ἐν λ μονῦνῖ Κδ δ ὌΝ ἌΣ 

.΄ ᾿ ὦ ἘΠ᾿ ᾧ " ΚΝ 

. ] φ ᾿ - ᾿ ᾿ ᾿ : 

ἈῸΌ ἨΈΒΑΔ090.. . , 411. Ἄ 5 ᾿ τῇ ᾿ [ ΄ Ἰ τὰ; : ᾿ ὶ 4Φ . ὺ 

σαι ἀἰϑύτ ἔπετας [2 4“ φιν ἐδ ο ἢ ᾿.., -ἰς αὺτί "τὸ γ] -{ἐγες ᾿ὰ ρατοπείδύε μὲς, αυδάϊ. {(ν ὁ βοννείδωι βιὰ ὁ μά ιν πὰ τ 
μπλάρηρν μα ιοἶμεος νοκδίταν εἰδὲ (5. ΟΣΣΣΩΣΣ “ΠΣ: μδιον δον δα γάρ γε οὐφὰ ὡρῶν μυιὴν μόνην ενθς «μβα μα ᾿νε ὌΝ ἄφι. 9.7 : δῆ... ἀῶ ἐν νυ π᾿ ἷ ἀσεῖον τὸ πιιιδον;, οὐκ ἔφο σαΐ Τὸ : δὲ τ Φ ῬΌΦΤΑΟ δ μορ εὐραλμαν τὰχία τάϊο χοάς ' ᾿ 

᾿ ἡ  ΨΟΝ μὰ τὸ βασιλέως" το ΐ στο δέ Ποη πιεταςγαῃι 6. ων. τ Ἀκοά 
πλτα Σλουπι β 1.90. «εὐ ῥηέν μία δ’ Ἰδκῶν Ὁ δέταγμϑ τὸ βισιλ ἂν ἀϊξτυπιτερὶ.. ᾿ " ᾿ εἴϊε ἐτίατῃ , " ἌΡΗ Ἢ ; | δ ὧδ 

κἱὶ εἰ πιοτευΐε: 'γη ἀθ] [δε φανν 4ν ἐν Ῥαζούνίαν (ΟΣ ; ; ΜῈ κι ϑεπηΜοίο ἰέαι ττὴ ἀρ ι απ τ 
ἐς ΠΣ; ᾽Ν - : δον λμ, : ἡΜοίεδὶ ὅ- 24. Εἰδε Δ4υγμ χνοκφὼ 6. 

" ἱ» βηνη!ευάϊπε! (δ, τς ᾿ Πίσωμωσης μὲ γας γρόμδμος ὙΠ} δὰ ἐεημὶς νορατὶ δ ΠῚ ἥν μεν “ ἤνυῇ: ΠΡῊ 
τεςερι. πο λν. σατολέγεϑοι υἱὸς ϑυγωτρὸς Φαραώ. ΡἸμδγδοηῖθ: “ ἐν ἰ- μον ἢ 

ΩΝ ὅρον βάσις βικυτίε ρᾳ 5 ψμηφ'βωρία. Ε 4, “᾿ς , συν χακουοφϑ Δ]. Ῥούν εἰήρφην ἤέηυ! τολ!ἰο] Ἢ, λεχὼ εἰἠμνν γι ὠς Θ6ῃ.47. ν7. δὲ {ποάϊκίε Πλαξαϑ!αςοῦο δι Ἐ- , [Π" ἡβμμά κοῦ δ Ἐβω, υ Μᾶλλον ἑλῤῥδμος συγχκου χαῖόναι ω ὦ ὃ ̓Ἰο Ὀεὶ: συλω μι θη: ἐρέαμκ δώμαθ 

κί |βαον... 1... ᾿ »Ὲ λαφίτῶ Θεοῦ, ἡ «ρεήσκαμρον ἔχειν ἀ- οὐαμδείᾳ ἈΠ ποία το μος ἰὼ ρειαρε  εβσιούμεινα μῦν Ἂ 
π᾿ Ἂν 31 βἀσπι Ἰάζοδυν πιο- 151} Σίν Σαιω ονουϊωίβηρι. μαρτίας δτολρυσιν' ΣΌΝ ἰςρε πυϊείοπεπι:. Ὁ ἜΗΝ | 
4:5. ἢ 4 τίοπς. πορι!ς Β|η1ς "λοῖς ἢ ἰοβίνννωνν ΤῊΝ ῥωμάνκῃ, , Ϊ ἊΣ ΠΥ " Μείοσεε ἐμεεξης ἀϊυῖι1.5 36 δύνει δἰ μα) «βίο 

ομ. 0)» λωσμῷ ΦΑΛΟΜΙΟΝ Βεποάϊχὶτ : [δι ἀάδοταυΐε ἴι..} [δ΄ «ἀργεῖ βΣ ριον νεχε Μϑζονα σδιουτον ἡδιισείμδρος Νά ὧν} Ἰνρεοδγαιι ΟἈΠΙ, αυλτ δ]. πρι ι πῴραὶ ἐν δος τῷ 

᾿, ἔθλ τὴ ἄκρον τῆς ῥάξεον στα Ρε οπῖγειηο Βαουϊοο. , ̓ ς ΠΟ Η͂ κ᾽γύηῆῳ ϑησαυραν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ]. Εὐριϊοταιπιυδε ωτομπενες ἀραὶ δεώμεθα ἐδ δον μα καπῶν ᾧ δυμ ἮΝ τὸ , . ᾿ ᾿ ᾿ Εν ΚΣ ὅπλ, [ἃ “)7υοὑ»ν» δες τῷ Α. ᾿ : ϑ Σ εἰ Μ ᾿ ὃ " 

το Ἰοίερῃ. Το ἐν δ᾽ ὙΝ νι 5, 1 1] το δεν Βιάειην!οίς δυς οὔ: ΜΗ Σπ δε Ἰοῖρν ἐνόνέξῃ! ἀᾳ Χρου. ὠπέδλεπε ὃ οἰς τίω μιϑαπο- .« [δῖαν δηΐαι ῃ ται} τρῖγὶ- ὃ 
φοτμ οι ἀΠίδεν Ἡώσηφ πλαυ αἰδὶ τῆς θξό- ἰεης ἀἐ εὐῤτεῆτοης ἡ οτᾶ 15] ἰῥννίοελιοκεἰβίνοννν ἱξ αεί ων δσίαν. : | δυκίοηθτι. ΕΝ ἘΠ πα.» | ἡ 

οἷν οἶδ υ αι" σοκὴλιἐμννμῤκύσε, αὶ «ει τὰςεἶ πηετηϊπἰτ: ἀέχυς ΟἹ δ εξ. ποράίμιβ (οι ἠεοβιϑην βμ ὡ» ; ἘΝ ᾿ θὲ δάεηι ἀετεϊἸᾳυής 4. ὦ] Τι4ς νοἴφορ Ἄργγιωα, 
ΠΡ Τ ΦΙΠ δςέων αὐτῷ ὠφτείλατο. 1 {{ι|5 ρεαςερίε, “Ὁ; Πίςει χατόλιπεν Αἴγυή]ον, μὴ φοβη- ) εὐνῃ δα το δερόην ὀὐέαη! [ΠΣ Φνὐπαβθαονοτεο 

ὁἿἘ»ν , Ὁ ἐς ν ὐδ : Ῥεῦ Μ Π τῷ ἘΣ ΝΣ ΤΟΝ ν κα , ν Φῷ »ἢ "" »ῆ0 οΝ ἡ ε Χο εὖ ἐουύβϑηενν δρλοἑενηναμο 
μοβυτα Πίκω Μωσὴς ρνηϑεὶς ἔαρυση τθι- ΡῈ Σ Πάςαι, δὰ 611 4.3] Ἐ 4.) ΜΟΥ πρίν θοῦ ϑεὺς τὸν ϑυμθν τῇ βασιλέως. τὸν γὸ ἀδ-} |ἀείςοητίατι τορίϑ, παπὶ ἡ γε} οὐφονι βιβέννίε, 

"ἢ. ᾿ τ “ ΝΣ ω ἢ ᾿ ᾿ ς ε ψ τς ᾿ . . 'Ψ ΤΩ δ᾽. ὃ ἀν ΓοΝ 

ἷ τ νι βαν ον Ν᾿ δ ς «βειρροςαίτας ; ρξίοο ᾿ς ΝΗ ϑεαμιν “ἐὲ ες ᾳατον ὡς θρὰὶ ὠκαρτέρησε. , ἣν νἱάετεῖ εὐηὶ αυὴὶ οἷ θ΄. 7... 
ἔν ὃς τ πβο ξους οτος κάτ: ἜΡΕΣ, τ Ἕ τις πὰ 1 Π ρυίης ἔοτεὶ δηῖηιο μτ. Ϊ Ὑπίνῃ, οἷς 

ποι Ὁ. ᾿ ΑΝ ; τάν, ας : ἜΝΚΟΥ 5 : ; μ᾿ , Ῥ πάει ρετερί αἰαὶ. ΡἰΔεαἰνὀτανδαβίνᾳ (ν Ἐχοὰ ΠΝ 
ον, ἴ9 οὐρα! ιν οϊλιᾶνος, ΨΪΟ ἀὐλ, αὐ ναῖον, οἰδώμεε Ὑτρηηςίροπι δας ἃ [ΔοῸδ αἀστάτυτ." Ὧὰ δόδνεη , ἴὸ χα ) τἰω φρϑ- εἴ ΓΕΒ ΡΣ [ΠῚ πδῳ : τὰς “ν. 

᾿ οἰκία ἄπ υδηυὶς ἄϊολι οἰρρο πλλῦ, ΠΔΩ1 οἱ ἐσ αὶ “41 ΝΟΣ ἀυδιτλῖς, αὐΐος εὔάτῃ οἢ τ νηλθ νυν .Σ Πίροι πεποίηκε αν τς 4, }| [δι΄ ἀθυἤποησῦλ Π|κδ ερρυΐ. [αηξυῤκὸ εἰξοβοπενν: μὲ 4μἱ ᾿- - 

ψοιθὶ αγο τον. [πιο Προς ἐξ ίτατ τδϊοοίπατυπὶ ας Αὐτὰ. ἰοσιπι τὰ ἐπταρρτοτατί, Εἰ Δοίβρίον υὐῆρα ἐαρώε᾽ν νεῤαέμεῇ, . χύσιν τὸ αἡμζφετος γ ἵνα μὴ ολρδρόθων τ} ἰίς: ἢς 4υἱ ἀἰίρεγάϊάϊε ρεῖ- μμ  Ξ Σ 
Ἰμιανυπὶ,, ἰά οἷ, (υδάυέεις΄ τδτίοπιδυς οπιαιδυς δάυογίας Αταυὶ ρειηὺ πὶ Ἀδιαμίσ,γι ἐς)» Ιοἰςρμυπιῖος ραβιιά “ρωτοτοκαγϑίγῃ αὐ ᾿ : ματα δ ἀπ τοίσένηηϊα (0. ᾿ ἔκα; , 4 

ὑμβειιοπιφηκοβίκαδουςειοα ΜΙΒΟΙΡΙΝ, ΕΝ ἂς οπγηίροιςη θιης ἰτ ἡκματὶ : ραπεηο (ΟΠΊΠΙςΠΙΟΙΆΚΟΣ Ἰη ριοκίηγὲ “δῷ ᾿ : ποτ ΕΝ ολθο Ρ ΓὯ}Ὁ τ 

τίδιτυπι ἐς ἱρερμ)μιλοίῃγαις Ῥτοηνίβιοηὶς ἀπ ηπγαιδῃι εγὰς “[ἐαυςητὶ ἐἀρίτς,,ἀ εἰς Οςἢ.48..1.. ράττραι νην ρτονοὶ ί γ υ - δρνρα Ν Ἰζ ͵᾿͵ ἀν. 
ν ΥΩ ἀν ΜΝ τ. ᾿ δάοταις)αύοτπιαι μος δὰ μαι; ἡμοήρα μεσ ΑἀδΙ γεν, εν Πίκει δι Ουσαν τίω νὉΡ ἡόω ἢ τ Ῥὲγ βάετρ [ τγδη([ρτεδι 29] δὲ δε ναηβεηνο ἥγάνεγν: ἔκοιά τε " 
ον ὦ ἔροιο ΓΝ Ω ραν Ῥοιδεξ ἀπ ἐτε ἐς 400 πθι αι ὀἤῃοθι ἔς Νδην μοί. ι ω (ὡς δχ ξπρᾷς ἧς πεῖραψ λριούντες 0] ἰ(γης ταρτιπι τοῦτες νεϊυτὶ ρεγῚ [ταν ἐδιοᾷνμανν ραν ανίάαν γ. κυυτυαι τοι 

5 ὕοφὰς γξεδ βρίς ἐν ξοπυξετί ίο πορ ἴσα ἐχρτεῖέ.. ὀ ΕΦΝῪ [π65] ἀττιηοῦ, ἐκ ἀδιδισωνὴν βοιηςἢ οὔ, νι ᾧ ΤΠ οἱ χατεποϑησων. τρανή ρα 5 ͵ [μπρνοφηφώ ἀραὶ ἐξγριὴ τὲ, 
τι ἥν γηβεῖϑος Ἰῤ ἐξ ιος αυλίποιῖο, Νεαὰς με ἰλΉ ΤΕΣ 10 τα! τὸ ἄκρρν, αι γος ἐὸν τ νκη τῶ ἙΓροΝμείκεν, εἰγυηῆιο Ὁ ᾿ ἃς ΤῊ ὐπὸ βερφιητ ἐμεῦ θῇ Ἰδωορὰν βονὶς χτο ἃ 
ἀεκίαται ἀἴαις δἰϑη,ά εἶδ, φμαννοῦνεην ,[οἠ τοξοττυτ δῇ ἐκ νι- ζοήτια σὐηπΠοτε ποὺ ρος ἀυοἦ αν τὸ οἐμ ἡπαρ ς ὁχῇς Ἁ . νὸς ἬΝ, . τευ Ὁ ΡΩ) Ρ' ὩΣ Ῥρφ οονὲ ζερίείνο εὐγενα. Ἰοία ὦ το." 

γ,, Ἐν αν πρμδ α ιογέμ) πο φαμῖτος ἱπιογρτοῖος ΒΕΙμ σε ρεπίσείαι: ̓ δτφὶν ρος ΠΙ ζιτυχιηΐις ἤσ δδῦδι ΠΌΘΗ ὉΝῚ Ὁν Ἰηηψή Ὠΐςι τῶτείη ̓ ἐραχὼ ἐπεσε χυρλω 20 Ρετ πάςτ ἢ πισση] 1εγ1- 1 γνώ, οὐγηρέρ ἀῤέτνην ϑιιν. ἰεείειο. ἢ 

᾿ νος Ωαοοβιὰ ηυΐρυς ἑβὰ ἐπ Ἰ είτε ἐχρ!ίςξυς οἵξ τὶς ἴοουιβ. ὀ χ[νωηββίσεινν μαἱ νοὶ ἰρω περ ἐαβρ, } 14 οἵδ, Εἰ φἀονανίε κἀ τω- δύ δὴ ἐπ] Ἡμέρας : «πο εοηῃςἰάἀεταητ, οἰτουπάατα , ΝΣ, ε-. 
, " Ἧ ᾿λανφραμμ, ον μΝΑ σαρκαζυλῇ ἘΠΙΕΝ τέντοιο: πὶ ἐττρίεε ἘΠ ΚΌΜΗ ερκυΓΗΙς γεγὸ ηυ]12 τῷ 1 επί απ μραᾶς. τα ιξεϊερτοία, ἷ λὲς τος ! τ 

θμῆυς ἰρερία χεμμα,ηυοα ταπιξῃ σοη ροντίπες δὰ νέγθυμ τς ἀιν ηἰτατὶς Ποἴδρ νι ἐπ οὐ ἐδ : ἡ  ἀυδίμ πὶ φιυΐη ΙΔοοὉ φαπας,,ς ᾿ ἐφ ν᾿ “νος . : δε, 4 “τοῦ: 
ἀκα μόσοιτο, (ϑυυτ ἐμ} τοῃςτα Ἡλδιν. αἱ ἔϑεν. Νόθις Θ-΄. ἐχ Η]η ἱιτοίμρληάο, ἔότέ ντ ουτὴη πἰλιοηίαι (ἱς λεπτοῖς : Πιςω Ρααβ ἥ πόρνῃ οὐ σιωαπῶ λέτο [51 }. ἐν βὲ λβλλτομη θι τα δι ; ξερὰ οὐ ηρηλόμα ᾿ μπρὲ ῇ Ἀλλ, 

ῤδν, Γοςορ Ομ ἢ} οχ γρτ ποῦς αυιηλ που {τ ἰηζοΓ ἔχικ: ἡ Ἰησπιοῦ Ῥγο πιο πρόζυϊος ἀ Ὠςυην (μπ ΕΠ χίνι [Ὰ “οῖς αἰ πειϑήσασι, δεϊαμδμη τοι χατα- {ΧῚ Ἢ ΠΝ ἘΠῚῸ Ά ὍΛΩΣ ᾿ ἐαρίογαννναν εμην δι θ᾿ τι κέ - 
ἴρᾷ ὑλυῖση φυμπι οἱ πιδηάαῖο ἴλπὶ ησσι αὐ ίξει». ἰηςοῖα- δέοι] ογας σοσρυίου]οὴ φεῖδι Δά (Ὠ]ςτῳπν ᾿σϑδὶ ἐοπυοίίος ᾿ » νη. ἰϊς αυἱ ποῦ οδςάίεναῃῖ» ἰυῦ ' ἀπο οδ΄ 
τηῖς τ Ῥαρτὶ τα τυναενν άστυν ἱρίτις ΠΠρετατιο αυσάδι το- ξὸ βγαιίας ἐστηῖς, μὲς νοτοὶς ἢρηἰἤοοτυν Αὐ ἐπι ηχιήίες, σχόποις μιτ εἰρίφυης. ἐν ρϑεϊῆς ὲ ὀχοορ ει μοίριεἰο Ἵ, θν , ἌΝ 

ωρτοξχιοημδι {πες ὁ μα μῥν, ὍΝ ἀἰοιητυς Τεθαιῆς τβόομ τεϊροπἀοῆς, ἘἜβο νετὸ (τεον Οτάξοος νηϊμῃ ἊΝ . εχρίοταῖοτεθ. ; -“-- 
εὐ Ομ ἐχ ᾿οοκεπηχρ, αἰ φιιο ρεγσυ]ο ρεᾶξεογ οπρηςηὶ ἔροην ἰἀέπιδὰς γοςαθι πη ΑΠ}ς ρυιη ἐξὶς νοσδ δες Ἔχ ρτοίΠῆε,νι- ; . Ἐὶ φεά «ἐδ ᾿ ! 

ἧμι ἀρια, Ἤδη ἐμεῖς ἰοοὶ βετηιληδηι ἰςητεητί2πι 4ο- ᾿ Ἂν ΠΌΘΓ πυνε] ἴς πξωλι Ἢ ΤᾺ ΕΠΣΗΝ ας Καὶ ἥ ἶτι λέγω; ὅλο οι “(ρ μα διη- 3 Εταυϊά Ῥτοεγξᾶ Ἰοφυοτὴ 3) ἐδὼ εἰ χελπυμειψει αν ἐλφορλυρῦτα 

 ἀ{ππνὺρ ἀαερτρροε, θυρμαςίνι σριηοτλρατείξ εἶτ: ουΐρεοι: διαράπιυβ, δεᾷ, ἡΩ ἡ (δι διΐησι, ἀΐςο ὐυ ίυπι εἴϊο “Π ἡρυμδρονὰ ὄνος «ἷδὶ Γεδεὼν, Βαρ(άκ τὰ Πάἀεβεῖες εηΐηι τὴς ἐοΙΠΡΙδ9}. αν ἄα Οεάεοῃ, Βανάς, δάπν. 495 30 ῬΙΟΡΩΦ, 
ς αἰρῃμον,, ΑὐΔρλ 4μας ἀς ἀτιοῖς δὲ ΟἸἰ{Ἐ τ ρο φοιην ἴῃ: ἐρίᾳ (ϑατεηεὶα ἐξορίαν, Ὦςο μηΐηιις ἀιλάτατο άπ ὦ ἢ Μ Σ ΡΟΣ 5.3} «᾿ηδγεδηϊειη ἀς ΠΘεάεοηε άς [" Τερὴι ὁ, Ὀοἰά, ΌΨ ΨᾳΨΦἜΝἝΝ 

πηρπιοτατὶ ῥϑίρας ἐν μμῆς ἰοουπὰ γν νειὰ Πητιδαιοῃ ἀοα ς ἔξίοηςτι ἀυαπὶ (αυιτι ἴθηι ταί, πάην νιτοδίαως ἀικπυς . καὶ Σαμγῶν, καὶ ἔφϑαε, Δαδίδ' τὰ χῳι Βαζας, δὲ ἢ δαιιρίοηξ, [δι 1ς-- Δ’ Ῥηρβεῖω:: ἀλμομενε τε γος 
ΠΦ ἰβραραγίνις ρξείποιρ. Ψυ δῆτα, μάς ἀρικ κυ' ἐν βαταϑο- “ Ἰαοῦ Ἀδοταγς, ΒειπΊ Υἱάο] ζεῖ, ναὶ ροίξυΐας (ππιοπιια: ᾿ς Σαμρυὴλ, χα ἦδιορφηἶ!. ᾿ μυμέν δε αυϊάς δίϑαιιυς- 1’. ἢ ΡΝ τς ἔν φεραρίε, Ἐγαίηγυς, μρυμεμαζεία τὸ αρνψμλρον ου εημνα 4υλτη ποαίις ἴῃ Ηεδταεῖς ἡσηις ἰη ΟΥαοῖς αι σα μαηι Πιϑὶ!- ἡδμὐ ἐς τ ἀϑὴ "“- Ρ δέκ, μοτῖο: δον καν αν ὐτθος οὐλαάιοαααδααν 

«ὐ, ἰά. αίνι (νρ Ἰηηυῖς ἦα ἀῃροιατίοηίδι} 1 τγρὸ ΟἈεΐ αἰ ΠΟ οἴλτυς νηάς αἰνυν εἰϊκὶ ροῆϊε. Πείῃάορτο ἐστ» [μδῆνοιν ἜΡΟΝ 4 ἴω ἌΠΟ ΡΤΟΡ (5 τς ἡ Ὡς Ἵ ἃ τὐῃ αν νεϑαν ᾿- 

ἱμηπλοίαπάϊ. ΘΟ, ς : κύκνο ον τοχυηῖ Βϑ, ργο ΨΝῚ [Ρ }]} τὸ ὥερν, ἴῃ φαῖβι πἰμϊεῇ ιοά . Οἵ ὁχλ πίςεως καϊηγονίσωντο βα- Οὐἶρεν βάεαι ἀςβεἰ!ατῇς }} εν. αὶ νον λβόμαν Ὡς κιν 
κ᾿, καὶ ΝΥΝῚ δ γόων Μρνδντων, Ηἰς νοτὸ νίπμπι αδαπνυδ. ροΙδε χοργοβοηα!. 551 [ῃ ἕο ἀςοοριΐ ίμης νοέογος ἡμὰς Ὡλω ἀξ ρον σον τὸ δνρδσδ δὴ ἡαΐ3 τορπανεχογοαοτυπ ἐμ είαιη;] ἐν ἐν θέαι ἀρηθομυθν χε ἴὰ ἢ ᾿ 

χςχηρίας Βίας ογροιβεῖς ρυα (υρτὰ οἱ “ὐπιηπιεπιοτᾶτα, 0 ἅις ἰηίσγργεῖες ἰιλτίη! , 4ι οἱ δϑὲ ριξιεγανίδγμηι;, Ἑμΐ, τ μ ρ)α ἀρονδι δ 1 [αἀορεὶ υηξ" Ῥιοηποηςς[, κήδει Ρ π" θη 
Ἂ ψψεν πιβαμν φεῦῃ ἰαςοῦ ἰνοίρεε ἰα ΜΕ γρῖο πιογίσης, ποῦ. πιὰ γέτδ τη ἐο φυοᾶ 5 ῳ ἀκόν [ἢ ἀῃοοταιίοηίθυς γοπίς Ὁ συχον ἐπαγγελιῶν, ἐφορξω ούμρτα! δῇῆτυχογιηεονὰ ᾿Ἰδόμιηι ἜΠΛΝΟ ΝΥ ΠΘΉΜΨΕΝΝΙΣ 

ᾷ Αἰἰτογ {εἱς Δ ΠἘτίθις Ονδη δηπογιπι ἀν μὰ βρη ἐν ΠΤ γβυοηννδν: δι ΠΠΙςτο γάιως ὀσητεὶ, δμηνινιεδίων: ψιι λεόντων" ϊ οὈ τυ χογιηἶι ᾿ δ} πε ἢ 

ἈΠ Βεγητηψαςο Κη δπνλμῦςπι Ὑςτφ ἃς [οἱνάα βις τίς μας γρο ἰΔςόδυπι ἀἀογαῖϊε (ὑρεἰ ςχτίοπιο δλειο, ἰά «ἢ, δλαιίο 42 τ νοιν "πο ΕΓ ΩΙ,κὶ ἐκ ἐφεζέδησαν. 5μ0 αι εἴτ πράζηοο τλ, ταπὶ οουλὶς δάξ! βΗΠς Νείπεοι Ὑἕ ἴλη ρείξατεην 
ἜΝ ἀν νο} Ἐὰ εο ἀρραὶ ταν μα λυ ἰείς ρ δ ππιεετο- ; ἱπηίχυπι, αψοά γηὺς οχ ὑριξτι δε Αυφυξίηυς νι άϊε νι ιν, νεῖ, τανε γετεγεητυγαἴετς. πὶ πος οοττὰ υαπμὶς ῥητυίταπεινς δι᾿ δγδῆλπὶ ἀἰοίτυν ἀπ ϑόημίαἱ νἱ ἀπε. 

᾿ ὦ στ ςοἰπηη ας ἧς "" ΠῚ ΤΠ) [οὐτμίτυιῳ νἱ υγ, φχὰι: 1 νΕΓύΔΟ]Ὸ ᾿λδὴα ἀοίρ ἀΐοαξ, (με ἰε ϑομὲ ἀὲ βοϑα: Πιωρ]ὶοίτοΣ ἀϊξχαπι,κλπιεη ἰητο Πφ οηδυμι εἴϊκρανέτ,νι Δ ῸὋ 27 Ῥέεῆνν δένει, οἷς φίλῃ, ὅῤῳν τρπτλ να ΥΝϑῶ, 

ἡ τὴ τοββεπις αϑιηνΑοσδ οουβγιηαιίς μὴ οὐίμη ΘᾺ γερο Κρ». Νιρρα ὑιοὐ δὲ Γεϊείαμιη ἀιον είίηδι, ἡςπῖο ἱβποταῖ ταυΐτα ραίπαι ἀπποταιήπιις, νείυτὶ φυιπν ἀἰςίτας Ἰοβᾶμε! ενίηδε ἡμαί! νἱἀψω, Μεατετ ἰξηλιαῦ εἴ αἰ ξαϊηιει. Βιοἴροι 
τῷ 0 ςοἰείυε πζκων ἐδ ἀνε νηοος ἢ αυὰ Ῥε (οἷαι οὔῖληι Κα πι [ρἰπξα χὲπωὶ Ρτοτεμιοο - . ψοηίε πες οἦεηβ πες υἱδοης. δεά δι ιίς νοτίϊοιο ῥἔμιν ͵-  ὦει ὁπίηι οἰ ΠΌΝ ἢ ζοῤψψβ ἀμαιν λαυοὶ γοολπς ς 

᾿ πέλοι οἰ ρα τν υγὶ ἀμενρρυρπμον όλω «ἰφγσικίαλησην ἢ ἀβτὼ ῥἀέψοις ΕΠ. βιο ρας} ιὖ ἰπηϊταπιμγμά εἴ, ᾿ς δ, (ῃ Οἰκτοπιοηθαπο, δειςχίτυς, σέο μέγας Ἀυδάνφε Μωύ- Ἰρταὶ,(ς Ψούὰ ΩΝ ον: ἵ ἘΝ ἀπάᾳ ργαίδη. 
. ὑφ κ᾽ ἄκων τὴ μέ δῷ ΔΚ Ἔτη) δγτην, ἐβίεγρτος πᾶς ων γι τἰρίοης, αὶ γοτὲ ἵξιΐδιι ζαμυοηϊτ, 170} φἐ δι ἱπΊρο- δδιώεῖϊκεν τὸν Αἰ γυνῆιον, κρι πφνοοῖν τίμὶ το σείνωσιν ἦν ἀδελφῶν ὐ. τὶς τοιηροῦε ἤδη Ὁ,νε ΠΝ] γεῤνοᾷ “- 

Ὑαρθρ σι. 400 οἰμτεὶ εχογοις ὑλο ΥΜΕΝ ΓἸβενορε. ἦν φυοιπίπιι9 Ροΐυς μος ἷη Ἰοθο δροὶρίλῃγι5. αιλτπ. τὸ Δ. αἵϊ νι υίο Οἰαοὶς ορροῖϊα οἵξ ἴῃ εοάςπι ςοάιος [κτἰπλ. . 18. ἡ ιν, αρκναν. Νοιιρολά εἰάι » ὅς ροίζεν, 

Ἡμ ἐ ΠΑ ΘΔ Αμαν! τ μ, ὐη ἣν ὡς τ! ἊΝ δ τ. Δ χ νον ἐπι ἐοομ ΝΕ ς Τα ν τα λ 5 ἘΜερνκρα [οῦκ. δένΡι ἐσὲ Ἰδομιευ, μεί σεν ̓  Ἔα ΡΟΝ ΟΝ ΜΝ 
φάονανὲ ΓΝ δ χ ὐπι ὐἱν αὐ τἀ δ ΘΠ Ο(ΑΊΝ, ριαροῆέεο δή, 4 ἡ αἰξυτα: Ὁ Υἱάσταν οἴ ηςίςγὰ φιοῃιοίίο ηνε ων τὰ γεν, ( πλαλ πὶ υίάειη ἐ50 νοετδτα ἐεβνιβιοιιπ)βαίνηνρο, 31 Μάννα ἡ αρὶ πόρνν. ἨΔ Μελχολ, Ἰσείψπη τὶ 
αυειῃ ἐγόταηι δηηοίδιης 4υϊάοπι Ἐγαίηιυς, (τ4 πεῆυς ἴῃ, , ἐχρηίιαὶ ἰαθες (πηὶς, εἴτι, Αἀϊηάίς ἀρ ςητοῖ ςομΠά6- ΥΩ φιοφειϊ πον (ραιμη εἰ (φυοπιε μα! δὶ αὐ γψιπροιο,γείαπνιν πο  ϊε ζοπυ τὴ " '᾿ἀὐα γαυπὶ τὰ 
φοδῖεντο Ππηιύφυι, ΠΕηψΕ 1η ληποιατίοηιδυς τεβὲ ςφι- τάμε! πε δ  τοῖλπὶ ἸπΠργίλιπ, ἤθη ἡπίηις ργοβαβίϊς νίάσεις μυπὶ ἰδυεη ὅς φαόηιαιη ἴα ρεολιπὰ ᾿ υςηῖδ νοι ςυΐο πνεὴ ἐα ἡΠὰ νεδς ἰδειάτις Ῥοπηδιφ᾽, διε ἰὰ Ἡβαυ Ν εἰς 
ὀουίε, νὲ φυὶ ρυτλις 99, τὸ ὄνων ὑπηϊβοιις νά βιαννιθην. 4 Ἰαςοῦυπι τύτη, ποπάϊηαν ἀςευ θυ, (ὴ αἰίηνιαηῖο ρὸ: ᾿ς ζοδυράτοι Π. μέγιε νύ δεν βτρ βὴ ΜΝ [ιοτίε. Βοπίταν. Ἠεβεςὶ φυίάλιη ἃ 1 Φ.»»}] ἀευξυκήξιϑι κοίρίταπι 
“ἅν Βοο οὔεϑιε αἰ ροίεα ρεοπιάπάγυμι, ργιπιὰπι ψιοά ᾿ φιαπιοῦτειη εείαπ) ἐςροητὲ δῇ οί ᾿ " 3 , 

ρίν νι ἀῤουτες πὐϊίυϑ, εἰ ἰεαΐλ κρὶ, ἰς αἰ θά ασυϊατία ἰα μος 6- ἱπεοερτγδδηζυς. ἰά εἱξ, αὐ ἰα. ἀϊυφ δ δ  ]ἐρύ Νοίϑιχεα : ἐϑυάγαηῦ Ποίερδυνη ἃ Ἰαςορο Αι αὐοχρενιη : ἐς! πο 3: Ράτίσιι Π| αριοῖατς οαριἴς ὟΝ οἰ, Ῥεηιφυᾷ ἡμῆαν ομστὰ χδνὰ εὐγους αἰ ἰοῴνι ἐϊαρυϊατίς ἐπ μος Ῥ , 4 

ἰ αυδά ᾿μβίᾳ!) οοπιὴε εχ πιπιάγιης ἐπηίμοβξεπι οἰερ ὶ ἐϊ-ὀ Ο(Ηείαι ἀπενάιπν «Αμΐλην ἤθη εἰΐς κιν δοέ Ιοζὸ Ηΐδιοα. ; εθρύκαισπὶ Πριαβεατ, ()υφη εγρογεινᾶυ χις ἐτίαηη τερτ9, Ογάςος ἰητεγρτεῖος ᾿εχάρίτατει τἀτάις δίψαν πηι] ποίυς 
4 ψεΠβ Ἀπὸ ΠΙοΠΉΠΟΓΑΠΕ ὉΓῸ σοζο (ςρργρ ἰπεογάιαπ ν. ἦὉ ζαγ ρυξεῖυγ Αραίοψε ἐὔπνιιηι δεγοτὶ αἰ ψι!ᾷ ἀφά ο, αυὲ 

ἡ βίοι ) ρικτοιιλειδηδυπιτδιησα τς ἐχοίρετς ϑρά ρταρτίαιῃ εἰς Πρ ιἰβοιἰσαξαν ΠΠΠ|}}5| Λλ  Πιὰ 
δοη ρυκαυ!. ᾿ ΙΝ εἰξ. ὴ ἀΡ εἰβεὲ, μετ᾽ εἰμι. 14 αυεηβπὲ δὸ. 

10 Ρεκεαιὶ τω μουν ἐμαρτίας ὑπόκαωσιν ἡ ΟὈ]ςἐτλτίοηεια. δοπευο[ὲ, πὰ γὰ ὉΠ ποοδὸ αἰδυ οο. ἰκίσηις, (πὰ οἰίλμι τὰ- 

, : ὃ ᾿ νὰ ἔτι ἕο ροῖογᾶὶ αδ μα ἐγδιη [)611π (Ἔ ρεοιοοάτεῖ. τὸς ρει ειιςείς, ι | 

γρδ, Κι καῖε εἰμὶ ἡὐ!ά ἘΝ ΈΠ ἘΡΘῈΣ εἶπ «αὶ ἃ ϑρίτίτυ μηῶο ἐμιρυϊίις ὅς ὐ Ηδδεάου (τηρο (ἢ- " Ὶ βννδγμῳ Οὐτή Πρ σον ΕΡΕΣ ΘΡᾺ φτη γος, »»Ἐ | δὴ Ῥιονονβομει, ἐπεγγθλ ιν. ἸΝεπιρὲ [6] Ροουλιατὶς ἃ , 

πθευμεθη, Ἐευμεπιηὶ με γεεθὶε Πα βοατ ἰοίξρλμ αν αυτ εμτὶο Νυίω οὐμιρία ἰχέπιαα) πυπφρᾷ ἡιος ἐδανι(Π ετ. Μόνον Ομ βι ἀρατίλαν 6. Βα νρ δυτεπη γειίρίο. ἀρραῖεῖ Μοίεθ. ἔξαν,νι ποχ ἀφελαταιμί. ΠᾺ , 
μι ὦ δ τ τ φ,. ἅ. Ἢ ᾿ “"- ἴ ; 

ὰ 

: : : ; ι ἢ 
Ι ᾿ 

Ξ, , 



Ι 
! 

᾿ 

ἐνὸς ἧς ἄαμιροι, Ταλρύπις τῆς γνς᾽ 

γα κρούφηγοιῃ ἀἱαιξυσέως τύχωζιν. τὸ 
᾿ ᾿ πα: ίεχυς 

τ βῥηρ δ  μναρ δε μ. κρύρνν]» 
ἡϊρὰν ὕλῤθον' ΤῊ δὲ δὲσ οδδ χρὶ φυλα- 
πῆς. πο ἈΠ. οἱ 

ἘΝ Ελιϑιίϑησαν, ἑωρίϑησων;, ἐπειρᾳ- 

᾿δισὰν, ὧ φίνῳ κοχείραι ἀῆήϑενον,ἢ 
᾿ τδῦλθον ἐν μελωταῖς, ὧν αἰ γοίοις δέρ.. 
ΕΝ α(ρεσιννὑφεῤῥ ὀνδροι, ϑλισόμδμοι, κάκου }. 

ὑρϑυοι. : ἜΣ 
᾿ Ὡδνοὐχ ἐμ ἀξιος ὁ κόσμος, ὦν ἐρημίαις 
᾿ἡδιανάμϑροι: χε ὄρεσι κὸ ἀσηλαΐοις καὶ]. 

"ψὶηςὰ 

ἸμΠἰφ 

ΕΟ 

.Ἁ ω ΕΝ : 

κε αἰνάροίνῳ Κκὰ ουΊοι παπές μαρτυρηϑίντες δὰ ἷ 

τ Ἡρ βιμη βίον ς πῃςεως οὐκ ἐκομίσαντο τίω ἐπαγϑε" γ11Π| 
δ΄ μδ)ίοεραι οἦδ ᾿ ᾿ ἐ 

ἐϊοτυῶ 4.8; 08 3.. “..ὕ γ, ὁ ᾽ “ ἘΝ δον : - “ ἃ: 
ὐλπιο ἐμεῖς ' "Τοῦ Θρὺ αἷδὲ ἡμδδ Χ Εἰ ττὸν Ἤθ69 ἢ ἡ 

κἰούςῃ το(γοδιοπειῃ ςοῦ- 

ΔΙ τυσίυς Ἰυά! τί δι βὰ- 
ξεἰ]ίυμε ἐχροεττ, ἰηίαρον δὲ 

αῤιάαιὶ [υηῦ, ἀὶ Πεδὶ Δα, 

Τ τεηιαῖ ἰπἴ, αἰ φάο «εἴ ἴὯΟΓ 
τοὶ ἔμητ » οδεϊχαγιιητ συῦ ο- 

ἀείειευτὶ » «δὶ ,παϊὲ ἢΔ.-- 

Αὐυἱριι5: 3 ἀϊρηι5 ογαϊ πγῦ- 
ἀυδβ., 1η ἀείεττιβ ογγιητοδ, ἃς 
τποπεριἃς (ροίυης 5, δέ (4-- 
ΠΟΤ ΑΤΥΥΓ δ νος 

τὸ Λτα. οπιηὲδ ὶ τοιτϊηνο- 

θη οδτίπυςῖιςε ρχοπμήω 

Ἄ πο ᾿ ἢ ΝΣ : Ἐπ τς } Β «ἱ προς 

Ψ " ᾿ς Φ' : ᾿ , : , ἜΚ 

ὅτως ον ΟΡ Χμ)... ᾿ Ν ἔριν χθδτι ἘΡΙΦ4 ΦΛΑΨΨΙ, ᾿ , : 
! 9 εὑ κν Ἔσδικαν δ χν δἐγηνρδὲ δισινηὸν αὐ..μ}; Εχεϊπχοευπξ νίμι φανεῖ [ων “μὰ ἢ 

. : ν κλλμνν ὀμμμον ἀφείφὶ δ: ζαξι ογῦςκαοίοι βἰαὐϊ)νςούγσθονα ΠΣ ΚΑ τ μ"Σ 
πῆ θδα Μ χα ρδί Φηδ' Ἰνδοὶ ἐνφολέοῖ τὶ ἔμοι ἐκ ἰηβετηίταις, εἴν} ΟΝ ΡΝ Εγναραμα 

᾿ ν᾽ ἐάν, ἐγυήϑησαη αν Ὁ ΠΟΛ ΠῚ Ἰωμπε να]: 41 ἰῃ δ ε1]1ον᾽ ἐχετοί- [ἢ νγμννμεανννν, ΝΣ 
τ ΑΝ μφρπηρεμδολαὶ ἔκλιη αν εἰγλοτρων. ἐν ἢ [τι ἐχιογοιαπι ηβυραηγεῖ-[ }΄.ὄ "Ν 

κτλ νεῖν ἦρι ψῃῤρμῆςς ΠΘσοι, οὐ. ἐς Τρ ροεαηῖῦα ὁ. ρμκηφη Δ ἤχετος ον μιραι ὐϑω τλλδον οὐρα Ῥ1 ἤ: ; Ζϑν μὴ ἢ ̓ ὙΜμΠ οτοϑ΄ ἀρςεροιιηε ἐπι} ρου μανμαδεοιρις ἐε 

ΠΛΟ Τ᾿ κοι αὐ! δερνὴ ἐτυμπίίδησων " τῆρειοϑίοις αι ιοείιοα αα κα λον δ ἢ ἄρν ραν ἃ .»ι"  " “ἢ σΓ Σ᾽ ι 44|944 γεδη νην, ᾿ 

ον, ἢ Πτν δ᾽ πυνσϑγβάμλμοις ᾿)ποχύέρρυνν 7 δὐζοριλια πσετατοηεννι ΡΟ-] ἐμρηκ νρνηνομι τα τᾶς 

Ἰφητιγς " ΩΣ Ὡ-" 
26] “4 νεν ἡ“ Ψ' νοὶ 
᾿ δφνα Ἔχ ρονην, ἑηδοβὰν δ᾽ νἱε. 
4 δ’ φανκθρει: 

δαρϑδειὶ βιμ, βῆ!βι, 
᾿ΦΜ Δ [μ68, ὧν φρειβονε 
ἀἢ πορ (μη, εἰτονενωε ῳ ὁ 

ἴα δέ ἐάτςερεαν. 

δὲ φιρτίηἰς ρε  Πθ5. 

Ἂ οίδων δὲ " Ωδϑὴ δῇ 
νην, ἐρ πεν ᾿ 
τδηβε, ἐπ πιονϑέδη: Οἱ ἢ. 
ἰωμελε (θ᾽ "ἢ εὐνενηείαγα, .. 

οδεϊηιεγῖς ρεῦ Πάει, |ἀφι ῥβνοδιεί πρὶ ἀκεοβ εν 

“- 

τ , ΒΞ." 

“Ὑ' 

Υ9 Αἱ, ἣὴ κπνεν ειβυπονὼβ. ν᾽ 

γερτονν βίομανοΣ ᾿ ᾿ 

δορυεοιειάα ἡ, «αν όθΘίθυ σξΑ ἰἀῤδϑν ᾿ Ωποηΐαπι εις ἀδποδις 
φέθων. ἑίωεε βλφψαρδροὺ γα μιὰ χωρὶς ἡμδῥτελοιο- ἑροτίπςαυϊΔάδπι ργουϊάείαξ, ἩΡῪ βνονηξενεδ, "8 ποῦ βιᾳ 
᾿νὰμ ΡΝ ϑώῶσι. "Ὁ Ὸ .' ἜΣ: ᾿πεδδίχυς ΔΟδὶς ςοηζιπηπχλ [, νὼ ὑρυνι 

, ἴϑθαν δὲ ἐόν 6 ἀπ τεξηῖασς Ε ἜΝ, 
δ ἀπο ντι ; κιφάλαρονιβ. : . ΟΡ. ΧἵΠ Ἅος δν, σαῖς 

εὐῖῃ ὃς πα 6, Κοκν - ΠΟΥ πάε πος φυοᾳ; φιῦ [1 [τ ρίρωε φ’ πο μόνων 
ἡλονθρν Υποὶ τι χαὶ ἡ κεῖς τοσοῦπονἴλον-- ᾿ Ρίμ Ὧο8 ςἰγοπηξει ἴς.- [πρᾶν ἐνρβοβιάπο ν- 
Ἀονῳ.. ἈΦ κρλμϑμον ἐμὴν νέφος καρτύ. {πἴπιτα παι θ 85, αδὶςο οπμης, [βὰν εβίωπε, ἀφο 
φολίς  δθοννὄγροδὺ δασϑόρθρμοι ἐσ ἀέτα , χα] πίω ἢ͵ Ἰρόάετο, ϑιραςοιτοῦαοἰΠὲ πος ἱ ἀθρε βυνέμν δ’ ἐἰπαπος (ς 
ἐνρειε.λ,. ρας σανοαιοι ὃ ὃ ; ᾿ ΗΝ ΝΥ ΜῊΝ ἷ 

: ΠΟΤῚ Ἐποιάῃνν, φαρμεμίιλοξ ἡ εἶ «γα Ηδε ςπΐπι οἷ ργο- ἰἱπαίρετμβιηῖς ἰοοίς νίμςις δὶς Ἰοΐπες Βαρι δ᾽ μδειδυτρο ΄ 
το ἡβδαευφμαᾳυίδυι ΓΕΡᾺ ΠΌΩΣ 

μμόζεανααφας ἵν βιχαιν 
᾿ς ψόοίεβε δἀὶρ. εἰδ) εἰν ἠδὲ 

τία Ἀυΐεὶς πὐϊηίηίε δρ αἰβέατίο Ἐγαίολμν, Ιπηρτείβιοινον. 
μεν ζάληω. Με] (γε νυ φαια οἸεξλητοῦ νοῖ- 
Ἠμάννμι. Μος ξηπὰ οἷ φυρὰ ΟἸξῶ εἰσξλητυς ᾿ . 

εὐ ἰρόϊνπι,  ἤσΥἠ  βόλην , ἢ ον τ ἘΝ 

᾿οϊοϑιμροπε,: νὼ ἂν ἐφ λω ὙΣΣ τ ᾿ 
νη μή ρξυῤηνὶ ἡ4υϊερ . Ν δεζαύ ΝΗ οτίδπι ἱληυ εἶς δατς ᾿ Μν 
ἱρορεϊσιφαιμε ῬίΔΩΝ {Ἐπ} 

. ὶ : 

Ἷ ἜΠΗ Ι ΡΟΝ Ἰοϑευρταλφερυα μῆς Ἰοςψμὴ νρετοτίς δοῖ (σίριυπι., 
Ὁ ει εἰαςιδιεζδυκᾳ, τ ρν ἀσοιμθηρφυ νον πρός δὴ ἦρ ̓οῆ- 

ΠΝ 

ταν 

μι ἀΠιέον βλίυδις. ὁ 
κΥῦ αι ήρίαπι ρτσ 

τὸς β πέστε, 9 {κι ἀοειδΙΠ πατῇ δά γι ἢ ἐαρίτΠ}{ 
δαΛΕΙΝ φιδι ετιλπ) ροίεεὰ ΠΝ ξὶς 1 5 δι ἐ- ᾿ 
ἐξ ὅγγυε ἐπιερργον. ὡνοῇ {με Γοηϊςᾶι 

ΤΙ αν ΤΗ͂Ν τὰ νἐΐέϑν:, λῴγαι πε, ἢ οΝ . 5 

πέρϑϑ βρέμων ἐὐθοθγέμα Ῥεῤ ποξ'ηὐ νείϊοι φυδι Ὁ 
φυεὺ επίριη μό ΗΝ μεθ ίκια "ΜῈ νὐνρογιυῖς 81- 

; ξηϊ Πετυν ΤῊ Ἢ ἰού δι αἴρο ε αἰπιξηϑυν, ἰΔεγέϊοε αἰ 
ν΄ Ααὐγεπιπιί ρα το μέλοι, ροηὸ δειλτυο! Ἱκέτας ἐσχξζον 

ὀτίωι εηὐϊπ 

; 
ἂν 

γείξε οχυυΐας πιο]! φοίελῆς,ΡΕ σὰ ποι σἰηξεας Ταϊοπὦ: 
δυτοπὶ βιηΐς ρεορίνεζαταπι οδοττἀτίαπι παθίτα ἀρρατεῖοκ 1.Ἐ εξ ει ὰς Ζ4ς, 2.4. φυὸ ἰατιαίϊτο τοίρεχὶς ΓΝ ει ει. ἷ : 

τορι απι νος ἘἸαιοητὰ σοππιςπιοῖζηρ, φυϊθὺς ᾿γροοιίις 
ἰλάιεθαητυτ, γοίογυπι ργορ στάσει ἤπερ ἰςίταςο Π] Ρικίσ ἔειφηῖεε. ; ᾿ 

Ι τίη, δὲ Απιεη, ᾿. ζοτ. 147. τη σπηΐμιι τδητὴηι υἱδετυωι νςηευτῇ (μη, 
4 ποδί φεπηρυ τί δεηεῆοίο δαϊς ςχ δίνει γε ὃς πος ἃ δ 

“Ὧν 
. 

᾿ 

ἔχιῆν οἴει ἤ ἀρυά Ὠειαν με Πρ ἐχεδτηὶς οδίμεσο 
πθυι βι ἴδητ γεζοης ἠ ατί, συ ἐνροίαση ἤιηι ἐδανοσια 
νη  μὲγ ἤσαν ἰδπὶ τιηὶ (ΔΕ βςΑτὶ, δα ροίε πιοττειπ ἠορτέ 
υ οὐ [ροταιπιϑήσετιὲ {πη ειζει ἰξα ταπιοη γὲ ἀρ ἐὸ αυσά πο 
τί ἐειυοι τεπιροτίθιιν οχ  νἰδειἄυπὶ ἃς ρεφίεπάὐπ)οεμεῖ,, 

ἈΙυε ἰρίοπιπη ρεπάςτοι. Ὡιὸ᾽ ροττίηει ἁΠαθατεηαε νὰ 
Ῥα  ρραπης Ομ γίβιη νὰ ραοίβειτεῖ οπιηία, ταπὶ ΙΝ 
[π| εδεὶς τὰπι 408 ἴῃ τοῦτα, Ἐρ μοί, ἐοινε ἰδὲ Ρἰυείδυν ἐαρο- 
(υἵπιυς δέ (οί, 6 δι 1. Ὀσ γοιὸ πλοιύδεῳ ἀἰχί πηι ὑ}. 
1.10 .δι αἸΤοὶ αἰ υστίοι, 

ΙΝ ΘΑ Τ ΧΙΙ. 
“ ψι»- ν ΝΣ ἃ δὼ 

1. ὡθὶνξο ἐννμ! βεβάενο, ἔγκεν νννϑέιδννι κίντω Τοτὰ ΝΡ 
ογατίρ τρδη[ατίεία ἐς 4 ηοδὶν ἰὼ ἤφιο ὑση ἔπ πἴλ- 
φλι ἀπευϊκατίσυε 0ὲ φυτεεηθιανφυα ελπἤατίσαα ἤρα 

δ ν Σ . : «καὶ 
ΓΝ : 

γ 

ἦ,͵ 
ἐκ 
ἢ 

“"-. 7) 

ΤΟΝ μα βάνει εὐβη ς ἰά φοπε ἱπιροάδιπιοητα αυΐδνϑ 
μ΄ χοιατάλπιαν Ὀεηίψυς μος οἵ φιιοή αἷς [γοπιίπιις, ζ,μἐ υοίτ 
ἐν ἢ ἀἐ{είρωίνμε αὐποχεῖ [περ ίσνν, τ τοὶ κε ἐνυνενο μάν 

δ νειν σης 

Κ᾽ ματυγα πηίτα ρΡυίτατοπι νοσοῖ,δι φα!ἀςπὶ Αἀἀϊτο με 139» ἐὐγίάπνεν. Ἐγλίπνυς, μεν ανΝΩ ἐμ ῥν 

πο τὸ μων αν! γδοαῦ, ἀξ αὐ ταὶ οζὸς “οηίυιηπιδτοτέ Ιεἴωπ,, 4υΐ ρτο ο μβννον. ἀψή ρτοροβιο Ῥοαις., Ἰδίατα 
ΕΑΝ ΕΛ δΝ, ὦ ν} {{05ὶ ργοροῦτο ραυάΐο τοϊεταιίε Ἰδρ (ααάϊο [δον ἐτιν, θέων ὄν 

κοιμδυ νης αὐτῷ χαξθς, υπεμοηνεςαυρρν ςγυς οΙῺ » Ἰρῃοπιηιία σοηξσηι- ἀπ αγμοιαινοας θὲ καὶ φιυίάξ᾽. 
ἀμψουης κχαταφόφνησαξ, ον δεξιᾳ τε ρῖὰ, ἃς δά ἀοχίσζλῃῃ τγοηὶ Γ οι ' 4144 ἀεκνα [ἠϊε να οἴθοαι εἴς. 

ΓΝ 

7 

εἴνυν (υπιριὰ, φυὶ ἐρξέϊατοτιπι γοειθιν δὲ ρίαν μιυαθαη. δας ἰοὲὶ ΤΜΛΕΘΕ ΒΥ ΠΝ ΘΕ ΒῊ ΠΥ Τἡ νηψρην 
᾿ ἄγ σηΔα ὑπὸ Φιυδ πη! ρρέτα,, ρίαυξόφν" νοί4!, βονήφνε., ὑεῖ, ὑμῖν ὅση ἢ κοι υοὐι δι εὔ βιμ νυ, αν. : 

βιιμάν.  ἀρογνδων, ἐγακέγις δι τ ει} ρβταίία ἐπμοτὰ- 40 οὐίσιείιν, ΟΑἸΠεὲ 1] (ὁ βυτὲν ἐρμᾶνι - Ι".- 
ὌΠ Ε “. τ τῆς πος ᾿ ΡΡ 4 

᾿γώμδυ τὸν πορχοίμδῥον ἡμῶν ἀγῶνα 

ᾺΑΡ ἨΒΒΆΔΟΣ. πὰ ξὰ; 
μέσαι νυευν Ῥλυ]υκ Τὴ ΡΗπὶϊε ἐκ ἴδον πιϑηεῖνὶ ΑὈἰ]- διαθογοουτίογεπ) ὁρότῖϑιι ἄθυπι ἠδὲ ἐης εὐ πὶ ς “Πα ρεδηΐται 
εἰδηιι!. 4ιο νοοαδυΐα (ΓΑ 2 ΟἸΗ φ δέ τατίὰ πηοΐος ἔψιν 4ιλῆ ςομοίψίου δι ἱρτοτίτοι τοη φάτ, νῸ φατά ('ΕῚ ἐνεκηβανε ᾿ 
βοῦταν, Ετϑὶ τη δεϊιἴςτί  σοῖτυρ πποάι49 ρηβίετίνει οἴδο-. ποὲ ῥοοίαα, ἤθη θα ρεο Πα ΔΡΟΙΟΪὶ ἰεπτεπείᾳ, Ἐταΐπιις, Ζὲ 
ταῦ δι ἐχοτοϊεαείοηυιαι, νεἸῃ αυίῃ, Βλθίυς Πθνιο. φρο ν ἡγνέπακεμευ τωΐομ : 4.4 ἤξηἰβολείοπα πυίαυλην πγε- 
ἐγιομί !επε οοπΊραζῇο ἑογροις οἰὔοπι,ρτο νϑγιὶς οετ. ΒΗϊηὶ ΝῊΝ πὶ σεις ἦαμ υΔΠυ9 ἤθη ἠείυπε οὶ αἰ Πἃ 
εαππίηυπι (ροϑίεἴσυς, ΟὐυγίοτίθυΒ. ἀητεῖν ἰρίππιις ἰὴ ρὲ Ρ ῥυτεης ἀροδβοίυηι κα Ἰοσιην Βσοοι: 4.40] ἰορῆριπι οἵϊε 

ἐνησὸ λίῃν!α ογαίλιι κοτροτίς μα οἰ μάίπεπι οὐ ν᾿ ςοπηράγαπτοτ, οἷ τυδίβο ον οἱ νε αἱ!) νέιτυην ὑρυύτηα ἢς το- 
γε ικίτυν αυοά Αροίοῖμε ἔγκον γοζαξ,, ἐβο δαπὶ γὸ- πλοίτον δάδατεαι, γι ἀοξιςατί ιοῖ!ς ποθὴ ροῖπς, Μιάδος,. 
ἰηεέρτεῖς Ρονάνε. Ἐταΐηνα, Οὐιρ ἰητερριδζατιγ  ορεε κοι γὶς ξοηυσηςτῖς πη τυ ά!ηὶ ἃ οὐτίσδος ἕμηρια. 

{Ρεριοίενοημίανν, δ ὥπεμονῖς. Ῥεγὶριγλῆῃ δάυετοὶ; εξ 
ἀρρᾶγεῖ ἰϊάαυε ἢς πιλυἱ οοπυσεῖεῖο, νὲ ροηρικι ταί 48.» 
τοῖη, αυλσι δὲν οίενανείανν, νοὶ μεν βα!αμέιάνες 

4 Σι ρεκεαῖο 4 Ῥιοροβνων δοδὼ βοάλνν ἀσέννεάνν, Ἰρέχωνδυ η9: εξἰγεμηζίηρσεπάοι βνογίμ, τὸν ὠρρκοΐοῦς 
κὶ νὴ ὑδρέεατον ἐμαρτίάν. Κμαρτίαν ἡοῃ ἀσδίυπι οἷ φυία μένον ἡμῖν ὠγεῖνῳ. νυ γαῖ δά νεγθυην, ὥνγανον: μοϑ!; μοροβ- 

φροβιῳ ποδὸς ἐὸν; θποῖναι 
, εκ {θαυ άϊαταγ κρτένιμναν μἢ ς ροῖυε ἐγόμσειμ ἰρίμαι 

πἰμι! χαυὲ ἀρτυσιῆς δὰ πος εἰξειηἤβεπάος,λο ργοίπάς δά ἠςοϊ τοὶ ίη 400 ουττίτωγ, φοὶ Αἴϊο ποπνίης ἡλάέαυηι ὁ Οτα- 
οὐτῆθαν ποίιηι πὶ ἱπιροὐϊεηυ πη Νευς επίπι ατις εἴϊ Ρ.}} ςἰς νοσλτιτ. Ὑτίρυς δυτοπὶ Ῥδυΐως εδάεπι ἤπν τυάίπα, ν 
εἰς οοτροτς, (4 οὐδ πιςιιρτα ἐχρεάιτα δι ἰῃ ρτοοίπθ Οοτίηιδ.».24. ᾿ 

δηπιὶ ερί μλεῖο. δυκῤούγια τον ςηἰπι 40, εβξοέεω ἀἰςί οὐςο 40 

τ 

βφ»" 0: ῥεεεαῦ γεν 39 
εἰφηξίαμ ἘΝΤΡΑΜΝΑ δ 
ροἤιωνν κοδὶ:απλιοὲν.. 

“ἤνεονεενίν ἐζο- ΑΝ Ἀωΐω! 
"ὅβέεν Φ' εου[νιοιμαἴο- «ὐτειφυ}ὶ ρεο- 

εἰγοιηοἰπρεητὲ » ΡῈ το] γδη- 
εἶδαν ργοροίτί ποδίδ παἀϊυτη 
ἀδουγγδῆγυϑ: 
ὁ Ἰρτυδητες ἰὴ Πάεὶ ἀυέζοτῃ ἃς 

δ εἰϑίσοιον ἱμαρτίαν, δὴ ὑπομονῆς τρί. 

-δΡ 

Αφορώντες εἰς τὸν τῆς πίςεως αῤλη.»»}: 

ϑρόνου τῇ Θεοῦ ὁκάϑισεν. Ρρεϊβάν, 

Αναλογίστιϑϑε “ὃ τὸν τοιαύτίω σο-}.  χ Ἐτεπίπι τορυτατς φυΐς ἢ]]ς ἤε] ; 
μεμδϑυηκότα ὑπὸ ἢ ἀμαρτωλὼν εἰς αὐ- ̓ 4υἱ ταῖπι τοϊεγαυῖς ἃ ρέςοαιο- [ 
τὸν αὐτι λογίων ἵνὰ μὴ χάμωτεγταὺς ψυ- τιθυς δάϊετία5 {εἴς ςοηιγλά!.. 

ἙςὈηίςα τ. 

ΡΝ Δι οηςῆ » πὸ νοίετις δὶ πηι [υλνοι ονόρεινοοον αμμοὰν ὀϑτθραγδο μή 
χαῖς ὑμδδ ὀελυόμὴν Ὧν Ἰγδόι,βαυ [τατίδ, ες | Ἰνάβνθ ἀεβείφνο, ΣΤῊ 

4 Νσηάυπι δά (ληρυΐίποπι ν( [ς Οὔπω μέχρις αἴζᾳτος αὐτικατέςητε, 4 ἀυπι 
4ις γεξεί εἰ εἰς, αἀιιεγίις ρεςςά- «οὐς τίω ἁμαρτίαν αὐταγωνιξόμϑροι. 

Νενέια υἱὴνε «ὁ μων. δὲ ἀυκδιο ἄτῃ 
ζνὶαξ κβι βόε, «ἐνεηβω εἶοῖα γαειαμ,ἢ 

υδαν ο΄ 
τυ ᾿ἀξχετιληο ρει εβνϑπαν.ὀ Ῥίον Η αἷς ᾿ : ἜΕΟΙ - 3 οδι!ῃ Μ ἐοΝβθ 16. Αἱ 

Καὶ ὀκλέληε τῆς τἰδακλυσῖως, {6} 5 Ἐπ οΒΠΠεὶ εἢ ς΄ Δἀποτιαιῖο-} ὁ εἰδηὶη, φιναυοδ ἐν "εΝάνΔὉ ὦτα γάλι, 
τΠαυδιη ΠΤ ΠῚ 

ἱ πηΐν ἣς μάτι} [8- 
ηἰς φυὰ νοὶ 

εἰ τς ὑμὴν ὡς οἷς δζχλέγεται , Υέ μϑυγμιὴ 1 [᾿Ἰοαιίκαν! 
ἤ ὀλιηώροι παι δίας Κυρίου, μησὶ ὀκλύου 

ἐλβιεδεϊοηὲ» 
δι 8 οι. μἠρῦ ἐν οὐρίῳ ν ; εἶτο ἡ οαἰπραιϊοηςι οι αἰ] [δύνα Τροννρὶ, μεῆνε ἃ!ς,, ἡ ρᾳξ ὑπ᾿ ὠυτώ ἐλεγχομᾶρος: πεαὺς δηΐπιο ἔγαηρίτοτς, φασπ}ςς ἐπομρερις 4 ἡ νὰ μἀυνομασν Μὲ 

Ἄο αν Σ ; αὖ ςο ἀγρυετίθ. Δ Σ ἼΟΝΙ , δ σεῦ ῥεον 
Οὐ γὸ ἀγαπᾷ Κύρμος, παι δου μα -- 6| Οὐυέ εηΐηι ἀπ Πρὶν οί δι ονιόν; (ἢ ΔΗ ποτα μὰ 

“201 δὲ “ταῦτα ιον φὐοφσέχεται: Ἰςαἰξίφαις βάρ ο 1 ]1λι ἀυῖοην υσπν-] 02, φαρονν ον β ἜΤ κρα τα " 
Ἔον. Ἴ οθηφυς Πἰϊυπν ἀρηοίοι πΝΩΝ Ὁ ϑ. (: πεοσπδὸ Εἰ παιδιοίαν ιἐσουδμετε ν ὡς ἰοῖς ὑμὴν .]. ᾿ 51 ςαἰίραείοπειη [υϑξεττῖς,,72} 1». ἀὐογδβιηβνδ. ᾿ρλὰῆηι γι- ᾿ ᾿ ᾿ ἘΠ δ . ᾿ . ναι θα βἰΕ υδὴς ἐτῆδα. π᾿ σϑς φερσφέρεται ὁ Θιός. τς γάρ ὅφινεἰὸς ὁν' [50 "(πο νοβίς οχμίδεε νε ἢ. “ΔΝ δικα δι οί μέρ νη τήν κηρῳ οὐ παιδιά ὼ καρ  {|9.. φιῖα εηἰπι οἵδ Δ] 5 αμεπὶ [πω 4κεαν νΩϑ αὐτί! 'ΠΙπιθοον ὅν παι ὁ δύ δι παρ ες 0ῃ (αζεῖρετ ρατοτὺ Ἴρδην! μὰνννβας οὐὴ με ὅτ 

εἴϊε ἀφοϊετεηι “-ποανιωω.ν-......... ῦ : ᾿ 

4υ. ὦ ὁ το 
ν᾽ ΝΙΝ ΦηΝ8Ὲ 5 ἀφοροόντει. [ππυςηῖοε ταπηυλπ) ργοροίταπι χουμπος Ἐρβείφι “. 40 ἐχαιίονενι, πὐδ μας τὰ Πρ πὶ. "ΙΔ πο 

πιοῖαῃ, Ν᾽ αἱ λτα, αἰρίοἰενμαν. Ἐγαίταις, Ν ῤλονννί. {Ριο ολτυτ ἍΠῈ ἰματίο φυα ραῖεν Πἰίιπν εγυ Δἰειν εἶ ῥγᾳξδρτόν ρῃε- βϑρνοροβιο ζανάϊ»υἰτὶ "ἧς φρκενώδοι αὐτῇ χριρβς.1ὰ εἶτ, δδί τιπὶ ταναηυδηνραῖει, ὑχὰ αὐριῖρᾳ Ὑπτ ιν ὑὰ νοῦε ἰαξες 
ἀρῖο οὐυΐοι ρεσρδήτληι αἰ οτίαπι (ρείδεαπο , ἰπ θά ποε. [το δξίδηι ἰδ)οπιὰτὰ ντυ πον, ΠΥΑῚ ἀτίοηίε ἐν, 
»ϑμβ ἐρέμ ὕπερ βιζαγος ἱπείιεῦι ορούτετ. σαι. νεραίεπάο ἀϊίξλτην γοδδηι. δεα ἐκ ἡοἡ Ιδάμηητιι; 1,νπ|ν 
τὰς ξηὶπι ἐς ΟἾε Ὁ νε ἐευς!χο, ἃς ργοίπάς (δρυιη ι΄ )ς ἢ! δὲ ἰάδπη ἰδιοτργαι πωμν πος νέειν ἡ ; 
ἐρῆυς κἀγη αι ἀἰξίιδιὲ 00 (ροξίληι {114 ἰρῆιιε νετθα,Οἷο- | 
τβοα πὰς Ῥαιοτ,δις ΓΟΔη.1Ὰ. 18. νυ άτα νίάοιις Ἰερ ἐς δὲς; ἐρὶα (δηΐξητία δεικίπηοχ ἀρρΠσατοτ δι ραεειου λα δὴν νε 
φρκοιήνας ἀντῃβ χαραῦ, αἰ Π ἃ Πιϑγατις ρεατοιπιηιπι οἷ ργο δάοι δι μ τον ορμδηάητυν ἐπτεγ  ταπηια ἡ] ἤϊε «ἱ 
τερενίειιπι. ΑἸ πες ργοϊδητυὶ νὴ, δὲς νἱσο ργορό ει [δ ἀνηρυπτυς. ἐπυδίρυη ε 4 ἤθη Ἐ ἈΜΡ Ὺ ρμεβξηρηρήνρν" 
φλυάη : νε ἀΐξατυν (εἰἴυν,, υυαῖ οἵηης ἰσελτκατίς ροθις,, παοτυπι Π| καἰ ᾳ τὶ [υα Ὀοπο, ἐπ ρυπ ἢ ἀΐρυ πεν ἤςαη 'πτλλῃν ας Ροταίϊας ἰναΐνετοῦ, ταινοῃ ὙἹεγῸ ἐξ ποιηιπίαπι ἡ πιεγοπταγ: ἰδεαθε δά δεπάλην περί θεόμη βαγτίρυϊαι., γὲ 
ἐπ είν (6. ᾿ : ᾿ , δὲ ἀγαπᾷ δι ἔν οὐ ὧτνν ἴητον (ὃ αἰ δάιθ᾽ ὀρροπεθτυ. 

4 οινμιμἶο, αὐ τωγωνζό νοι. 1ἃ εἰς, αι ἰο αὐιιένοε ρος Αὐτ τάπιοη ἀὶ ππε δος ἰξεΐυϑινε ἐοπεία σαι ει! οοὐ οὔ δὲ : 
ἐλευπυοδιθα ἐησν εἰ νι νυ κατα ορμ βθοῖοι ἢ ἐπτερργετῦ [68 γε ιδηι!υτη ἰη ̓με (αονίν ἰδ ἰσπηῖψ, 

4 δὲ οὐ! εβα, ν» ἰαλέλνδι, Π|ς ρᾶτο ἱπεειτο κα. 2 δὴ εαἰβυξειίδωνιο) δ ΝΟΣ 1» ἀ. "ἢ μι, οἱ πομ εἶεν ΐ 
δίκπάια, ποη δυτοί αἰροτίοτις ἱπετθρατιδην ἴειι ἀεεὶ» ἢ εὐρίίονα ρατίενεγαῖς, ἮΝ δὲ δηνπν Ἰερ ξ γέ δι νωτεφτν ρυϊλυε ρῶς 
Ρίαπάλ, εἰ ,μἀμονρὰθίμανν τὴν χαρικλέσνω ΜῈ! .Οοξ ωμιο. ἤτυιοι Ἰανβεμδρά! πιδάοιὰ τέριηοαηιε Οὐρεστῆ ςοἀϊέυίῃ 
δἰ Ῥεῖ ἐρροῆεέ, Ῥειίται φρίμι ἐν τγλη Παείθμο ἃ φυρίο- ἠ 

4 Ρἰεκεῖϊ οι αὐαην, μερὶ 4, Οὐηπὸ Ραΐξειενίλα 

βάειπες (τὶν ἐεία ςοβφτεσι δι ἅυα (Οὐδ τυ τγαμδηιηε ἡτα 



δ 
ἀ τον ἢ ᾿ Σ 

ἧς Ἂ . ταῦ, 

ΟΡΧΤμ, νι ΚΡΙΒΤ, ῬΑΥΓΠΓ ΣΙ δος δ ΑΡΗκΒΆΔΟΝος β 
Ἐ δὲ λρμείς ἐσε παιδ' ἰας ἧς μέτοχρ] ἢ Ουῤὰ ἢ εἢῖε τ (ησεοαβὶξα- 8] Ομ βέμεν ΠΕ ὉΠ ΠΡῚ Τὰ 

ΟΣ ; ὲ , κὐμὰ - ἐδ ἡ ἀψθὴ ὁΠ1818 6. ἐρῦυν Εἰλυ ραπίτρηϊα ἱ ἰρὶ ΕΣ ᾿ ᾿ὰ, 

γλόνασινπαὐτης ἶρᾳ νόϑοι ἐξ χρὶ ΔΝ ϑοπει ευϊαν ραιεϊκῖρον βιρξ᾽ “6.7 κα ἁβϑπάη ραμμιμιν , αμμν ἰὴ ϑιήδειη τεῖος ̓ ἠς βαθα Ρ δὴν με ΠΡ μ ϑανός ἐν γιὰ πῷφο χρὴ  βιυληι μι άρνμον ἀφ 

“. "ὃ ὃῸὃῦῸῦ ν τῆπεϑ. πείηρο {υρροίεἰτ}} οἰτὶβ ΤῊΝ : οπρίαϊμνὲ αβριοιμ 5, νι γαἱ ἀρίτα!! ηᾶνο ἕὰ Ἰαεοθυσα ργο. αἰρίατἀυπι ἢ πῆς Π,. Η]ἀ νετὸ ρηρτοταῦαρι ηνρά 

το α ᾧ ὨΟἢ 8|}}. | ΟΝ ἐμίεγὶ "δὴ [ἰὴ ὁ ὼ, ᾿ τεὰ ρους υμευ. [δεμεά ἐξ ἰομομε} δια ΜΝ ἐμ. γοδὶς πέος Μοὰ ἢ μπλωίο μὴν αν δ; ἔμ ἣν 

᾿ ᾿ 
4 φ ὁ Η - ΐ ) ΄. ἱ ᾽ ἦι ] ἐπὶ Με ν ᾿ ᾿ 1 δἴ | ἱ- 

τ νταθρινι, Εἶτα ποι μὲ τῆς σαρνὰς ἐδ! παιτέ-͵ »]͵, ὁ Ὀεηάο 4υίάεπι εατηΐν πο» Θεὶμέε βανω τίν μὰ Ομίν μον αιἤονυίβεο αῇωςη μια! ΑΙ ξ΄ ὅδομεπι ἐρελει στα σα αν ηηὸ αήρμιν ἔα εμεα 
: Ρ ἃ πο φιίέει εο φυδι αὐτό ριταγίητ δὰ μοταήοιαν τοΐξετί, φυμ Εἴ ς Ἀ ἐδαεὶ 

Ἡὐρῥαῳ κα ϑεὶ ρας οἷ ἐν παδ' ταὶ, καὶ ὦ “τρεπό μ4- ἔα οαἰείρατοτοι δῖγοα ῃαδυΐ-} [κἾΝΝ ΜΟΝῊ ἐνμέμορς,. : 4 ὑπ λῆς εἰς πυίυς Ιοςὶ ἐχρ] ςκείση απ, 

Βθπό νἱξαῆ! Θγς" σὺ πολλῳ ἄλλον ποτα σόμϑα ΤῊΠδ. 5» δὲ Γου τὶ ἰυπιιδ: δῆποη ἡπλδίημῳ νΦ πννυσιδα- ἐγέτες  ϑρτ ξηςοτοτδῆξε αι τ Ηρ μέρεντο ἜΡΟΝ 

ποι φανέν ΠΡδΣ ἀρ νὰ σηθηλη ΜῈ ον τοαΐτο, τρὶς {δἰ ο- πον οὐ πληλύοατεν ἡλχγ λῥωνῆ "ἢ “ἈΠ ΠΑΡ ἀπο τυ δας “π΄ 

πατρὶ τ πνοῦ μα των, καὶ ζεσοφδμ ς.] [τραν  ραιτὶ (ρἰττυσπι » ὃς νίαο- μη }) φορθνλελύϑατε ψολαφαμδῥᾳ ἢ, - 1Σ  Νὸπ ρπίπι ἀςζεβιε αὐ μθ} δυνοαμασβιβη ΠΥ πὰ 

φδόυηι νὶ πιθ. 
. αἰὸ φοβίηι - 

ὄρνις }μω9} ᾿ 

᾿ 

᾿ςδηε δ δ Πφπν! πλοηκδο νυ ἀ} "ήδη πιϑπίεσν ὅν 

ι ἢ. . ΔῈ Ἢ 4. 3 ὃ 

Ν ; Ρδειίουπι ἂς τὰ 

ἘΦ ορραδι Οἱ δὲ ὃ φρὸς ὀλίγας ἡμέρας κι 

ἁὐἀσητεηι ἰρηςιῃ νας τυ δίπεπι τοὶ ἡκεμλρδ. ἀρὴα » Ο' εἰυπι πινῆυ 
ἐμνδίφενν γΦ' σα Εὐνανη ΟΒΗΠΙ ἐμαὶ ται : 

. 7 Ναην ΠΠ1 δά ραιοος ἀΐε8, 

ΜΗ ᾿ Ἶ ΑΝ ς. . ᾿ “δοίη 660 ὅροι, καὶ κὀλᾷδιδῥῳ πυφὶναρὶ γεόρῳ χαὶ 
Σιεϊ μιᾷ ἐπ ἰδίῳ... φκοτῷ κα θυέλλῃ" δον ἢ ᾿ 

Ιο 

τυ] τιϑξ ἡ ϑοκοιυὺ αὐτοῖς ἐπα δον" ὁ δὲ ξλὶ τὸς Ιουῖ ἱρῇς ἰφοϊαϊυτ,Ωο 5 εαἰὶὶ-} |βοῖὲ βάνέογεο ἐμ πα ὅν Ὁ ΞΕ ἃς ςα ἡ 6πὶ δέ ρος! ]Δῇη: 
; Μοί 

αμην 
᾿ ὃ ᾧ Ν Τμγην ἢ ᾿ ᾿ ἡ πὰ , Φ' ῥνρεεῖαπ, - Μοίε εθτρε- 

Αιμαν, συμφέρον, εἰρ τὸ μωταλα θεῖν τῆς ἀγιότη.) ἔβῥϑηε: Ἀἰς αὐτοῦ) 4 Ξοπηπιος ΠΑΣῚΣ ᾿ς, Καὶ σεέλπνγορς ἤχῳ κα! βοᾷ ῥημοῖ- "ἢ ς ἣν ὅααδε (φπίτωπι δι γοζοτ), 9) ΣΗΗδα βωιμίδη ἐδ. τι αεμύσιιμαν" 

ίο, ἰρίεἶεαα. Ὁ, δια ῥα ἄυαι ποίξτιην ὁ νὲ ραγιϊοῖρεδ .-} ἰρμον ὑμργρ νηθφε ορὰ τῶν γῆζοι απο σῶντς παρητηῦ αντὸ μὴ γβθ εὐ πρλου αι υϊΔυδίεγαης, ἡ (θη υρηδρέψῃν) 4Μ4Π) 4ω μρρ!!ορι ρὲ 

. Ἀψε. ὃς πιεεδῳ ᾿ τι Δηδιίτατίϑὶ ὧν μερῃ ξεϑυνα, αὐτοῖς δύ ; ἢ ̓ οἴϊιτι ἐχφυίδείοπε ροτιετυητ ες, ""ἀμράν, ἐπουβονενμα προ ὰο ι 5] εὔϊα 

γαπαρβδοαιιο Πώσα δὲ παι δ'ϑία «ροὺς μὲν τὸ παρὸν "" Ομηἰβ τὰ εὐ ρατίο ἴῃ μρβθδελ μος ἀρῶ υρῤμαρι ἀν αποῖν" ἈΠ] ΡΠ τος ΠδῚ βι τοῦ ἴσγπιο, ἐ ἐω ναδαυανα δλθεν ἐμά 

ω νλν »νἫἘΠΞΠΠΡ 6’ ᾿ τὰ ἱ τ Δ ΟΣ ἘΣ ' 5 5 ΡΥ ΡΆΒΕΝ ᾿ τ" ᾿ 

4ἰυϊϑεῦι φεξι- οὐ ον χ ἢ) χαραῖ ἐ᾿), ἀλλα λύπης" ἵξερον ριχίξης αμάοπι ποη νἱάετυγ ΟΡ αφίοο ἀβιρίλι ᾿ ἐΟὐν ἔφεαρν γὸ τὸ ἐζασελχλόρθρον, ᾿ἢ ΚΝ οι ρίαν ἔεγοθδης φυοά ε- αὶ Ὁ νην βιῤ σι ρων, τᾶν 

ΜΗ Υ ψειθι  : : Ρ ̓ ὃ ; λα " Θ ῃ ἀϊι Ἁ . νὴ ΐ ἐν βυαί φάξ ἀλα ες Κἀν ϑηι “" ΩῊ τῷ 2 ᾿ ͵ ) ἀϊεοβδαΐως ἴϑι ψοί Ὀφῆι τ εἰ : 4μοά ἀϊεοὺ ιν, Εἰ ε. ζΒ ΙΝ δα δι,» 

ἶ τὸ ἤμῦ δ}: οδὲ κριρηὸν δὐῤῥωικὸν τοῖς δὲ αὐτῆς γιγυ- εἵϊε αυ 1,» ἰς τη πππῖα; δὲ Ροϊϊ Μ᾿ ν σηθλ0ν Τα ὑροίβη λιϑυθδληϑή- ΕἸ ΡΩΝ βρ Ἰαριἀαδὶ τ παρ ὅῃν, ἴω νι ἤξε πὴ πνοδρενν, (4: μι εἰουὶ 

ον διαῖα, μά ὃς ὁπ δ" ἢ Ἐν το εα τυᾶυϊο τγαηαυ !ηυτι ἰυ εὶ Ἵν δι καῇ βέινοιο ᾿ ᾿ βολί ᾿ Ὁ : 
 ΜΕΜΙ : ΠΝ μέζυ; υτ ἰυξε εἴα} [νὰν ρο σϑταιγὴ βολίοϊ, κατα τοξ ἀυϑήσετα). τον 

ουΐμε μοῦ! μψασιμδμος Ὑπό) δῶσι σδιχοιοσώνης. ἡ Πὲ οὐ; ἘΝ ῥρθ γρδὶ τ τὸς βοβεα αμρπο βνξίωμνο α4. κατα πξ Τα). βἰέτα ςοηῆφετυν, 

φεὐία δον 
ρφεαβύηνεν φκετείμ αὶ ἐπε ον ΚΝ, τὸ ἜΝ ΠΝ : νος χε δ ΥΩ ον 

ἀϑΠε ἀμαπο ττ ἐπιιρθι ας χϑιρας κὶ τὸ φὐοᾳ.- ν΄ φΟυδργορτοῖ τπᾶπυϑ τε ΠῚ 6. Ῥηριεν ΟΓῚΣ - 4 νὸν, μωφῆς ἔην ψ χφοῦός.οὐμι καὶ ἕν- ἡ. νἱΐαμ αυοέ δρραιςδιγάϊ - ΝΟ κὰν ίῳροις ̓ 

Ὁ πανεν λελυμδύα γόνατα αϑορϑωσοιτε' 1 Ἰδρόημα (οἸυτα ἰυτεϊρίεο: τάν! Φ’ βίνια μεν ᾿ τοὶ)... .τ.-ὉῸθΘὃῦ ἷΠΚΖ. ; ἘΠΕ ΡΑθεΒΘυϑίυηι τ πος: πιπηὶ᾿ αἰφρύῥθς, μη μὲ Ὰ 

πϑίπσηΐα “ " Κα τορλίας ὀρϑαΐλ ποιήσῶτε τοῖς πο-}}} τ΄ τείας οἵδϑίκαφ ἔλεῖτς ρε-Ἶ [“τίχίε: : ΧΑ γος “᾿ χύ τ ν ὶ υπάϊμ) τς ᾿ τ᾿ ιν τ 

ἀὰ ταῖσι ον ὑμδῃῃ να μὲ τὸ χωλὸν ὀκτοαπῇ,αϑῇ δἴδυο γεβεῖε. ὁωε υοὰ «ἴαυ- δ], ὦ τη τ τρας Κλλῷ φερσιληλύϑηπε Σιὼν ὄμειμα!") 8ὰ ἀροῖε τὰ πιδηερν νὴ δι ακαϊῆν αἱ τιν 
εἰ γυμήμαν υδὲ μάλλον" φυτη οβ ἀοβεϊαι ἐφ νὲα. [ςἀ γι [μαμαακηάνμ κα Δδ ᾿ ὙΕΣ οὔ ᾧ "1 » ἱεορυσφιλήμι ἐπου-} ᾿δἰοηρβι. οἰυϊτατειη Ὁ εἰ νἱι, Ηἰο] πον’ πα ει οὐ 

μ κίνδφοηβ μη: λς ΝΞ ; (ληετιγ ροτίυ8. . πποϑμσαρρ ρα ἘΜῈ εανίφ,κο! μυρλοσιν ὡγγέλων, τοίοἸ γωγδιῃ «αἰεἴϊεπι, ἃ τηγτία- πεν Πἀτηζαἰδ οαἰεξέεπ,, ς6Ὸς 

φὐταῦ φεοῦδι, ,.. ἃ μἰωΐω δειώκοτο ματὰ πάντων, Καὶ τὸν 4 φ| Ῥάςοπι {εέταπιϊηὶ οὐ ο- 4] Ράρενν βφμύπηδ εν. ᾿ ΟΝ ον ἀκ Απβοϊοεμτην, δ κρι  νρωνα μα 

νοπιηνβ. Ἶ ῥ ασμθν, οὗ γωρὶς οὐδεὺς δ ν]. [ππηΐθαϑ δι (λα δἰτιοπίαπι » (-᾿ νῦν,» Φ' [μκξαν Πανηγύρϑι καὶ ὀκκλησίᾳ “ρωτοτό-Ἷ 1. 1τοι ᾿χεύμι ῥέων, ΘᾺ ; 

εὐποινείουδι μα ῦμρν» οὐ Εις Φυοὺς Ἅμται τὸν Ἴῃς 408 πειὸ γἱάεθίς Τοπι-} πὐδνο : βιδα 44 γεῖνο υὶ- κῶν ὧι οὐ φανοῖς ὕπο: (8ν. γα ᾿ Ὀσπμεμτυπι νηίΐμο γί! πὸ 19} ΕἸ ἐεείοβανν βελαιμείμ- 6" 

δε δαὶ. ς Θιογ- ἊΝ ᾿ ν᾽ Ὠσ: ᾿ ΓἼ ἰδεδὴ Ὅεναι: δ ΝΘ Ν, 22 τῶν ὙΚΡΙ [ϑιςοπείοπεπι ΒΓ πποροηίτοτυτα με μηόην βάρ μῶν 

εᾶοναι ΟῚ Ὁ , ἩΑΘΝ ΜΡ Διτ νΘ ἐῳ νταήτων,, καὶ περθμιασι ον. Ἴ4υὶ " τοαοτρτὶ ίμασ ἐπ ρα 8, δι] [(πἰμηδἐμείςεν μοί. 60“ 60 

, “ 4| τοΡιοῆ : 
" : ; ᾳ δ Πττρτι μετ πα Π18 9 δὲ 

ἦς δμ ἐλρνγτεα “ Καισκδπουῦτες μή ̓ς ὑφεροῖν ὑπὸ τῆς δεϊαιὰ ΑΥΡΉ ΗΝ πεαυῖε ἀε- 1). 5: ψμρίαρκρ μιφμὼ Ὁ καὼν τ λριωμᾶνων, ᾿ εο ἢ, ἰυἀὶςεπῇ νηϊπορίοτυα - ον, ᾿τήμριθε τε μή τυ 

ἴα. «ει δ Τος τῷ Θεοῦ" μή τις ῥίζα κρέας Ἰἀϊχ ἃ τες νεϑλήνᾳ ΣΙ ῥαμθν ρὲ μι Ἐν εὐ ἀληρῆνν ΠΥ ΩΝ δι {ρίτίευς ἰυίϊζογυτα ὑςομίῃπι- ἐδ. 

μμμνμ δι αὔω φύωσᾳ ὠοχλῇ, τὸ δὰ ταύτης μια». [θεῖ ΡΣ ἸΡ ἐπαμυν ἐρθννὶ ̓ Ἰμρβωπαίονιοὐ δα . Καὶ δξεδύκης νέας μεσίτῃ Τησοῦ, καὶ], 1 δ ΟΓαΠΙ, ἀπ υ Ὄ, πες 

φρον ἐς Δρδὶ βρη πολλοί. ᾿ Δ τὶ δ᾽ ῥεῖ. ἑἶαον ἱπηνίηομαν «αἴκατι ᾿ῥανῃδιυὺ κροίττονα μι Βειοά πουΐ ραδεί πιράϊα- μα. Εν Ταβέαννομ ποι ς 

ζουμουιοο. δ 9] πολλό. Ὁ τΏ8}1π|» Μ ΜῊΝ : πα δος μου κρειττονώ λαλρί τι} ἰτογοια ᾿δίωμα , ἃ (ληφυϊηέπι Ἢ ανλεθονενν εἴων, δ᾽ δ 

Ή ΝΝ ΜΝ “ὦ ΣΝ . ᾿ς Ε΄ Τοῦ Α'φελ.. πον αἵ ηἱ ἕὰ ρα] [φηξνινῖ αἰϑεη! ΝΣ 

ΠΝΡΝΣ, τη  πορννησονν πληγαὶ ΤΊ ΡΟ Υ Τ ΤΑΡΤΣ ΤῊ μι ΠΩμ ΟΡ τς ΡΣ 
φύίυα εἀϊβοε 06 Ὁ βρωσίως μιῶβ ἀπεσῦτο τὰ Θρῶ- Δι 5) νοῖας Πᾶν, 40] νηΐοο] ἰῤνοίδνωιν νε ἄ[ιη Ἦλιπα ὧὐ τὶ ΚΓ Ὶ τορος εἶ, ἶν ον ἐν 

θοαὶ ἐμῶν ἐς τοτόχια αὐτῶ. .. “] [646 νεπάϊἀϊς ἰμυπν ἰὰς ρι.-] ΓὴΝ πῆρ ϑεινε γσιυς " Βλέπετε μὲ ἠαραμτήσηιθε τὸν λα- ἃ) 15 Ίάετο ἢς τεςυΐρείδιομπι ψιδεθονο γεενβαίηι- ᾿ς ΛΑΡΒΙαΙΙ 

͵ τ . ἜΣ ΤΟΣ τποφοηϊτὶ, ἐν ἀ ερνινείθνα (μα. Ὦ Νοπομινυ, Ν ἈΠΕ: κοτε - ἘΠΕ ΕΠ ἜΘ ΒΕΉΡΒΣ ΜΡ ΜΝ ΤΡ ΕΈ ΠΕΡ ὉΠ ΤΣ ΚΊΟΗ͂Ν ἐαησοίενδι μῷ 

τ τ  ΔΝ 1: ̓  ᾿ Ἡκο Στ ᾿ ἐρος ' ἴδ, ; ὁη φηΐνο, οὐ ἡγ' Νυπῦ δὴ οληάοηι δά ἰ πρῴ ἘΠ ΞΟΜΩΝΩΝΣ ΚΘΘ ΤΣ Διϊθοίε, δ: ἢ 

δτ νὼ : Τῷ γδότοχαὶ Ἀατέποιτω ϑέλων κλη 17 |΄ δἐϊτῖκ εὐἴτι εμπὶ ἐδ ΡΟ - 17} δρίνβε φαίην ἀνοα εῶ . Ἀρθηπηποίαϊ ῬΡΘΡίνοείσι ἢ) Ομειῆ, οϑέοιαπη ᾧ ΤΣ εἰς ὙΕΡΑΣ κά νυ ό πεῤανη ἐ με ἰϊνς περηφθοα ποία εν ἀπμμαποαδη, 

ὰ γο ὔσῳ ἡ ' οἱω ̓ ὠπεδοχικμί- ἤει» 4υσπι νεί!ει ἱμαγεάϊεατίο᾽ ᾿Φ Ἀραρβευεμε πβανρθν ἀνρὰρ χΑΜΉΤΟΝ [με ν}} οπιραγαι, οἴϊεπείξης αυδηια ἤς τεγργείδηγπες ἰη ςἀϊτίοης νεῖετα Ἡρλενμε οὐ  ἐῤρε ἢ υή εἰ αἰρετηκεὶ, 

δη, ἐμ νοισὶ ἐλ ὼ όπου ἂν ζ βθγ: τις 6 θοπεάιιοηςαι αἰεχυΐ, τς τφνᾳ δενο(ιἐξίονειο, ν.- Ὶ ΓᾺ δομιςας ἀοξει σα πιδίείξαι (αρτα {εροαν, οχ οσουπο τ ᾽χ ἰ Δέον διοιυμὶ Μοσῆς, δίς, αις νενῦα οὐκ φνδνφν δ Ἡμβν δερ τρτρὶαν 

πω υθηο Φ Χ 9 ρα ρα ρ ὑτοσατιαι ωἰἶε. που εηἴτα το. ρηοδανωε εβυμην εν μοσν 60 τις ΘοΓΒ (9 Φ0Α: ἐπ (μεν ίε ρεσπλιἐφάτίοης ἀρρατιςγιητ: ἰωΐ Ν φὼ πορζόωδον νεπὰυ βεἸυδεπάα ἔπ “ἐμη τῇ τὴν Ἐφ ρόδον 

Υ γε ὶὶ δαχρνον ὀιδετήσας αὐτίω, ᾿ Ρεγίε το Πρ ςεπεὶς Ιοουπὶ υδη.} ("ΡῈ ῥισυδανδί ἰρῖνι, μλμονανς μρβ τὶ ὭΣ εὐδία Ὶ ΡΣ: μερὶ, φμοὰ φυίε ποηαυῖν βεά !ε. πσάνῃ δὲσᾶν δαῖτα Παρὶ γὴν ΛΛΛοος 

αν : : ΣΧ ὙΨΌΣ, - ᾿ Πηλ]εἴτὰ 9 φυλὴ ρυτατ Βυσηρείν ὃ (υὸ Εἰ Ευαπ- ὀἰἰεδὶ ἐοραΐ, γε φησ ὁ ΔΙ νοῆι ᾿ 

ὌΠ υἱς οὐ ἰαογγα δ᾽ ῥεμεά ξμοπρη). ᾿ ΝᾺ “νμφρ 4.0} δι εἸίαην τη βπί εἰ φαρεήνμε δὲ οανοϊ δον ποάϊε ἀχοεὶ ΜΕΤ ΈΘΡΕΙΝ ες σΟΌΘ τμδι ΜΗ; ροίτ. ἘΜΜΜΓΕ Δ ΜΈΡΗ 

ἐπ Η 9]: ΩΝ  φὩΝ 9. ἱ 8:0 ι5 Φχος ἰ φιάϊο τἰτα (μπτὺ (υϊτὲ Γ Ὥκυν: Ι 

ἌΝ -τοτονί σοι ἯΝν τννο ἐΝ {Π|λπὶ ἐχυ! {Πες, δ" Ι τ ἐρῶν ρας οἠικρτρπῶ γι δε: «ἰσιεείγετηαει μέσ αι 1᾽ ὑμᾳ πη ἐβτοςν δοίη τοὶ κως ἐἡνσανε ἡμρίδε αι 

ΣΝ μαθδ ον, ΝΣ 
ες ἘΝ ἀψξυσῃ 4] 4υοἀ βιστὶξ ἐνάπήςτοίι" ἰἀαίτοῦ- ᾿νονο ; ΠΣ 

μενλάμερ ίσμης ν 4 θιμμρνώσεγἹδεϊίςει ΑἸ}. ἢ μῆς: : ᾧ ρνενοήμμνον φηλαρυμδῳ, Ῥαπίερ δμ,εκ Ἠεῦτδο. ἐπι ἐδίίδοια ΝἹΝ ἀρεῤήξηα ὀρηναμανημον " ΤῊΝ 

οει, δ αι Ερμα ω ΜΝ πΗμ : : 1: Νεριϑ ἀεβείαι ἃ ζνοι4 1)εἰ, μή τι ὁ γε ἥ τιῇι πιοῖϑν Ὀπύσευτ ρατοοἰρ αἰ τῇ ἀσανίηαπι ἴοςο, γε “ἐ ἀρρενεδσι νι μὰ Ν᾽ Ν ὶ 

ΕΝ ἜΕΙΝ ἐπ γοεομαρ μὰ ἡλδμρμγλ ἡσυαν (0. τρῖ θεν γι, ἀν ρέῃ αἱ μαρὶ είτε βγηρωλινα ἀϊχίπτιν (αἰδέ. ἢν Μομῦεαι ἠίτιις ψνλωφίσθυον, 4 εἴς, φωῦ π “δ πὰς οἸὐηνὲν ἐν πῆξῳς οδίανα ρεσΐεν δὶ 

ἐς Π νιδρινεοᾶ ἐρμν δίηναν τῷ. εἰΐς εδόμνς ἤάνν τῶι, οἴεηἀοτεην ὑφορείνροίια «αἰ ε(ει ἀκα (δ τΏ Δ] ὑποηεὶ 8, ἐαὲ ΔΘ τεργοπαι τηάτετία, 50 δὼ, Ῥυτος ἀϊοὶ ἀυηΐεχαῖ ἀξ ναπηὶς ἥπιιδετίε τοτνπι (ὦ ΄ 

τὴς ἢ, εὖ ηἷῃο υἱάφευν ροίοε ΝΕΎΓΗΝ {ι μὲ οἰκιή
ομε (δίεαπι δυϊέ Υἱδοῖων Αροξιοίων ἰμϑίεατα ᾿ Σ ἔρτουν! σιοητὶ 5ἰο ορροηίς, νι τεξὲ ληὴῆο-ὀ πιυίᾳυδπιίιηϊ. : : 

ΜΉΝ ' ρε Ποῖα ν Ἶ ἠἰπυϊδιη Ὠυϊεὶ ἃ ἐδ ταις ἀοξπηἴιανυδ ἱπέεγρτεν. Ἐνλίγνη ἰβιτυν χυοά ὃ ι 

ΣπΟδιουτ ταρ αλλ ασὰ αὐ ας αὐται δα ταλμενι στ ἰτιναα τανο δ ἔων τως ος τὰ τον τὰς οκώιντὰ πδῶς πιὸ ἥν ἀιτας ἐν τ τι τος 
μαζοῦμμε ἐμδῆγε δοτηδί , τ, γαῖ ῳν ἡ ἀείπε {πὸ πιυπειί αὶ αἱ : ΝᾺ ξηἰπι τατίοπα ςοηταέξις πγοπε ἀΐ ὰ Δ᾽ μων υὶ Δ αὐ νυ 

τ στ ΧΡΉ ον τ τσ οτς Μορδε φηναν εούλενι ἐὰν, μεκίμμηϊηπια ολώρεη.ο:͵ στε. μβοταῖν Κλαν, Μιώμνα πιὰμα νίκας 
Ζρβλδο  ρν τὶ ᾿ ἐμὰ ̓  Π οὐυραθιμπε α ἌΤΗΝ νεῖ τροδείϊμυ, εατοιένεοβειέ ἀν ἀυὴ ρος βφοιμίενταρυὰ Ἐν ὑπὴ δυϊεπ γαανγα: εῤτᾷ 

εἰδὴρ ψαβέσῃ ΔΑ δα μάνα ΚΟΡΝ Ὀεία μι εὐ. γεΐδα νι, 9.18. ἜΠῊΕ πϑεν ΒΕΙδδι ἘΜΗ͂Σ τ [ι, 45 ἐε μιὰ γὐγίς προ ἤμην: ἜΣ Ἵ γουιμμρὐπιφεῦ δ5εὰ φμμπὶ τεβηβηεπι Οναεῖ οπιδει ἐσάϊ- 

΄ “Ὁ μὲ τ γοταῖ Εϊεϊοάυ.. 17 δον, ἴρν ΜΝ ξατα, ξείεν αι οὰ τοὶ ; ταὶ δε Εὲονητοι ἐφ ἰτύγ ες ρεπεϑάσπιο οηίξηϊειν. ὼ κε Ἢ ὠὰ ὐρυο ων ὑῶν ἸΘΕΟΙΑΥΣ ΠΟΙ; 

; ΜΕ} Μ“ »πρεχραὶ ἐδ [ὰ εἰ, Ἀεδυπι οὐ Ἐτγαΐπυν, Κων “4 ὲ οαλεηἀδυὶς : {Ν δινρί ον ἢυ),δις. μὲ ἡ Ν : κείν. ζοοινο νολονιήνων, εἶ, βεν ἔθου - 

ΧΕΙ πΡ ΤῊ αὐλὰς νεἶτα γείει κα ρρι’ κανένα ΗΒ ΤΙ ἀζῳ μάκ κ ΤᾺ κϑρακαρτι δ ἡμον εἶδε ἐμ Πρὸ ΛΟ τὸ τυνηρήμημεε ψῈ νι ἢ ΕΝ ῥα ἊΝ ἢ υὐδύν τ [8 θεῖν δε Ἰεσέρι δε. Κ πϑο τίσει ἰ 

ἽΝ δια ἡ ΓΝ ΠΝ “ας οαἰπὶ νἡ εἰἴε " υο ἐιν ἡ ά οβείηα . Ρε Αἢ [ΙΔλύΟ͵ ἃ ἐνδδῳ ρίο 9 ΑἹ αάνοο 1 ἰαπὶ οοπίυεππιεῖοε, τι εὶ δέ κίσιι ὑρεὰὶ 4.10» 4 υπηιηϑ ες 

Υϊο θυΝ ταῖν. ννῖς δ ἐὰν ̓ ΜΒ ενε ννὶ νϑῦϊε[ζωι ἮΝ φμίκως τῷ ποὴ ροῖυί, [ἴδια ομλ]ωε δίς ἐδ. : βαβθλα ( εἰνανν ἀν νη. [τ ἐξίτυς ΠΠιεί τα χυυπη δάδης αἴτενα ΔῊ βαης ἀοτιθιαπε ἰη ρυλίοτα ἰ μανοθίοπΣ 

; ᾿Με φυνά εἰδωάναν [61 ἐκλεξίει ὁ νίά., ἴνω μὲ ᾿ δὰ νὴ] υὐτῆρα 4ε αἴογῃα ταριοδεείρης Βίυ.. ᾿ ΔΕΙΝ ἢ Ἰοαμοητῖε πο ΔΗ Ρἤυν ροί αν ΠΗ Ἐπ ετε, ἐς ετίαπι ἔαςίς ταπεὺ πὴ πιοπεϊσηδ (οἰ γίτυυ πὶ Φιὰ ΟἸδιοπιοπὶα- κν Δ. 

νὴ ὁμείοι ἀπ ηκὸ γι ᾿νε ας τερυ!ὰ ἐὉ βίετηο ΠΟ Ὀοἱ φἀυεείμε δυυπι τοβάγυης ἢς διηρί με ἐς Ἰοηιεγεῖυ (δά νὰ βοὸς Μυΐδ'.͵. ὧν «ούσε πα μ᾽ ᾿" 

ον κ᾽ . ἠπηὶο αἰΐα αἰὰπι. ἄφονοι 
; ᾿ς Θὺν «σάφ μαδεὲ φϑημιλλνιάῥων νιν γωνη δὲ Π εοτυτη 4Ν 

Κα οδειο ὠεράο μία εὐ. [εἰ ἐἰίειι} με πρῤρμβῆι ρα μαίας τερυ ία, ρεβ να ίομν θά. πὐἠύατῷ ἡρόμβυν μὰ μδλι να (οὐδιυς ουτογοθοῦν) ἰφιῃ ἤπηπε ἐσίγα οπιῆς νᾶς ΠΠΔτέοηίε ΕΥ ὑημοιβῥνοῤοὶν ῥ να 

ἔϊοιι, φυϊδειι ὁταης ῥπιρίεαί, ἰξά ποιάμην ροπίεων κο 9.ε βυβήυε οι το ἴετο Ἀν ΜῊΝ Αὴ ΜΟΙΒΗΝ ἐἰ Βαμα “οἱ ΠΤ μα μαι ρα Βθυ πὶ ΜΠ μη: Ἀροίβοιμεν Νοη τεν΄. ΠΟΝ ΕἰΔΕΒΕΠΕ ΩΝΙ γοίρ! τεεσρεί, ἀν γεύδ Ἀνδεῖ βιπάα- 

[δο γεϊατίν δι δοιν ἀιίοτίονιοὐ ἤξ ἱπεείεθεπι γε δῥαννοοία, εἶς ἡμθην ΜῊΝ τστογα ᾿ “ν ΤΡ Άρνα ϑριβην; δέτ8 τοὔδρτοῦ, Δ᾽ ἐμ βέρρὲ ὑϑόνην, χρεπίυπε, γε ρτὰγοαρ. τὶ νετίασ. ἘΝ ἑ 

ἀμ γμεῖϑαι ἰαοίίπατφητ, φυὸ ἐμφέλαι ἰοεὺν Ῥ}Ὰ φαῖτε "μευ ᾿ υἰρὰ 5 ε ἐδϑμροτε δα γοιυὶικ ΜΟΡὴ υβόχεθ ὁ φρήν. ΒΥα να ἀυζοῦι (αηιεηείεην πνὰ- . δ ὐϑείων Αἰ 1 ἐδ Αμυϊα. 5 ! - 

᾿ Θε.4. ἰνηο λιονε μας βανάναν γι νῃδθον ἠοῤίθμοηίν 4υμιη εν ΄ ᾿ ϑμς ΠΝ ἰαιαγρεντασοτυγ, ΔΈΝ αἐϊωνχιν. ἢ 9 ΨΜιδεο δὲς μόνην", διε. πΗθ ΘΙ ΔΝ ΟΛΉ δ  ρτῶ. : 

,ἴδοόρϑυε οὐμηυστεξ, Βα υστυε 6- : ἌΝ Ἢ ᾿ ΔΛαήτίδιη ἐμ ΙΝ ΟΜΝ εὐημμανυς ἤσαν διηφεθυῖ ; 

᾿ "4 τνρ, τλιῤφουδεινν 5. ΝρΣ νὸν ἢ 

αἰπὴ 

ἣ 



συ 

᾿γῆς γὶς πωραγηισείμδροι ἡκιμοτίζοντα, 
ὅν. ὦ 

΄ ; οἰς 

.416 ον ΟΕΡΊΘΤΟΡΑ Ι 
οραϊά μη φυδόινιλά,. ἔφ ϑλμαν οἰροηονιεον, χ-ὀ αἰῆδευ ἈΝ. αἰχίανι! Μαιεῖνν.1:. Λέρρο μϑρὶ αν, 
εμνυμὰ ἔδιμπίμο δορί βελεις αἰνὰ γοῖθο ππτ' κβινον. υἱδεὶίσει ῃη ς[ἤι ΠΗ ἜΝ εἰουμις ΓῊΝ 
4υλπν ἡκλ ν 4υιαἱ ἡ μιορπιὲ ἔξ οοτίϊαν ἀδπιυ πἰ ἐς ρδττίουϊα πεζαηῖς ἀϊφεπάσηι δπτ πολ’ ἦν ἐιὸ πὶ 
τεϑυς ἕἀςείε, δὲ ηυϊάοηι ϑ ἡ δεν ὀύνων τοτίε, Ιοφυλιητυν νἱρίτίτων ἀϊυϊαί νυἱδοίϊςος οἰδυφιεπιον. ᾿ 

4μεπμαν, 5, φαϊνο ἐμ πο 
ΜΖΆΡΗΜ γΥεΝ( τε: ἢ 

φυὶ Ἰοφυίευν, ᾿δην Π ΜΠ} ἤοη 
εἰδιιροζοπς 4υἱ τεουίαειηε" ἀΐ-- 
υἱηίτυϑ] οαυςητξὶπ τοῦτα, πιυ]- 

λοι καὶ οὶ δ ὁχῶροι οὐκ ἔρυηον, τὸν δ8 ) 

πολλὶ μᾷλλον ἡμιοὶς οἱ τὸν ὠπ᾽ οὐραναῖν : ᾿ ᾿ ἴο πηαρὶ9. Πο8 4ιὴ οιπΏ 40} 6] [συ άὲ μαὶλ σφιν 
ΠΣ "Ὑπορριφόμδμοι -» ἡτὶ ἐααα ουεηίεσαις ; ον τὴν 

ἐν τῆς πῤδομέγονι κυ ρι ὁ] 1 νς οὶ ᾿ 4] ᾿. Φνίμς τοῖς προνίε εν. Δ. Σ Οὗ φωνὴ τἰωδη ζῶ, ἐσιζλαίισε τόπο κδ΄... τὰ Θυΐαβ νοχ τυῃς͵ σοηριηῆε 36) ον πγον  μηγ- 
Δ ζίκειι ἈΦ “ 7 λδῳ ν᾿ Ἰτέγῥάπιησης αὐτοηι ἀδηεἠμπίτ,, ἰΚαΡΡΡΑΝΣ ΑΝ ἀμίρατε- 
ἡμυίιεα τη. ΥιΑ) σὲ ἐπήγγελται λύγων, τ ἀπῳξ 4-, 0026 ΟἿ ; ὑτοθομεἐεγἀ εοην,, Τάβως 
ἥειοαι, 408 ἡ ΠΕ ίω ωώ Ε] ἐκαὶ Π ᾿ ἀἰς σης} Αάδιις ἴσηνε! το (Ο0ῃ-  σ ἐχο πμμεδονοῃ 

«ϑτονοιϑ: οι 2.99 σφίῳ Οὐ μζῶνον Τίωυ Ὑ γε λλβ' χα τὸν} - ξυξίαπὶ πο (ΟἹ ἀπὶ τεῦγαπι» ἔσθ {ιρόανρσηθαν, βά (νι. 
. Φοη ει Ωρ, ἰ- φροαρός... Ἃ χν Ἰφε4π αὐ] ἢ. ᾿ Ἅ [ψνν. 

ρνίίαυς οἀεὸ ἐξ πολ αν ἃς 

ἐπμν νεῖοι τὰδὲ ἴῃ, ἐπαξ »δ λρῖ ΤᾺ σειλόῦο- 7) 
ουδυνηΐδ σαι 4, ΡΟΝ, ᾿ ; 

ΠΤ πα μιη γέμον, Ὁ) κυρυ μίαν 
φρη0» νᾷ Ἂἴ Δ] τὰ μὲ σϑ , 4: ἢ 

ἌΣ τ 
Ῥοῖτο Πυἀ,Αά πιο πιοῖ,ἤς.27]. Εν ἐγ ϑόμα οἱ 

Ἰεϊαγας ἸοΠ δ Πυπα το; νερατὰ Υ βελφλῤαίαεν ,- 

[αι τατιαινάπιοτοης γε η-᾿ -. ανῆμανι 
δέρειν, αξθνκι 

πρῃς ἄρα [ἰητ {{401}}8. 424 [νη! εὐεσιγθρια 
τὸ ἰῷ “τσ γὴν τ νι δι» ἡ) πὶ ς ᾿ ἩῊ  Ἔ ε 

βατντνος ς μὰ θαυ λον ἀγα, οἶξαλφιε ἢ ἡ Ομαρτοριεζτοβαινο αἴ. νἡ ως δα αστιυσν 
κοπι. θαβογτεῤ χω μὸν “είειν δ᾽ ἐς Ἀατράϊὠ-, [τφπίες (μιοὰ ςοπευεί ποη ρο.] 7 κημάν ρενάναμ μεν 
ἘΜῊ ἦν ̓ΑνβεΝ τ Θιφ, μτα αἰδδους καὶ τεῦ ἘΥΉΝΣ ξπθι  ῬΕΠ Ἰννως ρίαίρηβεν ἴγεσ. μιν 

δέ. ὑλαῦρα. απ δ ὖς } Ππηυδάτα ςοἸδιη 5 1 δυπὶ νὰ εἰ] ᾿ [νεῖν Φ᾽ γἐνειομ!α. 

ἐπ ΚΕ ας τον τὰ Ἐϑ0 τοὐδίσθῆν. 1 ϑγάν πως, σαπι νοτοςιπάία" » 
.«(υδ ιδρεὶ Ἀς. γῷ 4 , ἐ - ᾿ ᾿ γΡεϑεγοητκίλ. ἊΝ : ᾿ ΤΪῦϑῦὅ»ὃ-.: . 

. φιι αιειδῖπιν Καὶ γ) ὁ Θεὸς ἠμδι πῦρ καταναλί- 55) - Εκεπίαν! Π εὰς ποϊποτ,ςοηίω.-" 2], Ἐνεμίπν Πενία 
᾿ τήξει τη; δ "τε Κωά τὔλι τῷ πέρνουν δὴ δεν ἐς ὙΝ τρσῃ εἰρη εἶ. ; ἴξζοι ἐσηβώπενεεβ. 

κε [εἰοιὰ νἱ- τ ἸΜφώλαρον »ν»».. ... ᾿ ΟΑΡ. χε, ΦΑΒ. χα 
᾿ ἱ 4. ᾿ ᾿ να ΤΕ ἵ [ή ᾿ Φ" ΕΣ ἴς 

μάν εν κα μὲ Ἡ] λολλρία εϑρέτω. ᾿΄. ὲ Ε "Άδτετηαϑ Ἀπιοσ δηοῖο. [1] γγὰ Δί ραν βωενν 
ΨΡΑΡΡΕΝ Τῆς φιλρξενίας μὴ δχιλανθεί- ἣ ΘΟ ἢ ἴμεν ἢς εἴοις] [μα ἔπεσ 

Π ὶ Υ ; ΣΙ , ἑ ὨλσΓΟΣ: ΘΓ ἤλῃ Ἵν 9! 4.47} ποῖ}. 

ἐαοοιϊαι δὲ νὶ "δ ὀϑταύτῃς γδύλαϑόν ἡνες ξνίσαν πὐδον ἐπε Ρ ᾿ ὑνὰς τε οδ ναι, ρεν ναι εοίεν 
εἰδιατ. Μαὸ σῆς ϑγοήλουῦς, " 4 Ὁ ΟΠ ἈΓΟΡΕΝΙΝΕ Λῆς ἰδημρων ἢ οδέκιν ἀλζε. 
δυϊθα οἴμεὶ 0. ᾿ δ᾿ ἐε!αφμοίριεἰό, . ἐμ [οβιηιο τὰρερεν, Ξ 
ἰκπα. νε΄ ' ΕῊ ᾿ πριν δ έδο 
ἤασηπιᾶ Ῥείοσεαι Ταδυλακι ἐερίοἴει. κι Αἀ (κουπιὰ ρπι Ταδυΐ παι δοοξάϊε,ουίιν απηπιὰ οἱ, ἢ λείτας, ρτα 

-ἰ 

᾿Ξ: 

ἰπβανεαμ βαλε ογίαπι Αρὸ 

: ὃ. ἐφ ᾿ 
" φαλδυεμῆνων τἰωὶ μὲ νέϑεονν, ὧδ ῥῃυναιῦναι. ΤΑσιλδ ἐμ γρραῖ 

ε φασωψμδιάφ Θνίνα γοςατύρης, [υθϊοὶξ Ῥγοροῖα. . ἐν α  αἰονεηο υ ἐογεινν φω [μέϊα ἴτε 

(δεῖται ἴῃ Ρδτεριίποι δ αἰ ίϑω, 
" 

:5 ο“ἰῤκεννεὶ, ἔτι ποῖ, Ἠεδταλ ἧς ἐπθοθε πη τὴν ; ἄς. ἰά φοηιις, ἄς φαίδις ςορὶ ΠΠοταὶ 
ΝΣ δξῳ μεν τϑεἰραι μὲ, } 14 εἰδ, Αὐδιις νηᾶ Υἱςε, ἼΗΙ. ἀρνὸς πὶ! κὐρξ ψρονοπεττ τ ννσθ ς πέβῳνν ; ; ᾿ ΤΕῖΟΣ {Ρβ[[41} (δὰ ς ΑΑἸοοιὶ 
4υοΐ ὕχοιῃ βιειίζυπι εἴ,εσο ςοποιιτίονδιο. Δα ροιὲ πηνὶ “ἀερο[ιίομενν, ἰὰ εἴς, ἐῤηβορὸ μι δγοραίμι: ἐς πθαμη τς 
[αι  ὡρρίφό Σον [βοέμον, δὲ ὉΡῸ [νπείγα! } δορί μιὰ,7.18.5οἀ ἀς ̓ ς ἐς γγάς Ρίαγα γι. ἱ 
"8 6} φυαι εἰ] ἰρίαε πιλοίαιὲ ἰμητ νίοἰσπτᾶ δι ἐναηβαθιοπενν, ἐσηβωδην βῆνων τὰ Μυόμα τρ τὸ 
λαδτλτα, Ηοσ ἀμίοπὰ ἀδ τοξοο ΟΒτιὶ ρεκάϊς!, νοὶ εχ οοχ 9 (δηὰ γθεσίοσ οἵδ αἰιὰπὶ μας Βτγαΐηΐ, ἄοννην ΓΟ 

εἰ ἀφ. ΕΟ εσε, ἐπισιρνεῖον ρχατετίογυπι ΜΡ. ὉνΌ. 18. Μ᾿, διό, Ηὶ 
πιίρη ἐδ,.} ἰὴ οἱὰ ν᾽ Οὐφά ὀΥθυ! βιζάτμαι οἷν πο ἐλοῖς υς Α.- τίη ΡΝ «μβοῖκ. ἀρασαννα ἀρϑγοάϊταν Αροβοίνν 
Ῥοβοίυν ρεηρίοσρα νἹάοτί ροῆίο βυῆς ἰοςιαν που (δία ἀρτὲἠ ρατείουδτοι δα πιοηϊείοσοι αὐλτίεη ἵμες ρχίῃνλ εἴ, ορο; εἰαμινῃ οχ ἐμ αυα; δὐήυοὶς νεκυιη ἃς βεπιμῶν οἰ είς. 7. πῆςῃ ῥτίοτίς ταθυ]ω οὐξοίοσιπι ςοητέπεηα, “ΠῚ τοχιμὲ ἀεξυραςηυπι, Ὠεηρα εχ ἔπ,άῥνοαιοῦ ἑπάίοις ἰηἴἴαδἰ- ρεαοοάοπτίδυς ςοῆγοητιυ) ἘΝ ' " ᾿ ᾿ ο ΒΘ Δ ν Ἢ 
Ἰοσε κριπη διθβαπάδαγυίη σομᾷιεἰοθ οΙῊ: δι ὠναξι ον, 40 ΑΙ αϑρμνμι, ομνναυρά ἰὴ ΠΈΡΕ τ τρτνγ υή.σκα υίοις ᾿βγναν φαίδκῃο ἔλενιΒ. βηζυτι!ε, ῥχαπιίςείειις, Ῥοτῖτο οαΐι δὲ οἰπκυε, 56 Ρυβτεγαιδηιν αυοά ἰω ἀμ αρρξιϑα βυνδν - 
κεερεοευίίοι, ἔμευύσαι {Π ρεῦσηῃς τοραυπὶ ἀςοίατας, - τος ἔχωμᾷν, να οἴίκηι νοτεὶξ Θγγι8᾽ Ἰητεν ᾿ ῊΡῚ ' φορὰ τηεῖυν 

υοῦ φεἰδλνρραι Ε(δὲδι σία πὶ ποιῶι δὲ τοῖγδπι παυάθι:, . σοηθδηΐς ργοχίηχῃς γοτῆσυ! ᾿ : 
ἀἰεαιι! ἠφίοτίο εὐ ἱρία τεέσυπὶ πιαο πα σχρεέχαυὶ Νὴ ἀο, δι καὶ δ ἰάδηη ἯΙ ΕΝ ΩΣ μοὶ εἰ κπμαι τύλογ κα πν 
ἰξηίβοας Ραμ αι: Ἀσπλ. 8.19. ὃς ἀδίησορε, ΨΊάα δι λ.Ῥει, 3, Οοΐανιυ!, κωάωμω. [ἢ ζοπιρίυτεαή δάϊείοας ἐμ ἃ 

πρεδεδείηρορα,", Πείπάς διΐδαν ἐλλυγφικός τενρας σαϊὰςηιγ τοτίδυε αἰίαιος δεῖν Ἰφαῆε ; 
γαρμαΥ Τ Αγ σϑγηηήαα Ἀρανίπορ ρὲν δνμι ζεϊϊαην (ει, κἴμμμ ον χινθαιὶ δα δήμων ῥάμκανὰ ἱ ναρὰὶ Εμεμεὶ Πΐνε ἴσφ ἢ ἰπιουπάοι; ομϊοταμη αυΐςαι ςοηειο, Μαιιῆ. 4.10. αυοὰ ὃς ψοιυν ἰπτεσρτεν ὃ την μβ μόν ᾿ 
ἰδ} Ῥιοθηλε ἑ οοἰδιτίαι τῷ ἰββυε κχέεηι ζεγεπιοηίαξ ᾿" ῃ ςοηυετιης, ητὰν τ... 10. 4 Ομ νενειμηάνα τῷ αὐτοβεηῥα ἐφαἰῆόαν., γι ἱμιρ μον τατίορα πημη διε αἰδοιῤ, ψυΐβατα,, Ονην δριν τ ἐπυρτορείὰ. φηίεοιι επίανζ: μμΝ ὑϑῳ Ῥτορμεια νεβί-ὀ ἀὼν δὸς ἰη Ιοξό ρυάοτειῃ ἤϊαπι Βδοηφῆυΐη φοὶ Βοπηίηεε δια! ν πὸ ενῶ ἀπὸ "" ἡ γόνῳ πλέα [᾿ ἔγῆω τοητίπει. Ηοὐη αι, "δά. ἄ Αἱ δεϊιϑι ̓  ἰηῦα, ἰσήκς. ὕύθηις οὐ ἀυ μι ἢ δὰ ἤδῃς Α|6- . δὲ “ ἱσιοίι 
ξοιίζειη ἐσρομειοηεπι ρενθηφαῖ, φιοὰ ἡΠἰς Ριορδεῖὰ ἠς Ωρομσοονς Ἡδμωροὲ " “δαὶ φιοίο ποι. τ 
ὙηωΝ ῥορυὶ τῇ μκαῤῥαφ μὲ υν ἴφες ἐδ εἰοιε ΙΝ ΟΑΡ. ΧΙ 

ε στίρἰπυδηι, υλανϑιβοπουϊίοσεθ 1 Δέον, μένω, βγτυεὶ “ἐμῖν 
ὶ ἷι ἔμε ορηίο ἐνευται φιθβα ἀμενα ρεβάϊξαλει, ἐὼν μοδμ. Ἀσδλάνεας ἐἀφυφφυ γα: ἡ ᾿βδῇ ὀὐγείθνκς Βοὴ γοιὸ υὴὶ ἐπ ἥηοι (ἀευϊοτυπι ἀδιμφηίτημε, οδυὶὶε βοίψμῳ ἰᾳ Ρεσαίπουπι οδείοτυσι (ρατυτίᾷο. 
ἀπείη οἐξαίσιυν. : ᾿ : 8 ᾿πβῇ ἐπι ψινωιμ ξένο κἹ πξοίνε, ἔλανον ἢννήνανννι ἐ)- 

δι ηῃ νι, νβια βιδι δόμα ἀπιαεν, ΟΝ δκῳ γεύμιω ἐΑσρύ ταῦ μήτι χροὶ μεξριιθε τέρψιν. 
κάις δηΐηη νίδστυν γαειν ἰοξειρσο! Οιδώμι ρβτϑήα δὲ Ἠερικοτηπ ποτῷ, ἀπολο: μον αἰ εε, ὁ. τι. δ. ἰεὼ ἐσαυὶ πσαυεξῃοψίη στε 

γα ουτί σοπρυειβο δ4 (ΔΠΕ, 116 φέϊαπι τε, ἔεζμει τΑγαῖθβανρρ ούσφι ον δα μα αεμοι εἰς 
᾽ {ΠῚ} εοηάϊεφην,νέροις τονε 40 ἰοαί ἐφάϊεὶϊν Ι Ι 

δδοὶὰ ἄνθη Φὐ μα εδαταεδυλναι χοψονίγπν,Ἠ ἐεβιιδιίνρα ἰαάϊᾳεῖι, ῦλΛ ἰθορείωι οἢ φιὲπι 
ξ «. ! γιψ ἴων 

ἢᾶβῥεν ματα ὡ 
ἡμέ ΩΝ ΙΝ ἢ 

΄ 

ἰτἠποβοιηφα ἔβέτίο Ρεπυ!. ἢ 

᾿ ἢ φριήσοι μρι αἴϑιρρπος. 

τὰ λυ ἐπ υσλῦδὶ τος ἰδ δα νμδκε  πσος πρεονς  ν ξ  υ νος δὴν ἘΠῚ ἢ 

᾿ ἌΡ ΒΕΒκΆΑΟΣς, ΠῚ 
Ἷ , 47. ᾿ εἰ : 

Μηυήσκειδη 9 δεσμίων, ὡς συωδε-}} .. Μοπιοτες οἴχοιε νἱβθοτμπι,, ") δηνθννίο νἱοέερνοιν 
δμδμον δᾺ κακουχουρδύων ἧς καὶ αὐτοὶ! [τἀπηναπι νηὰ ευπι {1113 νίη 8! "ϑηφινανη βηνε νυνέϊλιυ" ᾿ ᾿ δὲν, Ἰῆς τῴν ᾿ ἰαδονανιιωνν "αμην (Ὁ ᾿ δουτη 4υΐ Ωὐ41 15. ῬΓΟΙΠθ ΌΤΙ » ως 
ὄντες ὦ συύμιιν ἐγεαυὶ δ ἰρῇ {εἰς ἰῃ ζογροτε. ἢ [ἢ μας 

αν "(: ᾿ ᾧ τ : ἔ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ .΄ 

τς Τίμιθ’ ὃ γίμος ὦ πᾶσι, καὶ ν κοίη!) ,.) υ'Βοποιαδι!ε 2 Ἰαῖοῦ φιοῦ ω δρωννμμα τ ΤΝΝ 
ἀμίαντος: πόρνοις δὲ καὶ μριχοιῤ κρινεῖ] [υἱδοοηίυρία δὲ ἐι δ ]ς τ ροΙΤυ- πϑιμει Ῥιννίκαιότει ἰϑξίοι ἴα ο, 
ἑθνές. τς ἢ Ο[τμιηι ἰσογίοζογοϑ αυῖοπι δὲ αἀυ}-[ νην αν «δϑίνενον ἐράν- διάϊηε οδαι 

᾿ τοῖο 5 ςοηἀε: ποδί Πουξι . [εὐϑὴρ Ώείω. κὴ ᾿ 
.3 δῖπτ τπογοδ ψοβνὶ αἰ Ἰξηὶ ἃ} ἦ}. τἰεόταυν αρυιθῃ τὐεμνήλει σον 
Ρεζυηα Διποτε : δήβοισ ςοπεεπεὶ [ [ιν ἩΜΟΝ ΜῊΝ ἡ 

(ξηκίδιι. ἀϊκίς εἰἰαν ὁ ἐρίδ[ς Πμμβνανν, νεϑαν ἀπηόν πιά, Ν᾿ εὐτίθυ5, ἀϊχίς εἰ ΡΙΕῚ Ἰαεξνανν, βοῖνο ἀγεί ἐν: ἡ Ὁ ὁπινδιαν 8. 
Νεαυδῆσδῃι τὰ οὔίττατη» η6- } [4μαιν, ἀεί] δυΐ δρ. 
4ὺς νηφυδιῃ τς ἀοίεγαμη, Ε δ ΕΝ Ῥραιεμ πὶ 

ἴ . .- 14 ν ἐρηβδενδεν ςοπιδπίμε. Λάεο νε ςοηβάςητί ἀρΐπιο ἑάπνων, [λονρίημε μαϊί σὰ ον 1. 
ἀϊκαταυς δ οπιίπις ἐβ ᾺΪΒῚ δὰ- ἢ ἢ μριονιρου μηνεδο μιά [ω- ἢ 1.8.6 
χ]Πατοῦ : ηφς πλοῖθλτα 40] [Δ. [|.μα) πον ίνοπιο: 
οἷδς αἱ ἢ Ἰοηιοι 1 ᾿ 

ἃ Μειθογεϑ δἰξοιε ἀυξεοτυν} 7) 407εμεμιοθε βναμεῇ!ο- “ΥΕΝ 
νο[γοτ,αυΐ ἰΙραυυτὶ θη νορ!ς)] [ΓΚ Ὁ οδένθηννν οὶ νον αν ἐξεπηρίὰ 
(ετπιοήειῃ Ὁ: Ὁ αυογαι ἰδν- ἰοφμνοὶ βνῆε νεγβανν! εἰς (ᾷυδ κὰ ταὶ 
τα! ηἱ βάςηι, ςοπτοιρΙ αὨ 65] ιἐοαμεηζαι ον, ἐνηϊεαπνέη ροπεωάα. 
4υὶς βιετίς οχίτις ςοηαοτγίατιο-} [βέων.. “ ι 

ἘΠ τ οὶ τες ε 4] [6ἱορίοτυην. ἊΝ " “- 
᾿ησοις Χρκφῦς χϑὲς χαὶ σήμοφαρν ὁ αὐ.} «λείας Ομ εϊεας Βετὶ Ψι Βοάίε᾽ δ], Γείμι Οἰνήβιν δενὶ δ΄. φῳριπικαι 

τὸς χαὶ εἰς τοις αἰ νας. 5 τὰ ἢ (εου]α. ΠΥ αϑλω ΠΣ τὐκοεωβξηα 
, Διδανα)ς ποικίλας χαὶ ξέν ἡ 4 19 οἐξϊγιη15 ναγ 5 δέ ρογορτί- 9} οδνινν παν" (δ᾽ νιϑελιοει οπν 

ἀρας ἢ αν καὶ ξ ΡΝ ἡ λὰι ηἰδ᾽ ἣς οἰγουηδετ  αὐἰπὶ, δδοπιπν οβ νι  βοίμε αὐάτὶ. πίαπι ἀὲ πιο. 
ριφέρεά)ε. κριλθν γὺ καρ ΛΈ βεέθαιου ὅαὶ , . ΤΕ . [ρον «ὶ φρένα φναιία θυ. γίπεῖι 

τ πα : . 1] {καἱπι οἵδ ρτατῖα ςοπ ἘΔ ] τὶ ἑοῦ, ᾿ 
τίω καρσίαν,οὐ ἵβρώ μασιν,ὸν οἷς οὐκ ὡς 

Ὡω- 

Αφιλάργυφὺς ὁ τρόπος, ἀρκούμϑμοι " 
πῖς παροῦσιν αὐτὸς γὃ ϑῆρηναν,Οὐ μή σε} ἢ 

αἰρὶ, οὐοί᾽ οὐ μή σε ἐγκατωλίπω". 

᾿ς Ὧζε ϑαῤῥοιώφαρημαῖ λέγοιν, Κύ-ς 

οἰὸς ἐμοὶ βοηϑὸς καὶ οὐ φοξηϑύσομαι τί 
ΓΦ ἣ : 

Μνημιναῦ ετὸ » ἡγρυμδμων ὑμδμ,οἵ-}} 
“νες ἐλᾳ λησαν ὑμῶν τὸν λθλον τῷ Θεοῦ" 
ὧν αἰαϑεωρουῦτς τί ἐκέκον ἡ αἰα- 
φοφῆς,μιμῥιόδε τίω πίςιν, 

Ὁ. 

5 : : ᾿ {Παδ νὴ ον, δ εἶ, ανα Ῥ 
ἴδοη οἰδιενηὰς ηι ΠἸαπν ρέγος-} Ἴμορ ρροβονμιν ἴα, ὅκα τρεπιυιι. Ἐῶ 

͵ ε , ; , ἐν ει τῶς ἄς , ΜΙΝ φαχϑιο εἰσίοι 
φιληϑησων οἱ αἷδιπατήσαντες, 6. εὐσης νεἰτατουη" 4ἱ ἰη 16 ΔΩ] [κέδν ἐμ εἰν. ἃ! τ ἴῃ νπθ᾿ 

: ) υἱαγαης. ᾿ : Ν ἐμεϊο δον 
Ν εἴα δεηασὶ 

«ἐράυ!. η60 
ψπηθδπι ἐκεῖ οἷαϑ ποιϊεῖδαν (οτυβευπν ἘΔΙ{ε 4 Ἔπιφααπιν δυῖ ᾿σάϊς (εγβατὶ, 4πὶ ἀδίποερε (δτηαπάυπι εἴε, Φ Ῥοιβεϊη είς ον 4αΐ ολτδτα 
06) δεσθμς ρεαίοειίπν ἀἐ(οείπιοπ εἰδογυγονουσι Βυδηξο 19 ρει! ςεθϑηξ, φιδπὶ ἀοδιίπαπι ρἰ πὲ ἀλπίυαι», νὲ εχ ἀϊδιηοίο τερυβηδηιεπι Ομ 
Ρεηεβειά, ν ᾿Ξ - 

3. Μιᾳνῖφ ἐφρῇ βεε ὐη εονρρνο ὧς καὶ αὐτοὶ ὄντες ὃν σώμρη. {εηκἰεπάμτη ἐδ ἐς 1114 ΗΪοτοπγιί (ςπτςπείανηυ! πιδιτγῦ- 
Δρρᾶτεϊ ορίποσ νὲχ ργοςάςητίς πηεπδτὶ οϑἰἸλτίοπα ἔπε. ἢ ἠοπ ἑητοεῦ δου, πὴ ἱπῖεν πλίους ΔἸ412 πυμηετά ἐ ΟΣ 
ΡἰοΠΠ πιαπ πᾶς οἴ μυίυς ἰσεὶ ἐχρ]ςατίοηςαι. δίςυς ςοἰπὶ το Βογγοπάδηι ε]1ὴν δίαίρμβεπηναιι ἐδεξν ἡμεἰβ Οὐμοη ",, 
πιοηυΐτ νε ἔγτατγυπὶ σαρτϊἶταῖς θη 41πτετ ςΟπιπηουξαπηυΣ Εἰ ἤεγοοτά τοροἤιδηγ, οτος πιβεεπποηίψῃ νουϑῦ Αγ Πὶς ἰμ1- 
ἀιὰπῃ ἢ ἐρεῖ εἰνπν ἡΠ ἰς νηὰ σαρτίο! τεηετοηνι εἶτα πυῆς ἐπ κα πιμπάϊ είς πε, ἴῃ 4018 πα ἴτυν Ὁ δο ρίαςετε ροιονθηση νετὸ . 
βέπεης ροίτυϊας Ὑς ἢ φυῖς ἔταέγυπι δἰ ουνά τρα]! (διηεαι, δας ἡϊὰ εἰς ἀσέϊείπα ἀκπιοπίοτυαι, ἐα αἱαῬαυΐυς .. ΤΊπι. 
πος ὑτοιηάς αἡπείδιηυν δοί πος ἱρίοϑ {2 οαἰδυνίξας ἀτεη-ὀ 4.4} 41πἰεν ἘΠ. πᾶσι, 1ὰ εἴτ ατοῦ ουαίοὶΒ οὐ ΐ- 
βογετ.Νεῦ εηίσι (τὶς (τὸ τλη ῥεπτυν Αἰ Ποτιιπὶ πα}, υάος͵. οἷ βοηππίρ, Νάπὶ ἔους σοπιπηνηῖς εἰς ποτδιις ᾽ς ὁσπηηί- 
εἶα ἡἹίςηα ἴδε σορίιαδἰμτυετάρυς ἐν σόρματι ρτοχίι νἀ. δ αὐθιις ἤθη ἄδτυπι εἴ ντίε ροτηϊ ςοπείθετο, τὰ ςῦπι- 
ταὐν Ἰυἀ Δεζίεγατε αυοὐῦ ἰῃ νεγηδουΐο (δγηιοας ἀϊ εἰμι ἐν το πλυης τεπηςϊιπι εἴζο ραν εἰξ, ΑἸ} Αἰΐξος οχρίοδηξ,, ποίημα 
τονὲ ντ ζοϊοίϊηιν, ὅν μι πιόδο φτιλπι (οἱεν ἃ κιτςοηίυ. Οἰηρίδυς πιοάις, οπιπίδυς αταίδυν, οπιηὶ τφοιροτε. δε 
τίς ἀςεἰρὶ ςοιροτίε δοπιδη᾽, αοἵ Ἠεδταϊοὶ (δτίρειην εἶδε βμοὶϊε εἰς νἱάοτε φυὰ παῖε ςοηυςηίας, δὲ φαοζυπημς [Ἐ 
ἘΏΣΌΥΡΟ ὈΩΝ ἴ «μεν δελαιβονει δεν. ΝΟ αι 4 7 Ανναν. γνοιμδηι ἐπὶ οὐ δαευε ἀείξηίοτει, πυμαμλιη ἤυης Ιοου αι 
ἐν ἐν ἐονβοτεινοναπιεν, ἰᾷ Ἐκ. νι χυὶ τιν δ τρῇ ἰδεπι εα11. ἱξὰ ροϊοπιῆς τορφυεγεινε δοὴ ἀρράγοας ἀἰάδο  ςΑ ἰοσὶν ξο5- 

. χιῃἰταιϊθυς οὐποχί, αυυπὶ εἰυίάοην ςοηἀιεϊοηίς κοτρὺς 4. ΠΌΔΙ ἐγεδηπίρ. Ουδηφῃάᾶ πος ἰχπὲ (δὶς πήτατήημο ἰμσε Ὁ 
θεαιίξ αὐ σὴν ἰςαὔεητιαπι 5 τας οἵίαιτι ἐπτριρτ. οἰξ ατιρίεχυν, ᾿ δυάεδης {Π| ρἰεείαμο ἐς νἱτρίηἰτατε ἀΠἤεγεῖς, ἠθοτυπι Υἱτὰ 
Ἑγὰπημὸ, ἢ εἶνε ἡ βὶ φυνάμε νενζαητεν μη εοῆρονε, ΨαΪ Ια ἴθ. πἰδ οἵε βαδίυν ἿΣ Ἰφοταῦὶ 
διδἰειζδυτι ρυταῦ ρτοθοθηςη ἰρίοτυσι, νὶ δι ἰξηζον, κοί ἂς 4. ᾿μμαύνοιρίε νἱδεδιοεὶ οπίπυςιυν εαΐπὶ Ομ είω» 
κοροῖς 4ΠΠΠ ἢ οτυ ἤείο: οἤπτυ ἰητοτρέδε δά Ἐροῖο. - οἷβ πσὴ Πςφαὶ 1Ππ|4 αὐτὸς ἔφα αυοὰ Ῥγεπαβοτοίε σπιδε 
ἢκ οοτρυς τείετε, νι τ δηῆις, Οὐδηδοφυϊάφαι εἴτε εἰυΐ, ὁ ἐοποείενυ πε ἮΝ ᾿ : 
ἄσπι σοτροτίε πιεπιδτα, ἐραγημηίτοῦ νοῦ αἤβ οἰ ἀεςεῖ αἴοε ὁὋἋὋῸ ΑΓ οἴἶδγωαν, Αἠττβοῦε Πεὶ δι Βουηὶπί οδίξιιιδηρ. 
αἰτοτυηι πιαΐίᾳ, Ἐπὶ νεγὸ ἰῃτεγργετατίοποῖνν πιϊαἰπιὸ το ἐδ εἴν. ᾿ ᾿ 
Ῥυάίο,, νιροῖς αὐκ νπίυογῆς πυΐμυς ἀοέλτιπα ἔσπτειη Δρέ- έν εὐ ρνζον, νεῖ,νε ἤθει (Ἰτοπιοπίλπον 
τίατ 1 νετὸ οι ἔτη (δαυυτιν,ηδ αἰ ίο βιπάαπνέτο ηἰτίευ «σήοκ, φφιηνυμάνων. γ)Δς ἰη τὰ,17. 5: τοῦ ανίςπι Ραυΐυν 
(ἀ ἀλη το τα εἴ συδὶ Πανρι οπλλι ρρῖος ὡρεῦίο- Ἐρερδτοάδιξυπι ῬΙΜρρεηῆρυν εοπιιπεπάκπε, κεπεταΐεπι 
τὶς πηειποτὶ ἐο δείοη δ, ὅς φυΐα πυλλωε εἶδ δάδιτυς δετίουΐυν, 5 ἐχβοτιαιίοπει Πιδίϊοις, ῬΆΠ ρρ, 1. 19. Ἐπ νετὸ φιᾳ ἢ 

4 Ἡομθναξιεἰ ἘΠ] οοπνηδίωπν, τήμιοισὶ γάμος. Ἑταΐπιο ἰΏ νελι (ἤδζογαιη φεβιπέξ Ομ ου ει: 400 ἐσητεηιβίε εἴ 
ἀηποτατίοπίδυ πγαρὶν Ρ᾽ (οὶ (ὐοευάϊνε εν. [ω αυρῆ πισ- [δ οροττιξ γοῖαγεε Η]σ9 ἀρυδ ἐπαττγγυη μνημόα ἐροείπ- 
ἡξὰς Ἀροίτοϊια τπλείτου δέν χοτεῖ ντ (πὸ νάπης. Αταὶ ἠδίοται, τ ; 
ΔΟΩ ΘΟπιΙδηΐδὲ ἔξαυ ἐπε πιεηηδταπι ηπ δὲ ρτο ἂν αὐοἰρίαε, 9 9 ΝῸ εἰρη αν αἰ, μὴ ελωφέμεϑιν. Ψυΐφ. νοϊ μενον ἐμοὶ, 
Ὠείηά τε ἐρία ὀλόφίς, Αροδοίιαι νε Ηοθγάδον ἀεῖξεγοιες μὼ πωρρφέμϑν, ὅυοἀ δε ρίνηη ΠΝ πιαϊὲ ςοπιαπὶε ννὲ ΕΠ] 
δῇ πηι [ἐοπαεϊοβὰ ἀκ κἀν ιετίο, ἀς ἐπαιτυποηίο ρεκίτί, Ἂ τι βγεῦν ἐρξεῖρτοει αὐδηήυδιν {4 πιεϊοννε Ὀρροήαῖμε 

τησφύάην δοπεξβὸ μὲ ἤπδτο ἀφιεηίι (ςοιτατίοπιεας δάν!.- τήβ 6 δυϊεηι σιπηίπο ἰοφοιον Βόυΐμε ἘΡΠ. 9.14. 
ἘΠῚ τυνριτυά  πὲδη νεπιφάίο ἐς εἴἰβσι Πηοπαηΐοπι γε δ Ν ον εἶδέ! ν᾽ Ἀμίμριι. Ἐχ νη ἔρεοίο,ά εἰ πα πάσηι μη δὲ 
ταξηπησπίυπὶ ἠπέίατα γε Σίοπς ςοΐληξ. Νοτυίη εαίῃν "ὦ ἀμ τ᾿ πων ὑτπ ἀϊς πη΄, σμνναδηχρεϑι ἰδεῖς ΠΙβ 4 
ἥν» βυδείε ἐρυᾷ εν Ια ἀἰυοκη ε ποοπρα Ροττο φυμαι ἢ σπιρό ΠΠμ1π ἐορδαγοπίααιη οὐευπι, εν μέτα α γαῖ Ν( ὁ «ξ 
(τὸ ἀροβφίυς ἐομίυφίμαι μιοφρκλίυιβ εἴα ἄορι, φυιά δ} εἰκαϑ)! Φυίειν δι τοῦ εὐρφιδεἰοιίγορροθιαπι. ἰθαθε γεε- 

" : 

ἀδι: (δοείδιο.. 

ἡ Ὅδο εχϊείρθι. 

φμονηῖν ἰθένεη! αι φχ ἔμ ἐμ ΠΕ Ρι σα. 

ἠοδιό ἡ ἐν [ομἰ4. ἀοξεηῖηα τφ." 

τρεύτη ἡυηάα ὁ 

ΩΣ 



, ὥγηι υἷδὲ 
ρα οῖρει αυὶ 
ἀλυδεηαυ}οὸ 

“ ἀειίεευϊυπεΝν 

οὔ ψιι 15 (6. νέσεως φχᾳ παντὴς ταῦ Θιφ', τρυνέρῃ καρ 
ἔμ νουνος πὸν “λέν βμιρλραριωύτων τῳ ὀνόματι δὴ δρηβυάφαι οἱ 

ΟΡ ΧΙΠ98 ἢ 

πέξρερρδιις 
! ἀκ ρξηξετα 

" Ἢ ἬΕΠΗ: ᾿ 
ε ἐξ ροιτὸ νὶ ᾿ ὡς ,.. ἣ 

Δἰπια Ομ ξω ἡ παρεμβολῆς,» τὸν ὀνρισερ μὴ 
δοίη; οδ]λ-. ΦΙ; καὶ τ τς . 
πονεηπορας Ὁ ἐντν.. 
Περιαθαπί 10. 
Ὁ ΝΌΠ ροΐ. 7 

ὧΣ ἄρκος τὐλ 

ΠΕΡ ΙΒ. Β ΑΙ Ὑ,1 
δία γἠὲ αὐ κί γἱδόταν Ολπς "ΠΟ χάρο ἡδεατργθυαῖον να. ἐΨογῶτί ἰη οἰδιράνσμπραν αν δοπιπὴ ἀὐίοι 
ἕνην αὔίμονε," “θη ἐν [ϑηϑ διρ. εἾ σδοιδατόσιοτει. ἐφΏΡΆτασς ἴῃ οο Ῥοιυπηρο ἐμὰ βιγαῦθίες ἡδδυν 

μδν ϑυσιαφήρχον οὧξ οὗ φαγῶν ́ ο 7 ἩλθοιΏυβ ἰαἰξάτενεχ 400 ς-| τὸ 
| ᾿ Εν 

οἰήρυμσον «ἰπανεγάε 1" 
- Μ᾽ ἴον ἢ “" ΑΝ ἐπα 

Ὡς ἔμεν οὖν ζρυσιν ἐξουσίαν οἱ σῦ σαϊωβ Ἀγ! τας αν ρ μήστα μικίμ αι, ]ς Μο φαμάσρμν αΣ μι μῆνις φράζοντας. ο΄. ἐδ ΠΑΡ ΒΑΡΒΕΝ ΚΠΡΕΗΝΣ κοι { {ιϑκμῆμην, { 
Ὁ γήινα 7» οἰσφέρεται ζιων τὸ ὗ μαι αὐδὴ α. 1" Οβοτινῃ ςπίπι απίπιαίαπι Ηἰ, Φμσνα οὐ ανίνι.. 
ἀβΑβρδ9 το: οἷν αρβαῤοὺς σοὶ α᾽ τῶ , (ἀπσυΐθ ἰρίεῖειγ ῥτο, Ρεςςαῖο] - |ἐδεη ἐπβοτινν 
ἐροινδάξαι ΑΜΑΡ σα δον Ἅμα ἀύᾳ τῇ ἀργερέως, ἢ ἐύπθε πμϑότὶ ἐδ Τ᾿ Ἀελϊπὰ προ Ν ϑακῖα, μὲν 

οἶπι τ ΠΩ τὸν ἽΤΣΉΡΕΙ καταχρη ται ξω ΤΠ6Ὶ {τπὸ ζογρογα δχυγι ταν οχίτα εὐμαζαν μαι ερρίσε μοὶ 
δηξφροίρα..  ἐΛήζ.. Ἰν τ βη, ὦ ὦ τον αὐ ᾿α[ετα. ᾿ ' : εῃῖρ, μαι νε- ὐ" τω ΧΕ ; ὧν Ἢ : 

δἰμυίῳ,ἠ Διὸ οὶ Γησοῷ ἵνα ἀγιάσῃ δ το]. Ὁ. ΝΑ δε Ρτῶς δε τοῦ, νεΐαν ἧς πα μας 
ἔὐοι ἅπαξ, ὅἔιου ἀατος τὸν λαὸν, ἔξω τῆς πσυίλης ῇ ̓  ἘΕΡΕῚ ὈρΡθΜΓΡΕΣ ξΓΟΡΓΙΒΠΝ] (ρηρωῥηδην ρορνίωνν, ε»- [μῸ ρευζαῖο κοντοὺς. π Δηθυίπεπη »,. Ραῇα8. οἴ ἡ Ἔχῖτα! ἰρορεαννυίθων εβ, 

ρΡοσγζϑι. 
8 Εχοδιηι ᾿ρίτων δά δι οχ- 9 

ττὰ ςαἴϊττα αὐ μὲ εἰμ5 ροῖ- 
τληϊοδ, 

Τοίνιωυ ἀϊξὰρχώκοεϑιι ἰωφὸς. αὐτὸν -} κυ ᾿ Ἐκεδημω ἰγίμην φᾷ 

βητῆνην δἰνε βογβαιήε!, 

Οὐ "ἃ ἔῃ εν ὧσῃ μδέουσαν "λιν, 14} ΠΝοη ἕητην Βαροπγυς μς Ν ᾿. δεν εμϊον αβεννοι ἐὺς 
ἐκ μένουσαν δδιξητοῦμαν. πιλπεθῖςαι οἰ οἰταῖςτη [ς ἕατα-} [σαμεν οἴμηαιεν μὲ 

ΔὐΖ ΠΩ Ὡ, ἐδοοιον  9} 4μδηἤπααν ἰπαυϊγίτηι, Ἴς μὐκρι μον ἐδέηχον Δί ἀυτεῖ ομεδ ἀἰαφύρρομδμ. θυσίαν αἱ- 9 Ῥοιτρ(υνὸ ἰρίταν αἰπάυὲ" αι. βπόῤ ασώνοῥορμῃ 
το ἢ] ἀπουδ. αὦ δου (Δο τ Ποίῃ πη γεν Μ, ΡΣ 
ἰδ ἀϊεν} 14 οεἢ πυδιβ]αδίογυπι ᾿ [αὐίογμηρ ΟΝ 

᾿ςοἸοδταηον ποβδη εἰς, .] παῤφίρες 

εεἰ ἀλλὰ 

ΐυμι ἀκα ἐδ κελος τ ζὸ , τό Β : ΜΝ ᾿ δ “. ᾿ς δυσὶ οποῆ - ᾿ 
πα μαν Τῆς δὴ φποίίας καὶ κοινωνίας μὴ δὴι- Εν Ν δα φνσμνυ μλυσείι, αιρς 
ἄμε (ημί, οδ λαγϑάνϑν τιϑαύς ς γὺ ϑυσίαις δ αρε- ; μόνε πο ΕΠ Α οἰαβοφήμαημα, τς ἀτα 1. δ᾿ 1626 νυσίαις ὀνᾷβέ Ια! δυὲ εαἰπὶ νἱ δἰ πιὶδ᾽ ἀεἸοθι4-, [βρέ ων ἐὸν ἐρηῃ 
μέθυ ἐμ. ΦΉΤΙΜΙ, Θεός. τέως "Ἰ τὸν  δι}8. Ὅων. 
τε ἐ"Π! ἤροιῶ ᾿ ὅτ . . 

αἀοιίυλκὶ Ἔχιτδ μοι εἴτ ρεῖε.. ξ. [οηξίοε γτοξιεάίτυν πα Βδὸ δῆδξορ, ὃς [ἃ υοφυε ποδίι ἤφεϊβεαιυτν ἀϊρίτσροτεοις Ρίοι Ομεῖἢὶ δε νεῖδε ὁ πιαπάο ανὲείδιενέρδυν τὰ Ῥογαπιθι, 9 00 .εε]6 {1Π}- οοιρογά! θυ (Δοτὶ οἰ ΐ», ἀοςςε νϑεὰ ςοηβοίίοηε (λοι Βοία (μρετεῖίε 4" Βαίαι ἰη πιλίκεωπι βιομοιβαειίπντη υσδοβοεηιία σου δα πειφυίρυε ἀδανιη ν᾽ πιίεπυῆς ἀρ εδδιυς Ὅειν, 
ἃ 

: 
᾿ 

τεπὶ ζοπίμοιμς εἰ ποτοίογυπι (μρρ] οία σχιτὰ σαβτα ἷμ- 

υδῈ Ἶ δτερ δὶ ᾿τοσία Αἐϊ.7. τῷ. πειτρς αιιδά ρτο ἱπὶ- 

ἰχιευν τοίνιω. Νυίαυλαι Αἰ δὶ πιοπηηὶ ἰοσετς ᾿ βάτειξυΐδρι ἱτὰ ροῦταηι γε οτβτίοηςσηι ἐξ σνμοι, γὼ 
14, Ρεὐνοκβεπι πο ιἄδου σιν ἃ εἶχ, μόνιμον ροτο εχ Ἡοϑεςο-᾿ 

ΔΉ ἠσπιὶηα.᾿ 

ἰ ηἶπιὶ Ἀροίξοϊυν ἀὰ νετέτρηῃ εἰταπι, αὐ νιδι 
" «ἵ εἰπε, ἐπα νρεανς σμαννξι ἰουαῖε εἢ εἰϑοιρυροὶ Ὧπι (υ! τα πάδπι 7 φιο πιης τἀοτὺ πὴ βταξίεγιτη δἔμίοης δι ργδεΐδυε ντίῃνιν, 

δι Αὐφιὸι γε! δροι- 

-ἨςΉ 

ὧι 

“8 ἰαβὲ Ομ εννφιοὶ 
οἴδείο ἀπ Πατίτυν, ᾿οἰοιν ὁμοκνηνυυΐφων τῇ ἐἰόμωη ων, 14 ελ οι φρμδΉμτα 

Μίυν αφϑιλεη,νς δ ὶ ἐμηϑε ςίσιὶ 

τίοπεε ὃς Ν' Εις ἀγετρρόῥηα τ». βίη!» εἰξ ἰοεωι Ἀρια,ι, 

αὐλξοβο, νος. 
ἴω τ ἰρ δδοία-, Ὁ 

8 ἀζίκὁ ΔΓ ρεπίτ ἀἰκηόίεει χεπιρ!! ἐκαυία, Βοὴ 
ἰλεαη δεεέτάφείνιη δεάε. ἡ δὲ Ῥεῖ ἀνεκεήρυνεν 

ἡοη ρό[ηε᾽ βήδ!μν νεγὲ ἤη ΪΩ 

ὁ πε ἐ θα ἢ ὁ ἐσπίμηὮ ἐδ εμ εενπεϊας ΟΡ τ ̓ ὃ  Ν τῷ 
(ἈΠ ΟΠΌΙΗ, 68. Μ᾿ ἡ" τόμ 

ὉΠ ᾿ ; ΚΩ͂Ν , γφεοή οἰ μέμπι, 
Χκῆν μδων, ἴα τέ, οὐκο Νφορε Π{ὲ σἹίπι αχες αἰνυοιπι γυφανιεῦ υὐδόττς 

ἐμφι 
ν 

ἘΜΗΡ ἜΜ Ρ4 ἐαβεα, ἐπερνρ.. Ὁ 

Οἰποῦρ5 σχῖγα γεθιιηιος 
Ν 

! 

᾿ς ὀφομαιύμας. 

ΑὉῬ ἨΕΒΙΕ.4Ο 5. 
αιαμοιδοῦπι εδείξ γε μλε γλείοπα ἰοδίήσοπνας, νε οσητγὴ, Ἀ εἰροπάεο, πο ποϑ φυϊδςηι βάϑηι ἀοφοτο δοποτῇ οροτασι "ἰῇ ἤια βπομ! ἤρα, ἐπ Οδείο ρος ἤάδοπι ἰαΠιβολεί,, ἤθη τα μάλα 2 ἱπιὸ μὰς τατίοης γεγᾶσι β46 ἀ (1 ἀϊβίπφιιετει 
φοίπας οἱα ἀ φοἰνίε ργαβσίία! , ἀιαἴ α χυιάσπι ἡ. ἐδ αυμπι ξίτατ ἀιιο ἰατς νίτατη ατεγηαηιῖ δάϊρίίολπιυτ, τῇ 
αἰἵε ὁρονθόξ νι: ἤπτ ἃ ἀρερα ἐπ νη δι 4φεγια,βτατο- ἀεπιυπι π05 γηΐ Πεὶ γτατία ροῦ νπάπι ΟΠ τε) ΟὈ]ατίοῃ ἐμὴ 
ἰδ ἡυὰ φισὰ (ἀτίρταπι οἷ αρτιπο προΠΈρί!ε οἵδε αδς 5 ἢάς ἃ ποβὶς ἀρρτοβοἠίαπι, οπιαία ἰπ (οἱ νάνι ντὶ ρᾶγ εἰ ττὶ- 
4ις βάς διαρεεϑϑαν ( Ἰά εἴ ρίεςεν9) Ὅσον ὀτεηϊαγίπαιίαπς ἰριτεῦς.Βοηλ δηΐων ορετα(ηυοά Αὐξυβίηυε ἱπαυϊ βου ρτ 
βορηι δὼ δό τοἰ πιο βάςηι, (δή βοπα ορετα δάϊυη ίπιιθ. ςοόμης ἰυξβολπάμηι, δὰ μηδ βολτυπι ἰςᾷαυπεαν.,. Ὁ 

ι 

πο Ῥρτεῖο" ἀυϑογίβυς νοϊετία,17᾿ 
δι΄ οὈίδουπάαις:εχοιθδης ἐΠἰ 
ἰρή ρύϑ δηΐπιαθυς νείτγ8 τλη- 

: πο οτο χριαῖσι. νοῦ μὴ νάζον {-. αυλην τἀτίοη ἐπὶ τεἀαΐτατ : νε 
ματα χριρμς Ἠῶτο ποιῶσι, (α) μὴ ΟΥ σἼ]ο σαι έϊο μος ξιοίλης, δέ πο 
π᾿ ἀλυσιτελες δι υμῖν τῦτο. υἱρίγδητος : 14 ἐπίπι,οἷς νοός 
πον σαν ἼΔΘΕΠΕ.: 
τα ὴν ΦπΝ, μ λμοω 18 πο ταῖς {τ ποδίς» ςβάϊπιις 

Οἣ καλίιυ συυθισὴ σὴν 40 γὦ “ποσὶ 

καλαῖς ϑέλροντες ααςρέφιῶωι' 

Οὐαθα ῥνὸ ποὺμιφηβ- 
ἀνηθη εἰλὸπο 
εομ[ἑεμείαιν ἰγαδονν δ 

μεν! ᾿ 

δηἰῃ )05 Ὀοηδηῃ ςοηίς! εητἰ4Π) 
ιαθεγε νὲ αὐΐ ἰη Οαληῖθι οὐ- 
ρἰδηλιβ Βσπε νοτίατ!. εοπμαηαφ!. 

439 

Οὐεήδιε μναββιν “4- τὸ. Ῥδεθη πα 
Πνὰ ἐν [οϑόφεειε εἶτ Ὁ β ῬηΠποιυαν ἄς ᾿ 

κα ἐσνάμαι γκβ παι αν σια 
Νείονρμν βιθ απὐερδη γγλς κοὶ αυὶ 

τνεβὴ νεδάμωνῥ , οἱ ἐῶν ῥτοληϊπιδευῦ; 
ζοιά ο ἐγος [ϑειάη ᾽ νοη ἱριε εοπνπν 
χένμνθες : μφ6 φαίην ποῦ ίδευπι (λ]υιφ 

νἱξίίδηι, 

ἐ ΝΠείπνα ραῖ: 
ημδα ὀοη μη» ςρηϊοὶςἰη ηὐᾶ.. 

υὐτὴ πο π{16- 

Ποηνιόδωσ ἔφα αοίεμ!α: τίατο Μεθταὶο 
νον τραμηδηάδι: 

ἜΝ ᾿ 19 ἈΚ Ἢ , ᾿ . Ὁ] )ωὼ Τὰ ἀννΝἷι Ἰ Ραιίδυεελπιίᾷ 

. Πιρλοσονέρῳς δὲ, α'δακαλαῖ χσῆτο ] Αμρίτας δύτοπι ῬΓΈΟΟΓ γῸ5 δι κρα τρια θε᾿ ὃς κιδιίδευ πη 
γι ἰὰ ἐκςἰατὶς, νυ εὸ στὰς το[εὶ-- 
Ἰυαγ νοδδὶε., ὁ ς΄." ποιῆστῳ Ὁ ἵηε γώχον ὁποηρταςιιδῶ ὑ- 

γ, ἢ τ ᾿ ᾿ τ" ὃ 

οἱ δὲ Θἧς τὴς ὠρίωης, ὁ αὐανγα μὸν 

βηιω, .. 
ριον ἐη φημὶ δο- 

πογυ! [Δεν 415 εἰηε υοἷνη- 
ἐφἰϑρν: [μείεη! ἣν νοθῖ 
4ινά ρίακεσε οονάνο [Ὁ ρὲν 
{ε(ωπι Ομεϊξέμν. εμὶ ἢ 

Ζίονλα ἕο (μου [εεμίογνν, 
“«“ἠγδης 

τε χ 
1} ᾿Οοπιρίηψαι νὸς ἰῃ οπληΐ ρρς]᾽} 
Ἴγεθοηο, Ἢ ργαίϊαπἀαπι ἱρήυς 
νοϊηταῖοιυ » ΟΠ εἰεης ἴῃ νο 8 
υοὐ σταῖυπι ἤτ ἰπ οοηίρρέξι 
ἶο, Ρεγ ἰεἴυπι Ομ γι ἄυτ : τα 

Κύριον ἡ μὴ Γησοι, 

Καταρήσοι ὑμαξ ὧν πανὴ ἔργω «- 
γαϑᾳῖ, εἰς τὸ ποίῆστι τὸ ϑύλημα ὠυτᾷ, 
ποιοΐν ὧν υἱμὴν τὸ σ᾽ αῤέεσον ὦ ὦπιον αὐτῷ, 

, δια Τπσοῦ Χραςοῦ" ᾧ καὶ δόξα εἰς τους α)αΐ. 
νας ἢ αἰώνωγ.ἀμίω.. [μὲ ρίοτία ἴὰ (εουϊα (ςου!ογυπ,. 

ἈΔην τς : Απιέῃ, ᾿ ᾿ ; - 

Π αἱ δὲ ἱ μᾶς, ἀδελφοὶ, αὐ ίο4- [9]. Ῥέοσου ἀὐυῖοῖη νοϑ 5) ἔγάιγος, ᾽ἢ εἰς τ αῤε θρον ὅϑν 
αἀρᾷχᾳλ υμκὰς,ασελφοὶ ὦ 4.4 βοειε μῆς ἢ ξβεν ἐξ ἐν εἀβαῖᾳ αὐαροηῦσμι 

“ ἡ ν νΝ ' ὦ ων κ ὦ υ 3) Ἰέτ [ἢ οἱ α!η : εἰεπὴη» βεγβανεὶᾷ 

᾿ δε ἐν κὐρ οι υδο: ΤῊΝ καὶ )ὃ ̓ ταιϊοηΐσ δυΐοε: ἡδτι ἡ ραυς ς ἐδ 1 [νιρβ νοῦ. 
ϑιβῥαλάων τ: μην. ῥοο [ςτὶρίι γϑλραι μ ἩΠΔιβονδανων 

ι ΕΝ ἣ ῥῶ Ν ᾿5οἴτοις ἔγοτγουν ποβνμν ΤΊ-} 7 ηρωμὶ Τὐκνοείνενον ἀἰμε. 

λ ἽΜΟΘ ΟΝ ἠξ ρβολβ εἰ εδνδαν : τῆςυπ) . {οἰμειπν εἴς Σ ζΘΙΠΙ. αᾳ ὀρ ν 1 τα 
ἐλυμϑρον, 4 οὐ (αὖ ταῦλεον β ται) ἰψιο( ςεἰεείυς νεηοεῖτ) ν]άς ΡΟ] 1 υρρενίε)υἱδεὺν οι. 

γοβ. 
Σ 

17. Πυξονιδεον,τοῖς ἡηρυώροις. Νοπιςη ἡπαεβυϊε αῦ οππὶ γνειθογυπι οοἰ]οολτίοποπι ταυτατς.ς : 

ἐπυήτος τοτζίτς τὸ τῶν δι τάτηςἢ δἰ ἐά τῆ ἐθε 11 Οὐοιρρίηρ δε υον κοι ταρτίσοι ὑμῶν θις. 14 ο[Ἐ΄ οἴη! οχ 

πιῶ, Παίς ίμο πὐυποῖς (Δπξξὰ ἔπ άτυν δ5ἰς φαίην ἀρρεὶ [τ γχο Ρατῖς ἀρῖος δι ἰάοηςοιν ὙμριοΥμε ΕΙΌΩΝ ' 

4 αἰ ιδὶ ορ τορι νοσλπτυγμυσυτοες ἤβη βοαίοης, 40] “Τιοβίνιον υοτεάαι. ΔῈ εὐ Ρεῖτη ἴο. 

ως οτγὰ Τγγαηηίουπι ἐἰΐυ πὸ ζταάθπι Ἐριςοραίςπι ἐςοῖς" {4 Εῇβεϊεπε ἐπ νοῦν φυ μνην [ξ 5, ποιμῶν ἂν ὑμῖν τὸ ὅια . 

δα Αροϊοϊίςα ἐκποῖοαι, Ἐςοϊεῆδ εχ νεῖ Ῥοπηη! γι. ρορον, Ἠίης 111 Ῥατυπὶ ἐξητςητὶ ἀδν ἴῃ ποῦίε ζοτο- 

Ὀεγηάραταν, ν δάσους δὐτεπὶ ἐσ οῸ ἀιοος αυοὰ Ραυΐυβ ν- πᾶτε ορεγα ιβ. 1ρίς εηἰπι εἰξ 40! τατυ τὸ γι ποδίε 

τίτας ρίυτα!! πάπιετο οοἰ ΠῚ πιοτὸ ροίς,, ποηάυπὶ ἴῃ γε δι νοϊίπλως δι ἠϊοίαπνας ΡΒ Δ ρρ.2.14. Ἐταίμηυς, Εἰβείενε, 

τεπιροτς φτλήρπι {ΠΠππὶ ορί(οοράϊεια ΠΣ ἰη Ἐςοἰ οἰ» αἱ ἀμοά αρίμε ἀρζεψίμνν εν διζ. Δοη Ἤἐχρτοία Αροίτο ςη- 

ἰουδέζυπι, αὶ 4ιο ξοστὰ φαῖδη ἡΠἴπὶ (ὕλπι οἱ ἐκ δες ιίαπη αὐ. τεηιί. 

(ίολτυς εἰξ, φααε ἰῃ τγγδηπίάςαι ἐΠϊδπὶ Αὐτὶςεἰβίαπαπν 6. 

υῆτιδὲ πυης ἀυσαυε ἘςοΙεἴϊα: ἰαἰϊξδυγατίοῃ οπὶ τεσ γαῖα. 
4 Οὐ[εευκάαιε, δα εἶκοτα ΝῸΪ β τα γίμδίαεεῖφ, ὐμύκοιϑν. 

᾿ς δ ημε ειάλυσινολέ . [ἃ ἐξξιποχίυπι, ἤξυζα κοπτητο 40- 

πιοάο δριιά Οἰσεγοποπὶ φύσις νεὶς, δὲ ἰαυτί!ς ἰη Πρ εῖε 

{ἰτε, Νόρεναυδὰ ἤλης ερίπο]απι ἰη ἀοςεπάο οὐἱὺε αυὰπι 
20 ροηίοϊαπδο ἐδίωπιρίετι εἰ Ἰἀςὸ δά αἰ ἀφ ἠοε ἰά εἴξ αὶ τὔτον, 

υ ϑφᾷ γε ἴσος φιοίς ἀΐσααν, αυΐὰ ἀφ Βος Ἰοζοίπδί νιάςα- 
τὰς, 4υυπι πήποτε ουμὴν πιο οἴξία δγευΐε φυλυΐε ἐς τὲ [δτ- 

ἀς Οἰῆειποα ἐπιεῖ ὁρροηυπίυν. πὸ αιιὰπι ργοϊἐχυς αὐιἀίατυν., δι ἀς πὰς τοῖα ορ τοία βουὴ 

48 Ὀοηβάίηκνι ονῖνν, πυποίδωμά ὃγ', 5ἰπε}1ε ἐχταῖ Ῥα νἱάσατυτ ἀβετε Αροΐϊ Ἰυε φυὰπι ἀς ἱρήυε ἀχτιςυΐα. Τοιτταί- 

εἰοηϊειίο τιΟοτίηι ἰοτιπι αροιγετία τιιδέ 5. δὲ ΑΘῈ. Τρ. Ὡς (ε ρτὸ καὶ γδ,[ςτίρταπι Πιετήου γϑ, 14 εἴ, Νες επἰδὶ ρου εὶς 

12. γ[} τ. : ᾿ {πεὶρῆ νοδίενεεευίαπεε (εὐἰδτοτε ᾿ἠρ ὑρλοὶ ερηϊλοὶα. 

10 θεμε μαείε, ὁ δὲ Θεδι τῶς εἰμωδας. Βφάειι ρἐιγαίε οεττὲ " δειοιονμνόφιτν Οὐ Π δ δις τίς ἐς Τιπιοιουε,πδ 

Δοη ΔΙ ί ἴα δεὶφ (οτίρείο ψυὰπι ἰη ερίεο!!ν οσευγγεηρεχιαι ροἤηπν «πὸ Αἰἤτγπιατε. Μιΐδι ἢι ρεοβαδίϊενυης ἱρίυιη 

ἀριυὰ Ραυλιαν Κοιμ.1(.3}ν δε! δ. το. 2 .(ογ.1.3.,. ΡΠ. 4. εὐν ἐεηπαιινν Ῥαὶΐν ςοηηεεπι Ηίης ρτοδαδη τευ νάετυς 

να ΤἬ 2}... 4 Ρεν μινχνίοενν, ὅκα. ὦ μαι, δία, χ0 ςοἰϊηςὶ δεης ἐριποἱαπι Ραυ Ν᾿ βοὴ εἴα. Νεπι4ιο ἵει εστε 

ΟΠεηάϊΐε φιο ἴθ ΟἸτ τις ἀἰκαθαν παξην εἴς ουίυπι νὶωέξιυε ετῶὶ Ἀσπνα Ῥευΐυν «ἦ' μεῖ ἐκ ερί[πο!» Ἄοπια [χε - 

ῬΜΊον : φυία αϑεπίγυοι ἰδηρυίης ἰυο ἐε8 δοι υο ε ἰπ ατογ- ΑἸ  φσνολμ Ραττία Ερδείϊ δι ἐνραγτιαν Ἄσια ὅμμι 

δυπι, Αἐξ, κὸ. δῦ, δὲ δηΐπιδην ἔμεπὶ ροίνίε ρτο φυΐδιε αι, ἰρίο Αροίοίο, πεφυς δῆλεα νίᾳυκαν δι ἩΡῸΝ βόε ἰο- 

Ἰολτο τι. Πελανὰ με νετθα ποη ρετείπεπε δά ρατεϊεϊῥίσιη τῦπι ἐρίων Τιπιοιιοί. Ὀξιλάε αυας ἐς Τίπιοι " ἜΜΗΟ; 

αγαγόφαι γεήαχι ἃ ῥυλος τὴ δὰ ποιπξη σοηϑραιζιο ᾿ δος, ἴοοο ταίεειηταν, ἐπα [ςείρια ἔπι φιιδ αἰΐρι ὙΡΝ 

ἰο Οἰπειν ρευίρίευυπι Ε[Ἐ ργορεεγ ατείουϊο α, ἰη ματι: νε- ἔχιν ἐυοεὶς αυὰπι γπάφ δεἶο (εειϑεθεε : ἤψείδεπι ηἰεπείο ἢ 

τὸ ὅσα επ, ἰτδαε νὲ δος ρίληίιν βεγφε,ποπ ὀυδίμυ! 
4} 

πειδη ηῖυΠ 

Ἴ εὐὐε βεβιέμάν οὐδ. ἱρῆς ἃ Ῥοπιὶ- 
ϊ νὼ ' ἐος ΒΟ. μεφελας ἢ 
ειω ομεον μαομγην᾽ «χευίδι ις 10] ΤΏ εαΚ ψεγὸ ραοΐϑνησὶ τηοση 20] 

᾿ “τς Ρ ἢ δυρην δὰ τὴ “ἀμκὺι ἀε νοτενὸς ραβογἔ 450 ρηυδῖν- ᾿ οὗ, τὸ ἱ Ἢ Ν 1Πὰπῦ Ουΐμι» δ πρξίροαι εἰ] μπγνανοομήμον ἐν βινχωὶ δε δοι "διο!α- 
. ἀννιχραν τὸν ποιρᾶμα ' φερβάτων ΤΊ [ράϑδι αἴοτηί ραβογεῦι » ᾿ϑοπνὶ-] [εἰς βωινενιὶ ιονηι, ἴυ. οι φίλνλῳς 
μέγαν ὧν αἱκατι δζαϑηννης αἰωνίου, τον) 'θυτῃ ποτυπ [εἰμηνοςιογῖ!5) εἰν ροβρννν 1εβενν Ουτὶ ἀϊρυιληάο 6- 

Ρὶδοαι ἀ ημοῦ 
ἀίξαιι"! ἐφ εἰὼ 
ιθι ὅς «ομοϊςὰ 
(αἸἰωιδι. 

Ὅς 

Κῶ 

δι δυβέτι, αἰύχιδνν, [ἃ εἰ «τῇ Ἰοπείόγεπι δοη! ἐοπία- ἡ 

ἐρύν Τιπιοιδιεί πος μἰΡαγδράι, δ Βυΐυν εριποίω (εεἰριο- 
ΔΟΘΕΙ 



Ἄ ὐδὰα; ΜΡ ἔων». ᾿ ὐθθουδίαι ἘΠῊΝ 
5 ἐ πεῖς οαθοραθα το ΤΡ Ρα Ἤ πΠ τὲ μὴ ᾿ 
δ : δ ἃ οἶδ ἂ ΐ ᾿ 

Ἢ ὺ - : 
ἧνς ; δ β ᾿ 

ὃ- ΕΠ’ ; ϊ Ὥ, 

͵ αὶ ᾿. 
ἡ ν. 

(αρ. ΧΙ] ..40 Ψ 
τοῦς βρη αϑηλτειὸ φυοδαὐ δὲ ὀδορωννμβ οε ιβανεινοι, 

τ ἰμαδλην ἀαιορέααδ' ολεπάνε σοι ταὶ ὑμααμῆα 
; ἐκερδεμύην ἡν υὐεύκα οὠτολήκονο ον μαέδρη ον 

ὦ ΠΣ ΟΣ ΣΣΤΣΣΟΣΟΣΟΝ δΒ υ ᾿ ' ᾿ 
' ἈᾺ ̓δομβυϊην τρί βελατιαι ΑΝ ΩΣ ἀαιόπλτανυν, 

δ κ δὰ λ'ατάσοιδη πιένταρ τοιῥ ἑλρὺ ζοιρυ ξηυδιες οἴπδει Δυδοξεὶγέ- κ᾿ βϑέμλενν ποι ρερος 

δεν ὀῥδιιβ κεένεας τοῦ ἀγόιρ, Αασάζονται 1 ἤτοινδε ομααεε πϑιος, ϑαίνάοι Πα δε μὰ Δ’ ὁκκιι 
-" ε ὑμαῖ οἱ Ἀοὲ τὴ Ὶ ταλίας. εἰν  [νοὸβ "41. πον ὦ [δ ; νο ἠὰ 

τ χόβις μετ πείντων ὑμδβ ἀμόω, ᾿ν; 

Τὐρὰ τν οϑν πρὶ κἰζράμοἐχάρι ναὸ εῦε ὑὐνλίμρ διὰ ᾿ 
Τιμοϑίον. 

Ὅταεϊα βέειιτῃ οχιοίδυ γο- 4 Θμν εν κοοίδε᾽ 
υἷε, δ... ᾿ . ΣῊ “οὗν πνη. ᾿ 

16) Αἀῃεῦεσοι(ςἐρὲλ οἴδ᾽ οχ Τελὶϊὰ 
᾿ Ῥεῖ Τααιοιδαυα)., 

4 Θιαίε χάφι. ΝἱΔοϊίοες Ὀοωίαὶ ποιεεὶ [εἴν ΟΒτί- ᾿φακῖο, οὺν ἡνε πφοίιὀατει οἱοὶ εἰδοτατίοποτη ες αυςπὶΐ ες 
κμελ τα λφόννν οὐ μὰ ἀμ ἰᾳ (λαξδεὶς 5, ορίᾳοψ, φοῃ ρίδ [οτιθεγευρικίογοα, δὲ νεκερίν δας, ωἰενόμε,υν λον νος ᾿ ' πρεῖ ἑροίμου!ς, ΦἜὙοὐ εγύμ, (Ἰλτοπιοιία. 10 Αταμὶ ἢ ρεῖ δυηρ ἰσίϊνοῦδε, ἀἰοεπάμαιΡ Ὁτι φοὔοα φάάϊε, ΜΝ ἔων. ". ; ἡ πρά νεϑίανιε: δὺὲν ϑῪ σείετιων Αϑδὴ ἵν". ΠΑΝ τ ᾿ 6 ἈΠΙΜὶ ὰν αἷς τπαλίαι, ῬΗ (Ὁ εἰ αν. ᾿αἰτ μμδης (μδίοερείομοιν ηοη τίς οοιμβδεναϊὲ ἀὐίςηρελίη - Νι δὲ δμυν τερεϊοαΐ 8» φμὲρ (δ οὐ (οίςι εριοὐἐ, “ΑΠΠς ἃ φυορίαπι, φυὶ σσολήοποιη α φοειτίρυειϊε, φιδά : βονας τ . ; ΦΧ ἀθ γιδε ροτίυς ἰοῦτν ἐσε Τίανοιβςι δι [ταϊοτυαν πιεητίο (δέδα βιογαῖ, Νδηι ετίδα᾿ 

ἶ ΤΣ ἶ ἴδ ρεῦ ΤΊπιοι μευ, 15 δι ἰη Ἰποπίδησ ζοάϊςς ») δι ἰῃ ὅΥτὰ ἐμεεγρτοιοτιίουο. Φιιοὶ βάς φατεῖ: ἰδ νοι ἰθἰλπμι ΦΙδίοιμοοι. Ναπι, ποὺ ὑτὰ "ττϑ Ἢ ὡμμδρς 
ον τὰκ ὯΝ" Ε ΓΑΚΟ. 

ἢ 
- 

΄ 

Ἶ ᾽ν 

; ἀν, 

- ΕῚ ᾿ 

ς ᾿ς 

᾽ 
᾿ 2 

Ὰ Ἐ 

," ι ᾿ 

' Ἃ 

ἀπ ὺς ᾿ " 
͵ ᾿ 

ω 

ὶ ἃ 4 ' ᾿ 
Ἁ » 

᾿ ἐ Ἔ Ϊ 
"ὁ 

Υ : Ι 

δετήγια αδ [αἰ μη, ΤῊ 
. μαβηκοιί ἦ, 

ΩΣ ιι 0} 

" “ΝΣ "ΣΡ 

: νὰ δ ἢ 

ἐρῳ ΓΌΟΝ ρος δα ων ΚᾺ 
κων, ἘΠΠς ΦΥΝ οτος αῶλκας δ 

; αὐ πο τες ' Ἔ.,ῃ.ν: νιν ἢ ΩΝ ἐγ ἐν ΣΝ ατν τὸς Ἂ ᾿ 
᾿ ᾿ ὑη κέ τττν ν ΕΞ Ἐς ᾿ : ἀν τῳ Δ εὐ ἐδ 

ΙἈΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΙ ΠΕΡΙ ΘΤΟΝΑᾺ τάφοβι 1" 
" - : : ἀρ το θβν,ς τὗ ΤΝ Ὶ : , Ν ᾿ ᾿ ΔῊΝ δὴ ὧν δὼ ἂν ἢ 

ΣΤΟΛΟΥ Ἐπίστολὴ τ ΘἌρρθτοιΣ ἸΘᾺν “υπῷ, ὅπ μι 
ἐ ϑυλική, ; : το] φλ. ᾿ τος ἀϊς ἐὰν {] νῷ; “ἢ 

τα Η ᾿ ᾿ ΜᾺ ᾿ “ν΄ ἕω ἀμδὰρ 

ον ὯΝ ᾿ ὅτι ἊΣ οἷν ως με ὩΣ 

ι,. ΝανΑ ἹΝΤΕΚΡΕ, ΨετΥ οὐ ἐπὶ 
: ᾿ ᾿ ΑΝ ἈΦ Ἢ 

Ἄ δι ᾿ ᾿ ΄ ᾿ Ν τ Ά “ ᾿ υ ΓΕ ἵν 

“ον Κιφάϊλαμον ἀ. ᾿ ὍκΡ. 1, ἐλρντ α " ἜῊ ΚΘ ΣΟΥ Τοὺς 

πον ἸΡῸ ἄν 5 ᾿ . καὶ 11 δῆλον γος Δορδν: οσσνας ᾿Α' ΚῺ ΒΟ Σιθιοῦ! Ὁ τ Ας ΟΥ̓͂Σ 'Βεὶ ἐπ ραν ον 
δ ᾿ Κυρίου Τησοῦ Χρι- ἐν ἡ ἃς. Ποιαῖπὶ [οί Ἐξ νόν χετιεὶ τ 
“Ὁ δ “- Κό.}" ἊΝ δ) ΟΠ (στια5 9}. δ ΤΣ ἦν δον ἡ 
γ) 5᾽ὺυ υλρο,Ταὶς ᾿ ἌΣ ἀιοῥεὶπι χθυ.- Ἔνημ! ἀμοάει δ ἐνε δὼ 

β Ὧν δκα φυλάς τῶς ὦ] ΑΘ ΟῚ ὺς᾽ φιίροτίις, ἴα [|4μεἰμμιἀββοεμ. 66 
ἫΝ τῇ ὡπασορᾳ,, χαμτ]}. Πἰμεθρῃν 1 ἢ ὩΣ πὶ Ἢ 

τ“: ἡ ἀν 4 [ΟΙν,... 0 1.) οἱ δ ΛΟ : : ΕΣ ἯΔΕ »"᾿ Ἄσοει τ Ἀκαρος ᾿ τος οΣ ) κα ΠΝ δ φον πρλ ΣΕ Ονην ᾳαηδἠονὸ αι ἢ. “.4}} 
: Πασ' “οὐρϑὰν ἡγήσειδε.:,. ἀδελφοί εν. τ ΘΕ ΠΊΠΊΟ δαυάϊο βυςῖες, τᾶ- αίο ἢ γγετρνε , νην ὶν ἐβὴ νῶν νῷ 

ον». δε πε] ὀφσ' ωϑῖς, “ἰδεπέσνντι πον: 65 ΤΊΣ » αοτῇςβ « 11 ὀχρίδια- μεμα μΦμ 4: Ωγ 446 ̓“πεὸν περ δά τεεῦε, 

᾽ : κίρῃ κίλοις" ’ ἘΠ ν σὺ ᾿ 
Γιναΐδμοντες δ τὸ σδοχίμιιδΥ διδ τῆς} 1) 

πίσξεως κατεργέζετα ἀπομονίω. ΠῚ 

ΟΗ σὲ αἰπομονὴ ἔρλον τέλειον ἐράτω, : 
ἦα ἦτε τέλοιδι χαὶ ὁλόκληθφι, , ἐν μηδενὶ 
λοιπόμϑροι.". 

ΙΝ Ἰκὶ ᾿ ὩΣ ΜΕῚ 
γίκίεπεες," 3 ἐχρουπῆρη" ἦρα, φοδηῥα μδμὸνινλκῳ δὲ οὐ αναῖ- 

ποῖ μὴ αν ἀς αοἰςπίοϑ. 

εἰ νατιλς ἰηοἰ ἀδελετς. ὦ ἀετὸς ᾿ 

᾿ ϑοδαρο φιδὰ γνοβδείο 

[ἀεὶ νείἔτα εἰῆεεις τοῖς- 

ἴο ἀνξβείεμίει, 
. : ; μ : Ι - ᾿ ᾿ . ΟἿΟΝ ὁ νος : 

Εἰ δὲ τις υμδ λοίπεται σοφίας, αἱ- : “ὁ. Ομδά ἤςυΐ νείξευπι ἀεεῖ ὦ. Σ᾽ ϑ[οὶν «νβεπο υεβγμην 

ψιὶα ἤσ 'π ποῦς αἰβαίτον ραεϊεσεία, ν έτος ]οηφὸ ρια πε πανα, ἢ “4. Τειίαπι αἰξυπρείυση, ἔογπια εσμοιελιίίοηϊε ρεοροἤευπ,,νεν 

ἰρ φυίδυει οε “ 
ποῦ διό: εὖ 
ἔοι δδιεῶ, 
"(δ ειἰᾶ αὐυϊ- 

: ᾿ [φρεγάξμν. ες 3’ βου νο. 
ΤΑητιϑι. τ ᾿ πον πέλοι φος τ ξυιυξηιυεην 

4 Οπεφγὰπν τοβεταπεῖα “ οραδ] 4 Ραιδονεῖε ἀοιερνύρω ἥα!α εδίθιο. 
ἱητερσγοίῃ μεδοάς, ψ πεῖς ἐπε σε ρσβέβενν ἐνδδεαὶ, τς βιὰ κνντο, ὅθεν 

μειμέῳ ἐπηξημη ηνὶ- ποῦν ΝΣ 
τηλχἰ πὰ 8. 
ἢν ἱπιφεεῖῖ 
εἴ ἡνὸοι ρῃ» 
τδηγδα,,. 
4. δεευλνήομ, 
εἴ ὃς ρειρεευα 

Ραιιδητία ἃ ἢ 81: δὲ ἐδπιροτγατία ἀδίςεγπαευς σεὺχ οἱ νεῖυι ἰηἢτυπιεπευάιν αυὸ Ῥόυςπος ἐχροϊ τ; ΞΟρυς ἐξίτως δὲ εἰἴξεδευον δἔδιβίοιυπι εἰ ηοὐεὶ ἰα͵, 
Γπεο ςοαμοπναιίο, ς Ἀείρροηβο δή τλςιιδαι οοἱςϑἰοηειη, Αι ῖς ἡυίάειν ιά εξ ἀΐδυ δε ἢ νεὼ ποι ἑεδαν, Ὦ, 
εἰἷς Ἰοπρὰ Δ] δρίἐπεὶὰ αυὰπι δυπίλια, νί χυᾶ σατηΐ ἕαδε ἀἀεὸ εοριιβη ἀπείαν ποδὶς ἐασλοη οριἑἤνὰ 

,., ποερσιεϊευκον ποάὸ "ΠΠἀ ἃ θε0 ψ9 ἐἰΠἢ εἰ πιυπἰ βοελείαὐ»εἰτε( εἴ ὁσετα ξυπ ἢ ἀυ οἰ)» δεϊετίπνα:. ' 

--σσπόταςς 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΈΕΒΙΙΝ ΟΥΤΒ.,5 ΚΑΤΙΟ ΓΝΤΒΚΡᾺ ἢ: 
ΤΑΤΙΟΝΙΞ Α 

«Φοκινοί ες κρδολικ [ἃ οἷν αἰυοιἹΠαυδά νἱΔοἱίοςτ ναὶ 
αἰϊουιὶ γεὶ Βοιπίηί ἡγεῖ οἰμἠκατὶ, ν εἴ ρα ἰδὲ πὸη ἤτ ἰηζετὶρια. 
Ἑλάᾳηὴ εἰξ τατίο ἰδαιεατίαπι ερ το ἀγύπι Ῥειῖτὶ ; δέ ῬτΙΠηΔδ 
Ιολβαὶς δὲ ΠΠυς ας τυ άα πε δίξυν ε αυδηρθτξπι ἐοιη- 
ταὶϊηἱ ποηγίης Ομδοίῥεα ἀϊςυητυν, νἴ τεξξ ὁ φηηοταυΐι σις Σ᾿ 
εὐ ((ποϊίατει. δὺς εἴτογε λδδυπι οἷδ νι Ολασαίοας ἀϊ- 
δετγεητυε. ἸΝλπ Η δὸς ἐρίτηετο ἀϊσλαιύο ἀἠει μέλε εἴς «(Ὁ 
δἰἶφ αὐαιυα ἰφιείμμ πη ἐδ κα διοείια, νἐδυίαπι ποἢ 
νἱάςο οὐ ῬΑΘΪ ορίποϊλε αἰτίου: οροιτυεις ἐο ποιὶπὲ 

κῦριτνϑ. 

Οηὐεξιορυν αυΐοαιν πῆς πουὶς 
αἵδε Περυλιλιει {πᾶ εἷσε ἐρί ἐμεῖς ἀοτο ἔμο! Πἰπιὰ 

ἧςεοηι τεϊδυυωι, ἠοἰαάς τε ασλτιπι οεἰαπι δια πναἸτίρ!εκ 
ἀϊρεηϊοι υυπὶ ἐρφίτυς Αροί ΟἹ ᾳιοσιμᾷ, ἴσο εἴης, α- 
ἀδος οανίαζη ρει ηος σοπΙρε !Ὲἀἴςης, ποῦ ᾿πχιπειίτὸ [Δέο- 
δὺς ζοιησιυηοπ) ἠυοάεοια τρίδηδυς ερ᾿ πο] πὶ ἰηἰς δέ, 

5 Ῥνο[ιδνονο ζανυδες, πᾶσαν χαρρὲνν δις. Ἀ «δὲ δίης δ.» 
ἰρίκλτας , 4θνπι δί ἐἰεῖο δι Βδεῖϊεο, ἰᾷ ειταπι «Ὁ Ἔχιεγίᾳ 
εὐ ἃ (οἷς νοχάῖος Δ σηνάτον: Ὀείηάς οδίδηιεράαπι εἰς 
εὐπὶ Ὡοὴ σιοἀὸ χυρ δυϊηϊδ γε δὰ ἀόςοΓα θὲς ΟΝ εεὶ 
ποιϊιης νυΐπετα ἐπιροπυητις, (δὰ οτίαπι τε εἰ ἰπονθά δὲν 

Ξοπυργεμαηάϊ, Ὀεἰπάς,Δυΐημδιι ἡ Οτικεὶ τὰ ἰα ουίδυρτυτ, 19 1ἰς ουἱυίάαδι ἡζὰν ἐμρρτὶ ἀγρυπιοητιτ ἔς ποδίο ὑρρεάϊτ» 
τονε ΝΜ ἀε ἰδίυν ἥυᾳ ἰδδοῦρ τεϊδυίςας, ἀῖαις 
ετίαπη ἀα μοϊτόϊοεὶε ἡ βοῖτο ζοτίρια ἀυξεο δὲς ἀΐυ, ἃ 1," 
τηἷε ρεοίοτείαι, ὅς ἀυδίδειιαν, βου εἰς ριοδαμίίε Οληδ- 

τεῖρτες μαδῆς ἸΠλτυμη ερίποΐδτυαν ἰη(οτίρείοι αν μαῦεῖ, 
Τιοπιοῖλο ἰπεόέρζεῖς, ΤΡει ἐϑι Ποιὰ ἐδίσην σ ροβοίοννην, ον! 
ἡνονηην φομο! [λοπέναε νοἵμε ιν ξνιγαύη, ἰά εἴς, {4οοδὲν 
Ρεη ' Ἰοωμεὰς ΑἸίφγδιη εηΐ σι Ῥφδν, δὲς ἰϑάποίε ἰοοια- 

δα ρτο Οβηδηίοίεν 
ΠΣ ΝΟΑ 

τί φινπι κοιίάςην ἴηι βάει ροίῖτα ἐχρίογατίοποῦ, αυ Δ ΠΙΣῚ 
Εἰ ἐχρειίδηεητιγοι τὰ δοῦ ἐοηβτοιει ταχὺς ζαυά Ὁ κὮ 
ἔεί δὴ Α΄" υἀὰ ἀεοίειλε 4υλιηηλ, νὲτ.» δε Ἀοπι, 0. νὸ μάν. 

᾿ δίςϑ ρεξι ΑΓ ἀρρεϊϊατιοηε ἀέξει ΚΗ 6. ϑγευς αὐτέαι ἰης, ἡ, χάδι {, Ζίφνίανι. 
Ἀυρδννανεμην τὴ δική μὴν ἡ Πυὰ αυοά οοπίξαυίαιτ πυρ εΐ 

ΑΝ ἴμεν ἐχρίὀγκτίοπά. [18 Ἔη τ ἀςοὶρίτον πηρρορδδ πο. 
τοεὰ δος ἰη ἰασο δι ἰθἔτλιν ιν Ὀϊείοξυς ἐξίτατ τῶ δοκιμίαν 
δι τὸ δικέμων, γε «ἀυη!ιδὺ εἰξεέτυ ἤσιιτ ἀϊχίπνυν στη ᾿ς. 4 

εεδυν οδἰδιδιουιν εἰ ποδη ἰΩ ΟΝυδο ἰσότειπις ΠΆι 1. 

ἀλπιὶ δι ταιτίαα,, ες μάα ἐρ οίλτα ἐγτέαυης δαδεῖο ἀ{- ἢ Οριν ὡμεχνὶὴν δάδδαι, ἔνγν ἤλλοιν ἐκύχ, ζπὶς νευεἰ' 
ἘπΡῸ ΡΡΒῈΡ οὐ ; τὸ απ πμενε μαι ἢ ψίο ποι Ὁεὼν ἀὲροίς. Ορνε μίτυν δὲ 

Ῥ. . ἅν 

ι θὴ)ιηϊ. «κω φῇ δεαασο κα (ἃ εἴς, Βἀεἰθιυν σανηίδυς 
τυδαίε, οιυίσιααυφ τείδυν ἔπι, μα οεδεηι ἠλάνῃς α 
γπτθα φυήΐθυε ρεφϑαδίϊε εἰ Ἱεζοῦυπι Ηϊεγοίο την ἤιδ: 

τπιςηλ πὐΠΠ{8 Βαὴς ορίξοίλιτι ρεῖ ἐοὲ αυί εχ οἴπαιίδυν ὗ 
τεξίοηϊσαι ἐρηυξαίγε δὰ ἀΐδν (είξοε ἰη νεδεπι ὁοσπίυσιιο- 
ταῦτ. Νδη; δδάίξυν εδἰίλπι ἀριιά 5}. 1 ἱπεδιργθῖεπὶ, ὦ 
ἔδιναν, ἐμμν ζοῖμαι. ἸΝοῖα οἵ ἀὔεααν εχ μιιλουίι βείαν {Πα 

[οτεζτθαν δυζεπὶ νοςαῖ φιοά γε ἰρία ρὲκίειυς “ δὶ πη πιὰ 

ερίυπ, 4υὺ ἔξαίι ΠΡΌ ΓΔ )ρυά Πςθι ςον, δι Γπιομκ τισὶ 

᾿εἰ)φινά 1. ΔτἸαίε ἀϊείει τ δι ἣς βεκζοτα νη ἃ νη τ ἀνείτυς 
. 

ὅ γανπλι γὰρ αΌ}}πὶ ΓΕ ἐρᾷ ρογαξίταν δι ναγΓλιτέρονον δάψῃμρ. 

τέλοια ὠγίπη 1.10}..4.18. 
ἡ ἐξ Ἀπ Υνλ ΝΡ, ΒΗ νοσιθέοδενημ {Πἰλνν, οὐ)» 
ἴων πιεητίο αι ἐλ κοκηϊησπόπνοεσιρε φυοτίθαι εἰδηξε. 

: αὐ 4 νυ 
᾿"" Ἐ 



. τς ᾿ ᾿ Ι ᾿ ἮΝ ΝΣ ᾿ ᾿ 

᾿ ; ᾿ ὅ υ τὶ ΜῸ ᾿ “ - [ ; Ε ᾿ ' ᾿ ᾿ ᾿ 

Ο"Ρ.1,448. ΕἘΡΙ͂ΘΤΟΙ, Α νι ΤΤΑΌΟΒΙ.. 443 
γαελδτρος Κι γορε ψὶ ἐβείνμθεο βόε υδλαλῳ»" νη ζολδτείίβο, ὕ8.. ἔνι μάρτα 4. Ψ»" ὁ. ἢ ᾿Μα δὲς "ὦ ἐαζὸ μὅνος λεγϑν ᾿ (ἢ ἃ, εἰ Ν ςτὸ αυπηὶ δτρϊογάτητ,( - ι ᾿ ΠΌΗ͂ΟΝ ϑαν 

᾿ Ν ἐμὲ ΠΩΣ ΜΝ ἄπο. ὴ Ἢ Μ΄’ ΑΓ ον ἔχω ἐν ὦ ϑιζε Ἵ ᾿ ΓΗ Ν το ὁ ᾿ Ψ ᾿ Ὁ οἰ ; ν ἣ 0} δὺ ἢ 
᾿ φάτοινι βεφείατίὸ ἡὰ Βεφῃ Ἰλλυκὰ ἰσηςπι ΑΒἢ ι λιν  οκὰ ! ὑεμεν, ον τα ὑπ ᾿ πὶ ἀν σὺ τῇ Θωὺ πειρρίζομιαι δ ὃ Θεὸς αἰ. φὰϊγὰ ἴ2.ο ἘΡΌΓΟΓ, ΠΡΟ Ὅσοι ηδίμ᾽ ϑθθθρδα ἐῶν θῇ "εἡ“μ“ο εν πο σδα, δ, Ὁ ρα ρές δι χριῶν πορ νι νν οὐ πὶ] τεητατί “ τη 8 ἤθη ροτοϊτ» πες ἐγ αίούνιια Π: ἐρ} αν: 

᾿ ἀπο ἢ δὰ ιν Δ ἘΞ μ Μ' ἐον δ," ϑ, ΝΕ “ἡ ν᾿ | : ἐν ἢ ᾿ ἦς φ, ' ὍΣ ᾿ ζω ἡ ᾿ ΜΙ ᾿ ᾿ : αιεηασϑιη κόοηῖϊδῖ, ἐεῖ ΝενΉΦῊΝ ἐεηέα!. ε Τεειίαι Ιο- Ἂ ἘΡΊΩΝ οὶ Θρουτοσι ἐδ. τὰ Ἐπεδ. βεῖῖο ἃ Ὅεὸ αυγήα!. ἠαγβουϊει οὐδεν. 6Ὸ -. ᾿ (ηΐ 4 ὙὌΕΕ ολν, “π- : ἧ“νέοι, δα  ὐποθος Ροηιϊρονγης ἊΣ. ἢ φαὶ ὅκῃ οννπὶὸ σὰς δὲ πειραζοται, ἀπὸ τῆς ἰδίας} "ἢ - “ϑεἀ νουζαιηίαυς τοπταῖυτ, Δ [|| Ρ κα ινή ει νενὸ μον. δ δον ϑῖνο Ἴ 
β μα σει καθ ἢ Ῥβίμε ἀλινεασν τὰ ἌΌΣΩΣ πρὸ ωελνρολην αι λα. Ἴριρεϊρουρίϊαιεαυβεεμία " Ὑγῦ ν Ἰνπμοβὰ δμν ακορ ΡΣ ποῦ ννος Ἢ ΒΝ ἄν ἄγος 1 ἐμ ἰφόψεων εἰ. 1 [πἰς : ὶ . [αὐβναίθε ( μἰφἔα.. (ἰὰ εἴ ἐν 6. 

ὼ 4... 2 , 7 ἊΝ Ἰ . .] γα ' ἘΠῚΒῚ Ῥο οἰε! ᾿ ᾿ Γ : δι ἰηοίσατυν. ᾿ " ες διϑιοηίδ 

κα, ᾿ δ ρον ὦ ΟΣ ρΑϑἢ πς ἐν λον βέρνεὶμὲ " δή νομάς μἴϑος. ΕΝ, ΜΝ π ρος 40, [5] 2εἰνάα ἐοηευρ ἡενιῖα «εἴδις , ϑεο 
ἐραϑ οι, δὲ Ἂν διβκειδιδι ν᾿ ζαΐκε κλίτη. Πιαίης εῇ βυδευΐ μπδτίο πὐτι ἡ, μεβαβυμριο κρὴν Εἶτα ἡ ὅηϑυμία συλλαζοῦσει τίκτει) Ἵ Ἰϑεϊπες ευρίἀἴτα,, ροίξοα-} Πρ ορορροημ ματάιροος οἠλευναησδὸν φὲν.1.4.1}..δς»' . ",δ.5ᾳ..1 ΠΡ οἵ ᾿ τ] [παρὸν νι ὶὶ νει πιομς- «Δὸν ἢ Ἴ “πρὶ [64π|λΆπ|ι οοηςερίς, ρα ρεςςατῦ: πων ἢ : πὴ ᾿ς ΜΠ! “τρλμοϑης αἰεμιζοσδυφ ΚΦ ΡΙΤΙΠ] πὶβ αρίτατον δὲ ἰδέδατυτιςς ἡ ἀκονῆηιοοι .. ἁμαρηαν" ν δὲ ἁμαρτία ὑποτολεϑῶσει [1ΠΆτι ς ΡῸΡ ΣΤ ΣΉΝ ἀαριιοιρνεμθνιμβο μίας ῬΑμμα τ γεν . «Ὁ, ἐιοῖῖο οἰοίι τ Ν᾿ ἶ τι ων ὙΠ Στὴ ; ἴον Ρεοζαζιπι νοτὸ ρεγαᾶ βίφοιο! [{ωνβυνννφενην βραίη χε εἰὰ τῇ 

παν δ νεῆον μές: ζομδῥῳ. ποι, ὁπ ςπίπι οχἐἘίπιες μοτηο ΄ [Λε ἐξ αββλονει ἰνοιγο ῦ. σοχύοι ϑτίνατον! Ὁ ΝΣ μα ραν ἠβελεκρθρββδαι λὰ εερ δυγιαϊ; 
ἀν μμρλδιρθια “Ἦν γδοἰϊῶ ὡο βϑδδρφπος κθίνος 6} [1Π|ς (ε ψυϊςαυδαι λοςερτυγυιι Ὑι Ἀνδά ἀρερίαι αἰνηνι : ᾿ Ὰ , ᾿ τος τους ἀν πόλιγταν 
δὲ εομεριαν, ΛΗ Τα: τροΐδα τῷ Κυριϑυ" τ. λ Ἰθϑμιίηο: Νὐ Μὶὶ πλανᾶϑε, ἀδελφοί μου “ἀγω-} ] κι ἸΝς ογγᾶῖς, ἔτατγες πηοὶ ἀϊ-- [16 Ἄ ὀὐα ρῆμα ἐήρην ναὶ ἰδείιαν 
'ψϑὶ εδειλαι ἢ ᾿ : τῇ -- ; τοῖς Ἰοᾶι, : "γε! μοὶ ἀπ ἐπ β. του. 
αὶ ριφαλέῖο. Ανὴρ δψυ εγίκᾳαταςοιτος ὦ πάσοις 3 γε φηὶε νῖτ δλῖπιο ἀυρ]}ςὶ, πητοί. τα τὰς λῶν ἐπῖν τέοο να ΝΣ ἐπῖ νος Ἡδονόκιῃ δι ἘΣ ὩΣ ὁδοῖς ΜΝ - Ἧἰ πολ νον ἴῃ οἰημίθας ψω!6]. Πάσοι δόσις ἀγαϑη, μόρα δωρημᾳ Ἵ : Οἰληΐς ἀοηλείο ὯΝ δ ο-᾿, ἐμ μτερεε ναι με βοὶ ἰρίϊ!- 
εὐπάτδ εἴν Πα, τς Ὁ , ; . {|5. ἴλοιον αὐωϑέν ὅδι, χρτα αἶνον σὺ τὸ [τρηετητερτγυίῃ πλύηι οἰἘ [ΌρεΓ]. 0 ονινεβοπβρβενβ δένει κόρη. δῇ ἴω: ἐρίσ!ς ἢ ἡ, 2 δὰ Χόὸεο δ᾽ ον! Ἐς ΡΕΕῚ ἜΝ ὍΔΕ μ ἐς : ΡΝ - ᾿ ᾿ ἢ [μεξεημὴν εξ, ἀξ εΝέφοε ἃ ' Ἰοουῖ.  “α Ἁλυρμδν δὲ δψν; ῇ ἐς οταπεινὸς οι)» ΤΈοττο ἔταιο' υΐ εἴς ἢιπρ δ πατρὸς τἦ. φώτων,πὰῤ ᾧ ἐκ ἔνι φἴδᾳλ-} [59 ἀρίςςπάσης ἃ βαῖτς αν, ἐμληναλμμιαναα ΜΎΝΝ τὸ Ἐοοὶ 8 τα ὑψεε τῷ, ὦ ᾿Ἰοοηἠϊεῖρη 5, “οοτίοτῃν μα {88} τ τ χρχς νἢ : πηὔναρυ 4 φυεῖν πο" ηεἰδ τγδπί- ' δὰ , ἤρδι ἐδῤο τμν ἐμάν νλεὶ 8 Δ Ε αὶ τροπῆς ᾿ἁπτοσκίασ μι. Ἂ ΤῊ: Σ πο. 6}! παρ [με εἰσ γ πες ἤπα 1Π|2π| 
ρον τ ἐᾷ ΤΣ τ δος δ ΠΥ ΤἈΡ ,΄ τοἰΐδτο ἔμᾳ. τς δὰ σι ἐκ Δ) ΤῸ πιά! 0, δυῖ ςοπυετῇοηΐς οὔ- υἱοβηηνάῥοοιν οδεπεδναε δ. υἰοὔτεοιεπι ρας 
ἴδ: 6 .Θ δὲ πλουα)ος ἀν᾽ τὴ 'ταπεινωσοι) ὁ] οι Ουἱ νετὸ ἀΐμες οἴ, ἡἢ [υτὺ- ἀπίρδτατίο. ἣ . βδις, 408 βε- Σ : . Δ ἷ «. ὯΝ τὶ κε , : ; ἡ ᾿ ἀρ τ " τεριανηάφενπ {ιλεάε αν αὐγ8' ὅτι ὡς αἴϑος χόρτου πῳρελαύσε! ξ ἰφοϊβῆδος [ν Ὁ] αυοπίδνα γοῖυτ φμε΄ δεεοῆο. ᾽ « "ὦ ἕ 8 . ΝΕ ΓΝ ᾿ ᾿ 

Βουληϑιὴὶς ὠπεκύησεν ἡμαὶ λόγῳ! δ αυΐα νο υἱὲ, ρτορεηυτ | 1.8}. Κ᾽ οϊνμανὶὶ ψοηνὴ θοὸς ᾿ 
εἶτα Ῥιοβὸ φαι Άον ἱνέγδα ρισιεγιθές ; “Δ ᾿ μ ᾿  ῇ Ἔέυκρωα ιΣ ἐπι, κδν νἱοίου ἢ ἫΝ ᾿ " . 3 ᾿ ΩΣ 114115.,. νὲ οἵε- εὐ αἴμ, ὦ πιο ἰῃ πο. τ ε : : ΕΣ ΜΝ ληϑείας, εἰς τὸ 4) μας ἀπὸ να] Ἰῃοϑδέγζηοης γε νς τ Α τ  ἐρονον ' ᾿κίοδοσαι δτὲ ϑνέροιλοὺ ὁ ἥλιος. σιὼ πρκαύσω- τ ᾿Ναπιυροχοστυς εἰϊ (οἱ εὐτὴ ' αὐτὸ ἐρανὶ . “ ΡΧ' ᾿ τὰς “ Ῥεϊτοϊτία αυχάλπι ξΟΓΩ ΠῚ ἧπως; ὑν νϑλ μονα ἘΣ: 

ταϑαο γέροι α νἀ  ἰδήρανε τὸν χόρτον, καὶ τὸ αἴϑος! τἰξυ,δεὲ ἀτξβαςις μδείραρην διβοϑ,. πέραν δ᾽ μνεβει εκ ιβ ἐῶ 40κ γεδωίτ, ἢ τ Ἵν ηὶμπ νἱίοια 
“Ἴκτμαιι, μιὰ ἀυγυ ἐἰξ έπεισε, οὶ νὶ σ᾽ αρέποια τὸ «νορ- 1105 ἀδονάῖτι ἃι ρεῤξαβ ιν ἐς. 1 δ᾽ ἔρευμαν ἀνεώμν, σε. π  τν πῶς ἀηο .] ὐω μοιροϑς λλλ νι. ἢ ΕΝΝ τ ΟΡ, βνο οχ ὧν , “οτίρἤως ρον τίνα ὅχ ἀἰθος " ἴῃ ἐν ϑμἑμμί εὐμν ἀερενὴ- Ἢ ἀςτβασελφοί μου αὐγά πη τοί ἔ φῶ “Τ ας ἢ γ9 ᾿τααυε . ἔγαῖγε8 [16] ἀϊεςξι!, : ΩΝ ΦΏΣΖΤΗΣ πϑύ οἰνμουέτῳ 

ἤου͵ ὠυτεῖ ἀπ λέτο" οὕτω οπλου- ἱ 14 (Θ’ ἀλωες ἐν ἐξιμεγν ͵ νι ἦν, κα ι : : ἐββεννι, 518 ἀμξενοιθ ἐλι μον ἐδο κυρίαι σπου, εἶντ ἀπὸ λεο οὗτον κὐὰ ὁ πλού-). τις Πιρυς (ιὴν πιρεσαίς ει. . Θ᾽ ἀμεὶρ ἁμμηρῳ ΕἾ 5. πος ταχυῤ οἰ τὸ ἀκοῦσαι, βεόῦς) ἧΠεοποπίεθιοπιο σεῖεε ὰ αὐάίξῃ ον ει ματα ταν τὰς ολ ῖμαε; υἀϊε οβε πα 0 ς (ᾧ ἐχρς πηρθιαςς᾽ αὐ 18 αρανϑη-} 7 ἐς τ ) εὐ . εἰ; τὸ λαλήσοι,βοαδι εἰς ὀργίω. ἀπ τάτάυ8 αὐ ἸΙοηση  αολνραῦ  Ἰς {πδράμε ἀμέαην μά ἰοφωεν. ὅν 
«εραιϊοεί "ἀρ. σῷτα; . ἈΠ ἐπ φῆι . ἣΣ ἐν {τὴν βαρ νὴ ' "1 Δι δά ἰγδίη. ἀμιηνασ' ἐαι ως Δ ἰνάπν. γχ Αὰ άϊταν τὰ. γοῖρδαν, 450 
πρὸν μεῖς Μαχρίριος αὐὲρ ὀς ὑσορβώρι πνιρα- 1] οΙ Βεαῦὰ (β Υἱς υΐ ἐχρίοτα- τ ἶρ εὖτ δα Ἅ} δέαιωι υὴν φνὶ βξεοι αἰ πκο νον ταν τὰς ῤ ) ἐυα τἢ ᾿ “οσιαῖ 05] Νίαπιχίγα νἱτὶ τ τίααι Πεὶ ἦν αὐρὶ ἐφῃ ιἐ4η, Ἀθ0 ραδι πο- “φῶς. ριοίρειίε Ἂν “ ΑἸ οη εν ἰοεγας : φυσηίαίη ργο- δδπμαεήσφενν : φνοιίδ φυβ Οἱργὴ γὺ αὐδ' ρὸς,, συχφιοσιω ἰωω Θεοῦ ι ΨΙΣΙ Ἐπο ἘΠ 110} 194 μὲν οὐνὶ ἐν ιίαπε νι, «ας τοαὶὰ πβλφγύθς ὑονν! 68} δύκμος Ῥβρορδμος λύψεται ιἰ ις ΓΟ ΡοΥΓαΣ Ε ἜΣ ἐξ ϑθς ρτοϑάραι [μευ , Ἀππην Ω ᾿ τ κατεργάξεται. - - ΤΏΟΩ ἐχοσμιυΓ.- ἣν Ῥεΐηοη φρεγάβην. φρεηὰϊ δυῖδος : ; ἫΝ , δὴ τα τος τς ὃ τ ἐφγο" ; ; . ᾿ ᾿ “ ε , ᾿ τ . ᾿ αν Ὑ ᾿ υου δι 18. «ὅπα νογίο ων 10} ΦἜΦΑΡΟΥ Της ζωῦς, " ἐπηγϑείλρηο ἢ]. δα ν᾽τα ηιαπι ρτοπιῇι Γλ τ] }᾿ ᾿ιβικνοξιφρ δηοεας Διὸ δποϑέρϑροι πάσαν ῥυπαρίαν καὶ! «1. Οὐυδρτορτες αδίεδεὶς οπνηὶ- οὶ Ῥυμιεκανοά αὐρείει: ἵνα θη Ἂ;- τα ε σαν, Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν. Ὧυ5 1}ς αυ! Τρίυτα αἰ Πσυητ, νι. : ΝΣ 
φοϊεσε γὲ Π6- ᾿ , ᾿ , Ἔ ᾿ : - ἐς θθπο : τος 4. ΑἸΐὰ εατὶο ἃ τερυξπαηι θυεἴυπιρια, Ὀευν εξ οπιπίυπι ΒΟποΌν ἐὐ δυιῆοτ, δί ΤΑΣ φαϊδόπν να δανροι ὔι (οἱ ἀεαποπιοάοίαίτυι κπαίστον ἄυ.. οοδδο ἰδαίεοο Ποὶ ρ᾿δοεοὶἴεά ςὸ τηδεὶε αὲ Ὁ οσπιηὶ μευ 2] ἐπυν. 9 Ατγξυπιδητυπὶ δὉ Ἰρία τόγυπι πϑίυτα (απηρευπις φυΐδυς ΠΙΜῚ] ἤτναπίων ὅς ποεῖ τἶιος ὁςηίεεὶ ροῆξι 14 “Ατῖι9 Ιθοις ἀΕ (εἰ πος Ποὶ ρεκ βλ εἰ8 δέ ἔτι. θυ, ϑυιπιην οἰ! ἐν ἀὐφ δ πὲ Ποδὶε δι δἰ ονάυπν εἰε νογθιναν Ὁς! ηυυπι: ἄυε. το Οομοϊυδο,ςιυςδί ρδιίξηισι οεἴϊε ἔξεισι λπηρ ἡ ἀΐιο φυδειολεξυσεηίο, 4φυοΐ ὡρετίοιυτι ἐμ πιανδπι εουιρ!εβιτατνημία αἰταίτατν, ἢθο κεὶ- δος ἔς (ἐνὸν χι0 πο: Ὅδυς Ρ(0 βεϑευίίὁ (υὰ ὑσηευσπίεηιι ἐχ πυαγεῖο ςεςρὶ γάτύπι ἐεἸεϑοι Πδὲ ξξεθυϊε, ὕλαν" παι δὺυεθν ΑΡΟΟ]υ: ἀυο νἡν!, ηυς ως, ΦΙΦ δὰ οογοηδη νὶτς ρετυεηίΐίθενεχ ξιαιὶὰ καπιρηνίεσι ἀυπὶ Ριοπιποηςπι, ᾿ ᾿ ποεῆς ἱπτς ναἰἀὲ ἱπιεειυερδῶε: πεαρε φυὸά ἰ(ὰ πορὶς ρ΄ δεξάπνυε νὲ ἢ Ἰσαυὶ "Ά οὐἰδιίτηυε ἡνὲρι Ὅευαι Ἰοαμεηιοπι ἀυάϊσς, ἰἐπὸ κφιἰλτῃ δά οοττα- 

νι ον ἐχοθς δι τς οὖ Ράοιρε ἰπάϊξφηφανωτ : φυίδυ» νἐ εἶϊε ρ]αςἰάαπὶ ὃς ἰςἀάζαμα δαί σιοσι ὅς ρυείδεῖε δοια δέεπι ορροπΐε, ᾿»" ᾿ Ι ἼΩΝ 
φ' ᾿ ᾿ δ ἱ ' ᾿ ὉΝΗῃῳ Ὁ ᾿ τὶ ᾿ ἕξ ἐν ἐν τς: ᾿ Ἵ - Σ Β εὐλτν “ ᾿ “ ͵ Σ μέρλματοξσισα ἐπσοχε αμα νος ς σδναασ τἰ ιρισμαα τα δας ὑσν χα ἀὰκοι ΠΡΌ ΉΠΈΣΡΣ πεσπορ στον ππαπτεθε θη ἐπ ' τὸ ᾿ τ ττοςς ρου χϑάλαρ ΟΡΡΟΣΕΙ ΠῚ. ΔἸ ΟὐτΙ ταπείνωσις τῷ ὄψοιινς καν- τ: .. Μαία, "αν. 1ὰ οἴνι βεςοατίς. ἔυς Ρταυ]ε πιριῖν τ βού ρ τος τὼ ἄετς ἰη Αὐπαίμιηο εηρδοραίοπῃρλῖσε,βιοπι. 30. »ιάς ὁ. χέῶν τορεϊεπάυρῃ ὑπὸ πὸ μεινού. ἘΝ πναιρα αὐένρερι ἤϊρι δὰ ἘΝ ΉνΠαν νὸν τηοκατ. Ὁ σι. αἰτανάκλασις ἰῃ ναὸ . ἢ «9 τοπηενβομμ οὐωηνθταιίο,, αὶ σρσὴς ϑρυσκίασμα. τίδιη Μαῖμαι. ὁ ςῸς - τ να Ρῇοι νειδιϊην κι ϑω, Ιὰ εἴ ρυδεβας,ἤυς χὰ μές ονθι ΓΝ ᾿παρίζαν “αυδά Δῆτολ ροΟίϊει! 1 ρτο φοκιμάζιν, ἰνΐς νοτὸ ο Ῥοηρίς ἰὰ πρεῖαρῆοτα. 50] ἀιήρρε ργὸ ναεία ἃς πηυϊτὶ- Ὁ 8 [Γ᾽ φν βι)υε,Αἰνόρ. Θυδ ὧν. αυοά Ρετίρ!ςἀϊτατίο οαῦ- ἀιιολτατ,εοπἤάετδης αυὲτῃ ἤηι Ὀρο5 εὐδηϊάζ᾽, δὶ τηοχ (ς- ; αι ἰοιπιειιδς ἀσοίρίτα τ. Ὁ Ρ Ϊοὶ ἐοηθεγοηε, ππης ἀρρᾶτεῖ, ἡθης ἀἰρλιςε : πυπς ἴδιοχ τοῆϊο Ν ταν φρήν ασίρα αν πάσηι τῆς ὁδεῖς, 4ηυτυγ2Π) Ἄἄγυην ργίαδιίοπεπι, μφάνηῃ νε ἰηάς (ιρετδίσην ις Ῥερίμμῃγ ἀμρθν. Ὁςοζατα κόπο Προ φυοά 4- Σ οἸλεὺ9 δὲ ᾿ἰπηρίάως ςοἸ Ποῖ, πυυς γερά, [η4ς γατίδ ῆ οὐνὸ ΕἸοδ. ΝΟ ΎἽ}29. [ὑδεθοί ἀοταοίναν} νὰ εἴς, τος ἰτατὶς δι (. τὸ εἰοείστοι : δὲ ἁὐάϊς ἃ Ἰαεοῦο ἀλῳβῶν πού νοδυπιρτο. διυαὶς νοοληῖ, υοὰ φαύπι ἃ τδάϊος { ἰά οἱ Ῥ εὐρίἀϊτα- . πο ταπιὴπλ πιοπῆυῃι, (πἡ ετίαπ) ἀἰετιπι ἂς. Βομσισῃ οπιαίθυν. ΝΊτυπι υτεπι δίψυχρν γοῦλς εὐ υ Βᾶ- τοι εἰτι9 αἰροτίταϊςπΊ. Ἐξο πιαίο κανχέδϑι [ιθαυάϊτί ὑπ ἢ τς ) ριοᾶοας ,ποίοίίς τ ἀὐντόπῃ. ἔγιιξδτιπι δι ἀσοσεπι 6. ἱπιοηροῦε,, Αἱ Ὁαί νοϊυσταν εαάσπι [᾿πηρον εἰξ, ὃς δ6ῖ σὺν δίς “Υ ἰοφυυπῖας Βεδεπὶ, ποαὶ ενς Ππιυΐλιο. κωνού [Σὰ Ῥετ «»τανάκλασιν, ΠΠλ 110 οἴ 4 Π) ΦοηϊΓασίὰ ἔφηβον ἐυίάσηι οἱϊἘ ἐπάοὶίᾳ λ6 λτυξα,, ςοηίδαμίξυς δο ἱρίος ρτεί- μον αυκάληγ' ποῦὶς ἐπ πιά ν ςεάπης ., θη Ὁ εὶ [ἐἅ. ᾿ τορινὶ μὲ αἰμά οἷς ἰοᾳυετυτ,αἸιυὰ ἑωτιιε ἰςητίας, γεὶ οὐνπὶ τοῆς, ἰάᾷιε πο {πε αν Ὠτολίῃγο ΡΟ παισεινοφρρνείτω, : τος τποτι » Ῥεζοατὶ ποημως φερογλθις ἀοοορο οεηίετί, τρίτο ἢς νίεἷο νυϊζαῖα, τρισίν! πναϊοις ἐεϊβιινδένειν ἴθ. - ; τὶ ἰαζοιτυν πο άο ἴῃ μάςιανοφὸ [υδιηνιταῖ [εἴς «δ οπταί ῥδίξυ τεπιοτας, οοΟξίτλη φυὸ πιοὰ ἤους οορίονςὸ ἐαροίιτυπι εἰἜ Ἀομῖ, οἂρ, ς., δι ἰδὲς πυυ]ερίο κερτετατὶ, αυοὰ Δσἢ Ρερίτυς ἐοπιςηϊέ, ἢ νοςοαν ἰφίαπι Ν με ἀκ ορεγδπι ὑτ ἰὴ ψογὰ τος κς ἰρίμηι ἔρια α ετίαπι δοῖο ὑποτῖξην ἀφυση πος οροζγίοδι.Ὧε- ᾿ Ἰοοίς. ἊΝ ΟΝ . ἡφεξδιον. - ἜΝ ὙΡ τὴς 

υἱπκράϊ ηγυΐτο: [υἱε Ιυϑπὸε (ωὺ τ! 4υς τον εἰνωθιν γος Ασοίίοϊυς εἰς σρυϊεῆτιε ταπενωφ5 : 170 Ομμεδε ἀφημείο, διξ, ᾿ρᾺῈ τὰ δίςι δέφιν δὲ δώμμα - τὸν ζδνδα υοἱωἱ , βέυληϑεϊς. Ἦος οἵ φιοά δαιίυς (9- ἤθη εἰξταυρὰ ἸΌΝ φιων ας βγαπὶ σ ἀο δίδει. 2. δι Κυς....5, ᾿ ἢς ἀϊπίαφυσ,, νε ἀοπειίσπεπη δ ἐρ ἔροσ, γυϊβοια ἐθ- 16 διδινίων ἀϊξεες,, ἰά οἵξ, ΤῊΝ δεναμυϊεπιί άπ», ἄρας οἷς αυαίϊ τοηαίςεπεὶς ΠῚ ἄδω ὑμ λαοί 4 [ὲ, δι. ὐὐτερι γὲ ὀδλιοι,δις Νυΐϊα. ὅνιν δί ἀομνην γὰ [γποηγπιδ ἰπτεγργαϊάτυς. Ψίάδαις «υἴση ἔσω εἷς ποίτεα (Δἰυκίο, πρρίδυίπιυς ἀυτοῦι ρίοῦο" ΩΝ ᾿ δὰ νεῖδυπι, ἄψονμν εῇ εοιν (ἱ,, δις. ἘΠῚ υτοη ποσάιοιμῆι διε λἀϊυπθείε ερίεδοτίε ἰΑςοῦμε ἄσημα (ρἰ τα! ία,, δὲ Ω0: κ» πιθὴ {εν εοοίϊατὸ,, ἀυδά δεῖδην ἐαρτοῖπε δγγὰς ἰητεῖν νἱ ταψνινὸς Ῥυϊὰ ν]]ἶν δρδα- λὸ βέπι ἐ πηεάϊα, ηἰβοδηῖε ργκτεσίτο Ρετίοξδο [ππιιμάπι δὲ» ποπηϊ ἐμ Οειο ἐοπιπηβαίκιτα, βεέινε νέγὲ δόμα ο“ρτέμν. δεδίπ νὴσ πηδημίςερε. ἐχοιηρίατὶ Ἰορ ἵπλις βουλην Ὅρῆδ’ Δ οτ. ΑΠιυά ςαἰα) εἴ τσμ. 18 ΡΟΓὰ ηδλτε4 ῬᾺ ἐεἰεείκατοι, νι αὶ ΟΑἸ ἀΐϊολι, δε διρειίεξια, ἰἀ οὐδ εἰνι ἰυρτὰ ἀἰχὶ, πιπἰανὲ ἢιολιλύεα ἤγλα ἣν γὰρ" οἷον αὐὐή.. ᾽ . . Ἵ ϑμον. ἰάείτοο Ρερίαἤη υπίωα! φιισά (ἰοὶ ῬΗΧΟΙ μφ 4" ὁ [κέ ὕβωδε,δις. Ἑλάφῃι ρθτα- δείδιίάε,, ἐφ ἀφηίν ορρόποξ, ἀμμὲ ἰἰοσε ἂν ἰγία αι 6 ἅ ἔπνει, ἀνινύνση. ᾿ΑΠΠυἀΐς λά υοίγαπὶ αὐορτίον ὃ φρμίης ἰοίεδος ςοπχη πὶ φυοάλρι ἐδυΐῃ ται ἧς Φιουτεῖε ηΒὰ ψετ.3, ' Πχνείδθιν βιὰ, ἐο τῶ ποροίωμ θεηίν εἴτα δορξερεν ξογθη Δα. (δήγεη νπιυγαείμα ἴαπς δ.͵. Ὡεπὶ, Οἱ Ἅπ6ι ἰυπον μοῦ βάξιν ραττίοιρεα. νὲ “οδθη.1. “ΐμοι "Αι Ορροηίτμν δυζε:λ ἀδιεέξς ρυὰ μὴ αν Ἡτὸ δ οοζιμίμι καί γιάϊυεε εἴξας ἰὰ- εὐλπαίρυας., ἄφωξ ἐκίάμν ἃ παρερεἰϊθαν πγεάϊέο δι 10 11.8.1). Εἰ δε αὐκεπι εἶδ ει ἂὐ ἀΐτι Ψοεδί, Ἀοπη. το, 17. , ὅΦ6 φοπάϊείοηι δ] πμξὰς ἀϊ]1Δ ἘΠούμμη, ἐφανι βε εἰ. ἰςίο ἴυο δεδέως, πγάγοοίρες ξὰπὶ υ0 {Π|0 ΦΙεπάοτγε: φυο ομάφος, δὸ ἐν δεπάϊδεϊοι ἐστ ἐϊβίῃ Σροπήα,, αι Ῥὰ.-ὀ 16τ0 ετίαπι ἀϊδιιπτα βηδιη οι αἰ βπεία, [εὰ αυκῖο- Ῥοι (μηἴ οπλπεὶ ἐγεήεητει. ,  Αἰκενοίων, κρυχίϑιω, 1 Ἠεβνειίπιο ΔἸ ΝΜ] πο υεητίας ὁξευγτίε, γε γὴς ροπηίης ἢ. ὦ ἄλν μας σνδαμιτκαὶ νοξας , Ἐρἢ εἴ, 4... Μυ α δῖα, ρτὸ ἐγο- ἡΐμ. Ὠεἰ ἰδιγινθσπία νει, Οοτίπεν, ἃ. 6, ὃς Οαἴατ, 4. Τρ. οἰ οοπίοίεξωι ἐλ ιδνο δηΐπιυολ, ποάυη ντ τη 60 ἀρύλῃ αἱκάυ!ὰ αἰ αιιίν νεὶ δηίπιο ἀείφηει, γε] (είς. ϑὴ ἰοξ ὶ ὠφίφη νοβείνννην τ αι Δὲ λεδεολαα ἐπα χίὲ ρεοῦα- δι ΡΜ Ϊσπιουιό. 5. ΦΡειρννα Ἥλληνιας, πριν νοι, δχροβυίοι, δὲ πηαίίε ἀτείδιιε [οἵε βαάειι δι οἰ ετς. ̓ ἐδῆηυε Αἰ οιϊνεϊεβενάνει Ροτίυφ σνρύας,,. (ἰφυὶε} 1» εἰπη. 4 ..ὅ.. Δ Ρεινε ἰωνϑιβήμῃ «ὑδὸ νον σον οὐς ὙἈ] φωτον. δίς. [ὰ ςἴξ, (αεγα οὐδεν οἰνίαι δ5. ἰπβαν, εα τε ηυο- ᾿ 19. ἔν ἀφνηβνοιε [ε),ὼ τῇ τοπνώφοι αὐτῷ δταυὶ Υἱ ἀε ιφει ὰ “ὑωπέκ. ἕο Ἀεῆνς νίφυδιη ἰπυςφη  ἐτ ξεἰρευπ), πεάυα 1Δλείε, αἱ» ἐὁ φυὶ (μη: εἰϊ δε εὐέξξον γζιις θῖν ἤυ 8 ποῦν “ γαῖ Βοιρίηνηι δρόμο (οἰ οξια, ΔΙ μά ΐς ἰκίτιυσ αὐ Ἱμορ!ο εἰν Σἰοφαυννι. ὥνναν εῃίτη αἰ ἰαμείν ἥπημΐ δι ται οινὸὶ εἴΠε ησπιο ΠΛΘΠΊΩἱ σηβουσι ΠΠΠυἐ νοςλδυΐυην νίφυδαι Ἰεα ες, Ὀίειος εκ. 5:6 φοέτῃ Ῥάϊς ἠοπηεα ΗΕ ᾧοηῤεαϊίςον δοςί- ὁ ἔπι; δὲ εἰοέξοε γοὐκῖ ρεφυ] ἀγα [δὶ οριν:. ᾿πραίν βινυΐ (ρἰεϑάετε δι οδίσυτιι ἴεν]! εἴἶε δὲ παδί. φηίΐαν Οτκεὶ Ροιίυε ἀνρίω ει ΘρΡροηίταγ δεν Ρίμην ἱπεογτάνηῃ θγὴ δυόϊοτε «νὰ Οεπεί, 4.20. δι εἰψβί - Λ ΔΙΡ ἡοζωρδινν, {Ὑυξοιδ, δελν λμαρίς επίπὶ ἴσε. (εὰ ἱμίφιλ εκ ἀϊμίος βμυρενοα ῥα ἰϑηϑίο ἰός Ἰοεῖνε βεη ἀεόαυς 1. Ζκβιοναιννενα, συ μέν. ἰ δφι δά ετίμ αυίδυε Ἔχρίοτα- Ῥε. Ἐπεσ ἥυσψμε διυκαγοίνυν Ἀοπηλιαη νοῦς Ἀ οανβ ρ4- Ὁπησοδοίά,.. ΠΥ, ΡΥ . ᾿ ἵσον ΔῸΣ τριρονίτν εν [χέρι ἰδοοδυμ Δι νεῖ δι ἀδϊοξλο. ὀφφ φραρ νῶτα "γι. {ῴρννην βιρδαθῳ εονηβένιεν [ν.- ἔτείῃ, ἰά οἵἕ, ςΦράϊοτει. ΄ ἜΝ τ λαρ ἐμέο 9 εἰκδιακριαννθω Θεοῦ. 1ὰ εἴν, ψυοά γτα;- (μτυὶ οὐεπ Αἱ οτιαν Ὠεὶ ἀνξοιιόίε γος δ, ὅγοις νοσοαρ τε δέωμως νέμει 0] «ἴρωννν βνεδενι ϑρστί!, ποη ἐαρτείϊα 4 1ὐοδὲς ἔν, 1ὰ, εἴς, ἔνοσι. ησπ γα οίςες, (δά ργο δ᾽ {πηδὲκ-Ὅδι, ᾿ ΔΙΠσαυία ἴκρε ἀρυά Ῥαυϊυηγ ἰυ δέει ; Δροϊαίφαᾳερεμιν ρἠείισαηυα ςοπμεηίς, πεάυπι νι μας ἢ᾽ Ἀροῖθοι! ἰεηεεπεῖα, Νίφανίε επίπὶ οογδηθλίυς φηοιθαυα ΣΠ, νεῖα ἡΐρ Δαν ξορίνδη. ὧν Ῥλυιο έν αἰνένωοι ἡ τῷ νον" 5 Ὧτι οηβὲ εἰἰὰ ἤροϊβοιήροε δοοὶρίευν, νι ἀῤχίαιυε Ἀοᾶν, βιιυὶ φοό ἀαψιοιαι, ἐλεῖς δ κο λὺς 4.1:,μῳ«Οοικύλ.,εφ.ς διεοβεξίοαί ἤυς ἀχαραί αὶ (υδιιοϊυβοι γὴάΦ ἱ ζογ.ικ.». ἡμη5. ΝῺ Ἵἤδιῃ ἰῇ νη τπαπυίοι, οοά ρα αβ πὰ ἐγ. 449... «6. ΕΣ ῷρ44 
ςν “Φ΄ κ) λέει ' ' 44.» 
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ω 1 Δ 
ἯΝ »- τὰ ἣὴε 

"ὦ 
' ἡ ὶ ᾿ ἢ ᾿ ς ΕΝ 

Ἐ' οἷς ἐν 

ὦ. τ ΕΡΙδπιοῦακι.., Ὁ ᾿ ἜΝ : “.. 5.4 “δὶ Δ ἐ : ἰδ 5 ἐοτάϊθυϊβ " δι. ΓΘ γ0. ἀπ μων ; μφὶ ; 

᾿σἰθιυσεϊα κδυίαο, ὁ ρφϑνμιπξῶὴ ΟΣ να, ουμνγροίαιο ψκηαίκο. 9 ἀμκενα πον ἀξενς ὦ αὐγριυανν μμρὲ αὐᾷρϑμον σΌ08| ἡη(εϊθυπι αἰ [τλῆ ςπι φυὶ ἀραν να μμας 

“ ταὶ ψυχαὲν Ἵ" Ὁ τον} ψροιεδίργυοτςο δηϊπιὰδ γε ἴγαδε. 1΄ ἐββφασομνς πρῳ 
᾿ ᾿ ] " ὌΨΙ : ,“΄'΄' ᾿ ᾿ ᾿ ἐν τ’ Στ ξὴ, ΙΩῚ 

ἀμ Γίνϑέ, δὲ ποιηταὶ λόγρω, καὶ μὴν ( ΠΕ Δεάοκες νοιὸ εἴποις ϊς ἦν. »Άβοιν «μίῶν γιῆντε; 
᾿ {αιομέει ηες εἴϊοις αὐ άΐτοτες (ο-Ἷ [δεν ᾿11λαν Κμοὸ ταυϊοοίηαπάο ιε ξι]-] [κακὰ , φιω, νι ΧἊ ΕαΝ, Ἰϊεπεφε νοϊιειρίο ῸῸΟ ΄ ὩΣ 

μήῃὲ μινΑ μερῶν ᾿6ῃ εἴτις ἀκρῥατὴς Ἅθηρυ δ ὴ, καὶ οὐ] 23} ΙΖΣΜαπι Παυϊδανάϊεον ἐξ εγίλο ν᾿ βρὲ βηνὸν μάν αὶ 
Δέρι αἰῶ με πολιεπὶς. ΦἾΣ ἔοικεν αὐ δο) κα ταγοοιμῦ-ἰ [υἱφιδὲ οοὴ δρο τι ἐναν εἴ ραν πρῤ πὶ τῇ 

ἰὐβεαες, ΝΣ ΜΨῃᾳΨΨ.ΙΝ ᾽ ἱ ' ἱ [Δεὶ , - 

ἐθλτνσο, ἢ πὸ φαῤσασει αἧς θνϊνεως ἀδεᾷ ὧν ἐα δὲ νι τίνος τ κι ΒΟ. ἀταιτνοναρν. 
ὃ ὝΝ δι τη ιν πω Ἔν ᾿4 ὟΝ 4υΐ δαμαϊὶ Ὡς τουῆ “6 φυηβετανὶι επὶπο ιν’ 

" ᾳρὰπαυδαυ Βα ΟΝ γδ ἑαυτὸν, κρ! ἀπελήλυϑι, ν ἡ Πα ἡΒὴ ἐπα ΠΟΑΒΑΝΕ αὐῦι κυ’ βαιέηιοὐ γεμι ε 

ἥν ΝΣ καὶ δ ϑέως ἐπελῤίϑετο ὁποῖος ἕω. ̓ ἵν εἰ ἀμαῖιν ει ἫΝ εὐ πο β 
«δοϊρῆς ϑοπὰ ᾿ ἊΝ ἸΣΈρ τς Ὁ πηδναεε τα ! ἜΝ ἢ οι δ ἊΝ νιν; Ν ὰ “ὁ ᾿ ΩΝ Ἶ ΨΕΝ οἱ ἡ ας εἰς ὑόμον τέλειον τ Δεῖδ αυΐ " ̓πιτορ κεγς ] [.] Ομ ἀμίονα ρεηβεκενὶε,. 
Ἢ ϑερυηθο, ς σι δ, χύψᾳς, τ ὙΠ ΝΣ ΓΟ ἫΝ ϑετξοξαῃν. ΠΠἸλπν],εροαν ᾿ εν- 1 [6» δέζεο μεν ἔβοπο δεν 

λυραίβπι μις. τὸν τῆς λό ϑεριας, κρ φίσφμονακ οὐδ). τἀτΐδ, δε ρεγηλδηίετὶς η 44) αν ἐ419΄, Θ βεγηναηἝετὶ ἐμ ᾿ ὩΣ ἮΝ τῷ ἊΝ 

προ ρε ἡδοὺκ ἀκρραπὴς ὅχιλησ μονῆς ἡροῤδρος, 
, ταίκιδης 40] 8. ; 3.4. ,Δ Ἢ γ εν ᾿ ͵ " 

ἜΜ ια ἔχ ἐο νὶ αλλ ΤΟΙΉΠΝς ὕρ θυ  ὁδὲξ μοχώθιος 
ὰ 

" που ἐπι ςῃ- χῆνοιησή αὖ τῷ ἔξω... 

44,00 ἀμ ἐμοῦ οὐ νηὶ (ωᾳ 
μμῆιω, μιὰ εβ[αξϊον )ε- 
ταχυὶρ ϑεαρν ἐὼν [μξο [γο 
ΓΝ . ᾿ 

ποῇ βιεγίς αὐ ϊτοτ ΟὈ]ἑμίο ἔνι8, 
{{πὰ ἐβεῖον. ορειῖς » 18. ἐμφη απ» 
δεδείον εὐἰτ ἢ ορετς ἔπο... 

ῥῃ Εἴς δοκὰϊ ϑρῆσκος τ ὦ ὑμῖν, μὐ]56] 18 5, υὶς μὐὰν τεἰ ἐρίοις 26] σἰφωῖν ἀκέεην ρωμιβ 
Δ: παλρασωσῶ Ὶ τῷ ἀλλ᾽ ἃ εἴς ἰμῖεγνρϑ» ἡρη Γαδ [1η-| [ποι ρνοίγην εββενηθη τβ ς- 

ἢ τινι ἀπά με μεθ οἷόσαν ἜΡΟΝ ν᾿ Ὁ ΠΡ πὶ ἤιαπι, ἰδὰ ̓ια τρῆιις τὸν Ἀλλε μανεν; ἔνα, βά 
ἐὐμΑι ἀϑβᾳ ΠΟΤ ΒΕΘΕΊΕ ΣΕ ΡΟ ΒΟΜΦ ΤΟ ΕΝ ἈΡΕΊΩΝ ναηυβείϊ οὐἸ τυ. [ϑάμεειε ἐν [νμῖρ; θη... ͵ ἢ 

ἀρεηάί, (οἀ ε )ρησκθία. .Ἅ νάνα ἐβταιἐρίο, 

ες χξκην Βεης ἰο. | , τς τοι 19 Κεἰ ρίοίις δυεῖν οὈΪτι5. Ρὰ 
Θρησκριῶ κρϑειρᾳὰ Κῷ ἀμίαντος πα], Ἰτο ἀρυα Του δ Ῥαττεπι»Ὠΐς], ες Θηδηά  τδαυ- ἀρ χίχον ὶ ; Ἀεἰδρὶο ἀνρηδα (ν᾽ ἐπι- 

. μεν ἀδύρου οι τῶ Θεφῖ καὶ πατρὶ 9 αὐτῇ δεῖν, ὅλι- " ἸοΠ,Πηυϊστε οτρβδῆος δι νἱάμλδ. πνρεμίια «ρνὰ [λεμην ἡ 
δὶ. πὰ ἢ ὶ :  Α ΓῚ " ᾿ υ ὮΕῚ ἃ 

9 Ουδιία,(Πλ 
εἰκλιρ ἴῃ ἐτόχίναου (ρεκίοιείην αΐεπο ὡδ[ϊο πἰιεμεος »ϑέαιρπάπο: δέ νίἀι5:) δε. ψἱια Ῥυτίελιδ, νογασν εὶ φυϊιαϊη «ὐμῆεις. : 

χἴ ΒΙ ἐκινεπνφηὶο, κρὶ Φειοσείων. Ὑ αἸΐγλδα; Εἰ αϑννηά αιμθαον, ἱπχοαλας Ἔχίσεπα οδίεπιατίοηξ ᾿ιαεγεῦδης ἐχ ῥτίπιλτίϊα 
ποη εχρίν ἐπορδί δ τεηϊία, Εταίπιῃθ,, δεάην ανμίάνν, ἡβίῳς (νει ρᾳίδιη ΡοΣ ῥρτορβοῖας ἐχρεοῦγαι ΟΠτιρ 
᾿'πὲ ἔς αυΐάρην ἔχτις τεϑέ: δ΄ , ἌΝ ἧς.) ορροηί Γμορ ἐϑικῖ, χις νογᾷπι χυξθτίς ΠοΙΙΉΔΙΗ 

“΄ ἀ εβινείννο, ἔμφντον. 1ὰ οἴ, φυΐ Ἰαίοτίτιιν δέ ρίαπτατιτ, οἰξεπάλτ, ἱη 4ι4πὶ νεροῖς Ῥετοηηςπη Ἰπηγηυταδης πὶ, ἰη- 
' παι πτογιια υἹάεἰίοςς οροτά μαμι! ρίαπεαης δὲ εἰρλης, 5,- ς τυςτὶ πιης ἀμοηνς μος οροτῖςας, αὐχῥάϊτις δυῖζοπι [μδοτ- 

εὖ ἃ πι]ὲς πιοτάρμοτα σοὶ είς, Οοηηείν.3.16. Ἰνμεπίτάῖοαι νεὸς τατίς δοπιςη πο ἀϊ ΠΠηΝ}} τατὶοηδλ ποη νἱάο]ιςοα, φυὸὰ ᾿ τ Αρροίας τλοἀοθίαπν, δὲ 4ιποαυ!ά᾽ ἰοροος αἰι (ιν ϑμ1}} 9 πο5 οτος ἱμεχ ἃ τηλϊοἀιδλτιοης,, (Σά φυοπίαπι ποηη 
(ριτἠτίδυς ορροπίτων, γΕ ΕΝ. 57. 1ς. δὶς Ῥαυϊυς ἢἸς τοχ βογ δἰδιηι ἃ [ετυίτωτε ἰοτατι Τοηυεπὶς,, ηυίρυς ἰζπὶ 
Ρβατίίζυς δα πι ρτοιοτηίτθα ας ἀσπιαπῃ ξιζιγάτυς τείροθ. ποη εἴξ οπυξ ἴξυ ἐπηζυι ἐπιροῆτυνῃ Οογοηιοη αἱ ς ἡ] τυ 
ἀος, Ωαΐο κ9 οπηΐος ὃ Οἰκιετὴμι 4ιο Ἰη!ξγυπιεῆτο, τςοίρι. .. με ξι. ( ἤσις οαμιτυς Ροτγις ἕξ, τς. τὸ ) πγὸ πος ἣς 
τος δεῖπιο μεπιρε ἢάς,, ουἱ ἰθάϊιάμο νἱηέιΐο οοη εχ Μοιαίὶς αινάσπι [(οπ τ ξτιιος (δ τηεῖι γετίηος, (εὰ 

᾽ ιν οἤαίηον Ὠ 6] ἂς ρτοχί πὶ, νυκίοτλ δεγιρτιτα ἀοζοῖ. Βαις δρίτίτας Ὧει αι νοϊαπιατίααι οδεάιεητίαπη ἔοτπιαι. " 

͵ ἐφίτυτ νηὶ οὐληῤθηε ἘροθΟ]υν. ἰὴ ἀἠρυϊαίοης ρκοχί πιὰ ' 4 βενοδηίηες [ ΥΗ 44} πειραμάίνας, ὅγτὺ! ὃς Ὑετυ»1.λ:}- “ ᾿ ξαμοηϊο, ,ν τ Σ δ δτν λας εβερν σαρρμαμας “ν νἵαὰθ. ν͵μο. 54 
᾿ ὁ νΕΊρι2 Πύηρονςς αὐ ϑν Δ᾽ ιν έν ας αὐ ἢ ποις δ, ΒΕ ροῦτα ἀπιηδιίδης,, ἤδῆηυς ἐυῳ, ἢ 
γοιξ ας κρριαμινν μιβονα ν οὐ μην ϑαίμμηρ»  Μαὰ οὔτως Ἰεαπνια, πεπερα, Ρπμαηβαὶ εὑ Νιοὶ σα πε 

-- : ΝΣ δεγαθηίς, Ἐζο {υδυὶ πιλρὶα ρετίρ)ουὰ ἰοατη!ς τ, ΒΙΘΙΜΔΙΙ ΕΣ ἐρηἰ δόξυτ ἐῤρβαβῥι δι δἰ ναττί νι ΒΕΓ ὃν 
"δος Φ Ραϊιδυφεοοίρ νιν [υἴσοια!., σαρμλ, γζηάγοι. Ἠαΐυς (αὶ γ5Π) ἐρέ, ἀεμτ επί τμιο τἀπλο ρηοῖο Ιοοο Ν δεῖ ίῃ 

: ἰλεβε γαάοιο αι 85 {ει (εἴς δὲ αἷνος ἑπυαἰυύπς, ταν γπ0 πιαπυϊζειμῖο ποβίοο, 
- ἐν τ οϑπνατίδυβ. τεἰᾳ οηὐε {θεν αἀπαιμιὶς γεεὶ- ἘΠ. τ τ μμούιμμδυκερειωρϑν χε ταῖν. μὰψ χοὰς 

Αὐζύρης ἰρίκην βάδίῃ τλθοσ τω γᾶ ζἠτιυηιάρρτο- 
“βοηάιε ἐ νποι ΟΝ υὐ όχι: εἰς πορίν (αρίεητία, μιϊπιεία, 

πῖο δι σῳβαηι τίσ  Ῥαῖνο,, οἱ ἦρε (τρὶς ἐπ ἰρίο 
} ἐδιορὶς τὸ θυβτν . αἰ ! ᾿ " 

νὴ τῷ ὦ Ὁ ᾿ τϑ “3696. ϑιμεαν ρβ ἐον ένεθη!, ὡσωδῇδ κρρ δέου οὐ, Οεττυ 
τς ΜῈ Αϑαβέμαηρν πῆς γέσεω ὠτὸς 1ᾷ εἶδ. ηυλ]!ν οἵδ δ4τᾷ, ἐμῶ ὑμηνροντί, Ρειυϊαητία, ας μῤυμάμμιαι νἰβίοηιπη ία 
μα πορνείαν χυοὰ ποπ ἴορὶς ὅγκῶν ἰρίετρτοα 1 ποδὶ ἡϑηοηάο ἔοπι οἵδ᾽ δερῥων μη πο Ἰιδάυν ἀδοδρείοηοιι 

ιἼ γερὸ ἀιδεθαν Ἰλυᾳ δἀϊοέξυτη γε. Δ σα  ηβδιπυα (εηρεάπι ἀρήνβος γοκεὶ ἢηϊίενιμη ἀϑ (ἃ ἐπι δίυπν δομμίαι αὐΐφιλω- 
Ὁ εἴα ἐταπβατίσπεαι αὐ 9 υ! οχτεγηδην ὀμηταχάς τὐθὰ τἰρἸεδόνεηε. Βγδίῃῃ, «νήϑοντανο βηι ἐρρβεμνν ν θοαὶ οχρεδίζα 
᾿ δα ἰη, ερυλν ςοπτοηνρίφηίυν, 5.8.4 ρεβτεῖολ αἱ 30. Ἀροβοί αινδήτίαν. ΟΝ ΩΣ τὸν ᾿ 

κΑροϊποξιεἀ βαείυδα) ἡΠ|6τ ππαρυΐααι, οἰ σρροιξιμιρι. ὁ. τ δε κίε βιι, εσθαι νέοι νῬρησκήα. Ἰση δηππιεγαῖ 
. εἴθλα, κὰ φυαπὶ τοπαίοδηνητ ἢ συ στα πὶ νίυληι δία. κῃ ψειδ ὅς Ἡποῦια ς δατίκατίβ ἔκ τὶ [εὰ ἀυο τἅπ- 

μος ἀεϊέ αἱηηάς αὐλπι ἐς ἠλοτία ἢ οτὶρ ὃς. ἀπαῖορ!λ ἀττίοας 
ΓΕ Ἰοπιηι ἔλεὶ ὅπ οτὐχῃ ἡ ἐπ αὐ υπιεπιληάο, 4}}} αυΐς 

ἀερὶρὲγ Ἰαψεῦ Απὶνηφαυς δούετι [εἴς (τ᾽ ήξητας, Α"} 
ψοτὸ πράπὶ δ ἴτᾳ ἰπιρτοθίάϊς, (ορ διΠξισεπὶ πχετοεηῖ, γιάς 

, φεῖῃι ἤρεύξαπιις ἐπ ἰμορ, 6 αἱ βοείιν ἀοριξιόπν φυὰπι ἀσ. εὖνοι ἐοπηπηειηδεὰῖ, ἰπ ἀδυς ἡ ΑΙ ἔσει φτβτυίε Πρ ογα!οὉς 
Στὸ ὁ ἰδαρῖααν. ' αὐτο, δος οἱ ἴδε 1 αυ͵ᾳ Υἱἀθ φδὶ "Ὁ «(ἢ (εἶν τυ} ἐχρεδελιι πιεγοει. 

Ὡς 834 Ναποβαναίδιηνο εοβἀπιμνίη δὲς, κρτονένσε γὴρ, δοο Νὶ- δ: Ομ 4 (, νετὸ [ἀοοδυα μφήϊε {ΠἸυῖ, σειπέκοε 40 οἰπεήτί- 
ον ΔαΠιθ νεῖν Ὁ ΟΠ τ δν εσίρἤν Ὠφίπίπε ἡδαοδίρϑτ νοσαηταν ἢ ΝΟ ἐοι ρι9- 
ι᾿ 4 ὁ μενεν ὁ συρραύδῳ.. ΤυκηΠαηρ ἤνηριλιας οὐ ἫΝ βιρ νίαν μον αἰδηΐαν, εἰ ρυρι] γον κά νίάυαε ΑὉ- 

: ὡϑφενὰ 2ρενν ἀν Ῥφτον παρ Θᾷ 
ἐ φόνβοιμα ὁσα!ον δυπησυξηῦ, γε τὐτη ΟἸΠΕ ριορ ἣν (0 “ὐφί, 1 εἴν, ἀρωΐ ἴδεν. φοὶ Ῥαμυν εν ἢ 

εὐ ήο αΪ ξαιά, βεκονΒεαίῃι. ΗΜ! 
Δ Δ Ἡνν ΤΡ δι έδανν, τέκεν ΟΝ 4 ἐκ οὶ ΠΝ εἢ Ὠεὶ 

εν" ἀπ ἘΝΙΜ φαμεν (εἰς νίδετυν Οεγϑίπο 

ΕΥΛῚ δοη οὔπεῖ αἰϊαυ α αἰρίεἰιῆε, (μὰ ριοη σ᾽ στίε Ιεχανπεὶ 4 

Ἰονεζε. [κε οηἰαλ δϑερίευς γεγυίν ΒΝ μάλα ] ἀρυά 
αἰαῖ 6 μας... μέϑιφος ““ ἰὼ “Ὁ ἮΙ ἰω Ρ 

4“! ᾿ Γ ᾿ ᾿ - Ἐπ: 

: ᾿ ση ἤεδαι ὀρφανοιὰ χρῇ χήραν ὦ τῇ 

ἐ Φ' πον ανήδογος 
ἐαμιδια μένα μνῖ ᾿ 

βηβεμιναν δε ας. 40 Α Πηνίβνε, θυεκδδέϑ, τὴ εἰς, σύτὰρο δι ῥτὸ ἐγ (ὑ 

'Ν. 

Ἂχ 

δλίψοι. 
᾿ σῷ κόσμου. 

πον, Κιφάλαιον β. 

᾿ λδιλφδὶ μου, μὴν φυροσωῳπηολη-} 
ψψμαςς ἔχετε τίω πίςιν τῷ Κυρίου] 

ἡ δ Κησοῦ Χριςοῦ τῆς δόξης. ᾿ 

ἀἰασιλὸν ἑαυτὸν τηροὶν ὑπὸ 

“ἰω ἐϑῆτα τίω λαμωῳφϑὶν, καὶ οἴπητο 

εἰτῳῖ, Σὺ κάϑου ὦσε χαλαΐς" καὶ τοῦ πω" 
᾿χῷ εἴπητε, Σὺ ςῆϑι ὁκέ! γἐκαθου ὦσε 
αἱ τὸ εὑτοποόσ)όν Ὁ ᾿ 

Καὶ οὐ διεκρίϑητε ὦ ἑαυτοῖς , καὶ ἐ- 
οἐνεώεκραταὶ φᾳ λργισ οδδ πονηρῶν; 

. Αὐ χουύσειτε ἀδελφοί κοὐ ἀγαπητοὶ ἐχ 
Σ Θεὺς οἴξελέξατο τοις ἡ] οις τῷ κόσ- 
μϑυ τούτου πλουσίους ἐν πῆφοι , χαὶ κλη- 

᾿ ρρνόμϑις τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο] 
“πἷς ἀγαπῶσι αὐτὸν 5 

πόηῃς Ὦ 
τη ἢυ 

: Αὲ νὸς 
Υμος ὃ ἡτιμάσατ τὸν πἰωγόν' οὐχ 

οἱ πλουσιοι καταδ᾽ιωυαςεύουσιν ὑ μδ καὶ 
αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑκᾶς εἰς κριτήρια ! μι} 

ὶ ῃ . ἷ ᾿᾽ 
Ρήοδάτεχ ἐο αυδά ἀϊυΐεος ἔπε ροεῖμε ὀχδογαθί!οονε 4υὶ δος οἱ Ξῆλπι ροεῖδ 

ΙΔΛΟΟΘΔΒΙ. " 
ἴῃ εϑ! ἰδίσας ἐρίονμηι, δ ἴηι. 

Ἱπμαριίβειπὶ (οἴς ἔστματε ἃ τηυη.- 

ἘΠ ΟΑΡ, 11. 

 διαννεύμ μοι: Ὡς σἵπ δοος- 
ριΐοης ρεγίὀηαγυτα παρεῖς 

48 Ὠοιιίηϊ ποῆεὶ Ἰο Οδεὶ-} 
ΠῚ ᾿εἱοεϊοί. -- 

δι ἤπιυ!5 ἱη σατυπ νοτῇ 
ἐΠΕΤΕΒΙΔΕΙΕ Αὐτεη, βείϊαμς Δῃ- 
πυΐυπιν νεἴξς (ρ!οαἀϊάα γίηρτο- 
ἀἴατον δυξειη ὃς ρᾶιροῖ οιπν οι- 
ἀϊάᾳ γοῖϊο: ; 
ΟΕ τείρεχονίτῖα δά ̓ οιαλ αυὶ 
νοίϊετι φετίι ΤΠ πη τι; δι ἐϊ- 
ΧοΥῖτῖ5 οἵ» Γὺ ἐς 
ΔυρΡΕΥ νεῖο ἀϊχοιιεῖδ.. Τὰ ἢ 

1Πἰς, δας (τ ἀς εἰς (υδιτοῖ (ταὔ εἰ- 
ἴυτῦ πλευχας " . 

᾿χΑυάίτς ἔγαῖτες τηεὶ ἀΠ]ςΘ; 

Πάς,8ὲ μαγεάος γορηΐ χυοᾷ ρτος 
πα ίς 19 4. ̓ ρίσπι ἀἰ σι 

[πϑραυρετοπι : 9 ἸΝόπης ἀἰυΐτος 
᾿ΠΡογ τγγαηη!άστῃ τ ορργίαγυιν 
νο8, δὲ τα πυηῖνος δά τυ ηλ. 

“, 

᾿ "-. 
"Νὰ 
ργηῤήδοι Ὁ νἱᾶφοι ἐπ τες 
ὑμίκηομε δον, ν᾽ ἐν» 
τηπευίϊδίηπν [6 εμδἐοάϊνε 

[6 παρ εκαίο, 

ΝΣ νὰ 

ἀἑέο μα ίεη: 

,᾿ ΝΡ 

ἐς Ηϊς, ρυ]ςεὲ, 

μι [μἀε [δ αδεῖο ρεφῶ ἴων. 
ΒΟΥ ΜΝ; 

ἽΝόμηης ἀϊίοεϊπγξ ἐεςοτί εἶδ 25} 4 ἡὐῤιμρ ψρνν; Ἐ ε: 
ρυάνοϑ, δι (αϑιι ἔυσείείς ἰπἀἰςο5 ΡΟ Θ ΡΣ ν 

7 ιραϊὲ τατος παητοϑὺ ; ἀρούρης Μ 

με “νάϊεε «ἔν ει πεεὶ ἀἱ- ἢ Ῥεροέείος 
εὐ8. εἰερίε Ρδυρέτος : [εξ βενον»δήνιε Ὁ εν ε- «ες ΣΝ 
5“ ὡρ βόνεμε ἀϊοῖτοβ]  νν ρὸν, ὁτῶν ἑοϑοε πιο ἀνα λ μπὲ 

γοᾷο: τερον αμσάνεβτοην, ται 

σοηεμτλε α αβεςὶ- ς Μ᾽ οἱ δμϑφιο « αβομοναδη 
Ἐτὰς: 

ιν ἱεροῃι εεῖι. 
. ἱιῤικἰοὶ ) δεορυπδὰ,π- 

τς . ον. φιἰδπὶ 
εο(άεσι οἢὲ 

φυλῆτυς δὲ Ομ τ ξιται ΒΑ μδπιθηιν Ἰοφμίξων εἢ ίπι 4 ἐπιριῖε δὲ ρεορηληὶν 
ἀἰυϊειθιεγουϊυίαιοίί ἐοιμ ρος ἔμδτοε ρΙςεἰφυςναυΐδυα Ρίος ραυροτοε δὲ οδίεθοι ὀρβόηΐε 

Ὡν 

ΟΡΕΝΝΝΕΕΝΕΝΝ ΘΝ ΑΣΕΟΕΕΒΡΟΝΝΘΟΝΌΝΟΒΝΝΝΟΝΟΟΝΝΝΒΗΝΙΡΝΝΕΝΝΟΝΝΒΝΝΗ ἢ 

ΤΙΝ ΘΆΡΥΤ ’ ἢ τς 

1 Οἰν ἀκεερεύθηε βετβθαγννο, ὃν. ἀνέρα πολυψίως. Ουἱά νοὶ 
ἐεῖιτ τρρσωπολη ψίανδι αιατειτυ 9 αηγηξειτ, ἀϊχίπηυς Μάγος, . ταν, 
11:.14. ΦΡιάεη» [)οηνενν τίμα) πὲφιν σὺ Κνρίον [ἃ εξ, η« ἢ- 

. φεπιναυα; Οἰτῷ [οἵα μαδετινγ, ριξετιὰ οι! ροη πάτα τδέευ 
τείρεέξυ ροιϊς σρης Πάτι.ϑῶς φπίπι μας ρεοιβι ΒΡ ρυς Ὠ4ι:- 
κι4." ἐ Οἰον οί τῆς δέξες. Ἦσος σοπτυηρ τ οι Κυρίοντηοι. 

Ν 

᾿ ΜΝ ἣ ὼ 

“ἢ ἰη φυὰ ῥγοτῖις ουόεαι φιυδηλπι δρσνχολνδία ἀλβηηξ ὦ) 
εν! ἐπυθι σὰ ΑΠυπι ρτὸ νετὸ ἀϊοτίς ἰπαζιάτατ, Ὁ 

ις Ἀπίς. Ἠζώς νεΐὸ᾽ ρεσολτα τιν οἰέπάυηε υὸ τλη- 
ἀεῖηάε ἴῃ 4ιο ποὴ ἰδευεευΐ πιοάυς ΡοΠιςπτὸ ουἐυ8 ἤοή ἢὲ 

4: νατὸ τόπιετα Βοο εἰς δή ἀέυμη, Ψηὐπ' δηίαν ἐς ρετίο- κ ἱπιρίυδ, ἱπά οξξίε, οἵη ηἴδιις φορίΐ! τόδυπἀαπὸ, Τέπα δὲ " 
. Βητα ΠῚ τοίροδοιμβηξήγρε 4υ ὰ πόα σοβίτεανι: φυς ἤς Οἰεὶ 

ΑΙ οτία. ἸΝεηλέπςπν οηἰπὶ δἰρεγηδεδιηις, ἱπηὼ νεποίατγε. 
ἀζοῖρίτυτ, Ἰοάαις ἀ ρογιθρίς ξοῤ Ἰξδεϊοπίφ᾽ ἐμ δ βοτμόρ- 
ἴοι Πεὶραἰςοίυμι, Ἐηφοίνε δά Γοπὶ τεάξαπι Ὑ [ἀεὶ ρδιμεὶν 

πλὺν ΟἸΏΠεΡ φοε ἐῃ υΐδυς ΟὨγιτις μια δίτατιπες 05 ἤπεῖα- ᾿ ἔάγυπι οορτατίοπυ η, ἐς Ἠεδγαομιηι ἰφιοτθηνο πη οφὲ 
τας (λ|τἰς΄ φἀγηἰο ἑυ ἀ!εἰϊν ττδη Πιογίος ταρὶ, 
Ὀυπι, Ορνα ετιδιο Ἡεῦτ. ναί, Εν ὀψίννονι αι πὸ νίἀεο 
4 ροιΠειϑυαοῖς οδυεηίτε: αυάπιίε δέδαν βϊοαν ἰηϊογάνπι ᾿αΠὴ 
Ῥῖο ορῥνίους ροη. ᾿ ὌΝ : ἢ 

δυβι αι. 
3. Βιεγμμς ἰὴ εἴ, ζοπιπιοὐὲ, αυσὰ ΟμΠ οὲ ἀϊείπηυε, γ. ο΄. ἔσπαιςε, ἰησρεο, δὲ {1 πυυπὰὲ ἐν ὰ εἰμπὴ εκ - 

, ,, ἐγ τς πον ον ει πἰθπν δοπηηυπι αὐδιοδε {πὶ δ9.1τὰ ὁπεὴάἠτις δι ἰὴ ; 
ἂν ὯΝ με ἐϊξεν πο διοικαὶ οὐ διοκρίδητο ὧν ἰκωτοῖ!. Νόπη8 Ρέπιοηῖ “νι τ 

ἢ» [ 8) ἐϊμίει, πλονσίνα, δ ΓΙ έῳ.1 ἐδ εῆ 
«οὐ ϑ,ννε] αὐδὴν (δα δ 

οἠατφάυπὴ ἐν ἀάορεὶ {δὰ οὐπτιὰὶ ἀδέυγ αν ἀἰςξηῦ οἷς δειρ 

(γιοὰ αὐπἰηνὲ ορουέ δος πιοήο ἀρυδ νος νου δὴ αἰτόνὶ 
Ρἠδἰδεοπήυπι ἰυδίοα 9 ὃ Η΄ σα πη ἀσέϊα γα πὸ δεαιρίνοίθου, 
«ἔιυ ἤρα βεαείσπδνε τὴν ἐνόησεν ναῦν ον το ρείσεὶ 
ρείπιιὸ, φιοί ἐδεΠππτυπὶ οἔξιδε καὶ Θορίυη ίο ἐχ Ἠείχγδιο.. 

"90 Δ πάμμεεν εν)» νοὐηΐρι, ἐνυϊὰ ἢν ότὸ ἀξε ρα τὸ δια Κὶ 
κῳνεδω, ῥΓΟκμεϑκείνεϑις, , ἰά εἰἴϊ, δεμον δ γε Πε ἰπῃτεπεία, “- 
ἰδον ἔμ ἐρίομιμη ἐσπίοιοπεα δ σπνηΆΡ Ψ ἢ τς ἀιηἀεπὶ 
φιοΐ δἰείηϑι, νὸ᾿ διεκοίνεϑευ͵ ἢ εὐ Πβ ἡ ἀτίσ! 6 ἡυπ δ! 
ἰοβέτα παν πὶ ὃς Ποίξεγαπν οὐιαγη ἐητοτ βιμ ατ  Οἤοπι δ6 ὁ. 
τἰαπη ἐο ἄνπ Ἢ ῥυξὸ, δι νηντὰ 3... 7.06, οἤέηι (ρίεπείαιη Ὁ [ 
ὠδώηκνοι γψελο . Ἐ μγρινριψά νενήγαφι δέ γομδ ψονν.᾽ ; δὲβ 

μὴ. Απῖϑ τοργομεηάδικὲ αὐδὰ νηυΐπ αἴτανι πτ ἅτ, ᾿ ἀάϊ 
πρᾶν πῷς μι ηδνψιβέτια Φἰεισῆιανι μήν 
μήκων 608 ἐπι ἐτεθ α ἀΠΠηκθ ίς νὲ βεχρραπεατ το ἐφ 
Ρ «ἵν ὀανείεμ, ἀνφοικοναι δου γευροα ε ἐγγυϊαὸν “1 Ὁ 

, 

οὔ1.8.19. ταν ᾿ ᾿ ΝΕ 

6. Ῥεριγναδη  ἀδην ορ β ἠννίρί, κι ταδιωεφ Ἀν οὴ 

ἠὲ ν)εῆνηι ἊΝ ἐϊδυν εἶ; 
᾿ 

τς. ὐ νεῖ. 10 τυάΐςεπι ἠδ τεδεὲ αἴεύξιπι, (δα αὖ! Ἰη αι πολ ατυτ αι οπὰ 
“ Ἠεδιαίπηιπν,, φυκαις ἀπηρί μα 61., Ματυα ἤπίεερζες διῈ» 

υε ἐξευλευπο ὌΝ ΜΝ 
βνμενει νηνηνδ νηΐ, νοι πθυχοιὶ το μὠσμον ̓ ύτον, [ἢ 

ὦ 
ΠΣ 

ϑῳ. ἧΝΟΕες εὐἷπη εἴ πνὺν ἰδεῖ ἰἀη δε! δὲ 

"π| ἔτι ἤάσεϑε Ἡνεγδάϊεέφ., γε μφυετίν Ῥείαις ηρὰ ἱπφυΐξὰς Αα: 
. ἀμπὶ ἰἀιουπ|ο τϑάυπάλεὶ ν Οἱ αι ϑηνε νθεδέοεβηα ἀρνά νόθον Πίσιιε ἐχ Ερμεῖ. μ Ἀεδὶ γοϊὸ ρίρο ἱ 

φιμμαμιὸ (Δηὰ φεξχίυν αυβπὶ Ετείηνε, 4! σοαυεμῖς, δὲ εἴη, ὅς ἥδ εἰ εἰςδείοήει ᾿ 
ἰροίτνς ἀ4ἐ]εδειόμ! 

ἰπειΐθιν αὐξειῃ ρ᾿ τα Νλδον 

ΔΙ} μἈΆ, 
τοι νδ, ΟΙδδηἀἶ ἀυτῃ ΑΡοΠ οἰ είο Αἰς γειθίμουδ πα ἐν 
ἰυδιείο ἕκτεῖς φυί (δὲ οαγηἰὲο τάπίο ἴα ῥγεθῖο μάδέλβὶ, 
Ὑ ΗΒ [᾽ε βαυρεγον Βα πὶ δτίδνη ἀείριείκης κε ἃ ἠπεῦν πε. 

“4 ἢεεμ! ἐς φι μευ κυ ἸΣ ΟΣ, δῇ ἀβ ἌΡΗΝ 

ἰῃ Δ ρα ϊδης, ρημίδηιαι Οὗ υἱὲ οἶοι "ἢ ἀπηρῖες 
ἐϑρηάμοε αἐπηλτι ἐᾷν 

Πτάπείδυι, μὐδημινην ὑπιφύηνα ἀν  ην 
ἡμαν τε δίδνν ποὴ γηο ἰουύ. ἜΝ. 

4044 4. 

μη γῳ ΠῺΣ 4μ0 [πρὶ ε 

ΤΙΣ 

ΤΥ ἄεινει πρό, ποἰἐμε Ἰ,ουῖς 9 κα ̓  
ρέων φιοεβηο. ἀον τ. κ.17,8ὲ 

“4 ὑάδενς βέον» Πυοίεὶ '6ι9Ὁ 
πβε! {ὦ Ορνέβι ζἰουίε. ΠῚ ετρ Δής 

4,ο].41} 

ρδυρεὶξ ἡπι8. 
ἀφ ἀϊηνιφε ἐπ βάε, (Ὁ θα. βοπαπηάεο!α» 

εκ 

; υὐδά Ὅευν 6 {με θοας ἀν κεμμϑω μὲ το πνεῖ θυ 

ραυρεξι Ν. ὅηνε ἀϊμιε: νοεῖν ἐϊοϊεὶὶν 
βεν γμενεέν ὀργὴ νη Ἰοουρίειατει 
υοιγ) Δ’ ζ φνάνωμ κά ἀϊυϊίδυα λη΄ 

ἄεηι ρεόζεης σπιπίδι ἡεῖαρο νὰ ἰηςάῖοτ ἀϊιἑτις σ᾿ τλιί...[ἢ»-...-ττ 
τοτίπι ἑδοοῦ ραυρεῖ (ηυλπτυηνοίς ρίος ἀοδιιε)οξ οηεὶ ἀΐπ οι 

τ|συλ 

σνεβε εὐ να ς ὑμνούενίε ρΡειίφηδεμπι.- 
7) ἀῳβε ἐρ ἔν. δεοορι οὩδ. 

σι κὸ , οουθῆφιθ Β0Β 
: μβοἤειᾳυοά "1. ᾿ 

Εἰ ἡηξεηδαξὼ ἧ ἔωνε Ἰα(ται ρῖορο». 

μι ἐπάριωι εβὶ “υὐδέε ργε ὔιο Φοιυπιδι, 
εἰανο (τ ἀϊκετεεμοὶ, Τὰ ΘΠΆΡΙΟ μὲ 
άε ἰἰεϑεκοιρανγενέφν: οὐαὶ ἔδυμθῖν ! Ἄ«οπιθπς 
ἕπῃ ἀϊι4εμ.,. ἰδ ω “Μ| 6 ἰα νον οθ. 

ᾳὺοε 

ἃ" 



εριδέοθα Ὁ 
δὼ ῥὲ μολχϑν} Μιόηρα δ]αρπευλοθερτα 2. Ν ον ἰρβ, ἐμῇ 
Ἄ»"»" δῇ "» ἐριμύρν ὡς ῥἐμόμες ἐρὴν ἐν ἐονινε ΔΑΝ μα μνακοι 

ΠΥ ὩΣ τγυθθ | ᾿ ᾿μνονω 
ἀοΎγδο ας -" δὶ). «αἰ Ὅμο, ἐμοῖ ΓΘ 4 Π ὅΣπανη ἢ φβείιὶ 
τοὶ νόμον τολῶτε βασιλικὸν αἰων ΓΑ ΜΡ λδ οὲ ὑπ : μοι μιν ὀρνρικὰ 

γα, ὈΥ 66 ργοχίτηυιῃ τοῦ} 
νελοϊθίῃν δέῆς ἐαοϊτίε; 

μίρξμνονδει [αείιμ: 

ΦΟΙἾΑ ροιίσ᾽ τ οχας ὰς : ΤᾺ ες ' δίη νῥτὸ ρεγίοηδηι τοίριο ϑὲ «ἰεὖε βεν(θν 44 ἀτοιὼ 

Εἶδαν ἐσάνον. Εἰ δὲ «οωρσωποληή) σε, ἐμρρτίων Ἰυϊφρρεεόλτυτι ςοπηπρὶ κεἰ ἰδ δι ἢ Ἰνκρς ἀφτω ϑῆχε: 
δὲ ἈΚΡΘΙΝΙ ἃ Τμερς νι 

Ό 

δἴκο φοηροίίς, ὦ »μέδιδιε, ἐλ όμδροι αὐπὸ τὸ νόμου οἷς 

βάταν" πν τα τ Ἵ Πραρίρτοίογος, ἌΛΛΑ αἰρρδόνα ι 
το] (υΐοημάνε. Ανίεπν τϑίδιη πο ἣ 10] «Ομήαμίδ ξηΐτη τοῖβην ἴ.6- ' 

"ὦ : ἀΣΣ Ομ ρον ᾿ Γεγε [γἀμαν!} οἤεάαι αἰ 

ΦΝσδυ ἘΞ ἐεφυ ος ὃ ὅλον τὸννόμον σηρήσει; ἤ]αἴσει Πὰν οὗ ὑπανὶ ων ἴδ, ̓ Σ ἐν» βαρ μὐγμαείμα 
᾿ πὶ δ δ. αὶ ὧν ἐγ). )2έα γεπχαύτων ἔγογος., ΕΠ ΣΝ ἕν Π0,. Δίλ45 [Δόϊ.}8] Ἰγεμι. 

ἐλεῶν, ὃ ΕΠ» ΠΕ ἢ [εξ οπιαίνη, 
τοῦδεο ] : “ὮΝ ἱ ἀἰϊχί. Ν - ἐσσι ἀἰκίς, Νουα. 

θῇ, Νοη ἀἘ| ν ἢ ’ πα ΦἸΝα 401 αἸχι) ᾿ς τηαΣ- 1} (υ εὐίοι ἀϊκίς, Νον να" 

βριοχίδνον αὉ ο δ οἰπων, Μὴ μριγαῦσης » πες, εἰλεγ6,αὐχι οκδηι, Νὸ οὐοςὶ- 

νᾳρὶ εἱ!ννε. Μὴ φοναϊίσῃς οἰ σὲ οὐ μριῃᾳ ὕσεις φοναῦ. ἀε5.Ομὸά ἢ ἡοη ἔμετίϑ πτρε- ἀεει()ηδά [" βοὴ πραεργαϑονη, 
φερῥή αν Α“!4ην, [φἔξιρ εἰ ταηῇ ν. Φδρία : ͵ ͵ ὶ : ἢ 

4; φῇ ΟΣ σθς Ἀ,γέλρνας «ἰδαθάτης γομῶν: ᾿ οἰδῖιβ» ες 4ογ 18 διυῖοπι», [8-- Ἰκνεζον κε. 
95. ϑῖννν το ος ον {ἄζυε ςϑ ἐγαηίρτοῖον Γι ερὶν. τς : 
ὅψις οἱ ᾿ς Οὐἤτω λρλόζτε κὶ οὗτοι ποιόντν ἧς 619}.}} τ Ἰοαυμιίηὶ δὲ τ ἔ4ς,.} )ζςς μῆνμίδι ΦΙα βαῖς πο τῶν ἢ ᾿ ᾿ : ἐφ Ὁ {8 Έ7 84:9 ἰηοὐ. 

τεζοϊπάϊς γόμρυ ἐλόύϑερῥας μυλλλοντῖς κρίνεϑει.). ΝΥΝ ΒΡ ἰφβεπι Πρ αγιατίς ἴα- μα πονῶν “ἢ ἣν 
μὴ ἰοῦ πον νο, ὌΝ ᾿ π᾿ . ἀ ἀξ νί Τμἀϊείφεν εἶα βοενοϊ τὶ. 

ιιοδομί, ἐπιδ΄ Ἡ 3  χρίοις αὐΐλεως τῷ μὴ ποιήσαντι)" δ: ζοπαέπληδῖ10 Δ014.} ἰρονήνα ἐδέ μι ποι ξακετὶς πη} 
, ’ 

ἐπα μα αο τὰ ζλος Ν' ἡαταχουχῶται ἔλεος κρίσεω ἀδμνγαρος. ΛΕ ἀσταχρυ χα ταν λο ἈΘΤΟΝΟΥ, 
προ τί οτάΐΔ ομε, εἰ αμὶ ποη Ὁ ||ἀνῤεονάῥαν; [υρενεκ ται 4» 

ρια[ετεγῖς " τὐμεεσοτάλαι : μη οἷδε εοτάα ἐπα είμπν. 

τῷ δυϊάτγα οκ- δι θίοτίατυν πε (εγί ςοτάϊα δ-- ᾿ 
κεῖ οὔδει. ΠῚ πρτίυς ἀαηγμαιϊοη 1. ᾿ΠΩμὶὰ ρυράε 

᾿ Ν δνρόθέ βου ον ὙΝ γἱ6, αἴνει 

ΦῬιοθειίο, ; 11} ὄφιλος, ἀσελφοί ιὐῦ, ἐαὴ πίςιν 1 «δ᾽ Ομ ρνε Πταβρ γατγεστο οἱ ἵι ΡΝ Ρ̓ εἶον 4.ὦ ᾿κὴ μ 

δ ᾳ( νῇν ἘΡν τὸν ᾿ ᾿ Ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ὃ 

γάζα εἰ τες!» . 

;--.. 

πο β΄ 7 «Ἄφων εδδὲν εογιοινίο4}} πὸ δ ἱκηνϑὲν ἐφ ὑμόεν νυ ς. δογιδείο ἀϊχίαγις ἰαρτὰ.1.2 5. Αἀάίτωπι διζεπι εξ ἰιος ερί- 
ὃς Ἐταί αὐ γειδυπι, Το νοὰ ἑημοεα ἠβίμερανοι. ἘΠῚ δατοπλ. τλδῖου δἀπιοα ἀρροίιέ.' Ουδπι εαἰηι ροτ ΕΠ υτ Πρ οτα- 

Ἠεδταίοα ργοτίυς ἀϊεσηά! ἰοσπιάϊανντ αιμπὶ ἀϊείτας Ῥττρ εἰ Ππμινπῖαϊτο σηοίιοῦς ἴαγο ἃ ποθ γεψαίγςς δοπηιηυς λυ- 
 πρηδη Δ εῆίοι ἰπυσοιτί, αοα.48.16 μδὲ πχατιτὶ ίαρονν. . ἡ εία υξτυς,αυΔὴ) αθ ΐς αυ (δ 1. εἰς ρεςοατὶ τγγάπηϊάς 

᾿ς χογό γε ΕίΔ. 4.1. ΞΕ ον ΓΡΤΑΡΟΙΣΕ ἩλμεὶΝ δι πὶ τηεστὸ ρες 1ιεϑ ἐπὶ οογάϊδ ἴις 
8. Ωμοὰ ββ,ἀἱ ἐμ τῳ εἰἶ,νν Ψυφ, δὶ ἐδην ΟὐετεγὰπιΥ]οι᾽ Ἰη(οείρτασι ἀξηφητιχ, νὰ ἀΐξειπη. εἰξ ἈΟ.2.1.2.[4 διιτοιὴ ἰτὰ 

ες ἀείαρ ει οίοιαμε δηίπι ἢ ἐέπισχεῖς δ Εὺς οἰπει ἡεπν δικμτιαν ἀρράγξῖ οἴἴληχ εχ τυἀ ς!}) βαγηγυ]α νᾶ ρταιςεριὰ 
χε φυδηνιηγασ σά ς πἰθ. Αὐαυὶ ἰαδος Ἰλθο συ νίνοχ οἴξτον εἰ Μάϊ. τς δὲ ἐα το υοά ἴχρε κερετίτατ,βοτς νι νηυ (αι; 
“φἰοϊήνοίς, ἴῃς ΝΠ ἀλις είς]. δ, μκλῤ μιν, κά ψμρ μὰ ἐδογκεριε Πρ ἰμάϊοοτμεορἰηϊπιὲ 14 Ἰαφ μον γνθ τηρτ εις 

᾿ ες χηρίβιμ ῥκυδοιδαιηξε ρτοχί μη ἢ ἐπροόαμαυ απεπάεηρ ,οΔπέζοιλητ αι πυϊο μας ἀρὰ Τλειιπι, ἔαϊιιο τορεἤδατυν, 
ἴ Ὁν ἰο εὐο δίς δα ες Οἱ ἡσδον ἰξαἰτφην τα ̓ς (μα καὶ ἰὴ ΟἸγδο φταρίας μοῖ ἤάεπὶ ἀρργομιεηία δεςεριᾶ 
νι: εἰρίαθ, ψαμρον πὶ αἰρατηφτίο ΕἼΝβιη δ φετὶ (βεϊίοες ὁ» τυ: (ς 4 φυΐλ ἐὰ ϑῆς δἀϊυιάϊοαίτως ἰΔξρας βάς ἱιἀιςαϑὶ 

τίαρῃ τὰν ἀ ΡΟ Πξ γεοχίπηυ νἱ ἀξ τὶ μὐδάυτῃ γε 1} ἀμυίτοπι τὰς εχ ρων φἤβο θεία. ἴταφὺς μας οαινὰ οἴξ συ σπυποίαζοδιε 
ἀρεερο δε] οὐοίῃς νετὸ οδ ἡμὴ» ἰποςἀρες ὃ Δϊεπείοι, ἰὼ ἰδῆς ἀϊρυτακίοπομι ἰηφτοάϊατιι, γε νογληι βάσηι  ΑΠΠΣ 

ἱευγοἽδ Πρτο ἰπιεγρυειὶ., αὶ ἩΛΚῊΝ ἐργάται ἐἀἰπίηρυς, ἐπ ΣΝ ξις ; 
: οὐ αι ξειρίαπ ἀϊοὶ ες ἱφιας ρεου εἰ 1]. ψαβρηιίοσυρα "ἢ 13... Δα ανῥοονάῤαιην ὅλενε. ἵ, Ωμλ ἀσταν δι αἴραν δὐιιοτίων 

ἀι ηνυΐὰ, Μίδα Ἡρλ τη, κὸ ἀϊεὶ Νὸ ἜΡΙΝ ύπλ.21.}:: Ῥεοχίπιμι ἐμιοτίςααν οἰἶδαι αυἱ Προ ουπυλμυδηίεμε ἀἰιτυπι 
η: ὁ ἢ. Ἅγ1]ἀιμεν μ μέηνμίνη, ἡμίν ὁ οτἰαχυσοραθηηβ φίρημε ας (ἐμετυΐη ἱμάϊοοσι διπὶ ἐχροείετυτμνς Μαϊ.ς. 

ἐενδεδμεπῶν νι σΘΗ φυΐε γ] δέν ἀμιορείς ιν ὀρρρπὶ; ἀτμᾷ ἀδίηςορν.]νδ,6.15.,..} 6 Κι φίονλαμων πε ϑννρνάλα φάκεῖα 
ἀγυβίριι ϑαισημνὶν κοεἰρίτρεῦ  οού ὰ αἰ) ώ, Δ ημ Δ  ΠΕΠῚ αὶ κρνακαυχάτωι ἔλεος καίσεως Βοίου,ορίηον,ορ- 

1 Δεν νούόρεύ τ, οὐ ῥχρίπἀδ ἃ ορμὲ μι τα ᾽ν γριρινιεμμνὸν μρβ νη , ἡγλαηλε μὴν γα εχ: Ριοχἰπιῖ 
ΩΝ Ἰενέ δ ρ αισὰο Πἰοεβξιου! νὰ. Αἰξ φυοαμς ορπιδανόπιμ5. δίουτ εςβο ἀἰχὶς ἔσχο νι δδίηυο 

δ ἘΠ ἐμὶν “1,εσίν ὄυίεὲ αἴΐδα! Ροηίτων γφήροα, ταὶ ατιςοτάϊᾳ ἀδιηπφρεμτ αἱἦλ αὐίδειςοσάδε ποι Ἀιεείης, κ 
4 (γε αί νίΔ ὐδα ἃ Ἰεοφοῦια, (δ 4.40 ομιϊμίριμ ρεχιφαιδ ὡμὴς ἀϊςίε )ὴ ἰορθάδὺ πῸρ πιοὸ βομ, σοίογμχίάδευτοι 

᾿μ{ ηδηνεχες ἰμακὰ., προς οἰςἕ, ἐν νοοι,, ἀβραυομεῦτεῖς ἡκηλο {1} φιοά ἐδίοϊμιυξός, Ου- 

ΝΕ Ὧν ἜΝΙ ἃ διμα ὯΠ ρεζολα φαΐ; παι [ἢ νετὸν μία οἰμηεύ σὰ πυϊείδονόει αεἰς ει πὶ!" 
Π Πα τ ἐοὲ ἐμὸν αυί ναυὴν εἰμὴ νἱρίδυ τ και Ἴς τ είοοτενε ΜΆνα, 7 δι 14.37.. [Δ δυτεπι φείαπι οἴξοιάϊε ἐρῇ 

: ὙΝΒΑ )ὲ νεἰό εἰδὴ βμαπι νϑῦμν δρίοεῃῃ δ; δηρὶι εἶμεν ἱ είαυια αιίετίςον  α ἠξηλθιπευτ ποῦ πιιίο 
Ν δυνάμει ΠΡ ΎΜη ἐμέων, ὀμυ δν μ΄. κίροτάφογδι ΟΣ μαίίοειοοτάνᾳ κὐίο!υφηειν πὐΐοεοογδενίδιος 

ξεδιν ἐν ἰοίαια νἹἀο ὑφ μὲς ΗΠεϊοτίς ἐπλϊείξαιε " 
δϑῃ βῥεὶ ἐείηνεπε τφηεαπτωι ΠΊΩΝ! ομ! 1 ν ; ἀρεβς ιν αἰοείεπερς, θὰ ἀο φιο φτρτίαν αζδουνε Μει.ν.. 

ἔλα εδίδομιμιππό πριν να ἐνοο μι μιαβίτυτοε μἰατίςοι» 
Ω- 

τὰν 3 4). πρνυπιθεοι ἀἑεθοϊά, πες νει ραν 

οὐδε ὁ ααγὶςαίξιντ Ὁ ὁ. βνβ εν}. ,8ὲ 1.Οὐτ, 
ΤᾺΝ ἰρξοερν ἰοδίε χρινλαυχᾶϑιι, Οἰενημ δἰ μῖις Ἀκ. 
4νοὐ ὅσα νἱάεο φοίιεοας, αἰδῇ μἀ δῖαν ρα» 

Ἰδέ λος κορὶρίμι: Βοιιλμό ποάο." . 00. 
ἀ , Ὠνααμμιφη ἡ μον γία πα. ω 

ΝΣ νπσνττο τα τεσ 
ἷ» . μοημν φῇ  ἶμηε 9 Μοιῆμ τορι 

φυὴ 
ΤΩ 

"" ἢ 

ὍΝ Ρ᾽ΦΗί ΜΉΝ ἐμ μὴν της . 

ΜΆ} "ναη(τεζθγει," 

εἰαδενμ,άῤαιε τ’, ΝΝ οΝ οκε." 

εἰ 

ῥδωμα ἐγ τόδε 
ἰ] φυοτῦ δήφε οι εἰαην ᾿ 

Ν 

ἀϊκυηταπυδεη απὸ ἀοξξηίπα τοριραςτιςοπαῖνοῦ ὃς οβο, 
αμεὶθ ἡμπο ἰοσανη {ΠΠυἜγᾶγε,, ατ οιπι πσαιο ργο (ο μὴ με 

σοταηδημιϑᾳΝ σήμαια ἀ ίαπα ἃς νετλ ριγδιιιίεᾷ μη οαξίο 

εἰ ἀοδεγί πα ἀἰπεηιην σοητίπετο μι ὸ πρραιοατδρεξελπν 

ἀνε εἰ ἐξίεις ἴα ρείπηε ἡ ροίο!! (ςορυϑ ΠΠετυαγαῖ δάμς;- 

(ως το: 4υὶ νίἀετ! νοις (Δηξχὸ νίυετς, αὐυυπι ταπῖρα ἡ ηξ 

φρτυπολῆ πταιν δι ΕΠ Δαν (Δη ἔξ ποπία: ἰγηαπν νἱβ ἀδετακῖς, 

Νιυηεαϊίυὰ ποπηίηιπι βοπιρ ἐς τοάϊειντ, ἐονιτῖν ἢ πυγυτι 

αἱ ποι ται ἀοξεείπας Ἑυδῃσ οἴ!ςα: ἰπάινοπιες Εἰ46, πολὶ- 

περ ία ἐλ τε π παποκ γεσρέσ δα: ὀσαι οἰπηίλτα [ο᾽ κὰν 4υὶ πιά} δ 
τη ἐ αυθ πὶ ἱπιςπιτοτα ἰθίδγαπννίτα [σε Ὁ 

κμεηδυς (ςατέατιη σάνε νῦ οἰ νατίται ἢ ἐχ ατοςλης, Ἠυηομην,, 
λοπήπιητι ἱμει 

μιᾶπι, ες ΑΡΟΙ το; (τορι ἐτὰ πιδηϊβξυνη εἰξ. νὲ ης (σ- 

ΗΝ ᾶς φηάοιη ἰρίου πος τηβοίλτυτος αχπιεοι, ἸΝυπς 

ἐοηϊϊἀετεπιὺς Πασπιοάο τἠϊιςτίις Μπα τιοᾷι' με πίηον βὰς 
τἰς ἀρυταπάμηι. Ῥαυλ λά Κοπιληος ργαίειτίηι δι λά σα: 

1λτας ἢ ἤρειν [ῃ ὁ τοτιῖς εἰζ ντ ὅος ἠοςσας, βεὶς ἀρίαις ο- 

φετίδυς ἴυο ἴῃ ΟΡ,  τατὶς ἐμ) βοατι()υξπιοδιεινφυία 

ἀμ πητι ΠΊ οὐ ΠῈ ἐἰς σοητεθάεθας χυΐ πιενότα ἤνα, ν εἶ ργο Κιτᾶ" " 

εἰα(υδπιτυςίναητινοὶ οὐ πὶ στάτια ςὐηιιηϑεῦλης. Οροιτυιξ 

εσο τη Ρτπν ϑ 4 ἔραταῖς ἐς ἰυ(Πβ οαθ ΟΠ 8 τατίοης, 4λιιπὶ ̓  

ἕ ἣ Πὰς σαυζις ρτο νεγα τυ δι ἰτασγοητ. Αἀδυςστίωτ πος δυτξ' 
εὐτ οπττατία ῥγοτίας ςεἰξ ςοπεγους λα, ἐτα «τα πὶ οουίταίο 

τοτίις ογά πὸ ἀπ ρυτασάνην βης το τρί οδεηάίτ. ἸΝ4π|" 

{ΠΕ σρεταν τ βοατίομςια Πα] εθαπτ, ΠΕ ποη οροτμηι 
πιοδὸ ἰαπιβελύοπο 
επρο ἀπιστίας ΠΠ]οφῖτα ἀςίκπάϊίταγ ργατιτα υΠηβςατίο εὰ - 
ἀειν ορεγα ᾿ρίᾳ δοπα σοπτο δητυς, [δά ἐμ βΠοληάι νἱς ν]- 
15 ἀειγαβατασ τὰ πος ἴῃ ἴοςο 4ι 8 ηοη νἱάςτ σὄτγατια ργοτ- 

(ως τατίοη ς οροτα τα Πα] ς πη βης, ηοὴ νταιπἰΠόλοδι 
υἱ ἰπις τιδυςτοτυσίο ντνοτα ἐδ βοατίο οχ 1}Π|9 τη 4υληι γ0 Ἧ: ψιοιηοήο ςοηάεγξηῖαγ Ομ, 
εἰεᾶις «οΠ]ΠΠσοτοταν Ὀίσδην ρἰληίμς. Π]ις ἀξ ἐἀυα αὐαίθο ᾿ 
εἴηδὶς νοτὸ ἧς εἰβεξεις. Π|ς ἃ οαυί δά εἴἴοϑια ἀοίςςμάϊτιις: 
πίςαῦ εἰς ἅτις ἀοίςοεπάιτον δά εδυΐλη. ΠΠΠπς φυσεγίτυτ 4ιο 
τηοάο πη βοσιηατ : ἷς φυδπιοάο τ Ηδοατὶ διης ἰητεῖ ἢ. 
φλιπιγ, ΠΠς ἐχς!νάννητυς ορογὰ ,τἀπαυᾶπὶ ἰυντιβελιίοπὶς 
«λυίλθῖς βΑ δ  πτιτ ταπαυάτη μι βιβοατίοη δ εἰεξιφιις " 
περαπτος ορογὰ ργάτοοήετο. πδπιβοληάος: δὲᾳ ἀ!ουητος ἐν" 
Αἰζμτοι εοπίςαι. (Δυιοι ἴντη ςῃ!πὶ ἀἀυετίυτη πῆος ργοθᾶ- 
τοῖπος ποη τ ἢ οατὶ ορετίδιυιςγγυ! οροτα πὸ ντ τοι ἰπλοπίὰ 
φυίδοπι νη εἰτία τεφυϊγοδαητ, ἠδάμηη ντ ρος ἡΠΠπΦ φυὰπα ράγ 
εἴϊει τρδυιεγοητε Ησς αυιη ἴτὰ (δίς μαραης, αυῖς ηοη νἱ- 
ἀδεῖ φυιὶην αὐὐετὰ πα Πυςίπεητογ ορμας αυυην ρεγιηάς [Δ 
εοθιυιη ςοηάπτιν ουπὶ ΠΑ οδοίδιατε αςῇ ντεγάις ἀφ φαυ- 
ἔς ἰυπβοατίουὶς φυσετογει Ηίης ροτιοτία 14 ἀϊβίπξεο ο-. 
Ρέπιαν πιογα πη δ. ἐαττοιὰ Οὐ ἰαΐμιπν: αυλῇ ἢπς ἀιπταχαῖ 

ἸΑΘΌΒΙ 4472::...0 
χὶς ἰάφιῃ ϑοῇαι Ἰφθορμεἑῃ ἡΐὲ ἐν εἰκὰ ρεερα τε, δύ ξυὶ ναὶ . 
Ῥαμίον ἰυπιβεαιίφηςης ἃς ἔφη 
ταῦ! καινή εὐ διν) αἷρ οὐ αι κιύνοχ ἱρὴν ατίαι Δι 408}. φοη- 
ςεὐϊτιοννεηιο δὲ αἰνοτα! ἀττορεπλ ιιςαοί ρυτήπν Πσπὶ 

ι ᾿οφβαγλνο Μὰ ἰημματεηις αμα ταῖς ἀἰιομα πη ξωμη βρτὶ, ὁ. 
ἀςφῴαυς ἐυπιΠοδεοπείη νοἶμμε αν οροτθμδίπαῃαζο. Αἴαμὲ 
ΒΡ ΡδμΪο δητὲ τηδηνίσ!Β ἀρβυτλδπερ μεμροϑμίμινβ ΠοΒ 
αὐτί πος ἰῃ ἴοεο ψιο ἐπί βεσπνον, (σε σδίπνηϑι ἰδοο- 
δ τελέξανν ἰςὰ Ῥαμ]ι6) (δά 1: '“νετὲ ροῖῆηι ἰδ βςατυς ἃ- 

ὁ Ἰλέχαι, ὴ νοχᾷ μ βχ ορετῖν. 
ἄσμη ἤιδηι ροιοίς ἐςπιοπίγατο. ειηάο ντ ἀφ ΊΠρυτατλ 
υ04. ἐδείτία διραποὶίς ἤος ἰοςα,υΐς νης σχ  βι δΤεε- 

τὰ ροιἴς τπερτίτς Ββοιπιποειντ ἀΐσετοης θοηρ ἤπυέϊαι ςΠζ- 
δότε νὰ ὕρηα {ξ ἁεροῦ, Δα ΒΌη ῬΩΠι5 ἀρῃᾶτᾳ ριὶμ5 ἀγρο- 

'ς ται εἴς οροτῖοῖς φάει θόπον ἔτιιότυϑ εὐλτὲ ̓ οἐ φοίηι ἐες 
τὲ ποη πππυς ἀδίιγΔὴπὶ εἴξ ἃς ᾿πορτιιηνηυὰπ) ἢ 4}}9 ολυς 
ἕλτγν αὖ ἐῆτα Κα Βα] εχἰβιηιάτες διιρείοξ τογτίυς ΕΥΓΟΣ [ἢ 
ορεγυηι νοςάδυΐο ρ, μὐ ΝΑ αὐ αηάό εἢ εχ ρέμηο ρτο- 
ετολτις ΝΑπὶ φυΐα βάδπ Δι ἀς 4υά Ῥλυ]ις ἀ ἡ τίτ, ρυτα- 
ταῦτ ἰος ἰὴ ἰοςὃ ςοπιράγατί σὰ πν ὀρετθυς ἔς ετίλπν της 
ἐπιρυ ἴννε ὀρεγὰ ροῖ ίς ἐοηπάετατί ςχ ει ἤἶγοης, ᾿Αἴαα ἢ 

. πᾶ οἴει, εἶς, ἢ βάες 12, 4ια ἰυπιβοαπιιγ, ρο] εὐ ἃ «βατὶ- 
ταῖς [Ἐρᾶγογι, ποῦῖο ἡοη νιάςτ 4υὰπν ᾿μῆγαηιυ πὴ οἴζεῖ ἀγροι- 
της πτιτν δῇάς εἠββιλιίτλταπι ργοϊδη άληι, ναὶ τορηλητέ 
Ῥέςοῦτο δά τοϊ ἐπ άλιῃ βάεην (α περίυπλ: αμυπγτάμηεη ἰνὰς 

Ἰρία οὐίδιη ορετιο !οθδητ. 5᾽ςατυ! ντεοηθο αδι] βεαμεητίυς ρα ἢν οοςυτγλξ 5τᾶτ οηϊπι ΠΠυἀ 
«Ἀγπιηηςπάλόδην εἴϊε ρα τὶ χυ ἀΐοαι ἰς Ὠςυπὶ οἶον πος 
(εγυλτ τρίϊις ργξοςρτα, ΠοΔηπ.1... Ὠεἰπάς τείυτατο ρτίπιο 
εἴγογοιςοηςῖ αι εὐαῆὴ τὲ πεςοῖϊς ἐδ Οὐδὲ ἢ πεαις μὐᾷ 
ἄτ ἰη Ἰνος ἀγβυπιοηῖο βήεο; πους γιά πε ιυδιβοατί, πες 

" Πτι ποτγυηῖ, φυοπισ’ 
ομγισίο, ἐς τὸ τοῖα ἰοάιςα θυ ΕἴΠΠι η0}}}2πῦ ἱρήυς ΡΑΠΕΠῚ 

τεηςηι! ἌΑφς ἰρίτυν, ταηάξην αὐ δἐτπιαηλπὶ μυΐως Ἰοςὶ 
εχρ] οκτίοηςηι νεηίδηγις: ιιᾶπι αν άςην πος ρογίρ οι τατίς 

ελιυίι παραφραςικοῖς εχρ !ξαδίπιυς ΝΙτεδαπτὺγ ἡπι 1212 

ἢάει ἰρεείς,ὰ ςἢ ποτιτία Ὠεὶ, Ηἧς 1} οβογτυίι οἴεηήϊ νς 
τῶπι βάςην ἡοη εἰς, [εἀ μηοτίμῳνη {μι δογνηι. ϑςἠ {ΠΑ τ 
τϑίγοη Ἰλζοδιις ρει ἐοηςοἴϊιοπεηίζης ἦέ νοι δὺς Ππίξατς νἱ- 
ἰελτυτ)βάετη νοσάτ. Μετ 14, Εἰτο (παι ε)βάςμι η114πὶ 
Ἰιαρολεὶς φιᾶπενος άσοτα εἰνοίεις : ψαϊά ἀἢμά οἱ αι ὰλὲῃ γος 
ἠηυτ] εὲ Ψ τι τς. δ. ηος {Πν ἴτας δά δελτα ςομηρατατίό- 

Ὁ ης δίυὶς (παι) ξλπιέϊίςο ἀϊκέσις, ϑήτυτ εἴζο,, πὲς ἱπίε- 
εἰπι 4υιςαυδαι }| (υρρεάιζατίς, 4υΐς νοσλτα Βάηο οἵδε 1- 
Βειδ  ταῖεια ἀϊχεσί Ψετίῳ γ79.τ 1 Δεῖ ηοείτιλπι νος μι" 

θεῖς Κ᾽ οτιειπίπι (4 βάεπι γοσδεῖς)ηςς λητογηγ οἂπὶ δὲ 
νἤιην λσςοηηπιοάςτία, (θη ετίς ππε βάες ρτορτίὰ, (4 δάεὶ 

οχεϊιάαητυν ἀρυδ Ῥαυίαπι. 4νᾶπι ταπηθη Ἐαρ ἰοατίοποπι 45. Ππιι]λστινη νι ἢ σοτριις ἐχαπίπις Π Οἠ 6 ΠῚ ἀϊςα8. Ν επ; 
ΦΈΠΕΙΤΩΣΕ {φίγίτιι δὲ ἰτοτὰ ἀιίοττὲ γε ξυτανης. Ηίης εσαο 
αὐ αἰϊλὴι ἀπ! ἐξίομοιη ρεπισπτιμι εἰοροέτα πη ργοοίοπ- 
τῆιην ἤάεην ὃ, σοηίεηυςητίι, αυα!} 18 ταητὰ τι οχοϊυαῖ 
Ῥαΐος, δὲ φυίάσνι οη “πη ρ] οτος. ἰςἀ ἐς ἀυηταχαῖ τεῦ: 

18, Οὐ"άὰ ἐγ οἱ πςπῖρε πάρ οἃ ἀειηθηι εξ αυδιη εχ ορετῖδ; 
οἵϊις οἴεπήοις. Ψετίιο. Ὠεῖπάς δά ἀγρυπιςπία δοσε- 
εης παυίς, κι πὰ αυοά βάσιν νοολε ἤάες οἴει, ἯἹ" ἐπῖν. 

ροάνγοτ ἀϊαδοίατα ἀιοηίημς δι ὑρίς βάε!!ς εἴδει! ἸΝΑπὶ γε" 
οὐξα, αὐιμν 8ι ἱρίᾳ ας (ντ δίμηι) μταπραταϊοτία ποτα οα΄ τοῦς ἐπυὰ ἀϊαδοίυδ, αυοά τὰ βάςσιη ν σα : πος ταπῆςῃ εοηῇ- 

Ρόμτυ,4 Ρ Υ Ρ ΄ 4 
ἐουφτιο,Ηίης ἀείοτιηι!ς 12 ἀειπξείο βάςι Κυγπιαῖα δὲ ἰῃ᾿ 
(ουπηΐφ. ἴῃ 41 ετίδην ργοάνης αι ττ δοιεὶ (ἴε ἀἰαἰςέλιεὶ, 
4 φυαϊίταιςπι ξιοίλης αἰτεγίιβ ψια ἐτατίς ἔοσπιληι. ΗἩιης᾿ 
ΔΠλ ποι ἡποάὸ ΑἸ (ες οτίδιῃ τἰδηουϊα ἐχρ] σατίο νοῦν τὰ 

ἀιτι αἱ ἐὐητγεσνείοίτ, Εγκο βόες ηλαπιὶ ἰα ξξαϑιν ἐγ ἤάος ἠδ 
εἴιπος φιαίδοιγὰ ηπὶ ροῆπς. ᾿ϑενία το. Ν ς δυτέιη ἰὸς 
ἀτηρ υ5 σορ ποίςετοὶ Ν τί χἵνζρηίεῖ Βάεπὶ ἀπ’ ιαπὶ 
ἰφέχακιουιη Αὐγαμλην χορ.  Νεφις εη πη ἀυδίυπι εἰ 

Πιβοαλτί, φυαῖ βὰς ἰωίβολτὶ ἤπς ορεείθια, τάστη ἀεοίλτεῖ τς ᾿»» ἸΑἰονεγαπι πήςφην ναϊγεγίε  Ουἱά ἡξίτυτ Π]εὐ ἡόπῃς 1- 

ρα, 

(κοροΐπιας ἀα ἐτλἐξαείοης ἠϊςαπηιίη. 404 ὃς ἰρία ποη π- 60 ποπιγιδεῖυ δηῖ,[εὰ νίυ δα ὃς [υἷα αὐ βηοτὶ8 ΔΙΝΝΜΕΙ βάεπι 

Δία αἰ νὸς ἡ ινὰ οἰ ηυοα Ῥανήνε βέ εν νοσαῖ, φυί ἧπ 7 
τῷ ηνοπηίηυε ὑρίε ἀυσαις ἀναδοῖια ροίῆε ἢ ἀ εἰπε ἀϊεῖ 

οἔ ἐπα ροτείϊ εις ποτπδη 4} ἀσταιδὲ αι! ἣδης βάειη 
Ἰαθεὰς ρυφίεγείηι φυνὴν ἡλι αδτπιοαε βίφτη ἤπα ομείτατα 
εἴς ροίἴε. (γυνή νετόνιμο νεῖς ἱπβ οἴεο ἀϊςεητυς αυϊειη. 
Ἰμης βάδαν δαίρυετιης διιδπη οὐπη ἰδυνίςαἰοείδυ ἤης ἐοο- 71 οἰυςει. Ηας επιαρίες Ἰεδοι, Νυ με] 

ῬεπΗΡυθεέθια νϑϑϑην ἤειν εἰ ϑρέγόεινε (ἀπ: 68 ἀσηυπι δά» 
υεπιέξίαπν ΔῺ αὐ φείνιννε ἰπῆς ἀτιὶ ὙΠ εδιδεν φρβὸ δρίτίτμε 
(ἀπέ ἰ χνατία μεν δύλιν ἀναίνονιν, ἀντ. φυυτη ἡ απ πα 
ἤιε Ἂς δ[αίρ!γειμα.. υυμ!τὸ αἰίαιτι οἢ 5 Βάφινε βαξοαπιντ ὶ 404 

διὰ εῇ 
ι 

ἮΝ 

νον ρυδεθίε ἱπηρατγεε βετὶ. "1 αόμπα ἠδ Τὰ οἴϊεπάϊε (ε 1δα 
δὲ εἰϊαπι βάσιν βαδοτε φιιλπι πιοιτυδὴν "ΠΑ πη δυσὶ ἀσπιος 
Ἡἰ κε ἱρῆε εοπιπμιπεαν ἢ Νατη ἴ)εὶ δ᾽ αγίδῆι δὲ ῬΓΟΧ ἰπηὲ 

Ο εδατίτδιθαν νἱτς (δ δητεροπητ,ίστιατις ὅς ἐπι (ἢ Ὠεί ἔρε- 

ευἰλεοτίδιι.. Μετ, ἐδ ξοὐεϊυδείιιν ἰφίταν ἤδεπι “ΠΠοπὰ 
νοίϊτα πη φυῇ οδἀειοτίε ἰαίδαν εἰΐε :ἰκηυς πο εἰς φυδὰ 
νοε ἐΠΠιυν τοῖο ἰωρεηνίδειο,αυκῇ μετ εαπτ ἐν" πράτ. ΨΊυα 
«ηἰπι εἴανου πιοῦν βόες Πα φὰς ἰὴ ἰδ  βεαιότυπι ἐμδείν 

πἰπἰπιὲ ἐοαέξα,νε 
υἱάεν (οἱ ἥποῦτὰ δι οὐσι τε ιν Ῥτορβειϊασμῃ δὲ Αροῖο- 
Ἰονῖη (οτίρτίν εὐκίςτίεην ἐχρ! φάτο. ΑἸθοῖ Ὀοπα, Ἰπαυ 
δοπήπυε πυδυ ἐοπούδμενν. ἡ 61} ἐν Διπεπαοὶε Ῥὰν 
[με δρίτυῦ ει αρυδευνιῖν δι εἷξ αυὶ ἰκείε ἰμβιη δ ἰαν 

Το]! δ! 9 6! βμεἶοα ποιβαδυινίημαν ἰυρεὺ ἀκού ϑα ἀν» χο ἰσεπποριΐεεην ἴθ σε εοβνο(είπιυε φιὸ κὶ ἐντι αομίκουν αὶ 

ἰβεαςίοησαι, Υ ἰηβσυμμοπ... 

“- 

ἘΡάνεβιν 
βιᾳ «αροῇ! 
ῥνέμν ἱρεῤ β΄ 
νεβωίοε ἐμ 
ΓΖ ᾿ 

« 



ΟὨρ11.4,χ. 
. ἐμῖε δἰ νυ νμπιμεῖεδηι, : ποδω Βα «Νηρ (ἰδ μοεμᾶν ἀμθις 
υσῆβ ϑϑλε ΜῈ δθπεϑεῖν ἐὐ ψνδλὰδ' εὐδάφ, -: Ἐλ' Βιοκπθῃ, 

᾿ σδωρ δ ειαφεδοισημν: μὰ ἡμἠβἸοὀόμενρῦι,. Ἄσοδυν), 
ἐσήθοίσμψην ἀθανακανμόσ πόπήησ νόβ οὶ, γρῤθεν ἂν 
ἀπκιποή νιν 
ἰμρ σε ΝΜ ΦΙ! 
ἀεοεΠ Πα τοα 

Ῥεῖανα ταιὶο 

ξιπιαὶϊεο ἀΐχε' 
εἰὲ, δειας ἐἤο, 
πος ἱπιεσελ 
υϊεᾳύδιη (μὉ- 
τοϊω ἔτσι, ο ἢ 
φεἷς ας νειὰ 
σπδείκαει ἰκὰ ἢ. 
4υὶν ἀϊχεείι («ἃ 
εἰφάεις, ἃς ἢυ}" 
[Δ εάχλι Ποὺ ο- 
ῬΕΙΔ., πὴ ἐπε 
ψϑεφῆας ἢάει, 
[εξ πιοετυυπὶ 
ἀμοάάεαι ἀεὶ 
ἘΡΝΣΕ θεἢ 2" 
τυίηνο αυοηδ 
«(ἢ ουτ αυϊῃηυᾶ 
Ἰσεϊείως, εἰἢ 
"πε πνδη ζῶν. ργὼν μων τίω πίςιν μον... 

δὲ τεάειμι, 

βοὴ ἔμπηείξίευν 
Ἰυπιοδεὶ, ηεο 

᾿ς δἀδε {Π|8 γειὰ 
«ἢ ΑἼοι. 
τι τάκ διίο 
δὺ ἐχοιρίο Α 
βιεβη δηλ) “υφα) 
τὖ ἀυρίυσι ἐῇ 

: γκα ἤάς ἐς 
ἊΣ νιηφάϊειπι.  νᾳ ὁ ἢ σα υπι οὔρεδηε,δι (ἀ6 (ἐ 
ἰδ αθπίατν ον» ἀϊοοτειυς βάφει αἱ δὐΠαΠΠείραι ἔν] 

ὲ 
ἐν ἄρον εἸΜΗου Βο 

“α ἰυβιυὸν ἄοη, μὰ "ΝΟ δανί οὴ 
πἰδοκείϑης ἀἰχίπσαρ Ἀοπηιῳ, δὲ κα) 

Ἰοείαμα ἤς σὸ 

᾿αὐὰδπι δόη οὐδ ἣ Ὀξομῆνοι φχοτίμαδαν ᾿ ΩἸμεπιοῦς 

ἐοηξηπιλοὶ, 

ὙΠ ον 
ἷ ΡΣ ΠΕ υεἶδεε Σ π’ ἜΣ, Ι τα τὴ δ εὐ, τ ἐν ΩΣ ἀνόητον ἐν 

ἰαδὴ ὠδελφὸς καὶ ἀδελφὴ ἜΤΟΣ 4 ῥα υδά ἢ ἔάεεν δὺς ἴοτοτ"}) δ. αννονν βφθορ ον βμν 
ὩΚΤΟΝ δ’ από ᾶροι δον ἢ). με! {πδὲ ἐπονητ, δι αβίκυτί μον} [59 ὦ βοι, ἀν ἐμάϊρεοι υἱῆρ 

παῤ να, λεπόρροι δ δι ϑήμωνν! ἰὰι οο δι 656... μένα 506 
ΜΝ αὐτοῖν δ Ὁ υγ ΞΕ ὴ [λίοαι δφυΐοηι εἰς αἰδοίΐενε- ᾿, Τλίςδι αήπενο αἰἰφωδ ἐκ 

: ρα ἐς ΌΡΗΧῸΣ Ὁ 4 ῖ 

τὸ ὧν οἰράωῃ, ϑυρωμινεϑοκαὶ χρῤτάζιϑε 
μὴ δῶτε δὲ ἀογοῖς τοὶ ϑλυτήρδεια τὸ σιό- 

Οὐηῳ ἡδὺ αὶ πίριςἑα μὴ ἔργα ἔχυν- 17 ὁπαβεοι ἰδίνε εἰ φέρ Ὰ 51. (δ᾽ βάνει β ἠδ» μανεοὶ Ν ᾿ ηξ Σ 4] ἰοβεναρῦνενα 4} ἐπ (βειρ[ς. 
κῳ ὄφι χα δαυτίω, τ᾿ 4 |{ΠΟυμηΐπιο ἀϊοοι αἰ οι, ΤΊ 18] δε4 ἀἶοα φυόνῖῖν ὙΠ 
, ΑΔ ͵ 9ι τς Συ πίφιν ἔχεις γ»κᾷ ὦ ἰπάρτ μαδοβ, Ἄζοσο οροετγᾶ δια. ὑφι, ὁ κι φβενα βαδεοιοῇεῃ-. 

ἐργᾳ ἔχω Νόν μοι τίω πίριν σου χω-) Ἰθεο:"οἰξεηάς τοδὶ βάειη εὐὰ ηὐπθα τῇ, κὐ τςδε γήφὶ 
οὲς τ ἔργων σου, καγὼ δείξω σοι ἐκ ᾿φθίημε ορετίθυς τιν δ, δέ ἐθὸ ᾿ ε 
! 

ἐδιχριώϑει, αὐεγέγκας ἵσαιὰκ τὸν ὑὸν αὐ 
τὸ δλὶ τὸ ϑυσιαρήριον ; 

Βλέπεις δὴ καὶ πίοις συωΐργει τοῖς ἔρ-],, 

ὁρις ἀυτῴώ, καὶ ὧκ δα ἔργωνη αήςις ἔτε- 
λειάϑη; 

Υ 
 ἱπιρυιάίᾳ. 

βνυπμνΑὈΐτε οὐ ραςς»0Ά}6- 
ἡ(οῖτο ἃς (αευγαυλίη!: θη τὰ- 
τλδη ἀξάεγι τὶς. οἷο αυς ίμητ 
ερῃμποάα ςοτροτῖ» 4υκ φγὴ! 

νεταθὺ ἍΕῈ 
[τὰ φίοσυς Βάες, ἢ οροῖαὰ 

οἰϊεη ἀλη δὶ εχ ορεηθυς 
"[ιμεἰ8 Ηφοπν σᾶ. 

βεατυς εἴν, ἰφυυπὶ οδευ 7 εὶ 
[λας Βῆυτη ἰυᾶ ἰυρετν αἰτατο; 

Ὑίάς9 βάση" δά) ἰΠτΑπη 
ὐςε ορεγυπι ἱρίυς, ὅζεχ ο-ἱ 

{ῥὈεγίθυς δάςαν 44 βηῃεηλρεῖ- 
᾿ ἀυέξζαι ἐΠ 

᾿γλδειεὶ ς ποκίξγιαῇε τις ταϊοἰπιὸ εἴδει ορετατι ἰρβοὶε,δο Ῥιοϊηἀενεταπι οἱ ἔα ρικδίεθαη 

ῥένίϑιν [δεν πέφάνο, 

μην εχ εἴ. ' ΠΥ - ἢ ἸοΤὰ οΥεαά 5 Πευτὴ νῃιν}} Τν ΘΗΝ 
; αλρρνή Σὺ ΠΉΡΕΡΕΡ δη ὁ Θωὸς εἰς ὄφει, καλαῖς "Ἢ εἰεθεως εἰς ἀφηηοιΐα 40] [3 εμεϑεπε κεν» ᾿νοῦ 
᾿ ταν ἡρθὰν ποιὲς χὺ ταὶ δ αἰμώνια πις φὐουσιγὺ φροῖ-} Ἰους ἐππμά ογεἀαποοα μόττο. } |φεέννν, (σ᾽ ἐραϊσαπννένον. 

δυδιγάνν δὶ ᾿ ΓῚ ; ' 
Ι οὐσ. ᾿ ᾿ Ὁ . 

«ἴδο ΤῊΝ Θέλοις ἢ γναίναι ὃ αἴϑοορπε κενὲ δτι το ἔνι δυῖςηῦ ποίϊς Βοηιο ᾿ "" 

γγαρλ αὶ ἀνθ ΠΡ χρεὶς ἔργων νεκρρ ὅζιν ; Ἰναπευβάσην' γνα εἰ αι οὐὐλ δ ν κνὶι, ἘτηνμαΝ “ῃ ἧιας 
" νοι ΠΡ Ὕ “", ἐτθτδς ρει δὰ ταοεταδηι οἴϊοὺ γψεηδνε, προυίνϑ βλ 

ἱ υ ᾿ . ᾿ " φ ἼΠ " 
δεδομπιι!., ΑἸ φμαὶμ δ χανὴρ δ μδῥ οὐκ ὁ ἔ “} ΟΑὈΓΒΔΠ,ΙΒ ράτοῦ 1Π|ς Πο-}2ἡὴ «ἀὐναῤναῆν ραῖεν πρῇεν 
αἰμήοαηται, , Αἰξφμὰμ ὁ πατὴρ ἡ δὶ! οὐκ δξξ ἔρ 2." Ἰξςν πόμηε εχ δρεῦθυβ 1} | όνννε ἐκοραρῳ Ὑδων 

᾿ΦΟΠοκδίουπε. ἐβεβημο ὅρὶ μὰς με: 
28 

βδναδαιμν οβενεδιμε εἰίω, ᾧ᾿ 
νλβομα, βάες εοπίμιπναι ας 
4 ὅν ἐδ 

αὐ} ἀοέξείηὰν τρ 
4 παῦε ςολετὰ ησο πιο ίογφηες σειτίοτς ἀν φυήτεητο ροίῆς 

Μ᾽Ίἀεε φνομίχνο βάει ερο. 

εὐυσδ σοι ἐἰπρν ϑς τ Υ ΨΗΝ Ἔν ὙΥΥΤΊΥ ΛΠ... Ὑκεὸ' ΓΒ ὐλύ Α 
. : ᾿ ἧς ἡ 

ΚΘ ΟΒΝ 49 
, ἐψΑκημόνος ΓἤκῪ

 Ἀν ως σοὺ Ἀοπμ 4. 
Ουά φιδ δ ἢ 

ρυβέαν Μ 
πρπδης ἀδυκο ἰδὲ... Ουἱϊάειροὶ Νερε ἢ ρειίξίἀλπι ἤάσῃχ ἱπιεῖ ἰν 
ἢ θα ἐδ "1- Ἢ πεν 818} ἐὐηδοὴ ἈΝ δὴν ἐυεηΐε!. .. αομῇ 

ἤάεηι ᾿ 4! Ἐμίιη ζοκ Αμεέδιι αἰπαθμμῖ: ὠδεῃμαι, ες ῥτοϊοέρ 
ὦ Ὁ ἐδ βδεμέμος ᾿ 

Νὴ δὴ μα ωριῷ ἘΙΑΟΥ φηΐτη 
Ὁ Ῥίεσιις Ρετίρεξι εἰς δὐ ἐρῃρ οἰμα, δὲ ἢ κα πηετὸ ἱπηρὰν, ρϑγβεξε 

ἐϑῆς εὐἰαην ἀϊέρικὸ «ἀοτίδίς. δὲ Αδχαῖνδιη εχ ὁρουδιιο πὶ - 

΄ 

Δ 4΄ 

Καὶ ἐπδλιυρώϑη καὶ σραφὴ αὶ λέλουσοι,13. παημε ἐπιρίεια εἰς δοεῖρτα μ3| Ενβφρίνεα εβ ϑονήριν 
τρια ἡο ὲ ἈΚ ΧΩ ἑ θὲ τὰ αὺς ἀϊοϊε (γοά ἐς Δαῖρίη . τι ἐμάν τάμε Βερίνι. ἐαϑαν 

᾿ ᾿ Ἥ Ώρι Φ' ρυιοἴνηε ἐ Αἰ 4 ἫΝ 

γἴϑη ἀτῳῖ εἰς δικαιοσδιϑίω, καὶ φίλος 1 ΛΡτα θαι Ὀ ΘΟ, δε ἐρρυτασυ μη! ν τ τα, ταν μννι ΟμΜ,, Φοδ ὦ αὐκλήϑη εξ εἰ ααἱοεἰεἰδαι, δὲ ἀμηΐοιυ8 
Θεου ὀκλη φῆ. Ἰεὶ νοςάτιι9 εἴξ. 
Οεβτ τοίγαυ ὅτι ὁξ ἔργων δχριοῦ - 14, τ Ψ ἀετίς ἐρίτιιγ εχ ορετ!- 

ται αὐϑιρφπος ἡ οὐκ ὧκ χίςεως μονονς 1 [θ5 ἐπί βοαγι Ποιηίπεπι; δι 

κοι. 4.1} 

, ἫΝ κ1}.,.6 

Ρ' Δειδε φηοηίάην δὴ οψεν. ᾿ 
δμε ἐνβιβεαίνν ὀοινν, ὧν νον 1}. Οοποιαῆο, 
ἐκ βάε εφμοὶ ΠΡΙΒα ρας 

ἰτος ) υὐ 516 ἐ- 
: δένλμεν οϑεῖν (ν Δι- δον δ κα. 
οὐ κοενφνἐβ νδηνε εἷς ορεγ» ἀἰευι,[οἀ εὰ Ά-- 

δι" μβίβεα!4 εῇ, ββηνίωι ἀε αὐδὰν ορετα 
πον δι, ( αἰἰᾳ υἱώ εὐεεν ἢ ςοπιεαυπδεμε. 

: [οίυς ν.1 

“ὐε ἐβεὶσ 
ἐῶ ΓΌΟΝ 

᾿ : ν Ἀδῃδὺ στα 
ϑίφω! φηΐνη ΦογθΝ5 βνεβ.  ΑΜΊΜΠΩΝ ἐν 

νέην νουέμμ ἐβ, "ὰ ἀν βέεν ἱρία νοι δ ἀς 
ΠΡ ν ὐμο Γ΄ μα 4 Ναὶ ἤσυς σογρὰβρία. 

τος νγεκοὸν δφιγοούτω χαὶ ν πιςὶς χωρὶς} ᾿ρίτἴτιι πιοττυυπι οἴξ,ταᾶς !- 
ἔργων νεχρὰ ὅξι. ἀφς 11 φνε οβ αϑίαυς ορετί-᾿ [κι Ἐσθμι ποτ βι να οσι 

; , θ65 τηοτίθᾶ εἰξ.Ὁἢ ἊΣ ΨΝ 

Κεφάλαιον 7} Ἐς τχὶ ᾿ ΟΡ. 11 ΟΑΡ. τὰ λλδιοῖῖον οα 

Η πολλοὶ δηεδάσκαλρι γινεάνε, ἐ- ΝΕ ἐβοιεῖαυε ἀοδο- «ἽΝ Το ρβανει κα βνβε. βάπι,(δὰ «μὲ 
ι δελφοί μου, εἰσ τες ὅτι μαῖξον τος ἔγαῖγοϑ πεῖν Ξαυνῇ ΝῊ βμνον "»εἰ , [Σἐδιφι σε βῆφιν αὖ 

Ἰκἰδεῖϑ ἔοσα νι σγαυλιϑ τι 4].- 
οἰωτῃ διξεγανπυδ, 

εἰ 8 τυρῖεῖδ επί ἱπυρίπρ!- 
τῆμς οἸ Δε9" 5168 10 [στο 
Ὡς πὸ ἱπιρίηρίς πἰοροτέςδιιε 
εἴ νίτ» νε ηὐἱ ροίῆε πη] 
τηοβατατὶ τοτῇ εἰἰδίη ζοτρυδ. 

ὃ'ὸ 

. Η ΐ ἐνήϊ ἾΡΝ ὄ 

λα λιψόιοεϑα, 4 ᾿ ἀν, ον ᾿ : ἔριον Ἰσθμεν 

Πολλὰ γὸ ἡ] κίομδν ἁπαντες οἴτις ὧν 
λόγῳ οὐηῆαίοις ἐξξξ τέλοιρς αϑηρ,οἴυνει- 
τὸς χωλινα γγῆσοι γῇ διλρν τὸ σῶν μιν» 

ἔεγε ἰθδΝΝῈ (οὐβοὶ: 

δεῖ μυείαι 4{ὀ 51) ἀμέονν εηνό θανόντα 
τοὐδένον! “ το βνειονήμ δ [εἴα νέου» 

Υ δου, ἐὺ ἧπαων τοιὶ χωλιγοιΐ εἰς τὰϊ 
κάτα βανλομὴν «ῳφὸς τὸ πείϑειϑαι}3 “'Ἔσςε,εαυὶς ἔγαη ἴῃ οτὰ Ἐν ἐκ μηντϑ 

ἢ ὙΣῚΣῈ (ο)ιαἰιὲ ἐς εἶᾳ!» 
τίοι ἃ. μπτπ ὅς ἱρΩ ταὶ Ἰωυφοίφοιος. δεριίαλυε ἴσους ἐὲ ἔκπδπά ἢ δρυδιουπὶ (σρετοτ ἐοηϊυπυεννε συ ῖβε ἡφη πε 6 αυἱ πδ΄. 

ὮΥ Ἡχ βρεημύρκαμολ - ψεϊπεβαμθη ἐἰοξυδην ἔγαπδςα Ἴ ἡ ἤι γἱετῶ, ἃ Ὅυεδυν ΠπηΠευά!πἰθυεινδα ἃ ἔμμεν ὁηυσεν τιν! τς ὁ πδυίααι ξυ νειν 

πεουῖε ἰμτηρεανφυλπίι τὰν ἐδ Ππβυὰ πνοδοτειίοης εΠἴ6] μοι οἴφη ἀ!:, ὩΣ" 
, αυλάγαείε, ὈΠωνο δεῖξον. Υἱάθε ςοπαἀογατι ὁρεῖα [ἃ γε πιοτυ, εἴΐε᾽ πιοετιῦ, φιιοπίατι ες ἠεςοίζα τί εἴ ιν ὡ ; ᾿ : 

οὐπὶ ἢδε ἐϑπϊυμ δ σὴ τ βάλ γον τ Αηγσῳ ορεμι τ σὰ ερέρα, τιθαμν ας τοι δβάεὶ τ τεϊειμηοηία δὲ πρὸ ' ᾿ ; 
ΠΤ ἶ ὶ ΠῚ ὁλάαυ οι νας Πάεὶ. οεἴςεέξζλιηοη λυϊεπὶ οὐ ΝΑ αὐυ πὶ δαςίοις ᾿ ᾿ : ; ᾿ ἊἜ 

» ΠΝ ἐξ πομας Ἀεέορια δι ψηγνολβ δα δἰ 4 Δετυεπάᾷ μέρ ριοιμάρ ἔμ δογτνενανη εοἱ μιρδηρυριοέρμς ἴτρα ΩΣ ἀντ ΣΎ εἰς ἐπα οτήμ θὲ τα γαϑεηνόνρρβτα ἐεμν νὴ ορἤοαα ὦν δ ἔγγον σιν, να ἰρητοητίαπι φς ἰς κὐϊποάμπι, [ἐπία, Οοτρῶν πιοσταυαι εἰΐς ἀδίαυε δηίτηα, φιὰπι, ΟοΙρυὶ : ; ᾿αὶ , Ἰώ ἱδριὶ εἰρυὲ νληάυδ) οἷ συυτῃ ᾿ ᾿ ἀῤθὶν πρνρ νὰ ρον . δυο» βνθρι, 4.10. Ουἱά ἐκιτυτίδ ἴξουμι αἰ Πδει δρίτ. ἀυαὶ δριίογεηι. Ησος διϊοῖα ρηκορυἐ νηδῇ ἣν 
᾿ αἰόκαη δι ἰείοραπι,  ς ἀνὰ ἑπτεγργανεπνα ργὸ ομνἐίμεν,  ιιοά εἰξ ἀδίᾳυς δαίμλε,αἴἶξ πιοετυυπι. Ν ἡ ἢ Αἰάν ἰπιόζνι δπτὸ ρἰατίδυν οἰξεηἀ!) ἀε το ρίαὀ ἀδ ἐξοιίείεπεία ἐογαπι Ὁ 90 ἀκα τιν, πσὴ ταοδὸ αυσὰ δὰ ἀθ» 

Ἰτασαρ ἃ βγεῖ Ἰδιο νει δὲ Καιίηα γυϊξαιαιο «1 ἐιβιβιιιορεῇ, ἐδαρμίδαι, σοτηρετεῦν εῇ Δὲ ἰαΠ8- ᾿ ἴϑδν γλ ἀρ τεὶ ἀαείατεείοης δι αρρτοῦδ. χο δείβαπι ρίαπ,Γοά γεὶ ἐδ ρείπηδε φυῦ δε ψεσβξιευίνον ΔΙΘΗν 
ἡεϊθὰ αὐ πεπι, δι Ῥατ δεῖ Ὀο πὶ βἀϊείοπφιι. φάτυοντ Ἀ0.3.4,δς τ δζ 1.ΤΊΠ).3.1δγοορίοὔων ἐχροίοηίπιυι. ἀιΑΡὼν σναθν βς Ῥααῖοι δ τοὶ ἰος δῖα μῆνι ΜΡ τ μὰ τα τὐδαε πβηϊτὸ ρφερατων Υρὶ οὐηίσιν 

πιὸ ἀν βοίν χρεὶονν ἄν μαο ἤυΐαν σοὶ (εαϊσητία, δι. Μαῖ. 6.4 νι δημε οσουγείς ἰοαυυτίο, 5 ἢ εἰοσοίεσορυε; Τυπὶ οπχο εἰ ἀϊοὶ «ἰδϑετιρευτα, - φυατ τα ἢ φιθαι ῦ πω , 
Ἶ δὴ ὶ ει ἡππημντν μεσυνοπίαθιαι Ἐφο ὀρεῖα το. πρράυν εἴλι!ς (πορανιησὴ ᾿ς ἴημα ῬΆΡΗΗΝ ἠρέμα νὴ δη- δἰκηὰ ρετίρεέϊυπι δεὶς αὐλπιν ἃ βιοεει ἐς Α- ρβιμτίρς πρνροϑ ὡς μβοῤῥαν νὴ ' γλλωκ κῶμος ̓ 

ἥν ἢ ὁδοηάν αὐδὶ φἴθυν ἀσξυπίεποι ἀρ να ὅν, (πὰ εκ 4υῖδωε φῆεξειε τεξγὲ ροίξιε ἐοΠΠ|},,υΐπαπι ἰα- τάβκρο ἐέγίρευπι, : ; ἢ 4 ἐᾷ ̓ γῶν κν μτΝ ΝΥΝ δὴν ἐδ μα ων ΜΝ 
ῥοίβι τὰς ἤδσι ὀρετυι) Ἰηϑϑίο οὔτεπε. Ναῖτ φιοί ς αἰμρι οἵδιηε νετὲ ἈΠ ΠΠε ἰυβ βςαι!, ποῦ αὐεξ ἀυα τατίοης δ, Διβιβιεν, ἕο διρμύτα. 1ἀ οεπρμυῆυπι οἵϊε ςοπλρτον ἀφρμας τε. ἐρῆς ὐμθο μρᾷ δι νι αυνίαινο [μυιοὸ εἰϊον 

τἀ γὶὸ τὐπὰ βοιὶε κιϑί Διοής βάδαν πιοᾶπι ἐχ ορεγίθυν ἐἶϑι νβοιε Ἰάαμο τὰ οἴδο δρρετεῖ ςεαῆι τυπ ἐκ ἈΝποτίαν μὴ ΜΙ φοίρεὰινοτῦι εἰ. ' Ὁ Ἀ ΡΘῈΙ ὑὰ φήλοα ΡΒ ΡΩ γὐνδο μρ τήπα βρονῃᾳ 
Ἰὲ οδναύεῦ ἜΝ (ωἱϑιυον εὶ ἰρῆι Δος εἶ! νειν, ΕἸδεπι φηίπι Αδγαβάπιο 4 κὰ βέεβα αἰειως.Βκ 1 νἱἀο! ὲοι πιοττια δι ουκηϊα ςοπάεπιηει οὶ νετὸ ἱπάυ ξοιῖ, ΦΟνανίωι 4 

τὰ ΠΝ “ἴδ ὁ Φιὸι δι ἢν. 5. τοβ εν αυἱὰ δα]. ιλπὶ γον ἰβόϊατίε. νη μεῖζον κμμ λεγέμιδωι,ϑυ δ. ἐὺ ἐδ οὐουϊα δί ἀιτοβδα 
ᾧ ἐπιρμιάτατα δη{π δὰ τι τίοπὶ,, τίμα ἑπτὰ πγίη πνλαι “πα ΐς 

δἰΤαν οὐεφδὲ ἠυἱ νετὰ εἰὶ βἀεἰ εν! άν ἈΦΙ,.1.7. μβω] καιοημδηὶ οἴδειτειυς (δὲς, ἀνίεετὸ ςοπιιπεπιοτατυς Οὐα, 
συξεοὶμανάνενοιπεπιρε Ὠϑυπι γπμηι εἰἴειίδεο ἰπίδγυϊ ργο.ὀ 17.6. Ουυμη αὐτεπὶ Πμδουιϊῃ οὔτι δι, 4 ἰη αι Ῥοανὶ- 
ποίπεη ὧν, δὐνοιίων ΔΙΠΙΠιπει ἐσευπι (ὈρΜίοεα., 4υὶ 30 πυϑϑ η φυι ἰτὰ αἰΐϑ ἐπ  ἤελτυ τ Μιπιιηὲ, φυυτη εὐῤιοα 

Βοὲ τεβτπὲ εὐ ἰά ἥδε! φοῖνον φυσά ἐπ κιοτυίεα ἐπ ὈΒε. πιὰ δημὼ φίζος ἰυδιβοιῖυν ἑάονε εἰ ἐιπριιεκιίοδο, δὸπ ες 
' ᾿ορφηίδυν, οα φυΐδυν δο. ἐπ εἤφαηθίτυς ν]]υν νιν εικίδά ἰη- 

41εΠ βια6 αἴας Ρἰεηε τεριεδεδήοπε δἰ ογινη ἀε(ἠξεγίπιι. Ἰλητ0 ὁπ τὲ 
: τδυΐπβ ρυδίδιηιν υληῖο ἰδιεηονα δὲ γἦνν ὑαντνἢ ἐδ" ι 

ν γοἴοτεε ἰοίαμὶ Διατί Μ4ς.7.Οὐοὐ εἰμ! 4 (ἰδ ἤτον ΠΊΙΣ 

«ςεηίει φυὶ δος νίείο ἰεδογεηρ, δος ραγέον ἀοονητίο ποτε, 
πονιἀθετυς {Π|}8 ἰοςέ ἱπάϊοετς ουὶ δοη ἤτ ἐρίο Ψοηδτμει. 

1. 16 πινεῖνιν, ὁ αὐγὰς Ἠεδτν 21. 
« ἰδικμιόδν Ν άς (ωρτὰννετίυ εἰ. 
16 ἘΠέε εἰ δγὲ πἰτιι Ν θα (υγτὰ νοτία κο. 

ΓΝ ΘΟΑΡΥ͂Τ τ ΠΑ μεν ρέοπι ϊοπεαι ἐειτυνν ἀυ (ον δἰ εένιε εἴ χοῦ Ὁ κὸς τής κου [πη ΑΙ μμγ ἱ, δέ 4 

ἰδ πὸ ΠΡΕΚΕΣ ΠΝ ΔΕ τ δέρπα ἢ Ἀφρθφατ θα, ἀφάνν πρροβε προς τα “αι Δέον ἀνήσω αννοὶ ὀνδώρκμλωι ἀίοδια νοχ πονλιὶ ἐσ. ἐαιμὴδαὐμενμεῖο ἐκ εδίπι καβξνίνν, ἐδδιτα ̓  πι 

ἐὰ Ἰω)τ ον ἡπμΔὴν : , ᾿ἐχωφὶ ἴγγννηυΐ κα Ἢ οὐρα ΤΟΎ Υ ΥΝ ΡΝ Φερῖς " οτος ἤθα ἀδεηπάρ οὐ μετ οευάδράϊε λοπηοινυν 404»... ὁσιιίαμι οράΐθιπι ἴα. Ἐτεῖ, Δ οἰοι ἐν ἐνόν βϑαρεν β- 
{ δ αμν τ} ἔγγιμ!. χοψιϊμνῆ ν᾿ νΥΝ δΡΝ πΌΩ ᾿ ΟΠ ΙΒοαΠΙΟΒΙΡΑ ΡΤ ἘΠῚ] ἐδυίαπι, ξυπάρῃ ἐδ φ6 δοπα ἀβεῖαν. ἀναναίειι ἰηδειευτι ιν ἀν. πῇ Ἢ δ Ν δε Μεθ ιν. 4.8. Κοδν.ε δ ἀείηθεβ!ν, ο΄ 

ἢ δι τὴ μὰ σεν μῆδα ἐγγημαν Ἢ ἀπρτηι Ἢ β υσὼν τῇ πβουμν ον υριν δῃ σωωέφοοι «ἢ Ραμεἰ τί τι ωὐννδίδωνννι, πες ἡ ἰαπηρεν [οΠοίεοε Α-. 4. διρεβδνν, Ψιΐξαῖα, δι ἀμίρην, εἱ δι, πιεπδονὰ γεν μῳ ὁ 
Π  ἷ “8:7 ὁ ο ν ᾿ 4 ΓΔ 1] “ᾷ Η Ν ἢ ᾿ Δ - εν Νι με ολμαρ λθοὶ, ἣν “Αὐ Φυαιζιϑιοδι ὁ μένη. δινί φῆδφαχ ἄς εἶ φοαθεμμν αΡ ΜΤΆΡΗ “μι δὲ εἴλο ἐα δϑεζοινϑ ανὶ μετμμίφδῖνε εἰς ἰρ φριροσίο ΔΝ 8 μοι διγοσαῖη ΑἸ 4 μΟΉΦ ἰδμη ἀβοουδαίπιυν ον 

΄ς φ 



᾿ ᾿ Ἢ "ρ ΟῊΣ ΤᾺ Ἶ ἐπ ἐχυδΝνε ἐπ τν ἥδ: ἘΝ ᾿ τ 
Ὄ 4 ᾧασνοον πεν 

Ορ.1Π.. 0 ἘΡΙΒΊΤΟΙΤΑ , ΠῚ  ΤΑΓΟΒΙ: “ἱ 

αὐὐ τοι ἐμῶν", κλδλον τὸ σῶμρι αὐ οἀβαρονϊκείπαιϑ, νὰ ρανοᾶε χοἰδἐεν [υοδὲν, 4’ ομβαρ ονβα ἡἰίοτιης - ΜλΡδϑαυδανά μι δυλφοί μρυ, υκὰ ἐ- [6 ΟΝ απι γοτοῦ ἀμ ω νὼ 

μὴμ ἡσρα ̓ δ ἢ) μιν ᾿ ἥδε ἐχεηνη σορλλεὶ αἱ. κεένενηβνένμιρϑ. λα Ἂ κα ἢ ἀμανδος τιν τοιδως ββμὶ : Υ πὸ “ανϊκα Ι" ππετιον 

ἀν Ὁ ΤΣ Ὶ Ἰῶρμερῶ:. ΟΠ Ὁ ΘΝ ἌΝ, νον} ἰουεδίςα ἤοην (Πἔαπιὶ ὃχ δυϊὲ νφηβὶ 

᾿ οὐδὸν χρὶ τὸ πλοῖα τηλιχαιῦτα ὄντα, δ Κ΄ Ἔσζδρδαμοε αυοαρειαυσ "νἀ το λνν ἄναν κε. ΝΗ πηγὴ ἀλυκὸν τϑὶ γλυκὺ ποιῆ ἰκχυκο φόἷε 6 μὲ “ομηβίμσε οῆνανι. ᾿ 

ὁ ὑμὸ φληρῶν αὐήμὼν ἐλαυγόιδνα Ἰθρηῖα ἤπε. δὲ ἃ νεητίο ἔπυΐδ) ᾿ἀπΑρὴμ ἐπμραίννς, πω δὴ τῶι γὼ ἀῶ 4} φΟυὶε(ρέεηε " ἃς (εἰεπεῖα, , [ (νυ βρέ Φ' ἐβῥρῖνα 

ἀν ἈΠ ΝΣ ΓΟ ΠΥ ΟΝ αλί » δ οοτον» οἰτοπιασαπέων ἃ ε Μιχδῥόνυμο ἰαδεέμμν, Τίς φφὸρ χρῦ, τήμαν ον μιν» ἰρυφάϊεωε ἰωϊτεῦ γοδάἀέπηοα ΙΝ ῥνο φεῦ! δ19.3 γυῤραρούκῷ 

δὴ δῆσαι ὐδράλᾳ του πηδαλίου 96“ }] ̓υγδίτηο μυδοτπαουϊό φὐσεῦ.Ἴ  [ἀννήηνῦ νοίωσι; βάφω ὁκ Ἠςς χολῆξ αἰωτροφῆς τὰ ἔργα] [δέσει ἐκ θύπα ςοπυενίαοηε! 7 εομαβναν ρα ἦκτο ἑολαῆην, 

ποῦ αἱ ἡ ὁρμὴ τῷ α᾽ ϑυμόοντος βούληται" 4εἸπρυ πιο τεϑοτὶβ γοῖ9-: ἢ αὐτῇ ὧ αὐᾳ ὕνητι σοφίας, "᾿ δ" ΤᾺ ἢ πώλου δ ΥΛΌΡΩΝΣ 

᾿ ἍῚ ΣῊΝ π τῷ -- ΠΣ ᾿ ΠΡ ᾿ ἡ: ἕξ , Ε ἣν ᾿ . Ἵ ΟΣ ᾿ ᾿ φαἱ ρΡοηΐς Ἷ 

“νι ὦἐἔρουεο τ ΝΣ ἢ [τ δὲ Πρυα ρα Π πὶ πλοπὶ ν ἅμ 6. ἰἰοκυσ᾿ πρήδουμ Εἰ ἃ Ζῶλον τἠ κὸν. ἔγοτε χαὶ ἐρίϑειαν }. τά δηυϊάίαῃν δἰβδγάνη βκίμ ἀαωνἶοι ἰδ καὶ 

! ὐω ὁ ΛΟ ύτιν χρὴ ὶ γλόδογα, μικρὸν μέλος ἴτω εῇνϑ [εἴε' εβῖετε τα βαῖ τε μα μή αι Φ΄κι- ι ὀμ κώνε ῥὴ ἐὐμνν ον τμῇ ἡ ιαρθ ας ἐίμήο κων ἴα Ἢ μέζον σ᾽ ἐφσοοσν ΦΙΛΩΝ 

' ΠΡ τον ἀξ εἰὐγαλαυ γαῖ, ἰδοιὶ,  λίχον πρήλι- βεὰ Εςεεροχίρυυς ἰρηἰδ φιᾶς [γχοὶν φρὴφ ον πρμϑ οσον - ἢ 4 ΔἸ Λϑεκὴ πὴ Ὰ δίας νὰ ξοζήε γοβτοφης οἰοείβοανηὶ, ἀρομιλθρριηρορ μονο ρυυῇ ερὰν 

οἱδοεοείδεαπι ον σἱλΐιυ αὐώπηει. ἱ ἬΝ τῶν ᾿ς ἧς ἰκεμέ πα : 19] εὐπομδωυυνὰ ΨΚ ἣς τοςηάαςε3 εἰ τ κάνε, μα ριεε μόνοι ἃ ἌΑΜΌΝ  ἐρδφταπι δοῦια 

ΠΑΝΠ ΝΣ Ὁ Ὰ ! ᾿ ᾿ Ει Ν υἃ ἤλιηα οἰδροῦ" τῆθη Ἐπ ἐπα, ἐκνὶᾳ εῇς υν- Οὐκΐων ἀδην ποία ἀλωϑεν χμὴ ἐπὶ γον ϑάδο ᾿ " “εν, ὃ εἰς 

γβεαικία ριον. κατ δ, Ἀρΐοσα πῦρ, ὁκόσμος τῆς ἀ-Ὶ πο ρα ἡ ᾿ ἀρ ηαμόν ΡΟ ΘΚ ΚΟ ΤΡ, 9ῃ οἷϊ ἐπήη ἡ (αρί ἐπεῖα [1] Μοη εβ ενὶνι ἰβε[ἐρίεη- φετίαμίοιιειν, 

ἰδπὶ ἄδο! 2 : «Δ. : ἐβ μΝν ἐὰ εἴτε μοί {. Ἃ ΟΝ : Ψψ" τ δ αμμν Ὁ 

ΣΝ {κνιλοθηιξίευκα οἷα ἔπεερ πιοπὴὶ ἐμ μι μαίαι μημερευ μαι φ' γρμλύν, ἀλνν δδήειος, ψυγριὸ, δὰμμῳ  ζυρετῃὲ δείοξάση, [δά τετης.} Πὰς αν ΓΝ, Ὴ εν, ἔτ 
ἦδτα μοί » που δῃ 5 πτοτιπη 

: ὭΣ ΤΣ 
ἐκ ρἐεβεία 9" 

ζοΥρι18» ἐπβαπιπηδη8᾽ τοῖᾷ ρ6- 
«αἱ ἐβαθννηαν τολφῆρ τραρῥω δ! μώδὰς . ὶ | 

Ῥ᾽ δὲ εὐδιν χιαἰνα Φ' μιν» ἐν ὙἈΝ γον 
ας οὕτως ΣΝ καϑίξαται ὧν]. 

μονα, ῥηβανηπνανα ἀφείνῶμ. ὅπου γὃ ἥλρος καὶ ἐρίϑυια, ὠιοὶ ἀ- 
εἰυφοσθηες τλδη μὰν ε ἈΠ 4. ῦῸ τ’ 

ἔδιων πύδεια ταῖς, ἐρόλεσιν ὑμδ 5 κὶ ασιλρυστι δλον τὸ Υὲ επί" ἱηυϊάϊα εξ ἃς τί- 
εἰοαΐ ἱποθυα ον. νω)" ἢ ; ΝΣ : 5, Δ’ μετ δῦ . Ἴ 

ὌΝ νη ἐω κυδ τοδὶ οἰ δ μὐρτα ἰηθαπιπιαταὶ πρτακαισία  πῶν φαῦλον ἀφϑγμα. 1 [ομυν τ μαάαιεῖς ΥῆαΑ δ οσθε} ἸΔΑΡμὴ μι ανιρι τον ἀαα ααις 
' ᾿χί ὧν, 18. ϊ ΣῊΝ | ᾿Ῥτι Ξ ᾿ ᾿ [ ΠΩ δ Ἵ μ 

᾿ ον { ἡεέννηζν. 1} “Οιἰμηϊς εαἴπι ἡδεζα δὲ ε- 7} Οἰννὴν δαδην μιβίηνα διῇ. Ὁ Ἡ δὲ. αἴωϑεν σοφία τραΐτον εδὺ ἁ [7 Ουᾶ αἰιτεπι ἀρετηὲ εἰ} (- μα «νίεαν ἀξίνην» «β ἀγήψῳιελθθς 

| ἢ αὐλὰς οὗν, ὐδίονιυ τι - 717] ταγυῆὶ δ νοϊυςταπλ » εγρεη- . Πῦρ (Θ' ποίμετηνν, (τ [ἐτρειν- {ων ἴ ποἰωυιοὴ ἴλι κῆρ. ρἱεητίδ, τἰτυτα αὐ θη ρυ- 1) [αρίεμηα., ὑνδην ᾿ 4υἰλέν ἕοταναι, ο΄ 

« | " Ν ἢ " Πάσει )ὃ φύφις ϑηοίων Ἰῷ ὁ “πατεινοῖν τἰύπηηυς διιηατ μογυπιράου: με  δοϑουλθηκος, ἀοινᾶιων, ᾿ 7} ἢ ς ἀὐρδόνι δῇ ᾿ ΑΝ ᾿ ΗΚ Ὡ [4 εἰς, Δείη ἀς Βρεὶ (8) 'καυλ,, ρυῤέρα εβ ̓ ἐεύνε με 4, 

ε ἔξ ἧς οἷ Ἀ Ἢ» " νἀ μὰ μα ὮΝ ἴεν Ἶ ]7Πωτγᾷὰ ἀοιηϊτα εἰκ ἃ ρβαϊατα μα" μῷ λαμ λον ἀυμιτα βω- πειϑνς» μ(εφἢ ἐόν καὶ καρπῶν ἀγα} ᾿οθίςᾳυεης, ΡΙεπα' αἰετοῦ Τϑομνν φερνε 

. π  ροννθεμο πα Ἢ ΚΡΊ) ᾿τρᾷπᾶ: β ϑον,ἀφίκρίτος χρὶ αὐυπόκρατος. ἄϊα δὲ ταϑυυπι Βοποτιῆν ν᾽ ἰρμ ἡνίαν, βεο βιἋνίεέιννε, 

, ἀδεδώμᾳς ᾳ τῇ φύσει τῇ ὧν φῳπῖνη 6 1.,} {λπρυλπι δυζοαι πυ]]υὲ μο- ὁ]; Σίηρνανν «πίον πωῖΐϊων ' ᾿αϑίφυς ἀϊςερτατίοας» διπιὶ- ᾿ 

πο πιὸ ἢ γλόδοσαν οὐδες δ' μυαται 4,5} Ἰπλϊπῦ ἀοπιλτε ροτοῖε ἐτηλ]αχ βοηνήπιηπν ἄφηνανε μοιεῇ: ἦν - ες ι ηἰτηὲ (ρτυΐλιλ, “1 πο . 

[: ᾿ϑρώπων σδαμρίσαι ' ἀκῳτόσγετον Κφκον' ἠδάνοά ςοεῖςεῖς ποη ροῆδ: οὐβύμῃ τερλρ. υκουυα Καρπὸς ὃ τς, δικροσισίης ἐν οἱ οἷαί 4) 1 “Βγυδος δυϊεηι ἰυπίκία } 4} Εενδίμε ἀμιθον ἐνβηία ἐν 

μιεςὴ Ἰοῦ θανατηφόρου. ΡΙ απ β γοπεπο χποτείξεγον [9 [΄ ἐν ἡ ῥεκνακήνων Ὀώ ἐκ ! τἀ ερρ νά μά. 7} Ἡ{δετοσ συηι 'ραος ἰἰϊς υΐ ἀλη} [βάτε μνόκριαν [αίονδωε 4. ̓ροηΐααι 

Νὰ ΕἾ αὐτῇ δλοορῦμν. τὸν Θεὸ τ 9} ὍΡοὺ ἱρίαπι Βεηεἠίοίπιιδ) 1Φ’ βαινεν,τν λοίρβιε. παῖε. αὐσηρεταρ δ Ῥηδην. οΡεγατῃ ρᾳς. ἡ 4} πο τ 

' - , ν αὐτῇ 29 εἴον Φ9 60} χ ἢ 1" 6ὺ δὲ Ῥαϊγὶ δ ροΥ ἰρίατῃ 6- ἀἰϊκέηνιι βοψῳφις. ῃνὶ «ἀ [μὲ : ᾿ ' ᾿ ᾿ ΩΝ νι γοι ΕΗ͂Σ χυΐ 98. 

΄. τ σατόρρ, αὶ ὧς αὐτῇ καταρώμοεϑει τοι . χεοζΑπναγ ποπαῖποϑ γλά {60} ἐμωάνπον δ μέν. Κιφάλαιον σῇ. ΟΑΡ. 1111. ΟΑ. τὶ ἀβόη δι θας 
᾿ νι] 

πάν δεἰϊ4 ἐψ’ ἰμα: ἐΣ νρρμηβδα σα ν 
᾿ ᾽ Ὶ ᾽ ᾿ : ΠΕ Ν Ξ 

αἰϑρώποις τοιὰ καϑ' ὁμφίωσιν Θεοὺ “"- ᾿ τυδίπειὰ δ εὶ (βέϊοξ. ᾿ ᾿ . ϑεν πόλει χὰ Μμϑα δ ν : ΘΕ 

. Σ : : ω  Ἑ“ ο 9 
. ὦ Ελδτα, ὧ 

ὩΝ ΑΚ ἴο Ἐχ εοἀέξοτε ργοςεάϊε Ὀς-} τὸ Ἐκ ρΙβ ον γνοοεάϊε ἔφα. οὐχ Οὐτευ δὴν 7 ὁκ͵ Γ΄ γοϑὴ ηόῃης Βίης, κί ηΉ γῆ] .1 Ὑ υοδιὴ πόππε δῆνε, εκ ἐμε Πάτα ᾿ 

Ὕτοιαιοπασ δ Ἔχ γῇ ἀυπὶ όματος ἐἰξέρχῳτη αὖλο-] ("εἰ ξίο ἃ πιαϊεάϊδλίο, δέου! ἸὴνΡὸ σαν κν πναα β Ψ." β ΝΕ τ λυγαν 
Δροίοίυς το. ! ᾿ . ἀκ. κΑ ν ͵ ἢ Ἠἀοροιῖεῦ) [ταῖγος της 1) μας ἐταὶ ᾿ροπεβάιτεν πρεὶ βϑας ἐαβε- Ἰεδύτοι ρδοίδος ἰυδι εἰς πιείεαι. ι Ῥιὸρ' εἄϊξην ἰα εούεην δεφύπιδηιο αἰξε δεϊοευτι ὃς Πυύαι «δυῶν δ εἴδεα: ἀκπίῃλι, πεπιρὲ ἐποριο ἀΐεις 

αἰποιόαι ει μα κατάρᾳ. νυ Δ") ἀδελφοί μρυ}} Ἰβοιὶ. ἷ τὶ. ευρί ἀϊεδίον, δὲ Ὀοιιΐηυε πιοείτὸ ἐμ Πτάευεινε ΠΝ} «ἱίρ ἃ φιμὲπι ἸαΔοΔοΓδὲ οεμοίδτυς δάξεγληι ᾿ἰε αυΐδω: ἱπίυδε. . : 

{ - αἱ εὰ ΐ . ᾿ 
5 ᾿ 

, Ν . 

δι μΑΗΗΕ χαῦτα οὕτω γίνεϑϑαι. Νυσι ἔσῃϑ εχ εοάοτῃ ῥοτὰ- , ν 
- β 

εἶαπι ἐπ δ: νι νν νυν ,, ἢ αἱ. ὶ 01 Ναὶ [οι ἀε εοάξᾷ,- : : 

ΡΟ ἢ ἽὍΜήπε πηγὴ οκ ς αὐτης πῆς βρύει 26 ἬΡΒΝ ἀυΐϊοσοτι δὲ ἀπιλγὰ) ἰναννέηε ἐρρδηδὲ ἀμίεεπι ῥοατθρν νηὶ σα ϑαζδηᾶι ἡατηγα, δι ἰ δε οπιπίσηι 110 

"χὸ κι} 3. 4754Μ1.1. ἜΣ ΔΑ Δη) Δ μαι 
τοπὶ ἐπηρυγοτυπυίρίεἰτυι δὰ πορορυδλ δυ ἰμΠι, 

βΠΜιοαίου; τὸ γλύκυ χρὴ τὸ πικρὸν φηαμιΐ,. 4“ ΡΝ τ ὰ θεν βετφροφοραν κοσβί γορίγς ΤΙ 

»ἱ) δε τοιρ!ο ᾿ ἈΩΣῪΗ 

νἱἀοιὶ νοΐυης, ; ὍΣΑΣ ὑπ τ ἢ ὲ 

7. Ὁυρ! εἰ πτλοπε πορεί Ὅϑο ροιϊα κυ ψεπι εἰἴδο! ὧο βοοιίηο πα! εἀϊεοιρεϊ που πτ μα ̓σπιο θι Ὀεὶ ἐπιάφον φιμπν ηνΐ ποῖ τουεγσευτν πε Ὠφυρημ
ι" 

ἄεπι μία τευϑεεῖυς, ἢ δεόυμάδι χα που ναίεις οἷάσία ἐαεμῖ πλζυ τὰ ἀ' Ὅθο ροίμυ», νε ἐεεβάεὸ ἰήϊοε 6 Κορυφπάπεοι ἰὴ] οοπιευδιίν 

τ μ᾿ 

νεἰκοενυνομακονίδράνν αἱ νίαν. ΟΠ Ποὰ {υγεηῦδε- 571 ἰητογρτοτν τὰυτίμς εἰ Ἰμςἱοους, εἶς οἰἑηδμε,υἱδ 

ἤουϑν οἷ 
“τ δὰ, ἢ ᾿ 

ταοχοῦϊταϊς ἤμ2 ἰαφὶ 

᾿ φῶ, φιονορεθυϊο Ῥεπίτυν πὰς Πρ ηἰβώρίοπε οδίοϊεια, κέφμψι τῶς ἀδικὶας ὧς ὅκα, Ἐξ πιά ἑπϊεβνε ας ἐριω βία ρίοννι,ς »Ὰ ἀμμαὴ βιοτίς, ἢ νεία Οὴν τουδὶ ροιοίρερ δ 

ψιτίπμε τάπιοη ἱπτογργεν ρΙ ατήμηίς οτίλαὶ γετοιἐτοάπηοη- ἐβ νεἰνεῤ πναιεναγηυαπι νἱβεϊϊοεῖ νοῦς ἡξπίρ ἀτρεριλη ἰηβά- ᾿ ᾿ ἐδ. αἱ πρδηίευιν φῦ αὐδαδηρ. 

ες αἰ] ροίε εἰ πιηνενίεὸ ἀοἰεξξλῖμν, δι ΟΣ γείξείδυε ραῖθηδ- ππιλτι υοί τείροπάσι νεξίμυς {ἀρετίοχίε ἡπμ κυ ω υοπῖκαι ἰοννάχιι. ἡ, ᾳλαιβνὴ 

μὲ λάφο κριμϑιλίφ ἀυλφειη ὈΟπηυΠΙ γεζξητίοται. δτο. Νοίϊαν τἀπιση “υΐςζα θη ἐδγηγυτδθς ὀοπττα γοςορίλῃ ᾿χαρνῶν ἐγοϑών. ζιῆεωο 

γοέδονδινὶ ἐμὲ ὦ διϑυυύεντο υἱξ ὃς Βιλγτογον ἰεϑεέίοποιη ὅς φειπίυμι Οταίξογυαι οοὐίευηι βϑεὶή, φυοι αἷσ.. δινδυκ κυ 
εν αυδφὰ ἤείπιδυν ᾿ 

Ριοχίαὶ οοπιπιθάμαν Ναὶ γοτὸ ὕλας μοπὶ ἔπυξεμι,,. "1. οὐ ρα το μορυθτι γίάετυν, ίσῃυς ἷς αἰἰυά φυνειη ἰηΐ ἐχετίπι, ἀ λδοίειν ζεμίενοα ον βηάγεὸν φγχονηδε 

, ἡὐμμαύλαι δὺδίμμπ κυθεῖ τσ ασνεῖ Ὡνέσεωι ἐμδ! «ουτήσυΐιμη γί παίοστιτ δυϑιροῦιμ ρεκίςι» ε ἡ αἴϑο ἐ φῆ ἐν ΠΝ, 

; Ἐευρεες ἰδόυ ΟΠ ΠῚ ἠὰ ε τοαηρεῖα. ρτυπι δὲ δὲ ἥννον ἡ εἰ ροήδαπμν ὄνομ, ᾿ἰἤμθμα β Ὡ βιὴ ἀωΐνν, μια φίουε νεῖ ἑαϑεῖρ χερευσι ΔΜ οὔτι {ἐμ} γὐναλον ἐδιέεψοι Ἀρννῳ ἰών 

᾿ μ ἐδα Ἢ, ὁ : τὸ 4ιὺ εχἰίπιοε ἔνα ἐπ ν0 τώ ἐπ πιο ΝΟ αἰυΐσιο οὐδὲ ῥλυκὶ (δ υηνγὐ δὲ ῥχιεορόκηξο σεγβονίο, ἀρ πνάνε θεν! δίων ἂι εἶνει δολὶκατίσροι υὴ κημηνε δῦ ἴα. 

' ἀδδηνα ἱφαόζιπι νος ένα ἀμ αέναμενυ γόον τὶν ζαῶς ̓νε». ἐρίϊει1ς8. Ἀουδη γετὸ βεβω,γλννὺ τωΐτα δδαμνδιμταρι μα λκινεὶ  ἀννοῦ 5 οἵ- καρ αμεε ψήρετε ναπωρὶ ΡΤ, μωφ' 

ὁ ροιδοίυῦ Πἰξπὰ, [δὰ γαξαπὶ εἴξ {}}» θὲ Ἰσυΐυπι δὺς οἰγσυπυο  πἰσΠ 951 ἀἰ ςετο ΠΗ ἃ φυγὶ ἀκυκῤ εὶς ἐκ ἐρθοτα ομτδκιυοι ἐξορ(ὰ νε τλπιεδα ο Ρίο οιηριὲ δὲ αἰδάτίτα; οὐδᾶς ραν Ὡρ. 

πειϊ ἃ εὄδιι. φμοτίἀϊοηίεαγζα-. ἴα, φυδά Ἰαεοδιε ἤς πιὰ ἱφολευς αἰϊοάατε δὰ ταρίἀϊαιέ παπεραν νμέϑα αὶ ἐυδδυπα ἔμεεμα ψι Νδϊεα τάν ἴα Θεα., μὰ νον! ἀιθαεοαφὲν ὑεφοιογϑε ίδη" 
Ἄ ΡΣ δε} δη μυγικαυχῇ. ἘΡΜΠΡΙσΕΣ αἰτουιπλέμα τοῦς ίυο τοοίὰ βαπιπιαηεἐφηείγίπιιο. Ραέὶ., εἰφ ςοποὴ ἡ οἰπαίναι ὥόθαι ες (οἷα αικπέυφιυνν ἴων Βεθθεσ ποι ορσῆρε οὐ δου ΑΝ ᾿ 

σίου. ᾿ ἐράποταν Ἀΐα.14..,. Ἀεΐξευ τις εἰρίαπο ἀμτοπι ἐμ, μοβεα, ουΐαο ρεατοπρέῆϊθο δυης ἰοσυπὶ ριοδεοί!! γαὶ αγίφαμῃι τὨυϊαγα,ς , "του βεδε ι μϑ ὃς ὙΠ ἐφ οροιῖεῖ (δι 

: αὐῖφιη ἢοΣ ι δὰ ἡ ἰτυάίπειη αἱ» ἐαμΐς ἰαπιρίη ὁ (πυχυΐε,ρε[εςσί ἰη Οναεοῦ ἐξίῃ φοπεσχτα, ραντίπι Οἷς- 4 ιβιενιεγμνμ δ δι φόμει, ψυΐξλιενξι ἐγομε Ὀεὶ ἐψδν οὐ ἐϑνον " δρίτίτυ ἤφτ πὸ ροιφῆ. 

γειί ξοπηκεη ἰοπῷ ὁ διιΟἰ ξατίντι ἀνα ἐὡβεδὲ διΔάϊαα οἱ νηίυν ἐόιϊ εἶν, ραττίπν 5 γτὶ Ἰμεεῖργοείν μαεηα ἀϑπίῃ νῆς καῖ, δας ϑειέ Ομίδ πὶ οϑάϊερν ριὸ Μ{ι συρὲρ ἰεξυοι τὲ δ. ς 0! Ἕ γμο δούϊξα ἐπίσπνι, δρλήνφηνν 

ἐντι φυρά ἰδραι Βίοις μιά. ἰη (ιημίε Βιετοίοϊγμίτααι. αι μτερι ἐεατοη δαὶ ταις ἔγειυν, δ γ ει τλπιοη [π΄- φιιβφνὼ [ἀρθνι. ον ἰοίναιο [υριονμέαγὰ ἀρ ὔνητι δυρίαε. : μινδὲ μέβεννινε, ναὶ μῇ "οι : ᾿ 

εἰρῷ ΠΗ τ τε τ ἄφερτον ψίμο ῥπλλθέραι μηίμιναι ἰμεο σε ἰοδ οἱ" ργορά» σε σρροῦίε Δηκίσι ΠΠἢ αν ἰυάἰεὶίφ. ΒΝ Ιδ ον φιμεν μδς δὲ οι δυμρφυύ, Ηοὸ Φ’ 

μα μμῖν ἐσίξνδ ὁ ώσμοι νὸς ὁδοί. ςοΩβετίεε δὲ οα- 20 τ Ἀίοοεπι ἰα οὐδαπι τεδουρτειη, γε αὐ Ἰς δυως Ἰοςύ ναν- ᾿δυρειη Ἠφδταίο Ἡγράϊαβς ργο φγαῦῳ αμφ "ὁ εἰ επὶ ρία- κόοχἰ πίον [6 ἀυπινιριοπιοροπ,αυα οὐλδε ᾿ 

αὐϑανηι αὐπαίυων (οεϊετααν ΟΥ̓ ον (ἐδοι ΝΛ ἐεεὶς, Φ' ἐβόα ρ"οάνξμονεην ψωνανδιίθμων τ μαμῆος 4ν4 εἰδὰ εὐ πιο οεαῖᾳ δι} ορρύπιυν τὴν, ἊΝ ἐπθνθδηιη, μαι ἐπὶε! τὐρῃὶ ΠΤ ἃς πιἀϊδολυοηὶη ΓΝ ὦ 

εἰδίη ἴαμα αἰΐοε νἰαὰ ργοιῇιε υἱοϊεηται, νυ!ξ. ἐνϑεϑη! βεν τοῖα. δον εχ μ"ἐκτίοησπι γε (δι ]Πογεπι ποθὴ , τεϊαξνπίνανανεῖε Πρετιοηδίω νεηΐδι» ἀείςτίρευπι. ε΄ ἄδην ἂς δὲ ταὐντίοῦ ἐχδοιίειας. {ρου φηΐπι ἀντ ρεζεπι, 

ΓῚ τήδδο ανολδομη τ “αὐ εμέ, διε. Οὐπίδαι ὀχ δε . Ρῖοῦο. {|Πηβενιδιαθα φλνγζειδύν δγτὰν ἰηεδερται μος δεεὶ- δος ἢ αν μεφοια ἰφίοτίίανο,νίἀε ἘρΆ. κι4. διά ὅτις. 10. 30 ροἰσηι ει ἀϑρδε τυξιῦ ἰδίει αὶ «ἢν βροστα ας βόρα 

ὑμερεμ  ο  ἐ Δίηέτιο υΐυι ἴσα! Ἀἰὰ, μι 1 ἐπίεν- ΡΣ μὸ ἀεδυμείκιίοαν αρεο εχ ἴδον πενυίιρίο.. ἡ ᾿ὠδνδωκίω, ψυχρά, Ν Δὲ τζοΥ τ4: Δενίε ἀΐξαυ αὐβύνανε αρφῚ μὸν δ μὴ ϑωτνολς 

θτὼ πὸμ ἱπβ8ηξ βαξιίοιδπι οὔταν! δι ὁπ δ [ἰς ἰητετρῦ- " φιυμευτίτκο νἰόσευν φτίμι ̓ ς ἴα φλεγιζομβόν! "νῖ ᾿ πϑρεοσγυανυ ἐπρην ἀλωαν υἰξικα βαβοίμεα. φοἐἰυά χο-. ταπειΜαῖῖ 9 ΑΠυόϊεμυθεη αὐ οσιΩη ἂν ΝΑ. ΙΝ 

, ΜΝ, ῥο ανέδα ἡ τῇ χούμρμρρηρῃ ἀυ κυπε σευ ς ἱπιογρτόϊθτων οὐ ἀρέεδεσθδα γα ἐν ἐζνε. διονδν «λυ πχυΐλεοιΝεε δηίον φυθυίε ἀππίῖοη (εὰ ἀμ. οἷο δι ατπἰα ἀοηθηα ἰδ ἠσείεγαμιε ἀηῦς δος θ.0}» 

“" ὦ δεβην ιἰϊρανα εοἰούλεα εἰ ἰμιεῦ Νὴ ποῖῆτα, φεδυμέτο ποῖυπα ϑώήμεια. ἜΝ ποοαιιῃ δέϊποερε ἰοίει ἴῃ δὲν ἡσεὴν Ὀϊασοίαν νουαδυλη - ἰα γοεεῦυϊο. ϑεὐ (εἰοπίν εὐ γγειογμα ἐμεροῶς 

ψι οἰραὶν ἰαπαίτδεῖν αυμάδια γα φηΐεαι, δ 8 ογέδιηυν 9 ϑὼΦ' ΡΑΝ τὸν Θεὸν καὶ κατέ, Υδομροὶ 1..7. δ; . φρλαν ἢ ἔθηὶ ἰρίαπι ἐρφὄδει,, εφάφηι ἦς ΛΗβείογιπι 52- 3) πιαἴϊεπι αου Δαιίπι ἐπεεηζοῖο, μὰν “Ὁ " 

:« ὁμω 
ε 

3 

λ 



Ϊ 

ἠδ τοέδυΣ 
οτος , 

εν, ἅδε» νρν κι ἃ, ἡ γλόλος 

ἡ ὰνΝ ἐρόροντῷ 

των ων ἱδοκ 

᾿ Η ΄-Ἂ,.ι Ψ»" Ἃ 32) 

μξείν, Ό ΡῚ ἐ ᾿ ΓᾺ Τ᾽ ον 
ἊΝ ἥν ἣν Ἴδε ἐμοὶ ἐάν οὶ ατάξει ἐὀρθθβᾷ, μὴ 

ἢ ϑί ῥμεϊδει βίοι Ωῆ 
" ἘΎῸ φιδά ποῦ Ῥεῖ. 

ἀθημν ψ “ ΑΗ “ΜΗ τ ἐῬανίο, δ που δρούρ 8. δ 
Ἶ ἀπο έρλτην τῆ ληῆεὺ ὑμῆβῥδαηε- Ἰηιυδά πία!ὲ ρετετίδ» γε ἴῃ γοἹ 

᾿ τ΄ νέφη." Κα. ἴατος νεῆτγας ἰηδιπιβεΐε, Ν 
ἴτε ἴω ῬἊ 

ΝἸἈδυίτεν ἈΕΗΣῚ 4 καδνμμειὶαν ΡΊΣΙ "ἴ- ἴδατε ξη] 4} λιν νοροιίν ἮΝ ϑμοῦ δ δὴ ἸΗρανηϊέιοαῃ) τουπά! τηϊ αν ςἐ εἰ τσ στς 
ἐπ ξ ἀϑὐἐείυα Πευαιν Οἰπίοιιπ.. 
4ύε᾽ εὐβο νοϊιογὶς ἄπνους οῆε 
τη» 1 ληϊπηΐομβ Ὅο ἡδὺ 
τὐΐειτ. Γ 
4 ΑῬυζαιὶς φεείριυία Ῥδι ; 

τεῦ ἀΐεογε» ̓ Αἀ πιά αρ ρει ὦ 
“, να αἱ (δάειη ρο(οϊτη ηο.΄ 

ι8 

ἩΝΗ͂ΜΕ ἐγ9 “νοηιν αὶ ἀνίτω ἘΞτῆς ῥα δὰ βουληϑῇ: ῥλαΐ ΣΕ ὑαίβέθ ΠΝ 
ΡΝ ̓χϑελ' τὸ Θιοῦ τγϑάνται: 

κπὰ Ὑ “. τὸ δυβιεεδε; πὐάι "ὶ γεαφὸὴ λέει 

Ἢ τ Πὼ ; φῆδηρν ὅ)ιποϑεῖ. τὸ πνιῦκο ὅκο- 

«ἰ οτος ἢ 

ΜΡ»: ἤΝΕ' ΚῚ ἑπανίμν 

πρμπᾳ ἀίοα!, γνκἀ ἑφνι ἀ 

δὲ φιδίομ". μὴν ᾿ ᾿ Ἢ τ 

: ΠΉΤΩ͂ΝΗ τἐμφγρα δ δόνον: ἔριν, ν,δδὲ λέγαι, ἢ ᾿ϑρὰ πορίοτετ: ἀδόνμτμὼ 6] “Μρίννοῳ ἀνιεῦι ἀκ γον- 
"πὸ “οἰ Θιὸς ὐάβηφαύοις Ἡγοοσατα » τῶ" υἷα, με! Ιεὺς (ιρεεδις οδί- “ δι τρενούηθεθημο 
ἀκνενμ πῳγοῖς ἃ δ δον χίρίν.. ᾿ ἰώ υητα  ἥς δατολ ἀαὶ ὙΤΥ ῥηαλειράμόνοα “ 

ΕΥΣ τ εἰρὸ ̓ ὐηχόχδογτι σεδτρθιρ,ὶ αὐ τίςητε ἡ δυδίείέε ἰφίτυν νοῦ Ὠξοϊο ᾿δαδάϊᾳ, εχ ἐβοιε Ὅυ;, 
ΕῪ {εις ἀϊαοῖο,, ὃς διρίετ [ββνε ϑεεϑν ἀἰκδοίι, ψ' 
οβὶα δ "»Σια! ὰ ΓΙᾺ Ε 

πολλοῖς ̓ββύλφμοὶ φόξεται ἃ ᾷφ ̓σμδῈ: 
δὲ ͵ ΤΩΝ 

"Ἢ 

φεἰμὶ ᾿ | ; 
πιυιθάξεν αυἰδϑον ορρυζασι γ πὶ νἀδίο ἡδιδνε δὰ ἐκαιία ΓΕΝ ΤῊΣ τΐδυ ἢ} ν᾽ ἐΐ. ρεεῖοι, ς΄ 

εὐ δ δες οκοκβονδαλναας κἰδες εἶδον ΤΟΥΤῚ ῥεγφρήσιη γῖορυ μἡ᾽ ἀϊευοὶ! ω λι οδίδαυδινως, Ὦεὺ φαθ  εἰεη ιν εἴἴε 

ἐοσικει ποίει, δὶ ᾿ἀϊάθοίο σεις οὐ ᾧε νίϑοεῆε ες ονδιπυ ἀδηίανέ (ἰιάξη ἀμί ψιε ρυείελια ὃς, κδιε νἱι5 κά Ὅευαι φυὰϊῃ δε δϑοξὰ:. 

,. 

ἽΣ 

« .- τ τ ἜΝ ΟΑΡΥΤΡΊΠ ῖ ᾿ 

ἐχ Ῥ μηνὶ ον υλφαια δίων. πἰποϊυ τὴ ἡ δηρυΐὲ, ᾿ ᾿ φυΐάραν (ξ4 τάπης ποῦ ἀοείρείξ ὃ πόῖαρο ἰὰ δι φαΐ πιοῖὲ 
εξιούρτῃ φμαννμες Ἀκοξνο ρογρεῖια επίηι εἰξ ρυ- εἰ θεὶς, 

εἰπὸν μοι ξεώμμα δὐυστῆιε!εζεαι πρεπιὶς. Ἀορὶ, ΜῈ “Ἄδυ μεν (᾽ «ἀπίεενα, μειχοὶ κρὶ μιοεχαλί δες. τα [(ο 
πὴ ἡνιω φξγθη τ τἀϊκαιοι πιην δι ρεγηδ Ἰητοὶ (ς ἡεῖος ἀκτοχιῖπε ρεδοσδοητί νογἤσι]ο,, φυοὰ πον ρτοῦο. 

-"-. ϑαν ΐονὶ. Οὐὲ ϑῶνῳ γοὶὸ τατον ἀρς  ελῤν ἀργεῖ, ὁ Αὔδινετος ἀυζοιι ἐηρεμόν μρανρῳ χὰ , δεῖ ΤΩΣ μγότγοιγιν» 
; ἡβήχρῖν ἐπ Ὀπδηὺς Ὠεὶ διποτὶ πιιμάσιη δι ἔυλδ. ν Ἄϊσι ᾷΒῖ 

.3,. Ἰωδμὰ οἰδηβειδοιο ποτα ̓ἐρά ἀαβι ιλτιδμρὲ ΣΝ Ἴδτοσρσοι ποα μενος μλμωημλίλν νὰ ἀπμεΝ, 
Ἰ ἐν γαμαπθλνα ἀοαην ἡ λευλή μμκπλξονήρα ἀραγον τ Ὑ οἡδιονίάβαην ξεῖνε, ἀρῆς φϑνυὐ ϑλτανδεῖ, νης Ἰοουπι 

Ὑὐσὰ ἘΠΕ ΨΙ ΓΝ ἡροέ ας ᾿διιρμκίκει σσμυοιεϊ νεΐα Ὀγαεῖν βάδετυς. ΝΝὰπὶ ὑβοπνδι : υφεϑϊάσαθ!: δἰ ποβάτημπι ἢ ἀοίδελταν εαιάφ αὐ το! ῃοη οΠυά ἀξαῖ ἢ Ἰοοὶ ἫΝ  ν: ΡΤ ἡ τὴ μικμομόνν μοάς ἡ 4104 ἀδοίλελε ηυλ ἑ ἈΝ 96 κὐρρῆς ρβμαν τα 
ἮΝ ΥΡΩΝ πιλονεινρινμδνμή ε νὴς κοπίσχεί ἐπα Ἰέξυηευν, ἰὰ 

υοὰ ἐμὰν ϑ μὲ Ἐδὰς ποὺ ἤπι ΜΝ νειδα, (δά ἱεβίπιοι πῶ τ ΩΡ 
ἡ ῤερ ψαν δἕδαν, κρὶ ολεῦτι. γλρτε ; πλέει τὰν 2 εἰριοὶς υτεπι {γε πη! νἱδότα;) Τα ; 
μον  ψὰ παμηβνηῤονμαχν ; τη 8 ἐρβεῦντν ἐβεὶ 

Ἐκ νρνὶ οὐγλρκωμαμν: ἐμερ ΞΉΞΞΙΞΙ " ἐμάμονμηΔελϑαυξια ΜΝ ὌΠ Σ θα α .« ἘΞ Ι ΓΡΟΒΝ ΟἿ ον ἴα ἐπίπὶ ἐπ ξϑ νὰ ζαυίὰ ἐν ΟΕ Ντεν ΤδυμῚ δέπνια μα την, ἰδῶ ϑονονν ποι ϑη θην ἐδμυό- 

ΝΝ μφοοσαη πὸ ἴε ἀ τὰ ἐκ: ΤΥΣΣΤΙΞΟ Ἢ ἡζυν Ποπηίηει 
Ι ἜΞΞΑΣ ΤᾺ 10 οὐ ἀέρα μέρες ἀρ μευντόῃ ἀμγινατεοιατ Αροβοῖι, 

ΩΣ ἐδόκει μορίαπι αἰὺν πιο δἰ ἰς νὰν 
βέϑυ, ΠΗ ὠρή- ἰηὶ τῆ υἱίοδά 

(μδπιοτισυνέίοο. βοδηι ἰὴ μοὶ φαὺν παρε μυβαῳ ὑκα νημ ᾿ 
ἰρὐε αι μυ δ" γνεβέκίο ἐρίε ἰρ Αἰεὶ- τῇ δμεάρ, ῳμαι ὁ ππλνξοῤλγτ να Ψ ; πω πυύπιιν ἡ ΤᾺ ᾿ μὲ νά ᾿ ἍΜ ὀπηϊιά τὐεμά δία ῃΝ, γε ΠῊΝ φαίδιῃ νη δαιῖν, γοιπηδΩν ΓΙΊΤΝ ααὰ ἐσράν 'κῳὶ ὑνΑ͂ΝῚς ὐβανκας μὴ τ Ἂς ὑψνῥαιαννίδεπι ἀφείαναν ἀἶζυε δ ἀσαινῆμα τ 

δελημον Φιυυμεσνηππινία υἰδείι, οο 1 δ. ει νρδίερον αν ᾿ ΓΝ 
τον ͵ νάφι δὲ πὐστυσθωμν ἢ τ- ἐπὶ 
πἰκμηνου. ν ῥαέορὴ ὴ ἸόλοΒ μνα μμν ὑΤ' δι τορι δὰ ἴση ΣΡΣΙΣ 

. ἡδραδι ἐμ εῥήορδώδννἴδαν ἃ - ΒΙ ΠΟΡῚ! ᾿ μα ενὶ 
Ὑ ἘΣ πμί μέσα ἘΌΝ οὐ με ἜΞ υἱδεηι τᾶ "" {ἰδ ἀυκειῃ κα οἱ ς 

. πέρ αἷμ ἢ μαμὰ ὕγαμῃ πῷ πανὶ λῆς ἐ χοέοηνα 
φοϑὰ οἰκεῖ δον ἔκαρι ΡΣ ΣΡΣΣ ἌΡΨΡΝ 
ἰἰδονστοῦ δηή ἢ ᾿ ηρ ὐδρδθε 

ΞΞΞΞ ΞΕΣΙΞΕΞ 

ΕΣ 

Ιή Μ τόδε εἰ ̓ 

, ὃ Σ χαταλριλαῖν ἀδελφοῦ καὶ κρίνων τὸν 

᾿ σώστιι καὶ ὑπολέσοωμ" τὰ ἧς εἰ ὃς κρίνοις 

πγέμαρ ἴα ἀὐτῷ ὅι, ᾿ 

. φαίνῃ ἢ12 Ὁ εἰ σιδεία πο σα τατυϊταν ηος δ μιοδὸ δὰ ΠΠΔλ τεεΐνας νοι 
'τεοιρίομἀληι ἐπ ἰἰηγὰ ἃ ἢ 

δ ᾿ 

ΤΑΘΟΒιΙ. ᾿ 448. 

Ἐχρα Θ ἐγγμὸ μὰν" }5] -᾿ΑΡρνορίπασοις Τ)γεον δι 8 {- ἀρρνρίνϑνειν θὼ 
Πς μοὶ ἡμρα δρρ ἀμῤνα μι Ῥισαμεδίς γοδίο: β ΝΜ ίται μι μενα υοϑν. ὥ 
ΤῊΝ τρϑχείνοναι οἷος δίψυχοι) [φϑεϑ ππδβιδψον ρεςςατοτεειδὲ ΣΑΣ 

γε στε χαρδι ας φίψυλρι. "ἹΡυν βρεῖς. οογάλινοι ἀμρ] ς.4} [ἔν τὐλν; 
Ἶ τὴ ΝΕ δηϊεο. 

᾿Ταλανπουρήσεννν ᾿ πρνϑηΐσυμ, Χργ} ,φἸβοαία ατυσιπα τρί τοἰπὶν» [ Δὲ δ᾽ ἰμκεῖο, 
χλαύσα τ; δ2ίλωρι ἀδια εἰς πένϑος 44} δείυμεῖε," τ γεωεῖ πον νὰ Ψ΄ μέακρῆωμνν κ αν 

σαρραφήγω κσὶ χε εἰς καπίφοιαν. Ἰη ᾿φένυπι σοπυετταιυτ ὃς γαὺ Ῥαβαρὶ περ μα ἡ ἐμ ἐπα 
Ταπωνόϑητε ογῶπιον τὸ Κύρίου, καὶ ο͵] Δ υπν ἐπ σιατογεια. οὐὐμνὰ τιάφ ὀρρος 

19}: ᾿Ιδαπίπιιτεῖτε νοϑλη οοηίρε ἡ χρῤοκοίφγνν Ημοἰανναὶ ἐνωνῇ- ἥ ἀϑλραμαε α 

μὲ Ῥοννὶ, σ᾽ ἐκεβαθὰ ἡμῖν αι άϊν ἐνὶ 
εἰδίι δηίπιὶ ρὸ 

τπνἐν ανοα «εἰείοφιι,, ὅς͵ 
αεοκϑηείς. ίϑη 

ἔδαννει. 4ων ἀἰειταἰοὶν βάν, οἴ, βλαι πνοὰς! 
“μ οὶ ἱνάῤεα! βτειν [οἵ ἢ 
ἀιναὶν ἀοὶ, δ μάμαι θεῖ 6 

ὑψώσει υ ὑμᾶς. 

Μηχαταλαλῶτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. 

8 Τομιέε! , δε εχ ες νος. 
γ Νς 811} δἰ 5. οδίοᾳυί- 

πιίοὶ ., ἔγλῖγες, αυὶ οδίο- 
ς χιβμη (τατεῖ, φυίᾳαε ἀφηγηαι 

ἀδελφὸν αὐτῷ, καταλαλοὶ νόμον, νὴ ἡ χρί τ] [(ταῖσοπ) [αυπ᾿,οὈ]οαυΐτυν ,6- 
"" νόμον. οι νόμον κρίνριρ οὐκ οἱ ποιν- εἶν»δε ἀανηπαὶ [κεφεῦι. αυὸ ἤ “ξεα, βευιδίνάιο μι Κερξ: Ἀονι. “4.4 

ἰζνόμου δι χριτής. ἀἰαπηπᾶς ζιοβοιΠοη ἐν οδίογ- ! 1" δα βμᾶονκαμαα ΦΥῊΝ, ΜΈΡΕΣ 
: Ἰδοῦ [ερὶε ίεά ἰυ ὁ πὰ Ὲ μαι ταὶ 

πῆ ἔϑιν απφρδύρις ὃ ϑὼω ἄμϑρος" 8} Ψαυς οἰ ἡ [μερί δατοι 40] ρο [15 ων ῥούίαν ΖΣ τῷ ἱερεεπαπάλει 
νουσινγ φυυῦλ 

ἡ ϑεναδοιν αμνθιν 4ϑ ει ΦΝ (ἀφετοϊνοίυοε 
μα κεν οξίετοι νίυδεδ 

; κε πθῆς 4" ἀἰείεϊε, οχ Ἰρίοιυπι δὲ 
εἴ νάϊν με ἐγαβίνθ Ἰϑέναν δέιυιον ἑἀεδ. 
ἐφ μίφηι ὠυίξαιενν, (Ὁ [αεἰο. ἐυρει οι θεὲ 

το {εγυαγοδιρογάογο το 4υΐς 
8 αι ἀλπηπς ἉΙΙμ τὺ 

ρι 938ε πυῆς 4υΐ ἀϊεϊτῖ5» Ἧο 
εἰ νεῖ οὐαε᾽ Ῥιοβο ςεποων ἰη Αἰγενιὼ οἱ λέγ δ Σόμοερρν δα" 

θοῦ πορφζσύμκεϑει. εἰς ὃ ’ δὲ πίω πόλιν, [Π|Π4π| ντθιδην » ὃς " ἀφοηγυς ἰδὲ ῥυμρνε Μρτμανθρά, γμ ἀμρναμῆι ημὶρ 

κι ποιήρομδῳ ὦ ὁκῶ ὁταυτὸν γαγχρὴ ̓ ἐμπο-- ΤΣ ΧΠΑΠΟΒΙ ΝΕ ΟΕΡΙΗΝΙΙ, γννστεαὐδίνοντ, Φ' ἱμεῖμιν [4 Μεηο: αἰσὰν 
δει ΤῚΝ 

ράσυμεϑει,καὶ καρδύσομδυ. φϑυγἀικύλ κεν ΠΡ ἑὴ φρίε ὑω δ γνηςς πο. 4 Ουἱ ἱφηογαιίς αυϊά δὲ 
βὲ ογαίτιπο ἀἰς, ηυξ εἰξ επί] - 
Υἱκα νοείγα ἢ νᾷρον εηἰι εξ 
72ἀ εχίξυνπι ἐρμε Ἀρρατςῃ:, 
ὃς ἀείηάε ἀἰίρατεηε, 

Ῥγο οο ιοὲ ἀΐςετε ἀεδυΐ- 
[τ|ς» [51 Ὁ οανίπιις νοις γὰδ δι, 
ν᾿ υδίγις ̓  ̓ Βείοιπυς βός Ὁ δὺς 
1104. 

ἽΝ της δυτειη ρἱογίδιπίηὶ 
]π ἰδξζαης 5 νδ ἢτιβιουμηΐδ ἐ- 
ἰὑἰτπηϑάϊ δἰ οτιατίο τιδίλ εἰς, 

9 Ἰρίτας 4υἱ πομοτίς γοξὰ 
ἴαςετενηες ἔλεἰτ,ὶς Ρεςοάτοτε- 

 ἰπροιγν 
ΠΟ ΑΡ. ν᾿ ΟΡ». ν. 
Οει ππης» ἀϊυΐτεε,βεῖς, 
εἰυϊδητες ρει Εααοῃ ᾿ 

ων ίρων 
σφβίνο. 4.4 ἘΠ ενόνο υὐὰ βάν κὰ ἰοῦ 

«αβιατ' νήροῦ εβ᾿ εἰμὴν δὦ ῃρῃ ροι εἴ. ἴα 
Ἰμνμῶ βάνει Ο᾽ ἀείμειν: αἰνὶπ. οὐυΦ 16. 

εκίετιναῥ την. ξει νὰ ποη (Ὁ. 
Ν ἐκ ἌΘΝ 

ες ουἱρᾶ- 
Ῥιο εὐνῇ ἀϊραιίν, δὲ θο- μὰ δὶ διτοὸ 

νεΐηνε νοίνενιεν Δ’ β'υνμον» ἀραὶ μῆς βὴν 
ηυοάνπηϊυε αὶ με [ϑοον ἤνε αν δ νά. δ ἀνυκι ἰος 

ξεν εοη(οϊ ἢ 
εἰ ἐπιρορηᾶῦε, 

Νίνηλ φνέφην ἐχη οὶ ἐν κυ φουὴ τῖα 
βιρενϑϑνε τ εβεῖπ, οπνμί εκωΐ- ἃς ῃγἱᾳ νΦ! Πο 
ἡνα ἐαἰδεναναἰίννα «ῇ. τερυν 26. ἤέξο 

εἰὶν ρδεὶηὐο δ 
17 'σείονὶ ἡγήην ὀφημνὴ [αεε- πῆθςε ςοηῇ- 

γεν Δ’ πορ [ποίειμὶ, ρειεαρῇ ἀεπιετίαιυθι, 
«β ΗΝ, : δοῆ οἰ ε 

δοη ραηιϊεεῖε 
ἄρευϊα ἱρίοτᾶ 
νλια πηοπιξδτ. 

Θμε αφεφίμιμεν,  ίν ὅιορ τὶ διυτῖο. 
γαίε υἱμίαν86: ἐπ δοδ- αι (ωρεεϊοεΐε, 

ἤηδ ναοὺς 4.4 «ἀἰμεηΐενε Νὰ τσδὸ " 
δὲ}  ρεοάεῆς 

νοϊυπελεὶν Ὠεὶ ὠρήμοὸ κἰὰ γί εἰ τεἰροπάεμι, (εἃ αἰἱοίῃ δεν ΤῊΝ πιυΐίο ἀπ δ, ι. Ὁϊουϊείδυε Ια! φυ ει ρεοξααίνδοὶ ἢ ἴμωο Ἰωχὰ ἷπι» 
πιο ἤν] θαι Ἔχβίυεν ἀδιιπείδιᾳ δὴν εὐειτι ἤδούίμηι ἱεείδοπεηυῦ πὴ πἰδὶ! ἤς δἰυ(αοὰὲ ξεν ἱπαηίω», 

. 8. «Τρρηριμαναιομ γγσατο δὶς ἀεί ογΙὈπῖμσ γετὰ τς σεῦ δὲ] Ἄτιηυς γεῖυ Ἰητογρτοι. 
εἰ ἃ (αἷς ς Ἐν Ἡκπο δυτοιη λιαγ ὅε τατυίτιπι Γεὶ ἀο- 3 υήχούγονυβ ἰδύιδγταε νετὸ μετρῇ νῶν ἰος 
πύπὶ ροτροὶ οἷν οχ πος ἴοτο δὲ αἰϊιε ἡτοήιδυς εὐβοιιδείο- ἰατο ἤλης φαπάεηι ραχτίςμ αι ἰδιειοίσφιςπεὶρ ςαρίτὶν ρες- 
πἴδυς Ρεϊαρίληὶ οΟἰ ἐφ ιαεΠ]λη ἃ ποδὶς Ἰμείρεγς.. Ῥτίλας τοτῖε. Αρυὰ ἐμβῆξι νὰν δι Οτῶοος δι [»Δτἰπος ἰςείριο. 

ΟἿ ήνες δυκ δλίρειϑε τὸ τῆς. αἴΐριον' 

“πὸ ᾿ ζωὶ ὑρδϑ, ἀτμὶς γάρ ὄφιν 

ἴ29᾽ φαιγομδῥη, ἔπσωτα "ἢ; ἐφανι- 

ζϑνα 
:Αἰνμὴ τῷ λέγειν ὑμᾶς, Εαϑὸ Κύριος 

ϑελήσῃικαὶ ζήσω ϑμ,καὶ ποιήσομϑῳ τῶτο 
ΠῚ ὀκθῖνο. 

[ 

Νωϑ ̓ὰ καυχϑιϑεὸν τας ἀλοξοιίας 

ὑμδ' ποσῶι καύχησις τοιαύτῃ,  Τονηρ 

17 εἰδόφι οι " καλὸν ΒΤ μὴ ποιοιιῶ. 

Κιφάλαμον «. , 

"Γενιῶ οἱ πλού σῃοὶ» κλαύσατε ὁ--} 

Α λρλύζοντες ὅ)ὶ. τῆς τευλαμπωρίαις 

Ὑ[υτρατιν ετίδην 4υδηάο ρίατον ςοαι 
ἧε ρεαράτάτου ἱπυεηίς ἴδ ἐ «δ: φραϊ]λητας, ΓΕ εἰ ογὰ μὲ αὐφιννεἴτὰ ον ἰν δι 5 γτιι δι 1κλκίπυ ς 

τγλτισ Ῥοθέτυε Το οἰ φρ, ἱπιπνυῖας, δὲς δυτοπι ἱππανυτάτὶ ἡ Ὑ ἕω ἀευῦτη τ μων ταϑιίυειφυάζὰ ἢ ἰδῶ ᾧὶ αὐφιον, ταν. 
τ λεοειππυφρεάιδιυς Η ἱρίο μβοδίε ςδοὰἢιε, δ! }} νἱο {Π πὶ ΔΓ σέρῃ τεδιτυϊηνι οσηίξη Μεαείδυν ὁ ἰαιτι ἀυοῖνι9 [)8- 
ποι αφμείςηξεος γεοἰρίτ, γε Β ποι νἱονῆιαν μοπιίπει ΔξΉ, (ο ομξι Ἔχεπιρίαείδυ». ΦΡι ναρηθα μόν μας ΑΔ ΑΥἪ 
ἰυξιτία πὰ ἀςάπνος , Ρτο δρί τίει ἱρᾶυε ἰαῖγα πο 5 ον: ἼΥ γεϊςγειη ἰοτοτρεςῖεαι δὲ νοΐμε πος ΡΟΝ ἘΜ - 
πιολυίο. Νες δαί Ἀΐὲ αἰξίτυν ἀς ρεςζατοτυπιροῖ (με ἀοπι (δφυυτί,α οππηία ρόειιε ἰηἀἰοληά! πνοὐο αυλπι βρὲ 
ἘΠῚ ἐὸν ὐδὰ Ἐχριδτιοηςιρεῖ 4υΔΠῚ1η ΟΝ ο μεῖς βάειην ρ-ὀ ταηάϊ ἰερ σιυε:υληηυδηι οτίληι Πίςςαῖ ἸατεΓργέϊαεί. Βαπηυϑ, 
Ῥεοδεηίο βύατις ἰα εΠοαπημς, (ὁ ἀς ἰαπξειβοκιίοης ἱπῖγὰ ε γρδιύραροι αν: Ἰυοσιασιιενηυ}] ἰεηίω» ἰηἰμτία, 
ἡον ηςδοάῦλιδι εἰνε Ππυθώνυν ἱνας «οεἰρίεηδα (μι, ᾿  Ἤχεννν ποισνιήν. δίς αυσηυςάσγὰ νεῖδυμ ὙΠίγραταν 2. 

ἡ ϑεηξιε ἀγαννη ἐδνξ ἐνοῤν  τωλαμγωρόσεε δ αἴ το αυλιη ἡ (ον Νυὶς δι Εγαί δαριενννν, δ σγγαρ ἱπεεγργον 2. 
Ρεπρμγαίῖ ροτοΐ Ἀος Ἰσοο νετοῦ ἐτυ ἃ Ἔχρ!ίςαες Νες κηΐπι [μα  Ἰάννα ἐς πεβοτίατί οπὶς ορεῖς ἀςοὶριροιείνΥ» 
πορὶῃθος πηΐαγοε δα Αροίν]οείεά αὐακνγυσίαν Ρτίπηιπι ο΄ ὅς Αδε.18.2} 
Ριεβευάϊε ἰα αἀδατῆε, ἠείη ἀς 'πιπο ἀφέδίλγα ἰη γε ιργοίρα τις ΤΕ δείονονν. καὶ ποιέσνιάν. Ῥυτο δά ἀϊτ εἰς τορυαπι ΓΝ 

τὴς εκυϊτατίοποιη, φιηοὰ ἐταιητεν ἢ ντταῆθὰς ραττεπὶ ἀοἷε- ὅεχυὶ ανιῤσωμᾷν (ςτρίεχυις, δε δὲς φιοψυς Νετυε Ιμτοε - 

εἰΐηιιε ρεδοείιν, ὅ 8) εν »λαύσωτο ἰἴος ἀφείς ἀρυ4.5}- 50 γτοε βεγπιδηαπ ἰςἰξίοι ει, εἰς (δαυυτα:ν ςοπίδητίοηιε γῃρ 

τη ἰηιοιβτείεπι, ἢ ΠΡ πασνονρην έ. κοι πὐονώ, ΕΟ Ονοσλ δ" Εχ νετυεὶς ποις ἐχετρ Ἰδειδυν. 

ϑἀεφαραης Οοαεὶ εὐὐβἐείαιν εὐπη ρυάοτς φυριίαπι οπίυδ. Ιό Νίνον φιν χίονί αν νει μὲ κανχᾶθϑνο δὶς ̓ αοῦεαξο. 

δαηναυα ἰῃ γα τι ἀσιμη 0 δι μιν αυαῇ αἰἶχο ἃ με λει. πηιρορποῆεὶ ςοάίρεν. ὅγε αυτοπὶ ἰπίοιρδειρτο ἔς τοῖο, 

1 δεριβειογιὶ νεμοϑέτως 1 αιάταου ναιετγιγυν Πδνίε δά- ἰεριι γύναλμις ΠΥ ΠΡΟ 41 εἰλόνθὰ. νεβεω, ἀλαζονοομο ᾿ 

ἀϊτμη ἰηἀεαέπηιιε καὶ κοιτὸιν Φ' ἐμέο, νε οτίαηί ἰοξἰϊ ὅγε δα χ4 0} δαρετόνν.Ν ἰάῳλιθων 1.30. ἀνε α- 

.-: 



πρυόδ ον πο ἐουε ρει με ον ον ΝΥΝ ΡΣ ͵ 

Φερ,Υ, ΕΡΙΞΈΟΙΑ 
᾿ ἐδ οα ἐνεμμρανν γι, τὐ μι για ὑπάς εἰμ υεέω ον ῊΝ ἘΠῚ εὐ φωννως Ρ δ τω μὐκλος Ι, 44,7 1,20 

ἀν ἜΑ αὐ βν 1ω.ώ..1]}.".Ψ νεϊεσρυϊ ὰ ἑἀλιαν ᾿ φβ ' Μ ΒΕΙΒΗΠῚ ΑΠΕ ἢ, ΝΣ ὦ Υὲ ΚΟΥ ἸῸΝ 

δ΄ σηλώόπε δῆ! σίσενν ὴ τα :] (ς, μιν ανείνετυξάδι } φιαθόντια, [ Α0ῳ νου ταῖιδῆσις καὶ κε αις δ τοι τος, πε στε λον κι αν ας, 
: φαρδῇβ σητέθρῳωτα γέγρνο᾽ εἰποὶδ νηγεῖμὶ 4 {πλεῖν ορβο βομι͵ δροιο. ΡιΤῸ σαί πὶ εοέμαι Ν]υ ὦ ξαπιθς 4μο (α ἴηι γὐδα!ίφεέ ἰὰ Ἀοιτοάτεϊδοἀυηξαε. 6“ “.» τὰς 

᾿ ᾿ , πω ᾧ ' ᾿ πον ἘΣ ἜΆ..ῃ0 α ἢ Ὁ ἐπα ἦι θεῖ τὰ ποτ νο ας πρό τως, ἀπ ἈΠῈ τ κα Ν 

: : ; ! "ἢ οΔυπηα δὲ ἀγαεηΐυ γε} 1 “Ἰπμὸ Θ᾽ οχενίκα νι ' ᾿ρ6) , ᾿ "πύκα ἀπ 

σ ἀρ κρὶ δ αβγυορεκρήω- μων. Γ ἐλτο  τξρν ὁ ττιν ἐρο ππν  ρν πλο ἢ ΕΟ ΣΟ 
ΝῊ γα νὴ μα ὑμῈ} γαρραυνιὰ, ἀνα ἀρνατας ἦρε παμάζαῳ τονλκψα ν ᾿ οσασον ὀλόλον,δλλφοὶ ̓  τ μον μλρῤοιια ἐθιεπὴ»Ἐ. Δόν χρανρρη “ 
μ “ ας οὐ ἜΝ ᾿ ἡ, δ᾽ Ἰαχέκερδι κριϑῦτν. ἢ ξιπὴς ἀνε} ]: Ἰἰμντ ἐγαῖγοο ἢνς 6 οοπ- ν ἀἰνοδν ' 

. μἰνξραρκοὶ φίλετα τὸς σέρχρε ἀφεία πὶ γο8., δι “ ἀχφὰ αὐβγα τἰρμιν: θαϊανηις μὴν ΑΥΆυΑ Ἐοστς ἐν κ Ὁ ; φιο οην εἰ ες οἰμὰ σα μηὶς πἰπέθαεβνήεμ μθρίροκανν ἐν αν Δισοὰ καὶ 

δ. αὐ 25} ἰσώτε ἐν ἐψάτ } [οεῖπος νρῆτχαιρ ἡ γείυς ἥροϊει χρβὺε ἐν ποὴγήνονε ἀῤεὺν:, ῆῦσυρ “ΓΦ Δ ΩΝ ͵ ἐ λι πη αχος Τὴ Ἵ. νος δες ἜΦοδσιδιξ δι, 

ὡς πνρ' ϑησευφίσατε ον 4 χάταις ημ ' . ΕΣ ΩΣ . γηρμτοίαι 
ρας: | «δείκυτυην τεζοηά ἀπ 1ς ἰῃ μ γπόφωγμα λάθειο τοϊςχᾳκοπαϑείας ἰο} ́  ἀδυπηϊτς,ταιγεδιπεῖνρτο 9-͵- Ὁ ἔκοψεν. ἐμφοῖ ἕδεκας 

ΣΎ ΞΟ νλεΐπιοε ἀϊςε» "" ἐλ ᾿ ἡνρὶ ἀρόμνονν μῶν χω χϑρί Δ. νρχαιίοηὶε ἃς Ἰεηῖτα- νοναθογη δ’ ραμονεία, Ῥὲν πῆγίρῃ 

τλυ, ὁ μωϑὲς δ έργα δῇ .Ἢἀμη- “᾿ς ἀἰοο πϑοροοῦ ορογιεῖργαπι), [ΑΚ μαῖηι μμααπέσειι . ἀλλρίγνυ κῦτος μμμΙΘύροσεντο ἢ Ἰὰς Ργορβδταν αὶ ἰοφιβτς μά! ̓Κ δ εῆς Μὴ πο Κ΄ γαμεμίι δὰ. 
σαίτων τὰς χώρας ὑρδ!, ὁ ἀποκερημῆμος υἱ ἀρβερί"ε τ ἸπΈ5 1} ἣν πεεξμετινονὰ τεζίοηει νος αοφήται εἴ ἐδλἤλησειν ὃ ἣν συμ ᾿ "φρουοίμε οπιΐῃΐε ... ,.} την ἢ αϑὶ γυφουυ γωε. 

τὸ ῳ ὁ »,ῃ(, ὃ ἣ τῶν '“4υδὶ ο8 τα απ ςἰΔ "44. ἥνα [γνέφι 4“) νο- Ἢ Κυ ἴοψιο, ν» ΠΣ ΝΕ Ότν ἜΝ 1’. τες Βοδῖος ιαὰϊς τη τ Ἑ εὖ, ἜΡΘ ΜΡ ΚΕ ΎΜΕ μαβε, μ 

ὧρ ὑκώ κεῖζα οἱ βεοὶ δὴ ϑυφα-" [πίει ἂι νοοἰβοτατίοδες εο-ἡ μία δ᾽ εἰωμσσαμμω. ΝΕ ἡφανφ ζοιδν τὶ ψπράψον- [ον ἐαὶ τοίῖκεαικο, ἔπος. εξυσω. ΜΩΠΙηΝᾶν ἦν ἀδεχεααμεν: 
σαύτων οἷς τὰ ὅτα Κυρίου σαδαὼδβ εἰσ΄- τόσ ἠξοιηῤρῃν Ἴ Θμαγοδ  ερρμε. δαδ κοινὴν. Ἰὰε ἢ ἀῶ ἈΚ ἐωδήκούανν, καὶ ἐϑηβιῇ, ἈῆνῊΣ τὰ τὰ {μμειβῃ, φιβόραν θλν γᾷ ̓ὦρην χεραπρε λυ αν 

ἐληλύϑασιν.. ἩΣΛΗΣ ΠΕ φεος τοδηὶ δαρδοιῖίι ἰηϊγοίς- ' ΚΠ ΆΑΡΝ, Φ, , ΠΗ) όηϑαῖ ν δ δίὰ υδᾶς} “ἢ ἘρΙμυγαν οὐται “429. λεβειροιρλοῦ, 

β ΕΣ δ βάθος τ΄ πὸ τέλος Κυρίου δἶσεμηδτι πολύασλαχ-} νν ἴρς εχ λεσην εν ε ἢ πο λῃάκω ἐριμα νάλιμα; 
- “Ἶ Ἐτρυφήδατδηὶ της ως ἐασατα- 4 140 ἀεϊΠεἰἰὲ νίχηίς (μιροτγῖοῖ- Ἐρκίαι εβὼ [νρενίσταιν, χη δῃ ἐκύριθ' ΕΝ] μῶν. “ν Ἰκιν Νὴ Ἰάλολυμίηβ Ῥι ἄρα πελταν Ἰυανίκουθηαν ὑ 

ΝΝ ᾿ς λύσουν ἐϑιρέψατετας χαρεῖίας ὑμοῖν ὡς] [Γᾶπι, δι εἴς! αἱ Πἰο: “ςπατεἠ ὶι5 ’ φ» ἰωκωτνὴν ἀνμινίβ" αν. ,, Πρρ πατῶν, ἡν ἀδελφοί φυ μη 4, .2} ἡ οὐὐπα νέτὰγίεφοι σοὶ 1λ| μαλνεν φολὸν ἐν, νδΑμενΝ 

᾿ ὁ ἡμκέϑα σφαγῆς. Ὑν ΛΑ δτ : φονάενφιιγ νι Ἰῃ ἀϊε ερυ}}. } ὙΠβΡΑ ἐν ἐἰε οεείβομιι, ᾿ εσύντὰ μετα τὸν οὺς νὸν» το ξέν γύω, ̓ ββηριά ἐιτατορῃς φρο ρον] [νεήμῳ ἼΟ κι γα, ἔδρα 

; Κανεδιχρίσεννε, ἐφοναϊίσατε τὸν σί- Ἀ μωμυυρο νι ἀν αβαι 47 «“ἀδιαϊβϑε φοεείδηριν ιν. μήτ ἄλλον "α βκον ὅτων ̓ τὸ ναὶ, Ἴ μρριΆρβμς εΐ τοτταπηποας βαρ Α τρλὶ ἐβηθίοι οτος Μμωρον 

χα! θν' κα οὐκ αὐττάσσεται ὑμὶν». ἀνϑο βοὴ ὁδβίιε γο- βασι Θ΄ κὸν πεβλὶι νοι, ναὶ Καὶ τὸ οὐγοῦ ἵνα μιὴ πο κρίδιν πέση- γαμ ρθε φθν ἐτῦ τα μρϑ ρα ἀραρθας οδαμίμι ΡΒ 

ἘΡτΣ πὲ τὰ ᾿ 4. Ἰ,)) 3. Ῥατίεπεος ἰρίτυς δηΐπιο 7) βάνονδει ἐξίδων εβοιεβε- περ νος. 0.8 που: πείῃ τος ἀδιδιι τιον το να μαφορ, σαν ῥοναη δὲ ἸὮ ΗΝ 
Α νυ κλιην τίῃ ἬΝ πϑ δα, φως εἴϊοις,ταίγεβνν υοδὰ Ὁο- Με: νι «ὦ «ἀνεηιν ἢ. ἢ ως ΤΕΥ ΤῊΝ ᾿ τ ᾿ πριν που λα ἢ ὧν ἐδίδεινι 4υ0- 

- “ἧς παρρυσίας το Κυφόουἰοἴοι, ὃ γεωρχὸς ἡ ὁ τοίπὶ αἀυσητυπι. ΞΕ ςςς  ἀρη- ""πἰ. Βετεμεκτίκοί  ἐκρεῖῳ Κακοπαϑεῖῳς ὦ ὑμωγαρραανχίόϑω, ἐρυραυλ το τος ἀρ ὼ δον ΝΉ. ΠΒ ἘΜΈ ΤΑ  Ή ΘῈ ΜΘ, ἘΣ κι γρ βνόμονι 
. Ν βκήρΣ κἀμέ ἐν «3 ςςςγ ἄρτι- ΒΓ 4." “ ἸΡΑ͂ς ΦΘΗΣΥΙ ἀμ οὐεόμρμ ἐν Ἶ εἰ ξρει εἰνσνήμρα σα 8] κ»] Τρβαίων διημινοβενοιντερει!ειςιορρο, 

μὲ ἀτρλημην ὠνδέλετ' τὸν ἡμιὸν καρπὸν τῆς γῆς κκα- οοἷὰ ἐχρεέϊας ρεοτίοτῦ ἐγυδῦ ἐχρίς ἐδρταμ δϑυκὼ νας ψα ἐγ ολθα  Ἂ; ἣ πἰξαεΎ {ἢ σὸς ππηθν μὴ χα ̓νε σαν κιβονῥιμὶι ἐνρ ἀν ϑρμὴ τ 

ἀξιοια δας καρϑυμὶν ἐπὶ ὠπρῖ, ἕως αἱ Λρίοῃ ὑετὸν ἰκειτανρατίξτο ἀίπιο ἐμαὶ εχ] μαήσενμν σι μνμίμη, τος. δδεήξετις ὦ ὑμῖν, ἀῤῤεκαλινάδιο! Ἱ|Εαἰιαρθλν ρμ]φες,.. ὁ 611. Ὁ Δ ΔΡ Το μαεοιὶᾳ ἕαὶ 
ϑαίαρεει ετρὲ ΦρΩΙΥ κϑὶ ὄψεων. Ἰρεϑδῃο » ἀυπι ἄςεἰρίδε ρίυ ὃ ; “χὴν Μβφ! Φιερδδισίαρ χὴν. Ὁ Εὐτοναε ϑ αν εἰηξον χρη τε ΠΝ γε: ἡντν τ χϑεμα ν φυοη!α 

οἰρβ εν τὰν υἱληὶ ἡ πιατυτίηδπι δί (οτοι- ᾿ ᾿φορδυδ δὶ φῶ» δ ἀλώω δ δποολεοιρεειδγκοίρο οςο}9..} {Κν, μἰὰ ἐὐπενη νά αβκ τῇ Ὅφαν νὲ οἷε- 

δι γον 'πὶκ- τὴν ΕΝ Ὁ ον ἢ ἱ ὩΣ ᾿᾿ραδθὸν ἐλαίῳ ὦ υρβθνόμμτηιτοκυρὶ. τἼμά, δι βτεσέρτοτ δ ργὸ ΟΎη Ε ὁ ἐς εἀἰιανωαιο ἐὸν ὧν ΤΑΣ οι: 

ἐμὲ ἀμενῖρα. Μαχορϑυμήσατε  ὑἱμοεῖς, φιοίξα τε "]) Ῥατίςπεον «ἤοις δένον: 6} [ Ραβίσμροβοεᾳν νην φ' ΡΝ Ακ Τ ΠΣ ἀπμνν κἡ {βξρεο δά" οἸδο ἡ μοχίηε , Πιμμη: "τ ν δ δ αν τὸ φμαπὶ φείεῃς 
ἑκα : κρρόίας ὑμον, δῃ ᾿ παρίυσία ΪἸξ αδίμες ςογάὰ νοβενλαμοηϊᾶ ἀπ λάμντῃ εονάα υεβτα νον ἬΝ αν ἀδηβ δῆλος ὑψησῳ γχῴ- ᾿ ῥηϊ πὶ, ΝΠ ΡΉΜΈ Δ δῆ μκορ ᾿ργα νέν ΕΙΩΝ μιν θα 

Ονφυονραεῖφ᾽, Κυρίου καὶ ; δάυοσηζις ᾿ουμηὶ ἀρρτορίη- πὐρν δέ μενμω Ῥονοἱμὶ 4} “Ὁ γρβάφ, ψῦτιχ ιν ἱ 0)" μξρςορ. πάεὶ ἑρκονι ΜΙΝ ΝΠ 4υἱνείψυε ἰπ- 

διμαυϊεαέοι ὑρθου γΚ. ἕω νων ἡ ΤΠ αμδῖν μηρίναναμῆ, μινόνται , Χρὴ 824ρ. αὐ ὁ Κύρι ΧΦΡ] [ἰχϑοσαητέ, οεἰρέταυς εἴ ο- ἴ"Ἴ βννηνιν τ αἰμονλῥιε ονναρ 1θο ἐεράσαν ῶραλος 

ν᾽ οὔδει 9. 66 ; ᾿ ΤῊΝ ᾿ ἑμαρήας ᾧ σεποικῶς, ἐφεϑυσονται αὐ - αὐηυε: 'φυδά ! ρειςαϊα οοπι [ [κύνα β ἐν ρεριαεὼ βεντ- ει νεῖ ἴσια 
και εν περα διεμ ραμῳ πο τεταροιὰ (ιδίδῳν ἰεγες ἀεξίπεια ρρεΐξητες ἐχροᾶδηι, Ὀεαπι ροιγὸ ἢ6 ἐϑη: 10 πὶ αυΐάειη ἀϊ!διιτιπ)ἢ πὸ 4 ἸἿΠ δ ἱ πιπίοεϊεντοιπηκτο πα εἰ. ΠΡΜΦΗΜΗ͂ εἶ, : 405. Ἰδίοται 

᾿ ᾿ 
᾿ ᾿ συδάοᾳυε ξι8-. 

υἱοιδ ἐτασηρόπε; πιοπεὶ Ἀροϊοῖοι νε τδρευαι εἶνε ἐχεογλδεθο ει οὐιϑεῖ δι νει εδε! ΠειηοΩ} ἐαξαδπι Αἶ, εἰκοίδαιαν. δ Οριΐπλυπι ἀυδιίυε 0. 

: πἰηδε δ δίοηφι τοι εὐέωπι οἰεπάϊειρέοςεν πἰπιευιυφυΐθοε δέ ἔῃ ετἰδιεἰδ,δς ἐπ ξαυ ἀϊο ἕω εἴ ἰοσ.. Ρεουδδείεεε οἤεράϊι δὰ φυοι ροιβῖη 

ΙΝ ΟΛΔΡ.ο ν. . ὶ , ᾿ τοῦπι πυρά ϊςου ἧε ἰα ποεῖν οοπέυξίεη ἀσπν,πιπιέσοπι δὰ ψεονογιδιστυπι ρρεσευφοὲ δὲ δοερυκίρεουε εὐπο ν ΝΒ ουδὲ (πδι!οη!» ἀοπυπιγευεπεδ ρεαρὶη 

᾿ ᾿ ρυλαι τπαξδόταπι οευίλπι ἐοἰ] δες ρεσοοίρευπι νἱ ἀεἸίςαι επί βὲοηεον, ἔμ! ργεοίδυν δι τποηλι εμερτοιβηείδυε ἐπυρείελιλαν, ᾿ 

Ἅλον νον αῖ4, σατόθμοται, Ἑταίτηνις μὑνεὼν ὀδηοοέα,,. Υυἱάστυτ οππηΐπο τοί ποπία, εἰ απ (ν ᾿λρλμ ας 1.4τίηί εὐ» 
[ πέρι. ἜΝ : ον ἀίορο Βαδε πο διξοχδ ραυεηεὶ ; Ἔα ννμέτης μέ τονάζοτο. Οοὐίταπι γοςας ἰητείξιπαπι ἄετς δά νεῦρα {]4 Τγοπιίπὶ Εχονο. 7, ἴοτε νε οπηπυβ ἤθη ᾷ 

"ἢ 3 Ἐκχεδει, φὐγονα ρτὸ φαγῖπαΝ υἱξατανμενάνς αὐ γοτ. ἀἱε πραξξ αιοη ἐδηδενεναβν μι. ἀααν μήτοι Με εὐίλ ͵ δ΄. Το κα πευλοιςπι εάν ἰεβείαιι ἀεείλτει μι 5 ᾿εεαῖ ρεὸ ἱπποςεήτε δἰ!δν αυϊτεπιοιὰ εἰσθὺ λοπιςη νἱυτ- ᾿ 

- ἰπυϊτατὰ. «» εἰμι χπὼ,ος πῦρ. χο τη ἀυοῦ» πιληιιος. μαυά (οι αιὰηι κο[είλε αἰΐφιιο (οἰσπηὶ ἀϊς εὐἰδδαπά:ς γε. ἷ υἱο ποῦ ῥγοσγίιν οταπηρας, φιδὰ ΠΝ νἹάεἰίςεῖ εαρὶετ! 4- ζωζραίτὶ ἔοτε νὲ ουλη ςομάεπηηςί. ϑυΐρίοος δυξεῦ ἰράο 

«οἀϊςίνυς, δὲ οὐϊείομα Οσπηιρίυτεπῆ, ἀταυς λήεο δριμὶ 5). Σ τίβ οαϊυπιηίϊε ὀρρτοῖϊο: οςοίαἑίν, ᾿ ᾿ Ἰιᾳυὶά ρεονίδοιι.  ᾿ οὐ Ἔδει νων, ΧᾺ φπρῃ σξξιῃ. ιδά αυυπι ἐς ρίος αἰ φυίν πιοπἀθεὰ 

ι, με οίενώνμει βεν, νειὰ ἀσοιῆῥονναι. εὐ οι πλλδονν ὐσβημειβ νὴ εἰς λἀἀεηάδιν εἱε νεπροίείοι εππι, πε δίατες 
Ὡν ξοί Ἡοϑὴ ᾿ μἀοηβεαβιοία ἐριθυδινὶ ἰὰ Με 

τυακἐριοερτεῖεπιγ οοὐἠπεδευπτυς ἐπὴν (εαιοηεὶ νεῖϑο ἐδὺ- : : : [ ᾿ φυοητὶ νεῖδο 6. Ουνάεπνεξ,μυνεδιόνωτο.Ν οἱ ατα ἰῃ ποπηυ πο. βόννμννῖνι, τοις ϑανομοίνονναφ γε ἰη πδὰα ἢ τ 
ι ᾿ ὶ “σανῳσηπειβος μηοάο, Περι ἀνθὸ; υὐδίν δίων ἐξιόν ἐπ υἱνε.,. ἀϊρῖθυς δέοι, ταδηφονεῖ 

᾿ ᾿ : 
εείίις ἐχεπηρίεγιδυς 1α- 

ἀϊᾳιδοά δγευε τοῦς ραιτίουΐδπα οἰ (τῆι : , ἢ αἰϊἱφ,ιδεϊκιβὼ [οπεῖϊ Ἴ περίμενε ᾿ Ν. μμῆβ υῤγυ λοφ ἡ ἐμ ἐδ Αὐβ ολρά  πρνηνὸ 

ἀὐραι γα σας Ραθολμα δα ψμασι [ὔιρώιεαν κα, πήρβάαι εὰ ετεδκοσαει αι ματα, οι δααιρῴμαιν σα ασα τάκ τ ἐλ ὲ τα καϊρννθρδ ἐκροοταρνεη τς 
4 ἡρμεδδν ον, ἐπιφορμνιλίο. δι, ἰππείφιν λο να δὲ Ἀγ ἢὰς πολϑε ἔνα ὑμομυς Ἀοὴ οἰΐξης. δεὰ ι!άο. Ἐν Δ, ἴδον. Νεῖαρε }α ἱρῆων μηλοτ ᾿δεῤεβῥη εἶδ, αυσπι ον πιὰ αι ΑἸ μη. φυάτν (οἱ τεπγετὲ 

ἤπ οἴνεἴον διε  γοτάτμε, δὲ ρεὸ ὑπὸ τεροίυ! ὑπὺ οὐ τόδ’. ἦ " ᾿οξ εἴα υἡδδδεγνοβὸ, φιιοά ετιλπὶ νβιλείν ἀϊείειαε. ἰζαζν οσπίμευεευην εὰ φεδεηάυην ταιηκα φυιὰ τησξίε 

πὰδειίετίρειν ὁοάϊαριν.. ς΄ τ. κὰ ἀὶ ὑκόᾳντῖμς δέμιν "ἃ εἰς, ἰνῆοε φυοίαίε, ἤουι ὧν ϑμνά αι ἐμίανε ετἐνοτάλα,, ουλνοπλογχϑάς υῬ ρΝ-" . ἀύρο διὸ ἀϊόιτυτ, ᾿ το 
ες το ηννα νηὶ 3. νεῖν ἐγοιννίγεννοι., ἐὰν τὸ δ ὦ κυρίνν᾽ ἐξίσαμε, πρμς {ὰ εν, εἰίδα) αυυτι ἰηάεβοἰτὲ ἰοῦ 12. Δ {ἀν οονέενο γεττὶκΟΩ (τἰε ἐχρεεε νἀ Μαῖι πρδχγγι οὐ ε “οὖν, κρισαϑιῖ. Ψ αἱβαἴα, ΓΤ βαιεννλ82.. 

γούοδν ἀσελνλυίδωον. 14 εἰλιεχαυ ἐκεί ἔμης ἃ Πουιίποιηυΐο 4" Ἀαμὴ ἀμαπήμαπι ἔοιταίτε ἰλεοδυν δὰ ΟἈτΗτὶ πεζοῦ δι ἴλιο. 1.78, Ὄ ἀκ ὡς πῳκί μία δὲ φυΐεπὶ ἰος ἰ ἰοζο καιθονα ἡνιανοά ἰδ" ᾿ 

ετίδηι ροείστε αὐὰπι τὸν ἀεἰφ, 8. «αἰηι ἰοφυνιατυς ΕἾ6- .ς βουεπιίογίουε βγοουζαταπ), ὃς κά ξείτυπι Ραἴοθηα ραιγαίαπιν ἵ: δ} ἁμίδην νεβτωιν εἢ, «β, το δ υμδ τὶ ϑρῃνά, 14 εἴδεα, στὰ, νπ δνέν[α ρενβττο, ρρατεῖ οχ ορροῦτο ὥϑυμονρτο 

θεδείνορυ δ φυοι δείδρι Γλφιν ἀϊοίτιιε ουν ἸΝον [{βδαοιν.} "Σ αἰϊυῆε. ; ᾿ ὶ ' ἔπε ἐμεειυγαηά ἰεὲ ἀιηι! ἀϊ ϑβόηο αν ν 

ἰδεία, ἐχφιδίευυπι, δὰ ἰηβαίτρε ἐρῆυε νίνεε ἃς ζορίαε ἐχρ!!- 4 η νοι υδΠ δὲ νοϑὰ, κρὴ ὧι «ὐπτοίρσετῃ. δι0 τοὶ ἴς: Στὰ «Πϊτοιαδάνπα βιαεῖς, ἀπφίειιες ἄς Πα ἰεείμκαμὴς τυ ἡμῷ ΓΑ τοὶ νι δὶ ΡΡΡ κα τ ας μα μϑ Α λι πιάτο: φυοά οὐεξαηάνιαι, πῃ] οίτος πεβατε. ΔΙ λας ἰαεί δὲ «ἴα Ηος δυῖρῖν ἀϊοοπδϊ ζεπυε κἀϊυυειυγιρτοδυη 

φαράδι! ηυού αρίτβεῖοη εριθεσοι τοτίηυεγιης Γυἠαὶ 1η- εἰ Μυϊζαια, φυδηυΐο ροηι οείλπι δίς εἴς Ἠεδεαα εἰΠρῆο ᾿ του ἰαϑαῖε 1δοοδαν γε γετὲ δι ὁοο ἴληταε ἐπι .ο τἰδείοηε,φυο ἀ εείααι οδίοτυκυίμιαν Ἐρμεῖ, 4.66. 

τογ Οὐδοοε ἰςβεητεν. Α ἰυἀιεὶφ νετὸ δὴ εχτέτος τη τ, Ῥιοποπηηίε γοϊατία, : τ ξους ὲ ἐξρη Ἤ ὰ ἐσύ εηθμνθα τρια ἐεχερήο δεάδος πὐϑο φὐϊδεῦ 1 μὰ ἀδνοι Ψυς Ἰαβεπθιυεν όα ῬιΝΙίρρ. 

4υυπὶ ἢ ἰάσπη Ἐοοίεἴχ οοτρὰΝ ςολἰεητ:δς ἃ ̓ταςίε 46. ,0, 7 δαιεμα δινίνμο ἐβοίε, «ψικρϑομώνωτο. δε διος νοςεὶ ᾿ αίφοτας ἃ Ἰεζοῦί ίξορο αἰἰοπυήν,νι ἀϊκίπηι: ςορίοἴυν Μι4ῖ.  {Ρινεο ἐδ αὐτί. Ηεδενὴν {μων} ῥνὸ ὑψὸμλυν οἱ οτος 2 

δγλαι δὰ [ κατ ον. νὰ αἰϊΔ ποππιμ Δ, τυης ετιϑι ρί εἰν είϊε θυ]ο ἀἰκίπαμε Μαειῖν.18.26, ὃς Ἠεδε. 6.15, ἤδαις ποι! τ γιϑίρ πιὸ βιοῖς δεθν Οοπείοης ἰῃ ῬΙΪ τ ανι ἄυπιο- ἐλήδε γείρεχὶν κὰ εἰτυῶι ὧν οὶ κἰοπὲν πηλουυπναυὶ ἰο ἰλπάσ- ᾿ 

Ϊ ὀυτηΐρι δοῖδ,ντ πος ρεκίεχτυ δί τυςτὶ πεηυεαιι, αι ἰδιηρετ Αἰα τς τ γοιτίηγιν. ἱἹπιθγάσαν επίην ἐς ἐγ πιοίτο τλῦὶ Οταιοίεα (ξτήθαα, ον γίγννν τὸ ἀρεΐγαρ! ἀξνασνς ἐπουμλον- ἀο εἰἰαιῃ ΑἀΝίδεδαίας, γα Μδγ16.18. Οἰεο, ἐκαΐῳ. μι 

' ι Ῥειοβείηα δ νυἶβο ἰξοοια ἰπρυις νίωπι. ἰὰ οἱ οὐἰτυῦ ταδάα ἤπις ἀἀτεηηρυε ἀβεγοηάα ἀϊοίξαν, φυκ ραχίπια Πεἰ υίτο γὐγν» τὸ ἀράγωρ! νγκρπέϑεσνς βιξαρύφωνγροφὶ δι Φεῖ-,, Ἐύυὶε μος γαιδοίυπι ἐδῃὶ ἰκαλιίοιίν, νι βτν6.... νοῦς 

Ραυϊετίαι οδίρ!εἰςεπείθιιν ρείμια εἰἰς {ΠΠ᾿ς Πανρινς μαυσόλιηι. ἴεν οἷν ομη,9.2:, δὶ Ἐχολ.14.6. χιριίῳ γίδφεϊίοοι ἱτὰ ἰὰ- σε» ὅβεπλονῖς αὐπιω χα ϑ᾽ ἑαυτίω ψεμί τὐωὶ ἀκεϑνίω κι σῦν,» 7 (μμν φυΐερι ἤυπς (γπηδοίαπη ἢ πυίθμδαν ἐαῖϑε ἀρηυ} δὲ 

ΠΩ μα δ εῖμ’ πεν. Ρ ἡ ηλ δῇ ἢ «ἢ. Ηἰςς νετὸ δε ἤμι διε [εν "ὁ μμιφϑυμᾶν ἡᾳπὶν κᾶν φι διαβεξαμέννον “ῳ Δεηνράγήσία ποα ναϊήα ρεο-ὀ αυοηαπι ποιμι πιο δυδάϊαναυοί ουγαείοοίε ἐνῶ «ἀμί. 

ὮΝ ἐάν νῶι ἐαράα μέ εμη ἐϑμέψαν τὸν χρόας ὑμδῥ, 14 Δ᾽ ὲαι ἐπηραι οπείαπη διίην ἀοίμδις,... οὐἱ θεῖ ἐ γείφειρά! {ἰϊοορεία, μα (μὰ δι ποαυθηῖετ ἰπτας, βεθαῖυγὶ 4ν νοιοόνε ἐονοόνὶ ὦ τῷ ἐν ἐμρε εὖ Κυρίεν 4 οἵ, 

νἰν δ υόρ στ νοῦ. ἸΝοιαΐμν δυϊεῖη δόδυς ποπ ὀςτέιε φΡινμονν ϑεγές.. Ῥεεξληκίαυυε δοήοχ ρεὸ ονὸν δάς οξίαις ἢ ναιυ τ ἰθυταῖ, 4 Νὲ ἐν εονμϊδιμναιέδηδην ἐμείέν, ἱπυοολεο ποπιίπς Θοιαίηί, 

ὃ 4“ ΝΑ ΤΥΘΉΡῊ ,ὦ ΠΝ ὑοῦ φόλαμν μὴ ἐξημον., [τὰ νἰδοϊίσει νὰ καρπὸν τορείδτας», ᾿ ἦνα μὲ ὑπὸ κφίειν αἴσνι. [τ εις δὲ ὅγγιν δὲ ψΊστινν (υμείπν Ὁ, ᾿σκέμόνν στιν οτθενιᾧν ἀμργυίοι ᾧ πνσνινιόε. Ἀ.4- 

"ΑΜ ἐμ ἀνε βνι! δε φ μίγᾳ σφαγπ. Τυίδην ΠΩ} [πυῤ κε} δὲ ἐκπὶ τίσ! δὶ ρεδοοῦξε ἠυιὰιη αἰιτυιηπαῖον ἔαδυε ὥσ ἰδίδιρται, ὀοαίδοείδατο γπὸ ἐς νετυδίόνίνυν Οἰπεοῖε πιὸ. Νὴ ξξὲ ἦε βεξοδεϑιυ δι , ῬΓΌριεν αυὰῈ αἰπηγυπι ρἷθ- 

ὁὲ εἴς ἰλετίβε νεῖ ςοπυϊυ), νούδει Ηεδταὶ ἀΐεπν (οἱαινηί δινεεοτυτίρα ἡυἀ ππεῖο. 4 Μ δ μένεις Φ᾽ [ενοιίναι, ες ϑυζαιςοἀιοίουδφαις ἀυδίκαιε ροίβειι μα δὲ τ ξεῖπια- ευπαια ἰδιπιηξιυπίιν ποδί τνς Μαιτὰρ. δι φικηνίε δοα 

4610 ἀεξιμαίίπιν εἴων ἰητοῆρτξε ἤθ [εζὶς ὀνναμ αι τληπερ }0 ἀρ λμοχὶ μμον, Ἡεδεαὶοὰ ΟἹ. ΠΊν [πολ ναοί} δὰὲἰεδιοιήευς (υῤεὰ γαείν ν, ἀαμηῖνα πρνθη9 πη ἤϊ μὰ βρης νγελίαυσι Ἰοληι 2... [ἀδὸ δβάίξα φῇ 
; : ΤᾺ σιρέμνμεννεὶ. νὰ ἰατ θεῖ πν ἰλϑϑλπη πὶ πλλλι εβὲ ε.-ὀ οοπίυπϑειο ἐὸν (, χὰ π 
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λᾶοι εἰὺς 

ἢ ἱῆυς Ἱρίε, ἢ 

᾿ 

διε μι 
τἰοπᾶ 

αἰ οδι 
Ὀνοςς αἱ 

: 

νυ αηλθν δὰ «ἢ «ιν ἀκάμενδειρμει ε μασι ῥᾳοιε ἴυ5ὶ ἷν οΥρβτίστα Ἔ ὲ μαθαθαθσι ιν ἀ 

μαι ποι ἀδάυεε ̓  ἡ ϑΑνη μαρία, δ μὰ δουιὰ πομυν ἘΣ 
: 

ἌΝ ΟῚ γη μευ εμωκιρεσημαν διρηναι ον Σ Ἐπ Ζ Ἷ 3 ΠΝ νδῖω. 

ΠῚ πὶ δργφίπονα 

αἴανξ δος ν ἃ μϑν τὼ εχ σξίείθοὸ ορείϊειαε νἴάφιις ΔΝ ἣν 

᾿ 

πλειὸ 

ϑλπαν νι τς 

Ν 
τ]. 

ΒΤ ΎΝΤΝ 
Ὁ 

ἣὯο9 
ες 

ΝΡ Δα 

. 
ὼ ὦ 

Ἡ ΣΝ πεν αν: ἈἈατάσῃ τ τ ἐροιμαις οἷν ρανα σάν ἢ ἀν πτυχὰς χυπασέ μεν ἃ νἰλέιροοι φιὶ ' Πάμανανιο εν. ἀἰθμασεο ρος 

Ὑ ἸΝΎΒΆΡΚΕ τὐτος 

: 

Δ Ὁ ὁ ἢ τῆργααη 
(ς 

ΠΎΤΑΙΝ 
ἀραιαου μηροίυνιὰ δ, πὸ ας εὐρρονὰ ᾿ ΗΠ 

ΠΑ μβέειτσξι κοὶ : 

μὴν 
Α' ἩνῚ ἐδ ̓ 

᾿ 

ἀπὸ Ὁ αἱ ὥκδιν, ΠλβΙα λαμ, Ἡεβααίμνν νάκιὰ τηφονοσθς "φδροηψειβ 
τὰν τ ἔνλν {Π ΖΑ 

δεῖς δ' κἰειπὰ με 
- 

" ν ἵ ΒγΥγς-ς Κα ὐδίνη 

" 7. 

᾿ῷν κἰδιξ τ. 

ἡ 
ξι 

ΠΤ Φ 

αν} 
ω 

᾿ 

ἢ 

ν᾿ ΜΝ 

γᾶ. 

᾿ 

ε δ ἘΣ Κ αν 0 582 οἵς εὐρῖδς ἡ μὉ πές δε δ α ὃ ΣΎΝ ἘΝΌΕΙ 
᾿ ΔῊΝ ᾿ ! 

ἔπη 
; ΝΘ ΤΑΤΙΟ ΝΕ5, ὯΝ ̓ - δες, ΚΑΡΟΥ 

᾿ 11υἀ αὐτὲπι ὀκλεκτοῖε, εἶδε 
ν. 

τὸν τ ᾿ὡ: ΔΤ ΣΝ 

.} 
: » 

50 

ον 

᾿ τὸ 

ὑκνύδεος: 

{1|0ὺ 
(οἱ- 

Ἄγ ]’ 
Ὦ "" τ ἬΒῚ 

ΤΟΥ ἄνολε. ϑίζαο δοῖ που Ἰεξίς νυ Ζ ᾿ ἐπ δα ΟΝ 

δ ῥὰ Β.. 

Α'Ν ᾿ 

ἦ 

ἰπς {υοαὐρε ον ΜΕΤ ΡΘΗ, γνρά οὐ ἐ 

Πς  τοὲ δ ΑΝ ᾿ πιαίοω παν θὰ αι, 
ἡμὴ ἼΙΒΙΝ πα τττε, γὰρ ἢν τἰμτ 

ντ΄ 1 τος, δεβπραι τὰ ἐὐβαι Ἡρλλδιυοδα ὑγμηρε γιὰ μές 

ΔἸοϑεϑρ, τ ἄρρην βρίλα ἜΣ «αὐ 
ῥμειΜννδές ΗΝ 

ΣΟΥ 
ΕΤ τ᾿ στ 

ΙΝ ΟΑΡ 
ἐὶς νος δέ ἐτῶν τ 'νις τοροίαίππι,( Αι πὸ ρα ψόν, ὰ ϑϑαι 

Ἔν 
ο 

Ἔβῷ, τε Ἀλρον τὴ 

δὶς ὴ 
0 

Μ! γ. ἀγμῖα 
ες Σ 

ων» ΠΕΡ ὑμῖν, "ἢ 

ἐπα νττο 
,, αἱ 

Ἂ 

π : 

διααυοροζ ἰυν 
αἰμζατις Ὁ. 

δρένόμωι, 
Ὦεο «ἃ 

Ἴ ἀμ χα στῶν Ἵν δὰ τὰ , Ἴ ᾿ 1} τ ὑοι Ἶ . ᾿ | 

ἣ 

άνεπα ἀ ρενβνηὼ, ἀμ, τὰ νειελειν οὔδει ἀρεαϊας, ς τ 
ἘΠ ΤΡΞΠΣ 

τ ον ΠΝ 
ἡ δογεβναυ εν 

ι 
ἐνὶ πὲ ἀγόβιμννν 

πέρ" ὀμϑυὸ 
μ 

τ : 
Ὁλοες οὐ τούς τς λα ἰνς οὖν 

; 

εὐ νημιοῦ ἱντοῦ σοπγηνιι 
ἵΠῈ- ὠγ εχ ἘΠ- Ἰυίπναβ. ΝΆΩΣ Ἰόκί)πὶ 

ΝΣ δος ἀτσενς τον 
Ἔὐ ΚΑ Αδον θὸς, 

ἢ; 
ἘΣ Ὶ , 

Ἰίςες ΤῸ ἀλ ἰς ᾳοπᾷραϊ τα νὴὶσ οδίενιναιίοηδην ὶ  τωτγνι ἔρϑνε ΟἿ ἰδ ΠΥ οὐ δία ἐμ Ὧδ1 ἢ, "νὶ 

᾿ ΑΝ ΑΔ ἀ τοΣ ἣ : 
ΠΩΣ ᾿ : ΄σ | 

ὦ 

"πνιΝ 

ει ΤΥ ὧν 

ϑι οχίεισα [ὦ ΒΆΡΗ Ων ετὸν .. ἠάείγοο πἶΐος ἤνὰ εξ κἩροανάψονν ἀλη νο εος ἐαάιτιεις νι ερξἐνβοοδομεν δρίνι Ιὰ 

' ὰ 
Ν οἱ, π΄ ἕν ἈΠ 

: ᾿ το οἶτον ἀπο κος 
ἐξ ὐκα 

᾿ : το βοῦν θ. τ ἃ 
᾿ 

Ἰλι ρτάςηὶ νὸ ὐηΐο Ῥιίοης ἐπεογρεοιατίς Ἐγ8 δα νἱϊλ! φέδγηλ , Βιαίημιανβεν [4 εἰς Νανωροίυί. 

το ἀ ϑὺμ ΠΣ 
τ τυ 

Ἐμὲ ΒΕ 
ἀφ ἀρ βρι κλῦ ὑὐηρς τι ὑφλὰ ἐν Ρ :Σ Ἐκεῖ νλαν φὰ πτας ὑΜρρεἀνενιλενν, ὑαι, 

» 

ἜΚΡΕΣΙ ἴω 
7 τς 

τ Α δι ᾿ ΗΝ εὐ βρεῖς 
ΜΕΥ 

ραν ρος 

Ρίο 
ἷς »4ὺ 

ταχιόης 
) τούυη 

4 
ἝΝ τ ἐρἰνε 

εν 

ἣ δ απὸ τὰ νι Κ᾿ ὌΝ υὴϑ ἐθα τρ ἀμ τῷ Ὑσὶ σδν ἮΝ ἂν τς ἀρῶν 
ταρεϑκν ὧν πμρίο "ἰὴ κοινὰ μευδρῳ ἐο ἀεδάῃ ε αγοὶ μξβε; Ἀκν αν ν δας ἀιμυ ἐς οὐΐτονς -- 

᾿κῆνυα 4) ἧς τ ΠΟΤΕ: Νὴ ΗΝ 
“ ΣΩΣ Ν 

᾽ - ν; 
αν, Μι 

σαῖφ τ γμν, "" 
[ 

δηιη ΡΓ ἀπ ρότιϊ ας ρεοίη 
ἢ ΦΧ ΔΙ 4.9 10 ἢ ΤῊ τῇ, 

[ὃν τοῦ ὟΝ 4 
τὰ ν᾽ εΠ τε 2} 

ΠῚ 

“ἰὐλ)4 
᾿ 

“ὦ 
τῶνδ ζτρις ὑῶν ως τ’ υ ; ὧν : ἾΝ ΘΩΡ δ τον 

τυ; 

Ε . 

11 Ρορι]ὶς 
Νοίμη εἰθδυτϊα 

οἰξωνι θδι 98 
εὐὐυρήθέον ῬᾺ ᾿βοπειην. διῦν! 'ο, ἔῃς οτεϊοριὶ 

ἐν 
' 

ἘΕΡΕΣΜῊΣ τρρῦ 8} 
ΝΣ 

τοι 
Ι 

“δ 

τΌρτὰ βότιλξυτ. εα Αροίϊοἱου ςοριι ἀ Οἰγουδεϊίον.. ,νρεδιδ υνλδνο Ὁ" [δέν 11} δι (δ ἤολεὶ ἅσῖοῦ ἀϊιίθια-. 

ι 

Ὁ δ ΘΠ ΓΕΝ 5. Αλετύνε το μ ἀὐ οι Ἄδα ὁ ποῦς 

Ἢ 
Ἔ 

Ε τπιᾶείου ΠΠο. ΝΙ ἐρὸ ρδο ατί με δ εὐτὺς ἰα Βλθε. ο, ̓ρλολιᾳ, αν αὐτὸν ἐ ἀτρέμα, ἐπιάυδε τεημίϊποηδι 

ἀν ἘΡΉΤΝ ΝΥΝ δ Φ ἀν παρόν ππεν 72 

το “" " 
γεν 

ΤῊΝ ἀρυά Ωαπιδε ἀσαῖυν Οὐ γαιὸ γι ἀχμὴ πολπη!ς τὶ εἰδεταιίο Φεηεταιν ἀρ πλαν ἐρῃ ἐςσάῖορ τΑτίομς ,ἀἴ- 

Ὁ ΓΝ νι 54 ἦς Ὲ δμνν ΚΣ 

πάτον 
ραν 

᾿αμοἰπεσιοίμο βιη ν πίρα , ψηάφ' βιέξι Ἷ ΕΟ ΤῊΝ ἐσ ἴῆρα ἐῃ τοξεηεραῖ ἘΡΩ͂μτ γμημβαρι ΔιΙβεδείρηί 

᾿ν Ἢ ἐικλ ἀν ιν δπ ἀν, Ἃς ἿΝ Μη." .} 

πλὴρ κο κΚ 
ΡΝ . 

ΤΏ 
ἀ ᾿ θα σοάυς 

ὼ [πἀκἰν ἱπίσερ 
ὅσ. τ .η6 Ῥ ΠῚ μπλ Δ}}0 

ποῖτα ἴλη 
ἀΐεως 

: 

Ἄν ὅν ἀν 
21... νὰ τὰς 4, 

εν 

ἰΔοῖα, [υἀπὶ 
φ(ἴε διορτί 

τοϊηἰ πιὸ ἢν 
Ἑσορυϊὸ Αρο 

] ἀοϊριλεὶ 
1 (υὲς ονο 

ἐτε πα Ὁ. Ἢ τ 

προ 
εἰν τὰ 

; ἴ βοίααι, ἤθη 
"ᾶμίν ἐὰ ἐξ τὸ πο! Ἐρ ὧν πηοάο πρλῖο (μαννηυ Ῥεῖ 

1958, 

ἜΝ 
στα ἡ ρ' 

: 

ἜΝ ' 
ἘΣ τῇ 

ὦ πρὶ 
ἐχρ ἰσαδο, 4 τάηὶ οἵ τΟῚ 

θέ 
Ομηιπς 

οἰ. ΥΡ ΆοΩνς. 

«τὴ τλῦ εἰμτα ἬΝ μὰ 

ἘΠῚ τ 

πιλτίητ,ίυσ ἰφοο ἰα οηΐτῃ εἰς ἀϊϑεα πίδυς με ία- οἰαδίνθυπιμαηρε (τεπι Αυτ01}} ἢ! Ὀπδοι ΡΓΟΡΙΑ.. 

ν ὡἀὐ πος 
ΓΝ  Ἅ)Π,.) 

δὐνεν 
᾿ 

οὐρα 

] ποταπδυπνϑκεὶ 
ἃ ἀοδιεγίηλιῃ ση 

10 
[ΠῚ γίαυσ,πισ 

βιειίς Βοῖοι: 
οἰδ}» 

᾿ 
νῈ “ἢ ὩΣ ο ον ΑΝ ΤΣ  Ω 

ἜΝ" 

υἱ»]α 
δι (λπξταπι ἰῃ 4 

ὶ 

Ὁ» ἡ μὰ 
ΓῚ ςοιηρίεχυς 

περ, ΠΕΡ 
πὸ. 

, 
ἘΝ ἽΝ ἡπδὶ τ ΝᾺ ΤῊΝ ὁ μὰ ἊΝ 

- ιν 
“᾿ 

κν λδατλποταῦσο γε ῤῤδοοο ζανοήίν Ἧ ἀμαιέεμιος ἐπ καλον μὸ ρητα κογσ ἀπ ῬΉΝΕ 

[ 

ἢ ας ἰνεν ,13 5.5} ΝΗ 
᾿ 

᾿ 
: ἿΝ ᾿ ἤ)ή 

ἰβρς 
᾿ Ἄ Γ᾿ 

ἐδ δὰ 
ἢ 

Οαἰεινα, Ι 
᾿ σάδεϊον 1 

δηίηι 

κιυ Δ}. 
ΓΙΟηΘΠῚ. 

τυ 

ΕΝ μλοδς 
Πνμκν, ἘΠ Σ 

" 

ΓΆΨΜΙΝΟ, ἰυηχίς Τλὸ ἐξυγ. δυηῖ 
Ἐὴ [Ἰπππιατὶ Αἴ εῖτι, του 1. ἀικίσιιν, 

ἰ 

κου νλῆ ̓ς Ἱκμπόκοςος  ΠᾺ 
ἥν... διττῶν ΤῊΣ ; ; - 

ΤρΡΟΓΑΠ) (Οἱ οὐ τεῖδυ {είπια ἤϊε "1 
τηῖιη; ΕΟ πὶ τὐ(πορ, ΥἹ 8 (υυπὶ ἀα.- 

ἼΩΝ ἐν ᾿ ἡ αν ΨΟ Θ Ἢ 
ἊΨ ἡ ες ! 

Ἰπριρρόονες 

ἜΣ κῶν ἐπθομεν ἄμμε ἰὐρηνὸ ἐκ ἀνδαιυὐνὸμημμά Α μρξρβεὴ ποις ἐναρργεῆ Ὅσυν σὴ πὸ Υ̓ΡΑΝ ἼΣ 

᾿ 

᾿ 

“ον "ιν 
᾿ τς 4 πὸ δ ον ᾿ 

: ᾿ . ἀδν ας εὐ 
ὦν κδ; 

᾿ 

᾿ 

ηξῖα Γὸ 
᾿ 

ἃ Τεῖ- 

1018 ὅ 

δ πΠ ἐχέᾷ 
δὶ " 

: ᾿ 
“1: 

πχύϑσς, ι τς 
ον Ὁ ρα λθνδον 

᾿ ᾿ 

ἀνα ἀϊπὶ 
ἀοοία πε ον ἡ τοῖς 

τε ἱρ 
ἀκίση 

ἐπὶ 

ι 
ΓΕ 

᾿ 

ΝΟ Ἄν .Ν μ. 
Ξ “ Ζ ἣ νι “" 

᾿ - 
αἰ δι β 

᾿ ΟΝ 

δ σῷ 

ἐκ Οαἰδεία δι Ἔμρμ εἰνρμῖη ο πνηος ως ὁ α Ῥεικὶ εὐ πὐβλθας ἰῃ οὐδ» ΓΌΗΣ Μαίδε δῆ αὶ Ἀν πὴ 

"- 

ἀρ ἐδ π--- ᾿ τ τ πὴκα ὦ δῦ 
᾿ Ἢ ᾿ Ὧν" 

γρεὸ 

γι Ἷ Αἰ σανα Βυδὲ Οὐποήονσ εἰν 
Ἔ πὰ ᾽ν ννμαν τ

ὸ
 

βσπι τ θεϑρ 

᾿ 
᾿ 

δ. ὅοι. ΤῈ} {τὺ ἀν, ἀτρι δν υγει 
θὰ. δον. 

- ἐπῆν τ Ὁ) ᾿ 
τ 

ΠΡῸΣ 

᾿ς γοῖ, Εχ 30 » δι. 
ΠΤ: 

ἐμ εἷξ ν 

᾿ 

Ν 

υ 
' “δἰ ς τὴν 

αὐ 

᾿ ΔῈ 
ΜΥ , ͵ 

πἰρσέρει 

ΕΝ ΗΕ Φιοει. γα γα (την εἰκίη πδερρεὶ π᾿ ἐπὴν 1,6 ἐδίηει μὰν ς πὰ ΓΛ} 

᾿ ἵ Ν 

{1 “δε 0 ΠΝ τὸ τ εἰ ᾿ 
ἐδ 

ἢ 
«Ἢ 

τ 

ἃ δα ρναιοξν οι Ὁ) ἐπα 1) Οὐὐνία ἐπ Ῥεῖῦῦ σ6δι ἡνίδυῖε γε εἰευνίν. ἐπ ἡ ἢ τυ φδη " “μὴ Μμυϑ (. 

ΕἸ" 
τ ρήϊμον νοῦλο τ ει ον ΤᾺΝ ΩΝ 

᾿ τ 

τοῖο μεριββέρς ἀσραι Λᾶμ. ̓ λδνφ νορημ τ τ γήραμα ἴτας Τὸ γααίρα φησι φεδῳγϑι 

᾿ Ἶ 
προ δ: πὰ 

; , 
ἐνκοι 

᾿ 

᾿ὐμῷν περ κρᾷ με ἀέξει Πεοοηδυε-. διὰ 
᾿ἰσηεία 

ἮΝ 
ΤῊΝ 

" 
ΝΣ 

Ὁ ἠδ! (ΔΒ ογὺν ἀπ. Ψαρὴ, "16 αι σϑοά δη 

Ἢ 
᾿Ν ἐκ ν λβρν ε 

Ἐ δὰ 
νι" 

ὌΝ, 

ψιυΐμο ἀνῖβαι ΓΙ ἢ 
Ῥεῖ 6Πἰ 

ἰθϑλι φυϑὲ ἡ} 

' 

ἐτρη εχ ϑτλο ἐδ Στ -ν : τ τὴς ὩΣ . 
ἩΜ 

ΜῈ αολνφνημ σον ἧια, νδέτιο τε διιλειν, ηδεύν τι "ἢ ΒεΡ Ἢ 

: 
5 ᾿ ἐπαν αὐτς πεν Ν᾿ ΝΝ Ὁ ον , ὑμὶ ὑέων πα ΤῸ 

ἷ 

ΝΗ, νείυα συίαμα Ἔτοτοο τ τα Ἰ»ἱεεϑηῆ 

πν- ἐν δ εν ἀΔτερ  ν Θ ΤῸ ὙΤῈ 
μον οἰ βία, αν ΒΩ ἀοιδαί γε δλίδεαν 

Ἰῆω θὰ 
ἫΝ τὰν ᾿ ΕΝ ἣν ρδν θὰς ᾿ μνήον α, " ΕΝ ΕΣ ᾿ 

ΛΟ ΟΦΗΡΑΡΕΙ } 

Ν ᾿ “ πὰ τε ν; ᾿ ’ ω ἿΣ ΠΣ] " τ 
“ εὐ ἐπ ἘΝ ἢ ὮΝ ᾿ 

ἘΦῈ 

τὰ ἸΣ υ με ἪΝ ι7 ἊΣ ἐπθλης ΘΑΡῸΝ ἼτΩ ̓  ΔΝ] ᾿ δι Νπὼ ΤΡ ΑΝ ἐδΌ ΚΟ δετν δα ᾿- 

᾿ 
ΝΕ 

το θόις πρῶ ὅς, Ἧ τ λψε κυρμνδ χν κι αὶ : κνι τ τ λ 

ιν 

δὲ κείρειν . 
, 

χ ὉΛΚΑ͂ 
" Φ- [1 }} υὑπνρ Πείτον ι ρεγί, (ὰ ι εαπήλιδεπρε Ἰ ἐνὰ 



ἘΡΙΘΊΤΟΙ͂Α... 

καθαΐαι οσιηὐ᾽ 
ξεηεεῖε αΕϊ. 

ΘΝ ὐν φ 4 4 ἮΝ 

εν ᾧ ἀγωγλιξϑε, ὀλίοον αῤ ( οἱ  γὰ Δλδς τ Τὸ ἀλίοηδι, ἰη 40 ἄν, τιν σεν, ΠΝ μα, ἥνῶς (ἢ ὀροετεῖ )10. γα" 
δανεμαε ἡ “δέον δ 1) λυπηϑύντες ὦν ποινοίλοις πεν-}; Ἰ ἘΠΡ  Τρεθυς ει αἷς 

ἤνωφ ρία οασμρῖς., ον ΠΝ ΗΝ Ἢ 
,Βλεν᾿ φεδοπ 5. ..5..0 τ τὸ ΤΟΣ ΤΑ δος τὰς νον: 

«ξαηκμ γὼ γὸ δυχήμιὸν ὑ δῇ τῆς πίξεως πο.}γ7 1... Ὁ Ααχρεϊπιεπιωιο βάξί να, 
Π λε ᾿ Νὰ χ᾽ ει ρ" ΝᾺ , ἡχολλυὶ " ͵ γα. τῇ ἀο Ῥίεῖιο 105 “εΧροῦ!- 

ἱ ἀν δέω λδμιο τορρν χξυσίου τῇ ὕπολ νμβδνε Πδηῖο 481]; φυοά ροτίῖ,δί τατηξ 

ἢ ὁφο! ϑχν αὐφὸς δὲ δοκιβα ζοιῦψυ δ «δῇ εἰς ον λαηδη) οχρίογατιτ, Ἰπιςηἴλ- 

αὐ, ἔπαινον καὶ τιμίω κρὶ δόξαν, ἐν ὕποκα- τε ΟΜ «υάὶ δι Βοηοτὶ δ 
εΕἰοεί αν " αυύπὶ 1είμς' ΟΒεϊως μη" λύψοι "σοῦ Χριφοῦ, : 

ἄμ ᾿Ξ. οραλαδίο.. . 

ἀ ἴα τς πκουϊτατῖφ. ) ραυυ- 
᾿ 

ἀιδσαρίνμως τ μὲ ὁραΐντες ηρεθάλι δὲ Ν “ἜΣ 
ερεηυδο 4 Ἂς 

μανδα ιοὰ λγᾶάϑι χαρᾷ αὐεκλρλότῳ γα δεδοῖξα 
ἔωπε ᾿ δου» ᾿ : 

ὉΠ 5 ώ 
ἐκρε μπλρόδια φαροφμερόϊο 86 ρειβοϊεδά!: αὐπθθλθενε., νι «οπέςπι (]υιεπι φοπίειμθπηυτ, 

ἀμ ρίας ς Δ υεῖλ,», ἤθῆς ΦΑΡ 
πο νἱβεητεδνδιηεη ςγοάξηϊς:, 
Ἐχαϊτατίς σαιάΐο ἱπο 4 }}} δι 
εἰσεϊοῖο: ες 

' Ῥδεν δὶ ἐνὶ καινήν. γιίάει Οοτ.14.34. ᾿
 

ἡπον 

ΠΣ 
Ἷ τ μμθναθαμ κὸν 

ἌΡ 

Ἷ ἐριοπὶ συΐο, δι ραπερὸοὶρίαε μοτωνγμωκδς ΡΓῸ 

ν ζρείιμεννε Ἀθανδ.α 4ιδεαΝ!δ {αρειῆα δυτοῖη γιὸ αἴεξευ 
γιομν τας, ζύσαν ἀἰχοτίς ργὸ ζωϑε εὐ  εἰξ, τὸ 

ἐπ λιρ αροαξ τ : νῖ ὅγευς ατἰαιῃ ἰνεδίρνει γόος 

γἱκείρφύδανε γονς εχ ρ  εατιί.. το οὐ ᾿ 

4 Μεδινεῖ ὑμβιλὰ εἴς, ὑμῶν. τείροηδει οαἰαι οἰς Ἰίτοτας “. οἷι 

μου) δηποιαιίλυς Ἰοῦς, 50, δὲ 

μονίβιον ἐκ ἰοάφρη, 

; πνοὴ μον ρβδο τὸς πρλδς δὲ ἀεί ρίοκι ; ων" - πω ἐμ ὠνῳ ον. ΤΡ πριν ἀων,} ἰδ φοίθυε τἰπηίγυτο 
" κρν ἐκὴν ; τοσα οἱδ ία πιη}2 1116 ἡπἰξδυν φῦῦ νἱδεϊίοιι 

“ο τ νων εξ. 1ά οἷ, {16 ἠὲ τα, ὅυε ανκιη οὐ» [9Π}, 
᾿ ϑὼν το βεμαῦυτ: δι ποστοδιευτ αὐ Μ ἤιοε κἰσέϊοι. 

νάτνωνν Ν θεμείου ἰυγιλαύνααι ἡ γε ααὐεείι ἧς ᾿ 

Ἱ ἰἰαυϑε οὐίδηι Φιὸν γαρεῖδνο χρὺ τὸ κὸν» 

ἀῶ ἰβδείοι Ὰ Ὅεο Φευϊνετοκμιοπιυμηυίο νας Κ᾽, ρφίβ βἀφαπνλον}όε 1, φρο. 

εκ. δὲ πἰαὶ πεοιοι νηξϑαπενΥι ραυϊορὸϊ νεῖβ ὃ ἃ 

6, ϑγεν αὐεϑαν ἐμεσίρνει ταζιδὶε μὰ κριῷ γεοκίμιὲ ργδ.8» 

ἄδην, ἐμ αἰδηνα γε τοιυαν μοῦ ἰαουηι (οἰαιοερτοίειπν, υτυοι εηἰπι οἰμηίηο 

δέδιενι νσιι ἢ »ΦΉΝδῆβνο! αν οἰ μαρίο: δῷ φιού ἢ 

ὰ 

Ὶ τ Ἐς Ὁ Ἔν εν Ἶ ἐξ . τὰ Ἴ 

ἰνανειταυο. (Υ οὐκ ἰδόντες ἐἰγαπῶτο' εἰς ὃν αρ-} ει] Ομοηι ᾿φυυπι βοὴ νἱ ἀετίεἰς,) Σ. Ὡμενν φννιαν μοὶ αὐέε: 

ψιδιιρ ἢ νος 
τ᾽ βμήζσισσυάα, αλιμα νΜν μει δηταλίαιηα. ᾿φϑέτοιρι ἐμ ον ε ὃ ἔδυ ἀ δν δι ὧν 

ς παρὸ οἰἴφαιειριο δὴ φηϊειδιίοινωμη ταὶ ἐμώ- μι, ἥν ἁνίμο, ἤυε φυδὰ δοδ ἀιοφνο Οὐποὶ ἴκζεηι, ῷ πο γὰ  εκοαρνῶι ΠΡ τυῦνα 

Ν  ν ἰοτος δανδτ οι ὁ τὰν 

Φδημο. τοπιροίο ἐρ φογυριίοπε᾽ » .) ἣν Ἡ ἐρᾷ : 
Ὁ ΝΟΣ υ δρὶ . ἴληᾷσ' ᾿ Δυά Ὁ" ἈΣΩΣΕΣΑΣ ΤΌΤΕ 

"" Ἧξ δὶ μεν ηϊςυίῃυο 119. 

ἢ, “μιά αἰο ἀϊδινϑὲ δαρόπαιμε, 
Ἀεμα, - δ. τΝ. Ἴ 

ἐυ Ὁ} ἰδτλὴν θαι ττε. ̓ , Ῥαμιῆω ἐϑηρῖν 
1 τον Γοπιϊαὶ πσίκε! ει ΟΕ ΠῚ; ΤΥ ΜΕΝ ΗΝ 

Ὁ ΝΡ Ἴφαί φὰ ἀπνιλτα μα πὐἰξετϊογαϊα μη, μέγ γμμάμ 
αὐτῷ ἵλεος. ν ᾿ "μοῦ κδιὰ ἐκ ψμν: πος" ἰη [γέ νἴυθαι ρὲῖ ἡὐέφιμε μοὶ. ἐν ὕειν 
“ὰ ξασιων δὲ ̓ ὐαφυίσεως Ἰησοῦ Κφισου) ξεἰκεγοιίοπεπι [οι ὈΒΥΜΕ εκ μια 
ἊΝ νιὴρ δἶν, Ἦν ᾿ τοοζευΐρ, δεν "Ὁ Οὐ βὲ εοι ποοτέμμ, 

νι 141} 34 εβὶ τὰ Ὀχειςάϊτατοπι ηὐα] 4] 1» νοερά δια ἱηοντω- 
: Εἰς «λυφρνθμὶ " τὐρυιμα ΝᾺ - ἐπὶ εἰμ κα τὶ οὐ γον τίει ᾿ μηδέν αν ἐκωμεαμινα 

μιαγτον χρ! ἀρ αν, τοριρηρδῳ Ὁ] Πηνίπατί,πεοτπατοοίς τ ἐν" νοδὶς ἡρρρυῤῥομσαβὸ, ἑλρήων 
«οὐνδᾳνόϊῥ οᾧ ὑμας» ἐς ΠΈΠΠ9}ὴ ςκαἰς αἰεγυδιδη,, ᾿ ὧν, ἱ 

Ἂ . τοι διυράμοι Θιοῦ φοουρουμῆροιι εἹ “«. Ωμξῇ ῥατίεπιὶς Ὠο ριναίόϊος [ Ὡνὶ ῥα νμρωε λείου. 
εἰρη: γϑᾺ Ἀπό Ν Δήμεντα ἡρην 41 ευἰιράϊπνϊη! με Βάειι, ἀά (]υ- βοάἰνεοῦρεν βέωιο Μ 
ΡΟΝ θτ ΟΝ Φ ἐφιὸτ ον δ φανρβγαῖδοι ἐςιο]αγὶ ρτς τέτατο υρόαι ορραμαρ ῥδρῆμ 

ἀδρνοιε; πμλυφῇμμ δ παιρθ ἐμότῳ» ... εἴας εν αν Ἰεἶπο. 6. μιηηβονε μα!βύνο, 
6] Ἵ» ἀνομήναη ππρήΐ. 

ἐπῆν ἤθε, ἤβοροτίεὶ, ἐθη. 
ἐρβαι. ων ὧὰ Πεη] δ! ἦρο 
Ηἶϑι: -' 

. » 

. ΚὙὲ μεοϑαιΐο νεβεκβ. 
ἀεὲ πεωίρο ῥυοιἠο[ίον ἀντν, 

νεμεἰφείοιο [ἢν Οὐ) ΣΈ. 

γέεῥγά δ κοδο: ἐη ἀμ ηνας 
4μσῆνε δου υπίξη!εε, (49 
ἄξιοι απ εν, οκμίε δι ἰκ- 
εἰδι4 ἐμεηνγαϑηϊΐ Ὁ 4}.- 
γβεα!α: 

᾿ ἐχηριςι ᾿ ΕΓ αρενίηνον!ο] “πεῖ, ἀξυσίνυς νεῖ, τὰ τη δυτί, 
Ἰὰ αἱ νοτεποεην ἤσιτ ες. ἐφ οες οαρευπιερτα. Οὐηπ)ο οἰλὐπι δ᾽ υἀίεπάιις εκ 

γαντῆς Ἰπραἠειφοῖρῃ ἷ ἀγείοιδον πανί. δοκιμῥενςυΐμο εἰ] ἐρεῖς ἤπν!ς ρεοτίης ἐχοπμ 
διτῖ .1ὸ ΠῚ ἄ 1:1 ον... 

οἴδίς εὐίπι γατὶσ δηεἰεἰμδίσων γε σχρίοτάτίο ουηὶ ἐχρίοιλ» 
εἰρη ἐᾷ οἵ ΗΠ ξλίοινερ ομαιτπεἰδι τοε ρίας, ἰπτογίς Δ εἰ, 
ἔδει οὐτῃ δύγα ἐπίες (ξ οοπιραγεπευτ. ΑἸ Δ ἐς αὐτειΡειτιν 

Αι πε ἢ μρήρῆς Ἀ ΡΉΙ ᾿ ἐὐγκαμρανμ δ κάρα 46} ἰανὰϊ, 

Ἡευμεθπι ΔΩ ταιτίο οαἴα! ρεοροπίξιν, γε ἵδρο ἅπρ0» ὥ μὲν κι ὄκεμνν ἐμ μι Ταρεμίατωνῖν ἱενή ει, Βταίπνυς. Κι. 
ἀνυβθνρι ες ἐμραγείνῃ πεμανανξανμκείαμμπιο αγὸ, ᾿ οαϑοηίμ! ἢ 
“ζι» τὴν ἀ σια ταύ μι φηάϊξ οταί[λε τἀποτυηι οὐίδιευήν οοταί χμημι ἐ]υίδιδγσαν, 

εἸΜεῆία. : 

αἱ, θη πισύὸνξ 
εἰἰάπι νι οἰξεπί» 

αἰείλοτυιηήδυδε δι κου στο δι εἰο, 
Θηγμίε νοὶιεξ βεῖγι». ἐξητοτίο» 

Ἀδὰ ΣΡ ΉΡ μα εἀβνδῃύπρῃεν ἔρως χρῷ 8, τὸδυσητις 
᾿ δὰρο Ἀλοιην ελρ, 8.198 4" Εἰσζλ ἴα 64Π| νἰζάτη ἀὐερεὶβ, ἈςΟ.1.}.). 

κέλίο 4θεαν ρέτυπι Υἱα σείει οἰ ραέναι, ᾿ λ0.ς λμενο τενοϊαϑηννὶρ ἀανερλύψοι Το ἰδευδάο (Βηβαι 
τδημι ἰοαυίτυς Ῥδυϊυνιοροτία οηίη, δίδως οἱ ἢ}. ΟἸετεὶ 
ρα : ἰοπείεπι ετυ ἀεπείο,, ὅς ἰυάί- 

εἰυρι δυδηῖμ Βοῖοι ἀϊαγερυίε : ὑξα ἐπί ἀρρετιὶς φυοή. 
ἰδυνίσινι, νὲ τδηεα ἱξευ αὶ ρα ἀσηι αἰΐτεν ηυὰπι ρετ ίβειῃ 

“ὋΝ ΝΥΝ ΗΝ ὁ δένεες δε κα(ίξυο ἐς ονδηνίξι. .. 
θοηΝ ἤάοί οοήίςα, δὐἰρυ πεν νονΦΙΝ 1,δείπο ἱπεογρεοῖε. 

δας εἰδόέτοι ,νε νυϊρὸ Ἰεριίυτν ριο 

φἰνιὸα ΙΔ αἴξ, ἀμὸ ὑδῆνροῦν ἀεπιωεη 10, δέντνε ἀζοίρεγε. ΚΕ “ν φυι ΜΕ ἐδιμηνίδι, οἷς ὅναο 

υ ΚΑ ΜΗ ἐν μὲ οϑὐ ατνάμαίρ ναὶ ἐῤωμῶναα τοῖος νη 8 ἐμδντη, δὲς ἰοδίτυς ἰο Οὐροία ποτε οὐρκδάν ἐομε, 

εηδὲ το Πδανδεὶ. . ἔμμονον δῶν ἴῃ. 1ὰ οἰ, τσ ϑυναιεπείερες ζωδείπο ἰδεθέρεεῖα, αὐ οὐδὲ Ἰερίς υνὶ ,α., 

ἀνούαλεααι ἄπιστα μας λνς κα μβα. δα δΙΣ δμϑ λβλμααο γκανς κε σας δ ἃ Ἷ μ 1 . 8 δ᾽ ὃ 

ὙΝ μάπα ασνον ΜΟΠΑ ΘΔ ΜΕΝΟΝ ΘΗ ὍΔ ον πντύσην μων, ΑΝ εἶ, μια ον μἀννονειιρμενδ᾽ 
“ἢ φίίᾳ {τὲ αἱο ὅν ἐὰ ἐρώνενε 

ἐδθθ ηἰδιὶ 
τουϊταιδυσῃ 

Ἰημιλαᾶδυὴι οἴ Βεὴ Αὐδυβίπον ελδξαει ἴῃ ἴον.86. ἀι. 

Καμιζόμϑμοι τ ὑμω τῆς πίξεως ὑ- ἢ 

᾿ ὑμῖν δὰ ἿἝ δα Ἡηλισαμδμων ὑμαξ ὦ 

μεεῶπι ριοτίις Ἰσδείοπεοι εἰτας, δι ἤπηυ] ἰατετργοτάτυν Ἀ 
φοιῦ!,1.. 4υν δϑὴ αὐέημε «τά! δ’ φνεην 4ηηε ΟἹ ογΝ8}} ἐθος 

.Ψ 

Ν “κα 

Πιρὶ ἧς σιντηρίας ςἰξεζόίτησαν κα ὁδν-"ἶ 
μδύνησοιν πηροφῆται οἱ αδδὲὶ τῆς εἰς ὑνιαῖ 
«χέριτος πυρρφητεύφειντες" 

Ἐρούναδντες εἰς τίνα καὶ ποῖὸν χχῃσὸν ἐ- ε 
ϑδλου τὸ ὧν αὐτοῖς πνεῦμα Χοιφοῦ, 
“«ορμαρτυρόμϑμοι τὸ εἰς Χριςὸν παϑή-] 
κατα;ιὶ ταὶ ματα ταῦτα δύξας. 

Οἷς ἀπεχαλύφϑη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, 
ὑμῖν δὲ διηκόνοιυν αὐτὰ ἄνω αὐηϊγέλη 

“νοῦ χατι ὁγίῳ δοοςτολέντι ἀπ᾽ οὐραᾳ- 
γοῦ, εἰς ἃ ἔχιϑυ μρῦσιν ἄγγελοι οἷδα- 
ΕΣ ᾿ 

ἐς 
χύψαι. 

ταῶ, Διὸ αἰαζωσαάμδμοι ταὶ ὀσφύας τῆς 
Φχανοίας υἱ δ, νήφοντες , τελείως ἐλπί- 
σατ δὶ τίμ᾽ φερομϑμίω. ὑμὴν χούβαν οὖ 
ὑποκαλύψοι Ἰησοῦ χριφοῦ. 

Κιδιυίια (4104) 

ΒἈεροτίδητες ἦ ἐπεὶ οβεηνῆ. 9 

τῦτη, οι 
" δε 4υλ (εἷσες οχαυϊατγιηῖν 

᾿δί φυαν (οτιτατὶ (σης ῬΡγορὲε- 
τας, αἰ ἀφ σεπενγα ἰῃ ν05 στατα 
ρτορβεταάγυηῖ, 

ϑογυϊδαῖοθ ἴῃ αυρὰ δυΐ 
αυλίε τεπηρυ “ ρεσηυητίαθ ]- 
Ἠε αὶ ἐπ ἱρῇε ἐναε ϑρίττυς ΟὨσὶ 
ἢΝὶ,, ἀεοίατατει σνόπεμνα (Ὠτὶ- 

ἔυης νοδὶς γεγ εὸς αυἱ νοδὶς 
ῥαβ ἀ ἈΡΉ ΗΝ ἦε πη τ 

αἷο δρίγίταπν ϑηδσαι ἴῃ 
φυα ευρίυπι Ἀπφεὶ! ἡ ἱπεγοίρι.- 

᾿  (δῥο - ᾿ 

.φΟὐάρτοριῖεῦ (πεῖ! ἰυπι- 
δἰ διηεητίς νοξεεα, ς᾽ νἱρ!]ληῖς 5 
δὰ βηξ νίηυς ἔρογδις ἴῃ εἢ δηυα 
νοδία ἀείουταν συδιίδπι,7 αυυτα 
τευςἰαδίτυν Ιείυς ΟΠ 5, 

(ε ΪΏ Ευλοξείίο ρϑιεξαδιδ,πδη δυΐσπι φυοά ἐδανοτε ἢ ἱ ρο! ςοπευν Ποπιίπειν ὦ 
4υπὶ Ὠεὺς ΝΗ ὁ ἐχρεᾶ εἴ ν. (Ε 4αχ ξιπιυε,Γεὐ τανευτι δεης οίαπν δὰ ποε νίηυ ες ἀεξετεπόυπι οὐτεῖ, 
εἰεῖοε νεὶ (δείωε ΠΟΥ ρ] ἐσλπι "1 δπὶ (ΔἸ υτξιπ ρεοπϑιεϑι,αἰεδευπν νί δὲ σοι ΟΠ εἰ ἀυδπιυπι τ ἤονά 
ἐε1}} δι αγαξνᾳαυαι ἰᾷ φυοά ἤυῆς ἐυπιυ που άυπι ἤς ραεείδϑιην. 

' 
ΡΕΤᾺΑᾺ ει η19 

οἰαδ μι γονή ο ννροναὐ {ἢ}, ἦν ὑφηοραὶν εἰ Θιαεὰ ἰεεδιάϊυί, 
“ἶε ἣν ἐμένανε ἀτρεύ τιν, κρὶ ἦν ἐϑύντν ἀψλείσιδον χρᾷ αἰκκάλη. “ 
φαμὶ δϑδαμῃ 

Μεραρι ἤν β' 

82: 
ΔΑΥΜΗΝ, 

10} 3934 4ν6 βίην ἐμαν- 
βέεννμὶ οἰημε [ἐν δεὶ 
Ριηορίνε!λ γ"! ἐσ μα δὶν 
ὑρλν χγαα βυρβηεάνεν 
ΤΗΝ. 

δεννέδοδε! νη ἡμρεὶ οἱ 
φΆρίε λονβίῃ ἀήρ 
ἐπ εὴν ϑρίσιινς ΟἸαἰβέρνα 
ΦΝΝΗ ΑΜ: ΦὯΝ ΝΜ ἰδ - 

Ἴβε [μκ! γοβένιοθι «(Ὁ β9" 

υς πῆς αὐποηπιίατα 
"ν 608 4ν} θΔμβε  χανε- 
βιδι " ΡΝ 
"110 ἀε εαἰφνίν ἡνα ἐξ 

ἀεκφη! ἀπξοῖδ ρεοβίκενε. 

ἡ» νενμξὰ [νενδι6 ἐν ε 
μ ἔην νοῦ! ναι, 
ἐπε νφιείαμον 1 Οἰνὲ- 

ἀδ! νεδνα (εἰν Ὁ 

!ι Βιἀἐμὸ γνῶ ς 
"δ εὖ δβάσἱ- 
εὐείπα ἀϊδίνα 
νἱς, Φϑπ| Υἱ- 
φ᾿οει αυῶ ἰ8 

Ῥιορπειει 
ὃ. Αροβολοῖ 
Ὡοθϑείηδον ε8» 
(ρὶεἰε . ἀείπὰ 
νπίοι φἰοἴΔέπ) 

3 ὀρ Ἰχρὰ δηεὶ ἃ 
{ο΄ ρεγρεήϊοπος, δί “ ρίοτίαμι [βερίογει χίνγ!αε. κοίε, ἐιαάον 
1128 ςοηξαυυταγαηι. «ΠῚ μὸ ἀϊωσιία 

β μον μρρϑ ἊΞ Ἢ Ἂ το Γ 

Ομίδιι5 τους! ἀταπι τ, οο δ᾽ Ἢ (ϑῖμμι τεμαίαίνη ΕΠ} εῖρῶ ἢ νε!- 
᾿ . : ες ὶ Ἵ ὑ ; δι ν ἰλ- ἸρΟ ΠΟΙ, [«ἀ ποδὶς «ὦ τἀεηίηἰ- οὐλμορες μῶν “61: “ἰι. Τοτεθὸν Δ, 

 ΎΣ ἸΧῊΣ Ῥοδσιμαιι.. ρεϑεϊ!οοε!οη 
ἐϊοεῖι ἐε Ῥιοὸ 
Ρπειοα ςθαν: 
ρἰειθεβευπι, 
αυδῆυ!ββ δά- 
ἤυσ νἱείτηυν 
ἄἰυν ἐχίευ ὁ. . 
ἱρθεειό Απ. 

1. Ρεορὴν νοά (μοι; κεὶϊε εἀρεδεν 

ἸὩλνννδοι περὶ ὐεβγα β. χ᾽ μὰς κὰ 
(ρεῖη ἐκδιο» 
ἰϑάϊυάυαηι᾽ 
εἰπνίτυῖνν δάφὶ 
Φονὰπι, νιεὶ" 

ὼω : εὔϊφυο διζυ. 
᾿ . ᾿ ἣν κοὐ χηρϑίο ἃ 608» 

Ῥβεδιίοιποη ἀθθεῖο δοε ἴα ἔπι οἱ ἐχρεβειίοπο ἀείλεἰ ξδείνφυδίῃ ἴσπιπιο ἀεῆ δοεῖο ἱρῇ οἰΐοπν πε} ἔρεδεηι, 4. Ορεΐεπι ὁροειξαι ραπι πὸ. 
ἥδε εἰϊε,ιοΐτα Ὀτδυΐεδις Θαρ! ολι ρεγρφινᾶαν ηἰανίς υπὶ ἐἀπεϊίροι ἀαπο ες ἰρεγλτα ροεὶεπνυτιδεμὰδ 46! ἃ δοδίς ἤι ἐρεεδπ ἀμ πν, ξεδεία αἰεὶ εδαι (14 φῇ 

9 Με βά εν πὸ τόλος. Ηοῦτ. ΠΡΊΩΝ [«εἰνανἠμν  φυοά ἀ6- 
εἰαταῖ δι ἤηςπι ὅς πηετοεάειη ,οὸ φιδά πγογοες ἤτ ὀῤρεὶς 

Ομοπιοάο ἢος ἱπέε! Πρ σηήυπι ἤϊ ἀἰχίπηις Ἠοῦ. 1τ118,δὲ (5. 
19. Οατεγυηι αὶ νἱάετς γοΐξε φυὰπι ἀ Πβοπς Ἰηις τή πὶ 

βηΐειντ εἰἰλιττ΄οἴτάτας Ἀἰς Ἰοους ΔΌ Αυρυδείπο «ἀγαδελτα ἐπ 1 διοτὶε ἰἤτογργει Ηἰοτοηγπνυς, ἃ 4πὸ φοηηιϊ ποῖ εἰἴὲ 
08 ϑό.Νυἱρ δὲ Εγαί, βνεπνιυοά ἤθη νιάετον (τὶς φυαάτατε 
γογθο κομίζεϑῳ. ἔ΄ δαἰμιεπν δηὐπνάγημν, σωτηριν ψυχϑν ἃ 
εἰξ νεἔγαι, Ροηΐτις δηΐπι δηΐπια ρτο ᾿νονηέης συωεκδοχριεν 
διαυοσιηαις ἴηοάο ἱπτεγρτεῖδης, δι ἀΐτως ργομοιμει 
νεβεάναην οἴ νετηλοιο ἠοῆτο (πγπιδης ἀἰοας,, 126 υρνῇ 
βινροεντ τ ζΟΥΟΔΡ {1.1}. εκ 

τὸ δι[φωαην [ονωθηι [ων κρὶ ἐξηρδύνασειν. Ἦφο ποη Ἰὲῖς ἢ 
δΎ τας. δι νάστυτ ροτίυς ἱποδολίς ργοχί πιὸ (δ αιεπιοπὶ 

Ρμῖαηι ἀϊεηειτενςοπίεται ἰμυςξ Ισοσυη οὐσι Οὐωξσὶν, ἐϊ να 
δ ἐο ἐσπυοτίις οἴ φυγὴ πθτιι ἰσευ πάν ἔγγάϊαν ἀξ 
δρίτίτα (ληέτο ἱπεεύρτοζατεῖισ. 4 Ὑρζοί, ἄγγλοι, 

, Ἀοδίυς 5γτὰϑ ἰεξ ἐξ κὰὶ ὠγγιλου φβίαων «{πφεδ. ΑἸ ἀἰῥ αὐυτεηι 
0 Αροβοῖυς δὰ ἀνος ἢΠο5 ΟΠ ετγιδίαν ὁρετουΐο Ατοα ἱπᾶ- 
ν (Ἔσητεῖ, οοπιιο τς ἑη ἱρίϑην ἄγοάην οου ὴ».. ΞΣ Κα 

4 Ρὲν δρίνεϊωνι [φηξνην ἂν σνδύμκη ἐγῳ, ἈΠυδὲς 4 ρεόρδε- 
. εἰλαν Ιοεἶΐε, ἰα Αροπο  εταπαυδηι δρί είτας ἰληδεὶ ρεὶνοἰεἰα 

Διξυπιοηιμπὶ δὰ δηϊϑοὺ ποίτοι ετἰξεπθο 
2. ϑεορυπι δ ἀεὶ ργτοροηΐτν πε φυΐε νφῖ 

ἰφυὸ πιοπδε πα οἁ ρἐξίςι τε ἔδει ἀϊφηϊεβεο δα. 

- 

γνεγηοιλαπι, αι αἴτετα ἰοδιο τ ἐμῶνενενι, δ  οέιρτα ἔμ6- ᾿ εχλιδίκαπι 4ία Βεπτεοοῖτον: ιλην Ἰάςηι ηοῇςι λεῖθις ς1-. 
τιῖ δὰ αἴδιιηι Πρ τὶ, δὲ πιαὰ πυὶς Ἰοῦσ ροιτδα ἰηίξεια, 

τι Ρηφηνηνένη. ὠρρμαρτυρῥιῆνον. Ῥαντοἰρίαην ἐσ Η εὗτ.ἷ» 
᾿ ἀϊοιίπο πὴ γοτθαὶ! ποηλίης φιοά νοςδηῖ, ψς Ρηαβην- 

ῃ ἰὴ! Ἐναί Ομὶ ῥνύν [νανν αι εἰἀφιεη εβάδάίην, δε ὰ ἴῃ Φὸ βτ8- 
υαἱτον ρεσεατυπηρυτο ἀδ ἰητετρεοτι δυὸ ἀ πος ρατεϊειρί 
ςοπίυπχετίης συπὶ ναϑήϊιωι τα δίλατα ργοτίι!α ςοπ ριξε σηα 
γετδὶ ἐδνλεν δὲ εἰς ρεωαιροίκιοη!» {Π| δία έζαι τ φυοά τπη- 
'δοιηπνοάμην νι ἰη [ἀπίῃ ἰδτηγος νἱκάγέηι πε ἔυΐε 
γεγθοσπιαὶ ζο] σςατίοποπι δοηηιμ} ἱπι λυ τα ξ. ὅδ ταπγέη 
τοϑιίνς οαγνέπο πυης Ἰδοιτ δ Ύτα ἰηῖσγρτον ἢς ἰεξὶτ Καὶ 
ἡξωράύγοσων τένα κρισὸν ὁ δόκευ τὸ ὦ αὐτοῖς φεεύιμι Ἀριτοῦ φωμαρ 3 
τὸ ϑϑιῆνον τὰ οἷς Χριτὸν σαϑήνατα, [ἢ οἵδ, δὲ [βενεδι [θη φυοὰ 
ἐτηβς ἀφο νανεὲ δρίγμε ΟἸΗβί φρ ἐν ψβεἐραὲ ν ρεαννίδοι 
[Γνενϑωνοι}»» Ο νιβηην βεγβείβθιοηο!. φ Ῥενβεδοηε!, σαδήμμ» 
τα ἀο ἰη Πὰ 1.1... { Οἱδνίωνν δέξαι. Νίυε εἷδ ρίατα!! ηυ- 
ἡλετο, δηρ ναίδων ςλυία,, εκ Ἠοστβονσ μηστοιι οὐ πυΐν 30 τεταᾶπὶ 
ἀυδιη ΑΙ ἰῃ δὲς ΠΗ ἐθυιςοίο. 

τε [ὠ  ἸΗΗΔΝΝ 4} ἦε ὠπεκμιλυρδν ϑγας ἰατογρτει 
τοῖμιη δπης ἰσσιον αἰνδαε ργογίοκ νοῦς δὲ ἔπι «[ἄφυδ 
ἔδτιαι!ς τεόξίυν ἢς Ἰερίε νκαὶ ἐποκρλύφου ωὐνῖς νὰν ἔαβ ἐξνρδ» 
ϑησαν, ἔνι ἐκ ἐωοἷι τὰν Μὲ ἐβερόνεσωαν κρὶ τὰ αρλε ἐμδε ἰαρορέ- 
τουσων. κἰ οἹῈ δὲ τειεἰατυὴ εἴ εἰν αιπςαιὰ (ορικδεὶ (αὶ 
φισιίλιῃ ἤθη δοιριδ δὰ ηοἱίε ἰπᾳιμιαθάηί, δὲ φιω Ν᾽ 
σοι εαν ἀνε )ρϑορδειαῦληι, ϑι. ΙΝ φ ββι οθς ἐουνεῆω 

ΦΨ 

Ρ᾽ αὶ Αδι..6,δι ἀείπςορε. ἔ Αὐπιρῦῳ μριον γδρδ ἢ 
ὃς Εταί νο(δέραγε Ν ἰάς ἴΑς.1. 15. ΑἸΪυ ἀϊξ αὐτοπὶ δ ρτορ εἰ» 
τοτῖν ἰὰ οἶδ ὁραγοιῖι ἀζοω ἔσγπιπι, οὶ ΑἸ εἶ! ἄνο ἰπῆήε. 
δαηΐ, ἴυς ἐπ ἢ πεῦδηι δήϊιετῆς [εϊείνυς ἱη ἐρίΔὴν ἀτολαι ἱπν 
τας ατοείδαι ταπὶ ἱπάϊοχηις ἄβυτὰ ἔοτς νὰ ἰη ΟΝ γΗϊο, σαΐυν 

Ν ἐρήφιν φὐρῳ μαδϑῇ, (ρί επτίς δὲ ἰητο Πβ εητὶς ἰαἤδεύοπέ 
τἰείλυτ, ρος Βυλης εἰ) ρεκἀιοατίσμεπι ρετεβοιοηάι ἀυϊἀΐα 
ἡρής Απξεῖίο δεαεὶ τοῖιπι ἐσς πιγπετίμπι ἐορ ποίζεγαιδι 
ἰυε αἴίλιῃ Ἔχ Βἰδίείοπειι ἰαπὶ ἐπὰδ μδ ἱρῆα ΟΠ ὶ Πα δε 
ἰηουηαῦυίε Βοϑεῖα ἀπε ΜΙΝ, : ᾿ ᾿ 

1, ϑικεί ξ δὶς. ἰαξωνίιδνοιν διξ, ἢ εὐϊὲ αὐ ̓ ά φιοί ἐν 
χετάϊ, ἔρεῖο ποτα η οαἰϊε τεραῆταπι, Ἐὸ ἠκίξυγ ἀσσεύ 
εἥδε ποδίε "πὸ Ρυγδηι ἃς (ληέξαι Υἱτδιπ( με τεῦ αἰΐαι 9. 
Ρεγυοπίεπμαι, ϑυπιρτ οξ δυέειτι εἰλῃἤατίο εἰ νετυῆ 
μια. ΤῊ εηἰπι ρει Ἰοπ νει δυν ντελορτυτηση ρο5 

ΔΝ (ςοἰα νι ἐκτον ἰλοογϑ ἰης ΠΠυὰ ΟΡ Ὶ ἐλ, 
8ίητ ἰυΝιϑὶ γεξεεὶ (ἰςοἰπδεὶ, ἔμυειτχ)ς. δὲ φέπιε πιεῖω- 
ῥβιογαπὶ ἀυρ! ρα, ἀυυπὶ υπῖθον πτεπέϊ τγίσιμε. 1 δον ς ἐν 
ἐυτ[υδ]ατία σὐππίθυν ἐπηρεή ἐπι» τὐρ κάηβ εἰ αη]- 
πὸ δὰ ποσοῦ ἱαατεάίεπάι αν. Πἠεὸ γεφυΐτίε [αὶ ρείππε (ο- 
Ὀείειλτεαι, πε Εἰ βοίοοε ν6] εἶδὺ δὲ ξυμ: ΜΠ αυλίνε ξατὴν 
ἐΠεουθείν, ναὶ πιυ πόδ! οὐ ν [δὶ « δι ὑπο! ορίπἰοηίθυν 

. ἤπε θυ Ν δῆ ἰη δυλιγηοά! δοπιϊπἰδυϑ, ποθ ἤλάπια, με 
φω(νείαφμε εν ) οἥῥαίυι (λεὶενν ονὐπὸ αἰδὼ ἐπέευά, 

"ἢ 



ἣν σπυδο 4υο. εὖ ΟΕ 
ΝΡ υ0 ὀδεδίδη. ὠκτεναῖς : . 

“αἴὁπὶ νϑίϑηὶ ἃ 

ΕΡΙΊΒΤΟΊΑ , 
- "5. 

Ν 8612 δι Βιείι, βαβδέ. 5γτ0ν αὔορτο! ποοκάπουδίππι 1 γε Ζεβιι Ολνιδῆα, ἱεανὲ μος οὐ Ευίλης 611) ρσαάϊιοιτίοηρηι 

ε Ν ΞΞ ̓ . ' " Ἀμίε ᾿ πε 0 τς “ς 

Ἀλβεδῆς. ὡς τέχνα ὑπρκοῆς, μὴ δυχηματξέ-- 
αίανε εἰω. μᾶμοι ταῖς «ορότεθον ὧν τῇ ἀγνοίᾳ υ 

Ἄν μον ὅπιϑυμίας. ι 
ο μιρίρε!! 408. ἢ Ξ 

μ,, Ῥοΐα ς,. Αλλρὶ Χ τὸν καλίσοιντα ὑμαξ ὧ-} 

ὁ γιὲ ΠΠΠ) ορεάϊοηξες, οἱ νο 5} 
ἡοη ςοηββριιγοιὶϑ ἰὐιλθε αυα 
"ἢ ἰρηοτγδηκὶα νείϊγα νὰ ΝΉΥΝΜΙ 
σωρὶ ἀϊεξαιίϊιυ. 
ὮΝ ἤει ἰς φυὶ νος νόςδ- 

ΝΟ ΦΟ ΠΕ ΝΥΑΙΙ βτ  φε μο 
ἐπογόθ δα υϑδλέα ἠεβέε- 
ΠΝ 

Μ) διῶ βοόράμον ΠΥ 
᾿ “ 1ευἰείδηδυς εἴξ, ᾿Ἰρῇ φιοαις ἴλη. [Ἰρεαπῖετυν» [ονξένην, ὁ. 

ἐαφεβηντεόμι γον» καὶ αὐτοὶ διοι ἐν ποίσῃ αὐας φρφῇ! [6 ἴῃ οπιηὶ δὲ. υὐϑὴ πῆτε τεά- ἘΣ κ»μπβείοι 
; “- | : ᾿ : ᾿ ἐβιν. 

φυριάιιδιρμῃ ήϑηπ. ᾿ ἀαιαϊηϊ, ' 
κτεοσιηιίσευς ν 

ΠΩ ΎΩΝ 

ἃς ὥρϑὺ νὰ ΔιΙδῇ Ὡ7 αι, Αἴμοι ἠνέδδε ὅτι ἐγὼ ἢ τορτέγεα σσὰ [τε βενίι οἰ» 16} Ονομέανν βτίρραινι ἢ, 
ἐπῆϊφωμινε, Η ρος 9 8ν 2.0. 5 ἐγ | 51ηδὶ εἰοτο»πᾶπι ςρο ἰληέζιι!ς γὰρ ἀνέμοις 

δῆς αὖ ; ἜΜ. η. : ΜΠ, : 

᾿αιρββ γκιτώνα Καὶ ὦ «πανέρᾳ Ἰαναλῶθε τὸν ἀ- ' δὰ ΕἰρΠ ραῖγοπι ςορῃομηπατίς ΨΩ με γεύρκαιτο 
ηβωρε τῆρϑῳς ὃς 5} χὰ εν ἀμ ἘΣ ΤΟ ΤΡΟΟ δυπη! 401 οἰϊγα Ρενοῃάγαπι τος} [ρεηβθιανωνν ἐυῤικα! κω 
ρους τείκο. ΒΡΕΡΟΤΌΛΉΠΙΩς χράγον τῶ ΚὉ Ἢ ἐχρ-] Ἰξρεθευμο Ἰσάϊςας ςχ εὐϊυίψις ὁ-  ἀνπονιηομίηημα ἐρνω, 
Αἰαιραὶο γ. σρὺ ἔρον, ὧν φόξῳ τὸν πῆς παροικίας 05}. Ἰρογονζιαι τἰπλοτα γογϊαυίηι “6 }. μξορμάφαρανρκι μον 

. ε δοι δάο. (ὐἾθχ οὐγόν αὐαφραφητε" τηοτατίοη! 5 νεϊχγα τοι ροις. τ 
ΡΥ ΑΝ ΤΗΝ ἿΝ Ἂ τὰ οὐ ς ν, πως ον ΣῈ» ἀ ὠυ θα ν ΠΟ (ΟΥΤι- Τπτὸς νόλραειομῦος 
πρὸς ἘΕἰσότες ὅτι οὐ φϑαρτοῖς λ φγύυρίφν γρ δι δος γεϑοῶ.» ἀγροηῖο νεὶ μ γῆς 

δι , 
ζενιο, τε ενηριΣ "ἐβὴν ἀς 

τ πριν Ἴνα. ἐλυγρώθητν ἐκ τῆς ματααὶ οῖοε, ὑ δῇ αὐας οοφὴς πατορωϊοφιδότου" 
1,ες.1.7γ6 

αὐτο, Δ ἶς τεάεπηρῖος εχ νδηᾶ 
11 νεϊϊεα ςοπυετίατίοης," ἃ ρα- 
εἰ δι ετταάίτα : ͵ 

ΠΣ ΖΕ 

1.6.1πὸ44.δι 9... : ' ; : ὧν Ὁ ἷς : , 
ἐκρ ἀλφηὰ - “κα “ς διμοῦ ἀμώ."} ᾿δεάρτοειίοίο [λησυΐης, 'νερο- 9] 5:6 βαλε βμοχοὶορ 
Ὁεμεγρυ, Δ.λ πᾳ ἽΣ ." ἄμμου ἀμ ᾿ |ες ἐμαὶ τις ἀν ἱηςοηπια ἢ ἢ ἐπα ει ἡπηραεμίαις 
μμτηό ον δ ἐν 4 ασίλου Χριςῦ . [ πλάνην ΟΠ ΡΠ: ΕΝ πο 
τιοε,7,λο ς΄ “ὦ ΑΔ σοοδ ν᾽ 1" Ῥεαςορηϊεὶ φυΐάθιν" δηϊέ] | Ῥναουχινδι φώδενν ον 
μα Ό ΡΝ - Πρρεγνωσμδ τὐμὴν Ὁ ΦΈΡΩ: ᾿Ἰἰαέξα πᾶ βιη ἀαπιςητανςοηίρί.) 1" νη οραβιικιίονενν,να 
μίομ 7 λωσμθυ, φανέφρντος σὰ ΕἾ ἐατων μὲ γερὸ βιΘιὶ Υἱκίπηΐβ τοπυροτί- [γϑβαι αμιον νη βηκῖν 
μιβμα ΕΒ 4 χούνων «ἢ ὑμαῖ, θυ ριορίεῦ νοϑ» ἡκλύνα νιριώωΣ 
τῶ. Τοιὴ δὲ ἀυπῖ πιξεύοντας εἰ Θεὸν τὸν] ,.} Ῥετ ευπὰ οτεάοπιοείη Ὀειμπι, [5 Ὁ μεν ἡ μία 

ΐ λαίσιδορ ἀ οίραντα : αὐτὸν ὧκ νεκραΐν καὶ δόξαν [4αυὶ (υἰοἰεαυΐε΄ ουτι εχ τλοστυ δ, [εβὲν ἐν Ὀφοιφα υξεμανὶ 
πὰ ν',͵ οἶχῃ! δόντα, ὄςτε τίω πίτιν ὑμλδ καὶ ἐλ} [δ θοΝ εἰ ἡδης γἱ ἤἀες ἃς μπὶν πο σοου 
κοιμ 2.0 πίδα ζῇ οἷς Θιόν. ; ΠΣ δ ΝΕΙΓΓᾺ 1 1250 Πἴ. “ [μι ἐξζει ἐκ θαννο, 

ὦ τῇ ]»}: Ομ ἐφέρην απΐτιδϑ νεἴταϑ ριι- 
τἰ βολίξὶ 5, αμίςοϊτληο γετγίτατὶ 
ὑρεῦ ϑρί γίταον, [δ διιογειῆ ἔτ 

“Ἰεεγηυσι ἢ ποϊηϊτνὲ διπυϊλτιτι, 
εχ ρυτο ζογάς α]) αἰΐοα ἀἰ]] οὶ. 

Ἐρλασ : 'ξ 

οὐαβαιαν Ταὶ ψυχαὶ ὑμδ ἡ γνικδϑῃν 
ἜΣ τ πήμγρ ἡὐμηατω τιρ νον φὐϑὴ 
οὐορήφαεα. οἰς φιλβδελφίαν αὐυπόκρατον ἦα χα- 
10 νι δη(6 

βάετη ὃς ἔρεξα, ϑαράς καρφίας ἀλλήλος ἀγαπήσοωτε 

ἐθη84: ἰῃ οὐ φάϊεμεὶα εἰ. 
τί μαθεγὶα β4ἰευρίι 4.0} 4. 
'η0Υε [᾿πρ οἰ, οκ ἐονάε Ἰη» 
μεν ἀμεμε Δ" φΉΗΜ,. ᾿ 

τς ἰηιεηζέ: 

βδὲ ἀμοθτηῖε, οκίθεηα μεθα ορροπεδιε ροτρ ϑλο Πστοι Ὠεὶ οσμ!ον, δὲ Ὑϑυῖι (ευτίεδεὶ (δείδεῃ τουθεδη εἰ βη, 

14. νέοι ραν υβεσπαὶ, μὲ “νκιμμηξίωδνυ Ψὶ ἄς Ἀοί). Ι 

τι, ἔν ἐξιαγαθῖίδβνμ εὐ εἴ ἀγνοίᾳ ἐμ, Ἰξυοτάη- νεγδο δείο,ἰςᾷ ἃ γειδὸ δεἰϊξομίσως ρ]εβδιξίκυκη ἀϊοίηγις ὅς 
εἰαπι νοορε οϑθ μεστὴ Μ]16ηὶ 1 ἀιεοτυπι, ουνων ἂς πεητίο τὸ τος ποιΉἴε ἀϊίτως ἰμάεχ ἀς ςαυὰ ἐαπθαλαμε οὔθηάίσυε 
ΕἴοΒι ᾽ν γ,δὲ ἀφίαἐαρο. Νίδην ὀχεγὰ ΟΝ διαὶ ὨἰΜ] ρεσῖςς ἈΌαι. 8... "ΙΝ νητυν ψυὶ Ριπίοδαείδην, και νὸ" 
ἀοραϊδινκιυ «ΑἸ Σἰησ)., ΝΣ ἀκ «λὰξ νὰ ἀερίειο ἔυὲ ρτοροῖϊο Ὠεὶ στέσγοο ἔεραδιδης, ἰπιὸ 

, ΤΠ δι ῥδινενν τοι πονόμαλνοέε πατέρ βοκμιλεῖδ.. ἰὰ ἐμ ρηρ εἰ πατίοηί εἰδδζσταπι ορροπυπὲ, χυι Ῥταίείτοι ἀΐ 
οἰάν μενεῖν ΔΠ}} νυϊεὶς αὐυπουράτι Ν Δ 1....7.. Φῶνν» εἰ νεῖϊης τορζόθον,, βοὴ 'διτει ΡΗΣἀε[εηατοῦ ἱμἀάπησυς 

Ραμ ρμΡΝ μιβέαρ ΨῸ κλτα δι Βραίπας, ἱποίανμ!, ὙἼΔ45. Σς 4υὶ βεης (μαι ργαίοπείαπα, μιὰ ἢὲ γε δο ποις ἤωι ᾿ 
ΚΊΧΥΤΥΕ Το ΔΝ Χὴ περ τΝ ηἰα, νοΐαπε (δυο τατίοπθαι Βάθεα ἃ ἀοογοῖο (διέβη, 
18 Κι τεύενμινν, 'α ἐλνη ἄδενν {Πρ ἐφίευν ἰα 80]. Οψοπιοιίο νϑιὸ ὃς πὸ ξιαάι ρεδιοτγάίρετων βὲ ΟΒείήυε ΕΠ) τῇ ἐσξαίτυπι, ἐοἸ]οούθεης (ἰυτὶν ἕα ἔαπν ἀϊχίμμι Ερν Δ, Ὁ σετυηι ̓ ς Ῥτάτετεα οὐἰδῥιδηάμ πη τη. 

τολπὶ, ἡ πποάὸ Ὠοιυη πο ἡηρυγαὶ [οἀ αὔαπὶπιοτι- πεὺ μη υτπ ἔδει ργαίγίρευαι ἐπι ἐς Οβε ρετίοηλ 
(ἢ οὐκηὶ ἡᾷις νην; σδηδὶ οζυΐηε δα ρίατι ρο" 20 ἀἰςὶ τμείοπα οἵῆο)} Μεἠϊδεοείε: δρ ργοίηήθ ἤρὴ Ρτοροηὶ 
μόνε: δὲ ΠῚ υια 40] ραίμιπν τγαάϊεοπιδυνηί- δος ἴορὸ νὲ ςδυίεπι οφεμννάνω ἄμε υρυϊἤυαην πδαὺς νς 
εὐπει. “ἱ βινδιν ἐνηάμα, φαν δύννυ. ἴδε ἐς ρᾶ-ὀ ἀμί ογάϊηδηιςσίη ΥΧῚ Υς ἀφρκρχαμιτικί ἰὴ εχοευτίοῃη 
τοίδυν ἰαφιίει; φυοίυπι ἤν πιεπτίο, ἔτεεξ σαριλοινεη.1., ἀδεγετὶ ἠθύδγυδηάϊε εἰ δέν 
ἀ λρ!ἄφε δλακιπει αἱ δος εοίδετῳ τ δ! ηὉ δ4 οοτ. ἤάογδης, πἶ μηοάϊε ἰη ἢ 
Ῥείσοφαι ποτίσαι ὁ Ρειείνυν Ῥγοραξεῖλπι, φυοά Υἱάθτυτ ᾿ς δ 49) ἐφξξα, δις ὧφὶ κι ταθνλίς, δες. [4 εἰξ αἰ ατοτηο. Τοτι. 
κοηβήπετὶ Βρ᾿Ν. 5 μδ5εὲ ΠΠυᾳ τβαῖο. Ρυε δπίπι ουτὴ παυπήο ἑωρίτ: [δ ἢὸς ἤρη ἱπιρφάϊε 4υοιηίο 
ἐρ Κρ, ἐμ Νυϊξεῖο,Ογαβ. Ἐτείανιε, ἐἰμΝευϊες ἢν φεθίλγυιμη οτάϊμεν γαιποά! ογάιηαιίο ἱερίι ,ἰμὩοίϑο 
[κὶς φιριοίε, Νος οαίμη ὠς Ππαιπἰευάϊπφην ἰοὰ νογϊελίοῦ (Ὡδονάϊπαιυένε ἐχροίμμμαιι Ἐρλιι.,. ἔρνμν βιό, 
μὰ Υεἀϊχίηλον ». Οοτ.4.17. ΔΙἸυδίε ἑυτοῖῃ Ἀἰορ. ὑμᾶε ν ἀφ ευτμι ᾿ 1 6. 

ἐῆνοιὰ μὴ ἑποοάκευμη {πὶ ἐδ ἀφο. Ῥείοδα (Ἰ  δηόο, Ἃ .5 δὰ δρίηιψαο, δὰ πνῦμανι, Ηοϑ ἤθη [ἰοδίε πράυν 57- 
«8. ͵ Τπὐφυς Δρδίηψν Ὑ αι ἰπινερτον! ἀμο φαπηρη πηίπἰ πιὸ 

ταδὶ ἰ 

μι ἀϊδδιη ἐξίοποε αμὶ Ποη οὅ- 
ος Δηξυπιόϊο ἀδαεγαιῦι ἃ ἔζορο. 

»»" ᾽ 

». ωἢ 

νῶν νυν 4 εὐηνεν[δεΐοηε - 

Ψ' 

51} “4οἰημε νεβεα ἀβ[. 

2ο ἀμν ἡγῷ φρεγιωσιῆθευ.1 4 εἰς, ταογάϊηδτὶ : ποη ὲ ἢ 

ὀξίπεσε᾽ 

ΡΕΤΒΙ 1 “ἀ 
γελμρόατνβς ἐμ Θεκοῖε ὑκοδὶ αείνοο ἰεβίπαρωπιπιδ ρα. ποπάξηρεορυπδο, δα μοί διέλοι ῖς Νὲ πομδ' 
ῥα! μιϑτασ' οεἰαπνβγηισ γιδόταν το διμανδισαν νοὶ [φ. νέμει μον αἰθανων ἘΠ βοτίο» ρυῖο ὠμμήσον, 
εἰϊε νοὶ ρον ἀειβιο δἀϊεε 8 φερανμηάμειν φρενί φίδι. ἐπέ πρόρα νλᾷ Ῥιο ἠγννιότεε, ὃς ὅηδυ σε πτυὮ ἀν καὶ (,» 
αἰνενκένν. ὅδ “14 ἀιπονονν, εἰς μμαδελβδα. Εἰ ποτδτι Πρλεαὐε σταῖς βῃς Ομαπιοῦτοῃη οεἶδπι ἑηίείο γερῆσιλς 
φιηδεβολιϊοαίε Δηἰπιοτγήμι πολεουυπι, ΠοπΊρο νῦ δ πνι.ς Π πέσει! ρατεϊςυΐκη [φίευτ, να παδας ρετισάγπὶ ἃ Πιροχίονα 
τυληὴ ἐς περελος οἰεττῆρεη ἱπβύμόπτμ; ᾿. δας ἀϊξέιφυεγφηῃ. Νείξιν ταί βεμαη αι αὶ γεδριηετι δ γο 
βιννίειανν φυγὴ μεῤω ἴὰ καρ Α μεν ἐκ ἢ ὠπλ.., νἱδίᾳως ἱπᾳεηΐ, ποη ἴὴ ΠΣ ταπτὰην ορήποίν, (δὰ δίκαι ἕἰα 

᾿ ΄“δρ ἰοατλ ς ἢος ἥφῃ ἰεκΐε δὲν κρϑ. ἐοπείοηίδεν φὰς αὶ Ἰρμαφα, ἴη Α ὅδ. ΑΡο ΟΠ εἴν. ἔιηιπα νὲὸὉἢ 
τ δριηθίαρ νφικρέΐε να, ἤρα Ὠἶδξ, φαμεν Ἰβάεϊα κρ-  ἔρρατοι ἀφ τε ἶα τῇς, ἰφῃρὴς μγρειθαῖία δ οὖ δίξεῃα! φ. 

ϑαρῖεχφ δίας, δ. Γ08 τιτοῖ ρει] κρὶ τοκόαρ Φ' ἐπήγιδο ρΊ6. 10 ἤογφ φιοά πἤωπκὸν ΟΥοὶ γοφΆπι. ν : 

ἀρ} ἀνὰ τὰ αὐ 

δῳ. ΕῚ . τα » 

Αναγεδμνηρδμοι οὐχ ὧκ ασρραῦ φϑαρ' 
Ἐ μκμμένώωροι δὲ λόνρωζοννιος 
Θεοῦ χρὴ μδνοντος οἰς τὸν αἰώνια. 

Διότι πᾶσω σεὶρξ ὡς Δθρ νηὶ πᾶ- 
σα δόξα αἰϑορώπου γε βοὸς ρῶν. 

ὀξηραύϑη ὁ χόρτος, καὶ Ἢ. αὐδυς. 

. ἘΣ ἋΣ “ 
4} λεβοοίεὶ πϑη εχ ἰσπνίης οοΥ- [5 

τορε 111, (εἀ ἑποοτγυρι δ .}},..ἡ 
4} νετ (ξγπιοπεπι Τ)εὶ ν]νἱ » δ] ἢ νωπ Φ' ρεγνναιμμήν. ἰα 
ταϑηεητὶ5 1 αἴογηθ 1, αἰνννδμῶ, ἢἢ 

ἃ ΠΝ αν οπνηὶς ςτὸ φθνιὶ ρτα- 2, Οείσομενὸι κάτου Κα ναι, ας ς 
(Ὡ6 γ δὲ οἰπηὶς ρἠοτία ποιν "ηἰδ] [κνν» ζ, Λλόαι μοῖρά εἰ 4 
νι ἔἥος φρδηινίη δ. ἐχατυίτ σελ.) [1.29 ἘΦ) 745). ἌΒΜάγμ ἰλφ,χοθ 
δέβος εἰὰε ἀεείαΐτι ῳ πον ΜΡΛΝ ΘΗΝ 

8664 νεγῦυπι [οιηΐηὶ πῆδηξι 5 ᾿ἰὐυυιθηροιούδον οἱ 
ἰπ ατοερθίη, πος αὐξοι εξ νεῖ-} [; ὃ 

: δ ὀηίεην ὑενϑν 
δυμὺ {Πι.4 φιοά οὐδηρο χατυμη μιῤφευιθηάρον "ὌΝ 
εξ νοδίς. ὯΝ : ᾿ 

Μεμαὶἑ νιν ΗΝ βινίωε κοις 
φννη ἢ δ  ἐπενντωρ. ; 
εἰδηλρης νϑιμο Ὁ εἰ νὲ 

ΡΗ Τὸ ἡ ῥῆκα Κυρίου μᾶῤει εἰς ἃ ααΐνα" 
σῶτο δὲ ὅρη τὸ ῥῆμα τὸ δ αγγελιϑὲὺν εἰς 
ὑμᾶς. μα, Ὅς 

ΟΑρΡ. 1 
᾿Κιφέλαιον Β. ἧς ΟΠ ΟΡ, 1» , 

Π:ϑύμϑροι ουμῦ πάσαν χρκίαν χαῇ γος Ἢ 9} ̓Αὐραοωὴ λα παϑοης 

πάντα σδὸ λον καὶ αὑποχρίσοις χαὶ ᾿Ἡϊπῖα δε στοηὶ ἀοἱο ὃς ἔπιδ-} [τον δέω γε ἀπρ' ΧΗΣ 

φϑόένοις καὶ πάσας χαταλαλίας.“α  [ἰλ:οπίρις δι ἱπυϊάᾳοπεί!δ» δὲ ὁ-} 1 ήρμεν, φφ' μόδιον, δ’ ὁ αὶ τυδύμιιο ἤ- 
πὐμν ν , : τηϊδυς οὐιγε(ξι τ οηἰθι8. "νοι ἀειναἶμονν ὀἰοξυπάκιμθη- 

δὰ αβτηϑρνητα βρ ἵν" τὸ λργικὸν ἄπ )}} ,: νεπιοὐὸ σοί ἰηξδες5, ἃς] 2} ϑέμεποοάν φενμὲ ἐνβων το ἀρινοθεὶ 

δῦλον γαλᾷ ὅχιποϑέσοι τε, ἵνα ἐν οἰυτῳ [|ἀ (οτιποηῖς ἤποενααν οχρο- ἐφ ,γαιφηάνῆε βνε ἀδὶφ ἐ(ῃς βεὶιες δ’ 
αὐξηϑὴ τε" ΜῈ 6 {πτονερες ΠΠ0ἀ δυρεἰκατίς.. μένον δ να υθουεν ονραθα μὰψ 

Εἴπερ ἐγεύσειϑε δπ χεηοὺς ὁ κύ-[}} 5351 φυϊάδην" φυϊιαεϊ5 αυδά], 1 ̓φέιενοεν ηβαβός φιο- βευχίέρωπιά 
ειΘ-. δ . ᾿Ἰ"δοημς ἔτ ονηίηιδο μὐδιν ἀμιεὼ ἐραβρμμω . 

να ; ; 4], αυδι ἀςςςοάεητες, 4υἱ εἰς} 4} -.44 ἡμῇ κεεράομει,ἰα (κι, ἀξρε ὅ- 
Προς ὃν ΦυΘφΟἿρ εϑνοι,λίϑον ζαΐντα, Ι τ 4 δ Βοινίοιν ἍΠΕΕ Ρίβεην οὐωμιιμγαῦ ἰμοιοῤηδ- ἀδιαν ἔρεῖς ὃ 

͵ 018 ν}}}0δ) ἃ οὐθυὺ5 4υ:-- Ν "ὐὐθρώ υσοσνοοχεωασιδμον “ Ἰθιῷ φνῤίσιν τεβταδαίωνν, «Νδεἰιλιφὸν ε 
τασῦαν ρώπωνμδϑῳ τ ΧΚέρζθι ρϑμο ἢ {ὅεπν τερεσδαζὰς » δρυὰ Τομπν} [) Το νιον εἰεέϊων Ὁ; πρὸ τὰ 

Ὶ . ᾿ ἀΐεις ἃ οἴ ς9 ΤᾺ ες ὙΔΙΦΙΗ ἘἜχἤο οἷρῳ δὲ Θεφΐ Ὀκλεχτον, Ή μΩν νετὸ εἰδδι ας Γ οζιόξας: . ᾿Ηριονήβο ιν, 5.1 πβσμϑαὶ ριο- 
' Ν᾿ “ὁ γὰρ ουτννς ἢ . ᾿ ψιφάϊαεγευϊοο 

φεΐσε πιδιθοταπι ἰἘ νε ὁπ θη εααν οςςυ  τυῆὶ πιδο ες ανοἸπία ψεαί δα διρίαπιοι,  Αἰβεευδλ, νεὸς ὅουο {Π10 νφιδὶ ὑπεοιτυρεὶ ἴδιο! 
τετὰπε ξεη εἰ ἰάσαι νέδασι δυϊἀὲ τἀπαυδηὶ δος (υξξήτες, πιδξιν 86 πιδβξἰῥὶ ἰη 1118 ἐβάϊνκαν νίτα νεῖαε δά οἰ είσδανυε, δίποδιυαι δυξε Π]υἀ νοσδαὶ ν᾿ Πθ Ὁ 
πιοῤὸ χιά (ἐἐ οἵδ ρυτηανοιν εεὺπι ξείδιη νὰ πο νὴ δ ἐξ ἐϑυόρανε 4υὶ Π]ὰ (δυ εειδε. 12. οιηδιεηάδι (ρἰεἰτυκῆς 14 δ) μνθρευπι, ἃ ἑυδυΐεοια 
δ νι ίιλις, 4. ἴπ δδάειῃ ἐχῃοιιδείοης ρογξὶς εὰ διουθείοεροἤειίοκ.6 φιξπονα! υὔοηο δὰ (οπυρίυαν ἔδει», Πληυε β δοίνησι οοτυμ νεϊοεὶ φυο ἀδλση 
λοτααι (ρίεἰευαῖς πάϊβοίμπι φἤϊε ἀϊείενοχ νἱ αἱ ἰἀρίἀΐδιν ἐπ, δωιννόνον δια πον α ἤεσμεϊων,, ναίαι νίυμε δριπούπθε ἦθὶ δὐϊηπϑὺε μ4 νἷν 
τι νίγιυςς ἔα! εἰεης, ὃς ἰδουπι ἐουρ ἢ ξεηειφυδηυΐν 80 Νοιίοδνυ ὡδερ πθο δοδυι πομ  Κδέυι, εν ᾿ 

24. Ουιονν εὐγο,νάφσω σώρξ ζαγηΐε γα νερ ἐπι οο! Πκτεν δυξεοτίτας ςοπῆτγπν νυ ς, Ναιοναδήερτο ται ση Δ! ΝΜ 4π| 
πλῖανᾶ πυνῆδης ἠροίαγατ, φιαὲ φυ στη ἐπ ἀπίπιο ρυϑοίρυὰ φυοά λη τῶν εσάϊείσυν Ἰερ τυ: Ἀιλεϊοφαϊμΐοε,δσίιπι. 
ἐοηήδεταηδα ἐξ. Ορροηὲξ δυΐδην Βοηνέπειη ὑνχικὸν σνάς ευΐρὰ ἐμέϊιπι εξ υΐ, αλυχι. Οταῖα δοη μα, μαης]ο. 
ἐαπκῴνε οπιδὶδ ξύαῦη το εβοιδητί ἐπῦλαι, τς (ν ἐσγεγιρεγηηι φυμηγ ῃ γεεεθων ἐρζ ίϑω ΜικεἰηὶρίΩ» 

᾿ ΠΑΝ "ᾷ ΑΡ. 1," ᾿ Καὶ τορι ἰεδεο ἡμοίδης, δης γετὸ ἐπεετρεοταιίσπεπι πὐὐηΐν 
4 ΜΡ ενιοδδ μαι! ἐυβωμει ὧν βτβόνονο βμέψν. 1ὰ εἴτ ,νε πο’ πιὰ τείςίοινε ὅν πιρτεπιοητία, Ορόείοῖε φυϊδεπι μοι εἴϊε 

υἱ ποπιίπον δε δὲ ἡσυυτη νίμα Κ᾿ σαι ίη στο. Νὸς τοηϊδ, ραστου σα πιδλϊτία ὑφ [δη σι, δι ἰεθτς φυίάρηι σε αυ- 
τοπιοτὲ εγίραἱς ἐς βρέφον δρρε! δυο πα μη, δὲ τορεπε σῦν τοσ τρὶεί οἵδ πθέχα ἰηιε ΠΠπ οοείε ἐοηάίτοι ἰκα ἐλπνόῃ δε οπιπίν 
μᾶῖον (υἱ { τοίδατυς ,υυᾶν βμήφον ἐδέδεϊμε στίλιῃ υϊδάααν ᾿ ἀοίυν διναβ είει ρεσοι ἐσίς δα ἐὄρεμιι ἢϊ πμβ ὐμαὶ ἀφείς 
ἤφηιβοος φυὰπι κω δέγννπο νά οἰιφαν δὶ ρεγίσκόεκηι δοῦν 38 ((α.Μενονδνε υἱκάϊε ἀοδεηδεπίον πνεῖ τε Ἐγδζπον ρυῖ2- 
εἰς ἰὰ εἴϊε νεϊοιεθου, ΕἸ τληνεη Ἀο φχδοιἰσσηνηίυν υἱὲ ἰὰς δ τὶ Ἀδρκννε ὶ ἐοτρόῖεο ἰδθο ἀνοδεηδῖυν το οδ» 

ΤΠ φἴίλαν αυΐ ἰαπ νἱ δον μοι ἡ ΗΝ νἱν εάν νει αἴ. υεστίε, Ὁ 46 νοδ ἐφηβονί [ κηλο! ἥνοὲ ἐοίναν νεβί: αμᾶ ἘᾺ 1}. 
" (καυυεὶ ρ]απὲ ποζαανον : εμέ νιον βαρέων, σὲ ολτίο ταὶ φαΐ δεῖν που ργόδατυν, Συρετοῖξ γε φἀρηοηελπη, ὦ 

ονὰ ἀῆλων γάλα, Βα εὐ αἰὐμολοναε γηνὰ ἰβίτυγαὐο 5 βανάντα μα δηκής α ἰκάνις αιευυιοη δε Ανσεεα ἀϊμαιίο ἱεαῖιν 
ταραυη) ἰδέξα οὐτετυν ποιθϑπεηο ψγυδοϊείδας, εἰ δεγ.. πειῆρει οτϑα δι πρίνεια.1}, (ππμτίαπν δη π ρροαε 8. 
20 ς᾽ νἱτακ,φυ ἕν} ρεονΐυε φαπϑηο. Ραμ Οἰσίολαυα, ἄἀυλια κι, ἰἀδόνυο ἐδ ν πρσιεν ΡΡΡΙὰ ὈΒηδίκη τοὶ» 
ΔΜεὶ,ραἤιιη νοςιτυνιιοίπνις ὁπ βυὴ γὲβ οπογδειϑηίε ἢ - Ἡρνλμνε ἐν ἀμ πολ! Ηΐν γετὸ Βοῦπι ἰο ματα ρεϊοηὶ 
«τειπδυτο δάοἰείξεγε ῃ ΟΝΗοη  ιάβυτά ἐρίωπι ρος ἀυσά ΠῚ οοττυρειπιης να ορβοπίτγδε ρεερατιῦ οὶ [εἔλίο μι. 
φαρῇὰ αἰξτοβεηεναιίο (πἰτηίγυσι δυο δία {261,08 ΝΥδυ ΠῚ 30 πανρλ Αδαρ μα οὐ ὑρόνὰ ψμέψεταν ϑετίης πυξχεϊ 
[οἱ ἀπε παιαταν) πὶ φυσιυε ρυρῆῃ ἣν φρρῤρϑξῃ σανῆν γίυηι ἐδιηεηδαῖ, ἢ πνχιδαιο ὐξιϑξνννοι ἐνείοιο ΝοΏ- 
ἀειηάο αἰμιὰ ἐριιπεῖση αυο (οι βόλθεεδιν φυα!ίεοι ἴθ. αὐ], Ογμεὶ οοάϊοει «ἀάσηϊ εἰς ΠΝ 
νιρείοτο ἀσοίλται εἰϊ εἰτις Πἰρίϊασεία, Ὀδεῖθιν εἰ πὶ ἀδοκον, , Οηβεδιν ἰγύσαϑε. ΑἸ] ά ες εὰ Δ Ἰαυ γ4.9. Ουδρ. 
ἐφιυκενμηνμίοη τισφὸ ἀυ δά Ἀναης ΘΠ νὴ (Ὲ τον σαπείη ὐοησιν ἀν θοιη ρα {ΠἸσυι ̓ ῤρς εἴφοπιπ,ἐυπὶ εἸ6- 
τἰΠ μευ τουΐιο σιρρίρ νὰ νεγιμη ἴδο δ δυο πο ἠϊβί!ν- ἡ χίπιε ἱφηεία ἐουρέξῦ μα 6 απρϑα Ἢ μεν Το τηθνῳ 
ἄνατυν, Μυλενοπίην ἤϊμε φυὶ νεερυε δυϊφαυροπεητνεννε τῶν ΟΠ Πθὲ οὐΐδιυ κι. τρανν μὴ [08 οὔ; 
διΟοτ. εὐάνν δὲ δες αἰοσυὶ ριΠαιο [568 νεδέμυμὶ ἢν ς ὀ φοιηπισάνε δέ ἰυδυΐο. νι χμνὸὲν ἔδινλᾳ, Ομ οὸ ἀἰξιεείν, νος 
φροιοιίηνοε ὑοε!: νἰτίσυν ἤν Ν 80. ὁροππεί,ψάμιη νε εἴμ. ὄνκνι νηδηδεν ϑοιυκλύλεπίηι οὗ πιδερβότε κύβι!. 1608 
ϑνεδευ τη ον ίπιοδι ὀχροταήνιν. κὸ σε οριπο δυο σ᾽ Ψυΐχδο νοτεῖς, πίον, γλνεὺ δή αἰανν αν άζυθε ἄμα» 
ρσεστδι ἡπ οἰ ἤπια ἀαροίείο, δι σ ρεοκιμηὲ ρηροῦ- ,ο δούσης, ἣν 

βεαλύδυν ὁριανὸ εὐΐντμον, φικην γε ἄυφηνο ἐμ θθ ὃ86Ὸ 2. (ὑφ! υἱκα ρίαν ρα, Κεεϊεβιθο νοισψῖο ἐφον 
2 Ὁ 

᾿ 



ΨΑΜΗΝΗΟ. ΟΠ Ἢ ΛΡᾺ 0 ρήρ, δ πηι". 5 ον ΠΛ ΤῚ κεν ἀὑβαιος 
ὲ ἣν μὲν δὲ ἷ " ᾿ ἣ ᾿ 

ὑβῴῆς 

᾿ ΩΡΔΙ Δα ἔτη, ἡ ἘΡΙτΟΤ ἘΠ Ψ.ᾳ0ῃ0Π 
ἢ, ψμερηριβοιημδει δα βηβυ!! ἤϑεῖσι, ΑἸΙΝϑ «ἰξο λέ νϑει Ὁερα δὰ Ας υἰπμλείμαῥαπηκίει μαδάν αἀμεῖ; 

᾿ ἐγοηι ἐν ποτὸν ἀολες οὐθτημιθτις ἥϊο. μαημομέρυδιμιναΝ ἄνοοα ᾧ με, ΜῈ τ.- 

Κα) αὐτὶ ὅς Αίϑοι ζανΙῆς βκοδορμῖ ἀει  αὐθοῖ,, Βαιῖς ἀὸ ᾿" μιν 

τς Δειδῖμ σιμιμρημὶρ ἰφήνωκα 4} ἢ 
Ἄρα υρὴ είναι τῶ 

γτκα δυσί] : εἰε
ρ αι εὐνῆς κἠοιὶυ 

ες βς , δ αροσδϑητους τῳ θᾷ δὰ
 Τησῦ [αι ασοερτας Τςο ῥεῖ Ἰφίαμν} Ἰρνεδάμ Ὅν μι ἃ 

ΣΝ ΚῚῚ ἃ εὐ δον κκ" εἰφα 1 " ΑΔ υὸ ᾿ ᾿ ἡ εἰ οἱ ᾿ ὐ Σ ἐμ, 

ἐρραρρήνα  ἀιδαμ αἴέ ΠΕΓΣ ἐλ ΩΝ εὐ ῃ αν μὰ Ἐροοϊβοιμοίη) ἰϑϑμνα Ἡιχαρνναιρα δι... ἡϑημιὼ Φρὴ Δ ον ἀκ ΘΟΎΙ γ 70 ἿΞ ΝΡ ᾿ , ΕΣ τᾶ. ἩΜΌΜΕΝ κτλ ΝΥ ἐπ᾿ ἁσα ᾿ϑὶρη Ἰορίἀειῃ ἱπ πιο δμβηῖο,ε-}:. γάμ ιν, πηῦ.»- 
ὁ. τα Α, ἐρ λιτὸν, ἔντήμον' καὶ ὁ πιφαύων ἐπ αἰγαί,, ΠΣ ἀν ταν ἀΝΝν εἰ ΐντν, ρτνιου 

ἀάρῃ δοὰ οὐ μὴ ρπαραίυϑῆ., 66. «δι 
νμαῥδεμαν ποι αἰ οιδ κα “πμὲ ποῖς πιςεύουσιν' ἐ- 

ἐάξίεφο ἐ 110 φῃρδοῦσι δὲ» λίϑον δν ὠπεδοχί μμσαν οἱ") 
᾿ ἦν τοϊομιιν οὐκουϊοριριυῦ τες, ΟΝ: ἐγηυνήϑη εἰς κεφα-}. 

' μδξῳ τὰ χίμνρηας ἃ χίϑυς πϑρακόμρ
ματος κα “" 

Ἰἐἰςδιερπεφυλαυεία ῥυδόβει.. 

᾿ς ΨρΒΙε ρίευν δ Βα δΉθΥΙ οὶ 
ἘΝΝΡ ΝΟ, ον βόμίειμν. 

Ῥοδὼ ἀχίμων δον τε. 
ἀρμ δινεδοῦ (τεῤεν δ 

᾿ς ἀξιμονρεειίοζηπο ἰη ΩΝ 

ΜΝ. ἔξω ἢ ἐπ ἐαρνι κηχεῖι: 
Καθ ΡΝ ι Β. δὲ ἱαρις αὐ φυςπὶ ἱφορίηρί-] [Ὁ “τοὶ 

ἐπηδίμια.. δὸ “τεραχανδάλου' προ πον  Ἰ]Ἰωὐδσροιτα οβεηαίςι 1 ΡΜ ἐνόν. 
Ἰυβιω) νῶι “ ὁ νὸν ανό ππ ὁ τι,ϑ0 “. ΟἸΝΩΝΡεὶὶ ἘΣ ἐβὸ νοι αἰ). 
οὐἰιμε, [εᾷ.ἅ Οὐ φρροσκάπίουσι τῷ λόγῳ,ἀπωϑόοιυ- }ς π᾿ ιν Πσασες δ᾽; ἦν αν! βινάνωντε. 
ει θριθοΝ ο πνς ᾿ τ ἀξ δα θοῦ.» [ΠὩΠ ΟΥ̓ ΕΓΙ, ΝΜ δγφάνη! » ἰη ϑηοᾷ σαν. : Νὰ ἐφέημθ, ἶ : 4“. 

᾿ τ οηυυναντονς ὑοο μος δαὶ ἐπι ᾿ 4 ῳίοά ετἰά ςοηἠεἰτατὶ ξιοτᾶς,  [Φ᾽ ρηβη (μιν, 
ἢ (υροιθευ!έ ΝΣ ΝΎ ΝΥ : ' ! 

“ΟΠ. 40 Ὑὴῦ ΆΡΥ , 4 Ριοῦθαιίο εχ Βίοις Ῥεορῇ σηῖο. 7 Ορροῖια ἵπιει ἔς οοπάϊίοπε οεφάεπιόυπι Βθα. ἔκαιε δαὶ δοῖπε οαηρὶ ΤΕ μϑεμα νι μα δοῖς ας Ε  γμρεαρδφοκαρῃ θη οίαδοι ἴμ ΕΝ ἋΣ οἴἶδεπάϊουϊο οἐουεείε, πὰ δ Ἔχοιτο αὐτὶ 
[ : ᾿ ἴδεης φυλαὶ ἀθ! ρει δεισπεηι αι Ὀόδέορυϊο, 4φυαῖοε τυπὶ Ἔκληι ἠαυπι Ῥεῖτυε ἢδο (οείρενει, βϑδοςτάοιεν 
πριν “ γα φᾷ ψεων υἰ μρν σὰν ἐνὶ ἐρηαιρ γαθα εἴδεους δα πέπο δ" οξυ οοπευπιαςίαπι, αυϑῇ γαπν εἰ φυδηνπουκαι ν αυὐίηυδπηι οδτυ» 

ει αυθιαισεϑι ΑΝ φιοηϊε ἤπιον ἰεα ἰά ἐμεσευαι 2 οϊηάε ἔς ν πες ϑριπο ποηρα φϑβά ἢοε ἡρῆνο εὐπάδφεςοι,νε ἐρ δου ἰοῆα 
" εὐἶ μὲ ρος ἐδυρρε ἃ οεἰβθαιοι, Τοιὶὸ ΒΟ ΠῚ Ἰοείαπι ἢς φοφᾳῦε ῥ᾽ αεἰ οὐπι ἐΠυΒεδεί, αυσαν αἰ εἰ !οσιίδυ: ποδίτεας σμείίυε ἤγηνυιη Βοοεῶς ἔρος Αἰ ΔΑ δ κἐνδίμιϑο ὁδεδυσιμεὰ δ ρῶν αὐφιίδης, Ουὐληου εἰ β 46 Βοε βΣ σοπάϊ εἰ ἰοεἴθ6ο ἐκαιοη πὸ} ἜΠΐδ ἡ] οτηαν ἐχίευπι 
Ἡβηώνιαν νον θεαδμαδα: Ἰρίοχωιι φοκιυσιεοῖα.ν αμπίηιει (αἱ ἀξοζδιυπι ὃὲ εἰψεεχθροιομεῖο βυεἰρέοευπι ὀετοπαιίοῃεπι ἱδιεκοοάϊς, εἴφυενφο 
ἔρϑὲ φευιμηδεοειήν ὁδοί ἐχ εἰ). “-- ᾿ 

| Ἂν μοαβμῖμς. ἀγα οΝνας [βπξην», νούτενμα ζ"νε δ μεινὰ οὔ εμ( οὶ Νὶὰς ἈςΛΠΝ1 4.1}. 

μον, Ὅδ Κορααλῖ. βεῖυρο ἄνεσις κε ὕπο α ἄτηυς Ἀἀεὸ αὐτοϑυοα,ἰὰ φιδά ἔτ τεπιοτίυ κυίυς τεϊλτίοὶ ἀπιεοοάεας.,͵ { ἔμριν- 

εἴν ἰδυ δὲ Κπησ 
πόη τεπιὰ βέξυπι, νὲ 5ρί"εὐεϊασόξας πυηαύλιη ἐη ὸπὸ τα ννοἱ φοὺς αὐτὸν ἰὰ εἰξγαρυ 4 φαπι νἱἀεἸέοος Ἰερίάσπη,νε ἴμις. ΄ 

Ἱ 3δοοτάου!) ποσιοῃ δὰ Βμάποας,͵. 4Δ1δὲ ηἰλόγφ ὀρηΐθηξιε ζυηὶ ἀπωϑεύνενονε ἰαἰσὰ 2.1.αυάπν 
πγοττον οἀρνοωκηκασ ἀεί τῶν ῥλπα ὅξμε ἰῃ με πᾷ Ἰεδίοηεπι γε γυγροὶ σϑαν νῶι ἔξανωξι!. - 4" ΓΟ] 
νηὶ βιοελέον ἀοπηάυπι οεὐίποηι Μεϊοβί(σδας πυΐον εἰμθη ἐοηβιενο βιεήνιπο, εἶς ὃ καὶ ἐπέδησαν. 1ὰ εἶδ γ ἐξεγέρδασαν,νς 

ὁ. οὐμωνπανθνίνὰ εδιλμέχονη, απο ιοἰδιραῖ. νοτὸ δδίωγάίων εἴ αυλαι νι σείυιετίφης ἀματλνι νι 

πιλϊέ 
φιούνόνα ἐ Αδφα ψἰ δείξας 40] ἀδ δὲς Ιρίε τα Ἰσαυφην 

πο ΤΟΣ ΝΣ ΠῚ ΜΙΝ ἘΣ ΣΕ ΙΤ σα ας ἘΝ εἰ δ ἩΓΝ τε ἴθ ΟΝ οΩ δοὶμν ἥνολίος ἸΩΓΟΝ Μά οἱ 

κατε σννηπῶ οϑῆδι Ἐν ικὴν, ἐ μὰ ἐν ἐνληανωνξ κε βείμη οὰ να ἔνα έν, 

-“- . 4ν ῤ μῶον. υΐ Ἰδὺ δό)6. 
48. ἡ σἷν φἕϑ ἕο μιϑδ ήταν οά ας μενι μῴν αν δὲ Οεδείνπι. νὶ ἰδ8) ποῇ βοἤιιηυν ἀυδίκι» 

' υδεῦνιιο, Οαταηὶπι κα οἰϊαι βεῖγον ἀνα θὲ ᾿ ἥὐία ψωβυΐο τϑνηρ με οἱοῦδοι ἤμ6. γργοῦϑε οσηῆάε- 

ὁδινεναβοδ ἦσο ἀποιπιογαῖ,βε νηΐμα εἰίδαὶ νοοιδυΐυαι 
ἐεαηιοδλυπι βδῖτα φαίπι ρίεπὲ ὠἕλίων δος Αἰς κία Μ᾿ φμυτ ἀἰκ  Πουν μὸ ἐξιλεξνίμιον ὀμμῖν,, ἐῶν οἰεχι νοι, Ἀδεϊπὶ 
Ἰοευν, δαὶ ὀδωμιὸν Ἀμὴν εἱἰδονγλίθον ὁμλωντὸνν ν, ἔγψι Ν ΠΝ 1.) μιβένοι. Ηποεῖχο οἱ διήιο ἰοςὺ 
αὖ ιυιοδοίσαυϊεμε ΟῚ ἼΘ10 ἰρημέ ϑυβμ) ὰ εἰ νδι. “᾿ ὠπιμηεία, Ῥυᾳ φίν ᾿Ιυὐπορῦ ξεδετε: (Ἰυάαίε φαίην (ετίδιε 
μάλνιν φιηρνὸν γἱβανάδιβειίωνν Π βοθ εῖγυ) νον ὄφει ἀ0} ΟΝ τί πὶ ίμηε καιρίκ κί, φινδυν 

μι μψέδινίλην φυοὲ Δτείμιοεις Οβεμῖν φῇ παπον Αἰτοίνην φοτυτο 4υἱ δας ἱπερϑε αι, υ 

ἀϊδυμι δίαϊπι. εἰ. 2», ἡμμαι! 
ὀμναγόίτα ἀμ μη σῷ εἰ ὅν: ὁ εσίυπι φοιίμδιε, Βεᾷο, ὀΐοαν, ετυδοϊίε εἴς ἴδει. Πανὸ 

πο νἀ έτον Αἰ] ἐπ υκδ δ μα. εἷ4,49 πεξρείορεν, φυὶ νεῖ νρυπὶ γε, Οὐ γοιὸ ἤἸυτα 
δ ᾿ς ΔΝ μεβη,ο μὲ! ἰάὸ κεὺ μαῤύνῃ εηάφι σαιποι! πιὸ 
Σ- τι. "ἜΣ αιραι ηἰ [ἢ αὐἱρυν ἐρυίων ἰρί Φοηδππιοοιν 
ψ Νωνδια, ἐσυούῳ ΜΟΥ Νὴ σρήννι. ἱμμδαϊοονίπυωνα, Με (νι ἤμη ἀδἱ ) ἰδνε ἀφονιυμ 

, θεῖ 

[ 
Ἂ 

. κι βεεῖς, πα Πὰς εἰἴε πιοπηεητὶ, φιυαῖίῖ νἱἀο]ίοος οοτευΐ- 

:Φ' φο ἐρρά ἐετὶι ἐ5 

τοῦ, Θεί ἐοιδίδοηε ἐεὐοἤϊίυ τι ἐξ. Βιθο εηίμη ἰο58.15. 

νη. φιηθμεζ νιον αἢ οἰδεοἀϊφυϊοιρεους εἰἰλη αἱ Βοο ἰρίυαι ΄ 

4! οἰου. ὦ 

ΡΕΤΆΙ!, Ν ᾿Π αὶ ᾿ 463. 
Βα δι μαι ἀεδναι ἐκδανσπίοκομι, οαιμὰ ἀληγηλείοη. ἰα- νίαν, δες. ἃ ςἰξγννη δὲ Ἦν" ) δι᾿ ἐνάτη [ε ἠὰ [αἰνὰ οονῇ- 
ἐεγοοάϊριρολιαιν ἤοες ἐργοθϊαι φιΐ ἰαἶο Ὠεὶ ἱμάϊείο 4 ΝΜ ΟμΟΠΈ ΡῈ Τ)οπηϊηηνηο ΠΥ οὐνὶ “οβη Ομ μον ΝΜ πὶ κετιὸ (᾿ 
ἐἀλπιπαπέυ; (δα νε ϑυΠος ἡ ἢ [εἰρίος ρῥοΠτας ἀρσυίλτα, 5564 0 08 Ὁ εις δή ἰηἴληι ἰγαπὶ ςρηάἰάϊι, πη ἘΓ4 ἢ οὲ ἀἰδεντα. 
εὐ τοι τοάεο. Νοπηυ ΐ σοπδεῖ ίαης Πυΐι ἰοσὶ τεδίπιο. οτίτ, Οἱγὰ νετὸ [ἀᾶς νάγπι 4, ἀο ᾿ς ἐρηἶς ΙΟαιιοῆς 46 φυΐ: 
πίῃπι εἰυάοτε προ 4ιιλ ἀλη ἐφὰς Ροτίη ἐς πία)ίγπὶ δα ἢ ς ἴδει Ρειτιι τίς νἱἀςΠ εςς 4ιὶ Ευδην ΕΠ} ἐυείαννι ἐππροιεινᾶτ! 

ω {οήρταπι εἴδει. ἐπωδειιύτες εἰς λα ὁ (ἰε ὁ χρὴ ἐμέϑησοιν ν( 6 6. διδίφρνηι 4οἐάτην μοῆνννες ν ἱπαυἷτς οἱ σάλα ὡανγοζα μυΐ οἱ εἰς 
αἰαὶ νεῖν Ἐτδίιπυν ) Δεφμᾳ ενεάνη! ἰ Ιᾷ 44 ιοά (ν᾽ Ἰηβέενιδ τοῦτο τὸ κράμᾳ, ἑάανὴ οἰδρν δά ἰγανης εοηἀφηιαδιιοηεινὶ ἀφμείρι καὶ δ 
βισανν τα πϑη εἰξ (οτίρτυια ἀπὲ σουτέε, (4 ὠπειϑουιΐτνει 
δἀινιτουιποίο ἰεβ 29, αδίυτάλ διοίς ἡξα σοοπειδξίο : π6- 

Ἐχ αιοτιμὴ το(εἰπιοπίονιιπν ςοπυρατβείοης (ατίν ριτο ο- 
. πληΐδυς ᾿έφιοις αυοηῆσάο ᾿εῖς σοι ἐχρ  σδηάιυο, οτίαπι.- 

ας ἐτέδησοιν δβαϊβοατε ροτοῖ, ΓαΠίευτι ἔμεταις. [της το ἤ πυ}}1 α"τὰ γατίο λάσγαταγ Ροϊοπιὸ ρεῖο αὖ ἐΐς 4ῃΐ δ 
Οὐ ΠΟ ὐλίυὐε ςοαυετῖογο, Εἰ ἀἠβίάονενε «ἡ ἡμοά ὀναηὲ ἀξ τατίοης ρυζδης [τίς Τ οι μπἰτίβς ορεπγὰ ρατγοοίηατι, νὲ Φ- 

᾿ βίαι! φυαπὶ ἱητεγργοτατίοπεπι ρτοτίμε τς ]ςῖο. Ῥεϊαγὰπι.-ς τίλην σοηδετοητ ντεν Ὁ εὶ ηατιγα δαίρ!ιοπιίδπι ἱπυτδξ, 
εἰπὶ οἴεπάϊπιις, φαπὶ σλαίαπι αι ἰΐος δάάυχίς νῖ νε! ἴσος 
δυης ἰοοιπι ΘΠ ἰγς, ποῖρο ας Ὠξισι νιφστεπτυτ οτιάς- 

ες. Ὀεἰπάς ἰος ἀΐοο, βεῖγαπι θη ἰοχυίγο [0.46.8 ἐπ βς. 

((ης υἱ ἀϊοὶς ἴθοιηι, οἱ οτία ἕμα ςομ( εἰνόπη,, οχ σεουτα 
δεϊήοταυθαη, ςἀ ἐξ ταπηση, (4 νοϊμηταῖς δὲ ρτοροῆϊο, 
φεῖτος μοιπίπςβ γος ἐρίς ἰοἱες ηουίτίυ ἢ οοπάςπιρατίο- 

ταν ἢν οὶ ἰωδ σία ἡ ποίξρο ρφτοοίηίο Αιϊοίαταν τας τ αἱ αἱ» ἀίογηο ἀο[ίηλῇθο: Δη ν ετὸ ἰς φυΐ ἀΐξας Πλουη Ὀπιηος 
"φυῇ ηἰπείιπι ἀμιτὰ δὲ ἱπιργορτίς Ιοφύώτως ἢν σρίτίτιις ας. αυίϊάσηι ας ἤπρυϊος ΑἸιπὶ ἀςίη ας, [ἐἀ ἰηζοττα δι ἐπ Δ} 

οοπάϊείοης, νέβοτς 4ι4: Δ΄ Βοπνθθπὶ νου πεαῖο ραῃ ἀοαῖὶ 
πεῖς, [οά ἐς 8 φαΐ πιοπεπεὶ Ὁ ςΟ βάγε δ ρτο 32 ἐσπτι- αυῖ ἤηρυΐος ιπάςαι (Ἰμεὶ ἀε πῇς, δι Δ]0ος βεεὶ ν εἰϊς, 
πιλεία κοίπεγιης γς ἰδ πῇ αν]! ἰνΐς Ἰοσιθ ράτοας {ΠΠ| - (ξὰ ἰνολνίης8 μι ρεΠ 412 εἴῆοετς νὲ σις νεῖ χιιοὰ ἑορὶ- 

᾿ς του ρίοιξεητο Πἀαοτυπι ἰη βέποτς ἀἰςε! (Δ]0τ] ἀεἤίηα. ̓Ὁ τλυΐτ ρεγῆξοτς ποη ροηπε, νοὶ ΠΟΛ ΠΝιν ροίτολ ςοιηπιυτεῖ, 
(Ὧπι. Ὡς νογόίποη. χάστ Ρεῖγμηι ρίδηίι9 ἃς πηαφίθ ρεῖ- 
πιὰ ἐπι 

1Π]υὰ ρείηνιηι ἐφ ἱηζομιιὲ ἀΙἤ γαιο,, ἤης 4ι0 ηος στατίδ), 
ὁ (ςτίρευγυηι, ἢ αηϊρρίαπι οἰ οά! Πρ πιῆζατς πος ἰ ἘΠ ολτοηΐς κῆςς ςοηίοἰλτίοπις Ἰρλῆν μαΐη δες 

γο αἱ Ποειἤσυς ἐργὰ,}.1. τὸν λόγν Ἔχρτοῆπε ἢ Ῥγδίοτοα ρα. ροίϊε ἀϊςου!α νετὸ νε ρί δή ὰ ἐπιρῇΈ ἃς δλίρ!εσιπα πο ροί- 
αἰουΐα καὶ λά νη ἔχλεδι φιοά πιοχ (υδιϊοῖς, Ψοϑ διιῖςινν δ6-. 
πὺς ξἰοξπαπ),Πόπης πνϑη ετληι ἀπτιιμοίη οἴεπαίε ναί ἢ { 
τῦπι σά ἀδους ἃς τ ἀσάερσι!ς ἐοηἠὲξοτυγῃ Ποῖ οτεφοηῖος ον 

ὑπὶ Π0η τοριήϊατς, φιᾶς τλπιςῃ ΠΟΠ νἱάςο ἀποπιοάο εχ 
ἀη1 ρ δοιτὶς ηεοοἤαγιὸ ποη ςοηϊςηυδητισ, 4} ἤπφυΐοι 
υπι (Δ}υπὶ εἰς ἀειηαῖος, οι ἰτὰ ΟΝτΗ τες, φυὶ φυῦσ -- 

δι ἰπιριουζετος δητὰ ορροίιογαξ ὃ Ετ΄, φυίά {ΠΠ|ς ἤςτ νι είτςε (οἷς ςεττὶς ποπιίαίδιις τἀ (Δἱυῖοον ἀεί ρατυαν, ΝΝοπ 
πυ εις Ἰοςις οἷς Πλιυ ον! ςἢ Πρ ἢὲν εἰετί τ.ΤΊ να ς.9., νοὐ π΄. ργο σνιπέο γορ οεηχαίτ, ἰσᾷ ρτὸ νης θοὸς ἀσά Π! γΪΆ., 4ιμᾶ 
{πΜ]} ρὲ ουΐας ἀγῷιπγεῆτο θδυλις ᾿εἰσξζον ορροῆςηβτε- τυὶ ἔμηῖ, Γραη..7.9. ; 
φιοίίς, Ὀσις, ἐπηϊπς ἕο ἔϑντο ἡμᾶς οἷς ὀνγίυ) ἀλλ᾽ εἰς αἰδαγείησιν 30 

Ὑμεῖς δὲ νος ὀκλεχτὸν, βασίλειον 9 ε΄  ο5 ΠΧ ΠΣ ὄξπιυβ οἷε- [9 
ἡράτουμαι» ἴϑνθ᾽ ἅγιον, λαὸς οἰς αἴδα--} δι πλ» τοραῖς (λεγο τ προ ἢ 5 
ΠΝ ΡΟΣ ᾿ Ἰπρλαγροριυυε χυειῃ βϑὲ δι 

Δ. χοίηριν' ὅπως ταὶ ἀρεταὶ ὀξαγϑείλητε ντ Ῥγαργέθην νοηάίοαῖ : νέ Ὑ ̓ 
τὸ ὧκ σκότους ὑμαῦ καλέσαωγιος οἰς᾿ τὸ 

Κῆοε. ἀμερῆ ζε} 9! εἶε- 
ἔξωννηνερ αἷεβαεενάνελνη,͵, Βποὰ ιν 6 
6» [4 »ξξ4 νβοβυίνα «ο. Οἴδα ν"ῇ 
4υἰβιδονέεύν! υἱνένβεν ἀπ ουκὰ, ὁ 
ΝΩΜΕἐεμ 9 ἀλω! μὲ ἀδέενε ρα.) 
ϑνὴι υϑϑ φέρε! ἰΒ δάμν,. 8 Ορροβιυπε". κί ἴυτο8. ργα αἰ ςοτὶς {Π|Π 0.8 αι γο 6]. : Ϊ 

ϑαυμαςὸν αὐτῷ φοῖς. νοςδυῖτ ἃ τη εδτῖς ἰη δἀπιίγαδ-Ἴ γαϑθιε απ βνα. ὀτοαρειμ 
Ἰετι Γπᾶτ Ἰὰς ἐπ]. "ἶεδι (υπιρδδι 

Ἂςἅ ὅτις : “ον ᾿ Ω “ἡ 

Οἱ ποτὲ οὐ λαὸς ογιῶ δὲ λαὸς Θεοῦ! 5] 1 Ομ χυοηάλπὶ οναρῖς ἢ πο] ἴ 
δύρθνθνος “βὰς ρορυίυς Ὠ εἰ: 
ψῳ ̓ Δοῶ ἀοηαιί πρηίορίςού. } ἡ 
ἰάνηπῆς οἴὶς μὐἱίετϊςοτάϊ ἀο- 

ΓῚ 4 , ᾿ 

εἱ οὐκ ἡλειρϑμοι,νιῶ δὰ ἐλεηϑύντεξ, 

Αὐγαπητοὶ; «ἰδᾳκαλαΐ ὡς πειὀρίκοις " μ" 
Ἵ κω παρεππιδημρις ἀπύγ δαὶ ΔΜ σαρ- 

ἀϊεβιίοπε δέ βασταπνεπιῖη (οπδιςοπὶ, εχ .8 αιδεηυπι ἢΠυ 4 δἰοαυΐ οοουἹεἠἥἴπιμαι εἰοϑίοηϊε ποῆτα ἀξοτειαπι εετιὸ ἐπι ἢ δηνυε, (4 

9] εδεΐ, το ρέεοον νε πηψυᾷ 
᾽ ἸΏ 0 1 δέ δὐμοης αὶ δο[ξίποα- 

χινῶν δχιϑυμιαΐν ν ἄτιγὰς φόχτυον-"} 9} ὰ ςαγ πα] θυ οὐρὶ ἀἰτατί θῳ8) 
᾿ς φαι κατὰ - τῆς ψυχῆς; ην ἀναδοο ἡ εἶ φυς πα τάτ᾽ ἀἀιιογία5 ἀπὲ τη: 

"Ἄ αἰλᾳυανάο ΠΟΙ βθ' εχςο!]!]δηικίααι᾿ 

Μ“ "ὥς πολ τόρ πεκείνι : Δ: 

ὌΝ ΤΣ 
4μἀν βάἀμεμφε (Φ’ βενε- ε;, «ὰ Βυδη- 
ζνί μοι αὐ βένανο υο5 ἃ (ἀν 4} νοςοις 

ἀεβά εν αν νὴ δε ἰὰ δυϊυΐ ι “ων... δ. 'ἰπ ληΐαιϊε μια οἰ μενξιε φηὐηρανν, ηοδεὶε ἐχεςε- 
᾿ Ὧι8 οτἰδιὴ ρνῷ" 

ηυεὸχ νηῷ δεὶ 

κιδιυϊεὸ οἰ εηεῖν δὲ νοεεπεὶο τα εἰ οὐγᾶι 4. λας ἢΠΠ4 ἰάπὸ ιφεγείϊε ἀξείενε ιδηιεπὶ Ὀεὶ ροιδοεΠ]π0} δοπίἐδεειη ἐπ ο ἀΐφ Οπιδίρυν ρεπάϊεοτγνην. 

φ Ἀοάϊι δὰ φεηεεδίειι δὴν ἐχμοιισείοπεαι. 19 Ἀειὸ οὐς (πέξὲ ἤσδὶν Πε νἱυοπάυπν, ἡ αἷϑ πέποίευπι σα ἰεἔδ θε οἱ θέ αομο, δ 
[κοκυρεηιοι νὰ δὰ «αἰ ει ε οαμδεν Ἰείραν νυ ον ἀσαι δου ἐδ εἰ ,εεἰαπη δάυ φηιν ὄπιν ἰη πιυηάο. εα δυΐυν αὐ ἃ 

ρΡισίρ 49 808 

π ΑἸτα ἃ αἴᾷυ πιδητιπι  Οδεπες (ὁ εἰς εοττυρία ἐ{Ππ παῖδ ) ποι νίσυωι ΕἰΠ Ὁδὶ ,[εἀ (ρείτα, ἕο εθεπαῖει πποῖὰν ἴῃ αοῦΐε νίξεις 

κοὴ ἀσῦσῃι, ὁ ὙΤειίαπι δεβυπιεπευπι, Ομ}8 αυδρίμπιη ουρί βίκειει Πα πορία δὴ ἀϊδηιαν, τἀπιοη (Ἰατὸπι πολιν πρη ἀξίπδηι ΟΡ“ 
ΓΤ 

ρ Ὁ ͵
 

μεγῖο νε 
τοιηΠοη εὐ αναηυε ἰη ἀεβηϊτὰ οἴδεταητού αυδυίαίν, δὴ τὰ 

4ιδαι]υἀ βολτυτ, οΝείθ αι εὐ ΐπὶ ἴα ἡρῆν τορεοῦ!α πατεῖ, 
40 ἐρῆ οὐϊαταπι ψτλόδαιν ίροητε τορυάϊκητει, ἱμἴο Ὀὲὶ 
ἐυάϊοἷο κάϊεα αν ραϊτείαοίιπι. φῶμεν { βὺν Ὅειω ἽἼ,«ἱ βν»». 
βεἰνι νεϑἐΐφα!ν } «οἷμνποίνσιγν, [ἃ εἰς 
ἔχων Αἰ! ἰοηφο ἀπηΐνιτι φαρ] οαῦο γοφαϑυΐυη «ων τοιέφναι, 
Ν πιο ἡ} Τὴ εἰς ργο ηυο Ηεδιον ἀΐϑυπι 20 [δαλοι! 20 
Ομεοὶ ἱητογρεστεν ἀνείούσνουν ἀΐοιης, ΨΙά6 Ἐρβεί,ι.1 4. δῖ. 
Τίκ ας. ΒΟΙΊν ται οείαηὶ Πρ ἢ διτοῦ ἱηξανρτταν 
ΔοφυίΠεϊοηέη, νἱ ἀεἹίοςι (α]υτίαννο [ςτίοίε βυϊον, ΝΟ Τα. 

φ΄. Ἀεγεῖε [ετονἀοιίωω, βανδοινν ἐεφέονυμαν ἐπι οἴδίπ.͵. ἱπτειρισιαιατιποαιίης ἀεάυέδεο ἃ Πυψ βαθιά χιοά εἰξ 
ὐρρόμ Μοῖν, Βχοά.19.6. Βτἢου ευτίως ἱπάϊσαῖ, [δυάάγα, 

: ᾿ μιγο καῦι. Ἀοέϊὸ οημοίηο. ϑετίδίς εηὰ 

οἷου κάηγεη κὰν τίθετε, Νεαυς τάπιεη Τ δι 4πθπς. θρρτυι ΕΒΉΝΩς αἰ ἤνεγ θ., ὅς πυπαίαιη ἃ Βαδγ]αηΐςα οὰ. 
Μ΄ ρελυίτατο τευιοτίε, 4υϊἴι5, ντ ἀρραῖοι εχ τοῖα 8 Βγορ οτος 

οδίδια υἱήσπς, ρεορτίὰ οοπυδπίθπς, κὸ ἈΚ ΘΗ ΔΜ δέ 
1 ἨἩΛΜΜΙ ποηνίδα ἡ Θεητίδυν ἀὐτοῦι σλιβαυλη) ἰη Ὠεὲ 

γαλρμνοίντόε τὰ γετὼ ξυΆ- ᾿ ἐχιβογὸ ςοπηρτελεπῆε ΠΌω φυδάγαηι αἴϊτεῖ αυὰπν κα πὶ συμ- 
δυξηκὴν, αὐκίδημε νἱ Δ δίςες ἰὴ ἰοσυ πε ἀχείίοσι πὴ τισι ογιπ 
ἴα φαίδιν {ΠὩ αυΐδυν Εἰς (πεί δίς Ῥεῖγυν ὕσα οοιπργεβεη- 
ἡ ἧς γμετιας ἰυδτοιανα,, γὲ οἰτάτος ὅς {ΠΠ|Π φρρ! σάτας 

ἰ,.Δὰά λις Ἰοουνὰ Ραιΐο Ἀοπο, 9.2}. . 

4.3. δε ἢϊδπ| ἰητοτρτεϊδτίοποπι πγαῖο, 4υὰ Ῥείγων ονδοΐ-- τι τανβομν ἐμ ιε  ηὐνὼν να ίκει, δὶς. ΑΙ  ἑαύστριοθεν 

ειὲ αἰϊυάιν κα Βἰοά τ τιν εἰ ροηνί,, Μαϊδείν.ν.17.νδέ ταν 41 δὲ ὅγιυϑ υσήμε μος τοίδτυε δῇ νεγῦμαν παραεσλιῷ βένθος 
αἱ ἰπῖεγθγεῖει βαδομῖ εἰς ολριποίμονν, να Ιολ, Ὀυῇαν ἀϊβοπ- αυσά εδίποα ἯΩ ῥτογίυε Υἱάθευν οὐπι ἰπβηἰεἶνο ἐσέμ 
τος οὐαιμμαίν, ψυΐχαϊα, βορωίνι φοψνιβηον Ἐταίπηυν, βό.. ςοαγογα. 
ΜΝ 4ν μη ϑδέγυνν ἀτε6|}. ὃς αυιάεπι ΠλΑ]. ΦΝιοι, [Ὧς.4.1. 

ΓΟ 

γΦ φημ ν ἥηνοι ἐβατύοννῳ, ν]ής 
ἸΌΝ [Ἢ βηραΝ πέρι ἐυχέι, 14 ἐδ ἰη 

αἱ. Ηος νοδαδυ!ο ςοπυρετίο Ῥαοίυιη (ϑριαὶ ταπιὺπν ἰρῆυν απίπια ρεκη  οἶφηη. ἐπε κυρ Δ αείω» ορίβανιδν- 
σε πϑάρο ῬΆΝΡ. 4. 8, δείτθεν κλεῖ ἐπ Βα φριεσίφος κὺ τα. ΒΓ φαίαν ἰοιξὸ οἰ ὰ φαπίαϑια ἰδνατ ζάγπεῖπ δὲ ἢν}. 
γαοΐοιο, δὲ δὲν ἰὴ 2τότα. ρεφ αυὸ γυίΐφυφ δγειμ 1,διυῤολ. κἰδυμι, 

) 

ζ 

Π 

διε 



᾿ ἀν, Ζ ᾿ . [ω 

ὉὍΔρ.11.26 4. ἘΡΙΦΤΟΙΑ 
ε κι τ τὰ « φβν Φρλα  τἸὉ ἢ. ; Υ᾿ ΤᾺ ὑδο Ἵ ἣν τοῖς ἐθηση ἤχγοντας κρο! ({ Ορπυεγεοηειῃ νείξεδην "6 111] Ουσνενβεδονον ον Ζ 

Ἰλξεδ,.1Φ ψηὶ ὑδὼ Ἰὼ μὰ "Ἕ Ὁ εἰβεητος Βοηείϊαῃν" ἰηίες γη-}, [ἐννε Θοπει αὗφρε ἐο 

πα ὁ “ον Τ 1 Ἰκο, ἩΕΨΕΝ ᾿ξ αγυρῤνυνκίοια 
να ὦ ᾧ χαταλαλοῦοιν νὴ ὡς κατα] Με ῥγο εο φαοά οδεγοέβαπο! Ἰὼ πραἰηβοδμνειδιν, τιν᾽ 

τ κασαπ μαι μοπριαἷν;, ον δ καλοῖν ἴργκον ἐποήϊσῦ-} νοδὶϑ νς (βοἰπογοῦμ ἢ 14 ἐὰ 505} ἰνδνορεριδωιν τι ἐηβέες. 
40 νε"}}, Ομο- ἣ ἄστσι τὸν Θεὸν ἐν ἑμέρᾳ ὅ3:- ηἷβ ορεῦρυ5 φν4 ςοηίρεκειΐηϊ Ἡρρθες ἰαηβειιι λέμε 
πἰκῶ ἧς φνδ- στ, ξάσωσι τὸν Θιὸν ἐννρθρᾳ ὅι- εἰοτίβεεον Ῥεύτι" ἀΐο νἱῆω.} [5 τ νοὶ, 
ἀαιπιαικιίοηὶ σἈΚ ΘΟ Πῆς. ; ἐν υἱοηΐθ.. ΓΝ ᾿ ᾿ ς ΠῚ δε δἐεξν ἐίνων ἐβοιεο. ἐοηβαίπια, ἰχογώγητα οιοὗῦ πάσῃ αὐϑ'ρρπένῃ α πθτοϊ πο ιν οδὶ εἴϊοτέ ευΐ- ΑΝ 
ἂε πϑοὶν ὧδ. χηίσῃ δήλ τὸν Κύριον "εἴτε βασιλῶ!, ὧφ) [015 Βιαπιαηα οὐ ἀϊπατίοηὶ τό ργο] ἰρμν Πευαεβροτερὶ,ναβ 
ἐϑῆσηι αοεί- τοῦ Ποπιίπθις: 17) ὅπε ὁ τορι, γιδεεϊομὶς. 
ΠῚ ἀφ ἐγονῃ" Ἵ ξ β . : 
Δριδμάμνο, ὡφ μι ; ΡΘΕ ΘΕΡΙΕῚ ΠΎΛΟΝ 
ΕΉᾺ δτν ὦ ΒΕ ! ὶ ἱ ' ὶ εν Σἰδξς ας ει ἠραμύαν, ὧς ΟἹ ἀπό πιμπομήος "ἡ μϑνας πεταλίν ας τα ἀν δοη. Ασομ Πα Ευπεηια, ν » κγ' ᾿ ὦ Ἂ 

μων πο ΤῈ ὀμόδίκησιν μὸμ ἰκόω ποιαΐν, ἔπαινον δὲ περὶ οἰπογοίοτυπιρίοαι αἀΐλα ἢ | νονὸ δον. ὰ 

πιοπιδεὶ φαΐ ἀγοιϑοποιών. ἀεῃι δεης ἀθοητίαπι. ᾿ 
θ᾽ πιρχίπιὸ ἀρ νωαν ἀρὰ θν τ νιν [5 ..» ὌοδΙΝΝ ἰτα οἷ νοϊυπια5] Ἵ Οεὸρ βὲ ς νοϊοριωα 

“πα  βοαραε, ΟἿ οὐὗτως δ τὸ ϑύλημα τῷ Θεοῦ, ὠ-} ὴ εῖ, νι δεπεάρξάο" ὁ: οδίξειια. [|Ὀεύννεβανεβοίννιεν εἰς 
ἐμαὶ μου γαϑυποιοιιῦτας φιμρυιῦ τίω ἣω ἀφοό- 
γί ἐχεαρο “. ᾿ λας ἘΠῸΣ τῇ ᾿ . 
νοὶ ἄν λα Ἢ γῶν αἦϑρ ἾἿΩΥ ἀγγωσίων-..... τ 

1 δοιηΐπον Ὁ. τὰ 
δἀάυᾶι,, (εἰς. 4 2) .. ν εν ᾿ 

πὴ Ωἰς ἐλόδϑεροι ἢ ὡς δχικάλυμ- 6]. ΕΠ} Ἰ οἰ δον μαὺ ἡ 
Σπ ἀὰν ν ᾿ ὅμ60 ΧΗ δὶ “ δ , βία νο δηγειν ΒαδεητοΣ ἐδ εῖ- ἊΝ πρηθβηιομαν δῆ τ ' 
δ τὰ τ. μαέχοντς τῆς Κοχιαν τ "λ ὅτρὶ ἡκό ταϊοηλοΐς νι ξγι! Ὧει:. ἀτωὶ Πεὶ. : ᾿ : 

θι αλλ ὡς δοῦλοι Θεοῦ. - ᾿ ἯΝΝΝΝ ᾿ ΠῊ] Ἄώδι: 
πρό ί ξαύτας πιμέσειτῳ. τίω ἀδελφότητα τη, το πιηες Βοποίαῖς, Ἔγατεγτ ἢ ἐρένεμεν γρδρμῥας 

ἐἀγοπάτε. Τὸν Θεὸν φοξεϊϑε. Τὸν βασι- αἰταῖοπι αἰ Πρίτς. Τυδαιι εἰπχοῖς. 1 [ωύπνφες. δ χει βορονβ. Ὁ 
᾿ Ομοὐ ἰα λέᾳ πμᾶτε : “ΠῚ ᾿Βεθοηὶ ποποζάᾶζε. ς [οι - 
ξέποις ἀἶχο- οι μες, ΤᾺΣ ᾿ . ᾿ς ῃ 

παρ ἰα νη] οἱ οἰκέται, ὑποταιοσόρϑροι ὦ παν ̓ὰ ἘΠ᾿ τη κη κῶν φαπι 18 δααϊβιἐ οι ν 
Ι “ ἣν; δ᾽ : ᾽ 7 ἀ-} 1 μὰ 1815. ἐ ον ἑνοῦ ἀδνηηδε, πο ̓  

! “ν ἡνὰς 9: Ψ τοῖς ΕἸα ἠδ γοὺ ἐνὸν Τοῖς ἀ"] "λτᾳ Βοηΐς ἃς αυὶς »Γεὰ φτίαπι [ {μανίην δον μοάεβῃ 
αἰδθηι οδλτία γειϑοὶς καὶ ὅζιοι σιν γ ἀλλρ χα ἭΙς ὑρταυΐδ. . Ὁ μά εἰν ἀγζτοίμι, 

Δείοδνοοι, σκολιοῖς. 6 Ν᾽ ὌΓυδὴν Ἵ ἀν 
πώ. αυ ; ᾿ ᾿ : ᾿ ν Ἔ 

εἰϑ " ἱππρίεητίατι πουαΐηπι ᾿- 

, τὰ ἕ ᾿ . « 1 

ΨεΠ οἵ » 4ς ἤοὴ νου τηΔ-- 

τον εἰζετε [ϑοῤαἰν ἐπερτη.- 
ἀενελα οηνδννῆν ῥγηο. 

6] Ωραβιἰϑενὶ ἐν οὕφμαβ 

Ἔν Βὸς {ΡΒ Ὁ ΠΝ δηλ α μηβὰ ἐλ στ τὰ 
ὙΡῊΝ μερ τς τ Ὑμμον Ἐδ φδ 

φεαπεέκγη. πονοσοοννοννο 

᾿ 

τρις γῴρων οὐκ. ἀπείλοι." παρεοίίσου δὲ πρῖ... 

᾿ «ε » 3  4,»ν ἸΤ' 

᾿ μΔολαφιζόμϑμοι υὑπορδω τε; ἀλλ᾽ οἱ ἐ- 

πὰ τ το ὌΝ ᾿ ᾿ 
ποῖ ͵ 

“Ἢ ᾿ΡΈΥΤΑΙ τ. ες | 
, Τοῦτ Σὲ γέειξ,, εἰ δὴ σιιυοίθν νη], ". {Ἡσαψαΐ) κεϊς ρταθϊαιῇ μν] μα μὶς "αἷιοῦ ἰπορίροι ες λύ νων 6ὲ: μἰδτργορτοῦ οδἰοϊαπείλιη Ὠ εἰ ἣν Θνὶ τ ' ς πος, πα γῶν : ᾿ σεεδ πιο! οἰεῖρο. ἑαϊιη ὲ ΜῊ ἜΣ: Σ᾿ ὦ υ,ϑω οὐκ 
᾿ τ καφοι πῇ , 4- 60 (μα εηἰ πὶ εἰ σἱοιἀ ῇ ρεςςδῃ.- 16] ᾿ Ποῖον δὸ κλέος οἱ ΠΡ ΒΕΎΕΝ τοῦ ἄς ἐοϊορίηα τοῦ; Πηξαγατίοὺ 

[ςἀᾳ Ῥεης ἀροητεδ, δί καγηση το- 

466 
“4. 

ἡνϑνβμι δεμιδ4πὸ 

ΨΡΘΡΡΟΜΩΝ πὶ ,}6- τοοε.7..Ὁ 
“τ βάν 12 Οεουρδιΐο, 

., θυίδν αυὶῳ 
ᾧμα Ἂν «ἢ σἱονία β ἀδαν εἰἶο (οι. 

Ρειεόηοι Ὁ ῥης πιρὺ τηερμ μαι τῷ 

ββονιηβοβ ὑεδρ [ϑεῖδ- ἀμ! πν ἢ Ἰαϊαὦὺς 
᾿ Ἄμδποποίρύυο τες. χα! ητι ον τὰς εππομδρυο;- "]Ιογαηῖςα εἰξὶς, ἡ ἐς τ δος νοδὶϑ] [{πρ μεν βωμι ρας] ἀοποιοὶ ὌΝ 6: ἌΝ ᾿ ᾿ : ΤΥ ϑεϊφειάεεῖ 

τη, τῆτο χάρας οὐαὶ Θεφ., διφτῖα δρυ Ὠουμι, ΡΜ ΌΟΝΣ ΡΟΣ 
: ΄ τκίοεθον ᾿δο 

ἌΜΔΙΙ δ ΘΝ . ΤΡ “Ὁ υϑἰεϑίοποπι 
ἌΝ Δηι ὦ μὸς ςῃἤ4π| νΟΟΔΕΙ εὐ ],}| ἐν δεδνδον νοι βία, ἢ νοϊωπιδε ἵν 

{π5,αυσηΐαπι δὲ ΟὨγιυς᾽ ρας) |4μἱαΦ᾿Οὐνηβν βοΐ ἢ εὔον φίνιο νὰ 

εἴξ᾽ρτο ποδίς,γο!]αυςηβ οὐδ 5} [π "φδἰν,νρβ νεϊὐπηνᾶν 
Ἂς 

: πνὰτα. ἐοιηΐ- 

᾿δχοπιρίαγονι πιδίκαυδημηί νς-] πφρία, ον βήναννν ποταπο ἰαίαν 
β ρία τρίυ5. νεβκἰδεῖα.. εἰκ,᾿ 
ΠΟ" ποη ΡεςζΔυξ 5 ὩσΟῚ,] Ομὲ βοιραίνην νὴ βείμ, ἘΠ. τ. 9 
ἰηυσηῖις ἔμίς ἀοϊυ ἴῃ οἵα 1-). [γομ ὑπηνενρεη εδῇ Δοίμα ἐρ, ΕΡῈ 
ρέτυϑ, ΟΥ ΦΕΜ. βαρ Η ΠΝ 

αλλ τοῖν ἀδεθειρ, Ὅοα, τῶν φονινημλασνν ἡ ὄρ ιανεος Ἴς βηαι. ςορρίεἰανδτας., ανυπλ}. ὁ μμτ,υβιπιαίεἀἰραίοαι, φικμν α α δ αασιντ την 
βφεγεῖην, βὴη (ΟΠ 4 - (δγιὰ ρίο {εῖ 
δαεμτν αὐ εὐ κ φαλεηι ἐμ. αἱε «τδαν ρας 
ἀῤεανη μον Ὧν νι Ἢ ΐ 

, ᾧ "" νι ΕΙΣ 

Ἡ Ὠνβείζα!4 πον ἰρζε αυὶο., 
ρενεν ἐμ ἐν ἐρτβονε [μὸ [ελβαπι ἐπίφε ὁ. 

ΡῈ’ ἰἰφηωνν ενε βειο εὶς ἠδέ υτὰν μὲ 

τπῆϑυβμ9. ῥαξλιλα υὐμδῖσερι: ἰηααμά πιδιδ: 

εμΐης ἐέμονε (πὲ ἐ[ 6. ἀεὶ πὰς ρτοῦ 
τὐμε 18 Ομ 

᾿, ᾿ Ε : : : κοῖς ὑτὸ Πρ ἢ 
Νάπι ἐγδτ5 νοις οὔθ ογγαῃ- [3] ἘμΜερ ερὶνν βού ονὲς ρογίδατν ἄρ 

ἐςοοἀ ἡυῆς ςοπιςτγι εὶς νος αἰ [6 39|49: [τ4 ἰοημεηῖ εβ}» σὐποτυπι φίο 
ραίξογευι δι΄ ςατατοτεία ἀπίπγ- Ἴνννε «ἡ βαβογονε Ἐρὲ ἐχετιρίονβεπὶ 

τοῦνν ἀνυνάγῳην ὑφ! να 8.321 ποῃ μοί. 
Τα Ππὶ νοϊιγατιιήῃ. [αν ΦΜΥΝΥΟ (δ βοὴ νβεὴ 

᾿ εἰ ίυπι προΐ- 
Ἰες "4" ῃ το - 

ὃς ἐδπνει ρδείοηι ΠΠἔπιυν, 

. Εἰς τθῦτο οὗ καὶ ὀκλήϑητε ὅτι καὶ χοιΐ 1 

φὺς ἐπαϑεν ὑαὐθ ἡ μδῇ, ἡμῖν ὑπολιμπᾷ- 
γων ἀσογροιιμὸν. ἵνα ἑπακολρυϑήσητε 
σοῖς ἴχνεσιν ὠντεῖ, : 

. Οὐ ἀμαρπίαν οὐκ ἐποίησαν, οὐ δὲ αὐρέ- 
᾿ς 9 δῦλρς ἐν τῷ φόμρτι ὠντῖ. "Ὁ 

ἡ δῆς λριδορρύμϑμος οὐκ αὐτολοισόροι, 

ραϊεγείυγγῃοη ταϊπαθατυν: 2 4[ςἁ 
" φοπηητεδας σηίαι {πη εἰ 
ὡς 4] ἰυ{ὰ ἰαἀ (άῖ, 
᾿λαυἱ ρεςζατα ποίεια Ἰρίσπιοι], 
“ωγυϊη τυῖ τ τα οοῦρογο ία οἵω: 

Ἴρίὰ Ἰίρμυπι 1104, νε΄ ρεςολιῖς 
ποτ ἱυ Π τα νἱυσγοιηυϑ : οἰ!- 
ἰυθ νἱδιο θις ίαπδιὶ εἰξί5. 

'χρίνοντι δυκαίως. " αν ἡ 

τε. 5 ὡς ποόθατα πλαγώμϑρμα ".5 
ἀλλ᾽ ἐπες οάφητε νων Ἐλὶ τὸν ποιμῦρα 
καὶ ἔ ίσαοτον δὴ γνχῶν ὑοδμ. 

1ειλπάϊε ἰπίοτὶ!ο ἀἐ πῇ οἰίοτες (ς ργχϑεδης γ᾿ αυὰαν ἱρίς Ομείδας ἰυΠἰἕπτας Πἴσνα] ὃς ἀατί Π πγὰὲ οππαίμαι αἴιάον ᾿ 
14. Ἀςπιεάϊαπι δυοτίμε ἐπί υτίλς {Π|}Φ οἰοηἀϊτ,ποπιρο γι 60 ςδυίλπι ὥγλπι οοπιεπάδης, ΟΠ εδὶ ἐχεπιρίο, 2 Ὁιάσιυν σοημ6 χει οἵδ- 

εἰουεαι αὰ ἀσπιὲποι οί ὃς ἱρῇ δουνΐηαπι Ἂς ἰυ ἀϊςφαὶ ἐῃ οκἰΐς παροδοι , ἑαἰατία8. (οτος ἡ δεᾶε ἰωἢὲ (ἰά οἰ δὐίψα αὶ ρεείοποεναι δεςορείσῃς )ν]α- 
τι Ἄν πωριψηρι ἐος Αροίξοϊαε ἃ οοηἤ ἀετδιίοης ῥπἰυείδειαι φυλς ρεεέοιξα οοξυπίυ 7 84 ςοξίϊδη ἀδίη τολρηϊ νάϊ οπὶ πα ὃς βαρεῖα ὑνεηπεβοὶ, 
Ομειῖο δέςόρεὶ, ον ᾿ . ; 

..--- ς . ὶ Ν Ἁ 

μα ϑνομνη Ψ 

19. “Ηἴος Φηΐην οεάμι φναἰα, ἧτο δ χάρι. ψυϊραια ὃς εἰρη. ἐά 4υα; Ρειίτα νἱ Δετὶ ροιοίξ δὲ ἰάϊοτίίπγο «οπίυ 5 - 
Εἰλίιθυς, ας ἐπί ἐδ χγαιδα. ΜΙΊΒῚ ν!ἀστιτ ὅς μοοῖνου δ τἰοηὶς ερεια ἨΠΉραδεοὶ, ἠξως Ἰθηρρέφειν (ἀριδερλὲ ἰαήος 
τοὸχ γοτ τος χέρας τὸ χαράν, ΗἨευταοτιπι πόχει βου, [δὶς ἀςξιρίτυγ ρχὸ σϑηιϊιοτῖοτς ἴς, πρνς 

“4 Μιίϑων δο(οεἰδίεγντ Υἱτο ποι οσαδέγηοι τδηιλαι και} δὲ πιο δεβιϊενίο δε, δηὶ ἱπίαμε ὃς είρεξιε ἀδιηνίην Ἰεταὶ (εἴς δι ξιλης. ᾿ἀἰχίπηας χ ΓΟ οσίπι.23.9, δι 7. 14. 5ΥΓας ΑυῈΠ| πεοῆι δὶς 14. γί  θεὶ γ αὐτός.1 εἴς, (ὦ ἰρῆως οὐϊατίοης ογἵἱ ἤρλυ] ᾿ δρο ἜΣ οτίδηι ἰςρίς σαιρὰ τῷ Θιφ᾽, γε πὶ γῆ αιοαις Ογάςοο ἠλημ-" ς διίασογάος εἰΐοι δὲ Υἱέξίῃιλ.. 4 δωνίψην εμέ, αἰἴωνγ- 
καν, ὨοΡ 15. ἀγδπὶ οςταςὶς (δὲ ππροῆτα, Πςις, ἢ οίοςλι. 
ἄυηι, γὐπν ν]δεἰίζες ΟἸΥΝ Εἰ τγρὰς γαντο ςθατωε ἰη αἰτα- 
τε ντ ἀἰχίηγὰς Ηςβτ. ». 18. δγτὰς ἑητοῦρτορ ἀιτεῖι ἅυθας 

ἀοεῖγτι (ςειδίοαν : δὲ φι!ἀσην,ορίποτ, το ὰ, ᾿Α ῥγοριεν 
᾿" δον ἐεκιᾶ Το ν διὰ σιω εἰδησιν Θεοῦ. Ἰή εἴϊ, ψφυὸά οἱ ἔς πλὴν 

τῷ. ἢ νιν ύεμεν, ἐν ταῖι ἔδιοσυν, Με πὰ Ἀἰς ἴρῶωε κεῖ: θυ οἰδεηάοις, ουίυς νοϊυπταῖς ἐμρλιριι ἴος οἠυὰ {δὲ . ἰπίατίρτα : ἤσουν Αὐφυδο δὐυίαπο,, 4άοπὶ ετίλπι' ἀρειτὲ 
᾿ δυθὰς ᾿ΠΠἰς ἀἰρενῆε Ριορτὶᾳ Δα ἰο(ἐγίρταπι μᾶπο ἐρήἴο- Ἑάομα ρείπια Ὀειῃ εἰσ » (κἴιιπι νοσατ δὰ 41. 

᾿ 
»υὖ 5 ὧἱ ᾿ -- ἱῃηροϊζὝυμι. Ἰοουπι ἢς Οιαςὰ' ἰορὶς ἐβώφωσιν νῶσας ααὶ ἀμανηία ἰδπὶ ἐσμμίηςίς, ᾿ΦρΡιοθ φοδ ἐν ᾧ Ψυ ζάτα δι ται, φυσι εὐ πρ αίςιν οἱ ὀσαταπι, δος Ἰοσυμ) τὴ 4υο [δάσης ἘΡΘΡΘΙΝΕ Εν τος Ῥ" : τς ον: ὑξμδὴν πῶσας παὶ  μαρπίας ἡμδιδ 

1«ὁ δὰ, Ἑφὸ ποθὴ ἀυδίτο υἷα μὸς ἤϊ ἐπ δὰ νεῖδυπὶ ἰπτηολῖγο δὺς οἰτοο ἰυάος ἰρεέξατει, νε ἀοδιαβίπο Οὗ» ] ᾳ Ἰρν ̓ρνὴς δσμθαλ Α ρει Μυεὶ πιαπυίς, ἐοάΐοεε “΄ «κε τρρδήομῳ Σ πῆ τ βεεόρην οηρηῤα βιδέζα!α αρδτα (’ 
ἀἰοίνπαν,α ἑν 4 νι ἰη[τὰ ενοΐ ολάειν ἐξπισητια γερετίειν τὰ ξαήζηγα, παμέργωρ, ὀχρησεπι.,, ἴσος ρτορβάρα ἄκῃ ἐιαθεῃξ κολαζενόνει ρεμο ντ δὲ δγγὰθ ἰρίεῖριο. ὀφ Αἴοε βηονν εμῖϊε ε, δς. νοὶ [τὰς (Δίας πος ρεαάϊςςης σαρ.(3, ν- 

5.16. Υ͵ 46 Ἀ πὶ. 8. 3. ἵ Ἀκ δοννδι ορενίδεν φνατοπίρεκε. ἦ πϑϊοεηθ.. Σ ες Ἶ ΓῚ : “εάϊε αοῦν χναιια ἐρυά Ὁ ἐμὴν να χέφιι παρὰ Θιψίϑγτυς νἱϑο- ἤιε εἷς ἀυρ!ίοὶ γεγο ΝΙῸΣ [μαι ̓ 2 Ὁ {βιμε] ἴτὰ νπὶ- 
ἔϑαν᾽ δὰ Δ καλεῖν ἐργονεὶ πεαλάζοανενε, Οὐηοἰΐοπι ἀϊθοηά! φε. ἡ Οὐ οβ ενδενφιμυιωῦ" Ψυΐξοια, Οὐσνμιεββετε [ιοϊειὰ τὺ : εὐὔλονι ἜΗΝ ἐπανεεμδ σορὶ τῷ Θεῷ, Τ' μ ὋΣ ἐῶναι ὐωφέρειν 'ψαίαις ἀπρ οὶ ἴτειο » δοηρα,. 

. μι εχ Ἠοδγαοευπι ἰἀϊοτίῆπο (μαμάΐτο [εἰμι νος. γἱάς Ματῦν..1...2. Ἂ, »ενἰμρἐμοαδιινν πνεβεα ἰαη ἐρν εν. Ὁ {{εἰναγαί } δι ἽνΟΝ[Αβι] ἰὰ οἴ, τεννάενε μοι ἰητετρτο- τι βαβθοε εἰ ἔσαϑεν. ἰὴ οἴκ,(υρρ  οίο αἰοξτυς : ἔς φαΠῈ 1’ ταὶ, 
Ἐν ἐπεὶ εβετδιν οοιονβάνταν δὲ υἱάσατυν κὐδιαιε ἐμ ἷῃ ἰυὺς ἰδ εἰς ἃς σἰρίξον τὸ ἠοόχ ον αἰ οἰυτὰ, γε ἀρὰ Ηεδ τας 

, Τ δρρεν κινῶν μά, 53) τὸ ξύλον. ἰὰ εἴδ, σγιιοεηι {15 

Ἐτναΐ, ὅν ϑοιωι ἐμενέδν! νη αἴβδηναηιει, {0 ἱε υἱβιαι οι, 
᾿ Φ Ππ|ριενεῦνη κα ἐφρύνων.. ὙΌΣ ζαῖα, ἤριρνωδεννόνην, ηἰπηίν ἴλπὶ, γὲ πη! βἰηιὲ πο ρ Πρ εηάυς δὲ ἀγειοιλς, οὐ μιν, Νές επίηι ἐπιρ ίςοαν ἄγνοιαν ᾿ἀγρυΐε ΑΡοίξοῖμε, 

ὧν ὑμέρᾳ δισχονδειά εἰξ, Ουκηάο ἐἰοειῦν ΄μοηις ἤγουν τΐ- 
(δεεδίεαν Μὲάδ ἰποιριψῳ, ϑγτυϑ ρυοϑημόονεν ἱπιογργοτάτυτ, 
να ρεϊρυιπλῖϊε ϑδλιμοίαι. 
'ᾳ ΟΝ δαμεα μία Νὶ εἴς, πὐδο υμὴ πρλννίρ. ἸΝοδυς ἐ- 

αἰην αἰϊωὰ ἀφοίδνει 4 «τίσις πος ἰη ἰοοο συλ εἰ Δπν εἴα - 
με αυδυιπαιίολίο ἀἰροἤείοποπι, νι, γούϊὰ ἐχροηΐς ατα- 
ἐν νβοίιεοι. Ηνεπάπειη δυεδι νοοδξιηοη αυδέ πμπ|4-. 

ὲ εἶταν ἐν υἰφιῆ 8 ἴα, (εἰ ερίπι μᾶς αυοαμα ἀοηυιῃ [οἱ 
᾿ βϑεμγαπνι διποίπινεπει εείατι ἐρία τείϊατιν ) (εή αὐνὰ 

(τὰ οὐ ἱπιρτοδίξαις ταὶ φεπτὰ ἃ 
ἐπ δταπι. 
6 Ῥαοικ θοκόλυμμᾳ, ΑἸἸυάεῖα πλίλὶ νίδοτυν δόῖεια 
πὰ ψετετὲπη ἢ} ΙΠΟΓΕΠῚ 40 Ρ  ]δατὶ ἑπςοάδρλης (δρυΐ τὸν 

ὅλατα ἡξπογδηιία οοη» 

399 παδυιμίῇ. 
ε΄ νηστείαν μέσωτο. ἰὰ ςϊ ςπλτγίταιϊς ὃς οἸ εἰν ρτοίο. 
φυϊαιηὶ δ, δεὸ ἐπίπ| ράϊες πομοτία νοσανυ]α,, ες Ἠερτσο- 
τυΐν ἰἀουξχιο,ντ αἰ θὲ οἰδίϑρι διε υυ.. 4 Σειενη  - 
ἐφ ἠμ ἀδελφύτοτα, Ἠεδτ ΤῊΝ [4εὐδ, 1 ρτὸ ἤατηιιη οα-. 

ὁπνουπιῆε ριορείαι νὰ γοδιὲ οδίξευες ἀοδε! Ππιπι ἰητανν 20 8! δι δοηϊυπέλοπε, νε Ζαςῇ, τὲ. τοῦνε δροίρ!ι στίεπι Βα. 
ΡίΜυϊχα Ομ νθόνο εαίμῖ. ἘΓαίπι8, μόν δνννα- 
Ὧ μρουῖν αδἤιτἀδ. ὁγεὺ;Οπιοίδυν μοπιίηνπι 
ΠΝ ἕατυν (δε! αυκάριη απριεία, ΓΟ Ν 
“" ΜΜῖς ἰά εἴ, ὁκίατι, φικουν ἃ δοξίνα Ρεἰ εείθηϑ 

᾿ἰΝ δοιτυειπε. ΙΔάυα ἄπ Ὑἱηκίδι 
πῊ κεν ἰσαύεαι Βαὶ ἡ τεῖξς. Ἀσζεν ἡ ὰ ἐν ̓ 
ΓΤ δἰ νεεάσαιν ΘῈ εἶδον ἐν Νεντὲν ν ἂν αὶ! 

Νηβωώνον ἤνθο ΜΜΝΝΜΔ γέξωνν. , ὶ ' 

4ε Ἰαιεϊξονι ὑϊοτιιπὶ αοιαίον ἀιᾶσ τρα ἐοηίφειοι 

᾿νε φιδδεη ὁ Θα κα λβην ββ ερί οί, δι Ογρυίάπυρ 
οἵἴηῃίδυν ρειηὸ ερίΛοίϊνιντ ἐκ ίοας ςείδιη ογεὰε ῥατεγργεια 
Ῥοίδυσινε ταπιβῃ εἰίαπτι ΡγῸ καιπιοτιτη ἔζδτοτα δοδίμδ- 
δλίοιο δοείρειε, 
Ὦἢ ΡιΜεο ον; [ὰ εἴς, εἴρετὶε δὲ ἤεοίε Νέδα βᾳμ!ά ἐπα 

ρεοὶ φιοὰ καὶ αοδδίι θοπα ἐρη(δἰεηεὶε ποη ροῖϊε ρεκῆει, 
γεῖοιε ἤπε σχτερτίοηα ἀεῦει 4, Ρεαῖλε οδεάϊτα Ὧδε 
φιὸ ποπηαίθυε, νυΐμκία, Ογβοιμἴμητοπεία φυίδοπι νυ» 
ὄυθιυε ἐχρτοῖα, (φή εἰϊειο Οἰπεὸ νοφλθμΐο, ἢ 

» Δίν 

νεῖθιῃ ΠΡ [βανα» } νηΐς Ὁ [δ 6η}} ἡάϑημν δὲ ΠΊΕ { Ρειοαεἰν ννογίωῤ, τάς ἐμαρτίως ὑπογμόιβνοι. ΨεΥθυηι εἷα.- 
μ- ναϑέμκτα ἀρτὰ 1...  Φιο μοῦδι, ὑφ ὶρ ἐμῖβ. δὶς ρλη8 ορροίτιπι τῷ ϑννϑα ναοί Ψάττο Σιατίηὰ ποη πιίη θ᾽ 
ορίταγ ἰηρἰογίαος πλομίοηρτ, δα ταηι ἀρυά δγευμμν ἔα. εἰεράπεος ἰητογρισζάτυν Πλεναίε, πείτὰ ζΟὨ!ΘΠιοης νοιοτῖς 
δρυὰ γείοτειτι κατιραηι ἱπιεγργοῖσπλ, ἰδέξίοης,, ριον ἃ ΣΟΗΟΙΉ  πἰρ Δθ οἰ ἰτίοιί, ὁ αυα ἱπείρὶξ ποτα αὐ γλύννοις. γἹάα. 
πΟΠΠΘΜ ἐν ἰάεο τοπιετὲ ἠδργαῦαςα. ὅς ᾿τοχ ὑμῖν ξ ἐμὴν, Ἀοιῃ. 6.5, Απιδτοίϊυς ν.τίξ δεῥάναιὴ, ἡομἸπα]ὸ, Σά ποη 
ημιοὰ ργαιςοἴϊοτιι ἐκλίϑν νοι. δε ΠΣ ἐπαμολουϑήσητν δεἀ 4!ἀ 5 ἐχρτείϊές Ῥοιοίξ επίῃν τ᾽ γανγνειθαν ἀοςἰρὶ ργο Εχῖτα.,. Ὁ 
νγολίρες ἐς ἐποταῖ! ἰςητοιεία, βου δίαγεπι αὐ ϊδοτίδιιο, ον, Ἰά οἱξ,(δἰμη δλυπι λο [δραγατυηι εἰΐα, 
οππὶ ξἰ ςεκοὶ 4 Ακφινβίαν, ϑαι μη Τιαηἤδιο Ὁ ϑιείδιμ,μεώλοιην, Ἡεδ τ Π γ2Π|εἰναύϑεναἰ»} [ητο Πρ τς: 
ὰ υἱδοείδυς νεῖ (ςείδοινάι πιαρ μετα ἔαπιρεα. ΝΝῸΣ νι]- κς αὐτεπι εχ σοηίδαιδηίε ἀηιςοθάξης, πείηρὲ ζοπεμ!ο ἂς 
κὸ νοσλπιις ον βάίνον 44 βοιηξξωγα, γεὶ, ἐμοιηρία ἀ᾽ «[ἐτἰ- νουΐνατα: ὃς ΔΠ!]υἀπει 4 νετθογὰ αυΐθιι9 οατήι (οἰοάβδᾳίετ- 
{ἢνν,, ᾿ υἱ. Οαἴαν. φισημς νἱτβὶς δὶ Ηαβ εἰν τ ΟἈεί ἔυε. ῬΚΙΩ- 

4; ΝΙΡΗ βεναμέι, ἐμαρήων ὧι ἐποίευν. Υἱἀ6 ,Οογίης αρ. ἀοτεάυμάαςι ἀν ν δίνη, ργὸ ψιὺ Εταίμμα εοηυόεες δνν 
τινε 7. ᾿ ἐεπν, εχ Πεδεηκοίιμ σουβιφειάιης , νὲ Κκοαι,16. 27. ὃς ἢ 

2, (μων βαμτείνν,. πκ ον "ἡ οἴξίπου ἰὰπὶ σοηυἑτίε, (ἡ ρνεί.}.1.. 
ἐρία πιοῖτο ΟΣυοίν ἰἤσοιστυς, Ννιής Ηεῦτφ.16. δι υρτὰ, 5 .κ φωναθογενν, δίνοπον. Ν αἱ αἴα, ἐρέβορνιν, ἃ φιὰ νὸ- 
διδι Ῥλρροτι. ς εὐειπνμόφοωι [Ὁ Φ[ν [ωαϑν, } πα- εἰ εδΐ ἤθη δοβοῦγιίιπυβ, 4υδην τη θη ἔς Π0η ριτᾶν 
μιϑἕδνινεῖ ἐπ τπκπι9 ἐγαάεδαι. 5υῖν. τέως «ὐνίάν αὐτῷ, νεῖ τὼ την τοι δεπάαπι, αυοηίαπ) ἐς, πρεάίκῖοις ἐχρίδιίοηία 4» 
ἑωτῤ ἀνχβνὺ, φιϊα (4. τς. γεῖ, νὰ δγγὺν ἰαθδερτοθ φαρτερ. φίτυτ. διγδννναεννν υὐβνάεμαν ΜΝ ἐν χων ἐμὲ, γἹ] εῳ. 
ἐνμν  οραι, τω ἂρ δῖν αὐτὸ, ἐμά ῤομινο [νυν Ὦυτὰ εἰ τἀ πισο μας ἡ ργὰν ᾿ 

958 ὰ 



ΘΑΡΙΤ 66 
ἣν 

ΦΙΒΤΟΑ.. 
(ζο!...82 Ὦ ἩΜοίας αἱ ψωνώμος , ὑαοταουό- 1} ᾧ τ σΔ  τοεῖ νχοῦοϑ [616 [19 }. ἰζυολδων 
τὸς ὡς Οὐμρῶε α ἸὐθΝ αἰϑδά ὙΠ ὀδρϑ ΝῊ αἱ νἱεῖτι γε οί αηὶ ἢ. ἦ ΝΥΝ ἡ τρο 
φικερτοὶν πὸ ῳ γν} ὑπῤα γερό, ὁῤὰ 4ι! ροηφρρεάίυηι [ετποηΐ» ρου [Ὁ Φ' βὶ 4υἱ πον σεήεα 
πέρ, οὐϊοικ ὀΐτιγες ἀπωϑθοῦσι τῷ λόγῳ, δὴ πῆρ ἡ δείεϊοητηι" Μ᾽ αϑϑιρεν νενἰ ετννο τον ΗΝ »“ ΣΝ γχούμπὶ Ποηυεγίατ πε  φο[.] 7. ΝΙΝ 
νοι ὑνρυμαρα αἰαςφφὺς αἰδῦ λέλου κἐρ-Ἷ [ᾳχυς ϑορπίοης [υςεἸβλπιν ὁ ΠΣ» ΒΕΜΗΝ 
«(δαὶ ἢ ΠΝ ρια: σωνθ,. κῦδος τ δ νϑις ὡ ἐν ΦὴῚ| δ δοςς Ἰσωι; ἐόρναῥθῤν ἐς ΒΡΗ͂Ν, ὶ «4 ΨΝΡὶ ρεδετίπε ἡ ρύγδαι γ6-}5} Οϑηβδελαλοεν ἐν εἤννος ὁ δι υίαριιαι Ἐφ δακηες τα ὦ φόβῳ ἀγνίω πέδαι ΠΕ ΊΡΝ ΕΙ οαπιὶ ε..{ κμβμμα ονμεη αὐνηῇ μές 
ξυνὸς μὰ ως αὐας:οοφίω) υμῷν». 

! ἀπμασυν τα; "ον ἔφω οὐγὲ ἕξωϑεν ἐμπλονῦς ται." {, "! Ιδάτυην οτπρεια πο ἤεοχ-] κατ οον ἀνα 
μαπρὸν ιαξίε, α΄. ν᾿ Μ υσίων ἡ ον " ὙΠ Πτορηυϑ 6 ἢ ΠΟ βοαρΠοται,, [εμέ δεὶο νερ, φοὶ μμέμ........ Μἰδο Δυιρίαν ἐμβα φὐν ρας λδυσιῶν, ἢ δύσεως. δ ΠΝΉδΙρδης δ 10» νὲ ρα]. περὶ νεδθονρμνημν ον! 

ῴνεφϑι ἦβᾷρε ἕω φως ιν 1 μου διρόξυς 1 }} “1 

τββρρη δίας Αλλ᾽ 4 ν»7ὲ “᾿ς , γα, "ΘΔ κα, . ἰὴ ὸ 4 δε 4} οὐ ὁνάϊημ ἢ βυάιομιι Ὁ... Αἰλλ᾿ δ χρ ὸς τις καρφιας ϑ9- 4." 5φὰ οςούίτυς {Π|ς ςογάϊς πο. [ἢ] νά ἤρινο ἦν βαρ 
εἰκῆι, ᾿ ἥος, ὦ γῷ ἀφϑάρτῳ τῇ "τραᾳέος καὶ ἐσυ.} [υγὸ» ἡ βρμεῖῃ ππξοτιρᾶῖς Ἰοπία ας] [δήμιαι φμίαι Φ' ἡμέ τῇ) 
εΤί π᾿, .) 3 ΚΩ͂Ν ἐὰν - 
ἡΜυ οί ιω λέου σενοῦ χριτος δ ὅξιν οὐ ώπιον τῇ Θεοῦ 

τῃοτο τοπὶυηλπι. ἡνεν 

ἐρᾷν [ριείτας,}" 4" οἴξ ἐμ ςοη- [{βυνίινεῖ ἐφιρά ἐβινν ἐϑα. 
Ὶ ὲ ᾿ ΄ ἐ » ἰ ἰ Φ ἐν ἐαλα πολυτελές. ΣΝ θεθῦ ἰεὶ Ρτξεῖοι Ἵ ΕΜ  Έ ἢ ὁ ἰφένρίεν 

σα Ῥοος, Οὕτω μέρ “πΟῊΝ χα αἱ ἅγιαι γασϑαικες 4118 ςηΐηι οἹέτ δ ἰληδα 115 1], “'ς ουδον αἰϊφοαηάο ον δεοίσο ἀχος τν Ἵ ᾿ Ἶ : : , : μὴ | 
ἕῳ οὐδεν αἱ ἐληίξουσαι δὲ τὸν Θεὸν, ἐκόσμοιω! [πιυΠίρτες αυς ἐρεταδαπι ἐε Ποῦ, ἀγλμέμνυθν, το 

4... Ἀλλος τες ἐς ἀρ ἐὰ ἡ το Ἷ ον κα ἀνῆγον 240) οὐδ 4π Ἔ 

ὑκάθα ἐπε φαυταὶλ, ὐὐοτασσόιϑμαι “οἷς Ἰδίοις αὐ- ονιάβρδης (οἰ ἐνπιδί έτα [αἰς νἱ- ἐεξ!α βνοβνιέε ὠνῇ: " 
ἧχεδι διίηςοι,. Ρ ο(άσιν' "ὦ 4 ) ΓΙς: . 

ἐὐρε δ! Ποπιμα ΄. 
Ρλοὶ 4ο δεφυίς ᾿. ὥς Σάῤῥα ὑπήκουσε τῶ! Αφρᾳὰμι, 

δίσω! δάν4 οὐφἀϊεξκι δίευῖ ξαγαοῦ ἀϊυΐ Αι Ἶ οὐ Αδελδα, θεαδα, ἀφο ϑεννο εμτν 0 ἀπίαιο ρο- , . Ἂ ΜῈΝ: ᾿ῇ ; - 
ἔτυπν." ν κύριον αὐτὸν καλουσα " ἧς ἐγβυήϑητε τί- τὰ ἈΝΕ ΤῊΣ (1105 Β- νοοαη,εμέμε φβμ βι λα δὲ 
εέπ δος ᾿Ξ Ν ἢ Ἂ γ. ἢ" ᾿ : 1... αἰ ὈΘ6ηδ ἈΠ αεὶ, ᾿ ἢ Υ 1} ἵὰ ᾿ ἥ ἐ . [πε 4 εὐ εη!45, (Ὁ πη γεν. 
τ τ ἘΠ “Ἐ7 β ῥῆγμα, » 3] ΜΗ φοβούμϑμαι «ἢος εἰπγεατὶς ψ ]4τ οουίξοΓγηλ. εὐὐθῆ αἱϊδον ῥαηθα 

ν ϑρδοτυτα ΨΈΝΡΌΜΕΩΙ ΑἸ ΟΥ̓ΘΉ: ᾿ ν ΠΟΘ τ, με». 
τα! οέυπι,αο. Οἱ αἴδρες ῥμρίως, σμωοικουῦτες καὶ 
Ῥεκίδεεείνα 94- ΦΠΕΈΜΡΤΕ; ἜΣ 
ἔς σεοδξιίοπι ὶ 
τηδίεε ἐχφπηρίο ς 
., 6. Μαιίεοε γι οἱ 
οϑηθοδϑος, 

᾿ ι 

φαρ Πα δα ῦο, νοἴπηθυν, οατονίς ἀξηίηις θπχΝ δ ςλάυςι το- 

᾿ὀΥ  Νιεὶ Πα] τονν"οομαίκοης ὙῪ] γε βηνλάμεν, οἰραδὶ- 

υφηΐδληῦ πιυ  ίσεας. πϑιμταὰ {ππτήνοιϊου!οίςΣ, ἤζηίβοαι (ὁ (οϊοδίοηεει ΔὉ δἷε το φαΐτεις, , ς ; (πη ἴπὶ "αυλπιὶ δα νΐς η66 πησίυ ΘχιοΓ΄υ δεῖ: εἶτ οἤοίαμν ἀοοςιν πέρα νὰ φιδηῖο οχοεί!υπι ας οἸ δηλ ἃς ρευεηιία, τδηιο (δ ἀκάβεαι Ρευάεμπιίοτες ἣν ΡΝ 

πΠΠππΠοΕοΠσποεοΠῆπ-“--:--:,ἥ.ὉΔὕ0ὕΧὺὼὌΔὦΔὁ}8ϑὸ.Φ-Ξ..ϑἅ...ἨὌἩ Ξ ...-.ΤτΤΤΤτἐτᾶὦΠ7Π7ς,.ὩὄἧἧἧὡἰὡἰὡἰὡἸἢἧἾὡἧ ἧἡὦἝ ὦ . 

τ, μεήῥμνβε ΓΗ ΒΕ ΟΑΡΝΤΊ [ϊ. ἢ ᾿ 
εἶ [ἐπε γαϑόν κόγυ. ἴ) 6 ΔΏΪΠΙ ργαραιϊδείοπς ιλν' εἰδ εον την ζ9.9 ῥνερέοίας, δι δε ὃν ὡπιον δὰ το- ἰοφυίταν δὰ λυάϊεηάυπι Ὠοὶ ψοΐθαπι ἃ 4ιιο υ ἦν ργοϊμαὶ, ἐμόν μεν φιάςηι ἱρίιις ΠΝ ο. μμ β σὸν μβι οΣ ἀεὶ Πυροιδίεἰοιὶ ἐιοπιίηςς ἀὐιοτσαπε, πιουιτη τἀπςθ.͵. δά τοτιιῃη οτίδιη ογάτιοηις ἐοιηρίεχυπι τς ίξτσ, νι ςοπιοῖς 

πιοηοίξαις ςοηαἰξεὶ, ρα φτιπα οἰοαγλπευγ νς δι ἰςπτιᾷ ῬεΣ- τάπλυς,Ο.. “4 4} ἐογωνν ἤδιο μυεμμοβινν. οί ἀιςεεει. Ἀσσιμτιτίς ᾿ολπτ δ γεν ηζογρτος [ορίς αἴοὺ κόπου, βηείαδονε,ά εξ, (οἱ ἃ. 5. γατυπὶ ἃς τολϑ αὶ ῥτοτί ογηάτύαι ἢ εη νοδις ἊΝ, ΠῚ: ἀυοά ἐπα ες ἰρίσυς ἱπυθηΐ, ΤῸ Ὅσιις ἱρία ἐμαχίπι ἴλοιατ, Ὁ "ἸΝ 
ΚΥ ἐπμονν εε μαλ οι μὐτλννα νυ πὐδί ποη ἀνίροεῖ, “6 ἤλοιννννμν,κύφμον ἔτους τοῦ τὶ ποη ἱποοπιηηοάὰ ροτοίξ 

δὰ ριιγίκατοπι τουΐν9 υἱτῶδ "ΣΡ! Πρ ἀτυν λάθος. . φοτεῖς {Ππ|ὼ Εὺτρι ἀφ, ἃ δίορο ςἰτάτιιπη σας Ζξε, ΠΣ 

4}. , ἐραο ἢ 

4 864 οκεοίοι ἢΐφ φοτδίρ δααδιν ἀν᾽ ὁ ἀρυνῆδε κι καλῆῆαι 
αὐδρωπει. Νοταπι εἴξ, φυσαίλαν (ογάϊς Ποπιεη ἀρ ά Ης-- δασοβδητυν φιαίὶ ξιγεηῖςν, δὲ (εἰ οῆς δεκον ἑπτηπηδθ ράγτεῦ συϊυΐαιις τοί ἀξοίαταε, πο βδτυηι νν ' 
οπιηοϑ' μαι. διηνηιθσ δσυΐτατορ οὐράν πο ἀϊίοτίπνη ἢ 
δἰτεϊδιιαπευν αδευίοτὶς ἰξίσαν Ἡ σηνιοἱν ἀρρο! ατίο Αἰ ὰ 

Πιινδίοινε φοδέδίϑιρ φἐζον δά ς Ροή μὲ ογατίοη), αιοπιοίο 
Ἰνοοῖσοο οἰ ΚΟ ὀῤρϑαμα Εχσιεῦπας μοπιο ἰἐ εα 
φογρυς: σφίθοσο ΑδηϊΠρακίοπς αιάτη ααυπὶ ἰητεγῆηβ δ οχ. ετίαπι Οδυάετε χαυάίσπη ἀϊείτυτιίδὰ εἰ ἱ 
τοῦ 9 βοδῖο ἰὼ ἀμίπια ἐρίμις ὦ "οῦϊο (ρεφξατυν,νὸ τάλοπ. νῇἤιγραιυτ ὰ ἔα λὴ ἐδδονόκαν ἡ ὐῆς Ἀπὸ μεννρὸρηλιρῆν “ γΕ Ρ Ιο(ορΝ στὸ αἐγεὸν κμὶ οὐ ἄλογον ὧμν ἀπίηνο ςοηἤάογλητὶ “5 χυσαὺς ςοηἢευξείοησ μη Ἀμὴν ἌΠΗΝΣ ὑπλανο μΝ Ουῤά (οὰ φιδιομον ἰααϊνοειίο ποίξεγα ἐρίνισιιαί ο κὐα γηνι ἐσνω, ξλτ- δηζδίῃ. φάη) αδέεον ρσο Πίάίηὶς Ργιείτω ἂς ἈΝ Ἴη41- πρη δύ. θρ τιαλέα ογοθητίρυν φυκηειμ δες χηδιῆσα- δαθιη εἰἴαπι οἱ φιο Ἀΐς ἐονμηδποτοτυσι διε ηείθηΙ, εἰα ἐοηπτὐϊ, Ἔδ{δνην)ρη βηνεάνιιδιε δὲ ἀφδιέρτῳ δι ναι νετγὸ τὸς ἃ λογπὸ ἀοήπέξα φῇ ἤνήσει τείροηάδε, σιμιπη) τὖ δννν εἴρδείμτον νετὸν, (4υό πιο νοσάθυΐο [ἡ οτηιροπ πῆλονέω ἂς υνδοιῖϑυῳ κα πίαϑω ογίαηειςσυοι ἐδοκίάειεῃ ηἰ ἢ. νυ πη.8)}6} εἴς. Θρ τίει νὲπι {Πλπι δι Ρ Εἰμαπτίαπι, ιν αλί- 30 (οι γῃροηκογηδτίε δε ίυἱ ΟδΙ εἰς δοοίἀϊενῆους ἀςεὶ κε μα εἰπιὸ βυχ [δ ραγειαία δι Ξοη  άπτίς ἴξ πατιμη, ὁρροπίε 21.9.8, 4.9. ΠΣ ον βενπνεηιει νἱ μον μογιμεδαιβϑν ἘΠαΐ. 

Ν0Η δε για οὶ υἱἱο μάφονρ, 
"7. Ομγεδίννι! υἱ βίεπρεν ἐφενι, σιωνϑεκενιῦ τος Κ᾽ γναΐφιν, 8. 
ἔτωναν. αὐ οἰ ΠΠρἢϊε κά (ςφυσπτον ετίλπι γερήθυϊον ρούν 

Ἰμροττὶ : φυλίος ἀδε 
δληάδα) ἰερ δὶ 

δυε. Ηυς ΜΤετο είνι ἱΠυ4 Οἱ Δεθεῖν ἀνέξδιιπι, κόσμος 
ἀρὰ πέσει πψμ " δ ἡ πεονον «μωῶκρ “νιοιῶ ποι δὲ 
τορανύω υδτν χευσθι οὔτ φμυένα γόνε οὐτη κόκκῳ ἐν ὄντι σεμνΐην  τρίτις, ΝΟΙΉΜ οἱδ δυτὰ ἰ τε λιν ξικεναί δες ἔμφαυνν πλμνϑηοι, κε δ᾽ ελὲ οὐ πίηο ἐιμν δξονμεαις πφπαραρε ἢ οἰδεία ΤΩΝ ὑκὼ ἄνοναπν ἡλδήναιν νίτυτυπι ςἀποπα τευ {8 Βναίϊηιε νετὸ κῷ γνῖνν ΠΟΙμ δά γουίνιΠὶ ἐπεειρτοιδη τι παρβα βιθνέαν ἰοηξο. πφὰ (τίν εεί)πι ὁρπηννοίο νάρδου Δανθίτι ἐπα. πϑαυ δεέλπῃ ἀἀυθιδίο δδῤκοίνν, ΠΝ εῆίπὶ με βδε ποηπίι! βυηϑ ἰσομπε ἐοπυόγηε, »' ἐριδην σεενίηαν 4πὶ ἐ8 "5 νην ἤόνῳν, οδίδυρίυν φυὲπν ἰα ΟΥαοο (δτηιοης, ἐπι νογὸ πηϊπινηὰ , ἐν ἐαρρα αρο ρρραβμΐα, “μι ἡ [ϑὐνήμη βὶ! ρί δον ένω δὲ φυίπι. φυρεαί οι Αροβοί! ἐξπυκαείαιη, ΜΝεα φοίπι αιοηδε ἄνπο 

[11] 

τὸ δὲ τέλος, πάντες δ μόφοονεῦ, συμ-ἶΞ: 

Ρ λϑιύαπο, δι. ὡς κρὶ συχκλν δι 

Ἐ ἀξιο ἡπεῖδηνς ἐφ ίμτοια παι δὰ οὐ αθ ἰῃ καὶν 

»; ᾿ . ᾿ 

ΒΕ ΚΙ Ι τς 47) 
εἰχαινε ὰ δοπιηδοέταίορεητὲ ὦ ΑΟ ἀεχινὸ φεγὰβ πιετίτ!; εἰτουπῇ (λκοίμ ἐνοουβεητοι ΥΥ (πτριάίο 
[άλιος ὑεσυνείε᾽ ἐψτ οορίτου πιατίοιψ, 4ιὸ Ἐχοοϊομείοτὰ εἰμψηήσεμι ςοπίπιφϊε, ἡυίδυις ἱπιροο {Ππτ9 πἰρ μεῦτιεδι ΠῚ 
ἡηβάϊτὰν οἵ ἐπ Ἐκ ουάϊ βιουΐκοῖα, δ 400 πιλίοτα γογαη". διμηατῖτο ἴσβεδι τηρί εἴλα οἱ. εἰν Οοῤαδμανιδεβεων» 
[σμκῖυα οσξηίείοης δι νία ροΐ!οι, οὸ πα ς ὁροιτοιο γε, βισήρρνν, Βα, Οφίνανιμενι ῥκῤνρλόν ἐμ “προ 

; Φ χα δ το 4 ὃ ᾿ ἢ Ξ᾿" γιάδιν, ὡς ἀδϑενιέρῳ σκάζοιτῳ γυναι. Ἰνείοϊαπιςε ἀεξες, ᾿ ναῦ πους. μά βεωμνα βίωι, : γτς πιμίω), ἐς καὶ σύγκλη.} [ρα γε ἱπβειηίοεί " τδυςξηξει , Ῥνβνηλὶοτὴ μα εοίο «αἷῳ ὑπογέμω ς μι ὡς Καὶ ον Ἰσσὸν θη, νιβοῖε χαντὴ γηὰ εἰ προ βεθνὶ ἐορδνερημενίνο- 

"Ἰρονεπη βανῆναν (ἡ οἶα. - 
γοά δι ρυφεία ὑμγν! μ 
ἡπρεάἑδηινν οἵου 

.᾿ 

τἰδτι Βατεάες (μ᾿ ρτατὶς νίτα, 
πε ἱπτοιχαπηραηταν ογατίοπος 
νείϊτα, ᾿ »" 

ερνόμο! χρίβετος ζωνς εἰς σὺ μη ὠκκοη]ε" 
ϑαι ταὶ φεορσευχαὶ ὑμδ. 

»--π’νπέέάοτένο.,.............όὕΨ.ὄ............0..-.......-.......-ὄ.»ὄὕ- 

το Ὠεαίαις Θπληεβ φῇδοῖσ ςοη.- 45 βινὲ “μβαν» φιννδν ὦ. ῬΙσΘΏ.17.ε,ᾶς 

παϑεῖς, φιλοίσελφοι , “΄ ἀσλαγχνοι φι-- |εοτάεςν ἡ πρατυο πιο] εἰίαγυτα [5 νέον, ἐὔραίανε γ7- μα ΑΛ ΕΝ 
: Ἔν [ςίω αἰεξε! , ἔταϊστηα ργαάϊτι πὐβηφ μι μην το Ῥ"Ὲ- γοίο 3.1) 

ἌΝ, ] Ιομανέκατε, " δά ἐπίπαν τοί εγὶ. "7. τ γνδιβμβεανθίενι καλαί 
Ὶ : προνῖνο " ΚΟΟΥΌΝ 

οογάίδηι ρυοηΐ. ςοιῆεδε τὸ Ἀξάίεη βά 
᾿ Φοιουδοὲ. 

πα ΠΝ  τεἀάεητεβ πιαμη) ρτὸ 
τηδίο,αυς ςοπυϊείαπι ργο σοηα - 
τοί σοηετὰ, ᾿ θοηςἀϊςςηιεδ 

Μὲὰ ὑποδιδοντες χακὸν αὐτὶ κακοῦ, 15 
᾿ Ἶ ᾿ ͵ 

ῥἐ λοιδορίαν αὐτὶ λριδορίας " του αφτίον 
ἢ ΑΝ ᾿“" .«,᾽ Μ' “ “ “ 4 Ν 

δὲ, Ρυν Ἣ φιδότες ὁτι οὶς τῦτο ὦκ--} ἢ γι αυὶ [οἰατί ς΄ νος δά πος νᾳς8 
λήϑητε ἵνα δ) λργίαν κληφφνομησητα, [τος εἴς νὶ θεπεάἑοπεὼ μὰ-, 

᾿ "" ἐς χραϊτατίο ἴαγο οδιίηςατίϑε. 

Ριονοαίεἀ ξίφ,, [εὰ εὐρη- 

βάεαιν. 

ΠῚ 
εἶδε οἴϊδιυνδιιδος , νωςλιὶ νὰ» ἃ 

ἀιξιο» ροιὺν φιλία νὰ πιμεμᾶς Ὁ 

πηι ἰνμος σἀρίεἰς, 
Ὁ ͵ 

{ Κὶ αἰ νου ϊἱεδνλνν σκάζει τεῦ γμυαμαίῳ, ΑἸΙδὶ ἀἰχίπνις ἀρυά ς οἴξ ορίπον,, νεγὰ ἰςέξίο : αἰ οαυὶπ που! ςοάϊοος ν- 

Ἡδθγαος τ [Κ ει 1 [ατὐδιπιὰ ράῖοτε, άρόινι ἐς φιθυίυῖς , αἰλατιηλπι ἴῃ φυϊδυίάλιη ἰορίτος χάρινε ζάσης ,υἷμα Κγ 42 

ἀϊολτυτ. αὐόγαμλ ΟρΕΤΑ νταιπιγὸ Εἰ ἡφίτις [αὐνίηα νὰς, θάλῃ φιϊδυίάληι ποικίληι χίφιτος ζωῖε ποίεε  αεἰά ΓᾺ 

νὰ οἱ, κοῦδος ὃι αἀϊυτείχ,νιτο αὐ βᾳεἸίτοῖ οοῦάπν 60 ξτλα- ἐκ. ΑΠιουδὶ (αὶ χαίριτες ποικίλη! κόν ζαῦε, μρμδἐρἐϑοὺν χναιία 
Τξοηάαπι νήτααν δάϊυπθα, ΑἸ  άϊτ επίδι «ἀἠΠ]υὰ Μοῖς ; σ᾽, νηα, Φ ΝΥ ε ἐπε ΑΝΙΩΥ 5 εἶφ πὴ μὰ ἑωνόῃῆειϑν. 

(ἐπείρα. φινδὶ ἀΐοιτυς ποη οχροάϊις Βοπιίποτα ἰεϊσιΝ 10 γλας νὰ γαϊο οχηηία ἰδέ βία ἃς οἀΐλ ἀοἰετ σῃηροηε - 
(οἴυιηι ᾿ Φ Κὲ ἐηξνπονίούν., ὡς ἀϑινεσίῳ, Μιγβοῦαι, τςιδυητ ςηίπινε δὲ ναοῦ ςοπίμηδεί να πιυτμὸ 1ο(ς αὐ μάλης 
ἀιρυμηςηταμι, ἤδτὴ ἀυδ᾽ πος ργαχιηὲ ἀτιίησυηθ, 400 1ῃ-,, ᾿γιτδηλίληδεὲ ἃς ρὲ ττλη Πρ οη ἄδην ἱπιεης. Οοηιξις ΩΣ 
σιτηίοτα ἔμπης, εὸ πνφίοτς ουσά ἀἐσηληνιν, τἀείτο φιοάαπη μας (Δηδτιτας ρου πιιπὶ λα ῬΆγὰ Ἰηυσολθοηε, οὐἹ ἤητεν 

ἡάτυτα μι τίηέδι,τ Οοτίητιν. 12. 23. ἯΠῈῈ νχοέςπι ρυϊανς Ἰαγρία δι οὐΐὰ Λμ]}ε1 οἷ Ἰοσι5.1τὰ θης ἰσουαι ἱπιεγργεῖα- 

πὰς κοδταηι νας εἴα ἱπιὸ σοτρὺς ἡδέτυπι οἵδε , ἰα ταν. ὅδ. ἐμ εἰ οτίαπι ἱνγγλπυς ἐπιπιογτὸ ἡυίᾷςπτ ρτόρτετοα Ἔχαρ -! 
ξς ἡ Πὰ που τποϊὸ πο εἰξείεῦ νυκοπτεπημαι ἢ) [«ἀ ς- τᾶτιια ἂὺ Εγδίπο.. 

τἰλην ἕὰ ἐαυία ὀεῖς δὺς πὐαϊτὸ πηδίογεπι ἡ] Πὰς τατίοπεπὶ ἃ Θεοὶ Δεν τὸ δὲ τέλος. “Ν υἱδ αὐ 4 νρυδαπι, ἢν βονιν- 
Ἰιθειήις: "4 Το θμεηθοι δονβοτεπν ν ὀἐστονέμιοντος τιμίωύς, τ ἔεπν. πάπα, [Πτατίοτυ τα σῖτοτὲ ξιυίανμαι ϑδημεῖο ΠΝ 

᾿ Ἰείδυς Ἰοβογετον 1» βάες 
) (οἰϊείιτυφιποια, Ησοο «πἰην. ὅδυηὶ οἰδ, νυλη αυϊδυίμαπι ὁ 

ἘΠΡΜΕΣ τὰ ἽΣ Ἠεδίχομνη ἰἀϊοεϊηο νς 20 υοά μΑ δε ἢ Οἴκοα ᾿ἰπρυά Ριοχίως ἱπηρευίτος Δ ΚΙ, 

ἴπρς ἰλπὶ ληποταιέγαμε : δι ποανηάσίο μος ἴῃ ἰαοο οδίσγ. ᾿Ἐγαίν
ιυν, ἐν βηπππναν τὸ κοράλαμν. διιῃξ αὐτεῦ δα αὐ (α- 

υδυάαη οἵ, ἀφαμις ,ὐοτίςι πος γορλθϑυιπι οσομετέτς, ἀυσητατ; οπιηΐδυς μοπιίπινῃ ογάϊηϊθυι ἐζείρτα. Ἐπὶ 

εχιβιηνεῖ ξαῖη του δεοητίαηι ἐν οἰ βοῶν αυδηλ μπηον ψμδς ᾿ 4 Μρινο προ δ βάν ἢν β ξ!»} συμπαδεῖς. Ἡοο ἤ9η 

ἱ ἰοτὶ ἀνχηίκατο ἀεδολι, ὅτὰϊ φηἰπι ἡ ἀνοροττον 
τ ετίον Ἰώ νἱ ὁ, 4μυιη νὴ ἤν τυ στιν ἔς μὴ βλτὰ (φινραμεμιμι. Εταίζηυς, δῤνελῥνεν «ἢ. 0 

δίνχρι ἀατυνα ἀομανμκείδμοςς: 84 νἱρ οομτενγιαθμη 
Ὁ ωγά ἡπιίπνανν Ν᾿ "βνραγάδαιη βιομὶ ) Φαρλαγχνῶις ἱᾶς 

δος ἕδυηι νας οἱἵο ἐπϑῦνι ἱρβτανυ αἰ αγάἐτῳν, (δά ̓νοήδ-  ᾿ Ἰαροῦεγαι, ᾽ς ἡϑβοθε δ 

δὰ τυκάτυτ. Ουοά ἄυτοσι ἐΐα ΒΙεγοηγανυν δὰ «οηξτοῖη 4 Οοανεςμκέφε ΜΌΪς. δέοάεβι, Εἶεν ιϑουγουεείνην γοδβὰν 

τεῖεττ,, ἃ 4ιο Ἰαθολπτοτ νἱτί ἀρ ἰπφερ δὲ εἶ εἰυϊηοάϊνε [54 αἰτογίνπι τἀῆ!εΠ εχ αἶδὸ ἰδτὶ ἱγτερῆς 1 Φοπερχταηι. 

ΠΡ ορμνμόριακαρς Ῥυάεατ. τ ἀμθμα Ἁ τοῦτο: 30 Ἐγαίπυν,, μῆξαμίεν,, γε Ἰοφ (ς Υἱάοτί Ῥοβῆε. νωπηνό- 

ἐλαῖας (ιφογ) πρβετιμισαί νι ςο}} ἄς θεῖ [σα ἀσεἴς γε] ο΄. φρο. ἘΣ ΤΣ μον ων 

τ ι ᾿ " ͵ ἐρ ἀχ Ἐπ επηιὶ"» ῳ Βωνήϊοειλο δυλογμυδε εἰ} Βεῆς. τορὰηΐ ἃ 

τὰ τ ουπολγνδογυθηαν ἀρλρων κάϊο, Το. νἱνίδυν δεποίλεϊεπερε ἐϊεὰ φυΐθυν ἐπάϊαμμς γον ἐϑίωῇ ἣν ' [οΓ ἘῸΝ "ὰ οἰδευνίὸ " εὐβϑοθεινν! ΗΝ ᾿ ν 
τπ μμν παιτί δ ἐπ ες ἰρία. Βιίαι  ἐὐαυϊιοιπην ᾧ ΡΟ οὦ μος υϑεάῖοι {δὲς δ ε τούτο ἐκλήϑνον, δις, {πΠΠ}. 

ὌΝ ἐλ πεοθρῳ ἐεῚ τ νέπογην εητία γί ᾿ αἰτὰ φυκάάπι νἱβ εἴς μην ἀσριμπειτὶ δὲ ιηξτίᾳεηδαϊὰ ὃ- 

ὙΝΝ γε [Δ γράηι νος ἀεῦξι ἤυς ἀἀάιζοτε νὰ Ἰθδβπαπὶ μηπδηι οὐ!ῇ δοεεδίεατεηχ, Μεπηποιϊτί!, ἰπαυΐς, γῤὲ ταϑοΐ-. 

Δἰοτυδα οασβαι ἰλαμμεατὶς : [δὰ αἰυὰ εἰἰααι Ποὺ ὲ ἐπ ὑκἤι. παι οὶ νἱδείίοες ὃς Βοεε διϊπίπηίου ζαρίξὐϊδν ΟὙθὰ- 

ὟΨ' ὲ 
ἀν κα να 

αν Νακιριμαι ἰῃ νϑύυς νικῖ (οοίοταῖς ΥΧΟΓ ὑπήλν ταε οἵδε ,ἰά εἴς, (ῥοαῖς δι ται! ΑὉ ἐὸ φυς η ! ΗδΝ, ὃς (ΑμῚ 

κει ἂν νὰν ἱπῆγπους,, αἰδιὰ φυνδάδηι εξ τιυ!ιὸ κουλο τε πιοάϊε ἰα νος ργουσοιίιε δι «οἰτέἠιπεδλείῃ, 

για λαῦμε ἰ αυὺ μάν ἔπης νἱς δὲ ν᾽σε ἐπεῖηρε ἰα δὰ ἀΐα αποτι ἐοτίβ νὴγίδι» Βι ἰε ὧν ἴω! ἀκοῦμε νι ἰ. 
ἶ ἀϊ ἀξίη νῖρ πῆ. δυάϊεα δε Παχρ  κΑΡ Π} ρτο ΠΡ. δεὴβ αἰτάτε νροιίρυ Ὁ: ̓π|- 

τἰῦσπε Ν τι βιηίαι, εο᾿ηπιμαίειι᾿ ὁ ἱ ανοὶς ἐφίτυς πέπα Πλε Ἰιωγοάιεαείο ἀτογραε ἀϊα ειαν ςοιππιυπίρατετ. Ετ 

ντοόγσοῃ Υἱῦ αἰρεγποῖος, 414 Ὁ ον ρβνι ἔπ εἰεατὶς μτοῦ- πον ἐτα οὐηγιν ἰδγοσφε νὲ ἐαἰμγίαο ποῦ ε ΠΠΠΔτῶι ηοΠ ὁοα- 

τας πιθηθτα (ν. ἀἠφοατι ἢ ττιὸ ροΗδὺ (ἃ ἰυπόδιε δἠΐπνιε 47 ἀοινοπηιδ ὃ ἐτὰ εἰπαυαην, δὲ ν] εἰς βηυτί ρεδοριτοι γς 

δπῖδο αὐ ἐοιππυμηφιη ἰιατοά ἐταταιη ἐιννβάβεης ψελς τδοξοπι Βοπυπι νἶτγο πιαϊ πηι αὐ ίςετα φυὲπι Ἰηϊϑηδα 

ἀπιοτρτο ἰαβῖς ἀν κλυρρνε μνίε,, οὐ αΝὰ δ κε ἔδεπι πιαπεπτε ποίξγοε ποῦ ραιίεαι ἃ Ῥαμάει διεοπν μος ἃ ρεόρτία ἢ- 

ἀπρνοπείε γε ἰπ ψιη ον ἀκηλ βεμιν, Θἰμῖν εοδϊεῖδωε Ιερὶ- ἰνααψηΣῚ τειδὶ μρ ιν} ὍΝ μρρυφ ΠΛ 
κὰν μα ἔεφυαειι οἷ "εἢ ὅ,τ ἀνειρτοὺ, “  ἰ[ῥωμεβεὶ, 7 Δ εἴε, δομοὐϊαίο, Τρεῖς 
4 μενα νη, '" δει[ὰ εἴ καὶ ᾿ ᾿ 

ΓΙ ἀδθέίυι "δ αἰμαίευτι αἴετηα κρέ ἐμυχμέ, ἤμς ἐχριοληο, 55: γ᾽ 

ενανὶο ϑενεάῥεειμε:: ΔΝ 
ἐπ ἴοι υϑερϑὲ βὰς οἱ δενα ςεπν δὲ πω» 
ἐἰὐξίλοιειο νανεῥιαιε ρο[- (υλαν ςοπίαι. 

Δἰαποια ἔο- 
μεηδηι ἐρᾷο᾽ 

5» τὸ ὩΣ ν εἢ άπ, ὁ 

λὴ ποη ἔυπε ἰηἰυτία, (εά διέλοι ὕςηςῆοἰΐς ροπίδη άπ, :. Αἰφυπεπευπι ἃ ςηπιρααεῖεν φυυ ἱρῆ ἃ )εὺ φυεπι τὸ. 

ὙΑΡΎΠΟ ἐσ ΝΟΣ ἐἀΝροΝ βοβάσι ΣΤ ἼΩΙ ἐἰλνη ΡΛ ὰ πουΐ5'ᾶλε ἘΠ δευβὰι δὴ ποῆρίος τλῃιά᾽ ἀμεκε δες εεὐέάεπιυ ἱπ- 

[ξεινίλε τοπάοπειιις Σ Εἰ δυίεα ἀἰρεειπο δὰ ἐοτιίεεε (υΠίποιρ αν δἴιϑίοιιος, ἂὖ Βοσ νοΐ νίφυς δά 

: ἐ[δτποιηλεητί αὐοὰ ἃ 

εαὐῤεννε Πίος ὈρηαΆοι} (ο ρίυγίπιιε εοητορηαίτον, Ὠεηόρε ξταιηπμείοα νοζάδυϊοευπι. 

Νοννεδάφυ!ει: πναΐμνο ἐχβοειδείον 
ρνονναίο μος νεοἰφἀῤξξην» τι, οὐ πον. 

ἄϊδηι κοιήμοδο μα; (΄ 
ᾳυσλά ρλ- 

Ῥουι ραιεϊοτίδυς νετθὶς (Δεῖς ἑοιεπιοάδ' Ἐχρ] σατο. νυ ὁ 



ΟΡ 268. 

ὶ ΩΝ ἥν , ΡΝ 

᾿ ἘΠΣΞΣ τόμ ἡδηθὸν ὀρίδζωυ,καὶ διὼ- 

. κὸ πτφαπιιϑἦ ὑτη 
᾿ ἐαρὸ γειδ (ἐδ ᾿ 

. δίοα ποχᾷ νἱ» 
, ἀοεεδς με εα 

.ιδαυο Ὀδπα' , : 

᾿ βοίίε ροιΐωαν, 

8...) δος ἢ ὁ ΦἸοκος .“ ᾿ 

δ" ἡς Ἰυοεὶ σεΐ, “ἢ Ῥδνα το ἡ τι . 3 α. 

δἰ μι οι. Κῥ τὸν )ὃ ἀγα ϑοηριοῥτας,ο! ϑέλῳ τ 

νὰν οἷν 

ΦΕΔ, τ ΕΡΊΒΥ ΤΝ 
ἡ 6.9} Ομὶς φοὐτη νοῖε Ἡἱυμῦλ ἀΐτ μὸ τ Αβιβῆφωιω ἀμηβμνὶ μὴν Ρίι124..) Τιτὰν τίνα 

5 

αὐ Ἠδετε, ἐδ νιάξες ἀϊεϑιδοήοω. Ὁ Ταθ οὗ. ἡ κὐῤράρ ἀσπίς γυταν φργΔῶβ, Πρκέϊὰ λείας Ἰϊοσυρίη δίδηνὰ .]}9 κῃ ἐασρερὶ 

ἀρδῖμενι σαν αὐτῷ βὺ χα κοῦ χρὶ γοίλη αὐτῶ τῦ}" εἰ β ΒυΜΠῈ ΤΟΝ δ] οἰ μιν ναί, αν μαῖα ἐς τηλ! ογϑι Ἰαδὶδ ἴα; ες ἰοφυδηζος 
ἀοΐυτι: ᾿ ἢ ΟἘ δ ξο 
ΠῚ ἱπειὰ ἧς ἔαοίαι! α]  εεϊνον ἃ υναίο τ [ο- ᾿ [εολίποι καὶ πιαῖο; ὃς ἑροίας ἐόν πὰ 

. μα βρέφη. 

μὰ κ᾽ αἰδς τ λαλῆσαι δόλον". “6 " 
πενοίου 3» οὐ τ μιλινάτα γὰ κονοῦς τ) πονισά- τοϑ δι 9 

δΠεἰπ ποι διαί νιν ὗν... 

ΣΟΥ "νὴ ἐφϑαλμοὶ Κυρίου δλὴ δ).-}. 
ἐς [4ερεσκζακξοηεια φογινης ἡ νυΐτυ5 

Ἰνετὸ Βοιιίηὶ αἀυεγίοπι οος οὶ 
[λοίμην πιοῖλ, νον 

5] τι΄ Ἐπ είς εἰ ᾳυὶϊμηα)ὲ δρςρίλτ 
νὸς β΄ ϑοπάόγυπε γόγυιην συλη]α- 
ἰλίστος Διοττδῦ Ὁ 

1 Οὐλαὁεαίδ ἐδουνιε [ῳ ῥερ ηβοι, Φ’ ΜΜΡΝ εἰμὶ 

ἤγρηάφι Δ "ἢ ἐΐοις, καὶ ὦτα ἀυτώ εἰς δέησιν αὐδῇ μάν γον Φείσωπον εἶ Κυρίου γ9η ποιοιῦται, 
ἐενν Θονμη [ὑεῖ μη 
“4: πη αἰ 4. 

, ᾿ ᾿ 
ἐἰψα υμα ΜΙ ἜΝ ΡΝ α ἰώ ἐπαπνατη, ᾿ Καὶ ς ὁ καμοίσων ὑμαῖ, ἰανλ εἶα μαι οβαόῖ α ϑοῦ μιμηταὶ δε; 

Εἰ 4νΐ: εἰ χεΐ νοῦ 
ἸΘ,(ἀ! [8 ϑοηὶ απυμφίογει 
εν ᾧ ἐ πδὶ ᾿» Ὁ λρβτιὼ διά’ ̓βᾳυϊά ραιδην- 8ῆ. : 

Ἶ ᾿ 
Ἐν ἐαρ το, ΤΣ ΩΩΝ χὴν , ἶ 4 δε δι ἢ φκίά ῬΑΌΠΓΟΙΠΙ ΡΓῸ αὐ δβύομιεν ἐμ ιέφην, ὑεφ.. ΕΓ γὴν . Ἀλλ, φέ χαὶ πα Χο Ὴ δα σι νίω, , Ἰρῖον Ἰυδιάδαῦ» θεδτὶ ἐρρφ 6-- τἰ ραθβευρατοι ερέε 

οἷ Μειάο καχριοι' τὸν δὲ φόξον αὐ Ὲ! μΥ̓ φόβα- “μος ςριρεῦτο ἢ" πιέτα φογασν [τ ηθημενίμέμστενο αν. τοϊηυε ὁπιηὶα 9) 18 μηδὲ ταρᾳλθητε" Κύριον " [διῃεῖψες γ) ἡδαὰς᾽ τυξδαϊηΐηΐ: 
δον μοι Θεὸν βγμάφοτν. ὦν σιῆς καρδίαις. ἐπ 
«ἰδηθδπῖει με πο λδεκ ἐφο Σ ὠς ὔρνι; "5: ἡ 
μοίδιυτυν ' : ἈΠ " 

“ἰβιργουον εξ τὰς, ἔπιοι δὲ ἀεὶ προὺς ὑπὸ γίαγ πων ἴ 
ἢ . “ . Φ6Ὁ Ὁ Ν ᾽ 

ὡυλ ωρᾷ ᾿ ηἰ: ὶ τοι ὑμαξ λόηον ὶ «φῃς ῳ δος ΤΥ ΟἸΟΗΎΜΝΕν κ Ἵὶ 
ἀρ υὐουμήμν μὸν ἐλπίδὸς, μμτὰ ἀρᾳιβειτὸς αρὶ φό 

1, . ἀερην μεοήιν Οουγσμυθέδη σιν ἔχοντες ἐἰγαϑίω, 
᾿τηδρὶδ δὲ π|8» . 

ἐρτοιεευϊαια γα ὧ ᾧ καταλαλαῖϊ σιν ὑὸν ὡς κα- 

ἐωγϑεμΐηδι 

. 
Τοονοίηννν δεν τ γὶ. 

μην [φιζββεαιε ἴῃ κονάὶ 
ὑπ υβελε:ραγαι ἔνρ ᾿ 

«ὦ [μι εξβοιιφην Ν 
βυ(τενεὺ υθ: ναιίονεηι ἐς 

εμπὲ ρει β᾽ 4 κ᾽ εἰγνονε, 
16|} (οη[εἑενβέαην ράϑεδιοι 

δοι403: “υἱ ἡ» τὸ ἡμοΐ ἐφ 

ἐανρηρυοδι ρα [πηάφη. 
(ὅτι νἱποξά!. κω. κι ) ἰω ὦ, α- δ ἐρατὴ τὰς ὑμρῖν πίων αγοϑίω ἐν χριςφί αὐα-᾿ ' 

ϑ, τῆν: 
ΠῚ ἡ{αἰΐονρνη.. 

τοῖον μέλι 
οἰἴπνιε ἢ ριο- 78." ἡζζρι τῷ Θι πα 

Ριες ἰωξὶ εἰαπι . ' : 

ἀἰδενο νη νν., στ καὶ Χρισὸρ ἀσαξ αἰδὲ ἀμαρ- κε ρο 
μι ἤδη πανἥπαδε, δίκη Θ΄ (οδ αἰ δίκων' ἵνα " 
αυενευνήα!ε, 

, 

εὐτε 9». 

ἰοὐδοϑει [βυϑἱημμ!ὰ Ὁ εὲ 
ΣΟΧΣΩΣ βῆηδα κὐ μι 
ΠΥ ἢ ; : 

Ἰ - Ωνὶὁ ον Οἰτίβω: βινεὶ 
μιν σα νηοῦβων οἷ, 

τὰ μοί νρεφυηεβδιίοης νοεἰελεὶξ, νεὶ 
ἐδο, ( ἀρρεή ουτῦ Μρειὰν ὃ. δεὶ τεθειέριῖς ἫΝ . θλεὶ νἱοἰεπείφνλας. δ ξαί. 17 Κιιο δυρ!οἱ ρατλδοχῦ ὦ 

Ἐπί ἀλὰ μρνείς νηο αὶ (δ΄ οΥ̓ ιν 1 αἰ εσὶθ', ηυσηΐννη πόη τοπιείὰ, 
ΚΠ 8 η0 Ὁ ὙΨΕῸΝ 

Ἰπρδεδί!, μεῆοε οἱ ΟΠ εμδυε ἰυΠυῦ 
{ 

οὐ Ἔκ πορίυοι ὙΥ νἱδοιίτοι αὐ 
ἔων ησῃ (πος ὁροβίιὺς βέο ἐχεηΐ- αἱ Ομ δάνόαι. “ἼΠ ἐν ὐδδο νὶοιοά ὶ ἴλὶς ρεκί ννθα δ! ξεαυ! διανα ψυϊοεῃ 

δλιδεὶι ἔδα νἱ ἐυρίεενι, ΄. 01. Ἰιυά διἔι Ἷ 
ἰεὐ τροτῖξ ἡζθεγαν 

ΝΝ ἡ εἶν, ἢ ἐεηιαίοηίε οεδυμο  εδυὶ 
κ᾿ τρτ (αὶϊε ἂρ Ὀξαῖαν οχυϊτὰν, πειχίου!α 

ὁδετὲ νεεὸ φ πο άυι σε! δ} διεὶς ε φυὶ  οῦΝ δἰοῆοαι 

τῇ ἰόν ἐπήδα ας τὸς 
μν! ἀν.“ 

᾿ ἄγετ εὐ γαψιδς ἢ ἐμ ἡ ἡ Του οὐ νὰ δὲ ὅνδε. 
ἐ ; ΓΗ͂Ν ,.. ὌΝΜΙΝΙ ΔΝ ἐνωϑεά ας ἰβυὸ πόα ς δ ΒΕῚ Ἐοε θαι ἐπα, πρ οἰ πον δε θαὶ Ἰάεδμμε,ἐε 

᾿ κ ἐμ} 4 " δ᾽ ἐοπβργαι ὑδομ λπ δι ἡονῦ μωνθν ΨὮΠΚ. νεὐοίς Μα- 
υἧς ΡΣ ΔτμΝ μάν ἀπέαρνιας μος δοιειη, ὈΩΘΩΝ ρεὺ δου αογοίό, ἐἐ [σκή 18: ῥὅ. δὴ ἢ 

ἐ , . 

᾿Ἵινε βὴ ἰρᾷθδηλμ φοίωνῃ: 

Ῥνεζαι δον μη»: υμίμμε απ, Ἃ 

ε4 4ν 4 ἰ νον εβ [βε, « 

ΜΉ εἶεν αὶ οηΐηὴ δεπεν - 

ἐηδέω: βεολαίηβώς υἱῶν 

οὐ Ὧι] ἂν εἰ Ὑὸν ομνεῤηιαννν μμήψσε Ρεοριεγωε ̓ “ς 

ο γῆρντϑετὴ Βρεῆημε ἀμξεπὶ (δε ογοίοιιν. 

- 

ΥἼ ψαηο ρατείξίριο δμνατωϑεὶς, γτ δίπγο ἢ νίοἴκπτα ἐμ {7 

ϑυὶ εδιὲὲ σαρκὶ, ζωοποιηϑε)ς δ πᾷ; 

. χοξεΠτυδὴ δ "Ὸ πὸ γο ΝΡ. δὲ ἐπ : οταῖ δὐξεοκίξαιε δας ΒΡ  Πηὴ ΜΠ δὲς πγειείο ἂν κὐϊ: 20 εἰθέμοϊα Ἱαιβεναει Μευπο ἐπὶ ἀδεον γ ιραε ἐρτοῖ δρί. 

«Ὑεῖ ἐῤιροτὶ ἰηΐδι 
τἰειβήνμῃν 

; τὸς ΠΡΗΙΕ ΤΉΝ, νὲ ἐδρενὶ κομιδῇ ἀξ 
. ΟΠ Αἰ ΗΙ Τ εἰτι δι ἀεκὰς ΟΝ 

Ἐπ 

ῬΈΤΑΙ Γ, 469. . 
δ βου εραυφημίᾳ φηζ6ι γίμς ἐξ νον ἀπήϑημμν, δι ἀϊκί ο- 
τ6π| μπὲ ϑωναῦϑυυ ψμιεῖσηνε κρίμα γαίεπΣ δαλπιαμ θαι ' 

ᾶ : , ᾿ 

“21 λέφνμ φοδέφι βϑι ἐγ, ϑιινανεἶελι δὲ σαμι, . 
ἰάδ 4 τοιηρπεροβε ζαυΐα ἀεροίη!, Ὁ - εἴ φισὰ κα ςουρινηυ άθπι δετί ον, πγοσμινϑ, τίει: τ λυξοαη 

.͵ ῃ 

, ᾿ 

ἀν έν ἐδερεγν βέσεν “τ. ἑατης, “νυ βόβεις ἀυτοιῃ δρί- 
ὶ ἐειν" δρίμιν. εἶτ. ᾿ Ν" 

που ἡ ἐλ εν ὍΝ 19}. εΓ υόηγέιτίαη) {ρἐπε-} |. ἔν φιο ἐμην ἐν ἕλνο4. 11 Τακίια δ! 42 ξνῷ χαὶ τοῖς ὃν φυλακὴ πνόὔμασι πο] “μι φι ἕμ ἴῃ τατον ξιο: ̓ϑρε όταν μὴν ρων τ Υν ἡ 
ρϑϑεὶς κήρυξιν. ; - δ τς ἀϊεης ᾿ριααἰσαυϊο, , [ [ρμάϑρανὴ, ἨΈ " ἀμ ὰ δυιθη. ᾿ : τς ῷ Ι ἱ ν᾿ ὁ ἘΠ 404] [ιηὸ (εὐΐ» 

Ροηάειλροβο- 
Ἰσελμης ἱρίαπι νἱτευιεπὶ οπνηίδυς (ᾷου  α θηπῆπας (δευλῃάϊε ρἐΠενηυδπ υἷε ρδυςί τιν δὲ οαἰεπιίιοὐδηϊ ανὲε,δὲ (του ηι δοδονι τευ ΘΙ Ποη! νἀ ίοιῃ ε ἀκ Ἵχοζυίε, νι εκ ἀΠυυ ἡ} εἰξοιζ Πφαει,Οδιϊξως 
βαπῖοιν φφέμ νοι φυίάδαν ςούροταὶὶ ριπίεητια, (οἰ ἀἑεείηα ἡ ]α μὰ ν]είμεον 

᾿ρίηήδως ΗΠ Ἰαναγο εὶς ετὶς φυὶ πυῆς ἰὴ σάτζοςο (δειση τας ρίξηλ ίμα μμην 
ἐπ ἁηυδίμλυδι, ͵ ὴ ᾿ ' 

τα ἀἰοᾶπϑ ἐοΠρ (τ δινείδτο, ρα ο« νἑάεἰίςος ἱρήυν ΝΟε,βέσαπι φρῥάτγβηι!ν» 
Ἰοηΐε πιεκοοάεπι ἐχρεβαπιει, ὃς ράυοος ἐ]ος(ὐ ο οάτο οι! Ωὸ οο9 1.5) 

᾿ ΄ ’ 

. ἃ 

ΦΡ ἰμίβιανμ ἀν! απὸ δριγέμα,, ζωνποιήθὴς δὲ πιδμαπ;, Ιὰ ὁ Αἰΐφυςπι ἀφ ἤᾳ πανί ἐπ φυο δοατὶ δρίείτυς σοποίατ βιοτίηϊ. εἴτρεῖ ἀϊυῤηϊτατς μι ίη Ἰρίο ζογρογαϊίξες μα ίτλητο τι, νέζᾶς « - Ηος οὐντὰ πμίηναπι ἰχυιοπίςτιις : (δὰ κοηιγατίὸ, ἤδοῖει εα γείδιπιουι, Ὁ οι οβζατοηη ςπίνῃ Μνάδιυΐε ἃ (Επηςτίρίο ἀσροποεπάΐ ας νιζα ἀοπιίρταηΐοςν βὰς ἰἀδίρίυτν ἁδεριό9 ηυοᾷ πον διπλῇ, δέ τυτίιις Πιπεηὰι ἐᾶνῃ, [ολπ.1.ν.13. 5 ρίηίτας δυτοῖ, [ρεγάταυς,ντ οχροίηϊηγιν Ἐρ ιοί,σάρ.1.1: ,δεσι Ἔοχροδεῖο ας ποΙΝίπο ἴῃ ἈΠΠΟΉΡδμεα Νοτθὶ ἐπζαγμ τὶ ρος ςπιίαπι, ᾿ εἰξ ἐστι αὶ μοῖ ἃςοἰρίυπε ἀδ Αροδοίοτυηπι ργαάϊεατίρ- αυληάο ζάτηὶ ἰά αἰξ,αἰτογ πάτυγας ἱπηθεο! ας ορροηίτυΐ,ο. 19 ἢς, αυΐρεν φρίγηδυα το ληξευεν ρα εάτίης ἐϊηιίδυν ἴῃ Ππεάϊπγαν Ἀοιη.1.,.δὲ τοτα πο πο]οσηπι' αυμῇ εχ ρτοίδ., σαγοδτς ἰᾷ ςἢ, ρεοοατὶ Ἐν ΒΠῆρα ὅρη πφίμδεῦ τα ἰπιπιο- (0 πλαχρί σας αι ]υς 2 ΟΌΓΙΣ αν δίς ν «τος, ἐραυραύΐθη ἐξ ὦ" λοχρί ὧτ ῖ "ἐν τίβ οτος οημπίδυ, μὰ! δὲ πνοτταί ἀϊσυπίυν, ὍΝ πεν» δρενείας γὰν ἃ ζέ ὑκ διω ἁμίως Θεοδ, [ἃ ἐπ Οὐ ἄχυς εἰ Ἐκ ἰη- Ῥτετατίομ ΠῚ ὑρβιαὶ τειιοῖς μς ἃ ατησητὶς ἀο ε πηι ἰη- 
“ε βρηνταῖς (οὰ νίας οα [οι ροϊεπτηα Ν τευϊεην Ὀεὶ αρρα λῆς ἐπ τὴ ἢ τερτοῦ, ῬΤΙΠ δ, οὐ Υἱυ Ποπνϊηϊδυς Τρ᾿τἰξι τῇ ἠοπγοη τεῖς 

δυξγοῦ Ὁ μδᾷν ετῖδ αουλ δι ἱπλιυιάίτα εξ ἐξαίγηεοάοεβε, 
Ρυκίςετίπι φιυτ 4 ἠφαφίταν φυΐ ησπ ἔμης τοζεπεγατνς- τ Ολεαηι, ἢ 4υς εηΐον ἐρἰτίταμι, [δά δηίπιδαι οἴδης Ἠςθταὶ σωωνκϑῦχι- πιὰνο ἰο ϑρίτίτι ἀςϊπεὶς ἐπ ζάτης. [τὰς ἰδίῃ ς ἰοῦ μϑἀὰ κώςρτο θο Δροίρεῖς υοά Ῥοτίοηδιη ἴῃ νεγραοιο ποῆτο Ὀλβε  ο οοτειρῖς, φασι ἤσ ἐαπν ἰτετρυοτα τοίη, ἔὐιρογε (δτἤγοης Ψόολίαιιο, νὰ Ἰη τὰ νοι) Οἷδο ληίπνα, ριο οὔ 

μεραμιν θη πο Νὴ τοτάπο τεμοφαίῃμ. Τὴ 1.λτὶτῖς φι ἐβμ  πΊ οο 4! 2.5 Βακ  ηἰδυν, σδοιέπἀὸ (υιίπι πγογειος ἀρεττὲ Π0η ΠΟΙητηξς,» ! εἴδυε εξ τες Μοι βςατὸς δι νἱα βσατοι, (γ8 φοητοχει ΔὉ οολδελη οἵς 4Πεβοτίραπὶ Ππλυλ πες Γρτοτδμοηςπὶ ἀρρατοῖ- ΑἸ !αυίδυς Οὐοάι Πησυς ἐπηρετιεῖς ἀερταύλίο Ὁ Ὁ ος Ἴσον τίδιφυα ἐδ σλυία τλπὶ τερ διὸ Ῥεεγτς λή δος Νὸς ϊ ἴεπὶ τϑ Ρὲτ ἢ “6πν εξνάιο γϑοιῶν ᾧ καὶ τοῖς ὃν φύλακα. Ἰηγπη0 οσάίος Ῥοτίδυς Αροξοϊοπιπι τεσ τοάεγεσιην Ὁυληυιὶ ἀ ὑπο. (οΐρτυην οἵξ πἴρεν φυλακβκα τακεκλεισυύζοιι, 5. εαγκεγ ἐηεἰνίφ." τά τὴ δὐ]ο,αιδά πας ἰπτεϊρτοτατίο δὰ [ζδριιπὶ Α ὅρος ἡἷ- Οατεῆλο) φυΐα ποη αἰΐυἸοσῦα ἱπ ΝΝοιο οβαπιεῆτο οδία- δ] Ρυοτίας γοττί πολ, Το ὀχρ! ολτῖὸ κάνρεμ θὰ εἴ - τίου Ἰαθοταγιοοίαθον δὲ ἐρο ἡ] απη ρτοὸ γί! ΠΠυπ παύει δ. 5Γ πη λείςοτιτη υἱ ρυύδητ “ηἰγηλθυς. ἰπογςαι ον πήδηῖε ΟἈ τὶ 
Αἱ λἀυςατυ αι πγσττιογαπι,ορουτυ ́ς ρις ἀἰζὰτὶ Ευφοσο Πα, ῷ, 

τὰς ἰπῖεῦργος ἐπα ὦν ᾧ' δι πορευϑοὶς ἤρη ἰδ τ΄, ιιᾶθ τἀπιςη 
ἔπη ἱπὶ Οὐδεὶς ρηνηΐδυς, δὲ ἃ Ογροίδ' ἢ, τί (υς ρατηρδαι νι ἃ ρίας, νε σης ΠΠυ Δ λιπρ!εξτι, ἴα Ἠῤγοηξ, Βοὐ γετὸ 

ἀεϊείυι πα] τοίιτατίρης Ἰηάὶρ,εῖ; αὐυθθτίοτα δοηρτυτα 

ψιοῖ Ἰνὴς νοωτ Ῥεῖμις ϑριγίξασι. 8:. ψυσις [λφξαηιίας, ὃς. 
Ὡς νετᾶ ἱαρί αι! α,ἰγζᾳ.(4ρ.3, ἀὰ νῆας Οἰτίξι πϑτιὰ ἀἰΓ 
(ετςης; Ογ  ἔυπν, τηαυις, σὲς πατηπὶ οἱἴς ἰςειβολπηον, ρεί.- 

οἰπηῖδις ἀτηπιο ζοηίςηία ᾿σσυητυτν 1 λτίπυς ἀμίδα εις. 
ἡνέσιῃγος μαδεῖ ,"1ν ηὸ (θ' ᾧε γιὲ ἴ5. φγαν [Ραμ] [δ ἐνίοϑεω, οἰλπιοῖ, ἔατίπὶ ἃ ἑπόχτο ζοήίξαυ! τυάοιυι. Ὀείρἀς αυοτ- αϑνΐεη! ργκἀ ἐλυνε φνὶ ἰαενοά οὶ! βίον τὶ ἀἰῳμοηάο. φὶς λατοῖη 30 (μη) δος σοδηηγε ᾿οὐαίος Αροδοίυεν ἀυσείσην δείλην δῷ 
Ἐγαίηυς, " φι ἐδίάπν αὐῇ!, φ᾽' [ριελειδηόι αὶ [εν νι ἐν ἐανοενε., ΝΣ τεῃροΐ το Πη δ βόγος ἢ Ὁματελ᾿ ἐκηϊοπτία ἐσύ Ὁ «ὁ . γκἀνφιμι ἡ ἰυοθοβίεμι ἐς ξμένλη! ΩΣ ΝΝυμς αὐ νίαν ἣν ἄε ψι δυίδαιδ ἐσ ρύτάπε 41 ἔξαροτς Νὸν δὰ οιά δ᾿ ἰητετρτοιάτίοηες ἀοζεύαπιις αιίίαγαπι ταπιοα αἸίχυ οὐ οι: βηοτίην ἰηεγοάμἢ τ τπῆξη ρΡΑυϊὸ ἀοὶς ἀϊυυΐυπι τοριμεν 
τῃειμόγ{ΠῸ (είς ρους Ῥόλυη ἡρίταν αι ἐκ Ἰος εξ ἰπηου, χίηξ, ΠΙος ἡ ἰταγ ραρηλῃ αιάξιῃ σογροῖε ἐδ ἀ Πα, (δ ἐετι!ὦ- εἷο ΤΠ θυ αἱ ((ϑερι νορδητ)οοκἸξἰει  πτιφυνα κι Ῥαιγια κ' τος (ε{Ὸ Π]οταπὶ (ρἰείσυϑ εχ Ὀψης οί ΟΝ Ὶ συ ΐλνα ἡχοτεῖ 
δρέχἰτς ἥ!)ς ἱδή φυλιη ἰῃ φατοοῖς ἀυσάλιη ἰπείο 5 Δη ΠΔ νὐτοιν δ δος διημαπαεῖς. Ηἰς γετὸ ἑκα πε τοροκίιη ἐῬε». 
Ομ επί βεγιφηςγϊονε τος ἱπάς ὀργαὶ, ΔΟΚΕΙ͂ Ι ά ἑπξιος χὰ τ, πιαϊτα ἀοὶ ἕη παρ ἐχροδιϊσες φυσηνιυχηι δρρανᾶς ἀείοευίδηι {ς ἐἐρηίαης, ἰδεῖς λη] ΝΝὸ Αταδονα Ρός΄ Ιὴ οόητοχει. δεούμδὸ, δρίξυδ πΌϊη δεποπ μος ἠξηι- 

ἀἰκορῥηίο ἤξ νεεθψ. ἐς ΠΑ ΣΤιποτυ πα νίγος. καὶ τηστεῖς ΟἈ ΡΝ εἰ κοίλην; ἀ  Πμη0} Δἰδαξίις ἐαάϑηνος 
χης ΟἸ πὶ (4 Φρ ἐίταν ἃ εἰ ἢ Αἰ μη ροἐξηξίσι πςαυ φ οι πὴ χίξιρ ποίη, 
Ῥεν δρίτίεαῖς {πιο ἢ ἠ ετς ροπο λα βηάττι ὈΒΡ Ἢ, Νἀηγπιο! τὸ ἀἰξει ἢ 
ἐἴςας οεὐ}ἢ ῥγ Δ δία ἡ βΙΗ7ε του οὐδένα ἰῇ νμαπ. ἀρνὶ ἤλης γερέδη δὰ πῇ θυ 
Ἰϊεςς ἡδβγῷ εὐ ἐδ τοϊίευδτι; φυλίι ληΐιὰ τρί ἐον., {{|| φρίτίτων ἰηβάεεν ρΕ ΜΙ, δὶ (Ὁ|0ς Οέδλο ἀήπνσ ἐνυάγων Ῥοτί οδαίυῃἐϊα, ἔληῆςο ἰρ [εἰδ Δ ἢ πιὰ ἥιο Ὥου ν ΤΗΝ « 404 ταπιὰη φεηεια τεῦ δὲ ἰμἀεβηἰτὰ, αἴ ποῖ ΗΖ τα ἢ τπιπρίς νυ ῃ ἴ δὶ αὐλη πε ίο Ὁ (εἴς νεῖ ςὁ πἀϊά τ, Τ᾽ θα ἀς ἄνα  ἐὐοἰῥίεπάδιη πε πιὰ φομιϑάστί τη. Οἰμεὸ,. 

ἐβητο αφυε ἐς μου ἐς λίοησ ἀ(ἰρίο ἀδϊα ἡς ἢρς αυΐάοπι δά ΔΡοΙΙΟΙ; ἰσορυὶ με δίηευο, Τάπάσην"ς [ {ἐι Ὀέιπη ἀξ εαμιὰ ἀρ εάν. ̓ ψετὸ ἀΐέλαιν δὲ ἰρίς φυϊά [ηἸἘὶ νἱἀφατιὶε, “δι ταμησα νεθσδο... Αι ϑεέυβάδιλήτυι ἀδεῖν νὲ ἀξ ρίο πίη; δηἰπὶδ. γυπὶ ἐρεεγρτεζανη (δητδατὶε τῃ!ηἰπιδ, ΜΕ ΠΩὶ Ὀτβε ιν δϊοδίηχ 
αξίυτν ἡυ αι δάϊεετε, δι Οὐ Νὴ τεθίοια ἀσουσητ, πὸ Ἰη ε ἀ  Δεδηκία Το ἀετὸς ΟΥνγΠῖλε ἐηδβεἶειν ἔπ 10 πγοι (ηγ ἀδοςϊιγυς. δρέαπάμηι ρυζοία {ΠΠ0Ὰ. Δοὶ!. Τισο  Γε [δά {Π|π  ΕΠΙΕΝ δι εὐπίᾳ [ἡ Πὰ..4.6 ἀἰεευν ἘΞ. ξορί πον αὐτο οἰδινεβάοϊοε αὰ ἵληδεὰ δι ἰυ εὲ ψυδηήυμη δρείμηι ἢ ἀδιοταηι εἴς ἡπονέ" Αἰ υδευτεήν ἢ ογέδτιν. Τρ οὔ φὐΠὴν εἰς πός δηχυπιεήξυ βιὰ γεν. 8. ΠΡΔΠΣΥΣ «μληβείηινε ον ΠΙΝΡΠ εἰκὸς ἀἰκεγὸ, Λα τῇς ἴχηγ νετὸ αυΐ ἈυΠΠἰν αἹ 6 πναίοται μα δοδέ 'σἠϊηνηὰ ἡ 

᾿ψιεπιοα βεϑϑδατίς, Γγεπίαεινε ἐπι δι δ ὕπις Ατιύαπι, ἑρόγωης κἀξετοπβω γατίολο αἰδιιφ δἰδιγενῆνε σογπεν δα" ὙΤΝ κὸς ἐόινκὲ, ἀνα βιδμῇ Μ(ὲ ἐ Πδεκαιοάν ἢ εβ ὅν, εὐπἤιηιηδηϊέμιε ὧι μη ἐμ εν σαυἰτελητ Μα. 

δ Βούνϑι ἤξυϊσ αυλ ἰῃ Πιρουίσυς {|| νὲ» 
{αν Αἰονὲ ἀδίογβυπι, Τ εετϊδιρυς πατε ετίαμς 
απ ἰρί τουτεχει, αυισι αμην ἐἀϊσᾶτας 

ἵ»- 

Ἰω Ασα 

ἢ 
Μεη δηδήη, δὲ ἤοεὶ εἰ Δη] βου ἤν, ἔμμμι ἀιπελεη ἐς. ἐλυίὰ εἴξ ἐν ἃ νετίυ (4 νέφια ὰ πο παΐψε δαρίειν πάν. « τὰς ριξάϊοαξωπι ΕΝ {Πς πάνω σι τοῖς ἐπειδησεσι, δ ρίξε Δι α Ῥετολνἐταθλει, δι ΩΝ ἃ ἥυεπτίε ξαῤ εν γλα δῆ ἀπ Ῥνραϊεϑεοοί πθη οὐ δανυτν. Ομλιτὸ μρϑὰς θὲ 4υοίυγε,. γίηυε ἕὰ εἰααρδίρθτο ταῖν ςοπεείζωτοι ἠμίσςμπαυε (τ! ἐπε εητιη Ἠ, ἜΣ ἴα ["νιϑη!] ἐν εανρενσῳρυτὶα ΄. ἀμμεισηνα ρεσδίμι ἑοπῆὰ δείης, [6 Π| γειὸ γι ἀθαμηιε ΩΝ δ δ γυτί ρα "5 ἐανοφιεῖξι παγευδιλε, βεβ ἔβαν, ἃ σῳφστείο δάϊιίδμας ἐγάυπιεητά, Βείπνιαι (ἀπηρεωπι εἴ ἃ ργουϊάεπηδ. ὁ! γα} ἐκ ποὺ μμνπο, ἐερυβ πόσες γότετο ἱπεστριετ δι μ νεν ἘΡΠ ΠΌΤ {ἰδ σιπα δαν ἐπὲρ ἰν με νὰ δϑευιὰ τς. .... ἢ, πεν πε δΡβ ΜΕ γ δὲ αι ἄφιη ΠΟΙ ἱπορὰ,νε ἔθο ἰΦοῦ ἀϊεδ: βαιανΜοπὲι ἐὐτ ἡεθεης εἰ σπγη σἰεηείε ρτοι δε ΙΝ Ἠλρηρ δὰ οι εμἐηῤηνο τειιηοπίυιι ἀπ φαοί εχ ΟΣ τἰλης οπιδίδυν ΓειΓίςυ ἡπιεπεῖ! ορροὐ εὐτοε, σγΠ οεῬε τς 

ν 

τρις ἰὴλε πᾷ κσγαν οαγφοτιθ ἐρπσλδε νείαηιν, δόοο γε} ἐρῆ ὁ ανίδυι κὰκ νν ἰοψίο- 
4 ͵ ω ͵ 

᾿ 

Ἶπν ἐπ εξ φαι τεπιρορίδυν {} 8 φυυ αν Ὅθυι ροικεπ εἰ ἤπιύς ἐεγαπαπι 2 ταἤριςεη υδι νη δὸ ἀ6-. 

᾿ 4 
ΜΝ .......» 



Ἄν 
ῳ Ἀμμ ο ΤΠ 

ΠΣ 
Ν 

, βὐυδῆηαι, οι ἢ 

: 

. 

βΡοια. ξ 
ἀϊδνι,ς υϑτὰ φυΐδοπι ἐμιηφηδεηψόμιλρυκηνοιαε ἐξμκεπεπειὰ 7α. 

ἀφιιποπίιην, Οἰοηάϊε ΡΝ ΜΡ ει το το Ἰαϊδίξία ποῦ. τίθει ἐσασθαπταν, νθὶ δι πυλδν 
ἀ τορίξ ᾿ ἰδήσρ : 

ΔΡΑ ααα να ΠΣ αδα Δα δ τα του λα μή ενίεῖ, Ἴλαι τρία ἰοθοράϊ, ἤὰς πρυ αν οτθὰ (ρόξον ἴτα οὔππι ἔς 

᾿ ἀεριαροῖ τ ἘΠ Ρταθοπαίυην οχέτι, δο᾽ 
(οἴατοτ, 5 δος ἔγεμε ἐμὰ πάη ἐκ ἡ δ ρογείαι ὃ. αι ποίει τεϊιρού θυ» Ξοπμδηίλὺ που δὐεόπι ΗΠἰν ἀσ αυν- 
τβ, Ὠειπι ἤΐος ναοῖς πα ̓ 

δι. ἢ σὰ φῇ ηφίραν ἐδ ψβοἈνας νότααχ, ἃς ἱπρία ᾳυ!ὰδ βότῃ το πίτὰ ρα ϑρυὰ οἰηποι. (ζείριοτςε οχοπιρία ὁσρῃ πιπι. 
τβν δ τς, μεμα δημηαμνοοῦν ΘΙ ἠυμῃ, δτορρείς, δοηίεθιμῃιεη, Ῥατιϊοἰρίνειμ!νεραλεῖα ἐνς ἀαιὲ πιοτιαῦ πιαξίνε δγτο- "Φ ν: εν πη ἀϊπιίτιαχ ἀκαιρίαν ἐν φιο ἐνῆν Τελ Ἰηκιραπιύγ, ᾿ »ηὲ ἐς τοπιροτο ρεδίςητὶ ἀἰοίεμς αυὰπι ἐ ἐν οὐαὶ 
ἀων τ ντῆν Βληάσην ορίπιμας. οἷξ αυσμηδέοτμαι τἰφι αξυ θὐπότα τὰ Ρεγίξέζο,δι φυλακη(ἶ ραυζος Ἰοσο εαοῥὶ 

' ἀδοι, Ουϊά εἶτ τισί, Αἰ(οτ,λιις φυσι Ρόζίως ἢΐς φυλακία ἰὰ οἱ ιῥατοριςιη ἀρρεὶ ϑᾷ οδ αν τμε μέγ πριν ἀρ ει μιν Νθ να στὴ να ήμρα δας δι σαμεν μρήνενΝν ἰϑα 
Ῥετοιηιύῃας ἐρίκον Ῥεῖγωε ἰα γεγβου!ο προγίοιξ. Νυῃς ἡ. οοέϊὲ ρίο νἱμὲς Βοιπίη Νυξἀςοιρί, οὐίςτιιαπόμνη οἴ Ρο- 
γετὸ ιἀοηίλῃι νηϑτδοτολγοῖθο ΒΟΒΙ ΠΕ πνὶ λυ αχεπν"ς  τριπι φαθμη ἀξ ἐἰς ἀξ ογοῖ αι ἰδπηρειίσαι ἐγᾶπε πιοττη, ὃς 
οἷν ΠῚ οετυῖς «ορίοίωι Ἐχρ] οατὶ αυλιλιι “Ὁ πεζε(ατιὸ θζοῖος ἐὐτοςος εητιοῦςην ηερείϊλειὸ ίοιμιο 
ἕς Θὰ ἀἶτο ξαρὶτὸ τὰδ) ἱπαπιδιοπίθις τοῦλ 

ἃν οαίας δὲ νέζαχα «οι βτιπειλίιτ, δὲ ίρε 
661 ὀχόπι ὩΣ μηὶ ςογτὸ 

υιοείως ἐπηριοεξαδίεία αν, (πᾷ χυο, αὐλυπὶ νηφυδην τηαρν. 
ἰπῇρης εἀίταρι Πιονίκεποι ἐπρίεχ ἰίαυα δά πυίγαοι!! ρ]ς 
ΤΥ ΔῊΝ ΜῊ ἐκ ̓ἠραρμιθὰ : φιοά ἀςηίφυς Πεϊπῆ: 

ἰ{π λἀνομέοις ἑ διροεροῖς, (αἰοᾷ ποηδυπι , ἜΝΕΣ : 
ἐγ γωνλνς ὙμΙΝ Πρ βενγοὶ ϑὸμδ: τείωγτοχίς, ἐς Αἰ ίρφοία ἀρράγέητς, νῖ εχ ι8.οὰρ. σξας ἷς πιληιξε Πὲ 1}- 

ἢ ζοουία τας ἰη ψυὰ οίαιτι ὀΐδο ὀμητακας δοίης βοιπίηυπὶ ὅς ς ἰηᾶι σπο-᾿ 
| ΠΑΡ μὲ ΣΥΝ ὀρ υνορνδν κα ἀείεῖδι πρῶ Ἰοτὶ (ο τη ἰατεγτορατυς, ρεδρυίυητ' ΜΠ πόϊῃεη {ἶρι νοι διζα: 
εαριϊορρίο ρας ρκμοσάἀρητίδυε δὲ (ϑαυρητίθιν ορτίπιὲ ςο- ᾿ ΟΝ ἐξιτυτὴ ἀλρὺν ϑ᾿ γνα! ἐς ϑριτίτυ, ἰά οἴ, ἀδίτατο Δ΄ 

οὐΐδα- πῆσι Ῥεϊγυύ 1.1 1,40 δρίηεῃ Ομ τί ρεακινιποὶρ ἰσάατι εἶν ὦ 
Π ἈΥ κα ΣΝ ἂν: μέμενοις μῤᾳ τὸ μὐνβς οὐ μή ἀεοατοιυ ας μεν “ρ μη βᾷ (δητὰ, 4ι 4 Νος δὲ Ευοϊε απ (μάν (σγυδίνει ταιμιὸς νειὰ 

κοῦ οβρρακαν δια νἱδεϊίολε 40 ἄμε νίυ]. 5, ἰιηάϊευε ρετάϊάιτ!Νοε ἰφᾳίιααη ργαοοηςπὶ εἰ τίαι, ρο οἷν 
: βολιῃρὴν ρεϑείομεἰαθν,ν οἿ ἀμ} 109 Οὐ ἡοις ρει Γαβίηυος αείαπι Ῥρόρβειὰς, οΥσε πὴ τεράστια 

Ομείδιι ἱβὲ αὐη πὶ 84 τεἤρι(οσοτίδιη ἐπι ται ει γς [οτο).}) 3 4ν ἐ Ζ4ς ἢ. 7.1 ε΄. 
ἕω ἠσηλέη. δίξῃ τ, ἰξα 6 χορευϑεὶς πὲς ἀυγὰ ηος ἰη(οἰςῆ ον ἐχρΠἰρδναὺρ τὺ 

ἡ αὐ συγ δον .. πε ὁ ρα βεἰοεινο ϑέηφον ΠΝ ἕν πὶ ἀκεϊλξθετηυς φο τάμη ψησίη μὲ Πὰν τεν νὰ ἰξάορν: δ αἱ δ φοῖροις εὐἰξ.᾿ πα κτΑ αὐ μο πλνμλς μινπδο φνδὰ ἰδὲ ἐφαθιμμί ες ΟΠαυάϊπνίη δε ϑ ἀροῖο. νων ν τῆν «μηῦ ριαροι ἸΠοοβοιίξηυαι,, π κθηνι γον ἯΩ6. ἐβιςιργειλτ 
υἷι ποκα μεαιρου δᾶ δελίδπεις, σομλϑὼ “δαενιν εὰ Ηέρ φοτὴ  ἔσηϊ νέης μαεη ἔχ- 
ἐπ δοι ΚΕ ΘΙΝ αὶ ρος ργατογίτυπ ροίεηυν Μάϊ. ας, Μάτδαι Αἰλετλαῖδα ἡ θεμυαι δίς" Ῥρρδεμεὶ ἤμπς πῆι ἐδιη, ψνν ἐναμι υλή ρτας- ς, ἰογεψῇ ἐμ ρτοτίῦα ναερξβον νος νά τήν ράνεις βέμο με. αἰδγῃ ΦἸΤομέ ἴῃ: Φἀρρεγογαυυπν Ῥοῖγωε ἡ Μαν. λ(η),δέ δεν. αν ε μρηενρ, ζλμη,. 60 υαρεαηϊοαέυρι 11,0, ,4 δς ᾿ς ἄρηαβιραμέ ἐψήῃν "ΜΠΡῈ ψρυνς φοπβίμηλε ποίξιαιῃ 

ηκα ϑὶ 6. Νεξ ἐ ἴ Ῥοῇψ δοοτεῖς- 
τὰ υὶ ἀγρεν μεν ἡδιιὰ τόρυὲ ἀμρ δρίητ ρει 

νῷ ἀρ κεναι. 
ἀκ χιας ἰπιι οτ  φογ οεττὰ ΜΠ} 6] ρεαϑιῤάθδες ΝοΩ 

οὔλογζο ρελι μος ἐδα λά τανε Ὁ] αυοά τοπι- 
μι ζαρ (ἐς θαι 

Ἵ τὰ αμνα ᾿ τ νυν " , ἣ “ν} Η ἡ, ῳ δ 
Ἷ ΘΒ 8] ϑαηανι, Κμὶν μοίαν {19 Ν0ε ὁση δεμδνίο [πη ρου εμποίεὶ Βερειίννν ἐξυενι πυαϊ αν [ὰ ἀμ άφοὶ αὐδῇ κά. πάντ μηβιμὴ ΝῊ Ἢ Ἂν πεπιθ δός ευὰ ὦ ομευν νι εἰδιϑεΐοει ἠυβα) "εν ' ἤρα Χο 

'᾿ μ" Ἐρ ἀνικμαιοο ἀνιλάννά το, Ἡρεῖω ἐο. ναι τοῆ εἰ, ανάνμο νὰ ἤθη πρρβὶν ἀμεμέραι ρὲ; 

} 

. 5 

Π“.  δἀϊτίοης δι νοτιι. οά ἀυλειρ, ᾿ 

“᾿ς ΒοοΊη ἰσέὸ πιδίογοπι ἐπ Ἐγαίμπιο αἰιφητιομεπὶ ἀονέον 
. 40ν φύυαι υμολυρυείη, Ἰοσμη εξ ηϊςτ,ηοΩ ἀιιδγολιὶς τὰ, 

ἀυλ τη τδο Ἀμμ Μοῆ, Ομκηῖις δηρρος Ἡρνε ἤις εἶν 

ἀλη ἀυθιτᾶςς φαίη ἤουε (ρεὰ ἐμίε. ̓ ς 6 

τος εἰροῦ ἄνην ργιες 

.:) οβθαν ἐκρφξβαείονα ἵν ἐταραῤμ κεν κου 
σραὶ τὰ. 
Ἰοωις ᾿ ᾿ἀῤμγβνανόι κα ὑαηὶ πο νῷ με» ἰούυπη οεΐν " 

“) 

Ν . ᾿ ᾿ 

"Αὐϊεδίαμι ἢ ἀὐδιπίσο, χοῦ γοοτης, πος Υ]1} ργορῖιε 45 
ΠΝ »έδημοι αχρ κα ψοήδι. Ὀεϊηήεβάυει με τοίας 
ρὰν ἐμ ρεααϊρατίοῃ ἰ ἱπιδιςας, ἃς ρτοίηδα ρὲτ ἀρεῖ 6 
Μὰ οὔϊοπάϊε ἴτε ἐχρ!!ςαηάιιπι οἴ τοῖς ἂν φυλακῇ «νάΐμαον, 
νῖ ποι ἐξοίπνις Ρορίπάα νἱἀείςος κοῇ τη α τοι αἷρι 
γιῦ ἐν φυλακὴ στόμασι ντ ποτί δι νωῖ, ἰὰ ἐξ ὉΠ ἢ δες ὁρ- 
Ῥοπαηταγιδεά ποὺ ἢιλίς πορεία ντ νι Δ ἀφτοτινὶ ροριοτοα. 
ὩΣ ποΠὰσ σὸν Ἄν ας. 

ς ᾿ς 47ι 
ηδά ᾿εὗφεν οχ ἐοπηπιμηὶ νίι. ΤΠ δαῃάΐεαπι,, βεϑθηνε εῆ.. 
ταίπρουίε. Οὐπίγαηιν αυῖςμι σγγοῦ ἡῃ ἤΟσ ράγτὶς ρίο ἰησ- 
Ἰευΐε αυὰπι ἐπ Πιρεηοια, Νίδης, ΜΠ 4 ςοπιδεκολιηι ἐν 
ἱγηρεγξσέζυην, Ουἱ εγαπὶ, ρτὸ Οὐ με: πος γυτὸ ρενρίαί» 
υδῃγρε ἔθυπη,Ουἱ βιετδῆε ἱπογαάυ!, ᾷ εἰξ ἐσιφήσινν. Ἐξ 
ταί ον ἐποδεάιφινιει [μϑτὰν τὸ αν Δίοδ νη: εται, μέ ἐκ» 

οὐεάξενεει βαννηι (ετυλῖα ργορεία δοτίε! ἡ φη! βοαιίοης, 

[νον Ἰὰ μἢ Γἐτης]" οἐροϑ- 
δας ἡ ]ς δεὶ ρατίδε δηϊ τοι: Ἃ 

1 4ἰεδυε Νοενυααι ἐοηιἴγμον! 
ΓεῖηΓ δύοδ; ἴῃ ὐᾶ ὁ ραιοα (4. 

[εἰ οσλιρίαια (ερυδες μηξ 
Ἴ5 δῆυ:. ὌΝ ὌΝ 
“Ὅ τοὶ πυης ᾿τείροπάφηρ 1}. 

ἘΚοΙρ ὙΒαρο δ ον σαν ὦ 
ζανυδι (σῇ αυο ςατηΐε (γάρ ἐ! . [ἡ 
ἀδ᾽ εἰυηωτις “ἰρυϊοιί Βὸ [8 

{ὦ «οηἰεϊ εηεῖν αρυδ [αἰ }} ̓ 
"4. ρει τείμεγοθιισηφαι. ἐεία 1] 
Ομ εν ἘΣ ἈΠΕ, 

Οἱ εἴ ’ἀ ἀσκιογλι [οίς. 
ριοΐεϑυς ἰῃ ςαἰυνἰαδί οι! 

4 ρδιληβενρ δὲ ρριεβειθμε 
ἐ Ψίττ τ δ μ8, ᾿ 

"Σ 

μιφν να βνανάο ΨΨΈΝ τῷ Θεοῦ ορϑυμίᾳ, ἐν ἡ μέρας 

δι ατασιώμξομέμνς κίέδωτον οἱε ὦ 
ὀλίγαι (τουϑέςιν ὁκ τῶ ψυχαὶ δ᾿ συῤϑη- 

σαν δ ὕδατος... . -. . - πη [αἴνα ζωδξα βμω γεὺ 
ἢ , : κεὶ Ι. ΕΝ ᾿ΝΝ 

ες αὔ χσὶ ἐμᾶς φὐτίτυπον νιωῶ σφε" 
βαῆισμα (οὐ σάρκος ὑπόϑεσις ῥύπον, 
ἐλλὰ συυυδήσεῳς ἀλαϑῆς ἐηνβούην 
κα εἰς διε) φ᾽ δλινώνως ̓ησοῦ Χρι: 
ζςοῦ, ΠΧ δ 

- 

Ος ὅδιν ὦ δεξιᾷ ὙΟΝ ἐν 
εἰς ἐρμνὸν, ἀσοταηῆντων ὐτῳ εἰ γέλων 
(ὶ ἐξουσιῶν καὶ διιυά μων!" δ, 

ὩΣ 

᾿ ἐπ τὴὶ Ρ ᾿ Ν . ᾿ δ Ὁ ᾿ " ῃ 

{δ "νεὶ, ξνβ. Εἶος ἀμιδίοίο ἀεοϊ ἐκ ετοιηρυς νεῖν, τ γοςονενε Ἠοῦτδα δὲν, 4). δὲ πὐρμδρῖι ψε Ἠεδραν ο. πιὸ ρισ κυ η ας ἐςβηγώπη με αι εἰδρίοχαε!! γε! μαυὰ-᾿ ἀνυπ δδ βορὰ Ἐλ Ἡιρία ἐπ ἐνέδ ασαν νὸν πόαν. ΣΙΝ οἰθεν (ρος θη ρα δὲ Βηϊογίαδι ἐχίτας ἐρίς τῳ ἀφο! γμ τ, 1 φιμυὰ ἔνης Ἔχ δρρ λεία, νῈ εδειοαριρα φἀβέγευιμη Ταϑεῖν Ὁ. 
ψοτιν τε όν ρα ἔχω ἐ δέχ οὐορὶς ἐποβ δέχνκ [πὰ τηδἀδ- πλουλ ἀϊεικύν ἐαὴο ΜΠ ὧν Ὧν δα γὼν πδγνα παι ν"θϑευς: αθ πες τά Ἰεοὐ πῆμα α Οὐπιρ!ὑξομῇ. Νὲν [αριϊμ ατίνο εἰδείη ὕδὶ Δεριρίδείθην ἐρβ των είν. ὅ ον δοφίῃ ἰοοο Βαρείίαμις. ἀἰοίχαν ὐπίσννον δια ᾿δαγϑιίοηΐδ΄ο, "Ὁ ΝΕ κρείίαβει τὶ ἰρμίιαα εν ἀϊεδ νι Ν φε, δις γβνδοχύναὐ ααρ ςοηθεις ἘφοΙοίίε ἰὴ ἀιΠἰμῖο. Ναηὶ δι Νῶς Ἡδεγδείο ὅς τῷ Θεοῦ διοιτρδιὰ Ἰερὶρ Αὐρινδιηῦν ερὶξ 99. Ετ πὸ οοῷος αειβαρείίηυν δἀυπήγταης Βκοίοίίε (τη ἐπι βολείσποπι, ὃς ὁπιειν ἠεγανε,. πρηθιτ καὶ ρεσζατῖ ὃς πιστοῖς χυγείεξ, φιητί των ἀμ τγρὲν 

Ι (εὰ ἰιρεγατίοηίε ἃ ἀϊαυίο ρεκόράοπε ἔγροε οδπρθαρομ 81. Ἄλεη (λημοτῖοτο, Βαρεξ! ὐάρων ἴδει ἰ6.".69. ΝΑ πλ πάις, τὸ μος. ρχἰ γν} ἐγριη) ἐρή ςοττςίροηδεηεςην αἰηνααυϊε 4ι8 γεκίον Φδιχεῦχῳ νου οἷς ἐπεάτυ μη. αυοά ται οῃ πείοἰο ααλιν νο.: Ὥς σείκαγ μοιε!ὶ Βαρεί μιν δὲ Νὴ δὲ ὃς ἐταϊ φξείομ ἤγαρὶς το..." 
τυιῃ {το οἰπᾳ ἃ αυριιδηάεπι οκροξελδδιοτῶςι ἰεμ]ὲ μοῦ δε Κι αἰπίευγν Ὁρροηΐ, ἢ ὺ : ἐ 

νην, Ἰηνεγάμμμη ψᾷρδιόιμη αν 

᾿ 

ἄπ ἐὰχ δῇῆδο 

κυζθπι, ὃς ἀγόα εἴ 

φιόπηδὲ “- 

1π|ο » 4αιτῖ γοξεδὶ ὁοπιοτίι: οἴει κα ΟΝ δρῶ Ρ διλρο 

Ἰεδεϊίοηοπι ἱμυση ιπ)ις τῇ ἀμόθυν νειεγιδι το. 
ΚΟ ῆο «νην ὑκιξὼ ψυχὴ, 1] εἰ οὔδο δριμλμον Ἡεριδίο, ἢ 

ολγπεςάοεῖιο, " ᾿ 
41» «ηναν δὴ ὕ' 

ἄνε ἰη ΘῈ ἀςοἱρὶ βοπενμμη μμὼ μοπίςειατίς ἸΝου (δ ες καυὰ ας 4΄ δἀϊείοησ,πο, ὥν ἡ πολ Ντῶν 
(ςτματυ οι ἢ Βαροθπο ἴα οιπουίο ἐὰ λάθα ἀθοῦκται ὁ. ὑπ πμηϊπιὸ γἱ δατρν οἱἱοίυηγλ ἀἀ ε αυεϑήῃ "δχίόνην 
πϑ εκ ΒΧ ΤΩΟΓ 6 [Ω πονλι Ψις,Πι. νων ερ,ν! νἱ! 6 φηγα διότ (ΠΠοαγενννν, ἐν"; 
, δ: (μγνν ᾧ, [τὰ τοίειειις οχ, Πριηρλντοη! ον 6ΘῈ᾽ ἄριην ᾿νε" οσεμυϑεδεμκο, ερς Ομ ἴα ἐαΐνοι τϑσηάοιὲ ἰῃ εἰϊνε ἰερίευν δ. αυοά μα κιζω ὧν ἀἰιϑιῃ ἀιγ!οὶ ξο Ἰδιμμὰ ὄρρο ΜΡ ΚΑ ἡννυητμμ μα [οποία τοίη ἐρη Ραμ, ΝΥΝ ᾿, 10 { νἱξεὺς μάνα ἡ Ἀεὶ Ἰδεμωοαν μῇχρι ἀμ. 

δ Νεἰβου έτη! «ἐννρίαν, ὐπννταν οὐύψες ἰῃ δὲν [εὶς με. γυϊερεἰξεκῆ συν Νὰ νογδιηαηὶ μὴ εἰ ἰὰ «(Ὁ ὕω διε (Ὁ εἰ ἰβ ἄν ταναυδαν ἐκ σηιρίατὶ φυίρρμαι κά ἀρχέοιρα οἱ (ἑάφεα ἐμ ποίδε ἐπηρρο α φυλιίλν ἔσαν αἰαλύγν. περμεί φηιδίθτινε ιν 
(σίου. ιο,δ, δέτε φεο ημο (ο]α! εἰιειη Αροίξοίυν ὑσνόν!. δεγρατιποιδετίπναν, μη! ρθηίου!ο ἀεεἰαπηαεμνα δ ἶμε. 

Α ' Οϑη, 4.14 Ὅν" ρει εθιίσο ἰᾳ ἐμ τῶι λ48 
Νοὸ, ἠιὼν βϑνέεαν 

ἧς 

εἰμ φμοβεανὶ ΤΟΝ 
ἐνοῖγθ 

ἂν πὸ ς 
«. δὲν 

ἐὰν γ μημρυνρεῦν δ 1ΔΠ| υρβῃὰ "δα δηΐϊνα πόδε τυξὶ δὶ κα. ες 

Ἡλτῦσος 
ὥς ἢ 
ἱλις τὰ 

, 



Γ᾿ 

ἠ 

ᾷ 

᾿ς 
ν “, 

Ορ.1111,,.7. ἐς ἘΡΙΒΤΟΤΑ" 
Π 

φορίεἰεηφία ἰρίμπι ἰλμοοεαιαιδοίη ἀρ γα τα ἐδ ίυϊ αἸοεία,  Ἰοπιυν, Αἰδφημάϊξ επΐπη ρϑὲ οπιδθῆγαρει ὁπηοοπι ον 
οαΐιιο ρεγείαίρεν ἔρεηι, ἤ ἀν6 οοπτοπιρ αξιοῆς πος σοί» θουπὶ Αὐἀδιιροτοννβά ουίυς ἀσχτογάηνίοάοῖ, 
ἀιβῳ. ὦ Ψ ΕΣ Ἕ ᾿ " Ἔπει νος τῇ , : ΓΟ ωΣ' οὐ ΕΝ ἼΩΝ ᾿ ει Σ ΝΟ ᾿ 

ῃ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Η χ ᾿ ἷ μ “- ᾿- ᾿ ᾿ ᾿ Ἷ : ᾿ ἐπι ρρν 

δβος ΜῊΝ , Αἱ ι σαν, ἵ τπῷν “ὍὉὍΑΡ, Η ' Κιφάλαιον αι: "" ἍΝ ΌΑΡ. χει " " " Ὁ ).. 

«Αθώίοι ἄϊ- τ  Ριφοῦ οὐ ποιϑύντος ἰϑβεε δ! καρ] ἢ "γυπὶ ε ἰρίπις ΟΕ ἘΣ] 1} σπν ἀχδνον μα ἐν 
μεῖνε ἰνὰ τὰν Σ ᾧ μη, αίω αὐτίωε ἌΤΙ, ρει» ἢς ρτὸ ποδῖς οἂγ- ἡ φάτης, Ὁ τον ἐφίει εν 
"ἰ ἀπ νέοις "κι; κὶ,ἃ γμανα αὖτ ͵ Ῥνοια οι δ, γῸ8 φιοάμις ελάοῃη «οεἰ- γρηῆφι πρρμαρ  ὑκῃ 4υὴ 
ἀνηφειδι!ο, πν ὧν ἀνε). υφῶ! ἢ Ἐν τ δ μὰ ΝΣ ἩΑΙταβαρ οφοεῖα σαν, δηὸὺ ὧν ὧν φερκ) ) πέπαντα (κίοηο ἀγιϑηνίηι " μφλρε Ὕ ἀν ἡὼ χὺς 
οφεαίίοοα, εχ αἱ ψαρήας, «ὐαυοά ἀν ΕΝ ᾿ ΐ 

“ ἦπι ἐπίδῃ 4. ᾿ ψ' ἘΠΕ Ν  ος 

Ἡμδη εν το Εἰς ἼΘΙ ηνέτι αὐϑρώσων δ)ιϑυμίαις, 4 

ἄμα ἕο ἀρὰ ἀλλᾷ ϑελήκατι Θεοῦ τὸν δ)ήλοιπον ὧν 
πἰέσε,νι δῶ ἵ 
βολεὶ ἰάφπι ἧς 
δίᾳυς Ῥδιὶ ἰω 
φοιηε ἢ δ ἀΦ 
ἤῆδιο ἃ οοἴϊεη 
Μἰᾳ νἱἱοίϊενια, 
διεσίυμεια ἡ 

ῥα  βιαΐφαι χρόνον. }Ὰ 

νθ΄ τὸ βία, τὸ ϑέληχι ὙδΨ] ἐϑικοῖν κατερ- 
᾿Αρματὲρ γδ ὑμῶν ὁ γϑλιλμ ,κό- 

Ὡρομ φιενίε- γ( στεύϑτοι, πυπορόύ δες ὧν ἀσολγείαις,}᾿ 
“ἰεθ᾽ δρίε θ᾽ : μᾳ, 

δαὶ πεηους δῆιϑυμίαμ  οἠνοφλγγίαις, κώμρις;πό Το, 

πόα δἰ καὴ ἀἰϑυμέτοις οἰδωλολρτροίας εὐ 
εἰ Ἔχ οἱ νοῖψη. 5. | 
“δ ἐληΠκ- : 
ἀδυέ.... ἡ. 

νέα Ἢ εἰ “νίζονται, μιὴ συντρεχόντων ὑ»- 
᾿. Μειιοεὶν τῆς.’ ᾿ ᾿ τ γ 
μἱμἀἰηΐε μ8η: Αδδοὶς τίω αὐτίω τῆς ἀσωτίας αάχυ- 
ιαϑα να ἰη ἡ -ἢ 

᾿ ϑῃροκιοιῖ ωε- σεν ὥλασ φημρυυῦτες" 
. ἀϊδυδν οὐ ἐφεϊἃ. 
κεἰς φαεἰλαὶ 
ποι μυϊεαι. 

μον" ᾿ ΟΥ̓ δου δῳίοουο λόσον τῷ ἐὁὶ τοίμως ἐΠρ οἰξίμαι ἀδ Ὁ 
Βα ἐυφ!ρί!ν ὃς ἀογῃ χρ γῶν ξαντάς Ὁ νυκορεξ. 
παι ημμτό να νοὶ , εἰ ἀξ -ς Θ᾽ Ῥν 
ἀξαπινορρο. . 4...» δ Ὑ. ἘΠ τὸ 
ποπὰδ οἵ αχ. .." 
ασαμ ΠοἀὉ εἱ ἴα 

᾿ 

ἀρῶ ἡμιοά θοε ΜΕΥ. δέῶο νιϑεϊωεν ἤιε ἐμαι υἱυὴ ἀδρεοβοηδρεύ ἤυε πητεὰ πιοτίυυ ἔπει τι} 
: ΝΗ Σ᾽ κι φ : Α ᾿ Ὁ ᾿ ; ὲ 

᾿ {ε τοιηροτῖς γέρμα. . 

3 
{ἥξω νῆμα τφαιρηβαποά σας 

ἸΤρυδηδὲ η οἰατίϊς Ππνιϊαοτοσυθ 

᾽ γΟμαποβτεπι ἐδ πσπ τοῦ" 4 

φιὸά αὶ ραπας εἰκτῃ, οἀγη ον} [΄ ὁ 
δοϊιε εὶς κα ρεφοῦτον Θ .- ΘὃΞξΞΡΗᾷ[ 
- ξῃφη ἀρ! συρίἀϊττὶ 
θ09 ποιαίπιπι » ἔς ἃ νο περὶ 
οἷ, ᾿υοά ἐπ ςατης το ]ι 

- ΡῈ ἡδην μοὴ ἀξβἀεί νο. 
Τρ νῇ [4 οί μη! εὶ Ὁ εὐ φυοὰ 

᾿ ἡοβονὶ. μΣςς 

υ, ϑυβιεῖς ἐρίπι μοβὶε τὰς 

πέρ σὐμρβιιπραπάδην ὁ)» οὶ 
«πδνὶἀμεγήηι ἷω πἀνθυδᾳ 
βάεὐνήν υἱκοίεννελ, ξρηνε αμ 

"ἰροπι ξεδμ5 ρῬαιϊταυεν πλμ8, 
φιυπιίης τη, ἴα Ἰας 15, 
ευρταἰκατιρι,νίποὶ ἢ τὶ 18, ἕο 
βγε([ατϊοη δυ8γοοπ ροταθοα ! [ἐνίνδιν, 

εὐἱεἶδι8». δος 

ουγγαπείθυ5 νον ̓ ς δὰ σαηάειῃ 
Ἴωχυϑ ρεοξυ πους» ρεγοθεὶ 

οὔ ᾿ 4 " 

ποτὶ ἢ ἱ νἱάσριῃν, ἢ αίρξμς- 
πιδηῖοῦ: ' 

[δ ιεπναπίει: 

ὍΣ 

οὶ τεἀάϊεμτῖ μας ταιῖο-- οιφι ἐμον ἐω 

͵ γείίᾳνωνν “β ἐᾷ εἄνηις τοίη Ὁ 

ϑυβίῳᾳ φύῃ ρεδιγάμν ς 
νἀ 2 

ἄτην ἱμαννίᾳ ἐροξιβονέ, δ... ν᾽ 

Γ ω ὦ { ᾿ 

ἌξΌΣ ΕἹ 4} ράγδριβ οἵδ δ 1ι-} - ἰραναίνω οβ ἐνάϊεανε, υἱνοι 
ἀϊςαπάντη νίυο9 δὲ τηοτῖθ δ) ρον ῸΟῸὁπεοςς 

ΝᾺ 

᾿- 

ες ἐάλν ἢ 

ἐδ ἡ 

ἐφῳ)" 

"Ἢ Ὡμδ ἰχιινν (ὐνίέων,χρισιῦ “ὐ Ναης τεάϊε δὰ εχ μοιτά- 

εἰσῃξην, γο ηδὲ νἱκαήν ἰῃ(Ἐἰτύαγνας, δὲ ποῆταε (Δ ξεῆρα-., 

εἰ εἰομιςοητοηι φρορίτπσηι ΟΜ Ὶ πιοττεπλ,οιήθιε Νἱ ἢ1ο-. ς 

ἢ εἰϑαερεςραιὰ;: ἤδάε εἰυί ἔπε τε θαῖθος ἐρ πουλί δ 
τ βοιρακρηι γί ἰπύσοινε μἱυτίθυς ςχροίυπλαβ πὰρ. 

βρτασαρην νίμ τοίη ἰπέμοιν εν τ δε 
ἀἢ Ἀσηναθταίεισ ἑἀρ τὶς νίηυε δά νοτ 2. ΑΡ 
γιτονμε ὑφ νμ τν τοῦ ἐχαϊοὲο αθοά- 
 ἐδολν ἀοἴννα τὴν αὐϑ εἰ Πρό σαίο ταῖσι νγο τα. 

εἰρηίς ἐχοιηρίαν, γε ἘΠ ἅσοφις Ῥαυΐυς [μουϊδηδοῦ ἔν 
ἢ 

γυθ ὁ ηνδα,διοτιδιδ. ΙΔ 6, Ευαι ἀειποῖο ἤ γα. 

τὸ πβ δείληι, 
ἀπ ματὸ ἐἐυσἔχαν οἱπι εὐριἀϊεατίδυν 

᾿ ἐὐν, ἀφ πα! νἱκιΠην ἐγι εἰ κί: 
ἀήκυῦ βαρειὰ ἀρίλια- 

πρνἀ μα 
ἐν ἰα σάον ἱ ἀυαί ἀδ ὍΝ 

δ 

ἀπῳ (διϊοαπεμ τευ δδραύσαι ἰευ ἀ,.4 ῥερίαιο 
μι πο ἐδῆθε Ἰροηιυτι ἰὴ οὐ απ 

ἀκοὺ ἰφίυε δοπίϑπ, γὶ δυο δφίεινν, Νὰ: 
ἐπιιοδπνααε ἰη μος νη δὲ Οπλμί [δὲ ἐδγσηϊᾶν 

Ῥὸ 
ἐἰΐῳ Ναδ 

ἤναι ΓΝ ῥα ἈΙ ] αἰ ϊυά φιλίην πο- 
ψεμ Πα αὐ ρειβείοηήειπ 

ἐπὶ μάς εἰ ςαπυεηίεητα 
αὐ κουσενήυυνι ᾿δΝὸ οα(Ὸ ουὶ 

ἐπ γὰ ὈλεΙδο ἐεεϊτερ μι δάσο 
μμαο νἱτίοίλα! ἰὰ ΟΝ ἴο, (δά 

ποτὲ υπαὺ 
βιφψὴ θαγμεσλ, 

ΙΝ ΟΑΡΥΤ {11}. πεν 
οκαύηεπ οαπὶ αυπ  η, ποδίϑ εἴς νἱύοία ΑΙ Πς 11}; ἴῃ υὐλξηη : 

ἰη (τύρε ἐχοσῆϊεησα ἴῃ ὦ ἤέαπι, [ξἀ ἰρεῖ ἱπηροιζ»-. ὁ 

" 

Ὁ 

Ομ δὰ σἄτης, π βγη ται Πείηάς ραίν Ηἰς ἀἰςὶ ροῖς 

(θηΐεν ουΐως νίττοςς ποὺ φἀπὶ νίποοῖς ομρογιος, φιλὶ ποα ᾽ 

οἸβααξογίπμιθ. 

", “ 
ΠΟ 

ΡΝ τ 5 
Ἂ δῶν, δ να ψς «ον 

Πευκκαυν ὁ 

ΜΝ » ὦ ἡπιεῤρἠν ἰδοίοτηπν ᾿ 

" 1α φρβετερτίῃ μιν, θοῃ ᾿ 
φφηζηγγεη με νοῦ ἰρ τάν. 

“ ν 
, 

τὶς εαρηΐο ναδίκα ελτίοηο, φαμὶ ρτὸ πρδὶς ἐχεοορίο ρεζεαι Ὁ» 

ἑλστυη) ἡνοσ 5 οοοχίλμῃ, [οἀ οεἰααλ προ Π [πηλπὶ εἰς. - 

΄ω᾿ Ωκοῦ γεϊ νων «β, δὲς οτὴν Ῥ κοιπον το ἢ ἐξ ἡυοά μι. " ͵ 
10 (διῇ να ἔπ’ μὸς ὀογροτς ῥοὰς ϑαμε (ψρενοῖα, Ὀλτοίβ ὁ΄ 

ταῖς τεττίὰ ςείδιῃ ἢ πιβοφείοης Ἡ ἧς ἀςοἰριεύν, μοπὶρς ριο: 
Ριϑοίςηεἰς ὃς ἰΔβ για Βυΐυς νίτα τοηἀΐτισης, γε Οαἰατ'..2:. 
Ηεῦτις .7.. ᾿ ἸΝ ; ἾΝ 
4 βϑυββεαῥκετές. Μληϊξείξυπι εἰὉ ἴνος ἸοςΟ, σνλεμνυής. 

ΤΆ ρα εηΐπι ὀοηιενιδείδης (οερξἀθιαι μὲ ραννὸ αὶ τόν. 
μιληλυϑότι χρόνῳ τ ϑέκνμὰ ὙΠ] ἐϑγων τὐξοθανων οἢ εἴ ϑιῇ, 

αὶ οοὐϊείδυν Πίτον ἡμῖν, ΝΝ δέν, ἤυσά σὴ τοξϊὰ πὸυ- 
ἡαΠ Ἔχοιίδπε ἐο τρῦσῳ 4υ σαὶ ἈΒοΙΟΓΟΙ αὐακοίνωνην, ἰ, λείη. 
Οὐμμηγυπίρατίοηςπι ἀῤρο! κι. Οὐε ἐπέμη αἰ πηαμείίς: 
Ρεῖγιπὴ (δίς νο απ ἐν αυοι πος ἴσθο τὰπι ρεοϊἐκὰ περῖον 

Ἀνοῖ υἱ (θά αἰ δῆοτον εοτιιπ ποι αἰ [πὶ ν ἀοίίοοι φδςεηι 
ἐτθυσηι ὑσνέωνίων δὶ αι πιδιποείαια {1} |9 τεηου δὲ ,Ὁ 
Μοίξα γνυκίξείη ἢ Φαρες [Ὄτυπι, ρον 4ις βόλι: ἔς 

ΔΕ] γΑ6] ἰοννεβνοννη δεῖν ἀῆνθοὶ νὰ νΓῸ γι ἡοἡ ἣϊ ἰἀοἰ οἰ δε 

Ἢ σεΦ ἴοοο γεν αἰπονάκλανν βανο ἕλη 4. γ0 φυραυ θη οὐνλ εὐ, Βε τε δοεϊρίειμδινην δΠΠἘ ἤιιης ἰσσιην "μα 
βήμι 14 ΕΠ νἱεοίι αι ἀο ἐστ!",͵8ΟῈ. υἱὲ αυραυς οἰδοηἀϊειαιο {}ρ.5.10.Ρότειν εὐίδ Π᾿ Ἡοίες 

ἰδῦο αὐϊοςίς ραττιοιΐατν ποτὸ, αὐ ἤθη ρεδίδηο (δ ἸΙοινχὰ 
“ἀριεζεάεης ξειίρμε ἀδείεται, ἔνε {Πν|ᾷ4 φιοῦα νετπμ]ο 

γῆ ράυςοι χ ΗΠ τειίδυδυς ἵπεεν ρεσβίηαι {ἢν ῷφατοι 
ἰμεγύνηες ναφθεπι ἰῃ Ῥαττίδιη ἡμηῤθια ορ δ ἂς οι 

δἴογ αὐὸν νουίαθαπτον (ξεϊοτμν, (δε ἀυηξαχαι εἶτα 
δι πεϊποπέν νηρϑεάθ δοβοιτη ἴῃ. : 

ἘΣ ΟΣ αὶ τ 4» 

ᾧ Τὰν ΠΝ (δ σαραὶ ἱπτετρέφελτεῖιν, δξβάϊε δάμεν ἐγειβ ς τεἴ τυῖπι νογὸ τείπρυς πη ἐπνὸ δά του" 
Νὰ ΧῊΜ ῥηρὶ ἐϊενατυτν 1 βηηβοηάθτ ἐπὶ, 405 δδο ἐρί ποῖα ΟΜΝ ςοιῃροϊίας 

επτίδιις ΠΠδ ει ροῖρο- ἡ." 
. , :.; ΦΨ οὐμ ὑμνιΗος περ 

͵ὰ δ θα ονα Ηδς Ἀςηις [μἀτίηα οὐ είο ἰοσίς, (ρὰ τβοπαοεὲ ἰη 

εὐ Ἀημαίὰ υοσά ΟΑΠ ρὲ νοσδηγυε ἰε ρίφιβε, δὶ εἰξ, ποπ φυλη- 

φ4 1. 

ΡΕΤΆΑΙ 1. 
φρ γε χζροθῆνων {ῤεδ αἰ τὸ ϑέννιᾳ ΔῊ ἐϑινῖν ΜΡ. σίνον- , ζοννω. Ηος αἴξ αυοά ἑη νοτιλευΐοίετζηοησ ἀϊοίπγι 

“μεν πη α πὶ βοπογα  τετ, δίσηινῆσας εηίπι πος Ἰοςο τὸ 96- : ἘΝ βνοννε ἐβέσηφει, νεῖ, Πἰ» [Ὁ ἐγοίνιιθρβ ἔοιμ νομηφανα Εγ ἐννιὰ 
ι 4“ νυ φυἴγε ταρν ὧν, Ὑ ΟΪλτλ Ρ ενσρνιμαηβον, ἵ, ατηὸ ρχοίοθὸ, 

τὴν νοϊαπτάτοπι, (δ ρτοτίως ἱπηπηφάσγατδην, δὶ νοϊαρτατίδιι (δά Ραυϊὸ οδίουτιὰε, οἶμο ἩΚΑΝᾺ μάν τρ μὲ. ὐάοθμι 
αὐάϊϑιατα 4ις-[ατίαὲ Πρίἀο ἀϊςίτωγ. Μλίιν ταπιεπίγεί ρε-ς πτ ει ἐζνάνν ἀἠξλριόνα εοηξωφβοάννῥίᾳωε νοῆῆτα τυ θδε κεἰ αὶ 
Σἰρι τὴ ρουίρισυίτατίς οὐσία, [η Ἀοτιπε ἀἰτοπι βαρ τοτυ πη. γε βεγενιπατι ἰὴ αἰέαθα εἰναθε., βθὴ ἐδ ἕως Ἰπα δίταινην ψαντες 
κοιοηΠοηενναἰ ἀὰ νλγίαι ὅγγις ἰπτεγρτος ἃ Ογαοὶα οσμηθ. γ μυν θα ὃ Ιἄδπὶ Αελά, ΝΣ ἡ» μοβγφ υὐδο ΑΝ 
μον ερά ἰςὶρ, Ηλθςετ εηΐπι, Ττοπιεὶ. ποῆιο ἐριογργξι ον. ἐπ} φνταιμέωε γ ἐαηῆν αν ἐυ[έμ8:., ἐἐϑνὶ ἐμ βδυηθμ οὴβς μμοέρμη 
“ἰαρνία ' εἰν εξμε ἐν [σείονε (Ὁ' εοπνε[ἀείοινε (ϑ' ἰὴ εμίεη ἄδισου ϑὶς «τίαιπποπι ποάϊς, 4ηλ τη σσϑηὶ γθιιοσάτο Εὐδηρε!ίο, 
ΩΣ νυ βει νοτὸ ἤθη Ἰερ ς ἐν πότοις φυοά (οτταίς εἰς τοϑυ  ά αἱ ται εἰληχίταηι ποηνίποα φαληνπςτος ον ἐν ἀου πὶ 
εἰοἴεπια εὖ ἐν κώριοι:. "Ρετρειγαίεγκανοργάσοιδοῳ Ν ΟἹ β «4 πμιηήπηι εἴς ἀθτίςαπάυπι!, Αταιυΐ ποδσροιτωις ἰρίαπ, 
ερεινφηά, οἷς τὸ κα τρμίζεδτῳ , σας [οτιαῆας εξ νετά μι. πχυπάμυπι (ςά ποιηϊηιιηὶ ιοσε πιῇ Καν ψθϑη δ νεῖ ς 

Ἰοοὶ ἰοϑίο, τα νῦ μὲς αὐ Π υὴν ἤξ Σολοικοφάνές. ἀείινεται φιιοά ποινιηι οἵξ,δι ὁ ςοπινατίο μομυτ ες ἀμ 
4 “ἔνκιω ῥγοξωβοθεην,τῆς ἀσωγίας αἰάχυαιν. Ψαἶφ, δωχωτία ἰρίς αἱξ νετυς, Ἐτδίπηιϑ, κδιᾷνε φάη ἐπ υἱάεων,ποη [λ- 

-φοηβίβονον. χηᾶς ὅγέως γαβκίανν ηδίοιο, Ὧι τλειοις ἰηῖοτ ’ τι ἐχρτοῖό, 5γιυς, Οὐβηρείεενε,ποπιρο νὰ δά σοὶ ἰηίμοις φε- 
Μεειτιγαυς μίϑίω Ιερίς, «Ρενεχνίηαν βϑὲ υἱάφηεην ξεν! ,.} (λου]υπὶ, 

Εἰς τῶτο οὗ κι νεκροῖς δθηγ »ελίϑη,1- 6 ΑΝ ἰάςοίτοο πιοτευΐβ αὸ |ό, ιοψιονίνοε ενέμν Φ' ΜῊΝ 

473 
κ( 

ἐδ αἰθρώποιυς σεερκὶ, 2.1 [ηυς ρτα 4] φατυτιέμὶς Ἐυδηρε-} [9ωἡ εμροζειιχαιμ βγνε ἐμ... Ὠμμρβῖο, 
νακοιϑαΐσι μδρ ρϑποις σαραὶ ζ ᾿ταχῖυπι ἔμΐε, ἵνε ἐπέρα τσνιων φοίενι βεωυνένην ἐν 4ύοϑία ἔχις, ΘΕ εὴ , σι ἢ Κλ Θεὸν πνόῦμφτι. φυϊάξ [ἐευηδῦ Βοπαοίηοε,ἰά οἱ 

ζάτηο, νἱμεγςηῖ δυζεηι [ει 
ἵι ἄυπι Ἰγευτα,ἰά οἠρδρί τίει. 

μιωπέμην εν ϑρπὴν, 

οἱ, 

“ὴθει ἐο τάγνο, νἱνδη ἀμβενν τὶ ΜΠ] Δυε Ἰμὰϊ. 
οἷ) νηιυει 
πτεπείομειι ἔρ 
«εεδι. ες τες 
δυιὲ ορ'εδι)ο- 

ν, (με 
ἡ πτῷ ΠΣῚ 

ἄδηι κἀυεπει νει δχερ(εΐοπει ποδίτυτοι φυΐ Δα Ἐ πιουτα! ὠπιῆος νετὸ Ρδιπεξαιλρο οί μενᾳυοηίαπι, [πηι γι ταν ἣφς ξυαπεξεὶιυναν ἔνι {|| 
εἰἰαπν διν δ είατα αν, ἀος ρ Δ᾽] οφυϊευγ)ἀ4υα ἰα εὐηάεαι ἤπεαι διηυς ἢ ρο νοδίδ 4 λοπομλεο, μείῶρε νι οἀγηε(Ἰά εἰ νἱεοὔελια ἰ"}8 ἀνα 

ι ᾿ ὲ ἧη ποπιίοίον» τεζο Δι) οἰϊια, νι δριείεις Ὀςὶ (ς φυθογηδεὶ ραιστόπευε. Ν 

6 Ναην ἐδοϊνοο εὶς πἶτο γὰρ. ὈΪκὶτ ἔοτς νὲ Ομ Ἰτυάίςες ὁ (ογρίετία Ῥοῦτιϑ) ἰδοπολην Αἰ  μαπὶ Ἔχει ατίφηςηι μαἰνίτο- 
Ὑἰμος δι πγόγῖοος. Ηἰς νοτὸ ἤςπνο δες 40] Ἔχ πίπιατες ἴοτο πᾺ Ηὸς ἡςξλι Ῥεῖπις, ΝΝάηι ἐπ αλίτ, πηοττυὶς ΄φυσαιις τάση 
στ ἐογαπι Ὠ οὶ τεϊδυηδίι αἰίψοὶ ποτα ςοπεράγετοητ,ίς τὸς. ἧος Ευβηβ οἰίυπν ἀπαυπτιαταπι εἰξ, υοά οτίαπι ἀοζετυτ 1. 
δητὲ πηρίτιιος ἀΐς! υὶ φιυπὶ λητε ἀΐςπὶ Ὠοπλἰπὶ ἤητ πιο" 20 (οτ. το, δίπῖςρ το οαρίτο νηφεςίπιο ερ᾿λοῖα δὰ Ἡευτάσον. 
εὐἱῬοῖξε (υἱεοίταδυπτυτ ποπο ἐς πογδιῖς, ἸΝοη ΡοΙυπτ!- Ἐς οιπηι9. γ᾽άϊτ ας, ΑὈταῆδηι ἀϊεπι γρνι ὑρ νης 
δἰτυτ (εὶς πιϊτατί φαΐ βαόναπι τ νε ἱπτεργεῖος αἰ !φυ!ά οἰ «ἢ φπίφως πυ 1} νηηυδηι ἔς Ἔχῖτα ΟΒεθυπι Ἐςεϊοἤλιεχ 
τοὶ ἰη πος φασαας ἀϊέτο ποὴ οὐίοτυλιοτίης, φισά ργα- φᾳιο εἴξεπι ςοπίς αι δ Ευδηβ εἰ ϊυπι, αι ἀπυὶς ποι ρατὶ 
ἀεπτίαι ἡΠπ|ρ τατοηστι ςοπιρίςδξίευς. ἸΝΝδαι ἐοετὸ πο ηλῖ- ἐγηθά τἰοπετάπλοη αὖ ἰαἰτίο σι ἀϊ (επηρον Ῥετγίδυς Δη- 
πὰς, ἱπιὸ εἰίλπι πιαρίς ἀϑίυγάυπι εἴς ἀΐτετε, Ποπιυίηύπι, . νι ητίατυ μη οι μαδεῦυὴς ἐρέτας Β]ογυαι ἰςοἰοοτιπι(α 
Ριζάϊοατε τηθϑιτυίς, φυ πὶ πιοτιος ἱαάδίζατς. [ἡ οο ταητὴπι ὀ ἀκὶς αυῖεπὶ Ῥετπις (οἰ θ τ) (οοἰ οί ραῖτοι οὐ ργσιοχαῶς 
αἴξ ἀἰξουιποπιαυδὰ φυῦ ἀἰοίτυς Οἰετυν Ἰυἀἰσάτογυ τοῖν Ἴολι ὅς ἱρΩ͂ αἡ τιδὶ τυ ἀϊεὶρ ετρυπα! (ἰταπίυτ, ἴδοι. 
τῦος ἐπεο Πσίπιως φος φαΐ πηοιξυ Ἀιοτίητ, δε εἴἴϊς ἀςςτίητι; 

. 4υυπινεγὸ ἀἐἰοίπνις ρτςἀζάτυπι εἴα πλογτοίθ, Ωτο Πρ πως 
«τος ιυὴλὶ ται αὐ! ἀςπὶ φυιαι 1}}|5 ργάϊςζαγεῖιγ Ἐυκηρο! υπι, ς 
γἱἰυεδησηαας γεγὸ φυυπὶ τυ ἃ ἀἰείτατ ἔμπης πἸοττα!, ΑΤίο ὦ 
4υὶἱ ἀα αηἱπιαδως νος ἀοςί ρίας, αμςηλπὶ οτίς ῃςς ἰπεεῖργο- 
τατο,πογιμίς, ἰᾷ οἰπρεποιτοσγυηι Βοπηίπηπι ἐρ εἰ υςΗὶ ἀς 
ςοτροείρυς, φυογίιπ δηλππτίρειγ ρας μξεις ςλἀδυςτίθις 

υπι Ευδη οἰ ίυτν ἰἀἰολη δὲ Ὠςιηάς ἢ ̓ἰδυοτίι δά φοηίοἶΔ- 
τἰοπεη ἰληδογιη),ροίῃς μος χιοᾳιε ρίίς Ῥδττίθιις μεν 8- 
ἄςπη Ἐπαηρε ατη Οἢ τ ν οητα τὶ ληγρίοχὶς ἀρρ!ίοᾶτς, 88.“ 
ἀυξηιία νετὸ ἢ ἐχρίϊεο. 4} ἀκηννανεμίην, δίς ἴνα κριϑώσι, 
δςιΟινηι ἐς τὸ ργαιοτίτα Ῥοῖγαηι ἀϊΐεεετε ηοάὸ οπεμᾶς ᾿. 
γἰηγυείδς (ρτὰ στίληι 5.τρ (ἴη}}} Παμες ἰστηαϑήαῃι οἵα ἀοτί- 
ἢ πη βαςλτοηςη1} ἃς ργοίμάο πος Ὑετοτονὴ ἰητετρτγεῖςπι 

᾿ Ἑιμαροἰϊαπα Ετ τάπιο (οἷλ Εἰὐμης ἐλάλυετα, πγοττῆλ ἀϊ- 31 τε ςοηυς ἴα νὴ ἐμάνοενδων, πες ἘΤΑΙΒΙΓΠ. ον ἀαννμνίαν, 
εὐητύ ἴλη νετὸ ἢ ἀίοας, Ευδὰρ εἰίκάτυαν οἶδ άοπὶ ἀεοίατα- 
τεῖῖχυς Ρατελ εξ ανοιτία ΟΝ ειἢὶ εἰ οδοίδ:ρεϊπνὰσι να]- . 
(ἐς ςυλέλα βιοτίς ἱπτεγρτοταξιρ, ἀείπας (ειροῦ δας τοάσυπ- 
νὴ οτίς, φαϊματῃ ἐπε Ἡιῆβρπωι φμίθεις η1 ρατοίαξλα ἀ{- 
φἌτυνιποπῖρς ἐξ φιΐ ἑππο ἐφατιἠμογαητινε ραυϊὸ ληεὲ ἀϊ- 40 τῷ μερὶ πον Ρυτεπι. 
αἰςΡεῖγαο, Ὠδηῖαυε (οὐδε να ὙΠ τάτο ρτὸ οὐπῃ ἴδει, 
αύσην δος Δἀττοχάτις (υρειον ἀϊξξο,ἠδ ρος Μοετιοσίπι 
ποπιξ αἰτεῖ ᾿ς ἀςοὶρί φιὰτῃ ἴῃ ἔσρεγιοις νετςυ]ο, νοὶ ἀϊ. 
"“χις Ὀοιπι ἰυἀοάτατιμη νίιος ἀσ ἀιηστιον, μοιῃίηες νἱ 6] }- 
τεῦποι δυτείη (ρἰτίςας σογροτί διοχυτοεμιεαυς ςογρότὰ Οἱ 4: 

τ χἰίθυν ἐρο  λτα, ἸΝΟΒπυ }} ταπηθη πιογτιοϑ ἱπεογργόϊδηευῦ ὦ 
ἱπβάοίον, δε τποστυον ἰῃ ροσοαῖο. ϑεά(νι τοῦ φυοά πηολὸ 
ἀϊχί)γοάυϊγάλγες ετίδηι ρατιίου]ὰ καὶ Εοε οππίττο 4υν πυρὰ 
πορὶς ιδεὶ οὔτ, τό αυἱ πποιτυα ἰαβάἀεἰίδυς το! ἐπα [υἱς ρα- 
τλοῖ αἰιαυ σὰ ροραἰτεητία (ρατία πο δ  βτοίηβε ργαάἠςατῇ ἢ1- ς 
λιε ΠΕ Βυδηρ εἰίυπι δια ςηΐμν ἐδ ἰπηθαν αὐυτάλιηυΐ- 
υἱκ πΠοπδΌ 0» σι ηΐ ηοιπίηίς ἱπεςέργετεν ἰῃ αἰϊαυ ὰ εἴ 
ταοάϊ πείςίο φυΐφ πυρέτος ἀδυίρυοτίς. δ Νὰ ἐπα Νοπιρε 
ἢ αι ἀἰείς Ῥεῖγυς εὐφηροϊπατιπι ας τισττις,πυπηυᾶ - 
ἐπι νεηίς ἐὰ αισειτοῖν νὲ ρυτατοῖ (δ τ ενδ πϑοτυιογαπη ρτῷ- 
Δἰεατυιη Αἰ Εὐπς ἰυμμαι τίξὰ (αἱ τεπιρονήε: τείρεέξα ᾿ 
τποιῖυσε νοολυς αινΐσυν νι ρεαάδ ζάτιῃ Αια, παν, ε- 
Τίνι. ἀοἱ ἀιζεῖες ἐοη εἰἴα πουληὶ αης ἀοξξηίῃδιι (οα {ι- 
τίογιπι δείεπν τοπιροπιπι Ἀοπιϊπεδυ ργ δ᾽ πνόττιν» βι 

ειριμκημειπικες τι αἱ» 41Ππ| ζοπεειηρεξ, [4 ἀυτοίη τὰ 
ΕἸδοιρεκῖος ἐκ ΘΟ πιεπιοναταϑ τατιοῦσε Πα ἀὸ στίανν ρ δογήμτυο ἰητερε κερροἐἐν δον φη αδι βφετυ τις 

«οοδεουπδῆ Βοσίμεν, ἀφοί μεν οὐπίμέην υΐα γί ηυρά ΄ 
᾿(ῃ ποδν οἰτιησυνπάῆῇ εἰ, 

ρβιτεῖ ταῦν ἐα Δρο Ὁ} [τορο ἐυπ οχ ἐδ αυς δαυσηῖυτ. Μ' 
παμε οἷτ ἐπ βάεϊιθιις, 4] ἔμ [νάϊ τἱὲρ δὶ ἀΛατιπιαἐε πη 
ἐείηυπεληον γεσοῦα, το νί γειϊάπηι γδεϊθηεπι ἰοώυ- 
ὉΔῸΝ Ἰοσιεηδ αι 4 νίυου διπούξυον μοτίμηι 

ἔνα] ὄρε ντ(χίτεινε Ἔχειρίομάνιη πειηϊδαίπ. δεὰ ἐοίρον,» οί λάζεϑηι βναήν δ, ἀε Φ ΒΟ ΧῊ 
Δετὶ ροίετας, ραῖγες ἡ οι 4υ! τποστοΐ Αἰεσιπυ ἀπε ΟἸνεί 
δὐυεδιυσι, («οὐ δδιθπάυαι απΐμη φυρήνηνροτε δι εἰ φυσθ. 

4 εἰλικρίνωνταμαμδηυΐο ἰσαιατον ζῶν, 66 δί ρικὸ (τὶς εἴς 
τείροαδιπι ἐπα αυΐ ἢας δοςιρμίπε ὡς Ευϊςεἰίοινεἰ ρυά πε. 
Βαΐπινεὶ αἰ δοὶ ροίΣ Ομ τι πργῖςαι (ριγτίδιι πιοετιοτυηι 
ἀπηυητίατο. αι Αὐῆμν ᾳιηοιποήσ ρίαπὰ΄ λῆς ἰοουπι 

Νοη ἐόπτεητις ἀἰχέ!ῇε Ῥξεγμθ Ἐυά» 
ἑαηι οτίλαν (ὠρευοηρι Ἰεου  βρ{ς αρηιμλ κυ 

να] 
αἱς ύοαυς οἴξεῃάεις εἰς Εὐλ ρ ο}} δή πήδαι, μάσείπι γε. 
νηυπὶ δι ἑΐσπι Ἑυλης οἰϊατι πειρεν ἈΠ ἀρξεοίες, βαρ ίηλ 
νυ αὐ ἰηπίτθξυσν τούγο «ΜΙΝ ας 
υἱε δι πιοττυῖς ἀἰχί ποητοήγενα ἀυ πέδη πες, 
Πιὰ (εὰ ται ΟἹ ἡ ργω ἐ ἐκ τιαύ στο 0 ἐπηρ) σε πιξητιοῆδ᾽ . 
ἡ {τοι Οαρεγαΐ αὐκέχῃ ἐς ἰΔηδειβολτίοης, ἐφ στο; ἐὰν. 

ὅλο μλττοβ εἰϊς ἀϊκείας, πέρς ρα πῃ Εἰς ἰὴ ἐφεηε δα. ἘΕ 
διοτ! ροζράτο, ὃς ΝΑ Θεοὶ ἔμ εἰ φίμιε .- 
οᾷ πἴης ἀϊείς ἈΠ οι ρανστιδυν οὐνη Νὴ ὙΡ ΟΝ ἀδπομ ας, 
εἰλτυῃ ΝαραΤ Π ΔῊ {τη ραν ἐν βγη, ἤμονε μὴ ἦα. ΄ 

γῶν ἼΩ 

(ἧς εκ ἡ ἰξλη
ήϊε γ. δον

 Γ ᾿ 

τῷ πες βαυίκ
Ν ἀρρο. ὁ. 

ΠῚ 

ἢ 

δεώρατο, Ν οὗ εἴϊο ἐπ φάγῃς, ὐδην μουν ἰθαδ ἀμον.ἐὰς μύρφει: ἜΡΟΝ: 
"ἀληαάνμν ἰὼ ξάτῦε ἐπα ἐάληα φάτηε ἀπιαμπμεβτδεβι. 
ἐδοίευπι δι ἐχεϊπϑυπήρεξειεί νη, μὰν μι ὴᾳ ἐπ ρλὐθν ἰλη.. 
Δἰβοιίοαίενε ἀσεεὸ Ισφύϊευς θαυ μι κόθιδι ψαάδο ἠμ!-, - 
ἀφαν γι ἢ μὲ γε Ῥεῖ ζικ πρθείειφάγη! δ᾽ μοϊπῃε ρίδηίδε Δὸς 
ἐχρ! οατί αὐλιη ἐα ἐξοιὶ τ δέξο ξεναμωία ἰηκαρίεῦ - . 
εὐτηϊε άψυν τα ϑο με Ντῶγοα τεξην ἀρράνς (χα ααρεβδα.. 
ΝΑ ἀλπιδδεὶ δι γιατ ἐσλεναηα δ δ μην ἐθ ἀλήϊλ 47 ὕγτο - 
ἑπτεείγο δι πιρὲν ἀςείριε ἐ ἤοηδ. τη ρα βρλξίο δ νὐθηβοιεϑ᾽ 

βφινυε εν κϑ μέν 

πυεῇ πλευρα μέρεα! σιρ ρυμρεν ΠΗ 
δἴτεῖο ἐαρμῥατφουγ, Ῥοίε τι ιφὴ αὐ νμνεδῳ ἐσεϊρῥ ρίό ὑ.. 

ἂν πά, αἰνι α πρΜ 

Τολύδῷ πιηξαρν ἐρία λο- 

νεείπι νἰταβη ϑείαπν φυΐοήι οἴκιε 
γε μᾶς γε δειοὐκΎΝ 

ἜΚ Μς : Ἔν πον τι ἢ ρα σε ν, 

ερεθπρντ ει - 

ΟΣ ς 
ΠΡ ἜΘΤῸΣ ὅτις Ὁ . 

ς φρο νν 
᾿ 

ων 



μι με ἤν βοὸς, ἼΝΝ Ν ἀνε ἐπ Ὁ τ λετὶ ὁ τ Ν ΠΝ 

᾿ς ᾿ ᾿ς ἃ : ἀν τα ΟΝ ᾳ. .Α4" , ὶ ΄ ᾿ : 

ον Πρ, ὰ ὶ ΕΡΙ9ΤῸ κοΐ πρῶ ἐμὰ ἐὐαξιν ἔνν ἫΝ ΡΕΤΆΤΙ ! . ξεν ῤ Ι 
᾿ ᾿νε δοῶν ἀνὰ ἡ δ βεκείοηὶν οχρίίοος 4θυπὶ ἀϊκ ἴοι κ' εἰδρένον,, δ Δδἰάς ἰΔαϊίλη) ῥοῦ ἢ γοῖεχρῦᾳ δέν εἴ ροίξογίον ἀντίσυϊυν πὸνν οἱ [82 ποσοῖς οεδς. τον ἰδ» τ αςὶς ἀἰΠπητὶ : Ὁ ἘΣ 

ΠῚ ΟΝ. πἰεϑηϊουΐ Γἀσίεεο οαἰ μὴ ἀνοτίπημς οὗγηο νῈΥ}» Θεὶν, (δε πάν πὶ ὍομαΣ, αἐ διε πρώμρη, ἄρνμεινι Φ : γτίς ἀμοθυ ἀἰμεγῆβ (ρἰτἰτίδιις δος ρίλιπιις, 4 δ τη ομῃ - ὺ ντ τὐϑ αῦ τὸ Αζαι υλῤ ρώτη χυρύλρλειἡι εν Ανν τούτῳ Ἰὼ Ὶ ᾿ ὁ αἰ ϑρίητυ οἤουε φοφίϑεὶ σχβοίίααι οἷ ἴδκιο δὲ ἰορεὶ- ἤϊτῃ οβεπάετει γηΐα γι ἰδαίϑῳ ὯΝ δι ἰδπέτα ἐἰηυς ἀρὰ ἴμῃ οοὐϊοίοιιν Οὐκοίν ἀιο δάζςριδινητιν ασείοι ἢ. Ιτὰης. ἐμ υοδη γεημίείιη, φυὰηὶ τὸ τῆς δύξωι ἰάειπ ναΐδαι πνὰ 
᾿ δῖο οδρίεἰξμιν ἀρ πο} 4. δὰ Κοπιάηον. αιιαπιοίνδηη εἴιδηι ἔσσου νἱτςαυκς ἰη ποθὲν ποόαίο οἵδ πΠδηδεξεξη ει Φρί τίσις ΠῚ θὲ πρῃ ἐρήμη δρῥητυπι ἀπέϊιαν μιν. δυήρίσον. ΞΠἰτη ΠΟΙ] Μ.]]οε κυ: εἰς "ψίο ἘΠΊ ΠΝ πῆς ἀο ἢ πὰ : 

φυο πα νϑίχισ' (σίους σοηπφόε!, Ουσπικάιπιοάμην διτεπὶ ἢ εἰ δρίεἰθυ,ν μά μυπὶ νὰ ἐγία αἰεπτιδρίτίευε ἀστεῖος, “ πὰ οἰ εα(εα δογίρευτα εὐνρα μύας Αἰ νϑὲ Ἔα μοί). Κ ἀϊξεα ἀοοίρεγεης ἤθη δυΐεην ἄς τρίϊωις εἰξιξεις, χοιπίῃο δὲ λ 
δ᾽ ἌΝ : Ἰίυν ἄοπα,αυοὶ ἀαετί Γαμτ, ἤπια ον δρίείτυμν ἐρίτιντ μῖο ἸΡΈΠΉΠΟ ας ἡ : τίφυ]ο δἶς οβεηίος. Ογριιδηύς ερίίοἱα πηοφῶ εἰᾶτα Δ] 

εἰς, ορροήτυιτι οτυείς ἐξ ποπηη ας βοῖηιν ττὰ νοῦ ἔρμα ετίπι ἰοζεἰοεαν ρτογίυ 8 ἀπιςείαιῃ ἀφέσεις, ἤλης νιάδοίτςςῖ, 
δε 

Ψ 
ἜΣ ᾿ς Οαπδίμτη: " Οινοϊμιὼ δυδενν ἤο; γἱοτί,, 4ιὰ ϑρίτίτας ᾳπέχις βήο!δε ςχογηαζ : ἤσυς ὅρίγτιν ' εἰδιρίαὶ : 

Παέτων. δὲ τῷ τέλρς ἡγγικεισωφορ- 11. ὄ ψίοΣ ὐηβΑβ ρα τὶ βαΐε ἰπνηί Ἐμορα ον τ. ἀμ 6} τία, σα ΠΗ] βοτεί τινάς, δα} 4ιῖοι. ἐδιπς ποτ ἢ ἈΝΡΥΝΑΙ υᾷ ὙΠ ΡΝ βρὲ υνντκ οι Σ 
ἀϊι δὰ ριον’ ᾿ : ἡ Μ οἷ αὴ .} [ΠΕΡΙ ΒΕΦΊΕ 1 τιν τερηιρέγαητθαν ! εἰ εἶδε νοὴ μὸ ἰοζαηι γίάοτιγ Αροϊοὶ ἷ ὰ Ἢ ἀρὴν τα ον οι μαύρη δ. ἀβεηννρολμα μεῖς οὐραῖς ἡ ἀὰι. γησαατα οὐμἷ χρὴ γ φμ,- ρις τὰ φο90' Ὁ ἀ ἐμήν βυνέσμει, Φ' υἱοῦ ἰὼ αυς Υἱάρους ΑΡοίζολις αἰ σάετς, 51, χου μιὰς κὐανοιύνπη: αχιᾶς ἰσγιρτυγα ἡνΐαιιδη) οἵδ ἃ πη τοροτια οβέβειεει - . ἈΣ : : , ϑι ψιθιοιο Βα ὁρβρόιϊπ,.,. ἰ63Ὁ ἐφ ον αμολίδιω. ' τἰαπλυτοπι Ὠ εἰ ἴῃ βόποτε ρσοδρίγιμι αἀορτίοηίς Δοςίριο, ΔΕ ΙΝ δ ἐμ εν Ὁτὰ εἰκτερονείίην ἡ ΚΥ ΛεΝ " ὃ πὐτὸ : | ἢ τὐρων ̓ς χῶρ: . ἐφ τ τ ὙΡΤΝ ἜΣ οι ᾿ 41 ἰη ποδίς ρογ φὰϑ ἢ λίοπ ον Ὀδἤζηατιν, φυ εις οδτη. τὸ ἤ' Θεζνννδ,να, δες, ΟμφηιΣ εἱϊδχίονια ον ρῶν τω μὰ Ι 

ΩΝ εἰν τοσιροείν Γφὴ ποίννων δὲ τίω οἷς ἑαυτους αγοὶ--Ἴ8 : ὁΛητέ οὐηαἰανοτὸ «ββατίσαιετι φοῖτπος ἱπιβ!α  ἔδιτις ροῆτί Εἰπιορεπιῆ τοἀάϊηγωυτ, 5ε 4 (β γμωρεδις ΜΙΝ νετὸ ἴῃ τλητὰ γατισῖαῖο πηγαχιηνὸ ἀγτίίςεῖς ἀδὰΣ υφά μβφρραῃ σίω ἄχτη ᾿ γῆς δ ἡὶ ἀγάπη καλύ- ᾿ 4}}} ἰῃ Π105 ἰηϊεηίαιι ̓ αϊνδητο: νυϊφαις εὐϊεϊοηὶς ςοὐδΐςοε ἰη οὔ Ἰοτο 0 “ςοηίσητίνητ, δγη ἱπιεγρτοῖις νοτῆο, μία ϑριηδνε ἰογίομω δε ραν “ο 
1 θη πὸ ἦΡ δ γι 3. "Ὁ " ἡτα δ αἰτίη ἀὶ- Ῥίεύψυς δηἰμὴ Ἰεξν πηι, ὠμοηίαην 4μοᾳ εβ ἰπομοτὴε κίονα ζσ'νν- εἶς] ν δ ΔΝ πη; ζ΄ ἐτῶν δ ων : Ἵ: 
μυΐαθαινς να ρὶ; ἡλὴ δὺς ἀμανῃ ; ' λᾶτηῇο αν μὰ οροῦξηι 55) ἐῈ. [λυ Φ' 4. ἐ{} εννον δρέγεε [υμέήονοιτεημιείι οὶ... (υα ἡ πα με ΒΗ ΜΕΝ θυ ἰκηάψ εν ὑμαιαικσνώμη ᾿ Ἰοάδ τιπιο ἀΙΛΙΙ͂ΜΑ͂, ἼΛΗ. ἢςηὶ ρεςςατοζυιη, ἐππουτπελστες τῳ τυ ἱ τος κε ττπτςς 
τ οπείας ιν! νᾳ». τ ι (οἰταὶ ΓΝ 411] οἵ- πουμα Ὴ Φ υμας αϑαποανήται Δ μδἕν Δ ὃς ἯΠς τἰονίαᾶς ἢ }ς [λ)οὶ; ΓΖ χίονα ϑ' ϑρίνιμε ] βειάυα ἃ Φὶ " αὐ 2»γ-}} 7 οίρίκαἴος «δέος αἱ} ς προ ; ἘΣ : ἐς ΕἸΘΥΟΣΕΥΕΊΣ ἮΝ Τ ΤῊΣ ᾿ διετεπάσαν, ὑμ εν ΓῚ Μ 2Ὁ7 ἐλ αἰΐος, αθίηυς τὐυγιηυγλιο- αὐτοὺς βλασφημεῖται Νω, δὲυ κἂς σο- ΠΩΣ ἔυρεγ νοϑ τοαημίεἰοίτ: [εἰ ῥῃῃ νοι γεηνίοθι, | 

σι 8η!}» . ῷ ι : : , ἢ ΕΣ ἷω ᾽ ' 

λον 2. δ " “- Δἰδυ8..6. Μυβνβινε βευιαικο: ξάξεται. ΄ ἐπ τ ράϑε ἐν κύνα τ ἢ “-" νι ἫΝ ᾿ ; 3 ὶ “γ} ᾿ ᾿ ᾿ 

͵ ἘΥΈΕΒΙΣ Ἰχατος καϑοὺς ἕλμέι »ἰεισμαι μὰ ἀῤαωρραίρρορα Μὴ "ὁ ΤΣ ΤῊ ᾽ν 7 ὄνος αὐτοπηρ τ οβεαν, εν 1}. ς ᾿ Τθασιμ ᾿ νος “}, “4 ῃ “ ὍΝ δῆ “ υ τ , ἐγ, : Ν πξη, ὧδ Ι. ΜΕ 4 ῥαυτου αὐτὸ ἐχακονοιωῦνες, ὡς καλρὶ οἱ ἊΝ ἐπαμγτθα ῥυβὶ μέρα ᾿τὸ Ψ 28ρ ̓  ΠΑ Ἐν ἐν ἐλϑδν 51 ΝΟΣ ἐπιην αι ρίλπι νὲ: Τυ πρυδρα ῥά μοπῸδ ἐεεα .} 
ἐὺς τ : κου «φι ποικίλης χίριτθ' Θεοὺ. βιυννν ́  ὍΝ Ὠ εἰ. ᾿ κ Ἢς " ἐμ ϑϑῥν. γῆἥῶως ἀλλο- [γυμὰ αἰφοϊά ΒΉΠΘΤΟΣ γι δος- ΡΣ πραίεάφιμ"» “ἢ αἰιφηοτῷ ἘΠΕ ΡΜΚο ἰ 

᾿ ᾿ὐ Φ ΟΒδιιβέθπι . 48} Ὁ ἢ δἰφωμ Μ}} τριοῦ ΠΟ ἼΤΟς ὺ ταὐοίφα,αος ἔωτγγαις τπαἰοῆους, φρβειδιον:; εἶχι ΟὨεΠίδηΐ ἢ Ϊ 

: πρρϑαπι θ. Εἴπις λαλο ς λόγια Θεοῦ͵ εἴτις ὅᾳ- ννννοιος Ὀπβ μῇ τὴ ρον ἐν ον ὦ αμτ ΔΠ1οΠἰ ἀρβοῖομοις ᾿ Σλήρσα, ττι. ἢ τπι τα τ τος Ἃ ΤΑΣΤΝ ΜΝ " πΝς ς ναι, ϑαηνῆμμ ἐδ υὐγημα Εἰ δὲ ὡς Χριςιωνος, μὴ ραν εϑωλλι6) 5] νεγὸ νε Ομ ει ἰχηυς᾽ ἢο [16 δὲ μιεῖν ἢ Οὐ βιάνινε, ἧς, Ἂς ὐπτας ' 
ἶ ΗΠ νϑοο νυ “ῃ᾿΄ . ναὸ δή ηὶ “, ἐὺ λοι ͵ ΗΝ ἢ Ἰοτγὶῇ εὖ εγωὐεξτμε,, φίοτιβίαα, φμ-  χεῃβἰανοπί ὑπο, : ΉῊΠΝ ΩΝ ἀϑον δν μα ὑν εἶβγαι Πιμα δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ὧν ταῦ μιέρεὶ τού Ρρυάεβατ, ξ ροτίςοι 1δεθηλ} ᾿ων ΩΡ ΑΕ ΙΝ ΜΗ - τ 

Μιαι « δορεοίην. Χριφου, ᾧ δεν ἡ δόξα Ἰωδιθυβ αἰονβοστυν [λεὺς ρεγ] ἰεων θεν ρον] τῶ ἐπ Βὴς ΒΈττς; : ΠΕΛΑΓΑΡΙΙ Ἵ} 
ἂς φοὶα δ τ ἢ ν ᾿ Ῥ-ε Ῥεν 1εβμνν (νεὶ 4“ κ νι ἐν ἢ ,Ν “6 ἽΝ δ τοιιρὰς 14 οροτ 17 (ἤ ϑεπηνν. ἰηεὶ ουϊυίάδην [πὶ τ" ἢ 

ᾧὦψ Ὁ ἔξ ας ἐἰεδιμς ἔι τοι α]αΐνας ἡβα)αγων.ἃ ἸΙεῃν Οδετυδιν οὐ εἴς φίοτία ἡπολιδε ὙσοΣ ΄π ὁ χες τῇ αρξ αὗται τὸ κρι μᾳ ΒΩ ἜΣΣΩ ἐνεηορ με, ΤΥ εἰδξ ες οὐ ξυπιειιῇ Ι 
Α ; ᾿ ς0ῆ. ἡ ᾿ [ δον 4 ν. ὦ Αι ἢ ΟΣ Ἢ ν,,." τ ὺ τς τως ρίας (υθηλ  ἷς ᾿ 

τ πο. δ ἘΒΒΒΕΙΙΒ (εςυα (δου!οζαπι,, ΡΝ τ Μεμία [μεμδρς τὸ τῷ οἴκου τῷ ἀτὰν τ πιαι δοίη ἃ ἄοπιο [)εῖ.ι7. φυδά δγανίνν ρηνιϑαν ἃ πεῖνι, ἥξει. δγοροῦῖα. ᾿ς. ἢ 
᾿ φῃηα πιδε ἴδ ΕΝ ; - 16... ἡ μλύ, τ τὸ τέλος ἀππφιϑοιύγων τῷ ἢ υυἱηγὴ πὰ ποδὶ . 4Μ15 ΠΗ δόγμην “μὲ 495 (γὲ- δυϊδαν ᾿ος τ δρὴ ' 

᾿ δηνϑηιευδ  ,3 »ν» 4 ν ͵ ἰδ} - “- ᾿ που νυ δ πο πεν ἄμμε Ὅο 6 οὶ απ ἀὶ(ςεἰηνἐ , ᾿ 

φιλία ἔνειὰ Αἰ γμοπητοὴ, μὴ ξωίξεϑι τῇ πα κὰ ληρη δὸ ἀἀ ΚΆΡΑ Ὲ μβί Θεοῦ δ αγφελίῳ; επί βπὶς οογαπι 4 πὸ δον} [΄ δῶ ΡΟ ΒΟ ΡΩΝ Ι 
: ν Δδιοσι . Γ ἐῶ Ξ "4 " ͵ ᾿ : ἢ ᾿ τιδιοηίν-.. ' ᾿Ξ τρῶν, δόσις πμρησιδν ὑμῖν γομμήμάρ «ξτ ας ια δῖα γυδέα άύτῆη κα ἰδ ήρμος μόν σύξιαρδά- Δωρ εναρρεῖο ὑχοθ ὅ 1} “ὃ ὀ ἴδω β 

͵ ἽΡ ᾿ψ Βα ποίεε ζξέγου ὑμὴν ξυμθαινοντος" -ε πάθη , ἌΡΗ σιθδης γα α λὸς ποὺ φαφῶται: κ8 τοι ΠΤ ντκ [πγιατυγ,} α| Ἀπ ἰμβωε υἱκ [αἰκαίαν, Ῥισά.λ... Ὁ ἰ 
'  . ὁδιοείεδί!α. οἷν ᾷ, : , ΘΚρΡΟΓ ΟΠ » ρους δ  Ππυϊ οἱ» ς χῷῃ ἀμ(ϑιντῶ φαγειται; [5]. ὅπ : ἢ στ οιεὸ τατον, ] 

βοιοινηυ σι. Ὁ ἵ Ἷ ᾿ ἐιπρίας δέ Ῥοζζατρε ΡΒ] οο ἐξ ΓΕ ΘΗΝ ἀν (ο] 4 ιοιϊθεπιᾶ ᾿ : 
Ἢ κοῦ 

ν᾿ 08. τοῦ ρικ. 
(τε πὶ πνοχὶ, 

| ᾿ ᾿Ἰνεῖ βδιεβηδυς Δ᾽ υϊὰ νοῦς 

ΑΔ) ) ΗΝ [ ᾿ 
τον διε νω, Αλλρὶ κρϑεὺς κὸ ὠνδῦτε τοῖς τῇ Χρλ- 

δοοϊἀετεῖς; 
.3 Ιηγὸ π᾿ εο φυδά ςοηίοτεος 

βωπιὴ Ῥοιίημϑ ἵ Ὀὶ ὃ . “ἡ. " ἀϊ " Ράῖοθι 1“τηῆμε (Ὁ ἡ “μὲ βαμν ιν» ἀξ (εἰς ἄοπις" ε ᾿ 19. ε1δῆταψας “ οταται 1) 4}: οχ] 9} 6 Ὡξςε καὶ οἱ παίχγοντες ΧΙ τὸ ϑύληκα 
; ; " »Ν ἢ ᾿ τὠπάμπὶ υοἰμμξαίφν 12ε,, Πἰοὶε ροιϊ ἢ» ; | μὲ Αι 5] δε εὐνεμηϊεάνμ μη: .ι σῷ Θεοῦ, ὡς γῆς αἱ κηςη πϑιῶω-» ἰ,αἰἐοωμά πλιὶ , : Ι . ..: ᾿ Ἰδέ οὖς ᾿ ᾿ τσ ὰν δες ἦ ᾿ ἐμόψι «ἡ εὐνεμηϊεδ! ΟΡ: ᾽ , ῶ νοϊιηταςο Βεὶ, “φῆι ϊ Ι ᾽ ἀμ (Οἱ ἰοίειν, . 

ΝΣ εὐκμνμάμι φου ποϑύριασι,, μ" ἵνα χαὶ ΝΩ Τῇ είς αϑλιάίοηυτ Ομ τ, βδυ. βὲμω Ἰονὶδενηζανέήειε, υἱ : σαν γος ψν ας ἑαυ ον α ϑυποια ἴα, ἀορομᾶϊ ᾿ εἶ μένοι Πὴ βώπξ! τ Ἢ ἰἀειεοὺ ΓΝ ᾿ , ᾿ 

᾿ δέρρε μοίῃ, ὑποκαλύψρι τς Ὶ χᾶρντε εἐ-- Ἰάεις : νς δὲ φυσι τουςϊοίτυτ [ [σ’ ΓΑ τεμείαὐίονε κἰογίὰ χ 2ΕΥ ΘΠ α, ΝΑ ΡΣ Ἡ ἽΝ Μᾶς ὙῸῈ ἌΡ ΟΣ Ἢ Ια ἐδ γαμένες ᾿ 
εἰἰίλιοαι, ' (6. αὶ ; ἰξ᾽ " 4 σανήεαιι . ; . ἀορβαρυτὸ ἣ εν, ἢ ᾿ Η 

᾿ β Ἡυδαρὸ τ γαλλιώμδῥοι.͵ ΣΝ , λοδῳ ὑυνῃ διὸ 4116 οχυ] μῇ ΞΟΚΩ͂Ν τ το ' το δη 5 ἐπτῇ θοῆς ἔθη ΡΝ ι 
᾿ ΩΣ . ΩΝ ἈᾺ Ἄδι Κ ὰ : δ: Σ . δ ἀπὸ Ἷ ἥ ΗΝ ἀϊ τυ άϊο. ᾿ ν᾽ ᾿ ᾿ Ϊ " ἐπα δ65}. - Β] ὀνεισίζιϑε ἰδρρ τὴς Χριφου, 14]. τε 5. τρια αἰ δες ΒΕ οἰτλ οἴ 1π|}. {οἰ κριοῦ καιίνὶ ιν πνι Κιφάλωμον ε. Οκ, Ὁ λυ ν ὐτ μτν μα ἰ 

πὸ Ομακίραιε: (αν λο δ: τὸ τῆς δόξης Ὁ τὸ τῷ Θιοῦϊ. ᾿Ὠοπιίης ΟΒυ δ οατὶ εἰδέε: ἀπο" Π κοΐνε οἰ ινῆβι, εαιδι τὴν; : ἐς : πα εν ἥπχδ 11. τ ἦς“ «εὔϑήνμπι (θπη τ " Ν ὙΝ δ; οβειδε ἡϑδὼ ΤΡ δ 1 ; ᾿ ΜΕΝ Ἷ 4 : “Ομ, ᾿ ΜΕΝ, ᾿ Ρεδῥυτέρρις "οἱ ὦ μιν Ὁ ὦ}. Ρ ἈςοΡγιοτοβια! ἘΣ γο53 ι ΑΑβΕΝ ἐἶρο ᾿φηλ ἑπ' νοδὶα πρδαὶ θην ες ᾿ 

αυϊίαυς ἀὐκαπε δία εἰααι ἀνοικ ρυδπἰαν νειδιφαι οί. 59. Ἀκιίρ, Ὅν] φυίεαυ!ἃ Βαδεανυν ἄσῃ φέυτο,δο ᾿ε κε δοςορίπιυς ἃ Ὅεο νι [4 καλα ὃ συμῶρεσ βύτερρς ναὶ δ ρύσςοΥ ἐρὸ νμὰ Ὀτγοῖ ἡἄννι ἐδίδετο, ΣΟ 2 ἐμὸν ἈΜΡΑ ΕΝ, ἰ 

τυ ἱρῦν: μάνα 10 ϑρφοῖει ἀυδεΠἤοευαι ἀθηοεῦπι νὲ ρεβ οἰραδε ὁσιβπιβπιοξας τ ηεπιρο ἀοεςεη δὲ πιυθὼ ἰπ Βος] εἴα, δι ἐο 4 Ἐσεϊείδ[!- ' : : : ᾿ εἰ : μον τς φᾷ, αὐυτο (εἰς ᾿ 
υ ΜΝ Θυπδιοηεε φυίδω ἀν (1) ἐπ ρείϊη! οὐίσειδηἀλϊηδιιρε γε ῥυεαα σ᾽ νεεθιοι ἀδοδλει, δὲ φυὺς φυΐὰ βεείευν,, 4 ἃ Ὁ οἱ Μαιεῖν ᾷ ΟΝ εὶβο εἰο. Ῥῴι ειϊοῖς ἔγα ρεπίςηιδιῃ Ἔχει δυὶί, 17 Νδρὶ) νιπθταιὶ}! 614 ἢ ρίοτυπο ἔα}! οἰκαις οἴὔδη δητυς, φυλῇ Ὅεδυ πδὴ ἧς υηάί ξυθδειηδιοῖν, ν ᾿ 

εἰδιπιννο ατἱ (σα ᾿νε ἐξται.. ν υέρυρὴς 'υαὺ ἤποεει τοὶ κἰοηίε ρεσίηϊοηφ οεὺςν οἷ ἐπ τα, ἐσ σὺ τέρεείς Αροίο!υε υοά νείω “πε ύθρηι σεις ὔτιριε δυίειν τολἹ ἐνήοτοι πος Αροίο! ἡ ςοπιραται ςοἸ βεις, Πδωδι 4υι κε (ἡ αι ἐπν Ρδιτας φυοπιίπι ἐονυῦ οευς ἐγ" ᾿ διε! διεινποι Ὁ πησησβιείόπε πὸ ἀΕ Θἰοηΐδοε νὲ τ φααρίδιιν πσυα ὅς ἐμεοίσπια ροειυεδείπων, : Κειο ρη πα, Ὡϑοπίασι Ὀοηλίηυν ἢος ναὶ ἴδε ίυο ἰἀπήξιῃ (φρο ἰοπξὲ δἰ τες (τἀξεδτυει σὴ τεῦς 1δε δι Ἰανρίοννηνοῖ ἰεης] ρειήςιες ςοι ἢ ες, εὖ ιὐορευδροι υυπὶ σοη τεπγειὸ εά - : 
Ἵμης πίπἰ πιὸ νὰ οὖν οὐ διπιδεσγίφ ἐχόοαυ ει δο βειῆοειθ. 142. Αἰκδῖς ἐδείο, Οὐροηίδρι ἀϊυδεἤηϊποα (μης ροκυ τὴ δὲ ἐπερίοευιν δἰ δοηοι ἐχ Ὠεὶ νοϊαπιλες γι) 4ΗΤ΄ ἀπ τυτ 111} πὲ πιὸ αβδ ἀοιροιδηιἐύπν,Ἐι αν ἈΠ οσνίηιι [π (Ἰπ δε δεῖα δὲ δεπεβεσηνια; γίο δ βέεπύώυαν (εἰς Ὅετο ἔυο βήο!! ! 

. δὼ ἰη τϑῦυει Ῥεπνᾶπι, φυὶν (ΗὉ]} νη δ δροινυννοις σμηῆο μρρ γα μ ον» πρδ δ᾿ μα ν εἰοεία ἠυοφυς ἰρῆμε [00 ἐβηἀεπὶ (ξαιροχε ραιοίρεν φοπάιιοτι(ιε εξ Ραϊε)ςοπιπιςηάαπάσ. “41 Ρεου δείνες ἀρίς δὲ ερι διδγιδιοιμπι() Φἢὶ δότω ιν Βοο οἴ ευίϑον φϑτυμι)οββείαπν. ; 
βεαι. 14. δοαῃο δι ὗε αρδηθλε μιῇ 4 ἴοε [ο εἰ πμμγα ρον ὶ αν μ οπὲρ ἤπε!η ϑδυαι δ εἴρῃοαι » ἐπιεὴ ρ 60 Ἰρίο φαδάτοι ριο. ΤΌΣ, Ρετίμωι καὶ ἕνας ρδείοπα οἰσευπίξδηείλγίρ νἸ Δεῖ, σεώνε ἐρίοτυπν τΟἸ εὶ λπν,πϑ ἧς τεδον ἐπιφοννρδιιενίειϊ φινάξ ορειν ὲ οὐ ηίυνῃ εἴϊιιςχρ ἀεί έφου πὶ ᾿ 
δεῖε ἀθβϊοϊαπιυκενρι εἰοεἰ αδρ  εἰῖνα Ιὰ Ὅεο Ὑ" Ἰὴ ἴυμνδς Ἰρίοτυπι δἄοριϊο ἃ Ὀεὶ οι ἴα ἐρῆι οδήξπηδιυι: Ξ : . ἀτὰ δι δι δαὶ ἐρίαπι ὁδιπεἰση πὶ οἷς Ριορρηῃεγε υδην ἐρίε ριον οἰφι ιν] αυ πὶ ὅς ἰδίοις φυ(ςιο [(} δϑιγᾶς (β6ια οιΐαιαν ςοπνπιυποτι οὐ πὶ οἷ» 

β ΤΟ ΣΡ ον ἜΠΉΝΡ Ξ ΝΝ ΒΕν ΟΕ ΕΨΕΝ ᾿ ] ῤ ρα ᾿ ἶοι φνόξεις οἰϊλεει δίυββδοιμαιμε, τς Ῥυιὰ 8 Πθθιθειοις φιι ταποις νοὶ ΠΤΤΟΤΟΤ. ΠΙΜΗΙΤΙΝ 
: ὃν ταῖς δρνῖν ἜΗΝ ΤΡ 3 : τὸς ΠΝ τ πὴ ᾿ « δι ρρὶεἠ ἀν Ὁ ΛΩΝ [ὠὐτδεν, 14 οὐχ, χ πα οοῖνυα δά ἡρίμπι ηἰϑιὶ αετίησητ,ντ λυ ηὶ ἀοίς εἰδὶς τὸς , ἣΝ “γὐδι χρούσδο. 5ἰς οἰ χαξα, δι τα ἰφείῥτμηι τερθὰ- . Νιεβανφηαιη βο βέιον, ρενεεἰδένοίηὶ, μιὰ ξενίδεϑνε. 1 Πρ νολλὀπυναμυ εν μεΡ, }1 εἰξιὸς Ποστιαυὰ: ἀὰ .Ὁ γε Πυπὶ ἀεί δὶς Τὸ Ἶ ᾿ -- Εν: ἐιμομιἀραγμμμνείξρθ νει πεῖν, τὲ ΜΉ ἃ πων ἢ πε Ῥείη Ἡἰ αιρσααῃι Ν ἐ ἐΐα τοῖα εἴα ΜΕ ἀρὴν μ .Ν Ρ ἀὐμην χὴ ἰἀϊοείῆπιο,νε ἀνχίννυϑ ἘρΒοί ςαρ. 1.5: ἐχρτεῖ. τουτίδηυ5 {Π|ς δίπιο, (ςἀ ̓ νος ἰοζο ψταιε αἰϊηυ ά τητος} ' ἢ ᾿ 
ΚΝ αν. -“" ϑειρέοιεπη ες διοιίουν, Μεταη οἷν α ψέξαι ἰδ Ἠοπξαν ίξαμά: εἰθυ δες δ αϊα πυἢ ἡμέ τορίτατίης Κα ας Νιείιε ρε: ὑπι ετίδ!ν) ἃ Ογρτίαῃο καί οπὶ }., ἐριοϊλ. δεὰ ἤδάμΕ 57. ο β πεν ἴοης ἡ1|ς ὨΠΉΙΓυ ΠῚ ἐχ 400 Ρἰδέθῃαις ἰζοίοτα ῥείαν : ἼᾺ] 

τ Ἄν τς τουτὶ Ἰϑιάλευν οἰνϑείεάε Δδ Υ80 6 ρχιιπατί!ε ἰρῆιιε εβἴοξει, τεχγίνανι, τα ζμ;,Ν ἐπμθνενοώρι.ν ἰὰο ἔιψε..4. ' 4 ρ. ῥψωιδὰ τὴν δὴν υρὸ ὁ τὸ μὰ μὲ ὀφονν μὰ Εἰ ὁ μνδ μας ἈΝ τὰ ἀκ μον μυνιν Ἀδλ μα Σ “ β 
κοτε ῶ ΒΝ δϑίαπη ξαργοίἢς Δρφοἶμν.. Οὐτ..3.7.: ξγρς ἀυοί ἴ0 γφβίρνε "ἴω ρον ἔχρεα φὰᾳ βι ἐπ νοδϑὼ κά νεδέτί ἐκρενλενμνν, , ᾿πιςῃ ἀρροηίδι ἀριιὰ Ογρτιπιιπί, δὲ τα Ὀπηπίδον ΟΥ̓ ςίς ι6 ει να βανβειὰν τῇ μέμοι Ἡυύτῳ, δἰς γυϊσὸ ἀϊείηηις κί ι | ἐρεβάϊο μεὴὰ εἰϑοηΐε ἐρηνουεηι. γαίο ἰδαμίτων ρας εἶν ὀμόνανμέος “ γἀνηνωῶνν. γυΐμαια ιν [ας ᾿ Νὴ ΚΕ νΠΤηΙεο μπτνν Ἐξέερι, Ἢ ἀἢ «(πεν ἧς 4ιο ἀϊροράϊ δεμείς, γ14ὲ ζοἰοίτι, ̓Μυΐϊς. 

ΠΡ ΝΝ διεὐρουζάϊδ αι μι δαὶ υὲ δ. Ὠυηλῃα(γοἰδιαβ, φυσί. μανὲ ν αὐ ἐεμεἰἰονφνι οὶ ὺ ἢ. Ἑγδίηυν. ἔζων» δέτ ἔχιεν Ἰὼ: ἐἢ ἐ Φ} ἔμ ΠΥ, μα γεὲρ 5 Ὺ ΓΙ εγίῆς νἱάδταγ μόνον νεὶ πλὼω 1 ἡΠ)ο νϑηνὶη νὸν ὀνόματί τύαψιντ]ορ ς δ.ΓΙΘ ἱπιεγρτεινδι ἰω- , 

τ ΓΟ χω) εὰ ΟΒΉΊΔΩΝ οἰμακίκαιὶ φοηυςηίς. τῆιαι ᾿ ῥρίνναννήμ, νά τοι κα ἐκρενϊ σείων υεβεὶ βι, 5αηιεητία ΠΩ Σ νὰ ἰαπειπηποίίο. οἰίας μα ναινεγ ει ἔτ. ἴ)ς Ποῦ, ἀἰξηίτπιιϑ ἐπ᾿ νπο τπδαμίοτίριο τε οὐ τ ρό ν, Ρ α 

δυιεηὶ Μπυὴ δὰ ἰμ Δί ςδμοηδ δα Ὀρηίερροτίδυε ἀρμὰ Ὀεῖ, φεῖ ἔα ρίαπρ εἴ. δεὰ ὅγγωε ἰπέξιρτοι ϑοῖυπι πος σῇ ἔπι νεγθο ἀδίο!υτὲ ἰω ἢιι Π0δ. ῥ 1:0 ργὺ “πἠμεν εοἈ}} αὐνν εἰ ομμα ", ἀε ἰρίο Οε ΠῚ ποινίηο,, Ια μου υδεπινν βαυάεις ἢ 3 . , 
' ᾿φνυ:Ὼ μωεοδοτίεας ἐδ βοροηφαν ἃ γφτυίΐεδηι ἑῃ Οἰῆρ 10 ϑόσω που ἰερ ἐς : ὃς ̓ίιο ρευίοαι πράμηδτιπι αἴίτον οο]]1ο. ; εν ἤμῆο «ἤει ἀἰ σένναιο 1} 419. 4 Μ «ἰεβενω κριωποιὸς, ν εἰ τ δε! ας μος τητετρεεῖαπνν ἤσυς τίη οἤλῶριό (ζρυΐ ᾿ ] 

' ὅοι ἄδοπη ἐρργολνεπίο,οοη δ εὐονλιν ἰπφιδῖυγρε το. με; Ὀγρείποι εὐεμη ἐπ (6 ἐοδιια δε ε ρει ἐν ἐμος ΝΝοΐενν δὲ ΑἸ ἰδυίαε βαχιτ) τοιὴ συνε δυο πὴ ποι εη, νὶ δι. (ἃ βοπιζιγινς δος μοθμνὰ ἰφεπιναίοατ τ ρὲ 4) μορφῇ. ἰ 
ἦν τὰ ὑπ τινὶ ἢ ὦ δουδιίοιία δοη φἤοίι δ εἰὼ μα αἰδλν οὐς ἐᾳ οἱ, Ψυ}ι, ῬΙλὴὶ γυαύβραιγη μενένν Εν ὐρηυεν ναι κρνη ̓ηνὶ «ἡ τειν. κανεύγγὴε ἰλτενάυ δὴ β τ πε γα κὸν ἐς (οεἰενατίς σιινινίθις ἀιςί- 17. γα ἐεῆηρην να ορροτμωνωνν, δα αὶ χιρὴε, γε ἑρπιρων ᾿ ἀπὼν ἢ τῦρρι ΝΑ ἰρεφιρυϑταιίο τανίπίν ἐκηιροίμίε, αὶ ἐμέναν Π ηόῳ δι μα εὐα μὰν μάν εκὼ ἫΝ μον Ἡθτιο τή ᾿ διΐν φυΑΠ ἀγτδπὴ 4υσίνις ᾿πάἰεινάϊ οχετεςπεῖδυν τά μος ἰὸ οὐ" ἀ ῥιαδλιεμεννο, δ. εἴν κε]! [υδαῖὶα βεῖσχις ΟΠ λιπὶ αν Ὡς κ᾿ ἀφθμόα ἐοοίς μοὰ ἥνμειούννα ἀκύναν οὐομδι. ἐμή μενς βοὴ μλυΐνει " τέρα μὴ  λνν (0 ἐξ Ἰευϊοηι ΠΆ ἐγ ιπίη πὶ ἐσὸ ἀποίτυιγμΐουξ Αἰδιοαι κΣ γἱοχ!ε δὲ βεορίοτοα ἔθ ρου {Πμλνὺ.π Ζ οητί ἐς οὔῥιῤυίειν ο1- 

ας Ἴξρ ταν ἅλιη αἰοσιυ ψιαῖνεῖε πος τἰεφείονἑσουλο οἰΐὲ ορην» »ο ἐπ ὐηναν ᾿ ἜΡΟΝ ὙΡΙ " ᾿ καὶ ἐξεαῷ αν ἐμὴ αν ΦΥΣῚΣ ἐπε ντο ΕΝ ΙΝ. μι ὸμ ἀτον εοὐὐνων ἐϑι μὴ ᾿μηϑη. β 
᾿ Ἶ οἴει ΝΕ ᾿ ᾿ τετυυπη φέπιια ἀπυη ξευὰ ποισατ σὴν ἐροςιοίιια οδρο Φ Εἰηη γε τὐκοι ὴ αἰξροχίτας. ᾿" μι τοι 

τς ] " Ἐπ εἴ ᾿ ν 4 ω 41 ὶ Α ᾿ εκ“ ᾿ ᾿ , ᾿ ἩΝΗ, 

Ἱ Ἐπ᾿ ν {μ " γλωλιξ, Ἂς οἰδυ άινον φίϊο ἰάφαι δ ὑνννιλμηβωμέ᾽. ϑὲὲ μὴ με μαγτὶ ἡ ΣΝ αἱ, ΠΘ41η} πιαϊσῆσοε (οἱσηι ᾿άτιι ἐροια κοῦ νόραγα ΤηᾺ. ι8 ᾿υ πω ὁ δικριιμλιρ)υϑγυς ρίοιδτί δὲ {{{ππία πἰάφε, | 
Ἢ ῳ Ἂ. γερο, πράγμα μὲ βηαθη γάλαν μὲ τᾶ χήμινα αὐλλίερος ἘΝ πο ρου μας γε ἐδ μένης 8 ἰοἷε δι αἰ ν ἀαπνη ατιΠΠππὶν (ςοἸοι νης ἀσάτι ον, ψορᾷ οδίίο! ὑε ἀρρατεῖ εα δηει εἰν. ἰώ ᾿ πος ἢ ᾿ ἐρννέσα ἡμἢ ΠΩΣ κα “ερνῆ ν ᾿ ν ᾿νβὴ γεθρρρν ΡΣ βλιν ἐδ ' ̓ “" Ποπιπκείπι ΟἸνγ  ζιδιγς ὁ ΟΝ εηεμιίηι ν ἐἢιὺ [οἰενας Ρεγ Ψςν ἘΡΉΡ  ἐλϑοο νι Αἰ μν αὶ ἐν )ε Ῥαείοη ; 

Ὄ . ; ᾿ ὐα ἢ τὰ ει ΑΝΡΟ ΝῊ ἀκμῖν τς Ν ἡ αι ήδν με ὦ θυ ογνόμα ἐδ 18ηλ Δατ ΠΝ’ {π᾿ πφΦΠ ΠΝ] ἐς 1κδιίαίδ, το ἰοεήριτυν, Μά ἰδ. ἐδ νεῖῦο δοίοία!ς ροίῥο βῃο αἰϊιετῆϊε ΔΗ ἶν!, ἥν ς εὐ} Ἰὰρ- 
τ᾿ . φαδωβὸ τας οὐρωπόνν ᾿ Ἀείκίρ,, αρμανη, πὸ ψιδῆνι νἱ καὶ κω έδίω, παῖς 9 Μιεφιω. 4 αἰνεη ἀρβοβεμεναιλετφιοιπέσκπος Ῥίο. μ|ιςίο δας ηδ (Σπιοὶ διε ΤΡ} Δ. ἐὦ. ἯΙ ἐπε ΠΝ ἢυϊον, 

' : : ἴ Ττιι } 
; ἰ 

Ἢ 

ΜΝ Ἴ : ὦ 

τας "» : ᾿ : ἷ 



ἘΠῚ Ὸ ᾿ Ἧ ὰᾧ Ἔ 

᾿ : " 

ΡΕΤΑΙ 1 : ᾿ ΕἸΝΙΦΤΟΙ͂ΙΑ ἘΌΝ ΕΝ, 
: εἰδυῖα ἡμοία προ οδδ ρβεαῖά ἐδίμοτν 6 ἢ πἰβεατί μὸν ογπαιῆνδε άσιϑω ἘΠΕ 

» ὥ»».Υ.47 477. ᾿ς 
εοπιδιεοδγαιπωηβἠξυπταταὺ [ Δ ρεῖο πλεην ον οπα ις ορετὰ αι ὕες ἣν κμοῳ Ὑ Τα ΥᾺ γολθβῳ 

ἘΠΕ ᾿ ᾿ 

ἢ παρὸ ὑάϊεὶο ( τετη ταῖς ςομηπιοττὶ., οὐευτο 400. ᾿ οροτάτυγνποη ΥἹ πιετίτοτία {νει ςοττὲ ποι (ιητ) (ςἀ ντ ηο- . οἵοῦ, δ δὲ ἤσα (μοὐϊὰ ἕο μέμιϑα γοϊιίιιρ ἑηροιῃ οι ατοφ ευκσον» ; 

ἀαατραι τυδιεῖο δὐυςτία πιιῖτα Ῥοιροτίμητα, ευἱυίανοάὶ ἵτα ψεγᾶς (χη ξεἰβολτίομια, ας ργοίηάς, τὰπὶ ἐυδδιβολιίοηις, μον ἰὰ ΒΟ βιοδδὲ μμύεπει αὰ ξοσεζα., ϑαμιηια ἠξι !θῤαείο ρυϊκιτὸ οοιιυφα!ὶ μῆνα ἢ ΄ : δαυωητυ. ᾿ | 

| 
4 σΠρίοτοπι οπιηΐθην ίυ ἐριος «οπάϊτϊο, φιρὴ εἰξυπιοη- τὴ εἰσέτοαἰς τικμήρα,, ἄςος φιτατίε ἀδτα ἶο ἐδ ἢ} βτλιὶς 

τυπιὶη δξοτία ᾿σδὶ Ρετεγλέχαταν. ἢ Φ Ὀεροπάπεισαρμο 
. 

Γ΄ φυϊατίξες ρροϊ οξυπιβιπζείοπες ἀεὶ οτεζτυν. διους ηἰπὶ ον ΨΨΟΝΣ να, ἸΝΟῆ 

πααςς τοιομεράκ εοηλενεηένε᾽ (ἢ μεν οι αξαα αι δ σε Δ βου, δι᾿ ἀνα ὕμιν παζλο. οὐ ρει τα έν μοὰιρπαιάδης 
σιϑέϑιοσα νεῖ ςοπηπηιταηῖ φιλί ἀεροίτυπι ἱπεγὰ Ὀεὶ χηδ- ΙΝ οαρντν. πῃ: ἄς Φιδόων εξ (ΟΣ νηρμρώναε ΟΠιοῖδ ἀϊβετίς, ᾿μαπο δαδειεδοητίς οπίηι αἱ ἢ ἐβόα “νοῦ υυδω ϑηβ- ὦ 

δυες νι Ἰοφιίτως Ὀοπηηιν πος ἱρίνπι αξεης 1αυοᾶ 5}.4.6. ξυνέρρν. Ὁ Ι Πρικεὶ «υἀυνοῦτςπι δτίατι το ιἐδγγις ἰητεῖρτοῦ δ αἰ χυπι, δὲ τετίποηάα, ἢ γοίτι ἀδὰν ΠῚ ΠΡ εδίς Π}}0 ἀπί ηἷο ἀν" 

Νεΐᾳ. ροννρνεν ἐμ ΠΟῺ πιαϊὲ ἃ ςοπίεφυεητί ,[εἀ ποη (ἀτὶε ιΡ ἐμαμοένρουρία μι ϑαρ ενρ ἐὐμυὴ ς εἶτ 3)» γειὰ. δβθο τς εκ ευεμκη ἀρηλεν ῥα ἐξδιάιη. Ναὴ ἐγμμῶρσαϑε, - 

ἊἝ εὐρτεε, ΦὍ νον ϑεμρε ἀξεπά! βμάνο ὧι ἐγεδυποιίᾳ ἰᾷ οαἰἵν του μος ἰη ἴοςο, ἐος οπῖπος ςοτηργοβεηάξης {ι βιηβιιπ- ἀπ ἦψαι ἀδενι ἐπα ΠΡ τιληἤφρα τῇ πραὺς “] 

ἐγεφοποιοϑοτε ντ (υρτὰ νας. ἐχμοιτάπτις Αροίοίοιντ πα τονεροοἤαίείςο πιμηεῖς, ας μα μ ἐπέ αιθοι ἀυςξ- φὐὐΐω ἐγωμῇ ὦσαι ὃν. ΟἰΠρ] τε ςοάεα ἰερίς ἐγκομπώσοι- ᾿ ο Διιέδη) οχρτο Τὰ γαθῖι ᾿ τε ἀπ }.. 18. δ ΤΠ 48: νἱάδτις 

σιαειν αἰρετίῃρις ἀδτοτείτί ,ἰα θϑηὶξορεγθυς ροηξυοτεηῖ, τὸ ἀϊ ανυπαε ποιαῖς, 4ον ρτορσὶς ρος ξα ἀἰουηταες νυρᾷ νι οὐδοιπ δ Βτοδεία. ἡλαὴ δι κἐμόνμα ἐπυεηῖο ἀϊοί τὸν αἷσι Ἦν ν ροοίμεμος γούδαπι ν[αιγραίο, 

δὰ τὶ εὐ Μαΐριην 6 βωδῃν, ἱβιιά πεαιρε εοἴειθης δὰ Υἱτάπι οτεα. ἀυοάις ΑΡΟΙΟΪ ποὺ ποπυίης ςοπρτς πάλητωτ ἃ ραῖζο- ἐμὰ , δε 

᾿ ; Φιλν ἤφὸ πποήὸ ηυ}}} ἀδηπηοίδῃι, (δὰ οεἰδιὴ εἰπῶ! Ὀς- τθιις τῇ, λρκθεια  ὐμννοε εἰπι γί ροελι5 χα τα ἢ αἰλπλ ἔ ᾿ : : : ᾿ 

ἡμόφαι ' 
ἰαϑ ἡ. ἀδμΝ ἀοδοευπι δι ΧΙ ΡῈ. νυ ς. Ὁ »π ἀνίεβίκοιτνῃ Ἠιθδννκαἰοήε ἰνβυωκὼ, ἸΝοδθς οὺ 

ΗΝ. . 

4 5υνγοίβιοπο απ νοὶ γμ ἱπέῳ ον, τίω τασοινορὰ}. 
τς ἤρθη οἰτοίμς ἣν γε (μ: 

Ρεγσίμπι ὅλυπι ἢ “ηοσίω δὲ νεῖίτι Αήξυσσος," 5. Φάτρ. ἢ 

ἐφεν νι αι “ρος ᾿ 

Δ Φ Ω 3 Γ᾽: 

Σ β 
πεβορίη, οὐ τοδιηνοηίυπν ηοα Πλἰ πὰ ρᾶτς οἷ σσινίο. Ἅἁπλώς ἀπϊεγεηῖςε, γε δρράγοτς Ροτεῖ! οχ "ςοἰϊατίφῃς Ἰοοῖ. τ πΙ ᾿ , ᾿ ὑ : ᾿ : πρρσαδ πο ' 

ς Ιλεϊοπὶν ἐμ δ ογαοα μία δας πιλβὶς «οπβεπικηάα,, τποάδ ΑΘ διαγᾶς ἀρ.) δὲ δ δ ᾿ΣΊΒνγὴ)ε ταρσεται τα πνοῖς ἃ σδένωσι χκαίριν. ὴν ΑΘ ΠΕΣ (υρεηοὶς ΟΠ, ννάνφην αιβεῆν δὲ χε: 
»» ἸπμΠΠ18 δυϊειῃ δῖ ργατία). [[μχιν. . 

τας οὐ πο ΝΙΝ Ταπωνώϑητο οιυϑ ἐώβτίω κρᾳταιαὴ' “] ἰ᾿δυιηηλίειίις εθε οὐδὲ ιο το ὅς πὰ μην μδνρὶνὶ ἐξίνινν τλοηννια ΄ 

᾿ τ ᾿ τς Ἶ ὙῸ μῆϊε Οὐνιδ) ᾿ ΕἾ .« “ι΄ 4.4 ᾿ ᾿ ἡδηιὶ Ὠεὶ ΒΝ δομΝ νήνὼν θε!, : 

μάρτις ΝἹ] τὸ Χειτοῦ πο ὃ ἘΠΕῚ Ν ὑῆῖδι ἘΑΡΟΣΡΑ Ἵ ἀὐχν υείααιρ: “4 »αἴος τῷ Θεοῦ να ὑκᾶς ὑψώσῃ ὧν χαὶ τα τΩΝ ΘΕΡΉΤΥΣΙ ̓ εΠΊΡΟ το μεκαμει υΝενῆσα τη τὲ 
Ὕ » ͵ Η ἘΜ) τ]-- ᾿ φ ο . δ - εὐξοπηρλα τόχέκυς ἡδὴ .  εἰβεαβίοι ἐμ: ΄ ἴ2ρ.1. ΄ 

ΜΝ κρὶ τῆς μελλούσης ὅσο χα λυπὶ εῶτω : Π ίοεία εονοπομηιε ον, Ξ ἫΝ ς ἐεο Οὐληὶ (οἸ]Π!εἰκυάϊης νεῖχα τ λϑδοο βου 

Ζ ξυρ κοινωνὸς, τ ίβνῳι νοὶ ΘΗΒΑ͂ς 1 ΣΕΉΜΗΝΝΣ ΤΣ Πῖσαν αἰι μίφιμναν ἐμδμεθεξῥέ. 5 εἰς ερηϊοθιε: ει Πὶ ουτα αἢ 7 χης γήώκω Ὁ μρμαμ 
: ΚΣ, ὑφ αόταῶς . ἤ Α Ῥαίείτε Ὠ εἰ «στιερείης 401} α[είμε 4υλ το νομβ αντῖς ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι ἀυτῷῇ μέλοι αἷδὶ!. : ἐνφῃ, ἠπρρ οἷν κα ἀυοιελμε ! 

' αἱ ἐμψον Ἴϑ λ: προ ἐν [9 εἰ, ῥυομίἀφη!εν τὸ : ἀς νος. μψ, Ὡνοηΐβην ἐξβ εὐτηῖς ΡΝ ἱ 

᾿ὐκμρνομ ὅθα ας αμρβ αἷ Ρεὔσενος εἴ, ὁ “εις ἰούρες δ ες, βά [ρ αιϊανοεὶ [κενάς ὑμδ. ᾿ φἠϑορ τὶ) εἴοτεζ' νἱρι!ατοτπᾶ, δε νον. ἐξειρὰ διοιρ. 

1 Ῥεῖπναι “ Θεοῦ, ἔγισκοπουὺ τις μν αναγκαξῶς, [ιϊοηὶ ναζαητοδ, ἡοῇ ςοαξεε,, ἰχλεμην : βεήμε ἐνυρὺς ἱνεὶ Νήψατν,)ρησορησοιτε, δὴ ὁ αὐτίσηκος ᾿ Ἰλδυετῷτίως [Π|6 νείτες “της 8}. Ταὴ βού δαρας ἐμ δτμ ΗΝ 

Ὶ ἡρδίιου ,, Ν Ἴ.ω26" νὰ ἦχε “τ ἡ Ἵ [δ ἢ Σιν ς , ,» Ν Β Ἢ Ἢ ; ἡῤὸὰ ᾿ | 

«Αἤξιεκοιι ̓  αλὰ ἐκούυσιως μηδὲ αἱ ὁρορκερδως, αλ ἐξ τυ να ἢ. 1911} ἘΠ δ γατΐα, [εἰ “νο μη! 4}: ἐδ δα θολὸς,ως λέων ὠρυόμϑμος ΄-.- ἰυφνι ἰοο τυ σις ἢ} 5 5 οὔ }αῖ, ΝΣ ἐναδοίιν., Ἰηνῆναιν» ΝΕΤΙΟΣ μα ; 

ἘΌΝ ας τροσυμως ᾿ οἔἴδητοϑ ἰυςγὰπλ) ᾿ς Ρτοτα ᾿ρὐπωτεῖ ζηΝἢ0 τίνα καταπίῃ αιχτεης αυκιῃ ΔΟ ογδοδξ.. ἰε τηίεε, δόνενια, ἦμά- κι Αφαδοΐοα ' 

4 ὅσευηάυε, πο: το 4η1Π|0, ᾿ - : :ἢ, ἀμ δ. ἱ : 3" γε νεῖν ἀδωοτει. το, ἐ- 

ΝΕ αἴοι βιθέδαὶ ἐκ οἱ , .1}} " ἐν τὸ ἐν σσετνι : αἰτίφητε ςερεοὶ τῇ πίσει, οἰ δάτες ᾽͵ Οἱ οὐ βίμιτε την ρες βἀξ'νι! [Πα τίβμιν βκιοινε β. ποσνιρίμα, ! 
ιεἡ ᾿ τἱ ἀδιήνεδεεε ϊξίε Νεφμε οἱ Δοποληαρίει ἴῃ γοφοι "Τὸ φ ; 4υἱ πομεγι εἰς ἑαίάδειῃ «ΒΠ ξλὶο- 7 Γι: [ιε ἀεσν δ. δυϊάξαν οἵα 

τε εἴϊε «ο!- δρο γῶν 5 Ἷ χταθε ΥἘΌΘΤΣ 5 κὐγον [μ4 ξοτηνα βαξῖν ταὶ πὸ αὐτὸ δ παϑημάτων τῇ ὧν κόσμῳ ἃ ἱ :[περιμι ὀρκέραν μὰ ἃ 

«μῖο, φοῳν, ἀλλὰ τύποῖ γνορδμοι τῷ ποιμνίου.) 3) ἧς, (οὐ γε οἱ ὅτ οχεπυρία- 1] ἀν ἀμ μίυ ἰοκὼ ἐ φρ" ΤΠ ΤΣ . η68.9 ἃ νεϊξγα ας ἴῃ πηυπέο οἰ} {{φννοῆν δὶ φια νηνάο ἐῇ (Ρειθ μα πιστὰ 

᾿ ταί δυνι, τί στορίε "Ὁ ἌΜΜΗ8. .}} αδελφότητι ὅδιτελοιϑαι. ΩΣ Νὰ “ατογηίταις ρεγαρί. ἡ νυν βαἰεννννεαιὶ βενὶ. ᾿γβεθβιριμοᾷ 

οὐδ π 41}, ἢ ' ,“» , ω Ι ᾿ Ο᾽ δὲ Θεὸ 'ση ριτος. ὃ Ὁ ὐασιοεὺὴ . ᾿ ᾿ ΝΣ ΑΝ ᾿ 

κα αι Καὶ φανεριϑέντος τὸ αῤχοίμδρος, εὐ Σι4νοτν ἀρραταυυ μή. ὁ Αι Θιὸς πεῖς γέσισιο πολ ἢν Δα αν αγοτιίν νον μι δ, τα “πέσαν ἐς αι 
ἤνι ἃ Ὡφο ὃ. κομιθεὃε τὸν ἀ Δ ΘΟΥΤΙΟΥ Τῆς δοξης ς᾽" ῬἘι υι οουΐρίευυδ (χᾶιις “Φρε ρα βονωνν ρει ἐβύει ἐπ: ἰ σὰς ὑμᾶς Εἰς Τ' Ὁ ΔΥΟ ἈΡΉΣ. ξαν ὦ ᾿ ψινο ἂυ ι ο8 δέ εἐα., φυὶ τρεφοῖῃ κ᾿ ἐν το ει. αν- 

πιῆυπ, ναίοᾷ- φανον. (αςς οἢεΡαζογυσι ργηςερδ, ΚΕΠΕΘῈΝ δἰνίε ὡπν,. Χρις : Ι ποὺ, ὀλίγον παϑύντας, αὐτο ΠΣΊΙΝ : ἡξ ἐκ ἐλῆ τὴ τς “ ΣΌΝ Ἂ δὲ ΗΝ ἐριίαιν 
ἀν ἐν κα 45’). ᾿ " ι 1 . γὶ ΠΙᾺ : 

κι εἶς ῶϑε ρα “- ' πὐλοβεννο εὐειειθ δας ᾿ ἐαϑῤμὰ σευ ὑμφις ρηφαξαι ϑενώστι ϑε- (05, ᾿ἷς εβλρῶν Ἀδὲ ἀεμεὶ ἐμαὶ μην μβρ ρῶν, " ἩΜΑΝ εἰν 
198 πο (0 ᾽ εἰϊδπι. σίοΥ 3 ΓΟΥΟΙ 41. σαι ᾿ “4 ; ᾿ ἷ 

6ϑὲ (ἰδές. Οἱ μρίως νεώτερρι “ἐποτάγητε ὡρίσ- "δ βελίσσα [πα  Π|αν,᾿ τοροτειμιηάει. νηνολ ὁ σι οὐ δὴν 

᾿ : το ὙὌΨ, , 3 ἘΝ ψΨῸ δἰνοίδδιεν. αἀοϊ [σον ᾿ . τ . ψϑηϊ 
. τὸ, (μὰ δη τη0 Ουτέροις παντες ο αλληῆλρις υὑποτὰσ 1 851 Ποῦ ΤΟ ΠΊΟΓΕΣ (υδἱεαιὶ αἱ πῆς Ῥανόίρῳ Αὐτῷ ᾿ δὸξ αΧαὶ τὲ χ οτο εοἰς τα! Σ ἢ ιοεία δὲ τοδυς ἴῃ ἴκουΐὰ τ Ὑειιοβυιμοριηρῶι 

ειαξέ Ῥίο. σή ω ἴω “Ἱ |εἴτοιε ὈΝ 5 γὶ- 1} ᾿ ς : νι, ἸΜ χίονια δ ἱωβε- 4 ουΐ- 
μμδίο τποὴ νι ἐὅροι, τ ταπφνοῷ οησν Ἄγ Κὸμ ΕΙΕΟΓΕΎΨΗΤΘΕΙ ΕΥΘΕΒΕΣ : ΡΠ’ ΑΜΙεπν ὑϑρνί4πν ἤἢμ9 αὐαΐγας ΤΠ αἰώνων. ἀμίω. [εςυΐογυπι, ΑἸπςπ, τέων ἐν [εενῖα βεμίοτηνν. έτος μῷ τ 

ἀοιο οὶ (οτεῖε (σον 4) δΉ ὃ Θεὸς αδρηφαῦοις αΈη- Ἵ εἰ {υδττ1ο πϑ 0]. φυγητη- "οἰ! Εην ΠΣ : φά Ν ἤ ι » " ᾿ ἄφαμνυν. Ρ 

ἃς. ᾿αιφάϊεδιὶι 

᾿ ι}. ᾿ 

εινεάνι οἰνε 

Ρε 8)1ὼ Ἅπωνε βἀεἰδ τι νι δηεῖα 
δὲ βάδ εχρω" ΟΡεῖ 5γιυδῶυπι νοδὶς 8-Ἶ 0 

βαιεξνοϑὼ ( νἱ αὐ νον) ξιδιυμβδοίοπες 
ἤοῃς δηϊιὶ εἴζοῖς Ἰηῖι5 οὐ" ἰωμ (ρρεῖϑν τοβδένε, ἐμ Διὰ Σελρυωνοῦ ὑμῶν τῷ πιςοῦ αἷδελ- 

Υ : ᾿ 

γεΐῃ (υπεηαιη ἡ υν Ῥαποτοι δέ οοτοπδῦ ' 

δοιποάεϊίλαι υ!άξοι ἐμ ρεϊπείενημα δάπιοη ἰοπα ὁπληοι 40] 

πυμὼ νίτα ἐχϑιηῤο κοδειπαπεο. ᾿  Νεμοπνίπαπι ρει βάϊα νεῖ εἰἶἰδαν ετυήεί διε ἔιδοξλπτυς ρα οΐυπι ἀπἰ πήερεηοποῖ ἐθηρ 

ἴ, 1η εαἰϊε τοροἤιδιν εἰροιυὸ ἐπιυσόηιυ 
᾿ 

οτεφρικίςτείπνριοριος αίδεςοι ἐππίως ρεοις, μέλι ὃς Γἀρδε ! 80). ἀςηὶ ἐκεσιε εὰ ἐυπὶ 

ἃ Μειυδίατος πνυ ας νυτυτος (Πεἰ Πίδπ να τοπνι. δυάδι, 

0 ᾿ 

»" πρτααμαεκιοα οι σουνονμανυμποισαυσυστισττοσ αὐ. ὦν ---.............“«““͵-τὀνὐἡ...- 
Ὁ ὍὋὃὖ}ΨὩὕὙὙὺὕῪ οι: 

« δὶ 

ἐβεμε! το εβ.τὸ ἐν ὑμῖν. νοΐ, αὶ ἀν οδῖς ρεπάςετ, νι! ἃ- 

πτρανε βεψμι ἐσών γιὸ Αρεῖς ρεράσηνις. (ἢ νην: 

δι Ῥτοροῦλι Ἰ1Π)ς εἴτις α τοσὶς ουτγᾶνη 4} ΗΠ οτυπὶ βάει ἢ 

κοσιπμ αν, Ψαἰ κατα ἀὰ νοτθυπι υίάεπι, δά βυε τε  οοΩ. ἢ 

μετ των ὃν νοῦν ο[.. Ἐταΐ, ᾧὠμαυέννν ἰα νοῦν ε Σ ΔΟΩ πιο- 

ἀὸ ποῦ ὀχρτείϊα (ςὰ οτίατι ἐπετυᾶτα ΑροΙΪΟΝ (σητευτιᾶ: 

αιιαῦ (ττίρτυι ἔτ τὸ καϑ' ὑμαῦν δὲ τὸ βοη Ροιτιποᾶς δά ποι." 

νην. 

ἐἱ αἸἴρων Ἰη[δεξβοη! υλεκηΐει Ῥησκυπόῦνῃος. 5 Κ0{0|} ἰΏτΕΓρ τας 

δάάίς ΡΝ {πρελδὴ αὐ! 7] Ἰὰ οἱδ σνώμρ σις οἱρι τυ! τεσ. 

αυσὰ ρύκο εἰζε ας οἴΤεπηα, δε ἐν οοπιεχταπι ἱγγερς.. 6ςς 
4. Δἔεφα, με ἐδ υμα δι) εἶνε, μυδ[' ἀκ κρι τα κυριδοντεέκλη- 

μ"". Νου τεσηύπι, (ςὰ ζαγαπὶ ρεδδγίςτις οοημ ἴλη εἴς 

ὀόοςῖ φὰὰ ἄς το νἱδὲ Μαῖιλο. ἐς. ΟἸεγυπὶ αὐτοὶ [οτγεεπι δέ 

Ηεῦταοι ΠἧΠο[ μεαπανν ἐφ λυ γ(γαοἸτίους ρορυΐωκ, 
δεὴ ἃς 4 Ἰὰ Βοὲ ζόιρυν ναὐ Πἰξ Ηηυο ἀϊίρεγν μιοπιδυεςδ-, 
ἴλι, δι ΟΝ (τυ (οἰ ἀυ δὴ Ππινὰ αἴδτυπν ρατείαπι σαραὶ εἷξ, 
ἐδέο ἡβυιν οείαπι ρατεθι ἢ " οδδαι ψιούμίαιε νήοπη 

ποηϊέι ἀ:4}6 τότ! ρῃ ἐδ ΡῸΗ ἐγίδυαζυτ. γδλκθμι Ρεῖτες 
"ἢ τηΐπὶ- 59 ποιπίης οἵ", ἧς ἂρρε εἰετὶ πονηρὰ φοίτοι δὰ εοἰϊοερίνιν Ἐξε ει ΠΊΓΟΥ 

Πιότιη ἡτῆνὸ ἀὐ νῷ . ιαίϊ νι (ἀςεγἀοείθυιε Αἀ γον είς 

δι} εὐὐε!ε Πἰτοείςετιοι 554 ἀπὲ Ἰη ξεν ποπἱείη Ἐς- 

εἰοί πὶ εἶπ 4 οἰηπινην πνᾶχ ἐπι αἱ ὰ δίμναννας ἀἴσείπεη Ἰηϊες 
τῷ δηθιιον ταν - πος τοῆτοτό νλύρον ποιηση ἱρίς Ρα- 

ἐπὶ ρΓῸ 

πβναιλύαμε βλυΐνε 
τὰ 

᾿ ἧι δ᾽ κάτι} νυν Πρ τοῖα ταδοθα!  ὀπιηθε δὰ ἰηίοιοι 

᾿ βου μας εἰ 

ηυεδγιο ἐπεοιρτεῖο, φ᾿ λήρμε ψΟΠΙΓ ΜΠ ΟἽ [ἀενναν 
ον ἐκλνφιν ὧν δὲ λωϊκών ΠΙΟΙΠΙΗ 1, 

ἀσοοδιορ ἴνς ἰοφυσαιίυάν ἰῃ Ἐσο εῖα δι δεῦμ, θὲ. 

πἶχυς ντ ἃ ποῦ πλλῆς ἱπιτίίς ἀϊίηξείοηες ρτοίς 8.1’ ἤητ,, 
της 4ι" 4 ΛΔγ τὴν πιο] γοτογ δάϊᾶπ.. τειηριις ἰρίιπ)0- 
Περι Οπιεγὰ πυρὶ ραποΐρυ: ηόη [σοῦ σοξυϊῃ πἰοῖς {ες 
[4 ὐἰπαγνθι ταπάςηι ραιγι πγορνηη Ῥειγὴν ἧς ΝΣ ὋΣ 

πηριπγὸν νος ὑρίς τοτίάοιη νοτθὶς τοίζατις, αυΐ ἔς Ρεή 
(μοοεί[οτγοπι ταδξῖλι} αμὰ ἀς το αὐἱά (ςηίεγίς Βεγηλτάιμν 
[δες οχ δίς ΠΗ δὰ Ευφοπιιπὶ βάραῖῃ νοῦοὶς ἰητο ἢ β τὸν 

προνφ, Ν ες οὐδὲ ἀανα Ῥεῖτμ ροιμὲε ρα »φο μαδιίε: 4υοί μαὐμι, 
μμο ἀν ἀν [᾿ἰνεμιμήϊαψην [ρον πε μα (ϑι Εἰς αἰϊτυς Βογπάῦν 
ἀκ ςουμπνιηὶ ἐτρονς {δήιιξει}9) Δ᾽ μη φιίά ἀοραινκαιμηνὶ «“40- 
ἀδὶρ[ονν, Ν ον ἀοπηαθ!φι πη εἶεν, Εἰ ηΝ ἀϊξξμε(οἰ4 βηνη- 

Ὶ {{ππ|τ βνδ!, ἠδη νηρίβαιφ,, Ὑδν Τλοπελμὶ ἢ, ἔζεχοι κενείνην ἀφαλοος 

μιφεδάιτατειν )οονδι (ΔΈ ΒυΪο απ) νοσαῖ; ἤσυς εν ΔΓ μφηίην ἐμ Όθι Φμίδη νον ἢε. Ρ [φημ «ἢ. γοβοὶδ ἱπιενάδενν 

ἀονοέηανμοε. ἰ εχ ἐν’ εἰ ἐαΠγήρανε ἀν άν,ανε τ ροβοίαινην, ΑΜ8 

“Ἄρεβοίοενν ἀονοίη αι νην αὖ υἱγοηνο ργομίθϑονμ. β᾿ ντνη- 
υδ 4νε βν.Ἃιὶ βαϑενε νοϊεἰγυλενηζηε ἀπο με ε!. 

4. δνεμημηδῆν, τὸν ἰμρρρέντινον. βχ ληγαγλπίο γί. 

ἀαϊίσος , ευἱνα βοτίς (ἰπψυΐς ΡΠ πιν5) ἰμπνρξια πάραυτα ἴα 

γυϊφαῖα ἐμάν ββεδιίἐην 5 ἀμριφαντον. , ἑἰς τὶ 40) 

δγίμε ἰηιειργοα. διά [τὰ {επιριυπὶ ϑυΐυμπν Ἡμ6Η:, 

δὶ φυυῃ τεζσρτιπι τ ςογόηᾶς ὁ πλλτοτὰ εκ 40,4 (ΟΠ ]- 
Ροιμιπτιν ςοβποιπίπατς., Υἱίκαταην ἰρείρξιγαη) πιλβ!8 

ὑπι οσνη ι τοῖς ν[υγραυήτ ἀΠίρυϊαπτςο αιο }} ῥτοῖνο, ἄνυπι εαεηι οἰνοίατιν (ξηταπεία οα ντρδιε (τα νυ 
βῦυτα. 

Ἂ 

{ ϑδενίονίδων, ἀγρισζυτέρφριε. Ἐτῆ ροίοιε καεὶεἸιεῆς δου ίο- 

τὰπι δὲ Ταυυόοτια νὰ ἧς ἰδθεδιυς διξαεν! ἤδηιο 1 ταὶῃςπ 
᾿ κὰν : ἀρωοι Ἅ 

ον τραίε ῥυτο χα ἐαρυνῖς. : 

ἐὶ αἰνὰ ἡμφω ἡάξιομα υμηδιεφε., πο “Δ ρυδέοίνο - 

ἐ δεὶῃ τοτίομτε ἀἠρετίο, γὰς (υρτὰ,.17.: 

ᾶτο ιοπίαπι ἀγῳ δηυβαι ΤῊΣ 

εις 

ἄμπι ἐταιγο πὶ» ραυς 5, ντ ρυτο, 
. : ρὴ : ειυδεϊίεδεν 8 

᾿ ; εἰμ ὶ ᾿ οἴπδει 2 θὲ 

νοιλπάον οοοϑήοηεε ἐπιτελεῖ, 1. Νεαυδ βου μας, δίφυς γηΐυς ΔἸ ευΐαν γεορεῖπ(εὰ δε οἱ αὶ τοί Βεε εἴα «οπιπουδέν ρει οησυκίοπον 

ἀϑιιδιὰ ἐποιϑιαιᾶο βοιδαν ρατίεπεει ἐοεσηάυην ς ἢ 400 εο]ςε ἐδεφυς (οεἰον οΘτιδηνίοἷε πλθόπιυϑν, 44. δυρφείοτειῦ ἀοσδιεϊπδῷ (οἰεδαΐ ὦ 

ρικάνεδιοης ν-Τυι ὁ ορξηδι,κατίω ἱπομ! ἐλ νι ἃ ἐφὰ ἐπὶ ρείδηε νίειυ πὶ ̓βαεθεενσὰ ἢν Ἔν ἰδ κίον δι ριυδι δ οοηρ! εσιεπίνηι (ρ6- 

ταπειποιορς ἃ 60 βάτις ἐπ ΟΠειίξυ ἔσξι τ 400 ςοτῖα εἱὲ πουὶν ιδεπα νέες δ[ο[8. 14. Ῥαιεαειληεὶδ ἰὼ ἀφϑτίηλ Αροδοϊοε,νπίουδι εἰἢ 

Ομεημειλπα ἔσο εἰευάίπις δ πάὰ πεπευπι. Ὀοδείπα κυῖςα Ἀροϊδίίοα ἐνῶ εἰϊνξελεαὶι ἃ Ὠεο άϊαεα πρεος τ τ τ 

᾿ς δορορίηγει, αταρήσων ἡ αἱ] λϊα, Ρενβεϊεῖ, ἐσίς ςπΐαὶ 
ἡ ἔιτυτο ἽΕΙ ΟἤΩδ8 ον αὐνἠκιριναῖι, μθ των 

᾿ " τ τς Ἔχοςρτία ἰεγῖρεὰ μας μαδεας ορταηάι ἠνοάο. Ειαίτηιν ἔθη 
δὲ χολην εβοιεν ἅμιτο, 5γτυς βαδοῖ ἐπτοεύτεῖς Ὑϊειιοῖ- υεγτε, "ηβαννσηηθη ἔδει ἀρροιίὰ,νεηνί νίάξτυς. 4ναηυΐς 
ἴα, φυκία φ' τρεπιοεν ἐβοιὲν, γμνγλ όσώτο καὶ μνλϑοννν. «ἰδνανοςῦ μού κρισαρτιζόεδυοι ετίλπι ἐἰπὶ ἀφρίλτος, 4 [υἱο οπιηίϑυΣ “- 

“6. 1ητοποβονεχὰν κριροῦονν ἐτὰς μπτοτρτιλ ας Ν Πιδεοπβν 

Ἰθαθκοδᾷὰ χαθοῖ δὶ [ᾳ. ἀυοδιις Οτβοὶς «οὐ ἰηυς αὶ, ἰρὰ στο 

ἐὴι βίᾳ νον, αὶ μίϑιωει; Ἐχρταῖῆ νἱπν ἁτείςιὶ Ὡϑοἰπὶὲ ριον τον ἐσῃίῖας Υἱὰς Μ δι νι. 16. Ἐπ νετὸ ἰξηῆηι ΟΡ 

"" ΐ : ἢ ὑυη}  η ΒΡΡΤΟΘΥΝ Νὰ φυοτείετεὶ ἱπυὰ ροιείς, τᾶ 
ΣῪ Σ αὐ λον τς νι : προς τῆρῃ φρπὴ ἐᾳ ἢὰς νίϊὰ πιὰ δοιπίπι φοπείηζαῦ, ἀς ευΐαε 

. φὶ ἀἰραρναβέαις ἀδνλφίαντι, [ὰ εἰτρξραῖγα πη σαστι Ρεγ “: 20 ξληγδὴ εὐτήςυΐο Βὲς αϑίτυς,δι ἢ ρτο ϑετίξ ΝᾺ γα ' τὐ π
εῖ: 

νὸν οὐ ἐοὴ εἰδήσει. θὰ Ν: ἌΡ νι βυα ἀροίρίατασνδς ἀΔάερε οὐξῖςτὰ πιπιρὲ Ανὶς ἢςοοεἴς, ἢ. 

. ἀρραννΝβαάδῳ. Νύτυς Ῥαυΐυν ν ετλο ὡπαναπλις . 10 ἱπυά τείετες δὰ ππιταρτι ἤβολίμαι ἰωρες (Σ φοαρελτίο» 
φίιροιο [περ Ναυδοταλιαι διαρτίο ἤιε, εἰβοιπὲ νἱ-. “ πςπὶ Δείοηρεδῃ,} Οὐτιῖ.ο. 4Μόϑοτεῖ διιόσα. ἤος 

! φαη ΔΆ ΠᾺ, πν 

ἰοὺς υσμλ Βαγώαν Βατυπὶ αἰ ἐβουῦμι τοῖὶ Ἐςοϊοβα - κμιό ἰοχίν ψεταε ἰαϊετρτον, ὨΠ νοϊ σὺ; ἰος Πξ φορεώφιινοά, 
γἐρηβεπιεπτάτο Εϊς 9’ Τιας ὑρόεῖνι δοίην ἔ ἀχνὴ ν δοιπτηὺ οὐήν,γΕᾺ Π ΔΠἰοπθαλ ελφῶμῇ γὐῶλε ; ἐκ. ἀταυ τα ἔοι νὲ ἰδαιςῶς γον 

αἰτὰὴν πούκει ἀγα υχος ἐσπὶ νη 
ἡδον κω ξαυεῶς 

εἰ βεέέπδα αὐ-. ϑημιλιόφω δοη ἰερείε, ᾿ 
᾿ (κε ἜΦΑΝ γα οφ  φ ϑην, δ ῤίεχία, να θλνονν μδ δ αν. ΜΡ ριο θελυύζομαν. Ἐκ πὸ λορζεῶω διδυίυν υ͵ά- 

δι ρος ἀφ δι νὰν ΤᾺΝ ΝΟ διὰ βινὶ οἰσηήμαι κι ηδτι ἵΐον, ἊΝ ἀεείλγας αυληη τὲ οἴνῶνῳ γεὶ οἰίληι ἐγεϊϑευ νὰ ἀἰ κα ηυν 

τος δεηίαν εεφῆ Ἀρβέτυν εἴξιααπιρε ἰδέαι (υβδιηεμβάιόοδδο. Ἀργῃ...8 8ὲ Ηοῦτ, ἀπ ἐδ ὰ πα ὐβοὶ {ε 

εἰς ίρὲ δῖε οκςφεοείαιταν.ς, Ὁ ᾿ ὔ 30 ταλουΐδυν Φοἢ δέξυιν πατυετο : τάπιει θ0}]10, πιοίο πνιδὲ 

“ΠΑ ον ὡμὲ πόνῳ, ὁ ἀλλέσαι. Μιὰς ΟἹ τα υνεη, 6. , ρεοα δε νίδειυς, Αραβοίυπι ταην ἀϊυτο νεῖ θο “πὶ μος 

ἂν ὐδμδριδὴς ἡκειυὶ πνυϊτί ἐοάίεος ἐιαδαις τεδιυν ἣν γἱμαπούήρβεινε νετ αν ε εἰς, Εςεϊε[ιν ρ]ετηίαιις οι - 
᾿ς ττὯο δοπιπιδηάαπάο νίυταπι ἢιηἴ. Ἀ εξτὲ ἐκ ίτυν ὅγε ἰω-. 

ἐμδο “ χο ὑθηπὶα ἀειποηξελαξ. φΡ)εΐ 
ἶ 

᾿ ο ἼΣ: ριορίεγοα Πιμηίεχαυντυν ἡπὰ ςοπίμη δ! φυπὶ ἐλμόν. γμῆξαμ, Ἰιο ποις, Δ φάνρμν, Ἐταίτηιο, Ρ ἀηννν, ι 

αἷϑ δὲ ἐφυϊρὰ' ψεΐεγγοινε ἰάετο μος ὃν, δίφυς {ΠΠυὰ 4( οὐ ας Δ'' δλίγον. Οπινὰὴπι πο ἱξὰ Ὀγϑοὶε εἰς αοσρηξοα νι Ρὲ- 

οὐὶρ ἦε Βαιίυεν Γρεοιῖν. 4.17. 4" {ὑ4μμιν,) αὖος ταΐῃ ὁροιταοείε εἰυν Ὀγοαεαῖεπι ἐχουίδες.. βότμε εῖζο 

δὲν διῆγον, ἐάων ἐὰ εἴ, ἐπ Αὐυπάλε ἀμέσπι, ἐχ ἤ6-ὀ ἐφηϊβελυοείς [ς δε ίπιάτο Ὀγθθσι ἐπ νἡυπι ἰτὶ θη 45 Ὁ 

διοτιιη ροαίμετι ἀίης, [οὰ τ γι ὅτ ταλεη πὰς πὰ οἷα ρυδλοίαπηνε ἐδ (οεῖ 40} Πἰτξετε8 αἰ ἀγα οἰ πὲ πιε, δι φμ!ἀεπὶ 

διορθαβν μοὶ ἰα φο0. ᾿ ἀξ τεθὰ βτδυϊπιρνίε ἰςερι πθρν σι ' | 

Π 
ἘΕ 



ἣν ᾿ ἂἦὕ 
ΕΝ ω 

ὌΠΑ, 
ἸΝ 
ἿᾺ, 

ω ἢ ἡβοιπο νεῆς εἶδα νεγϑην ἥγών  οἢ ἃ 4) δάγε ὁ νεται 
δίκαι Ὁ εἰ ἰη γα βατὶνν .“.} γρνν θμα ρηβαι, 

τς ϑείυτα νος ἑὰ μας εἶδ, βώμά το Χο 
ἄρ᾿ "ὦ ἤπ0 δεβγίιομο' νοδί κάρα εἰς." γπ τ αῃς γηρηίεν 

, "αὶ ΘΜ κ ς δός μου. Ἰδὲ Ἐεεμ[4. δι Μεγοὺς ΟΝ ένα μι ΤΣ 
Σ ἐν ἐν τ βνες ἐτος ἐς Ἂς : : ᾿ πε... " εἶ ἷ ᾿ ᾿ 

Ἀοδλέ ὦ ᾿ δασάσαιϑᾳ ἀλλάλρυ, ἐν φιλήμρη 14 ἀγινρρει πρβν ἠρμέρη ̓  δεἰμναιι παένοιν ἐμεβιὶο 
Θ᾽ ἐκείν Ἡ ἡμἷν κῶσι τοῖς ἐν Χ τὶς οίςαἶο. Ῥαχ νοδὶς οπιηί.- νυ νον δ νοδὴ ονοίδμε 
τω, μαννα μος δὲ δυε αὶ «εὶς, Ομ βο]εῶ. [3 δῆ ἐν οὐνίβο τ. «- 

Αιωξῃ. 

ες “ Βλδγῖονε, ὦ Βαβυλών. ΒΌγ]ΟΠΔ ρτῸ τὰ δεείρίο τήϊε δεβυπιεητίε ἀσπιοητετυς ΕΣ τεπηροτπι {υρρυτοιίο. 
᾿ ρτὸδ᾿ δείεδε! ἃ Αἰγεὴς νεϑε» ἴα αύ τυῖη εἰες Ῥεῖγας εἰς περῆους ἀϊχίσνας Αξδοτ. 1.17, ςτἰλπη Βοίβεπι ἱἤ πὶ γο. ἦς κοριβοηίε ἀροθοίυε. Οὐυεεαὶπι οι πόσει ὧδ. πὲς, δι ἰδὶ τς Οἰεδι ποπῆης ττυείάδτμπ (ἐς ποη ἰη. 

ἰὸς ἐροις ει τιλδιειιαι οἵξ ἐς νἱξίπτίαυίηφυς ἐΠΠ| ἀααίς υἱτιμ ὁοπ «Ρ εδιίβωνν εἰείϊε [ Ετοὶ,[6,] δι. 
γεῦὰῃ ῬΑΐΝ Ἄοπις βἀαἰε επί ε μοι ερ᾿ πο ϊ εν Ἀο- ς ἐκλοκτί ΕροΪ οΕὰ ποίηση οἰκεῖς, γε ἰῃ γος άδολὶε ΘοπΙπΣιηί 

ἐσ πρίν ρχοδαθίδνος τοί Ἰίσυτν ραετίψι ετίδπι ὡςοεα-. νἱὦ ἐπ ἤςεί ἔσρς (οἷοι, τ χες 
Ὁ ι" ΘΟΤΟΨ Ὁ ᾿ τὰς 

Αἰ ὰς ΣΙ τ Ξ ΕΣ πῃ ἘῪΤΡ [ 

τε τυραττότττν - -.ς -- ΞΞ ὌΣ τὰ Ξ' Ξϑ Ξετ  ξοσεττεύτοξεθε τόμ Ξ ᾿ 

ΚῚ ὡ- 

Ἢ ᾿ 

' ἷ ] Ν 

ΠῚ 

νν 

᾿] 

ἠ Ἂ “Ἁ ) 
- ᾿ " 

᾿ἢ : 
δ᾽ . ' 

ὦ δητος ΝΣ Ἵ : , 

β ᾿ ἢ ᾿ ἶ 

᾿ "Ἔ ᾿ εἶ , ᾿ ἢ 

νος ) 

Ἶ ὶ ᾿ Σ 

᾿ ᾿ Γ 
᾿ ἂ᾽ Ι " ᾿ 

Ν 4 ᾿ 

ἅ Το β το: 

αἰρῆ, αὐμοτίερανοε ἂν μιν ̓ ὑναύα βι βι ὀβαμοι ο᾽ ἘΣ ᾿ ἑ 479. 

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ῬΑΠω. ΕΡΙΘΤΟΙΑΑ ΡΕΤΆΙ 

ΣΤΟΔΟΥ͂ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 
χαϑολιοὴ δευτέρᾳ. 

ΛΡΟΒΤΟΙΙ ΟΛΊΒΟ- 
ἰϊςα ροίξοείοσ. 

να Ἱντεκρε. Ννετνῃ 

Κιφάλαιον α. Ολρ. 1. ΓΑ. . ἱὰ 

- ΥΜΕΩΝ Πέτρος δοῦ-} 1} ΟΡ ΈΦΑ ἹΜΈῸΝ 1ὉῬ-:- Ὁ ἴμτον Ῥαην: 
᾿ ων ᾿ -,- ἢ ἕ μ᾿ ν νυ (Ὁ 

ἌΣ λος (Δ Σαύςολος Ἰησοῦ : δ εώ πο να ΤΟΣ 
ΟΣ Χ , τοῖ ἰσότιμον ἡ - δ τ τι ἡνὶ εοκηναίεην π0- κ ς]ρταείο. ἱ ; 
δ τ τες ΠΡῈ ικ ΝΠ (ὰ μη Ἐ|9΄α-} ἰδήβυρν βεδεν μων βάειν παν βε ε ἊΣ μὲν λάχουσι πΙΩΝ ὦ σὺ)- - χυὲ Ργειοίλιῃ ἐηβίεία Ὁ εἰ ποτὶ ψ’ [εἰν4- ἴς χε Ομ 16 
3 ή ΠῚ : ΙΝ »“ (εἴ ΕἸ»; δέυπὶ οὐπι ἴθ. ἀατσταστερῦ χαιοσιωη τῷ Θεοῦ ἡ μδ] Βαςιη δοθίίοιαι (ογεῖτίβ “ρεῦ! “τὸν ἐ Οὐρίβ ἢ. ὁ παν μεῖς 

"γα] σῶτηρος ἡ δ δ Τησοὺ Χριςοῦ" ἰδ ττίααι ἡ Ὁ εἰ ἠοἶϊτί ἂς ἔοτ- δὐπὸ δἰ ἰσαυ γς 
δίῃ δε εδηδᾷ 
βάσπι εοπιπα 
πεῖὴ δλῦςμι πα 

τ , Ἰεία Οπε 

4 ὈΟμανορβίς δέ ρᾶχ πγυἶει- {2}. Ομ νοδὴ 4’ ρακ «ἀ- Ὀεὶ 3 ειδιιθ 
Ρ᾽ ςεευσίη κἀρηἰτίοης Ὀςΐ» δι} [ῥρίεαεων ἐν τορπδίοηε Ὁ εἰν τὰς ΤἸρρ τπῶι 

ΜΝ . ὦ ον μοβν: . ἰάοι εἴ ας Το ϑουιίηι ποίεε: 1 Εἰάει εἴ ἃ 
᾿ τ: ει ἦς γηῖσ δεὶ ἃς 

- ἜΝ ον . Ὁραὶ, εχ φυι 
4| τΡγουτ" ἀϊαΐπα νἱἷς ἐρίυϑ) 2. Ομονποάο οννναία μοδὼ εἰ" ὁπιπῖε ἔα είς 

οὁτρηΐα ποδὶς ἀοηδυίτ φὰς 14} [πα οιρινεὼ βια 4ια «ὦ υἱ- τὸ λας 

ὕιοα "ἃ θιααιετιρσααιςο {απ δνναν ἀνα δ παν, αα ςν 
ἦρογ δρηϊίοηεηι {ΠΠ|π5. φοὶ βὲ ὡξν 4ν υΦ" ποδίε ἰη Εμῥῃ- 

. μ τῇ ἐεϊϊο ν" . 
νοςϑυΐς πος ἡ δά δ]ογίαπι ἃς οἷξν, ἰΔφυείαε. 

: νηϊυον! ,ἀομᾶς 
ἵ : βοὶε φηκοῦῃ. 

45ὲ μιπ| δά ν᾿ τὯπι| πέεγππι τεηυϊτυπευειίη 4υ4 νἱ εἰ ἴσοι τος εἸ οτέβ σεις ἐοπίευΐε, τὰ τα δεἶδαι κά ρἰδιδεσιη, ἀαπὶ νϑγανίκεαις πος ἰπβευΐε, δὲ 
προυσωσκον δ νιν,ν...»...“5ο..-σν...».»..»--οὦὸ,ηνἝὍο. τ. --ΠΡϑν.....1Ὰᾳὃ6ὙτροέσέτέἔἘἐπέἕπτπτπεοἔοὁΨοΨσιἔοὁοιἔὁὌἜΨο,νἔἐσεηῆἔοιΨν͵σ͵σἔἘὁΨοσ ττὔτ οὔτὔτ ἀἀἐρροτσπεΕοΨ “ΠοΠᾳ“ροἘὌηνρ. απ“... ἀπ'͵πππάλκδδαοσιασοινον νου σπν τιν. νσρ λστ. κ παπτασται τ τ μσ σνν ρον ππδυλδιβ... 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΘ ΙΝ ΟΥΙΒν5 ἈΑΤΙΟ ΓΨ[ΝΤΕΆΚΡΆΑΣΕ.- 
ΤΛΤΙΟΝΙ 8 Κερριτγυκ. ᾿ : 

ον ΙΝ σΑΡ τ ἵ. ᾿ , 
τον 1 βὲηνεοη, Συμεών (οἰηρί υτοηῆς ςοάοχ δί ττος Α1}}) ἰσφυλς οἱξ (μπηηλ δὲ νίτα ὅς το φίοαὶς, αυάτηῃι πιοπτίο μὰ εἰς 
Ἧ τ ασίμονν ἰὰς Αἰἴοτ.ς.14. “Τεημὲ βνοιἰϑ(ἀην, ἐσόεμον Ουα- τξῖξνε ἃ Ομ τίδο πιδηῖι ἀυρπιατ δὰ Ῥαιτῷ ψυὶ πὸς ἱπΕ ο 

πεπὺς Υἱάεἰίςος νης δ ἰάσπι (είς ἋὉ μλς ἢάς ἄς ογς-: “σας, σληη.17.3.νῖ πεαὺς Ὀτευήας, ἤσαις ἀπιπίως ροῖας- 
«ἰεητίσυ δαρίεπτια. Γυβ τα, δληϑεβοατίο δα Ἀσάςπιρτο, τὶς ΟΝ τῆι οβῇείυ αι, οπιηδίᾳυς ποτα ἔλίιις,ροῖ ράττος οχο 
πιὰ σωνεκδυχικώςγποτηίης {{εἰτία ΟΠ ΤΙ πτιοχ οοπιυρτεῖνδ. , ρἱἰζατὶ, γοτας ἱπσγρεας ῥτο Αφηϊτίοης ἀϊκίς. Οοξηϊκιοηξ, 
Ἰἄπητοτ. ἸΝδπὴ ἀἰοαυὶ νατὶὰ δεἑηφαυα ια τπι ϑρίσίευς χαρί- ΩΟῊ (Δτὶς οχρτεϊα, φιληυὶς δος ἀϊξείηνεπ ἤρα ἰσπιροῖ οΡ- 
“ματα Οογ 1. ΦΡὲν ἐν δε κηννὲν δικριοσιων Εχ τρῆ ος . ἰδγυσῖισ. Νδίῃ ὀὺβ ποίουπε, οείαπν 1} }} πανιϊτί, ἀζαως ἃ- 
ὅθευς (ντ ἴάτος ργοπηϊς ) βάεἰςπι (οἴε ἃς ργοίηάς ἰαΐδυπι ἄδο ςοξ αἰτυμ) οτίδην Πευπι ντοιιηφις βυΐεληι [σὰ 0}. ᾷ- 
φιοδίς εχ ᾿μρυΐτ, σα ἀεγάτας δηιη Π ἧς ει είτε οχ φια ἢ ἀεῖες ἔευπὶ νε Ῥδεγοπὶ ἔθυεν ρηοίοζιης ἴα ΟἸτϊο. ΒΕ 
λιοϑ ργοπιδλιδιθς βἀοἱ ἀοηυπγνντ Ἀ0.3.2: ὃς 16. Ὁ τὸ ἑαἰπὶ ἀξ πἰτίο Ὠςεὶ πος νοςλητίς, ποῦ] ΗΠ πλειηι (Δηξεὶ ϑβίτα 

40εἰ ποβνὶ ψ’ [ιγμαίονμ, διοιτὸ Θὲ οὐδ μα αὶ σωτῆρρεν δίς Δ ἐς εἰξείξυπι, ΙΔηὶ νετὸ ἃ δας ἰῃ ποδίε οἱῆςἰς ἀπ νἱς 
χιοςείδς οἵξ ςοηἰυπέξιη ἰοβληνις, φαΐα κηίους εἰξ ἀτειου ἀν ΟΠΒΠΠΙ δὲ φυί ἀξ εχ πηοτὰ Πιδεγαιαῖς, νοὶ Πρδγυιη αὐτῶν 
νι ζορίοιἴις ἀϊχίπιυς Τίς. 2.1. ᾿τάαὰς ςορτίπεῖ οὐίλπι ᾿ἰς 'Ὸ δι 40 ἰυγειαῦ αἰ ἰς πυης δρίτίτυπι βαξίϊαπνος φιληγαθ ἐο 
τὺ πιληιοίτιηι ἀϊιϊπίτατις (Ἀτίδι τεβιμγοηίυμα. ἴῃ ἑπῇ Υῃ0 ἤπητ οἴππος τπείαυτι, δι ἐς συΐυ Ὀςηςιοϊεητία 

3. 1 μίηα υἱ ἐρβενι πὰς ϑείας δειωείξμεως ἀντί )ς ΟΝ το ἴο- ας φυυὐς ἀυθίται τα ἀξ ητις οἴξ 40} Δοοὶρίαμ!ς.1.6.δι 17. 
Φυτας, φυςηι γυτίας Πεὰ ἔαοις, δι φινάεπι (στιλτοζοπὶ νηΐ". ν χ δὲ γίἰονέαην ας νινεμεον, δεα δόξης ἡ αδντε τ. νυΐρ Ρνορνὶα 
πυπὶ γυΐς Οὐρία μοδη ἀίμιης πίνε [ρα φν4 φῇ οἱ ανῆ δ μςς λών σ' υπρωιε ἰδίᾳ διξῳ καὶ φουνῇ, αυα ᾿ς ἔξίο ἠα ραιιεῖς δά νρον 
Βαμη. ἐομαια ἐ: μεοτίας «δίυνἀὲ, φυσὰ δι '»ῇ ὠ[γυδεία )σ;, " Δἢ εοάίςίδυς, ας Δυθίαμβ ἀεί, ποιδιν οἱὲ Ἰηυςπεληεαυς 
τὰ ἀσοίατας, 4υυὺ μὴ νεῖντα, ἐνοπλαια, πεές  [Ατὸ τερτας καὶ δ΄ ΗΝ (ἀπὲ ργοθατί ροτοίξ. Νες επίην νίφυδιν (ηιιοί (ζιδιπι) 
δορεμῆννεἰδοαμάο ελία αὐίοἰυκὰ Ῥοίες, Ἰζαχυς γα πος φιλῶ ἐϑ ἤδοίτον Ῥεῖ ποῦ νοςδήϊς ἔμπα ρ]οτία, [ς δά (μαι ρ]οσίαπι, 
ομεπ ἀλγεῖ (ογίρεῦ οἵὲ ἐπ ποβηῦ δ; φαδνεῖν, ὡρμννῖδ 4: Ἄο.9.23.δὲ 1..7..Οοτ..7)δὲ α. ΤΉ οἶδ, : 1,8 ἀἰνοι ρο ΝΙ͂ 
πομη ποδ ἀδμίπα αἰνεῖν βμα ην4 “ἡ νην ὰν ἰμμριιε ΔΑ δπλὰν ψ] οτίας πρπλίης ἐπτς Ππξ εσς ΟἸνε ἔμ ἡρίαπ! ῥοτω- 

ἰ. 

υδῖοτ5 ᾿ο Ο::Ὁ 

᾿ Χάρις ὑμῖν καὶ οἰρίωη πληϑιωϑείη 
ὦ δγιγνωσει τῷ Θεοῦ, καὶ Ἰησοῦ τῷ Κυ- 

Θἰου ἡ α' 
ΣἿ 

εἰτε τὰ τοὺς ζωϊω χαὶ οὐ σέδοιαν δε- 
δωρηρμδμης, δὶ τῆς δχιγνώσεως τῷ κα- 

φνημνι ας δι (διξτιδ, ἡυ αν" οἱ ἰα ΟΝ ἀδμὰ πὸ γυμωκῖς λεγε νἱἠοἰοεῖ δἰ οειαι : νεἰ Ευαη οἰ ην,4ι}01 ὅς 
Ῥεπίποπε 84 νἱξΔιη ἃς ρίοτατοην, ποῖδι ἐλλματυ ΟΥ̓ ἐθοἀ ἰρίμτν φ!οεία Πεὶ ἀϊοιτυτ Ἀν τ. τό.δει Τ πιοι τανϑεᾷ ν- 
ποφυατοια ἀϊέπδείο μυιως Ἰοοί,νι εἢ τὰ ριεοίε, πε. εείδην "ας ἴτάηυς ἰμες ἑατετρτεῖατιο οἰξ νἱοἴεητα, φυῇ πΙΒ}] δἀϊιοίατας 
Ῥεπίοἰρα διδωρνυβυνενυὸά της! ἡἠ ἀὐεαιίοις Μὲς ἀεειρὶ Ὁ εχ φιο ἰά μοι τοτοἸ πμ|. Ἰδείη δε τὸν αὐετϑι(ἰἀ εἴ νυννωιμ 
τυτμίξαιι ἰωτεκρτστδτίοπςπι ἔξεις νο πποάο ροϊμησ. ποηιςη ςῖπο ἤθη νάςε ἀυδητο στε]: ςοηιςριας ποπνῃὶ 
εἷ μῳ “ἐ νηδην, τὰ ὠρῤι ζωϊω 1ὰ οἰϊιαιιας δὰ (αἰτιῖςι.Ετ- δὺν αυὰληι τ: Ροτίυν τε δυσεαν, δέω ἀμ εν ροιοητία (δα 

τ ᾿ φοσβεῆξζυείμε νἱ ἀϊυιίνα φιατυϊτὰ ποις ἀδε ν ἴδ κιετπᾶ. ροιοίϊας,νεϊνερνίτοι.τνοῤωηφηδηις ἰζοπι ποῆτοι βείσγις χη ἕα 
ἕω μι68 “εν, ᾧ δυσίζοιαν. ΕἸος ττεῖ εἰ μετ ψιοί ΟἸνετς δὰ. γμετίοτς ἐρικιφ, ΠοῸ ταὶς αὐονὸς (ἢ οἰ νἱπυτοιειδυεις δά 
ἴμεν ποα ἀσάυοίε, υΐα ννή οἰ οοῖ μετ δριπιτιμιναιναν ᾧτατὶς 30 ηοσνοη αὐντῶς ἧς ἠδ» ροτίον "" ἐς ἴτε ἐϊειίηυει ςς 
ἀοπαῖυμν ον δά νο Αι τοϊηιομό ἔοτιναι. 42’: «χη νηξ ετίατ εχ ἐν αἰδε ἰςαυυπίυτ νεγί 4. ΠτΆφις αμιπηπῖοια μὲς 
εἰν οἱ υοϑέ μὲ} ποι, δια ἦ ϑλυγνώσιωι τὸ ϑιλόσωντοι μβι. ας ἰονιυΐα ἰσηυευόΐ μονα ὅτ, νὰ ἀΐοατμ; [γοῦν μον νοζλτᾷ 

ΥΤι κα ὶ 

ΟΕ ᾿ 



"" ΓΝ πὶ τ, εν . γι - ΣΝ Γνα τὴν ἄκ ν οι. ρα Ἶ, ἕο ἊΣ ἊΝ Ὑ ᾿ . δ ῆράγ τον πον κατ τ ἐΜῚ ξνπ δν ἦι 

Ἶ “ τὴ Ἢ ᾿ » ἵ Ω "» ς Ψ ' ᾿ ἔν ᾿ " τ ἢ ᾿ δος τὰ Ἀ ὶ " ᾿ 24 ᾿ ᾿ ᾿ ; ἼΩΝ ᾿ ἮΝ ἦν ΐ ᾿ τ ν δ: ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ἊΝ ἐν “᾿᾽ ἣν ᾿ 

ες Θρ. .  ΠΩ εἴ 5 ἐδ τ Εν Ἐ πνν τνρ τ μον σηοος ΡΕΤΡΆΟ 1Κ Ὁ ἀἰ- 
ι Ἰοτίᾳ δε γίτευτον αν (ντοοονειίς Εταηυ ον δ] ουίλην “, γορὰ δ ουλλπη ρείργα ̓ Ο60 ὀρχηνηο ηδγαμίς ὃ λυ “ππΠ τ᾿ ΜΚ Ω,, ὩΝ λει . "ΥΩ ᾿ ι 

ἐστ νυ ἂν μνμαμίιυ και λαᾷ μερίμναις υεθοῳ δοὲ ᾿δδῇ ἐρραπιθηἠνη!κώνιολ κε οέβαμαμηδή εα ἢ ἑπμαῖ ᾿αθρΗῇ σἰιὶ φσέζοιών, ἐπα " οἰοκαητία οἰδτμεραν,ὀ .. (Ἀμμ ϑαρορβίηειμι, τ 
᾿ ] Φ. δ σον δι ἰδ ρίαία, ὦ (ηδειπιοπίαπι νοςάτο τ εμίδὶ, ΓΩ νἰτέασι Ῥεύα σπίμε: οὗτες σὲ ΠΟ Ὅεὶ ρ΄. ᾿ ἐν δὲ πῇ δσεδίξ “αἰω φιλραιλ-- ἀΡίεθα Ννοτὸ δον ὦ ἃ.}: "θυ βϑρβεοέτηεω να : 
ἢ εἰς ἢ ἥν γυὐτὸ Ῥεοθα ἡ έν γ᾽ ἀξ πῃ διὰ ταροἤτίοβεπι ργο φυὰὲπὶ Θρίητι ὈΜΑΒΑΤΩΝΕ ΚῸ ἑἀσρμοηὲ, πρός ἤει. τὸ Ιω ᾿ δὲ πῇ φιλάδελφ ἰὰ πίω ἀηα.- 'ιπούςιν, ἐγαϊςτῶο ἀυτσπὶ δρϑοτλ, [ μὴξ πρρομν τε δοεθΑν - ἢ 

δ΄ ἰάγῳ πρθαι πξρφλ τα τνναηρνε ἀαμα βάλει γαύμτιν ἀχαρε-ς ἐΐ ἡμιμᾷ γ προ μουν μὴν εἰ 005 φ ἂν εἴτ ἜΡΟΝ πίν στον 2. [.} ᾿ςδαείταϊφαι, ᾿ ἢ ὲ ΤΣ δου “ἜΝ 
᾿ ες ὄγηνε ἐγμασμὰ ἀξςαίαπο, ἡμό μοι γητιῆ θ48» οἵ πλέτυς, ἤπβημιε ποι άμμῃι ἀρβατιιοχίς ἀποά ςριαλίς 1.0 (ἢ 5} « εὐ οτος αψεος ἈλῸ ἸΡΡΙΜ τ τα δ᾽ ΜΝ ἀβῥ ἀρ ΟΝ ᾿ ,᾿ 
ἥ τ τς ἢμηνε ἐϑος ττρτά  ν νμυ ΜΝ εν ὙΔΑ, ϑμνν . Τοιπά ανλμυνέ εηηῦς ἐθὶρ γδίεγεθ ἀφο Ήη δι κοἄξεος, ὃ Ταῦτα 7γὺ ὑρᾶν ὑγώρχοντα νἀρὶ διό. ]} 7 Ἑἴας επίπι ἢ νοβῖς μἀβηιηδι δᾷεο ὀδιονοδὸι ἥνκῖν ! ΤΠΜ.) μανίιιτα 4» γϑ οι εὰ γϑια ὲ ᾿ 

οἰαθυπόοητυ ποη ἱποτιςενοβηες 
πἰκα ν [ἐμὸν "τ. ἤν με ων" ψ οξθμίομε οὐ δα ουπυμεαγίηϊια ςομανεϑυπί, Ἐοδοηδοῦ)ε αὐΐπγνίς, .ἀμρεήσωυυειν εἰς Βεδεμῳ Κυρῥνυ ἐδ υ'κσοῦ κρεξυύ, Τόν "- τ ἀπ ΜΌΝ : ΤΠ ᾿ 

ἐς Αὐννε μὴ ο γομεςἘβἰοαὶ υἱάϊᾳ, Ὁνυπίιρεαβία Α, χὶ οβοῆα δας ἐχ Ῥείρις ρέοχετι μέθυκὴ ὡς. γάξδιρτα, συκ βαριὰ οὐ φὲ ἀχῴρπους κα} 14 αυοίον εἰδεῖρης ἰῃ Βυν 
᾿ . χανὶ ἀπχίδιεὶ ὲ αἰ εδὶ ἰς οἰ τα ἄσρίον βοναμμΝ , οἷ" ἠδ ἐν τ αἰνή σα, . ἐπ} , .ῶ: - ᾿ πες ἐν λονιένα κῶν κατ. ΗΠ) ἮΝ 

ἣν ες ᾿αγικλην τοτηᾶπι διοπυθνε  ς σ]οτία Πεΐ ἢ πρϑὶς εἰν τα; ἔσοις γαχήομο Οὔ ΟΡ ἤτ; 51 Τληῖο ἢ ἢσς διηρίο. Ὁ, οἰ δίξησιν οἰς τίου ΤΩ Κυρίᾷ ἡμδμ ηδοῦ" φαϊηὶ πρῆτί Ἰοία Θδρδι ἤρηι- }, ἐοπββννενς ἐν φααίιί κᾶν κυτ᾿ ΜΙ ναἱαιὶ 

ἡ Α  τϑ μῶΝ ᾿ἐφιειᾳ οηυμι. οπαηὶς, Ἰετατβ ρος οἰχκίοὺς τὐνααϊπιυτενάδα, ντοουδησάδ ᾿ὐυνι πιάνο γί ζ]οι ἄδέγικα. δ: ἘΝ ἴοι Μ μῃ ̓ “τ, ἜΜΕΣ Ν ΤΗΝ ΝΝ δ᾽ βέμένβν Οὐηβι ερνλενί, τ μκ, ἣν ' 

᾿ ; Ὡ (πλόψιαις δε υιβήηα [6 (ἐτυίαυν. δε ους ἡ!'ς Ὑ ας. το ἰοία ΤΩ Ε χοορὶ. “΄ . | ν . Χριφου δηῃι γγωσν, . “σ΄. Ἔ  ἀὰδς ἐν ἐλ δος ον οτος ρας ΗΝ » ὌΝ 
ὃ δυο ρον ον δ ΚΞΕΞΕ Ἐς ἂς τ τον τὴς Ἔν αν “τάρεςὶ. ταεῦτοι. ὙΠ Νά ζαΐ δος ποῦ δάίωμε, [5 [9 [0 ερίνινα μιαβὰ ῥοαὶ λα μν αν, δἰ: τὴν ἐἢ ἔρει Ἴδ ὡς ΝΕ ἜΑΥΨΕ ἵ : "ἄρκιον ρ δι λαό, ρους 41 «ἄφῳμ εἰἰ, ὨΙΜ ρρός! σέρηξε, {04 Ὁ “πὼ β., δι αννορ ἰτι ἐρίν τοκοι. 

: νος ΔἸ ΩΣΝΝ δὶ δον ζ τ πο τε τν ᾿ ΑΝ δ . ἐπ ΉΤΗ ΤΗΝ. ᾿ μνωπασων)ληϑέω λα ὧν 18 καϑαρια-} ἢ ΘΙ τωκ ε(οἋ νετοεῖθιδ ρεςοαεῖς [. ὑμομε ερε δρυν μεν τί, φἀεὸ ψω!- 
᾿ ἡς. ἐς" ΕΟ {Υνἱπυϊοχῆ.. 0 Ὸ τον πὸ νὴ ἡ( πολ βΥβΥία φίονία ὦ « τα πο να ἡ ἀκ... Ὰ “ ΒΕ ες ἽἼρ:- ΠΣ ΦΡΥ ΧΑ Υ ΤῊΝΝ " ἰρόϑν λων αἰδον ἐὐεενκην ἀξί ντ αἱ φῇ  λεσειγνὸς ἡμρῖς δῇ! δόξης Χαὶ ἀρϑηνς" ἢ 11 {Ὑππτυζοηῃν.. .. ᾧ οὐ ον τ τὶ ἸΡΝ ΠΎΡΕ ϑν σίνος Ε... μοὶ ᾧ πελαι αὐδῶ ἀμάρ “ΠΗ͂: (νὶς βυϊῇς ῥυιίβοιιαὶ. 0. ΑΒΕ ἐμ ἐρόθβδῳ μξοδεναιν 

; ὑ Ἢ μΞ : Ἵ ες ο ΤΩ, “ ᾿ ͵ ΟΥ γασελῷφοι͵ ουσασατεῖ .] ᾿ 18Ὁ 05} Ν ᾿δἰμνηὶνν.. δ νεὶ μὔδυκια ἊΝ ν Ὶ τ δῶ ΩΝ ὰ ἡ ἜΠΥΥ ἄι ,(ἰ 2 χ ςο'ᾳυδά πηαχί Π}Δ.1}}Δ ἐτοι κα 7 φ ' Ομ} ονέεῦ, Γγάϊγοδι ρΌτηΙ5 ὠναρνορέον ξδαμναν, εάν πὶ γμεραὸ 
Πυᾶςις νοςαϑοποαι ὅς εἰςξείο- [ 
ἡ) νοίεγαπα ἴ βγηνὰπι εἴ εοτα [ς 
μια:ς επίπ (1 ἐξ ς εἴ5, πμπημαιη 7 

. 

παγγέβιατα δεσώρηφαρ ἵνα δχαὶ τούτον ἢ" 
νος, πάθε ϑϑίας, κοινωνῥ) φύσεως͵ δαοφυ-Ἶ͵ 

᾿ δ" Δ νος ΜΕ, 
᾽ ζιδαίαν ὑἐδὲ) τίω ΚἈΗΟῚν ψιὴ ὠκλογίω ᾿ Ἷ μον τΟΠΟΙιρε» 
ΡΥ ποτα δόντος οὐ ορς το φφο τς ον ον 2. χα 4} φῥονᾷ τ ἱ 
ποιβι ὅλαι τοῦτορ)ὸ ὡώα δον οὐ ΠῚ “] ἅ!- ῥενφεινεαηννεβεδον υο να ἀςςξριὶ (2 Ῥω ν ΠΡΗΤΕᾺ Ὁ εὐ " . : “ 

«ἀμοπῇ ( εἰέξξδιονθην [6- Θιβολιιθηΐε ἰο[4 ποῦνε βνοηνα ἀρηανην . 
᾿ υλρεν βὰς ἐπε αηνοὶ ἀὐμίῃῆς. ν΄ 

ἡποβὶς «ας ρῥτειϊοίὰ ηϑρονν 
ἀσδασίόνς ρον ὃς ἐοβςεροπι Ὁ 
ην ἀν θναοηίοτιος ἠαυράς 

᾿- φὰς “δ σητέ ποτε. Ω ὑντες. τῆς ὦ κόσμῷ ὧν ὅλιϑυμίᾳ φϑο- οτευρυίοπε σατο τ ρ το ΠΟ Ὁ], αϊρβὀρετῖο β Ἰμρα ϑοιῈ ὑὐμοι τ ρ σος 
“ ᾿ ὩΣ ξ νἘς νης ῳ κοσμῷ ογ υ ᾳᾷ Φ “} 8 Δ ΕΧ ΦΟΥΤι της [ ὉΔῚ ἢ “φη[ονὶ ΜΔΙΦΡΑ ἐξηίει, Ἂ ἃ τς - “ Α δεν !. ᾿ ὧν» . ᾧ ἢ ͵ ΤΣ ͵ ἵ ἮΝ χὰ ΓῚ ᾿ ᾿ δος ἈΕῚ ΚΣ ἤθη βερεαἑ τ αἰἰφωαιάν. τι ; ἡ. ; ν , ᾽ ᾿ 

"ἘΠῚ Ὁ ΦΟΣΟΝς ᾽ μ . μῇ Ρ Η , ἘΠ ῸΡ. ἡ υ Οὕτω, γὺ λουσιω ἐδ χρρηγηῶν δε΄ Ἧ Ἰὰὰ την ἀιηρῖὲ ἰδ χήηι-[} ὁ ᾿οιαῖυβο, ἴῃ τοπρέοξ ρε οι δ  ἀἰξατοι. 7 Μ6 4μα ἴν των εβ ἐολίῳ.,ς Ὁ" ἿᾺ πε. , φᾷς! Ἢ . Ὶ " 

Ἶ “ἢ Ὁ. }) ᾿ ᾿ ᾿ : ΝΝ ᾿ τς ἐ 

; ΤΑΙ Καὶ αὐτὸ τῇτο δὲ ασουδίω σαν ποι] 
μι νὰ Ἵ » μΨ'΄. ὁ 

οὗν πς Ῥοισενέγζαντες, ὅιχορηγήσκιτο οὐ τῇ πι- ἢ 
᾿ Ἂν ᾿ . ᾧ ν »» 

τος τὸ φῶ υἱοδβ πίω ἀρετίω ον δὲ τῇ ἀρετῇ τίω 
ὁ δχρί οαιίο ὰ,, “ Στὰ να 

5 ρετοεῖς ἐππιξ- γίαῖσιν, : 
ὦν’ αἶαν, ἐχροε, 

ἡ τ 
- τόρτὴς ᾿ω , . 

εἾ εἰ χὐτοίμεο δεπο» ̓  Εν δὲ τῇ ϑαρσει τίω ἐγκράύειαν, ἐν 

ἤγάθιθον νοδὶς τοτροΐτυς ἐπ αν 
τοῦημ πὶ Γορ ἡτπλ δοπιίηι ποῦτι 
δι (ογυλειογὶς ᾿ςία ΟἈγι. 

- ΞΟ ,ἰρτοριογ' ποη ΒΕρΠ ρδηι 
νόθα ἐπὶ ἰσπηρεῖ ςοιηλοης- 
ἔἤες [α) ἀὐδηυὶς ρετίτὸς δὲ (120 }- 

ΑΝ βὸς ὙΠ νετόψον οπηηὶ 
Ῥισίογοι οο] ἰχἴο τυάτον, 44] 
εἷτς βἀεὶ ναἰἰγα  νἰτύαξζονῖτ- 
τοτὶ ναὸ ποτιτίαμη, . 

" λ' 

ἈΠ χὰ ὑμῖν, καὶ ἰσοθὸς οἷς τίν αὐ νη βασι-Ἶ 
ἐπ ΨῈΟΣ Δείων τῇ, ἐΡι ὦ ἡμὴ καὶ σωτῆρος Τη.- : 

ΟΝ αἠχριροῦ ὦ ων Ὁ Ὶ 
κοι τ κ Αἱὸ οὐκ ἀμολήσω ἐμάν θς) ὠϑμι- 

: μνήσλιριν ῷδὰ τούτων, κἰϊπερ εἰδότας,» 

ον ηβ οἶδε! ὧν [4ἰνα- ΤΠ ἐθρ 

πεν ὧν " ΠΕ Υ Ἂ πόδα ᾿ 
ΟΕἸΡΦΟμααΥ ἠυρί ἰηείβί την «οπβειούτυτ, ὦ 

Ἴνον [{πῆρεν ἐονήβονφθε ἀς ἀἰηλε. «ἀςὸ ν ὦ 
“ [μη 4ονάφεν [ζρεπϑα!ι Οὐ ἡδυδιμος νμά 

«οηβνπὴ οι υοῦ ἴω ρέἀ[ε5- πη αιεελύπι 

 Ῥ' ἃ ἀθδετο ἐνηλὴν ογηριηι ὦ 
ωὐϊρξετοῆιε! νηργῆτάις ἠδ. ̓ 
ὡς νβεα νέμει ἐμ “υἱγίμ- 
ἐε᾿αμιεπηβίοεντλων; “5 ἡ 

ν 

Φ 

ΩΣ Β ὅπ 

; ᾿ . ; τας δα ὐδδς ΝΡ υδὼ ΩΣ ΥΩ ΚΩ {2 ! ᾿ 1 ἑδφπᾶ. 
Ἰσδραἰιοηΐ νετὅ ἐοπτίπεξια, “,..,}᾽ [έέενενα ἀμξεπα ῥτν ἐς 15. ναὸ τ οβ ναι: τῷ γῶν Ἴ.γΠἱτρο. ἐὴ ργαίςητε ν εγίξαις.ς 5Ο6Ὸ 1“ ψενιαν. 69 ςς ἔνε ΑΜΤΒ ; ἐλ νος οΙβοιοτά σααῆεν 4, ἣν { τὴν πο ἃ 4 611 Β πεν ἜΠΗ ηέμεάη 7 αὐμδγεηα ᾿ ᾿ ν; ΡΥ 3 ᾿ μυἴυτῃ ΔΟΘΩῚ ἀυζὸ : πῆ- 13 Τυβμην δμμμενὴν αν ἐ βίο, ἐνὶ ατιιπῖ μας... 

πο ἃ Ὅεο ὁρεμίδ: τῇ ἐκρατείᾳ ΤΗΝ, υῦσο μονὴν γν γὴ ἐρηϊηεηι ρ νοτὸ τοϊ δύῃ τᾷ.) - [ἀμερῆ βαιρερελαμη,, ἐη ῥ 4. ζ κι δίχοον δὲ δόυμαι, εῷ ὁσονίοίμμι οὐ] }. Ὁ Δ ΠῚ θὲ 2 0841}..}. φυάνάμν [ννπν ἐη ἧφε καὶ ρ, ἔξῥλέουτ.. ᾿ ἦς Ἀμοδοπδλριρο ΘΠ Ὸ ΠΟ πων πὸ . ᾿ φᾷ “Ὁ το ον ᾿ Ι ἀμ" (τ ἴα «δος: ἑαδογήαουίο, παζμίο Αίρμνε τοι ὙΑιαρ βοαιο 
. “ιν, 4 Η ᾿ Φηλί ΕΣ 4. " «ρποἰμδρηί ὁ 

ει τῷ ὑπ» “Ὁ : Φ - ᾽ 

“πύτῳ τοῦ σκίω ώκκατι, διε είροιν ὑκᾷς ὦ. 
τολίᾳ ὑρῆρεριοαν δου εἰδουαὐπηυπὴν Ἰοηρὲ ρτει!οΠ πιά, νὰ Πρ οτϑ ἃ τυ ἀξ ϑοτευρείοι εὐ 4 ἐν ἠοῦς αυαν εἰτουηξοιίπμε ουρ᾿ Δ μλεϊ δυκ)υο. ᾿ ᾽ αὐσομψηστει" »,»᾿.". ΙΝ ἐχρραβεββοργς ψος Ρεγ ὥΡπιο- - [εὐοροιμρπες, λάάδιιο πιοΐᾳ’ . ΠῚ 

, ᾿ δῆγοι 5. ἴδιο α ΝΕ ΙΕ αὶ τοὶ ἀπό θη “πα πάρ Βρ ΡΟ Τὰν δεοισητο ὰ ἕὰ εχρ ἠρλτίᾳ ἀν ΘΟ μΑΣ βισίσταν᾽ ἈΜΕῚΕ πὰ Βἡμρ Ἡγ' μων 4 ΚἊΝ πο Ὁ ἡ ΠΟΏΡΙΏ. . "ς ,  5ΠΠῸΘ 7 ὉῦὉὃΞξ[{| ενμον νὰ "εἰ ΕΝ Πὰ φλουίαιὸ» 
«χμοιαν ἱπεὶρίε γε ἕοίο δηΐῆο ἰπ {Πᾶς βεδῴς νσεὰπὶ νέα ἰαοα υφρΑυΐρίςλίας δυξαπι ἡ βὰς, ἤηδ 4υΑ ΒΙ81]. Ὁ ἐο ρίδεῤις μοιείϊ, αὐ λτ πιοὴ :} Δ), Δἴ τι 4 ἡπὸ Ἢ}. ᾿ ΡΨ, ἸΕΡΡΝ ἘΠ Β ᾿ πς, ἰρ ηυδίυ. 

των νἰωεο(δο δοηιν (αδίιρο λοι διε)ουπιυ! εατυετοὰ ςὐδίυηϑι οἷκ ἀϊμίης νο] ΔΓ“ «οξιϊεἰοηεγθης ἅμα ἢ ες βάφε,μες Ψ|18 γειὰ γίκιυν εχῖας ̓ πους, Εἰδὼς πὰ ἔφῳλλοι ὄξιη ἽΝ ϑυσις τῷ ΔΝ [ται οἰτὸ ξιυγαπι) " ἢ πο  μλοῖρς ἤδυιᾳ 'ῃ τὼ ἢ καϊὰ ἔτι τ 
ἀ ἡπῷ Μερωνάνιν δηρᾶ (Ὁ' Ῥοπεὲ ᾿δοοϊδται, νἱ οἱ» ὁ. Ν 

"ο οὗβεν [ἐ{{8 Οἰτίδημε τιᾶτν (αν ον τ΄ . 

“δαίωωμρῖῦς (νυ; ἰαϑωώς νῷ ἃ Κύριε  -Ἵνι δτεν 1 Ὁ ΒΕΠ ΕΙΣ αἴρῃ; 

᾿ ἃ ἐσας ᾿οπηήίθυ ποϊχοῦ ᾿Ἰείις]. οἰ, εψμἤβτησο χοιοὶς ἐδϑλωσὲ κοι 
ἀν δεν 

ν᾿ “ 
᾿ ἧς εἶν ῳ ἣ ᾿ 
Σ θα»; δὲ Ἂ 
ΚΣ ἀν . 

᾿ Ω . 
ἢ “ 

᾿ 
Κλ ψ8 τὐϑα, «οἀνυὰ δ᾽ ἂν 

ΔΝ ᾿ ΝΗ ᾿ ὍΝ ἜΣ : ἘΣ Ν τ δι 

δ τ  α οὐθαοαθνέν ΑἹ ΤΈΠΡΝΝΙ, Ῥεῖος ἀυδή ἐντ τρῶς ἡ ἴομίυ δε πὸ τὸ ὑπορδύγειν νἢτασίος εἴς χυαττο ολ(α! σοηνπδ ὃ 3. πο σε γ ὐλδο νον Ὁ ὲ ἐς : δον Ὁ εϑν τ νυ νὼ '» ἀραρνα ΤῊΝ 

ες Νδξυϊο ποίττο ἰσἐπδιομέ ἀΐζας Κἀν ἐε ἥυν Ἐπορι οἰ Αρο- θεῖς. Κου στον Πὰς ἘΠ τω ᾿ πο πὶ, ἢ ΕΝ ς (Δσ' εις} δε βάιιρεοδο (δ πᾶς νὰ νὸς [1| Παν6 ἀνίει ὀβενάνν Θ᾽ ἸΟΙαΆ ἢ 
Υ̓ ἼΟΙυς (ὑρεοτὰ διὸ ζιὰ ε, αὐ δὲ ὑγτάτῃ δι δἰοτιαπηιῖεπι ι. Ὁ «σἰάξᾳιιρβι νρὺ, καὶ αὐτο τῶτο δὲ. Αὐἱ ἤι »»]εηύλεξ ᾿ Ἵν τ δὲ και ἐνβνῃ ΧῸΝ τος Ν᾽, ἀπε υοιβ νέοι, ταξυὰμη ίχες εῆηενεον γάϑενε φημ" ἐπ 

το ἢ αυὰς δά ρἰετλέρηη δὲ νητεγίεση ηοἰἴταιι ροιτιη δα) χρῖα., ρεχροίτείρ εἷς, νεῖ χλιφυᾶς τάμηεη εἰπῆς ρίαπὸ ἦὐτα εἴταν ΤΠ ῸΣ μτατ μῇ ἐμίω ἐξο Τ᾽ 0 τοὐυτὼν μὲ. μ" τ ἢ ᾿ ΡΌΕΝ ν ῥέβωπν γρένιν γυἱμν, 6ΟῸ. τς 
: ΩΝ ΤᾺΝ ΤΣ πρανον ἐε κυ λτις ἩΝΑΡ Ἰοφεπάυιπ τ θη σι" ηδῖο εγγοῖς οχ ἐοιηρεης .ι, μίω ποι ϑτι.  .᾽ " ἀν Ἢ [[ς ΟΥΠΜΕΈΘΕΒΕΙΟΒΌΠΩΝ ΠΧ 707 πεινονόφην βαεῤαιας.. δ ἢ . 

τῖῦςς {14 ἀρα ἃ Οτάδοος [αἰ νιν ἤτεελ, Πές οὐλαι αἰϑ' ὧν, δ᾽ ἀϊοία (ςῤτυνα αὐ. ΤΟ ατοτίίην ἰςπξεητία ρ ρίαλπλ οἴ. Μου.. ΗΘΜ δῶμ Δ 1 ὮΝΌη οηϊ ἢ τὸ ΝΡ Ἢ Ἶ 
᾿ τ ἐρλξ τι οἶι ἀφαίουμει νίυγράσόνε ςαρἱοϑὲ ἀοςενβυ ἀαυς ἡ τὶ ἐπλπὶ Βρίσι ης ει κτεάνων υκιής εὐ Κ᾽ ,. θυ 2) σεσοφισυΐμοις μύϑοις Φξαᾳ- " Ἂ ΠΡ ΣΠΗῚ ἐνγεὶ ἐκ οζῶν ἐ οι σὸν ἀναβῶ, ΠΝ πὶ 

- εὖ Ἃα (στη τὴ ἐν μαύρη τἀ ον μν βμμρας Ἰρῦν νῷ 00( {ερίτος πιπνὰς, (ξἀ Οροττοῖ πῸς νοι ἢ ττν ομλπόιη ἀπο - α Τ- κολρύϑησαντς ἐγνωρσοαμδμ ὑμῖν τίω ἈΜΟ δλα δε, μα λοο Κκ δ ἀφ λήκύει δὴν δι καὶ ἐμαιρα ἡη χ' ΠΝ τὴν ἐν ἦς ἂν ἄν εθοτοης δ ὧν Ῥτρῃτοι μιριῃιἰ ἢ ῥτὸ δε οὗ, δὲν φηδν», 9 σςητίλιη δά βοιγέ,ησετηαυλαν αὐ ΠΡ κὲ οἰ ὰ ἰσγὰ - α ζροἤηη ἐλ Ρ ὁ, κ νλιοδ Νηγέ μι εἰ 5 τη ποτὶ Τεΐι ΤΒρῚ- 1 [υορὴν ον" μδ τὶ ἡδοο  ο ἐξρίρρτοης δὲ ἔς βτρβεοτ ψιέῦη αἰ γγτὸ δ΄ οὐ, ῥὲν ἦμεν, ὁ φαπείδ!η ή σετό, σε ηαμαιη 4υ! Πδοτυπιζ1ε αἰ, (στιν. τῇ Κυρίου ἡ ἐδ Κησοῦ Χριςοῦ. διωναμαν) 16. - ; ἀθονῖβε υνμμίοηο ἀν μι ἢ ἜΣ ἌΣ ὧὡρ Ὀλιηϊιυπι,κςαριάπνις, γε] Ὰ Ἰητεγάυ πὶ βεγαγυτατί οδᾶ, ὑτο ρεσολε ρῥον ΨΤΑΡΙ αν μια πιηνη πη)ατβιτγίη τη μαθοηηι. ἿΣ ΤΟΝ τα  προτν ἐκ ἐεῆλ δ ἀν τ τὶ ΠΓροτεηάπηι δὲ αἀυσηήτι ΓΝ γὼ: Ἃ ἤλασεν ΝΣ 
ΤΑ στ δον νου ἀἰνϑαῖφατα δὲ Βταίηλαξ, ον φυάναιοά ηοη ἰης. ἢ ἰο.5ἐα Ἐπ... Δ ἡ ἀΠο μι δά πιά υμν ρταξιρίτος ἐετίπμας, Ἀπ Βοδαμι νου καὶ παρούσηων , οἱλλ ἐποηήαι ἡνηϑέντες Ἴνε αι ὃς 118 ποὔτι αἰρέχιπιια δ, ἐμδμε ρα γη εν δἰϑὼ : “ 

ἐλ τ ἐλ ζαίπιυ πὶ οἰπίγαπι αὐρἀἰγκὴς. Οτδιοιῖο [οἰγο ναίτεν 4 χοτυμὴ τὸ ἧρὴ τὐράἀῷ τατά! δὲ ἐπιδρφ! (νι γε ον αὺς π “κείνου ἂν δος ἐδ Ὁ Ὁ ΘΑ ΟΝ ΘΉΝΟΙΝ ἘΧΉΒΩΣ ἡ μϑει ἕω πραφηϑμνάλονι, ἢ 

. δυης φοητοχτθμ δοοτάῖ, πος ταις κ (οἷς ἐχῤεά Γ χρέα ρσίλη! γ 64 σπηπὶ εἰίαπι δοηα νόϊμητλεις ρον ἜΝ οὐ ε)ας ἘΠΕ ΨῸΡ τον αὐτέων ΠΟΉΜΟΥ, ς ΔΕ θεν ἵν ᾿ " Ν ᾿ 
« 

ἀπποκον ον... .ὕ.ὔὄ.... 
ἁτις ἜΗΝ 

᾿(ἰοίηατμδηνα, δείας φύσεως ἸΝΑτυΓΔΩΣ ηοη νοζαῖ ἐρίαηι 5 ρχογίω 5 ἀοίπττιὶ πσρημς. Ὁ υἱά οαΐηι μιαδοκ(ναιας Αροῇο- 
᾿ οὐ φολαν (εὰ ςεττφρίνε ἴτὰ Ἰοφυύατ)αιιαϊεατεν ιν ζε! Υἱτῖμείη. }υς ἐς φιβείδ,ποη ὅς πάτρτα ἰσηυςπρ)θοι ποη ἀος Βοη}. 

3 ποβὶς εἰῆεῖς, νὰ μαέϊσηις Ὁεὶ ἔπιαο ἥττης νει τὶ φαιπὶ δίς εν ἀςςἰριεπδιυμ εἴξ τὸ σαροισφύροιν οι ἡυαιῖ ἧς ηρσ ὦ 
πὸς ζα] εἰ ἰρ οητίά, δοπὶ ΘΕ οἄϊΐο. ὃς ψϑλυώ ψρὸ . ὁ᾽νααία λἀβαγάπνις ς ἡ ρυΐυς οἰ δοστίς συν ἑη πορθὶς γι 

Ἂ 8 1ηξμξεωρίοιγ ὠκώρποις, ἧς Βαδεπε ποίει ονλησε Οὐχοὶ ἠοδίς, Νάρν ἰυΐτας ον φαΐ μος ἰαβ Νἰλιη δι φὰὶ πὰ ὦ 
Ν τ ὐλδιτ ἐγθοῦν ταπῆςη ἰςν,ἰτ αἰ ααῴετοις ὅς ἰατογρτοίάτυσ 'ν. τὺὶ οἵξ, ἀεὶ νοσάτυὲ οἰξτίμιοπε οΠβαπα ἤξρες βάσει, ἢ: ἽΝ 

νον Ὁ μῆνα Ἰβδογάνέεις Ἐφ.ο ρος πιαίνι ἀξενιὰ Ἰητεγρεςίλη, ἀρ οχ αὐάίτυ, Οὐ βόγγο ϑϑοάῖῃς εἰν᾽ ἐϊςἔξυε ἐἢ ες Ὀεὶ ᾿ 
Ῥοϊάσονν εἰ νι Ἰοφύϊτυ Αἰρυ βίους, Γαφέλιιοίος. ο΄ - μιδρρίτρ, ἡ δες ααοιηοάο νοεβτίο ὃς νοταυθης δάῆε, ἰά 

4 ΝΗ βτοιαὶ κγνφ τ μυωπάξωνν Ἰ Οὴ ἀἀειτίον Ος ἴ ς- Ἐξ εἰοῤγιοναμοτίἀις Ἰπαροῖς Ἂς πγαῤης Τοἢτηνίυ Ἀν ἡ" πιιῖν 
«κμύωπα Ἰυϊοί (μαι ἰωξειρτειᾶξαν., αυϊμὴ Ἰυϊοιοίις ν νη ἴϑέϊ ργοροῦτο εεἴτο δὶ πῖον βι]εΐδτυ ;, ΠηἌζει πηξς 

“η, 

ἰναο ἱεπιδιήε. νὲ ἐὐήλτη ἀςοῖρί τς ἐομίλιεινς ἠατυιγαπδιπεπ.͵.͵. νεϊπνας ἃς ἐιοίαρυς:., ἡδηας ἤδη γι ἐκ «ἱ (ξοιρος εἰεῖλ- 
ΟΣ φρρδιυὴκ γεχίμῃ Δ ροϊείοης δι εἰδολοίτατο. δὶς [πὰρ 30 πιᾶῖς σρρσάπνιγ, 'ΝοΩ εἰ ὑπὸ αυοά νοῖο, δὲ ἔκ 
8 Μὰ βμς Νοπιίοίς αηῖς ἰαρίυτη πολ βαναταίδι ρΟΙΚ ἰΔρίυπι παϊσπο λοι πσίο, ας διωϊαίο πς τδητ αι φυνάεϊῃ ποῆις, 

εὑ φοητεὰ νείοα ὁπγαὶς 2 τουίυς Ππσππιτε ὙμΔ Π ταο αὐ νὰ ἐιπἰρία ἰπ4 ΟἸνεο ρχουῆις ἐπηίϊκαιηιιν. 

-- 

- ι οἵ δη , Ι μαυνος Νὰ ι «δὺς νυαπίλωψ ἀϊσαίαν,, δις ὁδίαγ γε, Ἡ εἰγινἐ θη Ὁ ἰξίταν αυὶ πος Ἰοςο ἀδυξαητις δά ἐς τιση  δη ἐοηίοτίο- . 
τις μδ πιο ἀῤείτυν᾽ δε Ολγο οὶ σρροαίτιτ φιοά ϑρίργαβ Ὠοἱ" 4 “ἡ ὴμενῆνχονηδεθῃ ἰδεῖς ΤΟΣ ωιβειδᾷ ἔυμγο- Κ 40: ἀπ δ Πν ΡΝ οἰς δυϊει δ ἀτμνηηαθα υν “Ποία θα(πιδο πον} γ ςορχδιάι, αυος λου Ῥυάεε. ’ 

, ἧδ μβοϑὶς οἴ θτο ἰἀδόζμις ταπὶ Νουι Ἰλόπιο τισι δρί οίτιις.. σίτο, Μυϊματα, δε ῤ βνε ., Ἑχλίρνας, δὼ πρό ββ ναίνυπφαλημιι ΕΣ Ἄμδον πλιχίπηὰ ἰάσποις μυωπάξον λέγνντω οὐ ὸὲν νον τὸ ἀϊέοτὸ εἰεδιίοηις πτειρ οὔτ δῆν ἡΐεν λά ᾿Ερι(τμτεἰπηῇ, ᾿Φ“οζάτατ. Ναπενν Ὡσς Ἰρῆϊπι Ροϊεαίπάϊοαι, ιυ πὴ ἀεβπίι "" οδίαιξειοηνε Ἐτρεο Πα Ριροἠκιους , ᾿ ἐγγυὲς βλόποντοι, τὰ υἱ ἐξυποφάσιως οὐχ ἐβοίνγερ. ([4 εἰ, Βυάκο τὸ ρατςίαςεις: αν. ἐπάγη. ποχὺ τονε σα ρτοροξτυχη, ἡ 
᾿δῖύτα; ἀϊυίηας ρατε! οἴρεηι ἤςτί, [46 εἴϊς ἀἴημε. Μμπάϊ τον ΕΙἀοῤ Πα, ὃν τὰ πίςει ὑμδ. ὦ ρτο γχθὴ νε ἄι (ξηδις Δα κίις «τ ἰκίξερτετς ) Αἴγορεν ἀνομηξων φωὶ ἣ ὁγῆω βενθο βυοκίνηα 4υ- εἰοξξ)ο, νοςλτίο, (Δ ΑΒ ορείο ὃς ἐν δρλτίο, [τυ ὲ πὴ δὶ 

ες ᾿Ὰ μβδονθμο εὐρύ {ἐν τας (νι Ιαφυιεμν θαι ιν) Μοεῖσψπι οὐ βάξιη γί γαηη: ἢἹ ἢ ἀἰεςτα πλΠ νι ἐν τοίροϊνιδηε ἱπιῶ εν» υἱάφννε » τοπιοία “υενὸ 5.» υὐάφη!,. ἦχος εἰ ἰρίτυγ αιοά  ἰχπὲ ἤθη ἀπρ]ιόος ἀιο νυ βιὰ ροΙδ νεησυην ἕϑουδύζοτο 
δ Ὁ ᾿ ᾿ἡνέοτνοα ἀπΊρ δι εἴα ἰῃ σάτηε, τάάυς ποὴ πιοάδ ἢ Ἠεδγώοτυτῃ ἄμμε τςπτῖς σαίδυε ἠξίμν σοπίμοι!. ν᾿ Ἑοίβοας Ροτλβ, οι) ἴῃ φυο σον αίτιο Ἰ)εὶ ποι οἢ εἰῆωχ, ἰερίὶες δὲ ἰη ὁποίοις παπυ(εειρτὶς ἐοά. Οὐκεὶν ἰππεη ῆνθ,. «Ὁ 

᾿ Ἔν ῥἰδπὲ ΓΕ τίου πε φι εα νος Ιοξῷ ἀϊυϊνα. ἈἈΦΦΡΜΙιπμενην των επίω), 1 εἴς, (λινέϊοι ὃς Ἰγοποίξον ποῦ «αοὺπὶ ο[Γπν 4ιι ἀ αὐ τεριιιν [εἰ ἀτειποῖ, 4 ΠΟἢ ἐοππας. ηςπηρς ἤν υὑνὰ κρλών ἔγγων ποίνϑιν, ἰά εἰ γε μέγ δοπὰ σρετῷ ν 
ἐν , εἥξητίῳ ἰα πον τὰ πε βιβοηξμη ἐπιαριηάπτυγε να ἐιηρίας ες, οσι. δνόταπν ἔσπε εἰ ἀοκηίευν οὐ ντεη]ας τον τοῦ γαῖα : «αἰςίεια,, Ἰοπζιας νι άφείνςοῖ δὲ ἐαῖνα πηυπάνπν τεπιρ (οιὲ Το οἰ ατίε. οὐ νθτὸ : 

- δορυοβθρρτα τ αξιὰ δὰ φτογτεπινίαις ἀοξεηάις, δε ἃς ἀΐυμ «φινίά οἰξινοϊυἠταιίς [) ἱ ςοκ αὐτο, πα τη τοῖα δὰ ἀς τη- : ; - ἐςαςηα ἀμπίάχαῖς, ιᾶς ρτοχίπια ἔπιθι: ντ δας τη μᾶς 
υἱαδὰ (τ μύδῳ ΝΝαιν εἰ ςεταοτγοῖ ῥάιςτ (εἰς ργοου!άιίο ἴῃ 
νίλιη 4υα τη ἕαίμτν ροιιςπλίιγ, νυ ,81Ά, την ον περίαεθ,. 
λιαίνηας, Κε κνδον υὐδον ἐενέμην, λα ἐδ Ἡηρυν μ» 

Σ χη] ει σδηἰν τατος, 4. εβο δῶν αἰγί ἀρ λα! ϑάϊτο, ἢ 
, Νεῖ εηἷπὰ μύωπες ἐπυγῦυς ἀν νε,νε ἐκ πναυίς, ἰο 

νωρρὶ τὸ μιϑ νιν τοῖς ὄσηενμὐὸδ ρειρονιὼ πιδδειε ὁςι]ς : ἡ 
προοὸ σκέλη ἐὰν Ἰνις Ἰαςεν ἀςορὶ. ἘΠ ΤΠ 

Ἰσ ὐνηνδνν ἐ[γι ἐδ γβεζιώόν ποιή ὅκα» Ατ]υΣ δὰ αἰτίτιν ἢς ΩΝ ᾿ Στ, : 
τοροήτοι,νι ἐν νι γίνης ΠΡ εῖν αν οἰξ ἡϑυγία 3᾽ τό “Ἴπεἐννιβοβιαα, φινψισιάῥεις. 1ὴ ἐδ, ΜΙ Πμῖι μοδεήσει 

6(ε εἰεέλια {πά4 17α χοὐνις αυοτνάις το βειοανί εἢ ζοιῖς. [αρίς τὲ δι Ὑρττατὶν ΠΡ Ἐδῥεἰοννα 10 ΔΕ παν κού ΐφοα 

ἡπλϊον αὐτοπὴ οχ οἰξαξεις ἰοι ἰά κα » δίπουν αυδείρεε α΄ ποιαμΠιε ἐοέμν πολη6}}} ἐμάν ἘΠῚ ἵψδοι τεδιὴ. 

ι; Νον νεχί ἐκ νοδν μεκέφω, ΛΠ Αἴ, ἢνεὶρίμνν. ΜΠ) 
αὐτά δὶς λυζειη (οἷος Κςτθι) μέλλον ἐπ ΓεΙρΥ οἴάτ!, 

ο 1 1ηβταξενιε υείαεο, ἐν αν ποαρρύσυ ἀννϑείᾳ' Βιμη είς Ἂ 
οὕ οἴτοεῖ, πὸ ταρτλπιρεοιμ 4 [δὲ ἐς τρία εχ ]εριτλ Ν π 

ἀπῖεάα ΟΝ τις αυ άειη δίς, φοτρυδ' δὲ νοτίαν πῆρε ατυχα 
κερίε, ο ρτοειὴ κἄθιις ἤια δέ νοϑστῖε ΗΠ οκζυ αι. 
1; Τιαϑενηκομίο.,) τῷ νεμνώμμπι, Ἰὰ εῇ φοίροτε «ντζ» 

δὲς παῖυτῶ ἀρρε δ οοϑ πες ἔς! ροτοίὶ 412 Βοφο  Π πὰ ἐμ. Ῥτίδης ὧν ῥγὸ σιω ἃς Ρίο. Νεζδοί μ᾽] οἰ ορ)νεας (κά 
" ᾿ ποτΕλ τ δενοιηυν ργμηἰκίας μα βφνθανϑι ἀθ αν ἀςουκαχὰ ἐ]οἴ. Ομ Αίρηάς νίτίμτος ἀεί ςεδὶς Αροίϊξοϊας, νιν ο ἡπίτοῦ ἐοεί ᾿ 

: εεἰϊοίς Ῥαυΐι, 4, (ος. τς, φυνῆν ἔλοιιν οτὶς οὐαί ἐπ ίυία οπν. Μ δ] ἰςίεα ςοσννπεπτυμν, ἢΠΠ ἐα Ἰηίπτουηη βυτριείδηε ἐπ 
᾿ αἰνυς, “νον ῤο ὃν κόσμῳ. Ἰὰ εἰ ἰὼ ποπιληίδεις, ἀφην ἀς ἰ 4: γι ΕἰλΑυτεῖν ἰπ ιν. δ ἰθοινς (ἰχηὶς αἰτυς, νεῖ ΟΝ ἡ 

ν εϑρ τειν. ΓΡεν τορι αίεην ἂν υϑυμίᾳ 56 εν ἰδίως Πίλημο νἱῖα Πππιηνδπι εἀοίςεἰρτίν ἡ] Πυς γορίς ταδὶ ἐφυἶβ ται 
Τργταρτίοη α πλαμά! τη νιοογίδιιε ποίεε οἵ ςΟἰ]οζαταναίσο { εἰβεέείε ἰρεδε πάλην ρεχίνοη:..ς αν ἘΣ 
γε ὨΝῚ φηἰπηυπιρυγβοῦ ἤσαν βὲγ βτάιίαπ ἱμ.ΟἸνοηνο. ᾿ 7 ΟἸανήφεεν, ω ἀγῴνίω.. 1,αὐὰκ ρατεῖ Ὁἰνατ μεν ψιλὴ 
μὴ φ᾽ τὲ γφηδείο πηι πήτπι τϑέυιπ εἰροψη δ! ἀριετ ται 6 ρο- “αὶ Μλαλήαφίαί ποιρεή. δει τηα]ο ἐ᾿ο νοσαυιο ἥκηι 
πἰεϊβίηυηι ΤῊ εἰραίδοι ἠείεγτῳπι ἐς ξοι εὐ ετιε. οι Νὴ. ο Ααἰπιὶ αἰοξευνμίο νετὸ οὔδιεια 408: εα ἐσ οἤςέγι ργυῆη, 

᾿ Ε ἘΜΓΡτα Περὶ τῦε ἐν εήσμῳ Ῥάνϑυμίωι φδορρὶν, Εἰων 4ια ἰα πλὰη οἰΐζιιπτυτία εὐ γοσὸ δ πη αι τοίρί ἱμιας φυορ αἰ ίτ, 
εἰς ἰῆρ οἰξεοποιβιίξεπεια Ἀμμ νεούσην σιδμεμῖε [{}ς.1.1} δι ἐδ. ᾿ ᾿ ᾿ 

Φῷ 
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᾿ Ἕ ἐκ Ἴ 



τΩρρΙ [482 

Ὁ κρὴ δόξαν φωνῆς ὠνλθοίσης τοί τοιαῖ- β 

τ βάτιι).α 

1 ! -ς [ [|ἰο πο.  ΌΝ ὙΝΙ " 

τ Καὶ ρομᾶν βιξαότερον τὸν τυρρφητι" 70]. Εἰ μιβεπνμε βεπημηθπηωτη Με} Μὴ α᾿ μὰ ται είκα, 
᾿ κὸν λῤηρν ᾧ καλαΐς ποιῶτε φρροσέχοντες, [ὑπὸ Τεγπιοῦεπι ργορμοτίςυπν: να. 

Ψ᾿ φΦς λύχνῳ φαϊνόντι ὧν αὐχμηρ πόπῳ,. 
΄ ὅως οὐ ἡμέρα δοαυγεισὴ » καὶ φωσφόρος ἷ 

᾿ αὐατείλη ἐν τως καρσίαις ὑμδ. "ἀἰ ες {Ππςείογοι,δί Ἰωςιέες “χο ἐπί ἡτῖϑι μά , Ν Ἢ . 1. [τἰσοῖυ ἰη ςογάϊδυς νοεῖτε. - ΑΕ ΝΎ τ κου » 
“Ξ“- Ὁ τἶν . : ἐδ. δε 

εΤἰάνγις- Τοῦτο προΐτον γνώσκοντες, δ πασοι 10) 1} 51 ΠΠυὴ Ρυϊπιὰαι ΠΟΘ Γ 118, ἯΝ με ἠοδὰ ονονί βυορέμμ , . φοροφητεία γραφῆς ἰδίας ἔιλύσεως οὐ 
Ι εξ Ῥγορτία ἐχρἢςδεϊοηίς. βγεθαμέονα μοὶ ἔ!. ᾿ ταὶ : " Νοῇ ἐπ δίς ποι ηΐβ αἹ- Ἂ Νῦ επί υοἰ ιν διε νη. Οὐ γὃ ϑιλήματι αἰϑρώπον ἐνέχθη) 1 κι. εἰζ οἰ τπι ρεορβιοιέα ἰοά ἀμ μῶρε ἴσια εββαἰϊαυῖέν 

“ ποτὲ συῤφφητεία, ἀλλ ὦ «Πνόΐκατος ἀδρίεἰτυίαμέζο Ἰοφουτί [πε λη ἐγ αρηρὰ ἐβάϑῃν ἣν 
᾿ς ἄγου φερθιβμοι ἐζαλ γ᾽ οἱ ἄγιοι Θεοῦ] [1 θεἰ Βοπήηςδ. ᾿ υνδηᾳ Ὁ εἰ δνἫπηήναν ο΄ ὑ 

τὐ ρον 'Κιφάλαζον β . 6 .κΑ». ἧι “ " 45. 11 , πα ἢ οἷα ἀτίδαι οὐκ. [α [Τῆνσμα νοὺ ἐάν δ ἡ φὐδοπροφφῆται ἐν] 1 ΕΣ τ λιτοὶ οὐφ ον τῶν ϊ Εἰ ὑμαν νρρ τέρας 

τνηρτα μα ; τῷ λαρὶ ὡς καὶ ἐν ὑμὴν ἔσονται ψό.} ’ ὉΡΓΟΡ δεῦε᾽ [8 ρόρυϊο νι ἰο. [ει φ ἑπυνοὺ με ἐνμηι 
᾿ιδίλευπὶ ζ6-: , 5 Η ͵ ε 

παιεινηυπινς ἐδολγδαι σκαλρι,οἹ ἢρες παρθισοιξουσι αἱ). 
ταί, ἀἰτεευ 9 ; 

εἰ ωπμίε ρα ρέσεις ἀπωλϑίας »Κ0] Ἦν αφρεάσαντα 

ἀιοὶε Ῥέαν αρηρες διασότίω αριόύμϑροι, ἐπάγοντες! 
φυόίάδεπι νε- Πα ἈΉΡ 

εαον, φυοίδληι φ αὐτοῖς τάχνμυ ἀπτῶ λοι... ᾿ΕΝ 
Ππολ ἔρις ἀο : ξ Χ ἴω ν 
ἄστεος ἐπ Βε- ῖ 
μμεῖαι δἀεὸνι 

[ ἱ αἰδυίάδαπι δὐποξέτυς 4] τἄπιοη ἢ μπὶ τοἀςπιρίοτοπι γοςλθιηῖ,  ίε Ομείῆιε ἃ 4 : » 0] 
Ν --.--ςν»ὦὦὔὉὔὖὖὃΞ-΄Ὁὦὦ.. τοῦτον πα β. " 

17) «ερρεταὶ εὐἰνν,λαζον γάρ[υ}. ἐσύγχαν Ηςδτκοσζῦ ἰἀϊο-. 

ποῦ ἀεἠτείςείπης μοπιίπεν. ΝΊς [οἷ κ.ὃ, 5. ἀ ξυν ρότιὰλε 
δο]επὶ ποη φοπιηαυε ἑ δὴ υδὰ λόδυς οἴπηοι ποπημΐ εχ 
Ράιτε ςοξηοίείηνυ  ρίεπο εἴἶο Αἰροτε τα αἰτέειν Ομτιδὶ 
ἀυκπίυτη ἀνατο,4υύ νἀ εδίπιυς Ὀεύ ἐἰσυτὶ εἰ πηι «ὰ 
Εἰ φωσφέον νοσαιιίς 5016 ἰρίωαι, ΟΝ είΔυμι ρία πὰ ἐκ ιυκῇ, 
᾿δι ὕγηυ! ὃς ἐρία (υχ αἴξ, δε νογαιν (ὐὐσεπι πλιά ὸ ἐπε εν 
ἐρομμὶν ἠφυίάοιπ ΟΝείβιπι ἀμπεκχαὶ δϑιπιδγαγυοῖ νοι) 
εὐευαι, δἰς αἷαν Μερὶ εἰ δαὶ ἀυσοπι ἕσφυυτι δὰ ἰμίψηι 
ἐλπύφαν δοῖαπι ροτυσθειπ. 6ῸὋΟ- ον 

80 Δικ γιυψίηνανι 5 γδῆσῳ πὰ φονία Σ 
Ῥιορβφείριι ἕω 3φτίραιει, ἰὰ αἰ ὁδεείε "θεὶς φοπηρεε φασι 

ἀεγῃ θεῆς ἐλοϊτἰ5 φυὸ ἀ ατίεη-} 
ἐαϑλνῃα ἰποετηαπνρ ςηάςη- 
τοι ἴῃ ορίςυγο ἰΙοςο,νίαυξάυπ) 

Π Ὠϑ ἀπὸ ργορΒοτίαιη δέγιρτυτα 

ετία 
᾿Ἰᾶογες, ιν ̓ιδἰπιγοάμοεης Πα-- 
Ἰγοίξϑβ εχιτἰαῖος, οτίαπὶ ἀοτηΐη 
4} 1105 πγοόγολτος εἰϊ ας ρθῆ. 
ἴεδ γ Δοςετίξητος ΠΡ ρῇς εἰς. 
τεῖὴ ρεγηίοίοιη. 

δ, ἃ : τὴς ΟΑΝΕΟ 
Ἢ Ὅν 

ΕρΡιδτοιά ᾿ 
Ἰ Αςςεροταΐ οηἰτη  δο ἢὰ- 

τίς βοποσεπὶ δ μἰοτίλπι, νοςς 
-“]Δ4 εὐτὸ ἀεἰάτα πιμυίπιο ἃ πι2- 1 
φαϊθῆοα {18 ἪΝ ΙΗΪς εἰἘΠΙϊμὸ 
ες πππὸδ. 
δοαυϊοίοο. : 

ἝΞ βδης νοςξει π08 διιάϊι!- 
(τι5 ὁ ςαἷο ἀείδταιη, ᾿ αυμπὶ εἴ- 
ἴεπιιϑβ γηὰ (πὶ ο0 ἰη γάφηῖς ἰ1- Ὁ 

ἴηι. ἌΨΟΝ 

ἐἰοξδιις 16) 15 ψιιο 

οεμ.ς ἀμ εμάφημει, 
Αια ΡῈ 
εαἰ χίμο( ἰρεο, ἐοιες ἀΐει 
ἐδηκείεαι,Φ' ἱμείξε ονἱα.. 

ηἴεγ νοβ ἐγηῆς (Π{ἰὀ ἀο.} ||. ἡβεὶ προνά Αναν, φωνὶρ 
ετὐἐνεεη! (ἐξ! 49 ρεγ βίο. 
ΝΜ ν (Φ εν 4υὲ εηγϊ ἐϑς 
ἀονοέμηη) εξ δηι  ρετόω. 
«ἐπ! βία οεἰεγεην ρετά)- 
εἰθηεπι. ᾿ ᾿ 

-Νν 
---- 

ἢ τὰ ᾿ 

᾿ .2 

Ὁ αἰ ΐ ρίσυ δορτορβοζδειπι δὲ ργοίαπογμηι νατυ πη [οτίρτίρ 
ἀδίρρυις : 48 αινίδυις ρτοχίπιο ςλρίτς ἀἰἴοτίς. 1460 πηα]αὶ 

οτίαπι δου ρευγάς ἱπτογργοταγί δά γογδι τα, Ζυὰ πιςιπὶ 
Εἰαίπνδ, δγοῤῥετίοληι (ςτίρτιγάπι. Ὀςἰπάς σῶστε εὐ, Οπηηις 

τχϊπλυς Μλτι].2.4.2}.1ω0ς.1.37. 
4 εοβνι 4 ἐκρί ἐεδείομν, ἐδίας σλελύσεως, ξὶς Ἰεφίτως ἐκ ἰυ- 

τερετὶ, δι {Πὰς νοσες ροοιὶςατ οἵ: ̓
 

εἶπ επί νἱβοτί ψυ! εἶς ἃ πάτατα ποιπίπίδως αυδητυπλεε η.- 
ἢ τῖοι δὰ ἱπιο}} ,σπ- 

30 ἄωπι, δι δ᾿γος ἀατί δὰ αὐεἰοπύμαι, ἧς εἰ Ευδηςοἰοπι νεῖ 

«πὶ φεεἠδροηεχετὲ μος ἐπε Πρ οηάυην «ἢ, πεαυΐν 
ἀμπὶ ϑρίγτυε το δὲ ςοιηροῦτοε δὲ νετὰ ἀἰεεέινον Αἰ λιυ 

2: ἐοπιραιεῖ σι η [19 ΔΘΟΓυπΙ νάτυ! διογιδιν5, αι] ν αρικὴ 
Υἱηρ μένον διρ. 11, γε ρα παν διγί οἱ γῶτον εἰς ειδιιπενιν!- 
ἀφ ε;ν.}.7 ,ν ἰὴ νφιρο φέρειν. γἹ δεῖ δηϊδαη ἘΡΈΘΕΙΣ 

ὲ «φυῖ 

. ταῖς ὠπωλϑίας, οἷ οὐ καὶ ὁδὸς πὴς ἀλη- 

"ΡΟ Ων οὐκ ἐφοίσαδο, ἀλλρὶ σειρως ζόφου 
ΦΡΗΡΙΝ βνοβτία ἰπμν. 

ρψδμοιρ" 

ἐϊ ρον ἐν, μμοδς νηϊω τ Ϊοην ρδετὶ- ' 

᾿π68 10 

, διπιρι αι ἅμα Αδίκιυ, 

ΙΝ ΘΟΑΡ, Τ|. 
ῖ νυ μφνίολν αΐ νων Ῥορυΐυπι ἰητε δίφίε ἤληια Π{ταφ]! 

τερῦμκι ἃς ροίξδα γοβ πο ἤοτοπιο, Πιδ Τιεᾷο. ᾿ 
{ 3:ὐ ἐμενϑάνοσπι, παιβοισείξεν ον. οἰἀτῃ νιάς ἰοσι (ἰδ ἵρορίθ ἱπεειάἀϊξεσηι. 

Καὶ πολλοὶ ὀξακολρυϑυδουσιν αὐ 1.|. 

“ 

ϑυίας βλασφημηϑύσειτ. 6. 
Καὶ ὦ πλιονεξίᾳ. πλαξοῖς λῥηρὶς 

ὑμαῖ ἐμποραϊ σονται" οἷς τὸ χρῖμζρι ἔκπει. 
λα; οὖν αῤγεῖ, καὶ νὶ ἀπώϊλοια αὖ ἐδ οὐ 
νυφάζει. ᾿ ΜΠ ἈΣ 

τ εἰ γὃ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἀμιαρτησείν- 

ταρταρώσας ποιρί δωκεν,εἰς κρίσιν ἡντη-] Ἢ 

, Καὶ ἀρχαίου κόσμρυ οὐκ ἐφείσρετο, 
ἐλλ᾽ ὄγσοον Μαΐε ΦἸχφιοσιμίης κήρυκα!" 
ἐφύλαξε, κατακλυσμον κόσμῳ ἀσεζαὶ, ἀὲρ 

Καί πόλοις Σοδόμων καὶ Τομόῤῥας ϑ 
τεϑρώσας κατὰας ροφῇ κατέκρινεν, αἶ2)5-- 
δειγμᾳ μελλόντων ἀσέδεην τεϑεικώς" 

ΤῊΣ δα ρῶν ; "ἸῺ Καὶ οἴκοιον Λὼτ χα ταπονούμϑμοὺ Ξ Ἰ 
ὑπὸ τς ἣ] αἀϑέσμων ὦν ἃ σελτγείᾳ αὐὰ 
φόρφῆς, ἐῤῥύσωωτο. 
ς; - νον 

κ' Ὡ 5 
Σ 

ΠΟ ἊἣΝἪ "Ἐκ δα, παῖ ἀπωκείᾳς. υ]ραῖα, Ζ αξινίκ » ἀσγχγαίαις: ἀιῷ ἰεδείο ςοπῆγηνατυτ ( δρ!υΐόῃ ἢς, «ἀπ τίοηὶς δε οι τὅ- 
τεῦοα ςοάίσυπι δυξζοτίτατς, Ἂς ΠΝΕὶ υίάςσηι ἔκεὶς νιάοτζως 
«οηυοιγε (δαυδτὶ ἀεἰς γἰρτίσηΐ, αὐ ρυτάῖ (οἰνοϊαἴἶος Ογας «ὐς ποιδτί ἔρηγοος ΠΠοςΝΙςοίαίτας. σοὰ ἢ τεζερτυπὶ 14 
(ταυδρλυ Εχιτίοσα τ ποιηίης ἰπῖς Πρ οσταν νέα, ἴξι Ροτίας 
«πότος {ΠΠ| πγυΠ]ρ]Πίςος χυιδιις ἐπ οχιτίιμ ριαςὶρίταπτυν 
δοιίηερ. ᾿ ᾿ | 
4. Κε δὲ ρρβηρο » ὑμᾶς ἐμπορδόσονται. [4 οἰ τλπαυλπὶ Ῥεζοῆδυς. αἰ παρ ἀἰπατίοησηι ἀδυιζοητυτ, φιοπιοάο 4 αἱς 1πηροτίτος τπςάϊςος ῬΙΙη ας Δη μηᾶς ησβοτίατί. (γυίο νετὸ 
Δῃ διιποηὶς Ῥοτγὶ Ππςεοι οἢ φυνὰς ἔγδυάς ποὺ ςοηῖςη- ἕὰς τορηα ἐπ παίζλπι ἤιδηι ἢ] οχης, πση ἁἰτυράς, οιαπνυπι 
Ἰισάϊε φυληι εχ μᾶς νη ηἴάϊπατίοης νι Γδαϊό πος εἰξ 

᾿ βοθονν Ρεττὶ, δες Ἐςεΐε ἢ} 485 Δ ἢ 4121} ογγΔα τ, 
ἰς 5ριεας (πηέζας ἰσρὰ τειπροτὶς Ῥναε[ὀγίρείοης κατὰς- 

ἀνα Ῥεῖ βίσια: ἠσιίη ̓ Αβὶ ᾿ ᾿ 
4 «“π|οὶ!5. ὠγγίλων. Η ς πγίγυτη ἀυλητο ΠἀἸ ηο δαϊδὴ 

ἐρῖε μσηνίη ει πασυοτίξ, ἀυμ, ἡ1|ος ἃ περ οτίο (ἰμεῖς διοςα.- 
τον, πᾶς (ρου ατίοης τοκιηιής, σοῖο πταηάὶ ἀϊξ, ἀπ ἀητὸ 
τουπάϊνιπι ἰῃ ἔπτη ἐοιάϊευπι αρῆν ἱπὸ ἐοαεὴκετίτ,ηιο Ρεοραῖο ἰρῆτιν εἶς 5λέδι., αιιοῖ ἀπ οῖος ἔδοιηι τγάχετίς. ὅς Ἰλβπι εἰνπηράί αἱ , ἱπάϊτο οἴνη ἐρή δδτδῃ δ [οὐκ τί ποιηΐης. φυαᾶς βιδυ]α ἔξοσγιηις τδηάδπν νε ηἰπηϊΐαπν απητὶ 
ἰδῆ ρείἀδολ ποη φίτία ἔκ ςοτίηι φιοά οα (ογίρευτίς ἐρη- ἤλε πᾶς ἀς γε, φυιλην φυοά Ἠοιηδπις ἐς {1 ὅπ Αἰς ἔατί- 
δίτ; ας ταπάδην οτίδιν οι) δαιζάἀιιορὶς ϑρίγίτυς ν] ον εἴς ἔοι. 
ὑεαῖον (οι πμεϊου έτος ἱπβςίατ ἤης,, νης Ῥγποςρε δά ὡ. ὕνότητα ἰλρίια, Αἵ πος (ουτίὰ ἕρειο εχ Ὀεί νοῆρο ἀϊίολ- "ημ. δὲ οο γπὸ ζοητεμεὶ {πηι ηυοὰ φοίδίν ἃ γεγις δρὶτὶ- (ὺς ϑαπέξιν, Ἀσρετγίο δυζειῃ τηθυς οητηίπο Ἰοςοὶς ἄλλιη Ληβεΐοτιπ ἰαρίις εχ ργε δι ππσπεοῃςιῃ, ἴολη, Β. 44 Ἰυάαὰ, δι ἤος ́ οςο Εὰτεαἀικίοης ἠξίουν ἀγράφῳ λῆτο αά- 

ΕΠ]; {ἰτιᾶς ἰλρῇιν Ῥαττίνς πστυς Ρτληνὶς εἰυε νεὶ τε δύνα ἄαπιο δι Ευς Εἰ μουεταϊίο ιςς τἀτίο φιιίω α "οη ρεοβεὴε ἐη οαϊεαδ μιῇ (βείτ,, οροιτεῖς ποιεῖ εἰὸ νε αι ὦ πα! νὴν εἰξ,, αὖ οτίριις θα ἀοίξοοτις, ᾿ 4αυπι ἀ Πεὸ ηἰ ἈΠ ο ἰσουιη κομά! ροτιιεηίς. 
{νι μθάρη ἀδινη[ιε, πορταρ φρο. 5ἰς νοσάμιηι Οὐρεὶ ἰα 

» ῶς τ οτος ΡΕΥΆΑΆΙ[;» 
ἜΣ γεν 0}} ἰατεγρτοταεῖο ἀφ βρίτίζον ἀη.-- 

᾿ ΦΧ εἶα: ροΓ 08 νἱα γογίβατί 8 
δΙαῇ 

Ὁ} κα 
ἰδ 
με ἀαπγηατίο ἰαπι οἰΐτη ποῦ ο- 

τἰδευτ, δέ αυούιπι ὀχ  εἰυτ ποη 
ἀοτγηνίνδε. : 

4] Ναῖὴ ἢ} |λεὺυ" Αηρεῖίςο ἣν ΠΝ δἰ φαίην Ῥμῳ “εχ. 4. ὈοΝ οί φείο 
Ρεςζεαυσγυηῖ ἤθη ρερετοίς, ἰς4[ ἰῥορέφηριδιν νον ρερενεέι, ῬΙΘευταὈΦΩΝος 

«αἰ Τρίηἶδ΄ τα! ἀϊξ) ἀδιτ παι Θηὶ 
αἰεγμῖος: ἭΝ 

 Εερηίζοτηυπάο ποῦ ρερε- 
οἰἵν [ς4 οὔἴδυυαν ΠΝ ος ἰυ[ειτία 
Ἰρίξεοηοπι ουἱοάτυϊε ἀ ]μυΐο ἴῃ 

Ἐξ οἰαίτατος ϑοφοπγοφιη) ἃς 
Οοπιογείνα ἰῃ οἰπογσηΣ τοάα- 
ξιο υδυεγἤοινο ἀαπιηαυΐι, τὅ- 
{Πτυΐταις νε οὐξητ᾽ ςχοιπρίαν 

Ἔτι ααν οἵ Ἰα(ςί αι ηςία- 
.Ἰτοσβτιλ φοπιυοιίλεϊοης [τῖρα. 7 
τῆι στα. 

το διυρίταυίς Ῥοτεὺς 

43) 
ἐδεεψε, ἱπαρβεημε ἰῃ ἤγεξεηι, ναδρ ἐνμίφενηι ἀϊοῃηιοςο- ; “ Ολ.ς. 59 δι επν τὶ Ῥέδιρούην βεμμς ἀφεῖε- γέϊ φυ ά ἤπε βατοίαι ἡλα, δὲ νρὰ γεγο βειίξεητην, τάδ γὶ. ᾿ς δεβήξος ἀυδὰ ουε!ο δι ρπιδίτἰο Βοιιύποε, αὐξ χάήονς, κὰδ ε ἢ ἀσεγαίνογο,, αὐς ἀγγυζαγο αι  ἀρίαπι τη εὶ νεγῦο ξοπῇιθ. ἡ μογίης σρηττα Ἔχρ το πη Γλεὶ ῬῸν γερθυπὶ ἤπιπι Ιοἠυσατίε,"-. ἥ 

ὲ : Ἢ ι ει Φφὸ 
" Α σπρκονο ταν ἅ Μ ᾿ ᾿ . 

" ἥ : ἣΝ : ἐοα βοος 8 Νοβ ιδητα Ει γλ εἰ Ἰξαυσπίαν σογμπη} 5. ΑΓ4) "μι β4αφνδν ο- τειδι βιδίει, ΤΗΝ ἰυμαγιθε γ γὼ» ἥυοι [54 εὐλαπι πνυ] ἃ »" Ὄμγήον! ὑϊα(θίνοινα- ἃ, ἀλλυπα (8. 
.“ὍὌ. τῶν ων, ᾿ Ν ἐπ τρεξ δυατ εἰ βόες (ογπηο- "} ἅτ» «ναπίδ βέν ἀμήφλνύα α΄ νος ηςβοτίαδυπίυγῳ αμί- 

πιοιμαθιτυν, 
᾿ 

νενϑὲ, ἐς νεδὴ 
δωμίνῃ, φυίδῳ πεν Ἀιυϊ ρ ευτη 

᾿ γ΄ τὖ μενάϊεἰρ ορνην φ ἀφτ. Ἰομα τ ν 
πη σοὺς ἰυ4.6 

᾿μ νηήεμδμε ἱονοὶ ἀο δ γοβδυρὰ χω 
τναξξοι "ἀν όνῳνο, ")4-. ἰβτεδτα. (6. 
ἀ νάνι ενμεαδζοι γὴν ἐμάϊ- Ὀτο ΙΝ ρεποὶρίο 
ἔνια τεβννανὶ: (8ι ἀδαϊεν δῆ. 
ΓΤ ἡ ὐηβευρῃλν τὲ ̓ 

βαρενο, ἢιά οἴει! Ντὸ τουβέυπι, ἰοε- 
ἐηβδιδαβνκίονεν ἐηβοάδ. σφι οὔδυο 
“ἷδ. ἀἐωωννην νονεφ ἐπν δλεη δηϑοῖν 

; ; ᾿ εγάνάϊεν. 4 
τρλῤμ: Ἰκροι : ξσάοῃν ἔξτυα 
Ἐὲ εὐμίπαιοι δοβονμοταπε ὃθ ὉΘιο. ἐπ εἰ- 

ὦ εἰ. ΒΕΙεΙ;» τ6 46. Φ᾽ Ο.οννοννίνδονηῃ ἐπ εἰ. εἰς: ἵμὸν αἴξ. 

(ΑΓτΑ ΓΘ ἀοιγυοδ,  καιοηὶς 

ΝΣ 

Βάμπι πορίογυιὴ ἰη ἀιᾶο: ἡ 

ἀαπνρανι, κεν ρί μήν 46- ιοτίθυς ἢἰρ6- 
γηῆο ἡ" ΝΗΡ} ὸ ἀζξην! [μη τδιατατο,δέ ἑῃ 9 
ρονεμε:. διρε ἐΠος [6 “ 

᾿ τοῦ ἀεβιυϑυ 
ἐν δαοτὶ τοῦ, 

Κι μΠ Γοι ορ ναίων (ἢ .74 
ἃ πεξἝδινάονννν ἱμκωνγίοία ᾿ομαρ ἢ 
φὀνεφηξαθέοιο φτίρνέε, 

ἰὸ νἱειής:. 

22 

ἀεἤίηαια. ταις 400 δή νοςαδυ!υπι ἰρίαιπι διτίπετ, ἤθη. 
ἣΝ τη ιλπ) νυ ὁ εείσυδλ “νίμγρατο, 

φιισιποίο ετᾶπι Μάτείιδιις δι {,π|ρλ8 ζϑίω νοολτιητ, “οὐ Φ' 
θη εξ ταπτσπ αυδέ ΑἸϊηυἱς ἰφοίνοο ριιτοε ροσζάτυπι ἠο}- ἢ 
τίδινς! φυᾷ ροίεοι (Ὠςοίοξὶ ἐρηιςΠΊ ἀπε, ἐὐσι νοσληι, 
ἐς ἰη [τὶς ἀιπγυογυης,ἐ εἴτο σοιηρτοθλτί. ἕω ἰη ἴη- 

5 ιλᾶς {τᾶς τορίοπες ἀςτευίος εἴϊς ἀαποῊ ες, τοὺ ἱρὰ οὔτι- 
ἀἰτιυμαι πἰπλίαπν περι τὶ ἰλπὶ ἐπάς ἈθΑ ἄδηιο ἀφόδρτο ἰητοῦ 
πος νετίδητιτ [Πήςερς Δεγὶς ἀϊοίταν ἀϊαδοϊυς ΕΡΗ,.». δρὶ- 

᾿αἰτυα! απὶ πη! τίαγυιτι 4μα ἔμπης τα (δ αὶ ποίη νιξειζοε "ἢ 
. τείροξξυ μποπείο ας Ἐρβεί δια. 5.6 αδγΠπιι {ΠΠς αἰ υάπι 
Ἐ0 ες Ἴρηζετηταπι φιδηι ἐςβοςονάεης, ἰὐχινεῖ οχ Σμιρ. 8.11. 

Δαιρίϊυς ἐς ἐπὶ ἰη4υ οι ΒΕ εχ ρ ι ἰφι λυκεληιυς Ροτίαο 
ἀυοητόάρ {ΠΠ’υς ἰεοηἐς ει δητίσ νπρυσς νἴταγο δὲ ἰῃ ςαἰῇ 
Ρεταςηΐτς ροίίηις. ἀύμερην «Αἰερῥηγαψμῶς ξέφου τὰ οἴ, 
οὐὐἰδξίης φυῇ οφτοηὶς ςοηξείηχίς αἰ μοι δυζεαν νος 

215. πεήοεγ τη δηὶ ὅς ἐειγ δ᾽} ς ἰχσττοτίᾳ Ρειγδπὶ νίτα σοῃάιτίο- 
πεηη: δὲ τ Πλείοη μι {πηγιοὰ ἀαπηη αι οϊπογόῆε, 4 Ἰα΄ 
«λτοοτὶς ραήοες τοιίησπειν ςοη τί δ βυπι δά ΥἹξίπιυτι 
{ιρριείυπι ρεγτγαδιαητι, ΝΣ ὩΣ 

{ δὲ μειδο νων άσι χρὴ ἀὐχαήνυ κἐσμαν,  Ο]σαϊὰ, δὲ ὁ) γέμα) 
30 τομηάϑ. Ετρ ο πυπάμς Π]ς ἀἰϊυνίυπι ρεοεάξην τοπηράτατας 

οὐπηεο ἰῃ 40 σμπὸ ζύμηυν : ἢοη φυλῇ πουαπὶ τοτυπι νηὶ- 
υογἤιαῖςπι ἐρη ἐἰάοείς Ἰοιηίπηο, (δ αυσηίδη) πὸς Δ μυΐο 
ταπιά ἔν γεγιῖν ομπίνδη δυογῆο,, νὶ [εαιόπε, πιοἠάὲ ἴῃ. 
Παιγατίο νεΐατ ρὲσ πουὶὰ χιρίαια οτοατοής παβέδται 8ὲ 

ψ φιιὰ ἢ ρεϊίσυπι πιυπάνπρτο ὔδυων τὰ αἰλτίε πο. 
τηΐπίδυν ςαιει υς δι πἰαη τίνι Πισιδνίϊε δεοίρίον! 
ΤοξονηΝ Μον, ἔγδοεν πων. Εγεῆπιε, Οὐ φωμνν εν βη!α να. 

ἐφηφην Ν9ε, «αν . ϑοίει ἑοίμι νίδερί Νοε ἀεὶ σδιαιγων 
Ρύαζο ἰαπικίαι, με ἑπτεγ Αάαιη! ροίξοτος οξζαινιε ἤιηῖα- 

οεῖυν, 4 τάπηεη εἰ ΔὉ ἐο ἀξοίπηυν ἐφιην Τοη χὰ αἰϊυ αὶ ἀ.-. 
ὁλιυτιηθπηῃς αι Ν οὐ οὔδάνιν ( ἰά εἴ, οὐιπι. ΑΔ} (δρτοια 
ἤι (ἐτυδερ Ὁ είτυν αὐτρον ρεφοὸ ἡ εἰσί. τοριετεα αυλὰ 

., τοῖο σε ἀπῆρε ς α τ βοὴ ἀεἤαγίε ἰμιρίον ΠΠ|οἱ ἃς ἀ δῖ ρ ὃς 
βιδιε εοπιιποπείεογο, ηαᾶτα ΠΠ|6 ἐγ [)εί μη ίποτοῖ, 
ἢ Εκενρί αν, ψω για, τε Υἱάελιςαι ἀϊιίνατο μἴααι α(τι- 

4: ξἰεπάδιῃ.. : 
ς 

"4- ἰεδε οόπισοι ἰῃ ᾿ 

ἐν ϑδί μὰ ΝΜ" Ψ φεἰθαι Βηΐπιδ- 

ἡρηγθὴ γεάνφεηι, ἐμενβονο ἄχ. δὺ Με δὲ ᾿ 

Ξ ΡΝ 4 " τ Ὁ ὕνυως ἜΝ. 
ἹΠ12 τοῦτᾶς ἰσζα,αιᾶς ρυπἸξηάίς ηὐσξιίυ πη ἀπίπιαθιι9 εἴεπε-' τὐϑτοτὲ 



ἐν τα Ὡ Πὰν ὩΣ ΦΝ ΟΝ ποι κου. σι συν ἘΠῚ ΣΟ ΡῊΝ Ν τσ ποι ἢ ἃ ᾿ ν ΤΕ ΚΑ Ὡς ω : ΠΕ Ὁ ἘΝῚ 
Ξ ᾿ Ν ὡ ᾿ 

᾿ ᾿ πο, ἢ ᾿ ᾿ ᾿ , ." ᾿ ὃ : ι 

ας δε 
ΠΟ μαμὰ 5 φὐδυξ ἐδιοφον, 

Οἀγοσαθμ ὠπὴ, ἐάων ἐεῆρι 

τ ̓ ἰκ τα εἰγκχίεν αὐόμρις ἔρηνις ἢ 

. ῥα ἢ) ' “ν 

ἐριαῖε ἀφ εν ὄνων φυφ τρέχει μὔπαν, 

εἰαδε:) ΄ 

" ΟἿΝ Κύριος ἀὐνεξῆς ὀμπειεμσμοῦ ἣ 
ας ἐπιῶδν ἐδίασις δὲ οἰς ἡμώραν κείσνως 

ες Ἐς κρλμδορδῥοιςαηρῆν. ,.. 

; 

Νουΐε Γοπηίπι ῥίον ἐ τση- 19] δουν Τεποέπμι βιω ἠὲ 
τδιίοηϑ ἐγίροτεν ἰδίυϊεον δυτοιη  . {13 μμϑραε νίγοια ἰδιφμαν 

ἐπ ἀἰδην ἰυάϊς!} " ρααπαι ἀκηεοι᾿ μιῤοῤερκάφοει πῇν 
Τοήδειατς.. . 

εν δὲ Γκ 

 Μάλιζᾳ δὲ τοι ὀπίσω σαρκὸς ὁ ἐπ] α| ’ Μακὶπνὲ νετὸ φο5' αυὶ «αγ-}' μβωνε μ νομρα Ὡς 
πε! (δαυεηϊοι ; ἰη σἀρίἀϊξαῖε! [νὰ ἐνεός αμΐμα,, 
οἰδεῖ ἰηοεδήηιν" ϑι ἀοτὶ- ἐαοιδμέων 
ἠδῖσπι οδτοιηπυῃῖ, "σα νη ΉΜΝΝ, 
νε (δυάαςοΣ ΔΙῚ ρ᾽αὲςηξε8, 
οι, πογύοηξ ἡ ἀϊηΐταιςς ὕγο- 

Ἰθὴἱηςοίδεγς, 

δ τ μὰ πιδυμίᾳ μιαιθμρῦ ποραυοφδῥοις ̓  καὶ]. 
φρεευρισεμπ) κυρὴ Πα ΤῈ χαταφφονο τΤάξ, Ἰτολμη-} 

ἐκιοῖν ἐσὲ φα᾿;αὐθείδϑιοις,δόξας οὐ τρέμῥυσι βλα- 
' φεῖβηῃ». εν ὧῳ 
᾿α λει σφηλρυ ζ.. ᾿ 

. Ε ᾿ὰ : 

ἐοδόϑοο 
"πιϑημί θ 64: δέ ρίατεως 
"9. βδα νρορ μὰ 
δουρὶ 

Δοίοφράνε..0. 
«νᾶ νἱδε!!ν 

ει φαεην! ἀδαυΐν 
εἶπ. Δός ὁε. 
ἀϊε!. ὃς αὐ Οἴτου ἄγφολρι Ἰωῦϊ καϊ δ ἐμει μρ’-- 

τὶ 
᾽ 

οαρϑα» : ν ᾿ «| [τοῦοτς ἂς ροϊεξητα ᾿τπηαΐογος,, [54 δ' νἱηῖην ἄμμι θην 
ϑικινα ἴα. ονες ὄντες, οὶ φέθηνσι,κρ τ᾽ αὐ τὴ οἶα φῇ ἔεγαηι ἡ νἀ κιῶν εαὐ αρυὰ] δΑλη, μον βονίάνι δάς. 
ἐποείδτοαι ᾿ , Η ἢ ᾿ ἠν τ δὰ τ δὺ δὸ ᾿ Ρ νενίνἃ ἴορμοῖνο εις. ἐξμέ Κυρίῳ βλάσφημον ΘΑσιν. ν οπλίπαπι ἡ πα] εἀϊἐποηἷς ἐυκὶ |(γάϑη ἐμαϊοιυν.) 
ημίάοπι 8η- : Ἐν ἀἰείθηι. ; δὶ! ςοιά θε0 . “ 
νοἰηϊιδηιει 4 
γἱευρεταπηοοπυί εν Ἰσοοίθιηε, ν᾽ ογ δὲ ἐχρτοια Ἀσπιριὶ οεεΐ ( αυοσι υϑοαῖνε) ἀδίοτίρτίο, β 

8. Βιυϊδονδονδν “νάϊονάο,βκέμμκν κοὶ ἀν 1 ες Οὐο- τ Οὐδέ ἔφεῖς τεοίαπιες, αθυην εἰὲ 4ς Ἐςεϊοῆλ (ςιε . 
εὐπηής νεῖ οὐιΐος νεΐ δυτοι ἀρρίἰςυ ες, φυίςαυ!ᾳ ςεγηο- ἴσοῖ, Ἐτταπηςα ἣΐ οπιπες ἃ Ὀςιτὶ (υςςοοτο ροηάςης, ΤΠ... 
τοῖ νεῖ αυάίτες, ἰος Παπι πιϊίοτείπιὲ τουφυεῦας, ΨΌΪ λα, τατι ἐξίταν 18 20 [δε ἀἰίιητ,ἀς φυΐδυς ασίι μα ἰροο ̓ ρο-" υπδεδὲν δ᾽ ον εεβνν ἐν 48. υλίϊ ρος δίκαμε (δα ίλτου ἔοίυς, φυὸά {ΠΠ| οππηεπι τολπι δὲ ἀἰυϊηίτις ἑηβίκυτᾶπα: 
ἐ( Ἐταϊυνυνὶ, “εεωυδων οεμ ἐν φ’ αντίδινι ἰνβίαν δις. Ἡκοϊξηἴπι ς ΡΟ τίαπηζοιη ῖρρεστα ποη πλοὐὸ ργορτοτ ἰγᾶιη (δά ετίληι ξοαίμηχεπιης ουὐπχὸ δίμιος, 4υ2}} ἀίσαταν [μοι ἑαίτυο δι ἶς. Ῥγορτοῖ οοηίςἰεπτίδαι οδτοηι «γληένιπι εἰ) αὐγοψαρδηῖς ὅς οσυὲς ὃς δυτίδυις, ἰά εἰξ {τ Εγδίπιις δε μμτένη νμρῦτα ἐὰ σαπὶ {{π| Πρὲ ἀγγοξζαπὲ ἰυρτα ἰρίσς υοαυς Μαφὶ- 

., φχρ] σας) οειίοε Φ’ «πνες μαδνιἝε αὐ ὁνοοδ ἐονρίἐμδδρ «ὁ- ([Ἐγάτωφ. ; 
βονιφηές, 4 γῖ ταῦοαπὶ φυ δὰ Ὑ οι ἐμτεῖργες ΟΠ] Ἔη. Ὁ τ 
δεϊοποαι περ οχίτιηος ροταῖς {ραν ἀΐτς ἰδ ρτορτον ἀγτίοιι" ας οΙξηάηπι δι τα! αυά ρτορεοῖ ἐδυζάζληι εοηΠπηιξεοηςηι. 
Ἰαπὶ ἀϊςέξι πη", αυὶ ἰηφίσας δίχρηνε τατίοεπι μαθοτς Πιδίς-  Ὑ]άς ἘρείΑν. ,᾿ ΚΑ δι βϑιρίκεφπιες, ἐὐϑείδος. Ἐταΐηυν,. 

. Δί ποι ρεκάίοκτι: (υσε φύτοτος Ἐγδίπνυς ἐπισπάλυϊς )γε. Ρεαβ έν Νἱὰς Τίς. 1.7. Ῥ χιννκεει, δόξας 1ὰ εἰιρηη- 
ἰαφυδήι μας ομιίκταπι,, ργπιὰπι φύδ Ροίει συγποπ πὰ ΕἸρος, δ αμλητιιηνα 9 αι τα πγαίς ἴϑις ρείξ τον. 4ιια ΣΩ 
ἠπιπὶ φυραας πιςατίοηςπι ἐςοἰςεἀείπάς ᾿ρί ςοηβτυ ϊοὨ ρετιὰ εἰξ ρίξυδοςριίζοροταπι Ἀ οπγδηο 
βιδης Ἱπτεερτεϊαείρπειῃ ἀραττὲ το Π]Πἰς., οἰοπδέτιμις βλέμ- 20 πο ὃ οἴ ΕἰΑν ρχϊοεὶς ἐπιαβ οὐ πυλῆς εἰὰς τἈτοπυην. 
ματι κρὶ ἀκεν συμ γοιὸ ὀζασεῤνυδεν ἱτὰ σοηγου! ορογίςγο τς ι 

᾿ ἐεὶ νὰ βοδιμῆαιο ἱπιογρεεῖς ἀἀπηιοηίτυς, (Οἡγηίηο εαἰπὶ ᾿ βηίτατει, Ἀευοτοηευς σπΐῃν Αηρ εἰρη ἂιταξίαν ἃ Ὀοαιίπο 
Ἶ ἰοήρεπὰι ἃ Ἀν Πει. ὁ γὰρ βλέμματι κρὶ ἐκεῖ δίκοοε εν ἔρετο. - φοῃδτιιτάπη, δὲ τον εἰς οτίδτη Ἰηγρίοτιπι οὐ! οάἰςιάϊς τλη. 

᾿ “ὙΠ ςουροίϊιτῷ ΄ὐϊσιηαὺς νεΐ ταςάἀϊοοτίτος [ Οταεοις 11» ἀυδηὶ τα πεν] Ὁς! ρείμης, νι Προς οχ Γγλοίοϊ ἰς τοδααν 
ἰτο πρὶ μας νορίλε, ἘΣ αουνελαδ αὶ καὶ ξασείνιζενο ἃ εἴδη χίαπι χς ἤόαιις ἴπ ςοηίρεξζα Ὁοπιίηϊ αὐπστίως Ἀοηδ ἐυάηθικιθα 

ἂς ἀοϊοείδι ἐοηεέϊαπι νἱυλην τα νοθάτ, ποι πλβνις ᾽Δδο. μπηρίιπν τοροηι, οχοογατίο ν] Ὁ ἱρῆερτοίξετυν, τον. 
τὰς αὶ ἢ εαυυϊεῷ δε ἴες ἱπιροίειι,υοπλοῖφ ἢ νογπὰ. 12.2.4 (οἷς {Π]ς ἰρίτιτυς πιοάας τοροτιτας ψιὶ ΣᾺ 
ουἱοίδυμοπα, ἢ νδἰίηνν. οχετοπιυμι τά στη ποτα, ᾿ ἴς λά πιλῖλθ Ἄττος οἴξεταῖ, 1. Ἀσρ,2λιχις φυΐαας Τρίος οἰίαμι 
ἘΡΡΌΝ Νὴ φε υμεχίθενμα, Υ οὐδε ἰπτεγρτος πἰδα δορὰ ἰορὶς ἰδγυος [εἰ ἀὐἰμιπγπίδταγ,, [οι δὶ οι ϑιπηίς εἰς Ρτορὶο- 
ἐξασυϊνεζον,εχοταςίαθλητ., ᾿ . τΑΓΩΠῚ τατίο, φιὶ ἀμεῖαι δρίτίτι Ποΐ γορ ὀγοητως, οι τίτοτ φυὶσ 

᾿ΝομΝ Δ, Ηςδ »Γἀαάνε!). 11 εἴτ οηξο νίυ ἐχοτοῖ- ἀςπι δὲ ςοπίπληιεν πημηὰν ἐερτοβοησηίν ΗΒ ) Ὁ δο ἱπρο- εὐἴμε εἰξία Ηἰδεγαπάϊι δὲ ετἰρ!οηάίο ἰυβείς, δὲ βιιπίοηὶς ἴδε. ᾿ ἤτυμνι οδίογυης τεῤίδυε πίοι ας Ρτίηςἰρίδυς φυος 2τ- 
οτυητ τλυς Πἰυὰ 

10 

"Ἱςγαείρ, ΕΠ δή βομα, νας ζοποίαὔο ἱπάιιξεϊοηὶο καὶ νευῆςοδ βῥυςθλαι(Πουκίρας οτος ἡπορύτεαν μαῦυ 
υλτοσαρῖξ, ' ἐδ σμ ἐδαθμθοῖ εϑνι ὙΠ ΡΡΕμΙ ΠΩ ἥκρελ νἀ Ῥιορβεῖαν δὲ ἰη Αροκαϊγρῆ τορβετιευηι 4ἡ- 
οενωλασιήμοις, φιιοα Ἰη πυ βῆ ἐοἀίείδυε ἰουοηὶ : ἤεαυε 4“ ἀειΐα ἱρίῳ φιοηὺς Ἀςβας, δι ἀνφηίτατε ρεαφίεος, ἤμης 

νἱἀφέαν ἀχ ΠΡ ἢ επιὸ ξέτατν ρομιεπίέα, φμω κ τορο- (ἀβτακαῖ ἐλ ἀγόρι ϑρωλων ἐτη τ πὸ  μυτιη ΠΣ 
αὐπευς ἀδ φυίδην δά δίς νἱαςητθουν ραπαε πρὶ ει, ὑεὶ μιδάατοιουεία [οταϊριςςοιον δοίηάς Ἰδαὲ αἰϊ14 ιο- 
υκπυΐε αἴας ἰοπρὲ αἰραείοτον ( ἀτέρηαι νἱ ΔΕ] ]ςοῦ ) ἰη ἡ]. εἰς τρί εἱἰᾶ ρειίοηδε οδρ ἀρεῖ μαι ρα ανιμηας 

ηπνο ἡ δίῳ βολσιπεηθαν ΠΡ πο Ἐπ|᾿ 40 δἰυϊοίειν τ τυτα. Οἰπτεγϊῃ ν᾽ οτυ ἐρσγριον δἰϊζου μΙοῖ- 
ἔτοε ἀ δᾳα θ᾽ υὐ εί γε! μυϊμὸ ἱτιὸ Ρειδείοης εἰ αἰ ρας ἡ ὧν πυης Ἰσοίμη ἱπεεγρεσίατω εἴς, βεῆδῆε ἡΝΗ Εἰ μὲ: 

αἰμνε φιαυιοτὶ ετίδια ἰυάἀϊοῖο (εεϊοπευ  ἰεπίε τορι ἴο πὰς ΠῚ ἀϊςαγοίαν Απξ οἶος ἤιος Προπνπὺε πυπηυβηι ὀχξοα- Ὁ 
οἰδεῖ ὧν υἱὲ ἐρη(εγμαείρ. ᾿ τ΄. δίς εοἰ ἢ οσηυεγιῖς, Δὸν βόνιανᾷ αἀρενβιμν ὁ 1λοκιίοφ᾽ 

το Ὧν αὐ βάνει , τοὶ ὁπὶσν σαμώι, Ψυϊξαῖα δ εμειναδίίε ἐμ άϊοίωνν, Αταμὶ Οταοίς ἤθη τείροιἠει ἰλἰη- 
γοιομαη, ἕναν ἀγὴ φενευρις Δι θ6 φιεπὶ 16. κ τὴ τεϊλείσ. Νες οηἡτη ἴκείρευπι εἰϊ κρϑ'᾽ αὐδνὝ [εὐ χρκτ᾿ 
μια μμ αι οἷοί ἐχροβπιν ΐ ἀρμοένιαίνιν ἀι(γνεἶννι, ὁ ἤπίςο οχζερίο (οάίςο, ἰῃ 4ιο ἐςτίθίτον χαϑ' ἑαυ» 

, "νμότνι κμταυρννώσαι. [ἡ οἱξ ΘΒ Πού ροτεί με! φἈΠ. ἤεαυε παρὶ κυῤίευ, [δὰ σαὶ Κυφίφ. Ἐταΐπιη νοτὸ ἢς 
(δἰ θέ ίμηι αἰρογηδητις, Νάπὶ κυφδνν ιν νοελτ Πυοηιπνυΐ δρθυδεῖις, Δὸν ραν «ἀνοιβα [ ἀρωμά εινέμο ἡραἰρά}» 
μερνςοιιαλαρνιϊνανεᾷ ψε ρέυΐο “ητὲ ἐδγλῤἦτω τι ([ἃ εἶκ,, »ὁφιδ ἐνιφιοίων τ ἰᾷ εἴὲ πὐτερας ν᾽ τὰ ἐκ οηπυϊείοπεμν ἀριᾷ 
βιλιολιίκα σιν) ἀϊκίτ ρερ ἐειρυνηὶ φαίοι ὁ επὶ ργοηα τα. - Πόμαϊπιπι, πες αἱ" ἐς αἱ τς ἀεϊτοῆδηι, (δ 4 βαεθησρ απα τἰαδέ 42 ἀὐαίπιυε ἱῃ γαλμκουΐο ποῆτο [δγπιθπο ἰη δ εἰ. 70 αι ῶλ!ε ζοπίξρνες (ἐφυυμη δι) αἰ κ δήηι, δι φιιάφπι 1)» 
τννε Ὡμἐσνάιεεπι μος κορβυδηίεε (ἰδὲ οἰνναυον πῆς ἐδὲ δἰ!) 1 οδἤϊεεης, νὲ ἄρραγεῖ σχ [ ηΙεἰἐν το. τ... ὅί 
ψοίεας,, ναὶ ἡΠι4 ἐεία δ [δεϊστακ πῦε φηΐῆμε. 1.1 νοῴν τς δε δουεγα ἐμεφεργοταείο δἀ πίει 

Ἢ γαῖ Ἰισάϊε ποὰ ὁ ε εἰειίδα!ε, φυαίτι νσολης, εδη- φοιφὴ ν υἴωε ἀϊυείάεσι σχρΠςαιίοπφαν τάδε 1 ἀμ νει, 
υ, ἄμα ρευ βίο φιοίυσιμίε σποριβρελυμην ἐπρειίαπα εἴν 4} .δι. 2... ΠῚ: Ν᾿ 

: " “«{μἐἔε 

υπὶ ᾿νε δὶ 1 ΚΙ ΣΥΣΣ ' 

ἢ 
. μέ μὰ 5 ἐχο 6}. ὠμαίμω», ἰῷ αὐ δὐκαταφϑαρήσινταν, ἑο δ 

“ 
᾿ 

Ἢ ψφε 
" | ᾿ 

ἔδινα 'ρήι Αὔροὶ! αυΐ σπε}15} ῬῊ ἀμαχεὶ βνθιενάεν 

«ΓΟ» ὐφνάνονυε ῥυνι]μδδειν, τοὶ μήτ Νεκοί]Ἀτὸ ἤηρο ψ᾽ 

τι) ᾿ἰχογία, εκ «ο 

ἵ ὡὐάμομε ἐκ, κριτ αὐ δδ. Δάιιοτίως φὰς νἱἀο] ες ἀϊ ἢ 

ὨΕΤΆΤΊΠΙ, 

ὕ 

᾿ 48. 
ἰ οὗτοι δὲ ἐὺς εἴλογα δαΐα φυσι ,,.4-, 1} 6 Αε πὶ ,νοἴωτὶ Δα Ι πηαπτῖα γον μι. Αἱ! υενὸ μομε νεναιί. 
ἐβυνημδμα εἰς ἐ'λωσιν καὶ φϑυραὴ οἷν οἷς 
αγνοουδνβλασφημρυυτες, ἐν τῇ φϑορᾷ 

Κομιούυδμοι μειϑὸν ἀδικίας, ἐδονίω }" 
ἠγούμδρμοι τἰμ ἐν ἐμίρᾳ τρυφίαὶ αστλρι) 10 τίαννε χυν" νοϊπρτατῷ ἠνυν- 
" 0 πὶ ἰωχασν ἀυοαῃτ, Ἰαΐθ65 ἃς 

"ϑηςυα, (σις σπίθες [αὶ 
ίς οδ᾽ σξξαιντο 8.) ἀμπν γο ΓΟ Ώ 

" ; ἐρυΐδητιις, 
Οφϑαλρριβ. ἔχονπες" μεςυυαὶ μοιχο- τι] 7 Οευΐοι βοδοητοα ρίσ ποι ὡς 

ΨᾺ ψοΠ το!) δέ 4υἱ ἃ ρυςζαπάο ςοΠὰ 
λεάζοντες ψυχαὶ ἀρη δίετες καρδίαν δίμοηκεν "ηςἴζαστοβ. 8 183 

γἰτὶ 

μαΐμρι, Φντρνφῶντες ὦ ταῖς ἀπάταις 
αὐ ὉΠ], σιωσί ὡχφύμδυοι ὑμῖν. 

᾿λίδος νκοὶ ἀκαταπαύςοις ἁμαρτίας, συ- 

"γυμνασρμδῥίω πλεονεξίας ἔχοντες, κα"
 

τύρας τεκνα' ; 

εἰσηῖς οχροττία αι ἡφίυγ}} ἐμ 
Ρέτυ ἔογμητυτ, μέτα δά ουμν ἔῃ 
νῦ ζαρτὰ οἰπιξγδαμε, σα νίτυρς. δι μμινδηναννιν ἐμ ον, "5 Ὁ)" 40Δ Βῳ τ 

ἱπλδ Ποε νοοτγ μαθοητος δ αι. 

«πο π 68: ᾿ ας ἃ ͵ ἣ Ὸ ᾷ 3 ᾿ Ἂ ᾿ ᾿ .", Καταληπόντες τίω οὔ ϑηαν δοδὸν,. ἐ- «] Οἱἱ ἀστεία τοξτα νὶα αὐον.- Μ᾿ Δεταϊηφμεηξο τε αην [5 
᾿ ᾽ 

παξϊνα βέτονα, παϑμρη  - . τ 
"νι ταρμοηΐ (Ὁ ἴη βεν- δΟτρΡΉΓε ἐσ 
πμείεθνν ἐμ φ μά, ἐν πυτ δι τ θην ρίϑυ" 

[π}}} ἐφ πυρατά. γλητον αι ἤβηότγδηι, [08 ἐρίωγῇ] . βηνφην 76 βανιϑνρι: ἕ εὐρ δ εϊι δ ὴὼ 
ογψρτο 1 Ἰπτς τ Ρυφεὶ ια΄. νε ἄυπι 

νφηιὶ βυάδε, 
᾿ς 

"ἢ ὁροντατανὶ αἰεεεεύδπι ἰη: λ} ρεγεβίφηῖφι πρνιφάεην ἴα ἰαἸλη μεσ. 
μα νας, πνο η με “αν "θάδηι μϑε!- 
ἤνπιαηιϑι 4 ἐοἰνείαι, (Ὁ μον ἐρήμης 
“η4 νη θη οηθι ( πεϑεμἰ δ, ̓φποιβημυδν 

.-] [4 εἰν οΠΠωριη δ, ἐν εον. ἥμδηυ 409 
φΝἷμ [ων ἰωκωνγανινο» ἱκποιδῆι, δὺ- 
ὑΐεωνν, ᾿ με Ππιπιὸ νὰ Ρφιεπειδς ἔοι 5 

νι υεβίρευδι 
14| Οεμίφι ὑναδυν!φ! βίϑηνϑι ἐχφπνρ! ον" [ο 

“ἠεἰμενή Φ΄ ἱπειζαδεν Ῥῇν νοϊυριν!- 
Δεἰν{]!, ρο ἠειἴιφι αθοθναι ἀρ βννΝ Ἁ ιηβανἠρε εθν οαφυφ δὴν κεεἰεξῆα σαι 
ΦΜΥΙΠΑ αὐ μι, πραἶτ- ὀρ πι δι ηδην 
αἰ ξοπμ βίη. ὄχξιυον (6. 
ΠΕ ΡΠεν δοεοτ' 

χοἰ ταῖι ἢ) ΟΧΟΟΓΔΠΟῚ 

7 Βοίάεπι 
, ᾿ . ᾿ ἀτιὴς ὀάηπϑε, νι» βίο εἰδή ροῆω δέ νυϊτι ἱπεχηδοχ Πδ Δ᾽ πίεννε ᾿δυϊου]οτωπι Βοπείπα τὶ δηίπιας ποζοιίβριθε, νι ἰῃ ἰᾷ τε: σανηίθυε Ἔχδεοίε 

δὰ πιοἱοἀϊοοῆ μην ΕΠ εἰ Ὁ δὲ νεινα! ον, οχϑαρίο ΒΑ! Δαπνίγψυ δπν πιθτιπν δτίδαι Ῥέέευε κεήατζξυίε. 
[ 

.-----------. 
᾿ 

δίον, ἀδη ΐα!δ 

-..«-οΟ-.ς-.. 

1: «{πὶπναη! 4 ναϊλλημ ἐἸρ ον εἶα δος λεγε ζιία φυσυκρὶγ δίς, δςζοοπιπιοήλιίοης ἢΠπν ει  ἰε:ροζο οὐ ΒΕ τε τ μος οέο.. 
Οὐ άμ! ἐπίῃ ἀππιοηοον να ορὺς Ἰοπηίηί ργὸ ἰμἰς νασίρας τ 
ἰαῖοι νοηνηος πηροδιαηδμς δουὶς Πρ ρίογιπ πηι εγιο 

- (πο οἰν ξετς σομ συοείης Ὁ δεά ταπηεηῃς Πἰ-ς φαυιήειη 7 
ταιχυὸ (οἷς οχδοιάπτασ, ες τοῦ Μιςβαοίς σι ἃς ςιτὰ- 
λιν ἐογτληίῃ!ς ΘΟ ΙΉΡ]} πὴ οἰτάτις [4 8. δ 9. Ετὶ νυ 
Ἰοοὶ τ πἰ πὸ ουγιονὸ μετίεῃ ξάϊ, νεύχη) οἵα δὲ δογηληλπὶ 
Ἰμης (ξητοητίδη) λεθιστον ϑΉ Πρ. “τραιοιαϑηΐια με ον). φἔνχάς 

ΡΟΠΙ ΡΓΟ ΠΟΥ} ΠΟΥΓΙ ΡΟ Δ, Π ψι2 φιηΐᾳυς σὲ ρἴαςεῖ, 
Ρἰληὲ οὐνηοιη νι} τῶξί ηἰς ἃς ἐς} Δπτὴρ τ ντ ψιι κί 
ἔροηις ἔπ 1 πηογῖςπι στογπδη ρισοριοῦ τὴ ἣ γὦ 

Ἀ - 

- τι Κ΄ οἰωρια!εην ἀμζρηε ἡδονὴν ἑγρυινδνε εἢ 4υΐδιις ἐῇ ἀς 
Ὠγυῖτ (υ 1}}8 δι ἰυόιιηἀὰ νἱτὰ ἀΐς πη ΠΧ ΠΟ {{Ἰπηοτο. 

4 αβει δεννάγωϊ απἴλοι κα, μᾶμοι, “δὶς σηϊπὶ ἣος ἰοζο 
Ῥοττιις ἐχῖγαμοος γοργοβεηά τς ἱπηρυάσητες ἤτος Ἰιγρο- 

ἱμὸν ὑνξηρίίονενν, δίςιἱη αὐ ἡπτογρεςταιίοης πεν} οἵ φιὰ τὸ ἐττς αυὶ Ἰητοτάλι ὈΔες δηλ], γι ἰηφιηῖ 11ς, νυυςητς:, 
Ῥτοῦες. Ῥεηρηλιη ξηιπν" Ἱγγα πάθια ατδαγιηι οἵδ τφωα 
γεγὸ ποη νοοδὴς Οτᾶει ρεοοτα {πὸ δαϊμπαητια. δοὼ τοτείν! 
εἴτοῦ ἱκάϊον εἴ, ἤεῖαρς 4φιὸά φυσικαὶ δρηλ ηχιτ συν ἴς- 
φισητίνις, ᾿ἀςόμως γιγηνννινα αι 46] γεάυ πάλης ἐχρυηχίς. ν Ἐςοϊε ἴα, 
λπ οράξηνλιος ογτοτε νοιίατυς οἰξ Ἔτιλτη Εγαίμηγις, λάςο νος 
Ρυζάτις ρᾶτοίςιριι πὶ γεγβοννώμα εχ δἷνο [ἰγὶ τγτορῇ!ἶς [ἢ 
«οητόχιιη. ἐν άπι, Ιη4Πτ πλταγ} 1 δὴ ζἀρτιοηςπὶ ἐϊχις,. 

. γα Επιαἀρηοάννην ἀϊοίπλις ἠλτιις Δ ἀπζεηήυπη το ἐο ᾳ οἀ 
«εἰ Νάτοτὰ σοιηροίἊεις, ᾿Ατηυΐ ργατογαιλην ψιὸ Οἵα! - 
«οἰἰΐοςςς (ππλπιο σου ίςζι λἀδυητ γογβυνηανα, νηάς τληδη 
οἴει ρετίτυνη τὰπι οδίςυσινη τάπγαψις ἐπυϊιατιιν ἀτοςη 
δεπος ὃ υἹα ρίταν ὃ ποιρς ἰος ἐριτβοῖοων οἱνίς Ῥεῖγα 
εχρί σαῖς αὐ τη τς {{π| Ὀσυσ  ηππάπόθυς ἤης {πη τος» ἡῃ 
εο νἱ δε] τοι φυὸά αος σου] Οὐ υες τάτιρης τυ δριτί. 
τὰ Ποῖ τε οιδοο Ὠλταγα; γάτιοῖς Ἔχρογος ἸηΊροτυ δὰ Βεἷ- 

νι άστι της Ρ!] δὲ το οἵ νοὶ εθλπε τἰἀοόιμις νείροτε δὰ 
ἀστᾶς 4: ταπς ( Βτιζιᾶτις σοιηπηπον ἀγάσαυνοηῖσς ρος 
δὲ (υβξιγοίπατο σοπυεηίεπιος,, ργοῦτα ὃς ἀεάοζοτα ογλης ἃ 

4 ὁ φἀμέϊονιθν με β- οὐ(εξβανιεος οὔ τῆς ἀπά» 
τῶι: ἐντευξοῖντες. Τ στε η ἀἀά τε ἡπογαπὶ ίςεϊις Αροϊϊοίας, 
υδά "τι δά λογὰς ἡ]ς ἐρυϊὰς τιν πηρυάςητεν δοςοίξης 
τος ,(ὑΐς, οτίαιπι μοίχκα νεῖ τη ἰρίο φυοψθε ςοπα πο δέ. 
τεῆς, ηὐὸὲά ταῖν ὩςΠὰ Ε σε]οιίλαν ΘΠ] ογοῆς : μοῦ σοπι- 
πϑοάιιηὲ [ἰς (Α]]εὰ Ἐχρεο δτίπγυς., 5ὲ ανδέαην ἐε 
οἶδωνιφνρεῦε, Μυΐδατα Ἰρίτυν πιαϊὲ ρτο ἐπάτει Ἰεσία 
δἰγώπταιε» δ νεττίξ 1. ςοπιμιιῖς ἔς. ἡ Νὸς ἐπῆπ ἀγέπαι ὃ 
ὕδητ ἀΠφυογιιν ργορτία νο! ρεςι]ίατες : (δά τοκὶ Ἐςοϊοῆα - 
φοιπηληδδς. Γη. 41 ες σογτὰ Ὁ ἀἸς! ηοπ ΠΡΠΙΒΟΙΕΕ φ- 
10 Ἰηδιυ!χοῖς, αυϊη τοῖα οὐδιι Εςεϊοι Ἰνχας ιθλειςς 
τη δι σα [΄Θ. ὁ Ἐρη τοῖα Πιάα νον. εἰ συμ ἰτὸς ἐοιηρᾶτος - 

Ἰαΐπας οὐτρίάιτατος ἔσιαπτιτ. Ἰνάτυτᾶ; σπιπ ποηλης " ἧς Ν᾽ τὴς ἠοη Αἰ πτοτ αιλι ἀϊχί Ἀιψῆς οἵα ἰσοιιπὴ οαρἢΠςαπά ΠῚ 
Ὀτατίς Ιοψιςπφ, (ςη(ιαΠτατοιη ( φυλπὶ νοσαητ } τηῖς μι τ, 
Οεγάυαη Δυτοη] εἱΐς μδης Ἐχροιποη ον [φιντ Ἐχ ερὶς 
{οἷα τυΐ νει ο,εχ 4110 ἴοςο φυσικρὶ ρΟΙς ορτίηνὰ ἱπτεῖ- 
ῬτοταΓ πὶ φϑειρρωνα ἐν ὅεοει φυσικῶς Μὲ τα ὦ, .γα. ζωίᾳ δῆς ται. 

πους. {Ραξ}. «ἀ ἐμην βιυέην ὍΣ ταρῖη ἐξενφΦΗ!, γογῆμνν" 
μῴψα εἰς ἄκωσινικαὶ φοσοάν. [ἃ εἰζς Γἀσιτοο σοηάζψπτὰ νε ἁἴες ἐ6- 
ἀληι Ἰή ριαάξηιν ἃ ψυῦυς ἐοηίιπηρῖα ρειάητ. ψτὰ ἑπίτι 
πὶ ίροπις (εἴς ἴῃ Ἰμδοῖ ἃς τήοττις ἰδαυὰος -ἰπάτης, 

᾿ γαία ηἰπιίδαπι  ἰπτονταπν σοι ηνεπίατα, ν δεν οῖς θλυλεῖς 
Ἄονλ, Ἀ, 11 αδΖ ρι άςπὶ δὰ ἤνος πιήηοίνιν ἀςίςγιρτα, 1048: 4. 
γυΐρ. 1» εὐριῤοαθην (Ὁ, ἐπ ψετη!είνον ᾿αυο ἡ ἤφιλο ἐπι  Π ςατ. 
ΕΥ̓͂ ἢς, εὐ αά ΠΩ ἀβίηναν» Ὁ βοννπι σον ταὐΐΐο πλεὶὺς. . 

" οἰϊοπάπι, 
14 Οειΐορ, ἐφδυχμωί. Ἀεδέ, πἰς ΠΝ ἄρραγος ρο- | . 

τμηνη Πἰδιἀο, Οὐμίε (ἰμηϊήε οδίςαιις Η]ς ) [μπὲ ἑῃ α- 
γῆδνε ΔΜ 81. ἫΝ ' 

ον Τά οἰξεος 4}} ἴη ἐς [οἷς ζογ ει ηηρυως 4υαὶ Ὀγιτοσιπι ἰηδάγ ο 4 Ἑήοἰμενς, ν μπιοιχαίρνς. Ἑχαίηνυς αὐ νι θυ, ἐν άμί- 
μενα : φυοὰ εἰξ λἀήιϊοάιν οὐίζυτινα. οοἰςηάμωιν οἢ ἰσί- 
τὰν οχ [1εὐησογιη τἀιου!νηο., ροηὶ ερίἠπετου ῥτὸ (ἥ,. 
Πλιξίυο ᾿Ἡμὴ νοσληῦο: σαμνς ΘΠ Προ τηΔη}ξεἔζιη τὴϊ- 
Ἀλι ἐχεπιρίθῃ γιάστιν ἀχῖαγς διε οὰ 19. νὉΪ Ροπίτας 
Ν"2) παι } ργό ΠΝ22 [ποϑηϑν.ἢ αιιὸ οτίλτη ἐοτιαῆις ροιτί- 
πεῖ ΠΠΠυἀ Πειτεγοη. 29. 19. ΠΝΌΨΠ ΠΝ ΓΙΥΎΠ ΠΊΘΌ {5} 
[ἰεραϑαν βρβοι ναταμαΐ, εἰ βαιεηνυν, } (ὰ εἰς, γιὲ ΝΈΑ [Ὁ 
δτίαπν εἰτίεπεινρτο εὸ χυοὰ οἰξ, νὰ δός εἰδείσεατοπι Πτὶ:" 

, "ἅ ξὰ υἱὲνβετϑινεμ μα ἐκ πον ἀμ ἦμ οἷς ὠγνοούον βλασφνμοι- ο 5.0 μά οΙρις. ραῆπι!ς [απλϊ πίηἰς νἡταϊΉΠπγὰ νεηῸΣ 
πῆς. ΗΠ οὗν. 2252. Ν ἸῸΝ Ὁ» δ ἼδΓ[ “"υιν ϑάαβρεν ἰο )4- 

ὀμν..} 'Νᾶπ νογθιιν 251 1 ΝΥΝ ΤᾺ Διοηθιμέξυιν,- 
Τιαμιλινάο ἴῃ πναίλαν ρατῖςηη ἀςοἰρίτιτ, ψυψαῖα,, ΠΝ να 
Ἄχ ποτα, δ] α[ψϑπεηναη . Εἰ αἱ τνγιις,, λιν νη φωα ἡ ή νη οίϊηνμε πρα- 
ἐεάίεεμαι, Ἐπ ΐις ἀπουπάνω Τβπογαητία ποπ τοαὶ υ14- Ὁ 
(νοπναιι ἀρυά [γοι}ην» υαιπι, απὸ στα ὶις Ῥεζοεῖ, 
αι ἔδιειας βξοοας, εὐ Γἰμλοῦθ τ γιδς ἰκῖς.,...4. 

᾿ς  ὅμα γρξογωιν ἐουνωρειία ἐπσννμηε , ἐὰ τῷ φϑορᾷ αὐνὴῇμ] κρι- 
τα ρϑηρέσννπῳ. [ἡ οἵ, ἐο οχθο ροπθιας απο ῬΗ εἰί 
(υἱν ΠΠΠπ ρεγάνεὶν δὲ ἐοταιριις ὍΝ ἮΙ δοςοτίτνλίυ ἢ ἀτα, 
1 εὐτγηβιμαα [24 βεννωνς, ἘτΑΓπιις, ἢν» μεφάνονα [δ μογιδωμῖ: 
“05 ἸητοΓργοιατίοπον πον ἃ ἡΠο μη} ἡπται μα. 
ΝΠ πιλοι σα πῃ ἀπιπνα οι ἴϑευνις Φδο ῥαν μαι] Αη τς ἃς οἱ: 
βἔριὸ ἱβεσγίτι ἑτὰ νι τείροιάςαι νοῖρο κι ναι ρϑα ἤσνετνῳ ὧ 

ΟαἸἰςὸ, Μὰ πόαν ἢ ποιρίιαν Ἰοσοινε, ἰα ἀσάωιξ!ε ἰ᾿ αἰ. 
ἀε. ἰ4 ὐφμε, ἰᾳ ίεμεθγ ἰᾳ νοι ε, δὲ Ἰυπὲῖα 4}4. Οὐυἱάαια 
ἢος ΡΣ ΟΝ ἁμώτίας, δι ῥΓ αι ῥόδο ΤΣ 
βιηῖ ἀκρδετωύςου οί Οὐπςίς ποπηυ}}}9 ρου {ΠΣ ἀρρᾶ- 
τεῖ ἐς (οἰνοϊναἴιο ε γε δι (λΠε ]Π πὶ, 4! Βυπς Ιοσιπη ἐοπν 
υδτῦς οἷς νογοὶς, Οενίσε μα φημ ἀφζενενίς βενβεδιέψην ρει. 
αἰ βίεηαι. δε! γῥτατετάνδαν αιὸά ΟΥσοα ἐχειρ] τί 
(νην ἐοπίςηι ἰςφυπς ἀκ πασαύροις, , αν μδιη ἑημο- 
γνῖο {Διά ἐρί εἰ εεοη  υτὰ διιγίυτυπ. Αρράτοι ἣν 
τὰν ἰτὰ ςομαῖος ΑμΠε Ἰνιης ἰύοιμ οχροδίες ποπηυΐΐοο 
εχ Οιδεῖε Ἠευτλίως ἰνηυα ἐπιβετίτος, 
, 4 ἀαεινανά! βονδα!, κα πίρας τέκνα, Νυΐ ματα δά νετ- 
θυμὶ, ΜΗ «ἰοἠνέῥίφην βίῳ. Ἐρδίους, δ'κφεναϑίον βίη. Ὑι46 
Ἐρβιαί..., ; | 



ρος Ἰναν Ὁ ὑπ τις Ὁ Ὶ μῦν; 

ἱ ᾿ τὴ 

ἰω τὸ πρρφή' ΜΙ τοῦ αἰδρθϑρνίαν. 

Οὗη οἷοι πηγαὶ αἴυδ'φρι,, νιφέλαι 

αὐξα ἐδ  δυὶτ {ΠΠμ8 Ρήσρμεια 
ΝΕ 

| 98} πιπτ' ἔοπεοε δαμα ςαγεη: 

πΣ | ᾿ πον Γ᾿ Β ἼΡ 

(σιερῖ [486 "τ ί ἘΡΙΒΤ οἷ εὐ " -" τς 
ες πλαήϑηψαν νὀξακολουϑέσοιντες τῇ 635) ,γρδεν (δῆμυτὶ νἱεπν Βαίδαπη Δεν] 12 ϑοηὶ αὐδυιρυνι βφώμι. ἜΝ ὑὐῳμαι γι Βυσυμῇμς μι “ἢ, ἐφ.} 7 ΒοΙδ “τηοτοράσιι ἰηἰαβεὶς. : ΣΩΣ ἔ , ὺὴ , ; ἣ ον Π Δ "Μισα4.. λ΄ μϑρήγαπησεν, ἐς δ "ρον 

᾿ς Κλεγξιν Φὲ ἔχεν ἰδίας αϑορμνομίαβ "] δὰ τον αϊτίοπε ἔα ταί. ι τρίθα ψυληθνυριμα 
: ἐπυξύχον ἄφωνον, ἐν αἰϑρώπευ φωνῇ] 816 ΠΠοηε μαδυΐε; μώσἢ᾽ (ρίι- πδίρπ ες πα κα τα ΤΡ ΆΝΩΙ ᾿ φϑνν δά ιδνον,θκὀλυσύ τίω με! εἴπ τπυ ταν Πυ8 08 νοζοΐο. ͵ ἰνημεμα, ρβ'"οενω βγν. 

ΓΙ ηβριειι ρον, 

) Ἷ 7... μη βην 4. 

ἰμάα ει ; , ἴοβ. ἢςθυ ας ἃ τυγδίης τρίτατα: πεν ͵ τ οὖ Ὰ ΗΒ ͵ πε ΜΙΝ 4)8, 4ω! ἐ 
: Ἔυβμς ἐμῷ ὑπὸ λαίλαπος ̓ Αμαρεὴν δρᾷ ζόφϑ' αυϊδυὰλ᾽ εαἰΐρο τορεδγαγωπι ἐπ πα, Ἀμαιξμμαΐῳς 

Ι  ᾿- τον τῷ σμῆτοις εἰς αὐ αἷνα τεγήρηται, ἀξοτθυῃ Οδίδγμιατα οἱ , 

ε ἐ του μῆη Ὑπέοργκα “δ κατα στητος φϑιυ- " Ναιυ μῆς ναηἰτοτία Ρίεηλ "8 , ξωβανβάονίην υαηδα: 
ΣἼηδι , : 

ΔΩ μεκὶ οὐμδυοι “ἐλιάξουσιν ὦ δηιϑυμίας 
ἰῇ νοὶ ριοι" σαρκὸς 5) ὧν ἐσελγφίαις »Τουΐ ὀγτως “στο-- 
με νεῆυην, ᾿ς ἡ ὅὸ ἢ 

᾿γϑὶ μορρόορε. Φυηρντὰς τοῖς ἐν πλάνῃ αὐκορεῷο 
16 πϑυνηι οως . 

Γ ᾿ ἀτενῶς δ Ρ 
τς οί ένα Ἐλόύϑερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμο- 

τα (ες [εἰλαῖι , - πυρά φυίάφαι "ΟΝ » ἄι) τυ) σδὸ ᾽ ὑποίρλοντες τῆς φϑυ- ἐ Ν ΝΣ Ν ͵ φι , ᾿" δὲ 

κ΄ ἀδα τείοιονι ὉΆΡ ́  ᾧ γε τιᾷ ἥττηται » τούτῳ χαὴ δὲ 4! να θξοε δούλωται. ΠΝ 
ι διέ δο δ ἰξέ αν ᾿ , Ν | Π ἢ πὶ Ὁ Εἰ γῈ ὄντο φυλόντες τὼ μιάσ' κατα «ἢ 19 

τμὰ μευ, Κόσμρυχον δπυγνώσοι τῷ Κυρίσυ κὶ σω- 
ἐεαν μοι» 'τῆρος Τησοῦ Χραφοῦ, τούτοις ο΄ ποίλιν 

1. 

Ἰοαυοηάο, " ἱπείζαπε ρεῦ ἐαγπὶς 
ἰςρί αἰνῃῃεα ἃς “ ἰαἰσίαδε αἱ 5, 
(401 " νετξ οἤαρογαης ςος αὶ ἰῃ 
Ι 

(ογγοῦο γογίχητις ἐ 

τὰς οἰτ. πυ!ς στιλιη οἱδ τῃαηςὶ- 
Ρᾶτυϑ. ; . 

ἧ 9} Να ἢ ρου, ΡΟΙΙυ.-ἰτο δὲ σέο γεξυχίεηθει τος 
[τίοπος τηθ 4! ρος ἀρηϊτίοηςπη 
᾿οιῃΐη! ὃὲ ϑογιατογὶς Ἰοίυ ΟΠ τὶ 

ι΄. {|| ογταῖοπι οἷς ρο !ςοπιῖο, 15} διδενεμίδην ἡπὼ μηροὶ. 
ηὐυη) ἐρϊ (εγοΐ ἤπς σογγαρις- (φημα:ν Φωνῇ ὄν ἤμι 

ἐοῳρηθηὰ . ἃ 40 φἷης 
4“: [Ὡρεναεων ἐπ ᾿μίη 

1Φ' [τμως (ἢ. 

{αυϊάσαη ὰ 400 4υ͵8(πρεγα- γ. 

βήιπαιλοηφ: πα ἐρ ςο. 
φημ ίοης ΠλοννὴΝ ποβεὶς» 
ϑενραίονμ ᾿μΟἸγηϊἐ μὰ Ϊ Π . 5 ᾿ Μ ὝΝ εἰν Δ} Πὶ ἐπι κε ἢ, [18 γυγίθαι ἰπι- γωτβω ἐπηρί ρα ρέταμ.. ᾿λθίμυὶ ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγρνν αὐτοῖς, ᾿ρ] αἵ τροτοητιιγ ν (μέλ οἴ νἹ]- μευ με ρόρ τ έτα 

Μριδᾷρος τὰ ἕχατα͵ χείρονα ἢ πρώτων. τἴπηα οογυπὶ σοηιξίτιο ἀστοτίογ, |γ4 ἀεμεγινα ρηῤοίδι, 
ἀμ νυν ν , τογο. " ὰ κ 49 ΡῬικίϊτει - : ἐν ἃ Ῥ ' : : 

. ᾿ ΓΝ 3 1 ,ΑνΡ ΞἊ" Η ς Ξ , “25: ζιο πεῖν. Κρώττον γὺ ἐδ αὐτοῖς μὲ ὀπεγνωκέ- μ ὋὍΜὲείϊυς φαΐ αἰ τε εἰς ποη Ἐπ κύακν ἀκψυνοίραι ᾿ : ᾿ : ᾿ Φ Δ ΓῚ ἡ , ᾿ [.] | Ω Ξ . Ω φ»» βμέ »" μ ἘΜ γα! «ἰω ὁδὸν τῆς οχριοσυμης ἡ ὄχιγνου- εορηοι {Ὁ να] ΠΠ ΩΓ αυλιη βέῤίδ,φω δον 9} φιλο. Ὁ} τες γροϊϊυείο-. σὴν διορέψαι ὧκ ἧῆς φὐοᾳϑοϑείσης αὐ- 
86. τομετεῖ, ᾿» 
ᾳυοὰ πυπιίοὶ Τῦᾳ αἰμας ογτολῆς. 
ξειυν οὐπίδυι . : 

Ἀθβύ τα πον Συμρέξηνε σὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἐληϑοκ 
ἡ ν ἴοα,26.1} παρριμίας; Κύων ὄχιςρέψας δὶ τὸ ἵν 

1 Δενενάεν ἰπὶ φηῤραεῖε, μιϑιὸν ἀδενίαφ. [ὰ ςἢχ, ̓ πογιιαὶ 
εα ἰκεϊς 9 πευητ. Ἰκοὐίποἱ αὐτεαι Ἡ ρταϊ πλιιηι, 4μυί (ἶ 
γεὶ Μειςοάοίη ἰαί ψιιᾶνῃ,ν οἰ νσ τι ἰπίαμιμ ἀΐχοης, 4 
Ρίαπι αλυΐξο πηίδυϑ ἔφ ἱβοατίε. αυληυίε μος (ςπΐ ἕκρη- 

τς . Ὁ χη ὅς Ησδταίίπῃ» ἢ δ. ἐχρ!ϊολνάνις, 1π μἱποηδνειὸ Βὶ. 
ἘΣ σδιπὶ ροιβιαξ ηοι ταπεὶ οὶ {Π ἀοηί Ῥεορμοτὶα ᾿ογγοα- 

" (δὰ ἰοβίμενο ὕει διατί εἰὰπλ᾿ (πὰ οτίαπι τὰγρ  Πππηα ρτο- 
Δίκυσποηί» Μοιθίεισατιειι, νὲ ἡνοεγίιτὸ Ροῖτυ» πῶς ἄϊο ἰῃ 
μιμυ ποιῷ οχεπιρῖο ῥτοροίμεηϊ, νΝ 

ες 4 Τρ ἐεβιννῖέ, ππιρροννμίκε να]ναταννα[επίε ες ε- 
ἊΝ ἢ (η1 παρρινεία.. ἢ δηδίνχὼ ἀβικ δῦ γον ΜῊ}. ὃς Ευαΐμν. 

" Ξυδιυχάι ἀδ ἢσο ἀἰχίπυε Μαῖτ: ὶ ἘΠ’ χυῖοιν εχ επης Ππτῇ 
γα δ ἐρῥοὔτυηι δὰ ἰὰ αὐοὶ ἀπτὰ ἀϊκὶς, ἀμιπν ἡ υΐππ δι 

ί 

᾿Δοηίίηρι εἰἠ δ εἰδίίε σοπηράτατοῦ, Δ οι αἱ ὯΔ ἰρια Βήέα: 
Ἰπιιῃ ἐξάάρριυεν ον αἴ ᾿ 

7 Ἐσοινιἐ! 4654. ἐΑΡ ΜῈ πο γὴ αἴνόροι, 1ὰ δῇ, φὺὶ {ξὶςα- 
ΠῚ ησίδοπι δέξαι, τὰ ον δ δὴν ἩΡΟΡΕΣΒΟΣ 

, ἀοπὶ τορι δὲ πυδήδμς ἃ τιν δ]η8 ὁρίτατίο; αυὸμ ηἰπη- 
: ὧ ΜΝ ̓ααὐαὴϊ (εοϊαπὲ ἢ ιοῦιν ΝΝ Ρἰυιία;, (δὰ 

(οἷο νξῆῖο αἰ Φ οεἰίζο μοπεδταγνηνς καὶ ζ6 
φος τοῦ φιόηις, ἰὰ οἶδ, ἀξη ΠΠ ΤΙΣ τοπεῦτῶ τ οχ Ἠεδίμο- 

; τὐῖι ἰδ θη, υὲ αυσπὶ Τελγδαν ῥα! οτίς, Γιαπυηι μεὶ 
ἀίουαι, ᾿ : δ δον 

] 18 δινηθ υδηἰαεὴ βίεπ4, ϑνέφμγκῷ μφνν ὀπήν. 5:ς ἰἢ 
| ; δὰ κοῖνν ΜᾺ ὑμεμόν το ἐκώ ὐμένᾳ. ψυ τα, δυρενδς 

: ᾿ς πμρβηαηι Ἐναΐπνιν, ἢ ἀρεθνεαν ΜΉ νκωίωιν υυΐα. 56). 
ἰδεῖς Ἰρί μίκηα εἰς, ἰπού οἰ ηίταϊη γδηΐν φίιδυίλαι) ἃς 
Ἰδαμδυέ νεήνολιπι ἀρ ἢ Ἰθέλυροι ἀξέϊρεγε,. 

η}) δελωμέξευσι». 14 Φί μυκῇ ρἐίδον διὸ ὀριληξ. 

σοροϊτα «ἰἰα γ᾽ τερστεὰϊ ἃ θῶο 
Ρτγάςοριο {οἱ ερῆ 

οἱ - 8εἀ δροίάϊε οἷ αυοάνετο! 
Ργουογδίο αἰεὶ [Ο] οι  ΟΔη!ς το.- 
μετίυς εἰϊ δὰ ἔμ ἰρῆυ5 νοπιὶ- 

πεῖ γεῖγΦΡμ ζονμεν!} αὐ 
εοημοά εἰμ ἡφάϊημην εῇ 
[δηξϊο ἡνφβάφίο, 

ἰἴϊο, 

“τεγὶ βτονοεδην, Οαπη γι. 

τ 

τας οοὐ πἰτίσηε ργαδυφ. Μ|4ς οδτισις. ' 
. ΙΑ ο[βιηϊεδ ἀσελμίωινεὶ δ άπ οίας ἡ γτργ, εὐ μος 
τοβίταο ἵπιης Ἰοσυτι ἐχ Οταίς (ςβο 9, ΕΠ οπιπὶ (μία. ἀνεράνις ἀτείσυ!μν τε, ηἀπὶ ςἢ Πἰρηΐπ δῃηοταιμπηης γ. Ῥεῖ» Σ τς δὲ αἰδὶ προ" ιἀςόᾳιο δα[εένέαε ςοηυςτ. νυ] σάτα, ἰου φἰϊ ἐσολγίας, ντ 40} ̓ δειχηνίς Ἱπτογργοοταγ., ολάςπη π|λς ἀσῆτε ἐξηςοπεῖα : ἃς ἰϊὰ τείαπι η νὴ Οὐατο οχορΡ ἀπ [|8. Ἡλι 4 Μιενὲ  ὔντως, [ἃ οἴξτςο ἰρία, ποη δυτοῖη ἔπι. ῇ ἐς, νι ἢ], Οοπηρίυτεηεῖς φάιτίο Περ ἐς ἐλέγν, δείη ἄο. - ἸΘ΄ Ῥὺς 4718 ςοάϊεἴδυς (οτίρειιη Ἰερ τον ὀλίγας. τὰ εἴς ρεπὲ, . 8. ρίσρεπηοήιπι, Ψέτως «σῆνς ἵδῖδγργος ἰορὶς ἐλίψν,, ρΡοῳμίνιν., δοᾷ ηρταπόϊπη οἰ νογὰ ἀϊ οἰκ Πει ΣΙ χα ἠπ- 
ἐξτὲ ναι ρᾶγαπι νἱσὰ! ριΌΕΙΠ ᾿ τοϊ μένα ἰ4ο οἰ σγια. φυοάᾷ ἈΜΉΝ στίαπι τερύοδίρ δὰ τοιηρυα οὐξηίτε ροτε[. ὅ Ναηὶ οἱςξξί Ἰσπρῦι ρτορτφάϊηπτον, νι 4υΐποη ἔην ορύε- 
κριίεὶ ντ ἰητογίγη τάσδ ροΠἿπ ἀθεισαγς δτίλ πη οθ5 αυΐ τῶ» ἄδπι νιδιη Πιπε ἐμῷ τοὶ, (4 δὰ τοπηριι ἀμηζαχας, Ουΐ- 
ἄλπὶ οοάϊςες ΒαδΒητ αι ἐλίγνε ἀσερόθγεπας ν 4! ῥανἰαιήνο ἐἤακγιευανῇ ᾿ - ᾿ δ 2 Κ μῶν ἐφνάεῖν, τὰ ἔχατω, Ὑἱὰς Μαιενσααὶ ΟΡ τὲ, 
Ὑαστίι 44. ; ; 

τἰ Ἀρρεάδι, ιρρίη οι. 1Δ εἰς, εἰς τὰ Κ ηἰσῶ ὐκχάμψωτνι 
δὰ νδονο(υἹτο ἐοάϊοο ἰττίρευ πὶ ἱπυξηίπιια, Ψυΐσατα, Δ16.. 

2. βονίμην ἐοφυεν!ν δῶνρρέψω οἷς νὰ ὁπόσῳ . ςοη δηΒ ΘΠ ΠΟ εχ νετυ εἰν ποῆείς. σοί θιμιιε, ηυδιὴ (ςείρτα μην γογὰπ) δἰς δα ὈΙΒΓΟΥ ( ΝΑ μη ηη οἱ βοφρέψωι νην εἰς φὰ ἐπέοω κάϊοςο- 
ἐδ ἀζώβετια ργῸ «ἰαρρέψω. Βταίπνια, Οὐνβο αὐ βάρ», 
(δια δηδίυὲ δὲ πἰππίηπὶ οδίουτὰ. ' 
ἐδ βέδρβια ἀρννλῦει Ποδτ ΠΥ [ἐν λγμαν, ν δε ἐπἢ,,... (δ ἰδα βρέ μαλιὰ αΡὲ ̓ ἀπ χυἱ νετὸ εὐεάιπι }9 ΒΓΕ διτοῖη ἤας ἠξίηαμι γοτὰ Ν1|4 ΔΡΌΠΟΙ ΝΟ παρρίδοσις ν 

δε του δὲ δ(ηνεἶ ουπφυδέη οαμὶ; ΕΓ αὶ τεπηρας νοητὰ 
“εείηεη οἰρῖουν δεϊδάν ἐμπ μὲ νέτα ἰὰ οἵ, σὴ ἐἰπια}ό.. 

ΛΟ νειδυπὶ ἡ]υά ὄχαψν, φυοά ἰμδηπι!!! νεῖνο ἰςιίριο 
“Δἰἴδξυ,  ΄᾿ φεσδον 

᾿ ΙΝ 

ες φρχῆς κτίσνως. ᾿ εἰς 
᾿ ΠΧ) ἃ . .Ὶ :΄ » “ . Ὃν . ὺ Λανϑεῤνοὶ γῇ αὐτουβ τῶτο ϑέλοντας, ᾿, 41}Π|4 σηΐπι  νοϊξεες ἱρίος Ἔρις. δαιν εοίον ει θὲ ον’ 

Ορπε ρὲ ἑηΐην εὐ ἐπι 

ΜΡ ἣν, φ(ἰ [μην υϑηγίξοι 

δον ἐξέ φαμω ἀμῚ ερὶ Υε λουσειυῆμη, οἷς 
χύλισμιμ βορθδφρν. Ἢ 

Κιφάλομον γ. ' 

“, 

Ψ 

“ΠΑΡ, χῶ, ΠΑΝ 

Ἶ Αὐτίω ἥδα, ἀγμεπητεὶ,, δευτέρων Η Αἰξε τ ἰδ αἰτετει γῶν ' Η͂ τρία δας 
εἱμὴν γερίφω γλιςολίω, ον εἷς ὁ)ε- 

᾿φίρρο ὧν ὑπομμήσοι τίω ἰλικρινῆ ρον ιθιπποηϊείοῆεπι ἐχροῦζο-}  [μνινενννίενο βνπινανν δαπφάϊαπα 

ΟΜΝ γα φιὐημδύων ὑημα-}»ν ε πιοιιογοῦ ἢεἰθ νου θοσμ πὶ] 5) Με ννεπνονο βμε νει ἀθδιεῖνα Μνῶννα ἥ ον Ρ ἘΠ ᾿ὑμιοί ᾿ αὐα ρικβίδα. (μι ἃ (ληδίν ἐπ ἥρσαιν νοῆϑονμν ἃ τ μὰς ῥϑὴ ̓  
τῶν σῦ Ὁ αμῶὰν ΦρΡΦΉῊ)}". ΚΘ] τῆς. Ἠδεΐε, ᾿ δὲ φυαοεριὶ ἐπε’ γ|κα ἡ Ῥωρἠοεδ' “1΄ πναάϊκειίοη 5 

βεβυίορ νεβνόνωνι, ρνα- Ῥιορμομοοεᾶ. 
4 ᾿ “Ὁ Ρ 

Ὑπορόλων ἐδ ὠτολὴς,, τῷ Κυρίου καὶ ΩΡ 

σωτηρος᾽ ᾿ : 
Τοῦτο πρόϊτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλφ- ᾿ 

σύντα! ἐπ᾿ ἐμέίην Ἷ ἡμεραῖν ἐμπώ- 
χταὶ Νὰ ταὶ ἰδίως αὐ δι  ϑχιϑυμίας πο- 
ρϑόμδυο" . ᾿ 

Καὶ λέλοντες, Ποῦ δρτὴ ἐπαγγελία τῆς 4 
παίρρυσίας ὠυτεῖ, ἀφ᾽ ἧς )ὺ οἱ πατέρες 
ὀμοιιυϑησειν, πάντα οὕτω ἐχκυδμοοώπἢ 

δ 5 

αυὸ 

᾿φρρειρειυυπι ξυ} ᾿ς δί ξυκυσισι αγιμῇ ἀυ τη 
ἴδηι. ᾿ 

θυ ἤποογαιτ μησηξοιη νον β;) 

᾿Ἰῖαγοι ἐχιγοηγὶρ ἀϊςθυσκ ἰγτίίο- 
τοδ) Ἴη {πἰ5 ἐρίοτμηι συρίάϊταιί.- 
δι. ἰῃσςάςηϊοε: 

οπηηΐα΄ ἰτὰ ρούμηληςητ 80 ἰηϊτίο 
οὐφατοηἶδι. ᾿ 

4 ᾿Ὁρροηΐε {ΠΠ{|6 στεδείοηοπι 2} ὃς ἐετια» ρει Ὀοὶ (ξεπιοπθαι ; αυδοι {πὶ γοϊιμῃτατὶ 

τοῦδε (ςεἰροναϊ οὐδε, ηυὶ ἀκ βνμδν φιβοίδν ἐν 

4μἰδιῳ υεβδῦδενι ἐμε9 ἐν 

ποδὶ Αροϊτο!ἰε Τϑοπ πὶ 

4ηδά νεηΐεμὶ ἐπ ηονὴ 

'ἡ. ἀδεὺν: ἐπ ἀᾳρεψ!ίοπε 

ἀφ Ῥαῖτος " ὁδάἀοτγπιίστυηι, 

γ4η αὖ ἐπ ἶο ἐγεαιμυα. 

ον... Ὁ ΙΝ ΟΑΡΥΤ 11. 

τ ΦΠΑ[μ ἰδην αἰβενας, ταὐτίω ἔϑη δευτόρλυ. Ἢ!ς οτίαπι ἴ6- 
εὐ, δί φιοὰ (λείπ (δι οίτατ φς Ἀροίοίίοα (μηίοης, ἢ 
«οηϊνηρ ἀπταγοαπι οο φυο ἐ (τείρτιπι οἴ Πιρτὰ,1.18, πιαηΐ- 
(τὲ οἴοηάυπε παῶς ορηϊο! πὶ αα}}}{ 41} χυιὰ τη Ῥεῖτο οἴϊε 
εὐἰρυςπάλην ΑἸ οησίη,, οδίσογο,αίι5 ςἰΐες (ρίτίτας ἴτὰ ἐπι- 
Ρυάεπτετ πιφητίγη" (ογτὸ ἱπιρίυην εἰΐς νἱάστιιν ταῖς φαΐο- 
υλιη ἀς οο Πρ ᾽οατί ουλος τάπι ρυγὰ τάπηαυς (ΔηξῈ ἢϊ ἀο- 
τίη: ὃς αασή 4116τιπὶ αὉ Ηἱετοηγίηο οοπῆτηιας Ενδίαγ. 

ἀς (]} ἀπ ΠηνΠτυ ἐπ ιοσο ποηάυτη ροταΐ ροτίρίςεις. 
(ὠνιϑκε ὰν ἧς. Ηος ροτῦηετ δὴ νεγάπηϑις ορΊ κοίλη. : ἀ- το ΜΠ ππαρὶς τίηγοπε αυὰπι ἣς χυΐάφυα 

Δίοαι! ἀϊφεπάυπι δες ὃν ᾧ, : ᾿ 
1 ᾧμα βεκάῥξξᾳ μρῃὰ [οηξθὰς Ρτορβ νειν, δ᾽ πρρρειγονῆῥων 

ὑπὸ τ᾽ ἐχων φρρφν, Νυϊξατλ, Ομ φιγνλαϊπὶ ἐιηξμ Ρτος 
Ῥβεῖα : ἀαδπὶ ἱητογργοϊατίομοπι ἡσπλο ποη νἱάςτ αιοεγίτὸ 
εἴτ λ. Ἐγαίτιο- ἐςρτρ ςπίληι, ἢ ΄ 

τοπι ΠῚ σηΐς εὐτὴ, Αροίχοὶ ρ ἀφαηδὰ-. 
εἰλὲ νοτὸ Ῥτορδειὶ τς ροβοίος νι Ῥᾶι. 

Ῥ]ις, πὰρ, ». νοτί, ζο ὃς νὲγ 
Ἰαμὰ Ἰαρίἀοπὶ ἀδξενηίε. Ου πνοθέοπι νάϊ ς 4η1 ἰπῇ- 
ΓΝ οἵ ἴμις Ἰοέωςν ὃς ἀγε είς {|| δεοαίταεὶ Ῥεετὶ σαπι 
υπιιδηυδάδηι πιαίοίταις ὁοηίμηξξας μηγὰ ἐοηὐεμίεηε. 

ἀντολῖς, εἰμηανη τίῃς νοζάς ἀοέξηηδιη τοῆρί-. 
ἘΝ 

νυ, Εὺ ὐΑνοξοιονμιω γαφνος μρ δ μομηρ {πίε ε- 
βηίδι ὀμδμ), να οἰλην, εν ἱπ οὐϊτὶ᾽ ὁ Οομιρίυϊξη . 86 
δυτεπὶ μυπο ἰοζιιπή οἷα δροίρίεπᾷίνπν ν ποι γε Αροίτο 
Δι! είκεν ἀϊςληέοτ εἴϊε καὶ {Πέγηο τηἱ Πὲ ( ηυοά δι ἱρῇιπι 
τπιεη νεγαπι εἰς, δὲ ΑΥ̓ΤΟ σ ειν ἃ ἐοπίδιςαι ) (δ 
γε μου πιλη αίυτη,, ἰά οἵδ Βυδή οι οὦ δοξετίηλ ν ἀΐρατας 
εἴΐε τυηὶ Αροϊποίογυπι, αυάτεπν νἱἀεἰίςει ἐρης εἴ πἰλη- 
ἀδτλ., τὰπι ΟἸγεὶ νε Πηνίαί δ ρεεο ρίςητίς, α Τὸν εχ 
᾿φοἰϊορκείαης νοοίᾳ ὀγολπε, νὰ ΕΠ ΝᾺ {πε τγαϊεδίομι ἴο- 
ἐὰν Λάδίτα Π) αὐΐσιιν ἐρι ετοη ἰδρμιατο το, οὐπιηιοπάλι ὰ- 
ἦας ἀοέξείηαν [πηπιαιῃ ἀϊμΝξαίσηι παρ αυὶ τε}. 
Εἰς οἰρίαπι ρετάας, ἢ δεέμειτὺ οϑηδὸρς. ει, ὁο4,,Δά». 
ἄς νμδἍ, οβῇ, Ὁ. ἧκον . : 

ζεείβεα ν ἡβκζκτω, Ἠοι ϑόδαπι Ἠεδρεὶ Ὀν Ὁ 
ἰεβην Ἰὰς αυίδαι Τλαιιὰ Ῥ(Ίπι. 1, Ἰηοπῇτα ποπιίπυμα νέας 
οἰΐοος,, ἀυ  Π)οί ςσοροπιρέυ δι ἰμογήεα δυάαοία νοΐυης 

"ἰαβειίοιί ἀρῥετεῖθ. Οαιερλιη ἰα Ψυ ἢ ἄτα δα τίοπο Ἰεμ (- 
Ταγν ἤμ ἀκεεβείοηο ἐἰ!υίοτει ̓  ουΐαν ται οὐδέν ΟΠ ἀππίπας., 
πο. Νεὴϊ φιοὰ ἐυ φιϑυίααηι νοι τὰν Οταςὶε οοἀϊοὶ- ἢ 
δὺς ἰορίτων ἐμναρμενῇ ριὸ ἐμκάκτῳ» πιδη δοιὰ" ετίρευπι, 
εἰἴορράγεῖ. { ἴν βιὼ ἐρβυννρ, κριτῷὰ τὸν ἰδίαι οὐδά 

: Ἰ΄ 
Ἐερτδεερι δια [44}}} νοδὸ εὐπροδβοϊων καὶ τῆς ΨὮ υυτο- 

᾿ 

Ψυΐρατα, ἔναρα ρνορνίας. Ῥτορτίας ἀυτοπι γοῦαι Ῥαύγιις, λ4- 
ἰεβ φυϊίαιιο μαθεῖ [δὲ ἃ πάτατα ἐτνῆτας, ἀἀυςητίτης Ὠεὶ ἀο- 
ηἰξ ορροῆτας. Ηος νετὸ εἶδ οἰςοηϊὰ τος Ἐρίόιγεος ἀς- 
Ρίηξετο; συίδυς ἢ Μοίξη, εἰ Ριορβιείας, ἢ Αροοϊος, ἢ 

ὁ ἀεηΐαις Εἰϊιτα ἰρίαπη Ὠεΐ οδιίςίαφ, (οἰεης σιαὶ ςατήοηΐο 
οσαοίοίο φιο᾽ τ δ αυξτοτοναμέπαην ἡ] βιογίητ τ ἱπεθγίπι γος: 
τὸ ντ "Νβραν [ς ῥτοίϑηι Ἐρίουτεί οἷεηάδηι, φυϊεχυ!ά 
ἐΠῃς ἰηἰληαῖωα Πδάο (ὰ βεπε ῆς ἐετιπγ, ςοηΐδης 

. φῇς νοΐμης: ὃς ἀυυδλ οπηηος ἃ (ς ἣν Ῥοίσρυτζοης, αὐ" 
( ἃ αὐοχιαπι ίς ἀϊ- 

ἀϊει{ἰς νἱἀσαπεις. Αἵ τὰ Πυοπλίης οαΐὶ δὲ τογγα νομὶ. νοὶ 
ταηάειη,νε μας πιοπξια ροοητς {114 εὐ νιστυτς οοηξεέζλ, 
δι ΟΡ δα ταῖς ἀπϊαπάμπ) Δ ἰοίοτμπὶ τυ θταχη ἰρεδιδζυ παι 
ῥγάθϑεδης. ἷ , 

4 Οὐάονιηξεγηπὲ, ὁκοιμάδησαν. 1τΟΓᾺΠῚ Ὄχρτίαηίτας πος 
γοῖδο δ] αίρ!οπλα ΠΠογμπὶ ἀστιῃο : οί ἀϊζογοης, ἰλιηρτί- 
ἄδην ὁροστις ἠ]ον ἐχοίξαῖοβ, 415 πο τῶι τηοιτυοϑ τ΄. 

τ φυληνη (δρυΐοιτο υςίξετς νεγὰ ἀϊοίπηυς, [ἀοπὶ Ἔχ ξί- 
ἢυς ἀσπλιηι δην υΐαγαπι χο ιϑηάμηι ἧς ποιηίηε τῦς κτίσεως,» φυιοά {11 ρετ ̓ υνά ἰδτίυτα 

οΥίατράδαης, αἰϊοαυί ἰοἰρίος γοξιζαπῖςς, φυΐδπὶ πού ἢτ πων 
φώνοξον, βηἰτὶ ροῆξε ἡὦ τῷ Ρυποίρίαπι Πάθος: αὶ ργοίη. Ὁ 
ἀεϊεὶς ἀεπιοπβίαῃάυπι ἔϊεγις, λυ ἀϊ οττυη τοητίδως, 
4ιηπὰπι ἤης Αἰίαυο τετηγίρατὶ ποὰ ροίϊετ. Οετιὰ φαΐ 

“ ογράςζιηι πιηυτη ἀἰσηοίςις,, ἐγδαζογοῖη αύοηὰς ἔδισαῖυς 
ἰοροπε, 4υἱ υοὰ σγεαις ρον ἀσοίςτε ᾿νε ιν ΕΤῚ 
ΡοΠῖς ἀναπάνο Παϊτὶ, [δὰ 4π σγσάτον νεῖ ίς ἡ πὶ βηϊεὶ, 
υπγοηάινην ιοτίς, ρ Δ Ἵμε βεγβδηνην, οὕτω δικυᾶν ει 
εραῖ Ρεΐγυα {π|0Ξ ἘΠ ΝΥ πιο πηγαῖον ἀατεσοάσημ, αμοηίαπι 

ἡεαμ (δ ἰηϊτίο τα]ΐο Αιΐς ςοὐμἀΐτι πιυπάμν,, ἀυλ]ο ίαχτο 
ἀεπιιηὶ ἀΐς οὐαῆτ: μεθ στ Δ Ρενεῖεῖς αἰ ἰεπηρεγ τ τα- 
ἣξ ἀϊϊυυ!) ΑΝπορία,,, φυαπὶ ροπὶῖς γὲ πγίηἰπιὰ ςοητιουοτο. 

τἕδίη ϑεὰ δὲ ἴῃ ρεγρεῖυα τοϊατίοης δὲ ἱποοηπλητία τοῖυπὶ 
ἰναπὸ πιαπάπην ροίτυ ιν εξ ἀοςοῖ ἑοριοΠ πιὰ ἘςοΙεῆα- 
εν, Ουδά ἢὶ ετίαπι νατὰ εἰἴδὲ ἠλοσιι ρτοροίεϊο,ταπιδα 

δ΄'χαΐς ἠ05. υἱῆεε νεῖ μης ἶ 
Ὅεο, 400 πἰμέ! βηφὶ ροήης αὐίιγ ἀν, νοὶ βἀτεπάυπι 
εἰὲ ἀπο!α! Δ οο ροία ἃ 4υο βε ταπιάϊῃ ςοηίςν- 
υδτυδὶ ΝΕ ΑΣῚ 

4 Μοἰενθει ϑέλονται. 14 σίς φαΐα ποίείτε νοϊαπε, Οὐ ν φηἰπι 
εἴτ τα δητόηε δὲ )αίληις υΐ ἡσπ ἔδιετὶ ὁσβαευτ, ἐοη[ςἰέ- 
εἰσ ὕω Ιαὐδέο δ ἴα! νας, εὐ ἢ οπίπια πς ςοηά ἀ ς 
(εὐ δε αἰ σαυίευν Αροδοίυν ποιηίποῦ το  ςίοπεπι Οἶεεὶ. 
[ἰφμδιη Α]υδράο ρε Εν, ψυὶ ἃ λπα ἄο ἐν εἰβοίςι- 

' γγνν 

υπάμαι Βαδεηάσυαι εἰἴϊς ρτο, 

᾿ ῬΕΈΤΆΑΙ 11... ΠΝ 487. 
"τα πὸ δέ 56 1οῖλ) 6 ὁ γοΪμεέθτυη, ΟΦ ΝΝ ἰθνα νοϊνιδέν ᾿ 
σὐηί. μ“. ὶ 

« 

ε. 

ΤΩ ον ιν 34, ἂι Αροϊο! 6» 
οὐυδεογὶδ: Πρ ννμ ᾿ "πὶ ἕὰ ἐφτς 

“Π06 ρεϊπνλτο (τἰοπεεινεη- Ὁ Μου βνὶμνδην βίοι, οἢ, 
1 Νοπηπα ἢ ᾿ 

- φυσιίων Βρ!. 
ἐμαῖς ... σὐδοι οἴδεί! 

᾿ ἡδωβνει ,)ΗΜ|4. βγη εδἰιδευτη πε» 

«πεν ἐξεηθ κα φηϑνΐαν (ἰ δἀυεπιρίο, 
ΚΙ | Ξ ̓ δ᾿" ἐν. ν. ΤΊ πι, 41 ἢ ψΕτίσεητες, Ν θὲ εἰς ρο}1}-Ἰς [΄ Ῥίνενοι,Ρ δέφβ βτϑ- ταῖπνδι 

εἰκατίο δἰμεητυς αἷμα ἢ ὩΔπὶ Ἔχ] μήθ ἀμε «ἀνεμινν αὐωμη}ν Ἐπ μα ϑ: 
ἐκ ἦν δηΐ Ρδινῳ ἄον- Ρεσξὶοχυηι τω 

δνέερομι οηνηδα βε μετίενε τἰ(οτει , 40" 
πἰῶσι οομεὶς .. 
ει δ{ -πἢ» 

τὐτας ουτῇ!δ, 
48}}4. 20 Ἰηΐ" 
εἰο ἔωϊι, ἑἀ οἱ τὸ 
Αἰηίονα ἰᾷηο" 



“- -... “ 

: 

Γ΄. 
: 

ὑαον πνο 
πἰμϑεα! 4. ὦ 

Ν ᾿ Ὰ ν' Ὡς ; Ῥ ͵ "ἢ ἣ, : 

φημ ΟΒΡΊΒΤΟΙΑ τ 
44, ΒΗΒΗ ΗΝ 

᾿ μήν "ΗΝ ἰὴ ἐμ Δα ε ρείρφίρταν πη ἰμιήθ, 

οἷν μρνὼ ἦσαν ἑκπαλω πρ
ὶ γὴ ὁξ' 

: ᾿ ἦν τ 
- Ὗ ὃ δον) 

ἐφ 

ἐναρμόνιον" 4μϑμαι νήβεῦν, Ἀθη φην μοάϊθὺ. ἀβκρμλωδψννμδία αμίπό νι (ϑἰε: οἰμὰ βιμεν ὙΠ. 
θδνποΠ ]κηπηή! 

Ἴ Ἴμν, ψιλή αἱ 
, γε, φέροι ἐν ετνν 

ἔῆωΣ 
4 ΤΗΝ μνϑέορη ΠΑ 

ὕδατι κα δ᾽ ὑδατο συρεπέσω ἀφ] [ἢ 
6] Ζ᾿Ριο 4μὸ ἐὲ αυν!εμπι ϑεδε ππῖς Φιοῦ λέγῳ. ὦ ᾿ 

“ (ἡ ἢ έν κόσμοι ὕδατι κρτακλυν ἡιοὲ ᾿ιἰιφυεῆ δυνηανα ἱπαπόσενε μον, μων 
παήμν δεὶς ἐπίδει, Ὁ ᾿ ἱ νινὸ πμη μι ἐμῇ ἃς ἝΝ ΦΗοΙΝ 4ν μωνε 
94. ᾿ πε: οὐ νω δ ἐδ ψὺ [101{8,᾿ ΦΟύ9Πὶ [οὐ ΠΊΘΒ 6 γφοοη: καὶ [[9Ν|.6᾽ ΜΥΡῈ μεν γρν- 9 Τοιμὸνο. " Οἱ δι λϑρα οὐενν χὴν ἐὐχέ ν.., Με ναἰδοτιθμιαν ἔφη ἰδ ἀΐοιη] τ μον χηνμ- 
ἣν ὅνο ἐμῇ 9.74 Τὶ σανφισμδι ἢ, ἰβαρηηστοηὶὰ δὲ οκὶεἰ ἱπυρίοτῆ μυνέιμομο, ἐπρένον ὅς 
μύμμὴς "“ .Ἕ μον οἷς “Ν ς ἐρπσι κρὶ ἐπωλ, ἐ ΒΝ Μπἰκῶνη. ΡΙΦΙΝΙΝ ἢ. 
ιν. }}} Ι., » 6; 9 ν. Ἂ ΟΝ ᾿ - ὮΝ τὰ ᾿ ᾿ 

ἐθέμην ὁ  λοίαξ γῖ.) ἀσεοῶν αὐϑρωπε ἠ ἵν ηι ἡ - : : ἣ ἮΝ ὨμῸ διιξοσ μος ἧς νορ [4 ν δὴ : 
μὴ ΝΙΝ Εἶν δὲ τῶτο μη λρνϑυυνέτω ΜΝ εδὶ, | νηυπι ἀΐοπν ριά μὲ νον, αὐ μοι βαν, Ως ἐφεῇίηειὸ με τη τοὶ, δη μία ἡμέρᾳ δορὶ ἐλ τς Η͂ΝΡΗΝ ρονθνάν “ἴ ν τοἶ 6] ἰνῶν ἀίδι ἀρως βοινίμῇ αυού Φ8 Ὁ] “, ψι τ χο ἢ ἔην ὟΣ ἤἴοωι κοηΐε ὁνηὶ ν᾽ πη ἔνεϊοι  φυραὶ αἷς ἡλιὰ ἔῃ, κρὶ λια ἔτη ὡς οἼληποι, δὲ πη]! δηοε γε ἀΐοπι] [δ γπόσπη κά μευ 

1 ὁ 4:68" ᾿ ' Ἢ ΕΣ “}ς οὐ Ν [ὁ ἴυϊο νφνδο, ζ.8» Ψ ὡρά» ΚΓ ΠΥΠΩΠ). δον Ὁ ςςῷμρ « ΘῈΣ 9] ἜἼΝοῦ ταγάδι [)οιηΐηιε ργο- ἣν πρμῳῦ Οὐ βεσδιωὸ Κύρμος της ἐπα)}.- ταἰ ΠΠοτ , (ντ βοπα}]} ταῦτα δ᾽ ̓ μρμμνίβμαι γερὰ μι. λίαρ,) οἷς τινες βεμόυτητα νριῦται}} ἰβαηὸ ε[ὸ ἀιουπι »)Γδἀ ρατίδυε οἵδ, "Ἶ μιβνόφα!. μὰ γοιέειιν τημὶ , ἀλχὰ κακϑυϑυ μεῖ οἱς ἡμφῖς» μὴ βου- ἰπ πος δηἑπιον βοΐοης ν]αὐ Ὀο- “Πρ θθανο μείνει 
ἡ Οεσυρϑιίον 
4υοὰ ἀξι νἱάσευς ποῦ Ἰωά οί ἀ ξεν εἰ, οὔτο φῳῃίάοπι τείροϑα νογυπι οἴει δὲ θη οοτάπὶ 80. οὐἱ πυ!υμι εἴ νο] Ιοηζύπι νεὶ δεδυο τειπρυε. 

' παἰηὸ ἀἢ οσιηυο ηα ρεοσνηίε  ἀψυς πδο τατάνμνινός εἶνε 4 πὶ ρεοπνῆι, φ 
ΜΙ ιν φοῖ θϑωε Ῥαιΐδηοι ἐαθεδετι ἤμπὶ εἰεξε! πὰ γεῆρι[ισυιιαν ἀ ἀυδαπεννε Ἀμμ υε ἐρίφεμπι ροτϑᾶν, 

μι να σωσπα σ““πϑὐνα“ῳ.ὐμμμο κα “ῳὦσπασννμσνπυσνσδα ᾿ 

5 

᾿Ἰμυλιπὶ οαΐος ποα αττίηρις, Ηΐης νςοτὸ οὐίδην ίχιςς αα!ὰ . Ποί τις, (Πἅ δι τοττᾶ ᾿οπηίμμις ρετήξηάις ίςς 

. Ῥοεείουαι,εά Δηα εἰςεποηταπι, εχ φιο ἀϊοίτυν τοί ςοη. 

Ὁ Οὐροδῆο 

“Καρο σοι ποη μεθ ηυὸ κἀυφιἶϑι ν)κίπηαι: Μοὸ 

4. αι ΝῊ" φκ 44. ,δις ρὶ γὺ ἐξ ύϑατο συωεφωώσα. Ῥαιςα- - 

ἐπι σιωυεφυίφοι εονββειν ναυσί ἡ (οἰδινν τειγᾶπι τοίσττατι 
δ -“βὸν 4ν»4,δὲ ᾧν ΟἹ τ δὶ ὧν ἢ μαβτόρε δ΄ Ὡμῳπούνει»: 

Ω 
μο αιδηϊ ἢὲ οἰοπάις αυα ρἰοιοίαμις ἐμτετριοῖος ε εΠ1ς. 

πμης νοτὸ άπ οπίτιβε δ Δηγίςο (ξητοητίδηγ πγατοι  αἰμπὶ 
εὐπαν΄δι Τετδασι Αροίζοίυς ἰῆτς Πρ τ αὶ Πτροτίογς γοιία τὲ. ἮΝ 

τυητ: ἠσπῖρο σιοά ἐς λαὐὰ ςοπηρνοιπογάτατ αὐ] λὰ οἶος - ροιοιμία νεροῖς ᾿" τῃληηςἢ (ΔῺ1. 1] 1210) νι; Δαυατυιη, πὶ ἢ 
[λ 

'Ρεγιιἤογο:δί παςνεῖθα Ῥεῖ εἰ ϑογιῃοηςηγ, ςοηἰυηφεη . Ῥδιιηὶ ψο οτι θη ςηζι, οι βογίην, Τὸ ΤΆ Υ ΔΕ] σοῖ τυρτὶς - 
εἴα ουπὶ νεῖθο ἔστιν. οχτιτοτίπτ : ττὰ ντ οἴη δ τεῖχὰ ἀΐ- δγΠ1 πιαβ πα ἐοητίθιι, οα]ι νοτὸ οἀταγα ἐϊὶς ἔμις τιρείδ,νς 

αν ες εατρεγιιτ : τούγς γνογὸ δά άλτιγ λ! τ] ἀοίοτιρείο, ,, οχοοιμίπυηι! ἰοιςηαὶ νίι ἐφ ηἰβοδητιν, φιδὺς ἀἀςηά 
ΕΙΣ ἰηϊεξδπι ἀϊ!υνὴ πιςητίϑαειη : φιοά δὲ ἰρίωτη ἀϊ (υττ φιήκοιπαᾳ; ἴῃ τ γγὶς ἰριτασαης, δίουζ ον Οὐἰραυιτ Ἀρο- 

! αἰὰ ν “Ἄρει γῇ αἱ ἕῃ 
δρρὲ[]ατίοπς ἀφυας ἰπις Πιβάτατ : ἤσπερα ἡοη 110 ἀ εἶδος. ᾿ΔΠΠις Αἀ  δυΐτ, εχ ςορτις (Ο]νς ἢ]ἰς οὔζο, δὲ τοττοίζεδυς ἀηίην- 

τἰδυ τη ἀγοᾶ Ἰη οἰ ἶφοῖτα πὰς Ος ος ἃς Τειγαη υαῖςς ίμηι 
ἐλ ἀϊςιπ Π αι ἐθ άϊςι᾽ (δύνατ, να ̓ς γεΐως λἀμοηδης δή ἰπι 
ΡΙΟΠΙΩΣ οχίτηνπι ντατιτ. ἘΝ 
7 ᾿᾿Εδά τα βτυνοπε,τεῇ ἀνεῤ λόγῳ 12 'πβο ρατεῖπὶ εχ γειεπε 
Ἰοτεγρτετίς, ράττίτη οχ ἀυογιτῃ νεϊτιηπογυη σοάϊουτῃ Ζιο. 
«τἰτάῖο. ΜυΪτο «πίπι δ οτίογ᾽ οἱξ ἰσέξίο αμιὰνη, Π ἰοριας ἀυνύ- 
φ δορ [συθοιε. Ἐταί, Κι μεν [τ πνουε, τὰ ἀκπν χύγῳ. ΝΜ ας δα πὶ 

ἄξετο : αυδά οα ἀφυὶθ ἐπ νπιιπὶ οοιιι οοἰ ἰςξξὶς ἐπγει ες 
«αρετῖς τὰπὶ ἀεπιυτηρρβτεῖς, δὲ ίμο ημοάλιη νυΐτα ἐχοῦ 
ὯλτΙ , 4ιιυηι λρτεᾶ ΡΝ οὔγυϊα υοάλππποάο ημς , 
αὐλή Ὺν ΜῈ αιιδὰ δὲ ὕειν, ἀἰοίεις ςοηἰεις, δά 14 ἴ’ 
τείστο 4υοή (στιρεῦ εἰς Ρί.2.4.2(5υροῖ πιάτα βιηάδαψε «αι, 
δίωρον βυπιίηα βγπιδυίς οἄ:πηίοίηνὲ ἰά υιἀξ φυλῇ(ντ ηὅ- , 
6011} νἱ ἀδτας οχ ει ηγατε)(δτοϊταη εἰς αι δυ 48 ἀιμης τοῦτα [Οοἰς ἀυτι ουπι τῷ ἀυτν εοοξωνάν, | ' 
Οἰκιατα (οοτεύ δηίῶν οὐ αυ 46 ἐς πιλτὶ δι βπιιηίδιις {Π|ΠΦ΄ 8 Μ᾽ μρην ἀνειν, ὅτι μίᾳ ἐμόρα. ἰἀρὺμὰ Ὁ ποη οὔῆς Ἰοεῦ πῇ, 
υδ; ΟΟ1}}}5 οα γα πγι8,}}ΠΠ|9αρ ογοῦθς (οττίς ἐξο πεοίοηιδιν 10 γε] δγευὶς νεῖ ἰοηαὶ εἕρονῖς ἰατοτι }}:ςιᾶς Ρτοίπάε ἱηορείι 
φρηῖλας δαηυλεῦ κιοίςαι μρτα τειτᾶ οηνη ΘΕ εητογι δτὰ ]ιοπγίπες αὐ ρυτάης Ὦςο τευ να] ἀνιτυγπῇ οὔΐε ψιοάμο 
ΟἰΠΙπιΐ δι ἑμβυιλη ἐπιίποτοῦ (δὰ ρατείπι ηία Ποιπίημς ἐτά. - δίῥειταφυφιπορτιυης εἰἰά υιπυης Ἰοςὔ σοιπροηεητῖος ομπὶ 
ἀϊα εἴτε ληιλε νι ταπιξ ἢ ἰτίοτὰ ἀὰ πτᾶχαι οδάςίοι, δ ϊτιο, (οχ ΠΠ|ς ἀΐεδυς αι διις ογοάτυς οἢ τη υς. αυος (ςαιξιι 
ες υνθηβεμιποίο «αν. ἐπροῦτα πριν αὐλαν αυὸά οδροδειλίιδδαιῇ λνάεοι Δ’ τ γαγς μυης μνᾶ [ἀχ Δηπο 

εὐΐερτα, δι τού δυνηίαίδυς ραὶππὶ «ἀτυγίδειδυς ες τισὶ πα! νυν ἀπτατυ τά, χυοά ηεἴςίο φις ΕἸ .5 ἀοουεείηντ 
ἐιγίσαα,ν τὰ ἰα ἱρῆσ Δφυίς ἔμράλτα ας ΠΑ τα τρρλρ ἤν 
δὶ ἀλη ἱμιργορυὰὲ ςοπυειτυπῖ βὲν σαν, αιῇ ρουθς ΠΠπ4 [Ιπἀαϊςατῇ Νορ ἑβνάαιν Ὁ ον ργουν μην ἐ βωδοᾳ 
διῳ ἰω νοιηδοιΐίο (εγιμσης ἀϊςίΠλι18 ον {αν νοἱ γόνον εσυ: ὁ Κύριοι πῆι ἐποϊχλίαρ, ΡΝ ψυΐᾳ. δ οπιύνων ριπή 

ἤδάς ετίδηι ΝΝὸς ἀἠείξυν (σγύλτιις δὴ ὑφατοο ὶ ἰῃ λησλ,μως Ρεῖν εχροπὶς Εγλίηι. οηνίνμι ἡμΐ ῥγονῖβι εχ Ἡςθτάϊοιίμιο, Ἐσο 
τὐξάϊλο ληυάοεντ ἐχροηςφηάί εἰϊς ἀντί ανιις ἔπε ερί, ;.0 ΗΝ ἡΠ14 ηναΐο, ΤΑτάαις αυτά ἀἰόΐτυν ἰς ἀεηγᾶ υΐνετο ἀριείοη 

μαδετας τΣΓ δἰ πιμάς,, ἰαρυτιἀἰπαγὰ [αεταρίης βϑυ μιά 

ΟἹτὰ ρίληι εξ Ἰεῖς ἰοουο,φυὶ ποι (εὶς ἃ αιιδυἷ εχ ρφηίας, ἕν τέροτε ποῦ λάυςη!τ, χαρὰ ἰῃ Ὀειηι ολάοτς ποηροιε, 
(πεῖς νι πδηυ ον μυίυε ορίξοία βά69 εἰΐει κπιηνοητὸ Πιίμς- Φ' ΛΥοίονν υἱίοε ρενίγε, δες. μν βυλέυδνδι τινας γπολέδι, Διο μηοο- 
δια υἱ μα. Ομοὰ εαἰ ἐτανε βνίνω ΚΟ ἐεννα ἀφ 4 να ( βὲν “ήμανν τἰὰ ἰδοῦ ἠδπης Ι ἐξειλυεδῖννε πογη δ οἰοξχί οηΐς ΓΕρΓσα 
τον εν. [εὐ νοεὺο.ἴτα δηίιη (δες πιδάοεὲ ἀἰπἰπρρυὶ, ὦ τὰ Βακίοηιν ἀἠοτίαγξ τοί δης. δρεξξεηδυπηι δυτέ οἰ χιος αἰἷο- 
ὁροσχιςιῖι ἰητετράξετς, Οσίος Αι ξ ρτιυς, δι τουτ εχ Δή 3: αὐλττ Αροίζο!υς, Ὀ Ἰςξε παυδδν εἰ (νι ἰη ἀιμοθιγοιοηδυν 
δερεῖ και οοπἤίιεπτιέ, εἰ νετρο Εγαίινογὸ δι ἰρίδ ρεγρετά [δ νῖς [οΡ ΠΠη δ) ἐδελφοὶ ἔταττον, ος ἤθη ἰλῖδας νος. Εὶ ρλυΐο 
μῆς ἐοεβ πότετο ετιά Ετοθοι!} ἐς ἀρίατι ἀπίηχιτιπόρο βοὸς μοί Ν δ ταγάαι, παίει, Ὀφηνίημν, Ζυΐ ργοιητ,ντ ποηη ! 
τοοάο, ὅτι ἐρανοὶ ἔσαν ἔκ καλαὶ καὶ γνιδξ ὥξιφνοι καὶ δὲ ὕδα ιοε φως οχιιηγάτίς ρατίεηε οἷ εἴθ πρριΟυἱκ νετὸ ποη νἱάσα Α“ 
“σι τῷ εὦ Θεῦ λόγῳυ,(ντ ἰρίς φυσῳ {4 ἱπιετρτοτλείου ἀπ ρο(το] ἀϊίεττὰ εἰς νοτθὶ (ξοογμευς εἰείδου αὐ {9 γγιίοτίς 
χἰε)μδά αἱ (Α͂ ονον βέενημ κε ξδνναγεαι ἀ4μα το μὲν «ημδ οοη[!. 40 δὺς ασιοτῇ ἀπτὸ βιδ οὗ τϑεπτιοίηοαὺς ἱπηρίοϑ ἀϊμ παν τοῖς 
βώὼν Ὁ ει βερνοιεΜ δἀοίλαν λυτέ οἴ {|| |πτογραξξιοπ εξ ψὰς ροηίο, [οά εἰσέλος οοηἢτηγατε: ψβυς ὃς ἰρίς (εἴ λἀϊμην,ν, 
τῇ πνεΐτοι [ε α ἢΠ τιραττίπι τοῦ ἱρῶ ςἸδιηατι(νι ρ[υείθυι χροὸ φῇ ἰηφυίτ μακρρϑυμεῖ εἷε ἐμᾷ Ραιίοης ἢ εἰ που Ροπιάς 
[υὐπιυε)ραϊτμη εχ νοεῖ Π ἀορτο δάίηνι,ἢ. ἀνέρι νπιπιο τῇ ἡκίτυγ οί ἀϊζεςς ΝΠ αν τὰ (Π]Πατων ιν εὐ: 
εοηίεηζῃι ἱτὰ ἀη μα αὐτυν  νὲς Ἰαςσιια,, ἔτ οὐὐθρινοὶ ἦσειν ἔκπαλαι, ἰῶτα ν Δετυνοπεηπι,δς αιυαίϊ ἐμὰν δ ροὴ (ποτμα περ [ἰ- 
καὶ γὴ ἐξ ὅδειος καὶ δὲ ὕδωτος σωμεσώσνι, τῷ τὸ Θ οὐ κὐγῳν 1ὰ οἵδ, 47 σέτς. Νὰ «οτεὰ ἀείσοο Αὐποπίυη [ἢ ἀμξογτ,ντ πν}}}}5 εχ 

δώ ταἰδ᾿ ἐπ θεδτίηε ἐανηβγκίεια., ᾧ' ἔνα ἀημα Δ᾽ ἐπ ἀψιὰ [δὶς εἰς ἔξίε ρετεαὶ [ξἀ οπνηοι ἰΠ]ος δὰ (ἰτέα τοροι Ταη- 
κὐῷ μἰευ Ἢ εἰ ρυιθομε «. ἴτασυς ( νῖ Πειπὸ ἀείηςερε ΔΜ αἰΐροτ ἐρίευς εἀδλτον ἀῇ αὶ νοσατὶ (μην ρει δι, νοζλητί τοί- 
ροἤει)τῳ ὦ Θοούκλέγῳιυοά Δά νεευπήμςο τποιηδγαπιροιτί- ἀπδηρ : δι φιῖέ νοςδηά! (ἀρετία ̓ τν γΟΟΟΗΓΌΓ, ἱπαπείρει 

πεῖ πιράνο ἰσςο σου δέτε. κά ξετς Ἐγαΐτνν 4[ἰΔπ οχ Βοάδ ἄυπι εἰς δεοτυ αι ηινπιοτυα οχ ρΙφατυτ:ταπτὶπιαδεῖνι Βεςίο: 
Ἰεδίοσνιν, (αἶτ ἐγαις ον ἐς 4414 ὃς ρεῦ δαρθαιη ςοηΠὶ- το ἤδληι [υ4 ἀείριείαι Ηςς οἢ ἱξίτυν ἡπερ!ςχ δ οἰ {Προ Ποτὶ- 
εὐκταιϑς ἰληὰ Ἰοέλ!0 ἫΝ εἷς ΝΠ ἐπ ἀπποταϊοηίρυ ) ἐο.. δι σοηίςπιίσι ἰυΐες ἰοεὶ Ἐαρ! σαυῖο νὰ ἀϊςττὰ στιλ!η [ἰ- 
4τυἷς οὔ Οταοῖς εχόροδιβιλείνος οο αι άξ ποι νἱἄςο, «μεῖ οχ Μαῖ,» 4.0 Μτ.1}. α7,δὲ ἀροτι ιν σα Αρος δι " ̓ 

, ᾿ 1 Γ] 

ἧ . 
ἷΝ 

»" 

ΘΡΕυε ρον Ῥεὶ (ξεπιοησηι ᾿διηρηίάςηι οχτίτιἴς, πεπηρε εχ οἰςτίρίτω Οςῇ, "ει. Μηδὲ ἀιταπὶ ποπυίης ομηπος οπιποθο 
ς 

᾿ . 
ν' ᾿ 

Ϊ ᾿ ταρμλάδινν 
φῇ ν το τ

 Ν φν 

τς γϑηδν ομμ πιόντων Ἀνοῤδμίων ,αν-}ν, 

φροφς κὶ δἰ σοίίαις, ὼ 
. Πρσδοκῶντας χρὶ ἀνα φοντας τί 
ποωρθυσίων τῆς τῷ Θιοῦ ἡμέφαε-, σὲ ἰω 
οὐφανοὶ πυρρύεϑμοι λυϑήσονται κρὶ τοι: 
“45 χαυσούμδρα τήέκιτῷ τ 

Κανουὲ σὲ οὐρανοιὶ κρὶ γὼ καινίω 
ΧΆ τὸ ἐπώγηλια τῶ αϑοσδοκώμδρ, 
ἐν οἷς δγχριοσιύη κατοικεῖ, "- 

Διὸ ἀγαπητοὶ, ταῦτα τρροδοκῶντες, 
ασουδάσοιτε ἀασιλρι (α ἀἰμώμητοι απ 
δ ρεϑύναι ἐν οἰρίωωγ"" 

" Καὶ τίω τῷ Κυρίου κὶ ἀδ' μακροϑυ- 

μίαν; σωτηρίῳ ἡγεῖόϑε, καϑυὸς αὶ ὃ ἀ-} 
Ϊ γκπητὸρη μδῥ ἀδελφὸς Παῦλος κ τίω 
᾿ς, αὐ δοϑεῖδαν σόφίαν ἔγοκψεν ὑμῖ " 

᾿ Ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὅξιςολαις, 
λαλόΐ ἐν αὖ τως οὐδὲ τούτων, ἐν οἷς ὅδ: 

, ἄρῃ ᾿ 

1ο᾽ Νοξβ ὃν νυκτί. [ἃ εἴ εχ ἱπιρτουϊο,ἶυς ἅο τεσρο- 
, τοϊιοπιίηςς ἢ} αλήπιις ςοσίτδητες ἔμα φαίςτὶ ἰηἀομηίηῖ, 

γε ἷη ἀίεθυς ἸΝοΔο ΕΠ ἴτλαις ἠξαά τοίογξάιμν δή κλέηζης. 
πο λυῖοηι δὰ ἥξει : ἃς (ρα ἀπ άιϊιπι εξ Υὐτὸ σὺ κοινού νοτο 

Οεΐαπι πϑῶδυ νξτυτγαην αὐ ἐμά! εἰαπιηάοο οτίδγα νἱ {{Π-ς, 
. ἡμᾶς γοσδητ π| τυ τίς, ης ποα ν β Π]δητος ὉΠ ΙΔ ἄσργα- 
᾿ιοπάεγοητυγ,ςο οὐίαπὶ τγαάυιλ Ρατγαϊνοἱα ἐξοειην τ ίηιτη, 

᾿ΜλῖΝ ς. 6. ἤσυς ἐτίαπι ποξξα πλεὺς βιηῆς Ομ εἴξας ἴῃ 1110’ 

ἀπ οοττίς ον 9 ροείως δι ἀΐες ἃς ποξζε9 ἐχουθδεηλις,λή π1185, 

ΠΔοτὶς ῥγοοοῖα ἀφοϊαταϊάοο γαίας ςοσυςτρ 
φερ βνοτείί, ᾿ Ἶ Ἰ 

1 Θρἰνανάα απ, λυουδιωνοϊὰ ς(ϊ,λυσουΐμον,γε ροίοἰεΣἢ- 
κοητία,ντ δὲ ΠΊΟΧ τήκοτω ΡΓῸ τήξετῳ. ΦΈΕΈΡριε «εἰ οἤβείόε, 

(ϑυἱ δι Εταίπηνδά νετίσυπα, ἀπ βεεμοδωε, 
ἀν Εεβνορεύφμίεν, δίς δὴ αὐδίϑοντας, δας ἩΜαἰυὶ (παι - 

. 18 ρεροίεϊπειη ἐὐτη γοῖογς ἰητογργοτδ, αυὰπι γεῖοσο 
Εὐπὶ Ἑταίηο, .«Τεεἰεγάηῖε αἄμενιωην, Ν᾽ {Ἰτάτιπὶ οἷ αυτότη 
Ογαοῖς ἐπ ἰὸς ἀϊσοινάϊ ξοθοτς ὡμες Ῥγαροῇείοηοπι 
φοὶς ναὶ εἰς, νὰ ἀρυά ΤΊνυογ ἀἰάοηι αἱ ἰφιοτιςἐ ἱπυςηίτατ, ἴα 
ἰμηπιὰ ροίταϊας ἃ ποθίς Αροίοϊαν ρατίεπτίαιτι, ἰα 41 
παϊῃ πιὰ τογραδηγις [ςἀ4 εχουίρειημς ροτίαν οι ἡ θην ηο- 
ἔχις τοΔειιρείουίς ἔοἱ Ἰοβῆν ας δδατυπν ἀν δὲ οχροίξλητας, 

ἀΔρ.38, (οτον ἔΠ ντἀεἰίοος Οἰιγιβίιλπος ργερατί ρίο πιο- 
τὰ Πηΐν, φυυπὶ ταπλςπ αυοῖπίις ρου. ἡρῆανς τος πὶ λὰ- 
τοπίιηὶ. : 

13. 1νφυίΐδωμι ἂν οἷς. ἴκν φυίρυς νἱάς Π ες ομἰ ο΄ πουΐε δε 

τιοποπὶ οχρεξξαπε,, σπιηί (σείειν ροςὶε ἤς ἰπφιίπ- 
205. γε], ἰῃ φυϊδυς ἰνασίτας τΠἰτία, ἐααὶ ἰαβοηῃ ἀρ. 

ἫΝ 
Ἵ ᾿ 

λυδεσβραρ γε ινε γι γρὴ " ὐγκὰ ἐνρα Ἰῶ μιυνμιμοπίμε β πιοῖα οὐ 
Πμοῖο 

." 4 ᾶ,, Ὁ : 4} μ᾽ 8. ταπριὶ Ὁ] ὑπάρχον ἐμοῦ ἐν ὀδός αἰώ 1 Νχηυδίάι. 
Υ ὃν ἢ Ἰοβεγοείη πηϑέη ςσρυνγ(είο.- 

ἰωγυδρ μόνα μαυρὰν 
Τ Βχρὸ 
Ἰεοϑ “(1 δάυφητιπλ ἀεὶ οἱ, ἴῃ 
50 ςοἷΐ οοηβα βγαπτοι (οἴμοη- 

Πογο δὲ εἰοηλεητα πβιυίδητία 1}. 
᾿[φυείςεδ ΟῸΟὋ ’' 

864 «αἷοε ἤουον δοτοῦγαηι}}} 
ϑουρῃ ἐεσυηάμην ργονο πὶ ε- 
[8 εχρούζδηνιδ, “ἰη οϊδυελα- ἢ 

᾿ Ἀπ εἶα δ πα δίϊαι, ; 
Ὦρϑ Ριορῖες, Δ] οὶ, χυῦ ας} 14} ῥεορμεν φιοβ,εἰνανὶ θὲ» ὁρος αι 

Ἔχρε 
ἡδτὶ δὲ ἰηου ρα 1165 αὖ οο ἰηυν- 
{π|άπν! ἰ οαπὶ ῥά Ὁ 

᾿ Ἰδουηίχυς ποίεε ραίεη- 
τε Δι ΠλΠ}ν (α]υῖσῃ, ἀαςίτο, 
ιΦ ἤσις ὃ. ἐδάτυς ἐγατεῦ μοήξεν 
Ῥαιϊὺς ὅτο [δὲ ἀλια (ρίεπτία 
(ετϊρα εἰ νφῦ!ε: 

16] Ὑὲ ἴῃ οπιμίδις βετὸ οριο-- 
ἩΠβηἰουιοης ἀφῖ τ, 1). “1π φυΐδυδ!. 

ψῃάειηάοδιί δου ρίαπε οἐοαίοη ἐπὶ 4υοίἀαπη αϑίηυς ἤτπιοι εὐ δειοη ἄὲ, ἀδιοτεὶς βοεῖριυτα τοί πίοηὶϊ ίη 
“ Βοο οἱ δἀιιςείωυς ἐπί πιράϊ ἔταυ ἀδαι,Δδοεαῖς να ἴῃ ἀΐος πταξ ας ἃς πιὰ βὶς οεείζαπαις ἰὴ Με Πὶ εοξηϊείοηςδ. 

᾿πλ ο γαν εχίπυηε, νὰ ἐχρ!ςλξ Πλιΐὰ Ρίαϊπιο τς. 

«κἀ ἰρίμιη ετεξεῖβ, πς πιιπάο ἰπάἀοτγπηεπεςθΒ Δορτειεπ ἀβα--. πγυήυς τλινι ἀϊυι αἰτοίθιη ἔιά πὶ ἀἀιδηξιιαι 
ΠΣ {Οὐ Ἐν ἀογὲ ἠοεζησδόν. Ῥ΄οἐζὸς τὴ ἘΠυοι τοπὶ οδιοΓάαις πη} (ζοΐεγα τλη] ρατίαηΐον 

ἰπ βοὸς 
᾿ " . 

τὰ τὴς ἢ «οἰ μοιάα εαυ(ὰ ἤετίντ ραν δηϊὲ νου αν 
« 

᾿νοὴὶ δυσεζείως.ν ατραιίς πυπηστα τὴ πια τἀ μέν οχ Ἠεῦμεου., 
ζὰπὶ πιοτὸ, νὰ ρεῖαβ Πρ αΙβοςτῦς οπνηίΐδιις ἔς Πα πιειὶς ΔΘ 
ΡΝ ἐοηίζλης, υδιη ρτὸ νἱτί υςς (τε ατὶ ηο5 οροτῖεατ. ἢ 

γηάς πχίγατί (δὶς χιοά ἀιοὶς ὙΤοπια}}. ἐπ ἀροϊσψετίοο; 30 Ῥοῖιεά ἱπτογοὶ 

τοττὰ που, ιαδϑίτας ἐν εἰεἷλ, φαυ τα Πΐς πιυιπάι, ἰηῆλυτα ἢ 

δι ρεν αὐοῖτο ὁρότεει 

ΤῊΝ 

ὅριο “ δὲ ρτοροίδῆ. 

ἐν βίωεμεν 

ἽΝουοι “διὸ αὐὐέφ 

. ὦ 

δέμαι, 

τὲ γα ἐςρεξίππεει, [4|6- 
Ἰχίεε ἐηεαεω αι (σἐμεΐος 

πὶ αὐ ἰδηδη γἐ ὕάιε: 

εἰἰο»δυάςστονς ἱποδιαση- 

ἐἀμμανημὶ γϑμρὴμ 4). 

Ρ, 

τό σιἰοωὶ ἐν Ἰὸ φημ! δ" 
ἱδοϊιν Ἰοαίεὴν ἐν εἰς ἀε 

ἀΔεπίφις͵ (ὰρρ!εηάμηι εἰϊὐ μεῖς, νὰ ἰτὰ σρηυειτᾶς, δε ἐκ. 
ἴος. ποιιος ἄς τογγδη] Ποι πὶ σχρεξαηλια η05 ἷπ 4}- 
Βιις μαθίτας ἰυζείτί., οἰπηίγαπη ὉἸιΝἘ  ἐ νε οχρ σας Ραυίις 

βυπὶόκεν, Εἰ τυδτα ἀΐι οτεήἑτυπι εἰς ἴῃς νεῖοῖς Εοοίςῆλ Σ ΡΒ}. 9. ; 
Ι4 Ομ βάτε, ἐν οἱ γἱυία, Ἰὰ ἐδ, νοἴγο Ὀοηο,, εἰοπτοηΐοηι 

ἡ] απ νἱάείιςες ἃς ρας βουμνεχροιτατ, ΝΗ υπαἰιπιυβ μος 
Ρρυμ ες Οὐ ραν οἰρίο φερσϑυκώντοο,ντ ἐδ δας Αροῖο- 
Ἰὰς ἃ Ποδίς ἰυδιβοατὶς ὃ ἕλη ξξιβελτὶς ρίαςίάα ἃς πάη αι} 

τ, Ρεπῖο δἀμεήξα ςοἰ Πσ τυτῖνυς.1. 8. Αὐτὸς ηεὶς ουτίοὔξὶ δί 10 φοηίοϊοητία ἀϊοπι Ῥοιηίη εχρεξξατ, 
'ς Ῥωηίν ἔχνε νοξῆν! γκα νὴ Κυρφίον,δις. [4 

Διιμιεῖς νεγα (Ἰοείς, Ποςοῆα: νιθεϊ!ςςε ὺ 

οὐ, ὑμῖν. Νεπιρς Ἠερεαὶς τῇ εηΐπν Ηςθήδ ργορεὰ 

“ἵν 
ψρεν δυέφηνα οὐ. φε7ν " ΄ ψ.Ὁ ᾿ βάνει ' : ̓ 

πσ ῸὃῸὃὋῸς, {Μ μνεκπνσλλνοῖνη Ψ. 

νΑ μοῖοηι ἀΐου ἠή 9 ἴλο το ῳϑέωνιῳ φνῖοιν ἐνόν αν. δ᾽ 
᾿ Ἦ ἐλ ΤῊΣ Ξ ᾿ 4 ἰἠ  ᾷμο οὐ άρο "1. ἃς ", 

ΜΈΝΟΝ, - ἴδεννηζηο 1 [ϑϑνίηια νὴ μἰδν βι' τβιμ μεν ἐμὰν 
ἘΓΝΨΗΜΗ͂ αφθε, ἀυῖγαι (Ὁ πὴ παππάϊ, 

; Ἡ Βιυδοιίβη 8 
ΜΗ ψϑὶ ε, ι" βιμῆω εὐ νὴ φύννμα 
Τϑὐμοηανοιδια δ᾽ ῥ᾽ ἰοπιιριδροῆιϊο 

᾿ ἀρ ϑμρ αν ϑηῃ 
“ΠῚ εἴ Ὁ Ὅβε- 1})481 ἱμάϊφίο,, 

Ξαρὰ ἐπ μρηβαθια ἐϊὼ Ρ ἔπη διὶ 
ποΐδειαι [6 ἴοἷ- 

ἐψεν φησνν αἱ ἡ ἀνέρα λον ὃς ἄπιυ! 
μρμ με γαθμὸμ (ἀπιθὴ ποε .» 

ἐκ) φοβοιρτεδιβον ιοτσλι! ἀροῖ» 
ἐς ἢ ᾿ τραξιού 

εἰβοιει ἃς ὦ. 

ὠλώχωι . [Μιϑοδαν,, Ὁ ΠΝ ι 
8 ΤΕΟΜΈΨΗΝ, ΧΩ͂Σ, 1. μην ΟῚ ἡ ὐφεονμιία ΔΒ εὐ εἶεν ἔς σπιρὶε ἀἐἴ. δὰ κι ἢν, φυάίν ἀνοι φίδι, ν 

ν]» 

μά! ς ἢ οοοῦν - 

ἣ Ει Τοήνἱηῤ ποβειΐ νι» Ἄοπν.,. 4 

ΦΟΝΑΗΝ ἐδ ἤελγνάωνν [υὐὴ Ρδι 41), 15. 
ῥνειοίβια ἐρῇμε ἐκφεξ!α- ἸΡΙΟ Ἰθιξα!ν 
πε ἰα φοίϑιμι ἐνβηε Αἰνάν ἘΝ 617. 

661: 
ἋΣ 

μεγεηνὴ βεμεδ' εἰναι δι, ῬῶυἩ, ορίθο᾽ 
βηνι βαϊὸν ποθεν Ῥωὶμε γα Ῥειῃ ιοῆ!ς 

Τ{6΄ φηάφην ἀμέδην βὺν (4. που ΐο φρρίο- 
ἡβενἰ4ην [υΐρ[ νοὐδν: ἀν 

Ὁ Ουὐσόδαπηος 
ὑφ ὶη δὶς τα. 
θὺς Ὀρθίοευτξαι 

ΩΝ 

΄ς 

.8 

ἕυας ἀἰοεθαπτογ 40Σ ἐῃ ραττίο ἰοο ἀερ εθαηε, ἧς ἀῶ! ἃ ἢ 
τουηοιαίηθυς ἀρ ες, φυΐδυν μλης οτίδτῃ ἐρὶ οί ληι ἰη- 

Ὑδείρταιν ΔΗ νο ΒΕΓ ΠΡ ρα πε ἐχ Βυϊὺς οἰρί εἰς ἰῃΐ- 
τἰοτλγεῃ πιοτίτὸ θεῖτις ΜΠ 4η} 41} τρ πο πὶ εἶτας, νε ἧς 
οπιπίρμε (ςγίρταιη υΐ εχ εἰγου οἰ ἴσης ἐσοἀδεταις, Νες 
(ληὲ ρόϊζατη ἱμὰς Ἰοσυαι ΑἸίεαν ασέίροις, Ναπὶ 4υοί 1 
Ρυϊλης ροίβοιτί ἀοξεείηλτ ΒΑυ]1 δὰ ξον μιους ρεπις- 
εἰς, φυλπυίε || πον αἰτία Ἰρῳ ἈΠΕ ΒΕ: εΥἱο- 
Ἰεπτυπι οἵδ, δὲ ἐο τε Πτυσ αυδά εἰ ἴτὰ οἴει, ποι ὁροττιιοτίς 
οαπσονε ὑμῖν νοδίς, δι ανδά {Π4 πὰ χυάπι ἐρεῖς (οριδηι ἀι.- 
εἷε ερ᾿αΐεπι ἃ «αεεηα ἀπείηρυις. δίς ἡψίτας Ραυ] ερίν 

.  ξοία δά Ηοθταον ἰη(οτίριά : φιυτη ᾿ς ποθὴ ἢ ηιδπείτιίν, 
πες αἰ δ ἐιθκαηι ἐ"πς ΑΝ ἃ Ῥαυΐο νευ μῆς ἤν, οὐχ 

οτίς, Βκβογίατίο δυῖςπὶ ἐϊΐ8 ἀχτας Ηδδτ, 
τσιὰ νετί, “1, ὦ ἤπχῃι εἷυς ἐμρί εἰν ἃς ἀειρβοερφιοιο ἰδ 

1λιοὐρίτον, " ἅν τὸ 
" "1 φοίδωι, ἂν ἦς, αβεὴ γΑῤ νου κοάιοίδιν Ἰερσίτοε ἰ- 

᾿ ἐδ ς ϑοη τεπὶ τοβεγαῦιν δι Ἰρίᾷν Ῥαιη!. ἐρήτοί αι ἡπὰην 
Δά φιοά ἀϊδιυαν πὲς ἐς γε πιο ἡ} ἀί6, θε. ἢος ομπηίπο 
κοιέξύπη νίδέτυν, ἀιϊιπι οῖυα ἃὲ οδίοιν στὰ φίςας Βοιεὺς 
ἦα ἰος εἰξυυσπῖο, απ] βάν ]υρ νη] ἤνδειιο ορίβοίαρυῃ,. 

τὰν νἱ Φ γυγγ ξ 

ὑαν ἰρίοζαμ Ἔχί ἴσῃ, Ἀφ οἀίαπν δαῖςαν 



ι ᾿ ἱ ᾿ ᾿ ᾿ “ 

᾿ ἢ ,, ΣΙ ̓  ᾧ »" λ 

. ΠᾺΡ: 491 ᾽ν Ἵ 

γῆς ᾿: ᾿ : . ᾿ Φ 

; ᾿ : ᾿ " ἀπ᾿ δ Ὰ τ ᾿ 

᾿ ν τ Ἁ » Ὶ πΞ-- Ἷ ᾿ Ἶ δι: ἜΓΆΖΙ χα ὦ »" : , : ὶ ἋΣ .᾿ ΕΣ » Ἔτους ὟΙ .ἢ᾿. 

ΠΝ Ὁ}; 4 ἢν]. . ον τσ ἤμουν. “χὡ Ὥς Ἂ “ΚΝ Ἂ πο  ... 

; " ΟΝ ρέδινίμά 6- ΙΟΑΝΝΟΥ ΤΟῪ. ΑΠΟΙΕΡΙΒΤΟΙΓΑ ΤΌΟΑΝΝΙΘ. Ὁ “3. 
᾿ νὰ Ἀὸ ον ἢ 18} Σ ΟΛΟΥ ἘΠΙΣΤΟΔΛΗ : ᾿ ΘΑῚΡ Ο 8. 1 Οὐ, ἃ ςα-ι. Ὄ Ἔα θρος Δ αν Ι δὲ 

ες κῃ Ἢ Ψοε ἱφίταν., ὁ ἐδὶ ἡθονη} καϑολικὴ τρώρῃη. ὌΠ τ το] σα  ρεῖπια. ὁ, ἀὐησῶ ας τὲ τὰν ᾽ς ὍΝ 
ἐ- ἡ τῇ Ἶ Ἰρραίοι) αυυν Πήδ., ἢ φβθεῖς ἧς ᾿ ΣΎΝ δῶρ, τ  Τ’ ον} : 

: πζν οὖν να ἐπεδρηΐογι ον ρἤγοσέ ουπν κ᾿ , ἜΑ π΄ Πρ π᾿ 4. ἤτοι ᾿ς ἡϑδαδῃ ' Ἱ {ποῖθδὴὶ ΕΟ ΠΊ ΒΈΤΟΣΕ οὺπὶ Σ᾿ ΝΣ ΠΟ ΝΟΥΛ χντῆκρκ  ΚΝΕΤΥ ὁ. δας ᾿ 
νὰ ᾿᾽ ᾿ [41π| εἰράυδει,εχοίδκτῖο ἃ ρεορτία) ὡς ΠΑ ἜΝ Εἴ ἀλεπΝν ο ΝᾺ ὃ ; , 

᾿ τὰν ἢ ὃ τοι Δεν ἕν ὅν; Ἧ 2, ᾿ , Ι ΩΣ -- ἐν ἐῶ ὡς Σ ΨαΤΑ Ἐν ἂν ᾿ ᾿ ᾿ : ἜΝ " Ἶ ΄, Ι Υ 

: ὙΠ δ λα κα, ᾿ϑδεά ετείεϊςς ἡ 1η φτγαξὶα΄ δι .δ᾽ Ονεδε ὐπὸ έν χταιὶδ Κιφαλαιον α. Πρ ΟΝ τ΄. σαρντν ὁ" ον Ϊ 

᾿ Ὺ ἫΝ ὩΣ γνώσει τῷ ησίεία Ῥουηὶ ποῖϊεγ. Φε:.͵ [Φ' ἐν ἐρξηδέονε ζηπίολ : . ᾿ ᾿ ἐοτο αν τ ὐναν αὐτὸ ἐς Ἔν ὧν Ἱ ᾿ 

οΟ, ΟΠΟΈΚυρίον ἡμᾷβ᾽ ερὶ στῖφος ὑναυϑχρι- τ κε [εῖν Ομ ίκευ  οβοιμη τὔμηΦ ἐσασαμῳ ΚΗΝ ἀπ᾿ αὐχῆς δι ὩΡΟΡΙΣἈΚ νου ἐὐιὸ μη, ΕΥΡΟΝ ἀν ώῳ ως ς. ᾿ς ᾿ 
' 4 τς ροὶ εὐέξαχρὶ πῶ καὶ εἰς ἡμέραν δι πιρς δι" δὰ τοπιράς (πτυρίτεν-] [ἐν ἀν εἰναδ. ἀκηκόαμδυ, δεωρᾷ- Ἰ Ὁ «ἰΡίοι, 'χαοά δυ 41} [ΡΝ νμν μα ομεῖαὶ 

Φ' ἐπ᾿ ἀδει αἰδνοίιαῖι, υἱτπῖης οὐ11}8 ηο- 
ΠυτηΑπιςΏ. 7 νένεν. .. γ καρδν τοῖς ὀφϑαλ- ἨΚ γἱαίηνον οεμἰ δε 4υξαν νεἰςύαι 

Ἰ Ἶ ον νγ" Ἀ ἀκιᾶν, Νοὴ ἄϊεϊς, ΑΒ δὶ οδίευηε(οεἰ- τερπνῆ, ἘΠ ας ἰοπαιββμμον ἐμά κι ἀρεήμε  μο δία 

ΩΝ Ν᾿ ᾧ ((εἴ8., “ιοά ἴρςε-: 

᾿ 

ἀὐνίννιο, γνοά ̓ἀεἰετϊμείοηδ ὦ τ } 

! 
Ι 

δ ἢ, "ε δ᾽ " Ἰνοβεω, φωρᾷ ροηβούίηννε, ἐβεἰτ, θοι βῥο.. " 
4 ρ μοις ἐδ ὁ ἐϑιασα- ' - «( ἃδυΐπλι8, ἂὲ Ἰηδ. ᾿ μαμθηξας ἀββ ἐοη)-. κονγκὴ ΠΗ | " ζ 

᾿ ἡμρυ σεν Ὰ. μαϑα,καραὶ χεῖρες -} [πὰς ηολέτα ςοηττεδεαγιας ἡ ἃς] ἢ δαίμνμηε δε} εΥδο οἰμαι "αρμαβρυῆθὰς ἢ} 
κὸν εἰς ρ εαδθέδοῦς, διηθάεσι τδητὰπὶ οαρίτα (εἰ ρίςς, τε ]σ4 ἀο- Ιηνρίο ρίδιἀορτορῆςτα δλϊολπηα:., Οεὐὸ ρείας λιθοιειι, 4 " "4. ἰς 110 νίεζ: 81 ποτ νεφαίεμεαρ ᾿ς : Ἷ - μ 

γὼ ; “ Μ ογίδυν γεῖι ἘΣ ποδ κλμκεν, ταν δ τυ: ἀείηδο Πα ξῖι. ιν ͵ γι πρσηστ; ΠΟ ἢ αἷβ,ἐψιλάφησειν πε ϑΕΠΒΘΙδ 1Π|ο ὙῈῈ εἰν 11. τ ηρηὴ, φρνφε μον | 
ἢ. ῬΥΣ ἐς ἤηἶνο ἰητοτίαι σγαίονυς εἰταηΐα, αυὶς ἐπὶ ὀ ὠ 8 1 χναῖα Οὐ “ξοίμοκεία χόῤμε καὶ γνώσω Ν ες ἱτοτυηή οι τὸ δ ἐν ζωής Ὁ. κε γ, Ἀ8| ΟΝα νίκα Πα οοηίρίουα α-  ς: Ὁ Ξρηὶα κιοβδίκια οἰ χιδεθα ἡἸα ΕΠ 
ἱ ἀεὶ ἰαδὶ Νοῦ ἀεηίφυε ἀἠςοὶς, Βὲάο παρ!ιοίτα πιρέτίε ς πα οοπιίυηκί τ Αηδιδοπια ἔγίρίτιν 40} (ορατᾶς εκ ὕει εἶ (Και ὶ ζωὴ ἐφανερώϑη᾽ χαὶ ἑωρᾳακᾳ-Ἶ δΐὰ εἴπει δε πὶ νἱάϊρ κα. ἀἰ ἑὰς 4βιφ' αἰδίνηη, φ'εβ4.. νἹκγτιην νετ | 

| . : εὐ ηρῆρῳ Ἐρυδῇηα φοπιοηῖϊὶ εἴοις. πας ἱπηιιάπυπου ἀϊςίτ: νετὰ ἱπάϊιήιιο νίποι!ο σοηλίηχίς. Νεαυς ξηΐπὶ πος ἰσηῇ-. | ᾿ - ν᾿» ). ῇ : αὐυφορίᾳ "ἱ ῬΝΗν, (δ᾽ ἀβηνη μαθών υο ποτίπεῖα ὅτ. 
: ΝΕ φὰ αμην ἐδ αυης ρεαίοἰεείες σαμοῖο, ἱπυίτγης νος {1 6 Λὺς (εά πιδ!ίτία ρυοτοο εἰφνροτίει. { .,(ΔΤά μενιρω: [επι- ὃν» καὶ ἐπα νηρ ἀκ θυ ρΑ 725. “Ἴ [βἴλπιαν, δὲ ἀππυποάποις νοῦ 6}. ὀ ουϊ νην αἰέτηδής φκα 6 ϑυσινα σοῖο ὃς ᾿ ᾿ 

᾿ ] | ΕΝ οὐ ρα ϑερίαπο ΠΠ5χἰευτμης Απεϊογηϊοτυπι νροςϑ. ,2μιέννιοιν, οἐς ὑμέμων ἀμίνοι ἔλιοτνι ῥτῸ τεπιροῖς. δὲ ἀρ ρὲ Ἰλτίυᾶν τι, λομὰν ὑμῖν τίω ζωΐω α͵ώνιον. ἡτις ) Ἰνιτα!έ 1Π1λπὰ τεγηδῦν αθ8 ΓΑ) [ναρηρνά φδενε( 40 ̓ Ἀβεηςη ἊΣ ᾿ 
ἫΝ ᾿ Ναῖ ἀροβοῖι Ομ ὶ γούειη δυιδίλπιυς, δι ἃ Βάς ΡΠ μιὰ αι"... χυκ νοοδητ, ΡΟ δά είμιις,, Ηςθεσόταδη ποης, γι τρλη, δ φοὶ ς ἐδ πατόῤᾳ καὶ ὶ φανε ἀϑὴ Δρυα Ριαγειη» 8, ςοηέρίους 8] ράννε! ποδὶὴ) δος Ἴορβο, δεησάϊ ὁ Ἰ 

᾿ ; ᾿ς ῷιαίμμς ἱρεμοκραιυ ἃ ἀξ ἃ νοῶ ἀοδεείαα τι, (ΟΠ 44, το (πρίΠιπιὸ εξ ἃ, ποθ ύκ ληποτάτυπι. Οὐοπιμιοάίεις ἐΠΐη) εἷς ἈΑΡ : 2 δ εἰξ ποδί 5)". απο ὁ τα τ πδ᾽ δλνλνς ὑδοον ααδεγδς ἔρεϑα, ὥ Ϊ : δμισβα φμοιὰ εἰμεβοη μοιεῖδ μείνης, Οἱ δεν ίς ἤχῳ ΦῊ ἀμιθορρὶ ἡυλην ἡχρμὰ εβεμόρτρῦς ἐμδς ἄϊεαι, ἣμμ) τι νὸς τὰ δὲ ον, ΤΣ ᾿ ᾿ εὐ κε νν τς οὖν το αδρδε ραϊραεῖς, π 
; ἷ ἱᾷ τς ἀϊοἰκιαοαυς οδατγιτάτεπι πάδεῖ, Πα γε πιοπάλοοαν ἀς ψυο ἀπ Πογυςγαῖ,1 {10 Ροτιὰς τας γετὲ Ἱποπολθιζυγνο. Ὁ ᾧρβ «(ὃ ἀκηκόα ἀπαν-- τΟυοά. ὶ ἰδίταις 8. ὁ μοὶ ἀμέηρὸν ὧν ἀν. : 

᾿ Ϊ : ᾿φΧΕΟΟΓΟΠΊΜΣ, ἘΣ πειθιπυσμίοιμαυς ἴθι ἀοξιείπαιι οὐΐτ, σοὶ οσρηϊτίο ρ]οτίο(ὰ , ᾿! εὖ οἰκαρμδρ “μν» γ.3. ᾿Ομοά, ἀμ Υἱ ἀΐταυ το : κω μας , 

».Ὁ ον π - ; - ον ΓΩΛΔΜΜΟΥ ες ΑἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΈΕΒ,Ι ΙΝ ΟΥΙΒΥΒΚΆΑΤΙΟ ἹΝΤΈΚΡΚΕ. οὐκ τ΄ Ὶ 
Ι ᾿ Σ Ἴ ᾿ ᾿ ᾿ ἜΝ ᾿ ᾿ : ΤΑΤΙΟΝΙ 9 Ἀξθττν. ἐπει δον ττεο ῃ 

ᾶ | - δι ΄’ ᾿ δι -» , ἰω ᾿ Ἶ δεν ω ἢ Νὴ , ᾿ Η . ᾿ ἢ «κ᾿ 

ΗΝ . ; . Ξ ἀνλ ἣ . {Ρεἰηναγαρώτο. [τὰ αυ!άφηγ Ἱερίπιυς ἰπ οπγηΐδας νετυίς γπίοηςη) ἀςς ἀγα δίς, ΦΟμοά «κἀϊωννενδ ἀκρκοαιδν πιὰ ὃς Ὁ 
᾿ ᾿ οἷν Ν ; ἘΠ ΑΘ τς ᾿ς εσήϊείδυς ,(πὰ ρεγτίπάς μος ἀςοιρίςπάιιπ) εἰὶ ἀοή (ςερτιη. Ἠυπιλπίτατογι δοςς ἀξ, νῃ ῥοίδεβ ἐα ἀυδῆγυς πσῃ οοηδῆν 6 ὁ. ᾿ 
ἰ ᾿ : ᾿ ὁ ΩΝ οἶος κ τ α ᾿ «Ὁ . . εἰϊετ, οαπηίς οριξοἷα ρεϊπιά, ιας φυϊάςπὶ ςἀτΒοίιζα ο(ὩΝ οἱ, ἰςά ςοπίαηξξὶς ᾿πατυτὶς κμδῆν τω κε οημη ἤλυθ. . Θ᾿ . 

Ἵ ; : : “που οία οἵ ἰαἰοτίρεϊ ον αυαπι το  χυας ἀνς, Θτἰλιη Τοδη πὶ Ὑογδυπι δυο πὶ ἀκούων σὴ ἤροὐσας πρό ΐα, [οὔθ οα αἴο- Ὁ " : 
͵ Ϊ τας οἰ Δ , , ; : . - . εἰϊκκοποςί[ςτίπιις,άπηςὴ Οδιμο τα ἠοινήητ, (ς νηὰ 4υ1- ΚΣ τὰσι πλγγατίοτις αἰ ἰυϊὰ δοςίρεις γ (ς4 (υ]5 φυτίδυς ἀἤυϊά. Ὁ ἢ 

; | ΓΝ : ᾿ ᾿ ἄσηι (αἱομίτοια ΕἸαδδα συϊάλιη Πειδίοτίρται Ροις τποη.͵. δυιᾶιτς. Αυδια!μαυπνοαμεηῦς πη, νἀ  ἐρίς πεῖς οσυ 5, Ἔ. 
ἰ : ὲ ὰ , οἱ εἰίαπὶ τλτίοως ντοιηαὺς ἐχουίατί ἰη εῖρτίο, φιὸά τε] - τεςξλι! πιεῖς σἰδαῖδυς νοτυηι οι νογυῖ Βοιλιβοι ἢ... ] ᾿ , 
: ἫΝ “Ν 4υα: ἀυ2: ἔπε ἴῃ νηὶ γοϊεεὶ σοτρίις λυ νο  ςὶς ερητοἰ ἐς ἔζυπλιποο ςξο (οἸα5, (ρά αἰ!) ργδτετφα αι πιοοππὶ ἔαεγύοτ,. ἮΝ ᾿ ] 

᾿ ; ἐφ ; οι πέξα:. ποίηρο ΄αϊα Ὀγουίοτες ἐγαηῖ φυὰπι ντίςογίμα. Ουοτίαπι [ας λυτοπὶ ΤοΔηηςὲ ὃ Ὠξηιρο ἰ4πὸ αι εροχδίδητς, Ι 
; : Ν ᾿ ᾽ . ῬοουΠἀεοαν βαδεγοῶς ἱπίςερτίοποιι. ὶ δχς δέαυΐ πατιγδίνι ἀν βΠη, δέ 4ιὲ Παρμρὰ πγδὺ ἰσθδην ΟἸπ- ᾿ . ' ὰ 

᾿ ., ΗΚ ΝΝ ᾿ ἣς ' . τ ὰΝ Ἄν Πι πεξάγοης. Νοη εἰ σίει 4 ἀπ χαη)υ ἢ οὐδὲ εχ ες. ᾧ ες ἢ ᾿ 
; ΡΗ ον ἽΝ ΟΑΡ.Π}. ες φιί γεί νας ἐρία, ν οἰ αἵια οἰλίαγοδι οὐδ τ ροτισηῖλα- ὔ | 

᾿ | | τοῦδε 1 Ουοβόναι ἃ ρεῤνοην(ρ, Οὐ υ ἀπ᾽ ἀἰχῆς. 1πεἰρὶς ρηϊπιὰπι ἀεαπετῥιοοῖς,, φυυαν ἀάβυς (ρεγῆίτε δο ἸΡ(Ο 40} ρίας (ὦ ᾿ ] 
' , " ἢ ει ἧς οὐ οζμπίυμ καὶ Ομ τ ροπίουα ἀείςεἰρτίρης, ἱ. καὶ ΟἈτΙπίαπα ἰδης οπιηία ἰροξιαταῖ. δὰ [μέτίς ἀυδίμηδαϊῃ. πηρυάεπεὶ γ". Ἶ ἘΣ 

! ἊΝ ἀοξετίινας θα], νὶ οτίαπὶ γα Ευδηβς  ο ἔς είς, ὅς Ῥαυΐως ἰηἰτίο λὸ νὲ  Άϑα (ιροτίτίσυς σου τὶς τέβίδυν ργοδλ γοῖετα, «.," ὁ - ν᾽ - 
| Ν ΝΙΝ ερϊβοία: δά Ἀ ουιαποϑ.Ηυίος ἐφίτατ ρτϊμνὰπε οπιπίυπι Ὁςί- ἀυάφγοηι τἀπηςη ἰηβοίατ.. {4 φμοά βιἔϊανιίν,  . ς΄ ἢ. ᾿ 
᾿ Ἢ " Ὁ Πρ  λτεῃγ βεῖεγηλπὶ ργοροηίς. ΝΑπὶ φιλιὰ ἀΐεις, Ετδὲ ἃ ρύϊης- ϑιασείμιϑαι Νοη εἰς παυτολογλ ίς ἡ ἈῊΡ ΠΠ}}9 ἃ Ἰᾳ ὰ Πξ εἰ θαι - ὼ 

͵ ᾿ ἫΝ Ρίο, Προϊῇσατ άπ τά ἀς φυὸ ἀνάιιτις οἰ ςχτίτΗς, αυψπν τὸ ϑνάϑεψ ἐελγνῥβδα υκὸ τμάενε ] ἀρ ἀϊςετει 4 6-᾿ Ἷ ᾿ | 
, ᾷ, ᾿ ε΄ Τρ ογοᾶτα ἱηςίρογοπει ντ ἐχροίμίπηις οἷν... 1. ΝΟ τοξζὸ 80 Πίεοουλι νὶ θὲ πο (σπηεῖ ὅεῆυς οδίκεν (εὰ φυοά 
' , " ; ᾿ Ἴρικτυγ τηυῖᾶτο τεπηρότε σους γοτι ἰατεῖρνεβ, ἰγῖς ἃς 80 νετὲ δέ ρεηίτας ἔπι ὁοητετηρίατιε: Ὡς ρταβέξίι αἹϊ- 
: ᾿ ἘΣ, ἐπι υοὰ μουν τορ εὐ ουν Νς ἀϊχοτίς ἐπ᾽ αὐχϑς. αἰνοὶ νογὸ υὰς ἈΝ ζς οχ πίη», Φ{ Δ μὰ μονα. ἀρ ἐμῷ... ᾿ 
: ΔῈ ᾿ ἜΝ. ἐν ᾿ ἐς δ Ἵ ἐαῤχε,τοίροπ ει τὰ λᾶλυπι φιοήϊαπι ἐς ἰουίταγ αι άεηι Μαηιϊβἢὲ ἀείβης ἢ εοτίασλ  μρνμε τείυτιεξεοιία ' 

ΝΙΝ ΝΙΝ ὦ ; : ᾿ς ΟἸινηἴο νε Πεο, ποι τδιποη Πιηρ! οἰτοτ (σα γε ολγης ἰα- Ολείει ρενίςτίριλπι ἀν μος αούεμι Εμεπρ οἢ δα, Ιοάη, 20, “". ᾿ 
Ι ᾿ : ἐ τ Ὁ εὖ ' ’ἄυτο: ρετίπάς ἀοιὶ ἀποογεῖ Ο εγίίειιπι ἡ] γπΠιηςαν δ ραν φ.δεῖνς.14.19. Φὲ βινηθηὶ ἐδ υμαὶ δῷ νὰ κὸν τᾶς 
Ἱ ἘΝ δὴν γε τὰ; ἘΠ τς: ὔ ᾿ Ρεδίϊεπι ποα τας ςαερί{{π οχηΐοια φασιν νιάδτεταν δι ρα ἢ ξυῦ οἷά εἰν ϑην πὴ δ σπόπι ϑέογμυπι ρεγ φιιεῦι ὃ. “᾿ς ἶ 
ἢ δος αὶ δὸς σι, μὲ ᾿ ἐράτοῖηε, (6 (ππῆροῖ ρυζτειςα εχείείῆο νπειηρο ἰσρυπάϊα. ταηίὰ βϑιλίσπι, δὲ ἰ φι0 Υπὸ αἱξ Υἱξάγϑε Τοδ. 1, δῖγε ἀπίσερὲ : ' 
' ὅς τὸ : ἰὸς ἡπῖὰ Ὁ ον ; . ἰλειάτειη ε οὐλὰς γείρεξευ, ἰλπὶ τὰπὶ ἐγας φαυπὶ τοὶ οἵἴπε ἀυοιὶς οκρίιοαι γι ἰὨΒΕΙΡΓο. ὁ : : τ Ἷ 
, ἘΠ πος ᾿ . ᾿ ᾿οἴσατας ργίαοίρίιπν οχ ϊοιεία: ἐςοίρογασηί. [ται παῖμγᾶ 8, ΝΑ δ γκρὶ ἡ [οὲν τ ριομὴ κοείρίο, ἤξας ρά : Ἷ 

᾿- τον οἱ “ ᾿ ἀυρίεκ ἐπ οθσναθ ὐεα νον ἐρεδεννε χθιν π πεν " Ἠεριέρεγρεο [δ ἰπρ8 Υἱωγρακι οἷς δηἰπὶ ἐχρὶ κα 
Ι ., τὸ εὐ ὁ ἢ . ; ᾿ οι, εώ ἃ αὐχῇ, ὃν ἑωρβκριων,, χο. Ἀυτίαηι δικεηλά πὰ 7) ἀυπὶ ΥΊΡ πσπίδη δι ΟΝ οἰξεϊοιη; ψιϑὴ βεινᾳυλῇ κὰ ᾽ 

" ᾿ πρὸ ες ε ᾿ς φοήδειλης κεν Οἰγγηϊο Αἰπιᾷ δι ΑἸ 4, ταί αἱτ (οτίδε μα σα ταοϊβαιὴ οδἠοδείοηφιι είμοσὴ 
τ ἐδ ΛΆΝ ; Νῃ ΕΝ φ Ξ Ἀύψυ τι ζωϑε αυὰ ν᾿ πνλόγν τὸς ὄφει (6 γιάοϊιεοι (ὁ ἱτιν: "1 ΠΝ ἀρρνα ψῦς γα Ραδι Ε 

᾿ Ι , ἡ τον δ . ἜἘΉΝΝ ὔ ι Υἱάογοτας ἰὰςπι εἴα ἰά αύοα νἱάσγαι ὅς βαϊραυσγας, ἔφυς 4 ἰησίμίο ρειψσιθεῆ τ παρὸν Κα νι Ι 
ἢ: ὦ Ἀπ Ξε ἐς, ὙΠ ἘΠ᾿ δά εἕατ ἃ ρτιποιρίο, (υα τάτίοης ςοὐἰωαεἴοε ματυτᾶ8:) 4 ἐ ἄὐδνον καὶ μερὶ» Ὁ ᾿ : 

; , νεῖ ΑἸ απ Πατιογξ συη ἡνν ἴῃ ρειῃοίριο, αν δὺ φιοαι τ0 ἔην ἰδόυαι υσπι φύμδν ἐδπυυ ἢ ; Δ διντται Ὁ , . ᾿ αβϑὶ τε 
ἘΣ 4 ᾿ πον ᾿ ! ἔ " 4 ᾿αἰάεγαῖ ἃς ραἰρανογατοά ἶ. Ρεηουαιη [ἐβραγαιίς πάτατί ἀἰ-ὀ ἐετεῖ, αἰ οἱ νεσθϑὰ ἐκ δἰ 

, ᾿ 
Ι 



οι ΟΡ.].4ρν. 
᾿ : Η 

: ἣν ΤΡ ΩΣ ἰαρμηνεβ , Γ , ἡ ἥ γι ᾿ ὍΣ ἘΞ ΤῈ , 

πε ᾿: ,. βιναβηκὰ ΝΡ θεἴ ριοην οι Ἐπ] δ ἡ ψέγα τοὶ " ρὸν ἢ 
᾿ ῳ ἐτξ μεν δας. ΚΡ β ῃο΄π ΔῈΝ Αμην ἀξία! «ι΄. 

Ν 

Ν ὰ 

ἡ ̓Ζιδὸε βείδηνιω «οδίε 
υϑ, ζονήλοαι νεβεμ μ 

- Πρ φιφωης, 

᾿ ιν ἠἰπωμᾶν ὄτνοὐδχ Υκαρτέκαιδυ, μείω ποιοῦμϑυ αὐνένγ,κρὶ ὁ λόγος ὠ- 
Π ἀθὴς } ᾿ ᾿ ̓  ᾿ ᾿ ᾿ Α , Α ἡ Ἶ ΙΝ ἣν 

Ξξι [7 ." {ΤΥ ΡῚ ,» γἱ' ν 4 
οΏ εἴς ἰη 

ὴ ! " 

ρρόοθρα Σ Κι ἢ Ἶ . Ὶ ἘΝῚ τῆν . 4. 
4ν4"' ἀν άῤεμηθμ. 4" εν, σδουκ ἐφ [ ἩΜΙΥ. 

οοδίς, ᾿ ἘἙ . 4 ἰὴ νδὗμι ἐβα μην φάει 

βέῖῖι9.. ; : ͵ ΩΝ Ῥ ὶ ἤ ΟΦ «ηπρί δον υοϑδὴ, ν᾿ τὶ ἐν τος ᾿ ; Ὁ» ὡΣ ὌΡΣ πρὰ «αεὐρε ὃ 

νὐδ κε δῖν ἐμ οὐδ εἴε, πος τοηεῦταβ π΄ 60 εἱς φπονίανο Ὁ τω ἰωκ ἢ, ἀν ' - Κιφάλαιον β [1 ΝΣ ἐδανπλυΐε ρΕ0 

πο τς ΒΕ ΣΡΆ» Ρ Ν ἣ πΡΝ ; ἀπο πτς ᾧ ' . ὡ ΑΡ. 0. θ᾿ Ἔ ἣ - «με γ) εὐφὸ γε 

εἩδμόβέι, ποῦ δεμία... λ΄ Ιν|μ.. Ἢ γον, νὰ ἘΠ ΟᾺΡ ααρο βφρίβριμει., 
ἘΠ ΟΝΝ τον ν᾿ διβάφρινδει ἵν 

Ἂ Ὲ τῇ μαρυι νον: ἐβωγιοῦ τ 
δὼ, Ὁ φο, βθύξοθό. 

ἐφ σπανΣ θράτΑδι, 
ἐν  α δὲ ἀἰχεηγαυδησε σοπιηυπίοηξ 

Ἰιαδοίς ζυτα 60 5 ὅς 1 τεπεῦτὶ9 
ἀπιρυ]απνυβταςπεπισ Ως ἔῃ 
οςτὲ οὐίατι. νπ 

. ΤῸ μρυπταῦτα οφάφω ὑμῶν ἵνα, 

μὴ ὠμάρτητι. καὶ ἐαἱ τις ἁμαρ- 
κὰν ἢ ’ 

πῶ; τ τα δφκλητον εδῳ τοοὺς τὸν πατέ- 

βέδο »ὉΝ [ϑοηηονε. Οανὶ ἡσοι Χριφον σδεχοιον. 

' ΕΠ (ὐθονο. 
θίε,ντ ης ρεξοξεῖς, Ομὸδ 

{φυΐς ρεςςατιτ, ᾿Δὐυοςαιά α-Ἶ 
ΡυάΡλέγεπν μβαδειημβ, Ἰοίθη}}" ἰρεύνο ἤαϑεῖον ρνὰ Ρ. ἀλιαννεῖ θαι 

ἀ ἢ . : ΠἸ. πω Οὐτβῥωνο ἰω: Βολε οἹίην; γε 

ιὐά ἢ ἰπΊίυος φΔαλθυϊαηγ 89) 7 5) αὐιονοὲν ἰώ αηοδι: . ᾿ . (μηξυαιν ἰαἤίιπι, μας "Ρ ΡΣ ΘΕ, ..... Οὐδ ᾿ 

Ἴ βουεΤρίς οἴη οςε » " δοπηπια-] ἰαμμηβεμιον ρβδπν  Ε᾿6. χ, ̓ εὐτὸς ἱλασμός δὲν αἷοὶ “ῥάμαρ... ᾿Ἐτίρίς εἴ ρεορίεἠαείο ρι0} ) ἈΝΜΙ  ο μεν ΜΥ τι ἀιορο δ 

. ηἴοπέπέ μαδριθυς τα πὶ εο πνι-ἰ ἰμεεν βεβειμοβάεννα ον τοὺ κΟλδΝ ἑωτί , ρες(λτὶ5 ποίειδτ πος ρῖο ἤ0- μὲν ὠρῇνι τνομ. μγὸ μο- ηδ (ἀπῖοε γεο- 

᾿ : 0} [4 πιεῖ, φ' εν τ. κ πῶὸν ἡβδδ᾽οὐ αἷθοὶ Ὁ] ἡ μυοτέρφον ἢ μόνον, : μηδ ἢ γὰ αμμὴν ἐδπίδεν, μά ἐμ κνν δαίϑτει! 
ταδ.4 δ, (Δηρις ἐς ΟΒΓΜΉ Εὐνήῖῃ! Εἰ  εὐκὼ νι ως ὙΟΧΣ ὁ «ὐδδὶ ἔλρυ τῷ ἈρΑϊι  {{Ἰγϊβ οἹοπινίοα εἰἰαπιίρχο του] "δ μισημμθθη ΗΝ μοὶ πολ λν ος 

[ἘΠ|} εἷυς ρυγῆςατ ον Δ Οπθη1)" ἰπος οὐ οπρηὶ ρεείαῖο. 6 ᾽ ᾿ῶ μεκ λέ δὴν “ Ν τως ἀνόρω ἐθήρα Τ΄- “Ἢ εὐ ν ἀδόινει Ῥεξ- 

βεςοῖο. ᾿ Τα ἘΌΝ τς Καὶ ἐν τούτῳ γνάσκομδῳ ὅτι ἐγνώχᾳ- 3} τἘυροεἧκος [εἰπηος 'φυδὰὶ 9}. δὴν αέβθφηναβναλανι χοβην μπαν- 
Τ ρ΄ 5ι4Ἰκογίσνος τηοο ρεςοᾶ- δ διε ἐ πρμόσι ΕΒ ὦ αὐτον 4 (Υ τὰς ὠτολρὶς ἀντ ἫΡ ἀϊ-) Ἰἰρίωπι ποιβυνυο, ΡιςςεριΑ,." μα γε δον Πρ ϑδήΐι δν ὩΣ ϑρὸ 

δ τ ἐῷ ταῦ ἠόη Βᾶδετε, ποίρίος [ι-} λαμ πρραηνερε ΩΝ πὸ ἢ ἡ Ἰρῇως οδίογυοπημ, ᾿ κόνιν ᾿ ΡΥ 

πολ  γαῖη τεπερίο.. Ὁ τ «ΠΠππνιδ ἡ ὃς γεν τὰς ἰῇ ΩΟΟῚ ΒΟ ἰγημμεῃ “να 0... τορι ἢ αν πον τι ἘΕΡ Δ 

, ἫΝ ἐμνεϊθὸ ἐ ἢ. εἴ. - ᾿ ᾿ ' ᾿ ᾿ } ΄“΄- ; βεομμμῇ οκρίεμκρενοάδουλμε αιρεὸ ἀμιφειεῖων εεβίκηἀαπιρερενδμιδεοιένεη οὔ τς ἰὴ ἡερδεα!εμιεῦνά μρειφηάνα,Ανὰτι 
δά οέαιαν κα ἣν 

᾿ξοαντυρος ᾿ . 0. Γ ἌΣ ᾿ Ἑ 2 "Διοτεῦ, δίυε 161 ΤΣ ΔΊζω. 3 Ῥιο δῖ:! Δοσέρι 2, δ οὐ (Ὁ ὁομυ 00} Β 8 

υ Ὀἰμοαιοια ξ 51 ςοηβιεαίηυν εἰοάζα η0-]9) 500 πβιεαποων βείεαια εὐ Ὁ ῥηῃδιβοεβοηθην, ἔχριίοδηε 4υὶὰ {πε ἰηΊωςς ἰαςεθστο,οεανρς πϑηάλεα Ὁ οἱ οὐνῥείνιιε ὃς τς εὔλοίας (ων Δἰπιοπίμαι βοὴ εἶξε ροβιλρλ πῃ ἤεφυς [ο 

φοραιοζυπι ἢ ἐ ΘΠ άοῖ!ς οὐ ἃ τυἱχζυς, ἵνῖτε- ποβταψιάείν εβ δ ἐνῇνι, πἰποείμπε οοιαανεπίίνες ἰδ να 8 υληξει ριοξι ἴοης. 6. - Μ᾿ 

ἐλραγ γρυμῆ ΟΝ τὰν νον ; νενερίβαι ποδὲε βεία!9 ΩΝ ἔν τ -" | ὩΣ στὰ πνσυ- : 

ΝΑ (εηϑ ἢ ταὶ ἁμαρή νοβεσ,Φ’ ονωνάει ποιὰν ΕΟ πο σππισονοι κυ σασενοα μον μμοκαι μαεοαπεε σε ἀρ αα ον πσεθμανυς! , 

Ἷ ὅθ. ΠΣ “8 
“ιν ᾿ ᾿ , - . Εν ᾿ ᾿ ᾿ εν ᾿ ᾿ 

πρατθηη Ἰώ σης, αὐὶ 
τον ας σε τὸ Αὐδηάδοεν, διςι δ ρίωνδις, ἤθη πιοὐὸ νἰπαυὶς, [εἰ σ΄ ἀβιοσϑλρυρω ἰὴ αἰ» οἰ] ἔξον. ϑρίγταε ξατοπιαν ἀξ . 

τὲ μέλ υγοην ἽΝ Ἶ ὰ : οἱ ΝΣ Ὲ οὐκ ὩΣ ΠΥ ΥΣ ΠΕΡ ος Μὺς Αἰϊαπτ, διπιδείαπτυτ ἐς ὰ φειλην πθσυιι ἔμηι δἰλίρης- τἀ  άενα Κιαιγαπνίλ! ας ἔιο ποϑὶς Ἰῃοοπιρεῖῖο πιοάο 

᾿ μὴ Δ ας να κα νι πϑινρδ γεηοδίε ἶ εολιαιδί πος ἀσπνὴ ΑΎΥΗ (Ἰυῶν δἰ είαπιν, ΐ ̓ Μοςοδεηὲβεο μὰς εολρς τής γε σθοο σας αἰ ΤῊ πρῤβιορ ας κι ὴδε εἴϊε (οἰ είκος,νε φαὶ ἐλατνέη ἀρδη βὰν ον ΟΠ 6χο. Ψ 

δῦ δ αυ! ἐοη ριουαν ἐβἐδηλίσμ! περ ποῃ [ἐξ ρεοζάιοτ; ὅ τηϊεἴσαι ἐφιιὺς ἰδἸοείε ἢ πναῖθπι ὥμπι δἐποίςείενδα ἐραά εἰμι ἀερτεςατὶ φυὶ μα. δλητ! ἐοηττγὰ γοτὸ εἰ νεγάτοπι οοιρηαι ἀλπηνι εἰ. ρτςητῬγόρτιεγοα τάπης "106 εἴα Ποῦ ἀημρρδηβον πεπο, ἀ ΠΥ ἀν . 

τὰ «απ δσμαῖ ἐσμῥιιννό μαυέαα (ς του Πι δι οἴ ἱρίς βύ ει ἃς ἰυῆυς,, Ἐ) οἷος εφις " τοιίεεϊοογάιααι ἐπε το οδίδταηι Πὰς ατπρὶςέδιειγ,Ἰολη, τς ἰλτὶς ἔληας ἠγεπεὶν οοἸ οζ ατίτιαυυπη δὲς ἀρὰν δάβηξηο. ὁ 5 

ἘΠ Ὸ- ; “ Νὴ ΡΥ ΒΕΜΕ Ἴ : ᾿ ᾿ » Σ 3... {Εἰ βνηο δίς, χρὴ ἐλόηρηδις. [4 εἰ, δοδείμα δὲς Απροῖι πουεγίηθαρ, ἤςΟν ἀπε ἤν ΒΟ ευὺ ἐράν αἰο. ; δ σὰ 

Ὄπ ᾿ τ ᾿ παν τ τνὰ ἜκοΝ, ΠΕΗΟ: ᾿ἔλῃς πυ οι ἴῃ ποδίς ἰοουπι νλῦοι. Νξαὺς δὶς επίπι φιΐ πηοάί ςοπιπιοτοίαπι,πος αἰ46 ἡρῇ ῥάγτεν ἐρυ δεν ῶν αυληι ὦ ἑ 

ὩΝούϊρε να δὺ κο πη, Ἀεξεὲ᾽ πεδτὶς οοηυπϑεο τὰ Ἰυςὶ εὐπὶ ἰυςς ορεϊπιὰ ἐοηυεηίς, δε Ὡνμ Πίης ὀρυς οἷς πνςάϊςο. « Βεηο διεηι ἀπ ὦ ἡμῖν, ποινογυην ἂρ περί ττι Αὐτοια ἐἐκοήβαδάμε ὲ ἴ Ὁ . ᾿ 

.ὔ δἰ βάσο εἰξ εχ αὐάδίτυ. [τα4} ς “πιςπιίπετίπιις οροπετὸ πὰς ποῆτας ρΕ}}} τοηοθτᾶβ » Βδη ἐ νεὐὰ. Νες οἠἰπιἰη Ἰαδτὶε νυϊτίοἀετς Πεὶ νετδυπι ίςἀ, γε δὲς αυὰπι ἰομν ΠΠπιὲ δὲ πεαμε ἤπε αμην ϑὴπὴ, δ {6 }}18- 

ἰδ ὁ ἀδόλἠμα,αυδὰ ἀν !]υς ας (υἰρίςΔ. με οτυΐληι ποῆτγαε οὐπῦ θεὸ οὔτην πἸοηίς, βοὰ σοηίεψιοιι. μοῦις ἔς παρ ιίστιπι, ὁροῖῖες νὰ ἴῃ τογα!ς ρεπειταϊίδυς, . μαδοδης τογ! ἱπθποσυπι δοιίεἰ απ ἔτεαυε ἱπκαὶ πάν 

ἡΠἴ αἱ ἢ οὐ ἰυεηε ρα άϊόατα. ᾿ “ΚὲΦ’ (ἴα ἐχρ!ιςαε είς ἀς ποῦς πο άιςι φιὸὰ Ἰὰχ ἄϊπιυς, γε ν΄ σλάΐορε ΟΝ ᾿ ᾿ : ᾿ 10 οἷ ςοσγπιεητοτι δι ηρεϊοτγαπὶ ἃς πιοχῖι ἀὐζαὶ ΡΝ 

᾿ βυδησείοντ οαιοεε ὑπὸ τοπυπᾶϊ ἰη ἰυς ΤῊ ἈρΑ ύϑὰ πος ἰῃ μμες Ἰμοτδετοιαμαφίῶε πιεώμαι ἢ τ". ΙΝ ΑΡΥΤ Ράττιαι εα γειογίε ἡδοίοαισίαι το οὶ λρλτο ἄνηιν,,. Ν᾿ 

ἸΝᾺ 18 Προ  ἰἰήλυν 193,1... ετἰανλναὐἧς βοπτεὴ ἴλη δῖς τγιδυλτιιγ, [ςἀ ἐς ρατεείραιίο. 1 «Ἵἀνοιαμενν, σαρρίκνντον.ἴ ἃ εξ,ηοίξτο φιίάξην τείρε-ὀ τίτη ες ἱμετδ τατον γείεη οὲ γι ̓  μρ υνἀδενοαίου 

θλτ οι μόϊυο ρεοσαν). το ῆς, Ηἷς ἀὐτοῖν ἀκοίων Ῥ σας ἰὰχ εἴϊο εχ ΑἸΔ μάτια, 408 διυ,ραϊτοπυσυνε φυΐ φοίεαπι 1 ἔς «αὐ πὴ τεοιριδῖ: 401 ὅς ἡπεσνίηὶς ἃ οἰζοίιε " δ] οἱδι οα. εὐνονα Φαυ δεῖ ἡ Ἐδενν .. 

. ᾿ ὅν δ. Καὶ ΡΓῸ ὀιιδ νς αἰ δὶ ἔκρε, εχ ἰαἼνςς οἵῆς, ἰά εἴκ, ἴῃ ατετηα [4 δὲ ̓η ππίκα δολείταις ; π0 ᾿ ᾿ μισίπνοῖο αι Ὀλιείο ἀἰξιτυτ,τυπν φερίατίοηις πιοτὸ, τι. ἤΐδπι ἱῃυςέλιπι. ὃς σα τη ᾿ 

5 : Πιηύ ξαϊ ἡ οὗδοαῖ αὐρυπισηιί ἔγᾶ-. ,γδεὸ ἴα Ἰιος ἱποδάεις, φυλῖεαυννιἀε]ςος ποδί ἔμ ταὐϊ ἡ ἶ τ φαδὰ ρὲ οήληὶ ἀυσἀληνπιοάο ἠορτοίδιοτίς (μδιηςαι, αυῶ [] πῃ ν αὐτό, δγευε  λ)Π[ρονὴν ῥη]) ἡΝεανν, ὃς 

' εν αρλ τα ἐπ θερε ΠΕ ρα ρύτία. ΡΓΑΙμτεϑν με γε ν δ᾽ ΚΟΊΝΟΥ τΡδὲ ΜΕΡΟ ἐτ ϑαναν "οὐ ηδηπΗῖ δἰνι5 ποηνπο ΡῬΑΐγοῖι ρτεόςπιυγ: ἰδέπιηις ᾿υΔεὰ ἀληκυν εἰἰτι ᾿ας παρήκληνιὶ γπΙ δὰ ΠΡ) ὃ. 

. ἢ 94. φίο αὐ (δ ἀιουης βιυν Ὁ εο ' π6πὶ ςοητεπάεητίθδυν. Φ δε (φηῤνέθι χρὴ τὸ ὦιμι. Νιάεν, ῳ τορΉδηὶ πηι φιὶ ἐπέοτφα Ποδνβαγιον ᾿. ᾿ 

ὶ “ ἀμ Ἰηιεϊίηι εα ἀρηβΠ πνίε ρρο-. “ αυο ὑρρθς ἐνριςβν ποῖα Δ εοπμηυ δοϊπεπιροφυὸδ, 
εἶμεν, ὁ ἡ τυ 

ΝΝ ελαοίξαινε ὥγρο  βδοὶ ἔτινξε- ᾿ἰο Ο πο ἤπιιε . αὶ μον (μο ἀπρυίης φταιὶε ρυ βίο 
᾿ ' 

“ Χ αἴδεπήιι. ᾧΛ'ομμίνν, ὁ ἐπαγγελία, ετίλαινπδεβελυς. ᾿ 

ἢ ν. ἐβιοιήυς ἀεοϊεγατί" τροη 8 ᾿ϑ. ἀὐμενίννιν δις ἐεὺ εἴσωινδο,δι6. Οοηἤάοτειπα φυΐν 

ες τ φ ! » Ἦος οεἴξ ἡμφωτικώγορνν' ἿΞ ἰοημαῖμνν ροπιρε [Δο]Ὶε ἡΠἸς δὲ Ομενῆο ρει εἰτετιε απ - ᾿ς φαρβνλντος 

εὐ ἤει. {ΙΝ κεν . ὅπ Λροδοίυν, δὲ ινδεπι ἰβιη νοιεγαπειεὶ ποηὺς ἀἰρὶι, δὶ ἀϊ26- Ποδε σε δὰ νευιτατίς ἐπι: τοχηιποηεῆςιδάδυϑοε, ὑδίυῖ » γα ΒΟΌΣ ΠΏ ἢ 

Ὥ 4 ἀϊαίπνιν [οἷ, ποι πο! πὸρ Βιεδυϊε ρεζῴτυιη, (΄φιοά Ἰρίωπι ἰλπικα, τείας Πλτον, (οἴδτις, δι πος ἡ ὅν εἰλικογοι δά Ῥαιγε ΡΥ ἸὐμᾺ δι (Δηδὶ Πὰς 

ἐς ἡδετο πος ἀϊεπάϊἠ πνοχ ἢιδιϊοἰ ει) Δ, 5, ἀὐχείπῖιν πον πὴ μιαϑαγοι ἐφόθοι ἘΝίμον ἀδίβεεπάοι ἀοοευνίδ βοιηιξαρ, μιν. 6. δι ΟἹ]. ςα. " ροτείβατυτ. Νῦν φυσι, : 

; ο ΑΑ͂ ἀπ ύν ἐμνΑΠ} οἱ ποι ἐγ ἐυιε!4 τ υἱκ ΠΟΥ οὐηι Όεο ἐοπιπνιοίοηεηι μαθ.. ὅς δια βείοηιην δυσην α νά εἰείδοις λάδι ἐδεῖλητες πνὶ- "- 

: εὐ δ εἰ ἀψένο ᾧ αὶ συ ει ελύδοιω. νυϊμια!α,͵. το. δοὴ ὁ ποΐ ρηξειονηἱ νοὶ ταμεἰϊενει δοίξτα (δι μα ἐαπι υούυην πεφυείμιεεξεϊο εἴϊ,βεαυς τνθοςατίοπειη ἐν Ἢ 

Ἷ Κιαύπον " ΜΕΉΝΝ πίϊατῃς. Οὐά ἰφίευγ {Π]| βεῖψιοε ἤθη ρυάει δ Ῥίομψιπη δαθο  ἰε τδη εἰ ππλινάατοτια Ὀεὶ, ρεὸ ἰοτῳπὶ εὅ- ᾿ 

4 ' οἰυβχδῖν, Ρία φυοφιε ρετές οι λιηθε αἰεο ἰυρετοτοβατίοις ὃ ἰεγυκτίοηε φαθυυείοι ϑϑν δογμμνν ἐγὸ νττὰ ἀςβυπέξοτιπι, 

Ἦν Εἰ τυιῆαε, δις.ιρὶ καὶ ἀκόϑεω, δις, Νοῦ ἰιίῦῪ . πδο ἀπιπηᾶε ἰπ οἰκίην γος μι Σ πος σογροτα ἐν φυΐιεγο αυα τοἸ!εταμῖ θη οα β΄αἰθὴ ἤρορυΣ ϑεν 

ψ,, (ἐἀ φυία ἰὰ [ς ἐημοῤμνετη πὰ ἤης ἐπιριειαιφρο νης, εὐμο πρύηυς πορῆδ "ε ΟΝ ἐρδυν οὐκ ἀἰδὰηὉ) 

᾿ : ὙἘΣ . Ονεδο αυϑδοιν, πἰ ντΐνοιπο ἰς τα νετὰς θεὺ8 οἴἶδῆ, Μυηὸὶ πόπιεη.. 96 κο} ἷ 

30 Ν δ, ἀηβιόανονν δίς, ἑεὶ ἐμοκλογώμαν διξ. ἐμὴ νόυρόνα ἀπρεεες Μύτνα ἀσπιηυς ποτ δὐδιυς οοττααείιαι ἡμόλνε Νὴ οἵα πῃ ; 

διθαυ δεν τίὸ δὶ ραϊὰπι ποὴ ρυΐδφάϊ ἐοταην Ὧεο ΛΟΙ ᾿πιϊίφεοα “ἢ Ἰαϊπυσςαπάο μεν ναί ειπὶ ἈΠῈ ρίαν Ῥαιτ ρροπιεὰ ΕΠ ριφου μεδονσείες ἜΝ 

: ποίοαίε. νι Μειῖδ.ι.6, ΜΙπνίυπν ἐπίι μας τ τὸν ὍΝ (λπδιο (ιρίτηε ἐπε αι ιν ἐοιίοςικτίο, πον τῆν "ἢ ἀουϑῃ, 

τα! ιν ἐα ἐπινιποά! τοβυνοηίίε οἰιθευτ ἔνεμο ἔἴαπι »πῇ : ἡδο ἱπεεγοοίοτεν Πηνηγάέπαι (δά τηςιδεογιαι Αὐν ν᾿ 410 άπὸνϑ δὲ] 

“Ἄς εἰ βείπμια (φυαπιεοη οίδοπεπι νοῦλαι ) εὴ τι ἢ χη θὰν δυηξιμιδειοποιη δι (ληξξαπι ἐς 4ιοτυπνυίε ἶμς. 8᾽ ἣν 

᾿ ἢ φΕἰΔηὴ 15 (οἰἱϊιειειιάϊοαπιιείξαευν ΗΓας ἑυξοπι κλοης φυθφυφλα» εἰοπε εἰ ἰδ 
Ω - " εὐ δὲ ᾿ ἐν α ἢ 

“' . ΝΜ ᾿ ᾧ ΖΦ: 

ΓῚ ᾿ 
. ΝΣ Ρ ε 

᾿ ., ἄν 
Β εἴ ΕΣ Ὁ . 

ἜΝ ᾿ ἔ ες . 
ὦϑοι ἘΣ Ρ νυ, ἂν 

τ . αὐὰ τ αἰ νττα ἃ 4 ᾿. ᾿ 



ἸΟΑΝΜΝΙ5.1 “οὐ Σ 

ποπιοῦφ νὰ. ον τὐῤρριθρτοὴ ἡ δὲ ἫΝ ἴω βοπε τον ὀρεὶ ᾿ αἰδι δες ἀιο ἀἰϊηήπιδα, βαδὰ 1,οχ 4υϊά ΡΝ ΩΝ : 

᾿ Ἑώιὰ δ κοβίππν δοταὶπὶ Οορηιτο ἐξίτυς 4δαὶ υραδὲ . ὧς ἜΝ ΤῊΝ εν , δ - κὐωΐ, ἢς εἴς ἣκς ἄυο ἀνξειηξῖα, γὲ τδπιση νπηρι αἰτογὶ ἣν Ἰος ἐς ἀἠἸεδιίοης Ὀεὶ δὲ ρεοχισιὶ ιπληάαῖψαι, 66)  ’ 

᾿ 1, Ἷ «αἰ κα φεπογα  ποιὶ ἃ οὶ εετεῦμι Ἐνξταυπι τ Ἐ3ἰγνδιμιεἶρβωι, δία. ἐὴ πὸρ ἑνπλώ,, ἄς. ας εἢ τε- τι. Νες εὐΐτη Εὖ λημοὶ! δ ἐμπεα εθοίειης ἥμαι ̓  ἜπῚ ν πουύπὶ ἀϊοαζυγ ιν άς Ὠλϑι γ4. ᾿ 

᾿" αἰδῇ ἰποσθι ηοε ἀοροὰς αοὰ ΟλΤΩ δί ἣν πα μανῷ «- μι ε ὁριηίυδὶ Βοπολυπιρρογυμι. οὐδὲ Φιουῆα ποα δ! 4υοὐ τεξξιη] αν ρεσοί νέες, ἐφά ἀυπύάχαι μασι πο τοί ἘΣ, 4},» ὅδ ἐλοϑέι, Τὰ ςἴκ,ιθιοά τάτυπη εἴξας, 

. Βεβῥεὶ «οκπίτέσπο Ἰοφυίτυν, αυσά δἰ ξεῖεπὶ (πημέπεδ, ἥβης, Σά νἱτῆβ ἰὰς ἰὼ ΟΒε ἰλπὶ αι δριοϑ κοηίςαυυη. τοῖη οἰππίδυε ἐρίων ρον ἐς ἐξὰ πυη ρεαίϊδητίδμε πήρϑγοτ. 5. ὴ μεν β να Ῥτίπούι πα υ άσῃς ἐμ ἐΠ}Ὁ να οαρίτε νί Δα!) ἢ Ϊ 

. Ἰοεία οδίεταμφυπή ο΄, Νεῶ ἀπίηι ες τεϊδο! δία μ. Ρ6- φυτγηνίε τά επὶ Ἰοομε δίς οπιηίθῃε, φυβηρβαναίς ἔρεκὶ ποιὸ ἤους μεχ πιοστίβεδεγογε ποῦ πιομεῖ νῖ ἀς νίτὰ ἰΩ ζεῖ, φυοά 5ρίτίπηπη ἀροςρΙ ἰϊης πιο ἴμγα,νῖ οίμε ρἰςοίτυάο } 

Ἷ ταῦ βευρὶ δίνοὶ βόε ποῖ οἵδ, ποῦ οἱ γεῖε οὐδ ο,ἵδά δεμοποίπυπι ἐϑελνδρυσκείαις ΟΝ επῖρο οὐ Πῶπι Πεὶ ἐλθρα Ἐυληροῖίο 4ιιατοι 48 ςοξίτεπηις : ἢς Ευδη οἥπίπι ποῦν ἴπ νοι ἱρ ἤϊε ιῃςπῖρ (4 τϑἀυπιατεπάειηίε » νοδίς. τ ἃ 

πιοπυυνὴ ἀυπιὰχϑέ ἡ Πυν ἡπισ!εου πὴ, οηής ἡ ἀϊοῖεν. οπιδεος [ἢ] ξαπιὶ ευαπείοςης, ΟΝ κε τεφηβμιε ἃ νεδηνὸν γαταπι αισαις τερ οποταιοπὶς ἰπρρέάι δ ' δυνά ὅτι. λὐπιολομκαῖς ἀςερίει ἠδ οἴ Άμεο ρατείου 

., εν Δοῦ Κυπιοε ἰὴ εο, νεῖ συπὶ ϑρποίεί σιν, (ἐά ον πὸς 10 βυῤὶ Σ " " ἡυνωΣ τ μῆς πιοάυΐο ἸηοἠρέλιπιαΣ νεῖν ̓  ἘΟΥΝ ἫὋ εἰὰ ἡ αγριὰῳ ἐμ ἫΝ Πα (αι ΠΝ [ξαιυγιβιποπηναυία πη | 

ὙΠῚῚ ΕΠ υ  ἭπἹἪ : 
: " : ἷ “ ᾽ ᾿ ι τς 14 (αἸατλνί8 ἐδυν. ἱπὶ 

--- ' ἐπὶ μμὴ μενον παρα στσ, ἐπ τον Εν τ ζαζαςι α σαι κἐνδ νας ἔξὰὰαωἀφεμμμωὰι βῆ. 660. β 
; ν ὡς εἶν τὐ τ ύλλες ΓΝ τσ, ς τὴ ; ᾿Ἀροδουες Ἀ οἱη.6.7.δὲ 8 οἀρ᾽τιριις. ὀἰίο ς ἱπεογρεειατος," ἐάεἰ " ἐηλον ͵ | 

Ι ύὕ λέγων ἔγνωχα αὐτὸν καὶ ταὶ ὧ--14)] ἢ Οὐυἱ ἀϊεὶς » που εἰ1π}) δ) 4.} ἐν ἀϊολ [ὰ ποῦ φων Ἠϊαο νἀ τοτῖες ἃ ΟἸιτίῆο ἱξογάτυηι ἐς εο δὲ ργοχίπιο εἰριβτας ἜΜΩΝ, δῇ ἀκεϑέ ὯΝ ὑἶρᾳ τ ἀμδῶυει ἐπι 1: ᾿ 

| 2 ᾿ ΩΝΩ ὠν ὦ ἀϊιφεπάο παπάλτπν. Ηας ἰτυς οι εἱς σὰν ἀπλῆε νος παρῤγιπα ἡ πον εἘΒ ΕΔΠΙΠῚ. 4 ῥυδιενενηὶ Ι 

, 3. 3Δηδ,ποπία «ολαὶ ἀυτπεῖ μὲ τηρῶν, όὔςφης δὶ ,κοὶ ὧ ἀϑρεν το ΩΝ οὈίσευλι. διπρν μι εὐνρὶ "" εὐβοάινν͵ γιλτυς ἰοάπηςς δος Ιοζο ὅς ἀςίηςερς, υοὰ ἐρέψη ΞΡ  ὐμθὰ (πε μῖδν “6 εΠ τ τα 1 ἃ νὶχ ἁρυᾷ ἰάοηςος Οἴἄεος ᾿ 

Ι ἐ,νίιἃ οχ μιὰ. ς ἶ 5 ͵ ἷ ἐϊ: “ἘΚ »»» δι νενὶ : . δὰ χὰ τοῦ 1ΠῈ0ς ἢ δε19,6 0 τΔιῊ ἱ ᾿ 

β οἀρῖραα μα; τούτῳ ὶ ἀλήϑενα οὐκέον! , ἘΣ ΧΩ ΣΝ β 
τῇ Ὁελνηνλα .Ἄ᾿ , ὴ . ὯΝ 

͵ 
᾿ 

᾿ ' 

τλπιυλν ἰανῦς- πθν ὌΠ ες Οὐ δυεῖν ορίεγυα [ετ- ; ἰὑσενα 

ΡΝ τὶ «ὐοοὶ αδηιρὴ ἀυτεῖ τὸν λόγον, ἀλη- πνμς εἰυδονετὸὴ Βοος (Βὰ ᾿ πος θαι κῳ ἯΝ λέγων ὦ ϑφωΐ ἤν 
ευιΔ πη 6.8 . , 4. ’ ΟΝ ἐ ἡ νρὴ ὴ ὩΣ ὶ ᾿ 

᾿ Ν ." ΦΌΩΣ ἢ ς ; 

ἱ υὸ ουπν βὰς ΑἸ ὧ τούτῳ ἢ εἰγα πη τῷ Θεοῦ τετα-] ἰγῆτας Ῥοει᾿ δάλιπρίετα εἴτ: ρεῖ εἰ ρενξεί!α εβ" ἐν ὑοε έτη. ᾿ τ ακά τ τ φώῶτι ὁ).6 ΤΥ αδὲλ 9, 8. Θυΐ ἀϊεῖ! [ς ἴη Ιυςε εἴε, 91 Ομί ἀνοίε αι ἐοίκοε ἢν, ᾧ | 

 ἀδεβ νεῖται; Ἀῴρφαι “ οὐ, φούτῳ γινώσκορδῳ ὅτι ὧν) [βιὸς {οϊπιυικ' πὸς ἰπἱρίο οἴῆε, φυνδρν ἐν ρβίννω. φὸν αὐτῷ μιστῶν,, ἐν τῇ σκοτίᾳ ὅθὶν ἕως) δι ἔταττεπι ἤμωτη οἀϊτ,ξπ ἐξης.[ἰβαδεν βὰν μένην μεεβεί ' | 

, «ὸ ΣΝ ἘΡῚ μὲ»; απ. : ὑτὶς οἱὲ νίχις φὐδυς. "6 υκεμάβμε: ἰεξεὰ 14 

Ι΄ ἀΕΝ, ΔῊ ὡπῳῷ ἐσ. τ τος την πὴ : ᾿ : δ ἴδαὶ κά (εεὔ- 

υ ΜΡ . τον ᾿ εἰ Ὧν ἀϊειτ (ς ἰη οοὐ αῦιτα-͵ 6 (μὲ άϊεῖε [α ἐπ ἐρ[νπναηε: ΓΞ ΤΉΝ ' : .}. | ἀμαι ἀρυαι 

᾿ τα τῷ Σ᾿ ᾿ ν ᾿ Σ . , . ᾿ Σ ᾿ ᾽ μ᾿ “449. 9 “9. 4 

πόρτας αν ον ὦ δεν βῥοιυιρθιλοικα.  "ενθενακίοε με αιδοϊοαες τά ίάσς ἀμκτίμισα ἐλεπῶν τὸν ἀδνλφὸν αὐτῷ, ἐνταῇ,. ἸΩδ ἀμ!εῖς ἔιαισαν ἔαναν, μια, ὧν, ἀέχη βανς βητν αΐαον, 
ἈΔΡΠΝ ὝΨΗ δον, ἀξ 4“. νον, 4 [11 δ ᾿ρίε απηρυϊάγε. Ρ]ε ἀπεϑωίάνε. φω μόρει »"γὴ σκα δαλόν ἐν οὐμπτί οὐκ] |1} ἧς ταᾶηοῖ, ἅς οβομάϊςα. -| Κορε πράμεῖ, Θ᾽ βαπάα: εἄε  θε. ὁ ὃ | 

: ᾿ αὐλὴ ̓ " διΣ ϑὼς πόνος αἴδινπώτησε 7 Χο] αὐτὸς ον 23} φἘΈγαδιγοβ, ἢ πουμσιὴ ΡΓΖ-}7} φρανιβινννὶ, πὸ γῃ ἐων' : ἡ ΠΠὰην ἔῃ οὸ ποῃ ςῆ;: ἰνμὸ ἐπβ εἬ ρϑῃ ἐ. γα Ἰαοοριεας. 

τα, δυδὸὶ "πα, - ἐξ . γηνη θεῖ, ἤθη τρόηδα! 6 5 « ᾿ ἊἊ κ- ο βιευπε ως νϑ- 

«ἀν Βυτ ΠΝ Ζως αξιπωνῖν. . ΠΝ οερτυι (ςτῖρο νοῦ 5, [4 ργα] Δ ροωνν [οἱδο υοδνν [8 πιαν- Οἱ δὲ μισῶν τὸν ἀσελφὸν αὐτῷ ἐν τ᾿ "ἢ Ου! διιοιη οἀΐε {ταϊγοπι (υὐ ἀνδενν οδὴ β τὲ ἐρρδηεειεῦ, 

ππιεῖ, Ὁ. Δ’ , οὖ ἰω ρά-- - ᾿ νῷ ἐ 2 Ἰδγεν ΤῊΪ [ἢ : Σ ἃ Α " : ΔΠΤΈΡΝ ἧς Ὧφι Ά!} 

᾿ ᾿ Βιξοάευὴπι Αἰδελφο), οὐκ ὠτολίω ΧΩ γ(α ΠΝ νοῖι! 5» υοᾶ υἱδοίιοοι ἀφεωον νεῖμς κοά βαὐμὶ κα σμίτία Κῶ καὶ ἐν ἜΗΡΕΡΡΝ, πε δεὶ 0 1} το Ὀ τις εξ, ἃ ἰὴ τς] μεννρρνβοβπεδ μ εῇ, ἐσ ἐμ δ. ἐἦε εἰ ΝΣ 

᾿ ᾿ ᾿ “».»ἅἍ ΕἸ "" ἀν ὦ Ἂ ν. . πος . ω» 
, Ν ΐ 

- “μ ᾿ππώσνε φω ὑμῶν, ΑΝ ὠτολίω παλαιαὶ, ἰωἱ εἰ-} [μαδυ τον ἐπός ἃ ρεῚ παριο, αὐ ἑπμεῖο. ρα ἀμεφη. ὐεῖνι, ἌΚΎΙ ἐπάν ἐν βάλ υὐ ἐμυνὸ ἘΘΉΗΚ, πςῦτις ἀιηδυ ας, ἀζ ἠείσιι αυὸ νεδνγὼ «οδνίαε,, δ’ πεβίνο ἀμιιδεδιοίπιο 

Αὐηνα ρα μενωι ᾿Ὡ“τε π' αῤχῆςιϑ ὠντολὴ καὶ παλαμὰ ὃ τιν ψεῖυς δος ρτφοερταπιοίεγηιο εβ᾿ νετὑμην φμοΐ ανάι[. οιἰὰφ! ἴον ὑπ λει ̓ ὁτι Ἡ σκοτία ἐτὺ- (240, 41 τοῦτα Οςυϊος ἡ. ημὺ «4, ηνὐά ἐεωαύνα οὔέκεα. κὴ γκϑν ἀμῳ 

ΨῪ 
ὡ υ . 4 . ᾿ ᾿ 

᾽ν 
ὑπ ι 

᾿ ͵ 10 ονανῶ οἷος χέηος ὃν ἐκούσατε ἀσ αρ χῆς- 1116 εἰλ' φιειη δυάδι Ἐς ἐάν ; »᾿ φλῶσε τοιὰ ὀφ'ϑιιλ μου ἀντ. ἱρῆως οδεχεάγιηι. πὐμουκαν ὑ κὼ τήν νυρικρρς 

᾿ ἈΥΑ γα μρ: ἰἰοῶν ΝΣ αρχ' ἑπάεὰ ΡΣ ορΡὶο. ᾿ ΝΗ : ᾿ 1.) 9. δεῖῖθο νοδὶς, "ΑΙ ΤοΙ φεαιδονυνδιν βίωι; φρο ς δαί ϑηδι- | 

ἀνμυρΑς ἘΣ ἢ νῶν δ Υ οτος ; ΝΕ Γράφω, ὑμῖν, τεκνία ὅτι ᾿ ἮΝ ἐπσεῦα ΠΙΩ͂, ᾽ 1ο 1 1: τἰθὴν Ἢ ἜΡΟΗΙ ἀνδὰ 6 Ὠεὶ οορηί ) 

κε . εἰ εἶνε νεί- ξ᾿ Τιώλιν ἐντολίωυ καινίὼ ἡράφω υμα», ὃ γ Ἑ, εοηΐγαυ!ο ρίαςεραιπι " Ππεῖμην από βίαν ἘΣ ὑμὶν αἱ ἄμᾳ τ δὰ , ΨΥ ΜΝ Ὁ - ὁ Ἡλταρρυ ΤΠ Π8. ΤΡ ΕΝΟΒῚΣ Ἀμρφαβαθθη ὅδε όσοι ὀπερής ἀπὸ ᾿ 

: | . τς ὁδαιν ἀληϑὲς ἐν ὦντῳ, καὶ ᾧ ἡμῖν, ὅτι ἡ] Ἱπουῦ [ογρο νοὶς, 14 ος 
"Ἰἰκνῖδο ον, φανά ταῖν εῇ. θτιαι δζα τὸ ὁνομᾳ ὠυτέ. ρος ὑΡίορτες ποιῆςῃ ς- πος μεδον ΝΣ ] - ' 

πὰ ἢ. δ, 4 ἢ ν αὐ να.) ἵνόγαπι εἰξ η ἐρίονδε πα νοῦ15:} ἐν ἑρβισ ἡ» ανοῤμ:4ὐϊά απ. : ἐπ, ὩΣ ᾿ δ ..:3 : ᾿ ταῖθευτι γὐδί. ᾿ ᾿ 

ε ἴα ἐμάν, σχουία οἼρδοταιοισὴ τὸ φοῖς τὸ ἀληϑινς μία ἐπιευ αν ατενδαβείῆι ἐπόημν αι μιημομ πέρατα Τράφω ὑμῖν , πειτέρες,, ὅτι ἐγνώκατε 1} :ο δ οτίρο νοβἑηραῖγοβ,αμο-} .,} διδοοδὼ τῶν ὡς τδυλονοια ἑ 
- ἢ 8. 

δ . 
ς .« “« ἀν . ᾿Ξ Ἄ, Ἶ , ᾿ . ᾿ ( 

᾿ μδρμὰν τῳ ἀμ ὅδυ φανόι: νογα 114 Ἰὰχ δαὶ ἰμοςτ. ΡΟΝ ΜΝ ΊΔΩΣ τὸν α΄ ἀρ χης Γράφω υμιν,νεωνίσκοι, δας Ἀἰᾶτῃ ο [πδ΄ οαμ αυἱ ἃ ρὲ με "κὉ ἐξ μέμονας “μὸ 4υὶ αὐ βακαίοτα 8. 

Ἰδουίατηνηζετ, τὰς , τνενικήκατε τὸν πονηρόν. Ρίο οἰ ϑςεῖρο νοδίς, λάο! εἰ! ̓ ἐνείο εἰ, δενέθο πιονὶι,φἀοία τροηηῥηρς. ' 

πόυκαν φυλῆτ- τον ὦ τ ᾿ ν ' , [(σηῖο5)," ἱ ; [φημδ: 4μονέμην υὐοιβὰ . ! 

γίδη ἼΝ ταεϊοηοιι θη ἀἀέειρίνε (οἴεηι αὶ ἐτοἀλεἶοπε: (υδίπάξ οχοοφίιαπὸ [δὰ ἐδπν ἐρίαπι 1 οξθαι ἱη ςυ]οᾶτε αυας εἢ ἃ Ὅεο ἰηἰεἰο ἐτλάϊεα,ροι Μο: ἡ " ΚΑ πρηνὰ πϑϑ  βηλπ) ἡμαδύρερα ἐοο νου οόν εὐλρλρίμῳ "ἢ 

εη νἱ δε οειγηυαπι Ὅεαι οαρὶ τ ἀξ δ ρορυΐο ἕμο ὀοπάεις: 7. Αἀδιτονοειείεαν φυλάςπι εἰς [119π| ἀοϑείηαπι, ἰς.} φὰς πμης ἤι υσάμεν- ᾿ Ἰμὲὰ ΩΝ : ᾿ δ Ἢ ὸ ἐν» μὰ 

Ι εὐ ἀποᾶφ δουϑνέυαι ΟΝ εἰ τὸ εὐϑίη ποίκεὶ τοίροδυ:ἴα αυἰδυ9 αἰανέτιαν 11 ς ῥοῦ Ευσηβεϊ πὰ 
εἰδπελιίιες μεζεῦν ίυλαν πὸ τυ}; Ἰδρὶ ἀεἰς,(ς ἃ δα ίταὶς 

5 
ἢ δοἣι πο... 

τς ῃρβείε ηἰσαῖρε. - - ᾿ ; 
φυλοὶ νεϊαϊ υαΠ,ἀπδίβοδεο ἐα ὡρειξτυςπάα, ὦ ᾿μὼλ τγρεγθορι α- : 

] ." ἐν νον στ .. θϑΘϑὉὃϑ»ὃὄ .οό.-- ----- ὀ ὠ ...-ο.οροοοοοΟ:-οῬΟοΦ---ο.-
--------- 4ιεπ,,οὔςπάϊι Τδειξιυαν δὲ εἰν ἀοδιείηλαι κει εἴτε Ἰοηξὲ μὰ δ ΑΆΔΕΝΙ ἀν πιδεῖδυε δοπηφηΐ! 6 ἄροφε,δο ρεϊπ πε φοϊδξ

ο ΩΣ 
. 

ἶ " ἐόβώδον ἡ ΣΝ ΝΕ. ὌῸ γος ΟΜΝ : , "" Αὐὀοϊεξιξηεοι πιοπει Ψ τοι ἔσαν ουρίλιι οἤεπιοτο, μου φῆ ραμοηρε βιοαςθι: ΠΣΠΝΝ ἀο!εϑειι οὐδὲ! σἰε “4υὲ ἡυϑδεν, γενδνηνλη ὰ « 

Ι ς δἰ ἀἰμεδλύμος Ὀανδς Ἴδιον εἰνραονϑα ἡνῇ τὰ τι ξιπηις. Ν: ἱπ ἐρρ ΠΡ Ἢ “ῃ ἀν Νυὰ υπευδεηι εος εἰς ἐς ν᾽ Θοεὶα τδπὶ ἔέδαιο; φυὰπν ύί ἰδην ἤπε δὰ ρβοιῤιήν εἰ» ρεοροη!, ϑαίδαλπι ψ εἰς δι ροἰΠιοπ) ποία! ρϑιδο- Υ } 

π΄ δ8ὲ ἴα Ομνηξο ἄρα Ἄχοίιάίς δοπὰ ορετα, ντ δορμίπα Ἐ-. οὐ τῶν ολομαδο τλητὰϊη Ἔχζορῖο αὐδὲ βαρ] δες οἰ Ιολπ- τον 
| ᾿ ἐκ ; 5. ἢ 

| “ τσ ανν ἀόξεγέποπι οὐἴομηηίαη ποα ἐεἴλης : (εὰ ἔοη- ἈΚ ΠΡ δάπιοπιιὶ 1.4)εχ ΗἩεὈτιουπίμετι ἀἸησ, φυσὰ [(- ἀρρευτοι 
Ι ' τ 

«τορι δουόζονι ἀβδείπη ἰὰ οἱϊ, νεγαπι δι ςιζάςοπὶ Ποῖος πιο ἀϊξζυμι εἴϊ ἀρηρ! βοατς εχ σοπίτατι) ςοἸ ατίρης ἐντ ν: 9 φοὶ ἀϊεϑι ἄς. ὁ κέ : ἀπ νος ᾿ Ἂ 

ΤΥ ἡ Χ χες χω Ἶ “ΠΗ; “ΔΩ : : ᾿ νἄε- ὅς. Νυης ἁδίοϊιτα ργαίβείοης “«ἐπη] : ᾿ ἦ . 

εἰ 6 ἀβδεῖῖ. τῶνὸ γοζὸ ὃχ (οἷν "}}1 ρφου]ατίοπίδυς, ας 4015 (υρετίοτι πὶ νοτίαπι εὐπὶ Ρτιοτς οἷς ρατῖς ςοιπρακεῖ, ᾿ς ἀξ ρα αἰχὶ ἕω [ Ργα τ οΙς ---{η ἧος νοτῆευο, είπεοορς νοτὸ ; ᾿ : | 

| δ! αἰημι ὑῆκῃ ΣΙ ηξεοηΐδυν, τοι ίτατίδει, υϊδαϊτατίδυς ’ δεϊοίτὰ νοτφ το δὲ τιν ψοτὰην δᾶ ἀρρεπα ἘΝ ἐεῇ τὰν αἰδημεις νετίς τὸ δὰ [ξευπάλπ) Ταδυΐδιη ἀείςεη- τειηυοά ἢς ἐχρ]ίςο δετὶ ἀρ όθῳ ἀνα υ μόκρὶ ΑΡὙ ΠΣ . | 

εἰεισαίανμαϊἰφδείοείδα ᾿μπεμλ νὰ ὑρημον Δ τ Ὁ ὩΥ ἐς οὐ μοη δν ταις ΑΝ αρβρυὴ γοῖ τα ; εἰξρνῳ , : Ρις ἜΙ οἰαγίζατοπ : δὲ Πιηηι τἄτιοης Δ0 ὼς μὲ ἀμβῖς τουηδυϊη, ὅς. δυμης βάβα νοβρίε ΓΝ Ἀπ πο | ᾿ 

- ἰδ τοἀδληῖυτ, ' ἴω Ομ λιιπὶ ἡππειοηςιη τ δοζιγατὸ, ρίγα ἔς ΐὰ οδίδγθλη ἫΝ ἀπ ολνμ τ πρὶ ον μου Οοπίμηξϊὰ “ΠΩΣ τὰ ὁ νοῦ!» δά ἃ αὐ μήεῦε οἱ ἀνένι ανμήν τ 
ΝΜ | 

, κἦδδι Ἰϑεὶ, ὁ ἀγών οὖ τρις ΠΥ ΚΩΝ φιΔ σις ἀὰ εἰξ, γδΠΡ αἷς ΠΡΗΝ ΟΒδυίϊατοπὶ ι ευπν ἀν σὶν “᾿ ποῖ αἱ] δεῖς "ἤως Ια Ἰὰς εἰῇς δὲ βαδίτατο,δι ἕτα. 29 ΤΣ ντ εοάξηι το δεγρητιηὶ (ςά νε ὶ πν πα α 1 παν “. ᾿ 

᾿ ἀν μνόγιν ἀρτειι Βυληγ εἰ ας ἄοεοτεν ἡυς νετὰ , ο πηιδιπι απ πὲ {04 εἰΐς ρεῖ φυοά Ὀςο λάϊιι πριπιμτίο εἴς ΜΝ ἈΪΔΛΗ; ι. του ἰδτὶς. " τ ᾿ Ὲ 

᾿ ρύνν βοίϊε,ια αἰπνέτυνη 40} εὺπιὶ ἀπιαῖ.᾿ και ᾿ς ἡπυς ποῆια ῥεῖ βάεπι συν [1] κοινωνίαν ἐν ἀγαθχυθῇς ἊΣ δου εονίος ̓ἀτϑ αν δὴ ἐπ ἀρρε!ἰλείο, φυλπν 4 Λονζι [νι ἀρίονναῃ. γοἹβ τὰ ϑι Ἐταίανυϑινδεονϑωιάπρ.ςς - ; ! ὦ 

ναὸ ἀθγείηιε αἱ πραμιάατά ἰρῆϊαιε οδίεγματ Εγροτςς. αύεπιιας ρτοιμάς ποῆεα (ἰιτὶς ποι ουτη δὰ τον μόραν. Ὁςςς γ. 10, πηπχαῖν πυὸ ἀξ τ εο,ΟἸιτἰξευπι ηρίυπι [οληπ: φυοὰ ετῆ νετὲ ἀϊςίτιτ φυυπη μοιἀίάπο τεπμὴσηΐν ρξοοὺ Ἔενον Ἅ} ᾿ ᾿ 

κόν ἐονδευπληο ε  ουπιλτλατς ἤει πιλη- 6 “αδικανεγμῆνειν ἡ χοιτοικοῖν. [1 Ἑηἰπν ἀσο ρίταγ την “Πα αυ ΟἹ δαὶ μμ ὑο9 4ιιοαις Οαἰλῖας ἐοηηρεῖ- «ἀϊοπιπὶ δεπεβείο ἢτ ποθ ς οριν, ζαίμεη δας 6 ἐγέμμ ν: ; . ᾿ Ξ- οἰ 

Ἰὼ διΑμδν εὐτίἀειτι τοπιτατία ο Ῥοπιπαν. Πρῖεῖ Βος ἐπ Ἰοεοντί ἀρυὰ Πεδγκοϑ Φν [ἐββαϑ,} ἐπολο οπα .4. Ι ἴα πγοχ πιδίυίς Αροίπδοϊις φυὰπι χς Ρτατεγ τὶ τεπηροτὶς ἔσεαι ͵ ; ; δ᾽ δου ΝΕ τ 

ΜΡ. ἐκ ἢ ᾿ : : 44 πἤδαι εος νοζλτς ηυΐ Πιητ η ἔτ διοἰεἴςεητὶ ; τ , ξηνπέδιίοηξ τραυ τίς, γε ρυάεαι φῃοά -------τ-- : ι: ᾿ 

Ϊ ἡ πιϑεϊείααν αοα ἄπιρὶ εἴτες ΜΠ οτίσαιν νοι. τίαιῃ [οδπη. δ. ςδνητετρτοειληάυπι οἴτινι [ω ΟΒεΠο εἴΐε δί Ἡπὸ. ἠν νν φανόν γον νοὶ οἰείςεητίαι, Ῥετείηεῖ ο-ὀ ἔδλάυπι εἰ δίξέξυπι τςθάεις. ὶ : Τ᾽. [ ᾿ 

κὐος ἂν ἡ μη ἐμὰ πνυὲ τατι ἰητο!!εδα ρος ἄδοπι τυνν ἰη αἰξοξεῖδ. 57 Ιπ ΟἸγῖδο μιαδίταγς ἰάςπι ἀεοϊλτεπε αἰ (σα ας χηλήπνυς Ια ἀπ ἘςοΙςβαπι, αυλπὶ ἤςμοάπηςε ςοπιρεί- {Ρνοβίεν βοθβϑὴ αἰ, δηὰὶ ἣν ἔγεμμ ὐπὸ ἰὰ εἴ ΠΝ ὔ ' 

ΜΝ ΟΝ σι οὐ ἐριδταηι (δ τυὴν ταάϊσει ἀμ δι πυδιίῆοτ. ἀνπιηφυσιςαυοά αἰςυῦὶ εις πὰ {ι΄ Μιυμβεὶ επἰαιῇ νι ἐοημλιηὶς οαπιίυ τ ρᾶῖοτ, αι ΠΊΕ εἰς ἤΔπι ῥοῆοα π'.͵. ρῖετ σασπεχ Ἠεδ Ἰγβαῤ νας πρὸ πδόϑ, δόν τ γᾶ Ἢ 

᾿ εν ον οὺς͵ ὀδηδυν σέβει ψυ1 8ι Βα δον ἀπο υτς εῇ : ἧς ᾿ ἀσιεπάμην εἴ. Μυβιὶ εηἰπὶ ἤρου. {πεν κίδτιπι οἱλίϊος ἀν! ἀἰτιπεπηρς ἰα Ῥάῖγες ἤἥως ἰςπίοτοθ, ἰδγυδῖοι ἢ Νὴ ἀξίη ὀπανήο τὸ μι θόνα ε απ) ὰ ποδίε οὐ» ᾿ς ΜΕ, 

ἰ . τα ἀιρεμῴονῃ υ Ἐπ Πν τ ᾿ἀὐγηνι Σ εὴῦ " τῷ αὐ αι νύθονι οἴϊεα τείς απτιτ, φυία ἔγὰσ ἰῃ Αἀδοϊείξεητες, ας ἀοπιμηι ἐπι Ῥυδγος, ἕη εἰρτήβαύξην ἐϑὰπ οὐὐλΓΗΤυ τ λυῖοπν νὰ ἐλ οπ ἤ οὐἢ μα τίω ποιχην ἀρ δὶ ω ἢ ᾿ [ 

' ᾿ οὐσιηι Ρο Ὁπ| ΔἸ τ 66 40 "πὶ πο γυητνε Οὐ .1{.2. «αυίδυς ἀνχίπιις εΤιπι.4- ᾿ φιοί ἐΠ]ς πιὰ χἰιπὸ ργόργιιπὶ οἱ Ἰ; 2 : ο εἀξῖξγοϑ ΟΠγη69 ἐσ οἰ ἀΐε ἤπα ν]}}ὰ Ἐχσερτίοηεινς ἃ" : ὯΝ } 

ἀβέφαι ὁ φυΐν δοη νεῖρο ταπιΐτη, [τὰ τοῖ- τιϑυπε δαϊοπὶ ἵνς τεσιριοςα, ἢ ἀθίτατε [οῖμη ἐπ πόδι δ εἰπε (ςίςηιία με μὰ τι αν Ἐν ἐπαριθονε τὐδμος . ΠΣ | 
, “ὦ πὶ : οί ; ἘΠΩῚ: ἐπῆν ἀτίννι ἰηἷδ. ΣΝ ὃς πὐ γος ; . ; 

(ιβιά γοίίε ἰοπιάδηρενει κα εὐκήνσ ἐνὶ οὐ ε σαι ον. ο ἀσλὴν ΣᾺ να ει αι κυ τοῇα δῆ ἐμή στεινιῷὺπιεἰ γεπάμιυοα μα σαι ὰ τασδὶ πμαἱπιιτῆ, αι αγιᾷ αι μοαυαίν οὐ 1. ἄνω φν! ρηκιρίρ εβεπι ἐνὶ ἰμ, Λειμιν μουδθςὉς 
ὃς. 60 Λ΄ 

᾿ ὦ ͵ .«“ Π ͵ ἥ 
᾿ 

ἢ 

"δεὲ εἰἰαυὰ ρα ιμιπηατον πὰ πιοπἀδοίο ἃς Ππιυϊλιιουν, ἐ- δι γφαϊοια αἰταθδν ἀἰρηϊρηεινμίαν πὐπαγὴν μὴ τείς- τ ϑλρθσι ἐπε ἍΝ ἡβε μι Ρίσευπι πιαε τεριτιγίςά ἰεπίογεν, εὸ παι μπὲ Τα βέμνῈ ἐγβέται" ̓  κά τς 

ἡ ὁ φαίνει κου ρίαπὸ ἔϊτ φυοά ἐϊ- ἐπηάλ Ετ)λιος ἀπσσηάέ βοπας ροθκιη οἱλ ἐχ εο, ιοά Α- ΠΝ όδῶν τιν μὰ οτς 44,14 εἴ, μτὸ «οβηίτιοηῖα. ταηεὶ πγοπιεητὶ, ὃς Πθὲ δοπηρενεμι ρέφοιης διὰ Νὴ τὲϑ 
᾿ Ϊ 

μαρῤσιὶ τλδαρτὰ φεήάδος ἐπ ελνις οἴτονε νηῖς αἰτογι ας (ειηροι κα ςπῖς, ἃς Ρ3- Μιεηίης υἱὲ νεὶ] ΤΥ Ἐπ Δ τα  τΝ ὙλΉ ΘῈΣ ἽΝ Ἷ τὸν ἐσ αὐχν ε ἰεἴχαι αὐτὸν ἀφ᾽ αὐχν ενἱὰ εἴδινοωῤενι πρραβθε 

͵ μὴ δοὰ (ρα ν τω ἀν. πὲ οἷ» ὁσιον. ἤμς «(ὦ μλδμ φόθρὶ 1Δ}} δύτεπι νητετεῖς ε ἃ ρτνειρίοῖ δὶς ἐπ μη ρίδηιοι δὶ ἴα γίζάδάι " 

ὑν φβῃ ΝΠ ον Ὀ εἰ ρυάβηνε, ἐν "Ο.Άῳῷ(Ὀ,ἂΘῳἋΝΝ ον μονωμο βγαι βίην δε καινίαι δετολίων. Μαπάλι ποῦ εν ἐραρυϑίρις ΚΕΝ ἐκόραίμα ὦ ἤγ νυς Ὠἷς ν2- ἰερτγουςξϊας ἰαιη βαρ ἀρ νν ἐλ λοιμὸν ν τόν ἡ κᾶ : 
' 

' ; γδνυννω ῬὍμε ϑεμβησι : ἐπ ὴ εείῖια εὐ Ηἷς νος δειθοηἊη αν ΗΥ Ἰατηρείίσιι Ἄρρᾶγει εχ ΤΕ ν ἐϑὴ ̓ ὰ τε τ μα εηπο μὸν ἉΠΠΌΓΟΠι εὸ βυάιοϊὴνυ δά ἰδπν οἷ ἀπε ἄς 1 ΟΝ , 

Ι μὰ ὔμμ ΜΉΝ ἠμτὰ πεαῖαεν αι λον τὰ τ Ἰμέθεμι Νηρῳ ̓ναες τριλνο αἱ δυιηεηῖο, : τισηίε το Ἐπ οὐρα νηὶ ἐοβυείο. 56 αἰνῦι γε φυιάφιααι ες σσαίο- | 

ο οἴπςεῖ αὐπιπιὸ ἐγγοιῖθες δι που ει), 56 ΠΠῸ ΠῚ Ε “ ἜΝ ᾿ ΔΎ μη θξεη. ἐνὲ 

ἰδ οι μι βις ἀνὰ μυης ἱφίτυς ποιρημο ἀυ δίνην πὸπ οἱϊ Εὐαπρ ολευὺ ἰογανοισπν τι - Ἰδίο {ων "απο τ. Αςερίεη πιῇ ἰας ρατεϊσυλα τιπὶ πος 4 αὐοι δὴ ἰες δ Ὁ νονονή Ἀν ἱ . ὶ ὴ ' ν 

νι εὐ ὅὍ μάνει, ἡ νετὸ ζοὐ 40 τ}. 40] ἡυιτν ἀπ νπέτυς (τ Δ ]νορ ὸ τοι οὐκ ΔΗ ἀφίποο ρα αὐνολομαζε μοι οὐ δκιῦ, ΟΠ τη δίς ἐπιπν ἰ ὶ ἀὀμν οιςμεὰν, ἀρρυίρν γϑεμεεῖ τ» ΙΗ 

| , ΜΝ νν ἢ ρα ἀμ ἴω θῶς υὐδυφεν 4 Ν ὁ ἐρχρθο δια τἀνη λα ' «αλονδίιοης}  ονοτ αἰ οενανλαν ἀσιθιμνν ἀείάγας νετὶ "λρβηλν δὺς φιΐίδυν πιαχίπιὸ οὐποεία δῆ 6 βοτεων Ι 

τὰς ἠμᾷ, ειλείοης φὺ ἯΝ ἄφτολιι ἠεμδο ὙΠ αλτιι» αυιμτι υ Σιν μὲ μέζδα πάαηϊεηιυνη. Ρε τρια ἀυιάςαι τοῦ Ἐκ οϊοίίαι επΐς 4. κιῶ, υἷο ϑηνπειλίξίε ΟὨ ἔα πη δορ εξήνι νοι ΠῚ] ᾿ ᾿ » ἫΝ Ι ᾿ 

Ν τ βεν ἐκ ἐς φυν (οἶν]0- ἰἴυταυ Βυδηᾷ αἰίμιη ἀ ἴεἰςς αὖ ἀπζεγηις; ας ἀνιοπὶ ἰνος φοπμῆθαε ᾿ς φυάοει τλρτ απ Υ] ϑοοίαπ) γειὶ νεΐμε ὁ πρμδαί μι εἰδδοι. “ὖ Ι ; ἐμῷ 
., ρα μβδωνάδον μα 

| πὰ ᾿ πων: ' Ι " γπῖςῖ ὶ . Ν ᾿ 
᾿ 



(ρ.1..96 . ἄν. ἘΡΊΦΤΟΥΑ, ΙΟΑΝΝΙΞΚ Ἱ, 497 ] 

δηῖς ςοπίηξείοηοηι ἵνα άπ δἰ φιοτίος Ῥδ(επιδυίπνις ταη άπ ἰῃ ὲς αυιας ἀἀϊ ςογαιγῖ, (οἀ ετίληι «ἃ ρεοῇεις πάυτην 
4ιλπὶ {Ἰρρίςευϊ εχ 5710 ἰρτεγρτεῖς. : Ἰρίογιη δηίπιος δοςματ, ἘΠῚ δυΐειι ορεταερτετίιαι οδς 
20 δε υοι κρὶ ὑμεῖς. . 1ὰ εἴς, ἐλ ὑμᾶς. Ῥοηίτιν Θ᾽ 5 Πάεγαγο ἐτίληι Ἄτάυς ετίλιη αυουίαις (είς βι[ο]ὶς Δροῆο- 

"ἰπὶ καὶ ρτο δάϊποτίατίυα ςοπἰιπέξίοης. γε Αξξοι ςαρ.10. [Ἰὰς [οπιίηὶ ἀςπγίτται, δὲ αιλιν ραϊοιπὰ ἰηβηγ5. οτίλιη ἰΦ. 
δεῖς ὁροτζιογας 566 νἱο πὶ πυπαυλαν (τὶς ρος ςοπε- γοτί. χβ. δι αἰ 1 (δρε, εχ Ἠεδγσοτιπι ἑ ἰοιϊῆο. ἐξηά!ς [εἰς λοςσπιπιοάες, 

ἀπ Πσὶ, μὴ γα νὼ ἃ, Μυηάιαι ςοηἤάετας αυλῖο- πιεηάλτγί ᾿ηυἹέζα θοποσι πὶ ραϊγπι ρίαϊας Ἂς ςου!τητ Ι Ι ; Ρ᾽ ἐμοπενν,αίσμᾳ. ἰὰ οὔτ, ρστακίαπι δρίγίτους δὶ 1 ἐνόν 41 6{{π|ὲ αῤνουμ ος ὅτι ὦ ὅςιν. 14 οἷ, 40ἱ πδ- ᾿ 

“κδὲ ταμι οὶ νοίαπταῖο ηου οὐηίξητίς, δι ΦυιῺ Ἀππρτοπὶ 1) διε ταπε ΠΠυπὶ φι άσπι οοἴἥετυπι Βακγειίςογιη ἱπιρυ- Ιὴ ὺ γος Ογϑνεκο! εἴ 4υἱ πὸ 

͵ 

εκ ν ἢ δῆϊεν Ῥυῖο ἐχκεν Πϑνβε εἴτοῖς βλδυνη νὰ εχ ἔπ- ΣῸ ποῦ ργίνηϊτίυ ας, ταπηση ργαὶ μος νεῖοιις ἘςοΪο 2, ται 
οείονε ἡσαδῦ οἰδομείθυν πιεῖῖρτο ἐχριιηέμ ἔτ, (οἡ αἱ- δρειτίμδοίτο ἀνίρυτατιμ εἴ ἀς ἀϊς ᾿λίοἸνα,, ϑι αιιδινζίλια πρωί δὲ δεῖς φυίάοπι εκ οδηἰοδξατα 4υιαηταμπιίε νος Αἰλιν ιας Οἰ εἰ τἰαπούνην ρησγοθ ροπὰ νπὰ σαὶ ἱεὶς [ι- 

᾿ Ὑ ΠΡ γεν παδία μη ἐγνώκατε τὸν] ᾿αϑοτίδο νονίβ," ρα δα Ν, ὁγ1 ϑαὶρβ τρδίρ , ἐπζμηιει γελϊινῖον "εἰν βιννα, αὐἠχρ ρὸν. Ἰὰ εἰ, ΟἈεΙΠὶ δά" 8πλὲ 4ἱ (εἴ ρτο ἐρίο ΟἹνείῇο νεπαἰελῖυ 9 ἐγατ πηπιο 
ἑὶ ριι Γὁ  πωΠΠ ἢ 4 Ἰπἰδιοβὶ δ ΠΠ 14μϑμίαην ἐἀρηννέβιν Ρδῖνο (ηαπν,αυοί ἰατίι5 ράτοῖ φυ πι μίσει ἀοοτ δὶ ποπιοπι. μτὰ ἱρίμμν ἡυιῆχθο δἰατωσις, ξιντη ἢ ἐπεί τι τ «αἱ ΟΝ ΓΗ εἰς ] .. Ῥυεεῖο ἀδη Π: ὧν ΌΝ “ὦν " δηῃεἐ ὠ- ἸΠΙ181} ΠΟ1118 Καῖ [τ ἮΝ ' Ῥ, μὲ ὶ ς ἢ ᾿ ὸ ΤΕΣ; ΤᾺ ΠῚ (81] Πτι είς 

. φι4 οἤφηάϊι, ΤΕ ἀμ." φανπα ὧν ῥά Υ γοδὶς, ραῖγεα ιαὐοηΐαπι πόὶ Ἢ ϑιενήρβ υεῦμεν «ἠοϊοίββεννιει, φιία Ολεο ἁάδιςτγίατι Ῥοτοίϊ αὶ ταπλεη (είς Ρῖο Ογῖο νπολτίυ πὶ σάρις Εςοἰεἰϊαρ ἀρραϊατε ἤθη ςοη᾿ φητις πιριαὶ- 
νδευ πὶ ῬΔΙΓΟΙ. νὸς γα τὸν ἀπο «ῥχῆς. ἴχρ ψα ὑμῖν, γεα- »ΡὈ ι 4 βάρη , ἡ Ἰφνονέανι ξονῖοε ἐβ δα, τ πεν. πὸ νοηάϊτευυοά αὖ ληϊπιλάιιοττίτ ὅγκὰς ἰατοῦ πο γεγῆῖς, ρίθηι οτίλπι (ει ταιρίᾳ αἰι οἱ ἰτιοσνηὶα ίς ροίΐς ἡν88 ι Φ. 
δλμονον πα ὅπ} Ἵ ΐ τ τῇ Ἴ: 'σῦθ [οὐ αἱ εβὰ ρτὶ ἐρίο, ᾿5.γι- ᾿ ΡΗΙΗ Ὁ εἰ δεμδεε ἴα νοὺ ες ον ταπὶ4.. ΠΙῚς ετφονῖ ἬΡΈΡΙοΙ ναί. τγ.ἀς βάτον Ης- ς ἀπϑ ργο ιν αὐυΐν' πικτρ. ] 

᾿ ΠΥ ΉΣ ΤῊΝ 556) ρα αὐβὴμ. 6 9ς του Ἱρῇ νοῦδἱδ., δἀο εἴοητοθ, αι16} Ἰυίϊεθη τραἰ ἐζννιην. υἱοι 8. Οεγίπιμια. Αροίϊιοίας γετὸ ᾿. Τ ιοῖ..., εὐ,πὶ ἀεί. ΄ 
ῃ τ » . ἦ : Ι 

εἶϊο ἐρήν «ὅ- ὧν ὑμὴν ψμδρ οι καὶ ἩΜΚΉΚΟΤΕ ΤΟΥ ΠΌΡΉΘΟν.} ζοντο εἰἐ 19, δὲ νεϊδυτα Ὠ εἰ Πα ΠῚ Ι" 

ὩΣ Ψ0. δίκας ἐπ νοβίεγδς ἐΠυτη Μαὶ ἡμθέεῖε : ὑπερ εξ ας κ ετνσρε τς ἄνερ: ] ν»- ᾿Ὶ μη ἃ ΕΠ Ὴ ἢ « ἐπ ἽΝ ᾿ Π Ἴ ᾿ ι9 ι..Ε - . ᾿ ; ᾿ , ; ὑ Νὴ: τὴς, ; ποῦ ἐς σρτοῃ [μπενίς {19} Εα ποῦν ρνοάίεννοι, μιά ' π᾿ ] νει... Ἐξ ἡμδ χη λϑον αλλ οὐχ σειν ἐξ ὶ αΠ) ͵ ν[εἀ | 
Ἂ ἐὰν αν ᾿ ν κ᾽) ᾽ ς ἡ ραν. ὨΩΠ δγὰ ὶ θη ἐγώπε εχ ποῦμ. μάϊη [ἰ 

ἢ ἡ πὸ κόφ , δὲ ..,}" τ4ἷἿΝε ἀμ εἶξε σηάιπ))πς- " Νοίδιο ἀἐϊρετε Ὁ ΡῚ ἐμ. εἰ γὸ ἡ στιν ὧξ νδ, μερϑμήκέισειν ὙΠ το χ "0 15 ΒΔΠῚ { ΤΙ ἀνθ ἀλαμα ι9 Ὀ᾽ ξιεῆιο, ] 
Μῇ αἀγῴπωτε ΤΌΥ σεὗνν μησὲγὰ ὦ 1. : π.Π.} νων ρα το γωδβαλλ ἡ) πο [σῆς οχ πω δὲ8»γ τπδοίαἴςηι } }. ν ἀδυξίίος οἥἔ- ᾿ 

Γόε ἴδηι ἐπ΄ Ὶ ! ΜΕ ΦΙΕΣ εἰ 06 ἐἃ σα 1ῃ σάο ἔμ. [1- 4 4, μηδο (ωῃι. αὐ μθ5. ἐμ ϑ' αλλ να φανερφωσιν 0Ώ . ἜΝ; ἰδ ἢ .1 [ΝΠ πε νήφμε πόδ ἢ θην [εά γῇ "! 

ἰοιαιίονοι ρα τῷῦ κόσμῳ. ἑαὐ τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, 4ιυίς αἰ! σὶς πιυπάμπι» ποη εἰ βαᾳνἱε ἀιἠχίν νομηάνεν. πο ἐκ εἰσὶ πάντες οἷ ἡ μδϊβ, γτι4ις πο ςυνι: 10 (4 «στο! 6 1 υι νναιβ βὲ βυν φωουννάπν ὅλου! υΐδων Ἰ 
τὶ (ετἰΦ [υδί οὐχ ἕξων ᾿ἀγάπῃ τὰ πωτροὺς ὧ ὐυτῷ. «βαείτας Ταῖς ἱπιδο εἰ εἰνατίιας: ΡΝ ἑμεο, οὐχ εἐσὶ παντῆς ὧζ ἡμῦϊ. [μπὲ ἐχ ποτ νὰ τοδηὶ εἰϊα τ ἢς "41 [μη ογνηδε ἐὰ μοῦ. μΣ χῶὶ ρεε " 

ἱδι δεῶιμας:, τ | τ Ουοηίΐδι χυϊοηιίᾳ εἴς ἰη] 16] νομί αην ὁ 4 Γοῖ ΠΟῺ ὁπηηος εἰς εχ ΠΟΡ 5. ΚΕ Ῥθ.Ε.}: 
᾿ γ᾽» ἢ : , ΙΪ ΩΝ ᾿ : ὲ Ι Ἢ ΟΡ ἡνοά (ἢ . “ "δι ᾿ ᾿ ᾿ 1406 ΒΕ τᾶ 

ἐν πὰ ΑΤΡῚ ᾿ σπ τΩΥ ἸΏ Ψῳ το κσμῳ,ὶ ὄχιϑυμια θη 40, ςρΙ ἀττας σάτηΐς δὲ 11-} [5 πνρηπάο, ἐοηηρι[ δια (4. Καὶ ὑμεῖς ίσμᾳ ἔγετο τὸ τῷ ἐ-͵κο τι ἼΑινος νπᾶϊιομπειι ἰναὺς δεδνυοε υηζβοηεπι μα. ἐπρβδξν γυρλοὰα 

: ϑαιείμδυπι εἴ σῆς σειρκὸς ἡ) ἡδχιϑυμία δ ̓ὀφϑαλ-, ἰδί4ο οουϊοτγιιη, δ ἐλίτας νίτα,} 54}, Φ' οομεμρίξωσημα ᾿ ΔΙ, χα “ τίς ἀδδηῖο 1110 ρνοβξξανν, δ’ πὸ ἐδ ρων ἃ δαηξο δ ποβμ ο. πα λενβ υθι τὸς 
Ἔι Οἰθποδιε κεν δαὶ ἀλαζονοία ῷ β ἐκὔφνί [΄οη οἵδ οχ Ῥϑῖγς, [εἀ οχ τη ἐνίογωην, Φ' [ιρενύνα γου Ὁ οἴδατε παντα. ιξἷὶς οἴ πὶ ππηΐά, ᾿ Ρεϊηνὴπν ἐείεια 5 ᾿ Ἀυῖι Ὧι! ̓  ) ΧΟ ἢ ἐλαφονοία βίου, ὈΧΈΩΝ ἀοεῇ ᾽ Π [να ιρη εβεκ Ῥχιγε, [:ἀ εχ : ὩΣ δὰ ἴτυν ἀροίδιδε; ᾿ 

μα, Μοάνπδ σ᾽, νῷ ἋΣ, κῷ 9ου ζ21. ο εἰ, πρράο εἰ, . ὰ ὐδο οι . : ᾿ . ἢ ἴῃ Ἐςεϊεῖ 

ἫΝ ΠΡΡΈΡΟΙΣ ὧὰ τὸ πατεὺς ἀδὰ ἀμ τ ϑλυδι ὃ τ τ Οὐκ ἔγραψα ὑμὶν ὅτι οὐκ οἴσατε π λῶν ἐνῆν γοδὶς ἐάοίνοο 1" Ἔα υἤίρβνοδὼ τ εν ἕω τς 
' "6 Α ᾿ »: ᾿ . ᾿ ς ' ) ΤΙ [Δ1| ᾿ δὰ ἑ εχ Ἐςε] φῇ, ' 

φμίδιν ἀμὶας. Κα ὁ κόσμος οἴδάϑοται,καὶ ἐγθμϑν. ", σΡοττὸ πισηάας ρίατεῖῖε 0, ἀα ταυύαι μη,’ τἰω ἀλύϑειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐ τίω, ΡΝ Α οὐσθνον ἐπι κ ἧς Ἵμαβ βιεήνιδιωι απο ν᾽ Φ' παπφυδην Ω 
. 804 Νὶ ὅν (ὁ. Ως ἀράν απ τά νεα ἔ οσαρτά τας τρίπιϑ : 4} νοῦ ε ᾿φμὶ αμίαη) . ν΄ “4. κα ἜΝ δος, 1 101{15, ὅζ ΠΌΠ.1ὰ ξά ίς, φυοηἰᾷ Εδ- ἰ ἐυγώ" : ὅτι παν ψευδὸς ὧκ ληϑοίας ου . . ᾿Ν χυνῳ φήμας ἐμόν ρν " τοδς μκιμθς αν ὁ ἃ ἰὴ μὰ μα τῷ Θεοῦ, Ἰργχίξαι νοϊυμτατοιη εἰ, πιδηοῖ ἀρ θυρηληίος 1)ο, πῶ ΚΟ ΤΕ ψεῦσος ὧκ τῆς ἀληϑείας οὐκ] Ἰποῃααοίμιη εἴς εχ νοτίταῖς. εχ νεΐιαιε πον ἢ. ὀὠ «ἰεῇ: εἴς εἰε- 

ὅτ ω . . ΄ " ἴ 

“Γι φαϑὰ ἰμιλνον ῥυθε. φις τὸν ἡ ὥνα. οἴῃ ἀτοΥΠ ἢ). ππτος  ὐνὸ νε Γ ἕν ἢ: ηκὼ τνν Ἰ ρετίτς δὸ 
᾿ , ἈΜΠΕΣ ἰδ γϑν π ι τίς δην ὃ ψοῦ ςης, εἰ μὴ ὃ αβνούμ-- 2} 322 Ουϊς ει τϑοηάᾶχ, ΓΝ 41}. Θυὴ ε ππρηδαχ, θὴΠ ἡ βγοιπλε. ἃ Ἰ 

εἴα οοἸϊαιμει.. Ἄν τ δῶν, Ὁϑ, ἡ τῇ ι 16 ῬυΘΓΩΝ. τχν τἰπηιαλ του: 18] Ε οί δ, πον βίης ἔογα (ἢ: ἜΚΟΨΕ ΜΚ ἡσραῖ Ἰοίυη) εὔϊς ΟΗγηϊυτν αἱ 4... μεζ41 μοηΐάην θα ζμτῇο ἀεᾷ- , ᾿᾿ Μυβάνεοα Παιοῦᾳ, ἑονάτη ὦ " ϑῶὼς ἜΚ ΣΤΑ Σ ΡΣ ἘΥ ΝΣ ὝΝ ΟΥ͂ΔΗ: γος ὅτι ἰησοῖς οὐκ ἐςιν Ο Χριςῦς: οὗ τὸ ὲ χα ᾿ : Ι 
᾿ τς γψἠβιιδρυ»ρῖα οίς Ἢ Σ Ἂς, ̓ “ἢ ὕμ τορος καὶ Ρυ5 Δ4εἰὶ: ι8δὲ Ποῦτ΄ δι τ} {115 δ᾽ ΕΜ “μάῤμι ὦ φεία “""- Ὧν ὲ αὐτίλρι ἔθὶ ἐμρι ἢ 6] [|0πὶν Βἱς εἰ Δητῖς Πα 15. οι; ὐ θά νον {πιο τιν "Εὐδὴρὸ ζὼ ] 
ὃς δἰ ΠΛ ΡΤ ΣΤ ΜῊΣ ΕΘ ΥΕΜΑΉ ἼΣΤΕ β ται » ΧΟ Γ λητιςἈγηἔααν νεηγυγοῃν οὐ ὙΠῖν ΣΝ ον ὁ ἀδὸ χῳσος),0 ἀργοῦ μος τὸν πα] Ἰῃςρς Ῥδιγςτην δι ΕΠ Ὁ " .4“, πα! ὁ ατενν οϑεουπαὸ, ἴῃ 

" δα ἐμ ΟΥ̓ ΣΙΤΟΙ ποῦϑλοι 24γονασιν᾽ ὁ)» 55 ἰημως δητςἢγ 1 πραϊτί ἐαρο- ΗΝ πρνῤμιι! [αδ!; [νοι . ἀνέ Ῥρρᾷ Κὶ τὸν ον. ᾿ ἢ ; Φ' ἔν νην, Ἐσιεα; ἐπι» ΄ 
: Ῥαρὶ «αἱ οι! ““" .ι᾿Φιν δ ἥ να! 85 : αρέ ζέπιμα ΠΝΜΑ ΜΟῊ [βιην4 ἤδη “εν; ν ε ᾽ :Ου(ηυΐ ἘΠῚ πιοάνα ἧἢδ 

᾿Αῤχρα Ἂμ ἰυ-ψῶσκορδυ ὅτι ἐσρατη ὥρᾳ ὄφιν. τυηῖ εἴϊε:νπάο (ςἰπγιδν]τιπγυτα ἐμ, , Παξο αρνούμϑμος τὸν ἐὸν, οὐσὲ τον 1. ]- μιν ἐν ΕΝ ον ἜΠΗ .) πρῶ αι περαε ῬΠ ς, Βετὶ οἰξεπάϊι ᾿ 
μα Αμαν μα τὰ ἢ τεηρυς αὐείς, πατέρᾳ ἔχει" ὁ ὀμφλογαῖν τοῦ ἐὸν . τὸν ἸῸΝ ἀτξις ΠΆΘΟΙ: ΟἿΣ ΡΓΟ- Ὁ πες βαίνεπ ῥαϑε!:4ωΐ τοη- "1 Ῥ.ιε3πι ἢ 

᾿ ἄυν ἤσιυ! 4Π| ᾿ς : ; ρὲ τὲ "Ὁ τὰ ΕΠ.) οτίδιῃ ατγο [ῤμεμν Εἰδρωπν,ζ' Ῥαενν δοιὰ, (οἷα 
ΣΟΙ, . ὶ “πατῇ . ΕἾ ῥράδϑει, Σ μ“ . 

᾿δνὰ βλκεηνῆ (εἰ ἢ ρείπιὶς Δογοπεὶ ἰωυοπις ἠεςοζιεία, ’ις Ωυβηιο ρεπίξει Ῥαιτίε νοϊαπεδιί 4 πὶ πιὰ πὰ! οι ρήδηιείθυι οὐδε υΐ,εχ ἱρὰ μὰ ὼ Ὧ τ νειῆς ἐ κὐ υρολ Τιβεμυρν α ἘΜ ῥὴν θενῶν ἀεανφωίξελι. 1:6. [Δπὶ ἐαρϑειον ἜΘΕΙΗ ΤΕΠΘΟΝΙΕ τἅπιδῃ ἐρϑνᾳ ἘΠῚ: ἀΠΙΕΝοΙΕ οὐπαυειεηρίοιοι- ὶ ' : ᾿ ἩΝΑΝ ὴ τρνὶ- ὩΣ ἱ 
ἀϊπαν ΗΠ  αεϑεῖ δαπη ἰδιδιο ἑωθει οι οχς τφεδ νδείν ἀτξαισιις,, 17 Ρείπιιπινηυΐα νἹ τ πνυτο τεανρυε δά τονε πο} 14πὶ ἀν ]λείου ἐπὶ τε ραιιδιυτ, τῷ ἄηδο νηϑὶ ἔπε νέγλιοιίυς (ΔἸ υκῖς ποιἰεὶ2. 1λ Οὐουρδείο,)δε {ΠΔ πὸπ (εἰἰρΠΪ ἰχίοηϊς ἰχηδείἰπνὸ ὶς φῃλεῖς, δἀοὼ 
ΠΣ Ὁ βοοαπαὐ,φυὸ δητιοδε ει (ἐὰ εἰ, ἀροίξαια)φιος νου τοι ἈΑΘΙΜΒΑΒΙΙΝΙ ριςίδσηιος δά αι, ἤμιμς δΔυιςιῃ ροείοα!ε οροότγεαις ἑηοϑυϊλιη {112 | «4υἱάέαι νι Ροιϊίηι νει ἰεαῖςπι ἃ ποσηάλεϊο ἀἰίηρυξιδ, 4, ΤΩΝ βάμθεμε υύθνϑι τλπ εν δε τς τε νέτειθον ὐ Ομ ε- ' 

αρλιθαι Ιη νὸς δἀπησηφῖ. Ξ Ὁ : - - - Βιρετίοπλπι νς] εἰὰς ΟἹ "ἴα πηνς νττυυφυς ἤπιὰ] ορραξπορε υοὰ 4αἱ ἔμοίαπε, Ὁ τυπν ἐταῆτα ἐλ γπίνασυπι πεβαιο Εἐ ΠΟ πεζοτωι οείατ ΚδιςΓ. 

' τ ὶ Ῥμεννϊἑ,παδία. νυ ίαηεε, ἰά εἰ νοπία, φύοά ποη ᾿χηχἰπιὰ δετίάεῖ. ΜΝ ͵ : ᾿ . ; 

Πο γος «ἕατὶς σοπυςηίΐτ νοιθο ἐγνακαι. ᾿ ᾿ 17 12 «ἰεΥμ νη, εἰς τὸν αἰῶνα. ΟΥγρτιοοήεπι Ἰοσομάιι, ; ἂψ 5  - , 
ἱ ᾿ . 4Νοβν. Ρ Δἰγφην, ἐηγνώκριτο τὸν πατόρρι. το ξτὰ διίδαά ρα. (υφιποάο ( εν πράηξὲ δ} αἰεγημην,, ὀςήρ οἱ Θεὸς μᾷζμει ιδ 19 Ε οοῶ ἐρτεβι [μη!, ἐξ ἐμλδιξελϑον, Ηος πχοπηίπετί- δηῖςᾶ ποὴ ἰητο ]!οχεγίης, φιος ἱρίς ςοπηημοης εἰας Ροτίις ' 

ΠΛῊΝ πρευτολῦ ἐὰ οοχαίτιοπίο ἐρρεία μπηρίο, μια ἰη ἱρίος ἁά- αἰώνα. ; . πιὺς δά ἐμαατας ἡ λνό ἡ ψῷ (ςἀ ΠΟΜΠΗ͂Σ Ρεγτιηςσς ΕΠ φαὶπη ἀοςεατ, ντ ἰΙσαιίτος οετίδηνρίς Ὁ “πὰς [εἴς ΠλτΔΡ. 
. θῶ ἡ ἐς ἰλθιαπτος  αἰλατυῖος οτάίτ,νπάς 14.,Ππεύρε βάτο βμεῦ 18 Ῥμερμίὶ παιδία. Νυης ραστοφ φίραυς (ξοτἤτ ἐοπι- επἰαὶ Βαγετίοἱ (ξουίηι ᾿αῦοαης ἴαος ςοημεπιὰς, τὰ. 8:1 γὙεγί, 34.δὲ πιοχ ἰσάπηες τρίς τυτίας,ν ετί, 17. νεῖ χιιοά 6. 

᾿. δα | ἂ “ΩΣ βολυμιαλήρῃ νει και ϑάζοιν: δ ρεϊίας, ἤἴσυς λπῖοὰ δδοϊείςεητος ὃς ἡδοὼ ρᾶῖγος βιοταῖ πιςι ἘςοἰοΠα; Ποπηςη {δὲ νεπάϊςᾶπι, ἂς ρίοετυπαις ναῖε γο ἴδηι Ππηρ]]Πείυς εἴτ ,οπηπίά ἴῃ το ρας ἡςοοἰϊατία ἀπ διδτη: ἘΦ ΌΥΝ: τ βρνήρβινοάνι ραίνει, ἐμωδα ὑμῖν κατέρει. φλοιηβταπο- εαβοιάτας: νυτύγαμε ἀϊπιϊπυτίαο ποιηίης, (νι Δαϊὲ ἀϊχ!) (δ εοάειν τοῖο ππδῆςης Τρίς νογὸ Ἰνυπιδηιις εἰς Αμτὶ ἀὶς Δητις γί ς,δοδαςπάϊς ΠἸοτυιτ [ΕΠ 4Πἰς δ γτὰς ἰπτογρτες ἜΝ ον πὸ τἐρετίξα πη ἡ ποαὺξ νυΐζατα Ιε:. βοιῃ φιλί ἰπδητω!ος ἄμμε μαϑεν, (τἀ ὈΪ]απάϊοτὶς φρε!!λ. «Ἀτῆζυς ἰῃ τοιηρίο Το μαθιτατυζας͵ ἀἰςίτυγ ,ἸΓΠιοΙ4] 2... Ἰεξίὶε τάν πος ρενηφι, 1ἡ εἴς, να Ἰητογργοίατυῦ ὉΣΝ ο[[ὐωὁ. 

ἡπιαος ἤδθες Οοιηρίυϊεης εἠϊτίονηςς (πὲ νίάςο, φιοτ. τίοηϊς ολμἃ Εἴ λυῖφην γυτίις οδίξιυδηυτη φυσι ἀιχίηις γῇ φυ! (εἰς Πουην νοπάϊτος, ἱπιπιὸ (αρτὰ Ὀδιιπη οἰἴστατ, , δραξο!..} φωεηνωίε βοπείπενν, αι οὐ ηοη πιαὶὰ σοηυο είς, θη, 
μαι δέ Ἂς βδιτίθυϑ , πος ετἴδληι ἐς δλάοϊείςεπεθυ τορο- τὸ νετίι πεπηρε 4υληυ:5 οἠγηίδιις οπγηίαπι ἀζάταπι Βοαιὶ ιοά τληάεπν ἱπιρίετυιη νἱάσ πη ΕΓ Ἰρίειν Ῥαριΐπγυς 'ῃΏ- δὶς ἀς ἀοειπεηάϊς πγροεπεῖς ἀράτυτ; φυοά ἀοπιιηι εχὶ- ω 

ο ποράμα ἐχορεε αιδαιοα νετυζίδας νὰ γετιείρ εοὔϊείς αἷθιις ἡςςΕἰἸλτία {τ δας οπιηὶς ἀοξετίηλ, ταπγοπ δάπηοηί- ετὰ Ἐςεϊς ἴλην, (ςἀ ἢς ρᾶτ8 φι!άςπι Ἐςο] εἴα, ἡςάυιη νὰ 8:0. πλίιηη εἴς ἰη Εςοϊ εἴα εὐ πες τοτίςετυν ἃ Αροβὸϊο τιον. ᾿ 

: τι τὸς δάϊοιβυν ὁπιηΐδυν, δέεται ἀραιὰ 5 γγυπι Ἰπτογριεῖοπι, ὅς τίοηςπι ἰἴλπὶ γἱς ρου ηνὰπὶ ςοπυςπίτς 4υὶ αάδιυς δὲ αῖς. τ Ρυτ τ Ραρα. , δ᾿ φλαχινετί το, ΜΙ τλιηοικ παρ ῖβ ρίλςει τεςεριὰ Οταςο- 
᾿ ἣ ᾿ τοῖι ἀριπὶ Αὐφμπίσυπια λυ ἐριλοῖα ΡιΟρτία εχροῖ- οἰνίπιο Ἰππίταυητυτ, Νδπι αἱ τος πὶ ἢγηγίοτς ςοφηϊίοης {Νυνὶ βοή ζον ἐκ βοϑὴ οἱ γδ ἧσαν ἐξ ἐμδ. ποπηο- χυτὰ 8.1, ἀτιποτι πη) οο δίς υπὶ (ςτιρτυτα. ᾿ς 

Φ εὐ αἰοας. γυϊξεια νετὸ, ἤουτ ἠϊυ 4 ἀς Ῥατπδυ πεηϊστυιῃ Ἰηπιξλος, ορονταῖς {12 τοὶ ἐγ ἰοπὶς τυ ἀδίηησητα ργογίις το- ἀο πεξοπι πος ἀτρυπιεπτυσι 4} ἀΐενης εἰεξεοι ροίϊε ἃ 241. ϑωβ, χα ψα. ἀξ βιΟΝ δας ἰρίᾳ ερίλοϊα, ἱπιὸ 
: ᾿ θη ἰνεδοέ ἑεξ ἐς τλπλοη υρά ἐς Αἠοἰεἰζεητιδι9 τερετίτας, τς, Ἀυάπηξητα Δυτοῃν Ἄρρε]]ο ποπ ψιοὰ νυ αι αἱ- δάς ρτοτίως οχείἀοτο ἤιε 4] περης εἰεξειοηςηι εἴς ἀ- ἀε ᾿ος ἱρίο φιο πυης (ςηδατυγιεά νείξιιν Ρτςίςηιο τεη,» δ 

«“-ος. ὦ ; , ᾿αἠάϊεο δπ κυρ ἔσε ῷ ὁ λόγι πὺ Θιοδ ὑμὴν εὔδιον μιὰ εἴ, Κὶ 4υλπὶ δὲ ΡυςΓι]οη ἀοξεγίηλπι ςοιτίησδλης, απ ᾿ιβείπι εὐ μεταμιληφνὲ ΕΣ πος φιηάεπι πὴ Ἐπηθγιιπν τοῖο ἀφο λριὰ ρος 4ιοά γδείσποιῃ μάθεας δἷις τοπλρογίς 400 ἐρηϊοία . ' 
αὐ γ ΑΝ οὐδίν,δε νοιθυπν σι ἰῃ νοδίο ᾿αϑίτας, ἄυα νοῦ. ονπιοάϊ τεἰρία, νὲ ἡ αυόαιις ςαίοτυιη ἡ ΠΕ ΡΝ ποθ ἔ- ϑγγιην ἰητεγργεζοηι, (Σά ςουττα Οὐαοογαπι οἰπηίαπ) δεῖ 9 ρογίοβοῖα φυςπν πιογεπὶ εἰίλην 1, τίη ἰσγυύληι. δε 4 αυου- , 

μα Ἀλδὐοὲ ἰηκοία (της ὃς ἰδεὸ ἐοτιαίπιε γετετοπι ἰβίεγριο- οτοπίςα {18 μας ῬΓΙΠΊΔ υητ τοὶ ηΐς ΟΡ υιδια ἴα λιατίηοτυπι οοὐ. βάςηι. απ ΒοοΝειηρε νῖ ςοπιτηςπιοτγατίοης ργάσο]ατα υΐυς ὁ“5 
“ει τλουστιβε νὲ μος ἀδ Δάἀοϊείσεητίδυε πνοιιδταπ το- (ἀλπτεητα. Ουῇ ἐπέτπ ΟΠ οἶδιείμπὶ πιο ΠΠριας οἰ ρυίς {ϑεά υἱ βαιεβιτεῖ, ἐπ᾿ Ἶνα φωνγρωϑύ. δίηγίΐο πα οἰ Πρῆη ρίπιοηὶς φυλιη (ΔΈ ἰρ{ἰ5 ἐοηοορογδτιθοη πιοάφὸ λὰ ρετίους» 
ῥέτογαι δεά οὺγ ἰιος οεἰδενηυδαι ἡ]]υά ἀς Ῥαττίθδυς δὲ ις υῖς τ δε ςοσηουςτιοὶ (τλις πο ἰἴης ρμάοτε, εἰ 

᾿ 
' 

εἰ ἸῈ αιυϊαράυμι οεπίνι!. 

ἶ ς ᾿ δηΐ ' ἐν; εἰλπῆατίοης {ππιρῖά ἃ ςοη[ιοιιάης νπϑίσπυπι 4ιας π. σλπάο αἱξ 1εἴμηπ) ἠοη εἰς Ομ τ δαιπ Πυ1π.. ΕΠ στ ἀπ. 
ἐμαιραι “δου ὁ Ὁ εὸ αἰνάιο τἀ] οάμιη ἀἰςίταρ Πεὶφ ἱργίς ἀξητία, ἐς ἐπ τοί. υ ίνιις, ν οἱ πνίαίπτὰ οὰ ραττς, ἰἀρερλαιίς, ἱ ΕἾΤ 1}ιερε νἰσεραραπιυγ. ηυοάὰ πιοηεῖς νοΐ, σαι ΐε θόρτυς Ἰεχ ἱπ Οταεὶς περείο. 

ψϑν ἰάβηίιο φυοάδπι ἀσνοτα ἠΠ]οχιῆς,Ιολπα.}. πες οε βιαΠετ τοῖα πὶ αἠ βείυμν ςοτγυεις, μά ἡξίταν εις δ ἢ ὲ ᾿ Ἱ ᾿ Ρ ὃ ι Ν ᾿ ἐπιρυγυη ΜΠ πὶ λάιροπι ρίσιιεριίςοροτυπι ἧιος Ἰοτο ἢ 30 4ορβνίβηιν εἱσην, ὁ Χρισόει [4 οἷν γεγιμ ἢΠΠπ|πὺ Μοῖ. 
ἿΝ Ἢ" ἔνε 4 οἐεχ ἀρτον ἐμ Ρ ἢ Π|σ ἰε" εὐ αι δὴν ἀμὴν φλμ άνῳ εοίδειη {Π᾿0ν οἰτότος το- δι βοατὶ υτοι. ἤλιῃ. Νεᾷεῖ δυζδιη [οὔ οὔς Μεῖπαπι,ψυΐ νοΐ δἰ τδγληι 

“ἀρ μα ῥω Ρὶ δινὰν ἐγώπιη ὦ συ’. Ῥαγοηιν ἰητε στ ὑσρβτε, ράγΓΠῈ τι Δ1η {2 : ἱ ΠΟΙ {πὴ πὰ γῇ σα τίοί δι ἐμ} το- 4.1 52»ἰ1ο ἐἰο[ ρτοί ἐϊ αν. πὴ εἢ ἀγίου. 1ὰ εἰ ἃ Οτί- ΜΠ πλῖυγαπι, νεῖ ρεπίτως νο] αἱίφυλ οα ράγτς δάϊηνίς, νοὶ 

᾿ θαὶε πὴ ἀρτ' ἐξεχμιὶ εὐ ίτῷ δἐϊουΐοιντ ἴῃ ἐδετκις νον 20 ἰ σῦτο ' [λον φιῦ ἰλαέξιν ρεου]ατίεες ἀποίτυσ, νὰ ἴλὶς ΠΑΡ τιν τί... παζαγᾶς ςοππάϊπ αυῖ [πράτατ οἱ ΒΗ] Πγρο απ νοι ἀ- 
εμία: δι εἰνφείξαε Ῥατείε ἀϊείει!ν 404 ἀϊηχίευν ἄτοτινς ἀϊχί- Ὁ {πίνων μνριω οἱ, ἢ ἐκ ἀτῳ ὧραι ζ,Ονλα) ὕομς Ιιος πιὸ νετὰ ροουλαγιτοι 5αηΐι (ληξζοτγαυ, ἐᾷ οἱϊ, λᾶς Διαξαιε, οὶ ἰα δο νη ρὲτ να σατῃ οἵας δ οὐδεήφονς (επιςε] 

ρα βιρτὰ νετῆς ἴο τομῇ ἡλα ἐπί ὀπὶ Ὅευπι ἀπε - ᾿ς), ρϑ επί ἔπε ςοδιεη ΔΝ 5οιπιις σηπε Νείς αττί ΡΣ (λπιξληΠτμνινα, Πγλι.οὰρν νει... δ. ἃ. Ὥςο Ραιεί 'ος, ὕλην ποι εοπῇάιι (τίς ὁ [)εο ῬΑϊτς ἐτατὶς μὲς Βάςπι ἰα- ὡς 

τὲ ψῦ! γα! μάμον ΠΣ ὙΜῊΝ παν, ἘΚΈΚΕΙΣ ὰν ἸΔΕΙ͂Ν εἰϊε[οςοτιίαπν. αἱ ποπάιην ΠγΑ[- ταθσυν ροιο!ὶ, φαΐ πον νης ιν Εἰΐτο, δεροου τίτογ οτίαπν 5 Διβοαῖυηι, Ἂς ρεοίπς σοῖροῖς δι λπὸ ταπάςσον ρ]οτῆν 
; τὰ βαβιν υἱα, ἐκαϑένεια ἀΒονΝ οἱ γλδὰ οοπελιίοη ὀ ὀ σωοείε, ἄς (Ατὶε δήδιις {ΠΠς αὐ Δ ποινάιλῃ τοπηροιὶς [αρετ- ᾿ ἀτοῖτι Ἰεῦταεις κά» Ἱνο οτίαιη δ ρίστυ ἔλαι- ἢ 

ν4 δι Δςειὶ ανὴ δυίι Υἱιὰ ξοπιρηόάϊε ἀυνάδηι, δι. 4; ἤε, 4. Τιῤννβὼ ἐωύσατι. Νοα αἰ!οημνίαι ρτοτ- ταῦ 1 ὉλΊΡΕ [46426}» }νο] αταιη ὁρίστα α- ᾿απάμ 

ἣν Ἀσανολρ..γετίψο. Ογρηῦ ἰὴ ̓ νε], 46 καδίτη μὴ ἢ 

εἰτεαν δυις ἰοευῶν, ομληίηο ψιάἀεῖων Ρὲο α βίον εἰομ ἴΦ νενΐ. 4.δι τερεῖςε νετί, ἐμ ὦ 4υ! εοπἤιημηαιοης ρο. 

ΤΑΝ ἐγδηλωῤμάην: ἰδ οεμωρ ρα ἣΝ ἜΝ, πρλα βοδείνας, ΕΙΑΒῚ εἰλπι ἔα Ἡτὸῖ υἦ {ΙΝ δὲν οιονιδ, οἴδατε πῶντα. ΔΥ (ον ποίοί νιν ο- «Ν ες βαιίνεην, δις οὐ δὲ - ὃν πατέριρδις [4 εἴ πες Ῥλίγοσιη 

ραν ; “ πὐβηνη πῃ ὑνε τβρ νὰν ις ἈΠ ϑρυδη νι ἌΝ ἜΝ ἴηποῖ ἐα ραττο (οι παν αριι νοι», ΕΠ ζιτυς ᾿γρεῖς. εἰΐο ἐτεάίτ, ας υπιεπτο ἃ τοί ἀντία ππηρίο. 5.1} ῥτὸ ὑχνν ἰς- 

ἤ Ἂς νέ ἤύομ ἠὲ ἰοηρειες πιλνὶ φο μι ς}} μϑιπίηει; [εὐ ρυάοιῖς σευΐὰ φιωβίο!α τ χίμμν. γος χα {ἰαἴσανα μοιλοίαν ἐς αν] αἤΐεετς φυσά Π| νς.͵.ς χίς πηράϑεικεοάλ, 4ωμἐ βνρβεεινν, ΩΣ 

ἩΨΗΕΑΝ αν Ὶ ἐλοιοι ἰληέξις ρτορτιὰ ἀνώτνε αὖ ἰιος εἰξεέξιι. ἘΠῚ σπίηι 11 φυϊίγν,δις πάννδτς. ΕΔ] ΠΙπτον ἐτβὸ δά 4Πτὸς ΝΑ 
ὑε τιάσν ἰοά αυΐ μμῖπ βάτιςπν ςοβ ποι ἤξατινι ἀνχε ἔυριὶ Ὀεὶ ναὶ οἰεηείαι ει, νε η δε τρίς {ἶπ ΑΙ ἃς ΒΗ Ο,ὁμοού. (αἰϊπτν Τύτοις 4] |όἸνς ἐπ ἀείος ταάυοε συπάσιη ἢ] 

“νὸς δι δ} 4}18 ΡΕΓ ΟἸΝὨΑ 404 πος βάτου νὰ τ ΤΩ ΒΟ. 25 ευτηῃ δήοι Ἄγ ἡθοην ἀφοζάπηιε. 

, οἤίεωι 

᾽ ; " 



ΟΟαρ.1.298 ; τς Ε 

τ φείαπν εαῦμδι. 

ἴη Οὐκοῖο πα πιδηγθεσπι σα φθαῖαοῦ πιληυίογιοοάιουμπι, 
ψοτοτίς 1 ατπὶ, δι 5.1 ἰπτογργοῦς δυδχοτίταις. ς οτίαιι ἴα, 

΄ ἢ 

Ὑμαῖς οὧ δι κούσωτε ἀπ᾽ αρ ῆς, τὰ 
«.«ὦο ἈΞ ΒΕΨΝ ! » } ] 

πα τοῖα νιο; Οὗ ἡμῖν μϑνέπα εἰ υμμσσ ὟΝ νοδίβ τηδηΐογῖς αυοά! λιν- 
141Π1| ἀοδιδο, 

45 

π- 

ΡΙΟΥ ΟἹ, Α 
(ιετοτοαηηςε εὶς ἀν ωρύμακιω ξοητγηϊοσαπι νεῖ χιληι 
[πριΠπππιό, Ν ἀς Μάτιῖ. 10.31.᾿ 

παν ον σασπενσππε - ον σϑνυτισσαυπυσπςσ νμνισ συσσον 

»ΞΟυμοά ἰρίτυν “αὐά 1554] ; “ὌΝ αν βένε αὐ ἴθ να ; αἴ:Ϊ ["»Μίο, ἐᾷ Ὁοϑὲ βοτηνδηεαι- ΠΏΓΠΙΡΙΟ» 1η γΟὈ 5. πιᾶις [ὶ ἐκ νοδῖς βἐννιδοτίε μοὶ 
Δμἀβὲε αὖ ἰριιο, Αρο- 3 ᾿ πο διον ᾿ ᾿ ΟΝ ΠῚ ᾧ τὴς ΠΝ ῆς ἡκούστι τ, καὶ υμθῖς ὧν πἰιᾳ ΚΘ] (ἀἰυ 5 ἃ ρεϊηεὶρίο, νοβ ιο-} [ον ἐν Βηὶο (ν᾽ Ραινε ηρα. 

«μεἰοιρυρπαῖ, ον τῷ πατϑὰ ὑδρθιτε, ἦις ἰῃ ΒΙ]1ο δὲ Ῥάῖτς τη θὶ-} [εξ 
“ἰὐὐ Δ 

ἈΠῸ; ὦ ' 118. Ριοείωε τερυ- Ὁ ἘΠῚ ᾿: σ᾿ ' ἢ 3 10. |2}] Ἐπ Ρακο εῇ γερνονν 
ἀιεπὰν πανε ᾿ Καὶ αὐἴηι ζεὶν ἡ ἐπαγγελία ἰωὺ αὐτὸς} Ἦας διτεαι 1114 εἰν ργοπ μα νει, δυὰς νος 
εἰαεηάδ,, ἢυο ἢ ἢ ὙΡΡΝ δἰ αἰώ-: 
ΜῊΝ δε κει ἐπηγ 2 Φ  λρτο ημιιν) τίω ζωϊωὼ τίω αἱ 
νι φιδιυαία γίο ψ40γ. . : 
ταβίομο .ἰἰά Ὸ 
εἰ, νηοολεὶ : ᾿ οιφι. ἢ 
ἤορει ρει Ταῦτα ἔγραψα ὕμιν ὥδα τ πλα- 
πορὶς ἀδιο) νὲ » «ὦ ᾿ 
ἐπι αιετηαῃ ὕωντον υμᾳς. Δα , : 

Ὄπ. Καὶ ὑμῶς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάθετε ἀσ 
τὰς γοι δεῖ, .ο ὠυτεῖ, ἐν ὑμῶν μᾶῥοι ὸ καὶ οὐ “ρίαν

 ἔχετε 

ξηϊείοπε εἰς: , «οὖς γι.» 
ϑρι ἰαρυΐι ὃς ἱγατίς δ᾽ δάσκη ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὖ τὸ 

4 “ Π 

ἈρΡ ἢ Μὲ ἰσμοι δεδάσκοι ὑμᾷς αὐδὰὶ πανζων, καὶ 

πᾶ εἰν τεϊδυῖε. ἤληϑές δότ, καὶ οὐκ ἐς! γεῦσος" καὶ κα΄-} ᾿οπναίθυ5, σης ὃς νετὰχ εξ, "δι) 4}, δ ἫΝ 4 ποομάαείνε: 

ϑωὺς ἐσύδεξεν ὑμῶς μϑμοῖτε ἐν τῳ. Ϊ Ἰὴόη πιοηάαχ: ὃς ἤσυΐ ἀοςυΐε |8' [κων ἀοεείμνοα πιάνεις 
ἀὐξι ὡπτς ἢ νο5, τη δη δ εἰδὴ ἐο.. 58 ξρημης. βιοῖ!, νρεκε, 

τς εἰ διὸ ποϊομόσις, γέ οι μὴ οἰ τινοο ναταδεριρίεμμι δὶ τα δ με ττττς ἡ. : με δῆ», π 

ἣΡ δι τῆν ὅπ φανιφμ δὴ ἔχνιὸν παρ ἰϑυχῶ Ἢ ᾶιυς ξυδτὶο ἰεεϑεμαῖνν Βάαυςίά, ἍΝ ορηξβοιν δύνων αὐ Ὡς 

ἐοεϊορεσπι εχ. κα αἰρχιυϑωμδμ ὅπ ἘΥπ Υ 50 πφαας ρυἀεβλιριιθ᾽ οογαπ ἐῸ ΦΑνοΝς ἜΜ: 

εἰοαὶ. ροιὶο 
εἶς. 
27 Τεληδεῖο 

Εωὴ εἰδῦτε ὅτι δίκαιός ὅτ, γνώσκετε 20 

ἤιο ᾳιάπι᾿ ἰρίς ΡοΠ] εἴτις εἰϊ ἐἀβρμτέ ἜδδαΝ, 
ὩΟΡ18., “ποιρρὲ Υἱτὰ {114 ἀτοῖ- , 
μπᾶ Ι 

16 2 Ἤας [ετὶρῇ γοῦ 9 ἄς ἐς ᾿9 μῷ Ἡκβῖρβ νος ἀε νἷς ' 

4} Πεἀισιης νο 8. 4") βιάμομπε υο!. 

δοά᾽ νηξεῖο αιλπὶνοϑ δςςο- 
᾿Ἴριπῖθαθ ἐο,πιδηεὶ ἴῃ νόθί5: 

ΤΠ πες πεζοῖς», Παδ εις ἃ 4υο- 
4υδι ἀοςοτὶ νος: νεγὰϊῃ Ποῖ 
"δδάειῃῃ νηξξο ἀοοςεῖ νοὸς ἐς 

-Ἔρνοι υρξρηξ᾽ 4μ κῃ 
4ερερη θέᾳ οὖν ἐ0, το φηφΩι ἐν 
δέει: (' Βοα πρεεε ἰᾳ.. 
διε ον αἰλημὶς ἀοοεαῖνο,: 
[4 βεμὲ ὐηζίο εἰμ: ἀριει 
νος ἀεοημμθην, κ᾽ ενηην 

37 8ὶ (οἰτί5. δυπὶ ἰυΐδατι εἴα [29 5 [2 ἀνορλανν' ἐωβως 

., φά(δαυδηεοιπεταξεδείοῦ ςπινοϑάφηι φυΐ ἀεπι Γρεϑαπεεπι,ίεὰ ταπιεη Ἰαου] ἐπείη, ὃς ἀΐπενίο φυοιΐαπι οεάΐῃε ἰάδαν διρυσνεπιυμῃη ἐχρίϊοαπιςπὶ, {ΠῚ 
δηΐαι δὸ εἶδα ἰδ δὰ ςἀυίλπι ἀὁ ἱέδοι δίξεμοεειπῖο νειὰ ἃ σαυε ἡ οἰξεόξα δείςδη ἀΐ!, ΒΩ δυῖοπὶ Βυΐο» δεξυπιφηιὶ ἕμπιπνα, Ὀεμτὴ οἶζο οὐιοι» Ἰυπίις 
ξοηιξη ες ρεοίμ 6 δε ἀδπνὶαι αυἱ ἰυἰεία ἢ ἀσάπιαχ ἱρίο πδιοε εἴς ἀεμεεϊνεπάϊ,νι αυἱ Θευ Ραιέοπι εεΐξεαηι, 

΄ 

Ὡ δνἀιν με ὐκούσειν. ἱερτυπὴ Αμάϊοη ἀϊ νειδυπὶ ςοῦ- 4ις αἰ δ] οσηίηυς ἱτα μοὶς απ αϊοίδ, νι ἤπια! δι ἀοξεεπαπι 
Ι πεηίϊ ἀϊίοίραλο ἰοά 4υἱ πιμϊτοσιία 

αὐάίς ἐπ᾽ αὐχν 
- απ Ρυπεΐβ Οπηβίλης τοὶ ἰοιμ τυ δι πηοητίρ, Νοίΐδηάα δὺ- 

τοίη οὐαὶ οἵξ τεαίςδξὶο τοσοιπί δ! ὑμεῖς, ἡΜ τολϊ ρους Ἢ 

μος δδίο τὸ ροίτυπι Ἠευτασειμη ἠνογεὶ ἃς εἰ ἀΐοας, σὰ 

τὲ ἔγίμωιν φμοά «εἰπε. 1ἀςπὶ Ἡςδταϊίπλις οὐουττίς ἰαξτὰ Α- 

ν΄ ψαράνρ. μι "5:0 ᾿ νιν , ΐ 

“44 [Νερρευῆα 6 ἀμανλαι πο ζω σἰὼ εἰώνιεον,Βιερο- 

εἰκίο ἀγα] ππασηστι αἀάϊερουδον οταϊτιοηί, ἰἀεόψμε ον 

παϊτοὶ ποι ἀσδυϊῬοὔίτυιῃ εἰξ Δαῖο πὴ δηϊαζεάοπν ἐπ τα]ατὶ. 

υο «λα, Ηεδγαοσμπὶ πιοτοιάς αὰρ αἰ δὲ ἀιχίπηυ. : 

ἱ ὁμξα Νεαυΐο πνίγοτον δα (οἱ ᾿ 

εἰτὰ δοο Ἰποι οατί δὉ Αρολοῖο , δὲ φυίϊάσιι ἱπβπιον Α"]α- “ τς 

ἀυςπτειοδίεγαει αυδά ἀπεὸ δαί τοταπὶ Πεοοϊοδηι ἴα ἰηβ6 τὰ 

16 ᾿ἰεεβενῇβ,τῶτι 

1ποτιῃ ΡῈ οὐ ροπιβεί ατί. 

π ἱριοϊπουξίητ. ἴάςο 

ῳ ἃ Ῥείῃείρίο, ἰὰ εἴς, οὐ αιο ἐππίτυ! ἐαριδὶς 
ἰρίαπι νι «κα! εἴξειη, δι ἀοξξοτιπι ἀΠΠ  οπείαπι, Ρίοτάτοη,, - 

Σ ἀςπηιδυάίτοτυπι ἀςηίαυς ἰλογιζάτοπη ἥδε ν]]ὰ ἀψυ]ατίοηὶς ζυριεἴοης, ἤθη πλίπυς γοτὸ αὐὰπι πος εἰ οὰ ριδάϊςεῖ, 
4 εἰ πον πα αο ὶ οὐκ ὅφι ψεύδος, ἘΠυΓπλοά τοροτίείοηο ἢ 
ςομτγατὶ ἐς (περᾶν ἔξρς ἴδιη δάπχοηυίδιυς [οδπη,ρτςείρυξ 
εἰς βΑτ ]αγορ, Νοη σοπεξητι ᾿ρίταν ἀἰχὶ{ε γῃϑιιθηθαν 

10 Πλτθ νογαςεηι εἴς,  ἀΐτ τποπάδλος Π) ποη οΠε Ναηγξ δι Ρ[Ὸ ψεύδες ροήίευττουΐα ΦρΑἸΐαρ οΡ Ἔχεπιρία ρα ταὶ ἀππο- 
τυ Πλμβνντ 2.(ΟΓ.3.Ρ δὲ 7.14. 524 δὲ Ηοπιοτι» ΠΠἰδ4 βι τος ἰρίμαι κοπηςη ἢπηη ταν ργοσίμ νίμγραυίε ἰῃ δίς γογιίοοϊν, 
“ρὶν ἄγε ἵ ἐδνωιναγὸὴν καὶ Διὸς αἰγεύχοιο Γνόμιμα οἶρν ψεῦδος ὑπ» 
« σεν καὶ ἐκί. Νοη (είο τρξξὰ 1 τον ςοπιυιοεείς ὅτι ἐπ" ἜΠΡ ἘΞ μον εἰ! προν δἰ δείν: φυστη τη ση ἔξαμυειι οἰ" Ε- 

[ἢὑε. ᾿ ᾿ 

«Μηδεδ δ ὧν ὅτε. Μυϊφοία δι Ἐγείπναα, δέ φηννο νὰ 
27 Ῥπεδογτὸ χμομν1ὰ εἰ, ϑρίτίπων ἀυοπι ἃ Πμυδο Δ. δι δγΓὰν ἰπτοιϑτεῖ. “ δαρδ σπίηι αρυ ἡ Ἠέθταος βιτυτα ἰα- 

τορίδίο. αυύσυς νὸς ἰῃ οαπποαι νεγίτατετι ἱπάυχήτ. Βτ ρ6- 

ἘμΑΡ ΙΝ Ἀν αἰτεῖα ὀἰυΐδειν Ῥεσμαηνοὶν «αὐἰελίο 

γαϊάς ἀυταναυαπι ν τὰς ἰητεγρτοι πϑρ εὶς. 

“ - 4 Νεεηνείε δανειμναὶ οὐ γιέαν ἔχετε. Ἐβο, ἰπαμίν,! 

ἔφατο νοῦ ἐξα ἐμ δε γεδυς ε[ε Βα ιοιτοτᾶς (Δηξεὲ ἱπξίταῖσε, 

γε ἀοέδοτε Ω00 οξοδτῖε. δ γα ἀλνν Ψὰ αἰϊφυίε)οῦς τα .! 
Ἰοπιῆπόν ἀσέξοτον ῥοίϊε ἐς ἀδ» 

Ῥετα διίδῃς φυοτίάϊς αἰ αυϊὰ ἱπὨοιτη! ἐπὶ δα πορρὸὸ οὰ 

οπῆηοε εἰ ρϑττε εὐξθοικαιον, εὔρη νῖ , ὼς δ, κ 
Οἱ] ριποερτοῖς ἱπά κογεῖτ, εὶπάς Ιυς Αἰ] οαυίευε,η δῖοῦο ἱάιᾳογεῖε. ἢ ἐμ μοὶ 

[Ἰϊος ἀοςει! Ἀοίροπάεοιγε 

εἴο ἀοχτιὰ δος ρίοηάυπι φσπθ ν 

ἐν ἀϊολτία! ργο ἱπηβεγδηἀϊ πιοάο νίργραπτιρ. ϑεὰ πιιμὶ 4υϊ- 
ἴς νἱάοτας οπιαίπο (δγμαπὰᾷ βιτυτὶ ργορτὶα ρ ηἰῇ- 

ὉΕντ (ἶτ ορεϊπιὸ ἰρεταητίε, δὲ ἡ ργουῆιο ςοπατοῖς εὐμὶ 
. 80 αυηά ἀίχετας, ἰρίος αι} ἑδπὶ ἐπ Ἀὲᾳ τθδυιν αἰίο ἀοξβοιο. 
ἰηάιξεις.. 

εὐἰαι ἀρ γιὲ νῃέξίοπετη ἀϊ πίη χὲς αΡ ἐο αὶ αυο {ΠΩ κο- 
φεραγεπε! ἰδ ἥμπ φείκπι ναῖε νϑρές ξαπήεπὶ γηϑίοποπι 

ὁ. μπιβηθαηι τε ημε, δοϑα βιίδροι ννέδονι, 
48 δῆνης ἡμμν βι είν νἱωῦ πεκνία, ἴδιτι πηλη ε [δὲ τἱάς" 

τηῦνῦ δὰ νῃἰ μετ (αἸεῖη ἐαππὶ ἐχῃοτζατοπεπη τερφτεάϊ Αρο- 
τας ναι γέσιπν πίοἰπιὲ τὐάεν αἱΐς ψυᾶν ἡ{Ππ ποι ταη- 30 Ποϊυσνίελαυς χρῇ ργ οἰμδητεγυπν ροπίτον,ντ ρ.ι.1. Εν τος 
υδὴ ἡσάοταν ῥγοροπας, [δά ταή 
ἥικωει φαμίαιΩ οτίαπι αἰ ἰδ] δι 
οὐεῖ 
οιεῖς ἀἰνετίαπι ἀοέϊτίπαυν αν δα φιάλαι οχ {{κ 

! 1}, ἌΑνΝ , 

,. ἴμ ἕν γ1 ἐς ἀοδδίπαηι ἔσαπι δὲ Ποταηι ἀΠΠβἐπείείη 
; ιὸ ἱ ἐέ ξοηβηῤιευταν ΑΓ Ψ δον ὑνν 

τλρ ἰυδει Ν λοα μϑ μι αϑυϑελεϊορα τείπιουίο Ρὰ- 

βοιεὶ ἃ ἀρένονεε οΥδὰ 

ΓΩ σοβηίται ἐπευϊοοῖς 
ὁ ἀποίείοι σὰς δος δά... 

διδοῖ, πετῦρε ντ οπεηάετεξ [δία πιίη πιὸ ργοϑ' 
ἀσέϊοτί- 

πὴ ἀῤναησα δυδμΐεηρ πιοή ὁ [δὰ Ἔεαπι ἀἰάιο πηι. 3] ἄοτε Ἔχ ἐοπίρεδει δἰϊφυίυν αὶ εἰάτιιν, φυεπι (υΠίηοτο ποι 

( ἀ᾿ φαίδιν ΠῚ Πνδικυτὶ βιειὰπι, δὶ πρίηΐθηνς ἀδπιηοῖ. Νὰ 

υοτίάίᾳ ἀπ᾿ ΜΝ δε θέμεν, φὰπι υθαν ἱρίου ἀΐεενςε 40 οἠὲ μοί ' 
" ἱρίο 5ρίτίτα (ἀπέλο ἀοοετ, δι ἰκῶε ἀηῖϑα εἴε ἀοξξοεἀ- ρομυν ἱρίᾳ γε]άα α[]ου, 

ανἱάν, ἐἰ βἸ]οτὰπὶ ἀρρεἰ Παεῖο τουτὶ Ἐςοϊοῖαε φοχιπιυπν δῆ νι 
οι ρὲ ὰ ϑχβοίυίπηιι, νετί. 4ζονενν ἐο, ἀπ᾽ ἀυπὶ. [ἃ εἴτι Ὁ 
(φημ) ἃ βιοίοδυν "ενμρ. δίς Ἰοχυυπειν Ἠοδγωὶ ἀρυὰ 

ποῦ ρυύεβεεί βοὴ δῦ δἰίψιιο δὰ εἰ αἰναιο «ἰοίταγ τ ρα 

Ροῆηε ηδίοξυεηάα ἤιην ἐς ίταν ἐν ἀυπί ὃς σ᾽ ἀν. Ραάοτ 
εηΐμα δὲ ὁ ποδίεηοη ὰ ἴϑεῸ πιβῆαι. Ὑδτεϑ ξαπηϑὼ ἰπῖαι.- 

ἢ γεδερνε δι ὅγτυιεκονυηι ᾿ἀυαρ οομὰ εἴ χπε ησε αἴοῖ- 
φυού δὐιίάϊε Εγαίιις ἰδηίιην 

ροίει», ΠΡΖ) μυδημ μἢεΐ, να] εἰ αὐ(ωτάϊι),ηΠ} 

αάμοπεξα.. ἐλ φσνα ᾧς τἀ παιί μὰ ἐκ Βο ἐρύξονευσΣ χες, ἄς ρυυσα 

{1,5 φο χὰ) ἀπψ]η φο Υἰἀεἰίσες ΟἈτήτο, ας ἴῃ ἘΠΙοίε το. 

᾿ 9 Ν. 

; 7 
ὅτι πᾶς ὁ ποιοῖν τίω οπκαοσανίω, ἐξ 
ἀνα γῆϑηται. τ 

Κιφάλαιον γ. 
Ι ἠρω φμρ αγαπίω σδέσωκεν κὶ- 

ἢ μὲν ὃ πατήροἶνα τέκνα Θεοῦ κλυϑώ- 
δι διὰ τῶτο ὃ κόσμος οὐ μνωσκειἡμας 
ἔῃ οὐκ ἔγνω αὐτέν. 1.1} 

2 

τς Αὐγαωπητοὶ,γῦ τέκνα Θεῦ ἐσρᾶυ, κὺ 
»ὔπω ἐφανερώθη τ ἐσόμωϑα. οἰδαιμὰν ἡ 

ἐπ ῥα Φαν εἰ ἀντ ἐ , πλιδ ΔΌΟΠῚ 
δ αν φανερροϑιν δ μριοι ἐσθ μεθα υπδηϊξοῆας έτος ξιεεὶο,, ἤπιὶ- 

͵ε8 οἱ ππηυβὲ φιοπίδιι νἱἀςθί- 
5. οὐτ ποι εἴς. 
ὸ βαπίρι μαδεῖ μᾶς (ρξ 

ὅη ὀψόμοεϑα αὐτὸν χαϑὼς ὅφι. 

Καὶ πᾶς ὁ ἔχων τίω ἐλπῖσα ταὐτίω 5} 1η ὁ 
ἐπ᾿ ὠτω,ἀγνίζοι ἑαυτόν, αϑτὸς ὁκῶνος υαῖ, 

ἁγνός ὅφι. ΡΝ 
Παξ ὁ ποιοὶν τίω ἀκαρτίαν, χαὶ τίω [4 

μία. 
᾽ν 

ΙΟΑ ΝΝΙΞ 1 
᾿μο[εϊ8,, αὐϊοίᾳμε οχογοοε ἰι- 
(πἰείατπν ος ἱρίο πδιυπι εἰῆς, 

νυ Β|1| [εἰ “ νϑοσυλον: ὁ ργο- 
τοῖοι πιυηάυς που ποιϊ μος 

χυΐα πο πουΐξ ει!Π|. 
306 !, πμπὸ 61π ΠὨ οἱ [1 
6, Γοἀ ποηδυ πιδηϊεἰξιι 
(λᾶυτι εἰξ αὐοά ογίπλαδε ἔς. 

᾿ ἴζας δέ {Π|ς Ῥυγὰς εἰϊ. ᾿ 

τ Οὐαυϊς ἀκ ορεγάπι ροες- 
δι μα βηχρβθόνονν ῤρόνες ἐο δ, «ἀῖο ετίδιῃ Γερεην τγαηίρτο- 

ον ᾿αἰομίαν ποιξρ καὶ ἡ ἀμαρηία δὴν κὶ αὐο- μα ̓δηγ" ρεςοδεῇ εἰξ φυοά 
| ἱ ἸΒεςοπεγα 1 ςροπι. 

. ζοΙ. 

“βιείμοθα φηοιλδιν ' ον.- 
κὐν 4ην [αὶ ἐνβιμαπι, ἐκ 

ΟΡ, 111. ὧν το : 
Ἰάετοι" υαίοπι οβατίταιδ᾽ εἰ π σαμεν ἀναίμν μων. 
ἀςαῖς ποδὶς Ρατεῦ, γονηρο ἐαιφην ἀεάϊι οοὐμ Ρά 

μεν γν! βιῆθεὶ μονοίμενν ἢ Λυίρίσκιρα 
Φ νοι ϑνοβεν βϑοπνων» ἐπε τ βϑθμηνῇ 
᾿ἐμεινον 30,8 Μ0 ΠΗΪΑ ἪΦ τ. ΠΌΑ 
ΟΝ ἜΝΙ». οχρ!ιςαεοηξ ἃ 

Ομαν βένοῤ, σμης βἰ αὶ ἰαπιηᾳ οδυία, 
εἰ [ιπνοφ, (τ’ νοηάψιῆνρ βεπιγε ἃ βτα- 

ει γιά εὐίννωσι ἔντεα δ λ {4 Ὁ εἰ ῬῆΤΩΗ ὦ ; ἰδ θοὸν ςῃδείια 
4νοηϑδῆν 49.88 ἀββότωε. ις͵ 408 ποε ἐτΆ 

γὴε, βννὴϊδε οἱ αν, ημ6. σὐτηρ! ςβίτυς 
πὲαπο υἱἀο νη ἐμην [ερεὲ νὰ εἰἰαπι ἰὴ ἢ» 

᾿ ᾿ Ἰϊος δάοριει, 
᾽ ᾿ 2 Αηιοάσδπι 

: " ἤλλης Δάόριϊο- 

[φειοὺν εο, [ληξέβοαι μ.β. ἀὰο ἀνὰ 
ἢ : πιπι, ὁ ἐδ ἐμέ ἡϊε(φϑξω: εῇ Ἡκάρ μι" ἀθῶο 

ἀϊξηιιδιξαι οχ 
᾿ ; οδιις ἐν Δ 9 

Οπρρίς (μὲ [4.8 βεεεά- χἰλιυναυ ἀωΐα, 
ἐμηϑ, (ϑ’ ἐν αίφην (4.4: ἥδό νι ΠΗ 

Ὁ μειίφεμην εἰ μμημηά. 

οὐς εἰ φυμτ ἱρίς 

Ὡο 

ἵπηῆὸ ρυγτι ἴς σοηίοτ- 

[4 γντ αι. 6 

Ὅσουπι, αὐνάξ 

᾿ς Βρθεΐεε 

1. Αἰκδιάπι πὸ δοῦθὶς 4 άοη ἐρπ δὴ εἄσαν οχειδηο "χά δρίεπὲ ρΡαιείλδγαι εἴἴο ἔλτ ἀϊηίτλεδαν: σαΐμε σοπιρ! δαιςηίωτα τοτίαπὶ υΐθθιπ. πος 
τόληει, διφυΐάςτη κὯ]ς νι ἰἰπιυς ἐρίι Ε ο Ὠεὶ ιηί!ςε (ταυτί οἰδίᾳυς εοἰρώ ἤουιὶ εἴ οοη ίρεϑο ξιυϊιμεὶ οὰ ἐαπιςῃ ἐπ δἰ ιείαπι εἰυν δἀυεηεύπι ἀιβφειυει 

4. ἴδηι ἕαπι Δἀοριίουςαι, σαίωε αἰ οτίδ ἐπ ἔρε δάμπυς ροῆια οἴ, οἰἴοδμ ἀςίοεϊθίι, αυδὰ νιάεϊεςει ηυἱίαυ!ε εξ ἔλϑυε Ὀςΐ Δ}1με» Ρδιε μάοσαι 
Ρυκίελις τοἔσεζο, ς΄. Ρμεἰτατὶς παϊυϑεοβυίληοη αἰϊυπὲς φυὰὶπι εχ μοβο Ὁ οἱ ροιοηάα εξ, οαίμε κεαπίξτοιίπο Πυἀ οἵδ αυοά ρεούλίωπι νοόδιο, 

πὶ πρὶ 5 {εὐεη,ἐωὴ εἰδῆτε. [ἃ οἱὲ οἱ γνώσκετον Ὡς ΠΊΡε ἢ νΟΓΙΏῚ 
εἴ φιιοά νοδίς τγίσιιον πεῖρα νὸς αἴΐε καὶ Θρὶτἰτί! (ληξϊο ε- 
ἀοέζος,γυὲς δὲ υδ]ις ας Πειις νογιῖς Πς ΟμρΙιὶ ρον, ὃς 
τηδῃοτὶς τ} Σο. Μάπᾶς οπίηι δδ ̓ ς οοΚ αἰτίοης πυάίυνη ἴα 

«ε΄ Δξπίειας ἐπΊπιο ἱρίᾳ φιοφας δά τὶ είαιτι ἀϊροιϊτίο. Ουδά ἔϊ- 
4υΐς εχεϊρίας πατιτα ΠΩΣ ἰηβίηέζι αίαιια εχενίηίξοι 
διατία νος ἡ]υίεγαητς, ἰιοαιίποε πος Ὠεὺπὶ οεἴδε Ἰυΐζαπι: 
χείροηάεο, μος φυϊάςτῃ ἐς Το ἰυάἀἰοία πὶ οπγηΐδιις οἴ 
πατυτὰ τηΠζαῃι ίς κ᾿ τὸ γννοὺν τῷ Θεοῦ, γπάἀὲ Ἀν νὲ ρεζελη- 
τος φυοίμιϑ ξοτῴυςαῖ ςοαίεἰεπτὶα 5εᾷ αυηι δά ἐς ἀρ!" 
κτίοπεοι ἀσυςηίτωτ, δὲ ἀεβοίιοι νοπιίη ος δὉ 410 Ρυιηςί- 
Ῥίοιντ αιὶ δὶ ρετυαάεαης μη ΠῚ ροῖϊο νὲ πβοημηὲς ΒῸ 
τρϊηῖθυς ρίοατί: 5οἹ! αὐτοπὶ 4 πογαμτ 1|πῦ ἢς οεὔε ἐπ- 
ἤυμν νε ἤθη ροτυετίς ἡ" ΟἈγΙΠὶ ἰλπρατηο ρ]λςατὶ , νεὲ 
Διοθας Ὠοιὴϊ εἴο τυ πὶ, ὅς ΠΠι5 ἡ οὐ οὐδε νί 1, 

ΦΝοὗδω, γινώσκετε. ΨΪΡ ἀτὰ δὲ Ἐγαίηιις, δειρετηιοὰ 
πο δἀπισδιιην φαδάτας. νΌιαυς οπίπι (οἱες Αροίζοίυν ἰτὰ 
τοιηρείαᾶγς ἐοέδΠλ: ηυδῇ ἤθη ἀοςελῖ ᾿πηρετῖος. Τλπ- 

. ταν ἐξ ίτιν οἰϊοη ἀϊτ φιφ ἤητ σουηεχα,γειηρο Ῥαττίς δὲ Εἰ- 
ἐϊοτίην ἰηΦοίοϑ ἤμπο ποτε. Ετρο αυοβ Ῥευς ἰυξις νεϊατὶ Κα «εἰδὴ ἰὰ εἴ, δ᾽ Ι 
ξθουΐε ΠΟ ἤνο Ἰβετοῦ, περείς εἰἰαπι εἴ νεται ἤητ ἢ 4ς 
τήρτοάίων ἀείἐτροίηποπι οὐις δαμλτυ ἀἰηῖς αὐ οἰ τος 
φάρυς δι πησπιδτα. 

ἽΝ ΘΟΑΡΝΤ τι... 

1 ναίειν εἰναεϊαιεαρ,ποτανίω ἐμίσίω. [ἃ εἴξιουΐον ἐ- 
τἰτατίϑ σα, Μαίυΐ ἀὐτεπι ἣος ἐχρείπιογο δά νοθυπὶ 
αυϑο ηυϊσφυδον ἐμηπτυτατειαπὸ ποίςίο αποπγοίο νἰἀσα- 

, τυ διὰ πιαρί» ἐχρτοίζοιν γαυεῇ ἐδατίτατεπι ἱρίαιτι,εάπι.- 
φιείηπηλπι δοδη ἰεπξίευν ἤϊ οπηΐηιν, Οσιογὴαν ἀδ οα- 
Ρίες ἃς πιειηδιοτυπι σοσῃσπιςατία ἀϊξξατυε Αροοὶυς, 
ἐοπετατίο ρεοιίιᾳ ογάΐηα φυλαὶ δητεᾶ, ἰά οἴξ,ηϑι: δ εἴξε- 
ἔιις δὰ οὐυίληι αἴσεη ἥν ἐεὴ ἀοουΐα ἀείςεηζμτιν δὰ εἴε- 

ποιξγὶ ουπὶ Ομ είο ἐοηιιςμ δητίλ Θαρ ἰολτοθῃ φο νἱἀοϊίοος 
αυδά ρυτί ἰμπνις μἴςος δι ἐς ρει εἴ, ᾿ 

4, οιεννων κλυϑώδυ. 14 οἴξ ἤρχως δι ἰτα φυίάσπι νε 
5 ταῖςς πο εἴϊε ςοπῆτες πεαυς ἀρυὰ Ἠεδτᾶοι ἀυστᾶχαι ἰτὰ 

ἀςοίρίτας νεγρυπὶ ΜΊΡ ΠῚ (εὰ διαρυά Οτατοος νεῖ- 
διπὴ κριλυῤῶεῳ, ΕΒ] οπιοτιις Π|λὰ, δ], -.- καὶ ὁυδεχρε σὰ παρέ 
κοισιρ᾿ Κα ὐκληρεν θὲ Ἐυβαιμίυν,, ἀ Π οητ ΠΠπηιις ἰητοτ- 
Ῥτεβ, Τὸ κόκλημω, ἰηδυϊτ, ὥς ἐνδειασμὸν δηλοῖ, ἰδ αὐτὶ τὸ εἰ» ἜΝ; 

τὸ Δὲ κεῦπῳ, ἦνα λέγη ὡς οὐ ψάδυμ 3} σὺ 7) λ΄ ὑσὺ πάντων, οὕτω 
καλοῤμω, Ψιΐρατα, Ν᾽ οπνιρίνην (τ βπεμε : ποι ἰπορτὲ ρτον 
κειὸ, ἢ ἐξηίιαι ἰρεῶοο. ᾿ 

ΦΡτοριανεα δοκὶ τατον ἠτίωρατίο. 5.8) Ὁ εἰ ἥιππις, 
αιῇ βοιΐ Ροτοίξ νε πιαπάμ πος ἤθη ἀὐποίσατι Ουἱὰ ἡ] ππὶ 

΄ς Ὧθη ηουνς Ἰσδ,.14.17. : ὶ 
2 δεά ηονάνην αὶ οὔτν. Καὶ ρτο ἐν νὰ Γωρτὰ,3. χο, δι 27. 

ἘΠῚ δυιΐςτι ἰη Αἰ νεῖ αἰτεγὰ απτί εἰρατίο. ἡ μπιὸ οὐ πος 
Ρετίξαιέτην πιυηάυ9} ποράπι τοπιρὰρ ποίπιὰς δελοτατις 
Δάνοηίτ, Φῶμμν Ἰῤ(ραιεβεέϊν, [μενῖε, ἐαὴ φιυερωϑη  ω 

ΓΟ ὁ χοιδιωὼν φροίτυν,γε ὅπως αὐ, Λέχ.3.10. ἥφυς οἰ ίπρε ρίο ἐ- 
τσ Οὐ αι εἰμές (ρριεπάυα οἷ τελδυυιπλ 

“ 

αὐτὸι (νι άς 

{υθίιοιτατ, δὲ εχ Οοἰοί,,.: : ἄοον τεδιὰ ριπαίηο ἀπηοτδυῖς 
ἀρέλιπιπυε ἱπτερριςε δι αη ἶβἀτάυς δάεο υγυτὸ ἀμεῖον οἵξ 
εἰΠρῆς Ρίαηχ.8).:. { δέν ϊε, ὅμοιοι. δι εβ Ἰοτο Π ς 
ποὺ ρατεεινι ἀείοτίδίεις τ Οοὐίητῇ τς. μᾶς 4. δι ΡΊΝΠΡρ.: 
921 Ν δην ἰητεν ἔαρος δι πιεπιῦτὰ (τηρεῖ εἶς ἀϊογίπιςπ: 
δίαυς νεἰπληι Εἷς ροτίμς πυάς πϑησηαὺς ηυὁ δά 
ἰοτίαπι Ἰλπὶ ρέγυςπίευτ,φυὰ ὲ ἀο ἐδ Ἰπυεβίκε- 
ἤν φιοὰ οἴπηόπι ςαρτυπι ποι υμθευνάεπι ἡυης 

30 οἰιεχυροται, φενω εβραϑώ, ζῷ. ἐζίτις οτίειι 
ἡ! ἴὰσι νἱδαιπιιν,ἴϑ μὲν πο αὶ πιλιίη βάο δα ἴρε: 4ιὰ ἀξ τς τ. 
αβιοιας.., : " : 

.,. ξἰιμ, κρϑεἰ,. δια Πυ ἀίαεπι ἰτοεῦπι αραίβεας,, ἤθη 
δι πιοιίεὸν δὸ ἐρίο ἔοητο κυίρίςείυτιποπερε ἃ Ὁ εὶ οπάτίεα- 20 δυτο ΠῚ ΡΑΝΠΡΟΣΝ εηΐπι ἰξᾺ ἡμῶν, εἶξε νι δου, ουἱυε 

πειχυχίη ἰοῖος δαυῆυο δ δεκίῳν νοταγε, βοοριις δὐτεια δαί 
«ἢαιίται δ εῆγνς ἢ}}} Π εἰ ἥπιων ἰη Ομ εο. Ἠΐης ἀοπνιπι 
ἀείςεπάὶς Αροϊξοῖυε δὴ ΑἸίοευπι Ὁ εἰ αιελίκατοι ἐδδεγειι» 
ἄλεινὲ ξεγαιεπον βίος ἃ ἰρυτί!ε ἀϊξίηφοδίρον. 8εά ἰη ρεί- 
αηΐο,μοαυΐν ἤδης ἀἰΐξοίτατεηη ἐάγα ε ἰυαἰςίο σγοτίατυρ, ἦμο 46 
γοίυϊε ρεξίδειιν νη, οἰυίπιοὐί εἴς Βαας ριχιοφατίθαπι νὲ 
ταπΊεῃ ἃ πγπόο αὐ ποίει ποη ροής. ὐυοπιοίο φηίπι 
ποδιεπι ουπὶ ὅδο ὁοαυεηίεπιίεπι οοΣ αοἰδεροι αὐ αυ!η 
ἐφρίωιπ δοῃ δουδεὺ ΑἸτετυπι, ασιιάαπι ἐε ΠῚ [Π ΠΟδὲἐ δΆ:0" 
ἔχει εἴἴο ἡ Πὰν ἀϊφ αἰκαιίε ς!ογίειη, φιδηυΐν ἰαπὶ πη 

μαι εἰ, ἴβὰ ῥἐεπὶ ἱπ' εἶνε ἀφαεστυπὶ ἀιβετγ!, 4υο ποι {{|6 
τεὐίπιοι αυο ΠῚ) Ὁ εἰ ἴμπλι. δεὰ ἐπ φυ ειζετῖα οἱ ἐκρο- 
ΑιμίοΗἰε νοτὸ ρεμκροίτίε ει ἀεπιμπὶ ῤμοίριἘ 4} Ν 61} 

οοηΐίρε αἰἰοπὶ ΑὨξῈ ἢ (οτάσηι ἢ οὐπι ἰρίο ςορερατέ- 
τυήοδ4.1ὅν ΤΙάερ πόα αἱ οἷς ἄγνσιν, βυνήβεακα, [ειὶ ὠγνίζοι, 
ρυπβισμνερυτταείε πω ἀἰοτη, ΠΟπ δυζοηὶ ἔχε αἰίαυΐ 
Βυιτίτατίν ἐὰν ἢ υβοαεὶ ἰηςο ἢ ἐ απιοεικά αυληιταπιεη τοῖίν 
γί νίδιι οοπιοπάθγα ποι ορόπει,υπι ἀσπίυτν ἐπεῖαπὶ λἐδ- 

. Βῖμγοιν φυυ [γ6θε αεὶς οπληίε ίη οαιπίδυδν οαμε εχ ἰνος 
δίλίυο νεῖδο θετυέάυπι οὗ ἐἰηδευνον [ιουΐϊιατεπὶ α!- - 

Ἄμηι (Ἰ θην οἵα ποδίν ὁ ηεὐτὰ ἰπθίηδ), φυτὰ τος 
ἦν ἀχεκείδιδοι ἀ ροσοειὶ (ἀφυίτυτο εἴεγεπεὸν δὸ ετεαπῖς ἰρ 

10 δοθΐα ν υἿο δι Βεζοτφ αλίνϑε δυκεαν δας φιάεη) εἰς 4 
Ῥυπίκαδ.. ἡδασίε εΠ16πὸ σα δεῖται! αἰ ες, ρβθεεσιε ἠΐαπη 

1 σἱζ. 3.8. ἐν ΕΠ ᾿ 

[ ἠπηνὸ ἀκ ἐδένεν μήν, νῦν ἐ τοι ἥδ) ἀμϑ νέην: ὑμήμμ αὶ ἐρνηεη μεηνκίν, σε τοι αἰ 

ο εἰς ἐποορηὶ, 

, ἱρίωπι Ραδιίσπὶ . 

᾿ςεῖ ΟΡ τοι γε ἐὰ δ ἀρραγεῖ αυοί Πατὶπι “ 



ἀνον τῳ . Ἑαὶ οἴδατε ὅτι ἐκξνος ἐφανερώθη, ἵνα 5} 

ο Υ φ. σφ . Δ᾽ ,) ε : , 6 

ἀπανῚΣ Νιν," ΜΠ αζ ὁ οὐ αὐτοί τῆμων,οὐχ ἀμαρτώνοι 

΄ 

'4. νεξὸ οἰκὶ φἕμ εἰχαιφσιιμίιν,, δίκριός ὅδε, καϑὼ 

“ῃς ΒΟ ΤΑ τ θνς ᾿ εν ᾿ τὰν 

Π ΕΡΙΒΤΩΠΑ, 
φέρτο ἄς Ραρίβοατς ἴδ ορροπυιπιυ, ταθ. βιήμνν ιχεν να ἡμινεμὸ τὰ οὐνμν “οϑοϊὰ ἐδ, ας 

δὲ Ἰορό ὐ ἀμ  ἤδήν ἤπιρΠοϑδὰο. φοβεῖ γεῦσο να Οβοὶ, νης σαρμνομίᾳ ἀιοά 
οὖ μά ρρο εἱ ἀσὴ ἐηδεο Πξενέροπι. δε Ἰοΐρυν αἰομία, γι φεκα δὲ Βταταυ;, δι αήμμαφαῆμι: 
ἐς ὦ ἀπίσι ἡ ααμο βφεφητ ἰξὰ ημὲρ. νἱοταυαηἰπιίυπι οὐίςυτὲ. Ὠοῆπίς φυεσηι Αροϊτοίιε ρδιο. 
ἐλ ὐς ὰ [0ε ῥίριυμι ἐρρ ββουλ ἢ ἐβεηβικε [ἰς «ἰομίφω, ἰὰ εἰκ, [με ἐαη τε οηεπι:οχ 4 ἀο- 

ἐἰξϑδήευς, ἡ ἐμ ΜΙ ἀκ ἐμορίξεκι Ἰὼ ΓΣ ἀεβηίτίοις ἰηταἰΠ κίτι; φυλῖγι εἶτ μα σβμπγὰ β ες Ὠεί, 
ἈΕθγ ἐφοξαην Τεζθλτο, ἔδαὺς ἸΠΔ ΕΠ’ ΠῸΠ ἡ ξιοιμδοδοσαγααὶ ορρίτη (δέξατοιὶ ἀδ Αφεκ κὐή οι κΠμ(οφ ες ϑοανοά Πέρτὰ τοιπέ»᾽ δ] ἐαμρΥρῖΑ Ἐξ ρεςρατί εν δο χιοί τοί ἡ ἀἰξποίδεμάι 

εἰ τῆςπλοι λα ἢ ἢ 8 Ὁ χοθὲ τοι ἀρπίαυ δ ϑένίρτοτα δ χεὶ σα». ἤὰ διηξηνίς Βίο ναὶ (οἱ Δάυ]ςτινς, γεὶ ἐϊοὲ τξμηςτὰ ἴσρυρυ- 
ἡ μογίο δεῖ βδιβοίαλ, Τέλαμα φοη μοπηηερ ίο ριρηίκια μοΣ τὸ ἴθπε ἐπιίσιατ, 564 πνοπιίπετίπευς Ἀἰς αβὶ ἧς {ηδείσας Ἰ,θίᾳ 
᾿αμβαπε σης δε δ ληϊ διβατὴ Οαχἰοἰδρὺ λομάμς,Α -᾿ ἀὐξληναμας εἰξ, ρας ἔς ἃ [μερὶς τίςτίρεο δδειγλη.. 

ον αδαρείία, (Ἰδεσίιηί, φυϑ δὸς μος ἰόζο βεηξπιοσοην ἡ Ἃπι τίδιι5, δὲ πιοτίθιις Δηΐηλὶ, δὲ Ἀοπηίπαπι ταττ ἀϊξεὶο τη ἢ. 
« απ αὐτιὰ αυὰ ἀΝἤιατῚ ἢ οὐιαίυπεΝοανυτ Τδρππὲὶ . ὄλίε,ντ ἀρράτοτ' οὸ ἔϑεθο ποιῶν. " ΦΛύχαν, κοῦ. Κα ρίο ὃν, 
᾿Ομοέβι αὐξότι μοοὶ ἐπὶ γε δυάϊυτι απ πιοπίαι βαχνης- οΕΧΗεδερορθαι ἰἀιοτίίημο. ἐῶ: {Αερμων Μὰ φιρά με φοαῖτᾳ 

(6. Ἔσρολίοτος ἐς 

ς χῃ γέοξέϊὸ, φυῇ μεΓρειτυῇ (ληφεβςτίααίε ρτοκτοίαπ ἀεείφται νεγᾶτι εἶς ἀεβηίτίοηξι Βαης β΄ημκ γ]κὲ ἀξῆη!: 
ἀοοολήτυς Ἡρε ρα δδ Ῥεζρετυυτη εἱς βάεὶ οἸξςχυπ μος. τὰπι δὲ ἀοβαίτίο Γεςίρερορητας, ἘΠῚ ϑξορη ὑε}Ὲ ρτοιίοι 

. ὅμαι εἰζοὶ Νεπῖρς ηδ΄ φαῖδῃ ποδία πδης «οπίδλείοηδηι δβιας ἀδδηϊτίο : οοἴλης νποὸ γαδο , (ς 4ιοά ἿΣ Υἱῃὶ 
ποίξτψπι οτίρίαϊ. τι ἢ ευτῇ ἀσηλιηγ) 08 ἰμ Οπῆο εἶς ἀνογυπι, ντροῖς᾽ αυοά οοπίει εχ ρλττί οι] ῥτίμληϊς ὃς 

ἐλ ΟΠ σοσνας,, αυσπι ποι δυχρίμο, ἐπάΐρ εἰνίήνιι {12 ργερδ" ἡ νοζάδυΐο νόμοι. ΕΠ αδίπαμις «ὐεμώία φιο ςοῃιτατίμπη εἰ, 
᾿ἰἰσαδτ Ἀνμεττα 1 ΟΕ ΨΈΒΙΤΑ ΜΟΙτΑΔ," ἘΠ ἐὐνταμο ποίϊζαγαπι τυσι ἀηιπιὶ 1} ΟΟΓρΟΙ ς 2. 
ἡαὶς ηδη νἱδεί,γαίν πδη, (δητίς, φυΐθ αοα αὐ} Ἴ89᾽ φυοτίάϊς Ἰοπαπ οὐπὶ ἰοὺς {μοί ΠΟ αἰϊτατοπὶ ἀιϊοᾶς ἃς ξιᾳμ 
φχροτίτηγ γυῖα ποδίν ἤδης οὐηίοἰατίοπεπι ρτοβοπδὉὉὦ 4 ᾿ : ξὰ 

: πνπιολῇ γτλότηὶ ἡἠσὲ ἀρ ὁ ̓  πὺϑ ἦν οἰφὶ μοὺ ρεραιάν -. αϊ ζεζενιν ἀμαγία ἱφινὰ αὐεμία. οΣ κτλ μας νυ Σ 

ὙΠ αι άλπι ς νομιία. 

βάνει βέίεα!α πο 

εβϑοίϊεγφε ,Φ’ ῥειεαιμηνἐῃ 6 
ἵηοη 6}. 

Θ᾽ Οὐ»: 4Η 115 (0 ηῃήπεῖ 
ὯΝ ῥφείαε : (Ὁ' οὔννν ἐμὴ 
ρείεαῖ, πο υἱάϊὲ ξνπ,ηις 
ἐογΜο ΜΙ ΘΗΝ. 

πη Δ ,᾿ «φρ ἡ ΜΕ “Πὦ} 1] οἵδ ἢ νὲ ρεοςδῖα ποίϊγα το] ]ογοῖ ὁ Δ ἀιαμιν τοὺς ἁμαρτίας  αδβῥ' αρῃ}» ΚΘῇ ἀριαρτια ΟΥ} ας ἽΠΕΣ ἰδ φο θη εἴτι 
ποῆες ζαἸυμ. εἰυτῃῇ οὐκ ἔς... ' Ή πὴ φ 

«αοίλ τ Ὁλεὶ. ἜΣ πος “Ομήυξείη οὐ παηεξ, ἡ Ποη, 
ρεοςαι αι αυΐδ ροοςατφηοη νἱ- 
ἀϊε ευσι, ποαὺς Πὼ ξυμ. δενοοίι νι ρΡφὰ ΡΟΣ ὃ ὁ οὖν ἡ ᾿ τὸ 

ἀανφοῖι νι Μαὰ ρα, ὁ ὁμναρτοίνονλ, οὐ ῥἑώρκικεν αὐτὸν; 
τοῦ διοι, ηον οὐ σὰ ἔγκωκεν αὐτὸν... 
νἰρνῆγ τρανὰ ἜΤ αὐά ει “Ὁ ταἱ 7 

«ι ἢ - - ΑΥ Ὼ - ΨῈ ᾿ ἣ Ν Μ 

τς μοὶ Τεληήα, μηδεὶς ϑδιαϑ τω ὑμακ Ὁ ποι 
2 ἘΠΗΟΪ], πδίηο νὸς (ςάμςαι: 

᾿ αυΐ Ἄχογοαῖ δα); μήτοι 
εἴν ᾿ἀςυς Ἰς ἰυϊξανοῖ,. ᾿ 

τ] αν [ϑεἰξ ἐν βιενανη, ἐμ 

ἀἱ ρδιείςορε Φ 
4 ἴεν αοα ἐλγεῖνος δτημρός ἔην. ἀδὰ ΡΣ 8 4" δὲ ἀδῖο δεβινὶ ρεοςαῦο ᾿φυὶ [είς ἀφά! ὦ ἀν τὰς ὧν, : τῶ Ἵ..5}." ἐλ Ῥεύςδῦο, κα [εἰ μεεοαίωπ 
ἀν «οὐκικεδι᾿ Οὐ ποιαὶνείω ἁμαρήαν,ἐκ Ἐ φιαθόλου] " εα ἀμβοῖο εἶ ε ὺ μαι “ἃ [ἀνεδοίο 1: φονίμνω υἱ δνόδιο ὧδ αν β Ῥεπείρίο, ἀμιβοία; δδι ὟΝ ἰμμιδο ἀἰαβοίνν ρέει, Ιὴ 

εἴ Εἰ 
" ΝΗ 281) .“Ψ «. ͵ 4 »γοῖ 

ἐκὰ τας. κρίν δη, ἐπ αὐχῖεν ζολις Ἅματάς 
Ἰοάς γ9ν 94 τοῦτο ἐφω; ὁ. ἰὸς οὖ Θεοῦ! 

7 Αλινὰ εἶξαν. ὅς λύσῃ ἠαὶ ἤγα Ὁ ἀλρθόλού. 

ες ἀρβάνωιε Εν μι θεὲ 
νἱ ἀἠβοίομε ἐρενο Ὀϊ 4. 
θεϊ). ὦ ὩΣ ᾿ 

ος οοαΐρίςαμε ἢ 
116 Τ οἱ γε ἀίοϊυδε ορετα ἀἰα- 
μα], Ὁ ᾿ 
Οὐϊηυ}: ὯΔ1115 εἰ ἐχ Ὦςο, 9 Οινὴ φυὶ ναϑαι εῇ εὶς 
ἐζοαῦῖο θη ἀφ ορετγαπι : 400-[ [Ὁεν, γεύραίννν μοὰ [αεὶ: 

ἐν [ηἰδαι᾿ ἰσιποα ἰρῆμε ἰπ οο αἰϑοοι [Ὡρυνόσνν ββονεν ἡμβμε ἐν 
λπες ροτεῖξ ρεσοιτε » ἐο αιδά |“" 5.454): 6" μὰ βον μόδα Ἶ ρβεαθα ἀνονί μα εν θι, εκ εο ἡδῖι: εἶς. παῖμε εῇ. 

δοδηιϊθοι ἐ οὅ. 

ἐπφθείους.. τσν διώχυ, 
8 Αἰξυπαῖ" “ μὰ 

Ν . , ᾿ ᾿ 
"ἀνήρ μὐν χυ γόος . ᾿ Δὲ 5 δ . ᾽ σον ΠΕ ΒΟ 

ἃ ἐπρυμ. , ἢ Ὁ ρον) ΟΠ νΡοῦ Ἠὸς μιαηϊίοίί ἴσης ΑἸ γος κομοι μια δ 
ἐβαΡιμο, ᾿ Ἐν τόύεῳ φανερὶβ τὸν πὰ τέκνα τοῦ “ΓΕ: δι ΒΙὴ. ἀϊεδο!. αυϊίυίη,  μῳ ρου ῳ Ἀν ΟΡΙΝ 
ἀούλοημεριν. δθφοδμῃμὶ τοὶ τόμ Ἠῦ ὀχιβόλφυ: τ αἴ δῚ Ἰοῃ ἀφε σροταπι ἰυξείεϊμ, ποῦς, ἰόραν φοήαδα βοριιίν. 
᾿Ἰδὰ ἐδ. .,ῦϑῦυὄὕὉ0τι0 ὅν δ 5:Ξ::::Σ ὑλος πῶς αν : ᾿ : ἐ 

ἐἔῆεια ὉΠ ΒΟ, ταφίκιενάσὶ ζοντο: ν δὰ 5 ὌΠΙΒΟΙ δέ τυενησα ἔξίεον Το Νὁπὶ ἢν ἔπει ἴς τέρυξηηι ἀϊεθοίυν ὃς Ὅφυενε φεἰδη ΓΙ ίυ Ὀο 6ὲ 
γα μι ἀεί φηά δ ἀ»0} ονθυδχλυθον ον ρἤιοιφυίδυ Ῥδιςανὰ με!Π|ς, Ὁ οἱ αἵ Βι] να, δρί τευ ἱρῆως νἱἀε  οφε γο]υεὶ μῶμο ἐξπιϊπὸτος- 

δαεϑίυν, δὐδὸ αἰ δννν ἐνερβ πρὸ δὲ (ὐδιρΑϊορε ββοραιὶ δὲ ἡ δοιδίαεν, 9 (ορουῆο, δὰ υἱκα πηρυτο ἀϊϑδοίε! δα! ἀϊερΌ ]οο (ἰείτα τεμαι." 
ταεες ρυτ νι 46) δόνῦι ἢ], ἀπε μ ' ι γε 

“. 

λυ. εὐοσιε πον δά φρελιοτγ μοπ π᾿ ἢ μι Ἐπ τι γε ἴοσνηίετιπε Μεο δα τ αμν φυδά ἀρυββἐ ρα αι ΤῊ γ.} ὀῖνιν να ι 

ος ἩΝβθεπ' φρμιάκη τινα φὶ μιρα δὴ δ βείκαμαη ἡ αἱ 

᾿Ῥιαθερὶ 

. σῇ 

τ φ Ὁ ἘτΙολες ἸΠαπι ρετείεθεαπὴ 5" Ζε βυνμωφιία νϑε βῆ 
τά 

7) ιΔο ἢ ϑέπνο νοι ἀρ. 

υββεφ μεθ ᾿ βυυρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρολὰν ἐόντα; 

αδρή (γα πὴ τοῦ Θεοῦ μᾶμοι οὐ ἀστῳΐ; 

οι ψβμοανξείδιρηρο οἰξίη πιοιες πἀς (τυ τατρορροβευϊη,ευτη. αυὶ ξχλινθαν ἀμ φἰενθὰ ψ δ; εγϑοίο Ὁ ΜΦῺ ΜΝ τροτιαὶ οαἰκίταύν 

᾿ἸΘΆΝΝΙΞ 
εἰ τοῖν δοάρδϑιρόίων οὐκ ἴξιν δ τῷ [ ἀχ Τξϑ,ιαδς οὐ ποι 411. {μλμενν; ον βομ Ὅω, ἿΣ 
Θεοῦ, καλὸ μὴ ἀγωπῶν τὸν ἀδελφὴν αὐ-} [8ἰ: [τλερέτη ἔχθπν,  [ [μέ ριω ἀν αν μα, 
ΓΞ Ψ(ᾳ.0ῃ.ΙΝ 7} αἰ Οδοηίδην μας εἷξ ἀδημη- [π|ς ἐἀϑ νι Δδ ΑΒ ἀονάξος ονη, 4. ὃς 
“θη ἴοι δδὶνὶ ἀγγολὶα ἰι ἠκούσατε. (τίιο ἄθοπν αι διαὶ ων" δ ρεα. ἢ ιαμν Ἰταλ να νυ μεν. τποι ας ἡπ' ἀρ γῆ,ἵνα ἰγαπῶ ἂν ὁ χλώλρις. Ὶ οἱρίοινε Δ] Ἰ ραηριις α]}} αἰΐοδ.. 1 ἰνῶν Ὁ δι}... 

οὐ καϑῶὼς Κάϊν ἐκ τῷ πονμοοῦ ἰὠὦ, ὁ καἰ Νοη Πομε!  αἴηγῤιὶ οὰ ν-}.2} δϑὴν βεαι Ομίο, φιβεν (δι. . 5 
ἐνφαξετὸν ἀδελφὸν αὐτῷ, κρὶ γαίοιν τί- 
τὴς σφαξιν αὐτόν δι τοὶ ἔργα ἀγτώ πονμ! . 
ἐλ δ, τὰ ὃ τῷ ἀδελφοῦ ὠυτώ οὔπχαα, «1 

Μὴ ϑαυριαξιτε, ἀδελφοί μφυμὶ μι 
ὑιρὰς ὁ ζόσμρς. τ 
Ἡοῆς δθμιδω δη μωταβιδήηᾳρμϑυ 

ἐκ πῇ ϑανάτου οἷς τἴω οἰω » ὅτι ἀγα-} αἰ] ρὶπνύς ἔτατῖςα, 4υΐπρη ἀἰιὶ 
ἐφ μὴν πορ ἀδελφοις. ὁ μη ἀγαπῶν, τὸν [6ἰετγαλγειη, τλδηςς η τηοσῖς,. 

, ἀόλλφονιμθμοι ὧν το ϑανάτῳη:-.Ἡ 6ΟΕῳὉ0.] ᾿ ἐ . ι΄: [Αυἱαχυΐϊν οὐϊι ἐταῖτοπι 
"Παξ ὃ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ, αὐ]. [{ὰπὸν ποποϊ οἷα εἴ, δὲ πο εἰ 

δὴ φημὲ οεεῥίε 4 νον το ΟἸοεϊελεδηι 

ΕΝ ἜΣ - εἰϑίε ὀδαιπιδη 
δλοίδο, ΩΝ ἔστε, ἀΐε 
αὐδευος τοιμάνε, ἊΝ 

ἐὸοόλοφ,, ἂ ρἱαορίθηείν 
.ν ,ᾳ ἴδε [υϑννν φωνή ῤειη θὲεὶ δυιιιοια- 
μὴ βαιὶ βανων ἠα προτὶ «ἀ τς. 
ὯΝ 4"μοβέανν ἀἰἰχήνμμνι ΒΕ Ἀπιρ!βοιεῖο 
ἬΜΥΤΕΙ, ἡνὲ μὺ ἀπε Ἡ[,.4- κ᾿ ϑηείλτσ 6. 
ἔνε, νὸφηφέ ἐν Ἰφὰβ' χἄϊηρ!ο Οὐαὶ 

᾿Ονν»"," Δυὐολμβάνοω τευ άμ, ἀϊ- 

ἰδ , 

Νεροΐγαηη οἱ, ἔγλίγοα της» 
ε] οὔδε νος τουῃ 5. - 
"ΝΟΣ [ζίπτας πος τρᾶξιλξος 
εἴς οχ μιότιε δά νἱιδίη, υἷα 

Ἢ 

"ὴβ ἡμϑηδα νη ονναόρ ̓ οννὲ- τέτιυτ, ποι ΔΩ 

εἰδνα το νὰ ϑεμυλεκην κεν. 9 β΄ το ἔλοῖ- ϑεντοκτίνθ᾽ ὅ8| αὶ οἴδατε ἐτι ποῖ αὐος πυ]αηνβοπηϊκίάαπη Βαδατενί ὑγῆ ἐη βνεμρᾷ πμινον. δδιιεῶς αιὰς 
ϑρρποκτόνος οὐχ ἔχε ζωϊω αἱ ὥνγιον ὦ [Ὁ κτεγηδηι Ὧι {δ΄ πιλπεη- τ ΤΑΝ ἀδβνουτῳ τῳ Ἶ “" ἜΝ τ ἴςΠ|). ᾿ : - Ὁ ἄνοδος : ον ᾿ τό ΣΦ ταν ᾿ ὡ : ἀῤημόν βῳ μἄνουσαν ᾿ "δ {Ρεν πος πουίμημς "ςπατὶ 1ό Τν δος εογπουδημι εἶά- ουΐ φυιε ὑπ "ἐν. ἀύτῳ ἐγνώχα υϑν. τἰίω ας πίω ποι πιᾶϊίι εἴ 

τὸ Θεοῦ, ὅτι ἐκεῖνος ἀρ κμδὲῇ των. ' 
χίω αὐτοῦ ἔϑηνα τὸ ἡ μοεῖς ὀφείλριδυ ὑ-].. 
τὸ ἥϊωκλλρῶν τὰς χὰ πϑέναμ 

Οὐ φῇ αἱ ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόφι μων, 

ἴάϊτειῃ Ὠο, 1.04 1116 δηἰμμαιηί, 
μλαν ρτο ποῦ 5 ἀεροίμἰε: ὕοι 
ἰρίταν ἀεθεπιιίς ῥτὸ ἔγαιτῖθιις 
Δηϊτ35 ροηείς. ἮΙ 
ΑἧΟΘΙ νοετὸ παρυέτίε θη} 

Ἰάδευ ψίδυμι, δὲ νίδετές ἔτι." 
ἥττης αυτι οαἱ αἰΐαμο ΗἸδ᾿ ορυς 
δι εἰλυίεγίε νει ἔηα οο- 
τᾶτα οὐ, αθοΏΟ60 ςΠαείτας [οὶ 

Ὡμἱ δαδνενὶὲ μϑῆαν- δου ῶσε ὰ 

γ»γαλύση λα ασλρίγχνα αὐτοῦ ὠπ' ἀντ!" 

ς “. ΨΟΤς δυπθυ θυ Ἐπ τς ; . Πιπδηριη οὺ Ὁ Κεϑε; ναἸυίῦνοι 
οὐ τανΐα μου, μὴ ἀγαπαῖμᾶν λόγῳ μν.}"} 4 ΠΟ τηρί, ης ἀΠΠΠραπ! {  πηριν νηὶ, κοκὶ ἀπα. 'παῖο ἤδυ Ὁ 

νειδο πεαὺς ἰΐηρα βιδπι, [τά 
[χξλο δι νετίταϊε. " 
9 Ει ΡεγΒος ςορῃοίκίμηις 19 

ιν νενδο, κτάλε ἰηξνα, τ. Οουβεπιώ. 
. ἄφρον υἷι. ι΄, ἴχϑυὼ 
ἰωοὶ :6' ἈΔ ποιιλεὶς π οἴ, 

1» βοεε πο σιν. Ὑδιευτίηδιος 
ψ- ἣν (6 διϑίῆδι ἃυἱ 

ΕΟ ΣΝ 

16 ἰλτὶ αθρυίησᾳ οπδτίελν ΓΒ ενΐε'9π. ρὸ εἰξεῖυς οἴφπάϊε, συμ νἱ ἀεἰίεδε νὶ ΟμεΙΩΙ ὀχθωρίο, ἤν Φείδῃ); αὐδέηυϑ οδἰυϊέκδιυτνι ἐεσείδυν ̓ 08- 
ὅμει. 17 Αἰβυιπεηίδτυς ἃ ἐοσγρλε δι}. Ν Δ ἢ να ἐρίϑην νίεδαν ἐεινεσιυν ρεοχίπνίε ἐπυρὲ ἀσεδιφυλδιο πιλξίο ἔγχϊε Ἰδορίοιυ ἐκουϊιαιίδιν 

δοίει βιἱδυδιῖ 6ῸὃΟ τ8 Οβδερα Οἠτιβίαπα ποη ἐπ νεερίν εά ἐδ ες ἐρίὰ ροὔια εἴ δὲ 20 εἰξεέξυ ἄπεοτο ρεοβοίίςίιωι, ὀ". χ» ᾿ΟΒαχιξδιδαν, 
«οιηιιοηῴρε ἃ εἰἰρ ἐσ! εἰδοδυΡεϊπνάτ σηϊιη εχ δὰ ἐπι Ἰξίονος δα νετὸ ἐπ Ὅςι ἤμουνι δηιεὰ ἀεοϊδιδινς, πο στ ν ᾿ ᾿ 

δὲ γλώσσῃ ἀλλ᾽ ἔργῳ νὴ ἀληϑείᾳ: 
Ὶ ξ , “ἡ τς Ὁ δ 

Καὶ ὦ τούτῳ γινώσκομϑμ ὃτι ἐχ τῆς ιο 

το, Κι νί νον ἐμαὶ αὶ ὁ μὲ ἐγατῷν. Ἰδυης αυογαςινε τίτατίο ἀείςρείοπεπι ἀρ τοάίτυε οὖν εξ ἔξίειἰἡ εἰς οχ οἱἢ-, 
απο ἰη (προγίοτο τρρϑνεείθης ,αυυπναῦ οἴ ΔῊ. λά οδι- εἰἰβ αυᾶ αὖ εὰ ἀιουπιυλας ρει μὲπι αὐτόθι οἰπηίυξη δ 

ὅν ἀγβυπισητάτυτ,ι.9..ἡ Ῥτπτα Ὑ συλ αὐ (δου πάλπι ἀεί. ἰ(οἰυει στὰ νοῆι; ΘΗΝ μοδίειη ΟἸτήϊο βοροαίεξ 
'ρεράϊε, ἐν τς ἡ α ἱαρείηνε παζυδῖι 4αδξεῖ Ἰητὺν εἰξεξλον εἴ ποε ορυὰ 

"1 υρνινεϊρὶφ ἐπ᾿ ὐχδς Ν ἀε υρτὲ.».γ7, τορι εἰηάε δῖ» δηίμο δὰ πγδηι ἀείςε λάθοι, Φαλνιεω» 
ἂν Νον βωι αἰ εὺ χριϑὸφ Καὶ Εἰμρείκσαν ἀϊξενάϊ ξέ- μ εἰ τω ἐγάπίω ᾧ Θιε δὶς δαυΐω σιν. .8 διῆς ἢεῦος 

πὰς ἃ πιράίο ροτίτυηι : ἃς ἢ ἀϊςετεῖν ΝΘΩ ἫΝ οι χείλ..͵ Οοπιρίυτεηί εἀκίο. 5 για δυξαπὶ ἰηΐογργον είς τ]ὸ 
πὰ ἤουτὶ (6 {πὶ Ολίη ταν ἔγαειτοπι ΑὈεἰείη. ἘΝῚ « οὐδ Αρεγιιθ, τω ἐνώπιον ἀμν ἐν ὁμλυἱὰ οὐδ εὶς ἐμδε, Ομ αν» 
ἰος οχφανρί ἔμ δι δηεί αι βανιδΣ ΗΠ ππιῖτι, ἰπ 4ι ὁ Ἴο 90,5 εἰν φὴς 4 ὠφο)ν! ἰη βιὰ ῷ 9. 
φοπιεπιρἑειουείοαι δὲ οςυονζοί ευηι ϊοσυσι ἀΐεδο! πὰ 17 τρία. ἤιαίναιν, τὸν βίην αὶ όεμων. Ἡεὐταϊοὲ 
τυζαιη: αὐ ποὲ πβπεαξ οὐπάϊτίο ἰὰ τος πιυπάο, δὲ 4 ΠΙΠ ΟΡ ΛΙΔΦ [ ὧν οὐίαιδ δαίενν. ἐκχλεβ..) Ιὰ εἰυνηάς δας 
ἀεηγυι ἧς νεροτυπιοια ἔσευσων ακίευν, δυδευάδίηνιεαυ. νίκα Πμπτοπεδῖας. νυΐσρῖα δὲ Ἐγαῦπιυι, δνόβαμεων διέ, 
θη γυμ[αβίνν,)ες Ἠεδγαογυπη ποτε. αἰπιίαπι ρεοαιβεὸ οδίουτδ νοι ἐπ νέγπαςιο ἰσγπιοης ἀὶ. 
τ δι ἷδων ας νοτὸ οοη(οἰετίο ποίξτα εἰξ ςετ- (ς οἰ! ἔδ δέψν ἐδ . Ὸ ἢ 

υἱδιηνοοαίνν μεσ άίο ἐκ φυϊθυίαίε οὐ]διηίτατίρινε τεητὴπ) 4λι εἰκυ (νὴ οἰξοενα [να οὐναϑα εν καὶ κλείση τὰ σπλ 
ἐὐγὰ νοοίγοινάελιημε διἰπνιιαι, γε ςοηττὲ φείαπι ἐχυΐτο- αὐ ὠπ ἀμ, 16 εἴπου ἀρεγυετίς {|| νεἰυι! (πη ρεξτυν, 

᾿ δα δίαυν πισβάυπι ορίπαγὶ δοε φἤα πηίδεοι ηοὲ τὰ πδὸ ὑεοπιριο πηίπιο }} ἰυσευττεΣ αἷς ἔοτπιά!α ὀΐοεῃ» 
εὐ ιβΐειευν ἐς δο ἱρίο δον ποι διοὸ ἤϑὺ πρίΐετοι, ἀὶ νίδεμιν δδμὐε 1} Τοθοιίλπα, Ν νον  πρεϑα ὑδαῤχνδον. 

αὶ ἱιμποπεεὶ! δεδείεκτα ἀοπαιουνθε φυο || ποὶ εἶδον ονκΟ βνβθὲ ἐν εἰωμμτὶ ὶ ᾿ 
εἴ ἐυάϊοεπε, Τοοίπ ες οὐίδιιεηθμα, ιοσ δι Χιμηλνοο νίκα μὲν οημεηὶς προ κρραἤειο Οδοε! 

0. . 804 ροὲ ἰὰ φῃδά ἔξλῖτε! ἀὐδα σνοον ττλη-ὀ ὀ ταῦεπι νφγδῶλ φοπισιοπύβειινο φυῇ ἀϊοογεῦ δαυίι νοίιπι 
᾿ Γ ΒῚ (ὐοτὰ τοὺ δε διότ δὴ νίξε), θη εηἰβὰ γίώωε σσίειπιαι πιο θη δεπε οοῦ “ν ἀν οοπι. 
«ἔκ εκ προιτε οὐ Νέδα, (οἱϊ φοίσι ἱρὰ στόγοὰ Ὧφ᾽ ἀοαμ δι “πῃσπάο νοδίι Μιδοιαβίζδιατα ἰὴ ρουρεζεν, φυσά δυβυνρε- 

" πδιυδι « ),κἱ ἢν ᾿φυὸᾷ ἀϊίφραν», μ΄ ταν σίας Πδογουιπι μοῖυπι εὔϑδηι ἀϑίσίεο ὁσατνὰ τὲ ρα- ; 
ἱ φυόπι νά ἐταδιυι αάμσμιν οα φυίρυν ἀεῖαθον ᾽ἢ ας οί Φοάτλτος φυμπὶ οπεπάρ γοϑίε φυ και εἰ 
ψΝὲ δοῆτα τοὶ ὃ ποδί δι! οἷν Δ" 18 ραν μἰοίδευν,᾿ΟἸαε, γενεοφταπι ἤμοΝΝ γομείς ερυὰὶ Ὄνθηη ἰδἰφηιθεπι, 

τ. ἰξνίραι μέρ» οἵ ν᾿ αὐ αν ᾿ ἩἾΝ γλύν ϑθθιμόνν ἡμοὐ πὺς ᾿ ' Νεφω 
Ἰ6 Ῥενγνμε ηρυλφνη δι τεύηφ ἐγνώρηδν» ΝΟΠΕΎΦΙΝ Ομ. πων ν8.83, 

ΠΟ ΧΧεκ α΄. 

: Ἰβεείο εἰθα. 

μιὰ, μονοε 4 ἐβ:ᾧ [ὶ. ξιςίϊο, ἢς πιϊ Ὁ 

ΑΜ, τονάἑ, ᾧ’ νἱάέε!! προείς δὰ ν᾿ 

᾿ 



ΟΡ Π]..98 τὴ ΒΡΙΒΤΌΓΑ τὴ 

10 ἴηάς ἔι νιπείφημῆν πὸῤ κρρδέας δ. - 
γϑκδέμπι «σήν 

ἀληϑείας ἐσμδ ερὶ ἔμανονδιο ἐυτὶ 

εἰεπὶν ΒΕ. ᾿ ΜΕ ΤΨΥᾺΆ Νδὰ [ ἔοε οομβάςσπιηςς ἐος βηδ: 
βυν ῬΥ μη '9η ἐαλεσσανα ἡρῳ ἐμδιν πὰ “ἴα, τὰ ποίξειερῃ, 'πειπιρε" ροιξκίον εθ| ἸἸνίν νοι δον ἐμὰ ἌΝ 
ἱμεν “ἦν μέζον δρὶγό Θεὸς τῆς ἀρ ῤδιαρ τ} ἼΡεως οοτάς ποῆτο, ὃς πομίι] [9 δόμα μα ποβεο ἐς 
Μαβιαρεο εν δ νὴ ψενούφκοπαῦτα. Ὁ  ] ομληΐα ἤν κτρό το τ ΠΝ ἀμοουήμὰ δεν ΡΠ ποτ Τρ ΩΝ "- εν, ρὲ ἴδ᾽ οοῃςς 0. Ἃς ἡ ν᾽). αὐ Ἅ}ὰ} ὉΠ Ὁ ει ἰμὰ βοονοβιᾷ ΤΩΣ ας μ δ. ποῖ τοι οαάτπαρει, ἤρατε ΓΝ αμπντν ἀησοα ἀύμασαμὴ πριῤῥνσἰαν ἐρμδμ εὺς ἐξ ὀοφνοπά! μααπιυν ἀρυά φιμκι "όμ τὦ ᾿ιῚ . Σ τς εξ, ἡ ᾿ ἣ ὈΝν τὶ τὸν Θεόν. 6 τος ἡ ἰδοα ὩΣ ΚΕ ΤΣ ΠῚ "δ ακα)δᾷ ἀδ αἰτῶμϑυ, λρμξαδομῆν παρ αἱ ἹῈν αυϊοχυϊά ρειϊοτιποιφ,ας- 55} Εἰ φωλιβοὶᾳᾷ ρενλενίνιι; 
γ ϑθυωοουα ὠυτω ζη τὰς ὠτλαὶ ἀυτῦ τυρϑῦμδῳ, ὃ οἰρίπιις α΄ εο5 σαοηίδη ρτα- υρὰ ὑακόβεον ἡ νηοηα 
ἡμριϑει ας Γ τὼ αρεςοὼ ὠνώπιον υτεῖ ποιοῦμδρ. 4} οερεδ' εἶν οδίετυλπιι!, δί ας πιμμρβα λυ νυ τραρ αν ἣ 

᾿ ἰολῃ,Ν. 7.16.2} ' ΓΦ Ε]17Ὲ Ὦ. ΟΣ ΝΕ τ τς ον, ἢ 1] [Ἰπ|ρῦωϑ ςουίρεδα ρίαςεης [α-] γκν εὐ ματι, ἴοι, 6.9. δ ἢ Καὶ αὐἷῃι τὴν κα ὀτλὴ ὡυγώ, ἵνα “":- ; ᾿ ᾿ 
ἔρμη, α. κα. ὅς ςεύσωρμϑυ τῷ ὀνόριατι τὸ οῦ αὐτῷ Τη- 
εἴὸ 3 ““." ὺ ὁ ̓ . “ ἀγλήλοις " 

νι Τοτῖῖοι εἥε σοῦ χρατοῦ, Κ ἀγωπωρδρ ἀλληήλριυς χα 

με προ Ἢ  Κιφάλαμρον σῖ. 

ςἴπγμ8, 
Ἀ|Η|πος εἴ ἰρίτον εἷυς ρία- 

3} ξερζαγ νὰ «γτεάαιηις ποϊηί δὶ 
ΕΙΠῚ εἰυ5 εἴ ΟὨΓ ΗΝ 1,8. ἀρὰ 
τλι18 8} αἰΐος» ἤςυς ργάςερις 
ἠοῦὶ. 
ἽΝ 4ιὶ οδίετυδι εἰμ5 ρτῶ- 

Ξε μος «δ᾽ νον μιν 
εἰμ υξ «τεῤάηενε ἐν ποιηὶ., 
"Ὃ Ἐμῆ ον: 1ε[ω Ορνϊξι: 
δ’ ἐδεν ἀπην9 αἰβενμμτωιν, 
βεμεβεάϊε ποδιά δενον να. 

ϊ δ Φ 

Ἐτ φηῤ[ιγναὲ ποσάκις 

ὶ ἴὸ ϑ᾽ . 4 

ΝΣ ϑεὸς ἔδωκεν ὁτολίω ἡμῖν. 
κοὐ, φῃδά ἰῃ ΕΙ " Ἵ ἿΣ , ; 

Βεμα ζείμε ας. ἡ ὁ χῃροὴν τὸς τολρὶς αὐτῷ οὖν αὐ 
᾿ : λ4 

πλυδιεί,ν! υΐ τολ ϑροικαὶ αὐτὸς ὦ ἕντω Θὸὼ φούτῳ 34 
᾿ ἱ ΜΠ ΔΌΙ ἑρίοϊ ἡ ἐῃ νἵ!ο πραη ει τ ἐρβὶ ἢ οὶ ἤδνυε “7 ὦ Υ  ρευερνι ςερτᾶ»ἐἢ φοὐ μαδίταϊ. δὲ ἐρίς ἴη} γ᾿» ᾿ 

ΓΟ τὶ γηνασκομδμ ὅτι υϑρόι ὧν ἡμῖν, ἐκ τὸ ποῦ) 1 ;δι Ῥεῦ δος πουΐτηις ξυμ μα] [“: Ὁ» Ῥοι [ϑῆνννς φυννιᾷ 
ηβιποο. ὦ. ῳ Γ ; 

οἰογηὺς δἰεϑέᾳ ῥίΦΎΤος οὗν μὴ νἔδωκεν. δίτατε ἰῃ ποδί βνμονηρο εχ δρίγι. 
φῬιορεὶδ εὔμίη- Ὰ Ἰτὰ φιςαι ποδὶς ἀεάϊτ. 

᾿ ΓΟΑρ. 1εἰὶ- 

4μειν ἀφάμ μοὗη. 

ΟλΡ. χ11τ 
Βιδξαι η Οἰμὶ Γαπητοὶ, μὴ παντὶ πνοματι πι- « Πςδί,ης ουυὶς (ἰητοὶ ἜΝ ΡΝ 
μεεαυλυ μησὶ ἌΣ ἢ τὸ συ ἢ 9) το ρ νϑν ταν ωμζῳ ἐρίε ι Ἀν ἀπόνως τοὶ εἴς ἤωυ γὼ ᾽ν. ΙΝ Ἁ «Ἱ Ἰὰς δηΐοεχ 60 ἔπε: παρ του! ρα γταρκὶα (δίκίνωε βα 
ὑροίδαι ἢ “(Ια οἱ δὴ τὸ Θεὰ δὲν δ λο γ᾽ ὙΠ Αἰ νόθία γεηογιίης ἰη. [9 βιαὶ εεδαε “μὲ τἀρ ἴλε δ αγρυφῆγαι ὀξζεληλύϑεισιν οὺς τὸν κόσ- πη δα νο τὶ ἢ ἡ κοίδ τῷ ἐφίετηδμο 
Φρίεγνα. τεβί, Ων... ἢ: ᾿ “ΡΥ κοὶ ᾿ ; ' : πμημίνηθ ς 

ὑνγτοφνορυήνῃ Ἐν τούτῳ γνώσκετο πὸ πνιῦμοι τῶ), Ὲχ δος ςορποίςίτε Ὠεἰ δρὶ τα βοε οχνοίενον ὅγὴ 
δον δα δ Θεοῦ, τὰν πνῶμᾳ δὸμρλυλεῖ ὑπσοιυῦ} πῆι: ἐπα φῶ ἸΝ  ρεῖηι ΡΓΟΗ͂] ἢ γεν Ὁ οἷν ονηνὼ [ρνῥιμι 

ἜΝ τῷ τ ᾿ Ἵ ᾿ Αἱ [τοῦτ΄ Ἰείυι ΟΒυ τυ ἴῃ ζἂγ-[  |ἐρηβισεων ἔρμος ΟἸτιῇμο '- τείρρράς Χραφον ὦ σωρχὶ ὁ ληλνϑότα » ὧν τῷ Θεκ πεαὶ γεη Πδ, ἐχτδεσ εἰς. ἐπ ἐάγπε ὑπμ!ε αν, 
κΟὐυνείομρ εκ ὅ6 1. : : . ; ᾿ δρίειιονησϊ- 21 | βαρίερια, δᾷ - : 

“ἕῳ 

αὐλοαγη ον! ρει πᾶσι, ραεετειυτιτεάίς δ ἰά φυοῖ εἀρίτε (ἐουπάο ἀς οαυεη ἀΐε Αὐεἰο δε] ἀΐκεταε, γυΐι 
γιανόσα ἰδ ζω ἘρΑχρὶ θέσαν μο ἐν τὉ ορ ορψαὶυκοήρο αν μεναι ἐλαὶα ἤπιε μευ δομογμεάμεν εἰὲ υἱρυίωυὶς ποη οἰ δαπιδειδ  ἐδίλπι, δε, φυὶδ νοΐ» 
ΓΙΛΤΑ ἱδεὶ ε οοϑάδηνυδ, ζεβθδάϑον ἦν αδάϊδαι νίααλ, γε Ὧ δὶ ἐρίεειυ:, 4] ὁπνηΐΟ ἐδαυφη ἀν (πεν Ουφείπαυν δὺ ἱπορυεῖν (ρἰι- 
εἴθοι διξίαν ιν ἀϊδιηξυδιθ. Ἢ δειφαιτι δι φουρθευλπν Αὐεομεϊ βίου ἀοδεείηα ἀἑξποίςερ ἀκ ἐεξυΐλπι, ἐταήϊι, ἤεαιρε ἢ Ομεἰ ἢ ἀϊυΐπα δὺς Πυδιιπὰ 
πδιοζαγδυ! γδιἃ διευδόφαι γαῖ ἀὐερια νοὶ ἐφ ἱρήυεννηίοὶ νἱ ἀεἰέασι μοὐϊεὶ ἈΦ ε Ρεορποιένες βοπιιβοὶε ατοτηΐ, ΟΠ οἷο γς] τδθαΠ]υτν ἀδιταδειυ, 

«ὧν “ ἶ Ὑῆς Ὁ Σὰ ϑ 

οϊωιεανεηι ὡς ἥξθο ἄσε τοδίηιοπίο,ηοη ἀς οαυ ο- ἐρίριοἰ δι βάοε εα νογδὶ δυεέτυ, ἢ οενν 1ο.8.δι 17. 
Ριίοηϊι κοίτα. ὁ. ΤΟΝ : 54. Νοιν 4υὶ οὐ νωἐ! χρὴ ὁ παεμδν. ἸτεΓᾺΠῚ καὶ ρτὸ γδιν.2» 

ΠῚ Φβνωμ νοῤδενιαι, κώνια, δα ρει, ϑεαὀεδόννον ονάδ.͵ Ῥυά Ηοδτκον γριο π|ώ.} ον μὰν 
; ᾿ ἡπμῖν ον οω νον Ν ευτειηιοἶϊο- ς  ΦΑΙΓαϑνια νει. ΥἹὰς (ἀρυὰ,1.6.ϑγτὰς ἰςρἰς σοζενην νἱ 

᾿αἕᾳ λρυδλοβιε. Μος ραὶπι ἀε μδἤοηει εὐ ἐς ὠπινα ὧν ἀννᾷῇ, {ὑτακδιανν δ᾽ ὦ αϑδινεί ὠν ἐν. {Εκ}}- 
ἐς ͵ νι γεὐκοήμγιὰ ϑαύταῦ ΜΝ. ἐν βψωμη "16 φυξ τιν Δα ᾧ πνδήμρινος. δρίείτυα ἀρ βυδείοπίε ἱπιοῖ!φίν, ἰὰ 

ἔκιένωνν μοι Ὀνν ἐήὰ ἰα Οἰνείβο κιδείε ρος ἤάδπι ἀρ. “οἴιημο τοξοπεεατὶ νἱυίπηις Ὀεο. 
ψι φεμτὼ δετωκηιῦε: γενώϑεν {πιὰ ρἰεπὲ ἢϊ φυοά ΙΝ ΘΑΡΥΤΊΠΙΙ 

ἀοάεεδαοι νετῦο ΠΎΟΣΝ ἐδναμμν ἐρμννθμαρε: 10 ἴὰ; ἐὐμωρτανάανοια ὁρείειμα οὐμίερχμρναα 5. 
φεῖδι ύωτρε. νεῤνϑνών Υ ἸΘΙΘΌ ζινερδεναν πὸ ἰπεοίβεεῖο, ῬΟ ὁ0 4υ εἰοδοίδ με 

υὐμᾳ ὑπο πααρυδὰν κτ λα βάενι ἡ δη αἰ» τυ ἀΐοδε δά αὐουπάμσι βεοράνες τσσυε, Ἀοάϊς πθηθὶ 
8ιἐὲ (οὐ ἐοατεὸ εα θδε ἐξ οὐνύτιψες φυλαὶ τλργςα {16 πα ἀροβοίωε δά ἐά ψυιοά εἰτίξοτας ἀα ῥρίουι δορεορμετίε γίο- 

17. Δανρὶείδον ἰοφυίροτ, ποα ἠδ ψετίοαε. Νδῆὶ βοιὶ ροταῆνς 
ΠἊᾺαἃ δὲ , ᾿δοδιδουνόν ἔξεῦτλ ἡ ῳ μνμάρηκεα μἱο ἀποὺ ὀδέεει,αμί τεαγοη ἐρᾶυν ἀοίβείης θη ἤτ ρα" 
εἤϊω νοῦ ἐνπε Οερε τευ πιειοὶ ἔπ εάν ὦ φαίυν αἷ εὐ δεΐιν. Απεοα ἠξίευς ἀσουίι φιοπιοήο 

! μὰ δρῦν Ῥεπίουλεαι, γψυΐῥεωι τετὸ δῆς ροιτίουδειι κρτηνρὶ ἠδδερκαλννε μαστη ἃς ἀοδετίηα ἀπϊερὶς. αιαπιε 
ἰηϑεμι ἀμϑεαι ἤΐδα τοὰϊΐ γε. {"-᾿ 

ἴδ φιυδι ἈΣ ματν λικὰς. πκατας αα [τ λο βσοσάικα εντυ δ ρι ἐνεο μαβ τα εἰ Β6 
ὲ νιοδίηθν μσυσυνήπιφυν νπυδὶηοα ἀμρέςοη. δέν εαρπδν ἐν 

᾿ ᾿ γιὰ ράναι Λοβέν θὲ νον ἐπτος ὑνυευ πὸ, ᾿βγκορτὸ Βομηποιη δος εμέτη τ οκτηίπο 
τορμίραθαι ἀκ 4 ανὸ ἰημὲ 'πξίυεῖη ὦτα. δϑηινι δἰκίανοι ἢ. ὁαγ.... Μωϊββμλυδένο. Ἐτ᾿ .-ὖἴὐὀ ἐνααο ψυνεῦ πιαβονῆνο. δονογιν υιμη δὶ οἰπεϊνια ἀ θέ ξια εχ οε,ρυδ νεῖ φιξς φί εν ἐἥοδιι "9 ἀϊείευε. φῇ οοίαν δε ξαδη, 5 Μ᾽ ὅπεε ἰο ρείῃσίφίο. (νδαίηο “εοΐ, ἢ αν εὐῖρο- ' ὃ πρὶ ἀδαίει !8 πλιτΦ αιεβὶν ναΐογε δή δθν λιν δι φιίάδεῃ σοΐέ.᾿. Ῥοδῖι φαίαι νἱὰετί οεγυν ὲ «μία 

ὀπαδινάοο ΌΝ ἐν ἀἰείμαιι,φι! πϑοῖ!ον σοίδιν ὁοδάα δὸ᾽ διτα : οισά ποαρυι οἱνμι ἴϑσαλλίωνιδε, διλύμο ηυἱ- 
ἤπαυοῖα ᾳυὰρῃ Ωοε ἐν, ᾿ ἐκὼ ἴδριπίρωι,. : ἢ, ὧμ: 

Ν 

ᾧ ἊΝ « . ’ ͵ β ΡΉΡΗ 

Θωυ͵ οὐκ ἀκούει ἡ μἶῥ᾽ ἐκ τούτου γνώ") ᾿ἴτοὸς ςοριποίςί ποις (ρίτταιη νς 

πρΑηδῈ μὲ ποῦν, ἀα δρηιη". 

19 Ἐπ νιοδέδιεβα τῆς ἀλνϑείαι. Ιά οῇ, γετὰ Ὠεὶ Δ[}.1.ο- 13} Νοννν, ὀνέμμπ. Νοιης δὰ ριϑρἰολι ΟΠ πὶ ΣΝ 

δρθνδευν υσλτετοι αιδὰ ες εἴνθιη ἐεῦ-ὀ ὀ ομπόο ζερίεο.. 
ἐοια αι Υἱάο  Ῥοιφῖριι. τατοα ἰηβὰ, οιρ.4. ἢ ϑώμω βηοβιοιυν, δις. ὃ ἐμοκογιῖ.ϑιο. Ὅς ἀοξεηπε 

᾿ 

ΦΙΟΑΝΝΙς 1. 
Ἀ 

40) 
Καὶ πα πνεῦμα ὁ μιὰ ὁμολρηε τὸν "| ΑΔε χυίςῃμπηνε ἰρί εἴτις ποπί 2 ἘΞ οννρὰ [δἰνίμω φυῦ ρὲ 

Υνουώ Χριρὸν οὖν σαρκὶ ἐληλυϑότα, ἐκ! Ρτοβτοτις [οἴμπιη (Ἀγ ταπι ἰ] {58 1όβην, εκ Πφο βοηνεῇ: 
Ἂν ων ἢ» ἐὺ ΠΣῚ νοη!]ῇ; Θ᾽ Βὲε 4 “"ἰἠνίβε, ἀξ 

«ἢ Θεοῦ οὐκ ἔφε'χαὶ τῶτο ὅδ τὸ τῷ αὐτι- ΤΠ ΘΠ ΟΠΠΠς) ἐχ [)εο ποη ; ἐπτ ΟΣΗ ῷ ν Ν [ον [ἐ4 Εἰς ο[Ὁ Π|ε βενίμ Αη- 48 αμβίνί!ε φροπῥαποῖυεν ίςου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, χα) γι 
ὦ τὠ κόσμῳ δὴν ἡδὺ, 

ἘἰΠΒγ νη επι δα 18 νοπτυν {. 
τυηι πη ς, δι μέ ἰδ πῆς ἴῃ 

, πλιηέο οἵξ. 4] ἤξοιον Ῥεο ἐβὸ βι οὶ, 

ἡμεῖς ὧκ τῷ Θεοῦ ἐςε, τεκνία, καὶ νε-ἰ " ΜῸ8 εχ Ὀοο οἰ ἰδ, ἢ] 1]! δὲ σ “ἣν 4“: ΠΡ 
νιϑύκατο αὐτουζ" ὅτι μοείζων δὴν ὁ ὧν ὑ-] ἡνἸο!Πἰς ἴφο5: ηυοηἰᾷ πιαΐοτ οἱὶ ἐπ: φρο λυ ᾽ ἔο9 «ει : : : Ν ἤν: 4μ4πὸ αν: ἐπ πιωμάο. ᾿ . «Δεν» , . υἱ εἰ η νοδὶς αυὰλπι αυΐ ἰῃ ἔρε νἹεχοτία,. μον τοί κοσμῳ. ΝΑ Ιο ἢ. ΠΕ ἢ τς (Δελπιξ νι ςοε « ᾿πιπλ60 ς ᾿ : ἀἄοίςσλε ὦ (μὰ 

ΑἸ) ἐκ τῷ κόσμου εἰσὶ , δ, τῶτο ὀχ), Ἡρή ὲ τηυπᾶο μη » ἰάσο 1 πρβ ἀενομινάο βροε ἑάτο (κά θει νήσων 
ΔῊΝ “ ν εν : Κη τα ἀλη4. Ἰοφυμηταγν διαηθιη-} 46 ννμινάο ἰοφνωνίων, δ᾽ Ἰολπδ,.,7᾽ 

“5 κοῦ μὸν λᾷλρουσι, κῷ 0 κοσμος ἄν ἄυς δὸς Δυαάϊς ; ΩΡ 03 «μάϊδι. 4 (δι έαωιπ 14. , ͵ 

 φἰκουοι. 

ιν “" 

Ἡμῶς ὠκτῷ Θεοῦ ἐσμδρμ' ὁ γινώσκων, 
ὴ , ᾽ ’ ἐ .ὦ “ἘΠῚ ᾽ Ὁ . "ον Θεόν, ἀκούρεν μδδ᾽ ὃς οὐκ ἐφιν ἐκ τὴ) εἰ εχ θεό. ἤθη δυάίεος. εχ ἀδηεῇ τς ἐο μέρ, 20 Ὲ 

᾽ 

ΝΜ, (σ΄ Ἡμῆς ἐδ ἰῶ πημηάο 

2 ϑοίδιυε εἶδ6- 

ἔεες σὰς {{ία 
πηι γος 

4] Νοςεχ ῦ οο {πππιβαυΐ πὸ εἶας φυὶαλ νο- 
αἷξ Πλευπη» αι αῖς Ὧο5 : 4] πο 6} Ζ,99 ἐπ Το βμννερετφυὶ τις ἀοξιοτιδυν ᾽ 4 πομέε [)εμην, ἀμ άνῃ μου; μὲ ἀρρίδυβαιίαυσ 

πιδηλν  ἠε]ίσες 
: ἥ “ ὨΙ81} πὲ ον 

ἐμέ ἢ μος ἐρσηο[οέσν [δ ὲ- ἀχηυ πὶ (ρ τᾶς ἣ “Ὃ Φω Η , ἣ Ἷ , - “ “ . Ὶ Ὰ ἐμες 
ΓΙΑ. 15 ἃς ῃ 1 1{Ώ ΘΙΓΟΙΙ 5. "Ρημπὲ υετί αι (σ΄ [ΡΝ γἑ την 4125 ἐτιᾶπι οἷ σκομδ τὸ σύμ τῆς ἀληϑείας καὶ τὸ Ρ ΠΡ Ρ Ἰαρ αὐῷ τὰ 

“νοῦ μα τῆς πλαλης. ᾿ ομείμαηα ἀο- Ἅ Ὀιϊοδι, ἀπ ράπιυς αἱ ἢ α- 7 ᾿ - γ. 7 ἢ “ "ὦ .2: Βέχν δειπας ἐν οἱ- 

ΑἸ γαπητοὶ, αἰγαπῶμϑμ αἀἰλλήλρις, ὅτι 1105:7πδηγο ατίτας οχ Π)60 οἵδ: 7, Ρανηβιννό, ἀνε ἀπρη ς ςμήα απ «οὐκ τλιῖο, 

᾿ ; : 'εχ ἴ9.0 οἰ: ζσ᾽ οπρη ὼς σοὶ ἀδ 
στον, ὧκ τῇ Θεοῦ γεηβύνηταιν (ὃ μνώσκοι! ᾿ εΕἰϊνὅς πους ἰδφασ. ΞΟ 1] μίμνε εκ ἐδδλομαν γα 
χον Θεόν. ᾿ 8 Ομ ἤθη ἀηρις »ὭΟΠ ΠΟΙΪΠ] [τρβνοίειρ Πλέωώπν, 

εν» γον Ων ὁ | ἸΠ ουμ: 8 ἡλη οι οἱϊ ομαη-} 8] μ᾽ ηρη ἀεί νοι, πο- Ο μη ἀγαπῶν, οὐκ ἐγνῶ τὸν εον 6} Ἢ τὰς, : ᾿ εν 1 [κίε Ὁ ἐμανᾳμουνάπν Πεων 
δ Θεὸς ἀγείπη ὅο1ν.. "" ἦ 7 Πβεεβὸς τρδηϊβοῖϊα βλᾶ οἷ Σ ὙΠ Ἀν Ἐπ 

Ἐν ἐπ σρθ ΑΕ ἡ ἀγώπη τῷ Θεδ) ᾿ς μιλγίτας [εἰ ἴῃ πος; ηυδά Εἰ- [μων ιδὴν βοϑη, φμοιννάπν 
ὦ ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱ ν αὐτῷ τὸν μονογῆνῆ ἀ- ται) 1] (ἀπ τἢ νη! δεηίταην τ [δ νων βρμπν ὑπ οηνεραν 
“πέσαλιὴν ὃ ϑεὸς εἰς τὸν κόσ μον, ἵνα ζη- αὐδς Ποὺς ἴπ πιαπάμπι νι γἱ- εἰμέκίθαρι πήρας ̓ ἹΚΕ δ᾽ ἀπέ. ᾿ ΔΙ η1|5 ρΟΓ εὔπη.. 

Ν Ιο.. ]ῃ δος ἱ ᾿ Εν τούτῳ ὅδιν κα ἀγάπη,οὐγχ ὅτι καὶ μεῖς οἱδ οἰματῖξας » ΠΟΙ] (οὐ χη ῥρς 4} εἰναγηι δα, "ο" δά ηος ἀπ! οχονίτηι5 οι Ων "ρκενὶ » ͵ , Ν . Ἔν ας ἀγμένς ᾽ 444} πος ἀϊίοκενίηγνη 
γγαπήσαρδϑῳ τὸν ϑεὸν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἡ- (ὰ ηυδά ἱρίς ἀϊεκετῖς πος, δι |Όέμην, μά φιουῤαην ἐῥρ(; 

ο 

γάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέςειλε τὸν σὸν αὐ ͵ [τυ ετίς ἘΠίωπι ἔαυπν νὰ οοε!. {4 νἰεαίε νον, ἐν οβε διῇ πετὶ κν“ ᾿ ε ε ἀὐτὸς ΕΥΖῺΣ . πῇ ῥτορῥ(ἐ αὶ ὃ τῷ ἱλασμρν αἷδὴ ΝΜ ἀ καρτιαν δι. λον Ρῖο ρεοςατίς. πο- ἐμαὶ! ἌΜΑ ΩΣ ἃ 

Α'γωπητοὶ, εἰ οὕτως ὃ Θεὸς ἠγώπην 1 Ποῖα ευς πος ἐτα ἀϊ- εὐ Οανιβινοὶ, ἢὶ βε θεω 
παν εὐ, ,2 6. γολδν δ, ῥεῖ ἌΌΨΝ ἰοχίτν ἐς οιμι5 δί Πος5 Δ11] αἰϊοϑ] [ἀἠεκὴε ποι, ζρ' νοε ἀεὺε-, σὰν ἡμαζοκαη " μ(εἰς ὀφείλομδρν αἀλληλρις ΒΗ τῆς, } ΐ ὌΜ4 ΦἰΠεγμέν μι ἀλ έψενε. 
α,αῦᾳᾷν. ᾿ ΜΡ ͵ 1 2. ᾿οἢ Ποῦ ποπλο σοη(ροχίζ νῃ-- ϑεὸν εἐἰοίγὶς πτόποτε τεθέαται .ἐ αὐ ἀγα" Ρ 1 μὰ π ΘΑ δὶ ιἰ Πεμην βου υἱάϊξ νη. 

ἥιδτ. {1 ἀΠΠρασνυς 411} αἰΐος, 4μ4ην. δὲ ἀῤῥεζαηνις ῥημἷ- » ᾽ ͵ ε .ν Φ “ ’ δ Ἔ ἢ δι τ γτ . στωμδῳ αλληλρίς,0 “εὸς Ψ«ημΑΡ υδρει,κ, 1γους 1η ᾿Ο ἢ! 5 μαδιταύ, ἀζςμα.- «(7 12εμε ἐὴ ποῦ πράμεὶ 'ε 

ἀν ρει ο:ουϊοε κεἰ Πυδπεϊανυπι μὲς ἐατετῖς ἀσουπιδηίυαν εξ, ψυ ὰ ἤθη φιοίαίς, (τα ΕΠ αι πν ἡ] ατῦ ἔμ απν 
κυΐτὰ δέ τπβηπεα ἰῃ πο»: Βοίϊοε μος θεῶς οἱ διλεία ἐπὶ υἱὲ ὠρίτα ἡ ἀσεῖς ἰη πγοιειμεουΐιε (ἀπ φυίης οχρ δι, οεσιπὰς πιδι νὰ ἰρίίως» φΙοεἰς 9 Ἀλιὶδ γιετὰ ἃ ̓ οπιρατατίς, δὲ δ: ποε τ ἀν οχιι λα πος ἱρῆυς ΔΙ ἰνιος ποὲ ἤοἢ λαγανίτπι»} 
ΠΌΠΠ εχ πος ταὶ βρίτίευι εέξυίος πτιρε οἤλείτλι ογ} πιο Πρ τιν τ δὲ συ ἀδτν ποὴ ούτε πον δι 

43. ῳκικμπᾷρε ηθη βυοβιίείων ἰε[ὡπὸ Ορυι βνης ἰὼ οανηανι ες ἔυρ ν.γαυὸ οἴτᾶμπὶ ῥεξζαι γο  τηϊας φυίητως. ἀλέδρ, αὐ [εν μὰ ὁ μοκογιῖ τὸν 1 κσοιυῦ Χρισὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυϑυια. ὡς ἰδ μείζων. Ἰὰς [πρτὰ; ΤΗΝ ΕΝ 
1 ἴῃ οὐληῖθυς Οτς εἰς οχοπιρίαγιδιυς φὰς χιίάςι την ἴθ... ς Δίμιαννειδα τὸ κόσμου, Ψαΐρ τὰ ὃ Ἐταΐηνις ἀ νειοῦ, Ρίζεις Πἰσυΐτεδί ρυπὶ 5 γαπι τητοσρτοῖοι, ῆς στιλῖη οἰλῖς ΣῈ ενβάο δι } 5 εἴς ἐογηχγυία [0Δ1}.1.31.8ς. 6.12. 

δΒύυης Ἰσσυην Ογρείαπο δἀποτίυς {ὑάος,}1Ὁ.5.(ἀρ.9. ὅς ἔὰ- 6. ὅρίνενην ϑετίβαεν, δίς, τὸ πνεύμᾳ τῆς ἀλνϑείας,δις [ἃ εἴ, πα ϊἰατὶς εἰ Ἰνα:ς ἔογπιυὰ ᾿οαπιὶ, ντ(φυοά ἔδρα ἴλη πος γειά ϊξος Ρεορβεῖας: ηυΐδυς ορροπυπειτ ρίγιτυς σγγοτίϑ, τλυΐπηυ:)ελη ἀςπὶ (ς πτσητίαμι εχ ΠΟἸλτίοης ςοπιτατίογιιτι ἡεεγγαηξςε, δὲ το; 1 ἐτγογοσι ἀδάμοςητςς, Ετ οἱ ἐπερεἰς Δα Βοος ἐτος τλιηση ἰητογρτβᾶῦος, ΕῚ ναὸν [δινλεμε 4 Ἱες Ἰοσὶμιφυδά ργαδυῖς Του Π 3πο αγριπηδτηπι μι 46 1 εἰμ [οἱ μίδγερε 1λεο πον ἐπ Κι πάν πινεύμᾳ ὁ αὐφι τὸν 1 ἐσνιώ, ὅζΟ. Ρια(οτἰβεϊοπίδυς, ἤθη γε ἄγζαφον νου ἀξιηυοά νεῖ ρετίο- ηυληὶ ἰςἔλίοποπι ςοη τινας δοζγᾶτος ἢ. Εςε]οΠαλιςα: 1.͵- παϊσπὶ ςςςΠϊοηςην, δά νι ἀσέϊτιπαπι Δροϊξοϊοιί (ςειρτὶς ἤϊοιία τ1.δ( ἃ Νεϊκοτίαπιν νυἱς [οὐ ίλι αὶ Αι Εφὸ ταιποιν ἴο ργοάπι οἴη (αι οὔτὙὝ νεγα ἀοίετίμα δὲ Ετοίοία ΠΟΠΉΧΩΙ. 
αἰτοταῖ δητοροίυςτεπι δ4τ|5 σἢ Πν ἐπτο]Π ρατογ νθῖσὰ ροτ- 7 ἴεωι ἐβ ενάνμας αὶ Θεὸς ἀγώπη ζῖν ΜΌΪτΟ ἐμφατικαννρην 
δοιὰ οχ “ὁ φιδά γι ᾿σίαιη δορ δὰ ποθλμματ ἀν ἢ. Ἰοιμαίταν φιλητ αἰ Τγευτν ἀἰσοτοῖ (ϑυρπιορεις ἀτιες ἀὐοσ 
«Ατυσιπι γεποτίς, Αὐιρυ τγδέγατα 6 ινίγυρφας Ἰοριι δι ιατοῦ,., τη παντὰ πον ἁιηλις, 4υυποαα ἀποῖς εὐγζὰ πος τρίλπι οἸνι- 
Ριείλευτ, 47 ρηεηρν.} οὐρα βνη ει τὸ τὸ Αντεχοίς ον. {{πάτοπὶ οἴ, εὐ ᾶς ΘοΥτῊ  Π ννιν ΠῚ τον μέρμον ριοίσει, (λυλπι ΥἱἹάε! ςοῖ σνούμμ, νι οχ ριποοάσητς πησῖθγο τοροζειμαν δ ας ημςιὰ νοι ὸ φοοί αἤιςα Πλοοίομα πηπς Ἰοσι ὴλ τοιίοτιν 
δρίητ Ποὺ ορρο έτη. Οἱβατα, τρρεβειβνν,αὐτχρς ἡ τος 4υ νοΐεῖ (οὐ, ποίςοι εἰσρεῖ τ ϑειτιι. 4}. 17.(ὰρ. τὖς ἤσια Ρυξηλητο Οἐαουγην οάιοιπι εἰς, Οροτῖςδι ἀυτοιι τ τί: 
εἰμὴ ἐὰ Πςο οίϊα ΗΠ ἐς εις τη! τέχαο (δι πνομ ιν, εἰνατιτασιρειοῖς οςο ςοἸἰΐοσαι. 
δα υἱάεϊ ες ψῦι ἃ Ῥαυΐο ἐχρ!ζάτων 1, ΤΊ] κ.1. δ ἐςσιη 9. λὴη μοὶ ὃν ἐμῖν. [4 ε“ἢ οἰ νμά ἐν αν," νυδμς ρουοαίοία, 
τορι. {ων εν νγβογμμιν. δ [ὐ. σνεδασ. δυνηῖ ἦν ἴο- 4ο θ᾽ υνεαῖς ἐπ [ματηο ἰζείπους 
δ τὐόσαι ἐοπίσανε ὁνυσανπορο ΔΟΓΟ ἤν. Ἐρὸ καὰ 10. «ήβενρίκα β, τεπεκοιφαάον δένν.ν νοτὸ ας αεἰρί τ. 
ἰλι ποῖ ν ἄς κἢν ἀοεσρίαιν ἰσέλτοισην ἡνυτσινας Φ ΡΓΟατα, Νὸς σθτπν ας ΑΔ πηρίσσιν ορρόνηαι προς 

τ Κον, αν ΠΝ εῖπρς μέσοι ἀορεορίνετας Πος, ἐς 4υνΐνην ἐλιονά, γυἱν δι Ετα ἐν βί!α «ΠΝ νὰς (τὰν ας. 
ΧΧχκ ἢ 

ἐξ ᾿ ΡΝ ᾿ ν ποτ ᾿ποι ἐφ) ᾿γανὴ ᾿ ἢ ἡ ἀγαΐπῃ ὁκ τῷ Θεοῦ δέγ" γἡ παῦ ὁ αγα-] ( αυϊίαυϊς ἀΠΠΠρῖτ, εχ ᾿ ςο πατας ὈΜΜΕΡ γ 424 (Αγ 44 Ἰολ.. 
ἰοΔη.1.1 

ι τίν, 9.16 
{ δυλιι, δί οἷ - 

ἱεράταιι τωοτῷ 
ἀοσέχείηδλαι το 

πὰ ςξτευπὶ 
εἰἴς Ὁ οὶ ἔδεοῦο 
ποι» αυδπ) ν- 

ηἰυςεῆς “τοις 
σιοηάϊ (υἶγτα- 
εἰὶς (δουτὲ ο Ρ- 
ροηςις ἔτ δε- 
εοἴἴεν, δὲ ̓ πὰφ 
νεγιίδίσ ἃ 
πισηάδεοίο ἀΐ- 
Πιηρφυειῖδ: 
6 ςἀιϊτ δά ἐμὰ 
ει πιρευαξ 
ςὀπιπιδηάλίο 

᾽ν βοιο ΡΓΠΠλᾶν, 
ορηΐδπι ις 
ἰε μιὲ αἰ 
ηλ,3ς ρτοιπ δ 
ΒΠις Πεὶ ρεοῖ- 
{ὡς το! υξ! δε» 

Δἰεὸ νς αὐὶ ι] 
"ως ε(Ἐ ἐχρειβι 

,. 

ἀϊοὶ ρα ροίε ἡ 
Ὠεῦ νειὲ πον 

βορηβεπῖο, 
Ωᾶ [)εν ἅτ 

γλςις συν ζε 
νδέ δαπν αυΐάεσν νη  ξοπϊεαην, ΓΟ 4 111 ἐτ- 

ρει οιρεν, 
᾿ γε φοῖθ Τοιία ταιῖο, Οὐα Τγοις σου] ἐπυΐν 

ΣΟ ΠῚ χυσας ἐκ 4 εἤϊοῖχι 

- 

(ορε. ὅγειις αὐτο! τρτοῦρτος τῃσιθειαν αν, μὰ Πὐσυνο. 



ον ἄν γ ζὸ;  ω:"ἰὐὐι ἐδ 
ἷ Ἐ ἢ ᾿ Ψ ᾧ , ᾿ ἢ . Ξε ϑι και αὐ δ ἼΣ : . ξ : ἰ - Ἔ ΕᾺ ᾧ ͵ ἶν μ ΕΝ π, 

᾿ΕρΙ9τόμ᾿. , 

“α τσὶ Φ, γεν τ δ δ) }ὦῳν Ἤτοι, ΠΝ ὙΑΡ τὲ ΡΝ τα, ὦ ρου εν ΑΝ τὰ ὃς εν ἐσ δος ΤΣ" 4Ὁ χα ῤιν τ σΟν ἐν. Ὡ - ν ον ΝΕ οὐδ λον ἀν τω, Ἐν ἘΠ ὙΨΙΤῸν ἐξε ὥρνν ΧΟ Ἔν τὰ ᾿ δδν νὴ ΠΑ τα τς Ὶ : ρα ᾿ νι" ἐ- ΡῈ , ὌΠ ς ᾿ ᾿ ὃ 
Ἤν 4 

᾿ ͵ ν . 
. 

“ ᾿ 
᾿ ᾿ Ι :- ὥρΠ0.. ᾿ : . .“Ἄ ΔΟΆΝΝΙς Ἰ κὰν τ ἀγίπη δυνῷ τετελ ομῆϑη Ὡϊκ ὦ κα- εἰτὰϑ εἷυς αὐ ἰπιρ θα εἰ ἰη ἀο(᾿ νοι φνε ἦν νοῦς Δ΄ ; οὔιήπηαε Πιρεὰ να. δι, ασὰ ποεῖ, γερὰ ἤδος ἃ ΜΙβ δὲ νοῦν "αἰ οί, ἢςπερο, βον' βάδην ςοηίαπϑαπ οδ οαην ΟἸηήβοινε.. 

“Πα ων» “. δἷ8. ᾿ δαοοςς ἡ Ανε σὸν ἐλ αν, γε πριν ὩΝ Οείδυν Ὁ χἀυ]τονίπο ἀϊζοτηίεα. 4 τὴν ἐρρι ράιροι τη [οἱ ΒΙΠΟ, ἴῃ ιο οτιῶπὶ διατὶ» Βαῦσηγις Ριὸ ΑΠπΐε εἰν τς ; ΜΗ. ἘᾺ Ὁ δπις ζ φῇ [ον Βοὸ εορηοίοίαιυϑ 2.981} 5 5 οὐπφωβ ῬΜΙ ἤν ὲ. βιὰ Θεοδηνβόνετδει [ἀοἶτοο ἠφίτυγ ογδάτηνας αι αι σρῖαν ἄσηὶ γερηὶ ςομαοάίθιις. Φ διείαον σμὴν ων δ ἐὼ φρηέ-- ον ΞΕ πὲ δἰ μὲ δ χρρι ΗΑ εἰρη κῃ "31 οο. Βαθίταις, δὲ ἰρίθιι. ἴα ὑβιν κἐηβηρερίεμν, τὴ ἀβιπηυρ, Ἐκ φιο φοηίοηυίτιν, ἤέςπν ρταταίτααι Ὀὲεὶ ἀδ- μμκεβ, αὶ τὸν γυμωννκάψον ἐξ μων 14 ἐπι, ἔταετος ἔοι φυϊδινίαιπι ' ο ψορδργχῷ αὐϑος ὧν ν μεν, ὅτι ὡς τῷ πν Δοίδί 8, δὰ ἀς δ τίσι τὸ ἀπ- ἡ |βρίνίη βὲν ἀπάηνηοῦν, 
μίλτος αὐτῷ δέ δονδαν ἐμὴν, Ὁ ἀΐε ποθὶς. : 

μππὶ εἴς, δέ 44: Π} (οἱ ς ΗΠ ροοιηίατο, Ονος “ΠἰΠ) οτος ς ΠΟΠΊΠΝΙΠΟΠῚ ρᾷΓδητοπὶ με ἢ 

ΠΠμΜαῖο Θμεῖν Καὶ ἡ μὑεῖς τεϑνάμοϑα ἱαρτυοφῦ }α ΝΟ. νετὸ ἰρεδεαυΐπιις ὃς 

Ι : ; τ Νά πὶ συὸά ἤπρ υἱατὶ ᾿Ξ “ἄν ης δτίαπι ἀΐα οἱ, δι ἐχ πηρῆς θοηη0}} βδ8 ποη ἐπ ἡ τὸ νίις εἰ τοΐλπν Πἀεἰ πὴ 4 Βυϊατὶ ηυπὶς η0}} | δἰ (ροςίοη) 1π νη πὶ κογραφ. ον ρεγοιταςμτοίπιντ ες βος]οεο πιδη εἰ πιὸ ̓ιαυςς. Ῥο. φοπίπησιςιλιε οεΐδλη) ἰσοεῖιίρῃ ὥτις οἵα ἢ ἴῃ ΠΤ ὁ ΠΠ 591 υἱδίνον! τ. ἢτοπιὸ ἰ βεηίτιν εἰ οχ Ὁςο αι ῃαίε ογράπδ, 4ιοιποίο ἡἰαῦμβε: ἑ [ Ἰοίλιυν, ἔς νογαη ἑ  ἤταις πὶ ἤρα υ 
' 4) {βιβομμαμνυθηκβην Ρ τον ἀδέδς δεβίεδεὶ . ᾿ οοισηαη, ἕ τᾶ Δριὶ (υπάοπιξ Ὁ πὸ οἷς ἡ σραν οὗ “᾿ ἘΠ τὰ ͵ «ποι αἰνέτυ δυ δίξατίο συμ βάς} Ῥτετίοπις εξ εγζοίμίς ἐοπερίοξε:δι τυγίϊμη μὰς ἤοτα ἰεοίατατις ἴσης ἰλτ- τον φυεὴ αι (δ. μὸν δηι δ πατὴρ ἀπε ςλιδ τον ῦον σῶν γλαβα ἀρ ϑα ἐλναῆ ΕἰΝ πηβι ῬΉΝΝ. (Δἰδαιον Ἰοουϑ, 4ι1 νοὶ νης 46 οἰνοττο πάλη οἴηπεινι αἰμηι μας ᾿ς Τατίρ δὲ οἴας ςιπὶ ἢς πα ερατοδ ας ν Πισυΐ υπη. ἡ ἡ βοτρίκ,σπιρα᾽ πνου, γῇ μόσιρυ, ὙΣ 411 ἢ εἴ Ἰογμαῖοῦ πηὰ}}α],. ᾿ς 1 [πρινδές | πηι (υΠΠ οἰτ. Οἱ" ἀυτεηι εἶς Εἰ Δὲ ψεινήμην ὁ. ἀιχιθυς 19 ; πόη ναι εῤβνν οι ἢ ,. 9 ᾿ς ὁ ἐν Ουϊίχυϊς "ρτοξείζις (μογῖε] α| μή ἀνίρ οι, [μεβιονία δ βορὰ ᾿ Οἷς αὐ ὁκκολογήσῃ ἐὰ ἴησοὶς ἀν " [εὔι εἴς Εἴυπι Ὠεὶ,. Ὠεὺς ηποδέαην [εἰν εἢ ΕἸ ως - : - α΄ φ μ “β΄ 0! β : ἌΝ μΩ Θεὶ, «μὲ 

Ι Ω τς ὶ ἐμεῖς τθ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν ἰντφή μοι δ αὐτὸ! 110, ον Ἰμιδίται, δι ἐρίεϊα Ὁεο.. μὴ Ὀρνθν οπμν αν ἐν τούτῳ γινώσμορδν ὅτι ἐγαπαῦ ᾶν ["} « Ῥεπ δος ςορποίεϊπιυν ποο᾽} 1» ἐμὲ αρηβήνων μι, αμεεῖαι ἔ ᾿ 3 [ ὲ ᾿ ᾿ . ἐκ ᾿ ΜΞ τὰν ᾿ “4. ᾿ “᾽ ππ ᾿ 

μἰρὴνοιυ λα υέε ον τῶν Θεέ. : τς ΤῊΝ Ετπος οοσαουίηιϑ ὅς ογ6 5} 6} χεῆνι τορος φίλου! ᾧ» “πὶ τέχνα τὸ Θεοῦ ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπώ- ἀπΠίρετε ΗΠ’ ς Πειναιηλη) [λοι ᾿4υϑνόαην δηϊκινοων παιον ἃ “Ὁμδει- ἀϊάίπλις ςπαγίταϊοιη φιαῖ μά-], 
θεῖ Όειις οΓρᾷ ποϑ5.12|γεὺ5 Ομ ιᾶ ; 
τἶτας εἰν: ὅς αὐ! πγαποῖ ἰπη οἶ- 

εἴς ιεἰίβει- Καὶ ἐμεῖς ἐγνώχᾳ ἣν "ὸ “παπιςαθνᾳ- 

πε Ὁ εδν τίω ἀγίπίω ἰω κ᾿ τὸ Θεὸς ὦ κ᾿] ἐπίδει κα ι διρῆ ἐπὶ 

νά άληνννε εἰν δι φόνων 
μαϑεε Τϑενε ἐν ποδὴ!. εκ 

5 ᾿ξ ας Ξ ΣΝ ἜΝ 12εὐ νων σον ἀπ ίρα. τὸ ἦα Ὀευ " “ὦ; . τἀ ἐνεϑλώ δον πρῶ οὖν. αἰ Πρ  πλιι5» ἃς ρταςερῖᾷ οἰυς οῦ.- ἐλ ρπιαρθ ιῳμος, 5! ἀϊιξίπου ἔο 
Ἴ βάνήδε εβ: Φ οὶ ἡρονεῖ ργυδιηιιϑ. εἰενῶ: φρόπ ει, νὲ ἐκ ἈΠΌ ον τ ἜΝ Ι : ᾿Αὐὕπάρ ζῶν καὶ ὠηύπῃ τῷ Θεοῦ. “γα 3} 3|{Ώχς εἰξ εηΐαιν ςμαγίτας εἰ, 5] ΜΜαὶ εῇ ὀρίνη εναγίρα δ 45. 1} γεαὶ- 

δΡᾺ ἰ ἢ . Ο ων ὧν Τῇ ᾿ 8 . ἐρανίέαιε, ἡ ν τῷ Θεού, ἵνα! ἢ 3 ᾿ Ε» 4} εῖν» Μ᾽ ἐς " : οομβεμιοίι. ἐώ Εν Φιὸς ἰγείπη δὲ! ̓ ἐδ ᾽ς αν 7υ{τᾶἴῶ ἰη Ὦςο τη οῖ, δέ [ες ῥεὴ μέ ἰἀῤῥαν μὰς ἐμὰ , 1 νῈ 260 ὅξι " 5)6 7 πὰ ἢ ᾿ νὰ ῥχδίερια οἱυς οΟὔδίδγυφηγιι9: [0 ἰυνεπρα φεα φἰνο (ν- ἐπάε εορίε: 
τοῦ Θεφὶ ὅμει, δὲ Θ ῖ φ΄ ' Μϑλῆ, Ρσαίερτα ς ΤΕ 1} ΟΥΕΊ ΒΈΤΟ ΤῊ ΠΡΨΠῚ [1 εὖ, πβος μενβέξα εβ να. 4αὶ ὡπολᾶς ἀύτὰ ἘΠ εν Ὁ Φ τολα} ἢ δι Ρταζερτα εἰως " ρταιήα ποῃ βοάναπιν; ἐΦ' νιαάσια φυίμαε ολαεὶς οὐ τ γχῷ. " Ἐνῶ ϑ Ψ ρου ος δἀϊπιρί εἴυῦ ἐματί- ] 17 Προς ἀρ βάνοία! ἐυτεῖ βαρ δια οὐκ φισίν. . ίυηι,. ὉΠ 1 όδεν [μα. γε ῥππρ μόγν πω ἣν τού ἃ! ἡ ἀγά ᾿ ) ἰ(ςυιαλ" εοἰδηὶ 4- ὁϑεάνημ ἐπ ἀὐε ἱμάϊεῆς: »» ΑΛ κω “δ ὦ ν 4 ; ἜΤΙ, ν|.4] Ἰμομόδηρ φημ φησ ἡυοτι δὰ πι8. μἰβρακεό είν τάν θα τη απο μοι μάν δ δὴ ἩΙΣΗ ΣΤ μα σὰ, Εἠ σε πῶ τὀγοῆνομάον τὸ οιοῦ ἡ] ϑροῦΐε, μμίτμ παν» οἢ! ἢ. ἀκα σα τὰ μετ τεν ὰ ἐ γ ἘΡΡΝ χὼ ἀκδι ρ 

, τι υατιατβεῖο, -» ἢ νην: οὗν "ομὴο, “ΝΡ »“εἕἷΖἷἿΡΆᾷΗεν ᾿ 

Ὅξαι εῇ ἕοη; τῆς κράσφως, ὅτι καϑῶς ἐγκεῖνὸς ὅξι, ο]). 
ὑν δέ οεἶβο οὔλιι ὁ,., ὁ , 

ἐλ ἡ Παμε,. ἡ μεῖς ἐσ μὸμ εν ταϊκόσμῳ ἜΡΕ -" 
ἀεὸ ὑρν μυμὰ Φοῦος, οὐχ ἕςιν εὐτῃ αγαπή, ἀλλ, ἡ 
ξερὸ φυὶ ἐῇ ἐο Ἡ ᾿ ΡΝ 
τορηεν Ὀεῦ ἰς τυλθία ἀγαπη ὃ ξιὺ βάλοι τὸν φόξον᾽ ὃτι 

νικᾷ τὸν χόσ μον καὶ αὕτη δὴν καὶ νίκ κὶ γ,.-] |4χ Ὀ΄φοινίηςίτ᾽ τϑιηάυπι:όᾶς Βςς νονηδήμην ν᾽ δίας οβ υμεῖο “οθννπε Νουα" 
"ἡ ᾿ . , ε εἰϊν! δοτία'ηυς νἱςξ τὐμηάυτ9] Τρ βόα ἌΝ, 4 6, ᾿ 4υοείφι : στε τὸν κοῦ μον. ἢ πίς! ἡ μδμ. τρις . 494 ὍΝ ΝΗ ΜΔΜΝ, ἀξηίηυς ρίο. Ὁ κησᾶ μον. ἡ ππιοῖς πρηρο ἢ ἀς5 ποίϊγ. βάεενοβεα. ΠΣ ι ᾿ 
Τίς ὄφιν δνεκῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ τ 7 Ου!ς εἴς αυϊ } νἱπείε τηυη- [ἢ ᾧ νη εἰ! φυὶ κεῖ! πεῇ. δεν ὅτις ΓΗ 

νι, αις ἀΐων δὴ ΝΥ ησοιῷ ὅδιν ὁ υἷος τῷ Θυοῦ; ἄμπι 5» ΠΠ αι οτοάὶε Ἰείμπη οΠ} |64ορνν ὴβ φωὶ ἐνεάνε 4νο τοἰρί εὐπιων, 

᾿φυλ! ας {Π|ς οπρεαίσε ὃς ποκίωυ-- 
Ἰηυβτὴ πος ππθηάο: : 

᾿ἼΜδςτις ποθὴ εἰ ἴῃ εἰανίξαϊο: 
[ςἀ' ἱπιερτα ςματίτας ἔογαϑ εἶξε 
οἷς ἀγστύῃν: φυοηᾷ τηδτιι ογὰ- 

᾿ 4 Τιμοον ἠδ εββ ἰνεἰ αν. 
᾿ 7ιμιφ: (ἐἀ ρενξεξξ 4 εἰναγέιας 
ἴδν αι ποὴμὴε εἰὐθογφιο, 4.0. 
εὐ δην ΠΥΡΟΥ͂ βάσμάηε ἠά δεῖ: 

: Ϊ : Επιη ει: . ᾿ "ἰᾷ Ιεβώ ἐῇ ΕΠέν. ον Ματιαιαι ᾿ ραν δ φόβος κόλασιν ἔχει. ὁ δὲ φοῦ! ἔμϑρος ε] [εἰατᾶ Βαδεῖ: αυΐ ἀνεξ τρεῖς, πΆακ να μὸν ἐβ εὐ δος τον ἡ τ ν Ἅ6} τ΄ ταν ΓΒΕ : ΟΟΥ.15.77 δ ιοανι με σ᾽ Φόοῦς Κόλρριν ξφμῦ Ὁ Φοσθμημος ῃ ταὶ πβρῖνανοι ῥειβέδνε τα εἰνανίαι, Οὗτος ὄξιν ὁ ἐλθοων δὲ ὕδατος χαὶ 8 " ι ς εἴς 40] νοηΐε ἐπε 4] Εἶῖε εβ 4μὴ τονε μεν καὶ δειῖῖο, Ὧν ΝΝ ᾿π 'ν τῇ ἀγα πη. 5. [ποη εἴ ςοηίπιηατυς ςβατίταϊο. ἔ " "ας ἌΆΆΨΨΚΙΝ Δ] 3 δί ἰἀπρι!ηςηι, πρρρο 16- }. | ἀφμιαινν ἐν, [ενμέμοην, "ε. Ὁ ευπι ἀγα. πο πΒαυκμενερλα ἐὰν λεώξ τι ἐβιαν σγέδονε τ ρν π ΣΝ αἿΝος ἀπ σίνος οὐ οἱ ΜΝΜον ἐρο ἀπ γίηννα αμῶᾷτος Ἰησους οΧραςος οὐχ ὧν τῷ ὕδατι μ ΠῚ ὃ ρα Εὐρ ΩΣ ἀκα ΝᾺ μὴ τε εἰξ πρλῃάα- 
ἐν τς Ιδαυίε πα. ἩμῺς ἀγαπῶ μᾶν αὐτὸν γὁτι αὐτος} το] “1. ἴδ 5 ἀΠ|δ πλι18 εὐ πι, 4000} οέμην,, τῶ; , Μὰ, γον. ὧλλ᾽ ὦ χω ὅσαι ρος, ἃ {05 ΟΒε τὰς 9 ποη μὲ δημαπι 4 μ4. ἷς εἴων ομίε» Ι {δαὶ εκ εο ἐδ- αἵ ΑΝ ἐς | Π4| [{π|8Πὲ ἐρίς ρεῖοσ ἀϊ!οχιῖ ΠΟ8. μόνε " "Ὁ ει. , μϑνον, δ Ὰ μὰ ἕυ ᾿ ΧᾺ τὸ αὐ κ(ατι κῃ ἘΠ ΡΑ οἴ Ρεῖ φηυᾷ ὃ ήδηϊ- βιὼνο, [κά εεΐῳ μη σ΄ ἡ; ἀυοὺ 4" 

ΠΟ φιὰ αε λοβη τα μα ερ ΠΑΝ Α οΣ  ἶτὴνΘων γα  Ρο, τοῖς ἀἰχοηςν Πρὸ Λεᾶν [ἢ ωμεμάικεν μείω τὸ πνεῦμά ὅδε τὸ ἀαρτυῤριιῦ ὅτι τοῦ ἰῃξις (ρίἰτίτυ ἰς οἴ πυὶ τεξιο. βεὰθο Ἢ αψορ η αν αν ςτ ΓΕ ἐὰπν ὕο αὶ ΒάΜΉς ἐἰπηντι αγωπῶ τον Θεον χα! }Ὰς (γχετοτι ἴασαι οἀετίς » π)οη - [5] ἀνίηχο εν, τ βάν ' ον εοάφω [6 
- 53. «, ᾿ . Ἀν Ν 

Βάσ το ἐρπὺε' φὸν ἀδελφὸν αὐτῷ μίση, ψοαὺςὶς δξὶν. ὁ ἐὰ 
“. ἜΡΣΝ τς» αὶ «ἢ Βολὶν ποίει μι ἀγωπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ ὃν ἐἑώ-] 

οριϊοηΐς τό 2 ͵ ν ἢ 
ἀιπιοοῖδ, ὧν. φανΑυτὸν Θιὸν δνιουχ ἑώρφι κα, πῶς δ ύ- 
ξἀϊεείυΣ, ἰκὰ ᾿ ς 

ἧδε νεἰπει δρίς ΤΑ ΣΡ ΕΡ ΕΡΆΙ ἐὺ ΕἾ ἀν πωος Ν 

ἀδ (ἀρεετουπ Καῤφαύτίω τίω ἐντολζοὺ ἔχουϑὺ οὐστ' 
Πα ἀϊεην ἱ ΓῚ εἰ . » 4 ἣ δε ΜΙΝ 

ἀϊο!) ἐχρεῶο. ἐξυτεῖ ἦνα ὁ ἀ γοιπτῶ ν τὸν Θ εν, εἰ) πᾷ κὶ 

«" 44. [μνιθν οάενι. πνεάακχ τῇ, τι ε{} υϑτί! κε 
.}νέ ἐρῦη πορ ἀλη β4- 

ἐνέην [μην ἀμξ υιάι Ὀεῇ.. 

ἀαχ εἴξ τέο επΐ πὶ ποη ἀλ!ρις 
ἔγδιγοτο ἰαυτῃ αυδνίἀἴτ, Γοιιη 
υςπὶ ποῃ νἱ ἀπ, ηθοπιοάο ροὸ 4565 ἡοη υἱάϊξε, φιοπεοάο 
τοῖϊ Προτοῦ ἾΠ Ρ Ῥορεββ ἀπ ρενεὶ ᾿ 
ΠΕ τ πος ργαοερευτ δαδε- 21. Ξε νέ ηναπάαρωην ναδε 

τὯμς δἰ οογ ντ 4υὶ ἀμπρὶς Ὠεᾶ,} πὴ αὖ ἐὸν υι ημὶ ἀκ 
ἀ ρας ετίδαν δὲ ἔγατγεπι (πὰπ.}. δας ὀιᾳαε δ βάτον. 

εἰθειοις ἤε 
ἐῶ ΄ - τολπάδιλ ( νὲ φηιϊοὶ ἀοου ει) ἐξ οἰεις ΠΠἀ φυσφυδ, ὈΠῚ ς' ἤοη ροίε ρεοχίπηυτο νδὶ πιδπάδια Ὁεὶ νἱοίδητας. 4 Αοηίμπι ἄοςει ἐχρεείξητα πυ]δαῖν ἱπεῆϊδ Ολτηὶ βαναἴτοςεπι,ἰογὸ πε νο  βεαιετι οἱ άε φὰ ργχίλπα Ὀεὶ τπαπάλιδ, ἰάείεοο ης νίἠδαζας Αροιίοίυς ἐσείες ἐπουΐελην δὴ δλοκυπι Ὀεὶ οδίδια υλιίοπ ἐπ ἐμ ροΙ .} 4 βαφίελεο, ρεοπυπείαι φγαυΐα πο εἰΐο δὶ αὐδηάλια, πδεηυς αὐΐάξην νὰ δου ΟΠ ἐγσορρείπιδπνιν. ᾿ ς Ἀλιΐο  Οὐοπ ΔΝ ῈΧ τεῦ δυοτϑιίοηο πδῶϊ ἤπιον νίτει φυΐδυς Γυρογδίος πὰ φυτά οἐἢ υΐςαυϊἀ πνλη ἀ «εἰς Ὁ εἰ εἰ υδεδεις, 6. Ἐχρίοδι αυσηδηι ἤπε ι}1Σ νὶτεϑ,ετορε βάεε, 7 Ὅυο ρικιετεὰ ἀεςοῖσται, νπυτο φυς ἔτ νοι ἤήειοδ οὐ πυίτυπι 4υς ἰη νουτι Ἰδίυπι ἘΪ- Ἰΐυπι Ὁ εἰ εεἰρίοιτιοχ 400 ςΦιεφυέτιε ΔΙ ἐδτυπι, πεπὴρο ἢᾶς νίτες ρεορείὰ ποῃ δίῃ" βέει, (δὰ βάς ζησυδαι ἰπτυπιοηιο ἐς Ιε ΟἩ εἰ ο ΕἸ] Ὠοὶ μδυτίεί, 8 Ρεχίαπείλαν ΓΗ τ ἴῃ 40 νηο οπιπία πορίϑ ἀσπδιειτ,ίεχ τοί δ. εοπηρεοδαιτεΐθαε επἰεβίθυ9 ὃς ιοιϊάοαι ἐξετεπὶ», Ῥοηίτιις πιεῖ Γεκοπίςπε σπεθυ Οσἰεος σηι, Ὀδιοεὰ 4υο πιἰε εἴ Εἰλιυς,β8ες πιο τρίς «τὸ ἔνι, ὃς δρίγιευ! πδυς. ΤΕειτοηΐ τοῖος, ὁ4υ2 (Τὰ εἶ (ῥηδειδιεδιίο τῦθε, ἀὐξὸ νι 

ποξεαγάμπρυ ἃ οἰ Ἰυξιβοαλτίο ποίξεα.ϑρίεἰτὰς,ἰὰ ἢ λξηϊιίο Ὠεὶ Ρδιεὶείη Ομεο Ρει βἄφηι εχ δρίείευς (ΔΉ Θὲ τοβύτπιοη!ο : ἔσιε ἰῃ δῃποιαεϊοηίδμα τορὶ ἀδιὶο ἐς τογα δελφον αὐτῷ. ᾿ ς κ Ιλ ὑ ες τὶς ὦ : Οκν ν. «ορίοὔωυς ἐχροίυίπιυ:. γξῶ : ᾿ 
Σκλερ νερό ἐμὴν  Κιφαλαμονε.. ' ΔΡΑΙΡ ΟΥ̓ νας -“ ---΄-------ὄ---ς---------- 
ἘΝ ΝΗ σόν ἃς ὁπιςεύων ὅτι Ἰηδοις ἔξιν ὁ Χρι- : : ν: ἷ ἊΝ «τούϊε Ἰείαπ) ε[Ἴ: έν φυὶ ἐτεῖ! τμ : Ρὲνἤοι, δίς ὃν τούτῳ. ἸΝοιληάες [οἷς ἴοςυς ἀΠ ρεηῖος,. ποιαδάιςίς. φοιμ υλίειν νμκΆστισει Αἰητοα νίυ5 εἴϊ Ρτοίξητὶ Ῥε διυη 1... ΨΥ Δ κα [ς " Ομ ναι {Πυτῃ ͵ ΕχΧ οὐάπη Πε{μμ εβ Οὐνἱ- φὐιοετίας εὡς πὶ εἰλατίτατὶς οὔτοητι τὰς ματείος ορῖγι- ταηηροῖς, πιης νίαγρατ ρτατοτίτυπη; φιυία ςοττάτινς (αϊ δοπη ὁ τὰ Νορ Πὰ ὁ΄)):ς σθςγον τῷ Θεὲ γεωνηται κα πὰς ῖ [)εο ρεηΐτιις εἴν: ἂς ι!χις ἀἱ Κα δ μαι μα ᾿ " 

ἐς εὐ αυἱ δὲηι τ, Πρὶν Ὁ ἐἰκορωίε, ἀἰιηρὶα 4ν εὐναὶ 
τιὰ ἐὰ πὶ 40] ἐχ 50 Θοπίτιϑ εξ, ναίω εῇ ἐκ το. : 

ἀυπε:υ ομάτιτδϑ 0} Ἰορατίηγα {πν}] ἰαπα ἀοέξγιμα πο δάμυς, (πἀ τατι ςογτα οἱὲ νἱθοεία φυλπν ΒΟ Πυπὶ ἰΔπν εἴτι 
εχῖας. [τάηυς ηἶμ}} οἵ {{Π|- Ἰηορτίις φαὶ(]υροπν νολιης ἃ ις εοηξεέξᾶ, 4διάεν βοβνα καὶ πίξις Ἐν [ηγαπησητα!  σδινη . . 
᾿εβαγίταις ἀυίρίςατί,, ἠυοτιος φυ!άςη) ἐς ολυίατυπν (αἰ ιεῖς ᾿ ποπηπατ, νίσλτη ΟἸ ΠΕιΙ ρριο ἢ διϊοη δ. ΝΝδηι διοφυί ἤάος 
οτάϊης ἀπ Πςίξατ. ΝΑπὶ Αἰ ἰοηιίη οἐξς ἐξ ουπλοδιηῖς ςοῆ.. Βοος ἤθη ργανδαν,ἴςὰ τς χυσήν ἤάς ἀρρτγεϊοηάίπιις, ηἰπιίτ 
ἑυπέξα εἰς οοη ες. ᾿ς είς ΟἸΗ τες, η αθο οπτηία ροπιπηις, ΡΆΠΙΡΡ. 4. τγ.ΠΔ60 ! 

3. Η εὸ εξ εἰἰρννδις αὕτη ἀρ [ἃ εἰς [ς ςἰπὶ ἄδην ουπὶ χηοκ Πιδί είς ἀεὶ εἰςερείοη δῦ Ἰρῆωυς οδἰεᾶιο (υπηρτάπι. 
δππρῖς φυὶ τπαπάλεῖς ἰρῆτις ραῖετ. ὀ 4 Οναμνδνιον βνηι βὰς “. ΞΠεἶϊε ἐβ. δίς. ε τὸι ὅδ, δις. Ηυπο]οςυπι ἔς Ἔχρ το, μαι ὧι εἰσίν εἱά οἵδ, ἰηργᾶτα δὰ πιο ἴτας νιἀε]ίςος χυὶ δς" ᾽ Ὁ Ουΐα Η4εἰ πηίγάπν ρες δηείαπι εἴϊς ἀἰ χογας,συίυς οδίοξξυπι 
βεβοίο τόσ οπογαιιση βρισητος αμας Ποὶ ἀπραινόσν ἴσια δάςο ηγαῖοτια εἴτι ΟΝ τπυς, ἱποπτὸ δά αῇεσοηάλαι 
πιοιηδεὶς ἿΝ (εςυμάνμῃ Ἰητοτίογειπ ποπιίπεπα, Ἀ οπ1.7.ἴ2.. ΟΠ ἀΐρ αἰτάτοπι τταπῆς. Εἰυς ἐξίτυτ τος τεῖτος ἰλυιάλξ. δῖα χυΐδυις οἱ δρἐείτιις Ἴγξάυιτ Ν εἰϊς δι Βάςζετο. Ῥμἰ].... οηνηΐ ἐχοξρείοηε πιαίογεε : ἀοίπς τοιἀξ ἴῃ ποδὶν ρτοίδις 
ΝΗῚ οπίπα,νε ἰρυῖς Π]|ενσταυς οἵ φιοά δ ηφ οἰας. [τᾶ- -τοΑΊσισηἰΣ υδ: οπγηΐα ἰῃ εῸ εὐ(δηείδητ- αι δ νη ο ΟΝ τὶ 
μιςσῆοο αι άσπν νι ιοίο, ᾿ἧς ποη ἔλεις ἀρροιὲ ἀϊίρυτατων τ το ρετ βἐπὶ πρρῃρ νθηίο (δι ἤν ἐχρεδεληάα, ας δυζοαι 

ἧιοι τοῖος ςεἰ εἴτουν, δι τοι ήεπι το πποηίᾳ 

εομίεϊεηεὶς ρᾶ ον , , ᾽ Ὁ κὰν 

Ῥδοαπι ΜᾺ «γυπῶν κα οὐ ηραήι αγυτᾷ Ἵ Ὧον 
Ἔχ τῶι τηρεῖ ἃ οἰδεῖιλ ὧν ἀν ᾿ 

᾿ ως 6 ποίϊεξ νι 2εδυνημδρ -} 
«δι (Ἀ ριοποὶί. Νὰ ᾿ 

ἰ,τοουτεῖς αὐ (ουεοπι,πεῖπρς δὰ ζεδιυ τᾶπι ἀἸ! ςἀἸό παι 4υὰ ποι ὅδαν σε ἴτϑαν ἐρῆτυν ρεοπιοι οννρεο δα! εν, Ηἰῃ 6 δυιθαι πὐἠαὐπα νει 
Ἢ» τογενίαυς ρείπνα ΠΠ ὁ Ἰηἀεχιλὸ κε(εἰειοα νἱῤειεξι αν Ὁ ει ἢ φαὶ ρείοτ πος ἀϊ!εχὲε τεἀαὐναπημεῖϑα ἀφ ηνὰτ Ρίορεες ΗΠ ἀπινΡεοχίτηοε αύυσᾳὺς ἀϊ) 4ἰ5 . 

ἔπι. τς. διου οναεμδιδσι ρεοιτοὶ ἃ ειδείεαις Ὀ δὶ βπ πος ἐμ(οραιαμ]} 6πὶ δε οἴϊεπήϊε, υοηΐδ Πῶς {1 τὰ εἰξαϊενία ἑαπὶ αἰίδων ςἠδείεδι, (εειξ 
4υά ηοὲ Ὀοὺπι ΔΙ κίανυν, ἃ οἰιδείταις ρεοχίεν! ἀἰ νη α ρος πόκον άο φοπίδαυϊυτ, Ἰπιρι δηιετιπδηεἰεί φαΐ (ς Γφὶ ου]ιοτει νοοδημγουπι ρΓΟχΙ Π)08 
πεξιϊφαηι, (6. Ρεΐπιϑ τβε]ο ἃ σοι ρα τριόες Ῥοπῖι Ρι οὐήπιυα οάϊο ΒΒ ετὶ δε Ὅδευν ΑἸ!) φίλ επορο 4υϊα ηυἱ ἔγδετὸπι ἤθη ρος φιξ δῆμος φυεπν γὶν 
ἀει,υοπιοᾶο ὕλφυηι Ἰπυ ΠΠΠ] πὶ λανατηοτ}} 17) δθουπάα ἐβείοιζωε ποπ ΡοΑ͂Ϊι Πειιε οῆνο μδψεη δί Ρεοχίπιυαδλλ!ς},φυΐ νηυι ὃς ἰάθη ιεμηιονᾶς 
ἔς ὃς Ριοχίπιαπι ἀ{ 6] ρικιορὶς, 1 Ρδίβθπε!ο ἐοὐθπν δι φυπιοπε οιημ πιο 0 νεῖ ϑῴυδ {1} ὠναηΐεδε ἐπ πο εἾΕδεὶ μη νφς ἐματιιαις ἀδιίυδιυοῇἔ. ἀϊειοεῖορο ρει [είυια ει δἀϊαιθεδα ᾿ς ἀρρι οἰνεπίατα,α 40 δὶ Ὁ οἰ ΑἸ ἢΠ},δὲ βλιγοπν εχ ημὸ ἤς κεη εἰ (υπτοννδς ἔγαῖτος ἤηλΠΠιθὲ ἡ οδίίοατη κεπίιοι ἀ1. 
τφίτοι, ᾿ς ν᾽ " ἐ 

τ: ψϑυοξο {6 βοάνη, ὁ μολογὴν»1δ τ οἱ πο ει τηῖς εχ ποίϊε, νι “τετη οε ἢ ηἡοδίμς 
. γοῦς ἢ ἀε πιδιξητοιη δι αιλιη «Ατίταβ ςοηίεηαδίυτ, γοο- 4 ἰτατό ληΐ πη! ἠοςρλειὸ ςοηίςαυν 

το βίς, ρας Ἂς ττὰπ- ἐπα  Ομμδ άπ ἃς ἱγία 1 ἐξὶς πατυτά ἐμιη Βοβ οηογάτοτυηι ἤν ἤθη » ἢ Ν᾽ οἵπηίᾳ, Ια οἰϊιῖγος ᾿ ὑρλδιαρο μοῦ ᾿ ᾿ “; . ἘΕΓΕΑΓΒΙ  ΖΠΟ Ὁ ᾿ πευάζοτυ ἦν νίτίδις δὴ φὰπι ἐπιρίεπάλην φοιηραγατα. {4 ἐπ ποθὲν ροἤεα,εοτηργεβξάιε νον. ἀείπάς ἀπεπιὰ ἀεε!Πε . ἢ ες η18 εοἰλαγαης ἦσθα "Ἑ τε Ἔν μων ἘΈΕΡῚ ἀιριν Αὐ-ς παρωνὴ φ νει ἀπν μι βαγεδυβὴ 6.8.31. δεΐπε ἴλπηοη ογυ! ἢ οἱὰ. Ἀπροπαεγάτς φιδις ραιτα Ἰυέλὰ 14 ἀρίς νοτί, 7. ἐς {π|5 ΝΣ 8. ἀείπεερε νετὸ αυσή ἢϊτ ἠϊτοτιη Ξ ἡ λῴο τοῦ ᾿ αὐ μὴν τρανὰ τ ναι ἐναυῚ κΗδὴΣ πλτον κρύος τ μ πολ ΑΝ ἐβομῶι (Ἰορ ἰβαγῇ ἀε ἀωβίτατίοης, ΟἰΣΐἢ Ρετρετυὰ συπν Γατπίς τε ἰυ ίε, ροη οἱζε ρταυΐα εὸ νίψυΒα, ροπάτε ἀφοίάνας. “τδαυοὶπ νοηο  ἀννν Ῥατογ ἰηο!δίτυιτ (ὁ ! {ἢ οἐ ετίαπ νορίξεγδητοτ ὀϊαροί!, [οι οδτγεπείςυνπι ποι δι. 9 Πίλππ ἢ ἐς : ἐρεῖτε «διε Ίς. Μειῇ δυϊέ πιαϊεὶ ἩΝθλῃ τπδηάλταιντ ἰἰς ορρείπλητυνντα πη 4 δριτίτος τληάςπι νί- 0. 400 τη ως εξ 4ι} νεπίι:ΟἸ τεῦς ἐρίε πουηϊπατυγτέμηημα ἘΠῊΝ ἘΆΨΠᾺ δ ἐὐΉ Μὴν νἐδεριν. Μεβὰ πε ἂν πὸ ΤΟΥ ΠΝ ΕΠ ἀη δ υϊταιδ,αυολίέ νἷν ᾧοτ φυλάϊε, τὰπὶ νοτὸ Ἵν φυΐςιηφις ογεάις, θογατεις οἵδ. Φρίτἰευφιίςα τον {110 τοίτοι οαἸοίλτει μάδεπνυτ. 5οα ὅς Αάιια, 17 ̓  νάῤειιῇ ἐπι ηαν Φαρν τ0ξ ὙΠ ΝΜ [εβάυ- ἐμ ι τ ποηιάρ μὐ μὰ ἴῃ ἰαυὰ δ σπαχ ὰ αν δὺ εο Τθη ἐ ρταυ {Π|ππο Το ρ ς ροιν δα, ἰά εἰϊ,λῦ εἶθ εχο- ὅς ἀῤημυῖς (ρἰτίτυν φὰὶ ἐπ ἠοδὶς οἴ, ἔτει αἱ ̓  τεῖος ἐπ τοι . ἀρ ταν γΉΉΝ: Αἰ τ μέ ἐρμθδεληυδει ρᾶχ ἘΝΝ ΣΙ ζωνα, προ ἈΡ᾿ὐῤεν λέ σοὺ ψοὶ Ἀὐρτ νυ χη με ἡϑ εἰατίοης. ΤΡ. ἀπε οἱἵς ὁροττεῖ εοτυιη σοηίζίεπ- ἀιετεὰ ὀχρτίπιιητιι: ας ροίξεα ἀϊαςἰἀίως ἐχρίίεας, Ὀΐολ- “ « ἡ τ Ῥῇ ΔΌΣ. Υ 166 Δ. ἴ. ἢ ᾿ Η ἢ ᾿ οὶ ἱ : ἢ : ε ποῦίε ἐποπιοάταινι Ραείς «ἀνία τατητι  νὴς [υρ.3..9. ιο 19 ΝΝνι ἀνἠρένννη, διε ἐ μεῖς ἐγανϑιᾷ. μαμ, Ὁ: ἰών πὰ τλπη, δὲ να] ἀς ἡπαρτιιπι ἰυδιςίινν νι δυας ἰοσιπι οἰτδηῖ νει. ππὰε ἐίτυς ρεϊανὰπι ἀξ τα] εἰτίσυα ετίνων τεβιίναε. Ρατον 
. {κοὐ ἐπ. Εδος πιο πηίποτα ποὴ δά παῤῥννναν ἔχωυδ δ δὰ ἐν τὸπη τ αρως να πεαυΐς ραύςπι ἡ ]λῖτὶ ἀε πα αἰ ετιο- 
τούτῳ τείξεγοννε ἱεὰ τοτιιοι Ἰνΐὰσ νογῆςυ] ἢ ἀἠΐροη αν, Ομνανίε 9.) ταῖν δα! ἰπιαγοῖ οἰ ατίταις πρίἴτα τἀπαιαπὶ ἐλεα ργοπια- 
ιἴῤελρμί "ων ἐν νου οι μὲν δοι ἐμὸν 4» 41» ἶε εβμαἰιζην βο η,͵. ἡδτα γθϊηδο οἰ δηάιι [υροείοεὶρ ςοηεἰιοηἰα βτηηλιπεα- 
'νφὲ νοηνάδ, νὲ βἀωει μαδεωνν ἐη 4ι4 ἰμάκῃ, Φρμαὶῳ ἐς εἴ, ται ξηΐτι ςατίταϑ ἱπριι! ἢ) ρε ογες, ἰῇ οἴει σεπιπε 
κριϑῶις ἐκεῖνός δν. δ πἢ πὸ ἀπ οην τυ είν φοπ βαγίταιέ ἑμτο ΠῚ ι 4Πεπα ἐγβ πον δεπευρ!ερεία τεδίπποπ μη, ζυσηι πεπο 

Ἰθετιιπ( φυοά νοςἀτ)αγίίτι εῇ Πάτηδηει νι δι δοτῇ 4ιΐρετ- 4υὰπν ίξρε δὲ φιὰπι ἀρεττὲ δὲ νοῦς δὲ Δξείε ΟἸ εἰναι ἤιηπι [κϑείονειη δἰ μμιαιν ρυίαυτ βἀοίθυς ἰῃ πὰς νίτα οδιίη οτος. ἢ εἴδε τοίπατυς εἰηδιζδενειεια τορεταπγιε)ηότνε ἰᾷ φυοιί ἀἰα 
ἔοϑ νετὸ πιθημθ{Ὁ οροτγτιοται ηυνή (στίρτυπη ἤτ ΒιοιΠ.7.. ἐμ Ἐοοϊεϊα(  τεμηὶ ΒΗ) )τάτα πε είβεα ςοηίςτυκιίοης τοῦδ 
3:.δὲ ἠείφεςρε δι ΡΊΜΠΡ.,.ν. δι ρει}, 1.8. φεηίᾳυς (ΑἸτοαν τὰ ΟἈ τ ταιρ ἀὐτεπὶ μι αἰλυκ ἐρίς εἴ ἀπιδῖ δι ορεείδιυιε ςρη 
του είς εἴη] [δι πἰϊκεδτει (ἐγιελε ἐ ΠΗ ἰαηρτί ει“. βεπιας ἐπ Βυδη εἰ ΐο, δι ὯΜ Δλιινὰ ἐπ ἐοοϊ οὔ αἰια ρατείμοις : ᾿ ΠΡΌ μι» (δππιπι πη ΠΤ ον, υοιί ἰοὺ Αε δριτίτυο ἰΔηέλι θνόηης δρει τὸ τοντι ἀπτὰ ἡ] ιν ἀς γα τ δυεσίη μμες θην βθμιδο ἘΠΟΝ ὑρεὰμ " Ροίδι συ δέ ετε, πῇ ψυδὴν Ρείου ἀἰεχπὶ 4. Μρμηάυνη, τὸ μέσμον.5ε ἱκίτιν Αἀισηείτία ἘΠΕ ρνμμεύενθαν ΡΟΙῈ εἰυδοιν το(γγοζείοιεν τα ρεῖ . 18 ἌΥΔὦ παδεβ, φυθυκοι {τιν δ᾽ ἘΝ ἜΝ ΠΗ εἰν ΠΗ ἊΝ ἈΕΨΤΟΥ πι τυηι ἃ τατιίτα αἀορτιοης Ἀν θβ εὐμήαι Μυπάυνεχρῇ- σε Λροίϊοίοτιηι ᾿τινα ρεῖ ρεοά ςία δε, πα, Ποἴτπι Οὐνεί- : ᾿ ποιοί ἰμ ὅδ, οί, ἐπ ποθίνμποι ΠΠίοι εἰς ποι δέον... "βων ἡ μη, ὁ χρεύιὰ ἐὐταναι ΠΟ ΜΈΠΑΣΥΕ βπαῖιν ἢ, φιϊουία γε] ἰπ ποδὶ νεἰ σχττ πο 8 ἃ Ὀςὶ ᾿οζα ἤυπι͵ νοτιτη εἰἴε Μοεἤϊαπν ἰολάτυν ΟΠ} μδητυΐαινι ἀξηὶ- εἴρο- ΧΧχκυ : 



ΟΡ Υ͂. {τού ἜΡΊΙΒΤΟΤΑ, . Α, ΙΟΑΜΝΙΣ 
Ὶ οἴ παν Ῥαῖον αυσαμε δι ϑρίεἶϊαν αυκῇ ὰ- δοοίυπι οἴ δηυῶ ἀδετῆο, (μόρα πιοηταῖίε ἰὸ δεβείίπο : ἢ ᾿ ἐὰν Αῆ- ΟΝ ἌΝ Εν: ἊΝ [07 

ἐμᾷ μαὶρετναύο ιν Ὡς δ βιραρ Ὁ Π δι αἰραδιαίδῃ δι Βυΐυν ρεεσατογυπι οαρῥβείοηίε δι ἐπιοε ἀνα κι τα ἰοπιηὶ μένον ννυλψτ μὴ με ψιννμγὶ 6... ταν τα τ βρὲ Δ Ίδοανὶ εαῖο Αι βολιουνίμα ρα. ᾿ πε απ τσ α- το σον σ υ ΓἜ : ἐσοῖ δἰ ἰαηἶα, οδίσιτίοία ίμπε, πος ἰτὰ ϑιοι α να οοξπον τῦὺς δὲ λυξοπιος ἰὴ ΟΝτ το ηυςπὶ ἰ δαρε{π|οὸ ἱπιἀυΐπγμρ: ΜΝ ᾿ ἐφ δα μδεν κυ ν ͵ ᾿ ΠῚ 6118 μου Λα ΙογηκΩι κα ὕχο ἰη. 

ΠΑΡ ΣΡ πρβυ ϑέφε θβι ὐδεν ἐς 1ς ΠΑΡ ας ἀδεμς «νι ηοη μευ λἠκεναδ Αὐυξυξίηυς ΩΡ τμν γενρμιωνι 1: ΑΜΑΝ βρρηδίε καλεῖν Ὥλ βιε.. ον ἀν Β ἔμρν,,ν,  .. ΠΝ 

πολ, 

Ψοεπίασιι οτᾷο δή «ὁ τοβίπιοπία 4μδὲ ποδὶ; ἔμπα ἐπαρἰο Ἐοοϊοῆα Οἰτιίαπα εχ ΟΒενὶ ἰδίας νεΐις εἰβιχις, 
εαοὶ στε. } (ην λείᾳ. δἴαας δάσο πετᾶ τος ἱρίοε ἱπίσυϊρια ἢ μιοδὸ ἀυμπι εχ οἷυς Ῥετβοιο ἰάτετα ργοάϊντος (ληρυς ὃς 240, δι Α. τοῖς πι διοὺν “μ! εὐνήν ναθιε Ὑ τὸς 

9} Ποῖ πη. Ηπς πῆτε Ατμ ταηβιη δι «ρἰΜ.. Ῥοΐω- δρίγιτῃπι ἀεπίους οχἐλίπιο νοςϑεί Υἱηι δι εἰβξκείτειεις εὐρέμ μ᾿ ἘΝ μεένηα ἵν ̓ τα ̓  τῷ Ὧ᾽ ̓ ἐών δες [εἰ ; ἊΣ βρβιδὴ ἥν ἢ) Ἐρίϊοραν εν 

ἰλὲ αὐξοῦν ἀρξαπίςητί (στίςε οἐρίάφυς αὐτο Ἀοτυπ τεβίππο. δρίτεις (πᾶ! εἰα ρας Βιἠεὶ ἐτυξτυε, ἰὰ εἴξ, εἰλανίτατοπη, ας Ἴω γοᾺ ΜΉ ὃν ἐκ νφτνν αν .- πόνον μα ΩΝ, ἡροα ΝΣ τ φονδυμεν ριβοίαι!η βὴς 

πίοτγυπι ἀείουίρτίο, ἤοπηρα 40 ἴα τετγ αταὺς Δάςο ἰῃ νν ἴΟ οπιηίδυς νετὸὲ (α ξδεσχοτοπίεπν,ντ ι ΠΣ Ἄῖ4ιο εἰίβιη Ξ' Ὥυϊω μ᾿, ἄγιον, ἐρλ να πις ἴηι [3 ν ἤρα ἡρτύξαν Βαθέτο, Ἵ ἀϊενώμι, νδιὸη μῶνα οἶα 

πουοαὺς (ληδτοτῇ εἴϊο ἀἰοἄτυν, γε κά μας ζαρίτα τεῦούε- ἀοπληα μα πόμα ἐρῇιι ποηχίπε ἐν πἰβοληταΣ, δι Ε.-. ἐς τὸ δνσρει τῷ οὗ τὸ Θεοῦ “4 δὲνῇ ὀεδόατίε. ἴ ἀδπίση Β}}}-- Ἐπ ἘΝ ΒΦ Φιΐδον ἢ 
γομὰ οὐαὶ ΟἈ εἰ ἴα ποὐὶο αδίτδητὶο εἴε4: αυαεχρο- υμρεἸίος ἀσέείπα νεγίτατειι οὐΠρηάδαν, νε Αξλ.19... [ ὄνομα ῃ ᾿ Τδοὶ, ᾿ πα να . μὐαρνηνδι κῶς 

το που τηίπυς οοναγθης φυὰπι ρίλπα ας ροτίρίουα Ἀ!ετίε, 

, Λα; ἐφιτας ἀρρεϊ!ατίοης Ἀδ᾽θείοηςην ἃ Ραςολτί δε ἰῃ. 
Ολ]αᾶς 3. «. δι Αἰ δὲ ραῆθην. Νεςτεπιοτς Αροίϊοίυς ρείπο 
Ἰοςο δρίτίτυπι ςοἸδοοαμις,, νὰ 4] τ δὲ ληιια ἃς (Δηγυίηίς 

᾿ Καὶ αὐτὴ ἐν καὶ ποιλῥησία ἰῷ ) Ἢ Ἐΐδμᾶς οἱ βάμεία 4ι5π14-} ἡ τὐοω ̓ να μὴ ΤΌΣ: ἊΣ 
ὦ 

(τε [1] ΡΟΣ ὯΝ τ ὶ " Ψ ᾿ ΤΑΝ, ᾷ ὶ «1 Πρδρο ο4 
τεϊίρο » ομίυν εἴαπι γπνθοϊα ρυτβοιτίοηςε Πα ΩΙδΊμε ς 15 ἡΠτὰρ ραττί εἰραϊογυπι ἰμέει, " « ΓΕ “Ἴνεν» (' [πορ εἰς φεὶς αὐτὸν , ὃ πέαὐῃ αὐτο μοα δι Δ [] " ρα ράθαν ψο Μρίνπηα ϑδῃ 46 ἐνῶ. τγληρ τοῦς 

γίμεραια : δέ αὐτς αυοαᾳιης ρεου τί ΠΠ ΗΠ εἰ τείζεια Βᾶ--ὀ νενρὶ δὲ ὕδανος καὶ ἀμματος. Ιη τῷ 9 (0 ἰείδυς δάάϊτυν καὶ ϑήέλῃ κῷ ἐντὶ ἀκούρι ἢ εδ. .Ἵ [1 Ρ γνο- δεινά ψη ἰρϑέμήνοίειν, 9. εἰάϊφ ἃς (αοἴ5 

Ρυϊίπιις, ἤσυς ςορίοκὲ Ἐχρ  οᾶτοΣ ἐλρίείθις εροῖα ὰ Ἀο τα, ΒΝ ἐε᾿Πηνμ ϑόμιοτο ΤῊΝ ΠΡΡΝ ὯΝ Οις- ' ωὡ ᾿ ; οι ς ΕῚ ἰυπεδίςπη εἰυδφηοιδυάέξο, ἐανοέν ν, οἰμίβο Ῥαή, 

ὃ τληος ίοχιο δι οἄλαυο. δληρυίηῖς ἀυτοιὴ ποηηης ἐχρίά. οἱ! («πο δες. ΜιΔΙ τἄπλοα πΌ}]0 πιοάο ργοθβτων μας [ς- -, ἐωὶ οἵδ ᾿ ἔπη ̓, , “Ὁ δι «ἡ 0]. Ἔ “ΝΕ “ : ᾿ς αἰνιε θλης 

εἰοπεπι δὲ ρετίοἰυτίοπεπι ργο Ρεζςφλτὶς ἰηιε Πρ, πεπῆρα ἔτο, αυΐὰ (μο ἰοζο ροίὲ ἀ4ιιλγα δι (ἀπρυ!πεπὴ ἢϊ φρίττυς Ἐῶ ᾿ Ἰδαυδ ὅτι πρβ ρα 9 αἱ ω Ἀδνονς Ἢ ἀν μαι εαπὶ ἐπε εὐ ὐβουτν «νἀ ΡΗμβορνλγοῖ 

Ὠιναυϊαὶς Οἰνεδει αἰρετήοῃςια - ουΐυς οτίαπγ γὙ] ὶς (γηγ- 2 πισητίο. ᾿ ἀτωμαϑα ΌὍ ἐδ ἔν». τὰ αὐτὴ" 96 δ Ῥεζεείτουδ, ΟΡ." τ ἀϑνόίαον δαδν τ μς, υθηΐαο 

ἐρίου λιν πι δαὶ τέκαμϑρ παῤ ὠυτί. πνρα πος ΠΑδογσρετίυοποοαμμε) {μα να μέλημα ουοὰ ἤματι: 
" αὐ ἧς ἴδῃ νυ ἀδδελ » αὐτὸ ε΄. αὖ ἐο ρειίϊπγυ3. Σ βαμρύω δι ανοσὴ κϑρρεῦ φρλουνα 

ον» ε - Ω “4 ἢ ; ὶ ͵ ΓΈ δ Γ ᾿ - Ἔ τον ρος " ᾿ς . ἃ οδιϊη δ 

σπ τρθις εἰσὶν οἱ καρτυρφιίστες ὦν τρῦ 1 Ν,δίῃ ἸΣ “ε 4} ἡἀὐαμρι 7 Γ᾿ ἐξοηεανοῥας οα " δὲ μηδαμῇ Ψμ γαύν; μὰ μ 16} ἃς "δ, υΐδ᾽ νἱ ἀςτῖς Ἰζαῖγε ᾿ δ ἢ δος τὰς ϑῶς Ε Ἀδλυίῃ 
ε ν “ἡ ν.Δ τυγ΄ 1 ζα 10 9 1Γ ΑΕΓ ςΓΠΊΟ Ω ταῦον ΜΑρΡΉΏ ων μη. δὸς σα Ἵ 1: : Ι ξόόνεν βοενν εἰοιεπὶ ουπι Ὁ 

οὐρ αγῷ, ὁ πευτήρ, ὁ λόφος 5 κϑὶ τὸ γον δρίγίτας Πβέτυς ̓ ς " δι ἐπεν γ: Ῥαμεν ενδωπν͵ τσ’ δρὶ-.΄ ᾿ Ῥοοζαγα βξεζαῖο φμοά ηδ αβαψ! "Ἵ, .,,: γεεαίναν νοι οἱ ἤἀδ ὀοπποδιε 
Ὁ Πνεῦροι καὶ ὅτοι οἱ τρὲς ἕν οἰσι' 

ἰδ Καὶ τρόςς εἰσιν οἱ μαρτυρφυᾶτες ὦ τῇ 
μ . ΠῚ ,Ν ᾿ 

"τὸ πνεῦ κα; καὶ τὸ ὑϑῶρ,καὶ τὸ ὦ μοι 
καὶ οἱ τρῶς οἰς τὸ ἐν εἰσιν." 

πυπ μη... 
τινε [πηξξμ: ἐν μὲ τε 
νημιν {μη!. 

! Εξίγος πὶ αυ το Πολητυγ 8 [ Ξε ενεε βμνν φί ἐεβιίπιος 
1η τουγπ) ΙΓ το 5» ὃς 4408) δί ίλη 
αἷ5:. δὲ Ἀἰ ττὸς νη ἔμηῖ, 

ΡΜ ὦ ΑΝ Ἰῃ ἐεἸ ΤΑ, δ Ρὲ- 
τίμα, 4ημ4. (Θ᾽ [δηγ μὴ: 
(Ὁ "ὲ τγει υπρηρ [μηι, 

το "δὲ τοί ϊαγορίθηι ἢουιίηιη 9 5) εν βηπνοινὶ δ βονηλημην 

οτήσοιγχρὶ βἰαῖσοι αὐτοῦ ζωξωὼ, τοῖς ἐμαρ-] ἐποδην μαιαὶ, Φ’ ἀδδε Αροβοϊοιονᾷ 
: ᾿ ψυῖι ἐκ 

Ἰοά8 [8 οοποῤρίννε πἰ 1} ἀίυ)πα νοϊαπεδιΐ ἤθη οσηδοιδηδύπι ρειδιιειςἶα ἤπιοά! ρεδοδὶ ναι ΘΗΝ ἡ γἷν ΜΕΡῚ ας τοι 
ἐρῆν ἤν εἰἰφαν ρυο ἔιδινίδυς ρεοεδπείδυε ἔσμι οη εἰρίεπάι,πε πε εἰε πιοτιΐ ἔδει ἡ ριγρμὰ πρρυμαιρῃ ταρ. μφορομ ὍΣ τῆρρι πα πὸ τ." 

ψιᾶσι ξεαιϊεευειι ὁ ρεσοδεῖ Ἰη 5ρ εἴτι (ἀπόξυπι γιά οἰ νη σε" ς,, ἃς οχ δαίτο Ριοβοϊίοδοείι Υ ᾿ τ᾿ 
ποιρεοπίδυε ρυείθοε ἐχροίμίαναε. ; τ ες ᾿ Ἷ φ" ἃ οοξηίια Βυδπξε}}} νεείξαιε,ηφυιίη δὰ» 

᾿ 

πλοτιξ, Ῥοίοι, ἃς ἀαθίς εἰ γίταπις 

59 Μοπειῆδι- ΕΣ εἶ μαρτυρίαν αὐϑθρώπων λάμψι} |δοειρίπιυβ 5» το ποπίυτη Ὠ οἱ “εεἰρίνοινν,, με δ ῥνεονίηην ) "3 ἔν μθηβέν δίς εἰς κὸ ἑνομαιΝ άς (αρεὰ,,. 3. “οὖς δἰϑητ) οἰξδηάί ,ἷρ2, ἑῶ πεἴετωϊδεϊφονάδων γελυ με ι,1 ἐξ ᾿ ᾿ ΜΝ  ω ( ν ραν δηαΐ, 4ύυδπηι, οἴϊο πλίίδείογ ει γεξυ [τις 
χὰ ἀηδῃ, ( αὐομῆν ἡ μαρτυρία τῷ Θεοῦ μείζων) Ἰνραῖιϑ εἴτ: 'παπν μος οἷϊττεἰίτπο ἐμ ὦ αιβνρημε Τὴ Ν {πιυι ἐνράαινι. αν α πησάΐντν. Ν αἰ ᾳατα, μι ἐτεάϊηνν οἱ πες. ἰωια αή ἡεϊνυτονίψωε φιμότεητοπε Γαίνέει! οἰ εβδοίυιν 
εδιϊοποῦ ἃ ἰὰ, ἢ κοι ἃ ἐὰν. δ αὐἴτη ὅξὴν καὶ μαρτυρία τῷ Θεοῦ πἰυπι Ὀ εἰ 4υοά τε βοάτως εἰς 
τὸ ἰοδιεϊλιὰ ἁ .- τ “ἤΦ “ φ'. “ 

ἱπεμιοδιδαι ἃ ἰώ μημαρτυρῆκᾷ «δι Ε 90 αὐτῷ. πο κἷ ἰοτοάιτη ᾿ Π ὔ Ν Ν ., οι 

ἀμ ᾿ Οὑπιςόῦων εἰς τὸν μον τῷ Θέου γ64χ6! 
Βιὶιοηίμα, ῥζε μ τυρίαν ὦ ἑαυτῷ" ὁ μὴ “πις ων 
ἐΠ|6 ἤθη πὶ ᾿ ἡ 

πιὰ, πῇ ιν το Θιφὶ, ἡψαῦς ἰω πεποίηκεν αὐτὸν; ὁτι οὐ 
υ- 

ἀς Εἰἶτο ἔμο. 
4μοὐ πραὺν: 4} : 4νοηΐδηι 
μδβεαινε ἐξ ἐς ΕΠ 

{νη Ὠεϊ; ομ δὺς κλν τος 
μᾶδες τεϊεἰτηοηίαπι ἱπ ἔς ἰρίο 1, 2") σεάε ἐπ ΕἸ ίμτη 
αυΐ πσῃ ογεάς Πεο,πεπάδοςπι 
εὐ ἔςςοἰτ,4υΐ4 ποη οὐοἀ ἐς το-]}" 

Ῥεῖ, βάδϑεὶ ἐοβἐπιοοίνην 
εἰ ἐπ [8 : φημὶ που ἐγεά!β 
ἙΠ ο, μεν κεῖ (ποὺ! ἐμ, 

ὄδεντις γτηιῖτο ρίαπίοτε ἰσπίεηςίλ. φιοί Ἰορι ἐς ἐτίδην Ἔγγυβ - λαγρίοδιτως Ρτὸ Ὠσο. βάαῖοῖ, ἕεοσ, ποῦν δά ἴδει κετίδη ὦ 
{ετργας, δ, εατας ἐπ νῃο οοὐϊοε τη δηυίο, 566 ἰάεπι ρείοτς δάϊευν ἤφιδπόο Ροςοδυϊηγυίεα ροέ ὨἈτυ,). Ηυλυνίλη. ἠδ ἢαξδεηι, τοῖν πνράζινοιν ἐδ πὸ ὄνεμᾳ "ἢ ἐδεύτῷ Θέ [ἀξ κὰ φυίποπι δι ρίεπαπι (δεϊτῶ ἐδίοη δ, ρΙεπαπιὶ δὴ δ εησα τέ νϑΐεεγνι ὀγσάατίε,ἀτα; νὲ ἔγεδετε βεηχατίς, ϑεφο οτοίςκτίε, γ0 ἡ δξίταιοπι, ρίαπεῖη οδείίρυνίαη) αι ποι πο] ετίς τυξτα 16. διφων.Οὐὰπε πιυΐτα 4 ἀπνράιιοιο! 5,4 ων ἐηαμιίς, Ἐπ. νοηΐλπη ἰρογατίς, ΝΒ ἐβέμιν πρἱοτισοτάϊα ἀϊοονα Ἀρείρῖρο ἐς, 

ρὸ εὐἰυίυὶς «ἢ οἴδοίυαι ἱξυά:γε ἀμέυιε ἃ αυσυΐε [ΣῈ πλομοτί πε(αττυι ἐπῆε Πα ηιοπιόάο υσηπιὲ ἔευύειις δὲ ἱμηποὰ 
ὯΝ ΔΡΝῊ; πϑυθοαισσαϑ ει οαπίαπηρίοτιη ποοτίοοτε ἧς Ὅς. “Ουοά πορηϊβῇ ρίεβο. ἀφῤβεὶνν 

“Ἰλιευλίῃ δ 
ἱ ἱ ἱ ; ; ἰξητία ἀο ἐὰν ἮΝ πᾷ “πεπὶς δὔκεν εἰς τίω μαρτυρίαν ἰω με- {ἰπιοηὶο αιοά το ποατι5 εἰ 4" 4ποὴ «γον ε ἠη τεἴῆ)- ἀχπεπαπι δος εἱξ ἑοτίας Δεζι ]ση τὶ, ἤις ἡνοηΐτοτον, ὅσα 'ς βἐαίηλον παταγδην αζὴ αἴεὶε, ἘΡ πη ἐπ μρεαβει μ ταὶ 

οἰαποιῆας νο- "αν ὁ Θεὸς αἰδὰ τὸ υὐδ αὐτῷ. εις ἀς ΕΠ ίμο. νηρηΐμην μά {ει βεάτωι πιοπίτος τείροἰαπιος. Ετβο σοι, ρουείξ ἡπυά πες ὶ αυΐὶπ {Πιρμεὶ μὰ οπ)αδμοτεςηιοπυσυδά εἰδὶ ΟλείιΣ δὲ τὰ ΟἈ τί» 
. τὸ διῇ 5 Π|2 Δ(θέ βτυρηῆν θ᾽ ἀφν , " εἰ ἌΡ πὶ. 1,0 ΕΠ δυΐσηχ μος τοζίτηο-. 4β Ῥεωι 4ε Βηΐφ[μο. ἢάες ἤπιυδε οἰκατίσάε ντοϊδητιν. ὅο ρεροακοῦ ποινείξ. ἰΐο δἷγ δῖογηο ἀείθηριυι αὐδῇ διδεῖ γούεειι, ἰ --- 

πυπάυδην [6- ᾿Καὶ αὐἴτη δεῖν ἡ μαρτυρία, ὁτι ἕω ἜΗΝ ὁάνί 1] μοο εβεεβέπνοιν, Ῥιορίοῦφα ποη μλδοθήυε ἤαῖτδ, πος αχεοπιθαρήϊοατις τι ἤθε, βιυλεῖο ἢ. Ομ δὶ νηϊζεηίτὶ Εἰ ρυτίταεε ἱσιρυτα" 
Ῥλεσεμι,ιαπηον 99... “δι. ων ον ὁ Θρός. καὶ αὐτὴ "᾽ ΠΗ  ΡΕΣΙΡΕ ἐν νιῖατὰ ατού- ΕΠ 1 φμουάαην υὐάην αἰγραιο αἱάεαι 2. ΤΟΙ ,}. 17. Θείρανο ως ἰη τονε ἴη αἰίαπι ἄυσ πα. τῷ ν ρεορυγα . ναῖε γαὶξά εἰμι οἰδίεοῖν. ωρυεστα, ρτῸ τοὶ εἴ ποῆτε αὐ ὥμμον Ἐν ὑμὴν ς. Κρ πάᾶπὶ ἀςάἀς ποῦς Τ ει: δ μας} |.ἀράϊε ποδί Γεμε δ ἱμες ερηειίρίυτη.Ουδά αἶρτο ρῬεζοάπια ρέςοεη ἀξδερνιςαυδεὸν το ἐχρίδιο: γλτίε ἐπηριίτατα ΠΠὐμς ἐμέ αι ρρο ἰυδο ζω ἐμῶν πη ζω ἐν ἤδη ἀυτά δδιν 
1. Αὐξυπηέηίο “ 

οπϊοίιίε τεῇ]. 
τοι], 9. ͵ 

ι -" ΔΕ ον ἐν ψ{μ4{ψ-Ὃᾧ:ξ Οὐ μαθές ΕΠ μη, Βαθεῖ νὶ 
ΔΕ Ν Οἱ ἔχων τὸν υἱὸν, ἴχοι τίῳ ζωίώ Ὁ μὴ ται πο ἢδὉ εἰ ΕἸ] μα 1) ε; 
ἐϑην δι ρόδυ: ξχρωγ τὸν υἱὸν τῇ Θεσὺ τὐωὺ ζωΐω οὐκ ἔχ4,Ν} ἰ νὶταιη πόα μάθοι. 

νίῖα ἰη Επΐο εἷς εἴ. να ἡ» ΕἸ εἰωτεβ. 

τ βάθει. 

1} ᾿Φνὲβαδει Εν ληπο ἰνα- 
ὄφε υἱαην: φυὲ βοὴ μαὐε! 

ΒΗ έμη» Ὠ εἰ γ υἱδην θροῦς 

Ρειδι κά! ει ἠο ΕΠ ονουἱ σοηίδη εἶς δὲ ἐρίς ΕΠ νε,δι δρίτυ. πδθε. 11 Ἐϊεπντδιεπι εἰἶδαν ἐετι Φ εἰυπι το ἢ πὸ ρτοθᾶι ἐχ σοηίςἰ εηϊία ν αἰ μουν 
φυεντεδι πιοηίωπι ΠΠῸ 4 ἴω Γοἴο παυοηεεναυφαν ἔλ} ποπ ἀϊείενεροις ηυα σα! εἴτι ΡΑι ἀδ ΕἸ ο το εἰ που ΐο αἰεπιϊδευτ: ΑἸ ο4υΐ ἐπναν Ραιι δα] οφροπεῖ 

εἰ εἰ ἀεοοπινᾶ σση(οἰεπεὶδ Ῥαιεὶν δςηεί ει πνειπείςθευτ., κ᾿ ἢ } ' 

τὸ ψίτη, δὺς ξαϊιενεδεφαν αἰδίηδοι ΕΠ τπιέευπι Ὀςὶ ἀοηοιλ,αυκὶη ἘΠΙΟ κοί ἀσδινδς αὖ ἐο ἰῃ ποιναυΐ ρει άσαι ουμπὶ ἐ0 οομιμηᾶὶ μου 

δἀςὸ γεοχιτ δυπὶ ηυΐφυδαηι ἱπμεπίδεις ν] 18. 

1Δπ| τη ἀςπὶ αυοά ἔτ πος εεἰξἰιηομίμιη τοι εἰ δὺς ςοτιεπηδευπι ἀδοανδιη θη)» 
4) ΡῬεοπιδηδί, 

ἀὲ ρνροίδυν ἀἰστι γϊεραταγί ποὴ ροταίξ ἃ πιοηϊτιοπενσυίυν γυπεικία νογὸ ἔς νἱαίβοοιυν 1 φιοά ἀδρίχυα ροϑῶὰ ᾿ 
ἀεφυίδτα ριίρ δε ΟἈγήτυν, ΜδιΝ, τ8.ις υδἀ τ ργσολθ. πδϑωρὸ ἰοιδα!ά που πιοδὸ δὶ νὰ χασιδθραρθοι 
᾿ἐμαφήμ». 5ὲ γοΐεοης ῬΕΠΗΣ νξηναδηα φυαὶ νοσλης ΕΠ ὰ )ς ππεδίμηι, ἱδβηίτασῦι, ἑησουιρεοπεπηδΐσηι Ὠμε δψαίξειση 

ὅς Ἄπτοροῦ ποῦ Ὡρποίςίς Ἐγβο ἢς Πεειδάνν,οπαπί αὶ ρον δ ἴδε 

7 Νάπη "νει [μη δὲς. ὅτι τρεῖς οἷσν, δίς. Ἠἰς γνετῆσμ!υς οπιαὶ ἢ οὐσίὸν ἰρεᾶςε. (τἀ ἀξ "11 ( νε πιδί ψυίάςπι νίφετυτ ) ποα «οξίιατίο πιόετεῖη φτοῦηδηι ΠΗ Π εν τλαρεκίαν ψυοί ἴεὰ οἷς Ὑ|άδδιημε αυδπὶ ἐραινασαν ὑτὶ τ εαῖς ψεμεεσανν μά τ 
πὸ οὐδὲ γοτίβοηάμν νἱδοῖυς ἘχὨ ας εηὶπὶ τηληἰ  ε[ὸ ιιοά ἂρφίτυνς μος ἰη ἰοςο: φυοά δι ΟἹοΙ ἐρία ἰητετ ποατίς, υλπὶ ο΄ οπαποὐδὸ ὃΧχ ἐππυπιεραδηϊδυν δέγίρτυται Ἰοοὶν ἐρράτοι, " ὁ. Μυϊιεξημι ἐοέαῖα οἰαε(ε δι ὑαρ δ ίο οοδπρηθὶἰη)ο ᾿ ἂς (ἐκ τοίδαν ἀΐχρτατιετον (ς ἈΕΊπι οαίο κεν τεγγα ττδυέθ,. νοζάης, ἀρποίσίς δε ὰ ὃς (οπιρ!υτεπίῆς φἀϊτίο ἰορ ς ἐἰς τὸέν (μὰ ἰρία εειοαν επι ἀϊαὶμαι πλιυτ ειπ| ρεοοαεί οὐ "ναὸς ἢ βόυρον ὀρυπρρὸι εκεὶρίω} πυϊυπν εἰ οἱ ἀσδα ἀἶοε. 
Νου ἰερὶς ταυνεΐξῃ τοϑ δ νους [,ατίπυς ἰπτογρι πες Ν 42. ,ς εἰσναά ὑνιδι [μι ἰά οἷξ ἴῃ νπιιπ «οαδεμίθητ νει ἤερίυι ἴη ἕο ἐρειτὸ ὑση οἰ οἱ ἰαἤηίεατν πιεῖν φιοπιϑήο παονπολὴ. ὅπ ἀἰοίαυν " 
Φταιίσης ἀετιεοίοβίνπεο Αἰπδησῆυν,ηςς Ὠιάγανις, ες ́  ἰεαυςατί πιεπιῦτο. Ν ' ᾿επάσηι τίσ δε χα ἐνβδίτα μπὰ ἣν οὐδείβθυν! αἱ ἰη» δά πιοᾶνι ἰῳ ψκρόρε νι 

5 Ὀβιγίοβόπιυειπες Ἡ ατίυς, πες Ογη ας, πος Αὐρυδίπαν, 8ὃ 1κ μένα, δὴὴ τ γιε. 5.0} ἴπιτσγργεν ὃὺ ρ αὐήηνί εχ νοῖυ- ᾿ς βίο ἔα ρυεῖιε φυσίησσταη σι ναὶ ἐπίηἠ πε πεη ρεῦζά ὕγτὸ ἀησυΐ ἔδδετα ἰ 'οα οἶ 
: ηος Βεάα,(εά Ἰερὶς Ἠϊοτου Ἰορὶς ταί π Βτίιαπηΐςο οὐδες, Πίοτθυε εην ΟΥχεὶς ἔυ πὶ [ρατίη!ε ἡπυΦ ἤση μαδεητ: φιοὰ τοῖο δεύυαἰ ἘΝ βδεζατ πὰ δἰ δα Π Τιδδ βιδυίοναι,  οδάσεο κίοδμε Πὲς ὕω ὁ τσ 

δι αχταὶ ἰὰ σαι υέεο ! οἀἰπίοης δέ ἐπ Ποπμ.}}18 δῖορ ἤδη ταπιοπ τη Οταςβ ποίξε!5 ἐσάϊοίρας ἃς ἀρυἀ νοτεγοι ,Δτ|- (ιὰ ΔΙ» ιν σσταηνϑεῦ νϑυντεα οείπηει 400 Φ- ἩδῊ.) 
ε γοϊοτίδυν ᾿ἰδτε. Νοη σοπηοπίς ταπιδη ἴῃ οπιπίδιυις ἰοῖςτ ἢ. πυμη ἱπτογργοῖεπι Ἰεψίευτ, δὲ (ληὰ νἱάετυν γοτποηάμπη, μΗ τοῦῦν ἐπέ ρόπάιν ΓεΥΠΠ σὴ ἡππῆ ας. οε καἱ ἢ σομ ἅς, γε δηνν! εγοήνϑέθο ἐγα ΤΑ ὦ 

ἤσε οοὐϊεξι, Νπ) Βεϊταποίους Ἰεκὶς ἥης ἀτεϊςυ ἐς σατὸρ, λό 30 ργοχί πιὰ δητεζοάοηϑβ νογἤσυϊιυς οχρυηραυν. Φ Δι ες Ὠφθα ΠΝ νοππή σὴ ἐὐδτπαερ ἴδ εἰριηείκα. ἽΝ αὐδόν Βρί μι ἐφρραήμδυς  αυδᾶ 
εν πυνύμρι!η ἠοίετίε νετὸ ᾿οβυατοτ ἀτείου!, ὃὲ ρτορίσγοα ἵν ἐφ υπμην ἐσηεπιήμηι. καὶ οἱ α ες τὸ ἦν οἷσιν. (οΠΙρ]υτεπῖε ο- φιοῦ σε αἰ μά ΗΠ πη ἣν νδν ρμδεωϑέθη οφὰ ροῖδι οΝ εν ουνθείη τλθιν Αἵ 

ἐπήβε αἀάϊτυπι ἐγὰς δαηξεὶ ρα ιφτοη δρὶρἰτυίννε ὃ οο ἀϊ-ὀ ἀϊτίο αῖς ποὴ ἰορίτ νος ἰη Ἰοζο,φιμε ταπγει πἢ ψηβερίας Εἰπεῖίε ρενδαῖὶ ξείνων, νέρονο ἀαχον Ἰρή ψεῆμηι ἱεαϊφοῖα ψῇ φασάφεπν μνια᾽ σακυη συνε ματα 

Δἰπραυδεῖι ουΐιε πε ποπτίο ἐι (δαμεηιί νεγίυϊο ηυΐηις Δ΄ ρτοτίμς γετίπειάα, νὰ νης Πρ άπτι παῖς οπιπία το πιοπια : τ μα ϑονάνα εοἰυιὶ ἐκ σρεῖθ 'φυοὰ οἰυπι, Ἠΐπφ᾿ ἃ ἀο- 
τοιγα ςοΠοσαῖατ, 616 «αίο ὃν τῶ οὐρμνιΗοο ἐςεῖϊ ἴῃ (ερτοπι 3: ροπίξιις ςοηίςπτίις : δὴ αὐ νλμΠὶ δι σιιηάφηι ἡ]υπὶ (ζορυπι, οι ἐπυδαιαβιδμοπει φυλῇ σευ γα "ἢ ἰδ Ρ05 λ ΘΕ δὶ ΠῚ 

γειιιευά. (Σφεληϊοη οἰηπίπο νἱάετιγ τοτποπδιμηνο τες. τοηάετο. νηΐ ἃς πιδίδυν Ρ]δοαεί ροίῆε, Ηἰπόνιδωμεν ἐμ δεὐκὸ κέ ἴ αν άη ᾿ 

δε ἐπ κάτα τείείδιις ἴα εχ ἀἀυετίο τείροπάεαπε. 485. ὀ μἀΦ64 δὲ νβιμοονέωην, διζ οἱ ὃ μαρτυφίάν,δις. Ατξυπιεητυιη ἃ ἰϑῖαηι ποι ἐπ η τε ζεβεῦλε γατύγειτ πη πε ὁ ἰξοοι δι οἱ πιρμϑεν Πῆων 
ποὺ ὁ αὐ γεισυν ΠΠας Ὁ εἰ ἀἰςατυγλύγεν ἐχροίυσνις Τθαη.1... φοπηρατατίς Ππηρίθαη. Ἀσίκετων δὐτεπι δος Αὐ νοτίου ιη: εομόθρει τὰ ἄξεις Ἰποτι ρολαδ η; πον ΤᾺ Στ υϑὴ χὐλ ἀρίμρίε Οκεν, 

Ν Ατδηΐτν ἀΐοον, Νεῦνο ἰὰ ἔμ οαυΐ Ἰάοησιν εἴ τος, ΠΠυνς (ερτίπθιιμι. Ναιν μοε 4 ε[βυννοηΐνων, δὶς. ὅτι αὖτν ζῶν ὶ μαρ- (νι γοραηε}) Ρϑεκαῖίε Δ 11] Ομυεκ ἐὶ ΠᾺ ᾿: μρΣ. 

ποάνῃι ἐρίς ΟἸνεί τε: οτρίιοαι μοΝ..8.12.δ ἀειποερνυ τ 4. 1ο- 40 τυρία μδις.Μετίεδὀ(ίπαυἱι Λροδοϊιο)ιια οο}} 40 : ἠαπὶ {4 προ ἐπὶ ἃ δεῖ δοημα ΣΤΡ ιν. δὲ ἀϊοὶ ἴα 

εἰ ἤπιπὶ αν ὁ {Πυπγατινεδι αὐτὶ πνοΐτι ἀρυϊά τς βοϊευη τε νοπμην ψιοέ ἀιχὶ ἰη οαίο ρεε θετ!, ἃ [)εῸ ᾿πάπᾶῖ, [1|Π| δι αἱ οείνειη (ουγά 1} ΛΊΠ ἔων ε᾽᾿ ἜΤ: ἡ εκ κα φιν- 

Βυλαεϊῃγπιμη φιῖδι ἔαρε βε ἐδ ίυο τεϊδιβοδιοοἷε μνξτιο, ἘΕμἰίνμν ἔμυιη ὁτηαηῖς. ! ηδ ρέγάιάψει, ΜΙΝ οὐῃ ἐπ, ισοη (δ ΜΝ εἰενετίειδο Ὁ γη8 ἴἀϑὸ φάη ἀγείον φῇ δρίεἰ- 
με)» ὑῆινο [νν ὶ οὗτοι οἱ τροῖς ἔν εἰν. εἰν, τα ρτοτ- 1.0 (ἀμἰ ενεάψι δίς ὁ περ άζων δίς. δίουϊ Πιροτίον νογουυς αἰτδη μα ἀν εοέδιαδ συ υίη αι ποὶνν ννἀρλοηολν Π] ᾷ μγεὶ ἈΠ μα ἐδ ἵν ρει- 

βηειδηίδητίνηι ας ἢ ναι ταὐειν οἴ ητντὶ τοιογα γαῖ μαι, φυια αρίμο, ἐκ ἐᾷς εὖ οέϊαυο ςοδονει. ἡμδ ἡ ἐ:- ᾿ς μομαν ἐμ εἰ οἰ οείςοτάεπι νι μοήι γφα γι - ἐν Ὁ εἰΐωδι 
ΟΠ ΠῚ 

; : 



4.4} Ἱ 

ῃ 

ἍΝ 
τάμα ἡ σε βιαμ ΔΉ με Πευς ἐρῶ δε σιπανον πιο: 
ἡϊον μιν ΜΩΝ ἡρυητινγρεερβοον 

εἰ ΜΠ ΎΗΣ Ἰεϊοιρόπαιίηι, 

ὯΝ 
" ϑή βλώτοΝ εβιϑρ ἀνα δμι(Ὰ το ἡ ἐρήμου ἤθη δδίϊ.- 

ομρ ες “ἢ ω δέρ;, ἐνῷ ἐμ ηϑ ε αι τ ᾿ κα ρυαηααρ με 
ΝῈ εμββμηδἰ οί δα ὑνγθοηὶ ᾿ ᾿βάνμ) δὴ το δίκην ἑαυ ΐγμῃ, » Ωμίηιὸ, 
τι Ἀαϑριηαῆν ιβακιαμίμεμβἰαεένΝ ΒΨ ΘΝ ΜΝ ν ον Ἰεγεραο αίδς ομλιίαν ὐδμηνηεῖπ ἐταϑι οἰρίποα οροῖίθες. Ἀκοιὰρὶ: ϑαυϊε ὐαδοῖθε ὁ 4] οὐκάῤυχο πα ρΡοιῆε ἀμτᾷπι ἰνϊτύπι ἰἶδ Ὀοὶ 

- »᾽ ὕες 

᾿ " 

κἱ ΠΝ μὰν ἣν 

41 Ὅς 59) Δ 
Ἶ 

ἘΝῚ 

ΠΣ νι υρϑρίητα ἤηθῖυε εἴν) μος μἀρρεύε νε πῆ. Σοὶ Ϊ ἩΡπρν λιμρὰ γὼ "ἢ βαλαμο μιανεῖ, ἱεβι. νε πυηφιαπ) οουίῃμς ον ἀςίξιαι γι ἐπ ἐδ μτασί βίαια», : μαι ὰ «ἶμη, ἤυο ἀρ άφίη οείχαι ἢϊ ἩΥυΥ αν ᾿ μλμβοχανι εἰς διόμιχε Ἰδἠίμπι 
ν᾿ τὸ κα πὶ, ρα Ππείῃ ΒαύκἐΠ  ἡση Δ οἷς πιὸ.“ ᾿Δλ εἰς ἴρηξ ΔΙ ΤΝΑΔΩΝ υρτὰ ἀξ ταὶ ἐτεἤίθυς ἄιιος βληνη νοοδιτι : δ Δ Ἰσὲδ ἴῃ φαΐδαυ (οἰεδαῖ, κ. [ἸῺ 1σίς Βαδεηζαυςἤχις νοι α οράυητληρη εἰ  ιιὸδνπαιῖ 

δῖος ποίην βίη Ὀτλουλίο οἷυάου 

ιυοά ἀσζεβονι τδηνεη πο ἀξ σῆδεϊνῖε, ἀπ ἤπιήν: ἠσηιο. 
ἶ μι ρει} “μα δι τὶ ρμάορίν, 

ὉΠ Πὰ αζὲςρις, ὃ 4[4- 

αὐ οίϊος [δ 4.7.18. ἀιλακη(αμρ ἡ ἐχρίόβριαῖ βϑιςριἃ- 

γὼ “ : ν “ὁ 
ἐοτοϑθεί μεμυπᾶνο σετὸν μοπιίαὐδυρ οφυοσ, φιοτυηιο- ᾿ Ὀςὶ ἰπ νηρ Εμῖῖν δες βάστη φτατὶς ἀρργομοπίο ἡδηςίίςα- 

βοκθαι δον πε βμιβαι ανβῆνσε ἀἰχίονον Ἠκὺν Δ. Ιάεο 
«σηῤοηήατὰ εξ Ραμα ο Ὀαίρἠοπιία,., Τίπι,". νενξι9, Γγοίπάς,, . σγανψίε ἐμεῖς ἰλεοδιναυβιη οτίοίς Ρτοάας εἰ δ} καμὲ πον. 
ποἠ]ευοπάαπι εὰ ρυϊηπιο Το δαΐχηι ἠϊες τὸ τείρίςοετς ἰὸς οαυσηάμέη τηυς 

Ῥάιδι σα! αἰραβ πιο λει καθ᾽ Βρορίανν ΔΙ Ὁοδβημει διαίκο βοῦν. 
δαανὸο θέων γι αν ερήρ αδοσπίης. ἀίκικαν ταρ ἢ ἢ ἐπεοιιεαμοά την ἘΡ ΡΘΡΜἘΒΟΝΒΙδΕ ΕἸ Ε δα ιομέ 

μο ΙΝ.) υϊά ἀοδῖὰν βεϊομάμμς ἤτ ἀροττὰ 

ων ᾿ , , ἶ ' τ Βα, πύσει δρως ίυΣη ἀϊςοηάϊ ἀἰμπμνξυιι οι μα) ΜΕ ΡῈ μενα ῇην ματτίτο {1 ῥγαιεὶρί. κι σπμεΡενίοδε εηἰανοῇ Αοὴ ἀκαρεῖ, λεῖος ὁ Ὀριυίρανε!} 
ἰμίο. " βυ Ὁ ον εν υμλϊανίν ἰα νοἰκπηυε μμιτεπις. ςαὐρβοϑαῖ: αὶ τοβφειιε ὀδἰλίε ἐδ}! νέα), Νεοως ομήπ αὶ 
{πρπον ΜΆ ς ἑν τα ΜΗΜΗν δἰοι ει.) ρετπὶπη νονὸ. οφαδιεἐπρευρέδιλνίοπα γρρϑυὴ ἀνε Ραιει δά δἰληνι οἠδμῖν 

ἢ γνάσνιψε. τούσπνν τι ἐπυπόι γα δήνοζησα Βρίτίειν ον ἀδιρίμην ευτα φοίενη, [εἰπὰς ποταράμπη αἴ ἂν ἀῴϑοα 
ον πδυδὶ Βα ΚΕ νυ ΛΗΘ υίω! δι έτα φρίἀό 67 ἀἰκηε μγαδίωοί νεηήδτονίαα Καθ ίς αἰ γίξαιι, [2 φηὶμν ἐπεὶ. 

ἐνυνυτυ των εν ΦΡΕΝΌΣ ῥικδεριοιο. φίσιυνηυόή ρεζωκυδια αυράηρφῃ ἤϊ πιογοξειμον μὰ ποα 
μα δυο ν Ως Μάνα). ἩγῊ τὸ παν 94 ἡψία βεεεαε δρεὰ ( Αἰιοσυ φηγι μθτοοάιιοι ἐμιρεο είὸ νέφεα νονωγῳραν γράμ ΠΡ Δ “μη ΐε θαμνει φεῦ Δροϊβωϊμολίεβ φὰ Ὠουμίηί δορί βοίιοτο ρος 
5 ΡΡΝΝ ΠΗΡῚ Ἀρηδολα υ ἐεν ἰδεινεον οἱ ναι ἄντα, ἀἰςίουν ἀυυπὶ σταείο τοραίνεϊε [4 δοιυμυύν ες ἢ υυπὶ Ῥφοὰ Σ κρίωκι να  φιν ἢ δοΙΠΑΘΕΥΦΑΚΤΩΝ ἐγαὶ ακείη Τὸ μα ΤΟ ΤΡΑ δοιὰ οὐΐπευοι, ξεϊρεπάϊυμη εηίαι γεθρετί, 

“ κερτᾷ αμ γυθγεναανθι οί αν στ [σ᾽ ἐυόπ; . ηονιίθη ἐπ δ 180} [οὐ νἱτβ ἀπιογηρ γος ΟΝ εἰ μηι, Ἀσοαι. 
διοδδψινα τὴ ΜΝ μα τ ΡᾺ ἐπαδηανα παν, δὴ μίδοι νειωνμα πναϊεὶς ἐκφιγρἰνεῦυε 

νη υὐὐϑάκὸ ΠΘ δαὶ ἐπ ΡΣ Νὴ δοήσνιη ἡ μνμὶ οὶ υὐὰ ἀμαιθομααμόλην ἀδεν μὰ Μὴν ηήρανμὶ, δι οὐ}! πὰ φληίμε οἵδ, ἌΝ ἐγὲ ̓ τὰ" ᾿ 

συμ πο στον ΘΗ. ἄμο ἡοπ δὲ ποτ. 

δἰ δον ἡ δα ΙΗ ΛΗ Υαὶ (κα ἐὰ βκομαν αέροσο ᾿ ἬΡΠ, ὖμ ΝΣ ᾿ Ϊ : 

ΝΥΝ ἡ 1. ἸΩκὰ ἀὰν ἰο ἀϊεονθτομεῦ, " 

τος φ ῥΝ μβύον, δὴν ἀρυψάμανον ᾽στιν ἀἰχέίζει οὐ ἘΔ ἰξίτυς Ἀπετίφ' ὐίπεπ ΙΜΑΣΝ έμαι 
Εκσον ἡΠβοπεϊνδᾷν οὐ μίανεῖειν. ἀαιρ, δος ΤΡ, Ὑ μη φε Ιμθιοὸ ποσίρίει 

17 διέ 

 δάλων.ἀμίῳ.. 

τ ἀοδηπϑαν ΟΠ βηπ οί. 

Το μος πον ἐπ τλος Ὥν ον ἐλ ΑἸ ΟΝ ΤΡ Α ἈΠ δ τ ΗΝ τον οε 
εὐ ὲ 4 Ὁ 

ες 

᾽ς θὖθϑὖἷἰΠ[ΠῇΏΠ -ἸΦΑΝΝΙΒῚ 
Πᾶσαι τἰδικίᾳ αἱμαρτία ὅδ: πρὶ ἔπι 

ὁμερτίᾳ οὐ φορὶρ ϑείνατον... -: 
οἰνπευῆμ ὅτι σαὶ ὁ γεβωνηιόμος ἐλ] "ἢ. ϑομουεαυδᾷι 

τὸ Θιοῦ οὐχ ἀμαρτοίνον' ἀλλ᾽ ὁ μωνηϑες}". εξ τ Προ Ν 
ἐμτὸ Θιρῦ,, τιρρ ἑαυτὴν, ἡρὶ ὁ πονμᾳῤῥ! ἣν ἀρ κυτα ὶ 
οὐχ πίεται τ ψοιο'..": μια ας ἐοοςς 

Οἰδαμῆν δπ ἐν τὰ Θιοῦ ἐσμὸν, καὶ ̓ 18 φείπγιβ η08 ἐχ [60 εἴε,δι] 
κὐδμρς ὅλος ον τῷ πονηρφῖ »εΐτω.. ἡ 7΄ πνααᾶ εοτῇ ἴῃ 1ο ναὸ ἴαςενς. 
Οἴδαμϑρ δὲ ὅτι ὁ εἷὸς τῷ Θεοῦ ἡϑοαι καὶ], ̓  5. ξίπιυς ΕἨ ἑμπι [οἱ σοί! { ώ 

δίϑωκεν ἡ μὲν δίανοιαν ἵνα μνώσκωμϑν) |[ἐν»8ι} ἀς ἀπε πο θι5 ἀγοπτο νῖ 
τὴν ἀληϑινόν" χαὶ ἐσμὲν ὦ τὠα λκϑινῴ, 
ὁπῦι αἱ αὐτῷ ̓ ησοῦ Χρας ('' οὗτος δεὶν 

οἱ ἀληθινὸς Θεὸς, (αὶ καὶ ζων αἱ ὦνιος. 

18 

19 

.»- 

10 

(πη ἴῃ νέο {ΠΠογἐ4 οἴῃ δἰυδ 
Εἰ Το Ομ, Ηἰὶς εἰϊ νε- 
τυ 5 ||1|ς ες, δὲ νῖτα [1 αῖες- 

Ν ΕΝ ΝΥ το Μοὶ ἀβει τς, μι τρ δ τας 
Τεχνία ,φυλᾷξατεταυτοις δτ } ΤΕ] ο] εδυςῖς νοῦ ς᾽ δ 14ο-Ἶ, 

᾿ἰϑΑλεῃ. ᾿ 

κοϑοηδφὰς ἃ ϑαῖδη4 ᾿δι ἢ 4} το νι πείδητον 
(ιδἀφαπνσεφποτίηυναν ἐοίὰς αἰ λον ἤι πάτα ροτάἀϊερμε)ρδεὶε ἔα 

“" 

-.--------.-- ἐπραφορφολωνε, 

τ ΒΙ ἡψΜ'Π;ὌὋἜ ΡΩΝ ἐὐνε ρου λοι 

Οιμιν ἐνὶ γυὶ χ; ΙΝ. [48 βεσεα- 

»ριδ! δ᾽ α μιμα ματα 

Ρεομοηάί, (ςἀ 
ποθὴ ἰάοϊεςὰ 
ἀεξρσεοηάυαι, 

' υομίαπι ποῃ 
ϑείπνμ ἡνοοί αν εν 7.60 οἴη ρεοςλ- 

ἄν τον ἐἶον 
ἐΕΘΘεσας τού α 

βρη μηβένλοινι ἐν ἴθτο δὲ ἰειβα- 
οῥεβιωεε,, ΜΝ ἐχιὰ (μέ 

ρ: νυν βδρνων Ρ᾿ ΗΝ ςἀ!}. 

ἕο βηοίςαπηυ8 “ νϑγαπὶ ἐΠΠυἷγ ἃς πον [υπξνν τ οὐβνο[βα; ὑποι οπιμν ἰ- 
; τ γίω Ὀυ υπι ρόοοα- "θ9 ἐπ Ὁ Ἐ ον αἰ τὰῖν ἧι ἐορων 

ΑΠς εἰ εν Τεμὲ, Φ' ἄκαν Ἰειμαῖει 
ὉΠ4 ΦΙΑΥΗΑ. αυΐδ πιο ὐπι 

ἐπ Ὅεφο πε 
πϑιὶ, ἰᾷ εἢ ἔε. 

οΟἰείθοι ουὖυα 
δρίεἶτῃ ἀοπρεῖ 

Ε οὶ, ὐβοάδε νϑ᾽ κι, 610 Ὀεὶ ἴα 

βρμρῃς “ἄμμιν. 
πη {εευΐμας 

οἵ ες Ὠφ ΑἸ! ονπἰ ΠὉ φᾳ πος Βι]ιο βία ἤεθε με δοιὰ αυο δ μδεβιὶ ρου νς» 
ι8 “ νῳγασυφνηθ ὅροεῖθὶ νηϊυθεί! ει ρεοηνποπο Π ρεορμ γεν ἀρρῃοδτοννε ςετιὸ Βοδὲ5 

τὶ Ὠεὶδι νεῖ αιείρα ποι εἶα, 19. Ὀἰ[εειὲ χρείαν ριποςρερὴν Ἰπγξρ ον νέος : φιας νῆϊ νετο θεὸ ορροηϊδνι πού νεϊυεἰ 4110 τοςᾶπι (μρείοτετπα 
“- ὺ λ ἂν 

“-“ 

ἴγ) διά εβ καὶ ἔςιν καὶ ρτο ἀνλὰ, ντ Αἰ ἰχυοτίος ἴῃ πᾶς ορί- 
ἰλαπαοσδυλπις ΥἹΔς δημοιδυοροπι μο ΠΕ ι ΤᾺ 
ὁ Νοημείίαιν οὐχ ἁμαρτάνει. ΪΝΟΩ ρεζςαῖν ἀεϊίςος δά 

᾿θοπσηι γ ἃς ρτοίμάς Ρτὸ οο γοσαηάιπι εἴ, νεὶ ἤουῦρε- 
εὐἰιατίτον νοσδοτυς τη ̓ ς ἢ Ύ}ς ἀμαρτωλοὶ, ἢ 4 σα 
γεσίάητῆς σπίην Πα Πα εἰἴες ἰητεν ϑαηέζος δὲ ἡἴος ἀήοτὶ ᾿ 
ἡςἢ (σα ἃιη νο]υτὶ ἀγιο πη ροοζαπάι οχςιςοηττα ΝΟ ρες- 
οἀτείάἀειη εἰξ ἧς ρΡεῦζαῖο ΟΠ ΚΡ εὐ {φιν χε- 
μνϑὴ ε[} ἐα. 1) εὐ, ηβυνηϑεὶς ἐκ ἀ΄ Θεοῦ, Νυ]ρ ἰερ ἐς ςοάς ἣϊ πγᾶ- 
ποηισίςηδις καὶ γγύτασις «ὦ Θευδ το εἰ αὐ τ, Οὐπεναιῖο [εν [ενμα 
πὶ Φοοηξνράι {πἰρ[ων᾽. τορεῖ ἑαυτόν 1ἃὰ εἰἴξισαμςς δὲ ἃ 
Ῥεύκᾶτο. Νεψας ἐπιπὶ ντίτυγ νοτθο σώζοιν (πὰ τνρν, 4ις πὅ 
πὐἰπιϑ. ἀἠξετύης ἀρὰ Οταοος αιὰπι δριιὰ Ολ]]ος [ε ζατάεν᾽ 

ἄβίμωνεν. Ἰπερτὶ ας ἰρίτυτας οτίααι τ ἀἰςι] ,υ! σης 

. ται εἴ, Νόη ἀείυμε ταπτᾶ εεἰλπηπυπι ἢ 
ποπηΐῃς εὦ ἀμητάχας ἤπηυ]δοτα Πρ πἰβοατὶ ρυϊερτηυα Δ. 
ΒΔ] (αἷς βξείτλιϑ ἀἸὶς (ξδτιεγυητι αμλῇ νοτὸ βαμιϊᾳςτα ηὐδν. 

ζερῖο φυδά Ἰερυητ ἐσυάς ἤτήγισιδεά δι ἰπ υϊδυϊμληινείςτὶς 
ςξἀντιοηὶς μάτίηἰς σοάιοιδιις ας οηνη λἀ ἀδιιπτύτ, δὲ μάν ὲὶ 
“ἀνηεην ρῦο ποϑδὲ!, (Ὁ ἡροῦι ὁ ρεομοῦμιεν τεβυννεσθεὰ φιοστν 
δ᾽ αἴμνρίενιον, 4 “τὸ ξύν Ὀο[υ]Ας ργόηοπηίοίς ἐΐτιυς ρτο- 
ΡΠ αἰβολτίοννι δή ΟΝ δυπὶ θοὸς χείεγατύγ δεϊηάς ρὲ- 
οὐ]ιατε νϑίαυς οἢ Ιοαπὴν ῥεὺ νἱτατπι βιογολν Ου ει πὶ ἢ- 
δινιβσατο μεφωνυμικᾷς Ο(οητιῃοῖ ἐκ τὰν ερίλπι ᾿ς ίοςυς ὁχ- 
Ῥες ἀπὸ ἀνα πἰτατίς Οὔτ ΠΕ τεϊιμιοηΐαπι. 

δι «αὐ Δοίν λυτὸ ΝΨ εἰδ ὅλων. 14 εἰ ἃ Ππιοϊδοείς,νε Ὑ εἴὰ 
τὸ τερον ὅς Εγαίπηυς τεξὶὲ σοπυσεῖοτυε ἐγε ἰρῆθ ατήλαι 

Ρυςτις ἰη Οταοῖ ἤηρυ νς! πιϊπίρημπι γε δρυιηἀὲ πο- 

Ἰοουπῖ οἰτᾶτ φιαῖ κα ̓ ιδειο ἀν ιττίο δι ουὶς ορετίδυς (ἴμεν ᾿ς ποηηυ! Βοάϊο ται ρεττίβαοίτον ἀείεπἀυ πε Ποη δα ξτίλπὶ 
᾿ νὰ ὰ αιρεπάςατ, δεά ὀσπλις (ςτίρτυιη εἰΐς σώζει, (4υΠ ἔς 
Ἰοφιίτας Ῥαυΐυς «ΤΊ αι. 4.16)ἀέςο δετυατς εἰν (ππι,δὲ ρυτί 
ἢκᾶις (εἰρίμαν, εἶδε ργοτίως σοτυηξεαινείαρτὰ (ἀρ γ.Κ56τ.3. 
Ρυτιίοατο δυτοπὶ (πρίν ἀιςίτυτ αι! Ποὺ πὶ δι ἔτατεςπὶ ἀἢ]} 1 
ἐγῦειοι ἜΚ αΝ δι ἔταττερ φυΐα Ὀευςξρείοι πον ]οχίς, 

! πρτὰ, 419. Τυξιβοατί ἤιπι δυεσαι ἰη αΐδυϑβ [ευς Ἀπιοτοη, 
ἔαυμη ρατείςείς ἰῃ Ομ το. Ετρο ἡ ρυιγιβοατιο ἐμξβεατῇ 
Κφηειγιποπ δυταπὶ ρταοεάιτ ἡ πβεδηάιη : ἔβηὰς ἧνδς 
(η Δἰβολείο ποη ἐδυία (Ιυτίς (τὰ ἰτοῦ φυοά ἰΣαυιπτυτ αὶ 
ἰδ ἐχ ιθοττα τγλπηλτὶ ίμητ δά νἱτᾷ (0 ρ.3.14.Α δ ιπηις ταπηέ, 
Βισρτνίς 4ιὰ Αἰ (ὐπιανφίπνος θαυ αηι»ηοη ἠλτυγαῦι δύ- 
δἰτεονφυοί δάϊαιμες Οτγατί λα ἁείκιίο αι βεατία εχ ρες 
εἰτὶ οο ττιρείοις τα! τστυηι (δε εθας,πιληιιπι αν, ἐαρὶς 
εχ τολῖο δοπᾶ ἤάξείθιας ιοτί ἰδ ρὴβ δὲ πιεσίς ρετῆξιτ. 

ΝΙϑιι αιεϑηγίεν οὐχ ἄπγοτω. Νουα ηψ ο νδε εξ νυΐπογα 
Ἰοεἶνα! ἡ. ἰδοῦν δηΐ αν ρον βάσπι μαδδὶ οὐ αυἱ Μυηάμπ),325 1 Ν ΒΟΌΜΒΕΙΑ ΟΗΆΙΦΡΙ., 
Μοῖῖεπι, Ρεοςαεθηι, ϑαϊαηδηι ΥἹοῖξ. 
τα Μωμάννη ἐὐἴμην ἐπ᾿ αἷο ἔδεενο, ὁ κόσμος ἔκος ὃν τῷ νονυρῳῷ 
εἴαιῃνεῖ [ἢ πραΐο νέ ἀφηίβοδτιι ἡνυ πάλη) οπιηί ππαῖο ν 
Ἰατίϑραΐτυπα δι σδ Διὶ όεφοται (δ ρισρτεν δάϊυηέξίι το 
τουΐασι ρείας ἐς ϑαταπα ὅς ταυπόο ἤν ἱρῆυε τγεαπηίΐάς ᾿ς μένε εὐη 

᾿ ρρρτοο ἠξυά ἑπτογργείαη ΕἸΣ αυξεπι ρναιπον μας ῬΑ γα 8, ροῆησαν υεδέμη!, κᾶν 
φὰὸ ἀϊοίτας πιυπάυᾳ αςένο 1Π δλξα παν αΔΗ͂ 40} ἡ απι ἀδυο- 
ταῖυπι ἔαἶε ἱρῆϊιο νἡςετίδυν εὐέοιη γαίες, συὰπι ΄ πιυη 0 
ἐΐσετες (αθ Ππΐι τγγαπηίδε “π᾿ “Οοὐενὰ νετὸ ἤπη}} 
απηρβδῇ οὐἐδάδαιεν ἀσινότυς εἰἶδ ἰῃ ἐρίο ΟἈείθο, δὲ ΟἸτί-. 
δὰ νἱ οἰ Πῆ τη ἰυ εἰς πιγίδιες νἱ ἀεἰ!ςοε ΠΠΠαένων εἰὸ ΠΊλ- 
ξιο πιγ(οτίο, Ερν,ς 1. δι 4ΠΠἱ ραίιπιν 

κο  ΐωο 4» ὑπγὸν "ἤν τν ἀἐλιπνόν ΜαᾷΪ οὐνην ἠϊνι ἽΝ δια 

ἀμάμνὸς μὲ νογλοαιη ἰητεγάν, ἰή εἴς. πιϑηἀλοίαπι ἐσᾳυφητὶ 
ἃι ἀπ ποπ ψεασιεδηκ! ἰπιεγάυ αι δέδια ὃς σοπιδιοπείοίο 
ορροδεῦ ἀφσίεταῖ, ΝΟ ΖΦ Ἰερίε, τὸν ἀκεδινὸν Θεόν ψὶ ἂμν 
ἀλιλην ἐν ἀν εἰ νον Χριεῷ ἡ, νον με" βονοι ἑν βὲν 
ἡβω 1 δ ἣν ῳιούποήο εἰλπὶ δὴ σφαν ἡ ΒΑ ΠΟ ἐπ 
Ἐοουδμν ἢ ἢ. δὲ ΟΠ ο Ὧὰ Ὑπαίε δ  χιαίειταν οὸ φκ- 

ΟΝ ὰ 

ο 

1 . ῃ 

ὡν τῳ 

τάτιοης πιλρς ἤητ ἐχοογαπήλιφυδὰ Ὠεὶ ποπιε δι ληδϊοτῇ 
Βιοπογεπὶ μν]τὸ πιο! ξίι 9 ροϊ υδπε. φυῇ ἀξηίᾳιις πο 
ὃς Τρ) Βέλίειος ἔπος (ληξεφε βαδεαμε. δεά αχε, ηυδηόο ἱρῆσ 
[δυπεὶ ἀσονεῖυμη εἴ τειίςετε φυϊςαμίή καὶ ἠοδις ἀϊείεαυς,, δι- 
ἄναητς (αἰτεαν Ηἰετοηγ πη}, οὐ ἐς ταητιΩ ετρυστς αἰοεῖά- 
αὐτο ἴς εηἷπι Ἐρὶρ ἢν Δ }} ἡ ινς ἀςοττείην ματγοιεοζυπι ἑιοίϊιν 
ερί ποίην, δὰ ᾿ολπηςηι ερίίξοριπῃ Ηἱετοίοἰ γα ιδηῦ [{κ)- 
Ρτάπ) ταητί ἔξοίτιντ ἃ Οταοο οτἰλπν τη Κ.ἀτἰ ἢ ροπμοτιοτι 
ᾳυα!ιαείςειρτα ίμης τοιάςπι νειθὲθ, μων ὑφ οὴ οἱ» 
ἰδ» μ4. «6παεὐ αἰνὰ ἀπεεενγνἐβΠένναιν ἡδὲ βεδηέοη ἰηξασιαιο 

2. ἀν άεμισνν, (Ὁ ἰϑ!αγ ἀνῤίνημ Ἴμάδηῃ “ει Κι" 
εἰεβάν, Φ' ὀμιναΠεὐϑ ψὲ γναρεοιδκεν δὲ ψείννα ροιράενι ἐν [.1)- 
ὑμμ εἰφε Ἀρεεβαμνδλον αἴφωε ἀερ δον ηαὗον παρ» ἔα, ΝΑ" 
εἰ ΟἨκΙδτι ν τι ΘΑΝΟΤΙ ΟΥΊΝΈΡΑΜ,ιΠΟΝ᾿ 
ἀπὴνῃ [829 τοϑινδηὶ ενὴν ἐθθάγο βιανί!. ὥνμν ἐκξν ὅδε υἱά {εν 

ῬΝΤΆΑΛΑ ΔΥΤΗΟΒῚ" 
ΤΑΥΕΜ ΒΟΆΙΡΤΥΆΛΕΟ ΙΝ ἠνδιύηα ῥοκέενε ἐπναξύένρνι, 
[εάν ἐμά, Φ' θάγὼ ἀφάϊ ἀρἤβῥρυν εν ποάνθνι οἰκέειν ἱνεὶν ν! 
ΡΝ" δ δἔνηκι,. Ἐὶρευΐο ρὸξ 
δὐφίι » Ριείον υ ἰδύφωον βέειδυνοον δἰμβιανν ἰϑεὶ ἀξίννερε γναιν» 

Δ ΠΝ τ οἠϊ υεία,, φια ἐροῦσι τεἰζέοοενν 
ι ἀρρεκά, Ἧς [εεϊραι Ερμαδίαν, ἰδ 

φοπιρεοθδυίε ΜΙ ε θηγαμαν Οἰκδιῦν ἀε πουίθην ϑεσίρευ: 
τατυπι νργοβεῖυν ςοπδιϑευάο Βοο εἴα. ὦνο ἐφ μιν ατε 
ιωτακίεἰ {|| ἀρρεϊϊεπευτ, 4 εἰπι Ιοάπης πσϑεῆι ἐλι160- 
ἥἄπαι ἃ Ππιυϊεςείδγευε "ἊΒ [ἀοἷνε (δϊίξυίι μἀο]οϊδενίοδι, 

μι. 
Βεῖ απίπν ρεορταν ἐἀοϊοἰκεείαιι ργοίδαιις ἰαμίοιυπι 
νῇν ἐη Βοεϊεββδιταιπεη οδὴ ἐδηῖοσα ομηυν πο ἐληπὶπὶ 
εοἱ! ρεολδο εν. σείειν βθεὶ ἔυε ἰη [ἀονίν ἰοεία πανεν γ6- 
εὐ δάπιοπϑηε νἱδοἰίοεε ἤρα ροίζε ἰάσία νυ! Ὠφιι ἐοἰίεογ 

Ἶ φρο νοιηῖ, φυίηὶ πισχ ἐπηιλάδε ποπνήηιτι δηἐβηον 4υιθόκιη 
το] Πν ἰϑη!ε ἰρφοίεν, ὑπήα πιοχ ἐᾷ ἀρερείδην ἰδο οἰδετίακι ἤκ 

εν ἱερῆνν., ἀιοά ἐκρειίεηνιε εἰ τα ὀθιπγεο. 
μι : 

ν᾽ 

ς αυλἀοίσεμαν. 

΄ 

ἡ, 



. ΓΟ υηϑ͵οηΐς 
νἱπουΐυπι εἰ 
νειὰ δειοηῆδι ἂν ΝΟΣ Ἤν 
νοτίτλιὶεἶρτο. Δ ΚΎΤΑ, 
(θῖο. 

μνεχαὶ μ δ ἐαδι! ἔςα εἰς τὸν αἰεῖνα. 

ΑΡΟΒΙΟΙ Ι 

(εουμλάλ.. 

ΝΟΥΑ ΙἹΝΤΕᾺΡΕ- ψνετνϑ. 

»“" ». 1. 

ΡΟΣ ΠΡῈ ΣΒΥΎΕΡΟΣ, 1 ν Ἐ 

ΥΩ ὙΎβ ὀχλεκτῇ κυρίᾳ, καὶ ἡ ΦὮ Ὁ 

δῖ τίνος ὠμά ΕΒ 
Ϊ ΚᾺ οἱνἱ' ἐγὼ ἀγαπῶ ὧν τὴ 

, Ἢ ἀληϑείᾳ, χαὶ οὐκ ἐ- 

Ἀρνρω Σ ὐδν γὼ μόνος, ἀλλρὶ χα 
ἀπέντες οἱ εργωκότις τίω ἀλήϑειαν" - 

χω φἰυ ἀλήϑειαν τίω μϑϑεσαν ὦν -Ἴ ἢ 

Κιφάλαμον α. ΕἈΡΎ ΤΟΝ 

Ὁ Ἐκ οΡΥτεκ ἢ} ΤῊΝ ἘΝ οα ἐς ὌΝ ἐΐα ἀοηιίηα, ν 
ὈΊΣΩΝ «ΕΝ Φ᾽Ν" ἄυο! 
ταν “ο ἀμιήψο ἐν 
τυενά4. (Ὁ πο 'ξζο β- 

ἰμν, [4 (Φ' φηνπει φῳ ὦ- 
ΧΗΟΜΕΥΜΗΒ ὈετΙ ΠΩ ειη: 

τἰϊατείη: 

Ῥτορῖογ νεγίτάτετη αυα ΒΔδ]- [5.1 Ῥένρεεν νενίιαιοννῆνε 
ταῦ ἰη ποθ σὰ ποδὶίςωμν οτῖς ἴῃ] 7 βένηναρεε ἐπ ποῦ μγζτ πο- 
αιετηι δηξεωμ φρὶξ ἰῷ σιεγρρρ. 

ἜἜςα μεδ᾽ 5} χίοις οἑλεος, ϑἰρύνη 3]. ᾿Ι νο  συπι ρτατὶ2»,΄ οἱ ςτι- [3 58 αιοξῥξεηον χοία, 

ῳἰ δὰ ̓Θεόδπατοὺς 5 καὶ ὡὉ αὶ Κυρίου ἰςοτάϊανρακ ἃ [)εο Ῥάτγε,δὲ ἃ [)ο νοἰενίοοτάλα, με ἃ θὼ ὶ τ ρ ἘΞοήτα Ι Ῥωῖτε, (Ὁ ἃ Οὐνήδίοι Ἡησυῦ Χριροῦ τὸ υοῦ τῷ πωτεὺς ὦν ἀλὴ-, [τοΐπο λευ Οβγῖο ΒΙΠ1ο Ῥδιγίϑη;} Ἰρηρ Ραμ, ἴω μούνας τ δίῳ ὁ έν... ρμτη γογίταϊς δὲ “παγίτατε, ὥν «βανίμδιε. 
ϑθις ΚΤ. “-,; ἷ ᾿ Οεείίω: ἀβανντ μέχέρὴν λίῶν ὅτι ἀήρικω ἐν ἢδτέ- 4] Οὐ πο ναῖδε υδά η-} 4. σαγβοήαναμην. 

“" ᾽ 

ἐμαί γὐὰ Κῶν σου αὐδμεπατοιῦτας ἐν ἀληϑνίᾳ, 

πραάμις δος. χα ϑιρὴς ὀγγολίω ἐλφζομᾶν αὐ τὸ πα- 
τὸ αναχὶ πνὲ ἰῃ φοῤςι 

ἀπο κον ὕδον πὐδιε ἑπμενὶ ἐς βίνμ ἐν 
᾿ς Πετ οχ ἈΠ τοῖς 4 ίγῃες «ηεδμί αὐϑεε ἐπ ὐενίμι, 
τὲ διαρυ]εηῖ,» ἤυς πιαπάατατα βῆμι κρφυῤαῦ δικερίννε; 
δες ρίπιι ἃ θαῖτς. ἀ Ῥαῖγς. Ὁ 

ὅδπα ἀοδείη, τὰν τῇ ; Ν 
ὃι ἱρίδ ηο - 

οδιριταάμα εἴ, ΠΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΦΙΝ ΟΥΙΒΥ9 ΚΑΤΙΟ ΓΝΤΕΆΡΚΕ,ς 
ΒΒ ἐπα πιαῃ ᾿ τατιονεε ἈκΡΡΙΤτυΥκ.. 
ἀδιυαι Ὠεὶ, (α : ; 

[κα τὐοευοι 
Ἰάυ δι τορα , ἃ. ᾧ ίρι ἊΝ ἑωροσβότεργο. ΨΌΪΚ, δι Ἑταῦ 5 εηίον. Ἐξο οἱδοῦ ΒοΠΊΚη Ῥτορτίυπι ἤθη αἀι ΔἸ) σπηρς (δεῖς ἑητοτ δ ηοιΐας 

δὲ ἀοξπιλειπ) 
ϑνεατ ΒΩ εαίπι ἰπτετάυπι Ζεηογι πιπαι αιπηϊίαεςε οτάτ: υδιηοῦτγολ οτίδιη ἣς ἀοίηση αι ἀξ ἔμιαη 

; ἕτααν, ἤος ποιπσώνι δείανη Ἐρ οὶ δὲ ἱδύοαί. Οὐτ δυΐεπι πο. Ἐχρεϊπηφράιο ρυταυΐτ, Φῴμρινοιξ, Ηος ρεοττποῖ τυ δά 
ἃ ΠΝ ἰκ πιέα ἴδυπν δρῃ «ἀϊοτιρίετίε, ποὴ ϑιοήϊὸ αἱ χεείπι: εἰ ἀνδάἠ πιάτεσπητυσι λό Πίδετον, Ηδδίτὰ εἰϊ αυτέ γατίο (ςπιςπιίκρο 
τε ἴε ἰπίόρα" γίάψτυν ἈΦΟ ΠΣ ἐοῦσαι δ πιάτο, οαίυς ετίαπι ρείμια ερὶ. ς ταν φυλαὶ νετυογῦιροτίπάς αἰηγίτ δρ(ῖ ρες ος ΠΠ|ἴδ τοῦ {ὦ 

ει 48}}{8- δεωβῥνδναρνν. δύπε τασιοδ' αὐ ράϊεης ἣος δοπιηίης αἰΐηπι 5|6 ἀρυὰ Οτάςος πίοι τερεγίας πέρνιον φίλε. ̓ τοηι ἃ υὲ 

κεν γοονελεμκω πο Ὡς ν ἐμ Ῥτειογτον ιοτίς γυϊρὸ  ἡθότακιε ἘΝ νϑέρρντο πον δὶ τλῃςη Ἠεητίοιυς ἕν 

ἐορποιπίπανιε, ὁ 4υο ϑεί δον βοηθῆ δάϊξαπι ἀροταϊγρίη ρβάπυ: ποβοτ]ςβ ἐπ πόται βρέροι,φέρντω δὲ τόξον. οὐ μὰ 
λυπεῖται Ευΐ Κευϊηδίς. αι}. 115.2.ς..».Ἐρορυτα- ᾿ὲ αἰοπείογιγιδά βεσέσεβας εν: Ἡ ἐδ τικὶρδυξεσι καυὲ βηὶ»- 

ξιηναμημενέ «ον τνΑρφβοϊουρίο Ιοαπος [ετίριᾶ. ο Πίατς εἰς γεϊατίυα αὐ ίδηζιμο ηυπι αὐ νει ἐρία εείξιτο. 
Δι υδά δὰ ἀοέθε πε θέλαι αρεάνοινκνίὰε ρα δι ἀπέλα εἰ, Κ᾽ «νων ἀλυϑύόῳ, ἩςθΙΡΙΘΜῈΓὑεανοι,) νυ ὃς Ἑταίπιὰ Νῆαυ ιὰ ἀ γι υπαβαονταβαμὰ δὲ ἀροὰ ῬΙεαῆε α. Εἰ ῴων να άβε. Ἐν χιαεκο, εἰν ἀλόδνμε Ἵν οἰ είμιμα, 

περ Ηοδεμδονν (ἐεεενδι μοῦ Ἰαρδηϊεβγέυπι ριοτα. νεῖ ξυδηροιὕναυα ρ το (ρογαριιά ΙΓοδη ἠεηγρταίςπίοι, 
τεβιιε υικὰπνχυιὰδ ροΠυπν δέον. 4 Κἰοέδα ἀοιαίνα, οςρυστίε. [ἀς ἢ ἐείδῃ, οἰμίπηοί! νηίαε νοτἰοὶ φ Θηγίπατίοηο πόρδερυρορῆς τάρρ ᾿Εἰσδνᾳ ποιχιοι διορεὸ οἵα νοΐυοι:  φαυδει:ἤουϊ ἤπια] -- Δαίαἱε Πἰοει ἐτύλ να ταων 

σα ῬιηθΌ. Ὠϊοεηάδυμὴ «αἰ μὲ ἀληζει κνφίᾳ Βελινεῖ, ἢ Ἑυληρ οἰίονευτ τη ερ Ποία μηροὶ . πον ΔΙήδος αϑίλίβο νοῖμαι Εφοϊεπς ΟἈτΔία- “3. 54 νοϑ ων, ἔφη μιϑ' ὑμδμδν οὐ λπτεγρεινίάστυς Ἰερία 
παπὶἐπρϑεμα ἢροϊβοιιωζ)μίδὺ τσρηξηϑι ρεϊπιὰπι ψιὸάἠ ἔσω 4υοά εἴξ ὁομυδηϊοπεζιν, δι ἰΩ (,Ἰυται!οτίραε Ραμ! τε. δον ἀϊούμάνεπυεῆι ὀιοινεἠπαβενὴ ἤοίοίε δά ἰῃ ἐχ- δοῚ εχ ςοπιαιυηὶ Υἱῷ ςοπίμφυίς αι ἐστι ἰῃ δἶθο [δε 

ἀδὺθν ἀσον τ εε ἀἰοττὲ ροβίοφευν [ οὐ φαπ δι  Πἰοε ἰρῆυε κο Δαποιδῖμαὶ ροξεα ἰῃ ςοητοχτιμτ ἱγγορίρείε, ὃς ἰῃ Πιρεηίοτέ 
μὰν τα δ όνη βιισείτνϊοοτικβινναναμαι ΚΙρύμα, γαιρτ ἐν εηέριιῃν διδτῖς ἐρυμαμααὺ ἀραιὰ εθι μετ 
μληρλφψινμιϑεδτη κενὰ ἐπί νατ αἰδιγεῦ οἵἴο αρίβιρεαίϊεπι! αἰ!» ρτο [μι ρεναπάϊ ρτιίεμεϊ ἔσρε νἱαγρϑτως, νὰ εχ ργζοεριὶν 
ουἱ δμρνίοι, φοιῖοι ποπηδία Βοεϊ εἴδει Γ οβίδνιια ραί!αι δξίεαρρατοι. 1 Οὐκεὶς δυτεῖπι (οβοἹ ἶε ρτο μεϑ' ὀμδμδ, νεδ ἡ Οἰδεανενδηιι ϑὲ οἰεξεε, υ εν ἐΐδηι νοουείν! ΓΊΠ25 [ἀ9- ἀμαιν (ἐπϊδίτυν μεϑ' ἐμδδ, κοϑ ἡ έων., νι ὅτ ἰρεείοτίε οχιεςα 
πἰδεάανοὺν γεχέπιίδιη, αὐ άϊοα ἀοπιίοα «ρμοί!είουε, ες μεδ. [(ππεεπείᾳ γορειίκίο : ἃς (ἰ ἀκα. ἘΠι(πηιδιη)αου οῦ ξτα- 
μαρανκύκι γερὸ δύέδης αἰυοι ΜῊ δὲ Ἶ ρυαχδητιν ᾿ εἰ, δις δὴ ρινείεει εεοερταδι νεζετοῖη δείματι ἐπιϑερτϑια» 

ἼΔ αἵοιτηοαν ἰοφυίσηαγ φε Θ 6,6...) δὲν. ἤουε ἰαβδρι ἔξω, .. Νἐἀνέλον να 1. Τίην 1.4. ξύων 
Φορμ δ .ϑι Ῥευϊα πσιαμιβοιφῃε! ἢ, ὐλίδι ἐν ἀλεδεῖφ. ἰά εἴ, ευαν νεῖα ςορ πἰείφηφ φυεαγέλιαν!- 

᾿πυσὶ νεῖ ρεαηξεπτ Ππτυπι,εδρε! ες, Νεαυε ἐπίμη 40 φιῖ τῶ φοαμιετυτ,ὀλόδωαν ἐβίτυ νοταῖ ἀυλο υΐων ὕπρο ἮΝ. 
ταοὰϊ ποηαίει εἰτο!ν ΟΝ εηξίατα γε ἡμ0 εδίνογγει., φιαῖε- Ὁ ων ἰὰ εξ ἐροἰτίοπεπι, ΡροΝ δι, 
πὺν ιίάοπι ἰνδυπι ας ἔλε [τ ιΡατὶ πη φίξ ἐαιευν κοί (οι δ 4 ὧν ηγιάωνδ αδῳντοιω τας νι ον.  δίφεεγὸ, ὦ 
εἴἴες, Εκίπεα ἃς ρεσίξλητι ἀϊρ πίτοεε Ποιὰ Αἱ φαίπι ας ἀληϑείφ ἃ ἐἤνγε γαρταε ρεείς ἰθὶς, ᾿ 

ἀν τρμῆο τς τεΐϊίομο ἀϊοίμιει 4φυϑ πιοῦο δι ποὲ βοήϊε υὐοηςιη τετιπογοιυδηυῖν Ογπςὶ ςοάίςει ἔμηγὸ ςοαίξοίυ 

τι 

᾿ ξσίψενι, 

ὰ 

᾿φολί! ὑρϑῳ 
ἣν ἀπ 

ὦ αὐτῇ Φξεποωτῆτε. ὲ 

κόσμον» οἱ μιὴ ὀμρλρηρωῦτες Τ᾿ συμ 

πλαΐος κὶ ὃ αἰτιχριςος. . 
Βλέπετε ἑαυτοις ἵνα μὴ δπολέσωιδμ 

Παζὸ αἴδαξαίνων, καὶ μιὴὶ μῥων ὦ τῇ 
δαγῇ τᾶ Χοιφοῦ,Θ ἐὸν ἐκ ἔχει, ὁ μων 
ὁ τῇ διδαχῇ τῷ Χριςοῦ, Ἔξ χαὶ τὸν πα- 

᾿ς γήρᾳ καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 
Εἴτις ἔρχεται φοοός ὑμᾶς καὶ ταὐτίω 

τίω δισδαχίω" οὐ φέρει, μνὶ λαμβαύετε 

τ΄. 
Ονὃ λέγων τῷ χαίροιν, κοινωνῶ τοῖς 

ἔρηρις ὠντεῖ τοῖς πονηθοῖς. 

Πολλα ἔχων υἱμὰν γιοώφειν,οὐκ ἠξου- 
λήϑίω δὶ χάρτου χο ὶ μέλανος" ἀλλ 
ἐλπηίζω͵ ἐλϑυῖν Ὡρὸς ὑμαξ,, χαὶ τόκα 

χεηληροομδίη. δ ἢ 
Ααπάξεται σε τὰ τόχνα τὴς ἀσελφῆς 

συυ ὠκλεκτῆς. ἀμίω. ἣν 

.-.-.-.. 

τεργςοάίςοι νει εὶς ὅς Οταοίς ςτίαην (το  ἰς Εγδίτη. 

χἄτ, ν οὐδ πὶ οὐ συνῶ ς 

4. 

"04 βτὶπεμιο)νεγμην, 

Ἰο «οἰϊοςατο ρο(ὲ ὠπ᾿ ἐχϑε μάτι ἰοὰ ἑἐἐνολὶ οὐ 

τῶμδϑυ κῦ ταὶ ἀτολιὶς ὠπί: αὔτη δὲν ἠϊ. ᾿ρδω Ηοςεῆ 
ὁτολή καϑυὸς ἠκούσοωτε ἀπτ᾽ αρ᾿ χῇενῖνα 1} 

Οπ πολλοὶ πλαΐοι οἷσῆλβϑον οἰς αὐνὶ 

Χριφὸν ἐρχόμϑμον ἐν σαρκί. οὗτός ὅν ὁ] 

αὐτὸν εἰς οἰκίαν, χα) χαίρθιν αὐτῷ μὴ λέ-! 

«οὺς οὐμα λαλῆσαι ἵνα ἡ χαρὰ ἡμδ ἢ], 

τ ὦ ᾿ Ν ἌΡΑ βεὰς μ᾿ 
5 Π αἱ ᾿ ο Ω νὼ ν τ ὙΦ δὲ "᾽ τα τ λων, ἐδ ς ϑαίδεην, γρώφων, δὶς Ἰερ,ο,ςοπίςπεϊεηείδιις εὑπὶ γετιίη- οδξῃ, ἰά ς ουπὶ εἰοτία.. ΝΟΣ 

ρὐμὰ {ι μ ρυιηεινίοι ἀπ᾿ αῤχῆς. ψιας 1.10 ἢ..2.7.δὲ 8,ν 
ἀθετυσν δας οαά στη ξατοητία. δοδίυς οἱ ᾿ϑίτογ οἀηὶ ἀςηνῇ 

ἀοξξτίβαηι φυδη ἰηϊτίο, 40 ἈΝ νἱ ἀφ]ιεος ΑροίτΟΠ ς,δἀΐς - ς ἔτις ἀντὶς ς καὶ σλαύος κα δ υἑεὶ 
ογδι ἰἄςίγου ἱρῇς δη τ πτίάταιη 

Ὑτ οχ ομὶς ριφίς ῖρεο νέταιη 1 τυ δῆτ της ἡ] ἀ Τότ}. ἢ ἰκὰ εἰϊφερλαηρτίσπι Ααεὶς δείδια, ἐμ 
ἢ ΣΙ ΠΚ να 

6. «4 μνἱοκῤρἐο,ἀπ' ἄχϑ εν ἰάς τατίαο τ Ποἶ.2.1.4. νϑὶ πᾶς ὃ ἃ 

μού τα ἰξείριυαι ἰπ΄ 

Ὁ Αὐνυνς 

ὦ αὖ ἐνμίσ, 

ΤΣ 

ἐν οι 

Ομίξηαι τῦδῃ 
ρμεΐδηςε ἴῃ ὧο πϑὴ βεγπι ΑΜ ἐν ἐρξνίαα 

, ἀπό κανδλσγαα βαδει: 
νἐβενμιαησὶ ἐν" Ων 

; ΠΡΌΣ 
. Ν Ἀν Ν ᾿ ἘΝνε μαι, Γ 

4.5]4υἱς νοηῖϊ ἀᾷ νοῦ, δὲ πδηὶ τρ 
ἀοδιείηδῃν ἤθη δάξενι, ἢ ἢς του. 
εἰΡόξς οαπ) ἀοπιαπιραος Αὐε εἰ | 
ἀι 16. ὶ ἘΣ, 

ἬΜΡΝΜΝΜε .. 

ἐοπηΝΗὐεμῇ ρον δν: εἰμ:. τυ τ 4 Ορογθι}5 οἷο 5 πλδ]|5. : Ῥοῦθυ 5 οἰυ5 πγαἱ ς πραϊφηὼ. 
αἱ ᾿Ομμπὶ πιοϊτὰ Βαθεγοπι ν δίδω} ρων μαβὲ, νοὐὴ βε!- 
(ςτὶρεηάα, που ρεν οδαγίδα}. δενεγδοὶ νά δεν εἰν ρίαν’ 
δὲ αἰγᾶπησητίηι : (64 ἔρογο τ9Φ] αἰναπρεήδμην : (ϑεῦο ερίηο. 
νοητυσάπι δ νόδ., ὃς “ ργχίξη.- 
ἐςαὶ ργαίςητιθο5. Ἰσαμμμισυτη,",) 
γὲ ραυάϊυαι ποίτωπι {τ οοηι- 
Ρίετυπη, οὐλονν 

Ἵ 

πὸ βένσενν δυο ν Ὁ 

δαίαϊδην τς ΕΗ} οτοσίς «χ᾽ ο- " : αν βιβενηὶν 
Ἰοΐα, Ἀπιςη. ἐμὲ εἰεξξ, ἀημν. 

διφίδθν ἴα εὺν ἸΡΥῸ τορούτοι- ἘΠ᾿ λυϊδιὴ Ἰῇ αὶ αὐ ρλιαιά κθης . εἰδειηρμαῇε:αςῇ ἀΐζογος, Ουΐςυπαυς δος ἡς χες ἐς ρίαπὲ μηροίοτ εἴξας ἀπειοἰνρ ει νος τεηροτὸ ἰςἐρτῇ εἰξ δάϊαη» 
ἃ 

υἰλεῖβ ρεγίοπά Πφηϊβούτυσ,νε 

ἤν νὴ αν δι ΩΣ μιηροίζοσιμι δι δὴ 
ἐβμβκὰ 

ἐφ Ἢ Μὲ δ νη ζηρὰ ἀίιιοεῖα ςοσητοδλον 
δὴ ΜΌΝΗΝ »αορρβάνοιν αυϊοιῃ 0. 

ΚΟ ΤΤΉ τος ΠΣ ΣΝ ᾿ἄάτα, αὐ κυπίρε ὙἹλοίημη, Ως. νεὶ τποϊυὐε νο 
Ἐρενάορηθνι ἡ Υρῦλλη αδμνῖ ἀρ νι ἀκέδέτμε, 
Ῥμαάῃ δε Πρ ἰοοϊα ναίχεε ἰψμϑδριιαν νοφανυαε νπιφιζώνοω . βιοώπρδμμ μον γορδὶ μὰς μοϑώψανεν αι. 

Φοιῤβμαμκλμὶ ἰρείο μροείοείϑ ἀνθ! οχ οοη- 
τὐλτ οὐ 

αἷσι 2. οὐ] δρυβ. εἡμοιβιορηφὶ βοῶν βαβ δι μοὶ υντῖ: 

Φρ δν}..,).0 Οὐτ. τι ὐφόσοπον Ὡρὶ φθννενν ἠἰχίτ, ἰά εἰ, νοοῦσα ἀἰ- 
οἰκαγνίἠεἰίοας “. ἐμου ὰ Ὑν δϑύ ρον εἰ ρελ.) 6 ἐς 
Ανβ ἀἰςοηἀΐἑ 6 1 Αἰ μωμιονὴρ 1 «ἢ, οαὐίω, γε ἀἰχίπηος ἤρε}, 

ΥΥ̓Υ )} 

τ κῃ 
ΤΖΟΝ ἐδιολνα, ᾿ 

᾿ἸΝΝ ἢ ἐνδεμοα,υε ἴοἢ..6 12 

εἰμ, ΑΝ ρεεβ οαίοὦ : 

αἱ εἰ ἐπιροίδονρε α. 7. φερηιευνοιμηβάμδν- ,. Αὐείομείαι. 
᾿ γε δ ΝΗ: ἰο πιννόμιν, γειτίουδαι ὅς 

Φιν δέκ τοὐβιεηθων ἔξω οΠδοῖυτν σμεὶ 
Ορνα ϑο ὦ ἐαν. {πἰἰ ορρυξπδπ. 

βεην, οἷς Ὲ [πιάμξθον Φ; ΔΗ ἈΠ ἐπ Εὐς 
ανηβα;ἠ  ὠ ἠ τἶδυν Αφοῖον 

| : ει 4} ἔλοίε ἀο 
γι ὑον πεν δι ἀενα ἰδέτι- 

. ᾿Οριμς 4 γειά, Θ᾽ ἴλπι, ἢ 

ΣΟΥ δι νυ 
᾿ Σ [(ΞὩαἮἑ ἀοδείπα 

ἡμαπ. ἀρδἰνῤναιν θὰ “ἀ- ἃς βετιίοι θυ 
[σε γ νοίδιᾳ γεείβενε ἐμνρ ςουντοετουτπ 
ἐγ δπαρμο κίε εἰ 4 - βυνν πε ΓΙ ἶΑ͂! ὲ 

δ. 

Ουἱ «πίη αἰεὶς ΑἹ Αὐς,ζοπι. ] Ἢ ΟΝ οἰνίοο ἀἰόε δ! ἀνε, Ἀ ΤΌ Ασα 

’ 



κ 

ξ 
Ανδεν 

᾿ ᾿ ΟῚ 
᾿ Ἷ ν᾿ Ἐκ μ ν 

ΓΝ 

ΡΣ ΤΡ 
ἐξχαγὰ ΑΘ λῶν Ὁ Αι. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
 ΔΠΟ- 

τη. ὁ - 

ΕΡΊΒΤΟΙΑ ΙΟΑΝΝΙς 
ΑΡοβτοζκζι 

τοσοῦ. 

Νοταὰ ΪἹντ ΚΡ Ά. νετν 

ῦ ς ὍΡ Ι : δ τα ᾿ ἕντο ΓῚ ε Ἐχειαρῖσαι “ ῬΑ α ΠΡΕΣΒ ΥΤΕ-[1 ἡ ἢ Ἀξεο ΒΥ τε. ; ' 

αἰμνντεν {ΠΡ ΡΒ ΨΩ ΡΟ Σ ταῖν τῷ ἐς Νὰ ΓΗ ΜῈ οὐἰοόμεδο, ονε {0 νι σμάμις ᾿ ΨΥ Αγ ῆ Ὗ . ΡΆ δὴ ἀρ ἢ ἐρο νοτὰ 6}]}- “ ἀϊιίχο ἐν αν ὴ πητο δε γὼ ἀγα. [δὰ ε ᾿ ἸΚ Α ἀϊιίρο ἐν ναὶ 
αἱ ἀαρθρξυαι ἢ ΚΝ δι᾽. ΠΕ νι ὶ-. ᾽ Ἢ “4. ἢ; ΕΩΡΝΝ Ὀλεϑεν Ἴ ρεὶ-} 2: ἐβανίβινε,ἀε οπννιῖδες 

ὰ δωνο ᾿, λγαπητὲ ᾽ «δι 1.18 ορῖο νὲ ργοίρεγὲ ἃρᾶς ἃς πρθμρνα δ αν μὰς δὰ 
ἐξοθΉδαν ο., ἠδ πάντων αὐήχομα! σα) [γαϊολς, ἤεουϊ ρτοίρετὲ ἀρτς δηὶ- ἐμοὶ ἀρ δανος ἐμ. 

δοδούϑαι ὃ ὑμαίνοιν, χαϑαὺς σοδοῦ.. Ἰτρα τυ, " 
4 [ . 

, πα σου νυ γἱ. δ: : ἣ ; ὺνσν ὴ 
4 ὑυχὶ 3] Ομιϊίως απ ἐτῖπη να! εἶ αυῦ δἰ τειν βαρ ουσόν 

᾿ 

ἱ 

ἡ σῃ εἰς τοι ἀδελφοιῤ καὶ εἰς τοι ξέ- 

Ψ 

- 

Ἐλχκίρην γὺ λίαν ἐρχομδων ἀσελ- 
φώῶν, χρὶ μιμρτυ ορυυύτων σὺν τὴ ἀλη- 
ϑυίᾳ,, χαϑὼς σὺ ὦ ὠληϑείᾳ ὥδιπα- 
πῖς. δ 

Μοιξοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαρᾷν, 
ἶνα ἀκούω πὶ ἐμοὶ τέκνα ὧ ἀληϑείᾳ 
πἰδιπατουῦτα. ᾿ 

᾿ Ν 

Αἰγαπητᾷ , πις ὃν ποιὼς εἶ ἑαὴ ἐργά -Ἰ 

' »μωραν νεῖν σου αν Δησίσῳη ὦ .6 1 Ουὶ τεπηποηίο (μοςοπ ηεη- τύρησαν απκέπῃ ὦ ὦ; , ᾿ Ἰ ἐμαρ ΝΟΌΣ ἘΠ ΟΑΤΛΕ Ἴάάτιηε ςΒατίταϊον ταδην ἑ ἑοῃ. 
[ρεᾶυ Εςοϊεία : φυος τεῶιὲ α-,, 
εἰες ἢ ργοίςαιυμτις ἔπος Ῥοοὶ πέρ. 

πίον ἀμκλησίαρ" οἱ καλαῖς ποιήσᾳς φ:θ9- 
πέῤψας ἀξίωρ τῷ Θιοῦ. . “" 

νόηίτοηι ἔγλιγος, (ἂς τοι ςαγοη.- 
τὰ ̓  Πηςετγίτατεπι τυλῃ» ρίουϊ 

4ι 4 (ιοἷς ετρὰ ἔγαιγες ἃς "εγρᾶ 
ΡεΓορυ]Π0 5) 

ροηΐμη ρέγῥιδεη δ 
νεγία!ὲ ἐμ ν [τα ἐν ἰο 

τὰ ̓ “Ππμςοτὸ αηρύϊας, -. ᾿ ὑεῖς απδηΐα. 

4“ΪἸ ᾿Μαίυε᾽ "Π|-ς ραυάϊ πο μα- Μεαΐνε δὲ μϑῃ ἱραὴφ 
ἀϑδον ὠρμικαβκ ον μων Β]105] “ἰχανάνμν, νυ ἀνάίαν 
τς08 ἰγηςεζὰ Δηι Βυΐλτο.. [πρὸ πρεῦν γηᾳ πτί!α! 410 
᾿ Μέάγέ, 

.| Ὀ εᾶεν" βἀεἰδτογ αρὶς φυίς-}} οἰνανίβίννε, βάείἑν 
«(ἦν φυ εημι οβενάνη ἰὼ 
δἴνε (σ᾽ δος ἐρ ϑετεχτν 

ηθι, 

6 1΄ φυὶ τεβἐπνομίμον νεᾷ- 
ἀέεννπε εἰγαν μαι ἐμὰ ἰῷ 
«οη[γεξῳ δεείεβα : φοοι 
δεηε [πεὶορ ἀεάμερης ἀϊ- 

- ' , - [τοπυςηϊςηϊοῦ, 

᾿ΑΝΝΟΤΑΤΙΌΝΕΣ, ΙΝ ἢ 
Ν ΣΉ ΧΙ τατιο 

τ᾿ ἴη γυλαυδεγοεὶ νὐνευ, ὰ ψειδμιδιν ϑυρνα φῆνία. Ῥοηΐ" 
τοῖς φηΐπ ἀεὶ ρχο ὠνὲμ γε 10 Ησπιϑτ νει ν᾽ ς δ αὐλὴ 
ἐθέλοι αῃὶ “ὐντων ἐμιήνα ἔραν. δαδίυν αἴς ἡγίτυν, Ορτο ἰα 

“ρησηενς ἄσυς δηϊμὶρ ἐεδιὸ ᾿μαδ εν. ἦτε οὐίκιν ρχοίρετὸ ἃ- 
ἂν δὲ ναϊοαὶ, ιμΐθειν, ΒῈ οἰδαίδαν σά ισνι ῥνοβενὸ ἀγήν! 
τὰ νϑἰεαι τοὶ Ὁ ῥιοπομέδῃο οι, ἃ παρ ηϑᾷ ἀβολοῖι 
(δαικξιία ΝΠ ΑΠὶ ἐπ: 

εἰδεηκὶ ηοΝ δμμῖμερ μά τίνι 
,, ορτίιὸ ἕο πύφαίες νοῦ Ἀννδγύίδηι ἀἰχίσπιν τ Οοτίπτι, 

ἐλριιδινοῖζαι... “001: 
"3 δα δα ἐῥχρλνων. [ἃ αὐερδλϑέυρων, νεία ἴμρ6. 
εἰοῦο ἐρ 9 !πνοτῖς.) Ἵ: -- ὠ ΑΦἔΓ σίνερ: 
πεΘοα Νιϑπη τυ τῇ ἀκοαῖς. Ὑυΐ δεῖ ὃο Βεκύηνε, Ἡ ἐνλιοι 
ΡΜ τμσραρ ἀγητὸν ον, ἘΠῚ δαὶ πν εἰς ναείταείε. 
ποιθϊῃε, ρδρβοταπισιοια, ἤξηϊβοιη ἰατενυὴν ν ελπὶ 
ἱαιοκημ, δὲ ( γε ἰσφυίε {16 ) (σα! είς ρύγεανι ἤομε ἀσσυὶ» 
ταν ἴσλι νον. Νερυς αυἰαυλη 45 Βα με Ἐπ πτη. 
Ῥιοείδυε νυὲ Νερίδαυειψοξαθιο ἀεϊπέξέεινε ἃς 10- 
ΔΠΠδΕ, μεῖδαι ἡ αχμ!είρ οὶ εἰς αἰβολείοιο Ἰησιΐοαπε: 
δρὺ ἃ φυδηι δείαπι μέης ἐεεἰδέξίοησπι ρεοποπιίοὶθ ὕρε δ0 (οπηηδηάας αυϊρα 

τυλεηυ..". {δρμεν κὰν ἐλεδείᾳ, ὙἹ οί ροείοτοπι 
οριποϊ δι, ναί... ᾿ς " 

Σ΄ 4. ᾿Δέδιμ, μηδοτέμμν .. Νοιιὸς, ργο μυΐζω, [0 Ὰ 
τούτων. {Π|} νἀ οἱ φεῦ ᾧουά έν, Νείτυς ἐπίαν ρίυγαῖ! πὰ. 
πιοτο, ἐπηρβείρως οΑὐΐα, ες Ηοδιπογυπι πος. 
ἰ , 

᾿ 

ΑΥΙΒν5 ΚΑΤΙΟ ΙΝΤΕΆΡΆΕ. 

ορϊοίο αὶ ὁ προ ᾳιοά. 
6 

δι. τΑ. γι, δὲ γοχθιιαι, Οἱχν 
λ᾽ ἜΠὸς 

ν 

νι: ΚερόστΥκ, : 

τΆξη αἱ Ἰορληῖ ταύτης» ἐδίρ. : 
{θυ ἕ νἱάείνοε!} “μάϊν, ἴνα ἐμεύω. ΚΝ οἱ ἢας γηὰ δῶν 

ἢ Ἰοληηὶ Αροξοϊο ἑδης ερἠποίδπ) γεπάϊοας. Εἰ μιὰ 
ἽΠ ροσυλίανο Ἵνα νίάγρατε ρτὸ ἔεν, εχ Ἠεβγβοσυχη ἀῖο- “4 Πίπιο,, γε ἀπηοταυίηηι ᾿ολπηίς ΤΡ Κ. νετί,8, δι 1... 5." 
τὐΐ κοῦ οὐδ) ρεμοράςηιϊς ἐοιηράγατίι!ο μοίζονα. ΜΕ 
ἢ κὸ ᾿εὐπάοπι, εἀρίτο 16... δι2:. Ὑυϊξαῖα δὲ Ἐγαίπιι», 
“νιν. 
{ ῬΙΔείδιεν οὐδ ν᾽ ποιεῖς, [ἃ ἐδ, Αρὶς νι δ ἀείοπι ἀθ- ᾿ ιο Ατεγ ἐπεςιῤιειατίο φυρῃι δάϊεες Ἑταΐηως » φυδί νιρὺν σϑεὴν ἠξ αἰτεῖ ἐὐτῃπὶ τού δοτο εἴας ἰῃ τακο ςοΠ]σολ» 

τὰν δεγιὲ 6 ν Φ Ζα ρενῆχῴνι, ἐξ ᾿ πε ξένο, Δ γεῖϑυπι, Ετρα Βοίφίτοῦ ε (εᾷ ἡ] ρία- 
πἰυ είξι ̓ Φείτπι ἐπὶ πι ςοπηπιεπάδι γὲ φλόϑινον ν ἤης ρεῖ" 
(σηλίυπὶ τοίρεδιυ. γεειεἰπεοτρεοε, κρὶ τούτο οἱ τοὶ ξένοις, ΠῚ ἣν " Μομεζίίονι. Ἡος εηίπι αὐ δε πιαρ ναι ρομάιμ 

δ᾽ διρηβᾷνμννι βρενέν το νίμ μα, Ὑυ χ. Ὀράμενιι. Ἐταῖ. 
τη δὲ ἐδέν κερί), αυοά τη δ! μα με δαν. ὅμ εχρτείζωιει. 

1 Οδίο νεῖ εοε ἐρίο; ιιονίαηι δοτὸ εχ 
ςαρετας,Γισία τι ἡ δάση σεἠσιιηΐϑι δά ρυδουτεαάε Βοος εν ἐγαὶ αἰϊοι ἀλμν: γερχι εγλξ σρηάϊείο. , 

(9 “Ν᾽ Φιι Ἀ. ἴηο. 8. ἀδισρυπίσων), φι λοι αν αν ῥὰρ᾽πρτα τα νοὶ 
ρ 

7 Ἐνεβῃ 

᾿ μέλανος χοὶ καλάμου σοι γρά 

᾿Π φρεοηβγαςηάυμι,δητεητία ἰρίὰ νἱάστυτ Ἰηἠἰςανὲ, ((ὐτ 6-. 

γῸΒ Ἐχείρίε, πα φχοίρίς. Νυΐς. δι Βα ῥε Ἶ 

Νὰ ΣΝ ΟΝ λιν δὲ τ δι οὐδ το νὼ τας ω ἾΝ 

ΙΟΑΝΝΙ5 ΠΙ-ς τ 
λϑον δ. μα Ῥεοβομνΐμο οἷυε, 

ν λαμξαῤοντες ὑπὸ ΠΓ ἐϑναν, 0 εκ ρπίδον εβηϊ 

4. 1] 

ται μεθ. ΟΥΤΩΣ Ἢ Ἂν] ἌΝ 

ἩΝΜ , ἑαλ ὕλϑο ΠΣ αρΙδα δὲ τς 
πὶ ῥα ᾧ γοιῶ,, λόλρις πφριφχῖς, φλνὴ} 1 
αροῖν ἡμαζ' καὶ μὴ αῤκούρδρμος Ὑδὶ τού.- 
τς γϑὔτα αὐτὸς ὅχιδενγῥταὴ τοὶ οἴσίυχι- 
φοιὶ κγὶ τοιὶ βουλρυϑμοῦς ιἀϊχόδι, ὃ ἐκ 
ἧς ἐκκλησίας ὀκθάλλο. ὃς ἰμ 
Α᾽γωπητὲ , μὴ μιμοῦ τὸ χακον,α λα] ἡ 

πὶ ἀγαϑόν' ὁ ἀγαϑοποιφῖν, ὧκ τῷ Θεοῦ 
Ὧν ὁ δὲ κακοποιαῖν, οὐχ ὃ ὥρρικα τὸν 

θ"" ᾿ ᾿ ν “ Ἡν 
Δυμητρίῳ μεμαρτύρηται υὑπὺ παν- 

γῶν, χαὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας "'κρὶ 
ἡμᾶς δὲ μαρτυρσῦ μϑρ "καὶ οἴδατε ὅτι καὶ 
μρρτυοία ἐμ ἀληϑές ὅρι, Δ" 

ὑφέρξο δά πίίς. ἢ 
εἰς ἔγατγος, δὲ νοΐοπιεε. 

πολλαὶ εἶχον γράφειν, ἀλλνῖδι 

Ἐλπίζω δὲ ὀϑίως ἰσεῖν σε, χαὶ φόρα ὦ- ϑρεύο᾽ υτεῖῃ ἴοις γε βαιίι ἢ, 

ῳρὸς τόκα λαλήσομϑμ. : ἀἰναβος ». δέ ἔμπδ  ζοτάτα ἰο-᾿ 14 

Εἰρίωη σοι, ἀασάζονταὺ σε οἱ φίλοι. [Μ}|᾿ Ῥάχ εἰδί. φαϊμεδπε ες ἀγαϊκὶ, 

Αασάξου τοιὰ φίλοις κατὶ ὄνομα. ᾿ [[δαϊπκαφίηϊςος Ὠοπλἑπδείπη. -. 

7 Ἐκεε[[εννη εο Οὐεί δε ἐξολϑον ὑτὸ δᾺ ἐϑυών. Ἐχρίΐεαι 
ἸυάῬιο Οεπί ποπιίας, αἰ βοδην ἴος Βυλπν ἢ} ολυα 
γἱῖγο (οἰὰπη νετο ἴονδς φυίά ἐπι ὈΟηἰς οτιλπ) ὃς ἐλου τατίδιις 
(ιὶς το! ς ΣΝ ἀπὶ πιὰ εἰς ρὲ τγαϊςξλιοηειη ἐχροηςηάνῃι 
δι οαπινοῖθο ἐξύλϑον » πο δυτοι οὶ ράγεὶς βίο λαμζαίον- ς 

[νὴ μοηνηηὶ Ἀεε ίβα. ἐν ΑΝ τος τος ὠρῷινων ἀ εἐδὸ, ἀν 

τι Ουὶ ἀμιενο μας αν ὁ διιχρκιρομῖν. Ἐ φὲ εἰ ρ ιαῆν. 

πίπι ἀϊϊοδεπειδὺό ργὸ Ολγίι ποπιίπὸ Οτηΐον ἡ ργόρηλ- ΟὔΓΓΟΓαΙ , ου! : 
εἰα!ἰαυϊά ἐρεξιμεπαιεη)δι ρεωροίζειο ὑπὸ υὰ ἐμεῖο ἵγατ. ιρμαιφηι ορυῖο »40 δ᾽ βμβῃμεὶ μϑύοα μύμαστῖγι τὰ 
Ὀἰοοπάυαν επἰπκοαπιαίηο ΑἸΠἶες ψοιρὲ ΤῈ ἐδ ων, αυὰ ἀς τε τὐρυμηφὴ ον τ βρνῃ δὰ 1 ἀμ με κέλν 
ορλλλψελοιθρρρον ὍΝ "ἀν ΠΗΌΒΑ ἃς ΒΜΕΟΚΝΟΔΕ φρ τ τ τον δι τς λύσιν 
ὃ Μιυμὰ ορεναιο ἐνρενδ απο, δις ἤὰ ψωγὶ, Κοϊδεῖ,. τ4ᾳ Ξειφμεραί. Αἀὶο εἰ ρα συϊμαν ΝΜ σαι. 

γι δινπὲ πγυτυὸ ποι δἀϊωυειίήυς δ νεείοατὶς ῥεκάϊοαοίο. λαλόν βοτίυϑ (ερέηδυδὴ ΕΠ ἀμ ἀπι κάλ 
δεπι. Εἴ Βυύς (ἐπτεπείς σης ΤοὨμ δα ὲ νΟ ς] ἡ λα πάτο: 
Ορεγαπάὶ γςτϑιιηι, τοτοίθπι. ἶ 

τα 

᾿," 

ἀρ λιν ὁ 
ὐλής, το ἀξλχεθο.ς , ἀξ νεῶν 

νι Ι ᾿ ἐς λαφο ὡὰ ΡΝ ἀδδον 

ῃ τὰ Ἡδ τι ἣν ἈΝ’ } 

Ἢ ΓΝ ν᾿ «{ τὰ ᾿ ᾿ς 

τἀ τ αλλ απ δ τε τ εν ὃ τας ᾿ ἜΝ ΔΗΣ 
ἀν: ὙΟΣ ἐδ τ ἐντὴν ἡ ἢ τὲ 

' ν ΕΝ  Ω ᾿ ᾿ 

᾿ τά αν τ 
τόδ ΦᾺ ἈΣΚλε ἃ 

ῃ Ἢ ῃ 
τ 4 ΠΝ ., Ἂ ἐ" 

ΟΣ 
μδῶς ἔλρς 

᾿φιληε ἴξρα ἰλαι αἰπιοιδιέπηιυ ραίιπν ἀρυή δαρσνι, 90. 
ΦΊΝ ων υἱέδὲ,υὐχ ἑωρκ.14 οὐ πσπου Δα... 

ἐπιλαλέρηα»  Φονγκα, 
σύμ φοδι ἐἐμμ!Ν ἰδ  Ἰυρεείστίε ἐίλοῖο τοι ἀσοαυθυ.. τ του ἈΠ γ ΑἸ τὰ Εν τὸν ." 5 

ΤΥ κὐτὰν 

.} 75" 

τἀ μη 

᾿ "4 ΐ Ἧ 
τς, τ Ὁ 
διρὰι ἐμ ἐς ν᾿ 

"- 

ἊΝ Ϊ 

᾿ ᾿ 4 

ΠῚ ἔλα] 

᾿ 'φ4ιν 

ἀμοι ΟΝ 

ΝΕ Ἂκ.2 

ΩΝ μῶν 

ΠΣ] 
ἮΝ ν αὖ . 

τι ἐπξιια 

«πῳφολ 

᾿. ᾿ ᾿ ιμ" ὡς ἡωνδυῳ πλπῆς 

9. ϑοὴβιἴκαψα γυΐς. δεν ββηω βηΐμη, ὑμαλααῖ. ἴα 
νη γεγὸ ΤΟΣ ἐπνιο ϑα κοὴν ο΄ ἐκκλυσίμᾳ, τὸ 

ῃ 



ΤΑΣ ρδον 

τ ὑὐδδοσιν α 
"οὐ φῶ Ὁ 
ἐπ Ἰι πκιδονς 

ὧδ! «ες 

οἰ, ἔη' μὴ “Φ΄Φ“ΦΦΨὍΟῸΌῸϑΟΌΟὙἢ[ὉΘΘ  ω .: 

Ἐσὲ ΟΣ πρὸ ᾿ ᾿ : 

δ Επητε: ἜὝΟΥ  ΑἸΤΟ. ἘἘΡΙΦΤΟΙΑ ΙΓΙνὺῦ ἃ 
ΔΕ ιν κι τονν τ, Ἐρύτοος, δὰ ᾿ ᾿ τὰ Ἢ 

: , ᾿ τ εν ΠΑ Ρο : ΤῸ 11 

ἐπ να, Σ ᾿ Ἶ ὴ χρϑυλιμί. ἣ ἀν ᾿ : ᾽ Ἂ Ε Οὐ οϊίοι. 

᾿ δ ΟΝΜΝΟΥΝΑ ΙΝΤΕΆΡ ΒΟ ψετν-. 
Κα ᾿ ἥ 

ΠΟ Ννὸ Δ: Ιεΐ ΟὨτ,.] ι] ἀρ 
᾿ : ΝΠ ἔκγυυ», ᾿ἔταιεῦ νῷ 

2 τὰ οὐϊεῖ ἸΔΓΟΌ  ; 
᾿ ὃ νοζαῖ5, ἀΐεο 

Ῥαῖτε " ἰληξιι6-} |ἐρε ἀν εξ, Οἰπίβο!ε- 
Ομεβο " ἤεγια- ἡ [ν ορη[ενναιη Θ' νϑραιὰς 

δι 

Α . Μιίοτϊοοτγάϊα νον 5 ὃς ρᾷχ δ] ι| “4)}|νἰοονάϊα νοϑὴ ὁ’ 
ρβακ Φ' εἰαγήαι αὐ νηνρίε Ἱ οἰνατίτας αὐνυϊτἰρ  ἐςοταν. ῥπρ 

τ ἐὺ ΐῥ ΚΝ Φ ..Ἄ 

μἿ χρὶ οἰρίωη καὶ ἀγείπηπδιη- 

ἌΝ. ἀπονς ᾿α ὨΠ εϑ, ᾿ φαστη ὁμιὴς ἢτι- ᾿Πιρεὶ εὐγον “ ,[3 δ 2 4 ἡ 3] σβανὶ β ἐμοὶ, μενον 
τβραρυε παΐαι" ει ὐδ)ρρισηγιοὶ γ ποσῶν απουδ᾿ἰω πριου-) Ιάλυτ αὐ ίρολπι» νὰ ἐσείθαπὶ δὰ πε λιτὴ μογῦνφο ΓΑ 

ΩΣ ἐρᾷ ἐδέον μφὰν ὑμῖν δὶ τῆρκοινυς σωο] Ινοβ᾽ ἀς οατηπιιηὶ ἰα]υῖς, ἡ ἢς} [δ εμάν υοόν ἀὲ οονυνιοὶ 
ας, αἰάγκδὼ ἔψον γορίψαι ὑμῶν, ςρῆῖς μβαδιὴ νοδὶς Ἰςείθετο, 4] 1} ΡΊ δίκαις, πεουείμ» ῖ ᾿ : δμέ[εεφενε υϑδν, ἀεμιε- (ἁ δὶ Ν ΄ ῶ. ἐς ἀκαις ϑῷρρασλαν. ἱπαρινίζκδαι α΄ ἀπαξ τον οἰς ας ὑξοικαὶ τειάχα τ κομ ἘΜ" ἢ κοι πιὸ “07 δὶ ΠΝ ΞΕ ΕΠ υ δὼ ' 4“). ον τοῖν δ αδρθείσῃ τοῖς ἀγοις πὶς 4. ληδιὶϑ. Ὧι. ΠῚ ΜῊΝ 

᾿ κ᾿ ἢ 
ΡΥ τ ἐτρ Ὸ 

ἀν νης δὼ μ᾿ : . -᾿ : Δ ΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒΙΙΝ ΟΥΙΒν5 ἈΛΤΙΟ ἹΝΤΕΚΡΆΕ.- 
δον" Ἐρδε ἢ λοις δὴ ΤτΑΤΙΟΝΙΚ ἈΒΌΡΙΤνΆ. 

δὰ ' "δη ΠΥ 50} ὡς ΠΝ τ ν Δο νυ ωπε σα, ᾿ ᾿ ΕΥ ΗΝ εν ; τ αν πμ,δατοδἸ ἐόν ὸνδδ αἰ ακάδου, ζοπῇλς ὕσαΡ-  ἜΦΡοοδι,, κλννῦε. Νεπηήηοπι νεἰπι οἴῃ αὶ φαδά ἰμλης δθμκθικ ὐησδυνδαπι,να αἰλαδεετο Η]ο [δὰ μολείο- γοοςῖῃ 1. Οταοῖς οπιηίδυς ςοάίοίδυς ροίεεςπιο διίιε 
᾿ ἐκ βάχος ἴο ποηιξαπιὴτι γένο ρτοάϊτο- νοτί, Ἰφοό μρήχλῃ, Ῥδες οὐριὶς κγιασμῆδοις δί τοτυρενάψεις ριζν 

 ϑοωνβεῖο ὑσὸ σείαπνιταήι (υυΐατον γι ἀὐφεερτει ταὶς ςῃἷπλ, ἐδυίατιμνν οχάϊης, Νοολτο οπι- 
Αϑον τβενεῖ φυΐὰ ἰὰπι Ληναϊ αττενσομίικυαίο νι 80 γοξὰ. (πίδυ: δρίτίειι 
τεῖπς ἐἰ( μιν Διὶ γράμ οἰςξλο ἐπ ἰοωμπι αὐ άζευ : δι μὰ ορῃβεμβειο ἱπυά Ροίείε, φυδὰ Δ] ἰοαυὶ (ε- 
μροϊκοδεμ οἀμούσοᾳ γρραπῃμεγεῖ, Οὐρίας.) ὑραάυχω βιςείτασὶ κλαῖς, Φ᾽ πρεσιές, γα Ἰερίτωυς ἴῃ γυῖα: 

μὴ 
" "Αἰ ὸ ἐρίενν οἴον ̓αἰἰλίασ᾽ ἀυϊη ἐπιοὶ ομὗυν Ποπιο (οἶς -ὁὀ 1»72)49 βαῖνε. ἸΜιδὶ νίάοτις πιᾶρ ἰς ΥΠεδίυηιν οἵΐε ἰη δ.η- 
Ἢ ἐδ ΔΝ ἘΠῚ νυ ἐἰβμο τ γαρει τα ΠΠυπὶ νἱ- ρευγα γε ἀϊσδητας άεϊοβ ἃ Ὁφο Ρλῖσς ἴῃ ΕΠΙῸ Ρετ δρι- 

οἰγημτα οἰεῆα ἐπιίηεδας ἐλ α 
ὶ Πὰν γασὰϊ ὁἐδέοηε ΜΕ ἀείετὶ ἴὰ ΜῈ δὐνηυηι ροὲ[ος ἀἰοδηλυγ ἃ Ραῖγς ἀ πρὶ. ΕἸ ΠΟ. Τίλψως ἢ- ὁ εἰ Δϑυθεν τ ὁ ζουτεῖ φιὰηι αὐϑμμο. . 86 ὑμρσιάδοις ἰορας» ἔς κγεπηυΐδαρ, γα ἴῃ ἀμόθυς ΟἸζεὶς ! ἡ ἀμ τρῶν βιοεγιας ζαςοῦοο. Νοχιίς νϑέδ, ἡ ςοἄϊοίους (ας ἴρτατν ἰμιι σιν ατυ,ὸν Θεϑ' πατρὶ ἀνέξαι ετς μο 
πο δι πη, ωὐήκανείοιν Ηἰο-  ννεθιδιψχιείτα ἔδγεαῖς νία Πἰτεῖς δάρυή Ηοδεζοιηις ἰδέτε, ἐδοίροῦ ἈρΘ ας εἴε ἀεπρεῦάι, τοὐτορτὶὶ τεδοηδοι Οταςα ργαροήτίοηί ἐν. ϑεῖν4- τλϑμν ΝΗ αι ξοηΐεε, φα τον . (δεου (εὐ ἐχίθιο δ ημμάν. 1ὰ οἢ, (ἐροιτίε δίογπο Ὀεὶ ςοηἤ!ίο “ἡυἱ ΝΗ οτσα ἰὴ ἐδαὶ οἰμεαίεηε ὅση ξηΐγο προ τν Θμεο ἐρδίοτεητυτ ουποάίςηδέ, νι [οδη.16.6. δι 11, δί 14- 

᾿ ἔκοι. δὲ ὨσπΆ0Π 69. αἰ ἐς Ῥιοίμηίν ΓΟ ΣΝ -ιβδδιεπί([λτορτ) νη Βαὶς ἐρίοις Ρεευ]ιατὶς ᾿νας (α]υτ4- 
ἘΝ μοιήπεν, Αι.» γδι τς ἡβοῳβῥῥκρῃε ο: ον νετθα ἰρίὰ ἰροέϊεε : (κ οχίηγία ἐομίοἠατίου!ς ρίομα, 
ΠῚ ἧκε, ἔ ἣν ἰφυψη ἽΠΠ|6 ἐχ οὐρὰ ΟἿ ρογπληθγε,, 4 εχ ὅἄζαυκ (ρἰδπκατη Αροβοϊίςιπι ρἰςπὰ τοοτας, Ὑὰ δι, 

ἰἀ Τιδϑοδ ραν ναϊλενίαπι οεθοπν τεγγάγαμι ἀϊίροι- 55 ον ανωαι,, ν ὑϑδεδα - Ἡμην {1 φεἴλαν ἰδούτοο ἡ Οἷεν δὶς ᾿θδλὲΘ- 1 Οὐνοιὸ σέο βωάίωνν αὐδὴν εάν, πᾶστιν αουνδίω ποιούμνες. 
. ἐποῖμϑν Πΐκὴι μαπι Ἰαϊξενρῦν νυ ἐ4ι9 αὐ νι )μαπιαά-ὀ Μυΐᾳατλ,Οκορειν ῥἐ ε ινάνενν [αείθνν. ἰνατϊναιὰ, Ετδίμη. Τ᾽ .᾿- 
.- οι μη ορίπείο , ἀυδό ἐδηνη. Ἀεϊεπόυπι ΑΝΠΣ. μον περὶ βωβίμον ἤνίε 1 ἐπετυατα ΛροΠοΙ (ππκεπεία, γε πιοχ 

ψἱ ον νΟΝ ἢ οί αγει εἰνπὶ ἐγλῆς 1λεο δὶ φιοταπι ἰηίᾳηιε εἰ. ἀϊεεηηυε. {4 δὲ εριαννοὶ [46 ῥαὶ τῆς κοινῖς σοτωρίας, Σ (εἰπε Ἀροϊδοῖον δυδεσηθέν. -(υκδαυαπι ἐς δ αι!- )0 [4 οἵ 40 το να δά ποίξγλινν οπιπέυμ (αἰ ατοηι [ρεᾶλδμι. 
ἐ ΜῈ σοίας ἰὼ μεν ετδίς κωνωνία, φυλαὶ ἈΒείοτον νοζάπι " 

εἰ, 

ὃ 

ὁ Ὑἰγίδυς τυςδπιηΐ βάςμι.παηι δῶν ος ἀςοίαγας, ΝῸ]ρ,ατὰ, ὅ.- 

) 

᾿ ὶ ιν ῦ Δ. ᾽ εν 417 
᾿δῇ Οοιιπνναίεαξίο ι νεῖν ἢ ἀμ αἰ σοῖς ἤιος δι Πἰζονγδοπν., βανοπμανε, μεγθατὲ, Ἑταύΐημε Ὁ Ῥενεβεν ἰαδονίβδιωι «ἀΐμπιεοιο 

αὐἱἰείοησε γόξος, αν σδε Ἰοηπεσε (όΐοι πιαῷ παι Βαδειο. βιὼ βῥεϊροτίρ γαῖ πυϊηϊπιὰ δοςοίϊατία. Οπεονὰπι Εἰάεὶ Δρ- 
᾿Ινηκίαπι φαῆς Μῶν ὐμι ἱξίδυλρηδαοίιοῦ μιὰ εἴϊγτω.. {π|μιοἴσίμιαι ἐρσμλδα αὮ Αροίζοϊίε ἐγδάϊτασι Ἰε. 
ἐβμα, δάδοτοι μι ἰς Ψοτυν ἰμέαγρτθε) φυκπυΐᾳ ἰά αυραο {πὶ τον ἱρίᾳ. ἔμείε οδοπάϊεν γε ἐμ υἾ ππμανδεαίθὶ ἤπρε: δε 
ἐὰ γρευδεὶν ᾿ἀβοθθε οοάϊοίδῃς ἰαυεποτίπιαε ε(οἠή πιορίονδ ἐς ν φθἴταιν ἑυδεῖ Αροίοϊάν, πιο μη προ ἢ ίξ νι ρ]λ- 
εἰ ἈΠοὐ)ρτο ζδ, μοβεα, νε ἰὰ αἱ ἐείὰοπὶ νοεαδείν ἀιοῦμε ἀπίὰ δι ἐπήδιν τδπὴ ἐγλητ(ηρητς οηΐπι πηὰν ἐπνατουπι αυἱ Ἰξηρτυσιϊεβίαννν.  ῴ Νερεΐ ναδι! οὐ! βείδανε, αὐόγ. ταιῇ ἱπυρίὰν ἐται ἴα Βεοίὀἤααι ΑἸ! οἀυϊκύε) [κά ὑεῆμα ο- 

εἰω ἔχρν, ἃς. ϑ8ὶς ̓ νπιορν νβϑ έετιν ἰπτεῦρερερτο 400. - δΐηὰ δι Βοποίτα Υἱ[α σχοπιρ!ε, οἃ ἀεπίαως Ραπορία ηυΐ 
παρε Ἑγλίσιον (Πρ πίτοίεν, Κ᾿ ενοα βανονίον μὸν βείδεν δ. Ῥαυΐυο ἀοίοτίδις Βρίν «4. 1, νατουςίε ορἠἠεαατι υλημὶς ἡ» δὰ τρεϊπιὰπι τεγαβιμμηείδνεοι αἰε δοίη δ ἐπογιατὰ Αρὸ 10 ἢ ἰυλπὶ ἢ 6 φεἰασὶ, οροῖϑαὶ φἰα!ς ΟἸεδίορυὸ πριχίδιζιυν 
ΠΟΙ! ἐφηταδεία,, νὲ τοδὸ οδίδγυαυϊέ ἀοί Πππτυν Ἰητετρτοε.. λοροππηιοάοι ν ἐπἰηϊῃὲ οἰβοίυμι ἃςίατ, γε ἀἰ χίπμιν ι. Τίπι. 
Ἡδεηίιη ἀϊςὶε ἴδ αὐ (πγδεπάνη εο εἴδε χἀάνιϑυπι φυδά ἴθ-. 1... Βταίπνιρ ἰπ «πηοτατίοηίδιι πῆς ἀἰγῆμν τὲ ἔριν δὰ ὀῤοιγωνί- 
ἀυϊὸ ἰά ἔλοετε (οἶξατ : (Σὰ ροκίων, 4017 ΑἸ οαυΐ δὰ ἰδίυτεπι ζέϑιῳ: δοί ἀΐξετος Αρο πο  ὑφίο ρηβετγονι Ρεν ἤάρηι ἰσηοὶ 
ἤϊοτυιι τεαυεητῆδιν Πτετίε ργοσιζαηάπι τ ργορεοίιιν, ἀλεαπγῆητ ίληθ α δυχίμο. φυρ ἱπεοτρεειατὶο πηπὶ ΡῬτοιίυε 
(ε αὐπς ἱρίδ. ποεείπιατε ἀὐἀπόζυπινι δὰ σὸς (τίδοτοι. 1; νίφετιν ἐοδε. Ουδηυΐο επίην ἤΔα ςεττεη ἀμ η ἶν, τάτπιδα 

4πὶ ἐχρ ςατίοπςπι φυυπὶ δηποῖατῖς Ἐγαῆπις, πνῖγος δρράγεῖ Αροβοΐυηι ." ἰιος ἰῃ Ἰοςο. ἀσαίογατε 4 ἐς 
ἥμα ταδί εἱς ἐδωι δηιρίοδί αυα ἃ Οτσεοὶς ἀϊςοάίς, ὃς το οττατίῃι ταση δα ἰμπέϊος ἰάδοτασς οροσῖδατ,πεπιρο ρτὸ 
χοιΐτυπι ἀειγαῖις ἀς (ςητοητία ροπάοτο. { “4“ἀἔὋυνοιε ίληλἀοδεὶπα. 4 ὅεην εἰ, ὅπαξ. Μλρηλ οἢ, φανρ νας ὰ- 
[οτεαινάο;ναρκκμλον. ΨαΪγατα, 0. βνεθανι. Ἐταίπιις, Οὐ. ἧς ἀἀμστθί), νὰ αἱ δέ ερε κὐποιδιμανς. δεπ)εἾ σπΐη ἴταἢ: 
αδα ἸΝ ούτος (ορίποτὸ (λτ|5 οομηπιοάὰ. 4 μι ιάεεεν- χο ἀϊτληι εἴς ἀοξεείπληι ἀἰςὶς αὐα αὐ παιαῃ ἢτ ρος ἰ. 
μεῖΐε ρτο βάενἐ ναγωνίσα ὅτῳ τῇ πὶς οι. [ἃ οἴϊ, ἐἠαμωμκῶτῳ ντρτο. ϑριερὰι . δέ φυὰ ἔπιε ἀπμ!α,, ποη ἄς φιδά αἰίαηάσ ἴα. ὁ ΄ τἕηι ςχρείξεηϊ. τ 

Παρεισέσυσαν γάρ τινὲς αἴϑιρῳπει,, 4 12. Νδτῃ (υδγορίεγιης αυϊάδην 4 ̓δληιοννοιονθιεαύαν φοῖ. ΣΝ οη σπιεὲν 
« τς ἢ ἡ ᾽ » ἣ Ων Η . πΦ᾽: ' ὶ οἱὲ χ Ὁ εΐ ῥτο 

οἱ πάλαι “οϑ)εγοαμ)ϑμοῦ εἰς τῶτο τὸ Ππι Πτο ἸΔιῊ ἡνῷ Ρταίςρὶ ᾿ μη μαι ἰοἦνειοι υἰάσπτὶα δὲ νε 
χρι κα, ,ἀσεδεὶς;τίω τῷ Θεου ἡ μδ Δ᾽ χοώραν . 186 ᾶης δ ΠΔ.ΓΙΟΠΕΙ͂Ι) 5 ΠΏ Ρ5}}» ΥΩ ἀδῤλν σι ππετοῖς εἰ ερῇ Το) μόβε χν4- ἃκτ ἴμ Ἀςέϊεα κὐῤρ ον ἀν ορ ἀξ ον, υἱ εἰ ποβεὶ ργατίαηι τγαη [ [ρον μιδιιξαγομαν ἐς φ. ποτα δ κονν 
μοτατιϑεντες εἰς ασληγαν, χρὴ ΤΌΨ ΜΟΨΟΡ ἐτοι δὰ ἰλίςϊ δι » ἃς (οἰυτη “ ᾿ Δ", ͵ ε ᾽ δε άνν, (ν᾽ [οἷμηνρ [9οοΐ- Ναα),.4.17 " 

δεασέτίω Θεὸν χαὶ Κύριον ἡ μδ( Τ᾿ ησουμῦ) 1}, Βοτυτι Ὀθαπη ἃς Τομοΐ-} 1 »αἰονθην κ᾽ Ὁ ὀπιέμννεον ἢ οο ρετιλαι, 
4 ἕ᾿ , ἀ Φ 

Χραξον αβνούμϑρμοι. πιπὶ ποἰἶγυτ) Ἰείατῃ μεμα] ""ν ζν ΝΟ Ἰπ βαπιο- πρὸ “δὰ ἐκ 
᾿ , : "περάῃζ, , .] Ι΄... ὁ - τ ἄρ ̓ ν 

. : : . ἑατόπι [αἰεί 

. Ὑἰπομνῆστω δὲ ὑμᾶς βούλομαβλεϊ 66. 5] 4«Ν οἷο αυτετὴ νὸς ἡβογνησι οοτα-᾿ ς[ ΟννΝαρηφὴν ἀκρένν υοι υἱοηψ! “για. 
«οἷο, βέεφεει [ϑηνοίοννηϊα, ᾿δχίυπ  υδ 
4μοηίοσο “εβωι βοῤωϊμην πεν Ἰλλη μι 
ἀειεν α οὐργρεὶ βιίναη», (’ Ἰηηηχία 
[βενιιδὸ φοῖ οι πορετεάδ. ἐπιρέτ]θ πὶ 
ἀοινη βεϊδίάμ. ΣΟ ἀρερξεινεν 

Ἐν ἐπα δὶ ἧσυὴν δἰ» : : αν ελλονι κι ννς ἩἼΡΟΝΙ πρδς ἫΝ ΜΝ ; ᾿ ἐς ἐδ δ!: : δ τὲ ϑειαθδιὍ ἔε εἀδί᾽οιπε,νι πο ἀΐς ἔλοῖς Απαθαρεαίυιι (δ, 4υο: 1 ἰδεγείποε νοσδης. 4 Ῥεοροηΐι ποσεεηάλ διρριἰοΐᾳ οι οἱ ; 
ευρί ἀϊιαείθυς οὐσαιεζοπεατ. ᾿ ᾿ μ Ε᾿ ΡΨ ΗΝ ἘΜΜΕΡΕΙ Ναὶ ἀσυδ,γέ 

ἐρλ δμωξ ταξ ἐϑτν; 85 ὁ κυ διὸς Ἄροὶ τηοηςίαςετς; ντ᾿ αἱ ἔξπλε] μος 
τρεῖς ΑἿΣ ὑπο σώσας. τὸ δεΐ 1 {{τἰατὴϑ, δ οτημναπν, αυῦτι ρορα- οκονς  ιγυπτου σοϑαξυα ΘΝ ΑΝ ΕΙΝ τοῖς ἰαπὶ εχ ργρῖο Πδεγαῆϊι, γὰτ- 
μη πιςεύσαγτας ἀπώλεσε. (υε!εος ἀιη ποη Ἴγοἀίἀςγαης ροῦ 

ἀἸ ἀ{Πς, ᾿ 

φρο τεσ ες χόλος: 

4 14: οἷνον ρτα[ιτὶρεὶ 4ἀ ̓ ναηε ἀαπρναείοννεπ οἱ πάλαι πορρ- τλιηση νογαπὶ ΟΠ ἃ ΠΠ05 δὰ μαφης ἀληιηβτίοηςπι εἴϊὝ Ῥτς- 
. πγρμμυῆίοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ΜΪρΑτα, (υὲ οἰνην ργαξονρε! (οχῖρτοβ : πεῦηρο )νῖ (ςίλπγιᾳ ἢος πτόγηυην Ὠγεΐ ἀφούξδιυῶ 

["μηε αὐ δος ἐμάνεύμηνε Ἐταίηνις, (δ ρτέης ἀφξνίρε ἔνενωηε κά 15. ἡθη πηγοάὸ δυσητιμῃ Γόγινηι, (νῖ ποση}}}} νοι )δά ΓῸ 
ῥος ἑμάῥείμα, , πον ἰςέζα ραττίς] πάλαι, 02 ταπτεη Πγπίπλ ὁ 1πρτίμηϊς Ρεποπὰς ςὄρτεμοπάετο, ρτοτπυ δα ἀμεέοα αὐλι τὰ 

εἴς οὐἱοί. Οατοτὰπι ποι ἀπδιαι οἱξ υΐν ἣος Δάάίάςιῖς ἀἄιζο, ποη τοπιροὶς ἀϊπηταχαῖ δΠο ΝΠ Πεβίμο! ἐς α΄ 
Λροίϊοίυς ντ αἀιετίας ἀροίιλίϊα: οὔἴσπ Πα πλ ἀπίπιος.,. τε ( νὰ δητὰ ἀϊχὶ ) ἡδπιο νηφιδῆι ἐσημδυ δε πλοῦν 
(λπέχογιτη Το γηιάτοτ: αμην! ς  ςεῖ ἐπτε! Πἰσεγοπς πα} ἀυθίταιίτ : (πὰ φυὸ οπτηον ολιίας οχγήϊπε δηϊεχιοδίλτως. 
λυῖς τεπιογὰ πὰ ατοτγηο δς ςέιτο Ὠςΐ σοηἢΠ το εἰ ξηῖσς Ν Δι 4.0. Ῥεοταηςη Πξαὰ Ποιιὰν 11 δυΐρα ἱπυο! δου αουπεύε ατέτ- 
εχ ςο ζςοπίεααίτυτ ἤζος πυπφυλιη διΠ{π σχ (λπέχοτιιην στε ἡ πιιπὶ ἰυυπι ἀσοτετυα ἰηΐ ἱμάἠςαηάὶβ Ῥοζεατουουν ὀχ φάιι4.- 
εν Ἰἰκὰς ρίεἴλτοπι δά τοπλριῖς Πππυ]αγίητ᾿ ἃς ρτοιπὰς εαὰ- τατ ντ ἀαπιπατιοηὶς οὐ Ρὰ ἰῇ νοϊυμειὲ ἤμθρνα μδοσαη. 
λὴϊ ποη εἴἶε εὐ ἐΠΠοτιῖαὶ ἀςίξέλίοης οἱνπηρεῆληι πῶ: τίυπι ζοτὰ ἱπιδτςας, ἱρίς γοιὸ ἱ ἸΣ ἸλΐδΩν αιὰπι 
ἑπιὸ νετὸ ροτίυια οὐγ ὉςῸ ξταζίαβ ἀρᾶπε (ἁὰ 4ιῖο ἔτ 4.9 (ςπεγη πε ἱυά οἷς πιάνο ἐμή βῆδαξ,. ἐνρεβεαν τος 

δρίγίτυ ἀοπατὶ: δς ἡτογυιὰν ἐἰπιυΐλτυα ἀπίιπιν ρατοῆτ, ἀς- ς 459.ἰκρ δον γενῳν Τένην ἐς Ποηνάκινη, δι. σὸν μόνον δν- 
ἡπὰς ορτίπγιπι ἡϊάγαπι τοητατίοπυπὶ οχίτιπι ἔοτς, φυὸὰ 55 καυὐτὶων Θεὸν καὶ Κύριον, ἄς, Ψηίουε ἀγείουϊαν ὀδγηίνυς ορὶ- 
Ὁεὶ «οηΕ]Π’Ὁ ἃς (ρίςοτὶα διζαζαπι ἢτ γε ὁπιαίδ ητὰ Εςοὶς- τῇοτὶς ἐπι5 φοπιπιιηΐθ ,κοπιπίο οἰξευάις Ομεήτοπι ἧς 
ἔς εοὐυσποάό ἑείας Ηοέμηαυάπη, εἴς ςοπηυπι δρίγίτυΦ νοίατὶ νπϊοι πὶ ΠἸογάῃ, Ὠδυπι δα οπημυπι : υδαυΐα 
Ὠπδιίδιος ἰη Ἰοςο ἴευς δι 4 {δὲ ἤδρεινεἰυτι Εχοί! 7.1. τον Ὠεὶ ποπλε πο Ἰεζεῦίς νότον ἰπῦϑηργεν, δὲ ἐᾷ ϑυσδυε 
4.Τ πιοῖῦϊν.}.19. τοῖν τ. [04Π.2.19.. δέ 10 δινὴξ τάπης 411 Δ ςράϊςίδυς Οταοῖς ἀςοϊξ ςοηγρεγεκέμηι δοά ἰπτοϊ γοδὶ- 
πυάλην ριαίξίοητιλαι ἰιος τοίεγαμτ, φιλῇ ἀίςατον Π δυο μος 49 }}ς οἵ ρίαπὰ ἢοο δκίδηι Ἰοθο ἑπωμΝ νζ1τ αἰννν ἀππηίνω, 
(υτυταπι ςος ποίη 0 πίστη : φιοά ἰαπὲ νεγιην εἴτ. (εᾷ. φυΐδιις. ΟεΙ αὶ Πείταῦ πιληϊίςβὰ αἰἴοτίταν", νε 4υΐ δυης 
ἢ πυάς Ἰας Αἰφριὶ ρτϑείοίοητία ἔογατι δικιτάγυπι, ύαπν Ἰοςιπι ἢς ἱπτεγργεῖδηδο ροηίξιν ροζισμανίξ, ἐνῆε ζδδνιῳ 
ταπάειη ὁολα{ἰιούεπι ἐμάς ςοποὶρίευνυτ 1 εις ρτοῖς ζὸ ἐγείρει εἶδ θετνεν δε Πλονύηωνν νοδ ἐμένα ἑξβωρ., ὅκα, ἐάλξμνι 

αὐ Νἰ ρ άανη ετὶς μος ἀηξυπιςητυπν, Ὠεϊηὰς ετίλπι ργορίυβ (ς ἈΟΙ͂ (ζείρευπι εἴϊος χρὶ τὸν Κώμον, νὰ ϑφιν Ῥείῳ αὶ Ὅο.. 
αὐ θν ϑμσὸ ὲν ο(ξ φιοιινούο Ισασάῖητ Αροιξοίυς,νι ἐπὶ 45 μη [οἷαι ἀϊδίπξυαδις. Οοιηρί τειν “νυνοιὰρ δοίὰκ 
Ἰατοτριοταιίοποπι ργοτίας ἀδίιγάληι ςἰϊς τπτο Πρ Ατνιςμ Βαδεῦ τὸν μόνον Θεὸν κρὶ δεωσόχίων τὸν Κύμεν ἄς, ἰά οἷξ, 

φιαι είρτον εἴς ἀἰεῖς, πυαὶ νἱάετως ἐπάπεπν ρταίοἰοητίαιν βθίνην ἡΐμην Τόϑων ' ἰνένωαην 1οθνινμνο υνρϑτο, ἀυβέ}α- 
ἥατυςτο ῖ Οψοτίμπν νετὰ ἤθη ταπτὴμσι ἐείογίρε!, (δὰ αὐτὸ ἐλὶο ἱπελίιις σε σοδῆμτωι οσἠ ἰὰ ἂν ΟΝ χ᾽ 
δι αὐδοιη ἰλαν οἷν ρείζειρεὶς δ {πὶ πατγλτοῦ πιμνε,͵,͵ ἀἰείν 4 Νοζόν . ἀνεννω,  Ησς. τσιίάφιᾳ ψοιδὶε 
κιοτηὰ εἰϊε ρερίἰδητία οἱ Πκη!βεοεταγὶ Ατααὶ σειηο ἐς 50 (ςτέρτυπι εἶδ ι Ῥοῖγι οβρ, ες νὲ τοῖν ρήπως ἀρίροϊα:. Νῳ» 
πος ἡυδίτατε ροίπεμς Ἐρίουγον φι οπν, Ονοτίνπν εριτι ἣν: ἕαπιεη ἰάοπεα μμδς εαμία εἰς ουΐ φξατι τἀπαυλτῃ ἢ - 
Νάρενι αν βένστηο μας εἰἴο Ἰοσγδτα νητο  Πβ πεν : ἧς αι ᾿ ἐλτίαπν γερυάις πε ᾿ 4ιυπὶ ΡΠ] οεδων ροίϊδοτίοτοι 
[ππίρεε Δυίταγαητ αι λὰ παστοτιταπάα Πεὶ ἕγ ἤοτγιληοπ Ρτο, Πνεῖῶν ἐσ ρείογίδυν πγυΐτὰ ρεπὲ κἰ ναζϑμαν ἀοίςεί- 
ἀϊξοίριμοτυπν, (δὰ πνίςνιον αθηπιιὴν ἀτιυ!δτιπς. αἀιοτίμια. δαπς. εοίμάφ ἰδ! ρροῖεδει ποὺ ανδίμεαεὶ Ἰυάοπι δά 
ποε ποιπίπατην ἀἰ Πδγις ΑροΟΙυν Ὁ σπενϑ. τῷ δὲ 4.". δοι φ’ εοίδαην {Π’ρε ποξατίον Ἀσηιπέρ τὲ ἀείοηδεη.- 
ἃ {Ππ 4 σδίενεαη ἀιτπ ον, ποι ἀιχς Δροίοίαπι ἐπ ν ὅοε, ὡχ Βειρὶ ἐρί οἷα ἀείςτι ρει φιδ᾽ ἀρροίιι πη νί.. 

ἀτοτποιιιη ἴγεν ἐο Πίοτγιην ἤει ργαίςειριαπι, νὰ εἰς ἀοδαποις ει φυρά ἀτίἀ πὶ ἐρίαμνει εἰάνμιν. διήρηαιο ἰαβὰ 
εἴϑἴαπι εὐ ἰκποἰτασι δἴ6 ἐΠΠσγααν ςομἀσιηπατ σπου ψιοἀ ψρεῖα 17. δ δ ᾿ 

ΕΥ ᾿ τ ; ΥΥ̓́Υ ! 



ὡς ἤδαρ νἱἢ 

ΔΑ. 

᾿ ν 

θαι. δ΄ ὁ ἢ 
ζ ᾿Αηβεῖο φᾶν 

τοῦ ρυπίεθε, 
αυκπεὸ τε{}} 
Βοιίδον 

τὴς 54 λΙ 
ὁροιπδς 

1 [τϑ. : 

: 

εἰ φἄγπεσι. φυξάεπν ΡοΙ πηι [14 άραννρδοαίαμι, ἀνηνὶ- 
9 6 ᾿ἀοπιίπδταπι νοτὸ αἰρεζηδη- τα δίδεενο δμβεην ὑϊ4..᾽ 

' ε ἰδίαν; ων τυῦγδε ἀρ ῖταιοα. τηαἱ τ ξεἰς ἰη- βῤῥαπνάηε.. 
᾿εδααναι, μόνον: ςοὔπης.᾿ 

(ππυσυηνὸάο, ἘΠ ὸ [ . : νὔ Μ βαεῖ ἀνοδηης « τυνριθράονοι (δ δὲ Μ γ Α: ΜΙοΒρεῖ ἀτομδηροίις 1]- [9 ΣΝ ἀναδοίο ἀήγο. 
'ς » φυυπλ δὐιίογίας ἀϊαρο αηι 

ἐοηϊβ ἤϊε τοὶ αὐ κε. ὦ) 2 αν (.] [αἸτογοαπβ 5 ἀϊςερταγες " ἀξ σογσ} ἰρογρονομοη εβ ἀμ ἐμά! 
ὑεμκας, δι τ. δ Μωσέως σώ ριγος οὐκ ἐτόλμεησι Χξ ροῖς Μοί!β , ἤοῃ δυΐυς οἢξ 1|- ΄ [εὐωπίοίοενε διαἰβθεπιια, 
Ἐκ Απθεβη. σν Ν᾿ τριιρετς βούϑον πα οὐδ, {4 ἀὐαίν, Πρετερ δὶ Το 
4. δὲ μηρρ. Ἐπ εἸ[ςἀ αἰκχίτν “Ἰπογερεῖτς Ῥοπι- πόθ... 00 
μάντιν . Ἢ ΐ ῃς “ 

᾿ς διε, δῖος, τὶ ἜΩΉΝα ὶ φτἷ ; ὍΔΕ ταν, Γ᾿ 8 Αεἰπιν φυσουπαυς ποη πο-]} ἐιρίδεναοις ον σόν 
[ - ιν “ΑἿὉ "ἡ μ μ - ς ΜΠΝΟΥ 7912 8 Τὰς ὑφοπι ὅμ.. πεΐπηε ντυρίγαης: αυσόμησας πνδη!; Φηιφομβάμε αημεπὰ 
φιμ 8), Φηλ0ν. νόγὸ παῖ γα τοῦ κντ δηϊπιδητα } ἰ ραεωραίδμον μάνηνατν νῷ 
Μὰ, ΟΧ με. ὅ,0 οἷα, ΒΕ, [εἰ ΜΕ , (αν πριν δ τα, εἶριῃ, ἔδαμδη. ΚΡ τατίοη!ς ἜΧΡοΙτΑ οἰολιτητ, 1 115} [μ6 ἀπένναϊ α,οϑυμηξ, ἐμ μ 
ἴτας γυΐς ἰνάϊ, Ταβν ὁ... Γς σοΥγΠΊρυιτε. ΦΘΥΤΙΝΡΗΝΙΝΥ. εἷς Ὀεὶ ἐο. ὃ ΄ ᾿ : “« Ἷ 

δος π 

νων ν ἐκ “ ̓ κ . ΄ αὐ ν κὰν; ποθ το δα Ομ βρρενήω αὐχψμὺ, ΜΟΙ ατλιπιλίοἱς βυλνεὶῥωέμεν ἰητοτ- 

ββυπ τ’ Ὁ ὃ. ," ἀτός τς ᾿ : «ΕΙ ἱήποεησάναηδ)ον ροχαε σέ που Ῥαάοε ροτείριεε ἃ Ὁετο οτἀϊηδιδε οοπυ!εϊε ἰηςεῖϊειε. 58. Ὀοφεϊυῆο, Ποε ἀυρ!ςΐ ἐοο]οεο τεηοεὶ,Ποηρο, ἰεἰ δον: ἀρλαι μρο τὴν υἱου ζάλην ἀμπδη θἰονδς ἰπιρυἀφρτίε οοπιεπιρία εἰυα οοξηκίοπ α, υάτο φαυοι οἤξινι λάςρεί,ποη αἰίιετ ἐλπιεη αυὰπι διω- 
Ἄχροειῖε υἱπεραμ ον οπετὶ πἰπιίεωπι ἐογαίςηις:. ] ᾿ ᾿ : ᾿ ' 

- 

ΟΖ 
---ος-----.--.- 

νεῖ εχ τγλδϊτίοης, νἴ ΠΠ]Πυἀ φυρά τείξγι ἀς Ιλῃης δὲ Μληι- 
. ἀμ ον ῆς γφοαην ἐδπὶ ρτα ξλπτίλμη δέ ἀϊρ αἰτάτεπι ἰη αυὰ ὃς Ρχυΐυς Σ.ΤΊπιοῖ.2.3.1τΔη 00 ἤθη ἀπ ον οὗ εδπη} ςδιυίλη) 
ἀμδιυδε ἰπίεῖο ἀραάϊεὶ ς 4ια ἰπτογργοίατιρ ἠοη εἰ τερὰ ροϊείς μια [4 ερήτοϊα αυᾶπι ἢ] ΡΆυ ἐτορυάιατὰ, αυσαὶ 
ἀϊλιάᾳ,.. “. ὉῸῦϑὃὅὃὖὃἷἷ[Ξ δ18}} Ηϊοὰ νετιῖᾶῖς ἀδίοπινπι πατγοτυτινειυς ςγίπη τεπιο- ᾿ ϑϑέν 416ν9 ἐΠἰντὸν ὅμοιον,δις.1ἀ εἰς, δοἀοηχα δίς, τὸ εἰξ ηνοά εἰ οττὰ σρπιπγοπιογατιγ Ὀ λῺ Ἱερε! τς 

; ἽὍΜοίςη: πες νοϊ εἰ ἀ{γΔο} λεὶ ἑηληι εἰσι 6- 
' ἴις (ρυἱεμτα ταν, ποπηρε τς {ΠΠπς σοπείηρεγος ψιοά ποδίδ, Σ υΐ εχ Μλιγιὺπν ςοτροῦθις ( ἄξιος οηἰ ΠῚ 1112 εἴς Μδος 

Ν τγττα οοῖροτ2) ἀροπιιραῃάλ ἰάοἷα ἐςοίμνις. Οὐυἱά τηΐτιαι 
(ζουτἀτιοποπὶ γο οἰτῚρ ἔτυτ δατάπαπι ςοηττὰ ἰαροταίίς νι ἴῃ ἀροιτιπὶ ρου 

(κιτοῖατ, ουἱ (εἴς Μιςβδεὶ ἀγολαπροΐας Ποηηαὶ ορψοίιο- 
τι} Ἐπ δυης αιίάςαι ᾿τυπιν πᾶς Ἀαοροτίοτίς [υάλς, οἰ- 
τα Οτίβεπες {γ᾿ «εὶ αὐχρῖν 5. σ2ρ.2, (ἷν εἰτα]ο Αἰσεηἤοπίϑ 
Μοιῖς. ἡμὶ νετὸ εχ πος ἴοςρ δι αἰίυοι αἰ ἰς εἴς: γοίιηῖ, 

οἴδιαυης ὀχτάϊ νςγθυπὶ Ὠεὶ (στίρειτ., ποη {πῆ οεις ἀο- 
οὔτ. ρεγπάς οηίηι οἰ λοι οἰόεη ἀ ς τοὶ χίοη!α οδιζουοτβ: τοην αυΐ (υδ εγδά ἰτἰοπάπι 

ΠΟΙΆ ΤΏ ς 4υ δε }8 γγοίαπι ροττοητα νοϊυηι ἰη Ἐςοϊολπι ἰη- ᾧ; υείλεο ἢ πγαζίε ἰηςερτὸ (πο ἀΐελαι ἐπηρὶδ) ατραπηεηταπτυς 
αυλπν νιτοβιτθῃο ἰο δἰ ολης, {Ππτερει, σὸν μέσω,. 

Ἰἀ δὲ τᾶ.10 Ηξς «δόειῃ (ςτίρια ἔϊης ΖΑςἢ. 3. 1.15 ἰῃ νἤοης υλάληι, 
ἰη 4ια ποη Μίονδς! (ςἀ 1εἰνοινα ἱρίς τα ἸΙοηυϊτυτ,π!ῇ ἰοτιὰ 

ως μρρφϊμο, Νιςβδς! ἰάεον ἡἰς εἰ φυὶ δι Ὀεὶ Ραῖτίς ἐπηλσῸ ἐς ὠκαύγε- τ γυηωνσυηολνοῦι σιριν δέ ἃ ΖΑΟΒατία Αἠρείυς Ἰοΐνουκ;, (4υὶ δὲ ἰρίς 1Τοἰιουα Ἂ ; μέν για. : ε[1) νοιαίιτ. δεά ἀρυά ζδςπατιδη οετιὰ ἠοη ἀς “οίροτα 
: “δ ὡμαὶ ὐνεοὶα ἠοίεείε απτηίΐθιι ἰοξατυτ. γδίπγις, ῳ Μοῖε, νετὴπι ἐς [εἰνοίιᾳ (Δοογάοις ἀρίτυς. Ουῤὰ ἢ τη 1,» 

᾿ - ΝΑ, δ ϑρν γοή τίν ἐρραπιὸ ἐγ ὑδαρεῦ {0.. ᾿ στε ( πίει φυοι ἰΐφιιοι, ἐα τΐγα ἰςείρευτα νατίςιδις, ποπ 
ΡΝ , Μαίον οἱ ἐδίμε ἀἱ δπιρ να 8 ἐλ το  η ἰοιὲ Παδίξοι ἐος ἐς φυοειπι ἀιυξοείεατε ἀΐιι [εὶς 
ἣν ἣν Ῥοτοίξ εἰμι ἀοιηἰπυπιίωυιη, ἰ4 «ἢ, ἰῃ Ἐς! εἴα παξτρώς, πῶσ ἐοηίςέλυτα ἰσομς το τυ» 

Ἧ διάξει αἰροεπατί,γυ τδηγοι. ἐρίνητν πὰ. ' οἵοις ( ἀδής δικέ ἃ ηης ἢ] Ρτορβάπα δυάδεία, 4" νεἶ τποτὶ 
Ν {{Π| ογάιροηι ἱρίωπι ὁ Ὀδὺ «δ. ππηαίίιτε φυλπι ταῖς φυΐοαμαπι δἰνάοτα) Ρυϊατοί ςα ἀῤυςιί» 

ὑβρεινε μοίϊα βιοίννοι ΑἸνῖρα. ᾿᾽ ταῖς ν εὶς ᾿Ιοΐμα γάαεοι τειτηϊπατίοῃο εαρτείῃρηία αἱ» 
θεν ἀν εν, λαεδεικ αι; δι οαὐτοῦα Δ σέουν ὁυοπὶ δτίόγαπι ὁδοτειηι ἡ ιαπὶ (υἰρίολτί ἤς δολίας φιιὰπι ; αἱ ἰΠονυον οἰ ρἰ ταν ἀκοπιρίυηι ἰεαμυτὶ, απιειάαιε. 

ῃ ᾿ “" 
ἐτὴ ἢ ΨῈΝ 

οι . . δ. τ᾿ εἰν 10 δε{εερρηννῆδψα, φϑείφνται. Ὑ Ὁ ατὰ δι ἘΤΑΠΉυΝ ν ρεν 
ἡγε ἡδιδι. ἀν νΐ μονδνν οόμψεμ Ἠσὲ θχεῆν. ως νμρμμοθνν ιηδίξι δ νγπες Ἔχρτο τ ἀραξιοπϊίειταπεία, ΕἢΦ- 

ὑμ} τὸ ιμ " οἱ ἀἰυο διὸ " εἰὰ μαι ηκόμε ἐπυὰ ποῤ ναντὸ (ογπγα ποὴ ἰταν ἐῤή ρα 
ἐϑέυθτα ΠΟΏΜΒ11 οὐ εἰ ριμδπε εὖ ἐοῃἰυραείοηίε 4 δ ΒΕ εἴγεδνν Ηἰεραμ οὶ νορλτυν 

᾿ς Ὑσεονί δας ἐνον ὙΤ ΡΥ, ἜΎΡΜ ῥηϑὴλ) Ἴεν ρείιιμα Νρδαὶ αρωμαέμα “" " Ἂ 

τος ρῥο δον εὸ τς ὡρίπας ἐμ 

᾿ ριζωϑέντα' 

ξ μα κοι τπγεη δὶ ἃ  Ἰσρί- 8 [ σ1ννῆηεον δ» Η εάπνροοὺ 

μαειϑηξ αμρεπο αἰ ετομμε,ο. 

"4:,αἰρενεάγεῖνν ἀφ ΔΙ) θ᾽ 

σιβῆς. 

δι (ρϑιατις δι 

1 

γῊΣ, οἷς ὁ ζόφος τῷ σκότους εἰς τὸν αἰαἷ- 
γὰ τετήρηται. » 

Ποφεφέτευσε ὃ "ἢ τούτοις ἔδσδομος 
πὸ Αδαμ Βνώχ, λέγων, Τοῦ, ἶλϑε 
Κύριος ὧν μυριάσιν ἀγίαις αὐτῷ, 

Ποιῆστῃ κράσιν 1Ὁλ πάντων, ἡ ὀξελέ- 
γξαι πάντας τοῖς ἀσεξ ες αὐνἦδ εὐδὶ 

!. ) } ΄ ᾽ ν»»ν 
πάντων 9 ἔργων ἀσεβείας αὐ νῃδδἕϊ ὧν ἡ - 

σέξησαν.. “ἀὴ) αἰδὶ παύτοον γῆ] σκλαυραΐν 

Οὗτοί εἰσι γογγυςαὶ, μερεψίμοιοοι, 
κι τὰς ὅχιϑυμίας αὐὖἱ 

γα τὸ όμα αὐδῇ λαλῇ αβογκανϑαυ- 
μάζονες φούσωπα,ὠφελοίας χώραν. 

Ὑμέὲς ὃ ἀγαπητοὶ μνέϑητε δ᾽ ῥη- 
μάτων Μ᾽ φοδοριρημδμων «τὶ δ  ὅπο- 
φύλων τῷ Κυρίου κ᾿ δ "σοῦ Χριςοῦ, 

-- 

ἀϊδίοης Οοτε ρεγίετυη, ἢ 
16 ΗΙητ Ἰπ αρλρία νεῖ τα} μι 

της] ἰηἴαν, ἀμ τα νοδ στα 

γψεδείες 

Ἱ Μαίας πιαΐϊς αἤρτοις, ἀείρυ- 
πιαητε9 θα ᾿ρίοτἴπι ἀδάεζοτγα, 
{πες οὐτατίςα, αἰ δυς οα]ρο 
τερεδτασιη) ἰη ςιογηθχῃ δτι8-- 
τὰ ἢ. 

Ῥχορβεῖδυΐε ἀπξοη) ετίδτ ἐς], 
{{π|5 ἰδρεῖαλᾳ5 ΑΡ Αάδιηο Εηο-]. 
ςμι 59 σεηΦ Εσςο. "νεηΐς )ο- 
τοΐηιβ οι (λη ἐλ ῖ 5 πα ΠΠ δ υ( 5, 

, Νείεγας ἰυάφίςίυτη δὐπενίας, 
οτηῃε5. δὲ τεάλγρυδὶ φι!ςὔφις 
οἱ ἐρῆς (1 πὴρ1}» ἀς ἔλδτε ο- 

{ππηῖθὺ5 αῦα ἱπηρὶὲ ραιγατίηξ, 

τυ ἐξρηθίων ' ἀέυς οπληΐδυς ἀυτιβ αυς 1ο-]: 
ὧν ἐλάλησαν Κατ αὖ τὰ ἄμαρτωλοι αἰ“) -Ἰ,υιτί ἐμεης δάπετίας ἰρίμτη 

Ϊ ρεςςαογες ηρ. 
ΗἸ (υπτ πηυγηγυγαίοτορ, 406} κς 

δ πορόόμϑμοι" 1 τι]! ἷη συ ρ αἰτατίθως [αἷς ἰηςο- 
᾽ .[4επεορ: δι᾽ υοτυπι ος ἰοῆνιον 

ρτατυπι ἀΔ,λάἀπλίγαητος ροτίαν 
ηλ5 ντΠΠτατὶ 5 ργατίδ.᾿ μν 

7). πος δυΐοιη, Δ] ς],πλεπιοί ]}: 
τεβείϊοις νογδοτγιιηι Π]οτῦ αυς 
ρυξάϊξα βιεγιης ΔΑ ροίϊο ἐς 
Ῥοπηηὶ ποίεε ἐς (δε. ; 

δι... ’ ἊΣ 49. 
Μὲ ἡδι τημδς [ας οἷα 

᾿ δέν ἐδαμε φΥγφυς ἢ Ῥπάϊ τ 60- 
84 αἰνατνίν γι πε, τὰπι ἐχϑείυπι, 

[1[Φ π οοιμναάὶ ἀχυοΣ νον ὧν ἱ- 
, ἢ μηρυδεη 
᾿ με εἰ πιϑὶ εία, Βλ. 

; Ν εἶ ἰϑαίνυαν ἐυιΡ] 
᾿, ἨΗ͂Ι βμμε ἴα ἐμηΐν [δὼ ϑηλεμο,ζοτς, 
“βηϊε, νοημἰ ἕξοι [πε εἰ, Ὠίφηφ ἕ-.. 

ἡ ἽΝ μασι, ὅμἴο ὅς διιδῖ 
᾿ ]ορυδαευν  δομνὲ Τοἰ ρίρε ρα: ἐπρὸ βῃ κὰν ἀρραθη υοίο; ἐπφθὶο. 
[ςεπροδ, Ερυθεν δύ. φαγοητοδ.} ἰὼ οἰνανβ μιμμε, αὶ Ἰαβὶν 

τουτηδύξα;, ἀτογσε΄ 6--ἰ |φνενηνναίσι, Ἡβαδνοβ,, ΝΌπνι2ι, 21 
τμϑνοὶάσον ἰηξρυρί είς 4 δἷφ ς-} δὲ προτινάμτα ἰραιαι. τ βαευᾷ ᾿ 
τπογιυ )ογδαϊολῖας ᾿ . ᾿ ὩἰΡει.1.17 

Ι ἀχνό - ΤΙ 39 " 
᾿ ἩΝΤΣ ᾿ Ἰοα"ἕς πιϑ εἶ 

3 «Εἰ νέξμε [εν τρανὰ ἀκ’ ερίιμεεῖε, τὰπὶ 

ἐτά ενγαβμία:ᾳνιϑαν ῥτο- ἰδίαι τοις 
᾿ ᾿ εεἴϊα Μεηρθνανην βεναρ ρχίανὰ ἱπδηξ 

4} ἴη αἰφυνόμν, πο φοίθαν φεαπὰϊ 
; Ἰσᾳφυεπεῖαπι ὃς 

νδηἰ δὶ απ ἕ 

ῥννρίνιανά ανιῇ ἀξ τὰ τιμᾶν 
Ἰρθνον δ “άαμν Ἑπροίν, ξταυνπῆονα οὅ- 

πντ ἐπ [ευδξω μρ Πεϑμβνὼ,, ἰύμδᾶα, χ ἕηο 

Ῥαμενεϊοἀἰοἐμπε οονενά ἀδ. ἡ ΝῊ 
ομβμϑ! , (' ἀνέμανε οπιμὲὲ οο,ἢ ᾿ 
ἐνεβίοι ἐς ον ἐρεγ δ, “ " 
ἐπηριει δεν γριὰ μίδον 

᾿. 

ριον νεῖ ς μον, ᾿Η βυβοιννάνεικα ὦ 
ἐπρψνρν αὐμερρν ἀξ. 
νἱᾳ [μ4. αρ"δμίανδοι: (Ο φες ΤΊΩ, κα ὦ 
φονμνν ἰοη μεν [ὡρσδα μοὶ αἰὐνεάνγας 
γ45}4: βεν (5.4. ἀνα ῇ Νὲ ει ρει}. " τος Ὁ 4 ἘΠ ζ 

Ἡ οι κοῖεν, εὗνανὶ ἰνμ ἀποιααν ἐχοι- 
ἸΕΝΟΤὰ! ἐβοβα «ὈΕΡΡΟΡΩΝ, χυλὶ πα κεῖ πον 
με ῥνκἀ δα βιμέ αν τ» αἴχείε Ῥειοοῖ- 
μοβοιὰ τρηναὶ μεμα ΤΠ δο," 
οι, 1... μὲ π΄ 

τ αι ρ[)οὐὰ αὐτοῖς. 14 εὐ μη] ςἀϊέχιο ρῆς ἱπυπηίπετ. 
Νέεψας εηϊπιτλιη ἱπιρεόζάτυσ » φιὰ πὴ ρεαάϊοις φιοά {Π|ς 
ἱπρεηάελτ" ᾿ | 
Ἰν 1 ἀζαρὴ υἷεβτῥ ων τῆς ἀγέσται ὑμδῦ. ΜΡ. 1» ἐρωΐνε [μμ: 

πιοηδοίς ὃς πιοϊ τὸ τορυρηληγήθυς ΟΥχεῖς ςοάιςίθι» Ν εος ς 
«Ηἱπὴ ἀριάρας ἡτοτιπα οτδητ σά ἔγατοτπα Εςοϊο(Αἤις σαι 
τοπε σαν ιας ρα ]ο τὲ ἀς[ςεἰ οἷς Τοττυ  ἰάπιις 'α Αροίΐορο- 
τςο,τΔρ.39:δοτιδαίγηας φυζοπὶ Οἵςοιπι ποπιοη. υοά 1.4.- 
τη] οεἰαπιΤ Βοοϊορίνς ρεου λα τῆτες ἔταιογπίς ἡδις Εςςοἴϊλ: 

τίτνῃπη τη 40 ἡατας ἔπε, ἀἸτογαπιίῃ φυάτη ἴω ἀφ δίσῃ 5. 
Ἱποϊάοτίητ. πὶ οπίηι ἐπίἀπηοάϊ ςοπάττίο ροϊετοε, ρεϊατα ὦ 
ἀετοτίοτ, δί ντγίις ργοττῖς ἀρρο!]ατίο ραλπα ἰη Θονρουβο 
τειϊδυίτυτ. Ἔψ' τ ἘΠ η: Αμβὰ Ἐλρ ρον 

3. Οαίϊγο ἐενεδτανών, ὁ ζόφας ὦ σκότοις. [1 Ὁ ἧς , ἰὴ : 
τοηεθυαινε ἀἰϊχίπχια 1 θ.Γ Γι}. 17. 5ἰς δρῃᾷ :- ἤϊηίαμν. τι 
οὐδ] ἰπυςηἰα8 χϑύνος πέδον, σικϑρη καρῖν ν δυβινὺ ψϑδοι, δυῇ.. : 
τΩ1]14. πο ΤΉΝ δες 

14. Ἐποεὶν Εν ΜῊΝ ἥρρα ἢε νετγί Ππες πος Ἑπῤς δὶ 

" 

τ ΠΊ ΠΟ αἰὶς ἀἰςάτιιηι, οι σπιρ τ. Εγδίηγ. ρεον εἰνανηίαιας γο ἀἰξξιιπεν εἰ ἔγεανον Ἀν Πς, ταπηση αριά σπιπεροίζοτοῦ οὐ 

«ΛΜ ενὶκ ἐπάν, σπιλάδες Ῥπττυς Ρει.2.1ς, σπίλοις καὶ μώ- 
μηενοςαῖ,ν ἐς [0.445 Παςς ἀοίμ τη ρΩ. ταις ἢς νοετιόἀιηι 

οὐδνασι γς Ζ Ῥεῖ ταν νοὶ ας ᾿Σ αχροίψιπιυς. 

δυης ἰοου!η εὐρνΑ" δ θλὰν ε σπικίδας νοςλητ Οταςὶ ίςο- 

Ιεδτς ἐν εἰ ἴῃ τϑθο νι ἐς Ἑποοῖο σοἠιριεπιλογάξιηι, ο΄. 

ἐημρικ ποιμιήνονενε ἰ οἰ ὐχοὶ αι ἱκατίοηί ριο αὐϑὶ. 5 Ηλδηηδηί, 4υὶ ἐπ βαγαϊρσπχδηνη Πδσ β εἰξαπέμῥ, φοά ὩΣ ᾿ ̓ ."" 
19 ἀνηρυριντοὶ, ἘταΓΏ, 

εἴν αὐτήν τυ αἱ πλαιοίδυπι ἔεγδητ,νε εχ ἐἰἰς οὐ 
ἰὰ ἀεοςγρὶ μοι νυν ιταφνοις που (δίς ίτ, αἱ κατα κά νοῦ 

ιμάσαν σεγῖυηι εἰϊ,εο8 φαΐ ἘΝ 
τ 

.-, ἐΨμα ἄν μιν θυμνεαγνμννραίο δεὰ ρυϊσ Αροϊοίνον ρατίμο δὰ βίᾳ 2. τἰτᾶ ῥγο ἔυτατο, Ῥτορβιοίατυάι πιστῷ, Ν Δα ἀυεερν 
ἰορβίση παΐαε ερίεἰνετὶ φυλην δα αὐταιηπυπι γοίροχἴξφῆν- 
γνυχωβινὼ ἐκίτυν γοσπΟὐε σμρρὶ τὸ φθίνει τὸς αὐ ἈΠ ἑφόρμιενηυὸᾷ 
εἰμὶ ηἰῇ ΦΟνΡΙΡΟΒΕ ὅς πιάγοιάιηνι οὐδότι πῇ χα πλαῖς 
Δυδηηαῖει ρα θὴα Ἀὐρμτ εἰ τουροῦς δέροτοι ἔτινϑὶ- - 

ον ἔδι δι. ἸΝυπιοῖις οδγξιν ῥτὸ ἰἠοέττο, δινριαίου 
οι δεϑιεγαεὶ ππαίίηναι ἀπ ξειη ἈΠῈ πιοεθοὴν ἀψτα. 

; Ἵ 

ἀ ᾿ . 

ἐφ πυδάλα, να εὐποστυά ρραίφαηῖ. ἼΩΝ "Αροδαΐὶν, φυστιαι. 

[οανὐκυς ἔυπς [υἀ8πὶ ος Αροϊοϊοτ ἢ ἢ 
(ἐᾷ ἀοἰμρίναν ΓΤ ἔδοιψο τος 

τὐψάμκαων να δίδα Υ ἐϑυύει 
φιϑοὶο σιϑαμαι τὐσανανστῇ 

ΝΣ 

μθαμλεε [με δ ἐοηξαβοναν, ἴοτάεε δέ ρει, 

ἀέξενν, ἕσκε, νερόν Πρυ!. νηϊπδιίοη εἰ κά." 

ἐδι φρείηυίί», 



ἀριμκαεβ ἣ | 18: μπῖπ εν δρίητανα ποι ὶ 
(8 : Φ ᾿ δὲ Ἷ τας ἊΝ 

πον τ μία Ὀεὶ πθα 
: τακληευτίοοῃ" 

ει δε νφεὸ, σπεὶ» 
- Ἀἰδπσεαιι οἵὲ Πα μρ άγῳ πνορσευγό νοι ““- 

ΕΝ απ ΒΕ ἀυτουὲ ναί λα Οὐ ΜΗΡΑ 
᾿ρβδαείανα (ία συρυσόνχόρϑδμοι πῃ έλίος τῷ Κυρίου ιἷ-} ᾿ ϑφγοβίε ρεερὶ. τώρ ἡφρυϑέν 
ΤῊΣ Δ δ θησον χιριφοῖ οἰς ζωίω αἱ οὐγιον: εᾧ ΑΒΜ ρεῖ ἀυηὶ 

᾿ς ρπρ δὶ αὐ οὶ. 

ὡς ταμίᾳ Καὶ οἱ μὴν ἑλεῶτε φιρκρινόμἣμοι ὦ 
{ποτὰ (ΔἸυςκ. 
Τὶ φ ἢ. (. φ .Φ ᾿ Ι ᾿ ; ἢ ᾿᾿ Ἢ ᾿ ᾿ ᾿Ὶ ᾧ; 

ἐπα ρον ἘΝ αρπαζοννες , μεσομύτες καὶ τὸν δτὸ τῆς 
ἘΣ ὃ ν ν΄. ἊΝ 9... ῳ -- 

᾿461 αθειηοὶ; σαρκὸς ἰασιλω δον χιτῶνα, 
ἣἰς : κἀδιεαιν 5 { ἀδὼ Χ ; | 

4 1}ὉὉ τὰ [ 3 ἶ , ,ῃ 

᾿φΑεοῖιοι ει "ταὶ δὲ δωυαρδῥῳ φυλρίξαι ὑμᾶς ἃ 
αεος ἀθον τα πὴρ ὅ] αἰφους,, Φὃ ζηστη, κατενώτπον τῆς οδξης 

ἐλιυπηὴδ νδὲ : 4 5 Ὁ ὦ ἀηωλλιά 
ἀπιες ἤμμα Ὁ τῷ ἀμώμους ὦ ἀγαλλμώσῃ, 
γριπίδιι ὶ ς΄ . . 

. φυὶ! ἀαπύηοια ᾿ 
εἰοπς (δξμβτα.. μόν συφφθιφ' σωτῆρα ᾿ δόξα ̓ : 

᾿ αἰα,ἴγείε ἀφοῖω» ἀίσαν ἤάρι ὑᾶπι ετίδιη ροίπηπις ἤθη ἱπεριξ]ιος το- 

" εἴς δἰ ἔσῃ ἰὐυπη πον Ῥλυϊαν ἐτορν διδασκαλοιώ τας δὲ οὐ «τικοις 

ΜΝ ἀφῖής γνϑερι μή οἷὲ χυὶ ρεσα ίαγςιι ἀοξετιπλπι ἀοςοητ, δείςϊας ἴα - 
- Φα, » ΘΝ, ἧς Πα" 

ω. δ, οτέες τον υιραϊ,λυχμοί, γιἀς τισοτίατι; 4. Ὑοια]]α- 
ον ππ  β δόγοςῳ ἀδυζεης,ρίγοδίςος νοζᾶγς ςοπίσσιμς, 4! το - 

ἣν ἡαε αι 35 οὐπλ Μοητάπο ἤθη ἀλπιηάγεητ. 
εὐ τ ἀφ’ ἀπβαε φυιήδην βαύηο,, δίς, οἱἦ ὧρ ἐλούτο διακρινονιάι οἱ. 
ὧν δ ᾷς ἐκροξεορίλῃα εἴν, δι ἕαην ΟΥχοῖς ἐοηίοητίςης. ὮμῸ 

ἡμμὰ βιεὶς Αροβοῖιν ΓΝ φενεῖ αυΐ ἰλπατί ροηίης, 
ἐναι ναες εὐ ἀἴνοτο ἀϊΐοετηι σροττελι. ΑἸτος ἐπίηι 165 

ἡξρη γτρδάσδοι δὲ φιαιαιαιετατίοης: αἰτος, φαΐ ἰδίῃ ἴῃ ἰρίὰ 
οὐ γεῖθθυθορίανα γοιξρτιν, ρευίσυ!ν ἀειυ πεϊλτίοης ἱπ νιλτὰ 
"Ὁ φῇς γφαφοληοκ γαίηυς πιαἰ εἰς ἐπιοτρτοιαγὶ ϑγακρινόμμ, 
"δὼ ἐδμοναῆω: ηιρὰ πιετίτὸ ἀμφ ίουίε ἀοδειἠϊπιο τητετ- 

Ἀδνν ψυδάθην τῷ νἐμ ἐμά εα!ο5γ οι μῷ ἐλέγχετε δια- 

' 

" 

᾿ Ορδά φέδενρ ἀἰκονηῆς ! , ΟΝ γγϑβεπαεναμονρονουώ 
᾿Ἴτος ἐμεἰοεα5 αυὶ ἴα πρὶ ΐν μιν 

Ἴ Ἰραρί ἀἰποθυ ᾿οφεάφύθης, 15} 
οὨΗΪ ἰμοξ οὶ (οἰρίοο ἴαρτε-} 

τα ον αυτοιη,ἀ οδ,(αη δι. 
ΟἼκια ψεῖες β6 
εοἾνος ἐρίφεχρεν δρί εἰκῇ (ςιβιιιπ) 

Ὑοεἰρίοε ἰπ ἐἰαγίεατε Ὁ) εἰ 
οομέφρυδτςο, ἐχρεύζαπεαϑ τη ετὶ 
εονάϊΐφηι. Ὠοπηὶ ποίετὶ Ιςΐὰ 

᾿ἸΟΒε  ἰη φίταιῃ αἰοίθαπν. Ὁ 
ΜΕΙ αἰτος αὐάξ παῦϊτο ἀς-} 

τῇδε φονέα: τ 

Αἰΐος νεγὸ πιοῖα ἔξγυαῖς, 
εκ βαπηπγα γαρίεηϊε5: Θάΐο Βα- 
Ὀρῶτοὶ "ναὶ ἐδπὶ τυπίοαπ| 4; 
ἃ ςαγηὶς σοηταέζι {π πταςυ τα. 
ἱᾳφοχιετγὰπι εἰ οἱ ροιείτ νος 

εὐἰχοάϊτε ἃ Ιαρία ἰπτάνυπο8, 
Ἴατμεῖς ἰη ςοηίρεδα ἡ ρίοτγια 
(μα ἱπου ρα 1} 65 ςπιν ἐχαϊτα- 
τίοτο, 
74 6} (οἱ! (ὰρίοητ! Πεο ϑε- 

πος (ὁ νέτα ἘσοΪ ες «κατὰ ἀθάἀυζλητ. ΗΪ 

ὡ ὠρα ΚΝ τ ἀν ἐόν Ὁ 

δ ἀπ ΣΡ. ἫΣ 

ἰρ εκεζεῖο οι ΡΟΥ, 

βάεἰ (υρεγεειοοῖςς 

Μ᾽ εβρίον ἐμ ἀν εξιίνς 
εἰ βνναρε, ἐκρεξφοιοε 
πε [ζατιεοτά ῥα] ὁποίηὶ πο. 
τὸ 1ε(ο ΟΒΥ ἐπ υΐακο 
ΟΣ 

ΕΗ ΓῚ ΠῚ ΜΝ 
1196 “ενὸ [ἰώ κίε, ἐξ (.. 

ἵχηεναρίεμιε: αἰνε ΓΙ ΓῚ 
πη εγερο πὶ ἰὴ εἰ πποτειοιξι. 

εββγοναεν δ δὴν ἐμπΐσρν, 
24] Εἰ ἀμί 4νὶ βοιεπεῇ 

Ἶνον οοη(ξτμανεβηε βειίαιφ, 
Φ' το μένετε δηΐε τοηίε- 

ἔξηην κίονλα [μα ὑἐπονναγία-: 
04 ἐπ φανἰβαμοης, 

“1 “οἰ εο 841. 4!οτὶη6.- 
Ὑο ΡῈΥ ον Ορνδδωκο 

Δυάεδηοίεα τα... " ἐξ υλτοιόπο[τονροτία οὐξο δέπνα ) [οπνόνμην μοβγμην, ἰοὺς 

τὸ μααμεῖς εν κρῇ μιραλασιόπ,κράπος καὶ ἐξουσία, 1 τη βεομεῖο, τοῦρυν “ δι ροτο Ὶ Φ' πιχοήβεαιμα ἐπϑτῷ 
τὰ δειαερίνω, Χρὴ γ0ν» δὲς πόντοις τοιῥ αἰαΐνας. Αἰ μίεσ.) τὰς, δι ἤμης ὃς ἴῃ ὁπνηΐα ίξου!., | δ ῥομμμα αν βενεεν τῇ 

; ᾿ενεῖ [οἷν 5 πΠΔΚΔρρΠΠ ππΠππι Π᾿ : δ. ἐνπν, ζϑ' ων: (Ὁ ἰδία 
πο υπρουυυυυυυςς μρμρρ κρχῇ ἐδ ὁ Αἰῆεη. [κῳίᾳ [πεμΐονμην. 

καξίοοφαι ἔν. μεὼ ᾿ ΞΕ 

ΡΟ ΧΕ ἡ βέρβε ιν δοὶ οἱ ὑπο δορίζυντες ἑαυτοῖς. Λα ίάϊ- - ρχοροπίτωγ. ΙΝ ετυς ἰπτεῖργες πος ποη ἰοφ τ: ἤσηως εἰίλαι 
δι δονθ οὶ ων ἔπμν μὰ ἌΡΑ εἴεγὶρ πτετρτετίς ὃ. ται χετιτοιι ηλ 0- ἱηυσπίηιας τῷ ἡ Οταοῖς εὐάϊςι]υὸς πιοάὸ ἐξ αβαμας 

ταῦ. ΦΡ' εἰ ἐδην μη ῤςαπν, καὶ τὸν χιτώνα, ΕἸ Υροτθοὶς δ Ἰπίοτ- 
ἀϊξεὶς ρο Πυτίοπιηι ἰςρα!ίμην (ἀπιρτα, ἀςε ἀϊροτει, γοῖο, 

ς 4ιοά 24 {]ος (ζείστγατος ἀτείποτ,νος αὐ. οτατι σοηφιοία 
ἁὐίτπεῖς, ἱπνὸ φοἀληπιπλοάο αυϊςᾳι!ά ἡννεὶ ἐοιτφο-. 
τυῆτ, τη αυλῖα! ροἰ μτυπι οχοςιατ, [ἀφ γὐτὺ τῆς σαρκὸς 
ςοπιεττὶ ,κ ἑάνηρ, σον  αΕμ.Ν υἱρι Διὰ ρτοτίως ἐπορτὰ, Οἠϊενο 
"εἰ (σ᾽ εάπι 44 ςανγῃαἰμ ἐν αευϊέμην ἐμηὲς πη. Εταίηγῶς ηἰδ]ο᾿ 

τὸ πιο ι5, Οὐιο βγοφμεηῖες Φ’ Ἔαην 4νια "ἢ τάΥηε {Ἐπ πταιμί αι μην 
ἐμ ς 471. 

Γ" ᾿ ἡ δαμο ἀεψέςῳ, 1 εἶδ, ἐϑίξετεζητος ἡΠοε δὰ (ηξια [ε- ἔξονσίαιΝ στὰς Ἰηίεγρτος δά άης, ονέμιε οεπε βενΐίωην, ὡρὶ παντὸς 
ἜΣ ἐν ονς, τοδί ημοίαπξον ἐνε ἱοςείξυοίυπι ]υπὶ Οοτιπἐδίυπν αἰώνοιταυαπι Ιεθίοπεπτ ἰα ἀμοῦις φισηθς νετυ ες ςοάϊεϊ- . "6. Ῥειϊμε νῷ ἀν Υϑὲ Ἀὶς ἐρίε Ἐροεπαδίξα οεηίατς ἤπὶς δὺς Οτεῖς ςοπ)ροτίπιι. ἢ 

ῬΆΚΟΜΕΘΟΜΕΝΑ ΙΝ ΑΡΟΘΑΠΎΡΒΙΝ 
; ἢ ΙΟΑΝΝ 15. : -- 

" ὃν 1 τί διιθοτίταϊο ᾿δαιργίἀοπι πσππμ}} 1π 61 ἰῃ Ῥατιηρ ἱπία Ευλινροίαπι (νηὶ (πἰρρς, Βυΐαρ 
ας, μαυείο ἀϊίυαπν ἀρζυσηεπία αυκ μι ᾿ς. λυτςηὶ ἰνδτὶ ποὴ ᾿ποηνέπις Λε βδηδίνις Οὐεςωϑ ἰῃ (μοιαια- 

μὲ: ἀοίηὰς φυὰ ΠΑ! νἱδοδίυτ ἐαροπά. ἰσίζο ποη αἰῆγπιαι ᾿νος ὀρυῖε εἰἴς ἸΙοληινία, Ἰγιοηγίλις Δίας 
υνὸ οἰκλῦο νεί νης οἷν Ενλῆπο δι ιοιὰ ἃς ἀἰ- χαινάτίπινς, εἰμι νοιΐνα οἰτας Εθπίξίγνις 10.γ.. Βος[οἰλξις ας 

ηἰἰφδειομίυν φυ δέει; δάεο νδγίυπι ταν νίφεῖι,. δηξοτίὰ;, [στιν οὐ πίσναι αὖ ἀἱιὸ 4αορίαπι ἰοάππεὶ νί ᾿ , ἡν δμδ πη σνδοιο {(ντ1Π πιυϊεία παν δε ἀπῇ Αῆε, γε οἵο ἅπᾶο (ςείρτμα. Βυίςδέμν ἐρία ἱκξὰ οιῖας ἤυης ἰήδτιμι αἱ 
᾿ ᾿ ἡ ἰἀβοαιμθνς, βοὴ Βεοϊὸ ἰωμάίοατα μοϊειη!ῇ αυὸά οὐ τλη-  ηυοῖ ἰαςὶς νε Ισαπηΐ ποὴ ἤης Ἐσςεριοαδηείθυας. (σε ᾿, νει ΠΝ ρον γε ὀειπίηαφι αἰ ἐψυλην εἱς αυϊάεαν ὐἰδένπι φιοπάδιν οτοφοχυίη εἴτα ΠδιῸ τογπο ψυ ἀ Ος- δυΐδν ἠἀφινδοπιαιοπι ἴεά πο. ἐλαν τδαιε φισὶ {ἶτ το! ς.͵ τἰπαλιν Βατοεῖςο {ογίρταμη ἠϊσας ΠΠος ἐς Ρεπνυπὴ ἀτζιηπᾷς , κμομῃ ὅν σσατιοιαγε ἴλας νεϑεριῖ, Αὐένριπυς εἴν ἐμσκες μυρά τὰ τείροηάεο,5ι: (βκέϊετος χυνϑιυνεαεοείδεν ἃ. δ βρδῖρας Τοβλιιδοφυιε δἰύυν Ἡ ροπγπιθειλγοτα- ρογαιοιῖ ἄπι ποιπι}! κά υως Πἰργυπα γερινδίαινθυνηκιστι ἣν ἃ δ ΠῊῚ διιίδο τὐῤένυδηι ὶ ζυποίε. [ϑοιοίννουα 5] ἀκπλυιη δοιὰ εὐρύν 4υληγ πμεβοιίτὸ ἡϊυά ἰεεο- ᾿ ; : γε ἐρίΠδ, ἐς φαπγέμα ὁοπιφδάϊο γἱξάγυσι, τγλάϊε ἰσδα. τίρι ϑοιμάε ἤἶζως καὶ φυϊϑυίμαιη ἔμίε τερυ ἀΐκευε, ἱκὰ ἔς 

Ι εἰεπίψιᾳ 

ΕεΠφ: 4φηίδεπν αχεςὉὁ ὁ 

"9: (Θ᾽ ἐαπὶ ἡμ4. εατηρί με. 

ΠΣ 

δὐοείδαιις., τοζορτυπι, λᾶςσ αυΐδειη νὰ Ἐρὶρἠνδοίας ἥϊοι ὁ 
το αυϊοῖν τεἰϊοἰσδαιμεμρεπὸ ἕητοῦ Βατοτίςρε νοςςηίασείτ γε ἀυδίταώ αοῦ ροίβιβεβος ἐν 

ἰητοτίπι οὐντταυι δηριηυΠπγος (ςείρι ζει, ΠυΠπἰπιην ρἐνΐ ὁ, 
Ἰοίορίνπιπι, δε Ιγοπσυ πὶ Το ἀυποηίορῃ φριθριμλν ΠηλΠγ -ς 
ἀρρινταμαμά, ποα πιοήὸ Πἰυπὶ φοδιρτοθαίϊε, (εἰ εἴα 
τοηναιεηταεί!ε ἐυβτιδς. ᾿ς Ὠοτοῖίφο ἡμοφ δίξεγτυτ ηἱ- 
Πάθος πιοιιοπεγαμί ἅιο ταμτὴ πῃ ΔἸρημο νἱφεάτωτ Μης, 

Ἰΐγριηι τεἰςοἰςθε Αιϊναπφῖο, ἰμροῶμνα εἰζς εἰτρίσυ) -. 
μέρι γί δηποχαμί μῆς Ὠιοηγίο ποῖ νἀ φυπγανι μι, 
) Ῥ 

ΓΉΣ φρτιὺ ἐς Πἰςτοηγαγις φυρίλαρι ορμφα «ἧς 

πιος ν05 τοῖμ} νος ἀὐχωμηομαμη ῳυΐος ἐρμυ θα ἐμ}. 

ἶσον εἀδεὰπι ΛΎΈΜΨΟΝΝ αὐδυὶ 

(οἰμιφπι)ελτίο 4 Θίουν βγπρινηγοδὸ ἄνθι φ εἴ, δήλοι ἐππρογίμέκαι αὔξοι ται μἠδθιρέεν. μοι μμΜήηι γεν 
τὸ(υσά ἱπρβεπιιὲ διεῖπε νὴ}1 ιλμαἰοιούρην ὙΣΟῸΣ 
τείτις εἰ )αππίυπιίσςοσε βῴρα μα να ανβαοὶ ἐφι - 

Ἄκο τϑδήηον ἡμειίοα τὰ τοηχρευιπάοίμα ἐν 
Ἡδουφαυ κΑοτοάσωβ ἀμ οἱ σόα. 

ἸἩΒΌΟΩΒΩ͂ΠΙ: ἥ 
Ροτοϊξ λυρ υἱἰυε)ίεά Ῥιςοεῦγεοτ ἀισοθάτωτ, γὴν τληδετα 
δὰ {1}}} ἀμ Πην τυ Δί δ, φυλην Ὠἱοηγ να. εἰς ΑἸςχαηάεὶ- 

ΝΙςο 
το όδοίνξα φελυίκατα ἀρ πππν. Αὐ μος τὰ τείροπάεο,, Οὐδ; ὅ ρβστης ἘζΕΙΕΠΣΛΤΕΣ Μη τίς Π16 6.ςὴρ..1., Γεῖν πὶ δὰ τον 

“υηαρς ἰλη δ ηὶ 

τὸ φυΐ ροῖε!ξ τῇ ἐο νογαηὶ οἶς φι( ἢ πόσο ἀφ ΟΣ ἥ 

ἰρίς. . ΠΠς ραειίπι 
τοῦ ἰμειτῖς ἀσίτι 

Οἰρία)τος ργϑετουίτας ἤθη ἤλγτοῖ δ 4 βιτυτς ργαβινητίευμᾷς. “.. ῥ,Πτοιετπιοηε γιλδιτ,ντ αὶ ἃὶ ῬΡτορβοτάζυπι φυὶ Ηεθταϊςὰ 
ᾳ 'απτοτ θοη πιοδὸ νετὰ ποη απι [ςἐ ης νον μ᾿ ἃ ψιμτ΄ ἔων ετιηῖ, 
δα]. Αἀ τογτίπην ἀτρϑπλοπτιν ἀςοοάαιηας. Ηςηφυίτηίο- 4 

Ἰιεἰτὰ σαπι αοπίςη ἱπουΐσας,, ροτγίπάς φιλί (γ πρτάριᾶπιὶ 
(ηδθοτοτιπο Πδγυπιΐάδαις πο (οἱὰην ργατεῖ πιογςηὶ Α- 
φοίοϊογιναν νογὰπι πγυΐτο πιαρὶς ργατον Πιιη πιοσοπι, 48} 

οἰπ Ἐυδηροἶνο πνεΐτο πιοάδεξίοτα παγιδης, θη ἐχρτιπεῖτα- 
πλοη νίαχιυδιν (αυιι νοσαίν πὶ (τὶ ἀοζυ]ς Ἰπάϊοας, ὨΗςὶ- 
Ρυ ες Πἰς φαςαὶ ἀΠ}ς. οἴγαι [οίης. Ετ Ῥάθ]ας σολξεις τείεττς 
ἐς νηΠοιίδιις {τις γοιν {0 αἰτοτίος ἐχροπὶτ ρεηοηλιαῖ ]ς 
τᾶτν ἀτοαλα ον ΑὩΡοἷις ςο οαια ἀπ μὰ Ἰοςῖς 
ἐξα] Ε5.Ὸ ΤυΔυ ποδὶ Μ ἐδ ίατιο αιῖς Ἰλιουγ τη ΔΙ ς- 
χληἀπησμν ηρυ] ντ ΔΙΑ ο αἵ ιο Το πας ἰσερταμ μᾶς 39 
Πδτιμὴ τ ϑιττάτοτογ, Ατιαυάτα ἰὸς οι 10 ἤγαγε δὲ Ἰηνθς- 
ΟΠ ΝΣ δοϊηιαἀυσττογι ας 40} 4ἰς ἰςηταιηταἰ νά εἰἴο [αὶ 

᾿ς βοειδηαν αἰ πιά ριορ νοτίλπα!οχιθοτς. Ναὶ ἸεΠ οτῖα νοτίας 
. ἀπιμές ρότπις αα ην ἃ ἰγίρτοιπ ρεπάσε τ τη ριορἠεῦθανὲ 
τὰ κμθα τος ἔυτυτας ρταρἀοιη ταν να μα ΠΗ] του οίαιντις ἃς Α11: 

ν Βεορίνεια: (σαι 

πϑπτίλητς δι οναῖς ᾿ῃη]χὰΣ, φυ}5 0 ν τάς πος τοφιτίὶ 
ρα τηνν νὲ νηὸς ταπάσηι εἰ λτυῖπ ρὲ σι έλιο ἐπιαροῖ, μις 

ραροίκοοτίτιηοις [τττρίοτις πος ἢ ηρ ἀιιρὸ Τᾷσο ν]άσιηι» ηὖ 
τπαοάὸ τιν ργοφίιοςίαγα αν πα τίις, ἰρὰ οτίάπι τὰ ἀπ σι] ρεπὲ 
νμἰς, οΝ1}} παι (ο] οτς αἠ [οτιδὶ Ἄιαὺς 1) ἀιέξαητις δι Ὁ 

ἘΜΈ ηοίηςη, Εχεπηρίο {{ ν οἱ νης [πτο- 
ἀμας ιι ἀμ μι αν ἔσητιος νΊςῖςς ΠΟΠΊΟΩ ἰύσην τη ουΐζατ, 
τὰ σαστον οαπηπο ἔλοϊοράιην σγάῖνηῆς ᾿λεοῦτας συσιοῖο νῷ 
ἀειεῖουνννε ρει ορτορλιεῖα (οἱἰςδλητι ΟυἹά νεγοϊαρυά ΠΑ: 
εἰοίον ἃ ρης (οροπηολπόη Ρεπὲ (πος νεγίϊςυ}!ς το. ὅς 

Ρελίταν ΝΟΣ ὉΝ [4».12πνμα|} 0 1λαπὶεῖς Εἰαῖας δὐτοιῃ 
ἡποῦς5 Ε(4144}) αἰ ΔΉΊΟΣ ἱπουεαι} Ατ40}} πηι ποτ 

οι εαυΐπειε ἰα Ἐπσαην εἶνο, Ἐλτοογηιαιι δἸοτίδηι ςεί- 
υεἶναι, ἐπ φυα Π| ἀκ οἰλπτ ψιοά μ0}}} οα Αἰδὶς ἀ ρα ίεινε ἐ- 
μές ἀξ ( πλυῖτα ἀνέςις ἐὐγροτεέῖατν Ατ]Πλλυλος στα ρίεἶιος 70 
πον σας. ( πὸ πο [πος ἐο ἰπήοτο ἐπ ἡ {νλς γΗΐο- 
προ οι μια τελόθαραι: [ς ἡ φανπ) {πὶ αν πογὶς ρεα δ πο 
τατῃ αὐἴοι αν φυλαὶ αἰτὸς ἀστλην πὰρ πἰβοὰ (εἰς Γι μμν 
ἴωσι εἰς ποτ πη αἷν ουνοίθις, πσάας ρες δοιπίηος [δ 

αἷς ΠΠ]ς δυης Πδγυμν ας, (γΠ]λθλπε φυϊδοιή μαρειᾷ φοπιανι!- 
πεπὶ οὐ! Ἰοληηὶς Ευληροἰϊο,αρράγοῖ (αἴσεπι οα οο] τίου 
Ἀς (2ρ.1.7.(πὶ Το ΠῊ..19.,}7,δυρ οτος ν ὐηυπι αὐξυπιςπ- 
τὰ}, περς φιδά νἱάσατυς ἰς ᾿ΐθοτ ἔλυςίς ΟΠ Δ πλτυσα 
μιστς ἢ: 00 ποηγίης ποηηλ!!}! δἀάἀυδεὶ ἕμπειντ μος οριν ὼ 
Οεπίπεθο ςἀΐτυπν ἃ Αροίξοἵ! ποπῆης ρυτάτίηι. ΕΖο νου 
τοιντ ςοηςοσίμηη ΤΑ ἐν ΔΟΠΠΌΪ 5 ἐΣ μος ᾿ἶΐδτο τοῖς 
πιοιὶις ς[[ς ἀϑυίος, ἑἀςίτοο τἀπηςη διατσεο τᾶπὶ ἐπιρυτσ 
ἰνδτιια Ἰννης εἰς τγίδυςιάμπι αδῆς νὲ φοποοφαπι, ἢ 1ο- 
(ον ἡ] ς αἰτοῦ δορὶ ςοιηπιοδὰ ποη ρος αιηρίλην οἴτη 
ἀσεῖτ  Ποφυίῃ φιςπ ταηάςεπι Πδτυτη δάταίττοτλιϑ Ὁ ΑἸ ΐτεῦ 
ἀυτς {1 δοςίριοιμὶα ες ἀξ πηι νἱτὶ ἰαπυρείάεην ἰηάίςα 
ταμτνε Ἀυις ἰΐδτο Ἰάςην ρδπὲ ἀςείάοτίς ἄτας ερίοϊα δὰ 
Ἡεῦτγσον,, λπη ΡΑΝΚῊΝ [ὲ ἀνίοπο παν τορυδιαθιης, 
Ἅ βερτερισ. Νουατίαπι: ν ἀρεῖ: φιιιαν Ἰρ ροτίυϑ 
εἰρίοός ἀςδυσείης δος ίᾳτο. Ὠεἰπάσ,φυίο,υμπὶ αἰαρτα- 
τοτοῦ βιοτίηϊ Οογίητῃὶ. ἀεἰνία,, γε 4υΐ Πουμι εξ υηάϊ 
ςοπάϊιογοπι πο τς: Ολεαι εχ Μαγίὰ ἃς ΙΘίεριιο «αἰο- 
ποτυπῆ Ἰνοπιηιιν πιοτὸ βοπίτθηι ἀσοιερς  ΟἸ τ ἔυαν δέ 
Ἰεί ἀνπ)ξχλς ρατίοπας (δραγατί σις βοὴ οἶδ ματα 
[4 ἸΛΈΡΚΙτὰ γυὶὲ Πέῦτο δρετεγεύλταῦ ἔπεηῃ ἀδείενε. 
Ἰνος [βείαξ, νι δοοητγασγίο δὐμουίι σε οἰεουςε ςετῖὰ οα 
μνος Πἰστο τεξπιοπία ρει ροϊητ: νι ἃ σεγίοιμιο ἡΐτὰ ργοῆα 
εἰίεί θη ἔπι, νεῖ εχ νη {πὰ τἀτίοης ἔδεε ἀρρατεαῖ, 
Οὐ νεγὸ φυδά νθὶ ἀς πμ!}}ς ἀπηίοἐφηνίτυς, ἡ] ἐοτῖπι 
πλττᾶῖ ἧς αυίδυς Οστγίαιδυν ἐδ ἐηιρίἀ ραετίεθκιν 0 6. 
ποπίηι ἰυχιι Ποὺ νοΐ εἴδυν ἀροξιμὴ νοὶ πυρεὶᾳ δὲ ἰος νδὲ 
(Ἀοτἡ!! εἰ δι ἀΐες Πὶ Ηἰοτοίοἰ γα ἐοϊεσταπά ΕΕΙ  δ Δ 
πη ἃς {ες εἰ πος ἀτξυσιεπιῦ, Οὐκ αι ἐκεί παδεᾶε; 
αυδυὶς ποα ςεπίοτιη αυϊδδ εκ ο ρβϑεεπδείυν ἀεδειριοτίη 
ποπῆης {ἰπαπάυκν,ταιηει Ἰραη μοί οί ρου α τῇ 
εὐϊηυααι ΚὝΥΝ Τΐδτυηι μδυις τίσι, ἀδην. ρηβεέτη πὶ 
φνειθιππῦ οἵ εἴ ςοιΐϊοι δι ος νεϊφείθυσ ἀοοὶ Ππηνΐ δὲ 

ἀ τοῖν Οντηῖο ἀσηρμναιθαν. Δροίοίαν" Ὁ α)4} ἀυθν (πα “ τἰοὐςἰοπ πη φαίφαε, ἸοΔηηΐν Δροίτοὶ! εἴα ποη ἀυθίξα, 
εἴα ἐοιιανηα μεαισαι,, ἢ. ροτ μα αἰνσυδιη {0} πγνιὺ 
δε αἰ σαν αὐπυρίπις τοι οι σιες [ἀπε ποι ἢ 
πὶ ὙπετΕ ομροισ(νηῖ της (αἰιίεν ἰτς ΠΠ 1} φιιπψαίον ἐδὸ- 
ΠῚ ἐσρεγπιγ: ἃ Πυἀς Ἐξ Ἰοαθος., τενυα ταριὴ πὶ 

τυῃτι μιν εἰίλει ἐοηἰ εὐ Δυγὶ ἀυοοῦ αυδιὶ {ΠΠ|ΞΦ τερυροηθυς 
ποη νἱ δολι εὐ ταινάςιη ἢ} ταῦτα ἐηαἰδίκδείν ρίεμα ριο- 
Ῥβοτί σκόνης αὐρυξυπι ΤΒοοϊοςὶ πσηλεὼ κείρυν ροίμε 
εἰπε Δοϊἀοηυθέ ρἱδηὲ Δροῇοιίει πε ἐσ αἰ "ΔΕ, δοη νηὶ 

σῶν, ἀσαρο ἀρέν, δὐδιια ὐλινον σαρ!ςατίοιον ἡθα: 80. αΠουΐ Εοεεῆν, (ὦ Αἰ οἰ, Βεοϊεῆίε (ςθετε -ροθεοπιδν 
ναὶ ομμνοῖν ἀν οπήλαν ἀγεοϑαπτιᾶ (ριοπεῖη (α{1 

᾿πράψας (πκτ, "το, καὶ χδὲα κϑτυίθς ἰος ἐν ἐμ] - 
ἡηυὸ 4 χυς ἀς ̓  μα Ῥαίνπο ςοπιπιεπιογαῖ, ἐμπὶ ἡ ργοτ- 
(ων ἐφππέπίεπε ἡμὰς ἐς Ἰολήπ φαλθο γεῖατεν ἰὑπη πὸ 

) 



ἕ κ᾿ Ὕ μ᾿" »" 

ΐ ἐπῷ ὦ ὙἘῸΤ ἘΠΕ ἢ 

ἡαβργριγμριρνομμι 

ΕΣ " 4 ἱ ἣν 
᾿ αν} Ὁ ἢ γε ἘΦ} 7 

᾿ ᾿ ν ῇ ἄν πω" ΗΝ 

ον, 5}} 
᾿  ρθβδρί τρρὰ 

τῇ 

(τ Ουὸδ ἢ ἢ 

ΤΠ 
δ νὰ 

, 

τ ἣ 
᾿ 

ἐμή ε υκονι ΓΎΡΗ ἰκμπειζιταν ἡμιζῷ τεηθν μος οχρείετ, ἰδσδαυο ρτορβειερί Ἰυξςεη Ργοίια 

' 
πη 
πιλά, 

εν 

ΜῊΝ ἡ περ. δι γα." οἰκίας 

ἐμὴν υρόμι ὁ ἰδεαγεῖ Εν 
ΒΩ ἀρποίείη συἱ 

βόλι δ ἀκήξῃ πύον νϑν- 

υἷα, ἰκὰ (οπιοπεία ἡ» 

ἐρίω αι πμζοη. 

ΤᾺ 

εν οἱοΣ πε πε οχ ρον ἭΒΕΝ αἱαὶ αἶαν ρει Ἢ ΤΣ απ κίνέωνν γρολεκῷ ἰμῳμαις ͵ τ ψι εἰἰδῆι εὐ! ἀΗΠο ἡ βτοδομ οοίνα ἑητὸ τοῖς ξοξηρυίε εὐτίεϑε ἰῃ διν;ισον, πείνης οβηΐ ἃ οα ποτῷ πρυὰ : ἐμριορβοτατιρι(μαρεαίαντίαν Β ἜΝ κείρειν, Ὀεϊαδο ποίενοι πος νη] δ᾽ ἃυ Πηῤυε΄ δ} Ἐπ ἐ ἤση 2η. ᾿ ἀιρϊαπιυεδὲ ουρεδίαηᾳ {{8 7 αἱ ρεοπιίἀεύτιην ἐφ ρία ἰη Ἐρ. : εἰδικείόηο, τεδυΣ ποίδ Πμ ΔΕἰν ἑηίςηι ὙΠ ΔΟΝ φοηβδειαιν. Ῥοβεξηνὸ,ηοοίε ϑοίηίηπε μυΐα οι; 
τατῖν γ'ν ᾿ηἤαίῃα ἀρίρπε Ι ἰ ᾿ τροτὰ μηρλόμλις ἠμρεννο γομὰ δεν ἀρυρίνας ΟΥΝ ἐΑΡΊΡΠΠΔ ΟΝ δἰ τον ἰεπι οἷΐτι τοπηρεγαυὶτ αι παρμν ΤῈ ΜΡ ὐμγο νίβοιεηι 1} δα δ ταις σε μη οοϊεδυρειεῖεξιευε γεὰξοπν ἾΝ 

ράβδον δαμαρ υναιναμαιῃ μεν υὴ » Ἰλαθεῦ θοἱ Μιόπ Εἰ οαδῆ εἰδγόχο ἐς τε ἐξίοποιφυδλίδηις ἐμ ἀμρνάρμ μιν Ω μρ τονε θςς τ ον τ δὲ ψε !ς οἵδ, (στυτοπευτιοχημον ψειὸ, ἤνυε φυκ ησυετίηι, ἤμ δάνν, ΠῚ Ὲ (ἐ Ἰκοῦ 4 χὐ Ὁ ἕ ΔΜ “δι - ὰ ᾿ 4: ,..ὼ ἢ ᾿ ᾿ ξμκυξαβιν») μρρμ ηρθμι δίων υαεύσω τὸ ον ἢ ̓ς ἀἰιβαδα πονίέεϊημ η μρα [ἰοτο σοδηρεεμεπία Τὶ πο 
γυ αὐδὴν μέ δα ἕως μὴν: ἀθαμ. ἴ οχ 571} Ἐν ΤΩ Ροτίμν 4ὰπὶ (πΠοππυΠΠοτυπὶ Τ,οτο) γοῖ 

 μσδυδι ἐη ὅμης ρερείοβ ἀὐδιον) μδάυτα ορηξο ᾿ ἄς νοὶ ἐμ ἠδτίοίε αἱ ερηγηοητὶς ΡοΙϊυλαι 
ἘΣ ΡΤ ΡΣ ΟΝ ΣΝ ὍΣ» Η 

Κι ὶ 

τ πρ ΔΕ Ν ΔΕ} ΝΥΝ ΗΝ ᾿ 

ἜΣ α΄, τ ηα 
ἐκ τε λεένονν ᾿ ἐπι υοες τς ἐιροῦλν ον Α' ἢ 

ἌΜΜ ἴῃ ΕΗ μά! οἷ Ἐν ἐδ χνε νι ῃ Ο κ λ΄. 
ΠΝ ὦν ἌΣ ΣΙ 

- οὐ δια  ἀρυίρέτς 
“π΄ ΠπΠλτυν ᾿ 
ὑπ ἢ δ ΠῚ Ν ἢ 

- ““ 
ΑΝ ἘΝ ὦ 
ὌΝ τον ἀμ εχθν ᾿ 
ΕΝ ΟΝ “ἰν ὃν Στ τς τι 

ΕΝ ἀτνδεειν ᾿ 

ΠΣ, 

ἀ2) πι ΣῈ 

ὑὸν 6 ἢ “-Ὁ 

Ἵ ἽΜ ΚΟ Σ τον ᾿ 

αόν ὁ ἡ, 

φρδηοι 
δ ἣν ἢ . ᾿ 

Φ 

: αὐ μαδοι ἀονο πρὸς τα 

Ἢ εἴα ᾿ ἀφοῦ ξος τές : 

ι ας ας : Ἢ 

Ῥάν, Ίἤ Ι Ὰ 
ῃ ὁ ἡ 4 ἌΝ 3 ᾿ 

ἔτ τ Ὶ 

ΠΝ γ" ᾿ ; 

ΡΝ ν ἢ Ἶ 

ἡ Ἄψφι Ὁ ΝΣ ν, 

Ἐν ἔλα ρόδες ͵ 

ἐεκξν δ)" ΠΤ ἡψεν κα , "ΟΣ ᾿ 
ἰδῆ. δῇ ΚΡ  πν ἽΕΙ ΟΝ 2.4, ᾿ ν 

τι ἐν ον ἈΠ Ξ Μοὶ 

ἡ δ ᾿ | , 

; ι 
᾿ εἰ 

Ν 3 

ΝΣ 

: Ν 

᾿ . Ἕἥ κἡ Ἢ . ΕΒ, 

χϑιο αἀ Ὁ τ᾿ 
Ι δι χὸ, ὅχῇ ἐλ ἢ 1. ἣ δῷς 

ῃ ν ΝΣ ᾿ ᾿ τς ' : Ἀτρα ἀρέ νι ᾿ 

᾿ ᾿ ἐροο δος ἄος ͵ 
᾿ ΙΝ δε ΤΟΣ ᾿ Ι κι Ἷ 

ΕΝ ᾿ ἐξιν ρεὸ» ΠΕΣ ' 
ὑπο ς εὐ χα τα ἀμ ἃ τὰ . ᾿ 

ν ΓῚ ᾽} ΠῚ [5 κ ἶ ᾿ » 

τ δούλῳ αὐτῷ τσ τ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ 
"ΟοΑΝΝΟΥ τοῦ 

᾿ ϑιολθηρυ, 

5 ( 

Κιφαλαιον α. 

Ὥ ΠΟΚΑ ΔΥ ΨΙΣῚ 
Τ᾿ ησοῦ Χρὶςου, ζω {-- 

δῶναν εὐυτῦ ὁ Θεὸς, 

σδεξαι τοῖς δούλοις 

ΝΟ Δ) αὐτὸ ἀ δι ἡυέϑαι 
ΝΕ λων σ σ) Ὁ τάχει" καὶ ἐσήκαᾳ-- 

, νιν ἀποςείλας δζ τῷ ἀγγέλον αὐτο τῳ ]}- 

σς ἐμαρτύρησε τὸν. λῥσον τῷ Θεοῦ, 

“χυὰ ὁροτῖεας ἢετί οἰτὸτίε γο- 
τὸ τ ἤδην ρου Αηροϊαπνιμυτα, 
ίετιο ίμο Ιοαππὶ Πραϊβοαιμι: 

Ουϊεοιβοατας. εἰξ ἔσγπιο- 
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ΑΡΟΟΘΑΙΥ͂ΡΞΕΞΙΚ 

ΠΠ  ΙΟΑΝΝΙΚ 
ΤΕ οἱ ορὶ. 

Νονα ἵΝΤΕΚΡκ. 

͵ 

σα Ῥ,. Ι, 

ΦΡΟΘΑΙΥς- 
νὰ με τὲ. Οὐνὶ- 

ἜΝ ὁ, φνα ἀξά ε 
ΡΥ τα σεν ρα- 
[δέτε [νηΐ ἦν 4 

σρογίθα! βενὶ ἐπι φ’ βχηΐ- 
βέάμιε πρμμεθ μὸν ἄρον 
ἔωπι [Ὡμπ {εν [μο Ἰοδη- 
πἰς : 

ὩΣ ΠΡΟΘΑΙΎΥΡΕΙΒ (1 
αν. “Πεία ΟΙεἰί» 
δὰ αυλιη ἀςαϊε ρῇ 

δι15) νὰ ἑηάϊςα 
τοῦ ᾿ [ἐγυ8 [18 

φιυλιεβίπνονίααν ρετβ- 
νην , πὸ ν δ ῳ ἢεηὶ ὈὨς δ. το[Ἰπιοηΐυτῃ Ιοΐῃ [[δινὴευενῦο Τλεὶ ἐν ἐεβένιο. 
1) τίω μορτύρλαν Ι που Χέκτου, “7..1 Ομεϊδι,: ἃς χιάουηηιε γιά. ΡΜ εν Ονϊβ,αμκενα- 

χερσὶ. τα σονϑὰ ὌΝΝ τὸν 4“ε υἱάϊι. 
“ ! ε γ λε" ἀ" . εν φολτ ν 

, Μαχρριος ὁ αἰαγινώσκων,κα! οἱ ὦ- ἰϑιιᾷι ἀ εν δ ΠΡ! 5] Βεαινε φιἰεχίε Φ’ “- 
χούοντες του λόφοις. τῆς ̓ Ὡροφητείας, [30 ΜΣ Υὴν ΡγΓΟρθοῖτα δμ-- Ὁ 1 ἀἰε νενὺα ῥνορήνεελα μία, 

Ν “ αν ν᾿ «Δι! 15γδζ ΟὈΙεγθαηῖ εα ηυὰ 1 ἐἃ Ὁ [νιάτα μα ἐπ ἔα [ν» αμμᾶνα. ἱ ᾿ ἶ 
ἐλθα (11 αὐτῇ 2,λξαμ ε Ἠστῖρια (μπτιργαἢίτατοιῃ ΘΏ1Π) 1 | ββα (μπ!πέπηρηη πὶ ῥγο- 

τοι ρυ5 ΜΠἀ ρτορὲ οἵ, ᾿ με. 

- 

ΛΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒΙΙΝ,  ΩΝΙ ΒΘ ΚΑΤΙΟ ΓΙΝΤΕΚΡΑῈΕ- 
ν , ΤΑΤΙΟΝΙ ΒΒ ΚΕΡΌΙΤΥΆ. ΠΠὴΠ ᾿ 

᾿ ῚἹΝ ΘΑΡΥΤΊ. δὺ 
ἦα ψῆρϑεαίγρβεγαποχοίλυψις. Οτασυπι ποπῖσι (ἐγυδαὶ 

᾿ηφυάπι ἸΡΩ͂ εὔίαπὶ νυ πιᾶσις νηϊτατιιαι ἴῃ μος αἱ. 
νι ῥαπη]δτο ἀεξηαπάο. διφηνῆθαι δυὶσιι ἔεταπι ἀπιὸ οἷον 

εὐἰτάγυῃ ςχτγδογά νάτίαπι τοι εἰλιίσηεπι: δὲ αιιλπυὶς ἐη- 
φυϊατὶ πυπίοςτο ροπατυτ  Ὑπίμοτία 9 ταηιση οἰξ τοῖα }- 
ὑπ π οεροδιοχ Ρτορ ιοίάτιπι πλοῖο, ᾿ 

{«1ε|ω ΟΡρεβι, Ἰησοῦ χριτοδ, λῆς ἀοξι εἴα υὐλαι 
Δροκαϊ υρηπ ἀϊςΐ, οι ψυδί οςςυΐτυμ ἀἰφυ!ά. βιεεῖς Βί- 
Ἰιο ςοεἰἸσπειαί!, φυόὰ 1}}} ρατείπεςτίς Ῥάτος, (πὰ ποι τοῖς 
εὔυ: ἡςπρε φιδά Βιη ο ἡ]λων εχ ἤδιι Ῥάτγιρ μοι ν ἃ 
βαδέὶ (ξά νὲ [δι ἀζοορταηι, οἀπηΐ ρετΑπρεϊοτιη πν}- 
πἰενίυτι ρατείεοοτις δ Εςοϊεες πἀϊβοκτίοπεη). ΗΔ" 
ὑεπιυς ἐτῷο ἐα τος ἰοοο πῆ ρπεπτοχάνηειη ἴῃ Ῥγορ βου ς 
τλϑσπάις οοίδγυαειμαι, Ριμπὰϊπ δηΐπ σο  σζάτατ Ῥάτεῖν 
ἀεινὶς Επίως, ἥφας ποθὴ νι ἰμα’αμαϊὲς δ ντνηὰς Ὠσῖιε : 
πες (ςραγατὶ δά γι ἀϊ πίε ὶ,ϑι ἐὰ αὐἱάσηη νὰ ΕἸ νι τᾶη- 
ψιλι τησάιατον Ἐςοἰεἴϊα ρεγρετυλίς δὲ ατογηις ςοηΠδογε- 
τὰγ ἢ ἄυο νη ΥἱἹΔεἰίρεῖ θαίος [οἷς Ἐροϊ εἴα; ἔα ρατεί- 
αἰαὶ, ν (ὰς οἵδ αυτεῦγ ΕἸ Πὰς ταην ἀπτδιδα ςτὸ ἤςτεῖταυσι 
εα φιο {εἴε 'π εαἰνιοι τεζερίε Αι οἴλτυπε πε πἘστίο μοι! ς 
τὶ δι βοάφιει(ς ἀσὅτε ἃς ᾿ποάογδιτο οὐμῃ ὰ δρίσιει (λιντο, 
4ιὴ δι βαΐγὶε ὅς Εἰ νίττως εἴ οἰΓοιντια]ς, δὲ ἃ βάῖτς ἃς Βηο 
ἴδρδιανι πες ἀεθοῖ πεὶ ροῖςϊ. Δηβοῖι γτυΐ γε ἐρθι!α 
ὑα᾽πἰπεααναπεα)ρτορἠεῶι» ἐφιηϊογυητ θα τα ἡβαπάλ- 
τὶς ανεῦλητ, διφυ ἀξ πλατεῖς ποάϊπειρεους Ποινίπο νηΐνπι 
ἐ οιπιη τε ἀεηνιπν φια ϑρίγτυς ἰΔηέϊι ΔΙ τι ἐα Αὐ 9 
᾿βειςορεγαπι αν νοςς τὐπῇ (τε μρυις δινα τἰάτινητ, τῶν ̓ 

Ἰὰξ δρίτιτιις Ἰοιιν ἀπ  πνα Π συ, ἴαιπο ἀσηίη, οἰ ἀπο- 
ἀκίτυς, 4 εγὼ [τοῖς δούλοις αὐὐν. Ν Ἰάεν Δἰἴεγι ἀϊυΐπ!". 
ἴλίρον ΕἸ 4υΐ οιπίηιν ἔν Ειο οῆς, δὲ Δ ρ οΠ νὰ νης 

ἢιὶς ντατυ τὶ ΝΜ 4πὶ αὐτῷ τοίοτοηάμηι εἴς δά ΟἈγιτυηι Αΐϊα͵ 
ἶνος εχρ!ςαπάυπι, ας αυῖς ρυτατος Ῥαΐγεπι ΓΙ το νι ἱπίστιο, 

ἡ τίλιαο τεαά! Δ Τεταυῦι γα τγαάίτίο ηἰδε!} Πα ἀυὰπν σι, 
ἢί οβιςίμπι ἀσοΐλτει, φιλεφηυν. Τ)αἱ δὲ Βοχπιίπυπι οἴ με 

ς ἀιατογ ίη φυο γπὸ δου οίοϊε Ῥάτο. {ρικοροτῖεαι βαὶ 
εἰὸ, δ δγ] γἈυέδαι ὦ τόχρ Ὀϊοηγῆυ Αἰεχδηάτίημς ῴρ νεῖ- 

᾿ θα δίάη9 ἀρυά ἸΝίςορβοηιπι Ἐοοϊςλτιοας Ἀὐδοτία ΠὉ.6. 
τα ηρτθετν δαῖξαι τοῖς δούλου, ἀαγεὶ δὲ τώχρι γ νε εὐξὲ βαιεξαίετεῖ 
βνων [νυδυίρίςον λυῖςηι ρατειςυλαγη ἐΠ|8πη ἃ δεῖ γνέθωρφνα 

τὸ ϑφονεσα βετῖ,ΑὉ αἸίαμο οχρυιη απ) οἡς, οὐ] ηἰπγίτυαι τ ον 
τεῖος ἰΐα οἰτὸ λαεπάα ἀπο, υα ται ππΐτο ρὸϊὲ τεπηροτς' 
βιϑλδοσῃ Ἀιεείπι δεά Κιοὲ δὰ μος τείρομάετί ροιεῖι εχ 
τὶς φιιοε (οεδυπταγε Ῥετ,.8.δς ριΤγείη ἐσ φυυπὶ ρεγρεῖυλπὶ 
γεητυγοτάπι (που ϊοταηι ἈΝπογίαπι ἀείσεθας [ολππεε, τ - 

( ψαίῆοας πἰαίταπι ίοτς Υς σοσααιὶ 4υα Ης βατεβιοκ ἐχ ε- 
ἀυυκίο ΔΑτὶαν νη οἰνοοτυτ ἢ ἀνξετη γε γη0 γποιηςπῖο ὁ- 
ανπία ρετβοίλητυτ, ΡοΠιεπιὸ ᾿ς ἔόγανι! ἀϊοεπά! πο 
δυὲς ταπτὴπι Πθτο, (δὰ οαναΐδυς φύσαις Ῥεορβιοεὶς δι Ἐ- 
ἀλη ε  {|5 οἱὲ ν ἕτατα, τυαι τίη ἀυυπι ἄς υρτραιο 1Π|0 
ἀϊς ἀιοταητυδηι ταιῆδῃ δάϊνις ἐχρεῤξαπνιε ἢ ᾿ 

. Τεβικονιννν [εἰ Οὐ βέ μαρτυρίαν τνσυῦ χρινού ΥἱΔος 
ἑτεγῇ οἰ άειη οτάϊηξ (διατὶ. 1,οαυΐτιν οπίπν ἐς ἘΠΙοΙςά, 
τὰ γε μα δεο ἀϊχίπνις ΒΙ υς ρετ Αηρ εἷοε τοι βολεενι- 
ἀεῖ Ιοδιπος ψια: ἀδιηποηίγαης Απϑ εἶν, δι νη ἐοἰςτινίτ. 
{ει ἀρόμ ἢ υἱδη ἶσα το ἦι. ΤῺ ψυ σι ςοή!οι τοῖα - 

4 ἴυγ Αὐοῖδαν ἤας δἰ 4, κα ὄντι ὅκουσε, καὶ ὦ τνα ὄδιυυ αὶ τινὰ «δὶ 

λνίῶω κῷ ναύτα τ τ υὐδνν μιν τὰ ἰα ων τα ἤω4 
μβοΠ ναι [μονα βενδεὰ ας {ρίςου ἐγτορες ἐα νοῦ αν. 

1. Εἰ[θεκη] ων «νά τονε, εἱ ἀκονοννεεΜατλῦο αππμοτὶ 
τα Ἠεθιπότιπι ἰἀδιοτίίιιο, 
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“ χρρλε εἦι ὑπ] δευρλέαις 
ὧν τῆλ αίᾳ χίοιο ὑμῖν ἣν 
Οἱ ὧν καὶ ἐδικρὶ Οὐρηίρδρ 

Ὑπὸ νὴ ΝΠ] ἃ πνώμρτων ἃ δε 
τὸ ϑεἑμου'! Ὁ [ 

Καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Ἀριτρθὴ ὁ μοίρτυς 6}} 
“ιρὶς, ὁ τρωτότοπος ὧκ τῶν αἷν, καὶ ̓  ̓ 
αξχων βασιλέων τῆς γῆ τῇ ἀγωπή: 
σαν ἡ μιᾷς, χαὶ λούσωννν ἡμριῖς ὑπὸ 0 

δ ειλῥηοὖν καὶ δ ἐν ὁ αΐαμη αὐτῶ 
Καὶ ἐποίησεν ἐᾷς βασιλῶς Ὁ ἱερεῖς ς 

τῷ Θιρὶ καὶ πατρὶ αὐτῷ οἱυτῳ ἡ δύξα καὶ 
τὸ ἰηνάῷ εἰς τοι αἰῴνας ἡ) α)ώνων. ἀ- 

ὶ 
Ἂ 

αὐτὸν ἐϊξυκέντησαν" κρὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐ- 
τὸν πᾶστι αἱ φυλαὶ γῆς γῆς να), ἀμίω, , 

Ἐγώ οἰμιτὸ καὶ τὸ Ὡ γα γὴ καὶ τὸ- 

ἀν πρρῤψν αν 
Ἰ Ἰανι διποίη α 

Ἴμβὲ δὲ. 
[οβεεί ἐρ θυ 
ἡρεῦι ποι εἰπε ἰυὐτι 

ἙνὰλΙεῶ Ομηο, 4Ἐ4- 
ἄμε "}}ς τοῦ! 5, ρεἱπιοχομίτυσ : 
ἰΠσοκ πποτταΐν, ἃς ρείποερεχε ἢ 
βυπὶ τοῦτα : αὶ ἀἰεχὶς πο ΟΝ] 
ἰδῃΐξ ηο5 ἃ ρεσοατίς αοἴξειο δες 

᾿ Ἰδηροίηςπι {υυΐῃ:. Ι 

Ὡ β δΝοα 

δ 
ῚΩ ν᾿ 

Ἔε φαὶ ἔξεῖς προ το 68 δὲ 54- 

Προ μμλ᾿α ὅς ἡ ἐβιρείη- 

ῃ Αἴ, Ογείεβάνος γμθτ ὰ Αμἱ εἢ,ι Οὐ τ} } 
εἰ γερέμριδ εἰξ ει} ἥμω 

1ἷπ ἐοη. 1 

" Μείὰ δνίημζ 

Σι ΠῚ 594 γε ΒΜῸ (Ὁ 
᾿σετάοτες Πεο ἂς Ῥαττῇ ἔπο:οἱ (εή [{μουύάοιεν Ῥω μ Ραιν 
Ἰοεία ὃς τορυχ ἰπ ἰεςυΐα ἔεςι-[ [{09: ΦΙβ χίννία Φ' ἰνηρε. Ἰρδι Αἴπδῃ ᾿ ἡἐμην ἐν {ἀομ] 4. (Ἐρρίογῳ γα, 

᾿ ἀρὰς ΨΕ᾿ : σἕπει. ἹΕςςεννεηΐξ οαπὶ ποδίδωβ, δε}, [ Κριο, υὐνβοωνι κω. 
νἱ ἀςδίς ΕαΠλ᾿ ΟΠ]Π13 Οςυ 08,6: Θ᾽ νιάεδε! ἐμὴν οπνηρ θύω» 
τἴδπι 4: οὐπὶ τταπβήχετγιπε: δ (“6 οὶ ἐν ρυρυετόῃ 
Ἰδηρεης 'ορτᾷ εο. οπληοθ τεῖ-} [Ὁ Ῥίδηζ ει [ὲ βυρεν μην. 
15 τογΓβ: εἰϊδπγ, ἈΠ Θη, ΜΝ μπηραῖίων, 

ἸΕῚ 

ποὴ τοίροηάοτε ςοηπγαξειοπεπνίςίςη 

᾿,φἤφι, 

υπ| εἰξ Αροϊοΐυπι 
εἶτα νος ἀχρείπιοεις αυοὰ (ετίρειπι εἶ Εχοάι.τ,νδὶ. 

- Ἰοφυοη9 Ποπηίηιε ΜΟΙ͂ ποπηϑι ἰρᾷμε ρεγοοταεὶ, 9 ῥεία-, τἰδιπιδηίς 
αι, ψμω, 5ὮΝ ὉΠ ΠΡῊΝ [ἐὐεἱοῦ μι αἰαολ οι α[ε5 

ἰὰ ἢ, δνηνβωι᾽ ἐγο, πῆξεν “«{( νον. Ττλάμης οπἰ πὴ 
ἀοδειΠπιὶ Ἡεργξοσίιωι, ἱρήαυς δάσο Τμαἰπιυἀηϊα,νοῖ- 

ιὰ ΐ ᾿ ῷ ἢ , 

4 ἀν εβιϑιο λαὸ ἐ καὶ ὃν, δις. ἸΝεαυϊίαυδαι τλϊγεῖυς αυ]υς τεῖῖοϑ γηὰ εἶτα Πευπὶ, ΟΝ τ ταπι, ὃς Αηρεῖος, «Τὶ, 
ἢ τ Νλπὰ φυδά (δρεοπὶ δος ἰριτίτυς ποηπυῇ!ὶ ΡτῸ δρίγτα 

(ληξζο Ν᾿ δαμτ μιᾶι (ἐρτξοσανίεζνε Ιοαυνητυτ)ς δι- 
ὁ τε Π  ροτοιὲ νεῖ εχ οο φυοὰ (ξεϊδίτυτ ἰηκ, 

5.6. Λοπεηυὶς πος ίοςο οἤοηάλιυς, φυλῇ λά πο: (δἰ... 
᾿ τὰ Αἰ αν" τραπϑίογατυν υρά δὰ Πείταίοπη τλητὰπη ρδτες 
πον, νεῖ γιλῇ ΟΝ ξας ἐἶεὶς ἔρὐτίείδυς (δ ίατα, ἐουῇάς. 

8. Ἐρρίπελ δ, μὴ: 

ὁρυγλ ΒῊ κ: 5 τρία τοηροτα οφοπρ οξν ργσίθης,ρταιφγίταπι ο τοητος ἀἰυίηα οἰορὐὰ φιιας ̓ ημῶ ὁ τρίδυσητυν Ομ, 
δι βιρυταπιεόσας ρετξζδηι δι οπτοίδυν αυπγοτίς ἀοίοἷα- | 
τλη Ὠεί (ΑΒ. ίτατοτα ἧρ ηἰβοατὶ, δος νετὸ φιὴ ταπάς προ 70 ἔιο αοίυεγς ἡναηὰϊ βεοοδτ: πραῆς νίαυδί ΑΠΚοΪς σοι ὦ 
τυῖς νηΐζο ψοζαθμῖο χρείη "554 ποηάυπὶ νἱάετας ἐχρο- 
ἀϊτα ηοάυε. (τς οηΐ σι ἤθη ἀἰϊχίξ τ ἐννε; Ἀείροηάέῥο νο- 
Τυῆς [οὐπηςηὶ ἔλογιηι {ΠΠιμ πολοι ΠΊΝΟ [ἰεῤνθινα}] Ἐχρ!!- 
Κατα, ουΐμν οτγπλοίσρ ᾳ εξ ἴῃ [110 οχοάϊ Ιοοο τγλάϊτα: αυὸᾷ 
Τῶν δι ἐρχέμοος νίτια οἴει ταπαυδιη ραττί οἰρ τ, δι νεῖθο ὦ 

Ψηίως ςπίαι θεῖ οἰξ, δι φινἀδ φαΐ ιοπιο ἔτ ιϑυς,Δοξυίπε 

δετοθυιν ατογπιπῆ ττίδαίτιις, (σά μος ἐρίμπι εἶδ (μιοά Αἢ- 
Βιεἰ Ποο ἀςοίλπιλῃτ, ΟΠ γηξυς οτρο νε Τριὰς ᾿ἰς ἀοίοδί. 
ταγϑερτοπι αστοιπ τὶ δρίτίτιις ντ πηϊη Ἐτὶ ἀητς τἰιτοπιπὶ 
ςοἰοσδηρυνεοῦβο οτἰλπι οογᾶην “Ἀγτο, γε (οἱ Πεὸ Ρατ 
ἁ[Πιάσαι. Ὀεμίηιις νῖ πεπιο ἧς πος ροηπι ἀπηδὴφοτονίίάςην.. 

τα υστῃ νογδογμοίηε ἡ] σογιὶ πόα ἐχρτο ει δή ς- Τ΄ ἐπὶ ἥτεν (ρἱείευς ἰητὰ, 5.6, ΑΚηἱ σοτημα ὃς οουὶ (ἰᾳ εξ 
ἦεν Ωοϊδοιίοησπι ἀυπταχαῖιπεπιρς ἢ ἀἰχι{ετ εὖ ἐντοον δε ὦ, ταίηί 
νὴ τὸ ὀρχοιάρευ τόσας ὧν «δ διἐρχουάνος,που νι ραττί εἰρία, τά 
νἱρτγορεία ποΐχίηλ ἀροὶρίς δα Πμητ: αὐδῇ ἀϊολς δὰ γοσῦυπ ὄφιν, νεὶ ἀριιὰ ΗΠοῦταος ὦ 
Θηκεὶα υοδὸ ἐν βώα εὖ πε, Φ’ Ενδ, Ὁ Ἡ ἐβδονιμ: φασί ντ ἰη 

τ) ἀϊουπευτ. 
4 [μἱ 4β] βάτῳ ἐν μοῖρτις ὁ πιφὺς. δυδδιάϊιυν ἃ 

ἴμες Πρ ὶ (οἷος ΩΝ αἰτῤεν Ἵγ άς 
Ἐρ ιοίοιρ.2.... 

Οροοο ἰατδὀδλίαμδι ἰσγοῖυσι, μεέςς βιΐε αἰαὶ ἀτείοιι. 29. 6. ΣῚ μὶ [εεἰευὶ ἐποίησεν Ττοτιτη (δ δυάίτατ ὃς ἐχ φοήσαι 
. ]υγ μιπροῖϊε αὐήι, διά ἀξ θὴ ἡλαϊσυ!ἐπυτν ἐρῇ οείληι νει. Ηοδγαογασι ἰἀἰοε τΏοιρτο καὶ ποιώσαινα. 
Βο ἰω αμαῖὶ υ ἢν πόιπεα ργορεϊιπὶ τεχ ὅο εἰἰδαγέηςε  [|- 
Εἰτυγ φασά ἀὐδὸ αἰ, Πραῖρς Αττιουυπὶ ὁ ἰῃ ἐ ὧν δι ὁ ἐρχό» 

ΤΟ β σ,ηφᾶσε ξἀπαυαπὶ ποπηπίδις 
τοῦ ἀρζέρεῖς, [δ ταπαυαπι ργορτίς 2. ἐορια μος ἱπ Ισςο, (409 Ἔπίμ ἢοπηίαες οορυίδτει, αὶ 

Ὁ αὶ . ϑυρογείε ἀπο νην ἰσγυρι- 
ἴυ4. δ φυσᾶν ρτρρείᾳ σεδην ποπιίηᾷ ἰαβεδδαπτυς, οὺν 

᾿ἐδονεμηοῦ τηυΠ1 ρὰ 

ΔῊ ἀϊχίς οὐ ἕντο καὶ αὐ ᾧ ὦ ἐλμρμλζον Ε Νείηρε Ἰὺς ἀυσα; 
τείροχίε Ἰοδηηφα. φυδὰ ἀρυὰ. Ἡδϑζδοθ ποιμεη {104 ΠΡῊν 
ζῆν} διαβεῖ εἰ νῆμα 
ἀποῦρηζαγ ΘΠ: Πἰπιίεσοε Ποὴ μας ρὴσε ποιηίηΐς ργορτὶαν 
ἐξὰ αἰυλὰδ  ἰοίτα : ἰἀοόαυο ἧς δὴ ξάμα φυΐδοιη νοϊυὶς 
Ἰοαρῆον ἰἠ βξέξτεις, φυδί ἃς ἱρίο ἔξ ρορη) οοπιίαὶς ράνε, 
Νδ1 ἢ ὦ νηηνεὶ  ἐρχοιῆθοεν ἀϊχήϊει, νἱῇ εἴἴσρι ρειτίς!- 
ἠὲ ποὴ ποϊηϊηαταυδά ἴω (ομραϊίεε, νἱίως εἴας ἀγτίειι- 
τε ποιϊχευ φέθετιὸ φηδῖ κὴὶ ἐμ πιαζό αἰ ετίχιο δ αἰριλας 

οἰρεγοιον δυρεγεῖς γε ἐἐδ δηἠοιφηνηε πιείϊας ἐδιιοιῖι Εταὶ 
φυλίη Ἑυΐτινε ρεγρετυίταν ἀσοἰαγσταν απ ατογπίταιρ οοη- 
ἰμηξδα,ἰὰ οὔδ,αμϑε ργπεἰρίατα πολ δαβηετίς, δι ἄν ΑἸ ἰδ Ὁ 
οἰμοὶ ἱπεεστημῇ ὁπειευξ ἐἰχίσηιν Ἰόάπη.1.1. 

ἡ φιδρυίε (μδίοθια ριηέξα 30 ξ οἰβιαι ἀιπταχαυφύηβεγδ: δον ςοπιραηχετο 

6 Οηρμηὴ ὀσνὶνω πῶ, ὀρδιαλμώς.14 οἵδ, Ὁ πγη ες ἰιοπιίηςν - 
ς ΟΠ ΠῚ ΟΟΌ]}} οὐπὶ γἱάοθυηι. . 

4 Κιλδ 4 φιμε ἐνόν βχενωηὲ, καὶ οἵ τινες, διοιΚὰ ηοη οἱ 

οπηθες Βοιηίηεε ἰδηγεῖ ἀἰ χί τὸ γα τοίρομάει «ΡῬαιτίοις Ηε- 
δγβογατῃ εἰ χύνω, ἀς νογηάουΐο ἐἈνομρν. ἀϊολς οίπες 

. πη νεῖ, υοΐνα πνηξονο τε 4 ἤομε ρονεέ, Ὀξίτιὰο τὸ ἐκνοντᾷν, 
τοίρουνάδε Ηδτινϑῆρο ὙρῚΓἀυλ αν, }ΖΑΟΝ, ἐν ο: ἐγ δι8 

εἰξἀ ρετίο- 
ἀετὲ ἃς τιθῇ εἴο, υἱχαῖὰ »8ι 4οἱ εμῖν ἐν νεαθ δελίανι, 
ἘΠ συἱ ον ΜΔΡΝΝ ἘΝ. ΄ " 

᾿ Φουναιν οὐ ἐπ᾿ αὐτόν, Ἐοὑτ νγ[δαίαν.] νι Ῥίαἰπι 9.1: 
γεὶ Ῥέορτεν δπι, φυΐα νίΔοίίξος ἐὰπὶ ἀεπιαπι ας ποίοοηι 

ς ἡ οπὴ «ητὰ ςοπτοπηρίειίης, δὲ ογυἀε! {Πηγὰ ἐμεΐι ρετΐς- 
φυσι  υἱβαια δι Εγαίπιε, δμβεν εωνν. 

᾿ς ΚΤΗδιΝ ἤτγα, αἱ φυκα τὸς γηε. Ὡς ναϊιστί τοττία νος 
"ΔρσΙρίο, ἐς 7.8 ταπὶδι Ἰοαιυίξας ἐαηηαδπι ἄς ἐεττα Ο"6- 
ηλδῃ, 4ιὸἀ Πηφυ]ς Οεητίδυν Ποπιίπυν ἰμαπε ἰοττοιι ἀΐ- 
υδυξείς, {Ειῤανε, νιν, νὰ, ἐμίω.: 5ἰς 2ριά 

Ὁ κι (μέ νεμιινν α[ κρὶ κΚὶ ἐρχόνάγῳ. Οὐ ποη Ῥοτίυς 10 Ῥυΐάειη δι αἰίου α τΠ6η, ἀπῆςη, ἐπιρμαίςως εἀυΐα. Οὐ) ὦ 
ὄφεμίϊευς ὁ ὦ ἸΝοπῖρε ἀμ οἷν ςαυζἐν! ργἠπιὰπι φαΐα νίάε- 
τοῖιτ φυσάδιηπηοάσ Δομυπὶ αἰἰαυ οὐ μηποίρίιηι οἰδητία ' 
ἐπιτοάυςοτει(οἰηάς φυία ὕεια γὲ ἡίάίεοπι νδίαυς Πητιίς 
ποθὲν ρεοροπεγοιδεοίπηυς ἀὐτεῖῃ ἴοτο νι Ῥάῖον ἰῃ ἘΠΙῸ τῇ. 
ἀνίαν ἰυάδίοστ, Υἱάρ ἰὸν 1.’ 

4.4. βριειν [δἰνμιδιω ἐκ δδ ἐν τὰ πιὰ μάτων. Πεὶ ἢγα- 
Ἰεατί κἀιιαρίς (νοι ἰρδεογεῦιποη τἀπιὅ υαίὶ ΠΠ|ου ν Πα ἰη 
Ραεις Πεσ οἀφαιουνοῖ οαπι ΟΠ Ο σουίεγαν: ἤουι οἰίάπὶ 

νετὸ Ογαοὲ νηιην, Ηςϑραἰρὲ αἰτογυπι οχργειπυνέταπι ἴα. 
ἀποῦτπι τατος ἐσηἤτιπαγος {Π}} ἰυάὶςίο στο οδηοχίοε 

8 Α δ’ Ω,λκρὶ Ω.Ηος φιάσπι ἐἰςεηἀ! ζεηυε αν οτά!- 
ἠὲ Αἰρμαβοτίςο Ογβεζο ἀξίμρηρίμπι 1,ατίαὲ ἐχρ! ςατί ποη 

47 ροιεῖδ, χυϊάᾷ αυϊοηι ἐᾷ οἰῆσεε πλίτιηη ὰ φυσφυάηι ἡξηονλγὶ 
Ροτιο, φμοά ἰρίδπηδε Ιοβῆπεν ηϊοῖ εχρίίεαι Εἰαίας νοίεί» 
4 (πφυυζας,41.4.δς 44. ὅ δὲ 48.1, (γυοι ἡκπυτ τεσ: Ε- 
ταξμμιανεινμ 4! ἴα τς φυαρίδαι βὲ ρείπιον ἰὰ εἴν μὲς παπαῖ 

ηι 

Ἢ 9 Ραιίεηῖϊε ἐχρεδἰαείοηα, κὶ ὄφομονᾳ. Ν υἷα 

ΑΡΟς(Ο 
{ιπβρνσίαοο ῥτουςτῦο ἀΐοὶ ΑἸρἢ., Ομ το φυϊάεπι ορτί- 
πιὸ σοηπδύήειντ 4: ποπιξ λοςςροειῃ μοί εἰὶ ἔωρτὰ οη- 
πε ποπιδης  ηισπιοῖο φιλήγαδις φἰεεγωπινά Πἰ ΑἹρΙν 4 
εὐτυὶ σι οπτοτίς Δητοιτ Οἰης (ληὲ ἀϊσοτιν 4α] οἰπη ἴυ πὶ 
εἰ ρογοπγαενε 1Π 04 φιυίάςην ἤν πηπια’ {ἰς ἄτῃ πιτδτίς, πιά 
γετὸ εἰτις οδάιτίοηις αυ αὐ}|4 (1 ἰπξςείογ ἐγ τυς σι τα Γ 
μο]οχαίςιτ νε ἤει ἀτοζηιας ἀίσότοι, ΕρΟ τς ἤλ) λπ- 
τειςπι πΔ}} εἰς, ἐπιὸ ρετ ηυςπὶ βλέξυπι οἰ φυϊσαμμά δι- 

γος λέγειὁ Κύρμος, ὁ ὧν καὶ ὁ ἰωὴ κὶ ὃ. 1 οἰρίυπι δι βπίς 41 ΠΠ)οπιΐπιις, 
Ὕ) εἴ Ουἱ εἰς, Ωμἱ οὐατ, κυ; 
νοητυσι5 οἵδ, 1Π|- πφηφβοιληι- 

᾿ “ΠΙΡοϊξηδ. 

ἐρχϑιδμος, ὃ παντοχροίτωρ. 

Ἐγὼ Τωαΐνης, καὶ ὁ ἀδελφὸς δ ον, 

συγκοινωνὸς ὧν τῇ ϑλίψει καὶ ὧν τῇ 

βασιλείᾳ καὶ ὐσομονὴ Ἰησοῦ Χριςοῦ, 
ἐθυόμίω ὦ εἰ νήσῳ τῇ καλουυδμῃ 
Πατμῳ, ὅζᾳ τὸν λόχον τῷ Θεοῦ χαὶ γα 
τἰω μαρτυρίαν ἰησοῦ Χριςρῦ 

Εὐβυόμζω ἐν πνοῦ μοι ὦ τῇ κυρλα το, 

χῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν 
μεγάλίω ὡς σοίλπιγ 94. 

Η 

Λεχρύσης, Ἐγὠ εἐμιτὸ καὶ τὸ Ὡ,, δ᾽ 

φὡρώτος καὶ ὁέχατος. Καὶ, Ο βλέπεις 
ἡρώψον εἰς βιόλίον, καὶ πέμψον τὰς 

ἐἰς Σμύρνων, καὶ εἰς Πέργαμον, κοὶ εἰς 
Θνυάτερᾳ, γὴ εἰς Σαρδεις,κα) εἰς Φιλα΄ 

δέλφειαν,χαὶ εἰς Λαοσικαιαν.. 
Καὶ ἐχέσρεψα βλέπων τίω φωνία) 

ἥτις ἐλοίλησε μοοτ᾿ ἐμοῦ" καὶ ὅχιορέψας 
εἷσον ἐπ! ἃ λυχνίας χευσὰς. ἰ 

Καὶ ἐν μόσῳτιηφ ἐπ τὰ λυχνιοίν ὅμοιον ι, 
να αἰϑρώπου, ἐν δεσίνμῆμον ποσιίρη, καὶ 
αἰδιεζωσμᾶμον «τοὺς τοῖς μοιοῖς ζώ- 
νἱὼ χρυσίῳ . 

᾿ἀϊς ᾿ϑουνίηϊςο,'Ῥ. δ αι} ἃ τοῦ 
80. νοςειν τΠαση ΠῚ τλῃ ]ΠΠΔΠὶ 
τα, ᾿ 
[τς εῖς,' Ἐρο ἔχιν Α ἃ Ωνρτί 

τγ.15 |Πο ιν] πλυς δ ν Ομο « (ΕΥ 
'η15 ἴδε ἢ Ππρτορϑεττῖς ο- 

] Ἰρτοια᾿ Ἐςο]οἤ! 5 ας μπτ ἢ Α.. 
ὀχκλησίαςς ταῖς ἐν Αισιαὴν εἰς ἐφεσον, χα) "1, ἘΡ ιοίο γἃ διργγηαν ὃζ θεῖς 

3 ᾿σαιγο, ΧΊ ἢγατίτςνᾶς δαγά!θι5, 
"ὃς ΡΒ ΔάοΙρμίχ 8. [λοάτοεα,] 1} 

Μ) Ὁοημοετι της τρίτος ἡ ντ νιάς ιν 
τε νοζειῃ αὐυᾷ ἰοαυιζα εγαὶ 

γιηπσουπν ΟΟπυοτίας ἀυζοῦι γὙἱά! 
(ερτοτῃ ςαπά εἴα γα ἀγορᾶς 

Ετιη τηράϊο ἔσρτοπι οἅ ἀοἷα- 
ὑγοσυτηῃ διγοογιηι Φδη Δ 470 [ι-- 
Κλ ει ἡ ἘΠῚ ο ποπιὶ δι ἀυτῇ 
τα]ατ! ον διρταςιηςξεῦ δα πιΔ- 
τ] ἶὰς χο ἃ Διγοᾶ. 

ν: « 

ΑἸ ΎΡΟΞΙς 
ἔλυαι οπ;υΐφιυς, ντ οἰπρὶα ἰβτογοδης Πιροτῆος {Π|Π| ογρηί- 
δι} ζρληςάδῃ, ὈὨςηίψυς ἥτις Αἴρμα (εἰς νοσεῖ ημδά οπι- 
ηἰυπὶ τόγυπη με ΠῸΙΒ10 δὲ ἀπ χυιοτ τα εοιρίοιπης Ο παν 
βάρτο εὸ 401 }}} ἤπια (υδίλφεην. νιὶ ἐμὲ (4 ἡ} «ὄξει 
πιογηίτας. ὀ Φ4[14 ε[Ἐ]ρτίρειβηνννν συ" βννμ αῤχὶ κὶ τέλος Ηος 
ποὴ [ερ ἐς ( Οπηρ] τοις οἰκο κήδει Ατοῖθιας. 1,ς- 
ἼΝ τἀπιοι ἤης ζοπιΓοιςγ Δ, ῃ ἄρ, : 1.6 ,δς χτιράτῇ 
Ὀεταῆις ]}π9 ἡ οΠξιηα 4υο( ἴῃ σοπτοχειπ) ἱτγαρῆι, 

εἰβέμην ( βηΐε ἀϊείς, Πο- 
ΠΏ. εν, Ομε εἰ], ον’ 
μι εγαῖ, Ομ! ἈεΜ ΙΗ 
4}, κπηρβοίοῃ. | 

Εξο,Ἰοδηπες, φημὶ δι ἔγατεγ [., [Ερο Ιοαρνεεβαμον νε- 
νοίτον {ἰρρ,δι(οςίο5 ἴῃ αἰ έξίο] {τ ζδ' ρανείοορ εἰν ενεθοία 
ης ἃ ἰὴ τόφιῃπο δ ρατίεητς οχ- ἐαρήνφιυλν ΤΣ ἡ ΑΝ δῖν “" Ουι[ο 1 ε[μ» [νὲ 2 ἡ ὼσ Ε ἀποπν Ιείω ΟὨ ΓΙ, οτᾶ ἴη} ᾿ς με ἀρρείλαιων Ρ αινῖον, 
1η] 4 αιῃχ νοζδτιγ Ῥατιπος; ΡΙφρεον νενϑμην [2 εῖζσ' τε- 
Ρίορτον [ςτιηοηεῖῃ Ὁ οἱ ϑζῖε[Π}} ἰ{ῥηνοινέωην 1είθ: 
᾿Ὡο μι οί ΟΎ Ει: 

ΕΩΙ αμεεηαδρίγῖτα σογγορτις 10] Ἐμὲ ἐν δρήγίεν ἐν ΤῈ οπιᾷ 
ηἰς4 ἀιε, σ΄ αμά ων ροὶ πια 

οὔκ, 

μι.:5. θὲ νη, Οποά υἱάον͵ 
οὐδε ἐμ ἐὑγ: τσ πρμῖο [ς- 

ρίεπ Εκοίεβω 4μα [μη ἐϑ 

. 7 414, Ἐρμεο ἐν δηγυηα, 
Θ΄ δεν απενγζῦ 1 μγάιιτα, 
ϑαγάμ το’ Ρβιᾳάείρθία, 
(ὐ Δι αοάίεία. 

-- 

Ἐε «ὔρμενψεμ [ωπν τὲ υἱ-- 
ἄετεπι νοέεην 4ιᾳ ἰφφμεὺῳ 
(Ην πρθίμα. ΕἸ «ομμετίμε 
υἱάδ βιρεεην οαηάείαθν 
4Μ164. . 

" ΖΕ ἐν βροά το μρίσην ἐδα 
ἀείαὐτοννηι βηνίεην ἘῤΓὴφ 
βοπεμη ΩΣ βοάενε͵ 

μηδ κ6 ΧΟη 4 ΔΗΤΚΑ. ἡ 

γίάς τ ἈοΠ. χ.1.δ (ΤΡ. ΞῸὃῸὋῸὋ τ," 

1ο με [«π|ε0} δρίγη εὐγγερί ὁ γβυομίων α πνοόῦματι τὰ 

ἤφαϊῆοας (λπέλυπι {ΠΠυπὶ ἐνθουσιασμόν μι 1" τορίιεῖς οτος 

Ρᾧ εχῖτα παιααπι ρεγερ τιθαράπταν οὐ) 1)οιμημη "1 }1Π1- 

πιὸ ἰὰ φυϊάσαν,ντ ἐπίλπὶ ἡ}! ψάτες (δ αὖ τα τηαιεῖαις δἰ τῷ ας 

Ρὰς ἀθίογρτί αυᾶπι (ρος δάιας φΟΥΡΟΤς ΔηρηΔ’ ΠΟΙῚ 

φοτογαητῖ, νῖ αἸσητοπὶ αυοάαπιπιοίο ἃ σογροτὸ Α
ὔιε! ἣν 

Βοτῖοῖετ τὰ εαὶπι ἔσρε (ἐτῆνις Ετεομεὶ { τελινἤατυνι [υΐ 

(ς ἃ Ποσιίαί δρίεἰτυ: διῆς Ραυ]ὰς ΣΟ στον, Ἑδλάςιη ἰοαιηι 

οης ντίτας Μάγους τ.22.8(ς «ὐά ἀς ἰπιρύτο δΡΗΊΕΙ Ἰστ .Ὸ 

αιεης. Ηλυάὰ ἀἠϊιηις ΝΩ͂Ν ἀιοεπάν Ευτίρί αὶ ἀισυσος 

Ροοταν οἱ ἐν μόύσωρντ ἀοξειιπιις Ολπηογάγαι ΄Ω ᾿υας ἰο- 

εαπὶ οὐίεευδυίς. ΨΩ 

4 Ιλ ε 1ϑονοὶοοὺ ὃν τῷ προτανῦ ἐμέρφ. [061 δι ἀϊεὶ τε 

«πη λπείς ροττίηςης ετιαπι δά βάση φατταιοπὶ ἤάοιξης ἅς 

πιηυράδι φοοῖες {πὰ (οἹσαι Ρὲ ορ φὰς σα ικτς ἃς για- 

(τη Εις ες νει τοτδε 8.1. δὲ αἰεὶς ἰοςῖ 4. Πιςοῖ Δ τ ΕᾺ 

Ῥοιοίπιείιπι νοζατ 4} ἀρ λιυΐο ἀἰοίτιτ μια σαζζάπων,(Ο. τ. 

16.2νι Δλ.1ο.7. 40ὁ ἀϊς ἀρρατοῖ ἰλπὶ τιπὶ (οἹἴτος δὴν 

Πιοφιραιίοιες κατυς μα οι ἃ ΟΝ Πιληῖς, ἤρα φαθῦλιθο 

[υἀαὶ ἴῃ ὁγηαρορβαιι ἐὐπμεδ μτα Ἀρράτοαν αι Ἂ 

γιαεορίιῃ ἀς ἰερταμο αυσηθολις (ππλιζαηἀσνηιος Δ 

δαῦθατι αὐπάςην ἀϊσι ἄς υατὰφ Ἰοψαῖες, ΑΗ ς ΝΣ 

Ἰς, ψιυοῦ δά συήταν λυῖσαν 1)ςι ἀἰτηνοῖ εἰς ἰοχία ἀνονα!ῖν 

ἡχμινοια ἃς ἴῃ ᾿ς νίκα βειροῖθὰς ρεποορτοπι: δὲ ΠΟ 

«μάςην ἡΠΠυνν δαλίναι ἀϊοην ἃ ἐτποης πμιπ! δὴ )0 

χοϊοὶ τοίατι ςέϊιοποιν, αὐα' ἀθι ὅτ αἰτοτιης βρι τ μΆΠΝ 

ΓΙ νεῖυν αἰτοια οτσατίοζνι Ἰσηθντηι Ῥεορινοϊα)ίνης, 

δρυίτα μο ρεου!δυθῖο ἡἴμ Δροθοῦς ἀνέϊασισιμεο 

Ρτοτίς (ςςα! δαϊνΐναιο,, ἧς ἰσρύτανο ἀτε  ἀΠαιρεας δς 

ἄϊες νιον αὐ! νὰ, 40 ΠῸΠ 412 ςοτροιλῖις; δ 

( 

τσ Ραπίεμμαν γο ςοτγαριεθιις ρείπιο νεῖςτις πεῖ πάϊ ἀἰς ογςατα (ς ἃ 12 «αἷς 
ψῃῳ Αἱἰς δι ατετπα ἰὰχ ποθὶς ἡ] αχις. Ἰγοηλίπτζα ἡριτον ἀιςὶ τας 

τυρίάιος οεἰδην τις τη ΑΡοΐονσ. Σοὶ σορηπλςηο- 
ται) ροίϊοϊιςα ἃς νειὰ ἀϊπίηα: ἔυπτ τελάἰτιοι ς μἴς ἔδπιοπ 
γι λυάαιςα ςεἰἴάτιο Ὁ οπιην ορεῖς αἱ ππὰ οί σἠιάγοτυτ, 
φιουίαηι πος ρἰαπὰ βααςς Ἰυάανπημπν ποη ἀθοίετς, (υα 
τλητῆπι, φυοά δὰ ἄιδην ατείηοι ἐπ πητα δ, ΕΠ Δυῖόπν νας 
ροιςα ὧδ πηροτάτοτο Οσηϊϊάπιιηο ρει ᾿ρτσοάυξχα 
ντοχ Εἰμςθιρ δὲ Ιριΐὰς Ιερίσις ἠΐν. σοάϊος πὶ τε] ατῖς ἀρρὰ 
τοῦ, δὲ ραυ]ατίηι δὉ αἰις μηρογατοτίους ἀγτέοῦθυς βηίδυς 
οἰτουηνογιρτα τ: ἄομες ταμάςσηι φὸ ἀσιιςπτιπν οἱ ντ {οί 
θοηὶ νίτις «αὐ4 με Ππτυταπὶ ογατιὰς στο σοι ηστυσ, τ πὶ 
Ρεντ αηίπνις ἃ 4 οὐιἀϊδηὶϊς ἰαἰουίθιις νάσίιις τοτιπν {σίς 
δυάφίοπάο Ὠςὶ νερὸ ἀουςιϑη τωςππ [44 {πλετῦ ἀνὰ 
ΠΗΪιναπὶ ροτίας ὁϑελοϑρνδκείαν, φὐάιτὶς ἀσινιν αἴης ηπμ΄ 
πλογα σις ξε τί ς,ἀςξ ςπαγατίς. 

"- Ἐζοίμην Θ᾽ Ὧι ρνμνε ἐς τ’ υἰπίπνε δις. ὁ ἀραῖτοι κ᾿ 
ὁ ἴχαποδιο ας ποη ἰεξ τ Ατοιδας ἠςσαὺς ἴῃ Οοιηρ τς 
{ἰ «εἀιτίου:ς οχίάητι, πσᾳὺς οτίλιτπι ἴῃ Α1,.0 φιοάληι νοτυῆο 
ςοἀϊεξοχ ποῖεις : }]} πιιεαν οὐ ἀ Νοτοις ΠΥ τς 
ποι ἔιηἴπ ςοπιον ὙΠΠν ταιτςη πὰ τοροιίειο ντάετος 

άτάν 20 Τοασιναὶς πο σοι οπί ἐς, 

᾿ ΡΜ υνάενδ υοςεην βλερνον τίω φηονία, Ν οὐ Ἀρροῖϊαι εὐπι 
« ποπάῃ ν᾽ άστας, τἀ ἀϊπιηταχαῖ ἰσμισητέ ΠΝ ΠΝ ΜαρὴῚ ὠν 

«ειςι Οοπμογίις ἔπι ντ συ ν εἰσγόαν εὐπς νους ἀπάις 

την. ΑΠοαυΐὰυτα βιεῦτα συ Αἰ ἤλυ, Φήν λόπειν μι ἀκούνιν. 

1: ΕΜ μοι ψῷ ἀὐϑροπον [«( ς [᾿ἰ ἰνο ἢ ἐνποις 0} πο 

ταἰποιι τοίσγεαι: εα ὙΝ ΘΜ αἰτοτ πον ας ἢ} 

ἐχροί πηι: (λυ ηνς σπίην ᾿νὲς ΟἸνε τις ὁγατιτληνον 

ϑεποτο πος ἀξοιριονάϊηῃ οἴς ἀς ἰνοσμηιν Πρθῖας νο] ἐχ 

τὸ ἀρράτοῖ υδι τον ἀείάνειι αὐτο υβτουν ἐα Πάπα 

οὐδε πϑης τόθ νη δείςε ριτυτ. Ξ 
4,)}δι: ᾿ 

Ἵ 

ὦ ρικιπέμε δά πὴᾳ-΄ 

427". 

. [υοέφην το ρ π47» Ἰ4η 4 4πὶ ", " 



τῇ, ὁ. ὦ ΗΒ 
"Καὶ ΤΑΝ τ 
αἰδμεδινη ἃς νεκδής 
δνξιν αὐ αὐτὸ οε ἱπ' ἐβὴ λέγων ΑΟΙ, 

Μὲ φοίξοῦ ἐγώ εἰμι ὁ Σ πρρῦτος κι 

πβαιῳ δι πομος δ ἐρδιιδω νιν 
᾿ ἣ ὑζῶν εἰμί οὶς τοῦς  αὐείνας 

ἰυὺ ἔχω τὰς κλῶς τὸ μὰ "νὴ τῷ 
Ἀματὰς: 

ΟλΡ. τι. λει ἀν ὸ 
' “(ὦ γέλῳ τὶς ἐρώνος ἄχλη: Νρεῖο ἘρΒεβηςἘςεϊεῆς " ᾿Νχοίοἐμβεβμα Εω. ἃ 

“Ἃ χἠ ἰκρὰ ν Ὁ, τάδε λέγει ὃ κρω- οὐδε τε ἀϊ εἷς φυΐ τες} [ἃ ἐνεαιγτα ἐπί 
οὶ ἐπι ᾿ἀφέρας οὐ τῇ διδιᾷ δστὰ [5ὲς ρει ἽΝ Ἣν τα γᾶν ΠΥ παιαμασαιτος εἰ 

ιν τἀ υἷαείηι τῷ Ἰμεὶ» ομδρ» 

ἐξξωτοδιῶ μίοῳ διηβιλιχνῶη τὰ να λα υμκειυ, τ μώκασανμα 
ΘΝ ϑΝΣ ὕρ σους καὶ τὸν κόπον σου, Νέον ορετα, τὰ» δέ μδο.}} Ω ἠξη τς μετὰ ἐὠοῇ 

- φηβ νὰ ὀμωνήν "βὸν αὶ ὅτι. οὐδιω}" τοι ται. δέ ᾿ρδτίςηχίαπι, ἃς μά μεραφεφιαλράηῃ 
βαείφαι κρκοιξ' κ᾿ ᾿ ἐπιρήσω τοις “ ἰαυδάης ἡδῃ ἀρ ἔεττς πλλ]οοιᾶς. δ’ ἐν: ἐδ: ἡμὴ [εἐνθ: 

“ἢ ἢ ; ἐν ἐξόδων 

᾿χρίψονἀσῖλε,κ καὶ ἃ οἰσιρὴ ἀμέλ᾽ 
λθὶ ἐνεῦδαι μυοτοὶ ταῦτα. . 
“1 καρ τελή είη Ελγτα 

ες δὺς δλὶ πὰς δεξιαξ 
δου τὶ υσαϊ οἱ ὑπ] δάτέρερ, ἀν 
Αὐλβι ὑπ] ἃ ὀκκλιησιαῖν; οἶδε" καὶ αἱ 

ὀλυχϑίη αἱ ἐδιρ ὐπ ταν ἐκκλησίαι 

πα ρον ΜΑνδ ν ον κιρέλαρν β 

ΌΚΗΝ νδώ ψαὶ ΘΕ ἘΠΕ Οιΐ- 

ᾶναν τλυάνμαι γε διῶ μακοήμα ἰὲε 

μοὰ οἷν ρεικείρυδην δολίας αι ἰδαυίν 1, 
δε μνο δὰ ἀΐα οὐνεν αἰνιπροτερεήευοι ἰοηξο 

ὁ ἔ-] ρει τυξῆςρο ἔμηι 
1 7Ππ|δινἰείπνυς 116) 

δ, "ὶ- 

αδώνων. 
ταῦ). ἀιηση δὶ πα όο οἴαιος 
βενοτυτα δε ἰρτεῖ δ. 

“ὧν οι 

ςς ὑπ] 

αὐὐφαθαα ας 

ΩΝ Ἢ τον ἐβοέχαλων νον Φ ὀἰμ0} ᾿ς 

ἀν ὴὰ ἴδυτο κῆρ εἰξίογοι (Ὁ 
μἰϑρὰ πμμνοίην Ἰίφιος ὃν ἴο ὑρμαεὶ 
ΤΑΝ » "Βομίαυο μος 

μὰ ἢ ἀιθερε αμεῖ, 
“ ἀι ταλκὰς ἐπαδεν ἔως ἡμῶὶ νεαέλας, 

εὐνοῶν ἰαυθὰ οοπηπνοπιοιαῖ μὰ ἊΣ 

Ἶ ὁ ομειφοξην δος τὶ ἐπ 
Ἰκκοιαϊ οὐ Βεάξε οἰ βγο]υτί ποῦ 
Πεψοδι εὐαν ἐπιροίοϊς τὶ ἀεχ- 
ἐγδηὶ {πδιη γα πα ἀἰοφης ὑ 1). 

γἰπιι8 " 

Ϊ Ετεαυὶ νίυο, ίοα ἢ Ἔθε: Γ 
δίξοσςε νίμο ἰη ἀμ [ἐευϊο- 

Ὶ τι 

 δοεῖδο αυῶ μος δι φυατς ἢ 
" κ᾿ ὦ ἀρ ω μρζρερ ἀπ μεμ--᾿ [ἢ 

“Μγοτίσαι [ερτοαν {Πἀτασυ  ιο 
.Μιοδϊαγιιαι φιλδν πὶ ἐπ ἀοχετΆ]. 
πχςβ»δόίεριειι ἐ{|ὰ, ςαΠ εἴθ γα }". 
δυγεα. βερτθπι [11 ἔτος, Απΐ. 

11 ἔμπης ἔοριοιη, ἘςοΙὀβαγαμ:}. 
δι ςγϑηδεϊάδτα 111 Γἐρτεηγ αι ΣΟ ΣΣ 
νἱἀϊ αὶ, εριεηι Ἐςοϊ εἴ χύσητ, [[{{{4. 

Ἰν ε 

ἴη-}" 

ΝΣ 

Ι ΠΡῚΣ 

Ἡβοιϊεβανν 

« 

Ελλ ΠῚ ἼΩΝ ΗΝ διε τεδυ Δὐιηοηετί 40. βὲγ ἐπὴν 
εἰ τα ε ράη τις δὐςὸ οὐθωκουα ἐν] 

ἘΠΕ ἌΝ 
Ἡβοβδαιῆρναη 
ον κικαα ΖΑ 

6 ἀοδε ἐκ δαὶ; (ρ’ [πες 
φίνε “μὲ ἰνκε τὶν 

(ὧν ϑιοης 

᾿ 

. ιφυμῳ υἱέ ρον 
«εοἰάρ «( γβηγρῶς 

νοι, δ μιὰ νων, 

Ὑρηνβυαην βρεῤρεαέθενι, 
ΠΝ διανατες ρον βωμε- 
᾿Ν Θ᾽ νοε βηνω:, 

ἄἰ υἱμων, τυ βιὶ ΡΟΝ, 
ϑ ἔρος βου υΐμοη ἐν με. 
(4 [ιονίονννν. ἐν μαδρο Ὁ) 
μὲ: ποτὶ δ᾽ ὍΝ ᾿ 

εὐ βενέδῃ εγο μὰ υἱδβι, 
ἡμοὔνδ' 4Μ4, ἡιι 

ΠῚ “ἢ κε φ. 

ΤΆΘΡΟΝΕΞΣ 
ἄμ44 υἱ ω “σι 

ΟΠ ΥΧΕΤΕ 
“ῬἝεροδείφδνθ με. φ; τ 

βεῖε, «Αἱ “μων τ 

τίς (ρεοίεπι τἐἰβλεε μων τοπισὶ ρετίεἰοείδυο ἐἰδίηλή. 
ἄυαι τοϊπαμο, ΜΙΝ φυΐάοήι οΣ ὕϑλη τούϑηο ὁ ὀππμίπο ᾿ 
νίάστυς οτίοπαϊςμιη. ἱξοίβοα ἩΝ ἀμαυς Οὐδέλήι γυρεήι 
ἀρτοβτπὶ τε ηαατς ρηαϊμεειδῃ ἀν δΠη φυϊαμιαίῃ, Ῥυδινν, 

λ γὐ νυ βἀπηοιυαὶ κῃ» ΡΥ τ [.᾿᾿ 
πε δυλῇ εα ἀμὸ δ 01 ὙΠ. 14 ἰδ, ορρεριδη, 6 ΠῚ αἰπιὶὴι 

γα εχ ἐϊόᾷο- 
δίης 

᾿ϑόμε ροῖϊξα πυγκληίτυν ἰα Εὐοίῥ’ 
ἰαικδιμοι πϑὸ βοταίξ πεῦ ἀοδότ,ἠμὸ πὸ τὰ 

[χμμ!]} διαὶ πρίν φυίδοη ἐπε ἀφεριῖνι πλθπυν οΠΠ5 ἠεοοίη 
ἐν ἄἶους ἀχοῖῖ ἡ ΠΤ 'ἄρομι ρχορβειὲ ρον ογίι ταηηἰν οὐ δαί (ει}» 

Ῥλμνμς: ἐμὲ τὸ ἀρχ εἰς Λαιίο ιν ἰδ α᾽ Βεδ αὶ αμην εὐαὴ τοιΐμα 
οἰ αροψρσυςμαηϑα ἡ λο 1ὼ Ὧ0Β μἰεῖα πιοὰὸ (δή οἴει οεδίς γετηϊείομιας τάπάεπι 
ἀρ δονολαιαμααμαι 

ΠΕΣ ἐμδά ἰὴ ̓ϑφρο ἐἰΐο γήρμειροκανιλοεὶ ἠο ἤνδὸ φεπαραϊίεε ν νεῖ δα 
ν Ἰὰς τῆο ἡμεῖς αὐϊίο. ἣν "εἶ Ἰξεμήποις Ἰφδεγεηεαυιπι ἬΡΡΩΝ 

Ἐπ έμηη αν Ἁμδὶα Ἵμαιοῃ φς κε χίται ἯΙ ἰμϑμ γοέιι ἰῷ μὰν ΓΙ 
τ ἐμ νυκρ Το ἜΣ Ης. οἰβίβμπημ ὰ᾿ ΣΤ ἰπῦου ὑπ με, υοἀ τε 

τὐσῆμὰ νἱ ἀδιμνε ἠιι ΩΣ ΠΝ ἢ ΡΑῚ! ΚᾺὰ δγυμη Ῥαμ Ἰουΐε 5 
μιν ἱ ἼΩΝ ἐῆτι τἰδικημ ἀν; 

' 4 “Ἀοδν» 

᾿ παπαῖ δωτόνε, οὐκ οἷσί" καὶ 

- εἰς φυλμκὴν.» ἵνα πειρριάϑητε" ἐ ἵξετ 

ζωῆς. 

ἀσυκηϑὴ ὧκ τὸ ϑανάτοτα δευτέρου. 

δ δ ιδοακον ϑδνει Θένα ὑεοδ τος πὰ ὐὐδυν ου 

ΔΡΟΟ ΑΙΓΥ Ρ 515 
εχρίονατίη εοὐ ἀυὶ ( ἀϊθίεκηι ᾿“ρνίο 

57 
αἴρεις αὐ τοιὶ ψοῦ σεῖς. ΔΘ εἴε, δὲ πόπῶσο δι φόνων μοβ δ κει, 

εὐ δὶ ἐοὲ ες ὐεπάαςξε, . ἐαυὐπαβσθρλάιν γῆ ὡνως ἔμειριὺ ̓ πο νλϑος πες απ διμδιιος Ει μειήπημίαπα. ἰδέ, 
᾿δὰ τόδνομα μου κεκοπίαχας, χα) οὐ [εῖαδι ὅς ργῴρταν ποσυδη ἸΏ ΘμδΣ Φ᾽ (ιβινηβιρνοβιεν μον 
Καμῆζ.. 

Αὐλλ' ἔχω ΚᾺ σοῦ, ὅτι πίω ἐγώπίω!͵ 

Ο ἰδων οιξ, ἀκουσάτω τ τὸ πνῦμα ἢ 
λέγει τῆς ὀκκλησίαρς, τὰ νικαῖντι δω- 
ὕω εὑταῖ φανῶ φαγὶ γ ὧκ τὸ ξύλου τῆς ζωῖς, 
ὄδῥιν ὦ μέσῳ τῷ οὐϑα δείσου τῷ Θεῦ. 
Κῳ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ὀκχλησίας Σμυρ ἡ 
φήων γάψοννΤασν λέγει ὃ ὡρῶτος καὶ 
δ χατος ὃς ἐγῆϑετο νεκροϑς καὶ ἐζίσεν" 

ΟἿ σου τὰὼ ργά καὶ τὸνϑλίψον κα }" 
τὴν πτωχείαν (τπλύσιος δὲ εἰ) τὴν βλᾳ 
σφημίαν Ἷ λεόντων Ϊ ̓ουδααΐους ἐξ ἑ ἐ- 

Σατανᾶ. 

Μηδὲν φοῦξοῦ ἃ μέλλεις πάσχοι} ἰ- 
ἰὸ 

δου, μέλλοι βαλεῖν Φξ ὑμδιίὸ ὁ ὀζῴξολος 

ϑλίψινν ἡμερῶν δέκᾳ. γίνου, πρὸς ἄγοι) 
ϑανάτου, τἡ δωσω σοι τὸν ςφέφανον τῆς 

ἌΡΗΝ τῶς ὀκῳλησίαις . Ονικόΐν, οὐ μὴ ὺ 

υἱ βαθεῖ δυτοπήναμάϊας αμή! 7 
φρίπτον ἀϊςαι Εςεὶ ἢ 5, ξξο- 
τί ἀαρο εὐεγθ' ἐχαγδοὺς [Πανὶ 
τς αι εἴτ΄ ἴῃ τηδάϊο ραγλάὶῇ 

4 6! 
. Ἀηρεῖο νεγὸ ϑπιγγηδοτυτη 
Ἐκοίεῖ, 18: (τε δ. Ηας ἀϊχίτ Ὀσί- 
τυ 1}}ς δι ν τέ πηυϑ ἢ ς αυὶ βνέ 

ἡ πιοττανδοδί ντ τ: . , 
Νοαὶ ορετά τι δὲ οβΠ δ ο- 9 

ηειδιραιροτταῖοπν, (ς ἀΐιςς 
65) δί οἷ, 
ίς ἀϊευαι Ἰυάσος οἵϊο, ἃς ποιΐΪ 

ἀυτουβ, αὐ οὐκ εἰσὶν, ὠλλὰ ἀν ἑζὰ τῷ (μπειοά ὕπαρορι ϑάϊλης, 

μμμωμἿ. 4 Β!5 ἀεβοβι. 

ϑεάδαθεο “ἰφηδά αἀϑενίοπι 4} σὰ ραϑεῦ ̓ὐιδνβιν εἰ, 
. σοὺ τὴν αρώτίω ἀφῆκας. ἧς: ἴ6) ιὸὰ ἰιατί ταῖεπι ταᾷπι ρυ1-- [0 [4κδ  οὐνανδεφέοην τμᾶ ἐν 

" τ, δ στ οΓ 5. τ᾿ Ἷ ἩρΥ τωρ ἢ ΝΗ 

Μρημθνόῦεο πόϑιν ὠμπέπτακας, 5} Μέεπιοῖ εἴτο ἰτάφυς νπάς οχ- [5 ΩΡ με διεαρα 
ὦ μεταινόησον, τὸ τὸ τὰ ὁ φρόΐτα ἔργα ποίη- εἰ ἀοτίδγϑιτε ἢ Ἰςεγδερείθτα ο- ἢ [ρων μές. ΝΑ »" 

συν" εἰ δὲ μιὴ ἕρχομαί σοι ταχὺ) ) κινήσον 'Ῥοτα ἔχοῖτο: ΠΏ πηηυνδ, γοπῆάπη! {{ αμίκην, υείν εἰν, 
τ λώδι τῷ Δἀυογίατη τα εἰτὸ γ δι πιούεθο προνεὺρ εαλιφεἰ οὐ τμτι " 

λυχνίαν σου ὧκ τῷ τόπου αὖ τῶς, ἐκ! ᾿ς κῃ ἀξἸαμταπι τιμαὶ Τοςό (Δ, [4] ἰκο [νο μὴβ ρϑταενιίᾶ 
μὴ μετανοΐσῃς. ηἰἢ [επρυετῖς.. ον 

, Αλλά τϑτο ἔχας δὴ μισεῖς τοὶ ἔργα) 5] ϑεά μος μιαδες χυδάοὐϊ} « ΤΣ ̓ [εδει, 4ρία ὁ. 
. ΜΟΙ ἢ, ἃ καγὼ μισῶ. ΐ ἱ ἀῆα μρμανὶ ὁ οὐς δερο] [ἐδ μαδ Ὁ Νικοϊαίειναν: 

οὐι. . [4Μ4Ὁ τῶν 
μὴ" αὐεεφωνἕ, “μά δε 

δρένηιν ἀίοαι Ἐκιϊο- 
,) Ῥακεμ ἀαύο εἄεγε 

ἀ ἤχου νἶαι 4υμέ ω ἐῃ 
ἸΣΖΙΟΙΣ θὲ "4." ; 

τ ἐὰν χζεῖος ΓΞ γηὲ 
Ἐεείεβα βνίδε, ΕΖες αὶ, εἰε 
μόνης φῦ" πὐμηβίνονν͵ '4υὲ 

ΝΠ] μοογένμ, ζ᾽ «αὐμι): 

δεὶ ̓ νδοϊαιρθξιν εν 
Φ' μανρεηιεηο ἡμᾶς: (Α 
ἀΐνει ἐς (ν. ῥα ψ πανὶ; 
αὐ μευ ς ἄϊεμνε ἴνδαρε 
"4, πη βώμεν εὰ ἔνας 

ῥιναχοια δαιηπα. 

αἰριοππιδπ ςοσιιπ υΐ 

ΣΡ ψιπρὰ 1. Μη ἢ ἐνανε πω 4ν4 
ίατυβ 68: ἐσςο, ἔιτυτιηι οἴξ νὰ 
᾿σορίϊοΐας ἀϊαοίις αἰἴῃθος εχ 
νου ὶς ἰῃ ἀρμάβακαν κοῦν 
αν ηἰ:ᾶς παδ ερ εἰς αἰ οφπι 

ι[] τ οτυὶῃ ἀεοςηι. εἶ βάν 
, 1 ἴφυς δά πιοτῖδπι, ὃς ἀάδο εἰδὶ 

Ο ἔχων οἱΐ, εἰ ἐκοσείτω ἡ τὸ πνεῦμα Ἑογοηδῃῃ νᾶ. 
Οὐἱ μαθες δυγοπὶ 

Ἰφιϊά δρίτίτυς ἀΐςας 
ὦν νὶς ετίτ, πραυδαυὰπι ἰχὰε-- 

" ἀδυδὰν ςυπά, Ἢ Ὁ 

“ἢ ἀῤαὀνϊνναἰίφωον ἐκ ὑφ’ 
ὑμὲμ εὐτεῖνενα οἱ (ὅιεημ! 
οὐ δβεδεδην βνεδωϊκεἰο» 
ἡσηρ ἀδεδμε ἀξίσνν. εβο β" 
ἠεἰμ υἱῆνο «ἡ τονε, Θ᾽ 
ΘΈΣΙ εἰδρ ἌατοΝ ΑΝ ἦα. 

Ρίοτε- 

δυάίαι 
«εἰοἤ 8, 

Ων ῥανεῖ ἀνυενν αν ἐδ 
νἰήά δρ᾽ ει ἀδεωε Κεείε- 
Ἢ Ωνὲ υἱεεν,θν [κἀ4ε-- 
ΙΗ ὰ ΩΣ 

Καὶ τοῦ ἀγγέλῳ τῆ εἰς ὦ πῳγεέμῳ ἐκ- 5 'ο νετὸ Ρεῤρὰπιφαθο[ ἡ, Ἐν πνρεῖο, "Ρεηχαννὶ 
χγυησίας γοίψον, Τασὲ λέγει ὁ ὁ ἔχων ᾿ Εἰεϊεῆν εὐὐρθῳ Βίας: οἷξ 40] τῆ μέν δυσν ψῤονῥρὸρ, 

ὁ πο δϑί αν ἰδ ἀνε ν δὸς θεῖ τριῃρβδδι {Π|ππ|ης!-[ [159 βΑθε τονβθάαν υτα “"ὶ β μφα τὴ οὐ μΟ τὴ δ φαν" ΣΕ: ἀϊδὴν ἡϊαρν ᾿ 4.ε βήτ ἠἐνβφηο: 

4 Νουΐ Ὄρεγφ τυφ,ὃὲ νδ1 Βα) [ ομοοδ; ψαῦδι, δὲ Οἶδα ταὶ ἤργασου, ὁ ποῦ χριτοιοεῖς τος, ΠΦΏΡΘΝ Οἱ τῆτο τι εἰϊ δαῖα-{ [(άοι ῊΝ 
ὅπου ο ϑινῶ" τὸ Σατᾶνα, ἃ κερτις : ηδγδιφηδάϊ οἴ δλ8 οι ιποῦ, ΠΟ ΙΝ. (Θ΄ πον "- 

τὸ ὄνορφι μου, γα οὐχ, ἡρνήσω τὴν τήςιν πραὰς πορΆεὶ Πάοπι τη ολπ,," 6- εὐδαρδμμφα Ἀρήδος 
μοῦ γ κα ὧν τὰς νμέραρς ὧν 
,4. δ. αϑευ αἰϊφω ά) αἀμενξονν μεν ἔχρ κ΄ὶ σεῦ Ξυὐνδυάΐτυς τ: 
αοἰὰ ἀΐοαι, ἤλθεο ἐς φιο του πὶ ἐιροίτυ]ειπ Ν᾽ ς ΜΑγς. 
6.19. 

2. Ἀν δνϑονε, δὰ τῷ ζύκου. Ὀυρίες Ηςθταϊίπνυς τ φυδᾷ 
ἐΐφαυκη ργὸ ἀερους,ύμη 4ι δὴ ἀεϑοεςινν ῥιο παι ατθο- 
τὶς ἀιχίι. 4» μα, τῆς ζοῳ εὐἱὰ οἵε νίκα} δινίιμῇοαεχ Ηε- 
ὑγωδίοτίίαιο ἤπρα ἴδῃ  πορὶρ ἀπηοίαῖο, 

ἀ ρενεάίο ρανμάν 1) εἰς ἐν μέσῳ παιρρδείσου τῷ Θιοῦ Α- 
τειν δὲ φυϊάδῃη αχ νεῖ ἠοδτίρ ΠΟ τιβαθξηι ὃν σπρκδείσῳ 
«εὐ Θιού μου,» ραημ) 22. κεν ὙῈΝ εἴν της ΡΝ εις οεἱϊ 
φιὸδὲ αυνψιωα δϑ6δ. ἰουνυιίοης οβξαδατυν, φυυν ροῖ 
τοίυτεοξτιοιιςην σεμεη ἢς Ἰοψυάίυχ, Ὀοιηίηι! ,ἴδη4υ2Π) 
πηεάϊατοι νἱἀΠ οας Τοδπη.: ον 17.1,ἠξθυιη δυτδαν Υἱτῆς νο- 
φαῖ ἀϊιίη2}} Π1ην νίπι φύθε πε νὰ ἴὰ θεδῖα δί Ῥεγρεῖυλ 
Ἰπηποτιαλτάτς [ουείνιε, γε δι ραταάιπιπὶ σου δι δ {τῷ ὕςα- 
δία! ποτα τῶν τὰ 404. τοι θην τγρὰ ἔωσιαι ἀιρο- 

͵ 
ἰ 

ςἰ εἴδη 18 ἀέῦνε συϊδυς Απεῖρας) ἀδεδεν ὼς τείραε τε. 

ε1| νίτα ῃ οτῖο {Π|ο ἀπιααηίδίμνο ρίαημβελνὰ 4υαΐῃ Αἀ4- 
τησιΑ  14}} νίτα ρτφάϊκο,εχοί ίπιι:, 4ὺὰ ἐς ἰϑεεῖε ἀπο 
ὅπ: Ρανΐας ἀυος ςοηξείτιηε Αὐληιοε ἰητες ίς ορροήιφεν. 

οὔηεννς., . 
1 Ορανα να, τὶ ἔμρο. Ἦφε ἀείμην ἰη γυὶ ππκμδεα 

ἐχλπτ ἰπ ηοἴεείς Οταρίο (οὐ οπιοίδιο, δ Ατκνν ἰὰ 
δνν φωίδων κὐδο( δον διζο καὶ ἃ τῶι ἐμ ὦ ὧς Ανήσαι τα. 
ταπὶ γοήροπάσε ραττίουϊε Ὀλίσια} εξ ειίαν. ΑΠἸΡΠΕ- 
Ἄλτυι φη πὶ Ρεηχαπιεπίυπι Πᾶσι, ἰιὸά ἰη ἰρίο ρετίεφυυ- 
εἰουΐε ἀἴυ οοπίπαπτον βιςείπς. Ὑγότυς ἱπιογργεν οπλλπε 

"9 γεϊατίννιαι, αυοά ταπιςα Ὠεςε[ατίὸ Αἰ ἐχρεϊπιοηάϊιπη. Ἀ- 
ταὔϊννιίε,, ὡς ἀνεϑινν ἰδὼν ΑἹ διὴραν, δίς, τερυξηληῖε οπιὶ 

» αἰοτι ὀπγεηδαϊστυιαν ἐσάϊοιδυν βά, ἰρβαιιε δάεο ἔξη"-: 
τοητία. Νεπδοίμαη δἴϊαν εἰξ φυοῦ εαδυις ἘγοΒεμίον 
ἐμῆς ρτο ἃν αἷς, 4ιοά {|| Ἐτίφὴὰ εξ κα πιδερίησπν δππο- 

15. τλϊυιτι 
ΥΥἿ ἅ 

ϑα[ϊονν εἰ τἰειος ΠΣ ν, 



. ἊΝ 
ἴτω 

ὦ τν ΤΟΑΝΝΙΣ 
δμξ ων δ πιρὸς, δὲ' ἐσυννάεδν! . πάτεγε 11 τηουο βἀο εψώμ.} μὲν νην βδίυ μῳ Ε " ᾿ ΙΝ Ν ΔΩ͂, ᾿ τω.» ραὶ ὗν ἐΡδΙ πὰ τ τ π Ν ΡΥ Τς νὰν } ΙΝ ϑαζληδο περίται,.. ᾿ωρυσὰ ΠΝ ΝΟ "Ὁ ΠΛΉΝ 

Ἃ σελ ἀπ νω,,, Δ,2)1}1}. ϑοάδλθοο δάνονίωμπι τς ραα-᾿. 1 φω βαδω «ἰνοῖ ἡ Ὁ μένα Ἀΐλω χα) τοῖς λρεποῖς τοῖς [ωὲ ἤ6Ὁ τὰ Ἔν μεν ἴνόψν μ ἦν ἴχις «δ, φυδὰ μεδεαν ἐδς δ τὸ " μαννα δ ὀθυῤῆίδης, ἦτο αν τω ἀϑῤτηὴ αλλ ὀζλήνσκαι . ποθμς ἀοδιτίπαπ Βαϊ δλαιιίγαυΐ [κομμν ἀνέμεϊνα! Βαίδοι, ἀρλδνα ἰφίν, οἡ οἵ πεῖς ὅδ 
Ν᾿ ἀνεδα Βείας πβιηες Ἢ συγϑβάϑη ἡδ Σατανᾶ, ὡς μαι μάπν Φ βνομαν Κα ᾿βιλϑ ρ ὠκβράλλοβιέον ΤΊ 

νο Φ᾽ Πλέω δ ἔρρπε» πε τήσουτε οἴχρις οὐ Κη 

ἀρρεθει "Βοίασιπι οδέϊςεις οΓ 
ἔοπάϊουϊααι οοτᾶπι [118 Πτας- 

Ἰπεννε οὐσερηΐ εχ ἐΐςφυας ἤπιυΐα 
οτίς εταης ἱπηπιοίδτα, ἃς νὲ 

φσχ' 

κὶ Ψ. Ὁ" ᾳ ͵ 
ἐς" σι κοξτσυϑτως τ (ΟΥΓΑΓΘΠΤΙΓ. ; : ἘΠῚ ες ὥ «Ὦκ, 

δ δοιαὶ ΤΩ Νρωλοὶ ᾿δμισῶ. ι] Ἰπαμαθο8 δεἶδῃ τὰ ᾿αυἱ [6- ΠῚ δὲ θαδει ὃν ἐπε δμεμίο | ταν ὁ ἢν Καὶ δνικαῖν, κρὴ ὁ τηῤ αἷν ἄγϑι τὐλϑὴς ἢ ἶ δέ) ξ Ἴδη... ᾿ : Ἢ Ν Ν ᾿ ΠΟ ΣΤΙΤ: ἀοξιτίηδιη Νι|ςο]αἰξαγῇ: οξξτήνανο ΔΝ εοὶ αἰ μαγνηη, Ε ᾿ “αἴϑλα μου “αίσω οἷυ τῷ ἐξουσίαν : 
ΟΜ ὙΥ μιαυχ᾿ δὲ ἢ μὴ, ὁ Ομαϊ ὅθ! τὰ 1 Ἀςῖ ἱ(ροὐἴ ἢ ὶ ιδ΄ δρίμεν ῥαπὶ ΐ ᾽ ᾿ Ν ω ἐὰν ὑνν πολεμήσω μετ᾽ αὐγδὸ ὦ φῇ λομ- 1ρ 1 Π0εΠὸ ΠΗ ΠυϑοΝ ΟΠ 14Πὶ ᾿ μμέιι ποίαν, ἡ έϑν -. ὅτ τητος Οδητοὺ: ΔΟΡῸΣ ακλμυ να μμ, ΘΡΊΔῈ ΟΡ Τῇ βομ 5) Ἰαβιφείαπο τε εἰτὸ, δι ρυβηαδοὶ [“ς ἶν μισμ μη .΄ Καὶ ποιᾳκρένῶἢ αὐὐτοιὶ ἐν βάζθῳ σιδο- [7 [Ἐν τερε δας γίτρα, ξξιτεα: φαίᾳ τῷ το, ς μονο δου ὃς ὁ : [51}}} 1115 ἰλάϊο ᾿]οί(οτὶς τ]. βρόμθας ἰσεμ λαύος ᾧ' δρτὰ Ὰ ἢ . ἀὴρ φ " . ἤκως ναί ΕΣ Υ1 Ὶ τὰ αὐθάβει 

Ο ἔχων ουὐ, ἀκουσάτῳ εἰ τὸ Πρεῦιο “7 Θυἱ μεδοι ἀὐτδ,αυάϊαι φυ!ά 17 Τὶ ναίει τῆ, μώΐμῃ δ τ Ἰδνεονν πρτειεν ἐξ ν ἥρωι ὃς, σοαςςερὶ ρα.) 
λέγωισαὶς ὥρληι οτὰ νικαΐντι δασω δρίτίτιι: ὧμ Εοο!οἤί6. Εἰ φυὶ]. ζιιυδρννα ἀκα. "ε- αρ ἃς κα γὼ ληφα οὐκὶ τῇ πατρὸς] Ια πῶ ΓΒ ΣΝ 513 

εἰταῖ φαλοϊεϊ αὶ τὸ ερνὰ Ἰδνέχρυμ-} [Ἱοοτίς ετδυδαι νε ἐφ εχ Μά... δ δ μεν ἀαῤφιρασνω . ἈΝ νυ γνρμρου νος ὁ: {μήΧ) Βεάαθο εἶ (εἰ! τρατυκίηδ [ἡ εδδευ"κὶ δώσω αἱ κ᾿ ον λωλίω, κὶ ΑΝΝΑ ῥλῥδονιν ἄλθο ἱρῇ «αἱ Ἐπ βηηαι : κἰὐγμδιοε ᾿, Καὶ δαύσω ὐτῳΐ τὸν ἀξύφᾳ τὸναρωϊ- Ἰνοὶ Ομὶ βαδεῖ αὐτεπί,αὐέίας αυΐα 
Σὴ αἰ Τφω ἔων ον ἐἀβομενιῳ Τυΐυτη αἰ δυπγνδί ἰῃ ζαϊςαο πο. «αἰνεῖν ηϑθρεν ἡσίρῆν ἔν. ὁ γό. πο τὰ .1 δρίκίθι5 ἀΐςας Ἐκςοϊςἤϊ». ἀῤερίδευν χ ͵) 65,4] [πιρὴ πουυαι (ςτὶρευπινημοά πε  [ρένη, φνά μριιο β, ἢ πο σον οἷ ἀρουκώρα πὰ ποῦ ἱ 
βῆρον, δ οὐδεὶς ἔγνω οἱ μὴ ὃ λᾳαμθαΐων.  Ἰπιοποιίς εἰῇ 4υΐ αὐςερία 4" “ορη. ; ᾿ς Δί ἐφ μι ὁ με } “(ἢ Ολρ. 111 ὑμτς 

. κεῖ τ ἐν ΠῚ τὰ τ τ , " ἡ" Ὧν νετὸ Τῆηγαείγουῆς 18 πδγα ἘΠ ΤΆΔΕ. Ν᾿ Ἰγεταις ὀκκλησίαις. ᾿ ͵ πα δοτο, πρλ τι - τ" ἀ τὰ ́.- 

ς ἘΦ ᾿ἀγλέλῳ ἧς ὧν Θυᾶτείρρις ἘροςεϊςοΠἴα [οτῖθε. Ηας ἀϊςεὶς Εἰ-, δὴν δ εφαιθμδα, ἐπ ας Ἢ τ ᾿ ΑΝΡεΙο δυξέ Ἐς εἴα ἢ πῶ Νὰ 

ὁκκλησίαξ ἐγ, Ῥώ λεγάιθ 66} [Πα αβ) οἰγαυΐ Προς οου!οϑ την) [|ὲν ἑανηνδην βαννηρδον ὁ: ΤΉΝ Ν᾿ “Κιφαλαιον, κρνδν ἐς 11 ϑαγάϊίδις [ςτῖδς, Ἡ οὶ | ΓΠ δα πρδὰ ἘΥεἀ; 
τὸ Θιῥ ἔχον τοι ὀφθαλ ρους αὐτῷ ὡς “πο ΠΕΡΊ ΘΗΠΕ 6ΠΙΕ δ’ οὐΐα [ «[φνὴν δ ρεάει εἰμι βιοίιο ΞΕ. ᾿ ' κὐὸν ἀγγέλῳ της ΟΣαῤδεέσιν ὁκ-}.. ἀκὶὲ ἐπῆγα ὕνας ἫΝ δὲ τ πεηφηρεί παρα 

τ. ὐ ᾿ ; 5,4 Ν,, ι) “1 [Ρδάσεο(μπι ΠΏΠ6ςς αἷς δα ΟΣ απγίδαίεος ε δὰ χλησίας ἡ ἄν ΟΥ ᾿ Ἢ ! ΦΑ͂Ι 1 ι.8 1}6}) τεῶνὶ 8 4{61.]. τι ΠΆΜΜΙΡΙΆΤ ον ἐπΆ.: φλοϑαπυφός, καὶ οἱ πόδες ἐἀυτ ὅμοιοι] [Ρεἀςε 584] ῃ . Λησιᾶς ἡράψον, Ταὐδὲ λέγει ὁ ἴ ἴα υϑξου! οροατοι, ἡρῃορν πνέων ΟΝΟουΐ ορεγάὰ τᾶ ὃς ς Πατῖτα- "Ὁ Ἵ μαδὲς ἀνδάουλωδε '’ πρτὰ .΄ , “ιλχοληξρέῳ' ᾿ ᾿αυδᾷ ἀϊςατὶ5 νἱποτοίοα τηοῖ- 
χὼν τὰ ἐπ] α πνόΐατα ἃ πὶ]. 

ΠΟ, πεν ϑ)ν. ὑεν τειη, ἂς (δι Πταϊίοη Θ᾽ εἰρανδαιοιν, μο ὃ ὡΠὴικσέρωκ. , ἰ ΗΝ ᾿ ᾿ ὁ φίι αὺ τὸ ἡραὴ ἕϊω ἐγέπίων ἔνα αὐοἰοιθεαίοαςη ἃ Ἴἀαφικοσ τως ἘΠῚ ὑῆὲ ὀκίεηο. ΟΝ αοϊβηρα, ἤν α΄ αν λ υειείκιιοε. μμαας. ὅτ : χαὶ τίων δζρικονίαν, καὶ τίω ιςιν, "ἡ τίω Οροῖα τι γᾶς Υἱείμ ρίατα Ριίο δ φρένα εὐτας πη βίο ; Πύκῶ Χῶς : ἡ διο,ὴ χες Ν ᾿ ̓ ἐ : ᾿ ΕΠο νἱ φίλη 5, ὃς ΠΑ 11 }ς- ᾿ ΓΙῸ ἡρφίϊενι τ οοπῇν 

- υὐσομρνΐωώ σου καὶ τὰ ἔργωι σου καὶ το ἵ-} [τίδυε. το ώεα Ε δώ ὑφ καίοο γὐζρπύμε πυρὶ απὸ ψὴ μόνηι να νς ἢ πινευμέ πϑτὸ υγήίον ΤΥ ἐδ ' : ᾿- διμέλλονν ἣν" οὐ ἡρηχοί σοῳ] [ἰῆυφη] ὁρεταϊοὰ ρἔεηα ίῃ οδ.} ' Μι(ἢ Δαταδγοίονα ΝΠ αρώτων. 20 διὰ μαδεν αἰμενβω πολλῶν ὀποθανθιν " οὐ γὸ ἀὖρακρ, σοῳ 1 ,ἸδΆξΩΙ ὀρεταγαὰ ρίεπα τ ἐ6-} {πὸ τε ντων ὧν ἔν. 
: ᾿ς Αἰλδ ἐχα σοῦ. ὀλίγαο, δτι ἑᾷς τίω (ἃ ᾿ Ἰμθεμν εἰμ λλ νι ἢ ἐμὰ ἢ ἡδαὰι ἡμὶν! ἐπίματν Ἔ β)α πεηληρφμᾶρα ἐνώπιον Ἄ ΘΙ ἡ θεδνριν Η ἀμμεῖ Ἢ ΗΝ ἐλθηδε ἰὰτ 

ΠΟ, ὑφιμᾶε Πζαδὶλ είω λέρρυσαν αν... καῖε ᾧνε τς διε γορμε᾽ μημμκ ον όμν δ΄ χη μ,ῶ οωδ γῆς ἀλνφαικλϑ. [{8Πε ς. εμόιεη, ἀσθήετω,, ἐψειαμααρ τᾶν, τί φρφρῷ σιν οὐ) δοἰσηοίν κρ᾿ δ ᾶϑω εἰΠαι, ἀοςογδ, διίξἀυ σοῖς ἔοι. δννοι πνέος ἰονοίεανὲ : . κοὺ ν ἢ ν " ᾿ ωὲ ἡ 4 ᾿ς τοι ρὶ το, Ογὸάφβπου ἊΝ δ᾽ βινμὰ τ βαιηϊἐρηδάνο ᾿ 

ἐ υἰ δούλρες πορνεῦ ἡ εἰ θυν-| [τὸς ἣ Φ' νοενδηβονε ἀξ ἰάοίο» ᾿ υφτης κ) χηρθερ μιστανθηφον. Ἑαὺ ο εἰπϑνῃ εἶς, νόπίατο ᾿ἀὐυοα ᾿φ6 τῶ γῆν: μϑιῤ δούλρυς πορνεύστῃ, καὶ εἰδωλοθυ τ ξ05 5» Υἱζοντοητασ α δί 6- δ ν ἐφ γι. 0} [Υθ|Δυφης, νϑηΐατα "᾿ἀἀδυογία} [κἴἢ Ἢ πο ἢ 
σαφαῦ.. ς  ; ἄδητ εκ [18 υᾶ Πιυηυϊδοτίς ἐπ). δ ΒΕ “2020 ΣΎΡΙΡ Κα ϑρελισῖν, [κε καμφμειν βδνν περὺφ ἰητεῖ-}" ἡμῶΝ ̓ ἜΤΟΣ μὴ ιδ τ 
Καὶ ἐδωχᾳ αὐτῇ γοόνον ἵνα μετανθή }. πιοίδηταν, 41 -Ἐ ἀνά ἡ δεεπεριω τὰ οὐ μὴ γνφᾷς ποίαν ὧρ αν ήξω δὴ σε 1 ΠἸΊρας μὰ Βογαὰ νεηϊῇ αὐῤϑεῖς [" τοξναρ ον “ ἀϑοῖτε 
ᾧι πῆ ορνρίας ΟΥΑΙ Ετ ἀοἀ {|| ταῦρος γε τερὶ- [ [ραπιεδν αρονικθνηϑ ον ΕΣ πος π, ἱ "Ν ΤΡ αὐτῆς κρὴ οὐ μετε- [κεῖθε ἃ (κουϊαιίοης ίμα: ἱρά ὑμϑῷ  βις 28:ς ὀλίγα ὀνόμοτα χα] ἐν Σαρσὲ-- , Ἤϑεϑ μηγηϑῆ αἰϊαυοῖ ρίζα! αἱ διά δαβειβαμοα ορηοὶ, 
μρο  Σ ων, ΤῊ Ἀθη ΓαΠριυε. ἬΕΙ ΜΉΝ : ᾿ Δ: ΜΕ ΤΟ : ΠΝ ἔσο ἐγὼ βάλλο αὐτί εἰς κλίνξεω, . Ἐξδε ἐὺ φδίϊοίατν φαπν ἴῃ 3 ἢ ἀπρρν κεύεμίν μείνη περ τε σου ποις πον δα α  Σκο  τυσία ἐπτρριρ σας: 
εϑϑέ νοι ψήμκΗς αὐ θιρηρας θλ..] [Ιοατο: δὲ δορὶ 40 φἀμτοτίαπι δηρερόιμθανον πρϑρὰρ ,'. τα γρκττπρμ, εἰν Ἰαῖκι ἰῷ τὴ ἐ γενῆ ἥδε; εἶδε [εὰ " ἜΌΣΕΝ ᾿οεβεἰϊεέπηιμ ἐϑιτοίη, βεπίσεαι. 

᾿ Ἰἢ 3 : ᾽ Δ ἢ ᾿ . "Ἢ πε νξ Ὡξἢ ᾿ ᾿ " , 4 : Σ ΠῚ κα . γέ ΜΗ, ν Υ̓ ΜΡ ὸ " , ᾿ ἵ "ἦν τα χα τὰ 

Ὧ: ιν μι αέλίιυ, γαὴ μὴ, μετακοήσωσιν ὠκῚ |“οἴηπρίεισῃε ούιῃ, εα) ἰη δ! βκρε τνα, " χυονοκαν ΠΟ οκρροῖς 1 ον, κεμιᾷμιο χεεξὶ ἰδ ο! ον εκ Ἐξοϊοίία ἀυή ἐδ. ἄς μυμιϊο αν εικηαάμν ναμνγ λμίνοι νοῦ, ἀραίδμι μα μα ἵ γῶν αὐ. Ν ΠῚ ἐὰμημν τῆς τεῆρυο- ἡ ῦ Μ [υμεξεμηι. Ἧ .Σ πρρθψυθενας Μλκοῦ Ἐ». (ραυς εϊϊὠκαθιε αιδίουϊα - γοδιδὴ λα Ὑϑατίμι δηίπι εγαὶ ῬτῸΡ εὐψρυρείσε οι 
ΤΠ ἫΝ ; εὐἰδανίωθ,., 9 Ὁ τ 6. ες κα οα Αἰοιβὰς τοιεἰπισηίο: φυαῆυῖς ἴα, Ορηλρ θείους δὲ, ς (μη ατεῖι ἀἰ ῃ! δαὶ ρὲ ϊοφηλην μψϑ βα 1 εἰ, θαι ἿΕ ᾽ τοὶ τέκνα ἐρίου πρίν πεγαϊοὺ δα 9} Ἐπ Ιΐος δἰυ' οεςίἀζ πιοτιοιδς [2]; ἘΞ βιθοε εἰν ἐμαὶ ᾿ Αἰδν ἀθρδις αἰ ἐο ταλαμίξηδ ἐς ζήση ἐλ δ μα ον μαιανάβέηνε μοὶ εξ ιααρεσὰ ἐορμεν Ἀἰοβὴ ὑεὰ Ἤν κὐριὰ γγώοονται ἘΠῚ ᾳ ὀλχλη" ὡωβ (ςξε οτηπὲς Ἐςοϊεῇα τὴς πεῖρα τ ΠΩ πὶ ; τὐθημρικο γε ιωνς να ανάς ἠψα. Μὴ ; ᾿ς φ{ξ διοίομε βόδια ἀμίδα βεορβπία ΤΥ ροῦ ἢ Ὁηριίε 

710... οἱ »» 4. οἶμαι ἐρευγαΐν γιφρρις ᾿ ΗΝ ἽἼ 15»ὦ Βουίεβα φοία ον : ὁ μαδεηρ. θᾷ νετὸ πγυτατίοη Ὅπς Ἠεσγδε ααἰπδ᾽. γσολδυΐο ἀρρε λα, γὲ ἐταιΠηὸ ἐχροίκυϊαι Ἰδοσνίηυν ἰϑεν.λ0 δι 17 αι Φὴ ἐγῷ. τμε ἐβευγὰ ΧΟ ᾿εἰε  ὁτωιϊατοτξ γεηΐ ἃς οταϊῇ! [ιυωιβετεπει δ᾽ οὐήφε, ξαπυ αζαβλ,λ,λειαὐρ δυτοπι ἱπυβεκέααν νίκαιι Οὐθνὰδ ἔκρν᾽. ἴδγ. ἢ} δ δι οίθόεβο Ὁ Ὁ - τ. φὐηε 
ΕΝ εν "2 τ ἡ ᾿ “ μρῤϑον ὐ τα οί οϑιδγαμα φυοί ἀςοδροτίε Γϑιίῃ ΕΓδ, 9 26 ᾿ 4 νοΝ ἔρμα μον. Ἰά αἱδ,υἱ οἱ ν Πρὶ ἀφρηαιν: 

ἀμ τ ὑμὴν - “τ φαϊ ορβδηίεβε πἰεενεῖν ἀοδιείηαπι οἱ Αροίοίνε ἐγαάϊεαπι, ν ἠάριρῃ ἤδελινὰν ΠΑ Ποσαίκυν βαΐνς Ἢ δὶ ᾿ 
ἀῶ ὍΝ, ἐνυιτόνδυ υῖς. δὲ ἘμΓΟμὶ οεεὶ μοῦ ἢρὶ , : Πν : πραγ (5ην. Τξάνένοη ἀρρινδαπεειὶ " ὐήν ἐμ ἔχον ρὸν ἃ ρϑνκανδ μὴ "πὰ, ἀρμ λον ἐαραδο τι ταν 

4 ΝἰνοαμἩνευζαυλει «δὺς ἱδομαΐηο ὙΦ ᾺῸ ΓΕ ἐομόγρα φυιλάγατ, Ουΐυε επίη! δυο πὶ ον σαν, [ἀ εἰν, οἱ ὑκ ἐγνώκων. ζινάνμων χυτοπὶ δος Ισοο βῸΠ ΟΡ» δρε ἀυοία ᾳ δι δοτίτατα διροιείϊατα γατὶ ἐηρεϑ ναοὶ ο Βοίμίκημα Ἀν νι δα, ᾿ Ριδοραῖηιο ἃ ἈΕΠῚΡ ΩΣ β ὐβατιπρλφὴ ΗΝ : ᾿υΒϑαίτις τῇ ἀγνήνμὰ ἃ ἰάσμι νοφε χται τοπὶ φυϑπιρίδηη τ αμαυνεῖν ϑϑι Ρεραμεείε, “Ἂν 
ἡ΄ Αλλοηνα ὸν κῶν διοΠεξ!ς ΛΥΝΙλα νει βυίτυΣὨ Πα κά τομαῖς παῖ ἡϊατνοοαμα μα ΔΑ μμἤς υἠὀὮ . φρο φοπιριάνατο τυ ἀἰδἠκυείαιν ραεκαῖοτοι κδ κε πλοῖα Ἡ ῊΒ ἢ ΠΡΡΤΕΣ ΤΕ δ νονας αἰ α ναι ρου, ὁ Μον δείοβι ἤοῖογρε. 4 δ.Ἰνειὰ δά Ἰοξυην δ αυ ἀν ῬΑ  μοημο.ς ἐρυί νέαι αἴνει ΒΩ ̓νπενανα πρθδάίμροιν. πρυγρϑμὲ υὐήγμαν πιυϊτὰν αι ε Ἂ δ᾽ μαρτηκαν μη μηυῤοεμϑοιμων ἔχον ὃν ζει ιαυὸ ἀ ἐ- 

ἣ Κὴ μόνας, τονεὰ ἐπιρειχέα ἢ ; πτΙν οὶ βιεεῖς ἐπ ἫΝ Ἡ θοαὶ δαἤουλαπι τείξτε Αγϑείνεν οσπίιον "᾽ς τῷ ᾿ριεφιμηρειίφον ὃν.δι6 ηἰπητιαν ἰοἰεδαιε {{ἰ νο. ϑειε αν ἀΐμιυ βδελεδα φὺ ἡδιόρα θα η ν να μίλρα ἜΠ ὀμηριαροιὴ ἐκ γφὼ ὀδήμον ὡεὼ δὲ, γένε κ- υ " ἽΝ ̓ ἜΣ ορλιορς ὑ θα προ; ΤῸΝ Ἔνε ο΄ φᾷ μα ροτιδιαναυκί (υπιαιοὰν δ ρεοβυπαϊη άναπὶ ἀΐα-ὀ (Συόον φάτ, δ αἱφ,δὲ Βεεῦ ἐ4 νϑνην δαθμι ἤηλἐ νὐνον. 
γ “ἤενδευίον βύν Πρ αὶ ἐέοϊνιίσνα ἐέδνὰ ἐν ζξονμανί, ἢ. ρεαβίξα,νε Ρευϊυ ρεὔϊαι γἕαγρατι αἱ, δὶ ἘΜ βε, ὁ. πρεύφῃ παρὸ Ἂ ὁπὰπη γάτα ὀρ πἰαοθοπε ἐσπιρίθ. 0 ὃ. δεἰῤῥναιοοηδημέα, το χεισνὸ ἃ μίνιοι ὑποδανεῖν. [ἃ εἴ, οὐ εδάπι ἀϊδοημ! φαηετ ὐοίρίεαν, ἐν άλογεῖν αιδ ιν ῳ 1ο τἡ νι ᾳδωίνννιαμο δομοανμμνμαγηιὲ μὴ χάϊνταων ἤταιυπν μὰν φλᾷ μαμαβαείμμς 1 αὐ εσζεζηλεανιμ γ᾽ κϑ ὑγγαῖ ἹΒξιτὠφ νἷω μρβρα τυυ ον τεὴν ὕπαὸ. τ Ήταν ΤΑ ΤΡ φορῆ μεν Ἐφ αυοί τδλί οὸῦ γεοθαῖυε, Ὁμρ ἀυτθῆι, δ Ῥγορβοείν δίν! ἰἀοίοία ἡ γόνα ἀὠμρρηὰ ἡ πραγ τε ογε μαδεπξαει δὲ ζαβε "9  ὁσαβηπααενμεετίτυρε, ϑίηε ἀκοῦς Ἰοφυμιεῖο [μιε. 46 ἀοἱοιδγείν Αἰς τείε υνγιὰ οὐὴ (ῥαείομι δὐδοτηιποάπ'͵.͵ τιΐεπη ἤξη γα αν μα λθην μφο ἀὐγοονμα ἢ Νὴ ἀκα ἥν! αὐρεῖ ξεράενδαν ερίδοίει αἰ! αἰ ἢ αυσάκιν εὐ Δ» «,Οφαιρ᾽ τοσῆεθοάεχ, δι ΑἿ!} ἀϊο (ετίρευαι πασοπι ὦ ἦμιλ 
ἄυρι αἴξ ἀο 4} μμηδιε ᾿επρΝν ει ογάο. 4. 1 ἔσάΐειε «οπίσηεῃ, ὦ δα ᾿ Ἐὸ Ἡθησ πημικασηβ δ αυ δ μαρμόσφν Ψ ανροναλένι ψο ᾿ κὐγν πος αθμοένς ἘΡΕΕΎΘΟΝΙ νὰ ἈΡΉῸ Δ ΛΑ 4: ᾽ ἐὸν , . αὐ ἃ, ᾿ ; δοἠ Ἰοληῖιε οΙηεπ.8- ΟΠ, 40:. ; 
Κὰ ἄἄμϑ με ὁ μρά, ἯΙ δι ἰμοίῃρ δὲ φυίδυε τς Οεῥιανε προγιε, ἀπφαϑενι ἐν ϑωνάτψ. Ἠεὐταίουε Ρίεο. δηοίοευε αυνάϑηι Πα ρσὸ είν Ππνς φυκάδην (οἰεητία, δ΄.) ὡμα,πῶν “εἶα Τάρεας Τὰ οἱ᾽ Βοπιοιριο ταῖϊε οι, διηῖ Ῥοιζιδς [ηδκ6.}ν αἱ οτὰ ρεὸ ἔ ῥινφεῖ φυρὰ οὐὴ, λας ἐμοῖ- πάϊηρυιειςοίον ἔατῆεῃ πη αίπγα εἰς διηρ δ ναοὶ ἀἰσοτοῖ,πς ; : Ὶ δι Ἰδοηίαπέξυπη ομπι ρτοχίπιο γειδο μἈΒΈζ ον». ΚΑ ατηδεῖοδέ ἡ νες μηρ ἢ... ᾿ δὴ ἐρδηρῆμμε ἰοπεϊμε τι πὶ δΟΥ Πῆ ἰιδιις οἰζοτυι οαυς - 4 μέν εὔωνον Νὴ οι εν μι μμμνυ καἰ πιαφὶ ον. 

ι , “4. οί λυ οἴει ἐξ λέγον: δίμπε μοίοι ὁ ποη δὲ ϑαθδηδδ ποθι, ς4 Δοδοζεφηνμο) εἰλᾷνο! εαβί!μα, ὠδλ᾽ ᾿ Ὧ νλ)9. ἐγώμμαι. 
" : Ὁ} ὶ ἕ 

.» 



π᾿ Π οὺυ 
ΑΝ ἜΕ ᾿ 

ἘΠ ΝᾺ 

᾿οψΙ. 9ο 

τοίαῖ, εζδλὸ δοκῇ 

ΠῚ ἊΝ 

δῚ 

᾿ Ἀϑ κλῆσις "νον αδὲ λέγει ὁ ἄριος, 

Ἄμε ΚΡ αττῳ 
ὅκα ραπίοιϊαίηνα τεπὴς 

δ βιβκμδρμιωτὰ Ἰμηα ὦ 
πρῤθμ μήθ πδοῖ ἐῶ ῦ λινοῖς δ' 

φ 
ἥ- 

[εἰεαϊοθ᾽ ΩΣ ἀντ πε ἢ" 

5.) ΔΝ 4 : 
ΚΠ ἡ αξαηαα η; Ομ κι αὀμνογ νὰ 

εεΐατα ϑυγάϊδυ9 4υα ποη ἰῃᾳυΐ 
αυϊπείπε νεἰξί πέτα (παἱάξό- 
υε αι δι ]αθυος πποζυσι αἰ 85] 

εἰν" ἀἰραὶ δηΐπι μη. 66’ 1 [ἢ 
Θμὶ νὶςεγιτδπνεἰςεταν νεβὶ-} ς.} Ὁ 

δι δ ἸΩλΏη, φβοΥΝογΐηλ λαὶ 
αν ἀἰχίπδυς ρτο ἐαρίεἰδὺν, γε Αδ τ τναθα βαπίςπ αὐ. 

φιανοα ἐπρυα ΑἸ λάνμας οἵε ἐΒστεν ἰού 

[πΦὶ ν ἢ μἰννμ ὐννας τ ΜΝ ἐᾳ, 
Ἰπϑ4 

δασισιφαιδοίαθνον νος 

' ἐν αδφιᾳ φίλον 

μὰ 
«ποις, ) οὐ μὴ ρα δὴ τποητίς αἰβίςυβεαμςο: Νῃ ρα .17 ναβήμβην, αἰδπς Ὧν 'πθρ 

᾿ ΕΣ Ὑ ἴζλρυ" τῆς δωΐς κα ἀεϊεῦο ἠοπιεη εἰ οχ ἢ ἡ μιλο τηβλανσς 

βέσομαι τὸ φνρμᾳ ἀμί ὦ ώ-} Ἰνμιάνίς ἐμοοίαι εμαέεῖς ππρατα δ ἜμΝΝΝ τ ). εἰν εὐνων 

ἘΞ ἰὸς Μιρυν" τγτθρν ἀγ. «οηίρε 1 Ληβεϊσγαπὰ εἰ}. " 
ων 4- 
Οἔγωνουῦξ, ἀκουσάτω. ἠπὸ νεῦμα Ομ μαδεειἀυγοι χ ἀυάίαι γδιαδῳ μοτῦ μη 

'λέμι ἐμ ὕω τ Νὴ φυΐά ϑρέγίτυβ μὴν Ἐςρ ς( 5, [: ῃ ὁρύναμράιααν πκὶς 
7} Δυρεῖο νεγὸ ΡμΠαἀεἰρ ἴση 

Καὶ τ ἀγγέχῳ τῇ τῆς ὠνφιλοδνλφοίῳ ι Ἐδεϊοίς ἐκεῖθε, ες εὶι μας ἐπὶ ἥμμαι, 

"βαβέτυς ὃς νεγαχ ἢΠ]|ς» ̓χυΐ Πὰ- |1.4ϊϑρ δευξίῳ φ; Με 
τὸ ἀλχηθηνθὶ δ)ὸ ἔχων" «ἰὼ χλῴ μα. τό δα-} Ἰρεῦ εἰλινοῦ) ὈΉΜΙΜ ΙΕ ἀρεείο) [4ν} ἱναδὸι εἴμεπν Ὁ αὶ 
“ζίδ' δοίη »λθνελείς χλοῖφ' ὸ ἡ κλρίφ,) [δι ἄσπιο οἰδυάϊτ: δὲ εἰδυάίς,, ἃ ἧς Ὑβοθγ ρφιη τιον 
οὐδεὶς «ϑοίγει", ' πειό αροτῖτε Ἰὼ ἜΡΘΗ ἫΝ’ 

οἵσα σευ τοὶ γι" ἰδαὺ. κο ἐπ ἐΐ Νουΐ οροτᾷ ἰλμ ὙΕΗΡΟΡΟ 47 δεβόοβενα ἐμ αιεκε δε. 
᾿ αὐτῷ ἊΣ ἰσεὶ .ἸΣ ἴη πνο ςοηίρεδυ οἰδίυτα 4-}. 6 6 εοναπεῖα οβίωπν ἀρεί, ἰὐκῳ ϑύραν ΠΥ " ὡ " ἐεῖο ον ἐεο ἀο ἡ μἢ δ τες ϑιοά πιο μὰβ ιρνάαι: 

᾿ πηεύμμον τ’ ν ΜΙΧΘΑΡ ΕΣ Ὃν Δείλυάεες; ιίᾳ πΠοπηυ ΠΠἀτὰ} Ὁ ᾿" δ“ ἄναβε ν 
“ας ᾿αμιν, χρὴ ὁ ἐτόρησ' ἔφυ τὸν λό᾽ ἰαθες νἰττυτοιδ, 8. (ἐγαδι πάπαν δ’ τον Α τῆν. 

. γῆς μὰ δ γώ σετηρέσο ἢ ἐχ τὸς ὥρας τῶ! 

εὐ τὸ οι ἄναῇ ΤᾺ οὐ ΠΕ ἐξιλὸν 

το 
Ἐ 

. 6 φπαῖ,πση ἔυ 

γα οὐκ, ἐρνέσω τὸ ὄγομᾳ ἐϑυ. ( ἐπἰπο ἢ ἐπὶ σλεμιηνηεαας ἀθης 
ΘΔΝΙ Ὠοσλεη τρόυπ,, 

᾿ γδοὺ χῶμια ὧκ τῆς σιρραγογὴς 18] 9 ἐἐγ ̓ρταδεῦο βοὸς τ βὔι}» ἐανμαρ ἀε δραῃῳ 
Σαταιβ λάρθητων ἑαυτους ἴουδιαίοις εκ ΠΥπαρορα δαταηαιίά εἰ, ἐοα] 1 μι τιν 'φκοβε,μ 
ἐδ λυλα εἰσὶν ἀρνιὰ ἰἡμειντα,, ἰδοὺ, ξ υἱὲ ἀϊξυηῖ (ε [τάφος εἴς, Ὡδς ΡΣ 7) ΟΝ 

Ζο ὕδὼ αὐτο ΣΝ ἥξς ὡσι σκυγή.} 1; [ἀητρίοᾷ πεη δ ὐπεαῦ : φος 6» 4η.} | ἰοι τὲ ὐεηβάνε ᾧ’ ἀφονὸω 

"αἱ ΧῚ “Ἰφωάη, ατίλτα νεὶρῇ νοπίδης δι] 0: 45:6 βεέμνενοι τ (ν βίωι 
'σψον. ᾧῴσμον ποσῶν. ἀμὸ γαῖαν δάρτοηξ λπῖα Ῥεάες τὰ05. δὶ ἐπεί ρμοσν, 

ΝΣ ἡ)άπησά σε". ει 4 βυδάορο Ὁ αἰ οκὶ τὸς 
γι ἐτήρησες. σὸν λόγον ἑῆς ὄχομρ: : - Ουοπίαιῆ ον ἰοσηγοηδ, οινάμη νων αὶ 

πειρμσι κοι, τῆς, μελλούσης ἐρλαὼς δὶ 
τῆς οἰκσυμδμης ὅλης : πφιρφίσαι τοιὶ (αν 

σακουβηὰς δὶ τὴς γῆς: 
, ᾿δοῦ, ὕρχρμα τ ταχύ" κράτει δ ἔχειζν οἱ 
ΓΝ πρρ " τὸν ἐν σου. 

ὄνοριμ τὸ 
᾿ ὕχνμα αὶ φο πόλιως τῷ 

ὑ Ὡς κρρνὺς εἱἱῤρυσωλὴμ, ᾿ 
οἱ ἐκ ν᾿ ὑρμνοῦ κπὸ τῷ Θοῦ] 

μρυμβ τὸ ὁ ἐνομοί βου τὸ καμόν. β 
ΕΥΝΝΕΒΟΝΒΟΥΟΟΝΟΝΝΟΝΝ 

ἡ ἂν καυκεῖε, ΡΥ ρΔοννονα 5. ΕΠ αυε 
ΠΕ μ εὐεποειιῃ ςσηΠιετυάιης, αυἱ δι (υἰπλητίιια 
δι ἀἀιεδείυα ἰπιενάυπι (δ είοεοτ: αὐδάν τα Ἰοῤ᾿ οἰγουξεάτία᾿ 
πὲπιοιῆς χυὶ πο ἔιοἰὲ ρος τὰ πο ζετο. «ΡΨ 
παρὰ πε δαάξι! οἰδνν Οἱ πον πο τσογανο, ὅσος 
εἰδ ΛΗ Πβςακὶ ἔσετιιης, ἤομᾷ τοὶ ρία δοηὶ τίωι 

ἰδ «ηἰπι ε ον ἰυβίείαα ἢ τὰ νεαῦον πυξεῦ ς 
ἀφ διδοιεμι γε ς ἤο.ς.Βιν 18, Ὀὐξιίεα. ὦ 

ἐδ ἰψίτυν ᾿ἰς πα ]16πὸ ατύϊε ἰὴ ἣν ψετ(οι! ναὶ σαπιτη 
ορενσιν ἴδ ραόνωπι ς γατυίευμ, δὲ βτάτυϊξαπι ἰη Οἰπο 
διρξερικείοησπι ἰῃ (ΟΠ ἀνε κείριεἰϊ,. Ε 
ἘΔ Σ Πα υἱάμ, ὁ ἔχμν τῳ δκεδὰῦ Δαρδιδα- πλεὶϑ γεχυίγο,α ΒυκΗβ οἰ Ἐπεὶ ρεοιβσηδι 
διζοι «πάϊ ὁ ελαιολῃεαα πολ: εκ Ὁ} σι εἰα- Γ΄ ψωγίσω ἰἀ «ἢ (αἰμυη ριϑοθάνο. ἔς σηρίαπην 
ΠΡ ἀμοερμν ντ(ἐγιϑενη εὐ Είλιν".. 1 ἀνθὸ οἱ ηὖ 
ῥυδιῦ οἵ, μη αἰ ϊεξοτίοὲ, ἼἘῸῸ Ἀος ἰμείσορ, ἱμξαω- 

τοϊείαῃτία ππδοεθο φυοῃυοῖς 
ρευλθο εχ ἐεόζνα εχρίοτα- 
τἰοηΐς απο νεηϊωτγιπη εἰς ἢ οΥ 
ἀεῶι Νηϊυοτίαιον κι ἐχρίοὐδῇ- 
σὴ ἰηςοἷλ5 ΣΝ 

αἰτ ὲ ἐαῖο ὰ 
Ἴδη πτευπι ΠΟμΙΠΊ. 

«ρδμϑειιία πρφα, Ὁ’ “ο[π- 
μαὖν ἐε αὐ μοΐά μν, ᾿ 
Ἡδ ν 4 Ὀδηγα ἐβ α οὐ 
νηὐμο(ωην ἐρο! γε θαδ 2 
δε: ἐπ ΕΠ}. 

Ἐκ υφη!ο εὐὸ Η 
4ν.4 βωϑενγυεξ »αδηο δε 
πῇ ἐΦΥΦΜ ΝΟ ἔμλμν. 

᾿ἐρ αἱ γὐρεὶ, ΓΞ ἐδ " 
Ρ ἃ εἰ δ ξΞῈ: 

«ἢ, νὰ Ζενείείφιω, φυοέεβμρ, 
Ὁ π|ξ0» ἃς, πο- Ἅμ δδ οαἰο ἃ Ὁ «Ὁ ρον δ 

ΙΒ ΗΘ ΜΝΙΝΙΗΝ. 

.--.ὦὄὦ...... Ὁ ῷὼρς΄ὃὄὮ,. 

τεπὶ ἀσανυ ζ δι ἡ Βοολείϊα,ουΐθε οὐὔρ!ε ροτοῆε: εἴρεπε! 
« ναῦπὶ ΟΝη δια γαβοιη ἰοηιρίςογ ῇ ἴοι δ φενιφυὰ 

ψεῖίς νοὶ εὐπηνεας γεὶ ἐχολυάμι. 
ῬΡιαδεδε μωμι ἃ οἴϊέευ,νι μου ϊογὸ ενδμένιφιῦ: 

φιιαδὰ φείδει Αἴ θα οἴει δοϊοὐε, μπῶ ἐοπΊβοτίε ἐπα ον 
ἝΝ ῬΑΜΠπῚ το ΡίοΡ μαῖαι δόστε. Δουρίψῃτ ἀυῖς αὶ τὸ 

“ὦ δος ἰη τῷ δράϊβοτε ίῃ συγ Πατημὴ δι οοπ(Ϊ- 
ὁ εἰοποῖη νέος γεὶ ἡϊυὰ ΠΟΣΝ ἁριιὰ Ἠεϑεκοι “εν 
Ρίϊας νετδυην [λ2[μὰ 

10 ϑδενημηθνὸ ἐδῥ θη μϑὶα Ὁ 4, νὲν κὖγν δι ἀνμεῖ τῶν; 
ἐκυΐα ράείεπείδην ἐΐϊαπν ἀεοοηίξαητίαπι μοείου πε! υληι ὰ 

4πινναν, 

1». (μὲ υὐκενή, ὁ νικῶν. δίς ἀἰ οδᾶΐ φοπιμ νἱάθ {0.3. 4.» 
ὍΡΟΙ Φινύ ρων, Υἱάε (ωρεὰ,}.7ι Εν 

᾿ 

εν νν ᾿ 

" ταὶ ἐλεοινὸρ καὶ ἡϊωλὲς,καὶ τυφλῤρνκαὶ 

, Α᾿ 
- ἡχὼν οὐδ᾿ ἀφούσωτω τὶ τὸ Πμεῦμα 
νι τας ῥηνλησίαις, 
Κα τ ἀγγέλῳ τῆς ὠριλησίας λΛαο- 
δϑιμέαν γε 
ὁ μάρτυς δ 8 χριςὺς Καὶ ἡ ὠληϑινὸς, κα ἀρ! 4}}}" 
ἧς κησεως τῷ Θιοῦ" 

ΟἿ δωώ σον τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε 
ούτε ζυούρ' ἀα ἀυχρὸς Ακνῳ 
ψύς ᾿ 

Ουτως, ὅδ πῶς εἶχον οὔ ψυ 
χοὸς οὔνο ζιφὸ 
ὐματός μον! 

φεπηλούτηκα ν καὶ ἘεΝ λκρίαν ἔχω. 
Καὶ ὀύκ οἶδας ὅτι σὺ εἷ ὁ τωλαίπωρος, 

γυμνός. 

᾿κ Συμβουλάῳ σοι ἰγρρασαι τα ἐμοῦ! 

Ὄ- ενευσίον- πεπυρφημῆμον ὧκ πυρὸς Ψ ἵνα 
“΄“Ἀ θυτύσῃς' καὶ ἱμάπα λαύκᾳ ἵν αἰφΐδε- 

ὄάλῃ, καὶ μὴ ᾿ Φανερφοϑῇ καὶ ἢ αἰ χιύη τῆς 
γυμνότητος σον τὶ κολλούρμον ἔγχοι- 

σὺν τοῦῦ ὀφϑαλμίοιί σου ἵνα βλέπι ς.. 
᾿ Ἐγὼ, ὅσοις ἑωὴ φιλαλ ἐλέγχων καὶ πὰ - 

. διω, ζελοῦον οιμῦ «οὶ μιατανόησον. 
Ϊ δου ρηχα, δ) ἴω ϑύραν, ἢ κρούω" 

ἕως, ἀκούσριτῆς φωνῆς μην, γῇ αὐ ᾿ αὐοὶ. 
, “ἐν τϑου ϑόρανγοϊσνλὀὔσομαι φεῆς ὁ αὐ- 

οὖν γ καὶ δειηημήδῳ μοετ' ̓ἐσάυσὶ αὐτὸς] 
! κοετ᾽ ἐμ ἐμῳ ὑ. Ὅταν ἀν ἡ ΟΝ “ 

ΟἸνικῶν ϑώσω ἀυτοῖ κρϑίσαρ εν ὼ 

ρον, Τάδε λέγει οΑ. ̓μέων, , 

ξνψέλλο σε ἰμέστω ἐκ τῶθὦ 

ῬΙΦΌΑΤΥΡ ΘΙ Ψ ΠΣ 
ΑΝ Βάδοε δυγεηι,αυάϊαϊ αὐὐά ῃ. μὲ μὰ μεν, 
γδβω ἀκείεο τῆν ὴ μὰ ϑρῥδον ἐκει 

ονετὸ [αράϊοσεηί!, ἔβη, ἘΑΡΝ αἰοτιθε, ἔας ἀἰοίε᾽ Α. ἢ χα δίμο βώάμοα 
τε, τοῦς ε11- 6} δὲ. γεΓΑχ 9]. λδικ μρ ήμι γ8. " ᾿Ῥυϊποὶρίνμη ὁρί πο!) Ὁ εἰ! μονα β βευμείμ “πῶς 

ΜΜΑ͂ δε: 

. Νόμ ΠΌΣΙΣ ἐπαγησηρε ἴεπε- 
υς ἀγα οἵ πε» πεαὺς βεΓυΐ- ἐμ βχθω ἐαακοΣ 

. πος [ηρίβυὺς ἱηὸ βάγυΐδας, (ι-Π ] κε ῥιωδω ΩΝ 
τυγαΐῃ οἰ νὲ ἐς δποπηδίη Ἔχ οἵς]. |Ἀνεήρένπε γε εκ 
ἴηςο.. ον; ἴ 

"17 Νὴ ἠϊς!ς, τρϊαςεῖ μη, δὰ. 17] (νέα ἀϊιλε,φυὴᾳ ἀν 
 [τάτὰϑ (υγγᾶς πψ}14 το μὲ οἴξ οὐ] [μι σ΄’ ἀβο με "ὁ 
᾿ ΓΝ Νεαιίς ηκζε τε εἰἴς αγυπι- ᾿ |πν μι ἐχευϊκ νει ανὶὰ 

ποίμπι, δε τα  ςτα δ᾽ οὐ; δράυρε! 15" "ει ναδιῳ, 
ἃ: »δὲ ΟἸκουΐτα, δέ ἀθάυῖεος, ὲ ὑβδι ἐτρὰν σ΄ ἐἰμν6ὶ 

οἠδ! τ ὁ ἰδὲ γε ἔπη ἃ 18 ϑμαδοο "δὲ εἰονοὰ πὲ 
τῆς δυγη πὶ ἰσἠΐ ̓ΘΚΡΙογαῖαγηνε : ᾿ Ἄφηνιν ἐζοβαν, ρηοβαιῖς 
ἀἰμες ἢαϑ:δζ νεἰξίπγσητα αἰδὰ, νι] 4 νυ οενρίδι βαιγάν οοῇ!- 

ἡϑεηλ αἱ ἐνάμανδε νυ ἰῃάυαεὶδ» πες τηαηϊοίξα β4: Ρυ-} 
ἀςη ἀφ άϊτας τα: ὅς τοἸ γέῖο 1" 
Ν}}8 οὐυΐοῦ τονε τ Η᾿ 

80 φυοίξασαυς Δεἶὸ ,αἵ- 
ὅιο ̓διζαπίρο. Ἔρτας σίτων γεδὲ 
ἱμάϊο 5 Ὅ ριςε, 
δες» Ἰῖο αὐ οἰδίνα. δὲ ρυ δ: 

- Πχυὶϑ Ὁ εἰξειετσιεῖ τη, ἀκ} [410 
φρεγυςχὶξ ὀ(είυπι» Ἰηρτοάίαν αὐ ὙΜΑ͂; Θ᾽ 
εὐνὰς ςαπαβο κε μπνεο, δι ρῶν Ἃ ΞΡῚῚΞ 
πλέζυιῃ. ᾿ εἰνη, 

᾿ 

ἐν : 
. ι 6] ̓Ὀλβ  νἱοοτιεμείθυραι εἶ νι [ς- {51 

δοαν ρηρζμρη' ἴῃ το τηεο, νὰ} 
ΠῚ: Ι 

1 5 .(ο σρεγἐνφιήνϊα νὲ- ̓ 

πμαο φαρηϊδηι μερίαν 6891 ᾿δὰ φαιγίδιι “ϑοὦ 

κοῦ. Ὁ 

μοὺ ὧὦν πῷϑ ὐνῳ μου, ώς κᾷγω ̓ ὀίμη- ἐἸὰΐ «θὸ νἱςΐ, δείδάξο σι πὶ Ῥαῖτε βωωι δ λρᾳοἱοὴ ψ' μὲ! 
δε. χρὴ ἐκοίϑισει μετα τῷ πατοος μου τῖςο ἴὴ τἄγοιο ψῆσαν, ἐν ἐπάξιον πω νώυς 
ὁ πιόϑοόνῳ ἀυτέ, ᾿ Ων! μεὺ Ὁ 

᾿ [Ὶ { γοιξ α' κουστίτω ἡ τὸ Πυεεύκα 1.8 δυδηζέ »Δυάτας αυϊά 12 ἀμ ραν, 

᾿ λέρει τως ὀκκλησία)ς, ; , ὐϑ δ ρί γάτα ΌΠΩΣ σέ πωμύμι “κῷ 

“- ᾿ Κεφάλαροι ο. οΑ Ἃ ἘΠῚ ΟΑΡ. 1111. 

Ἐγὼ ρα μὰ ἰὺ Οῇςα εἤραιΐ, δὲ εοςς» ΟΠ δ μρονδι φειτε 
45 ἐμ εῳ ἱταῦ γεδμψ εν βυνε να, ,ϑύφᾳ Ρ ΦΥΑΙ ΡΟΣ ἴῃ οεοι δ νοκ : Ἐρυα μτννιν (: 

8 ἐκ ἢ Ρείπηα. ἐὴ ταῦ. ἰσ τ᾿ ὉΟΝΡΥΌΩ ἢ νοι 
φωγὴ ᾿ ἐξέῤοι ἤκουσα οὐ: δ νῷ ᾿ ἐδ ἢ : Κῶ Αἰο- 

θ4. τὰ δ: δα ΕΠ Ε8 ̓ ἰδόσιπῃ νϑνεΐε ἩὐποΝ ἠρν ἀΐρίιω 
᾿ ὃς λαλρύσης ριατ' ἐμοῦ Ἀ δέχυσω. ἈΝ ἀκεθδεΑερέε, Ἡσον δε οἤχῃ- ᾿ ορναλίον ἐλ βὴ ̓ 
νάδα ὦδε; χαὶ δείξω οὶ αἱ 7 υέϑαι) ἀδπὶ εἰδὶ- αυα' ὁρογῦδας δοιῖ] ἤμεανα μι ὩΣ 

« κατὰ ταῦτα.. : ; ἐροίεδας...: ΓΝ; ᾿ δε: “᾿ 

, Καὶ δ ϑέως ῥῤνάμίω ὁ πνώμοατ᾽ 4 διατίμιη ἰρίευν ἡ κι σοίγεριυ8) [κα μμώλωνν 
χα) ἰδοὺ, ϑιοόνος ἔϊοθιτο ὧ Ἰ τὐρὰ ΠΟΙ Ε ἘΕΡΤΟΙΘΙΕΕ Ῥοϊϊαιε. ᾿ τόνε μα μεναι 

14 ΜΉΝ ὁ λω. Βεβεαίβηνὲ ὑδηὶ ποῖ ΠΡ ΝΕ εἰ 

χὶ 

γὉ δυὲ ἘΝΗ͂Ν ὺ ἀνοΐνι ἼΠΠῚ Ἰδοὺ μιῇ 
Ἰδπ νι] Εεὐταοίε ἤξΙ σα Ὺ εἰδτῆως νοείταταιη ἱρίαυι. ΠᾺ γιάς δυζοηι φυαίο ἰςξϊοε νά δὶ οδίδσυ κῃ, κε. 1}. 
4 Ρεηςφέμ» ἐνῶ Δ οἱοὶ χὰ ει κείσμιι “ἃ θιεδ 16 εὐ ὁ. 

αξυπῖ ΟΠιπε τοὶ ςζοηάίται. Οὐ! εηΐαι 40 ρτἰπείρέμηι 
ἃ Πεῦ εν αν βιαίνοτ,νι εεραἤευδω εξ ΙοΔη. 

" ἀς (οἷ... 16,8. ἀείη τορι. νεὶ 
μἢ κρυτ,δέ νϑγαμι δὲ να  οιον ρεηοἰβέηι. 

νει [νυν ἦτε πλεύσενε ἐμ γ υἢ, φυλὴ ἀῤωδιβων. Αἰηυὶ 
γϑήαι: ἔπ ἱπ ιος ἀἰοεμα! βοηετο παρέκει, 

Ῥοῖίυς που (συλ ἰά εἴ Ἐοοῖε 

ιῷ Ἐπμμεὶ ΠΡ ΆΤῸ δατολ, ψαρα (υδϑαυάϊ ἐμέ. ΛΙΙυῤ!ὲ 
εηἰηι δ πο ἐλ κκόνι ὕχθθοα ἃ γεῖδο ζήν νγηδς μίουεῖ- 

1... γιες δία ζ αὐτῷ νι ΤΠ ὃς ΥΓΟΝ 4 δά δ εἰαξ 
ἐϊξυηι ἡες αὐϊάμον Ἀὶ δε ἐν ἰκις 
ἃ ὑπ φος πα λ ν ἴσο νῇ Πάϊὶ θα 

λι: οδμὶ υἱειτίι ἐ6ι Δαν Ἡεῦταὶ μοῖρ ε 
{ιν ϑννλ νὼ Ν ὙπΝ ΠΥ ΤΙΣ ἧι 

18. Ἀμρίοναιμην ἐκδί, πενευρωυῆνον ῥα συνείς. ψυϊψμιλμκάψκας ἰχιηνὔο ἀπέη γε. αι εὐνμόαε μὴν ἴΦ ἢ] μεν 
γΗῸ ἐνίκα μνελμέμεν Εμ. ἐμᾷ "" {ν. ᾿Αγανὶ οςοῖυμνς 
πὸ κυρ ύδεῳ ῥα πιο εὐίοος Ὁ Ὑκον τοίροπάοτε 
νεῦο βάν, Ἰψφιοά ἥμιν ἔαι τὰ 
Δάδιι αὐ} ἐκ ἜΡΘΗ οὶ 

πη εἰρί δλπ 
λευκαὶ ὝΝ 

ἾΝ' δὰ» ΥΤἊΠὺῸὺ 
. ιι φιν ἡ βϑρλο, γὙμόμί ὦ ανῤμεπι γ Δὲ γι, 

ἔλριι σδείῃ οι. ΤΡ ΝΗ 
1.4 

ἀὐλόίαν 



ΠῚ 

ΤῊΝ ᾿ ᾿ ᾿ «. ὁ ὑπ τς 

τ᾿ κι, μ᾿ εἰ τ ᾿ ον ον ἀΥσω, ὁ Ἀδα κον ἄ, Ὁ ᾿ πὰ πραγ ἘΝ δ δυο. Ζ ὃν θυ ἢ , αν . | ᾿ ᾿ 

οὐδ. ῸὋῸ 01.010 ΜΙ. Ν ΑΡΟΘΑΙῪΥΡ 9515, τ ἐδ νος ᾿ , σμΐδαρ τὰ; οεαἰρ χ !ψη βδτν ἢὶ. Κιφάλδ)ον ἢ. Οκλ». ν. Οκν, ν. κοὴ δὴ εὐ ϑιϑου ἐρϑάρϑρμος." “μαῖαι δι ἴω κὴ : νὼ ἐΐ ΠΣ , Κ ΑἸ δ ἐχω ΝΠ; δεξιαὶ τῇ κα9η-! ] Εἰηάς νι δὶ ἀοχιγᾷ εἰμς ΕΕ ἌΣ Ε.ᾳ.Ε τὶ ἐ Ὶ 16} 4 . , , τ΄ ᾿Κ αἱ Ἰηπάεδας ἐἄγσηο, 1:- ἰ |,3. πη [οβγα εῤνοηῖ, 
τα ἀῶτο αν εβεδαν μέρα. β [ων βέα τ ὀλίον γι! ,1:.2 4 Ἰοῦας ΠΟ} μπαανατα ἀνλαν κι μλνίμουλτα ἐς τρία μιίμιά δὴ ἀγν ΜΡ ας κραν τ ἀρρ με, Ἰρίρα μαινο ῥίμνς γα οτίριυ πὶ ἱπξι5 ἃς ἃ τοτ- 

; ᾿ "»ῳ βοΐ -- 
δο,οδίΠπᾶτανη {Πρ 1}Π|ς ἔσρτςιη. δὶ ὑμέων βχθωβ 

ὩΣ π , ᾿ Καὶ εἷσον ἀΐγγελον ἰχυφὸν, κηρΐοσον-͵ 4] Εἰ νὶ ἀϊ Αηρείυπι να! Δ ρες. δε υἱά “νεῖ ονῖενν, εὐγόγνῳ. οὐ Ἀπ -“- ν κόρ. . . ΞΕ . - ; , ἐς Α ἃ ᾿ τ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Σ μιν ὌΨΙ , ᾿ Καὶ χοχλῤθεν γῷ 9. οὐνα θοὕνοι οἴκοσι] «ἰ Ἐτ ἕα εἰγοιίτα ἡ] ω εβγουΐν 6-}4 β Πρ λαμουύδων τα φωνῇ μγαλῃ, Τίς ὅξιν ἀξίιος αἰοῖ- τ ελκειι νόςς πάρη (016 οἴ Ἦν Ὁ ἀκτῶι ἡρ ἐν ὝΡ' οτὺς οἱ Ὧι τοι Ὁ φόνους εἶδον Ἢ απ τμτοηὶ ν  ρπεαμδτυοτιδι ΒΥΜΙἤμαί νον: 
δ᾽ μρενέδνομοι υἱσίδι ἐννμην, ἀν [οἰμενς ἴζνκ- 

μία εν 
Κι νενφ βοίφνα! άπ 8 

" οαίο., βεᾷηφ 9 ἐΥΑ, 
"φῆμνεὲ [μϑιωι δεΥΤΑ» “βει 
τίν ἐὑγινην, βεῆμε γε} }- 
(τς ἡΐφη,. 

Ὥρα 401 ἀρευΐας Πθτυιτι, ὃ 
υδὲ εἷμα Πα ΗΠ} ---------Α 
Νέεπιο δυῖοη ροιογαῖ πους ἢ 

ἰη ςαεἷο; πεηυς ἰη τοῦτα» πεῆις 
(υδτοτ ἔοσγϑιην ἀροτίγς ΠΡ συμ, 
ἡξαὺς οὐ ἰηἰρίςοτο. 

ρει ἐος εὔγοηοῦ νἱ αὶ ν᾽ρίηιί- 
υαϊμοεϑοηίΐοτεῦ ἰξἀ εητοδοαπ- 

φυοίϊίθυς αἰ δ 5: δι Βαθοητοῖ 
ἱπηροῖιτα ἀρ 08 (υἱβερτομᾶς 
δυτεαξ.. 
Ῥιοήίθαηι αμῖετη οχ {Π|ο τῆτο- 

7πὸ ἐἸφυγαδς τοπίττιλ δι νόος: 
. ἔἤὰ ἔερίοπι ἰαπιροαήεῦ Ἰρηεα ἀν- 

ίο ᾿ γοιὶ οἰκαϑιηνὴ τέρσαρως ὡρισξυνέρρις 
ὑρις ὑπ ἐμμυτρ τ ιρὴν ἰμᾳ.}.: 
λδδχοὶς " κρὶ ἔχον δὴ) σὰ καφα-}" 

863... εἰδεννιαη σνεβ 
"τϑεϑϑὲ εἰδι, ὧ ἐν εαρὶ- 

μδω: ΦΗΡΗΙΝ ἐν. 

3 

Καὶ οὐσνὴς ἡδιωύατο ἐν τὠοὐρᾳνῷ, 
οὐδὲ 5) τῆς γῆς, οὐδὲ ιἰσοκαάτω τῆς 
γῆς, αὐοῖξαι τὸ βιξλίον, οὐδὲ βλέπων 

[ἘΠῚ 

αὐτὸ. ᾿ 
Καὶ ἐγὼ ἔχλαιον πολλὰ, ὅτι οὐ δεὶς 

Ἀ' 

ἐεθει ἰρίτυγ ἐρο, πιι [τοι [4] Ἐπ εχο βεδ απο ννμίναν, . 
υ ἀ πςπιο ἀΐρηυ8 ἰηυεπτι5 ο{.. ω ' ἵΈιος δ ρίθη αἰοὶ ᾿ αἱα τ ) ᾿ : ρΠώ. { | δε Γῇ ρὲ τε ϑνμον λαμπάσι πυρῆς Χο αι λον ὁ 7 ἀοιτεϑαπεετητοπυπι φυκίμπε [{πρι βμμον βύνανεθε, Ηλι ΚοΨ τὐλϑὼ ἜΗΝ δε φιΐορ ὙΠΊΡΕΣ δε Ἰερετοε 1516, το τατον ϑιεύνου αἵ ἐσι τοὶ ἐπ] ἃ τὺ δῦ φετοῖ σῦ ἢ ἢ Ππρτοτα {πὶ ὑρίτίοι» Ὁ αἰ. ΡΥ βέλη οϑοχ τ εν κα ἀνι υ μμόριυνν οἱὰ νυρυῥὴν ΡΤ “ἀπε νος οι  Π1  πτ|ὸς 4] ἘπΙα οὐυξεξίν μ1ν, Καὶ οἷς ἐκ 7, τρεσζυτέφφον λέγει μοι, Τυιη νης οχίεηϊοτίθις 11}: Κη υπιν 6 [ιπἰογίδιν 

Θεου. ἐγ ἐδ ἐκαε δ ε  ἡὶ Ε5 Ἐτξαξ οὐληλ δηῖς τΠγοη πὶ τηλ-- "4" ]Π ΜΡ ΒΑΡ 4 ὌΜΡΕΝΝῚ ν ἀρονς γε το " ή κ λα δον ἀρ ον 
ἘΣ ον : : 4 Μηῆκχλαῖ- εἰδο λέων ὼ ἀϊεῖι πὶ, Νς ἤείοιεςςς, “νοεῖς 1] ἦθονα πνέρνν δε βεμετίν 

ν “Καὶ ὁϑώπιον “τὮῷ ϑοριην. ϑείλαοσα ρθε νἱεγέυπν ἤπολ!ς ςεγίξα!ιο : δὲ βιυνδία ογγβ ἴοι δ᾽ ὧν π᾿»- ΠΧ .Α ἀὴ Ἢ ἘΗΚΗΤΗΡ , ΤῸ ἄκη [.πο δ} δχ εείδυ [μ6 τίς “ἢ “ὐεγυμὴ Σεδάς ἐὸν 0 Φαλίνηφμοία κρυςοίλλω" καὶ ὦ μέσῳ!) [ἰπτον τὐγοπατα ὃς φυα τἰτόπαπν ερεῤιομνάῳ σόα γα Κα τῆς φυλῆς Ἰοὐεῖχ, κὶ ῥιὅα Δαρ) 9) αὐ οἵ- (ας Πάβι τε νὰ χρόνϊαι ἥρνς Ρ' δὴ Δμμόα Βανιᾳ ἐρυνίν ᾿ τῦϑι δ χρλκύρλῳ τῷ ϑοόνου νέθσα ἮΝ αὐβυρθθφε!: ἐὐρυκεὶ ἜΡΟΝ ερ ἀιρηψεδηροψοι ον ξαι τὸ βιθλίν, ἃ λύστω ταὶ ἐπ] εἰ σφορ- (οἰ υδείορεειη Αὐνν ΠΝ ολαε, ἩἨδρρθηΙ ἐδίχνς “μεν ρα ῳ θεν, ἥίωκοϑὺ Ῥίεπᾶ οου} 15 δηὶ δέτεῖγο, ᾿ ' δας τ, ὁ. “ ἀὐδῆν, ας π τ νε ς Κι υϑάν,δν ἐεα ἰηιτοῶ- ; 
ἐρ ζαω μμονταύροᾳ:  Σ ΕΑΝ πος ἦ 7, Εἰ οο δαὶ νέαι β. Καὶ εἶσίον, καὶ ἰδοὺ ἐν μέσῳ τῷ ϑιρόνου 6} Αἰρεχί Ἰβιῖυν, δέ ἐοςς Ἰητὲγ}} εἰροινὶ ἔφ φραίνον τα ' ΕΣ μἱ ἀΒΝΒΡΘΕῚ το μω 1.}. ΑΔ Α Α ἐπονὶ, ψ’ βευδέκῳ Δ ποσὰ » φάων τὸ 'σῳ Ἢ ἴυπι τῆ γοηῖ δ αὐυδτιον 114 Δηΐ- [ |μημδίνμ, Ο νη νράϊο β- ᾿ Ϊ μὰ γ! Ἡρέν ̓ ᾿ ἐε ο νη μεὶ: ἰπιρρον ἐμεινόρ γι νὰ τῳ ὅσα ὙΧΟΡΕ αθῸ τι8 14 δι ἱπτοῦ (πηΐοτος 1105, 4.-ἰ "ον νι όζηννν βαοιμ»- Τα] ἡ} νί το » δι ξεγευ ἃ- Η͂ν ἀνε ᾿φρεσβυτά θφον,αρ νίον ἑφηκὸς ὡς ἐσφαγ- 

μῆνονν ἔχον κέρατα ἐπ] ἃς καὶ ὀφϑαλ- 
νην ὀγείίννι, μα εν ἢ αὐπιαὶ παῦεης [αείςαι νοϊυὶ δο- ἱφρθμα [ρίαν (ὑ" οενίρε 

βπι Ἰζδης ταηαἰδῆν πα ατι8, 
πο.» δὲ φυάγέμτη ἀπί πη]. ἤπ}}}ς 1} ; τρίς εὐ δον τῴ τὸ Ἢ Ἢ ρα ἤπ., αἱ ἤμμ! ὶ | ᾿ ! ψήρμ. Ρ ιοιὲ ἑπ]ὰ., οἱ εἰσι τοὶ ἐπ] τὰ Θεοῦ Ιοβ,ξρτεπι, φυὶ " (εριοτν δ} ἀνὰ ἸῊΣ ] "δας νοϊαηί. Ε ον 1 ὍΣ : “πγόϊματα τὰ ἀπισαλμῆμα εἰς πάσαν! ᾿σΡΙητι5 Ὠ ει οἴ 1 ὁπλοα [|| νεεατδινν ᾿ 4ἰ “ Ἐξαμδτιον απἰπιάπα ἤπβοῖα 1ἢ [ πη ρηρδπρνανμε, "δὰ ν᾿ ταυτῷ, τον, τος Ἴρει [ὲ μιδεθαοὲ εἰξό τοβεὶ [π| δ ον ρεκαῖκσι. ἢ΄ἑ 62.1.1. ΧΡ 7λϑε χω ἤληφ τὸ 8,0); νἐι 7|, ἰδ αηΐε δε δοςερίτ Πδτοτη οχ 7... ΑἸ δα ψ’ ἀμϑι! εἰτουίτυρδε ἑαταν ἔπη εὐσπε 997 ἐμκνόμίμνε μων μεμινιθν; , ἄα! γλῶὸ καὶ εἴληφε τὸ βιθλίον ὧι 7) εχιτα δἰ πως 4υΐ τἄτοπο {{Π||π| 1 μμννβάαῖα ἐν ὕμον 

ἰκ Ὶ [ου]]ς. ἀὶς μᾷῇ ποᾶε ἤης ἱπεοτ--ἰ Ἰρεφοίεορ, φθο θαϑεθέεῷ Ὅς δεξιαῖς τῷ καϑηρόβου ΜΚ} τῷ ὃ ρό- (Ἰἀεδαι: Ε ὑόμον 
᾿ Ἷ: πρήήβο ὃς ἀἠσειιϊἐγδαπξὲυεν ἔμι- ᾿ ἐμ βνανμνηνος Ὅς ἢ ᾿ ἐάετς ἐὰ 5 ἀπο εν τὴὶ ΖΙ οἰννην ἀβετωῖ 1: ] δυληἴλπϑυε Ἰδοηγίπυς Ὠ ει8:}}- νρέκαι, Ὥρα τσνέροε ἦ Καὶ δὴ ἔλαξε τὸ βιδλίον, πεὶ τέσσ αξα ᾿ τ ξ ἀοίε ΠΠτεε Πρσυπ) ἔνι, ἄνδιῆον απὐποαί!ῶ ἐροποιροῖεου, Ἐπὶ, δ ἢ, δι νι, δ (4.6 , » ζαία καὶ οἱ οἴϊκοσι τόασ αρες τρισξύτερρι! [41Πϑτωο ΤΡ ΝΝ ἃ διεῖπε |Φ' υἱριοιῤφινν βίο: ! αὐτο τος : Οὐ λονοβένῃω . “ὍΝ ἡηίου ἅ 1 [φυδέυον ἡ} (ςΐοτγει ἐἶάε. γε ελάερνα! εοραμν «{- ὌΝ , τε τὶ τειν οὐ ἔπεσον ἐναπιον τῷ «βϑίου ἔχοντας κα-} μη ίη εουίρεέζυ Αρη!βοδοη.- 2 τη νῥεδονεν βυχοίθεις - 

τὸ ζὰς ξ; “2.. “Ἑτάυμπι εεϊδυεβαος {1 αὐ. [᾽] Κι φόνο ἐκτων!..- τος αϑαΐρας καὶ φιδάλᾳ,φυσαξ, )εμού- τ68 {1πρι}} οἰεδαταδ δὲ ρΗ ας αι} ᾿ ΩΣ δ πεφυκέναι, 
σι τὰξ αδδξαύχαὶ" ρα} 8 δ] οἹᾶ δι ἐνοποτξ δι ρταιί4. ἐφ γὴν ἀυπλόωε σας ϑυμιαμριτων » αἹ θ'σιν. αν φϑφρσνυ-} [τετγαρίοπας Πιββτυμπι» φια ἴμπὲ ρα ρυμοπανγονοῖ γῇ κα ἐν ΦῚ [χυτὰ δὐξίοπετν βιπο θυ τὸ υβεν εὑπόνην. ἱ- “αὶ δ ἁγίων. ! ᾿ ᾿ Ὁ τρλ ιν μον νά εν ἤν. ΠΌΡΝΗΝ ' 

τὶς τοῖς νας) ᾿ἀςθ ας, ἑαφηανηγνίωξτὶ ἰὴ Γ: ᾿, νον ἡφ{εουία [υουέστον, Καὶ ἀδουσιν ᾧϑίω χαινίω λέλοντες, 5, Ἐπ ςεοίμεγυης ςαπείς απ" 0] 9] διεανιμίᾳ ΜΙΝ ἐπ σα δ} δ 80} ες  δέιβοτυπι, “67. ἢ ΠΤΠωΠ τὰ ΚΈιος εἶ λαξεῖν τὸ βιθλίον, καὶ ἀοῖξαι απ) ἀίζεπιει, Ὀίρηυδες αἱ] ῥηκηίμηνμν θὰνν «φ ᾿ ᾿ Ῥγοοίδοαης νιρὶπεϊηματαος [19] ρρρῳ εἰγν-  σφραῦδας αὐτῷ ἄπ ἐλ τὴ | [ςοὐρίαι ταῖν, ὃς ἃραείαθ ἐἶυς μπὶρ Ἀξαιτοίδεμαε σον, ν 1} δέηίοτες ἰη ςομίρεῶμ {ΠΠ|π|8} ᾿ {νον [αέονεν. ἐμίο βέομ. τας σφεάγμεμες αὐτο, τι σφογης, χρὶ ΤῊ ππροα πρϑόζατυν 69,8} [ς ωῊ οεοῖν εν, Φ᾽ νεδενὶ. "5 μωρῷ νων τ! τλη ιν: Ι ΟΣ ἐηύῤασας “πῶ Φιφ᾿ υκὰς ἐν το αἴκρή το ει πΠ ποὺ ΤΟ ἐ0΄ ρογ'᾿ ἀπ βυ!-} γ0) νὸν ὅω ἐο (ινρμένο. ᾿ ἡΠΠυτα νἱυςξητειὴ ἰὸ δοιὰ ἴσου- μην νι ἐῃ δου χ ὧκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ 
»λροῦ κρὶ ἐϑνοιρ" ΤΈΣ ἢ: 

Κα μπῆσετνάσε ΦΡΘΙΝ ἐρῦ β 4} ν}. 1 ἢ τ ολόν τορό μον [μ] χιαΑὐβιω διωρβ ελώ 
σιλοις χα Ἡρφις᾽ αὶ βασιλαίσορϑῳ 3) " το 5 δι (Δεεγά στοῦ: δ τερῃμαδ᾽.Ἶ [Ἀπάρενισ βμοινέομιαηὺ 
ἼΝς γη(. 08 10 τογεα. ὁ. τογραύ ῥα βερεντετανοὶ 

ἠεξ τι πὶ, ἐκ οπηπὶ τρί » δι. Ἰίμρνεκ ον δέδια, Δ ἑϊρο 
Π᾿πρύλ,δς ρΡορυ]ο, ϑημείοης: χῇ ΜΟ ρορνίονφν καιϑο- ᾿ 

ἰομιμὴ δι δὶ ξεναης στοηδη} 
1 [(μάϑμπες ἐμεοηυπινἀΐοςηξεε, 

ἢ φν τς; τὰ ἘΣ ἐρϑε τς ἢ να 

φῶ. οὐδ ὁ Κύρεολρθήν δι δέξω Ι 
φἰαὶ πιμίᾳὶ χοὶ τίῳ διυυϊαμεν, δε σὺ ἐκ- 

εν πῦρ τὰ χήντων κρὶ ὀψὲ τὸ δίλημρ οουΐ. ΒΩ ον ΡΝ ΡΡΕΞΗΕΣΥΕ ΝΣ ΈΡΡ ΕΡΥ ΣΙ , 

ΙΝ ΘΟΑΡ, ν, “ἴσος ψο  ἃς Ἐταίτι. ἡ ν εγριπη, διάβαν, [ὰ οἵδ, ΠΠε φαςπὶ Ὶ ὀσίβιηρ ἐπέων ΟΣ ἃ μεχοιγιγομμιδψεν ἴσωϑεν καὶ ἔγεϑην. Ὠδιὰ {Π|4 ται ἐπ δ ηίκ. ΓῚ : ἀχβὰι εα νεῖετς νΟἸυ ΠΝ ΠῸΠῚ τατίοο, φιιστηη τος 8 Ῥηεέφι υδβονωνν, ἱ ὠρνσευχ αὶ ἽΝ ἀγαν Οὐοσπιούο Ἰιοῖ τὰ Ππρετγῆσιος σχίδτγιοσ ἐςγὰ ρυγα γπδηδίνας, αμ υυπιίπεςν. ἤπτ ἀςειρίογάυηι ἀϊΐες εχ Αἔξιτο.4, δὲ μι. Νἱ Δὲ ἰαἔλ,8....1- τοτμ εἰν χυα: ςοημοίυτο νουπηδ ἤθη ἀρρατοῦ, (οτινν : Πυιὰ ϑ!ἀεηη] ιν σα γδείι τονρεῦ 564. {Π|᾿0ε δεπίοτον ἀεῦ- (πγηβένην ς ἐροίς πρη βοτοιατ νπάς ἡ] 4 ἰγαβῃ ἰοινα9. κηατί πλΠ κάτι αάΐιις ἰὴ το τες εςοἰεία, νει Ἰοφυΐευν εατυν Ῥθόπια ΜῊ μη δαίρινε ΑΥ δμειο ναγάν ἤναι ᾿νε “4, νοϊυτὶ ἰδηὶ ἐπ ἐσ γετίλητοι, ΡΊΜΠρΡ.,. τὸ, δι ΕρΝοίκαρ.». Ὀιυμηπνοάι {ζγιρτα, ριορίοιτα αονδοόγραφα ἀϊῥαρηηΐυς. 
Ἡδομυῖςιν πιγ ἤςτίσ αι! Αἰνυά ΑἰΪοξ οΥ!ςὰ ἰδ έξτην ἁἢν 
«οὐσιοηἤμοὺ ππα]0 εἰμ ιμιτι φιλιη τοηῖοῖς υἱσαιάιπ 10 βΑτομισο τεϊα ἰαῖς (δὰ ἐχιπλίιην. ἄϊηγνηιο. ᾿ ἴω δδο ἐμαἴ. [τη υπιρίυὐεπβιςυ {τὲ δὶ Α1το ἽΡ ΦΣ τ ΚΑ, είκνφεν. "4 οἢ οἰ πείναίτ Οὐορτο ΟἹ ατητίο, ἐνες Ἐπ ῴνε ας (σι, νιδεϊίςει (Ἰηξῖθε οί δάδινς αἰδὲ τὲ ες ὀφνῥεγο πνωων [Πν Ορρέδνδινννν. 4 Μρες ἐ ζω. Ποῖσ. τοτεῖν τὸ πη μ0 Αϑιλθινμῆν πε κναν νι ἰὈἰάτον ἰεχίτν βα- Ψλυϑὶ ῥ νον είν, ρεο χιο (οἷςε } Ποπιδιινς ἔφον, ἢ εἢναινον, συλ δύψον σεν αν αὐ, 

γοτῆι σ, 
9. Νοιιν κμρὶδ Ἡ οὐ Ὁ ἸῺ {εἰνκά αν, 114 εἷξ ἡση νυ]- 

᾿ ᾿μυφ οὴ ἡννδι ἐρχόρηνοι 18... ὡρ, γ. δὲ ανχίω Ἀδυμμονν, Κα βπρδο 
Ἀρδηβη μκυνυ ταί Δ ἰηῃ ὶ φαίν βδοιιν ει οἱε Ατίκι! ΕἸΠῈ φυρῳι κἩ  ῤθ με πο 

γυδλη, ἐγὴν ὁ ἀιεθπθαν ἐν ἀὐυρί!α υἱ Λιοείκν ἴς, δὲ το οὮε δα βαλε ἐδύνα ροαίενπη αὖ βτεσπο, δά εἰυε νυϊυμταιῳ 
,ὥ τεπίντι δνδς εὐβοπι ρήφοίε ἀΜεηὶ ἵμο ἰσουν δὐβενεα -ὀ δγεκεώπι φυοὰ εχ δος ἰρίο ἰοςο γε μας. .- 

ἐν Ὁ ,ἥροωι ϑαμε σις ἤριὲμι. 



Ὡ τὰ ᾧ 
ΟΥΑΡΟΖΦΆΠΥΡΒΙ 5, Ἂ 

σάρῳν ξ ὧν λέλουσαιν Χρῦνηξ οἰτυ; δν.ἡ, 1 φθάτον ἀπ πιαέμαι, ἀἠςοηξειη; 
ββρίου, Θ τρῶς χοίνικας κριϑῆς διαυα: ᾿ αἰ βάρη ἐφὸι πηι Ν ἰΓο 

σίου" πρὶ πὸ ἔλιοον καὶ Τὸν οἶνον μὴ ἂσ)}.} - βθρϑηῖςς8 ΠογάΕἰ ἀξ ῃΆΓ10: δέ ν- 

Ἴ: τἀ ἡ ϑδν νον Λ1 ᾿ἴηρμι δι οεμπλ ἧς ἰα[ετίι 
ἈΜΦῚ. ' 

Καὶ ὅτε ἰωὐοιξε,τίω σφραῦδα τίω τε] 1 

ΟΡ]... Ο ΤΟΑΜΝΙΘ.. 
Καὶ εἶδον, καὶ ὕκουσει φωνϊωὶ ἀγγέ- 4] Τυπι αἰρεχί, δι δυάίαἱ ἰπ οἶτ-} 

λῳ πονῶν καυίον Ὁ ϑεῤαν φῇ [τ αν υμὸ ιααίραϊας 
ἐβόων ΜΡΛῚΣ Ἰγβ βώχηρε Ὁ ἐν 1 Αυρεϊόειπι ταυϊτογατη»"" δὶ εἴαῖ 

᾿ Α ἐρυσϑὸ ΜΗ ς μυφιάσῶν, ΚὉ} ᾿ ξοτυπλ. πυπυεγυδ τ} }}Π}ς5 σεηξον 
Δ .(.10 χλι Χ γ᾽ ᾿ ᾿ 

4 

Εἰ υἱέ, ἀράϊ ων. 
τὴ «Απρείοννην πεμίμο. 
τη ἐρ εἰγομὴεν ἐβγοη γώ» 

᾿ ἰαρφνιαίιωδο, (Φ’ [οπἰοτώηξὦ 
Φ' ΟΜ ΜΝ ΒΙΟΥΜΕ ΦΟΥΩΝῸ 
κοὐ ῥα νεῤ δώ: ἡ 

φαπη ἣν πε ἰο φραῖνον δὶ 
τ» δἰ "πη ἀ εἶμεν, ΒΙ νὼ 
εν δὲ ἀφηώνιογν ἔνε: δὶς 
ψϑτρς μοι εἰ ἀφρανίο : ἀν 

᾿ υἱηνῆν (δ οἰονῖ ἧς ἰκ{ε- 
σῇ ον 

ῃ 

Οὐὐπῆαας Φρογα ες ΠρῚΠυπὶ 
πογατὰ τα ἢ 7» δὲ ἀος!ς5 ςςη- ᾿ ͵ ΠΝ, ἀπομει νδεδην τλθι ἢ ΕἸ ἤνυον ἀρεγμὶῇε β- 

τεπογιπι αὐ] ἴωπι: ᾿πίρτίων » ὕἰεουστν φωνίω τῷ τοτείρτου , ΚαΡδ ἢ ἸΠ πα μν, ψ οι εἰς: δε Ἡθάμϑ μας ΚΈνΗΣ : ᾿ 
ἮΝ Λόέρροντες φωνῇ μαγαίλη, ΑἜΙόν ὅρι τὸ 4} Ὁ μοὶ ῴν, Ὑρτε θεῖν ̓ Ὁ1-Ἶτ ρ ρ νομ κοεπαςσα, ζώου λις υγερ ἐρχου αι βλέπε. Ἷ [φῖςς. τεῆς ἀαὶ Θ᾽ υἱάε. 

᾿ Δ ! ψ 8 1.8 2}}ὲ τηδοΐδζι! , ͵ δ᾿ ΝΗ Π ἢ ὅδ τς 
ᾷ αβνίον τὸ ἐσφοωγιῦμον, λαθοιν τίω 4ὺ- τ νι ἀεειριλὶ μοξοίξείειη, ν᾽ ΣΡ μέπτανενμσος Καὶ εἷσον. ( ἰοἴου ἵπαος λῳθϑφ καὶ ̓  . Τυμὰ νι ϊ,, ὃ εοςς φἄσναι 6-] 4] Εἰ εἴτε τάμε ραίμμὶ 

γαμιν, κρὴ πϑδιοῦ τον; κὴ σοφίαν,καὶ συ, 

καὶ τομδιν, αν ἀὐξαη;κοὶ ἀἰλοήαν 
Καὶ ποῦ κησμῳδξοιν ἐν το οὐρμνῷ 

ἢ καϑύμδμος ἐπαΐω ὠυτε ὄνομα οἀπῷ 

φώψατος᾽ χαὶ ὁ α'δὴς. ἀκολρυϑεῖ ματ' 
ἀνεδ"ὸ ἐσδόϑη αὖ τοῖς ὡζξουσία δαολετεῖ-} 

᾽ Φ 4οἹ βάεδαι [υρεν μῦν, 
ΒΟΜΡῊ 1} Μή 6.1: κ᾿’ 1. 
βνημε βάμεδαιων εηπε αν 
ἀ4ι4ε} ἐδ ροιεβ κα ρον 

τ" ῬΑΠΠἀυ5») ἃ ἡ εἶθ 4] ἰη[- 
ἐθας εἰ , πόπλεη οτὰς Μηγα: ἃ 

᾿ληΐξογηις (ςπυςθατυν ὅλη : ἀα-- 
τὔτηηις εἰξ εἰς ἐπ φυδάναπιεπι) 

4} ϑεά δ. τες ϑπιηςβ ςοηάίιλς }!} Ἐ “" γα μερίαν να ὄζει τὰ τέτοιρτον τῆς γῆς "ὦ ῥομφαία τργύας ἴὰς οοςἀοη4ι ρἠαά!ο . δί ἀφίει ἐφ μὰν "ἢ αὐ ΤῊ : . ἣ - , Φέ, ὦ ,» ν » . ε- ᾿ ὌΝΟΝ ἀραὶ. 3 

χαὴ ἐν τῇ γῇ γ χαὶ ποχρίτω τῆς γήςγ χα! [408 ἴῃ οα]ο ἔυπε, δι ηὐα ἸῺ ΕΓ} ρργαιν, ἀσμὸ δὰ ὲῳ χῃ ἐνλίμα κα ὦ θανάτῳ, χρὴ τοῦ μῆς, δὲ πιογογβί ρεῖ τεγγς ἔγοσ}. [ προνρεζτ' δ εξ τεντκου. 
ξλι τῆς ϑαιλρίοσης, ἃ χει, κοι ϑὶ ὦ εὐ- ἀμ ἴοῦγὰ ἧς ἴῃ ἡδοῦ δι νέῳ 4μμα [νι ἐθο πηδνΐ, ἀν ἥνὰ δηῤλωῶν τῆς γς.᾿ " : ἔεχηϑβ. , ᾿ ᾿ Ῥμ ςν 

᾿ποῖς πάντοι ἤκο λέγοντας, Τοῖκα ϑη ἴῃ εἴς ητ οπιηΐά φυάίωϊ,» ᾿ ἀϊ- ἡ δλγδαε κυάὶοὶ ἐΐτεν- ν᾿ Καὶ ὅτε ἰιύοιξο τίῳ" πήμηϊ σφρα-} 9 Οὐμιπι νεγὸ ἀρεγα ες πρ}}- 15} Εἰ 4κ9πη ἀῥενγνἱ [- 
ἐπ υπ ᾧ" Δ Ρν ἢ π20} [{{εητον, Εἰ ηὐἱ ἱπβάει ἔμγοπο δι “4, δεφεννν δὴ ἰἰννοηο, τ ἡδα,, εἰσίν ἰπῦχο 3 ὃὺ ( ἴω αυξητυτα, Υἱ αἱ (μ 0 αἸτατῦ! ἃ δίων φαϊνευπο, υἱέϊ ωϑ- 

εδύῳ δὴ τὸ παν ΗΓ ΑΡΗν ̓ . Αβιό Βεπεάϊξειο, δι Βοπον » δι βυῤηβφεθλνι ὑϑοσ γδα οἱ ᾿ ΕΗ γον ΦΗΜ ΤΟΥ ΟΤ υἱπναβ “διε 4υἱ. πηλδτάτί ἔας β μμα χλρίαι ἀμ! ὦ : Η , ΧᾷΡβᾷ{Τ ᾿ : Ἷ φεῦ μοι τ «[1] σί ὼν τὸν λρ- , ᾿ ς πυτῖ ΥΩ ΡΥΌΡΗΡ υεὐδμηὶ 
λργμαγν φιμῆνκοὴ ᾿ δόξα, τοκρρῖτος Ἰοτία » δι τοβδυγρί, βεου (εου-} ἢν ἡμευδ (μενικκῖ, ᾿ τας γυχαί : φαγμδ Ν δα ἐν ἰωδ [τθῸ ργορῖογ νου πν εἰ, ἅ.] [0 ώ, μὲ νιον ἐἌιεν 

: ϑδῖυοΣ δυο αοἰ πλα 1114 14] ἘῚ φναῖνον φπέναἰδᾳ γ. ΕἼ δαπεατ.- . , το Η 
ς ἢ : " , ἐν δ ἀκ οτος Ἵ [έὶ : ἐρ ΘΟ ΥΥ. ᾿ αὐῆην, ΤΙ ΠΕΡ, Εἰ εἰαννδδϑη! υοεε πε 

Καὶ τα τέσσαρα ζαΐα ἔλεγον, Α᾽ μίω ἀἰςοδηι Αἰῃςῃ: δ νδιηταυα- κὐὐθαρ ἰμησειρ δα : Καὶ ἐκοαζὸν Φωνῇ μια γοὶ λὴ ̓ λέγρον- τὰ ὶ Ἰατηδλῦλης δυο νος [η8- 254 ἀϊεεπῖφ: »» [ἡμε4νὰ 

χαὶ οἱ οὕμοσι τέοσαρις «ρισθύτεροι ἔπε- ποῦ 1}: δεηΐοτςϑ ργος ἠσγιης εἰ φνμμὶ τε Προ νων, ὃ ᾿- πο ἕως πότε ὃ δηαρέτης ὃ αγιθ΄ ἴω δῶ- ρηᾶ ἀϊςζεῆτῖος, Ννίημεψιο ἄοπηι- ονείηε [Ζέμεν Φυεωι, 

στιν, (ὃ δθῳωσεκιαύησαν ζῶντι βις τοῖς αμ-- ἰη ας! ες [π95 δ δάοτατγυης οὐ]. αρηῤγῥλμμ υἱμεηδεην "8 " : ᾿ εὖ ληϑιν ὃς οὐ κα οἶνεις καὶ ἐκ σδυνοθῖς τὸ ὡ- " πορῆυϊ (ηδυς εξ δὲ νοαχ ΟΠ πο5 ἐμάΐε49. (' νὐράϊοης 

πηζωλιανν ποἤτνη» ἀκ ὦ 
ἵπάτσας ας νἱπαϊοας ἰαπριηπεπι ον» 3 ͵ ἄς Σ Ὗ 2}. γυ “Ὁ ἢ ΝῊ Αδες εἶ αν 

Κιφάλ ἘΟΑρο γα σαν. να ᾿ μα δ ὑπὸ ἠξκότικοαπων ἐὰν ὁ] ποίξγυιην ονιη γοροίεσπεο. αὉ 115 ΤΟΝ οὴ ΠΝ δ 

" φᾷ ἄμμον ς. Ν Π : ν ᾿ ἣν ΜΞ δ ι Ὑ' υἱά! ἐξ ψι ἜΑ ᾿ ηἧς 5 ἜΝ ᾿ ἶ - 4 ᾿ υὶ μαδίτδει ἴῃ τοῦτα ἊΝ αἰ ΠΝ ᾿ 

τ ΑἹ' εἷσόν ὅτε ἡνοιξε τὸ αῤνίον μίαν, 1 ΠΕ αἰρεχί,ηνῦ τυ Ε δι Ῥβαν ἡκὰν! καὶ ἐδέϑησειν ἑκοίσοις ολαὶ λουκαὶ, “ΟὟ υα, ἀαῖα ἔυητ Ππρα]ὶς ἤο- ἰὼ βοίε αἰδα,φ’ ἀἰξ!ῶ «Ἷ 

ὧκ φΦ οἶδῶν, χαὶ ἥκουσα ἑνὸς δυὰς ἀμ εχ 101: 15) “δ βφηϊ, ( αὐά μὲ τὰς ἢ ρεο, Ὁ Ὁ { ᾿αἰαπαύσωνται ἔπ} . ἰκ αἷδα. ὃ. ἀϊίχυμῃ εἰ οἱϑ νὶ τε- ἐδις νἱνεηυξείοανξι αἄΐνμε 

εν ΕΚ , Ἵς δ. αὶ " δι ἀυ άτιἱ νπυυὴ εχ αυξυοτ 115} ἔγνων» ΤᾺ αμ ρόξασ παν " ζρ, ἐρρεϑη αὐτοῖς γα απᾶυ σώνταὶ μ φυείκοτοπς αὐπας ραμϊυϊαπι! [μπιριν πιοάνομην, ἄφες ᾿ 
ὠλνὴῦ τεοφάρρον ζώων λέγοντος, ὡς φω-) 1 πηαἰ ἰδυ» ἀϊεςπερῖδησιδαι γο Ϊ ὑνόων,ἀίοενο μαφναιο οῦ ᾿χόόνον μιᾶρϑν ἕως οὗ πληρώσονται κῃ : ' ῥπι θί δι εν αΠμηὶ 

γῆς βορντῆς, ἔρχου καὶ βλ πε. 
Καὶ οἷδον, καὶ ἰδοῦ ἵππος λούκός" χαὶ 

γωΐπζ, βαἰνε εοτημ,ηὶ 5 
εἴ οηννον, πὶ (υ’ υἱάς, ᾿ οΠιβοεφ μενε βονε Ὁ» σεῦ του ἰττυ ον οηἱ δί αὐρίος,. 

᾿Ξ ΡΟΓ ΕΠ Εῆϑὺ οὐδ δ 

᾿ Αἰρέκιὶ ἰφίτα , δ ἔςςε «ἀγα 
Ἰοὺ διίδλαι οθηίοζυ! δογυτῃ δὲ οἵ συύσδουλρι αὐτὴ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐ-}. 

ε χω; " , “Ὁ δ : 

“ οΦ ! : ς  [εἰδωίς ἀφ οὶ Ππάφὸ . Δ, οἱ μαλλοντς δτυκτννεῶτη ὡς χαὶ] ἡξταῖγς ἐοίαπι » αὶ οςοἰάςη41} μι. ᾿ 
ὁ χαϑήρϑυος ἐπ’ ἀυτοῦ, ἵ; » τόξον" χαἢ] [«ημυϑ αἰὐῤλνβηδενν ἰηθάεθαι εἰ ΩΣ τ ν ἀν ἦν, Ἰμεεἤκαε ὅς ἐρῶν : 
ἐσύϑη ἀυτῳ φέφανος, καὶ ὁξη λϑενικῶν, μιάδεΡαῖ ἀγοιιαν: ϑὲ ἀάτά εἰξ εἰ το Φ' ἀεἰα δὲν εοτοηα, ᾿ ποις οτονῶν δῆς ἢ " κα ε[ αἱ πκενωρρνα μεμρι 

. Χχαὶ ἵνα ὗσῃ. ᾿ | τοηδ, δὲ ῥεοάϊίς γἱποςῃϑ» ἃς νὰ] ἡμέ υὐνοῦν νε υίηι Καὶ οἷοίον ὅτε ἤνοιξε τίω' σφραγίεῖα "} Ὁ εἰπάς αἴροχι ἄμυπι ἀροτυ- 
: ι εἸ γι ποτε. Ὁ ἷ .Ν “ [ες ΠρΊ Πυτο {ἐχτιΐπ, δέ ἐς θς ταῖ- 

ταιηρίυς πάρης ἔαόσις οἵϊ: δὲ 
(ο] ἰδϑυς τῇ οἰβοτνε ίαςουο ςἰ- 

Καὶ ὅτε ἔδοξε τίω λώτρὼ σφῥᾳ-. 
{εἰμι [«πίωνν, Τ᾽ «εἰε, Ἢ 

δα, ἤκουσες τῷ δυτέφου ζώου λένογ» 

ΑΝ ἕω “(ὦ 
κ, Φ’ βὶ μεξϊμς εξ εἱρετ' ; : | 
ἰαϑήν αν [δεινὰ εἰ είν, 

Κι φμιων ἀρευμει[. : τίω ἐκτίῳ, κα ἰδοὺ σμσμρς μέγας ἐ- 
ἡμαηρλιμαία,, ρῶς δῆδετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐ οβρετο 6 λᾶς ὡς 
εἰωπάωμο “πἰηζαὶ ἀντενι, ᾿ 

' Ωῤμπιφυοαροπηβε ἢ 1Π|᾿υτι 
υ (εευάυπλ» ου ότι ἰδου πάυ πὶ. 4-}. 

᾿ τορἔρλου χαὶ βλέπε. ξ αἰαναῖ ἀΐοεη5, Ὗ εὐΐ᾿ δι αἰρίες, Κ᾽ ον Φ' υἱέες). ᾿ σαχνος τοίχινος »καὶ ἡ σελίων ὅλη ἐγέ- ̓ ἡΠοίαυς, δέ Ἰυπατοῖ μα οἵδ νι ἐξκηο ὁὐρ δὰ . τῇ 

᾿ Καὶ οἰζῆλϑεν ἄλλος ἵπα Θ΄ πυῤῥός' 4, Ἑεριοάϊίς αἰνας, ἐφινι γε 1], Ἀἰ ἐκέμνι αἰΐνι ἐᾷν πτὸ ὡς κρῖ, ..᾽ ᾿ ΠΠΕΒΟΣ ον δες δ ΕΠ νὸς 
ΦΝ ᾿ κάϑη ἰὅμᾳ ἐπ' εἰυτῷῦ ̓ δόϑη εὐυτοῖ ἃ ἴράεη ἴῃ ἐὸ ἀκ ΤῊΝ "γένεσιν; βάεθαι βρη . Κ αὶ οἱ ἐςί ἐς τῶ ὃ ὐρ "αν ὃ ὗ ἣ πασῶν }}} Εν {τε} «αἿἹ ἐςο! ἀόγυης 10}}} Εἰ [εἴα εαἰλ εφείδεννηὲ 

ζω δὶ τῆς: , "ἴων, ἀαθμνν αὶ εἰ τι [ὲ. ΓΙ μ ] [τούτασὶν ἤςὰς βέυς ἀδιϊοὶς ργοί-} Ἰιῥεν τνάπν, βώὼν βρη 
ὡ λαξῶν γἱρῷ) οἱ ι ἕω πὸ τῆς γῆς ὃ ἵνα ; ΟΣ ας ῥεςο πη ἐτεῖγα ενῦ Αἰ}! 4- ποτα! βάζειν ἀφ "νγ΄ εἰς τἰωὶ γίω ὡς συκῇ βάνει Ἰοιὲ ὀ- δὶ τὰν ἩΝΝ τπηγοτε μην ερνίμν ἐνοίνν κοι φιυΐα 

. ὠγνλύλρυς σφὰ ΦΟΥ Χὸ ἐσὺ 9ὴ αὐτῷ μὦὦ- Ἰίος πιδδεπιἀατίαυς ς[ξ εἶ σ]4} τε ἐνκνοαν ἢ ἐμετβείρι. λύαίϑοις αὐτῆς» ἀπὸ μεγίλου αὐέμῶν : ἐρεκεδι ἢ τον τ τ Ατς ὅπ}. ἣν νϑηῖο ΒιάζΠο ΝΝθμείν. 

χῷθρ μεγοίλη. ΝΕ ἀϊυβ πησβημθ.. ,  |“Φ' ἐεινε «ἢ ὦ χίανι ὌΜΡΑ ΝΣ ἡδῆμ ον ς ἀν ΝΝς ᾿" ᾿ μ᾿ Ἰξεῆε πρίν ποι Ἐν εαἰνῆν νενεβὲ οὐ ΠΕΡ πῶ ὦ δὰ κοί ἀροιυ έν ΠῚ] παζνοι. ες ὠὰ Ἐκ «αἴυην δ οειῆς Πποῖλξ 1 δΌΓ 4] ν᾿ ἰνῶν νεδεβὴβωε 

ον ε ἽΝ Καὶ ὅτε ὥϑοιξετίω τρλτίω σφόκ" ; Ἐν αυΐπὴ ἀροτο ες πΕ ΠΠυτ}ς Αἰ φρριαν φρετν ἢ. μαι οὐρανὸς ὠπεχώρα η ὡς βιξλίον) " αμῇ ὁοημοἰ τον δὲ Οηηθ πιο} [{ὐδὲν ῥονο θνδι: ὧν ἀπηὼ 
εἰ ᾿ τς Φὰ, ἤκμόυσει τῷ Φοἰτὸν ζώου λέγοντος, τριπίυτη αὐ δ} τότίυσν αἰ πιαὶ ἡ Πρτν ἐφνβονν, “πάη μα. : ; ν ψ 9.9 ’ ἰπίδί4 ἐδ ἰοτὼ 

ἐλιοσὀ μδρον,; καὶ πταὐ δ χαὶ νσοὶ ὧν 
᾿ “",. ἀφρς ταν. 4, τ΄ 

ἸΟΤΩΥ ΠῚ} μη ϑησαγ' “Ὁ: 

᾿, Καὶ οἱ βαριλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγι- 
τανεςν κρὶ οἱ πλιούσιρι,, καὶ οἱ χιγίαρχρη. 

ἰ οἱ φιωυατοὶ καὶ πα δοῦλος, χαὶ πα]. 
ἐλφύϑερρς ἔκρυψαν ἑαυτοιὶ εἰς τοὶ ασύ" 
λαμ χαὶ οἷς ταὶ πάτρας ΝΠ ὑρίων" 5] 

δὶ ἱ ἰ5 οιποῖ ἀἰοδν, ν νοὶ ἀεαρίςς; Αὐρον ἐρὶ ἿΝ τ ἱπίυϊα ἐὶ δεῖς Ἰοοἰς ἸρῖΣ 

τοῦν ἄζ ςςἐς φαιως ηἰφοῖ «ἀσγάι: ι 
ἃ αυὶ ἰωΠάεθας εἶ, να νεθαι τα. 
τότατα ἰῃ τλδι ἔπ 8, ᾿ 

ς Ἐκ διάϊυ! νούεπι ἰηϊες 1118] ς 

εἰ οἷν ἠκέηνηί ἀϊεέδη ἐπ ὦ 
Φ᾽ υἱάς. Αἱ “ες ἔφην! 
"ἐ Ὅν Ὁ 4! μἀεω βμρο 
ἐίμην, αὐ εὐ αἱ βόμγεο 
ἐμ μένω [μα ὌΝ, 
ΧΩ 

Ἐλρρυ καὶ Βλέπε. Καὶ εἶδον, κα Ἰδοθ, 1π. 
γορ μέλας ̓  κἱο τϑϑιόνο ἐπ᾿ τῳ, 
ἔχων ζυγὸν ὦ τῇ χθκ αὐτῶ ὁ 
ἡ »"ξ ἤκοῦδα φωνίιυ' ἐν νμόσῳ γ τεσ- 

Με ποι[μ 

4᾽. Ἐεγρρειεάγν γ δὲ οροίανάζεῦν Ἢ ξμσνΖ 8. Ν 

δι ἀϊυίτο», δε εἰδυηΐ , ϑὲ ροῖςεπ-᾿ " εἰρεεαν ἐν ψωμόν ἀδωϊ- ΟΝ 

τέβ, οὐιπίίαμα τυπὶ [Ὁ ὙΠ] τα. 1 
Ἡνηρεπυΐ οεούϊεαγαης (ς᾿ 10 ἴρε- ιΝο[μεἰωνεὼ δ᾽ 
ΠΪΠοἷϑ δι “τ ' π᾿ ϑυ». . . Νι Ξ τ ᾿ 

᾿: τιϑϑύναδα ον ΒΙΤΩ εἰνέομ αν  α ἀφ’ ἐκεῖν ποίει ορήπεν Οὐαὶ οὐ ίςοι,Ὁ τὰς τὰν 
᾿ φερε νομαὶ ὦ ὁ ἀῳνμὸς δ μγρκ δὲς μυφιάδων κρὴ χ»- " λιέκεηῖσεν λέγντας. Μυτλεῖο ῥἐππογίε ρκορτει κησμα 
Μάδοὶ χιμώδων τ ῖεσο εχ Ατεῖα, σοπιρ! υκς οἀιτίοης, «οἰ οξξιμυ ἀν πούνεπ., 4 ἔτια ρει αὐδρωννναϑαίω ροτίοπα 
δι αἰ ἐΐε ἀυοδιιε. πρτυΐεε «οὐδἐείδυς. Μαίίπε ἐπίην ἐδα το. πηξυπεῶν εἰἴο σε Ἵπιηον ογραῖς, 6 βοσίιις, γε Αἰ δ κτίσεως 
οπδεηΐ ἐμ [οευνητον Ὠλπ.7ο, νι πο ἐλάσιη ἀο-... πρηνίήξρῆς Ππο ἰοςο ῥεῖ κτίσμρ με  ης ὕτον ὀπιμεν Βοιπι- 
ἐρχίο ἱπβαφήϊτυ. τὰν ἢ με ἢ ἡδὲ τυ (ρον ίτρν, εὐτα ἰἄ ΟἸμεπι ἀυὶ ἐπ τοττίς δ πὶ δηυΐε 

1.5 [φημ κίγνας Νέα ἐοὐπι Ιοαυξάὰ! Οταςὲ ροϊυϊαῖνας {[ἀριπτιῖτα νι Πα, “πε φν βυνε ἐν ἐὰ ον τ ἐρίτοπις δὲ 6- 
γε (ἐγίδεγεζιν κόγντον, δε ἐς Ἠοδικο Ψ"Σ νθεείαα, γεκερ είν ριαοεἀξιϊυκη Ν δι οἐτιὲ ἧς ἀνξίρᾳυυηϊυν 4ι 

4 

8. πω 46] Ἰηβάεδαι, καὶ κῤδήωδνει.. Ησς ἀἐξεπά! ροουν, 9 νοδινεδφηλων, ἰμ ὥχνὶ, Ηδὲ εἴ αιοά ἴῃ νεΐπαξιΐο 
ηϑοά ἰπὶπ αἰἰφυστίον οςουετίς ἐρεογία ἐῃμ (ται οἰ θ᾿ ἰσγπιοῃς ἀϊρίηγην, (μ᾽ εἰν ιϑφωμεήογε Ψ ὃς Ἀταίπε (μὸ 
το δι [ατἰπλ ἤπσια, ίινπι ἀϊοςπήσμν βλοείς κρὶ τῴκρν.,͵, »ανεδανὶ Οοαμ!πεοιμῆε οἀ εῖο [εχἡε μονὴ δια πὐῳ μαρτυρίαν νᾷ 

δρώψῳῆς ἈΙΑΓΕΙ ῥβδὶ ἜΘ ΉΠα Ὡμοὰ δυξεὴὴ δόπυ πιαίσι!- ᾿άῤνϊον, ν᾽ ῥγοβίετ ἐεβ ννονη! ΩΝ ὌΝ ᾿ 
Δαυη Αχπιίπεῦ δαρεοίμνις, τολέλι πεϊιπμ, οὸ φιυδής ιὼ ἠδ 4ιφυὶ αὐδάν, δις τὸ ΜΝ ἐρτοικλχω Ἐς σροίζα» ᾿ 

ζϑτςεῖς καὶ ϑάναιγες “προτὶς οἱν τηαίςυ νιν τ ηοτῷ γειν ἔριη!. τε ΟΥ πὰ δὴν ἐπὶ αἰϊοινυς νἱπάτοαι ορν πιο ππιὰ 

πού ἀρυή {,λείπτοι, Π{πτηνϑ) ὁ ἀδαι ΠΕ Δ ΊΝῸ {{ενεο.} εὐ [Ποδεαὶν Ἰσηψατίο ελῖς περζαι[λτϊὰ ὡρρήεσδα, βγορίοι 
ἐά ἐΠιπρυϊετνον ΟΝΝΟΪυὲ ταις αἰσάυανν ἰπαπνιψ τά. φισροθησηοιδ μά, ἀπ ΝΣ ὑπο τος 
4 δι ρον χρὴ τῷῇ θεόνωτφ ἰὰ οἵδ κοιμφ' θείς. Μεβε τ [4ι- ": Ουνερίφάμίων εἰ δὲ κονβννὶ κλνρ ὠσφεναι κρὶ 6) συιώδουλοι, 

ὑφν. Ἰδι ΟΑΠςὰ ρφῆεπν αιλίλατεην νυύλτα ἑοἰσήλιιν προῦ- το ἡ Ν σαεάιηο ςυρρίσαχιν εϊμηστοι οοιθιν ἡνδς Μαϑεη 
μπὲ. ποι Ἀν πε ἴορεῖς χλαρόοργε δαβοι οἀϊείο Οοπηρίντοριθ,, .᾽ 

«ἢ εἰ ἢ Οὐνοὲ (αἰρευρ απο μ᾿ (8... ἘΠ᾽, )ῖσαν αέγνννα, ἰμεηαπι ὕνοτιλς ἄςοι ἤιπι αδ μχζινρυπιν αἱ ραετίδιιε. 
λὴ οἵδ μὲ ἐρανὲ ἀϊεενένρεο μὲ ἀρεεύδι. ΝΘ 6Α Ὅν Ϊ 

εὐ Ἀφ μι αἐρίφιαν, ΜΡ ΥΝΝῚ ΔνκιΝ ἀἔκιλρων ἴδυν αὐηαίς απ το. ἍΜ είηρωπο,εἷάν. [4 οἴδ ρα πίω. ἐχ Ἠεθεαόγαν ποτα. 

μα) ἀὐεμνο, ἀἰεήϊι πο ψερίαιινῆϊνο δες. 4). υΐεῖα δι Ειδίτνι, φων, 
ὑώμφο, σλυύτῳ, Ὑυ  Κλτα ἠἐῤωνιόνρο ἀξρχϑυατα ρτοει] άι- 4. ἴανω εῇ, ἰδίδη ἀντῳ Ἀικοἀυπάας ἀσυ,ας Ἠεδγαόγμαν 
υἱὸ [πεῥιατέ ἃ φωορίαδη ΑΥϊέηὰ. Νέα ςοαίδηοίαμεια,. ἱ ἀἰϊουβων. ' το ἢ 
ἊΝ ἴω 

3 



τ ἘΝ ΓΘ, - πάις ον" νὼ 
τ ἀςς νὴ ἀνέ Πα εἰς ἜΒΗ εν Ἐν 

᾿ δ πω κὺ δ μεν ἢ Ἶ λπ} τ 

Τρ" ττὃὖ-ἷ Ὃ᾿ ΓἸσΑΝΜΙΘᾺ 
τ Ν᾽ , ΕΝ Ἧ; “,ι,- : ᾿ Ἵ 

ΝῊ Καὶ λέφρομᾳν τοῖς ὄρεσι οὶ ταῖς πέ- (4 Ἐ’ ἀικοτυπε τϑοτίδηε δ ρξ  Μ] . Αἰ δήωνε μιομείδι ον 
." τος 

πβε πὰ Δ Σ Πέσϑτε ἐφ᾽ ἡμᾶς » καὶ κυ σε εεἰς, ἢ Οαάϊες ἐμ 087 οοουταξς. εἰρμ, Οαάλε ρει 
, ὙΜ 

᾿ ψηαρθίομῃ, βηἴωι Ὁ. 

ἐμὲ ἡμᾶς ὑπὸ αρδησώπου τῶ χαϑημδῥου Ω08 ἃ σοηίρεόϊῃ εἰι8 αυὶ ἰπά [ἢ φ' οὐ βοινάνιε οὶ λξμοίὁ. 
φτοῦ ἐθὶ 

ἱ 4"}ν μὴ Πἀεξρενημι:- 

ςς 
)ὶ οὰ, γα Ν ΜΝ ὦ Ἐς τπγοπονᾶιὰ τ Α ἰ: βέφημι ρε ἐρνοηῖ, αν» ἡ ὐ ν ἃ Δρκῆ ἐς : 

δ ΣΝ ἡμῖν μέγ». τες 

7 ἿΣ ϑρφνου Κρ! πὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ! 8ῃ:: . 49 ἐνᾳ «ζεῖ: ᾿ ' καὶ καί φες δὲ Καθ εν" ; Ὧ5 , "ἢ πάλ αὐ 

γίου. ᾿ ον ᾿ ἊΨ, εν ὡ νὰ Ὁ ὡρισδυτίορν το! [10 ἴμεν ἪΣ Ἐἰεροἢ Ἴ 7 κρίω θηοι ὧν β- 

σε ἤχϑρ ἀὐωοα νὶ μεγάλη τῆς ὃ ἃ ἀλφτὸ ϑέννου Κρ) «ρασϑυφίεν νι! Ἰϑὲ τἀ 7 μμίμι φ' μιν ων 

ἸΨΊ ἡηραέαν μεγάλη τῆς 0ρ-- 17 Ναὶ νεηΐες ἄἀϊος "16. 1η4- ᾿κιγὶ Ονονίμην υσηδε 4 ἥτεοσάρον ἀπιον}". βαρ ΉΘΓΒΩΙ αἰ μα πη Μόναα 

»ἧς ἀυτε χρ) τίς ϑυώαται καϑίωδαι ο΄ βπω ἴτας ἱΠπμς τᾶς αυὶς ροτεγῖε] βάξιν ἐναίρβνμιν: ἡ “ἢ ϑεύνυ 
αρύψης αητετπέοόυμῃ] 1 ὙΡηδν θῆναι ἠο οοῖεν 

᾿ ὔ ! {ἰοὺ ΤΙΣ ΒΕΓ ΕΑΝ ἐμ ΡΒ σιρυυΐη σὴν 
Ψ ᾿ ὑέος - μ" 

ὲ Κεφάλαιον ζ. ΟκΡ. ,  ὺς 
αὐτὸς [π| θέαμα φηνρνα ν 

ΜΠ 
" ΥΤΙ, ςἂΡ νιὰ 

ον} Ε΄ Ἰκριρηνμαμέγρά ὔ : 

Ἵ 
| 

ἐδὴ 
Τα 

. Μιξδων, ὧν εἰρηδιαι, ᾿ δ 

ΑἸ' ταῦτα οἶνον μετα τέοσ αρας αἴ- 1] 1 Οἴει νἱἀϊ φυαῖιον Αηθε-] 0] Τγοβθας "ἢ ξα χρὶ ἢ αφία καὶ 
εὐεπ μικρά μοὶ ΠΝ ᾿ 

ΤᾺΝ γέλοις ἑξῶτας ὅ4) ταὶ. τέοσα- εἴτα ἰπ[{τοητες αθαῖαοτ, Δη- ρανάρμίη τῳ ᾿ς καὶ ημὰὴ κρὴ 
Ὶ ᾿υρνχάκβινον, 

ι ΟΣ ' 1115 ἴεῦγα γΓοῖ τος ᾿ 441 πυράν ᾿ 
9 4400 9 . » 

δ. φΦ "ἢ μ ἐμ ἢι 

ἐς γωνίας τῆς γῆς κεατοιευτας τοῖς Ἰ νεηῖος τες » Ὡς ἈιϑαμεινηῦθαΝ ἰὸς τ καμαμά μοι 
: )}} οἰς ὍὉ αἰεΐνας 

}υἰ4 βουογμιη, “ἴημα. Ψ 

ποσαξᾶς αὐέμοις τῆς γῆς 5 ἵνα μη]. 1 [ρος τεγγαπι πους ωροῦ πλα- {{πρτας μα βάτεῖ ϑεπια ἐμήν. ὃν αὶ ! “ ᾿ πὴ" 

πνέῃ αἴεμος δὲ τῆς γῆς, μήτε σλὶ πᾶν] [Γομέαης ἀρηο  ἤης ΠΣ ΤΩΝ μα οθους, πέρ [μ ᾿ τ Κα ἀπεκοίϑη ὡς ὧν δΠ ἀρὶσθυτέ- Τυαντηε «οτὴβεϊἸαυἷε νουϑ ᾿ δ λραν ψηον ἢ 

δίνδαμε » ἌἜᾳ προτοάσεος ΛΑ δ μοι, Οὗτοι αδειξιζλημδῥο [αι τὴν ϑερίο δας, ἀρεαν αν μάμτ “πἰΠιβεοι μίν 

Καὶ εἶδον ἄλλον ὐαξω- Ξ ' Ἐπ ν  ἀϊ αἰ Τα τὴ Δηρείι
η αἴς ζ-}1} Ζιὲ υἱδὲ αἰναρνην Ἄν» «ολαὶ ταὶ λουχβὰς ἥγες οἰσὶ κρὴ πό, Ε

Π αυΐ ἀτϊὶ ἴηι κο]ὶς αἱ-.}, “δ, φιν βένε, φ νπάμ. 

τα τὸ αἱατολὴς ἡλίου, ἔχοντα σφρα- να ἐπ δ [οἱ 58 εητοῖη κικρ μραααο πα 
δ ἦλϑον! ἡμὴ ι μμὰ ἴπαπι ἴδης ἀνηάςονοηςο

 παν! 66. 

Ψ ῃ Δ. τ δηλ η λοι νία!; 0} δος αιηα- Ἦν [υἱθε, πβαϑεμίενα βζβηποὰ - ; τη εἰ ΠΠ} } αρριμι α ἊΝ 

γα ρα ἀρ καὶ ἰκοᾳξε φώνῃ } [υἱὲ νοῦς πιϑρηα αυλζυοῦ ΠΗ 5 ἐῤ υἱὲ: Θ᾽ εἰαπναμὴ ἢ Καὶ ἤρηκρ το : ᾿Κύρμφ σὲ εἵδας.Καὶ Ἔτι αἰκί οἱ, Ὁοπιηονῖα ΠΟ. ἮΝ νὰ τὸς τὴν ἐνάρτρλο 

5 "πν τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς Δηρεῖν αὐϊθι5 ἀάτιι ς αάς- Τ
Σ ἡπίμοι, Οὗτοί οἷσιν οἱ ἐρχόμδρμοι ὀκτῆς] 

[Εἰ ἀϊκὶς τα μὲ, Ηἰ ρι φυΐ νεπο- 1 Ἰδλ ῥονν φιὶ τενονμη! 46 

ἐλίϑη αὐτῖς ἀδνεῖσαιτἰ γίῶγρτία, "ατΆη δι θῖν, 0 ἐιρμονίανσμας Η φλυνως εῆς μεγάλης" κα ἐπλώναν ταὶ [ὰ των μειδίαμα πραρῆσι ἐασαν μέν τω μα 

λφοσαν» : δ 
( αὐ ον ῥν ἀνγρονθνι δὰ "Ἰαμογαας ἤοία ἔπκα, ἃς ἀε- ἡ βεία 

Ἀέγων, ΜΝ ἀ δοννήσητ τίιυ' γίω, τε Δ ςοηοννΝς ἰχαἶτο τοτγαιηγης. [}}] Ῥίρεηι, Ν' οἰδιε ποίεε φολαν αὐ κοι ἐλέκαναν φολαὶ αὖ 
αἰ δεγιιης ἰὼ ἰληρυίης Αβηὶ {- ἀρ ου Με 

ΘΠ ΕΘΝ ΤῸ Τὴν 2 ΟΝ ι μαννα ᾿ς ὡ παΐματι τῷ ἀβνίου. ΝΙΝ ἀπ 

᾿ , ᾿ ᾿ αις ὄξδβδαῦ ον λυ Ἰζγαος ]. τϑονόθι μα ἀν[γμεβ. ΑΙ νυ ἐν δ αὐλ, κ᾽.» Ἰόςο [πὲ ἀπεέ τπγοηυπὶ ες. Ἰὼ [μη ΔΑ} ἸὈΉΗΝΝ 

οὗ σφραγίσωμδν τοιῤ δούλοις τὸ Θεοῦ 1 Ὀεὶ πὐί Τα ρα τοῖν το}, Ἠόμανωι νον λει εῆ!η δ ἸΝΝ ἐπ τὐσαῖε ϑεύῤνου τῶι [01 Λδ δὲ ξοίαπι δυι΄ ἀΐξας δ᾽ βμίμρέμρ . 

ἡ δ ει Ὁ μετώπων αὐ δ. ᾿ ."-" ' " μὲ θη θ8 ΦΦΥΝΉῚ. Φεου, κῷῇ λῶτρ τὐῦϑ ἀπῇ ἡμέρας καὶ ᾿ μβοᾶδ ἰῇ τεπγρίο δτον: δὲ ) ιν : γέ αν πόμα 

Καὶ ἐξκουστι τὸν ἄριϑιμθν δ ἰσφορ" [4 Ἐτδυ δέν! αὐσπογαπι οδἤρπα- 4] Εἰ αμάιηὶ πινργννν.: “ νυκτὸς ὧν το ναφ' ὧν τ 'χΧΘ ὁ καϑὴ ὅρμος}.
 πάν {Π| τῆτοτο , ἡ ρτοιῖορεῖ ἰλερρσίμι. ἐπ 

γισμϑμωνιρνο! χιλιάδες
 ἐσφραγσμῆμοι τού : ζδητι αυκάγα ἰηῖα- ἐμαὶονβί, οομηην 4υαάγηο 

᾿ ὕχ) τὸ ϑιοὐνουγσκίωωσι
ι 7 αὐτοιί,. δοε νι δγδουΐο. ᾿ Ἔκ 

ὡκ πασὴς φυλῆς οἷν ἵσρ
ανλ ' ' ΄υλῖυθτ 11 ἐγαηε οὗ Ἰρηδῖα) κρνιδηναίμον ρον - ἢ , , Ὶ . ὦ τ ἢ ΙΝ ου εἰυείεητ αι ρ] 5 ἢ 

οἷ: Νν καῇ " “φιὰβ- Ἀ(..49..ο 

᾿ : τς ἐκ οχγηίδυς τε δυθις Β] όσα) τ μβορχνμνα, Οὐ ΜΘΕΌΕΝ, ἐῤφαθ τὶ Ὑλθνι ἤείεπε πυρί ἑαδνπες ἰῃ οο5 (Δά ος μεμ! αιορίϊα νῶι μέ! ὁ ᾿ 

᾿ ᾿ ἜΝ ὶ ὼ ὠπνὙ[γαεὶ.. ἐπ, οὐδὲ μὴ ἡνσῃ ἐπ᾽ αὐταῖς οἡλιοςγου" [οἱ,ἤεαας ν]]υ5 αἴτων βριενῖβη βιφμφε νιν. 

Ἐκφυλῦς Τύσδαμξ' γλιάσες ἰσφρα- }}}. Ἐχτθι Πα, Δυοάοοίο5 πΉ}}- κἢ ᾿Κα μίδῳ ᾿νδα δμράιν δπωκαῦμα., 
ἡβοὶ ' πε ἀν τόν νος 

γισμϑμοι"κ φυλῆς Ρουδίω (Γ΄ κλιάδες [Ἐς οδῇρπαια : ἐκ ττίθυ Ἀὐθοηιρ εἶν πρὶ βρναιι εκ δ Ὁ ΟἿ τὸ ἀβνῦον τὸν αλὰὼ μέσον τῇ 9 οόνου]) ὩΡΡΟ ΜΛΕΤΟΙ φυὶ ἰπτλο- Ἶ  (ρονέδαν ἔχηὴν φηὶ 

ἐσφραγσμδρον Φι φυλῆς Γὰ : Υ, “- ἀυοάεςίες ΠΝ οδῇφυατα: ὃς ἡηλιζη ϑβορεραΊ ΐποιμαν αὐτου καὶ ὁδογήσά αὐτου δλι δος ἸΓΟΩΙ εὐρῖτε οοὐ, δι να βι πρυνον. ̓ μι Βω...8 

Ρ 
λιαίσιες ἐσφροαγμό ϑροι" ; τὐθυϊ δάϊς ἀυοάςοιος τ ἢ ΟΡ ἐκφ ἐαρὴὰ "θα , ὶς ἱδάτων" Ἰδαλοί 4υχ αεὶε ἰρίϊε αὴ νίωου ἔοαιεν 4: εἰ δ᾽ ἄμα ὡς ἐὰν ὕω 

; 
ὁ. πη ᾳ βρηαμὶ ζῶσας πῆγε ν τῶν" ΚΟ ὁ αλούψοι αυδτιη:} δι αὐίξεείυτο εἴ ουε ἤἄμρ που κάαι 

4 Ν .- 

{ρηατα. δ Θεὸς πιῦ δάκρυον ὑπὸ ἤδόφϑαλ σπιροιι ἰδοτγηλαπι αὐ οςυ] 5} ̓Ἶ γγηνανν αὐ δενίνι οτινν, 

Ἐκ φυλῆς Α᾽ σὴρ (δ΄ χριάσες ἐσφρᾳ 1" ἡ ον ΥΝΝ 
ἀπ νελβεὶ ᾿ οα [5]. Ἐκ τῆδιι Αἰετίβ., ἀιοάεοςὶςς} 6} Ἐκ ινδωνδνἀμϑάε 

γισμϑροι" ἐκ φυλὺῦς Νιφῷ λεὶμ (6 χ-}. ὩἾ]Πς οδἤριηατα,ἐχ αἴδυ ΝΕΡΝ, 
“Ὴ πεύλϑῃ το αὐ. 

ὀογιη1. ' ᾿ 

᾿ λιάδες ἐσφρανσ ὅρμοι τχ φυλύς Μα- τα] αν 7) ἀυοάςεΐος ἢ} ς οδί- τα αἷν ἀνεάεον» ἡ 
᾿ ; " ς “ ἌΣ 

γαισήμξ' χιλιάδες ἰσφεργμσύϑῥον 
βηαταιοχ είδιι Μαηααχ,ἀμοάε-- ἐμ ἐὐαε πἰόμϑθευϑ 

Κιφαλαμον ἢ. ΟΡ. γι ΟΣ 

: ᾿ ν᾿ "“. δ ' ἱ εἰδς ὉΉ}}|ς οὈρηατα: Ψ»" ᾿ Μ0 ΠῚ 5 Ὁ ᾿ ᾿ ε] ὍΝ . ᾿ ᾿ οὐρα ᾿ 

, Ἐκ φυλης Συμιφὼν »} »α«λιάδες ἐ 17] Ἐχ τὴῖδα δ πηςοη 5, δι 7 πὰ ενΐϑυ δἰ προυι ἀμ 6 ΑΙ' ὃν ἱωοιξ : τίω σφοργμδα τίω ρ ἡ
 ΌΤΑΝ ΔΆ Ἂ ἐπα Τ' φμμμμιΠ [σ 

τ }}}- οδἤρηδια: ἐχῖθυ [οὐ], ἀφοίην πη βχηαι τ Ν 
᾿ ἐφδυμέυ, ἡ ύετο σὴ ὦν τῷοὐρα: (ἰφατίυϊη ἴῃ ςαϊογβετὲ 'Ροῖ (μι! γὼ " ὶ Ἱ 

. σφρρη σ᾽ Ἰο ἐκ φυλὺς συν ζ΄ κλιώ. 
“δες ἐσφφρασμδροι" ἐκ φυλῆς ᾿σοωλχοὶρ, 

μοιδιη. ΓΟ ΕΝ 
᾿ ΠῚ ὡ ἐμ δ ριον

: 

Ἐν νίἀ ἰεριεπι {ἰὸν Αη
ρείρε .} πεν λων ἢ 

"7] ἀιοάυύφίος ἈΠῸ Ομ ρῃαῖα : εχ 
τγίδυ Παςματί9, ἀυοάοοὶος τ}}-} Ἐπ σιν ΝΟ ᾿Ο Καὶ δον τοι ἐδ] ἀγγέλοις, δύσι ̓ 

Ἰδ' «λιάδες ἐσφφαγισμϑμοι" ἐπ βαμλῆς 

Ι] ' νἍ. 
414. 

4) ΜΝ 
ὙῚ "" ἡ ἐσὺ ὅ ὶ ἑ 

᾿ Εχ φυλῆς Σαξουλὼν, (ζ΄ κκλιάδες ἐ}. Ἐχτηθυ Ζαρυ]οηίβ,ἀυοάςςίεε] 8 δα μέθυ Ζαβνονμάν». ΚΑ πληρε δάλγδὰ χὸ ὥλωα τ: ἀπ πω τῶν Ἀ νησυας
 

σφεομμσρδμοι" ἐκ φυλῆς Ῥωσὴφ 16 χ-|
 [ὩΝΠς ορἤρηατα: οχ ττῖθα" 1οἵς-} ἢ ἀεεε πε βῴαι! ὦ 

ρἰὶν ἐπμοάςςιο5 ΤΩ} ]}}ς οδἤρηλῆα: 
εηῖδιν Τρ», ἀνοέεεὶν 

λιώδης ἐσφαβγισμδῥοι ἐκ φυλῆς Βεγια» 
ππν ΨΥ ν πο τς δὲ β μη α βχυαεὶ τ ἐκ ἡριϑω 

: ᾿ : ' 

μὲν»ιδ' ἰὸν" ἐσ σιωϑιοὶ, εχ τήρυ Βοπ)ατλϊπὶ, ἀμδάςξεϊος) 18 : ΑἸ νη ας ἰΨϑις ἜΡΕΡΕΥ τὴν 

5 Ἶ Ἀκὼ μδ Ἵ τος οδθμρμει ᾽ ἡραρ αμν ρ δ 19 ϑαἰνιλ Θοο ΙΝ α ἐ σωανοἰὰ τῇ φιὐ ἡμμιϑὶς ἰερίς ἐϊἰδρανναι απ ἢς ατίατῃ γε εἰς ἱερ τὐτηείειτον ἩΙσΊφοσαν ἃ 

Μετὰ τοῦτα θἷσον γ κρὶ ἰδὸν ὄχλος 9} Ροϊίξεἃ νἱ αὶ, ὃς εςςς, αἄδται ῃ ἐμῶν Ἀϑρέρν πρῆνο 6 ψοτυ δ εοιρτοι ὅς Ορπιρίμτειίῖε εαϊ- Ογρἀδιιςτίων [μάδοι {6.5.5 16. ΟΠ 

πέλας ἀρεθιθμῖ “σα ὑέτὰ ἢ ἢ τ νἱ αἱ. »Αἀεναι) 9} ; εἰοκοοαίἐπείθηνξ' οεἰαα γηο ἐς γος, ποίδηιν οοϊο. Αὐδδ! Ἰς. θμεκενοξἰενέμέφιε κρὶ τυιέμ, ΔΉ υΔΙΡ δά ἀυτῆς. 

ἼΘΕΠΕΣ ἕᾳῳ ς υτα ηυϊεαγηυαπι πυπιογαγς πς ΩΣ ὑομὼ ο΄ φαμὶ ριωροίθηνβρι Ανηρρυὶ ἴοτα αἷον οδιϊοίδευτ θα δοίδυτηδ 1ιϑυϊτατιτ, ταὶ ἰδτετία τα οαυὶ οὐυἵϊὸ ἠοχ 

νατο, ἐκ. παντὸς ἐϑυοις καὶ φυλαΐν καὶ πιο φΟΠ[Πς » εκ οιπηΐδιις ρξυρυς ἐποροϑρθίῃ Αἰρι κυγαῖ : ΤΑΝ ἀγοθὴ ὡραυμνε  μθυσν κὸν οὐϊαπὶ νηυπιζὰο- 
αἰ οαἶο,  - ἐν. ὅρα ΕΝ »" ) 

᾿ Ἵ μι, παραὶ ᾧ;. ἰκαίτος ,ώπιο τῷ ἀεί να βὸν δε ρἀριπίε δ, Παρίήν ἢ μὰ ελαᾳ παρὸ τὰ μὴ 
ῥδαύρηις ἀιαπν οοοίδαμυνί βιπς Διιένογεῖα, 5:ἐἀυίεῦ! 4 κοὐνδονὶν μοϊεζο! ον. σαϊιωείννι ἑπ' ὐττμ αἱ ΝΡ ΝΣ 

ϑιοόνου καὶ εἰνώπιον τῶ ἡγνίου αἰξαξι- {ιαἀυεδυε δηῖξ τὨγομτᾺ Ῥ,- βδυιει παν Ὁ. γαἤεμνο μα ΑΎΡΝ μοβὸ ΟΝ μ των ἠπθρὴ ϑον κέναι ὙΠ κμρθ νὐδνμν ΘΡΑΜΌΝ ρον 

ὅλη εδίοι πλαὶὰ ἄμε ν; κοί 
" ἴυτῃ δέ ἴπ εοπίρδέλι Δρηίνπιη- 

ἑη «οηγείίῳ τ ροὶ, οπν ξαύενονα δ τα πθομειν μυμβὑμ μεν πργε τ ὃς νοτβουϊυν ρερεἰσιὰ ἰδαιε. .᾿. 

τ ΠΥ τ να ναι αὶ φοίνικας ὦ]. [τ θο Πα αἰδὶν, ἂς ἐγανε βαϊιαα ἰη] ἐν βολμ αὐνμ  δραὶδα νενδίφιο ἬἼ) Ἴ515 ἈΑΜΡΗ ἩΡΘΝ. Ῥ ΔΙ στὰ [ραυ μι " ῤ 

: ἘΠ πεῖς τ ἐπδηϊρας οὐτυϊῆ. ἵ ἐν: νὰ ἐπ πρδηΐθν! ἕν. 6 δα μὰν αβοναιθῳ ̓  Ἔ Νά 
βρη μη ' Ἢ ᾿Ν ΟΑΡΥΤ ΥΙμε οο ΕἾ 

' ' κράξζοντς φωνῇ μεγάλῃ ; : τ ' ς ἀϑιδῳ «νιν. [ἢ φίετίίημο ὁρφίοιδυν Οὐμμοὼν οδ΄ 606. το δι, οὐ Δ’ ἰτνς 

᾿ πιὰ ῬΟΡΘΕΥΡΗ μεγάλῃ, λέγφν. το Εἰ οἸαπγαδαὴτ νοςς τπαρ δ, Γτος, Κι εἰηναδηι νοῦ νο ὅμορα αιιπιδὼ ἐκμὶ Ἀγ ηὐμνν θα κν καὶ αὐ γαβαν κὐὰ Ὑέων ἐδ μο νοῶ Οἴρρ θα 

᾿ 
| ἯΠ - ἘΠΕ ΟΝ ΞΡ ΚῚ ἐτόλυξτιτν, ΣΉΜ ΞΘ ΜΝ ἜΣ 

ΝΙΨ" μμμβδν, Π0 48, “ὦ ς τα ; ἐὐδδι , “ " ὡ ; Ριο 

: ΓΝ ΟΑΡ. νι. ἼΩΝ πρήνκοακ εν 4 θνσρεδεινι[ νι ἢ ά ἀν τὰν νου μωροὺς 

- ᾿ ι ὐοχκίῳ ν γωνίας, Ηεὐτιδινδ[ρενϑ,]ιὰ ἢ τοι ἢ ἀρ εθλευν ΤΗΝ πνΑμέαω Ὅλη, δι τος δίει 1εἰ, 
Ἀπ, δι γμίανν ί ̓ ᾿ οὶ γβλμνπατα. Φλεὼν ᾿ Ἄν  κἐκ ᾿ν δέγήκμων |ά ἘΝ, αυἱ ἀονὶη δ δρρ8 " 

4υ πα Ῥο ΑΝ δι εβγάϊιηον νοέδίπυν. 
' Ἰι Ἢ ἐπὰν ὠσίν. {π|ε|Πῷ.ς τευ Ερμεδίπι αἴτει εν ς ες δὶ ἐοκοιδυίδιυν, νὺ ἀκ Ἐτείπμιν, δι νενκέι. καὶ να βγη μευ γε (αι δὰ τα αν! γον ἰν 

Ἵ 
᾿ ὑ ἀμρα μον. δεαίλι αϑυδοιὸ ἰοξις ἐ λό των Κ, πο 

τ ὡδί 

' β ΒΗ δον υδ ἂν 1. 0 
ἐε 

ν 

| 

᾿ . 

ὌΨΕΙ Ξ 



τ τ᾿ ΟΡ ΊΠ «98 

στ δι, : ᾿ μ 

᾿ Καὶ ὃ ὡραῖτος ἄγ ολος ἐσείλπισε,κοὶ 

ιν ᾿ 

᾿ 
ΝΙΝ 

παὶ χαὶ σεισμός. 
Καὶ οἱ ἐδ ἀὰ ἄγγελοι ἔχοντες ταὶ ἐπ] ὰ 

σείλητεγγὰς ἡ τοίμιρισοιν ἑαυτουὶ ἵνα στιλ 

ἐθύοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ χρὶ ἐξ ομ- 

τόνδ 
Καὶ ἐδ μοὺς ἄγγελος ἐσείλπισε, 

. χα ῶς ἔρρὶ μιόγα πυριὶ καιόμϑρον ἐξλή- 
᾿ ϑηοἰς τίω ϑιέλροσανὶ χαὶ ἐγίυετο τὸ δί- 
μμμ τῆς ϑιλιίου 1 αὐ (σ᾽ 

ες Ἀᾳ ἀπέϑανι τὸ τρίτον “Ἷ κησ- 
ἐὐἷτων δ ον τῇ ϑαλάοση, τοὶ ἔχοντα 
ἡυχὰεν κρὴ τὸ τρίτον “πλοίων σε-. 

φϑείρη.. 
Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσειίλπισε, καὶ 

ἔπεσεν ὧι τῶ οὐρανοῦ ἀξὴρ μόγας χριό- 

μῆνος ὧς λαμποὶς,κοὶ ἔπεσιν ἔ))] τὸ “ρί- 
τοῦ ἢ ποτα, κρὶ δ) ταὶ πηγεὶς ὑ- 
ἈΦ. 

ππε Μετ 

Τ 1ἄυιι οὶ. 

ΑΝ μΝλαίναι, κιθανωτόν. ἢ εὐλὲ νε ἀρρατεῖ ες ν..ΑἸϊο- 
οὐ γοζεέδυο βοὴ εδυτίρυΐυηι (ς  ενες ἱρίαπι ἀες]α- 

: ἤν “δῶν ϑροϑονόδιο δ ηξοννην, πῶς ὠρρσιυχαῖς ΟΝ 
ἷ οἷ Ἄρη γά ἐστ μι ενεήω φυὶ ἐπ ὁπ] (απτλλς 1] ἴῃ 

"ἀφ 68 δεϑαδιε αἰυ ἁ φυλπι ρτατίαν αχαπι, δὲ Ὠειιη 
τ αμμ νώζ Ων τῷ ἀνδνηίοκο δκζς ̓  νϑὶ ἄδχοην (ιὶ γί ἢ 

το θείας φιστῆμι Αοροΐυς 
δοετοι ὃ 5.0] Ἰσεῖ πὰς η2 ΠῚ πέσοι ἰηἰυτία 
δηλ. Ῥ᾽υἹ ΠΧ (οτυ!ίτοῖ ςοίετει 

᾿Ἀι οἰἷωι “Ὄπ νἱη 
Ο' βδὶ δαμ αἴίκα, μα. 

. ΤΙ δεπε δον δωίΐμον ἀηγδμ ἢ.» 
1} ἤαια ἅμοι ΠΝ 
Ἷ Ἰϑοίαγυ! ἄδνε ἀε θγαίίο.. 

" [πἰδιω 8, ξβοννην ονηρίῳῳ 
}|ῶϑβεσ αἰμεὴφ φανεῖ, φινὰ 

{βϑεθτόνιια, ὑδὴὐης 
4 (ρεηάϊε δυΐεπν βιπιας 1.1, Ζὶ αβεωδαβυνωί: 

Ἰ 7ϑϑυπεν ἡ ουσπι ρεοοίθυε ϑαηέζο. |“ππθγμν ἐἱε ὀναιοιίδες 
παιηγὲ τηληι ΑΠροΪ! δ  ςοηίρο-} 

41: εἶπας ἀοςερὶς ΑὨβε 5 1μι- ς 1 ΖΞ φομερὲν ἀηχείκε εἰν 
"δμίμην ( ἐρηρ ομιε εἰμ τλθυ νιν, 8ι ἱμηρ! ουΐτ "ἢ αἀ οχ (-] [ιν κα αὐλητῇ, τ μεΐξι 

ΒΕ ΑἸτατ 5, Δ ςάώταυς ἴπ τοτγᾶσ ὁ ἐρρροηννζν, μέμ δὼ 
8. μ8 μπι τοηίεγυα δινοςος δ. ιηίνννα φτ τοῖον Ομ. 

{ 4 (δ᾽ {ΕΥ̓ΥΔηΝ ΟΕ πγ4- 

Ἐ{|ἐριεην κΤηρ εἰ; σοὶ 
μαδεδοοὶ νησίον υτον 
βιαράταμανμη (ς αἱ τυὐᾳ 
εἰ πεγφηῖ, 

ἔμ! ζυγὰ δά τοττςιηοτυς, 

4] Ἐι (ερεεπι Δηροῖ! αὶ μάθ6- 
δδπε ἔερτεπι ταθᾶ5 ργαράγαις- 
ἔμητίανι οἰαηρεγεηζ, 

Μ7 ιείπιμδ ἰρίτως ἀν πρὸ εἶδη- 7}, ἘλΡΡέπν ἀηφείω ας. 
χίξ, δι (λέϊὰ εἰξ ργαηόο ἃς Ἰρηΐς, 
απτα (Δηρυΐης, ργοίεδ 4. ἰυπτ 

Μη τδυγαιὰ : ἃς τεττῖα ρβᾶτὲ ἀγθο- 
ὕὰτη οκοίτα εἰϊν ἃ οπιης ρτάπηοη 
νἀς Ἔχυΐζιηι. 

8. Ῥείϊηάς {εουηάις Αηροίυδ᾽ 5 
εἰδηχίς, ὃς υιαί! πηοπς Ἰλάρηιϑ,. 
᾽88ε ἀγάεπϑ ρτοϊοίδιις οεἰξ ἔῃ πιὰ 
γε θάψας οἰξτοττία ρᾶτϑ πια- 
υἰδρίαη συ! 8, 

9 Ετπιοετυα εἰξ τεττία ρᾶζς εγοᾶ. 
τυζαγυηι αύα οἴδης ἰη τη νηὶ -| 
ἰηδητία ἄμοο γ δι τεττίᾶ ρατα παι 
ρει τ, 

Εὶ βευπάνω «ηρείμ 
ἐοϑ 4 «εείμν: ἐΔηφηδῆν 
Ψ»9η3 πλά  Η5 ἰγηε ἀγάρης 
εἰ ἱμ πνανε γρ; μ- 

δ 6 ἐετιλω βάνει πράτ, 
ηφων, 
πον 77} 
«γέδἔμνα ἐοτμην ν᾽ 4.- 
δεὺ κε ανϑηρας ν "5 πιάνὶ, 
ΦΊενία ρβάνι νάμέμεν ἰῃ- 
1εἴη1, 

ιοΪ Γπὶ Απροῖίυς τεττίας ςἤλης [15., Ἔριμπίω ἀηείμ ως 
Αἰδι ας σεῖο; ὃς  ΠΚΙς ἘΣ 4 (φεηΐ, (ν᾽ ἐδείάμ ἠὲ 

811, ἀγάξσης νςἴυς ]Δπηρλ5 9 ἐς- ἢ , , "άπάνφη [φεμί 4, (Ὁ, ἐεεἰ- οἰδίταμε ἴῃ τογτίδπν ρατίςτι Επι-ἰ [ἀι ἐρ εονιΐδην βάνίεην βω- 
ΠλΪ 0101» δέ ἐπ ἔοηϊε5 Δαυάγαπ). πῤήνην δ᾽ ἐν βοηιοι σῆμα 

των», , 
ἘΘΕΕΗΝΟΘΟΝΟ ΒΟ ΝΗΝ ΠῚ 

Ρτοζατίο ποη πιοδὸ εἰξ αρηδιςυα δὰ ργοτῆμς οείλιῃι δθίωυ- 
ἀκ. Ἑγαΐην:» ἀάτεὶ ἀε ἐπραβα δετ αὶ με λνρείοι δ4πέλονμην, δι(. 

ὕεᾷρο τΙΟΠΟΠῚ συμ Ουήι18 εἰ] ρης ποη πιοίο ἄμτα πο εἰ, 
δὰ ετίαπι εἰςβαπε, Ὠεὶπός πιληιεἢὰ νίἀδημιο Ληφείνπη 

αἰπὶ ποίας ργαθαι, υογίϊιητ αυ οι μι αὶ ποδίο ροιοῖξ ρτο- 
Βοι(!, πα ῊΝ Ργπγὶς νη ςἂ {ΠΠπ| ἐπ λισίψι ἃ γεγὰὸ γτὰ- 
τὰς οἷον ὃ ηἰ ἢ ἰὴ αὐλὴ, ρ τίν ἴῃ ἘΠῚΟ Ρετ ἤάειη ἐμ οαεὶ 

αὐϊυμεηεικὰ εὐῖν ςοπτοηάοπεον,ἤους ὁχ ναυίίε 5ετίρουτς 1ο Ρδοσαηγι ἢ δε ἐς δίρ ἡοη ἐοπῆιοιἠτδυς ᾿οα ἰη ἰοτο το- 

᾿ὠπέϑεινον ἐκ ἢ ὑδιώώτων,, ὅτι ὅχικράν- 

«κἰο βι!4 ΑΡΗΑ ἀτάεηε 

ΑΡΟΔΑΙΥΡΞΙς. 
Καὶ τὸ ὄνομα τῷ ἀςέρος λέγεται Α΄- 

ἧνϑυς" καὶ γνέται τὸ τοίΐτον “ἢ υδεί- 

"χων εἰς ἄψινϑον, καὶ πολλοὶ αὐϑιρώπων 

ϑγσειν. ἘΡΝΝ σϑςςς 

᾿Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, 
«αἱ ἐπλύγη τὸ τρίτον τῷ ν"λίου, καὶ τὸ 
τρίτον τῆς σφλίωυ ες, καὶ τὸ τρίτον 770 α-Ἰ; 
ςέρῳν' ἵνα σκοτιδδῇ τὸ τρίτον αὐδῇ, χρὶ 
ἡ ἡμέρᾳ μι φαίνη τὸ τρίτον αὐ τῆς »χαὶ ν 
γὺξ ὁμοίως. 

Καὶ οἷδον, χαὶ ἡἠΐκουσοι ἑνές ἀγγῦλον 

πετωρϑμου οὖν μεσουρανήματι, λέηον- 
τὸς φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ, οὐα) οὐαὶ τοῖς 
κατοικοῦσιν πὶ τῆς γῆς ν ἐκ 7}! λοιπῶν 
φωναῖν τῆς σάλπιγγος ἦν τολαῖν ἀγγέ- 
λων 2) μελλόντων στιλπίζειν. 

Κιφάλαμον 9. 
Ϊ Α Τ ὁ πέμπηος ἄγγελος ἐσάλπισε, 

καὶ εἶδον ἀξέρᾳ ἐκ τῷ οὐρωνοῦ πε- 
“] κότα εἰς τίω" γίω ,κ9) ἐδόϑῃ αὐτῶ κἡ 
κλεῖς Ὁ φρέατος τῆς ἀδύοσου. 

Καὶ νγοιζξε τὸ φρέαρ τῆς ἀδύατου᾽ χαὶ 
αὐξίη χαπεὸς ἐκ Ἔ φρέατος ὡς καπεὸς 
χαμίνου μεγάλης" καὶ ἐσκοτ ϑυδ ἐλιθ’ 
χαὶ ὁ ἀδρ ἐκ Ἐ καπνοῦ τὰ φρέατος. 

Καὶ ὧκ τῇ καπνοῦ ὀἴξηλϑον ἀκρί- 
δὲς εἰς τίω γίω, καὶ ἐδύϑη αὐταὶς ἐ- 
ξουσία ὡς ἔχουσιν ἐϊξουσίαν οἱ σκορπίοι 
τῆς γῆς. 
Κα ἐῤῥέϑη αὐτάςς ἵνα μὴ αἰ δεκοίσωσι 

Ὁ τον χόρτον τῆς γης οὐδὲ παν χλωρθν,οὐ - 
. δὲ ταν δένδρον, εἰ με τοιὶ αὐ ϑιρώπους 
εἰϑνοιςοἿ τινὲς οὐκ χουσι τίω σφεα γιδα 
τὸ Θεοῦ δὶ γῆν μυυτωπων αὐ τῇ. 

Καὶ ἐσδύϑη αὐταῆς ἵνα μη ὑποκτεί- 
γῶσιν αὐτοιῤ, ἀλλ’ ἵνα βασανιῷ 
μίωας πέντε" χαὴ ὁ βασανισια δ ἰῷ 

τὰ 
ΨΈΉΝΣ 3 ᾽: ΝΣ ᾿ς 

Καὶ ὦ τῶς ἡμέραις ὁκοίνα)ς ζητησοῦ- 
σιν οἱ αἴϑορῳποι τὸν ϑείνατον, χαὶ οὐχ 
δ ρήσουσικ αὐτὸν " καὶ ὅλιϑυμήσουσιν 
ἡ ποϑανών κρὶ φόξεται ὃ θάνατος ἀπ᾽ 
αὐ, ὦ ' 
Καὶ τοὶ ὁμοιώματα δὲ ἀχοί δων δμρια 
ἵχιοις ἡτοικασρμϑμοις εἰς πόλεμον᾽ καὶ 
δὴ τὶς κεφαλὰς αὐνδἔ ὡς ςέφανοι ὅ- 
βϑιοι χρυσαἷ, καὶ τοὶ τοούσπα αὐνῶΖ ὡς 
«υοὐσωτπῆε αὐ ϑιρώπων. 

δὴ ας πεν, δ το δον πρλοκσσσσεισατφανγκοονα 

εσα Τδεμαβ μνε αἡμανείη τὸ τρίτον ἥδ ὑδώτων Ἐταίπνις, οι 

ε 

Ἵν, 

ανδν λυ νῷν ἀλριναἰαροι ιν μὲ νοις μορλλνίν το ώρλῆς μά υροω, ὧν που δρὰ 

Νοπιεῇ δυῖΐει ἔς! ας ἀϊεϊτυ α 
Αδἤητδιᾶ:νοετία οἰξ ἱρίτων τοῖ- 
εἶ ρᾶτς αιυάγιπν ἐπ Πατβίαμη: 
δ. πλπ}τὶ Ποπλῖηςδ τηοσταιίμητι 
εχ 8415) αὺς ἀπιαταᾳ (κέϊχ οἶς. 
[εηι.Ψ ' 

οΒ είς φυφεῖμα Αηροῖις οἀ- 15 ᾿ Αλ μογθν «“"κεἰμειω 
τ᾿ δὲ ροτοια εἰξ τογιῖὰ Ν᾽ ΠΡ βεῶ Ψ ῥχλίν 
ο[15, δί τοττια ρᾶγ5 [δ᾽ » δέ το ΓὮ} | ράνε ων, Φ' μνία βάνε 
τα ρᾶγδ [ἘΉ] !Πἀτγυπὶ - ἐτα νὸ οδίς.[ |Μβοίανοινν, “4 Ὁ! οὐξώνα- 

Ὁ] σαντα τ τογτῖλ-- ραγς δου, δι ΥΕΗΡ ξδγι4 β΄ σι δοήνῃν, 

ἀϊεὶ ποα Ἰυσετγοῖ ρᾶττογτία. ἃς 

ΕἸ βοημη βεῖϊα ἀϊούεων, 
αὐοιίοέωνν: τ’ ἱιέϊὰ ἢ 
ἐεγεα βάν: «ἡμανῶ ἐμ α'- 
ββαιθέηονι (σ᾽ πεν ἱ βοάν 
ΜΜΙΝ προτβ (ωη! ἀς ἀμ, 
44 ἀπάτα [εξ [ων 

(ν᾽ ἐϊεὶ ποι. ἰμεετει ἢ αγς 
: ΕΝ ἐεγεδα, (᾽ "οἵ βηνί δεν. 

ποΐξὶ!5 (πη τοῦ. }}} Εευϊά “μάἀνων υοιξ 
Εἰ νἱ ἀϊ,, δὲ αἰ νηιπὶ Απ. υρίνι ἀφο νοὶ διιῖν ρεν 

δεῖαττι νοϊδβτοιι ρὸγ τηοάίυον} 4" πεἀέωπε εν ἀεεριένυοος 
οὔ] ἀἰςεητεπι νοςς πιᾶρπανς,, 0 4154. ευα,υκῥαἰὲ- : : Χο 8 ἰφημδως ἰδ ίεννα ἀν ἐκιο- νᾶ νὰ ἰῃςο}15 τογγᾶ γὰ το 415} 1 νὴ ψρείϑην ων ιν ας. 
(οἹ 5 τα: τγίυτο ἢ] ογαπι Απρς- || χείονμν φωρ ἐγαθε μωϑα 
ἰογαπη αυὶ οἰάπροης, ΟΣ ᾿ 

σαν. «χ. ΟαΡ. 1χ. 
εἰ: Εν τ τ 

: Γ φυΐητας Αηροεΐωυς οἷά. ἘΠ μαι 
χιτ,ᾶς ντἀϊ {τ Π]διὴ ὁ «οἷο ες] | μείδον ἀεοίο «ἰείάιῇς ΗΝ 

εἰς ἰπ τοῦγιη 5 δέ ἀάτα εἰξ εὐ] {περγάν,τ ἸΠη ὴ «ἰεἰα- 
αηροίο ςἸλυϊϑ᾽ ρυτοῖ ἀρ γηῇ. με ρυμεὶ αὐγβὴ 

Αρογυΐς ᾿ρίταγ ρυΐζευπι αδγί. ἢ’ «ραν! βήμεννν 4" 
{:ϑι αἰςοηαά τ ἔιπηυ5 Ἔχ ρατοο νι [' Φ' σι φνάιεβιπιν ρωιεὶ 
ἔμπγιι5 ἔογηδςῖς τηὰρηδ: ὃζ οὐίςα ϑυκ: (ΟἹ οὐξέηναιμ ὁ} μοὶ 
ταῖι5 οἰ (0] ἃς Δοῖ ἃ πιο Ρυτα, Φ᾽ 4εν ἀε [νήνορωιει. 

5] Εἰ ἀεξνννοβιιεὶ εχίδ. 
4, Εκέαηιο αὐτεὰν ἐχίεγαηςο- νη ογωβ ὧν ἔοντδον: (᾽ 
ευΐα ἴῃ τοῦγαπα ἐ ἀφεύπγαυς οἱὶ τρροὰ εἴμ᾽ ροιείαε βεωε 
εἰδ!ςογε ιοά Ἰἰοεττογγοι γι8} 0 ἐρϑιβμανιβ ἡμὰ 
[ςρτρίϊ5, 

᾿ ; [4] ξι διατε ΙΝ εβ ἰἴ πε 41 ϑεἀιρῇς εἴξ ἀϊξέυιπι ης ἰχάο-} Πρ, γᾷ οὐμάδημνα 
τοης ρταιηςῃ τοῦ, ποῦς νἰγί-ἰ 1 με οινη νίννάο,νοάωεο.-: 
ἀς αυιζαυλπι) πέαυεν ἰλπὶ δύ- πλοδην ΑΥ δον ΠΝ: μὲ μρϑιῇ 

Ὀοτεπι : ἡ (τἀ ταπτὰπι ἰχοπηε5] ἠεδην νοηπίπες φην πθὴ ὑ4- 
ααΐ ἤθη βαθοτοης ἤρπυπι Ὀςἰ, [πρὶ βζημην 1εν ἐπ βοη- 
: ; θη : ἡέφια [ωΜ. Τὴ ομεϊρυϑ [18 Ἐπ ἢ 
Ὁ δτι δυϊειὸν οἵ εἶσ. πο νῖ 

Ἰοοοίάαπι εο5, [εἀ ντ τογαυεάτυνς 
5] χιδῖνπν εβ ἡἸνε βεορος 

εἰάφτεμε κοι» [πὰ τ ἐτμεδα 
γϑηῖων τηεηβόνε 4νιρ κε: . ’ 

πιρηΐςς αυϊπηνενίίαας τογσνο-]  φρινμείδιω αονί τε ἐγώ. 
ἔγην εοτιιπινῖ τοτπγεηξασι ἴσου- Ϊ | ςραῖννν βονρη φόμην βετεν 
Τῷ φαυαι ρεγουοτγίς ποπηίη οι, [ [8 ονοίνειν. 
Ρ᾽ ἀρ πον ᾿ 

[ΠἸτᾶφυς ρεγ εο5 ἀΐε5 Ββοπιΐμες 
χυχγεηῖ πιούτειῃ » δ ΠΟ ἴπι!ς- 
ηἰτης σδηὶ : ἃ “ὐρίοπε που ἃ βδιναδεικε κνονὶ,χν ἔνκίαα 

(υρίεἴ τιοτϑ αἷν “ἰδ. ἀμ τὴ. με 

7}. Εἰ βηνἐμάίηεν ἰοίωβα 
γεν, βνοιίει εηνἷν βάν ας 
ἐη ρναίἑωνν : Φ' [νρὲν ὡ.- 
ρΜμ4 δόνων ἕβμήμανν .Φ- 
ΤΟΝ νη ε; φωγος ’ [4- 
4! “αν ἰἀπήναον [ποίᾳ 
μοι. 

[Εἰρυῖας νογὸ Ἰοου αγαπὶ ἔ- 
υἷες ὀγάεοαυΐδ ραγλτῖς δά ργα-} ΄ 
Πἰυτ: ἐνάπεημα ἱπηιροῇια σαρίτί- 
δ «αγιηὶ τἀ πασβαι σογου {1- 
τα] ς 8 ΔΙΓΟ » 8. ἔλοιες. σάταπι νὶ 
βλεῖες Ποπηπι ΠῚ. 

πιο άσσοῳ........-ὕ.............-.ὕ...... ....... 

4. 5εἀ οἱ μή Νοιληλήιιο εἰὶ νίυς ᾿ατῇ ρατεϊευϊατῦ ρεο «νά, 
Ῥιοήυε ἀΠΠἜετοτε. νυ 

4 Ομ βνείνν, τῆι ὠρνσνυχρῆ Ν ]άς ἀιρτινετ. 

ρυτὰ {1} ̓ ϑλῳ ᾧ δὲ δυποβεδηεὶα (δεν εἰς 
Γ} ἽΝ Δυρείονιε πηἰπ τονίαν 9] τῆς γδὲ χρτεχρίν, καὶ τὸ πρίων νΝ δένδιυων κανεκρέν, καὶ τάς χόρτος, 

ἰνά τηϊηΜεετίαπι ηοὶν ποίην 

: : 
; 

Ἰεὰκὶτ Ὁ ὑδμτωνίαιοῦ το ἰδ] εχ Ατοῖ μα Οοπιρ!υτεηῆς 
εἶπον πεν Αἰ Κεοϊτ οὐδόν, οἴσης ἀσηίαις ἡπιογργοιίν 
αὐξζεονιλιὰ ᾿ς : 

. Δ Μ ηἰνην γέηραίηην, ὄνοι Κγγλον. Ατοι μας Το ς ἐνὸς ἀντοδ, 
ἀ εἢ (νι {ΠῚ Ἰεῖμς Μαλιιε ἸΠΙΟΙΡΤΟΣ νοεεην πηι “4 8- 

Ρίιτουῆς οοὐσχ ἰς χης αὐη Ατειλνὰ ἐομίσητις. 
ΝΕ ΓΝ ΟΑΡ. 1 Χ. ᾿ 

1 Ρωμεὶ αὐγβὲ͵ (ὦ ψμέανοι ἀβὶ ἀζύσσου ΑΌγ την νοσαῖ γιὰ. 

νι εἰἰαπιίαξ τι.17, ἀἀδυετίις ἱπορῖος αυοία 2,40} αι) Αἴας 
εἰς εἰγρεῦ ἀρροπῇι κεατηται ρον νηδιι Βα} ΠυΔΠςατίοα,, 
«αςςεριά Ραυΐ (ππτέτι οα Οἱἷ,:. 16: φυλῇ τγαϑαι Αροϊο- 
Ἰιε οοα ἐμ  βοαεὶ μοιηῖπό εχ ορετίνιι (εν ΐ ρει μά έ. 
:: εὐΐπν {Π}}}0 οὐ ταητὺ πε λπιρετιει, (δά οειά [πνεπὲ ἐπιρυἀὅ 

τον σοῦ ὃ ἀειογαςητ, δὲ αυϊὰξ φυῇ πιοτδι ἀσπιοηῆτα- 
εἴοπον Αἀξδται, ἡνίν ες γι γαπηπιαειςῖ ἀξ νοοῦσιν ἐσοίνα- 

439 

ᾧ 

[με βῆναι θπαεμ πγαά- ὁ. 

6) ΕἸ ἐπάϊείνι ἐδώ ημα- φργὰ δας 
γ4η:1 ἰγονηΐμεν ΜΟΥ 6η1, (σ΄ εἴλιν ῖφ 
ἠδ ἑημεηΐεδ! ἐαηο ἀς- ΟΥεα το ᾷ 

δδρ.» 0.5 

ποπέ ποιητενοήῇ νὰ ἰρίνηνι αηζυπιεητ ροῆτης σχρίνοαις. 
βιηδηπμινεττιαῖν ἐρλουτὰν ἐς φιιθ᾽ καρ δ χιιδι χροὶ. 1.4. 16. 4 ζητα γνῶ ὑμοιώμρινω ἰ)οίυατρτα ἱμάς (δε οχ 1.6. δι 1.4 ὃς ὃ. 

ΑΛλΛλλὰὰ . 



Ν 

ΒΕ" ΙΟΑΝΝΊΑ ΑΡΟΦΑΙΠΥΡΞΙ 5, ΠῚ Τρ. ΙΧ κ2ο τι ἫΝ 
' Κα δον τρίχα ὡς αοίχας γιωα-.}}}᾿ Ἐπ᾿ βαδόθδυς ςαρὶϊϊον ἢ σφ. } 3} ̓ Ξ: ἐνσένϑενϑ γαρίτοι Καὶ οἱ λοιποὶ Τῇ] αἱ ϑρώπων οἱ οὐκ[μο] Ῥοττο γο αὶ ποιηΐηεϑ αὶ μο[ δι ραιωὶ ἱνομνίκει φυΐ ᾿ 
»-ὦὐτΠνῥνεν ἘΒΕῚ ᾿ ἐΠΠἀτ' 1} ; : δὲ ἫΞ τρί " ᾿ ᾿ 3 » ΩΣ » "ἢ ἜΝΙ . ᾿ ᾿Η͂ΕΤΝ 

μοι σας κῶν γα ὁ τς εὐδί ἀξλεύντων ̓ τατον με εβύν τοὶτὰ ὩὩ" ἀπ ιακοβάμίμνα, ἀπεκτοίνθησαι ὧν «ὥς πληγεῦς ταύ- ἸοςοἸΠ ποι ἤμπε δία ρίορί8, ποῦ} [μῶν ἀκαβ ρίας 
"8 σϑνγ' 

Καὶ ἶγρι ϑώφακας ἀφ ϑοίαμκα σιν 

. δηρφῖς ψρὴ κὶ φωνὴ 4} ἡϊερύγον αὐτὴν ὡς 

'φωγὴ ἀῤμα τή, ἵπαον πολλαῖν τρερχόνο}" 
'χῶν ἐς πόλεμο. 6’ {|υ., 

, ἐν {1 ΐ νἹ " ᾿ υ τοίρμογαηῖ αὖ οροέδι5 πηα.} [ρου νεραονεενᾷ ἐκες 
᾿ ἀρὰ ον τὸν νι ἀν] 4σάμ τ. 0 ἃ φαις οὔτε μιοτενόησαν ὧκ 7} ἔργων ὙὙ Ρ' Ρ ι 
Πβέρεῦμαρ ὅαπι Ἰοϊΐοαν ΝΕ} .} πη! βεῤενεκμω . ἐΡΌΜΕΣ ΤΕ Μὸ σέ τεὶ: ῥα, παρ ἰμοτανν, νὰ με αάσεέεεος πα Τσρνατανας 
ἰοσὶσα5 [εὐτοαϑ τ δ (οηϊίυς 418. Ἰοωλήνγέεω νῶν Φ υον Ζ ̓ "π μ , ἀπο τό ἀαηνοηΐα ὃς Πηιυίαογα δυο ἃς [|ἀεηνοηὶ Φ’ [ϑννίαινα 

Ἴταπι ἐμίαραπι νι ἴοηὶτῳς ευτ- Ν αμμρνιῶ ΚΡῊ εἴδωλα τα λφύσοι Κρ Τὰ] Ἰαγβοητοα δὲ ἀτεὰ δὲ Ἰαρίάςα δι. [4 φϑεα τ ανχδεεα δ’ Ἔνέαο. 
τυρέυδαυΐε τ εἰς εὐΓγοτρυο! ἸΜΝΝ ἐβρνννν φρνὶ. αῤγυρᾳ χρῷ τὰ χαλκῷ χα τὸ λίϑινα ἡ] [{Π| 6068) [μα ησῆυς νίἄογο ροί- Θ᾽ ἰφριβεαζο ἐέρηοα, 4 ῬΙΑΙ. τς. 4. ὃς 

, ΡΩΝ ἐβόα βμην ἐδ ῥεὶ. "ἦν" ΓΈ ΑΝ Ἵ ἢ ᾿ (δ ᾿ πεάῆμε νἱάργε ῥο[{μμι ης- 13.1.1 
ἵνα," 75. ταξυλινρα οὐτε βλέπων διωύαται, ὁ- υπέσις δυάς Ὡςαὺυς Δ1η- "2: δι ς 

᾿ ̓ ὅτις τος ἘΝ ᾿ . μον θυ ς Ῥ ὃ 4ν8 αὐ τε, πεάμὲ φυνδε" 
 ἀΎΣ, οοονν αὐ γύ θῶ ο [ο᾽ ἀπ κις κα ες δίνε  ο] ἀν ϑολεδακεεαμίῳ π ὠκούοιν,οὐτο ὐδεπατεῖν" υἱατς: 8.0. τὲ ἰάγεὶ . 

προ τῖνς Καὶ ἔρμαν. εὐρὶὶ ἐμοίαι δρλτιο, Ἰμβεάδι ἐφρρνα πο αθαϑη Ἰαλειμειρφμην μιᾷ Καὶ οὐ μιφτενόησων ἐκ δ φόνων αὐ- 5: Νεαυς τοπριογιης ἃ ςαάίδυς Ἧ] Σινοιορενηπιβαπιξ.. 
ἣν » μώ ὧν ταῖς βης! ὁ καὶ γ}εεεθῶξριοπιη,γάπισυε ΒΑΕ Ἱο ώμς ΔΝ εὐνάς ὁρνίᾳ Τὰ ὃν αἱ, αὐ δ οὐ (μἱριαςαιο νους ῇςὶ 5 5, πο- [ω|μιανη αϑ ἰροπιβεῤάε βμὴ, 
4 ὃ ὀξου ὐὐ μ] ἀδοκῆσοη "ον αἰδρώ»] ἡϊπ σφυφὶβ φατυϊηιδς φαταπι ροῖς-} [ἀν Νοβδν εὐνανριονροιν δ, πολ τα ΦΟΡΟΚΝ γαρΝ], οὔτε 4υς ἃ {ποττατίομς μα. ποὺς 4 "475: υενεβιέωβμ,να- 

σοὺς αἰωαφνένιν.Ὁ. : ἊΝ ἽΝ “γαιποςεῖς ποηλίρις πιση-ἰ δνοιοόβηε νηββιν φοία ἐκ τῆς πορνοίας αὐ ὴρ,οὐὔ το ἐκ ΟἹ κλεμοςς ἀἄιτῆς (οἷς, ᾽ “ἱ ὰ βτωὶ σον ἐν 
Ἥ ὃΨ'ς ἫΝ ᾿ ν ᾿ : ΠΣ ᾿ς 7 Ἴφμα, ς ἧς ἢ « πε α [1μ [ἡὉ. 

κα ἴρδοι ἐφ αὐ! βαοιλέα τὸ], Ὧι εὐκαέμετοι δυϊγερος " πιμαα ανένς ΕΠ αἶκὴ αν ἕἕΟυ .,, ςιν. κα μν 
γγελρν τῆς ἀδύοσου ̓ δνοκα αυληῇ Ἐ-} [τὰτῦ τορι ̓  Αηβεϊαπὶ ": ἵπ,, ΡΣ ΠΤΑΙ ἰδηῤελτωι " κὸν ἐνοόδηι! ΞΕ μαδίυπν Αηρείυν ἢ [Ὸ ΤΟ υμραίξωνν δηζε 
ἐραϊςὶ Αξαδιδὲν!, χαλν τὴ Ἑλλάυικῇ [οὐἱποζφα Ἠεβεαϊςὸ ΑΒαδάοη,, [όον, σοὶ δεν ἀν Κ ἄλλον ἀγλλον ἰχυρϑν }] ἢ ὁ δου τ με έμανη ἐξ 
ὄγουα ἔπει Αἰχολλύ. 6 || [θικεὲνετὸ ᾿ Αροϊγοα ν ἐά αΠῳ] ̓ νε, συ εδμακοαῖ καταβαΐνονται ὧι τῇ οὐρανοῦ, πα- εκ Δ ΠΝ, [μεμράν εαἰνγαπινέξωποπω- νοι 4 Απολλ ῳ ; ᾿ ΡΟ Ἑ ᾿" (, ͵ ,ὕ ῇ ᾿ ἀξ οαἱο 5 τη ΠΝ ιη παδςε, ἰσρια ὑθ,(ὐ "νη ἴα πάρ! σίρε: 

᾿ Η οὐαὶ ἑ μα ἀ ἤλϑεν, ἰϑοὺ ἔρχονται κι μπρὲ ἘΣ ΞΚἜΕΙΠΙ γα τα ἀδδ Ἤ οἱ Ἰδληρῆμον μφέλίω " χαὶ ἶρις δ.) οὐ 5 οαρας οὐας τς: [λοῖος αὐτῷ ὦ ἤδε εἶτ ἐμ! νβί, 
᾿γη δύο οὐαὶ μωιτοὶ ταῦτα. ἐΉΣ ἐλ ττι: Ἅ] γα νμυτῃ αἰ ϊτρδε ἐςος νααίῦι].. φνοὶθο δάμονς ἀνο να μοβ ἯΠ κιφαλῆς ζαῇ τὸ φοόσωπον ὠυτεῖ ὡς,  οἰυς ὀγαε νυ Ο],, ὃ ρείος εἴυς νε] [{{Θ’ μεάοι εἰνρὰ ἑφνάμάπα δ. 

ΠΠῸς Καλ δ δοτες ψ γέλος ἐσάλπισν μα τι ταν α ας ΠΟ μαρ ὅς, ἡ, δέμω μαμ ὁέλιθ᾽, καὶ δὲ πόδες ἀπὲ εἰς ςύλοη τοῖαπορα ἴσασι τος ΠΟ γα μρμεμαν 66 
οὐκ φ.τ ὃ ἀπτίοχτις Αησοῖυς οἷαι χ)τ.}..} Ξε ξδμε, πορεῖνοω- , τον, ᾿ : ᾿ , 

ἤκουσιι φωνίμῳ μίαν ἐκ τεοσείφφοκκεφαί-] [ὃς δυάὶοὶ νοέεια ουδηδαιὼ ὁκὶ Ἵ Ἡ οϊίπι Φ' αὐάϊνν ὁ Ὁ ΓΝ ΜΠ ΡᾺᾺΕᾺΨΕΒὃᾷὃΒὁὁ ΠΤ μερόνεν 
σῶν τῷ ϑυσιαφηθίου τῷ χρυσοῦ τῷ ἐγώ-} [φυδτιογ' ξοτηΐδιις αἰτατίς αὐτοῖ, ΠΉΜΝ ὦ ΦΡΆΜΙ σε "ΑΙ ἊΝ ε᾿ Τὴ ΣΝ ἰϑι ἀὙ8 βιξλσξῖς ἃ Ι τ ΠΡ ΤΠ Πι μεσ ἀρεῖ αν τη προ η βαιά τ ἜΤΟΣ ; Η [ὲ : ῇ : : ἢ νέδιν αἰ αν Ηὶ ἀΝνχὸς φὴ δῆλον αἤεω μᾶμον᾽ . ἤθη κῃ πὸν πόσα ς «ἢ ἀρογτυτηι δι ρου ρα. ᾿ ροξωιερεάευν βαπν ἀεκετῶ 
ἰὸ ἐὐϑπο "“" ᾿ Ν᾽ . ᾿ " ᾳυο ἐ ἢ (00 Ῥεΐξι εἰ, ε[ «πε φενίοι [)εὶ, μκ αὐτῦ τὶν ΕΗ ΤΣ οἱ ϑέλαιδαν ΝΗ ῃ {στὰ ἀοχιγα 1 4τὶ» {τηϊ- [μβεν πραγ βγη» ν- : 

᾿Αϑαύύσοιν ἨΜ ἔκτῳ ἀγγέλῳ ὃς οἶα, [της , , ὙΤΟΡΦ Ἰ(ἔῤχπν δυζεπι [πρὲγ τογγάση. πῆ Πρ τ ΔΝ. Ὁ 6 Ὁ “ τ ν ΛΠ ᾿ ἩδΟοΣ 4 Τοϊοσητοο ἰοχῖο Αἢ οἷο αυἱὐἡ} 4]  ρομέεην [Ὡσζ!ο “«“ηγείν ω "Οχ) ΝΣ ᾿ 5 ᾿ 

τἰω σέληργηδ» Νύσον τοιὰ πέασαρας) ᾿ῃ,δοβθαττυδααν., Ὑβερυὸι ᾿νε ενώ οὐ υμλιῶν 58] τίω γίω. ἐμέο ἃ} πἰαρναο ἘΕ ν 
ἐἰ γηόλρις δεδερδρος τῷ ποτοι"] [1105 Αησεῖος νἱηδῖος 84 πλ.. εἰβμρερδιμέ, γε νον δ Κα ἐχεαξε ΤΟ ἐγ λ; Θαῦδῇ Ἰβὰ ομθε ας Τθ6Εἰ ΠἸ3ΕΒΆΜ} 2.4 ῥέγωμν ἀνρα μεν 
μόνα ᾿ λῳ Εὐφράτῃ. πο τῶν ὃ. : θαυ ἐΠπ δυθθη ἘἙυρῥιγαιξ ἘΠΙΡΕΡΕΜΟΗΜΙ λεὼν μυκρται καὶ ὅτε ἔκραξεν; ἐλάλη- " 0 ἐκ πάις τρλλν «ἰατηαίῖοι, ἐοντς ον ἄμ εἰϑηνα 

α Καὶ ἰπ Αι ΗΝ, πο νν [Γι ββένει βοον φναινήν στιν αἱ ἐΠΠ ἃ βρονταὶ ταὶ ἑαυ φωναί. λιτὰ [1 Τορτς πὴ ΤΟΠΙΈΓαα 1, ρφμμια βρη βφιεπα “4 .Η οἱ τόρσαρες ὄγϑαλοι οι} ϑοἷυεὶ ίμοι τδίῖυν φυλτθος 11| ων ἐρπαμο Καὶ ὅτε ἐλάλ 532 ἢ [νοςς9 [0Δ5, τοη ίνν ἀνοίας (μα. 

᾿ἡνοιριααβδμοι οἷς τίω ὥρον καὶ ὑμέραν [Ἀπρεῖ!: » ραΐατί ἀὰ μόϊαπν δι], χα δα δα ρανα ταν ΑΙ τε ελρύησαν αεπῆα βξονταιταί,, Ἐς φυυηι Ἰοημικ ξυἰοηείς. 4] Αἰφιρινμμιε μένα, 
καὶ μία καὶ ὥφαυτον, ἵνα δποκτείνωσι | ἀπο, δὲ εηίοιι δα δηημπν ν νι] Ἴ μεν Φ' ἀνεμωπν, νενο. φῶν ἑαυ, ἔριελλον γελφειν "χα! μι ἸΡίεμαν τοηΐτεια νοςος [π18 » ἐβο ἀρ ομο οι ανα 
τὸ τοῖν ἢ ἰϑρώπων. οφοἰἀαπε' ἐεγείαπι ρατέςπι ἦμο-} Ἱάινιπεεεπίανερατανίς, κουσαι φωναὶ τα τῷ οὐρφινοῦ λελουσείν |[Ὀτῖρτυαγος Ἔταπι : (Σὰ αὐάίωΐ γο- ἢ ΔΑ ωι ἐόν ἀτεὶρ αν. 
τῶνομοε ὁ πού δ του. ' τονδηνὴν, - μι, Σφράγισον ἅ ἐλῴλησεοιν αἱ ἐπ] αοον!.. [το ἐς οἷο ἀϊςεηρτσοαλ ἀὨΠΐ, ρίαν πεϑεὶ ν δήβμα μα 
Κα ὁ ἀριϑμὸρε ἐνπευμέναν τοῖν 5 ᾿ ἐμ - τ ταὶ καὶ μὴ ταῦτα γοάψης. ἣν Οθήρῃα υς ὍΠΩΣ ὧν ί-} παρὸ παρνμΝ 

ΒΡ δ ᾿ ΐ ἕ ἊΝ κου. τς τάτανα πυσγοῦας οαποιεὶς Ε ΜΗΝΉΥ ε1":ε ν δι 5 ὡς ᾿ς “ {ῖεπὶτοηιττ 8) 8. Π6 ο4 οτῖθᾶς. ἐν 4 Θ᾽ ποἰὲ ε6 ΚΠ θοῦας 

Μαθτὼ ΤῈ Ἢν ὐρπϑλτορόμθοη  μάηδ Ἴ δὲς ΝΠ ΐος ἐμρδδηὶα Ἐπ ΤΡ με δθι υρίεμα! : ἐτλίν μή ἐμ δ υβι ἐὐρῦς δὲ ὶ Ἧ]. Ἐξ Αηρείυς αμεαι νἱ ἀϊ {αη- 7} Ἐπ Αι  ταὲ ον γᾶ 
ν ΚΡ ᾿ υ Ὠ } 4: πππὶ δυάϊι! υπιογινη οῸ πρετυποεθιμ. λῴοσης ΧΟ] ὙἸς γηξυὔρετῶυ χείξα! [τοπὶ ἔαρος ππᾶγς ὃὲ ἔπρογ τοῦς (μϑεντοντο, ἰδωαμὶε πρά- ᾿- ΤΑ . ἫΝ : : ᾿ “.ν,». κ΄ ν ΡΥ Υ ΝῊ Ἂ αὐτὰ εἰς τὸν ουρφγον ᾿ ἱ Καὶ οὔτως οὔἧηνν τοι ὕσσοις δκ τῇ δ: [τοῖν "τῷ ἐς οφῖνον, τα » "(αἰ 1τ τλπιπλ ἴθατα δά μην [9415 αἱ φαίμη!, ὦ 

" ΒΥ ΐ : ψ πέω πὸ Ὑἱἀϊ επυος ρεγνὶ- 12 Βεήνα υἰδὲ ἑάνον ἐν οἱ" Καὶ ὥμρσεν ἐν τῷ ζώντι εἰς τοις )α. .. [[οαἴαπα, Ἐπ ὶ τῆς ὩΣ Ρ 
ω εἰσι, χρὴ τοιὶ καϑημδύ οὐς ἐπ' αὐδὴν 1} βορέιδι ὁ ἰ ἱρῆεὶ (μὰ ἐ μα. Ϊ {{βονεγ Φ' φοὶβάεἰναν [ν- νας ΤΠ ὠ᾿ὠνων͵ ὃς ἔ ζ ρον 18 Ἐν ἰαγαις ροῦ οαπν αἱ νίυΐε 6, Ἐ ένα βακυθιφοιξι. ὰ .γ 2. ΜΕΥ , υγοζ ΟἿ 1016 1 Πα αηϊ πὰ γ4δὲ, ἠαδεδ με ἰογίοα! ας ἢ ὦ ὠνῶν, ὃς ἐκΉσΨΦ τὸν ουρῳνον χα]. Ῥ 4 ἐν βεωΐα [τεμίονωπι, ωὶ 8 ΔΡ̓Τα δ ἐς ἰχρς πυρίνους Κρ! υακινδι- ᾿ Ἰθεηῖοῦ τπογαςςϑ ρηοος δ μγα-- "Ἢ παν ἐράνων λον ἀυτῷ καὶ τίω ἰὼ καὶ τὸ ὧν αὐτῇ ἰη [οςυ]4 (ςου]οτά, φυῖ ςομάἑ ἀεί | ρέαμεε Α διη μόνμ τα 

γοῖς ἢ ΙΝ αὐ κοφαλαὶ ἴπ- "[εἰριδίαος ὅς ὙΠ ϑτν {ΤῸ ΖΦ ρει “" , ἡ τίω 9 κί λφοσαν χαὶ τοὶ ὧν αὐτῇ ΦἸ [(αἴποι δι οἃ 5 απ ἰπ οὐ, δι] Ἰὲν 40 [μεν Οὔ μεύνϑην (σ᾽ 
"ΟΝ οὟ κεφιιλαὶ λε νηϑν χὐὴ ὅν δ 49. δυταιη: τρί εαυοτυπν νὸ οα-} [Ἔφεντνην ἐγάηι (πη : μ᾿ Ἷ ᾿ "ἢ ἀπ νς τῇ "Ὁ τοτδῃ ὃς οἃ ηὰ ἰῃ τὰ ἰππτν ἃς 4.4 ἐν εὐ ὑφ νάμω 

νος μάτων αὐ οὴ Οὐὐποραθθύρι κι πῦρ χρὶ κα-Ὶ δε Ἰοσποτ: δι ἐκ οτε ρίοτυπι ῥκιφοινίεισρ μά νερὸ χοῦς ὀνκεφαι 8 ᾿ Σ πγᾶτε, ἃς ἐὰ ἡ: [) ἐο (μη ῃτεη)-} [{ι ΠῚ: 

οὐ πηρρ κὶ ϑυῖον. ΝΝ Ἰρκοάϊβαι ἐροῖο, δὲ ἔσται, δι}. πα ἐμ μαμέμ ον Ὁ ΝΕ ΟΡ ΕΟ ΥμΑ Ως αι εἸθῶπι 10}. 0: ἈΟΓΈΕ ΡΟ γα Πθθ τς “διά νη ἀθεδνιν ἀοε μ- 
7 δε ἀΐοδις νος 8 [ἐρεϊανὶ ͵ ρμνη 4 ηγεῖδ, 4ονη» οα- 

Απροὶγφυθιι ζἰαησοῖ σουίμην- [ Γρένεενϑ δ οαρεγε,οονίμπι. 
ὐγαΐατῃ 11 τηγίτεγίαπι ΤΠ εἰ, ἴω ΓΝ μα βετίνα Ἀεἰ, 

ΙΝ ἜΩ Ἰὼ ἐμδηγόίοις, ΑΝ ὲ βη τανρω μὰ ἐγυΐ5 (υἱϑ ρτορῆο: τ μον ἐμανομ ἡ " 

δὰ : , Εἰ «νάϊω υσεεηι ἐς ((- 
4] Ἑτνοχ ἡυλη ἀνά! σγᾶτ ἃ σα. |ν ἐμεγναν ἰρφνδπίεπε τοθοος Ὁ 

ἴο» ἐθτίαυπι ᾿οάυυτα οἰ τηθοιπ,,} 7 ωπιδάδιδιενη, ν᾽, κδε αν 
δὲ ἀἰχίς » ΑΌῚ ὃὲ δοοίρς {0 61.} [4ἐορὲὑνϑνμνν αβεπώνν ἐφ 

Ἰρδυν ἑδσύμρυ ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σειλπί- 

᾿ " τῆν μερ μρίτδο ζοιν,τελεδήσεται τὸ μυφήρλον τῷ Θεοῦ, 
παι γοβ  αρ ΜΗ ὡς ἀῤεγγέλισε τοῖς ἑαῳτῶ δούλοις τοῖς 
Δ δ ριον ην4 βννεέν, φῳεορφήτως. 
ὅδ! ον ἐνε ἐρίότμνν, 

ὐσὲ ΔΙδ' τρλοῖν τούτων ὠπφκταύθη- 
σιν τὸ τοί τον αἰ ϑρώπον ,δὰι τὸ πυ} 
᾿οὺς κρὶ ἀκ τὸ ᾿'χαστνοῦ χρὴ ὧμ τῷ ϑείου) 

[βᾶτ8 Βοιιίηθμπην ασνρό ερ ίφης, 
διπιό,βι ἰρλυτεναυς ρτοάϊ- 

δλπτοχ το ἰρίφειιη, . Ἢ ὦ φ Ἷ ᾿ δ ἢ. ᾿ ΤᾺ " : ῳ ἶ ᾿ ; 

) ᾿ ἢ β ᾿ Υ ᾽ Ὶ 

“ἢ ὠσορόυρδμον ὧὰ μβτων αὐ Καὶ ἡὶ φωνὴ ἰμὶ ἠκουσει ὁκ τῷ οὐρᾳ- 
ΝΜ ᾿ ᾿ κον εκ ᾿ : ᾿ -“ ͵ “- “,.»ν ,ος κΚὶ 

. Ῥοξεῖναδ εὐΐπι εογύσι ἰῃ οτε τρί Ῥρνηβαι ἐνόν εήμονωνν ϑουν παλιν λριλύυσα μάτ' «ἰου, κα) λὲς 
δογυηι, [7 "δι ἰη οδυ ἀΐϑ εοτυπ. 159 οονβεβ, δ’ ἐν εν- γρυσαι, Ὑ παν» λάβε τὸ βιδλαρίσγον τὸ 

φο 

"ΑἹ δ ὀξδουοία αὐδῇ ὧν τρϑισόμοιτι 

4 ϑωβυίμ 
. - ἀκλιννς 

ἥωρ ἡ τ 6 “τ ν΄ Ὁ ", Ἁ. ἐκ ᾿ ᾿ : ΤΣ ΩΣ . “  ΜΩ) "ππϑὴμ.«{6ε}} [δε ρεν 
μηῤμή οὐ αἰ Ὁ οὐρα ἐτρὶρ ἄγαν δ΄ Ὶ ἰγμπὶ φόπίπι οευὲκ βα!ϊονίαπε ἐαφημηααν, καί. ΟΥ̓ ἦμύιρν δύον ὧν γῇ χειρὶ ἀγγέλου τῶ! τατὰ ΤΠπατὰ ρετεῖ μα βίο τρὰς, Ἰώ τ ἧζν, κα, "ς Φισνν φυσι. Ιραλ' ἢ, ΧΉ "» ἄυ τα} Ἰεερεήείδωει παίδξτεα ςαρίτα μεν ἡπε φημ αμαση ἐφώτος δ τῆς ϑτελρίοσης ονἡ ὅ 1] τῆς γῆς. 10  πρι Δητὶς {Πρ οΓ τπάγε δι πε: 

ἀδικοῦσι. πον τῶν 4805 {πάψε κε, Καὶ ἀπγλϑη φρὸς τὸν γγολον, λές, ἀλλλλεμλνεερ διην ἃ ἢ ποσ ον τος ται 
: ι, οὧν ἀυτοῖ, Δὸς μι τὸ βιαλᾳράσιον. Καὶ". 1 ον ἃ ἀρ Σ ΠΕ ἀἰχῖς αὐτὶ |ϑνμν, Βὲ ἀιρκάε νὴ ΡΞ 

Ἐὰν δ : φιψιἥςς ᾿,, ᾿ "8 ,’ 5 Ὡ ᾿ Ν δον ᾿ ες “-" - ᾿ : ἕο . 3 

ρον τεγησο  πτὴ σε γυσησαο τεν Πρ ας απ μήτ ν ται ἐξίτις ΑΜ ΜΝ γι τ αππε 5 0 ΑΤ ΠΝ ΠΡ ππεν τ, ἡ απττατι τ τφ ταν ΕΥ̓ ΤῸ Ν . Ψιενμεΐκδο, αυοΐ ἐη αὐ} }ν ΟΥβδοὶν ἰδ φνῖρδι ρΆ1- ἀλόγων, δΑδεῖ μύριω μυρεώψες , κρὴ χλίω χριμέ δι. : ϑῳ κι ἡ πρακηυξν, ἦρε τα χαῖραι Πᾶς ταὶ Σ μαήϊι εΥ ΠΙῺΝ χνλην ἀυοά ἀπποτατ τα) είνρο ἀἀδίταιη δι} 
εἰειμνυη ρεο 'Τολγηογο ρθε ἱεραὶ. δον ἰ. ἀεεῖει κω ϊϊε κυϊ2. δ’ ὐϊμεμμλμα τι ᾿οταπὸ Ἀμαιοευαι νῇ εὐἰαηπθη μος. Ν δ , ̓ μευ! ἜΝ (υεἰρηῆει τ ἸμεεΙν ἕνα {κανὲν ἢ 

᾿ ἕω 4} Ηρα ρα ονώμαθνυ σα ργμανε συ σγσνς δῖον, οοἸϊο Δ) νος ἱεαἰεηλοπείεπι, γε ορίποτιροείυς τοίρίς οπραὰπι 7 Οὐνξωπιραέμο εὶς ᾿σνλν ννονταῖ ΟομρμαρΝΝδ ινηι ἣν μὲ, [μοι εις ἐπί ἀνὰ ευδῳ αὐϊεο οὐ ἐμ ὑγύκοιτι 
νι πριασι ἰη αἴεο δεσενίο μα] ὲ τεβ θη Αὐο8, οτίς, ἱπίοῦ τς Ὑϑθα ηυληογαπν.. ᾿Ξ ἐον δ : ε ᾿νε πν ϑᾷ, δ ρίοψαας Ομυςι ςοί. »πὶ ταν ὑόν! τ δ κ χι ον ὄζο. καὶ ψἰ φωνν, ὅς. νας. Εἰ ἀμδιηλ υοοοο ἐ τεἰο 

Ν Ῥοίτο ἐμίηοα γεῖο, βἰχοά. 80.6. “ ἐδοκος . 19. ἘΠ Νεαμάδ εὐνννο οὶ ὦ τῶς εὐμῶῆι οὐδ. ἨΒΕΙΡῈΝ: Ἵ "Ἰγδαυαιηιν, ὅτε το ροῆξῃς. ογοτιεῦνι ἀὸαῦ ἐμ ἌΩΝ ἡ. ὁ ἐβεενηο ἰὀφηην πὲ σνξῦμην, Φ’ ἀἠτομε εν μη, Καὶ ἔκουσαι φωνίω ἐξ 
18. Βη νονδιολ τρια πηϊλφμὶ ὑο μνρμά δεν, μυμάδωνιν εἰ ἢ ἐπα νμθν μετ κρητἡμερίον: ἑτυν καιπεη ἀρυἀ Λυδοταιννδς ἰῃ τδεηιη οπνοίθο ἰσς ἐς τοὶ υδιύσνται. Φλεγμὴ Ῥμὲ κδ δε αν Οοὐρμνοῦ σάλην λαλούφων μεφ᾽ ἐμοῦ κ᾿ Αὐυϑαν. Η σὲ ἐρὸ νϑτὸ 

Ἡῤο νμόμα λον: σρρε ὀρορργἐκῤνοἰ ρας ἐπείρα "κνὶὶ Νρμλρν μμραν αιθμδιη ςοπἴεμείνης Οοιπρίυϊεησ . ὡ ἡμέας ἄγοι νὰ, "ἐγ βνωοι βωνὶ ροῦν δ δ πη γοτη (πα 41} ας συ απημ απ ψισ 4 3 (δα ιῆν ἀτείμ ει, ν!- 
{{6. ὙῸ}Σ. δὲ “εἰμ δ ἀσμαιἠϊιυο κηοῦο ποριο χα ϑι Δ}}} ἄμο οα αρίτεϊε. εἴν, ΡΑΜΑ ἐΠ ἘΠμησητΆ ν οὖν τὐβνικοι ξοοεωᾳ μα ϑψῳψ ΟἸΝ! ΙΝ 

η 
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ἐπ . ἢ 
᾿ 

φ ᾿ ΓΝ 

ν΄ ΑΝ Ἐκ : τ᾿ : ες 44 
πους ὙΜΡΝ ν κεμηίκεμες : νῶσιν καρ θοί, δ: ΚΝ ΤΣ " ἼΣ ἀδηλο] ψεἶνον κυ δε μάθη ὁ} αἰςορίᾳ- . {μ{ν!.. ον ψυηφίγνι ἡ 

Ἷ: ἀ β κυνὶ ἐτἀνῆττογταιη, Δ αὐ μόνα ν μέρμπϑοςς πος ' κρ εὐ εόμὴ πϑίγονθμν. δὴἱ]ἱ δὶ ἰδεὼ β μι Ἢ π᾿ . φάμα ἰδ οὐδ! Ἀτρὰ ἘΣΤΊ ΠΣ ΠΝ 
ν Ἅδ ἃ ΒΗΜΕῚ ΤΩΣ 

, Ῥεὶ γαδβρι δυ πμες 
"}" “ ἔγν νον εἰ τοπιρίοια "ᾷ 

ΕΣ υδαμεινὶ. ἐᾷ, « 

τ ἰέμς ἡδάϊς, " Ὁ ΑΙ Ἔν 
ἸΡΒεἰα εαἷο, δεν οἵξ ΛεκμῸν 

αλρυμθλοη παν 
δ δῇ ὠβῶναν εἰς τον " εὐὐβα ἐμῇ γβύρα

 δῆ" " μα ̓Ν ἣν 

ἣν λό ῥ 
"Ἰδὲ ἐρῦως ἴα εἰυϑτεπυρίονϑς [5-] ἼΩΝ Υ' ῇ ' πε ΞΕ ΝΡ ΡΤ ΩΝ 
; αἰτζυλ δι ζεγγαπιοῖαδ. δι δίλα- ἀρ σήν ἐήδαν ΡΝ ΟΣ, οἷας. αὐ μλεσὶς ὖκ δηοπωθαλη ω Π ἣ; ὌΝ βαρ οὐκα ερῆρν 

“ “νδίο αν, ρὺκ, πγμβ πῆρα ταν] κἸἸμω ργοάἑρὶ, ἠρλιρθς ἡἰμονὸ ̓ πννῷ μαι αϑερῷ ἀξίων 
ΕΝ ᾿ | ἀρευ λυ τ ὩΡν ξ " - ᾿ ἡ )ὴ Ὶ μὰ κα " Ἀ δ). ἿΝ τὐφίθεμα, ᾿ ψπ ΣΛΠΣ, δι "" ἀμαρ αμ ἀνὰ αἶννμὶ 

(Αν. ΧΙς τῇ τὰ ΜΝ δὰ ἌΝ 8} ἃς 

τἰνββροίὴ νρεγεχδοπδεο. ἢ ἫΝ 
νν Ὑν Ὁ ΗΜ]. τ ὑδν νὰ οἱ ἐτἶδι , 

᾿ " "μέγαν; ἀρ ὀλίρι, ΉΘΡν ξ χί πὸ ρυ5 ὑναβίενων ἘΠ. 

δι. Ὁ δοαΣ δ ἋΣ ᾿ 

θη 
ε Ἢ ΣΝ Ἂ ἘΠΕ ΑΝ ἃ ἘῚῸ τς ἀφ νῷ ᾿ ᾿ 

ἁ“ῆ΄--. λ " ͵ Ἐτσου λοις Ὁ Α' Ρ. ΧΙ 1. ; προ ΜΕ; τ κο" Ἀπριν ῬΈΠΟΝ 

“-- εἰ ε ̓  μι 4 σαι! }| ΤΤ πον πιαρηῦ αρ- ,Αι εὐ ὥς ἀῇ; τ Γ ἣν ἰ ἐινμαρι δέκα αὐεὶς αἱ", ̓ δ᾽ ὀδονν δὴ νὰν 
πα μέγα ἀρθνὸ προῦ ΕἸ) [μην ε ἄωροι ἤρηι ἰ Ἐαλονν αδμενίιν ΟΕ ἡμῖν Ν {ι ἱνποτμαδειβαείᾳ πάν ἀείς βάν! Ὑ{ τὰ κεν γι 

: ἢ ἀρημπὶ πῃ ἐκῖο: αἰυϊίες ᾿ΨΘήΝ Ὁ [ίεν ἰωμα εὐ ρε .-- “οἰκοῦσι τ Ἂ κ : Ν τῇ. ὐ {{.. : {αν διολείνί οἱ 

ἀανφ' μυὴ «ἴδιβιόλα ἰη γον ς- 

Π λώνς ἐσιλὰ ἰυύη υὑποχάτοω πο 

᾿ἰβο οὐδ κεφῳλὴς αὐτηξεέφα- 

ἰα δ Ἰοῖο, Ρ ευΐως ρράϊδυς 
᾿ τι [.π8, δὲ ἐῃ ἑἐαριτο(ογοηα 
πε! ϊαχιιμα ἀποῤεςίῃι. 

ἀνδν εἰμα, Φ' ἐπ ἐάρήνε (-. 
.Ἴ έν ουτόρᾳ βείδηννιν. ἀμφ. Ὁ 
ἀεο}" « 

Ἐ᾿ 

γ΄ ὁ δαῤσδεχα ἕ - ' ; : ᾿- τ 

«1 1 ̓Ἐκρνδυϊδα' ἜΤΕΙ φάττα. νι 1 Ἑρὼν υμνο δαδερεμία: ᾿ς Ὁ Καὶ ὅτε ΠῚ ΓΡΡΨΝ ὟΝ Ὁ ἀμιιονν νἱἀηῆςι ἄπιρο, ἡ Ἐπρόβηνανν μένον 
"Καὶ τὸν γαιδρὴ ἔχρυκαι μον ὀδίνν : εἰάπο, δι ἀμβοτημεδάτυν. χἀρα- ἢ ναι λα βἠροὴ εἰς Μὰ φἀυ, άγωξι τὴν γιυνᾶϊχρς "ἰηγὲ Ι τοι οόξυτο εἴα ἴῃ τοῦτα, Ἵ με ἱἐνττωνὴ μὲρ δ 

“Ὁ "ὦ ὑφᾳ!} ᾿θοπαδι ᾿ κιόμνν Ὁ αἰϊωᾷ μι ἔτεκε τὸν δῤῥεναν τ. πὐδονπ " Κ΄ μεν βἄσυτυν πὐωχχον ἀν ς ἀρερβῃ ἐνῆν: “ 
Φ ὃ σημῖο ᾿οὕφα-]} 3 υήνην εἰ αἰδωι ᾿ ῬῬερειεταξ πιαὶ ἐστ. . ι Ἅ.: ᾿Α 

νῷ ἡ δἸαυδούκον μόγας ̓ πυῤῥορ, ἔχων τ τὐταβλ ον εὁϑαρορνιαε ὐρ περι ̓ ᾿ Καὶ ἐδέθησαν νὰν ἢ γιωδρὶ ΟΝ δε ἀδῃς Ἰοπὶ πἰυ]ἐτί οἷα} να “"Αἰάμιε βρενοϊ! ἃ: 

κεφαλβὶς ὑπὲα χὰ ἘΠΕ δῷ δέκα" παστίις τοῖι5» πα ς 5 ςΑρῖτὰ ; μια ριαπι, Δ’ τονουὰ ἀε- ᾿ρνηῳ τῶ αὐλῷ σῇ μιδγάλρυ; να ιηύφησαι ̓  ̓ἀυπιαηὶ ἼΡᾺ ταρησν νιν ἰαγὲι Τ “ἄνα ἀἦν ΝΜ Δ ϑαξθα "πὲ 
Ἢ τοίανεε ΕΝ ΗΟ Ὰ ἐ5. ἰω. “ΠΠ4' ἀρίοτευπι;,. τ Πρ δεμνεζωμμς 

Ἵν]: ΜΡ τε ἱδριιδ δε τεπηῦ ο.} ἢ "ΞΕ Ὁ: ' ΠΩ 
7. [τὰ δε ἀἰφοίἀνονη ἔφαν πρῥή οὐδ ̓; μὰ “ ἐὰν ἐξα: 

Γθῃ τ εδὰ οϑν ἰλι ὐδνΔ 14, ἐὐίνεαν Ὁ [ε ἣν τω ̓ ἫΝ τρῆς αὐ 

“Καὶ ἐδαλενὁ ὄφις ὀπίσω. τς για! ἱ 
κὸς ἐκ τῇ «ὐῤχοτὸς αὐτῷ ἐψρ ὡς πο- 
αὐ να ταύπίῳ. τοπιβνφόρητον ποιή. Ἴ 

τὰ ἤδὴ 

. εἷς αν ὃ ἡμον ̓ δἰρ' τὸν τόπον οάρος 
που τρέφεται ἐμά και οθνν. καὶ γα! Ε 

εἴην: ἐδ ἐαρἡμέϑην Εἰ δάοεδι: δι ἐπ] (ερύδεῃ δέ σοτητὰ ἀς 1 4ῥᾳάφηναια βψεασι. 
οαβἠσυ. Ταὶς αὐἰαάοπιατὰ Ἧς}. 
ΩΝ 

Οαΐτς «ἀυάα καϊεδαι τοῦ- 

. πεὶς κεφαλὰς αὐτὸ δμδ ἄτα, ὑιμ ] 

᾿Ἀχαἑοθρὰ εὐυτὲ σύρθι τὸ νρένον. 2] 

ἀἀρέρρον τῷ οὐρανοῦ, πα ἔζαλφ, αὐτοιὺ τ 

φἰς τίωὐ γίω" χρὴ ὁ ὸ  δρίκων ἑρηκὲν ὦ 

ἡποὺ τῆς ωϑαρκὸς τῆς μαλνούφης. Ὧε- 

κεν ἵνα Ἴαν τόχ,, τὸ ̓ τέκνον αὖ τὴ τῆς κατ! 
τὰ οὐφοε δον δ 

ΕΝ ΠΥ ἐμίρλῷ ποι. 

μα)» ὧν πάντα τὸ ἐθυν ἐδῴσιδο- Ι᾿" 

ρμᾷ ὐτμα βημη ηλδο τὸν .] ἐποὴ 

θῶ γρηϑνδι δον ἀυτά." Ἰ 
Σ Καλὰ ἡ ἐφυν. εἰριεἰω ὃ ἐρημίον, ἐς 

ὅπου ἴὰ ἡ τ γ ἡτοιμμαισιμῆμον, ὑπὸ τὸ 

Θιρῦχι ας ὐμδὶ φρήφωσιν ἀὐτίω ἡμέφας 

ἘΞ οἠοά4 εἰμειναεὗκι 
οἱ μουρίδην ρανέεῃ» δῥεἰϊἀγωπν 

.} εαἱὲ το πβ ὁἐ46 ἐρτονύαπι: ἡ ᾿ 
ἄναρο βενὴς «οῖς πνρίε. ἡ 

6 με φΡβδὲ Ῥβανληνά νυ 
φριὴν ρέει ἀπό εἰμ 
ἀενοταγει. ἡ 

ΗΝ Δυς6 ἔδίρθηφ εχ οἷς ἢ ̓ ΡΥ ἘΡΕ εἴς ογὸ 
ΠῚ Ῥοβαν ̓ἰογο τη» αύδηΣ ται [ {{νν ῥη! τνμϊμεγενν, αμαηὶ. 
υδαι ἤυδῆςη : γε ἐὰμν βιροίοι " {ιδλφμινν βωπῦ ξ φέτααν τ, 
πρὶ ἃ Πυμιίῃι ἐν 1: ἰλύος μουρμσος 

ζ, ἰϑησεν ᾿ 6 “ϑεὰ {πμρξυστίς ἕο τη ἰετί, πἰ ̓ Αὐαβωνι ἰρανν!δ... ε 
"κῷ τὉσῆ, νη γῇ ῆρῳ αν) καὶ τ ἄξεζοθα δ τοῖτὰ ὁἐ ἔριν,» ὅγ  [τῶνν᾿, ἜΥΖΝ ᾿ 

ἤνοιξεν κα γῇ Τὸ φόκζᾳ αὗτας, Ὁ κατέπιε) 1 (οτρίς βυπιφα ψοὲ ἀΐοζοῦ } "ἢ μην, ὧν αὐον τε ζαν 

τὸν ποταμὸν ὃν ἴδαλω ὁ δοάμω ἐκ’ τῷ τῶι ἀγαξό εχοσεῖροῦ. ἜΡΙΝ “" 
φύματος αὐτῷ... τ ὰ 

Καὶ ὠβγίϑη, ὁ δ᾽ ορίκων γαλῆ γιυα» 17 
το χ καὶ ἀπῆλϑν ποιύσοα, πόλεμον ἀἰετὰ 

ὧι λειπῶν β8" «σέρκατος ἀὐήϊς, .)}} 

ἌΗ 
ἣν ( 

᾿ς Ει ρεφενὴ Ὡς 
ομἰνην, οὶ γεξίμνμε εν 
ἡγε. Ο᾽ εὐξεν ἰῃ υὐάξν, 
τε: (σ᾽ γάρ μέ 4} [μὲ ἐ- 

με“ Ῥένην (ν «ἀ ων 
᾿ ΓΜ Εἰ 2. ῖ ᾿ 

“ΠΌ Εἰ μερί εν [ἐμ π᾿ : 
ερδῥμεῆν, υδὲ άῤει ἰροαῃῳ 
βανηῆρν ἃ ὕεο εὐ ρη- 
ον εα} ἀϊῥὺνε. ἡΗπε, 

Ἰτεεμί ἐρίζων ἀταοὸ «6.1 [ ὧν ἱκώμῃ, Αἰώων 
πότίῃϑ πλυΠ φγετωνδε δὶς τὐρε Ἴσον: Φἰ αὐιγάεαα, ἡ 
τετοῖ δε] Πυπ0 ου) το! φυΐς οχ} [8 

] εἰυϑ [επυξας, Οὐ Γεγυδεϊθύς ργᾷ-}" 

πΜαϊὰ πὸ ρμείεῖ ἴῃ (οἱῃ 
ἀϊπένη, μαβεῖει Ιοσυπὶ. 
τατῦ ἃ εοινν ΠΠῆς α] εὐξηΐ οἂπι 

 πύκηνφὸ ἑξήκοντδι.. ᾿ ᾿ δϊεδυνοης βμοσπεῖς [ἐχαρῖπ-.} ἰἀμρυνιβκαῆκα. ἘΣ τηρριύτων τος ὡτολαὶ τῷ Θεοῦ Χρ}} [Τορρὲ Ὀεῖνδ ἱμβεδεϊδω» τε[ει- β ἐδξημονίαιν μὰ μεθ. 

ΛΩΝ πολέμια, Φ τῷ οὐρανῷ ὦ, ; ἐχόντων τὴν μαρτυρίων 1 τὸ τ ἡσοῦ Χ ΘΑ τπολιῦαι Ἴεδν ἐμηπι,, ἢ 
σ, Ἐν Ἡαύπι πε ρτα γυπι! ἴα ἐς} } "Εν βιδιμὴν εἰ ρναῖνεν : ζὼ πὸ ΕΣ 

ὁΜιχαλ᾽ χϑὴὶ οἱ ὁ ἀγγέλοι ἰτὰ α ἐπολέ- 1ο: Μίςμδο] ἃ Ἀπρ οἱ! εἰάϑ ρτς-} Ὁ ὑμῖν ιλεϊελμὶφ’ ΡΨ" 4 ςού. ἿΣ ᾿πριδείαις ὥροτ ἐταπέῖτι πὰς τα τας Π Ἴ 

᾿ μησεΉΟ. ἡρϑερίκογηος,Ε ἡ διοῤκων: ᾿Ἰηλ μέ ομτὴ ἀγαζοηον δὲ ἀγ8-}. Η μα ϑροννδηψεδόυι ν " Καὶ ἐράϑίω σαὶ τὴν ἄμμον Τῆς 85-} “ΓΗ δὲ αἴ εἰσ δρι Ψ" 

πελάμμι τὐπα ἀγγέλοι νὰ Ποὺ ρυρσδιῖς δὲ Αηφεὶὶ εἰμϑε, 1 ἐμ φν ἀκα! εἰν ᾿ λβοσηφ -- ἡ ΌΛΡΑ ̓χἱϊεν" ̓ ἼΣ 6 εἰς: ΚΒ δι 
δον τὴ ᾿ οὐδὲν Ἰδήος ὥραν 81 ᾿δεάμοη᾽ ̓ δεμνάμεν 0. , δπι πε ετμρημασϑαι δὼ Κιφάλαμον ιγι ἐν ἐνῇ Μ ἽΝ ; ΟἿ δ 

ΤΉΝ μὲ Ἰοζυϑ εοτῃηι, ἅτ] ἴυ 1.- 1 ΚΜ ΜΡΜΕΓΡΎ 4Π|» " τῷ νἱηϊ ὃς 2Πὶ τρὰν 1 Τ᾽ οὐ ἀκα δ β 8 
ἴῃ ΟῚ Ἡπούρανῃ. αν ἰο ΜῈ Ἰὰ καὐϊοὶ ἐν ᾿ ̓δμε ἑη οαἶρ. 1. ᾿ ' ρα β ον ῥὐκρνηὶ ἀμ ἢ ᾿ εὐ δι φ υϑϑιν αἷς δαῦδο. ἘΟΤΕΣ: 

» : Ππ δ᾽ οἱ 

᾿χρμομονβόμς ἀμρμεῶι. ἈΠ ΡΣ ΙΝ 4 
“ ΦΙ διλοδος, "δ κα λόύβϑμος ὀζέδολος αι νοςανον ἀἰαθοίις ὃς 56ἴα- ἤλυνιαἀμόμοσδς δέζᾳ᾽ δα δόμιτοι, καὶ δ) τὰς ΡΝΑΣ ἼΜιε ἀδοεπὶ ἃ δ οτηδε8, ὃς ἔρο κῆρ βύφμσοι ἸΩΩ ί“ 

᾿ Ὦ. ωπεναῦ» κὶ πλανῶν, τίω οἰκουμϑμίω Ὑ7ὴ88) υὶ (εἀφςὶι τοῖῦπ ἐογγατῇ ῥπμθ ον νρκόν αν , ; . μυτε ὄνομα βλασφημίας. νῴς Πεΐαι τἴριηθυν, εἷκ8 ὐὼ | ὍΝ. εν “- 

ροῦν ' ἐξλήϑη ἐς τίω μἐγμδμο οἱ ἀνγγὴ: οτϑεαν: ἐπρφ με ἈΜΆΝ ἐπ] ἢν ἀν ̓; αραιδείρ! Καὶ τὸ ὁ ϑηρίον ὃ οἰδὸν ἥν ὃ ϑμριὸν πτιρ- ἀε ν δυδε μεξιαουδίη, αν ̓ ἱι φρο υἰδή 
ΟΝ δαγ. ΄ 4γ.8ὲ Απρεῖὶ οἰ συγ |ϑνην ἡ νοβθεἤμοι, ; Η ᾿ 

[μι Τ Δαν ΛυΝ ἐὸ ρέοιμδι (υηι, - ᾿ ὑ κι μι ἐῊΝ ὑμαε μὰ πη πλοτν ἐϑ εἰμ} Ἰμὰν ΤΡ 
λίῳ λέοου-} 19 αὐδιΐ νοσεπι τοορηαιη ἢν Ἐν «νάνι τον μα: Σ] Ἶνὲ ρεάεβ νη,» ὃς ο εἰπε νοι " 

Γ ὑεῖ γαξ εν}: Ἐ᾿ γεμεὶ Ἢ ΠΡΌΣ τα: τ ἐμπνα, ᾿ Ἂ : ΕΣ ̓ ἐν: αὖ. σὰν ἀεάϊ: κέ εἰ ΠῚ Ἂ: σὰς ἐτρκρ α ̓ 

ἰς (ἴμεν δὲ ροτεπτίη, δὲ τορηῦ! ἰηνρν αν οὶ μὰ Αὐγϑρ ὡϑ ΡΝ ν ϑθῦνον ἂν υσίων μι4 ᾿ εἴδη ἴμαπιν ὃς (ῃτοηυὴι ἰυὔ ἰρνηβαιοιν ἡκάζιθν. ΟῚ 
ς ὧν ζι σιλφέοι τῶ! [Ὁ , λίω ὃ μισὸ 

αὐλὴν ΚΈΌΝΗΝ Ομε ἅη, φ δοιίω Οὐ 9: . γά τείκειοτη σὐαρίαηι, 
ἔν ̓Ἰ ἧς νοι οὐ Χειψεξ ἐυν, τὰ 

ι 

ἀημνκδδιεοιαίπιυν Ηςδεκῦν. ἐπ Ρωβ ἐρενν  δγὰ τὸ μα. γιά ὠρτὰγαμι, υἱ ποὰ ἀυϑίενε Πλὴν μδγίουϊίε δαροπετα ΜΡΤῊ ἰϊὰ ἃ. 
ι᾽ Βετνήτηβ ν κρὶ βωνναὶ. Ἡοε ποη εἰϊ ἴῃ ἊΜ Μαβινίωνν, 4ΠἘεῦ ; νλδ Ν εύμαε ἡ ὧν ἐγάανσον ἱὰ ΔᾺΝ, - ̓ ἂς ῃ. 

. δε κρήνης ται εἢ δἰοδένα ἢ ὑμήν, κεὶ μονὴ δ’ ᾿ : ἐλυμπσόταῖ ὡϑϑ μονρς Ὁ ἔπι εἱ ἡραμει ἠεσγιμνασι ἀμ ν ἧδε ἌΝ εἷς εὖν νον ὐνῖ,.1ἃ οἰξηη, ΦαΠἸδουῦν 
Κα. ἢ, Νὴ ς ' ς νημὰ ἰοεθοα εὐέηῶ ἀνε ων ἰπιαιμθν δδ,νθει τὗννι δἰ μίϑη τεπὶ ἰη "πε Πππῖμ δομῷ μων ΠΗΌΝΜ τς τὰν τ απ ται μὰ χο Ν Αδξι νῇν φυαπανε α 

ἀσν λίπ ΔΙΌ (ἃ το Σατ ν Ἂ 

4 δὲ ἡ) οἱ π ἐν διμιω οὐ ἡ ἀλλα λοοήοτολτον ἜΗΝ ἀλμὸ ΥΥΉΓΙΝ τὐντῷ ΝῚ εν φιἢ} ἀρον ας ἢ ἐν "ἡ ἐπα, γα Ἀ 1) λῆμα ἐὐρς υὐρϑς ὃ- 
εἰσηδι δΎ ἀμ ᾿ ΠΕ Χ]) “τὰ «εἶα πον: δ «(σητταηο, που ἡμηρετε ΔΠΪΠλΑΠὰ ἕμαι, ποῖαι ὀιβεῦηα οὶ αὐνουϑε άρι" 



-ὦὮ ᾿ 

Φῳ ΧΠΙ. “6. 
δὴν 
: 

᾿ἠσφαγμῆμίων εἰς ϑύγατον" 
“ὦ ϑαυνάτου 
πριν ὅλη ἡ ἢ) ἡ ὀπίσω τ ϑηρίον. Ε “νι 

ΟΝ 
χιύϑδησειν πὸ ϑυφίον, λέλοντερ» τί ἃ ἃ: 

“μριος τῇ θηρίῳ; ἧς διύαται πολεμῆ- 

- 

Οεη.9.6 ᾿ 

'ἔπ8ι.26. 2 

"ηῆς γερο, εἶχε νέξατα δύο δ δμρια αῤ- 
εν ψίῳ μὰ ἑλρίλοι ὡς δρόκων. 

οὐ Καὶ δίω ὀξοι αν τὰ ωριύτιυ 8.-}} 3 

ν 1} 

Ἕι ἈΜΡΗ͂ΒΝ τό 
ἴου πῶσαν ποιῶ ἀν δηϊὸν αὐ ῷ κρὶ ποιδ ἢ θοίεια οπνηςπὶ Ἔχετοεῖ ἢ ΟΠ 5] Ἰἠμεοπννεὴν βααινροι νον 

ον ᾿ ἱ Πἰρεᾶυ εἶδ. δί [εὶς νι τοῖγα δι] Πῤείίω εἰν ζῷν [πεῖ εεἶταιθ 
. σίω γίω κο᾽᾽ τοις κμτοικοιεῦτας ὦ αὐτῇ! ἱρῆμε ἱποοία δάσεςοις δεϊίλο! [ὦ αδήμαμεοε ἐπ φα κήφῃατ 

Ἰναδαυφρσκιυυήσωσι κὲ ϑηρίον τὸ φῳ»ᾳ,.} Ἰχπὶ βεέπνατη ουΐῃς ουγᾶτα ἕας,, [5 δεβίδμ βείμναπιι οι 
70), “ν  ἐϑεραπεύϑη κα Π πληγὴ τῇ ϑαγά- τϊ. Ρίαρα! ἰειαἰΐς. '. οὐδ ἐν ἘΠῚ, 

“π"ὐὐηῦ. Ν ω 

᾿ ΑΕ ΩΣ ϑη εἰσὶ ποίῆ - 

᾿, ϑυρίῳ ὃ ἔχοι τίω πλυγὰν τῆς κἰῶχα!- 

Κω ὅ ἡ κεφ, λαὴν ὡυη ὡς " ε ὥδον υἱανυἤδκιφα πἰγρῶν 

ἐϑιρερ πένθη: ἡ ἐθω- 

᾿Κιλ ρνσννύνοτεν τὸν διοίκοντα δ «ἢ: 
᾽ “δξρυσίαν Ἰϑϑηφίῳ, ὁ «φ»ο- 

ΧΆ ι 

Κα ἡμδοξνὴ οἶμον αἰτῶ εἰς β»- 

σφημίαν, “φῳοὺς τὶν Θεὸ ι» βλασφη-} ἡ σκίιοίν [νε μα ΒΈπλΆγ οι ποιαῖς εἰως μὰ ἡνιοοὰ γπο κΉΝα ἷ Ὁ] [δ΄ μεϑένηδ : 
μῆσαι τὸ ὅν αὐτῶ, καὶ ἡτίω. σκίιυξωυ διϊαδευπαουΐθιι δἰ δγδίςοϑ 01} Ἶω, μιῇ οι ἝΝ 

κοῖς ἔμ ὶ του ὙΠ Ρ . ἢ ταῖο άδιταὴϊ, ὶ ᾽ δον : 
τος δ δος : Εἰ εἴ ἄφιμνν {Π| δεἴρο 

ἰσέϑε ὠπῳ πόλεμον πο σε μ4-.7} " Φεάϑε ἀατατ εἰξ εἰ δε Πυπ Ἶ [ ὀϑέί μοὶ εβῤνδηρα 
οαὴμ ἀγίων, γροῆ σαι αὐτοι(" καὶ ̓ ἐσ- εἰν θέτεγε ει πον δζ ΡΝ γίῃ Ἰμδωνρνῶν ων 

ὃν ἀστῷ φϊξουσία ἔλη πᾶσαν φυλίω καὶ ςεῖς: ἃ ἀατα εἰϊ οἱ ροτείϊας ἰη ορηίνηο, δ΄ ἐιηζβαην, δ᾽ 

. ἴὸς αν τὸ ϑἔϑυρς. ΟΠ οὐ ϑία τρδυιπ1γ δὲ Πἰπρυάπη» δ. ἰρεριενν. 

᾿ ΤΠ ΠΝ Εἰ «ἀονανενμιν ταη Ὁ 
Καὶ «φορσκιυιυήσουσιν. εὐνχι πείντες οἱ οἱ 8 8 [ταφὰς φἀοταδυπεὶ ϑάτῃ οπι-}ς ͵ ὍΡ6 ηηὲ τπἰγαδἑεποὶ ετν 

κατοικοιμ τες δὶ τὶς γῆς, ὧν οὐ 24γρα- 

“1α] τοὶ ὀνό κατα ὧν τῇ βίδλῳ τῆς ζωῆς 
᾿ πῷ αβυίου ἐσφαγμμου πὲ ἱαταξολῆς 

μους 
εἴτις ἵ χει, ουβ,ἀκουρείτῳ. ἽΝ ᾿ 3]. 
Ἕϊῃης αἰχαφελωρίαν, σἰμυεἰγει,οὶς αἱ αἱχ- τὸ 

εἰφιλωσίαν ὑ ὑπείλει' εἴτις ὦ μαχαίρᾳ. δ 
ποίτενοὶ νοοῖ αὐτὸν ὸ ὧ μιρχαίρᾳ ὑποκτων). 
ϑέδα ἀν ὀφιν ἡ ἀπο μονὴ τὸ Ὄ ἡ πίρις 
αἴγίων. 
 Καλμδσδον ἄρλιο ϑηρίον αὐαθῆνον κ 

Καὶ ποιδὶ σημεῖα μεργαίλρι, ἵνα 
σὐρ ποιῇ καταδωνοιν ἐμ τοῦ οὐφανοῦ οἰς]. 
“«ἰω γα, ενώπιον ἢ αὐἰϑρώπων. 

᾿ Καὶ ϑμᾷ τοι κατοικοιιῆτος δ) τὴ τῆς 

σα ὦν ὡπιὸν τοῦ ϑὴ ἰου, λέγων τοῖς χα- 
μηδ ΕΝ γα εἰκόνα το 

᾿ , ΚΝ ΟΑΡΥΤῚ ΧΙΙΠ 
Ῥίακαζαὐαϊδ ἀβ ὰὐν νω; Ψυΐς ὃς Βναίνιν ά 

ἡάβοι Ῥμρασμκανι Η ἀπάνου Ω 
» εαϑ νὴ κιτῳ οδήέμτι ἠχηρλείω συν άγιι, Ἑοτιαίῃν 

Δεεὰ ρεαροίϊείο οἱὲ αὐ τιναλίθηαν ἀρ οἰίτδιοιη Ἠεθτκο- 
εὐπα ποτὰ ργῸ οδρείυϑο ἱρήευσπι οὐ νέ γυῳν ΤΩ 
τεγίμιοά ἀφεϊδεβίυε ρεςροίεοπε ειμ ΒΠῈ αυϊεπὶ εἰεξοηι 
Ρεισαοπ) αἵδε ἰηξας ἐν όγιη δι ϑανέμιν, ἀθλία Ὑτουῃ 906 6Χ- 

ι 

ἸΟΑΝΝΙΡ. Ἴ 
Ἐι νἱδὶ νπυηι οχ σορὶἶρ 15.} 

ἡείυν υε ἰοια του οαίυπηίς 4] 
Ἰὲρίαο᾽ ρίερε Ιουδα! ςυγαῖὸ εἴς 

δι εὐϊηΐξαπε νηϊυοτία τοῦτα {6- 
Ὑ[ασυια εἴ Βείξίαπιν". 

Ἐκ τὐοιδτθηὶ ἀγάςομεῖη ἀπ 4 
ἀδάϊε ροιείϊαιοι δεξί αιδι αἀο] [εν 4ν} ἀεέϊε βειοβόιονν 
τωι θείαν, ἀἠςςητειν Ουἱς ὐ ΤΩΣ 

ΠῚ θεἤίκῥαυ!ε Ῥοτετῖς ρυ- 
Ἡππεῖϑ εὐπὶ ξοδ- 

Ἀρενθϊε ἠξίωνο ο8 ἔπυπι ὰ 6 
Ἰδ)αίρῃς 

πε ηςοἷα ΤΌΣΓΩ» αυοτυῃ πα 
ἴμπε (τεῖρτὰ ποπυίπὰ 1πΈδγο νἱ 
τὰ Αθπὶ Π]Πτυς τγαϑλτί ῥα ἐμάς 

υηάϊ βιπάἀδηηεηῖο. 
᾿ δ βο Ἂ ᾿ ΓΥ μαίμι ΞΨ»»" 

δἰ αυΐδίαρεῖ δυσοῖῃ; διιάΐαι, ἱ “αι. 
"5 φυΐβἰπ ςἀρτίαἰ ταῖς τ ἀρὶΌ}} | Ἀ ιυουυεκοὺν 

ΟΝ ΤΣ ραρτίυΐτατοπ) αὐίτ: ἢ Παυὶς Ὁ Ιἐδηνίλο σία ἀρλαμεν 

βἰλάϊο οςρίΔεγὶτ, ορογιεῖ ουτή βρέφη αἰμέιο κίας, 

' Ἰφιλαϊο οὐεἰάϊ δὶς εῇ τοϊεγδης ἢ, με 4} μαιενεία δ’ ῥέε 
Ἰ54ηδἤονωνι τία δι 4ες ϑαπέϊοτυζη᾿ 

Ἰδεϊηάς νἱἀϊ αἰΐατη δε πίπν' μι] Ξε υἱάὶ αἰλαην δεβίαιο 
Ἀἰοσηάοπιοιη καὶ ἴεγγαν μασόταπι [1 ὀβῳράονιεον ἀεεαχα: δ᾽ 
᾿ςοτηύα' ἀυο, ἤπμ 6 Αρήϊ, (εἀ ὑμίλάμεεοικοια ἀασιβ, ἤν!» 

“Ἔ 

᾿ Ἑδίιαυε ἔρμα τοϑαμαν᾽ ̓σάεο! ̓  
Ἶνε εἴϊαμι ἰρηςπὶ ἕβοῖας ὁ ἑαἰο]᾿ 
ἀείςεπάειε ἱπεοίγαην ἴα ζοη- 
[ρεδυ Βοπηίπιιπι, 

14] Εἰ (οἀιεῖς ἰηςοίας τούγανρτο-}. 
Ὧν ἔρηλια ἀκτυπι εἰϊ εἱ νι} ἢ 
δοίαι ἢ εοηίρεδι θεἢία, ἀΐε 
ἐφης ἰη (ΟΠ Ὶ8 τεγγα νὰ [αείδης 
αιασίηεπι Βεϊία χυς εἰλάϊο 

! ., αι, 

Ἐὶ υἱάὶ νον ἐφ οὶ 

τι ἐβδυῤῥω ἐνεο.- 

δεβῥαν Δ’ ἍκΗ βόε ,»" 
ξιηδιε εἰν εαὶ 

σαι μἰδὰ ὁ ΝΗ τέρω. 5 Ῥατάϊοφυε εξ εἰ οφἠοφυεῖῦν τ] ̓᾿Ανέκινην «β ὁ) οεἰρημῖρ,,. 
Ἀργὼ κηῤοῖ, ἐγύσρτ ̓ Ἴποορπα δὲ ἀν βίδοι ΤΣ ΧΡ 
λαχῳ βλασφημίας ἐδόθη ἀὐτῷὶ]. 16 εἰ ῥοἱείϊαδ ὁσεμέι πρῶ [ἐς τα ναζίνεκάμονς 

οἴζουσία πόινσαι μέαδας μῆνας μον, | ̓ ιράταρίοα ἀμοεν δι ἸΣ 

"ἘΞ αρεννὶᾳ ον βοων ἡ 
ὅτι δδυςγέως Ὠσιιπι,]. ὀϊα(ῥῥιρνία’ κὰ θενὰ 

ἤμοτω πὴ πο [ωμι [τρις 
Βυθ 4“ ἰϑνο μα αβνὲν 
4μὲ οἰξίβω 4 οὐ ἡ ῥηζίμε 
νουνήϊ. ᾿ 

υόθαῖυγ νὶ ἄγαςο,, -᾿ ᾿ “Ὧν, ὦ. ἰφῴνεθαιν 

ἀν ογὸ ροτείξαϊοπι ρεϊοτγίδι κυ ̓άῤρόνόμν 

ξι βεὼ βχνα "μαξνα - 
ἐκονέρμειν ἔων ΧΩ 

ἰο ἀἰβεράνο ἐν ΜΗ πο μ 
τοη εξ ϑονείνμι, 

δ 

πηά, ἡ ἼΣ ἡτα: 44 

4η: ἡπμαξίνεν ψε[!4 4.4 

Ρέδποτς δι ἀυ, νεῖ, Αείὶε δι Αδίς, 
- ωδέιουι ἵνα νὰ ΓΝ ὅἄνι ηιοά αἰ δὶ «ηποτεμίσιμν, 

, Οοιμρ  ὑκεηῆε τάπιεη οἀ ὁ ΜῈ εὐοίελμεις Αὐρῖδα δὲ 
ἡ ἄυοθυε εχ ποίξείς νεται εἰν {ἰδ τία, ῳὶ σύν, να κοι παν, Φ 

νὐε ἀφξεενέ κε, [θὰ Ἔυΐσν πος ἐαρ ἢ εαπάσπν ρυρο ροῖ τγαὶφ. 
ἔοεν, Βυίυε πηοπνπισιιε Ἀοπι.11.81. δ Αἰ α ρει 6. 
φηρίδ ὀοουτευης, γε τον,» ,δς Οαἰλ:,.λ.1 9. 

δω» (νὲν φυαῇ οευζβων ἐν 
ἡρηΐδν Κρ’ δίας στόονοὼ 

ἡ ἀἐμεφτρα εβιΦ᾽ «ἐνοίνεη, .᾿ 
; ὐρὰν ἀϑας ; 

βωιῳς 

ΡΝ 

ν 

σ᾽] 

“τῆς χειοὺς αὐδτῆς Δξια ἢ τὰ μ᾿ 

ΝΟ ΠΑΣΒΕΑΝΎΔΕΙΆ, ἐππὶ 
ἐς ἘΣ μος ΚΡ] γιϑέταια διε, τουϊαί.' 

πὶ ὀδμδω νενόωι καὶ δέ δα ἶσα [π΄ Ῥειίοφις οἵ εἰ " γεδηίημα. [Ἶν υ 
᾿ἰἀριτϑ ϑηρίου, Ἰνὼ αὶ λᾳ λέν ἢ ἠοίκων!ς ΠΕ εὐδα, ὑμυῷ ΜῈ ̓  νι ἢψῃῳ δὴ τι, φάος 

Ἐπ εναν Τα αυση ἀν οακαξαι τ η δ μΣ μηδ χκτνας πρλσα εἐἩκορνε ϑυοίου,ἡνᾳ ἃ ἀ-}" ἐμαίρνδν δείεϊα,οοςίδεη : ' ̓  ἀπινῃ οι 

Κα ποιῶι φάντας τοὶ μὐκοῤιῤ αὶ τ πε 5} ς δὲ ϑιεἶτνε οτλφαν, ράῤμ "“ ΤΙ αλασιμμοραβην 
τίθης ἐν τοι πλουσίόίς χρὶ τόιᾷ δετρέμη!, ἀν ταν, δ μιμρέγοῦ, [Ὁ ἈΥν ἀξενεα 
ἅωγριᾷ, » χρὴ τοι ὁ ἐλ ϑέρριξ χαὶ τὸι ΔἸ δε ἄς ἔργυὶ ἀςςἰ ρἰδηκοβοτγα. }. ““" 

δεν 
εδρύλρες, ἵνα “ὥσυ αὐτοῖς χίδα «αὐδὸ ἀοκν ὙΠ μα ὑσαίαις ̓  

μἀτωτων αὐ ᾿ 
"Καὶ ἵνα μύ Ἢς ϑυϑιταὶ εἰ νροίθο χη] Ει ποαψαΐε ρα ΠΟ ΤΠ] ἡ]. χι νι βημὰ Ν ὙΝ 

πωλῆσαι, οἱ᾿ μὴ ὁ ἔχωχτὸ ος οαγμανή!. νοηάοστς; ηἱ αυἱ ςΒαταξνοτοιη πῶ ὅγε) ἍΠ!} 
δῶ ἐ Ῥαγαδενενν, “Μῇ ν.- 

4 
ἀν ληχον εἰκἐὴ, φ’᾿. ̓  

΄- 

1 μέρ. 

Ὁ φυεηοιὸη με τὶ : 
τὸ ὀνομα τῇ θηρίου, ἡ Ἦν αφιθμν. τὸ 6:1. τοδὶ μορηηϊς ον, Ἷ ἘΠΕ τμη ΩΝ ΤῸΝ 
νϑματὸς ὠντᾷ. , ᾿ 

οἷδε καὶ δοφία ἔοίν. ὁ "ἤχων τὶ τὸν νομοῦ, 8 Ηἰς Ωρ σηεε᾽ εῇ, αἱ μμὶ: 18 , Ὡνὶ 
ψιφισείτω ΔῈ ἀριθμὸν τὸ θηρίου" ὡ- ΠΠρφατία εἴτόντ «ἢ οοιηρατοῖ! , μὲ ὑταν δ᾿ 

Ἀθη] σταπν οί : πυτηριιϑ 6- “διννάτῃ ὑλθιαι πανμτοςς εἰϑμὺς ὃ αἰθρώπου. ὅξ1" καἹὸ ἀριθ- 
 Ας ἀν χἕς. αἰπὶ ποπνίηϊς οι διμυπηδγας 6-} 1 ρμμνῆϑε εἶμ, ἐκενμέ [ας 

᾿Ἡθίοοοηα ἰςχρρίηια ες, | “ΠΕ: β- 

Κεφάλαιον ἢ: 5 « Οι. Ῥ ΧΙΙΙΙς ; ΟΑ Ὰ “ἢ 
1}: 

Ἃλ) εἶθον. "καὶ ἰδοὺ αβνίον ἑςηκὸς γης. νἱ 4» δ οςξε ἀὐα τι δ᾽ μὰ ὰν 
ΚΝ πὸ ὅρος Σιὼν, καὶ μετ᾽ ἀυτιῖὲ (ἢ ΤΊ Ἀρουεβοποίσρεν μμοπιεῖ Ε μα εγσ ιμο πᾷ Ἐφ» δίοη, (Ὁ ἔνι» 40 ἐεὴ.-" 

κατὸν τεοσαρᾳκοντατέσσαρις χλιάσες ἡνηννδάναξίῃπ!α ἄν αθμῃς ΩΝ ἃ ςυ Ἷ 60 (οητι ἐτα 
ἀταρίητα ματιοῦ ΩἩ 1116 ΠΔΏ ἢ] Δ μεδίνα, διαϑδηίει πύπνεῃ ε- 

ἔλουσαι τὸ ὄνομα τῷ πατρὸς αὐτῷ γ4-} [τ Ἰάλίθενυδθνν εἰυδ (ογίρτιτν ἐμέ φ' βανῆῃ Ῥαμνὲν εἶμι . 
γοσμμᾶῆμον δ) ἣ μιατώπων αὐ. ἴῃ ἀνα β θεν μῶν, [ὐρινῃο δ. βονιϑε θά; Ὁ 
Καὶ ϑἴμουσεα φωνίω ὧκ τῷ οὐρανοῦ ὡς,.} Ἐϊαυάϊιᾷ γος πὶ ἐ οξ]ο 146-51, ἈΞ αμάϊο νοι ἀ αἱο. . Ἰφπφυβην διε 44μαν! 

φωνΐω δάτων πολλοῖν χα ὡς φωνξω 4υδπ| νος ἐπὶ Δαυάγιη τηιἶτα-} | πεμίρανμον, Φ’ φημι 
1 ταμῇ, δὲ αηαυδηι οηῦ τοηϊεγυΐ ντῆς ἴλης " ωἹ οὶ ἡ ηκουσὰ : ῥορ μεγα καὶ φων τηαρηΐ: ὃ νοςς τ αὐ άϊα! εἰς μια: χιδειρῳ ν ν κιϑειριζόντων ὧν ταῖς κιϑεὸ 

τὖὔὐοοε Γομ μὲ πραξηὶ: σ 
ΒΕ μάηαήμν μα, 

τοοδοσυτη Ρυϊδηίυτα εἰϊμαγάθι Ἶπηρανα ΦΣΝ 
βα ας αὐ ᾿ (15: μη ὶ ̓ » εἰθηανὶ» ΠΩΣ 

γ ’ ᾿ 

Καὶ ἀὐνυσ , ὡς 9) ἰω κρινίω ἐν ὠ-1}} Ἔι φυΐ ἰ καπεθαπὶ ηυδῇ ζδη- ΣΙ εαναύμηὶ ναῇ “- 
“πιὸν τῷ θρόνου, χαὶ ον ὦπιον τὴ) ποσαῤων τἰσυπιπουυτ ἄπτοττοπυτηγδε] [Πάν Μομίνην κηὶε [δάεπὶ͵ 
ζώων. καὶ 0 πρεσθυτέρῳν " χϑὶ οὐδὲς ἴῃ σοπίρεξξευ {Π]Ποταπὶ ἀλη. [ς᾽ ἀπὶα ΔλαΙμην Αἰπναίἰά 

᾿βεηϊογὰ! Ἃ 
Πυτηνδς Πού δεπίοὐθητης- (δ΄ δεν ίαγαι; ζῶ. νῆνοο βο 

ηυς φυϊίαιϊαιπι ροϊογας ἀϊίζετο 
«αητίοιπη {Π 06 ΠΗ 116 σφητυτ 

ἐδιωάτο μαϑυῖν τίω ῳδίω,( μὲ αἱ ἐ- 
ζαᾳτὸν τεοδαρᾳικοντοτέοσαρ ὃς χιλιάδες, 

ΠΙΡΕ ἡψιν 4μαδναρίνια 

; γὴλ εμίνν Ὧν ε 46: Φ' ᾿ 

΄ 

πνηΐ ἀὴ ἡβεδεὲ ἐφηϊειπε οι β ὦ 

πηδμιθ. αἷμ τορι 
Γ ἐκ νυω, τῆς γί" "4 ιδἀταρίπεαηθαταος ται}, 1} μὼΜ ἀομέμαυς, 

υἱάοίῥοδ! αὶ ογηρτί, (μπὲ ὁ τοχραῖ, ᾿ 
Οὗπί εἰσιν Ὁ ματὰ ὶ γυυαγκὸν οὐκ ἐ- Ηἰ ἔμης φυΐ οὐπὶ πη! οἰ δυ 84. ναι ἡ μασι, 

ἰϑλυύθη ρϑύγοι ἡαρ οἷσιν, οὗτοί! Ὠοη ἴμηι ἱπαυϊηαεινγρίηες δ-} μαδὶ ω ἴηεε. “πῃ 
ἐἰσιν ὁ] αὐὸ ἐμαν  ὐβαΑ τῷ ἀρν ΕΝ ηἰπὶ πη Β [ς ππηδιοΣ διὰ ε ἡβαίνμὶ ον τον δ μ- 

Ὑ ἐνδῆμᾷ ΟΣ ΠΝ ΠΞΡΩΣ τ γώ πων, πα τῳ Θιφ καὶ ᾿ τῷ αρνίφ. ἐ: Ἰσωφ' υάρο., ῥώπων, παρῇ Άρηο λοτα. : 
Καὶ ὦ τοῦ βόματι αὐτῇ οὐχ ἀδρέϑη; Ἐξίη φυοτῦ οτε ποη εξ ἰη-[ {΄ χ ἐμονε ὡνμν μιν 

, δόλος " μωμοι γκρ θἰσιν ὦ πιον. τοῦ) ἢ] ψδητυν δοϊυδτίαἠε οηίπι ἰβου}- 7 ἐννεύνωνο βμπαείνην; β-. 
᾿ βοῤνρυ τοῦ Θιοὺ, Ὑρατὶ δηιε τ τοδί δ εἰς - πάρειν φὴς, μέμι ἰὼ 

Ἐ! υἱδὲ μἰνδναην “415. 
ὅων τοαδεσ ρὲ ννε- 

᾿όλον αἰ θαδενιῖ Κὰεν. 
᾿χήννν ΜΜΝΝΙΝ, νἱ 4Ν 48. 

πίω ἀλλινὰ γηλον ἡφταί μᾶμον, “ 
σουρανήματι, ἔχοντα οὐ) αγγέλιον 

ἠώιν' ρων τοιὰ κατοικοίυτας 

Πείϊπάε νἱ εἰοπηλρφόαο 
γοϊφπιεία μεν τηοὐϊαϊο «αἰ! δα ὺ 
θερζεῦι Ευδροϊατη δἰεσημ πὶ; 

ΚΕ: ᾿ γιοῦ ἌΣ τὲ 

14. Κιμῖνε "ἴον Ηος ἀϊεῖς υία ραξι ρετ [ε΄ μένειν, ΣΝ οὶ Βια(λὰ μόναι ̓ἐκνὰ » μμιηίων. ν 
; ΠΕ ἐχῇ ἘΝ {Π6 σοι υαίυςτίε, ςσηίςχυὶ νἰδεῖυγ, ΠΠπ δον ας ΚΡ και νΝ 

ἵμαν ρεαεε ίς 
ἀοταλάυμι, ᾿ 
" "εδοίανανει δνοῦῃ σηύμα., [ἃ ΤΥ ἱπάεεει, : ἀξποσχοοα μέβηιδιν εν “ὦ- 
μα ἤσαν ἴλῆποε δι Νίληγθτον Μοίν ριοάϊρία ἐνηϊταδά" ἢ πὶ ἐμμῖε ἀἰχίδνον ἜΝ 

ἀθοτο γἸταπιιας ργοιπός τἀπίμιαπὰ Ἰοιῖδι Δ 

- 
- ᾿ 



: πα ἊΝ ΤΕΣ Ὡς ἌΣ ο οο οκτ 

ἈΡΟΘΆΙΝΥΡΞ Ἐπ. 
ν Ὁτὴς τ ἐ ϑῳ ν 

“ Ἰοξιὰ,18.ν 

᾿ 

: Ἀπ αἰδω “πκείωι ΝΣ 
ἡ ἀεμαβὶο φημ τβιν 

"48, ἤφθονς ΩΙ- 

{6} ΦεΝ  ἠῆν. σῶν μι 

ομμΝδὶ ΦΗΜΙ. γαδῦ τῷ ὧν τῷ οὐ φανῶ, ἔχων κρὶ αὐτου 

οἷς ρων ὡς 4] Ὡς ᾿ Οὐ ΧΠΠ|.448 τ δε φῆ συν το ἀρλα ΟΝ ΡΥ γένος: ΓΟ ΗΝ ᾿ ' τ τ 

0} τὸ τ χρβρηδαννμθε δυο καὶ φυχ κε ΠΣ παθείας εκ ἐνὶ εἰϑρύπου, ἔχων γϑὲ τῆς κεφαλῦο! {{Πάφρει τίνα τρια; βοτα! ἡ μνμήν!, Μίνασὲὰ ἱβεας 
ἱ “-“- γι “πο ϑψθι δὰ Ὁ ΠΡ τ ρος ὑπ 64) οἵ ἐ ἀ μὰ ἀραὶ δὲ ᾿ αὐτὸ ἤφαναν γϑυσομυ, χρὴ ον Τῇ χειοὶ εἰν ερ δὲ ἐπ ροιταιι ἐδρίξὶ ἢίο!. ἰδηλο όθθανν ἀνόεονο 

: ῷ')Ο τὸ τ όσον τ ἢ ἃ νδίβορθίοι ΟΠ Πῶς μὐτῦ ἐϑίπωνονβξύ. ΘΟ ἡ ὐνοὰ δαΐοαιτι, δία πη} [δ ἀσν Δο ιν, ὁ . 

εϑὰ οὐ Καβῶλλος ἀγγολρὶ ἀξὔλϑεν ὧν τῷ ἘῸΝ ΑΝ ΠΩ »ιούθιε ὁ" δι ταν ἀὐφι αἱ. Ὁ ΝΝ 

9. ἘΠ δ ναοῦρεφνίζων ὧν μιϑλείλῃι φωνῇ τοῖχαϑη ᾿ ιϑρίονοἰαἰτδηε ΤΣ [28 πὰ μα μεώ
μμ τῇ) αλακη νοὰ ἶ ὑπ ἢ Ἂ- 

ΠΣ . ὃν δΝ πρΑφεφενῥρὸν υὲ ὐρόμῶη Δέκα [οὐϊηέυ Πόθεν πω Μεί6, (γλοτν ΔΜνν Μανρ τῆν (ρα! ἐ- "" 

 ἤπ ἢ 
Νὰ 

γέν σον ϑισον᾿ δὴ ἤλϑέ σϑ! ἣ ( τῷ [αἰ ςεπὶ τα πιγδέηνετες δαίϊανεηι ᾿᾿ ΦΡ΄ ΜΝ: 4.6 ΑΝ δα ᾿ 

, ἢ Κι Ως δεφίσα "δὴ ὀϊξηφρίνϑηι ὁὶ θερισμὸς γῆς. [ΠῚ τοιιρυε τῃειξάϊτηλπὰ ἀγυΐε!ςς "9,4 ἔδΡαίδ!ων, ἄμοη ημν μι, ὦ ᾿ : 

δι τς ΟΝ . ᾿ . φλδινη τι τ ν ᾿ ιὲ ; . ἐς ᾿ ἢ ᾿ κὸ ς Η μ ΝΜ ἐξ 250' [πο ϊφαρττα “ Σ Ἶ . “Νὴ 0} ΜΗ | ΠΕΣ 

| Ἔν ΓῈ Ἴ,} “ναῖε ἀνία νος ΑΜΊΜΑΝΗ ὁ ἐκϑειόμος ψἰυνιν μη ΜΈ ἐξίτιις [ε φαί ἰοΠὰ ' 

ἢ “᾿ ᾿ ἱ ἐ χ νΣὉ» φίλίω τὸ δδέπανον αὐτῷ δῆ) τίν γάω᾽) [πυδὲ ΠΙσ τα έμαπε αι τειτακταν ἢ ρμν π ϑ οί βαλα Ἐ ψ}ὔ ᾿ 

. ΓΤ δῶν δου τος 
ἐὰ οεεἰήμ Βοϑηίον ἡ ᾿ δ 8, (ϑὴ .» « ΝΕ ; 18 φοι {μ4πὶ1π τοΥγλ} δὲ βφνννδοιο [μίεοιν ἔων πὴ - 

, ΠΣ γῶν υωρς ΦΑΖΜΑ, 4.4 ἃ υἱνὸ ᾿νδ᾽ ᾿ Ἂ ; ϑ " 7,. ες φῶ, αὐ φ ᾿ ἀειηςοα εἴζτεττα, "" “παι ὶ Φ' ἐπνε[ «β " 

τς δ᾽ μήποι νέην “ν Σ Ἰβυνμαμομε βμε ρει οὐ Καὶ εἶλος ἄγγελος ὡΐξῆλϑεν ὧν τῷ] .»)] “Ταπι αἰϊυς Αηβεΐανρτο ἀϊίτ ὃ ηπῦ: 

. φρέπανον ὀξύ. 
Καὶ ἄλλος: ἄγγελος ὀΐξῆλϑεν ἐκ 

᾿ ᾿ ᾿ τ πα ἀρ τ ΒΡ ΠΕ ΗΝ, 
ιν ««( ὧν [- ᾿ 

ἔκωνάῳ ἄγλυδε ολύδ
ων ΐ 

9 ΒΞ κύμα τέθ ρα ἐῶ 
᾿ ᾿ , ἪἩἢἩὩ. ΓᾺ ᾿ . ΓΕ 

᾿ ᾿ ἐ : ᾿ Ἷ ͵ ᾶ4 “φ 

᾿ ΄ ᾿ υἐποῖρνλ μέ Ὁ ΘΝ μΟν Δῇ Υ παῖδ, 8:4.) ῥἀδνακτῃ : ἐς ἮΝ ϑυσιαφηφλου γῶν ἐξουσίαν ξὶ δποιαιδε οἰδιπδυΐξ γο τῆνον μὴν ἀρ δἰνανὶ, γωλ δαϑεϑω 

" : ῥίον κυ καὶ τ δὴ μενα (Ὁ; ἐβθ δ δεν εἰμ, υρόρ' καὶ ἐφώνησε κ ᾽ [λῃ" ᾿ - ἮΝ ἴηδρθηλ! μπἴκιδνν ὑγνά ᾿ ν 

, θη ῴμς ιλβ" “. ᾿ δα Φλο τς ὯΔ τὸ μφτὼ- 
σ΄ ΓΩ μμ ξ 4. 4{} γέ δὴ ὩΝῚ ἢ ἸΗ ὀβῦν ̓ μιγὰ γῳ δά [111] 4.1 διαδόβθαι ἔα! ες δι Ο᾽ εἰαιϑάνιὲ ΓΟ ΤΗΝ 

κ' 

ΨΩ͂Ν ΧΡΕΎ ΚΘ ΟΝ : ἐμ βυθοῦ, “με θ παπ - ὄντι τὸ δὲ πάγον τούξυ, λέγων, Πέμ-͵ [“υὔπαι.», ἀἰσεπς, Μία βα!ςοιη, |4ἀφμμν 4μὶ Μοδα ἰ, 

ἀμέμα καννσα εμΑΝν ὙΠ ΜΔ ΟΝ ψΠΉΉΝ ὁν σοὺ τὸ δρέπανον τὲ ὀξὺ, καὶ τρίύγη- τμᾶδα ἀσυεηπι, δι νη ἀεπιία δ6- 1 μασιν ρει, Δι 
ΤᾺ ΝΞ τς ᾿ , ὡ ῳ Δ . . 

4 ᾿ "“ Ἷ ᾿ τὸ ᾿ ᾿ ῇ ἀπώδν ν ' 

᾿ Καὶ αὐτὸς ηβενα ὧκ τῷ οἴνου τῷ ϑυ-Ἴ} 1 ΒΙΡοε Ἀἷς αυοαὰς εχ νΔο, ΚΙ ριὴ, φυνά νέβινν εβ κεῖ σῃν τοὺς βοτρυὰς τῆς ἰμπέλον τῆς γῆς, ΠῈΣ ἈΔΠ τη λτΓ α μὴ ἀβορρῖγογψιδ τρρνον 

ὁπ ἠκασαν αἱ ςα φυλαὶ αὐτης. 
, Καῤέδαλεν ὁ ἄγγελος ᾽ὸ δοέπάνον 

Ἰοχεληάείςἐητια .) οἰ» εχ πχεζο» ]. 

ἑηφησηηἰηίυο ἴῃ ρᾳουίυιῃ εχ- 

ςαπάείες τς ἐρίυς,δε τοῦχιε- 

ἐφ εαίιεε ἰγ4 ἦρβι", (εν 
«ὐαθηων εν ῥίρψθενε 
ἐη «οηεξία “πζείονην ὁ. 

Μεγ: ανονί ἐῃο ᾿ 

γδϑθας, «ἴω. " μύριν 

19} Εν πηβὲ πχεῖων ΔΑ- 
“᾿ Ε 

τῳ 
. ΜιΠεϊβίταν Απροίυς (ςογη 

(μαι δουζαίη ἰῃ τργγαπ νᾶ νἱη.- 
ἣ 

;) 
᾿' ͵ ἀφο, 
τ Τὰ ες ἢ ϑήσφτα ὧν παρ) ᾿ ᾿ κ Ὁ οἰεφβο ΝΣ ἐν ὑπὸ Ἢ 

πὰ προ τῳ νον, πρὶν δὺς δίκας 'ρῶς ὃς (υἱρίωτς 1 ζοῦ- [απξλονητῖν (ν᾽ «μές (ο5- ΟῊΣ ΕΡ ΦΩῦ γο ΥΧΟ] ΤΡυΗσΝ τίω ἀμ) Ἰἀφηνίαυϊε νέπελαι τοῖς .] [6εὔν [ϑαπο φέμδὰν ἐϑϑεντο 

γίων ἀγγέλων, ὀνώπιον τὸ ἀριίου. (ρεϑπαηπβείογμμι ἰληέζογοπι» [ρεᾶϑνην άχα πῆλον τῆς γῆς, χαὶ ἔδαλεν οἰς τίω λίωον {π ἴῃ τηαβηστα ΜΠ τ ἠδ ἐπὶ ΜΝ Φ' ϑέαν νον 

ὌΝ ὶ ; τ τὰ τὰ ΟΣ ἃ ἴῃ ςοηίρεδυ Αρβη,. ὁ κχαἢ ϑυμοῦτῇ Θεοῦ τίω μεηάλιω"ἤ ἑςληἀφρίςοητία [)εῖ, ἢ "44ην βεγτά, Φ’ [εἰμ ἰ4. 

πν.-. σοῦ Καὶ ὁ καπνὸς τῷ βασαήσμοῦ αὐδίδ᾽ τὴ Ἐπ ἤϑποως τοτιθαπεὶ ἐρίοτατο ὃ κε γδες τον ἘΠ υ Καὶ ἐπρρίδην ἜΣ τὼ τς πό. ιο, Ἐξ φαἴολταν οξ [σις εχέτα οἴ μοηῪς, ΑΙ Ἠπα ΕΒ 

: | αὐαθαίνοι οἷς αἰώναι αἢ ὥγων ̓  Κη ὄντα ἣ τι εῦθεε (εςυὰ ἀὐλοεόμρν ᾿ ἀοθμθννα λυ μῦν ἢ «λέως χαὶ ὁζηλϑεν. αἱ ζᾳ κ᾿ τῆς ἀζωυοῦ υἱτατεπγιοχίυΐτχις ἰληρσαὶε ὁ ἴα. ἜΧΙΡΑ εὐω ξίφη», Θ᾽ επίωΐδὶ 

ὔ Ν οουσῃὴ αὐώπαυσιν ἡμέρας κρὶ νυκτὸς οἱ δος Βαδέδυηι τοαυΐεπι ἀϊε ες. 1 4» ειν δε δε τ ἼΡΆ τς ἄλρι δῷ χωχινοῖν ΠΟ ἐπὸ «αὐ ἐμ νίψυς Ἀἀ4 ἔτξηος οᾳιοτῦ ἵενραῖ ἐξ δου υβμεα! Ξ 

᾿ πεν δος Δ ν᾿ ...] [ποᾶς 4υὶ αάογαπι Βείείααιδε ἐ- Κα 1 4σαμεῦαπ διε ΦῈ ἄλρι ἢ χωχινοῖν ἦδ Ἰππισων, πὸ σασήων! [Πιλάϊὰ τοις ἢ ἼΠΟΣΙ ΡΕΓΙ βανοι ἐανότημι, ρεκ βαάϊᾷ. “ν΄. 

ΝΣ ᾿ς τ «νορουμωυομῶτες τὸ γηρίον καὶ τίω οι“, ; τας, κ᾽ Παυὶ πηαξίννεσν ᾿εἰω!, 6’ βάωε. λίον ἑξακοσίων τς ς (ςχοαπῖᾶ, [ικαριά. δος. 

ΝΞΟ ΧΙ ΡΣΌΩΣ ΝΎ 
᾿ κ:" : ΠΤ ΩΡ  Κον : ᾿ “1 7 ΠΗ εἰμ! : σον ε. 1πΠ64ς νήϊ ἂἱ! τδδν εὐνὴν 4} ΡΘΕ. τε τὰ 

Ἢ ον γιατ ὀνόματος ὠντά. 66 ἴα, πὸ ἀντι Κζ ΑἹ ἴδον. ἄλλο σημεῖον ἐν γῶ οὐ- ΓΝ ̓ αγῇ μόνε ἤβαίπι ̓  Ἐ κάραν σαν ἘΣ ἤν, τῇ 

ι ᾿ , δι ᾿ Ἂν : : ΓΝ : ᾿ [ ᾿ . γαῖ γι σὰς μον ἦν ταδις τ ΑὨρειοοα  ἰμὑηφε μηρεῖοι ἤριοιν, Ἶ 

ον ΝΝ ᾿ οἷδν δρομοννὶ δ“) ἀγίων ὅξίν' ὦ δὲ οἷ. Ἢϊς τοϊεταητα (ληξογαπι) εἶ - ἩΪΏΜΜΕΙ οὴν Ψ' ΝᾺ υ μθ) ον ϑαυμίαφὸν ἀγγθλρις ἰδ έζις Ὰ Ἰ Ὁ [ερτοπν! ῥεδερθαν ρίαξαι [ἐρίονο πρὶ , τἡ 

᾿ ἐγ αὶ ; πιρϑυυδ ες τας ἑγτολαὲ τὰ Θεοῦ, τίω εἰς 4υἱ οδίετιαης Ριάςερῖα ῥβηρθὶ ἀν ἀμ ε α, ἐόντας πληγὰς ἡ] ἃ τὰς ἐφάτας ἼΡΗΒΕ ΗΝ ῥμῖυ: ὙΒΕΩ Ὑἱτῖ-ἰ , 1|μηβηηναιν φνοηνβην ἐν ἐβῤε : : Ρ 

. ἐς ες π ἤγ.. 
4 ᾿ ᾿ ἊΝ . . 4,4 ἔ}ε,, εἴ ε|Μ. 2 , κε» ἮΝ» ᾿ Ν βς τς Ἢ ἐγ 111ας . ᾿ ΡῪ Ν ( 

- " ; 

ὌΝ πο ΟΝ σον ἐρεζωκῶν, Ὁ Ὀεἰνβι Πάςπν Ιοία, ἊΝ .] διαναιὸ νοιενείας « ὁπ ὦ αὐταὶς ἐτελεϑη ὃ ϑυμὸς τῷ Θεᾶ.} [ςλῃ ἀεϊοειί ἃ " ἀ τὐμε ἐν εχ | Ων ρει, 

ΖΡ τ ν΄ . . ᾿ δον τ ἌκλΝ, ὧδ τῷ οὐ δανοῦ  ἅ4. 1} Ὕυης οθάϊυϊ ὑοςοπι ἃ ςαῖο, ] 1.1 ἰο, Δἰοειεεην πεϊωέ, διε, Καὶ δου ὲ “ : κε νιάν. διδτᾶς 2. νΐνεμην σεκιδρν ἰσπε 

᾿ Σ ᾿Καμἤκουσοι φῶνης ΟΝ τῇ ου ξἄγου, ᾿ ᾿ ἀϊοδηκδτωι εἷ, δου.» Βεα αα]  Βεαι ποπηὶ φμῤι» ρο- ᾿ ὩΣ ν εἷς ϑεέλᾳοσαν ναλίνίω ΜΑΣ ᾧκπγσααι ταὶ ὐὐσὸν ϑτὺν Νυυμὴν ὙΕ 404 4μΐ. υὐξενωπὴ Ἷ μ 

Ἀ 4}: ΦΠ ἰ οὐσηξ) νη νά ον, Μαχρθλοι οἱ νέκερ) γος τέροτς ταοττὰ! ἢ)» υϊ΄1)ο- ποίην πρτιμρίμρ ἀράν μιγιϑρίω πυρλ᾽ νὴ τουὶ νικοΐντας '"ὠκπϑ γδιοτὶ χα πὶ 1621: δέ ἐος. 41 δ’ ὑπναξίηδηο εἰμι, σήν - 

Ἐν ΝΑΙ ἀν ϑνὴό Ἔ- ν ν Δω}}" Ὁ τῆς : ἌΡΡΝ ΠΥ ΠῚ ϑρληενε γνενεε βη ᾿ ΝΣ ἀροο ν νος 9 'φ “ἣν ᾿ ΟΓΙΔΠῚ Γοροεταῦδης οχ Ὁ Σ ΜΝΉΜΗ μον δ φὐμὲ" 

᾿ οἱ βη αιρίῳ ὑποδνηήδκοντες ἀπαρτεῖναι, τοἰπὶ ςαυία πιοτίμητυτ.  Επὶδπη») ἢ οί μι ἃ ἰαϑοτίννι ιν: ϑηθλον χρὴ ὧκ τὸς εἰκόνος ἀντί Ὁ ἐκ τοῦ [Π}ϊ4 {Π|ι ὃς ἐπιαρίηε οἷν δ Ἢ εὐγεα ἡαραρ ἰν ῥανεῖ 

| "-- γι πνῆων ἥνα αἱ απαύσωνται ὧκ ἐφ ὙΠΑῚ οὐδεν νι τεαυϊέϊζαης ἃ} || ὁρενο ειΐπν ἱιονῦ βάνει» γραγμῶτος ὠμτεῖ, ὧι τοῦ ἀβιϑιμρὺ τοῦ] Ἰταδζογε εἰιιβ,οχ ἀξ ἄλεε ὰ ὃ ̓ μάδερδει οἰρανα θείου 

: ᾿ ῳ' ὡς ἡ ϑρς . ἐν ὖ᾽ ᾿ τῶν ἢ εἰψ ͵ ᾿ ε με , ᾿ τ “- ὩΣ 

. ᾿ ᾿ς ᾿ ω κόπωνὰν ταὶ ἔργα αὐδῆῥ οἰκολου παρ " ἯΝ διορεΐα εοσαπι} } τὰν Μίοι. ἈΝ, ὀνόβιριτος ἐφώτας 62) ϑαλροσαν [μ] Εἰμδ,δηζεϑ αρυ ἃ πηατε νἱὶ- . Ἂ 

Ὁ ἡ ' πων ] ϑυ μερὶ δὰ ὩΣ ΒΕ ἐπα με με Εἰ υἱδὶ, Φ' εοωνεπη τω υαλ ἰμηοντας κιϑιώρας τοῦ Θεδ' τοῦ, δῖ διαθεπίες οἰτπαγαὸ Ὀςἶ! δίοβ ναὶ τεῖ, κ᾽ ἐόης ἷ ὲ ᾿ 

: ἐπ τ Ν ὅν καληῆδον πὶ ἰδο νεφέλη λευκὴ} Αἰροχί αὐυτοπιν ὃς εεςς αἄφγα], ἢν νἀ ον: Φ’ Κη να- Καὶ αφῥωυσιτίωὐ ὠϑον Νιωσέως σού" δα ΡΝ φοτοδαηε ςαηείυ ἱΜεὴ έχει, ἀίρνθνεν δέν. 

τ το τ ες βῆ)εϊωῤνιφέλλυ καϑήμϑνος διριοι, το ου θη θα (ιρατπυΐδοπι, μη βάννιινν βοημοβμ την τοῦ Θεοῦ, υὴ τὰν ὠδ μι τοῦ αῤνίω [μὰ Μίοίϊε᾽ ετυὶ Ὁ εἰ, δε ἐαηιῖ. 8α᾿ Φ᾽ αὐνωμυωβιν μι." τ΄ στ 

; εν ΟῚ ἈΠῸ ἘΞ ΉΟΕ, τς λέλοντες, Μωμίλῷ κὶ ϑκυμαςὸὶ τῷ ἔροαὶ «οἰκο ζω ἰσρτεϑ,, Μάρμα δε] [5,94 Ῥονήῖμε Τ εμέ νηνη 60 ὶ 

, : Ἰσποατασα ΑΕ ΣΌΝ ΒΕ: ΘΕΙΟ : ᾿ λρ ") ϑιὺμαςα τὸ “πη γὈ}}} δόμα δ’ " 

ὼ ᾿ 7. δ βιαινχηνάτωα μοῦ νυλδι ὑδέτων [1 ψὐϊοιιδίαπι να αἰχίπιας [σαὐλγλνγι. 5584 δείη πορυ Πε 1, τ ηίε οοἀ!σί. συν, Κμομε ως ἐν ταϑάτω ὑγα ποτε ἀν {μη  ὁρεῖα τι 4] οτοὶ [να ϊβξηνεκ αὶ ὌΝ ῬΩΪ 6.6 

᾿ ᾿εἶο λιν ἀΐκυν, Εν οανοόο4νε ἐμέ. νυ ΑἸ ἰητετρασδείο δυΐμν ράττίςυ!α: ἱποϊευίς, νοῦ υἱ- ᾿ζσ!αν καὶ ἐληϑιγαὶ α δ ἐπδῇ προῖεης Πα ὃς Ἔν " ᾿ 

η 39 Ἁρεδιμοξμεηνα [οο ραμμομὸ βιφ ῆ ϑμεύ τῆς πορνοίας κὐ- ἀεὶίοοι εολατεαῖ οὐπι νώταυσά νὰ νἰτάγοπι, ρυΐάψ! οοοοὰ | ΧΩ ἃ ἡϑινα ὦὐ δόδοέσον, ὁ βασι] ᾿γεῖὰ ἰυπὶ να τατον ἰλπχο- ἊΣ ἐν ΓῚ 

κι ; “ἶν, ἃ οἵ, [οοτικιίρηίε ἤν 408 Τ)οῦ: Ἡ πεῤ τὸ ἌΠΙΡΕ ΠΟΒΗΡ ἡμίν ματτίρυ!α ππκεῖς τῆν 5εὰ ὑβμς Ἰεξαπιι εὐ δερ δ αἰμων. τ Ἀρς : 1. δ τ ἣν ὲ τ ΠΝ 

πιὰ ἬΝ ᾿ ". ἑροδυνα! πε οαἱ γϑζαῖ αυδά πκοβηάείς ς. ἀκαρτὶ, ὰ εἰεφεηξέβμιοπίδιη νἹ εἰΐςει ταης οδυιηυετυηΐ ᾿ ἜΝΙ “ΠῚ ᾿ ἰδ 44 : ἐμ ᾿ 

' Ἀν δε λας κα βοημαρειε γος ἀχὸ εν οθδηνα, το μεν Ἃ ἡννολνμα ἐν τΘΕ κε ἐπε θτ τὰ νυ μὴ φοξ»ϑῇ σε, Κύριε, δοξα ἡ ΠΩ υ δ᾽ ποη πιεῖθεῖ τς Το 3 Ομ βρη ἐὔνεδίιε Ὧν. : 

; ι] ᾿ Ἢ οἱ τἰοροημῇ γιδο ἠρεθείαμε. ὃ ΒΝ ΤΣ εηρίδενείς αι Ἣν ᾿ ᾿ τὰ ἢ τὸ ὀνοβ,φί δουλῦτι μόνος ὅσιος ὅτι γγὰν- Αὐρὴς ἘΠΡΚΑΝΕ ὩοπΊδη τ ἥρρῷ δ ΡΣ : ' 

) ΝΣ . 1 ἐδ ἰμηνο  ἰὑδ ᾿ἀαμνειίονν, δὲς πὰ κοκερρισιῥον 4 [ονενηὶ εαμ[α ἂν Κυρίφ. Ἐς. 1Π}2 [ὁ ἀἰοιναῖν,} [4 εἶ φτοῦ τὰ το νη Δ οι οἷμϑ Ιαηξῆι5 68. 'ΝΔη)ο-- “5 ἐμ ϑηνὴ ἡμ͵η [4ἰν βία 

"ἢ “ " : Αι ανμίννα " βμβων ει ἀϑηαρν πεν ᾿ν γον θονμηνπ ΠΟ οηίπη εἰ φυο ἃ αἹ δὶ ἀἰοίδιε Ῥτορῖδτ τὰ" ον ϑνηηξουσι χρὶ αὐορσκιυνήσουσιν τηπος Εςπτες γεδέος ὃς αὐοτρκ Κρ μρόαμμμς πυῤρ δι τάμα 

᾿ φυμ ἰπεείρτϑιατίο δέν ἐηαριάὲ (ςητεε ἐπι, ᾿Οὐείτων το ΔέείαηνιΝ ἀἱχ
αῖὰ ὅς Εεαίπυς δὰ ν εεθνπι,ν 1ρννέπο ἀπιὸν --  . . ..  ΄ὦὋὃ’ὃὮἝὮ "  πρήλδημὴν 

Ἷ ἣ ἀλαῖν Οἰαροῖ εψένννάνῃ ιοὰ ἰρβιη δίκαν Ὀἰδί τατον οι ἢ, ὅσαι οδίςιιτέ, ᾿4 Κμαιν,ναὐ ϑὶς μαδοπὲ φοπίβαηεςγ ον "4 Σ]οιηὶνς, ψῷ αἰϑιώτον Ἦν “τὰ τὸ ' 

: ες ἢ ποὴ ἀδυκτὰτ κασα δύ αἱϊο. ροῖυε ξϑηϑεὸν ἤουϊτεδὲ οδ. πιηοε αὶ οοἀϊκον[ἰλαυς παςπάοεὲ ἐμ 1,Ατἰπα εὐϊτίσπς ἡ μν οι ν, ἀν ἰϑρώπον Ηὰπο Ἠεοδταϊππῇ" δὶ εαρὸ ΠΝ ΘΟᾺΑΡ 

ον ὁ τ Ἰἤαγαμαν Βραΐανι,, Ἀν [εὰ ϑήθτ ἀρὰ Ἠεθει Ἴρο[ ἐραίαι}.} . νοιοτα (είδίαιγ ἰωπέριο μον. ψειννάθιν ἐς ΝοΪαὶ αὐτοῖν βἸίμμη μοπειπίι ἃ γεηφαπιί πτερά. 6. "Ὁ ΔΎ ΤΩΚ Υ, 

" μος μι ἡρλξααίμῃ ἐμ ἔγγα. εἰ Ἄρεα επίπι,νε Ὗ ἐἴαν ἰπίοτρτοι φοπυότεῖε: ἱκανὰ ὑπὰῃ. ἀ ΜΗ ἐμ νῷ ἢ "θείς ὑθηο ΒΠϊε: πϑπνίπὶβ αν ἜΣ χρεὶ ἃ Θιοδ] ἃ οὔ, ἀἸ υἱοί ς Ι 

ἀν ἼΜΔΩΝ 
: Ἅ1|1: ἢ ᾿ . αἰ αἷς ' 

ι. ΜΝ 
τιν ς νετὸ σδηβυιη ἱρίσπι πὸπ ὅρηῖ- ἰγιταϑ,γεῖ ρυ!οιοεγιπιδοιορίτηϑεο ταν λὴ ἀρ τα ων ' Ἰγίμτρατυσ ν᾿ 6.  " “- 

δ, ἀμ ΗΛΙ εἶδ! δὲν! τνψαδενογεῦε αρ Ῥιο γὐ κε οἰρίαευν, ἀμοὰ ἔξρε απποταυίπηε, 5ίη πρπυέ, 

ΜΝ πνθδὴν, ἢν Δ δος : εὐρυϊατίακηι οἵα ομοθςς πὶ ρτο δ υογίβεία πδοπ γ,» 

ἌΝ ΥΣ ἣν; δ εα γοιξείυπι. ΒΒ αυ» "ἄδτυν (εὶς οοπιπιοῦὲ οἵδε εαρ!ςκη. Εἰ ργα ΓΤ ῊΝ 

εὐαίμῇ ἐμὰ εἰν ἀν ἐν δϑιν ὁμμίδνειό οοδυφέλεπάα, ἴα ρεφανίυπι ψιοά θοδὰ ἱρί ορότὰ «οπίδηυϊτυτ, Ηο᾽ 

Τ τνβ ρον σα γεϑὶ ᾿ϊε ϑέφγην ἀν μεσώμιεῦ» θγκθηιπι πος, φησϑταπηεπ εἰ εκτυκὸ γεοαμίδαιη δὰ 

Πἰσατι οἱ Απρ οἱ  ἰρεοίεαι ας βογπιρῆν, { Ι τπιρῆν, ΠἸφιδῖ οχ ρτο σΠῚ ψετου οὐ τάς γἱ ΠΝ . αι τοαιπῖσ ς 3. δενω εἰ, δεύκου τῷ Θυιῦ δι : 
18 ῥοῦ μι Υνρόβο Αιε μοπιθι σία. χίωϊεος ἀείοτἰθίκυν Γευτ γον ΝΑ δτα δ. ' β ΓΗ͂, τοι βέτρναι τῆς ὠμπέλου τῆς γε. (Δ τυ, εὰ ἰδ οὐ πιο Η ὌΕ ᾧ φὐνθυνον ἰυκιης Ατοιβας οὐδονωδο 4 δὶ Οσπηρίπεςπίς ςούοχ, συπι δἢ ἐς ἀμοῦ ων δ ἐχ ποτε», ΘΝ οἴεις δυίαπὰὶ ἱπεςερτεῖα ἃς ἰδῶ ἀπν μον μερκοοὐνος ἐμῷ ἡμωλιῆριωρ τον ἐμμανν μὴ ἐν ᾿ δ δὺν ἰδευλε; 5 

͵ εἰς δὰ ἐοιϑβτοιδα ετοπευ γα, Ἀν) μεθειάνε χρ δεῖνα, 06 δ ορευα ἀϊφυϊτδίαρος φοδα; : Ογεοτιπὶ οἸηηΐα ; 

ν ᾿ ὐρενν ᾿ "“ ΜΝ ἊῚ πεῖ 4υο ὁ (ςαιίευν, ν΄ αὸ ἅδεδμ) Ιαδνὲε μη τυ ϑ νλια ηοἤεσευτη βάςπι, Ατοιδαθ 

ὶ ἘΤῸ - ' δΒδὺὺ ) ᾿ 

Ἰ π᾿ ᾿ ᾿ 
7 



-. 

-.-.».-........----- ---ς-ο-ςς-.-ο--- 

5 εγ δ ΝΣ 

τὴν 

δ λρίς, ἔπον φὰ ὠρχίᾳ Ἦ τὰς φιάλας 

ὙΝ ᾿ 

᾿λέσρες Ναὶ Κύρμεὁ Θεὸ αὶ παντοκρί- 

,., ἀκοείδυε πιοϊτιοτυπι. 

- 

ι 
ν 
; 

ἮΝ ΩΡ 

18912.". 
8" 

ἢ- 

τῶλτο Κι δευρὶ ἢ (β ἰτορὶ 
ν “ΠῊΜΕ ἣ Ὁ} ἢ ἠρδηνθάροήψο 

Ἰνείμεμεεμὶ ΝΜ ΜΕ ΝΙΗΙΗΝΥ ΦΙΝ ̓  ν ἤθῸ 

" δυν δι. ἩΣΡΕΈΡΙν. ᾿ΠΡεαὶ 1 τα μιῇ ἡ λέφι φηβμῆνφοιμαν ἢ. 

Ἰκὰ ῥονόλων. . 5.60.1 ῦὖῦ 06} ΟΝ εῆδην ΓρΡίεΙ δῶν μα βρνλ ταν 
μα θῤἐρρε  ρπε νον ο σον ΤΙ |ρικγα ἐξριέηη Ἀπροϊοῤαεῆν σου 
ΟΣ Κιφάλαρονφφίι νον. ΟΣ ΠΤ ΠΟ ρρ χνιθλιντι 

᾿Αλήΐρουναι φωνῆς ̓"διιγάίλης ὧν τῷ Γ γγρς διμόϊαΐ νος οι πϑο ἢ 
Ἂς γάνῦ ̓ ,λεφρύσης τοῖς (η]ὰ ὧγγί- Τ ἱροπιοί 

ἐδ}ε ἘΕ ἢ 
ΚΟ εν!» “οὶ 

Μῶν ϑρέμας «ἄνχείν, τη 
δ εὔνκάδιο [ἐβέενν βίγ,6. 
᾿Ἴμινα εἰ ἐν ἐρήραρς ν᾽ 

ΤΠ ριοιν Π ΠΑπρ οἰ ο, κε οδίυρ- 
ἀϊες [οριδτ ρἰαῖκς ςχεαηάεῖ- 
εςητίᾷ Γ)οἰ τη τοῦτα... 

αλῳ Θεοῦ εἰς τίω γίω. 

ἐ 

᾿νοιννο ἐμμενένε ὙΩ εἴν ὦ 

"- 

᾿ Ὁ Τ' ἀηδιὸν τριῶν ϑμοὺ 
- Ἐν Νς 

δ ΐε ἰφίτων ρείπομα ῳλδηρα-} 7 αὶ οὐ γεβεθνιη, φν εἴν 
ἐμιγδζ εὐῆϊι ἐάν Ἰάρεδ Ν είναι Φε 

κὸ τουγατητβαφεύιοαυς εἰν ςυδτια! {δ᾽ [μεδενεν οἱ υνίννν χεῦ 

" ἔλον  [|0πὶ ἃς ηοχίυπι αὐμοτίμς ποι, Ἡβ Ὑ λνητηκόι τῇ μόρον 

Ονορῤοῇ ὑνόνι ὠυτοῖ πορυκιυομῦτας.Ἶ [μὲδ ἀυΐ βαρεῦφης “μΑγδόθεγοι}} |ἐφβμαφν ἐο ον φοὶ αέντα. 
ΟΝ, ΝΣ ΘΗ ὑεῆηα, δ ἐοϑ φαὶ ἀἀοχαθαηι ἱ- {- 1 κιτομὶ ἀνναρένενν εἰμι, - 

τ 4. Ἷ ἢ ᾿ ; Ὦ ὶὶ οἷυ. ᾿ Ϊ : ΗΝ : ; 

ἢ αἱ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχι “τίω"} ἢ ᾿ Ἄδ ς ἰοοὔδυφαπρεῖυβἐ[-} . | Εἰ βοννάνε (Ανγίω “΄ 

βυάϊε Ρῃΐαίααι ἴνᾶπι ἴῃ τάτε, 
Διύπια εἰ ἐμά χυαῖ ἐγυος οἃ- 
ἀλυέτ15:: δι΄ αυοάςυῃᾳ, δἰ πια}} Ὁ 
νἰυεϊλαί ἰὴ τολτὶ» τηοσίαυμ εἴ. 

Σ] Τα ἱδγιίυς Αηρεῖΐας εἴδι- 
ἀἰε ρἐαίλαν (0 2 Πυνηίηα, ἅγ} 
ἴῃ ἔϑητεβ δαηυναγίηη : δί δα 

ΜΠ υδὲἀπρύ 5. ὁ. ὦ 
'Ἔτ διαί Δηρείυπι δαυαν 

ὃ 

Τ.4ϊε μές αι; Δυΐτυδ 65,9 Ὀῤαπης, 

ῬΗΝΑ μα ΟΜΝ  βἢ 
σι. τὺ. 
ΝΣ ΟΝ 
ἐδ πη βὲν βμημης Φ' 

πὰ ἐν ἢ [4ξμε ηζοίο 

{, Ἐξανάον Αηχείνι. 

Ὁ ἸονεηφνΟΝὶ δε θ᾽ Οὐ 4} ιν. [μὲ εἰν δι Ομὶ ετα9. ᾿δέομὶ ς- 
μὰ ὀἐσίρ Επρον 4. ἐδιαρδάμας ΠΕΚᾺ αὐτὰς ἄταν ΚἸΠΉΜε αν, 
γε κα πῇ μὰ Νερβϑὶ Ὗ Ἄ] Ϊ (δοπίλην᾽ ἰληρυίης ἃν οϑείφ [εχ νίρεν βρῆ 

ρθϑεα τοῖς σώχριφ᾽ πιθὶν΄ ὅ-} [οτοτὴ δὲ. ῬιορΒετανυπὶ ᾿ ἡ γτμϑὺ φ' Ῥεορυαλυβεξιάε 
ξιοῖ, δρ ῥῆσι. οὐ ἦν {1 ἀοτυμὲν ἂὶ δηραμξ εἷς ἀοα41}}}. ΟΠ μλν Φ' βεηραίμειν ἐς 

“Ἶ υἀ δἰ θερδαι ἡΐχαί εαίτο ὠηογ {δ ιθώε; ἐχοὶ εἰν Καί ἀκόυσαι ἄλλου ἐκ τὸ ϑυσιαξηί ᾿ Ἑινδαάΐο! ἀἰυπι ὁ δή ϑον Ἴμι 

ἀϊζξιξιη, Ετίασπ δδοισίμε Ὁ Ὡκ ἦκ 

ϑως ἀ δες ὐλ ΑΝ ΘΟΑΡΝΤ χ ι. ᾿ ἀὰθεν 
νὰ ἤλξῥηην εἰ αὶ ἐβένου Ιὰ οἴου νοτίαν εκ ία αφυ!. δγε ξοηίιουύοην τεγείαπι, ἤοιαρο καὶ Οἱ ἐρχόμβνε (ο ἱλυά 

πειηνϑς δμ.. 4υ άται ρυϊτοησας (κοϊοίω τ ναῖῖο εἴτα Δ Βοφὶροοφηαεεγ {τ [όφυς ἀπισὶβεγα ποη ρου φυΐμ 
ἠἀενμῆνε “νὐναἰ γτῶσι ΕΠΉΔΠὰ ἢϊ (οτίρτυτδ, φυαπι ἐχ γοῖυῖο Ροδα βάεί πιληυ- 

ἀυχϑ Ηεθτ. Ὅ5) γ2[ὐτοὶ περθα[},}| εκ, οπνπέπαπίππαιργοἠ ἰοηρεο οσάίοο τε[πἰτυῦ,πεπηρς Οἱ ἐκύωνο. Οδυί νετὸ οὺς 

οπιπὶ ἀπίρναπιο, Οἱ Μεθτα ἴῃ κὸς ἰῃ Ἰούο πα οὶ νεῆινς δΐο 9 Τογίδατιν οὐ ἐρχένδνοονς ὠρτὰ αυάτυον Ἰοοίο, μδ΄ 
εἰς οδίευείος. ρὲ 1.4.δι ϑιίτεηη 4.8ιᾶς π.γημδεῦ οἰγηποηίαιῃ ἰδὲ ἂς Ομεί- 

᾿ξς ιηη αὐρμ) αὶ ἐϑέανε. πορίηις νυϊιδνὺ ὁ ἄσι(ο- 
᾿Δεπάφηῖο δὲ ουΐο,ρεαῖος οσνροηι Ιοηυφηἧί πιόζοπι; ἐσ. 

7 Ἐ{εοδμανονὶα ἄϑηννα 
ἀμρη πρτὰ (Ὀρίριυγλα), Ψυϊχατὰ νετὸ ὔσα ἀκεϊουΐυπι 
ἰκε σ ηδ [αἱ ἈΑΤΙΝ ἀδαραν, ῥσνοι,ϑένέδω πὰ , 
χὐτίτα ραγείουα κρὸ, βεογίω ἠθρρί εηα νὲ δήκρινε δι ἔσιγε 19 ἱπισερεο καλ  μεης ἀνῳν ρῦα δου. αὐπιούινη εἰδοα 

τμεδεύ αυυπὶ Ἰολρα τε: ἡ οἰηρίδυν ἰφεῖν ἰδοχ «εὐμέπων ἰβοοτυαι δἰ μνεδρῇ ἐρείρεμπι φερ ϑνινν ᾧ 
ἰχίτμμ Πιρτὰ, τ. ἄν ϑυσαευμιν κἐγννρ απ μ αἰδαγᾳ ἀδειη!,.... 

» τ Τὰ 

εὐ νε ἐλπὶ ἸῺ εείδυμα!ι ἰοάφηο)ϑο ἀδότοτα ἐυδις ἰδ ὸς ἐ 4015 
ἄοίχι ἰοτηὰ οχφιφοηβε. κ΄ 

Ῥοῦ ᾿ ᾿ 

νϑὶ δίδου ρουμδι ἐαρ!ραι, ὅφῃμ 
ΠΨΙ͂ 

εἰβνἀἐ ἰδ αἰ δνν βελ ὑλιω.. 

τον μένε εββνχοαμ Α΄ 
ΓΑ 

ἐϊο γε ἱμάϊος νφηταγο δαίευεία ᾿ς νετὸ νος ργορϑη... 

ωρὶν ϑπεις “αν ανώην; Φο΄ς 
[Π} ᾿ 

1] φοόννην. ἀιεενρην, ἐνῆθὦ. 

ὐν ΕΝμὴν Ῥονίρε ξεν “Ὁ 

Ἂς 

ἐν. Ἠοσηοη  ερἰτ γοῖυν “ἢ 

' χαΐν αὐ ῥα νὺ οὐ με τανόηστιν ὧς δ ζργων 

᾿ αν! 

οἥος χαὶ ὧκ τὸ ςύματος τῶ ϑηρί8 κὶ ἐκ τῷ 

᾿ἰφρία ἀχοϑαρτα ὄμρια βατρρίγοις. 
εν Εἰσὶ γὃ πνεύματα δα μῥνων ποιῶντα 
νη μεῖα, ὦ ἐχπορόῦεται δὶ τοιὶ βασιλῶς 
«ἧς γῆς τὸ τὴς οἰκουμῦμης ὅλης ,σωυαγα 

φὴὶ ἁ μεγάλης ἘἜΘέβ ὃ παντοχράτορος. 

γα μὴ γυμψὸς αἰδαπατῇ,, καὶ βλέπωδι 

᾿ τὸν χρλϑύμϑμον Εδραϊοὶ Αρμια γεδ' δων. 

Καῤ δ. ἔχτος ἄγγελος ὠὡξίχαν τὶν φιά 

'λίω αὐτῷ δὴ τρντίοταμθν τὸν ρυέγαν τὸν 
Ἑὐφράτζω' καὶ ἐἸξηφρνϑη τὸ δὶ Ρ ἐυτέ! 
ἵνα ἐπιμαϑῇ καὶ ὁδὸς Δ! βασιλίων ἢ 
πὸ ὡ]ατολαΐν ἡλίου. ον 
Καὶ ἴσον ὧκ τῷ φύματος τῷ διροίκον-} 

φύματος τῷ ἡ συδοτρροφήτου πναῦ κατα 

24 

γεν ὠὐτοιὶ εἰς πόλεμον ἡ ἡμέρως ἐκεῖ- 

᾿δοὺ ἔρχομαι ὡς Ἀλίηϊης. μαχα διος} 
ὁ γρηγοραῖν, καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

«ἰωὶ αἰχημοσυυ ίυ τέ. 

9 Με ίδηενεν, δὶς. δουύα δος, Ν)ὰς (υρτὰλι.... 6 
4, Ομίχας ἀδενοι ὦ ἐκχοράνεται δὶς [εσὶς τοι, οηι 
Ρἱυϊοηβε ςοάοχισυπι αἱ ἐΐρ ἀυοδυς δὰ ποίενίδ: δε ίτα ἰερεη- 
ἄμπι εἰἴς τοὶ ἱρία οἴη ἀϊς, ΒΡ α  πήις, Κεργοιρμάαρθγδαπομθε- 

νἱάετε πε ποὴ ροϊε εἴη ἰλτὺς οσπιυιςηίάϊ τοῖς δἴς νοῦς 
ΠἸευ ας ἰνς Ἰοςο. τ ἐπτπὶ ἐπ Ῥεορμστίς τητόγάτην (οἰεῖξε 
ποη ῥέοτίων αἰ Π πλ Πὰ Οςουγγοτεπιοάὸ νἀ εἰΐςες Ῥτορβὲ 

Ἰ ρεγίδως [υἱς, ᾿ 
Τυιὴ ἰοχῦις Αηρεῖυς ἐἤ ἀϊε 

οἰ αἰαῖ (ὰ8π| τη 
πᾶ Φηυ πὶ, μερηρέ Ἐυρβταῖςιη: δὲ 
[ορτα οἰξ ααιΔ εἴυδονε ράγαγο 
ταῦ νἱὰ τοβιιη δ οτῖι (0}15 44- 
ΠΩΣ 

δυης οηΠ [ρ τος ἀρποηΐο 
απ οἄσητοθ Ἢ 
οὐδε δ4 τοροβ, τεῖτᾷ ὅς τοῦ! 
πα» νε σοηρταρεηϊεος 46" 
ργαὶίατα πάσηι ΗΠ 05. αἰεὶ [εἰ 
᾿οπηρούξητθ. 

ἜἝςςς νεηΐοβνε ἔμτν Βοαξις [15 ἰμιων φμὶ υἰχίϊαι, (φ ἐμβο- 
τὶ ν᾽ βρῆς Χίεγυας νεἰἰμνοῆτα [ὦ 
υἃ » ῃ6 ηυάπ5 ἀπ θυ] εῦν δζ νἱ- Ὁ [ἀμεαονδοίαᾳ, ζ΄ υἱάεαπε Ἰὰς Λα 6. 
ἀραπῖυς ρυάλεπάαὶρίις., ; 

τορίετίτ, ςοηἰίσογέ ποπάυτῃ ὑφ, ςρὐ βὲ βηγΐοπι αἰιειεπὶ ἐν 

: πρριίδον ἀραᾳγϑδὲόνιλρυ 

Ὁ 

φνρ ἀληϑιυναὶ ἡ δέαριαι αἱ ιρίσεις ον τῷ αρόθαι γοῦν βιαῖβι ἐνβα! μηρηνμ, φρο δ ἡβὸ 
: , , δὲ Ὁ 8 δι. ΠΝ ΐ ν ΦΈΨΝΕ, : ᾿ 

Καὶ ὁ τέταρτος ὅν γελος ὀδέχγεῦ φιά] ε] Ῥοῦφε αὐκτυρληφοίι εἶ ἢ |ς ὦ νσιωθηφω. 
αἰ ωὐνὸ Μὴ τὴ ῥλνν" ΡΝ αὐτὴ [ἀν δέβίοην ὕμειν δὴ Ἰυϊομῃ, δι δέν βαμκ μον μῆς ᾿ 

ἀνὰ ι ὰ ᾿ ΠΕΣ 

κρασὶ τοὶ οἰ ϑρώποι! ἐν πυεὶ. ἱαρκιὴ μὰ " πόα εἰ φοτε μο. ͵  [40έζννε ἱπνρὶ  ννς ἢ 
οὐ ἐνὰ ὝΨΆ Ἶ 56. Ρ6. ΠΟΙ}. Ἱ ὝΟ ; : 

ἮΝ Ὶ ν οἰ οἴϑιοηο "1 Ἐς πβοιλονμεε Βοινίοοα. ἢ ΤῊ νὼ 
ΡΥ  ΚΡῚ με μεν μα μον χγήτηνν ΤΉ ΞΡ ΕΙΣ ἈΘΉΘΨΙΝ τὰ ἘΘΥΤος ἘΜ) [ποθ [οὶ μοῦ δεῖς αυόχονίς δ. Ἰϑρηλε γοεβαινὰ βφενίνω 
πληγὲς ταύτας ὸ οὐ μοφενόηστιν δοῦ-} 1 τοῦο να Ἀδι ρίαβοε : πορις τοῆ.} δαψαι ὑπ τδισ, 
ΝΗ ἀπεῖ ὄξω. πῃ... ῥυθευε᾽ νετηὶ υδεδὲ εἷ ξ!οηι} " ππρονασεὶ χω, “ΜΠ 

. Καὶ ὁ πύμήϊος ἄγγελος ὀξί φανῶ “να μαι ἔμμαι θεν τος [οὶ ρα ἤδαν απ 4 τ Φ ' Ὁ» ἢ " "δι δος. «ἤωάμ νἴμει, : 

φιάλίω “υτὸ ἘῊῊ τὸν ϑοόνον τῶ ϑηφίου αἰπι δεδιὶς {Π|ε,διξιυιη εἴ ᾿ μεν πο μες μηρῷ ᾿ , 
Ὁ τε βασιλεία ἀντί ἐσκοτωμῆμε, τοβηυτῃ εἷμα τεπουγοίμσι ε δι} ἡ] Φ "ξλοανελνι ἐρνοόνοβνον: 
καὶ ἐμιρνοϑ αἶἶτο τοῖς γλώοσας αὐνδδο κ᾽  πεπάςδεπε Πηφωαα, ἴμλε ριαὶ 7 δ᾽ “πνπανένιουένννι μὲ ; 
τ πόνου" ᾿ 7, ᾿ τῇ ἀοΐοτς: ᾿ ὃ δ ιν ζν4ε [νε! Ρ ἀεἴονει ὦ 

Ψ ; ΠῚ ἐνῶ ν ρὴ: υζὰ “1 ὀἠΑκ δια νεποονούμη Καὶ ἐδλωσφέμα σε τὸν Ὁ εν τα οὐ." ᾿ ΕΥΡΙΜΕΙΤΩΝΙΙ Τεοεῖς - νιν αἱὸ μὲ ἀοίονίϑι 
ΩΝ» 4 ἢ ᾿ “. ' - ψ βδε, 

φρνοὺ ὡς δι πόιων αὐνΠ καὶ ὧν δ λ- ἘΝ Ηρ μόν τε δόντα ἄναι ΠΩΣ 
᾿ ορετέθηι [{πὲ8, 

Εἰ βκινε πηζαίωι ψ-Ὶ 
ἀὴ ρίναίαην [ψάνν ἐν ἤω" 
"ἜΝ ἐϊμά τθάφην Ψω"» 
β νάίοην: ἐφ’ βειαμὶ «αὐέ 
«ἴω, ἊΣ ΡΥΔΡΑΥΑΥΕΙ͂ΝΥ "4 ΄ 
γεχιδωΐ 4 ον [οὔντ. 

θη 6 ΜΠ 

. 3 Ξε υἱά ἐδ ονο ἀνατονὶ:, 
Ελτνίδ εκ οτὸ ἀγδοοηὶς εχ [Ὁ ἀκ ον ϑεβια, Φ' ἄε ονε 

οἵα ἡΠπυς δοίεία δίεχ οτε ρίςυ-Ἵ [ρ[θιδορτορθεια [βετέιμε 
ἀορτορ εις Ππς τγοβ πηριγορ [5 Ἰκωνο ΔΝ ΩΝ 

7 φἰεἰταδ' Δυυ !σς ταηῖς ργοάονη.} Δὸς 
ἐδῆς δνη! εὐἰην [δ γόνοι ἀ4- 

πηοηῤονηην βδτιεπιει βρηαὶ 
Φ ρνοιιβωηε φἀ γερενα» 
εἰς ἐφΡΥς, οἴγβα ἡίος φ 
ἡ» ργαϊίμην «ἀ ἀΐεπν πεδο 
Ζῥυνην ϑημόροεπεὶς Π εἰ. 

δηαν αυίφνα ἀδ΄- 

Ἐκιδυεπδοβου ἔτ, Βε- 

Ν Εν δ, ἢ “ 

ἀδεϑοβ ονάπια [μ4..η8 πω» τὰς μόν ̓  ἥν 

ἐντρὶεμάθηονο εἰρα. Ὁ 

Ἱ ᾿Οοπρτοσαις Ἰρίτυῦ 608 ἴῃ το], ἘΞο τον ζαϑὴν Πα ἐν 
Ἰοσιῖα αἱ νοςάτας Ἡεθ ας}. 

ἰοτωην ἡ ψορν᾿ εῖ εὖτε: 
μὲ, ψιθρμρρδάνα, ας πῇ Ὺ ΠΡῚ ᾿Αγιμασεάδοηο. 6ὃῸΘὀι Ἵ: ῃ 

Καὶ ὁ ἕδδοιως ἄγγελος ὀξέλοε τί νἦ. Τυρ Ἰεριϊοιαν Απξόϊος εΠπν]} 07]... ἢ Βεββεύνννε φνρείαν 
φιώλίωυ Ἴν ὼ τὸν αἴραι καὶ ὄξηλϑυ "1 ἀϊε ρ υα! μὰ [ταπν ίη ἀογοη; δέ ᾿ἶμμι ὦ ῥείκν (νύν θ΄ 

, φωνῇ χα γλη δὲ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐφανα) ἰροάμενοχ πιαρη ὲ τἔρὶρ οα! ἢ σὰ Κρ ἰγρι ὺ 
ὑπ μὴῦ ϑρῤόν λίσϑυκι Γέηθὶὲ ἐμίοηό, ἀἰοερο  Ραυΐι, ὅπ. ἐς ΜΑΜΔΣ ῆρανο, ἦν ἀῥοφμν Ἐρέίνιο ὦ 

ετδηίροϊτίοπευι οὐ ξρυδυΐθις ἱπ λ, 181 ἢ, 6 Ν 
᾿ 1δ γξα ἀκ φυ στον φυόμενα εν, ἡ. ι..»- 

τεύαὐι (ἐδίταν Ἐἰρεμάγδόν. 
βαρ. τς ας διὰ επίπι ποι ρότοίξ αὐὰπι σοτγυρτὰ {οηῥτα πη Ηεδέὰ 

1: Ἄδκε νιν. ,δις.} δὺ ἤχομα δα, Ηἰςηξερυὲ βιεοῦ ὦ Ῥίεγαυε νοςάδυῖα ἴα Ογβοίς ἐχοτηρίαγίδυς, Οὐὐὴι δι» 
τόμ πλοΐτι ἴῃ. ἧδε ἐχῤ]έληφα νόοες ἰαδοτγαιίηϊ, πη ὶ νυ 
ἀξευν ὁυναίηρ {|| ρίς ἴσους εἰΐς ευΐυς πιεπτίο ἧς 2, Ῥάγας ὦ 
{ἰροπν3 «αν δὶ μνεία ᾿οῖας, Ἠοθδταἰἐὲ ἐδίτυν ἤποτίε 

ἰλιποάὸ οο ἱρίο Ὑπε θυ ξεν θη αἰ} εἰυπποίίι ἐπ 1γο νοχ δὸ (εἠδεὴ δα 10 ἼΠ|βαλ νη 44), 11 εἰ, ιοας 
Ἰιος ὕδεο φοεξιτος ΗΠ δά 
Αἡϊνις ἰδιγτοάυδευς εἰς Ιοάυεη5 Κ ΠΡΟΣ ἐρίς, δά ᾳμιεηντα- 
πις οὐπίηο ἱξα τεκγορα (δ ντ ἰδ ρείπια ἐἸακηϊόπς 
η"ᾶ ἔσριςπὶ ςρι οἷδε οοητηος. Ῥοξειειπὸ, ἢ νοτἤολψυπι 
Ριοχίπνιιπν,α ο 16, ςοηίμηχ οτῖς τα] [ρετίοτεγ Θεῆρς ς Οὐταίη ἐρῆν 
εὐτῃ γ4ν ἀδεἰίς ρεγρεῖψδαι εὔϊε πλτγατίσηοιη, 408 ἰποτς 
ἰεέχίοης ἐδεῖμν ἀδγαηράξιτ Δ τ τηνε ντ ἐᾳο ὐϊσαιπι,. 
μἷς υάδαμι οχ τά ςοηϊεέξιγα: ταιντὰτν ἀϊομηὶ οπηὶ 
πὸ νἱάςτί Ἰνιως νογς] υπιηςγονάμπν. Τρ τ τοτείο μοί 
γεν ἰςυΐαπι τ᾿, Οὐ νονὸ ἤς αθιμπ γε ἰα μυιπο]σομιπίτ- χ9 βιός ἱπξιὰ,ει.σ: 

ὸ 

πὰ ρτααείοπε. οίηάς πυίψιᾷ ᾿Μεριίάδο, ἠεαὺς δυΐε  εητεητία ὁδοὶ ἀπδὰ 1} ἰοτο 
Ρῖο Ἵπίραν ηδίτυν ΠΡροΓίκβα"} ἐᾷ δῇς, ἐδη}4}}}}, 6 
οἰλήϊείες ἰάτες ποήτεν τὰ (θη νΌΪ συ δ ΔΠ|ς εἴ, ἐτίαπλ 
πιοηῖςς εἰϊε ὑροίτεαν, ἘΠ ἀυέσηιν δἰς Ἰοοευς ηοὴ ῥρτόου! ἃ 

αγρε εἰαυδηρ,νε βραβεῖ α Λ,ΆἈοβ ρον 
ει ας, ἦς. ᾿ ᾿ς " 
17. βωόίγν Νειηῤενε ἰα {10 Μαύσην, Τ νία ἔην, δα 

Ἰὴ Ρτουνονδίο ἤμιπναν Τυον δυθαυάίτυς ἐηΐτ Βα] δἰ πθ΄. 
πλοηδὲ ἐς πλά]ο ἸΠτεΓρτοῦδηὶ αυιὰλπὶ ἔα πὶ γυ  καια, δαί Ὁ 

Ῥδθυυ ἐ 

4 



ες ϑλύδδγυχυι τα ϑὴ  πΡῶν 

τ φῳ ἱ 

ἢ : 

ΟΣ ΟΣ, ἐς σου ὑϑ ᾿. νυ ἑ Ἵ »"»Ὲ ὙΟῊν - ᾿ ἐ ὅν "Ὡς τι . ξ 

᾿ ΓΝ 
᾿ Ὁ ΤῊΝ : ἕ ᾿ ᾿ ᾿ 

τε Β Ν 
«Ὁ - Υ ᾿ -» 

᾿ - " 
.Ν « ᾿ ι 

Ἂς ἰ ΣΝ 
ὅ , ον 

: 

ὡ ᾿ 

Ι... ῳρχύμμς τ κεν ἬΝ, Ω πᾳ 
" ᾿ ΓΝ υ " . Ἔτι εΝ 

ὗ νον Σ ΔΙ ἀὐωὸ 

ἈΡΟΟΘΆΝΥ ΡΝ 18, ΝΝ ΤΣ 
Ἢ Βεδίφνο ἰμδείοαίνοο,ϑι αἰ- ἡ Ἂς ς ἐπί μθὶ ἢὶ ἀνδελρο, Διατὶ ἐθαύ-|7} Ὑνης τοὶ ἀϊχίς Λοβεῖαι, 7. Εἰ ἀϊανι μὴν! ἀπρενν, ᾿ 

. ἱ Ἰδέ τοινέτευο, δὲ τεττρι τη} ὦ σας; ἐν ὠσοι ἐραΐ τὸ ονδου- [Ολυτε μυνεδειε ορὸ ἀΐοαιῃ εἰδὶ) {{ὥμενε πηγανίιὶ Καὸ ἀίραπο, 
ἢ ἹΣ ΓΤ 9. συ δὴν ἢ.“ κω ἀεὶ γὼ β Μμ θι 7" ᾿ ἡ ᾿ἱδεὶ πὶ εδὲ ΜΥΘΡ φβΝ ΗΝ υἱ εν! τὶ 

δδ'υ ἀρδυε, αυΔἘ}8 γι, ἬΓῚ ᾿ ἢ τ οΓἹ ΠῸΠ ΕΥ15, διϑλοἰτια ᾧ ' 
: “ὦ βνα. ἔμε! γαγδᾷ} φῷ ϑη οὐτῷ βαφοίξοντος αυ- Δι : : φ' ἃ ἢνΝ4 βογ[4Ι εδην, 

γι 1 ἢ ῥυἱς οχ 4.0 δοναίαοι με! ω τοῦ αὐ Πὰκεῤαλεὶ ὃ χὰ αυς ρότιας οὐπινάυα ̓ιϑδεὶ (α- ρα ὑαρε ΤΟ 
ΨΥΨΥΝῚ ἰουπε βυροῦ θεύγοπιτοτεσιμοῖυεν ὙΠΑῚ, Ἐν ΧΟ Ὑ6ῸῚ α κεφαλαί δ τὰ]. Ιρίῥεἰορεσπν ὅὲ σογημα, ἄεοοπι, [| ὅδ ὀόγηα ἀρίενν. 65 

: Ὁ  φιαοόθο τοῦβον. ἡ" δέκα κέρριτα. , ες ] ,Βε[ξια φυλαὶ νί ΔΕ 1,᾿ ύίτν 8.5 βεβίαφυδην υἱά,βν-  “- 
μφμλη ἽΝ) ἝΑ δίφαφι εἶς νεδε [16 Θηρίον ὃ οἷα κὸ ἐκ ἔς δ μέλλοι πδ εἴδ:ϑς αςεπίαξα εἰξ εχ ἀρ γ(“[ ἡ. Προ υὐτώϊς ας πὲς 

᾿ς δαὶ ἃς, ὦ ΙΑ 4. Κι΄. ΑΝ ͵ ες “ων ζ Ω Ὁ... ΜΒ}. 

"τὰ δ 6. ᾿ οὐαδαινήν ἐκ ἀξύοσου,κνοὶς αἀπωλέων (ο,δι ἰῃ οχἰεἴυμο αἰστυγαι δι 15} [ἐμὴν μόμ: σ' βεσυκηνα 
"ἃς Ἵ ͵ εἶ ὑποίγειν' Ν ὃ υιίσονται οἱ κατοικοιῦ- ε ῥλδυπτως ἱποοία τΟΥΓβ,, (4αοτιιὶ μϑμαδὶάἰιε! μετγήηο, (μο.. 

“ ον φιρῖ ᾿ Ἄν, . ν δ ΠΣ οὐ οἰορα ποτγΐπα ἰςγίρτα ποι μη τη 119] |Ὁνην πδρ βυπέ [ενίρια μος 

' β πνΝ ἢ Ὁ γεγεῖ τις [5] τὴς γῃς [ὧν οὐ γζοραῆίαι τα 6-| Ἢ κα γἱκα ἃ ἰδᾶτο, πουπ αὶ βιπάλ.} αν ο δδνρ αὐαὲ δ τοα- 
“Σ τὸ ὃν ἊΨΝ ἐργάς' “ “νΣ Δ ᾿οκεδάεἰς δι ΘΒ (ι4.]; ; νέματα δ] τὸ βιδλίον νῆς ὑπὸ ῶ᾿Ὶ [π|επιο)οογηςήξεδ δοἰλίαπν αυα ρρβνμρεος υἰάνμδ 

, ἴστνσς Εἰ γύας μον ἐρυλε, κρὶ ὅρη οὐχ Βεφανοίαδοίνε ἐυξίε,δεσιοη; ᾿ τ. παβολῆς κόσμου βλέποντες τὸ θηρίον," σται,ἂς μοη οἰ» δε ταπηοπ εἶ. : Ὡς νι Ν. : 
δ , ἀϑέϑησνη. ο' ν᾽ τοῦ ποῦ ίμης ἱπυςητὶ.. ᾿ς δ ῃ ἴα ἂν οὐκ ἕςι, καίπερ ὅτ. 195}; Ηἰς οἷ᾽ πχδης αυᾳ παδοι (λ- , 

ἣν ᾿ ; ᾿ ᾿ ἢ Ὶ ἢ ρός!. 1} δ ἢ αυ ἘιΠΐο ἐἢ [τη [μ:. “οἱ ".4- 

Κα ᾿Βεφτδβῆάο κ᾽ 4,΄αἰδῇτ4.] Εἰ χμνὲο νη βαι. “, ὔῖ δὲ ὁ γοιξ ὁ ἔνων σοφίαν. Αἱ ἐπ] αἱ [οἰ ξείαπν. δ ορίοπι ςἀρίτα, (τριδ] δεῖ Νέων ἀν να 
ἡ] επεὶ ροπάο, ἀείςξαὶς ὁ «αἷο ἴῃ, μογηρβαμθίηι σον ἐξ «αἱ : Δ με  όνοῤηι Τ᾽ ν 4] Ἱπγοδιςδίμης προσ 005 ἷ μμα, βμν ἐάλῳ μα 

εὐ Ἰποπνίμονιδι δ εἰρμρπιατῦς δεῖ ἧι ἠοννὴνφι: Δ’ δἰ μεε- κεφαλα), ὄρη του μου ἀὐέίας ἢ" οος, - ΒΕΓΠΟΘΤΜΗΕΙ βιμεῆνφν πενίμν Εάει “ν- 
; ᾿ΝΝμϑων ᾿ ΝΣ Ἵ ΑΞ ΨΗς ᾿ δ᾿ γ ἢ ἥ 

ΣΡ Ως τῳ [δοπιπεερρίορτεν ρίαριῃ Π|2τπ ϑηται ἐπ᾽ αὐ7]0. ΐ οἱ Εεζδσες [δριέ ἴππτῸ αὐ] το ᾿ - 
δ ΠΝ Ν ! ἰ . ΓῊΝ αν ἀπο ἢ Ἰο] Εττερος [ςριξ ἔμπης: ααυπῆσα "ἢ 

Θιὸν ἀρ δτω ϑιοΝς ταὶ λα ὙΠ ὅη βιαπάϊη δ: αυοπίαπι πιᾶρη βμῖς ' ἕω βασιλεῖς ἡ] ἃ εἰσιν.οἱ πέντε ἐπε" Ι ἀπὸ ἢ πὲ στα τῇ  Ὴ αἴας ἡν τῷ μζν Γι ἘΡΣ, 
ψ βιεγαίλη δὴν ἡ Ἰδογὴ αὐτης σῷ δρα. εἰυς ρίασα νο ποπηεηβοῦ, στιν ϑι 0 ἐἐς ὅξιν,ὁ ἄλλος ἤπω ἦλθε κα ποπάμπῃ νοηίτιδί αυστη νοῆς-Ἐ ἢ ΕΝ πολ νην τορος ὧν 

νι ᾿ ιΚεφάλωμον ((. δ ΠΗ ΟΡ. ΚΝ. ἔταν ἔλθει, ἠλίηον αὐτὸν δι μοῖνα. ͵ [{τἰορογτες ταν Ἔχ συμ ἐσρ 1 4 μην ϑεποτί!, ογονιεε ΜΠ 
᾿ ' ΑἹ] ὅλϑην οἷς ν δ ἐπ ἃ αβγέλων τ νοηῖ νι οΧ ἰορίειαι νον “ ἄρν νιν ν. τ “ ἸΏΔΠΟΙΟ ὅποι, Ἢ δνεμε Ἐδοβω: ἩΡΔΗΑΡΟν. 

᾿ ; ᾿ Κ᾽ Ι τὸς ἐπ] ὰ διάλ λά : Απρεὶ!ς αυὶ μαδεραηείς ᾿ , Καὶ τὸ ϑνριον ὃ ἕω καὶ ὈΚΆΘΠΕ ὉΡ Ρ Βεξία δοτοῇ εδιηῦ Ἧ ν' ω 
ὃ ν» ἡ ΟΥΤΩΥ ε51|ἃ φιάλας, ἡ ἐλᾷ - οὐ ΦᾺ : τ . πᾳ, 2, ΝΜ, Χχο Δ “να ὅν ' ᾿δυζογ ΄συς οἔαῖνδζ Ω0] Ἕ ᾿ 

' λησῇ ἀρ ἐμῦλὶ ᾿ ἢ ποθ δὸς Ριδρ ἰα!αε, δ Ἰοαμιτιὸ εἴν πις-. ἐν δος “ΠῸ ὧκ ἢ ἐπ] ὅξι, ἼΠ Ἰεῇ,ἰς οἄλδαιις ΜῊΝ ἐ(ερίεην! [δι ῥα 49 εάν. ΗΝ 
Ν ᾿ η βι᾿ ἐμου,λε γμριγδευξ9 ἕξω ᾿Ισυϊηνάίσοης ποῖαι, Είδυς ευνοίὶξ απὸ λειὰν υποιγεῖ. ; Ἰὶς εἴ, δεὶ ΝΕ ὋΣ “005 ε[, (9. φίμηα , “ 

Ὁ [}΄ Ο σοι τόκρλιᾳ αἰ πόῤνης ὁ μεγάλης ἡ χα Νἰ ἀὐπρλαοηδιὰ ἀχορε σ᾿ κα πὶ Ν γα χέρα ὡς δὲ «ἴνδζ Ὴ ἐχιθατῃ 401... ς.1 ΓΦ’ ἀε μέθην εν δ’ ἐκ ῥη 
ΝΜ ἐὐ ἢ τῇ τ01 ἀλιηπατιοηοιῃ τῆς «᾿ κα κέρατα ὦ εἰ σὰς, σ κα [μὴ Ιϑεςς δυῦςῃι ςογηθα 45 ν1.} || ποτιρμὴν ὑαάδε, ; 

ψ.. ϑηρδψης δὰ ΟὟ ὑξάτην [7] πόλλ αν. . 1 {επεὶς Πὰς υὐαρηφ[ςἀεητὶς ία- ] βασι λῶς εἰσιν , οἵ τηνες βασιλεία οὔπω 4{{π|,ἀεος αι ζεξοϑ ἤππι αυὶ το- 1} δὶ ἄξοεθν φονημα μαι, 
ον Με ἧς ΕΝ σον οἱ βασιλεῖς τηὶ : ΡΟΓ 4085 τ αἶ τάδ: : Ὁ ἅ ἤλαξον, αλλ ἐἰρυυίαν ὡς Ἡκδίλος ὦ ΜΝ ἄμ  ἰη: ἀςεερετῦι, [εὰ υἱάϊβι, ΓΟ) γζ μὰ 

- ἫΝ τ ρα ἐ μοϑύϑησαν ἐκ τῷ οἴνου ᾧ πορν)] }} (θιὺ χυὰ (ςοτιατί ίμηϊ γερες Πλυυρτατι μώναῤον θρῳ ὑροοὺ οϊεδι δυσὶ δέχ τῷ Θηρ ι. Ἰρατοίξατοτι ταμαυαιη γερο δά], ἐπ δος ἢ σ πηθευϑο 
] . ͵ ᾽ ς “- Π - ι δι ( ͵ ξ σ' ᾿ για οᾳᾷ Ρ «ως ΠΝ Η Ρ 4 ΠῚ 

᾿ γοιας αὖ της οἱ καμοιχοιυτες τἰω) γίω. ΕΥΕΣ. τ ἙΟΙ͂Ο ΣΕΘΕΌΕΚΘΟΥΣ ΥῊΞ ᾿Ἴ νην ἀνδεμαδ αν βετγάμο. ὗ , ἡμίαι 8:0 Βογᾶ δες!ρίξε «ὦ θεἰξία, ΜΩΠῈ γερὲς ὉΜΑβογ ἀπο 

. ἘΠ) -Ὶ ἐπ οὐ 2 [πο ἱπεδυίαεὶ δπε ποία τειν. ἡ {πΡ , Οὐυτον μιών γγωμίωι ἐχουσιγκῷ! Τ' : : : τμαιαῤ : 
: ᾿Ὁ 5  ΘΞ Καὶ ἀπήνεγκί, μοι εἰς ἔρομον οὐ νος Ὁ ἀρ τλαμα ὈΔΕΤΠΝΟΝΣ ΤΠ. 1ἀφευλπο ῥηνβιινθήρμέε ων, Ἃ διύαμιν καὶ τἰωὶ ἐξουσίαν ἐαμΝ τῳ "ἢ, Ηἰ ἔμηξ νηΐυϑ5 ἰσητεπτία δι] 13} ρίνπε ρα δεβιαπι.. 

᾿ οὐ ῆβδ Καὶ εδο! γωυ οηδόω 3) Ομίιπιαυς ἕης ρεΓ Γρί γἰτᾶ ἸΏ} 9]. κι αὐνβαϊήρ τῳ ἐμ βιτν ὑϑάμεν (Ὁ τὶ ουσίωνῦ ἑαμηὴδ Ἐν θὲ νεῷ ἃς ροτείξαιξ (ιαπι} 1, Αἰ ἐν οοηβιλωπι νά- 
δ τῇ ΚΟ οἰσὶ 7 ἬΝ κὰν μδρίω ἀείςττᾶ αὐροτταίϊες ν] ἀϊπιυ ἐγ ξ ἐμ ἐπ ἀξξένρδην; (θ᾽ ὐδὶ θιῷ, διζασδιδωσουσιν. “" Ι ἐπι κιεἀπην. δφηι, ζ’ ἀὐθεια Θ΄ ἐς ἢ 

ον {τ΄ Ἀ08ὲ ϑνείον κόκκινον ἐγένον ὀνομρπν᾽ Ἰἰαβιἀδιεπιβεβία᾽ «οοίπαιρ!ε. Οὗτον μετοὶ τ αβιίο πολεμήσουσι, 4, ΗΙ οὐαὶ Αβπορυροϑεῦε, δ,, ἐμκ  μὸ πμεθαν 
ν ᾿ ΗΝ βλφσφυμίας ἦγον κεφαλαὶ ὑπ] ἃ κ(-] Ἰὰς ποποίιθ, δ] αίρβετοίςμαρέ τὸ ἀρνία, νικήσει αὐτοὶ, ὅτι Κύριος κυ-ἰ |Αθθπδνηςει ςος:]υοηίᾶ [)ο. ΕΗ ὠης “χνσλρυγηάν τ τ 

' ιϑατα δέκᾳ. ! ᾿ τὶ ςἀρίτα ἐεριξζ, ὅζ οτηυὰ ἀεςξ, δεπιεαν οαρίι4 βῥίαν, ' “ο΄. χϑὶ ᾿Π βνηὶν δ᾽ ὑάρπως αὐπφιε ἢ 
3 

εἰν σῇ τὰ βάπλις βασι λέαν., "οὶ ὕληις ἀοπιπογιιηι εξ, δ ἀ οχ 
ὥς οὐ ἐυηῖ κλητοὶ χὰ ἐνλευ πῇ τοὶ προ: γορυχηνᾶς αυἱ συμ εο (ὥπέγνο- 

μέρ. ἐμὴ ἘΔ] [κατιγᾶς δἰ ούε ὃς Π4ε]ςς.. 
᾿ Καὶ λέει μυι,Τὰ ὕδατα ἁ εἶδες οὐ αἱ 1. Πεἰπδε αἀἰχίς τὐμὶ, Ααυα 

πόρνη χα ϑηται λα) χαὶ ὄχλοι εἰσὶ, (ὁ ἔ- “ [αυαον πένθ! πγεγοιείχ [δάει, 
. ιν γλαζασαι. κοῦ Ρορυΐ: δον Μέω ἢ Α δεηϊοθ, 

οἰ Καὶ τοὶ δέκ. κέρατα οἷ εἴσεᾳ Τὶ τὸ! ἀμπρυα., ἜΝ ππσ' 

ϑηρίον, ὅ τοὶ μισήτουσι τίω πόρνίω, καὶ ' ιὸ Ἄ τς Ἰτς Ἴδε ΠΟΙ 16 
2 “ ἢ ᾽ ἢ ν.- Η ΟΟ᾿Ο εἴ 

γρημῶμδρ ἀω ΤΠΙΠΟΘΟδΙ ΘΝ τίω 19] )0}5ϑ Ἰτῃοτγεισις, ἀπε ἶν ἀκάδει 
νων νὰ ταὶ στιβχῶς αὐτῆς Φαάφοιυυται,, ᾿ΠΠ|τὴ δὲ ἡ, 8 σατητ8 εἰιϑ 6- 

αὐ τίι καταχοὺσουσιν ὧν πυρί. ἀδρε,δς ἐρίμαι ἴσης Ἄχυγηϊ.. 

Ο[ Ἐταταμέεμι τυ] εν 114 διαὶ- Ἰ"ς 
11 ρυγρυγὰ δι οοσςο, δι δυγα 

τδδυνο, δι] ρι ἀἸδυς ρτοτίοἰϊονϑς 
τλαγρογίτίβ) μα ςης Ῥοςυ!ῇ 86--} 
τουχη ἰη δή {Δ Ρ] απ ἃ 0 
τοἰηατοηέθι5, ὃς ̓ημαυπάϊημᾳ 
ςατιάκοηϊς (ια΄. ἐδ 
τίη οητο μο ποιηθῇ [ογἢἢ 

διυαν Μγ τεγίυν, Βα γ]οα ἐ1}4] 
ΤΕΓΌΝ Πὐατε 1}14 (ςοτταιὶοηῦ!]. 
ἂς ἀδοιιίἠλισπιδ τοῦδ. 

ἡϊδδῳ, ἡροπίαην Τδοηνίπως 
ἀοπνίπουμην ε[}, (Ὁ τενχ γε - 
ζωπι, Ὁ ἀμέτμπν Πἰο [μπὲν 
φοςαῖί(ο᾽ εἰεξλε(" βάεϊει. 

"Ἐπ ἀϊπιε πμδρῦ, “4μ4 
4045 υὐι), υδὶ πρεγεινὶς 
[άοι, μοβεὶν [μη], Θ᾽ χζομα 
ἐἐν, (Υ ἰδοξμα.. ν 
Ἐπ ἀεοαπη ΟΟΥ̓ΉΗ4 ἡ 

υἱάνβῥ ἴα δελα4, δὲ ϑάϊφη! 
βυοίοανίανος (θ’ ἠε(φἀεάηι 
᾿Μοῤοηε ἡ  αὐνζῦ' πνάαπεγ' 
ἐανηρέ εἰμ9. πρνϑηδηοαῦνη!, 
(' ἐρίαπν ἐχινᾷ οὐπεγεπνα-. ----- “ 

ΦΟΥΉΝ 4 αἰφεεῦν. ᾿ 
Ξε πρηΐμν εγαξ εἰγοω.. - 

[44:4 ρώνρήρα (Θ᾽ «οὐρέηον 
Φ' ἰυκων δες ἀΝγο " ἰαρ!- 
ἀεζναθο Οὐ πραγζανμί 

᾿ :βοκοίνπρ ἀυγενν 
ἡμεῖς [νη Ῥίδηνηι οὐδ. 

᾿πνηάηφρον (Οἱ ἐνμβεμάλν 
εἰα ογβἐφμμ ον εἰμι... Ὁ 
", ἘΙ αν βθεηῖ εἰοὶ πρνμῦ 

ήρηρνν,, Μέγβιηε, Β4' 

ὑγίομ ἠναξζη δ, γθ ΗΝ [ουα- 
. ᾿ορρεννν, ἀϑαρῥναεφ: 

 Πννινιεη δ 

- ᾿ ᾿ Καῤνὶ γιωὴ καὶ αἰδιβεξλήμϑμιι πορφύ- 

ν ἢ ρᾷ ἡϑὶ κοχκίηφ ἃ κελευσωμδϑη χευσφὶ 
τ ν᾿ ὐλίϑφη φχὰ μαγγεράταις ἔχον-᾿ 

"" ο΄ σθέλφυσουιθ ποτήριον οὖ φῇ χειρὰ αἰἷτης, 
ἐμον βνλυγμότων καὶ ἀκα ϑοίρτηξος. 

Κα ΦὴΝ τὸ μοότωπον αὐτῆς ὄνο 13) “ ν; 
γοαιμμδβον, Νυφύ φιον, Βαξυλ γὴ ῥὺ4- 

γέλοον νυήνῃρ ὧξ' πόρνοι Τ βόνλυοι. ἱ 
»»- 

. γάμων τῆς γῆς. ν΄. 

τ , , 

᾿ : ἣ . ε (ν᾽ νι ῳ, . λ , ν ἊΝ 

στ᾿ ΟΝ ὁ νι [φ] Ἔς γὴδὲ τον μίσρειν ἐδ 6! δ΄ δενμυν σίωρε ἢ Οἱ γχὸ Θεὸς ἐσδῶκρν εἰς ταὶ καρδίας! 7 ἴδοις εηΐιη ἀςάϊε ςοτάᾶ ἐο-Ἴ |ὅμπν, 

" ; .. δά οἰὼ γνανοα μδου θαι. ἃ τἰαῃνηρυίπε ηδιογῇ διίδο [ {π|0 ἀε(δηξνὴν ἀνέτως αὐδμί ποιῆσαι τίω γνώμἀῳ αὐτῶν καῇ Ἴτῦτα νι ἐκοηυάπτας [ἐπεοπείδμη,,.} θέμε να ἀεέϊι ν «νά 
Ἐ τὸ εὐ πϑιαβλγνῦς ἤν αγίων, καὶ ἐκ τῦ αἷμα. θυϊήὴς πιατῖγγαπι Ἰείυτδι αἰτα. [δ [πρρϑίδεναανσιν», ποιῆσοῃ μίαν γγώμίω, (᾽ δοιδαι τίω ἸρΠυδν᾿ δνε το (ἐπε, θησηΐοΓ. μη "ἢ ἡχειργε δε 

Ἷ ΜΞ ᾿ ον 4,} »» φ ᾿ ιὸ ᾿ , ἢ πες Ψ. Ψ ᾿ . α ᾿ ἢ Ὁ : Ὑ 

| ᾿ ρον ἐν ἡδέος ἐγέτιο να αὶ ἐϑευμρσει,) [τυ πὶ, φυυπί νἱβοίειῃ {Δ ΕΣ. ιβασιλοωΐ αὐ Ἀμμ ϑηρίῳ ἄδγοι τυλεϑῇ 4ις τορπαπὶ [υ Ῥεβία, 4ο ΟΝ ΚΤ αν ἄφες ἡ ἢ 
} ; : δῶν δὰ ἡϑαυμρι γα. « ἐ[ἔἋΦἀάηνταίοπειημαρτα. ὀὀ΄᾿ἰκενάψημ, σῶν : τ τέ ένα τῷ Φιοῦ ἀκ Ὁ νὰν ςοπίαπιπιεπιιν νοῦθδα [εἶν 1 Ἰνρρβρηνπεπεην υενδα Ὁ. . 

ΠΧ}; ἡ ἰλίον ἐδ Γναΐῳ μῖα τς ἀημίατας δαπαυδίεεη ριαηίαῖρ ροπάων ἤφπίηεείης δεὰ Ἔ βηζα ἡ κι αὴγρ, {π8| Ἐξ] οῦ χύσῃ νἱ αὐ] εἴπ} ..ὲ Εἰ νμδίεν φιάπν υἰάβι,Ὁ ᾿ ' 

-:« ὕι γεῖ,περτρν δὲ Βγαί,ὀοηυ εἰρρόταπε δὰ γεγδυμ, ΝΑΠΙΠῚ "" Ηοδ.125].δαὐεἀγ)ριοτάυτη ἤρέϊμται τ οητυπε σῖτος. τς - Καὶ κ γύϑη μ θδί γ ὅρὴν καὶ πᾶλις η] Ἰνεδ5 {118 τραρηα ΄υδὲ Παθοιτο- |44{εἰμίμαι 'ϑΑζ54, μα ἠα- 

μεγάλη καὶ ἔχουσωι βασιλείαν δὶ 70} ᾿δημπι υρόττερεςτοῖζαὶ ῥα οῆ βρα τηξεῖανθς 4. τ λα ὑπὶοτὸ ηυοά ἴῃ νογήλοι]ο [ἀχηνσής ἀϊοίπηυν νϑὲ πῖοῆε 
͵ εὐξλλάυσι φυ!ὰ ομὶ οσο σοπυςαΐας, ΕΡ φμη ἐν μοεημνιῆ, ἐν ραίνινι φττα 9 σακωτια ςτληδο ἀΐζατυς ποῦ ἃ ροπάξ- | ἘΠ τὰ 

Ποὺ ἢ ᾽ ἐμεϊδιραιημένντ Αἴ, του». νάς ΑΔ Ιρῴ. ΦΕκομνάε. ετοβεβ ἃ αλρηϊτυάίης, κα ἰο ἀν τῇ ἀδυλγεῖ. βασιλέων τῆς γῆς. ., ! ΜῊΝ ' 

, δ μΝν Αϑυν ξιἰρί,βονυίου ψουθεαμοήματη "ἧς ᾽ : ν ᾿ Ν' ̓  " ᾿ " ἐπ ἢ ̓  οὐδ τς Κιφάλαμον ιῃ.." : Ξ ς ᾿ Ῥ. χνπι. ,. ΟΑν, ΧΥΤΤΙ, 

΄ Εν ἵπῸὋ.. ἌΝ πὰ Ἶ ἤν ᾿ 5 . Ὁ" “' ΝΣ ἣΝ ᾿ ΜΗ “ ἁ, ᾿ . , 

᾿ ἊΝ 1 δὴν ἐμαμεκὶ ὐχ ἀρίδησαι, ἐΙραπυστινας 5!ς ᾿Θοευϊννανκόκνινον, Ἰὰ εἴς, Ξοοοίπο οοἶϑγε, Νεοτεπθετὲ Ἰζ ὃς ταῦτα ϑισὸν ἄγγελον κριτ}} ἘΠῚ ΡΥ ἸΛΡΕΙΕΙ ΐ ἜΝ ἜΠΔΩΣ 

επἰηὶ Οὐ Ἰαῖοσι εχ μδίροτα Τυγαισίκαι ἰ λαν Πευγαίεὰ ἴδ (ιξχυαν οἴ ντ Ἰης ροείΠητηιτι οοίος Ἀσπίδα ουτία ταβώνοντα ἐκ τῇ οὐρᾳνοῦ, ἔχοντα ΤΕ ΟΙΒΦΒΕΠῚ ᾿ς ας Ἤν πλο χώμασι 
: ᾿ μου κ ἐ ὀναίοαι ν 1 [το ρᾳιςεπξαΐοτ πἸασηᾷ: βέξεν- 
ἐζουσίαν μαγάλην' χοὶ ἡ γὴ ἐφωπίϑο ὀκ!. τᾶ οὶ ἰσηάυλια ΠΕ ἴδηις μβ πονβηκ, την δὴ ένα ἜΡῃ , Ἱἱνιηνέμ δ! 4 6}} ἃ φίοτδά εἰμι! 
Ἤς δόξης ὠυτί, Ἰλυξις ᾿ Ζἰοὐδά εἶμι, 

8 ΕΙΈαΉΝΗ εἰ κσίπερ δοῖν.Ν οἴτς ἰπτετργος πος ἤσὴ ΚΕΝ ει άνοει, Ὡς {{Π2 Υἱἀοἰΐεεῖ φυα φυνπὰ μας (Σείρογος [οδηποῦ, , 
Ατοῖΐας ὙΡ' (οὐν υτολίν ἐοᾷαχ ἃς 4}}} ἀπο νετυ εις. ναεῦδε τοβπυηι (υροῦ τόσος τεγγριογατ δι ΠΟ εἰ δα ρ 

ν ἰὴ ᾿νὅδη! καὶ "ἀμ τα, Φ' “ἀενηι, (ἴδ υερεμνὰ ἐβννῖ ᾿εθ πίε δύδυς οἴτ ς δὰ εχ είυτι τεπάϊε. 
᾿ς Ρὲπε δῇς. 

᾿ 

ΜΙ 
εἰ ίοη γνζοκί, απ βιυι σε, 2.1.4. 

' θ᾿ ς εὐ ̓ ἣν ἡνηΐ μον »" αὐ κεμάψοτῃ νι ἀριά Δ0 οἱ (ἀπΊμηα (δ ἠεέϊοτς, 

ὅυ! Απλωπιγελίδοι νρσΐαις ἰερίἀσἐλίαηεί ρδάο: δι Νο - ἡγέμ!νο! ἀὐέρωμάνε αῖγεα νράϊαιμε ἐξ 4[ἂτν 
Αἰμρθς 3 ΐεπη ἰμἸἐίεγε ταἰδιατίλν νοοίς αὐ ἰορίδει τα ΟῸῸ ὀ ὀἼΖἼ᾿Ονηῤιείν Φ' γνδνὰ βηνανα θα: ὃς 
ῥδό ἰκοί ]εεάτυτ Ὀυρῖες οαἰμι σρατ τα! απεήγτπυη αὐπα.- ὀ ὀ ΟΟνδε νοι ννηΐο [μίμναίοε ρώνλω υατίει, 
ρας νἀροωμ Υν με πων δὴν υεἴεχαριη, Το μίμε ποὲ τον βαἴηα εἰμξϊα υἱάει. ᾿ 
τ αι λ χφεμμεεῖ ὀγαδημτδ ροηάοινε οἰϊεη ἐς δα- 7 ἐὰν Ἡρῤλθ ρὸν εἰς ἐρέω ρὸν ΔἸΜΤΝΙΝ, 

πὐρμέγειανα ἀε ἐς ἤοὴ μή δίς οὐίαπι οοίπευτι φιούβαπι 
ἢ ΠΝ τ 

χυπὴ ἑογαὨν μηε9 μν46 ἰμἀἰοἰο}} ρεεϊκιῆδήλιι ἃς οτιιά εΠ- ἘρΗζα ἐν [ πὶ τοῖα ἐϑῶϑνε βνλήενὶ ἢ . ποιῦσω μὲ ἮΝ 
οῇ ἊΒΙ69 ΠμΠι ἀμ] μ ΞΕ 7 Βευμεονβινμίανι, κὶ αν σω {αν γνήμίω, Ηος ἀεοίξ ἰῃ 

πιὰ ἔξερεο ὅϑοὶ ἰμ ἀξηεο δ νκηηιασι πο ἰα ἴοεο νέην ἐβόνωνι ἄμε εεἰ 48 υτ πρίν α νεξέμ, ς 9 δερ πη νηρη! οι ἐ τ τὰ ἔν ἸΝ οτῇ οἱ εἰ ρδυοτὶς ἐς 4, οοάϊείθυ ΠΡ] δὲν ἡπρεῶμ υἱ ἣν τη ά9. [οϊσηξέάνν, 

ααἰηϊπιὸ γἱάφητας ἐξ ἀχφυϊπιὸ εἰροπάειδαιφυυπι εὐ Ῥνο ἀρννῤοδ δ’ τω τῳ χα ἦνι (εἰ ρίοιίε γε φίδια, δεριφηνᾷμενηα βϑῥηνητο οἰγεμηδεάμα. ἰά οἰξ γε ἔπε ναΐυα. ἰπτοῦ ἐδ ἀάμιευίις Ἰαῖτο Γςπιοπεία. 

ΣΤ ' 
ΒΒΒὺν» . 



δος Καὶ οἱ δμποροι τῆς γῆς. πλαίουσι χῳ 

τς ἀπ δίων ἀΟα Ν Ν ὸ. - ἡ ὰ ἐν 
φωνῇ μοεγώλῃ, 51 ἘχοΪδηιδυΐε ἀυτξ γεἰβοπηδτον (5 ἊΣ ΜΌΝΩΣ ΝιΝὶ 

᾿  ὐλθνὶ μάν δ! οἱ ἡνοςςτάδβηα ἀΐςεηδ, [οἱ ἀϊτν Ὶ [Μάϊον διιεμνΟεεάλη,κεεῖ- 
σὰν ἐπιαν Βαουλ νη μη)ὰ-} ᾿ ΕἿΣ : 4: Βαὐγίου πναῤπα,ζς [ε- χατοινητῆΐδιον δα μένιων,] «ες ἀϊς Βαδγ!οη ἢ] παραγ δς 1 ὦ ας κβ ροϑμμδειὸ ἀκποοπίο. 

οὐ ηύ αννο όσα 1482 εἰξ ἀοϊηϊ οἰ απὶ ἀκηνοηἝο [ |Ὁρρνφν εὐβοάία οπνρν ρους 
παντρς “τυ εὐ κρτος ἀκίροτιρ- Ὁ τα, δεςιτο ἴδ οπιπὶβ Γρέγίτιβ ἡ {γένη ἐννηρνην αν, σ᾽ ωμβοάα 

υλμιοὴ πντος ὀρνίκ α καδια ρ--} ] πρυτί» δι οὐοῦία οπιη15 ἀμ}5} | πο νοίμενη οἠϊῥνίη, 
ἘΝ ἦν ἐηρυγα δὲ ἐχοίς. ᾿ς τὰν 

τ᾿ . ὅτι ὡκ τῷ οἵνου ἘΩ ϑυμοῦ τῆς πορνοί 3}}) Οὐ] εχ νίπο εχοδηἀείςδιία ρα ἐε υἱκοὶτα [τρία 
(τοττατϊοηΐξ εἷἰυς δἰ Ὀεγᾶς οτά- 
ἢ 65 ρεηῖεδ, δ ΓΕΡ65 [ΕΓ Γᾶ Ο1Π] 
οἃ (ζοτιατὶ ἔμης, ἃς πλεγοαῖογος 
τοῦτα Θρίθυς5 ἰυχυδ εἶθ ἀἰταιὶ ]. 
ἴυπι. ᾿- 

ες Βεδυάίυ! 4] 11πὶ νοςξ ἃ ςαἶο 
᾿ἀἰσοητεηι, Εχίτς εχ εὰ ρορις 
τοΐνης ραγιὶ ρος ἤτἰ5 ρεςςαῖο- 

ες αὐτὴς πευσχοίνε πάντοι τὰ ἔϑεη, καὶ οἱ δίομῃ δὐμα δεδενψηὶ ὀπηγεςξ 
δ΄ Ὡ ᾿ ν Ὁ ἦν 
βασιλδὶς τῆς γῆς μοτ᾽ αὐτῆς ἐπόρνοῦ--}.. 

᾿ Ω ρ Άᾶ ΩΣ ͵ 

. σἂν, Ὁ οἱ ἕμιπτοροι τῆς γῆς ὧκ τῆς διωνώ 
μεὼς τῷ ορίυυοις αὐτῆς ἑπλούπησαν; " 

ο΄ Καῤ ἤκουσα ἀλλίωυ φωνὴν ὧκ τῷ οὐ--ἰ 
ΝΣ 8" :] ᾿ δ ωῳ [κ 

εανοῦ λίλουσων,εξέλϑετ οἵδ αὖ τῆς ὁ). 
λαός μου, ἵνα μὴ συγ κοινωνήσητο ταῆς) 

εἰ16 [ϑνηνδεαεὶ [φρ!νζο’ ποεν-. 
φἀἰογφ! ΒΥΤᾺ ἀευίγενεε ἀς- 

, Ἰ μοῥαγιην αὐμα ἀῤμμς: α( 
[νη ᾿ ᾿ ἧ 

Εἰ «κάϊμὰ αἰἑαην ὐὐτομο 
ἀεεκίο ἀϊεενίειν, Εχμε ἐς 
ηἰ4 βορμίμε ππεμε 7 αἱ πᾷ 
βανιίορει βεία. ἀεί ἐξίεγμης 

φαορύίανς αὐτῆς κρὶ Ἰνεγκὴ λοίθοτε κι Τῶὲ εἰαονι πὸ δα ρίαν ἴμα εὶς ἰών,’ ἀμί σιωνῳ 
Ὁ πληγκίν αὐτῆς. ν᾿ ΕΥῖν Νάδ ᾿φοσυπλη]ατδ Ῥεύςαῖα ε- ΩΝ 

᾿ Οὐ ἠκολούθησαν αὐτῆς αἱ ὦ μαρτίωι ἴῃς Ρενι ἐγ νίᾳο Ἴη ςα], ᾿ ΙΝ τς ̓ νε 44 ««- 

: εχοι τῷ οὐρανοῦ,» ἐμνημόνουσεν θοὸς) [ἃ τεξοτάατος ὧδ Πλεὰ5 φοσμπὶ ἰδία ἰείαίηῇ θεμε: 

» πὰ ἀδυοήμοατα αὐτῆς. ὁ. χυᾶ ἰηἰυβὲ ἔς εἶς, ἜΑ ον, τα ἰώ ν" 
Αἰ πόδοτε αὐτῇ ὡς κγὴ αὐτὶ ὠπί δωκαν, Σ Κοάάϊτς οἱ πἰουτᾷς τρία το αἱ ; »Μιῤάϊιε ἐν βρωε τ ἐς 

ἀϊε νοθίς: 8. ἀμρ!ίςατε εἰ ἀιρΙἃ ] ὅἼΡ[ὁ γεῤάϊάνε αυοϑ δ) τ ἠω- 
(εουηἀὰην ορεῖα εἰμδηη ρος 

1|ο υοά ργορίῃαι τ ργορίηαϊο 
εἱ ἀὰρίυπι. ν᾿ ᾿ 

ΑΝ υἷμὴν, οὶ δυγλιύσα το αὐτῇ συπλιὰ κὶ τοὶ 
“οὶ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίῳ, ᾧ ἑκέρᾳι- 

᾿ς συ κεροίσωτε αὐτῇ διέπλου, 
ηνέζτοἠε οοοφίε εἰ ἀμριῶ.. 

Σ ᾿ 
ξ ,. τ ν ᾿ ᾿ ,“κεὺ τς Ὁ ραν τος ,» ᾿ ἴ 

- Οἷα ἐδόξασεν φαυτῆν κὶ ἐορίωίασε, 41 μαηιῖῦ (δι φ᾽ουτα διεγδιπτ 5 Τρ β νΩ,, διέβη 
.φῳ. εὐ Φ ἕ , ΡΝ ᾿ “ἥη, 4:22 [ωμ)γ ἔχ ἢ 

τοσυυτοτο αὐτῷ βασωνσ μον χυπᾶν- διά εἰ ςἤϊατα οἴνιιϑπιυπι ἀατς οἰ} ΄ ΑΝ αν αν ν 
τούτη ξεῇ ὅς Ἰυ!ξυμπη:υ 8 Ἴἢ σογ 
ἀςίυο ἀϊεῖτ, ϑςάςο γερίηλ,᾿ πες 
(υαὐνί ἀνα, ηες ἰυδ νίάεθο.]} - 

1άεο ἡ νηὰ ἀἰς νεηϊςηζ. εἶτις 

οϑος᾿ ὅτι ὦ «ἢ καρσῦῆα αὐτῆς λόγει, Κα - 

ϑημαι βασίλιοσανγὴ χήρα οὐκ εἰμὶ, καὶ 
., πένϑυς οἀμηϊσω.  ὃ.,.. ; 

᾿Ἰέδηην: φωδα ἐν εονάε [μο ἀϊ- 
οἱ δεάεο τεφιθα (ρ’ υἱάμα 

ἀνϑο. 

Διὰ τῶτο ὦ μιᾷ ὑμέρᾳ ἥξουσιν αὐ ὁ ᾿ΡΙφρανπηοτϑ ὃς Ἱπξξυιονδε ἔαπηςε:}8 1 ΤΉ αι μοῦ ἐρενα 
Ν “πληγαὶ αὐτης,ϑυύνατος "᾽ πένϑος ὧλ,.. ἀν ἀφ σν δε να ἐξόδοις [2 [αήνοι,αγήχηι εὐωυμῖν 

: ΜῈ ῇ ΘΙ ΑΘΘΒΡ δ 1 ἐπι ϑοπδηυβ.Ὺλλουδο4}} ἀφ ῃ4 [ [ἐρνιφυδα ξυτδόρ ψ! 1λοηνίη σετάι τ ἰονυ ᾽ Ἵ ΡΝ ΝΝ ἵν ς ὧι πυρὶ κουτακαυϑη δε τι τὶ ἰχ ΥΥΥΥ Ἱ θεν φοὶ ἐμά αι εἴη. 

Τιμη βοδιης ἐατῃ ὅς ρίαη-} 1. Εἰ βεδνε, φ γίαηξεπε ᾿ ἱ 'θοηῖ ὥρον οατοροδτοιτα γα γΎβ, ἐΡΉΣο ἰδτς 

ς Κύριθ“ ὁ Θεός ὰ ρινοδν αὐτήν. 
Καὶ υα συτάβϑο, ὁ κόψονται ἐπτ᾽ [5 
4» ν εὺ ΡΛ δος ΕΡΞ.} Σ ᾿ ΜΚ ἐχδὶ αὐ ἐμὴ ας [υηξεαξ [ὑπ 

ὥὐυτὴο βαφλῶς" Ὁ 7 γΝ τι αθ 7 αὐτης 1 ζαπὶ ἐ}1ἃ (ζοτῖδτι δὲ ἀδ}1ς11211}" ἐν " ΑΝ Αἰ οὐ αμα 
Ν Ἑ ᾿ Ν τ " , 9’ - Ν ἢ . “.: . 

πορνόσαντες (ἃ ςρίωυιασαντὲς,, ὁταν) ᾿} (ππινησυτὴνἑἠοτίητ βιλμιη ἴη- , {φυηην υἱάφνέη! [ϑηνμημῖινν 
«εάν εὐνος τς Ὁ 
οπρῦ ΓΟ 

10] μέηϑονεηη το  ηνδΈΟΥ Μη εὐεμ, 
ἄνεφηιει, Κ᾽ φφυκ,Οἰμη κε ἡ 
ἰφπῆάρηα Βαὐγίους εἰνίράα 
ἡ {4 [ϑνεμ: ἢ υουναν υηά ἦν 
Τά πνεδὶ εἰν ἐεέμηο ΜΌΗπι. 

ιπεγοιδάίονες βεγα [ 
ὙΠθηηι  ἱωρεὺνηε [ιρεν ἷ- 

Θλέζωσι τὸν χαπενὴν “ὦ πυρώσεως αὐ ἃ, 
Αἰ πὸ κοικρόϑαν ἑςηκότες δα τὸν φό-Ἴτο 

(σ᾽ τῷ βασαϊισμον. αὐτῆς λέσοντες ̓  
ὡς ὡς 4 δε ᾷ ΟΣ ᾿ς ἂψἕὦ 

Οὐαὶ οὐκ; ,Υ πόλις ᾧ μιεγάλή Βαξζυλων; 

, ἢ πόλις κε Ἰχυραὶ ἤξὶον μιᾷ ὥδῳ ἦλθ 
᾽ ἡ κρᾶσις δος. , ἤ ΄ : : " Ἴ 

Π ΝΗῚ 

ἡ 

ἐς πα} εἴυϑ: εροδνς δ μἃ 
᾿ Ργοου πδηϊος ρτορῖογτοῦ- 
τογειὴ Ἴτύοίατυς ρἤυβ, δ ἀἸοξ- 
το, ψαἷ, ναμ, Δίασοα 11 νεὸς 

1 Βαγίομ,νεθβ {1 να] τἀ, ηὰ 
οζάνεηϊε ἰμἀϊείομι ταυπι; 

δε δι ἈΝ ατΩ τογτῳ ἢς - 
θυπι δ Ιυρερυπὶίωρεῦ οα 400 
πἰαην" αἰεγς ἐδ οογμπν πεηο᾽ ἐ- 
τοηΐξ ἀπηρ 1118: ᾿ 

"ΜΝ 

ω)Σ: 

ν΄ τὸν ϑυῦσιν ἐπ᾽ αὐτῇ, δ τὸν 2 ὧν αὐδῶ ΝΣ 

οὐσεὶς ἀλϑοἀζοιοὐκέ 6 ᾿ 
“νι Τόμρν λευδοῦγχρὴ αργύρρυ, νὰ λίϑού τὶ 

Ἠμιίουγὴ κκαρ)ωρίτουμῃ βύοσον, νῷ πορ- 
Φύρας, καὶ σηρικοῦ, χαὶ κοχκένου ἡ σπτᾶν]" 

ξύλον ϑύϊνον, κα πὰν δκεδος΄ ἐλεφαύτι- ἔχοιηπς νὰς ςὈυγηδυμη,δζ Οἠὶ- 
γον Ὁ σταῖ σκεῦος ἐκ ξυύλυ τιμιωτατου,} 1 πξναϑοχ ἸΙρῃο ρτοι οὔ Πτηο, : ᾿ Ριδερνε!ο(δ, Φ' ἀγηπιεη- 

δ . δντοξ τῷ : " Ἱ ᾿ 
κῇ χάλκου, κἡ σιδάρφυ, πὴ αορμαοδυν δι. ατον δὲ ἔξεγο,. δὲ ΠυΓΟΤΟ, Ὁ Θ᾽ βννο, δ' κναάτνηοταν 
᾿ ἫΝ ΟΑ » νΎ ἊΧ ν 11].᾿ ΩΣ εονάς [ΜΝ πῃ κριμδνα αὐτὸς Ηρ. ἢ} {ὑειῤῥα] τὋ 
2 Ρ εβεννδιον δ ἰχύ! Ὁ ΠΡΊΠΟΓ ὑφερος αν, Ἱντηρρ ἰπ νοτ',͵. (ςουπηναριι ίξ. ΦΝ οι βοον υὐάνα, κς χέρα ὑκ οἰλωμιρορυ!οία 
παουΐο (ἔτπνοπο ἀἰείηνως ἀεῥοειέ, Ψ ἱς. ἰὴ βυμιιβών Εταί, (μῆνας ροιϊοην, ΕΠ Ομ ἢ μείωση ΗΠ ςθ αἰς ι ανε]ίατίς,νι ἀἰχὶ 
πα ]ο τπιεἰ τιν 5, ον ρεινν διε, 6Ὸ. τλι8 ρῖτι.. Φ Δ). ἐυϊάοδς͵ οὐ μὲ ἴδω. ξατίαπν δι οχρο- 

3 Βκυίνο δις ἐκ “ἢ οἴνου δι γἱάς υρτλ,.4.8. Φ ταν νι ἍΠδὲ οα ροϊίπμις,οχ Ἠεθεογιπι ἰδομῆηο, 
4οριϑεμ ἐκ τῆς δὼ μευ δίυς ορυΐς Πτία διωύμ μας κῃ ἢ] Ἰιος 8 Μ'νΑ ἀϊε,ὼ μὲᾷ ἡ μίρᾳ ὶ. Βτειν ὅς νο οοέιηᾳ τόροτο" 

ἦς ἀπἴσοο δε ἀςοϊαγαύάτηνο νῆ[ ἐμ Ἰλρυὰ Ε]εἰνιτος. : ἐς : - Ι᾿ βέρβέεν ἐενγϑύεην, δοιὰ τὸν φνζον.Ἱ τοττίτὶ ἐγυείλτην {ΠῚ 
5. υἹειωννμίαμα μενεῖς φεμηε ἐκολούϑνσαν ΨῸΠ ΔΈ ταί αν ποιτοῖο νυ ρνριενμινονον,ηοη (τα οχρτοί[ὰ, 

᾿ϑπαγ πο η τίς ἐα ρτο [ἐς  (ὑἐ οὐ τὶ εἰξ τεῖσο ὠμλουϑεῖν, "Λάμ, τὸν μον. Ρτοριϊὰ ἀῃ 
4" Πφηιῆσατυν ρεδολτα πνυϊυδήςίς ἐοηίξημςηιῴαὶ ἃς Αἴπα (ὁ υἱνὶ, 

ἡ ἡ αίσι ησίᾳ ἐκ δἰ πη εἰμι πιϑιβειῃ φαπιαίαια ὁχοςυηϊς γε 
δ οαίαπι νίιο ρετεζοιίήε, ὔ 

ΜΙ ιοδΣ ἀννὶ, (θ᾽ ἀνρξι!, 
Θ᾽ “μριἀδρ ρνεθοίι , δ᾽ 
την αν ν Φ' ὑγβιγ Φ᾽ 
βμγρωνα, (Ὁ βειεὶ, Φ' 
οοεεἰ ΚΡ’ φποε ἰΐγηνιο "") 
ἡφνηι Φ’ ογηὶ να[48»- 
τὴ, (δ οὐνμὐα υα[4 ἀε ἰ4- 

, Μειςὲξ δυτνδα ἀτροπεί,δε14- 
οἱ δις πγοιοἵι, δέ τιαγραγιτατῦ, 
ἃς Ὀγβινδι ρυΐρυται δι (ἐγ1ς} ἃς 
ςοεςἰ δοίης Πρ ηῦ ἩΠγ πυὴ, 

. 

ΟΠ ΟΓΔΙΟΣ κι 

-: ΤΊγίην πε ϑυγνὰν τὰ Ν αἱ ατα εὐϊτίο ρου ομἰ Πκοά. 
ψυρᾷ ὰ Ποδτ αὶ ΟΔΟἾΝΪ οἰπα γον», ιΆο τοι: ες 

᾿ ᾿ [ΤΣ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

Ζεη!ε!, (Ὁ ἐγ πὐρλίῃ ἐν. 

Ρνἰδεαιε ἀρ εἰ αγεοννάθα 5 
“Ἴορβενα εἰν : ἐπ ροτωϊδηνθ ν Ἵ 

πον ἴωην ο ἐμζδον ἤθη να. 

ἰδν5 4 Μομὴ ΔῊ» πρεγοθι οΥ} ὁ 

. 

ἢ ρον ΑΡΟΘΑΚΥ͂ΡΞΙ5.. ᾿ς φᾷ 
ᾧωσιι ἱποοιρτοιμείοης, νὰ ορίποτ : ἠσλημΐς οα αυΐ πθηο 
ἐν ων ρα ὑπὴν ἰπτειρίεῖῃπι ποπηίποιπο ἢ θύννα, (δή 

ϑνελέκονα ἠὰ εἴξ, Νοθ ἀοίκεα, τοπα οετίς, Ὠϊοίζοτί οι τιγίη ᾿ 

, {φπ.| πιοανίηϊε Πρ ρτίπιο - [4 αυ!ά {ΠΠπά4 ἤν ρα ήξποτο. 

ον ἢ Κα) κινάμωμον, κοὶ ϑυμιάμοιτα; καὶ 3) Ἐπ οἰπαπιοιηι 

ον μύρον καὶ λίδανον,χρὶ οἷνονχὰ ἔλαγον, 

σεμίδαλικαὶ σεν, ἐ χτίων, ἡ «οὐ-
 

τ ῥάτα, καὶ ἡπατων,κὶ ῥεδῶν, κὶ συμρτων, 
τ καὶ ψυχαὶς αἰϑρώπων. ᾿ς. 

νηρυςηῖι [π189 δὲ νίπυτι, 
: ἶ ἰἰαιινδὲ εὐ εἰς, 

«δε "ἃς οιιοῦ: ᾿δί 6408», 
ἃ. το άλϑ, δι τηληςἰ ρα» δὲ δῃΐ- 

. 88 ΠΟΙ ΠΏ 11. 

Βιγπιοη ἢ οτος ἤηρυα ἤιππιαῖαν, επῦρο νερό τὲ δύειν» 
οἰϊοπάις φιοτάταην βλὶ Πἶς ΠΡ πμπι, μο 4 εὔιδη) ορίιϊμετοπ 
Υἱηκιίων ςεδάο εὐἤρυίς Δ σι» τὴ οδνναίηην βοΐξῳτθα ἐμ ἰμμως 
"νἰμα οεάγωμν. δ: 

τνδὲ [τις [1.3] ἘΠ κοἰοαννσῆνονν, (Ὁ 6. “ 
“ονανμηϊοίνπο, ψ' υπςμἴν 
εἰ, Φ' ἐρωτίς αν οὐδ, Φ’ 
ὁἰεἰ, Φ’ [να τ ἐνμττ, 
Φ' ἱνυμεηδοτίριν, Δ᾽ ὁπμην ν᾿ 
Φ' ἡροτηδι, ( τρεάήηννην 
(δ᾽ πηρϑεἐβίοτνη, (Οὐ “η- 

Καὶ πέρα ἡ ὅλιϑυμίας ὦ ψυχῆς Ἔι ἀεἢδοταθίϊες ἔτυέτας ἃ-} ΣΙ ΣΝ ὼὲ 

του ἀπῆλϑεν ὑπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὸ λι-} Ἰοἰπηα τυ ΔΊ εγιηξ αὖ τειδιον [7 νς μα ἀν ὑρηὶ Τὰ 
Δ τὶ πὶ δῖ «οὶ ἀπῦλϑεν ὑπό [πππίαρίπριυία δι (ρ ξάϊἀα «θ|ςε--] (δ ορννα δνρηία φν ρνα- 

᾿ϑϑυὶ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ δὐρύσης αὐτά. 
Οἱ ἔμπορῥι τούτων, δ πλλου τήσεεντες.} 

ἀπ᾽ χὐτῆς, ὑπὸ μακούϑεν ςόσονται δα 

σὸν φόδον τῷ βασανισ μρὺ αὐτῆς, κλαΐον 

, ἀπ χονϑουῦτες. 

Ἰζτωιηεαῦετςι πες φιηρ 5. οαἼπ- 
αση 68. ᾿ 

᾿αγῦ, ἐμφηαηι ούαπα λεῦ- 
ἑἄτοτοϑ 80 εὰ ἀϊυίτες ἀξενρτο- 

εἾοὦ] ἢαδῦς, ργοξτοτ τογγογξ ἐσ] 
εἰατυϑ ἱρῇυ9,Πξτες ἃς Ιαρεηῖεδ: 

εἰανα ῥενίεγωμε ἀ τε, 
Ἅπηρίϊμε ὁ 164 ἐδηθ ϑΦῊ ἐν: 
ΜΦ4ΦηΙ4η|.. ὡρς 

Μοταρογει ἤοΥν δον, 
ἀλωίε: [«ξ! βινὲ αὖ ε΄, 
ἰοπρὲ βαδμη ρνορίαν ἐ)- 
ἸΒΟΥΕΠΣ ἘΟΥΗΜΕΝΥ ΜΉ ΕἾΝ!) 
βεμῖα 4 ἰκφέμε: 

Ἂς 

ὟΝ αν σι, ὃς, [μ] Ἐκάϊεςητες, νὴ, ναιοοῖο!- ἰς ἯΣῸ κοῖς 

» ὰ λυγογπολΟὐάλ θινν ΠΌΛΙΣ ἰῷ τ48 {114 πηᾶσηλ, υῶ δια ἐϊα ογατ [ς Ἑ τι τρια εἰκυ μευ 
γα λη;ἢ αἰδιβεθλημῆμη βυοσινόν κγπορ Ἰδγήο 8ε Ῥυγρυτα΄ ἅὰ σοσςο, δε ποία εν δ) δ’ δυῖρν "-" 

φυρᾶν (ἃ κύκκινονυῷ κργρυσωμϑρη τ κυ) Ἰἀοδιγατα ρτᾶς αὐτο δι]αρίἀϊ δι8} [γα Φ' ἐρέεφ, Φ' ἀεαμταῖᾳ τ. 

σᾷ (ἡ λίθῳ πμίῳ ΚΥ μφργαράταις. δτι) Ἰρρειίοῦς δὲ πιαγρατιτίϑ ἐ 4υ1- 1 πἐφαμιίιθδαι καρ σι! 

μιᾷ ψφραἠρεμώϑη ὃ τοσοῦτος πλοῦτος.) Ἰηᾶην νπα μογὰ ναϊϊατα ΠΣ μον “ἢ μων 

Καὶ πὰς κυξερνύτης, καὶ πᾶς δὶ 41) |τὰ ἀϊυϊεϊαῦ ἃς μι ἐϑβανδην ἀΐφεια. " 

“λοίων ἃ δμιλρος 5 Κοὴ γαῦτα! καὶ ὅσοι) 7 56άδὲ οπιπες βυρεγηαίογεϑ, 17 ἘΞ οπορὸν ψαδέννκίον, 
Εν ὠμεν οὰ ὀρ ὑκοδ αν ἐφαν ὑπὸ ΠΠ δὲ οὐνηΐς ἰθ παρ! δι5. νογίλη.- τορι τὰ μία προ μοΣ 

κοῦ τίω ϑαάλᾳοσαν ,ἐργαζοῦται, ΘΙ τ Ἰείαμν ταῦθα, δέ παητα, δέυοῦ-) [κζρε ἘπΕ δ ὁ Ν 

τι͵ χρόϑεν ἔφησειν. ἡ. ἽνΆςςς 1 [φυοῖοχ ηλατι αυαίταπι ἔλοιμπῦ}} ρροεν Κλ ἐδ 

“΄ς Καὶ ἐχραζον ὁραῖντες τὸν καπνὸν Ἢ), δον δου θην ; ἣ 18} " κι ἰαημαιεπε υῥάε- 

τῆς 5) λέλοντε - Τίς ὁ ᾳᾷ 18} Ετ οἰδιηαθυαινὶ ἐηῖες Πυηγῦ 1΄ γεεν ἰοονην ἕηρε εἶμεν 

τι ὠμὰ τ το θη; ιᾷ ΩΣ Χ “ΠπἸπςεηδ]ῃ εἰυ5, ὃς ἀἰοδς, Οἴμς π΄} ψμθιεν, ᾿ψα [υμιιὴι εὐμθμ, 

πω ἐν αὐ μαγιλὴ Ὸ κεφαλαὶ τ} 18 ὁγαε νγ 1 ΠῚ τππασηαὺ. ᾿ θύρην δι ὑαοὺ δυίνενειν ᾿ 

- ΟΙ οὐ ον ἘΠῚ ἘΠΕ ΚΕΙ Ἴρ Εἰ ἰηϊςὅτο «ἀρίτίρυ5 Ρυΐαςγε} ὡρεν κρέα [μάν εἴα. 

ἜΣ τ 9), καὶ ἱκραζον πλαιοντες και ΞΕ ἐ. οἰλιράθιης ἤδηϊοα ἃς Ιυρεητεδ» ἸΑμεΥΝ ΜῈ βενιει, ΟἹ ἐπ" 

᾿ς ϑοιμῦτες, λέγοντες, ὑαν,ουα) 2} πολι 53}. 85 ἀϊςοητεδ» γαΐ, να, αυδ4] φημ ἀδοιηεε Κ᾽ α, τι 

μεγάλη, ον ἡ ὀπλούτησαιν' ποίντες οἱ ἔψ! | νεθ5 1ΠΠ πῆαρπα, ἰὰ 4πα οἰνποε!, [οἰνίαὶ ἡ παῖνα ὶν ἅμ 
᾿ ΦΡ ᾽ )" δ ἜΣ 2 2} | ἀδωΐμς βαξξη μὴ ῥμινεθ 

οὐ ζοντες πλοῖα ἐν τῇ ϑαλφοσῃ ὧκ τῆς τσ] [40] ἀΓ  Νν μὰν τ αναρὶ, αἱ Ἰφω μεδεδνρμ καηα! ἐν πρς 
Σ "2. ἥπι Σ ὥδα γρημμώθϑη. [υἱτος ἀξ πτοχ ἱΡ}8 ΟΡ.18,.) Πν Δερνεῆε εἰνὶν ἀνονόδην 

δ ὦ ἀντι Ζυμαν 1} ΒΕΜΕΝ ε [νη ογα ἀοίο]ατα εἴξ," ῥέε τὰν ἀεβιάια εβ. 

ω 

γιοι δαύςολρι χαὶ οἱ φορφῆται; ὅτι. ἔ-}' (μι 
οἱ Ἐχυΐια ἔαρεν δᾶτη αμην δι. - Ἐκνίεα ραν ὁδην εκὶῇ 

Ὅ' [πε προ[οῖδ, δ’ 
Δροίϊοι! δὲ Ῥτορβοια, 

ἡ τοχρῖ ; ἢ αὐ τὴ οοτ μεθ, ανθλλ δ᾽ ἐμάν: 

,πρινενὸ Θιὸς τὸκρῖμ ὑμδ ἐξ αὐτῆς. αυοηίδιν ηο Ἐγαρες 1114 ροξὴδα ἔδει πλιον ἡμέιννν Ὅ,:- 
Ἱ ον ᾿ ξ ϑεὺς [αρῆι. τς ᾿ ΜΡ ἸΑΣ 

᾿ ἜΚ. " ἢ Τ᾽ ἶ "᾿Αηροῖυ , Ξε [νββμβ υπμε 

Καὶ δρεν ̓ ς ἀγγελύς ἰχυρὺς λίθον αι ΚΝ ς, τε Ἰρίάμαι ἰδίας. ἔνοῖαῇ ἡ δίμι βτὴῖ μρμμμρημῇ 
᾿ὡς μλΐλον μϑγαν, (ἃ ἔδωλιν οἷς τω 56- : ; ΜΝ 

,ν ν »,ΖΔ«ε “ἢ ὶ 

. μὲ ἀδδριϑη ὁπ. δὰ 

ἐεῆκοιγῷ ἄππων, Μιυιϊαάκα ςοηἸγιέλίο, νν ΘΑ ς 

. ᾿λασσαν λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βλι
- 

4ι τῷ ϑυσετα Βαδυλὼν ἢ μϑγείλη πόλι, Χρὴ 

τς φυχρὺ Ὁ] ατοχ (δαυίσυν, 4 Αρεάι, δεν ὧν. 1ἃ οἷ, 

Ἠβδίλὶ φυΐδυν τὐρθῆμαε ἡκανο, ιοήνο γελδιιπτυτ ποδὶ» 

Ἠαρταίετριη ἰσοσια. Οαἰποισι νοχαδυΐαηι, αυοὰ νἤηηραν 
τι τἀ Ἀοιπδηὶο, δή Οὐαδϑε οὐἰὰπν τρλοπτ. ς 

φ, “πα μονοι πεῖν, ψυχαὶ ὐϑηώπον. Ν ἰΔς (εουη δίῃ Ρ6., 
τὶ ἐ8}.3. ἜΊ Ο ΜΝ ἍΝ 

"πὶ ἧι βεδν νὸὴ καὶ πάρι. ἰὰ εἰ, δυδαν {Π| λυ ἹΠ[ι. 
ται {ισε ἐσισ λα ίπιο ἐσρετέθαν Οιξτὰπν  ἀεπὶ μἰς ἰοττα 

ν΄ ἢξ εοδιεαιδὰ ρ.16... νπᾶρε νι ταπίροβευς ὕε πε νεγ 
«᾿ ἤἄουϊυς, Δμ μαν ἢ ( 
ἧς ες, φυπὶἀρατίοτίρυν, λἄτο νὲ ργοσίια ἐξ ἱπεείγυριά 

πανιβείο Οὐδάμυης νετ οα!υιη αἰ ξθατίι, νεῖἤο ἢ 
ν ἴπ ἀεπιηπιν  ἀεδίε ἐμλπι δυπε οὐληία οοαγοδυπιινοαὶ. 

Ρεοσπιοίο, ΑΙ) 

ἔϊονὴνη ἐηηδηῖρ δῇ ϑις. ΜΙΪΗ ταπιοη τπηλκίπια ἔνε [ἀπιρεῖ.. 
τὰ Πρ ονο] ερίοσιτῃ (εν οτοίααδίο στε πνηζαρδ ἐὰ πὰ; 
Δ ςομίεξδειτα, Εἶος φυίάεπι θαρίιπι εἴ, ἴδ ΔῈ ΠῚ οπτεῦ 

Ω 

7) 

πλρηύφδι ρτοίοοἰτίη τράγο αϊ- 
ςεηδήτα εὖ ἰέηρεῖυ ργο ἴδιο 
Βαδγίου νεὉ 
Ἰλρ ΐα8 ἐπα δηΐου. 

εοοδατεῖ δε νερουΐαε γεοχί πιιενὰ " 

ἐξβἀεναί  αὐ᾿ μρϊπνάννα, δια. ΑἹ το, 9 5 
᾿ φῳμμὠ ἐδαφυνοιηδη, δε ἐμ 66 βιαζοὺν Ῥνοββεθανωνν Θ᾽ [μιν νυ διδι 

81} πραρξηᾶν μος 

αν πο τ ἃ ΡΙΟΠΠαὕ ν 4} ἐ- χὰ Δ ἃς, ' 

ἀρ ὦ , «Ἔείμιεν ἀῶ κὐεμαμοὸ να ἀρράτει εχ ἀρουίαείυο δγαῖς ἀυδιιαγοπειαίξυτίαι αὐΐγαπι ϑβίδηδι ἀηρυϊατί,λα 56. 

ταγ ποντίας θο τριηρῦτε ραϊοῆοε,,. ὃ. 
᾿ς Εἰ αυνηνζ ἐν φημ, ἼΤΩ δν πέτρα ταῖν οἱ ἔην τούτων. 

Μεηνεία εῇ ἐραπαϊερίϊι, Ῥτο ες ἰουβιαν ἰητεχτιεόξυπι. 
10 (ἀταϊοξξυπι. 

1). Οιηνὸ ἐν βαωΐδιν υεηβινον υϑδαννᾶ, ΝᾺ 40 ἀλοίων ὃ 
ἕμινε. [ατἰπὶ οοάίοοε μαρδηξ, ον φήν ἐπέ μον νέμὶξῇ Α 
φυοὰ ευίγμκὴι εἰ ἰη ΟΥαοίε οὐ ςίνθειΐη ἀπότυηη αϊηεη 
Ὑπὸ [οεϊδίτοϊ καὶ πᾶς ἐ σλύίον Βὴ Δ πλείων, Κι αν μ παν ζ αι 
ἐν μδμένιν ἑ ΞῚ 4μοιφιϑὶ ἐΜ ΜΝΑΥῚ ἥνάβνν [εοίνν, κὶ ἴσοι τὸν 

ϑυίλωσϑων ἐλγάξουνναι .8᾽ γέ ζῶν, Ἐς Οὐαεὶ βοον αυοΐ 

τατίηὶ ἀΐσυαι Βασστονε Ῥεβοοπίυπι δξεγοληξέποληαιο 
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ἦὰ ἐμ ὴ δεν 

τ ΟΡ ΧΧ 
"ὁ 

λιξωτερ τέ χίεογμο τὸ ϑυείνι τὰ 

᾿ἕχλοισεν, ὃ ἐσφρργισεν ἐπάνω ὠυτε ἵνα 

᾿ λυϑέωαι μικθὸν χρόνον. 

. σψω ὁ Σατωνὰξ ἐκ τῆς φυλρκῆς αὐτῷ. 

ς ἀπ σεν ὩΣ 
ἸΌΝ ςςὃΘὃ 
:ἡ Ἐπ «οιηριεμεηία εἰ ἐλίο,δι "ο᾽. Καὶ ἀπιῤθηνὲ ϑηιεἰονανὴ μιν τού- 

μιαϊαιδγιώνιον ἀυτεῖ 
ἐν οἷς ἐπλιάνηφε τοι)

 

σιενιοοιτος τῇ οἰκόνλἐυτ " ζαντες } φἀοτουδγαπε ἐπιαρί πετῶ εἰ: Φ] |ἐμαζεμμμμε νιον 
οἰἠἰδλήθηϑα οϑὶς σίω" λίμψίω τ} Ἰνίουἱ οοηϊεδιὶ ἔωμδε απῖθὸ ἐῃ [κΔ- ἰμ τον ἡ τ ὐωρία 

ἦρι συρλραἰωὶ ἰδωτν ἠμϑείφ' ἀ [6πυτα ρηίε αγάσηε (μἰρίλυτε : ἘΣ ΤῊΝ 
ΠΟ νυν η ὐτϑησων ὦ τ κ]. Ἐενεϊ οὶ οὐ ίμπε φίδάϊο Ἑ: τραφέμος, 
οὐρὶ οἱ λϑιπϑὴ ὠπεντάνϑησαν ὧν τῇ Ἀν τ ΠΟΥ χιδάϊο βάξεβ, βιρα εαθτοὺς ροῆδὺ Ἀχι, α ἌΡΕΙ 41 |εἰυϑ 4υὶ ἸηΠάείρας ἐν ν ργό-} [ἐν ρηρνιάιε ἀν υτοὴ 
ῥομφαια τῷ μδύου δμτῶ που} Ἰάρμῃιε οχ οτς ἐρίι : δὲ ὁγηῃς3 ἐς ὅδ Ῥρν" 

δ᾽ οι, ἍΜ} [ἀξνγ 4:8 
δυς8 (ἀτιιγατα (αης ζάγηιθυ9 ἐ0-} [{0ρὲ ξανννίδιν εὐτίρον. 
τυ,» 

Ὁ δ. ΟΑΡ, χχ. 

σεν ͵ Κεφάλαιον Κ.- το ᾿ μὰ ν᾽ ἀὶ αὐτῆ ἀς- ᾿Β ἢ τρείψεα,,ὑπρ τ 
Γ Δ. ᾿ Ν [ 1 ἶ 4 

γ ᾿ ὑπος εἰ ραδεβδῃ κάίρῃ Γαδ εαἷον μαδέ-] 1 Δ πρὸ ὅν 
ἈΝ ἐχ τὸ οὐρανοῦ ἢ Ἰιςην οἰαυειι ἀρ ΠῈῈ. δὲ ςατε παρ} Ἰ ΣΡ πμιομδην πραρον ἐν 

᾿ἥῆς ἀδύρσον καὶ ἄλυσιν μεγείλίω 3] | πραρθλτη ἴα πιδῖνο [π8. πακυβμ βσή τἰὼ χρῶ. Ὁ ΠΗ ὅμι ἀρργεδιεπάϊς ἀγαοοηοτη, 32] ΕΒ! τααμαροημνας 

"Καῤ ἐκράτησε τὸν διοάκοντα,, τὸν ὄφιν] [{ἐγρεηζεπὶ , ἐπφμάηη, ἡΠ τ δητ|-} Ὁ μα εἰρὺ ἯΝ 
αυΐγφοί εἰ ἀϊαοίυς δὲ ϑαϊαῃΔ5, 

Ἰὰς νἱηκίτ εὐον 44 δῃῆοϑ (Ἡ}}}ς, 
Οοηίεείτ]ις εὐπὶ ἴῃ. Δδγί- 

(υπλ, αυδῦι οοςἰυς δι δῇ ρηα- 
αἰτ΄ αροτ ευϊα» νὰ ποπ εάυςε- 
τεῖ ἀιηρ] ι5 σεὨϊε8.) ἀοηδς ἑοη- 
(υσνιηαγεπῖον ἀπηὶ ἐΠΠ| πϑδΠΠςτ ηὰ 
ροϊεεα οροῦξες οἐὐι (οἷο κά εχὶ 
αὐτὰ τειδρυδ, 
Ὀείπαε νυἱάϊ τπγοηος, δὲ [οάς-} 

τυηρ αρεῖ 608; δι υάίοἰ ἀλτυιι 
εἷ εἰος᾽ ὃς δηύη5 ἐοτῦ αυἱ (δει- 

τὸν αῤχῶον, ὃς ὅδι ὀζάθολρς καὶ Σατα- 

ναΐ:καὶ ἔδησεν αὐτὸν χἰλιᾳ ἔτη; 5. 

Καὶ ἔδαλὼ αὐτὸν οἰς τίω' ἀβυοσον 

η45.7)0’ {ἰφαμὶε ἐωπὶ βεν 
4πποιονΐο. 

ἘΠ ηΝῈ ἐνπε ἐμ αὐ. 
[νην εἰαυβε πὴ 
ἔωβφν ἐδίωτν., οὐ πο βάμν 
ἐαι ἀπιρίνωο ζ φοῖει, ἀσηες 

᾿Περη[ηνβοῆξων ημΦ “ημἷ: 
σ μι βὰς ορογεὲβ ἡἰμπῳ 

᾿ ἢ ινῥ νράϊοο ἔρνβοτε, 

ἡμὴ πδιανέσῃ τὰ ἐϑνη ἔτι, ἄπει πελεϑὴ 

το (λια ἔτη" χρὶ μοτο ταῦτα σεδ' αὐτὸν 

Καὶ δον ϑιοόνοις., καὶ ἐκάϑισων ἐπ᾽ " 
,᾿αὐτοιῤ, χαὶ κοί μα ἐδόθη αὐτοῖς" καὶ ταὶ! 

ὶ φυχαὶ πυπολικισμδμων δὰ τίωὶ τῇ Ῥεγςο ἢ ΙΌης ργορίεν τοίτ πτὸ 

μαρτυρίαν Τησοῦ. καὶ ὁ. τὸν λόγον τῷ τ ἐεϊαϊδεριφρίεῖ [πθοῆεῃ 
Θιῦ «χαὶ οὕωνες οὐ φροσελιύησαν Ῥεϊ,φυίχους ποὺ διογάγαητς δε. 
ϑων μαρὶ ἩΑΩΝ ἡδι πα τέρα μὴ πἰ τι τπηδρίηξ εἴι}8» ει 

“[αοςερετύης ςπαγαόζεγεπη οι 1 
(τοὐτίθυϑ [ωϊβ» δι᾿ ἸῺ τρᾶπιθυ 
(αἷς: νυέπζαυς δὲ τορηαθυηι 

νι Καὰ Ομηο πη]]ς μῖο5 Δῆμο, 

ηφ4ωε ἐφράφψίηενο εἶνε πες 

ΦορΕβεν ΝΗ} εἰραναξλενρηο. 
ἐῃ βονεδα ἀμῈ ἐμ πιδοὶο 

Ἰλίῳ μι: τ υἱκέγρη! σ᾽ 

Τ1ημ]ε ἀρ ὴ. 

Ἵ τ ΤΕ ον ν ὩΣ : 5} ΣΙ; αἱ νοτὸ εχ ροτγυΐς Ὡοῦ Ο διατὶ γμϑυιηονωτν 98 

ἐπὰν μόμε οὐγαρ λον πὶ ἡηπι τουδυβῥεκης ἀοηες ςρηίαπιμιαιὶ προίμμονηρεθ ηρηδ ς ἀντ ἕν ἐπ ν Π} ἠβιειίης ΜΠ ΩΣ τἶς, Ηές οἱϊ εἰ τεβοντεξδιο ρείκια. 
τῶν ν ΘΡΟΤΗ. πο κρτΠἋ τείυττεδϑιῖο ρεπηλ. ῖ 

᾿ μα ααας κρὴ εὐθὴς ̓ ν μι 6966] Βεαῖιε δὲ ἀπδυϑ αυἱ Βαδει} " ; Ἰπγιαί ες ἐνονέ τ 
ὧν τῇ οἱαςάσοι τῇ ὡρῶν δλὶ τουτῶν] [φατέον ἴῃ τοίυτγοίοης ρυϊτηα [40 βφγίδν ἐρμμνι- ἐλέτε  λώπας οἷν ὕῳ ξενη [δῆα σὴς ἕκαπι μποῖνησαὶ ΚΑ μρα αλ σας 
᾿ ' 3 ᾿ “ἀν. Θε ,ὋἹ ) τῷ 188 ἐξ ροῖς δίοι 116 εγυηῖ ἃ- μά τη μὲ [ποενάοιε! Ὁ εὲ 
σίαν 3 ΡΝ ν᾽ ἽΥ ἐμ .. Ἰςοράοεος Βεὶ ἃ ΟΒεε.. δὲ τος ἐφ αν ϑμιαήῤόον 

Χειφοῦ, το βῶνι αὐτὰ κὺ χ' οὐ φπαδαης οὐαὶ το πη αππΐ8, [[ἐμν ἡῆν πο ἀν. 

ἀπ ΒΑΒΟΝ το λια ἵτηνλυϑύ- 
τ' -Ῥοίκαματα νεζὸ ςοηίυπτρδεὶ 

(μετίος δαὶ τ ἢ 16» (ΟἹ οτυτ 58. 
[2248 ἃ ζατέετε ἴυο. 

Ξι χων εὐ υποναι 
ΩΣ 

᾿ δρίφιφε ἠε φΆπενα βιν͵ 

ἀρ διοα τ ΟΡ : : " 
ἢ [ΑΠ[ρρνόι εἰ βενχίλων ἔτι, Αὐ νοιθυπινλπηε πιϊ δ, ρεορῦεν ἰϑιτοουϑιη οἰ, αυΐφις ἀοη ἀέοίάγαοι θεία, πὶ 

ποῖ ρϑὲλμποι ταΐ!ς, νε ἐπ ἰσφιεατὶ νοτίου !ογνωκ οὴν χιοόνον» δ. ἱιπεαίοδ οἰυνηες ἀςοερατιιηιφίυν ἐδαταξεοτέ ἰη ῦη- 

οΟΑ εἴδυρνίρνν Νιμβονὰν Ροαίξυν ῥτο Αὐ εκ ξυμπι τέρυε, αθ εἶυι (υἱὲ δὲ πιλα!δ᾽ (αἱονδε, ν Δ ἐπτοπονφυΐδυν ἰη δ ετίϊ, 

πιο] σαυση δὶ ραρίτὰ αἷν ὁ πγοδιοΣ .. ες βατάμπιηθο εἰ οἰε μά είναι: δέ γίνης δ γος πασυητ(! νιν] 

4 ϑυρθμν εὐνυίο ἀνν,, Ἡφρναϊοὺ 11} {ϑεϊμφ ἐν. ἴους 1. ὕδηῖ βιτε επιλοῦ ΟΝ ἕο πη! ἐπηίν, δια ταριδι ειοοτ) 

ΕΠ ΤΣΠῚ οἰδγίμοπα, ἀἠξιπιίε να βννὰ ὕηρι βείν, νὰ" ἰς Ἠεὐταϊίπνυν ἃ ζτάοα δι [κατίῃ ἰΐπρυαι «οηίυεευδίηα 

ΙὩϑρδαί, για. ᾿ ἐτοχ υοι τ 4 φφᾳιρεηγω (ὦ ἐπ ἤθε. ὥτιρεὶν περυεριίοῦ φυὰλα νὲ 
ἡ μπῶ οἱ καὶ ἐνχλυδο ΗΝ μα αἰπιίτιιαι αὔδα. δδἐο αν βὶ μαϊΠπαναϊιεὶ ἰπτκδηρρρε μοοψρὶ ἀλειμὶ 

οὗν φιοτ ἐμιεδιοηιδι ἢ νυν ἀφευι φῇ ἡ πθβζως τ4ᾳι.- ρεἤισι Νοίοι ἔδίπεα ομίοφυξ πνυΐαγωνπο αὐήλευ τ γἱὰ δ» 

᾿ἀμενηευλδτμαν ε φαρίεἰ φοπιποίδδ ἴσης, ποπ αυτό 9 ΓθΓ ν᾿ αὐμφυερὶὶ ἔωσωι Οοὐπαξηευν μου νοτρῦ πο- 

᾿αυαβ Οδμη οἰβοιμιη «ὦδοι απ ἤ τειν Ῥοῦτ μη Φί εἴςρεραίηιο νφιῦο δλῤῥνιμεενεενην ἐμὰ μια ἐμίδηκαν [ἀφ 
᾿έθνν αὐνον δὲ οὐνῖι ἀθι8 διρτοθυπι ἀπιαςεάεηι, ΗΜ, δὲ ἐδίδν, ἀφίνν εβηθφυς ραυ!ὸ καρὸ ἀνα δ τ εἰπ-ι 

π ηξηφο μν νὴ οσα εἴθ δεινά νει κὐφανοη δὰ οὐ ΣΟ ΤῚ δυατ ροἢεῇ οἵα μηντοριειπιργο ἴω- 

φυ!ἀουνὶ ρου! βιφι ρεορεες ταἰεἰαιοπίμμα Οληΐε «ἰεὴῦ αἰστειαυσά οα γονΐουϊο ἔδατο ἐιαμιεῖ, 
. δ εἰ 

δ τὐιρβα Ριο 

τ 'ρῆς τριὰ αἱ ώνως 7 α] ὠνων. 

“ποὺ ἔφυϑ κὶ γὴ καὶ ὁ οὐρανὸς, χαὶ τόπος 

 θλίοις,",) τὸ ἔργα ωὐηἶ.. 

᾿γριρρι καὶ ὁ ϑείνατος γὰ ὁ δος ἰδωὴαν 

τφηδμενηδὲ ἐν ΟὐΠ [9 . 

Κ ΑΥ ἐἶσον οὐρανὸν καινὴν καὶ γίω 

ΑΡΟΘΟΘΑΕΥΡΦ15. 

ἴα) ἐξελοὔσεται πλιαϑῆσαι τἰὶ ἔϑην8 

πὸὶ ὦ ταῖς τέσσαρσι γωνίας πῆς γῆς τὸν 
Γὼγ καὶ τὸν Μαγὼγ , σιωνα ευ)εῖν αὐἷ- 
του οἰς πόλεμον, ὦμο αριϑιμὸς ὡς ἡ ἀμ- 

μος τῆς ϑαλρίοσης. ᾿ς θὴ 

Καὶ αὐέδησαν δ) τὸ πλιάτος τῆ ς )..5 

καὶ ὀκύκλωσαν τίω παῤεμβολίω" 
ἁγίων, καὶ τἰω πόλιν τίω ὑγαπηρμδμίω" 

κα κατέθη πῦρ πὸ τὸ Θεοῦ ὧκ τῇ οὐρᾳ-" 
γοῦ, καὶ κατέφαγν αὐτου. 

Ἐτλ οχί δὲς νὰ σάιιςαι σξτοα αα 8᾽ 
Ἰσπτὶπ χυάῖθοῦ ἢ δηρο ἐς τέιτα, 
[ορυπι ἂς Μαρορυπι, νὶ ςοη- 
δύερες ἐο5᾽ Δ ῬύΣ} μη): ΠΟΥ) 
πυλογυ8 οἷς ἤσος ΓΘ ΠᾺ ΠγΑΓ 8. 

Ἐν εαὶδὶε τὺ! βάνω 
Οεμες 4μ4 [ἐμ [μρεν 

Οορο ο' Μαζο {1 

γγέζαδι 6ο: ἐμ ῥναἰΐμην, 
τ  ] βιε 
ἀγέμά εάν. 

3} Σιαβενάενόείωρεν ἰα» 
ε] ρράνηξ ξενες, {δ᾽ εἰγεμΐᾳ- 

γμῆ! αβνα [ἡπξδοννιν (' 
εἰμε αίον αἰ εξ αν. Ὁ" 
ἀε[τεράνε γι ἃ  εο ἀᾳ 
εαἰο, τ ἀεηον μι! τοι. 

Αἰζεράετγαπε ἰρίτυς (αροτ΄ 1α- 
εἰτυ Δί ης τὶ τοῦτα. 8. οἰγουϊτογῆϊ 
εαἰϊτα (ληχοτιη), ἃς γγθοαι ἢ 
ἀϊοδιλ:ςα ἀεἰς ξάϊε ᾿σηΐς ἃ 1) 
ὲ ςαἸοναυΐ ἀευογαιτ ΘΟ 8, 

τ τ κε. 51. ἁπλαναῖ, αὐτου  ἐδλή- το Ἐπ ἀϊαδοῖυς. φυὶ (εἀαςεθαι 10] Εἰ ἀλαδόῖων αν! ξάμς 
Καὶ ̓ ὀζάδολος ὕώῳ ΓΟΥΒΕ π κὰν ςοηϊεέξιυ5 εἴ ἰῃ Πρηείπι!- ῥα δος, τανε ε} ἐν β4- 

ϑη Θς τἰιὼ λιμψίω τ8 πύοος ΚὮ ϑείου, ζημην ἐστ (ρ’ [ἰρθηνὴ 
δηι5 δὲ Πρ ατῖς,ν Ὀἱ ἐγαν ὃ Β6- 
{4.114 ὅκ {Π-: ρίςυδορτοῤβεια, 
δι τογαυςθιηειν ἀἰς ας ποίξϊς ἃ 

Ἰ1δευ]α (σου ον π). ἴ 
Τὰ νἱ αἰ εἰτολιπι ππαρπι) 

ςαῃ !ἀυτ. ὃς αυερ ἀλη εἰ ἰη{1-- 
ἀεηυσηγνὰ συΐι5 ςφηίρ εξ ἔρις 
τοΥΓ ἃς ΤῊΣ ᾿ υογηα Ἰοσις 

υὐὲ ὁ δεβια το μίενάο» 
βτορθεια ἐνμεαὐημμων ἀΐᾳ 
ἐς ηϑέϊε ἐν βεεμία [εεμίο.. 
γνν. 

Εἰ υἱάὲ μρνοημνε 4. 

ὅπου τὸ ϑήρίον καὶ ὃ ψαύδοσνροφύτις, 

καὶ βασανιδϑήσοντω ἡμδοας ΧΘῚ νυκῖος 

᾿ Καὶ ὄνον ϑιρόνον λουκὸν μυόγαν» χα] 
Ὶ “,μδμγ,΄.᾽»» ΠΌΟΕΝ ͵ ἀεμῖεην [μρεν εἰ, ἃ 9 

τὸν χαϑήμδν ΟΥ 471 ἀυτείγοῦ πὸ ἘΕΥΘΕ, μραρ μὴ ον ὦ 
εαἰμην, (Ὁ ἰοεως πο; ἐξῇ 

οὐχ, ἀρεϑη αμ τοῖς. τ » Ἰποι εἰξ ᾿πεσπτυς.. πε τς πὴ 
ὲ Ω ἢ υ υ 

Καὶ εἶσον τουὶ νεκοϑιυὲ μικθϑυὶ καὶ μ-. αἰ Ἐς νἱάν τυϑτῖυοβ ρᾶτυοϑβ δι] “ἢ ἐν ρμβῖμοι βανιεν κρλμη 
αλαρηος ᾶτεξ ἴῃ ςοίροδι Ὠεὶ, 

ἃς ΠΡ χὶ ἀρέττὶ ἔαπε: 8ὲ αἰ [1{- 
Ὀεγ ροτῖιδ εἴζ, οὶ εἰν μόφν νίτς: 
τἀ ςατίφυς ἰππτ ποῦῖι! εχ 115 
αυο ἰςτῖρτα ογαπε ἢ. 110τ15 γ [ς- 
ουπάἀαπιορετα ᾿ρίογθῃι. 

Ἐπ τεδάϊά!ες τηᾶγο πιογῖοβ 
αὐος μβαθερατῖ: Μοῖς ιοᾶιις δι 
1ηἴσγηι 5 τοάάιάεταπε πλοσίισ5). 
1" ΠΡ ερδητ: ὃς ἐπ ἀἰςαῖυ τὴ οἱϊ 
ε Πηρυ]ς (ςςιυηάιπη οροτζᾶ 1: 

φίογυπι. ᾿ ἊΝ 
Τηξογηϊϑ αὔτοιι ἃς Μοῦ ςοη- 

᾿εδιίσηε α Παρηιιι ἐρηῖο θα 
εἴϊ τῆοσς ἀειρῆν 

οεἶλρις ἑςῶτας ὦ ὠπιον τῷ Θεοῦ,» 8ι- 

ὁλία ὶ νέφχθησαν" καὶ βιθλίον ἄνλο ἡ- 

νεῴχθη δ ὅδ! τῆς ζωῆς" καὶ ὀκράϑησων οἱ 
γεξοοὶ ὧκ ΜΠ γεγοανυϑμων ὦν τοῖς βι- 

' (δεἴδο ἐρνοιὶ, φ ἐνὶ «- 

μεν ίαηε ν᾽ αἰναα {φεῦ 

ἐδτ, (τερπάπῆπν ορεγα, ἐν 
θουηηη. ΝΣ 

Εἰ ἀφάϊι πνάνὸ πηογίμος 
μη δ δ τΥ4:} 1 {Ὁ ΛΙ͂ΟΥς 

͵ ᾿] 

Καὶ ἔδωκεν καὶ ϑώλαοσα τουβ ὧν αὐτῇ 

τοιᾷ ἐν αὐτοῖς νεκοουξ᾽ καὶ ὀκοίϑησων - 

κατος 0 τὰ ἔργα οὐδ... -" 
Καὶ ὁ ϑεάνατος πᾳ! ὁ (δὴς ἐθλήϑησαν 

εἰς τίω λίμυΐω τῶ πυρός" οὐ τὸς ὄφιν 

'δαῦτερος ϑύνατος. ὁ ὁ ἘΠἢ 

Καὶ οἴτις οὐχ δὐρέϑη ὦ τῇ βίξλῳ δ 

μι [μος ηπὶ (η ἴρβ: εὐᾶϊς 
( ἱνάϊοαιμην εἰ 4 βηρω 
ἐω {ων ἀπο οβενα ἡ 
Ὑμη,, 

Ἐὲ ῥηξνηνε Φ' ποτὲ 
με βι [ὑπ ὐα βαγηῖ ἐχημ: 
μας ἐξ τιον [ερυνάᾳ, 

14 

ν | , Πρ. ; ι Ἐπταιμβ πο ᾿πιιοηζι5 ο ἰη Η:- 4 Ζιφαὶ μοη ἑηνεθίν 
ζωῆς γεγεσμμδνος » ἐδλυϑη εἰς τέων τς μβιο νίτα {οί ρτυς, ςοηϊςέζυϑ ἐς [}» ἸΔΈ β ΜΌΝ. 
λίμζω τῷ πυρθζ. ." ἴη Παρπυαν ρηί5. [εἰ βαρνν ἔρημο, 

ες Κεφαλαμονκα. «Ὁ ν]. ΟΑΡ ΧΧΙ- ᾿ 
᾽ σοαῦν ΧΧΥΣ. 
ΠΕϊυάς νἱαϊ εςἰαπὶ πουῦτῃ 

: ] ϑετογγαιῃ που δῖ: ΡΥ ΠΏ πὶ 
σηΐπν οαϊυτη δέ ρει τοῦγα 4Ὁ- 
ἰείας : ὃς πγαγο ἤθη ἈΏρί 08 οχ- ε ' 

χαινίῳ" ὁ γὺ Ὡρώτος οὐρανὸς καὶ ἡ 

φὩρώῃι γὴ παρῆλϑ' χαὶ ἡ ϑάλαοσα οὐκ 
ἐφν ἔτι. ἕὰ 

- Καὶ ἐγὼ Ἰ᾿ψαίνης εἶδον τἰωὺ πόλιν ἃ 
ἀγίωῳ ἵερουσωλίω" κῳνίω" καταθαϊνοῦ-} 
σὰν ὁπὸ τῷ Θεοῦ ὧκ τὸ οὐρανοῦ, ἧτοι- 
μασιϑμίω,, ὡς νύμφίω κακοσμημδνίω 
Ὑ αὐσῥὶ αὐτῆς. ᾿ 

᾿ Καὶ ἤκουσοι φωνὴς μεγάλης ὧκ οὐ - 
Θανου λελούσης, 1᾿ δοὺ καὶ σκίων τῷ Θεοῦ 
μωφτοὶ δ) αὐθρώπων, Ὁ σκίω σά μετ᾽ αὐ 
κα αὐτοὶ λαοὶ ἀντώ ἔσονται ὃ αὐτὸς 

ὁ Θιὸς ἐξα, μετ᾽ αὐνδὖἔῶ, Θεὸς αὐζ. 

Καὶ ὠξαλοψοι ὃ Θεὸς τῶν δάκρυον) " 
ἡπὸ Ὁ ὀφϑειλιδ αὐ, καὶ ὁ ϑανα- 
τος οὐκ ἔσαν ἐτι,οὐ το πόνϑος, οὔτε κραὺ 
“5, οὔτε πόν’ οὐχ ἔςαι ἔτι, δὴ ταὶ 
“-.“-“-.«-Ῥ'Ῥ--- 

πΊΗΠΊ ΘΠ, Γαΐνην Ὁ Υἱὲ: 

"54 (αὐγὰ οὐ! Φ᾽ πνδια 
ἐάη» βοὴ ἐ[ἢ, τῶραῖ, 

Ελπ ερο Ιοδηηοϑ νἱ ἀϊ [ληξχπι 
{Π14πὸ εἰπίτατοχη Ηἰ τ οἰοἸ γιηάτη 
θουλτ» ἀείςεηάεηῖειη ἃ Ποο ὁ 
οπϊονραγαῖαμλν» νὲ ΠροῃΔπ) οτπὰ 
τᾶτ Υἱτο ἔιπο, 
Ἔτ αὐάϊυ! νοςεπὶ τπᾶρηδῃ ὁ 

οἷο ἀϊςεπτοι,Εςος ταϊεγηαςυ;. 
ἴυπὶ Ὠεὶ δέευπι Ποιπδι: δι 
δια ταὶς οὐτη οἷς γ) ἃς ΡΠ} ετῦι 
ῬοΟΡΟΪῚ οἷν » δ. ἐρίς [)ει}5 ςαπὶ 
εἰς εὐ ευς ἱρίοτιμιν 
Ἰ ΕἸ αὐ!ϊοτίυγυς εἰς ΠΏ εὺς ο- 

τλθ δον ἰΔον δι αὖ Οου δ 60 
ταπη: ἃς πλοτα δι ρ] 5 0 ἢ οχῖα- 
δἰππεαυο!υδευενεαις οἰαιμου 
ἠσχις ἰαθοῦ οχταριε ἃ δὶ 

[αηξίωνν εὐμἐ αν 1 εγη. 
[αἰενι θρουϑην ἀεπεμάεῃς 
την ἐς φαίο ἃ [0 ΡΗγά- 
14π᾿ βεωι ϑοη(α ογρα 
αἷνο βιο. 

ὉΣ Ἑὶ «μάϊωϊνοςεηι νοϑςηδ 
ἀετῆνφηο ἀϊεενίεπν, ἔετο, 
ταὐεταωίμην ἴδεν (ΗὯ8 
μόηη δι, ὅν δα! αν 
ἐννη φἣ  ρβ ρον ε- 
ἐμε ἐννη!, ἡ θεΝ 

ψο9 ἰδινγ ΜΝ, “Ὁ οὐ 
τοΥμ πὶ Ὁ’ ΝΡΟΥ Οἱ ἃ ΝΗ 
εἶ!) Νοῆωφ ἱμέ!ω!, πεῆ να 

ΡΟΝ ΝΜ ΒΡΒΕΡΡΟΝῚ 

δ μηχηῖν, γωνίαι. οἷα, ἐς δι ἐατάνδυνν ἦς (αρ.7.... ταῤυλαις εἰς ςοἸρ οι ονίηε, 
» ζιαμπημφέρφηνμννα, τὸ πλάτος τὴν γῆ. ΕἸΟΌ ΛΟ ἽΝ 2ΗΥῚ 

[πεαὺ βαονε, ἸΑοἢ ἀϊσοιοῖμτ νι τοις Ἰυγεγθοίς πὶ 4ιλη.. νὲ ἀϊ ἀγιεγίμτ, Ν ὰς (ὠρεὰ, 1.3, 

ζρνη» (δ᾽ «ζβιάων, Οἱ [-᾿ 

(σἸηξένοιῃ ἀφάενθι πιον-. 

1, ΕἘἕ «10 ἴοκηηει ΤΣ 

εἰααθν. δυήνε οἷον εὐ. 

π|ιν ὠνήννιη ἰφεμι δὲς, κμὶ ἀὐπϑι οὐχ δ ,8η αὐτοῖς, [ἃ εἴ, 4 Ὁ 

4μαίμον φηγωίοι ἐεῖνα, Ἐχφοιϑὰ " 

ν" 

ἀβρονερ ἐ[Π, ἡμὴ ἐξ υἶα: ϑυφτ... 

ἐστηάισαε [ρθε πιουεμ ἐπε ηΐι .21.27 

η:.4ι4 {ἐτὶρ!α' ἐγάμε η.: ῬΔ.δ4ᾳ} 

ῇ τς ὐς ΚΥΣΟ 
τὶ Ε Τ᾽ υἱέϊ εαἰμη ἠέμμην Ἐ Τὰν ἢ 

(“εν πε πον: Κνὶν χ 1 οι...) 

ἐμΗΝ δα εὐ} ΦΟΥΝ 1)εν. δ Τί.7..17. 

41 Εἰ αἰγῆνχει ἴδεν οην- εἰ 

49... 
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Φαρι. 9.10 

Ἂς ΧΧΡ 

ες ἐγεσνοτε 

ἀϊβειῃ ὃς νι Δ ἴεαν ἢ γιὸ οεἰἀὶ νι 
Ἰήδοτατό δηῖς ρεάςς Αηρεὶ! αυὶ 
αἰδὶ μας οἰϊεπάεραμ. 

Δ κατα φορρσκιούῦ σοι ἕμωροδιν τ νομῇ σε αὶ 

ποδῶν Ἕ ἀγγίλον τοῦ ϑικνύον!ος μοι - 7ϑὲ ριάω “ἀοχεὶ αν 
"εἰδρὶ ἐκ ὀβεμάεϑω: 

ΤΝ 

ον, Τ᾽ χε νοτὸ ἀἰκίε πα μὶ Ὁ Ἰάς Ὡς] 91 5 δινὲ νοοῦν δὲ 
᾿ωλιγωκωισοιμάν καβδιυρς τε , ΟΥ̓ τ ςοηίεταβ οὨΐσλὺ τις | πὐῤημραραι δδορόει 

νζ τς Ἃ ΡΕ ᾿ [ἅπα, δὲ ἔταιγαον τυογαπι Ρέο-! {{Ὡν δ’ [βαίνωιρ εμονὸν 
᾿ ἀτῶν ἐὰ Ἢ  λόγρις Ἑ. ῥδιείαγατο, ὃς «οἴμπὶ αι οδίεγ: [ 1. ΤΡ ἐήγαην, Φ' ἐτοο 4νὲ βνυάνε υετῦά ἐν, 

ὑμνσ. ζϑενην “ἄρνα, βου τούτου: τῷ Θιφ φερσκυ--} Ἰυᾶπε νερὰ ΠΡ Βιῆυ», Ὅσαι 
δέοτα, " ' 

"κλον τοι Μὰ φφεαρίσης τοιὶ
 λέ- ̓ ὙΠ οίης ἀχίε ΜΙΝ ΝΝε ἐξ: το 

᾿ ἡξρηπυετίς γερδα ρτορβεεία [ἢ-᾿ 
φρὺς πᾶς παμπαίαι ὃ βιδλων τούτου; ἂ ᾿ μΐυε: εἰλμν ἐἀθμίραι" 

: δηὶ ̓ ὁ χρι δὴν ἐγγύς ὅξμ. εηὐαν ἃ Ῥτορὲ 
τ [ Φ μέηοοοῖ, ποτϑα! «ἀδιωρ 

π αἱ ἑαϊυϊὲ οσίτμηίυεδ ἀρᾶὶ ἀμρΡῊς 
᾿ σάδιμβῶγ, ἀδνοιρέηω ὑπο! δυ- ̓ μαι ἐδ 41: μϑ ἰάυς εἴς, (ον- τξρα τλάψε τη 
πῶν; ῥυπωσατω ἔτ εμὶ ὁ δχμ Ὁ», δὲς δείσας δτηρ  ἰωσ: 8. 4υΐ ἑοίΐεμς εἰϊ,} [οβ,μμηβενίων φἄἔρωε: Φ' 

ες ἕω ἔπ’ τὸ "ΚΗΘ ἐπλαθυιν 7 1β  βοσταν ιορ  ιδιδα, ἀηδιε} μη δενομρυύαι 
(ηδιθοειυν διαί 6, δ᾽ 

{1 χούνυεμ ἐμ ινες κ μον νὐρ ΑΝ ἀν δός ὅΈτερος, νεηΐο εἰτό: :δ τοεῦ 9 

υ πον Ἔνι ἀκα ς ΩΝ ἀτῳ ὡς ρα πεα᾽ πρεουιο 4} νι ἐράάεπι!. ὑαδεσναν ὀικηαηνν ᾿ς τὸς “1 Ἰνηβσυϊας ρεουε σραν ἰρῆοε ε- με πων 
' : [τ ᾧ ᾿ ἣ 

μετὰ ΑἹ ΡΝ αὐ 4] πὸνὰ αδι ἢ, ῥεηείρίαα κ ν ἀλη υμα » ἀδηνηε 
δνδόμι ναοὶ ἰκατς, ἐπὶ λοι δὲ νἱείπιον, Ἰηρίμην φ' βιὰ. 

ΡΑΔΕΕ ΕΟΤΕΝΝ ϑεηίωε εἴ, δυεδατέπι δι ἱρίς ἀϊξξυε οἱ ἰδῶ, τἄσο νι, ηἰ τὶς οολ- 
τοής πἀ τ Ὥπδετῦξε δι πιδύυΐδ, (δ νοις! (επίωε δοέζονηι, δι γαιίοσω ἐἑδω χυ. κητὸ ἤτο ἰοοσ δή 

ϑυν δυὸ ἐἰϊοτῃ ν μὰ χὴ ἡϑθν Δα, πἰνεἱ!ὸὁ δοτιι δ, ἡδὴ σον Ῥοτίμν φαὰπι ξοαππὶ Μάᾶϊο γραασ τς Ν᾽ ἐδῶνα ἐν αρδίτειο ν᾽ ἐμίο- " Δερίπι οὲ Ὠρήριωπὶ νεηἀιοατυταί. 
νι τσερύτεμεν τυρὰ; ποίει. Ὀικίκε δυξειῦς 11 Ζιβιβωνδορμδήνο "ἢ ἴῃ δορααῖνε Τ,ευϊδὶε φολλεβὶ- 
ἀοιρϑυείωνοια γψοϑῦ ΟΠ»). ᾿Φγ ομρ των υδεέκίαπ βιοίοι, δε ἐπ Οἰαρο γηα σιοθυίος, διαρμοίμϊῳ 
ἣν αὐν δ ἡρλεσιαοα - μάηατς μῆνας ἰω “πσίπω. ζγρείδηῦε ἀυέοπι Ὧδ δὸπρ ρειοηκία, τοι 

πον ἰλουῖωο ἡμὰς σξυπὶ το ἰβρογργείανω εἢ Δ ἀξ μραα πϑ- 
πων ᾿. ψὰ εν νέμω γε, ΜΜΘΝῚ 'ὶ φ  βινέβοιο 

ἐν οὐμπιΝὶ ἢΦ ν0 ΑΝΝΗ͂Ν ὡς δὰ ᾿ μι ἸϑτΝ ἐῤηιαι βοι, Τα μυῆν ᾧ, μὲν 

᾿ ἄΨ ᾿νωνάνλὰ δηλ μον κτεν ἀκ ριοχίπιὲ [δ- 
δά ἰη 6... ἑαρμη {{{ {δὰ ἱρη ἀφιναρι [εΐ ἔν 4υο πιϊ- 

ραν ἀξαίανι, 
10 κῶν διαναῖον, "νὴ εὐ ραἸΝαἤηοά! ἜΤΕΙ 
ΞΙΞ κει ΜΈΝ ἐὸμιύδαι Φαποιρηϊ δι 

τεὶ 
οτἰεύ δυιοηᾳ Ὠδυϊθῥοηρηνίφ  ιεμ- ὑπο Ὧ8 ; ͵ κύων μανὶχ αυΐή σι] ἀϊεὶ ρῦ» 

ὄναι πνοάλοτ φΠῚρ]2 ὅς ἐριά ὕΓΟΡ, βου μὰ ἘΝ “αμἐπαηνίῶο μῖνφε φηίηι αἰ εὐπιο υεννίο. 
πῆς ἐἘΠ ἀϊανα εἴἴεοι τοποιοῦει, Ἄρα [ϑρϑηιμνμεῖο ν- ΜΠ, εἰἰβίππεε! ΡΟ ἀδειω νὰ ἐλ χμυτοητίο 

οἴδφα ἀπο στιν ἐδεον κυ δ οἰ ξαν γυὰ δα... ΟΒ δ ροτίραε, ἡ 408 ἴτε ὑττὸν Ἀμ ̓ἀϊίειο- 
γεπὲ γηυπὶ Βος ἐπιεαίδε δ} ῥ᾽. ὀπεοτίε εἴ! ΠῚ μερίς ΤΊ Πκίμεαι Γ ΠΗ Ἀὲ Μιενεῖβα 

παρ, «(ι ἐμ εὶρ!οα ἐπ ΤΩΙ βαμ ουἱ μα μὴ . δι ΕΝ 4 Ροϊίοην ιυξδείο, ἐη ἔπηξα ἐὰπεὶ π|Φ- 
Ε μον ᾿ εὐπἤισιυδίήφ ναίει δὲ [ἀτί οἱ ̓γρηδιςα χϑ μερόιμακῖι πἰλ Ἰηθοη  δννον νηάν ἢ ρρ ΠΕ ἰΔεε 1.51 

τα ἢ ππυ σι ουεεῃ φοἰἠδ δδοι παμλίας ον αυνὰς Ὑϑν 6 ἐπ 
γον 14} 19 ἡ νλαὶ ἀν, μροινέδι βω, ὁστιὲ ἀνειδβ οἰ 

ὑπλα 

αν ἰη δέν γεν αὐ} {πιά} εἰ, δες 
εἰ δὶ τως Με ἐμοεμᾶον, Μὲ - ΤΣ 

δρ σευ ἡ οὐ ἀάογανεηο. 

1Ὸ ἈΝ ΝΙ8 ᾿ 
ἘΞ μφὰνάϑε :οὐ ἐπὶ ΑΝ τὸ Νὴ" Ἰ φδμοείαν φαθῃν- 3). 3᾿ ἀϑμόϑδι 

᾿ ἣν δὰ τὰ με καὶ! ἡφθαπ δηδίδεηλλ" εὐἰεαηηρίλμι ἢ 50» σἵμανν Ἀ μα τον 
ΚΙ τ ἐξῃ ΠΟΥ ὑμένα τη Ἰβαίοω Πεὶ δὲ Αβηϊίὴ ε οὐἶο } έν, γε μι ἐκ δὰ 

τ “νήδὶ ὡς φ)οὶ Ν ᾿ ἦψτρ ΠῈΣ ἡδείστυΐ εἴθ οοΐοης δὰ), μἰφρρ ᾿ ἡ ὦ 
ὠδιλ Σ 4 Ἴγ αν υἱδεδιηε ἔοι ἐπὶ εἶμ: δ] 41 χει μι 

ον υὐΚαΆ »σαι τὲ  δροίσωπον ἐτύ καὶ τὶ δοίη δη ἐΐιδ. ἰῃ Ἐοηείοαν ἱρίο- δυῤυοιουρλ αν τα 
διομθιδοτε δὴ ἡ ἰστύπων αὐῆθ. 1 Ἰρρὴν δῆ, ΝΙΝ 

ρον ἢ ἢ {τ ποχ ΠΠἰς ἤσοα οὐἶεν σφας! ἡ Οἰκν μὰ ϑδρὶ μὲν εἰ 
εὐϑε οὐκ ἔςα) φερ κρῤηροίαν θ0Χ) Ἰρραϑ γε εἰς ᾿υσοέπο ἰυςετησιῆς- ἡἶψσιων φρεὐδείνονέηείικοςν ; 

σι λύ φωτὸς λίαν, δηκύ. ὙἼ 6 Ἰαπιΐης [οἱ δ:ηιοηίαῃι )ο- βυνίξα με ἔνονην. ων 
ἔονολόρον φϑήξοι αὐτοιξ' καὶ βασι] ἡπιίπας ἔγειΣ ΠΠ|μ γαῖ εοϑ: δι τα -} ων δειλόν νον ὕω 
λδνευσι ας τοὶ αἰδώς Ν  ώνων. 1 Εἰλτοεὶ Ἢ ἀρτν τρρκι ΜΗ γῆνῃ βνοκοῆ 

6 ἪΠῚ ἀἸχῖς Δ] δὲς νΕΓΌΔΙ 6] Εἰ ἀΐχὴ προ, Ε ἐ ᾿ Χο ύσιμιοτο τοῖν ἥμέναι τρια ἀπεδς νοτα : ὃς Ὠοηνίπα,. ἩΩΣ 
ληνοῦ χαὶ Ἀυφιας ο Ἶ τοὶ ᾿Ρουνμδοται Ῥγορ ισεατυπν [6 Ἐν ζορνήμαμ Χεμβὶ 
πρῤρξα γι ἀπέτορλε τὸν ἀγλελον ᾿ ἤαηῆε Αὐρείνπι πα τι ντἰπάϊοος ΔῊΝ ἐἀααπίρρῃς 
δεῖξαι τοῖς δυϑλρὶς αὐτὸ ἀ δι γυίϑαι ὥρην ἴωις φυᾶ οροῖῖρε βει ᾿ βη πον γϑαφῥωῶν 
ἀν μι πό.᾿. Ἴεἰὸ βετὶ,. ὦ 
᾿ , ᾿ «. "ὦ 2} εὐ ΒΒ σἕδ, γεοηΐο εἰκό, ̓δέριυβ αι 1] " ἘῚ ὁτιρ., υϑηΐο νεϊσεα ὃ, ἔρχομαι τειχύ μακάριος δ Ἢ] ι , : Ρ "“ Ἄεκιμε 4νὶ εὐξίοδα 
Ῥαῖν, ἤν γῶν τὴς 4 φερῥηνείαι. Ξ " ἐρττ ὙοεδαΡτορῇ ἐϊίαῚ ἰδ μαβαρηρίία ἐἰδρΐδη- 

8) “Ἔρο νετὸ Ιοὐπηος ἐν [νη 4υἱ] κ} χε ερο ἵνσηνει οὶ σα. 
Καὶ Ἢ μδία Ἰωαύνης ὁ βλέπων ταῦχοι .. πα αι] δὲ ν! ἀϊ. Ες υυ τ 0.7 ἐϊοι ΡΝ ἕμμοῦ 

ὧν. τὴ τὰ ἤκουδα καὶ ἐβλε- 418 4μ4}. "(Ὁ υἱά 

“ 

ἐδ χὰ 
-- μὴ ,βαῤτιβα ἐφίτυν ΑἸ ΠΕ ἀγοίεγου πος νορἤςσι]ος ηέ πη» 

μεν ΕἼ Η εὐ ὌΣ ᾿ 

ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΙ ᾽ς... 
. λαὶ μων ννδνάαθα πέσαν ηθις ἀἰ ηουΐτας αηϊαγαδυιρτί ρΡιᾷ. ἰοροπάοι ορίδον, 
δυΐε ἀἰυοτῆς (οείρτυτᾶε οὐςλίοποπι, ἐσ 4014 πιοχ ἀΐξλη. ΞΟ 12: Βεαι φωρναβεν εἰεμ βυάοαμα, οἱ [ ΠΝ ΞΈΝΝ 

υἱὰ εἰξ οὶ Ὠϊεληι φυίἃ ανδ νἱἀσάτατῖτα γὲ αυοά (ςπτίο νήμειφ' βε ῥονὶ ἐδδνρων ἐμ σὐοῥιαθένο. 
ἐν πριν ὰ Ἐροϊεῆϊ αἴαις δάεο ρίϊς οπχηίδυν ἀϊυἐἰςαη- 1}, ΕρΥν αηΐερξ γυναι, Φ’ νερεβεὶ, (ν [πονίκίονεν. 
ἄσνπι. Εχίβίαιο μυης Πρπιπι. ἐο περ Πρ Ἔπείυα μαδίτῃπι. « μονοιοίδα, Φ' ἡποιοἰδετα εἰ 4υμα βαρ φ΄ Ἀὐίδηκο ἡ μὰ 
πιδά ποη {πλτίπι δὃ ὁπχηίδυϑ ρτο Αροίξο]ςο ςτίρτο οθη-ὀ μην". 

ἔνανει, ἢ ν βιηῆς δ᾽ Αὐτίδηο φυορίαπι ἀερταιάτυπι, αἱ 14 Ἀγ Τεβενηβ "ἤαξοῖνον ορευνο ον ἤδς νοδὺ ΠἘ 4 
Οὐ μι Ῥοθαι ποη εἰς, ηες ρεοίηε «ἀοταπάμιπι, ἤᾳ νγηῖνν ἐμ Ἐοοίοβ,. Ἐφ βιβίνρε Φ' ξηχονίε δα Ὁ κυἰάδι βία 
να ρλδοὺ γε Ποῖ: ἐξετς οχοσεῖς ἸΔπὶ Αποηηπίς ροίῖ ἰρῆαιε ἡ 4 (λιενά δα ψ πὸ δρεμίνα 

Ἀν’ αἰοχοὶ βυπὸ Ἰοσμη) πνϊπί πιὰ ργατεγημ αι.» Ὁ ἧς Ξροβνο αν ὁ γνοείρίνν Φ δινέν ρτέήνεννν τ υἱείνοως 
16 ΞΕὶ εοφεγυομὴφ εἰὸ , (Φ' πρτοαν 54 τορονην εβ,υὴ γε φην 

ΡεΙτυ δι 12, 40εἰ ἐὰ φυα (δφυίτατ ἰογίς ἀϊροπαβ, ποθ. υμέσνίανε βυϑωε ἐρβονε ορεμ Ἅγή,. 
πιοάδ οοἰνατεδυης οπηπία, [δά ετήλαι ἀιρίεχ νοΐετί ἤρ}}- 17 Εἰ ξλινίενν ὧν [νη[α ἀήεηνε, οὐ δις. δεὰ ἀς μας ἐρη- 
[υπὶ, νηυπὶ ἰρῆυς μηδ δἰσογυπν πο ποπιίπε Ῥεγίογί- ἰςέξυγα βεηες ρου δί ἐπιάϊτος ἰα ἀἰοίωπι οἵξο.. 
᾿ὐεκιουθὼ μυὶς Ργορβετία Δρροίμοτίτ, δὶς υρίτυς ΠΠΠῸς ἃς 4 Με} μεπ᾿ ἐμοά. 1ὰ εξ δριι μἧς οὔ, δι ρατατᾶ. 

Βεατὶ φαΐ ργαϊιαης" εἰυς πηᾶ- 114. Βεροιὶ φοὶ ἰδμασε βοίων ἀπ ἤει οἱ ποιοιῦ τες τὰς ὁτολας " 
Ν 4: 5 [ἀρφηΐηε «(4 ͵ α ἕςαι καὶ ὀξουσία αὐ] ὅν τὸ “ κν (ς ΠΡῸΣ ἘΠ ΈΠΡΠΙΝ βι ἴηι πε παίνε γθον 

, ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλαΐσιν εἰσέλ.Ὶ ὑὙ τ Ἡ ΒΕΓ ΡΟΤΙΔΣ ΡΒΤΟΔΙΑΠΤΩΓῚ ΤΠ υρ κβεγρυεαιήνεναρ 
. ἐβ εὐνἐξδεῖη. 

ϑωσιν εἰς τίω πόλιν. 5]΄ Ἑοτίς αὐτοπὶ ὀγμπρ ζαΠ 68.) δ] 1) Ῥονὼ ἐδηε! ν ἀεπεῇ. 
, ἕξω. δὲ οἱ κιρύες καὶ οἱ φαρμακοὶ 

δ᾿ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φόνοις καὶ οἱ εἰς ω-- 

»υλάτραι » καὶ πας ξ ὀφιλαΐν καὶ ᾿ ποιαῖν 

ψεῦδος. 
εγὼ Δ εσος ἔπναψα τὸν ἀγγελὴν 

κυ μα βῆστῃ. ὑμῖν ταῦτα δὶ ταῖς 
ὠκκλησία)ς. ἐγώ οἶμαι ν ῥίζα καὶ τὸ 9(- 

γὺς τῷ Δαθὶσῖ,, ὁ 0 ἀςὴρ ὃ λαμφφθς καὶ 

ὀρϑιεινός. 
Καὶ τὸ πνεῦ μα κ ἢ ηἰ δῶν λέγουσιν, 

Ἐλϑέχαὶ ὁ ἀκούων οἰπαίτω, Ελϑέ. χαὶ 
ονψαν ἐλϑύτω, καὶ κ᾽ ο ϑόέλων λαμβανέτω 

κὴ ὕδωρ ζωῆς δωρραί. 
Συμμαρτυφοῦ μαι γ πανὴ ἀκούοντι 

“οὐἡ λόγους τῆς «ροφητείας τῷ  βιδλίου 

επεῇς!, διίςοτταῖογεβ; ὅς ἢο- 
τὐϊοίάς ὃ. ἸΔο]οἰαῖτα »δι αυς 
4υἷ5 Δηγαῖ ας ζογηπλ μεῖς πιεηά8- 
οἴ. "" 
Ἔρο [εἴας ἰῇ Διηροϊυτη 

ΠσΌΠ ον μας νοδὶς τ ίξεις 
τεῖων ἰη Ἐςο]οῆς. Ἐρο μα 
{τγρς ὃι ρτορεηὶςς {1 
αἷς, [τς 114 1} ἰρ᾽ ἐπ άἀ 42 ὃς πλλ- 
τις. - 

Ἐτςϑρίτγίτας δι ἰροπία ἀϊοιηῖ 
επί Ετχυ! αὐἀϊεγ σατο Ν εηὶ. 
1.8. φυὶ ἢ, νςοΐαι: δι φυὶ νυ τ]. 
δος ρίας ἀηηάπι νἱτα στατίδ. 

Ἑοίπνυετο νπὰ τεῖξοτ ουϊυὶς 
δι ἀἸεπεὶ ν ετθα Ρτορβεῖία ΠΡ τὶ 
ΠοΝ -παυὶς ἀρροίυξτις αὐ ἢκο» 

"ἡ φοό 4’ ἡρνά οὶ ν μοιοδ- 
Ἰωδα, Φ ἰάοἱν [ἀγνέονιει, 

ομορὲρ ἡνΐ ἀκοαὶ (Ὁ [45 
εἰξ περ φοληην. 

᾿6}  Κροτεβω ἴρβ “πζε- 
ἱωννηνέμη (οξ βιατὶ υο. 

. ρναάϊκ Τ᾽ χε Ὁ 4- 
"ἐ βεῖα [ἰενά!α Φ'᾿ 
"4 μι 4. 

17} Ζι ϑρένδιων Ὁ’ Ω 
ἀῤομηῖ;  οπὸ, ἘΠ4ω αν» 
ἀδε ἀλεαι, Ρ' εἰ. Εεφωβ- 

18| φονρεββον εμΐνν οηνηὸ ἐμο 

ὁνὲὶ ἐμὲνε; δίηνμ αρβοίμεν 

.« Ὀϊεϊτ οὶ τοίδιυς {ξπη: οεΐοτη» 
Δέγοι ὁ μῴρτυρᾶν. ταῦτα! αι ἰἔρχο- νοηίο εἰκό, Ατοεὴ, Ν επί ἰρίτυς 

'μῳ ταχϑ' Αμίω. καὶ ἔρχου Κύρα ἴπ- Ὀοηῆΐηε. Ἰείω. ' 

συῦ. 2). Οαιία Ποτηϊηὶ ποβεὶ 1εία 

Η χέρις τῷ Κυρίου δ ησοῦ ΧοιΪ Ομ Εἰ ουτὰ οπιπΐδυβ νον. 

φοῦ ματρὶ πάντων ἐμ Ἁ “μίω, ΓΟΥ͂Ν 

Οιεαιία Τοιαἰη οὔ νἢ. 
1εἴω Οἰνηβὲ ἐωνο οανηδης 
“οὐὸι. ὑβ μόδῃ 

νυ σῳ, Ψδων διονάαλα,, ταὶ ὠτολαὶ ἀυνί. Νδπιρο βικδίον, ἫΝ ᾿Δερταυλτίοη! οεολήοηεπι ραεδυίι το αείϊιιαν ἀυπί, ρεττανν 

δηθας ἐφ Ἐκίεβμ. Ἐρο. 

ἄνευδι υενϑα ῥτοββεῖία ἰῤν “- 

τούτο ἰαν τις ὅ)ιτιϑῇ φφεὺς ταῦτοι ζῆτ- ἬΣ εἰ Ῥσυς ρίαραβ ἰοτίρτας ἢ Αὐπὲ " ἣ; ΜΙ Σ 

ϑήσειὶ ὃ ἐπ᾽ αὐτὸν τοὶς πληγὰς ταὶ γ4- ἴργο "ῖο: : ἐπὶνδτοίβοι Ἵ 
γεαμρμδῥας ὁ ὦ βιλίῳ τοῦτ ᾿ 19} ξιβανὼ ἀἱναϊνμετῖε ἀὲ 

Μ " ἘΐΩ ἰδ δ αϊετίε «Ὁ νὰ} ὑδνυνδεέρ' Βειία δεν 
δ ς ἑαϑ τς δον μιὰ ὑλρήαι εὶ Ὰ Ἷ ἐχ νεγδὶς Πἰδτὶ Ῥγορδοετιία ἢυ-- ἱμη2 γβμαρια μαπεῃ 

θυ τῆς πρξ9 μ ταῦτη(ν ἰυ8.» Δυξεγει Πεὺς βάτοι εἰυ8. [ἐἷν ἄς ἰδτο υὐα, Φ’ ἀε 
ὁ Θιὸς τὸ μόφρς ὠυπὶ ὑπὸ βίδλου τῆς] [δ 1δτο νίτα, δὲ εκ ντϑείληϑα, τως 
ζωῆς, χϑῇ ὁκ τῆς πόλεως Τῆι Ὥς ἁγίας, ἃς οχ ἐϊ5 αι {ςτἰρτα νης ἰη 1]-- ᾿ ̓ 

γηγεαμμῆῥων ὦ βιδλίῳ τούτῳ. δγο ἰο. -“ ᾿ 

εχ νει. δεῖς, αι δος Προ ἥπης πιδηάατα. νυ. Βεριὸ, δαῖᾶνε πιοόὸ ἀἰχίπιιε» γεηΐαυ τὰ ἀϊνοάςοιηι! ὃς ἀεί πηζοτο.. 

νι ἐδμεννμὲ βοὶ δι [μὲ ἐμ [ἄρχων σέχον μεκαοι οἱ λιώωτες τὶ! ἀϊίπξείοηε. 

μ: φιλαὶ πέροτοῖ: ἐν ῳψὥμαν δ μμινίσδιιν οἰποί οφζοο κψ ἢ ἐπ ἰκατγηρὶ ἢ ον. Καὶ ΡΓῸ υμὲ εχ γατίο γ[υραγίουΐα; 

τὐπη οράϊειμαι βάση, δε μίε γαγυὶε σερατί τί 6κ (40,7. “μου 10 ΥΑΥ ἡμμμοὼ ΡἐΠπλὲ ἃ πλα ἰη δὶν [ἰδεῖς δρηοτάῖο. 

ΒΙΝΙ 8 

ὰ 

Ἀ 



δ ἀμ δὶ ΡΥ δ ἜΚ ΩΝ : βοὴν 
ἐῇ " ΕΝ, ᾿ ᾿ Ὁ ᾿ Ἂς 

, 

; ᾿ 
Ν »“" ιν 2 : ι Ά δοΣ “Δ 

πτ ΩΝ Ἂ 
ο ἐ , ει λ 

ἂς ς ᾿ ἷ : 
᾿ ΣΝ ἐπε ἔνε, τὰς, ἘΣ »ϑὴς είς, Ἃ αν 

, 
Ἁ Νὴ - : » δι ξε τ κν 

πΠιΠ 8. εὐ τ ὦν ἣυ π  Ας Ὑπὼ ι ΕΒ ΒΔΑ δ «5 ε Ἵ : 

φὶ ἀπο ἔ Σ ᾿ ΠΝ εκ ΜΗΔῈ ὅτι χε γγ." 
“αὐτὴ ἐξ ἶ 

ΕΣ 

ας , ᾿ ΗΝ . ε: Ν ΠῚ .Ἃ} Ἐπ Ἀριδοι 
ἀαβετ τειν δε λα ΤῸ ἐπστο τας ἔ δνῖα νι ΑΔ : ΠΥΣ τε Ὁ ἢ ει 

; ἡ ἈΝ Σ ᾿ φε. ὥς τὰ ΠΙΣ νὴ ἥ ἀπο ἀ ωδ κ} 5 ον Μ1 0 ᾿ : 
«ὐ ΝΑῚ ἄν ον τὐξυν μεν ὑπ τ ον ΡΣ ἐδ νὸς ϑρωθε 

' ᾿ ᾿ 

ᾶ ἜΣ " αν τὴν ἐσ οι ὕα ὶ τὰ κα λό ον ἢ ; 

᾿ Ξ Ὶ : Ν ᾿ . ΠΤ  - ΠῊΝ εἹ 
ἐπτὸ , χε πρη τ νλν ἧς αιθλο νι Ἀ εὰν ' ΕἸΣ δος οὐ τς 

᾿ πος ᾿ Ὦτον ῦ δ ἡ ΘΝ πον πὴ Ὁ 
- «ἴ5. ΠΥ . ἐῤρερον τὴ νι λ ᾿ ὙΠ ᾿ ἀφἔυτο 1. ἢ ἱ ἕ πε ᾿ ͵ 

Ν δι τὴν" Ἐπ ΩΝ ΄ ἌΣ : ι " ὙΠΕῚ ἐν τς 4) 2 “Ὁ ἀεῖν ρόδες, δον οἵ 

. ἈΝ ᾧ "να ἡ κ Γ ΠΣ μα " 

᾿ " Ν᾿ ἃ δ ι ᾿ ἀπ Ἅνι Ἐἰοξὸςν  ὙΕλ 1": 

τνσα κοι μάλ ἘΞ ὁ ον “ι΄ ΚΟΝ ΜῈ ἐὐ Ἄν ᾿ ξ 

-" : Ρ τ ΦῈ ᾿ ΠΕ μὰ “ “ἷἃ τρία, 

ποτ χα Πςλνω δλοοι ' ΦενοΣ ᾿ : ᾿ ἰξ 

᾿ Ὁ 4 ΗὉ ΠΣ ων 

ν ἢ ἣ ᾿ : ες ἴω τ 
Ὁ δον ΠῚ ἐν {  κ4.. 4. ὁντο : Ἀο' αὐνδο ἦ ᾿ 

ἊΣ ττλς οὐ ἦν “Ὅ : Ν᾿ τδιρ τττνν »" 

. : ΠΣ] ἐνς τὺς τ ᾿ τῶ Γ ἘΣ ᾿ ὶ 

" { κὸ “ δ ᾿ ὶ « Ὶ 

᾿ ἀν ΎΔΕ ΈΞΗ κδ: ,ι : 
δ ᾿ ἐΐ 

᾿ 

᾿ 
- - ππνσο τ 

ἅ ᾿ τ ᾿ 

᾿ ἐὰν ᾿ ᾿ ς ἢ ' :} 
κ᾿ ͵ ᾿ 4 5 ( ; 

᾿ ᾿ πὸ θυ μροοεν ἀτ δὴν ᾿ Ι ; να 

Ὰ ΄ ἷ ἄχος ὅν τὸ δ δ αν ἱ ΓΤ κε Ν ,. 

ἘΑΝΩΣ - ΤΠ 26᾽ 4«΄. ͵ 4. 
. ἢ ν ᾿ 

5 

Ἢ 

ο ΔΜ καὶ ὁ 

. 

, αν ει ἢ ᾿ ἐα τι ἍΝ ν, 
4 "“ 

, 
{ ν 

ῳ 
᾿Φ Ἶ ᾿ ᾿ 

ἐπνης εἀβρέρρισο τ δον δος ΣΉ Δ ΤΉΝ ΄ ὡς δος, 
ΩΣ - δ ΕΗ ᾿ : 

Ν . ' Σ “ιν οΤὰ  ἃν , Ὶ Ἴνα ἀ ἐπ ριος 0}. 
τ: 
ἢ ᾿ ! ᾿ | Ι. 

᾿ ᾿κ ἽΝ τ. ὃ ᾿ Ὃ) τ' ᾿ ὲ ! ᾽ ᾿ 

ἂν - ἢ αι γ 
ἐξ ἐτοἶ [᾿ καρ οτος ΧΌΝ ὰ' ἈΠ ὐ : . " 

Ν 3 : : τ ἘΣ Ὶ ᾿ ᾿ 
᾿ 

εν ὍΝ αἰ ι }} ζι ΝΥ « ᾿ ἕ γὼ Ἕ 

ὲ 4 ων ἥν - 

“ οὐδ . 42 ον [ «82 1}} ἱ 
- 

Ὶ ᾿ 
ἐν ᾿ 

«ἢ 
ΐ φ᾽ 4, 

υ μὰ “Ἃ 1} με δ 10 ὶ ὄ 
3 ἀκ. ἘΝ] ΜΝ ἐμ! 3 ᾿ ᾿ ς ΄ 

“΄ ᾿ δ ἷ ἱ 

Ἰωφδις 

| ὙῈ.,} 
ν' Ν Ν 

, ᾿ ᾿ 

, ΥΥ, {εὐλκὴ} : Ν 

ἢ ν᾽ 
᾿ ΟΣ 4. 

᾿ Ὃ ν Ι , 

““ : 
ν ᾿ 

, -Ν ; ᾿ ' δὰ 4 . 

᾿ δ ἘΣ ᾿ ". ᾿ ͵ 

ΐ Η : ἘΝ. 

" πὶ’. 

᾿ 

. ἢ Ι ἮΝ ἢ 

ι ἀ 
᾿ ) ͵, 

, 

Ἰ 
ἡ 

. 

' 

᾿ 

ἧς ᾿ 

[γέ 
Ἐ' Α 

" Ν 
- ν 

7 ΄οΟ - Ω 

ἜΒ 

τ 
ὰ ξὼ ; 

εἶ δ ἢ 
ἃ 

δ , 

᾿ 
.» Φ 

Σ ἢ : 
} 

᾿ ᾿ » , 

ἢ 

τ , 
. 

᾿ 

ἊΣ ! Ξ: Ψ 

ἢ ὍΝ , 
ΝΕ 

ἘΝ ῆς Ἁ ΕἾ " " ἢ 

ΜΕΝ 
" 

΄ς δὰ. δ ᾿ δι ἱ τ μὲ 

“ ᾿ 
; 

: δ τα ᾿ 

ὡς Με με αὐ ε, 
Ἦ 

ΝΜ Ὁ ἜΝ 

' 
᾿ 

͵ . ᾿ πᾷ, “ΠΝ ΩΝ : ΓΝ 4 ἂν ᾿ 

. ξεν ὦ ΠῚ 
. 

“ ΚΑῚ εἰς 

νυν, ὁ ἅ τ τς ᾿ 

: .“᾿  : δ 

οὐ πῆς α'2. ὦὉ 
: 

4, 

.« 
, 

4 

“ ᾿ 

. 

͵ 

Ν 
Ἂ 

Ἂ Ἷ “ ͵ . 

᾿ 

4 

᾿ 

᾿ 
! 

ν᾿ 
᾿ 

ά Υ , 
, 

, . 

Π 

᾿ 

Ἂς Γὰ 

"» 

) 

Η͂ 
ι 

Ϊ ᾿ς 

Ἀ 

ΙΝΡΕΧ ΡΟΣ ΤΕΚΙΟΚ,. 

ΟΑΙΎΡΒῚΝ: Ν 

ὥ» ᾿κΆναῖς 

ΪΝ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΚ 

ΙΝ ἘΡΙΘΤΟΙΑ 5, ΕΤ ΑΡῸ-" 

μὰ Βοὲ τ δευνὴ ὃς ἴῃ Ργίογς; ρτΙοΥ ΠυΠΊΕΤΙΣ δ νι Ἰϊποαπ Ἢ 
᾿τεγα νετὸ,4 δὲ Ὁ, Ι 

,- Αὐδᾶ 248.188 
ΚΑ Αυθάρατεῖ δωνὼ- 

Ψ»") "ἢ γυμϑε οὐς ἤπιυ τᾶ 
(Ὶ δι΄. 4710 Ὁ 

ἡ Αὐάϊας ἀε νἱτὶς 
᾿ς Αροδοίογα 

Αδεῖς ἃ Ὁεο 199.4. ΕἸ 

Αδελίϑι ἐπ! ςατίό 1.24 Ὁ 

ἀδτδῆδονις ἰυ ει λιιοηἰς βδεϊίνοι οχέ 
οἷδε Ἅ{108 

ἀθλιιοὶιαεβροιπείν ἰυδείβοατυς 25: 

ἡ πυϑῶ ποη πηληβοιτυν ἐκ οροχίδυε 

2{30Ὁ .. 
δὐτα απηυς φυοπιοάο Ῥαῖεγ οπιρίμπι 
“εφάἀςπτίθπι 22,348 ! 

, Αἰδταδνληγες ἔέορϑηπαι πο (οἰὐπεντ ς- 
χοπιρίαν ςά νὰ Ραῖος .3φο 40 

δὈγδινλυνυς «ἸΠΟττΣ φιοπιοάο ἀϊξατιις 
418.18 Ὁ 

ὐτλῆλιηιις ἰυδίβοτωει ἘΧ σροεῖνιι 443 

τοῦ, 
ἀθαπῇ ΑΙ) ἀποτιπν  οπεταπι 27.: 

τ κα ἘΞ ἀυρ] εὶς οϑοϊίν ρδῖο. 1212 
δυγαβδηνυπὶ βάρος ἀς φαό Κα] ονίείως ἀἱ 

εἰς Οὐἰξεαςε 50. 
ἰη τἀρμναι Οεατοι δεποἀϊοοηόί χ4:. 

ἘΑ͂Ι: ἀυοι ἐκεῖς Εταῦμυ 19.6 Ὁ 
ες Αδίείηδὶ ορξιὰ Ῥαυϊας οὐν φμΐ. Οαἰατλι 

ἐυτοδόδας "44.1{ῦ 
Δυ(οουάιτα νἱτὰ φυοπιοάο ἀϊολῖυυ 8 

εἶδον Ἰερς Ρεγίγ 
αὐ περνίν Τἰπιοῖδευθ. 
δυυλάετς ποῖϊε φυα (οἰοπεία 
Δ, Πιν αυΐα ἢ 

1.422 
19.471 
γό4 19} 

"998 

,Λάδεπαι οἰμίδι Ροίξοτίος ; 

ΠΊΠΔΠῚ Ἴπ|ι ηῖος 

3.» 
14 

Δάληγος ἀῦος Πεὶξ Ῥαυΐυϑ ΜῈ Ἷν γ4ἃ 
Δἀλυιὶ ουπὶ Ομγίῆο. «οἸϊατῖο 34. 

6 Ὁ᾽ ἷ 
Αἀάυΐδεο ποτα “ἃ βεμπι ..3}.} ἃ 
« διυμονεῖνὐἱά ἢτ »98.9 Ὁ 

. ἀδιναιᾶδτῃ ρος] Αγὶς ἢ Ἰφωϊβοιῦο 125. 
27 ἫΝ . ᾿ 

εἰδικίανἰά σαι. ἃς ἱπίατία 
ι4 Ὁ 

Αἄζηριει Ὀεὶ εἰναξίρας 494. 178 [ἢ 193. 

Φ 

8.34. δι8. 

Αἀϊυυατο φυ!ά ἢς 11.4.35 ἃ 
Αἀϊύυτοτος Ὁεὶ πγαϊὰ ἀϊςὶ ραίζοτες 114.. 

30 ἃ 
Αἀπιιπιετί Ὠ οἱ ραίζοτος πλ.30 ἃ 
᾿Αἀιηοηϊκτίο Ὠεὶ 48.338 
δἰδόκιμος ᾿ 14237 Ὁ 
Αἀοϊείξοτε ἴῃ Οδειῆο 1124. 
Αἀοϊείεοτε ἢ (ηγ υηὶ 4778 . 
Αἀορτατί ἴῃ Οἰπῖο λόιαοῦ 
Αἀορείο ξεοϊεῆα 3.48.1} 
Αἀορείοιϊς ἰμλυτὶς τεῆεα ᾿47β1Ὁ 
Αὐογαηίυ» Βἰἑιδ ἢ - 8840 
Αἀοταυϊέ ξαοοθὺε αἶνον δάσο. 480, 

40 Δ. 
Αἀΐεατς ΓῊ λειτουργδῖν Ἰμττι Β’ 
Δἀνοι ἀνροενίοη 5 Ἄγ. ἃ 
᾿Αὐισπιυς Βοιιίπὶ μπιραϊπορον,α" 13} 
60 . 

᾿Αἀυαηῖις ὈΜηπΙ ντεαμια, ἰετυτ «Ὁ. 
ἐπιρὶΐε Ἁ“λόφοῦ 

410. 
390 

οΑὐυϊεοτίε ςαρίκαϊ ἴδυε ροσηίε ἀαπππλια 
0.38 

᾿Αδ κοιβεοαυδεἰδοιοίεεηἰτη ξεν 
φιϑιο . 

ἰπταγ Αὐνΐτοι Ἰοφευιίτυν Ῥαυΐοι (ριθηιὶἅ 
᾿ἴοϑ8 Ὁ 

ἀυγίϊιν Απρεἶίε πιαῖε ἐοηδίκυεα ,8.. πῃ 4μα: γονεῖ Ραμ, ἡπρν. 
εν : ΤΣ 

δεδάεηἰοὶ. τἈὅ1.36 ε Αὐμοοιευιοἰμίβιν. Ι ΠῚ 
Αεείροιε φὰ. 4“84Ὁ Δλεἀιβοιηάι νοι ͵ 3Δν Ὁ 
τ ἀδ αἴαῖα δὲ πυριΐκν ἤϊλειτα 1Μ. Λοάϊβειιίο Ὠεὶ.. 1 Ὁ 

Λοιιυϊδεο Ὠεὶ 2188 ἃ 
λδὶ δρίτίτι Ῥεόριομε ᾿ 48..2Ὁ Δεπόμπα αὐ σις Ὁ 
Διαλίομοι ἐκ Βος ἴηι καϊαιαηέα δῷ. ψευκηϊᾳιπᾶ νἱάοτα ἰδίά. 

4“)Ὁ . "Ὁ Δεαηυίτεν, 4 0} “4 
λᾶίρεναι ἀϊπίηίοηοε “μὲ 8 Λεδεμπιηὰ Ἀν Δ1Ὰ 

ρ.» 

᾿ τ τὸ ε φιοιποάο ὑρυι Ομ 1)» ἡλοῖδῖν ρεουείλαε δοπεη νην ἘῸΝ 
οι δηϊο᾿ δήδὺ 

δεηποϊείυοι ὩΣ 
ὟΝ 
“δ " ΗΝ 

ὄ 
2 

δ δ οηυπὶ ο 

7 
"αἰφϑίηο νεεαεὶν 

τογοίῃ ἀϊτ ροίξοτίοτε πὶ βαρίπα οο- ᾿ 

ἴῃ ιογηυπὶ βέκδοι “αολ Ὁ 
αιοίηιπλ Ὀςι ἀοοτοίθπν ἐς Ἀν 

{17.160 . 0 Ὁ 
᾿Αβοδαιε χά49 6 Ὁ 
αἤατυὶ εχιτλοτγάϊηασίο ἰοεις ἐπ. Ἐςοδ. 
Δ ἡοη ἠληάιις . 467.4.8 

αδιδιίοηςιη ιαυενε λα Ἴστης φυοιηοάο 
ἀιολήτυν σοθληζες " 1221 

αἰξιξιίοη εν Ευληρεί ἡ. ᾿6..2484. 
4Ἐϊ λίοπος ριοτυιη πρη εἴ ειικ το- 
Διο, 6 ΠῸῸὃτ 3» 

ἁβῆιδειοπες εὐρίοιε "ὰ Οἰιηξὶ τρθοτε 
310.22 Ὁ 

ἄμαι Ῥ 
ἄγαμος Ρτὸ ἑα] ὃς , 99 Ὁ 
Αϑᾶρα δάϊυπέϊχ (ας λἀαμηἠξτατίο - 
εἰ δον τος φῦ Ὁ 

ἀγέπα Ἐσεϊοίας ἐσπιπηϊηο., . 4 δραιῦ 
Αφαῦδης]λ 

241.29 ΕΝ τ 

ἐν Ἀαρι μα, εγρὰ Ῥαθι ΠΡ ἰὰ ἐϊπε. 

μι ἐπῶ ἀϊςῖπυτς 41.488’ 
πιοηιϑηδ ΠΕΊΘΗΙ τ οίθας ΤΗΝ 
. 30 : 
ἔπγοῖτς ἀϊσάτυΣ φιοηισάφ ᾿' ΕΠ 
ἐγαϑὴ ἔφιο, αι 6 ὦ" ἰγϑᾶο δ᾽ 

κὰ ἡ συερία ἡ ορροιίια . 98. 
δ. 

αὐ ἴῃ πολ οἰ: δυο 
Αρδιεβατίο οὐαὶ Ολεῖο ὁ. 
ΑΒο δα, τ ἰκεᾳς 
ξαϊτο 

ἀρφηδ 
. 8383.3 ἃ 

᾿ς 8145 Ὁ 
᾿ 2.64.4. υ 

ΠΟ Ὁεὶ ἃ οοξηίτίο!!α ψ|65κ 47»: 

ΕΝ “ 
δἰροἰε οἷς ΟΣ Ιλεϊὴς ραῖα μὰν δὸ- 

τἰοη ὲ ὅριι4 Ὁ 
τὐρ" Ρτὸ γάςι δ ἱξοάτιῶ εἰΐς 14. 

ΚΡΗ αυοιηούο ἰαιοἰ!ᾳομάαπι 168. 

«εποίοειδυε ((βείδυν ἜΤ “δ. Ὁ 
ξοοίζεις δὲ οορ οὐΐςοτο Ἰδουαν πι, 

114 
ἀρ ποίζοτς γλδοιες. Ὧ54Ὁ 
᾿ἀγοὶ νὴ. . 4σι} 8 
μα, υἱά 101.} ἃ 
ἀδνμἴλδι!ε ΠΟἢ γΓοπαῖογυ ἢ) "δὲ 88 
ἰπιδδν δι βώκνον ἀμ ἴεγιιης μορή8 
εἰλκρτόρι (σηἤι ρτο σα]. 404. 
“0 Ρ ᾿ 

λλϊε ορετίδιν Ὠφιν μιμείρ 4.1.8. Αεῖειπα νἱτὰ ἀϊψανεν ΠΕ ν ΠΥ ὁλοιζονοία δι νσερεμωοίεὶ ἀἰδεσυοε, "ἰ 
478 

ζζζες. ΐ 

Οϑ7Ὁ, 
ἀξι4τ Δ ο}} ὕραμπι. βχυμαείο ἡἰκιοὶ | 

͵ 



φ 

. 

ὕ 

4 

« . 

βέπρυσο ἐς είτατα ὉΔηδ 3. 

τἀ νοβον ὡς βὰς Ἐοπιλπόπιπι ,.5. 

Αἰδϑτοῆας ἄς ΈΤΣΕΕΣΣ νεῖογαμη δι 
εν πῃρβεὶς -τ...46 Ὁ 

᾿ βαδαυΐλτε ἰῃ Ογης, φυϊᾷ τ 4Ὁ. 
Ληιρηΐαγε ἢ ραςραιίς, 319.) 1 
Ἰλυσεαιημᾶ γοχ ἤϊ ταῦ 
᾿άρορι νος δ τηὶ 382. 

αλδὶῶ μρβννῶς ἶ »" Ὁ δι 
41:18 . 

. Ἀπτεή ΤῊΝ : 4240 
ἀμογαμέλητς. “ἐᾷ Π ἰξυια, ᾿ 

ϑου. ς 
ἔμετον 

οιιαὶο᾽ ἄρ ΝΥ βυὴ Αἰπίδον 
 ἀϊοϊβαϊοες “. Ὁ πλ ἄδᾷ 
οὐμίω ἐμτείσυϊα ν[ης ᾿ 
τ τ 
Λπιὸι Ρεσυπίῶ ὁ κα 46120Ὁ 
ὐσου ας Ριοιληϊιοπες ῬΑῖτεβ.. «29. 

ΠΣ ᾿ 

᾿λπαϊαρενῖα Ν φοὔ.118 
ἀἰαναλτν ΣΝ τότ γα διφεθ θὰ 
αὐμκαθα λθλη5α. 
αἰαπρήνην “99 2ὸ ἃ 

 εἰμητόσιαιν δμρὸ ΠῚ - Ἂς 8ε. 9 δ΄ 
ἔπταρον παρὰ ἐμ, εὐῇδ ,. Φβδὺ 

᾿ϑα.,4 18. 
ΩΣ ἐρεῖ Ῥυτιβεαπεία ἀνὰ Ρϑιὰ 

αιϑιοὲ 
Διηδηιϊλροὰοιί ἐσϑημη 5 1τ9ε[8 
αἰήϑημμινῃἀε ὃς υὶ δ,..48 
ἘΠῚ μου δια, ἀμ ἀϊδοταπε ἀ,. 

Ἔ Υ ἢ ΠΝΡῈΧ οβτεκιοκ, 

ΔΏΪΠΙΑ Ρῖο νἱτὰ γ:6. ἃ 

απὶπι αἰτοτα μοηλίπὶ ῬΆτε. 4ικ:. ι76. 
364 

δηΐπιας [μαδείοπεε 83.4.81 
δημηᾶ δὲ δρίτίτις ἀπο 400. ἃ 
Δηίπηλην ἀρεῖς ὃ ΞΟ φ4418 
«φιϊῃηα. Ηἐϑταϊβπᾷε ὕτο Ῥετίοπίς 126. 

τ΄ 
'δηΐηϊα ζϊατὰς ἀηῖς καίμεθήοπαπν. 6. 

ἀο Ὁ 
ἐἰνἀὲ΄ ἀὲ᾿ Λαϊαΐς τιλάιιες φυκίείο μ “Ὁ 

δηϊπ)α!  ξοτρις 17γ6.}} ἃ 
. δῃίπιαῖς σογρὰν 4: δι 176; 
0 . « 

᾿ς δρἐ ΠΑΝ  ἀσπλο ᾿ 5. ΓΕ 
νι Οἰμγίοίζοπει οἰπίδςαι. ἀεβαίτίο, ἰρίά, 

τἰπιμο φιαίίς ς ἰὰ οοτροῖς βἀεἢ5 
ΣΝ 
δηϊηηδ]ς δὲ δριτίσια! φμαϊϊτας Ἰη᾿ οὐδ 
οι δαόνο 156.2. 
Ἐὰ Απίρναι 5 ἰείτυαῖς ον . 5 758 Ὁ 
ἀμί επι [75.318 
Δηλη2λἢ] οχει ΝῊ νει οιὰ το] διίο 
φυην ΟΝ τίίδο σλτε ροξταηι ἘΜῚ Ὁ 438. 

-"-᾿ . 
απἰπικπαία τατίοηίε οχροντία φῆα ἀϊοαὲ 

οἴγι!8 τὶ οΝ 48.1.8 
δοϊῆι ἀμ 495") 
ἘΡΡῚ {ιυπηηῖο ! ΪΆ Υἱτίο Ροπέταν, 415. 
"ἢ 

Απηιιπρίετο. τοοεῖοπὶ ῃδανίαὶ. "41.2.8 
ἘΣ αυδ᾽ ὰ 4.4.47 Β΄ δι 410ὅ. 

μαι δι τρόμοι ἀἰίρείπιση εα Θηξεπε 

πρψῦν ἀἰβειο [εἴμ πηι 141.4.Δ. νδώνωι φιοπιράο διότι Ῥιοΐω 
δδιδεπὶα ποη [Ογα Δπιριθ. κ.,) δ. 414θὰ 
“νήπια ὦ δηψιλι}:ὺ αὐφωσόνοσιε “". 108. 
Δηκεονιήη τοϊηἰ ἀετίμτι 4148.5}ὰ αὐνανέδνην ν μ45. 
"Ληξεῖυν ϑκιλα, ΔΔ4.340 ᾿ΛΩΙΕΙΘΠΙροΓὰ Ὠσι εἰορίπα φυσπιοέο 
δοϊξοίυν Ἐοοϊείϊα αφριοὺν [16..χγ}0.» ἀϊεατυν' ΓΤ: 
Μιβηροῖον Ὀει. Ῥανῖυε ἃ ΟεἸ δε τοϑὸ.-ὀ «ἐπὶ ρτὸ ὑπὲρ ἐβέρμᾳ 
ἴ.. ες φόρ4ξα Δῆι ἐμεμον, Μ427.18 δ δὲ 497. 

δηκεῖὶ ἥν γὼ ἰαηιοίρίονια ἰᾳ Ἐοοὶ διὶϊά. ᾿ : 
πυγῆς ᾿ 4179 Ὁ, Απηρβιείι φυὶᾷ ΚΡΥΘΝΝΣ, ΝΒ. 

8 ᾿ 

ἠπαῖην αυκί τε 1 ἴπ Αάλπιου 1763} ἃ 

4ιοά σοιυτ οἤῆοιιπι ἢ Ἰϑίά. 
ΔΡοΙ οἱ πιοστί αἀάιδιὶ 118.37 ἢ 
ΔΡΟΙΟΙ! ὃ. Ῥεορβεῖας ποὴ ἴμπι ἔϊπβλν "Ὁ 
[ΘΠ ΠῚ .270.208 

δροίτ οἱ; Ργορβιετίς ἱ ΓΤ 487... ἃ 
ΔΡοβΟΪ! ροίξ ἀοσσρτιιπο 5ρ. 5.ηυοπιούο 

«"αρθέγτητοῖ 176.2392 

ἀρό πο ἴω σοηϊισίο' νίχοτυητς, 129.78 
δροϊοίοτυαι ἀοάττίαὰ Ομεῆο 4: 
ΡΩΝ 

ροίξοϊλιιις δυιξιοτίτα ὌΨΑ 
Δροίπ οἱ οι σνιρέδοσι;ς ,. 418630 ὁ 
Δροίτοι οί ἐπα ηςείς ἤηΐο 3γ4.148. 
ἠ" ἸμΑ Ρ ΜΙ ςπιοηΐενχος ᾿. 3828 

τϑιο Πηρ υἱατίς σεπετα πὶ ρροπη- 
μ᾽ ἰοῆυπι, 8.19 ποςο λει 17.498 
ἀὐεῶω . μ7.178 
πόθ τώρα φυωινοῖᾳ ἀϊεὶ 6ὖῦ. ΡΝ δὰ 

14 
Αφια ἰαπλοτυη Ὁ 485.218 
λα τοίϊατυς ἐς Οὐγῆο . φοδ4 
Δάν ἤι ἣμ» ζοτοπιοπίᾶ υἱαίρμεηιε 

417.20 ᾿ 
δηι ρυτὰ ΔΌ[υι ος 4244178. 
ἔχ Δι φιοίηοάο τεστὰ οδίξατο ἀΐξατιςς 

4828.10Ἀ 

Ααυία δ Ρεϊ (ΠΑ 996" 
Αὐτὰ Ὠοιπίηΐ ργαείξητία φιιΐὰ δἀυμηδην» 

τίς ᾿ 10..70 
Αὔτρδπαπὶ ΤἈφΟΙομίαπι (Οπηπίδητον δῖν 

, φ] οἵ Ἄ041Ὁ 
Αὐελίρρες , .48588 
ἀῤέεκαοΔοὁἔοὁΨἌὌοΣ7νἍ͵ιΠ;ΠΡᾳ.- κ44η07γ3ῶ8 
ἐἔγγνε υἱά δὲ γπάδ 5 -Ὁ 6.4} 
Αὐζίσεις αὐ! ρτορείς -48218 
Αγδιεῖς ρεςοιλταχυοπιοάο [ιοβὶ δὲ ἢ- 
υδηβεῖο ςσπιδηίας 7410 

Αὐπαροάάοη, «Ὁ 
Αὐιδλθο ποεγοιίκατίεο. λόφιοῦ 
Ατιμαυοηὶν νοςσ μὰ ἰηιε !ραοε Ηδ. 

ὑγαὶ 187108 
ἀββυτῶ" 4.220 
Ατεδηὶ τοί Πυπεῦν γο8...8 

᾿αὐμενῆι Αὐείεηο» 4.28.34} 
Δεῖο οοπιροῇια ἔδυ κα 4810 
Απίομὶ! ρεαροΐοίοϊᾳ γαγίωε νίμε ἢ). 

13 
«ἤηι 

Μ 440 δηχοὶὶ κοί ρίεἰο ὀχοσριὶ - 
ὌΝ ΟΝ ἀραὶ ΤΣ οἰμβ δεκομεομείᾳβῆ - μάμδεωι τὴρανινῖ ἠρμοῆοιδτες 
ταδξ ἘΔ : 29. 
ἐψῇ ἴδηι ἀϊοάρι ταὶ ἀδεϊοαίν ἰνιάϊν.. ἀαοιε ἀξλλοο κοἰϊαιο “προ ὰ 

μουν; δι ̓πιαμιφδυεηυνησιοδεῖοο, 484,,1 Ὁ 'Λομς Σ 4ιο 98 
εἰν ῷ οθῃ ὃπὶ ορονλβν!} θεῖ ἐἤ: αἰτμϑία ἣν ἀυδῃι μιδὲς πιλὰ 

Ὁ Ἰπηις ἀτσρ ᾿ ς.6.84. Δηυμήο δι 16.348 
σαι ιρᾶμα, αἰιτευειεβεαεάις πἰτανοι᾿ διμήμα Λακούνι ρενδξαύυείο 43:15 
᾿ ον ΑἸδῸ Β. γι κίνα ἰνίον. ἸΝ ἤῤεῖοα. τ2.. πίανψον σέανς μά ᾿ς 4718 

ὅτῷ ὅγε ΦΈ 3οδάψὺ ὁ κείοπιηι αρί. 43.412. ἀπαιχϑαυὰ 8.22} 
. ὥρα ἶ ἽΒ,ιὉ᾽ ΗΝ ἴονυτα Ἰιηρυὶν Ἰοφυΐ 1990 Ὁ ἀράβημς αὶ ἀπειρία ΦΡΡΡΗ δι Ὁ 

“ὰ ἈΕῚ μα, ἡμλοφ.. ἀβισα ρβνν οι χα ἀαια᾿ το ἀροιέτε οἱ 1βγϑοὺ 
ἐν ; 17} ᾿ ἀφρ σιν “δ 8 

ἰτίευλῖς, ῳ ϑῸν 418,21: δὴ Ἰοτιπι ογάϊαηος.. ᾿ τ Ν . οιῶ6ᾷ 
ἘΕ Τ ν΄, ἘΠ ἢ μα ταἰηϊ ἔσείυπι ,,93.26 ἃ τὴν ἀϊβεγαης. τ8.αιὖ 

αὐλὸν (λατδλήηθητυ τ 428. 144. δοξείοιυ πὶ ποπιςη φιῖρον τεϊδιιλτυν ὠπσλδς, Βοηϊ πὲ 44.5.8 
αἰκατὶ αἴάεες αυΐά ἢϊ ποτὸν πο40. Αροραἰγρίς Ν 512.18 
Αἰτατγὶ ραγεϊοίβατο τι,οδῦ. δηρεῖο; αἰεί ΓΕ αξμηρᾷα 394: εἰὰς ΠΌΤ δυξξυεί.. ζ10 

᾿ διπλιλητίπλ σοῖο Ὸ.. 476. 41 τοῦ.. γ{- ης Τολπηὶς Αροίεοί! “ κ», 
ἄρνατε απ δ κυσὶ ποίϊς οολατοης Ῥζορῖοι Ἀπροῖος γεϊσηδα τλυϊίοτος 170. ἑπλότης φυ!ά Πρπιῆμρ: 0733 ἃ 

494.128 γῦ πλότως κὶ χαικία ὁρρδπιιητιτ. 85.182 

μαρία ὃς παρρίπδομψι ἀἰβίρφυκοδα -37. εξαὶν ἱπίοτίοσ ἄιϑυς ΟἈετυ 39:. ὑποχμλ ζπτνόθοιι ες Ὁ ,32322202 
641 ΤΕ ρε ν» τὶ οὗ ὡνπκρινσῶμ, : 427.11 
ἀμαρτίάργο πάίυγα ργαυίωαις ἀρὰ Ραυ- ἐὐποίωγαξιίαρει βιοῖρο ἰαίεηίον 391. Χπύχρεσει μ᾿ 3:1).208 

᾿υπὶ 433.14 ἃ : 348 Κσόδειδε: ΝΣ 109.}4Ὁὃ 
ὙΕῚ πομλίης τϑᾶξυς Ἰαταϊιἠξίμιτ )6, , δηροίοτυπι ἰαυοοφείο. 49.38.0 ὑνηνοιοι -. τς 40512Ὁ 

. ᾿ἀηφεῖ!ε Ῥεῖ Ἐςοειίαπι Ὁ ρίεπείδίη. ΑροΪ πάη οττοῦ σοηβιτάτος γ.4»ὖ 
ΤΟΣ ΓΝ ἀϊξίπειιο 34. ποτείοις τϑιδοα ὑσπορεῖῶι να] ας νἱϑ «δι 
“0 Ὁ Ο δηβείοτιπι ἃς ποαιίπυπι Ὥλϊυις ΩΝ γυτοσναίσησις 236}. 
ἐμάφτρλθε Ριο γεν ἑροήταπι αὐ 49. 9.1 Δροϊεαιε νηἰθογία 5 Ὁ Βυρηκεῖς τοῖς. 

ιόῦ ᾿ διναυ τὶς γα Ομηδες Δ70.46. ΜΝ ἔρεπι δτατὶς βο19 αδίδις 
ἂν τὴ αιά - [,49.13. Ὁ δηρυ] ρέο ρίαβις ̓ ς ᾿΄ς 42611 ἈΑβροΐξοϊυς 1.32 ὃ 
ὑμέραιν φόπιϊᾳςία ἰμ ποττοη μη ΕΥ̓. αὐϑρ᾽ ἰαϊοτάμιῃ οχυς ποίη, 161. ἃροῖεν!! ποπιςη’ τος ΠΊΘΟΥΣ 

. τ ὑδηπίάςαι ευλῆκ᾽ 2.91720 ττοὉ δρόποϊἑ ριο. ρᾳβοεῆριο ᾿ Σ 126.170. 
Ἀπιδτοί! επτοῖκίο ἀϊεσιπὶ ἀϊ(οείπείηε. Ἀπίπι Ργὸ ̓ ιοπιίης ᾿ 87. 164. ϑροίξο!υς ᾧσηιδως ἀοπλτι8 222.εὶ 

91. 8 δι 449.) . Δροίζοίϊξαυ» ἐνέεὶ ΤῸΝ 

ν ἄβηει δί ψήξηνν 10{.43ἃ 
Αἰκενοτο εις Ωρ ΗΒ ΤῊ ἀϊκάτιις α74. 
τὰ 

ὰ Ἔκ τδο.16 Ὁ 

ἐσεζεῖς ποριίηςα ἀδ24Ὁ 

αἰσωήίκ ἰῃ νὶ 0 4 Δ81:.46 " 
εὐἴο (Δηρυϊηίς [οἵα ἢ “47.1.40 

Αἰρογἤοης ρυγρβατα οοτδα 414.8 

αὐ οείων ἰίθον ὅς ρορυϊυν Δηραἶπο νἱξι! 
ἡ μὸ ' 4“1ι0.6 ἃ 

Αἰεὶ ᾿ Θοϊεαεὶν ἐρίείτυν (ᾶὶ.., 46. 

ἤϊιάετς αἰτατί φυίά ἔς 10.320" 

ΑἰΠετίας Ατί) (οοίμιο ιοβ. 4 ἃ 

ἐἰδοένια 3..4 Ὁ 
ἐδένικ οῆτα,υλὶ!ς 4411 Ὁ 

ἀϑενεῖς ἡιοενοῦει Ῥαυϊας 4.10 

ἀςορ ία ἴχ,.4. 

Αἰδοηΐς ποη εἰΐς πϑλπὶ ορητοϊληι 
ΤλοΙαϊ. 334.8 Ὁ 

δἰπεογιη πιι εἰρίεχ ροηύς 2691 

εἰϑεότωτος εἰρεεῖςν 8ο.2: ὃ 
ἀδεπῖν. 414.16 Ὀ 

ἀϑναῖντοῖϊετε ὰ πιεδίο [07.219 ἃ 

Λιβίοως οδογαπι πιοάυς ρεαίςηρτας 

.433.}. 

20, 

δυφυδεοοὰκ ἀς ϑαογατην ἐτόγιπι ὅς πο- 
{τὶς 14347Ὁ 

δυιφιυείηυς ἐς Ῥεπάοβίπατίοης δό.͵ . 
᾿Βοηπδοροτζα ἰυβςατατη ξαυυητυτ 196. 19 ἃ : ἰζῶ 

δ μροίιαηάι πναπαν ἔς ποη ἀςςορίΐς φιο - 
τποάο ἀϊςαῖ θαι} 1οδ.31 ἃ 

Βεριίατι Ω (Περι λολοῦ 

Βαριϊίατὶ ἐπι πποιτεπν ΟΝ εΝτὶ 4“ι8ὺ 

Βαγτιίατί μιά ρεῖ Μοίσθ. 143.418 

ἄίο. 

, Βαρεϊίπυς ποίνεν ο΄ Ω 441. 4Ὁ 

Βαρτίζανυς αὐτίαυπὸν Προταμοηΐς ἐη ἀπ]υ- 

. α͵ο 47:..4 

Βαρτήπνυς οχιδτίος ἤηϑ ἰητεσίο τα 17. 
2 Ὁ 

Βαρτίππυς Οἰεςαπεἰ οι! (οτος κ46. 
ιοῦ ̓ 
νιν ἰεβαἰνθυς ρυτιβοαιοηίριβ ΟΡ 

ῬαημαΣ 4Δ 4.19.1 
2264 Ὁ εἰίηνι ειείσως αἀϊς 

δικά αν υϑου (Δηοπιπι οι τα 
εἰρίαητος {ν}.14 
ἔργα τὰ Ρείπιμι αἱ εὶς λπηο βαοίεπ 

ἴσε τε ᾿υπτὺνς [1.1Ὰ 
γεν ΒαΑρθμ μὰ οδίαρεἰ τὶ Οἰνεο 9, 2} 

, Βειηςάίχις ΑΌτα 

᾿ςπμαάζεῶνει.» ραπιυὲ (απίρτυπι ὸ 
ὰ : 

Βαρτίίανο εςτεὶ ἀΐον ἀὐτείδυτί 
Βδριήῃιδιλ κυν ἀϊσαπταρς 
μβαπήζιϑεῃ ἡυοιποάο υὐμρεῖυγ.,. 

494. 
Βατιρατγίίπγῃς Οὐςοἶγοα Ἀοπιᾶηᾷ μίση 4- 

173. 

εςοἰεῆα . 1δ4.23 ἃ 
Βλιῦλτυς χυὶς . 1641} 
Βαῤος δδξης 19γ.φῦ 
Βανιλόΐοιν ἀρ Ῥαυΐαπι, Δ 4.34. ἃ 
ΠΗ “6.16 ὃ 
Βανι ἀς οὐϊοφυμζοτα ΠΣ 
Βειλτῖοι φυὰ νιγρο οἵ. ἀὐοηίριο ἀϊοάτυς 

126.17 ἃ β 
Βε)ιαί αι"! ἀςείατος 2041 
Βεησάισοιμήα: Οεητες ἐπ Αὐτγαϊαίηο 24:1. 

38 
ἃ Βεηεάι!οεπάιιι λςοτάοτες ςοη ίτυὶ 
407.4ς Ὁ 

Βεπεοάϊςετε ρτο 4ιὸ ζοποιρίδτυς 161. 
8 ἃ 

Βεηςῇςίο Ὡς Ομιηϊίις ποις πὶ ουβδιις 
. 3938. ἃ 
Βεηςέϊδιο Μεϊεϊμςἀς εἰ Αογ39Ὁ 
Ῥεηςἀϊέλίοηίς ροουΐωπ 141. 

2 60..9 Ὁ Βεηεάιαιίοπες ΠΙΠΕΙΑ τα 
δλῆϊο Μεϊολίςάςε]ι 

407.1}4.Ὁ 
Βεηοβοξητία οοπιησηάλιυς 310.20 ἃ 

Βοηδ’ Ἰητοητοπὸβ ΘΙ ΟΓΓΠΓΙΣ 474 
Βοηδ ορετὰ Εἰάςπ ςορίξαιμιαῖας 7. 

24 ἢ 

1π Δυτοϑ ἰπιγοῖτο 4441 τό . 

ν αὐϑάϑεια ηυϊά δε νηὰς,, .3761ο Ὁ Βοηδορεῖά [πφυπιητας ἐπι "βρατυὴλ 4329. 

αἰλάρκης 4110 68 

αὐϑεντοῖν 348.44 8 Βοπογαπι οροπιηὶ τέ ζυΐὰ 4594. Ὁ 
αὐξεησις 4ιιδῆι ἀλιευς. ὲ 114.4 Ὁ ΒοηυΠ) την ογο) Π19}}} διπησοῖς 117). 

εὐ ἀξιων,ηυἱά δὲ νπάς͵ ᾿ 48.210} 410 

Ἡἰκείδι ἴηριλι Εἰφεῖες ἀϊξαστας 122. Βουοβ οὔτας ποῖ οἵδ Πεο 140.48 

11ἃ βραζεύειν δὲ καταβραζου ιν 31{.21ἃ 

᾿ βοχθεύειν τὸ φυθδετηάις 32.0.1 ἃ 
Β ἰ ΤΠ κκ ἥ τ τῇ 

Δαὶ,ἡυᾷ 7638. . Ε 
ἐφασὼ [)4ο ψηὶ ΟΡροΟπαπταῦ 137. Ααπΐα φιλὶ ἰτίαπ τᾶν Ὁ 

Κακουϑεία υδῖς πηαία Πὶ 11.3.9 Ὁ 

διρ αὶ (οὐἷρτα Ῥετγὶ Ρτῖοσ ερίοϊα κρινοπϑεῖν ΠΝ 4721. Ὁ 

478.18 ε΄ κρικονπιϑεῖν ὀρβόσλτωε ιϑυμῶᾶν 41. 
εδινις 4υΐ ἀίολητους 166.) τοῦ [ 

κακδηοιὲς ἧς ἜΕΕΣ αὐμιίμμη τερ ἀἐ- 
ΟἸΤῸΣ 471.9 ἃ 

κακὸς 17».17 Ρ 

᾿ αϑυπάλης ράτε οι! ᾿ς 40,28 
ρΑτιίςυϊα ἰξηίως ᾿80ζ,408 

ἐ γτὸ ἀν 417." 
᾿ τ: )δ 491.34.0 δι 190. 
μὉ : 

" Ῥιο ἀνὰ 426. ἃ 

ὐ γῖ0 οἱ , 148.8 δ' δι γ0».38 ἃ δι 
αϑλιδδιρββοῦ 

αὶ ΡτῸ ετίδτη 4.7.) Ὁ 
ἡ ρῖὸ ὅςι Ἴᾶ4...ἃ 
(ὐλίαπι 214.[{ὦάᾳΑ {ἃ 
κρδὲι 4 , β8μοῦὉ 

Οαἰκυπιταυτουϑ. 4601 Ὁ ὧὡὰ 
(αἰου ον αἰθυις 285 Ὁ 
Οαἰνβο τοιςῦταγι πὶ 486,.1 8 
Οεἰπβἐπι» ςατοιῖς 8,.144 

Οὐ αθας. φγπῖπο Ὀρ᾿μ ἴα 14ο 

5.8 

᾿ ἀν ᾿ ΣΝ 

. ἸΝΌΕΧ᾽ ΡῬΟΞΤΕΚΙΟΘΆ. 
4058 

4042 

(ὐπάφίαδτ ἴῃ ταθδετηαξυΐο, διίη ἜΠΗΝ 
41 ἱ 

χρνὼν 19 Ῥ 
(ληοποε: ον 6 Ὁ 
κλπο οι ἐρίο!α 41.6.8 
ἐλητιζα αι ἀἶης, ὅγος Ὁ 
ὥροις ρτο αὺο . Δ06.4 ἃ 
κρῆν ἃ ὕδιν αὐ ά 19098 
(ρτλιίτας ἐλρτίμα ἀμέξα εἴς 277.:5 ὁ δ 
τἀρτίμτας αι εχ Οηβοηι: ορίηιοης 

274.37 ἃ 
ΙΝ «οτροτίς Εοεϊςῆα (Ἀτίυς 308. 

"ων Ὀμπαὶ Ὅειι [ 149418 
ζᾶρυς Ἐσε ας: Οἰεμις λόό, ἃ 
σἀρυῖ νχοτς Υἱ 181... ' 
Ολείσοης: ἰ ζάρυτ Αἰ ουλι5 ἀῦςιμᾶτς 
871 

Ολτο Ἔτι 461: 118 
ολτο δι ϑρί τι 206.1 ἃ 
ΣΌΣ 1) ςοηίληβυίηςεῖς ͵ϑαοῦ 
(ἅτ ΡΙΟ «οπίλη υϊηιτλῖς δλιι9 Ὁ 
ἌΤΟ ΡχῸ ζοτρὺτς “386 ἃ 
ολτῸ μγὸ ζότμοῖς -." 19..14 ὃ 
οἄῖο Ρτο δοιμιηξ τὺ 
οᾶτο Ρτὸ Βοιηιής 137.48 ἃ 
η0}}ὰ φΆτῸ μξιβολτυγ ἀπῖι μερὶς 

νυιά, 

ἀπμίανρτο [ααάίταῖς 10.5.0 εἰ Βεποβορμτία ἃ Ὀδι ἀπλογο Ρεράει 4“ὅε οἌτΟ, Ῥτὼ νἱποὔκαῖς ᾿γλ.24 Ὀ 

Αὐλαις ἰΔο] ο᾽αττᾶ ,ϑιῶζοὰ {8 ἐλῖῸ βῖοὸ ὄχΐςτηο πμοηγίης 113.}1 ἃ 
«υάιςηά᾽νειθϑαπι 498.λ4 Βοιηαγά! ἰοζις 476180 ολτο ὅς ϑρίττιις ορροαυθτιγ. 139.30 ἰχ 
“υἀϊοητία Ἐρί[ςοραῇ!ς Ν λιο Ὁ Βε[ιίαγη ᾿74.618 φάτο Ρτο ἰοτα πομνῖς ἡλτιλ. 2.6 Ὁ 
διισηϊεηταπι Ὠεὶ λι:6.44ἃ δά Βεβιας ' χι8.44.Ὁ (το Οβμηῆι ἃ Ὁ τὸ ἐχδίτατα 1794.4 ἃ 
Αὐφυ (ταν τη ἱπίμητος ἀυτίοῦ 36. Ῥε Ἐερε Η͂ 11:.).}Ὁ τὸ Ογηδι σχρεῦν ρος ατὰ 4234 
"270 Δηγν 310... 4 φεουπἀὲὺμη) ςάτηειῃ 186.94 

δυφυίειηί ἡς ροοῦἶτο ἰεπτεητία 43.518 ᾿ Ἡ]ολΥ] πα ᾿ , 4,644. ἋΟλῖο δι ἰληρι5 αυ!ή ἤραῆος πε 72.395 "Ὁ 
αὐφυϊεπηὶ ἰοσις ἀς Οταῖια Ρεσοάτυηντη- Βίοπ ἀὲ ἀπιοῖς Ῥοουμ 5 361.16Ὁ Ὅλι 15 δὲ φρμ,, τὺς ξηιποατα τοῦ 

τοιβείξητϊς 38.447 ἃ βλασφυμεῖνγαυϊὰ εἶτ 9418 (ΤῸ δί δριγτας ἢ ὙΠῸ δι τοάεηι Ποιπὶ 
δὐξιδιἀς πα]! Ρειπι ἤθη 46 δ.70ἃ Βἰαἰρλεπιάγοιρτο μια! ςἀἰξεῖς ἱπςοίοτς. τς τς χες ιν Ὁ. 

δυσυίεηί ἰοοι!8 ἐς Ῥεοζατο οτἰρίπις ΜΝ. 2380.34 δ᾽ ζᾶτο ἴῃ ἄυᾶς ραττος ἃ Ῥλυΐο ἀἰαάϊτως 
όςι. Βοηδ' Ἰητοητοηεε 9φ4Ὁ :67):48 

οτῷ ἤθη ἰ Π β ςάτιγ οχ ορογίρις Τιεξὶς 
247.1.9 Ὁ 

ΟατῸ Ρτὸ ζετο πιοπία  δυς Ορεηθας 539. 
39. ἢ 

ετο ἐοηουριίοίε λἀιετίας δρίτιτα Πι 2:4. 
χΡ 

νι (ἌιΟ ΡΓΟ ζετο πους ἐχῖοσηις 448. 
4240 : 

ἕῶτο ρτο νἱτᾶ δυίΐυς ςοηἀἰτίοπε. 478. 
μοῦ ᾿ 

«το ργοῖοῖο μου ϊδυπὶ ὠτηοῖε. τοῦ, 
κοῦ ΤῊΝ 

ολτο πιοτιδς ἀυοτηοάο ἰμις ΠΠἰφάτωσ ᾿ 
196.15 : 

βεοιιπή δ ηϊ οἀ] θοὴν δὲ ἴῃ οάτης Απῖδι.. 
ἰετς 215.1}.ἃ 

τὸ ν]]ὰ ἤθη φ!οτίαδίτας τό8..0 
Οαγη [Ἐπηβαῖς ᾿ ᾿χ1ὁ ἃ 
βϑεουδάδη) φάτηςπη Τίγλεϊίτα Ὁ. 146. 

“43 
16 ξατηο οὔ 46ςιΦὰ 
ἐπ ϑάτως οἵ, φι!ά Ραι]Ὸ 5.78 
10 σάτης ςομμάςες 299..80 
ἴῃ ζαγῃὲ νἱετς 2)816 ἃ 
μαι ἕάτως δί ἰΔηβυΐης λρ Ὁ 
Ο τῆς ρειβεὶ 219..0 δι 421 Ὁ 
φΑγηα!ν ρος] τίς θφηϊβολτιο 1.3.6 Δ. 
ολγηδΐς πιλπἀατυπι ἰλουγάουί ΛΑιοπίοὶ 
4101. 

ξατηδίοπη εἰΐς αἰ 4 θ᾽ τὲ 
κατηδῖεν εἰτιις ,“τΆᾺ6.216 Ὁ 
᾿άτῦες ἰλετί σαι ναηδῖος ἔμεγυης. 

1472.4.}Ὁ 
κατηαἤὶᾳ ὲ 1.16 4 
«(Ὀατροεαιτιλπὶ ΠΥ 
Οδεϊ!ο τό1.}}Ὁ 
ΟἰεΙΠο . ὶ 461. ὰ 
μαἰϊεἰ ηόφ Ὁ 
εαἰξεἰ Ποοΐν ἐνδιίας μϑιλὃ 
ςαὐδε πη 5 δυάήαςια 45.9.9" 
οαξες Ποαὶν δἱαίρμειπα νοσ δἥόλαᾳὺ 
᾿ομ με ρει: γεπὶρ ποίατα 14.4.4 

ἐςςςς ὁ 



κι 

Ἃ 

ἃ ἃ ᾿ 
.« φλυία εἰςξειο ηἰε 

ΝΣ τ τον 
“ εἶ ᾿ δς 

ΧΡ 88 
ψιϑϑιοὴμ ψῃχθο .. 0. 88.» «ὁ δλεξίχοίμ ᾿. τοῦδ. 

φεβοϊοοὶν νετῆφ. ̓  ΜΣ 9Ὁ ϑεγονν Ἄν: εἰ “6.25 δ. 94.1» αδϑέ 
ΠΝ Ἵν Ν ν ἭΝ ἐν ἢ "94 ᾿ ΓΕ ἐξ ξ ᾿ 3 

ἀμ οὐπ δ) ψβᾶσῦ «μαῃῖλε ἐν ἐμὰς ἐκὶδὰ 
Ἢ πα, σὐδίοπαιτοοκοίας ἐπήνω ΟΝ ὭΣ 1.180 

νὸν, ἐρετηραὶο υὐδδεω ΠΝ ' ραιοῦα εἴεδιυπι κεωνίας ἢ ἴ)90 494. 

ΘΑ ; εν ψμῆδοῦ Ὁ ΒόΡ᾽ 
φαβεκαε αι πμτεποαΐο. Ε 7845 εὐφότωε φιλαλδιλφία ἀἀβδευμε 480. 

ν ὅδ το ι6.. ν 
Ὑ χὰ εὐίοϊυεὲ Ὁ - ᾿ εἰδιίιαν σιάϊβοιι ἃ εϑοὶα ̓  

ἱ ἢ 61} οΥ- τά μάμον Υἱτ; ποιοινίλ᾽ ΟΣ ἃ 

: ᾿ π᾿ 1704. Ὁ τκεθλε ϑρί! Ὁ. 6 6ῸὋῸΌῃλκυυὀ φΦΡΙΟᾺ 

Κῦρτο Ἀν γοῖ ἐκ 1720.6 Ὁ οἰναείτε εἰ δείοαίε τεϊεἰπιοιίαπι 406. 

. Ἐἡῇ Ἰάσαι ράσο ὃν 417.2920 ᾿ 1,44. ᾿δι βάοι ἱπάχ 0488 

Οἰιεδαριήτα τοίοἰ ματος τ:-:.14. ΟΒαῆτο ἀρ ρὸν Ἀϑίρλδικοσα 26 Ὁ 

κανένυξ ναμ ἢ 7.344. «οἰατίται οροτίς πιυϊκταἀϊποπὶ ρεέζλτο. 

. χριγαγγῆδναι φυϊὰ 400 τὖπ' 474.88 
αριαγγιδα ηθϊὰ ἢ τδιτιὰ οἰλαηίτας ἰορὶς (πιο 88.470 

αυοπιούο ἀϊςληῖυς Θεϊλια κρναργῆϑωι «ἰνατίταϑ το Ἰἰε τηκτυπι 40.4.17. 

4,400 ὁ : ἃ οἰρίῖτας ῬΑ ἴα ἴμονὉὦ 654 

κρμαυφήζον , ἢν χβδ 8 ὕδλτίκας σὰγ πιαχίπηλ ἀϊοίτυς 161.34 ἃ 

'κρταμίζον νετοὶ ρπἰβοαῖο ὀ470.3.8 οδιατίκας αυλπὶ ἀεάϊς Ῥλῖ 499.188 

μωνταυκιωιοιῶ καζῶν δ οἰιάτί κλεῖς ΟΠ σὰ αλιῦ 

κατέχῃ γέτοὶ ἤφηϊβοιτίο . 47.460 ἰῃ Οἰιαιίταις τλάϊςατί .. 2730 ἃ 

| ΕΊΣ οὐρὰ αυΐπαιο 40.4.24 ΦἈλΙίτας ποι εἰὶϊ νοΐ ηοη ἐδ ἅπΔ ἀοθεὶ- 

ἑλιτῆᾳ οὐἰ πὶ: 43... δὰ {04.138 

λεπτοῦ Ῥαυΐυς 8736 χροίζοϑεῳ ρτὸ οοη ἀοπατα 5ο.30 Ὁ 

᾿ χρσηγγάζοίδιῃ 4870 Ὁ. “Βουίαιμιθ. φῳ 36.744 

γεῦσαι νετδυπι ἃ Θορ ὐπὶς ἀετοττῇ εἰτοριταρίυπι τἰτασπλ 3.1.4 ἃ 

τὐδείτὰ ϑαπδοημηι ἰδ εν ἀα τοῦ, «δίος Κεπνίρα ποαλοπ. τος Ὁ 
ν᾿. ες χρϊκὶ μῦς φυοπλοὰο 27719Ὁ 

κρδένι; ηὐἱὰ ἀκοίλεας ὦ 194 χε, υϊᾷ 86.8 2 

ΓΤ Ἐν τδν το ἃ ςοο. ἃ ἀριματίζον 430. ἃ 

κριδιιξίζοιν ηυἱά 418.10 ἃ χῳσμοὶ 13,36 Ὁ 

οαϊοϊολ ερι οἷλ ψια ἀϊολταν 441. χρσόρϑει φυίά 169..8 ἃ 

18 ες πηι αἰη ποῖοῖ 3.64 Ὁ 

τυ φεποιαθίτο ρτο δδώσκεδεῳ Οληδί ἀρρο]ϊλιῖο, - 21.244 Ὁ 

“ς΄ 4φη14 ὃ “ἢ ηαι ρετίοας ἀείςιρτο 491..98 

Ἡσιᾶνοι χος264 «πτήξυ! φυοπιοάο ϑρ᾽είταςε 17γ3 ἃ 

εηά ποίαυίοζατα ἀοδειίη2 ἀγ0.6λ «μεδας δου: δὲ Βοπῖο γηῖζα ρεηίοηᾶ 

ἀδὰ Ὀτ 160 4088. 
μένε δὲ μία 22 ᾿ ἃ οδτδυς Ἐυληφεὶ!} ρεᾶτο 49416ἃ 

᾿ ες χροῖα οἐείξει5, δὲ ἀοπα ἰρίϊας, Οοττεῖλτα δι. 

ἂς ορυία εἰςδίοπίε, ρεϊπιατλ 67 : ἱ τ᾿ , 
οἰ ιὶς μοάίσ δὲ ποτὶ Αιὶς 14.1Ὁ 

᾿ δήβ ἃ ῥεῖ ΟἈΠίταπὶοπηηία τ7).24 Ὁ 

φαυίατιμπν, ἰη ἐρὰδ ορεῖε ἀϊδοτίαγηγη τε οπτιυςνπάς ἀϊξευς, 2894 Ὁ 

ρεῦθις ὶ ἐό8 0. οδεξιι9 Ὀ εἰ ροϊζατία 108,4 ἃ 

Ἤλυϊτειίδια οοπίοἰδατία, ᾿ 443.60 0. εἰγήζυς ἔπιε Αὐτά Ὸ 143.24Ὁ 

᾿ πρυπιρράζεν Ὁ : 2.3.64.Ὁ οἰ ηξυν ϑεαύθρωπος ἴῃ γίστο Μάγας 2. 

ξεμίοτεε πιιεὶ ͵ 4980 18 ᾿ 

᾿ωβάληνν γΥὶ ρας νο  πιπιὰ 41. οἰννήυς ρωσφόων 48110ἃ 

δι τα ἘΦ . οἰπίυν ἡνυπάϊ ματος 28.325 Ὁ 

δὲ φυΐς " τό7 47 “οετυς βίξευς (λρίεπτία. : 1ο8..7ὺ 
Φερθνὰξ ρτὸ Ροῖγο μοπίτις 2346.29 Ὁ οἰίεν ε ἤσαιο εὐ ἀϊοίις 38.1.2 
ΜΝ 64.164 οἰιγίυς. Υἱκὶ ᾿ςοηηραται ἰδία “1: 

᾿ καρῤννυϑοι π {48.1.0 ἅ ; 438 μν . 

Ἵ ροτοιαοι ἐς [εχ αν! τα “τὰ Ὁμηΐις φυοηϊοάο ὃς ηηδηάο νίμοτα 

᾿ φριοφιοη ας Ἰεχ φυοπιοίο ργοῦῖς 192. θεοςαρῆς. 69ΘΝΠἝ6Θ 412Ὁ 

᾿ς 434 ΘΟ ΜῈ τ Ἐδαδυε πράζηιὶ ουΐυμι ρᾶποΓ 439. 
ἐξτοιποηία! ιν ἰέχ ἃ μοι πδίερατληλ “ὁ ὉΠ" 

ἴγιὴ4 Ἂ οἰλείδυς πτοὐϊατοτ υὐκοτυπιὶ ὃς Οςπεί 

φοτεπ)οηίαϊίς τ νυν ρα θ᾽ Ὁ τ 
οοτεππιοαίατυπι ἰοραυτι υσ.͵.͵.͵. τχ1, τἈυϊιε Μοῖλι γεϊαπιςη (παῖς ὁ 193. 

᾿ «“Ὀ ᾿ ἕ : ἊΝ ᾿ " ἴρᾶ ΝΣ ΡΣ 

. φετευποηίαν ὀπὶ [ροζο πιρτα! ἐοπίυα. ΟεΙΠὶ ργα(ιλοτία δό..4.Ὁ 
ρα ὃ6ὃΣδλιλ͵α. 43.194. ΠΠΙῸΝ ἐς (δ ουπη Ῥαῖτο τοίκαταγ 101. 

«ἰρῖ 136.) δι ϑγφαδο 480 δι494 

10 " ᾿ εἰσί τυ ἱπερίες οπιηία 464.1}8 
Φοιταρμίπα αιλταος ΟΥκοθ. 14. «ἀπ ἀἰβηίκεε εϊρκεβίνον Ἰλυιάατα 767. 

5 7 δ - “τὸ 
ΓΤ ΓΙ : 144,70 Θἰν το ἐπιοί ρ ἰεδ ἴῃ πρίερν  ὑθῖων ἢ 
εἰμ! θκπι αι ὰ 4:61 εἰιείσων ρτοίνο ἰυτο ἐχίγα σγδ!μθι ἀο- 
ἐἰιαταξτεγ ρετίοη ΕΠ 56} 4872.10 5 οὶ “ἢ 487.,78 

Ν᾽ κχήμι φιοπιοάο δροϊρίαυς ὀΙ7Ρ. «αενυε φιοπηοάο ἀ βαῖζε ἀχοίκέξυε ἃ 

ἢ ΝΡ ιν διδένιν ἀἰϊδεταπες: γν ἐλευ ἀράς (ἰρίητο δ σἰνεύλμαν ἡνιὲ Θιυύ διΡώμμμ ἀϊξεζαης εμε ιν ἀεάίε (δἰρίι, εἰν ρα 
τὺ ΔΝ " (δίς δεάϊε ἡμοιη δῦ ἀἰϊβοτκης τ 

ΠΣ 

᾿ γι ἀνρδιο ἄκμυς Οπε ἰ δε- 4 ν 
"7 Ὁ΄ εἰρήιν ἔλυε εχειγατίο ρτφ ποθὶν 41. 

»». Βδι 
δα ρα, μοίοημγείο ' μὴν εἰλίδυν ἑαβησε ἀρκεῖν Δι μοι, 
φϑΐ ᾿ς, μῶν οὐ τὸ 

ΣἸΕΚΙσΚι ὅν ἐμτι 
Φαλυν᾿ ἡμοσιοο γημαία, 17 ὶ 

“ΑΝ : 
Ἰ 4[;ὀ-Φᾧ.Ὸὲ ἀν ρος 

ενίδυν κουϊοτὴ μερὶ, ΕΣ 
ἐβείδαρ ἐπ ρίοείεαι (εἰρίταινε  4ι.ὄ 

ΝΠ Ἶ ΝΣ ἘΦ αρ δῦφν 

οἰ δαξἀερίξευς οὗ οουῖσε - ᾿24ρ.1)γ4 
ἀδηβεμ νἱν φυοὰ δή φαῖθοδὴ.. 4. 

Κηδον κτλ ρότιδα) μεῖμε. ὐδὴρᾳ 
ἸΟΝ σλαήρι ἡιναῷ ναί Πεμρρι 3 
«Ἀγ Ῥϑοοατυῆα, ρέο αι ἰφεσολεοι 
4 ρλῖς ἃ ἜΣ 
ἐἰρααν οὐπν ροπτίῆςα δὶ γἱϑείιδο οὐηὶ. 

Ῥδεάϊυς 
ει : ἐσ Ματία ἤδίις δὲ ζει δηε ἀυο- 

τοσάςρ ἀίολτυς ᾿ τ ἅν δ,.,0Ὰ 
ΝΟΩ ἰτει ἐσ δρίτίτυ 5.οοποερτὰν κο6 Δ. 
ελείδυε ἃ ἐ!ο' ἐοτρυς ἴα νισῷ ἰδὲς νίς. 

τῦπι οι ἱητυ τ 177.118 
επγυς ἔοπιο γοεὺς Ὠτὶ ΕἸΐθε: 294. 

1ο ἃ 
ελεϊδυς νου ϊεῖϑ χορ] είδυς κείροπάςς 

417.40 ἃ : “ 
εἰείδυο οἴ 1|ς δρίτίευς 4.1 τοῦτ νοἱλ- 

τεῃ 19}.4ς 

“-- 

τ8,,3.Ὁ ᾿ 

ελείτυς φ]οτίοίας φιοπιοάο αβῆείατας. 
πλαὶὶς ποϊείς 40.309" 

ελείιις φιοπηοίο νοςςειις ροίειιος. 
Αἀληνι 1γ6.41Ὁ 

οἰγήξυς εἰ ίμο ροτροτὶ ἐρις ι73.6 2 
οδείίξας φυοπιοάό πιοετυμς Ῥεςςαιο" 4), 

τὉ 
ελεδας φυοπιοίρ ρεφάϊολυίς δριγεῦς 

9.8 Ὁ δι 420. δι ὃ 
ἝΝ ας τορξαιπὶ Ὁοὰ Ῥάτι! αυοπιοάο 

ἐγδάϊευσυς ' 

τὰ οοηΐκιτυς 4120 
οἈεήϊας Ἐρολεθα φάρυς ἤηρυ 6 ἐπα 

τις νὴπὶ ἀη Ἐ}}Ὁ ἢ 477320Ὁ 
«λείους γε ἰοσηα ἰεπηὶ πιδηνξκίλιυς 

ΞἈγηΐτι ρεγρο ποις 3934.Ὁ 
ἐκτιδὶ ᾿υπηδηίτας Ὠείτατί ἡθπαυδπι 

ει, δ ραγλτυΣ ΠΣ ΊΣΖΕΙΩΣ 
οἈε αι ἡπιρεοιιτατὶς ἐπιλϑίποιν εἰτουπν 

ἔειϊανυν .217470 
«εις (Πετηίτυν τ᾽ θκίᾳ τόλῖσα 
ὍδεΠΙ τραϊοίτας λάϊγιγς ὁροιτλ 8.23 Ὁ 
οληἱ ἀϊυϊηιτατὶε ἀτρυπιεηῖλ 1.664 
«πο ὶ σιοῖα ει 4φονᾶδῦ 
τα υβμμι 1ιϑενάτας ὧδ 0. ἰὺμ. 
τὴ οοῦρυ5 χιοπηούο ἀϊζάτας ποθὴ 
τλῆ ἔδδλι πη ᾿ 447.4ω28 

Ἑἢεεὶ οἰεάϊοητία ἃ πιοτῖς ̓ ἴδεγας δια 
ΥἱελΩλ 1ες. ἀςαυ τὶς 31.378 

Ἑομαδὲ πιοείτυηι τῸ}}] Δ πιογίεί ἰδ" 
ΩΣ 238 

εἰείεί οἰπι Ῥοηείῆςς ἰοιείςο ςοἢ πδ΄ 
4,“19.,Δοα Ὁ ὁ 

εἰμὶ αχ εἰ δίτίο ουγημηιάΐυ ἀ ατα, τϑι 
ἴ4 ἀδιοῦ ἦΝ 

ἐπεὶ τηοτείο ϑεπαβοίο ποι τείογψυρε 
αὐ οχτγα Ομ νυ) σας 171,78 

᾿ὯΛ4ἃ. 
«δεξιὰ πιοστυιν ἃς Πιρίελτας σιιπ ρίδ-΄. 

κὶ τυϑὰ Ροζείλιοιη δοῦορὶς, 472. ὁ 
Ι 

«με δὶ οδἰατίο τερετί ὅση ἠοδος. 410... 
148 

οἶδε δὲ πδευτα ἀυώ ἀδεϊανδητιν ΣὉ 
᾿ὰ γὰ δὰ Μεϊοϊνίϑάεοο ςο]!αεἰο α07. 

4 ; 
ἐλτ ἢ γείρεϑιι οπμαία ογσεῖα 408. 68 
εἰμι} δ εἴα φυΐ ρεοβιεδαηειις Οὐτία- 

τοῦ φυοπηοίο τερτοπεηῆ 
ελεεὶ φοππυξία πη ὁππὶ ἘσοΪ εἴα 218. 

“14 
οἰ εἰ ἰ πιεσηδια αυατδηυείιπν" 484. 
σδ ΤΗΝ 

ἐδηϊυηι ἐπ ποδί! εἴ 4441 
Φ ΡΠ θοπεῖῆςο!α ἀπο οὐαί μη ΕΠ ΩΝ 31. 
148 | 

μεὰρ τὸ ορρπιγε Ῥαιὶ ἡρφαι 
ΕἸ δ, αἰστία οὐτοπατὰσι 40. 
πρἀοοοισ, . 3945} 

εὐὐλδιμι ᾿ίαρεῖα ναάϊαγειυνια ἤείεὺ 
ΦΌΒΟΙ ΗΝ Οὐδ 

τοι Ὁ 

 κἰζαηοίῆς ΟὨτίτυς ἰανε]ίς 

᾿ διελεῖ... 1561..}Ὁ 

ἢ ΟΝ πυπιδερείξαεν 49.208 
(λείδυπι ἱπόσδτε “46.568 
φεῦ Οἰηβιτ δάϊτυς λὰ Ῥλττοπὶ 270. 

4. 
ἐΐ, Οπηδυσι πο αἱ βάδν {68,12 
Ὀβείῆο πον ΠΤ Σ 

ο Ὀβεϊξιιπι ποΐϊε υοητυσιιη ορίπίο 322. 
φι' 

16 ἃ 

1η Ομτίῆο εἰς ᾿ς 24340Ὁ 

ταοῖ, εἰν δ. ἰ». 
ῃ σμγῖο εἰεδιὶ 161.16λ 

ζῃ Ομ εῖο δεπεάιοὶ χό1.χ 8. 

ἐπ ὉΒηο ηδιποαί 1ο1.ἴ ἃ 

Οἰείῆο Ροπτιῆςε ες εεἴϊπει 1,ουϊτίσυπι 

(λοτιβείυπι τς Α13.418 

ΦΡ Ομεηϊο οαἰςοίτἰ οπγηΐα, πίη} τὰ 

τίοπς ἀπ ιβοδηταγ 419.290Ὁ 

ΟΝ Πίληα (οὈτιςῖαϑ 84... 

Ομυϊείαηα δι ΡΆγηςα ργάοορτα, αι ἀξ 

(λῆς ἷ ἃς Ὁ 

Οὐ ληδΠι τα Ἴλου ἴᾳ ΕἸδυίγηἱὰ 

πλγ τογια τγᾶπ5 [Οὐ πηλητεβ ἐρξιτατίὶ χ54 
ων ᾿ | 

ΟδηΠίδληΐ ἀητς πσεηι σους διξηζεΝ σὰ 

πίστη Οἰείο φυαῖ Ὁ 6ο ἀϊςεθαι 160: 

Ὁ ᾿ 
᾿Οεδαποις νογιῖς φῖα ὥρολεψει π|1ά- 

τὰς 24. 

χινφοχόγος, 01: “ 101.1.14 

χινς ότι ἃ 80... 

Οἰιγίοϊοπιις ἐς τοι δον οσί! ΠῈ [ΠΊ}}}}}- 

ηιῖλτα 87γ.14 

1η Οἰδίς νου 4,“1}Ξ.ιὉ 

Οἰοὶς ὑπυ σοὺς ,)γ57ὺ 

πὴ Οἰγτουμοίάσηάας οὔ Οσηῖος. 240. 

ἴς ὃ 
4 Οἰγουποίάί αξητος οροιῖολῖ Σ9.46 ἃ΄ 

εἰγουμοία ἀοπ ἔμοόγαης στοάς 250 

ες 4 Ὁ Ὁ ὲ 

εἰτουποίἴο ΟἈγΙι 2312.12 Ὁ 

εἰτουποηῖο τοιρ ιοῖτες, δοῦρα. .17. 
3ν.ἃ , ᾿ 

εἰτουποίῃσ ρτο οἰτουποῖβ. :418Ὁ 

οἰγουιοηϊο ρίο ςθς σατοιηοηία 17. 

[Ἰ , 

εἰκοιηεῖῃο Οεπτίρας ορροηλίτιγ 268. 
οὖ ον 

εἰϊταποο οχτογηλ ὕθς ἰητοτηῖ πλλρ 18 

ἀφιηπαῖ : 1γ..7) Ὁ 

εἰγουποιο ἰυττῆς σφραγὶὲ 1717 

εἰτουποὶἢο ὑφ ἢ πὶ ἐν τί βάεί 271 Ὁ 
εἰνςυ πο ἶο ριαρυ το ὀρροπίτι 268 

4 Ὁ . 
ψἰτουποιποηΐε νίωα 17). 

οἰτοι οὶ Πουὶς Ιεσίέπι σαν Αργανάπλις ἃς 
«ορίς ; 140. 

εἰτουποίοποπα αἰ Ἀ}} οἵϊε φυοηγσάο 4: 
οατ Ῥάυΐις ΝΕ ΩΣ 

δχΟἰτοαποιΐοιο οὶ ἀΐσαπταῦ . 477. 

28 
142.19.δὲ 

᾿ 4534 . : 

εἰυΐτας μαδεης διπάλιποπα. 428.48 

ΕΟἰαιάί ργοὸ ταῦ 18 οἶδείο͵ 434: 

18. . ᾿ 

Οἰειεητὶς σους ἀς βάσει αἰηβπιέπτῖο ὅ. 

628 " 

Ὀἰενοἰ ἀοιπίπατασι ἀοίρίείμας 484. 
τι ἂν " 
ΕἸσηιν Ερο ομϊα ἀϊοίτας ,47: Δ 

κληρρύδο, ] 64. ἃ 

κληθὶ νοοῖ ἡ : ᾿ ΓΕΙΧῚ 

χλετθς δὲ κικλνυδιος ἀξ τυηῖ ᾿μΐᾳ 

Οδέοποις ἑοῦ Ἀθηναπας εὐυτία᾽ ὅτ 
1... 

ΟἹ! βι τοῦγὰ; (δεεβῖο ,, 436 
ΤῊΝ 

ΤΟΙ δι τον ἀλτηπατίοηί ἰσιρίουθ δι αἵ 
(φγυδηῖιν ἽΠῸ 

4ὰ ὁδιν θεμφάνθι 5) δον! 
᾿ ῥἠρ δαυίην ἀιλιοδΦέοιφἠιεκάσι Ῥλα: 

ἴυν 1.274 

ἹΝΡ 
απὸ οπίηΐποα, ἢ νοὶ ἀϊ Πιῤίᾳά, τι, 
τὴὰ ἐΥτν ἐϑυν 

ζαπᾷ Ὠοπγίη! λ πη ηγλιο τι τὸ Ὁ 
(αι σοο  εἰϊα[τίοςος φυίάδαι τεβιβογυηῖ 
414.18 

Ουφηίξίο Ὠεὶ ᾿ 49.4.3 ἃ 
τορηϊτίοηςηἹ οπλησπΊ  οτί τ ἰς Ῥάυ]ις 
τ διὴς 10 4.2 ἃ 

ἃ ζσορηϊτίοης Ὠεὶ πιαπὰξ ἐπτίας υφιᾷ 
4". 

ἐούπιτυν ἃ οο,. 16.236 Ὁ 
Ἑςοιηοίζοις εχ ράττξ 161,16 ἡ 
οοβποίςετς. εχ ρατῖς ὃς σπληΐα πο8ς 
φιδηλοίο ςοηυςηταηΐ 497.40 ἃ 
κοινά ἔγνυίαι οηλ  ΔΠΝῊ ἴς ἰΩΠἴτ: 12.232. ἃ 
δέν ον ἡ γεν 41:{.4 ἃ 

κοινωνίᾳ ἰ ομρίγων ὦ 110 {48 
κοινονικοιξ ἢ τὸς οἱ ἰυδοῖ Ρα]ὰ9. 265 

23 Ὁ " 
κοίτης νΟΧ 6{1{8ἃ 

ΟὐἸἸλεῖο ΟΝ τη σα] εὐ τίςο ἀςεγάο 
το - 417.418.419.1410 

κοἰοὔδ᾽ - 306. 
οσὐ]ιητηα νοτγιτἀτὶς Ἐςεοῆα 3113: ἃ 
ςοητα πηαΐεγ ρτὸ νοϊαπηίης τ 151.:8 ἃ 
φοΔπΊ εὶς ψμι σου που τ)αυ! ποα 

1ς1.18 ἃ Ἀτσ ἢ 

κομᾷν βγτὸ 0 τΓΙτς σΟΠΊΔΠΝ 
κομζόσαϑι αὐ 477 δὲ Ὁ 
Ἑςοιπηϊαηιςατίο Εἰάςι 3446 ἃ 
συ θα (ἀπο ἴπις Οτητι, 1.45.5. Ὁ 
ΓΟ Π1Ὸ ὁρίγιτιις 9.11 
ςοπτηνιπιοῆσηι αῦεῖς σπη ἐπὸς 498 

22 ἃ - 
ςοπυπηιηἷο τα πλ 6 χιο νἱμοῦ]ο ςο- 

11.9.ἃ 

Ἰναγοαῖ 4Ἄ910}Ὁ 
δά (Πουνμλυπίοηςσιῃ νοςοτί Ἰῶς,5 ἃ 
(οιηπηλπις πος 376 τὸ ἃ 
ςοπιραξειὶ ἐαιίςπι πιςηῖς 1 4.16 ἃ 
σου σητυπὶ σμβι 266..: ἃ 
Τςοπιρίεπάι γεγθι!ηλ 27.4.8 
ςοιρ ες ρεςςάτα 327.45 ἃ 
ςοπιρίςτι τη ΟΡ ο 23.9.8 
ἐοπνρὶςτί τη Ἀεὶ νο ήταῖδ 1171148 
εχ (αμεεῆηιοιε ἰοηι (ς βαυλυς αθομιτο 

ἀο αίοαι 128.40 Ὁ 
ξοηςο πὸ Πρ Π ὉΠ] Ες νὰ ἐχῖτα ογάϊποιη 

ἴῃ γηλαορις ἀούεῖοης. . 1675. ἃ 
εἰγοίιοἠ! σης ςαυςτὶ πρειΡαῦϊης 299.332 
ἐοηοίις νὺχ 2)0.9 ἃ 

Ἐςοποιδίηλτις ςοηετὰ πἀε. 118 
418 : : 

οοῃαιτοηπεπὶ ρησγοπι ον τ ὐὶς ουΓΑ.- 
ρΡοἤοίις ἰπ τποπλ θη τουοέςτ {4.37 Ὀ 

οοπκΠϊο ρεςσολτοτυπὶ ἀρυὰ {{τπ6}1τ25 ἴῃ 
(λοι βοῖς ἀπ αἰμότία 8 41»14. 

ςοηοηο Δυγίουϊατίς ΣἌϑτὰο Ὁ 
ἑρπῆρσοις (Ιυτεπὶ φυφδ]οάο ἀιοάπιυς 
ἀφάσᾶ,. : 

(σηϊφυνγατο, ιν ά 8,.14.8 
ἐοηίοτιπαῖίο ποδὶ σαὶ (τ Ὁ 4τ.}) ἃ 
ἐου νυ ϊτατὶς στάτια ο1λ418 

ἐσηίναῦ πο ἐχοίυδαπταν Ὁ Ἐρίΐεο. 
ΣῊΝ ΞΟ Ὁ 

ἐππὶυ πὶ ᾿ς Ἡρ44Ὁ 
ποποΐαδιὶς " : 818 
ἐσαίυρίυη ἴα τοῦυν ἤἡταῖ 9 Ἠεγοβ τδὰ 

τηεγαῖ 18} 

εοπὐσίυιη ποη Πρ  οίτογ ἐπ ἡ οἱ υδί. 
“Ἰς 0.8 ἃ 
κοππηζίαπι οἰ διὰ αυοπηοίο ῬΆν]Ὸ» 

ρυδίρίας ᾿ ι..8.470 
δοππηζηῖι πλη]τᾶν Ἰὰβρει ΚΕΝ Ψ ἢ ΠῚ 
Ὀσπίον) νς λοη βεοϊἠήθοτατ ἐβεῇσ' 

᾿ὰΜ14 Δ ἐν]. ΣΝ «ἢ 

ἐλσῆη ψίις πὖ {ἴπο ἀδόιὰ ἀννῇ ψρὴν 
ἐδίσψια ραν. Σ 9.6 ἃ δ 6 480 Ὁ 
ξόνϊιυπϑιο αδίφλα ἐΐ μονα ΛΗ Γ 
κοἠίαπαιτο ποτα οασπι ΟΠ ΠΣ . 
"βάτο προ να εν 

᾿ς" Ορηοίδητία υοἱ 

ΠΞΞ ΘΥ Θ τν 

Χ ῬΌΦΤΕΚΙ δ κ'. 
. 

ςοπίσςπνία τε 6 00 ἐ6 26} 
τὴν χὐϑ) ἃ 

οὐμίςίδητια ἰΔΌ{ υἡίά. ΌΓοτης ῃῳ7Ὁ Β᾽ 
ἐοη ξίξητίαπι ἴα ν ἐψεπτ πἰζχιπιὰ 
Δ.10Ὁ ᾿ 

Οοπίεἰμπι ἰς πο  ἑΐυ; φιυοπιοήίο ἄς 
Ῥαηὶῃς 117.41 ἃ 

(οπίνετληἀὶ νοςαὐυυθπι 141.12 ἃ 
Οὐυμπ]πηι δὲ με ποεμτμηι 1313} 
(οπίρἰατίοηιϊς δή είν ἔοης 3...1.0 
Οὐηίρίτις Οἰνεητης αμαηάσ ἤσε.͵. 718, 
18} 

Οὐ οι οης νοχ 466 ι)ῦ 
Νοη εοπίμηιπδύτιν ραῖτος ἤπο ποίνιϑ 
43ναο "Ὁ ᾿ 

Οὐομρίαπιπιαιί ῥυ δι, ρτο πὶ ἐα]απὶ γον 
Ριὶ ΑἸ ΉΡ, 

΄ςομιπιηιατίο (ποσὶ 420,26 Ὁ 
. κοπίυϊηιιαυίς αἰ! 1 Ὸχ 41.482 
ἃ σοητγαγίι τορεϊποηος ἀρυά Ης- 

υἱσοφιβιοήιατος τ 4982 ἃ 
σοπτγαν " ΠοἸ]ττοης ἀῶ ἩςδΥσΙ π1-, 

φἱνῆςαις (οΠ τὶ 494. Ὁ 
ἐοπεηηάετο ογρυςίθμπιίς Ραδίυς αι165 

ηγοάο ἀοατ᾽ 14.5.10 ὃ 
᾿Ομα: σοπυςῃιςατία ητεν ΟΒ τυ ραί- 

{μῦα. πος ᾿ 47134 
Ουπθο το τη οαϊὶς ο΄ 302)78 
σορθδηΐο ἀοιτν ἢ ποΠΙΑ. 4τὸ 6 Ὁ 
εοα οτος οὐἱ τπησγατίο θη "Ε[Ἐ1ὲ 
το. ᾿ 443. 

(ογ οὐγπουιῃ ἃς Δ: ἀδ "Ὰ ορρδηυμταν 
190.4.0 Ὁ Ἶ ᾿ 

ἐγ σατηουϊπ ἄασς. ὑπ 96 ῪῸ τόρ Ὁ 
ἐοτ ]Πιμπτηλις θά το τοῦ 
οοῦ ἰαρίάςσιπι ἕο Π]οῖς αὐ τς. 1051 
ἐοταπη ὕθο. “1.41 Ὁ 
τοι: Βομῖο οσουϊτι5 466.:198 “ 
ἰπ ςοτάιρις Βιδες 273.44 8 
(οτίπεϊν) φίστα Οτ δ -ςΞῸ ἀπο 
ἐοπίηείιν φιη δεῖ χαλθις Ὑἰτηϑ Δ οτά- 

τπτ 2648 
ἐογ τί οτιηι σα ΓοΥ 11.142 
εοτιρῖβεῖς͵ Θογγο ΟΠ πιὰ 113 .49Ὁ 
"Οστρογαίιην ΟἈ τυ πὶ νοηἴς φον Ὁ» 
"ΟΠ ογρὰβ σατηϊ ΟἈΠΩ͂Ι λονλο Ὁ 
σογρῃϑ ΡγῸ ἀγα 5 πιοἷς «1.8 Ὁ 
ἐστρος Ομ: Εςοςαὰ 27648Ὁ 
ἐστρυςϑ Ρεςίατὶ 416 8 
ἐστρι ΡεςοάτοΟγΙ -' Δ13.:ν δ᾽ 

ἑστρί!ς οοπειίιφέτε δ φιοιηοίο ἀνίας 
Ὁ δηζιις τὸ Ὁ 

ἕοτρας Ὀοιη πὶ ἀϊζετηεια ἡ. 5410 
ςούρυς ΟἸιγητιοερανλον νπάς βρραγιν 

17430 Ὁ ἜΝ 
δου ἰη ἰδ γοςίρίος ν εἰ ο ογίαπι νεῖ ἰ- 
ἐποπημιλη Ργὸ τγδ( ἔλα νἹτΣ ται πο 
ι99.18 Ὁ ; ᾿ 

εὐτρυς λάιριάταθν πο 
ζοτρυκρτο ποη τεζ οθείτα ρατῖο 6.38 
ἑούροῦῖν Ο τὶ τοι .43.8 " 
16. οοτροῖς εἰ 4)).» ἃ 
ζοτγροία ποῆτα πισιιῦια Ομ δὶ κὰδ. 

᾿ 4 δΌ . . " 
οσβορα ποίεγα ἡῦθοο δὲ αιαπόσ ᾿ 

ἃ βιτυτα ἰρἰεἰτιααιὰ δ τ χγῷ, 
ἐδύρονα!ες οχοτοατίοθν. ῸΞ 4384 
ἐοὐρονα ες οχεγοιατὶο 44438 Ὁ 
τςοὐρόγαπεον ᾿ὼ Οεήϊο παθίτας Δείταν 
3}. 40 

Ουττύρτιο ματιὰ 44,410 
ἐβιεδυ πὶ ἀν ἐγ 5 οἀΠἢ 4,4 ὕ 
δοϊουμειο 40 πιαχ πὸ ἀσπηπὶς βατν 

,. Ἦ. ᾿ᾷφφ. 

ςοὐἠνγμεσεσ νὴ ρεσολβ ηισιησάο ἐχὲ 
εἰαρυδίην : ὅΟΑΥ 8 

Φονέυϑιίοφηις (εἶεν τς ἀβοιμς 
Οὐ πϑιλὶρ σε, Ὸτἀφραγ κα 
Ογβτου ρεξεοείτιο ἂν δ οπεί πἰξιήνφιε ἢ 
(ΟιθνΝ πενία γηὰξ 7.1: ὦ 

τολπιηδειοηιν ἐππὶ ΝΠ Ο ὑγνηθυίυν ἐπ εδεονὰυ}".. “Ὁ ὠφοία.» 

εάῥᾳ,41.Ὰ οὐξαδιθι “Ὸ 'ν ἀτεύανα Ὠειπτι εἰς ον; 4“"γαξὺ 

οοηίοήμινα τιΠΠς τοῦ ον δΠ ων Ουμεηίοι ἐἍ 5 4}. ὕ" 

“ 
ζζεες 3 

41... Ὁ 

-- .-- 



ΒΝ ΡΥ Ν ΕΒ ῷ 

πον οι νανονω ον ημηβνοῦ 

τλ ωμ  αλα ρων, ρρρτρλτιτὶς. νὸς, στ ωνκιιμάων,.:: ὀφανακοννεν οι πέος 

ρος 

Μν ον 
πρίπε τὸ οὐ φυδετπλιίοπὲς ὠίροί: ἡξῳ ΕΝ 

δυΐτς γοϊυητατίν9 
Ουρίἀίτας ἰεάος ςοιτὐριίοαῖϊ. 480 

468 
ευγάῖον δηϊ πιβεῦπι 46431Ὁ 

Οὐπίοτίσαε ογαῖϊα οοιροτίς μπιαδίξιιάο οὐ 

ε. 

Ογϑαενος 

43}. ἃ 
.477.34 ἃ 

Οὐτιιιο ἀς μιπιδαίτατε Οἱ δὶ 15.2.4. Ὁ
 

αυριντὺς ρτο φιοτγυύνΒ πιαρ βίλταμηι 

φοἸϊορίο. 434.418 

ΓῸ δυιοῃει ποα ἔς οχξεγλητας πνι- 

ΒᾺ ΒΟΥΥΕᾺΝ 

Ὅκυς νασαῖ υᾶ ποι ίμπτ 

ἄκειις εἰ οἰτίπ οοὐὶς νεἰϊς 

Ωυοιποάα εις ταιρίος οχζάοεῖ 77. 

ειῦ 

ἑλτι 

ΟΠ 1 ; ; 

Ὁεὶ ἐλομ μὲ ταττᾶσς ι:ρ.4 ἃ 

ἀεὶ ἀιυϊπίτας φιίϑιις φταάϊδιυς οὐξοος 

ὶ 40 

198 Ὁ 
296.6 

τοϊθεὶ ἀρισπεία πιιδάας Ῥευπν ποπ᾿ Ὁ 
ῥορηουῖς 

ἀευπιασηοίςζοτε ἃ 

, 3030 
«ἰουτι πο μὰ 

107 

ΤῸ φυλπιίη Οἰιγίο 

ἀες ἴμαοτααι ποημηξ (ο- 
41:9..6 Ὁ Βηοηλίθατ! ᾿ , 

ἀευπι ποῖϊεδι πλτγοτα ἀϊέβετς οοπίυη- 
“9619 {15} 

ἀφύη ἀλσίπιυϑ ρτίεν ἀεὶ φολιοῦ 

108; 
ες 4 πον οιϑῳι, ἢ 5,40 ἀρροπί Οὐκ ἱπτοτι. Ψφ 16 Ὁ Δἰδόσοῖλ, αἰ ΄. ΛΟ 

μαῖα ΠΝ - 4 ἐι ἐτίμηρό Ε- 15.188 ἐαροαψειν ἀεολειοῖ ᾿4οδιι4 ἢ 

ἐ ηρίγφη δὲ διακρόφα ἡμίὰ ρι4ο8. ἀδξεξίτας Ὀ 4, υβθτία, δι4ο Ὁ δημανβς δι μόμμοι ἀἰϊξοιεπιία 9.44 . 

αἰνὸν δάνῃσία ᾿ τορλη ἐπε τη ταν λιοῦ ὃ μδιδιηρή8. ἜΝ, 

μφσε! δσθεῆ Ὁ τ...411 Ὠσυν ὦ 14.488 διμερίνθιι, 442:198 

εκ δηδι ͵ δα6 Ὁ ἀουετῆυς εἃ - ε44518. διῤκροι αὐ ᾿9ολό8 

᾿φυκ δνάμην τῆν βήϑι88 ἀβαιρῖει 4ο611:8 ϑινώνα ῳ 2671. 

(τὰκ ὑτὸ Ἐυληξοῖεα ὀοξιτίμα 45.» συνραοὶς ὦ “39.728 ϑιόνια ας δηϊπι βου 10» 

ὸϑ τὼ ἐ τἄους οἷ οδλδείτλι Ὁ 478 ἢ 

οτυχ ΟἸεἰ Νὶ, ρκὸ Ἐυληροιθου ραταάίολ. ἄκουε ἐχεοἰτυαη) Ἄἴλας ἃ διαφίγον γγο ἐχοοῖίοιε ο΄ Μ7399. 

αἰολὶ τ ύπισηῖο “ον τοφ6 Ὁ ἀου δὲ (στυᾶτος εἴς 
Οἰεί δα, 479.1:8᾽ διαφέμον ΡΓῸ σνριφέμοιν ῥκἕ. τα 48 

. φιαςὶν ν δλοτία Ὁ μφλ Ὁ. ἀσυ αἰἰσαίυς οι εἴϊε μοπιοὰο ἀϊοα- δγώϑνκν,αυϊά 41.180 

φτυσὶε ἀοοίατλείο φΔοόιοῦ ἴῃ ἫΝ λάδι φατρία Οτχοῖς φιά βατ΄ 391.218 

φευοῖς (υρρ ϑεϊπον πανία βοϊδίυΣ.ν
, ἄοῦν ολτηὶ οφροπίτυς οἀφϑα δικφίωμᾳ δὲ Φιχρίωνις ἀνλίακυυπῖος 39. 

. 88 » : ἄδυε νπῦν ἀ 40 οἰπηία 7.41 408 : 

ἢ Οτυοε εοπάϊεϊο 4.26. ἀοῦδ γπὺν τ ὁροτίες ἃ φοῦ ἃ ΤῊ ἀϊείτυς οὐδεάϊεητία ΟΝ 

᾿οτυρίβρενο τυτῆιπι ομηδαπι 401. ἄσυν αι ποίῆϊς ἀϊοαῖυτ,. 49,24 1). 

“ΡΠ " . ἀευέ πηοῖδν φυὰπλ λαθεῖν φοπποηϊλῖ 4. δικθήμανα ηἀ ὁ 38.6ιἃ 

«τυςβᾳ! εαπὶ ΟἈτὶδο ᾿ς 455 κ7)7ῦν ο΄ φχριώμανν 4υἱά νούςπζιις 41}. 

«τυειβζον ζαπὶ Οεϊδογνεῖας μοπῖο. 4: ἄθυς εοπίφίουσε ἔλδειε ἴα οτηο 3 οα. 208 

ΜᾺ ᾿ ᾿ ᾿ἄδιν αυοπιοάο νετὲ φυξιδυγ 418. δικριώσεας, καὶ δικφιώματο ἀἰζχίπηοπ. 74 

δειείβευε αυπάυε αἰϊσαΐ ̓ 1.944 Ὀεύανοης εἰϊς ἰυΐτυχῃ, πάτυτὰ βοπιίηο. 43 

αμοίβα! ἱπιαᾷο ᾿ 19.5.18. . ποτίπτ ᾿ 499.6Ὰ ϑκδιοσίωίν ὦ Θεοῦ δι ,νήωμᾳ ἀϊβεταπτ τι 

«σι όσμον ποῦ. θεῖς ςοτοηᾶῖ ΟροΓὰ (δία ως. 429..5} Ὁ 

εὐδηφο {τ ΟἸτίλι5 ἀΐοας τοό.10 Ὁ 

Ὀοκεηάι ρεηετὰ ἀρυὰ Πεῦτπος ποῃ ᾿ 

498 : ᾿ , 
Οὐπι ἀϊςσεηἀ! ρετὶεῖλ τ (ὃ ποῦ 

ἐλάϊσωτικῷ δὲ ὠξνηχαὶ 181..17 Ὁ 

,Ὁιςοοχο ρτὸ ἰαῦεῖς 19.242 

διδόναι φεςα] ατὶς ἤφαβολιίο «30. υ 

δες Ὀοπος νἹάετε ..268.14 ἃ 

ἀϊος εατηὶς ΟἈεμὶ. ᾿ 40:302 

ἀιες Ποσιῆὶ 1.46 Ὁ 

ἃ ες Ὠοιηΐηι 104.3}ὺ0 

ἀϊες Ὠοιλίπὶ ΠΥ ΚῚ1. 

᾿ἀϊες ἐρυ “14.138 

ἀϊες ρτὸ πιάίςῖο ., {7418 

ἀἷος ργοῖμυος νογίκλτίβ ἐς 115.412 

ἀϊες ρτὸ ρεμάςοβπίθοπε. 482: 

ἀϊες Ὀοπιίηὶ ἰαῆδις ηυρηιοὰο ἀϊολίας 

Ὅ 4343.4 ἀκυπι ποίίο, ἅπιλες, ξιὺ: ἡλαπάλιαίετ- 327. ᾿ 

ὕκαιοπεε νεῖ ἱπιρὶ) ποι ἀϑοϊεδυπειτν υᾶζε, (πὶ φοματοπελ Α494204 ἀς ἀϊς νἱτίπιο φυοπιοάς Ἰοααυί (οὶ ᾿- 

Ψ (ὰ οοτύπι φοτεητία ᾿τγιαοῦ ἀευτανῖ ἀευπν φ οτίβοατο 9.6.4 ροζοὶ! 123Δ05 

εδϑιιποηία 4.3.4 0 ἀξ εο φοτίδεὶ 443,44 ἀϊεὶ Ποπηίηὶ οὐτ ἀϊξοττις, 4“89.εῦ 

ἀπχιμοηίίε ἐοηίραίατί 4670 ἴα Ὁ εὸ Ἰοτι τὶ 41.298 ἀΐος γγδ]! ἢ" ἀϊςαπυς ἰ. ἀλ1824:0 

Ῥυληναίοεηυς ὡς μυπιδηίταςο Οἰε δὶ ὁ- 
ἴα Όεο εἰΐς 4941: Δἀυειίυς ἡβιἀοπιίαμί τοιηοάϊυπι 5,642 

Ρεταλιε πυταουλ ἐδ τ χφ38 8 Αδίχις Ὠέο δυ"ῆἴς Θοατος φυσπιοίο ἀΐ- “Οίμάην (αἱ 
ΠΣ 

Ῥδοπεν τῆ. .. 420  οπἴὺῦ λόριοα Ὀηκηπιί 4 | 44.118 

Ῥοειιμπαδείοιίε χριογρὺν τα α είδεε Οὗ ὃ. “θιατ4. Ὀἰϊξηὲ δά πιοπίαπαι ἡσπιίηϊ δορδάεις, 

1υειπαν αἱ γοζει Ῥαυΐαβ τοοιδόὰ εἶταν ΟἈτγΗϊί ρτοδ ἴα 21.4.8 ἌΨῃᾳΕΕΕ : 

Τρσεοραίεο ρεοοκῖο φᾷ ἤς 400.18. ἀοίται ΟΝ εΕ μοι ϑρίκίευπι (λα Πτατὶς ἀϊφοίταν ρατίς τς 4548} 

Τολὶὰ ατοιὶα δ ἀτεῖθο 36.414. δχργεα . « φι- 438. ἀϊξηιαῖοθ ᾿ 484.) 

καί το (δ ἑυδιοίοπι ποαα. τῳ ἀεί! σβεϊ αἰ τοι ποπίυπι ποο οἰβῆυπὶ ᾿ναδοιίτεσπο 935. 8 Ὁ δὲ 10, 

δέριο γ οἰδὶν ἃ ἀείκαιέ» (Ἀεὶ τα εἰπιοιίνπὶ 4γρῶ0Ὁ ͵,. 

διογ 4578: 5 ἀίεμεὶε (ἈΝΕ τοϊειοιοίαπν 47 εἶ χαυμννίτα ργοαυπιίατί φοίά "96 

Φέριο αὖος ᾿ς 4460 ἀαίτλον ρἰεπίτυάο ἴδ ΟΝείδοα βεδίας ὀἀμίμάϊοιις ἃς ἀϊμάϊοιεὶ τι7 

ἐπα δεαοποίοηεία νχουὶ τοὐάθα ΠΕ ἀιϊυάίοῦγείς 2444 

2.10 νι Ῥεχιταε ίοςίφα! ΒΒ 928 ὐϊοδει ἡ εἰ | 4178 

Ῥορετίαγε ριὸ ἤδς 'γΆφα δ δεχέγαι Ὠεὶ εἱῖ Ομεῖβυν 471451. Ὁ ἀν)εδειδηΐε Ὁεἰ οαυα . 5440} 

Ὀεαίηναγυτα οδλκο ἄξπυπι ἐαΡεκ κα ῥεχετδηι ρει ἰῃ οαἰίεἰφάθτο, 164. ἀξ εἴς γριὰ σϑμπὶ αυΐ ἀϊολευς φΦΑ' 

πὶ Ἷ ἀμ 4} , : 378 : : 

Ὠσείετεις δι ἀξαίβοιες ἀἰδογιας. 10:..ὄδὲο "ὼ ὑὐξ᾿ οὖ το 5.3. ἃ ἀϊηνίκεοτε φίδι 18,428 

0. ᾿ ὦ δ τρή818 διώκειν αὐἱά ὦ ο 3648 

ῥδεκίατρτυν ἘΠίον Ὀεὶ Οβείδυν μ404 δὲ δεπὶ ψιφὰ ὦ 449.14 8 ΠΝ Ηἰξγαενα οὐἰεθίς 1: 

ο΄ Βόοογιδιία απυ ἰσαράμην κᾳ}.2 6. διὰ ρεπροήίοηίε Υἱὲ οι 4 440. 

οδῦ ,.-᾿, Φφβιωρο[είσηίε Υἱὲ , τϑλλγ 8 διμνύδεῳ αι ἀϊολητις, “Κ.4Ὁ 

«Ῥοιτείασι ὈΝ ἀδιεοριοδίν εὖ φκφηνυτί διὰ ρεαιροδείοπίε νήω , Φο4 Μὰ μα τὰς ᾿ 44.108, 

τα φιἰπφυεπάσαι δι ϑνάριο ἐἱ 80.4.4. ἀϊτεξιίοη ἴειιρι ἢ 4ιδψδ Ὁ 

Ῥιλοϊειειρεὸ ἀολοείε δοβυτα δ οεγα διλριοὺὼ 41.1.4 ἀϊέξετποια ἕοῦρὰν οομηὶ 41τὉ 

τα διδριὸ ἃ 46.}8|α ἀϊίείρυ}! ἀετὶ Ῥτορβϑείε βοα. ἀἰσυπίις 

ὉοδΔίομιο ρεκιοχτυν ἡ λ6 8 ἐνμριοὺ . μινῖδ ΓΝ 

ὡμβεὶ με εἰοιία 8. διμμριοὶ 20Ρ.19 Δ ἀϊίςνοιίο δαί εηάα “1.40 

δέν ἀφενυχὴ ὃς ὑντινθι φιοπιούς ἐμὰ ὠλγαῖοι 
ἰάοπι αυοδὰ 19..47.8 ἀἰίοτιπιθη ἱπῖεῦ Ἀν δὲ διὰ 419. 

. ζι8ὲ Σ ἀφ} ομδημι ᾿ 3444 Ὁ ὅ08 

ἡμδοδμν Ὀονον ηβοίναι νι ες ᾿διαδοίυε φαίε,. 441.2344. ἠϊίχτίανεα, ἰδεῖς διὰ ὃς ἃ 1419, 

ς 87) ᾿ --; υαρὸ πρανὴ “,͵ζ᾿ ΜΡ43Ὀ. εἶδα . 

Ε ; ες ἀηβοδ, ΒΑ! ο αἶα αυ 'φου 98 πλοῦ ἰατῳ; Βυ πληοῦ φομγα θοδιίς 

ἔα αμίο ιηνωμίν φαι εὐ διδίνν ἡ δου δεθεοι Εἰ (πὶ {0{4Ά4.8 δι θεδιν οδιοάν 1448 

ἴρῦΔ Ὁ... με ες  διμμμαῆμιᾷ 94.17.8 ἀίρρράϊκοι ἃ φυο ραείοτυας {τρϑϊίοα 

πα βοσθ. . δ δ ἀϊεοσαὶ 4υΐ γοθεπῖυν ει... 1 ἴ4.40Ὁ . 

ι δε Βυμο οὶ!) ἀοβέδε ἀφ! ἀϊιφουὶ φυιί , Μόν ἀϊεοζίσηι. ἄθεδα . 4,,.16 

ΠΣ ' ἡμίν 406 Ἔοτυ ἢ ΚΔΓῸΡ μι.9.8 ἀϊρνιίον οι ΤΟ. 433: 

ῥοῦ συ Ὧ0 5}: “4745 Μὲ 
' ΝᾺ 

ἐϊπομεί Η 

ιὰ "ΩΝ δ 

ΠΟ ὙΜΡΌΕΧ ΡΌΞΤΕΚΙΟ , 
Περι ᾿ο.ς " 43.102 ἀσπονιηι ἀνείπΘίοῃ, “ππο8. ἘΠὺ ϑελ ταν 

βιμααίο ἰὐνθνρ ἐρυῤχυρὸ, ἀπετυΣ εἰρροραν οτος νι ποδιεδισυϊιαν Ἧ40 ἡγνῆος δἰ οτια Ῥαῖῖς 6 49) 

"Μοίδινϊα, ταν Ὀορλβα. ἢ οσιια ἐμυδον ριΟ δι ρέϑε γὡσραῖυθν φοϑιεὰ ἃ 

ἀϊδίαίοπον ἀοποπιπι {πα φομαι βαγυ πὶ οῖτοῦ 8.78 ΒΗΒῚΒ νοχ Ηεῦ παν πῶ 

Ῥμα! πγσηνοίδιν ᾿ς χρή Ὁ δ178. ϑυμεὶ ΟἈείβιυ. φιοπιοδο ἀΐζατον ποῖὶ : δὰ 
οὔτ αυϊά ἤροϊῆςει 414. 

ἰυοε δε τωέἐ ἡ 44.410 τὰ ὁ : 448. ἀνὰ : 

. ὌΙνα Τα μειοόταϊα Τηομε, ΣΡ 
Ε 3} βω 

38:1 μὲ 129 ἩΡΕΊΉΝΤΒ 

᾿μμῳ ϑειῦ δὲ χώφισμρ ἀἰϊεπιῆς 17 “ἐριοὸ φυυπὶ 

ἀϊείτσε βἀε Ἂ 90 90 ᾿ εἰκόνα αὐυἱὰ νούλης Οὐδ ἡ 

Ῥιυίπα νἱ» Οπριί. 47» ἴς αὶ Ὁοτιαίεπιου ργο πιοτταῖς οὐρίαπτατ Μ] εἶπες ΡΙῸ ἐπενένοε ὦ -218 

ἀϊιίπαεπδίυτα ςοηΐοθε “-429.441 10. οἷε ἤουὰ οοηδιρέϊίο 20.4.8 

ἀϊυϊπίκατῖς Ομεἰ δὶ φιλεαος δἰδυπιεπεα» φὴς 
ϑμια 443118 εἰ ρεῦθε ' οὐ 84 ,᾿ " 

618 : υλένφνγαυὶ 82» Ὁ Εἰεξεα ποπιεη κπ ρτορτίθηι ἡ Ξ 

ἀἰυϊτία δεαϊαίκκιίε Ὁ σί 1.41} μὰκα μα αὐἱά βὲ ςπιό ὅθ μος βεῳ αἶψ 

ἀἰυϊτίας Ὀρρ πἰτατίς Ἡεδιαϊῆπεε 197 Ὀπιΐώξι ας 9.440 εἰεξι ἰὼ Ουπῆο διὰ ἃ 

100 Ῥυάτωδ ἐπ ΟΠ τίτο δαξυγαγιπι αὐέϑεα, εἰοξεὶ γηὰς ἔερο γοσσητυς π.8 Ὁ 

ἀϊιϊτία ρτο ορρία δι:36 14:ῦ ο ἰεδιε δὸρ ἴυης φ σκριον 436. Ὁ 

ἀμιίτια ρτὸ ἱηπιεηΐ ταλφηἰτυάίης η0 Ὀιυδίκατίο ουὐπι βάς ποη εἢ 4φ01.8 ἀξ εἰείζοτυηι εἰς οῃο 60.72Ὁ 

αὉ | Ὠυΐδοτες 4υἱ δὲ ορ (ςορὶ 449.94 εἰεξεὶς ἀδτυν ἤάες 44120 » 

ἀιιιείατηπι ποπιίπο οορία ἢφαίβολευν Ῥυήία 8ὲ 1,λετίϑε γος ὀὀἐ28ι308 εἰςδείοληξείλέϊα πιιηἀὶ βιπἀαπισητα 378 

ιοφ188ἃ - Ὀυρίοχ ἀοη! Πἰπρυάτυηι δϑιεαρυάζο :1Ὁ » 

Ὁϊαοττὶὶ οαυΐας 1901. . τίπιμ.Ὁ 162305 εἰεδειοηΐς ἔοης εὐ φφ28 

ἀιυιοττίετοίετατᾶ 19.4.0 ϑιωώαμεγηὶᾷ ἜΝ τς φγαβ οἱοξείο βάοὶ ρεατροπίτυν 444440 

ὡ ἩμοΝ ̓ ' ΟΝ Ὧν ἃ ἀρερβαι ̓  ᾿ Γ᾿ "5 εἰεδίο ἤτπιδ 5.:.390 αυσποᾶο ἂν 

ἢκεῖν δὲ ἄνα ΟΡΡΟΠΌΠΙΣ λφγτρὰ δωΐαμις ΡΙῸ ροιείιατ εἀεπάϊ ρτοά!αία, τᾷ οχοὶ ἱ ἱ 

ϑκεῖν ὀεουδίαη Πρηϊβοιίο ἡδιόῦ 338. Ρ Γ ΣΝ 19 ἘΠΟΗΝ ΠῚ ἜΡΥ 

δαύτα 66 5:6 διωώαμι γτὸ νίκατο ῥγοάϊφίοτυπι 2 εἰεδείο ἃ ῬταΔοξίηατίοης φιοπιοίο ἀξ. 

οϑθ ὁὃῸΌιῳ 3:98. 454 ᾿ [ετας- τς 2638 

᾿ δκιμάζᾷ ρεου τὶς Πα βολτὶο " Ἧ ἐ εἰςδετο αυλπάο ἔτ τεἰρί 309.} ἃ 

ΜΗ, 31.3 
εἰεθιτο αἰἰοιλά! 

αὔτ κὐρανμρν ον εἰ ὼ αἰοι!άίς, «οπῇβεπγαπάα 4ὃι 

δόκιμοι δὲ ἀδόκεμοι ορροπυπῖας ᾿ τ δ μὴ νατὶὲ «οημοττίτας ᾿ ,47.46 4 εἰοεοηὶς ἀοξετίηαλην ἰτοτ δα Ἐρίςζιτα- 

ἐνα οςΣ ᾿ δ πὸ ἑαῦῥτο ὑπειδὼν 499190ὺ ἴΐπυηι πιεητέυητος δἀμοτίατ! ὁ ̓ 

Βοᾶοιςς πἰυΐτος εἴδο φισπιοάο ΡγΟ Ἐλπάεπι εἴζαπλ ηὐᾶπι γοςεῖ Ῥαυΐυ 142 εἰδόείο αἰκίτως ατογηο ἀραιτο 161 

δελῖΙΔοοῦυς “449.8Ὗ 180 ᾿ . 42 τος ᾿ 

Ῥοίδοτες ρεγοοητα ἴῃ τυάαϊοἰδίγηαξο- ἐκ ρτο διὼ Δζ3241.. Ὁ οἰεδείοηίς βηίς 447.) ἃ 

εἰς Ἰιουΐς ρειυδτς αἰϊάεπείδυς, θη ἀο ἐκ ρτὸ ὄνεκμ 8ο.21Ὁ εἰςξειοηίς ἤτηγίταε ἢ 1,2.242 Ὁ 

εοο - 9. ᾿ τ67γονά ἐκκρκεῖν μὰ τς 27116 15 εἰς ἰοηὶς βειπίτλς ᾿ς ἢ 42.4.8 

ἀοέζοτες αι, ὃς φασὰ «οὐαὶ δμα 276. Ἐρεϊεῖς ργαίοτίρεῖο 3294. Ὁ εἰεξεϊοπία ἐλυίας Υἱοῖ Ῥαζες αυδἤοτίς 26. 

φοῶδιῦ ὦ εςοϊοῖλνειδ ας, ἡ . σάφ δαδινὺ .“" 

ἀοΐχοτεε ρος αυοτίάϊς αἰϊαυϊὰ ἀϊίκοις ερεϊο2 ςοπιρίειπσπταπι ΟἈγΝ 166. εἰσξείοινς ςειτίογατίο γᾶς ρεϊεμάε 324. 

498.152 ιοὰ . Ὀ 

οξιιίηα αὐἱά ἔκ. 84.68 Ὁ σεοϊεία ἀοηνυν Ὠεὶ 136.21 Ὁ ἰὐγιοπίε ἀϊυΐης οαιΐς ΜΝ 4“: 

ἀοδείπα ἯΙ Ἃ μᾶς ἀϊςτυς 343... ςοοἰοία ςοἷυπιηλ νοιτατὶβ 41:31. 208 τ : 

ἀοξιτίπα ρυύταν φεπιαις ἐοιράσαῖαγ ὁ εἰεπα τ ρλϑπείςα οὐ Ἰεζς 1473: εἰεξειοηὶς βηΐς. Δ61.21ὲ 

πρφοῦ . εὐεἰεα ἐεπιρετ ἀἤαια ἕως “4414 εἰείειοηἷο ξιηΔαπγεηϊααι 271418. 

ἀοδεγίης νοῦᾶ ΠΟΙΠΊΔ .ο9.9 Ὁ οἰοϊεῖα Ῥοπιίβεία αυλ! ἐφ 451 ὅς 2212 εἰς ξξίοηίς δι τορτοθατίοη 5 ἀἰϊοείπιει οὶ 

γαρβαν δ αι εἰτίθιις 4,16 οὐοςῆλ ἤἥης πηλοῦ αὐτο ς 484. Ἰεηιεὺ 49339Ὁ ᾿ 

᾿διγμρτί . τ ἢ Μ723ἃ δ ν εἰειίοπεηι ἢ ,1ά 

Ὠοπιεξίει ἀεὶ ! 4{8094 εροἰεῆα ἰα Ομ το δδοριαῖα, ἔβα Ὀεὶ ἀκ Ἤν τόσου μα ἧς : 

Ῥοπηηίοο ἀϊεὶ οατας ᾿Φ4 286. 4173.48 ΕΑΝ τἰοπὲε ςαυα τς 348 

Ῥοσιαι ρα Μοίες.. ἡρδ4ἃ εὐκϊοίλ παρ πέλτας οἰλάϊο δοῃ εχᾶτ- Εἰςεπισίγη αιδπάο ἰῃ Ἐουϊεβαοοϊίαια 

δόγμα Ῥτὸ τι οηίσυς 41.5.40  πιδηῤὰ ᾿ “53ὁΔ 179.10 ἃ . 

Ῥόπηιε. Ὀλιι Δα Ῥτὸ Ἐεοϊεῆλ 43.0.14. σεεϊεῖα νηῦς (εις π7)ιὺ ἘΕἸειιεητα αι ϑ δὲ μλ2Ὁ. 

ἀοπνὶ Ἐκεϊεἤαςοπιράταῖις 4896.68 εςεἸεῖϊα ἃ ρτειδγιεπο ξυδετπαῖ 92} οἰειπεῦτα ἐβεπα πρϑμδὲ 148..0 ἢ 

ἀοιυιὶ μιαηετα πλυλίετες οροίτεῖς 378 1 υ εἰεπιφηεα φλιηάδί αυς γοεει Ῥαυΐυς 147 

4 : ἐλτον ὥ ας τί εοεἸεῖς δυξεοτίται πιαλδΡ «1 , ; 

Ὀοιηίπαῖαπι ἀείρίοετα 484,41 δὶ ΠΒ. ετεϊεῖα ἀρυι Ομήδυν ΠΣ 
ἀΐρειε ἱπ Οείᾶο χσιὺ 

ΑΝ ᾿φρκ οί ρειτίηπι ἀϊείνυτίο, Δδριδα ΕΠιζαρεῖμα τερίπα Αὐρ οι ἴαυς 168 

Ῥοδι οὐδ 4145 τὰ τπτν ἐπ Δ) οουυθρ είς ἰ ἰὰ , ἰ ὕ πο 

Ἰουνίπυν Τοἴας ὐσγὸ. ᾿41..8 εἰὺξ ες Ἰεἰς 11.1.7) 4 εἰπρίξε Ἠευταὶς δαὶ ᾿ 

ἀοπιίπιν αἰ οτὶς επιοϊβχυ ποιφηὰ οκοἰεῆπ ποπιέ φυϊδυΐῥαι ρετίοι!ε τ]ὸ ΒΙολίη ἀς γηο νὲτο τέ ἀϊεὶ Ἂν " 

᾿κἀοπηηὶ δί ταἰοϊτοσιπι δηνμεε τ αἰθξατιε 419. 1.4 ᾿ ἐν τ, ; 

4,8 εςεἰοἴια ποπιίπε κοὴ ταπιὰπι ρα ἤιε δ Εἰ οἰ ργὸ Απξεἶϊε δι ριοτεδίσυε Μὴ} 

ἀοτηίηΐ ἀΐες συν ἀϊδοιτυν 4χ89.10 Ἐτεἰϊξυητυν ιϑ.4 Δ «οὔ ' 

ἃ Ὠοπιίπο ἀοοσρίἴε σας ἰα ἰτυτίο. δοεϊσἤδπι ἀειυεπιβ δι Ὁ ἈΪοαυα οὶ 18.221 Ὁ Ιυδαὶ! εοςμ 

δο πὶ βαυΐωκ φιοπιοάο  ἀΐφας 14» Ἐσεϊείϊα νεγ ἤοταν 40.985 ἢ «Ὁ 

ΓΙ " Ρὲν εςοδεχο Αηξε [ΠῚ (ρίςμιία ὍεΗμ. ἐματα ὕϑυσων ϑίπηε! μοιηΐπεϑ ΓΕ ν 

Ἰὰ ἀδανίπο εἴα πο. 5 «ποτείεις : 4710 6. ΕιηιΌ εις β᾽ηπι ον ὃ 

ἰὰ ἀοαπο Ποτἰατὶ τοϑι44. δρεϊεήληι ἀπδείβοις Ομ δας 48,1: Ὁ Ἐπησιτυῦν Αδνδπδηὶ ἀιομυς 418.8}} 

ψι ἀοτηίπο (στυίεμάυτα θοιιίημ εὔθηοι!εἤλίίοι ἰυάϊοία. πρὰν » Βιιργτεῖ οαὶ π0}16 ἐπ ἰδετίε πιεατίὸ 213 

48 ἐξοϊεϊυδιφα ηἰηἰ πενία ΤΑ ὰς ἀοὉ ᾿ 

ἴῃ ἀοιπίμο πυδεῖα ἢ,5.}. 4 εροἰεπαθιςὶ πυποείε ἃ εἰμ ἀϊπίηδίο ὦ γηκροδιίοηίε νἱὲ εὐ)Ὁ 

[οιπίπίολ ἰῃ αἰδὶε 444470 1..28 ΕΣ ὼ υοχιοάο νεται 93ο96 

ἀοτηίαίσιν ἀΐδο φυσιποάο ἐδβίκμειν 9 ϑεδυμᾶν «οὴε κύ ρον εἴϊε ἀρυὰ ϑοπήπυσι ἃ ἰά αἴξ δεῖ Ὁ ἼΖ.Τ) 

Γ 418 ι:»9..4 Ὁ τὸ διὰ τς 4,645 

Ὅοπυ μη δὶ 47..8 4 ἰωδυμοῖν Ἀπὸ Ευρίου βετεξτὰ εὐεῖϊε ἃ 6. ὧν ῥΓῸ ὐν 49. 4 

ἀοηυνὴ Ὁ εἰ ἐπίκας βειηπια να 9646 πιησ ἰφρα Ὁ ὠρτὸ κα Πισήϊυς 473.,18 

ὄρη εὶ ἀρμενα μίλια Ἅ“8}}ν δεδεμῖν ἰὼ ᾧ εύμρν εμεᾳ εχ ἔοίρουε ᾧ γι0 οἷε κ}}γ)4 

ἄσπαριο οὐ ειίοσαδυ, ᾿ 461... ἰρ»..}8 | ὑμὸ δ διριο ὰ "74. 

ἀσαε [φιηνμαῖια ἃ 40 Ῥιοθοιίδαπεμε 74. ἔχιν ρτσ διωύαϑεῳ ρδαἰτ 46» 4 Ὁ ᾧ γῖσ αὐὐ " ν. 

48. ᾿ ζωνέφήν ἀς φυίδιν ἄς 89Ὸ}] 1448 ριοθωὼς ς ΤΥ ΜΗ 

Ὠόποσισι δεῖ ἐπιρευίτα {8 Ὁ Ἑάσνα οἰεταιαυ Τφο88 ὦ βίο σιω ΜῊ" 

14138.5. ὑδνλιούσων γιοέδλιννν 

᾿ 
ἀοθοσιοι ΠΙΤΑΩΣ 

δον" τ ν με: δοοίρίεὐήε 482.) ἃ 

: φύθ 4. ' 

". 

-τ νιον... 9. .-.-.----.Φ-.- 



ἐν» ΤῊΝ ἄδτι, δὴν. ὦ 
᾿ ον ἼἜ δ πὴ ΝΥ Ν᾽ ἀν 

ἘΡΡΛΙΝ ἐδ τὰ τῶν ἴῃ (Δοτο τοϑ! ὠὐμηι δὲ Κοσὶο. αἰϊειίπιςπ ᾿ 396 
: ᾿ «8, 

ὌΠΘΦΗ ΕῪ ῬΌΞΥ ἘΛΦΟ Ἀ᾿ 
4Δε}6 ἃ Μον [ΠῚ κτν 8008. ζιλυχῶρ καὶ κρτιρῖδαι ορροία νμῇ. 

τ μὲ δ ἘΠ γοδαὲ μα 824. ὁ ὀΐᾳ Ραμ βεμαρὴ 6494 1Πλ.. 0. εἰ τ κι, ᾿ ᾿ 
Ὁ εἰ Ἐρίηιαιου ρτο [ίξλητιο ροῃίθιταρυά ὠλογῶν ἰάεπι φιοὰ “μεν ΕΥΥΤΤΥΣ 

ὑέων, γεν ἰιοηιοδο ἰητοϊ φανῶ ᾿Ἤσθιαοι 48:3». 0 υλομα ηυά Ἰθι.3 4 
εἰ βρλλ ϑρδυμὶᾳ ΠαΠε ὐβ θυ νὼ 4814 ἄμα. 6 Ὁ 
Ἐμαίαρελρροίμῃμι Ριοα ιςδίμομρυά ἀβιϑυμίω ηιὰ 471194 δοδιόδῳ φαοπιοάο ΔκορίδιυΣ 119.16 Ὁ 
Ἠεῦγέο εν δ. ἐσφυρρέμοι φτὶπλυφαμοιηοάο͵. 177.14 ἢ Ἀν νχοῖν δ ϑιιβῥῶν,, 4981 
ἫΝ δηδία γήμια, χγῖν. Ἑυαίαμα ανΟυρβεπε ἀεοερῖα 47.1.8 ἀὐπιρίξαι, ἐμαρτία 43.162 

{πες Ἠερεκὶ ̓ βαμδίατ 2.4. Βιαίπημς ἐς μίε γοοίδμν., ἰὰ Ἑϑγπια Ὠεὶ δ ρίσκεη ᾿ς 08 
πλαὶὰ (οπτίς ζνδτα δ Ὁ ἄὥ πανία φιλο Υἱδίε μη ΠΕΟΝ 

αν ὰ "τ᾿ ἰις γενίατι ἰπ ἐοἴροις Ἐγαίτηιις ἐς πἰπιοη αΠ οἰτδτίς ἰσυιτὸτ ἔγὰπτ Ἐχαμάίριο Πἰίυν ἃ Ράῖτο 405... ὁ 
πω ἡ ἂς, 2429 Ὁ Ἐπελπάοείςοιτία,. 2480.1.78 
"όμρα τογ38α Ἐταξποΐ! ἐπῖςρ τοτατίο ἀς δίῃῆῃιὀ ὀ ἀφᾳρίϑι! Ἐχοίήοτε ὰ δειλία, αυοιρούο ηυίάεηι ἀϊ. 
μιν δὲ ἘΠΕῚ εδιηίπρη 14:.458, Βιλιιεβ δὲ νεπτύγας οἱ μ. Δ Ὁ ς .) 441.4}Ὁ 

"ἜΣ "6:18 τἈμδμβαε ἰμέλφωσύμημορ, . 116.1:6 Ὁ Ἐχοείταις ργοὸ ἐγοᾶτς 6γ4οῦ 
ὧ ΡΙῸ «ες! τ 4433 ᾿, Εἰτοῦ βοηία τη 11. Ἐχοοπιην πιζατίοηἰς βηΐε. λ4«“ἰὐὖὸ 
Ἐπροδὶ βάει 427. 180 "Μαιοϊαίυπειι9. Βεβφότα ΡΆ0}} ἀϊ δυτῖο ἰαεξγιπςητοτᾶ φχεοπηπιυ ηἰολτίοι!» (μι 111 4«τὸ 
τὸν Φφ ἐαμἤοοτυηι ον ες, 16Κ2.8 ἃ σχοοιηιπιςατίοις ἑις ροηος ιος. μἱ 

δεόπιον τὸ διό, κω β,βαν, ογράίε! ἃ Ποιηίμο 4416. λλ8. . 
Ἐπιιυαίαιις. οἰορβότατιαι 41.15.4. υἱ ἐξ ἐρμιϑαῃ ὦ Ι ἑῳ 1.84 Εχω άκηδι νοι 249.329Ὁ 
εὐτμαλα, ς λοι Εζιμι ἐεριοδδατυε,, 434 Ἐχρογβρίο ριὸ οχςογαθ! ς τ Ὁ 
δειολν ἀοξβετίπα τοβρί(ς δία δι τορι Ππουὶς. ΕἰςᾺ ρερ (οἱ ᾽4ο αἰἰπιεητο 113. ἘΕχροτδῖίο ῥγο ποδὶς βιξζις (Βείδυς χε 
«Ῥεροάτρειπῃ ᾿ 487... οἴοα νοηττῖ ἀειηαῖα όιὺ ι 

; ἐνρτὸ ᾿ .Κ214410 Ὁ οἰοαηὶ ἰρἰτιζμαίδι οἴπης ᾿υ αὶ ςἀογμης, ἐξεγοέρειν νετθὶ ἢ ἰφιϊβοαο δ6γι3όον 
ΓΩΩ "Ἀλορὸν μῆς τῖρίοχ Πεδταϊδπηις "5 τ4311Ὁ Ἃ Ἐχηεπιονράτο, δι τφοι,ψιΐὶ ἀιβογλος «ἢ - 
ε10 ἃ Εἴς αἰμιμια ἀιοπηοάο ἀϊοαπτις πηι τὸ ἃ 

ἐπαγγλία φιὰ ροῖεῖ ργορτίὰ λὴ: Ι4.1}} ἃ Ἑχίοχ Αηείοδιεειις 328 “6 ἃ 
78... ΕΠ τατια ἀϊι πα τελῃβ οἰ ἐπα δ πετᾶ Ἐχογηληβὲ πη Πα} τατίο 78..) ἃ 

ἐπαγγννῶτῃ 462310 Ὁ 4800 : Ἐχοζτυς εἰ (0] 44λ.20 
ἐὐὐ ον Ἰεδάτας ΡΠ ΠΠρρεμᾶ 198 ἦξιν ἀλεϑεια ν10 13} ἃ ἐξουσίᾳ, υ!ά 69.388 

ὄτυρος αὐτὶ τὸ “λησιον 889 Ὁ ἐξουσίαν αι" 4 4). γνἃ 
ὍΝ ΕΞ ΓΝ 3.5.28 0 ἐτερρδιύασκρλεῖν 4342208 Ἐχροηηιςητυην Η ἀεὶ ἕῳ, οχροτίπηοηιο 
δ᾽ γέχρινν 13 Ἰαδει βραϊβολείοπος 297 εἰϑελοϑρησικοοίαι 4944 Ὁ δυτίζοη ξεν γ 448.16 
αι τ᾿ ἔα ραιτίςυ!α τγαϊςχία 3.29 Ἐχρίοτασς (ς ἀεδςε αιλίχως αἀ συξηαπιὶ 

ἐπὶ φατείσυϊα;, γίς 76..7 Ὁ. Επαπρ εἰμι σοῦ νοϑητυτῃβ 5190 
ὁ“ πυϊσαικτον Οἰκεὶς αιά Α1Π|.4 18 οὐδηθο πὶ 491.6 4 Ἐχρίοιατίο ρτὸ τεδις δἀυοτγῆς" “4241 
τ γεϊσωγωγὴ 41ι4.ἃ δυδιλ εἰ μι πΊ ἀτολῃ πὴ Ποιὰ. 32 . 
ὑπένλδην ρΓῸ Πρ ατὶ 297.48 φαδηβο ἰτιτη Ὀεὶ . το ἢ Ἑχροίμααὶ ἱπιροτίᾳ . 314.68 
ἐχιράνηᾳ ᾿ 41111.8 δυφῃφ πὶ φταταστι, ᾿ς Αμ1.164 Ἐχ[αίοἰτατο 1)εὶ ἀοημ τι 3640" 
ἐπα ἔφ, - 42:12. Ἐυδληρο απ }}}} Ι)οὶ ᾿ 410 Ἐχιεγηης Βοπιο φιῖ 197.43.8 

᾿ Ἐρ οῖϊ δικιιημιτη ἀοσαῖς Ῥαυΐας, 341.. οὐδηρ οἰνμπὶ ἰοχ Βήοὶ πο (241. Εχεγὰ ΟΠ γηταπί ιῖ ἤιπε νί ἀϊαμπα τοις 
22} δυδηφ εἰ ιηι Ῥοϊςητία ] Ὠεί 14.370 δυμπι, ἰςά εχ τι] ἀπο ουιπυΐὰ 

ΠΑΡ κέμματα 3421. εὐδηροίνα ρωρυτ ,,5..δΔ 1718 
Ἐξίεῖωι Ἐοοϊεία σας Ῥαυ]ο φοπηπιει. οὐδε εἰ ιηπιρτο ΡΣ Ρταἀιςατίοης τ»8 Ἐχιοῖς οοτριις ρεσολίϑταπι  413.298 
" ὅτ 3411ο ,ϑ.ῤ4.. ᾿ : 

ἔ ὅλν, αυἱὰ ἀςοίλτοι ,98λδᾳ, ἐμδηροι αἱ ἦη φαΐδις οἰςαχ, 3242ω19 ἃ Ε 
ὥριο δ 35.478 ΠΗ ϑριῦταϑ ἀιζιῖας. τρια Ὁ Αἰνιΐκ λτῖς ςοπιροῖια,, 4811. 
δ} τεδυπάαι 1238.10 δ. οἰά Πρ οἰ! ΠῚ "ἣν εἰμι τδάϊςατίοης ᾿ δ14 Γι ἐἠβεχή ΡΟ ουτίοιὶς (ρεουϊατίομιυυς 

Ῥτο βταπιοη! ὁ  Ὸ 7122 148 0. 
Ἐριουγεδῆναι 15: ἀείετραο 487. εἰιαῃ εἰ α πὶ τοί ἡναιπΐο ̓ Ριαάϊεατιπι ἄρέοι ΡτῸὸ {Πᾶς ἀοδείηὶς 3γυ Ὁ 
ϑλιγαδφμεῖν (μοὶ 1ϑι.. " ᾿γ1:0..3.4. Ἑαςοϑτι πτυπάο ἤάεϊες 9714 
Ἐρίπιδηϊῳ Κ᾿ Ἰοιι ἐὰν ΕΘΠΟ 377 ΔΉΜ6Ὶ τγαἀοπάϊ τατίο ἀϊαίπα'.͵.ο τιι ἴῃ Βδείε οὐ φοριίϑα, 

3. : μέλας οα υνυϊίους [ει Εἰδυς. .147.36 Ὁ 
Ῥλιφανείας νοΟΧ 3223. 19, ς εἰρρραμη ἀβηδιοουΐρειλοα χϑὺ βιάλιιο ΟἸιείζυς αιοηχαάο ἀϊσατις εχ ἴφ-᾿ 
ϑηρανείας γοοαδι]ηἢ .264.19) μ49}}} ἢ Ἰὰχ ἀγβιθς θυ ἀξ ροοςλῖο ἐπίηε βυϊά!ς 48 
ϑιφείωα ἐς δήυευτα Οὐ δἰ 479. δ. . Ἐπξις νίτα “963. 

, Ἐκ οίτας. ποπιίπιιαι φυλ πὶ τὸ ςοιμεις 
49.4.8 

πὴ 411 Ὁ δμδη ϑεκάϊολιιο ἕυϊτα ἀϊοίτιις αἰλ.Ὰ- Ἐσγωνεπεὶ δχροῖῖον ὉΠ Παςΐ 
ἴῃ Εὐ το ὸ 4υας Ἄνιο τοαυταπευΣ Ἰραλῃι ἀολᾷσῦ κα ἃ “ὦ Ν εν Ἔμηδν Ν 

γ1ὸ ἃ δι Ἢ εχ τ εἰλο νἱμοῖας ο 48 
Ἐρήἤοορὶ υὶ τὸριχ βυλῃ οὶ!) νἱς 4ια ἐς . ἴφῃ 140 ΠΤ ΤῊΝ γἱβ απ ΒΡ" 
«τρί κοροιιπ δρηδιείο 13.488} ἡρένων οὐ Βοιηοι ὡπλῆς τελιιατυς ἤνϊος πλὴν 2272...Ὁ 
«γ τοροῖθαι ἀρρεϊϊαεῖο 4}: οἷ! πὶ "» ἢάοι 18 «Ὁ 

" ΟῚ 348 ἢάςο εἰ ̓ ἰδήη ᾿ὐξαλὰ 'δεὶ φιλτ- 
εἰ ἐμμυρηδιν ΠΥ παίει ποξαβοων ἐχοο σία το. μὴ βοπυῶ 101... 

ἰρδρατυϑησισφα. Ὁ ᾽ν» Ρ θὰ. . βάοε ἰυξβίβοιην 73 
ἢ ΩΣ βέϊεγα ᾿᾿ 18}) εὐλη ἰ ἤκάδεινε ἐὐηδιεῖδ ΔηϊοΟμηβι Βάς! οὐὐείζυπι 7.228 

ἔρια κὰ ΤἈΡΙΓΙοἠ. ΜΝ Ν 34. 0, 8 τῶ, κ᾿ ἢ 11:29 ΕἸ το ροιατία ὃ 5348 
εὐδημ ηἱ εὐΐε 4λοτα 18.148 [66ἐν ργογοξτίπα 2 

εἰδοιεμεϑτφο αἰνὰ (είρία 4.1 φτἱῷ τ ψιυδιμμοὰ οὐχί) οἰἢ εἰμμι ἦδος τὰ ΠΣ τ ἐγρμνίη 
δι » 

φίδοϊνια Ηοῦδικοι ἐβέ.ης Ῥαυΐὶ - “μῷᾷ ἀλολω, ΑΥΣ γαΐδυπι ζφοιυθ ἔν 44 4λ69Ὁ 
6,418 [ἀεείαιρἢ οί ᾿ ᾿ 

ΕΝ ἤεδηροιυου εἴ Ῥδο τὴ ἸΥΜΣ: απτησδίς ἴσας γετοτίθιο 907 ἤδεε νεε!ὰ ἀπλίτυς ἈΝ τς 
ἴδεει ροίπι | ἱ λῃα ἀοα ᾿ 
ΠΩ Ηεῦτσος ΟΠ) «ριον δος εκάζμει ἐν Ρ ᾿φτιοῦ τὸν τε ΝΣ ἐὐλμα 

κὰν θ ρερριὰδ “56 μοϑοδ βήδεριο Ὀὐί ςορηἰτίοηο δηοῦ»" 
τ Ῥατεὶ φυΐδυν ἀπε 4 κά ἊΣ »διι ὕω Ἀρηι Ὑλ κι 018. 
λοι ἰοαπηὶε ἐπίοδίρε ΜΝ “" ἀλνῖ, , δ 48,74. ἢδεε τοἰδηνραίιπι εἰοἐλίοη φ»ιά 

ἴπι. ταν τ ρη εὐ ό : “Δ. διἢ8 ᾿ 
2 ἢ Λροβοϊίον αιδυν τη ἧς ῥγαϊὰὶ αυὰ δόδ Ὁ βήεε Ἢ υ ᾿ 4432.λοῦ 
Ἀν ᾿ . πῆρε ᾿ . ἄδαιας, γεϑωφιΐη δα δας» βάσεκ Πάυτιὰ ἀϊείηφαίμις ἐὰν 

ἤει ρει (οπιήίαι Ὁ ἤβεπες ΔΑ 
Ὀτλπδπιο 

δάση μάδϑεις εἰοιίαπι ἀριιά Τ)οῖιπη ἀοζοῖ 
Οὐβεηές 2.6 

[Πὰς νίμοτς αυΐά ἢς 7.45.4 
βάἀὸ τυ ἡ οκεὶ. Ἅ1..9 2 
βάος νἱηςὶς πιυμάμηι “οΣ 160 
ἰη βἀεα υς ὦ λ442.10 
εἰ Πές εἵε Ἢ Δ 4{Π:4 
εχ ἢάς Ις(ι εἴθε 3.60} 
εν δε ἐπηρο ΠΡιῖς Ποο ρίασετς 429 

ΠΝ μ ποεϊυξὶβολεὶ ᾿ΠἍ29 ἃ. 
ὰ Πὰς ἀείοἰίςετς γ,χ1.ὅν Ὁ 
᾿βάεῖϊς ευς 10447Ὁ 
βάεῖϊς οὺς 324182 
βιάεἰϊο δια ΐνας ευν 493.1 
βάε!( ἣς Πιοεὰς οοταπι Μαρίλετα ας 

ςεχρεπεὶ 1. Ὁ 
βάείεε οὐϊλείο ᾿γοπνηὶ 1818 ἃ 
Πάιιεὶς βάεὶ ςοπγος σὺ 
ΒΡΕΑΆΠΕΝΝοι 366..6 Ὁ δι ἴθ. 

δυσαὰ βάε ΔΙΠΙδΕ οαπδ. ας 30. κᾧ Ἢ 
βἀιςοὶα ἀϊίηρυίτα ἃς υγααὰ Ὁ 

. βᾶμν ἀϊρεπίλϊον τ17άα. 
ἤάυν ὕει. ἀρ 1οἰ τατίοης ἀϊείταΣ, 117 

εὐ 48 
βόυς (ττπῖο 377.6 ἃ 

ἘΠ δαὶ ίδγιατς ραιτὶ φυσαιοίο τὐτρο 5 
δ18 " 

ΜΙ Ὀαυήδίο Ομυο, 46)γ.)Ὁ 
διίο ποιπίηίε πη «00 
ΠΝίϊυς [εἰ Ὅει: 488.» δὶ 

408 

δέν Ὁ εἱ δι Ππμε ἃ Ῥλιγα 134} 
δἴϊυε Αδελδαγαὶ Οἰειια 9440. 
Πυς ρει ἰεἰσηῖν Μμ78Ὁ 
᾿Αιέυς «Δυΐὰ τογιη ὰ- Ῥαῖθ 127 
Δὺ 

Εἰδν σεὶ Ῥιορβιεια Ἂν ει Ἀοχίορο 
γαγαὶς 437,11 ΎΎΘΎΘΙΕΝΣ 

εἰν δαὶ δἰ πε εν ΓΤ πραϑ. 
Ππωε οἱ (υδίεξξυμν εἰδη κεῖ Ομ0 
ἢ ηαἱ Οδείυα, εἴς νεὼ εοδυϊπρί- 

τῦῦ οα τεἰυτεε οι, 44 Ὁ 
ΠΙϊψεερράϊιο, γϑρίτοῦθο ηφα ἀεβηεῖ τε- 
ΨΨη: 471. ιθ4 

βινὶς ποιπςη φηνδίξυθπι σις ὃ" 

24.ἃ 
δηϊς ῥτὸ τπσροοάς 11 Ὁ 
βιπ)ὰ εἰεξείο νηάε τ 481.}4 ἃ 
Εἰεῶεῖς δεπι ρ[ο λάογαι Ὁ 296,98 
εἰςξε"ης ἀ Πάς ὀχοίήλητ 
ἀθϑῳ Ευληρ εἰ!) πλε τς ρείοτο. 4:1 

"Ε ἐνῶ μηῆον φιοά 414.6λ 
Καάετίβ πουΐ τλίιο 4048 412. 
(αάετα εὺν νοοος ῬΑ ως 169.8 ἃ 
Ἑκσηλίηἰς εχ, Ἰορίδυς ποππα]οτίηη ρο- 
ΓΝ ιις τοβηληάϊ ταδυτην, κω ϊ 

ἔρδτε 4402 οἀξεπέος “86.18 
ἰη Ἑοτηλὰ Ὁς! ̓διείβυν 294.υ1} 
Ἐογπιλτὶ Ομ εις ἰη ποῦς υοιησάο 4» 

ολτυς ᾿ς [0.468 
ἴογπιλαι Ἰσγυὶ "αοοερίς ΟἈτυς τος 

248 
Βοτύηι αυϊά τω ᾿ς 46ι:38 
Ἐγδέγίο ραηίς ἰπ Ὁἀπᾶ ΜᾺ 
᾿Ἐγαηοἰ(ςδηὶ "|6..7 
Ἐτδηκὶ οοτρυς ΟἸ εἰ ἰνθιοι. ἀϊκατυν 

46419Ὁ 
υδυτ ηοίϊς ςοπίῇ. 

496. 12 8 

Ρτο ἕμειτε μαδοπάνιε ρεοζΔἘΘΡ 707 15 8. 
ΡΝ γοοᾶῖ Ὀοείπιπίον Ρλυΐ9. . 117 

839Ά 
Ἑινλτεγαἠανδὴ] κῷ ὑνν 
ΠΡ αἰ ροτς 

φῇ ἄμε ροίπηι ἔξπετα ̓ἄσο φῃοῦδὰ 
ἔπιδειε δτο ἢ ρετία , 48.214. 
ἄυδεῶυν τυεεία ΕΟ ΤΙ 
ἀυΐυν δρίρίτιν 21. "ἢ Ὁ 
ἄυδευς δρίτεϊτυν δι. Ὁ 
πυδει ρτὸ ἐἰοοπιοίγ πῇ 9810 
κυξδυε κηϊίκίας (δτίτας ὴ ἭΡΗ υ 
ἐμιίειιϑ 8:17 4 
Ῥυοὺυ» δι ρίφανεητα Δείδεης ασο δ ἱ ὑκῆ 

{ἱππεῖς ΓΙΉΟΣ 
Ἐὺφίε ρτο πείίς 488. ἣν 
ἔδισικα δια Αὐγοίτοίοτητι δ λλδν 
ἐολ ἀϊαίπαπι ἡ! τείσυϊε βαυΐαν 

ΡμΗ ἐμάϊεαπάι ῥῖο ἱπιρδεαπάϊ πῆσίο. 
νἀ μάν 498 190 

᾿ἄς διτυιν τόφρ επεάίχίς Ιετοδυπι" 

497.18 ψίοτίε Ὠεὶ ρτὸ νίτα δεῖοιπα 

ο πἔ[οψε, 

Ι'ἹΝ ΕΚ ροξστεκτοὰ, " 
Αἰαν ἀς ἡμααμμε ταϊταρυϊονια 6 ἤμας ναί. ϑρσεα!υη ἀποιποίο ὀἰοατυς, “ 

1ρῳ1} ἃ “ρ3ο ᾿ Γ[εἾ ᾿ 
δὲν ὅτε ὁρειίδυα, ᾿4.1ο. ἣν ΔΜ κάνε εί! ΓΝ 4958} Ω Αἰ φυΐε. τοῦ. 418 
τ «ϑίαμϑ ορετίδαν πποσῖαςῦ 4415. 6] τοπεσι τοῖν 457,6 Ὰ αἰ ει Στ. κι Ἄ448ι1 

ἐϊίαε Ὡς ἔμαικιιν Ῥιογρβεια τϑγιοα ες ἀνὰ πὶ ΌΛΗΕΓΗ͂ δὰ οἰοπιομτὰ 
βάν φϑεεῖνυ κῶν φμουιοῦν ἀϊΐςι- ᾿ΔΗμέ ἰῃ Β. μὰν τ 848,37 Δ ΝΝ 
τ τλδὺ δ νορα σε 453 894. Οανδε αἰ υτίν π ΠῚ 4Ά23,98 

μὴ θεῖ εἰπατίεαταπι ΦΗΣῚ οὐ δι ὯΙ ἀνώρι ἀ ραττίε Ῥετίοπα ἀϊ (ἐετπῖευς ΘῊΡ Προ ἐα Ἐσὺ εὐδῖο νυ ἃ 
ΜΌΝΟ τὸ βδεϊίδαῖε 7993 4 ᾿ γαμᾶν δὲ γεμήϑω ἀδτυος 5 τ γον 
ἤάοι ἀποδείοπὶ κὰν μη ναμεον 441..} ν αἱ ὐεβναὶ ρί εἰτυα!ϊτος μαξερθειν ὀεῖιε ἐριηραγάειις Αι δὰ ἀρξτηπῃ, 
βάσει γΙῸ τὰ ὀϊσάὶ 19 τεῦ ἐννιὰ λ΄ μα 
βάεε αὐριοούο ἰυβίβεος 1419} 4) ἴα οπιηθα πατιγᾷ 1.4 τ Ὁ χρὴ ἃ 
βάεε δοπίίαι τδ μέϑεῦυς συγ ἀοζερτίο. ΠΟΙ εἰ οἱἴε ταπεὴπι δυπηχπα δ αέων δὲ Ρὲο βατιίου!α ΟΝ ἘΠ χρη 

πε ρεποποτὰπι ᾿ 4413.4 τοίῥδέξυ νοϊυε Ξετιιδειις 408 Ὁ ᾿υάδιυπὶ ΆΔεὶ ΒΥ Ὰ" 
Βάες φίηϊτ νληρφοϑίαν -ν.2δὺ Πϊυπι ποζλης ποι ἠουΐτ οουπι 4} ξλυδίμαι βάείίαπι "Σ ν 
βάξι νπλ ίαίε Φταφίδον ρεῆε : 6. 38 Ὁ ξαιάϊαην ἤϊηοτυπι εἰ 6ῸὋ .ο᾽λσα 
“9 ἰη ΗΠ ἡυοπιοάο Ὀθὰς ἰοφυυτας 787 Ἐρεομῖς, ίη οαρίουιθοάίδιΣ “44 

βάεϊ ποηιεη 4.711} 1 δ . 
εἰγοῦ - 13.124. ΗΠ Αὐρ εἰ! 488.24.. τ ἸΝΩ ἰπτοίηλ φμεἠϊππονία 45 

ἪΝ ἰυδιβοαηείε ἃ ἀςαιοηιπὴ Πὰς ἀὐσεί. 611} ςατηὶς, ̓ ς : δ41: 424. 
ΡΥ 72..20 ἢ! ΠΡΡΙΝ Ἰοπία φαί 6.24 Οευνπιάγατι νοῦς Ῥαυΐμς ἀρβεϊαδι Ω- 

βάεὶ ἀοίςείρτίο εἰεράης 30.1Ὁ ΕΠ} Πε εὶς τι 4ϑι30 0 τὰϊ “40Ὁ 
ἀεὶ δε ἰαστεάυ! ταις αὐπϑεσι γ7119Ὁ ΗΠ εἰ ἀὐηνπυτίο 39ρ4.30Δ Ὀεηίτί ὃΣ ὑεο ἤῤεπι μδδοηξ. εὐϑι 24 
βάεὶ »λνρρφνοία 414.41 ΠΠι} αὖ αῖςτηο ἀο(ίηλτί ἀὐορτίοηί 548 Οδητος "4.13 
βάει αῦ εἰεξξις ἀείςτρτίο 416390Υ 1ολ Βοητῖες ἐπ ἕάγης 168.,.7γ4 
βάεὶ ἰτορὺς 16 4τ-λῪ Αἰ") ιγᾶς ρατυτῇ 26γ δι Ὁ βοηίορορ εὐυμμαλ τὴς Ιυϑχῖς . 4.148 
βάοὶ νεῖ εἴςῶλ 7.190 δάϊυπᾶλ Πιιοίοτυπι ἀρροϊϊατίο 496.:1 δῖοι ξέεπις; υἀδείς οχαηυδητυς 464. 308 
θά. τιῦ ; βδητες ἴω Αθγαβλρλο Βεποάδίσυπτυϊ 141 

ἀεὶ δι ςοηβάεπείς ἀἰοτίπηεη 74.4.8 ᾿Α]οΐος γοοαι Οαἴαται ΡῬαυΐυς “0211 [9.8 ὰ 

βάεϊ οριις 326. )ς 5 Πἰϊοτυπι ἡ εἰ οπατδέζοῦ 178.324. δεηῖος Ἑλολιας 4ιᾶ [εἰ [ιυξ 1.39 Ὁ 
ες φοΥ ἤάδοηι νίθοτο 28.414 μος ξίξποις περ ἔτι ἀϊκιμευς, 442 δειηνίηι νρολιίο χ66.4) ἃ 
ΝΑ εἴϊο ἀοπινηι λ,8λοῦτ. 21Ὁ ξεηοπι δι, τυδαοίυπι νἱπου!υην 241 
βάεην! ἰὴ ΑὈγλῆδηῖο Ρεηξξλαηι (αςῖτ Ο- Εἰπίβ ροι]οτυ αι 97. 48 

τίψειςβ 30.1.41 βηΐς ρίο τπετοοάς 4[{0οΟὔψ ἃ ᾿ἡγνεῶνι Ρεου τὶς νῇς ᾿ .315. “ἢ 
᾿φινῶσκοιν ὃς ϑεηνσκην “ἀι.ς.ἃ 

ἐφόϑολ Βηΐφ Αροϊιοι οὶ πρνμογίς. δὲ Βάἀςί, 3ψ7. ἘΠ 251 γναρίζοιν ν 4υ ἱ ἀϊβαταὸι τὸν 
17 

γνῶσιν ῬΩῸ ἈΦΠΙΤΙΠῚ «οπιῤτοῦάτε, 129 
128 

ΟἹονία βοπὶ ορετῖσ. ΄. 151Ὁ 
11.44.2 

δἰοτία Ὠεί ρεο Ὅο φἸοτίοίσ 2164.178 
δ (Ἰοτί αν γοσατί ὦ 49. ̓ο Ὁ 
Ἑ!οτίατι ἴη Ὀοπηηο "Ἰόφ9.4ἃ 
Φ οτίατὶ ρτὸ ςοπίοϊατί [ὰ 441.318 
᾿φΙοτίατί ἀς ΟΠ γί στιος 2ς8.3} 5 
δ᾽ οείαν! ἰῃ [δπηςείρ!ὁ αι ά ἢτ δὲ αη ἰσξας 

247.14.ἃ 
᾿δΙαείατί ἱπ ίρε μιν βδϑᾷ 
δ οείαγὶ ἴῃ ποιηϊηίσπε, πδιω3Ὁ 
δἰοτίβεϊο᾽ Ῥλ ᾿ Ἴ41.12 ἃ 
ἰοτίαιϊο ἰῃ ἰρς 3..λ:4 
διοηβεαιε ὕσυπινε Ὀοηπν.͵.͵.͵}Ο. ριός ἃ 
δ᾽ εἰβοατε θευπὶ ἐπ ςοΙρογὲ ΠὐΚιὰξ ἃ δὲ 
ἐπ ϑρ γίτῃ Ἄχαοῦ 
ουἱοῆίε ϑοη πὶ: ,4λ41.62 

ἰγνονὸν ϑεοῦ ΠΥ ΞΕΕΥΥΝ 
Ὁποπίςὶ 4λ4ι1ὅα 
Οτλάυς ἴῃ Βοος οὔϊα αὐ]: ἱπτεν ἐποίεον 
1182 ἃ 

Οτβάνηι δεηθίγοις “18 
Θεοὶ αὶ ἀϊςάητυν ὕλ01] 5 διτοῦ 
δῖαοὶ δι ο ϊαδα ἰοους ἀς βάο 416 

ιὸ 
ΝΜ 4ιοπιοῦο γοςείας [εχ ΠΤ ΥΝ 

ι)2ο Ὁ 
ΓΤ ίερε 1141} 
ἘΠ ϑύναι “ 4ι.ἃ 

41}.λὴ 4 
ταῖα ργὸ δοησ 18.154 
Π ̓ρεγαδυῃάαιήε 40.240 

τδιὶα ἀδία αὉ στεγηα ΓΙΔῚΣ 
ἐμεῖς ργὸ ρεςι ίατί βεηεῆοὶσ ἀὐο. Ὁ 
τανία καὶ οιήϊηὸ ΘἈεο 24 “ 
ὴν εὐπὶ ἠϊουτο ποπ ροτε οἷα 

τὐλα δι ΠΑΦΕ ἱπηβυηίης λφ0.Ὁ 
εἰναν δι ἤδοε οοἰνβτρηι, 168,9 
ἑκα [οἱ ποιπίπε εὐναν ἱπιεϊδιφατυτ ἐν 

να Ὀεὶ ἀςοῖέ δοή εηξίθυν μο 
» ! 

δτειία δι Αροβοίαλευμ᾽ 4746 



ταμοθχ Ῥφρτε  θκ. 
μεϑε 415 Ῥϑθδεῖς ἰηνογδοίας 

κὔνα ἂ πρίν ποῦ ροῦπηι “π ἡ μαίηι, μδίᾳ. 

οἷα δῶ ΠῚ 

,μΜ ἰννν Ομίδας γφε θεὶ βἰίμε ΝΟΣ 

τ δ Μὴ σρονααδ Ἣ 

νων σὐυνμιδδνδο ὑυννλϑοτλωκεν υνυύχος τς λ΄ ἰγρδ, Ὡς 

ὁ λόδικῳ οπιος Ἔ ἰπηρίοὐατίς οπτῷ ΒΝ τ 

ἰεμίο ἢδαη πον ἘΞ α ἀδαιρμαι πυμίδεπυοι φμοπιοίό. νὰ 

δε ποα ἴμεν εὶ βηκοῦρτι ἢ ἀν Ἡποανβλήα [Δ 

Μἰ αι αὐα περ! φεοος 'μῇ. 41 Ὁ Βουογαδιίε ἐέβέμαν ΒΕ 

ΕΞ ἐς ψυνραιοιίο, ΠΠἸΟᾺ Βοποίαῖς,, 
μρ18  Ἡοποῆς ἀρρε! απο 
40ς.14 οπρεῖς Ποπιδη 

οὔῆοον δι Ὀρῆυε, 461 ᾿κραρεῖς νοςσαδιίυπι 
δοτίς ἀ τισιοῦς ἀϊίοείπιςη 

ρδὴὰ 4 ᾿Ηοίρικοοίη τοττα Ρρᾶῖτος 
» Ἀρ Ἀ ρλρτίαὶ ἀυᾶι ὦ Οὑτῖο 

ἡ ἀ ἵτημα, 1...34 ἃ ὑτῆων ΥΥΒΕ τὰ 

ακαιῃ (ρίςητία, Ὁεο Δυϊεϊτία ες 69 

Ἡνι: ἰῃ ἀμ φοῖει 

Ἠλδίτατο ἀν Ομηο 
Ἰαδίκαις Ὠοιμῃ τ ποὐἷς 
ἀρττα Ηεῦε ἴοτς ἃς δμὶς ἐν 217. 

νει ἀδτατας εὐπιὶ ἀἰοῖπα γηϊτο 395 

ἩΣ ΩΥΡΕ ΟἸεδΙ [ 
᾿λυπγαπί τις Ομ ἐπ εἀςπβὶς ηλίγάξι- 

εν 144. 13. 

ματεδπεθεν μὰ δεκάς ἐὐλά εϑ εεητε ἀπο πιοῖς ἔς Ἰοφαί Ῥαυϊὰδ ντ ΣΥΘΆ 

7 
Εν" δι  αενάϊεαι φίδι Δοῖοῆξ ᾿ 

Ἀγρα ρος ἐχοπιρία 
μενα πιαηάϊ Αρταλιαπυυ Ἀγρα αρος ἐχοιηρίαπι 
, βιανεῶς αὐἀ τοζ.19 ἃ «ιοαοίοί, ἀρβιᾷ . 

ὡς μὰ, Ἡγροοπῆς ΑἸΠΙοχυογυηι 
᾿ματείει εἰἵο ὁροικίτ᾽ 
Μικτείξι νηάε ριοβεϊίξρητας : 
᾿Ἥατοιίςί δουμτληάϊ ὃ 
ἔς ττὐκῶνα (φυάον᾽ 1 Λοοδυς φιιοσποίο πος δἰ ςλτί ϑὲ 

Ἄζοθι9 οαπὶ βδαῖο ποπαϊίαταν 

Ἐδριοαὶν (οπιηΐιηι [Δςοδὶς "ΠΟ οὐ τορυάίατα “6 3720 
ἐαλοῦᾷς αὐπάλπι ὕοδος ἴῃ Ἐκοοῇ 3 ἴεζον 

οπλϊαιν μέρτεν ται ὥρετ, οχέτοτιο ῥδζυΐο 

᾿δὰ Ἠεβίαοὶ ερἰποῖλ᾽ 

πρό ΕΝ μθτί μον 
᾿Βιίετδηγίυϑ ἀς ἠνδι  ιοηΐο 
«Βιόξουγαν αυὰ ἀἐηβεπεῖα. . 
ἀἰσοετ, δαροίκίο γειδοταηι ἀπ ἰχγνως 

ῖ μὸν Ἡγθε Βίδυυπι μεδρνεῆνα 66 

ἃ ἧκεοῦο νη ΐδητοῦ 

Ἰδαὶ ἐν δι [απιῦτος 

᾿Αἰβδιοιγαι ἱπιεγρεδιάτίο κριλελέτων ἃ 

ἘΠῚ ἐπνυρένινς 4 
ουτλη αν Ῥαυρεήδ, πρϑαί 

ἔςλλα ἴῃ ἀνα αμην ας “τὸ 
ἢ θην κρὴν ΕΝ 

οἱοἰλετίαγυτι ἀςζυηςη 
ἰδδλλμαιεπι φυσηιοίίο πιξιλίωις Ριι 

αὰνααι άλον ̓  ὯΣ ἢ 

ΤΩΣ ἀϊΐοε φμεράϊα ἀΐξατυν. ξ δ ἀσ)!ε ξαινεπάυ πὶ 

ἀε (Φοϊοι ιγεὶρ εὐαν Ν 
1415 Δ΄ ἰδοΐυπι αἰ οὶ εἶτα 

427. νὴ "Ἰαϊθηίμην ρτοοιδυε «ρηἰμαξῖνοι 
οαρ οὶ 

ἦδαο Ὠεὶ ἣν εὐτ" 

ἐποοϊ ητιι ες, ῬΩΙ. εν: Μ δὴ 
. {εῇ ἢ ἱμ Ὁϑηδν δοῖες 

τῶν μὰ με ἀς ἀλλο 
δ 6. 

ριξε 1108 
Ἰεία [ΗΝ τοὶ τοῦ 

4.4. γεν δηλ ΟΙΩΔ ος 4448. 
μὴ ῖς 13:5: γίάις͵ ες Ψ9ΔᾺ 
πάφα τῆ μα εἰϊς, Μείϊπαπι φαίν περος 497 

394 Ν αΐηνε αμὲπι σον τα Ὁ 
μεικὸν Ρ πρννοι ες 478.} 

Ἰφάνη ἐζι. οὐἰεῖς .- 1184, 
Α. μφηοιφητία ἀπο. ς, 4δοιρᾳ 
ἀξ κρνβητα πο ὁχουία ρεροαηΐξηι "4.4 

“νὴ Γ ἡξβομαύμιοι μα υἱα(φιοκίαπι 4,28: 
ἱππα πναϊίσενε ὙΡΡ 

κοι πὲν ἘΣ ΟῚ ᾿4ΟοΔ08 
Μἰγεῖουρ ϑορλ δα 4191. «Ῥετης Δ α- 
" : Ορίηίο ἐς δι ιπία ςοεγιρτίοηε οῦ 

Ἰπάμο οὶ Ομείδυς τς 4ρηδὺ 
τραξο Ὠεὶ ἰη ποηλίπα 4βο2ο 

σναθο οἱ ἈΠ ας 3373} 
Ἴπασο Ὀςεὶ βοπιο ἀθοδιοίο ἀϊςατιῖς 1:0 

48 
ἱπγαβ πυπὶ γἤις ἴῃ Ἐειϊοῖα ἴον. Ὁ} 
ἡμαίμμϑειρ 3161 
Μππξατίοηίς ρεςολτ,δῖγοῦ Οὐ ξεπιους Ὁ 
52 " 

ἐπνίτατίοης πος εης νε]ῖς 4...7 ἃ 
[μπεποάϊατὰ ἃ σεῖο νοκατὶ 1.9 

6 ὃὉ 
Ἰπνπιη ἰτᾶς Ἐςοοϊϊαἴξίζοτυπι υλ] 5 57 

20 ἃ 

οαπη Πλρετίο ἰοχαὶ Τί τυπὶ ψιοπηοάο ἀο 
ος φρας βυλας ὮΝ 179..1. ἃ 
Τπηρογογι πὴ ποηθη ΠΑ }}5 ΑἡΡ οἰ ς 40ο- 

τηράο τεϊδυδτυγ 28.6.31 ἃ 
[πηβοτίᾶ εὐροϊίατα Ἅ14.16 ἀϑδὲὃ 
᾿Ἰπιρετίυηι Παπιίηὶ ἔς μαδὲγς Ῥδυίωυς, γε 

. πεβεῖ Π2128 
Ἰμηρεγιτίλ Οἰαεὶ (ξεπιοηίς Ῥαυΐο οὐίαξιι ; 

1:3.) ὃ 
{πηρίστας φι ὁ 81» 
Ἀν εῤρθς [Αἰ ΠἸτία ποηνίῃι σπιηὶλ 

οἰετα σοι ρτοβοπάμητυΓ 8.78 
{πλρίετατίς τοὶ οπιηῤδξχιτα Ομείβυαν Π 

338 
ἱπηρίοτῳοπιαία υοιμοάο Ομ γι: ἀϊολ» 

τὰς “" 32. 44Ὁ 
Ἱπιρίφε οἰπηία με. 6 266 28} 
Ἰηηροίοτος ες 41.232 
Ἵπλρυταιίοηίς ὑρεϑῖος ἀυα ,σ.9Ὁ., 
ἱπιριικαταπι Αγαάπιο δὰ μεἰτίληι 240. 

Ἰδιῤνωνιι εἰ ΑΡταβάπιο λά ἰυ{πἰείλῃ 
16.1 8 

15 ἔσῃ ποὺ Ῥεῖ φιοίεοι 407.48 
[πὰ ςφα νὰν Ἑςοϊοδιυη, Ὁ ἫΝ 4δὺ 
ἴῃ Ὅσρ ἰυπηις γὺ 
ἰᾳ Ἐςοϊειϊα ποη Ἰΐςος φυϊδυζοίς ἰοξι 16} 

19 ἃ 

ΓΝ Ῥαττίουϊα ψιά : ᾿γ2458 
7 ρτὸ ὅτ τλινρὰ δι 1χ6 τὺ 
εὐνγὰ νεπίρ βαοὶ Αὐγαΐς 418. 

' τϑόδαικας νοῦ ᾿ς .. :.46Ὁ 
Ἰηςοητίηδητες ἀυςςῖς Ὑχογες ἐμ ε ΙΓ 

τλϑαρ Ὁ ΨΕ 
ροῦν μάνα! δ. 19.38 
Ἰασβδδυϊα αγεητίς ρειτυύδαῖίο 73.21} 
τησταπηοητιῃ Ὠειις ἀδὲ :γ14.48 
{πξυΐραῖος ςοπητλιὶς «μοιοῆς ἤϊε 

Ῥδυλιν ἐὺ 
ἡδμειὲ νίδεῖς Ῥοουΐωπι Ὅσοις ἱπὶ 8 

μάνας Ὅσυν ἘΚ. ἠϑρεῖς δι Πηλϊϊϊε 

τηδαναιίο γερτγόδογιὴι. γηάα δι φιαίε 
68.γιὺ 

ἜΕΚΙΝΝ οὐυί, γοϊθηίαε δε δ 

4Ρ μιν αἴδυπὶ «ἀδιεύπι βερείίαιο ΠῚ 

ιαόνεϊη φυίὰ ἄς γμιδΉδφοι » ᾧ ὅς 

᾿ ΠΤ πὸ ΘΗΝ ΒΆΒΟΦΙΥΝΣ "3 ἱ 
. 13 8431.8 

ἴα ΜΝ ΞΡ 47 Ῥαροκῃς δὲ τήκει βάω.. ᾿οἰρλὸ 
“γι1ο τμὲϊ (πευαεμ ρα ̓ἰϊουμίοιγτρς τρκί. 

"" τοφηνηοαπαι ποῖ γος ΝΣ 46 τίε δ 

"Ὁ 

δ 

ἀἰαδῃι ποηίδη τηΐς ἀκτυτη ἐρνφῖᾳ 
μοῆδην ἀχροηεῖο ἔμ ἀρυὰ Οτκοος τ. τα τε ίρομράϊπι ξατποῖν ἄοα α 

{{τιξϊ τα Ἰοαυοπεοπι Ῥϑούπι ἔδτιρ ἤθη 
Ἢ ἡροπὶ οἰδοῖδ᾽. ᾽ ΝΥ Δ φροίμρτιης. Ῥῃ{Φ 

᾿ς; χδ9.3114 {{Π|πιὴλ οοετλτνίπα λ41:.2 4 

Ἰαβατα κα τ αύντεια ἀἰείτυν ἃ δοιτο ἴτὰ ρτο ἰδφυς 4.2 
τ 4δ1΄.86 ὃ [{τάρέὸ ταί. {19.2.8 

ἰἴοφδεαι ἃ βάε]! 3.4 δυάδι Οὐείβυνοχοῖε. . φοιᾶ 
ἥ Ἰοβ ἀεὶ! γίτ ἐπ γχοῖ βἀεἶϊ (Δηδείβολτί ταάκιις ἰη δνὰ αὐΐο ’ ΧΙ 

φιοπιοάο ἀΐοατυς 130.47 δι [δὶς Βαδεπήϊ γρ4ο 
198 τόν ἐὐτὸ ὙΤΆΡΑ (μίρεπίαπι νούλας 42 
Ἰοβόλτυδαὶ ιϑαϑῦ 

Ἰοβαμοραπῖθε τοῖα 17.122 τι δι φεητος νηὰς ἴῃ Ογιῇο 347 
1πῆγηλων 4υῖς νὰ 18 
γηβγανασν φυσι ἀίοιτας. δαοατάστίαιπι -Γυὐαὶ Περὶ σοοβάςπιοι ἀιξαυητυς τό 
υϊθουανυ, ἰτλϑῦ 188 
Ἰοβεπι,υὲ. : ᾿ς φούοα 5.4 [υὐκί ἀν πελὰν ςεηίξητας Αὐταια ΑΙ 
φρῤμεθρα πνδίοτς ουτᾶ νἀευνον 46 τοῦ 
"8 ἑυδαοτιμι οὴβάρρμῳ αι ᾿΄ 20.ἴ0 

Ἰηβκτανίταν οαγὶο ῬΔυ]ὶ 1449.414 ἱπάξοτυπι ἀυο φεπογὰ 461.3. 5 

, ἘΜΘΟΝΌΙΘΣ ΟΡ οὐπὶ ἐὸν τρ ἀηβθτῷ τοςους ΠΑτίο, ἸΝΩΝ φευδιᾷ 

8,3} 
[ΠῚ Ἰωεινίταις ( ἰῆς Ῥαυΐυι γ κ᾿ δεῖ ἐπούμι που ες "»ὌΝ 

τοϑι34ἃ ἰυόας ἔξλτεσ Ιδοοδὶ τό 

[πξουίμδείο οοφ οἰτίοηΐς : τέο 0 ἡιάχλαν νας ημ!άλπι οοἰ ξΑπε θοῦ Αρο- 

ἐπίείακτας ρηληίδυς Ραυΐυς 304 818 βοΐααι. 419.8.7 Ὁ 

Τηίυυα φυϊὰ ς .843.Δ ἰυάδαὶς εἰσι Δ εἰ ςομμπ λ 14.138 

1οϊη τία φᾷ αδιϑᾳ ΕἸ ἰυάίςατε ργο Ὠοινίπαη 8ι.48 ἃ 

Τηϊηπίτια τὸ Ὁ ἀυάϊοατατ ἃ πεπιίης μοηῖο ἰρ  ἰτυαὶις χῖν 
Δἰεὶα ποιπίηαπι μείτια οὶ οὐδοῦ. 40Ὁ 

ἘΣ κὰν 9. δίνω ταηάὶ βιτυτὶ βἀοῖος 124.148 

ΤΡ ΗΘ ΤῊΣ 449.6 ὍΡΟΝ Ρετωστίασιιτι σοοξἰτατί ΟΠ] 4.45 
8 Ρ Ἰηογάϊπατὶ πιοηεηάὶ 53Μαυτς 8 Ὁ ᾿ 

τληῖοι Οδίδιλε 4.00 δ άϊσίια Π οἱ . 14.827 ἃ 

ΠΡ στὰ (εἴτοο 444.4.8 ἈΠΕῸΝ Ὀεὶ δἀπιοτίις οὔμπος βοηλίπος 

ἀεατυτα πιυπάϊ [ηἰβεηυταϊίοις 42) ιδι.238 
10 πε ρειὰς εἄεις φίά Μ43.29 40» 

Ἱπιςπιροβίυὰ ρικάϊολμάμπι πιοησι πιοάο (ἀσετ ρϑηιε βαι ἰάϊξίιη π 
47:.98 εμριβῷ ἐχρε τη ἔα μιαθπα ΤΠ 

ἐς Ὀρηλτοιεπτίοης γ1ι..82 λι93 
, Δητονρ ογίη! ρατοτίε ἰσρίαπι {69.342 πάει Ἐοοεὴῆ ΠῚ μον 121.37 8 

“Ραμα ϑδν Βοηῖο .466.11.4. ἰυάίοία ἱπεος ἔς πάδοτς Οοτίηιίν. προ 

Ἱπιεγηυητίας Μοίξε2.44.37 Ὁ δι 245.22 Ραυΐυε ι:5.458 

ὁ ἐμεηνδειο, δεζοτάοτι, Ἀεὶ ράτε 41: Ῥ561 οπλῃ 1 ΠΟΩ ἀλγλῃδητατ. τ 

δυϊοιτοβεύίουῶ οὐϊοοιιαταπι 471 τοῖα ῬτΟ (ξηϊοπεία μα ἰη οἷν 4μεαῖ 
“Ὁ " 154:108 ἜΝ: 

Τηυῤηίεἰ ἰη Ομηῆο. τς 4ροι ῦ [υἱαηυν ἀρο ὁ. ᾿ 546. } υ 

ζπυϊάδία | 4421οῦ ἰμϊσαυραροῖατα . 4040 

Ἰμυίετς ορΒδηρβ 444.40 0 ἴυτὰ ἰοξὶς ργο ποτα! ἰερα “. 17.9.4. 

Τηυ ΠΟ Πἰμπν ἀὐοὶ 308 184 ἰυτδίς ον ατογηίταῖ ἐκοτάρεῇ Οβιεΐ- 

Ἰαυοοληάϊ γετϑυὰ ἀα ηυίδυν ἀἰοίεαν αὶ “Ὁ 8 
10.318 ἐμ Ωμπιυπι. ἐονο  ν δον }8 

Ὑδυσοατίο Απρείοτυπι νοὶ ϑαπέϊοτυα ἐμέ ἄφετε δεοξυδοτημις . ᾿ἀλη1όα 
403. δι Ὁ ἦμϑ ̓ πρεῤοῖν κμῖιο εἰς ΒΕ 

Ι ἷω δ 0. Ὲι ᾿ : αὖραι πυλίυα Ἰοοὺρ ἱπῖος ἴὰσῃ ἀμααλί προς ΤΠ ΒΟ Κ᾿ 

1οληδεῖ ΒΡῈ Θ6Φ6ῸΘὃὉὃ ἡ “4.10 ἐ Πκὰ 

Ἰολη γυν το)ιο Ὁ νἴλιμεδναν ῥτρῖηδοι ταροῦν8 4. 

ἴο μερίδι τ έως Οἰηο ἐἀπετὶν ἐμ: ἅτ. ̓   ΡΑΑΡΗΝ ΠῚ ΤΕ τος 

τοίρδων κενδεπαν μά Ιμ αἰ νὸν ὦ Ὅευς φυδπὰο ἀὐυοςδῶ» 

λό ΙΝ 17.4.68 Ἰπεδδυ 1οίμε 398. ὙΡῖν μα. ΓΝ ἰμμείοταπδο ψιοπιοὰο ει δάυοοο. 

ΕΝ τε : 44.104 137.Δὸ 4 

“χαιρτοραπα 8 5.14 [υγ ἰξείο Ἐκεἰοί (είς πρὉ 

ἐπ θοὶ ἡ οιηίηε ),6γ [υἱιβοληάϊ νἱε ἀξετάδίτυν οεπαπβοηίίο 
ἄς οἰ Πρ ς αὐτὰρ Ὁ 

πον πρὴς ἐδ ν δῦ τυ βοδητον ἰεκεῦ ἰδηρίεπτεν 1.0} 
ἐε Πεϊργοραηα τραεῦ ἀμππιθοατο δὲ ἐοπφφηηθατς σρροπύηιας 

Σ ἀὰ σχιτοπιαπι γί ἐπ ᾿ψάσος . 19.114 
Δοὺ ἐμ βομί υἱά ἧς 24141Ὁ 

πα νἰπάϊθα Ὠεὶ ("5 4 (εἰβορτί τε αἰχμα ὡς 15.168 

ἐπ ϑεοπνβοί βαῖυτε συποχὶ) 'ΞΜι.14.4 ἰυλιβοαι ρτὸ ΠῚ Ν 25.9Ὁ 

[είδελόμη; ιοιπσὰο ἐνον φΚραφδ. ἐμ(εἰβόκτὶ ορεύίδυα τρλο ἃ 

το ϊίονει 487.}6 ἃ τὴ ἀολίβενοι δοπιὸ εχ ορμίβιν 182 
ὶ ; “- 

τα ἼΝΣ Μιροίοίγπις 213 δηΐων ει ἤδε ἤπε ορετίδιν 404 8 

ὶ 

ω ΜΕΥ ΡῸ ΨΈΣΆΑΙ Ο Ἀ, 
ἰυβίῆεςεὶ Ὀειν μιοκοὶν ως ας 
Δειδοισί ορετίδυν. φυοπνοέο, 
δοβύμη ἃς κ Νὰ Ῥαΐνμι ΓΝ 

μάζξ,νς, δὲ ἰοήίιε᾽ γοργὰ βιηνιῆ: . 
᾿9ὰ 

νῖκαι τοῖν μέ ῇ Ῥυθεδλᾷ 447 

εἰν ἐγμτ τι τὶ ἦι πιοιταῖες 

ἰμβιβκιίο τάτμίτα, ΓΡΟΝ ὀρεγμμι τὰ 

ἰιβιβοιείο 4υοπιρίο ἀεβηίατυν τοπι, 
ἤοης ρεςσλιοτηπι. 

αὐτνωων εχ ἰεᾷς φοίά τεφαίγαι 

εἰ χει ποίει ρϑιῖο; 
ἐιμμβολείοηὶς Αἰτετα ἅτε 
δά ἐππιβοιιίοπεη ( 

ἰυδείβεκτίοης δα πρὴ δυροτὰ, ρεῖ- 

ἐιδιβοιτα οοηἰοίουτιε ρὰζ 
ἡυδειῆεατυε Ομ τος δρισίτα 

ἰβολυς Αὐταβδηλς οΧ ορετίδυς. “ 

ἰυδεβολτυς ἰη ϑρίττα 

Τυδίτα» ποιηςη φυά ἱπτετάυπι βευ. 

ἰένεν Ὁεὶ υρῆνι 
οἸυδιίείᾳ νοοῖ ἰη 40 ἄτα 

τυδεϊτία Ομ τε φτατὶς μηρυταῖα 1. Ἴ0 
, ἀυρβεῖ πισάο ὁσηβάογάτανσ 143. 

ὙΡῈΣ φυὰ ἀρυά ούῶ) τοεὶρίατυς "“ 

Ιυξ ει δ ΟΜΝ, ποδίεὶ ἐπιρυϊαῖλ. 38.45.8 
Βὲ [υδειτῖ αϑοπιοάρ κὶ ἱπιραή ραείυπι 

ἔπιεν δε ρα ὕης Ὡν 
70 

1υνεἰτία ἃ] οδνὴ Ὁ ετἰρίες 
Ἰυδίεια αν ἀίᾳ ηἱ νἱεὰ ἐἰοί πηι’ 40. 1. ἃ 
[υΐειτία ΟἸ εἰ ἔαθος 
Ττυείεὶρ Ὁ εἰ πγα]! ρατροαί 
[υϑιεία ορετθμι. τολδὲς σποτίεσῆν τ 

ταξίεο πριὰ ἐρυὰ Γδειηι αυὰς 
ποὺ σοπίογατιις ἰδ ά," 

ἀρῆν Ὀεὶ Ρει βθληβοῖιθαι τοεσίος ̓  

ἰαὐήι [7 ῬΆτται 3: 
ὑρθς ἄμοδὲ ἃ οορηίεοῆς Ὠεὶ πραρὲ 

ει ἜϊΩ ορίηίο εχ ὀρεηίδιν 

ταίεα Ἀεὶ, Φοπιοιβειείο 
πέτα Κυθευο ηιεγιτὸ δὰ μασι 

ἾὮ ομείδὶ ποήνέπο, 4υἱ ὁρπείοομη. 

Ἰυβιείαπν βάς ἐαιβ ὐὐνεμ 
Τυδιεείδαι νοὶ πεβαίεὶ ἰκένφι πρὸ ἁ͵ 

Ἰυΐις Οχ βές γδευ: 

[υὔυνη Τοπιε τὶ φυίά ἤς 
[νἴξατι οἴἵο δι που αἵδε (οπίοιυπι ἀϊ 

Ὑ υἱτια Ηεῦ. ἀϊοιίεν δι ἐς Ἢ 5. 

8μ2ε δὲ (οἰνάνιε εἰρα. : 



Τιουϊίεινο ἰποδιδοιίηαι ποπ εοπήιε- Μῶν 

᾿ , Ἧ 
τς ὙΜΒΗ͂Χ ὑΌϑ ΨΚ ΚὙΝ κ. 

ξυδεὶ βοιβαβεβιεῖν ὀνροῖειὀ ιότ.48λ ΜΜρΙν ποιησὴ ἡ]4 οαἱαρίεθικιυς 16 
«ἀεὶ δου ναξφι. 44 Μ2 ᾿Ξ 

Οὐδ ψο δρθν τ Ὁ λεῖυσα πείρο ἐπηρίεν ταν 
Διλοάϊοεε (οτίρτα ἐρτοῖς . 4 Μεδόηοη ἰωθιδέκεί δοιηίθεε ε1304 
ξοϊῆεας μυέαν ᾿ ΕΘΗ κῃ. μὲς ἐπιοιταυε ᾿ 15: 
ξιαρίάφω υσὲ ἑἀμαρτοπε 9 ταδίσαιε ἢν" "4.8 
ον φ4μ' ν΄ . " Ἰϑμα ον, δζο πο ες 838. φγὉ δι 2». 
1ιϑμὰϊ οσνίπυν, δὲ δηρυῖ βάσιον οοπ- ἢ. ΘΟ ̓ 
ΝΟΣ 483 Ὲ ποσιίπε γυὶὰ ἀξείλτετυς 166. ἢ 
δὐπα ἰαρον οὐυίις ἱστὸν ροπειβοιοι Ἰεξεα' ὀροτίδι παπνο ἰυδηβοιτυς 237 
δ.12 ἘΠ 488 ἰὸς δι ν 
Ἐιλεοινάο δι ἰσαξίτυἀο δὶς κοι οἐπείοπίε ἰερὶν ϑὲ Ευδηρ εἶ!) ἀϊϊοείπιεα 496 τ κ' 
ποδιπ ἰα Ομπῆο ᾿ς 47} 7} ρδγΊεξεπι πο οεἶδιε ρτοπεέο ἀδεσδε- 

Μαυνδέγασι γοξεπεγατίοηί 48.164. πίο 48 188 
Ἰ,ευδαϊίϊις κπνυϊδτίο “8.7 Ἰεξὶ αὐϊυπθιΣ ρρεηάϊος:, 3:.1[ 
ἴμδταταν δὲ αἰ δὴν ποσί 410... ἡ λὴμ ἰωῆο ποη οϊε ροβτάπι 54.43.32 Ὁ 
πύγένρτνκοίρεῖς 8:.4οὉ (ὐὑοθο ποη εἰς 246.ε38 
ουαι ἱ ππίταῖε οχέίρεις (εγσησπι 444. [,εὐὶ ἀξείπιλτας ἰῃ Αδιαπάπιο 40 9.16 ἃ 

{Ά Τ1,οξαῖοι φοηεαίορ ας οὐγ ἀϊξες 3810 Ὁ 
ξιφηείτοϊο ἰη νεΐο ροπίοος ᾿,Δ.4 Ἰιεξεῖτς σογοπιοπίσ ναιθτις ἵχις18 
ἔκεο ἀς Νεγοῃο ἀεικης "374. 4 [.οδοϊίαπι ςετειποηίδπιπι νος 141.1Ὁ 

719.40 ἃ 
τεουσν Οπείι ἰδσειίοσο 43.420 1ωἰ δεῖ νἱτῆς 3οζ Ὁ 

ἴδ ὑτὸ τοῖο γεῖεῖς Τοβληιοηῖο .20 1 ̓ Ξ ετ ἃ νἱτίο τοζεηογαῖις 41... 
“46 Β 1ἰθοῖ δι Πθειτας αυϊά᾽ 1,8.40 Ὁ 
ἵεκριο Δοξηίηδ 43.66 Ὁ 1, ἴδτί ΟἸἐπι ςοπιρ Πςαδαπίυς 421.19ἃ 
ἰεχ κει ἀια κ4,ῖ δι 1 Βετί φποπιηι ουτ λή ΒαΑρε ναι τὸ 
ἴσχ οεγειποηίεῖ κδτοργαῖα.  βῴδαςὰ εἰρίιποιγ 111.1 
Ἰες Παθίμυν ἰνδιτα ΟΑΓΗΝΙ ἱπαρατατα 16 εγὶ πιαχίπιὲ φαυὶ 116.4{8 

ε δΆ4.44 Ὁ [εἰδεεί (Δαΐδὶ ἐσ ἡπυρατὶ οοπιυρο 12ὁ 
ἰεχ ἐπ μων ρὶς ροῦν 17. “40 , 

2: - 1 ἴσετι ἀγϑίτη) νίτες 469.}} ἃ 
εχ σοποκαῖίεον δοοίρς - 1:1.48 " Γίθειας Ομγιλη 402 1.6.198 
Ἰεχ ταὶ οἴδοῖς ἀϊοίτυτ᾽ τΆϑια Μίδειταςι φυς ἤτ 192.14Ὁ 
ἴεχ δἰϊαιδ δῆτε ρεςορτυπὶ 461 [ἴδοιτας Ὠεί ἰα ππουεηάϊς φιιβυβ θεῖ 
Ἰοχ ἰονεείίε νὰ τοδυπάλτος ροολξ δῆ 49 ἱπίγωπιεητίς σδεν 
“Ὀ ᾿ εν {ἰδ εγιλείο εχ 446.8 

ἴος Ὠεὶ αυπυδη πιοίτια 4616 1,ἸὈστος δἰγηκιὰο φιοπιοΐο ἐεγιατὶ ἀΐ- 
ἴεχ ἰτρογᾶ γοολῖα ᾿ 1131 ὉΔΌΣ ΠΛΠΝ ΟΣ ᾿ς 449.48 
ες φιοιιοάο οοπηἀειληάκ. τοι. 404 ἴ,Πνετυπὶ 1,6338 
εχ Ομείο ρεαΐατα ἃ τυδαὶα 39.441 Εἰδειηὶ 00.128 

ἤκχ ἤφηυει αἰεπατίοηίς 521.132 1, 1δειτίηὶ δι Δα ρεὶΑΣ τι8ή0 4 
ἴεχ ὅση ἀδιλδὰ ἰοἰπιβολτίοηςπι χ44.43 ζεἰδοτυτὶ ἀεδίτείαπὶ 1Οφις ἃ 
ἢεχ ρεουνΠοαὶ (δέ τις τ 4618 [εδογιηι εδιτείιηι 2{6.18 
᾿εχ ἰϑειτλες ἕ', 446384 [εἰθεγμπι ἀὐδίτείαπι 4δο.οῦ 
Ἰέχοης Ολτο λάϊυηῥεπάλ 4.4.4. .δι ἐδ αὶ πιιἰτὶ ἑηνεγοίδετυπι. 219 

88 ' 16 : 

1οχ ρεῖ Αηβεῖος ὁγάϊπατα 4.44.1 δ. Ἂιοίτα ἀιοπιοάο βλης ρος. 141 
Ἰεχαυδτς [21 ἢ ρῥεουνο οἷς 24 438 ; 

108 ᾿ ΝΕ {ξηυπι νυἱῖς 417.1}4 
[εχ τοῖὰ ρετίεξιὰ ἱπιρίεη Δα λά (Ιυξεπι 1μἤζηνπν Ῥτὸ ἀτρους 461.4Ὁ 
441. Ὁ ᾿ 1πηθις ροπεϊβοίωε ᾿ 416.4. ἃ 

Ἰὲχ ρεο δϊστίε Μοῖςι ὅ4ους Ὁ ωἡπ|δὲ ορίπίο το τον 4693 
᾿ ͵ὸχ νὴο δίδιο σοπείηετος ἡ 814} [εἱησυάντο Ἰἀοημαῖς 16ε 1οῦ 

Ἰοψίε (πειιίτατὶ ἐὰν βιογῖς Οτίας διδὶς- {ίπφυλρτο ἰπφυδγαπι ἄοπο 1τ65.4 Ὁ 
5418. Ὁ ιἰηχυα ρέγεξτίηα νυἱν [ἡ Βκοϊεα, γι: 

« ᾿ ἰόξοτα ριαάίολπτεε παμίεταηι σοηίοίξη- - ν{ 
πίαπι 

ἴες Ομ σα ᾿ 
4,25 Πίηρυα ἱρποιὰ Ἰοσυΐ εἰξ τηεϊψάϊδείο 42 

. 847. κὰδ νηρτγατοι ν]οϊίοας. τόσαι Ὁ 
Ἰεχ ρεποἼριοτυπι ἰη εἰ δυς οι τόρ {π|υδτυπὶ ρεγεξ εἰπάγυηι νιν ἣσ αυπι 
88 
᾿εχ Οὐδὲ δι 'οχ Μοῖϊ. 
1εκ μι γ!εῖλ 
ἴοχ μεν Αηβεῖοε ἀεί 
ἴοχ ὑτὸ ἱ οὐϊτίοο (Δοετάοιίο 

. φρα εδιξεοηὶς βου, ηδ Βεηεάὶ. 
247γ1ιι  ὅλίοηίε υε (τουΐχευν δέινάέτου! δ 37 ἃ 
κό9..40 1τεγὰ φυρπιοάο ἀϊεάτυγ χ 17γ340Ὁ 
490.1) Ὁ ἩΒΉΡΙΝΙΣ Δι Ὗ αϑϑκκεο πφαυεπε ιὮ “τὸ 1.12 8 

[εχ ἤνυε Μοιαῖε σι Οὐοσιοπίαϊιε ΪΝΙ 1. τίσι ςοπιρσποπάατισι σατο 15.320 ἃ 
ὁομἐθαγηιδυίε᾿ “1.18 ὰ κύμα Ὠεὶ 18.2ι ὃ 

1εχ 4υοι ροίε ρῥεοπηποπαβηρηηίε ἕμδτα κρήζεϑθωι 477..7 Ὁ 
41.1.18. ; λέν! " 9 190 

εκ σοη τῶ δοπίιπγηηματο συΐτοτεπι λόψε Πεὶ Πὰς σὰς ἀΐεατος τ06.8 ἃ 
κδις λόψερτο ἰρὶ τἰτυλῆε δεινότητοι ἄδηο τος 

ἱεχ ροςολοάϊεδνοξεια 4οΜμ ει. Μ8 ᾿ 
ἰεχ νιργαμὶ οδώπει 411.14. λόγμαχία υίὰ ἢτ 461.:10 ἃ 
1εχ 1 ἐγελεῖε συν ἀϊξατυς 444 10 [εὐεεὰ υδ νοσεῖ λυ ΐυς 300.1} ἃ 
ἱέχ᾿ ο Ὀεὶ ἀυρίεΣ 444.411 [υεβισοτο Οἰεήξτυηι 4008 ᾿ 
Ἰεκ γοχία ᾿ 444.94 1ιυὐδϑὶ τησητίς 419,1. Ὁ 
λοκῖν ἀρεείδιε βοπῖο ἐπ βολταΣ «ἱ Τροίαν ρτὸ εὐδης οἢ}) ἀοδείηα 432... 
μι. [οὐκ εξ Πεις 49νιοῦ 

ἰνκνν νδῆδ ἀζοερτίο 1.0 Κυχ σἰκηϊελι οππηίε 38:..7 4 
ΠΟΙΉΡΗ πολύ δημον' 4.4.7 8 ἴνὰκ βίο γοζηο οἰ 407. Ὁ 

κἰε ἀιπιηϑιίο 4ι.Δ) Ὁ [μυῖα Ποαγεη 410 40 ὃ 
εαίε ἐμηθος ΠΠ τευ 4.19.8 [εὐἰςΐε ποίῃς βάεἰϊομα τρί δαίας δὴ 
ἐροῦι ρει ἤοο ρος 14.440 λέν ' 

[αὐεὶφ ΒΗ] ως 595 
βιυέϊε νοζε φοἰὰ ἡξοίδοονς τοὶ 
-: π᾿ ων 

ἴμυοεπε νἱάετε φιηά ἤε φιλο} 
ἱπ ᾿υος ἱπεδάοτε.. 491 1τὸ ἢ 

ΜΎΡΩΝ ἀϊπίοβυςι.. 
ἕὰ ας 49.148 

κρερφίξον -. - 449. 
ἰδ Μαοεδοπίαπι δαυῖδ ριον ϑθδει 94} 

ΓΤ ᾿ 
ἩΜεξεϊυιη ᾿ς 47.4.8 
εὐκοϑδυμῶν γλτὶὰ χοερτυν 4140 1 
ριϑυμία π488 ὁ 
μφορϑυμοι 406 3 

'. 9.49 Ὁ 
Μακίῇτα ποηποείλιίς φιοηοάο ἀὐξληίῃν 
τπϑϊίεγος ὍΝ ᾿ 3γ8ις 

ἩΜεξ δελεον ἐπ᾿ Ἐςεϊεῆα Ῥατκρ 346.0 ἃ 
ἸΜοβιῆτδεις, Θεο δια τω  8γοῦ͵ 
τ᾿ μόρας οἤδείμπι τ ἔσπα ἀούετίπε 

πδηάὰ ΖΩ͂Ν 
ταλαίπγάτως ροιτείτας, 4]: 88.118 
Μεξίπτεατυι ουτραγεηάυπι 88.198 
παρ εέρευ! αυλίδηυν βγη νυ 88 98. 
δὴ την ἴτγατυ! τοι ἰτοπάθπ. ὀ 88 ε1Δ 
δὴ ἔογλπὶ Μαζί γαδυ ᾿ηβδαϊἑ ἰίοεεῖ ἢ. 

ἀεί! λἀυοτίως δἀοἰσηλυῖς οχρετείει τι} 
'ς Ὁ 

Μείονει φυὶ ' 41:7.108 
ἃ ἡφαίουιυς λοξερτα ι2.6 
ἃ Μαϊεάιδιίοης ᾿οζιΕ φυοπιοάο ἴσα 
ΓΙ 31.5.2 

Μαἰίςε ὃς Μείςβιδιςοιέ 1340 
Μαϊίμηις ϑλίλη 339.6 ὃ 
Μεὶίε θευς ἢοη τεηταῖυς 442.18 
Μεπάςιὶ ἤοπιεξη 494440 
Μαπάςτί ποπιεη ἀυοπιοάο Ἐυδηροίο 

εὐἰδυαῖυΣ. αϑηεοὺ 
Μδηει βδερ,ρει δ. .- το ν.298 
Μριϊοσὶ εἴτοσ ἀς οἰ] πἰῇΆ ἢ τα 19 

,,.8 . 
Μαπίεἰιαεὶ ἐς πηΔ]ἰ5 ΑὩρ οἷ 486.372 
Μδιϊοβαοτιυην εγγοῦ 4οονλ4Ὁ 
Μαηηὰ εἰολ ἐρίειτυδὶ ἐς 1χ3.16 ὃ 
Μδηὴδ δὲ νίγγ8 ΑἝτοὴ ρχοχί πιὰ Ατοδαὶ 

41:1.(0 Ὁ ᾿ . 
Μεηίΐετιη (ς Αἰ πε φυοπιοάο ἀΐοας Α» 
Ροίοϊωε 31..37 ὃ 

Μδρυϑργο ορετὰ δέ πη πετὶο σ:4ὴ 
Ὀ ᾿ς : 

Μδηιν πβηϊβολτίο τλ4“οὐ 
Μδωυυηι προῦτιο ποιηΐας ἰδυκῆν ; οὐ «ἰ ΒεπαἸίτα 3494 
Μδηιμικῃ (υδἰατίο ργο ἱπποολιίοης μὲ 
448 

Μαγδη δἴ82 αἷς νοχ ἤϊ 18ι.ιὉ 
ἹΜεεςίοι θ εὔτοσ 10. 
Ματείοηίε εγγοσ,οοηβιδυς 4.470 
ἸΜδτείαπίο ἔταιι» ἰὴ Ῥαυϊπα (οερια “4. 
4Ὁ ᾿ 

λεία ϑεντόκοι " 4178 
Μλεμδὴ δοπιπα 56.418 
Μαιία οχ ἔβην Ὁδυϊάὶν 4210.18 
Μανία ρἱλεξηῖα ςοηίεςταια Οἱ ἢ 5} 
472 ν ᾿ 
ΜΉΝ ἐδυῶ ἰεὶς. 4940 
Μειῖγτες ἀΐεδο ιδο38 
Μασίγγιην δηρυΐν 17116 Ὁ 
'Μεῆα ποία ἀϊείτις Εςεῖοδα. 111.118 
Μαϊετία ποπίεη αυοπποίο δεείρίαξυν 

17714Ὰ 
Μαῖτεβ ἀυα: ἀυο ἔκάετα τερταίσπεδης 

241.15Ἀ 
Μαιρίηνοηίυην ποὺ οοητιαδοηευμι ἤἥπα 

«υδοτίιδις 419» 
Μεαιηπιρηίμπι (δεταπισητυῃ 410 ἔϊη- 
᾿άδιηεηιο νοζεωσ 184.) Ὁ 

μοὶ ὐρόρα Ἰιομογαῦ!α 43) 46 ἃ ὃς 
7 

Μαιεϊπιοοὶ νἱηςίυα) φοι βονρ είεε ἰῃ 
ἀϊοϊυθ!ο 10.1.4 

Μαι- 

4 

πον ᾿ » ν, . 

Ἀμεείπνα εὑ δεῖν αἰ ἀΐκατας τόι 84 2 Μίαϊ τὶ ρεσπυδὶ ςοπμδ} Ολεδιίουπι 

218 : 
Μεπιῦγα Ομ δὶ φυλτεπας απιας 2840 Μίδποοάια εἰστίατυτς Ὅν ετίι ἀλπιηα- 
το κεἰοηςαι 446..0 ὃ 

Μεηιθεα τοῖο εία, ουρίάϊταῖος 318 Μριίετιοοτάϊαιη ργσίϊατε 446.6 Ὁ 
«Ὁ ; ; ᾿ ΜιΗῖϊ Ῥευε δρίειξιτίι 2.48.3 

μὲύοη δά διτυπιὰ Ρλΐο ..  121.52. ΜΖ ρτίυλια ᾿ς 14λ.402 
ὍΜειάλοο ευπιίλοςτε 4υϊά ““91..ἢ Δ Μιίήλιιος οὐϊατίοηῖς τεξιτα το 8ι. 

Μέης ἐμάϊο!  αχροῖς ὦ ᾿. 1338. Ὁ 
Μεης τερεοῦὰ 1.484 δὲ 1. ΜΙΗΐίο Εἰ π᾿ αὐ λἰ!ο 4.43.2. 
Μεηί Θοηνπὶ ο΄ 147.8 ἃ μιῶνβς ἃς ἐπαγγιλία τοϊαταιία αι 427. 

1η πιεπιτὶς νδηίζατο ἀπιθυΐλῖς 178. 310 ἥ 

Μεητὶς ἀοπιεη 377.380 μὗχϑος δὲ κόποι ἀϊετιτς. 36.328 
Μειτὶς οουϊὶ 5)6ς.24.ἃ Μοϊ]τίος αι!ά΄ 19.1.2 
Μειει νἱτίμαι οθξεττας 18.210 Μοηλεβὶ δηίπιλς λυ ροηλαῖς 109. 

Μεριςπι ελτηῖς φυιά νοσεῖ ῬλυΪα» 316. 48 

260 0 ] Μηλοδυς ποπ ἰλδοτγδῃς 540.118 

“Μξηϊεδι Ὠοπιαὶ ποῖϊς 13.1.8 Μοπδςβοσιηι εἰορία 101.3} ἃ 
Μοηιεαι Οἰγ ει μαθοτς 13.118 Μοηδιβοσαπι ἰλτυας 3.5.4. Ὁ 
Μέεηῖς ἀιπιουοτὶ 37.824 ΜΜοπαίεοε νοτίας 360.18 Ὁ 
Μεπεάις ηρηλεη 3213. Μοπαςβοσυπιριέξιτα 370.318 
Μεῖοες Εἰάοὶ 419.48 Μοηεξηυλαφνώνος ἐριτε τι! ὁρροηκῶς 
Μειοοήσηι. ἔς βαρεῖς ψυοπηοάο ἀϊὰς δὲς 198 ' 
᾿Ραυυς.. 141.19ἃ μευνοιχαχία 1...) 8, 

Μεικεάςπι ἰηἰαυΣτατίβ τεροῖῖλτς 486. Μοιαῖες νίττυεες 1.5 Ὁ 
ιᾶ Μονβϑονῖοι ἑδιίς ρόζ Α441..0Ὁ 

Μειοισίχ ἤὰ Ἀμὰν 431:.100Ὁ Μοὶ ἑῃ οπιῆο ὔ 321.30 ἃ 
μεριμνῴν ρτο φρντίζοιν 1)4.2. ἃ ΜΜοτὶ ρεςοδῖο 41.180 
Μεῖῖλ : 45:40 Μοη ᾳυϊἀηρηϊῆοεῖ 174.18 Ὁ 
Μεητι ἔχ οηξτυο δὲ ζοηἀΐφ πο τοβιτα- οὰς Μοείδητυτ ἤάεῖες - 36.1ο Ὁ 

το ὍΔ τ : ἢ ἃ πιοτὶ ρεοζϑῖο δὲ πιοχει ἰτ ρεσολτίς ἀν 
Μετ ἐς σοηφτυο δέ οοπάίσηο τε. ἰσγιης ᾿ 166." 

τατίο 48:19. ἃ αυἱ Μοείληταν δὲ τείιηζαιῖ σα πὶ ΟΠτὶ- 
Με οχ εοηἀϊζποτοξιτλτίο {7.11 ο 101. 8 

Μετὰ πιοηδοβογυαι , ἢ,7.44 0 Μόγωσις φυοπιοάο ἱποππει 1630 Ὁ 
Μεείτὰ ορεῖυπι 416.15  Μοτε κείμενον: . τόᾶδῦν 
μεσιτούεῖν αυἱὰ ἤς 406.20 δ Μοτε ἐρίτἰτυλί!ς Δύσι. 
Μεῖδαι ἀρργεϊμεπάετς φυϊὰ ἤς 300 ..9.0 Μοιεοχεῖ ΟλευπΣ φιλϊ: 394.48Ὁ 

Μμιϑύειννπές ἀϊόζυπι ᾿ 3470 Μ: Ομηδὶ πολ 

Μμέσρν δὲ χακων ρτὸ οοά οι [ 3417, Μοτε (δουηάς αι ἔς 171.10 ἃ 

Ὁ 4 ᾿ ᾿ Μοτε ἰη ανυπάμην μοτιαῆς ΝΜ ἃ 
Μειτορο)κληὶ νος φΆ9,46 4. Μοι ὐυυπὶ δῦ γ80 ζῇ οτῆξι ρεπιδίετίς 
Μεῖις βοὴ εἰλ ἐπ ἐπατίιαῖς {04.128 3..4}8 . ; 

Μεῖυ ἔξγιαες τς Ὡρῶν Νον ΟλΝεϊβὶ ἃ Ογκί!ο τποτεΐε ἱππεῖ 
Α αἀἰεῖὰ ᾿ἰρείδῖ ΟὨγίας ἀυοποάο σγορλῖυς 410 

ἀϊςατας αὐλόιαδι30 Ὁ δι 403 δι Μοτε ρερζατὶ νμάς τεῖληεε. 40.9 » 

μὲ πτετγοξ πεῖν ιάκκῦις “6,6 Δ Μοι Οἰε ἰηείβοιχ, ἢ ΟΛΗΕ ἰα πλοῖα 
Μιεδιαεῖ φ8διο Ὁ τὸ πιρηῆι ΝΗΤΤΝ ἀέρα Ὀ 

Μιηΐτδας ευρίἀἰταξεν ,63.48 Ὁ Μοιε αυοιίἀΐδηα πιληϊεῖε δι ἐρῇ Ἐσεΐδ- 

. Μϑλικίς πενωπλία 483). ἢ Υἱταῖ ’ 197.4 

Μιδικδαι ἐπ πιςσιδεῖς τοϊιρελτοθ 422: Μοῖ ετεδεσπιίυπι 46.) Ὁ 

.λλ Μοτεὶς ποπιε ὁμώνωβη 46ὸ ἃ 

δαη η ῇ αὶ) οτίρ, ο δι αϑα 74.134 Μοιρτο νεῆε {4 

ἹΜιηηήδξει) εδοκοιιυ .- 18.14.4. Μοιῖεπὶ ἰη ροτείῖατε ἰιαδετα Ὀϊαδοϊυν 
Μιμηζει) νίυς ἴφιιῳ Ὁ ἀϊείτυν 194..} Ὁ 

Μιημ οὶ Ἑειο αι εὶ ἀὐξπίταν, 17.5.0 ἃ Μοτεὶν σοπάεπιτιαίοις αὐ! 4. 

Μίηϊβειαπι ἀυοπιοάο δι εἴα ἀϊςα-. {04 ᾿ ᾿ 

τον τ κον τ... Μοῖῖειη Ομεας ἃ μοϊεἶδίς 

Μιλιβοιίοευπι ἀϊπίπδλιίοπον- 15190 8. ἴῃ Μοιόπι Ομ ει ἰρε ναι! 

ΜἰοΝιτ ΠΕ πούππς νϑπίετο 410 Μοιεε 

175.4Ὁ 

ε ἧς ἀξιὴα : Μ.40 Δ μεχδιὶ 

ΙΝΌΕΧ ΡΟΞΣΈΤΕΚΛΙΟΚ, 

49.443" 
ΠῚ ἐμ Μυνήιε ρτὸ τστιπι αν δἀδηδεῦχη ρ οα 

ἰηΐ [ῃ ἰολοττοῖαν βισευὶ ὃς ὁ πλυτία ἢ:- ΜιιΝεεὶ Ἐεοϊείϊα, ππιηεηῖα ραία ἀυότθοι πον μον ἰνάϊρεν (οι π μίώ 

; 

Ύ 

σους Μοιταϊίελε ποἰξεδ εις ρεςξατιπι, δ 
ἐἑαξυιτη ῬοσΌδΝ ψὔι - 6381 ἘροοΪειϊα αἴδι48} 8. δοϊεδτιιν τ ὐφόςθ ἃ 

τ τ αο Ε ᾿ Μίαϊεεὶ ἐροηίαπι ρεοθοοσεἤιαηικἰοί. Μοεταιϊεβεὶ οχυτας Ἴ ΤΕ μό 
«᾿Μρύϊασοι κοῦ ΟΝ εϊτας 44731 Ροπάσηςιεχογηδηι, δια ἰρίμαι ϑοη- τφδιϑο ἃ ἱ 

Μεάϊετος ΟἈγηδως (εσαπάδαν νεβπιάυς μην ἀοάυοιης Ὁ, αιδκοῖ Μοπιβορηάὶ γῸχ 46.44 Ὁ 
πρλνέδω .4.03.27 ἃ Μιαοιξεὶ ἔμ ἰθτς φιοπιοάο ἐεδεπι νεὶ Μοειίβσλτγε πιοιηδιλ 218.41Ὁ 

[ππιράϊιε τους φυς ἐδυτίο ἀϊδεπάλ ἰπτοῖυε πιεάιίε | ἡφ 9 Μοτιβολίο χιας ἰϑδιιν ἃ 
ες μφᾳ4Ὁ ΝΝ Μιαηϊδει βΠον ξίξιπευς ἀϊρικκος 443. Μοετίβεολιίο ὑρμξὶ μοπηηΐο ὅς ρεζοα- 
Μοακ»φίᾳ δ ἤς οι χιε0 . ττοηιῆι τοπκϊιο ἃ ΟΒεϊδὶ ποις ρεῦ- 
μέέοσι ἐὐοδινεο βεαν ἰατῖς 35.14 Μιηίδεοτυπι δι Ποπιὶ οἰ δηεῖβοῆς τ, σε . 1γοις Ὁ 

Μοϊελίδάος ἤπε ρδῖτο 4081 412 ΝΕ Μοκίυυς ρεξολῖο δὲ ἰῃ ρεοζζλςιε 167 
ἄμε ἀιοτα ἰαίτιο Ἰδι4. Μιηϊξνοσιπι οὔδείιν Οι6140 41τῦ ᾿ 
Μείοδείοδεους Ομεὶ τγρυς 407.13 Μιπίεοσυαι ςογρογᾶ νλίσααϊις τοιπλοςὶς ποη Μοιῖαμς νἱαίβελευς ἰη ΟὨτπο τοι 

, Μεοιεδιίδάος ΛΟγάδλιηο ἐχςοἰϊεητίοσ ςοπιράγαῖὰ τ 196η65 748 

ὙΠ φοδις Ὁ ὺ Μιαϊίετος δρίτίτας Πα ἀϊοίκογ νη ζοτα Μοετυις Ρεςολείς 4“ο.16 Ὁ 

τ΄ Μεοϊείράςοὶ δι [αιίταγαπι “οἰ λεῖο 187).4 ἃ Μοιπυδορεῖα' 4“18.19 ἃ 

498:108 Μιγλῶ δ , 2401. ἴῃ δ ρεΓ ΟΝ ΠΝ ςογρὺρ πλοῖο 46 
Μεἰοβυίρἀδεὶ φεπυςποη ἱπαυϊγοηάυτι, Μιγαουΐοτυπι οἰ ςπάοειδι νι “2.20 174 - ᾿ 

07.1.4 ; Μιγδζυϊογυπι Ὁ 490,14 Ὁ Μυοττιυὶ ἐααι Ομ το φιό.4.Ὁ 
ἡΜεϊο εξ ἀεί οαπὶ ΟἈειδο οὐ δτίο 407 Μιίδεϊςοτάια βδεὶ, ψιαίς,. 67.1.80 Μοετυὶ ρεξζξᾶῖο 40... 

δι Ὁ Μιεειςονά 44 φτατία ἀϊβεγε 341. Μοετυὶ ἴῃ οἰξεπεε δι ρεζοατίς 166. ςς ἃ 
Μεϊίωε πυδετε 4υ λαιντὶ 1990 Ὁ Μοειι Ἑυδυρείιιπι εὐληφ εἰ Ἰζᾶταπι 

473.18 ἃ 

Μοίςς εχραυεβᾶιις 43{1ὸ Ὁ 
Μοίς: μγεάιϊατοτ . 244.39}» 
Μοίος ἱπιεγπιηῖῖας λ44.7 
Μοῆκηγπήϊεύυπι αυαῖς ἰϑται ἢ 
Μοῖς βάες 41.198 
ἐς Μοῖϊς ὐλῳι οοπίοητο {18.2.8 
Μοιΐοου (εϊο ςο]λτῦὺ 3»4.36 Ὁ 

396 ἃ ᾿ 
Μοῆ δι Ἰεπουνὲ ἐτεάίά {ς φυοπιοάο ἀ|- 

ολητας ᾿μΔδὶ 1.43.4 
Μοίεη το Μοῖς ἰεζς Οτίρεηες δοζορὶς 
3632 
Ῥ ορὴ Ὀαριϊατὶ 14.418 

Τίον φίοεία νἱτὶ 150.11 ἃ 
Μιυή]ςεῖς ςοηταξειη ἀληγηλι ΗἰεγοΙγ- 
τιὺς . 118.68 

τα Πογσηι ὅσα ἀἰτίοσοτα 11:8.1432 
Μυϊίεγαπι, φυλγυπιάλην.Ὲ. 48: 
ες ἃ ᾿ 

πρμβιετὶς οἰβοίιπι εγζα γίγαπι 5348 
“οὔ ΉΨ 

ἈΠΟ ῬΑΝΜΉΘΒΙΝΗΙ, τε(εἰπιοιίίον 
, οἰηϊρύίαυς τεδυς τυ ἀἰοἰΑτῖϊ9 τεμιοῖ' 

165.ς ἃ 
γναδεεθας ἱπτεγά δια ἴῃ ἘςοΪςῆλ ον» 

4ηυἱ,. 168.1 ἃ 
Μυϊεὶ ορροπυητυσ νηὶ 3γ44Ὁ 
τι ἰτὶ ἀοέζογει 4.9.33 ἃ 
τάαἶε! Βλαϊίην ναὶ Ὁ ορρορύπῖνς 127 
378 ας 

τουϊογύσι ρεςοαῖα Οδεϊυν βιπυμῆς 
φιοιποίο ὑϊέαειν 410.31} 

Μυϊεϊούατε (ρίεητία Ὠεὶ 5 5.71.3 
ἤδη μὰ γεῖυτα ΒΔ ο πὶ 130 

14 ᾿ 
'Μυμπάα οπιηίδ τη 8 27))γλ6Ὁ 
ΜΜυπάληκ ουρίάϊταῖος 879.68 
ἸΜυμάληλσυπι δογ) ἈΠΊΟΥ Υἱκαηάιιὲ 

496.γ)0Ὁ 
ἹΜμυπάϊ ἐρρε! δ᾿ 1.4.6 
ἸΜυπηάϊ ἀρρεϊϊατῖο 49) τ 
Μυμπάσε ρτὸ ραὔην 4.490 
Ἰδυπάυε ἐς οἰ ῖ1ο σοηδΐιν 417.1:08 
Μιυπάυν μετ [Πΐωινι σοπάϊιμε 487.14.4 
Μυπάνε ρεο 400 νυτρεῖ ἐκ1ὀἧ 138 Ὁ 
Μυυάι φυίδυν νἱγίσυν ἐχρυβπεῖυς ζοφ. 

408 
ΜΜυπάιιε 4 {ΠΠο]υΐτυν δε 
ἸΜυπάϊ αὐτὸν νεϊλιυϑ 496. 
ἸΜυπάμε δντυτυν ΤΣ Π 
ἸΜυπάυε δηῖς Δϊσυλιπι 48:}οὺ 
ἹΜυδάνι ποπ ρεγηιαπεῖ γὰ ἤϊε Ἱμίτία 
, 4710" " ' 
ἸΜυπάνν ἐμειἰτ με 410.40 9 

Μυπάνιε τοῖν ἰῃ πιαῖσ ας {0} 
3.8 

ἄοτο 419 {4 
1.4.1. δ 

ὈΡυμά 



» 

ε 

1λ6ι:2Ὺ8 
Μγβετιιπὶ νοϊαπτατίς Πγοὶ ρατοιέξαπι. Ναυτηοὶς ρετίηδην, ὡβέίηει Ῥαμ ας 56 

163. ἃ 22 δι 23. εἰιηγ (ςο]ςτιπὶ ἰςτηοη 1λδις ἃ Μγβετίαπι Δυτίο αἰνίςοπάϊευπι 210.37 Ὁ νιώ δἠπεοτθίαπι ἑοπποχίοηϊς 48.1.4. 2η Οἰπηηίριις ἀἰδεὶ Οοτίπελι!} το Μγϊιεγίντι βλασηυπι ςοπίυπ πο με νὐξ νας δι 4υϊά 774... δᾺ : δι Εοο]είω . 284.10. Οἴηη ἰροιεηιίς [πίω ᾿ς Δ0ζ 40}. “ Μγ(πεταηι βάεὶ 341.18 Ο. τι Ὁ ὅπ 4ιαιὉ ὁμολομας νοχ 4Χχ4 198 " βὰς (Ἰατί: ἫΣ 12 ἃ ἀογίηίτο ρίο πιο οἵϊε 136 Ομ ργορ ιεζδγιπι φϑὰ Ὁ 
Ορεταηῖί πιοτοος εχ φοδίτο ἀστας ας 4β 

ΝΜ προ ΘΝ. του Πὐδ ἀὐνδο ον τὰ Ὁ Ἃ , ᾿ Ὕ ἈΠΝΡΊΝ ΟΝ : ὃ Ν ὰ - ἡ ΡΣ ἘΚ ᾿ ᾿ ΝΣ εἶ Ἰς ἂν 

πο τος ἸΜΟΈΧΙΡΟΘΥΕΚΊΟΆΣ, 
ΝΥ μαθε Ασταδαθι. .. 18.318 ευϑυπῖν " “ς φλλῇ Ν οὐένον ἐείοπεπι 4 Θ οήῃ Μυπάϊ ατερ ον Ψ «4. Ὁ Νουδεοιπο 279. 218 πόμα τἰνιίε ἐτίδμες Ῥλυΐυς ᾧ τ νὰ ηἀϊ ροςολυ! φιοιποάο οὐ τίν ρθη! φιοιποάο ἀϊοιτον τοπάξουε 5. Οπιποβ ρεοξαίϊε ἰῃ Λάλπιο Μ,.γι8 τυυς. 4923905. 46ὰ ῖ Οαλπεε. βοπιηδει Ὠσυς νυν (δευαηὶ 3,4, μααίηρεῖι ἀιοίποάο ἰδ Ὀεὶ Νοϊχειῷ προίυς αυὰπι τὴ 90 408 

δἰὰ» 41.240 Ὁ ΝΏθοτα υατα ἀϊοιπειΣ πιμϊϊοτος 170 Οπηπον Ποιπίμος τερτοδὶ πατυϊὰς ἢ, ᾿μιηάν δδὶ (ροξιαουϊηπι Δροῖτο!! 18 418 αἴ. 498 
“τὺ ὦ Νυῤιεατί Αἀεπιὶ ὁρραπίτυν κἰοτίοςΣ Ογὶ Οπηιηίμτη τοις φυ ἴῃ γῃο οὔευ αν 444. ᾿ Μυπάμαν [δὲ οτιοίχυπι φαοπιοάο βιὰ (ὲ δπχίξτυς 1ι98.4418 γ118 

,., ᾿υεάϊοας 479... ΝΙΝ φάτο ἀμ  ἴολτας οροτίδυς Περςὶε Οππηΐα ἐπιρίοτο φιοκπιοάο ΟἈνίδυς ἀϊ. Ὁ Μυδάο γε Ὁ Ὁ 330 χὰ Ὁ ςἄτις 176.ἐὉ. ἹΜυπίπιοητα Δ415.10 Ὁ νς Ναπιςη ἔς οσϊ ίαδος : Απείοιηδαν, 322 Οπιηία (ιδξξξτα μοπιηί 491:.12 αυο- 
Μυκαῖς Ὠ εἰ ᾳοτίαπι.. ᾿ς ΟΠ Δ. 378 εὐ χῃράο δβῆιίς ἀίλροἱ! οὐαὶ ἔῃϊο τοία.- Μυτῖα βάει ᾿ 410. Νμποργο ΣΕ ΝΕ ὁ σοοδαξ 429 ὅὄιεπτιν ᾿ 392. 
μύωνις 4υἱ 48ι8λω τ. Οπιηία δοηλ ἐοπηπυπίςαις 247.34Ὁ Μγβεπυπιφυίά. Ἰον.264 Νιυρεὶξ δῷ Απρομειο σοηςοία 120 Οἰμηπία [θυ ]ςετς φασηηοάο ἀίςας Ῥδμλιν ἸΜγἤετγίαπι φυίά ἄρ. 1772.421}0 260 

ἰη Οἰηηΐδιν ἤθη τοξ οπείατίς ἰηοίξ οη.- - 

Ν δέμας ΡΙὸ ἡ νὼ ἰῃ Πρυ!οῖιιο 321 Ορετάτίο νἱγζυτί . 4 6ι8Ὁ ΡΝ Οριτυϊλείοπες φυ!ὰ ἤἠς 119.38 Ν ΔΩ γῶς οβδας Ὁ ο οὐϊςητία ΠΝ “πὰ 7. 10 δὲ 345. Ὁ. ὀπλίζεῦι, ιν 8»30 Ὁ ᾿ ΝΝατίῃα βαςίος, δεηατίιια πιρρμΐα 444 ἜΕΒι ΟΕ τὶ οἰῖγ΄ δικαίωμα ἀϊείτυΣ ὄσλον αυ!ὰ ἤση, 43.480 . 288“ 220 . Ορροετυπίτατοπ γε ἰπιοτς 6} Νατυγὰ ἄυα Ομ αἰ ἰεοϊαγδηταν. τὰς ἢ ΚΑ ΩΝΝ [6] 71} χίοισμα οὐς γούετως ,Ορροκτιηίταῖοιη γεάίπηεις 381... Ὁ , Νδζυτά ἀἰυίηα ςοηίοττες 4λ48ο:ζ 73} ᾿όψάνων 4 ἀρυὰ Ραυΐαπ ΞΘ ς τι "Νδζωχας οσάο ᾿ 30.46 ἃ ὃς Ὁ Οδοάίοητία ΟἈυΙ δὶ γοσταὶ σρροηίτιτ "4 ὀγγόνια αὐ ἤπς 19.372 ἸΜατυγή 1} ἱτα 467.31 δι υιο {οῦὉ Οριν δε, ᾿ 2364 Ὁ Νᾶϊτυτς Οληπὶ ἀϊξίπρυοιάα᾿ 240 Οδεἀϊεητία Οἰιειῆι ἀυρίνείκεν Ξὴ 4ε- Οριμλϊ εἰ (μπὰς 168.304 ᾿ 308 εὐ τατος 7.3.0 Ορυς Αροδο!! Οογίμι νι) 1394 ἸΝαζαγαίςε Ἀλπυὶ, οὶ σοι Ὁ ἸΟΒοάιεητία Ομ μι ἀοαιεταπαν 39 Ορυς νοζαῖιν Ἐριβςορατιις ᾿ 3,9.46 Ὁ Βέλειγασιηι ἴῃ Ομηῆῖο οοηίμπδια τὸ. 60 Οριν αΠιδιοπυξῃ 4410 δ 18 Οδϊλείο Ομηπὶ ΠῚ ἀεβενεμάς "410. Ομρυὺς ΟΡ φυᾷ νοςοι Ραμ ὰς 299 ΝΑζαγθάζυς ἰὸς 151.4Δ 98 4ἃ 
κα Νιεροίαειὸ εὐςηίεησία πεύς[}Αγίλαι Οὐϊαεῖο Ομ τ ΠῚ ἐῃ (ἀξ τ βςίμπι, 41: .«9.Ὁ Ορρη ορογατί το πτατῖο 18.1|8 αἰδοδῆς πιοάϊαηι ςολυίη] ὀ14334 Οδίδείο Ρῖο ρεζολῖσ ἷ 41.2.10 ἢ 

τησῖο ἀίοαι Ῥευΐον, οτίρευοι 4ε ὅδε Ἀ πιαηοιυπι 4.41 Ὁ ἸΔΡ.43}Ὁ δὲ 130. οὔονιρτὸ διωκτὴν δ4164 οτἴξερεε ρεγυετὶς ἰςηΐμην Ρ4ῸΝ 24... Ὁ 482 Οἱουπι (γπηρολιον (λπλείοαΐϊς 44.24.4 οΥἱ ΘΠΟΣ ΡΓῸ δηρδαρειις ἐμοίεπς " τὲ Νοῖϊε δι Ὧπ ἀιώξιω 494.1ολ ὌἸγιηρας τοοιςῦ ἐᾺ Νοῖϊε οππηία ὃς ἠρϊε εκ ρατιοιοηιο- Οἱ μιδἰαιμμγὑ μείων ρί ἐρινιόοι » 4υ] ἀπ. οτίζεπον βάεὶ εὐίδυ!ς φοα (ληβυϊηίν σοουμπυοηίδηι 9.7.40Δλ᾽ ταηῖ 42.λὴη ἃ ἄκεαι μηι14 Ἃ Νοῖεῖο ΡεγερίΠοἴτοι 4.151 ἄρον τὲ φιοιίο 9460 Α οτἰβεηίε ἐχροἤείο φειοηϑὲ 46.200 Νομεξυθαιίο ἰὴ Οεῖο 4119.104 Οιπηΐ ἤ δου 169.1} οτιᾷομιν ἀε ρεοταῖο οὐίμ ἐπος 1 νοι αυϊά ἔβυ: 40.1.0 Οπιηὶθ σατο ξταπιθη 4618 δ1Δ.' ὀροίμαι Ῥεξοατυπι ὯΝ ἣν ἴδ, 20) Θῖπει ΒΆΒΗο 'ὰᾳ Οἰνδο δβιαϑιεες οκἰφίαίε (ρείρτα ἐιρημμοιαδ 4220 30.δ οεἰβομὶε αυρα ἐς 4 ἐυἀ οἰο νἱθπιο. Νουμηερμριυδ) ἰατεί 241 Φηληα και δία τη, ριο ρει ο.6 Ὁ ἶνθῃ ἐὐνΣ » ; 
αν ᾿ . οπφερίες 

Θρεῖὰ δοηδικτίδῃῃ βγατία ἀσδειϊ λ6β Νόκρωσες αὐ ἀςείατοῖ 196.2.ἃ Οὐ ατῖο δι τατίαταπγαδιίοπίς 4210 .398 ἸΝοφοκίαητις δηίπιας Εἰὰ ἀοξίοτες 48, ΘΝ δεητίμπι,ργο Οσητίδι9 97 μεύορετδ βολεῖ 4418 . δᾶ Ὶ Ὀρετατορευγαγυπη, Ζυσ 89.110 ΝΝετγοηῖς ἀοηιοβιοὶ 30τ{8 Οὐϊατίουιν Ομηι τερετίτα:. [μπάλπιει- ρον Βεὸ ρτζιηίο 7 μ5.4ωηὉὺ “Νεξοείδᾳί 4οϑι8 λρς- ταδι εἰ!ογείτις ᾿ 407.Ὁ ορεγὰ ; 34.1.0 . ψηφαίλεθ 378,8 Α ̓ΟὈδείουῖς ΤΊνοπυρίνα σίτυς 173 Ορεῖὰ οῃηΐὰ αχοϊμάμηνυι κὶ δίυιό ἀὶ : ͵, ΝΙςσάσαμις 4143202 τοῦ | 12 
Ἂν ἢ ρᾳττίςυ! εὐ 227 28 ΟΡ ἰδείοποπι ποίη Τουτὶ ηυοπιοάο ΤρεΓΑ ρεγεγο αιϊοηΐα 412.44Ὁ κέρατα ἀςε βιαπηαηίξαις μη Πι ορείδη- λαιμά εοηυεηίας , 422. 5. 4 Ορογατῃ ὃς Πἀοἱ αὐτὶ ϑεσὶς 26,418 111.18 0 ΟΡ ἰἀτίοηες ἰρίττυαῖες 438.9 Τρετυπνιεκία τοῦ ἐς τηεἰτυτῇ Εμμεὶ 'νὸ οὗν νϑητασαι ϑορε εχ πηριο- Οδσφυυτῖου 4ιυΐς “" μπ46 0 548.1:0. 

489.1.Δ ΟΡ πιλτὶ ῥεῖ δριτίτα πη 264.40 ἃ ΟΡοΓΟΙῚ πιοτίῖς αὐφὲ ορρηᾶς “Αροίποίι Νοξοξξαυυν (ξευδῖρ ᾿ 433.) Ὁ Οθτείκαε! ἰμδος Ραυΐυς,, 1638 54η6διο0ὰ ᾿ ΝοΙΙς Ὥκυπι γ1105 ρετίτο ἡποπγοῦο εἰϊ- ΟὈτΟΜΗς (ε Οἰνείβυς, διροἐοαιαἾη ταῖς ΦΡεμίαι ἰμεἰτῖα δς ἐιπικία βάοἱ 237 "ς τφτᾷξ ὑεν Ἢ  4883:0 σειςὶν ΩμΈΪΗΪς 4ιοπισάο ἀϊοάτατ 420 γῇ : Νοπίοη ἴα Ὡδιδὰ δὉ ΟροΓΠΊ νουδυλτι 4172.0 ΝΝοπῖδη ἤπιριδ οπιης βοπιοπ ὧφς 60 " Οδτυίίς Ἰδοιαν ρὸς ἥάδοπι Αδγαδανις, Οροτίδυς ποὴ ἰδγυδηγης 1686 ἢ ᾿ Νοωεηρτοτε ςεἰοδη λό48 . 419.40.. ἅν 8η ἀούίςα ποσοῦ 14.618. ἴα ἸΝοπιεη ῬΑυ]- Βαρείίατί ἀμ! οι Ὁ ἀμοοε ἴα ΔΠΊΟΓ 48:.18 Ὁ Ορειδιις Ἰεβὶς Δα ]1 κατο ἰυ!λβολτιν οἱ ες 4,318΄ οὗ Οου]ον ὉΜη εις ἀερίδευν 239.17 ἃ τὺ Νοιηοα μι ἀϊηἰταῖς δ Ρταίβιηιία "8 Οαιΐος ἄατο - δ΄49 10 Ὁ ὀρείων Ρειίαδια βάος Λδιαίναπ .449 ες 2Ξ4Ὰ Οὐοὶ εκ νἱῖὰ 89.110 χὰ ᾿Νοιιίμάζο ποπιθῃ ὀληρὶ.. 968. 0 Οὐοισχ πιοτῖς 189.1 Ὁ οΣ ὁμεῖν ἡέπ]0 ἐδ ίβολεας .237.}7 ἰμ Νοινὶ δε ΟΝ πὶ «οηβτοβαι δι ρηρίῳ νοῦς φιίά ἱπηματως 1δρ Οταια ριο μἀχίε 7940 τ ᾿ Ὁ ᾿ Οτίβεηος 4190 νὰ Νοιπδθη Οἰηβὶ  }}}} Ρεοραῖὰ Οἰοηάἀίουϊαπι οτυείο “φ!411Ὁ ᾿Θτς ἰπ Ἐρεϊεῆα, ποα δταδυε 118... ; δαί γὺ Οἰξεηία ποιπίπιδι 31.9 ἃ ογάο Εςο]οίλτυιη 19.110 ἐῃ Νοιανίηε Ολεἰξὶ ἼἜΘΒΕ ΓΝ 310. ἔγωι 4υἱὰ ἢ 4,1α οκἰςαἰοθυπὶ 416,3 5 οἰκεδεμών, ἀριιὰ Ῥαυΐαπι, αυἱᾷ 34. Οὐΐξεηεν ἐς ΤῊΝ ες 98 Ὀυγο ἰοὰ Ῥοπηημηι ρταςίροεις 400- Ιοὰ 

: οιήφοοι τ᾿ βιὰ τανΐτ. 

ἐξξον τος αλρορ, 

᾿ ἐὰν βοῦς, Ἵ ἘΠῊΝ . 

ὑπ ΝΕ ΚΑΡΘΕΤΒΚΙ 1ο κ᾿ 
ἐμὴ γλήιι ριαοβίναισαιι αν μαριβορμαήζιδεη κοῦν, ὩΣ 

ῥακθαιϑη πόσας βρατα δἰονία δε! ἐρϑω ΝΣ 

- 
"ἴὰ 

ἐἰορννίνι κι ὌΝ 

ὅ ἰεκτελεῆοσίαι ΠῚ. νυ 1 φαυϊοϑ αὶ βιοάο ο Μ οπιοὶ 
ΒΝ ἀωκονοα Ῥεγλαϊίιε ἰ ἱπ ἕάοῃ οἰδηταν 811}} ἃ : εβρσυτε ο ορῖο 
ΟἿΣ ἡνωρ (αὐ ΠΝ πέντ ν παρῤγευ ΡιὉ σιρόγεδν! 6. ΠΩΣ, ἃ Ῥωυϊυν ἃ 
Οὐκυδις Αἰ τὴ φιήρυ» Αφοδοὶ! ἀρέξεί: υνϑιγγίϑῳ φιαὶ Βοιοὰ -ἰἴλᾳ ὃ μι. ἢ 
«απ ςοττασηβιε, ἵμρ νεός Ὁ αρραλδηναν δι Αρδην ἀϊβεριπε-: 57 

ἀπ Ὡο Ὁ “ὦ τὸ ας 0 0} ἐπί διε τ' οτῇ ἱπφικθσδείθηι τῷ 8 
ἐν στὸν Ἦν δ ραῥον 6δν34 

ηνὶ 
ὯΠ 

ἀρ ϑὰ ΠῚ ᾿» ἜΣ ἽΞ δυιῖοι οἰουγαταν 4248 

ἘΠ τὺ 48.614 φᾶυΐϊυε. φυοπιοίο ἰλθοτοι 6 ἡῤῥήμμετ 
βλι. 1.41.4. 

Ἵ “Ὁ ἀποϊεπιμτέτε )ὲ Λροβοῖνν. "Ὁ 

ἀυσεςκίαι 

Ῥαρα τγγλπηῖ! , εἰὐξιθινα ." 

Ῥερίίπι ἰηττὰ Ἐσεϊεῆαπν οἵδ 

μὴ Ἁ Ἑ ἐε1} ρτοθϊοιιθὴν 
ἩΡΝΝ πρηδα “9 Ὁ δον υἱκ Οοννιν διε 41.248. 
ΘΡΟΤΟΣ δ δῆτε ἐφ ΡρρῸ μαι ιοπισάο. (ε. ἢοῦ Ὠοπίουμ 

Ξξιωνινεῖον ἀυκαι Υἱπὶ ᾿ιΔδολς ἢν ριποίρογς ἀΐοαι 

ι νᾶ 

ΤῊ" 

ῥεςοαιθαι δῆτε πιοτίεηι 
Ῥεκοατυτη ΠΟΩ οχττ Ἔοτρι 

κ αὐήμις κοι, τσ 
ἐπ 

τ στ 

πο α δὲ (οΒΈΓα ρΡεζοιιααη, ψ εκ Ῥαυ]ο 

4 Ἢ τλϑ 430 , ᾿Ῥοφόαμεῖν ργο αυο Υ 

τ᾿ κῦτος γοείε βκοιβειες υτᾶςά ρϑμΐαε δή δὴ οπίοῦν, δῃ κοπίυξλῖνε τ. κε Ἂ 

τ παν τεν: Ι ἡ πῶς εἶνε γιπᾶλυν 7.8 4 μοι ἀἰμαοίοοοὰ! τορυὰ 

᾿ΑψΣ τραα ΠΕΣ "ς ον Οεατίυμι ἀςΔίπει 419.6 » ρεοςβο ποιοὶ 
Ὀυρδάά ε 

,ς φβυβι 5 φααῖδε ΑΥ̓͂ ἡρρυκ ώξει Ω 
ψιειης διδον:. ογἰλοια μα Ῥεῦιπ 

1 ς, 

᾿ 

» κι 
14ι 

ϑρυϊοεὶ ὰ ομίϑο ἐΐρωι ἀεβφουκὴν. 319 
ἜΠΕΡῚ { . 

4 Ῥιυϊάετης, ἀωὴς τδίοίατυ., ,- 

ζοϑι408 οἰγ ποι. 
3γ).Ὁ 

. 4841 

ι 127 

«Ρεορδίυαι φαοιήοίο πνοιυυμλ 48 

45.41}} 
εὐω ᾿ 

40 

λ0, 

3 

ὧν ἜΤΙ “9. 
ἷ ὐϑοῦ Φαρίφἥωμα δ᾽ ἀμρέα ἀἰδθεξοουάν. ὭΣ ΠΤ τ ἀροῦν μεν, ἢ 

ἘΊΣΙΣΞΣ οἷ "πο Ά ἢ "6 ἃ Ἢ Ὁ φ. Δ: ἮΝ ΓΤῚ Ῥαυΐον ΔρΔΙ μεσ βετὶ Ὑμν: τ 
δἰγηὺν ἐ ζμμοιώ νοι ἴση καὶ ΟΝ 

εξ ιν, ἀ δυὸ μὲν. εὐτὰ “1 ᾿ "πῶ ψαΐγμη τ’ δ δι: ὃ 6. ρλυΐυν ἰδέξαι ἔιδη) ποθ ίξδτοιι ̓λάνατέμε 
ἡ Ῥεδοιεο φικ μδυλῶμνμαι πόρε θὰ ἡ Ἵ 14.278 δοῖεει, 5.7. κ005 Διὸ 

δ, ὟΝ το ή Ὶ δύγεσιᾳς βοοφΑΓΟΥΌΜΝ 5: 1.478 Βδυΐα» πὐπὶβογίμπη ἤπαπὶ αὔϊεεϊε 133 
ἁ νῷ φαμένη ρον ννεν. 434,24. ἴα ΕΥ τιον ὁ ναιω ξοτάϊε. ἀϊιτλείο. ς μιν, δόντα ἴ τὰς σθ Ῥεῦΐαν ϑρίηκαπ πεν: πιαίρηι᾽ 

ἀἰσιλν “τ βλυσῃοπΊλίϊ ἑηῖει. πσομνδι αἰαρίμν, ὨΔΕΙΑ δζ ΠΗ ἀεφορίς, 5.: - 429.8 
᾿" παβῶνει οὐ υυνρα " 410.γὉ Ῥλμ]αϑ ἰς ἴια φταα, δἀποίανδτυαι ἔα- 
τ Ἡμῶν Ἢ ἐν ταῤβνσίᾳ ὐἰδ ἀδείανος 19:90 οἷς, γε φπιηία ειἰδυαι,μοπιράο, 
ϑείξονν Θταεὶο αυϊά ῆς ᾿μϊ ἃ “Ῥαιξορισηι εἴπας. ὅιο τὴς 35 17.0.7... 5 10 

Ὁ ὑγρὸν ΜΥΕΙΓΕΈΚΘΙΕΙΣΟΣ “πα φαθθ ".3904.. «τὺ Ῥαυϊάς-ης ῥέει βδεβουμάκοενιι κἀ- 
ἔψε ν.33.2 Ῥαζεϊεἰρίνιπη πικροὶ ἘΝ ᾿ Ὧη} μὴ ἈΥΡΙΕΨΝ Ἕ ἸτνΝ " 

Διο τίη εἰσ πήσιῖῦτα (τὶ κ48 ραιον τϊο ἐὐοένυς 2.4 ΩΝ υὐϑελννω ψόόντοο» Ρ' τοῦ “αι τπδν ΒΑ αὐ ξεν ἐπελεμρε 1 9.841 Ὰ 
3 ; τῆς ταν 

αὐλθηα πο Παμ τυ ἀϊαϊο᾽ ποιὰ 460 ἐρυναι ( ἀϊείκ “Ὁ Οαϊατασι ΚΣ τῶιοι ἐγντυ 95 Β δι πμμς ̓ 

181.40 Δ. νάξ Ροτίο τίοηοηι ἀεοαγαῖ 104 162 Ῥδυ} 5 Ω6 αετῖς ἀδίξευ ἴογε) [2- 

Ἡγάρτῶ ΥμᾺ ἀμεθαοε οοηηηιυηΐδ Δα]: πεν οὐμὶ δάἀμετδίο ποβιηῖς . Υ̓ΗΝΩΝ (σίρε πο τραᾷίταπι 361 
ἀοηοϊοηῖ τιϑιοῦ 108 τι Ὁ 

ἤλπάτὶ ἀς ταβιτία μοὶ πρὶ ἐπρυ. σάχφνιμὰ 48.1ς μα ῥιοίξ Δἰοηίε φυίηφμς Ἡ!ετοίο!υ - 
: εἴγος 48.ς4.Ὁ ἜΝ δρίοϊυτὰ ροδειπη,ς Ο 6215 δὲ ὦ, τηᾶτῃ 4,16 4 
δῆτα λ,ό.1δ6λ΄ ' Ῥαυ}} δι ΙΔοοδὶ ἘΉΕΤΟΝΕ ᾷὉ Ὁ 

ΒΕ (ετπιοηῖβ Ε38).9 Ὁ Ῥαΐξιω ρτοῦρπο Ραμα 1121.21 8 ἊΨ δ Απεοβηξὶ ἀπτϊτ οῖϊο,: τ. 
ὅπ ἀδητήτλτίοηθ ρατεῖοι]λ το:.17 Ἀ΄ Ραποηος τα Οβγζατν φυοπιοάο οράδης 
ἊΝ αἰ πολογικύς ροϊταηι ἡ 456.1Ὁ « 4ο63.Ὁ ; ἐμμὶ ρεγοζεϊπατίοαίς ἀείοιρεῖο ᾿χλ2 
οὔω διὸ ἱτάγις 6.118 Ῥαϊοῖνπίοις πιΐιος Ρίαι ϑτοζοβ 167 4 ᾿ 
οὐπὶ Οὐ} “εϊίδυν οδοιταπιας “ποπὶ 24 ᾿ ῬΑΜΙΣ ρικἀοίπατίοη!δ κα Αρϑῆο λιμι 
᾿ ἀνίαν λ Ῥχίϊτοείς ππιλὺς᾿ Σι39ς Δ ὦ ΔΡΩΒ γλάυς ι 32,322.2}, ἃ 

φαίϊοτος ιΐ, ὅς φιοα οοτιπι οὐ οἰατα ῥα! ἐπ Οαἰλταβ δεπουο τί , 1349 
Ἷ εἰ φή6. 40 8" , ἃ, ἃ 

᾿ μἰλύτς (οεητν χα ἀετς ἃ Ραιο τον ρανῖο ἱ πηροι κί Οεαεζὶ (πτυποηὶς ἐμηρία- 
ἀχ Ὁεὶ 303.36 ἃ μαβθατῶτι ἐμ ζαε ἂν Ἶ χλῖ Σ "» ̓ ̓ 

, τὰ Ῥαϊοτυτη δἰςπάοτυηι χλιίο 4ις οἱἐπι 252 Ῥδιροτος τυ ἣ 
| Ρέας, ΑΝ ὃ ̓ ̓ οῦ , Ἢ ἐλλας ἴεχ ἐϑγοξαῖαρεῦ ἀκ νήνμδν 

“ Ῥλῖοῦ ςτεδεητίι ἢ 73; 

Ὑρεπαύει νερὸ ὐνίθρα λωϑα Ῥατοῖ ρίοτιξ 1δήη.40Ὁ φάκαιμι Ἰἰςςητίδηι ἤθη ἄκει ψειυίω 
εἰἰὔηρες ρυ ὈὨεῦπι 412 Ὁ ἀμί" πηι πὶ 44.,λὲ4. ἰιμειβεκιίοης ᾿ γί4ᾳ8 Ὁ 

κίε ρτοσεαὶ υἰὰ , 4ὍἘεἔῖ1 δ Ρᾶτες (ρεἰταῦπὶ 434.}24 πολ Ρέφζολις αυϊᾷ ἤ᾿ 00, λ8. ἃ δί 
Ῥαδευαν νηυμὰ (προ βηῖς "418. φᾶῖες Κοπμς Ἀοπιυΐυ8 44347Ὗ 108 ἯΣ Ὃ » 

Α . βδτεκνάς ἤ]ἰο τείδτυς 401.23Ὁ Ρεζοατυπὰ ἀἰσίτος αὐομία: ἧ 00 4: 
Σ ἰπουὶ Ῥᾶττες ἀθις ᾿4ι3.4 ἃ σάϑηνδἤςεϊτυν ΕΠ: Ἢ 19.472Ὁ ὙΡΏΩ ΩΝ Ροοζᾶῖο αξιϑαῖϊλο - 443 

ἄυο ἔδει ηυὸ παϑέμρτα ἀρυὰ Ρδυδιπὶ, αὐἱὰ . . 47 
ἱ γῆση Ἀὰ δὴ πευθνς ποῦ "ἰδοουϊιοῖθῦυθ φγη0.21 "; ἐξε τυνότιμοοῇ 47. ἡῶν ̓ 

μιᾶι ἃ ἄνο ἀὐποσιοίο ἀϊοληῖ Ἔσο, ἀρδ ν ἀμ ξοωμν ον 5 βνεοὴ Ῥέκοατια ἀρ κυλνἐὰ βοκαίης ἰη Ἰηοὐ 

ἥδ εἰμι ἀἰαμίτλρ 3848 ᾿ ροιιαίετίς 4,448. 
βδιξογω εἰ μονα Σὴμ ἠβρν ἐπερα ἡεὸν τῆ ἀδυρπῖυθ 5}.114.. φοροβευτη ρτο ἰαδο οτἰφίπαί φᾶν 

ἰα ὅν ορρορυπιοῦ ᾿ 41) 148 . Ρεοζαῖμηι δυλίυιι τηλῆοι ἐπιρψαϊυτα Ὁ 

πεμάοή δι στὴν ΤΣ ραιπεκίι ᾧν “τ Ορνα ν 
Ρ : νυ νμυπὶ σοίρὺ 146.8ι Ῥαιτύπι βάεϊ ἐχοπιρῖα. 4162} φβιζαῖυπι δύψῃοτε ἰη ρας δ Νἶτοτ αὶ 

Ἂ οὐο ἀϊοίτυς οἵε οογριμ ὩΣ νέα ἤδος ελάοτ ἀἴα8α ποῖϊτα 407 χει “1.68 
᾿ ἐπὶ ἄρον ᾷ δι. : μεν ἀἀπελαι δῆ εἰεἴδά μαννα 
5ε: δ δυο υπιυτρεῖ 3 ἰεπεία δι ἐϑαυεε Ῥαϊσαπι πείρο ποὺ Ὁεούριΐξ Γ ΣΝ τα διμέμαι βανιμαισμειῃ ἀο αν Ὁ ϑαῖσυσι νομίημώ ἐπ δες αμοεείπιοαϊ 18.178 με, ΠῚ 

δ το Οἰεϊίαης 87γ.μ4 ἃ Ἰσοληάίε ΩΝ Ω ἡ ΠΣ μος Ρος ἱπιρῃοίατίοπφαι, δϑῳ ὑπῇ 
; Ν 1η8ἢ 4 “ 

μαήρε ἐμ ἐν φόλούμην τ μά ἀροδοῖωε τὰ 218 ΒΌΣ τὶ αι! γῆξωον ϑδηδμαι. (07.}. 

μιίόφ, 
ἰϑοίψι: 

δ) 

' 

ὸ ἜΝ 



᾿ ὅλα , Ν ως εἰὐλὴν 
. δυο εονηνδοῦι κι φίλη 4 ἣν ἡπηνούην ἫΝ ὀπΐτηι ἀράν μα. 

ἐπϑν ᾿ ἰαυν! Ἔθ τὸ ᾿Α με τσηρηηῖ ας ὌΝ , ἐἨ ἀς ὌΝ ἢ ἫΝ οἷ «ἢ 

' ἘΤΉΤΥ “ σῃοπτο μη θεν ΚΕ ΡΒΈΒΙΠΙ ' ἢ ᾿ ΕΟ 

που ν ἐῶν μδας μα ἢ ἿΜ ορθρείη ΣΙ ἼσΝ Μ Κη μάν. ἥ 

«ὐμδν..- πρὸ ἐμήλα τυ 4 ΘΕΜ᾿ τοῦ δεϊοτειμάτζοι. οὐδ. “ἃ Ῥαπισν ἤθη 6 Ὑπυδιὴ, ; 
: ἐππθ γι ἐμοιποδῷ (ὅϊ-᾿ Γυνκαμγ ὑπ μρσίομα ὡν ἂμ κλαδοα (ὐν... τ ὟΣ ἊΝ 

νεῖ τὰν "δῇ πρκὼ ΒΝ» γαδιιχὴν Ὁ τὰν: ἀνοουφρῖν ᾿ ὙΠ 
Σ ΓΤ ΤῊ μϑπιέζιο σθτ Ὁ6 βινηε ροσώμψαι ἦμος ΠΣ φξον: τ 

ταμοὶ δυο. τ φόρα 95. αῆρας εἀαδριρίευνι ἀπυπι.. ; γαύνθα ἀρ  Ν ἐμ κὸς ρμη.. ' 

, Ῥέαν αὐυφείυι ἰεροανίσνετὸ Ὀδαμ]: δε ἀμίμμλιϑοσαμὰ ΓΈ μ 
Ὁ επδε. ἰτὴὰλ κἰολδηρεν φολυδβν, τ μὴν αἴ 4υἱ οοπΑΝ ἀϊ Ψ ΤΣ εἰς, 
ποραιὰ ἀπηρίε αστῖς ατοτοα ἀἰξ παμθ 07 ν ,ὐρμε λα ε 
᾿ ἥραθε κι μθοη αὐ μάνα! »μῇ ἀπῇ ἐδμαν ἼλοΙα ϑαφοὺν νείδέημα τὶ «ρληδ Σ 

ΘΟΟΑΒΔ ΟΣ ΓΑ Γα ΠοΓΑΠΟΠΟΠλ.,.. 310" " 1610 ΝῊ μια ρηξειην 8 Υ μὴ “ἢ 

ἐξ άϑαιδε οἷὰς ἐν παρανὲ μα ἀκ ἡ νὰ τ ἢ τυ Ἀοπια βιενέε.. ΤΣ πιοάία πο! “ ἀμκ ̓ 

πνῶν ναι οὖν ταπιάίυ ἐϊπυ!ειλέθειις, φῶμ ἀρλυράῥ ψόχυε Ολε τυ αϑριδι οἱ τὴν 
μὴ τὸ τ ἢ ΩΝ φαμ αὐῦτο' 401. 

βύκταῳ, ον καὶ ᾿ ΒΕΝΕ Ν τ αλλύσοττο, τῇ : ". γι εἰσ ας νγσχει ᾿ 
μαῖαι επί φῶ Ῥβματὶίσὶ νηάς ἀἰδις ως 45. «ἔδεε 

νπαμ - τ ν τω ΝὙ Βπρπῆκας τσπθε δ 18 Βριμέοι Κοπβουν τε ίς (ψρ. ἐπροὰς ͵ 
᾿ὐμάπλιι τόμ ομο ἰνδίβοαπνις 49 ᾿μ18 δ ωΧ. 1. ἡ ΤΠΧΩΟ οὐ φιϑαμῆθπι οατο τ τὸ... δλο,δὲ ἢ 
Ἐφανηοκευ. ἡυυληλιοιηον μἡ ας Ῥμαηδοσιην ἀυρίοι βθνωι ἘΝ ΉῊῊΝ Ῥαπηεχ δοα αἰθωί βοι φαθεηδι μον 
Ῥεουκουα οοαίαίπο, ' ἀρωψοῦ ψίσμήνν οἴδὶ υἱκον σοι Ὁ ΦΆ48.. 

τὰν “ἢ τοῦ Ῥεοςαιὰ τῆν Ἧ νι φὴν ὁ ὧν φμείενοειδυΐμπι προς 5848 Μαεμδκν,ριίπί (οἰεηηφ «ἀρρίβείυα) 

τ Ἰακων αι φδίαι,ς ἢ Ρμηϊρροπίος ϑοσία γοςληῖυς .. 27 ι 
διμαδιοϊηαίπιν. 1. τος μ48 δὲ ὁ. κι ΟΡ Ν Ἀροαμρῆμε (ες χεῖθο ἀἰκλείμ 

ὭοΝ »4υα πυριςγοπευτ ὶ Ὅτ "δ ΡΝΙΝρρυς ἐρεθίν 2:4 Ὁ - βειεὶ τοπλῖυν 4λ:ο τὲ Ης 

᾿ΔΟΑΟΤΟΝ ἀῤοο. , εἢ ῬΙΝ οἰ ορ ίλην ἀππιθας Ῥαυΐυς 513. 14 ν᾽ Ῥοιυϊβευπι οἴπδηομιζῃ νἱρα οι ερί- 

Ῥεσολιονι μιθεπείνις,. ταδβῦ ῬΙΜἰσίορ!ν νασὶ) οιμαίμπι ξπσῦνα 9 ρων οὐδςὶο (ΟΡ μ4940Ὁ 

Ῥεομιοτει αὔδαἰγεομπιὶ Αἰὴν Ὀεί. 9 4“1ῦ. , ΜΠΡΗ 
ἀδινο το. ΩΣ ἐγ φιιρροργίκ, αὐ ά τς ϑέο Ὁ ὅθπιο 4 ἐξηᾷὶ νἱπτγρειως 204 

Ῥουξλιστει Ἅ4Δ “1 Ὁ ὠλιομίω διιοιμῆδ, . . “μ1ὸ «τοῦ τος ΩΣ 

Ῥοοδιῖοτοι ὦ 5 ἀνά τῶς μῳαοι υφᾷ φυβῶκῳ 466. Ὁ σύερτΟ τοῖα μάνα 
φὉ.} . ψαδεθεός ἀδ᾽ τοιετοῆτία! ἜΜ , 484. Ῥροιλνὸ ἰῃ νου ϑρίτ Ὸ147.180 

Ῥεΐδ γρξϊο ἱποοάσις 363. τ΄. Ῥοιεηβ,λ οο 4) ροιρίε, 40 ἀξ ᾿ 
ὔ μέτψῆμς μὲ ϑάβμμν ͵ “317,6 Ῥμαθεὲ «διατίτας ᾿ς ΦΟΜ7Ὁ, ἔοιαξ 30,.}8 

Ἐὐυ ΣΝ 48.5.4. φἰρεαιά", 61. δον. 8888 βοίρατεν ἀφοίαταθας Ὀεὶ ἔϊιιε ολήμων ' 
τδάς, Ἰλυβάτοτα - ΑΝ} 4. φυτίξοῖδια ἰὰ οαἴατη Ἐςοϊοίά ρετ βαρ. δ54.8..: 

ἐν το ἅψ5 δ. πυχα ζφτοβατο εν, 4ὯΦ.2} 8 Ροίεπτια ὈὨεὶ Ομβήαν ᾿ ̓ χοῦμα 
ει φοφσδα φρόψηνα πτξ'͵ -:..ὉΔ. τόξᾳν δ ροϊεητία Ὠεί Ἑυληροίίαπι . δ.Ὁ 

; ἤφσαι ἃ φονόν, 4υϊὰ ϑόφιαϑι Ὁ ΠΡΌΠΡΕΙ ἔδενο Ἑυσηρδ 107 ᾿ 

“ “48 νρανεν τὰ ϑννρίαα δ 6 ἀφῶ [ 
ι ' αϑὲηλ ψνϑι ἀρϑν41 ὃ ἜΤΕΕΝ μιαθετς ἴῃ οἀρί τὲ “Ἔ φο 

- Φα!, ἐαββμεϊμίει ἘΝΘΈ ΚΒΟΣ πο σαρκὸρ οτοστ νὼ 9400 πιοίο ἀϊξλτυτ ἀλθος 

-» ' " ἩΜΡΕ ΑΝ: πο φδηνον,Αυἱά ᾿ χίόο Ὁ ἄρῃς αυϊδάλιῃ ποδίρα Ὀοριουϊδι 
ἡ πλλα. φδυκω οπὰ αἷΐοε ἀϊεαπτας ἐφ ᾿ μ΄. 

ἘΝ. ιμιμιμ ον ᾿ - φδμμοὺ φϑορὰ νὰ (οἘ ς΄ οἰχφς ἃ Ῥοΐαν ἐοΐσᾳι Ὑφ ΘΓ ΠῚ Ἀροβιῖ υο- 

᾿ρευξεξε οηοπι (οππηΐμπτον. ἐν ϑθλς ἃ φϑερῤ ουηάϊ,ποη ἴῃ εἰεητία (αὰ ὦ ἰὰ φιαν, . “ποῦ νορφβαυίψα,. 1427} 

Ῥτάθονμο ὈΡΆΝΕΝΝ ἐπθῆο Ὁ ᾿ ᾿χημαύνκην ΝΕ ΚΥΙῚ Ῥηαγβηίο τοι αθαπιρρδ ἴῃραν 

ψάξμμιαι πος οὗ, φύφ.28 
Ως ᾿φοΐδὰ μεθα ΑΝ ὀρροημηξάε.» μδ, ΠΣ νὰ ἔπ κορείίο! εὶς “46.2.08 

Φᾳ.Ν ἈΡΝ ΠΝ τῇ Ὁ γον εὐ εἰ λνρβῥρπω ἡγ9η9κ ἰδίαις κὸ, ἘΠῚ αὐῆβοει ΨΥ 
Ἰκαβῃ ᾿ ΠΟ 8... « νιοίεί δε διὸ οβίκδεὶ 

ἢ " ΡΟ νδΝ νου δες εὐ} γραῦ Ὁ ἜπνμᾺ ὯΔ; τοσαιισειε αἰἰαο ας : βέμη 

. εψῃῥρθ νώμμτ ΗΝ αἰ ἤπι. - θ᾽. Ὁ εἰν ἧς ἀῤϑιῳ ἃ μιωδεῖῃ μεείο εὖ σρεείδυν. ἈΠῸ 
πυυλμῇ, ἰδέαι. δῶν μπφσνῖν." " 379 τανναὴ νίμτρατι ̓ “ἀφ. ,78 δ κι τυ Ἴ6' 

34 .. ᾿ ἜΦΑΝ ἦν πὸ λεβηβοφοϊο πριυΐίοχυηι πράδπῃ 
᾿ ᾿ Ῥόβ μ μοῖσ᾽ ᾿ ΠΧ δολφεο τὸ εν ιδδαιδϊὰ “ΠΣ τ᾿ ἐεπεύοθο Ρὰ τὰς 

ΝΒ ΟΞ τὸ ΤΥ ἑϑἀοιειραεὶ . 
μού ΠΝ ᾿μονδ ἃ ΠΝ Ομηδυν ᾿ 2. τϑμ 16 Ὁ ἐσ ἣν 
ς καρ .Ἀραϑὰ άρουγα ἤδι μια }᾽ 1... Κῳ6 0 Ῥνράραῖίο Βυκηξείίοβ νίαρ. ϑοδφαν» 
ἐῤὴυ ο᾽ ρίαν ται. μιν 68, μγκί οὲ ̓ ᾿ ΝΣ “ς ὡπῇφᾷ ἐν ΡΣ ̓ οἷν ̓ ι δίμα 

ὅ. ὦ ΠΕ ἊΝ τ ἀλε δ4 τατί ει ο δι. 4 ρεκάϊολϊ 8 υδηφο ἕω αἱ Ἢ 

ΞῸ ᾿ “ας οὑπὶ Ἀνὰ Πμιμεδιὰ ὅνακιο. ΦΙ είναι ο Τλδ1.: 0 ἐμολνωτο ἩΟΝΝΝ τ ἰὐνρεν 
Ἦ ἰστατῃ δεναινι ἀμολβθ. "νν γρήτέ ; Ῥω ἐαρίοον τε ὡγ8}} 

οἴοῖσα οἰ 1 ἴφρφ του) ροσιοὶ θη δ) Ὁ 
τετς ἐδ ρουτα ΞΡ κεῖ ἔριδα: ὁδείουλανμει 30}. 11. παι ἘΞῚ ΓΙᾺ 

᾿ 
0, ᾽ 8.20 

Ἡονῷ ιν αν ἔριν: δοΙΊοη εὐρύαιες ἐοιίιν; 17 
ἜΣΤΩ ΦΩΣ ΡΟΗΝ μμναννν ας ΥΥ τ αθεν ὦ ἘΟΥΗΕΟ 

"Ὲ πλὴ 35 πλυν διὰ αὐτυβΗβ μὰ δἰ ρυτίντη αμμδεις "μια 
τὰ γῶν ᾿ εήμε ὙῊΝ ἀπὴν οθρημίαϑνε, απιαίναν εκεαρ δ᾽ ᾿ἠρϑνίναθι ΡῖῸ παρ ΤΠ ΡΗΣ δ49Ὁ 
» ὁ δοη νης ὙΠ . 

“Ῥαιοηνωε ρεδονγηδα.. δ ἡὶ ΠΝ πιλευείηι δι Αὐοείπα᾽ 444 Ὁ ΩΣ ἀρατμμυςὰ ἀρ δαν 
Ῥοεοηδηιο εὐδοριθ. "... ἐφ νθοφ ἤμρ στη ἡ ἜΝ 

-, νααον σαν μὰς νι π ἡ Ῥινεῖς εἰμά ἀκσιοειίοπαρν.. ενῇ γμδα 
ΕΠ Πρ ΒΟΜΊΝ μέρει διαί δ4.ι.6 Ὁ δινυϊῶ δόρετα ἤοι- τεὸς ς 

Ῥεῖ 

ἈΗαΝ Ὅμι! πρήφταὶ ᾿ς υ φιῳι ΝΗ ἐδιπρυὶ ἡθιφιὺ. ; : ῸὋ. .1 

ὩΣ τὐριο "ἜΣ ἃ ῬαΩΝ αμίδυν. του: ἰαψφίον βομνμω οἵ 
ὅθεν ᾿ δι λοι ΒΡ ΗΡΈΟΙΣΘΕ, δ. Βινως εὐυνὰ "δ ἢ ὯΔ] γ᾽ » 

ἀμεη ἀμ ἠιηπμιν οὐ πὸ ἀμαι 0.4 

49 ; 
Ῥι δεν ΡΓῸ ποίδθδιοςς δ ψενη 
ῬρμιοΝ ἐρρα!!εείο 
Ριοοκηάυθὴ ρῖο ην!δοήιν ΠΕ 

δη46.42 
ΓΕ ΣΤῚ 

-; 

. ἱ 

μόδον 

φῃριηιιοδο  πμῳῖδϑε κν ἀπ "5 αν Βινι οδ Ἢ ΓΤ 
ἐ αἰνφτα πύηδίσνῇ. μὴ τον “ἐἰ ἐρίηια 48: μοι ῬΕ; ΠΥ ΤΊ 

ες 444Ἀ1}».᾿ θνορδοναΙ ο, ὑ αν ΒΑΕΌΣΝ 4,“᾿'χὲ9Ἀ Ἀλάϊρατὶ ἰοεξεείενν. ΠῚ “ἀρὰ 
Ῥεφοδδὲ ϑρίτοι ΝΣ ἜΟΣΣΤΕ δι ἡδνμν μκ τευ οειοὶ Νἰοὰξ τορτο- ἰχ δημτὰ γη}5 

, φιοδανδηδεσνπι τἀ δ ὺ δι1936. ᾿Βυηάδεγοέε" 4844. Ὁ Βκάϊπκ οηνηίθηι αἰδοσυπι. ἀμ 
. ἴδε νεϊ ρηυάτα ἐρηὰ μὸν ρισρλοῖα ἠσ Ῥιορμείν ἐμδίοιπιον 1 Ἀλλοδα πάτο. οἱ ἔνγυα 
Τ᾽ ἀφρό Ἀοπιεηον ατὐπὰ μπρονς δα ΜΙ ΓΒ: νη: 5 φιλρίηρηι δα όχι" ἀϑ 9, 
. ἘΜ Ταρρλειιε μι δαμῖα Δλιιοκίβομιοπαιμοανίηύ,ἀδαρθξυς »ῳ} 
ἐμῆακειιθο φια μιν οίμίνενον "", τορδεῖατς αὐἱ ἀοδολης “τόγι1 ἢ Ἀρείοφίπακυν Αἰνγβίλαιτν ΠΥ " 
ὁ ηρφὴν ᾿ φιοββοτία (περνᾶ. ᾿ς ἰδι468 ἄλρειυν Ῥτορα πγνββθλϑ ΝΟΣ ' 

, Βμωϑγμωτὶ ἠοπις βααοτιίμείμανραμι Ῥιομδατίαἶἀ - δεάρν βοριδοιιη ρνμ 
ἀὠραναν. Ἔς ον, φιαρβοτία σαὶ αρροϊίατα 419.4 ἴῃ ΤΗΝ βοὰν βμ 4: ἐδὰ ἐδ μον 
φαευγιεὶ ἱ " ἀν καάσετομης ᾿μβαδή τ ἰδεῖς δεδυριτω τεξδυῖυς "6 
᾿ἀΘΒΦΗ, ει 

. 

Ῥπὰ ἴο Ἰοίμιπ. εἴτε Ὅσο! ΒΑΜῸ 14 499.6 Ὁ υἱῳ ἐπέξεισιν ὌΪΜΜΙ; διοϑβ 
ΜΝ ᾿Ῥυηβειεουμφαμειάμαι. εἰ “ἰϑαι ἔνα ἘπονομΑ δανοίθα αν 

Ῥεοίνηδίνειον ἐμ κὼ ἀἀράγα, ἐΡυμῖε (φομιο . ἀπε ϑν μος τ ψ ΟΖ αν Ἅαῃ ἃ Ρεσζλιν, σΝδδ ἸΩ πᾷ 

“ϑισμοπιεὶ δτπιοῦα γεελείδι. μνῶν: Ὁ ᾿ς 2 η{πτι Ω Πὰο μμοιμιοιμαμθαὶ αι μβδερε 

Ῥιοιη ἃ ὅση ΔΙΜΕΗΝΙ ρθε ἐπὴν ; μδν Ὁ 
ἀπε σανάνπι ΜΝ πίκήηα κιεπάμ μι ναὸ] Ῥονη, “ὦ Ἀεονῆο Ῥοροιβημμη. εἴμ μρρμδι 

Ῥεοηνῆο ἀρίττυν ληδιλ8, γῶ πΉΓῊΝ ἢ Ὅλ 4Δ.λιὰ 

Ῥω σης αὶ πδὲν Π κεν 00 εδᾺ ΝΎ ΤῊΝ ἰῶ ἡννᾶϑδιφξ κἰη Ν πβοπὶορεκειτοι εἰοἠαῇ. το 112 

τοφησυθν οἱ «ἡ 4ὺο! ροπίαφεδε νΩυμίνυε αιεραθ μετ κε) 48. Ἀφ ἤϊοηε ρεοκατοιῦ φἰομράο ἀέβοιε, - 
ΠΕ μα, φιαϊέξινς βοείας το οἴδετεπαι; " "" ἸΠιβοκι γον σι Δ 4} Ὁ 

το κοιναὶ ἐω ἡϑῆνϑν 38. ..} μὲ ἘΡΌΜΑΤΙ ἀσ 0... μὲ σὲ 15 ἸΦΕΣ 

ἔμεμρων οὐ «ἀμορξυπν ἀεὶ Ὀεὶ τῷ ὀμαιδοπει Ῥανίο μιοβοῆις Ἰσορεδιν κΩ ἀριμηοηνίσμεφέ ας, ΝΥΤΕ.: 

μι ὌΝ  ΊΉ ΉΣΟΣ ἵμρο εὐ ήφην ἀρα ᾿ ΟΣ 
Ῥ βϑήκηναι ἀνώνα Οἰε δι οὐδ; ἰάτοῦ ΔΗ ΠΝ ι ὔϑαρλ πε Βιοριούδηθῦδ Ομ πῃ :,. 4ς.47 

: δ: ἀν κιμο ὟΝ λιβάδι "Ρο ἐμ αθοα Ῥνοθδηδῃπι, ΤΌΣ τὐθ μνάυρης ἥν 

᾿ Ῥγορμεεαπρίτηεηίδεν συν ἀϊξευν γγρϑι ἃ. 346,6 8 ψμὲ ἜΜΕΝ 

Φιορίιεῖα 4υὶ δὲ φυρὰ φθκιπιοιβοιυπι Ομῥακαι ρογθαμος. νον Ψ 4.10 ΓΑΡΚῸ νων αι’ δ μϑ 

ἀλυιϑῳ τ ΈσεΥ ἈΞ ὯΝ
 ΠΝ Ὸ 

ἀς ἰγλιω πνεάϊιε ἀοδξηια φὐμεταίε " " 
ΤΣΤΟΝΌΙΝ οὐτ (ς ἜΡΩΣ πομηπεῖ νερὰ μαπιούοδϊερωι ἰηλῆσε το. 404 . 

Σ πολ 1διιι 8 ἰῃ Ἀςδκε βιεάϊιε «υδιοϑάο ἀναίη ἃ 
ἀυρίϊεοι ει 481} δ Ῥιορδαῦδεδιθδι ἀμροκ. ᾿ 104.938 [ποίυτε ντοήιηι - 99, 

Ῥυρογιοῖίες ουτΆ ζοπηΠΊ [ἃ 50 η ἡ τς ων Ρογ τορ]ιοτίαπι νορᾶτιις Τιπιοῖβουν "45 Ἀδροιε νἱε ρεὺ ΟΡεθ. 61 φ,ςα[8 4.23.1} 
δῶν, τ τϑεδεηιάτι πὐαρόνυ ον λοληρ τ! εἴ 39.44ὖϑΘὅ 

μαργισὶ Ῥεοςδηζος ἧς ρ18 4 ἡομεν εουτι Ευαηβαῖίο ϑοπηρατηία δοη Ἀορογάοτον ρερρατοκῦ ον: 41: δὺ 

Ριοιδγιεααι ἢ ,,816Ὁ 48ι1οὃ.. Ἀρδὲ λάηγνηὶϊ ταὶ μὴ Βεεϊεβαθί- 
δάυοτίυ, Ῥτοιδγιοτιπι ἀςρυίατίοαθαι Ρτορβιετίατά ἰαιε, ξιαὼ ρεϊεπὰα ὰ ϑρὶ-ὀ Ἀεἰἤηιε ... νι. δ4.ηο 8 
(ποη τεοίβειε αυοπιοάο Ῥαρΐθι ἀροδας "0 στα ἠϑιλὴ 8 Ἀσάδες Ὀευν ἀδιοδήδνοὶ ὁρέτα 14.6ὅἋὁ0 8 
ΠῚ. ᾿ φτορδιετία ΡΓῸ καθίσαι Ἰρε Μηδθοθα Ἀράίπιετς ορροττυμίτειαη͵. μᾶζα 

Ῥιίσεία οράρτί οὐ ρηζη9ᾶ 4344 Ὁ 5 Ἀεἀαπιρτο ποδὶ εβδυν ΟΝ βυνίορα ἃ 
Ῥιειίο, ἰἰϑειμεί., . διατίς ἱαδιβοατὶ οης ἐπ Ῥτορβιεῖῖα δας Ἰοχαιεῖτιν 486, 3, » Ἀοκεηογατῖο δι βροουκτο 481.» 4 

πῶς 
Μαδκιο αὶ τι βετίτο οαπα υὐεὴς ὁὁτ»6 4... ἐατῦ ον Ἀφιιοηίεῦ ἫΝ φιὉ 

ἀϑῦλο, Πα Ἀ6 8, Ῥυγχαπιοητα τησηὰὶ Ἰο πρ 8 Μειβίορει δἰ ὦ τε ἀνεοενεες πιο. 
Ἰρηνθμειο, δ 4ιο! Ῥαθποει ιν δὲ (6- - ῬυτβΑτοὶ μι Ολεϊβέ ρμα Ὁ ψιν 5 
. ἰῷ τὐρνδα αὐραίτοτου, αίαϑι ἐρὶ πρ: ἱκαὶα διαάαηνεπιῦπι 11.4.8 Αὐρϑοαινοιικαι μιπεβρι αι 

ἐπα εἰ ει ο νι Δα οφῆδμα Οπβοτίμοους ἰδαδὰ 1" 4. 
ἄρρεν ΟἸείβὶ".: οὐ μάνα Ῥυηζατονίο ἐξ ηἰν , Μύαχα, ΓΝ θἰραίνοοπιηᾳει Υὐμρευαὶ φιίᾷο 
οωικικο» οι. μαία,. ἡ ἀοβα Βυχβολιίο ἰυϊἰβοιοῦ ἵεφαίτας. φορλψα,, Δ... 

ἰα σαν ἀἰδιειπυρεοιῖσι - »ολ ἢ δα ραείοηίο ξαουίταρ, ΔΟᾺ αἵξ αὶ πατατα Ἀε ἰξἰοαιΐη Οἰδιυιῇ δὶ ἰδε γμήφῳ. ,"» 

τϑηνηδ'..... "ἈΦ 848 ργορβοκίομηι ἀνπυ ΟΝ τὶ 294:1464 Ἀοβοπαγδιο ποία εἰς προ. τι 

νἐμϑ Πάος 3.7.4. φιορβειίευεῃ ΟΜ τὶ οδουθθ. 41}.72 2 ἐ Ὀ Ε : 

ὡντὰ Ἰυρὶ Ἀοπιδηὶ σαορίοβιλ 219. ῥτορβοτίεὶ τπυποε ΟἸεβι] οὐηι Μοῆϑπ, Ἀσοροηετατίο λυ Ὥοη ον [τὰ τιαμώ- 
ες χφριημξοτίο ςοἸ 10 394.,4,1,Δὰ θ8δς φν. “6.4 Ὁ 

δ πρύεῖν Ῥειιὶ ἡγοδὰ 1962 | Ἀοβοπεγαῖῖο ποία ποίϊεν. ον μὴν ν 
δηηριίκο σμηδυινδυς . 1γ18 Ῥιορίτἰατοτίυαι 414Φ.40 Ὁ. τειβίαγοπίι. 0, γι) 
φείιτοίτία οδίατα το ἰσυοτγαι δυδυμπι Ρτγορτί νν πϑέδι ἣ 4821. Ἀορεηρτατί (σα μέμη ἰὼ μεμα ςἅῃ- 
οὐαππιϊαι δηειβολῦαπε 1714 Φον ρτας οἰππιοηίς νὶς ως ἀφ. ἢμ ΠΤ} 

Ῥηπισξεηίτας σὴς 6ΘϑΟΧδϑιεῦ «ἀσιαρτρῆνν μα, 48.14.4 Ἀοβεηεταιίοηίς εἥεᾶω:. ΟΜ ΕῬὉ 
τπἰμλοξεπίτυν εχ πιοττορ. 308.:19 Ὁ φὡρεκομμαικθὶ “κόνδαλον, 0] ἀἠδῥοτραι 5) ΔΕΤΕΠεΙ ΚΠ οδΝ μεθεβουπη:, . 42: γε 

Ῥηαχοβορίκυς ομηοὶβ τοὶ Ἅγεῖα. 4070. 40 Βιορεπειδεοηὶς βρὐν. 910...) .. ΠΧ 
εν ἈΆ ; “ποιόν αἰτατὶ ᾿ς 140, Ἢ ἈἍεροι λυξυῆὶ Π|ρετὶ ἐδ ὁ γιηρήῖο ᾿ 
Ῥιοανίο ἘΠῊΝ 8. 23 αφῆσωσον δοοιμγα 4646 8, 

Ῥηποορὶ αὲτία ἀϊαθος ς 482.17Ὁ Πιρόσννον οβροπίτυν νετίταεί 248.10.Ὁ Ἀε Ὧι βοιοιβακν ἐκμρες Ὁ ̓ 

ΕΗΒ Ὅευ» «μοπιοάσ ἀϊείεατ. 36: ἀκρύσφατοι ἀς 400 ρτορτὶξ ἀἰείτυς 4..115 “ἰφείο , δα σεὶ 4διαα ἢ 
ΕἸ ΥΤῚ : ἐτο πφρφόπαημοβόξνα. Ὁ εἰ 49.828 Ὁ » ̓Ἀεξίδιν ρεεοληάυῖι ᾿ς 46,418 

Ῥηποίρίαπι (εου! ἀρίδπτῖα . πον9 δ᾽ ὠρϑεσιε ὃς Φέρερισμὸς γυ98 Ἀρσρεηοιατίονπόο." . .. {στοῦ 
φηαοίρατοι δ Ροτείδαϊοι, στὸ Ληβεῖ 61 ορϑεσις ρα ὰ Ὠεια! αἰ. δο.418 ιΒεζδαεις υϊά ἤς εἰγαινῦ 

120. εοὐϑισς υϊὰ συ. 64 αδιόφιιο Ὁ χυοπιοὰο Ἀσβηεὶ Ῥάῖον 171.38 Ὁ. 
φαβείμααι τοιϊίπεις. ᾿ς 9730 «όγωνι υὶὰ ποτ μν μ ἠδ, Ἀορῆυαι Ὡς) ποη πἰξ ροβομῃ ἰπ θα 
φεϊηςιρίιοε εχ πονήᾳρλῆηοι ἴ «φνερισμὸς ηὐἱᾷ ἡ ον αν ΝΜ η18 χοῦ 
40 .ἃ. ᾿ς ταρρϑομὸν Ὁ} Ὁ δ.2..4 ('Ἅφβπυμ Ὠεῖ ρτῸ ἘλιβηΒρἢο.. 2.2.5. 
Ῥιϊοτίε ἃς ροίβουοτὶς πιλογπλοπὶὶ "- πράτον ρλιτίρυία ἰαϊείασα ἀοείαταης, τῷὸῦ Βοβημπὶ Πεὶ αυρὰ ὔς,, .,, Κα πΡ 

οἷα 46νὉ αρύτν ἀς ρεἰπιατὶλ ίοττο Ἰβη8α Ἀς ἘΠ ῸΣ 11} ΡΙοΙ Ξβαι αἰ δηθορηρ ἔτος 
Φε κοῦ 3. ἢ» Ρεουϊἀςητίδίἀεηιφαοὰ φιίενις ϑδν. (Ὁ: -ρῖῃὰ 
Ῥείρα πὸ ἡδίδν, Ρίοις φυλῆς . ες δια Ἀεἰκδιαπαὶ εὐ ν᾿ ΠΤ ΟΥΤΙ. 

Ῥημδις Ἐσεϊοίς ΙΑ αἷτας φιλίδεπι , πο- ̓  Ῥ(]ανὶ “ νοζοητος 410.9Ὁ.. Ἀκεἰεξχαπουαιίς βετὶ ἐφοβαίβαμμμι 
' ᾿Ἡμενὲ τοται οἵρεῶι ΤΣ δ᾿ ἰΡ(ουδαροῖς " Ξιοι: Ὁ, ΙΝ ὌΝ Ἧς Ἂν 

. Δὲ αἰεγίδυτα ἀοανολτίο Α ΑΡο Οἷς φομίζάν αυὶ ͵ τς ΖδΌ,ἊΣ ἃ ΝΩ͂Ν 

διϑιον ἰηῆόασεε ταοῖ 4Φσθδμν ων μρυλεαγμὰ βθικοιαγν 
᾿ρδμον τιώτας ἐδ [μία : μοφο48 'Ῥυδεθμε ΣΝ 

«δόῷ8 «ζωσταΐοι ορ ὁρίηρε ἜΡΕΝ τ πκοννᾷ ῆρο ομεϊβίψι, μῆς εδϑ, ᾿Ἅμιοῦ 



αὖ ν᾽ β ΕΣ Φ 

ΟὙΥ̓ΝΆΒΧ ΡΟΒΘΤΕΚΊΤΟΝ. 
“φρηξετυτὶ » δλοιβσποπίογιπι ορΩΣ ορετατιμπτοίο!!-ὀ ὀσδανανυίε Πἰγῦθ .,, ἀλη ἱ εὐ εχίδυθίρου 46... 5λ6" ῬὨΦῸΡ πο ϑάγα βάθρα 48, (Ἀεϊδο ταβάταν. Ὅος 

ἐν δα δ᾽. ηδὶ : αλμ.18 β8δηίτασ διεητὶν ; ΡΥΝῚ 

εὐ 494. εδεβείν γετετα μσαιοὰφ ἀϊολπτυΐ ἐσ- δερίομπε δὰ ἐάφε; Εἴτῇ σορὴο. πφνσῇ 

ἀείκεῖρεισ . . 441.18 βίδα 

ἈΜταὼν πιμάϊατυαι δῆλ αν. ἀμ αϑ αΡ τὰς ι 
βάλω τα ἐς μιοαίπια ὅκα. δεσειβεϊεδοοἰυενΐϊατία ποι μαϊμε  νπι͵.͵ 18 

ων 

ἀτὴὸῦ “ τοοσηοίμαηάὶ ΠΠ ἡ τ 4640 ἐἀρίεπεία νεῖ “ΠΗ ψμιαι 

εἰοηξειεευ στ 58.288 ϑεετἰβείοτυπι ἀπο βέπατα ᾿ς 448.21 0 ἀφρίοπεία βέειμ ποδὶ» Ομδυν, κοβοὶ, 

τυ πὶ ρλὴς αυκῆς, ᾿ ̓  δ νυρϑν ϑλοιῆςίυαι Ομε πὶ ἑδηιεὶ βόταμα ἩπνΆ πόσας μι αβυι ̓  δος ἃ 

᾿ ἰϑαυς πο ϊπτεϊ ἐεπάδ᾿ 1ρ6 σήνην δὲ σα ες 4847 εἰαΐη πθοῖο,. μοὶ ρᾷ 

νβερυνμμὴν ἧ ρὸν ᾿ 4εἷς πῶς: βατῶν 5 (Δρίεπεία ργὸ ἀοξιτίηα ΔΗ] Θίοπυαι οο- 

Βοίιιτεδιίο ῥτὸ υἱκὰ ἐπιπηοτται! Ά00 σπλδιόνδνα 4υα νοσερίας. ᾿. 678  ΒΒΙΕΌΒΒ..... . ο, ὐφδλδῷ 

“σοῦ - ἐν σοῦ. βλζις απἰπγδίυπιὶ ᾿ηγὰ.2 ἃ (ἀριςοτίδ ρκὸ ἐχςοϊςητὶ ἀοέτγιμα 917) 

Ἀοίμειεδεο ΟἸε δὶ 4020 }.41.7.4. 5116 ἃ Πεὶ ρου πιοπο ρεβάορ 4951 128 | 5 

πο ιτεδιο ὈΝΗΔΙ ἴα φἰοτίαπι 56Ὸ «4 δὶ υεὶϑ ολυνίας ργορτία; 447..} ἰΔρίορευπι ἀϊ ςορτατίοης5 νδηδιιδι φὸ ἃ 

᾿ἀ52 : δαϊυϊεπι ̓ α βὰα: φιήπαττι ἀϊξαπιις 296 (αρίαπείαπι 4ιιοπιοίο κοἰϊς  ανα. τον 

Ἰλοίαττοϑιο Οἰε (πὶ μαιτὶ διε δαίτης 5 30 ἃ ἜΣ ᾿ 48 τῶν 

"πὶ Ἀπ, τ τ τ --- ----- ττοτο τποττον -δαἰαρθοο..  . . 4,711. 541: ἰηρεῆνα ἔγρὺς Ἐπληβεδιοὶ ῬεΘὶ 

Φιείκπτεδειο Ολειὶ δυπιληϊτατὶε οεἷυν τος δληδιλπέξοπιη ; “Ὡ}} κι: ! 

. δειπηοηίυιε Ἔ 5.46 Ὁ ϑαμέχα ἰρίτίτα νγροὸ φυοπιοῖο ἀϊέλτας δάγα Βάες: ως ,,8214 

Ἀεϊοτςἰο τοξπιοιίμπι Ὀείτατὶἐ ΟἈτ- π4460 ᾿ ν᾿ Ἰδαῤδ᾽ς στιν : ΣΙ21 ἃ 

εὐ 5. τ 4.478 ϑαπέχὶ Πρ ετί εχ ἱπιρῆτί οὔτι μο 50.440 ϑαϊεβυρϑι:.. ως φφΟ4 Ὁ 

Ἐλοίυνεεϑίο πεν] αυας τοδιο Ὁ ληξεινῃ ααἰά ᾿ 483.1ς Ὁ ϑάϊλη ͵ εν ψδ ἃ 

Ῥείιτγοδίοην ιπλιησπίυπι 321.318 ςαηᾶυς ἀϊείτυς ΟἸ τος 497.318 ἰαζληθε ᾿λάοτο [21.{9. Δ δι 4. ἔνὅζ 2341.6 Ὁ 

ι οεἰμετοδιοηὶς ΠδΕ απ πι! τί 4» “5Δηϑόπιηι ἠςβιπότόνυπι ἕμῖτιις 417 [αιαπδι λάυδητυδ εἰτ ροἰειτία. ψϑνι ὃ 

ο Φ ἃ σου, ες βαηδεοτυπι ἀεδιπέζηγι ἀσ ἐγαῖτυπι ἃ» ἕαελα, νοϊυῖς Μοῖς σοερὰ ρεοίδτις 112 

Ἀεχτεζυαι. 46, τοῦ ἴἰδτα ουγὰ 4210 ιοῦ τς 

Ἀξκαείεη δι ποία» Ομ 448.21Ὁ ϑαπέϊζοτιηι ἰδυοσλιίο ᾿ 4938 ἃ χταηδο ΟἈτίο ορροῆειι Δοζ Ὁ 

Ἀσυοϊλείο : 414... Ὁ δεπέϊογιμι ἠγοττα 18.3 Οἰδιίοπες δοδιῆδιλ υἱά «1ος.214 υοηλοάο δ ἐχ΄ 

Ἀφυεϊλείο Βαίηθε: 4. 91.200. 538.14 | τοί ἀλίξεται ο΄ χρβα 

Ἄκου ἑοιφοείε ΟἜἢ 6. 5} 6 Ὁ 85πέει δε ἱπευϊρατί τεξεποταῖ 261 φοα δείζωτεν νἦγος γχογὶδι!5 οροσῖεγε οοδὰ» 

ἈΠῸ φαγηαῖςε φαμὶ ἀϊσαητυν 416.25.Ὁ 51ηδιὶ οἔου! γοῖις ςοη!ετάο τοο 18 ὃ δίκατε 456.38 ὃ 

Ἐ κικιπν οἰγοβταρίνιπι,. 31:..44 δληέζοτυπι ροάος ἰλυλτς 4.7.6.Ὁ (ςἰαητίδλη ΔδοϊςηΔλ 16:34 

ἈΠούὰ Ὁ ἢ τ,ς3. δαηδιοείητυςτ ιηὙ τίοίτδτατς ὺς πἴς ας Γοςητίδίηβας 136ης ὃ 

Ῥοεζὶγυϊὰ '. ; νι 489144 τοπίνγ υδῖς φοπιηηιδητιμαι. 446.10 ἃ (πιεπτίᾳ δοπὶ δὲ πἰλῖ! τᾶς 96 Ὁ 

. ἄχοριάηφ Βοος ἔτεος ἐς ποἤτατού- φληξειβεδληάϊνοχ 105.9ἃ κόλοψ ΠΎΨΗ 

Ὁ ψβοπο, ἐ μνλν Μὲς ",.414 δαηδειβοιλις 3341. ϑεοτζαδῖίο ϑλὶς ποίων Ριτορείπηι σοερας 

Βοαμ' πεοάρυς Ἐςοείατυπ 440 ὃ ϑδαηπδιβοιγς Πευπι 462: οῦ 1117γλοὰ΄. 

Ἀσπιόπόπυ δι. δ. 43. 5αηδεβολτί ναεὶο τείρεδει ἀἰοίτας ΟἸγί- (δοτταχίο πο οἱξ ἴῃ τοῦς προ δε τερον 

“Ἄσπιλησπιηι δες «( «ὦ ςοε Ῥαυΐς ἔδυν δὶ οαδιην" Πρ 0. πεομὰρ ". κι μι, 6418 

ε Ὀγδεος ὃ ΠΠΠῸ Π  4340ῳ ᾿“διπέσβοιλτιί οἰδὶ φιοίησάο ἀϊορητως 315 {τοττλτιοπὶς ποπιίας φυὶδ πιο μρ ξάμπι 

ἄχοια βεαίτυτο ποτα ες 446.718 Γ 198 ες" 6.40 Ἐπ ποι 
αμάἰπηοηϊα ὁ κι αφθα4α 8Δηδολτίο 40.217 ἃ δῦ 3136 4 ἰξοττατίοηΐε ποπιεη ἰατὸ ραῖσε 1103} 

ον ς ἔν οἷν ϑεσὺ φαηδιεδοαιίοπίε ἐοἤβηντίο 4754 ϑεΠΡάΆριο ἰορὶς ἱητογρτεῖς" 1Φ7378 

Σ εὐνάς κ᾿ ᾿ » φαιδιβοατίο τοιπιοηίυπὶ οἰεδείοηῖς δεηρτα Αροιϊιο]ίςα ρεσίρίουλ 199ι204 

' ; ΝΣ: ᾿ 843916 δι 14 ἃ ι δογίρτυχη ιησυς δι ἀ τοῖο . 4118 

ὋΑὔλοι Ἐρί δεῖ εἰ σίϑ δδηδειβοατὶ ίη ( μη 193.:ὁ 4 50τγίρτυτα ρτὸ ἰεῦε.ὉὉ 222.4:Ὁ 

ϑειββαὶ ἀϊδε σοιεμοηίαςὀ 4.422. βαηδεβοκιίο δυπιληὰς πάταγα 53.4.37 δ΄ ἰσπρίυγα ςοπεὶιηῖς οπιηία ἐπ ρεσκατυήι 

Δδδδε παν “Ὁ. 491 ἃ ϑαηδειβοατίο ρα που ρα 42.424 24.540 

᾿ϑδοογᾶος ἰῃ αιοσηὰπι Οἰιτίϊειι». 4101 ἢ δοπδειβολιίοπις ἀυο ράτος 44717}Ὁ (ττίρτυτὰ ἀϊυϊπίπυς ἰηίρίταια . 471.2Ὁ 

“Βαοέράσυς σα]! τπερτίο ἰη Φοη είῆοης 5απϑεβολτίο ἤπιε εἰςξεϊσηίς 4176} (οτίρτυτα ἐπιρίςια φιμιπὶ Αδεδῆλτὶ οτο- 
᾿ς φέδξ ἐρπθ ἡ τδαν ἐδιαῖα ' ΘΑ ἐδηὶς ἄπ ; 4618 ἰάϊ λ49164 

φ»ονοιςε δὲ Βεπράϊςοπάμιη ἀμβιίκωτὶ - δαὶ αἷς υδιςεέχυπι ̓  44 5.200 ἰουήρευτοριδινάετε ἀϊοίευς “᾿ 5.40.490 
«8746 Ὁ , εὐ β με ἐλ νευς ββηδ βοατίοπις λεῖα ες 45.424. ἰουρτητέ πο οἵε ρτορτία οχριοατίου! 

φαρενδοι!) με αἰ ρου διροτείξ. ".. ἀπὸ - ϑυαηδιβολῦο φιεέϊοτυπι 4921Ὲλ 4:.)}». δῆ 
3.4 : ἐλοςς εϑαρδδιβελεοηϊε ρτοβ φίϊαε συοπηοῦο γε δογατατανς οπιηΐα ἔρινίεις 1ι1.2}8 

Βεϑοίδοιυπιλπέϊυνι δ 6..74.  ξεηάυθ “ ᾿" ᾿ς Ἀφῴχφθ σμύζακα 80ο.288 

αἱὲν αομιςα αὐ Βυΐφε!!) πα νος 5δηξειβοιτίοηίε ἀοξεγίπα πιετίτο ἰϑηυΐ. δευδεείθε πίον πὶ γοτίτατίε . 36}.12 
“ ἡδρην ἀδοὐηποάδιυ!. κ6..7Χ4 ' τῦὺν μιπἰβοκείσπσπι ,ς 4οο8 ἅπϑεοιλίεξευϊοτυζ) 48.0.28 

υ Ἵ : ἀἐξ νι "ϑληδειίβουτον Βοκεῆα ἃ Ὁμπῆσ, 883 -δεϑυίατεε γυὶ ἤπε ἐρριι 42 
. βαρεάν ἰπύίσηνι ἰπβτανπῃ 4 58 ἜΝ. ᾿Ξ " δευϊυηνοναίμηι ον ΜΏ048 

ἃ δὲ Ὀροβογίοτα αὐγοζαῖαπι α τὶ, "δα πόλι βολευν πϑατίῃμε ἰπβάε!ε ἰη γχοῖς ἰδουηὰκ πυρεία  ἄἌφ5 
«με ν υφαϑίοην μπ ε: ἀἤδιη ἃ | ὅτῳ ; ! εαενί ὑπι ορόγ ἰυΠἰ βϑεεὶ εν 4418 

Ὅφ, 414 “δ ῥτγαἰπιῖσ' αιετλῖμη) "ϑαπόιιλον δοσεβείιπι ' ΓΣΊΩΣ ἡ οογάν γεβάϊε εἰ δτ. 101..8 
ἐ τα αε Ἀκ τα δίεν κι μὲ δ φρρδεβδῖν φρίεμοῖσπ θρὶ εἰτοὶ οὐϊξιέλιηι, δοοιευίξλε  εὶ ρεοπιποηεε τ4ζ108 

᾿ϑειεεδοιίμκ ΟἸΗΝ ἃ μευ εἰςο πᾶν 4.12 " ϑοίετο κὰ ἀεχισεαι 489.“υὖῦὺ 
«' ᾿ ΝΠ) 8 πὸ "μονα ᾿βαηξιυεη) ἠλραρμ μμμίινεὴν ες 44α|μ48 δθάστε δά ἀξχίσγαπι ραττὶ ἰῃ ἐκὶβ 1τ6ς 

Ἄποὴ βαρ ίσαδι. “0 ᾿ “στ  δλρδυλτγιη πυπάξηυπι.. 414438΄ δο ἢ Ὁ. 
ἱ σὶ Ἁδισηίσθπι ποιν Νϑδεηιήῃ δαπρυίε ΟἸεΠὶ οὐ νἱυϊβοιε 418.6 4. ἀπιεὶ ἀέζυπι ΟΝ ει (οι βείαπνη... . 
᾿ μ9 40 ἐταμο ἡδῃηφοὶν ΟΝ δὲ ρογχδξ ἐδ σαηίδῳ ρῳ- 'ἔθαιο! ποτὶ ἐδιυτοαι " 
δλένδην ἰδερευτέηι αὐη ἢ Βήςσεο ἀφόΐ- ' ν : ἐΥΝΣ εὐλον ὦ 4.488 Ἰἴποιεῖ ἐκ ϑδδεναν δεῖ δυο δὶ ἀπώνμν γ7| 

- ἀφαάιο δαριείθυν τε! ἰσηὶν φυσηιοίο ' δαρμυίαίε ΟΝ ποπιίμο χοϊά ποισῖυτ ὃ ἃ : 
ΕΨ .͵.. " 490424΄. 38.478 ἐν (ἀπι4} τρράϊτα ἀσδιεὶπα . φι)αοῦ 

» δλο ΒΕ ΥΜ "᾿ς ' 443.8 4. ̓ἰη δεηφυίηε ΟἈΝΝΙ ρἰκοπηνεπσαπι δ. δοηνεηεί βησηρευν ξοπιραγάθηγ α7760 Ὁ 
ϑδιρεδιπεπτί νος ; 1.6 4} “400 Ἰϑῖς : δεπλίη!ε Ποπιεπ ἢ 410. 

ες βδομνοβηζοπι ργὸ πιγίεο 5439 ϑβδηρυίο! ρεσιάυπι ἀρ κυΐν ΟἸνε  ἰ ορρο (ἀπνέπετε οαταὶ ᾿ Μ71Ὸ0Ὁ 
ει ἄνο Ἐκος 4244 ΠΝ ες Α8.14 [ἀιαἰπιαρρεϊ!οιίο αίά Φοητίηφας 244 

ἜΜ δθίθθητα ἐπ' σαι κεοεδοπεὶ ἀκπα ὅληρυίε δίγοοτθτι ἑμπι νἱδο ὁθπα σοπ 404 Ἄν τΣ 
ΦΥΤΊΣ Ν : Ν᾿ μοὶ 4“ι1Ὁ9..6 ἃ 'ἔοιπφη Αδναῖα Ομείξυι τ4,,Δ:ῦ 
εἰ ἘΠ τὐρβϑάμν: γῆ ὥομιν 1.) φὐυοηῶν 5λπξοίπεπι φυοιηοίο ποη {τ (δπηςη Αὐταῖα; ΟἈείων αππιρῆς 93». 
δ, 68" πρχῶΣ ἐν τὴ μ γ' Ρυβπ ιόῤ 78 , ' 
Θμενκκοῖυ βαρηῦηί - φαγῇ 4 (πβνίπεηι οἰφηι!Δ ἤιΒ ρτδίομιοπι [ας ἔδαιεη Αὐταβιϑην ἀυρίεκ ΦΡ.40Ὰ 

δος τσ ρϑθθῆ τ ἀνε πλεῖ δὲ (μα Ὑρίαῖ νοίυδε᾿ 

ἀμαια Ὀκιάδιλνι εῇ . φθαῖν ϑδοτβοία φαοτίδίαπα ποη μαδυϊίϊο νπν. ὦ Ἰν] φοραὶ ἀτττς »- 

αν σπθο ' 

(υνοα 

ΙΜΏΌΕΧ: ΡΟΞΔΦΈΒΙ 
᾿ζοοιβεὰ ἄπυν Αργαβᾶηι εχῖτα σπίθες ἰοσάτι αδι. " δλδρνου νΐχδι;. : αριο(οῦ. δεεη Ὠοὶ 5ρ 5." . 

δεπιϊπὶς γοςς «“ἰσπιοὰο Ῥαμΐαρ νταῦγ 1.49.4. 
,1τ1΄λ΄ 

.» 

οη Π φ ΘΟΠΟῚ 

. ἘΣ διθδάβεν αυοπιοὰο ἀϊκλταγ τι, ἃ 
οἰεπάϊ Εἰάεε 448,31. δοδείειατις οομιπιοη ἀλτίο ᾿ 

ξοπη πὶ Ἀδταβλλαν ἔλα ργοσαἐ ὺ .58. οὶ πο αοοίάας 
(οἰίε οοπιαγίο Ὠεΐ νοϊματατὶ ορροηΐ- . ἃδ' ᾿ 

δεηοῦ δὲ ἐδεπιπουάσαι γοηϊα 40. το 

, 

Ἀ, 

αν τὴν ἰδ εὦ σε ὰ 

ἢ ΝΣ 

Πιοτος 
τά1..λ14 ἰρίτιταν ποπιϑῆ ναγίὰ νι βακῷ 

279310 αλᾶ’ ; )Ο 
ἐπῶν δ ζἄγΟ ὈρρΡοπυημῖς 23920 Β΄ 

4434. [ριτίτμθ ρσὸ 160 ρίειλείν 

᾿ [ρἰπίρυν εἰ ἐχτε ογάϊβεποριι ρεῖ πγαὰ 
Ιιό8ιιὺ ἡ 

Ὁ 
Π  Ὸ 114] 

προᾶὰο ἀϊολι ΡαυΐυΩ "44.440 ἃ ἰοἰῳχυάο ἀς (οἰ είταηι αἷς φαϊά 134... ΠΡ είτε ἀλτείτως ἃ Ράτες δι Βηΐο ἐλ 

ἐιπι 9δηιιίπςε νοτθυηι σσηιραταῦθ 41... 2 ἃ ᾿ ᾿ 48 μὰν ' 

418 : « (ο!οίκυδο ρία τ4110 ἃ ἰρίτίταν ἀρρεϊ λείους ἰρί Ὀεὶ οὐσία Ἰητοῖ- 
εχ οιπέης Ὀλπίδὶε ἀϑτοε ΟἸἈεΐμια ἮΡ (οἱ αἰννάο γοπ φυβπας οὐδ αἰοέξίο Ιἐρίμις . ἀ 645 
δοηνροίαβι, ἡδιάοδετίπα . φοία ᾿ βιποίτατε ἈΠ Ἢ πὰρ 141..43. Ὁ (ρἰ πίτυς ὃς ἐατηὶς ἱπἀἸοία ςοὨττατίά, 101, 
ϑεπιρφ λα δαὶ 2274. Ὁ αδίᾳμο (οἰ ἰεϊτινάϊης εἴς (οτίπιμίος 40 τ6}. ΜῊΝ 

δεπηρεϊασίαπὶ τοί ΠΠυπτυν “68.3.8 νοἰ τ Ῥδυΐυς. 14.18.4 ἴρίετυς ὃ τεῆὶς ὅς Ομ εηῖο το 1.9 Ὁ 
φεπούλ : βδοῖν Β΄.) βοϊαιοορίιδηςς ἀμρ] οἱ κατίοι!ς ἐχοι- {ρ εὶς [οἱ Ποπιίπυτν ρ'γηνεήτα ἔρὲ- 

φεὐιοτυ πὶ ητάο 4.980 ἕαπᾶυι .᾿. . 19.1.0 Δ τᾷ ' τ9άο Ὁ 

δεπίαν ργοὸ ποιίτὶἃ οι σρλοικορωνὲς ν 4714}ν ἰριγἥτυις ργοπ πο εὐ ὅχλλλ 
ϑεράταγε (οἷς σοηίιροβ νεϊλητι. 129. δοϊοπιοηῖς οἰιπὶ ἢ] 16, Ῥδματδοπὶς πηατεῖ- (δἰτίσιο 
46 Ὁ 

φεραγᾶτο (ληδιἰβελτιίο ἀἰείεες 4479: Ὁ φφία, γεθο]λτίοποη) ἰροοίες 

φεράτατιις Ραυΐὰς αὐ Ευδηρ οἰ ται 1.43. ἃ σνφία δὲ σιυύεσις φιοιποίο᾽ ἀϊίηρσυληταν 

ΦογπΊΟ νἱῖᾶς 491320 Ὁ 

οβόπο Ὠεὶ ἘΠὰς σὺν ἀϊολτιις τοδ.8ἃ 

ΦοΓΠΊΟ ῬΓῸ Ἑυληφ εἰϊο ἀοξιτίπα ϑι. 

Θκοδουϊυιη 57.180 

ἡρηνῆοετα δι ἀσείδγατα ἀἠβεγυπς . τοῦ, 
τὸ Ὁ ; 

σημεῖον αὐ π᾿ ιόδν 

δια ἢ ναι βοηνίη νι είναι {608 

ἐἰονῖοε βιτυτὶ ΛΟ αὔραν 

ἀνα νει άο ἐταηηζιειπορὶν Λάμπιν 37.9.4 
ἀπηίτυάο πιοιτ Ομει 41,6.) ἃ 

βαν ξυμ τσέερὶς. Ἰ καθ Λσγατω 
λυ ' 415.14 ἃ 

δδιοη πιαθυν 860. 

διπι} ὙΠ ὰ χὰ τὶ 

δίνα γπῖτς Μεοϊεϊνίεάες . 408.14 
ΕῚ ᾿ 

. ΟΜ ΠῚ ,489..4, δ πὶ 
οπλίῃ!ς ηου τ ἀιμς ἔτηῖ ̓ μοπιΐς 

τς 1136. Δ" 
᾿ς γό3.2ἃ ἐξόβων τοϊατον ἀε Πμεΐβο ...: ζο6.9 Ὁ 

Ῥ 

ἱρὰ γίυλ ΩΣ ΩΝ αἰςάτον 4173 1ολ 
ἐδ ργο γέδυς ἰρετατίο. 

Ρεὶ ποπῖςη σαν Οἰνε ει (αοτίβοὶο εὶς 

(τους ρτο σοππηθη εὶς 
ἱτται ἀστεγῶυς ἀρροατυῖ 418.4 4. Πρεηή! 
ὅτως (ηέτμϑ ἴσπηφη ἀϊείευν δὲν ὰ 

ἰγίςαὐ συλες Δ. εὐεἀεηάιην τον 

δερίοπι πιοῆῖ 4513 .107..}ἃ ΟΝ, 15 δρί εἴτι ἘΟΉΚΩΙΣ Ῥευπλ “γε Ὁ 
ϑερίοιῃ δρίγτυς πε ηηττὶ ἀπῖς ταγοηυσην συρία δι φούνησις ἀπίησαινητατ 1ο6..0 [5 ἀπ διαῦις. 6ὲὃ)Ύ᾽ 438 

"ἀπ ήδ8 τίν ἢ δορίῆς 40] ἀϊδιὶ ἐπε 106... Ὁ ἐριγίςα ἔλειμη σοίεγσ ἔρ 41.8ἃ 

δερυΐταγα ΟἸγ Ὁ αἰ σωφρσυων μιᾷ 376.16 Ὁ δι 3.18.3: ἃ (ρἰτίτιιν οτίς Ὠεὶ αὐίυνπεηάις Απεεμτῖ- 

ϑεριΐτογα οὐ πὶ Ομῆο 4.44 Ὁ δοίῖου ΥΧοῦ 129438 ον πον 4817 Ὁ 

ζεῖ Ὠεὶ : 41.0.30 Ὁ δογογεπὶ νχογοπὶ ἄθοοτς 139.33 ἃ δὲ ἢ (φίτάοιναν Δεείρεις οχ Εἰάς., ὁ 229.47 ἃ 

φείηο ἀυάϊτ!οηΐς 317 18 σατῆρρε ὙΟΓΑΌΜΙ ΙΒ. 376..64 [ρίτίτι ργδίδης θαι 9" 1χἰ1ἃ 

δεπηο ςοσοϊτιοηὶβ 15630 4΄ ϑρέξιος πιυπάϊ 14.184 ἐρί τισι νήπιος ᾿ ἐν 4463}. ἃ 
δεαο Ὠεὶ 447η.42Ὁὃ0ῇ΄ ϑρρούΐυαν ΟἸιτ αὶ ̓ πῳίἀ ιν πὶ γο- ΠΡ ΟΥΠΠΙΝ νι βοαῖς.  469.8 ἃ 

δεγπῖρ ἐίτα; 4041. ἰδτα Μοῖῖς [μοἰεὶ ορροιτυπι 19.4.3 Ὁ ἰξλὰν (Ἔτυΐτς Ὀεο ες 990 

φεγηο ἔρις ητία; τ26.1ς ἃ σπείρεϑου ρτοὸ 400 νίωτροιυΣ 174.42 Ὁ (ρίπίτι! σογγορτις ολπη οί ΠΉΤῚ 

φοῖπιο νογιτατὶς 418 204.234. ὅρφε ΟἸνε 322.4 Ὁ {ρίπταπι ποπάμηι οχείοε φισιηοήσι. 
ζετο υἱαιις 4ἀ00208 ὁρὲς ἰυἱζειτία: 2341 ἀϊέξιιπηι ον ὑπο ἢν 45 Ὁ 

ἐ φεῖηιο ρυττῖς . χ80.7.8 ίρες νοκατιοηΐς 26.38.4 (ρἰτίτυηι ἴῃ οτος φιξέηρεν [ιάϊγοαπι,,29. 

49.1.ς Ὁ ϑοςυπάϊηι δρ᾽ ἰτμ Ο εἰ τις ἀεοίατατιις 
Εἰίυς Ὀει. Ι τοῦ 

Ἰδ ἃ ' θυδζιν 4138 Ὁ ρινίτωπν δοσίρεῖς ᾿: " π|.38 ἃ 

φοὐπιο εἴδε ἐπ ποδί φυοπιοάο ἀίζατας δοητγα ὅρεηι ογοάίάϊε Αἰνγαμδίηυς 29. Ρὲν δρίγίειν ἐς Ομνίβυς οἶδε !ει 418. ἃ 

49 13νϑΛλῪ . 2 Ὁ πὰ ας ϑρίτἰτῇ (χηέξυπι τη πιὰ αἰ τοτς ᾿ϑοὶς ἢ 

δειπιοηῖς ργοθα ἐς ῸῸ᾽ 3126 δὰ δρζοῖς τρδ! αὐ ηεηδσα. 333.24 0 (ρἰγίτυυμι ἀϊζιςο. 156.43 Ὁ 

ν βϑειποηὶς δολίης Ευλπρ οἰτυμι ἰωτε ]ν» σαιλίδας Οταρὶ αμἀινοςος  419.14.ὁ ρἰητυϊάν Ραῖς ᾿ 4.4.4 

στας “ςς 49434.0 δρίτίευν ΟΠ, αι! 44.3 ἡπέῖδυς φυΐτη οάγοεῖς ρεαδδίζανις ΟΝ τὶ 

δεπποηοπὶ τοἰεγαητία ἰοτατο. 420.3 δρίπτα φιῖς ξ τς. Ὑ,οὺς 1763814 ἤως “69 δ δίαγολδὺ 

δευάτε αἰπὰ ᾿ 38ι10.4 ππδα Πρ ηἰβοαϊίο 164,2. Ὁ (ρἰττυαϊρῖ. 6ΦΘ89Ο). Μφθᾶ 

δεῖθατζα (εἰρίθπι ΦΟ9.}7 ἃ ερώναι ἐιδριτίτυ ἀσπᾶ Δ19.19 ἃ ἐ πΌμις πα Πσ 6 176,3 

φεῖυᾶτο ίς ὃς αἸῖο5 φυοιηοάο ἀϊξάλτυς (ρίτιτυς ἰΔηιβολτιο 4418.44 (ρἰεἰτυ!ς ἀεπιουτλῦῖο Αροῦίο 109. 

τα ἐτὶ ; 346.24 ἰρίτίειο ρα λτῖα 41.484 Ἀ}Ὁ ὁ δ θη τ τ 
φεμιδτῖ οπιηςς Ὠούεης Υὐῇς 846" δριζτυν εἰοτὶα ". 474.3 ἃ  ἐβνρκῆι εἴτα τὐδῆηα 4116 

(πα ἰὼ ΟἈβο φιδ.10 ἢ (ρίτίταϑ βηεηῖα.. .. :479..8 ἃ ἰτισυαίης ̓ φυαπκαι ἐπ ΟΠ ο μοίετε- 
φευδῖις - 408.218 ἐράδῃ (ἀρίευτίς 564..4( δι δι τοδιοπόμι εὐ "7δ.3} ἃ 

(ογυετὶ οἴτος 480.418 (ρίτιτυς νιτα;, 44..14. (ρἰτίτομ!ν» ἀϊυ ἀίςας οπιηΐα, 5 2.34 Ὁ 

“ (ργιτατὶς ποηιοην.. “ 1.36 ἃ {ρίγίτας γουτατίς͵ {03.4 Ὁ Πρ  εἰἵπΑ} πὶ οἴ πεε δ χδϑιᾷ 

(εγυίγς Ποῦ, τερηλις εἰ 4τ {ρίγίτυν ργοδαηάΐ τόγιαοα [δἰείτμα!ς οοιρυς Ὁ ἢ χ7ῤι,)0 ἃ 

(ταν, ρτὸ πμ ΩΝ Ἶτο 18 "μὴν την ἐτατι 4 ἔφιχκιιαῖς σογρυς αὐ ἴτ΄ ΠΟ χγδιης ἃ 

(ταῦς νοοατυ ί Ὠοηπήηο 1321 [ρίττυς ρτοδαηάὶ ἡᾶνς, ἐρτυσίένναν ἀσποιιπὶ ἀθυίις ἐς 42 Ὁ 

(πιυν 4υὶς ἀϊοάτυς ἃ Ἀροῆοϊσ. 2.48, (ἐρίείταν ἰεηϊτατίς ' 129.22 ᾧ Ἰησιαιραν (ρἰειξια! τ Ραυ αν ἰοχιυτυς 
“ ἃ ἰτίκυε ἰσσς 6. 7.44 11.400 Ὡς 

(αι Ὠεὶ, ἰδεῖς πυϊοῖδετ 3714 (ρίκιξιν βάεὶ, αυσπιοάο πιο Π σαῖῦγ, ἰρἰπτυαο φιὰ .᾿, ἀπ... Ὁ 

(ταὶ ρεουλ αι τατίοδε ἀϊευπτας ἃ Ῥυὶ "9710 4 ... νὰ {ιπευα!ίνις οοφηοίςοηδις δι ἀπιιίςαη.. 

5 0..3} ως ἢ τος ἀϊίζογπεπάϊ ᾿ 41.210 ἀΐο εγυἠΐτο, ορροπέτυς φάγπα δ τυὰὶ 

βεΐϊο Β Ὸ «ὦ ἀσκεγαπι. φῆφτᾶ [Πηιαινίλέλοιεν ςς 934.,}Δ78. - αι ἅ)νις ἰπβην ΘΑ ΠΝ βοιόϑιιος 
βίους κυ τυάϊπεαν ἀφοίαται ποῖ βατν ἰρεγτας ΟΠΊΩΙΑ (οτατάτος πὰ χὰ Σηλόγχνα 40 ἰσηπε ἀἰυληειίμ᾿ ἐφ 4.26 ἢ 

ΜΌΝ εν φρρᾷδῦ ζἰμκωνοι λαμ ΠῚ ν41.43 Ὁ διδησενίαπι ἐτρνευῦ ἀρὰ ἃ 

ἀφι ον ἰυπίτία βάοὶ ΄ 271 ἰρίπτμε ρτο πιεπῖθ., .λ 9.4.4 ἢαοίη γπὸ δρίνε ὉΠ ἀρ. 

ἀφηυτι εἰτουηο! οπίβ 37.1.7 Δ ΠΡΙΠΕΙ το οοτάς. 4τΔ1 Ὁ νὠλιϑν 44 ἀτοίαγεῦ. ΠΥ ΣΕῚ 
ἤδη οἰκἀϑιεπίζαουϊ ᾿Ξ'ΟῈ). φρο". "ἠνβυὲ αἷας επυὶ : σύ... 8 ᾿νήμάνω ἄξιο ἀϊεαῖυς δο4 ἢ. Ὁ 
δζειν «ἰὐνδυεποδο χιοὰ οἰξ ϑρί είτε το. ἰρίτίσως Ὀ εἰ κα ΡΟ ΙΪε εχεἰησυ ᾽η Εἰάς δεσελίο αυα) “ς φφ 9 
(]υδῖς ὁ : ι8164 ἰἶνυν ποτ 411.16 Ὀ δε μοι ΟΒεϊβὶ ὰ 409. 

34γ18 δ Διρηείο οπα οσξεϊεαεία ΠΟ 47γι108 
1 δὲ ἀομὶ ὐτιϑένε, 415. 

Νροπάνα ἐπὴν 4) δ 
οἰκου». φιοπιοάσ ἱπκεγρεῖίες ΡΟ πο- φοιχοῖν δι αδρι σατεῖν ἀμόνι! "{0.}38 
βι ; ᾿ όσοι Δοπιλείνιε αὶ “1 ΠΤ αἀῤος) 

(φλτίτυις διράτεει ἐπ ΟἸΝρ Εἰ ψοποιατσηο ἐχβηνμόφαενι λ ΠΈΣ 
ει. ᾿ ; {πεν Ψίοα ἃ διοίοἷφ μιηπό. 614. 

(ριύτας ψθρὰ ἤάειη τς Ὁ Φεοεεία Ὠςεὶ (ἀρ επ εν 4υὴι ᾿μόῃηίη 

(ρἰ εἶμι νεῖρο βο ρααπά. τΔ, ιοϑγ... ὉΠ πε ΠΝ 

ἐλ ῃ : : Δυδεδηη ρα ἀιοκτίοπεια, “Ὡ μα ν εἰ) ὁ 
ῥρίεἴτως ἀις ποίδαχ φίξ «ἀ ματγσίη 40. ' γψαξσι αν] ω" Ἄνα 
1 φυγῆν κρομισνῖν φῆ Φἰϑ ης, δι 48. 

ἡ είτυα νπὰν οπνηλήτε ἐαρυΐοτυνη ἐσ. δυθάνειε φι!α ὑτορὴῆδ' ὙΠῸ Π τι πὰ 
0 442 

ΓΙ 



[8 ρθῆ, Ταν φιοῖρε. "- 

με χη τι αὐΑμῖν κα ΤᾺ ὅπ 8 
ποι ροείπιοιυτ ἰοὐ ὁδι» Τοῖς διε εὐπουῆϊο 

πάρ νδ ει, Ππι,888. Ἐπ Τενίδηδ εοεῆς ἤει ν 

“Μῷ ὶ Ῥοετίυιη οδυ κι, “ΠΕ 
ἡ τ πὸ ᾿οὐδεϊδε οι οἵα μι ποῦ ὙΙ Τετουϊίκηιν ἀδ ἘΠο 1} 

ἰδ ν δ 
κὰν: ε" 

ΦῬΌΞΤΕπΙσκε, ! 
ὧν 40τῖ ΜῊ 6 Ταμεπον πον ὈΒη τ ἰα οανδ ἀρμε ιδὰ μι αὶευὐμνωκαα 

υλιμά, ἐοστὰ ας βῆμα δὴ “γα σοβδανν ας ὙνννΝ, μέτα ἡ φαλξείναι ἐγρὶ 41». 

ἐπ ᾿μράράε εὐς ἀφ, ἃ 
Ν κοῦμαα φιλαὲρ τῶχπρπ᾽ ΤΦουτεθεία υς νοοῖ ῬλαΐαῈ Π ψ18}0 Α τρί αῃῇ στὰ κὴρεὶῃ κιβθαλοὶ οοσὰ 

4.45.1. [6 Τικληηΐρ ἐπ π' εὐϑαᾳ Ὁ... 6 

π᾿ ὙΦ πγεαπηὶς Δ ξυπι : 

με δμρὴ Μ Αὐεῖπλ τ ς »γαγὰ 
2719 Ὁ 

δὴν ἜΝ 

ἀφεῖγα Ν ηρβε ἦν ΑΜ ἐμρήπουε τατος 

εὐ 7810 Ὁ 

ς ς ὭΣ 

τ᾿ 
τ ἸΑθοιηκου! ἡ Βυσιδος Ομ ελίβατητς Ἔν ΤΙΝ (οἱανυο νίαν 

ἔγριμ 1742. ΓΙ πιοιθο γοσαῖῖο ᾿ς. 
μουΐά ἀε ἑοὶν 

" Δου}! ροτίυς αυὰπν τεαιρῇ ομν ἤας Ἐπὸν ρεα φυ ϊιδεῖ, 
δνροίξοϊο πιεητιο. ἈΠ 49.Ά. τόχρτ' ἐμὲ ; 

καλφατλί δά βοε: “νι ἃ σῃβειίῥει ορροηίτυν νϑεοδμὴ 
συ... ΠΗ ΕῚ ἀυρίεχ 4.}148 (94π| ἃ τολμᾷν,αὐ!ά 

Τλκαθα ραττιουϊα ἑπεογάυτ ἀοβάσταιω; πνημᾷν τῷ ἀϑοονεῖνορροηίσις ἢ 

4αἰδιλρῦ 
ξξωτον, γόανν Ν, 
καχίδεῃν ηὐἱδ Ἧ " 7 

ὀμαρῳι: τὐνἀϊελοηος Ῥδυὸ ..... 0. 
ματα μα 

Ῥεὶ Βίάεῖεν νοώδις ΡΗΝ εβδιμοηυπι ἡνεείεα -; 
ηι οἱ μόλῷ «ἰίεμε ΟΠείδιε 

δρὶ8 Ὁ ἈΝ ταῖία ἔθ ἤμια 
τ ον Τηΐεδε ἰβουπάλδε, Ὅδυαι ὅς 

ι αλὰϊ Θρροπθ ΩΡ Ων 

ὩΣ τα ἱφηστάηα 

αληκοῦ 

ΩΝ 
ἀν τιν» 

1:16 ̓  Τ οιθιπα δι Ταρυρβὰ οδἰατίοηίο εἴτι 
ἊΣ 

ΠΌΝΟΝ ΠῚ «ρἰίοοριν Ἐριοῆ. 34.. 

οἵα Ὠονηίη 5.418: δὰ Τιηστοιποδιργίοι νυ ὰς (αήέρειϑ6,. 4140 τὰν ̓  μὰ αιιὰπι τοῖν ἑοϑὲ ἐιρδελοάυανι, 

. φάδι νοήλυον Ὁ εἰ ἢ εἰάτ- πο δεοίἀεηάϊε ςοη 

ΩΣ μα ρν μα ἀϊδεειος χ42.21Ἀ Ρ ΜΠΕΙΝΡΒ τμΝΙ ἜΡΉΜΑΝΝ 8. γεηρυπι ξαπὶ (δὐλίπε ςοπιράταῖας 41 

ἡμὴ Τοῦ σνυπάο Ῥικάνκατασι Βυδαβείίααι γοοὶ ἡυἑηὶ ἀηην ητίδη ἀϊ τατο 107,78 

ἐδήλνοὴ β οὐ αν 4. γανίκε ρεωΐα ; 
ιν. αινδἰεϊοινεν φετίηεί ἰδεελροίε “ρα δ [νούϊαι βτο βρὲ σοῦ! δ ἔμ ΜΝ : 

ἐξ οἤναίων γι 14 γετίθαν 498 
γνυρίο ὙΜΉΝ πλδιθοπι πϑὸν οἰξβηιία ἱπιαβίηαητοι [ἀφείαθτος Ὁ Βοίπίαἰδιν 9 (εἰρῆνβινρ 

ΙΝΡΕΧ ΡΟ τΈΚΙΟΚ, 
γιριηκοραμεραίο ἀαίνε.- ἀϑ70 νι δ ΟπππῸ ἐδξοπάϊει “ 

ἡ "᾿ 

Ὧ- ἀρ : .ς 4688. ἤριο νω 

ἔμριεπεποι ᾿ ε, 6.1 ΤοενΠπηὶ ἐφ Βερεηο Ἐπλαμαν νας νόρδ μ᾿" ἐΥῆΝ “ὃ 

Διςομδι ἐιυρ οὶ πνοπτὶβ.. .. 419.3: 8. Ὑ ͵ μιυ Δ εὶ ἰοουε ἀείταις Οὗπῆι 4. Ι "ἶ το δτοῖι 

, ἀμμηρενε ἰοπνρμει οοπιραταῖ Ρευΐον δή7: ΎΝΝ 4.2] τῇ 

400. ᾿ΉΜοση οτῆιι κιρητῖο Ν Δροδο- ᾿νροιυδ ο ἀϊξανος ἐνήμε 44 “15 
Ε΄) ἠδ ϑυηξ: αυἱᾷ ἀκείβοοι τὰ ῆο. Ιο ο διο Ὁ ναί [τα 

θεοῦ ἐεΡ Ὑαῖνεν ττος ὠμῶς ετῖαν δἰ ς ἰᾳ τοῖτα ναία ἀϊιιετί ἴῃ ἘοιϊοβαῚ Ὡδαιίαν68. ). Ὁ 

Ἐν οὐλμῥονώνα ται ἐλὴν Ῥοῆτί 404.10 δ ψαλίοίπατὶ τῳ 61.888 

ῬεΓαὰ ἀνάνμναι, 8. οὐδ Ἢ ἃ πα αίμοι τοι Βυδο οι οι τοϑἴς Δ νδθίαυίτατίψευπι ετγος 1661} 
Ε εὐ πδιϑρὰ ἐδ τοῖος 31:7.40 Ὁ δαῤῥεῖν 81.0.14 νεϊλπιθη ἐβμόνη ΕΗ Ὠεὶ φυοπιρέο ε- 

᾿ πϑηδαρζιδ τ χῦχαξε, 

ὥραν ρα δίφομάϊτ Ολεβυν 2γηΆ0 Ὁ ϑέμδηηι δι ΑΡΕΝ ΓΈΜΟΝ ψώρΩΝ νῆμα ἢ ΩΝ ᾿Ἰπσάο ποδὶ διἐοπιοείς 

 (μρεραΐερι οομιμαιο!οιὸ οι ἢ η11.. ᾳυοιῃοάο ἀϊξηοίοφητυς 9.401 49,..8Ὁ 

ἀρινοςδης τ βῖνᾳ δ ϑυκεῖν φυϊὰ ἀσείατος 309.38 4 Ἀ γυῶν μιοιοξμσαίν ὑγπιδαϊυπι 193 
(υδίμίοι οπναί Εἰδαι 3871 Ὁ ϑιρρυγῖς ἀζο 9.48 
δρόβηνο᾽ ΤΟΝ αρί(ζορυς υἰπορᾷ πο ἴεξ! (κά Πγλολέείε Ῥοΐτυαν 

ταῖς  φιίᾳ μιορειὰ.- ὀἠ494188 ὙΠείαυιτίίατς τι:94᾽ κῶν ἐς ἔλεϊος Μοῖς ιν Ὅοις δάυπι 
ἴνοας ορὰς ιοάϊο Βαροδμουε τ δρυνκιία ἠη Υἱτίο ροπίτυς. εἀξόκζ ἃ ὈγΆτοῦ τρτῖς Ὁ 

θα εκοιζλῃάληι 41λδήο Τιμιρϑυΐυην διγουπι 4“1118} νείδιο ἐἀρίτε ογδηῖε 1.49.1 Ὁ 
Σιωαπίηνϑεῃ με ἐς δόνῃ ἃ ΤΑγίπαπι ὅς τἀ 0 ψοίία ἀρ }α ἰῃ πορὶς Ὀει5 4296.40 8 
συυμφπνδωνεῖν Δοὔύνσα : ϑυμὲε ει φας γοῖσδι δεγηαςι}} νοῖο οἰκεῖ ορροξιᾷ. 

᾿ σίχα ψιίὰ ἢ ἂς 2004} ϑυμὰ 18ο12ὺ 4142διὉ 
σιωνέδεσιῃ .3)γ8.. ἃ θυμὸς 4ο6..3 ὁ ναΪλ γῆι ἰη ταδογαλχυο: Σγμπὶ ἴῃ τοπ. 
κω οθεν ρεὸ φοπίξητίτο 12.61 ἃ Θνάα Ρῖοὸ εἰεοπιοίγηἶθ ’΄ τογιῦ ᾿ς. 4ι5..18 

" συνίφῳω ναΓῸΪ Υἱς τοδῦ Απᾷᾶ φυοπιοίάο Εἰπἰεθάσαλὰ γφϑοῦ γεητει εἰρίο ἀείείπατυε 116.14Ὁ 
᾿ ϑγποάνιο ἀπλῳ νὰ μρὶς «83... Ὑὴμᾶι καὶ ἀτιμίας “μη βολία 4911 Μευ Β) οπήμπι 378.7 Ὁ 

᾿ συμ: ΝΟΣ 4664. Ὁ ΤΙπιοηὶς (ἐπτότια κὰ ὅππογα Ῥορμαθησι. Μετὰ κἰυτιατίο αυαἱς 44.680 
Φυφολῖι ΠΡ ἔφη ἰᾷςος ““ἰὐαὖ 480 ᾿ ψοῖς ἱπυοςατίοηις Με κ. 47.0.0 

τὖ, φαὶ ἀϊξλητι . - 1ργιοὺ ὙΤίπιοτ,φυίᾷ οι 8854. νοιδι πη Ὀ εἰ, φυιά 74.2.18 
ζρκ φΧοτ Ῥαελθεῖι ἕν Τίσιον ρτὸ Ὀεΐευκα σφαγῦὺ νεῦμπι Βη Ῥοῖδθε. 387.σιῦ 

ψεεδψαι Ρτο πεζοτιο Ἡοῦ. 
'νε ίπι όχαρον 

᾿ βοτὰ 

. 8348ἅ.148 

116.24.2 40γι:οῦ 

.981|ῺΔ [{ομεγῆ!ρ τες ἰοη 4816 Ὁ 
᾿ς 9740 8. γειρυπὶ οὐπὶ (ῥἰείει σοηϊ πη ορ ναι 
41:1. τχώ7 

ἡ 

εἰ 3:01} ἃ φοίθο Ὠεὶ οἰδὲ (ληξειβ ει .4.4.344᾽ 
ὝοεςῬμυ ἰος. 0ΓἪ ἤδονυ “διαρώκειν καὶ πονῖν ἀϊξοτόπηαῃ μὴῳ ΠΩ ΣΉΟΣ 11.0.9 ὃ 
τὰν υἱ πι 9Κ ΕΥΤΡΥΣῚ ἘἈΊΝ, ἣν ἃ ευμπωδν ἀἰϊξοείαγοα αὐὶς οαιίηὶ ἀίσοτο ἡ 8ποὉ 

. 49.2.30 ᾿ γείταν (δοιιβά πα ρίεταδοπι 474. 
τ μεΆβιοο νοϑας θαυίαν ἄθυμιὶ τεῖος μυπιληδ 14:.2{2 ψρηίραν Βμδη ΩΝ 215.:7 Ὁ 

. δι ἔοι ἃ ομκχηλίζεῦει ἀοο.δῦ νβρεϊτδ ίη ἴο 4,8...Ὁ 
᾿ οὐκίδομε τον φρὶ διε Ὴ Ὑμάοις δαιαπω αυ ὰ 151.49 ὁ δ 4.8 γοιίθα ρχὸ ἰυδίεὶᾳ 160.37Ὁ 
οι αἰά... ΟΑδ1. θ᾽ τιλάϊά!ε Το Ἰνοπηίιιου εμρίἀἰξαείδυρ “εὐκϑ Ὁ εἰ ρεο Ἐἰάε μα φοι ππεα 10; 

᾿ ὐφόφι τ Ἰοιαβὰ “18 
Τιπρεμβμνμμκο δ ᾷφα πρόσρησιν ραϊετηα. 432.17) 8 ΜΡΕΡΕΝΕ γφια δ οἱ εοζηϊίοῃα. ἐμρδνν 

ψ6.0Ὁ μων ἀρ ξιος, ἀυύτατα τιοα 611} 
ὶ Π 

' φἰϊοὶ μι ἀϊοκοῖυν ΓΤ 4ΦΕὈ. Ὑτ' Ἃς γεῦμα Ὁ εἰ ἰάφε δηλ α ἑἐυ εἰεὶα τ... Ὁ 
εὐΐη : , Με» ιιωίείο ἠδ ἰηδυῖς τπίήνας. 44 δὲ νϑγδ ἐς πδειεαῖ! ηοτίτί ἀἰοίδυε ὑρμα 
ΣΡ λόο ὃ Τιεὶ᾿ίοιοΣ Ηεὐσαίε δμιτι όγαε- δι 6. νειίτεῖ! βαρεῖα “4:1. 

ἐοάβαμ8 Ὑμαηφα πελα βοὴ τοΐδε θὲ ἐγκοὶ δἀΐ δεουσάνεη Υ εεἰτεΝ ζϑεὶ Ιυἀιοίααι. μν 
ΕΠ) , 3944» υερίμε ἱπυρίον .. τμῳφῇ νεῆ!ν ἱπηηοτιδ ται δίοεία, ̓  τρ8.148 
μα ἼΣ Ν: “4818 Τικηί(οππακιίοηιν. τον δατίαδι 9.4. τελεη ρείπιαν ἀμίδα με ΟΒΗΠὶ ἰω- 

ρὺμ ἴδοι ὁτοπὶ 44 .Ἐ Ὁ ἩΡΕΝΕ ΟΣ δ ΠΕ ΕΠΕΡΠΝΝ 41}. Διεία πος ᾿ς ᾿ 9808 
; ἀργεῖν νεύσει φυὶϊὰ ἤπς μον ψαῖυε ἤοιπο 4υΐε ἀϊοδῖυς 41.148 

844... νεῖν βοπιο ςπιοίβευς φιοσιοίο ἀΐει- 
κτίμε νος 41.208 

βόδι 8 ναιυφῆραιο φυιο ΟΝείφ εἰυεἰῆσυν “ἃ. 
Τίίαπι επἰοτῦ πιεβείο ἰη ἔβογίε μα!. ᾽ 08. 

ἂν τοὐυπιρβαεί φυὰ ἐξ 4Β9. γειριο 8) πιοππιίηφιη ἀαψοῦδοῃ 47».1} 8 
κν νφευΐδεε ἐἰτατα, αὐ ά απ ᾿ς 47.620 

9298 Ἰυμμω δῶν φιὰ 4.5λο4. νἱνείνυν ὦ 4εὖ 
' γι 

γι. 
419.57Ὁ οὐ ν αυοὸ ρυτίβελαις βεειεί 18. 

οΨΦΨ 

ν ψίίξοτα οἰδιιδετα 

“νοοατίφαί: ὲ Οεὸ πιεάίεαεῖο " πιδὰ 
γί οὐνηὶ. 

φρο πδόπδα 
Ὑἠοοτα ἀπέδοσθοι τε οἰ ἰλια͵. 382.12 δ γοτατίοιπίς ράτῖον ἀνα; ἀχρτειἢΣ 339. 
φιίξετὰ ρεό ἐπείτηο αἰδεξυ τφι.22 Ὁ ὙοολθοποπηΐσδηΣ Οσπκεμὶ μέλ μα ἐν 71: 

: ἀπργενν ρβοίαν τίατροπιι: Ἰσῳ.Ὁ ὕθρς ς΄ τόδ. Ὁ ν ἔλθερτο δέν 
“8.59. Βα νσοδιιοποίαπϑδὲ ΜΝ :} 7 οἰκῇ 

“νἱεα οιέξης φυΐδυε ἐδυίευς λ0145 4 Ῥοέλεων ῬΑυΐυε, ΕἾ “« λει , 
τί ΟδεΝὶ ' διδιτΙβολείοηι ορροαίτυτ νοϑν ρῖῸ ἰδοαγατίριιε. Ἰδλ. Ὁ ἐγόγωα 
ΓΎΊΧΖῚ Ψοϊωιπνιμι γεῖαε τατίο . νἰμ βοῆτ, Ὡοηβείσμι ).9 4. τοϊνπταε ὀοον κτὰ πὐρλνυν ῥαμε τ Ὁ 
ΝΣ ἡγδιοδ᾽ νοΐϊθητε οὶ ἣν δαΐτει» τις 
γί Ομ δίδηΣ . Α2945 κοιμαμιαμαλαμενἠίογονδηιν βάν α ἧς Ὠεὶ αὐ 

͵ ᾿ ," ᾿ 

“ - : : “ Ἵ ᾿ξ 

᾿ 
ὲ 

» 

Ἵ ᾿ 

, 

τμὸς ἐς ̓  Ὅε κιωσω, ἔνὶὰ ᾿ ὲ ΠΝ ὁ ρϑείαίσα φυς ἀϊσλάταν ν. ἐὺ. ΩΝ ΜΟΙ φαϑαίοίό ΤῸΝ ΩΝ νον ἄ π ἔς δαίρνηῖς ἘᾺ Ἰο 
ΜΡ ἐϑεπαί ΐσυει οἱὲ ».39 3Ψ,,4Δ44 ᾿ς, ρα ίδυς εἰείδοε ἀμανεῚ 17.41 ἃ ἐθοὶ ἡρεφεοζηοίξοτο, {4. ; υ ΝΈΟΥ φμηβαν δὲ ρα!ππϊξ οι (ΟΠΡΑ.. νηξλιο ιΜθρνθ τίου!» ἢιιδ 173.35 κα ἐατέον ἠἤσκήυπι ιδιλα Ὁ τἂΐ 41.214 ρρθαν, υνὶ ἀδεῖο ὶ δῥίτα. Α97.84 μϑ αἱ Ῥμδλ. " - Ἧβὲ τδοτυπι ένα ος 4.4. Ἣν Ψψηΐε Ὠδιι ῥᾶζοι “γεὺ 

ων ΩΨΩΝΝ ἀψοηι μιοιυ ̓: Ῥῃδσὺ γήμε ἐπεάϊατον Ολγϊυν 4 
τὲ έσσιΡαθδαι εὐλνν “4 ραῤυδφθφυναμοπιοῦιο ἐπεὶ ρμυυΐξον τιν ὑμηΐο ἀΐξῃ ἀρυὰ Ὀοπείπυπι. ΤΙ 

ει. 4» δύμιο φαο, εἰ υγαηὰϊ ἰοτπλυ 9.14. γπος Βοε δε, "41.418 
ψίβιμε αι ᾿ϑεῖραν σὐϊηα ὁ. πυός βηριλ8᾽ ψίνοες θαι ὐὐὰ! "ςς μοῦ "γῇμε ἰῃ Ομ. ἫΝ τ " 
γίδηλὶ πηἰοεονεα ΓΙ ναὐδὶν ἀρασθα ἰῃ θάνῃ .- 2913} νήμε Ρί τίτυε | 
οβρὶρ φὰν γε θεμλμ. ἘΚΗΝ Ὀυδῆματε ϑρίεα. , 4161 Δ΄ 'γῇυς τῇ α]ὲ ἐς οὐ δο ἐπτειοϑαῖ ἂμ ; Σ 

τοπυδοταημδάμοο ΔῊ δ φάϊετα ρξεβάσμῃ. ἦν ὥ,8488 γηὰς ραηίδ, νπυ Πὶ ΠΟΙΡῚα 1η6. ἃ φῳαῖς ὁ ν"- μά δι υΝἰψετοβοοίοία ἀυοσπιοίο ἀϊοίειτςαφ 8 Ὑπὰι ὀρίητανευπα ϑοηΦ 11:17.18 
μοὶ ναπουίροι ταῖ ’ Διὰ νιον ἰο. φοροαῦ; .. Ἐρὰσ ἃ γπθτῃ οπὶ ὈΒεδο Πεη λαοῦ 
υἱπ μία ουείβαυα βᾷριφα ίμεῖε δα ππμμοῖο 141.1.4. γῃμπ) Τογριεςυ ΒΟ 117374 
ἰνιρρες τσ λὰ ̓νε οδν βομείξ - 55» Υἱωςγαι ηὐτϑιἀϊολίας 91.209 8. γῃυι πητίταπι μαι ς ψικ ἀϊςαῖας . ἊΝ ", αΝμδζ οα Πᾶς ἰυἶεις 7148 . 57.48.2 ᾿ Ξ ἰξὸ  ψιν ἀοννν οι νουῤεύριε: -- ΤΕ ἀδε  ς  ς Ὧεβα 
ε Ἀμπῤει θεοὶ τοπηρίοπηθις. εν ὅ86.8.4, Νἰαιβοιεὶ αυνά ἢτ Μ Ὁ γηυμὰ ἐδ Ἀμὼ ΠΝ δ αιδοκ τὶς Ὠοὶ ἱπιβο: οἴφφιᾳα να βολείο ποίξσα ρομάοι ἃ ΟΝΗΙΝ τα- γημητέοτρυ; Ετεϊοία;, ἀϊαςςβε ζυπϑιο.- 
γὴν οροιύεδν ἀεραιές οὐκ φι8λ ἰμττοθειομσδ' Ἰροῦ πο 4.6 ἃ 
γξαρτο. πἰτυοατ ες πξῃ 385.. νἱαϊβοατυε Ομτηϊης φρίείυ. 460. ἃ ἴῃ νηυπιοθείίτυπι ἔτ ραδξαπι οὐκὶ Α- ᾿ ΑΝ Φ Ὑ ρὲ νοι τὰς Ἰοπλίπιις 471: διδῆλῃιο λήλ.66 ἃ 
γι 8 τ υ. 17.432 ἃ [τὋ Δροί!ο}} 118ι1ε Ὁ : 
ῥαχννα αἴσηναιοίο θοππι 13}. νἐκίγη! ἀϊος ,8)7..ἃ “π" τοΐχις- ΕΑ ὲ 

Υἰκί πε ταπιροτίε ξοπαπιδιπογατίο βιυοτὶς ὑφ ἴ «δεὶ "1.488 
ἐλήκίησαα ἀαοσθαι Υχοτειι Ῥοπιίοχ . γος 4963:0 σὶρ ἰὴ ὦ δι {9.48 Ὁ διδῶ δ ν Υἶπτο Βεούστο φῆ ἀϊωπιοσ 4:46 ὑνωόάνον α! 3303) 4 

“ποῦν 1,δ.. 118,7 Ὑουοδηάι νοχ᾿ 31.244 Ὁ ὑφιρθώνον γεϊδὶ οομιιδίο 27,21 Ὁ 
Ὅε νἱηκίμίταιο. φεῦ. Βλαῖο ρτοροιτα Ὑϑύλης ει φδηοη ης 109.40 ὃ υὐσερμήφανία δὲ ἐλαζενοίᾳ ψ ξετυης, πι..72 Ὁ 
31Δ2Ὁ ! ᾿ς ΨΦοΘΟαΠ Δεὶ Εἰίκοε, ρτὸ εἰΐα 499.40 ὑπόδκοετοῖας τημπάυς “1.2. ἃ γιτυρ οὶ -: 469.ι14.4 νγοολτὶ π᾿ ᾿1Φ3.18Δ ὑμνῥωονί. 222.218 

υασμὴρ τλῥαϊοβιε αν μιοίοβίακάν ρους καὶ Το! ΟΠ σιο 4.198. ὑῃγγώρσοϑιι αυἱά ἢς 181.14 ἃ 
᾿ς ἄδειο 83,20 ἃ ινροτίο Τισιοτὶοὶ 3. 144. ὑφεμῖν Πὰς αἰθεατίο, 30,18 4 ᾿ 
νὐτωϊσιη Βρίοία δὐϊσοτα 480.1» δ νοσλθο ἐυήποκινι 64 1οἃ ὀρερεῖν κα [Ἶ ἐμγεῖη 434,40 
νπὐτορ  ψοοεδυίαα 463.49 ἃ ᾿νΘορτο Οοητείι}51 γοιιεΐαῖα Ῥτορβεῖις,- ὑςεμῖ 21.218 ἃ 
μέγα αἰ ἀρνί: 618 Ὁ ἐὖπεν αυὰπι Αροϊξαϊίς 171ι16Ὁ γρὶ κε γρίεῖ Ῥαιδαν χ29,8 ἢ “δι. Ὁ Ὑοολτο ΡαΠ ρος! τὶς 27137 δι δ᾽ νι εἴκθμαι ϑιαδι μβοῖος , Ἰο4.Ὁ 
υὐδδενε τοῦ οἰ οοα ταίγδουϊα 49047 δ Ψοξεξίο ργορησάείειπδιίοής 61.412 γιότις δὲ νάϊυι ἀϊδετυθς ὀ ῥολλά ὁ ΠΣ πρηϊθ γε ντοξυπε τ09.6 2 ΤΟοτῖο νη υοεί αἰδρ β( οι); 1.74.2 γχδιὰ ἘρΠδορύτυϊη φμμμεῦεξνας. 7: 
γρλρο στ πλοία τερου ματα 15. ΥΟσλτο ργὸ το δά φιιλπὶ γοςατὶ 326.:18 

467. 5 οἵεε (δὲς γιτὶς γι Ὁ 

πο τ τ .χ8,.}4 ἃ 
τἰόά γχοζος φααΐεηι ΟθΟΓΟΠι νἱῆῖς ἄρβθεης 

γω " 
ΕΥ̓. 

λ4η946 Ὁ 
41:14 

“360.16 8 
1γι. ἃ 
48).11.8 
γιό ἃ 



ψ' τῇ, 

Σὰ " 

᾿ ᾿ 

᾿ Ὑ ᾽ ΠΡῸΣ ξεν ἫΝ μανιαιν μια δϑμαμαὼ ας ἀιἠκν αικμιάδιαιιΐζα β " ἘΠῚ ΕΝ 

: : οἐρπττεν 
: Ξ γτδηινετεοι τερον οὶ μή στείημ ἐγρτᾷρο νομῇ μοι" μωὴρ αν κε ον αοαίαι ἐ εὐα μιδὶκ {πιά κα βνγα 

. τ ἀπ 
Ἐ δ μαι μαι ὶη ἰκτοιϊοδευ, ἐὐὐδιλιο, τ ΤΡρΑίσῥυι μαι οσηηδενμιίμε μι. μιο μὰ Ὁ αιρθώμαν. τῷ 

Ξ 
Ὥς ἐρεῖν ἐπεὶ ψίγέπραν ν" ἀο, 4046 ΩΣ ἐκαυδηι, ἐδιίλλλῃ, πλλλ χορ ἰλιδσοο ὐὐλϑδὰδ. ΑἸ πιμε, 

; ; “. 
᾿ τρύϑδαι μα με δὴ ἌΑΡῊΝ ,426.λ.δ. ὅσπερ καὶ ὁ Θεὸς (ἰυτδιοποαι 1}..,,σ. 4 4 ὦ ᾿ δι ν που αι μα βὴ 

“". ηῤεῤαα μοι κὐλβαχαμει εάν, τρίς νοτὸ (μαίτηαε {16 ν, ἐδάαλ.νἰετὸ (οἱυπι, αν νιν, δ ἣν εϑωμ,λ ἐμ». οτΓερῆε 

“ κ᾿-ν ἀαπηυα γολὰ καθ ἐπι οοίνι υδηδητο, ἡδλέ..σιφυίε σοπάᾷᾳ 
ἀϊοίδιν,τιρ..1Φ.}δτο τηνι. Ριετίί ὑαμε και ἧς τ Μοὶ ἩρΝ 

᾿ ὉΝ ἰσηα τ ἐν" μαῖα εἰζὸ δὲ βιστιό οὲ ΥἱκϑιᾺ ἐγ λευαρακοῦ πρθόρνν ἀρπλὰ τὴ βαχμώῳ ἐπαχι στο ψι γε ἀτσμψι βααμι 

᾿ ψακίμην δὶ ἈΝ μυατοιορεῖ ἢ " ἘΣ. πριν. θτὴς δηίην γἱθετε δὲ οροτίσι 9 4...,. γδεὶίς υἷν' βολ ϑίαοσει σα) Φ ις. ἐοάϊαισνεβιια, νὰ οι 

ἤμην ΜΡ τῇ ΨΥΣ ΝΕ ἔτη αν πω δα ΟΕ ἰοικυλίακ, μέρει οπἰπιμιδι 4.1.1. ΓΑΘΤΩΣ 10.2.2. ἀἰκίς, 3.1.7. ἔγνεν ιν βοίμν δή. ΠΣ, γὲ οο ετείς, 

τοιαβανεαϊδεημοθιφανοαίφαμαι. εὐὶρβιδιβιοο 
ναὶ Βαϑρυγὶ, ᾿φαμιαι θρανθ ά ϑαγνον: ἤγρννα 

τ . τἰτόομα, ἐαείδις ικατοπετἠδίάααν, Τονμή. «ΣΕ υπητο ̓
Ξ ὑμε λει Δαν ρταπις Ἡ μεναι λϑιλμὐαφο λυ ναῆ - 

᾿ ΤΣ δου τῶ μαρλμψανι πεν ψάνν επί ϑαρς θα γεμομαγυϑι ἐν ὐατυσαηλίαειιτο 
ἀυατυτη πδυιτεοι ρου δοίρὁὉὦἢ Ϊ κξ ῥσαι τυ μεν α ίορᾷι εἰφινζ 07.1.19. [{Ρ ἐερανε] ἀμρνρ ηάνον. τῶτ. χγγ.1.λι ΠΗ ΠΣ νὴ ἐρα ἰοεἰίει. δ. 1.ῖ. ΐς 6- 

ὡς βϑνλδε ; “2. , 48 “οἱ ᾽ με ᾿ 
.49,.37. 1} 

; 4. .2.2.1Γ}0,4.2.2. Οσότο 44δ.3..10. μον 

ψιοηῆιιν δ τυοα πίη γανι ἑητεοίεξηιζανῖεδο 461.114.4ε- ἶ ᾿ ' οείεἰίε (αν τα λέν Ὺα μον βἰοεία, 
1η ἰταπιβι φυδὰ πἴογηδ, "διά, γ4..6- , 448.3..10.ΏΦη 0|η}. : 

« οἰἶξηι, πε: " Ἀπ ' ψασϑι δὲ ὰ “νεῖ ρετίοιαἰῥιον, ϑνοϑεῆει, ἐϑ 111. ὑρνιμε νη
 ᾿ ἢ ὶ Ι 

. ᾿Ν ἐν ΔῈ τέκοιτόομο. ᾿ δ ωἼιαψοων (δἀϊτίοηαπι,ν. 6. Ἰλϑἰεαιν ερερηταῖνος αν 60. ; ἜΝ τὸς : ' ᾿ 

᾿ παρε αἰξινονοπι, ὁ 717. πυεζοαῳο εὀγίρίείεμει Ἐπραρ, ἤαττοι: λεοικαρι να θὲ πμμμοοίπιρυβδ..70 σμοκκρνδ ιν δ ἐρθϑθν, ᾿ "αὶ Ν 

Ὧ ς ἴδον ἐβ ἌρροτἊψαυπή τοῖγϑυν δίΐξ,ιφραιμφαεηέδηφι οὐ, .78..4. Ναπι, μρ ϑσοιδῇ, Ουὐεινυπιολεν τθ0.4ρ. κείδηἠνμμκμϑιίσαν, ΝΞ 

ΞΔ τς φς μδεμδοιφαορφιλίιίαξυν, 168. ΘΒ 6 ἀσεϊμεο,ἔταιτοι, αν νου. ἰνα
βεβολ, ΔΑ εἰδόγοιυ ρει μδ)4,54. σιφινδαϑίμ,304.ν.Ἀχαδν ΠῚ 

᾿ 

ον ἀν. ων ΡΣ μ κλρὴ οη
ἰπη μον μοδεὺδιν. αἱάϊ οροττολὶ,λοτα 9 ἱμραῃοκ

ίμμκαοό,. 8. οὐρἐμφμβογ λύδαιν- 
ΕΠ ! ᾿ ' 

31. ϑυρεγίοΥ πιο 0,126.10. ταύποζες, }}2..7.Δο
ῖς πὶὸ Γυςγυπῖ. ἐευτπάμις νοραθα]υτηναρ ϑυί:α ἢ Ὡνα

υέφανμιραιλῳζιδϊευεα ΕΠ! 
δὶ ᾿ 

“ 

φοα; ελρ ανδν μβμο ἤμηα βθν ἐπεί μἐῤ ρανονε,β υγι.88, εὐαμβρί αβ χασφνῶϑεν τραᾷᾳοιεπαρλμδιλι 4 
φοξβρεῖταν,!- 

᾿ 

ἐποίνβᾳ ἴῃ μνειμβεβ, , τα οπίαι Αφᾶν, οἰ
ξ δίοα πιοπς ἰη ΔΑτάθῖῳ, ἐνά..,.3.6ι ἴσον Ἔχροίείο,τβ. 42. 4028 ὀλαψ τα εὐνμίλά 

262.0:. δΠφηλεί οὔτε,.8,.16. δηυαγυϑ4 1. ρρτΣοιῖ ἕμυπι, 294:2 τανιμοβηὶ, νοι. εἰγομεεἰαηήτεσαιν,
 δε φιόμβόμδίξοις, 

(εατειεἰ!ε νηὶ, 55 λεχιλάϊυτοτος ἴῃ τεξηο Ὠ 6, αι ἔυ
οτε β 33.13, δ 191 1.38. ἰπυρετιρμδστη,,λ4,.1.3Κ. Πιδιπετ

οἀιβιθοθιβμιβεδνον 

«οὐ μἰδβ ἐς ας πηλξἐρ εἰμτοο, μη. 6. θαμηἀευν 
Αγ}, 7." οτλιπν ἐἰυὰ Ζὐδ ἀποοπίαπϑθίαιν 

(238.1.29- τολίυὶ, 21.1.2 υὐπο τὸ πσοῦ ἀ- 

: . ἀδοϊιείομίο ζει ῖδ.357.11. καταρρυωιόυφι, ἐ
νιδιΔὐμετίων ΟΝεδυπι. ὀρμέμ,2 41. δά ἢ [υὰ ἀοοςαι,143..43.:θοποάς ἀρφῖτος ὦ "-- 

» Ἰαίοἰοτιας, 80. 4. οοίρίοιυς ἐλέους οἴ, 294.Ἐγπιῆος σαρδπι, ἕπδο ντυτθθμο ἐπὶ σάυπ οοτριι οοαἹείξαπι (ᾳυοὰ γηῖμς (ςο
ὐ- ΝΣ : ἡ 

434.5.ςἀτηὶς γηῤβνο ῤῥη  μρὸ τδηγυτ, 445) 1.Δοςςρεο « μοί οὶ, εἰς ποιπίπα' «οἰ ϑχίαο ᾳηίβολτυτ) ςοαιιαθον δί
α. ᾿ ν : 

, 4ιῶϑ δίπ νοι βοίομε, 41..4. Ροβείδίο, 41} 1λοῤεὶς ἱμηί,46 4 αιοῖῃ, (αϑεῖβε ταιοποπόγαυδγομ, ὁ 2,6, ἀαολλκας, ἐἀ {427 διμουαῖοαι ΝΣ, 

ἀἰς, 466. οὐϊς ἀρ ]οταμη, 46 7.3.ὐρσλμγχρν468.14. Ὀχιριὰπι ἽἹΜώλιατοτίε νοσαδυϊυτη,247.2.39. Μωυβεκεύι αίθος, 243... ἢ 

Τὺ Μηδ εὑ ά.7. υἀπὶ,473.6.Ἑιδηρεἰϊυμννο ἀαπιρλγοω
τυν 77, αἰνάηϊτίο. δ νά“, ῳ3. νι φαΐ ἃ τοῦθ, 250.1.21. οδίεγηληάα 

«ΝαριΌειν,433.7.1δίοἰίδ,497).2 ἢ, ἰμιιϑι δίς 
ον 50 6.3 το ἴα γος (μι "ὑνὰ δου ἀσίεέοου 2 ηι27 ΦΟὐΛΡΑΜΘ, υφοβιη

μοάμὀιώ, 

Ὡυπὶ ἐρπίςατίατ, 9. ρταίς το, ει. “ρυϊαπεατ416.17.υληι᾿ 5.6: ἀεἰεναλίοτοιν; 261:1.19.. 564» ἐδ ι.8.49. Ὀευη), δάφ7. 

τρλομ πὶ, τ’ πρροι ος πχεῖας, μές. ἄς, 4:4. ἀοξχηηλιη, ουοά ἕδετο ΒεαξενανἸοτήοε διά αϑ φυλμρπιργομφ
αμει ἢ ᾿ 

Φ οὐδ αἰϊαᾷ,φπι19.δι τορι ίοο, δὰ αιιαυτο
αι.432.7.Δοοοριτρθιήϊδ. δ φυσισιυγα δι δειμεριῦτ, 4179..33. ποδὶ ἐφοιμομμ, ὁ ἡ 9. Ῥοϊϊ 

δυτολϑ, 8.8. δὲ πιοτῖς, 471οι ὅ90 ΠΟΙ͂ΙΟ, ὁμαχδιαπάποιπ,νερταάϊεας βμετίς ἰυδ εἶα, 229 1.38. ηνᾷ δή θεῖν 
ΙΝ ᾿ δι 

ραν βοῶ ἀταψος τὐ τἰμἐαϑλοουϊοι τηνι» αϑ..1.1Κ. ᾿τδὰυς ᾳιοά 2Ά8.4. ζμοτὶ
ς ΓΝ ἐΝ 

ἋΟΝΙΒΝ 5... ᾿ Ὁωρϑϑ.1 λιμνείωναϑλ αι αυδὰ ερήϊμοηεείης,"δ,4.24.Αθευη- 
. 

οἰ Ῥήνωι ἡμϑθη ΡΑΔΝ ἐδηξνε είν δε μτεΐΗα εἰ δὲ ςορίλιι,»ΡῈ 2.23.ὲ τεἰρῶγι91,.λ43.Ες φυρῃυοιοβίβοαρ ῥά. 

εὐ ο Σ μαα νύν. ς΄. «ἤσυξ Ράχαῖα,303. ν.ζδαφενῦσι [Δ ατήζοννοι 20.1.8. ἡμλαι 

ἐν ρἋἂιΝ ΕΒ οκι ΤΌΜΟο,.. ὈΝΙΒρρίε φοβοατεϊίαυ είς 3.04.9». ἐοαςογάϊαπι δυο εο. . ; 
' 

41.1.4 Γ᾽ δωνἾ 4... ὰ Ἰροοϊοης το
ν φοἠϊτατέλν 1. 2ιλτιϑιὸν φυπιβηβ αν ἐς ἀϊμραπεεῖ, 5... 4

ιδά, δ έ.Σ,)διὰ δρίτίτυ; ἃ» 
᾿ τ “ἢ ' 

Ἐομυσε ᾿ 

το δ. κιαϑοὶ φὰ οου 8. 1ϑΜιλ αἱ δου φφιροξιείς, 8.116. ΜίΩΙ- ἀορείοη!ς πΟιο,316.1.Δϑιαυϊάσπι οοηίυ
ξεδ, δ’ σοῦ σοηπυ- ; ΔῈ: 

, : ᾿ ᾿. 

παλιν τὰ ἀσοσρτιε ε{,31.λἱφιδράσσνα». 6.1.7 ἰο
φιιληλισ 6: δ μοϑα δα, δυδοαύσαμᾷ βόρι.1.21. Ὁ)

 Αι, 12. διά, δηλ δι τα Τιισν, . 
-- 

Ι 
| 

ἀπαθές πτνν ἀξ) ποτα «ἠὲ οὐιαα να ρ4. ἀνφίλν δγσορββ πνινειδίι, ἰμιεά 7 ἡΔααα
 οὐ ἀσαιμημϑι.'}3». Ῥελὶ» α΄: ΠΝ ᾿ ἶ " " ἄ 

ἈΚ ΤΉ Ῥεϊπείρον,ιαδ. τϑεναιυεὶ 4.46 νδεἰν αιυπι 1
4.1.45. δἰἰπ ἷς τορτίὲ.33,...2ὁἱαοτυπὶ νἱἀοἸςοήλρανε δρέδει

οιεν, ᾿ " , 
᾿ 

ἘΣ δίοις αἰ δνη.λ58.2.7. μιρτεῖς κρατὶ ἃ δα πιο ναὸν ὅτι, ὄνον, 9) τό ἃ οοἰίδεῦ Ἀοπιβο,ν' πιρὰ ἰυσς γα: 38.1.31 Ἀνῃς οὔ 

)» ; πος ββαμδ μεϊαί!ε ἢ νἱτλ πῇ, Δ Ὰ ἰηϊλειταιὶς ΒΜ) ετίο-. τετέῃες, ϑέντωινὶ Σφιποτβτυσ 34.4.1... α)
 9, ἰαβλείυ συ, ι4.1.4. 

ΠΝ ὙΟΒΙΠΌΩΝ οτὸ. γι μὲ ἐβογηίειν Μαπτα ἰᾶυφ, ἀεἰεμιεχ ἐρυε φασι αι δεπεβοδιας εχρφτεία, “δῥ
έι2.41 αὐὸὰ 

337.1.}. εἶχα κκαδὶ γερὸ ἰζο κε ι.2.9. ἀοδιώ, τϑίδαδν εὐ δΠο,348.1.21.ϑιφυδὰ,349.2.4.4:θοπι,ἱ 
Ρίοψι 

ἂς ορίπιθαν 0 ἈΦΑΒΙΒΑΝ Ἰΐοια σοηίυχίαν 3,}..19. 5: δια 

ἀἰμμει οάκίλονν τᾶς ῃοὺ ἐν ᾿ 
' δ! 

- Π 

Ἰυΐε, ον Διωνρηίκυδιο 
εοη!δλ 4.1.2, Ὁτο νυ] ͵ . : 

᾿ 

ον σεν ΡΟΝ 

1μ» ἐερυϑ υυδάοπιλαν, 6γ.1.17.Αἰκετο ΝΟ ἡ λους ἀλβραοομνν λριαῦ ἰαιῤτειληγϑαμαν οὐ μεηνϑ 68.3.4. 6ο - Ἐς. ἢ σὰ τὸ Ὁ, τ 

Ἵ ἽἌἜΜΑΙ ἢ ΒΚ δ᾽ ΟΜΌῶ..: δ΄ ἐμααπάὶ μα δι αποβοδεία )7ι.λιις, ηξόφηὴ ᾿ " τ ᾿ ᾿ : 

ΕΥΧ 7. ΤΊ αν ε,,.2.«.δὲ φιαδικαιον, ὐϊά.2.48.4ιη γε, 
μεναι ότι ν278.1..,Ῥτοροίκίοηει,384.2 

ὅπλα [υφ Δ{Πς,396.1.22 "ἡ ὮΝ 
τ ὦ ᾿ δ ΝΣ 

“Δ.46.1ἀετ βοήπι, το,.23.01 ἰπράκεαπὶ, "9 φιοίἀμοὰ ἰἀφὸ,23.1:.2Κ. μυίυν Ἐςοϊείιον, δί4 ψ1. εἰ ἀοιμυΐ,4ο5..2.οοαΐευοστυατ, δία,
 | 

Ὅς 

ἔλεε ἐα ἔβοικολλα, νυΐυς ἰοοἱ ἐχρ)ολτίο, θεὰ δὲ ἰη 1ἀτἢΣ., ΜΙ. . ᾿ 
- ἡ ᾿ 

ἀρκυ ἀμοπισάον!μιἐμίφετει, αυίααι ἄ
μκιοα τα τ τα υὰ ει μὲ. 

εοίϑῃ νίαν 4 [μμ μα! α}.4...6. ἘΝ ἐπί οπιοϊπὸ, δ’ 4.. 41λ.1.18 πτν, ἦτο ἡγμάσμεδαι,4.3...19. οΡ αἰτυς, 417.1.8. 

ἐεπιροτὰ, δὲάις ρὸὰ υ)ά.ν 4,ηξουπιλην δὰ 4γ,αὐ δι 19.4Σ.ὦ 
» 

ε | χοὐἰηίοίεον ἐπι υἱἀεϊαςιβ7.1..8.ἠε.6 οηίπ
ι, 43.3.45. σιδηἀαταιρεῖφ- 

Ἰεφααιεγνίοτραπτο μος γρίδατα Αροίξοϊο, (8ι..1
.4.τοίρδότυιγιὰα- μεξαηδην,,λ8α,δ4.ἰαμάϊεαν σεν αν [εν δοιβελ ]αϑι μος (οὶ 

᾿ : ᾿ . Ν 

πιροῦ ταῦ, δὶ ἃ λοι οὐ δντδννο.2.3}. Ὁείοτί μα ἱξίτυτ, εννά.ι.4α.. Ρερυ είτος 4331. ἐρίως δ ς,434.1.1. υδετηληάι, ᾿»ιά 1. 
᾿ ; : 

᾿ κουάδιιπαιίοπεια ἕἰρ ποθίε ἡ Ρετοῖϊε αὐλενδε 47. ναϊεοποιπι, Π
Ο 8 υδ,438.2.7.4}0 [ὐποτοῦ ρτο, δἰ 18, Νοο δυΐδιῖν πυης,!- 

᾿ 
-" ᾿ . 

ἢ ἰδαιαιας, μὰς νἱχ το 16 πδτῖυα «οὐ ρεοπα ἐίἐαρίον ἄς, βήμφνι δέου τ ἱμειοὐΐξαζεπι ἰΔπὴ οτουετίαι. 439.1.1. φυυπι 
᾿ 

᾿ δἰε,ιδε θη γδτεδησυ δε «(κηδεϊβοκτίο,ουίνε ηὀδια ὶη ἐγίνη μ
ένη σδινυν δ εόννε δ ὸ τατιοως ἐδ ά.15. Ῥίξιιδεριίςορα" 

ἐπβείσμον τον μόρον οἷς ΠΑ ἰΔ ποδίορδκο, διά, αὐ φριϑεουρἀὗπι οοῖ
μ Ἴξαὶ Ἑαιοῖι Δροϊο οι ἐββοῖυπι, νον νἹάδτω επιπὶεὰ το, 

5: πἐκδάνάμεον {. νἀ 
ἱ 

νυ, Φ'᾿ ἐν 
τογειρτὰ ἀχοίἀονς δια Αφα πλμεν δον 447. ϑ.8Ὁ εἰἴδεξεὶν αἴξεηάίτυτ,

 δ ὦ. 41. ἐοη- 

ἀμμδίονοι αἰ κεγᾶς 6. δνέπι, δ μὲ ἐμ 8.» 
ἰ 

ον εὐϊδια ἰδει ὁ Αἴαυο πιοτϑυσιν νῊΝ Ἔχ τί υδεε: Ὅ
φυς 

αἰ, 

καΝ, ἐγγθμαι ̓εριο κίτνηφδ χα δαῖίςας πολ, 4411.16. ὕδωμ 477.» ϑγνοβᾷ 
᾿ 

ἴμυσι ὀμνδα θίοας οοε ἐρίου, 416:11 0, ορροιὶ ρυταπι “78... ἱποοῖ ᾿ ; 

[αι ἐπάσίε ἐλνης μυίο ποῖτῶ ρεοοαεηοἱ βΟΉ:, ἐπ 4
.0, δίς 6.1. ταρτίσπε [έ ροτίειγΟΥ βνά4, δι μα γαϊειήᾳυς δ 4.53 εἰοέζον 

' 1: ἀμινερονο, θά γε. Αρρατετειιαυαπλοῦταπη, δῸ.141
. 6 αἰἰο εἶδ ἐηγαφ9.3. ὅν ἂι ἐργεδντοε νηφδδετενῳ ὃν ἐδένπφε, διά ι4 

Γ΄... εἰσυ "δι νο τευ δ' δινε αὶ νίμεηιςο, 6δι}.4..εἰδεῖ, Ἰουϊεἀροῦοῖ ἀδο...18.Ταπιὰπι ᾿ὲς, 4.62.» δγν9} ἢ πον 7
.1 . ἢ 

Ἡουδ (9ιἐὐοβησάπευν Φ᾽ δ0. ἰτωρεὰ 4ρ...47. Ὀεϊπάενῆ μευ! ἀρἰα ζαβιιοπτ, δι. βιοἱ εὐ ΚΡοΝ «λμανιντών 64. Ὁ 6. 
ΓΝ 

: 

ΤΡ ΥΥΝ τηάο κ καἰ διμἐονανὴσ 4 ὔπυ}! οτετὲ. ἀιρονἸδὶ οαμ. ἱμέαν ζει εἰ δι 4.1). ( αἱτι φαίπι αυοάυε, 
Ἢ τ ᾿ 

' "“ ' 

᾿ 6,7.4.8}.7.διόάπεν εἰσίν 79... δια ομδα,, “δ νἱ..» (οἱάκης, 4671 4. «τἰοτίε ἀϊαπἰτατὶ, δ᾽ 4. 1ϑιαυοά ἠες ν8,46».1.6 νεῖ ΝΕ : 
᾽ 5 

᾿. δε με ἰεναῦν [οδάυπι οἵδ, 8. Δι εἰβείο ἀεξυσνερῖο ἃ φαμζα, Ῥοίτατε εἰν... (εὐ ἃ εοηκρείο, 70.1.4. ἀεί ρου, "διά..49. 

ν' διοι δή. ὥδϑιῳ, ἂν.5.22.ποπηηἰτ!03.1.37.,ἐολρ
ιλεὶ τότε, διά, 1.9. δοθεο αν 3. δθμι, 451.1.4:.,ὐνέτυνν,, “ὁ... 

᾿ Ἢ τογδιι Δ. ΒΟ ΝῊ Π4.,110.}.4. μλαὐδοέ,, ἡ δα 17 {ἀπροὶςνοεὶ 41. εἰς ἀυξοπι ἐΐυσι (ᾷο
τε,472.2.1. 4.48 ἰῃ εοὺν φἰὶ,ν εἰο» 

: 

' .. γα ἀμριλα σαἰνεϑυλα βίνυϊορι πὶ, 14.210 πεζο- βδιθηι,424.1.37. ὃ 10 τηλεβειν. 74.1.98 ἐδιωδν γγλειφψιί. 
ἱ 

᾿ Ἧ 

" εἰϊ εἰὐμ, ΔΑΝ 
ΝΠ] 

δ ἐρήι.μ,.1..8.. με ϑ' ἐμνΝ δῖαν, φῶῖν δ 4.7. κἀά)άιτ δ μά.ς. 17 ὁ κρϑαροζόωοι, ἐϑιά κοοἰμία- 
π ς 

εαὐοαήϊμι 6{π,} "ϑι,νϑ μιν φᾷ γρψναρ ρα οίνοι, τυ ἀάετα οπτατὰ τα πὸ διφεὶς οειοίίε, η87.5.7. 
ἡα ἢ 

Φ 


